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สังคมจะร	วมมือกันอย	างไร ? เพ่ือให�ผู�หญิงได�ไปถึงปลายเส�นทางสายน้ํานมแม	* 
 

ภัทรพรรณ ทําดี ** 
 

ประสบการณ
ของแม�จํานวน 60 ราย ได�สะท�อนถึงเรื่องราวชีวิตของผู�หญิงกลุ�มหนึ่งซ่ึง
พยายามอย�างยิ่งท่ีจะรักษาท้ังอัตลักษณ
ของความเป1นแม� และอัตลักษณ
ของผู�หญิงทํางานยุคใหม�ท่ี
ต�างมีภาระหน�าท่ีท่ีต�องรับผิดชอบเพ่ือสร�างความม่ันคงให�กับสถาบันครอบครัวรวมท้ังสถาบัน
เศรษฐกิจ ซ่ึงผู�หญิงได�เข�าไปมีส�วนร�วมในพ้ืนท่ีเหล�านี้มาต้ังแต�อดีต จึงดูไม�ใช�เรื่องแปลกใหม�และไม�ใช�
เรื่องยากท่ีผู�หญิงจะกระทําหน�าท่ีเหล�านั้นต�อไป อย�างไรก็ตาม ด�วยบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทําให�เห็นแล�วว�า กลับไม�ใช�เรื่องง�ายท่ีผู�หญิงจะสามารถเดินตามเส�นทาง
ดังกล�าวได�ราบรื่นอย�างท่ีคิด เพราะในขณะท่ีสังคมคาดหวังอยากจะให�ผู�หญิงเป1นท้ัง “ผู�หญิงท่ีดี” 
“ลูกสาวท่ีดี” “ภรรยาท่ีดี” “แม�ท่ีดี” และ “แรงงานท่ีดี” ผู�หญิงจําเป1นท่ีจะต�องต�อสู�และปรับตัวเป1น
อย�างมากเพ่ือตอบสนองวาทกรรมเหล�านั้น และเพ่ือให�เกิดความรู�สึกมีคุณค�า ตลอดจนมีตัวตนใน
สังคมแห�งนี้*** 

ท้ังนี้ สังคมไม�ควรร�วมกันสร�างภาพท่ีว�า “การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�” เป1นความรับผิดชอบของ
ผู�หญิงท่ีเป1นแม�เท�านั้น เพราะสิ่งเหล�านี้ควรเป1นความรับผิดชอบร�วมกันของคนในสังคมในฐานะผู�ท่ี
ร�วมรับประโยชน
 เนื่องจากการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เป1นปรากฏการณ
ท่ีมีความเก่ียวข�องกับตัวตนของ
ผู�หญิงท้ังในพ้ืนท่ีส�วนตัว คือ ครอบครัว และพ้ืนท่ีสาธารณะ ได�แก� องค
กร ชุมชน และสังคม ซ่ึงส�งผล
ต�อความม่ันคงของสังคมโดยรวม ซ่ึงผู�หญิงได�เข�าไปมีส�วนร�วมโดยตรงผ�านบทบาทของแม�และแรงงาน 
การจะสนับสนุนให�ผู�หญิงท่ีเลี้ยงลูกสามารถจัดการชีวิตตนเองในพ้ืนท่ีเหล�านี้บนพ้ืนฐานของการมี
อํานาจท่ีจะคิดและตัดสินใจได�ด�วยตนเอง ซ่ึงผู�หญิงจําเป1นต�องมีทรัพยากรท่ีใช�เป1นฐานในการสร�าง
อํานาจในการต�อรองและทางเลือกในการต�อสู�กับเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีมากําหนดความสามารถในการเลี้ยง
ดูลูก สังคมจึงจําเป1นต�องหยิบยื่นทรัพยากรพ้ืนฐานเหล�านี้ให�กับผู�หญิงอย�างเท�าเทียมกันโดยอาศัย
ความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในสังคม ซ่ึงในเบ้ืองต�นสิ่งท่ีคนในสังคมจะร�วมกันทําได�คือ ร�วมกัน “ให�
คุณค�า” “สนับสนุน” แต�ไม� “ตีตรา” ผู�หญิงท่ีข้ึนชื่อว�าแม� 
 
“ให�คุณค�า” เพ่ือสร�างกําลังใจ 

การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�หากมองเป1นเรื่องตามธรรมชาติแล�วอาจดูไม�ใช�เรื่องยากเลยท่ีผู�หญิงจะ
กระทําสิ่งนี้เพราะมีความพร�อมทางสรีระร�างกายตามท่ีธรรมชาติมอบให�อยู�แล�ว แต�จากประสบการณ


