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บทคัดย�อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาประสบการณ�ของแม ทํางานยุคใหม ซ่ึงผ านช วงเวลาของการ

เลี้ยงลูกด,วยน้ํานมแม ไปพร,อมกับการทํางานจนสามารถเลี้ยงลูกด,วยนมแม มาได,อย างน,อย 6 เดือน เพ่ือตอบ
คําถามท่ีว าแม ซ่ึงต,องทํางานไปด,วยในระหว างที่ต,องเลี้ยงลูกด,วยนมแม เผชิญกับป2ญหาและอุปสรรคในการ
เลี้ยงลูกด,วยน้ํานมแม อย างไร และแม เหล านี้มีวิธีการจัดการกับสถานการณ�ดังกล าวอย างไรเพ่ือให,สามารถ
เลี้ยงลูกด,วยนมแม ได,อย างเต็มท่ี โดยใช,ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะวิธีการศึกษาแบบรายกรณี 
(case study) ซึ่งเก็บข,อมูลจากผู,หญิงท่ีเปAนแม ซ่ึงเคยผ านประสบการณ�ท่ีต,องทํางานไปพร,อม ๆ กับการเลี้ยง
ลูกด,วยน้ํานมแม มาได,อย างน,อย 6 เดือน ท้ังนี้ โดยอาศัยวิธีการสุ มตัวอย างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยเลือกแม ในวัยทํางานซึ่งได,ผ านช วงเวลาในการเลี้ยงลูกด,วยนมแม มาแล,วไม เกิน 5 ปN หรือ
กําลังอยู ในช วงเลี้ยงลูกด,วยน้ํานมแม  โดยสามารถเลี้ยงลูกด,วยนมแม มาได,ไม น,อยกว า 6 เดือน และทํางานอยู 
ในหน วยงาน/องค�กรประเภทต าง ๆ รวมท้ังงานอาชีพอิสระ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดเชียงใหม  
รวมท้ังสิ้น 60 คน ท้ังนี้เปAนการเก็บข,อมูลโดยใช,วิธีการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (in-depth interview)  ร วมกับการ
สังเกตการณ�แบบไม มีส วนร วม (non-participation observation) และใช,วิธีการวิเคราะห�เนื้อหา (content 
analysis) เพ่ือสรุปประเด็นสําคัญท่ีได,จากข,อมูลเชิงประจักษ� 

 
ผลการศึกษาสรุปได,ว า เง่ือนไขสําคัญท่ีส งผลต อการเลี้ยงลูกด,วยนมแม ของผู,หญิงทํางานในท่ีนี้

ประกอบด,วย การต อสู,กับธรรมชาติของร างกายตนเองและลูก การประนีประนอมกับความเชื่อในการเลี้ยงดู
เด็กของคนในครอบครัวท่ีแตกต างกัน การลงทุนกับอุปกรณ�หรือเครื่องมือในการให,นม บริบทของการทํางานท่ี
ไม เอ้ืออํานวย ความเหนื่อยล,าของร างกาย ความสับสนกับข,อมูลท่ีหลากหลาย ความกดดันกับปริมาณน้ํานม 
ความเสี่ยงในการใช,ยาหรือสมุนไพรในการกระตุ,นน้ํานม ความเสี่ยงของการให,นมในท่ีสาธารณะ และบริบท
อ่ืนๆ ท่ีสร,างเง่ือนไขต อการเลี้ยงลูกด,วยนมแม  เช น การปรับตัวกับครอบครัวของสามี การต,องพรากจากลูก 
การดูแลและการเตรียมความพร,อมเบ้ืองต,นจากโรงพยาบาล และการขาดการเรียนรู,ประสบการณ�ในการเลี้ยง
ลูกด,วยนมแม จากแม   

 
ท้ังนี้กระบวนการต อรองและการปรับตัวของคนเปAนแม เกิดข้ึนพร,อม ๆ กัน ท้ังในบริบทหรือพ้ืนท่ี

ส วนตัว (private sphere) ของผู,หญิง ซ่ึงได,แก ครอบครัว และในพ้ืนท่ีสาธารณะ (public sphere) ซ่ึงก็คือ
สังคมภายนอกบ,าน โดยเฉพาะท่ีทํางานของแม  ซ่ึงคุณแม จะมีวิธีการต อรองและปรับตัวในพ้ืนท่ีต าง ๆ โดย 
การให,พ อแม หรือผู,ช วยเลี้ยงดูมีส วนร วมต้ังแต การเตรียมความพร,อม การลดความยุ งยากและอํานวยความ
สะดวกแก คนเลี้ยงให,มากท่ีสุด การประนีประนอมและผสมผสานระหว างข,อมูลหรือความเชื่อ เก า-ใหม  การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให,นมให,เหมาะสมกับบริบทของตน การเปUดใจรับสิ่งใหม  การสร,างเครือข าย
ประสบการณ�ร วมกับผู,อ่ืน การพยายามปรับเปลี่ยน ลักษณะ รูปแบบ และเวลาในการทํางาน และพยายามลด
แรงกดดันจากภายนอก อย างไรก็ตาม สังคมมีหน,าท่ีส งเสริมทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีจําเปAนซ่ึงจะเอ้ือประโยชน�ต อ
การเลี้ยงลูกด,วยนมแม ของผู,หญิงทุกคนในสังคมอย างเท าเทียมโดยไม เลือกปฏิบัติ เพ่ือให,ทุกคนได,เข,าถึงและรับ
ผลประโยชน�จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล าวอย างท่ัวถึงกัน และเพ่ือให,เกิดความม่ันคงในสถาบัน
สังคมของไทยอย างยั่งยืนในระยะยาว 
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Abstract 

 
This research aims to study the experience of modern working mothers who have been 
doing breastfeeding during their routine jobs for at least six months. The study will answer 
how those mothers who work during the breastfeeding have to face their obstacles and how 
they deal with such situations. This study uses qualitative research in the methods of case 
study, which collect data from mothers who go through the experience of working and 
raising a child by breastfeeding at the same time for at least 6 months. By using purposive 
sampling technique, working mothers (both in organizations and doing freelance work) who 
have gone through a period of breastfeeding within the past 5 years or have been raising 
their children by breastfeeding for no less than 6 months were chosen both in Bangkok and 
Chiang Mai. The total number of samples is 60. In-depth interview and non-participation 
observation were used in data collecting process and content analysis was done to analyze 
the key point from the empirical data. 
 
The contexts that create conditions for breastfeeding in this group of mothers are fighting 
against the nature of one’s own body and the baby’s body, compromising with different 
beliefs of raising children in a family, costs of equipment or tools for breastfeeding, 
unfavorable contexts at workplace, extreme exhaustion, confusion from many different 
information about breastfeeding, pressure about volume of breast milk, risk in taking 
medicines or herbs for stimulating breast milk, risk in breastfeeding in public and other 
contexts that create conditions for breastfeeding such as adjustment in husband’s family, 
separation with the child, basic of nourishing a child provided by the hospital, and lacking 
experience of breastfeeding from their mother. 
 
The process of negotiating and adjusting of working mothers happen simultaneously, both in 
the context of “private sphere” of women such as family and in the “public sphere” like 
outside the house, especially at work. These mothers try to negotiate the condition by 
having grandparents or caretakers involve in preparation process, providing facilitations for 
caretakers as much as possible, compromising and blending of information and old-new 
beliefs, altering the way of breastfeeding for the suitability of self, be open minded and 
creating networks for sharing experience, changing job type, style of work, and working hours, 
and decreasing external pressure. However, the society has responsibilities to equally 
provide necessary basic resources without discrimination for every mother in the society, 
which can be beneficial for them when breastfeed. Therefore, everyone can access to and 
benefits from the policy and its practice thoroughly, in order to achieve such stability in the 
Thai social institutions in the long term.  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 ถึงแม�ในป�จจุบันจะมีความพยายามในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร และมีการรณรงค"ถึงคุณประโยชน"ของ
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างต�อเนื่องตามนโยบายขององค"การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชากรในประเทศก็ตาม แต�อัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ก็ยังคงไม�เป1นไปตามมาตรฐานท้ังใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล�ว และประเทศท่ีกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีซ่ึงผู�หญิงต�องเข�ามามีส�วนในตลาดแรงงาน
มากข้ึน และในเขตเมือง รวมท้ังประเทศไทยด�วย ท้ังนี้เป1นผลสืบเนื่องจากป�ญหาและอุปสรรคตลอดจน
โครงสร�างของสังคมสมัยใหม�ในป�จจุบันท่ีไม�เพียงแต�นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงภาระหน�าท่ีของผู�เป1นแม� แต�ยังส�งผล
ถึงรูปแบบของครบครัว การอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนจากระบบเครือญาติท่ีลดน�อยลง และความเป1นป�จเจก
บุคคลท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสังคมป�จจุบัน ตลอดจนการถูกควบคุมภายใต�ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ซ่ึงส�งผล
กระทบเชื่อมโยงไปถึงการใช�ชีวิตในสังคมป�จจุบันและไม�เอ้ือประโยชน"ต�อการส�งเสริมให�แม�ได�เลี้ยงลูกด�วย
น้ํานมตนเองได�อย�างเต็มที่ ทําให�แม�ซึ่งต�องการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ให�ได�อย�างที่ตั้งใจต�องเผชิญกับการต�อสู�
ต�อรองกับระบบเหล�านี้มากข้ึน โดยอาศัยทรัพยากรต�าง ๆ ท่ีตนเองมีอยู�เพ่ือจัดการกับอุปสรรคต�าง ๆ ท่ี
ขัดขวางการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ด�วยตนเอง 
 การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค"เพ่ือศึกษาประสบการณ"ของแม�ทํางานยุคใหม�ซ่ึงผ�านช�วงเวลาของการ
เลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ไปพร�อมกับการทํางานจนสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาได�อย�างน�อย 6 เดือน เพ่ือตอบ
คําถามท่ีว�าแม�ซ่ึงต�องทํางานไปด�วยในระหว�างที่ต�องเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ต�องเผชิญกับป�ญหาและอุปสรรคใน
การเลี ้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างไร และแม�เหล�านี้มีวิธีการจัดการกับสถานการณ"ดังกล�าวอย�างไรเพ่ือให�
สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างเต็มท่ี ท้ังนี้เป1นการตอบคําถามภายใต�มุมมองท่ีว�า การใช�ชีวิตภายใต�ภาวะ
สมัยใหม�ในยุคนี้ทําให�แม�ยุคใหม�ท่ีต�องทํางานจําเป1นต�องเผชิญหน�ากับเงื่อนไขในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ที่มาก
ขึ้นและในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากในอดีต แต�ในขณะเดียวกัน แม�ในยุคนี้ก็มีความเป1นอิสระท่ีจะคิด ตีความ 
และเลือกจัดการกับสถานการณ"ด�วยตนเองมากข้ึนภายใต�ทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีตนเองมีอยู� ท้ังนี้เพ่ือนําไปสู�
เป<าหมายสูงสุด คือ การได�เลี้ยงลูกด�วยน้ํานมตนเองได�อย�างเต็มท่ีและสุดความสามารถ ซ่ึงผลจากการศึกษา
ครั้งนี้จะเป1นประโยชน"อย�างยิ่งสําหรับผู�หญิงยุคใหม�ท่ีเตรียมพร�อมสําหรับการเป1นแม� และแม�ทํางานซ่ึงกําลัง
ประสบป�ญหาการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�ใช�เป1นแนวทางในการปฏิบัติตน นอกจากนั้น ยังใช�เป1นข�อมูลสําคัญใน
การกําหนดนโยบายต�าง ๆ สําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการส�งเสริมสิทธิของสตรีในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
หรือกําหนดนโยบายที่เอื้อต�อการสนับสนุนให�แม�ท่ีต�องทํางานสามารถเลี้ยงดูบุตรด�วยน้ํานมแม�ได� โดยการ
สนับสนุนในด�านของทรัพยากรต�าง ๆ ท่ีเป1นประโยชน" และสอดคล�องกับความต�องการจําเป1นได�อย�างตรง
เป<าหมาย ตลอดจนการสนับสนุนในด�านกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีจะช�วยลดป�ญหาและอุปสรรคต�าง ๆ ใน
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของผู�หญิงท่ีต�องทํางานไปพร�อม ๆ กับการเลี้ยงลูกได� 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใช�ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะวิธีการศึกษาแบบรายกรณี (case study) 
ซ่ึงเก็บข�อมูลจากผู�หญิงท่ีเป1นแม�ซ่ึงเคยผ�านประสบการณ"ท่ีต�องทํางานไปพร�อม ๆ กับการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�
มาได�อย�างน�อย 6 เดือน ท้ังนี้ โดยอาศัยวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือก
แม�ในวัยทํางานซ่ึงได�ผ�านช�วงเวลาในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาแล�วไม�เกิน 5 ปS หรือกําลังอยู�ในช�วงเลี้ยงลูก
ด�วยน้ํานมแม� โดยสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาได�ไม�น�อยกว�า 6 เดือน และทํางานอยู�ในหน�วยงาน/องค"กร



ง 

 

ประเภทต�าง ๆ รวมท้ังงานอาชีพอิสระ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม� เนื่องจากเป1นเมืองใหญ�ท่ี
เป1นศูนย"กลางเศรษฐกิจของประเทศในภาคกลางและภาคเหนือ ใช�วิธีการคัดเลือกตัวอย�างโดยอาศัย snow 
ball technique โดยเริ่มต�นจากเครือข�ายความสัมพันธ"ของแม�ทํางานในองค"กรต�าง ๆ ท่ีเคยผ�านประสบการณ"
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาแล�วอย�างน�อย 6 เดือนแนะนํากลุ�มตัวอย�างท่ีเข�าข�ายต�อ ๆ กันไป รวมท้ังสิ้น 60 คน  

การเก็บรวบรวมข�อมูลในครั้งนี้ ใช�วิธีการสัมภาษณ"แบบเจาะลึก (in-depth interview) ร�วมกับการ
สังเกตการณ"แบบไม�มีส�วนร�วม (non-participation observation) โดยมีแนวคําถามการสัมภาษณ"เชิงลึก
เป1นเครื่องมือในการศึกษา ซ่ึงประกอบด�วย 3 ส�วน ได�แก� 1) ข�อมูลพ้ืนฐานส�วนตัวและการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานม
แม�ของแม�ทํางาน 2) ข�อมูลเก่ียวกับข�อจํากัดและเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีส�งผลต�อการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ของแม�ซ่ึง
ต�องทํางาน และ 3) ข�อมูลเก่ียวกับวิธีการจัดการกับข�อจํากัดและเง่ือนไขต�าง ๆ ของแม�ทํางานเพ่ือให�สามารถ
เลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ได�อย�างเต็มที่อย�างน�อย 6 เดือน และใช�วิธีการวิเคราะห"เนื้อหา (content analysis) 
เพ่ือสรุปประเด็นสําคัญท่ีได�จากข�อมูลเชิงประจักษ" ท้ังนี้ ชื่อและข�อมูลสําคัญท่ีจะสามารถสืบเนื่องไปจนถึงตัว
ผู�ให�ข�อมูลได�ถูกเก็บเป1นความลับ และเป1นการนําเสนอโดยเน�นท่ีประเด็นในการศึกษามากกว�าการเป̂ดเผยหรือ
รายงานประวัติชีวิตของบุคคล อีกท้ังจะต�องได�รับความยินยอมจากผู�ให�ข�อมูลก�อน โดยผู�ให�ข�อมูลจะต�องได�รับ
ข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและรายละเอียดของการวิจัยครั้งนี้ก�อนการตัดสินใจเข�าร�วมการวิจัย มีสิทธิถาม
คําถาม ต้ังข�อสังเกตหากไม�เข�าใจ และมีสิทธิยุติการให�ข�อมูลทันทีท่ีผู�ให�ข�อมูลรู�สึกอึดอัดหรือไม�สบายใจท่ีจะให�
ข�อมูลต�อ 
 
สรุปผลการศึกษา 

แม�ทํางานในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม� จํานวน 60 คน มีอายุระหว�าง 20-45 ปS สามารถเลี้ยงลูก
ด�วยนมแม�มาได�อย�างน�อยท่ีสุดคือ 6 เดือน และมากท่ีสุด คือ 3 ปS ภายใต�บริบทของการทํางานท่ีหลากหลาย 
ท้ังงานในองค"กรภาครัฐ และเอกชน รวมท้ังอาชีพอิสระส�วนตัว ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�วคุณแม�ท่ีทํางานในองค"กรต�างๆ 
สามารถใช�สิทธิการลาคลอดเพ่ือเลี้ยงลูกได�สูงสุด 3 เดือน แต�ในทางปฏิบัติมีแม�บางรายท่ีต�องกลับไปทํางาน
ก�อนครบกําหนด โดยรายท่ีลางานเพ่ือเลี้ยงลูกได�น�อยท่ีสุดคือ 11 วัน โดยมีแม�ทํางานท่ีสามารถเลี้ยงลูกด�วยนม
แม�ล�วนในช�วง 6 เดือนแรก (exclusive breast feeding) จํานวน 48 คน ท้ังนี้สามารถจําแนกลักษณะของแม�
ท่ีเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ออกได�เป1น 2 ประเภท คือ “คุณแม�นักป�ม” ซ่ึงเป1นแม�ท่ีใช�วิธีป�dมนมแม�เก็บไว�ให�ลูกกินใน
ยามท่ีต�องไปทํางาน และ “คุณแม�นักป��น” คือ แม�ท่ีให�ลูกดูดนมจากเต�าในช�วงท่ีไม�ใช�เวลางาน โดยไม�ป�dมเก็บไว�
ให�ลูกกิน และให�ลูกกินนมผสมในขณะท่ีอยู�กับผู�เลี้ยง จึงจําเป1นต�องรีบจัดการกับภาระงานและออกจากท่ี
ทํางานให�เร็วท่ีสุดเพ่ือกลับมาให�ลูกกินนม  

ท้ังนี้โดยมีเง่ือนไขสําคัญท่ีส�งผลต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� ตลอดจนวิธีการท่ีแม�กลุ�มนี้พยายามต�อรอง
และปรับตัวภายใต�เง่ือนไขดังกล�าวเพ่ือให�ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในขณะท่ีต�องทํางานไปด�วยได�อย�าง
เต็มท่ี ดังนี้ 

1. เง่ือนไขท่ีส"งผลต"อการเล้ียงลูกดวยนมแม"ของผูหญิงทํางาน 
ในท่ีนี้ประกอบด�วย การต�อสู�กับธรรมชาติของร�างกายตนเองและลูก การประนีประนอมกับความ

เชื่อในการเลี้ยงดูเด็กของคนในครอบครัวท่ีแตกต�างกัน การลงทุนกับอุปกรณ"หรือเครื่องมือในการให�นม บริบท
ของการทํางานท่ีไม�เอ้ืออํานวย ความเหนื่อยล�าของร�างกาย ความสับสนกับข�อมูลท่ีหลากหลาย ความกดดันกับ
ปริมาณน้ํานม ความเสี่ยงในการใช�ยาหรือสมุนไพรในการกระตุ�นน้ํานม ความเสี่ยงของการให�นมในท่ีสาธารณะ 
และบริบทอ่ืน ๆ ท่ีสร�างเง่ือนไขต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� โดยมีรายละเอียดในแต�ละประเด็น ดังนี้  



จ 

 

1) การต"อสูกับ“ธรรมชาติ” 
     สิ่งท่ีแม�ทํางานต�องเผชิญเริ่มต�นต้ังแต�การต�อสู�กับธรรมชาติของความเป1นผู�หญิงหรือความเป1นแม�

ท่ีสะท�อนผ�านร�างกายของตนเองท่ีพร�อมสําหรับการให�นมบุตรและส�งผลต�อปริมาณน้ํานม เนื่องจากคุณแม�
หลายรายยอมรับว�า ไม�ได�มีการเตรียมการเรื่องนมแม�เพราะคิดว�า “นมแม�เป�นเรื่องธรรมชาติ” แต�กลับพบว�า 
ตนไม�มีน้ํานมเพียงพอให�กับลูกนับต้ังแต�วันแรกท่ีคลอด อีกท้ังบางรายยังมีอุปสรรคเก่ียวกับลักษณะของสรีระ
ร�างกายบริเวณหัวนมและเต�านมท่ีส�งผลต�อการดูดนมของลูก ซ่ึงอุปสรรคเหล�านี้สร�างความทุกข"และความ
กดดันให�กับแม�ไม�น�อยเพราะวิตกกังวลว�าลูกจะไม�สามารถกินนมแม�ได� หรือมีน้ํานมไม�เพียงพอให�ลูกกิน 
ในขณะท่ี “ธรรมชาติของลูก” ก็เป1นอีกสิ่งหนึ่งท่ีเป1นเง่ือนไขสําคัญต�อรูปแบบการเลี้ยงดูลูก เพราะเด็กบางราย
ปฏิเสธการด ูดนมจากเต�านมแม�แต�ยอมด ูดนมจากขวด ในขณะที่เด็กบางคนปฏิเสธขวดและจะรอดูดนมจาก
เต�านมแม�เท�านั้น 

2) ความเช่ือของครอบครัวและผูเล้ียงดู 
คุณแม�หลายรายมีโอกาสท่ีจะต�องเผชิญกับวิธีคิดหรือความเชื่อในการเลี้ยงดูเด็กท่ีแตกต�างกัน

ในครอบครัว เนื่องจากคนรุ�นปูeย�าตายายได�ผ�านประสบการณ"เลี้ยงลูกในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแตกต�างจาก
ข�อมูลการเลี้ยงลูกท่ีคุณแม�ในยุคนี้ส�วนใหญ�เรียนรู�ผ�านหนังสือ และสื่อสมัยใหม�อ่ืน ๆ เช�น อินเตอร"เน็ต และสื่อ
สังคมออนไลน" เนื่องจากเป1นข�อมูลหรือความรู�เก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กคนละชุดกัน การเผชิญหน�าหรือการ
ต�อรองกันระหว�างความเชื่อในการเลี้ยงลูกท่ีแตกต�างกันจึงเป1นเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงได�ยาก ตัวอย�างเช�น คนใน
ครอบครัวบางรายเห็นว�า “นมป�ม” เป�น “นมเสีย” ไม�สด ไม�ดี  หรือ เด็กกินนมแม� “ตัวเล็ก” ไม� “จ้ํามํ่า” และ
อีกหนึ่งความเชื่อท่ีพบเห็นอยู�เสมอ คือ “ต*องป+อนกล*วยเด็กถึงจะอ่ิม และต*องป+อนน้ําให*เด็กด*วย” ตลอดจน
ความเชื่อท่ีว�า “เกิน 6 เดือน นมแม�ไม�มีประโยชน3แล*ว” อีกท้ัง “การให*นมแม�ยุ�งยากกว�าการชงนมผง” ซ่ึงสิ่ง
เหล�านี้เป1นเง่ือนไขสําคัญท่ีมีผลต�อระยะเวลาท่ีเด็กจะได�กินนมแม� และรูปแบบการกินนมแม�ระหว�างการกินนม
แม�ล�วนหรือได�รับนมแม�ควบคู�กับนมผสมในช�วง 6 เดือนแรก  

3) การลงทุนกับเครื่องไมเครื่องมือในการใหนม 
คุณแม�หลายรายจําเป1นต�องใช�วิธีการป�dมนม ท้ังเนื่องจากลูกไม�ยอมกินนมจากเต�าจึงต�องป�dมใส�ขวด

ให�กิน ป�dมนมเพ่ือเก็บตุนไว�ให�ลูกกินได�อย�างต�อเนื่อง และป�dมเพ่ือกระตุ�นให�มีน้ํานมอยู�อย�างต�อเนื่อง ซ่ึงการเป1น 
“คุณแม�นักป�ม” จําเป1นอย�างยิ่งท่ีจะต�องมีอุปกรณ"ต�าง ๆ เป1นตัวช�วย ต้ังแต�เครื่องป�dมนมซ่ึงมีราคาต้ังแต�หลักพัน
จนถึงหลักหม่ืนบาท กระเปfาหรือกระติกสําหรับแช� ถุงสําหรับเก็บน้ํานม และตู�เย็นสําหรับแช�นม อีกท้ังบางราย
ยังมีค�าใช�จ�ายสําหรับการขนส�งนมในกรณีท่ีแม�ไม�ได�เลี้ยงลูกเองแต�ให�ครอบครัวที่อยู�คนละจังหวัดกันช�วยเลี้ยง
ดู ซึ่งแม�ส�วนใหญ�เชื่อว�าเป1นการลงทุนท่ีคุ�มค�าเพ่ือแลกกับการท่ีลูกได�กินนมแม� และหากเปรียบเทียบกับการ
เลี้ยงลูกด�วยนมผสมซ่ึงอาจจะมีค�าใช�จ�ายท่ีสูงกว�า 

4) บริบทของการทํางานท่ีไม"เอ้ืออํานวย 
แม�ทํางานส�วนใหญ�จําเป1นต�องหาสถานท่ีพอจะป�dมนมได�เอง ไม�ว�าจะเป1น บริเวณโตgะทํางาน ใต�

โตgะทํางาน ห�องเก็บเอกสาร ห�องประชุม ห�องผู�บังคับบัญชา และท�ายสุดถ�าไม�มีจริง ๆ ก็จําเป1นต�องป�dมใน
ห�องน้ํา อีกท้ังจําเป1นต�องฝากแช�ในตู�เย็นของท่ีทํางาน ซ่ึงบางครั้งก็ไม�เหมาะกับการแช�นมเพราะอาจจะมีแค�
ช�องเดียวหรือมีอาหารอย�างอ่ืนแช�อยู�ปะปนกัน นอกจากนั้น แม�หลายรายยังมีลักษณะหรือรูปแบบการทํางานท่ี
ไม�เอ้ือกับการป�dมนม เช�น งานท่ีต�องพบปะลูกค�า ประสานงานกับลูกค�าหรือบุคคลภายนอก และแม�ท่ีต�องลง
พ้ืนท่ีทํางานนอกสถานท่ีอยู�เป1นประจํา บางรายต�องป�dมนมในรถในระหว�างการเดินทาง ต�องพกกระเปfาเก็บ
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ความเย็น หรือฝากแช�นมตามตู�เย็นของสถานท่ีต�าง ๆ ท่ีลงไปทํางาน เช�น โรงแรม บริษัทลูกค�า เป1นต�น ทําให�
แม�หลายรายรู�สึกท�อ และคิดจะเลิกให�นมหลายครั้งเพราะรู�สึกเป1นป�ญหาในการบริหารจัดการอย�างมาก  

นอกจากนั้น แม�บางรายอาจไม�ได�ใช�วิธีป�dมนม ด�วยเหตุผลท้ังความไม�สะดวกในการป�dมนมท่ีทํางาน 
คนเลี้ยงท่ีบ�านไม�สะดวกในการเลี้ยงด�วยนมแม�ท่ีป�dม แม�กลุ�มนี้จึงต�องใช�เวลาในช�วงพักกลางวันเดินทางกลับมา
บ�านเพ่ือให�นมลูก และต�องรีบกลับบ�านให�เร็ว ซ่ึงจะทําได�ในกรณีท่ีสถานท่ีทํางานไม�ห�างจากบ�านหรือใช�เวลาใน
การเดินทางไม�มากนัก ซ่ึงพบได�น�อยในกรุงเทพฯ ในขณะท่ีในจังหวัดเชียงใหม�พบเห็นรูปแบบการเลี้ยงลูก
ดังกล�าวได�มากกว�า อย�างไรก็ตาม แม�บางรายป�dมนมในท่ีทํางานไปพร�อมกับความรู�สึกผิด รู�สึกเกรงใจคนอ่ืน 
และกลัวจะถูกมองว�าเอาเปรียบเพ่ือนร�วมงาน ในขณะท่ีบางรายยอมรับว�ามีปฏิกิริยาจากเพ่ือนร�วมงาน ไม�ว�า
จะเป1นการแสดงออกทางสายตา คําพูด หรือมีกระดาษโน�ตวางท่ีโตgะทุกครั้งท่ีต�องลุกออกไปป�dมนม สถานการณ"
เหล�านี้ทําให�แม�รู�สึกกดดัน และไม�สบายใจท่ีต�องอยู�ท�ามกลางบรรยากาศและความรู�สึกดังกล�าว  

5) ความเหนื่อยยาก อดหลับอดนอน และเหนื่อยลาของร"างกาย 
แม�ทํางานซ่ึงต�องป�dมนมไปด�วยทํางานไปด�วยและเลี้ยงลูกไปด�วยทําให�รู�สึกเหนื่อยล�าและได�พักผ�อน

น�อยลง เพราะนอกจากจะต�องต่ืนมาดูลูกเล็กกลางดึกแล�ว ยังต�องมีวินัยกับตัวเองในการต่ืนมาป�dมนมด�วย 
โดยท่ัวไป แม�ท่ีเคร�งครัดและมีวินัยในการป�dมนมมากมักกําหนดเวลาป�dมนมของตัวเองอย�างต�อเนื่อง เช�น ทุก 3 
ชั่วโมง หรือหลังจากให�นมลูกจากเต�าแล�วก็จะป�dมนมท่ีเหลือเก็บไว� ทําให�ไม�สามารถนอนหลับไปกับลูกทันที
หลังจากการให�นมได� เช�นเดียวกับการป�dมนมในท่ีทํางานก็จะต�องทําอย�างสมํ่าเสมอเช�นกัน จนกระท่ังสามีหรือ
คนในครอบครัวอ่ืน ๆ บอกว�าให�เลิกป�dมนมให�ลูกกินเพราะเห็นว�าแม�ทํางานต�องเหน็ดเหนื่อยและยากลําบาก
มาก แต�แม�ส�วนใหญ�ก็จะพยายามให�นมหรือป�dมนมให�ลูกไว�ให�ได�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� 

6) ความสับสนบนความหลากหลายของขอมูล 
ป�จจุบันมีสื่อหลากหลายรูปแบบท่ีนําเสนอข�อมูลเก่ียวกับการเลี้ยงลูกอย�างกว�างขวางไม�ว�าจะเป1น 

หนังสือ อินเตอร"เน็ต และสื่อสังคมออนไลน" อย�างไรก็ตาม ข�อมูลท่ีหลากหลายเหล�านี้มาพร�อมกับความสับสน 
อีกท้ังบางครั้งยังสร�างความวิตกกังวลและกดดันมากข้ึน นอกจากนั้น ยังค�นพบว�า หลายครั้งท่ีทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติไม�ได�ไปด�วยกันได�เสมอไป เพราะข�อมูลในหนังสือมักเขียนจากหลักทางวิชาการหรือเขียนโดยผู�เชี่ยวชาญ
ซ่ึงเป1นเพียงหลักการ แต�เม่ือจําเป1นต�องเอามาใช�กับแม�และเด็กซ่ึงแต�ละคนมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�างกัน ท้ัง
ควบคุมได�และควบคุมไม�ได� ทําให�ไม�สามารถจัดการกับสถานการณ"ตรงหน�าได� แต�แม�ส�วนใหญ�ยอมรับว�าไม�
สามารถพ่ึงพาข�อมูลจากแหล�งอ่ืน ๆ ได� เนื่องจากส�วนใหญ�ไม�ได�มีโอกาสเรียนรู�จากผู�มีประสบการณ" หลายราย
ต�องเลี้ยงลูกเองโดยไม�มีญาติผู�ใหญ�หรือคนรุ�นพ�อแม�ในครอบครัวให�ความช�วยเหลือ หรือมีคนรู�จักใกล�ชิดท่ีจะให�
คําปรึกษาในเรื่องเหล�านี้ค�อนข�างน�อย จึงจําเป1นต�องหาข�อมูลจากแหล�งข�อมูลเหล�านี้เป1นส�วนใหญ�   

7) “ลัทธินมแม"” ความกดดันกับปริมาณน้ํานม 
สิ่งท่ีตามมาจากความพยายามในการให�นมแม�ก็คือ ความคาดหวังและกดดันกับปริมาณน้ํานม 

โดยเฉพาะเม่ือมีการเอาไปเปรียบเทียบกับแม�รายอ่ืน ซ่ึงป�จจุบันมีการเผยแพร�กันในสื่อสังคมออนไลน"ที่บรรดา
เหล�าคุณแม�มักเรียกแม�ที่มุ�งมั่นตั้งใจในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างยิ่ง ในเชิงหยอกล�อกันว�า “ลัทธินมแม�” 
จึงมีการโพสต"ข�อความหรือรูปภาพให�เห็นว�าวันนี้ป�dมนมได�มากน�อยแค�ไหน แสดงให�เห็นถึงความภาคภูมิใจใน
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม� ซ่ึงจริง ๆ แล�วคุณแม�เหล�านี้ไม�ได�มีเจตนาท่ีจะนํามาอวดกัน แต�พยายามจะสื่อสารว�ายิ่ง
พยายามมากขึ้นและตั้งใจมากขึ้นก็จะยิ่งประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� แต�บริบทดังกล�าว
กลับกลายเป1นการเพ่ิมความกดดันให�กับแม�ท่ีให�นมลูกและต้ังคําถามกับตัวเองว�าทําไมถึงไม�มีน้ํานมมากเหมือน
คนอ่ืน จนแม�บางคนเกิดความรู�สึกผิดว�าตนยังพยายามไม�เต็มท่ี  
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8) ความเส่ียงในการใชยาหรือสมุนไพรในการกระตุนน้ํานม 
การให�ความสําคัญกับปริมาณน้ํานมนําไปสู�ความพยายามในการหาวิธีเพ่ิมน้ํานมของตนเองไม�ว�า

จะเป1นการรับประทานอาหารที่มีสรรพคุณในการเพิ่มน้ํานม เช�น ขิง กระเพรา หัวปลี น้ําอุ�น เป1นต�น 
รวมท้ังการพึ่งพายาและสมุนไพรเพื่อเพิ่มน้ํานม เช�น motilium ซ่ึงเป1นยาท่ีแพทย"แนะนํา ในขณะท่ีแม�บาง
รายตัดสินใจทดลองใช�สมุนไพรกระตุ�นน้ํานมท่ีป�จจุบันมีการเผยแพร�และซ้ือขายกันอย�างแพร�หลายผ�านสื่อ
สังคมออนไลน" เช�น ลูกซัดเพิ่มน้ํานม ยาประสระน้ํานม และไม�นมนาง เป1นต�น ซึ่งเหตุผลที่แม�เหล�านี้
เลือกใช�สมุนไพรในการกระตุ�นน้ํานมเนื่องจากคิดว�าน�าจะมีความปลอดภัยท้ังสําหรับตนเองและสาํหรับลูก 
อีกทั้งเห็นว�าป�จจุบันมีผลการศึกษาวิจัยที่ค�อนข�างน�าเชื่อถือยืนยัน จึงตัดสินในลองเสี่ยงดีกว�าปล�อยให�
น้ํานมค�อย ๆ น�อยลง  

9) การใหนมแม"ในท่ีสาธารณะ 
การต�องออกไปให�นมแม�ในท่ีสาธารณะทําให�แม�จะต�องเผชิญกับความอายจากสายตาผู�คน ถึงแม�

จะมีผ�าคลุมสําหรับให�นมก็ตาม แต�แม�หลายรายยังมีความรู �ส ึกว�ามีคนจ�องมอง โดยเฉพาะในช�วงแรก
จนกระทั่งต�องทําให�เป1นความเคยชิน ในขณะที่บางรายเห็นว�ายังคงมีผู�ชายที่ไม�มีมารยาทและไม�ให�เกียรติ
ผู�หญิงที่คอยจ�องมองอยู�บ�าง จนบางคนเลือกท่ีจะกลับไปให�นมในรถส�วนตัวของตัวเองแทน ในขณะท่ีห�องให�
นมแม�ท่ีห�างสรรพสินค�าบางแห�งจัดไว�ให�ก็ยังรู�สึกว�าไม�มีความปลอดภัยเต็มท่ี เนื่องจากบางแห�งไม�มีเจ�าหน�าท่ี
รักษาความปลอดภัยท่ีเป1นผู�หญิงคอยเฝ<าสังเกตการณ" และเป1นพ้ืนท่ีท่ีใครก็สามารถเดินเข�าไปถึงได� จึงรู�สึกว�า
การให�นมแม�ในท่ีสาธารณะหากไม�มีคนใกล�ชิดอยู�ด�วย จะรู�สึกไม�อุ�นใจและไม�ปลอดภัยเท�าท่ีควร 

10)  บริบทอ่ืน ๆ ท่ีสรางเง่ือนไขต"อการเล้ียงลูกดวยนมแม" 
นอกจากอุปสรรคต�าง ๆ ดังท่ีกล�าวมาแล�ว ยังมีบริบทอ่ืน ๆ ท่ีส�งผลหรือเชื่อมโยงกับการเลี้ยงลูก

ด�วยนมแม�ของหญิงทํางานอีกด�วย ไม�ว�าจะเป1นการปรับตัวภายในครอบครัว การอยู�ร�วมกับครอบครัวของสามี
ซ่ึงก�อนหน�านี้อาจจะไม�เคยได�อยู�ร�วมกันมาก�อน บางรายจึงรู�สึกไม�คุ�นเคย หรือรู�สึกอึดอัด และไม�มีอํานาจใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการเลี้ยงลูกได�เต็มท่ี นอกจากนั้น แม�บางรายต�องส�งลูกกลับไปให�ญาติผู�ใหญ�เลี้ยงท่ีจังหวัด
อ่ืนและต�องพยายามป�dมนมเพ่ือส�งกลับไปให�ลูกกินท่ีต�างจังหวัดทุกสัปดาห" หรือกลับบ�านเพ่ือเอานมไปป<อนให�
ลูกและเก็บสตgอกไว�ให�ลูกกินทุกสัปดาห" ส�วนรายท่ีอยู�จังหวัดห�างไกลไม�สามารถเดินทางได�ทุกสัปดาห"ก็จะใช�
วิธีการขนส�งนมผ�านรถขนส�งโดยสารไปให�ลูกท่ีต�างจังหวัดทุกสัปดาห"แทน ซ่ึงบริบทดังกล�าวเป1นอีกเง่ือนไขสําคัญ
ท่ีทําให�แม�หลายราย ไม�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได� เพราะมองเห็นแต�ความยุ�งยากและค�าใช�จ�ายในการขนส�ง 
อีกท้ังไม�แน�ใจในคุณภาพของนมท่ีจะส�งกลับไปให�ลูก ในขณะท่ีแม�บางรายก็ต�องยุติการให�นมแม�ลงทันทีท้ัง ๆ 
ท่ียังมีน้ํานมให�ลูกกินได�ต�อเนื่องอยู� เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงาน และบริบทของงานไม�เอ้ือกับการให�นม เช�น 
ต�องย�ายไปทํางานท่ีจังหวัดอ่ืน  

นอกจากนั้น การวางรากฐานการเลี้ยงลูกจากโรงพยาบาลท่ีคลอดก็เป1นจุดเริ่มต�นท่ีสําคัญที่จะทํา
ให�แม�มีความพร�อมในเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างต�อเนื่องหรือไม� ไม�ว�าจะเป1นการอบรมในระหว�างการฝาก
ครรภ"ในโรงพยาบาล การเตรียมความพร�อมก�อนคลอด และการให�การดูแลเด็กในช�วงคลอดและพักฟklนท่ี
โรงพยาบาล ซ่ึงแม�แต�ละรายได�รับการเตรียมความพร�อมจากโรงพยาบาลในรูปแบบท่ีแตกต�างกันไป เช�น 
โรงพยาบาลบางแห�งพยายามป<องกันอาการติดจุกนมของเด็กโดยการป<อนนมให�เด็กผ�านแก�วเท�านั้น ในขณะท่ี
บางโรงพยาบาลป<อนนมเด็กโดยใช�ขวดต้ังแต�แรกเกิดก�อนท่ีเด็กจะคุ�นเคยกับการดูดนมแม� เป1นต�น อีกท้ัง
โรงพยาบาลบางแห�งยังไม�ส�งเสริมให�มีการเลี้ยงลูกด�วยนมผงหรือไม�มีผลิตภัณฑ"ดังกล�าวให�แม�ในวันกลับบ�าน
เลยแต�เน�นให�ลูกได�ลูกกระตุ�นน้ํานมจากแม�อย�างสมํ่าเสมอ แต�บางโรงพยาบาลก็อํานวยความสะดวกโดยการมี
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ผลิตภัณฑ"ดังกล�าวให�แม�ก�อนกลับไปพักฟklนท่ีบ�านด�วย แม�กลุ�มนี้จึงเกิดการต้ังคําถามและไม�เข�าใจในมาตรฐานท่ี
แตกต�างกันภายใต�นโยบายเดียวกัน และเป1นท่ีน�าสังเกตว�า มีแม�เพียงน�อยรายท่ีมีโอกาสได�เรียนรู�วิธีการเลี้ยงลูก
ด�วยนมแม�ผ�านการถ�ายทอดประสบการณ"จากคนในรุ�นแม� ซ่ึงมีจํานวนไม�น�อยท่ีระบุว�าตนเองเป1นลูกท่ีไม�ได�มี
โอกาสกินนมแม�อย�างเต็มท่ีเช�นกัน ซ่ึงสะท�อนให�เห็นว�า แม�ทํางานรุ�นนี้เป1นรุ�นท่ีเกิดจากแม�ในรุ�นท่ีไม�ได�มีโอกาส
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�หรือกินนมแม�ได�น�อย จึงไม�ได�มีโอกาสได�รับการถ�ายทอดประสบการณ"ในการเลี้ยงลูกด�วยนม
แม�จากคนใกล�ชิดเท�าท่ีควร อีกท้ังได�รับการส�งเสริมจากคนใกล�ชิดให�เลี้ยงลูกด�วยนมผงควบคู�กันไปจาก
ประสบการณ"ท่ีตนเองถูกเลี้ยงดูมาในอดีตนั่นเอง 

2. การต"อรองและปรับตัวของแม"ทํางาน 
กระบวนการต�อรองและการปรับตัวของคนเป1นแม�เกิดข้ึนพร�อม ๆ กัน ท้ังในบริบทหรือพ้ืนท่ี

ส�วนตัว (private sphere) ของผู�หญิง ซ่ึงได�แก� ครอบครัว และในพ้ืนท่ีสาธารณะ (public sphere) ซ่ึงก็คือ
สังคมภายนอกบ�าน โดยเฉพาะท่ีทํางานของแม� ซ่ึงแม�จะมีวิธีการต�อรองและปรับตัวในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ดังนี้ 

1) การใหพ"อแม"หรือผูช"วยเล้ียงดูมีส"วนร"วมตั้งแต"การเตรียมความพรอม 
ข�อจํากัดอย�างหนึ่งในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�คือ ทัศนคติท่ีแตกต�างกันในการเลี้ยงดูเด็ก เนื่องจาก

ผู�ช�วยเลี้ยงดูท่ีบ�านซ่ึงมักเป1นปูeย�าตายายมีประสบการณ"ในการเลี้ยงดูเด็กมาในรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงอยู�ในช�วงเวลา
และบริบทท่ีมีความแตกต�างกัน ในขณะท่ีพ�อแม�ยุคใหม�ในป�จจุบันเกือบท้ังหมดเรียนรู�ข�อมูลเก่ียวกับการเลี้ยงดู
เด็กผ�านสื่อสมัยใหม� เช�น อินเตอร"เน็ต หนังสือ และเอกสารวิชาการ ซ่ึงมักจะยืนยันและรองรับโดยผู�เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย" คุณแม�หลายรายจึงมีความพยายามจะประนีประนอมหรือลดความขัดแย�งดังกล�าว โดยการ
พยายามให�ผู�ช�วยเลี้ยงดูได�เข�ามามีส�วนร�วมหรือเรียนรู�ไปพร�อม ๆ กันต้ังแต�ในช�วงการเตรียมความพร�อม เช�น 
การพาผู�ท่ีจะช�วยเลี้ยงดูไปพบแพทย"ด�วยในช�วงท่ีมีการฝากครรภ" การเข�าร�วมการอบรมเก่ียวกับการดูแลครรภ"
และการเลี้ยงดูเด็ก หรือแบ�งป�นเอกสารหรือสื่อท่ีเก่ียวข�องกับการเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
หรือแม�แต�การพูดคุย บอกเล�าถึงการดูแลตนเอง การปฏิบัติตนในขณะต้ังครรภ"ให�กับผู�ท่ีจะช�วยดูแลเด็กต�อไป 
เพ่ือช�วยให�ท้ังสองฝeายได�มีโอกาสปรับทัศนคติในการเลี้ยงดูลูกไปพร�อม ๆ กัน  

2) การลดความยุ"งยากและอํานวยความสะดวกแก"คนเล้ียงใหมากท่ีสุด  
ต�องยอมรับว�าการเลี้ยงเด็กในป�จจุบันซ่ึงมีข้ันตอนหลายอย�างแตกต�างจากในอดีตอาจเป1นภาระ

หนักสําหรับผู�สูงอายุซ่ึงเป1นคนช�วยเลี้ยงดูเด็กอยู�ท่ีบ�านขณะแม�ไปทํางาน แม�หลายรายจึงต�องตัดใจให�ลูกกินนม
ผสมในขณะท่ีตนเองต�องไปทํางาน เพราะคนท่ีบ�านมองว�านมผสมชงง�ายกว�า จะชงเม่ือไหร�ก็ได� ในขณะท่ีการ
จัดการกับนมแม�ท่ีป�dมเก็บไว�แล�วต�องนํามาให�เด็กกินถูกมองว�าวุ�นวายหลายข้ันตอน ดังนั้นคุณแม�บางรายจึงต�อง
ยอมปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ืออํานวยความสะดวกต�อคนเลี้ยงมากข้ึน ถึงจะดูไม�ค�อยเป1นไปตามมาตรฐานการเลี้ยง
ลูกแบบท่ีนักวิชาการแนะนํานักก็ตาม แต�เพ่ือให�ลูกได�กินนมแม�ได�อย�างท่ีตนเองต้ังใจในขณะท่ีแม�ต�องไปทํางาน
จึงยอมให�ลูกกินนมแม�ท่ีป�dมเก็บไว�แบบไม�ต�องนํามาอุ�น และจัดเตรียมใส�ขวดแยกไว�ตามจํานวนม้ือเพ่ือให�คน
เลี้ยงไม�รู�สึกว�าเป1นความยุ�งยาก 

3) การประนีประนอมและผสมผสานระหว"างขอมูลหรือความเช่ือ เก"า-ใหม" 
ทางออกอย�างหนึ่งท่ีคุณแม�หลายรายใช�ในการจัดการความแตกต�างกันในด�านทัศนคติการดูแล

เด็กของคนในครอบครัวซ่ึงเป1นเง่ือนสําคัญอย�างหนึ่งซ่ึงส�งผลต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� ก็คือ การพยายาม
ประนีประนอมให�ได�มากท่ีสุด เพราะส�วนหนึ่งต�องยอมรับว�าคงไม�สามารถตัดสินได�อย�างเด็ดขาดในครอบครัว
ว�าความเชื่อหรือวิธีการเลี้ยงเด็กของใครท่ีถูกต�องหรือดีท่ีสุด เพราะทุกอย�างข้ึนอยู�กับว�าเป1นความถูกต�องบน
ฐานของใคร การพยายามโต�เถียงเพ่ือหาว�าสิ่งใดคือสิ่งท่ีถูกต�องจึงไม�ใช�ทางออกท่ีดีของเรื่องนี้ ถึงแม�ว�าจริง ๆ 
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แล�วคุณแม�ส�วนใหญ�ก็ยังคงยึดถือในสิ่งท่ีตนเองเชื่อเป1นหลัก คุณแม�หลายรายจึงเลือกท่ีจะโอนอ�อนผ�อนตาม
บ�างในบางเรื่องท่ีเห็นว�าพอยอมกันได�และไม�ใช�เรื่องท่ีส�งผลเสียต�อลูกเพ่ือรักษาความสัมพันธ"และบรรยากาศใน
ครอบครัวไว� เช�น ยอมให�กล�วยหรืออาหารเสริมในช�วงใกล� 6 เดือนบ�างเพียงเล็กน�อย โดยแต�ละฝeายต�างต�อง
พยายามยอมรับและปรับเข�าหากันในระดับท่ีต�างฝeายต�างยอมรับกันได� ซ่ึงไม�สามารถกําหนดตายตัวได�ว�าแค�
ไหนจึงเรียกว�าเพียงพอ ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความพึงพอใจในแต�ละครอบครัว ตลอดจนทักษะในการต�อรองและ
ประนีประนอม แล�วแต�เส�นแบ�งของคุณแม�แต�ละคนท่ีจะยอมรับได�  

4) การปรับเปล่ียนรูปแบบการใหนมใหเหมาะสมกับบริบทของตน 
ความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของตนให�เข�ากับบริบทและ

ลักษณะเฉพาะของตนเองซ่ึงอาจไม�ได�เป1นไปตามท่ีผู�เชียวชาญหรือมาตรฐานของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างท่ี
เรียกว�าควรจะเป1น แต�เป1นวิถีทางท่ีทําให�ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�ในระดับท่ีตนเองสบายใจ และคน
รอบข�างท่ีเก่ียวข�องสามารถร�วมกันดูแลเด็กได�อย�างลงตัว โดยไม�รู�สึกอึดอัดหรือยากลําบากจนเกินไป เริ่มต้ังแต�
การพยายามลดค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับการให�นมแม� การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให�นม เช�น ยอมป�dมใส�ขวด
ก�อนช�วงก�อนท่ีแม�ต�องกลับไปทํางานเพ่ือให�เด็กคุ�นชินกับการดูดขวดเพ่ือให�สะดวกกับคนเลี้ยง ถึงแม�ตามตํารา
จะบอกว�าการให�ลูกดูดนมจากเต�าอบอุ�นกว�า หรือยอมให�เด็กกินนมผสมเม่ืออยู�กับคนเลี้ยงในกรณีท่ีไม�สะดวก
ในการป�dมนม หรือคนท่ีบ�านยืนยันจะเลี้ยงด�วยนมผสม แต�ดูดจากเต�านมแม�ตลอดเวลาท่ีได�อยู�ด�วยกัน ท้ัง ๆ ท่ี
ใจอยากจะเลี้ยงด�วยนมแม�เพียงอย�างเดียวมากกว�า แต�จําเป1นต�องลดมาตรฐานหรือความเคร�งครัดในการให�นม
ลูกลงบ�างเพ่ือความสบายใจของทุกฝeาย และไม�คาดหวังกับช�วงเวลาในการให�นมแม�ของตนเองมากจนเกินไป 

5) การเป>ดใจรับส่ิงใหม" สรางเครือข"ายประสบการณ@ร"วมกับผูอ่ืน 
สิ่งหนึ่งท่ีคุณแม�กลุ�มนี้เลือกปฏิบัติเพ่ือสร�างความม่ันใจและเพ่ิมพูนข�อมูลในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�

นอกเหนือจากการแสวงหาข�อมูลจากแหล�งท่ีเป1นผู�เชี่ยวชาญ นั่นคือการพยายามแสวงหากลุ�มเพ่ือนท่ีพอจะ
แลกเปลี่ยนข�อมูลในเรื่องดังกล�าว ซ่ึงป�จจุบันไม�จําเป1นต�องเริ่มต�นจากเพ่ือนท่ีรู�จักกันอยู�แล�วเท�านั้น เพราะใน
โลกออนไลน"เราสามารถเริ่มต�นคุยกับคนท่ีไม�รู�จักแต�มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได� ซ่ึงแม�ยุคใหม�ได�ใช�ช�องทาง
เหล�านี้ในการเข�าถึงข�อมูลประสบการณ"การเลี้ยงลูก เนื่องจากคุณแม�กลุ�มนี้ค�อนข�างจะมีข�อจํากัดในแง�
ประสบการณ"จากการเรียนรู�ประสบการณ"จากคนในรุ�นก�อนหน�า จึงจําเป1นต�องแสวงหาประสบการณ"จากคนใน
รุ�นเดียวกันแทน เพ่ือประโยชน"ท้ังกับตนเองซ่ึงเป1นแม�ท่ีจะได�แลกเปลี่ยนประสบการณ"กับคนท่ีเผชิญ
สถานการณ"แบบเดียวกัน และเป1นประโยชน"ต�อลูกด�วยท่ีจะมีเพ่ือนรุ�นราวคราวเดียวกันต�อไป เพราะนอกจาก
กลุ�มเหล�านี้จะใช�แลกเปลี่ยนความรู�และข�อมูลในการเลี้ยงลูกแล�ว ยังเป1นเหมือนแรงสนับสนุนทางสังคมซ่ึงกัน
และกันระหว�างคนท่ีเข�าใจความรู�สึกซ่ึงกันและกันหรือท่ีเรียกว�าคนหัวอกเดียวกันอีกด�วย 

6) ปรับเปล่ียน ลักษณะ รูปแบบ และเวลาในการทํางาน 
เม่ือคุณแม�จําเป1นต�องกลับไปทํางานโดยตัดสินใจแล�วว�าจะเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ไปด�วย ซ่ึงส�วนใหญ�

หากเป1นการทํางานในองค"กรท่ัวไปมักจะลางานได� 3 เดือน ซ่ึงในช�วงเวลาดังกล�าว คนเป1นแม�จะต�องเตรียม
ความพร�อมในการกลับไปทํางานไปพร�อม ๆ กับการให�นมแม�ด�วย สิ่งหนึ่งท่ีจําเป1นต�องจัดการให�ได�คือ ทํา
อย�างไรท่ีจะจัดการงานในหน�าท่ีรับผิดชอบให�ลงตัวกับรูปแบบการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของตนเอง ซ่ึงส�วนใหญ�ใช�
วิธีการป�dมนมเพ่ือเก็บกลับบ�านมาให�ลูกกิน แต�ส�วนใหญ�บริบทของการทํางานมักไม�เอ้ือกับการป�dมนม ไม�ว�าจะ
เป1น รูปแบบการทํางานหรือลักษณะของงาน ตลอดจนเวลาในการทํางาน ซ่ึงคุณแม�หลายรายจําเป1นต�อง
ปรับเปลี่ยน ต�อรอง เพ่ือให�สามารถป�dมนมได� เช�น ขอลดภาระงานบางอย�างโดยเฉพาะการออกนอกสถานท่ีโดย
ขอทํางานในส�วนอ่ืนเพ่ิมเติมแทน หรือหากจําเป1นต�องทํางานนอกพ้ืนท่ีก็ต�องเตรียมความพร�อมด�านอุปกรณ"
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และจัดการเวลาเพ่ือให�ตนเองหาโอกาสป�dมนมได� โดยอาศัยขอความช�วยเหลือในด�านสถานท่ีป�dมนม แช�นมจาก
หน�วยงานภายนอก และการป�dมนมในรถ เป1นต�น ซ่ึงไม�ใช�เรื่องง�ายท่ีจะต�อรองเพ่ือเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล�านี้เพราะ
การทํางานมีส�วนเก่ียวข�องกับผู�คนหลายฝeาย ท้ังองค"กร ผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร�วมงาน ซ่ึงจําเป1นต�องมีความ
เข�าใจในบทบาทความเป1นแม� มีความเห็นอกเห็นใจ และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน จึงจะทําให�แม�สามารถรักษา
ท้ังบทบาทในหน�าท่ีการงานและบทบาทของแม�ได�อย�างสมดุล  

7) ลดแรงกดดันจากภายนอก 
การเป̂ดรับข�อมูลข�าวสาร และประสบการณ"จากภายนอกอาจจะเป1นผลดีในด�านข�อมูลท่ี

หลากหลาย แต�ในขณะเดียวกันก็เป1นการสร�างแรงกดดัน เพ่ิมความเครียด ความวิตกกังวลได�เช�นกัน 
โดยเฉพาะข�อมูลท่ีแม�เชื่อว�าเป1นข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญ จึงข้ึนอยู�กับการจัดการตนเองของแม�ท่ีจะเลือกรับข�อมูล
ข�าวสารอย�างไรให�เพียงพอ แต�ไม�เป1นการเพ่ิมแรงกดดันให�กับตนเอง นอกจากนั้น การพยายามทําให�เห็นถึง
ความต้ังใจของตนเองในการให�นมลูกโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสาธารณะเป1นอีกวิธีการหนึ่งท่ีแม�พยายามแสดงให�
สังคมเห็นและยอมรับการบทบาทของแม� เช�น การดําเนินชีวิตทางสังคมตามปกติ ไม�ว�าจะเป1นการพาลูกท่ี
พร�อมไปพบปะสังสรรค"กับเพ่ือน ความกล�าในการให�นมลูกในท่ีสาธารณะโดยอาศัยอุปกรณ"ช�วยเหลือ เช�น ผ�า
คลุมให�นม ซ่ึงในระยะแรกแม�ทุกคนต�องเผชิญกับความรู�สึกอาย และสายตาของผู�คนรอบข�างท่ีมองด�วยความ
แปลกใจใคร�รู� แต�เม่ือปฏิบัติอย�างต�อเนื่องเป1นประจําก็จะเกิดความคุ�นชิน ซ่ึงไม�ใช�เฉพาะคนเป1นแม�เท�านั้น แต�
สังคมจะเริ่มเคยชินและยอมรับกับการทําหน�าท่ีของแม�ในการให�นมในพ้ืนท่ีสาธารณะได� 

 
ขอสังเกตจากการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบข�อสังเกตซ่ึงนําไปสู�การอภิปราย ท้ังในแง�ของกระบวนการตีความและ
ตอบสนองของแม�ซ่ึงสะท�อนความมีตัวตนของผู�หญิง รวมท้ังฐานของทรัพยากรท่ีผู�หญิงใช�ในการต�อรองและ
สะท�อนถึงอํานาจในการตัดสินใจ และบทบาทของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีอิทธิพลต�อผู�หญิงและคนในสังคม ตลอดจน
ภาพของการเลี้ยงดูลูกแบบสองข้ัวท่ีกําลังเกิดข้ึนในสังคมไทย 

1. กระบวนการตีความ และตอบสนองของผูหญิง 
การท่ีผู�หญิงซ่ึงเป1นเป1นแม�จะตอบสนองต�อเป<าหมายในการให�นมลูกของตนเองโดยการตัดสินใจท่ี

จะต�อรองและปรับตัวเพ่ือให�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างท่ีต้ังใจไว�นั้น จุดเริ่มต�นสําคัญข้ึนอยู�กับการ
เริ่มต�นตีความหรือให�ความหมายกับสิ่งท่ีเก่ียวข�องกับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของตน โดยเฉพาะการให�
ความหมายเก่ียวกับความเป1นแม�ของตนเอง ซ่ึงเป1นท่ีน�าสังเกตว�า คุณแม�ในยุคนี้มีการให�ความหมายของความ
เป1นแม�ในแง�ท่ีเชื่อมโยงกับความสมบูรณ"พร�อมของลูกท้ังในด�านร�างกาย และสติป�ญญา ซ่ึงลูกจะเป1นไปดังท่ี
คาดหวังได� คนเป1นแม�จําเป1นต�องมีการเตรียมความพร�อมในด�านร�างกายของแม�เช�นกัน คุณแม�กลุ�มนี้จึงมีการ
จัดการกับร�างกายและรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเองต้ังแต�เริ่มตัดสินใจท่ีจะต้ังครรภ" โดยเลือกเข�าสู�
กระบวนการดูแลด�วยองค"ความรู�ทางการแพทย" เช�น การตรวจสุขภาพก�อนการต้ังครรภ" และใช�องค"ความรู�
ดังกล�าวในการดูแลตนเองตลอดช�วงเวลาต้ังครรภ" ไม�ว�าจะเป1นการบํารุงตนเองด�วยอาหาร และอาหารเสริม
ต�าง ๆ การตรวจความสมบูรณ"และความผิดปกติต�าง ๆ ของทารกในครรภ"ตามกรอบของโรงพยาบาลท่ีฝาก
ครรภ" การกระตุ�นพัฒนาการของลูกในครรภ"ด�วยการพูดคุย อ�านหนังสือให�ฟ�ง และเป̂ดเพลงให�ฟ�ง เป1นต�น  

การศึกษาหาข�อมูลเพ่ิมเติมจากแหล�งข�อมูลต�าง ๆ ของแม�กลุ�มนี้ส�วนใหญ�เป1นข�อมูลจากหนังสือ 
อินเตอร"เน็ต และสื่อสังคมออนไลน"ต�าง ๆ ซ่ึงเป1นข�อมูลท่ีมีฐานมาจากองค"ความรู�แบบเดียวกัน คือ องค"ความรู�
แบบวิทยาศาสตร"การแพทย" ทําให�แม�ยุคนี้มีแบบแผนการปฏิบัติตนระหว�างต้ังครรภ"คล�ายคลึงกัน จนอาจเรียก
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ภาวะหรือการให�ความหมายเก่ียวกับความเป1นแม�ในยุคนี้ได�ว�าเป1น “scientific motherhood” ท้ังนี้โดยมี
เป<าหมายเพ่ือความสมบูรณ"แข็งแรงของลูกในครรภ" ดังนั้น แม�กลุ�มนี้จึงมีแนวโน�มท่ีจะให�ความหมายของ “นม
แม�” โดยเชื่อมโยงกับความสมบูรณ"ของลูกเช�นกัน เพราะเชื่อว�า นมแม�ดีท่ีสุด และมีสารอาหารครบถ�วนซ่ึงจะ
ทําให�ลูกแข็งแรงท้ังทางร�างกายและสติป�ญญาโดยท่ีนมผสมไม�สามารถเทียบได� จึงเป1นป�จจัยสําคัญท่ีทําให�แม�
กลุ�มนี้ตัดสินใจท่ีจะต�อรองกับสถานการณ"รอบตัว และปรับตัวจนถึงท่ีสุดเพ่ือให�ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด�วยนม
แม�ได�อย�างเต็มท่ี อีกท้ังยังต�องสามารถคงอัตลักษณ"ของ “working mom” ไว�ให�ได�ด�วยเช�นกัน อย�างไรก็ตาม 
แม�แต�ละคนอาจมีการตีความหรือให�ความหมายของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ไว�แตกต�างกันอยู�บ�าง ซ่ึงนําไปสู�
รูปแบบและวิธีการให�นมแม�ท่ีแตกต�างกัน เช�น บางคนคิดว�าลูกต�องดูดนมจากเต�าเพราะการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�
คือการสร�างความอบอุ�น ในขณะท่ีบางคนคิดว�าไม�จําเป1นเพราะไม�ว�าจะกินจากเต�าหรือกินจากขวดขอเพียงให�
ลูกได�กินนมแม�ก็พอ 

2. ทรัพยากรท่ีผูหญิงใชในการต"อรอง และเปBนฐานในการตัดสินใจ 
การท่ีแม�แต�ละคนจะตัดสินใจเลือกต�อรองและปรับตัวต�อสถานการณ"ท่ีเป1นเง่ือนไขต�อการเลี้ยงลูก

ด�วยนมแม�อย�างไรข้ึนอยู�กับฐานของทรัพยากรท่ีแม�แต�ละคนมีอยู�แตกต�างกัน  ซ่ึงสิ่งนี้ทําให�แม�แต�ละคนท่ี
อาจจะอยู�ภายใต�เง่ือนไขหรือบริบทของการเลี้ยงลูกแบบเดียวกัน เลือกท่ีจะตอบสนองแตกต�างกัน เพราะ
กระบวนการในการต�อรองและปรับตัวเกิดข้ึนภายหลังหรือพร�อม ๆ กับการประเมินทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู� ซ่ึง
ในท่ีนี้ไม�ได�หมายถึงรายได�หรือทรัพยากรท่ีเป1นตัวเงินเพียงอย�างเดียว แต�หมายรวมถึงสถานภาพ และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต�อการให�นมลูกด�วย เพราะทรัพยากรเหล�านี้จะนํามาซ่ึงอํานาจในการต�อรองและปรับตัว
ของแม� ไม�ว�าจะเป1นสถานภาพในครอบครัว เช�น การเป1นลูกสาวกับการเป1นลูกสะใภ�ก็จะมีอํานาจในการต�อรอง
แตกต�างกัน สถานภาพในการทํางาน เช�น อาชีพ ตําแหน�งงาน ซ่ึงมีผลต�อความยืดหยุ�นในการทํางาน และเวลา
ในการทํางาน สถานภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวข�องกับการเข�าถึงอุปกรณ"อํานวยความสะดวกในการให�นม การ
ยืดเวลาให�ได�อยู�กับลูกโดยการลางานต�อโดยไม�รับเงินเดือน การมีรถยนต"ส�วนตัวท่ีจะทําให�สามารถป�dมนมในรถ
ได�หรือเดินทางกลับมาถึงบ�านเพ่ือให�นมลูกได�สะดวก เป1นต�น ท้ังนี้ ทรัพยากรดังกล�าวจะมีผลต�ออํานาจในการ
ต�อรองและตัดสินใจของแม� อย�างไรก็ตาม ในขณะท่ีผู�หญิงพยายามใช�ทรัพยากรเท�าท่ีตนเองมีอยู�เพ่ือต�อสู�กับ
เง่ือนไขและอุปสรรคต�าง ๆ ในการให�นมลูก สังคมโดยหน�วยงานท่ีมีอํานาจควรทําหน�าท่ีในการสนับสนุน
ทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีจําเป1นสําหรับผู�หญิงท่ีเป1นแม�ทุกคนอย�างเท�าเทียม 

3. บทบาทของผูเช่ียวชาญท่ีมีอิทธิพลต"อผูหญิงและคนสังคม 
ผลการศึกษาครั้งนี้สะท�อนให�เห็นถึงบทบาทของระบบต�าง ๆ ในสังคมซ่ึงเป1นระบบท่ีรองรับโดย

ผู�เชี่ยวชาญหรือท่ีเรียกว�า “abstract system” ซ่ึงมีอิทธิพลครอบงําชีวิตของผู�หญิงท่ีเป1นแม� และคนในสังคม 
ท่ีเห็นได�ชัดเจน คือ ระบบการแพทย"และสาธารณสุข ซ่ึงกระทําผ�านองค"ความรู�แบบวิทยาศาสตร"ในการดูแล
และจัดการกับร�างกายของผู�หญิงนับต้ังแต�ตัดสินใจต้ังครรภ" เริ่มต้ังครรภ" ระหว�างการดูแลครรภ" การคลอด 
และการเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด ซ่ึงรวมท้ังการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ด�วย เนื่องจากได�รับการรองรับด�วยองค"ความรู�
ท่ีพูดถึงคุณประโยชน"ของนมแม�ท่ีไม�สามารถทดแทนได�ด�วยนมผสม แต�ในขณะเดียวกัน ผลจากอํานาจขององค"
ความรู�สมัยใหม� กลับเข�าไปเบียดบังองค"ความรู�อ่ืน ๆ โดยไปลดทอนคุณค�าและความน�าเชื่อถือขององค"ความรู�
แบบด้ังเดิม ซ่ึงในกรณีศึกษาครั้งนี้จะเห็นได�จากการปะทะกันระหว�างความเชื่อในการเลี้ยงดูเด็กของคนแต�ละ
รุ�นในครอบครัว ทําให�ข�อมูลจากประสบการณ"ในการดูแลเด็กของคนรุ�นเก�าถูกมองว�าเป1นเรื่องไม�ทันสมัยท้ังใน
แง�ของการต้ังครรภ" และการดูแลเด็ก ท้ังนี้เนื่องจากบริบทท่ีเป1นบ�อเกิดของประสบการณ"ของคนสองกลุ�มนี้มี
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ความแตกต�างกันอย�างเห็นได�ชัด แต�ถึงท่ีสุดแล�วก็ไม�อาจชี้ขาดได�อย�างชัดเจนและไม�เกิดประโยชน"ท่ีจะต�องไปชี้
ขาดชัดเจนว�าใครเป1นฝeายถูกและใครเป1นฝeายผิดเพราะต�างก็ยึดถือข�อมูลท่ีมีฐานคิดแตกต�างกัน  

นอกจากนั้น ระบบผู�เชี่ยวชาญยังสะท�อนผ�านรูปแบบของการดูแลหญิงต้ังครรภ"ในโรงพยาบาลซ่ึง
ผู�หญิงทุกคนท่ีต้ังครรภ"ต�องเข�าสู�กระบวนการดูแลครรภ"โดยแพทย"ในโรงพยาบาล สิ่งเหล�านี้เป1นกลไกท่ี
กําหนดให�ผู�หญิงต�องปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด โดยบางครั้งไม�ได�เกิดการต้ังคําถามเพราะเห็นว�าเป1นการ
กําหนดโดยแพทย"และโรงพยาบาลและส�วนใหญ�แม�ต้ังครรภ"มุ�งความสนใจไปท่ีความสมบูรณ"พร�อมของลูกเป1น
หลัก อย�างไรก็ตาม กระบวนการต้ังคําถามในสิ่งเหล�านี้ได�เกิดข้ึนภายหลังจากการใช�บริการผ�านไป โดยเฉพาะ
เม่ือผ�านประสบการณ"การเลี้ยงลูกหลังคลอดไปซักระยะหนึ่ง และเม่ือได�มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ"ในเรื่อง
เดียวกันกับคนรอบข�างและเครือข�ายอ่ืน ๆ ซ่ึงสิ่งหนึ่งท่ีคุณแม�ในกรณีศึกษามีการต้ังคําถาม คือ มาตรฐานใน
การดูแลเด็กภายใต�นโยบายการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของโรงพยาบาล เนื่องจากจะเห็นได�ว�า แต�ละ
โรงพยาบาลยังมีวิธีการในการจัดการท่ีแตกต�างกันไปถึงแม�จะเป1นการดําเนินการภายใต�นโยบายเดียวกัน ไม�ว�า
จะเป1นโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ซ่ึงแม�หลายรายเชื่อว�าพ้ืนฐานการดูแลเหล�านี้ส�งผลต�อ
ความสําเร็จในการให�นมแม�ของตนเองในป�จจุบัน สิ่งเหล�านี้จึงสะท�อนให�เห็นถึงระบบเดียวกันท่ีกลับมีหลาย
มาตรฐานจนไม�สามารถสร�างความเชื่อม่ันให�กับคุณแม�เหล�านี้ได�  

ระบบการทํางานในองค"กรเป1นอีกระบบหนึ่งท่ีกําหนดและควบคุมวิถีชีวิตของคนเป1นแม�และส�งผล
กระทบโดยตรงต�อความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของแม�ทํางาน ต้ังแต�กฎเกณฑ"เรื่องการลาคลอดซ่ึง
ถึงแม�จะเป1นการดําเนินการภายใต�พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงานเหมือนกัน คือ กําหนดให�มีการลาคลอดโดย
ได�รับเงินเดือนได� 3 เดือน แต�ในความเป1นจริงกลับพบว�า ไม�ใช�แม�ทุกคนท่ีจะสามารถลางานได�ครบตามกําหนด
ด�วยเง่ือนไขต�าง ๆ เช�น ภาระงาน และภาระทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ระบบสวัสดิการภายใต�การทํางานใน
ป�จจุบันยังไม�เอ้ือให�ผู�หญิงสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างเต็มท่ี เช�น ไม�มีสถานท่ีป�dนนมเป1นสัดส�วน และไม�
มีสถานท่ีเก็บน้ํานม ลักษณะงานและเวลาทํางานท่ีไม�ยืดหยุ�น เป1นต�น 

4. ภาพของการเล้ียงดูเด็กแบบสองข้ัว 
ในขณะท่ีการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�กําลังกลายเป1นวาทกรรมหลักในสังคมไทยท่ีได�รับการ

สนับสนุนด�วยอํานาจขององค"ความรู�ทางการแพทย"และอํานาจรัฐ ซ่ึงส�งผลให�คนในสังคมรวมท้ังแม�ส�วนหนึ่ง
เกิดความตระหนักในบทบาทของตนเองในการทําหน�าท่ีของแม�ให�เต็มท่ีด�วยการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างจริงจัง 
จนทําให�เกิดการสร�างเครือข�ายและเผยแพร�ข�อมูลของแม�ท่ีมุ�งม่ันในการให�นมลูก จนถูกเรียกกันแบบติดปากว�า 
“ลัทธินมแม�” หรือ “สาวกนมแม�” และได�สร�างภาพของ “แม�ท่ีดี” ว�าต�องเป1นแม�ท่ีต�องให�นมลูกด�วยนมแม�
เท�านั้น แต�ในทางกลับกันปรากฏการณ"ดังกล�าวได�ทําให�แม�อีกกลุ�มหนึ่งท่ีปฏิบัติตัวตรงข�ามกัน คือ แม�ท่ีไม�ได�ให�
ลูกกินนมแม� ไม�ว�าจะด�วยเหตุผลหรือเง่ือนไขใดก็ตาม ได�ถูกมองแบบเหมารวมว�าเป1น “แม�ท่ีไม�ดี” ซ่ึงยิ่งทําให�
แม�กลุ�มนี้รู�สึกกดดัน และรู�สึกผิดท่ีไม�ได�ให�นมลูกด�วยตนเอง ซ่ึงเป1นภาวะท่ีสังคมกําลังเกิดภาพของการเลี้ยงดู
เด็กแบบสองข้ัว หรืออาจเรียกได�ว�าเป1นภาวะ “dualism of breast-bottle feeding” ซ่ึงในระยะยาวหากยัง
ไม�มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมให�หันมาต้ังคําถามว�า แม�อีกกลุ�มหนึ่ง “ไม�ได*ให*นมแม�” หรือ “ให*
นมแม�ไม�ได*” เพ่ือให�หันกลับมามองข�อจํากัดและเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีบีบค้ันแม�เหล�านี้อยู� จะยิ่งทําให�เกิดการตีตรา 
และทําให�สถานการณ"ท่ีผู�หญิงเหล�านี้ต�องเผชิญอยู�เลวร�ายมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
ถึงแม�ว�าการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จะเป1นนโยบายกระแสหลักท่ีพยายามผลักดันให�อัตราการ

เลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของประเทศไทยเป1นไปตามมาตรฐานและเพ่ือประโยชน"ด�านคุณภาพของประชากรไทยใน
ภาพรวมโดยมีผู�หญิงซ่ึงเป1นแม�เป1นเป<าหมายสําคัญของนโยบายดังกล�าวก็ตาม แต�ท�ายท่ีสุดแล�วการตัดสินใจท่ี
จะเลี้ยงลูกด�วยนมแม�หรือไม�นั้นควรข้ึนอยู�กับตัวแม�เอง ท้ังนี้โดยเก่ียวข�องกับกระบวนการตีความ และ
ตอบสนองภายใต�ทรัพยากรส�วนตัวท่ีแตกต�างกัน ในขณะท่ีสังคมมีหน�าท่ีส�งเสริมทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีจําเป1นซ่ึง
จะเอ้ือประโยชน"ต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของผู�หญิงทุกคนในสังคมอย�างเท�าเทียมโดยไม�เลือกปฏิบัติ เพ่ือให�
ทุกคนได�เข�าถึงและรับผลประโยชน"จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล�าวอย�างท่ัวถึงกัน และเพ่ือให�เกิด
ความม่ันคงในสถาบันสังคมของไทยอย�างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีบทบาทของแต�ละภาคส�วน ดังนี้ 

1. บทบาทของผูหญิงซ่ึงเตรียมตัวเปBนแม" 
นอกจากความพยายาม ความมุ�งม่ันต้ังใจ และความมีวินัยของแม�ท่ีตัดสินใจจะเลี้ยงลูกด�วยนมแม�

แล�ว การเตรียมความพร�อมของแม�ถือว�ามีความสําคัญพอ ๆ กับความต้ังใจเช�นกัน โดยเฉพาะการเตรียมความ
พร�อมในด�านการทํางานซ่ึงเป1นเง่ือนไขสําคัญของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในป�จจุบัน ตัวอย�างเช�น การแจ�งแก�
นายจ�างหรือผู�บังคับบัญชาล�วงหน�าเม่ือต้ังใจจะให�นมแม� และรูปแบบในการให�นม ซ่ึงจําเป1นต�องใช�เวลาของ
การทํางานบางส�วนไปเพ่ือการป�dมนม เพ่ือการเตรียมความพร�อมขององค"กรในแง�ของการยืดหยุ�นลักษณะการ
ทํางาน และเวลาทํางานของแม�ท่ีมีภาระต�องให�นม เป1นต�น 

2. บทบาทของสมาชิกในครอบครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัวถือว�ามีบทบาทอย�างยิ่งต�อความสําเร็จในการให�นมแม�ของผู�หญิง โดยเฉพาะ

สามีซ่ึงเป1นบุคคลใกล�ชิด และมีศักยภาพท่ีจะช�วยเหลือแม�ท่ีต�องให�นมลูกได� ท้ังในแง�การสนับสนุนช�วยเหลือ
งานในบ�าน และการเลี้ยงดูลูกเล็ก ๆ น�อย ๆ การสนับสนุนในแง�กําลังใจ ตลอดจนทําหน�าท่ีเป1นคนกลางในการ
ประนีประนอมในกรณีท่ีภรรยาต�องอยู�ร�วมบ�านกับครอบครัวของสามีท่ีไม�คุ�นเคย ท้ังนี้เพ่ือลดความกดดันของ
ภรรยา นอกจากนั้น การเป̂ดใจยอมรับและแลกเปลี่ยนวิธีคิดในการเลี้ยงดูลูกร�วมกันแต�เนิ่น ๆ ต้ังแต�ช�วงก�อน
คลอดจะทําให�แต�ละฝeายได�มีเวลาเตรียมความพร�อมในการปรับทัศนคติ โดยยอมรับและยืดหยุ�นเก่ียวกับความ
เชื่อในการดูแลเด็กท่ีแตกต�างกัน ท้ังนี้เพ่ือลดความขัดแย�ง และร�วมกันดูแลเด็กร�วมกันได�อย�างราบรื่น 

3. บทบาทของผูเช่ียวชาญ/นักวิชาการ 
1) ผู�เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย"และสาธารณสุขมีบทบาทสําคัญอย�างยิ่งในการ

สร�างความเชื่อม่ัน และเป1นท่ีพ่ึงพาของแม�ต้ังแต�ช�วงต้ังครรภ" การคลอด และการเลี้ยงดูเด็ก ท้ังนี้ควรมีการ
ชี้แจงข�อมูลท่ีชัดเจนถึงวิธีการท่ีโรงพยาบาลจะปฏิบัติต�อแม� ตลอดจนท่ีมาท่ีไปเก่ียวกับวิธีปฏิบัติดังกล�าว ท้ังนี้ 
ต�องพิจารณาเง่ือนไขความจําเป1น และข�อจํากัดของแม�แต�ละคน โดยไม�บังคับหรือกดดันให�เป1นไปตามนโยบาย 

2) ควรส�งเสริมการแลกเปลี่ยนองค"ความรู�และวิธีการระหว�างโรงพยาบาลในการส�งเสริมการให�
นมแม�ท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือสร�างมาตรฐานในการส�งเสริมการเตรียมความพร�อมของแม�ในการให�นมลูกท่ี
เป1นมาตรฐานและเป1นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะควรมีการติดตามผลของการส�งเสริมการให�นมแม�อย�าง
ต�อเนื่อง 

3) เป1นข�อสังเกตว�าบุคลากรทางการแพทย"และสาธารณสุขเองกลับมีข�อจํากัดในการเลี้ยงลูกด�วย
นมแม�เนื่องจากบริบทในเรื่องของงานและสถานท่ีในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเอ้ือต�อการส�งเสริมการให�นมแม�ของผู�มา
ใช�บริการ แต�ไม�เอ้ือกับบุคลากรขององค"กร นอกจากนั้น ยังพบว�าบุคลากรในสังกัดเองยังไม�ได�รับการดูแลใน
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เรื่องนี้อย�างเต็มท่ี จึงควรหันมาให�ความสําคัญกับบุคลากรภายในวงการเพ่ือดําเนินการให�เป1นแบบอย�างในการ
ตอบสนองนโยบายดังกล�าว 

4) เนื่องจากแม�หลายคนต�องเสี่ยงกับการพ่ึงพายาหรือสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมน้ํานมแม�ซ่ึงป�จจุบันมีการ
เผยแพร�และจําหน�ายกันอย�างแพร�หลาย ดังนั้นนักวิชาการท่ีเก่ียวข�องควรหันมาทําวิจัยเก่ียวกับยาและ
สมุนไพรเหล�านี้อย�างจริงจังเพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับแม�ท่ีจําเป1นต�องพ่ึงพาสิ่งเหล�านี้ได�ใช�ยาหรือสมุนไพรท่ีมี
มาตรฐานและได�รับรองคุณภาพด�านความปลอดภัย 

5) นักวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องควรทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ือสะท�อนข�อมูลเชิงประจักษ"
ในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีช�วยส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในสังคมไทย 

4. บทบาทของสถานประกอบการ 
1) ในเบ้ืองต�น สิ่งท่ีสถานประกอบการพึงกระทําเพ่ือส�งเสริมการให�นมบุตรของบุคลการในสังกัด 

คือ การยืดหยุ�นในเรื่องการทํางานสําหรับแม�ซ่ึงอยู�ระหว�างการให�นมลูก ท้ังในแง�ลักษณะงาน และเวลาในการ
ทํางาน ซ่ึงสามารถเจรจาและสร�างข�อตกลงกันในกรณีท่ีเกิดผลกระทบกับการทํางานโดยรวมขององค"กร โดย
ร�วมกันสร�างบริบทของการทํางานท่ีมีลักษณะเอ้ือต�อความเป1นแม�ของผู�หญิง 

2) สถานประกอบการควรพิจารณาและให�ความสําคัญกับแรงงานหญิงท่ีอยู�ในช�วงให�นมบุตร 
โดยจัดให�เป1นสวัสดิการสําหรับคนกลุ�มนี้ โดยจัดเก็บข�อมูลจํานวนพนักงานในองค"กรท่ีเข�าข�ายอย�างต�อเนื่อง ซ่ึง
สิ่งท่ีสามารถจัดการได�ในเบ้ืองต�น คือ การจัดการกับบริบทด�านสถานท่ีและอุปกรณ" เช�น มุมหรือพ้ืนท่ีสําหรับ
แม�ป�dมนม ซ่ึงอาจเป1นมุมเล็ก ๆ หรือห�องเฉพาะ โดยอาจปรับเปลี่ยนจากห�องท่ีมีอยู�แล�ว ท้ังนี้โดยไม�มีการเลือก
ปฏิบัติว�าเป1นพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับลูกค�าหรือผู�มาใช�บริการหรือเป1นพ้ืนท่ีสําหรับพนักงานในองค"กร หรือการ
จัดการเก่ียวกับเวลาการทํางาน เช�น มีการกําหนดช�วงเวลาพักเพ่ือให�นมบุตรท่ีชัดเจน  

3) ในกรณีท่ีเป1นองค"กรซ่ึงมีสหภาพแรงงานควรนํากรณีเรื่องการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของพนักงาน
เข�าหารือและเจรจาร�วมกันระหว�างสหภาพแรงงานกับผู�ประกอบการเพ่ือร�วมกันหาทางออกท่ีได�ประโยชน"ท้ัง
สองฝeาย เพ่ือร�วมกันสร�างกฎระเบียบท่ีมีลักษณะเฉพาะและสอดคล�องกับบริบทการทํางานขององค"กรเอง 

5. บทบาทของส่ือมวลชน 
1) ในป�จจุบันต�องยอมรับว�าสื่อมวลชนเป1นสิ่งท่ีเข�าถึงประชาชนในสังคมได�อย�างเร็ว ใช�เวลาน�อย 

และในรูปแบบท่ีง�ายท่ีสุด  ดังนั้นสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญอย�างยิ่งในการสร�างอุดมการณ" และค�านิยมใน
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในสังคมได� โดยอาศัยการเผยแพร�ตัวแบบท่ีประสบความสําเร็จ และกระตุ�นให�คนใน
สังคมเห็นว�าเป1นสิ่งท่ีเป1นไปได�ท่ีผู�หญิงจะลุกข้ึนมาต�อสู�กับอุปสรรคต�าง ๆ เพ่ือการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�าง
สุดความสามารถ 

2) ในทางกลับกัน สื่อจําเป1นต�องเผยแพร�ถึงข�อจํากัดของผู�หญิงอีกกลุ�มหนึ่งซ่ึงมีความยากลําบาก
ในการใช�ชีวิตจนไม�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได� เพ่ือไม�ให�เกิดภาพแบบสองข้ัว และเกิดการตีตราแม�ท่ีไม�ได�ให�
นมลูกว�าเป1นแม�ท่ีไม�ดี อีกท้ังเป1นช�องทางในการเป̂ดเผยให�ผู�มีอํานาจสังคมได�หันมาให�ความสําคัญกับประเด็นนี้
มากข้ึน เนื่องจากการกระตุ�นจากปฏิกิริยาของคนในสังคมซ่ึงมักจะแพร�กระจายความรู�สึกร�วมกันได�เร็ว 
โดยเฉพาะในยุคท่ีมีสื่อสังคมออนไลน" 

3) การปรับทัศนคติท่ีดีต�อการเลี้ยงลูกของผู�หญิง ไม�ควรเน�นท่ีประชาชนท่ัวไปเท�านั้น แต�ควร
เน�นท่ีผู�มีอํานาจท้ังในระดับองค"กรและสังคม เช�น ผู�ประกอบการ นายจ�าง และนักการเมือง เนื่องจากเป1นผู�มี
อํานาจชอบธรรมในการกําหนดกฎเกณฑ"ท่ีเอ้ือต�อสถานการณ"ดังกล�าว 
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6. บทบาทของภาครัฐ 
1) จะเห็นได�อย�างชัดเจนว�ามีการขัดกันเชิงนโยบายระหว�างนโยบายท่ีส�งเสริมให�เลี้ยงลูกด�วยนม

แม�อย�างน�อย 6 เดือน ในขณะท่ีนโยบายในการจ�างงานซ่ึงสะท�อนผ�านพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงานสามารถ
ให�แรงงานลางานโดยได�รับค�าตอบแทนเพียงแค� 3 เดือน อีกท้ังยังมีข�อจํากัดอ่ืน ๆ ซ่ึงทําให�ผู�หญิงไม�สามารถลา
งานได�ตามกฎหมายอย�างเต็มท่ี การผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให�แรงงานหญิงสามารถลางานได�
มากกว�า 3 เดือน จึงยังคงต�องดําเนินการต�อไป อย�างไรก็ตาม สิ่งท่ีต�องเตรียมการไปพร�อมกันหากต�องการจะ
ส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เป1นหลัก อาจจําเป1นต�องมีมาตรการในการตรวจสอบการเลี้ยงลูกด�วนนมแม�ใน
ระหว�างการลางานเพ่ือให�การผลักดันกฎหมายดังกล�าวได�ผลตามเป<าหมายอย�างแท�จริง 

2) ในขณะท่ียังไม�สามารถผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให�แรงงานหญิงลางานได�
เพ่ิมเติม ควรมีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะทําให�แรงงานหญิงได�รับความคุ�มครองให�ได�ลางานได�ครบตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว� 3 เดือนเต็มจริง โดยมีมาตรการหรือบทลงโทษแก�สถานประกอบการท่ีจงใจเอาเปรียบ
แรงงานหญิง โดยคุ�มครองแรงงานหญิงระหว�างการลางาน และสร�างความม่ันใจว�าผู�หญิงจะไม�ได�รับผลกระทบ
ในด�านการทํางาน ไม�ว�าจะถูกลดค�าตอบแทน ให�ออกจากงาน หรือป̂ดก้ันความก�าวหน�าในการทํางาน เป1นต�น 

3) นอกเหนือจากนโยบายการลาคลอดเพ่ิมเติมแล�ว สิ่งท่ีรัฐควรพิจารณาเพ่ิมเติมสําหรับแรงงาน
หญิง คือ การลาก�อนคลอด เนื่องจากเป1นความเสี่ยงสําหรับผู�หญิงต้ังครรภ"ท่ีต�องทํางานในระหว�างท่ีใกล�คลอด 
ซ่ึงความเสี่ยงด�านชีวิตและสุขภาพของแม�ดังกล�าวอาจส�งผลกระทบต�อความสามารถในการดูแลลูกหลังคลอด 
รวมท้ังศักยภาพในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อีกด�วย ท้ังนี้ระยะเวลาในช�วงการลาก�อนคลอดควรเป1นเท�าใดข้ึนอยู�
กับความเหมาะสมและความจําเป1นของแต�ละราย ซ่ึงอาจอยู�ในช�วงประมาณ 2 สัปดาห"ก�อนคลอด   

4) การอนุญาตให�สามีลางานเพ่ือช�วยเหลือภรรยาช�วงหลังคลอดได�นับว�าจําเป1นอย�างยิ่งสําหรับ
ผู�หญิงโดยเฉพาะในกรณีไม�มีคนช�วยเลี้ยง เนื่องจากในช�วงหลังคลอดเป1นช�วงท่ีแม�ควรจะได�พักฟklนอย�างเต็มท่ีซ่ึง
มีผลต�อปริมาณน้ํานมของแม� อีกท้ังในป�จจุบันมีแม�ซ่ึงผ�านการคลอดบุตรด�วยวิธีการผ�าคลอดเป1นจํานวนมาก 
ตลอดจนลักษณะของครอบครัวในเมืองซ่ึงส�วนใหญ�เป1นครอบครัวเด่ียว และพ�อแม�ยุคใหม�ยังอยากเลี้ยงลูกด�วย
ตนเอง ไม�อยากส�งลูกไปต�างจังหวัด หากสามีสามารถลางานในช�วงท่ีภรรยาเพ่ิงคลอดบุตรจะสามารถทําให�สามี
ได�ดูแลภรรยาและลูกได�อย�างเต็มท่ี ซ่ึงป�จจุบันได�ให�สิทธินี้แก�ข�าราชการชาย และมีการขอความร�วมมือนายจ�าง
ในสถานประกอบการอนุญาตให�ลูกจ�างลาไปช�วยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร โดยข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของนายจ�าง
และสถานประกอบการเองได�พิจารณาตามความเหมาะสม แต�ส�วนใหญ�ยังไม�ได�มีการใช�สิทธิและไม�รู�ในสิทธิของ
ตนเองอย�างท่ัวถึง อย�างไรก็ตาม การลางานของสามีในลักษณะนี้จําเป1นต�องมีกลไกในการตรวจสอบได�เช�นกัน
ว�าได�มีการลางานเพ่ือไปดูแลภรรยาจริง 

5) ในกรณีของการผลักดันให�หน�วยงานและองค"กรต�าง ๆ หันมาสนับสนุนพนักงานซ่ึงเป1นแม�ท่ี
ให�นมบุตรท้ังในแง�สวัสดิการ และกฎระเบียบ หากยังไม�ได�รับความร�วมมือจากหน�วยงาน รัฐในฐานะผู�มีอํานาจ
ในการกําหนดเกณฑ"การประเมินคุณภาพต�าง ๆ เช�น ISO QA HA อาจจําเป1นต�องบังคับใช�โดยการกําหนดเป1น
ส�วนหนึ่งของตัวชี้วัดในเกณฑ"การประกันคุณภาพ เพ่ือกระตุ�นให�หน�วยงานหันมาให�ความสําคัญกับเรื่องนี้อย�าง
จริงจัง 

6) ถึงแม�ในการศึกษาครั้งนี้โฆษณานมผงดูเหมือนจะไม�มีอิทธิพลต�อแม�ท่ีเลี้ยงลูกด�วยนมแม�
โดยตรง แต�ในขณะเดียวกันกลับมีผลต�อความเชื่อและวิธีคิดของคนช�วยเลี้ยงและคนรอบข�างซ่ึงในท่ีสุดจะ
กลับมาส�งผลต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในการกระตุ�นให�เด็กเลิกกินนมแม�เร็วข้ึน หรือมีแนวโน�มจะเลี้ยงนมแม�
ควบคู�ไปกับนมผสมมากข้ึน ดังนั้นหากยังอนุญาตให�มีการเผยแพร�โฆษณานมผสมต�าง ๆ ได� ควรกําหนดให�สื่อ
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โฆษณาเหล�านั้นย้ําให�ชัดเจนว�านมผสมเหล�านั้นไม�ได�มีคุณค�าอาหารเทียบเท�ากับนมแม� เนื่องจากป�จจุบัน
เนื้อหาในโฆษณาส�วนใหญ�เน�นท่ีคุณประโยชน"และสารอาหารสําคัญท่ีได�จากนมผสมเหล�านี้ จนคนท่ัวไปเชื่อว�า
มีคุณค�าเทียบเท�ากับการกินนมแม� 

7) ป�จจุบันมีการทําการศึกษาวิจัยจากหน�วยงานต�าง ๆ เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�าง
มากมายและต�อเนื่อง รัฐจึงควรหันมาใช�ประโยชน"จากข�อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ"ท่ีทําไว�แล�วมากมายอย�าง
จริงจังเพ่ือพิจารณาถึงความเป1นไปได�ในการผลักดันนโยบายต�าง ๆ ตามข�อเสนอแนะในผลการศึกษา เพ่ือให�
เกิดรูปธรรมของการแก�ไขป�ญหาอย�างแท�จริง 

8) การผลักดันให�มีการจัดการด�านสถานท่ีให�นมควรเป1นมาตรฐานระดับประเทศ และทุก
หน�วยงานควรต�องมีท้ังในลักษณะเป1นสวัสดิการแก�บุคลากรในสถานประกอบการ และในพ้ืนท่ีสาธารณะ เช�น 
สถานท่ีทํางาน หรือห�างสรรพสินค�าทุกแห�ง โดยต�องคํานึงถึงมาตรฐานด�านความปลอดภัยในการใช�บริการเป1น
หลัก และมีการประชาสัมพันธ"ให�ทราบอย�างท่ัวถึง 

9) ควรมีการกระจายศูนย"นมแม�ขนาดเล็ก หรือคลินิกนมแม� ไปตามจุดต�าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ใกล�แหล�งงาน และสถานประกอบการต�าง ๆ หรือบนพ้ืนท่ีซ่ึงมีระบบขนส�งมวลชนในการเดินทางได�สะดวก 
เพ่ือให�แม�ทํางานได�เข�าไปใช�บริการได�อย�างท่ัวถึง เพราะในป�จจุบันคลินิกดังกล�าวมักอยู�ในโรงพยาบาลขนาด
ใหญ�ซ่ึงไกลจากสถานท่ีทํางาน หรือหากรัฐไม�ดําเนินการเองอาจดําเนินการในลักษณะการขอความร�วมมือจาก
ภาคเอกชนในการจัดต้ังศูนย"ดังกล�าว โดยคิดค�าบริการในระดับท่ีแรงงานทุกระดับสามารถจ�ายได� หรือให�เบิก
เป1นสวัสดิการได� 

10) นอกจากศูนย"นมแม�แล�ว รัฐควรให�การสนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กหรือ “nursery นมแม�” 
เพ่ือเอ้ือประโยชน"กับแม�ท่ีไม�มีคนช�วยเลี้ยงดูท่ีบ�านในขณะท่ีต�องทํางานแต�ยังคงต�องการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
เพ่ือให�แม�เหล�านี้สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างต�อเนื่องถึงแม�จะต�องกลับไปทํางานแล�วก็ตาม 

11) รัฐมีบทบาทสําคัญในการเป1นตัวกลางประสานเพ่ือขอความร�วมมือกับสื่อมวลชนในการ
กระตุ�นให�คนในสังคมหันมาให�ความสําคัญกับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อีกช�องทางหนึ่ง เนื่องจากการร�วมกันสร�าง
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Executive Summary 
 

Despite the continues current efforts in disseminating information and rising 
campaigns about the benefits of breastfeeding according to the policy of the World Health 
Organization and the Ministry of Public Health for a better quality of life of the population in 
the countries, the rate of breastfeeding in both developed and developing countries still 
does not meet the standard, especially in urban areas where women play more roles in the 
labor market including Thailand. This is a result from the obstacles and the structure of 
modern society nowadays that do not only change the obligations of mothers but also 
affect the forms of family, parenting patterns, decreasing supports from kinship systems, and 
increasing individualism. Moreover, being controlled under the world capitalist economy, 
which has related impacts on lifestyles in today’s society and do not fully contribute to the 
promotion of breastfeeding, those mothers who wish to breastfeed have to struggle and 
negotiate with the system by using their resources to deal with various difficulties which 
obstruct them in breastfeeding. 

