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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อตอบคําถามที่วา จะทําอยางไรเพื่อชวย
สนับสนุนใหแมทํางานยุคใหมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดอยางนอย 6 เดือน
ทั้งนี้โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะวิธีการศึกษาแบบรายกรณี
ซึ่งเก็บขอมูลจากผูหญิงที่เปนแมทํางานซึ่งสามารถเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมมาได
อยางนอย 6 เดือน โดยอาศัยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม จํานวน 60 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกรวมกับการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม และใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อสรุปประเด็นสําคัญ จะเห็นไดวา กระบวนการตอรองและการปรับตัว
ของคนเป น แม เ กิ ด ขึ้ น พร อ มๆ กั น ทั้ ง ใน “พื้ น ที่ ส ว นตั ว ” และใน “พื้ น ที่
สาธารณะ” โดยการใหผูชวยเลี้ยงดูมีสวนรวมตั้งแตการเตรียมความพรอม การลด
ความยุงยากและอํานวยความสะดวกแกคนเลี้ยงใหมากที่สุด การประนีประนอม
และผสมผสานระหว างข อมู ลหรื อความเชื่ อ เกา-ใหม การปรับเปลี่ ยนรู ปแบบ
การใหนมใหเหมาะสมกับบริบทของตน การเปดใจรับสิ่งใหม การสรางเครือขาย
ประสบการณรวมกับผูอื่น การพยายามปรับเปลี่ยน ลักษณะ รูปแบบ และเวลาใน
การทํ างาน และพยายามลดแรงกดดั นจากภายนอก อย างไรก็ ตามสั งคมควร
“ให คุ ณค า” กั บการเลี้ ยงลู กด วยนมแม ของผู หญิ ง และมี หน าที่ “สนั บสนุ น”
ทรัพยากรพื้นฐานที่จําเปนซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมของผูหญิง
ทุกคนในสังคมอยางเทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบัติ แตไมควร “ตีตรา” แมที่ไมไดให
นมลูก เพื่อใหทุกคนไดเขาถึงและรับผลประโยชนจากนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติดังกลาวอยางทั่วถึงกัน
คําสําคัญ: การใหนมแม, สังคมที่เอื้อตอแม, ความเปนแม
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Abstract
This research aims to answer the question, how to support
modern working mothers for breastfeeding at least six months?
This study uses qualitative research in the methods of case study,
which collects data from 60 working mothers who went through
the experience of breastfeeding for at least 6 months, by using
purposive sampling technique, both in Bangkok and Chiang Mai.
In-depth interview and non-participant observation were used in
data collecting process and content analysis was done to analyze
the key point from the empirical data. The result found that
process of negotiating and adjusting of working mothers happen
simultaneously, both in “private sphere” and “public sphere”.
These mothers tried to negotiate the condition by having
caretakers involve in preparation process, providing facilitations for
caretakers as much as possible, compromising and blending of oldnew beliefs, altering the suitable way of breastfeeding, be open
minded and creating networks for sharing experience, changing job
type, style of work, and working hours, and decreasing external
pressure. However, breastfeeding should be “valued” and the
society has responsibilities to equally “supports” necessary basic
resources without discrimination, but should not “label” women who
cannot breastfeed. Therefore, everyone can access to and benefits
from the policy and its practice thoroughly.
Keywords: lactation, mother-friendly society, motherhood

หนทางสูการสรางสังคมทีเ่ อื้อตอ “ความเปนแม”

39

บทนํา
จากคํ ากล า วที่ ว า “การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อาจไม ใช ท างเลื อกของ
คุณพอคุณแมทุกทาน แต…เปนทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเด็กทุกคน” ซึ่งปรากฏ
อยูบนหนาเว็บไซต www.breastfeedingthai.com เปนการสะทอนใหเห็นวา
การเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมในปจจุบันไดกลายเปน “ทางเลือก” หนึ่งสําหรับการ
เลี้ยงลูกของพอแมในยุคนี้ แทนที่จะเปนสิ่งที่ตองทํ า ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากั ด
หลายประการโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญิงในปจจุบัน ซึ่งตอง
หันมารับภาระในเชิงเศรษฐกิจและมีสวนรวมในการหารายไดใหกับครอบครัวไป
พรอมๆ กับการทําหนาที่ภรรยา และแมของลูกในคราวเดียวกัน อีกทั้งสวนหนึ่ง
ยังมาจากการรับรูของตัวแมเองที่รูสึกขาดความเชื่อมั่น รูสึกกังวลในการใหลูกดูด
นมในที่ ส าธารณะ รู สึ ก สู ญ เสี ย อิ ส ระ และกั ง วลเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและการ
รั บ ประทานอาหาร รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลจากครอบครั ว และคนใกล ชิ ด อี ก ด ว ย
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เขต 4, 2556) นอกจากนั้น พอแมยุคใหมในปจ จุบัน
ยัง มีท างเลือ กในการซื้อ หาผลิต ภัณ ฑน มที่ว างขายตามทอ งตลาดไดอ ยา ง
หลากหลาย ซึ ่ง ตา งมีก ารโฆษณาสรรพคุณ จากสารอาหารประเภทตา งๆ
ที่เปนสวนผสมของนมซึ่งเนนสงเสริมพัฒนาการเด็กจนทําใหแ มยุคใหม สวน
หนึ่งเลือกเลี้ ยงลูกดวยนมแมไปพรอมๆ กับนมผสม จึงทําใหการผลิตน้ํานมแม
คอยๆ ลดลง จนกระทั่งตองใหลูกดื่มเฉพาะนมผสมในที่สุด (เยาวรัตน รัตนนันต,
2554) ป จจั ยต างๆ เหล านี้ นี่ เองที่ มี ส วนทํ าให แม ยุ คใหม ซึ่งต องทํ างานและ
มีขอจํากัดในการเลี้ยงลูกดวยนมแมไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดอยางตอเนื่อง
ไดถึง 6 เดือ น ตามมาตรฐานที่อ งคก ารอนามัย โลกไดกํา หนดไว หรือ
จําเปนตองเลี้ยงลูกดวยน้ํานมตนเองรวมกับนมผสมเพื่อใหแมสามารถดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ไดอยางเต็มที่ ซึ่งจากขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการ
เลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมในประเทศไทย พบวา ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกดวย
นมแมลดลงและต่ําที่สุดในเอเชีย (คเณศพร เตชะเสาวภาคย, 2554)
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สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่สรางความรูสึกลําบากใจและกดดันใหกับ
ผูหญิงที่เปนแมในปจจุบันนอกเหนือจากความจําเปนในการรักษาอัตลักษณของ
ตนเองทั้ง 2 ดาน ทั้งอัตลักษณดานการทํางาน และอัตลักษณของความเปนแม
ซึ่งกรณีหลังเปนอัตลักษณที่ไรขอบเขตเนื่องจากเปนสถานภาพที่ตองแบกรับไป
โดยตลอด (Turner & Norwood, 2013; Chuang et al., 2010) นั่นคือ การตอง
ตกอยูภายใตวาทกรรมหลักที่มีอํานาจตอผูหญิงที่เปนแม ทั้งวาทกรรมความเปน
แมตามธรรมชาติ และวาทกรรมทางการแพทยเกี่ยวกับการใหนมลูก ซึ่งวาทกรรม
เหล า นี้ ถู ก รองรั บ โดยอํ า นาจของการแพทย เพศวิ ถี ข องผู ห ญิ ง ความเป น
วิ ทยาศาสตร และสื่ อโฆษณา และกลั บมาเป นการตี ตราผู ห ญิ ง ที่ เป น แม ที่ ไ ม
สามารถดําเนิ นชีวิตไปตามความคาดหวังของสังคมอันเกิ ดจากอํ านาจของวาท
กรรมเหลานี้ได (Nadesan & Sotirin, 1998) เนื่องจากไมวาจะเปนทางเลือกใดก็
หลีกเลี่ยงไดยากที่จะตองเผชิญหนากับความรูสึกผิด เชน แมที่ตองเลี้ยงลูกดวย
นมตัวเองไปพรอมๆ กับนมผสมอยางอื่น ถึงแมจะรูสึกสะดวกสบายขึ้น แตก็รูสึก
กังวลวาจะมีผลตอสุขภาพของลูกในระยะยาว และรูสึกผิดที่ไมสามารถทําหนาที่
แมที่ดีไดอยางเต็มที่ ทําใหตองจัดการกับความกดดันระหวางความเปนจริงกับสิง่
ที่คาดหวังอยูตลอดเวลา (Lee, 2007) เนื่องจากการเลี้ยงลูกดวยนมแมไดถูกเอา
ไปผูกติดไวกับคุณลักษณะของการเปนแมที่ดีอีกดวย
อยางไรก็ตาม สวนใหญปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ไดถูกอธิบายดวยมุมมองและวิธีการจัดการที่แตกตางกัน สําหรับบุคลากรทาง
การแพทย หรือการใหบริการในคลินิกนมแมมักเปนการหาสาเหตุของปญหา
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอันเนื่องมาจากสภาพรางกาย และปญหาสุขภาพของแม
รวมทั้งเปนปญหาที่เกิดจากวิธีการในการใหนม เชน ปญหาน้ํานมมีเลือดปน
ปญหาน้ํานมไมพอ ปญหาจากหัวนมของแม ภาวะคัดเตานม และเตานมอักเสบ
เปนตน (เกรียงศักดิ์ จีระแพทย, 2552; Hannula, et al., 2014) ซึ่งวิธีการ
จัดการก็คือ การจัดการแกไขที่สุขภาพรางกายของแม และการใหความรูแกแม
ในการฝกทาอุมใหนมลูก วิธีบีบเก็บน้ํานมแม และวิธีเก็บรักษานมแมที่บีบเก็บได
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เปนตน (ชัยวัฒน อภิวันทนา และคณะ, 2554) นอกจากนั้น จากการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา มีปจจัยที่
เอื้ อ ต อการเลี้ ย งลู กด ว ยนมแม อยู หลายประการ เช น การได รั บ ข อมู ล และ
คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม จ ากบุ ค ลการทางการแพทย ใ น
สถานพยาบาล การกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใกลชิด และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมจากสื่อตางๆ (สุกัญญา แสงตุน, 2543; จิราพร หอมชะเอม,
2552 และนันทวรรณ ฉวีวรรณ, 2552)
การสนับสนุนทางสังคม (social support) จากบุคคลใกลชิดหรือบุคคล
ที่ผูเปนแมใหความไววางใจเป นปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับการตัดสินใจและ
ความต อเนื่ องในการให นมบุ ตร ไม ว าจะจากสามี แม แม สามี และเพื่ อ นฝู ง
โดยเฉพาะจากสามีผานการดูแลและสนับสนุนตั้งแตกอนคลอด ระหวางคลอด
ไปจนถึงหลังคลอด ซึ่งไมเพียงแรงสนับสนุนเทานั้น แตรวมถึงทัศนคติของบุคคล
เหลานี้ที่มีตอการใหนมแมดวยเนื่องจากจะมีอิทธิพลตอแมผูใหนมลูก (Baghurst
et al, 2007; Zhu et al., 2014; Sasaki et al., 2010; Muko, et al., 2004)
ซึ่งการสนับสนุนสําคัญที่ผูหญิงตองการที่สุดเปนไปไดทั้งการสนับสนุนทางดาน
อารมณ ดานความเชื่อมั่น การสนับสนุนทางวัตถุ การไดรับขอมูลที่เปนประโยชน
และการสนับสนุนในดานเครือขาย โดยเฉพาะเครือขายออนไลนในปจจุบันที่ทํา
ใหแมเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการใหนมแมไดมากขึ้น เพื่อทําใหรูสึกวาการใหนมลูก
ไมใชเรื่องยาก แตเปนสิ่งที่ผูเปนแมสามารถกาวขามผานอุปสรรคตางๆ ไปได
และเปนไปตามบรรทัดฐานที่ผูเปนแมสามารถปฏิบัติไดโดยมีสังคมรอบขางรวม
สนับสนุน (Moran, Edwards, et al., 2007; Barona-Vilara, et al., 2009;
Brown, et al., 2011; Hannula, et al., 2014)
นอกจากปจจัยดังกลาวแลว การสงเสริมพลังอํานาจแกหญิงหลังคลอด
ก็เปนอีกหนทางหนึ่งในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม เนื่องจากปจจัยที่สําคัญ
ยิ่งสวนหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมก็คือตัวแมเอง นอกจาก

