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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขและอุปสรรคในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ของแม่ซึ่งต้องทางาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วย
การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ กจากแม่ ท างานในกรุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด
เชียงใหม่ซึ่งผ่านประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในขณะที่ต้องทางานไปด้วย
มาได้อย่างน้อย 6 เดือน ผลการศึกษา พบว่า แม่ทางานต้องเผชิญกับอุปสรรค
สาคัญ ได้แก่ การต่อสู้กับธรรมชาติของร่างกายตนเองและลูก ความเชื่อในการ
เลี้ยงดูเด็กของคนในครอบครัวที่แตกต่างกัน การลงทุนกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ในการให้นม บริบทของการทางานที่ไม่เอื้ออานวย ความเหนื่อยล้าของร่างกาย
ความสับสนกับข้อมูลที่หลากหลาย ความกดดันกับปริมาณน้านม ความเสี่ยงใน
การใช้ยาหรือสมุนไพรในการกระตุ้นน้านม และความเสี่ยงของการให้นมในที่
สาธารณะ นอกจากนั้น ยังมีบริบทอื่นๆ ที่สร้างเงื่อนไขต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เช่น การปรับตัวภายในครอบครัวสามี การต้องแยกจากลูก การวางรากฐานการ
เลี้ยงลูกจากโรงพยาบาลที่คลอด และการขาดข้อมูลในเชิงประสบการณ์จากคน
ใกล้ชิด ดังนั้น หากต้องการส่งเสริมให้แม่ที่ต้องทางานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเต็มที่ โดยสามารถรักษาทั้ง อัตลักษณ์ของความเป็นแม่และอัตลักษณ์
ของผู้หญิงทางานไว้ได้ จึงจาเป็นต้องสร้างบริบทของงานที่เอื้อต่อความเป็นแม่
ไม่ว่าจะเป็นการยืดหยุ่นในเรื่องลักษณะและเวลาในการทางาน การอานวยความ
สะดวกในด้ านสถานที่ส าหรับแม่ที่ต้ องให้น ม และการสร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการให้นมแม่ทั้งในครอบครัว ที่ทางาน และสังคม
ค้าส้าคัญ: น้านมแม่, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, แม่ทางาน
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Abstract
This article aims to explore the conditions and obstacles in
lactation of working mothers by using qualitative research method.
In-depth interview with 60 working mothers in Bangkok and Chiang
Mai who have experience in at least 6 months breastfeeding during
their work was used in data collecting process. The research shows
that these mothers have to face with many obstacles during
breastfeeding including: struggling with the nature of their body and
their baby, different beliefs about baby feeding in their family,
expenses in breastfeeding equipment, extreme tiredness, confusion
with a lot of different information, pressure with volume of their
breast milk, risk in taking medicines or herbs for increasing breast milk,
and risk in breastfeeding in public areas. Moreover, there are also
other contexts about conditions of their breastfeeding such as
adjusting within their husband’s family, separation from their baby,
basic training and nursery care from delivery hospital, and lacking in
practical experience from those who are close to them. By providing
mother-friendly workplace such as having more flexibility in types of
work and working hours for breastfeeing mothers, facilitating
breastfeeding areas in the workplace. And by promoting good
attitudes regarding breastfeeding in family, workplace and society
level, working mothers will be encouraged to have long term
breastfeeding and will be able to preserve their motherhood identity
together with their work identity.
Keywords: breast milk, breastfeeding, working mother
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บทน้า
“...เหนื่อยนะที่ต้องทำงำนไปด้วย ปั๊มนมไปด้วย ยิ่ง
หน้ำงำนไม่ได้เอื้อต่อกำรที่จะปั๊มนมได้ยิ่งเหนื่อยใจ แต่ก็อดทน
มำร่วม 3 เดือน…เหนื่อยยิ่งกว่ำที่คนใกล้ตัวบอกให้เลี้ยงลูกด้วย
นมผงได้แล้ว #พรุ่งนี้ก็ครบ 6 เดือนแล้วนะ แม่จะพยำยำมให้
หนูได้กินนมแม่ต่อไป...เพรำะแม่เชื่อว่ำแม่รักหนูยิ่งกว่ำใครใน
โลกใบนี้...”