This research aims to study the experience of modern working mothers who have 
been doing breastfeeding during their routine jobs for at least six months. The study will 
answers how those mothers who work during the breastfeeding have to face their obstacles 
and how they deal with such situations. These questions are answered with the viewpoint 
that living under the high modernity nowadays leads modern working mothers to confront 
with the increasing conditions in breastfeeding in a form that is different from the past. But 
at the same time, modern working mothers also have the freedom to think, to interpret and 
to choose how to deal with situations by themselves by using their own resources in order 
to contribute to the ultimate goal which is to be able to fully and completely do the 
breastfeeding. The results from this study will be advantageous for both modern working 
women who are preparing for motherhood and for those working mother who is having 
troubles with breastfeeding. Furthermore, it can be used as important information in policy 
making process for relevant departments to promote the rights of women in breastfeeding, 
and it can also lead to policies that support working mothers to be able to nourish their 
children by breastfeeding. These supports can be done by providing beneficial resources 
according with the targeted needs, along with regulations and legal supports that help 
solving and decreasing obstacles in breastfeeding for working women who have to work 
together with raising their children. 

 
Methodology 

This study uses qualitative research in the methods of case study, which collect data 
from mothers who go through the experience of working and raising a child by breastfeeding 
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at the same time for at least 6 months. By using purposive sampling technique, working 
mothers (both in organizations and doing freelance work) who have gone through a period 
of breastfeeding within the past 5 years or have been raising their children by breastfeeding 
for no less than 6 months were chosen both in Bangkok and Chiang Mai since the two cities 
are the country's main economic hub in Central and Northern part of Thailand. The samples 
were chosen via snow ball technique, starting by having the network of mothers who work 
in organizations and have experienced breastfeeding for at least 6 months recommended 
other samples with the same qualities – the total number of samples is 60. In-depth 
interview and non-participation observation were used in data collecting process along with 
in-depth questionnaires as a tool which consists of three parts: 1) basic information and 
information about breastfeeding 2) experience about the limitations and conditions that 
affect breastfeeding while working and 3) experience about how the samples deal with 
those limitations and conditions so as to be able to fully nourish their children by 
breastfeeding for at least 6 months. Content analysis was done to analyze the key point 
from the empirical data. Moreover, names and vital information relating to the informants 
are kept confidential. The presentation of the data will only focus on the research questions 
in this study rather than the disclosure of informants’ personal life in other aspects. 

 
Conclusion 
 Sixty working mothers between the age of 20-45 years old in Bangkok and Chiang Mai 
are able to nourish their child by breastfeeding for at least 6 months and up to 3 years 
maximum. These mothers are from diverse work contexts – government organizations, 
private organizations and self-employed. Generally, mothers who work in organizations can 
have a maternity leave up to 3 months maximum, but in practice there are some mothers 
who return to work before the expiration of the leave - the case with minimum leave is 11 
days. There are 48 working mothers who can completely breastfeed their child during the 
first 6 months (exclusive breastfeeding) which can be categorized into 2 types: 1) “Pumping 
mommy” – the mothers who pump breast milk and keep it for the baby when they are 
working. 2) “Running mommy” – the mothers who do the breastfeeding in their non-working 
hours. They do not pump breast milk and keep it for the baby later, but they feed their 
baby with formula milk instead when the baby is with caretaker. Thus, running mommies 
must hurry to finish their tasks and go off work as soon as they can to breastfeed their child.  
 There are important conditions that affect breastfeeding as well as the way these 
mothers negotiate and adjust under such conditions so as to be able to breastfeed their 
child while they work at the same time. These conditions are as followed:  
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1. Conditions affecting breastfeeding of working women 
The contexts that create conditions for breastfeeding as described in details in 

each following issue:  
1) Fighting against “Nature” 

First thing that working mothers have to confront is the battle between the 
natures of female body or maternity that reflects through their own body that’s ready to 
breastfeed and affects the volume of breast milk. Many mothers admit that they did not 
prepare for breastfeeding for they thought “breastfeeding comes naturally”, but they later 
found that they did not have enough amount of breast milk to feed their baby since the first 
day of the birth. Moreover, some mothers have issues with their physical body as their 
nipples and breasts do not support the breastfeeding and affect their baby. These obstacles 
cause much distress and pressure on the mothers because they are worried that their baby 
will not be able to feed from their breast milk, or they might not have enough breast milk 
for their baby. While the “nature of the baby” is another important condition for parenting 
because some babies refuse to suckle from the breast but are able to suckle from bottles 
and some babies refuse to suckle from bottles but can only suckle from mother’s breast.  

2) Different beliefs about rising children in a family and of caretakers 
Many mothers are likely to face with different ways of beliefs about raising 

children in their family. As the grandparent generation has experienced child raising in 
another form, which was different from what we know about child raising nowadays that 
mostly comes from books and other modern media such as the internet and cyber social 
media, the confrontation or negotiation between different beliefs about child raising can be 
unavoidable; for example, some family members believe that “pumped milk” is “spoiled 
milk”, not fresh and bad, or babies who suckle from breastfeeding are “small” and “not 
chubby.” Another popular belief is that you “must feed the babies with bananas until they 
are full, and you must feed them water afterward”. Also there is a belief that “breast milk 
is not useful after the babies are older than 6 months”, plus “breastfeeding is more difficult 
than using formula milk”. These are the important conditions that affect the period timing 
that babies can be fed by breastfeeding, and also affect the patterns of breastfeeding for 
both exclusive and mixed breastfeeding in the first 6 months.  

3) Costs of equipment or tools for breastfeeding 
Many mothers need to pump their breast milk because their baby would not 

suckle from their breasts. Thus, they have to pump their breast milk into a bottle and feed 
the baby, so the baby can suckle continuously and the breasts will be stimulate to produce 
more milk also. Being a “pumping mommy” requires many tools and equipment such as 
breast pump which can cost from a thousand baht to ten thousands baht, bags or 
containers for freezing the milk, cooler bags for storing the milk, and even freezer. For some 
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people, there are also costs for logistic in the case where they have other family members 
in other provinces taken care of the baby for them, which most mothers believe it to be a 
worthy investment so that their baby can be fed from breast milk. But if compared to using 
powdered milk, the cost may be higher.  

4) Unfavorable contexts at workplace 
Most working mothers need to find a place where they can pump their breast 

milk which can be at the working desk, under the working desk, storage room, meeting 
room, executive room, and if they really cannot find any place, toilet is where they will go. 
They also have to use refrigerator at work to store the milk, which sometimes can be 
inappropriate for storing breast milk because there is only one shelf, and there are other 
food in the same shelf. Moreover, many working mothers’ jobs are not favorable for 
pumping breast milk; for example, a job that they have to meet up or coordinate with 
customers or people outside their organization. Also, working mothers who often have to go 
on a field work must pump their breast milk in their car and store it in a cooler bag or 
refrigerator at the place where they go such as hotel or customer’s office. Many working 
mothers feel discouraged and want to stop the breastfeeding because it is very difficult to 
manage such pattern.  

In addition, some mothers don’t pump breast milk because it’s inconvenient 
at work, or the caretaker does not approve of using pumped breast milk. As a result, these 
mothers have to use their lunch time to walk home and breastfeed the baby. They also 
have to be very quick, which can only be done in a case where the working place and their 
home are not too far apart or does not consume too much time for travelling which is very 
rare in Bangkok but can be found more often in Chiang Mai. However, some mothers pump 
breast milk at work with uncomfortable feeling. They feel guilty and afraid that people at 
work will think that they exploit others. Some mothers admit that there are some negative 
reactions from their coworkers through eye contacts, words, or notes on their desk every 
time they go out to pump breast milk. This kind of situation causes pressure for working 
mothers and make them feel uneasy to be among such environment.  

5) Tiredness, Lack of sleeping, physical exhaustion 
Working mothers who have to pump breast milk, work, and take care of their 

baby all at the same time can be very exhausting and have little resting time. They have to 
wake up in the middle of the night to take care of their baby, and they also have to have 
discipline in pumping breast milk regularly during the night. Generally, disciplined mothers 
will schedule their pumping breast milk time continuously such as every 3 hours or pump 
and store breast milk every time after finishing breastfeeding, so they cannot fall asleep right 
after breastfeeding. Likewise, pumping breast milk at work must also be done regularly. The 
routine goes on until their husband or their family members cannot stand seeing them being 
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so exhausting and have to tell them to stop, but most mothers insist to continue feeding 
their baby by breastfeeding as long and as much as they can.    

6) Confusion over diverse information 
Nowadays there are many media that widely present information about 

raising children such as books, the internet, and online social media. However, this diverse 
information comes with confusion and even sometimes causes tension and increasing 
pressure. Furthermore, it is found that theories and actual practices do not always 
correspond because information from books is usually based on academic principles or 
written by specialists but not necessarily always used for mothers and children where each 
one has different and unique characteristic both controllable and uncontrollable, so it is not 
always possible to manage the situations by using theories. But most mothers admit that 
they cannot rely on other sources of information because they have never had opportunity 
to learn from those with direct experience. Many mothers have to raise their children alone 
without any support from any elders or relatives in their family and only little help or small 
advice from acquaintances or close friends, so they mainly count on the information they 
can find by themselves.  

7) ”Breastfeeding Cult “- Pressure about volume of breast milk  
What followed from the efforts of breastfeeding is the expectation and 

pressure about volume of breast milk, especially when there are comparisons among 
mothers. Nowadays, those mothers who dedicate to breastfeeding are being casually called 
“Breastfeeding Cult” in online social media. Pictures and comments are posted to show 
how much a mother can pump their breast milk. It presents dignity and pride in 
breastfeeding, but in fact those mothers do not intension to brag. They simply want to 
convey that the more you try, the more you can success in breastfeeding; on a contrary, 
those comments and pictures incidentally increase pressure and tension for some mothers, 
and lead them to doubt their own capacity of breastfeeding; some even feel guilty for not 
trying hard enough.  

8) Risk in taking medicines or herbs for stimulating breast milk 
Focusing so much on the amount of breast milk a mother produces can lead 

to making effort to find ways to increase volume of breast milk by many different means 
such as going on special diet with nutrition that can increase the volume of breast milk like 
Basil, Ginger, Banana blossom and warm water. Medicines and herbs can also help stimulate 
breast milk like Motilium, which must be prescribed by doctors and some mothers decide to 
try using herbal medicines which can be found and ordered online in cyber space such as 
“Luksud” (Fenugreek), “Ya Pra Sra Num Nom” and “Mai Nom Nang” (Xantolis cambodiana). 
This group of mothers chooses herbs to be their choice for stimulating breast milk 
because they believe that it is safe for both themselves and for their baby. They also 
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believe that the results of current researches are reliable, so they decide to take a risk rather 
than allowing the volume breast milk gradually decrease.  

9) Risk in breastfeeding in public  
Having to breastfeed in public, many mothers must face with embarrassment 

from other people’s sight. Even though there are special cloaks for breastfeeding, many 
mothers still feel uncomfortable when people look at them. There are also discourteous 
men who look at these mothers with no respect, so they sometimes have to go to 
breastfeed their baby in a car instead. Even breastfeeding rooms provided in some 
department stores are not completely safe because in some department stores there is no 
female security officers to look after the area, so anyone can enter. Thus, mothers can only 
feel comfortable and safe while breastfeed in public when there are someone they know 
with them. 

10) Other contexts that create conditions for breastfeeding 
In addition to all the stated obstacles, there are also other contexts that 

affect and are related to breastfeeding in working mothers. For example, adjustment in a 
family is also an issue; having to live in husband’s family that the wife may not have been 
so close to before can cause unfamiliar and uneasy feeling; besides, they do not have the 
complete power to decide about raising their own child. Furthermore, some mothers have 
to send their child back to live with their elders or relatives in other provinces, and they also 
try to pump breast milk and send it to their elders to feed their child every week or 
sometimes travel to feed their child themselves and pump breast milk to store it there. For 
those who send their child to provinces that are too far away to travel there every week, 
they will use public transportation instead to transport their breast milk to their child every 
week. This context is also another important condition that makes many mothers cannot 
breastfeed their child because there are many difficulties and extra costs for transportation, 
and they cannot be certain about the quality of the breast milk when it arrives. While some 
mothers decide to stop breastfeeding even when they can still produce breast milk because 
they have to change their job or move to other provinces and the context of the new job 
does not support the way of breastfeeding. 

Moreover, basic of nourishing a child provided by the hospital where the 
child is born such as trainings during antenatal care in a hospital, preparations before labor 
and taking care of the baby during and after the labor are the vital beginning that makes 
mothers ready or not ready for raising their child in the long term. Each mother will receive 
preparation from the hospital differently; for example, some hospitals will try to prevent the 
baby from addicted to fake nipples by feeding the baby by mugs only, while in some 
hospital will feed the baby by bottles before the baby is used to feeding from breasts. 
Some hospitals do not support feeding babies with formula milk, but they will encourage 
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mothers to stimulate breast milk regularly, while some hospitals provide mothers with 
formula milk to take home with them. As a result, there are confusions about different 
standards under the same policy and it is questionable that many of mothers admit that 
they were not fed by breastfeeding from their mothers either. This reflects that working 
mothers in the present time who were born from mothers in a previous generation that did 
not have opportunities to breastfeed their children, so there were small chances to pass on 
experience about breastfeeding from their mothers, and close people around them also 
suggested using formula milk along with breastfeeding, which comes from the experience of 
how they were raised in the past. 

2. The negotiation and adjustment of working mothers 
The process of negotiating and adjusting of working mothers happen 

simultaneously, both in the context of “private sphere” of women such as family and in the 
“public sphere” like outside the house, especially at work. The ways working mothers 
negotiate and adjust in different places are described as following: 

1) Having grandparents or caretakers involve in preparation process 
One limitation of breastfeeding is different attitudes about raising children. 

Grandparents who help taking care of babies at home will have experience in raising 
children from a different period of time and different context, while almost every modern 
parents nowadays acquire knowledge about raising children from modern media such as the 
internet, books and academic papers, which are usually verifies and guaranteed by medical 
specialists. Thus, many mothers try to compromise and avoid conflicts in these differences. 
They try to have the caretakers learn and involve since the preparation process like asking 
the caretakers to come with the mothers to the antenatal care, asking them to join the 
trainings about antenatal care and taking care of babies, or sharing documents or media 
about raising children with them, especially about breastfeeding. They even try to have 
conversations and share stories to the caretakers about how the mothers take care of 
themselves during pregnancy, so everyone can learn and adjust their attitudes about raising 
a child together.  

2) Providing facilitations for caretakers as much as possible   
It is undeniable that raising children nowadays is quite different from the past. 

Some process can be troublesome for caretakers who are older people. Therefore, many 
mothers decide to feed their baby by formula milk when they are at work because it is 
believed that formula milk is easy to use and can be prepared anytime. While dealing with 
pumped breast milk is believed to be difficult to prepare with many methods to follow. So, 
some mothers must accept and adjust to the easy way for the convenience of caretakers, 
even though it is not as it should be according to the standard of raising a child 
recommended by scholars. However, to ensure that babies can be fed by breast milk as 
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mothers have wished, they feed pumped breast milk to their baby without heating it up and 
put it in bottles for each meal of the day. So it is easy for the caretakers to manage.  

3) Compromising and blending of information and old-new beliefs  
One solution that many mothers use when they have to manage different 

attitudes about raising children in a family, which is one of the conditions that affect 
breastfeeding, is trying to compromise as much as possible. They have to accept that they 
cannot utterly decide whose belief or method is better than the others. Arguing to find the 
most correct way cannot be the solution even though most mothers still hold on to what 
they themselves believe. Many mothers choose to try to compromise with beliefs or 
information that is not so much of a big deal and will not affect their children for keeping 
friendly relationship and atmosphere is their family. For example, they allow caretakers to 
feed certain amount of bananas and supplementary food to the baby when the baby is 
close to 6 months old. But both mothers and caretakers must try to accept and adjust to 
each other’s point of views in a level that both sides are content, but the point of 
satisfactory for both sides cannot be specified. It depends on the satisfaction of each family 
as well as skills in negotiation and compromising, and it is also up to the limitation of each 
mother as how far they can accept and go along with it. 

4) Altering the way of breastfeeding for the suitability of self 
Mothers try to alter the way of breastfeeding to make it suitable for the 

context and characteristic of each one of them, which can be different from what specialists 
say or the standard of breastfeeding as it should be. However, it is the way that mothers can 
breastfeed their baby the way they feel comfortable, and people around them can suitably 
be involved in helping them without feeling uncomfortable or too difficult. Starting from 
trying to reduce the costs involved in breastfeeding and altering the way of breastfeeding; 
for example, mothers pump breast milk into bottles before they go to back to work, so their 
baby is familiar with feeding from bottle. It is more convenient for caretakers even though it 
is stated in books that feeding babies directly from mother’s breast is better. Also, mothers 
allow caretakers to feed their baby with formula milk when it is not convenient for them to 
pump breast milk. Or other family members insist to feed the baby with formula milk but 
always breastfeed with mother and baby are together. Despite how much they want to only 
breastfeed their baby, they sometimes have to lower their standard and strictness of 
breastfeeding for everyone’s sake, and they also must not expect too much about their own 
breastfeeding time. 

5) Be open minded and creating networks for sharing experience 
A group of mothers try to build up confidence and gather more information 

about breastfeeding that does not only come from specialists by finding groups of friends 
who can exchange their information. Nowadays, it is not necessary to start from acquainted 
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friends because in online space we can talk to those who we have never known but share 
the same interests. Modern mothers use this technology to enter the information about 
breastfeeding because this group of mothers does not have so much experience passed on 
from their elders, so they have to pursue this kind of experience from people in their 
generation instead.  It is not only beneficial  for them as mothers to share experience with 
those who face the same situation, but it is also beneficial for their baby that will get to 
know and become friends with other babies in the same generation. In addition, apart from 
exchanging information and experience about breastfeeding, this group of mothers also 
create social support amount those who face the same hardship and share the same 
feelings.  

6) Changing job type, style of work, and working hours 
When mothers have to go back to work (generally after 3 months of 

maternity leave for most organization) and decide to breastfeed their baby while working, 
they must prepare both for their return to their job and the breastfeeding. One of the most 
important things is how to combine their tasks at work and the way they breastfeed their 
baby divisibly. Most mothers pump breast milk for feeding baby, but many contexts at work 
are not favorable for pumping breast milk, either because of job formats, style of work, as 
well as working hours. Many mothers have to change or negotiate for themselves to be able 
to breastfeed their baby; for example, they ask for less tasks and responsibilities especially 
for duties that they have to go outside the office, and they ask for more duties inside the 
office instead. Or if they really have to go out, they must prepare the tools and time for 
pumping breast milk by using supports in terms of facility to pump breast milk, to refrigerate 
it, or to do it in a car. It is not easy to negotiate for these changes because the job must 
cooperate with many other sectors such as the boards and coworkers, who should have the 
right awareness about roles of being mothers and have compassion and understanding for 
them. So these mothers can maintain and balance both their roles at work and their roles as 
mothers. 

7) Decreasing external pressure 
Receiving news, information, and experience from external sources may have 

it advantages in terms of variety, but it can cause pressure, stress and fearfulness as well, 
especially information from the experts. Thus, it depends on the self-management of the 
mothers and how they receive this information without causing pressure upon themselves. 
Furthermore, trying to show how much they dedicate to breastfeeding in public space is 
another way that mothers use to make the society see and accept their roles as mothers 
such as showing that they can live their social life normally like meeting up with friends 
while taking their baby with them or breastfeeding in public areas by using supporting tools 
like breastfeeding cloak. At first, every mother will have to face with embarrassment when 
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people curiously look at her, but they will get used to it after regularly practice, which is not 
only for mothers but for the society to accept and be accustomed to the roles and duties of 
mothers who do their breastfeeding in public areas.   
 
Discussions 
 The result of this study shows some implications that lead to discussions in terms of 
interpretation process and reactions of mothers indicating their identities, resources that 
mothers use for negotiation reflecting the power of making decision, roles of specialists 
influencing women and other people in the society, and the dualism of raising children 
happening in Thai society.    

1. Interpretation process and reactions of mothers 
When mothers react to the goals of breastfeeding by making a decision to 

negotiate and adjust so as to be able to breastfeed their baby as desired, they have to start 
with interpreting and giving meanings to breastfeeding in their own terms, especially the 
meaning of being a mother. It is notable that modern mothers perceive the meaning of 
being a mother in a way that relates to the healthiness of the baby physically and mentally. 
And to achieve this expectation, mothers have to prepare their physical body as well. This 
group of mothers starts taking care of their own body and lifestyle even before they decided 
to have a baby. They decide to count on medical support like medical examination before 
pregnancy and continue to take care of their body during pregnancy under medical 
supervision such as special supplementary and diet, health and abnormality checkup, or 
enhancing the development of the fetus by talking, reading, and playing music.  

This group of mothers finds extra information from books, the internet, and 
online social media. This kind of information comes from the same source of knowledge 
which is medical science. This is why modern mothers have similar action plans for 
pregnancy as it is said to call this kind of motherhood “scientific motherhood”. All in all, for 
the sake of the baby’s good health, this group of mothers tends to give meaning to “breast 
milk” according to the healthiness of the baby as well. They believe that breast milk is best 
for their child and is full of important nutrition, which can help the baby with both physical 
and intellect development while formula milk cannot be as good. Thus, this is the vital 
factor that makes this group of mothers decide to negotiate with situations in their life and 
adjust themselves as much as they can so as to be able to fully breastfeed their baby, while 
they also have to maintain the identity of “working mom”. However, each mother may have 
a difference set of meaning and understanding about breastfeeding, which leads to different 
forms and methods of breastfeeding. For example, some mothers think that their baby must 
be fed directly from their breast because they think breastfeeding is all about love and 
feelings between mothers and their child. While other mothers think it is not that essential 
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whether feeding from the breast or from the bottle. Just feed the baby with breast milk is 
good enough. 

2. Resources that women use for negotiating and making decisions 
How mothers decide to negotiate and adjust to the conditional situations about 

breastfeeding depends on their resources, which are various for each mother. This is why 
each mother reacts differently even when they are under the same conditions and contexts 
of raising a child. The process of negotiation and adjustment happens after or at the same 
time as the evaluation of the resources that they have, which does not refer to the income 
or resource as money only, but also includes status and other resources that are favorable 
to breastfeeding because this kind of resources brings power negotiate and adjust for them. 
For example, status inside a family like being a daughter and being a daughter in law will 
have different levels of power to negotiate. 

For status at work like careers or positions, it can affect the flexibility of work and 
the working hours. And for the economic statues, they involve with potential for having 
equipment for facilitating breastfeeding, extending period of maternity leave without paid, 
having personal car that a mother can breastfeed the baby inside or travel home to feed 
the baby more conveniently. These resources are relating to the power to negotiate and 
making decision of mothers. However, while women try to use their resources to fight with 
conditions and obstacles in breastfeeding, other institutions in the society that are 
responsible and have power should provide more basic resources that are important for 
every mother equally.   

3. Roles of specialists that influence women and the society 
The result of this study reflects the roles of systems in the society that are 

supported by specialists, or as it is called “abstract system”. The systems influence and 
constrain the life of mothers and people in the society. The one of the most explicit 
examples is medical and public health system, which operates with scientific knowledge 
about physical maintenance of women from making decision to have a baby, the beginning 
of pregnancy, during pregnancy, labor, to taking care of the baby after labor, which includes 
breastfeeding because it is supported by the knowledge confirming about the advantageous 
qualities of breast milk that cannot be replaced by formula milk. However, the effect from 
the power of modern knowledge shadows other knowledge by reducing value and reliability 
of the knowledge that came before. According to this study, by looking at the confrontation 
of knowledge about raising a child from different generations, it is perceived that knowledge 
from elders is outdated both in terms of pregnancy care and raising a baby. This is a result 
of different experiences of groups of people from different generations; nonetheless, it is not 
possible define the exact line between right and wrong here, plus it is unprofitable to do so 
because they all use different set of logic.  
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Furthermore, the system of specialists is also reflected through the patterns of 
how hospitals treat pregnant mothers. Every pregnant woman has to go through the process 
of pregnancy care by doctors in a hospital. This mechanism forces woman to follow the 
fixed operation, which is sometimes ignored to question because it is regulated by doctors 
and hospitals, and mostly pregnant mothers will only focus on the health of their baby. 
However, the questioning process happens after mothers have already gone through the 
services, especially after they have been taking care of the baby on their own for a while. 
Once they have exchanged the experience with other people or with other networks, one 
question that arises from the case studies is about the standard of baby cares under the 
policy of encouraging breastfeeding in each hospital. It is said that each hospital, both public 
and private hospitals, has different methods for baby cares even though they are under the 
same policy, and many mothers believe that the foundations of baby cares affect the level 
of success for breastfeeding. It indicates too many different standards within the same 
system that cannot be completely trusted by these mothers.  

The operating system in organizations is another system that controls the lifestyle 
of mothers and directly affects the levels of success of breastfeeding of working mothers. 
The regulation of requesting maternity leaves is operated under the Labour Protection Act, 
which allows mothers to go on maternity leave with normal salary paid for 3 month, but in 
fact not every mother can take the leave for 3 months because of the workload or 
economic burden. Moreover, the welfares from work nowadays are not favorable for women 
to breastfeed their baby – no appropriate place to pump breast milk, no place to keep the 
pumped breast milk, no flexibility in job formats or working hours.  

4. The dualism of raising children 
Breastfeeding is now being promoted and become one of the main discourses in 

Thai society. It is supported by the power of medical knowledge and the power of the state, 
which influences people and mothers to be aware of the role and responsibilities of being a 
mother, which can be fulfilled by being dedicated and serious about breastfeeding. As a 
result, many networks are formed, and they disseminate information about mothers who are 
dedicated to breastfeeding. These networks are called “Breastfeeding cult” or “Disciples of 
Breast milk”. They create the picture of “a good mom”, which says that a good mother 
must feed her baby by breastfeeding only. On the contrary, there are other groups of 
mothers who do the opposite. They do not feed their baby with breast milk because of 
certain conditions or circumstances, and they are stereotyped to be “bad mothers”, which 
put even more pressure on them and make them feel guilty for not feeding their baby with 
breast milk. This social phenomenon is called “the dualism of breast-bottle feeding”. If 
there is still no change in attitudes of people in the society, and no one question the 
differences between “do not breastfeed” and “cannot breastfeed” so as to try to 
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understand the limitations and conditions that constrain the mothers, it will only result in 
greater stigmatization, and the situation where these mothers are facing will be even far 
worse than it is now. 
 
Recommendations 

Even though promoting breastfeeding has become the mainstream policy that tries 
to enhance the rate of breastfeeding in Thailand for the standard quality of living and the 
benefit of the overall population, the decision to breastfeed or not should be decided by 
the mother. It depends on the process of interpretation and response under different 
personal resources. The society has responsibilities to equally provide necessary basic 
resources without discrimination for every mother in the society, which can be beneficial for 
them when breastfeed. Therefore, everyone can access to and benefits from the policy and 
its practice thoroughly. In order to achieve such stability in the Thai social institutions in the 
long term, the roles of each sector are as follows: 

1. The roles of women preparing to become mothers 
Apart from the efforts, dedication, and discipline of mothers who decide to 

breastfeed their baby, the preparation is as essential. Especially, the preparation in terms of 
work which is one important condition in raising a child for modern mothers; for example, 
mothers should give notice in advanced to the employer about breastfeeding at work, which 
will consume some of the working hours for pumping breast milk, so the organization can be 
ready and provide flexibility of the job format and working hours for the mothers.  

2. The roles of family members 
Family members are the ones with vital roles that affect the successfulness of 

breastfeeding, especially husbands. They are closest to their wife and capable of helping 
them in terms of helping with house works, taking care of the baby, encouraging, and being 
the intermediary between their wife who lives with other family members of the husband 
that she may not be close to so as to reduce the intension of the wife. Moreover, accepting 
and sharing ideas about raising a child together since before giving birth will help each 
member in a family to be prepared with the right attitude by accepting and compromising 
different beliefs in a family. This will help avoid conflicts in a family and help everyone to 
be able to be supportive in raising a child smoothly.  

3. The roles of specialists/scholars     
1) Generally, specialists, especially those in medical and public health areas, will 

have important roles in building confidence and being the support for mothers when they 
are pregnant, give birth, and take care of their child. The practices of how a hospital will 
treat a mother including the reason of the methods should be thoroughly explained. 
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Moreover, every condition and limitation of each mother should be considered in the 
practices without using the policy to force the mothers or put more pressure on them.  

2) Promoting the sharing of knowledge and practices among hospitals to 
enhance successful breastfeeding experience and build a standard for breastfeeding 
preparation. The constantly following up process for promoting breastfeeding is vitally 
included.   

3) It is noted that even staffs in medical and public health areas face limitations 
in breastfeeding resulting from their work context and workplace which is favorable for those 
who come to get the service but not favorable for those who work there. Furthermore, it is 
found that staffs are not fully supported in this regard by their organizations; therefore, 
attention should be paid more upon the staffs to set a good example for responding to the 
policy. 

4) Many mothers take risks in using drugs or herbs to stimulate their breast milk, 
which is quite popular nowadays. Thus, scholars in this particular area should do more 
research on these drugs and herbs to build more confidence for mothers who have to use 
them and to ensure that there are standards and safety to be guaranteed.  

5) Scholars in other related fields should study more about this regard to reflect 
empirical information in this area so as to make suggestions in the policy that support 
breastfeeding in Thai society. 

4. The roles of business firms 
1) Primarily, the first thing that business firms should act to promote 

breastfeeding for their staffs is to be flexible to staffs who are in the period of breastfeeding, 
both in terms of job format and working hours. This should be negotiable in case that it 
affects the overall organizations and try to create mother-friendly workplace condition. 

2) Business firms should consider and focus on female labors who are in the 
period of breastfeeding by setting up welfares for them. The firms should always keep tracks 
of the number of female staffs who are in the period of breastfeeding. Locations and 
equipment are the basic supports that the firms can provide such as a corner or an area for 
pumping breast milk, which can be a small room or site that is already in the workplace. This 
space must not discriminate between workers and customers. Moreover, each office should 
adjust time for mommy workers such as set the specific time or breaking time for pumping 
milk.  

3) In case of organizations with labor union, the topic of breastfeeding for 
female labor should be presented in the meeting of the union in front of both the 
entrepreneurs and the board of the union, so they can look for solutions that benefit both 
parties and appropriate in each workplace. 
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5. The roles of mass media 
1) Nowadays, mass media can easily access its target, so it plays an important 

role in setting up ideals and values of breastfeeding in the society. It can propagate 
successful examples and urge people in the society to see that it is possible for women to 
utterly rise up against obstacles on their way of breastfeeding.   

2) On the contrary, mass media must also disseminate information about the 
limitations of other groups of mothers who have difficulties in their living so that they 
cannot breastfeed their baby. So not to emphasize on the dualism of the issue and not to 
increase stigmatization that mothers with no breastfeeding are bad mothers. Moreover, there 
are opportunities to reveal the information to those with power in the society and urge 
them to pay more attention. Especially with online social media, collective feelings can be 
spread quickly by stimulating people’s reactions.  

3) Not only general people must be adjusted their attitude about breastfeeding, 
but also people who have authority to change rules in the organization and society, 
especially, entrepreneurs and political elites. 

6. Roles of the government 
1) It is clear that there are controversies between the policy of promoting 

breastfeeding suggesting to breastfeed at least 6 months and the policy of employment 
reflecting through the Employee Protection Act that allows labors to take leave with paid for 
only 3 month. Furthermore, there are other limitations which women cannot fully use their 
right to take leaves. The fight to bring about the law that allows women to go on a leave for 
more than 3 months is still going on. However, the regulation to follow up with the women 
who take leave during the breastfeeding period must be formed in order to progress in 
pushing the changing of the law successfully.   

2) While the law still cannot be changed to allow women to have more days off 
on maternity leave as it should be according to the law that protects female labors by 
ensuring that they get their complete 3 months off as stated in the law itself. The 
punishment for business firms that intentionally exploit female labors will be set up, as they 
will be protected during their maternity leave and can be sure that nothing will affect their 
job; for there will be no salary deduction, no lay off, and no negative comments on their 
career path. 

3) Apart from extra days off on maternity leave policy, another thing that the 
government should concern more for female labors is taking labor leave. There are risks that 
pregnant women have to take during their work when it is closer to giving birth. These life 
and health risks may affect their capability to take care of their baby after labor, including 
the capability to breastfeed as well. Therefore, the period of time for taking leave before 
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labor depends on the appropriateness and necessity of each mother, which could be 
approximately 2 weeks before labor. 

4) Allowing husband to take leaves for supporting his wife after labor is vital for 
women, especially in the case where there is no caretaker. After giving birth, mothers have 
to take their rest as much as possible, for it is essential for the volume of their breast milk. 
Moreover, nowadays there are many more mothers who give birth by caesarean sections. 
And in most urbanized societies, there are single families that modern parents raise their 
child on their own. They do not want to send their child to other provinces. If a husband 
can take a leave to take care of his wife, he is able to fully support the mothers and her 
baby. In the present time, only male government servants have the right while private 
sector is depended on the owner’s decision, but this right is not commonly used or even 
known for some people. However, such leave for husbands must have a mechanism to 
check and follow up whether they really take the leave to take care of their wife. 

5) In case of pushing agencies and organizations to pay more attention to 
supporting breastfeeding in terms of welfares and regulations, if they do not cooperate, the 
government has the power to set up evaluations such as ISO, QA, and HA. These evaluations 
can be used as index for quality assurance so as to push agencies and organizations to be 
more aware of the serious importance of this regard.   

6) Even though the result of this study does not show a direct influence of 
formula milk advertisement upon the mothers, it indirectly affect the beliefs and ways of 
thinking of caretakers and those who take care of the baby. And in the end, it will come 
back to affect breastfeeding by pushing the baby to stop feed by breast milk or increasing 
potential for feeding the baby with both breast milk and formula milk. Therefore, if the 
government still allows formula milk to be advertised, the government should control or 
make sure that the media emphasizes the fact that formula milk is not rich in nutrition as 
breast milk. For nowadays, the advertised information focuses on the benefits and important 
nutrition of formula milk so much that people start to believe that formula milk is as good 
as breast milk. 

7) In the present time, there are countless numbers of researches about 
breastfeeding from many scholars. Thus, the government should seriously use empirical 
information from these researches to consider the possibilities of making policies as 
suggested in the results of the study so as to achieve actual solutions for these issues. 

8) Supporting mothers with areas for breastfeeding should be considered a 
national standard. Every organization should provide such areas as the welfare for staffs 
both inside workplace and in public zone like in every department store. Plus, the standard 
safety of mothers when using the areas must be the main priority and should make 
thorough public relation.  
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9) There should be small breastfeeding centers or clinics scattered in especially 
near areas where there are workplaces, offices, or mass transportations. So working mothers 
can easily use the service because this kind of centers or clinics is usually in big hospitals 
which are far away from their workplace. Or if the government cannot operate the centers 
or clinics alone, it should ask for cooperation from private sectors, and the price of the 
service should be affordable for everyone or can be covered by the welfare.  

10) Beside of breastfeeding centers, government should support breastfeeding 
nursery for mothers who do not have guardian to take care their baby at home, so this 
group of mother can still breastfeed even though they have to working outside.  

11) Government plays an important role of being the intermediary to ask for 
cooperation from mass media to urge people in the society to be aware of the importance 
of breastfeeding. Government and mass media joining hands to build the right attitude or 
value of supporting breastfeeding will help female labors who are now mothers in every 
level. This is different from using the law which only supports some groups of women who 
are applicable by the law. Moreover, it will make breastfeeding in public places become 
easier and create new attitudes for men not to take advantage from women who have to 
breastfeed their baby in public zones and have some respect for them.  
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บทนํา: 
ความสําคัญของการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ของผู�หญิงทํางาน 

 
1. ความสําคัญและท่ีมาของประเด็นการวิจัย 

 

เป�นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว�า การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�นั้นถือเป�นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําให�ลูกน�อย
มีสุขภาพร�างกายท่ีสมบูรณ, แข็งแรง และมีภูมิต�านทานท่ีดี เนื่องจากน้ํานมแม�มีสารอาหารตามธรรมชาติ
ซึ่งไม�ว�านมผงสําหรับเด็กยี่ห�อไหนท่ีมีสรรพคุณมากมายก็ไม�สามารถทดแทนได� นักวิชาการท่ัวโลกยืนยัน
ชัดเจนว�านมแม�เป�นอาหารมหัศจรรย,ที่ดีที่สุดสําหรับทารกโดยเฉพาะระยะ 6 เดือนแรกของชีวิต  
ซึ่งองค,การอนามัยโลกกําหนดไว�ว�าเป�นช�วงเวลาท่ีทารกควรจะต�องได�รับเฉพาะน้ํานมแม�อย�างเต็มท่ี 
(exclusive breastfeeding) โดยไม�จําเป�นต�องได�รับอาหารชนิดอ่ืนในช�วงเวลาดังกล�าว (กรมอนามัย, 
2551) ท้ังนี้ จากผลการวิจัยหลายชิ้นท้ังในและต�างประเทศสรุปไปในแนวทางเดียวกันว�า การให�ลูกกินนมแม�
นั้นมีประโยชน,โดยตรงท้ังต�อลูกและแม� เช�น ทารกท่ีกินนมแม�จะมีโอกาสเจ็บปLวยน�อยกว�าเด็กท่ีได�รับนมผสม 
ลดโอกาสการติดเชื้อในเด็ก ลดโอกาสของโรคหืดหอบอันเกิดจากพันธุกรรม ปMองกันโรคอ�วนในเด็กในช�วง 
2-6 ปO (Holmes, Auinger & Howard, 2011) อีกท้ังเด็กยังได�รับการถ�ายทอดสารอาหารท่ีมีประโยชน,
จากอาหารท่ีแม�รับประทานเข�าไปด�วย ซ่ึงเป�นผลดีต�อสุขภาพเด็กในระยะยาวไม�ใช�เฉพาะในช�วงวัยให�นม
เท�านั้น นอกจากนี้ ยังมีผลต�อแม�ทําให�น้ําหนักเข�าท่ีได�ดี โอกาสเป�นมะเร็งรังไข� มะเร็งเต�านม ก็น�อยกว�า 
(Weinsteina, Oleskea & Bogdenb, 2006; Haines & Kintner, 2008) และช�วยลดตัวกระตุ�น
ความเครียดของผู�เป�นแม�ด�วย (Mezzacappaa, Kelseyc & Katkinb, 2005) อีกท้ังในระหว�างการให�นมแม�
ยังเป�นการเสริมสร�างสายใยรักระหว�างแม�กับลูกและเป�นการสร�างความรู�สึกอบอุ�น ม่ันคง ปลอดภัยให�กับลูก 
ในขณะท่ีการให�นมรูปแบบอ่ืนไม�สามารถเทียบเท�าได� ท้ังในแง�ของโอกาสในการสื่อสารโดยผ�านการสัมผัส
ที่ลึกซ้ึง ซ่ึงแตกต�างจากเวลาท่ีแม�ให�นมลูกโดยผ�านขวดท่ีใช�เวลาเร็วกว�า และแม�ต�องใช�มือจับขวดนมไว�
ตลอดทําให�โอกาสในการสัมผัสตัวลูกน�อยกว�า และที่สําคัญ คือ แม�ที่ให�นมจากอกจะสามารถสังเกต
ความผิดปกติบางอย�างท่ีเกิดข้ึนกับลูกได� เช�น การหายใจ การดูดกลืน ซ่ึงบางอย�างไม�สามารถสังเกตได�
โดยผ�านสายตาเพียงอย�างเดียว จึงเป�นการเพ่ิมโอกาสให�แม�ได�เฝMาดูลูกอย�างใกล�ชิด ในขณะเดียวกัน การท่ีลูก
ได�ดูดนมจากอกยังทําให�เด็กมีโอกาสได�มองเห็นใบหน�าและสายตาของแม�ซ่ึงเด็กจะไม�สามารถทําได�เต็มท่ี
หากต�องดูดนมจากขวดท่ีน้ํานมไหลเร็วกว�า เป�นต�น (Lavelli & Poli, 1998) 

อย�างไรก็ตาม จากคํากล�าวท่ีว�า “การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อาจไม�ใช�ทางเลือกของคุณพ�อคุณแม�ทุกท�าน 
แต�เป�นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็กทุกคน” (www.breastfeedingthai.com) เป�นการสะท�อนให�เห็นว�า 
การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ในปkจจุบันได�กลายเป�น “ทางเลือก” หนึ่งสําหรับการเลี้ยงลูกของพ�อแม�ในยุคนี้ 
ไม�ใช�สิ่งท่ีพึงกระทําตามธรรมชาติ ท้ังนี้ อันเนื่องมาจากข�อจํากัดหลายประการโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผู�หญิงในปkจจุบัน ซ่ึงต�องหันมารับภาระในเชิงเศรษฐกิจและมีส�วนร�วมในการหารายได�ให�กับ
ครอบครัวไปพร�อม ๆ กับการทําหน�าท่ีภรรยา และแม�ของลูกในคราวเดียวกัน อีกท้ังส�วนหนึ่งยังมาจากการรับรู�
ของตัวแม�เองท่ีรู�สึกขาดความเชื่อม่ัน รู�สึกกังวลในการให�ลูกดูดนมในท่ีสาธารณะ รู�สึกสูญเสียอิสระ และ
กังวลเก่ียวกับสุขภาพและการรับประทานอาหาร รวมท้ังอิทธิพลจากครอบครัวและคนใกล�ชิดอีกด�วย 
(โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ เขต 4, 2556)  นอกจากนั้น ปรากฏการณ,ดังกล�าวยังเป�นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการเลี้ยงดูลูกในปkจจุบันอันเนื่องมาจากทางเลือกท่ีมีมากข้ึน สําหรับพ�อแม�ยุคใหม�
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ,นมท่ีวางขายตามท�องตลาดอย�างหลากหลาย และต�างมีการโฆษณาสรรพคุณ
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จากสารอาหารประเภทต�าง ๆ ท่ีเป�นส�วนผสมของนมซ่ึงเน�นส�งเสริมพัฒนาการเด็กในด�านต�าง ๆ ซ่ึงทําให� 
แม�ยุคใหม�ส�วนหนึ่งเลือกเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ไปพร�อม ๆ กับนมผสม จึงทําให�การผลิตน้ํานมแม�ค�อย ๆ ลดลง 
จนกระท่ังต�องให�ลูกด่ืมเฉพาะนมผสมในท่ีสุด (เยาวรัตน,, 2554)  

ปkจจัยต�าง ๆ เหล�านี้นี่เองท่ีมีส�วนทําให�แม�ยุคใหม�ซ่ึงต�องทํางานและมีข�อจํากัดในการเลี้ยงลูกด�วย
นมแม�ไม�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างต�อเนื่องได�ถึง 6 เดือน ตามมาตรฐานที่องค,การอนามัยโลก
ได�กําหนดไว� หรือจําเป�นต�องเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมตนเองร�วมกับนมผสมเพ่ือให�แม�สามารถดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ได�อย�างเต็มท่ี ซ่ึงจากข�อมูลเก่ียวกับสถานการณ,การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ในประเทศไทย 
พบว�า ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ลดลงและตํ่าที่สุดในเอเชีย (คเณศพร, 2554) และ
จากการสํารวจสถานการณ,การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของประเทศไทย โดยองค,การยูนิเซฟ ในปO ค.ศ. 2005 
พบว�า อัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเดียว 6 เดือนมีเพียงร�อยละ 5.4 ซ่ึงตํ่าเป�นอันดับท่ี 3 ก�อนสุดท�าย
ของโลก และจากการสํารวจสถานการณ,พัฒนาการเด็กไทย พบว�า เด็กแรกเกิด – 5 ปO มีพัฒนาการสมวัย
ลดลงจากร�อยละ 72 ในปO พ.ศ. 2542 เหลือเพียงร�อยละ 67 ในปO พ.ศ. 2550 (กรมอนามัย, 2551) 

อย�างไรก็ตาม ยังคงมีแม�ซ่ึงต�องทํางานจํานวนไม�น�อยท่ีมีความพยายามในการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�
อย�างเต็มความสามารถถึงแม�ว�าจะต�องรับภาระในการทํางานเชิงเศรษฐกิจควบคู�ไปด�วยก็ตาม ซ่ึงแม�เหล�านี้
ต�องอาศัยความพยายามในการปรับตัว และจัดการกับสถานการณ,ต�าง ๆ เพ่ือให�ตนเองสามารถเลี้ยงลูก
ด�วยน้ํานมแม�ได�อย�างเต็มท่ี ไม�ว�าจะเป�นการปkxมน้ํานมเก็บไว�เพ่ือให�ลูกได�กินอย�างต�อเนื่อง การแสวงหา
ข�อมูลและอุปกรณ,ต�าง ๆ ท่ีเห็นว�าเป�นประโยชน,ต�อการรักษาน้ํานมตนเองไว� ถึงแม�ปkจจุบันการเข�าถึง
ข�อมูลและบริการเก่ียวกับการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จะมีอยู�อย�างแพร�หลายในหลากหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะสื่อออนไลน,ต�าง ๆ สําหรับคุณแม�มือใหม�หรือผู�สนใจ แต�ผลสืบเนื่องจากปkญหาและอุปสรรค
ตลอดจนโครงสร�างของสังคมสมัยใหม�ในปkจจุบันท่ีไม�เพียงแต�นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงภาระหน�าท่ีของผู�เป�นแม� 
แต�ยังส�งผลถึงรูปแบบของครบครัว การอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนจากระบบเครือญาติท่ีลดน�อยลง และ
ความเป�นปkจเจกบุคคลท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสังคมปkจจุบัน ตลอดจนการถูกควบคุมภายใต�ระบบเศรษฐกิจทุน
นิยมโลก ซ่ึงส�งผลกระทบเชื่อมโยงไปถึงการใช�ชีวิตในสังคมปkจจุบันและไม�เอ้ือประโยชน,ต�อการส�งเสริมให�
แม�ได�เลี้ยงลูกด�วยน้ํานมตนเองได�อย�างเต็มที่ ทําให�แม�ซึ่งต�องการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ให�ได�อย�างที่ตั้งใจ
ต�องเผชิญกับการต�อสู�ต�อรองกับระบบเหล�านี้มากข้ึน โดยอาศัยทรัพยากรต�าง ๆ ท่ีตนเองมีอยู�เพ่ือจัดการ
กับอุปสรรคต�าง ๆ ท่ีขัดขวางการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ด�วยตนเอง 

การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ�งเน�นท่ีจะศึกษาประสบการณ,ของแม�ซ่ึงต�องทํางานท่ีเคยผ�านประสบการณ,
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาแล�ว และสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างน�อย 6 เดือนถึงแม�จะต�องทํางาน
ไปพร�อม ๆ กับการเลี้ยงลูก ท้ังนี้ เพ่ือตอบคําถามการวิจัยท่ีว�า การใช�ชีวิตภายใต�ภาวะสมัยใหม�ในยุคนี้
ทําให�แม�ซ่ึงต�องทํางานเผชิญกับปkญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างไร และแม�เหล�านี้
มีวิธีการจัดการกับสถานการณ,ดังกล�าวอย�างไร เพ่ือให�ตนเองได�เลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเต็มท่ีอย�างน�อย 6 
เดือน ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป�นประโยชน,อย�างยิ่งสําหรับผู�หญิงยุคใหม�ท่ีเตรียมพร�อม
สําหรับการเป�นแม�และต�องแบกรับภาระทางเศรษฐกิจไปพร�อม ๆ กัน เช�นเดียวกับแม�ทํางานซ่ึงกําลัง
ประสบปkญหาการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อยู�ในขณะนี้ ได�ใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติตนนอกเหนือจาก
คําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงอาจมีลักษณะเป�นแบบแผนเดียวกัน ในขณะท่ีแม�ซ่ึงต�องทํางานเหล�านี้ต�องใช�
ชีวิตอยู�ภายใต�โครงสร�างสังคมท่ีมีเง่ือนไขแตกต�างกัน นอกจากนั้น ยังใช�เป�นแนวทางสําหรับหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องในการกําหนดนโยบายท่ีจะช�วยส�งเสริมให�แม�วัยทํางานสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างเต็มท่ี
อย�างน�อย 6 เดือนอีกด�วย 
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2. วัตถุประสงค%ของโครงการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาประสบการณ,ของแม�ทํางานยุคใหม�ในการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� 
2.2 เพ่ือศึกษาข�อจํากัดและเง่ือนไขต�าง ๆ ของภาวะสมัยใหม�ท่ีส�งผลต�อการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�

ของแม�ซ่ึงต�องทํางาน 
2.3 เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการกับข�อจํากัดและเง่ือนไขต�าง ๆ ของแม�ทํางานเพ่ือให�สามารถเลี้ยงลูก

ด�วยน้ํานมแม�ได�อย�างเต็มท่ีอย�างน�อย 6 เดือน 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มุ�งศึกษาประสบการณ,การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ของแม�ทํางานยุคใหม� เพ่ือตอบ
คําถามการวิจัยว�า การใช�ชีวิตภายใต�ภาวะสมัยใหม�ในยุคนี้ทําให�แม�ซ่ึงต�องทํางานเผชิญกับปkญหาและ
อุปสรรคในการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างไร และแม�เหล�านี้มีวิธีการจัดการกับสถานการณ,ดังกล�าวอย�างไร
เพ่ือให�ตนเองได�เลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเต็มท่ีอย�างน�อย 6 เดือน โดยศึกษาประสบการณ,ของแม�ทํางาน
ทั้งในแง�ของการเตรียมความพร�อมสําหรับการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� รูปแบบของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
ตลอดจนข�อจํากัดและเง่ือนไขต�าง ๆ ของภาวะสังคมสมัยใหม�ในยุคนี้ท่ีเป�นปkญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงลูก
ด�วยน้ํานมแม� และวิธีการจัดการกับเง่ือนไขดังกล�าวท้ังในแง�ของการปรับตัว การแสวงหาทรัพยากร และ
การต�อรองกับสถานการณ,ต�าง ๆ เพ่ือให�ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างเต็มท่ี ท้ังนี้ เป�นการอธิบาย
ปรากฏการณ,ดังกล�าวภายใต�กรอบของโครงสร�างสังคมแบบ high modernity และวิธีคิดในมุมมองของ 
Anthony Giddens ท่ีมองโครงสร�างและตัวบุคคลในลักษณะกําหนดซ่ึงกันและกัน ตลอดจนให�ความสําคัญ
กับกระบวนการ self-reflexivity ของแม�ทํางานท่ีมีต�อภาวะสมัยใหม�เพ่ือสะท�อนให�เห็น agency ของ
ผู�หญิงกลุ�มนี้ 

การศึกษาครั้งนี้ ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากแม�ในวัยทํางานซ่ึงทํางานอยู�ใน
หน�วยงาน/องค,กรประเภทต�าง ๆ รวมท้ังงานอาชีพอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม� 
เนื่องจากเป�นเมืองใหญ�ท่ีเป�นศูนย,กลางเศรษฐกิจของประเทศในภาคกลางและภาคเหนือ และมีสัดส�วน
ของแรงงานหญิงท่ีเข�าสู�ตลาดแรงงานในสัดส�วนท่ีใกล�เคียงกับชาย (กระทรวงแรงงาน, 2557) และได�ผ�าน
ช�วงเวลาในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาแล�วไม�เกิน 5 ปO หรือกําลังอยู�ในช�วงเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� โดยสามารถ
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาได�ไม�น�อยกว�า 6 เดือน  

4. ประโยชน%ท่ีได+รับจากโครงการ  

4.1 ด+านวิชาการ : เป�นการสร�างฐานข�อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับวิธีการและแนวทางปฏิบัติตัวท่ีเป�น
รูปธรรมจากประสบการณ,จริงสําหรับแม�ทํางานยุคใหม� ท่ีมีความต้ังใจในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
นอกเหนือจากข�อมูลเชิงวิชาการท่ีเป�นข�อเสนอแนะและคําแนะนําภายใต�มุมมองของแพทย,และผู�เชี่ยวชาญ 
โดยอาศัยมุมมองด�านแนวคิดทฤษฎีท่ีสอดคล�องกับการอธิบายปรากฏการณ,สังคมในยุคร�วมสมัย ซ่ึงมีมุมมอง
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีคิดในยุคก�อนหน�า ท้ังนี้ โดยการเผยแพร�
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเป�นข�อมูลสําหรับหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องในการส�งเสริมสิทธิของสตรีในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� ตลอดจนหน�วยงานทางการแพทย,และ
สาธารณสุขท่ีดูแลให�คําแนะนําเก่ียวกับการต้ังครรภ, การคลอด และการเลี้ยงดูบุตร 
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4.2 ด+านนโยบาย: เพ่ือใช�เป�นข�อมูลสําคัญในการกําหนดนโยบายต�าง ๆ สําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ในการส�งเสริมสิทธิของสตรีในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� เพื่อสามารถกําหนดแนวทาง หรือวางนโยบายท่ี
เอื้อต�อการสนับสนุนให�แม�ท่ีต�องทํางานสามารถเลี้ยงดูบุตรด�วยน้ํานมแม�ได� โดยการสนับสนุนในด�านของ
ทรัพยากรต�าง ๆ ท่ีเป�นประโยชน, และสอดคล�องกับความต�องการจําเป�นได�อย�างตรงเปMาหมาย ตลอดจน
การสนับสนุนในด�านกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีจะช�วยลดปkญหาและอุปสรรคต�าง ๆ ในการเลี้ยงลูกด�วย
นมแม�ของผู�หญิงท่ีต�องทํางานไปพร�อม ๆ กับการเลี้ยงลูกได� 

4.3 ด+านเศรษฐกิจ/พาณิชย% : ข�อมูลท่ีได�จะช�วยให�แม�ท่ีต�องทํางานสามารถทํางานในเชิงเศรษฐกิจได�
อย�างมีประสิทธิภาพในขณะท่ีสามารถเลี้ยงดูลูกด�วยน้ํานมแม�ได� ซ่ึงเป�นหนทางหนึ่งท่ีจะช�วยให�เด็กมีความ
สมบูรณ,แข็งแรง และมีภูมิต�านทานท่ีดี เป�นการลดค�าใช�จ�ายในด�านการรักษาพยาบาลเด็กท้ังในระดับ
ครัวเรือน และระดับสังคมในระยะยาวได� 

4.4 ด+านสังคมและชุมชน : ข�อมูลที่ได�จากประสบการณ,จริงของแม�ทํางานซึ่งเคยผ�านขั้นตอน
การเลี้ยงดูลูกด�วยนมแม�มาแล�ว ตลอดจนลองผิดลองถูกในการหาวิธีการจัดการกับปkญหาและอุปสรรคต�าง ๆ 
จนสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างน�อย 6 เดือน จะช�วยเป�นเครื่องชี้นําสําหรับแม�ทํางานมือใหม�ท่ีกําลัง
เตรียมความพร�อมของตนเองเพ่ือให�สามารถเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ได�อย�างเต็มท่ี ท้ังนี้ โดยผ�านการเผยแพร�
ข�อมูลสําคัญจากผลการวิจัยในลักษณะแผ�นพับ หนังสือ หรือ CD ซ่ึงสามารถแจกให�ตามโรงพยาบาลต�าง ๆ 
หรือในสถานประกอบการ หน�วยงาน องค,กร ซึ่งมีบุคลากรที่ต�องเข�าไปเกี่ยวข�องในเรื่องดังกล�าว เช�น 
แม�ทํางาน สามี ญาติพ่ีน�อง ซ่ึงสามารถส�งผ�านข�อมูลดังกล�าวไปยังกลุ�มเปMาหมายได� รวมท้ังการเผยแพร�ผ�าน 
social network ในลักษณะการสร�างเครือข�ายสําหรับแม�ซ่ึงต�องทํางานเพ่ือเป�นช�องทางในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ,ท่ีเป�นประโยชน,ระหว�างกัน 
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ย+อนทบทวน : 
สถานการณ  อุปสรรค และทางออก 

สําหรับการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ของผู�หญิงทํางาน 
 

การศึกษาครั้งนี้ ได�ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� ท้ังในส�วนท่ี
เก่ียวข�องกับสถานการณ,การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในประเทศไทย ปkญหาและอุปสรรคสําคัญในการเลี้ยงลูก
ด�วยนมแม� ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ที่ผ�านมาทั้งงานวิจัย
ในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือใช�เป�นข�อมูลพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการอธิบายปรากฏการณ,ในการศึกษา
ครั้งนี้ โดยจะจําแนกเป�นประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับสถานการณ,การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในประเทศไทย ปkญหาและ
อุปสรรคสําคัญในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� และแนวทางตลอดจนวิธีการในการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สถานการณ%การเล้ียงลูกด+วยนมแม4ในประเทศไทย 

ถึงแม�จะมีผลการวิจัยยืนยันว�าในช�วงระหว�างปO 1990-2000 ระดับของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�
อย�างเข�มข�น (exclusive breastfeeding) ในเด็กท่ีอายุน�อยกว�า 4 เดือนจะเพ่ิมข้ึนในประเทศกําลังพัฒนา
ท่ัวโลก โดยเฉพาะในเขตเมืองซ่ึงได�รับอิทธิพลและแรงกดดันจากการพาณิชน,ของนมค�อนข�างมากก็ตาม 
(Labbok et al, 2006) แต�จากสถิติซ่ึงทําการสํารวจท้ังจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและจากการวิจัยในหลาย
ประเทศท่ัวโลกสะท�อนให�เห็นว�า การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�กลายเป�นสถานการณ,ท่ีจําเป�นต�องจับตามอง
เพราะกําลังมีรูปแบบเป�นไปในแนวทางเดียวกัน คือ สัดส�วนของการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�โดยเฉพาะในช�วง 
6 เดือนแรก ยังไม�เป�นไปตามมาตรฐานและเปMาหมายท่ีองค,การอนามัยโลกกําหนดไว� ซ่ึงได�แนะนํามารดาทุกคน
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�เพียงอย�างเดียวโดยไม�ได�ให�น้ําหรืออาหารอย�างอ่ืนผสมอย�างน�อย 6 เดือน (Exclusive 
Breastfeeding at least 6 months: EBF6mn) และให�น้ํานมแม�ร�วมกับอาหารอ่ืนต้ังแต�ทารกอายุ 6 เดือนไป
จนถึง 2 ปO (ฐิติกร และคณะ 2556) ท้ังนี้ องค,การอนามัยโลก ได�กําหนดเปMาหมายของนโยบาย Healthy 
People 2010 ท่ีต�องการให�อัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เป�นร�อยละ 75 ในโรงพยาบาล และร�อยละ 50 
ในช�วง 6 เดือนแรกของทารก (Ryan, Zhou & Arensberg, 2006) แต�ปkจจุบันยังไม�เป�นตามมาตรฐาน
เช�นนั้น เนื่องจาก อัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเดียวไม�เกิน 6 เดือน ของท่ัวโลกยังอยู�ท่ี ร�อยละ 39 
ในช�วงปO 2556 (ฐิติกร และคณะ 2556) โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล�ว เช�น สหรัฐอเมริกา 
(Angeletti, 2009; Zhou & Arensberg, 2006) อังกฤษ (Lee, 2007) ออสเตรเลีย (Della & Helen, 
2010; Barclay et al, 2012)  นิวซีแลนด, (Manhire, Hagan & Floyd, 2007) หรือในเอเชีย เช�น ฮ�องกง 
(Tarrant,  Dodgson & Choi, 2004; Wang, Lau, Chow & Chan, 2014) และประเทศกําลังพัฒนาต�าง ๆ 
เช�น เวียดนาม (Lundberg & Ngoc Thu, 2012) รวมท้ังในพ้ืนท่ีซ่ึงผู�หญิงต�องเข�ามามีส�วนใน
ตลาดแรงงานมากข้ึน และในเขตเมือง  (Ukwuani, Suchindran & Cornwell, 2001) ซ่ึงประเทศไทยเอง
ก็อยู�ในสถานะท่ีไม�แตกต�างกัน  

ศูนย,นมแม�แห�งประทศไทย (2556) ได�เผยแพร�ข�อมูลเก่ียวกับสถานการณ,การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�
ของประเทศไทย โดยแบ�งได�เป�น 2 ระยะด�วยกัน ได�แก� ช�วงท่ีหนึ่งต้ังแต�ปO พ.ศ. 2513-2548 เป�นระยะรับรู�
ประโยชน,ของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� และตระหนักว�านมผสมทําให�การปLวยและการตายของเด็กเพ่ิมข้ึน 
ในช�วงนี้ มีการให�ข�อแนะนําการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเดียว 4 เดือน มีการเคลื่อนไหวเรื่องการส�งเสริม
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การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�และหลักเกณฑ,ว�าด�วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม� ริเริ่มจัดตั้งโรงพยาบาล
สายสัมพันธ,แม�ลูก และเปลี่ยนข�อแนะนําเป�นการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเดียวเป�น 6 เดือนในปO 2544 
ต�อมาในปO 2548 มีการจัดต้ังโครงการสายใยรักแห�งครอบครัว ซ่ึงข�อมูลการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในปO 2549 
จาก The Multiple Indicator Cluster Survey พบว�า มีเด็กเกิด 809,400 คน มีทารกท่ีไม�เคยได�นมแม�เลย
ร�อยละ 15 ได�รับนมแม�อย�างเดียว 6 เดือน เพียงร�อยละ 5.4 ในขณะท่ีข�อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในปO 
2548 ระบุว�า มีทารกได�รับนมแม�อย�างเดียว 6 เดือน ร�อยละ 14.5 ในระยะนี้การรายงานข�อมูลการเลี้ยงลูก
ด�วยนมแม�ยังทําเป�นบางช�วงเวลาและเป�นข�อมูลจากแหล�งข�อมูลที่หลากหลาย ไม�มีการเก็บข�อมูล
อย�างสมํ่าเสมอเป�นระบบและครอบคลุม ในระยะนี้แม�จะมีโรงพยาบาลสายสัมพันธ,แม�ลูกแล�ว แต�กฎหมาย
การลาคลอดของมารดายังไม�เข�มแข็ง การสนับสนุนการใช�นมผสมและการตลาดนมผสมเป�นไปอย�าง
กว�างขวางและเชิงรุก ทําให�อัตราการเริ่มเลี้ยงลูกด�วยนมแม� และการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเดียว 6 เดือน
ยังตํ่าอยู� กิจกรรมการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ทํากันอย�างกระจัดกระจายไม�บูรณาการ นโยบายถูก
กําหนดจากเบื้องบน และขาดการมีส�วนร�วมของชุมชน ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอทั้งในโรงพยาบาล 
ที่บ�าน และในชุมชน ผู�เก่ียวข�องจากฝLายการศึกษายังไม�มีส�วนร�วมมากพอ (ศิราภรณ,, 2556) ผลจาก
สภาพการณ,ดังกล�าวสะท�อนให�เห็นจากผลการสํารวจสถานการณ,การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของประเทศไทย 
โดยองค,การยูนิเซฟ ในปO ค.ศ. 2005 ท่ีพบว�า อัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเดียว 6 เดือนมีเพียงร�อยละ 
5.4 ซ่ึงตํ่าเป�นอันดับท่ี 3 ก�อนสุดท�ายของโลก และจากการสํารวจสถานการณ,พัฒนาการเด็กไทย พบว�า 
เด็กแรกเกิด – 5 ปO มีพัฒนาการสมวัยลดลงจากร�อยละ 72 ในปO พ.ศ. 2542 เหลือเพียงร�อยละ 67 ในปO 
พ.ศ. 2550 (กรมอนามัย, 2551) 

ในระยะท่ีสอง ระหว�างปO 2548 ถึงปkจจุบัน เริ่มมีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในระดับ
ตําบลอย�างเป�นระบบภายใต�โครงการสายใยรักแห�งครอบครัว ริเริ่มการสร�างเครือข�ายการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
ในขณะท่ีเกิดนโยบายท่ีชัดเจนในระดับโลกและรัฐบาล มีการให�ทุนสนับสนุนและการดําเนินงานของศูนย,
นมแม�มีความเข�มแข็ง มีเว็บไซต,และห�องสมุดดิจิตอลด�านการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� ในปO 2555 คณะรัฐมนตรี
อนุมัติเพ่ิมสิทธิข�าราชการชายสามารถลาดูแลภรรยาคลอดบุตรได� 15 วัน แต�ต�องเป�นภรรยาที่ชอบด�วย
กฎหมาย มีการจัดทําหนังสือ Thai breastfeeding atlas และจัดทําหลักสูตรสําหรับแพทย, ในปO 
2556 มีโครงการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�โดย SMS มีการรายงานผลการวิจัยผลลัพธ,ของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�
อย�างเดียว 6 เดือน และล�าสุดริเริ่มโครงการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในเด็กปLวย (ศิราภรณ,, 2556) 

ผลจากการสนับสนุนในระดับนโยบายทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ส�งผลให�ข�อมูลจาก
การสํารวจสถานการณ,การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของกรมอนามัยในปO 2552 พบว�า อัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�
อย�างเดียว 6 เดือนเพ่ิมข้ึนจากร�อยและ 16.3 ในปO 2548 เป�นร�อยละ 29.6 ในปO 2552 ซ่ึงเป�นไปในทางท่ีดีข้ึน 
แต�ยังไม�บรรลุเปMาหมายของประเทศไทย เพราะยังมีแม�ท่ีไม�ได�เลี้ยงลูกด�วยนมแม�อีกกลุ�มหนึ่ง ท่ีสําคัญ
คือแม�ท่ีมีลูกปLวย เพราะในแต�ละปOประเทศไทยมีเด็กทารกแรกเกิดท่ีจําเป�นต�องรักษาตัวในโรงพยาบาล
จํานวนมาก ทั้งทารกที่คลอดก�อนกําหนด ทารกที่ปLวยต�องอยู�ในหออภิบาลทารก (NICU) ทารกที่ได�รับ
การผ�าตัด หรือเจ็บปLวยด�วยโรคต�าง ๆ เด็กกลุ�มนี้มีโอกาสถูกแยกแม�-ลูก หรือถูกสั่งให�งดนมแม�ด�วย
เหตุผลต�าง ๆ ทําให�ขาดโอกาสท่ีจะได�รับอาหารท่ีมีคุณค�าและมีความสําคัญท่ีสุดในชีวิต (ไทยโพสต,, 2556)  

นอกจากนั้น จากการสํารวจอนามัยเจริญพันธุ, พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานสถิติแห�งชาติ ในเรื่องการ
ให�บุตรด่ืมนมแม� พบว�า มีเพียงร�อยละ 15.1 ของหญิงเคยสมรสอายุระหว�าง 15-49 ปO ท่ีให�ลูกอายุตํ่ากว�า 
6 เดือน กินนมแม�เพียงอย�างเดียว ในขณะท่ีร�อยละ 27.3 กินนมแม�และน้ํา และมีถึงร�อยละ 41.6 ท่ีให�ลูก
กินนมแม�และเครื่องด่ืม/อาหารอ่ืน ๆ ด�วย เช�น น้ําผลไม� นมผง กล�วยบด เป�นต�น และเม่ือพิจารณาตาม
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รายภาคพบว�า กรุงเทพฯ มีอัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเดียวในช�วง 6 เดือนแรกน�อยท่ีสุด คือร�อยละ 
1.7 (สํานักงานสถิติแห�งชาติ, 2553) ในขณะท่ี ข�อมูลจากการสํารวจสถานการณ,เด็กและสตรีในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2555 ระบุว�า มีเพียงร�อยละ 12.3 ของเด็กอายุน�อยกว�า 6 เดือน (0-5 เดือน) ในประเทศไทยท่ี
กินนมแม�เพียงอย�างเดียว โดยอัตราตํ่าสุดคือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร คือ ร�อยละ  7.9 และ 8.2 
ตามลําดับ และเป�นท่ีน�าสังเกตว�า ในช�วงแรกของชีวิต ทารกจํานวนมากได�รับอาหารหรือของเหลวอ่ืนแทน
การเลี้ยงด�วยนมแม� และเม่ือเด็กอายุครบ 6 เดือน สัดส�วนของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เพียงอย�างเดียว
โดยรวมของไทยลดลงเหลือไม�ถึงร�อยละ 1 และสําหรับเด็กท่ีอายุตํ่ากว�า 3 ปO ระยะเวลาของการกินนมแม�
เพียงอย�างเดียวเฉลี่ยคือ 0.5 เดือน กินนมแม�เป�นหลัก 1.8 เดือน ซ่ึงนานท่ีสุดพบในภาคใต� คือ 9.4 เดือน 
และสั้นท่ีสุดพบในกรุงเทพฯ คือ 4.6 เดือน ในขณะท่ีเด็กซ่ึงอยู�นอกเขตเทศบาลกินนมแม�นานกว�าเด็กใน
เขตเทศบาล และเด็กท่ีแม�ไม�ได�รับการศึกษามีความต�อเนื่องในการให�นมบุตรในระยะเวลายาวนานกว�า
กลุ�มอ่ืน ๆ เช�นเดียวกับแม�ท่ีไม�ใช�คนไทยให�นมบุตรนานกว�าแม�ท่ีเป�นคนไทย (สําน ักงานสถิติแห�งชาติ, 
2556) ท้ังนี้ สําหรับสถานการณ,ของจังหวัดเชียงใหม�ก็ไม�แตกต�างกัน เพราะข�อมูลจากแบบประเมิน
มาตรฐานอนามัยแม�และเด็ก ปO 2558 พบว�า อัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเดียวในช�วง 6 เดือนขอแม�
ในจังหวัดเชียงใหม� ยังคงอยู�ท่ีร�อยละ 30.3 ถึงแม�ปkจจุบันจะมีความพยายามในการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วย
นมแม�ในรูปแบบต�างๆ ก็ตาม ซ่ึงปkจจุบันกําลังมีความพยายามในการส�งเสริม “ตําบลนมแม�เพ่ือพัฒนาการ
เด็ก” เพ่ือให�ชุมชนได�มีกระบวนการปกปMอง ส�งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างมีส�วนร�วม
ของชุมชน โดยมีภาคีเครือข�ายภาครัฐและเอกชนให�การสนับสนุน ช�วยเหลือกระตุ�นให�เกิดการดําเนินการ
อย�างต�อเนื่อง และเป�นแหล�งเรียนรู�แก�ชุมชนอ่ืน ๆ โดยมีเกณฑ,สําคัญอย�างหนึ่ง คือ การผลักดันให�อัตรา
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เพ่ิมเป�นร�อยละ 60 และพัฒนาการเด็กเป�นร�อยละ 90 (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม�, 2558) ปkจจุบันปkญหาการเล ี้ยงลูกด�วยนมแม�ส�วนใหญ�พบในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลท่ี
แม�ต�องทํางานในเศรษฐกิจในระบบมากกว�านอกเขตเทศบาลโดยเป�นแบบแผนเดียวกันท่ัวประเทศ 

จากสถานการณ,ดังกล�าว สะท�อนให�เห็นอย�างชัดเจนว�า การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เก่ียวข�องอย�างยิ่ง
กับสถานภาพและบทบาทของแม�ในปkจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องการทํางานในภาคเศรษฐกิจและความเป�น
เมือง ดังนั้น นอกจากการแสวงหาวิธีการสนับสนุนการให�นมแม�ด�วยวิธีการต�าง ๆ แล�ว การจัดการกับ
อุปสรรคต�าง ๆ ท่ีเป�นเง่ือนไขสําคัญในการขัดขวางการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ยังเป�นสิ่งสําคัญท่ีจะช�วยให�อัตรา
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในประเทศไทยเพ่ิงสูงข้ึนซ่ึงจะเป�นผลดีต�อทั้งสุขภาพของเด็ก แม� และจะช�วยให�
ค�าใช�จ�ายด�านสุขภาพของประเทศลดลงตามไปด�วย 

2. ป6ญหาและอุปสรรคสําคัญในการเล้ียงลูกด+วยนมแม4 

จะเห็นได�อย�างชัดเจนว�า การทํางานนอกบ�านหรือการต�องกลับไปทํางานของแม�เป�นอุปสรรค
สําคัญอย�างยิ่งต�อโอกาสในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างต�อเนื่อง ระบบเศรษฐกิจในปkจจุบันท่ีผลักดันให�
ผู�หญิงจําเป�นต�องรับผิดชอบภาระทางเศรษฐกิจในครัวเรือนทําให�ผู�หญิงจําเป�นต�องรักษาอัตลักษณ,ของ
ตนเองท้ัง 2 ด�าน ท้ังอัตลักษณ,ด�านการทํางาน และอัตลักษณ,ของความเป�นแม� ซ่ึงกรณีหลังเป�นอัตลักษณ,
ท่ีไร�ขอบเขตเนื่องจากเป�นสถานภาพท่ีต�องแบกรับไปโดยตลอด (Turner & Norwood, 2013; Chuang 
et al, 2010) ผู�หญิงท่ีเป�นแม�ในปkจจุบันจึงต�องตกอยู�ภายใต�วาทกรรมหลักสองอย�าง ท้ังวาทกรรมความ
เป�นแม�ตามธรรมชาติ และวาทกรรมทางการแพทย,เก่ียวกับการให�นมลูก ซ่ึงวาทกรรมเหล�านี้ถูกรองรับ
โดยอํานาจของการแพทย, เพศวิถีของผู�หญิง ความเป�นวิทยาศาสตร, และสื่อโฆษณา และกลับมาเป�นการตีตรา
ผู�หญิงท่ีเป�นแม�ในปkจจุบันท่ีไม�สามารถดําเนินชีวิตไปตามความคาดหวังของสังคมอันเกิดจากอํานาจของ
วาทกรรมเหล�านี้ได� (Nadesan & Sotirin, 1998) ในขณะท่ีปkจจุบันผู�หญิงทั้งที่เป�นแม�และไม�เป�นแม�
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ก็ได�รับการคาดหวังจากสังคมว�าต�องรับผิดชอบหน�าท่ีในทางเศรษฐกิจด�วย ผู�หญิงท่ีเป�นแม�จึงมีความ
พยายามอย�างยิ่งท่ีจะรักษาสถานภาพท้ังสองอย�างไว�โดยมองหาทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงไม�ว�าจะเป�นทางเลือกใด
ก็หลีกเลี่ยงได�ยากท่ีจะต�องเผชิญหน�ากับความรู�สึกผิด เช�น แม�ท่ีต�องเลี้ยงลูกด�วยนมตัวเองไปพร�อม ๆ กับ
นมผสมอย�างอ่ืน ถึงแม�จะรู�สึกสะดวกสบายข้ึน แต�ก็รู�สึกกังวลว�าจะมีผลต�อความเสี่ยงด�านสุขภาพของลูก
ในระยะยาวหรือไม� ทําให�ต�องจัดการกับความกดดันระหว�างความเป�นจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังอยู�ตลอดเวลา 
(Lee, 2007) 

2.1 การทํางานกับการเล้ียงลูกด+วยนมแม4ของผู+หญิง 
 จากการสํารวจอนามัยการเจริญพันธุ, พ.ศ. 2552 ถึงสาเหตุสําคัญของการท่ีสตรีเคยสมรสอายุ 

15-49 ปO ไม�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได� พบว�า มากกว�าครึ่งของผู�หญิงกลุ�มนี้ไม�ให�นมแม�เนื่องจากไม�มี
น้ํานมเพียงพอให�ลูกกิน และรองลงมาคือ แม�ต�องไปทํางาน (ร�อยละ 33.8) ท้ังนี้ผู�ท่ีอยู�นอกเขตเทศบาลก็มี
เหตุผลเช�นเดียวกับภาพรวมของประเทศ แต�สําหรับในเขตเทศบาลจะมีสาเหตุจากแม�ต�องไปทํางานใน
สัดส�วนท่ีมากกว�าแม�ไม�มีน้ํานมให�ลูกกินเกือบ 2 เท�า (สํานักงานสถิติแห�งชาติ, 2553) นอกจากนั้น จาก
ข�อมูลการศึกษาเก่ียวกับการสนับสนุนของท่ีทํางานในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของแม�ท่ีทํางานนอกบ�านใน
จังหวัดเชียงใหม� ซ่ึงเป�นสถานการณ,ในช�วง 10 กว�าปOท่ีผ�านมา พบว�า แม�เหล�านี้ได�รับการสนับสนุนจากท่ี
ทํางานในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อยู�ในระดับน�อย โดยเฉพาะในด�านสถานท่ีมีการสนับสนุนน�อยมาก ไม�ว�า
จะเป�น การมีบริเวณหรือห�องท่ีเหมาะสมในการนําลูกมาให�นมในท่ีทํางาน สถานดูแลเด็กเล็กท่ีมีความ
สะอาดและปลอดภัย และการมีบริเวณหรือห�องท่ีสะอาดและปลอดภัยสําหรับใช�ในการบีบหรือปkxมน้ํานม 
และถึงแม�ว�าแม�เหล�านี้จะได�รับสิทธิในการลาพักหลังคลอด และได�รับเงินเดือนในระหว�างลาพักคลอด แต�
หากเป�นแม�ท่ีทํางานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบก็จะไม�ได�รับค�าตอบแทนในระหว�างลาพักคลอด อีกท้ังมี
บางส�วนท่ีได�รับเงินเดือนเพียง 45 วันจากประกันสังคม และนายจ�างจะจ�ายเพียงเงินค�าทําขวัญแต�ไม�จ�าย
เงินเดือน ในขณะท่ีแม�จํานวนไม�น�อยท่ีได�ลาพักคลอดจริงน�อยกว�าสิทธิ์ เนื่องจากต�องการกลับมาหารายได� 
เกรงว�าการหยุดงานเป�นระยะเวลานานจะมีผลกับเงินเดือนหรือความก�าวหน�า และการมีภาระงานมาก 
(สุพัตรา, 2544) ท้ังนี้จะเห็นได�ว�า อัตราการเลิกให�นมแม�จะพบในแม�ท่ีทํางานนอกบ�านอยู�ในภาคเศรษฐกิจ
ในระบบ เช�น รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ท่ีมีการทํางานประจํา สูงกว�าแม�ท่ีทํางานในบ�านหรืออยู�
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ เช�น รับงานมาทําท่ีบ�าน และประกอบธุรกิจส�วนตัวหรือครอบครัว ท่ีมีการ
ทํางานท่ียืดหยุ�นมากกว�า (สุสัณหา, 2545) 

ปkญหาเก่ียวกับการทํางานของแม�ซ่ึงเชื่อมโยงอย�างยิ่งกับเง่ือนไขในการลาคลอดจึงเป�นอุปสรรค
สําคัญท่ีส�งผลต�อความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� เช�น ไม�สามารถลาคลอดได�นานพอ กฎหมายใน
ประเทศต�าง ๆ ส�วนใหญ�อนุญาตให�ผู�หญิงลาคลอดได�ไม�นาน หรือบางคนไม�มีโอกาสได�ลาคลอดเลย 
นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันจากคนรอบข�างท่ีทําให�ผู�หญิงไม�อยากลาคลอดหรือต�องรีบกลับมาทํางาน หลัง
คลอดแม�และลูกมักจะต�องใช�เวลาเป�นเดือนกว�าท่ีจะจัดการให�การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เป�นไปด�วยดี แต�
ผู�หญิงหลายคนต�องกลับมาทํางานก�อนท่ีจะทําได�สําเร็จ การไม�สามารถลาคลอดได�นานพอเป�นอุปสรรคท่ีมี
ผลอย�างมากต�ออัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในหลาย ๆ ประเทศ อีกท้ังท่ีทํางานหลายแห�งยังไม�สนับสนุน
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม� เนื่องจากแม�ส�วนใหญ�ต�องรีบกลับมาทํางาน ไม�ว�าจะเพราะกฏหมายหรือเพราะ
ความสมัครใจ และไม�ได�รับการสนับสนุนเรื่องนมแม�จากท่ีทํางาน เช�น บริษัทไม�มีเนอร,สเซอรี่ให�แม�พาลูก
มาท่ีทํางานได� นายจ�างอาจสร�างความกดดันให�ผู�หญิงท่ีให�ลูกกินนมแม� ทําให�รู�สึกไม�ดีท่ีต�องปkxมนมในเวลา
งาน สุดท�ายแม�ส�วนใหญ�จึงต�องนั่งปkxมนมในห�องน้ําเพ่ือจะรักษาปริมาณน้ํานมเอาไว� เพราะบริษัทไม�มีเวลา
พักท่ีเหมาะสม และไม�ยอมจัดอุปกรณ,หรือสถานท่ีเพ่ือช�วยเหลือพนักงานท่ีต�องการให�ลูกกินนมแม� 
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(http://www. breastfeedingthai.com) จะเห็นได�ว�าแม�ท่ีจําเป�นต�องทํางานเต็มเวลามีโอกาสท่ีจะให�นม
ลูกอย�างต�อเนื่องน�อยกว�าแม�ท่ีทํางาน part—time และแม�ท่ีไม�ต�องทํางานในองค,กร หรือแม�ท่ีเป�นแม�บ�าน
อย�างเดียวอย�างเห็นได�ชัด (Mandal, Roe & Fein, 2010; Wang, Lau, Chow & Chan, 2014; Ryan, 
Zhou & Arensberg, 2006) นอกจากนั้น รูปแบบการทํางานก็ส�งผลต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เช�นกัน จะ
เห็นได�ว�า หากแม�จําเป�นต�องทํางานแบบเป�นกะ (shift work) หรือมีเวลาทํางานท่ีไม�แน�นอน โอกาสในการ
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างต�อเนื่องก็จะยิ่งลดลง (Rea, Venancio, Batista & Greiner, 1999) โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง แม�ซ่ึงอยู�ในฐานะแรงงานย�ายถ่ินท่ีจําเป�นต�องย�ายถ่ินเพ่ือการทํางานในพ้ืนท่ีหรือสังคมใหม� ซ่ึงส�วน
ใหญ�เป�นการย�ายถ่ินเข�าสู�เมืองหรือพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาแล�ว ผู�หญิงเหล�านี้จึงจําเป�นต�องเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
วิถีชีวิตเพ่ือให�สอดคล�องกับการทํางานจนทําให�ต�องละท้ิงวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมรวมท้ังแบบแผนในการเลี้ยงลูก
แบบเดิมซ่ึงเน�นการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ด�วย อีกท้ัง การเข�าถึงง�ายข้ึนของนมผสมรูปแบบอ่ืนท่ีสะดวกสบาย
มากกว�า ซ่ึงช�วยทําให�แม�ท่ีต�องทํางานเลี้ยงลูกไปด�วยได� (Higginbottom, 2000; Liamputtong, 2002) 

อย�างไรก็ตาม แต�ละประเทศต�างมีการกําหนดสิทธิในการลาคลอดไว�แตกต�างกันไป ซ่ึงระยะเวลา
ดังกล�าวส�งผลอย�างยิ่งต�อระยะเวลาในการให�นมบุตรเนื่องจากเป�นช�วงท่ีแม�จะได�อยู�กับลูกอย�างเต็มท่ี 
ตัวอย�างเช�น ประเทศสวีเดนซ่ึงอนุญาตให�แม�ลาคลอดได�ยาวนานถึง 480 วัน หรือประมาณ 1 ปO 4 เดือน 
โดยยังคงได�รับเงินเดือนร�อยละ 80 ของเงินเดือนปกติ และไม�ได�จํากัดสิทธิเฉพาะฝLายหญิง แต�สามีและ
ภรรยาสามีตกลงกันได�เองว�าใครจะลาก่ีวัน นอกจากนั้น วันลาท้ังหมดยังสามารถเก็บไว�ใช�ได�จนกระท่ังลูก
อายุ 8 ปO ในขณะท่ี รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได�ขอความร�วมมือให�บริษัทท่ีมีพนักงาน 50 คนข้ึนไป 
อนุญาตให�แม�สามารถลาคลอดได� 12 สัปดาห, โดยได�รับค�าจ�างตามปกติ ส�วนบริษัทเล็กจะอยู�ภายใต�
นโยบายและกฎหมายของรัฐแต�ละรัฐ ส�วนในสหราชอาณาจักร แม�จะได�รับสิทธิในการลาคลอด 3 
ลักษณะด�วยกัน คือ 1) compulsory maternity leave แม�มีสิทธิลาได� 2 สัปดาห, แน�นอนตามกฎหมาย 
2) ordinary maternity leave จํานวน 26 สัปดาห, กรณีนี้แม�มีสิทธิกลับมาทํางานในตําแหน�งเดิม ท่ีเดิม
ได� รวมท้ังได�รับเงินเดือนเท�าเดิม และ 3) additional maternity leave จํานวน 26 สัปดาห, กรณีนี้แม�
อาจจะสามารถกลับมาทํางานตําแหน�งเดิม ท่ีเดิมได� หรืออาจจะเป�นตําแหน�งอ่ืน ท่ีอ่ืน แต�จะยังคงได�รับ
เงินเดือนเท�าเดิม สรุปแล�ว แม�ชาวอังกฤษจะสามารถลาคลอดได�เต็มท่ี 52 สัปดาห, โดยท่ีไม�ต�องกังวลว�าจะ
ตกงานแต�อย�างใด แต�ในทางปฏิบัติก็ยังเกิดปkญหาการกีดกันการกลับเข�าทํางานใหม�ของแม�ท่ีลาคลอดอยู�
เช�นกัน สําหรับในเอเชียอย�างประเทศญ่ีปุLนเอง แม�จะมีสิทธิลาคลอดโดยได�รับเงินชดเชยระยะเวลา 14 
สัปดาห, และบางบริษัทอาจอนุญาตให�ลาคลอดได�ถึง 3 ปO เนื่องจากนโยบายส�งเสริมการมีบุตรของรัฐบาล 
แต�ในทางปฏิบัติผู�ประกอบการส�วนใหญ�ยังอยากให�พนักงานหญิงท่ีเพ่ิงคลอดตัดสินใจลาออกมากกว�า
กลับมาทํางานใหม� (ดวงรัตน,, 2557) และในเวียดนาม คนงานหญิงสามารถลาคลอดได� 4 เดือน โดยได�รับ
เงินเดือนเต็มจากรัฐบาล รวมเป�นเวลา 5 เดือน โดยช�วงลาคลอด 4 เดือน นายจ�างไม�ต�องจ�าย (สถานกงสุล
ใหญ� ณ นครโฮจิมินห,, 2555) 

สําหรับสิทธิการลาคลอดของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของ
ไทยกําหนดให�ลูกจ�างหญิงมีสิทธิลาคลอดได�ไม�เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได�รับค�าจ�างเท�ากับค�าจ�างในวันทํางาน
ตลอดระยะเวลาท่ีลา แต�ไม�เกิน 45 วัน ซ่ึงวันดังกล�าวจะนับรวมวันหยุดท่ีมีในระยะวันลาด�วย การท่ี
กฎหมายใช�คําว�า “ไม�เกิน 90 วัน” นั้น หมายความว�า แม�อาจจะใช�สิทธิลาคลอดน�อยกว�า 90 วัน ก็ได� โดย
ท่ีนายจ�างไม�สามารถกําหนดข�อบังคับเก่ียวกับการทํางานให�สิทธิลาคลอดน�อยกว�าท่ีกฎหมายกําหนด 
อย�างไรก็ตาม เป�นท่ีน�าเสียดายท่ีในทางปฏิบัตินั้น มีนายจ�างหลายรายท่ีเลี่ยงกฎหมายด�วยการกําหนด
ข�อบังคับให�สิทธิลูกจ�างลาคลอดได� 90 วันตามท่ีกฎหมายกําหนด แต�พร�อมกันนั้นก็วางระเบียบหรือ
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กฎเกณฑ,ในการลาไว�โดยวางเง่ือนไขไว�ค�อนข�างมาก หรือให�ข�อเสนออ่ืน ๆ เพ่ือจูงใจไม�ให�ลูกจ�างหญิงใช�
สิทธิลาคลอดเต็มท่ี นอกจากนี้ การท่ีกฎหมายกําหนดให�ลูกจ�างมีสิทธิได�รับค�าจ�างในช�วงเวลาท่ีลาคลอด
เท�ากับค�าจ�างท่ีได�รับในวันทํางานเพียง 45 วันเท�านั้น ทําให�ลูกจ�างหญิงส�วนใหญ�ตัดสินใจไม�ใช�สิทธิลา
คลอดเต็ม 90 วันท่ีกฎหมายกําหนดแม�ว�าตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จะกําหนดให�
ลูกจ�างหญิงได�รับสิทธิประโยชน,ทดแทนในการลาคลอดในอัตราร�อยละ 50 ของค�าจ�าง มีการกําหนด
ระยะเวลาจ�าย 90 วัน ซ่ึงคล�ายกับว�าแม�ท่ีลาคลอดครบ 90 วัน ก็จะได�รับเงินทดแทนค�าจ�างในส�วน 45 
วันท่ีนายจ�างไม�ได�จ�ายให�หากจะลาคลอด 90 วัน แต�การให�สิทธิประโยชน,ในส�วนนี้เป�นการให�โดยไม�
คํานึงถึงระยะเวลาการลาคลอดท่ีแท�จริง ทําให�มีแม�หลายรายเลือกท่ีจะกลับมาทํางานเม่ือครบกําหนด 45 
วัน เพ่ือทํางานให�ได�รับค�าจ�างจากนายจ�างตามปกติ แถมด�วยเงินประโยชน,ทดแทนจากสํานักงาน
ประกันสังคมอีกต�อหนึ่ง จึงจะเห็นได�ว�า การให�สิทธิประโยชน,ในส�วนนี้แม�เป�นการช�วยสนับสนุนด�าน
การเงินกับแม� แต�ก็ไม�ใช�แนวทางท่ีจะทําให�แม�ใช�สิทธิการลาคลอดอย�างเต็มท่ีแต�ประการใด การท่ีแม�ต�อง
กลับไปทํางานเร็วเกินไปนั้น นับเป�นอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีทําให�แม�ต�องเลิกการให�นมแม�ก�อนเวลาอันควร 
กล�าวคือ ในระยะสองเดือนแรกการให�นมอาจจะยังไม�เข�าท่ีทําให�น้ํานมแห�งได�ง�าย หรือแม�จะเข�าท่ีแล�วเม่ือ
แม�ไปทํางานอาจจะเกิดความเครียดท่ีอาจมีผลทําให�ปริมาณน้ํานมลดลงได� โอกาสท่ีแม�ส�วนใหญ�จะหยุด
การให�นมแม�ในช�วงนี้จึงสูงมาก หรือหากผู�บริหารหรือผู�ร�วมงานของหญิงมารดานั้นไม�เข�าใจยิ่งส�งผลให�แม�
ตัดสินใจเลิกให�นมแม�เร็วกว�าท่ีควรจะเป�น (ปารีณา, 2550)  

นอกจากนั้น การกําหนดให�ลาคลอดได�ไม�เกิน 90 วัน ยังเป�นการเป�ดช�องให�นายจ�างและลูกจ�างตก
ลงกันเอง ซ่ึงอาจทําให�ลูกจ�างบางหน�วยงานมีวันลาคลอดน�อยกว�า 90 วัน โดยไม�สามารถต�อรองได� 
เนื่องจากเกรงว�าจะถูกปลดออกจากตําแหน�ง หรือหากลาคลอดนานอาจส�งผลกระทบต�อการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน อีกท้ังความไม�ม่ันใจในสถานภาพการทํางานเม่ือต�องลาคลอด ทําให�ต�องรีบกลับมาทํางานก�อน
ครบกําหนดวันลาคลอด หรือการท่ีกฎหมายดังกล�าวไม�มีเง่ือนไขในการให�ลาคลอดก�อนวันคลอดจริง ซ่ึง
เป�นช�วงเวลาท่ีจําเป�นของหญิงต้ังครรภ,ใกล�คลอดท่ีอาจต�องการเวลาพักผ�อนมากข้ึนเพ่ือเตรียมตัวคลอด
และดูแลบุตรในครรภ,ก�อนคลอด (ชุ ติมา และภาวิกา, 2556) รวมท้ังการกีดกันจากนายจ�างหรือ
สภาพแวดล�อมอ่ืนๆ ท่ีส�งผลให�ผู�หญิงไม�สามารถกลับมาทํางานหลังจากลาคลอดได�อีก หรือกลับมาทําแล�ว
กลับได�รับการเลือกปฏิบัติ ถูกจํากัดความก�าวหน�าในสายอาชีพ หรือถูกบีบให�ต�องลาออก (ดวงรัตน,, 2557)  

นอกจากการลาคลอดของแม�แล�ว การเป�ดโอกาสให�สามีได�มีโอกาสลางานมาช�วยเหลือดูแลลูกและ
ภรรยาในช�วงหลังคลอดนับว�าเป�นสิ่งท่ีควรให�ความสําคัญมากข้ึนในปkจจุบัน ท้ังนี้ ถึงแม�ว�าตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการลาของข�าราชการ พ.ศ. 2555 หมวด 2 ส�วนท่ี 3 การลาไปช�วยเหลือภริยา
ท่ีคลอดบุตร ข�อ 20 จะระบุว�า ข�าราชการซ่ึงประสงค,จะลาไปช�วยเหลือภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายท่ี
คลอดบุตร ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตก�อนหรือในวันท่ีลา
ภายใน 90 วัน นับต้ังแต�วันท่ีคลอดบุตร และให�สิทธิลาไปช�วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต�อกันได�
ไม�เกิน 15 วันทําการ แต�สิทธิดังกล�าวเป�นของข�าราชการเท�านั้น อีกท้ังอยู�ภายใต�เง่ือนไขลูกท่ีคลอดจาก
ภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมายเท�านั้น จึงมีผลกระทบต�อกลุ�มท่ีไม�ได�จดทะเบียน (ผู�จัดการออนไลน,, 2555) 
สําหรับลูกจ�างรัฐวิสาหกิจนั้น ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ, ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2556 เก่ียวกับการกําหนดขอบเขตสภาพการจ�าง
ท่ีเก่ียวกับการเงินตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ, พ.ศ. 2553 มาตรา 13 (2) ท่ีให�
รัฐวิสาหกิจแต�ละแห�งสามารถดําเนินการเองได�เม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล�ว ในเรื่องการ
ลาไปช�วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร โดยให�ลูกจ�างรัฐวิสาหกิจมีสิทธิลาไปช�วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่ง
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ติดต�อกันได�ไม�เกิน 15 วันทํางาน นายจ�างอาจให�แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด�วยก็ได� โดย
ให�ลาภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีภริยาคลอดบุตรให�ได�รับเงินเดือนระหว�างลาได�ไม�เกิน 15 วันทํางาน แต�ถ�า
เป�นการลาเม่ือพ�น 30 วัน นับแต�วันท่ีภริยาคลอดบุตรไม�ให�ได�รับเงินเดือนระหว�างลา เว�นแต�ผู�บริหารสูงสุด
เห็นสมควรจะให�จ�ายค�าจ�างระหว�างลานั้นก็ได� แต�ไม�เกิน 15 วันทํางาน (ประชาชาติธุรกิจ, 2556) ใน
ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงงานได�มีประกาศ เรื่อง ขอความร�วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาตให�
ลูกจ�างลาไปช�วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 โดยให�นายจ�างอนุญาตลูกจ�างชายลา
ไปช�วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ท้ังนี้ ให�นายจ�างใช�ดุลยพินิจพิจารณากําหนดจํานวนวันลาของลูกจ�างเพ่ือให�
ไปช�วยเหลือภริยานับต้ังแต�วันท่ีภริยาคลอดบุตรตามความเหมาะสม (กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, 
2555) ท้ังนี้เป�นเพียงการขอความร�วมมือเท�านั้นซ่ึงต�องข้ึนอยู�กับความพร�อมของสถานประกอบการเอง 
ในขณะท่ีต�างประเทศมีการให�สิทธิดังกล�าวแตกต�างกันไป เช�น โปแลนด,ลาได� 14 วัน นอร,เวย,ลาได� 10 
สัปดาห, และออสเตรียมากสุดถึง 3 ปO อย�างไรก็ตาม จากผลสํารวจ “ผลกระทบและการใช�สิทธิพ�อลา
คลอด” ท่ีนําเสนอในเวทีเสวนาขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือการใช�สิทธิพ�อลาคลอดกลับระบุว�า มีพ�อซ่ึงรับรู�ถึง
สิทธิดังกล�าวร�อยละ 76.04 แต�รู�ถึงวัตถุประสงค,ของการใช�สิทธิลาหยุดแค�ร�อยละ 54.72 เท�านั้น (ผู�จัดการ
ออนไลน,, 2555) ท้ังนี้ ควรกระตุ�นให�สังคมมีค�านิยมในการช�วยส�งเสริมความสัมพันธ,ท่ีดีของครอบครัว 
ส�งเสริมให�ผู�ชายใช�สิทธิของตนเอง ซ่ึงในระยะหลังได�มีหน�วยงานหรือองค,กรอ่ืน ๆ เริ่มหันมาให�ความสําคัญ
กับการลาในลักษณะนี้เพ่ิมข้ึน ตัวอย�างเช�น จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย ซ่ึงออกระเบียบในลักษณะดังกล�าว 
ต้ังแต�ปO พ.ศ. 2551 โดยสนับสนุนให�สามีสามารถลามาช�วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรได�เป�นเวลา 10 วัน ท้ังนี้ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม�ได�อยู�ภายใต�กรอบของสํานักนายกรัฐมนตรีเพราะออกจากระบบราชการแล�ว โดย
มีข�อเสนอให�มีหนังสือรับรองจากภรรยาในกรณีท่ีสามีขอลาหยุดแต�ไม�ได�ไปช�วยเลี้ยงดูลูกและดูแลภรรยา
จริง (ผู�จัดการออนไลน,, 2555) 

 2.2 ป6จจัยทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ กับการเล้ียงลูกด+วยนมแม4 
ค�านิยม ความเชื่อ ความเข�าใจของแม� และสถานภาพทางสังคมของผู�หญิงเป�นปkจจัยทางสังคม

และวัฒนธรรมอีกประการหนึ่งซ่ึงเป�นอุปสรรคต�อการให�นมแม� ตัวอย�างเช�น กรณีศึกษาในฮ�องกงซ่ึงผู�หญิง
ส�วนใหญ�เห็นว�าการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เป�นเรื่องยากลําบากหากแม�จะต�องทํางานไปด�วย ส�วนหนึ่งเนื่องจาก
ค�านิยมในสังคมท่ีให�คุณค�ากับผู�หญิงในแง�ของบทบาทการทํางานในการสนับสนุนด�านเศรษฐกิจของ
ครอบครัวมากกว�าบทบาทของความเป�นแม� อีกท้ังค�านิยมอันเนื่องมาจากลัทธิขงจื้อท่ีให�ความสําคัญกับ
ความสําเร็จในทางเศรษฐกิจที่เป�นกุญแจสําคัญของการสร�างสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น นอกจากนั้น 
การท่ีผู�เป�นแม�ได�ให�นมลูกด�วยตัวเองกลับเป�นการไปลดบทบาทของแม�สามีในระบบประเพณีด้ังเดิม ซ่ึงเป�น
บุคคลท่ีมีอิทธิพลอย�างยิ่งในครอบครัวชาวจีน จึงเป�นเหตุผลให�ส�วนใหญ�คนในครอบครัวพยายามท่ีจะให�
ทารกได�กินนมผสมเร็วข้ึน (Tarrant, Dodgson & Choi, 2004) หรือในกรณีของเวียดนามซ่ึงถึงแม�ว�า
ผู�หญิงหรือคนส�วนใหญ�ในเมืองโฮจิมินส,จะรู�ว�านมแม�ดีและมีประโยชน, แต�ความเชื่อท่ีว�านมน้ําเหลืองไม�ดี
ต�อทารกและไม�ควรให�ทารกกินนมส�วนนี้ต้ังแต�แรกเกิด ยังคงเป�นความเชื่อท่ียากจะลบเลือนจึงส�งผลให�
ทารกไม�ได�เริ่มต�นกินนมแม�ทันทีหลังคลอดจึงไม�ได�ช�วยกระตุ�นน้ํานมและกระตุ�นให�แม�มีโอกาสให�นมลูก
อย�างจริงจังและต�อเนื่อง ประกอบกับการโฆษณาผ�านสื่อถึงคุณประโยชน,ของนมผสมต�าง ๆ ได�สร�าง
ค�านิยมใหม�ให�แม�หันมาใช�นมผสมเลี้ยงลูกกันมากข้ึนเพราะเชื่อว�ามีสารอาหารเช�นเดียวกับนมแม� และ
สะดวกมากกว�า (Lundberg & Ngoc Thu, 2012) ในขณะท่ีแม�บางส�วนก็ยังลังเลว�าลูกจะได�รับสารอาหาร
จากนมแม�เพียงอย�างเดียวเพียงพอหรือไม� หรือกังวลว�าลูกจะไม�อ่ิมท�องหากกินนมแม�เพียงอย�างเดียว จึงเริ่ม
ให�ลูกกินอาหารอย�างอ่ืนหรือนมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากนมแม�ด�วย (Abuidhail, Al-Modallal, 
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Yousif &  Almresi, 2014; Tarrant, Dodgson & Wu, 2014) นอกจากนั้น สถานภาพของผู�หญิงใน
สังคมบางแห�งประกอบกับความยากจนและความจําเป�นในการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจของผู�หญิงในครอบครัว
ทําให�ผู�หญิงไม�สามารถต�อต�านและต�อรองกับอิทธิพลของคนในครอบครัวท้ังสามี ญาติพ่ีน�อง และสมาชิกอ่ืน ๆ 
ได� ทําให�แม�ต�องเลี้ยงลูกด�วยนมผสมเร็วข้ึน หรือให�ลูกกินอาหารอย�างอ่ืนเร็วข้ึนก�อน 6 เดือน ซ่ึงเป�น
ช�วงเวลาท่ีเด็กควรจะได�รับนมแม�อย�างเต็มท่ี (Lundberg & Ngoc Thu, 2012; Groleau, Sigouin & 
D'souza, 2013) 

สําหรับสังคมไทย โดยท่ัวไปค�อนข�างมีความตระหนักถึงคุณค�าของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� โดย
เปรียบน้ํานมว�าเป�นสายเลือดของแม�  อีกท้ังมีมุมมองท่ีดีต�อนมแม�ท้ังในแง�คุณค�าทางโภชนาการ สุขภาพท่ี
แข็งแรงและการพัฒนาการท่ีดีของทารก ความผูกพันระหว�างแม�ลูก ผลประโยชน,ในด�านสุขภาพของแม� 
อีกท้ังความสะดวกสบาย นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อเก่ียวกับการแสวงหาอาหารสําหรับแม�ท่ีให�นมลูก
เพราะเชื่อว�าจะทําให�แม�มีน้ํานมมากข้ึน เช�น การกินหัวปลี แกงเลียง และอาหารท่ีจัดอยู�ในประเภทอาหาร
ร�อนต�าง ๆ อย�างไรก็ตาม สังคมไทยยังคงมีความเชื่อในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�บางอย�างท่ีอาจขัดขวางหรือ
เป�นอุปสรรคต�อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� เช�น ความเชื่อเก่ียวกับความเพียงพอของน้ํานมแม�
และอาหารเสริมสําหรับทารก ซ่ึงโดยท่ัวไปแม�มักจะเข�าใจว�าช�วงสองสามวันแรกน้ํานมแม�ยังมีน�อยหรือไม�มี
จึงควรต�องให�นมผสมทดแทนหรือเสริมนมแม�ไปก�อน หรือความเชื่อท่ีว�านมแม�ในระยะหลังมีสารอาหารไม�
เพียงพอสําหรับลูกแล�วจึงมีการให�นมผสมหรืออาหารเสริมอ่ืน ๆ แก�เด็กเร็วข้ึน (สุสัณหา, 2545) 

2.3 บทบาทของบุคลากรด+านสุขภาพกับการเล้ียงลูกด+วยนมแม4 
บทบาทของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องมีส�วนสําคัญอย�างยิ่งต�อความสําเร็จและความต�อเนื่องของการ

เลี้ยงลูกด�วยนมแม� โดยเฉพาะพยาบาลหรือเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขท่ีมีหน�าท่ีให�คําแนะนําและให�คําปรึกษา
ในช�วงหลังคลอด (Moran, Edwards, Dykes & Downe, 2007; Leahy-Warren, Mulcahy, Phelan & 
Corcoran, 2014) แต�ในขณะเดียวกัน คําแนะนําเหล�านั้นก็อาจนํามาซ่ึงความสับสน ขัดแย�ง เม่ือต�องนํามา
ปฏิบัติจริง รวมท้ังการให�ข�อมูลท่ีล�นเกิน ประกอบกับความคาดหวังและความเชื่อม่ันของบุคลากรท่ีสูงมาก
จนกลายเป�นความกดดันต�อแม�หลังคลอดซ่ึงยังขาดประสบการณ,จนก�อให�เกิดความกังวลและท�อถอย 
รวมท้ังรูปแบบการสนับสนุนท่ีไม�เหมาะสม ปฏิกิริยา ท�าทาง ทักษะในการสื่อสาร และการเอาใจใส�ท่ีไม�
สอดคล�องกับความต�องการของแม�หลังคลอด (Barona-Vilara, Escriba´-Agu¨ira, & Ferrero-Gandı´aa, 
2009; Manhire, Hagan & Floyd, 2007; Hauck, Graham-Smith, McInerney & Kay, 2011; 
Ogbuanu et al, 2009) กลับกลายเป�นเง่ือนไขอีกประการหนึ่งท่ีส�งผลต�อการละท้ิงความต้ังใจในการเลี้ยง
ลูกด�วยนมแม� เนื่องจากบทบาทของเจ�าหน�าท่ีกลับกลายเป�นการลดบทบาทและทําให�แม�สูญเสีย
สัญชาตญาณและสายสัมพันธ,ระหว�างแม�ลูกตามธรรมชาติไปโดยไม�รู�ตัว (Barclay et al, 2012) อีกท้ัง 
ความแปรปรวนด�านอารมณ,ความรู�สึกของแม�ในช�วงหลังคลอดโดยเฉพาะขณะยังอยู�ในโรงพยาบาลยิ่ง
ส�งผลให�แม�รู�สึกกดดันภายใต�การใช�อํานาจของเจ�าหน�าท่ีท่ีรู�สึกว�ามีอยู�เหนือกว�า (Flacking, Ewald & 
Starrin, 2007) จึงจําเป�นต�องกลับมาทบทวนบทบาทของเจ�าหน�าท่ีในประเด็นดังกล�าว เนื่องจากในหลาย
พ้ืนท่ีการส�งเสริมบทบาทของเจ�าหน�าท่ีกลับไม�สามารถเพ่ิมอัตราการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ให�เพ่ิมสูงข้ึนได� 
(Mitra, 2004)  

การจัดระบบบริการสุขภาพท่ีเก่ียวข�องกับแม�และเด็ก โดยเฉพาะเรื่องการดูแลต้ังแต�การคลอด
และหลังคลอดจึงมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อความสําเร็จในการให�นมแม�อย�างต�อเนื่อง เนื่องจากเป�นการ
วางรากฐานท้ังความพร�อมในด�านร�างกาย เทคนิควิธีการและด�านความม่ันใจของแม� ท้ังนี้ ระบบบริการ
สุขภาพท่ีมีแนวโน�มจะเป�นอุปสรรคสําหรับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เริ่มต�นต้ังแต� นโยบายและการปฏิบัติท่ี
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เป�นอุปสรรคของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับการดูแลแม�และเด็ก ไม�ว�าจะเป�น การแยกมารดาและทารกหลัง
คลอดทันทีทุกรายเพ่ือตรวจประเมินสุขภาพ หรือในกรณีท่ีมารดาหรือทารกมีความเจ็บปLวย การเริ่ม
กระตุ�นให�มารดาเลี้ยงบุตรด�วยนมแม�ล�าช�า การใช�ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย,ท่ีเกินความจําเป�น ได�แก� 
การให�ยาระงับประสาทขณะรอคลอดและขณะคลอด การชักนําในการคลอด การให�สารละลายน้ําทาง
หลอดเลือดเป�นกิจวัตร การตัดและเย็บซ�อมฝOเย็บในมารดาท่ีคลอดครั้งแรกทุกราย อีกท้ัง การให�อาหาร
ทดแทนนมมารดาก�อนวัยอันควรในทารก เช�น น้ําหรือนมผสม และการขาดโปรแกรมการสนับสนุนการ
เลี้ยงบุตรด�วยนมมารดาภายหลังมารดาออกจากโรงพยาบาลแล�ว นอกจากนั้น การให�คําแนะนําท่ีไม�
เหมาะสมและการสนับสนุนท่ีไม�เพียงพอจากบุคลากรสุขภาพท้ังขณะพักอยู�ในโรงพยาบาลหรือภายหลัง
จากออกจากโรงพยาบาลยังเป�นอีกปkจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ ไม�ว�าจะเป�นการขาดการกระตือรือร�นและการ
ช�วยเหลือสําหรับมารดาในการเริ่มให�นมมารดาอย�างทันทีหลังคลอดจากบุคลากรสุขภาพ การขาดความรู�ท่ี
เพียงพอ และความรู�ไม�ทันสมัย ตลอดจนการให�ข�อมูลท่ีขัดแย�ง และการมีประสบการณ,ในการให�นมมารดา
ในทางลบของพยาบาลสตรีซ่ึงมีอิทธิพลต�อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรด�วยเช�นกัน (สุสัณหา, 
2545) 

ประเด็นท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ถูกทําให�เป�นเรื่องทางการแพทย,ท่ีอยู�
ภายใต�อํานาจของการแพทย, (medicalization) กลับยิ่งทําให�เกิดการลดทอนอํานาจของผู�หญิงหรือความ
เป�นแม�ตามธรรมชาติ ซ่ึงในความเป�นจริง การเลี้ยงลูกหรือการให�นมอาจไม�มีสูตรสําเร็จทางการแพทย,ท่ีจะ
สามารถเข�าไปจัดการกับทุกสถานการณ,และทุกรูปแบบของปkญหาได� และคําแนะนําหรือวิธีการบางอย�างท่ี
บุคลากรทางการแพทย,กําหนดข้ึนก็ไม�สอดคล�องกับความเป�นจริง ท้ังนี้การแก�ไขปkญหาต�าง ๆ ยังต�อง
ข้ึนอยู�กับประสบการณ, และความสามารถของแม�และผู�เก่ียวข�องในครอบครัว และเครือข�ายทางสังคมซ่ึง
ประกอบด�วยคนหลากหลายรุ�น หลากหลายประสบการณ,ท่ีจะร�วมกันจัดการกับเง่ือนไขเหล�านั้นด�วย
ตนเอง (Wallace & Chason, 2007) จึงจะสามารถอยู�ร�วมกับปkญหาอย�างม่ันใจ และสร�างความภาคภูมิใจ
รวมท้ังความรู�สึกว�าตนเองมีพลังอํานาจ ซ่ึงจะนําไปสู�การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างยั่งยืนได� แต�ท่ีประสบ
ปkญหาเนื่องจากนโยบายท่ีสนับสนุนการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�กลับบังคับและจัดการผู�หญิงด�วยวิธีการต�างๆ 
โดยไม�คํานึงถึงสิทธิ และข�อจํากัดของชีวิตผู�หญิงแต�ละคน ท้ังยังไม�ให�โอกาสผู�หญิงเลือกและตัดสินใจด�วย
ตนเอง แต�เป�นการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนภายใต�การครอบงําทางการแพทย,เป�นหลัก (วลัยพร, 2555) ซ่ึงจะเห็น
ได�อย�างชัดเจนว�า ผู�หญิงท่ีเป�นแม�ในยุคศตวรรษท่ี 20 นี้อาจเรียกได�ว�าเป�น “scientific mother” 
เนื่องจากภาพลักษณ,ของความเป�นแม�ในยุคนี้ถูกตีกรอบด�วยวาทกรรมภายใต�ผู�เชี่ยวชาญทางการแพทย, 
สังเกตได�จากการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองของแม�ท่ีต�องต้ังอยู�บนพ้ืนฐานข�อมูลของผู�เชี่ยวชาญท่ีจะ
บอกว�าอะไรควรอะไรไม�ควร ตลอดจนพยายามแสวงหาคําแนะนําจากท่ีปรึกษาทางการแพทย,เป�นหลัก จึง
จะทําให�รู�สึกว�าตนเองเป�นแม�ท่ีดี รวมท้ังเรื่องของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ด�วย เนื่องจากทางการแพทย,
ยืนยันแล�วว�า “นมแม�ดีท่ีสุด” หรือ “breast is the best” การเลี้ยงดูเด็กทารกในปkจจุบันจึงถูกทําให�เป�น
เรื่องทางการแพทย, โดยมีบุคลากรทางการแพทย,เป�นตัวกลางในการนําองค,ความรู�ทางวิทยาศาสตร,
เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ไปสู�ภาคปฏิบัติการโดยมุ�งเปMาหมายท่ีผลลัพธ,เป�นสําคัญมากกว�าให�
ความสําคัญกับตัวตนและประสบการณ,ของแม� (Hausman, 2003) 

2.4 ตัวตนของผู+หญิงกับการเล้ียงลูกด+วยนมแม4 
เม่ือผู�หญิงท่ีเป�นแม�ในปkจจุบันต�องแบกรับภาระมากมายทําให�ต�องเผชิญเงื่อนไขทางสังคมทั้งแรง

กดดันและความคาดหวังด�านเศรษฐกิจผลักดันให�แม�ต�องทํางานนอกบ�าน ซึ่งไม�เพียงแต�เป�นการสร�าง
รายได�เท�านั้น แต�ในขณะเดียวกันงานเหล�านี้ยังเป�นการสร�างเครือข�ายทางสังคม และสร�างคุณค�าใน
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ตัวเองของแม�ด�วย ดังนั้น หลังจากคลอดบุตรแล�วต�องกลับมาทํางานจึงมีผลทําให�เกิดความขัดแย�งกัน
ระหว�างการแสดงบทบาทการเป�นแม�และบทบาทการเป�นผู�หญิงทํางานที่ต�างก็เป�นบทบาทที่สําคัญทั้งคู� 
ซึ่งความขัดแย�งดังกล�าวมีผลทําให�แม�เกิดความคับข�องใจ และรู�สึกไม�ประสบความสําเร็จในชีวิตจนต�อง
พยายามปรับเปลี่ยนอัตลักษณ,ความเป�นแม�ของตนเองไปจากเดิม (ชุติมา และภาวิกา, 2556) และเมื่อ
ต�องมีปฏิสัมพันธ,กับบุคคลอื่นในพื้นที่สาธารณะ แม�ยังจําเป�นต�องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ,ของตนเองอีก
เช�นกัน เช�น กรณีของการต�องให�นมในพื้นที่สาธารณะ ในกรณีนี้ปkจจัยในระดับบุคคลที่เกิดขึ้นจากตัวแม�
เองในแง�ของความรู �ส ึกขาดความเชื ่อมั ่น อาจทําให�รู �ส ึกกังวลในการให�ล ูกดูดนม ทั ้งนี ้เนื ่องจาก
สภาพแวดล�อมทางสังคมเองที่ไม�เอ้ือต�อการให�นมแม�ในท่ีสาธารณะ จึงทําให�แม�มีท้ังความรู�สึกทางบวก
และทางลบต�อการให�นมลูก และหลายคนรู�สึกว�าการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ไม�สอดคล�องกับการใช�ชีวิตแบบท่ี
แม�ต�องทํางานนอกบ�าน หรือต�องออกไปในพ้ืนท่ีสาธารณะบ�อย ๆ ซ่ึงเป�นรูปแบบของการใช�ชีวิตของผู�หญิง
ยุคใหม�ในปkจจุบัน ถึงแม�สังคมจะให�การยอมรับบทบาทดังกล�าวก็ตาม (Della & Helen, 2010; Wallace 
& Chason, 2007; Schulze, Zhao &  Young, 2009; Frampton, 2007)  

ถึงแม�การมีเครื่องปkxมนมในปkจจุบันจะช�วยเพิ่มโอกาสให�แม�ได�เก็บน้ํานมสํารองไว�ให�ลูกได�กินใน
ขณะท่ีต�องทํางานหรือมีกิจกรรมอย�างอ่ืนก็ตาม แต�ในความเป�นจริง การปkxมนมกลับไม�ใช�เรื่องท่ีทําได�ง�าย
สําหรับแม�ท้ังในท่ีทํางานหรือในท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ นอกจากนั้น ไม�ใช�ผู�หญิงทุกคนท่ีจะเข�าถึงเครื่องมือหรือ
อุปกรณ,เหล�านี้ โดยเฉพาะผู�หญิงท่ีมีข�อจํากัดทางเศรษฐกิจซ่ึงต�องรีบกลับไปทํางานให�เร็วท่ีสุด และไม�
สามารถบูรณาการชีวิตการทํางานนอกบ�านกับการการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เข�าด�วยกันได� (Boswell-Penc  
& Boyer, 2007) อีกท้ัง การให�นมแม�ยังทําให�แม�บางคนรู�สึกสูญเสียอิสระ และกังวลเก่ียวกับสุขภาพและ
การรับประทานอาหารของตัวเองมากข้ึนด�วย (โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ เขต 4, 2556) นอกจากนั้น 
ความไม�พร�อมหรือไม�ได�เตรียมความพร�อมของแม�ก็เป�นอีกสาเหตุสําคัญท่ีทําให�การให�นมไม�ประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากผู�หญิงหลายคนเชื่อว�าการให�นมเป�นเรื่องธรรมชาติซ่ึงไม�น�าจะมีปkญหาและถึงเวลาก็
จะให�นมลูกได�เองจึงไม�ได�เตรียมตัวเตรียมใจสําหรับปkญหาท่ีเกิดข้ึนในการให�นมเนื่องจากสภาพร�างกายของ
แต�ละคนไม�เหมือนกัน ในขณะท่ีแม�บางคนก็ต�องลองผิดลองถูกและแก�ปkญหาด�วยตัวเองโดยขาดที่ปรึกษา
ที่ดี จนทําให�บางคนต�องจมอยู�กับความรู�สึกผิดเมื่อไม�สามารถให�นมลูกได�อย�างที่คาดจนเกิดความเครียด 
และบางคนก็จําเป�นต�องเลิกให�นมลูกตนเองเนื่องจากไม�สามารถจัดการกับปkญหาได� หรืออีกแง�หนึ่งการ
ตัดสินใจให�ลูกกินนมผสมไปเลยก็เป�นการลดความตึงเครียดของแม�อีกทางหนึ่ง (Tarrant, Dodgson & Wu, 
2014) ทัศนคติท่ีดีต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของแม�เองจึงเป�นปkจจัยสําคัญท่ีจะส�งผลต�อความยั่งยืนในการ
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�ด�วย (Vaaler et al, 2010) 

นอกจากนั้น ผู�หญิงแต�ละกลุ�มยังมีข�อจํากัดและเง่ือนไขท้ังในแง�สถานภาพทางสังคมและ
สถานภาพการทํางานท่ีเอ้ือต�อการให�นมแม�แตกต�างกัน โดยเฉพาะแม�ในชนชั้นแรงงานซ่ึงค�อนข�างมี
อุปสรรคในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างมาก อีกท้ังไม�ได�มีโอกาสตัดสินใจได�ด�วยตนเอง แต�เป�นการตัดสินใจ
ภายใต�การครอบงําของอุดมการณ,ต�างๆ ในสังคม ท่ีแม�กลุ�มนี้ไม�มีอํานาจในการต�อรองได� ไม�ว�าจะเป�นการ
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�ท่ีโรงพยาบาลซ่ึงอยู�ภายใต�อํานาจของนโยบายรัฐท่ีเข�ามาจัดการให�เกิดกระบวนการต�าง 
ๆ ในโรงพยาบาล ในขณะท่ีการตัดสินใจหยุดให�นมแม�ก็ไม�ได�เกิดจากตัวตนของผู�หญิงอีกเช�นกัน แต�ถูก
กระทําจากอุดมการณ,ท่ีสร�างเง่ือนไขกดดันชีวิตจนผู�หญิงไม�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได� ไม�จะเป�นปkญหา
ความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงผู�หญิงบางคนถูกสามีทําร�าย หรือถูกทอดท้ิงให�อยู�คนเดียว ปkญหาด�าน
เศรษฐกิจ ท้ังไม�มีเงิน มีภาระครอบครัวต�องรับผิดชอบ และปkญหาเก่ียวกับงาน เนื่องจากต�องทํางานหนัก 
ได�เงินน�อย ถูกนายจ�างขู�บังคับ และไม�มีสวัสดิการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในท่ีทํางาน ไม�ว�าจะเป�น
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เวลาพักสําหรับบีบน้ํานม สถานท่ีซ่ึงไม�สะอาดพอสําหรับการบีบน้ํานม จึงทําให�นมผสมกลายเป�นทางออก
สําหรับปkญหาเหล�านี้ แต�สถานการณ,ดังกล�าวกลับทําให�ผู�หญิงต�องรู�สึกผิด และกลัดกลุ�มใจท่ีต�องตกอยู�ใน
สภาวะดังกล�าวเพราะตกอยู�ภายใต�อุดมการณ,ท่ีครอบงําชีวิตผู�หญิงและคนอ่ืน ๆ ในสังคมให�เชื่อว�า ผู�หญิงท่ี
เป�นแม�ทุกคนควรจะต�องเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เพราะนมแม�ดีท่ีสุด (วลัยพร, 2555) จะเห็นได�ว�า ตัวตนของแม�
ในปkจจุบันได�ถูกวางกรอบด�วยวาทกรรมความเป�นแม�และความรู�ทางการแพทย, ในขณะท่ีตนเองต�องทําท้ัง
หน�าท่ีความเป�นแม� และทํางานหารายได� ในขณะท่ีบางรายก็มีปkญหาทางด�านกายภาพ เช�น ปkญหาท่ีเต�า
นมซ่ึงทําให�ลูกไม�สามารถดูดนมได�อย�างเต็มท่ี ซ่ึงในท่ีสุดจึงเกิดความรู�สึกลําบากใจ อึดอัด และเครียด ท่ีไม�
สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ตามท่ีสังคมอยากให�เป�นได� และหากไม�ทําตามก็จะถูกมองว�าเป�นแม�ท่ีไม�ดี ไม�
เสียสละเพ่ือลูก ไม�เลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดให�กับลูกของตน (พนัชกร, 2554) ซ่ึงวิธีคิดและการกระทําดังกล�าวทําให�
ผู�หญิงหรือคนท่ีจะเป�นแม�เองขาดความเชื่อม่ันในประสบการณ,และการตีความของตนเองและนําไปสู�การไร�
ซ่ึงอํานาจในตนเองท่ีจะตัดสินใจในการเลือกวิธีการเลี้ยงลูกอย�างเป�นเหตุเป�นผลด�วยตนเอง จนในปkจจุบันนี้
ได�เกิดภาวะการโต�แย�งกันระหว�างการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�หรือการเลี้ยงลูกด�วยนมผสม (the breast-bottle 
controversy) เนื่องจากต�องเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เท�านั้นจึงจะดีและถูกต�องในสายตาของผู�เชี่ยวชาญใน
ขณะท่ีแม�อีกกลุ�มท่ีจําเป�นต�องเลี้ยงลูกด�วยนมผสมก็จะรู�สึกว�าตนเองกําลังทําในสิ่งท่ีไม�ถูกต�อง ซ่ึงแสดงให�
เห็นถึงการด�อยอํานาจของผู�หญิงในการจัดการกับความเป�นแม�และการเลี้ยงลูกของตนเอง และทําให�นม
แม�กลายเป�นสัญลักษณ,ของความเป�นแม�ท่ีดีซ่ึงแม�จะต�องเป�นผู�แบบกรับภาระความรับผิดชอบโดยเชื่อเกิน
จริงว�าแม�จะต�องมีความสามารถในการจัดการกับบริบทรอบตัวเพ่ือไปให�ถึงเปMาหมายได� (Hausman, 
2003) เช�นเดียวกับวิธีคิดท่ีมีต�อแม�ในแง�ท่ีเรียกว�า “essential motherhood” ซ่ึงมองว�าความเป�นแม�เป�น
เรื่องท่ีถูกกําหนดมาแล�วตามธรรมชาติซ่ึงหลีกเลี่ยงไม�ได� เปMาหมายของชีวิตผู�หญิงคือการเป�นแม�ท่ีจะต�อง
ยอมเสียสละความสุขส�วนตัวและความต�องการของตัวเองทุกอย�างได�เพ่ือท่ีจะดูแลลูก หากแม�คนใดคิดจะ
ปฏิเสธภาระหน�าท่ีดังกล�าวเพียงเพ่ือจะยึดม่ันในตัวตนและความต�องการของตนเองจะถือว�าเป�นแม�ท่ี
เบ่ียงเบน ซ่ึงเป�นการนําเสนอบทบาทความเป�นแม�ในมุมมองท่ีปฏิเสธความมีตัวตนและความเป�นปkจเจก
ของแม�เอง (DiQuinzio, 1999) 

 2.5 การตลาดของนมผสมดัดแปลงกับการเล้ียงลูกด+วยนมแม4 
ผลอันเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโลกท่ีทําให�ลดโอกาสในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ใน

ปkจจุบันลง ก็คือ การส�งเสริมการขายนมผสมให�กับแม�เพ่ือใช�เลี้ยงทารกต้ังแต�แรกคลอด และการโฆษณา
ชวนเชื่อในสรรพคุณต�าง ๆ ในแง�ของสารอาหารนานาชนิดท่ีใส�ลงไปในนมผสมจนทําให�พ�อแม�ยุคใหม�มอง
ว�าเป�นทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีจะใช�ทดแทนหรือใช�เสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได� ถึงแม�ว�าองค,การอนามัยโลก
จะระบุชัดว�า เด็กควรได�รับนมแม�อย�างเดียวจนอายุ 6 เดือนแรกอย�างเต็มท่ี จึงเริ่มให�อาหารอ่ืนคู�ไปกับนมแม�
จนลูกอายุ 2 ปOก็ตาม จากสถานการณ,ดังกล�าวทําให�เกิดหลักเกณฑ,สากลว�าด�วยการตลาดอาหารทดแทน
นมแม� (International Code of Breastmilk Substitutes) ผูกพันให�ประเทศสมาชิก จํานวน 118 
ประเทศ นําไปปรับใช�เป�นเกณฑ,ข้ันตํ่าในการปกปMองทารกให�ได�กินนมแม� ประเทศไทย โดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ได�เริ่มนํามาปรับใช�ตั้งแต�ปO พ.ศ. 2524 และมีการปรับปรุงเป�นระยะในปO พ.ศ. 2527 
และ พ.ศ. 2538 ตามลําดับ ตามสถานการณ,การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของประเทศไทย ซ่ึงจะส�งผลต�อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กและสร�างความสัมพันธ,ท่ีดีในครอบครัว อันจะเป�นประโยชน,ต�อการพัฒนา
ชาติ ท้ังนี้ เพ่ือปกปMองเด็กไทยให�ได�รับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจึงได�
ปรับปรุงหลักเกณฑ,สากลนี้ เป�นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2551 ซ่ึงมีใจความ
สําคัญ คือ 1) ห�ามโฆษณา ประชาสัมพันธ,อาหารทารกและเด็กเล็ก 2) ห�ามแจกตัวอย�างสินค�าและ



 

16 
 

ของขวัญฟรีแก�แม�ท้ังทางตรงและทางอ�อม 3) ห�ามพนักงานการตลาดติดต�อหญิงต้ังครรภ, แม� และ
ครอบครัว 4) ห�ามใช�สถานบริการสาธารณสุขเป�นท่ีโฆษณา ประชาสัมพันธ, ห�ามบริจาคสินค�าฟรี หรือ
จําหน�ายราคาถูก 5) ห�ามให�ของขวัญหรือตัวอย�างสินค�าแก�บุคลากรสาธารณสุข 6) การให�ข�อมูลเก่ียวกับ
ความต�องการอาหารทารก ต�องได�รับอนุญาตจากกรมอนามัย ข�อมูลท่ีให�แก�บุคลากรสาธารณสุขต�องมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร,และเป�นจริง 8) ฉลาก ต�องไม�แสดงรูปภาพของทารกหรือข�อความชักจูงให�ใช�
สินค�า และ 9) บริษัทผู�ผลิตและจําหน�ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กควรปฏิบัติตาม CODE ถึงแม�ว�า
ประเทศไทยยังไม�มีกฎหมายเฉพาะของ CODE นมก็ตาม (กรมอนามัย, 2551) เพราะการเข�าถึงง�ายข้ึนของ
นมผสมเหล�านี้ยิ่งเป�นปkจจัยกระตุ�นให�แม�ตัดสินใจยุติการให�นมแม�ได�เร็วข้ึน หรือเลี้ยงลูกด�วยนมแม�พร�อม
กับนมผสมมากข้ึน (AlFaleh, 2014) 

อย�างไรก็ตาม จากการเก็บรวบรวมข�อมูลในประเทศไทย พบว�า ประเทศไทยละเมิดหลักเกณฑ,ว�า
ด�วยการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ,ท่ีเก่ียวข�อง พ.ศ. 2538 โดยแจกนมผสมให�แม�
หลังคลอดในโรงพยาบาล ท้ังนี้กรมอนามัยสํารวจเม่ือปO 2546 พบว�าในกลุ�มแม�ท่ีเลี้ยงลูกช�วงวัย 6 เดือน
แรกด�วยนมผสมเป�นแม�ท่ีได�รับแจกตัวอย�างนมผสมหลังคลอดสูงถึงร�อยละ 60 โดยศูนย,นมแม�แห�งประเทศไทย
ได�สํารวจการแจกนมผสมสําหรับทารกในโรงพยาบาลเดือน ก.ค.-ส.ค.2549 จากบุคลากรสาธารณสุขและ
เครือข�ายนมแม�ใน 4 ภาคและกรุงเทพฯ รวม 24 จังหวัด อาทิ เชียงใหม� ขอนแก�น นครศรีธรรมราช พบว�า 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกือบทุกแห�งไม�แจกตัวอย�างนมผสมตามนโยบายโรงพยาบาลสาย
สัมพันธ,แม�ลูก แต�พบการแจกตัวอย�างนมผสมในโรงพยาบาลเอกชนทุกจังหวัด รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนท่ี
มีชื่อเสียงเกือบทุกแห�งในกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลของรัฐท่ีไม�สังกัดกระทรวง ท้ังยังพบการแจกนมผสม
ท้ังในคลินิกสูติแพทย,และคลินิกกุมารแพทย, การแจกตัวอย�างนมผสมเป�นกลยุทธ,การตลาดท่ีบริษัททํามา
อย�างต�อเนื่องในประเทศไทย โดยอาศัยบุคลากรสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุข เพราะมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เสียค�าใช�จ�ายน�อยเม่ือเทียบกับการโฆษณาตามสื่อต�าง ๆ (เยาวรัตน,, 2554) 

นอกจากนั้น จากการศึกษาโดยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ (2556) 
เพ่ือประเมินการรับรู�การรณรงค,เลี้ยงลูกด�วยนมแม�และการโฆษณานมผงของแม�และญาติในประเทศไทยยัง
พบว�า แม�และญาติได�รับรู�การโฆษณานมผงผ�านทางสื่อโทรทัศน,มากกว�าการรับรู�เรื่องนมแม�ผ�านทาง
ช�องทางเดียวกันถึงร�อยละ 34 ในขณะท่ีห�างสรรพสินค�าเป�นสถานท่ีท่ีแม�และญาติรับรู�การโฆษณานมผง 
และจดจําเนื้อหานมผงในประเด็นเก่ียวกับยี่ห�อและประโยชน,ของนมผงมากท่ีสุด และเม่ือมีการศึกษา
เปรียบเทียบแล�วพบว�า แม�ท่ีให�นมแม�อย�างเดียวในช�วง 6 เดือนแรก ได�น�อยกว�า 3 เดือน มีการรับรู�การ
โฆษณานมผงมาก ซ่ึงแสดงให�เห็นว�ามาตรการการควบคุมการโฆษณานมผงทางโทรทัศน,ในประเทศไทยยัง
ไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอ แม�ว�าประเทศไทยจะรับหลักเกณฑ,ว�าด�วยการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็กและผลิตภัณฑ,ท่ีเก่ียวข�องจากองค,การอนามัยโลกท่ีกําหนดว�าผู�ผลิตและผู�จําหน�ายผลิตภัณฑ,เหล�านี้
จะต�องไม�มีการโฆษณาหรือส�งเสริมในรูปแบบอ่ืน ๆ ต�อสาธารณะมาต้ังแต�ปO พ.ศ. 2524 แล�วก็ตาม (ฐิติกร 
และคณะ 2556) 

ท้ังนี้ การได�รับนมผสมต้ังแต�แรกเกิด โดยไม�มีข�อบ�งชี้เป�นสาเหตุสําคัญท่ีทําให�ลูกต�องพ่ึงพานม
ผสมเพราะทําให�ลูกดูดนมแม�น�อยลง การสร�างน้ํานมแม�ก็ลดลงตามไปด�วย เพราะแม�ไม�ถูกกระตุ�นให�สร�าง
น้ํานม ในท่ีสุดลูกก็ต�องใช�นมผสมไปตลอด จากการสํารวจพบว�าร�อยละ 95 ของแม�ท่ีได�รับตัวอย�างนมผสม
จากโรงพยาบาลจะซ้ือนมผสมยี่ห�อเดียวกับท่ีได�รับ และงานวิจัยอีกหลายชิ้นในต�างประเทศยืนยันว�าการ
แจกตัวอย�างนมผสมดัดแปลงสําหรับทารกแก�แม�หลังคลอดเม่ือออกจากโรงพยาบาลทําให�ระยะเวลาการ
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�ลดลง เพราะเม่ือให�นมผสมร�วมไปกับนมแม�การสร�างน้ํานมแม�จะลดลงและแห�งไปใน
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ท่ีสุด สุดท�ายแม�จะต�องหันมาใช�นมผสมชนิดนั้นเลี้ยงลูก นั่นคือบริษัทได�ผลกําไรกลับคืน (โรงพยาบาลพุทธชิน
ราช, 2551) 

3. แนวทางและวิธีการในการส4งเสริมการเล้ียงลูกด+วยนมแม4 

ส�วนใหญ�ปkญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ถูกอธิบายด�วยมุมมองและวิธีการจัดการ
ที่แตกต�างกัน สําหรับบุคลากรทางการแพทย, หรือการให�บริการในคลินิกนมแม�เป�นการหาสาเหตุของ
ปkญหาการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อันเนื่องมาจากปkญหาในแง�สภาพร�างกาย และปkญหาสุขภาพของแม� รวมท้ัง
เป�นปkญหาท่ีเกิดจากวิธีการในการให�นม เช�น ปkญหาน้ํานมมีเลือดปน ปkญหาน้ํานมไม�พอ ปkญหาจากหัวนม
ของแม� ภาวะคัดเต�านม และเต�านมอักเสบ เป�นต�น (เกรียงศักด์ิ, 2552; Hannula, Kaunonen & 
Puukka, 2014) ซ่ึงวิธีการจัดการก็คือ การจัดการแก�ไขท่ีสุขภาพร�างกายของแม� และ การให�ความรู�แก�แม�
ในการฝ�กท�าอุ�มให�นมลูก วิธีบีบเก็บน้ํานมแม� วิธีเก็บรักษานมแม�ท่ีบีบเก็บได� เป�นต�น (ชัยวัฒน,, ศศิชล และ
คณะ, 2554) นอกจากนั้น จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปkจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
พบว�า มีปkจจัยท่ีเอ้ือต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�อยู�หลายประการ เช�น การได�รับข�อมูลและคําแนะนํา
เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จากบุคลการทางการแพทย,ในสถานพยาบาล การกระตุ�นส�งเสริมเก่ียวกับ
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จากสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลใกล�ชิด และการได�รับข�อมูลข�าวสาร
เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จากสื่อต�าง ๆ (สุกัญญา, 2543; จิราพร, 2552; นันทวรรณ, 2552)  

การสนับสนุนทางสังคม (social support) จากบุคคลใกล�ชิดหรือบุคคลท่ีผู�เป�นแม�ให�ความไว�วางใจ
เป�นปkจจัยท่ีสําคัญอย�างยิ่งสําหรับการตัดสินใจและความต�อเนื่องในการให�นมบุตร ไม�ว�าจะจากสามี แม� แม�สามี 
และเพ่ือนฝูง โดยเฉพาะจากสามีผ�านการดูแลและสนับสนุนต้ังแต�ก�อนคลอด ระหว�างคลอดไปจนถึงหลัง
คลอด ซ่ึงไม�เพียงแรงสนับสนุนเท�านั้น แต�รวมถึงทัศนคติของบุคคลเหล�านี้ท่ีมีต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�
ด�วยท่ีจะมีอิทธิพลต�อแม�ผู�ให�นมลูก (Baghurst et al, 2007; Zhu et al, 2014; Sasaki et al, 2010; 
Muko, Tchangwe, Ngwa & Njoya, 2004) การสนับสนุนสําคัญท่ีผู�หญิงต�องการท่ีสุดเป�นไปได�ท้ังการ
สนับสนุนทางด�านอารมณ, ด�านความเชื่อม่ัน การสนับสนุนทางวัตถุ การได�รับข�อมูลท่ีเป�นประโยชน, และ
การสนับสนุนในด�านเครือข�าย โดยเฉพาะเครือข�ายออนไลน,ในปkจจุบันท่ีทําให�แม�เข�าถึงข�อมูลเก่ียวกับการ
ให�นมแม�ได�มากข้ึน เพ่ือทําให�รู�สึกว�า การให�นมลูกไม�ใช�เรื่องยาก เป�นสิ่งท่ีผู�เป�นแม�สามารถก�าวข�ามผ�าน
อุปสรรคต�าง ๆ ไปได� และเป�นไปตามบรรทัดฐานท่ีผู�เป�นแม�สามารถปฏิบัติได�โดยมีสังคมรอบข�างร�วม
สนับสนุน (Moran, Edwards, Dykes & Downe, 2007; Barona-Vilara, Escriba´-Agu¨ira, & Ferrero-
Gandı´aa, 2009; Brown, Raynor & Lee, 2011; Hannula, Kaunonen & Puukka, 2014) 

นอกจากปkจจัยดังกล�าวแล�ว การส�งเสริมพลังอํานาจแก�หญิงหลังคลอดก็เป�นอีกหนทางหนึ่งใน
การส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� เนื่องจากปkจจัยท่ีสําคัญยิ่งส�วนหนึ่งท่ีมีผลต�อความสําเร็จในการเลี้ยงลูก
ด�วยนมแม�ก็คือตัวแม�เอง โดยแม�ต�องมีความรู�ท่ีถูกต�องเก่ียวกับทักษะและเทคนิคในการให�นมลูกและต�องมี
เจตคติท่ีดีและความต้ังใจท่ีดีท่ีจะเลี้ยงลูกด�วยนมแม� (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ, 
2556) ท้ังนี้ควรเริ่มต�นจาการให�แม�มีการรับรู�ในสมรรถนะของตนเองและเห็นถึงผลลัพธ,ทางบวกท่ีจะเกิดข้ึน
ท้ังต�อเด็ก ตนเอง ครอบครัวเพ่ือจะทําให�แม�มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติการให�นมแม�แก�ลูกของตน 
นอกจากนี้ ควรส�งเสริมให�หญิงเหล�านั้นมีการตัดสินใจเลือกท่ีจะปฏิบัติในการแก�ไขปkญหาท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ด�วยตนเอง โดยพยาบาลหรือบุคลากรทางสาธารณสุขทําหน�าท่ีเป�นเพียงผู�ให�
คําปรึกษาเท�านั้น (วิภารัตน,, 2554) เนื่องจากความเชื่อในความสามารถในตนเอง (self-efficacy) เป�น
ปkจจัยสําคัญท่ีจะทําให�ผู�เป�นแม�มีความเชื่อม่ันว�าตนเองจะสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างท่ีต้ังใจ ถึงแม�
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จะพบกับอุปสรรค หรือได�รับอิทธิพลจากคนรอบข�าง ประกอบกับแรงดึงดูดจากความรู�สึกอิสระและ
สะดวกสบายมากกว�าซ่ึงอาจทําให�รู�สึกลังเลท่ีจะเลือกให�ลูกกินนมผสมแทนการให�นมแม� โดยเฉพาะแม�ท่ี
อาศัยอยู�ร�วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ในครอบครัวซ่ึงมีอิทธิพลต�อการร�วมตัดสินใจในเรื่องนี้ หากแม�มีความเชื่อใน
ความสามารถในตนร�วมกับการมีทัศนคติท่ีดีต�อการให�นมแม�ด�วยแล�วจะช�วยส�งเสริมให�แม�ซ่ึงต�องเจอกับ
เง่ือนไขท่ีหลากหลายในการให�นมลูกสามารถก�าวผ�านอุปสรรคเหล�านั้นไปได� (Kools, Thijs, Kester & 
Vries, 2006; Leahy-Warren, Mulcahy, Phelan & Corcoran, 2014; Baghurst et al, 2007) 
นอกจากนั้น ความมุ�งม่ันต้ังใจท่ีจะเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ตั้งแต�เริ่มต้ังครรภ,ประกอบกับการมีประสบการณ,โดย
การเห็นและเรียนรู�การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จากบุคคลอ่ืนมาก�อนยังเป�นส�วนประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของภารกิจในครั้งนี้ด�วยเพราะจะยิ่งทําให�ผู�หญิงรู�สึกว�า การให�นมแม�เป�นเรื่องง�าย เป�นเรื่องน�ารื่นรมย, 
สะดวก และสังคมยอมรับ (Zhu et al, 2014; Kjelland et al, 2014) 

อย�างไรก็ตาม เนื่องจากการทํางานยังคงเป�นเง่ือนไขสําคัญสําหรับแม�ท่ีต�องการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� 
การสนับสนุนการให�นมบุตรในท่ีทํางานจึงเป�นปkจจัยสําคัญอย�างยิ่งต�อการเพิ่มขึ้นและความต�อเนื่องใน
การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของแม�ท่ีต�องทํางานนอกบ�าน ซ่ึงจําเป�นต�องส�งเสริมผ�านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของผู�ประกอบการให�เห็นความสําคัญและประโยชน,ท่ีสถานประกอบการเองจะได�รับหากสนับสนุนในเรื่องนี้ 
โดยผ�านการทํางานของบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง เช�น เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข ท่ีต�องทําหน�าท่ีในการประสานงาน 
ทําความเข�าใจ ให�ข�อมูลในเรื่องดังกล�าวกับผู�ประกอบการ หรือร�วมวางแผนและให�คําปรึกษาในการจัด
กิจกรรมต�าง ๆ ในท่ีทํางานท่ีช�วยสร�างบรรยากาศเพ่ือกระตุ�นให�แม�ท่ีทํางานรู�สึกว�าการเลี้ยงลูกไปพร�อมกับ
ทํางานนอกบ�านเป�นเรื่องท่ีเป�นไปได� เช�น มีสถานท่ีหรือช�วงเวลาท่ีเหมาะสมและเป�นส�วนตัวให�แม�ได�ปkxมนม 
หรือมีอุปกรณ,ปkxมนม และเก็บน้ํานมเพ่ือช�วยอํานวยความสะดวก รวมท้ังการจัดการภาระงาน เวลาทํางาน 
และช�วงเวลาลาคลอดสําหรับแม�ให�มีความยืดหยุ�น เพ่ือจะได�มีโอกาสทําหน�าท่ีแม�ได�อย�างเต็มท่ีโดยไม�
กระทบกระเทือนกับงานไปพร�อม ๆ กับการทําความเข�าใจและเสริมสร�างทัศนคติท่ีดีต�อเพ่ือนร�วมงาน และ
การให�คําปรึกษาเป�นกรณีเฉพาะ เพ่ือให�เห็นว�าสถานภาพของแม�ท่ีต�องทํางานไปพร�อมกับการให�นมลูกเป�น
สิ่งท่ีสังคมยอมรับและร�วมสนับสนุน ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะเกิดข้ึนไม�ได�เช�นกัน หากไม�ได�รับการสนับสนุนจากรัฐ
ท้ังในแง�นโยบายและด�านกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน,ให�กับทุกฝLาย เช�น การประชาสัมพันธ,ผ�านสื่ออย�าง
จริงจังเพ่ือสร�างค�านิยมใหม�ในสังคม การสนับสนุนในระดับชุมชน เช�น การสร�างระบบ community 
based peer counseling และการผลักดัน WHO ethics Code ในการตลาดเก่ียวกับนมสูตรสําเร็จ
เพ่ือให�เกิดการบังคับใช�อย�างจริงจัง เป�นต�น (Yimyam & Hanpa, 2014, Kjelland et al, 2014; Pérez-
Escamilla & Chapman, 2012; Angeletti, 2009; Stratton &  Henry, 2011; Hirani & Karmaliani, 
2013) นโยบายดังกล�าวจึงควรหันมาให�ความสําคัญกับมิติในด�านอารมณ, ความรู�สึก และความพึงพอใจ
ของผู�หญิงด�วย นอกเหนือจากมิติในด�านอ่ืน ๆ ในลักษณะ women-friendly policy หรือ mother-
friendly policy ซ่ึงจะทําให�นโยบายดังกล�าวสอดคล�องกับความต�องการจําเป�นของผู�เป�นแม�อย�างแท�จริง 
(Faircloth, 2013) 

สําหรับกรณีของไทยก็เช�นกัน เนื่องจากกฎหมายคุ�มครองแรงงานของไทยยังให�สิทธิในการลาคลอด 
90 วันและเม่ือแม�ทํางานหลาย ๆ คนยังมีความจําเป�นท่ีจะต�องกลับมาทํางานแม�ยังไม�ครบกําหนด
ระยะเวลาการลาคลอดตามท่ีกฎหมายให�สิทธิไว� หนทางเดียวท่ีจะช�วยให�แม�ทํางานสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�
ได�อย�างต�อเนื่องก็คือ การท่ีให�แม�ทํางานมีโอกาสไปให�นมระหว�างพักงาน (หากมีสถานรับเลี้ยงเด็กในหรือ
ใกล�ท่ีทํางาน) หรือให�แม�ได�มีโอกาสพักการทํางานเป�นครั้งคราวเพ่ือบีบน้ํานมเก็บตุนไว�ให�ลูกด่ืม (จากขวด
หรือจากแก�ว) ระหว�างท่ีแม�ออกมาทํางานนอกบ�าน การให�โอกาสแม�บีบเก็บตุนน้ํานมนี้จะมีส�วนโดยตรงท่ี
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จะทําให�แม�เลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�สําเร็จตามระยะเวลาท่ีองค,การอนามัยโลกและยูนิเซฟแนะนํา เพราะ
นอกจากจะทําให�ลูกได�มีนมแม�ด่ืมแม�แม�ต�องออกมาทํางานแล�ว ยังเป�นการรักษาปริมาณน้ํานม เพ่ือให�มี
น้ํานมเพียงพอกับความต�องการของลูกอีกด�วย อย�างไรก็ดี เนื่องจากปkจจุบันกฎหมายไทยยังไม�ได�มีการ
กําหนดให�สถานประกอบการมีมาตรการหรือสวัสดิการดังกล�าวให�แก�แม�ทํางานท่ีเป�นมารดา ดังนั้น การท่ี
แม�จะมีโอกาสหรือไม�นั้น จึงข้ึนอยู�กับทัศนคติและนโยบายของผู�บริหารหรือเจ�าของสถานประกอบการ
เท�านั้น หากเจ�าของหรือผู�บริหารสถานประกอบการไม�เข�าใจถึงความสําคัญของนมแม�ท่ีมีต�อลูกกับการท่ี
หญิงทํางานต�องใช�เวลาทํางานส�วนหนึ่งมาเพ่ือบีบน้ํานมเก็บอย�างสมํ่าเสมอแล�วอาจเป�นเหตุผลท่ีทําให�
นายจ�างหรือเพ่ือนร�วมงานตําหนิและมีผลกระทบต�อความก�าวหน�าในการทํางานได� (ปารีณา, 2550) 

นอกจากการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จะมีความสําคัญในแง�ของคุณภาพชีวิตประชากรโดย
ภาพรวมแล�ว ในอีกแง�มุมหนึ่งยังเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของประเทศไทยอีกด�วย ท้ังนี้
เนื่องจากประเทศไทยกําลังเข�าสู�ยุคท่ีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรชะลอตัว และจํานวนประชากร
ของประเทศจะลดลงในท่ีสุด ซ่ึงคาดว�าน�าจะเกิดข้ึนก�อนปO พ.ศ. 2563 หรือในราวอีก 10 ปOข�างหน�า 
สาเหตุมาจากภาวะเจริญพันธุ,ท่ีอยู�ในระดับตํ่ากว�าอัตราทดแทนตลอดช�วงเวลา 20 ปOท่ีผ�านมา และมี
แนวโน�มว�าจะลดตํ่าลงอีก ส�งผลให�จํานวนเด็กเกิดใหม�ลดลง ท้ังนี้ สําหรับประเทศไทยภาวะเจริญพันธุ,ท่ี
ลดลงไม�ได�เกิดข้ึนเม่ือสตรีเข�าทํางานมากข้ึน เนื่องจากการเข�าสู�ภาคแรงงานของสตรีอยู�ในระดับสูงเสมอมา 
แต�เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างการจ�างงานสําหรับสตรีไทย โดยมีการจ�างงานในภาคเกษตร
ลดลงกว�าครึ่ง ในขณะท่ีการทํางานของสตรีอย�างเป�นทางการ (formal sector) เพ่ิมมากข้ึน จึงส�งผล
กระทบต�อการตัดสินใจมีบุตรของหญิงไทยและคู�สมรส ดังนั้น ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับภาวะเจริญ
พันธุ,เม่ือพิจารณาจากประสบการณ,ของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีอัตราเจริญพันธุ,เพ่ิมข้ึนอย�างมากหลังจากตกลง
ไปในระดับท่ีตํ่ามากอย�างบางประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ประเทศในยุโรปใต� และยุโรปตะวันออก นั่นคือ 
การเอ้ือให�คู�สมรสสามารถทํางานไปพร�อม  ๆ กับการสร�างครอบครัวให�เติบโตได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดย
การขยายระยะเวลาในการลาคลอดบุตรให�ยาวนานข้ึน ซ่ึงตามอนุสัญญาใหม�ขององค,การแรงงานระหว�าง
ประเทศกําหนดให�ได�รับผลประโยชน,ด�านการเงินอย�างน�อยสองในสามของรายได�ก�อนลาคลอด หรือ
ประกันรายได�ข้ันตํ่าเป�นเวลา 14 สัปดาห, และการท่ีบิดาสามารถลาหยุดเพ่ือเลี้ยงดูบุตรได� อีกท้ังการมี
ชั่วโมงทํางานท่ียืดหยุ�นเพ่ือช�วยให�พ�อแม�สามารถใช�เวลาอยู�กับครอบครัวได�ในยามจําเป�น (กองทุน
ประชากรแห�งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2554) ซ่ึงการส�งเสริมในเรื่องดังกล�าว ไม�เพียงแต�จะช�วย
แก�ไขปkญหาผลกระทบจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ,เท�านั้น แต�จะช�วยให�แม�ได�มีโอกาสใช�เวลาอยู�กับ
ลูกได�เต็มท่ีในช�วง 6 เดือนแรก ซ่ึงถือเป�นช�วงเวลาสําคัญของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
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แนวคิดและวธิีการศึกษา: 
มุมมองต�อแม�ยุคใหม�ที่เลี้ยงลูกด�วยนมแม� 

 
การศึกษาในครั้งนี้ผู�วิจัยเลือกใช�วิธีคิดของ Anthony Giddens ในการอธิบายความพยายามใน

การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของแม�ทํางานยุคใหม�ท่ีต�องเผชิญกับการใช�ชีวิตในสังคมสมัยใหม�ซ่ึงผู�หญิงมีมากมาย
หลายบทบาทท้ังบทบาทในครอบครัว บทบาทในเชิงเศรษฐกิจ และบทบาททางสังคมอ่ืน ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็ยังต�องรับภาระในการเป�นแม�ท่ีดีซ่ึงต�องพยายามเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ให�ได�อย�างน�อย 6 เดือน
ภายใต�มาตรฐานหรือความคาดหวังท่ีสังคมกําหนด ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะแสดงให�เห็นถึงท้ังบทบาทจากตัวแม�
ทํางานยุคใหม�เองและบทบาทของโครงสร�างสังคมท่ีเก่ียวข�องกับปรากฏการณ,ดังกล�าว โดยมองแม�ทํางาน
เป�นผู�กระทําท่ีมีลักษณะ “reflexive” คือ สามารถคิดไตร�ตรองตลอดจนตอบสนองต�อปรากฏการณ,
รอบตัว ไม�ได�ยอมจํานนต�อโครงสร�างเสมอไป ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร�างสังคมได� ซ่ึงเป�นผล
มาจากกระบวนการตอบสนองต�อสภาพสังคมในช�วง high modernity ซ่ึงเป�นสังคมท่ีถูกผลักดันด�วย
เทคโนโลยีการสื่อสารซ่ึงส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ,ของผู�คน และทําให�คนในสังคมต�องใช�ชีวิต
อยู�ภายใต�การควบคุมของระบบต�าง ๆ รวมท้ังต�องใช�ชีวิตอยู�ภายใต�ความไม�แน�นอนและความเสี่ยงใน
รูปแบบต�าง ๆ ตามมุมมองของ Giddens ด�วย 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช+เปBนกรอบในการศึกษา 

การอธิบายปรากฏการณ,ในท่ีนี้เลือกอธิบายโดยอาศัยวิธีคิดของ Giddens เป�นเครื่องชี้นํา
หรือกรอบสําหรับการศึกษา เพ่ือให�การศึกษาครั้งนี้มีทิศทางท่ีชัดเจนข้ึน แต�ไม�ใช�กรอบท่ีใช�กําหนดหรือ
พิสูจน,ความสอดคล�องกับทฤษฎี แต�เป�นการศึกษาปรากฏการณ,ซ่ึงเป�นกรณีเฉพาะ แล�วรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ 
ท่ีปรากฏข้ึนจริงในพ้ืนท่ีและจากกลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาเพ่ือนําไปสู�การสร�างข�อสรุปท่ัวไปเก่ียวกับ
ปรากฏการณ,นี ้ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเป�นเครื ่องชี ้นํา (guideline) โดยวิธ ีค ิดสําคัญของ 
Giddens ที่นํามาใช�ในการอธิบายปรากฏการณ,ในครั้งนี้ ได�แก� ทฤษฎี The Theory of Structuration, 
ภาวะ High modernity และกระบวนการ Self-reflexivity โดยมีสาระสําคัญในแต�ละส�วน ดังนี้ 

1) The Theory of Structuration 
ในมุมมองของ Giddens ท้ังบุคคลและสังคมไม�สามารถอธิบายโดยแยกออกจากกันได� 

เนื่องจากมีลักษณะเป�น “duality” ในลักษณะ dialectic process ไม�ได�เป�นอิสระจากกันและกัน และ
ไม�สามารถอยู�ได�โดยปราศจากอีกสิ่งหนึ่ง โดยไม�เชื่อว�าชีวิตทางสังคมของบุคคลจะถูกกําหนดโดยอิทธิพล
ของโครงสร�างสังคมเพียงด�านเดียว เพราะโครงสร�างสังคมเหล�านี้สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได�ถ�าคนในสังคม
เริ่มท่ีจะละเลยหรือปฏิเสธ และสามารถถูกแทนท่ีด�วยสิ่งใหม�ท่ีคนในสังคมร�วมกันสร�างข้ึน สังคมจึงถูกสร�าง
และผลิตซํ้าโดยตัวบุคคลอยู�ตลอดเวลา สังคมในท่ีนี้จึงมีลักษณะเป�น duality of structure ซ่ึงแตกต�าง
จากวิธีคิดในยุคก�อนหน�าที่มองโครงสร�างสังคมเป�นสิ่งที่อยู�ภายนอก และคอยควบคุมกําหนดการกระทํา
ทุกอย�างของคนในสังคม แต�เป�นโครงสร�างสังคมท่ีมีลักษณะท้ังควบคุมกําหนดชี้นําการกระทําของบุคคล 
(constraining) และขณะเดียวกันก็เป�นผลผลิต (enabling) ของการกระทําของบุคคลด�วย (Ritzer & 
Goodman, 2003; Ritzer, 2007; Giddens, 1984) 
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นอกจากนั้น โครงสร�างสังคมในมุมมองของ Giddens ยังประกอบไปด�วย “rules” และ 
“resources” ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีผู�กระทําใช�ในกระบวนการปฏิสัมพันธ,ระหว�างกันภายใต�บริบทของช�วงเวลาและ
พ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ โดยมี rules เป�นเหมือนสิ่งชี้นําการกระทําและปฏิสัมพันธ,กันของคนในสังคม ซ่ึงบุคคลจะมี
ความเข�าใจและใช�ร�วมกันในสถานการณ,ต�าง ๆ เนื่องจากเป�นสิ่งท่ีใช�กันเป�นประจําซํ้าไปซํ้ามาจนกลายเป�น
ส�วนหนึ่งของ stock of knowledge ท่ีคนในสังคมร�วมกันสร�างข้ึนและสั่งสมกันมาจึงมีลักษณะไม�เป�น
ทางการและไม�จําเป�นต�องเขียนเป�นลายลักษณ,อักษรก็ได� แต�กลายเป�นเครื่องชี้นําทิศทางหรือการดําเนินไป
ของปฏิสัมพันธ,ในสังคม ทําให�สมาชิกรู�ว�าอะไรคือสิ่งท่ีควรทําไม�ควรทํา ซ่ึงบุคคลสามารถร�วมกัน
เปลี่ยนแปลง rules เหล�านี้ได� ในขณะท่ี resources เป�นสิ่งท่ีช�วยเสริมให�บุคคลสามารถบรรลุในสิ่งท่ี
ต�องการได� เพราะการท่ีบุคคลจะสามารถดําเนินการใด ๆ ในชีวิตประจําวันได�จําเป�นต�องอาศัย resources 
ท่ีมีอยู�ในตัวซ่ึงอาจจะมีรูปแบบเป�นวัตถุสิ่งของ หรือความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีจะทําให�สามารถดําเนินการ
กระทําหรือปฏิสัมพันธ,ตามท่ีตนเองต�องการได� ในท่ีนี้ resources จึงเป�นสิ่งท่ีทําให�เกิด power แต� 
power ไม�ใช� resource เพราะการใช� resources ต�าง ๆ ท่ีมีอยู�จึงจะทําให�เกิด power เพ่ือนําไปสู�
เปMาหมายท่ีบุคคลต�องการ โดยบุคคลจะใช� resources ทุกครั้งเม่ือมีการปฏิสัมพันธ,กับผู�อ่ืน ซ่ึงจะทําให�
บุคคลนั้นมี power ในการกําหนดการกระทําของผู�อ่ืนได� (Turner, 1986) 

สําหรับ Agent หรือผู�กระทําในมุมมองของ Giddens เป�น agent ท่ีมี agency คือ สามารถ
ตรวจสอบหรือตระหนักถึงการกระทําของตนเองและผู�อ่ืนได� ไม�ใช�ทําไปตามโครงสร�างกําหนดโดยไม�รู�จัก
คิดหรือไตร�ตรองเก่ียวกับการกระทําและปฏิสัมพันธ,ท่ีเกิดข้ึนเลย แต�ผู�กระทําจะให�ความสนใจ รู�จัก
ประเมินผลท่ีจะเกิดจากการกระทําแต�ละครั้ง ซ่ึง Giddens ค�อนข�างให�ความสําคัญกับส�วนท่ีเป�น 
reflexivity หรือการตอบสนองต�อสถานการณ,ของบุคคลอย�างมาก โดยเห็นว�า บุคคลสามารถท่ีจะประเมิน 
ตรวจสอบ และให�เหตุผลกับการกระทําของตัวเองได� บุคคลจึงเป�นได�ท้ังผู�ท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
เป�นผู�สร�างกฎระเบียบในเวลาเดียวกัน โดยเชื่อว�า reflexive individual เหล�านี้เป�นผู� reproduce สังคม
รอบ ๆ ตัวเอง และสามารถปรับตัวให�เข�ากับเง่ือนไขทางสังคมรอบตัวได� นอกจากนั้น บุคคลยังเป�นผู�ผลักดัน
ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม�ใช�สถาบันสังคมเป�นตัวขับเคลื่อน ท้ังโครงสร�างสังคมและบุคคลจึงล�วน
เป�นส�วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกัน ถึงแม�บุคคลจะไม�ได�มีอิสระท่ีจะเลือกการกระทําทุกอย�างในชีวิต
ตนเองได�ท้ังหมด เนื่องจากความรู�ของบุคคลก็มีอยู�อย�างจํากัด แต�บุคคลก็เป�นผู�กระทําท่ีสามารถผลิตซํ้า
โครงสร�างสังคมและนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได� (Jones, 2003) 

2) High modernity 
Giddens (1990) เชื่อว�า โลกปkจจุบันยังไม�ได�ไปไกลกว�า modernity เพียงแต�เป�น 

modernity ท่ีแตกต�างจากช�วงเริ่มแรก เนื่องจากผลท่ีเกิดข้ึนจาก modernity ในปkจจุบันให�ผลท่ีรุนแรง
และแพร�กระจายท่ัวโลกมากกว�าในช�วงท่ีผ�านมา โดย Giddens เรียก modernity ในช�วงนี้ว�าเป�น late 
modernity หรือ high modernity หรือ post-traditional society ซ่ึงมีลักษณะเป�น reflexive 
modernization เนื่องจากเป�นสังคมท่ีบุคคลหรือกลุ�มคนสามารถคิด วิพากษ,ท้ังตนเองและสังคมรอบตัวได� 
บุคคลสามารถปลดปล�อยตัวเองออกจากการควบคุมอย�างเคร�งครัดของโครงสร�างสังคมท่ีเคยมีอิทธิพล
อย�างยิ่งในสังคมดั้งเดิม เพื่อที่จะมีหรือเลือก lifestyle และ identity ของตนเองได� สังคมลักษณะนี้ 
จึงอาจพูดได�ว�าเป�นสังคมท่ีเพ่ิมความสามารถในการตระหนักถึงตนเองของบุคคลและของกลุ�มสังคม
เพ่ือท่ีจะคิดวิพากษ, ตลอดจนประยุกต,ใช�องค,ความรู�ท่ีมีอยู�เพ่ือประโยชน,ต�อตนเองและสังคมของตนให�มากข้ึน 
แต�ในขณะเดียวกันก็เป�นการสร�างความขัดแย�งรูปแบบใหม� ๆ ตลอดจนความเสี่ยง และปkญหาเรื่อง
ความชอบธรรมตามมา หรืออาจพูดได�ว�าสังคมอุตสาหกรรมในยุคนี้ ซ่ึงตกอยู�ภายใต�อิทธิพลของ
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วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีได�ก�อให�เกิดสังคมความเสี่ยงรูปแบบใหม�ที่แตกต�างจากความเสี่ยงแบบเดิม
ที่มนุษย,เคยประสบมา ท้ังนี้เพราะสังคมแบบ high modernity มีลักษณะ dynamic เคลื่อนท่ีไม�หยุดนิ่ง
หรือท่ี Giddens (1991) เรียกว�าเป�น dynamism of modernity โดยมีกระบวนการสําคัญ 3 อย�างท่ีทํา
ให�เกิด dynamism of modernity ได�แก� 

- separation of time and space 
ในสังคม pre-modern เวลาและพ้ืนท่ีจะต�องเชื่อมโยงกันเสมอ แต�ในยุค high 

modernity เวลาถูกทําให�เป�นมาตรฐานเดียวกัน และท้ังสองส�วนไม�จําเป�นต�องผูกติดกันเสมอไป หรืออยู�
ในภาวะ time-space distanciation จนเกิดรูปแบบของ telework, teleconference และ telemedicine 
ทุกอย�างจึงอยู�ในสภาพเหนือพ้ืนท่ี และเหนือกาลเวลา เวลาและพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�องกับชีวิตทางสังคมของ
บุคคลจึงถูกจับแยก และบางครั้งก็ถูกนํามารวมกันใหม�โดยผ�านวิธีการสื่อสารและการคมนาคมแบบใหม� 
ผลท่ีตามมา คือ ทําให�เกิดความสัมพันธ,ทางสังคมในรูปแบบท่ีแตกต�างจากเดิม เช�น การปฏิสัมพันธ,ท่ีไม�ต�อง 
มีการเผชิญหน�ากัน ไม�จําเป�นต�องเห็นตัวตนท่ีแท�จริงในขณะท่ีมีการปฏิสัมพันธ,กัน อีกท้ังเกิดการเชื่อมโยง
กันระหว�าง global และ local ซ่ึงอาจจะดีในแง�ท่ีทําให�ปฏิสัมพันธ,ระหว�างคนกลุ�มต�าง ๆ เป�นไปได�ง�ายข้ึน
โดยไม�ต�องถูกจํากัดด�วยเวลาและพ้ืนท่ี เกิดการแพร�กระจายทางวัฒนธรรม ข�อมูลข�าวสาร ตลอดจนองค,ความรู�
ต�าง ๆ ไปสู�ส�วนภูมิภาคได�ง�ายข้ึน เกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว�างกลุ�มต�าง ๆ แต�
ในขณะเดียวกันก็เป�นความเสี่ยงอย�างหนึ่งเนื่องจากแตกต�างจากปฏิสัมพันธ,แบบ face to face ท่ีสามารถ
เป�ดเผยให�เห็นตัวตนของผู�ท่ีเราปฏิสัมพันธ,ด�วยได�มากกว�า 

- disembedding of social system 
สังคมในยุคนี้ มีลักษณะท่ีทําให�คนในสังคมถูกดึงออกจากความสัมพันธ,ทางสังคม

แบบท่ีเคยเป�นอยู� โดยเฉพาะการท่ีต�องเก่ียวข�องหรือมีปฏิสัมพันธ,กับผู�คนท่ีไม�เคยพบหน�ากันมาก�อน หรือ
อาจกล�าวได�ว�าเส�นทางชีวิตในสังคมสมัยใหม�นั้นเต็มไปด�วยประสบการณ,ท่ีต�องผ�านความสัมพันธ,ทางสังคม
แบบทางอ�อม (Manning, 1992) นอกจากนั้น แต�เดิมการปฏิสัมพันธ,อาจมีขอบเขตเฉพาะภายในบริบท
ของ local เท�านั้น แต�เนื่องจากบทบาทของ globalization และ time-space distanciation ในปkจจุบัน
ได�ทําให�รูปแบบความสัมพันธ,ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนห�างไกลกันท่ัวโลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันได� สิ่งท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีหนึ่งจึงเป�นผลมาจากอิทธิพลของสิ่งท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีห�างไกลกันได� เป�นลักษณะของ global 
impact ซ่ึงเป�นการเชื่อมโยงระหว�างอิทธิพลของโลกกับนิสัยใจคอหรือพฤติกรรมของบุคคลด�วย เนื่องจาก
อยู�ภายใต�อิทธิพลของระบบเดียวกัน คือ ระบบ abstract system ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 2 รูปแบบ คือเป�น 
symbolic token เช�น ระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา และระบบเครดิต นอกจากนั้น ยังรวมถึง expert 
system หรือระบบท่ีต�องอยู�บนความเชื่อถือในผู�เชี่ยวชาญท่ีมีอํานาจจากความรู�เป�นพ้ืนฐาน เช�น ระบบ
การคมนาคม ระบบการสื่อสาร ระบบเศรษฐกิจ และระบบประกันภัย เป�นต�น การใช�ชีวิตโดยอ�างอิง
การชี้นําจากผู�เชี่ยวชาญกลายเป�นเรื่องสําคัญจําเป�น โดยมีความรู�แบบวิทยาศาสตร,เป�นพื้นฐานสําคัญ 
ซ่ึงท้ังสองรูปแบบต�องข้ึนอยู�กับ “trust” ซ่ึงไม�ใช� trust ท่ีตัวบุคคล แต�เป�น trust บนความสามารถของระบบ
ท่ีเป�นนามธรรมเหล�านี้ ซ่ึง disembedded characteristics ของ abstract ท่ีสําคัญก็คือ การมีปฏิสัมพันธ,
กับ “absent others” ซ่ึงไม�มีตัวตน ไม�เคยเห็น ไม�เคยพบ แต�การกระทําของสิ่งเหล�านี้กลับส�งผลกระทบ
ต�อชีวิตของแต�ละบุคคลอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�  

ระบบ abstract system ซ่ึงรวมถึงระบบ expert system และผู�ท่ีมีฐานะเป�น 
expertise กลายเป�นผู�ท่ีมีบทบาทด�านการควบคุมสังคมไปโดยปริยาย เหมือนเช�นทุกวันนี้ท่ีคนในสังคม
ต�องตกอยู�ภายใต�การควบคุมและชี้นําโดยระบบเงินตรา และต�องปรับเปลี่ยนชีวิตไปตามอัตราการ
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แลกเปลี่ยนของสกุลเงินต�าง ๆ โดยมีเงินดอลล�าร,สหรัฐเป�นตัวชี้เป�นชี้ตาย abstract system เหล�านี้ต�อง
พ่ึงพา trust ซ่ึงเป�นความเชื่อม่ันและเชื่อถือ และเป�นสิ่งประกอบสร�างทางสังคมมากกว�าเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติด�วยตัวของมันเอง การใช�ชีวิตในสังคมสมัยใหม�จึงจําเป�นท่ีจะต�องมีปฏิสัมพันธ,กับคนท่ีแปลกหน�า
อยู�ตลอดเวลาผ�านทางระบบ abstract system เหล�านี้ ซ่ึงทําให�เราสามารถปฏิสัมพันธ,กับคนแปลกหน�า
เหล�านี้ได�บนพ้ืนฐานของความไว�วางใจในระบบ ท้ัง ๆ ท่ีเราไม�เคยรู�จักหรือคุ�นเคยกับคนเหล�านี้มาก�อน 
ธรรมชาติของสถาบันสังคมสมัยใหม�จึงห�อมล�อมไปด�วยกลไกของ trust ในระบบ abstract system 
โดยเฉพาะ expert system ซ่ึงเข�าไปเก่ียวข�องกับวิถีชีวิตของบุคคลในหลายระดับ ต้ังแต�เรื่องการบริโภค 
การแพทย, หรือแม�แต�เรื่องการแต�งงาน อย�างไรก็ตาม trust และ risk ก็เป�นของคู�กัน เม่ือ trust ในสิ่งหนึ่ง
ก็หมายความถึง การยอมเสี่ยงท่ีจะเชื่อใจวางชีวิตไว�กับระบบนั้นด�วย นอกจากนั้น สิ่งเหล�านี้ก็ทําให�เกิดวิกฤต
ด�านศีลธรรมตามมามากมาย เช�น nuclear technology ถึงแม�จะสร�างประโยชน,ให�กับมนุษย, แต�ก็สามารถ
ส�งผลร�ายแรงได�เช�นกัน ซ่ึงความเสี่ยงในลักษณะนี้ มักเป�นความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสียหายค�อนข�างสูง 
การใช�ชีวิตอยู�ในสังคมยุคนี้ จึงหมายรวมถึงการต�องจัดการกับความเสี่ยงในรูปแบบ ที่หลากหลาย
ซ่ึงจะเข�ามาเก่ียวข�องกับชีวิตด�วย (Giddens, 1991) 

- institutional reflexivity 
ความแตกต�างสําคัญอย�างหนึ่งระหว�างสังคม modern และ pre-modern ก็คือ สังคม 

modern มีลักษณะพิเศษตรงที่มี institutional reflexivity ค�อนข�างสูง ซึ่งส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ�ม คนในสังคมท้ังโดยผู�ท่ีเป�น expert รวมท้ังบุคคลท่ัวไปจําเป�นต�องอาศัย 
reflexive of knowledge เพ่ือท่ีจะร�วมประเมิน และปรับปรุงแก�ไขระบบสังคมเหล�านี้ท่ีคนในสังคม
จําเป�นต�องพ่ึงพาเพ่ือการมีชีวิตอยู� ทําให� modernity มีลักษณะของ self-reflexive character ซ่ึงสังคมแบบ 
tradition ไม�มี กระบวนการ reflexivity จึงต�องเกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคลและระดับสถาบันด�วย ตัวอย�างเช�น 
การต�อรองกับระบบ abstract system โดยบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเปลี่ยนระดับของความเชื่อถือ และ
ย�ายฐานความเชื่อถือจากระบบ expert system หนึ่งไปสู�อีกระบบหนึ่งได� เนื่องจากการแพร�กระจาย
ความรู�ของคนท่ัวไปเก่ียวกับสภาพแวดล�อมท่ีเป�นความเสี่ยงในปkจจุบันนําไปสู�การตระหนักและไตร�ตรองถึง
ความผิดพลาดหรือข�อจํากัดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผู�เชี่ยวชาญเหล�านี้ ซ่ึงในท่ีสุดก็จะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ของสถาบันท่ีเก่ียวข�องกับ expert system เหล�านั้น อย�างไรก็ตาม ภาวะ high modernity ได�แยกชีวิต
ทางสังคมในชีวิตประจําวันของผู�คนออกจากประสบการณ,ท่ีหลากหลายและระบบศีลธรรมซ่ึงเคยมีอิทธิพล
ต�อโลกชีวิตของผู�คนอย�างมากในสังคม จนทําให�เกิดความรู�สึก meaningless ชีวิตไม�มีสิ่งใดท่ีรู�สึกว�ามีคุณค�า
คุ�มค�าท่ีจะทุ�มเท ซ่ึงถือเป�นปkญหาทางสภาพจิตใจท่ีสําคัญของผู�คนในยุคสมัยนี้ นอกจากนั้น การตกอยู�
ภายใต�การพ่ึงพาในระบบ abstract system ยังเป�นการ deskill ความรู�ความสามารถของคนกลุ�มอ่ืน ๆ 
ในสังคม เนื่องจากให�ความสําคัญและเชื่อถือ แต�สิ่งท่ีผู�เชี่ยวชาญคิดและทําบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร, 
เทคโนโลยี และทักษะของผู�เชี่ยวชาญ จึงนําไปสู�ความรู�สึกแปลกแยกและรู�สึกไร�คุณค�าของผู�คนตามมา 
ไม�ว�าจะเป�นเรื่องสุขภาพ ความเจ็บปLวย หรือเพศสัมพันธ, ล�วนถูกผูกโยงเข�ากับพ้ืนฐานความรู�ของ
ผู�เชี่ยวชาญในเรื่องเหล�านี้ สิ่งท่ีเคยปฏิบัติกันมาถ�าไม�มีฐานความรู�เหล�านี้รองรับก็จะกลายเป�นสิ่งท่ีผิดหรือ
เบ่ียงเบนไปหมด ความรู�อ่ืน ๆ ท่ีเคยมีอยู�และสั่งสมกันมาในสังคมถูกทําลายความน�าเชื่อถือไปหมด 
(Giddens, 2002) 
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3) Self-reflexivity 
วิธีคิดของ Giddens ค�อนข�างให�ความสําคัญกับ self โดยเชื่อว�า self ไม�ได�มีลักษณะ 

passive หรือถูกกําหนดโดยอิทธิพลจากสิ่งท่ีอยู�ภายนอกท้ังหมด แต�เป�น reflexive project ซ่ึงคิดและ
ตอบสนองต�อโครงสร�าง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงหรือสร�างข้ึนมาใหม�ได� reflexivity จึงเป�นคุณลักษณะท่ี
สําคัญมากสําหรับ self ในยุคสมัยใหม� ซ่ึงบุคคลสามารถสร�าง self-identity ของตนเองได� เพราะการใช�
ชีวิตในสังคมแห�งโอกาสและความเสี่ยงทําให�บุคคลต�องคิดไตร�ตรองและประเมินปรากฏการณ,รอบตัว
อยู�ตลอดเวลา ไม�สามารถทํา คิด เป�น หรือพูด ตามกรอบท่ีสังคมแบบ tradition เคยกําหนดให�ต�องทํา
ตามเพียงอย�างเดียว โดยแทบไม�ต�องคิดต�องต�อรองได�อีกต�อไป แต�สามารถตรวจสอบถึงเหตุและผลของ
การกระทําของตนเองและผู�อ่ืนได� ดังนั้นหัวใจหลักสําคัญของสังคมในยุค high modernity นี้ก็คือ 
reflexivity of self นั่นเอง บุคคลจะถูกผลักดันให�ต�องมีหรือต�องเลือก lifestyle ของตัวเอง เป�นภาระท่ี
หลีกเลี่ยงไม�ได� และต�องปลดปล�อยตัวเองออกจากโครงสร�างสังคมท่ีเคยกดทับเพ่ือท่ีจะกําหนด life style 
และ identity ของตัวเอง ซ่ึงเป�นการเลือกท�ามกลางทางเลือกท่ีหลากหลาย และถือเป�นหน�าท่ีของทุกคนท่ี
จะต�องสร�าง self-identity ข้ึนมาเอง โดย identity of self จะค�อย ๆ ถูกสร�างข้ึนในชีวิตประจําวันและ
ถูกทําให�ดํารงอยู�ต�อไปผ�านการคิดและตอบสนองของบุคคลต�อสิ่งต�าง ๆ รอบตัว โดยมีลักษณะเหนือเวลา
และพื้นที่ โดย self reflexivity เป�นกระบวนการที่มีลักษณะต�อเนื่อง เช�นเดียวกับ lifestyle ซึ่งเป�น
การปฏิบัติท่ีทําจนเป�นประจําในชีวิตประจําวัน ซ่ึงสะท�อนถึงการเลือกท�ามกลางทางเลือกท่ีหลากหลาย
และเป�นตัวอย�างท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของ reflexivity of self ซ่ึงครอบคลุมกว�างขวางกว�าเฉพาะรูปแบบของ
การบริโภคเท�านั้น เช�น การแต�งกาย การรับประทานอาหาร แต�รวมถึงรูปแบบการกระทําท่ีมีต�อผู�อ่ืนด�วย 
ในยุคนี้บุคคลเหมือนถูกบังคับให�เลือก lifestyle ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของ self-identity ของตนเองด�วย 

อย�างไรก็ตาม ถึงแม� self ในยุคนี้จะดูเหมือนหลุดพ�นจากการควบคุมของโครงสร�างก็ตาม 
แต�ในอีกมุมหนึ่งก็เป�นการถูกควบคุมบังคับในอีกรูปแบบหนึ่ง กล�าวคือ บุคคลจะถูกผลักดันให�ต�องคิดถึง
ตนเองอย�างมาก โดยเฉพาะการดํารงอยู�ของตนเองในปkจจุบันและชีวิตในอนาคต และต�องจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงความต�องการของภาวะสมัยใหม�รอบตัวอยู�ตลอดเวลา แม�แต�การเคลื่อนไหวทางสังคม
รูปแบบใหม� ๆ ของคนบางกลุ�มก็อาจกลับมาเป�นตัวบีบค้ันกดทับการใช�ชีวิตของคนกลุ�มอ่ืน ๆ และถึงแม�
บุคคลในยุค late modern จะรู�สึกถึงความเป�นอิสระและมีชีวิตท่ีเต็มไปด�วยทางเลือกมากกว�า แต�ทว�า
ในขณะเดียวกันการใช�ชีวิตในโลกยุคนี้ก็ไม�ใช�เรื่องง�ายเพราะต�องเผชิญกับชีวิตท่ีเต็มไปด�วยความตึงเครียด
มากมาย โดยเฉพาะความยากลําบากท่ีเกิดข้ึนในระดับ self ของบุคคล (Giddens, 1991) 

2. กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากทฤษฎีและแนวคิดของ Anthony Giddens ดังท่ีได�กล�าวมานําไปสู�กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย
ครั้งนี้ โดยพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ,ระหว�างโครงสร�างสังคมกับตัวบุคคลภายใต�มุมมองแบบ 
Structuration theory ซ่ึงในท่ีนี้คือ โครงสร�างของสังคมสมัยใหม�ท่ีมีอิทธิพลอย�างยิ่งต�อความสามารถ
ในการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมตนเองให�ได�อย�างน�อย 6 เดือน ของแม�ซ่ึงมีความจําเป�นต�องทํางานไปพร�อม ๆ 
กับภาระความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ท้ังในแง�ของปkจจัยท่ีเอ้ือต�อความสามารถในการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�และ
ในแง�ของอุปสรรคท่ีทําให�การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ในยุคนี้เป�นเรื่องท่ีทําได�ยากมากข้ึน แต�ในขณะเดียวกัน 
แม�เหล�านี้ก็ไม�ได�อยู�ในฐานะท่ีต�องจํานนต�อโครงสร�างดังกล�าวเสมอไป แต�พยายามต�อสู�ด้ินรน และแสวงหา
วิธีการต�าง ๆ เพ่ือให�ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ได�ภายใต�สถานการณ,ดังกล�าว ซ่ึงสะท�อนให�เห็น
ถึงกระบวนการ self-reflexivity ของแม�ทํางาน ในการตอบสนองต�อโครงสร�างสังคมสมัยใหม�ซ่ึงมีลักษณะ
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แตกต�างไปจากสังคมสมัยใหม�ในยุคก�อนหน�า โดยมีองค,ประกอบสําคัญคือ ภาวะ time-space 
distanciation ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและปฏิสัมพันธ,กับผู�คน 
ในแง�หนึ่งทําให�การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารในการเลี้ยงดูลูกสะดวกรวดเร็วกว�างขวางมากข้ึน แต�ใน
ขณะเดียวกันก็อาจมีผลต�อภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนของแม�ซ่ึงต�องทํางาน ประกอบกับอิทธิพลของระบบ 
abstract system หรือ expert system ในปkจจุบันท้ังในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับระบบการทํางาน ระบบ
สวัสดิการ ระบบการแพทย, และระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจกลายเป�นเง่ือนไขท่ีทําให�การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�
อย�างต�อเนื่องทําได�ยากข้ึน นอกจากนั้น สังคมสมัยใหม�ในยุคนี้ยังเต็มไปด�วยความไม�แน�นอนและความเสี่ยง
ในเรื่องต�าง ๆ โดยเฉพาะความไม�แน�นอนและความเสี่ยงในเรื่องเศรษฐกิจซ่ึงเกิดข้ึนได�ท้ังในระดับตัวบุคคล 
และระดับครัวเรือน ตลอดจนความเสี่ยงด�านสุขภาพของแม�ซ่ึงต�องทํางานเอง และอาจจะทําให�เป�น
อุปสรรคต�อการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างต�อเนื่องได� 

อย�างไรก็ตาม การท่ีแม�ซ่ึงต�องทํางานจะมีกระบวนการ reflexivity หรือต�อรอง ตอบสนองต�อบริบท
ของภาวะสมัยใหม�ได�มากน�อยเพียงใด และในลักษณะใด ส�วนหนึ่งขึ้นอยู�กับ resource หรือทรัพยากร
ที่เอ้ือต�อการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ซ่ึงตนเองมีอยู�เป�นสําคัญ ซ่ึง resource ดังกล�าวเป�นไปได�หลากหลาย
รูปแบบ ท้ังในรูปของสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สถานภาพในแง�ของการทํางาน ตลอดจน
เครือข�ายทางสังคมและการปฏิสัมพันธ,กับผู�คนรอบข�าง รวมทั้งการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารในรูปแบบต�าง ๆ 
ก็เป�นปkจจัยเอื้อที่สําคัญต�อการตอบสนองหรือต�อรองกับบริบทของภาวะสมัยใหม�ดังกล�าวได� ซึ่งสะท�อน
ถึงพลังอํานาจของแม�ทํางานในฐานะบุคคลท่ีไม�ได�ยอมตามหรือถูกควบคุมโดยโครงสร�างสังคมแบบเบ็ดเสร็จ
อีกต�อไป ซ่ึงรูปแบบและวิธีการท่ีแม�แต�ละคนใช�เป�นทางเลือกอาจไม�ใช�หนทางที่ดีที่สุด แต�เป�นวิธีการ
ท่ีผ�านการประเมินอย�างไตร�ตรองและพร�อมจะยอมรับผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีตามมาแล�ว 

3. สมมติฐานการวิจัย 

จากคําถามการวิจัยท่ีว�า การใช�ชีวิตภายใต�ภาวะสมัยใหม�ในยุคนี้ทําให�แม�ซ่ึงต�องทํางานเผชิญกับ
ปkญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างไร และแม�เหล�านี้มีวิธีการจัดการกับสถานการณ,
ดังกล�าวอย�างไรเพ่ือให�ตนเองได�เลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�างเต็มท่ีอย�างน�อย 6 เดือน ซ่ึงใช�วิธีคิดของ Anthony 
Giddens เป�นแนวทางในการตอบคําถามการวิจัยในครั้งนี้ คําตอบเบ้ืองต�นหรือสมมติฐานสําหรับการวิจัย
ในครั้งนี้ก็คือ การใช�ชีวิตภายใต�ภาวะสมัยใหม�ในยุคนี้ทําให�แม�ยุคใหม�ท่ีต�องทํางานจําเป�นต�องเผชิญหน�ากับ
เงื่อนไขในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ที่มากขึ้นและในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากในอดีต แต�ในขณะเดียวกัน 
แม�ในยุคนี้ก็มีความเป�นอิสระท่ีจะคิด ตีความ และเลือกจัดการกับสถานการณ,ด�วยตนเองมากข้ึนภายใต�
ทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีตนเองมีอยู� ท้ังนี้เพ่ือนําไปสู�เปMาหมายสูงสุด คือ การได�เลี้ยงลูกด�วยน้ํานมตนเองได�
อย�างเต็มท่ีและสุดความสามารถ  

4. วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใช�ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะวิธีการศึกษาแบบรายกรณี (case 
study) เพื่อให�เข�าถึงประสบการณ,ของแม�วัยทํางานซึ่งเคยผ�านประสบการณ,และมีความพยายามใน
การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�มาแล�วอย�างลึกซ้ึง โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
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4.1 ประชากรและกลุ4มตัวอย4าง 
 ประชากรสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู�หญิงท่ีเป�นแม�ซ่ึงเคยผ�านประสบการณ,ท่ีต�องทํางานไป

พร�อม ๆ กับการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�มาได�อย�างน�อย 6 เดือน ท้ังนี้ โดยอาศัยวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบเฉพาะ 
เจาะจง (purposive sampling) โดยกําหนดคุณลักษณะสําคัญของกลุ�มตัวอย�าง คือ ต�องเป�นแม�ในวัย
ทํางานซึ่งได�ผ�านช�วงเวลาในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาแล�วไม�เกิน 5 ปO หรือกําลังอยู�ในช�วงเลี้ยงลูก
ด�วยน้ํานมแม� โดยสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาได�ไม�น�อยกว�า 6 เดือน ซ่ึงทํางานอยู�ในหน�วยงาน/องค,กร
ประเภทต�าง ๆ รวมท้ังงานอาชีพอิสระ ท้ังนี้เพ่ือให�สามารถอธิบายรูปแบบหรือวิธีการในการจัดการกับ
สถานการณ,ต�าง ๆ ภายใต�บริบทขององค,กรในการทํางานท่ีหลากหลายท้ังองค,กรภาครัฐ องค,กรเอกชน 
สถาบันการศึกษา ซ่ึงต�างมีรูปแบบของกฎระเบียบข�อบังคับและรูปแบบการทํางานแตกต�างกัน ตลอดจน
แม�ท่ีไม�ได�อยู�ภายใต�การกํากับขององค,กรต�าง ๆ แต�ยังคงต�องทํางานถึงแม�จะเป�นอาชีพอิสระก็ตาม ท้ังนี้
เพ่ือสะท�อนให�เห็นถึงข�อจํากัดภายใต�บริบทของการทํางานท่ีหลากหลายและวิธีการจัดการกับสถานการณ,
ท่ีแตกต�างกัน โดยศึกษาแม�ซ่ึงทํางานท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดเชียงใหม� เนื่องจากเป�นเมืองใหญ�
ท่ีเป�นศูนย,กลางเศรษฐกิจของประเทศในภาคกลางและภาคเหนือ และมีสัดส�วนของแรงงานหญิงท่ีเข�าสู�
ตลาดแรงงานในสัดส�วนท่ีใกล�เคียงกับชาย (กระทรวงแรงงาน, 2557) อีกท้ังเป�นส�วนหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจโลกยุคใหม�ท่ีมีสัดส�วนของผู�หญิงเข�าสู�ตลาดแรงงานสูงมาก (Tan, 2010) ท้ังนี้เพ่ือให�สามารถ
อธิบายบริบทของความเป�นสมัยใหม�ท่ีมีอิทธิพลต�อการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ได�อย�างชัดเจนมากข้ึน 

 สําหรับกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ ใช�วิธีการคัดเลือกตัวอย�างโดยอาศัย snow ball 
technique โดยเริ่มต�นจากเครือข�ายความสัมพันธ,ของแม�ทํางานในองค,กรต�าง ๆ ท่ีเคยผ�านประสบการณ,
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาแล�วอย�างน�อย 6 เดือนแนะนํากลุ�มตัวอย�างท่ีเข�าข�ายต�อ ๆ กันไป โดยกําหนดขนาด
ตัวอย�างไว�จํานวนอย�างน�อย 60 คน ท้ังนี้ เพ่ือให�กลุ�มตัวอย�างกระจายครอบคลุมแม�ซ่ึงทํางานในองค,กร
หลากหลายรูปแบบดังท่ีกล�าวมา และเพ่ือให�ได�ประสบการณ,ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงกลุ�มตัวอย�าง
เหล�านี้นอกเหนือจากคุณลักษณะเฉพาะและมีประสบการณ, (rich) ดังท่ีกล�าวมาแล�ว ยังต�องมีความสามารถ
ในการให�ข�อมูลได�ดี (informative) มีความพร�อม และยินดีท่ีจะเข�าร�วมการวิจัยอย�างเต็มตัวอีกด�วย 

4.2 การเก็บรวบรวมข+อมูล 
การเก็บรวบรวมข�อมูลในครั้งนี้ ใช�วิธีการสัมภาษณ,แบบเจาะลึก (in-depth interview)  เพ่ือเป�ดโอกาส

ให�แม�ทํางานกลุ�มนี้สามารถท่ีจะเป�ดเผยหรือนําเสนอเรื่องราวของตนเองออกมาได�อย�างเต็มท่ี และสะท�อน
ถึงภาพของโครงสร�างสังคมสมัยใหม� ตลอดจนเผยให�เห็นถึงข�อจํากัดและเง่ือนไขต�าง ๆ ในการเลี้ยงลูกด�วย
น้ํานมแม�ท่ีแม�ทํางานจะต�องประสบพบเจอและพยายามหาวิธีการในการจัดการเพ่ือให�ตนเองสามารถเลี้ยงลูก
ด�วยน้ํานมแม�ได�อย�างเต็มท่ีและต�อเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือเป�ดโอกาสให�กลุ�มตัวอย�างได�เล�าเรื่องราวของตนเอง
อย�างเต็มท่ีบนจุดยืนของตนเอง นอกจากนั้น ผู�วิจัยยังใช�วิธีการสัมภาษณ,ร�วมกับการสังเกตการณ,แบบไม�มี
ส�วนร�วม (non-participation observation) เพื่อสังเกตสิ่งที่น�าสนใจอื่น ๆ นอกเหนือจากข�อมูลจาก
การให�สัมภาษณ,ของแม�ทํางานกลุ�มนี้ เช�น บุคลิกภาพ พฤติกรรมการบริโภค เครือข�ายทางสังคม และ
ปฏิสัมพันธ,กับบุคคลท่ีเก่ียวข�อง เป�นต�น ท้ังนี้ เพ่ือเป�นข�อมูลประกอบและเป�นภาพสะท�อนให�เห็นถึง
รูปแบบการใช�ชีวิตของผู�ให�ข�อมูลเพ่ิมเติม โดยเลือกเก็บข�อมูลในสถานท่ีซ่ึงเป�นการนัดหมายโดยสะดวกของ
ผู�ให�ข�อมูล ซ่ึงอาจจะเป�น ร�านอาหาร ห�างสรรพสินค�า ท่ีทํางาน รวมท้ังท่ีพักอาศัย ซ่ึงข้ึนอยู�กับความสมัครใจ
ของผู�ให�ข�อมูลแต�ละราย และนอกเหนือจากวิธีการเก็บข�อมูลท่ีกําหนดไว�ดังกล�าวแล�ว หากผู�ให�ข�อมูลแต�ละ
รายให�ความยินยอม ผู�วิจัยอาจเลือกใช�วิธีการสัมภาษณ,ผ�านทาง social network รูปแบบต�าง ๆ เพ่ิมเติม
ภายหลังจากการพูดคุยสัมภาษณ,แบบเจาะลึกแล�วตามแต�ความสะดวกของผู�ให�ข�อมูล ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู�ให�
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ข�อมูลไม�สะดวกในการนัดสัมภาษณ, และลดเวลาในการเดินทางและช�วยให�ผู�ให�ข�อมูลรู�สึกสะดวกและเต็มใจ 

ในการให�ข�อมูลมากข้ึน 

4.3 เครื่องมือในการศึกษา 
เครื่องมือที่สําคัญสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคําถามการสัมภาษณ,เชิงลึกที่ใช�เป�นแนวทาง 

ในการเก็บข�อมูลเก่ียวกับประสบการณ,ในการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ของแม�ทํางานเพ่ือตอบคําถามการวิจัย คือ  
1. การใช�ชีวิตภายใต�ภาวะสมัยใหม�ในยุคนี้ทําให�แม�ซ่ึงต�องทํางานเผชิญกับปkญหาและอุปสรรคใน

การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างไร และ 
2. แม�เหล�านี้มีวิธีการจัดการกับสถานการณ,ดังกล�าวอย�างไรเพ่ือให�ตนเองได�เลี้ยงลูกด�วยนมแม�

อย�างเต็มท่ีอย�างน�อย 6 เดือน” และคําถามอ่ืน ๆ ท่ีช�วยทําให�การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ,ข้ึน ซ่ึงแนว
คําถามเพ่ือตอบคําถามดังกล�าวประกอบด�วย 3 ส�วน ได�แก�  

1)   ข�อมูลพื้นฐานส�วนตัวและการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ของแม�ทํางาน ซึ่งประกอบด�วย 
แนวคําถามเก่ียวกับประวัติชีวิต ชีวิตในปkจจุบัน วิธีคิดและทัศนคติเก่ียวกับความเป�นแม� และการเลี้ยงลูก
ด�วยน้ํานมแม� การเตรียมความพร�อมสําหรับการให�นมแม� และรูปแบบของการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� เป�นต�น  

2)   ข�อมูลเก่ียวกับข�อจํากัดและเง่ือนไขต�าง ๆ ของภาวะสมัยใหม�ท่ีส�งผลต�อการเลี้ยงลูก
ด�วยน้ํานมแม�ของแม�ซ่ึงต�องทํางาน ซ่ึงประกอบด�วยแนวคําถามเก่ียวกับ รูปแบบการใช�ชีวิตและการทํางาน
ในปkจจุบัน ลักษณะหรือรูปแบบขององค,กรและงานท่ีรับผิดชอบ การใช�เวลาสําหรับการทํางาน รูปแบบ
ของกฎระเบียบและสวัสดิการต�าง ๆ ท่ีได�รับจากท่ีทํางาน เครือข�ายทางสังคมท้ังในครอบครัว สถานท่ีทํางาน 
และเครือข�ายอ่ืน ๆ เป�นต�น 

3)   ข�อมูลเก่ียวกับวิธีการจัดการกับข�อจํากัดและเง่ือนไขต�าง ๆ ของแม�ทํางานเพ่ือให�
สามารถเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ได�อย�างเต็มที่อย�างน�อย 6 เดือน ซึ่งประกอบด�วยแนวคําถามเกี่ยวกับ 
การปรับตัว การแสวงหาทรัพยากร และความพยายามต�อรองกับสถานการณ,ต�าง ๆ เพ่ือให�ตนเองสามารถ
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างเต็มท่ี เป�นต�น 

4.4 การวิเคราะห%ข+อมูลและประเด็นด+านจริยธรรม 
การวิเคราะห,ข�อมูลในครั้งนี้ ใช�วิธีการวิเคราะห,เนื้อหา (content analysis) เป�นหลัก โดยก�อน

การวิเคราะห, จะมีการจัดการกับข�อมูลโดยตรวจสอบความสมบูรณ, ความสอดคล�องของข�อมูล และ 
จัดระเบียบข�อมูลเพ่ือให�ง�ายกับการวิเคราะห, จากนั้นจึงสรุปประเด็นสําคัญที่ได�จากข�อมูลเชิงประจักษ,
ในสนาม ท้ังนี้ การวิเคราะห,ข�อมูลจะถูกดําเนินการต�อเนื่องไปตลอดช�วงเวลาของการวิจัย โดยไม�รอให�การเก็บ
ข�อมูลเสร็จสิ้นลง อย�างไรก็ตาม สิ่งท่ีผู�วิจัยคํานึงถึงและระมัดระวังเป�นอย�างยิ่งในส�วนของการวิเคราะห,และ
ตีความข�อมูล คือ การตีความโดยปราศจากอคติ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว�างการเก็บข�อมูลและการวิเคราะห,
ข�อมูลท้ังอคติในแง�บวกและอคติในแง�ลบต�อข�อมูลและผู�ให�ข�อมูล ดังนั้นนอกจากทักษะสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีผู�วิจัย
ต�องใช�ในการศึกษา ไม�ว�าจะเป�นทักษะในการพูดคุยสัมภาษณ, ทักษะในการสังเกต ทักษะในการจดบันทึก
และสรุปความแล�ว ทักษะในการวิเคราะห,โดยปราศจากอคติจึงเป�นทักษะท่ีสําคัญมากอีกประการหนึ่งท่ี
ผู�วิจัยจะคํานึงถึงอยู�เสมอตลอดการวิจัย 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป�นการศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณ,ชีวิตของบุคคลซ่ึงมีความจําเป�นท่ี
ผู�วิจัยจะต�องสอบถามพูดคุยถึงเรื่องราวและข�อมูลส�วนตัวท่ีอาจจะไปถึงในระดับท่ีเป�นส�วนตัว เช�น ข�อมูล
ส�วนตัวเก่ียวกับ ครอบครัว การอยู�อาศัย การทํางาน องค,กร สถานภาพทางสังคม ความสัมพันธ,กับผู�คน
รอบตัว และเครือข�ายทางสังคม ซ่ึงข�อมูลดังกล�าวจําเป�นจะต�องใช�เป�นส�วนหนึ่งในการอธิบายปรากฏการณ,
ท่ีเป�นประเด็นสําคัญในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น ก�อนท่ีจะมีการเป�ดเผยข�อมูลเหล�านี้จําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต�อง
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ได�รับความยินยอมจากผู�ให�ข�อมูลก�อน ท้ังนี้ ชื่อและข�อมูลสําคัญท่ีจะสามารถสืบเนื่องไปจนถึงตัวผู�ให�ข�อมูล
ได�จะต�องถูกเก็บเป�นความลับ และเป�นการนําเสนอโดยเน�นท่ีประเด็นในการศึกษามากกว�าการเป�ดเผยหรือ
รายงานประวัติชีวิตของบุคคล อีกท้ังจะต�องได�รับความยินยอมจากผู�ให�ข�อมูลก�อน นอกจากนั้น ผู�ให�ข�อมูล
จะต�องได�รับข�อมูลเก่ียวกับข้ันตอนและรายละเอียดของการวิจัยครั้งนี้ก�อนการตัดสินใจเข�าร�วมการวิจัย 
มีสิทธิถามคําถาม และต้ังข�อสังเกตหากไม�เข�าใจ และมีสิทธิท่ีจะยุติการให�ข�อมูลทันทีท่ีผู�ให�ข�อมูลรู�สึกอึดอัด
หรือไม�สบายใจท่ีจะให�ข�อมูลต�อ 
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บนเส�นทางสายน้ํานมแม�: 
เง่ือนไขและการต�อสู�ของแม�ทํางานยุคใหม� 

เพ่ือการเล้ียงลูกด�วยนํ้านมตน 
 

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ�กับคุณแม�จํานวน 60 ราย ท้ังในกรุงเทพฯ (30 ราย)
และจังหวัดเชียงใหม� (30 ราย) อายุระหว�าง 20-45 ป/ ซ่ึงพยายามเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ให2ได2ไปพร2อม ๆ กับ
การต2องรับภาระในการทํางานเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวร�วมกับสมาชิกอ่ืน ๆ ในครัวเรือน หรือบางรายต2องทํา
หน2าท่ีเป9นหัวหน2าครบครัว โดยพบว�า คุณแม�เหล�านี้สามารถเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2อย�างน2อยท่ีสุดคือ 6 
เดือน และมากท่ีสุด คือ เกือบ 3 ป/ ภายใต2บริบทของการทํางานท่ีหลากหลาย ท้ังงานในองค�กรภาครัฐ 
และเอกชน รวมท้ังอาชีพอิสระส�วนตัว ซ่ึงโดยท่ัวไปแล2วคุณแม�ท่ีทํางานในองค�กรต�าง ๆ สามารถใช2สิทธิ
การลาคลอดเพ่ือเลี้ยงลูกได2สูงสุด 3 เดือน แต�ในทางปฏิบัติมีคุณแม�บางรายท่ีต2องกลับไปทํางานก�อน 
เนื่องจากภาระงานท่ีต2องรับผิดชอบโดยรายท่ีลางานเพ่ือเลี้ยงลูกได2น2อยท่ีสุดคือ 11 วัน ในขณะท่ีมีบางราย
ต2องขอลางานเพ่ิมโดยไม�รับเงินเดือนเพ่ือให2เลี้ยงลูกได2อย�างต�อเนื่องถึง 6 เดือน โดยมีแม�ทํางานท่ีสามารถ
เลี้ยงลูกด2วยนมแม�ล2วนในช�วง 6 เดือนแรก (exclusive breast feeding) จํานวน 48 คน 

ถึงแม2ว�าคุณแม�เหล�านี้อาจมีความแตกต�างกันท้ังในแง�ของบริบทด2านครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสถานภาพในการทํางาน แต�สิ่งท่ีคุณแม�เหล�านี้ต2องเผชิญหน2าไม�แตกต�างกัน คือ เง่ือนไข
ตลอดจนอุปสรรคต�าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต�อการเลี้ยงลูกด2วยนมแม� ซ่ึงคุณแม�ทุกรายให2ความสําคัญและเชื่อใน
คุณค�าของน้ํานมแม� และทําให2คุณแม�ทุกรายมีความต้ังใจท่ีจะเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ให2ได2อย�างเต็มท่ีมากท่ีสุด
เท�าท่ีตนเองจะสามารถทําได2 แต�ด2วยบริบทต�าง ๆ ท่ีไม�เอ้ืออํานวยทําให2การเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ไม�ใช�สิ่งท่ี
จะทําได2ง�ายภายใต2เง่ือนไขการใช2ชีวิตในปWจจุบัน ดังนั้น จึงมีเพียงความพยายามในการจัดการและต�อสู2กับ
เง่ือนไขเหล�านี้ให2ได2เท�านั้นท่ีจะทําให2คุณแม�เหล�านี้สามารถทําตามความต้ังใจของตนเองได2 ซ่ึงในเบ้ืองต2น
สามารถสรุปเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีคุณแม�ทํางานท้ังหลายต2องเผชิญหน2าและต�อสู2เม่ือตัดสินใจแล2วว�าจะเลี้ยงลูก
ด2วยนมแม�ให2ได2อย�างเต็มความสามารถ ดังนี้ 

1. ส่ิงท่ีแม�ทํางานยุคใหม�ต�องเผชิญเม่ือตัดสินใจเล้ียงลูกด�วยนมแม� 

  จากประสบการณ�ของคุณแม�แต�ละรายท่ีเป9นกรณีศึกษา สะท2อนให2เห็นว�า สิ่งท่ีคุณแม�ทํางาน
จะต2องเผชิญหน2าภายหลังจากท่ีตัดสินใจท่ีจะเลี้ยงลูกด2วยนมแม�นั้นมีหลากหลายเง่ือนไข เริ่มต้ังแต�การต�อสู2
กับธรรมชาติท้ังในแง�ของร�างกายตนเอง และธรรมชาติของลูกซ่ึงเป9นลักษณะเฉพาะของเด็กแต�ละคน 
ตามมาด2วยการต�อรองกับความเชื่อของครอบครัวและคนรอบข2างเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก นอกจากนั้น 
ยังต2องพ่ึงพิงและลงทุนกับอุปกรณ�และเครื่องไม2เครื่องมือต�าง ๆ ท่ีช�วยอํานวยความสะดวกในการเลี้ยงลูก
ด2วยนมแม�ซ่ึงมีค�าใช2จ�ายค�อนข2างสูง และท่ีสําคัญคือบริบทของการทํางานหลังจากลาคลอด 3 เดือนหรือ
น2อยกว�านั้น ซ่ึงไม�ค�อยเอ้ืออํานวยกับการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�เท�าท่ีควร ไม�ว�าจะเป9นลักษณะงานท่ีทําหรือ
บริบทในด2านสถานท่ีท่ีเอ้ือต�อการปWYมนม การเก็บนม รวมท้ังการเดินทาง อีกท้ังต2องเตรียมพร2อมและต�อสู2
กับความรู2สึกเหนื่อยล2าของร�างกาย ถึงแม2ว�าปWจจุบันจะมีแหล�งข2อมูลหลากหลายท่ีช�วยให2แม�เหล�านี้ใช2
อ2างอิงหรือเป9นท่ีปรึกษาได2มากข้ึน แต�ก็ทําให2เห็นว�าสิ่งท่ีพูดไว2เป9นทฤษฎีหรือหลักการในหนังสือนั้น
บางอย�างไม�สามารถใช2ได2กับการปฏิบัติจริงเพราะมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีแตกต�างกัน ในขณะเดียวกันข2อมูล
เหล�านี้ก็สามารถสร2างความสับสนและความกดดันไปพร2อม ๆ กันด2วย โดยเฉพาะความกดดันในเรื่อง
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ปริมาณน้ํานมท่ีเพียงพอกับความต2องการของลูก และปริมาณน้ํานมเม่ือเปรียบเทียบกับแม�คนอ่ืน ๆ 
นําไปสู�ความเสี่ยงในการทดลองใช2ยาหรือสมุนไพรต�าง ๆ ท่ีคิดว�าจะช�วยกระตุ2นให2มีปริมาณน้ํานมมากข้ึน 
อีกท้ังยังเกิดการต�อสู2ภายในจิตใจของตัวเองระหว�างการเลือกท่ีจะมีอิสระเสรีได2ทําอะไรอย�างท่ีเคยทําได2
เหมือนเดิมท้ังในเรื่องการกิน การอยู� การเข2าสังคม โดยเลิกการให2นมแม� หรือยังคงให2นมแม�ต�อไปถึงแม2
จะสร2างความยุ�งยากในการใช2ชีวิตอยู�บ2างก็ตาม โดยมีรายละเอียดในแต�ละประเด็น ดังนี้ 

1.1 การต�อสู�กับ“ธรรมชาติ” 
    “ธรรมชาติ” ในท่ีนี้ เริ่มต2นต้ังแต�การต�อสู2กับธรรมชาติของความเป9นผู2หญิงหรือความเป9นแม� 

ท่ีสะท2อนผ�านร�างกายของตนเองท่ีพร2อมสําหรับการให2นมบุตรและส�งผลต�อปริมาณน้ํานม นอกจากนั้น 
ยังต2องรับมือกับธรรมชาติของลูกซ่ึงเด็กแต�ละคนต�างมีลักษณะเฉพาะแตกต�างกัน  

1.1.1) ธรรมชาติของความเป.นหญิงและความเป.นแม� 
คุณแม�หลายรายยอมรับว�า ตนเองเตรียมความพร2อมท้ังในเรื่องการต้ังครรภ� การดูแลครรภ� 

และการคลอด แต�ไม�ได2มีการเตรียมการเรื่องนมแม�ด2วยเหตุผลท่ีว�า นมแม�เป9นเรื่องธรรมชาติถึงเวลาผู2หญิง
ท่ีคลอดลูกแล2วทุกคนจะต2องมีนมให2ลูกกิน ซ่ึงในบางรายก็เป9นไปตามท่ีคาดการณ�ไว2แต�แรก แต�สําหรับคุณแม�
หลายคนต2องพบกับความผิดหวัง เนื่องจากพบว�า ตนไม�มีน้ํานมเพียงพอให2กับลูกนับต้ังแต�วันแรกท่ีคลอด 
คุณแม�รายหนึ่งถึงกับกล�าวว�า “...เคยคิดว	าการให�นมแม	ไม	เห็นยากเลยก็แค	เอาลูกมาใส	แขนแล�วก็ดูด แต	
จริงๆ แล�วมันไม	ใช	เลย...ปรากฏว	าหัวนมแตกท้ัง 2 ข�าง เราก็อยากให�เค�าดูด ยิ่งดูดมันยิ่งแตก ก็เลยทําให�
หยุดให�นมไปช	วงนึง...” 

ถึงแม2บางคนจะเชื่อว�าการท่ีน้ํานมแม�จะมาเร็วหรือช2านั้นข้ึนอยู�กับรูปแบบการคลอดด2วย โดย
เชื่อว�าหากต2องผ�าคลอดน้ํานมจะมาช2ากว�าการคลอดเอง แต�จากกรณีศึกษาเหล�านี้ได2พิสูจน�แล2วว�า ไม�ได2เป9น
แบบนั้นเสมอไป เพราะมีคุณแม�บางคนท่ีผ�าคลอดแต�มีน้ํานมมาอย�างรวดเร็วและมีปริมาณมากก็มีจํานวนไม�
น2อย ในขณะท่ีมีคุณแม�หลายรายท่ีคลอดเองแต�ก็ยังไม�มีน้ํานมให2ลูกจนกระท่ังหลังจากออกจาก
โรงพยาบาลมาพักฟ_`นท่ีบ2าน ซ่ึงเป9นสิ่งแรกท่ีคุณแม�ทุกคนจะต2องเรียนรู2และทําความเข2าใจกับธรรมชาติ
ของร�างกายตนเอง แม�หลายรายจึงรู2สึกท้ังไม�เข2าใจในร�างกายของตนเอง ผิดหวัง สับสน เม่ือเห็นว�าตนเอง
พยายามเลือกกินอาหารท่ีว�ากันว�าช�วยเพ่ิมน้ํานมแล2ว แต�ก็ยังไม�มีนมให2ลูกได2มากพอ เหมือนคุณแม�รายนี้ท่ี
บรรยายความรู2สึกให2ฟWงว�า “ …3 เดือนแรกกินหมดทุกอย	าง กินจนหน�าจะเป/นหัวปลีแล�ว กะเพรา ต�ม
เครื่องใน โห...ไม	มีเลยค	ะ นี่ขนาดบํารุงมาก	อนคลอดเลย ก็เครียด...” และโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับ
แม�รายอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติตัวแบบเดียวกันแต�กลับมีปริมาณน้ํานมท่ีต�างกัน ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีกล�าวว�า “...
เราก็ถามว	าเค�ากินอะไรกัน น้ําเย็นเราก็ไม	กิน กินแต	น้ําอุ	น น้ําขิง กาแฟก็เลิก ชาก็ไม	กิน น้ําอัดลมก็ไม	กิน 
ก็ทําเหมือนกัน ทําทุกอย	างก็ยังไม	มา หรือว	าจะเป/นพันธุกรรม...กินโมทิเลี่ยมก็ไม	เวิร7ค ก็น�อยเหมือนเดิม 
มันไม	ช	วยอะไรเลย...” 

นอกจากธรรมชาติของร�างกายแม�แต�ละคนจะมีผลต�อปริมาณน้ํานมท่ีจะเลี้ยงลูกแล2ว คุณแม� 
บางรายยังต2องจัดการกับปWญหาเก่ียวกับลักษณะของหัวนมและเต2านมท่ีส�งผลต�อการดูดนมของลูกด2วย 
เช�น หัวนมบอด หรือ เต2านมใหญ�มากจนลูกไม�สามารถดูดนมได2อย�างถนัดในช�วงแรก ซ่ึงคุณแม�บางราย
ท่ีได2ผ�านการประเมินจากโรงพยาบาลท่ีไปฝากครรภ�และได2จัดการแก2ไข เช�น การใช2ประทุมแก2วครอบเต2านม
เพ่ือช�วยปรับโครงสร2างให2เอ้ือต�อการดูดของลูกมากข้ึน แม�กลุ�มนี้ก็อาจจะมีความพร2อมมากข้ึนท่ีจะให2ลูก
ดูดนมจากเต2า แต�แม�บางรายซ่ึงไม�ได2ประเมินและจัดการในเรื่องนี้ก�อนก็อาจใช2อุปกรณ�ช�วยเหลือในขณะให2นม 
เช�น การใช2แผ�นซิลิโคลนครอบหัวนมไว2ในขณะให2นม ซ่ึงโดยท่ัวไปไม�ค�อยได2ผลและลูกไม�ยอมดูดเนื่องจาก
ไม�เหมือนเต2านมของแม� จนกระทั่งหลายคนต2องตัดสินใจใช2วิธีการปWYมนมใส�แก2วหรือขวดปbอนลูกแทน
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การเอาเข2าเต2า ซ่ึงก็ถือเป9นทางออกท่ีดีกว�าการท่ีลูกจะไม�ได2กินนมแม�เลย ดังนั้นการพยายามจัดการกับ
ธรรมชาติร�างกายของตนเองจึงถือเป9นประตูด�านแรกท่ีแม�จะต2องก2าวผ�านไปให2ได2ก�อนจะพยายามปรับตัว
กับธรรมชาติของลูกด2วย ซ่ึงอุปสรรคเหล�านี้สร2างความทุกข�และความกดดันให2กับแม�ไม�น2อยเพราะวิตก
กังวลว�าลูกจะไม�สามารถกินนมแม�ได2 หรือมีน้ํานมไม�เพียงพอให2ลูกกิน 

1.1.2 ธรรมชาติของลูก 
สิ่งท่ีแม�จะต2องเรียนรู2ไปพร2อม ๆ กับสภาพร�างกายของตนเองก็คือ การเรียนรู2ธรรมชาติของลูก

เพราะเด็กแต�ละคนก็มีความแตกต�างกัน บางคนดูดนมเก�ง บางคนดูดนมน2อย บางคนหลับอย�างเดียวต้ังแต�
คลอดจนกระท่ังกลับบ2านจนแม�ต2องพยายามกระตุ2นให2ต่ืนมาดูดนม นอกจากนั้น เด็กบางคนยังมีปWญหา
ในเรื่องการดูดเนื่องจากมีพังผืดใต2ลิ้น ซ่ึงมีโรงพยาบาลบางแห�งท่ีเป9นโรงพยาบาลท่ีเน2นการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�
จะมีการประเมินสิ่งนี้ตั้งแต�เด็กคลอด และหากเด็กคนไหนประสบปWญหาดังกล�าวก็จะมีการจัดการให2เรียบร2อย
เพ่ือให2เด็กดูดนมได2ดีข้ึน ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีประสบปWญหาดังกล�าวเช�นกัน แต�หลังจากแก2ไขปWญหาแล2วก็
สามารถเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2ถึง 7 เดือน “...ลูกเป/น Tongue-ties Sylvia ดูดนมไม	ดี น้ําหนักไม	ข้ึน...
เป/นพังผืดใต�ลิ้นท่ีมันจะมีปHญหากับเด็กแรกคลอด...ทําให�เด็กอมลานนมไม	ได�...เขาดูดนมเก	งนะ แต	เขาดูด
ได�ไม	เยอะ เพราะการใช�ลิ้นเขาไม	ดี...หลังจากวันท่ี 7 พอตัด Tongue-ties น้ําหนักก็ข้ึน ข้ึนเดือนละกิโล 
ข้ึนดีมาก เป/น over feeding เลย…” 

แต�ในรายท่ีไม�ได2มีการประเมินก็จะไม�สามารถรู2ได2เลยว�าเด็กมีปWญหาการดูดนมเนื่องจากอะไร 
แต�คุณแม�ต2องเตรียมความพร2อมท่ีจะรับมือกับรูปแบบการดูดนมของลูก เพราะเด็กบางรายปฏิเสธการด ูด
นมจากเต2านมแม�แต�ยอมด ูดนมจากขวด ทําให2แม�ต2องตัดสินใจปWYมนมเพ่ือปbอนลูกผ�านการใช2ขวด ดังเช�นคุณ
แม�รายนี้ท่ีรู2สึกกังวลอย�างมากต้ังแต�วันคลอดเพราะลูกไม�ยอมดูดนมจากเต2านมตนเอง จนต2องตัดใจปWYม
ใส�ขวดให2ลูกดูด แต�ก็สามารถเลี้ยงลูกด2วยนมแม�จากขวดมาได2ถึง 7 เดือน โดยได2เล�าประสบการณ�
ในช�วงนั้นให2ฟWงว�า “...ลูกไม	ดูดนมจากเต�าเลย ต�องปHNมให�กินตลอด เป/นอยู	 2 อาทิตย7หลังคลอด หมอก็เลย
บอกให�ปHNมใส	ขวดให�เขา ทําแบบนี้จนกระท่ัง 6 เดือน...” 

ในขณะที่เด็กบางคนก็ปฏิเสธขวดและจะรอดูดนมจากเต2านมแม�เท�านั้น ซึ่งในกรณีหลัง
นี้แม�ต2องมีการปรับตัวอย�างมากเม่ือหมดช�วงเวลาลาคลอด 3 เดือน แล2วต2องกลับไปทํางาน เพราะต2อง
พยายามฝdกลูกให2กินนมจากขวดแทนการเอาลูกเข2าเต2าเพียงอย�างเดียว ซ่ึงระยะแรกเด็กบางรายไม�ยอมกินนม
จากขวดเลยแต�จะรอเพ่ือกินนมจากแม�เท�านั้น ดังเช�นคุณแม�จากกรุงเทพฯ รายนี้ซ่ึงปWจจุบันลูกคนเล็กอายุ
เกือบ 3 ขวบแล2วแต�ยังกินนมแม�อยู� ซ่ึงลูกค�อนข2างติดนมแม�มากและไม�ยอมกินนมจากขวดเลย 
โดยเล�าถึงภาวะติดเต2าของลูก และความพยายามท่ีจะฝdกให2ลูกดูดนมจากขวดให2ฟWงว�า “...พ่ีพยายามให�เค�า
กินขวด จะปHNมให�เค�ากินขวด ซ้ือขวดหลายยี่ห�อมาก ไปเลือกมาหลายยี่ห�อ search มาว	าเหมือนนมแม	ท่ีสุด
เลย พ่ีบอกพอแล�วเนอะ ท้ิงหมด เค�าไม	กินเลย...” การทําความเข2าใจกับลูกและปรับตัวให2เข2ากับ
พฤติกรรมการดูดของลูกจึงเป9นอีกสิ่งหนึ่งท่ีแม�ต2องเรียนรู2และหาวิธีจัดการเพ่ือให2ลูกได2กินนมแม�ให2ได2มาก
ท่ีสุด 

1.2 ความเช่ือของครอบครัวและผู�เล้ียงดู 
นับว�าเป9นความโชคดีของแม�หลายรายท่ีมีผู2รับเลี้ยงดูลูกให2 ในขณะที่ตนเองต2องกลับไปทํางาน

หลังหมดช�วงเวลาลาคลอดซ่ึงส�วนใหญ�มักเป9นปูeย�าตายายของเด็กท่ีคุณแม�จะไว2วางใจได2 ซ่ึงถ2าเทียบกับคุณ
แม�ท่ีต2องเลี้ยงลูกโดยลําพังหลังคลอดทันทีถือว�าโชคดีมาก แต�ในขณะเดียวกัน ก็ปฏิเสธไม�ได2ว�าคุณแม�มี
โอกาสท่ีจะต2องเผชิญกับวิธีคิดหรือความเชื่อในการเลี้ยงดูเด็กที่แตกต�างกันในครอบครัว เนื่องจากคน
รุ�นปูeย�าตายายได2ผ�านประสบการณ�เลี้ยงลูกในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแตกต�างจากข2อมูลการเลี้ยงลูกท่ีคุณแม�
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ในยุคนี้ส�วนใหญ�เรียนรู2ผ�านหนังสือ และสื่อสมัยใหม�อ่ืน ๆ เช�น อินเตอร�เน็ต และสื่อสังคมออนไลน�ทําให2
เป9นข2อมูลหรือความรู2เก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กคนละชุดกัน บางอย�างสามารถนํามาปรับใช2ร�วมกันได2 แต�
ในขณะท่ีบางอย�างก็กลับกลายเป9นอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�หรือไม�สามารถทําให2แม�ได2เลี้ยงลูกใน
แบบท่ีตนเองต2องการได2อย�างเต็มท่ีได2เช�นเดียวกัน โดยมีตัวอย�างที่แสดงให2เห็นถึงความเชื่อท่ีไม�ถูกต2อง
หลายประการ ดังนี้ 

1.2.1) “นมป12ม” เป.น “นมเสีย” ไม�สด ไม�ดี 
คุณแม�บางรายมีความต้ังใจและพยายามจะเลี้ยงลูกด2วยนมแม�อย�างเต็มท่ี แม2แต�ตอนท่ีต2องกลับ 

ไปทํางานแล2วก็ตาม โดยเตรียมตัวปWYมนมเพ่ือเก็บไว2ล�วงหน2าในช�วงท่ีตนเองต2องไปทํางาน แต�กลับไม�เป9นไป
อย�างท่ีต้ังใจเพราะทัศนคติของคนเลี้ยงท่ีมีต�อนมแม�ท่ีเป9น “นมปHNม” ว�าเป9นนมท่ี ไม�สด ไม�ใหม� มีกลิ่น 
เนื่องจากปWYมออกมาและผ�านการแช�เย็นมาแล2ว จึงไม�น�าจะเป9นนมท่ีดีและมีประโยชน�สําหรับเด็ก ซ่ึงแตกต�าง
จากการชงนมผงให2เด็กกินใหม� ๆ น�าจะมีคุณค�าทางอาหารมากกว�า ดังท่ีคุณแม�นักปWYมรายหนึ่งเล�าถึง
ปWญหานี้ให2ฟWงว	า “...ปHญหาคือน้ํานมออกมาก็เอาไปแช	เย็น มันก็เหม็นหืน เค�าก็บอกว	าจะทรมานให�เด็กกิน
นมท่ีมีกลิ่น นมเหม็นเด็กก็ไม	กิน ไปทรมานมันทําไม...” จนกระท่ังคุณแม�รายหนึ่งต2องตัดสินใจให2ลูกกินนม
ผสมจากขวดเม่ือตนเองไปทํางานและให2ลูกกินนมจากเต2าเม่ือตนเองได2อยู�กับลูกเพราะคนท่ีบ2านไม�อยากให2
กินนมท่ีปWYมเก็บไว2 เนื่องจาก “...คุณยายจะคิดว	าถ�าทําแบบนั้นนมจะไม	สด แช	ตู�เย็นอาจจะเสียหรือบูด ตัด
ออกไปได�เลยเรื่องจะปHNมนมไว�แล�วไปทํางานเพราะยายจะไม	ให�กินเลย...” อีกท้ังรู2สึกว�าเป9นความยุ�งยากท่ี
ต2องเอานมแม�ท่ีแช�แข็งมารออุ�นให2เด็กกิน ในขณะท่ีนมชงจะชงให2เม่ือไหร�ก็ได2ท่ีเด็กต2องการ เหมือนท่ีคุณ
แม�รายหนึ่งเล�าให2ฟWงด2วยความรู2สึกอึดอัดใจว�า “...ก	อนเริ่มทํางานก็เอานม stock ไปไว�บ �านยายให�เค�าอุ	น
ให�กิน แรก ๆ ก็มีปHญหาจะเอานมชงให�กิน พ่ีก็ไม	ยอม ต�องปHNมนานขนาดไหนถึงได�นมขนาดนี้ ตอนแรก ๆ 
เอานมพ่ีไปท้ิงต้ัง 2-3 ถุง เสียใจเลย...” 

1.2.2) เด็กกินนมแม� “ตัวเล็ก” ไม� “จ้ํามํ่า” 
หลังจากท่ีเด็กกินนมแม�มาซักระยะหนึ่งแล2ว ถึงแม2แม�จะเริ่มม่ันใจและปรับตัวได2กับการเลี้ยงลูก

ด2วยนมแม�ได2มากข้ึน แต�ก็ต2องคอยตอบคําถามจากญาติพ่ีน2อง หรือคอยอธิบายถึงเหตุผลท่ีตัดสินใจให2ลูก
กินนมแม�ต�อไป เนื่องจากคนรอบข2าง เช�น ปูeย�าตายาย หรือญาติพ่ีน2อง มักพูดจาเปรียบเทียบลูกตนเองกับ
เด็กคนอ่ืน ๆ โดยสรุปกันไปว�าเด็กท่ีกินนมแม�จะตัวเล็ก ไม�อ2วนจ้ํามํ่า เหมือนเด็กคนอ่ืน ๆ ท่ีกินนมผง และ
คิดว�าเป9นเพราะนมผงมีประโยชน�มากกว�า กินแล2วเด็กจะดูมีเนื้อมีหนังมากกว�า ในขณะที่เด็กกินนมแม�
จะตัวเล็กบอบบาง ดังเช�นคุณแม�รายหนึ่งท่ีพยายามอธิบายแม�ซ่ึงมาช�วยเลี้ยงให2เข2าใจเพราะ “...ยายบอก
เค�าตัวเล็ก ให�กินนมผงดีม้ัย...” ซ่ึงต2องใช2เวลาและข2อมูลมาเพ่ือช�วยโน2มน2าวให2คนท่ีมาช�วยเลี้ยงเห็นว�าถึง
เด็กจะดูตัวเล็ก แต�ไม�เก่ียวข2องกับการกินนมแม�ไม�กินนมผง และเด็กก็แข็งแรงสมวัย ซ่ึงส�วนหนึ่งเป9นเพราะ
ความเชื่อเรื่องสารอาหารในนมแม�ท่ีลดน2อยลง จึงควรให2เด็กกินนมผสมท่ีมีสารอาหารมากกว�า ดังเช�นคุณ
แม�รายนี้ท่ีในท่ีสุดต2องหยุดให2นมแม�เม่ือให2มาได2ครบ 6 เดือน อย�างไม�ค�อยเต็มใจ แต�เนื่องจากทางบ2านสามี
เห็นว�าหลานเริ่มตัวเล็กเพราะกินแต�นมแม�อย�างเดียว อีกท้ังจําเป9นต2องให2ท่ีบ2านสามีเป9นฝeายช�วยเลี้ยงดูลูก
จึงไม�สามารถขัดใจได2 “...ท่ีบ�านเค�าก็อยากจะให�กินนมธรรมดา 5 เดือนแล�ว พอได�แล�ว เริ่มว	าหลานตัวเล็ก 
ไม	มีสารอาหารแล�ว ไม	ต�องให�กินแล�ว…เขามองว	านมไม	มีสารอาหารแล�ว ให�กินนมเสริม ไปกินนมเสริม
เลยอ	ะ...”  

ประสบการณ�ดังกล�าวเกิดข้ึนกับแม�ในจังหวัดเชียงใหม�เช�นกัน ซ่ึงแม�รายหนึ่งต2องเผชิญกับแรง
กดดันจากญาติพ่ีน2องเม่ือเห็นว�าลูกของตนเองดูตัวเล็กกว�าลูกหลานคนอ่ืน ๆ แต�แม�ก็พยายามไม�ใส�ใจและ
ต้ังหน2าต้ังตาเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2ถึง 10 เดือน โดยเล�าถึงสิ่งท่ีญาติพ่ีน2องพูดถึงการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�
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ในช�วงนั้นให2ฟWงว�า “...ตอนแรกก็ตัวโตๆ กินนมแม	ก็ตัวเล็กลงๆ อาจจะมีทางญาติผู�ใหญ	กดดัน แต	ก็ไม	ค	อย
ได�ผลเท	าไหร	 อาจมีบ�างรุ	นพ	อแม	เราบางคนให�กินนมผงเยอะในรุ	นนั้นเค�าก็บอกทําไมไม	กินนมผงล	ะ ทําไม
กินนมแม	 เนี่ยผอมหมดแล�ว ทําไมไม	กินนมผง นมเสริม...” 

1.2.3) ต�องป6อนกล�วยเด็กถึงจะอ่ิม และต�องป6อนน้ําให�เด็กด�วย 
ข2อมูลทางการแพทย�ในปWจจุบัน ระบุว�า เด็กควรกินนมแม�อย�างเดียวโดยไม�จําเป9นต2องปbอน

อาหารอย�างอ่ืนหรือแม2แต�น้ําเป9นเวลาอย�างน2อย 6 เดือน หลังจากนั้น จึงค�อยให2อาหารเสริมตามวัย 
เนื่องจากนมแม�มีคุณค�าทางอาหารเพียงพอกับความต2องการของลูก และในนมแม�มีน้ําเป9นส�วนประกอบ
หลักอยู�แล2ว อีกท้ังลําไส2หรือระบบการย�อยอาหารของเด็กท่ีอายุตํ่ากว�า 6 เดือน ยังไม�พร2อมสําหรับการย�อย
อาหารอื่น ๆ ซึ่งชุดความรู2ดังกล�าว ค�อนข2างแตกต�างจากวิธีคิดในการเลี้ยงดูเด็กของคนรุ�นปูeย�าตายาย 
ซ่ึงนิยมปbอนกล2วยให2เด็กเล็ก ๆ กินเพราะเชื่อว�าจะทําให2เด็กอ่ิม และนอนหลับดีเพราะไม�ต2องต่ืนมาหิวบ�อย ๆ 
เหมือนเด็กท่ีกินนมแม�อย�างเดียว ซ่ึงแม�หลายรายยอมรับว�าต2องประนีประนอมกับความเชื่อเหล�านี้
เนื่องจากหลังจาก 3 เดือน เด็กจะอยู�ในความรับผิดชอบของญาติผู2ใหญ�ในขณะที่แม�ต2องกลับไปทํางาน 
ซึ่งบางรายเห็นว�าเป9นสาเหตุท่ีทําให2ลูกกินนมตนเองได2น2อยลง และทําให2ลูกดูดกระตุ2นน้ํานมน2อยลงจน
ส�งผลต�อปริมาณของน้ํานมในท่ีสุด ตัวอย�างเช�นคุณแม�รายหนึ่งท่ีคนในครอบครัวมีความเชื่อในการเลี้ยงดู
แบบนี้เช�นกัน ถึงแม2ว�าจะอยู�ในกรุงเทพฯ แต�ตนเองก็พยายามต�อรองจนถึงท่ีสุด “...เขาคิดว	าให�กล�วยนี้อ่ิม 
อ�วนจ้ํามํ่าเขาชอบ แล�วพอบอกว	ากินไม	ได� เขาก็จะบอกว	ากินอย	างนี้มาต้ังหลายคน ซ่ึงอาม	าแม	สามีก็จะให� 
แต	เราบอกไม	ได�...” เช�นเดียวกับคุณแม�จากกรุงเทพฯ รายนี้เช�นกัน ท่ีต2องพยายามยื้อสถานการณ�ดังกล�าว
อย�างเต็มท่ี “...ความท่ีอยู	ท่ีบ�านมีแม	 (คุณยาย) คือคนแก	เขาก็จะพยายามยัดเยียดให�กินกล�วย เขากลัวไม	
อ่ิมไม	อยู	ท�อง แต	พ่ีก็พยายามเถียงกับเขาว	าหมอเขาบอก มันก็จะมีปHญหานิดหน	อย เขาก็จะบอกเลี้ยงแกมา
แบบนี้ยังโตมาได�...” จะเห็นว�าเกือบทุกรายท่ีเจอสถานการณ�ดังกล�าว มักได2รับเหตุผลว�าจะทําให2เด็กอ่ิม
และอยู�ท2องมากกว�า อีกท้ังเด็กรุ�นก�อนก็โตมาด2วยการเลี้ยงดูแบบนี้ท้ังนั้น 

สําหรับแม�ในจังหวัดเชียงใหม� ถึงแม2จะพยายามเจรจาต�อรองกับคนในครอบครัวได2 แต�ก็ไม�
อาจหนีการเปรียบเทียบกับคนในชุมชนเดียวกันได2 เนื่องจากการปbอนกล2วยให2เด็กต้ังแต�เล็ก ๆ ถือเป9นเรื่อง
ปกติท่ีทํากันมาต้ังแต�รุ�นปูeรุ�นย�า ดังนั้นจึงต2องใช2ความพยายามมากกว�าปกติในการท่ีจะยืนหยัดในการเลี้ยง
ลูกตามแบบท่ีตนเองต้ังใจ ดังเช�นคุณแม�รายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม�ท่ีเล�าให2ฟWงถึงความลําบากในการต�อสู2
กับวิธีคิดในการเลี้ยงเด็กแบบด้ังเดิมซ่ึงแตกต�างจากสิ่งท่ีตนเองเรียนรู2จากข2อมูลในปWจจุบัน แต�ก็สามารถ
เลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2ถึง 10 เดือน “...เราจะเห็นภาพมาแต	เด็ก คือ เราต�องมานั่งตํากล�วยให�หลานกิน 
เพราะย	าบอกให�กิน...ตอนแรกต�องต	อสู�กับพ	อแม	มากว	าทําไมไม	กินกล�วย...พ	อบอกว	าทําไมไม	เอากล�วยให�
ลูกกิน เนี่ยลูกมันร�องเพราะมันกินไม	อ่ิม...เด็กข�างบ�านก็คลอดมาเหมือนกัน ไล	ๆ กัน เขาให�กินกล�วย พ	อก็
บอกว	าเนี่ยลูกเขากินกล�วย ลูกเขาอ่ิม...”  

นอกจากการปbอนกล2วยให2เด็กเล็กแล2ว การปbอนน้ําก็เป9นอีกสิ่งหนึ่งซ่ึงถ2าตามวิธีคิดในการ
เลี้ยงดูเด็กตามมุมมองของแพทย�ผู2เชี่ยวชาญเห็นว�าเป9นเรื่องไม�จําเป9น เนื่องจากในน้ํานมแม�มีน้ําเป9น
ส�วนประกอบอยู�แล2ว ในขณะท่ีปูeย�าตายายเห็นว�าการปbอนน้ําให2เด็กเป9นเรื่องจําเป9น และไม�คิดว�าเด็กจะอยู�
ได2ตลอด 6 เดือนโดยท่ีไม�กินน้ําเลย และจะทําให2ปากไม�สะอาดเพราะกินแต�นมไม�มีน้ําล2างปาก หรือหากไม�
กินน้ําเลยจะไม�ดีกับระบบขับถ�ายของเด็ก จ ึงกลายเป9นอีกประเด็นหนึ่งในบ2านท่ีมีการถกเถียงกันอยู�เสมอ 
ดังตัวอย�างของคุณแม�รายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม�ซ่ึงประกอบอาชีพส�วนตัว ถึงแม2จะมีเวลาเลี้ยงลูกเองได2
มากแต�ส�วนหนึ่งก็ต2องอาศัยความช�วยเหลือจากพ�อและแม�ด2วย โดยมีความเห็นไม�ตรงกันในเรื่องการปbอน
น้ําให2เด็ก ดังนี้ “...แค	น้ํายังไม	ให�กินเลย แต	ตายายจะบอกว	า ทําไมไม	ให�กินน้ํา กินแต	นมก็ติดฟHนติดปากซิ 
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ก็สู�ผ	านมาได�...” เช�นเดียวกับแม�อีกรายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม�ซ่ึงมีประสบการณ�ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้
“...จะโดนเรื่องลูกตัวเหลือง ไม	ยอมให�ลูกกินน้ํา แต	หมอบอกไม	เก่ียวกัน คือ กินนมแม	แล�ว นมแม	มีน้ําอยู	
แล�ว แต	ตายายบอกให�กินนมแม	เสร็จให�กินน้ําตาม แต	เราก็ไม	ทํา ก็อยู	ด�วยกันก็มีปHญหาบ�าง...”  

1.2.4) เกิน 6 เดือน นมแม�ไม�มีประโยชน<แล�ว 
ส�วนใหญ�หลังจากเลี้ยงนมแม�ได2ถึง 6 เดือน ซ่ึงเหมือนเป9นเกณฑ�มาตรฐานท่ีบ�งบอกว�าลูกได2

กินนมแม�อย�างเพียงพอแล2ว แม�หลายรายจึงมักได2รับการกระตุ2นจากคนรอบข2างให2ลูกเลิกนมแม�เพราะคิดว�า
หลังจากนี้สารอาหารในนมแม�จะลดลง อีกท้ังเป9นความยุ�งยากสําหรับแม�ท่ีจะให2นมลูกต�อไป ท้ัง ๆ ท่ีถึงแม2
เด็กจะได2รับสารอาหารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากอาหารเสริมตามวัยแล2ว แต�ก็ยังคงให2นมแม�ต�อได2อีกควบคู�ไปกับ
อาหารเสริมได2 แม�บางรายยังสามารถให2นมลูกต�อไปร�วมกับอาหารประเภทอ่ืน ๆ ไปจนกระท่ังเด็กอายุ 2-3 
ขวบ เพราะยิ่งมีการกระตุ2นไม�ว�าจะจากการดูดจากลูกหรือการปWYมให2ลูกกิน ก็จะทําให2แม�ยังคงมีน้ํานมอยู�
อย�างต�อเนื่องถึงแม2ปริมาณจะไม�มากเหมือนช�วง 6 เดือนแรกก็ตาม ดังเช�นคุณแม�รายหนึ่งท่ีพยายามให2ลูก
กินนมแม�มาได2ถึง 2 ขวบแล2ว โดยคนท่ีบ2านมองว�าเป9นเรื่องท่ีไม�จําเป9นและยากลําบากเปล�าๆ เพราะไม�
เห็นจะมีประโยชน�กับเด็ก โดยเล�าให2ฟWงว�า “...พ่ีให�นมน�องถึง 2 ขวบ จะให�นานกว	านั้นท่ีบ�านก ็ว	าจะให�
อะไรนานขนาดนั้น เด็กมันโตแล�ว...”  

นอกจากนั้น การท่ีลูกกินนมแม�ได2น2อยลงยังมีผลมาจากความเชื่อว�านมผงมีสารอาหาร
ครบถ2วน และผสมสารอาหารท่ีมีประโยชน�มากมาย โดยส�วนหนึ่งเป9นผลจากการโฆษณาท่ีมีให2เห็นอย�าง
แพร�หลาย ซ่ึงจากประสบการณ�ของคุณแม�กลุ�มนี้ ถึงแม2ตนเองจะไม�ค�อยได2รับอิทธิพลจากการโฆษณา
ดังกล�าว และส�วนใหญ�ยังเห็นว�านมแม�ดีมีประโยชน�กว�านมผสมเหล�านั้น แต�ผู2ท่ีช�วยเลี้ยงดูกลับได2รับ
อิทธิพลดังกล�าวมากกว�า ซ่ึงนําไปสู�ความคิดเห็นท่ีแตกต�างกันของท้ังสองฝeาย ความคิดว�า ควรกินนมผสม
ควบคู�ไปกับนมแม�ด2วยเพ่ือให2เด็กได2รับคุณค�าทางสารอาหารเพ่ิมข้ึนจึงเป9นอีกวิธีคิดหนึ่งซ่ึงแม�เหล�านี้ต2อง
เผชิญ เช�นเดียวกับคุณแม�จากเชียงใหม�รายนี้ ท่ีเล�าให2ฟWงถึงความเห็นของคนในบ2านเก่ียวกับการเลี้ยงนม
ผสมในเด็ก ดังนี้ “...คิดว	าเป/นพ	อแม	รุ	นใหม	 แต	ยังมีความคิดว	าต�องเสริมนมผง กดดันเราตลอดเวลาตอน
อยู	เดือน อย	าให�แต	นมแม	นะ ต�องเสริมนมผงด�วย แต	เราก็ไม	ทําตามเพราะกลัวลูกติดนมผงไม	เอานมแม	
เพราะนมผงรสชาติดี...แม	พูดทุกวัน โน�มน�าวใจทุกวัน ก็เกือบเขว แต	ก็ไม	ทําตามนะ ก็คิดว	านมผงแพง...”  

อย�างไรก็ตาม การตัดสินใจให2นมแม�ส�วนหนึ่งมาจากความเชื่อของแต�ละวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข2อง
กับการเลี้ยงดูลูกด2วย ดังเช�นกรณีของแม�ในจังหวัดเชียงใหม�รายหนึ่งซ่ึงมีเชื้อสายไทใหญ� ได2เล�าให2ฟWงถึง
ประสบการณ�ท่ีพ่ีชายของตนเองไม�ได2กินนมแม�เนื่องจากวิธีการทํานาย “...ส	วนพ่ีชายให�นมแม	กินไม	ได� 
เพราะแม	ลองบีบนมแล�วเอามดปล	อยลงไป มดตาย พ่ีชายเลยกินนมไม	ได�...นมแม	ขมหรือเปรี้ยวเนี่ย เด็ก
กินไม	ได� จะร�องไห�...” ในขณะท่ีตนเองได2กินนมแม�ต้ังแต�เกิดเนื่องจากผลการทํานายท่ีแตกต�างกัน และ
ปWจจุบันสามารถเลี้ยงลูกท้ังสองคนด2วยนมแม�ล2วน โดยคนโตเลี้ยงได2ถึง 2 ขวบ 8 เดือน และคนเล็กได2 1 
ขวบกับ 3 เดือน  

การตัดสินใจจะให2นมแม�หรือไม� ยาวนานแค�ไหน จึงข้ึนอยู�กับวิธีคิด ความเชื่อ ของท้ังตัวแม�
เองและของผู2ท่ีจะช�วยเลี้ยงดูด2วย ซ่ึงบางครั้งมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน แต�บางครั้งกลับสวนทางกัน 
จึงเป9นหน2าท่ีของแม�ท่ีจะต2องจัดการกับสถานการณ�ความเชื่อดังกล�าวเพ่ือให2เอ้ือกับการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�
ของตนเอง 

1.2.5 การให�นมแม�ยุ�งยากกว�าการให�นมชง 
ถึงแม2ว�าการให2นมแม�จะดูสะดวกและง�ายสําหรับคนเป9นแม�เพราะไม�ต2องมีการเตรียมการ ไม�

ต2องมีอุปกรณ� ลูกหิวเม่ือไหร�ก็สามารถให2กินได2เลย แต�สําหรับคนรอบข2างโดยเฉพาะคนท่ีมาช�วยเลี้ยงแล2ว 
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ในบางโอกาสกลับมองว�าการให2นมแม�เป9นอุปสรรคกับการจัดการชีวิตในเรื่องอ่ืนๆ เช�น ทําให2เด็กท่ีติดนม
แม�ร2องงอแงหาแต�แม�จนไม�เป9นอันทําอะไรอย�างอ่ืน ซ่ึงเป9นความยุ�งยากของผู2เลี้ยงท่ีจะต2องพยายามแยก
เด็กออก เช�นคุณแม�รายนี้ท่ีเลี้ยงลูกด2วยนมแม�จนลูกอายุได2ถึง 1 ป/ ก็ยังติดกินนมแม�อยู� จนยายเห็นว�าเด็ก
ติดแม�มากเกินไป “..บางทีเขาดูดเล	น ๆ เพลิน ๆ เขา แต	บางทีเราก็อยากไปทํานู	นทํานี่ เขาก็ร�องงอแง 
รําคาญไง ยายเขาอยากให�เลิก อะไรจะแม	นักหนา...” นอกจากนั้น เม่ือคนในครอบครัวอยากออกไปทํา
กิจกรรมนอกบ2าน ในขณะท่ีลูกยังติดกินนมแม� เม่ือจําเป9นต2องให2นมในท่ีสาธารณะก็จะทําให2แม�ต2อง
พยายามปลีกตัวหาท่ีให2นม และต2องเป9นแม�คนเดียวท่ีให2นมได2 หรือเม่ือถึงเวลาแม�ต2องปลีกตัวไปปWYมนมทํา
ให2กิจกรรมบางอย�างติดขัดไม�ต�อเนื่อง และกลับมองว�าการให2นมชงดูจะสะดวกกว�าเม่ือต2องออกนอก
สถานท่ี ดังเช�นคุณแม�รายหนึ่งซ่ึงเป9นพยาบาล และกําลังเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2 6 เดือน แต�สามีเริ่มรู2สึก
ไม�สะดวกเวลาต2องออกไปไหนมาไหนนอกบ2าน “...ตอนแรก ๆ แฟนก็บอกว	าไม	ต�องเลี้ยงหรอกนมแม	
เพราะว	ามันลําบาก ไปไหนมาไหนก็ลําบาก นมชงสะดวกกว	า กว	าจะพูดกันเข�าใจ เพราะตอนแรกๆ เขาก็ 
fight ว	าให�เลิกกินนมแม	ได�แล�ว นมชงก็สะดวก เด็กก็แข็งแรง…” 

1.3 การลงทุนกับเครื่องไม�เครื่องมือในการให�นม 
คุณแม�หลายรายท่ีต2องใช2วิธีปWYมนม ท้ังปWYมนมเพราะลูกไม�ยอมกินนมจากเต2า ปWYมนมเพ่ือเก็บตุนไว2

ให2ลูกกินได2อย�างต�อเนื่อง และปWYมเพ่ือกระตุ2นให2มีน้ํานมอยู�ตลอด ซ่ึงการเป9น “คุณแม	นักปHNม” แบบนี้จําเป9น
อย�างยิ่งท่ีจะต2องมีอุปกรณ�ต�าง ๆ เป9นตัวช�วย ต้ังแต�เครื่องปWYมนมซ่ึงมีท้ังแบบใช2มือบีบ และแบบใช2ไฟฟbา 
แบบเต2าเดียว และแบบคู� ซ่ึงแม�แต�ละคนจะเลือกใช2ตามความเหมาะสมกับความถนัดและความสะดวก
ของตัวเอง และมีราคาต้ังแต�หลักพันจนถึงหลักหม่ืนบาท ซ่ึงคุณแม�กลุ�มนี้มองว�าอุปกรณ�การปWYมและเก็บ
น้ํานมเหล�านี้มีความสําคัญอย�างยิ่งกับความสําเร็จในการให2นมแม� ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีมีอุปกรณ�ในการให2นม
แม�แบบครบชุด และหลายหลายรูปแบบตามสถานการณ�ท่ีต2องใช2 และรู2สึกว�าอุปกรณ�เหล�านี้เป9นส�วนหนึ่งของ
ชีวิตไปแล2ว “...คือชีวิตคนให�นมแม	จะมีอุปกรณ7ท่ีเหมือนเป/นอวัยวะอีกส	วนหนึ่ง...พ่ีออกไปข�างนอกก็จะมีท่ี
ปHNมมือเป/นบีบ ๆ เพราะเผื่อฉุกเฉินท่ีเราต�องปHNมนมแล�วไม	สามารถเอาเครื่องไฟฟZาเราไป ก็จะมีแบบพกอันหนึ่ง
ติดตัวไปด�วย...แล�วกระเป[าน้ําแข็งพ่ีก็จะพกไปด�วย...” สําหรับคนเป9นแม�แล2วส�วนใหญ�มองว�าเป9นการลงทุนท่ี
คุ2มค�า แต�ในสายตาของคนใกล2ชิดบางครั้งมองว�าเป9นการลงทุนท่ีเกินเหตุหรือไม�น�าจะคุ2มค�า เช�น คุณแม�ราย
หนึ่งท่ีระบายความรู2สึกให2ฟWงเม่ือสามีไม�เห็นด2วยกับการซ้ือเครื่องปWYมนมท่ีมีราคาแพง “...อย	างท่ีปHNมนม แฟน
บอกไม	ต�องซ้ือ เค�าบอกว	าค	าใช�จ	ายสูง เค�าบอกว	าถ�ามีนมเยอะก็ว	าไปอย	าง เนี่ยมีแค	ไหน ทําไมต�องซ้ือ...ก็ซ้ือ
เองก็ได�ไม	ง�อ เค�าบอกซ้ือแบบถูก ๆ ไว�ก	อนแล�วลองปHNมดู ถ�ามันได�เยอะค	อยไปซ้ือเครื่องดี ๆ ...” 

นอกจากนั้น ยังมีกระเปiาหรือกระติกสําหรับแช�เย็น ในกรณีต2องปWYมนมนอกสถานท่ีแล2วต2องพก
กลับไปให2ลูกกินในช�วงระยะเวลาสั้น ๆ ถุงสําหรับเก็บน้ํานม และผ2าคลุมให2นม ในขณะท่ีบางรายต2องซ้ือ
ตู2เย็นสําหรับแช�นมเป9นการเฉพาะ อีกท้ังบางรายยังมีค�าใช2จ�ายสําหรับการขนส�งนมในกรณีที่แม�ไม�ได2เลี้ยง
ลูกเองแต�ให2ครอบครัวที่อยู�คนละจังหวัดกันช�วยเลี้ยงดู ซึ่งสิ่งเหล�านี้ล2วนเป9นการลงทุน และไม�ใช�แม�ทุก
รายท่ีจะเข2าถึงสิ่งเหล�านี้ได2เพราะมีข2อจํากัดในเรื่องรายได2 แต�แม�ส�วนใหญ�ก็ยังเชื่อว�าการลงทุนกับสิ่งเหล�านี้
เป9นการลงทุนท่ีคุ2มค�าเพ่ือแลกกับการท่ีลูกได2กินนมแม� และหากเปรียบเทียบกับการเลี้ยงลูกด2วยนมผง
อาจจะมีค�าใช2จ�ายท่ีสูงกว�า และอุปกรณ�บางอย�างสามารถหยิบยืมหรือส�งต�อกันได2 เช�น เครื่องปWYมนม เป9น
ต2น 

1.4 บริบทของการทํางานท่ีไม�เอ้ืออํานวย 
จากประสบการณ�ของแม�ท่ีต2องทํางานไม�ว�าจะในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดเชียงใหม�ก็ตาม สิ่งท่ีเป9น

เง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําให2แม�ทํางานสามารถเลี้ยงลูกได2อย�างต�อเนื่องหรือไม�ท่ีสําคัญส�วนหนึ่งข้ึนอยู�กับบริบท
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ในการทํางานไม�ว�าจะเป9นความเอ้ืออํานวยในแง�สถานท่ีปWYมนม ลักษณะหรือรูปแบบการทํางานของแม� 
ระยะเวลาในการเดินทางระหว�างบ2านกับท่ีทํางาน และความเข2าใจของเจ2านายและเพ่ือนร�วมงาน ท้ังนี้
บริบทของการทํางานได2สร2างเง่ือนไขและทําให2เกิดลักษณะของแม�ท่ีเลี้ยงลูกด2วยนมแม� 2 รูปแบบ คือ 
“คุณแม�นักป&'ม” ซ่ึงเป9นแม�ท่ีใช2วิธีปWYมนมแม�เก็บไว2ให2ลูกกินในยามท่ีต2องไปทํางาน และ “คุณแม�นักป&)น” 
คือ แม�ท่ีให2ลูกดูดนมจากเต2าในช�วงท่ีไม�ใช�เวลางาน โดยไม�ปWYมเก็บไว2ให2ลูกกิน และให2ลูกกินนมผสมใน
ขณะท่ีอยู�กับผู2เลี้ยง จึงจําเป9นต2องรีบจัดการกับภาระงานและออกจากท่ีทํางานให2เร็วท่ีสุดเพ่ือกลับมาให2ลูก
กินนม โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขท่ีเก่ียวข2องกับการทํางาน ดังนี้ 

1.4.1) สถานท่ีป12มนมในท่ีทํางาน 
จากการพูดคุยกับแม�ทํางานท่ีจําเป9นต2องไปปWYมนมในท่ีทํางาน พบว�า มีเพียง 8 ราย เท�านั้น 

ท่ีระบุว�าหน�วยงานท่ีทํางานอยู�มีสถานท่ีสําหรับให2แม�ไปปWYมนมได2 ซ่ึงอาจจะเป9นห2องพยาบาล หรือห2องหรือ
มุมท่ีจัดไว2สําหรับการให2นมโดยเฉพาะ และมีเพียง 2 รายท่ีมีห2องทํางานส�วนตัวท่ีมิดชิดพอจะปWYมนมได2 
ในขณะท่ีแม�รายอ่ืน ๆ จําเป9นท่ีจะต2องหาสถานท่ีพอจะปWYมนมได2เอง ซ่ึงมีต้ังแต�การนั่งปWYมท่ีโตjะทํางานโดย
หาผ2าคลุมให2นมมาคลุมไว2 แต�ก็ต2องอยู�ท�ามกลางสายตาของเพ่ือร�วมงานท้ังชายและหญิง บางรายนั่งปWYมใต2
โตjะทํางาน บางรายต2องพยายามหาห2องเฉพาะท่ีพอจะไปขอปWYมนมได2 เช�น ห2องเก็บเอกสาร ห2องประชุม 
ห2องเจ2านาย และท2ายสุดถ2าไม�มีจริง ๆ ก็จําเป9นต2องปWYมในห2องน้ํา ดังเช�นท่ีคุณแม�รายหนึ่งเล�าให2ฟWงถึง
อุปสรรคในการปWYมนมและการเก็บรักษานมในท่ีทํางานว�า “...โต\ะทํางานไม	มีพาทิชั่น ห�องก็ไม	มี ห�อง
ประชุมก็หายาก ห�องครัวก็ไม	ได� วันแรกก็เข�าห�องน้ําคนพิการ...จะวางของตรงไหน ชักโครกก็สกปรก...
กลั้นใจ พอปHNมเสร็จ แช	ยังไงละเนี่ย เป]ดตู�เย็นมาก็มีแต	อะไรไม	รู�เต็มตู�ไปหมด...” เช�นเดียวกับคุณแม�อีกราย
ท่ีพยายามหาท่ีปWYมนม และยังต2องต�อสู2กับความอายในเพศตรงข2าม โดยเล�าให2ฟWงว�า “...ต�องซุกใต�โต\ะ นั่ง
ลงกับพ้ืนเนี่ยค	ะ ไม	ง้ันต�องเดินไปห�องเก็บแฟZม ขอยืมกุญแจแล�วก็ล\อคประตู ใครจะเอาแฟZมก็เข�ามาเคาะ...
วันดีคืนดีนั่งปHNมอยู	 เจ�าหน�าท่ีผู�ชายมาเช็ดกระจกอยู	ข�างนอก เป]ดแหวกม	าน ตกใจ...”   

หากหาสถานท่ีอ่ืนไม�ได2จริง ๆ ท่ีสุดท2ายซ่ึงเป9นทางออกของแม�เหล�านี้ก็คือ ห2องน้ํา ถึงแม2รู2ท้ัง
รู2ว�าไม�ใช�ท่ีท่ีเหมาะสมในการปWYมนมด2วยเหตุผลเรื่องความสะอาด แต�ในเม่ือไม�สามารถหาท่ีอ่ืนได2จริง ๆ ใน
ท่ีสุดแม�ก็ตัดสินใจต2องทํา ดังเช�น แม�รายนี้ท่ีถึงแม2ตนเองจะทํางานในสายท่ีเก่ียวข2องกับสุขภาพโดยตรง แต�
ด2วยบริบทของสถานท่ีทํางานท่ีไม�เอ้ืออํานวยจึงจําเป9นต2องตัดใจปWYมนมในห2องน้ําอย�างไม�มีทางเลือก “...เขา
ไม	มีห�องพอท่ีจะ support ได� ก็ปHNมในห�องน้ํานะ เราก็รู�ห�องน้ํามันไม	สะอาดเท	าไหร	 เชื้อรงเชื้อโรค แต	มันดี
กว	าเราไม	มีไง รีบปHNมรีบเทรีบเก็บ...” ดังนั้น จึงกลายเป9นภาระและหน2าท่ีของผู2หญิงเองท่ีจะต2องพยายาม
หาสถานท่ีท่ีเหมาะสมของตัวเอง อย�างไรก็ตาม สถานท่ีในการปWYมนม ส�งผลอย�างยิ่งต�ออารมณ�ความรู2สึก
ของแม�ซ่ึงส�งผลต�อปริมาณน้ํานม การใช2สถานท่ีท่ีรู2สึกอึดอัด ไม�สบายเนื้อตัว ต2องเร�งรีบใช2งาน และไม�
สะอาด ทําให2แม�หลายรายรู2สึกท2อใจและอาจตัดสินใจเลิกปWYมนมให2ลูกจนทําให2เลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2ใน
ช�วงเวลาจํากัด ดังเช�น คุณแม�รายนี้ท่ีถึงแม2จะทํางานในสํานักงานโดยไม�ต2องออกไปติดต�อประสานงานนอก
สถานท่ีก็ตาม แต�ก็ไม�มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยต�อการปWYมนมจนเกิดความรู2สึกท2อท่ีจะปWYมนมต�อไป แต�ก็ฮึดสู2
จนกระท่ังเลี้ยงลูกสองคนมาด2วยนมแม�ได2ถึง 2 ขวบ โดยเล�าให2ฟWงถึงความรู2สึกในขณะท่ีต2องปWYมนมในห2อง
เก็บเอกสารว�า “...ปHญหาพอไปทํางานปHNบ มันไม	มีห�องปHNมไง ถ�าต�องไปใช�ห�องเอกสารมันร�อน เหง่ือเต็มตัว 
มันไม	คลีน มันไม	สะอาด......มันทําให�เรารู�สึกว	า พอแล�ว เหนื่อยแล�ว มันร�อน มันอบอ�าว ไปเข�าห�องน้ําคน
อ่ืนไม	ได�ใช� เราก็จะเกรงใจ เราก็จะหายไปเอง...”  

นอกจากสถานท่ีในการปWYมนมแล2ว การเก็บรักษานมก็เป9นสิ่งสําคัญซ่ึงจําเป9นต2องฝากแช�ใน
ตู2เย็นของท่ีทํางาน แต�บางครั้งก็ไม�ใช�ตู2เย็นท่ีเหมาะกับการแช�นมเพราะอาจจะมีแค�ช�องเดียว หรือมีอาหาร
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อย�างอ่ืนแช�อยู�ปะปนกัน ดังเช�นคุณแม�รายนี้ ท่ีมีปWญหากับเรื่องการแช�นมในท่ีทํางานเพราะตู2แช�ไม�
เอ้ืออํานวยและคนท่ีใช2ตู2ร�วมกันไม�เข2าใจ และไม�ได2สนใจเรื่องการแช�นม แต�ก็สามารถเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มา
ได2ถึง 9 เดือน “...มันก็ไม	สะดวกหลายอย	าง ย�ายท่ีทํางานก็ต�องไปปHNมนมในห�องน้ํา ไม	มีตู�เย็น ไม	มีท่ีเก็บ มี
ตู�เย็นก็ไม	ดี บางทีเราก็กลัวว	านมเราจะเสีย...ก็พยายามเอาของเราไว�ลึกท่ีสุด ก็เขียนประกาศบอกไว� เช	น 
แช	น้ํานมเอาไว� กรุณาอย	าเคลื่อนย�าย เด็กทารกก็สําคัญเป/นเยาวชนของชาติ...บางทีคนไม	รู�ก็จะชอบมาเข่ีย
นมเราออกจากช	องฟ̀ซ เราก็จะไปเข่ียกลับ...”  

นอกจากนั้น ในบางกรณียังเป9นการถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากสถานท่ีบางแห�งเป9นท้ังสถานท่ี
ทํางานและให2บริการบุคคลภายนอกในพ้ืนท่ีเดียวกัน ผู2ท่ีข้ึนชื่อว�าเป9นลูกค2าหรือผู2มารับบริการจึงถือว�าเป9น
บุคคลสําคัญ ดังนั้นถึงแม2องค�กรดังกล�าวจะจัดพ้ืนท่ีไว2อํานวยความสะดวกสําหรับลูกค2าหรือผู2มาใช2บริการก็
ตาม แต�กลับไม�อนุญาตให2พนักงานใช2งานในห2องดังกล�าวได2 ซ่ึงถือเป9นการเลือกปฏิบัติ และแสดงให2เห็นว�า
เจ2าของกิจการไม�ได2ให2ความสําคัญกับการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�อย�างแท2จริง แต�ให2ความสําคัญกับการอํานวย
ความสะดวกเพ่ือสร2างความพึงพอใจให2กับผู2มาใช2บริการเป9นหลัก จึงทําให2ละเลยคนในองค�กรตนเอง 
ดังเช�น คุณแม�รายนี้ท่ีเล�าให2ฟWงแบบกล2า ๆ กลัว ๆ ภายหลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ�แล2ว เพราะเกรงจะเกิด
ผลกระทบกับงานของตัวเองเก่ียวกับประเด็นนี้ว�า “...ห�องให�นมในท่ีทํางานไม	ค	อยอนุญาตให�พนักงานใช�
เพราะเป/นห�องไว�สําหรับลูกค�า บางครั้งต�องแอบไปใช�ทําให�อาจเป/นอุปสรรคต	อการปHNมนมให�ลูก อีกท้ัง
กฎระเบียบเยอะ และไม	มีท่ีเก็บทําให�ระยะเวลาการให�นมลูกน�อยลง...” แต�คุณแม�รายนี้ก็ยังสามารถเลี้ยง
ลูกด2วยนมแม�มาได2ถึง 8 เดือน 

1.4.2) ลักษณะการทํางานท่ีไม�เอ้ือกับการป12มนม 
นอกจากไม�มีสถานท่ีเฉพาะสําหรับให2แม�ทํางานได2ปWYมนมในระหว�างทํางานแล2ว ลักษณะหรือ

รูปแบบการทํางานของแม�หลายรายก็ไม�เอ้ือต�อการปWYมนมด2วย ส�วนใหญ�ถ2าเป9นแม�ท่ีทํางานเก่ียวกับเอกสาร 
หรือนั่งทํางานท่ีโตjะอาจจะพอจัดสรรเวลาเพ่ือไปจัดการภารกิจปWYมนมได2 แต�สําหรับแม�หลายรายท่ีทํางาน
ซ่ึงต2องพบปะลูกค2า ประสานงานกับลูกค2าหรือบุคคลภายนอก และแม�ท่ีต2องลงพ้ืนท่ีทํางานนอกสถานท่ีอยู�
เป9นประจํา ในขณะท่ีการปWYมนมก็เป9นสิ่งท่ีต2องทําอย�างสมํ่าเสมอ จึงต2องมีการปรับตัวอย�างมาก บางราย
ต2องปWYมนมในรถในระหว�างการเดินทาง ต2องพกกระเปiาเก็บความเย็น หรือฝากแช�นมตามตู2เย็นของสถานท่ี
ต�าง ๆ ท่ีลงไปทํางาน เช�น โรงแรม บริษัทลูกค2า เป9นต2น ทําให2แม�หลายรายรู2สึกท2อ และคิดจะเลิกให2นม
หลายครั้งเพราะรู2สึกเป9นปWญหาในการบริหารจัดการอย�างมาก ดังตัวอย�างของคุณแม�รายหนึ่งซ่ึงทํางาน
เป9นอาจารย�ในสถาบันการศึกษาซ่ึงต2องสอนหนังสือต�อเนื่อง และภาระงานอ่ืนๆ เช�น ประชุม นิเทศงาน
นักศึกษา แต�ก็พยายามปลีกเวลาเพ่ือปWYมนมให2ลูก ถึงแม2บริบทต�างๆ จะไม�เอ้ืออํานวยเลยตาม โดยเล�าให2ฟWง
ถึงวิธีการจัดการว�า “...นั่งปHNมนมใต�โต\ะอาจารย7 พอลูกศิษย7เดินมาก็จะบอกว	าปHNมนมอยู	...เวลานั่งประชุมได�
เวลาก็คลุมผ�า...ไปบรรยายข�างนอก ไปนิเทศนิสิตฝdกงานก็จะถามเค�าว	าท่ีนี่มีห�องพยาบาลม้ัย มีท่ีสําหรับ
ปHNมนมม้ัย แต	ส	วนใหญ	ไม	มีสถานท่ีปHNมนม ก็จะบอกเค�าว	าจะปHNมนม เค�าก็จะหาสถานท่ีให�...” 

คุณแม�บางรายยังทํางานในลักษณะท่ีไม�ได2ทํางานประจําอยู�ตามสํานักงาน แต�รับงานเป9นครั้ง
คราว รายได2จึงมาจากการทํางานในแต�ละครั้ง หากจําเป9นต2องหยุดงานนานจึงทําให2มีผลต�อรายได2 ซ่ึงเป9น
ความจําเป9นของแม�กลุ�มนี้ท่ีต2องรีบกลับมาทํางานจนทําให2ไม�สามารถให2นมลูกได2นาน ดังเช�นกรณีของคุณ
แม�รายนี้ท่ีให2นมแม�มาได2ประมาณ 8 เดือน ท้ัง ๆ ท่ีตัดสินใจหยุดทํางานเพ่ือกลับมาเลี้ยงลูกด2วยนมแม�
อย�างเต็มท่ีโดยยอมสูญเสียรายได2ถึง 6 เดือนเต็ม แต�ในท่ีสุด ด2วยความจําเป9นทางเศรษฐกิจจึงต2องกลับมา
ทํางาน แต�ด2วยสภาพการทํางานท่ีไม�เอ้ืออํานวยเพราะเป9นงานนอกสถานท่ีจึงจําเป9นต2องหยุดให2นมลูกทันที
หลังจากกลับมาทํางานได2เพียงไม�ก่ีเดือน “...หลังคลอดหยุดงานประมาณ 6 เดือน เพ่ือเลี้ยงลูก งานท่ีทํา
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เป/นงานออกบูท รับเป/นงานงานหนึ่งก็มี 7 วัน 10 วัน...ตอนนั้นรายได�ส	วนใหญ	มาจากสามีเป/นหลัก รายได�
เราเหมือนเอามาเสริม เรายังทํางานหาเงินได�ไม	เต็มท่ีเพราะลูกก็ยังเด็กอยู	 ใจเราก็อยากเลี้ยงลูกด�วยตัวเอง 
ไม	อยากให�ใครเลี้ยง แล�วก็อยากให�เค�ากินนมแม	ไปนาน ๆ แต	บางทีเราก็ไม	มีเวลาต�องมาทํางาน เหมือน
รายรับไม	พอกับรายจ	าย เลยจําเป/นต�องมาทํางาน...เราไปทํางานเราก็ไม	ค	อยได�กินอาหารดี ๆ เท	าไหร	 ไป
ทํางานเครียดก็อาจทําให�น้ํานมไม	ไหล ประมาณ 8 เดือนกว	าน้ํานมก็ไม	ค	อยออก ลูกก็ต�องกินนมผงอย	าง
เดียว เราก็เครียดอยู	นะ...” 

ลักษณะงานท่ีต2องเก่ียวข2องกับงานส�วนอ่ืน ๆ หรือเป9นงานท่ีทําแทนกันไม�ได2 ทําให2แม�มีภาระ
ต2องรับผิดชอบมากข้ึน และไม�สามารถละท้ิงงานไปเพ่ือจัดสรรเวลาสําหรับปWYมนมหรือรีบกลับบ2านไปหาลูก
ได2เพราะจะกระทบงานในส�วนอ่ืน ๆ จนบางรายต2องตัดสินใจเปลี่ยนงานเพ่ือให2เอ้ือกับการปWYมนมของ
ตนเอง ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีเคยเป9นพยาบาลจนคิดว�าเป9นอุปสรรคทําให2ตนเองให2นมลูกคนแรกได2แค� 4 
เดือน เม่ือมีลูกคนต�อมาจึงตัดสินใจลาออกจากงานมาทําในสายงานท่ีเก่ียวกับเอกสารเป9นหลักจนสามารถ
เลี้ยงลูกคนปWจจุบันมาได2เกิน 6 เดือน แล2ว ถึงแม2ลูกจะอยู�ต�างจังหวัดและต2องส�งนมผ�านระบบขนส�งไปให2
ลูกท่ีต�างจังหวัดก็ตาม และเล�าถึงเหตุผลท่ีทําให2ต2องตัดสินใจเปลี่ยนงานให2ฟWงว�า “...ถ�าตอนทํางานท่ีเดิม 
เราออกไปคนนึงมันก็จะขาดคนทํางาน แต	อย	างงานเอกสาร ถ�าขาดเราก็ค�างอยู	ท่ีเรามันก็ยังพอไหว เรายัง
กลับมาทํางานมาเคลียร7งานเราต	อได� ตอนทํางานท่ีเดิมก็กะจะทํา (ปHNมนม) นะ แต	งานเรายุ	ง เรายังปHNมนม
อยู	ต	อไปก็ไม	ไหว เพราะว	างานเก	ามันทํากับคนมันรอไม	ได� แต	ตอนนี้มันเป/นเอกสารมันก็พอได� ลักษณะ
งานมันก็มีผล...” เช�นเดียวกับคุณแม�อีกรายซ่ึงทํางานในแวดวงด2านสุขภาพเช�นกัน คือ เภสัชกร ซ่ึงเป9นงาน
ท่ีต2องทําอย�างต�อเนื่อง ไม�มีใครทําแทนได2 และมีเวลาพักจํากัด จนต2องหยุดให2นมลูกคนแรกต้ังแต�ตอน 8 
เดือน แต�ก็พยายามจัดสรรเวลาและอดทนจนสามารถเลี้ยงลูกคนปWจจุบันมาได2 1 ป/กับ 7 เดือนแล2ว และ
ต้ังใจจะเลี้ยงนมแม�ต�อไปอีก โดยเล�าถึงบริบทการทํางานให2ฟWงว�า “...คนแรกหยุดตอน 8 เดือน ในหลาย
กรณี ช	วงนั้นการพกเครื่องปHNมนมมันยังไม	สะดวกเท	าคนท่ีสอง บางทีไม	สะดวกเลยนะ ก็ต�องหาเวลาออกมา
ปHNมนมให�ลูกกิน บางครั้งเวลาหมดนมยังคัดเต�าอยู	เลยก็ต�องหยุด ไม	ได�แล�ว หมดเวลาแล�ว ปHNมตรงนี้ไม	ได� 
หน�างานก็มา...เอาเวลาท่ีพักมาปHNมนมเราก็ต�องพักให�เท	ากับคนอ่ืน ทําให�ต�องหยุดปHNม...” และอีกวิชาชีพ
หนึ่งซ่ึงมีเวลาทํางานต�อเนื่องเช�นกันนั่นคือ งานสอน ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีเล�าถึงความลําบากในการต2อง
สอนหนังสือต�อเนื่องจนไม�สามารถออกมาปWYมนมได2ว�า “...เรายังสอนอยู	 ไม	ออกมาปHNมนมก็จะเจ็บนม แล�ว
น้ํานมก็จะไหลออกมา ก็ต�องรีบออกมาปHNมๆๆ แต	บางทีด�วยเวลาท่ีสอนอยู	 จะออกมาเลยก็ไม	ได� ก็ต�องรอ
ให�หมดคาบก	อน ก็ค	อนข�างจะมีอุปสรรค...” แต�ก็สามารถเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2ถึง 1 ป/ครึ่ง และปWจจุบัน
ยังคงให2กินนมแม�อยู�เช�นกัน  

ตัวอย�างของงานท่ีค�อนข2างสร2างเง่ือนไขหลายอย�างต�อการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�คือ งานของ
บุคลากรทางการแพทย� ซ่ึงเป9นงานท่ีต2องอาศัยความรับผิดชอบสูงเนื่องจากเก่ียวข2องกับชีวิตของคน 
บางครั้งเป9นงานฉุกเฉิน และไม�ได2มีเวลาทํางานเหมือนงานสํานักงานท่ัวไป ดังนั้น ถึงแม2แม�ในกลุ�มอาชีพนี้
จะรู2ดีถึงคุณประโยชน�อันมหาศาลของนมแม� และสามารถสนับสนุนส�งเสริมให2คําแนะนําแม�คนอ่ืน ๆ ให2
เลี้ยงลูกด2วยนมแม� แต�ด2วยข2อจํากัดของงานเองกลับทําให2เลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2ยากลําบากกว�าอาชีพอ่ืน ๆ 
อีกท้ังความท่ีถูกมองว�าเป9นคนในวงการกลับทําให2พลาดโอกาสท่ีจะได2รับการถ�ายทอดความรู2ใหม� ๆ เพราะ
เห็นว�าแม�เหล�านี้น�าจะเรียนรู2และเข2าถึงสิ่งเหล�านี้ได2อยู�แล2ว จึงเหมือนกลายเป9นกลุ�มเปbาหมายท่ีถูกมองข2าม
ไปโดยปริยาย ซ่ึงนับว�าเป9นอีกวิชาชีพท่ีน�าเห็นใจมาก ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีทํางานในแวดวงสาธารณสุข 
เล�าให2ฟWงถึงประสบการณ�ต้ังแต�ช�วงต้ังท2องแล2วไปฝากครรภ�ท่ีโรงพยาบาลจนกระท่ังคลอดแล2วกลับมา
ทํางานว�า “...ด�วยความเป/น.....(อาชีพในวงการแพทย7และสาธารณสุข)...ตอนฝากท�องพ่ีท่ีเป/นพยาบาลเลย
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ไม	ค	อยใส	ใจเรา เราก็ต�องอาศัยค�นคว�าเอง...ท่ีทํางานก็ไม	มีมุมนมแม	 มุมนมแม	ก็อยู	ท่ีตึกอ่ืน แต	เราทํางาน
อีกตึกนึง เราก็เลยอาศัยเข�าไปปHNมในห�องน้ํา แต	ก็พยายามเซฟเรื่องความสะอาด ตัวปHNมเราก็นึ่งตลอด ใช�
ครั้งเดียวก็เอาไปนึ่ง...” เช�นเดียวกับคุณแม�อีกรายท่ีรู2สึกว�างานในหน2าท่ีไม�ค�อยเอ้ือกับการเลี้ยงลูกด2วยนม
แม�ของตนเองเลย ท้ัง ๆ ท่ีรู2ดีแก�ใจว�านมแม�มีประโยชน�อย�างไร และควรให2มากน2อยแค�ไหน โดยได2บรรยาย
ความรู2สึกในขณะนั้นให2ฟWงว�า “...ถึงแม�หน	วยงาน...(ด�านการแพทย7และสาธารณสุข)...แต	ก็ไม	ได�เป]ดเผยว	า
ตามสบายนะ สถานท่ีก็ไม	มี เค�าไม	มีนโยบายชัดเจน คนนี้ถึงเวลาให�นมลูกเธอไปได� ท่ีเราออกมาได�เพราะ
บ�านพักอยู	ในท่ีทํางาน...ถึงเวลาก็บอกเพ่ือนท่ีทํางาน ขอไปให�นมหน	อยนะ ไม	ใช	ว	าไปเลย เราก็เกรงใจเขา 
หลัง ๆ มา เราก็เริ่มถอย ๆ มา...งานเป/นกะตอนกลางคืนด�วยไง มันก็เริ่มถดถอยละ ไม	ใช	ว	ากลางวันทํางาน
กลางคืนจะได�อยู	กับลูก มันเป/นกะ ไม	มี pattern ก็เริ่มหาย ๆ…งานไม	ค	อยเอ้ือ มีอะไรฉุกเฉินก็ออกมา
ไม	ได�หรอก...ถ�าเทียบกับชาวบ�าน ชาวบ�านพักผ	อนมากกว	าเรา เรานี่ไม	ได�พักผ	อนนะ โน	นใกล�คลอดโน	นถึง
จะได�พัก การกินการอยู	ก็ไม	ดี”  

นอกจากลักษณะของงานแล2ว ช�วงเวลาในการทํางานซ่ึงเชื่อมโยงกับลักษณะการทํางานก็เป9น
เง่ือนไขสําคัญในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�เช�นกัน ไม�ว�าจะเป9นการต2องทํางานในช�วงกลางคืนซ่ึงเป9นช�วงเวลา
ท่ีลูกจะได2อยู�ใกล2ชิด และได2กินนมแม�ก�อนนอน และระหว�างการนอนหลับในช�วงกลางคืน แต�คุณแม�หลาย
รายมีงานท่ีจําเป9นต2องเลิกงานดึกทําให2ไม�สามารถใช2เวลาดังกล�าวร�วมกับลูกได2 ดังเช�น คุณแม�รายนี้ท่ี
ทํางานเป9นพนักงานขายของท่ีร2านซ่ึงจําเป9นต2องรอเวลาร2านปlดในช�วงกลางคืนจึงจะกลับบ2านได2 และต2อง
รีบมาทํางานแต�เช2าเพ่ือเตรียมเปlดร2าน จึงเลี้ยงลูกคนโตด2วยนมแม�ได2ถึง 8 เดือน และคนเล็กได2แค� 6 เดือน 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเวลางานท่ียาวนาน “...ผู�หญิงส	วนใหญ	ท่ีทํางานเลิกดึกไม	สามารถให�นมลูกได�นาน ตัวเอง
ทํางาน 10.00-22.00 น. แต	ต�องมาจัดร�านต้ังแต	 9.00 น...”  