                                           
* บทความน้ีเป1นส�วนหน่ึงของข�อค�นพบจากโครงการวิจัยเร่ือง “เส�นทางสายนํ้านมแม�: ประสบการณ
การต�อสู�ของแม�ทํางานยุคใหม�เพื่อแลก 
   กับการได�เล้ียงลูกด�วยนํ้านมตน” โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ ม่ันคงของมนุษย
 ร�วมกับ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 
** อาจารย
ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 กรุงเทพฯ 10900 
*** สืบเน่ืองจากบทความเร่ือง “ในภาพฝDน” กับ “ความเป1นจริง” บนเส�นทางสายนํ้านมแม� (1) 

http://www.dwf.go.th/wofa/modules/website/upload/article/d268699ea7a4943338ecd5a71a535afa.pdf  
    และบทความเร่ือง เราจะต�อง “ต�อรอง” และ”ปรับตัว” อย�างไร ? เม่ือเดินอยู�ระหว�างเส�นทางสายนํ้านมแม� (2) 
    http://www.dwf.go.th/wofa/modules/website/upload/article/d268699ea7a4943338ecd5a71a535afa.pdf 
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ของผู�หญิงกลุ�มนี้จะเห็นได�อย�างชัดเจนแล�วว�า การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เป1นเรื่องทางสังคมซ่ึงมีความ
เก่ียวข�องกับบริบทภายนอกท่ีหลากหลายรอบตัวผู�หญิง การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในปDจจุบันจึงอาจจะดู
ยากลําบากมากข้ึนเม่ือบริบทท้ังตัวผู�หญิงเอง และบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป การทําให�
ผู�หญิงรู�สึกว�าตนเองกําลังทําในสิ่งท่ี “มีคุณค�า” ท้ังต�อตนเองและผู�อ่ืนจึงอาจเป1นหนทางหนึ่งในการ
ส�งเสริมให�ผู�หญิงเหล�านี้มีความพร�อมท่ีจะจัดการกับอุปสรรคต�าง ๆ ท่ีเข�ามาเก่ียวข�องได�อย�างราบรื่น 

ท้ังนี้ สมาชิกในครอบครัวถือว�ามีบทบาทอย�างยิ่งต�อความสําเร็จในการให�นมแม�ของผู�หญิง 
โดยเฉพาะสามีซ่ึงเป1นบุคคลใกล�ชิด และมีศักยภาพท่ีจะช�วยเหลือแม�ท่ีต�องให�นมลูกได� ท้ังในแง�การ
สนับสนุนช�วยเหลืองานในบ�าน และการเลี้ยงดูลูกเล็ก ๆ น�อย ๆ การสนับสนุนในแง�กําลังใจ ตลอดจน
ทําหน�าท่ีเป1นคนกลางในการประนีประนอมในกรณีท่ีภรรยาต�องอยู�ร�วมบ�านกับครอบครัวของสามีท่ีไม�
คุ�นเคย ท้ังนี้เพ่ือลดความกดดันของภรรยา นอกจากนั้น การเปcดใจยอมรับและแลกเปลี่ยนวิธีคิดใน
การเลี้ยงดูลูกร�วมกันแต�เนิ่น ๆ ระหว�างสมาชิกในครอบครัวท่ีอาจจะประกอบด�วยสมาชิกหลายรุ�น
ต้ังแต�ช�วงก�อนคลอดจะทําให�แต�ละฝdายได�มีเวลาเตรียมความพร�อมในการปรับทัศนคติ โดยยอมรับ
และยืดหยุ�นเก่ียวกับความเชื่อในการดูแลเด็กท่ีแตกต�างกัน ท้ังนี้เพ่ือลดความขัดแย�ง และร�วมกันดูแล
เด็กได�อย�างราบรื่น คุณแม�บางรายยอมรับว�า นอกจากจะต�องต�อสู�กับความยากลําบากในการจัดการ
ชีวิตเพ่ือให�ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�แล�ว หลายครั้งยังสิ้นหวังและหมดกําลังใจเม่ือพบว�าคน
ในครอบครัวไม�เข�าใจ แถมมองว�าเป1นการสร�างความยุ�งยากมากข้ึนหากจะยังคงด้ินรนให�นมแม�ต�อไป 
และมักจะต�องตอบคําถามคนในบ�านท่ีถามกันมาเสมอว�า “เม่ือไหร�จะเลิกให�ลูกกินนมแม�ซะที” 
ในทางกลับกัน ในรายท่ีตนเองอาจมีเง่ือนไขต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มากมายไม�ว�าจะเป1นบริบทของ
ท่ีทํางานไม�เอ้ืออํานวยเพราะไม�มีสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ ท่ีจะช�วยให�ตนเองเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�
อย�างราบรื่นเลย แต�ด�วยกําลังใจท่ีดีจากคนรอบข�างท้ังคนในครอบครัวและความเป1นมิตรในท่ีทํางาน
กลับทําให�ผ�านช�วงเวลาเหล�านั้นมาได� ดังนั้น ความสําเร็จในการให�นมแม�จึงไม�ได�ข้ึนอยู�กับว�าใครมี
เง่ือนไขยากลําบากกว�ากัน แต�รวมถึงว�าแม�คนไหนมีแรงสนับสนุนท่ีจะทําให�ตนเองฝdาฟDนเง่ือนไข
เหล�านั้นไปอย�างม่ันคงและม่ันใจ ซ่ึงจะเป1นแบบนั้นได� คนรอบข�างจําเป1นท่ีจะต�องมองเห็นคุณค�าในสิ่ง
ท่ีผู�หญิงเหล�านี้กําลังพยายามทําอยู�  