ความรู้ สึ ก ของแม่ ค นหนึ่ ง ที่ ร ะบายออกมาผ่ า นทาง Facebook
(ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการส่วนตัวให้มีการเผยแพร่ได้) สะท้อนให้เห็นถึงความ
พยายามในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทั้งในเรื่องการทางานที่ไม่เอื้อต่อการให้นม
บุตร ตลอดจนการต้องต่อสู้กับความเข้าใจและทัศนคติของคนในครอบครัวที่มี
ต่อการให้นม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้อย่าง
เต็มที่ อาจเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของแม่ทางานในยุคนี้ที่ส่วนใหญ่รู้และเข้าใจใน
ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถทาให้เป็นไปได้
อย่างที่ต้องการ เนื่องจากเงื่อนไขและข้อจากัดหลายประการที่เกี่ยวเนื่องกับ
บริบทการใช้ชี วิต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ หญิง ในปั จจุบั น
ซึ่ง ต้ องหัน มารับภาระในเชิ ง เศรษฐกิจ และมี ส่ว นร่ว มในการหารายได้ ให้กับ
ครอบครัวไปพร้อมๆ กับการทาหน้าที่ภรรยา และแม่ของลูกในคราวเดียวกัน
ถึงแม้จะมีผลการวิจัยยืนยันว่าในช่วงระหว่างปี 1990-2000 ระดับของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเข้มข้น (exclusive breastfeeding) ในเด็กที่อายุ
น้อยกว่า 4 เดือนจะเพิ่มขึ้นในประเทศกาลังพัฒนาทั่วโลก โดยเฉพาะในเขต
เมืองซึ่งได้รับอิทธิพลและแรงกดดันจากการพาณิชย์ของนมค่อนข้างมากก็ตาม
(Labbok et al., 2006) แต่สัดส่วนของการเลี้ยงลูกด้วยน้านมแม่โดยเฉพาะ
ในช่วง 6 เดือนแรกยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่องค์การอนามัย
โลกก าหนดไว้ ซึ่ ง ต้ อ งการให้ อั ต ราการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ เ ป็ น ร้ อ ยละ 75

6

ภัทรพรรณ ทาดี

ในโรงพยาบาล และร้อยละ 50 ในช่วง 6 เดือนแรกของทารก (Ryan, Zhou &
Arensberg, 2006) โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
(Angeletti, 2009) อังกฤษ (Lee, 2007) ออสเตรเลีย (Della & Helen, 2010;
Barclay et al., 2012) นิวซีแลนด์ (Manhire, Hagan & Floyd, 2007) หรือใน
เอเชีย เช่น ฮ่องกง (Tarrant, Dodgson & Choi, 2004; Wang, Lau, Chow &
Chan, 2013) และประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ เช่น เวียดนาม (Lundberg & Ngoc
Thu, 2012) รวมทั้งในพื้นที่ซึ่งผู้หญิงต้องเข้ามามีส่วนในตลาดแรงงานมากขึ้น และ
ในเขตเมือง (Ukwuani, Suchindran & Cornwell, 2001) ซึ่งประเทศไทยเองก็
อยู่ในสถานะที่ไม่แตกต่างกันเนื่องจากพบว่า ในปีพ.ศ. 2547 อัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดื อนของไทยมีเพียงร้อยละ 5.4 ซึ่ งต่าเป็นอันดับที่ 3
ก่อนสุดท้ายของโลก (กรมอนามัย, 2551) และถึงแม้ว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือนของไทยจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.3 ในปี 2548 เป็นร้อยละ
29.6 ในปี 2552 ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของประเทศไทย
(ไทยโพสต์, 2556)
การท างานนอกบ้านหรือการต้ องกลั บไปทางานของแม่ เป็ นอุปสรรค
สาคัญอย่างยิ่งต่อโอกาสในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง ระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันที่ผลักดันให้ผู้หญิงจาเป็นต้องรับผิดชอบภาระทางเศรษฐกิจในครัวเรือน
ทาให้ผู้หญิงจาเป็นต้องรักษาอัตลักษณ์ของตนเองทั้ง 2 ด้าน ทั้งอัตลักษณ์ด้านการ
ทางาน และอัตลักษณ์ของความเป็นแม่ ซึ่งกรณีหลังเป็นอัตลักษณ์ที่ไร้ขอบเขต
เนื่องจากเป็นสถานภาพที่ต้องแบกรับไปโดยตลอด (Turner & Norwood, 2013;
Chuang et al., 2010) ผู้หญิงที่เป็นแม่ในปัจจุบันจึงต้องตกอยู่ภายใต้วาทกรรม
หลั กสองอย่ าง ทั้ ง วาทกรรมความเป็ นแม่ ต ามธรรมชาติ และวาทกรรมทาง
การแพทย์ เกี่ยวกับการให้นมลู ก ซึ่งวาทกรรมเหล่านี้ถูกรองรับโดยอานาจของ
การแพทย์ เพศวิถีของผู้หญิง ความเป็นวิทยาศาสตร์ และสื่อโฆษณา และกลับมา
เป็ นการตีตราผู้ หญิ งที่ เป็ นแม่ในปั จจุ บั นที่ ไม่ สามารถด าเนินชี วิ ตไปตามความ
คาดหวังของสังคมอันเกิดจากอานาจของวาทกรรมเหล่านี้ (Nadesan & Sotirin,
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1998) ผู้หญิงที่เป็นแม่จึงมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาสถานภาพทั้งสอง
อย่างไว้โดยมองหาทางเลือกต่างๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางเลือกใดก็หลีกเลี่ยงได้ยากที่
จะต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิด เช่น แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองไปพร้อมๆ
