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ใน “ภาพฝ	น” กับ “ความเป�นจริง” บนเส�นทางสายนํ้านมแม�
*
 

 
ภัทรพรรณ ทําดี ** 

 
 สําหรับผู�หญิงที่กําลังเตรียมตัวเป�นคุณแม มือใหม แล�ว การคาดหวังเก่ียวกับบทบาทความเป�นแม 
ของตนเองคงไม ใช เร่ืองแปลก โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด�วยนมแม ซ่ึงเป�นภาพที่คุ�นชินและตอกย้ําความเป�นแม 
ของผู�หญิง ซ่ึงผู�หญิงส วนใหญ ต างก็มี “ภาพฝ�น” ของตนเองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู ก อนที่ช วงเวลา
เหล านั้นจะมาถึง 
 จนเม่ือช วงเวลาดังกล าวได�มาเยือนจริงๆ บางคนอาจถึงกับต�องเสียน้ําตาไปกับทั้งความผิดหวัง  
ความรู�สึกผิด ความยากลําบาก และความกดดัน เม่ือสิ่งที่ต�องเผชิญอยู จริงกลับไม เป�นไปตามที่วาดฝ5นไว�แต 
แรกเพราะช องว างระหว าง “ภาพฝ�น” กับ “ความเป�นจริง” ที่ห างไกลกันเหลือเกิน 
 จากประสบการณ6ของผู�หญิง 60 คน ที่มีความตั้งใจอย างยิ่งที่จะดํารงบทบาทความเป�นแม อย าง
สมบูรณ6โดยการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมตนเอง จนสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม ไปควบคู กับการทํางานมาได�อย าง
น�อย 6 เดือน และได�ผ านช วงเวลาที่อาจเรียกได�ว ายิ้มทั้งน้ําตามาแล�ว เพราะในขณะที่กําลังมีความสุขกับการ
ถือกําเนิดข้ึนของชีวิตน�อยๆ ที่เป�นดั่งน้ําทิพย6ชโลมใจคนเป�นแม  ในอีกด�านหนึ่งคุณแม เหล านี้ก็ต�องต อสู�อย าง
หนักเพื่อแลกกับความตั้งใจและเป9าหมายที่หลายคนมองว าเป�น “อุดมคติ” ไปแล�วในยุคป5จจุบัน เพราะดูจะ
เป�นความขัดแย�งกันระหว างความเป�น “working women”กับ “working mom” ซ่ึงคุณแม เหล านี้ได�
ร วมกันถ ายทอดประสบการณ6ดังกล าวให�ผู�หญิงที่ เตรียมตัวจะเป�นคุณแม ต อไปได�เรียนรู�เพื่อจะได�
เตรียมพร�อมและตั้งรับกับความแตกต างระหว างภาพฝ5นกับความเป�นจริงที่อาจจะเกิดข้ึนได�ดังสถานการณ6
ต อไปนี้ 
 
 “ความเป�นแม�” และ “นมแม�” เป�นเร่ืองธรรมชาติ 
 หลายคนคิดว า “ความเป�นแม ” เป�นสัญชาตญาณของผู�หญิงซ่ึงเม่ือถึงเวลาที่ลูกน�อยถือกําเนิดข้ึนมา
ธรรมชาติของความเป�นแม จะสอนให�ผู�หญิงเรียนรู�เองว าควรจะต�องทําอะไร อย างไรบ�าง รวมทั้งเร่ืองของ 
“นมแม ” ด�วย ซ่ึงถึงเวลาก็ต�องมาเองได�ตามธรรมชาติ ซ่ึงความเชื่อเหล านี้ได�ทําให�คุณแม หลายคนไม คาดคิด
ว าตนเองจะตกอยู ในสภาพไม มีนมให�ลูกกินมาก อน และไม ได�เตรียมตัวเตรียมใจไว�กับสถานการณ6ดังกล าว 
ส วนใหญ การเตรียมความพร�อมของคุณแม ก อนคลอดมักจะเน�นไปในเร่ืองการดูแลครรภ6 และการคลอด ซ่ึง
ส วนใหญ คุณแม จะห วงกังวลกับเร่ืองของความสมบูรณ6แข็งแรงของลูกที่จะเกิดมามากกว า ในขณะที่ความ
เป�นจริงที่เกิดข้ึนนั้น น้ํานมแม  และความสามารถในการให�นมแม กลับข้ึนอยู กับป5จจัยหลายอย าง ไม ว าจะ
เป�นความพร�อมในร างกายของแม แต ละคนซ่ึงส งผลต อปริมาณน้ํานมที่แตกต างกัน รวมถึงสรีระของเต�านมแม 
ที่เอ้ือต อการดูดของลูกเช นกัน ตลอดจนความแตกต างในธรรมชาติของลูกแต ละคน (ถึงแม�จะเป�นพี่น�องกันก็
ตาม) ทั้งลักษณะรูปแบบในการดูดนม และความพร�อมของสรีระของเด็กด�วยเช นกัน เช น เด็กบางรายมี
พังผืดใต�ลิ้นซ่ึงส งผลต อความสามารถในการดูดนมแม   