42

ภัทรพรรณ ทําดี

แมตองมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการใหนมลูกแลวยังตองมี
เจตคติ ที่ ดี และความตั้ งใจที่ ดี ที่ จะเลี้ ยงลู กด วยนมแม ด วย (ฐิ ติ กร โตโพธิ์ ไทย
และคณะ, 2556) ทั้งนี้ควรเริ่มตนจากการใหแมมีการรับรูในสมรรถนะของตนเอง
และเห็นถึงผลลัพธทางบวกที่จะเกิดขึ้นทั้งตอเด็ก ตนเอง ครอบครัวเพื่อจะทําให
แมมีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติการใหนมแมแกลูกของตน นอกจากนี้ ควร
สงเสริมใหหญิงเหลานั้นมีการตัดสินใจเลือกที่จะปฏิบัติในการแกไขปญหาที่จะ
เกิดขึ้นจากการเลี้ยงลูกดวยนมแมดวยตนเอง โดยพยาบาลหรือบุคลากรทาง
สาธารณสุขทําหนาที่เปนเพียงผูใหคําปรึกษาเทานั้น (วิภารัตน สุวรรณไวพัฒนะ,
2554) เนื่องจากความเชื่อในความสามารถในตนเอง (self-efficacy) เปนปจจัย
สําคัญที่จะทําใหผูเปนแมมีความเชื่อมั่นวาตนเองจะสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแม
ได อย า งที่ ตั้ งใจ ถึ ง แม จ ะพบกั บ อุ ป สรรค หรื อได รับ อิ ท ธิ พ ลจากคนรอบข า ง
ประกอบกับแรงดึงดูดจากความรูสึกอิสระและสะดวกสบายมากกวาซึ่งอาจทํา
ใหรูสึกลังเลที่จะเลือกใหลูกกินนมผสมแทนการใหนมแม โดยเฉพาะแมที่อาศัย
อยูรวมกับบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวซึ่งมีอิทธิพลตอการรวมตัดสินใจในเรื่องนี้
หากแมมีความเชื่อในความสามารถในตนรวมกับการมีทัศนคติที่ดีตอการใหนม
แมดวยแลวจะชวยสงเสริมใหแมซึ่งตองเจอกับเงื่อนไขที่หลากหลายในการใหนม
ลูกสามารถกาวผานอุปสรรคเหลานั้นไปได (Kools, et al., 2006; LeahyWarren, et al., 2014; Baghurst et al., 2007) นอกจากนั้น ความมุงมั่นตั้งใจ
ที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมตั้งแตเริ่มตั้งครรภประกอบกับการมีประสบการณโดยการ
เห็นและเรียนรูการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากบุคคลอื่นมากอนยังเปนสวนประกอบ
สําคัญอีกประการหนึ่งของภารกิจในครั้งนี้ดวยเพราะจะยิ่งทําใหผูหญิงรูสึกวา การ
ใหนมแมเปนเรื่องงาย เปนเรื่องนารื่นรมย สะดวก และสังคมยอมรับ (Zhu et al.,
2014; Kjelland et al., 2014)
ถึงแมการเลี้ยงลูกดวยนมแมสําหรับผูหญิงที่ตองทํางานในปจจุบันดูจะ
เปนเรื่องยากลําบากมากขึ้น แตยังคงมีแมจํานวนไมนอยที่มีความพยายามในการ
เลี้ ยงลู กด วยน้ํ านมแม อย า งเต็ ม ความสามารถ ซึ่ ง แม เ หล า นี้ ต องอาศั ย ความ
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พยายามในการปรับตัว และจัดการกับสถานการณตางๆ เพื่อใหตนเองสามารถ
เลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมไดอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการปมน้ํานมเก็บไวเพื่อใหลูกได
กินอยางตอเนื่อง การแสวงหาขอมูลและอุปกรณตางๆ ที่เห็นวาเปนประโยชน
ตอการรักษาน้ํานมตนเองไว ถึงแมปจจุบันการเขาถึงขอมูลและบริการเกี่ยวกับ
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมจะมีอยูอยางแพรหลายในหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะสื่อออนไลนตางๆ สําหรับคุณแมมือใหมหรือผูสนใจ แตผลสืบเนื่อง
จากปญหาและอุปสรรคตลอดจนโครงสรางของสังคมสมั ยใหมในปจจุบันที่ไม
เพียงแตนําไปสูการเปลี่ยนแปลงภาระหนาที่ของผูเปนแม แตยังสงผลถึงรูปแบบ
ของครบครัว การอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนจากระบบเครือญาติที่ลดนอยลง
และความเป น ปจ เจกบุค คลที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ในสัง คมป จจุ บั น ตลอดจนการถู ก
ควบคุมภายใตระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ซึ่งไมเอื้อประโยชนตอการสงเสริมให
แมไดเลี้ยงลูกดวยน้ํานมตนเองไดอยางเต็มที่ ทําใหแมซึ่งตองการเลี้ยงลูกดวย
นมแมใ หไดอยา งที่ตั้ง ใจตองเผชิญกับการตอสูตอรองกับระบบเหลานี้มากขึ้น
โดยอาศัยทรัพยากรตางๆ ที่ตนเองมีอยูเพื่อจัดการกับอุปสรรคที่ขัดขวางการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมดวยตนเอง
การศึกษาครั้งนี้ จึงมีเปาหมายที่จะตอบคําถามใหไดวา จะทําอยางไร
เพื่อใหแมที่ตองทํางานสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนทั้ง
ความพยายามจากตัว แมเ อง และการสนับ สนุน จากสัง คม โดยศึกษาผา น
ประสบการณของแมทํางานที่เคยผานชวงเวลาของการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
นอย 6 เดือนไปพรอมกับที่ตองทํางาน ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูหญิงยุคใหมที่เตรียมพรอมสําหรับการเปนแมและ
ตองแบกรับภาระทางเศรษฐกิจไปพรอมๆ กัน เชนเดียวกับแมทํางานซึ่งกําลัง
ประสบปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยูในขณะนี้ไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตนนอกเหนือจากคํา แนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจมี ลักษณะเป นแบบแผน
เดียวกัน ในขณะที่แมซึ่งตองทํางานเหลานีต้ องใชชีวิตอยูภายใตโครงสรางสังคม
ที่มีเงื่อนไขแตกตา งกัน นอกจากนั้น ยัง ใชเปน แนวทางสํา หรับ หนว ยงานที่
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เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายที่จะชวยสงเสริมใหแมวัยทํางานสามารถเลี้ยง
ลูกดวยนมแมไดอยางเต็มที่อยางนอย 6 เดือนอีกดวย
ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดทฤษฎี
มุมมองที่มีตอตัวตนของแมทํางานยุคใหมในปจจุบัน
การศึกษาปรากฏการณในครั้งนี้เปนการพยายามอธิบายตัวตนของผูหญิง
ซึ่งเปนแมภายใตวิธีคิด Structuration Theory ของ Anthony Giddens ซึ่งเห็น
ว าทั้ งบุ คคลและสั งคมไม สามารถอธิ บายโดยแยกออกจากกั นได เนื ่อ งจากมี
ลักษณะเปน “duality” ในลักษณะ dialectic process ไมไดเปนอิสระจาก
กันและกัน และไมสามารถอยูไดโดยปราศจากอีกสิ่งหนึ่ง โดยไมเชื่อวาชีวิตทาง
สังคมของบุคคลจะถูกกําหนดโดยอิทธิพลของโครงสรางสังคมเพียงดานเดียว
เพราะโครงสรางสังคมเหลานี้สามารถถูกเปลี่ยนแปลงไดถาคนในสังคมเริ่มที่จะ
ละเลยหรือปฏิเสธ และสามารถถูกแทนที่ดวยสิ่งใหมที่คนในสังคมรวมกันสรางขึ้น
สังคมจึ งถู กสร างและผลิตซ้ํ าโดยตั วบุ คคลอยู ตลอดเวลา โครงสร างสังคมจึ งมี
ลักษณะทั้งควบคุมกําหนดชี้นําการกระทําของบุคคล (constraining) และ
ขณะเดียวกันก็เปนผลผลิต (enabling) ของการกระทําของบุคคลดวย (Ritzer
& Goodman, 2003; Ritzer, 2007; Giddens, 1984) นอกจากนั้น โครงสราง
สังคมในมุมมองของ Giddens ยังประกอบไปดวย “rules” และ “resources”
ซึ่งเปนสิ่งที่ผูกระทําใชในกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางกันภายใตบริบทของ
ชวงเวลาและพื้ นที่ หนึ่ง ๆ โดยมี rules เปน เหมื อนสิ่งชี้ นํา การกระทํา และ
ปฏิ สั ม พั น ธ กั น ของคนในสั ง คม ซึ่ ง บุ ค คลจะมี ค วามเข า ใจและใช ร ว มกั น ใน
สถานการณตางๆ เนื่องจากเปนสิ่งที่ใชกันเปนประจําซ้ําไปซ้ํามาและกลายเปน
เครื่องชี้นําทิศทางหรือการดําเนินไปของปฏิสัมพันธในสังคม ทําใหสมาชิกรูวา
อะไรคือสิ่ ง ที่ค วรทํา ไม ควรทํ า ซึ่ ง บุค คลสามารถร ว มกั น เปลี่ ย นแปลง rules
เหลานี้ได ในขณะที่ resources เปนสิ่งที่ชวยเสริมใหบุคคลสามารถบรรลุในสิ่ง
ที่ตองการได เพราะการที่บุคคลจะสามารถดําเนินการใดๆ ในชีวิตประจําวันได
จําเปนตองอาศัย resources ที่มีอยูในตัวซึ่งอาจจะมีรูปแบบเปนวัตถุสิ่งของ
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หรือความสามารถอื่นๆ ที่จะทําใหสามารถดําเนินการกระทําหรือปฏิสัมพันธ
ตามที่ตนเองตองการได ซึ่งการใช resources ตางๆ ที่มีอยูจะทําใหเกิด power
เพื่อนําไปสูเปาหมายที่บุคคลตองการ (Turner, 1986)
แมยุคใหมในการศึกษาครั้งนี้จึงถูกมองวาเปน agent ที่มี agency คือ
สามารถตรวจสอบหรื อ ตระหนั ก ถึ ง การกระทํ า ของตนเองและผู อื่ น ได
ซึ่ง Giddens คอนขางใหความสําคัญกับสวนที่เปน reflexivity หรือการตอบสนอง
ต อสถานการณ ของบุ คคลอย างมาก โดยเห็ นว า บุ คคลสามารถที่ จะประเมิ น
ตรวจสอบ และใหเหตุผลกับการกระทําของตัวเองได บุคคลจึงเปนไดทั้งผูที่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และเปนผูสรางกฎระเบียบในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้น บุคคลยัง
เป นผู ผลั กดั นให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมไม ใ ช ส ถาบั น สั ง คมเป น ตั ว
ขับเคลื่ อน ถึ งแมบุ คคลจะไมได มีอิสระที่จะเลือกการกระทําทุกอยางในชีวิ ต
ตนเองไดทั้งหมด แตบุคคลก็เปนผูกระทําที่สามารถผลิตซ้ําโครงสรางสังคมและ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได (Jones, 2003) เชนเดียวกับสิ่งที่แมยุคนี้
กําลังทําอยูเพื่อแสดงใหเห็นวา ถึงแมโครงสรางดานครอบครัวและเศรษฐกิจจะ
บีบรัดใหจําตองละทิ้งบทบาทความเปนแมบางสวนลงไปก็ตาม แตผูหญิงเหลานี้
ก็มีความพยายามที่จะพลิกสถานการณเหลานั้นใหเปนโอกาสในการหาทางเลือก
ใหม ๆ ให กั บตนเองภายใต ทรั พยากรเท าที่ ตนเองมี อยู เพื่ อจั ดการกั บเงื่ อนไข
ตรงหนา reflexivity หรือกระบวนการตอบสนองดังกลาว จึงเปนคุณลักษณะที่
สําคัญมากสําหรับ self ในยุคสมัยใหม โดย self reflexivity เปนกระบวนการที่มี
ลักษณะตอเนื่อง เชนเดียวกับ lifestyle ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ทําจนเปนประจําใน
ชีวิตประจําวัน และสะทอนถึงการเลือกทามกลางทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นใน
ปจจุบัน (Giddens, 1991)
จาก Structuration theory ของ Anthony Giddens ไดสะทอนให
เห็นแลววา โครงสรางของสังคมสมัยใหมมีอิทธิพ ลอยางยิ่งทั้งในแงของปจจัย
ที่เอื้อตอความสามารถในการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมและในแงของอุปสรรคที่ทํา
ให ก ารเลี้ ย งลู ก ด ว ยน้ํ า นมแม ใ นยุ ค นี้ เ ป น เรื่ อ งที่ ทํ า ได ย ากมากขึ้ น แต ใ น
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ขณะเดียวกัน แมเหลานี้ก็ไมไดอยูในฐานะที่ตองจํานนตอโครงสรางดังกลาว
เสมอไป แตพยายามตอสูดิ้นรน และแสวงหาวิธีการตางๆ เพื่อใหตนเองสามารถ
เลี้ ย งลู ก ด ว ยน้ํ า นมแม ไ ด ภ ายใต ส ถานการณ ดั ง กล า ว ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการ self-reflexivity ของแมทํางาน ในการตอบสนองตอโครงสราง
สังคมสมัยใหมซึ่งมีลักษณะแตกตางไปจากสังคมสมัยใหมในยุคกอนหนา อยางไร
ก็ตาม การที่แมซึ่งตองทํางานจะมีกระบวนการตอรองหรือตอบสนองตอบริบทของ
ภาวะสมัยใหมไดมากนอยเพียงใด และในลักษณะใด สวนหนึ่งขึ้นอยูกับทรัพยากร
ที่ เ อื้ อ ต อ การเลี้ ย งลู ก ด ว ยน้ํ า นมแม ซึ่ ง ตนเองมี อ ยู เ ป น สํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ไปได