นอกจากนั้น ผู�เชี่ยวชาญโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขมีบทบาทสําคัญ
อย�างยิ่งในการสร�างความเชื่อม่ัน และเป1นท่ีพ่ึงพาของแม�ตั้งแต�ช�วงต้ังครรภ
 การคลอด และการเลี้ยงดู
เด็ก ท้ังนี้โดยพิจารณาเง่ือนไข ความจําเป1น และข�อจํากัดของแม�แต�ละคน โดยไม�บังคับหรือกดดันให�
เป1นไปตามนโยบายจนทําให�ผู�หญิงรู�สึกว�าตนเองด�อยคุณค�าท่ีไม�สามารถทําตามเง่ือนไขท่ีผู�เชี่ยวชาญ
กําหนดได� แต�ให�อํานาจในการคิดและตัดสินใจเป1นของผู�หญิงเอง ท้ังนี้สิ่งสําคัญอย�างหนึ่งท่ีบุคลากร
ควรคํานึงถึงคือการให�ข�อมูลเบ้ืองต�นในแต�ละข้ันตอนพร�อมเหตุผลในการปฏิบัติอย�างชัดเจน เช�น มี
การแจ�งล�วงหน�าว�าหลังจากคลอดบุตรแล�วแม�จะได�พบหรืออยู�กับลูกเม่ือใด หรือมีเง่ือนไขใดบ�างท่ีจะ
ทําให�เกิดความล�าช�า และโรงพยาบาลมีวิธีการในการกระตุ�นให�ลูกได�กินนมแม�อย�างไรบ�าง ท้ังนี้เพ่ือลด
ความวิตกกังวลเม่ือสิ่งท่ีเป1นจริงไม�เป1นไปตามท่ีคาดหวังของแม� เนื่องจากแม�ยุคนี้ส�วนใหญ�แสวงหา
ข�อมูลในเรื่องการเลี้ยงลูกจากสื่อท่ีหลากหลายซ่ึงมีผลทําให�เกิดความคาดหวังในตนเอง และคาดหวัง
ในบทบาทของบุคลากรท่ีจะช�วยเสริมให�ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�ตามแนวทางท่ี
ผู�เชี่ยวชาญระบุไว�ในแหล�งข�อมูลต�าง ๆ จึงทําให�เกิดความผิดหวัง และสับสนเม่ือสิ่งท่ีตนเองต�อง
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เผชิญหน�าจริงๆ หลังคลอดไม�ได�เป1นไปตามท่ีคิดไว�หรือได�รับข�อมูลไว�แต�แรกจนเกิดความรู�สึกด�อย
คุณค�าในตนเอง โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับแม�รายอ่ืน ๆ รอบตัวเช�น ต่ืนมาเพ่ือพบว�า ตนเองไม�มี
น้ํานมให�ลูกกินเลยในขณะท่ีเตียงข�าง ๆ มีน้ํานมให�ลูกอย�างพรั่งพรู 

อย�างไรก็ตาม ต�องยอมรับว�าสังคมไทยยังคงสามารถเรียกได�ว�าเป1นสังคมแห�งน้ําใจ มิตรภาพ 
และการช�วยเหลือพ่ึงพากันได� เนื่องจากเม่ือประเมินจากสถานการณ
โดยท่ัวไปในเชิงความรู�สึกแล�ว 
ผู�หญิงท่ีเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ยังคงได�รับความช�วยเหลือในสถานการณ
ต�าง ๆ อยู�เสมอ ไม�ว�าจะเป1นการ
ช�วยเหลือเก้ือกูลกันในท่ีทํางาน จากการแสดงน้ําใจและความเห็นใจเม่ือเพ่ือนร�วมงานหรือ
ผู�ใต�บังคับบัญชาต�องปลีกตัวเพ่ือหาเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวกสําหรับการไปปDfมนม หรือในองค
กรต�างๆ 
ท่ีมีแม�มาขอให�นมลูก ปDfมนม หรือแช�นมเม่ือมาติดต�อธุระกับองค
กร รวมถึงในพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ ซ่ึง
แสดงให�เห็นว�า สังคมไทยค�อนข�างให�ความสําคัญกับ “คุณค�า” ของความเป1นแม�ของผู�หญิง ซ่ึงต�อง
แลกมาด�วยความพยายามและอดทนอย�างมาก แต�เพียงแค�ความรู�สึกเหล�านี้จะเพียงพอหรือไม� ? กับ
การช�วยเหลือให�ผู�หญิงท่ีเป1นแม�สามารถแสดงจุดยืนของตนเองได�อย�างเต็มท่ี 