                                           
* บทความน้ีเป�นส วนหน่ึงของข�อค�นพบจากโครงการวิจัยเร่ือง “เส�นทางสายนํ้านมแม : ประสบการณ6การต อสู�ของแม ทํางานยุคใหม เพื่อแลก 
   กับการได�เล้ียงลูกด�วยนํ้านมตน” โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ ม่ันคงของมนุษย6 ร วมกับ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 
** อาจารย6ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 กรุงเทพฯ 10900 
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สิ่งเหล านี้ถึงแม�บางอย างเป�นธรรมชาติที่ไม อาจหลีกเลี่ยงได� เช น กรณีเร่ืองของสภาพร างกายและ
สรีระของคนเป�นแม  แต หากรู�ล วงหน�าผู�เป�นแม อาจสามารถเตรียมความพร�อมกับการรับมือกับสถานการณ6
ดังกล าวได� เช น การแก�ไขป5ญหาด�านสรีระล วงหน�าโดยการอาศัยอุปกรณ6ช วยในเร่ืองการให�นมซ่ึงมีการ
ประดิษฐ6คิดค�นข้ึนเพื่อตอบสนองและแก�ไขป5ญหาดังกล าวได�ในยุคป5จจุบัน นอกจากนั้น ป5จจุบันมี
โรงพยาบาลหลายแห งมีนโยบายส งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม อย างจริงจัง ซ่ึงนอกจากจะมีการรับฝากครรภ6
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ6ของร างกายแม และเด็กแล�วยังมีการตรวจเพื่อเตรียมความพร�อมและแก�ไขป5ญหา
เบื้องต�นในเร่ืองดังกล าวด�วย อย างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรฐานและรูปแบบการส งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนม
แม ที่ยังมีความแตกต างกันในแต ละโรงพยาบาลประกอบกับสิทธิในการเลือกโรงพยาบาลเพื่อฝากครรภ6ซ่ึงยัง
มีข�อจํากัดสําหรับคุณแม แต ละราย ทําให�คุณแม เหล านี้ไม ได�มีทางเลือกมากนัก อีกทั้งรูปแบบการบริบาล
ทารกในช วงหลังคลอดยังเป�นพื้นฐานสําคัญที่ส งผลต อรูปแบบการเลี้ยงลูกของคุณแม ที่บ�านในระยะยาวอีก
ด�วย เช นเดียวกับการเตรียมความพร�อมด�านอุปกรณ6ช วยเหลือในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม  เช น เคร่ืองป5Qมนม 
ซ่ึงกลายเป�นอุปกรณ6จําเป�นสําหรับคุณแม ทํางานซ่ึงต�องเลี้ยงลูกด�วยนมแม ในป5จจุบัน แต ยังเป�นอุปกรณ6ที่มี
ราคาค อนข�างสูง ทําให�ไม ใช แม ทุกรายจะเข�าถึงตัวช วยเหล านี้ได� การเตรียมการณ6ในสิ่งเหล านี้ล วงหน�าถึงแม�
สถานการณ6ดังกล าวจะเกิดข้ึนหรือไม ก็ตามจึงช วยให�คนเป�นแม อุ นใจมากข้ึนและช วยลดความกดดันตึง
เครียดในระหว างกาให�นมบุตรลงได�บ�าง 
 