อย�างไรก็ตาม ถึงแม2ไม�ใช�งานในองค�กร แต�เป9นงานอิสระ เช�น ค2าขาย มีกิจการส�วนตัว ก็ไม�ใช�
ว�าจะไม�เป9นอุปสรรคกับการให2นมแม�เลย เพราะไม�มีเวลาแน�นอนตายตัว ต2องทํางานตลอดเวลา โดยเฉพาะ
หากเป9นร2านขายของซ่ึงต2องมีลูกค2าเข2าออกเป9นประจํา และไม�มีคนผลัดเปลี่ยนมาช�วยก็จะยิ่งสร2างความ
ลําบากให2กับแม�ท่ีต2องเลี้ยงลูกตามลําพัง ดังเช�น คุณแม�รายนี้ในจังหวัดเชียงใหม�ท่ีเปlดร2านขายของ ได2เล�า
ให2ฟWงถึงช�วงเวลาท่ีต2องให2นมไปด2วยในขณะท่ีมีลูกค2าเข2าร2านด2วย ทําให2ตัดสินใจให2ลูกกินนมแม�แค� 6 เดือน 
เพราะไม�สามารถจัดการกับสถานการณ�ในร2านได2 “...เราต�องขายของดํารงชีวิตด�วยตนเอง ลูกค�าจะมาซ้ือ
ของต�องเอานมออกจากปากลูกท้ัง ๆ ท่ีลูกยังอ�าปากอยากจะดูดอีก พอไปทําอาหารเสร็จก็ต�องรีบมาปZอน
อีก คิดดูว	าเวลาลูกกําลังกินอร	อย ๆ ดูดจุ\บ ๆ เราก็ดึงปiอก ออกจากปาก ก็เลยฝHงใจมาก...” เช�นเดียวกับ
คุณแม�อีกรายท่ีเจอเหตุการณ�ไม�แตกต�างกัน จนคิดว�าอาจจะเริ่มหันมาทําธุรกิจออนไลน�เพ่ือสร2างรายได2
แทน “...ก็ยอมรับว	าเหนื่อย แต	บางทีลูกค�าเข�าร�านก็ต�องให�ลูกค�ารอหน�าบ�านบ�าง ตะโกนบอกลูกค�าไปเลย 
รอแปiบนึงให�นมลูกอยู	...”  

อย�างไรก็ตาม ถึงแม2ในบางหน�วยงานจะจัดพ้ืนท่ีหรือห2องสําหรับปWYมนมไว2เป9นสวัสดิการของ
องค�กรแต�เป9นท่ีน�าสังเกตว�า มีพนักงานเฉพาะบางกลุ�มเท�านั้นท่ีสามารถปลีกเวลามาเพ่ือปWYมนมได2จริงๆ 
ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีทํางานในองค�กรท่ีเป9นโรงงานการผลิตซ่ึงมีการจัดห2องไว2ให2สําหรับพนักงานมาปWYมนม
ได2 และได2ต้ังข2อสังเกตเก่ียวกับพนักงานท่ีมาใช2บริการว�า “...ใครใช�ก็ได� แต	เราไม	เคยเห็นโอเปอร7เรเตอร7
รายวันไปปHNมนมนะ ท่ีเห็นคือไม	ได�เลี้ยงลูกท่ีนี่ด�วย เอาไปต	างจังหวัด เค�าคงขนย�ายกันลําบาก จะไม	ค	อย
เห็นรายวันปHNมนม จะเห็นแต	เด็กรายเดือน...ซ่ึงจริงๆ แล�วนมก็แพงใช	ม้ัย ถ�าเลี้ยงนมแม	ได�เขาจะยิ่ง
ประหยัด แต	มันไม	ได�ด�วยจังหวะชีวิต...” ท้ังนี้แสดงให2เห็นว�า ถึงแม2บริบทด2านสถานท่ีจะเอ้ืออํานวยต�อการ
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ปWYมนมก็ตาม แต�ถ2าลักษณะงานไม�เอ้ือด2วยแล2ว การจัดพ้ืนท่ีไว2ให2พนักงานก็ไม�ได2ช�วยให2พนักงานสามารถ
เลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2อย�างต้ังใจ 

1.4.3) ระยะทางและการเดินทาง 
ในท่ีนี้มีแม�หลายรายท่ีเลือกเลี้ยงลูกโดยให2ลูกกินนมจากเต2าในขณะท่ีได2อยู�กับลูก และให2ลูก

กินนมจากขวดด2วยนมผสมเม่ือแม�ต2องไปทํางาน และเลือกท่ีจะไม�ปWYมนมให2ลูกเนื่องจากประเมินแล2วเป9น
สถานการณ�ท่ีเป9นไปได2ยาก ระยะเวลาในการเดินทางจากบ2านกับท่ีทํางานจึงมีความสําคัญมากเพราะยิ่ง
กลับถึงบ2านเร็วเท�าไหร�ลูกก็จะมีโอกาสได2กินนมแม�ได2มากข้ึนเท�านั้น ซ่ึงทําได2ในกรณีท่ีสถานท่ีทํางานไม�ห�าง
จากบ2านมากนัก ซ่ึงพบได2น2อยในกรุงเทพฯ ในขณะท่ีในจังหวัดเชียงใหม�พบเห็นรูปแบบการเลี้ยงลูก
ดังกล�าวได2มากกว�า ดังเช�นคุณแม�รายหนึ่งในกรุงเทพฯ ท่ีต2องใช2วิธีให2ลูกกินนมผสมชงจากขวดเม่ือตนเอง
ไปทํางานและให2ลูกกินนมแม�จากเต2าเม่ือได2อยู�กับลูก เนื่องจากไม�สะดวกท่ีจะปWYมนมท่ีทํางาน และคนท่ี
บ2านยืนยันจะเลี้ยงด2วยนมผสม จึงต2องยอมปรับวิธีการเลี้ยงลูกให2สอดคล2องกับข2อจํากัดของตนเอง และ
ยอมให2ลูกกินนมผสมควบคู�กับนมแม�ดีกว�าจะไม�ได2กินนมแม�เลย ซ่ึงคุณแม�รายนี้ก็ยังสามารถเลี้ยงลูกด2วย
นมแม�มาได2ถึง 7 เดือน โดยใช2วิธีรีบกลับจากท่ีทํางานเพ่ือมาให2นมลูกในทุกเย็น โดยคุณแม�เล�าให2ฟWงว�า “...
ตอนเช�าคือต�องเอาลูกเข�าเต�าอย	างเดียว ตอนเย็นเลิกงานก็ต�องรีบกลับบ�านเพราะนมมันคัดมาก 4 
โมงนี่มาแล�ว ไม	บีบท้ิงเพราะเสียดาย แต	ต�องใส	แผ	นพับน้ํานมตลอด มาถึงบ�านต�องให�ลูกกินนมก	อนเลยมัน
เจ็บ...” 

แต�เป9นท่ีน�าสังเกตว�าระยะเวลาการให2นมของแม�ท่ีจําเป9นต2องให2นมแม�ในลักษณะนี้จะสั้นกว�า
แม�ท่ีปWYมนมให2ลูกกินอย�างต�อเนื่อง เนื่องจากการกระตุ2นนมแม�มีน2อยกว�า ดังเช�นคุณแม�รายหนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม�ซ่ึงเป9นพยาบาล ถึงแม2จะมีบ2านพักในบริเวณโรงพยาบาลแต�ก็ไม�สามารถจัดการกับภาระงาน
มากมายเพ่ือกลับมาให2นมลูกท่ีบ2านพักได2อย�างต�อเนื่องจนในท่ีสุดก็สามารถให2นมแม�ได2เพียง 7 เดือน ท้ัง ๆ 
ท่ีในความต้ังใจอยากจะให2ได2มากกว�านั้น “...แรก ๆ ท่ีคลอดใหม	 ๆ กลับไปทํางาน เหมือนกับว	าพอถึงเวลา
คัดนมเราก็แว�บมาบ�านพักนิดนึงให�นม แรก ๆ ก็แว�บได� หลัง ๆ มันยุ	ง มันก็ดีเลย7ไปเรื่อย ๆ นมก็หายไป 
เค�าก็เริ่มไม	อยากกิน พอเลย 6-7 เดือน เค�าก็เริ่มกินนมชง แล�วนมพ่ีก็หาย…” 

นอกจากนั้น ข2อจํากัดในการปWYมนมท่ีทํางาน ทําให2คุณแม�เหล�านี้ต2องเลือกวิธีปWYมนมท้ิงเม่ือเกิด
อาการคัดเต2านมในระหว�างทํางาน แล2วจึงรีบกลับมาให2นมลูกท่ีบ2านทันทีท่ีมีโอกาส ดังเช�นคุณแม�รายนี้ใน
จังหวัดเชียงใหม� ซ่ึงท่ีทํางานไม�มีพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการปWYมนม จึงใช2วิธีปWYมท้ิงในห2องน้ําแทนการปWYมเก็บ 
แล2วให2ลูกดูดเฉพาะเวลาท่ีอยู�ด2วยกัน จนกระท่ังเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2 7 เดือน โดยเล�าให2ฟWงถึงข2อจํากัด
ของท่ีทํางานในการปWYมนมจนต2องเลือกการบีบท้ิงว�า “...บีบตอนกลางวันในห�องน้ํา ปHNมมือนี่แหละ ปHNมใน
ห�องน้ํา ปHNมท้ิงเลย...เราไม	ได�ปHNมให�กิน อันนั้นต�องเน�นความสะอาด แต	ไม	ปHNมในห�องน้ําห�องอ่ืนเขามีให�
ปHNมม้ัย ท่ีทํางานเล็กจะมีห�องให�เราม้ัย ห�องประชุมถ�าเกิดมีคนเข�ามาล	ะ ปHNมใต�โต\ะก็ลําบากนะ...จริงๆ ยังไม	
อยากหยุดให�นมแม	เลยนะ แต	มีความจําเป/น ก็อดทนเอาให�ลูกกินนมแม	ยาวให�พ�น 6 เดือน”  

1.4.4) ถูกมองว�า “เอาเปรียบ” คนอ่ืนในท่ีทํางาน 
การได2รับความเข2าใจและความเห็นอกเห็นใจจากเพ่ือนร�วมงานและผู2 บังคับบัญชามี

ความสําคัญอย�างยิ่งต�อความสําเร็จในการให2นมแม�เพราะแม�หลายรายยอมรับว�าพยายามเลี้ยงลูกได2ถึง
ขนาดนี้เพราะโชคดีท่ีเจ2านายและเพ่ือนร�วมงานเข2าใจถึงแม2จะต2องนั่งปWYมนมท่ีโตjะ บางครั้งมีเสียงดัง หรือ
ต2องเสียเวลาลุกออกจากโตjะทํางานไปปWYมนมท่ีอ่ืนประมาณครั้งละครึ่งชั่วโมง ทําให2มีกําลังใจท่ีจะปWYมนม
ต�อไป แต�ลึก ๆ แล2วแม�บางรายก็ทําไปพร2อมกับความรู2สึกผิดรู2สึกเกรงใจคนอ่ืนและกลัวจะถูกมองว�าเอา
เปรียบเพ่ือนร�วมงานคนอ่ืน ๆ เช�นคุณแม�จากเชียงใหม�รายนี้ท่ีรู2สึกเครียด กดดัน และเกรงใจ เนื่องจาก
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เข2าใจว�าการไปปWYมนมเป9นการเบียดบังเวลาการทํางานขององค�กรไป จึงตัดสินใจปWYมนมเพียงแค� 8 เดือน 
โดยระบายความรู2สึกให2ฟWงว�า “...ก็เครียดเหมือนกันนะ ต�องไปปHNมนมก	อนนะ ก็ต�องท้ิงโต\ะทํางานไปนั่งปHNม 
เหมือนองค7กรเสียเวลาให�เราวันละประมาณชั่วโมง เช�าเย็นท่ีเราไม	ได�ทํางานไปนั่งปHNมนม เราก็เกรงใจคน
อ่ืนเนอะ...” 

ในขณะท่ีบางรายยอมรับว�ามีปฏิกิริยาจากเพ่ือนร�วมงานต�อการใช2เวลางานไปกับการปWYมนม
เหมือนกัน ไม�ว�าจะเป9นการแสดงออกทางสายตา คําพูด หรือมีกระดาษโน2ตวางท่ีโตjะทุกครั้งท่ีต2องลุก
ออกไปปWYมนม ดังเช�นท่ีคุณแม�รายนี้เล�าให2ฟWงถึงความรู2สึกกังวลและเกรงใจท้ังเจ2านายและเพ่ือนร�วมงานท่ี
ต2องปลีกเวลาไปปWYมนมว�า “...เจ�านายเค�าเข�าใจแต	เค�าจะแอบซุบซิบหรือเปล	าไม	รู� ต	อหน�าเค�าก็ไม	ได�อะไร
นะ แต	ก็มีหลายครั้งเหมือนกันท่ีเรากลับมาท่ีโต\ะจะมีโน�ตตลอดว	าให�โทรกลับ ไม	รู�ว	าเค�ารําคาญหรือเปล	า 
แต	ก็มีทุกครั้ง...”  ในขณะท่ีบางรายก็ตัดสินใจท่ีจะไม�ใส�ใจในปฏิกิริยาเหล�านั้นแล2วต้ังหน2าต้ังตาทําหน2าท่ี
ของตัวเองต�อไปอย�างเต็มท่ีท้ังหน2าท่ีของพนักงานและหน2าท่ีของแม� ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีเลี้ยงลูกด2วยนม
แม�มาได2ถึง 1 ป/ “...พอมาทํางานก็ลําบาก บางทีก็ไม	ได�ตามเวลาหรอก บางทีก็ต�องประชุมโน	นนี่ บางทีก็มี
คนค	อนขอด...เขาก็มีแซว มีพูดไม	ดีบ�างไรบ�าง ก็ช	างมัน เราก็คิดว	าคงไปห�ามเขาไม	ได� เราแค	ทํางานเรา
ไม	ให�เสียก็พอ” เช�นเดียวกับคุณแม�จากเชียงใหม�อีกรายหนึ่งซ่ึงกําลังเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2 7 เดือนแล2ว 
ท�ามกลางบรรยากาศท่ีกดดันในท่ีทํางานจนแอบตัดพ2อออกมาว�า “...นี่แหละสาเหตุท่ีเลิกปHNม สายตาไม	
เท	าไหร	 แต	โดนพูดแซวว	า ฟHงจนชินแล�ว (เสียงปHNมนม)...” ในขณะท่ีแม�อีกรายจากเชียงใหม�เช�นกันท่ีต2อง
คอยหลบเลี่ยง และอดทนเพ่ือไม�ให2คนในท่ีทํางานรู2สึกว�าการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ของเธอเป9นอุปสรรคกับ
การทํางาน โดยปกติแม�รายนี้เอาลูกไปฝากเลี้ยงไว2ท่ีศูนย�เด็กใกล2ท่ีทํางานต้ังแต�ลูกอายุได2แค� 2 เดือนเพราะ
ต2องรีบกลับมาทํางานก�อนครบกําหนดลาคลอด ซ่ึงเป9นศูนย�เด็กท่ีเน2นการเลี้ยงลูกด2วยนมแม� ในระหว�างวัน
จึงต2องปลีกเวลาไปให2นมลูกท่ีศูนย�หรือบางครั้งก็พาลูกมาท่ีทํางานแล2วนั่งให2นมท่ีนั่น แต�ก็ต2องมีท้ังคนท่ี
เข2าใจและไม�เข2าใจ จนบางครั้งต2องหลบไปให2นมลูกในห2องน้ําเพ่ือไม�ให2รบกวนคนอ่ืน ซ่ึงคุณแม�รายนี้เล�าให2
เราฟWงถึงความพยายามในเรื่องนี้ว�า “...บางคนก็เข�าใจความเป/นแม	 บางคนเขาไม	เข�าใจ เขาก็บอกไปหาลูก
อะไรหนักหนา...เคยแอบไปปZอนนมในห�องน้ํา ปZอนท่ีอ่ืนก็กลัวมันหก กลัวเขาบอกว	าเหม็น ท้ัง ๆ ท่ีห�องน้ํา
สกปรก แต	ก็ต�องยอมเอาเข�าไปกิน...”  

สถานการณ�เหล�านี้ทําให2แม�รู2สึกกดดัน และไม�สบายใจท่ีต2องอยู�ท�ามกลางบรรยากาศแบบนี้ 
แต�ส�วนใหญ�คนท่ีเข2าใจมากท่ีสุดมักจะเป9นเจ2านายหรือผู2บังคับบัญชา บางรายถึงข้ันยอมให2เข2าไปปWYมนมท่ี
ห2องของเจ2านายได2ก็มี แต�บรรยากาศดังกล�าวทําให2แม�หลายคนตัดสินใจท่ีจะหยุดปWYมนมเพ่ือลดความกดดัน
จากสถานการณ�ดังกล�าว แต�สําหรับรายท่ีต้ังใจจะทําต�อไปก็อาจจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโยกย2ายงานเพ่ือ
ความสบายใจ ดังเช�นคุณแม�จากกรุงเทพฯ รายนี้ตัดสินใจเปลี่ยนงานจนกระท่ังเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2ถึง 
9 เดือน โดยเล�าความรู2สึกท่ีทําให2ตัดสินใจเปลี่ยนงานให2ฟWงว�า “...แต	เขามีจุดเล็ก ๆ ท่ีมองว	าเพราะมีลูก
เลยให�เวลากับงานไม	เต็มท่ี เพราะแต	ก	อนไปแต	เช�า กลับดึก ตีหนึ่งตีสอง แต	พอมีลูกมันทําอย	างนั้นไม	ได� 
เขาก็คงคิด แต	อาจจะไม	พูด ช	วงนั้นก็เลยเปลี่ยนงาน...” 

1.4.5 ช�วงเวลาลาคลอดท่ีไม�เพียงพอ 
ช�วงเวลาในการลาคลอดนับว�ามีคามสําคัญกับแม�ทํางานในปWจจุบันมากเพราะหมายถึง

ช�วงเวลาท่ีจะได2ใช2เวลาอยู�กับลูกและเลี้ยงลูกได2เต็มท่ี อีกท้ังยังเป9นเวลาสําหรับการพักและเตรียมความ
พร2อมของร�างกายหลังจากการคลอดบุตร และยังเป9นช�วงเวลาท่ีแม�จะได2เตรียมความพร2อมท้ังของตนเอง
และคนท่ีจะต2องช�วยเลี้ยงลูกในขณะท่ีจะต2องกลับไปทํางานด2วย ซ่ึงกฎหมายคุ2มครองแรงงานในปWจจุบันให2
ผู2หญิงมีสิทธิลาคลอดได2อย�างมาก 3 เดือน โดยได2รับเงินเดือนจากประกันสังคมครึ่งหนึ่งและจากหน�วยงาน
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อีกครึ่งหนึ่ง แต�จากข2อมูลเชิงประจักษ�พบว�า ยังมีแม�หลายรายท่ีจําเป9นต2องกลับมาทํางานก�อนครบ
กําหนดการลาคลอดจริง ท้ังเนื่องจากความจําเป9นเก่ียวกับงานเนื่องจากไม�มีคนทํางานแทน จนเจ2านาย
เร�งรัดให2รีบกลับไปทํางาน รวมท้ังความรู2สึกกดดันในเรื่องภาระงานท่ียังจัดการไว2ไม�เสร็จสิ้นก�อนท่ีจะลา
คลอดจนทําให2เกิดความกังวล ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีอธิบายถึงสาเหตุท่ีลางานเพียงเดือนกว�าเนื่องจาก
จัดการภาระงานก�อนคลอดไว2ไม�เรียบร2อยว�า “...ตอนนั้นลาคลอดได�เดือนกว	า ๆ ถามว	าลาได�เยอะกว	านั้น
ม้ัย ลาได�เยอะกว	านั้น แต	เราก็ยังห	วงงาน แต	ก็ห	วงลูก ก็เลยต�องรับมาทํางานเพราะก	อนท่ีเราไป วันท่ี
คลอดมันก	อนกําหนด คือ เราทํางานเย็นนี้พอเช�ามาเราก็ปวดท�องคลอดเลย มันคลอดก	อน เราไม	ได�เคลียร7
งานไว�ก็กังวลกับงาน...” ในขณะท่ีคุณแม�รายนี้ในเชียงใหม�ท่ีทํางานด2านสื่อ ซ่ึงได2ลางานหลังคลอดเพียงแค� 
11 วัน แต�จําเป9นต2องกลับมาทํางานเนื่องจากไม�มีใครสามารถทําแทนได2และจะส�งผลกระทบต�องาน
โดยรวม ได2เล�าให2ฟWงถึงความจําเป9นในช�วงนั้นว�า “..แต	ด�วยเป/นคุณแม	วัยทํางาน ยังไม	ได�อยู	เดือน งานก็เข�า
มา นายจ�างก็เร	งให�รีบมาทํางานให�เสร็จโครงการนั่นนี่นะ 11 วัน ต�องออกมาทํางานอ	ะ...ประกันสังคมให�
ลา แต	งาน (ด�านสื่อ) ของเราลาไม	ได�เพราะโครงการต�องออกสด ต�องมีวิทยากรมาเสริมในรายการด�วย 
ต�องทํารายงาน บทความ ทําเทป ให�เจ�าของรายการ แต	ไม	ต�องมาอยู	เต็ม แต	ต�องมาทํางานวันละชั่วโมง...” 

นอกจากนั้น ยังมีแม�บางรายท่ีจําเป9นต2องกลับมาทํางานเนื่องจากการลาคลอดส�งผลกระทบ
ต�อรายได2 ดังเช�นคุณรายนี้ท่ีทํางานในหน�วยงานเอกชนแห�งหนึ่ง ซ่ึงท่ีทํางานจะจ�ายเงินเดือนให2เฉพาะช�วง 
45 วันเท�านั้น หากไม�กลับมาทํางานก็จะกระทบกับรายได2 โดยเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2ถึง 7 เดือน แต�
ปWจจุบันตัดสินใจลาออกมาช�วยกิจการท่ีบ2านแทน โดยเล�าถึงสาเหตุท่ีต2องกลับไปทํางานให2ฟWงว�า “...เค�าลา
คลอดได�สามเดือนก็จริง แต	เค�าจ	ายเงินให�เราแค	เดือนครึ่ง กลับไปทํางานดีกว	าจะได�มีเงิน...” แสดงให2เห็น
ว�า กฎหมายไม�ได2ให2ความคุ2มครองในเรื่องสวัสดิภาพ ความม่ันคง และรายได2ระหว�างการลาคลอดได2จริง
ในทางปฏิบัติ ซ่ึงเป9นสาเหตุให2แม�ต2องกลับมาทํางานเร็วกว�ากําหนดของสิทธิท่ีควรได2รับซ่ึงเชื่อมโยงกับ
โอกาสท่ีจะเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2อย�างเต็มท่ี 

นอกจากนั้น ในแต�ละองค�กรยังมีนโยบายและกําหนดระเบียบท่ีเป9นสวัสดิการในเรื่องการลา
คลอดท่ีแตกต�างกันในกลุ�มพนักงาน ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับประเภทการจ2างงาน ตัวอย�างเช�นคุณแม�รายหนึ่งท่ีถึงแม2
ตนเองจะได2สิทธิลาคลอดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว2ก็ตาม แต�ก็ต้ังคําถามกับกฎเกณฑ�ในการลาคลอดของ
หน�วยงานท่ีแตกต�างกันในหมู�พนักงาน และรู2สึกเห็นใจพนักงานในส�วนอ่ืนๆ ขององค�กรท่ีไม�ได2รับสิทธินั้น 
และเห็นว�าหน�วยงานควรหันมาพิจารณาประเด็นดังกล�าวเพ่ือไม�ให2เกิดการเลือกปฏิบัติในหน�วยงาน โดย
แสดงความคิดเห็นไว2 ดังนี้ “...เชื่อม้ัยว	าท่ีนี่ (ชื่อโรงพยาบาล) มีพนักงานหลายระดับ บางคนให�ลาแค	เดือน
ครึ่งเองซ่ึงมันไม	แฟร7เลย ท้ังท่ีตามกฎหมายมันลาได� 3 เดือน แต	ท่ีนี่ไม	 ไม	เข�าใจว	านี่เป/นสังคมโรงพยาบาล
ซ่ึงส	งเสริมนมแม	 แต	คุณให�พนักงานลางานได�แค	 15 วัน มันมีพนักงานหลายระดับ พนักงานประจํา ลูกจ�าง 
อย	างน�องบางคนลาจบใหม	 ๆ หรือลูกจ�างบางคน มันลาเพ่ิมได� แต	ค	าโบนัสมันจะไม	มี...ในเม่ือเป/น
โรงพยาบาลส	งเสริมนมแม	 แต	คุณทําอย	างนี้เหรอ...”  

1.5 ความเหนื่อยยาก อดหลับอดนอน และเหนื่อยล�าของร�างกาย 
สิ่งท่ีแม�ทํางานท่ีต2องปWYมนมไปด2วยทํางานไปด2วยและเลี้ยงลูกไปด2วยต2องเผชิญอย�างแน�นอนก็คือ

ความรู2สึกเหนื่อยล2าของร�างกาย อีกท้ังการพักผ�อนท่ีน2อยลง เพราะนอกจากจะต2องต่ืนมาดูลูกเล็กกลางดึก
แล2ว บางรายยังต2องต่ืนมาปWYมนม และยังต2องมีภาระรับผิดชอบอ่ืน ๆ ในช�วงกลางวันอีกด2วย โดยเฉพาะใน
รายท่ีมีประสบการณ�ต2องเลี้ยงลูกเพียงลําพังคนเดียวโดยไม�มีคนช�วย อีกท้ังสามีก็มีภาระท่ีต2องทํางานนอก
บ2าน ซ่ึงส�งผลท้ังต�อสภาพร�างกายและจิตใจของแม�หลังคลอดเป9นอย�างมาก ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีระบาย
ความรู2สึกและความยากลําบากในช�วงนั้นให2ฟWงว�า “...เราอยู	กันเอง 3 คน มันมีผลมาก ทําให�เรารู�สึกว	าไม	
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ไหวแล�ว ผ	าคลอดเดือนแรกเป/นแผล...ตอนนั้นแฟนยังไม	ได�ทําบริษัทส	วนตัว ยังเป/นพนักงานอยู	 กลางวัน
ต�องซักผ�าอ�อม แผลก็ปริ มีเลือดซึม เป/นหนองด�วย ก็ร�องไห� เครียด มีผลกับน้ํานม กายและใจพ่ีปkวย กิน
อะไรไม	ได� พอผ	านไป 3-4 เดือน เรียกกลับมาลําบาก กลางคืนก็ไม	ได�นอน กลางวันก็ไม	ได�นอน…” การมี
คนช�วยหรืออย�างน2อยอยู�เป9นเพ่ือนคอยช�วยเหลือเล็ก ๆ น2อย ๆ ต้ังแต�หลังคลอด จึงส�งผลต�อการเลี้ยงลูก
ด2วยนมแม�ด2วยเช�นกัน 

สําหรับคุณแม�ท่ีตัดสินใจใช2วิธีการปWYมนม การมีวินัยกับตัวเองในการต่ืนมาปWYมนมถือเป9นสิ่งสําคัญท่ี
จะรักษาปริมาณน้ํานมของตนเองไว2ให2ลูกกินได2อย�างต�อเนื่อง โดยท่ัวไป แม�ท่ีเคร�งครัดและมีวินัยในการปWYม
นมมากมักกําหนดเวลาปWYมนมของตัวเองอย�างต�อเนื่อง เช�น ทุก 3 ชั่วโมง หรือหลังจากให2นมลูกจากเต2า
แล2วก็จะปWYมนมท่ีเหลือเก็บไว2 เช�นเดียวกับการปWYมนมในท่ีทํางานก็จะต2องทําอย�างสมํ่าเสมอเช�นกัน จึงไม�ใช�
เรื่องแปลกท่ีแม�ทุกคนจะบอกว�าเหนื่อยมาก แต�เป9นความเหน็ดเหนื่อยท่ีแลกมาด2วยความสุข บางรายนอน
หลับไปพร2อมกับเครื่องปWYมนมก็มีจนกระท่ังสามีหรือคนในครอบครัวอ่ืน ๆ บอกว�าให2เลิกปWYมนมให2ลูกกินได2
แล2วและให2ไปกินอย�างอ่ืนเพราะเห็นว�าแม�ทํางานต2องเหน็ดเหนื่อยและยากลําบากมาก แต�แม�ส�วนใหญ�ก็จะ
พยายามให2นมหรือปWYมนมให2ลูกไว2ให2ได2มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได2 ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีลูกอยู�ต�างจังหวัด แต�
ต2องปWYมนมเก็บไว2แล2วหิ้วกลับไปให2ลูกกินทุกเสาร�อาทิตย� จนกระท่ังลูกอายุได2ขวบ 4 เดือนแล2ว สามีจึงรบ
เร2าให2เลิกปWYมนมได2แล2วเพราะเห็นแต�ความลําบาก โดยบอกว�า “...แฟนกลัวสุขภาพไม	ดี บอกว	าพอแล�ว ลูก
โตแล�ว เขาเห็นเราปHNมบางทีก็หลับ แล�วปHNมเสร็จเม่ือไหร	ก็ไม	รู� จนเสียงเครื่องเงียบไปแล�ว เขาต�องปลุกข้ึนไป
นอนได�แล�ว...ต้ังแต	 6 เดือน แล�วก็ตอน 1 ขวบ เขาเห็นเราเหนื่อย แทนท่ีจะได�นอนต�องมานั่งปHNมนม 
สายฟงสายไฟเต็มตัว...” และนอกจากเหนื่อยยากในการปWYมนมแล2ว แม�บางรายยังต2องเหนื่อยยากกับการ
จัดการกับน้ํานมท่ีปWYมแล2วเพ่ือจัดการให2ลูกได2กินนมด2วย โดยเฉพาะกับการเดินทางท่ีต2องพกพานมซ่ึงปWYม
จากท่ีทํางานกลับบ2าน ดังคําบอกเล�าของคุณแม�รายหนึ่งท่ีว�า “...ให�นมแม	มันก็เหนื่อยกว	า เพราะมันไม	ได�
เหมือนสมัยโบราณท่ีผู�หญิงอยู	บ�านเลี้ยงลูกแต	ฉันจะต�องออกนอกบ�าน ปHNมนมหิ้วนมไปมาลําบาก บางคน
อาจจะต�องนั่งรถเมล7 นั่งรถตู�หิ้วไปลําบาก แต	มันก็อยู	ท่ีเรา ถ�าเราอยากให�ลูกมันก็โอเค...” 

สิ่งท่ีเกือบทําให2แม�หลายรายต2องถอดใจเม่ือต2องเลี้ยงลูกด2วยนมแม�อีกอย�างหนึ่งก็คือ การต2อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช2ชีวิตของตัวเอง ไม�ว�าจะเป9นความเคยชินในการได2บริโภคสิ่งต�าง ๆ แม�ทุกราย
ยอมรับว�าหากจะตัดสินใจเลี้ยงลูกด2วยนมแม�แล2ว จําเป9นอย�างยิ่งท่ีแม�จะต2องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค
ของตัวเองเพราะทุกสิ่งท่ีกินเข2าไปล2วนถ�ายทอดถึงลูกผ�านทางนมแม�ได2ท้ังสิ้น สิ่งท่ีแม�เคยชอบกินแต�อาจ
ส�งผลกระทบต�อลูก โดยเฉพาะกาแฟ และน้ําอัดลมซ่ึงแม�หลายรายยอมรับว�าเป9นสิ่งท่ีต2องกินเป9นประจํา
เนื่องจากความเคยชิน นอกจากนั้นยังต2องงดของเผ็ด ของหมัก ของดอง น้ําแข็ง น้ําเย็น อีกด2วย ดังเช�นคุณ
แม�รายนี้ท่ีเล�าความรู2สึกในช�วงนั้นให2ฟWงว�า “...แต	ก	อนกินกlวยเต๋ียวใส	น้ําส�มสายชูเยอะมาก เด๋ียวนี้คุณแม	
เขาก็จะห�าม เธอห�ามกินนะกินไม	ได� ถ�ากินลูกเธอจะท�องเสียเพราะเขาดูดนมเรา เขาจะคอยห�าม...ใจหนึ่ง
เราก็อยากให�ลูกกินนมเรา ใจหนึ่งเราก็อยากกินตามปากเราบ�าง แต	ก็ต�องยอมสละท้ิงตรงนั้นไป...” 

1.6 ความสับสนบนความหลากหลายของข�อมูล 
เนื่องจากปWจจุบันท้ังหญิงต้ังครรภ�และหญิงให2นมบุตรสามารถเสาะแสวงหาข2อมูลต�าง ๆ ท่ี

เก่ียวข2องกับประสบการณ�เหล�านี้ได2ไม�ยาก เพราะปWจจุบันมีสื่อหลากหลายรูปแบบท่ีนําเสนอข2อมูลในเรื่อง
เหล�านี้อย�างกว2างขวางและลึกซ้ึง ซ่ึงจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ�กับแม�ยุคใหม�เหล�านี้ส�วนใหญ�ใช2วิธี
ศึกษาและหาข2อมูลเก่ียวกับการเลี้ยงลูกจากอินเตอร�เน็ต นอกเหนือจากการอ�านหนังสือ เพราะข2อมูลใน
อินเตอร�เน็ตสามารถค2นคว2าได2อย�างรวดเร็ว กว2างขวาง อีกท้ังปWจจุบันยังสามารถเข2าไปสื่อสารในลักษณะ
การถามตอบกับผู2เชี่ยวชาญหรือพูดคุยกับคุณแม�ท่ีมีประสบการณ�แบบเดียวกันได2 ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีใช2 
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google เป9นท่ีพ่ึงด2านข2อมูลเป9นประจําแทนการพูดคุยสอบถามจากคนรอบตัว ด2วยเหตุผลเรื่องความ
สะดวก “...พ่ีกังวลพ่ีก็จะ google แหละ เป/นแม	สมัยใหม	 ไม	มีเวลาดูหนังสือก็เข�า google…ทุกเรื่องอ	ะ พ่ี
ใช�คอมพิวเตอร7ศึกษาหมดเพราะว	าพ่ีไม	มีเวลาจะไปถามใคร...” นอกจากนั้นในช�วงหลังยังมีสื่อสังคม
ออนไลน� เช�น facebook ซ่ึงเป9นอีกแหล�งข2อมูลสําคัญท่ีแม�ยุคใหม�ใช2 เป9นแนวทางในการเลี้ยงลูก 
รวมท้ังเรื่องนมแม�ด2วย อย�างไรตาม ข2อมูลท่ีหลากหลายเหล�านี้มาพร2อมกับความสับสน เพราะมีฐานข2อมูล
หลายแหล�ง บางอย�างสนับสนุนกัน แต�บางอย�างก็ดูเหมือนขัดแย2งกัน จนไม�รู2ว�าจะเลือกเชื่อข2อมูลจากท่ี
ไหนดี แม�ยุคใหม�จึงต2องรู2จักเลือกใช2ข2อมูลท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�ของตนเอง และนอกจากการค2นคว2า
ข2อมูลจากอินเตอร�เน็ตแล2ว การเข2ารับการอบรมท่ีจัดโดยสถาบันท่ีให2ความรู2ในเรื่องท่ีเก่ียวข2องกับการดูแล
ตนเองของผู2หญิงต้ังครรภ�ยังเป9นอีกทางเลือกหนึ่งของแม�ยุคนี้ด2วย  

อย�างไรก็ตาม แม�ยุคใหม�เหล�านี้ยังค2นพบว�า หลายครั้งท่ีทฤษฎีกับการปฏิบัติไม�ได2ไปด2วยกันได2เสมอ
ไป เพราะข2อมูลในหนังสือมักเขียนจากหลักทางวิชาการหรือเขียนโดยผู2เชี่ยวชาญซ่ึงเป9นเพียงหลักการ แต�
เม่ือจําเป9นต2องเอามาใช2กับเด็กซ่ึงแต�ละคนมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�างกัน ท้ังควบคุมได2และควบคุมไม�ได2 
ทําให2ไม�สามารถจัดการกับสถานการณ�ตรงหน2าได2 รวมท้ังเรื่องของการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ด2วย ดังเช�นคุณ
แม�จากกรุงเทพฯ รายนี้ท่ีเล�าให2ฟWงถึงความแตกต�างกันระหว�างสิ่งท่ีตนเองเตรียมตัวไว2กับสิ่งท่ีได2เจอจริงๆ 
หลังจากท่ีมีลูก ดังนี้ “...เราก็แค	อ	านในหนังสือ ในหนังสือเป/นทฤษฎี ก็บอกแค	ว	ากินน้ําเยอะ ๆ พักผ	อน
เยอะ ๆ ให�ลูกดูดแค	นี้ไม	มีไรมาก ซ้ือเครื่องปHNมนม ก็ไม	ได�แนะนําว	าปHNมมือมันไม	ค	อยได�ผล ก็ไม	มีใครมาบอก
...” 

1.7  “ลัทธินมแม�” ความกดดันกับปริมาณน้ํานม 
สิ่งท่ีตามมาจากความพยายามในการให2นมแม�ก็คือ ความคาดหวังกับปริมาณน้ํานม แม�หลายราย

ยอมรับว�ารู2สึกกดดันกับปริมาณน้ํานมของตนเองว�าจะมีเพียงพอให2ลูกกินไปได2อย�างต�อเนื่องหรือไม� 
โดยเฉพาะเม่ือมีการเอาไปเปรียบเทียบกับแม�รายอ่ืน ๆ ท่ีกําลังให2นมแม�เหมือนกัน ซ่ึงปWจจุบันมีการเผยแพร�
กันในโลกโซเซียลมีเดีย ซ่ึงบรรดาเหล�าคุณแม�มักเรียกแม�ท่ีมุ�งม่ันต้ังใจในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�อย�างยิ่ง 
ในเชิงหยอกล2อกันว�าพวก “ลัทธินมแม�” จึงมีการโพสต�ข2อความหรือรูปภาพให2เห็นว�าวันนี้ปWYมนมได2มาก
น2อยแค�ไหน แสดงให2เห็นถึงความภาคภูมิใจในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม� และสามารถปWYมนมได2คราวละมาก ๆ 
ซ่ึงถูกนํามาเป9นตัวเปรียบเทียบกัน ซ่ึงจริง ๆ แล2วคุณแม�เหล�านี้ไม�ได2มีเจตนาท่ีจะนํามาอวดกัน แต�พยายาม
จะสื่อสารว�ายิ่งพยายามมากข้ึนและต้ังใจมากข้ึนก็จะยิ่งประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�  

อย�างไรก็ตาม บริบทดังกล�าวอาจกลับกลายเป9นการเพ่ิมความกดดันให2กับแม�ท่ีให2นมลูกและต้ัง
คําถามกับตัวเองว�าทําไมถึงไม�มีน้ํานมมากเหมือนคนอ่ืน ทําไมถึงทําไม�ได2 เป9นต2น ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีรู2สึก
กดดันเม่ืออดไม�ได2ท่ีจะเอาปริมาณน้ํานมของตัวเองไปเทียบกับคนอ่ืน โดยเล�าความรู2สึกในช�วงนั้นให2ฟWงว�า 
“...กดดันตัวเอง ชอบเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนท่ีปHNมนมได�เยอะ ๆ จะมีน�องคนนึงคลอดพร�อมกัน ของ
เค�า 10 นาทีปHNมเต็ม 2 ขวดเลย 10 กว	า ออนซ7อ	ะ กินก็กินเหมือนกัน เค�า stock นมเป/นพันถุง…” 
เช�นเดียวกับคุณแม�รายนี้ท่ีรู2สึกเสียใจมากท่ีตนเองไม�มีนมให2ลูกได2เยอะเหมือนคนอ่ืน และระบายความรู2สึก
ให2ฟWงว�า “..พ่ีเป/นคนนมน�อย...พ่ีเสียใจนะ อยากมีนมเยอะ พ่ีก็ร�องไห� คือมันไปกดดันตัวเอง เครียดจนทํา
อะไรไม	ถูก...” และยิ่งเม่ือมีการเปรียบเทียบกับเพ่ือนหรือคนใกล2ชิดท่ีติดต�อสื่อสารกันอยู�เป9นประจําแล2ว
กลับยิ่งเป9นความกดดันต�อแม�ท่ีรู2สึกว�าตนเองมีน้ํานมน2อยมากข้ึน ดังเช�นคุณแม�จากเชียงใหม�รายนี้ซ่ึง
พยายามทุกวิถีทางเพ่ือให2ตนเองมีน้ํานมมากข้ึนแต�ก็ไม�ประสบความสําเร็จจึงจําเป9นต2องเลี้ยงลูกด2วยนมแม�
ควบคู�กับนมผสมมาจนกระท่ัง 6 เดือน ได2เล�าความรู2สึกกดดันจากการเปรียบเทียบกับเพ่ือนในช�วงนั้นให2
ฟWงว�า “...กดดันเรื่องอยากให�ลูกกินนมเรามากกว	าแล�วนมหาย คือ อยากให�แต	มันหมด อิจฉาเพ่ือนอยู	 
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เพ่ือนคลอดเองน้ํานมวันสองวันแรกไม	มาเลย ก็เครียด คุยกัน เค�าก็บอกน้ํานมไม	มา ก็ให�กินนี่ๆๆ จนตอนนี้
ล�นสต\อก ล�นไปหมด เยอะมาก จนตอนนี้เขาไม	ได�เสริมเลย เฮ�ยอิจฉา ตอนแรกไม	มา ตอนนี้จนกินไม	ทันอ	ะ
...” 

ท้ังนี้อาจเป9นเพราะการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ท่ีเผยแพร�กันส�วนใหญ�เป9นการให2ข2อมูลเชิงบวก
เพียงมุมเดียวเป9นหลัก ทําให2คุณแม�อีกกลุ�มถูกเบียดบัง และยิ่งรู2สึกผิดและอายท่ีตนเองจะเปlดเผยเรื่องราว
ในอีกมุมหนึ่งออกไป ดังคุณแม�รายนี้ท่ีต้ังข2อสังเกตไว2ว�า “...มันไม	ใช	มาอวดกันว	าลูกฉันกินนมแพงขนาด
ไหน หรือลูกเธอกินยี่ห�ออะไร แต	มันเป/นการคุยอวดกันว	าฉันเก็บนมให�ลูกกินได�ถึง 2 ขวบ...มันเหมือนคน
อ่ืนเค�าทําได� แต	ทําไมเราไม	มี เวลาเราแชร7ประสบการณ7กัน เราจะแชร7ประสบการณ7เชิงบวก เราเก็บได�
เยอะ เราใช�โน	นนี่โอเคมันออก แต	คนมีปHญหา คนกลุ	มนี้จะไม	พูด...” 

1.8 ความเส่ียงในการใช�ยาหรือสมุนไพรในการกระตุ�นน้ํานม 
การให2ความสําคัญกับปริมาณน้ํานมนําไปสู�ความพยายามในการหาวิธีเพ่ิมน้ํานมของตนเองไม�ว�า

จะเป9นการรับประทานอาหารที่มีสรรพคุณในการเพิ่มน้ํานม เช�น ขิง กะเพรา หัวปลี น้ําอุ�น เป9นต2น 
หากยังไม�พอก็พยายามหาตัวช�วย แม�บางรายอาศัยยาท่ีแพทย�แนะนํา เช�น motilium บางรายตัดสินใจ
ทดลองใช2สมุนไพรกระตุ2นน้ํานมท่ีปWจจุบันมีการเผยแพร�และซ้ือขายกันอย�างแพร�หลายผ�านโซเซียลมีเดีย 
เช�น ลูกซัดเพ่ิมน้ํานม ยาประสระน้ํานม และไม2นมนาง เป9นต2น ซึ่งเหตุผลที่แม�เหล�านี้เลือกใช2สมุนไพร
ในการกระตุ2นน้ํานมเนื่องจากคิดว�าน�าจะมีความปลอดภัยท้ังสําหรับตนเองและสําหรับลูก และถือเป9น
การลองเสี่ยงดูดีกว�าปล�อยให2น้ํานมค�อย ๆ น2อยลง หรือส�วนหนึ่งเป9นเพราะความกังวลในปริมาณน้ํานม
ทําให2แม�หลายรายตัดสินใจท่ีจะพ่ึงพาสิ่งเหล�านี้ ซ่ึงแหล�งข2อมูลเก่ียวกับยาหรือสมุนไพรเหล�านี้ท่ีคุณแม�ใช2
กันมากท่ีสุดก็คือ facebook นั่นเอง ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีพร2อมจะลองทุกอย�างท่ีคิดว�าจะช�วยเพ่ิมน้ํานม
ให2ตัวเองได2 ถึงแม2จะได2ผลบ2างไม�ได2ผลบ2างก็ตาม “...มันมียาน้ํานมมาก สั่งใน facebook ค	ะ กินมาช	วงนึง
พร�อมกับ motilium ด�วย สมุนไพร (ชื่อสมุนไพร) ก็เพ่ิมแค	ช	วง 2 เดือน หลังจากนั้นก็ไม	ได�เพ่ิมอีก...ตอนนี้
ก็มีกินบ�าง แต	ไม	ได�กินติดต	อกัน พอรู�สึกลดก็กิน...เคยกิน (ชื่อสมุนไพร) เป/นเม็ดท่ีมีส	วนผสมอบเชย ก็กิน
แล�วไม	เห็นได�ผลเลย...” เช�นเดียวกับคุณแม�อีกรายท่ีกังวลกับปริมาณน้ํานมของตัวเองเช�นกันจึงตัดสินใจ
ลองยาหลากหลายขนานท่ีเห็นว�าเพ่ิมน้ํานมได2ซ่ึงหาข2อมูลและหาซ้ือผ�านทาง facebook เช�นกัน “...ใน 
facebook จะมีเพจยา (ชื่อสมุนไพร) เพ่ิมน้ํานม ก็ซ้ือมากินนะ คือคิดไปเองว	าน้ํานมตัวเองลดน�อยลง พอ
กินก็คิดไปเองว	ามันเพ่ิมข้ึน กินไปหมดเป/นกระปุก ยาอไรเค�าบอกมา ยา (ชื่อยา) กินครั้งละ 5 เม็ด หลาย
อย	างมันมีผลข�างเคียง เช	น ยาบางตัวรักษาทางเดินอาหาร แต	ผลข�างเคียงคือช	วยขับน้ํานม...” ซ่ึงจะเห็น
ได2ว�าแหล�งข2อมูลและแหล�งจําหน�ายผลิตภัณฑ�เหล�านี้ก็คือสื่อสังคมออนไลน�อย�าง facebook ซ่ึงมีการ
นําเสนอท้ังข2อมูลสินค2า ข2อมูลจากผู2ใช2 และมีผู2ใช2ท่ีเข2ามาแสดงความคิดเห็นต�อเนื่อง ซ่ึงสร2างความเชื่อม่ัน 
และแรงจูงใจให2อยากทดลองผลิตภัณฑ�เหล�านั้นมากข้ึน ดังเช�นคุณแม�จากเชียงใหม�รายนี้ท่ีมีความกังวล
เรื่องน้ํานมตนเองถึงแม2ปWจจุบันจะเลี้ยงลูกมาได2ถึง 8 เดือนแล2วก็ตาม โดยได2เล�าถึงช�องทางในการแสวงหา
ข2อมูลดังนี้ “...มีเพจขายยากระตุ�นน้ํานม เคยยอมรับว	าซ้ือมาแล�ว แต	สามีไม	ให�กิน ช	วงก	อนไปทํางาน ก	อน
ไปคลินิกนมแม	 ยังไม	มีนมสต\อกไง ก็เลยว	าต�องซ้ือมากินเพ่ือให�มี ซ้ือมาแล�ว สั่งทางอินเตอร7เน็ตแล�ว แต	
สามีไม	ให�กิน เอาไปขายต	อเขา แต	เขาเอามารีวิวก็บอกน้ํานมเยอะ...” 

1.9 การให�นมแม�ในท่ีสาธารณะ 
ถึงแม2จะเป9นช�วงท่ีจะต2องให2นมแม�แต�แม�ยุคใหม�ส�วนใหญ�ยังคงใช2ชีวิตตามปกติ โดยเฉพาะการพาลูก

ออกไปทํากิจธุระนอกบ2าน ไปเท่ียว หรือไปซ้ือของตามห2างสรรพสินค2า อย�างไรก็ตาม การต2องออกไปให2
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นมแม�ในท่ีสาธารณะทําให2แม�จะต2องเผชิญกับความอายจากสายตาผู2คนโดยเฉพาะผู2ชาย ในขณะท่ีห2องให2
นมแม�ท่ีห2างสรรพสินค2าบางแห�งจัดไว2ให2ก็ยังรู2สึกว�าไม�มีความปลอดภัยเต็มท่ี 

1.9.1) “ความอาย” ในท่ีสาธารณะ 
แม�หลายรายยอมรับว�าในช�วงแรกเวลาพาลูกออกไปในท่ีสาธารณะ เช�น ตามห2างสรรพสินค2า 

แล2วมีความจําเป9นต2องให2นมแม�ยังรู2สึกมีความอาย ถึงแม2เด๋ียวนี้จะมีผ2าคลุมสําหรับให2นมแล2วก็ตาม แต�ก็ยัง
มีความรู2สึกว�ามีคนจ2องมอง เช�นคุณแม�รายนี้ที่เล�าความรู2สึกให2ฟWงว�า “...เวลาเราไปไหนก็จะไม	สะดวก
เหมือนเม่ือก	อน เราก็อายนะเวลาไปท่ีสาธารณะ เช	น ตามห�าง เราก็ไม	กล�าเป]ดให�ลูกกินนมเท	าไหร	...” 
โดยเฉพาะบางรายเห็นว�ายังคงมีผู2ชายที่ไม�มีมารยาทและไม�ให2เกียรติผู2หญิงอยู�บ2าง ดังเช�นคุณแม�จาก
เชียงใหม�รายนี้ท่ีเล�าให2ฟWงว�า “...อย	างบางคนเขาไม	เข�าใจ ลูกเราร�องเราเป]ดนมให�กิน บางคนมองแปลกๆ 
ผู�ชายบางคนก็โรคจิต ดูเรา มันก็อายนะ...” เช�นเดียวกับแม�จากเชียงใหม�อีกรายเช�นกัน ท่ีเล�าให2ฟWงถึง
ปฏิกิริยาของผู2ชายท่ีมองมาขณะท่ีตนเองกําลังให2นมลูก จึงคิดว�าควรจะมีพ้ืนท่ีท่ีเป9นส�วนตัวมากข้ึนเพ่ือให2
แม�ได2ให2นมลูกโดยท่ีไม�ต2องคอยกังวลกับสายตาคนรอบข2าง โดยเฉพาะฝeายชาย “...เป]ดนมให�ลูกกินท่ีไหน
คนก็มอง ตอนแรกก็ไม	ได�คิดอะไร แต	บางทีคนท่ีมองไม	ใช	ผู�หญิง เป/นผู�ชาย เราคิดว	าคนนี้ไม	มีมารยาท เรา
ไม	ได�อายก็มองตอบไป แต	ก็คิดว	าเราให�นมลูก ทําไมต�องมามองเราแบบนั้นด�วย บางทีเค�าจะแอบๆ มอง 
เรารู�สึกว	า ถ�ามันมีโซนนมแม	จริงก็จะดี อย	างห�างสรรพสินค�า จะได�เป/นส	วนตัวข้ึน...”เม่ือต2องเจอกับ
สถานการณ�เหล�านี้ ในท่ีสุดแม�บางคนจึงเลือกท่ีจะกลับไปให2นมในรถส�วนตัวของตัวเองแทน 

อย�างไรก็ตาม สายตาส�วนใหญ�ของคนในพ้ืนท่ีสาธารณะ มักไม�ได2เป9นการมองแม�ท่ีให2นมลูกใน
เชิงตําหนิติเตียน เพียงแต�ยังรู2สึกเคอะเขินท้ังแม�ท่ีให2นมและคนท่ีผ�านมาเห็นเนื่องจากยังไม�เคยชิน แต�ระยะ
หลังแม�เหล�านี้จะค�อย ๆ ปรับตัวจนกลายเป9นความเคยชินท่ีจะต2องให2นมลูกในท่ีสาธารณะ อย�างเช�นคุณ
แม�รายนี้ท่ีปWจจุบันลูกอายุขวบกับ 8 เดือนแล2ว แต�ก็ยังคงกินนมแม�อยู� เล�าให2ฟWงว�ารู2สึกเคยชิน และเห็นว�า
การท่ีลูกได2กินนมสําคัญกว�าจะไปสนใจสายตาคนท่ีจ2องมอง “...กลางร�านอาหาร ลูกนั่งตักลูกมุด กินข�าวไป
ลูกดูดนมไป พ่ีก็ไม	แคร7นะใครจะสน แต	ลูกเราหิวไง พ่ีก็ไม	แคร7สายตาคนอ่ืนว	าจะเป/นไงนะ...” ซ่ึงกว�า
ผู2หญิงจะผ�านสถานการณ�ดังกล�าวมาได2ก็ใช2เวลาพอสมควร 

1.9.2) ความเส่ียงกับการให�นมในท่ีสาธารณะ 
อย�างไรก็ตาม ปWจจุบันตามห2างสรรพสินค2าต�าง ๆ พยายามตอบสนองนโยบายการส�งเสริม

การให2นมแม� โดยบางแห�งได2จัดมุมหรือห2องเฉพาะสําหรับเปลี่ยนผ2าอ2อมและให2นมบุตรเอาไว2ด2วย ซ่ึงมีแม�
บางส�วนได2เคยเข2าไปใช2บริการในพ้ืนท่ีเหล�านี้แล2วรู2สึกดีท่ีห2างสรรพสินค2าเหล�านี้จัดพ้ืนท่ีเฉพาะไว2ให2สําหรับ
ลูกค2า แต�ในขณะเดียวกันก็ยังรู2สึกว�าไม�ค�อยปลอดภัย เนื่องจากบางแห�งไม�มีเจ2าหน2าท่ีรักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) ท่ีเป9นผู2หญิงคอยเฝbาสังเกตการณ� และเป9นพ้ืนท่ีท่ีใครก็สามารถเดินเข2าไปถึงได2 มีแม�บางรายเล�าว�า
เคยกําลังให2นมในห2องท่ีจัดไว2สําหรับให2นมในห2างสรรพสินค2า ซ่ึงเป9นห2องท่ีใช2ร�วมกับห2องเปลี่ยนผ2าอ2อม
สําหรับเด็กโดยใช2เพียงม�านก้ันไว2 และเห็นชัดเจนเลยว�ามีผู2ชายกําลังเดินเข2ามาในบริเวณนั้นซ่ึงเป9นพ้ืนท่ี
ต2องห2ามอย�างยิ่งสําหรับผู2ชาย จึงรู2สึกว�าการให2นมในท่ีสาธารณะหากไม�มีคนใกล2ชิดอยู�ด2วย จะรู2สึกไม�อุ�นใจ
และไม�ปลอดภัยเท�าท่ีควร ดังเช�นคุณแม�ในจังหวัดเชียงใหม�ท่ีเล�าความรู2สึกกลัวในขณะท่ีตนเองกําลังให2นม
ลูกในพ้ืนท่ีท่ีจัดไว2สําหรับให2นมในห2างสรรพสินค2าแห�งหนึ่งให2ฟWงว�า “...ก็ไม	รู�สึกปลอดภัย ระหว	างปHNมนมก็
ได�ยินเสียงผู�ชายเดินคุยโทรศัพท7อยู	เดินเข�ามา เฮ�ย เข�ามาได�ยังไง ไม	มีเจ�าหน�าท่ีดู...เราเห็นเป/นห�องนมแม	 
ผู�ชายไม	ควรเข�ามา เพราะเราก็ไม	รู�ว	าเขาจะเข�ามาทําไม เพราะเราอยู	ข�างในไม	เห็น ได�ยินเสียงเข�ามา เห็น
ผ�าม	านอยู	ว	าเขาเข�ามา รู�สึกไม	ปลอดภัย ถ�าคนเรามีจิตสํานึกห�องนี้ก็ไม	ควรเข�าไป ถ�าสร�างจิตสํานึกตรงนี้ได�
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เนี่ย ไหน ๆ ก็มีห�องนี้บริการแล�ว ก็ควรจัดเจ�าหน�าท่ีดูแลอีกนิด แต	ก็เข�าใจถ�าจ�างคนมาเขาก็คงมีภาระเพ่ิม
...”  

2. บริบทอ่ืน ๆ ท่ีสร�างเง่ือนไขต�อการเล้ียงลูกด�วยนมแม�  

  นอกจากเง่ือนไขต�าง ๆ ดังท่ีกล�าวมาแล2ว ยังมีบริบทอ่ืน ๆ ท่ีส�งผลหรือเชื่อมโยงกับการเลี้ยงลูก
ด2วยนมแม�ของหญิงทํางานอีกด2วย ไม�ว�าจะเป9นการปรับตัวภายในครอบครัว การท่ีแม�บางรายไม�ได2มีโอกาส
เลี้ยงลูกเองหรืออยู�กับลูกได2ตลอดเวลา อีกท้ังการวางรากฐานการเลี้ยงลูกจากโรงพยาบาลท่ีคลอดก็เป9น
จุดเริ่มต2นท่ีสําคัญ นอกจากนั้น แม�ส�วนใหญ�ยังขาดข2อมูลในเชิงประสบการณ�ท่ีจะเรียนรู2ได2จากคนใกล2ชิด
อีกด2วย 

 
2.1 การปรับตัวกับ “ครอบครัวสามี” 
แม�หลายรายยอมรับว�าในช�วงหลังคลอดนอกจากจะมีความกดดันจากภาวะหลังคลอดและ

ต2องเรียนรู2เก่ียวกับการเลี้ยงลูกและลักษณะของลูกน2อยแล2ว ยังต2องพยายามปรับตัวเม่ือต2องอยู�ร�วมกับ
ครอบครัวของสามีอีกด2วย เนื่องจากเพื่อให2มีคนช�วยดูแลและช�วยเลี้ยงลูกเล็ก บางครอบครัวจึงตัดสินใจ 
ที่จะให2แม�หลังคลอดกลับมาพักฟ_`นท่ีครอบครัวของสามีซ่ึงก�อนหน2านี้อาจจะไม�เคยได2อยู�ร�วมกันมาก�อน 
บางรายจึงรู2สึกไม�คุ2นเคย หรือรู2สึกอึดอัดบ2าง ซ่ึงแตกต�างจากแม�ให2นมซ่ึงได2กลับมาอยู�กับครอบครัวของ
ตนเองหรือมีญาติพ่ีน2องในฝeายตนเองเป9นผู2ช�วยเหลือ ดังเช�นคุณแม�รายหนึ่งซ่ึงเล�าความรู2สึกเม่ือต2องอยู�
ร�วมกับแม�สามีซ่ึงตนไม�คุ2นเคยมาก�อน และค�อนข2างเกรงใจ ดังนี้ “...เราไม	เคยอยู	กับเค�า ไม	คุ�นเคย เราไม	
กล�าให�เค�าทํานู	นทํานี่ให� ความคิดเห็นบางทีไม	ตรงกัน...” เช�นเดียวกับคุณแม�อีกรายซ่ึงรู2สึกไม�สะดวกและ
ไม�สบายใจ “...เม่ือก	อนก็จะมีแม	สามีมาช	วยเลี้ยง แต	ก็จะบอก ขอดูเองเถอะ เพราะพ่ีเป/นพวกโลกส	วนตัว
สูงอยู	แล�ว พอมีคนอ่ืนไม	คุ�นเคยมาอยู	ด�วยก็จะรู�สึกไม	สะดวก ไม	สบายใจ...” 

นอกจากนั้นอํานาจในการต�อรองของผู2เป9นแม�ในการท่ีจะกําหนดวิธีการเลี้ยงลูกของตนเองยังมีได2
ค�อนข2างจํากัดเนื่องจากความเกรงใจท่ีมีต�อครอบครัวสามี รวมท้ังอิทธิพลของพ�อหรือแม�สามีในครอบครัว 
ดังท่ีคุณแม�รายหนึ่งเล�าให2ฟWงถึงอิทธิพลของพ�อสามีในครอบครัวว�า “...เลี้ยงได� 8-10 เดือน พ	อสามีก็บอก
มันไม	มีประโยชน7แล�ว ให�เอาบอระเพ็ดมาทาไปเลย...ให�ลูกกินนมแม	นานจะทําให�ลูกฟHนเหยิน ติดนมแม	 
มันโตแล�วไม	ดีหรอก แล�วเค�าก็มีอิทธิพลในบ�าน...” เช�นเดียวกับคุณแม�อีกรายซ่ึงท้ังกดดัน และเกรงใจแม�
สามีจนต2องยอมให2ลูกกินนมผสมควบคู�กับนมแม�ในท่ีสุด เนื่องจาก “...พ่ีพยายามให�นมแม	น�องก็ร�อง...น�อง
หิว น�องร�อง เราก็ยิ่งเครียด แม	สามีก็บอกนมไม	พอหรือเปล	า...แม	ก็บอกให�เค�ากินนมขวดเถอะ เค�ากินไม	
อ่ิมม้ังเลยร�องใหญ	...จนหลัง ๆ เริ่มเสริมนมมากข้ึน จน 6-7 เดือน เค�าก็เลิกกินนมแม	เลย ไม	เอาเลย เอาใส	
บิดหน�าหนี ก็เลยจบ...” ซ่ึงไม�ต�างจากคุณแม�อีกรายท่ีผ�านประสบการณ�มาแบบเดียวกัน โดย “...เครียดๆ 
ตอนนั้นอยู	บ�านแฟน ปูkย	า พอเวลาให�ลูกกินลูกไม	ได�ด่ังใจก็ร�อง เราก็พยายามให�ลูกดูดแหละ แต	ปูkย	าบอก
ปล	อยให�ร�องทําไม จนเด็กติดกินชง เราก็ไม	กล�าขัดเค�าท่ีจะฝrนให�ลูกดูดของเราก	อน สุดท�ายลูกก็ไม	ชอบนม
แม	 ไม	เอานมแม	...คนแรกอยู	บ�านสามีเราอึดอัดไง มันมีภาวะหลังคลอดท่ีเศร�า เครียด...พ	อแม	เค�าก็พูดเวลา
ลูกไม	สบายก็บอกไม	ค	อยได�กินนมแม	 เราก็คิดเหมือนกัน...” ซ่ึงบริบทดังกล�าวค�อนข2างส�งผลต�อความรู2สึก
ของแม�ให2นม เพราะนอกจากจะต2องพยายามปรับตัวกับบทบาทของคุณแม�มือใหม�แล2ว ยังต2องปรับตัวกับ
สมาชิกในครอบครัวของสามีไปพร2อม ๆ กันด2วย ซ่ึงอาจมีบ2างท่ีมีความคิดเห็นแตกต�างกันในเรื่องของการ
เลี้ยงลูกท้ังในแง�ความเชื่อ รูปแบบการเลี้ยงดู เนื่องจากเป9นคนท่ีมีประสบการณ�แตกต�างกัน ในขณะท่ีสามีก็
อยู�ในฐานะคนกลางซ่ึงในบางกรณีก็มีความลําบากใจหากจะเข2าไปช�วยไกล�เกลี่ย ซ่ึงแม�บางรายท่ีมีลูก 2 คน 
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และเคยอยู�ร�วมบ2านกับครอบครัวสามีในท2องแรก และอยู�ร�วมกับครอบครัวตัวเองในท2องท่ีสองได2
เปรียบเทียบให2เห็นว�าการได2อยู�บ2านตนเองหลังคลอดทําให2ตนเองรู2สึกสบายใจและมีความมั่นคงทาง
จิตใจมากกว�า ซ่ึงความรู2สึกเหล�านี้ล2วนส�งผลต�อภาวะจิตใจของแม�และส�งผลต�อปริมาณน้ํานมด2วย 

2.2 การต�องแยกจากลูกและไม�ได�มีโอกาสเล้ียงลูกเอง 
แม�บางรายไม�เพียงแต�ต2องห�างลูกในช�วงกลางวันเพ่ือออกไปทํางานนอกบ2านเท�านั้น แต�ต2องส�งลูก

กลับไปให2ญาติผู2ใหญ�เลี้ยงท่ีจังหวัดอ่ืนอีกด2วย แต�เม่ือแม�ตัดสินใจแล2วว�าจะเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ให2ได2อย�าง
เต็มท่ี จึงต2องพยายามปWYมนมเพ่ือส�งกลับไปให2ลูกกินท่ีต�างจังหวัดทุกสัปดาห� แต�ถ2าในกรณีท่ีไม�ได2อยู�จังหวัด
ท่ีห�างไกลกันมากก็จะใช2วิธีขับรถหรือนั่งรถโดยสารกลับบ2านเพ่ือเอานมไปปbอนให2ลูกและเก็บไว2ให2ลูกกินทุก
สัปดาห� ส�วนรายท่ีอยู�จังหวัดห�างไกลไม�สามารถเดินทางได2ทุกสัปดาห�ก็จะใช2วิธีการขนส�งนมผ�านรถขนส�ง
โดยสารไปให2ลูกท่ีต�างจังหวัดทุกสัปดาห�แทน ซ่ึงบริบทดังกล�าวเป9นอีกเง่ือนไขสําคัญท่ีทําให2แม�หลายราย ไม�
สามารถเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2 เพราะมองเห็นแต�ความยุ�งยากและค�าใช2จ�ายในการขนส�ง อีกท้ัง ไม�แน�ใจใน
คุณภาพของนมท่ีจะส�งกลับไปให2ลูก แต�ในรายท่ีตัดสินใจและมุ�งม่ันว�าจะต2องให2ลูกกินนมแม�ให2ได2ก็ต2อง
ยอมอดทนและพยายามท่ีจะจัดการทุกวิถีทางให2ลูกได2กินนมแม�ให2ได2อย�างเต็มท่ี ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ี
ตนเองทํางานอยู�กรุงเทพฯ แต�ต2องส�งลูกไปให2ครอบครัวเลี้ยงท่ีต�างจังหวัดจึงต2องใช2วิธีปWYมนมแล2วเอาข้ึนรถ
กลับบ2านทุกสุดสัปดาห� ซ่ึงปWจจุบันเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2ถึง 7 เดือนแล2ว โดยให2ฟWงถึงประสบการณ�ในเรื่อง
นี้ว�า “...บ�านอยู	 (ต	างจังหวัด) เอาข้ึนรถตู�ไปทุกอาทิตย7 กลับบ�านทุกอาทิตย7 อันนั้นคือช	วงหลัง 3 เดือน 
ช	วงกลับมาทํางานแล�ว ช	วงก	อนหน�านั้นปHNมเก็บไว�ท่ีบ�านแล�ว มันก็ต�องส	งต	อไปเรื่อย ๆ...” เช�นเดียวกับคุณ
แม�รายนี้ท่ีทํางานเป9นพยาบาลแต�ต2องส�งลูกไปอยู�ต�างจังหวัดจึงตัดสินใจปWYมนมส�งไปให2ลูกเช�นกัน โดยท่ี
ตัวเองไม�สามารถกลับบ2านได2ในทุกสัปดาห�แต�ก็สามารถเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2ถึง 1 ป/  โดยเห็นว�า สิ่งท่ี
ยุ�งยากท่ีสุดในการขนส�งก็คือจะทําอย�างไรให2นมยังคงสดมีคุณภาพและไม�เน�าเสียในระหว�างขนส�งจึงต2อง
พยายามหาวิธีการจัดการเพ่ือรักษาคุณภาพของนมไว2อย�างสุดความสามารถ ดังนี้ “...ส	งนมไปต	างจังหวัด 
ลาคลอดได� 3 เดือน เดือนท่ี 4-5 ก็คือปHNมเอง แล�วก็ส	งรถทัวร7 ต�องหาวิธีแพ\คว	าจะทํายังไง...ก็แพ\ค 3 ชั้น 
แล�วก็เอาน้ําแข็งโปะ ได�แนวคิดจากท่ีทําไอติม น้ําแข็งผสมเกลือ มันจะอยู	ได�นาน เดินทาง 6 ชั่วโมง เราก็
ไม	รู�ว	ารถทัวร7จะดีเลย7หรือเปล	า...ส	งที 2 กระติกใหญ	 คาส	งหลายร�อย แล�วก็นัดให�พ	อมารับ...”   

อย�างไรก็ตาม มีแม�บางรายท่ีไม�ได2เลี้ยงลูกเองเนื่องจากภาระในเรื่องงานทําให2ต2องแยกกันอยู�กับ
ลูก แต�ก็ไม�สามารถปWYมนมให2ลูกกินได2จึงจําเป9นต2องตัดใจเลิกให2ลูกกินนมแม�ไปโดยปริยาย ดังเช�น กรณีของ
คุณแม�จากกรุงเทพฯ รายนี้ท่ีต2องแยกกันอยู�กับสามีเนื่องจากทํางานคนละจังหวัดกันโดยมีครอบครัวสามี
รับหน2าท่ีในการดูแลลูกให2 หลังจากให2ลูกกินนมแม�ได2ถึง 6 เดือนแล2ว จึงจําเป9นต2องให2ลูกหยุดกินนมแม�
ทันทีเนื่องจากความไม�สะดวกของผู2เลี้ยง ถึงแม2ในช�วงวันหยุดจะสามารถรับลูกมาอยู�ด2วยก็ตาม แต�
เนื่องจากลูกได2รับการเลี้ยงดูด2วยนมผสมไปแล2ว เลยจําต2องเลี้ยงแบบนั้นต�อไป โดยเล�าความจําเป9นในช�วง
นั้นให2ฟWงว�า “...ทุกวันพุธจะกลับไป ทุกวันศุกร7แฟนก็จะอุ�มลูกกลับมากรุงเทพฯ ท่ีบ�านเราเอง เสาร7อาทิตย7 
แล�วพอเสร็จวันจันทร7พ	อเค�าจะอุ�มลูกไปส	งย	า แล�วก็ทํางาน ระหว	างวันอยู	กับย	า และมีพ่ีเลี้ยงก็เลี้ยงไป...”   

นอกจากนั้น ยังมีแม�บางรายจําเป9นต2องหยุดให2นมแม�ไปเลยเนื่องจากการปรับเปลี่ยนงาน และ
บริบทของงานไม�เอ้ือกับการให2นม เช�น ต2องย2ายไปทํางานท่ีจังหวัดอ่ืน จนต2องตัดสินใจแยกจากลูก และไม�
พร2อมจะปWYมนมเพ่ือส�งกลับมาให2ลูกกิน จึงต2องยุติการให2นมแม�ลงทันทีท้ัง ๆ ท่ียังมีน้ํานมให2ลูกกินได2
ต�อเนื่องอยู� สถานการณ�ดังกล�าวเป9นสิ่งท่ีแม�จะต2องตัดสินใจเลือกจากไป เพ่ือความม่ันคงในอนาคตของลูก 
ดังเช�นคุณแม�จากเชียงใหม�รายนี้ซ่ึงปWจจุบันมีสถานะเป9นแม�เลี้ยงเด่ียวและจําเป9นต2องย2ายไปทํางานท่ี
กรุงเทพฯ เนื่องจากได2บรรจุเข2ารับราชการโดยไม�สามารถพาลูกไปอยู�ด2วยได2เพราะไม�มีใครช�วยดูแลจึง
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จําเป9นต2องฝากไว2กับตายายท่ีเชียงใหม� จึงจําเป9นต2องหยุดให2นมลูกไปโดยปริยาย และต2องพยายามตัดใจให2
ลูกเลิกนมแม� ซ่ึงเป9นความรู2สึกท่ีสะเทือนใจ รู2สึกผิดต�อลูก และฝWงใจมาจนถึงทุกวันนี้ แต�ต2องตัดสินใจเลือก
งานเพ่ือแลกกับความม่ันคงในชีวิตของลูก โดยระบายความรู2สึกท่ียากจะลืมครั้งนั้นให2ฟWงไว2ว�า “...พอ
หนังสือบรรจุมาก็ตัดสินใจว	าต�องเอาเขาไปเนอสเซอรี่ เพราะต�องไปบรรจุท่ีกรุงเทพฯ ต�องท้ิงเขา ก็หัวเราะ
ท้ังน้ําตา ดีใจท่ีได�บรรจุ แต	ก็เสียใจท่ีต�องจากลูก...นมเราก็ไหล ยิ่งนมไหลใจหนึ่งก็รู�สึกผิด ใจหนึ่งก็คิดว	าวัน
หนึ่งเขาจะเข�าใจว	าเราต�องไปบรรจุ...มันคืออนาคตของลูก...เราแค	ไปทํางานไม	ได�ไปเพ่ือจากเขาไป เราไป
วันนั้น ตัดสินใจบรรจุป`นั้น วันนี้บ�านเราท้ังบ�านได�ใช�สวัสดิการกันหมด...” 

ในขณะท่ีแม�บางรายซ่ึงไม�มีปูeย�าตายายช�วยเลี้ยงลูกท่ีบ2านและไม�สามารถส�งลูกไปอยู�กับญาติท่ี
ต�างจังหวัดได2 ก็จําเป9นต2องนําลูกไปฝากเลี้ยงท่ีสถานรับเลี้ยงเด็กช�วงกลางวันซ่ึงถึงแม2ว�าบางแห�งจะ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�โดยการอนุญาตให2แม�มาให2นมลูกในช�วงกลางวันได2 และสามารถให2แม�นํา
นมสตjอกมาฝากไว2เพ่ือให2เจ2าหน2าท่ีนํามาเลี้ยงลูกแทนการใช2นมผง แต�การเลี้ยงดูเด็กรูปแบบนี้สามารถทํา
ได2เฉพาะในกรณีท่ีแม�ทํางานอยู�ในบริเวณใกล2เคียงกับสถานรับเลี้ยงเด็กเท�านั้น และสถานรับเลี้ยงเด็ก
รูปแบบนี้ก็ไม�ได2มีแพร�หลายมากนัก 

2.3 การวางรากฐานจากโรงพยาบาลท่ีคลอด 
การวางรากฐานในการเลี้ยงดูลูกด2วยนมแม�จากโรงพยาบาลท่ีฝากครรภ�และคลอดบุตรเป9น

จุดเริ่มต2นสําคัญที่จะทําให2แม�มีความพร2อมในเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2อย�างต�อเนื่องหรือไม� ไม�ว�าจะเป9น
การอบรมในระหว�างการฝากครรภ�ในโรงพยาบาล การเตรียมความพร2อมก�อนคลอด และการให2การดูแล
เด็กในช�วงคลอดและพักฟ_`นท่ีโรงพยาบาล 

2.3.1) การเตรียมความพร�อมก�อนคลอดจากโรงพยาบาล 
ปWจจุบันมีโรงพยาบาลท่ีเน2นและส�งเสริมการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�อย�างชัดเจนอยู�หลายแห�ง

โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐท่ีตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกล�าว ซ่ึงมีประโยชน�
อย�างยิ่งสําหรับแม�ท่ีมีความต้ังใจจะเลี้ยงลูกด2วยนมแม�อย�างเต็มท่ี เพราะโรงพยาบาลสามารถทําหน2าท่ีเป9น
ท่ีปรึกษาให2คําแนะนําและช�วยเหลือในการแก2ไขปWญหาต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข2องกับการให2นม โดยโรงพยาบาล
เหล�านี้จะมีคลินิกนมแม�รับผิดชอบดูแลในภารกิจดังกล�าวเป9นการเฉพาะ นอกเหนือจากการดูแลและให2
คําแนะนําเบ้ืองต2นจากพยาบาลท่ีรับผิดชอบในแผนกดังกล�าว อย�างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแม�ท่ีต2องทํางาน
เหล�านี้ไม�ได2เลือกฝากครรภ�ท่ีโรงพยาบาลลักษณะนี้ได2ทุกคนเนื่องจากเหตุผลแตกต�างกันไป เช�น บางราย
เลือกฝากครรภ�และคลอดท่ีโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมเนื่องจากรักษาพยาบาลอยู�เป9นประจําตาม
สิทธิ บางรายเลือกฝากครรภ�ตามความเชี่ยวชาญของแพทย�ท่ีได2รับคําแนะนําต�อ ๆ กันมา บางรายเลือก
ฝากครรภ�กับโรงพยาบาลท่ีใกล2บ2านเพ่ือความสะดวกในการคลอด และคุณแม�ในกรณีศึกษาครั้งนี้ส�วนใหญ�
นิยมเลือกโรงพยาบาลเอกชนด2วยเหตุผลเรื่องความสะดวกท้ังการพบแพทย�และการกําหนดวันในการคลอด 
เป9นต2น  

จากประสบการณ�ของแม�ทํางานเหล�านี้จะเห็นได2ว�า แม�แต�ละรายได2รับการเตรียมความพร2อม
จากโรงพยาบาลเพ่ือให2แม�มีความพร2อมท่ีจะเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ในรูปแบบท่ีแตกต�างกันไป บางรายไม�เคย
เข2ารับการอบรมเลย บางรายได2รับเพียงการอบรมในเรื่องท่ัว ๆ ไป เช�น การเตรียมดูแลครรภ� การเตรียม
ตัวคลอด โดยไม�ได2เฉพาะเจาะจงในเรื่องการให2นมแม� หรือให2ความสําคัญเฉพาะเรื่องความสําคัญของการ
เลี้ยงลูกด2วยนมแม� และท�าในการให2นมเท�านั้น แต�บางรายยังได2รับการเตรียมความพร2อมในเรื่องเต2านม
ด2วย เช�น การตรวจดูความผิดปกติของเต2านมซ่ึงอาจเป9นอุปสรรคต�อการดูดของลูกได2เพ่ือจะได2มีการแก2ไข
เพ่ือปbองกันปWญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว�างการเลี้ยงรูปด2วยนมแม�อันเนื่องมาจากสรีระของแม� ซ่ึงการเตรียม
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ความพร2อมให2แก�แม�ในรูปแบบท่ีแตกต�างกัน จึงส�งผลให2แม�แต�ละรายมีข2อมูลและมีความพร2อมในการเลี้ยงลูก
ด2วยนมแม�ท่ีแตกต�างกันด2วย ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีเล�าถึงการเตรียมความพร2อมโดยแพทย�และพยาบาลท่ีไป
ฝากครรภ�ไว2ว�า “...ตอนไปฝากครรภ7 หมอจะถามว	าอยากเลี้ยงลูกด�วยนมแม	หรือเปล	า ให�ไปปรึกษา
พยาบาลนมแม	 พยาบาลเค�าจะดูหัวนมบอดม้ัย เป/นโรงพยาบาลเอกชน แต	เขาก็บอกไม	ต�องให�ลูกกินนมผง
...” 

2.3.2) รูปแบบการให�การดูแลเด็กในช�วงคลอดและพักฟGHนท่ีโรงพยาบาล 
ถึงแม2ว�าส�วนใหญ�โรงพยาบาลเหล�านี้จะตอบสนองนโยบายการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ก็

ตาม แต�จากประสบการณ�ของแม�แต�ละรายท่ีผ�านการฝากครรภ�และคลอดตามโรงพยาบาลดังกล�าว พบว�า 
โรงพยาบาลแต�ละแห�งต�างมีวิธีการในการดูแลแม�และเด็กหลังคลอดในทางปฏิบัติแตกต�างกันไปโดยเฉพาะ
วิธีการอภิบาลทารก ซ่ึงแม�เห็นว�าความแตกต�างดังกล�าวส�งผลต�อพฤติกรรมการดูดนมของลูก รวมท้ังความ
พร2อมของแม�ในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�เช�นกัน โดยเฉพาะในแม�ท่ีมีลูกมากกว�า 1 คน แต�ฝากครรภ�และ
คลอดในโรงพยาบาลท่ีแตกต�างกันจะเห็นความแตกต�างในเรื่องดังกล�าวได2อย�างชัดเจน เช�น บาง
โรงพยาบาลพยายามปbองกันอาการติดจุกนมของเด็กซ่ึงอาจเป9นอุปสรรคต�อการให2ลูกดูดนมจากแม� โดยการ
ปbอนนมให2เด็กผ�านแก2วเท�านั้น ในขณะท่ีบางโรงพยาบาลปbอนนมเด็กโดยใช2ขวดต้ังแต�แรกเกิดก�อนท่ีเด็กจะ
คุ2นเคยกับการดูดนมแม� เป9นต2น ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีมีลูก 2 คน แต�คลอดในโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต�าง
กัน 2 แห�ง จึงสังเกตเห็นความแตกต�างในการดูแลเด็กแรกเกิดท่ีต�างกัน ท้ัง ๆ ท่ีใช2วิธีการผ�าคลอดท้ัง 2 
ครั้ง และคิดว�ามีผลต�อการให2นมลูกในระยะยาวท่ีแตกต�างกัน ดังนี้ “...คนแรกท่ีคลอดไม	 happy นะ 
คลอดท่ีโรงพยาบาล...(ชื่อ ร.พ. เอกชน)...จําได�ว	าน�องออกมาเค�าก็ให�กินนมชง กินจากขวดเลย แฟนพ่ีเห็น
ตรงตู�เด็กนอน ไม	รู�เก่ียวกันหรือเปล	า ต	างกับคนท่ี 2 คลอดท่ี...(ชื่อ ร.พ. เอกชน)...ออกมานอนรอนอกห�อง 
เค�าเอาน�องมาดูดเลย กระตุ�นทันทีหลังคลอด...” แม�บางรายยังได2มีโอกาสให2ลูกดูดกระตุ2นน้ํานมทันทีท่ีอยู�
ในห2องคลอด หรือนําลูกมาดูดกระตุ2นนมแม�ในระยะเวลาอันสั้นหลังคลอด ในขณะท่ีบางรายต2องรอจนข2าม
วันก็มี ซ่ึงส�วนหนึ่งอาจข้ึนอยู�กับการประเมินความพร2อมของแม�หลังคลอดเนื่องจากแม�แต�ละรายต�างมี
รูปแบบการคลอดแตกต�างกันบางรายคลอดธรรมชาติบางรายเป9นการคลอดโดยการผ�าคลอดซ่ึงฟ_`นตัวช2า
กว�า อีกท้ังการดูแลแม�ต้ังแต�ก�อนคลอดเพ่ือการเตรียมความพร2อมสําหรับการให2นมโดยต�อเนื่องไปจนถึง
การดูแลหลังคลอดก็นับว�ามีความสําคัญเช�นกัน  

อย�างไรก็ตาม แม�หลายรายเชื่อว�าสิ่งเหล�านี้ล2วนส�งผลต�อการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ในระยะยาว
ของตนเพราะเป9นจุดเริ่มต2นของเด็กทุกคนท่ีจะทําความคุ2นเคยกับการดูดนมแม� อีกท้ังโรงพยาบาลบางแห�ง
ยังไม�ส�งเสริมให2มีการเลี้ยงลูกด2วยนมผงหรือไม�มีผลิตภัณฑ�ดังกล�าวให2แม�ในวันกลับบ2านเลยแต�เน2นให2ลูกได2
ดูดกระตุ2นน้ํานมจากแม�อย�างสมํ่าเสมอ แต�บางโรงพยาบาลก็อํานวยความสะดวกโดยการมีผลิตภัณฑ�
ดังกล�าวให2แม�ก�อนกลับไปพักฟ_`นท่ีบ2านด2วย ในขณะท่ีบางโรงพยาบาลมีการให2คําแนะนําในเรื่องของ
อุปกรณ�ช�วยในเรื่องการให2นมและการกระตุ2นน้ํานมโดยใช2เครื่องปWYมนมโดยโรงพยาบาลบางแห�งมีตัวแทน
จําหน�ายมาแนะนําอุปกรณ�ดังกล�าวหรือมีบริการให2เช�าเครื่องปWYมนมด2วย ดังนั้น ถึงแม2แต�ละโรงพยาบาลจะ
สนองนโยบายการส�งเสริมการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�เหมือนกัน แต�ด2วยรูปแบบและวิธีการส�งเสริมท่ีแตกต�าง
กัน อาจส�งผลต�อรูปแบบการเลี้ยงลูกด2วยนมแม� และความพร2อมของแม�และเด็กสําหรับการเลี้ยงลูกด2วยนม
แม�ในลักษณะท่ีแตกต�างกันไปด2วย ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีเชื่อฝWงใจว�าการท่ีลูกตนเองไม�ยอมดูดนมจากเต2าจน
ต2องตัดสินใจปWYมใส�ขวดให2ลูกกินเป9นเพราะเริ่มต2นดูดนมผ�านขวดมาจากโรงพยาบาลต้ังแต�คลอด “...เขาเคย
กินขวดด�วยเวลาท่ีอยู	โรงพยาบาล เขาก็เลยติดขวด เขาไม	เอาเต�า จะติดขวด พ่ีเลยปHNมนมนี่แหละใส	ขวดนมให�
เขากิน จะกินนมจากเต�าบ�างก็ช	วงแรกๆ ท่ีเขาดูด พอเริ่มดูดไม	ทันใจเขาเริ่มรู�ว	าจุกนี้มันออกเร็วกว	า เขาก็จะ
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ชอบแบบจุกขวดนมมากกว	า...” ท้ังนี้เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข2อมูลจากแหล�งข2อมูลต�างๆ ท่ีพูดถึงพฤติกรรม
การติดขวดนมของเด็กด2วย เช�นเดียวกับคุณแม�อีกรายท่ีคลอดในโรงพยาบาลเอกชนและเห็นว�าโรงพยาบาล
แห�งนี้ไม�ได2สนับสนุนการให2นมแม�เท�าท่ีควร เนื่องจากเห็นว�าทางโรงพยาบาลไม�เปlดโอกาสให2ตนเองได2อยู�กับ
ลูกหรือให2ลูกได2กินนมตนเองในช�วงระหว�างท่ีพักฟ_`นอยู�ในโรงพยาบาลได2อย�างเต็มท่ี ซ่ึงแม�รายนี้เลี้ยงลูกด2วย
นมแม�ได2เพียง 6 เดือน โดยแม�รายนี้มีความเห็นว�า “...ยังไง ร.พ.ก็ยังมี concept เอานมผงมาเล้ียงลูกอยู	ดี 
เขาก็ให�ทานนมผง เรียกให�แม	ไปให�ลูกให�พอเข�าใจว	าทําอย	างน้ี แต	กลางคืนก็ไม	คิดจะปลุกหรืออะไร ตอนอยู	 
ร.พ. มาเรียกสาย ๆ ทีนึง เย็น ๆ ทีนึงไม	ให�ดูรบกวนเรามาก ก็แยกลูกเราอยู 	ห�องนู�นอยู	แล�ว ไม	ได�ให�มาเลี้ยงใน
ห�องนี้ด�วย เราก็ไม	เห็นว	าเขาให�กินนมผงเยอะ...”  