 
“สนับสนุน” อย�างเป"นรูปธรรม 
 ถึงเวลาแล�วหรือยังท่ีเราจะทําให�ความรู�สึกเห็นอกเห็นใจเหล�านี้กลายมาเป1นรูปธรรมท่ีจับต�อง
ได� ไม�ใช�เฉพาะความรู�สึก และความมีน้ําใจท่ีมอบให�แก�กันเท�านั้น เพราะเราไม�สามารถคาดหวังสิ่ง
เหล�านี้ได�จากทุกคนในสังคมเนื่องจากความต�างจิตต�างใจและการมีประสบการณ
ในเรื่องดังกล�าว
แตกต�างกัน การเปลี่ยนความเข�าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความมีน้ําใจเหล�านี้ให�กลายเป1น
ทรัพยากรท่ีจะเอ้ือให�ผู�หญิงท่ีเลือกจะเดินบนเส�นทางสายน้ํานมแม�ได�ทําตามความฝDนของตนเองจึงดู
เป1นเรื่องท่ีมีความจําเป1นไม�แพ�กัน  
 ตัวอย�างของรูปธรรมเหล�านี้อาจเริ่มต�นจากการจัดการกับบริบทภายในท่ีทํางานซ่ึงเป1นเหมือน
บ�านหลังท่ีสอง และเป1นพ้ืนท่ีท่ีส�งผลอย�างยิ่งต�อความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของผู�หญิงท่ีได�
ข้ึนชื่อว�าเป1น “working mom” ซ่ึงในเบ้ืองต�น สิ่งท่ีสถานประกอบการพึงกระทําเพ่ือส�งเสริมการให�
นมบุตรของบุคลากรในสังกัด คือ การยืดหยุ�นในเรื่องการทํางานสําหรับแม�ซ่ึงอยู�ระหว�างการให�นมลูก 
ท้ังในแง�ลักษณะงาน และเวลาในการทํางาน ซ่ึงสามารถเจรจาและสร�างข�อตกลงกันในกรณีท่ีเกิด
ผลกระทบกับการทํางานโดยรวมขององค
กร  โดยร�วมกันสร�างบริบทของการทํางานท่ีมีลักษณะเอ้ือ
ต�อความเป1นแม�ของผู�หญิง เนื่องจากในมุมมองของผู�หญิงเองก็เข�าใจในความจําเป1นขององค
กรท่ีต�อง
รักษาผลประโยชน
ขององค
กร แม�บางรายมองว�าตนเองเป1นคนกลุ�มน�อยท่ีองค
กรอาจไม�อยากลงทุน
กับการสร�างสิ่งอํานวยความสะดวกเหล�านี้ แต�มองในทางกลับกัน ไม�ว�าจะเป1นพนักงานในระดับไหนก็
ตามล�วนเป1นฟDนเฟgองสําคัญท่ีจะทําให�องค
กรขับเคลื่อนไปข�างหน�าได� และเพ่ือให�สอดคล�องกับแนวคิด
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค
กรในปDจจุบันซ่ึงนอกจากองค
กรจะมุ�งออกไปสร�างประโยชน
ให�กับ
สังคมภายนอกแล�วยังควรหันกลับมาสร�างความม่ันคงภายในโดยการดูแลรับผิดชอบทุกชีวิตในองค
กร
ให�มีคุณภาพชีวิตในทางทํางานท่ีดีและสมดุลกับการใช�ชีวิตในส�วนอ่ืน ๆ ด�วย โดยสิ่งท่ีสามารถจัดการ
ได�ในเบ้ืองต�น คือ การจัดการกับบริบทด�านสถานท่ีและอุปกรณ
 เช�น มุมหรือพ้ืนท่ีสําหรับแม�ปDfมนม ซ่ึง
อาจเป1นมุมเล็ก ๆ หรือห�องเฉพาะ ซ่ึงปรับเปลี่ยนจากห�องท่ีมีอยู�แล�ว หรือการจัดการเก่ียวกับเวลาการ
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ทํางาน เช�น มีการกําหนดช�วงเวลาพักเพ่ือให�นมบุตรท่ีชัดเจน ท้ังนี้โดยไม�มีการเลือกปฏิบัติว�าเป1น
พ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับลูกค�าหรือผู�มาใช�บริการหรือเป1นพ้ืนท่ีสําหรับพนักงานในองค
กร 
 อย�างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม�ได�ว�า “รัฐ” ในฐานะผู�มีอํานาจได�กลายเป1นผู�ท่ีมีบทบาทอย�างยิ่งใน
การทําให�ความคาดหวังของผู�หญิงกลุ�มนี้กลายเป1นรูปธรรมข้ึนมาได� ซ่ึงจะเห็นได�อย�างชัดเจนว�ามีการ
ต้ังคําถามในประเด็นเรื่องการขัดกันเชิงนโยบายระหว�างนโยบายท่ีส�งเสริมให�เลี้ยงลูกด�วยนมแม�อย�าง
น�อย 6 เดือน ในขณะท่ีนโยบายในการจ�างงานซ่ึงสะท�อนผ�านพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงานสามารถ
ให�แรงงานลางานโดยได�รับค�าตอบแทนเพียงแค� 3 เดือน อีกท้ังยังมีข�อจํากัดอ่ืน ๆ ซ่ึงทําให�ผู�หญิงไม�
สามารถลางานได�ตามกฎหมายอย�างเต็มท่ี การผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให�แรงงาน
หญิงสามารถลางานได�มากกว�า 3 เดือน จึงยังคงต�องดําเนินการต�อไป แต�ในขณะท่ียังไม�สามารถ
ผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให�แรงงานหญิงลางานได�เพ่ิมเติม ควรมีมาตรการทาง
กฎหมายท่ีจะทําให�แรงงานหญิงได�รับความคุ�มครองให�ได�ลางานได�ครบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� 3 
เดือนเต็มจริง โดยมีมาตรการหรือบทลงโทษแก�สถานประกอบการท่ีจงใจเอาเปรียบแรงงานหญิง โดย
คุ�มครองแรงงานหญิงระหว�างการลางาน และสร�างความม่ันใจว�าผู�หญิงจะไม�ได�รับผลกระทบในด�าน
การทํางาน ไม�ว�าจะถูกลดค�าตอบแทน ให�ออกจากงาน หรือปcดก้ันความก�าวหน�าในการทํางาน เป1น
ต�น นอกจากนั้น การอนุญาตให�สามีลางานเพ่ือช�วยเหลือภรรยาช�วงหลังคลอดได�นับว�าจําเป1นอย�างยิ่ง
สําหรับผู�หญิงโดยเฉพาะในกรณีไม�มีคนช�วยเลี้ยง เนื่องจากในช�วงหลังคลอดเป1นช�วงท่ีแม�ควรจะได�พัก
ฟgiนอย�างเต็มท่ีซ่ึงมีผลต�อปริมาณน้ํานมของแม� อีกท้ังในปDจจุบันมีแม�ซ่ึงผ�านการคลอดบุตรด�วยวิธีการ
ผ�าคลอดเป1นจํานวนมาก ประกอบกับลักษณะของครอบครัวในเมืองซ่ึงส�วนใหญ�เป1นครอบครัวเด่ียว 
และพ�อแม�ยุคใหม�นิยมอยากเลี้ยงลูกเอง ไม�อยากส�งลูกไปต�างจังหวัด หากสามีสามารถลางานในช�วงท่ี
ภรรยาเพ่ิงคลอดบุตรจะสามารถทําให�สามีได�ดูแลภรรยาและลูกได�อย�างเต็มท่ี ซ่ึงปDจจุบันได�ให�สิทธินี้
แก�ข�าราชการ ผู�ทํางานในรัฐวิสาหกิจ และมีการขอความร�วมมือนายจ�างในสถานประกอบการอนุญาต
ให�ลูกจ�างลาไปช�วยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร โดยข้ึนอยู� กับดุลยพินิจของนายจ�างและสถาน
ประกอบการเองได�พิจารณาตามความเหมาะสม แต�ส�วนใหญ�ยังไม�ได�มีการใช�สิทธิและไม�รู�ในสิทธิของ
ตนเองอย�างท่ัวถึง อย�างไรก็ตาม การลางานของสามีในลักษณะนี้จําเป1นต�องมีกลไกในการตรวจสอบ
ได�เช�นกันว�าได�มีการลางานเพ่ือไปดูแลภรรยาจริง 