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สถานภาพใน
แงของการทํางาน ตลอดจนเครือขายทางสังคมและการปฏิสัมพันธกับผูคนรอบ
ขาง รวมทั้งการเขาถึงขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ ก็เปนปจจัยเอื้อที่สําคัญตอ
การตอบสนองหรือตอรองกับบริบทของภาวะสมัยใหมดังกลาวได ซึ่งสะทอนถึง
พลั งอํ านาจของแม ทํ างานในฐานะบุ คคลที่ ไม ได ยอมตามหรื อถู กควบคุ มโดย
โครงสรางสังคมแบบเบ็ดเสร็จอีกตอไป ซึ่งรูปแบบและวิธีการที่แมแตละคนใชเปน
ทางเลือกอาจไมใชหนทางที่ดีที่สุดสําหรับทุกคน แตเปนวิธีการที่ผานการประเมิน
อยางไตรตรองและพรอมจะยอมรับผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมาแลวภายใตบริบทที่
แวดลอมของแมแตละคน
วิธีการวิจัย
ผลการศึกษาในสวนนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “เสนทางสายน้ํานม
แม: การตอสูของแมทํางานยุคใหมเพื่อแลกกับการไดเลี้ยงลูกดวยน้ํานมตน”
ซึ่งไดรับการสนับสนุ นให ดําเนินการโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยเลือกแมทํางานซึ่งมีประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแมมาไดไมต่ํากวา 6
เดื อน ซึ่ งจะเป นการเลี้ ยงด วยนมแมล วนๆ โดยไม มีการให อาหารอื่นๆ เลย
ที่เรียกวา exclusive breastfeeding ก็ได หรือเปนการเลี้ยงรวมกับอาหารอื่นๆ
ก็ได ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหมเปนกรณีศึกษา เนื่องจากทั้งสองจังหวัด
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เปนเมื องใหญซึ่ งมี อัตราการเลี้ ยงลูกดวยนมแมค อนข างต่ําเมื่ อเทียบกั บเกณฑ
มาตรฐาน โดยข อมู ลจากการสํ ารวจสถานการณ เด็ กและสตรี ในประเทศไทย
พ.ศ.2555 ระบุวา มีเพียงรอยละ 8.2 ของเด็กอายุนอยกวา 6 เดือน (0-5 เดือน)
ในกรุ ง เทพฯ ที่ กิ น นมแม เพี ย งอย า งเดี ย ว (สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ , 2556)
สวนขอมูลจากแบบประเมินมาตรฐานอนามัยแมและเด็กป 2558 ก็พบวา อัตรา
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในชวง 6 เดือนของแมในจังหวัดเชียงใหมยังคง
อยูที่รอยละ 30.3 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2558) ในขณะที่
องคการอนามัยโลก ไดกําหนดเปาหมายใหอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปน
รอยละ 75 ในโรงพยาบาล และรอยละ 50 ในชวง 6 เดือนแรกของทารก (Ryan,
et al., 2006) ทั้งนี้ โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ที่แม
ซึ่งผานประสบการณดังกลาวมาแลวไมเกิน 5 ป เนื่องจากเปนชวงเวลาที่กระแส
นมแมกําลังไดรับความนิยมอยางสูงทั้งจากนโยบายของรัฐและจากโครงการ
สายใยรักแห งครอบครัว และเพื่อใหแมก ลุมนี้ยั งสามารถจดจําเรื่องราวและ
ประสบการณตางๆ ไดอยางเต็มที่ โดยตองเปนแมที่ทํางานไปดวยและเลี้ยงลูก
ดวยนมแมไปดวยในชวงระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเปนงานที่สรางรายไดทุกประเภท
ไมวาจะเปนงานประจําในองคกรหรือหนวยงานตางๆ และงานซึ่งเปนอาชีพ
อิส ระสว นตั ว และงานนอกระบบอื่ นๆ โดยใช วิธี ให แม กลุ มนี้ แนะนํ าแมซึ่ ง มี
คุณสมบัติดังกลาวตอๆ กันไป แบบ snowball technique เนื่องจากมีการบอก
เลาและแลกเปลี่ยนประสบการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมในกลุมแมดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง จนกระทั่งไดกลุมตัวอยางที่เขาขายรวม 60 คนซึ่งเปนแมทํางานใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม พื้นที่ละ 30 คน โดยเปนแมที่ทํางานในลักษณะ
กิจการสวนตัวหรืออาชีพอิสระ จํานวน 15 คน อีก 45 คน เปนแมที่ทํางานใน
องคกรซึ่งประกอบไปดวย งานประเภทที่เกี่ยวของกับการแพทย/สาธารณสุข
งานสื่ อสารมวลชน/ประชาสั ม พั น ธ งานในสถาบั น การศึ กษา งานการเงิ น /
ธนาคาร/งานบัญชี งานในสวนการปกครอง/ขาราชการทหาร พนักงานขาย/
รับจาง และพนักงานบริษัทเอกชน เกือบทั้งหมดสําเร็จการศึกษาขั้นต่ําในระดับ
ปริญญาตรี
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การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีแลกเปลี่ยนประสบการณกับแมทํางานโดยผาน
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) อยางไมเปนทางการ
เพื่ อให ไ ด ข อมู ล เกี่ ย วกั บ ประสบการณ ใ นการเลี้ ย งลู กด ว ยนมแม อย า งลึ กซึ้ ง
อีกทั้งการแสดงออกถึงอารมณความรูสึกในขณะนั้นไดเปนอยางดี และเพื่อใหแม
เหลานี้รูสึกผอนคลายและเปนกันเองในระหวางการสัมภาษณ ประกอบกับการ
สังเกตจากสีหนา แววตา และปฏิกิริยาในขณะแลกเปลี่ยนประสบการณ ผาน
การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation) ไดชวยทํา
ใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่แมกลุมนี้ไดเผชิญอยูในขณะนั้นมากยิ่งขึ้น โดยผูให
ขอมูลทุกคนไดรับสิทธิที่จะตัดสินใจยุติการใหขอมูลไดตลอดเวลาหากรูสึกไม
สบายใจหรืออึดอัดใจที่จะตอบคําถามในประเด็นตางๆ ซึ่งประกอบดวยแนว
คําถามทั้งหมด 3 สวนใหญๆ ดวยกัน ไดแก 1) ขอมูลพื้นฐานสวนตัวและการ
เลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม 2) ขอมูลเกี่ยวกับขอจํากัดและเงื่อนไขตางๆ ที่สงผลตอ
การเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม และ 3) ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับขอจํากัดและ
เงื่อนไขตางๆ โดยขอมูลสวนใหญที่ใชในการวิเคราะหสําหรับบทความฉบับนี้
เปนขอมูลที่ไดจากแนวคําถามในสวนสุดทายเปนหลัก โดยอาศัยการวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis) เพื่อใหสามารถสรุปถึงเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสู
การสนับสนุนเพื่อใหแมที่ตองทํางานสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดอยางราบรื่น
ซึ่งครอบคลุมทั้งเงื่อนไขและวิธีการที่มาจากความพยายามของตัวแมเอง โดยมี
มุมมองตอแมในฐานะผูกระทําที่สามารถคิด ตีความ และเลือกตอบสนองได
ภายใตวิธีคิดเรื่อง agency และกระบวนการ self-reflexivity ของ Giddens
และการวิ เคราะห เ พื่ อค น หาเงื่ อนไขที่ สั ง คมสามารถสนั บ สนุ น แม กลุ ม นี้ ใ ห
สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมในแนวทางที่ตนเองมีอิสระในทางเลือกตางๆ อยางที่
ใจหวังไดอยางเต็มที่
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในเบื้องตนพบวา เงื่อนไขสําคัญที่แมทํางาน จํานวน 60 คน
ทั้งในกรุงเทพฯ (30 คน) และจังหวัดเชียงใหม (30 คน) อายุระหวาง 20-45 ป
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ตองเผชิญในระหวางที่ตนเองตองเลี้ยงลูกดวยนมแมนั้น เริ่มตนตั้งแตการตอสู
กับธรรมชาติของรางกายตนเองและลูก การประนีประนอมกับความเชื่อในการ
เลี้ยงดูเด็กของคนในครอบครัวที่แตกตางกัน การลงทุนกับอุปกรณหรือเครื่องมือ
ในการใหนม บริบทของการทํางานที่ไมเอื้ออํานวย ความเหนื่อยลาของรางกาย
ความสับสนกับขอมูลที่หลากหลาย ความกดดันกับปริมาณน้ํานม ความเสี่ยงใน
การใช ย าหรื อ สมุ น ไพรในการกระตุ น น้ํ า นม ความเสี่ ย งของการให น มในที่
สาธารณะ และบริบทอื่นๆ ที่สรางเงื่อนไขตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม (ภัทรพรรณ
ทําดี, 2559) ทั้งนี้ แมเหลานี้ไดพยายามตอรองและปรับตัว แตในขณะเดียวกันก็
คาดหวังการสนับสนุนจากสังคม โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็น ดังนี้
1. การตอรองและปรับตัวของแมทํางาน
กระบวนการตอรองและการปรับตัวของคนเปนแมเกิดขึ้นพรอมๆ กัน
ทั้งในบริบทหรือพื้นที่สวนตัว (private sphere) ของผูหญิง ซึ่งไดแก ครอบครัว
และในพื้นที่สาธารณะ (public sphere) ซึ่งก็คือสังคมภายนอกบาน โดยเฉพาะที่
ทํางานของแม ซึ่งแมจะมีวิธีการตอรองและปรับตัวในพื้นที่ตางๆ ตลอดจนมีความ
คาดหวังตอการสนับสนุนจากสังคมรอบขางเพื่อใหตนเองสามารถไปถึงจุดหมาย
ของการเลี้ยงลูกดวยนมแมได ดังนี้
1) การใหผูชวยเลี้ยงดูมีสวนรวมตั้งแตการเตรียมความพรอม
ขอจํากัดอยางหนึ่งในการเลี้ยงลูกดวยนมแม คือ ทัศนคติที่แตกตาง
กั น ในการเลี้ ย งดู เ ด็ ก เนื่ อ งจากผู ช ว ยเลี้ ย งดู ที่ บ า นซึ่ ง มั ก เป น ปู ย า ตายายมี
ประสบการณในการเลี้ยงดูเด็กมาในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอยูในชวงเวลาและบริบทที่
มีความแตกตางกัน ในขณะที่พอแมยุคใหมในปจจุบันเกือบทั้งหมดเรียนรูขอมูล
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กผานสื่อสมัยใหม เชน อินเตอรเน็ต หนังสือ และเอกสาร
วิชาการ ซึ่งมักจะยืนยันและรองรับโดยผูเชี่ยวชาญทางการแพทย แมหลายราย
จึงมีความพยายามจะประนีประนอมหรือลดความขัดแยงดังกลาว โดยการให
ผูชวยเลี้ยงดูไดเขามามีสวนรวมหรือเรียนรูไปพรอมๆ กันตั้งแตในชวงการเตรียม
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ความพรอม เชน การพาไปพบแพทยดวยกันในชวงที่มีการฝากครรภ การเขา
รวมการอบรมเกี่ยวกับการดูแลครรภและการเลี้ยงดูเด็ก หรือแบงปนเอกสาร
ตลอดจนสื่อที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกดวยนมแม หรือ
แมแตการพูดคุย บอกเลาถึงการดูแลตนเอง การปฏิบัติตนในขณะตั้งครรภใหกับ
ผูที่จะชวยดูแลเด็กตอไป เพื่อชวยใหทั้งสองฝายไดมีโอกาสปรับทัศนคติในการ
เลี้ยงดูลูกไปพรอมๆ กัน
2) การลดความยุงยากและอํานวยความสะดวกแกคนเลี้ยง
ต อ งยอมรั บ ว า การเลี้ ย งเด็ ก ในป จ จุ บั น ซึ่ ง มี ขั้น ตอนหลายอย า ง
แตกตางจากในอดีตอาจเปนภาระหนักสําหรับผูสูงอายุซึ่งเปนคนชวยเลี้ยงดูเด็ก
อยูที่บานขณะแมไปทํางาน แมหลายรายจึงตองตัดใจใหลูกกินนมผสมในขณะที่
ตนเองตองไปทํางาน เพราะคนที่บานมองวานมผสมชงงายกวา จะชงเมื่อไหรก็
ได ในขณะที่การจัดการกับนมแมที่ปมเก็บไวแลวตองนํามาใหเด็กกินถูกมองวา
วุนวายหลายขั้นตอน ดังนั้นแมบางรายจึงตองยอมปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่ออํานวย
ความสะดวกตอคนเลี้ยงมากขึ้นเพื่อใหลูกยังคงไดกินนมแมเปนหลัก ถึงจะดูไม
ค อ ยเป น ไปตามมาตรฐานการเลี้ ย งลู ก แบบที่ นั ก วิ ช าการแนะนํ า นั ก ก็ ต าม
แตเพื่อใหลูกไดกินนมแมไดอยางที่ตนเองตั้งใจ เชน การยอมใหลูกกินนมแมที่
ปมเก็บไวแบบไมตองนํามาอุน และจัดเตรียมใสขวดแยกไวตามจํานวนมื้อเพื่อให
คนเลี้ยงไมรูสึกวาเปนความยุงยาก เปนตน
3) การประนีประนอมและผสมผสานระหวางความเชื่อ เกา-ใหม
ทางออกอยางหนึ่งที่แมหลายรายใชในการจัดการความแตกตางกัน
ในด า นทั ศ นคติ ก ารดู แ ลเด็ ก ของคนในครอบครั ว ก็ คื อ การพยายาม
ประนีประนอมใหไดมากที่สุด เพราะคงไมสามารถตัดสินไดอยางเด็ดขาดใน
ครอบครัววาความเชื่อหรือวิธีการเลี้ยงเด็กของใครที่ถูกตองหรือดีที่สุด เพราะ