นอกจากนั้น โรงพยาบาลเอกชนยังถูกว�าไม�ได2ส�งเสริมนมแม�อย�างจริงจัง และแม�ส�วนหนึ่ง
คาดหวังไว2ว�าแต�ละโรงพยาบาลควรจะมีมาตรฐานในด2านนมแม�ไม�แตกต�างกัน แต�คุณแม�บางรายก็รู2สึก
ผิดหวัง ดังเช�น คุณแม�จากเชียงใหม�รายนี้ท่ีเลี้ยงลูกด2วยนมแม�มาได2 7 เดือน และมีความเห็นเก่ียวกับ
นโยบายในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้ “...สิทธิประกันสังคมไปลงโรงพยาบาล
เอกชน ซ่ึงเอกชนไม	ได�ส	งเสริม แยกลูกออกจากแม	 ไม	ใส	ใจ เสียดายนม...เป/นนโยบายระดับประเทศแต	
ไม	ได�ถูกดึงมาปฏิบัติท้ังหมด...” เช�นเดียวกับแม�รายนี้จากเชียงใหม�เช�นกัน ท่ีเห็นว�าโรงพยาบาลรัฐดูมี
ศักยภาพมากกว�าในแง�การส�งเสริมและช�วยเหลือแม�ในการให2นมลูก “...แม	หลายคนต�องกลับไป
โรงพยาบาลรัฐ ต�องไปเข�าคลินิกหรือไม	ก็อนามัยท่ีมีโครงการเลี้ยงลูกด�วยนม เขาต�องกลับไป...” ในขณะท่ี
แม�บางรายกลับเห็นว�า ทุกอย�างล2วนข้ึนอยู�กับบุคลากรโดยเฉพาะแพทย�ผู2มีอํานาจมากกว�าท่ีจะสนับสนุน
ให2แม�เลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2สําเร็จหรือไม� โดยเล�าประสบการณ�ของตนเองให2ฟWงว�า “...พ่ีก็ไปคลอด
โรงพยาบาลท่ีไม	ค	อยสนับสนุนนมแม	 แต	คุณหมอท่ีทําคลอดเขาสั่งพยาบาลไว�เลยว	าห�ามแจกนมผงกลับ
บ�านเด็ดขาด ข้ึนอยู	กับนโยบายของคุณหมอแต	ละท	าน พยาบาลก็มากระซิบว	าคุณหมอสั่งนะไม	ให�แจก...” 
บทบาทของโรงพยาบาลท่ีไม�เป9นไปตามความคาดหวังของแม�ในแง�การสนับสนุนเรื่องการเลี้ยงลูกด2วยนม
แม�จึงเป9นประเด็นสําคัญท่ีส�งผลต�อการลดทอนความม่ันใจและรู2สึกว�าตนเองไม�ได2รับการเตรียมความพร2อม
อย�างถูกต2องในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ซ่ึงส�งผลต�อความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�อย�างต�อเนื่อง 

นอกจากนั้น ปฏิกิริยาตลอดจนท�าทีของบุคลกรทางการแพทย�ท่ีเก่ียวข2องยังส�งผลต�อ
ความรู2สึกของแม�ในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ด2วย ซ่ึงเป9นไปได2ท้ังในแง�การให2กําลังใจ และในทางกลับกันก็ทํา
ให2ยิ่งกดดัน ดังเช�นคุณแม�รายนี้ท่ีเล�าถึงความรู2สึกเม่ือกลับไปพบแพทย�หลังคลอดซ่ึงมีผลต�อการตัดสินใจให2
นมลูกในช�วงต�อมา ดังนี้ “...ตอนแรกมุ	งม่ันจะให�นมแม	 แต	น�องตัวเหลือง หมอก็ดุอีกเนี่ยความผิดเราลูกตัว
เหลือง ข้ีเทาก็ขับไม	หมด นมก็ไม	มีให�ดูด ก็นั่งร�องไห� พ่ีปZอนนมขวด เวลาลูกร�องก็เอาขวดใส	ปากจนน�อง
อ�วก...โรงพยาบาลบอกว	าเค�าคงกินเยอะไป เลยนอยด7ไปหมด กดดันทุกอย	าง เลยขวดก็ขวด นมชงก็นมชง
...” ตัวอย�างนี้สะท2อนให2เห็นว�า ท�าทีของแพทย�หรือบุคลากรทางการแพทย�อ่ืน ๆ ท่ีได2รับการยอมรับว�า
เป9นผู2เชี่ยวชาญท่ีจะช�วยชี้นําและแก2ไขปWญหาเสมือนเป9นท่ีพ่ึงของแม�มือใหม�ท้ังหลายท่ียังอยู�ในภาวะสับสน 
เคว2งคว2าง ทําตัวไม�ถูก มีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการสร2างความม่ันคงทางจิตใจของแม�ไม�แตกต�างจากคน
ใกล2ชิดในครอบครัว เพราะในช�วงเวลาดังกล�าวคุณแม�ท้ังหลายต�างต2องการหลักยึด เพ่ือสร2างความม่ันใจ 
และม่ันคงในการท่ีจะก2าวต�อไปบนเส2นทางสายน้ํานมแม� 

2.4 การขาดท่ีปรึกษาด�านประสบการณ< 
เป9นท่ีน�าสังเกตว�า แม�ทํางานท่ีเป9นกรณีศึกษาในครั้งนี้ ส�วนใหญ�ได2รับข2อมูลเก่ียวกับการต้ังครรภ�

การคลอดและการให2นมบุตรผ�านทางแหล�งข2อมูลประเภทอินเตอร�เน็ต หนังสือ และสื่อสังคมออนไลน� 
มีเพียงน2อยรายท่ีมีโอกาสได2เรียนรู2สิ่งเหล�านี้ผ�านทางประสบการณ�ของคนใกล2ชิด ยกเว2นบางรายท่ีมีพ่ีหรือ
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น2องต้ังครรภ�ในช�วงเวลาเดียวกัน หรือมีเพ่ือนร�วมงานท่ีเคยมีประสบการณ�หรือกําลังมีประสบการณ�
ดังกล�าวร�วมกัน โดยเฉพาะการได2รับการถ�ายทอดประสบการณ�จากคนในรุ�นแม� ซ่ึงมีจํานวนไม�น2อยท่ีระบุ
ว�าตนเองเป9นลูกท่ีไม�ได2มีโอกาสกินนมแม�อย�างเต็มท่ีเช�นกัน ดังเช�นคุณแม�นักปWYมรายหนึ่งท่ีเล�าให2ฟWงว�า 
“ตอนหาข�อมูลในอินเตอร7เน็ต...นมแม	ก็ดูบ�างแต	ไม	ได�สนใจอะไรมาก...เพราะแม	เราเองก็ไม	เคยมีนมให�ลูก
กิน แม	บอกคลอดมาก็ไม	มีนม ลูกสองคนหมอก็บอกให�นมกระป[องไปเลย ก็โตมาด�วยนมผงท้ังคู	...” 
สะท2อนให2เห็นว�า แม�ทํางานรุ�นนี้ซ่ึงอายุระหว�าง 35-40 ป/ เป9นรุ�นท่ีเกิดจากแม�ในรุ�นท่ีไม�ได2มีโอกาสเลี้ยงลูก
ด2วยนมแม�หรือกินนมแม�ได2น2อย ส�วนใหญ�ได2ไม�เกิน 3 เดือน จึงไม�ได2มีโอกาสได2รับการถ�ายทอด
ประสบการณ�ในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�จากคนใกล2ชิดเท�าท่ีควร อีกท้ังได2รับการส�งเสริมจากคนใกล2ชิดให2
เลี้ยงลูกด2วยนมผงควบคู�กันไปเนื่องจากตนเองก็สามารถเติบโตมาได2โดยไม�ได2กินนมแม�อย�างเต็มท่ี
เหมือนกัน และเห็นว�าไม�ใช�เรื่องเสียงหายถ2าจะไม�ได2เลี้ยงลูกด2วยนมแม� เช�นเดียวกับแม�รายนี้ซ่ึงอายุ 40 ป/ 
และเป9นลูกท่ีไม�ได2กินนมแม�เช�นกัน ได2เล�าให2ฟWงถึงความแตกต�างในการเลี้ยงลูกของคนในรุ�นแม�ไว2ว�า “...
อย	างตอนสมัยแม	เรา หมอไม	ให�กินนมแม	 หมอให�กินนมผง เรากับน�องสาวคนโตต�องกินนมผง แต	คนท่ี 3 ท่ี 
4 มีผู�สูงอายุหรือหมอตําแยมาอยู	ไฟให�ถึงบอกแม	ว	าให�ลูกกินนมแม	...” ดังนั้นอิทธิพลจากคนใกล2ชิดเหล�านี้
จึงมีผลต�อทัศนคติของแม�ทํางานเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด2วยนมแม� และวิธีการเลี้ยงดูของคนใกล2ชิดท่ีมีส�วน
ร�วมในการเลี้ยงดูเด็กร�วมกับแม�ทํางานโดยเฉพาะในช�วงท่ีแม�ต2องกลับไปทํางานอีกด2วย 

2.5 อิทธิพลจากส่ือโฆษณา 
ปWจจุบันนี้คงปฏิเสธได2ยากถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลต�อการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติของคนใน

สังคมไม�เว2นแม2แต�เรื่องการเลี้ยงลูกด2วยนมแม� ถึงแม2ว�าแม�ส�วนใหญ�จะศึกษาค2นคว2าหาข2อมูลด2วยตนเอง 
และค�อนข2างม่ันใจและเชื่อม่ันในคุณประโยชน�ท่ีดีท่ีสุดของนมแม�ท่ีมีต�อลูกก็ตาม แต�เม่ือได2เห็นโฆษณานม
ผสมสูตรต�าง ๆ ท่ีแต�ละบริษัทผู2ผลิตต�างพยายามกระตุ2นความสนใจของแม�โดยการโฆษณาว�านมเหล�านั้นมี
ส�วนผสมของสารอาหารต�าง ๆ มากมายล2นเหลือ และนอกจากจะส�งผลต�อสุขภาพของลูกแล2วยังทําให2เด็ก
มีสติปWญญาดีอีกด2วย ซ่ึงเป9นแรงจูงใจสําคัญท่ีทําให2แม�ซ่ึงเริ่มกังวล สับสน และเหนื่อยยากกับการจัดการ
อุปสรรครอบตัวท่ีมีต�อการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�เริ่มหันมามองและตัดสินใจเลือกนมผสมเป9นทางออกของ
ปWญหาดังกล�าวเพราะเห็นว�าไม�น�าจะเสียหายอะไรหากลูกจะกินนมผสมเพราะมีคุณค�าทางอาหาร
เช�นเดียวกัน ดังเช�นคุณแม�จากเชียงใหม�รายนี้ท่ียอมรับว�าโฆษณาเหล�านี้ทําให2เกิดอาการไขว2เขวไปบ2าง
เหมือนกัน อีกท้ังได2รับการกระตุ2นจากการแจกตัวอย�างผลิตภัณฑ� “...ก็มีเขวนะ บางทีเห็นโฆษณา นมผง
มันโฆษณาเยอะไง ว	ามีวิตามิน โน	นนี่ แต	เราก็คิดว	านมแม	ดีท่ีสุดแล�ว แต	ก็ทําให�เราไขว�เขวเหมือนกัน เวลา
เราอุ�มลูกไปไหน เขาก็จะมีตัวอย	างมาให� จดชื่อท่ีอยู	ไป ส	งอันนี้มาให� มีสารอาหารเยอะก็เขียนไว� บางคนไม	
รู�ว	านมแม	มีสารอาหารเยอะกว	านี้อีก แม	บางคนก็เริ่มเขวแล�ว กลัวนมตัวเองไม	มีสารอาหารครบถ�วน แต	
จริง ๆ นมแม	ครบถ�วนแล�ว...” 

ถึงแม2ว�าในท่ีสุดแล2ว คุณแม�ส�วนใหญ�จะยังคงเชื่อม่ันในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ก็ตาม แต�ผล
จากการโฆษณาชวนเชื่อเหล�านี้กลับมีผลต�อวิธีคิดของผู2คนรอบข2างท่ีมีบทบาทในการช�วยเลี้ยงดูเด็ก ซ่ึงไม�
แตกต�างกับการท่ีโฆษณาเหล�านี้จะมีผลต�อวิธีคิดของแม�เพราะในท่ีสุดแล2วด2วยอํานาจการต�อรองท่ีน2อยกว�า
ในบางครอบครัวก็อาจจําต2องให2ลูกกินนมผสมเหล�านี้แทนนมแม�หรือใช2เป9นนมเสริมจากนมแม�ด2วยเช�นกัน
ดังตัวอย�างคําบอกเล�าของคุณแม�รายนี้เล�าให2ฟWงถึงความเห็นของคนในบ2านเก่ียวกับการเลี้ยงเด็กด2วยนมผสม
ไว2ว�า “...พอสัก 5-6 เดือน เขาก็จะบอกนมแม	มันไม	มีประโยชน7แล�ว หลัง 6 เดือน กลายเป/นน้ําแล�ว...เขาก็
บอกจะกินทําไมนมแม	ไปกินนมผงท่ีมีวิตามงวิตามิน...เขาอาจจะฝHงหัวกับคําโฆษณาด�วย หรือคําบอกเล	า
อะไรหลาย ๆ อย	างตามนมผง...” ซ่ึงแสดงให2เห็นว�าอิทธิพลของสื่อโฆษณานมผงค�อนข2างประสบ
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ความสําเร็จในการจูงใจให2คนในสังคมเชื่อว�านมผงต�าง ๆ มีสารอาหารและมีประโยชน�เทียบเท�านมแม�หรือ
อาจจะมากกว�า 

 
จากข2อมูลเบ้ืองต2นท่ีผ�านมาท้ังหมดจะเห็นได2ว�า แม�ทํางานในยุคนี้ต2องเผชิญกับเง่ือนไขหลาย

ประการท่ีส�งผลต�อรูปแบบและระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด2วยนมแม� ต้ังแต�การเตรียมความพร2อมท้ังก�อน
และระหว�างต้ังครรภ�จากตัวแม�ทํางานเองและการเตรียมความพร2อมผ�านทางโรงพยาบาลท่ีรับฝากครรภ� 
จนกระท่ังหลังคลอดและเริ่มเรียนรู2ท่ีจะปรับตัวกับการเลี้ยงลูกในช�วง 3 เดือนแรก ท่ียังลาคลอดได2 
จนกระท่ังต2องเตรียมความพร2อมเพ่ือกลับไปทํางานและต2องปรับตัวกับบริบทในด2านการทํางาน ซ่ึงในระหว�าง
ช�วงเวลาดังกล�าว ยังมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีแม�ทํางานแต�ละคนต�างต2องหาวิธีการในการจัดการเพื่อให2ตนเอง 
ยังสามารถเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2ต�อเนื่องอย�างเต็มท่ี คําถามต�อมาก็คือ แล2วแม�เหล�านี้จะจัดการอย�างไร
เพ่ือให2ตนเองก2าวข2ามผ�านอุปสรรคเหล�านี้ไปได2 ท้ังนี้โดยต2องผ�านกระบวนการในการต�อรองและปรับตัวกับ
สถานการณ�ต�าง ๆ เพ่ือให2ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ได2อย�างสุดความสามารถ นอกจากนั้น สังคม
จะต2องร�วมกันสนับสนุนอย�างไรเพ่ือให2แม�เหล�านี้สามารถทําตามเปbาหมายดังกล�าวได2 เพราะการเลี้ยงลูก
ด2วยนมแม�คงไม�ใช�แค�ความรับผิดชอบเฉพาะของผู2เป9นแม�เท�านั้น แต�เป9นสิ่งท่ีสังคมต2องรับผิดชอบร�วมกัน
เนื่องจากสังคมมีส�วนสําคัญอย�างยิ่งท้ังบทบาทในแง�ผู2ขัดขวางและผู2สนับสนุนต�อการเลี้ยงลูกด2วยนมแม� อีก
ท้ังการเลี้ยงลูกด2วยนมแม�ยังส�งผลกระทบต�อสังคมในระยะยาวอีกด2วย ซ่ึงรายละเอียดเหล�านี้จะนําเสนอไว2
ในส�วนต�อไป 
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ระหว�างเส
นทางสายนํ้านมแม�: 
การต�อรองและปรับตัวของแม�ทํางานยุคใหม� 

เพ่ือการเล้ียงลูกด"วยนํ้านมตน 
 
 จากข�อมูลท่ีนําเสนอในส�วนที่ผ�านมา จะเห็นได�ว�า คุณแม�ในยุคป#จจุบันจําเป&นอย�างย่ิงท่ีจะต�องรักษาทั้งอัต
ลักษณ- “ความเป�นแม�” ซ่ึงเป&นที่คาดหวังท้ังของสังคมและตัวตนของผู�หญิงเอง เน่ืองจากถูกมองว�าเป&นภาวะตาม
ธรรมชาติท่ีผู�หญิงต�องยอมรับ และอัตลักษณ-ของ “ผู�หญิงยุคใหม�” ท่ีต�องแบกความคาดหวังของครอบครัวและ
สังคมในเชิงเศรษฐกิจไปพร�อม ๆ กัน ซึ่งเป&นท่ีประจักษ-แล�วว�า ผู�หญิงเหล�าน้ีต�องต�อสู�อย�างมากมายแค�ไหนเพื่อให�
ตนเองสามารถดํารงบทบาทท้ังสองส�วนให�ได�อย�างสมดุลและสุดความสามารถ ซึ่ง “การเล้ียงลูกด�วยนมแม�” ได�
กลายเป&นสัญลักษณ-ที่สําคัญอย�างย่ิงของการเป&นแม�ไปแล�วอย�างหลีกเล่ียงไม�ได� ในส�วนน้ีจึงเป&นส�วนของการตอบ
คําถามที่ว�า เมื่อผู�หญิงเหล�าน้ีต�องเผชิญอุปสรรคต�าง ๆ มากมาย แล�วพวกเธอต�องจัดการอย�างไรเพื่อให�ก�าวข�าม
ผ�านส่ิงเหล�าน้ันมาได� ซึ่งประสบการณ-เหล�าน้ีได�กลายเป&นบทเรียนสําคัญทั้งต�อตัวผู�หญิงเอง และยังมีคุณค�าในเชิง
องค-ความรู�สําคัญท่ีจะช�วยให�ผู�หญิงที่จะก�าวเข�ามาสู�วงจรดังกล�าวได�เรียนรู�และนําไปปรับใช�กับชีวิตของตนเองได�
อีกด�วย 
 

1. การต�อรองและปรับตัวของแม�ทํางาน 
กระบวนการต�อรองและการปรับตัวของคนเป&นแม�เกิดข้ึนพร�อม ๆ กัน เน่ืองจากในขณะท่ีแม�ต�องต�อรอง

กับบริบทรอบด�านแม�เองก็ต�องพยายามปรับตัวไปด�วย นอกจากน้ัน ยังไม�ใช�การปรับตัวของแม�แต�เพียงฝ;ายเดียว 
แต�ความพยายามในการต�อรองของแม�ยังทําให�ผู�คนรอบข�างจําเป&นต�องมีการปรับตัวไปพร�อม ๆ กัน รวมท้ังลูกน�อย
ก็ต�องปรับตัวไปพร�อมกับแม�ด�วยเช�นกัน ซ่ึงการต�อรองและปรับตัวดังกล�าวเกิดข้ึนทั้งในบริบทหรือพื้นที่ส�วนตัว 
(private sphere) ของผู�หญิง อันได�แก� ครอบครัว และในพื้นที่สาธารณะ (public sphere) ซึ่งก็คือสังคมภายนอก
บ�าน โดยเฉพาะท่ีทํางานของแม� โดยแต�ละพื้นท่ีแม�อาจจะมีอํานาจและวิธีการในการต�อรองได�แตกต�างกัน ทั้งน้ี
ข้ึนอยู�กับฐานของทรัพยากรท่ีแม�แต�ละรายมีอยู�ซึ่งจะนําไปสู�ทางเลือกในการจัดการสถานการณ-ของแม� โดยแม�
ทํางานในกรณีศึกษาครั้งน้ี ได�มีวิธีการต�อรองและปรับตัวในพื้นท่ีต�าง ๆ ดังน้ี 

1.1 การต�อรองและปรับตัวของแม�ในพ้ืนที่ส�วนตัว (private sphere)  
จากข�อมูลท่ีผ�านมาในเรื่องของข�อจํากัดในการเล้ียงลูกด�วยนมแม� จะเห็นได�ว�า การปรับตัวของแม�กับ

บริบทภายในครอบครัวเป&นจุดเริ่มต�นท่ีสําคัญอย�างย่ิงในการเล้ียงลูกด�วยนมแม� เพราะก�อนที่แม�จะต�องกลับไป
ทํางานการเตรียมความพร�อมร�วมกับคนในครอบครัวจะเช่ือมโยงไปสู�ความสําเร็จในการเล้ียงลูกด�วยนมแม�หลังจาก
แม�ต�องกลับไปทํางานด�วย ท้ังน้ีข�อจํากัดต�าง ๆ ท่ีแม�ต�องเจอมีท้ังเร่ืองทัศนคติท่ีแตกต�างกันในการเล้ียงดูลูกของคน
ในครอบครัว ซ่ึงความสามารถในการต�อรองและปรับตัวของแม�อาจจะแตกต�างกันไปข้ึนอยู�กับสถานภาพของตัวแม�
ในครอบครัวด�วย เช�น เมื่ออยู�ในครอบครัวเดิมของตนเองกับเม่ืออยู�ในครอบครัวของสามี ในขณะที่แม�บางรายก็
จําเป&นต�องรับภาระดูแลลูกไปพร�อมกับการดูแลงานในบ�านเน่ืองจากไม�มีผู�ช�วยและต�องเล้ียงลูกตามลําพัง เป&นต�น 
นอกจากน้ัน คงปฏิเสธไม�ได�ว�าการจัดการกับวิธีคิด และความต�องการของตนเองของแม�ก็เป&นอีกส่ิงหน่ึงที่เป&น
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เสมือนการต�อรองกับตนเองว�าจะสามารถอดทนและเรียนรู�เพื่อให�สามารถก�าวข�ามผ�านอุปสรรคต�าง ๆ ไปได�มาก
น�อยเพียงใด ดังน้ัน การต�อรองและปรับตัวในที่น้ีจึงเกิดข้ึนทั้งกับคนในครอบครัว ซ่ึงรวมทั้งตัวเด็กเอง และการ
ต�อรองกับตัวตนของแม�เอง ซึ่งคนเป&นแม�ต�างอาศัยวิธีการที่หลากหลายในการจัดการกับเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีส�งผลต�อ
การให�นมแม�ของตนเอง ดังน้ี 

1) การให
พ�อแม�หรือผู
ช�วยเล้ียงดูมีส�วนร�วมต้ังแต�การเตรียมความพร
อม 
ข�อจํากัดอย�างหน่ึงในการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ในครอบครัวที่สําคัญ คือ ทัศนคติที่แตกต�างกันในการ

เล้ียงดูเด็ก เน่ืองจากผู�ช�วยเล้ียงดูที่บ�านซึ่งมักเป&นปู;ย�าตายายมีประสบการณ-ในการเล้ียงดูเด็กมาในรูปแบบหน่ึง ซึ่ง
อยู�ในช�วงเวลาและบริบทท่ีมีความแตกต�างกัน และส�วนใหญ�เป&นวิธีการเล้ียงดูที่ถ�ายทอดกันมาตามประสบการณ- 
และเป&นประสบการณ-ที่ผ�านการลองผิดลองถูกด�วยตนเองมาแล�ว และเช่ือว�าสามารถเล้ียงดูลูกในรุ�นท่ีมาเป&นพ�อแม�
ได�ประสบความสําเร็จมาแล�ว ในขณะท่ีพ�อแม�ยุคใหม�ในป#จจุบันเกือบท้ังหมดเรียนรู�ข�อมูลเก่ียวกับการเล้ียงดูเด็ก
ผ�านส่ือสมัยใหม� เช�น อินเตอร-เน็ต หนังสือ และเอกสารวิชาการ ซึ่งมักจะยืนยันและรองรับโดยผู�เช่ียวชาญทาง
การแพทย- และองค-ความรู�สมัยใหม� ซ่ึงแน�นอนว�ามีข�อมูลหลายอย�างที่มีความแตกต�างกัน ต�างฝ;ายต�างจึงมีการ
โต�เถียง วิพากษ-วิจารณ- วิธีการเล้ียงดูเด็กซึ่งกันและกัน  

อย�างไรก็ตาม คุณแม�หลายรายมีความพยายามจะประนีประนอมหรือลดความขัดแย�งดังกล�าว 
โดยการพยายามให�ผู�ช�วยเล้ียงดูได�เข�ามามีส�วนร�วมหรือเรียนรู�ไปพร�อม ๆ กันต้ังแต�ในช�วงการเตรียมความพร�อม 
เช�น การพาผู�ที่จะช�วยเล้ียงดูไปพบแพทย-ด�วยในช�วงที่มีการฝากครรภ- การเข�าร�วมการอบรมเก่ียวกับการดูแลครรภ-
และการเล้ียงดูเด็ก หรือแบ�งป#นเอกสารหรือส่ือท่ีเก่ียวข�องกับการเล้ียงดูเด็ก โดยเฉพาะการเล้ียงลูกด�วยนมแม� หรือ
แม�แต�การพูดคุย บอกเล�าถึงการดูแลตนเอง การปฏิบัติตนในขณะต้ังครรภ-ให�กับผู�ที่จะช�วยดูแลเด็กต�อไป เพราะ
ส�วนใหญ�คุณแม�หลายรายจําเป&นต�องแยกครอบครัวออกมาอยู�ต�างหาก จึงไม�มีโอกาสได�ใกล�ชิดหรือเป&นการยากท่ี
จะพาบุคคลใกล�ชิดไปเข�าร�วมกิจกรรมดังกล�าว อีกทั้งเห็นว�าคนที่ควรจะพาไปมากท่ีสุดควรเป&นสามี ทําให�ผู�ที่จะ
ช�วยเล้ียงดูได�เข�ามาเก่ียวข�องจริง ๆ เฉพาะในช�วงหลังคลอด จึงไม�มีโอกาสได�ปรับทัศนคติดังที่เคยมีมาแบบค�อย
เป&นค�อยไป จนอาจทําให�เกิดความขัดแย�งกันในวิธีการเล้ียงดูเด็กในท่ีสุด ดังน้ันการเปNดโอกาสให�ผู�ช�วยเล้ียงดูได�มี
ส�วนร�วมในการเตรียมความพร�อมก�อนคลอดหรือในช�วงหลังคลอดจึงช�วยให�ทั้งสองฝ;ายได�มีโอกาสปรับทัศนคติใน
การเล้ียงดูลูกไปพร�อม ๆ กัน โดยเฉพาะการเล้ียงลูกด�วยนมแม� ดังเช�นกรณีของคุณแม�นักป#Oมรายหน่ึงที่เล�าให�ฟ#งว�า 
“คุณยายน่ีดีอย�าง ยายชอบหาหมอ เวลาพาหลานไปหาหมอไปด�วยตลอด ฉะน้ันยายก็จะฟ,งข�อมูลจากหมอ ยายจะ
เช่ือหมอมากกว�าลูกอยู�แล�ว ทําไมให�ลูกกินนมแม� น่ันแหละไม�ต�องให�กินนมผงหรอก หลัง ๆ แม�ก็จะเข�าใจ” ซ่ึงคุณ
แม�รายน้ีคิดว�าเป&นข�อดีอย�างหน่ึงท่ีได�พาคุณยายของลูกไปพบแพทย-ร�วมกันต้ังแต�ต�นทําให�ยอมรับเร่ืองการเล้ียงลูก
ด�วยนมแม�แบบไม�ต�องกังวลว�าจะคิดเห็นไม�ตรงกัน และเน่ืองจากในยุคน้ีคนทุกช�วงวัยต�างก็เข�าถึงการใช�ส่ือออนไลน-
ได� มีคุณแม�รายหน่ึงในกรุงเทพฯ ท่ีเห็นว�าแม�ของตนเองซึ่งเป&นผู�ช�วยเล้ียงหลานใช�ส่ือออนไลน-เป&นจึงลอง
แนะนําให�เข�าไปค�นคว�าหาข�อมูลการเล้ียงลูกจากส่ือเดียวกับท่ีตนเองใช�เพื่อที่จะได�มีวิธีคิดในการเล้ียงลูกไปในแนว
ทางเดียวกัน โดยใช�วิธีการดังน้ี “...แม�ก็เล�นเฟสบุ4ค ก็ให�เค�าไปกดไลค5เพจนมแม� บางทีเค�าก็ข้ีเกียจอ�านก็เข�าใจ
แหละ...” ซึ่งถือเป&นวิธีการหน่ึงในการปรับทัศนคติของผู�เล้ียงไปพร�อม ๆ กันโดยให�ค�อย ๆ ยอมรับโดยเปNดโอกาส
ให�ได�เข�าถึงข�อมูลและพิจารณาข�อมูลต�าง ๆ ด�วยตนเอง แทนท่ีจะใช�วิธีโต�เถียงกัน 

นอกจากน้ัน ในกรณีของจังหวัดเชียงใหม�ที่ถือว�ามีความเป&นชุมชนมากกว�า อีกทั้งยังมีโครงการใน
การสนับสนุนการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ท่ีเข�าถึงคนในชุมชนอย�างเช�นกรณีโครงการ “ตําบลนมแม�” ซ่ึงเน�น
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กระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชนในการส�งเสริมการเล้ียงลูกด�วยนมแม� ทั้งน้ี มีแม�บางรายที่ได�มีโอกาสเข�าร�วม
โครงการและเห็นว�ามีประโยชน-ในการปรับทัศนคติและเรียนรู�เก่ียวกับการเล้ียงลูกด�วยนมแม�กันทั้งคนในครอบครัว
และคนในชุมชนจะได�มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยตนเองสามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได� 7 เดือน ซึ่งแม�
รายน้ีเล�าถึงประโยชน-ของการเข�าร�วมโครงการไว�ว�า “...ถ�าครอบครัวน้ีเข�าเป�นสมาชิกนมแม� ทุกคนต�องเข�ารับฟ,ง 
พอเข�ารับฟ,งก็เข�าใจตรงกัน จะได�รู�เหมือนกันหมด ก็ดีนะ ตําบาลนมแม�...” 

2) การลดความยุ�งยากและอํานวยความสะดวกแก�คนเล้ียงให
มากที่สุด  
ถึงแม�ว�า ประโยชน-ของนมแม�จะเป&นที่ยอมรับท้ังในกลุ�มคุณแม�เอง และคนในสังคมโดยรวมก็ตาม 

แต�เม่ือถึงเวลาท่ีจะต�องเล้ียงลูกด�วยนมแม�จริง ๆ นอกจากความคํานึงถึงเรื่อง “ประโยชน-” แล�ว ยังมีเง่ือนไขเร่ือง 
“ความสะดวก” เข�ามาเก่ียวข�องด�วย เพราะแม�ส�วนใหญ�เม่ือต�องกลับไปทํางานแล�วต�องฝากให�คนในครอบครัวท่ี
บ�านช�วยเล้ียงลูก และส�วนใหญ�เป&นปู;ย�าตายายซึ่งเป&นผู�สูงอายุ จึงต�องยอมรับว�าการเล้ียงเด็กในป#จจุบันซึ่งมีข้ันตอน
หลายอย�างแตกต�างจากในอดีตอาจเป&นภาระหนักสําหรับผู�สูงอายุเช�นกัน แม�หลายรายต�องตัดใจให�ลูกกินนมผสม
ในขณะที่ตนเองต�องไปทํางาน เพราะคนท่ีบ�านมองว�านมผสมชงง�ายกว�า จะชงเมื่อไหร�ก็ได� ในขณะท่ีการจัดการกับ
นมแม�ที่ป#Oมเก็บไว�แล�วต�องนํามาให�เด็กกินถูกมองว�าวุ�นวายหลายข้ันตอน ดังเช�นคุณแม�รายน้ีที่เล�าให�ฟ#งว�า “...แม�
บอกว�าถ�าเก็บนมไว�แม�ก็ไม�เอามาให�กินหรอก บอกวุ�นวายต�องเอาใส�ขวด...” ซ่ึงสถานการณ-ดังกล�าวพบเห็นในคุณ
แม�หลายราย 

อย�างไรก็ตาม มีคุณแม�บางรายท่ีพยายามจัดการและต�อรองกับสถานการณ-ดังกล�าว โดยยอม
ปรับเปล่ียนวิธีการเพื่ออํานวยความสะดวกต�อคนเล้ียงมากข้ึน ถึงจะดูไม�ค�อยเป&นไปตามมาตรฐานการเล้ียงลูกแบบ
ที่นักวิชาการแนะนํานักก็ตาม แต�เพื่อให�ลูกได�กินนมแม�ได�อย�างท่ีตนเองต้ังใจในขณะที่แม�ต�องไปทํางานจึงยอมให�
ลูกกินนมแม�ท่ีป#Oมเก็บไว�แบบไม�ต�องนํามาอุ�น โดยต�องฝVกลูกให�คุ�นชินกับนมในลักษณะน้ีก�อนท่ีตนเองจะต�องกลับมา
ทํางานเพราะต�องข้ึนอยู�กับลูกด�วยว�าจะยอมกินนมแบบน้ีได�หรือเปล�า โดยคุณแม�จากเชียงใหม�รายน้ีเล้ียงลูกด�วย
นมแม�ล�วนโดยลูกคนโตไม�ได�กินนมผสมเลยมาได�ถึง 10 เดือน ส�วนคนเล็กกําลังเล้ียงได� 7 เดือน โดยเล�าถึงวิธีการ
จัดการให�ฟ#งว�า “...คุณตาเล้ียงอย�างเดียวเพราะคุณแม�เตรียมให�หมด นมไม�อุ�นค�ะ คนแรกจับกินนมเย็น กินได� เค�า
เกิดหน�าร�อนเมษา ชอบกินนมเย็น ก็ป,8มใส�ตู�เย็น ท่ีแช�ไว�เราก็เอาออกมาละลายข�างล�าง ก็แค�เอาถุงมาแกว�งนํ้า เทใส�
ขวด...” เช�นเดียวกับคุณแม�จากกรุงเทพฯ อีกรายหน่ึงก็เลือกใช�วิธีการน้ีเช�นกันในการอํานวยความสะดวกกับพ�อ
ของตนซึ่งรับอาสาช�วยเล้ียงหลานให�จนตนเองสามารถให�ลูกกินนมแม�มาได�ถึง 1 ปY ซึ่งมีวิธีการจัดการโดย “...นมท่ี
มันแข็งอยู�เราจะเอาลงมาข�างล�างต้ังแต�กลางคืน พอเช�าข้ึนมามันก็จะน่ิมพอจะเทลงขวดได� เราก็เทเตรียมไว� 3 ขวด 
ต้ังแต�ตอนเช�า เราก็แค�บอกพ�อต�องทํายังไง เราก็จะแช�ในตู�เย็น พ�อเขาจะรู�เวลา ถึงเวลาอีกนานแค�ไหน เขาก็เอามา
ต้ังข�างนอก พอถึงเวลาเขากินได�เลย...” ทั้งน้ีคุณแม�ท่ีเลือกวิธีการน้ีส�วนใหญ�เห็นว�า ถึงแม�จะไม�ตรงตามตําราในการ
เล้ียงเด็กก็ตาม แต�เพื่อแลกกับความสบายใจทั้งของผู�เล้ียงและของแม� ดังคุณแม�รายน้ีท่ีเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได� 9 
เดือน ก็มีความเห็นกับการเล้ียงนมแม�ด�วยวิธีน้ีว�า “...การละลายนมมันก็จะมีสูตรว�าละลายนํ้าอุ�น ต�อมามีคนบอก
ว�าไม�ต�อง ก็ให�กินเย็น คือ มันมีหลายสูตรมาก พี่ก็ศึกษาเอง แต�พอมันหลายตําราเราก็ไม�รู�ว�าอันไหนมันถูก ก็เอาท่ี
สบายใจ เอาสบายใจแม�ที่เล้ียง ก็อาจเอามาแช�นํ้าอุ�นหน�อยนึง แต�ไม�ได�แบบร�อนจ๋ี...” 

3) การประนีประนอมและผสมผสานระหว�างข
อมูลหรือความเชื่อ เก�า-ใหม� 
ทางออกอย�างหน่ึงท่ีคุณแม�หลายรายใช�ในการจัดการความแตกต�างกันในด�านทัศนคติการดูแล

เด็กของคนในครอบครัวซึ่งเป&นเง่ือนสําคัญอย�างหน่ึงซึ่งส�งผลต�อการเล้ียงลูกด�วยนมแม� ก็คือ การพยายาม
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ประนีประนอมให�ได�มากท่ีสุด เพราะส�วนหน่ึงต�องยอมรับว�าคงไม�สามารถตัดสินได�อย�างเด็ดขาดในครอบครัวว�า
ความเช่ือหรือวิธีการเล้ียงเด็กของใครท่ีถูกต�องหรือดีที่สุด เพราะทุกอย�างข้ึนอยู�กับว�าเป&นความถูกต�องบนฐานของ
ใคร การพยายามโต�เถียงเพื่อหาว�าส่ิงใดคือส่ิงท่ีถูกต�องจึงไม�ใช�ทางออกที่ดีของเรื่องน้ี ถึงแม�ว�าจริง ๆ แล�วคุณแม�
ส�วนใหญ�ก็ยังคงยึดถือในส่ิงที่ตนเองเช่ือเป&นหลัก คุณแม�หลายรายจึงเลือกที่จะโอนอ�อนผ�อนตามบ�างในบางเรื่องท่ี
เห็นว�าพอยอมกันได�และไม�ใช�เรื่องที่ส�งผลเสียต�อลูกเพื่อรักษาความสัมพันธ-และบรรยากาศในครอบครัวไว� เช�น คุณ
แม�รายน้ีที่พอจะยอมรับวิธีคิดบางอย�างในครอบครัวได� “...ก็ถามยายบ�าง แต�พี่ก็คิดไม�เหมือนกับคนสมัยก�อน ก็เลย
เห็นไม�ตรงกัน พี่ออกแนวกบฏ อย�างที่ทําตามก็เช�นเรื่องไม�ทานนํ้าเย็น อาหารก็ทําให� อันไหนเห็นว�าดีเราก็ทําตาม
...” 

ประสบการณ-อย�างหน่ึงซึ่งคุณแม�หลายรายเจอมาเหมือน ๆ กัน คือ ความคิดเห็นไม�ตรงกัน
เก่ียวกับการป[อนอาหารอ่ืน ๆ ให�เด็กในช�วงก�อน 6 เดือน โดยเฉพาะการป[อนกล�วย ซึ่งคนช�วยเล้ียงดูส�วนใหญ�ซ่ึง
เป&นปู;ย�าตายายได�ผ�านประสบการณ-การเล้ียงเด็กในลักษณะน้ีมาโดยไม�เห็นว�าเป&นป#ญหาหรือส�งผลเสียต�อเด็กแต�
อย�างใด อีกทั้งยังทําให�เด็กอ่ิมท�องมากกว�าการกินนมแม�อย�างเดียวตลอด 6 เดือน โดยไม�ให�อาหารอ่ืน ๆ แม�แต�นํ้า 
ตามคําแนะนําของแพทย-สมัยใหม� ซ่ึงคุณแม�ยุคใหม�มักได�รับและเช่ือถือข�อมูลจากแพทย-แผนป#จจุบันมากกว�า จึง
มักเกิดการโต�เถียงกันในเรื่องดังกล�าวในครอบครัวท่ีมีความเช่ือท่ีแตกต�างกันน้ีอยู�เสมอ ซึ่งถึงที่สุดแล�วคงไม�มี
ประโยชน-ท่ีจะมาตัดสินว�าใครเป&นฝ;ายถูกหรือผิดเพราะต�างฝ;ายต�างก็มีเหตุผลของตนเองรองรับ ดังน้ัน ทางออกท่ี
จะจัดการกับความขัดแย�งดังกล�าวได�ก็คือการประนีประนอมระหว�างความเช่ือท้ังสองฝ;าย โดยแต�ละฝ;ายต�างต�อง
พยายามยอมรับและปรับเข�าหากันในระดับท่ีต�างฝ;ายต�างยอมรับกันได� ซ่ึงไม�สามารถกําหนดตายตัวได�ว�าแค�ไหนจึง
เรียกว�าเพียงพอ ทั้งน้ีข้ึนอยู�กับความพึงพอใจในแต�ละครอบครัว ตลอดจนทักษะในการต�อรองและประนีประนอม 
ตามแต�เส�นแบ�งของคุณแม�แต�ละคนท่ีจะยอมรับได� ดังเช�นคุณแม�รายน้ีที่พยายามจัดการกับสถานการณ-ดังกล�าว 
โดยต�องยอมรับความเช่ือของอีกฝ;ายแต�ในระดับที่ตนเองพอยอมรับได� ดังน้ี “...มื้อแรกที่เจ�าคนโตกินข�าวก็ได�
ประมาณ 5 เดือน คือ พี่ย้ือ ยายก็จะป@อนกล�วยป@อนข�าวอย�างเดียวต้ังแต� 2-3 เดือน พี่บอกเร็วไปพี่จะให� 6 เดือน 
ย้ือไปย้ือมาจน 5 เดือน พี่ก็เอาหยวน ๆ ไม�อยากไปทะเลาะกับเค�ามาก เค�าก็ป@อนกล�วย แต�ว�าเริ่มทีละนิด ทีละช�อน 
เพื่อให�เค�าสบายใจ เค�าก็อยากจะป@อนแหละก็ปล�อยเค�า...” เช�นเดียวกับเรื่องการป[อนนํ้า ซ่ึงคนรุ�นก�อนค�อนข�างจะ
ยอมรับได�ยากหากจะไม�ให�เด็กกินนํ้าเลยตลอดช�วง 6 เดือนแรกที่ให�กินนมแม�อย�างท่ีผู�เช่ียวชาญแนะนํา แต�การจะ
ยึดถือตามผู�เช่ียวชาญอย�างตึงเกินไปโดยไม�ยืดหยุ�นเลยก็อาจนํามาซึ่งความขัดแย�งและอึดอัดใจกันในครอบครัวด�วย 
ดังเช�นคุณแม�รายเดิมซ่ึงเข�าใจในสถานการณ-ดังกล�าว และไม�เห็นประโยชน-ท่ีจะไปโต�แย�งขัดขวางอย�างเด็ดขาด จึง
ยอมประนีประนอมในเรื่องน้ีเช�นเดียวกัน แต�ก็สามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได�ถึงขวบกับ 3 เดือน  “...ผู�หวังดีจะ
เยอะ พวกที่มีประสบการณ5...พี่ก็คนสมัยใหม�อ�ะนะก็เช่ือหมอ คือ ไม�ให�กินนํ้าเลย แต�ผู�หวังดีบอกไม�ได�เด็กต�องกิน
นํ้าอย�างนู�นอย�างน้ี ก็ค�านกับเราแต�ก็ไม�อยากมีป,ญหา จริง ๆ พี่ไม�อยากให�กินนํ้าเยอะ เพราะว�ากินนํ้าเยอะมันก็อ่ิม
จะไม�กินนม แต�ว�าก็ต�องเจอกันตรงกลางนะ จะไปแข็งมากก็ไม�ได� จะไป fight กับเขาก็ไม�ดี เพราะมันคนละยุคกันไง
ต�องเข�าใจ...” 

ในกรณีน้ีการเจรจากันด�วยเหตุผลจึงเป&นผลดีกว�าการพยายามจะบอกว�าฝ;ายไหนถูกฝ;ายไหนผิด 
เพราะท�ายที่สุดแล�วคนที่เสียประโยชน-ท่ีสุดก็คือเด็กเองเพราะความขัดแย�งกันภายในครอบครัวในเรื่องเก่ียวกับการ
เล้ียงดูจะส�งผลให�บรรยากาศในการเล้ียงดูเด็กในครอบครัวเป&นไปด�วยความกดดัน และเคร�งเครียดเพราะต�างฝ;าย
ต�างไม�ยอมลดลงให�กัน ดังน้ันการท่ีแม�พยายามเจรจากับผู�เล้ียงอีกฝ;ายด�วยเหตุผลจึงเป&นวิธีการแรกเริ่มท่ีควร
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ลองใช� ดังเช�นคุณแม�จากเชียงใหม�รายน้ีเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได�ถึง 2 ปY ถึงแม�ในระยะแรกจะมีความคิดเห็น
แตกต�างกันกันคนเล้ียงเก่ียวกับการป[อนกล�วยป[อนนํ้าให�กับเด็กเล็กก็ตาม แต�แม�รายน้ีก็พยายามใช�เหตุผลแบบค�อย
เป&นค�อยไป โดยอ�างข�อมูลจากผู�เช่ียวชาญ จนในท่ีสุดก็สามารถผ�านสถานการณ-ดังกล�าวมาได� ดังน้ี “...คนแก�บอก
สะอึกก็ให�กินนํ้า ใกล� 6 เดือนก็ให�กินกล�วย ก็เลยอธิบายให�ฟ,งว�าหมอบอกว�าถ�าน�องสะอึกก็ให�น�องกินนมได�เลย 
เพราะในนํ้านมก็คือนํ้าน่ันแหละ อีกอย�างไม�อยากให�ลูกกินข�าว กินอะไรเลย เพราะกระเพราะแกยังไม�ดี...พอเราพูด
ด�วยเหตุผล เน่ีย ดูในเน็ตมา แม�ก็ไม�ได�หัวโบราณขนาดน้ัน พอเราพูดมีเหตุผลแกก็รับฟ,ง...” เช�นเดียวกับคุณแม�ราย
น้ีที่ถึงแม�ตนเองจะเป&นพยาบาลก็ตามแต�ก็ต�องพยายามอธิบายให�แม�ซึ่งเป&นคนคอยช�วยเล้ียงลูกให�เข�าใจ และ
พยายามย้ือเวลาจนสามารถผ�านช�วง 6 เดือนแรกมาได� “...ของแม�เราน่ีตอน 5 เดือน เขาก็เตรียมนํ้าส�มให�ลูกเรา
แล�ว เราก็เลย แม� อีกเดือนเดียว ก็พยายามคุย ก็อธิบายให�แม�ฟ,ง เขาก็เช่ือเรา แต�เขาก็บอก แม�ก็เล้ียงลูกมาแบบน้ี 
เน่ียจะอ่ิมมั้ยก็ไม�รู� แม�ก็มาช�วยจน 6 เดือน เอ�า แม�จะเริ่มอะไรก็เริ่มเลยค�ะ แม�ก็เริ่มนํ้าส�มของแม�ไป...”  

นอกจากการพยายามอธิบายเหตุผลเพื่อโน�มน�าวให�อีกฝ;ายเข�าใจแล�ว ทางฝ;ายของแม�เองก็
จําเป&นต�องลดกรอบหรือมาตรฐานการเล้ียงลูกที่ตนเองกําหนดไว�ตามข�อมูลของผู�เช่ียวชาญลงบ�างเช�นกัน โดยเลือก
ดูว�าส่ิงใดท่ียอมแล�วไม�ส�งผลกระทบต�อสุขภาพของลูกมากนักและอยู�ในระดับท่ีตนเองพอยอมรับได�เพื่อลดความตึง
เครียดของอีกฝ;าย และไม�ทําให�อีกฝ;ายรู�สึกว�าประสบการณ-ของตนเองเป&นเร่ืองท่ีด�อยคุณค�ากว�า ดังเช�นคุณแม�ราย
หน่ึงซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาโท แต�ก็ยอมปล�อยวางมาตรฐานการเล้ียงลูกลงและปล�อยให�แม�ซึ่งช�วยเล้ียงได�
เล้ียงหลานในแบบที่แม�ต�องการบ�าง แต�มองว�าเป&นการแลกเปล่ียนประสบการณ-ระหว�างกันมากกว�า โดยไม�ตัดสิน
ว�าประสบการณ-ของฝ;ายใดถูกต�องหรือมีคุณค�ามากกว�ากัน “...ก็แลกเปล่ียนกันมากกว�า แม�ก็ไม�ได� against 
บอกแม�ไม�ต�องให� กินนํ้าหรอก ให�กินนมแม�มันก็พอแล�ว แต�ถ�าเขาจะให�กินก็ไม�ได�ว�าไง ก็ไม�ใช�เรื่องอะไร 
เราคิดว�าถ�าสมัยก�อนเรากินไม�เป�นไร ลูกก็ไม�เป�นไรให�กินไปเหอะ…” เช�นเดียวกับแม�จากเชียงใหม�รายน้ีท่ีเล้ียงลูก
ด�วยนมแม�ได�ถึง 8 เดือน โดยยอมปฏิบัติแตกต�างจากทฤษฎีบ�างในเรื่องการให�นํ้าเด็ก “...ตามทฤษฎีโรงพยาบาลจะ
ไม�ให�กินนํ้าเลย...แต�แม�บ�นมันไม�กินนํ้ามันเลยตัวเหลือง...เราก็เฉย ๆ ไม�ค�อยพูด เราก็ให�กินนํ้านะ ก็ไม�ได�ยึดตาม
โรงพยาบาลเปPะ เราก็ปล�อยบ�าง เราก็ไม�ได�นมแม�จQาจนไม�ให�กินอย�างอ่ืนเลย...” 

หากมองในอีกแง�มุมหน่ึง การที่แม�ได�มีโอกาสเรียนรู�ประสบการณ-ในการเล้ียงดูเด็กหลากหลาย
รูปแบบถือเป&นช�องทางที่ทําให�แม�เหล�าน้ีมีทางเลือกมากข้ึน อีกทั้งสามารถนํามาปรับเปล่ียนให�เข�ากับบริบทของ
ตนเอง เพราะการเล้ียงลูกไม�มีสูตรสําเร็จตายตัว ทฤษฎีต�าง ๆ มีไว�เพื่อเป&นกรอบหรือแนวทางเท�าน้ัน แต�ใน
สถานการณ-จริงจําเป&นต�องมีการปรับเปล่ียนให�เข�ากับบริบทของแต�ละคนซึ่งมีความแตกต�างกัน ดังเช�นคุณแม�รายน้ี
ซึ่งเป&นอาจารย-ในหมาวิทยาลัย เห็นว�า เป&นโอกาสท่ีทําให�ตนเองได�เรียนรู�วิธีการเล้ียงลูกในแบบต�าง ๆ เพื่อนํามา
ปรับใช�กับตนเองอย�างเหมาะสม จนป#จจุบันถึงแม�ภาระงานจะมากและต�องป#Oมนมในที่ทํางานอยู�เสมอ แต�ก็สามารถ
ให�นมลูกมาได�จนขวบครึ่งและยังคงจะให�นมแม�ต�อไปอย�างต�อเน่ือง โดยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ีไว�ว�า “...
เพื่อนในที่ทํางานก็จะได�ประสบการณ5แบบสมัยใหม�หน�อย ถ�าฟ,งจากคุณแม�ก็จะคิดอีกแบบนึงด�วยความที่เป�นคน
ยุคเก�า พอมาฟ,งรุ�นพี่ท่ีทํางานเขาก็จะคิดอีกแนวนึง เราก็จะได�ทั้งแนวคิดสมัยเก�าและสมัยใหม� แล�วก็เอามาลองดูว�า
แบบไหนจะเหมาะกับเราท้ังเรื่องการต้ังครรภ5 การเล้ียงดูลูก หรืออะไรต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเตรียมตัวเป�นคุณแม� 
หรือหลังจากที่เราคลอดแล�วทุกคนก็คอยให�คําปรึกษาเยอะแยะมาก...”  
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4) การปรับเปล่ียนรูปแบบการให
นมให
เหมาะสมกับบริบทของตน 
เน่ืองจากป#จจุบันมีแหล�งให�ข�อมูลเก่ียวกับการเล้ียงลูกด�วยนมแม�อย�างหลากหลายท้ังในลักษณะ

ข�อมูลจากผู�เช่ียวชาญ และจากประสบการณ-ที่เผยแพร�และแลกเปล่ียนกันได�ง�ายข้ึนจากส่ือสังคมออนไลน-ต�าง ๆ 
ซึ่งในขณะเดียวกันข�อมูลเหล�าน้ีได�สร�างความสับสน วิตกกังวล ให�กับคนเป&นแม�อยู�พอสมควรอย�างหลีกเล่ียงได�ยาก 
และไม�มีส่ิงใดเป&นสูตรสําเร็จตายตัว หรือช้ีขาดได�ว�าถูกหรือผิด ซึ่งวิธีการท่ีคุณแม�บางรายใช�จัดการกับสถานการณ-
ดังกล�าวคือ ความพยายามในการปรับเปล่ียนรูปแบบของการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ของตนให�เข�ากับบริบทและ
ลักษณะเฉพาะของตนเองซ่ึงอาจไม�ได�เป&นไปตามท่ีผู�เช่ียวชาญหรือมาตรฐานของการเล้ียงลูกด�วยนมแม�อย�างท่ี
เรียกว�าควรจะเป&น แต�เป&นวิถีทางท่ีทําให�ตนเองสามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�ได�ในระดับที่ตนเองสบายใจ และคนรอบ
ข�างท่ีเก่ียวข�องสามารถร�วมกันดูแลเด็กได�อย�างลงตัว โดยไม�รู�สึกอึดอัดหรือยากลําบากจนเกินไป  

เริ่มต้ังแต�การพยายามลดค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับการให�นมแม� เช�น อุปกรณ-ในการให�นมแม� 
โดยเฉพาะเครื่องป#Oมนม ซ่ึงค�อนข�างมีราคาสูงหากต�องการเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากวิธีการส�งต�อเครื่องป#Oม
นมให�กันแล�ว คุณแม�บางรายอาจใช�วิธีการเช�าเครื่องแทนการซ้ือเคร่ืองใหม� ซึ่งป#จจุบันมีหลายบริษัทท่ีเข�ามาติดต�อ
เพื่อให�เช�าเครื่องป#Oมนมซึ่งมีประสิทธิภาพค�อนข�างสูง ดังเช�นคุณแม�รายน้ีที่เลือกใช�การเช�าเครื่องแทนการซ้ือเครื่อง 
“...ใช�วิธีเช�าเครื่อง...เค�าบอกว�าดีกว�า แรงมันเยอะ เช�าเฉพาะมอเตอร5 แต�อุปกรณ5อ่ืนเราซื้อ 3 เดือน 4 พันมั๊งคะ 
ป,8มออกเยอะมาก…” เช�นเดียวกับคุณแม�รายน้ีท่ีถึงแม�ต�องป#Oมนมส�งกลับไปให�ลูกท่ีต�างจังหวัด แต�ก็ไม�เคยซ้ือเครื่อง
ป#Oมนมไฟฟ[ามาใช�เลย โดยเลือกใช�แบบป#Oมมือแทน เพราะเห็นว�าราคาประหยัดกว�า นอกจากน้ัน ยังเลือกเอา
อุปกรณ-เก็บนํ้าแข็งที่มีอยู�แล�วแทนการซื้อกระเปaาแช�เฉพาะซ่ึงมีราคาสูงกว�า และลองปรับเปล่ียนวัสดุท่ีมีอยู�แล�ว
อย�างกระติกนํ้าแข็งแช�นมแทน จนป#จจุบันป#Oมนมส�งให�ลูกต�างจังหวัดกินได�เป&นปYแล�ว โดยเล�าวิธีการต�าง ๆ ให�ฟ#ง
ดังน้ี “...ก็คิดว�าซื้อแล�วมันแพง พอทําสักพักนึง เราอาจจะไม�อดทน เพราะมันนาน อาจจะเสียของ ก็เคยคิดว�าจะ
เอาราคาถูกก�อนมั้ย พอลองป,8มมือ ก็มีความรู�สึกว�ามันเร็วดี ไม�ต�องใช�มือหรอก ป,8มไม�ถึงครึ่งช่ัวโมงก็ได�แล�ว 4-5 
ออนซ5 ก็เลยไม�ซื้อ เพราะคิดว�ามันไม�จําเป�นหรอก…ต�องเข�าใจพวกผลิตภัณฑ5พวกน้ีแพงมาก ทุกอย�างลอง adapt 
เอาแล�วกัน เอาถุงกันร�อนไปใส� โปะนํ้าแข็ง ห้ิวกระติกใส�นํ้าแข็งกลับบ�านทุกวัน พยายามกลับให�ถึงเร็ว…”  

ในขณะท่ี คุณแม�อีกรายซึ่งทํางานเป&นพนักงานในห�างสรรพสินค�าจึงไม�ค�อยสะดวกในการป#Oมนม
เน่ืองจากสถานท่ี และมีข�อจํากัดในเร่ืองรายได� จึงเลือกวิธีการบีบนมด�วยมือเปล�า โดยต�องเรียนรู�วิธีการบีบนมท่ี
ถูกต�อง และถึงแม�แม�รายน้ีจะลาคลอดได�เพียงแค�เดือนกว�า ๆ แต�ก็ยังสามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได�ถึง 8 เดือน 
โดยอธิบายเหตุผลท่ีไม�ซื้อหาอุปกรณ-เหล�าน้ีมาด�วยเหตุผลว�า “...ไม�มีอุปกรณ5 ก็ใช�มือเปล�า ๆ บีบคิดว�าดีกว�าใช�
เครื่อง ถ�ามือเราบีบเองบีบเป�นจังหวะมันจะดีกว�าใช�เครื่อง มันเปลืองงบประมาณด�วย ไม�รู�จะซื้อมาทําไมเพราะเรา
ต้ังใจจะมีแค� 2 คน…” นอกจากน้ัน อุปกรณ-บางอย�างยังสามารถประยุกต-ข้ึนมาเองได�ให�เหมาะสมกับการใช�งาน 
อย�างเช�นแม�รายน้ีในจังหวัดเชียงใหม�และมีป#ญหาเมื่อต�องเอาผ�าชุบนํ้าอุ�นประคบเต�านมเพื่อกระตุ�นนํ้านมก�อนการ
ป#Oมนมแต�ไม�ชอบเพราะเปYยกช้ืน รู�สึกไม�สบายตัว จึงลองประยุกต-ตัดผ�าเป&นรูปโดนัท (มีรูตรงกลาง) เพื่อครอบท่ีเต�า
นมแทนการใช�ผ�าชุบนํ้า แล�วนําถ่ัวเขียวใส�ข�างในแทนโดยใช�ไมโครเวฟอุ�นเมื่อต�องการใช�งาน ซึ่งเป&นเครื่องมือช�วย
อํานวยความสะดวกจนตนเองสามารถเล้ียงลูกท้ังสองคนมาได�ถึงเกือบ 2 ขวบทั้งคู� “...เราก็จะใช�ท่ีประคบที่ทําเอง 
เย็บผ�าเป�นนโดนัท เราก็เอาถ่ัวเขียวใส�ไปในเวฟ ช�วยได�นะ...”  

นอกจากเรื่องการปรับเปล่ียนเก่ียวกับอุปกรณ-แล�ว รูปแบบการให�นมก็ต�องมีการปรับเปล่ียน
เช�นกัน ดังตัวอย�างประสบการณ-ของคุณแม�รายหน่ึงซ่ึงต�องตัดใจให�ลูกกินนมแม�จากขวดท้ัง ๆ ที่รู�สึกว�าการท่ีลูกได�
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ดูดนมจากอกแม�น้ันลูกจะรู�สึกอบอุ�นมั่นคงเช�นเดียวกับที่แม�ก็รู�สึกถึงความผูกพันกับลูกอย�างมากก็ตาม เพราะ
คาดการณ-แล�วว�าหากเกิดภาวะลูกติดเต�าหลังจากท่ีต�องกลับไปทํางานจะจัดการกับชีวิตของตนเองลําบาก ท้ังตัวลูก
เอง คนช�วยเล้ียง และตัวแม�เอง ซึ่งคุณแม�รายน้ีเล�าให�ฟ#งว�า “...มาเกิดช�วงพลิกผันช�วง 2 เดือน ลูกไม�กินขวดเลย 
เด๋ียวยายเล้ียงต�องมีป,ญหาแน� ๆ เลยต�องตัดสินใจเลิกเต�าให�กินขวด ป,8มใส�ขวดให�กิน...เราต้ังใจเล้ียงลูกด�วยนมแม� 
เต�าไม�เต�าอีกเรื่อง...ดีกว�าลูกไม�ยอมกินขวด ก็ทรมานทั้งลูกท้ังตัวเองเพราะระหว�างอยู�บ�านลูกจะรอไม�กินอะไรเลย...
แล�วสภาพกรุงเทพฯ ถ�าเราไม�ได�ทํางานใกล�บ�าน เด็กก็นอนรอไป ไม�กินอะไร...วิธีจะเหมาะไม�เหมาะอยู�ที่ตัวเราลอง
ผิดลองถูกเอง ไม�ต�องไปตามเค�าเปPะ...” ถึงแม�คุณแม�รายน้ีจะถูกกดดันจากเพื่อนรอบข�างถึงวิธีการให�นมของตนเอง
ก็ตาม โดยยืนยันว�า “เพื่อนกดดันนะว�าทําไมถึงให�ขวด ให�เต�าซิอบอุ�นกว�า...แต�ฉันยืนยันจะให�นมแม�...ฉันก็มี
ความสุขในแบบของฉัน ไม�ได�แปลว�าฉันให�นมแม�เป�นขวดแล�วจะไม�มีความสุข...” โดยเฉพาะในรายท่ีไม�สามารถ
เล้ียงลูกเองได�จําเป&นต�องส�งลูกไปเล้ียงท่ีต�างจังหวัด ทําให�แม�เหล�าน้ีไม�ได�มีโอกาสอยู�กับลูกจึงจําเป&นต�องให�ลูกกิน
นมจากขวดนมเท�าน้ัน โดยใช�วิธีป#Oมใส�ขวดให�ลูกกินเช�นกัน ตัวอย�างเช�นคุณแม�รายน้ีที่ลูกอยู�ต�างจังหวัดจึงต�อง
พยายามฝVกให�ลูกเลิกเต�าต้ังแต�เน่ินๆ จึงให�ลูกดูดนมจากเต�าแค�เดือนเดียวหลังจากน้ันก็พยายามฝVกให�ลูกดูดขวด 
ไม�เช�นน้ันจะไม�สามารถให�ลูกไปอยู�ต�างจังหวัดกับครอบครัวโดยที่ตนเองทําหน�าท่ีป#Oมนมส�งกลับไปให�ทุกสุดสัปดาห- 
ซึ่งแม�รายน้ีสามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�ในลักษณะน้ีได�ถึงขวบกับ 4 เดือน “...เราไม�ได�เล้ียงลูกเอง เล้ียงแค�เสาร5
อาทิตย5 แม�เล้ียงให� อยู�ด�วยกัน 3 เดือน ก็ลูกดูดเต�าประมาณ 1 เดือน เพราะกลัวลูกติดเต�า สงสารเขาถ�าเขาห�างเรา 
เด็กบางคนไม�เอาขวดเลยนะ ก็เลยให�แค�เดือนเดียว ก็เริ่มปรับ ๆ ให�ลูกดูดเต�าด�วยกับขวดด�วย กินนมแม�เพียว ๆ 
อยู�จนขวบกว�า...”  

ในทางกลับกัน มีคุณแม�อีกจํานวนหน่ึงซึ่งไม�สามารถใช�วิธีการป#Oมนมเก็บสะสมไว�ให�ลูกกินเม่ือยาม
ต�องกลับไปทํางานได� ท้ังด�วยบริบทของสถานท่ีทํางานไม�เอ้ือต�อการป#Oมนม ไม�สามารถจัดสรรเวลาสําหรับการป#Oม
นมได� รวมท้ังผู�ช�วยเล้ียงที่บ�านไม�สะดวกท่ีจะเล้ียงเด็กโดยนมท่ีป#Oมเก็บไว�ได� แต�สะดวกที่จะชงนมผสมให�เด็กกิน
มากกว�า คุณแม�เหล�าน้ีจึงจําต�องยอมตัดใจให�ลูกกินท้ังนมแม�และเสริมด�วยนมผสมไปพร�อม ๆ กัน ท้ัง ๆ ท่ีใจ
อยากจะเล้ียงด�วยนมแม�เพียงอย�างเดียวมากกว�า แต�เมื่อไม�สามารถทําได�จึงต�องยอมรับสภาพและพยายาม
ปรับเปล่ียนรูปแบบการเล้ียงลูกของตนเองเพื่อสร�างสมดุลให�กับการใช�ชีวิต ดังเช�นคุณแม�รายหน่ึง ถึงแม�ตนเองจะ
ทํางานในสายงานท่ีเก่ียวข�องกับการแพทย-และสาธารณสุขซึ่งรู�ดีถึงประโยชน-ของนมแม� และหลักในการปฏิบัติตน
ต�าง ๆ ของแม�เป&นอย�างดีก็ตาม แต�มีข�อจํากัดหลายอย�างที่ไม�สามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�เพียงอย�างเดียวได� ท้ัง
เง่ือนไขในร�างกายของตนเองซึ่งทําอย�างไรก็มีนํ้านมไม�มากพอ บริบทเรื่องข�อจํากัดของคนเล้ียงซ่ึงไม�สะดวกที่จะ
จัดการกับนมป#Oมให�เด็กกิน อีกท้ังบริบทในเรื่องของเวลาทํางานท่ีไม�แน�นอน จนในท่ีสุดต�องยอมให�ลูกกินนมผสมใน
ระหว�างท่ีตนเองต�องไปทํางาน แต�ก็พยายามเอาลูกเข�าเต�าทุกครั้งที่อยู�กับลูก ซึ่งในความเห็นของคุณแม�รายน้ีก็คิด
ว�ายังดีท่ีลูกยังมีโอกาสได�กินนมแม� แทนที่จะไม�ได�กินเลย “...แค�มาทํางาน 10 ช่ัวโมงรวมเดินทางด�วย ลูกไม�ได�กิน
นมเรา ลูกได�นมผสม แต�อยู�กับเรา 14 ช่ัวโมง ลูกก็ได�กินนมเราเต็มที่...” ซ่ึงตัวอย�างเหล�าน้ีแสดงให�เห็นถึงความ
พยายามในการจัดสรรชีวิตของแม�เพื่อให�สามารถกลับมาให�นมลูกได�อย�างสุดความสามารถและพยายามปรับเข�ากับ
เง่ือนไขต�าง ๆ ในชีวิตให�ได�มากท่ีสุด โดยอาจจะต�องลดมาตรฐานหรือความเคร�งครัดในการให�นมลูกลงบ�างเพื่อ
ความสบายใจของทุกฝ;าย  

 
 



61 
 

5) การเป:ดใจรับส่ิงใหม� สร
างเครือข�ายประสบการณ=ร�วมกับผู
อ่ืน 
ส่ิงหน่ึงที่คุณแม�กลุ�มน้ีเลือกปฏิบัติเพื่อสร�างความม่ันใจและเพิ่มพูนข�อมูลในการเล้ียงลูกด�วยนม

แม�นอกเหนือจากการแสวงหาข�อมูลจากแหล�งที่เป&นผู�เช่ียวชาญ น่ันคือการพยายามแสวงหากลุ�มเพื่อนที่พอจะ
แลกเปล่ียนข�อมูลในเร่ืองดังกล�าว ซึ่งป#จจุบันไม�จําเป&นต�องเริ่มต�นจากเพื่อนท่ีรู�จักกันอยู�แล�วเท�าน้ัน เพราะในโลก
ออนไลน-เราสามารถเริ่มต�นคุยกับคนที่ไม�รู�จักแต�มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได� ซึ่งแม�ยุคใหม�ได�ใช�ช�องทางเหล�าน้ี
ในการเข�าถึงข�อมูลประสบการณ-การเล้ียงลูก เน่ืองจากดังท่ีกล�าวมาแล�วว�า คุณแม�กลุ�มน้ีค�อนข�างจะมีข�อจํากัดใน
แง�การเรียนรู�ประสบการณ-จากคนในรุ�นก�อนหน�า จึงจําเป&นต�องแสวงหาประสบการณ-จากคนในรุ�นเดียวกันแทน 
ซึ่งก�อนจะเข�าถึงข�อมูลเหล�าน้ีได�จําเป&นอย�างย่ิงที่คุณแม�จะต�องเริ่มเปNดใจท่ีจะรับรู�และเรียนรู�ส่ิงใหม� ๆ และเปNด
กว�างสําหรับการทําความรู�จักกับผู�คนภายนอกที่ไม�คุ�นเคย ซึ่งบางคนอาจมองว�าเป&นความเส่ียง แต�เป&นความเส่ียงท่ี
พอจะรับมือหรือจัดการได� เช�น บางคนใช�ส่ือสังคมออนไลน-ในฐานะเป&นผู�อ�านหรือเก็บเก่ียวข�อมูลเป&นหลัก ในขณะ
ที่บางคนก็เข�าร�วมการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิพากษ-วิจารณ- โต�แย�งกัน ในขณะท่ีอีกกลุ�มหน่ึงมีการนัด
พบเพื่อพูดคุยหรือมีกิจกรรมเก่ียวกับลูกต�อเน่ืองกันในโลกภายนอกต้ังแต�เริ่มต้ังครรภ-จนกระท่ังคลอด ซ่ึงคุณแม�
กลุ�มน้ีมองว�าเป&นประโยชน-ทั้งกับตนเองซึ่งเป&นแม�ที่จะได�แลกเปล่ียนประสบการณ-กับคนท่ีเผชิญสถานการณ-แบบ
เดียวกัน และเป&นประโยชน-ต�อลูกที่จะมีเพื่อนรุ�นราวคราวเดียวกันต�อไป ดังเช�นคุณแม�รายน้ีท่ีใช�ประโยชน-จากส่ือ
สังคมออนไลน-ในเรื่องดังกล�าวโดยเล�าว�า “...เด๋ียวน้ีแม�ต้ังท�องจะต้ังกลุ�มใน facebook ลูกเกิดเดือนน้ีก็จะรู�จักกัน...
จะมีนัด meeting ตลอด เอาเด็กมาเจอกัน โตไปด�วยกัน เป�นเพื่อนกัน ก็จะมีป,ญหาตามช�วงวัยของลูกมาแชร5กัน
...” เช�นเดียกับคุณแม�รายน้ีที่ใช�ประโยชน-จากส่ือสังคมออนไลน- และเล�าให�ฟ#งว�ามีการต้ังกลุ�มของคุณแม�รูปแบบ
ต�างๆ เป&นการเฉพาะข้ึนมาดังน้ี “...ในเพจคนเล้ียงลูกด�วยนมแม� ถ�าเป�นนํ้านมแม�ล�วนห�ามพูดถึงนมผสม ถ�าอยู�ใน
เพจนมผสมก็ห�ามโจมตี ห�ามว�ากันเด็ดขาด ในกลุ�มแม� ๆ จะ sensitive เพราะมีป,ญหาเรื่องนํ้านมแม�กันมาก...ไม�
รู�จักกันนะแต�ก็คุยกันเรื่องนมแม� เค�าจะต้ังเพจข้ึนมา เช�น กลุ�มคุณแม�นมน�อย...” ซึ่งส่ิงเหล�าน้ีแสดงให�เห็นว�า คุณ
แม�ทั้งหลายพยายามมองหากลุ�มคนที่มีประสบการณ-เดียวกัน ไม�ว�าจะเป&นประสบการณ-ในเรื่องการให�นม รวมท้ัง
กลุ�มท่ีมีความรู�สึกแบบเดียวกันต�อการเล้ียงลูก เพราะนอกจากกลุ�มเหล�าน้ีจะใช�แลกเปล่ียนความรู�และข�อมูลในการ
เล้ียงลูกแล�ว ยังเป&นเหมือนแรงสนับสนุนทางสังคมซึ่งกันและกันระหว�างคนที่เข�าใจความรู�สึกซึ่งกันและกันหรือท่ี
เรียกว�าคนหัวอกเดียวกันอีกด�วย 

นอกจากการเข�าหาเครือข�ายซึ่งเป&นเพื่อนร�วมประสบการณ-เดียวกันแล�ว แม�บางรายยังพยายาม
แสวงหาความช�วยเหลือจากผู�เช่ียวชาญที่คิดว�าจะช�วยแก�ไขป#ญหาท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองได� ดังเช�นคุณแม�รายหน่ึงซึ่ง
ประสบป#ญหาการเล้ียงลูกด�วยนมแม�หลังคลอด และเห็นว�า ศูนย-นมแม� หรือ คลินิกนมแม�น�าจะเป&นทางออก ถึงแม�
โรงพยาบาลท่ีตนเองคลอดจะไม�มีศูนย-นมแม�ท่ีจะให�คําปรึกษาในเร่ืองน้ีได� แต�ก็พยายามเสาะแสวงหาข�อมูลจนได�
ข�อมูลเก่ียวกับคลินิกนมแม�ท่ีคิดว�าสะดวกสําหรับตนเองมากท่ีสุด ซ่ึงนอกจากจะได�รับคําปรึกษาที่สอดคล�องกับ
ความต�องการของตนเองแล�ว ยังได�มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ-กับแม�รายอ่ืน ๆ ด�วย โดยเล�าประสบการณ-
และความรู�สึกในครั้งน้ันให�ฟ#งว�า “...ก็ไปศูนย5นมแม�ค�ะ โรงพยาบาลที่คลอดไม�มีศูนย5นมแม� คลินิกเค�าก็ไม�ได�ใหญ�
มากแต�มีเครื่องป,8มนมรุ�นใหญ�...บางคนไม�มีเงินซื้อเครื่องขนาดน้ัน...เหมือนโซฟาส่ีเหล่ียม ตรงกลางเป�นเคร่ือง แม�ก็
น่ังคุยกันเวลาป,8มนม..โห เธอได�เยอะจัง วันน้ี 5 นาทีเต็มขวด...” แต�ด�วยความท่ีศูนย-ดังกล�าวอยู�ไกลจากที่ทํางานจึง
ทําให�ไม�สะดวกท่ีจะไปป#Oมนมที่น่ันอย�างต�อเน่ือง ซ่ึงแสดงให�เห็นว�า หากมีศูนย-นมแม�ในลักษณะน้ีกระจายอยู�อย�าง
ทั่วถึงน�าจะเปNดโอกาสให�แม�ท่ีประสบป#ญหาเหล�าน้ีมีทางออกให�กับตนเองได�มากข้ึน ทั้งการเป&นท่ีปรึกษา และเป&น
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สถานท่ีให�แม�ได�เข�าไปใช�เครื่องไม�เครื่องมือในการป#Oมนมท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังมีบรรยากาศเอ้ืออาทรกันระหว�าง
แม�ที่ไปใช�บริการ นอกเหนือจากการต�องเข�าไปรับคําปรึกษาจากเฉพาะคลินิกในโรงพยาบาลเท�าน้ัน 

1.2 การต�อรองและปรับตัวในพื้นที่สาธารณะ (public sphere) 
นอกจากการต�อรองและการปรับตัวของแม�ซึ่งเกิดข้ึนในบริบทของครอบครัวแล�ว แม�ทุกรายยัง

จําเป&นต�องต�อรองกับบริบทภายนอกบ�าน โดยเฉพาะเมื่อต�องกลับไปทํางานหลังจากครบกําหนดลาคลอด ซ่ึง
กระบวนการต�อรองและปรับตัวดังกล�าวไม�ได�เพิ่งเริ่มเมื่อแม�กลับไปทํางาน แต�ต�องเริ่มต�นต้ังแต�ก�อนหน�าน้ัน 
นอกจากน้ัน หลายครอบครัวยังจําเป&นต�องพาลูกน�อยออกไปสู�สังคมภายนอก เพราะรูปแบบการเล้ียงลูกในป#จจุบัน
และวิถีชีวิตของคนเป&นพ�อแม�มีความแตกต�างจากในอดีตซึ่งแม�ไม�ได�เก็บตัวอยู�เฉพาะในบ�านจนกว�าลูกจะโตหรือไม�
พาเด็กเล็กออกนอกบ�านเลย เพราะบางครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวท่ีไม�มีผู�ช�วยเล้ียงดูอาจมีความจําเป&นต�อง
ออกไปทํากิจกรรมนอกบ�านโดยจําเป&นต�องพาเด็กไปด�วย อีกทั้งหลายครอบครัวก็เห็นว�าไม�เป&นเรื่องเสียหายถ�าจะ
พาลูกเล็กไปเปNดหูเปNดตาหรือเรียนรู�โลกภายนอกต้ังแต�ยังเล็ก บริบทเหล�าน้ีทําให�แม�จําเป&นต�องเตรียมความพร�อม
และปรับตัวเพื่อให�สอดคล�องกับวิถีชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะเม่ือตัดสินใจแล�วว�าจะเล้ียงลูกด�วยนมแม�เป&นหลัก ซ่ึง
แม�กลุ�มน้ีมีความพยายามในการต�อรองและปรับตัวเพื่อให�ตนเองสามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�ไปพร�อม ๆ กับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันในพื้นท่ีสาธารณะทั้งในบริบทของการทํางานและสังคมภายนอก ดังน้ี 

1) ปรับเปล่ียน ลักษณะ รูปแบบ และเวลาในการทํางาน 
เมื่อคุณแม�จําเป&นต�องกลับไปทํางานโดยตัดสินใจแล�วว�าจะเล้ียงลูกด�วยนมแม�ไปด�วย ซ่ึงส�วนใหญ�

หากเป&นการทํางานในองค-กรท่ัวไปมักจะลางานได� 3 เดือน ซึ่งในช�วงเวลาดังกล�าว คนเป&นแม�จะต�องเตรียมความ
พร�อมในการกลับไปทํางานไปพร�อม ๆ กับการให�นมแม�ด�วย ส่ิงหน่ึงท่ีจําเป&นต�องจัดการให�ได�คือ ทําอย�างไรที่จะ
จัดการงานในหน�าท่ีรับผิดชอบให�ลงตัวกับรูปแบบการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ของตนเอง ซ่ึงส�วนใหญ�ใช�วิธีการป#Oมนม
เพื่อเก็บกลับบ�านมาให�ลูกกิน ซึ่งจากประสบการณ-ของแม�หลายรายจะเห็นได�ชัดเจนว�า ส�วนใหญ�บริบทของการ
ทํางานเดิมมักไม�ค�อยสอดคล�องกับการกระทําดังกล�าว ไม�ว�าจะเป&นรูปแบบการทํางานหรือลักษณะของงาน 
ตลอดจนเวลาในการทํางานซ่ึงคุณแม�หลายรายจําเป&นต�องปรับเปล่ียนเพื่อให�สามารถป#Oมนมได� แต�ไม�ใช�เรื่องง�ายท่ี
จะต�อรองเพื่อเปล่ียนแปลงส่ิงเหล�าน้ีเพราะการทํางานมีส�วนเก่ียวข�องกับผู�คนหลายฝ;าย ท้ังองค-กร ผู�บังคับบัญชา 
และเพื่อนร�วมงานซึ่งจําเป&นต�องมีความเข�าใจในบทบาทความเป&นแม� มีความเห็นอกเห็นใจ และเอ้ืออาทรซึ่งกัน
และกันจึงจะทําให�แม�สามารถรักษาท้ังบทบาทในหน�าท่ีการงานและบทบาทของแม�ได�อย�างสมดุล ดังเช�นคุณแม�
รายหน่ึงที่เคยทํางานท่ีต�องลงพื้นที่อยู�เป&นประจําซ่ึงไม�เอ้ือกับการป#Oมนม แต�ยังโชคดีที่ได�เพื่อนร�วมงานที่เข�าใจจึง
ผ�านช�วงเวลาดังกล�าวมาได� โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน และหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังน้ี “...งานก�อนมีลูก
ต�องเดินทางตลอด แต�พอมีลูกต�องเปล่ียนมาเป�นคนคิดวางแผน ให�น�อง ๆ ออกไปแทน แต�ก็มีบางคร้ังต�องลงไปดู
พื้นท่ีเหมือนกัน...ซ่ึงเพื่อนร�วมงานต�องเข�าใจด�วย..ท่ีน่ีโอเคทุกคนเข�าใจ...” แต�หากบางรายไม�ได�สามารถ
เปล่ียนแปลงหรือต�อรองได� ก็จําเป&นต�องพยายามจัดการกับสถานการณ-เพื่อให�สามารถป#Oมนมกลับไปให�ลูกกินได� 
ดังเช�นคุณแม�รายน้ีท่ีจําเป&นต�องรับผิดชอบงานในหน�าท่ีแต�ก็ต�องป#Oมนมให�ลูกไปด�วย จึงต�องจัดการโดยวิธีน้ี “...ก็มี
ออกงานจัด event ที่โรงแรมหรือพัฒนาบุคลากรต�างจังหวัด ก็ลําบากค�ะ ถ�าต�องทําจริง ๆ ต�องขับรถไปเอง ป,8มอยู�
ในรถ...ไปฝากแช�ที่โรงแรม...” เช�นเดียวกับคุณแม�รายน้ีท่ีต�องทํางานนอกสํานักงานก็ต�องหาวิธีในการจัดการให�ได�
ไม�แตกต�างกัน โดยพยายามต�อรองปรับเปล่ียนให�ได�มากท่ีสุดโดยยังรับผิดชอบงานในหน�าที่ได�โดยไม�บกพร�อง โดย
อาศัยอุปกรณ-ช�วย ดังน้ี “...ต�องออกไปหาลูกค�าข�างนอก ตอนน้ีพยายามนัดลูกค�ารายเดียว เพื่อให�สามารถกลับมา
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ป,8มนมอีกรอบนึงได� ไม�ตกรอบ แต�ก็มีไปไกลเกิน ไม�ได�กลับมาทํางานก็ต�องเตรียม ice pack ไปขอลูกค�า ถามเค�า
ก�อนท่ีทํางานเค�ามีตู�แช�มั้ย บางทีก็ขอป,8มตอนคุยเสร็จค�อยกลับบ�านก็มีเหมือนกัน...” 

นอกจากน้ัน วิธีการเตรียมความพร�อมอีกวิธีการหน่ึง คือ การเตรียมความพร�อมล�วงหน�าไม�ใช�
เฉพาะกับตัวเองเท�าน้ัน แต�เป&นการเตรียมความพร�อมของผู�ที่เก่ียวข�องอ่ืน ๆ ในที่ทํางานด�วย โดยการแจ�งหรือบอก
กล�าวความต้ังใจในการให�นมแม�ของตนเองล�วงหน�าก�อนที่จะมีการลาคลอด ทั้งน้ีเพื่อให�ท้ังผู�บังคับบัญชาและเพื่อน
ร�วมงานในองค-กรได�วางแผนปรับเปล่ียนคนทํางานหรือลักษณะการทํางานให�สอดคล�องกับการทํางานของแม�
หลังจากที่กลับมาทํางานเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือแม�ทํางานไม�สามารถทํางานบางอย�างหรือใช�เวลาในการ
ทํางานได�เหมือนเดิม ดังเช�นคุณแม�รายน้ีที่ มีการเตรียมความพร�อมในเรื่องน้ีไว�ล�วงหน�าโดยการแจ�งแก�
ผู�บังคับบัญชา ทําให�ลดความกดดันในเรื่องดังกล�าวลงได�บ�าง ดังน้ี “...พอพี่กลับมาทํางานก็ไม�ค�อยสะดวกในการป,8ม
นม แต�พี่ก็ไปคุยกับหัวหน�าก�อน พอกลับมาทํางานพี่ก็เกริ่นกับเขาว�าพี่จะให�นมแม�นะ แล�วมีความจําเป�นต�องป,8มนม
ทุก 3 ช่ัวโมง…จริง ๆ ตามมารยาทเราก็ต�องแจ�งหัวหน�า เพราะบางทีมันดูเหมือนกินเวลางานด�วย แต�ถ�าเราบริหาร
ไม�ให�เสียงาน คือ ป,8มนมไปด�วยทํางานไปด�วยได�เขาก็ไม�ว�าอะไร...” 

จะเห็นได�ว�า หากแม�ต�องการที่จะทําหน�าที่ในด�านการทํางานของตนเองไปพร�อม ๆ กับหน�าที่การ
ให�นมลูกให�สําเร็จจําเป&นอย�างย่ิงที่แม�จะต�องพยายามต�อรอง ปรับเปล่ียนบริบทของการทํางานให�สอดคล�องกับ
รูปแบบการให�นมของตนเอง ทั้งน้ีเป&นความจําเป&นอีกเช�นเดียวกันที่คนรอบข�าง หรือแม�แต�ผู�ที่ปฏิสัมพันธ-ด�วยเรื่อง
งานจะต�องเข�าใจและพร�อมที่จะแสดงความเอ้ือเฟbcอแก�คนเป&นแม�เช�นกัน ไม�เช�นน้ันคุณแม�เหล�าน้ีคงไม�สามารถผ�าน
ช�วงเวลาเหล�าน้ีไปได� บางคนถึงกับตัดสินใจที่จะลาออกจากงานเพราะรู�สึกว�าเป&นการยากลําบากเกินไปท่ีจะจัดการ
กับสถานการณ-เหล�าน้ีได� จนท�อแท� ดังเช�นคุณแม�รายน้ี แต�โชคดีท่ีบังคับบัญชาเข�าใจและยอมให�ยืดหยุ�นในเรื่อง
เวลาทํางานได� ดังน้ี “...เมื่อก�อนมาทํางานเช�า...แต�พอมีลูกกลับมาทํางานก็สายๆๆ จนกระทั่งไม�ไหวแล�ว เลยมาขอ
ลาออก เจ�านายก็ถามมีป,ญหาอะไร ก็เลยบอกไปว�าเ ร่ืองเล้ียงลูก...เจ�านายก็เลยอนุโลม ให�มาสายได�...” 
นอกจากน้ัน ตัวแม�เองอาจจําเป&นต�องหาทางในการชดเชยการทํางานท่ีตนเองไม�สามารถทําได�เน่ืองจากต�องใช�เวลา
ส�วนหน่ึงไปกับการป#Oมนม เพื่อไม�ให�เพื่อนร�วมงานหรือเจ�านายรู�สึกว�าตนเองเอาเปรียบ ดังเช�นคุณแม�รายน้ีซ่ึง
ทํางานเป&นพนักงานราชการต�องยอมนํางานกลับมาทําที่บ�านเพิ่มเติมเพื่อไม�ให�กระทบกับงานในส�วนอ่ืน ๆ และลด
แรงกดดันจากเพื่อนร�วมงาน ดังน้ี “...ก็มีเรื่องโดนเปล่ียนงานบ�อย...เราต�องปรับตัวให�เข�ากับการทํางานให�ได�เพราะ
น่ีคือหม�อข�าวหม�อแกงของเรา ไหนจะต�องดูลูกอีก บางทีเราก็ทํางานได�ห�าสิบห�าสิบ แต�หัวหน�าก็เข�าใจ แต�หากบาง
ทีทํางานไม�ทันก็เอางานกลับมาทําที่บ�านตอนกลางคืนแทน จะไม�ให�ใครมาว�าเราได�...” 

อย�างไรก็ตาม หากร�องขอได� คนเป&นแม�ส�วนใหญ�คงอยากขอลางานเพื่อเล้ียงลูกให�ได�เต็มท่ีอย�าง
น�อย 6 เดือนตามเกณฑ-มาตรฐาน ซึ่งป#จจุบันบางองค-กรมีนโยบายให�พนักงานลาต�อได�เพิ่มเติมแต�มีเง่ือนไข เช�น ลา
ได�แต�ไม�ได�รับเงินเดือน ซึ่งมีคุณแม�รายหน่ึงท่ีมีสิทธิดังกล�าวแต�ตัดสินใจไม�ลาต�อแต�เลือกปรับตัวไปพร�อม ๆ กับลูก
ด�วยเหตุผลว�า “...จริง ๆ มหาวิทยาลัยให�ลาต�อ 3 เดือนโดยไม�รับเงินเดือน...คิดจะลาต�อแต�เปล่ียนใจไม�ลาดีกว�า...
คิดว�าทุกชีวิตเกิดมาต�องสู� ลูกด�วย เค�าก็ต�องเข�มแข็งต�องอยู�ให�ได� เราปรับ เค�าก็ต�องปรับ...” ดังน้ัน นอกเหนือจาก
บริบทของสถานท่ีทํางานท่ีเอ้ืออํานวยแล�ว บริบทของงานที่ยืดหยุ�น ท�ามกลางความเข�าใจของผู�ร�วมงาน 
ผู�บังคับบัญชา และผู�เก่ียวข�องอ่ืน ๆ ในสังคมภายนอกองค-กร จึงเป&นเง่ือนไขสําคัญของการปรับตัวของแม�เพื่อให�
สามารถทําหน�าท่ีของตนเองในเชิงเศรษฐกิจไปพร�อม ๆ กับการดํารงบทบาทความเป&นแม�ได� 
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2) ลดแรงกดดันจากภายนอก 
คุณแม�หลายรายยอมรับว�า การเปNดรับข�อมูลข�าวสาร และประสบการณ-จากภายนอกนอกจากจะ

เป&นผลดีในด�านข�อมูลที่หลากหลาย แต�ในขณะเดียวกันก็เป&นการสร�างแรงกดดัน เพิ่มความเครียด ความวิตกกังวล
ได�เช�นกัน จึงข้ึนอยู�กับการจัดการตนเองของแม�ที่จะเลือกรับข�อมูลข�าวสารอย�างไรให�เพียงพอ แต�ไม�เป&นการเพิ่ม
แรงกดดันให�กับตนเอง ดังเช�นคุณแม�รายหน่ึงเคยผ�านช�วงเวลาของความสับสนและกดดันจากการรับข�อมูลมาก�อน 
เน่ืองจากสามารถให�นมลูกคนแรกได�เพียง 3 เดือน แต�พอมาลูกคนที่สองสามารถให�ได�จนป#จจุบันน้ีขวบกับ 3 เดือน
แล�วก็ยังให�นมแม�ได�อยู� โดยต�องตัดใจ และยึดเอาความสบายใจของตนเองเป&นที่ต้ัง ดังน้ี “..เวลาเราดู facebook 
ว�าเพื่อนคนไหนให�นมลูก เข�าไปในคลับให�นมลูก เค�าจะบอกว�าวันน้ีป,8มได� 20-30 ออนซ5…เราก็ถามเพื่อน เพื่อนเรา
มันก็มีเยอะ เราก็ถามคนน้ันคนน้ี เราไม�มี หลัง ๆ เราไม�ค�อยอ�าน เราไม�ถาม ไม�เปรียบเทียบแล�ว เอาตัวเราน่ีแหละ 
ได�ก็ได� ไม�ได�ก็ไม�เป�นไร ของเราก็ดีที่สุดแล�ว...” 

ข�อมูลจากผู�เช่ียวชาญเป&นอีกส่ิงหน่ึงซึ่งเป&นแรงกดดันสําคัญท่ีส�งผลต�อความรู�สึกของคนเป&นแม� 
โดยเฉพาะช�วงระยะเวลาในการให�นมแม� ซ่ึงตามข�อมูลของผู�เช่ียวชาญมักระบุว�าเบ้ืองต�นเด็กควรได�กินนมแม�ล�วนๆ 
โดยไม�ต�องเสริมอาหารอย�างอ่ืนเป&นเวลาอย�างน�อย 6 เดือน และยังสามารถให�นมแม�ไปได�เรื่อย ๆ ถึงแม�ลูกจะเร่ิม
โตแล�วก็ตาม ทําให�คุณแม�หลายคนต้ังความหวังและคาดหวังไว�กับระยะเวลาของการให�นมของตัวเองไว�ค�อนข�างสูง 
โดยอยากจะทําให�ได�มากที่สุด จนบางครั้งกลายเป&นความกดดันตนเอง แต�สําหรับคุณแม�บางรายก็เห็นว�าไม�ควรไป
กําหนดเป&นสูตรสําเร็จตายตัวข้ึนอยู�กับความสะดวกและความจําเป&นของแม�แต�ละคน ดังเช�นคุณแม�รายน้ีเห็นว�า
สําหรับตนเองการให�นมลูกได�ถึง 1 ปYก็นับว�ามากแล�วสําหรับการใช�ชีวิตในยุคน้ี แต�ก็รู�ว�าสําหรับผู�เช่ียวชาญอาจจะ
คาดหวังไว�สูงกว�าน้ันโดยคุณแม�รายน้ีเห็นว�า “...ถ�าถามคนอ่ืน คนลัทธินมแม� สาวกคงไม�พอใจ แต�มันไม�ใช�วิถีชีวิต
เรา เราไม�ขนาดน้ัน เรารู�สึกปeนึงก็โอเคแล�ว...” เช�นเดียวกับคุณแม�อีกรายที่เห็นว�าไม�ควรไปต้ังมาตรฐานด�าน
ระยะเวลาเพราะแต�ละคนมีข�อจํากัดแตกต�างกัน โดยกล�าวว�า “...มันไม�มีสูตรสําเร็จสําหรับทุกคน ไม�ใช� one fit 
for all แต�ขึ้นอยู�กับความต้ังใจและหลักของแต�ละคน อย�างหลักของเราคือปeนึง มน�อยยังดีกว�าไม�มีเลย มีเท�าไหร�ก็
ให�กินเท�าน้ัน ถ�าเครียดมาก ๆ คงอย�กว�าน้ี...” ทั้งน้ีรวมท้ังการสร�างข�อจํากัดของตัวเองในระหว�างช�วงเวลาท่ีให�นม
ลูกด�วย ซึ่งเป&นอีกส่ิงหน่ึงท่ีคุณแม�หลายรายยอมรับว�าต�องปรับเปล่ียนตัวเองอย�างมากในเรื่องการรับประทาน
อาหารเน่ืองจากเกรงจะส�งผลถึงนํ้านม และอาจทําให�ลูกมีอาการภูมิแพ�อันเน่ืองมาจากอาหารที่แม�กิน แต�คุณแม�
บางรายก็เห็นว�า ควรระมัดระวังแต�เพียงพอดีเพราะจะมีผลต�อสภาพจิตใจแม� และการสร�างภูมิคุ�มกันของลูกเช�นกัน 
โดยให�เหตุผลว�า “...เวลาเราศึกษาข�อมูลมันจะมีแบบสุดโต�ง กินน่ัน กินน่ี ไม�ได�เลย แล�วมันจะมีความสุขเหรอ แล�ว
ถ�าวันนึงลูกไปเจออาหารน้ีด�วยตนเอง จะกินได�มั้ยถ�าไม�มีภูมิต�านทานจากแม�...” 