นอกจากการบังคับใช�ด�านกฎหมายแล�ว สิ่งท่ีรัฐสามารถช�วยส�งเสริมแม�ท่ีต�องการเลี้ยงลูกด�วย
นมแม�อีกทางหนึ่งคือ การสนับสนุนด�านทรัพยากรท่ีจะช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกในเรื่อง
ดังกล�าว ไม�ว�าจะเป1นการผลักดันให�มีการจัดการด�านสถานท่ีให�นมซ่ึงเป1นมาตรฐานระดับประเทศ 
และทุกหน�วยงานควรต�องมีท้ังในลักษณะเป1นสวัสดิการแก�บุคลากรในสถานประกอบการ และในพ้ืนท่ี
สาธารณะ เช�น ห�างสรรพสินค�า โดยต�องคํานึงถึงมาตรฐานด�านความปลอดภัยในการใช�บริการเป1น
หลัก และมีการประชาสัมพันธ
ให�ทราบอย�างท่ัวถึง การกระจายศูนย
นมแม�ขนาดเล็ก หรือคลินิกนมแม� 
ไปตามจุดต�าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีใกล�แหล�งงาน และสถานประกอบการ หรือบนพ้ืนท่ีซ่ึงมีระบบ
ขนส�งมวลชนในการเดินทางได�สะดวก เพ่ือให�แม�ทํางานได�เข�าไปใช�บริการได�อย�างท่ัวถึง เพราะ
ปDจจุบันคลินิกดังกล�าวมักอยู�ในโรงพยาบาลขนาดใหญ�ซ่ึงไกลจากสถานท่ีทํางาน หรือรัฐอาจไม�
ดําเนินการเองแต�เป1นการขอความร�วมมือจากภาคเอกชนในการจัดต้ังศูนย
ดังกล�าว โดยอาจคิด
ค�าบริการในระดับท่ีแรงงานทุกระดับสามารถจ�ายได� หรือให�เบิกเป1นสวัสดิการได� ตลอดจนการ
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สนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กหรือ “nursery นมแม�” เพ่ือเอ้ือประโยชน
กับแม�ท่ีไม�มีคนช�วยเลี้ยงดูท่ี
บ�านในขณะท่ีต�องทํางานแต�ยังคงต�องการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� เพ่ือให�แม�เหล�านี้สามารถเลี้ยงลูกด�วยนม
แม�ได�อย�างต�อเนื่องถึงแม�จะต�องกลับไปทํางานแล�วก็ตาม 