 ถึงเวลาก็มีปู*ย�าตายายช�วยเลี้ยง สบายใจหายห�วงได2 
 สําหรับคุณแม ที่โชคดีมีคนในครอบครัวโดยเฉพาะปูRย าตายายช วยแบ งเบาภาระในการเลี้ยงดูลูกใน
ขณะที่ตนเองต�องออกไปทํางาน ซ่ึงไม ใช เร่ืองง ายในยุคป5จจุบันซ่ึงส วนใหญ แยกกันออกมาอยู เป�นครอบครัว
เดี่ยว จึงนับว าเป�นข�อดีที่ลูกได�มีโอกาสได�อยู กับปูRย าตายายของตนเอง เนื่องจากทั้งสร�างความผูกพันกับเด็ก 
และทําให�แม รู�สึกม่ันคงและอุ นใจในขณะที่ตนเองต�องกลับไปทํางาน แต สิ่งที่คุณแม อาจจะต�องเตรียมความ
พร�อมในการรับมือก็คือ ความแตกต างกันในวิธีคิดและความเชื่อในการเลี้ยงดูลูกในครอบครัวเพราะแม หลาย
รายยอมรับว ามีเหตุการณ6การปะทะกันระหว างวิธีการเลี้ยงลูกซ่ึงตั้งอยู บนความเชื่อคนละชุดกันอยู เนืองๆ 
โดยเฉพาะแม ที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด�วยนมแม  ในขณะที่คนในครอบครัวอาจไม ได�เห็นแบบเดียวกัน ไม ว าจะเป�น
ความเชื่อที่ว า “นมป��ม” เป
น “นมเสีย” ไม�สด ไม�ดี คนในครอบครัวท่ีเป�นคนช วยเลี้ยงในขณะท่ีแม ต�อง
ออกไปทํางานจึงไม อยากเอานมแม ท่ีแช เก็บไว�ให�หลานๆ กิน หรือ เด็กกินนมแม� “ตัวเล็ก” ไม� 
“จ้ํามํ่า” ยิ่งถ�าเอาไปเปรียบเทียบกับเด็กท่ีกินนมผสมซ่ึงจะดูจ้ํามํ่ามีเนื้อมีหนังมากกว า ทําให�คนเป�น
แม ต�องทนฟ5งคําเปรียบเทียบท้ังจากญาติพ่ีน�องและคนรอบข�างอยู เป�นประจํา หรือความเชื่อท่ีว า ต�อง
ป!อนกล�วยเด็กถึงจะอ่ิม และต�องป!อนน้ําให�เด็กด�วย ไม อย างนั้นเด็กจะไม อ่ิมท�องและทําให�ร�องไห�งอแง 
ในขณะท่ีชุดความรู�ในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม ในป5จจุบันแนะนําให�เด็กกินเฉพาะนมแม อย างเดียว 6 
เดือน โดยไม จําเป�นต�องป9อนน้ําเพราะในนมแม มีน้ําอยู แล�วและจะเป�นผลดีกับระบบการย อยของเด็ก
มากกว า สถานการณ6ดังกล าวทําให�หลายครั้งคนเป�นแม ต�องอยู ในฐานะท่ีลําบากใจเพราะตนเองก็
เติบโตมาได�กับการเลี้ยงดูในลักษณะเดียวกัน ในขณะท่ีชุดความรู�ใหม ให�ข�อมูลในอีกรูปแบบหนึ่ง จึง
จําเป�นต�องประนีประนอมระหว างสิ่งท่ีตนเองเชื่อกับสิ่งท่ีคนในครอบครัวเชื่อให�อยู ในระดับท่ียอมรับ
ได�กันท้ังสองฝRาย  