อย�างไรก็ตาม โดยท่ัวไปแล�ว คุณแม�ส�วนใหญ�มักต้ังความหวังกับการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ของตนเอง 
ไม�ว�าจะเป&นปริมาณนํ้านม ช�วงระยะเวลาในการให�นม และรูปแบบการให�นม เป&นต�น ซึ่งส�วนหน่ึงมาจากการมี
เกณฑ-เปรียบเทียบ ทั้งเปรียบเทียบกับเพื่อน เปรียบเทียบกับข�อมูลของผู�เช่ียวชาญ เปรียบเทียบกับแม�รายอ่ืน ๆ ท่ี
ได�รับรู�ประสบการณ-มา และเปรียบเทียบกับเกณฑ-ที่ตนเองกําหนดหรือคาดหวังไว�เอง ส่ิงเหล�าน้ีล�วนก�อให�เกิด
ความรู�สึกกดดัน เครียด และวิตกกังวล ถึงแม�แม�หลายรายยอมรับว�ารู�ดีถึงผลกระทบท่ีตามมา แต�ส�วนใหญ�อยู�ใน
ภาวะ “อดไม�ได�จริงๆ” แต�ท้ังหมดก็เพียงเพราะกลัวว�าจะไม�มีนมให�ลูกกินน่ันเอง ดังน้ัน ส่ิงที่จะทําได�คือ ความ
พยายามในการลดความตึงเครียดเหล�าน้ัน ไม�ว�าจะเป&นการผ�อนคลายตัวเองในยามที่ต�องป#Oมนม ไม�ว�าจะเป&นการดู
หนังฟ#งเพลง หรือบางคนใช�วิธีการเอารูปลูกข้ึนมาดูในระหว�างป#Oมนม เช�นคุณแม�จากเชียงใหม�รายน้ีท่ีต�องต่ืนมาป#Oม
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นมกลางดึกทุกคืน จึงมีวิธีจัดการกับความง�วง ความเบ่ือหน�าย และทําให�ตนเองสดช่ืนข้ึนด�วยวิธีน้ี “...กลางคืนก็ป,8ม 
อาศัยดูซีรี่เกาหลีช�วย ไม�ง้ันง�วงและเครียดมาก ต่ืนสลึมสลือมาป,8ม ดูหนังเกาหลีทุก 3 ช่ัวโมง...” 

วิธีการเหล�าน้ีแสดงให�เห็นว�า ถึงแม�คุณแม�กลุ�มน้ีจะได�รับข�อมูลการเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาใน
ลักษณะที่ไม�ค�อยแตกต�างกัน เน่ืองจากเป&นความรู�ชุดเดียวกันแต�เผยแพร�ผ�านช�องทางท่ีแตกต�าง แต�คุณแม�แต�ละ
รายจะมีวิธีการในการลองผิดลองถูก ปรับเปล่ียนให�เข�ากับบริบทของตนเอง ไม�ว�าจะบริบทภายในครอบครัว บริบท
ของการทํางาน และความรู�สึกนึกคิดของตนเอง โดยไม�จําเป&นต�องมีสูตรสําเร็จตายตัว และเพื่อลดแรงกดดันทั้งจาก
ภายในตนเอง และจากการปฏิสัมพันธ-กับคนภายนอก ทั้งน้ีโดยมีเป[าหมายเดียวกัน คือ เพื่อให�ตนเองสามารถเล้ียง
ลูกด�วยนมแม�ได�อย�างเต็มที่ในแบบของตนเอง โดยยังสามารถใช�ชีวิตต�อไปได�อย�างปกติ 

3) การให
นมในที่สาธารณะ 
การปรับตัวเพื่อให�แม�ซึ่งมีภาระในการให�นมลูกสามารถใช�ชีวิตภายนอกได� คือ การพยายามทําให�

เห็นถึงความต้ังใจของตนเองในการให�นมลูกโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะซึ่งเป&นอีกวิธีการหน่ึงท่ีแม�พยายามแสดง
ให�สังคมเห็นและยอมรับการบทบาทของแม� เช�น การดําเนินชีวิตทางสังคมตามปกติ ไม�ว�าจะเป&นการพาลูกที่พร�อม
ไปพบปะสังสรรค-กับเพื่อน ความกล�าในการให�นมลูกในที่สาธารณะโดยอาศัยอุปกรณ-ช�วยเหลือ เช�น ผ�าคลุมให�นม 
ซึ่งในระยะแรกแม�ทุกคนต�องเผชิญกับความรู�สึกอาย และสายตาของผู�คนรอบข�างท่ีมองด�วยความแปลกใจใคร�รู� แต�
เมื่อปฏิบัติอย�างต�อเน่ืองเป&นประจําก็จะเกิดความคุ�นชิน ซึ่งไม�ใช�เฉพาะคนเป&นแม�เท�าน้ัน แต�สังคมจะเริ่มเคยชิน
และยอมรับกับการทําหน�าท่ีของแม�ในการให�นมในพื้นท่ีสาธารณะได� เช�น คุณแม�จากเชียงใหม�รายน้ีท่ีพยายาม
ปรับตัวเพื่อให�สามารถพาลูกไปในท่ีสาธารณะโดยไม�ต�องกังวลเก่ียวกับการให�นมและพยายามหาอุปกรณ-เสริมมา
ช�วยในการให�นมลูกนอกบ�าน ดังน้ี “...ไม�ต�องไปน่ังให�นมให�ใครเห็น ตอนน้ีมีชุดคลุมให�นมแล�ว ใส�เหมือนเอ๊ียม แต�
เป�นเหมือนชุดค�างคาว คลุมลูก มีช�องเจาะให�ลูกหายใจ คุณแม� น่ังให�นมข�างนอกได� คนนิยมกันมาก...”  
เช�นเดียวกับคุณแม�จากเชียงใหม�อีกรายหน่ึงซึ่งป#จจุบันสามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได� 6 เดือนแล�ว และยังคง
ต้ังใจจะเล้ียงลูกด�วยนมแม�ต�อไปเรื่อย ๆ ถึงแม�จะต�องทํางานนอกบ�านเน่ืองจากเป&นงานท่ีต�องพบปะลูกค�า แต�คุณ
แม�รายน้ียังพยายามใช�ชีวิตให�เป&นปกติ โดยสามารถสังสรรค-กับเพื่อนได� พาลูกไปทํางานนอกบ�านด�วยได� โดย
พยายามแก�ไขป#ญหาเฉพาะหน�าอย�างเหมาะสม ดังน้ี “...ยังทํางานปกติ เป�นอุปสรรค แต�ต�องคิดก�อนว�าวันน้ีจะทํา
อะไร ไปไหน ทําอะไรบ�าง เพื่อหาทางออกให�กับตัวเอง เป�นทักษะการแก�ไขป,ญหาเฉพาะหน�าที่เรามีอยู�แล�ว การ
เป�นแม�ไม�ต�องเยอะ อยากกินแมคโดนัลด5ก็ไป ก็กิน ก็เอาออกมาอุ�ม พอดูดนมแล�วหลับ เราก็กินมือเดียว...”  

2. ส่ิงสนับสนุนและความคาดหวังของแม�ทํางานต�อการเล้ียงลูกด
วยนมแม� 
จากข�อมูลที่ผ�านมาแสดงให�เห็นแล�วว�า แม�ทํางานต�องพยายามต�อรองและปรับตัวอย�างไรบ�างเพื่อให�

ตนเองสามารถเอาชนะเง่ือนไขท่ีเป&นอุปสรรคต�อการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ให�ได� อย�างไรก็ตาม แม�แต�ละรายอาจมี
วิธีการในการจัดการกับเง่ือนไขดังกล�าวแตกต�างกันถึงแม�จะเป&นเง่ือนไขใกล�เคียงกันก็ตาม ทั้งน้ีเป&นเพราะแม�แต�ละ
รายได�ประเมินทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู�และเป&นฐานของอํานาจต�อรองของตนเองเพื่อใช�ในการจัดการกับ
สถานการณ-รอบตัวแตกต�างกัน ซึ่งทรัพยากรดังกล�าวเป&นไปได�หลายรูปแบบไม�ว�าจะเป&นสถานภาพในครอบครัว
ของแม�เอง สถานภาพในการทํางาน ตลอดจนสถานภาพทางสังคมที่จะทําให�แม�แต�รายได�มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากร
ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช�น การเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร เครือข�ายทางสังคม หรือแม�แต�ส่ิงอํานวยคามสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีจะเอ้ือ
ประโยชน-ต�อการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ได� ซึ่งแสดงให�เห็นว�า แม�ทํางานในยุคน้ีไม�ได�อยู�ในฐานะที่จะยอมจํานนต�อ
โครงสร�างสังคมท่ีเป&นเง่ือนไขสําคัญในการกําหนดรูปแบบการเล้ียงลูกของตนเองเสมอไป ไม�ว�าจะเป&นนโยบายของ
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รัฐ การกระตุ�นให�คนในสังคมหันมาให�ความสําคัญกับนมแม� โดยมีผู�หญิงเป&นเป[าหมายสําคัญที่จะผลักดันให�
นโยบายดังกล�าวสัมฤทธ์ิผล หรือนโยบายและโครงสร�างขององค-กรท่ีพยายามให�บุคลากรทุกคนทํางานอย�างเต็ม
ความสามารถเพื่อบรรลุเป[าหมายขององค-กรได�อย�างเต็มที่ อีกท้ังโครงสร�างของสถาบันครอบครัวในป#จจุบันท่ี
เรียกร�องให�ผู�หญิงต�องร�วมกันทําหน�าที่ในเชิงเศรษฐกิจนอกเหนือจากภาระหน�าท่ีภายในบ�านอย�างเดียว โครงสร�าง
เหล�าน้ีล�วนสร�างความคาดหวัง และกดดันให�ผู�หญิงจําต�องควบคุมตนเองให�เป&นไปตามเป[าหมายของสังคมอย�าง
ปฏิเสธได�ยาก แต�ในขณะเดียวกัน แม�เหล�าน้ีได�แสดงให�เห็นถึงความมีตัวตนที่มีอิสระในการคิด ตีความ และ
ตอบสนองต�อเง่ือนไขเหล�าน้ี โดยพยายามต�อรอง ปรับเปล่ียน และปรับตัวภายใต�ฐานของทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู� 
โดยเลือกท่ีจะยืนหยัดใน “ความเป�นแม�” ในแบบที่ตนเองเป&น ทําให�ตัวตนของแม�ในพื้นที่เหล�าน้ีมีความหลากหลาย 
ไม�ว�าจะเป&นกรณีของ “คุณแม�นักป,8ม” ที่ต�องมีวินัยและความต้ังใจอย�างสูงในการพยายามให�นมลูกด�วยวิธีการป#Oม
นมเมื่อจําเป&นต�องทํางานนอกบ�านไปด�วย หรือกรณีของ “คุณแม�นักป,hน” ที่ถึงแม�จะไม�สามารถเลือกวิธีการป#Oมนม
ให�ลูกในท่ีทํางานได� ด�วยเง่ือนไขท้ังความไม�พร�อมของการทํางานและครอบครัว แต�ก็ต�องพยายามจัดการ
ภาระหน�าท่ีนอกบ�านให�ได�อย�างรวดเร็วเพื่อจะได�ใช�เวลากับการให�นมแม�ท่ีบ�านให�ได�มากที่สุด ซึ่งสะท�อนให�เห็นถึง
ความพยายามในการต�อรองและปรับตัวของแม�ภายใต�บริบทที่ เป&นเง่ือนไขของการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ที่มี
ลักษณะเฉพาะของแต�ละบุคคล 

อย�างไรก็ตาม คงเป&นไปไม�ได� และไม�ควรที่จะทอดท้ิงให�แม�เหล�าน้ีต�องต�อสู�ต�อรองกับเง่ือนไขเหล�าน้ีเพียง
ลําพัง เพราะถือเป&นความรับผิดชอบร�วมกันของคนในสังคม เน่ืองจากสังคมจะเป&นผู�รับประโยชน-ร�วมกันในการ
ผลักดันให�กระแสการเล้ียงลูกด�วยนมแม�น้ันสัมฤทธิผลไม�ใช�เฉพาะตัวแม�เองหรือตัวเด็ก แต�เป&นส�วนหน่ึงของการ
สร�างความมั่นคงทางสังคมอันเกิดจากคุณภาพของประชากรและความเอ้ืออาทรกันของคนในสังคมท่ีจะร�วมมือกัน
โดยไม�ผลักภาระความรับผิดชอบให�เป&นของใครคนใดคนหน่ึง ดังน้ันสังคมจึงต�องร�วมกันทําหน�าที่ในการสนับสนุน
ทรัพยากรพื้นฐานสําคัญเพื่อให�คนเป&นแม�ใช�เป&นอํานาจในการต�อรองและปรับตัวโดยแม�เป&นผู�ที่จะตัดสินใจด�วย
ตนเองว�าจะเลือกหรือไม�เลือกเส�นทางไหน ไม�ใช�มุ�งแต�จะกดดันให�แม�ต�องจัดการชีวิตให�เป&นไปตามความคาดหวัง
ของสังคม โดยทอดท้ิงให�แม�ต�องต�อสู�ตัวคนเดียว ท้ังน้ีทรัพยากรพื้นฐานดังกล�าวเริ่มต�นต้ังแต�การสนับสนุนสําคัญ
จากคนในครอบครัว โดยเฉพาะจากคนใกล�ตัว คือ คู�สมรส นอกจากน้ัน ยังรวมถึงการสร�างความเข�าใจของคนในท่ี
ทํางานซึ่งเหมือนเป&นบ�านหลังที่สองที่แม�ต�องมีปฏิสัมพันธ-รองจากครอบครัว และสุดท�ายคือความรับผิดชอบ
ร�วมกันของสังคมในการร�วมกันสร�างบริบทท่ีเอ้ือต�อการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ที่สอดคล�องกับวิถีชีวิตของคนเป&นแม�ใน
ป#จจุบัน โดยมีส่ิงท่ีแม�ทํางานในยุคน้ีคาดหวังที่จะได�รับการสนับสนุนจากคนรอบข�าง ดังน้ี  

2.1 กําลังใจและการสนับสนุนของครอบครัว  
คงปฏิเสธไม�ได�ว�า สามีคือคนใกล�ตัวที่สุดซึ่งมีผลอย�างย่ิงต�อความสําเร็จในการให�นมแม�ของผู�หญิง ท้ัง

การสนับสนุนในแง�ของกําลังใจ การช�วยเหลือแบ�งเบาภาระของภรรยาโดยเฉพาะในช�วงหลังคลอด ซึ่งเป&นช�วงที่คน
ที่เพิ่งเริ่มเป&นแม�กําลังเปราะบางทั้งทางร�างกายและสภาพจิตใจเน่ืองจากเต็มไปด�วยความสับสน งุนงง วิตกกังวล 
และตึงเครียด ดังเช�นคุณแม�รายหน่ึงที่สามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได�ถึงปYครึ่ง เล�าให�ฟ#งถึงการสนับสนุนจากสามีท่ี
ช�วยให�ตนเองเกิดความมั่นใจ และมุ�งม่ันท่ีจะให�นมลูกต�อไปว�า “...สามีเป�นคนสนับสนุนทุกอย�าง ไม�ว�าจะนมแม�นม
ผง ถ�าทําเต็มที่แล�วก็ไม�ว�าอะไร เค�าเป�นคนผ�อนตลอด ฉะน้ันเราจะไม�เกิดความกดดันในบ�านว�าให�นมไม�ได�...”
นอกจากน้ัน การที่สามีได�มีโอกาสอยู�ช�วยเหลือภรรยาในช�วงหลังคลอดอย�างเต็มที่ยังถือเป&นการวางรากฐานท่ีดีท่ี
จะทําให�ผู�หญิงรู�สึกม่ันคงและม่ันใจท่ีจะเดินหน�าเล้ียงลูกด�วยนมแม�ได�ต�อไป อีกท้ังป#จจุบันแม�ส�วนใหญ�คลอดลูกโดย
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การผ�าคลอดทําให�ร�างกายต�องการการพักฟbcนอย�างมาก ซึ่งสอดคล�องกับนโยบายในการให�สามีลาหยุดเพื่อดูแล
ภรรยาหลังคลอดได� 15 วัน ดังเช�นกรณีของคุณแม�รายหน่ึงซึ่งคลอดลูกมาแล�ว 2 คน ทําให�เห็นถึงความแตกต�าง
ชัดเจนระหว�างท�องแรกที่สามียังคงทํางานเป&นพนักงานองค-กรจึงไม�สามารถลางานมาดูแลภรรยาได� ในขณะท่ีท�อง
ต�อมาสามีออกมาเปNดบริษัทของตนเองจนสามารถใช�เวลาอยู�กับภรรยาได�เต็มท่ี และเช่ือว�ามีผลต�อการให�นมลูกเป&น
อย�างย่ิง ท้ังน้ีโดยเฉพาะการต้ังครรภ-ลูกคนแรก โดยเล�าความรู�สึกในช�วงน้ันให�ฟ#งว�า “...สามีย�ายมาเปiดบริษัทเอง 
เค�าอยู�กับเรา 2 อาทิตย5เต็ม ๆ เรารู�สึกอุ�นใจ ปลอดภัย รู�สึกม่ันคงทางจิตใจ นํ้านมก็เยอะมาก ๆ...สามีคือคนที่ช�วย
เราดีท่ีสุด ท่ีเราสามารถแสดงตัวเองได�ทุกอย�าง...” เช�นเดียวกับคุณแม�จากเชียงใหม�รายน้ีท่ีเอ�ยปากว�าตนเองโชคดี
ที่สามีทํางานรัฐวิสาหกิจจึงมีสิทธิลามาช�วยดูแลในช�วงหลังคลอดได� ในขณะที่ตนเองก็ต�องเล้ียงลูกคนโตไปด�วย การ
มีสามีมาช�วยแบ�งเบาภาระในช�วงน้ีจึงถือว�าสําคัญมาก โดยแม�รายน้ีสามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�ในลูกคนโตได�ถึง 10 
เดือน ส�วนลูกคนเล็กกําลังเล้ียงได� 7 เดือนแต�ยังคงเล้ียงด�วยนมแม�ต�อไป และเล�าให�ฟ#งถึงโอกาสในคร้ังน้ันว�า “...
ช�วงแรกแฟนลามาอยู�ด�วย ใช�สิทธิลาก็เลยได�อยู�ด�วยกัน ก็เลยให�เค�าดูแลป@อนนมลูก...สามีก็ลามาอยู� 10 วัน ช�วย
ช�วงแรก ๆ…เค�ามีสิทธิลา 15 วัน เราคลอดก็ลําบาก ต�องดูแลลูกสองคนด�วย...” 

ถึงแม�สามีจะตกอยู�ในภาวะคุณพ�อมือใหม�เหมือนกัน แต�การมีคนเคียงข�างท่ีคอยเรียนรู� ลองผิดลองถูก 
ช�วยกันค�นคว�าหาข�อมูลต�าง ๆ ไปด�วยกันก็ยังนับว�าดีกว�าที่ต�องจัดการเร่ืองทุกอย�างด�วยตนเอง ส่ิงท่ีคุณแม�ให�นมลูก
ต�องการที่สุดจริง ๆ แล�วก็คือ การให�กําลังใจและแรงสนับสนุน ตลอดจนการช�วยเหลือเล็ก ๆ น�อย ๆ ที่จะสร�าง
ความมั่นคงและความม่ันใจในการเล้ียงลูกด�วยนมแม�น่ันเอง ซึ่งสะท�อนให�เห็นอย�างชัดเจนจากความรู�สึกของคุณแม�
รายหน่ึงที่เล�าว�า “...สามีก็ช�วยต้ังแต�แรกนะ ต้ังแต�ทําไม�เป�น ไม�รู�ว�าจะเอาลูกเต�ายังไง เค�าก็ช�วยเอาลูกเข�าเต�าให� 
เวลาฝjกเรียนเค�าก็ไปดู...แล�วกลับมาบ�านเค�าก็มาช�วย ทําอย�างน้ีนะ ช�วยหาที่ให� ช�วยปiดม�าน ให�กําลังใจ คอย 
support ว�ามีมากมีน�อยไม�เป�นไร…พี่ว�าสามีน่ีแหละสําคัญเลยกับความเข�าใจ” 

ถึงที่สุดแล�ว ส่ิงท่ีคุณแม�ให�นมลูกต�องการเป&นอันดับแรกเลยก็คือ ความเข�าใจจากคนรอบข�าง 
โดยเฉพาะคนในครอบครัว เพราะเป&นพื้นที่ท่ีผู�หญิงต�องเข�าไปเก่ียวข�องและส�งผลต�อความสําเร็จในการให�นมลูก
มากที่สุด เพราะเม่ือมีความเข�าใจส่ิงท่ีตามมาก็คือความพร�อมท่ีจะให�การสนับสนุนหรือช�วยเหลือเพื่อให�แม�สามารถ
ทําหน�าที่ของตัวเองได�อย�างเต็มท่ี จากประสบการณ-ของคุณแม�กลุ�มน้ี บางรายต�องต�อสู�กับความไม�เข�าอกเข�าใจของ
คนในบ�าน ตัวอย�างเช�นคุณแม�รายหน่ึงซึ่งมักจะได�ยินคนในบ�านพูดเข�าหูว�า “...ให�นม 3 เดือนก็พอแล�ว ก็ไม�ต�องให�
แล�ว...” หรือ “...จะเลิกให�ยัง จะได�ทําอย�างอ่ืน...” ซ่ึงคุณแม�บางรายก็เกิดความกังวลใจและท�อใจโดยระบายให�ฟ#ง
ว�า “...บางคน บางครอบครัวไม�เข�าใจ ทําไมต�องนู�น ทําไมต�องน่ี ก็อาจเป�นอุปสรรค...” ดังน้ันก�อนท่ีคุณแม�เหล�าน้ี
จะพร�อมและมั่นใจที่จะปรับตัวให�สามารถจัดการกับสถานการณ-รอบข�างได� ความพร�อมทางด�านจิตใจโดยการ
สนับสนุนจากคนในครอบครัวเป&นส่ิงแรกที่จะต�องมาก�อน 

2.2 การพึ่งพาอาศัยกันระหว�างเพ่ือนบ
านและคนในชุมชน 
การช�วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคมนับเป&นส่ิงสําคัญที่จะช�วยเหลือคุณแม�ท่ีต�องให�นมลูกได�เช�นกัน 

โดยเฉพาะเพื่อนบ�านและชุมชน ถึงแม�ในป#จจุบันความใกล�ชิดกันของเพื่อนบ�านในสังคมเมืองจะแตกต�างจากใน
อดีตเน่ืองจากความเป&นป#จเจกที่สูงข้ึนทําให�ต�างคนต�างอยู�อาศัยก็ตาม แต�ยังไม�ถึงกับขาดการช�วยเหลือพึ่งพากัน 
ทั้งน้ียังข้ึนอยู�กับปฏิสัมพันธ-ที่คุณแม�มีต�อบุคคลรอบข�างด�วย ดังตัวอย�างของคุณรายหน่ึงซึ่งเล�าให�ฟ#งว�าตนเองโชคดี
ที่เพื่อนบ�านมีส�วนอย�างย่ิงในการช�วยเหลือพึ่งพาในยามจําเป&นในขณะที่ต�องเล้ียงลูกตามลําพัง “...เพื่อนบ�านจะมา
คอยดู คอยถาม เป�นไงบ�าง กินข�าวหรือยัง ทํากับข�าวมาให� ก็เหมือนมีผู�ใหญ�อยู�รอบ ๆ ไม�ถึงขนาดปiดบ�านเล้ียงลูก
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...ก็มีเพื่อน สังคมคุณแม� พูดคุยแลกเปล่ียนกัน...” ดังน้ัน การสร�างความสัมพันธ-อันดีระหว�างกันในชุมชน 
โดยเฉพาะทัศนคติในการช�วยเหลือพึ่งพากัน ไม�ใช�เฉพาะกับเรื่องการเล้ียงลูกเท�าน้ัน แต�หมายรวมถึงการช�วยเหลือ
พึ่งพากันได�ในเรื่องท่ัว ๆ ไป นับว�ายังมีความจําเป&น และถือเป&นจุดเด�นอย�างหน่ึงของสังคมไทยท่ีมีส�วนช�วยให�คุณ
แม�ที่ต�องให�นมลูกไม�ต�องผ�านช�วงเวลายากลําบากเหล�าน้ีไปเพียงลําพัง 

2.3 การสร
างความเข
าใจในที่ทํางาน 
ส่ิงหน่ึงที่เป&นความกังวลใจอย�างย่ิงของแม�เมื่อต�องกลับไปทํางานและมักเกิดคําถามในใจก็คือ คนท่ี

ทํางานจะว�ายังไงบ�างถ�าต�องหาเวลาไปป#Oมนม จะมีที่ให�ป#Oมนมมั้ย จะจัดการกับงานยังไงให�เสร็จทันกําหนด เพื่อน
ร�วมงานจะหาว�าเอาเปรียบมั้ย ถ�าทํางานไม�ได�เต็มที่เหมือนเดิมเจ�านายจะว�ายังไง ถ�าต�องกลับบ�านเร็วกว�าเดิมใคร
จะว�ายังไงบ�าง และถ�าต�องออกไปทํางานข�างนอกแล�วจะป#Oมนมยังไง ฯลฯ คําถามเหล�าน้ีล�วนเกิดข้ึนซ้ําแล�วซํ้าเล�า
ในความคิดของแม�ซึ่งเป&นท่ีมาของความวิตกกังวลต�าง ๆ ในส่ิงที่ยังมาไม�ถึง ส่ิงท่ีแม�พอจะทําได�ก็คือการเตรียม
ความพร�อมสําหรับสถานการณ-ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเหล�าน้ัน ซึ่งพอกลับไปทํางานจริง ๆ บางอย�างก็เป&นไปตามคาด 
บางอย�างก็สร�างความสับสนและยากจะจัดการ ซึ่งเป&นสถานการณ-ท่ีแม�ต�องเป&นผู�ประเมินว�าจะเริ่มจัดการอย�างไร 
มีส่ิงใดที่พอจะต�อรองได�หรือไม�ได� แล�วจะปรับตัวต�อไปอย�างไร ซ่ึงมีแม�บางรายต�องเจอกับผู�ร�วมงานที่ไม�ค�อยเข�าใจ 
ดังเช�นคุณแม�รายน้ีท่ีระบายความรู�สึกท่ีต�องเผชิญกับปฏิกิริยาของคนในที่ทํางานไว�ว�า “...ท่ีทํางานบางที่ ป,8มนมอีก
แล�ว ก็งานเค�าก็อยากได�อ�ะนะ บางคนเค�าก็ไม�พูดหรอก แต�ไม�รู�คิดอะไร...เค�าไม�ค�อย happy หรอก เพราะต�องรอ
เรา…เค�าไม�ได�ขัดขวาง แต�เค�าก็ไม�สนับสนุน...” ซึ่งสถานการณ-เหล�าน้ีส�งผลอย�างย่ิงต�อการลดทอนกําลังใจและ
ความมุ�งม่ันในการให�นมของตัวเองเป&นอย�างย่ิง นอกจากน้ัน ในบางหน�วยงานถึงแม�จะไม�ได�มีการห�ามหรือมี
ปฏิกิริยาในทางลบต�อการป#Oมนมของแม�ในระหว�างทํางาน แต�ก็ไม�ได�มีการสนับสนุนในทางรูปธรรมผ�านทาง
กฎเกณฑ-หรือสถานที่แต�อย�างใด เพราะถือว�าเป&นหน�าที่ของคนเป&นแม�เองท่ีจะจัดการกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเองโดยไม�ให�ส�งผลกระทบต�องาน ตัวอย�างเช�น คุณแม�รายน้ีที่ถึงแม�จะทํางานในหน�วยงานที่เก่ียวข�องกับ
สุขภาพ แต�หัวหน�างาน และองค-กรก็ไม�ได�แสดงให�เห็นว�ามีการสนับสนุนเพื่อให�บุคลากรเล้ียงลูกด�วยนมแม�ได�แต�
อย�างใด แต�ก็ไม�ได�ขัดขวาง ซึ่งแม�รายน้ีให�ความเห็นว�าส�วนหน่ึงอาจเป&นเพราะผู�บริหารเป&นผู�ชายจึงไม�ได�เห็นว�า
เรื่องน้ีเป&นเร่ืองสําคัญ เพราะอาจจะมองว�าการเล้ียงลูกด�วยนมแม�เป&นเร่ืองของผู�หญิง โดยมีความคิดเห็นต�อเรื่องน้ี
ดังน้ี “...การป,8มนมน่ีป,8มกันเองนะ ทางหน�วยงานเขาไม�ได�รู�เรื่องอะไร เขาก็ไม�ได�แนะนําหรือสนับสนุนอะไร แต�พอ
หัวหน�ารู�เขาก็เฉย ๆ หัวหน�าเป�นผู�ชายไง เลยไม�เท�าไหร� แต�เขาก็ไม�ได�ห�ามป,8ม แต�ก็ไม�คอยอินเท�าไหร� เขาจะมุ�งไป
เรื่องงานมากกว�า...” 

สถานการณ-ดังกล�าว หากอยู�ภายใต�บริบทซึ่งคนรอบข�างมีความเข�าใจและพร�อมจะยอมรับในบทบาท
ใหม�ของแม�ที่เปล่ียนไปจากเดิม แม�เหล�าน้ีคงผ�านอุปสรรคต�าง ๆ ไปได�ไม�ยากเย็นนัก โดยเฉพาะคนในท่ีทํางานซึ่ง
เป&นอีกพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงแม�ต�องพยายามสร�างสมดุลระหว�างการทํางานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบให�ลุล�วงแต�ใน
ขณะเดียวกันก็ต�องแบ�งเวลาในการทําหน�าท่ีป#Oมนมหรือเตรียมจัดสรรเวลาให�พร�อมสําหรับการกลับไปให�นมลูกท่ี
บ�านด�วย หากคนเหล�าน้ีเข�าใจและพร�อมจะยอมรับและยืดหยุ�นบริบทของการทํางานให�สอดรับกับบทบาทดังกล�าว
ของผู�หญิงได� จะช�วยสร�างบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการสร�างสมดุลในบทบาททั้งสองของผู�หญิงได� ดังเช�นคุณแม�รายน้ีท่ี
โชคดีมีเพื่อนร�วมงานเข�าใจและพร�อมจะยอมรับส่ิงท่ีเธอต�องทําไปพร�อม ๆ กันในท่ีทํางานได�แบบน้ี “...เพื่อน
ร�วมงานก็เข�าใจนะ ป,8มนม เราก็พยายามไม�ให�เสียงาน ถ�าไม�ได�จริง ๆ ประชุมเราก็ป,8มนมไปด�วย ทุกคนเข�าใจ 
กลายเป�นเรื่องสนุก ทุกคนก็จะแซว ป,8มรึยัง ทุกคนเป�นห�วง บรรยากาศมันก็โอเค ก็เลยสบาย...” ท้ังน้ีจึงต�องข้ึนอยู�
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กับความรับผิดชอบและการวางตัวของคนเป&นแม�ด�วยเช�นกันที่จะไม�ทําให�ภาระของตนเองต�องส�งผลกระทบต�องาน
ส�วนรวม ซ่ึงจะทําให�คนในที่ทํางานเห็นว�า การที่เพื่อนร�วมงานต�องแบ�งเวลาการทํางานเล็ก ๆ น�อย ๆ ไปเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของคนเป&นแม� ไม�ได�เป&นการเอารัดเอาเปรียบหรือสร�างความเสียหายต�อองค-กรในภาพรวม ดังที่คุณแม�ราย
น้ีคิดว�า การแสดงให�เห็นถึงความต้ังใจ การวางตัว และความรับผิดชอบของตนเองเป&นสําคัญ “...การที่เพื่อน
ร�วมงานหรือลูกค�าจะเข�าใจหรือไม�อยู�ที่ตัวเรา ถ�าตัวเราเข�มแข็ง พร�อมที่จะต�อสู�ไม�ย�อท�อ ทุกคนก็ไม�มีป,ญหากับเรา
...” 

จากประสบการณ-ของแม�กลุ�มน้ีจะเห็นได�ว�า หลังจากท่ีแม�ทํางานมีความพยายามที่จะแสดงให�เห็นถึง
ความต้ังใจในการป#Oมนมหรือเล้ียงลูกด�วยนมแม�ไปพร�อมๆ กับการรับผิดชอบงานในหน�าที่อย�างเต็มที่ ทําให�หลาย
หน�วยงานก็เริ่มมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต�อบทบาทหน�าที่ของแม�เหล�าน้ี ซึ่งแสดงให�เห็นว�า ไม�เพียงแต�หน�วยงาน
เหล�าน้ีจะมีความเข�าใจในความจําเป&นของพนักงานในองค-กร แต�ยังพยายามจัดการในเชิงรูปธรรมเพื่อตอบสนอง
ต�อความต�องการจําเป&นเหล�าน้ี โดยไม�เพียงแต�แสดงออกในแง�ความเห็นอกเห็นใจเท�าน้ัน ถึงแม�ว�าการจัดการ
ดังกล�าวอาจจะไม�ได�ดําเนินการในช�วงท่ีแม�เหล�าน้ีมีประสบการณ-ในการให�นม แต�ส่ิงที่แม�เหล�าน้ีได�พยายามทําใน
ระหว�างน้ัน ทําให�หน�วยงานเริ่มเกิดความตระหนักและเห็นความต้ังใจจริงของพนักงานซึ่งตกอยู�ในฐานะดังกล�าว 
จึงเกิดการปรับเปล่ียนบริบทในท่ีทํางานให�สอดคล�องกับสถานการณ-ดังกล�าวมากข้ึน ดังคําบอกเล�าของแม�รายหน่ึง
ซึ่งทํางานเป&นอาจารย-มหาวิทยาลัย โดยผู�บริหารมองเห็นและหันมาให�ความสําคัญกับบุคลากรท่ีจําเป&นต�องป#Oมนม
ในท่ีทํางานจึงตัดสินใจจัดพื้นท่ีสําหรับการป#Oมนมเพื่ออํานวยความสะดวก จนกระทั่งตนเองสามารถเล้ียงลูกด�วยนม
แม�มาได�ถึงขวบครึ่งแล�ว โดยเล�าถึงวิธีการจัดการของหน�วยงานไว�ว�า “...ตอนน้ีท่ีทํางานจะมีหญิงต้ังครรภ5และหญิง
ให�นมบุตรหลายคน ทางหน�วยงานเขาก็จะจัดห�องไว�ห�องหน่ึงเป�นห�อง Meeting room คุณแม� คนไหนจะไปป,8มนม
ก็ไปป,8ม แล�วก็เป�นท่ีน่ังพัก เป�น mother room ตอนแรกก็ไม�มี พอมีหญิงมีครรภ5และหญิงให�นมบุตรเยอะทาง
หน�วยงานเขาก็จัดห�องน้ีไว�ให� ก็ถือว�าสะดวกมากข้ึนเพราะเมื่อก�อนเราก็ไม�รู�ว�าจะไปน่ังป,8มนมตรงไหน เพราะว�าการ
ป,8มนมมันต�องใช�ความสะอาด...” เช�นเดียวกับแม�อีกรายหน่ึงในกรุงเทพฯ ซึ่งในช�วงท่ีตนเองป#Oมนมยังไม�มีการจัด
พื้นท่ีเป&นสัดส�วน แต�ในป#จจุบันหลังจากมีพนักงานหันมาป#Oมนมกันมากข้ึน กรรมการสวัสดิการขององค-กรจึงร�วมกัน
ผลักดันและเจรจากับผู�บริหารจนป#จจุบันได�มีการจัดพื้นท่ีสําหรับป#Oมนมที่เป&นสัดส�วนให�กับพนักงานในที่สุด ซึ่งเป&น
การเจรจาท่ีเป&นไปด�วยดี ดังน้ี “...หลังจากเราเลิกป,8มไปแล�ว เขาก็เริ่มมีห�องเป�นสัดส�วนข�างห�องพยาบาล...มีพวก
กรรมการสวัสดิการเขาช�วยเสนอ คิดว�าเป�นพวกพนักงานน่ีแหละท่ีคุยกัน แล�วเขาก็มีให� ไม�ได�มีการเรียกร�องถึง
ขนาดน้ันหรอก ก็แค�คุยกันว�าถ�ามีก็ดี...” ส่ิงเหล�าน้ีจึงข้ึนอยู�กับวิสัยทัศน-และความเข�าใจของผู�บริหารเป&นสําคัญซึ่ง
จะมีส�วนผลักดันให�คนในหน�วยงานทุกระดับให�ความสําคัญกับการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ไปด�วย  

2.4 การวางรากฐานจากโรงพยาบาลเปIนจุดเร่ิมต
นที่สําคัญ 
เน่ืองจากในป#จจุบันหญิงมีครรภ-ทุกคนต�างเข�ารับการบริการดูแลครรภ-โดยโรงพยาบาลกันอย�างทั่วถึง 

และเป&นเหมือนส่ิงที่ต�องปฏิบัติเมื่อมีการต้ังครรภ-คือทุกคนต�องไปฝากครรภ-ที่โรงพยาบาลเพื่อได�รับการดูแล
จนกระทั่งคลอดบุตร และดูแลต�อเน่ืองหลังคลอดบุตร ดังน้ัน การเตรียมการเร่ืองนมแม�จากโรงพยาบาลจึงเป&น
ข้ันตอนแรกท่ีสําคัญไม�ต�างจากการเตรียมความพร�อมในบริบทอ่ืน ๆ ท้ังน้ี นโยบายในการส�งเสริมการเล้ียงลูกด�วย
นมแม�นับเป&นวาระหลักท่ีโรงพยาบาลทุกแห�งต�องตอบสนองอยู�แล�ว แต�จากประสบการณ-ของคุณแม�กลุ�มน้ีจะพบว�า 
ในป#จจุบันโรงพยาบาลแต�ละแห�งยังมีวิธีการจัดการเพื่อตอบสนองต�อนโยบายดังกล�าวแตกต�างกันไป ไม�ว�าจะเป&น
ในโรงพยาบาลรัฐด�วยกันเองหรือโรงพยาบาลเอกชนด�วยกัน โดยการเตรียมความพร�อมต้ังแต�ความพร�อมของสรีระ
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ร�างกายของแม�และความพร�อมของลูกในการดูดนมแม� ดังเช�น โรงพยาบาลรัฐแห�งหน่ึงซ่ึงถือว�าส�งเสริมการเล้ียงลูก
ด�วยนมแม�อย�างครบวงจร และเป&นมาตรฐานกับคนทุกระดับได�มีการเตรียมการสําหรับแม�และเด็กดังประสบการณ-
ของคุณแม�รายหน่ึงซึ่งฝากท�องท่ีโรงพยาบาลแห�งน้ี และมองว�าช�วยให�ตนเองเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได�ถึง 9 เดือน 
“...จะดูเรื่องหัวนม วันแรกที่ไปฝากท�องต�องวัดเลย วัดหัวนมส้ัน ยาว บอด หัวนมมีป,ญหาในการให�นมลูกม้ัย แล�ว
จะมีคลินิกเก่ียวกับเต�านมและหัวนมเลย มีการใส�ปทุมแก�ว ให�ลูกยางมาดูดสําหรับคนที่มีป,ญหาหัวนม...แล�วพอ
ตอนคลอดจะดูว�าเด็กมีพังผืดใต�ล้ินม้ัยเพราะเด็กจะดูดไม�ดีหัวนมจะแตก จะจับตรวจทุกคนเลย รู�สึกเลยว�าพอไป
ขลิบมาน่ีมาดูดนมเราจะไม�เจ็บ...” การเตรียมความพร�อมเก่ียวกับร�างกายซ่ึงโรงพยาบาลเป&นผู�ตรวจสอบและ
จัดการในเบ้ืองต�น จึงนับว�าเป&นการเตรียมการท่ีสําคัญอย�างหน่ึง และเป&นส่ิงท่ีจัดการในเบื้องต�นได�หากเป&น
มาตรฐานการดูแลแม�ต้ังครรภ-และลูกและมีการปฏิบัติในทุกโรงพยาบาล ซึ่งเป&นการจัดการกับเง่ือนไขเบื้องต�นโดย
ยังไม�เก่ียวข�องกับเง่ือนไขหรือบริบททางสังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่อาจจัดการได�ยากกว�า และสร�างความกดดันให�กับ
แม�ได�มากกว�า 

ในมุมมองของแม�ท่ีให�นมลูกเองมองว�าโรงพยาบาลและบุคลากรท่ีเก่ียวข�องเป&นที่พึ่งสําคัญด�าน
แรกสําหรับการเตรียมความพร�อมในด�านการให�นมลูกของตนเอง เพราะในกลุ�มคุณแม�ด�วยกันต�างก็แลกเปล่ียน
ประสบการณ-การคลอดและการดูแลจากโรงพยาบาลในการเล้ียงลูกด�วยนมแม�เช�นกัน ดังเช�นคุณแม�รายหน่ึงที่เห็น
ว�า หากตนเองไม�ได�รับการเตรียมความพร�อมในการให�นมจากโรงพยาบาลท่ีตนไปฝากคลอด อาจจะทําให�
สถานการณ-ในการเล้ียงลูกในป#จจุบันยากลําบากมากข้ึน โดยเล�าให�ฟ#งถึงการเตรียมความพร�อมจากโรงพยาบาลว�า 
“...สมมติว�าตรง OPD ไม�ได�ประเมิน (ลักษณะเต�านมและหัวนมแม�) ก็จะหลุดไป ไปรู�อีกทีตอนลูกจะเข�าเต�าแล�ว 
แต�อันน้ีรู�ต้ังแต�ท�องเลยว�าคุณจะให�นมลูกไม�ได� คุณต�องมีชีวิตกับการบีบนํ้านมและใส�ขวดให�ลูกดูด ก็ได�เตรียมตัว
ต้ังแต�ตอนน้ัน กระบวนการน้ีสําคัญมาก พอตอนคลอดแล�ว ตอนประเมิน tongue-ties ถ�าโรงพยาบาลไม�ประเมิน
แม�ก็จะประสบป,ญหากับเรื่องพอเอาลูกเข�าเต�าแล�วเจ็บ หัวนมแตก พอหัวนมแตกก็ไม�อยากให�นมลูกแล�วเป�น bad 
impression...” 

ส่ิงท่ีแม�ทุกคนต�องการจากบุคลากรทางการแพทย- คือ การเป&นท่ีพึ่งพาในการช้ีแนะแนวทางที่เป&น
ประโยชน- ตลอดจนการช�วยแก�ไขป#ญหาด�วยความเข�าใจในเง่ือนไขและลักษณะเฉพาะที่แตกต�างกันของแม�แต�ละ
ราย แต�ต�องไม�ใช�การกดดัน และผลักดันเพื่อให�เป&นไปตามนโยบายของหน�วยงานเท�าน้ัน ดังเช�นคุณแม�จาก
เชียงใหม�รายน้ีท่ีเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได�ถึงขวบ 8 เดือน โดยเช่ือว�าส�วนหน่ึงมาจากการช�วยเหลือของศูนย-นมแม�ซ่ึง
ตนเองได�นําลูกไปฝากเล้ียงและให�คําปรึกษาเก่ียวกับการเล้ียงลูกด�วยนมแม�อย�างต�อเน่ือง โดยเล�าถึงการสนับสนุน
ดังกล�าวไว�ว�า “...ถ�ายังไม�ถึง 2 ขวบ แล�วเราไม�มีนมแม�ไปให�ลูก เขาจะแนะนําว�าต�องไปปรึกษาท่ีคลินิกนมแม� จะ
พยายามช�วยเรามากกว�า ไม�ใช�บังคับ ช�วยเราให�เรามีนํ้านมเล้ียงลูกถึง 2 ขวบ...” 

นอกจากน้ัน ส่ิงที่สําคัญสําหรับแม�ยุคน้ีซึ่งแสวงหาข�อมูลในเรื่องการเล้ียงลูกจากส่ือรูปแบบใหม�ท่ี
หลากหลายซึ่งมีผลทําให�เกิดความคาดหวังในบทบาทของบุคลากรที่จะช�วยเสริมให�ตนเองสามารถเล้ียงลูกด�วยนม
แม�ได�ตามแนวทางท่ีผู�เช่ียวชาญระบุไว�ในแหล�งข�อมูลต�าง ๆ ดังน้ัน ส่ิงสําคัญอย�างหน่ึงที่บุคลากรควรคํานึงถึงคือ
การให�ข�อมูลเบ้ืองต�นในแต�ละข้ันตอนพร�อมเหตุผลในการปฏิบัติ เช�น มีการแจ�งล�วงหน�าว�าหลังจากคลอดบุตรแล�ว
แม�จะได�พบหรืออยู�กับลูกเมื่อใด หรือมีเง่ือนไขใดบ�างที่จะทําให�เกิดความล�าช�า และโรงพยาบาลมีวิธีการในการ
กระตุ�นให�ลูกได�กินนมแม�อย�างไรบ�าง ทั้งน้ีเพื่อลดความวิตกกังวลเมื่อส่ิงที่เป&นจริงไม�เป&นไปตามที่คาดหวัง เพราะ
คุณแม�หลายรายแสดงให�เห็นถึงความไม�เข�าใจในวิธีการปฏิบัติของโรงพยาบาลเก่ียวกับการดูแลเพื่อให�ตนเอง
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สามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะเม่ือมีการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ-กับแม�รายอ่ืน ๆ 
หลังจากผ�านช�วงเวลาเหล�าน้ันมาแล�ว เช�นคุณแม�จากกรุงเทพฯ รายน้ีท่ีรู�สึกว�าโรงพยาบาลที่ตนเองไปคลอดไม�ได�
ส�งเสริมนมแม�อย�างจริงจัง เหมือนทําตามข้ันตอนมากกว�า แต�ในรายละเอียดยังไม�ใช� โดยเล�าถึงประสบการณ-
ในช�วงน้ันให�ฟ#งว�า “...ไม�ได�ส�งเสริมให�นมแม�โดยตรง แต�คลอดลูกออกมาแล�วให�ลูกดูดนมแม� มากระตุ�นให�ตลอด
หรือเปล�าเขาทํา แต�เขาก็เอานมผงมาแจกไง แจกให�ลองกินตามหน�าที่เขา เราจะให�ลูกกินไม�กินก็เรื่องของเรา แต�
ไม�ได�มาสนับสนุนว�าต�องกินนมผงดีกว�า นมแม�ดีที่สุด 100% นะ เขาก็ไม�ได�ทํา...” ซึ่งการปฏิบัติเหล�าน้ีทําให�เกิด
ความไม�เข�าใจของแม�ท่ีมีต�อนโยบายส�งเสริมนมแม�ของโรงพยาบาลดังกล�าว เน่ืองจากไม�เป&นไปตามท่ีคาดหวัง 

2.5 การสนับสนุนทั้งในเชิงนามธรรมและรูปธรรม 
จากข�อมูลที่ผ�านมาจะเห็นว�า สังคมไทยนับว�าค�อนข�างเปNดรับและให�การสนับสนุนเรื่องการเล้ียงลูก

ด�วยนมแม�อยู�มาก สังเกตได�จากปฏิกิริยาของคนทํางานร�วมกันในองค-กร ไม�ว�าจะเป&นผู�บังคับบัญชาและเพื่อน
ร�วมงานก็ดี อีกทั้ง ความเอ้ือเฟbcอจากบุคคลภายนอกที่ยินดีช�วยเหลือเมื่อคุณแม�ต�องการความช�วยเหลือเรื่อง
เก่ียวกับการป#Oมนมหรือเก็บนํ้านมตามคําบอกเล�าจากประสบการณ-ของคุณแม�ทํางานที่ผ�านมา  ท้ังหมดสะท�อนให�
เห็นในแง�ความรู�สึกเข�าใจ และเห็นใจผู�หญิงที่ต�องทํางานไปด�วย และพยายามเล้ียงลูกด�วยนมแม�ไปด�วย แต�ในทาง
กลับกันจะเห็นว�า เมื่อมองหารูปธรรมหรือทรัพยากรท่ีจับต�องได�ซึ่งจะสามารถสนับสนุนให�ผู�หญิงสามารถทํางานไป
ด�วยพร�อม ๆ กับทําหน�าที่ของแม�ไปด�วยกลับเห็นข�อจํากัดหลายอย�าง ไม�ว�าจะเป&นสถานท่ีป#Oมนมและเก็บนํ้านมในท่ี
ทํางาน การที่แม�ทํางานจําเป&นต�องกลับมาทํางานก�อนครบเวลาลาคลอดตามสิทธิ และความไม�สะดวกในการให�นม
ลูกในท่ีสาธารณะ เป&นต�น ส่ิงเหล�าน้ีสะท�อนให�เห็นว�า สังคมไทยอาจจะพร�อมในแง�วิธีคิดและทัศนคติที่ดีต�อแม�ให�
นมลูก แต�ยังไม�พร�อมสําหรับการจัดการบริบทท่ีจะเอ้ือต�อเป[าหมายดังกล�าวอย�างชัดเจน ซ่ึงหากจะสนับสนุนให�
ผู�หญิงสามารถทํางานในเชิงเศรษฐกิจไปพร�อม ๆ กับการทําหน�าท่ีเพื่ออุ�มชูสถาบันครอบครัวแล�วจําเป&นต�อง
ผลักดันทั้งสองส�วนไปพร�อม ๆ กัน ดังเช�นคุณแม�รายหน่ึงท่ีถ�ายทอดความรู�สึกของตนเองเก่ียวกับประเด็นน้ีว�า “...
ที่มีจริง ๆ คือ ห�องนํ้า แต�เราไม�ได�อยากป,8มนมในห�องนํ้า การรณรงค5ให�กินนมแม� แต�ไม�มีพื้นที่สําหรับป,8มนมแม�...
บริษัทใหญ� ๆ ควรมีท่ีป,8มนม อย�างเช�นในมหาวิทยาลัยยังมีห�องละหมาดได� แต�ไม�มีที่ป,8มนม...” เช�นเดียวกับแม�อีก
รายหน่ึงซึ่งทํางานในองค-กรท่ีมีลักษณะเป&นนานาชาติจึงทําให�เกิดการเปรียบเทียบกับองค-กรของไทยในแง�การ
สนับสนุนเรื่องการเล้ียงลูกด�วยนมแม�อย�างเห็นได�อย�างชัดเจน ซ่ึงมีส�วนท่ีทําให�ตนเองสามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�มา
ได�ถึงขวบเน่ืองจากมีห�องป#Oมนมที่ค�อนข�างสะดวกสบายในที่ทํางาน โดยเล�าถึงบริบทในท่ีทํางานให�ฟ#ง ดังน้ี “...ที่น่ี
เขาดีนะมีห�อง เพราะพวกฝรั่งเขาก็จะเน�นเรื่องนมแม�อยู�แล�ว เขาก็มีห�องนมแม� ที่นอนเด็กให� เป�นที่เล้ียงเด็ก 
เพราะว�าฝร่ังบางคนกลางวันเขาเอาลูกมากินนม เม่ือก�อนมันเป�นห�องนิดเดียว มันก็ขยายเป�นห�องใหญ�โตข้ึน...”  

ดังน้ัน หากจะช�วยเหลือหรือสนับสนุนผู�หญิงกลุ�มน้ีจริง ๆ จึงควรช�วยเหลือให�สุดทาง โดยหันมา
พิจารณาทั้งบริบทในแง�ของบรรทัดฐานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความเห็นอกเห็นใจและความเข�าใจเท�าน้ัน แต�ควร
ผลักดันในแง�กฎหมายหรือกฎระเบียบซ่ึงมีผลบังคับใช�ได�ท่ัวไปและเป&นทางการ เพื่อให�คุณแม�ทุกกลุ�มได�รับความ
คุ�มครองอย�างเท�าเทียมกัน โดยคุณแม�รายหน่ึงเห็นว�าดูเป&นการขัดกันในเชิงนโยบายอยู�พอสมควรที่จะหันมา
สนับสนุนให�ลูกกินนมแม�ให�ได� 6 เดือน แต�กฎหมายเก่ียวกับการลาคลอดให�สิทธิได�แค� 3 เดือน โดยแสดงความ
คิดเห็นว�า “...การท่ีต�องให�ลูกกินนมแม� 6 เดือน แต�ลาคลอดได�แค� 3 เดือน มันก็ไม�แฟร5นะ แต�เพื่อนลาครบ 6 
เดือนก็มี แต�มันมีผลต�อค�าตอบแทนเหมือนกัน...”  
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อย�างไรก็ตาม แม�ทํางานส�วนใหญ�เข�าใจและเห็นใจองค-กรหรือหน�วยงานต�นสังกัด เน่ืองจากมอง
ว�าตนเองเป&นคนส�วนน�อย และคิดว�าหน�วยงานคงมองว�าเป&นการลงทุนที่ไม�คุ�มค�าหากต�องมาจัดสวัสดิการเพิ่มเติม
ให�กับพนักงานหญิงที่ให�นมลูกโดยเฉพาะ และเป&นไปได�ยากในทางปฏิบัติ ดังเช�นคุณแม�จากเชียงใหม�รายน้ีที่ให�
ความเห็นว�า “...ให�ลา 3 เดือนก็ไม�เลวร�ายนะ แต�หยุด 6 เดือนน่ีมีป,ญหาแล�ว เพราะบางธุรกิจไม�เอ้ืออํานวย เราลา
เขามา 6 เดือน ใครจะทํางานให� อย�างเช�น งานบัญชี จะเอาคนที่ไหนมาทําแทน ซึ่งเป�นตําแหน�งเฉพาะ แล�วถ�าจ�าง
มาแทน เขาจะเสียเงิน 2 เท�า...สําหรับเรานะ 3-4 เดือนก็โอเค แต�ต�องสนับสนุนให�เล้ียงนมลูกต�อได� เพราะมันมีต้ัง
หลายวิธีท่ีเราไม�ต�องลางานมาอยู�กับลูก แต�ต�องส�งเสริมด�านอ่ืน...” ดังน้ันหากการจัดการเรื่องกฎหมายหรือ
กฎระเบียบเป&นเรื่องท่ีซับซ�อนและต�องใช�เวลานาน การจัดการเรื่องบริบทในเชิงพื้นที่ อาจจะเป&นจุดเริ่มต�นท่ีเริ่มทํา
ได�ก�อนเพื่อให�คุณแม�ให�นมเร่ิมมองเห็นช�องทางท่ีตนเองจะใช�เป&นทางเลือกสําหรับการให�นมลูกได�ในเบื้องต�น อีกท้ัง
ความยืดหยุ�นในกฎระเบียบในการทํางานไม�ว�าจะเป&นลักษณะงาน หรือช�วงเวลาทํางานในการทํางานสําหรับผู�หญิง
ที่ต�องเล้ียงลูกด�วยนมแม� นับเป&นส่ิงที่องค-กรสามารถจัดการได�เลยโดยไม�ต�องรอ และมีความสําคัญพอ ๆ กับการ
บังคับใช�กฎหมายเรื่องการลาคลอดเช�นกัน โดยคุณแม�รายหน่ึงได�ให�ข�อเสนอแนะในประเด็นน้ีไว�ว�า “...ประเทศไทย
ควรจะมีการ support เรื่องสถานท่ีท่ีเหมาะสมในท่ีทํางาน ไม�ต�องใหญ�โต แต�มีที่ให�เป�นสัดส�วนก็พอทําได� ทุก
ออฟฟiศควรจะมี เพราะผู�หญิงทุกคนอยากให�นมลูก บางทีมันไม�มีโต4ะทํางานท่ีเป�นสัดส�วน...มองว�ามันเป�น
สวัสดิการอย�างหน่ึง ทําให�เห็นว�าองค5กรใส�ใจพนักงาน ถ�าทําให�เห็นว�าการป,8มนมให�ลูกเป�นเรื่องปกติ มันก็จะมีมาก
ข้ึนเรื่อย ๆ เม่ือมีพื้นที่ให�ทําได� ก็จะทํากันเยอะข้ึน ไม�ใช�แค�การรณรงค5ให�คนเห็นว�าดีจังเลย แล�วจะทํายังไงต�อไป
...”  

ตัวอย�างหน่ึงของการสนับสนุนในแง�บริบทที่เป&นรูปธรรมซึ่งแม�ทํางานได�รับแล�วรู�สึกว�าเป&นตัวช�วย
สําคัญที่ทําให�ตนเองสามารถจัดการกับเง่ือนไขจนสามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�ในขณะท่ีต�องทํางานได� คือ การมีศูนย-
เด็กที่สนับสนุนการเล้ียงลูกด�วยนมแม�อยู�ใกล�ท่ีทํางาน ทําให�สามารถนําลูกไปฝากเล้ียงโดยศูนย-สนับสนุนให�แม�ป#Oม
นมไปให�ลูกกินท่ีศูนย- อีกทั้งแม�สามารถไปให�นมลูกด�วยตนเองได�ในระหว�างวัน ซ่ึงแม�จากเชียงใหม�รายหน่ึงต�องใช�
วิธีป#Oมนมให�ลูกกินต้ังแต�เกิดเน่ืองจากลูกมีป#ญหาในเรื่องการดูดนม และได�นําลูกมาฝากเล้ียงท่ีศูนย-เด็กใกล�ท่ีทํางาน
จนเล้ียงลูกด�วยนมแม�ได�ถึงขวบ 8 เดือน ได�เล�าให�ฟ#งถึงการสนับสนุนจากศูนย-เด็กดังน้ี “...น�องน่ีจะฝากเดย5แคร5ท่ี
เล้ียงลูกด�วยนมแม�อยู�แล�ว เราทํางานก็หาเวลาป,8มทุก 3 ช่ัวโมง...ป@อนแก�วเขาจะป@อนให�เอง เรามีหน�าที่ป,8มนมไปให� 
แต�กลับบ�านเราก็ป@อนแก�วท่ีบ�าน...ที่น่ีให�เล้ียงนมแม�ถึง 2 ขวบ...” เช�นเดียวกับคุณแม�อีกรายจากเชียงใหม�เช�นกัน 
ซึ่งใช�บริการศูนย-เด็กใกล�ท่ีทํางานในการเล้ียงลูกเช�นกัน โดยเล้ียงลูกด�วยนมแม�มาได� 8 เดือน โดยเล�าถึงวิธีการเล้ียง
เด็กของศูนย-ให�ฟ#งว�า “...เวลาเราเอาลูกไป nursery เขาบอกเอานมม�ไปได�เลย ฟรีซมา เด๋ียวเขามาละลายเอง 
nursery ก็ดี สนับสนุนนมแม� มีมุมนมแม� ใหล�ท่ีทํางาน...” อย�างไรก็ตาม จากกรณีศึกษา วิธีการดังกล�าวมีให�เห็น
เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม�เท�าน้ันเน่ืองจากมีบริบทท่ีเอ้ือให�การเล้ียงลูกในลักษณะน้ีเป&นไปได�มากกว�าในกรุงเทพฯ 
ซึ่งแม�ทํางานมีอุปสรรคสําคัญในเร่ืองการเดินทาง  

2.6 ความร�วมมือจากส่ือมวลชนที่เข
าถึงประชาชน 
ป#จจุบันสถาบันส่ือนับว�ามีอิทธิพลต�อวิธีการและพฤติกรรมของประชาชนโดยทั่วไปเป&นอย�างย่ิง 

โดยเฉพาะในยุคส่ือทีวีดิจิตอลท่ีทําให�คนทุกเพศทุกวัยได�เข�าถึงข�อมูลข�าวสาร เพราะถึงแม� internet จะหลายเป&น
แหล�งข�อมูลท่ีกว�างขวางและหลากหลายมากในป#จจุบัน แต�ก็ต�องยอมรับว�ามีคนในสังคมอีกหลายกลุ�มท่ียังไม�
สามารถเข�าถึงส่ือดังกล�าว ซ่ึงแตกต�างจากส่ือประเภททีวี ซึ่งเป&นส่ือด้ังเดิมท่ีคนในสังคมเข�าถึงได�มากกว�า การ
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รณรงค-เรื่องการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ผ�านส่ือทีวีจึงยังเป&นช�องทางสําคัญท่ีจะกระตุ�นให�เกิดความเข�าใจ และยอมรับ
จากคนในสังคมได� อย�างไรก็ตาม รูปแบบการรณรงค-เผยแพร�ในเรื่องดังกล�าวอาจต�องมีการเปล่ียนไป จากเดิมท่ี
เรื่องการเล้ียงลูกด�วยนมแม�และการณรงค-ในเรื่องที่เก่ียวข�องกับการแพทย-และสาธารณสุขมักเผยแพร�โดยใช�
บุคลากรหรือสถาบันทางการแพทย-เป&นตัวแทน ซึ่งมีข�อดีในการสร�างความน�าเช่ือถือ แต�มีข�อจํากัดในแง�การเข�าถึง 
และสร�างความเข�าใจแก�คนโดยท่ัวไป การเผยแพร�เพื่อให�เกิดความตระหนัก และนําไปสู�การปฏิบัติในป#จจุบันจึง
ต�องกระทําโดยผ�านตัวแทนซึ่งเข�าถึงคนได�ทุกเพศทุกวัน ดังเช�นข�อเสนอแนะของคุณแม�รายหน่ึงเก่ียวกับการใช�ช่ือ
ในการรณรงค-เรื่องนมแม�โดยใช�ประสบการณ-จากท่ีตนเองได�รับส่ือเหล�าน้ันมา ดังน้ี “...มันมีการพูดคุยกัน ดารา เซ
เลป จะให�สัมภาษณ5กันเก่ียวกับการให�นมลูก มันไม�ต�องไปซื้อหนังสือมาอ�านหรืออะไร เปiดช�องทีวีมาก็เจอแล�ว น่ังดู
นิหน�าป,8มนม เรื่องการคํานวณนมกับตู�แช�นิหน�าก็เป�นคนพูด ซ้ือตู�แช� 8,000 เก็บนมแม�ได�เท�าน้ี ประหยัดค�าใช�จ�าย
ได�เท�าไหร�...” ซึ่งไม�จําเป&นต�องสอดแทรกผ�านรายการที่เป&นสาระเชิงวิชาการเท�าน้ัน แต�สามารถสอดแทรกได�ผ�าน
ทั้งรายการวาไรต้ี หรือแม�แต� ละคร และภาพยนตร-ต�าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู�กับการขอความร�วมมือผ�านสถาบันส่ือ
ดังกล�าว ซึ่งจะช�วยกระตุ�นให�สังคมเกิดการต่ืนตัวในเร่ืองดังกล�าวได�เร็วข้ึน และขยายวงกว�างมากข้ึน หากทําให�เรื่อง
การเล้ียงลูกด�วยนมแม�เป&นเรื่องปกติในสังคมไทยก็จะกลายเป&นการสร�างบรรทัดฐานซึ่งนําไปสู�การยอมรับทั้งใน
ระดับครอบครัว องค-กร ชุมชน และสังคมได�ง�ายข้ึน เน่ืองจากแม�บางรายยังเห็นว�ายังไม�ค�อยมีส่ือที่จะเข�าถึง
ประชาชนได�ง�ายในการสนับสนุนในเร่ืองดังกล�าว ดังเช�นที่คุณแม�รายน้ีเสนอแนะไว�ว�า “...อยากให�มีส่ือท่ีเข�าถึงได�
ง�ายกว�าน้ี เหมือนกับไม�มีเลยเนอะ โฆษณาในทีวีท่ีเข�าถึงทุกคนว�าควรเล้ียงลูกด�วยนมแม�นะ ก็อยากให�มีโฆษณาใน
ทีวีบ�าง...”หรือในกรณีของจังหวัดเชียงใหม�ซึ่งสามารถเข�าถึงชุมชนในง�ายกว�า ยังสามารถปรับใช�วิธีการส่ือสารที่ทํา
ให�ท้ังแม�ต้ังครรภ-และคนในครอบครัวได�มีโอกาสได�รับความรู� สร�างความเข�าใจ และเป&นการปรับทัศคติไปพร�อม ๆ 
กัน ดังเช�นคุณแม�จังหวัดเชียงใหม�รายหน่ึงได�ให�ข�อเสนอแนะไว�ว�า “...อยากให�ประชาสัมพันธ5มากว�า หมู�บ�านน้ีมีคน
ท�องก่ีคน เอาวิทยากรมาให�ความรู� คนท�องบางคนไม�มีโอกาสไปโรงพยาบาลข�างนอกเพราะมีภาระรายจ�ายมาก 
ควรเอาหน�วยงานเข�ามาสอน มาอบรม...” 

นอกจากการสร�างทัศนคติที่ดีต�อการเล้ียงลูกด�วยนมแม�แล�ว การประชาสัมพันธ-เพื่อให�เห็นว�า
ป#จจุบันมีทรัพยากรอะไรที่เอ้ือต�อการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ซ่ึงมีจัดไว�ให�แล�ว แต�ยังไม�มีการประชาสัมพันธ-ข�อมูลอย�าง
ทั่วถึงบ�าง เพื่อให�แม�ทํางานซึ่งยังไม�ทราบว�ามีส่ิงอํานวยความสะดวกดังกล�าวอยู� เช�น ห�องให�นมลูกตาม
ห�างสรรพสินค�าต�างๆ เพื่อให�ทรัพยากรเหล�าน้ันได�ใช�ประโยชน-อย�างคุ�มค�า และเพื่อให�แม�รู�สึกว�าการพาลูกออกนอก
บ�านโดยที่ยังต�องให�นมแม�ไม�ใช�เร่ืองยากลําบากเน่ืองจากมีพื้นที่รองรับ ดังเช�นแม�จากเชียงใหม�ท้ังสองรายซ่ึงเห็นว�า
ห�องให�นมแม�ในห�างสรรพสินค�าภายในจังหวัดยังไม�ได�รับการประชาสัมพันธ-อย�างท่ัวถึง ทําให�แม�บางคนไม�ได�ไปใช�
บริการ โดยเล�าให�ฟ#งว�า “...บังเอิญเจอ ก็เข�าไปดู ตอนน้ันจะเปล่ียนแพมเพอร5สลูก ไปเห็นว�ามีผ�าม�านปiดให� มีห�อง
พยาบาลสําหรับคนไม�สบาย...จําได�เอาไปแชร5ในเฟสบุ4ค เพื่อนที่มีลูกหลายคนก็ถามมีห�องน้ีด�วยเหรอ จะได�ไปใช� 
ทั้ง ๆ ท่ีเขามีลูกก�อนเราเค�ายังไม�รู� .. .” และ “...ดีใจ วันน้ันก็ไปใช�บริการ ไปก็มีคุณแม�มาให�ประสบการณ5
แลกเปล่ียนกัน ไม�รู�จักกันมาก�อน แต�ด�วยความเป�นแม� ก็มาแชร5ประสบการณ5กัน ดี มีเพื่อนเยอะข้ึน...”  

อย�างไรก็ตาม ส่ิงท่ีพึงระวังอย�างย่ิงคือ การให�ข�อมูลของส่ือต�องไม�เป&นไปในทิศทางเดียวหรือสร�าง
ให�เกิดภาพของการเล้ียงลูกแบบสุดข้ัว คือ แม�ท่ีเล้ียงลูกด�วยนมแม�เป&น “แม�ท่ีดี” ในขณะท่ี แม�ที่ไม�ได�เล้ียงลูกด�วย
นมแม�เป&น “แม�ที่ไม�ดี” เน่ืองจากแม�แต�ละรายมีเ ง่ือนไขท่ีนําไปสู�การตัดสินใจเล้ียงลูกท่ีแตกต�างกัน และมี
ความสามารถในการจัดการกับเง่ือนไขได�ในระดับท่ีแตกต�างกันด�วย ซึ่งหน�าที่สําคัญของส่ือคือ การส่ือสารให�สังคม
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เห็นว�ามีเง่ือนไขและอุปสรรคใดท่ีทําให�ผู�หญิงไม�สามารถให�นมแม�ได�บ�าง เพื่อเปNดเผยให�สังคมได�เห็นอีกแง�มุมหน่ึง 
ไม�ใช�ยกย�องแต�เฉพาะแม�ท่ีประสบความสําเร็จในการเล้ียงลูกด�วยนมแม�เท�าน้ัน เพื่อไม�ให�เกิดการตีตราแม�อีกกลุ�ม
หน่ึงซึ่งไม�สามารถเล้ียงลูกด�วยนมแม�ได� 

2.7 ไม�กดดัน ตีตรา แม�ที่ไม�ได
ให
นมลูก 
อย�างไรก็ตาม ถึงแม�กระแสการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ในป#จจุบันจะได�รับการผลักดัน และตอบรับจากคน

ในสังคมเป&นอย�างมาก แต�ต�องไม�ลืมว�า ยังมีคนเป&นแม�อีกหลายคนท่ีมีข�อจํากัด และเง่ือนไขหลายอย�างท่ีเมื่อถึง
ที่สุดแล�วไม�ได�ให�ลูกกินนมแม�ได�อย�างท่ีสังคมคาดหวัง เน่ืองจากอยู�ภายใต�บริบทที่แตกต�างกัน ดังน้ันการ
ต้ังเป[าหมายให�ผู�เป&นแม�ทุกคนได�เล้ียงลูกด�วยนมแม�ให�ได�อย�างเต็มท่ีจึงเป&นเรื่องดี แต�ต�องให�การสนับสนุน และ
ยอมรับแม�ท่ีไม�ได�ให�ลูกกินนมแม�ด�วย และไม�สร�างทัศนคติเชิงลบต�อแม�กลุ�มน้ี เพราะจะย่ิงเป&นการตีตราและตอกยํ้า
ว�าเป&นความผิดพลาด และสร�างความรู�สึกผิดให�กับแม�หลายคนที่มีข�อจํากัดในเรื่องดังกล�าว จะเห็นได�ว�า มีแม�หลาย
คนอยู�ในสถานการณ-ท่ีกลืนไม�เข�าคายไม�ออก เพราะมองไปรอบข�างก็มีแต�เพื่อนฝูงที่พูดถึงการให�นมแม�ด�วยความ
ภาคภูมิใจและสายตาช่ืนชมจากคนรอบข�าง ในขณะท่ีตนเองไม�สามารถทําได� จนไม�กล�าแม�แต�จะเล�าหรือพูดถึงการ
เล้ียงลูกของตนเองให�คนอ่ืนฟ#ง ดังที่คุณแม�รายหน่ึงเล�าให�ฟ#งถึงเพื่อนร�วมงานที่ไม�สามารถให�ลูกกินนมแม�ได�ตาม
มาตรฐาน แต�ไม�เคยพูดถึงเพราะเกิดความรู�สึกอายจนไม�อยากเปNดเผยให�ใครฟ#ง “...เราเคยได�ฟ,งเรื่องราวแต�แม�ท่ีให�
นมแม�แล�วประสบความสําเร็จและยากลําบากท่ีจะให�ลูกเลิก เราไม�เคยได�ยินเรื่องราวแม�ที่ไม�มีนมให�ลูกกิน จริง ๆ 
พี่ที่ทํางาน 2 คน ลูกไม�เคยกินนมเต�าเลยต้ังแต�หลังคลอด พี่อีกคนกลับบ�านต�างจังหวัดลูกก็ไม�กินนมเต�า พี่อีกคนก็
กรุงเทพฯ...คนท่ีเล�าเน่ีย บอกว�าเล้ียงนมแม�ดียังไง สําเร็จยังไง นมพุ�ง นมเยอะ...พออยู� ๆ ไปคนที่ลูกไม�ได�กินนมถึง
ได�พูดว�า เออ ลูกฉันก็ไม�ได�กินนมหรอก...” และคุณแม�อีกรายหน่ึงที่เข�าใจความรู�สึกของแม�ที่ไม�ได�ให�นมแม� และไม�
อยากให�สังคมเพิ่มแรงกดดันแก�คุณแม�เหล�าน้ี “...คือไม�อยากให�สังคมกดดันว�าลูกต�องกินนมแม� ย่ิงมันเป�นกระแส
นมแม�ด�วย...เศร�านะ...ที่ให�นมแม�ไม�ได�...สังคมอย�าไปสร�างค�านิยมว�า เด็กกินนมแม�แล�วจะดี เพราะมีคนท่ีไม�
สามารถให�นมลูกได�ก็มี...” ดังน้ัน สังคมจึงต�องร�วมมือกันในการสร�างทัศนคติท่ีดีในการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ไป
พร�อมๆ กับการพยายามไม�ตีตราแม�ท่ีไม�ได�ให�นมลูกด�วยตนเอง แต�ต�องมองแม�กลุ�มน้ีด�วยความเข�าใจ และเห็นใจใน
บริบทหรือเง่ือนไขท่ีทําให�แม�กลุ�มน้ีตัดสินใจเลือกวิถีการเล้ียงลูกแบบน้ัน 

 
จากข�อมูลที่นําเสนอมาแสดงให�เห็นว�า แม�ทํางานในป#จจุบันจําเป&นต�องต�อรองกับบริบททั้งใน

พื้นท่ีส�วนตัวคือครอบครัว และพื้นสาธารณะภายนอก โดยเฉพาะท่ีทํางาน ซึ่งเป&นอีกบทบาทสําคัญของผู�หญิงในยุค
น้ีและเป&นที่คาดหวังอย�างสูงของคนในสังคมเพื่อให�ตนเองสามารถทําหน�าที่แม�ได�อย�างเต็มท่ี ซึ่งแม�เหล�าน้ีจะมี
วิธีการต�อรองหรือจัดการกับเง่ือนไขต�าง ๆ อย�างไรข้ึนอยู�กับฐานทรัพยากรของแม�แต�ละคน จึงส�งผลให�แม�ทํางานมี
วิธีการต�อรองและจัดการท่ีแตกต�างกันไปและเหมาะสมสอดคล�องกับบริบทของแต�ละบุคคล แสดงให�เห็นถึงความมี
ตัวตนของแม�ซึ่งท�ายท่ีสุดแล�วต�องเป&นผู�คิดและตัดสินใจด�วยตนเองว�าจะเลือกวิธีการเล้ียงลูกอย�างไร ท้ังน้ีโดยสังคม
ต�องมีส�วนร�วมรับผิดชอบในการสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานท่ีจําเป&นแก�แม�กลุ�มน้ีท้ังในเชิงนามธรรมและรูปธรรมท่ี
ชัดเจน เพื่อไม�ให�แม�ต�องเป&นผู�รับผิดชอบและต�อสู�บนเส�นทางสายน้ีเพียงลําพัง 
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ปลายเส�นทางสายนํ้านมแม�: 
การสนับสนุนเพื่อให�แม�ทํางานยุคใหม�ได� 

เล้ียงลูกด�วยนมแม�อย�างราบรื่น 
 

 ประสบการณ�ของแม�ทํางานในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม� จํานวน 60 ราย ได'สะท'อนถึงเรื่องราวชีวิต
ของผู'หญิงกลุ�มหน่ึงซึ่งพยายามอย�างย่ิงท่ีจะรักษาท้ังอัตลักษณ�ของความเป5นแม� และอัตลักษณ�ของผู'หญิงทํางานยุค
ใหม�ที่ต�างมีภาระหน'าท่ีที่ต'องรับผิดชอบเพื่อสร'างความมั่นคงให'กับสถาบันครอบครัวรวมท้ังสถาบันเศรษฐกิจ ซึ่ง
ผู'หญิงได'เข'าไปมีส�วนร�วมในพื้นที่เหล�าน้ีมาต้ังแต�อดีตซ่ึงดูไม�ใช�เร่ืองใหม�และไม�ใช�เรื่องยากที่ผู'หญิงจะกระทําหน'าท่ี
เหล�าน้ันต�อไป อย�างไรก็ตาม ด'วยบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมทําให'เห็นแล'วว�า กลับไม�ใช�
เรื่องง�ายที่ผู'หญิงจะสามารถเดินตามเส'นทางดังกล�าวได'ราบร่ืนอย�างท่ีคิด เพราะในขณะท่ีสังคมคาดหวังอยากจะให'
ผู'หญิงเป5นทั้ง “ผู�หญิงท่ีดี” “ลูกสาวท่ีดี” “ภรรยาท่ีดี” “แม�ที่ดี” และ “แรงงานท่ีดี” ผู'หญิงจําเป5นที่จะต'องต�อสู'
และปรับตัวเป5นอย�างมากเพื่อตอบสนองวาทกรรมเหล�าน้ัน และเพื่อให'เกิดความรู'สึกมีคุณค�า ตลอดจนมีตัวตนใน
สังคมแห�งน้ี 
 ถึงแม'ว�าผู'หญิง 60 คนน้ีจะเป5นเพียงตัวแทนของแม�ส�วนหน่ึง ซ่ึงถ'าเทียบกับจํานวนแม�ที่มีอยู�ในสังคมแล'ว
อาจถือเป5นเพียงจุดเล็ก ๆ อีกทั้งยังมีผู'หญิงท่ีเป5นแม�อีกหลากหลายรูปแบบที่มีเร่ืองราวชีวิตแตกต�างกันไป ทั้งใน
เง่ือนไขการดํารงชีวิต บริบททางสังคมวัฒนธรรม ความรู'สึกนึกคิด ซึ่งบางกลุ�มอาจจะราบรื่นกว�า ในขณะท่ีบางกลุ�ม
ต'องเผชิญกับความเลวร'ายมากกว�า แต�อย�างน'อยก็เป5นเสียงสะท'อนเล็ก ๆ ท่ีจะบอกเล�าว�า พวกเธอต'องพบเจอกับ
อะไรบ'างเมื่อพยายามจะดํารงบทบาท “ความเป�นแม�” ซึ่งถูกผูกติดกับธรรมชาติของผู'หญิงในด'านสรีระและการทํา
หน'าท่ีตามธรรมชาติ น่ันคือ การต้ังครรภ� การคลอด และการเล้ียงดูบุตร โดยเฉพาะเมื่อ “การเล้ียงลูกด�วยนมแม�” 
กําลังเป5นวาทกรรมท่ีกําลังถูกทําให'เป5นกระแสหลักสําหรับการเล้ียงลูกในป?จจุบัน ซ่ึงถูกทําให'เป5นเรื่องของ 
ธรรมชาติของผู'หญิง และเป5นส่ิงท่ีผู'หญิงต'องกระทําในฐานะ “แม�ที่ดี” พอ ๆ กับที่วาทกรรมของ “ผู�หญิงยุคใหม�” 
ที่ต'องทํามาหาเล้ียงท้ังตนเองและครอบครัวก็กําลังกดทับตัวตนของผู'หญิงเหล�าน้ีอยู� และเพื่อให'เห็นเป5นตัวอย�างว�า 
พวกเธอได'จัดการกับชีวิตอย�างไรเพื่อให'สามารถดํารงบทบาทท้ังสองส�วนได' ซึ่งสะท'อนให'เห็นตัวตนของผู'หญิงกลุ�ม
น้ีท่ียังไม�ยอมจํานงต�อโครงสร'างภายนอกที่กดดันอยู�รอบกาย แต�พยายามต�อรองและปรับตัวเพื่อสามารถก'าวต�อไป
บนเสhนทางสายน้ีได'อย�างภาคภูมิ และท'ายที่สุดแล'วสังคมจะมีทางออกอย�างไรบ'างให'กับผู'หญิงกลุ�มน้ีเพื่อไม�ต'อง
ต�อสู'ด้ินรนกันตามลําพัง ท้ังหมดเป5นคําถามหลักที่การวิจัยคร้ังน้ีพยายามเปAดเผยให'กับสังคมได'รับรู'เพื่อตัดสินใจว�า
จะทําอย�างไรต�อไปกับสถานการณ�ดังกล�าว 
 
บทสรุป: ประสบการณ�การต�อสู�ของแม�ทํางานยุคใหม�เพ่ือการเล้ียงลูกด�วยนํ้านมตน 
 การเล้ียงลูกด'วยนมแม� หากมองเป5นเรื่องตามธรรมชาติแล'วอาจดูไม�ใช�เรื่องยากเลยที่ผู'หญิงจะเล้ียงลูกด'วย
นมแม�เพราะมีความพร'อมทางสรีระร�างกายตามท่ีธรรมชาติมอบให'อยู�แล'ว แต�จากประสบการณ�ของผู'หญิงกลุ�มน้ี
จะเห็นได'อย�างชัดเจนแล'วว�า การเล้ียงลูกด'วยนมแม�เป5นเรื่องทางสังคมซึ่งมีความเก่ียวข'องกับบริบทภายนอกท่ี
หลากหลายรอบตัวผู'หญิง การเล้ียงลูกด'วยนมแม�ในป?จจุบันจึงไม�ใช�เรื่องง�ายอีกต�อไป และอาจจะดูยากลําบากมาก
ข้ึนเมื่อบริบททั้งตัวผู'หญิงเอง และบริบททางสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจากประสบการณ�ของแม�ทํางานใน
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กรณีศึกษาครั้งน้ีได'สะท'อนให'เห็นแล'วว�า แม�เหล�าน้ีต'องเผชิญกับเง่ือนไขอย�างไรบ'างในการเล้ียงลูกด'วยนมแม� และ
มีวิธีจัดการกับเง่ือนไขเหล�าน้ันอย�างไร   

1. เง่ือนไขที่ส�งผลต�อการเล้ียงลูกด�วยนมแม�ของผู�หญิงทํางาน 
เง่ือนไขเบ้ืองต'นซ่ึงแม�ทํางานจะต'องเผชิญหน'าอย�างหลีกเล่ียงไม�ได' คือ การต�อสู'กับธรรมชาติของ

ร�างกายตนเองและลูก เนื่องจากคุณแม�หลายรายยอมรับว�า ไม�ได'มีการเตรียมการเรื่องนมแม�เพราะคิดว�า “นมแม�
เป�นเรื่องธรรมชาติ” แต�กลับพบว�า ตนไม�มีนํ้านมเพียงพอให'กับลูกนับต้ังแต�วันแรกที่คลอด อีกทั้งบางรายยังมี
อุปสรรคเก่ียวกับลักษณะของสรีระร�างกายบริเวณหัวนมและเต'านมที่ส�งผลต�อการดูดนมของลูก ซ่ึงอุปสรรคเหล�าน้ี
สร'างความทุกข�และความกดดันให'กับแม�ไม�น'อยเพราะวิตกกังวลว�าลูกจะไม�สามารถกินนมแม�ได' หรือมีนํ้านมไม�
เพียงพอให'ลูกกิน ในขณะที่ “ธรรมชาติของลูก” ก็เป5นอีกส่ิงหน่ึงที่เป5นเง่ือนไขสําคัญต�อรูปแบบการเล้ียงดูลูก 
เพราะเด็กบางรายปฏิเสธการด ูดนมจากเต'านมแม�แต�ยอมด ูดนมจากขวด ในขณะที่เด็กบางคนปฏิเสธขวดและจะ
รอดูดนมจากเต'านมแม�เท�าน้ัน 

นอกจากนั้น แม�ทํางานในยุคนี้ ยังต'องพยายามประนีประนอมกับความเช่ือในการเล้ียงดูเด็ก
ของคนในครอบครัวท่ีแตกต�างกัน ไม�ว�าจะเป5นความเช่ือท่ีว�า นมป()ม” เป�น “นมเสีย” ไม�สด ไม�ดี  หรือ เด็กกินนม
แม� “ตัวเล็ก” ไม� “จํ้าม่ํา” และอีกหน่ึงความเช่ือท่ีพบเห็นอยู�เสมอ คือ “ต�องป/อนกล�วยเด็กถึงจะอ่ิม และต�องป/อน
นํ้าให�เด็กด�วย” ตลอดจนความเช่ือที่ว�า “เกิน 6 เดือน นมแม�ไม�มีประโยชน5แล�ว” อีกท้ัง “การให�นมแม�ยุ�งยากกว�า
การชงนมผง” ซึ่งส่ิงเหล�าน้ีเป5นเง่ือนไขสําคัญท่ีมีผลต�อระยะเวลาท่ีเด็กจะได'กินนมแม� และรูปแบบการกินนมแม�
ระหว�างการกินนมแม�ล'วนหรือได'รับนมแม�ควบคู�กับนมผสมในช�วง 6 เดือนแรก ในขณะเดียวกัน ส�วนหน่ึงก็
จําเป5นต'องลงทุนกับอุปกรณ�หรือเครื่องมือในการให'นม โดยเฉพาะรายที่จําเป5นต'องใช'วิธีการป?Cมนมซึ่งจําเป5นอย�าง
ย่ิงท่ีจะต'องมีอุปกรณ�ต�าง ๆ เป5นตัวช�วย ต้ังแต�เครื่องป?Cมนมซึ่งมีราคาต้ังแต�หลักพันจนถึงหลักหม่ืนบาท กระเปDาหรือ
กระติกสําหรับแช� ถุงสําหรับเก็บนํ้านม และตู'เย็นสําหรับแช�นม อีกท้ังบางรายยังมีค�าใช'จ�ายสําหรับการขนส�งนมใน
กรณีท่ีแม�ไม�ได'เล้ียงลูกเองแต�ให'ครอบครัวท่ีอยู�คนละจังหวัดช�วยเล้ียงดู 

คงปฏิเสธไม�ได'เลยว�า เง่ือนไขที่สําคัญมากของการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ของผู'หญิงทํางานก็คือ 
บริบทของการทํางานซึ่งส�วนใหญ�ไม�เอ้ืออํานวย ไม�ว�าจะเป5นบริบทด'านสถานที่สําหรับการป?Cมนม จึงทําให'แม�
ทํางานต'องหาสถานที่ป?Cมนมเฉพาะหน'าด'วยตนเองแม'กระท่ังในห'องนํ้า รวมท้ังตู'เย็นสําหรับเก็บนํ้านม ลักษณะงาน 
เวลางาน และรูปแบบการทํางานที่ไม�สอดคล'องกับการป?Cมนม หรือกลับไปให'นมลูกท่ีบ'าน เช�น งานท่ีต'องพบปะ
ลูกค'า ประสานงานกับลูกค'าหรือบุคคลภายนอก แม�ที่ต'องลงพื้นที่ทํางานนอกสถานที่อยู�เป5นประจํา แม�ท่ีมีเวลา
ทํางานยาวนาน หรือต'องทํางานล�วงเวลา และการทํางานเป5นกะ ซึ่งทําให'แม�หลายรายรู'สึกท'อ และคิดจะเลิกให'นม
หลายครั้งเพราะรู'สึกเป5นป?ญหาในการบริหารจัดการอย�างมาก โดยเฉพาะเมื่อแม�บางรายป?Cมนมในที่ทํางานไปพร'อม
กับความรู'สึกผิด รู'สึกเกรงใจคนอ่ืน และกลัวจะถูกมองว�าเอาเปรียบเพื่อนร�วมงาน ในขณะท่ีบางรายยอมรับว�ามี
ปฏิกิริยาจากเพื่อนร�วมงาน ไม�ว�าจะเป5นการแสดงออกทางสายตา คําพูด หรือมีกระดาษโน'ตวางที่โตEะทุกครั้งที่ต'อง
ลุกออกไปป?Cมนม สถานการณ�เหล�าน้ีทําให'แม�รู' สึกกดดัน และไม�สบายใจท่ีต'องอยู�ท�ามกลางบรรยากาศและ
ความรู'สึกดังกล�าว 

ส่ิงท่ีแม�ทํางานต'องเตรียมพร'อมเพื่อรับมืออีกหลายประการ คือ ความเหน่ือยล'าของร�างกายจาก
การพักผ�อนน'อยลง และจําเป5นต'องมีวินัยในการป?Cมนมอย�างมากเพื่อรักษาปริมาณนํ้านมไว' ในขณะท่ีการรับข'อมูล
ข�าวสารท่ีหลากหลายนําไปสู�ความสับสนกับข'อมูลตลอดจนความกดดันกับปริมาณนํ้านมเมื่อมีการนําไป
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เปรียบเทียบกับคนใกล'ชิดหรือประสบการณ�ของแม�ในส่ือสังคมออนไลน� หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ�ที่ผู'เช่ียวชาญ
กําหนด นอกจากน้ัน ยังต'องเส่ียงกับการทดลองใช'ยาหรือสมุนไพรในการกระตุ'นนํ้านมที่มีจําหน�ายอย�างแพร�หลาย
ในส่ือสังคมออนไลน�เช�นกัน ตลอดจนความเส่ียงของการให'นมในท่ีสาธารณะท่ียังต'องอยู�ท�ามกลางสายตาจ'องมอง
ของคนในสังคมท้ังที่มองด'วยสายตาช่ืนชม ประหลาดใจ และผู'ชายที่จ'องจะเอาเปรียบ 

นอกจากบริบทที่กล�าวมาแล'ว ยังมีบริบทอ่ืน ๆ ท่ีสร'างเง่ือนไขต�อการเล้ียงลูกด'วยนมแม� ไม�ว�าจะ
เป5น ความไม�คุ'นเคยและความจําเป5นในการปรับตัวกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวของสามีซ่ึงเป5นที่มา
ของการด'อยอํานาจในการต�อรองในการเล้ียงลูกของผู'หญิง ในขณะที่แม�บางรายต'องพรากจากลูกและไม�ได'อยู�
ร�วมกับลูกเน่ืองจากต'องส�งลูกกลับไปอยู�กับครอบครัวที่ต�างจังหวัด อีกทั้งแม�กลุ�มน้ียังเกิดการต้ังคําถามและไม�
เข'าใจในมาตรฐานของการวางรากฐานในการเล้ียงลูกด'วยนมแม�จากโรงพยาบาลท่ีแตกต�างกันทั้ง ๆ ที่เป5นการ
ดําเนินการภายใต'นโยบายเดียวกัน นอกจากน้ัน มีแม�เพียงน'อยรายที่มีโอกาสได'เรียนรู'วิธีการเล้ียงลูกด'วยนมแม�
ผ�านการถ�ายทอดประสบการณ�จากคนในรุ�นแม� ซึ่งมีจํานวนไม�น'อยท่ีระบุว�าตนเองเป5นลูกที่ไม�ได'มีโอกาสกินนมแม�
อย�างเต็มท่ีเช�นกัน จึงไม�ได'มีโอกาสได'รับการถ�ายทอดประสบการณ�ในการเล้ียงลูกด'วยนมแม�จากคนใกล'ชิด
เท�าท่ีควร อีกท้ังได'รับการส�งเสริมจากคนใกล'ชิดให'เล้ียงลูกด'วยนมผงควบคู�กันไปจากประสบการณ�ท่ีตนเองถูกเล้ียง
ดูมาในอดีตน่ันเอง 

2. การต�อรองและปรับตัวของแม�ทํางาน 
กระบวนการต�อรองและการปรับตัวของคนเป5นแม�เกิดข้ึนพร'อม ๆ กัน ทั้งในบริบทหรือพื้นท่ี