ท้ังนี้ ไม�ได�หมายความว�า สิ่งท่ีเป1นความรู�สึก และทัศนคติท่ีดีต�อการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จะมี
ความจําเป1นน�อยกว�าสิ่งท่ีเป1นรูปธรรมเพราะการร�วมกันสร�างให�เกิดทัศนคติหรือค�านิยมในการส�งเสริม
และสนับสนุนผู�หญิงท่ีต�องให�นมแม�จะช�วยแรงงานหญิงซ่ึงเป1นแม�ได�ในทุกระดับ ซ่ึงต�างจากกฎหมาย 
กฎเกณฑ
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ท่ีอาจจะเอ้ือประโยชน
กับผู�หญิงบางส�วนท่ีกฎระเบียบ
เหล�านี้คุ�มครองได�เท�านั้น ซ่ึงถ�าเทียบกับจํานวนแม�ท่ีมีอยู�ในสังคมแล�วอาจถือเป1นเพียงจุดเล็ก ๆ อีกท้ัง
ยังมีผู�หญิงท่ีเป1นแม�อีกหลากหลายรูปแบบท่ีมีเรื่องราวชีวิตแตกต�างกันไป ท้ังในเง่ือนไขการดํารงชีวิต 
บริบททางสังคมวัฒนธรรม ความรู�สึกนึกคิด ซ่ึงบางกลุ�มอาจจะราบรื่นกว�า ในขณะท่ีบางกลุ�มต�อง
เผชิญกับความเลวร�ายมากกว�า ท้ังนี้การปรับทัศนคติท่ีดีต�อการเลี้ยงลูกของผู�หญิงจึงไม�ควรเน�นท่ี
ประชาชนท่ัวไปเท�านั้น แต�ควรเน�นท่ีผู�มีอํานาจท้ังในระดับองค
กรและสังคม เช�น ผู�ประกอบการ 
นายจ�าง และนักการเมือง เนื่องจากเป1นผู�มีอํานาจชอบธรรมในการกําหนดกฎเกณฑ
ท่ีเอ้ือต�อ
สถานการณ
ดังกล�าว ซ่ึงในปDจจุบันต�องยอมรับว�าสื่อมวลชนเป1นสิ่งท่ีเข�าถึงประชาชนในสังคมได�อย�าง
รวดเร็ว ใช�เวลาน�อย และในรูปแบบท่ีง�ายท่ีสุด  ดังนั้นสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญอย�างยิ่งในการ
สร�างอุดมการณ
 และค�านิยมในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในสังคมได� โดยอาศัยการเผยแพร�ตัวแบบท่ี
ประสบความสําเร็จ และกระตุ�นให�คนในสังคมเห็นว�าเป1นสิ่งท่ีเป1นไปได�ท่ีผู�หญิงจะลุกข้ึนมาต�อสู�กับ
อุปสรรคต�าง ๆ เพ่ือการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� แต�ในทางกลับกัน สื่อจําเป1นต�องเผยแพร�ถึงข�อจํากัดของ
ผู�หญิงอีกกลุ�มหนึ่งซ่ึงมีความยากลําบากในการใช�ชีวิตจนไม�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได� เพ่ือไม�ให�
เกิดภาพแบบสองข้ัว และเกิดการตีตราแม�ท่ีไม�ได�ให�นมลูกว�าเป1นแม�ท่ีไม�ดี อีกท้ังเป1นช�องทางในการ
เปcดเผยให�ผู�มีอํานาจสังคมได�หันมาให�ความสําคัญกับประเด็นนี้มากข้ึน เนื่องจากการกระตุ�นจาก
ปฏิกิริยาของคนในสังคมซ่ึงมักจะแพร�กระจายความรู�สึกร�วมกันได�เร็ว โดยเฉพาะในยุคท่ีมีสื่อสังคม
ออนไลน
 