นอกจากนั้น คนในครอบครัวหลายคนยังเชื่อว า เกิน 6 เดือน นมแม�ไม�มีประโยชน,แล�ว และ
อยากให�แม ท่ีทํางานเลิกให�นมแม โดยเร็ว ซ่ึงส วนหนึ่งเป�นเพราะเห็นความยากลําบากในการเลี้ยงลูก
ด�วยนมแม  ไม ว าจะเป�นการอดหลับอดนอน บางคนถึงกับต�องส งนมแม ผ านระบบขนส งไปให�ลูกซ่ึงฝาก
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ปูRย าตายายเลี้ยงท่ีต างจังหวัดเนื่องจากจําเป�นต�องแยกจากลูกเพ่ือการทํางานสร�างความม่ันคงใน
อนาคต สิ่งเหล านี้เป�นอีกเง่ือนไขหนึ่งท่ีคนเป�นแม ต�องเตรียมพร�อมและพยายามปรับตัวอย างยิ่งเพ่ือให�
ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม ได�อย างเต็มท่ี และไม เพียงแต การปรับตัวกับการเลี้ยงลูกเท านั้น แต 
การปรับตัวกับคนภายในครอบครัวไปพร�อมๆ กันก็เป�นอีกเง่ือนไขหนึ่งท่ีส งผลต อท้ังปริมาณน้ํานม 
และความสําเร็จในการให�นม เช น คุณแม หลายคนยอมรับว ามีความแตกต างกันในแง ของความรู�สึก
ระหว างการดูแลลูกหลังคลอดในครอบครัวเดิมของตัวเองกับการย�ายมาอยู ร วมกับครอบครัวของสามี
ซ่ึงไม คุ�นเคยกันมาก อนหน�านี้ ซ่ึงบางคนอาจมีข�อจํากัดท่ีทําให�ไม สามารถเลือกอยู ร วมกับครอบครัว
ด้ังเดิมของตนเองได� ในขณะท่ีบางรายก็ต�องปรับตัวกับสามีท่ีเพ่ิงแต งงานใช�ชีวิตร วมกันไม นานไป
พร�อมๆ กับการเรียนรู�เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด�วย ในทางกลับกัน สําหรับแม ท่ีต�องดูแลลูกเพียงลําพัง
ในช วงหลังคลอดและต�องแบกรับภาระทุกอย างในบ�านในขณะท่ีสามีต�องไปทํางานก็จะเจอกับสภาพ
ความยากลําบากในอีกรูปแบบหนึ่ง  
 

“ความเป�นแม�” เร่ืองที่ใครๆ ก็ต2องเข2าใจ 
คุณแม หลายคนคิดว าเม่ือตนเองตกอยู ในฐานะของแม  โดยเฉพาะแม ที่ต�องให�นมลูกแล�ว การจัดการ

ชีวิตในส วนอ่ืนๆ คงไม ใช เร่ืองที่ยากลําบากนักเพราะโดยทั่วไปคนรอบข�างน าจะมีความเข�าใจและเห็นอกเห็น
ใจในบทบาทที่ตนเองต�องแบกรับและในที่สุดทุกอย างจะเข�าที่เข�าทางของมันเองโดยเฉพาะในเร่ืองของการ
ทํางาน เพราะเอาเข�าจริงๆ คุณแม ทุกคนคงต�องเตรียมตัวและเตรียมมาให�พร�อมสําหรับวันแรกของการ
กลับมาทํางาน ซ่ึงคุณแม แต ละคนต างมีช วงเวลาในการกลับเข�าสู วงจรชีวิตการทํางานแตกต างกันไปถึงแม�
มาตรฐานโดยทั่วไปจะกําหนดไว�ว าแม สามารถลางานได�ถึง 3 เดือนก็ตาม เพราะเอาเข�าจริงๆ ยังเงื่อนไข
หลายอย างที่ทําให�แม ต�องกลับไปทํางานเร็วกว ากําหนดโดยไม สามารถต อรองได� ทั้งเนื่องจากภาระงานเดิมที่
ไม มีผู�รับผิดชอบ ความจําเป�นในทางเศรษฐกิจ รวมถึงเกรงว าจะต�องออกจากงาน ในขณะที่บางรายต�อง
ตัดสินใจออกจากงาน หรือเปลี่ยนแปลงตําแหน งงาน หรือลาคลอดเพิ่มโดยไม ขอรับเงินเดือนหากต�องการ
เลือกเลี้ยงลูกด�วยนมแม ได�อย างเต็มกําลังความสามารถ ทั้งนี้ข้ึนอยู กับความพร�อมและความจําเป�นของคุณ
แม แต ละราย 