ส�วนตัว (private sphere) ของผู'หญิง ซ่ึงได'แก� ครอบครัว โดยเร่ิมจากการพยายามชักชวนให'พ�อแม�หรือผู'ช�วย
เล้ียงดูได'มีส�วนร�วมต้ังแต�การเตรียมความพร'อมในการต้ังครรภ� โดยเฉพาะการเล้ียงลูกด'วยนมแม� หรือแม'แต�การ
พูดคุย บอกเล�าถึงการดูแลตนเอง การปฏิบัติตนในขณะต้ังครรภ�ให'กับผู'ที่จะช�วยดูแลเด็กต�อไป เพื่อช�วยให'ทั้งสอง
ฝRายได'มีโอกาสปรับทัศนคติในการเล้ียงดูลูกไปพร'อม ๆ กัน และลดความขัดแย'งอันเน่ืองมาจากวิธีคิดในการเล้ียงดู
เด็กที่แตกต�างกัน ซึ่งต'องทําควบคูไปกับการลดความยุ�งยากและอํานวยความสะดวกในเรื่องวิธีการเล้ียงลูกแก�คน
ช�วยเล้ียงให'ได'มากที่สุด ทั้งเรื่องการเตรียมนมแม� การฝSกให'ลูกกินนมให'ง�าย และยอมประนีประนอมและผสมผสาน
ระหว�างข'อมูลหรือความเช่ือ เก�า-ใหม� โดยแต�ละฝRายต�างต'องพยายามยอมรับและปรับเข'าหากันในระดับท่ีต�างฝRาย
ต�างยอมรับกันได' ซึ่งไม�สามารถกําหนดตายตัวได'ว�าแค�ไหนจึงเรียกว�าเพียงพอ ทั้งน้ีข้ึนอยู�กับความพึงพอใจในแต�ละ
ครอบครัว ตลอดจนทักษะในการต�อรองและประนีประนอม แล'วแต�เส'นแบ�งของคุณแม�แต�ละคนท่ีจะยอมรับได'  

ทั้งน้ีส่ิงท่ีสําคัญไม�แพ'กัน คือ ความพยายามในการปรับเปล่ียนรูปแบบของการเล้ียงลูกด'วยนมแม�
ของตนให'เข'ากับบริบทและลักษณะเฉพาะของตนเองซ่ึงอาจไม�ได'เป5นไปตามที่ผู'เช่ียวชาญหรือมาตรฐานของการ
เล้ียงลูกด'วยนมแม�อย�างท่ีเรียกว�าควรจะเป5น แต�เป5นวิถีทางที่ทําให'ตนเองสามารถเล้ียงลูกด'วยนมแม�ได'ในระดับท่ี
ตนเองสบายใจ และคนรอบข'างท่ีเก่ียวข'องสามารถร�วมกันดูแลเด็กได'อย�างลงตัว โดยไม�รู'สึกอึดอัดหรือยากลําบาก
จนเกินไป เริ่มต้ังแต�การพยายามลดค�าใช'จ�ายท่ีเก่ียวข'องกับการให'นมแม� การปรับเปล่ียนรูปแบบการให'นม เช�น 
ยอมป?Cมใส�ขวดก�อนช�วงที่แม�ต'องกลับไปทํางานเพื่อให'เด็กคุ'นชินกับการดูดขวดและสะดวกกับคนเล้ียง ถึงแม'ตาม
ตําราจะบอกว�าการให'ลูกดูดนมจากเต'าอบอุ�นกว�า หรือยอมให'เด็กกินนมผสมเมื่ออยู�กับคนเล้ียงในกรณีท่ีไม�สะดวก
ในการป?Cมนม หรือคนท่ีบ'านยืนยันจะเล้ียงด'วยนมผสม แต�ดูดจากเต'านมแม�ตลอดเวลาท่ีได'อยู�ด'วยกัน ท้ัง ๆ ท่ีใจ
อยากจะเล้ียงด'วยนมแม�เพียงอย�างเดียวมากกว�า แต�จําเป5นต'องลดมาตรฐานหรือความเคร�งครัดในการให'นมลูกลง
บ'างเพื่อความสบายใจของทุกฝRาย และไม�คาดหวังกับช�วงเวลาในการให'นมแม�ของตนเองมากจนเกินไป ใน
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ขณะเดียวกันก็ต'องพยายามเปAดใจรับส่ิงใหม� สร'างเครือข�ายประสบการณ�ร�วมกับผู'อ่ืน เพราะนอกจากจะใช'
แลกเปล่ียนความรู'และข'อมูลในการเล้ียงลูกแล'ว ยังเป5นเหมือนแรงสนับสนุนทางสังคมระหว�างคนที่เข'าใจความรู'สึก
ซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว�าคนหัวอกเดียวกันอีกด'วย 

นอกจากน้ัน กระบวนการต�อรองและปรับตัวยังเกิดข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ (public sphere) ซ่ึงก็
คือ สังคมภายนอกบ'าน โดยเฉพาะที่ทํางานของแม� ซึ่งแม�จําเป5นต'องจัดการงานในหน'าที่รับผิดชอบให'ลงตัวกับ
รูปแบบการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ของตนเองซึ่งคุณแม�หลายรายจําเป5นต'องปรับเปล่ียน ต�อรอง เพื่อให'สามารถป?Cมนม
ได' เช�น ขอลดภาระงานบางอย�างโดยเฉพาะการออกนอกสถานที่โดยขอทํางานในส�วนอ่ืนเพิ่มเติมแทน หรือหาก
จําเป5นต'องทํางานนอกพื้นท่ีก็ต'องเตรียมความพร'อมด'านอุปกรณ�และจัดการเวลาเพื่อให'ตนเองหาโอกาสป?Cมนมได' 
โดยอาศัยขอความช�วยเหลือในด'านสถานที่ป?Cมนม แช�นม จากหน�วยงานภายนอก และการป?Cมนมในรถ เป5นต'น ซ่ึง
ไม�ใช�เรื่องง�ายที่จะต�อรองเพื่อเปล่ียนแปลงส่ิงเหล�าน้ีเพราะการทํางานมีส�วนเก่ียวข'องกับผู'คนหลายฝRาย ทั้งองค�กร 
ผู'บังคับบัญชา เพื่อนร�วมงาน ซึ่งจําเป5นต'องมีความเข'าใจในบทบาทความเป5นแม� มีความเห็นอกเห็นใจ และเอ้ือ
อาทรซ่ึงกันและกัน จึงจะทําให'แม�สามารถรักษาท้ังบทบาทในหน'าที่การงานและบทบาทของแม�ได'อย�างสมดุล ใน
ขณะเดียวกันก็ต'องพยายามลดแรงกดดันจากภายนอกโดยการเลือกรับข'อมูลข�าวสารอย�างไรให'เพียงพอ แต�ไม�เป5น
การเพิ่มแรงกดดันให'กับตนเอง นอกจากน้ัน การพยายามทําให'เห็นถึงความต้ังใจของตนเองในการให'นมลูก
โดยเฉพาะในพื้นท่ีสาธารณะเป5นอีกวิธีการหน่ึงท่ีแม�พยายามแสดงให'สังคมเห็นและยอมรับบทบาทของแม�มากข้ึน 
ซึ่งในระยะแรกแม�ทุกคนต'องเผชิญกับความรู'สึกอาย และสายตาของผู'คนรอบข'างท่ีมองด'วยความแปลกใจใคร�รู' แต�
เมื่อปฏิบัติอย�างต�อเน่ืองเป5นประจําก็จะเกิดความคุ'นชิน ซึ่งไม�ใช�เฉพาะคนเป5นแม�เท�าน้ัน แต�สังคมจะเริ่มเคยชิน
และยอมรับกับการทําหน'าที่ของแม�ในการให'นมในพื้นท่ีสาธารณะได' 

3. ส่ิงสนับสนุนและความคาดหวังของแม�ทํางานต�อการเล้ียงลูกด�วยนมแม� 
  ส่ิงท่ีสังคมจะร�วมกันสนับสนุนเพื่อไม�ให'แม�เหล�าน้ีต'องต�อสู'เพื่อการให'นมแม�แต�เพียงลําพัง ควร
เริ่มต้ังแต�การสนับสนุนจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะการช�วยเหลือในแง�กําลังใจและการแบ�งเบาภาระของสามี 
ความเข'าใจในส่ิงท่ีแม�พยายามจะทําของคนในครอบครัว การพึ่งพาอาศัยและช�วยเหลือกันของเพื่อนบ'านและคนใน
ชุมชนในการสร'างแรงสนับสนุนทางสังคม ไม�ให'แม�ทํางานรู'สึกโดดเด่ียว ไร'ที่พึ่ง เช�นเดียวกับความเข'าใจจากองค�กร
และเพื่อนร�วมงานโดยไม�ทําให'แม�ให'นมท่ีทํางานรู'สึกว�าตนเองเป5นภาระขององค�กร และการให'นมแม�เป5นส่ิงที่ทํา
ควบคู�กับการทํางานได'โดยการสนับสนุนด'านบริบทที่จําเป5น เช�น สถานท่ี และความยืดหยุ�นในการทํางาน ในขณะ
ที่การวางรากฐานจากโรงพยาบาลยังคงเป5นส่ิงสนับสนุนสําคัญที่ไม�ควรกดดันและผลักดันให'แม�ต'องให'นมลูกด'วย
ตนเองให'ได'เพื่อตอบสนองนโยบาย นอกจากน้ัน ยังควรมีการช้ีแจงทําความเข'าใจถึงกระบวนการและวิธีการในการ
ส�งเสริมการให'นมแม�ในโรงพยาบาลที่มีความชัดเจนเพื่อลดความวิตกกังวลของแม�เหล�าน้ี 
  นอกจากน้ัน โดยภาพรวมสังคมควรสนับสนุนการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ท่ีเป5นรูปธรรม ไม�ใช�เพียงการ
พูดถึง หรือแสดงความเข'าใจและเห็นอกเห็นใจเท�าน้ัน แต�ต'องดําเนินการในทางปฏิบัติได'จริง เช�น การจัดพื้นท่ีและ
สถานที่ทั้ งในท่ีทํางานและพื้นท่ีสาธารณะ การกําหนดกฎเกณฑ�หรือกฎระเบียบในองค�กรให' มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงตามความเหมาะสมหรือตามการตกลงร�วมกันระหว�างนายจ'างและลูกจ'างภายในองค�กร ตลอดจน
อาศัยส่ือมวลชนที่เข'าถึงประชาชนทั่วไปแทนการนําเสนอโดยผู'เช่ียวชาญเป5นตัวเช่ือมโยงเพื่อปรับทัศนคติของคน
ในสังคมให'เป5นไปในแนวทางเดียวกัน โดยต'องไม�เชิดชูเฉพาะแม�ที่เล้ียงลูกด'วยนมแม� แต�ต'องเปAดเผยข'อมูลให'เห็น
ถึงข'อจํากัดของแม�อีกกลุ�มหน่ึงท่ีต'องเผชิญกับเง่ือนไความจําเป5นหลายอย�างท่ีทําให'ไม�สามารถเล้ียงลูกด'วยนมแม�ได' 
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เพื่อไม�ให'เกิดการกดดัน และตีตราแม�อีกกลุ�มหน่ึง และเพื่อให'แม�ได'มีอิสระในการตัดสินใจในทางเลือกสําหรับการ
เล้ียงลูกของตนเองได'อย�างเต็มท่ี โดยสังคมมีหน'าท่ีในการสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานที่จําเป5นสําหรับแม�ท่ีต'องให'
นมลูกอย�างเท�าเทียมและครอบคลุมความต'องการจําเป5นของแม�แต�ละกลุ�มซ่ึงมีทรัพยากรส�วนบุคคลในการต�อรอง
และปรับตัวภายใต'เง่ือนไขต�าง ๆ แตกต�างกัน ท้ังน้ีต'องข้ึนอยู�กับการตัดสินใจและความเต็มใจของแม�เองท่ีจะเลือก
หนทางไหนเพื่อการเล้ียงลูกในแบบของตน 
 
ข�อสังเกต: ตัวตนและความพร�อมของผู�หญิงในการต�อรองเพื่อการปรับตัว 

ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี พบข'อสังเกตซึ่งนําไปสู�การอภิปราย ทั้งในแง�ของกระบวนการตีความและ
ตอบสนองของแม�ซึ่งสะท'อนความมีตัวตนของผู'หญิง รวมท้ังฐานของทรัพยากรที่ผู'หญิงใช'ในการต�อรองและสะท'อน
ถึงอํานาจในการตัดสินใจ และบทบาทของผู'เช่ียวชาญท่ีมีอิทธิพลต�อผู'หญิงและคนในสังคม ตลอดจนภาพของการ
เล้ียงดูลูกแบบสองข้ัวท่ีกําลังเกิดข้ึนในสังคมไทย 

1. กระบวนการตีความ และตอบสนองของผู�หญิง 
ก�อนที่ คุณแม�เหล�าน้ีจะก'าวข'ามผ�านอุปสรรคเหล�าน้ันมาได' จําเป5นต'องผ�านกระบวนการในการให'

ความหมาย การประเมิน การต�อรอง และการตัดสินใจในทางเลือกต�าง ๆ เพื่อท่ีจะปรับตัวไปสู�เป\าหมายเดียวกัน 
น่ันคือ การได'มีโอกาสเล้ียงลูกด'วยนํ้านมตนเองได'อย�างเต็มที่และสุดความสามารถ ซึ่งการให'ความหมายกับส่ิง
เหล�าน้ีนับเป5นประตูด�านแรก หรือข้ันตอนแรกของกระบวนการปรับตัวของแม�ในการเล้ียงลูกด'วยนมแม� เพราะการ
ให'ความหมายดังกล�าวจะนําไปสู�การต้ังเป\าหมาย ตลอดจนการแสวงหาทางเลือกต�าง ๆ และนําไปสู�การปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองต�อความหมายน้ัน ๆ ซ่ึงปฏิเสธไม�ได'ว�าปลายทางของการเล้ียงลูกด'วยนมแม�น้ัน เช่ือมโยงกับการให'
ความหมายของการเป5น “แม�” ของผู'หญิงเป5นส่ิงแรก 

จากผลการศึกษาจะเห็นได'ว�า ถึงแม' “ความเป�นแม�” จะเป5นธรรมชาติของผู'หญิงก็จริง แต�ไม�ใช�ว�าจะ
ปล�อยให'เป5นไปในทิศทางใดก็ได' เน่ืองจากความเป5นแม�ในมุมมองของผู'หญิงกลุ�มน้ีเป5นส่ิงที่จะต'องมีการตระเตรียม 
และเป5นส่ิงที่ผู'หญิงกําหนดได'เอง และมีความเช่ือมโยงกับความสมบูรณ�พร'อมของลูก โดยเช่ือว�า หากเตรียมพร'อม
สําหรับความเป5นแม�มาอย�างดี จะนําไปสู�ความสมบูรณ�ทั้งทางด'านร�างกายและสติป?ญญาของลูกด'วย การให'
ความหมายในลักษณะน้ีสะท'อนให'เห็นได'จากการเตรียมความพร'อมก�อนการต้ังครรภ� และการดูแลครรภ�ในช�วง
ก�อนคลอด ซึ่งในท่ีน้ีมีแม�จํานวนไม�น'อยที่วางแผนในการเป5นแม�ไว'แต�เน่ิน ๆ ท้ังก�อนแต�งงานและหลังแต�งงาน และ
เน่ืองจากอายุเฉล่ียของแม�ในการศึกษาครั้งน้ีค�อนข'างสูง คือประมาณ 35 ป̂ ซ่ึงโดยท่ัวไปมักต้ังครรภ�แรกในช�วงอายุ
เกือบ 30 ป̂ เน่ืองจากอายุแรกสมรสท่ีสูงข้ึนของผู'หญิง ดังน้ันจึงเห็นได'ชัดว�า สถานภาพของความเป5นแม�เป5นส่ิงท่ี
ถูกเลือกสรร และวางแผนเอาไว'ล�วงหน'า ซึ่งส�วนหน่ึงประกอบเข'ากับความกังวลในเรื่องของอายุของผู'หญิงท่ีเกรง
ว�าจะเป5นอุปสรรคกับการมีบุตรและความสมบูรณ�ของบุตรน่ันเอง  

การเตรียมความพร'อมเหล�าน้ีนับรวมต้ังแต�การคํานวณหาโอกาสท่ีจะต้ังครรภ� โดยอาศัยการค'นคว'าหา
ความรู'ในเรื่องดังกล�าวผ�านส่ือและแหล�งความรู'ต�าง ๆ ตลอดจนการตรวจสุขภาพก�อนแต�งงานหรือก�อนต้ังครรภ�
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ�ของร�างกายและความผิดปกติต�าง ๆ ท่ีอาจส�งผลต�อการต้ังครรภ� และการบํารุงรักษา
ตนเองต้ังแต�ยังไม�ต้ังครรภ� เช�น การหาวิตามินหรืออาหารเสริมที่คิดว�าจะช�วยเตรียมความพร'อมด'านร�างกายก�อน
การมีบุตร เป5นต'น การเตรียมความพร'อมเหล�าน้ีสะท'อนให'เห็นว�า ผู'หญิงกลุ�มน้ีให'ความหมายของคําว�า “แม�” ใน
แง�ของผู'ท่ีมี “ความสมบูรณ5ในด�านสุขภาพร�างกาย” โดยส�วนหน่ึงอาศัยตัวช้ีวัดทางการแพทย�หรือวิทยาศาสตร�เป5น



80 
 

ตัวรับรอง โดยเช่ือมโยงความสมบูรณ�ของลูกท่ีจะเกิดมาในอนาคตเข'ากับความสมบูรณ�ในร�างกายของตนเองเพราะ
เช่ือว�าหากแม�มีการเตรียมความพร'อมทางด'านร�างกายที่ดี ลูกก็จะมีความสมบูรณ�ในด'านร�างกายรวมท้ังสติป?ญญา
ในอนาคตด'วย เพราะหลายคนเช่ือว�าส่ิงต�าง ๆ ท่ีแม�บริโภคและปฏิบัติระหว�างต้ังครรภ�นอกจากจะส�งผลต�อสุขภาพ
ร�างกายของลูกแล'วยังจะส�งผลต�อสติป?ญญาของลูกอันเน่ืองมาจากสารอาหารเหล�าน้ันด'วย ซ่ึงหลังจากการดูแล
ตนเองในช�วงก�อนต้ังครรภ�แล'ว เมื่อทราบว�าตนเองต้ังครรภ�คนเป5นแม�ก็จะให'ความสําคัญกับการดูแลครรภ�เป5น
อย�างดีตามมาอย�างต�อเน่ือง จะเห็นได'จากการแสวงหาแหล�งข'อมูลต�าง ๆ ของแม�ในการดูแลรักษาลูกในท'อง ซึ่งแม�
ในยุคน้ีค�อนข'างมีรูปแบบในการดูแลครรภ�ไปในทิศทางเดียวกัน กล�าวคือ การหาข'อมูลจากอินเตอร�เน็ต ส่ือ
ออนไลน� และส่ือสังคมออนไลน�ในลักษณะท่ีมีการแลกเปล่ียนข'อมูลกัน ตลอดจนความพยายามในการเข'าร�วม
อบรมหลักสูตรต�าง ๆ ที่จัดโดยโรงพยาบาลหรือสถาบันที่น�าเช่ือถือ นําไปสู�การเลือกรับประทานอาหาร อาหาร
เสริมต�าง ๆ และการเลือกกิจกรรมท่ีช�วยส�งเสริมพัฒนาการลูกในครรภ� เช�น การเปAดเพลงคลาสสิกให'ลูกฟ?ง และ
การพูดคุยกับลูกในครรภ� เป5นต'น ซ่ึงในขณะเดียวกันข'อมูลเหล�าน้ีก็สร'างความวิตกกังวลให'กับแม�ไม�น'อยเน่ืองจาก
เป5นข'อมูลข�าวสารหลากหลายแง�มุม และจากหลากหลายประสบการณ� จนเกิดความหว่ันเกรงว�าจะเกิด
ประสบการณ�เลวร'ายข้ึนกับตนเองในท่ีสุด 

นอกจากน้ัน ความเป5นแม� ยังต'องมีความพร'อมในแง�ความม่ันคงเชิงเศรษฐกิจด'วย จะเห็นได'ว�า แม�ที่ต'อง
ทํางานเหล�าน้ียอมรับไว'ต้ังแต�ต'นแล'วว�า หากตนเองจะเป5นแม�ก็ต'องเป5นแม�ท่ีต'องทํางานไปพร'อม ๆ กัน ถึงแม'ว�า
บางรายอาจจะมีแผนในการปรับเปล่ียนงาน รูปแบบการทํางาน หรือชะลอระยะเวลาในการทํางานเพื่อให'
สอดคล'องกับการเล้ียงลูกของตนเองก็ตาม แต�ทุกรายได'เตรียมพร'อมท่ีจะต'องทําหน'าท่ีทั้งสองอย�างไปพร'อม ๆ กัน
เพราะการเป5น “working women”หรือ “working mom” ได'กลายเป5นอัตลักษณ�หลักของคุณแม�ยุคใหม�ซึ่ง
กลายเป5นที่ยอมรับท้ังต�อตัวผู'หญิงเองและเป5นความคาดหวังของสังคมไปแล'ว ซึ่งคําว�า “งาน” ในที่น้ีไม�จําเป5นต'อง
เป5นการทํางานกินเงินเดือนจากองค�กรใดองค�กรหน่ึงเท�าน้ัน แต�รวมถึงงานทุกประเภทท่ีนํามาซ่ึงรายได'ในเชิง
เศรษฐกิจ ไม�ว�าจะเป5นกิจการส�วนตัว กิจการของครอบครัวตนเองหรือสามี รวมท้ังการจําหน�ายสินค'าผ�านส่ือสังคม
ออนไลน� ซึ่งกลายเป5นอีกช�องทางหรือทางเลือกใหม�ที่คุณแม�หลายคนมองว�าเป5นหนทางที่จะสร'างรายได'ในขณะท่ี
ตนเองสามารถใช'เวลาอยู�กับลูกได'อย�างเต็มท่ีด'วย การเตรียมใจยอมรับสถานภาพของการเป5น working mom จึง
เป5นส่ิงท่ีแม�ทุกคนพร'อมที่จะเผชิญ ทําให'ส่ิงที่ตามมามีทั้งการบริหารจัดการชีวิตและปรับเปล่ียนการใช'ชีวิตใหม�
ทั้งหมด และยอมที่จะต'องเหน่ือยหนักเป5นหลายเท�า 

2. ทรัพยากรที่ผู�หญิงใช�ในการต�อรอง และเป0นฐานในการตัดสินใจ 
การที่แม�แต�ละคนจะตัดสินใจเลือกต�อรองและปรับตัวต�อสถานการณ�ที่เป5นเง่ือนไขต�อการเล้ียงลูกด'วยนม

แม�อย�างไรข้ึนอยู�กับฐานของทรัพยากรท่ีแม�แต�ละคนมีอยู�แตกต�างกัน  ซ่ึงส่ิงน้ีทําให'แม�แต�ละคนท่ีอาจจะอยู�ภายใต'
เง่ือนไขหรือบริบทของการเล้ียงลูกแบบเดียวกัน เลือกที่จะตอบสนองแตกต�างกัน เพราะกระบวนการในการต�อรอง
และปรับตัวเกิดข้ึนภายหลังหรือพร'อม ๆ กับการประเมินทรัพยากรที่ตนเองมีอยู� ท้ังน้ีเน่ืองจากแม�ที่เป5นกรณีศึกษา
ถือว�าเป5นอีกกลุ�มหน่ึงซึ่งมีทรัพยากรในการต�อรองแตกต�างจากกลุ�มอ่ืน ท้ังบริบทในด'านครอบครัว การศึกษา 
ลักษณะการทํางาน ซึ่งเอ้ือและไม�เอ้ือต�อการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ต�างกันด'วย ซ่ึงหากเป5นการศึกษาในแม�กลุ�มอ่ืนก็
อาจมีความสามารถในการต�อรองหรือวิธีการในการต�อรองและปรับตัวในอีกรูปแบบหน่ึง 
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ทรัพยากรในท่ีน้ีไม�ได'หมายถึงรายได'หรือทรัพยากรที่เป5นตัวเงินเพียงอย�างเดียว แต�หมายรวมถึงสถานภาพ 
และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือต�อการให'นมลูกด'วย เพราะทรัพยากรเหล�าน้ีจะนํามาซึ่งอํานาจในการต�อรองและปรับตัว
ของแม� และสะท'อนความเป5นตัวตนของแม�ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกหนทางต�าง ๆ ในการจัดการกับเง่ือนไข
ในการเล้ียงลูกด'วยตนเองได'มากน'อยแตกต�างกันไป เช�น สถานภาพในครอบครัว เป5นลูกสาว เป5นลูกสะใภ' ก็จะมี
อํานาจในการต�อรองแตกต�างกัน ซ่ึงจากผลการศึกษาจะเห็นได'ชัดว�า แม�ที่พักฟghนอยู�ร�วมกับครอบครัวของสามีจะมี
อํานาจในการต�อรองหรือตัดสินใจท่ีจะเล้ียงลูกในแบบของตนเองได'น'อยกว�า สถานภาพในการทํางาน เช�น อาชีพ 
ตําแหน�งงาน ซ่ึงมีผลต�อความยืดหยุ�นในการทํางาน และเวลาในการทํางาน ในรายที่แม�ทํางานในหน�วยงานมานาน
หรือมีตําแหน�งสูงข้ึนอาจทําให'ภาระรับผิดชอบมากข้ึนแต�ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะต�อรองหรือขอปรับเปล่ียน
รูปแบบของงานเพื่อให'สอดคล'องกับการให'นมลูกของตนเองได'มากกว�า  

ทรัพยากรท่ีมาในรูปของสถานภาพในด'านการศึกษาของผู'หญิงเป5นอีกส่ิงหน่ึงที่ทําให'แม�กลุ�มน้ีมีอํานาจใน
การต�อรองและมีทางเลือกค�อนข'างสูง เน่ืองจากแม�กลุ�มน้ีส�วนใหญ�จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งถือเป5น
ทรัพยากรอย�างหน่ึงท่ีทําให'เข'าถึงข'อมูลการเล้ียงดูลูกด'วยตนเองได'ง�ายข้ึนท้ังจากส่ืออินเตอร�เน็ตและส่ือสังคม
ออนไลน�ซึ่งสามารถใช'ข'อมูลเหล�าน้ีในการตรวจสอบท้ังตนเองและตรวจสอบการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย�
ที่มีต�อตนเองด'วย ทําให'เกิดการต้ังคําถามกับระบบการแพทย� และในขณะเดียวกันก็ใช'เป5นอํานาจในการต�อรองกับ
คนในครอบครัวในแง�ของวิธีการเล้ียงลูก บางรายใช'วิธีการอ'างถึงผู'เช่ียวชาญตามที่ได'เรียนรู'ข'อมูลมาเพื่อใช'ในการ
โต'แย'งกับญาติพี่น'องหรือพ�อแม�ท่ีมีความคิดเห็นไม�ตรงกันในการเล้ียงดูลูก เป5นต'น 

นอกจากน้ัน ในแง�ของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ซึ่งเก่ียวข'องกับการเข'าถึงอุปกรณ�อํานวยความสะดวกใน
การให'นม การยืดเวลาให'ได'อยู�กับลูกโดยการลาต�อโดยไม�รับเงินเดือน การมีรถยนต�ส�วนตัว ท่ีจะทําให'สามารถป?Cม
นมในรถได' หรือเดินทางกลับมาถึงบ'านเพื่อให'นมลูกได'สะดวก เป5นต'น ทั้งน้ี ทรัพยากรดังกล�าวจะมีผลต�ออํานาจใน
การต�อรองและตัดสินใจของแม� อย�างไรก็ตาม ในขณะท่ีผู'หญิงพยายามใช'ทรัพยากรเท�าท่ีตนเองมีอยู�เพื่อต�อสู'กับ
เง่ือนไขและอุปสรรคต�าง ๆ ในการให'นมลูก สังคมโดยหน�วยงานท่ีมีอํานาจควรทําหน'าท่ีในการสนับสนุนทรัพยากร
พื้นฐานที่จําเป5นสําหรับผู'หญิงที่เป5นแม�ทุกคนอย�างเท�าเทียม 

3. บทบาทของผู�เชี่ยวชาญที่มีอิทธิพลต�อผู�หญิงและคนสังคม 
ถึงแม'คนในสังคมป?จจุบันจะมีความรู'สึกเป5นอิสระจากระเบียบประเพณีด้ังเดิมท่ีเคยจํากัดและควบคุมการ

ใช'ชีวิตเหมือนในอดีตก็ตาม แต�อันที่จริงแล'วผู'คนในยุคน้ีกําลังตกอยู�ภายใต'การควบคุมรูปแบบใหม�โดยไม�รู'ตัว 
เน่ืองจากถูกสอดแทรกอยู�ในวิถีการดําเนินชีวิตอย�างแนบเนียนจนแถบไม�รู'สึกว�ากําลังถูกจํากัดและควบคุมให'
ดําเนินชีวิตไปในแนวทางเดียวกัน ถึงแม'ชีวิตจะดูมีทางเลือก แต�ก็เป5นทางเลือกท่ีถูกกําหนดไว'ภายใต'กรอบ
บางอย�าง ซ่ึงอาจเรียกรวมส่ิงเหล�าน้ีว�าเป5น “abstract system” ซ่ึงส�วนใหญ�เป5นระบบนามธรรมต�าง ๆ ที่ถูกสร'าง
ข้ึนหรือกําหนดข้ึนโดยกลุ�มคนท่ีถูกเรียกว�าเป5น “ผู'เช่ียวชาญ” เน่ืองจากมีองค�ความรู'รองรับ จนทําให'เกิดความ
น�าเช่ือถือ ทําให'คนในสังคมยอมดําเนินชีวิตตามกรอบเหล�าน้ีด'วยความรู'สึก “trust” หรือไว'วางใจ เน่ืองจากเช่ือใจ
ในความเช่ียวชาญ สําหรับยุคป?จจุบันปฏิเสธไม�ได'ว�าส�วนใหญ�เป5นความเช่ียวชาญบนพื้นฐานความรู'แบบ
วิทยาศาสตร� ซึ่งตัวอย�างของ abstract system ที่มีอิทธิพลครอบงําชีวิตของผู'หญิงท่ีเป5นแม�อย�างเห็นได'ชัดใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ระบบการแพทย�และสาธารณสุข ซ่ึงกระทําผ�านองค�ความรู'สมัยใหม�ในการดูแลและจัดการกับ
ร�างกายของผู'หญิงนับต้ังแต�ตัดสินใจต้ังครรภ� เริ่มต้ังครรภ� ระหว�างการดูแลครรภ� การคลอด และการเล้ียงดูบุตร
หลังคลอด ซึ่งรวมทั้งการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ด'วย เน่ืองจากได'รับการรองรับด'วยองค�ความรู'ท่ีพูดถึงคุณประโยชน�
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ของนมแม�ท่ีไม�สามารถทดแทนได'ด'วยนมผสม นําไปสู�คํากล�าวท่ีว�า “breast is the best” และเน่ืองจากคุณแม�ใน
ยุคน้ีถือเป5นยุคท่ีได'รับอิทธิพลจากองค�ความรู'ที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร�ในทุกสาขาซ่ึงเช่ือในความเป5นเหตุเป5นผล
โดยมีเกณฑ�หรือตัวช้ีวัดที่เช่ือถือได'รองรับ จนอาจเรียกแม�ในยุคน้ีได'ว�าเป5น “scientific mother” ซึ่งเห็นได'จาก
การศึกษาครั้งน้ีว�าแม�กลุ�มน้ีจะมีรูปแบบในการดูแลตนเองและลูกตลอดช�วงการต้ังครรภ�ในแบบเดียวกัน โดยมี
แหล�งข'อมูลในการดูแลตนเองท่ีมาจากแหล�งข'อมูลท่ีสามารถเข'าถึงได'ด'วยตนเองมากข้ึน ไม�ว�าจะเป5นการอ�านจาก
หนังสือ หรือหาข'อมูลผ�านทางอินเตอร�เน็ตท่ีใช'กันอย�างแพร�หลายในป?จจุบัน ถึงแม'ว�าจะเป5นข'อมูลจากหลากหลาย
แหล�งก็ตาม แต�จริง ๆ แล'วเป5นข'อมูลจากฐานคิดเดียวกัน จึงส�งผลให'รูปแบบการปฏิบัติตัวของแม�ยุคน้ีไม�ค�อย
แตกต�างกันมากนัก และถึงแม'ว�าแม�กลุ�มน้ีจะมีการแสวงหาข'อมูลในด'านประสบการณ�จากคนรอบตัวก็ตาม แต�
โดยรวมแล'วประสบการณ�เหล�าน้ีก็เป5นประสบการณ�จากคนในรุ�นเดียวกันซึ่งอาจจะแตกต�างกันในแง�ของการนําไป
ปฏิบัติภายใต'เง่ือนไขที่แตกต�างกันเท�าน้ันเอง แต�ท้ังน้ียังข้ึนอยู�กับการคิด ตัดสินใจ และความพร'อมของแม�แต�ละ
คนในการเลือกปฏิบัติด'วย 

 ในขณะเดียวกัน ผลจากอํานาจขององค�ความรู'สมัยใหม�ที่รองรับโดยองค�ความรู'แบบวิทยาศาสตร�ผ�าน
ผู'เช่ียวชาญ กลับเข'าไปเบียดบังองค�ความรู'อ่ืน ๆ โดยไปลดทอนคุณค�าและความน�าเช่ือถือขององค�ความรู'แบบ
ด้ังเดิม ซึ่งในกรณีศึกษาครั้งน้ีจะเห็นได'จากการปะทะกันระหว�างความเช่ือในการเล้ียงดูเด็กของคนแต�ละรุ�นใน
ครอบครัว โดยเฉพาะระหว�างรุ�นปูRย�าตายายซ่ึงส�วนใหญ�ต'องเป5นผู'รับภาระในการดูแลเด็กอยู�ท่ีบ'านในขณะที่แม�ต'อง
ออกไปทํางานหลังจากหมดกําหนดลาคลอด ความเช่ือแบบวิทยาศาสตร�ซึ่งสะท'อนผ�านการแพทย�สมัยใหญ�ท่ีคุณแม�
ยุคใหม�ค�อนข'างให'ความไว'วางใจและเช่ือถือ ได'ทําให'ข'อมูลจากประสบการณ�ในการดูแลเด็กของคนรุ�นเก�าถูกมอง
ว�าเป5นเรื่องไม�ทันสมัยท้ังในแง�ของการต้ังครรภ� และการดูแลเด็ก ท้ังน้ีเน่ืองจากบริบทที่เป5นบ�อเกิดของ
ประสบการณ�ของคนสองกลุ�มน้ีมีความแตกต�างกันอย�างเห็นได'ชัด เช�น กรณีของการป\อนอาหารและป\อนนํ้าในเด็ก
เล็กของคนรุ�นก�อน ช�วงระยะเวลาในการให'นมลูกและการให'อาหาร รวมทั้งความเช่ือเรื่องคุณค�าของนมแม�และนม
ผสมในป?จจุบัน ซ่ึงมักเป5นวิธีคิดท่ีสวนทางกัน จนทําให'เกิดสถานการณ�ในการต�อรองเพื่อให'เป5นไปตามความมุ�งหวัง
ของแต�ละฝRาย ซึ่งผลของการต�อรองจะเป5นอย�างไรข้ึนอยู�กับวิธีคิดและทัศนคติของแต�ละบุคคล ตลอดจนอํานาจใน
การต�อรองของแต�ละฝRาย แต�ถึงที่สุดแล'วก็ไม�อาจช้ีขาดได'อย�างชัดเจนและไม�เกิดประโยชน�ท่ีจะต'องไปช้ีขาดชัดเจน
ว�าใครเป5นฝRายถูกและใครเป5นฝRายผิดเพราะต�างก็ยึดถือข'อมูลที่มีฐานคิดแตกต�างกัน อีกทั้งยังต'องยอมรับว�า 
สังคมไทยอาจเรียกได'ว�าเป5นสังคมที่มีความทันสมัยอยู�เพียงเปลือกนอกแม'แต�ในกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป5นเมืองใหญ�ท่ี
ทันสมัยท่ีสุดในประเทศก็ตาม ซึ่งในท่ีสุดแล'วผู'คนยังคงใช'ชีวิตอยู�ภายใต'บรรทัดฐานท้ังเก�า-ใหม�ปะปนกัน โดย
เป5นไปไม�ได'ที่จะละเลยความเช่ือหรือวิธีคิดแบบด้ังเดิมที่อยู�คู�กับสังคมไทยมานานอย�างกรณีรูปแบบการเล้ียงดูเด็ก 
หรือในบริบทอ่ืน ๆ เช�น การทํางานแบบระบบเก�า-ใหม�ปะปนกัน คนในสังคมลักษณะน้ีจึงจําเป5นต'องมีความ
ยืดหยุ�นโดยจะเลือกยึดถือเฉพาะบรรทัดฐานอย�างใดอย�างหน่ึงได'ยากเพราะต�างมีอํานาจหรืออิทธิพลต�อวิถีชีวิต
เช�นเดียวกัน 

นอกจากน้ัน ระบบผู'เช่ียวชาญเหล�าน้ี ยังสะท'อนผ�านรูปแบบของการดูแลหญิงต้ังครรภ�ในโรงพยาบาลซึ่ง
ในป?จจุบันผู'หญิงทุกคนที่ ต้ังครรภ�ต'องเข'าสู�กระบวนการดูแลครรภ�โดยแพทย�ในโรงพยาบาลซ่ึงบางคนเข'าสู�
กระบวนการดังกล�าวต้ังแต�การเตรียมความพร'อมก�อนการต้ังครรภ�ด'วยซ้ํา ซ่ึงหลังจากเข'าสู�กระบวนการดังกล�าว
แล'ว ผู'หญิงที่เตรียมตัวเป5นแม�จําเป5นต'องปฏิบัติตามกรอบซึ่งแต�ละโรงพยาบาลกําหนดไว' ไม�ว�าจะเป5น การเข'าพบ
แพทย�เพื่อตรวจความสมบูรณ�และความผิดปกติที่จะเกิดข้ึนตลอดช�วงต้ังครรภ� เช�น การทําอัลตราซาวด� การเจาะ
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นํ้าคร่ํา การตรวจความพร'อมของเต'านม การเข'ารับการอบรมในหลักสูตรต�าง ๆ ท่ีโรงพยาบาลเห็นว�ามีความ
จําเป5นแก�หญิงต้ังครรภ� เป5นต'น ส่ิงเหล�าน้ีเป5นกลไกท่ีกําหนดให'ผู'หญิงต'องปฏิบัติตามตามข้ันตอนที่กําหนด โดย
บางครั้งไม�ได'เกิดการต้ังคําถามเพราะเห็นว�าเป5นการกําหนดโดยแพทย�และโรงพยาบาลและส�วนใหญ�แม�ต้ังครรภ�มุ�ง
ความสนใจไปที่ความสมบูรณ�พร'อมของลูกเป5นหลัก ซึ่งในแม�บางรายไม�ได'มีโอกาสเลือกโดยสมัครใจต้ังแต�
โรงพยาบาลท่ีฝากครรภ�เพราะถูกกําหนดให'เลือกด'วยเง่ือนไขอ่ืน ๆ  

อย�างไรก็ตาม กระบวนการต้ังคําถามในส่ิงเหล�าน้ีได'เกิดข้ึนภายหลังจากการใช'บริการผ�านไป โดยเฉพาะ
เมื่อผ�านประสบการณ�การเล้ียงลูกหลังคลอดไปซักระยะหน่ึง และเมื่อได'มีการแลกเปล่ียนประสบการณ�ในเรื่อง
เดียวกันกับคนรอบข'างและเครือข�ายอ่ืน ๆ ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีคุณแม�ในกรณีศึกษามีการต้ังคําถาม คือ มาตรฐานในการ
ดูแลเด็กภายใต'นโยบายการส�งเสริมการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ของโรงพยาบาล เน่ืองจากจะเห็นได'ว�า แต�ละ
โรงพยาบาลยังมีวิธีการในการจัดการที่แตกต�างกันไปถึงแม'จะเป5นการดําเนินการภายใต'นโยบายเดียวกัน ไม�ว�าจะ
เป5นโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ต้ังแต�ข้ันตอนการเตรียมความพร'อมของแม�เพื่อการให'นมลูกด'วย
ตนเอง เช�น การตรวจความพร'อมและความผิดปกติของเต'านมซ่ึงจะส�งผลต�อการให'นมลูกหากได'รับแก'ไข การ
ตรวจความพร'อมในการดูดนมของเด็ก เช�น การตรวจพังผืดใต'ล้ิน การป\อนนมเด็กแรกเกิด ซึ่งบางแห�งป\อนด'วย
ขวด บางแห�งป\อนด'วยแก'ว บางแห�งให'กินนมแม�ล'วน บางแห�งให'นมผสมเป5นหลัก อีกทั้งการเปAดโอกาสให'ลูกได'ดูด
กระตุ'นนมแม� เป5นต'น ซึ่งจากกรณีศึกษาในครั้งน้ีจะเห็นได'ว�า แม�หลายรายเช่ือว�าพื้นฐานการดูแลเหล�าน้ีส�งผลต�อ
ความสําเร็จในการให'นมแม�ของตนเองในป?จจุบัน อีกทั้งเม่ือมีการเปรียบเทียบกับแม�รายอ่ืน ๆ ท่ีมีประสบการณ�ใน
เรื่องน้ีแตกต�างกัน หรือในรายที่มีลูกมากกว�า 1 คน และได'รับการดูแลที่แตกต�างกัน ทําให'มองว�าส่ิงเหล�าน้ีเป5น
สาเหตุหน่ึงของความล'มเหลวในการให'นมของตนเองเช�นกัน ซึ่งเป5นความผิดพลาดท่ีไม�อาจกลับไปแก'ไขได' ส่ิง
เหล�าน้ีจึงสะท'อนให'เห็นถึงระบบเดียวกันท่ีกลับมีหลายมาตรฐานจนไม�สามารถสร'างความเช่ือมั่นให'กับคุณแม�
เหล�าน้ีได'  

ระบบการทํางานในองค�กรเป5นอีกระบบหน่ึงที่กําหนดและควบคุมวิถีชีวิตของคนเป5นแม�และส�งผลกระทบ
โดยตรงต�อความสําเร็จในการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ของแม�ทํางาน ต้ังแต�กฎเกณฑ�เรื่องการลาคลอดซึ่งถึงแม'จะเป5น
การดําเนินการภายใต'พระราชบัญญัติคุ'มครองแรงงานเหมือนกัน คือ กําหนดให'มีการคลอดโดยได'รับเงินเดือนได' 3 
เดือน แต�ในความเป5นจริงกลับพบว�า ไม�ใช�แม�ทุกคนท่ีจะสามารถลางานได'ครบตามกําหนดด'วยเง่ือนไขต�าง ๆ เช�น 
ภาระงาน และภาระทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ัน ระบบสวัสดิการภายใต'การทํางานในป?จจุบันยังไม�เอ้ือให'ผู'หญิง
สามารถเล้ียงลูกด'วยนมแม�ได'อย�างเต็มที่ เช�น ไม�มีสถานท่ีป?Cนนมเป5นสัดส�วน และไม�มีสถานที่เก็บนํ้านม ลักษณะ
งานและเวลาทํางานท่ีไม�ยืดหยุ�น เป5นต'น ซึ่งในเบื้องต'นส่ิงที่แม�สามารถทําได'ก็คือการพยายามปรับเปล่ียนตนเองให'
สอดคล'องกับบริบทงานเดิมที่มีอยู� แต�หากไม�สามารถทําให'ตนเองทําหน'าที่แม�ได'อย�างเต็มที่ กระบวนการต�อรองจะ
เกิดข้ึนตามมาไม�ว�าจะเป5นการขอปรับเปล่ียนลักษณะการทํางาน เวลาในการทํางาน หรืออาศัยพึ่งพาความ
ช�วยเหลือจากผู'มีอํานาจซึ่งส�วนใหญ�ผู'หญิงเหล�าน้ีได'รับความช�วยเหลือจากหัวหน'างานท่ีเข'าใจทั้งในแง�การหา
สถานท่ีป?Cมนม การขอยืดหยุ�นเรื่องการทํางาน และแม'แต�การใช'หัวหน'าเป5นเกาะกําบังเพื่อไม�ให'เพื่อนร�วมงานตําหนิ
เก่ียวกับการใช'เวลางานไปเพื่อการป?Cมนม เป5นต'น อย�างไรก็ตาม แม�ที่ประเมินแล'วว�าตนเองคงไม�สามารถต�อรอง
หรือปรับเปล่ียนตนเองภายใต'บริบททํางานเดิมได'ในท่ีสุดจึงตัดสินใจเลือกวิธีการล�าถอยออกมาโดยการลาออกจาก
งานเพื่อเปล่ียนบริบทการทํางานใหม�ที่คิดว�าเหมาะสมสอดคล'องกับตนเองมากกว�า ส่ิงเหล�าน้ีสะท'อนให'เห็นว�า 
ระบบบริหารจัดการในองค�กรในป?จจุบันท่ีใช'ในการควบคุมพนักงานเพื่อให'ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพให'กับองค�กร
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ยังไม�สามารถตอบสนองความต'องการจําเป5นของผู'หญิงที่ต'องทําหน'าท่ีแม�โดยเฉพาะการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ไป
พร'อม ๆ กัน  

4. ภาพของการเล้ียงดูเด็กแบบสองขั้ว 
ในขณะท่ีการส�งเสริมการเล้ียงลูกด'วยนมแม�กําลังกลายเป5นวาทกรรมหลักในสังคมไทยท่ีได'รับการ

สนับสนุนด'วยอํานาจขององค�ความรู'ทางการแพทย�และอํานาจรัฐ ซึ่งส�งผลให'คนในสังคมรวมทั้งแม�ส�วนหน่ึงเกิด
ความตระหนักในบทบาทของตนเองในการทําหน'าท่ีของแม�ให'เต็มที่ด'วยการเล้ียงลูกด'วยนมแม�อย�างจริงจัง จนทํา
ให'เกิดการสร'างเครือข�ายและเผยแพร�ข'อมูลของแม�ท่ีมุ�งม่ันในการให'นมลูก จนถูกเรียกกันแบบติดปากว�า “ลัทธินม
แม�” หรือ “สาวกนมแม�” และได'สร'างภาพของ “แม�ท่ีดี” ว�าต'องเป5นแม�ที่ต'องให'นมลูกด'วยนมแม�เท�าน้ัน แต�ในทาง
กลับกันปรากฏการณ�ดังกล�าวได'ทําให'แม�อีกกลุ�มหน่ึงท่ีปฏิบัติตัวตรงข'ามกัน คือ แม�ท่ีไม�ได'ให'ลูกกินนมแม� ไม�ว�าจะ
ด'วยเหตุผลหรือเง่ือนไขใดก็ตาม ได'ถูกมองแบบเหมารวมว�าเป5นแม�ที่ไม�ดี ปฏิบัติตัวไม�ถูกต'อง ไม�มีวินัย ไม�มีความ
พยายาม และไม�อดทนพอจึงไม�สามารถเล้ียงลูกด'วยนมแม�ได' สถานการณ�ดังกล�าวย่ิงทําให'แม�กลุ�มน้ีรู'สึกกดดัน 
และรู'สึกผิดที่ไม�ได'ให'นมลูกด'วยตนเอง ซึ่งเป5นภาวะท่ีสังคมกําลังเกิดภาพของการเล้ียงดูเด็กแบบสองข้ัว หรืออาจ
เรียกได'ว�าเป5นภาวะ “dualism of breast-bottle feeding” ซ่ึงในระยะยาวหากยังไม�มีการปรับเปล่ียนทัศนคติ
ของคนในสังคมให'หันมาต้ังคําถามว�า แม�อีกกลุ�มหน่ึง “ไม�ได�ให�นมแม�” หรือ “ให�นมแม�ไม�ได�” เพื่อให'หันกลับมา
มองข'อจํากัดและเง่ือนไขต�างๆ ที่บีบคั้นแม�เหล�าน้ีอยู� จะย่ิงทําให'เกิดการตีตรา และทําให'สถานการณ�ท่ีผู'หญิง
เหล�าน้ีต'องเผชิญอยู�เลวร'ายมากข้ึน  

ทั้งน้ีการสร'างภาพดังกล�าวเกิดข้ึนต้ังแต�การให'ความหมายของนมแม�ในทางการแพทย�ที่มุ�งเน'นถึง
คุณประโยชน�และสุขภาพของแม�และเด็กที่เป5นผลจากนมแม� หลายครั้งเมื่อเด็กปRวยมักถูกต้ังคําถามอย�างติดปากท้ัง
จากบุคลากรทางการแพทย�และคนในสังคมทั่วไปว�า “สงสัยเพราะไม�ได�กินนมแม�” หรือ “สงสัยเพราะได�กินนมแม�
น�อย” เพราะสุขภาพของเด็กได'ถูกดึงไปผูกติดเช่ือมโยงแบบเหมารวมกับการกินนมแม� เม่ือลูกปRวย แม�ท่ีรู'สึกว�า
ตนเองไม�ได'ให'ลูกกินนมแม�อย�างเต็มที่เน่ืองจากจําเป5นต'องเล้ียงลูกด'วยนมแม�และนมผสมควบคู�กัน หรือแม�ท่ีคิดว�า
ตนเองให'ลูกกินนมแม�ได'ไม�นานเท�าท่ีควร จึงเกิดความรู'สึกผิดและโทษว�าเป5นความผิดของตนเองท่ีทําให'ลูกปRวย  

อย�างไรก็ตาม สังคมควรให'ทางออกกับผู'หญิงท่ีมีข'อจํากัดในการเล้ียงลูกด'วยนมแม�จริง ๆ ด'วยเง่ือนไขท่ี
แตกต�างกันไป โดยเปAดโอกาสให'นมผสมเป5นทางเลือกหน่ึงสําหรับแม�ที่ไม�สามารถจัดการกับเง่ือนไขในการเล้ียงลูก
ด'วยนมแม�ได' ในขณะเดียวกันก็ใช'เป5นทางเลือกเพื่อลดความกดดันของตัวแม�เองในขณะเล้ียงลูกด'วยนมแม�เพราะ
ส่ิงท่ีเป5นความกังวลของแม�ที่ให'นมลูกอยู�ตลอดเวลาก็คือ กลัวไม�มีนมให'ลูกกินซึ่งความรู'สึกดังกล�าวเร่ิมต'นข้ึนต้ังแต�
หลังคลอดขณะท่ีแม�ยังพักฟghนท่ีโรงพยาบาล แม�บางรายจึงยอมรับว�าซื้อนมผสมเตรียมไว'ก�อนแล'วถึงแม'จะไม�ได'รับ
การสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลก็ตามเพราะอย�างน'อยถึงแม'ตนเองจะไม�มีนํ้านมจากอกให'ลูกกินจริง ๆ ลูกก็จะ
ไม�อด ภาวะในการเล้ียงลูกป?จจุบันจึงยังคงไม�สามารถตัดนมผสมออกจากกระแสหลักได' แต�สามารถทําให'เป5น
ทางเลือกของแม�ในการเล้ียงลูกในป?จจุบันภายใต'การจัดการกับเง่ือนไขและบริบทต�าง ๆ ที่เป5นตัวกําหนด
ความสามารถในการให'นมแม�แต�ละรายท่ีแตกต�างกันไป  

5. ความแตกต�างของแม�ทํางานในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม� 
เน่ืองจากแม�ทํางานซ่ึงเป5นกรณีศึกษาในครั้งน้ีเป5นแม�ทํางานซึ่งทํางานหรืออยู�อาศัยในพื้นที่ ท้ังเขต

กรุงเทพฯ และเขตเมืองในจังหวัดเชียงใหม� ซ่ึงทั้งสองพื้นท่ีมีลักษณะใกล'เคียงกันในแง�ของการมีแม�ท่ีต'องทํางานไป
พร'อม ๆ กับการเลี้ยงลูกด'วยนมแม�เป5นจํานวนมาก ซึ่งบริบทเรื่องการทํางานนับเป5นสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข'องกับ
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พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด'วยนมแม� ซึ่งผลจากการศึกษาเบื้องต'น พบว�า ในแง�ของเงื่อนไขและสิ่งที่แม�ทํางานทั้ง
สองพื้นที่ต'องต�อสู'เพื่อให'สามารถเล้ียงลูกได'อย�างเต็มที่ดังที่กล�าวมาข'างต'นทั้งหมด มีความใกล'เคียงกัน อย�างไรก็
ตาม นอกเหนือจากเง่ือนไขที่กล�าวมาแล'ว ทั้งสองพื้นที่ยังมีบริบทบางอย�างที่เป5นความแตกต�างระหว�างกรุงเทพฯ 
กับจังหวัดเชียงใหม� ไม�ว�าจะเป5นประเด็นท่ีเก่ียวข'องกับความเช่ือพื้นบ'านเก่ียวกับการดูแลแม�และเด็กซึ่งในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม�ดูจะมีความเข'มข'นมากกว�า อีกทั้งเห็นอิทธิพลของการโฆษณาสรรพคุณของนมผงสําหรับเด็ก
ชัดเจนกว�าในกรุงเทพฯ แต�ในขณะเดียวกัน ก็ดูเหมือนว�าแม�ในเชียงใหม�มีบริบทในด'านการทํางานที่เอ้ือและ
อํานวยความสะดวกต�อการให'นมลูกมากกว�าในกรุงเทพฯ เช�นเดียวกับการเรียนรู'ผ�านการแลกเปล่ียนประสบการณ�
ในการเล้ียงลูกด'วยนมแม�จากคนรุ�นก�อนซึ่งเห็นได'อย�างชัดเจนว�าพบได'ในเชียงใหม�มากกว�าในพื้นท่ีกรุงเทพฯ 

5.1 ความเข�มข�นของความเช่ือพ้ืนบ�านในการดูแลแม�และเด็ก 
จากกรณีศึกษาจะเห็นได'อย�างชัดเจนว�า แม�ทํางานในจังหวัดเชียงใหม�พูดถึงกรณีของความเชื่อในการ

ป\อนกล'วยหรืออาหารอ่ืน ๆ ให'เด็กในระหว�างการให'นมแม�ในช�วง 6 เดือนแรกมากกว�า โดยเห็นว�า เป5นความเช่ือ
ทั่วไปท่ีคนรุ�นปูRย�าตายายส�วนใหญ�เห็นว�าเป5นเรื่องปกติที่ทําได'และจําเป5นต'องทํา เพราะจะช�วยให'เด็กอ่ิมท'อง ไม�ร'อง
งอแง และคิดว�าการให'นมแม�อย�างเดียวโดยไม�ให'อาหารอย�างอ่ืนในช�วง 6 เดือนจะทําให'เด็กไม�อ่ิมหรือได'รับ
สารอาหารไม�เต็มท่ี ซึ่งความเช่ือดังกล�าวพบในเขตกรุงเทพฯ เช�นกัน แต�ไม�เข'มงวดและพบเห็นได'มากเหมือนใน
เชียงใหม� ในขณะที่แม�ทํางานในจังหวัดเชียงใหม�โดยส�วนใหญ�จะรับข'อมูลสมัยใหม�ผ�านทางหนังสือหรืออินเตอร�เน็ต 
จึงทําให'เกิดความแตกต�างกันในวิธีคิดเก่ียวกับการเล้ียงเด็กในครอบครัวระหว�างคนต�างรุ�นกัน ทําให'แม�ในจังหวัด
เชียงใหม�ต'องเล้ียงลูกไปพร'อม ๆ กับความพยายามในการประนีประนอมกับความเช่ือเหล�าน้ี และนอกจากความเช่ือ
ในเรื่องดังกล�าวแล'ว ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม�ยังปรากฏความเช่ือพื้นบ'านอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกับการเล้ียงลูกด'วยนมแม�
โดยตรง และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข'อง เช�น ความเช่ือของชาวไทใหญ�เก่ียวกับการทดสอบนํ้านมแม�ว�าสามารถให'ลูก
กินนมแม�ได'หรือไม� และความเช่ือเก่ียวกับการอยู�เดือนของแม�หลังคลอด เป5นต'น ซ่ึงเป5นประเด็นท่ีค�อนข'าง
แตกต�างจากแม�ทํางานในกรุงเทพฯ อย�างเห็นได'ชัด 

5.2 อิทธิพลของการโฆษณาสรรพคุณของนมผงสําหรับเด็ก 
เป5นที่น�าสังเกตว�า ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม�มีการพูดถึงประโยชน�ของการเล้ียงเด็กเล็กด'วยนมผงสําหรับ

เด็กอย�างชัดเจน โดยเฉพาะทัศนคติของญาติใกล'ชิดที่มีส�วนร�วมในการเล้ียงดูเด็กร�วมกับแม�ทํางาน ถึงแม'ว�าแม�
ทํางานที่ต้ังใจเล้ียงลูกด'วยนมแม�ส�วนใหญ�จะเห็นว�านมแม�มีประโยชน�มากกว�าและต้ังใจท่ีจะเล้ียงลูกด'วยนมแม�
ต�อไป แต�บ�อยคร้ังต'องพยายามช้ีแจงกับคนรอบข'างท่ีเห็นว�าการเล้ียงลูกด'วยนมผงสําหรับเด็กก็มีประโยชน�เช�นกัน
และอาจจะดีกว�านมแม� เพราะป?จจุบันมีการใส�สารอาหารที่เป5นประโยชน�สําหรับเด็กมากมายลงไปในนมผงเหล�าน้ี
จึงสามารถใช'แทนนมแม�ได'หรืออาจใช'ได'ดีกว�า ท้ังน้ี ส�วนหน่ึงคาดว�าจะเป5นผลจากการโฆษณาในป?จจุบันที่ช้ีให'เห็น
ถึงสรรพคุณของนมผงสําหรับเด็กที่มีให'เลือกอย�างหลากหลาย โดยเน'นว�าเด็กท่ีกินนมผงจะสุขภาพแข็งแรงและเป5น
เด็กฉลาด โดยเฉพาะในช�วงหลัง 6 เดือน ท่ีนมแม�มักถูกมองว�าไม�ค�อยมีประโยชน�แล'ว ในขณะท่ีนมผงมีสรรพคุณคงท่ี
และสามารถเล้ียงผสมกับนมแม�หรือเล้ียงแทนนมแม�ได'เลย 

5.3 ความเอ้ืออํานวยของบริบทการทํางาน 
ส่ิงท่ีแม�ทํางานในจังหวัดเชียงใหม�ดูจะมีความแตกต�างจากแม�ทํางานในกรุงเทพฯ ค�อนข'างมาก คือ บริบท

ด'านการทํางานที่มีแนวโน'มจะเอ้ือต�อการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ได'มากกว�า เช�น การมีบ'านอยู�ใกล'ที่ทํางาน หรือมี
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สวัสดิการบ'านพักในบริเวณที่ทํางาน ทําให'การกลับไปให'นมลูกที่บ'านเป5นสิ่งที่ทําได'ง�าย เนื่องจากไม�ต'อง
เสียเวลาเดินทาง หรือใช'เวลาเดินทางน'อย นอกจากน้ัน ยังมีศูนย�หรือคลินิกนมแม�ที่แม�ทํางานสามารถไปใช'บริการ
ป?Cมนมและมีสถานรับเล้ียงเด็กช�วงกลางวันซึ่งล'วนอยู�ใกล'ที่ทํางาน ทําให'แม�ทํางานสามารถไปป?Cมนมหรือป\อนนมลูก
ในช�วงพักเที่ยงได' ซ่ึงบริบทเหล�าน้ีค�อนข'างมีจํากัดในเขตกรุงเทพฯ ถึงแม'จะมีสถานที่เหล�าน้ีกระจายให'บริการอยู�
ในพื้นที่เช�นกัน แต�แม�ทํางานไม�สะดวกที่จะไปใช'บริการ เน่ืองจากมีอุปสรรคในด'านการเดินทางและท่ีจอดรถ 

5.4 การเรียนรู�จากผู�มีประสบการณ�ในการเล้ียงลูกด�วยนมแม� 
ส่ิงท่ีเป5นความแตกต�างระหว�างแม�ทํางานในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม�อีกอย�างหน่ึง คือ การเรียนรู'

เก่ียวกับการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ผ�านทางผู'มีประสบการณ� โดยเฉพาะจากคนรุ�นแม� ในขณะท่ีแม�ทํางานในกรุงเทพฯ 
เป5นลูกรุ�นท่ีมีโอกาสได'กินนมแม�น'อย แต�แม�ทํางานในจังหวัดเชียงใหม�กลับเป5นลูกในรุ�นท่ีมีแม�เล้ียงลูกด'วยนมแม�
อย�างเต็มที่ ดังน้ัน จึงเป5นโอกาสท่ีแม�ทํางานเหล�าน้ีจะได'เรียนรู'ประสบการณ�ในการเลี้ยงลูกด'วยนมแม�จากคน
ใกล'ชิดที่มีส�วนร�วมในการเลี้ยงดูเด็กร�วมกับแม�ทํางานด'วย ซึ่งเป5นทั้งประสบการณ�จากคนรุ�นก�อนและคนรุ�น
ใหม�ผสมผสานกัน โดยแม�บางรายใช'ประสบการณ�ทั้งสองชุด โดยเลือกเฉพาะส่ิงท่ีเห็นว�าจะเอ้ือประโยชน�ต�อการ
เล้ียงลูกได'สูงสุด ซึ่งสะท'อนให'เห็นทางเลือกท่ีเพิ่มมากข้ึนสําหรับแม�กลุ�มน้ี 

 
ข�อเสนอแนะ: ทางออกเพ่ือความม่ันคงของสถาบันสังคม 
 “การเล้ียงลูกด'วยนมแม�” เป5นปรากฏการณ�ท่ีมีความเก่ียวข'องกับตัวตนของผู'หญิงทั้งในพื้นท่ีส�วนตัว 
(private sphere) คือ ครอบครัว และพื้นท่ีสาธารณะ (public sphere) ได'แก� องค�กร ชุมชน และสังคม ซ่ึงส�งผล
ต�อความมั่นคงของสถาบันสังคมต�าง ๆ ท่ีเห็นได'อย�างชัดเจน คือ สถาบันครอบครัว และสถาบันเศรษฐกิจ ซึ่งผู'หญิง
ได'เข'าไปมีส�วนร�วมโดยตรงผ�านบทบาทของแม�และแรงงาน การจะสนับสนุนให'ผู'หญิงท่ีเล้ียงลูกสามารถจัดการชีวิต
ตนเองในพื้นท่ีเหล�าน้ีบนพื้นฐานของการมีอํานาจท่ีจะคิดและตัดสินใจได'ด'วยตนเอง ซึ่งผู'หญิงจําเป5นต'องมี
ทรัพยากรที่ใช'เป5นฐานในการสร'างอํานาจในการต�อรองและทางเลือกในการต�อสู'กับเง่ือนไขต�าง ๆ ที่มากําหนด
ความสามารถในการเล้ียงดูบุตรของผู'หญิง สังคมจึงจําเป5นต'องหยิบย่ืนทรัพยากรพื้นฐานเหล�าน้ีให'กับผู'หญิงอย�าง
เท�าเทียมกันโดยอาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในสังคม ดังน้ี  

1. บทบาทของผู�หญิงซึ่งเตรียมตัวเป0นแม� 
นอกจากความพยายาม ความมุ�งม่ันต้ังใจ และความมีวินัยของแม�ที่ตัดสินใจจะเล้ียงลูกด'วยนมแม�แล'ว การ

เตรียมความพร'อมของแม�ถือว�ามีความสําคัญพอ ๆ กับความต้ังใจเช�นกัน โดยเฉพาะการเตรียมความพร'อมในด'าน
การทํางานซึ่งเป5นเง่ือนไขสําคัญของการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ในป?จจุบัน ตัวอย�างเช�น การแจ'งแก�นายจ'างหรือ
ผู'บังคับบัญชาล�วงหน'าเมื่อต้ังใจจะให'นมแม� และรูปแบบในการให'นม ซึ่งจําเป5นต'องใช'เวลาของการทํางานบางส�วน
ไปเพื่อการป?Cมนม เพื่อการเตรียมความพร'อมขององค�กรในแง�ของการยืดหยุ�นลักษณะการทํางาน และเวลาทํางาน
ของแม�ท่ีมีภาระต'องให'นม เป5นต'น 

2. บทบาทของสมาชิกในครอบครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัวถือว�ามีบทบาทอย�างย่ิงต�อความสําเร็จในการให'นมแม�ของผู'หญิง โดยเฉพาะสามีซึ่ง

เป5นบุคคลใกล'ชิด และมีศักยภาพท่ีจะช�วยเหลือแม�ท่ีต'องให'นมลูกได' ท้ังในแง�การสนับสนุนช�วยเหลืองานในบ'าน 
และการเล้ียงดูลูกเล็ก ๆ น'อย ๆ การสนับสนุนในแง�กําลังใจ ตลอดจนทําหน'าที่เป5นคนกลางในการประนีประนอม
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ในกรณีที่ภรรยาต'องอยู�ร�วมบ'านกับครอบครัวของสามีท่ีไม�คุ'นเคย ท้ังน้ีเพื่อลดความกดดันของภรรยา นอกจากน้ัน 
การเปAดใจยอมรับและแลกเปล่ียนวิธีคิดในการเล้ียงดูลูกร�วมกันแต�เน่ิน ๆ ต้ังแต�ช�วงก�อนคลอดจะทําให'แต�ละฝRายได'
มีเวลาเตรียมความพร'อมในการปรับทัศนคติ โดยยอมรับและยืดหยุ�นเก่ียวกับความเช่ือในการดูแลเด็กที่แตกต�างกัน 
ทั้งน้ีเพื่อลดความขัดแย'ง และร�วมกันดูแลเด็กได'อย�างราบร่ืน 

3. บทบาทของผู�เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ 
1) ผู'เช่ียวชาญ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย�และสาธารณสุขมีบทบาทสําคัญอย�างย่ิงในการสร'าง

ความเช่ือม่ัน และเป5นที่พึ่งพาของแม�ต้ังแต�ช�วงต้ังครรภ� การคลอด และการเล้ียงดูเด็ก ทั้งน้ีควรมีการช้ีแจงข'อมูลท่ี
ชัดเจนถึงวิธีการท่ีโรงพยาบาลจะปฏิบัติต�อแม� ตลอดจนที่มาท่ีไปเก่ียวกับวิธีปฏิบัติดังกล�าว ท้ังน้ี ต'องพิจารณา
เง่ือนไขความจําเป5น และข'อจํากัดของแม�แต�ละคน โดยไม�บังคับหรือกดดันให'เป5นไปตามนโยบาย 

2) ควรส�งเสริมการแลกเปล่ียนองค�ความรู'วิธีการระหว�างโรงพยาบาลในการส�งเสริมการให'นมท่ีประสบ
ความสําเร็จเพื่อสร'างมาตรฐานในการส�งเสริมการเตรียมความพร'อมของแม�ในการให'นมลูกท่ีเป5นมาตรฐานและ
เป5นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะควรมีการติดตามผลของการส�งเสริมการให'นมแม�ของแม�อย�างต�อเน่ือง 

3) เป5นข'อสังเกตว�าบุคลากรทางการแพทย�และสาธารณสุขเองกลับมีข'อจํากัดในการเล้ียงลูกด'วยนมแม� 
เน่ืองจากบริบทในเรื่องของงาน และสถานที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเอ้ือต�อการส�งเสริมการให'นมแม�ของผู'มาใช'บริการ 
แต�ไม�เอ้ือกับบุคลากรขององค�กร นอกจากน้ัน ยังพบว�าบุคลากรในสังกัดเองยังไม�ได'รับการดูแลในเรื่องน้ีอย�างเต็มท่ี 
จึงควรหันมาให'ความสําคัญกับบุคลากรภายในวงการเพื่อดําเนินการให'เห็นเป5นตัวอย�างในการตอบสนองนโยบาย
ดังกล�าว 

4) เน่ืองจากแม�หลายคนต'องเส่ียงกับการพึ่งพายาหรือสมุนไพรเพื่อเพิ่มนํ้านมแม�ซึ่งป?จจุบันมีการเผยแพร�
และจําหน�ายกันอย�างแพร�หลาย ดังน้ัน นักวิชาการท่ีเก่ียวข'องควรหันมาทําวิจัยเก่ียวกับยาและสมุนไรเหล�าน้ีอย�าง
จริงจังเพื่อสร'างความมั่นใจให'กับแม�ท่ีจําเป5นต'องพึ่งพาส่ิงเหล�าน้ีได'ใช'ยาหรือสมุนไพรท่ีมีมาตรฐานและได'รับรอง
คุณภาพด'านความปลอดภัย 

5) นักวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข'องควรทําการศึกษาหรือวิจัยเพื่อสะท'อนข'อมูลเชิงประจักษ�ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข'อง เพื่อให'ข'อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีช�วยส�งเสริมการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ในสังคมไทย 

4. บทบาทของสถานประกอบการ 
1) ในเบ้ืองต'น ส่ิงที่สถานประกอบการพึงกระทําเพื่อส�งเสริมการให'นมบุตรของบุคลากรในสังกัด คือ การ

ยืดหยุ�นในเรื่องการทํางานสําหรับแม�ซึ่งอยู�ระหว�างการให'นมลูก ทั้งในแง�ลักษณะงาน และเวลาในการทํางาน ซึ่ง
สามารถเจรจาและสร'างข'อตกลงกันในกรณีที่เกิดผลกระทบกับการทํางานโดยรวมขององค�กร  โดยร�วมกันสร'าง
บริบทของการทํางานท่ีมีลักษณะเอ้ือต�อความเป5นแม�ของผู'หญิง  

2) สถานประกอบการควรพิจารณาและให'ความสําคัญกับแรงงานหญิงท่ีอยู�ในช�วงให'นมบุตร โดยจัดให'
เป5นสวัสดิการสําหรับคนกลุ�มน้ี โดยจัดเก็บข'อมูลจํานวนพนักงานในองค�กรที่เข'าข�ายอย�างต�อเน่ือง โดยส่ิงที่สามารถ
จัดการได'ในเบื้องต'น คือ การจัดการกับบริบทด'านสถานท่ีและอุปกรณ� เช�น มุมหรือพื้นที่สําหรับแม�ป?Cมนม ซึ่งอาจ
เป5นมุมเล็ก ๆ หรือห'องเฉพาะ ซึ่งปรับเปล่ียนจากห'องที่มีอยู�แล'ว หรือการจัดการเก่ียวกับเวลาการทํางาน เช�น มี
การกําหนดช�วงเวลาพักเพื่อให'นมบุตรที่ชัดเจน ท้ังน้ีโดยไม�มีการเลือกปฏิบัติว�าเป5นพื้นที่เฉพาะสําหรับลูกค'าหรือผู'
มาใช'บริการหรือเป5นพื้นที่สําหรับพนักงานในองค�กร 
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3) ในกรณีท่ีเป5นองค�กรซ่ึงมีสหภาพแรงงานควรนํากรณีเรื่องการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ของพนักงานเข'า
หารือและเจรจาร�วมกันระหว�างสหภาพแรงงานกับผู'ประกอบการเพื่อร�วมกันหาทางออกที่ได'ประโยชน�ทั้งสองฝRาย 
เพื่อร�วมกันสร'างกฎระเบียบท่ีมีลักษณะเฉพาะและสอดคล'องกับบริบทการทํางานขององค�กรเอง 

5. บทบาทของส่ือมวลชน 
1) ในป?จจุบันต'องยอมรับว�าส่ือมวลชนเป5นส่ิงท่ีเข'าถึงประชาชนในสังคมได'อย�างเร็ว ใช'เวลาน'อย และใน

รูปแบบท่ีง�ายท่ีสุด  ดังน้ัน ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญอย�างย่ิงในการสร'างอุดมการณ� และค�านิยมในการเล้ียงลูก
ด'วยนมแม�ในสังคมได' โดยอาศัยการเผยแพร�ตัวแบบที่ประสบความสําเร็จ และกระตุ'นให'คนในสังคมเห็นว�าเป5นส่ิง
ที่เป5นไปได'ที่ผู'หญิงจะลุกข้ึนมาต�อสู'กับอุปสรรคต�าง ๆ เพื่อการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ได'อย�างสุดความสามารถ 

2) ในทางกลับกัน ส่ือจําเป5นต'องเผยแพร�ถึงข'อจํากัดของผู'หญิงอีกกลุ�มหน่ึงซ่ึงมีความยากลําบากในการ
ใช'ชีวิตจนไม�สามารถเล้ียงลูกด'วยนมแม�ได' เพื่อไม�ให'เกิดภาพแบบสองข้ัว และเกิดการตีตราแม�ท่ีไม�ได'ให'นมลูกว�า
เป5นแม�ที่ไม�ดี อีกท้ังเป5นช�องทางในการเปAดเผยให'ผู'มีอํานาจสังคมได'หันมาให'ความสําคัญกับประเด็นน้ีมากข้ึน 
เน่ืองจากการกระตุ'นจากปฏิกิริยาของคนในสังคมซ่ึงมักจะแพร�กระจายความรู'สึกร�วมกันได'เร็ว โดยเฉพาะในยุคท่ีมี
ส่ือสังคมออนไลน� 

3) การปรับทัศนคติท่ีดีต�อการเล้ียงลูกของผู'หญิง ไม�ควรเน'นท่ีประชาชนท่ัวไปเท�าน้ัน แต�ควรเน'นที่ผู'มี
อํานาจทั้งในระดับองค�กรและสังคม เช�น ผู'ประกอบการ นายจ'าง และนักการเมือง เน่ืองจากเป5นผู'มีอํานาจชอบ
ธรรมในการกําหนดกฎเกณฑ�ท่ีเอ้ือต�อสถานการณ�ดังกล�าว 

6. บทบาทของภาครัฐ 
1) จะเห็นได'อย�างชัดเจนว�ามีการขัดกันเชิงนโยบายระหว�างนโยบายท่ีส�งเสริมให'เล้ียงลูกด'วยนมแม�อย�าง

น'อย 6 เดือน ในขณะที่นโยบายในการจ'างงานซ่ึงสะท'อนผ�านพระราชบัญญัติคุ'มครองแรงงานสามารถให'แรงงาน
ลางานโดยไดรับค�าตอบแทนเพียงแค� 3 เดือน อีกท้ังยังมีข'อจํากัดอ่ืน ๆ ซึ่งทําให'ผู'หญิงไม�สามารถลางานได'ตาม
กฎหมายอย�างเต็มที่ การผลักดันให'เกิดการเปล่ียนแปลงกฎหมายให'แรงงานหญิงสามารถลางานได'มากกว�า 3 
เดือน จึงยังคงต'องดําเนินการต�อไป อย�างไรก็ตาม ส่ิงท่ีต'องเตรียมการไปพร'อมกันหากต'องการจะส�งเสริมการเล้ียง
ลูกด'วยนมแม�เป5นหลัก อาจจําเป5นต'องมีมาตรการในการตรวจสอบการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ในระหว�างการลางาน
เพื่อให'การผลักดันกฎหมายดังกล�าวได'ผลตามเป\าหมายอย�างแท'จริง 

2) ในขณะที่ยังไม�สามารถผลักดันให'เกิดการเปล่ียนแปลงกฎหมายให'แรงงานหญิงลางานได'เพิ่มเติม ควร
มีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะทําให'แรงงานหญิงได'รับความคุ'มครองให'ได'ลางานได'ครบตามที่กฎหมายกําหนดไว' 3 
เดือนเต็มจริง โดยมีมาตรการหรือบทลงโทษแก�สถานประกอบการที่จงใจเอาเปรียบแรงงานหญิง โดยคุ'มครอง
แรงงานหญิงระหว�างการลางาน และสร'างความมั่นใจว�าผู'หญิงจะไม�ได'รับผลกระทบในด'านการทํางาน ไม�ว�าจะถูก
ลดค�าตอบแทน ให'ออกจากงาน หรือปAดก้ันความก'าวหน'าในการทํางาน เป5นต'น 

3) นอกเหนือจากนโยบายการลาคลอดเพิ่มเติมแล'ว ส่ิงท่ีรัฐควรพิจารณาเพิ่มเติมสําหรับแรงงานหญิง คือ 
การลาก�อนคลอด เน่ืองจากเป5นความเส่ียงสําหรับผู'หญิงต้ังครรภ�ที่ต'องทํางานในระหว�างท่ีใกล'คลอด ซึ่งความเส่ียง
ด'านชีวิตและสุขภาพของแม�ดังกล�าวอาจส�งผลกระทบต�อความสามารถในการดูแลลูกหลังคลอด รวมทั้งศักยภาพ
ในการเล้ียงลูกด'วยนมแม�อีกด'วย ท้ังน้ีระยะเวลาในช�วงการลาก�อนคลอดควรเป5นเท�าใดข้ึนอยู�กับความเหมาะสม
และความจําเป5นของแต�ละราย ซ่ึงอาจอยู�ในช�วงประมาณ 2 สัปดาห�ก�อนคลอด   
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4) การอนุญาตให'สามีลางานเพื่อช�วยเหลือภรรยาช�วงหลังคลอดได'นับว�าจําเป5นอย�างย่ิงสําหรับผู'หญิง
โดยเฉพาะในกรณีไม�มีคนช�วยเล้ียง เน่ืองจากในช�วงหลังคลอดเป5นช�วงที่แม�ควรจะได'พักฟghนอย�างเต็มที่ซ่ึงมีผลต�อ
ปริมาณนํ้านมของแม� อีกท้ังในป?จจุบันมีแม�ซ่ึงผ�านการคลอดบุตรด'วยวิธีการผ�าคลอดเป5นจํานวนมาก ประกอบกับ
ลักษณะของครอบครัวในเมืองซ่ึงส�วนใหญ�เป5นครอบครัวเด่ียว และพ�อแม�ยุคใหม�นิยมอยากเล้ียงลูกเอง ไม�อยากส�ง
ลูกไปต�างจังหวัด หากสามีสามารถลางานในช�วงท่ีภรรยาเพิ่งคลอดบุตรจะสามารถทําให'สามีได'ดูแลภรรยาและลูก
ได'อย�างเต็มท่ี ซึ่งป?จจุบันได'ให'สิทธิน้ีแก�ข'าราชการชายและมีการขอความร�วมมือนายจ'างในสถานประกอบการ
อนุญาตให'ลูกจ'างลาไปช�วยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร โดยข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของนายจ'างและสถานประกอบการเอง
ได'พิจารณาตามความเหมาะสม แต�ส�วนใหญ�ยังไม�ได'มีการใช'สิทธิและไม�รู'ในสิทธิของตนเองอย�างท่ัวถึง อย�างไรก็
ตาม การลางานของสามีในลักษณะน้ีจําเป5นต'องมีกลไกในการตรวจสอบได'เช�นกันว�าได'มีการลางานเพื่อไปดูแล
ภรรยาจริง 

5) ในกรณีของการผลักดันให'หน�วยงานและองค�กรต�าง ๆ หันมาสนับสนุนแม�ท่ีให'นมบุตรท้ังในแง�
สวัสดิการ และกฎระเบียบ หากยังไม�ได'รับความร�วมมือจากหน�วยงาน รัฐในฐานะผู'มีอํานาจในการกําหนดเกณฑ�
การประเมินคุณภาพต�าง ๆ เช�น ISO QA HA อาจจําเป5นต'องบังคับใช'โดยการกําหนดเป5นส�วนหน่ึงของตัวช้ีวัดใน
เกณฑ�การประกันคุณภาพ เพื่อกระตุ'นให'หน�วยงานหันมาให'ความสําคัญกับเรื่องน้ีอย�างจริงจัง 

6) ถึงแม'ในการศึกษาครั้งน้ีโฆษณานมผงดูเหมือนจะมีอิทธิพลต�อแม�ท่ีเล้ียงลูกด'วยนมแม�โดยตรงค�อนข'าง
น'อย แต�ในขณะเดียวกันกลับมีผลต�อความเช่ือและวิธีคิดของคนช�วยเล้ียงและคนรอบข'างซ่ึงในท่ีสุดจะกลับมาส�งผล
ต�อการเล้ียงลูกด'วยนมแม�ในการกระตุ'นให'เด็กเลิกกินนมแม�เร็วข้ึน หรือมีแนวโน'มจะเล้ียงนมแม�ควบคู�ไปกับนม
ผสมมากข้ึน ดังน้ัน หากยังอนุญาตให'มีการเผยแพร�โฆษณานมผสมต�าง ๆ ควรกําหนดให'ส่ือโฆษณาเหล�าน้ันยํ้าให'
ชัดเจนว�านมผสมเหล�าน้ันไม�ได'มีคุณค�าอาหารเทียบเท�ากับนมแม� เน่ืองจากป?จจุบันเน้ือหาในโฆษณาส�วนใหญ�เน'นท่ี
คุณประโยชน�และสารอาหารสําคัญที่ได'จากนมผสมเหล�าน้ี จนคนทั่วไปเช่ือว�ามีคุณค�าเทียบเท�ากับการกินนมแม� 
และใช'เป5นทางเลือกสําหรับการเล้ียงดูทารก 

7) ป?จจุบันมีการทําการศึกษาวิจัยจากหน�วยงานต�าง ๆ เก่ียวกับการเล้ียงลูกด'วยนมแม�อย�างมากมายและ
ต�อเน่ือง รัฐจึงควรหันมาใช'ประโยชน�จากข'อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ�ที่ทําไว'แล'วมากมายอย�างจริงจังเพื่อพิจารณา
ถึงความเป5นไปได'ในการผลักดันนโยบายต�าง ๆ ตามข'อเสนอแนะในผลการศึกษา เพื่อให'เกิดรูปธรรมของการแก'ไข
ป?ญหาอย�างแท'จริง 

8) การผลักดันให'มีการจัดการด'านสถานท่ีให'นมควรเป5นมาตรฐานระดับประเทศ และทุกหน�วยงานควร
ต'องมีท้ังในลักษณะเป5นสวัสดิการแก�บุคลากรในสถานประกอบการ และในพื้นที่สาธารณะ เช�น ห'างสรรพสินค'าทุก
แห�ง โดยต'องคํานึงถึงมาตรฐานด'านความปลอดภัยในการใช'บริการเป5นหลัก และมีการประชาสัมพันธ�ให'ทราบ
อย�างทั่วถึง 

9) ควรมีการกระจายศูนย�นมแม�ขนาดเล็ก หรือคลินิกนมแม� ไปตามจุดต�าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล'
แหล�งงาน และสถานประกอบการ หรือบนพื้นท่ีซึ่งมีระบบขนส�งมวลชนในการเดินทาได'สะดวก เพื่อให'แม�ทํางานได'
เข'าไปใช'บริการได'อย�างทั่วถึง เพราะป?จจุบันคลินิกดังกล�าวมักอยู�ในโรงพยาบาลขนาดใหญ�ซ่ึงไกลจากสถานท่ี
ทํางาน หรือรัฐอาจไม�ดําเนินการเองแต�เป5นการขอความร�วมมือจากภาคเอกชนในการจัดต้ังศูนย�ดังกล�าว โดยอาจ
คิดค�าบริการในระดับท่ีแรงงานทุกระดับสามารถจ�ายได' หรือให'เบิกเป5นสวัสดิการได' 
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10) นอกจากศูนย�นมแม�แล'ว รัฐควรให'การสนับสนุนสถานรับเล้ียงเด็กหรือ “nursery นมแม�” เพื่อเอ้ือ
ประโยชน�กับแม�ท่ีไม�มีคนช�วยเล้ียงดูท่ีบ'านในขณะที่ต'องทํางานแต�ยังคงต'องการเล้ียงลูกด'วยนมแม� เพื่อให'แม�
เหล�าน้ีสามารถเล้ียงลูกด'วยนมแม�ได'อย�างต�อเน่ืองถึงแม'จะต'องกลับไปทํางานแล'วก็ตาม 

11) รัฐมีบทบาทสําคัญในการเป5นตัวกลางประสานเพื่อขอความร�วมมือกับส่ือมวลชนในการกระตุ'นให'คน
ในสังคมหันมาให'ความสําคัญกับการเล้ียงลูกด'วยนมแม�อีกช�องทางหน่ึง เน่ืองจากการร�วมกันสร'างให'เกิดทัศนคติ
หรือค�านิยมในการส�งเสริมและสนับสนุนผู'หญิงที่ต'องให'นมแม�จะช�วยแรงงานหญิงซึ่งเป5นแม�ได'ในทุกระดับ ซึ่งต�าง
จากกฎหมายที่จะเอ้ือประโยชน�กับผู'หญิงบางส�วนท่ีกฎหมายคุ'มครองได'เท�าน้ัน อีกท้ังจะมีผลทําให'การให'นมลูกใน
ที่สาธารณะของผู'หญิงกลายเป5นเรื่องที่ทําได'ง�ายข้ึน เช�นเดียวกับการสร'างทัศนคติของผู'ชายในสังคมที่จะไม�เอา
เปรียบและให'เกียรติผู'หญิงท่ีต'องให'นมลูกในที่สาธารณะด'วย 
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21 
30 
3 

ลักษณะงาน - ค"าขาย/กิจการส�วนตัว/งานอิสระ 
- การแพทย+/สาธารณสุข 
- สื่อสารมวลชน/ประชาสัมพันธ+ 
- สถาบันการศึกษา 
- การเงิน/การธนาคาร/บัญชี 
- การปกครอง/ทหาร/ส�วนท"องถ่ิน 
- พนักงานขาย/รับจ"าง 
- พนักงานบริษัทเอกชน 

6 
4 
2 
7 
1 
2 
1 
7 

8 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
3 

14 
6 
5 
10 
5 
6 
4 
10 

จํานวนบุตร - 1 คน 
- 2 คน 
- 3 คน 

13 
16 
1 

17 
13 
0 

30 
29 
1 

การเลี้ยงนมแม�ในช�วง 6 
เดือนแรก 

- นมแม� 100% 
- นมแม�และนมผสม 

24 
6 

24 
6 

48 
12 

ระยะเวลาเลี้ยงนมแม�ได"
ยาวนานท่ีสุด 

- 6 เดือน ถึง 1 ป� 
- มากกว�า 1 ป� 

14 
16 

20 
10 

34 
26 

รูปแบบการเลี้ยงนมแม� - ป?@มนม 
- ไม�ป?@มนม 

26 
4 

17 
13 

43 
17 

สถานท่ีเฉพาะสําหรับป?@ม
นมในท่ีทํางาน 

- มี 
- ไม�มี 
- ทํางานท่ีบ"าน 

8 
17 
5 

0 
20 
10 

8 
37 
15 

 



99 

 

แผนการถ�ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู�กลุ�มเป3าหมาย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให"การดําเนินงานของโครงการนี้ เปCนไปตามความคาดหวังในการรับรู"ของกลุ�มเปDาหมาย ท้ังใน
ด"านการเข"าถึง ความถ่ี ผลกระทบ และความต�อเนื่อง ตามท่ีกําหนดไว"  ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว�า แม�ทํางาน
ในป?จจุบันใช"สื่อออนไลน+ในการค"นคว"าหาข"อมูลเก่ียวกับการดูแลตนเองต้ังแต�ก�อนต้ังครรภ+และตลอด
ระยะเวลาการต้ังครรภ+ รวมถึงใช"ข"อมูลเหล�านี้เปCนพ้ืนฐานในการเลี้ยงดูลูกต้ังแต�แรกเกินจนกระท่ังเติบโตตาม
วัย ดังนั้นจึงกําหนดการเลือกใช"ช�องทางการสื่อสารและพฤติกรรมของผู"บริโภคท่ีปรับเปลี่ยนไปในป?จจุบัน 
สําหรับโครงการนี้ ดังนี้ 
1. ร�วมมือกับชุมชนออนไลน+เช�น facebook website  สําหรับคุณแม�มือใหม� โดยมุ�งเน"นการรณรงค+ 

การให"นมแม� (โดยเฉพาะระยะ 6 เดือนแรกหลังคลอด) โดยการเผยแพร�ข"อมูลผ�านทางการแชร+บทความฉบับ
ประชาชนท่ีเผยแพร�ผ�านทาง website ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เนื่องจากเปCนแหล�งข"อมูลท่ี
น�าเชื่อถือ ซ่ึงแม�ในยุคนี้ต"องการความเชื่อม่ันในองค+ความรู" โดยขอความร�วมมือแชร+บทความเหล�านี้ผ�านทาง 
page บน facebook ท่ีได"ทําหน"าท่ีเผยแพร�ข�าวสารเก่ียวกับนมแม�อยู�แล"ว รวมท้ัง page ซ่ึงเปCนเครือข�ายของ
แม�กลุ�มต�าง ๆ ท่ีกรณีศึกษาได"เคยให"ข"อมูลไว" เนื่องจากเปCนการให"ข"อมูลท่ีตรงกับความต"องการของ
กลุ�มเปDาหมายท่ีสุด โดยสามารถดําเนินการได"ทันทีท่ีผลการศึกษาได"รับการอนุมัติ ท้ังนี้ได"มีการเผยแพร�
บทความสําหรับประชาชนฉบับท่ี 1 แล"วบน website ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ใน 
“ภาพฝ	น” กับ “ความเป�นจริง” บทเส�นทางสายน้ํานมแม� (ดังเอกสารแนบ) ซ่ึงเปCนการพูดถึงอุปสรรคสําคัญใน
การเลี้ยงลูกด"วยนมแม�ในป?จจุบัน ท้ังนี้โดยมีแผนท่ีจะเผยแพร�บทความอีก 1 ฉบับท่ีเก่ียวข"องกับวิธีการในการ
รับมือกับอุปสรรคดังกล�าว ซ่ึงกําลังดําเนินการจัดการกับต"นฉบับเพ่ือส�งให"กับกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวเพ่ือขออนุมัติการเผยแพร�ต�อไป 
2. VDO clip ผ�านทาง YouTube เน"นการสื่อสารผ�านสื่อบุคคล เพ่ือสร"างความเชื่อม่ัน ผ�านตัวบุคคล 

Personal endorsement ใช"บุคคล ท่ีเปCนคุณแม�ซ่ึงมีลูก อายุป?จจุบันประมาณ 5-7 ป� ซ่ึงได"ผ�านประสบการณ+
การให"นมแม�ท่ีต"องอาศัยการปรับตัว ต�อสู" ต�อรองหลากหลายรูปแบบ จนสามารถเลี้ยงลูกด"วยนมแม�ได"อย�างท่ี
ต้ังใจ เพ่ือสร"างความตระหนักของสังคมต�อการเลี้ยงลูกด"วยนมแม� ท้ังนี้ VDO Clip ดังกล�าว จะทําการเผยแพร�
ท้ังบน YouTube และแชร+ผ�านสื่อสังคมออนไลน+ท่ีได"ขอความร�วมมือไว"ในตอนต"น เพ่ือส�งผ�านไปยังแม�คนอ่ืนๆ 
และประชาชนท่ัวไปในสังคมท่ีเข"าถึงสื่อเหล�านี้ได"ต�อไป 
3. การเผยแพร�ในรูปแบบเอกสารฉบับย�อเพ่ือแจกจ�ายในคลินิกนมแม�หรือศูนย+นมแม�ในกรุงเทพฯ และ

จังหวัดเชียงใหม� โดยทดลองเผยแพร�ในจังหวัดละ 2 แห�ง และอนุญาตให"หน�วยงานสามารถทําสําเนาเพ่ิมเติม
ได"หากมีผู"สนใจ เพ่ือเผยแพร�ให"กับแม�ท่ีเข"ามารับบริการได"ใช"เปCนประโยชน+เม่ือมารับบริการ 
4. การเผยแพร�ในเชิงวิชาการผ�านการนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการต�างๆ และการตีพิมพ+

เผยแพร�ในวารสารทางวิชาการ ซ่ึงป?จจุบันได"ส�งบทความฉบับแรกไปเพ่ือตีพิมพ+ในวารสารวิจัยสังคม ของ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัยแล"ว ในชื่อบทความ “บนเส�นทางสายน้ํานมแม�: อัตลักษณ&ของแม�
ทํางานยุคใหม�กับความยากลําบากในความเป�นแม�” โดยได"รับการตอบรับให"ตีพิมพ+ในวารสารวิจัยสังคม ป�ท่ี 
39 ฉบับท่ี 1/2559 (มกราคม - มิถุนายน 2559) และมีแผนจะเขียนบทความทางวิชาการซ่ึงเนื้อหาต�อเนื่องกัน
ในประเด็นเก่ียวกับการจัดการอุปสรรคต�าง ๆ เพ่ือตีพิมพ+ในวารสารเดียวกันต�อไป นอกจากนั้น จะทําการ
เผยแพร�รายงานการวิจัยฉบับเต็มโดยส�งมอบให"กับห"องสมุดและหน�วยงานท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการส�งเสริมการ
เลี้ยงลูกด"วยนมแม�โดยตรง เช�น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� ซ่ึงเปCนพ้ืนท่ีสําหรับกรณีศึกษาในครั้งนี้  