ทุกอยางขึ้นอยูกับวาเปนความถูกตองบนฐานของใคร การพยายามโตเถียงเพื่อ
หาวาสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกตองจึงไมใชทางออกที่ดีของเรื่องนี้ ถึงแมวาจริง ๆ แลวคุณ
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แมสวนใหญยังคงยึดถือในสิ่งที่ตนเองเชื่อเปนหลัก แมหลายรายเลือกที่จะโอน
ออนผอนตามบางในบางเรื่องที่เห็นวาพอยอมกันไดและไมใชเรื่องที่สงผลเสียตอ
ลูกเพื่อรักษาความสัมพันธและบรรยากาศในครอบครัวไว เชน ยอมใหกลวยหรือ
อาหารเสริม ในชว งใกล 6 เดือนบางเพียงเล็กนอย โดยแตละฝายต างตอง
พยายามยอมรับและปรับเขาหากันในระดับที่ตางฝายตางยอมรับกันได ซึ่งไม
สามารถกําหนดตายตัวไดวา แค ไหนจึงเรียกวา เพีย งพอ ทั้ง นี้ขึ้นอยู กับความ
พึงพอใจในแตละครอบครัว ตลอดจนทักษะในการตอรองและประนีประนอม
และเสนแบงของแมแตละคนที่จะยอมรับได
4) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหนมใหเหมาะสมกับบริบทของตน
ความพยายามหาวิถีทางที่ทําใหตนเองสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแม
ไดในระดับที่ตนเองสบายใจ และคนรอบขางที่เกี่ยวของสามารถรวมกันดูแลเด็ก
ไดอยางลงตัว โดยไมรูสึกอึดอัดหรือยากลําบากจนเกินไป ซึ่งอาจไมไดเปนไป
ตามที่ผูเชี่ยวชาญหรือมาตรฐานของการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางที่เรียกวาควร
จะเปน เริ่ มตั้ง แต การพยายามลดคา ใช จายที่เกี่ยวของกับ การให นมแม การ
ปรับเปลี่ย นรูป แบบการใหนม เช น ยอมป มใส ขวดก อนช วงที่ แมต องกลับไป
ทํางานเพื่อใหเด็กคุนชินกับการดูดขวดเพื่อใหสะดวกกับคนเลี้ยง ถึงแมตามตํารา
จะบอกวาการใหลูกดูดนมจากเตาอบอุนกวา หรือยอมใหเด็กกินนมผสมเมื่ออยู
กับคนเลี้ยงในกรณีที่ไมสะดวกในการปมนม หรือคนที่บานยืนยันจะเลี้ยงดวยนม
ผสม แตดูดจากเตานมแมตลอดเวลาที่ไดอยูดวยกัน ทั้งๆ ที่ใจอยากจะเลี้ยงดวย
นมแมเพียงอยางเดียวมากกวา แตจําเปนตองลดมาตรฐานหรือความเครงครัดใน
การใหนมลูกลงบางเพื่อความสบายใจของทุกฝาย และไมคาดหวังกับชวงเวลาใน
การใหนมแมของตนเองมากจนเกินไป
5) การเปดใจรับสิ่งใหม สรางเครือขายประสบการณรวมกับผูอื่น
สิ่งหนึ่ง ที่แ มกลุ มนี้ เลื อกปฏิบั ติเพื่อสรา งความมั่น ใจและเพิ่ มพู น
ขอมูลในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนอกเหนือจากการแสวงหาขอมูลจากแหลงที่เปน
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ผูเชี่ยวชาญ นั่นคือการพยายามแสวงหากลุมเพื่อนที่พอจะแลกเปลี่ยนขอมูลใน
เรื่องดังกลาว ซึ่งปจจุบันไมจําเปนตองเริ่มตนจากเพื่อนที่รูจักกันอยูแลวเทานั้น
เพราะในโลกออนไลนเราสามารถเริ่มตนคุยกับคนที่ไมรูจักแตมีความสนใจใน
เรื่ อ งเดี ย วกั น ได ซึ่ ง แม ยุ ค ใหม ไ ด ใ ช ช อ งทางเหล า นี้ ใ นการเข า ถึ ง ข อ มู ล
ประสบการณการเลี้ยงลูก เนื่องจากแมกลุมนี้คอนขางจะมีขอจํากัดในแงการ
เรียนรูประสบการณจากคนในรุนกอนหนา จึงจําเปนตองแสวงหาประสบการณ
จากคนในรุ น เดี ย วกั น แทน เพื่ อ ประโยชน ทั้ ง กั บ ตนเองซึ่ ง เป น แม ที่ จ ะได
แลกเปลี่ ย นประสบการณ กั บ คนที่ เผชิ ญ สถานการณ แ บบเดี ย วกั น และเป น
ประโยชนตอลูกดวยที่จะมีเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันตอไป เพราะนอกจากกลุม
เหลานี้จะใชแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลในการเลี้ยงลูกแลว ยังเปนเหมือนแรง
สนับสนุนทางสังคมระหวางคนที่เขาใจความรูสึกซึ่งกันและกันหรือที่เรียกวาคน
หัวอกเดียวกันอีกดวย
6) ปรับเปลี่ยน ลักษณะ รูปแบบ และเวลาในการทํางาน
เมื่อแมจําเปนตองกลับไปทํางานโดยตัดสินใจแลววาจะเลี้ยงลูกดวย
นมแมไปดวย ซึ่งสวนใหญหากเปนการทํางานในองคกรทั่วไปมักจะลางานได 3
เดือน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว คนเปนแมจะตองเตรียมความพรอมในการกลับไป
ทํางานไปพรอมๆ กับการใหนมแมด วย สิ่งหนึ่งที่ จําเปนต องจั ดการให ไดคื อ
ทําอยางไรที่จะจัดการงานในหนาที่รับผิดชอบใหลงตัวกับรูปแบบการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมของตนเอง ซึ่งสวนใหญใชวิธีการปมนมเพื่อเก็บกลับบานมาใหลูกกิน
แตสวนใหญบริบทของการทํางานมักไมเอื้อกับการปมนม ไมวาจะเปน รูปแบบ
การทํางานหรือลักษณะของงาน ตลอดจนเวลาในการทํางาน ซึ่งแมหลายราย
จําเปนตองปรับเปลี่ยน ตอรอง เพื่อให สามารถปมนมได เช น ขอลดภาระงาน
บางอยางโดยเฉพาะการออกนอกสถานที่โดยขอทํางานในสวนอื่นเพิ่มเติมแทน
หรือหากจําเปนตองทํางานนอกพื้นที่ก็ตองเตรียมความพรอมดานอุปกรณและ
จัดการเวลาเพื่อใหตนเองหาโอกาสปมนมได โดยอาศัยขอความชวยเหลือในดาน
สถานที่ปมนม แชนมจากหนวยงานภายนอก และการปมนมในรถ เปนตน ซึ่งไมใช
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เรื่องงายที่จะตอรองเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานี้เพราะการทํางานมีสวนเกี่ยวของ
กับผูค นหลายฝ าย ทั้งองคกร ผูบั งคับ บัญชา เพื่ อนร วมงาน ซึ่ งจํา เปน ตองมี
ความเขาใจในบทบาทความเปนแม มีความเห็นอกเห็นใจ และเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน จึงจะทําใหแมสามารถรักษาทั้งบทบาทในหนาที่การงานและบทบาท
ของแมไดอยางสมดุล ในขณะที่แมซึ่งทํางานในลักษณะอาชีพอิสระมีแนวโนมที่จะ
ควบคุมบริบทดานการทํางานเพื่อใหเอื้อตอการใหนมของตนเองไดในระดับหนึ่ง
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากกฎเกณฑขององคกร เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา
นอยกวา แตไมไดเปนตัวชี้วัดวาจะทําใหแมกลุมนี้เลี้ยงดูดวยนมแมไดยาวนาน
กว า เนื่ อ งจากระยะเวลาดั ง กล า วยั ง ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ประกอบดวย ตัวอยางเชน แมบางรายที่ทํางานในรานขายของหรือรานอาหาร
ของตนเองก็ยังจําเปนตองหยุดใหลูกกินนมทันทีถึงแมลูกจะยังไมอิ่มนมก็ตาม
เมื่อมีลูกคาเขารานหรือรองขอใหขายสินคา เปนตน
7) ลดแรงกดดันจากภายนอก
การเปดรับขอมูลขาวสาร และประสบการณจากภายนอกอาจจะ
เปนผลดีในดานขอมูลที่หลากหลาย แตในขณะเดียวกันก็เปนการสรางแรงกดดัน
เพิ่มความเครียด ความวิตกกังวลไดเชนกัน โดยเฉพาะขอมูลที่แมเชื่อวาเปน
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ จึงขึ้นอยูกับการจัดการตนเองของแมที่จะเลือกรับขอมูล
ขาวสารอยางไรใหเพียงพอ แตไมเปนการเพิ่มแรงกดดันใหกับตนเอง นอกจากนั้น
การพยายามทําใหเห็นถึงความตั้งใจของตนเองในการใหนมลูกโดยเฉพาะในพื้นที่
สาธารณะเปนอีกวิธีการหนึ่งที่แมพยายามแสดงใหสังคมเห็นและยอมรับบทบาท
ของแม เชน การดําเนินชีวิตทางสังคมตามปกติ ไมวาจะเปนการพาลูกที่มีความ
พรอมและแข็งแรงพอเพื่อไปพบปะสังสรรคกับเพื่อน ความกลาในการใหนมลูก
ในที่สาธารณะโดยอาศัยอุปกรณชวยเหลือ เชน ผาคลุมใหนม ซึ่งในระยะแรกแม
ทุกคนตองเผชิญกับความรูสึกอาย และสายตาของผูคนรอบขางที่มองดวยความ
แปลกใจใคร รู แต เ มื่ อปฏิ บั ติ อ ย า งต อ เนื่ องเป น ประจํ า ก็ จ ะเกิ ด ความคุ น ชิ น
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ซึ่งไมใชเฉพาะคนเปนแมเทานั้น แตสังคมจะเริ่มเคยชินและยอมรับกับการทํา
หนาที่ของแมในการใหนมในพื้นที่สาธารณะได
2. สิ่งสนับสนุนและความคาดหวังตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
จากขอมูลที่ผานมาแสดงใหเห็นแลววา แมทํางานตองพยายามตอรอง
และปรับตัวอยางไรบางเพื่อใหตนเองสามารถเอาชนะเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคตอ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมใหได อยางไรก็ตาม คงเปนไปไมได และไมควรอยางยิ่งที่
จะทอดทิ้งใหแมเหลานี้ตองตอสูตอรองกับเงื่อนไขเหลานี้เพียงลําพัง เพราะถือ
เปนความรับผิดชอบรวมกันของคนในสังคม โดยตองรวมกันทําหนาที่ในการ
สนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานสําคัญเพื่อใหคนเปนแมใชเปนอํานาจในการตอรอง
และปรับตัวโดยแมเปนผูที่จะตัดสินใจดวยตนเองวาจะเลือกหรือไมเลือกเสนทาง
ไหน ไมใชมุงแตจะกดดันใหแมตองจัดการชีวิตใหเปนไปตามความคาดหวังของ
สังคม โดยทอดทิ้งใหแมตองตอสูตัวคนเดียว ทั้งนี้ทรัพยากรพื้นฐานดังกลาว
เริ่มตนตั้งแตการสนับสนุนสําคัญจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะจากคนใกลตัว
คือ คูสมรส นอกจากนั้น ยังรวมถึงการสรางความเขาใจของคนในที่ทํางานซึ่ง
เหมือนเปนบานหลังที่สองที่แมตองมีปฏิสัมพันธรองจากครอบครัว และสุดทาย
คือความรับผิดชอบรวมกันของสังคมในการรวมกันสรางบริบทที่เอื้อตอการเลี้ยง
ลูกดว ยนมแมที่ สอดคลองกับวิ ถีชีวิต ของคนเปนแม ในป จจุบั น โดยมีสิ่ งที่แ ม
ทํางานในยุคนี้คาดหวังที่จะไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขาง ดังนี้
1) กําลังใจและการสนับสนุนของครอบครัว
คงปฏิเสธไมไดวา สามีและสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว คือ คนใกล
ตั ว ที่ สุ ด ซึ่ ง มี ผ ลอย า งยิ่ ง ต อ ความสํ า เร็ จ ในการให น มแม ข องผู ห ญิ ง ทั้ ง การ
สนับสนุนในแงของกําลังใจ การชวยเหลือแบงเบาภาระของภรรยาโดยเฉพาะ
ในชวงหลังคลอด ซึ่งเปนชวงที่คนเพิ่งเริ่มเปนแมกําลังเปราะบางทั้งทางรางกาย
และสภาพจิตใจเนื่องจากเต็มไปดวยความสับสน งุนงง วิตกกังวล และตึงเครียด
นอกจากนั้น การที่สามีและคนในครอบครัวไดมีโอกาสอยูชวยเหลือแมในชวง
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หลังคลอดอยางเต็มที่จึงถือเปนการวางรากฐานที่ดีซึ่งจะทําใหผูหญิงรูสึกมั่นคง
และมั่นใจที่จะเดินหนาเลี้ยงลูกดวยนมแมไดตอไป อีกทั้งปจจุบันแมสวนใหญ
คลอดลู ก โดยการผ า คลอดทํ า ให ร า งกายต อ งการการพั ก ฟ น อย า งมาก
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายในการใหสามีลาหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดได 15 วัน
สิ่งที่แมใหนมลูกตองการที่สุดจริงๆ แลวก็คือ การใหกําลังใจและแรงสนับสนุน
ตลอดจนการชวยเหลือเล็กๆ นอยๆ ที่จะสรางความมั่นคงและความมั่นใจในการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมนั่นเอง เพราะถึงที่สุดแลวสิ่งที่ผูหญิงตองการเปนอันดับแรก
เลยก็คือ ความเขาใจจากคนในครอบครัว และเปนพื้นที่ซึ่งสงผลตอความสําเร็จ
ในการใหนมลูกมากที่สุด เพราะเมื่อมีความเขาใจสิ่งที่ตามมาก็คือความพรอมที่
จะใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือเพื่อใหแมสามารถทําหนาที่ของตัวเองไดอยาง
เต็มที่
2) การพึ่งพาอาศัยกันระหวางเพื่อนบานและคนในชุมชน
การชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมนับเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยเหลือแม
ที่ตองใหนมลูกไดเชนกัน โดยเฉพาะเพื่อนบานและชุมชน ถึงแมในปจจุบันความ