สําหรับคุณแม ที่ต�องกลับมาทํางานแล�วแต ยังคงมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด�วยนมแม ต อไป จําเป�น
อย างยิ่งที่จะต�องเตรียมความพร�อมและปรับตัวกับบริบทของการทํางานที่มีลักษณะเฉพาะแตกต างกันไป 
รวมทั้งความต�องการของลูก และความพร�อมของผู�เลี้ยงดู ต างเป�นเงื่อนไขที่คุณแม ต�องนํามาประเมินเพื่อ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการให�นมที่สอดคล�องกับภาวะดังกล าว เช น แม บางคนใช�วิธีการป5Qมนมในที่ทํางานและ
เก็บกลับมาให�ลูกกินที่บ�านในตอนเลิกงาน ซ่ึงหากคุณแม ใช�ทางเลือกนี้สิ่งที่จําเป�นต�องมีก็คือ อุปกรณ6ช วยใน
การป5Qมนมรวมทั้งอุปกรณ6ในการเก็บรักษาน้ํานม เช น ถุงเก็บน้ํานม และกระติกเก็บน้ํานม เป�นต�น ซ่ึงอาจฟ5ง
ดูเป�นการเตรียมการที่ไม ได�มีความซับซ�อนใดๆ แต เอาเข�าจริงๆ คุณแม หลายคนต�องชะงักงันตั้งแต วันแรก
เพราะมองไปทางไหนก็ไม เห็นว าจะมีสถานที่ใดที่ตนเองจะป5Qมนมได� อีกทั้งความไม คุ�นเคยกับการใช�อุปกรณ6 
การทําความสะอาด มีเพียงส วนน�อยเท านั้นที่โชคดีหากที่ทํางานมีพื้นที่เฉพาะสําหรับการป5Qมนมจริงๆ 
ไม เช นนั้นก็เป�นหน�าที่ของแม เองที่จะต�องเสาะแสวงหาพื้นที่สําหรับการป5Qมนม ไม ว าจะเป�น ที่โตUะทํางาน 
(โดยใช�ผ�าคลุมให�นม) ใต�โตUะทํางาน ห�องเก็บเอกสาร ห�องประชุม ห�องหัวหน�างาน หรือแม�แต ห�องน้ําในกรณี
ที่ไม มีทางเลือกจริงๆ และหลังจากข้ันตอนการป5Qมนมก็ตามด�วยการเก็บรักษาในตู�แช ซึ่งที่ทํางานแต ละแห งก็มี
ความสะดวกแตกต างกันไป ยิ่งสําหรับคุณแม ที่ต�องทํางานออกนอกสถานที่หรือหน�างานไม ได�เอ้ือต อการป5Qม
นม เช น ต�องติดต อลูกค�า ต�องลงพื้นที่ คุณแม ก็ยิ่งต�องพยายามอีกหลายเท าเพื่อหาสถานที่และช วงเวลาที่
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เหมาะสมสําหรับการป5Qมนมและเก็บรักษาดั่งของมีค าเพื่อนํากลับไปให�ลูกได�ดื่มกินอย างเต็มที่ ซ่ึงคุณแม 
เหล านี้ยอมรับว า ถึงแม�ส วนใหญ ปฏิกิริยาจากคนรอบข�างในที่ทํางานไม ว าจะเป�นเจ�านายหรือเพื่อนร วมงาน
จะดูเป�นมิตร เข�าใจ และยอมรับในสถานการณ6ดังกล าวได� แต ก็ไม ใช ทั้งหมด ซ่ึงสิ่งเหล านี้พอสังเกตได�จากสี
หน�าท าทาง และสายตาของเพื่อนร วมงาน รวมทั้งการตั้งคําถามว าเม่ือไหร จะเลิกให�นมแม ซะที หลายคร้ังคุณ
แม เหล านี้จึงต�องต อสู�กับความรู�สึกผิด หรือรู�สึกเกรงใจคนรอบข�างในที่ทํางานที่ต�องเบียดบังเวลาทํางานส วน
หนึ่งไปเพื่อจัดการธุระส วนตัวของตนเอง แต ก็จําเป�นต�องตัดใจเพื่อให�ลูกได�กินนมแม อย างเต็มที่ 