 
ไม� “ตีตรา” แม�ท่ีไม�ได�เล้ียงลูกด�วยนมแม� 
 ในขณะท่ีสังคมกําลังร�วมกันเชิดชูและสนับสนุนแม�ท่ีพยายามเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ไปพร�อม ๆ 
กับการทํางานจนกลายเป1นตัวแบบท่ีประสบความสําเร็จ โดยยกย�องว�าเป1น “แม�ท่ีดี” เนื่องจากเป1น
แม�ท่ีมีความพยายาม มีความอดทน และเสียสละอย�างยิ่ง แต�ในอีกด�านหนึ่งกลับกลายเป1นว�า สังคม
กําลังสร�างมุมมืดให�กับผู�หญิงท่ีเป1นแม�อีกกลุ�มหนึ่งซ่ึงถูกผลักไปอยู�อีกข้ัวตรงข�าม โดยถูกตีตราว�าเป1น 
“แม�ท่ีไม�ดี” ไปโดยปริยาย เนื่องจากการสร�างภาพของแม�แบบสองข้ัวโดยไม�ได�ต้ังใจ และโดยไม�ได�ต้ัง
คําถามว�า ทําไมแม�เหล�านี้จึง “ไม�ได�เลี้ยงลูกด�วยนมแม�” หรือว�า “เลี้ยงลูกด�วยนมแม�ไม�ได�” กันแน� 
จากประสบการณ
ของคุณแม�หลายราย สะท�อนให�เห็นว�า แม�ทุกคนรู� ซ่ึงถึงคุณค�า ท้ังในเชิง 
“ประโยชน:” และความ “ประหยัด” ในการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�เป1นอย�างดี แต�ไม�ใช�แม�ทุกคนจะ
สามารถเลือกนมแม�เป1นทางเลือกให�กับตนเองได� เพราะบางคนตกอยู�ในสถานการณ
ท่ียากลําบากเกิน
กว�าจะไปถึงเปkาหมาย เช�น แม�บางรายไม�สามารถใช�วิธีการปDfมนมเก็บสะสมไว�ให�ลูกกินเม่ือยามต�อง
กลับไปทํางานได� ท้ังด�วยบริบทของสถานท่ีทํางานไม�เอ้ือต�อการปDfมนม ไม�สามารถจัดสรรเวลาสําหรับ
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การปDfมนมได� รวมท้ังผู�ช�วยเลี้ยงท่ีบ�านไม�สะดวกท่ีจะเลี้ยงเด็กโดยนมท่ีปDfมเก็บไว�ได� แต�สะดวกท่ีจะชง
นมผสมให�เด็กกินมากกว�า คุณแม�เหล�านี้จึงจําต�องยอมตัดใจให�ลูกกินท้ังนมแม�และเสริมด�วยนมผสม
ไปพร�อม ๆ กัน ท้ัง ๆ ท่ีใจอยากจะเลี้ยงด�วยนมแม�เพียงอย�างเดียวมากกว�า แต�เม่ือไม�สามารถทําได�จึง
ต�องยอมรับสภาพและพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงลูกของตนเองเพ่ือสร�างสมดุลให�กับการใช�
ชีวิต โดยพยายามเอาลูกเข�าเต�าทุกครั้งท่ีมีโอกาส และคิดว�าถึงลูกจะไม�ได�กินนมแม�ล�วน ๆ ก็ยังดีกว�า
ลูกจะไม�ได�กินเลย 