ใกลชิดกันของเพื่อนบานในสังคมเมืองจะแตกตางจากในอดีตเนื่องจากความเปน
ปจเจกที่สูงขึ้นทําใหตางคนตางอยูก็ตาม แตยังไมถึงกับขาดการชวยเหลือพึ่งพากัน
ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธที่แมมีตอบุคคลรอบขางดวย การสรางความสัมพันธ
อั นดี ระหว างกั นในชุ มชน โดยเฉพาะทั ศนคติ ในการช วยเหลื อพึ่ งพากั น ไม ใ ช
เฉพาะกับเรื่องการเลี้ยงลูกเทานั้น แตหมายรวมถึงการชวยเหลือพึ่งพากันไดใน
เรื่องทั่วๆ ไป นับวายังมีความจําเปน เชน การทําอาหารมาแบงปน การคอยถาม
ไถหรือใหคําแนะนําเล็กๆ นอยๆ ตลอดจนชวยเหลือกันยามจําเปน ซึ่งถือเปน
จุดเดนอยา งหนึ่ งของสั งคมไทยที่ มีสว นชว ยใหแม ที่ต องใหน มลูกไม ตองผา น
ชวงเวลายากลําบากเหลานี้ไปเพียงลําพัง
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3) การสรางความเขาใจในที่ทํางาน
สิ่งหนึ่งที่เปนความกังวลใจอยางยิ่งของแมเมื่อตองกลับไปทํางาน
และมักเกิดคําถามในใจก็คือ คนที่ทํางานจะมีทาทีอยางไรถาแมตองปลีกเวลาไป
เพื่อปมนม จะมีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปมนมหรือไม จะมีวิธีจัดการกับงาน
อยางไรใหเสร็จทันกําหนด เพื่อนรวมงานจะคิดวาเปนการเอาเปรียบหรือไมถา
ทํางานไม ไดเต็ มที่เหมือนเดิม ผูบัง คับบั ญชาจะคิด อยางไรถ าตองออกจากที่
ทํางานเร็วกวากําหนดเดิมเพื่อกลับมาใหนมลูกที่บาน และถาตองออกไปทํางาน
นอกสถานที่จะสามารถปมนมใหลูกไดอยางไร ฯลฯ ซึ่งมีแมบางรายยอมรับวา
ตองเจอกับผูรวมงานที่ไมคอยเขาใจ ซึ่งสงผลอยางยิ่งตอการลดทอนกําลังใจและ
ความมุงมั่นในการใหนมของตัวเอง นอกจากนั้น ในบางหนวยงานถึงแมจะไมได
มีการหามหรือมีปฏิกิริยาในทางลบตอการปมนมของแมในระหวางทํางาน แตก็
ไมไดมีการสนับสนุนในทางรูปธรรมผานทางกฎเกณฑหรือสถานที่แตอยางใด
เพราะถือวาเปนหนาที่ของคนเปนแมเองที่จะจัดการกับหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยไมใหสงผลกระทบตองาน ซึ่งแมตองพยายามสรางสมดุลระหวางการทํางาน
ให ลุล ว งกั บ การแบ ง เวลาสํ า หรั บ การปม นมหรือเตรี ย มจั ด สรรเวลาให พร อม
สํ า หรั บ การกลั บ ไปให น มลู ก ที่ บ า น หากคนในที่ ทํ า งานเข า ใจและพร อ มจะ
ยอมรับและยืดหยุน บริบทของการทํา งานใหสอดรับกับบทบาทดัง กลาวของ
ผูหญิงได จะชวยสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการสรางสมดุลในบทบาททั้งสอง
อยางไรก็ตาม ตองขึ้นอยูกับความรับผิดชอบและการวางตัวของคนเปนแมดวย
เชนกันที่จะไมทําใหภาระของตนเองตองสงผลกระทบตองานสวนรวม ซึ่งจะทํา
ให คนในที่ทํ างานเห็ นว า การที่ เพื่ อนรว มงานตองแบง เวลาการทํ างานเล็ กๆ
นอยๆ ไปเพื่อปฏิบัติภารกิจของคนเปนแม ไมไดเปนการเอารัดเอาเปรียบหรือ
สรางความเสียหายตอองคกรในภาพรวม ซึ่งจากประสบการณของแมกลุมนี้
จะเห็นไดวา หลังจากที่แมทํางานมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ
ในการปมนมหรือเลี้ยงลูกดวยนมแมไปพรอมๆ กับการรับผิดชอบงานในหนาที่
อยางเต็มที่ ทําใหหลายหนวยงานเริ่มมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอบทบาทหนาที่
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ของแมโดยพยายามจัดการในเชิงรูปธรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการจําเปน
เหลานี้ โดยไมเพี ยงแตแสดงออกในแงความเห็นอกเห็นใจเท านั้น เช น จัดหอง
เล็กๆ เปนหองเฉพาะสําหรับใหพนักงานเขามาปมนม ซึ่งเปนหองชั่วคราวสามารถ
นํากลับไปใชประโยชนอยางอื่นได จะเห็นไดวา สิ่งที่แมเหลานี้ไดพยายามทําได
สงผลใหหนวยงานเริ่มเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความตั้งใจจริงของ
พนักงานจึงเกิดการปรับเปลี่ยนบริบทในที่ทํางานใหสอดคลองกับความตองการ
จําเปนดังกลาวมากขึ้น
4) การวางรากฐานการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากโรงพยาบาล
เนื่องจากในปจจุบันหญิงตั้งครรภทุกคนตางตองเขารับบริการฝาก
ครรภที่โรงพยาบาลเพื่อไดรับการดูแลจนกระทั่งคลอดบุตร และดูแลตอเนื่องหลัง
คลอดบุตร ดังนั้น การเตรียมการเรื่องนมแมจากโรงพยาบาลจึงเปนขั้นตอนแรกที่
สําคัญไมตางจากการเตรียมความพรอมในบริบทอื่นๆ ทั้งนี้ นโยบายในการสงเสริม
การเลี้ ยงลู กด วยนมแม นั บเป นนโยบายหลั กโรงพยาบาลทุ กแห ง แต จ ากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณของแมกลุมนี้จะเห็นไดวา ปจจุบันโรงพยาบาลแตละ
แหงยังมีวิธีการจัดการเพื่อตอบสนองตอนโยบายดังกลาวแตกตางกันไป ไมวาจะ
เปนในโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ตาม โดยเริ่มตั้งแตการเตรียม
ความพรอมตั้งแตความพรอมของสรีระรางกายของแมและความพรอมของลูกใน
การดูดนมแม ซึ่งเปนสิ่งที่จัดการในเบื้องตนไดหากเปนมาตรฐานการดูแลแม
ตั้งครรภและลูกและมีการปฏิบัติในทุกโรงพยาบาล ซึ่งเปนการจัดการกับเงื่อนไข
ทางชี ว ภาพเบื้ อ งต น โดยยั ง ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ เงื่ อ นไขหรื อ บริ บ ททางสั ง คม
วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ที่ อาจจั ด การได ย ากกว า และสร า งความกดดั น ให กับ แม ไ ด
มากกวา ในมุมมองของแมที่ใหนมลูกตางเห็นวาโรงพยาบาลและบุคลากร
ที่เกี่ยวของเปนที่พึ่งสําคัญดานแรกสําหรับการเตรียมความพรอมในดานการให
นมลูกของตนเอง สิ่งที่แมทุกคนตองการจากบุคลากรทางการแพทย คือ การ
เปนที่พึ่งพาในการชี้แนะแนวทางที่เปนประโยชน ตลอดจนการชวยแกไขปญหา
ดวยความเขาใจในเงื่อนไขและลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันของแมแตละราย แต
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ตองไมใชการกดดัน และผลักดันเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของหนวยงานเทานั้น
อีกทั้ง การที่แมยุคนี้ซึ่งแสวงหาขอมูลในเรื่องการเลี้ยงลูกจากสื่อรูปแบบใหม
ที่หลากหลายไดสงผลใหเกิดความคาดหวังในบทบาทของบุคลากรที่จะชวยเสริม
ให ต นเองสามารถเลี้ ย งลูก ด วยนมแม ไ ดต ามแนวทางที่ ผูเชี่ ยวชาญระบุไ ว ใ น
แหลงขอมูลตางๆ ดังนั้น สิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่บุคลากรควรคํานึงถึงคือการให
ข อ มู ล เบื้ อ งต น ในแต ล ะขั้ น ตอนพร อ มเหตุ ผ ลในการปฏิ บั ติ เช น มี ก ารแจ ง
ล ว งหน า ว า หลั ง จากคลอดบุ ต รแล ว แม จ ะได พ บหรื ออยู กับ ลู กเมื่ อ ใด หรื อ มี
เงื่อนไขใดบางที่จะทําใหเกิดความลาชา และโรงพยาบาลมีวิธีการในการกระตุน
ใหลูกไดกินนมแมอยางไรบาง ทั้งนี้เพื่อลดความวิตกกังวลเมื่อสิ่งที่เปนจริงไม
เปนไปตามที่คาดหวัง เพราะแมหลายรายแสดงใหเห็นถึงความไมเขาใจในวิธีการ
ปฏิบัติของโรงพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลเพื่อใหตนเองสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแม
ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะเมื่อมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับแมราย
อื่นๆ หลังจากผานชวงเวลาเหลานั้นมาแลว ซึ่งการปฏิบัติเหลานี้ทําใหเกิดการตั้ง
คํา ถามต อนโยบายส งเสริ มนมแมข องโรงพยาบาลเนื่ องจากไม เป น ไปตามที่
คาดหวังและมีความแตกตางกันในแตละแหง
5) การสนับสนุนทั้งในเชิงนามธรรมและรูปธรรม
สังคมไทยนับวาคอนขางเปดรับและใหการสนับสนุนเรื่องการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมอยูมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นในแงความรูสึกเขาใจ และเห็นอกเห็นใจ
ผูหญิงที่ตองทํางานไปดวย และพยายามเลี้ยงลูกดวยนมแมไปดวย แตในทาง
กลับกันจะเห็นวา เมื่อมองหารูปธรรมหรือทรัพยากรที่จับตองไดซึ่งจะสามารถ
สนับสนุนใหผูหญิงสามารถทํางานไปดวยพรอมๆ กับทําหนาที่ของแมไปดวย
กลั บ เห็ น ข อ จํ า กั ด หลายอย า ง ไม ว า จะเป น สถานที่ ป ม นมและเก็ บ น้ํ า นมใน
ที่ทํางาน การที่แมทํางานจําเปนตองกลับมาทํางานกอนครบเวลาลาคลอดตาม
สิทธิ และความไมสะดวกในการใหนมลูกในที่ส าธารณะ ตลอดจนกฎเกณฑ
ระเบี ยบในองค กร รวมทั้ งกฎหมายที่ เอื้อตอการเลี้ ยงลูกดว ยนมแม เปน ต น
สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวา สังคมไทยอาจจะพรอมในแงวิธีคิดและทัศนคติที่ดีตอ
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แมในการใหนมลูก แตยังไมพรอมสําหรับการจัดการบริบทที่จะเอื้อตอเปาหมาย
ดังกลาวอยางชัดเจน ซึ่งหากจะสนับสนุนใหผูหญิงสามารถทํางานในเชิงเศรษฐกิจ
ไปพรอมๆ กั บการทําหนาที่เพื่ออุมชูสถาบันครอบครัวแล วจําเป นตองผลักดั น
ทั้งสองสวนไปพรอมๆ กัน ดังนั้น หากจะชวยเหลือหรือสนับสนุนผูหญิงกลุมนี้
จริงๆ จึงควรชวยเหลือใหสุดทาง โดยหันมาพิจารณาทั้งบริบทในแงของบรรทัด
ฐานอื่นๆ นอกเหนือจากความเห็นอกเห็นใจและความเขาใจเทานั้น แตควร
ผลักดันในแงกฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งมีผลบังคับใชไดทั่วไปและเปนทางการ
เพื่อใหคุณแมทุกกลุมไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกัน อยางไรก็ตาม หาก
การจัดการเรื่องกฎหมายหรือกฎระเบียบเปนเรื่องที่ซับซอนและตองใชเวลานาน
การจัดการเรื่องบริบทในเชิงพื้นที่ อาจจะเปนจุดเริ่มตนที่สามารถดําเนินการได
กอนเพื่อใหคุณแมใหนมเริ่มมองเห็นชองทางที่ตนเองจะใชเปนทางเลือกสําหรับ
การใหนมลูกไดในเบื้องตน อีกทั้งความยืดหยุนของกฎระเบียบในการทํางานไม
วาจะเปนลักษณะงาน หรือชวงเวลาในการทํางานสําหรับผูหญิงที่ตองเลี้ยงลูก
ด ว ยนมแม นั บ เป น สิ่ ง ที่ อ งค ก รสามารถจั ด การได เลยโดยไม ต อ งรอ และมี
ความสําคัญพอๆ กับการบังคับใชกฎหมายเรื่องการลาคลอดเชนกัน หรือการ
จัดบริก ารศูนย เด็ กที่ สนับ สนุ นการเลี้ย งลู กดว ยนมแมอยู ใกลที่ ทํางาน ทํ าให
สามารถนํา ลูก ไปฝากเลี้ ยงโดยศู นย ส นับ สนุ นใหแ มป มนมไปให ลูกกิน ที่ศู น ย
อีกทั้งแมสามารถไปใหนมลูกดวยตนเองไดในระหวางวัน ซึ่งจําเปนตองมีเงื่อนไข
อื่นๆ ที่เอื้อตอการใหบริการในลักษณะนี้ ไมวาจะเปนเรื่องความสะดวกในการ
เดินทาง และคาใชบริการที่เหมาะสม เปนตน
6) ความรวมมือจากสื่อมวลชนที่เขาถึงประชาชน
ปจ จุบั นสถาบั นสื่ อนั บว ามี อิทธิ พลตอวิ ธีการและพฤติกรรมของ
ประชาชนโดยทั่ ว ไปเป น อย า งยิ่ ง โดยเฉพาะในยุ ค สื่ อ ที วี ดิ จิ ต อลที่ ทํ า ให ค น
ทุกเพศทุกวัยไดเขาถึงขอมูลขาวสาร เพราะถึงแม internet จะเปนแหลงขอมูล
ที่กวางขวางและหลากหลายมากในปจจุบัน แตก็ตองยอมรับวามีคนในสังคมอีก
หลายกลุ ม ที่ ยัง ไม สามารถเข าถึ ง สื่ อดั ง กลา ว ซึ่ง แตกต า งจากสื่ อประเภทที วี
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ซึ่งเปนสื่อดั้งเดิมที่คนในสังคมเขาถึงไดมากกวา การรณรงคเรื่องการเลี้ยงลูกดวย