ในขณะที่คุณแม ส วนหนึ่งเลือกการป5Qมนมในที่ทํางานเป�นทางออกของการเลี้ยงลูก คุณแม อีกส วน
หนึ่งตัดสินใจเลือกที่จะกลับมาให�นมลูกด�วยตนเอง ทั้งด�วยความไม สะดวกในบริบทด�านการทํางาน และ
ความพร�อมของผู�เลี้ยงดูที่บ�าน บางรายถึงกับต�องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานและที่ทํางานเพื่อให�ได�ทํางานใกล�
บ�านและได�กลับมาให�นมลูกในช วงกลางวัน หรือบางรายต�องรีบเดินทางกลับบ�านเพื่อให�ลูกได�ดูดนมหลังเลิก
งานให�เร็วที่สุด แต ต�องยอมรับว าบริบทของเมืองใหญ อย างกรุงเทพฯ ไม ค อยเอ้ือต อทางเลือกดังกล าวเลย
แม�แต น�อย ทําให�แม บางรายต�องตัดสินใจเลี้ยงลูกด�วยนมผสมควบคู กันไปกับนมแม ซ่ึงยังดีกว าลูกไม ได�กินนม
แม เลย 

สถานการณ6เหล านี้สะท�อนให�เห็นว า ความเข�าใจและเห็นใจแม ที่ต�องทํางานไปพร�อมๆ กับการเลี้ยง
ลูกด�วยนมแม ส วนใหญ ยังแสดงออกในแง ของความรู�สึกของคนในสังคม แต ยังไม ได�สะท�อนออกมาเป�น
รูปธรรมในแง ของการสร�างบริบทที่เอ้ือต อการให�นมแม อย างจริงจัง ทั้งบริบทของการทํางาน หรือในพื้นที่
สาธารณะก็ตาม ที่ยังไม ได�มีพื้นที่ซ่ึงเอ้ือต อการให�นมแม ในที่สาธารณะเท าที่ควร หรือยังไม สามารถทําให�แม 
รู�สึกปลอดภัยในขณะให�นมในที่สาธารณะได� เพราะคุณแม บางรายยอมรับว าเม่ือจําเป�นต�องออกไปให�นมแม 
นอกบ�าน เช น ในห�างสรรพสินค�าซ่ึงถึงแม�บางแห งจะมีห�องสําหรับให�นมก็ตาม แต รู�สึกไม ปลอดภัยเพราะยังมี
ผู�คนเข�าออกกันอย างพลุกพล าน และต�องเผชิญกับสายตาของผู�คนที่มองมาในความรู�สึกแตกต างกัน
โดยเฉพาะบุรุษเพศซ่ึงยังมีบางรายไม ให�เกียรติและไม รักษามารยาทในเร่ืองดังกล าว 

 
จะต�องกลัวอะไรเมื่อเราอยู�ในสังคมแห�งการสื่อสารและเทคโนโลยี 
สําหรับยุคของการสื่อสารไร�พรมแดน แม หลายคนคงคลายความกังวลในเร่ืองของการเข�าถึงข�อมูล