นอกจากนั้น ยังมีผู�หญิงบางกลุ�มในสังคมท่ีอาจมีชีวิตท่ียากลําบากกว�านั้น บางคนต�องต�อสู�กับ
ความรุนแรงในครอบครัว และด้ินรนกับความจําเป1นทางเศรษฐกิจท่ีบีบค้ัน บางคนต�องอยูในฐานะ
ผู�นําครอบครัวท่ีรับภาระทุกอย�าง ถึงแม�ว�าการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จะทําให�ประหยัดมากข้ึนก็จริง แต�
การไม�ได�ทํางานและไม�มีเงินกลับเป1นสภาพท่ียากลําบากมากกว�าซ่ึงเม่ือผู�หญิงต�องเลือกอย�างใดอย�าง
หนึ่งก็จําเป1นต�องเลือกให�ทุกชีวิตในครอบครัวได�อยู�รอด อีกท้ังการเอาสุขภาพและความสมบูรณ

แข็งแรงของเด็กไปผูกติดไว�กับการกินนมแม�เพียงอย�างเดียวก็เป1นอีกประเด็นหนึ่งท่ีทําให�คนเป1นแม�
รู�สึกกดดันและวิตกกังวลเป1นอย�างมาก สิ่งท่ีคนเป1นแม�ไม�ค�อยอยากได�ยินนักเวลาท่ีลูกไม�สบายก็คือ 
คําถามหรืออาจเป1นแค�คําพูดลอย ๆ ท่ีว�า “สงสัยเด็กจะไม�ได�กินนมแม�” หรือ “สงสัยเด็กจะกินนมแม�
ได�น�อย” จึงทําให�ลูกต�องเจ็บปdวย คําพูดเหล�านี้เป1นคําพูดท่ีท่ิมแทงให�แม�รู�สึกเจ็บปวดทุกครั้งท่ีได�ยิน 
และดูเหมือนเป1นการโยนภาระความรับผิดชอบท้ังหมดมาท่ีแม�แต�เพียงผู�เดียว โดยเฉพาะแม�ท่ีมี
ข�อจํากัดทําให�ไม�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได� จะยิ่งโทษว�าเป1นความผิดของตนเองท่ีทําให�ลูกต�องเป1น
แบบนี้ และเป1นสิ่งท่ีไม�สามารถกลับไปแก�ไขได�อีกแล�ว ดังนั้นการสร�างภาพแบบเหมารวมและชี้ขาดว�า 
แม�ท่ีไม�ได�ให�ลูกกินนมแม�เป1นแม�ท่ีไม�ดีอีกท้ังมีส�วนสําคัญท่ีทําให�ลูกต�องเจ็บปdวยกลับจะยิ่งทําให�
สถานการณ
ท่ีผู�หญิงเหล�านี้ต�องเผชิญอยู�ดูเลวร�ายมากข้ึน 

 
กล�าวโดยสรุปแล�ว นอกเหนือจากการชี้ให�เห็นถึงคุณค�าของ “ความเป<นแม�” และ “นมแม�” 

ไปพร�อม ๆ กันแล�ว สังคมควรร�วมกันสนับสนุนการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ท่ีเป1นรูปธรรม ไม�ใช�เพียงการ
พูดถึง หรือแสดงความเข�าใจ และเห็นอกเห็นใจเท�านั้น แต�ต�องดําเนินการในทางปฏิบัติได�จริง อีกท้ัง
ร�วมกันปรับทัศนคติของคนในสังคมให�เป1นไปในแนวทางเดียวกัน โดยต�องไม�เชิดชูเฉพาะแม�ท่ีเลี้ยงลูก
ด�วยนมแม� แต�ต�องเปcดเผยข�อมูลให�เห็นถึงข�อจํากัดของแม�อีกกลุ�มหนึ่งท่ีต�องเผชิญกับเง่ือนไขความ
จําเป1นหลายอย�างท่ีทําให�ไม�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได� เพ่ือไม�ให�เกิดการกดดัน และตีตราแม�อีก
กลุ�มหนึ่ง และเพ่ือให�แม�ได�มีอิสระในการตัดสินใจในทางเลือกสําหรับการเลี้ยงลูกของตนเองได�อย�าง
เต็มท่ี โดยสังคมมีหน�าท่ีในการสนับสนุนทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีจําเป1นสําหรับแม�ท่ีต�องให�นมลูกอย�างเท�า
เทียมและครอบคลุมความต�องการจําเป1นของแม�แต�ละกลุ�มซ่ึงมีทรัพยากรส�วนบุคคลในการต�อรอง
และปรับตัวภายใต�เง่ือนไขต�าง ๆ แตกต�างกัน ท้ังนี้ต�องข้ึนอยู�กับการตัดสินใจและความเต็มใจของแม�
เองท่ีจะเลือกหนทางไหนเป1นการเลี้ยงลูกในแบบของตน 