นมแมผานสื่อดังกลาวจึงยังเปนชองทางสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดความเขาใจ
และยอมรับจากคนในสังคมได อยางไรก็ตาม รูปแบบการรณรงคเผยแพรใน
เรื่องดังกลาวอาจตองมีการปรับเปลี่ยน จากเดิมที่เรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมมัก
มีการณรงคเผยแพรโดยใชบุคลากรหรือสถาบันทางการแพทยเปนตัวแทน ซึ่งมี
ขอดีในการสรางความนาเชื่อถือ แตมีขอจํากัดในแงการเขาถึง และสรางความ
เขาใจแกคนโดยทั่วไป การเผยแพรเพื่อใหเกิดความตระหนัก และนําไปสูการ
ปฏิ บั ติ ในป จจุ บั นจึ งต องกระทํ าโดยผ านตั วแทนซึ่ งเข าถึ งคนได ทุ กเพศทุ กวั น
ซึ่งไมจําเปนตองสอดแทรกผานรายการที่เปนสาระเชิงวิชาการเทานั้น แตสามารถ
สอดแทรกไดผานทั้งรายการทีวีรูปแบบตางๆ การบอกเลาประสบการณของดารา
นักแสดงหรือศิลปนซึ่งเปนที่รูจัก รวมทั้งกลุมคนที่มีขอจํากัดในสังคม หรือแมแต
การสอดแทรกประเด็นดังกลาวลงในบทละคร และภาพยนตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
รวมมือของสถาบันสื่อในการใหความสําคัญกับสิ่งเหลานี้ ซึ่งจะชวยกระตุนให
สังคมเกิดการตื่นตัวในเรื่องดังกลาวไดเร็ว และขยายวงกวางมากขึ้น หากทําให
เรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนเรื่องปกติในสังคมไทยก็จะกลายเปนการสราง
บรรทั ดฐานซึ่งนํ าไปสูการยอมรับทั้ง ในระดับครอบครัว องค กร ชุ มชน และ
สังคมไดงายขึ้น เนื่องจากแมบางรายยังเห็นวาปจจุบันไมคอยมีสื่อที่จะเขาถึง
ประชาชนไดงายในการสนับสนุนในเรื่องดังกลาว และนอกจากการสรางทัศนคติ
ที่ดีตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมแลว การประชาสัมพันธเพื่อใหเห็นวาปจจุบันมี
ทรัพยากรใดบางที่เอื้อตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมซึ่งอาจมีจัดไวใหแลว แตยังไมมี
การประชาสัมพันธขอมูลอยางทั่วถึง เชน หองใหนมลูกตามหางสรรพสินคา
ตางๆ เพื่อใหทรัพยากรเหลานั้นไดใชประโยชนอยางคุมคา และเพื่อใหแมรูสึกวา
การพาลูกออกนอกบานโดยที่ยังตองใหนมแมไมใชเรื่องยากลําบากเนื่องจากมี
พื้นที่รองรับ
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7) ไมกดดัน ตีตรา แมที่ไมไดใหนมลูก
นอกจากหนาที่สําคัญของสื่อในการสื่อสารใหสังคมเห็นความสําคัญ
ของการเลี้ยงลูกดวยนมแมแลว สื่อจําเปนตองสื่อสารไปพรอมกันวามีเงื่อนไข
และอุปสรรคใดที่ทําใหผูหญิงไมสามารถใหนมแมไดบาง เพื่อเปดเผยใหสังคมได
เห็นอีกแงมุมหนึ่ง ไมใชยกยองแตเฉพาะแมที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมเทานั้น เพื่อไมใหเกิดการตีตราแมอีกกลุมหนึ่งซึ่งไมสามารถเลี้ยงลูก
ดวยนมแมได โดยสื่อตองไมสรางใหเกิดภาพของการเลี้ยงลูกแบบสุดขั้ว คือ แม
ที่เลี้ยงลูกดวยนมแมเปน “แมที่ดี” ในขณะที่ แมที่ไมไดเลี้ยงลูกดวยนมแมเปน
“แมที่ไมดี” เนื่องจากแมแตละรายมีเงื่อนไขที่นําไปสูการตัดสินใจเลี้ยงลูกที่
แตกต า งกั น และมี ค วามสามารถในการจั ด การกั บ เงื่ อ นไขในระดั บ
ที่แตกตางกัน ถึงแมกระแสการเลี้ยงลูกดว ยนมแมในปจจุบันจะไดรับการ
ผลักดัน และตอบรับจากคนในสังคมเปนอยางมาก แตตองไมลืมวา ยังมีคนเปน
แมอีกจํานวนไมนอยที่มีขอจํากัดในเรื่องดังกลาวจนในที่สุดแลวยังไมสามารถให
ลูกกินนมแมไดอยางที่สังคมคาดหวัง ดังนั้นการตั้งเปาหมายใหผูเปนแมทุกคนได
เลี้ยงลูกดวยนมแมใหไดอยางเต็มที่จึงเปนเรื่องดี แตตองใหการสนับสนุน และ
ยอมรับแมที่ไมไดใหลูกกินนมแมดวย และไมสรางทัศนคติเชิงลบตอแมกลุมนี้
เพราะจะยิ่งเปนการตีตราและตอกย้ําวาเปนความผิดพลาด และสรางความรูสึก
ผิดใหกับแมที่มีขอจํากัด สังคมจึงจําเปนตองรวมมือกันในการสรางทัศนคติที่ดี
ในการเลี้ยงลูกดวยนมแมไปพรอมๆ กับการพยายามไมตีตราแมที่ไมไดใหนมลูก
ดว ยตนเอง แตต องมองแม ก ลุม นี้ ด ว ยความเขา ใจ และเห็ นใจในบริ บ ทหรื อ
เงื่อนไขที่ผลักดันใหตองตัดสินใจเลือกวิถีการเลี้ยงลูกในลักษณะนั้น
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
แมทํางานในปจจุบันจําเปนตองตอรองกับบริบททั้งในพื้นที่สวนตัวคือ
ครอบครัว และพื้นสาธารณะภายนอก โดยเฉพาะที่ทํางาน ซึ่งเปนอีกบทบาท
สําคัญของผูหญิงในยุคนี้และเปนที่คาดหวังอยางสูงของคนในสังคมเพื่อใหตนเอง
สามารถทําหนาที่แมไดอยางเต็มที่ ซึ่งแมเหลานี้จะมีวิธีการตอรองหรือจัดการ
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กับเงื่อนไขตางๆ อยางไรขึ้นอยูกับฐานทรัพยากรของแมแตละคน จึงสงผลใหแม
ทํางานมีวิธีการตอรองและจัดการที่แตกตางกันไป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมี
ตัวตน (agency) ของแม ซึ่งทายที่สุดแลวตองเปนผูคิดและตัดสินใจดวยตนเอง
วาจะเลือกวิธีการเลี้ยงลูกอยางไร ทั้งนี้โดยสังคมตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
สนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานที่จําเปนแกแมกลุมนี้ทั้งในเชิงนามธรรมและรูปธรรม
ที่ชัดเจน เพื่อไมใหแมตองเปนผูรับผิดชอบและตอสูบนเสนทางสายนี้เพียงลําพัง
โดยมีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้
1. ทรัพยากรกับทางเลือกในการตอบสนองและตอรองของแม
แมแตละรายอาจมีวิธีการในการจัดการกับเงื่อนไขในการเลี้ยงลูกดวย
นมแมแตกตางกันถึงแมจะเปนเงื่อนไขใกลเคียงกันก็ตาม ทั้งนี้เปนเพราะแมแตละ
รายไดประเมินทรัพยากร (resource) ที่ตนเองมีอยูและเปนฐานของอํานาจในการ
ต อรองและปรั บ ตั วเพื่ อใช ในการจั ด การกั บ สถานการณ ร อบตั ว แตกต า งกั น
ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ไมไดหมายถึงรายไดหรือทรัพยากรที่เปนตัวเงินเพียงอยางเดียว
แตหมายรวมถึงสถานภาพ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เอื้อตอการใหนมลูกดวย ไมวา
จะเปน สถานภาพในครอบครัวของแมเอง สถานภาพในการทํางาน ตลอดจน
สถานภาพทางสังคมที่จะทําใหแมแตรายไดมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรในรูปแบบ
อื่นๆ เชน การเขาถึงขอมูลขาวสาร เครือขายทางสังคม หรือแมแตสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่ น ๆ ที่ จ ะเอื้อประโยชนต อการเลี้ ย งลู กด วยนมแม ไ ด มากน อย
แตกตางกัน
ตัวอยางที่พบในกรณีศึกษาในครั้งนี้ เชน สถานภาพในครอบครัว การ
เปนลูกสาวกับการเปนลูกสะใภจะนํามาซึ่งอํานาจในการตอรองแตกตางกัน ซึ่งจาก
ผลการศึกษาจะเห็นไดชัดวา แมที่พักฟนอยูรวมกับครอบครัวของสามีจะมีอํานาจ
ในการตอรองหรือตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกในแบบของตนเองไดนอยกวานอกจากนั้น
สถานภาพในการทํางาน เชน อาชีพ ตําแหนงงาน ลวนมีผลตอความยืดหยุนในการ
ทํางาน และเวลาในการทํ างาน ในรายที่ แม ทํ างานในหน วยงานมานานหรื อมี
ตําแหนงงานคอนขางสูงอาจทําใหภาระรับผิดชอบมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ก็มี
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โอกาสที่จะตอรองหรือขอปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานเพื่อใหสอดคลองกับการ
ใหนมลูกของตนเองไดมากกวา อยางไรก็ตาม ลักษณะเฉพาะของอาชีพที่เอื้อตอ
การใหนมลูกถือเปนทรัพยากรสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จใน
การเลี้ย งลูกดว ยนมแม แม หลายรายที่มี ลั กษณะงานไม เอื้ อตอการให นมลู ก
อาจจะตองใชความพยายามมากกวาแมในกลุมอาชีพอื่นๆ ตัวอยางของงานที่
คอนขางเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม คือ งานของบุคลากร
ทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข ซึ่ ง เป น งานที่ ต องอาศั ย ความรั บ ผิ ด ชอบสู ง
เนื่องจากเกี่ยวของกับชีวิตของผูคน บางครั้งเปนงานฉุกเฉิน และไมไดมีเวลา
ทํางานเหมือนงานสํานักงานทั่วไป เชน งานพยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข และ
เภสั ช กร เป น ต น ดั ง นั้ น ถึ ง แม แ ม ใ นกลุ ม อาชี พ นี้ จ ะรู ดี ถึง คุ ณ ประโยชน อั น
มหาศาลของนมแม และสามารถสนั บ สนุ น ส งเสริ มให คํ าแนะนํา แม คนอื่ น ๆ
ใหเลี้ยงลูกดวยนมแม แตดวยขอจํากัดของงานเองกลับทําใหเลี้ยงลูกดวยนมแม
ไดยากลําบากกวาอาชีพอื่นๆ อีกทั้งความที่ถูกมองวาเปนคนในวงการกลับทําให
พลาดโอกาสที่จะไดรับการถายทอดความรูใหมๆ เพราะเห็นวาแมเหลานี้นาจะ
เรียนรูและเขาถึงสิ่งเหลานี้ไดอยูแลว จึงเหมือนกลายเปนกลุมเปาหมายที่ถูก
มองขามไปโดยปริยาย ซึ่งนับวาเปนอีกวิชาชีพที่นาเห็นใจและควรไดรับการ
สนับสนุนในเรื่องดังกลาวมากขึ้น
อีกทั้งทรัพยากรที่มาในรูปของสถานภาพในดานการศึกษาของผูหญิง
ยังเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทําใหแมกลุมนี้มีอํานาจในการตอรองและมีทางเลือกคอนขาง
สูง เนื่องจากแมที่เปนกรณีศึกษาในครั้งนี้สวนใหญจบการศึกษาขั้นต่ําในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งบางรายสามารถใชเปนอํานาจในการตอรองกับคนในครอบครัวใน
แงของวิธีการเลี้ยงลูก โดยใชวิธีการอางอิงถึงผูเชี่ยวชาญตามที่ไดเรียนรูขอมูลมา
จากระบบการศึกษาหรือจากแหลงคนควาขอมูลสมัยใหมเพื่อใชในการโตแยงกับ
ญาติ พี่ น อ งหรื อ พ อ แม ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ไม ต รงกั น ในการเลี้ ย งดู ลู ก เป น ต น
ตลอดจนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวของกับการเขาถึงอุปกรณอํานวยความ
สะดวกในการใหนม การยืดเวลาใหไดอยูกับลูกโดยการลาตอโดยไมรับเงินเดือน
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การมีรถยนตสวนตัว ที่จะทําใหสามารถปมนมในรถได หรือเดินทางกลับมาถึง
บานเพื่อใหนมลูกไดสะดวก เปนตน ทั้งนี้ ทรัพยากรดังกลาวจะมีผลตออํานาจใน
การตอรองและตัดสินใจของแมในเบื้องตน
2. ตัวตนและกระบวนการในการตอบสนองและปรับตัวของแม
จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาแมทํางานในยุคนี้ไมไดอยูในฐานะที่จะ
ยอมจํานนตอโครงสรางสังคมที่เปนเงื่อนไขสําคัญในการกําหนดรูปแบบการเลี้ยง
ลูกของตนเองเสมอไป ซึ่งสะทอนถึง agency หรือตัวตนของแม (Jones, 2003)
ไมวาจะเปนนโยบายของรัฐ การกระตุนใหคนในสังคมหันมาใหความสําคัญกับนม
แม โดยมีผูหญิงเปนเปาหมายสําคัญที่จะผลักดันใหนโยบายดังกลาวสัมฤทธิ์ผล
หรือนโยบายและโครงสรางขององคกรที่พยายามใหบุคลากรทุกคนทํางานอยาง
เต็มความสามารถเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางเต็มที่ อีกทั้งโครงสราง
ของสถาบันครอบครัวในปจจุบันที่เรียกรองใหผูหญิงตองรวมกันทําหนาที่ในเชิง
เศรษฐกิจนอกเหนือจากภาระหนาที่ภายในบานอยางเดียว โครงสรางเหลานี้
ลวนสรางความคาดหวัง และกดดันใหผูหญิงจําตองควบคุมตนเองใหเปนไปตาม
เปาหมายของสังคมอยางปฏิเสธไดยาก แตในขณะเดียวกัน แมเหลานี้ไดแสดงให
เห็นถึงความมีตัวตน (agency) ที่มีอิสระในการคิด ตีความ และตอบสนองตอ