ข าวสารเก่ียวกับการดูแลลูกเพราะป5จจุบันมีแหล งข�อมูลในเร่ืองดังกล าวมากมายหลากหลายช องทาง จาก
ประสบการณ6ของคุณแม กลุ มนี้ แทบทุกคนตอบเป�นเสียงเดียวกันว า ศึกษาข�อมูลการเลี้ยงลูกจากหนังสือ 
และการหาข�อมูลทางอินเตอร6เน็ต ในขณะที่หลายรายใช�สื่อสังคมออนไลน6เป�นอีกช องทางหนึ่งในการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลข าวสารและประสบการณ6ระหว างคุณแม ด�วยกัน อย างไรก็ตาม ความท วมท�นของข�อมูล
ข าวสารเหล านี้ได�มาพร�อมกับความรู�สึกสับสน ความวิตกกังวล ความไม แน ใจ ตลอดจนความเครียด และ
ความกดดัน โดยเฉพาะในเร่ืองการเลี้ยงลูกด�วยนมแม  เพราะถึงแม�ข�อมูลเหล านั้นจะรับรองหรือตั้งอยู บน
พื้นฐานของผู�เชี่ยวชาญในสาขาต างๆ ก็ตาม แต ต�องยอมรับว าเป�นชุดความรู�ที่ตั้งอยู บนพื้นฐานและวิธีคิดที่
แตกต างกันไป ซ่ึงข้ึนอยู กับคนเป�นแม เองที่จะตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อใคร ในเร่ืองอะไรบ�าง คุณแม หลายราย
เห็นว า ชุดความรู�เหล านี้ดูมีความน าเชื่อถือ แต หลายอย างเม่ือนํามาปรับใช�กับลูกของตนเองกลับไม สามารถ
ทําได�จริงเนื่องจากลักษณะเฉพาะของเด็กที่แตกต างกันไป การตัดสินใจเลือกชุดข�อมูลเหล านี้จึงจําเป�นต�อง
ผ านการลองผิดลองถูกของแม เอง โดยผ านการประเมินและกลั่นกรอง ตลอดจนประเมินความพร�อมในการ
ปฏิบัติของตนเองร วมด�วย จนหลายคร้ังสร�างความวิตกกังวลจนถึงข้ันวิตกจริตกันเลยทีเดียว เนื่องจาก
ช องทางในการเผยแพร ข�อมูลที่หลากหลาย หลายคร้ังเป�นข�อมูลที่ถูกส งต อโดยไม ได�มีการกลั่นกรองหรือ
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ตรวจสอบความถูกต�องแต อย างใดเหมือนดั่งข�อมูลที่เห็นมีการแชร6กันในโลกสื่อสังคมออนไลน6ที่สร�างความตืน่
ตระหนกได�ง าย 

นอกจากชุดข�อมูลในแง ขององค6ความรู�แล�ว คุณแม หลายคนยังเรียนรู�การเลี้ยงลูกด�วยนมแม จาก
ประสบการณ6ของคนรอบตัวผ านสื่อเหล านี้ จะเห็นได�ว าป5จจุบันมีเพจที่เป�นการแชร6ประสบการณ6ของแม ให�
นมผ านทางสื่อสังคมออนไลน6ต างๆ ซ่ึงพยายามกระตุ�นให�เห็นความพยายามของแม ที่ให�นมลูกเพื่อสร�างให�
เกิดกําลังใจ และแสดงให�เห็นถึงความมุ งม่ันของแม  แต แม หลายคนยอมรับว า ในขณะเดียวกันประสบการณ6
เหล านี้ก็สร�างความกดดัน และความรู�สึกผิดเม่ือตนเองไม สามารถทําได�อย างที่เห็นจากประสบการณ6ของคน
อ่ืนๆ บางคนถึงกับตัดสินใจเลิกเข�าไปหาข�อมูลในเร่ืองเหล านี้เพราะสร�างความเครียดและความวิตกกังวล
เพิ่มข้ึน นอกจากนั้น แม บางรายตัดสินใจยอมเสี่ยงในการเลือกใช�ยาหรือสมุนไพรในการกระตุ�นน้ํานมซ่ึงมี
การเผยแพร กันอย างแพร หลายในโลกโซเชียล โดยมีคํายืนยันทั้งจากผู�เชี่ยวชาญ สถาบันที่น าเชื่อถือ และ
ความสําเร็จจากผู�ใช�จริง ซ่ึงหลายคนยอมรับว าตัดสินใจเสี่ยงใช�สิ่งเหล านี้ดีกว าที่จะไม มีนมพอให�ลูกกิน  

เงื่อนไขสําคัญอย างหนึ่งที่ทําให�คุณแม กลุ มนี้ตัดสินใจที่จะค�นคว�าหาข�อมูลการเลี้ยงลูกจากสื่อต างๆ 
ด�วยตนเอง เนื่องจากเป�นที่น าสังเกตว า มีคุณแม เพียงน�อยรายท่ีมีโอกาสได�เรียนรู�สิ่งเหล านี้ผ านทาง
ประสบการณ6ของคนใกล�ชิด ยกเว�นบางรายท่ีมีพ่ีหรือน�องต้ังครรภ6ในช วงเวลาเดียวกัน หรือมีเพ่ือน
ร วมงานท่ีเคยมีประสบการณ6หรือกําลังมีประสบการณ6ดังกล าวร วมกัน โดยเฉพาะการได�รับการ
ถ ายทอดประสบการณ6จากคนในรุ นแม  ซ่ึงมีจํานวนไม น�อยท่ีระบุว าตนเองเป�นลูกท่ีไม ได�มีโอกาสกินนม
แม อย างเต็มท่ีเช นกัน ซ่ึงสะท�อนให�เห็นว า แม ทํางานรุ นนี้เป�นรุ นท่ีเกิดจากแม ในรุ นท่ีไม ได�มีโอกาส
เลี้ยงลูกด�วยนมแม หรือกินนมแม ได�น�อย จึงไม ได�มีโอกาสได�รับการถ ายทอดประสบการณ6ในการเลี้ยง
ลูกด�วยนมแม จากคนใกล�ชิดเท าท่ีควร 

 
จากประสบการณ6ท่ีกล าวมาท้ังหมดสะท�อนให�เห็นช องว างระหว าง “ภาพฝ�น” กับ “ความ

เป
นจริง” ในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม ท่ีคนเป�นแม อาจจะต�องเผชิญ ซ่ึงเป�นเพียงตัวอย างส วนหนึ่งเท านั้น 
อาจมีคุณแม อีกหลายคนท่ีต�องพบกับภาพความขัดแย�งท่ีมากกว าสิ่งท่ีกล าวมา เนื่องจากความแตกต าง
กันของคุณลักษณะของคุณแม แต ละกลุ มและบริบทท่ีคุณแม แต ละคนต�องเผชิญ ซ่ึงบางรายอาจโชคดีท่ี
สามารถจัดการกับช องว างดังกล าวได�อย างลงตัว ท่ีกล าวมาท้ังหมดไม ใช เพ่ือทําให�ภาพของการเลี้ยง
ลูกด�วยนมแม ดูเป�นเรื่องท่ียากลําบากจนคุณแม บางคนอาจจะกลัวและเข็ดขยาดกับการให�นมแม ไป
ก อนท่ีจะได�พบกับความจริง แต ท้ังหมดเป�นไปเพ่ือให�คุณแม ได�เตรียมความพร�อมหากบังเอิญตนเอง
ต�องพบเจอกับเหตุการณ6เหล านี้ นอกจากนั้น หลายคนอาจเริ่มต้ังคําถามว า แล�วถ�าเจอเหตุการณ6แบบ
นี้แล�วจะจัดการได�อย างไร ซ่ึงในบทความฉบับหน�าเราจะกลับมาเรียนรู�จากประสบการณ6ของคุณแม 
กลุ มนี้กันต อว ามีวิธีการจัดการกับเง่ือนไขเหล านี้อย างไร จึงทําให�ตนเองสามารถผ านช วงเวลาดังกล าว
มาได� และสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม มาได�อย างน�อย 6 เดือน ถึงแม�บางรายอาจจะต�องเลี้ยงนมแม 
ควบคู ไปกับนมผสมก็ตาม แต ก็มีคุณแม จํานวนไม น�อยท่ีพยายามจนสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม เพียง
อย างเดียวได�จนถึง 6 เดือน และสูงสุดเกือบ 3 ปW ถึงแม�จะต�องทํางานไปด�วยควบคู กับการเลี้ยงลูกก็
ตาม ดังนั้น ภาพฝ5นกับความเป�นจริงจึงไม ใช สิ่งท่ีไกลกันจนเกินไปเสมอไป แม ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีภาพ
ฝ5นในบทบาทความเป�นแม ของตนเอง และมีความสามารถท่ีจะทําให�เป�นจริงได�ถ�ามีความร วมมือกัน
ของคนในสังคมเพ่ือส งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม อย างจริงจังและเป�นรูปธรรม ไม ใช เพียงการต อสู�ด้ิน
รนเพียงลําพังของผู�เป�นแม เท านั้น  