เงื่อนไขเหลานี้ โดยผานกระบวนการ self-reflexivity ซึ่งมีลักษณะเปน dialectic
process ทั้งนี้กระบวนการในการตอรองและปรับตัวของแมไดเกิดขึ้นภายหลัง
หรือพรอมๆ กับการประเมินทรัพยากรที่ตนเองมีอยู และในที่สุดไดตัดสินใจ
เลือกที่จะยืนหยัดใน “ความเปนแม” ในแบบที่ตนเองเปน ทําใหตัวตนของแมใน
พื้นที่เหลานี้มีความหลากหลาย ซึ่งกอนที่คุณแมเหลานี้จะกาวขามผานอุปสรรค
เหลานั้นมาได จําเปนตองผานกระบวนการในการใหความหมาย การประเมิน การ
ตอรอง และการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ เพื่อที่จะปรับตัวไปสูเปาหมายเดียวกัน
นั่นคือ การไดมีโอกาสเลี้ยงลูกดวยน้ํานมตนเองไดอยางเต็มที่และสุดความสามารถ
ซึ่งการใหความหมายกับสิ่งเหลานี้นั บเปนประตูด านแรก หรือขั้ นตอนแรกของ
กระบวนการปรับตัวของแมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพราะการใหความหมาย
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ดังกล าวจะนําไปสู การตั้ งเป าหมาย ตลอดจนการแสวงหาทางเลื อกต างๆ และ
นําไปสูการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอความหมายนั้นๆ ซึ่งปฏิเสธไมไดวาปลายทาง
ของการเลี้ยงลูกดวยนมแมนั้น เชื่อมโยงกับการใหความหมายของการเปน “แม”
ของผูหญิงเปนสิ่งแรก ซึ่งสะทอนถึงการใหความสําคัญกับความเชื่อมั่นในตัวตน
ของแม ความรูสึกมีคุณคาและเห็นคุณคาในตนเอง เหมือนที่งานวิจัยหลายชิ้นได
พูดถึงสิ่งเหลานี้ไววาเปนปจจัยผลักดันสําคัญซึ่งเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแมของผูหญิง (Kools, et al., 2006; Leahy-Warren, et al.,
2014; Baghurst et al., 2007)
3. การตอรองและปรับตัวของแมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและ
โครงสราง
เมื่อการตอรองและปรับตัวของแมไดเกิดขึ้นในบริบทตางๆ ทั้งพื้นที่
สว นตั วและพื้ นที่ สาธารณะ สิ่ งที่ เกิด ขึ้น ตามมาก็คื อ การเปลี่ย นแปลงที่เกิ ด
ขึ้นกับตัวระเบียบแบบแผนและโครงสรางแบบที่ Giddens (1984) ไดพยายาม
ชี้ใหเห็นใน Structuration Theory วา ในขณะที่โครงสรางสังคมไดทําหนาที่
ควบคุมกําหนดและชี้นําการกระทําของบุคคล (constraining) นั้น ในทาง
กลับกัน โครงสรางสังคมเองก็เปนผลผลิต (enabling) ของการกระทําของ
บุคคลดวย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางที่ปรากฏใหเห็นในการศึกษาครั้ง
นี้เกิดขึ้นจากความพยายามของแมในการตอรองและปรับตัว ทั้งการตอรองกับ
อุดมการณความเปนหญิงและความเปนแมเพื่อจะชี้ใหสังคมใหเห็นวา ถึงแมวา
ผู ห ญิ ง จะต อ งทํ า ทั้ ง หน า ที่ ข องแม แ ละแรงงาน แต ผู ห ญิ ง ก็ ส ามารถที่ จ ะ
รั บ ผิ ด ชอบบทบาทเหล า นั้ น ได อ ย า งไม ข าดตกบกพร อ งในรู ป แบบที่ เ ป น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งไม จําเปนตองเปน ไปตามอุด มการณความเป น
แมแบบจารีตนิยมดั้งเดิม เชน การลบภาพของแมที่ตองนั่งใหนมลูกอยางสงบอยู
ที่บาน และแทนที่ดวยภาพของแมที่ยั งสามารถแตงตัวสวยออกไปพบปะกั บ
ลูกคาหรือสังสรรคกับเพื่อนไดในขณะที่พาลูกไปพรอมกันและสามารถนั่งใหนม
ลูกในที่สาธารณะได ซึ่งเปนการเปลี่ยนวิธีคิดของคนในสังคมใหเห็นวา การพา
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ลู ก เล็ ก ออกนอกบ า นในขณะที่ ต อ งให น มเป น สิ่ ง ที่ ทํ า ได ไ ม ย าก และสร า ง
อุดมการณความเปนแมแบบใหมที่เปนทั้ง working women และ working
mom หรือ modern mom ไดเชนกัน
นอกจากนั้น ยังสะทอนใหเห็นถึงความพยายามของแมในการตอรอง
กับระบบ expert/abstract system โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญทางการแพทยและ
ระบบการแพทย โดยอาศัยประสบการณของตนเองลองผิดลองถูกจนสามารถ
สร า งองค ค วามรู ในการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม ในแบบฉบั บ ของตนเองถึ ง แม จ ะ
แตกตางจากที่ผูเชี่ยวชาญเคยแนะนําไวก็ตาม เชน แมบางรายทดลองใหลูกกิน
นมแม ที่ป มไวโ ดยไมนํ ามาอุ นเพื่อลดความยุ งยากสํา หรั บ ผูเลี้ย ง เพื่ อช วยให
ตนเองสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมตอไปได หรือแมที่ตัดสินใจและตัดใจใหลูกเลิก
ดูดนมจากอกแมและใหฝกดูดจากขวดแทนตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อเตรียมความพรอม
เมื่อตนเองตองออกไปทํางานและไมมีปญหาลูกติดแมจนสรางความลําบากแก
ผูชวยเลี้ยงดู ทั้งๆ ที่คนรอบขางและผูเชี่ยวชาญพยายามบอกวาตองใหลูกดูดนม
จากอกแมจึงจะสัมผัสถึงความอบอุนและสรางสายใยระหวางแมลูกไดมากกวา
ซึ่งประสบการณเหลานี้ไมไดถูกเก็บไวแตถูกถายทอดเผยแพรผานชองทางการ
สื่อสารรู ป แบบตา งๆ โดยเฉพาะสื่ อสมั ย ใหม ทํ า ให เกิ ด รู ป แบบการเลี้ ย งลู ก
หลากหลายที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณโดยตรงของแมเหลานี้ ซึ่งเปนคน
ละชุดกับองคความรูทางการแพทยโดยผูเชี่ยวชาญแตเปนที่ยอมรับของคนใน
สังคมไดเชนกัน ในขณะเดียวกัน การเขาถึงขอมูลการเลี้ยงดูลูกดวยตนเองได
งายขึ้นทั้งจากสื่ออินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนยังทําใหแมสามารถใชขอมูล
เหลานี้ในการตรวจสอบทั้งตนเองและตรวจสอบการปฏิบัติของบุคลากรทาง
การแพทย ที่ มี ต อ ตนเองด ว ย ทํ า ให เ กิ ด การตั้ ง คํ า ถามกั บ ระบบการแพทย
ดังตัวอยางในการตั้งคําถามกับระบบการเตรียมความพรอมของแมในการใหนม
ลูกของโรงพยาบาลซึ่งมีมาตรฐานและวิธีการแตกตางกัน เปนตน
สิ่งที่เปนผลปรากฏอีกประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงบริบทและ
โครงสรางของการทํางาน ซึ่งแมบางรายสามารถทําใหคนในองคกรทั้งผูรวมงาน
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ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูมีอํานาจไดเห็นถึงความตั้งใจจริงและความพยายามใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม จนกลายเปนตนแบบของแมรายอื่นๆ ในองคกรเดียวกัน
ใหเห็นวา การเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยการปมนมในที่ทํางานเปนสิ่งที่สามารถทําได
โดยไมทําใหกระทบหรือสงผลเสียตองานในความรับผิดชอบ หรือสงผลกระทบตอ
องค กรโดยรวม จนกระทั่งมี การปฏิบั ติในลักษณะเดียวกันเพิ่ มขึ้น ในที่สุดบาง
องคกรจึงเริ่มหันมาใหความสําคัญและใหคุณคากับสิ่งที่แมเหลานี้กําลังพยายามทํา
โดยมีการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรางของงาน ไมวาจะเปนการยืดหยุนในเรื่อง
ของงาน หรือการจัดสถานที่เฉพาะเพิ่มเติมเพื่อเปนสวัสดิการใหกับแมที่ตองปมนม
ในที่ทํางาน เปนตน บริบทการทํางานที่เอื้อตอความเปนแม (mother-friendly
workplace) ในลักษณะนี้ สวนหนึ่งจึงเปนผลพวงจากความพยายามของแมใน
การแสดงใหคนรอบขางเห็นถึงความตั้งใจที่จะใหลูกไดกินนมแม เชนเดียวกับที่
ปจจุบันหลายภาคสวนกําลังพยายามผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
เพื่อสรางใหเกิดสังคมที่เอื้อตอความเปนแม (mother-friendly society) ไมวา
จะเปนการผลักดันในแงกฎหมายการลาคลอด กฎหมายควบคุมการโฆษณานม
ผสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาทีและทัศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม และการใหนมแมในที่สาธารณะซึ่งกอนหนานี้ดูเปนเรื่อง
แปลก ทําใหบางคนมองดูดวยความอยากรูอยากเห็นจนทําใหแมใหนมเกิดความ
อาย แต เ มื่ อ มี ก ารปฏิ บั ติ กั น มากขึ้ น คนในสั ง คมจึ ง เรี ย นรู ที่ จ ะวางตั ว ใน
สถานการณดังกลาวอยางเหมาะสมมากขึ้นเชนกัน
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ในขณะที่ผู หญิ ง พยายามใช ทรั พยากรเท า ที่ต นเองมี อยูเพื่อต อสู กับ
เงื่อนไขและอุปสรรคตางๆ ในการใหนมลูก สังคมโดยหนวยงานที่มีอํานาจควร
ทําหนาที่ในการ “สนับสนุน” ทรัพยากรพื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูหญิงที่เปนแม
ทุกคนอยางเทาเทียมเนื่องจากสังคมจะเปนผูรับประโยชนรวมกันในการผลักดัน
ใหกระแสการเลี้ยงลูกดวยนมแมนั้นสัมฤทธิผลไมใชเฉพาะตัวแมและเด็กเทานั้น
แตเป นสว นหนึ่ งของการสรา งความมั่ นคงทางสังคมอันเกิดจากคุ ณภาพของ
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ประชากรและความเอื้ออาทรกันของคนในสังคมที่จะรวมมือกันโดยไมผลักภาระ
ความรับผิดชอบใหเปนของใครคนใดคนหนึ่ง ไมวาจะเปน ผูเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสราง
ความเชื่อมั่น และเปนที่พึ่งพาของแมตั้งแตชวงตั้งครรภ การคลอด และการเลี้ยงดู
เด็ก โดยพิจารณาเงื่อนไขความจําเปน และขอจํากัดของแมแตละคน โดยไม
บังคับ หรือกดดั นให เปนไปตามนโยบาย ในสวนของ บริ บทการทํา งาน สิ่ง ที่
สถานประกอบการพึงกระทําเพื่อสงเสริมการใหนมบุตรของบุคลากรในสังกัด
คือ การยืดหยุนในเรื่องการทํางานสําหรับแมซึ่งอยูระหวางการใหนมลูก ทั้งในแง
ลักษณะงาน และเวลาในการทํางาน ซึ่งสามารถเจรจาและสรางขอตกลงกันใน
กรณีที่เกิดผลกระทบกับการทํางานโดยรวมขององคกร โดยรวมกันสรางบริบท
ของการทํางานที่มีลักษณะเอื้อตอความเปนแมของผูหญิง
ทั้ ง นี้ โดยอาศั ย สื่ อ มวลชน ในการกระตุ น และสร า งอุ ด มการณ
ตลอดจนคานิยมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสังคม โดยการ “ใหคุณคา” ตอการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมของผูหญิง ซึ่งไมควรเนนที่ประชาชนทั่วไปเทานั้น แตควรเนนที่
ผู มี อํ า นาจทั้ งในระดั บ องค ก รและสั งคม เช น ผู ป ระกอบการ นายจ า ง และ
นักการเมือง เนื่องจากเปนผูมีอํานาจชอบธรรมในการกําหนดกฎเกณฑที่เอื้อตอ
สถานการณดังกลาว และเผยแพร ตัวแบบที่ป ระสบความสํา เร็จไปพร อมกั บ
ขอจํากัดของผูหญิงอีกกลุมหนึ่งซึ่งมีความยากลําบากในการใชชวี ิตจนไมสามารถ
เลี้ยงลูกดวยนมแมได เพื่อไมใหเกิดภาพแบบสองขั้วและเกิดการ “ตีตรา” แมที่
ไมไดใหนมลูกวาเปนแมที่ไมดี เพื่อรวมกันสรางใหเกิดทัศนคติหรือคานิยมในการ
สงเสริมและสนับสนุนผูหญิงที่ตองใหนมแม ซึ่งวิธีการนี้จะชวยแรงงานหญิงที่
เปนแมไดในทุกระดับ ตางจากกฎหมายที่จะเอื้อประโยชนกับผูหญิงบางสวนที่
กฎหมายคุ ม ครองได เท า นั้ น ในขณะเดี ยวกั น รั ฐ ยั ง สามารถช ว ยสนั บ สนุ น
ทรัพยากรพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมวาจะเปน ศูนยนม
แมขนาดเล็ก หรือคลินิกนมแม หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวย
นมแมใกลที่ทํางาน เปนตน และตองไมลืมที่จะคุมครองแรงงานหญิงจากการถูก
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เอาเปรียบ โดยคุมครองระหวางการลางาน และสรางความมั่นใจวาผูหญิงจะ
ไมไดรับผลกระทบในดานการทํางาน ไมวาจะถูกลดคาตอบแทน ใหออกจากงาน
หรือปดกั้นความกาวหนาในการทํางาน เปนตน

70

ภัทรพรรณ ทําดี

รายการอางอิง
ภาษาไทย
เกรียงศักดิ์ จีระแพทย. (2552). “การเลี้ยงลูกดวยนมแม: ปญหาที่พบบอยใน
ทารก”. ใน สุนทร ฮอเผาพันธ, พิมลรัตน ไทยธรรมยานนท และเกรียง
ศั กดิ์ จี ระแพทย . บรรณาธิ การ. Neonatology 2009.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, หนา 33-42.
คเณศพร เตชะเสาวภาคย. (2554). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลี้ยงดูลูกดวยนม
แมอยางเดียว 6 เดือน ของแมในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล.
จิราพร หอมชะเอม. (2552). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมจนถึงอายุ 6 เดือนของแมที่มารับบริการที่คลินิ ก
สุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ชัยวัฒน อภิวันทนา, ศศิชล หงษไทย,จันทิรา สุโพธิ์, สุจิตรา บางสมบุญ,
เยาวลักษณ กาญจนะ, บุษรา ใจแสน,มลิ บวบทอง. (2554). ปจจัย
ที่มีผลตอการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน.
(ออนไลน). เขาถึงไดจาก: http://kcenter.anamai.moph.go.th/
info.php?info_id=1458. (วันที่เขาถึง 30 เมษายน 2557).
ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, ชมพูนุท ไทยจินดา, นิศาชล เศรษฐไกรกุล และคณะ.
(2556). รายงานการศึกษาการรับรูการรณรงคเลี้ยงลูกดวยนมแม
และการโฆษณานมผงกับความรู ทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกนม
เลี้ยงลูกของแมและญาติ. นนทบุรี: สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.

หนทางสูการสรางสังคมทีเ่ อื้อตอ “ความเปนแม”

71

นันทวรรณ ฉวีวรรณ. (2552). ปจจัยที่สัมพันธกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม :
กรณีศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาคนควาอิสระ ปริญญา
มหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ภัทรพรรณ ทําดี. (2559). เสนทางสายน้ํานมแม: ประสบการณการตอสูของ
แมทํางานยุคใหมเพื่อแลกกับการไดเลี้ยงลูกดวยน้ํานมตน. (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพมหานคร: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
เยาวรัตน รัตนนันต. (2554). 86 เหตุผลที่ตองเลี้ยงลูกดวยนมแม. ขุมทรัพย
ความรู กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก:
http://dohlocal.anamai.moph.go.th/info.php?info_id=1111&
group_photo=&SUBORG_ID=29. (วันที่เขาถึง 30 เมษายน 2557).
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เขต 4. (2556). อุปสรรคของการเลี้ยงลูกดวยนม
แม. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก: http://hph4.anamai.moph.go.th/
bf/benefit.php. (วันที่เขาถึง 30 เมษายน 2557).
วิภารัตน สุวรรณไวพัฒนะ. (2554). “การสงเสริมพลังอํานาจในสตรีที่ตองการ
เลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม ” . วารสารวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา, 17(2): 51-57.
สุกัญญา แสงตุน. (2543). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงทารกดวยนม
มารดาของมารดาทารกน้ําหนักนอยในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2556). การสํารวจสถานการณเด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2555. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสถิติแหงชาติ.

72

ภัทรพรรณ ทําดี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม. (2558). แบบประเมินมาตรฐานอนามัย
แมและเด็ก ป 2558. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก: http://www.chiang
maihealth.go.th/cmpho_web/all_section.php?search_subject=
10. (วันที่เขาถึง 30 มีนาคม 2559).
ภาษาอังกฤษ
Baghurst, P., Pincombe, J., Peat, B., Henderson, A., Reddin, E., &
Antoniou, G. (2007). “Breast feeding self-efficacy and other
determinants of the duration of breast feeding in a cohort
of first-time mothers in Adelaide, Australia.” Midwifery, 23:
382–391.
Barona-Vilara, C., Escriba´-Agu¨ira, V., & Ferrero-Gandı´aa, R. (2009).
“A qualitative approach to social support and breastfeeding decisions.” Midwifery, 25: 187–194.
Brown, A., Raynor, P., & Lee, M. (2011). “Young mothers who choose
to breast feed: the importance of being part of a supportive
breast-feeding community.” Midwifery, 27: 53–59.
Chuang, C., Chang, P., Chen, Y., Hsieh, W., Hurng, B., Lin, S., & Chen,
P. (2010). Maternal return to work and breastfeeding: A
population-based cohort study. International Journal of
Nursing Studies, 47: 461–474.
Giddens, A. (1984). The constitution of society: outline of the
theory of structuration. Berkeley: University of California
Press.

หนทางสูการสรางสังคมทีเ่ อื้อตอ “ความเปนแม”

73

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: self and society
in the late modern age. Cambridge: Polity Press.
Hannula, L.S., Kaunonen, M.E., & Puukka, P.J. (2014). “A study to
promote breast feeding in the Helsinki Metropolitan area in
Finland”. Midwifery, 30(6): 696-704.
Jones, P. (2003). Introducing Social Theory. Cambridge, Polity Press.
Kools, E.J., Thijs, C., Kester, A.D.M., & Vries, H.D. (2006). “The
motivational determinants of breast-feeding: Predictors for
the continuation of breast-feeding.” Preventive Medicine,
43: 394–401.
Leahy-Warren, P., Mulcahy, H., Phelan, A., & Corcoran, P. (2014).
“Factors influencing initiation and duration of breast
feeding in Ireland.” Midwifery, 30: 345–352.
Lee, E. J. (2007). Infant feeding in risk society. Health, Risk & Society,
9(3): 295–309.
Moran, V. H., Edwards, J., Dykes, F., & Downe, S. (2007). “A systematic
review of the nature of support for breastfeeding adolescent
mothers.” Midwifery, 23: 157–171.
Muko, K.N., Tchangwe, G.K., Ngwa, V.C., & Njoya, L. (2004). “Preventing
mother-to-child transmission: factors affecting mothers'
choice of feeding — a case study from Cameroon.” Journal
of Social Aspects of HIV/AIDS: An Open Access Journal,
1(3): 132-138.

74

ภัทรพรรณ ทําดี

Nadesan, M.H., & Sotirin, P. (1998). The romance and science of
'Breast is Best': discursive contradictions and contexts of
breast-feeding choices. Text and Performance Quarterly,
18: 217-232.
Ritzer, G. (2007). Contemporary Sociological Theory and Its
Classical Roots, The Basics. (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Ritzer, G. & Goodman, D.J. (2003). Sociological Theory. (6th ed.).
New York: McGraw-Hill.
Ryan, A.S., Zhou, W., & Arensberg, M.B. (2006). “The effect of
employment status on breastfeeding in the United States”.
Women’s Health Issues, 16: 243–251.
Sasaki, Y., Ali, M., Kakimoto, K., Saroeun, O., Kanal, K., & Kuroiwa, C.
(2010). “Predictors of Exclusive Breast-Feeding in Early
Infancy: A Survey Report from Phnom Penh, Cambodia”.
Journal of Pediatric Nursing, 25: 463–469.
Turner, J.H. (1986). The Structure of Sociological Theory. Chicago:
The Dorsey Press.
Turner, P.K., & Norwood, K. (2013). Unbounded motherhood:
embodying a good working mother identity. Management
Communication Quarterly, 27(3): 396–424.
Zhu, J., Chan, W., Zhou, X., Ye, B., & He, H. (2014). “Predictors of
breastfeeding self-efficacy among Chinese mothers: Acrosssectional questionnaire survey”. Midwifery, 30(6): 705-711.