กับนมผสมอย่างอื่น ถึงแม้จะรู้สึกสะดวกสบายขึ้น แต่ก็รู้สึกกังวลว่าจะมีผลต่อ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของลูกในระยะยาวหรือไม่ ทาให้ต้องจัดการกับความ
กดดันระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวังอยู่ตลอดเวลา (Lee, 2007) จะเห็น
ได้ว่าแม่ที่จาเป็นต้องทางานเต็มเวลามีโอกาสที่จะให้นมลูกอย่างต่อเนื่องน้อย
กว่าแม่ที่ทางาน part-time และแม่ที่ไม่ต้องทางานในองค์กรหรือแม่ที่เป็น
แม่บ้านอย่างเดียวอย่างเห็นได้ชัด (Mandal, Roe & Fein, 2010; Wang, Lau,
Chow & Chan, 2014; Ryan, Zhou & Arensberg, 2006) นอกจากนั้น
รูปแบบการทางานก็ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่นกัน จะเห็นได้ว่า หากแม่
จาเป็นต้องทางานแบบเป็นกะ (shift work) หรือมีเวลาทางานที่ไม่แน่นอน
โอกาสในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งลดลง (Rea, Venancio,
Batista & Greiner, 1999) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม่ซึ่งอยู่ในฐานะแรงงานย้ายถิ่น
ที่ จ าเป็ น ต้ อ งย้ า ยถิ่ น เพื่ อ การท างานในพื้ น ที่ ห รื อ สั ง คมใหม่ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับการทางานจนทาให้ต้องละ
ทิ้งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมรวมทั้งแบบแผนในการเลี้ยงลูกแบบเดิมซึ่งเน้นการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ด้วย อีกทั้ง การเข้าถึงง่ายขึ้นของนมผสมรูปแบบอื่นที่สะดวกสบาย
มากกว่า (Higginbottom, 2000; Liamputtong, 2002)
นอกจากนั้น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังเชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น ค่า นิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และสถานภาพทางสังคม
ของผู้หญิง (Tarrant, Dodgson & Choi, 2004; Lundberg & Ngoc Thu,
2012) รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว (Abuidhail, Al-Modallal, Yousif &
Almresi, 2014; Tarrant, Dodgson & Wu, 2014; Lundberg & Ngoc Thu,
2012; Groleau, Sigouin & D'souza, 2013) อีกทั้งบทบาทของบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องยังมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จและความต่อเนื่อง
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ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มี
หน้าที่ให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในช่วงหลังคลอด (Moran, Edwards, Dykes
& Downe, 2007; Leahy-Warren, Mulcahy, Phelan & Corcoran, 2014)
ซึ่งบางครั้งความคาดหวังและความเชื่อมั่นของบุคลากรที่สูงมากได้กลายเป็นความ
กดดันต่อแม่ หลังคลอด ซึ่ง ยัง ขาดประสบการณ์ จนก่อให้เกิด ความกังวลและ
ท้อถอย รวมทั้งรูปแบบการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสม เช่น ปฏิกิริยา ท่าทาง ทักษะ
ในการสื่อสาร และการเอาใจใส่ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของแม่หลังคลอด
(Barona-Vilara, Escriba´-Agu¨ira, & Ferrero-Gandı´aa, 2009; Manhire,
Hagan & Floyd, 2007; Hauck, Graham-Smith, McInerney & Kay, 2011;
Ogbuanu et al., 2009) ทาให้แม่สูญเสียสัญชาตญาณและสายสัมพันธ์ระหว่าง
แม่ลูกตามธรรมชาติไปโดยไม่รู้ตัว (Barclay et al., 2012) นอกจากนั้น ความ
แปรปรวนด้านอารมณ์ความรู้สึกของแม่ในช่วงหลังคลอดโดยเฉพาะขณะยังอยู่ใน
โรงพยาบาลยิ่งส่งผลให้แม่รู้สึกกดดันภายใต้การใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ที่รู้สึกว่า
มีอยู่เหนือกว่า (Flacking, Ewald & Starrin, 2007) ทาให้ในหลายพื้นที่การ
ส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้
เพิ่มสูงขึ้นได้ (Mitra, 2004)
การศึกษาในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาประสบการณ์ของแม่ซึ่งต้องทางาน
ไปพร้อมๆ กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จนสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่าง
น้อย 6 เดือนตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อตอบคาถามที่ว่า การใช้ชีวิตภายใต้
ภาวะสมัยใหม่ในยุคนี้ทาให้แม่ซึ่งต้องทางานเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการ
เลี ้ย งลูก ด้ว ยน้ านมแม่อ ย่า งไร ซึ่ ง ข้อ มู ล ดั ง กล่ า วจะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง
สาหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่เตรียมพร้อมสาหรับการเป็นแม่และต้องแบกรับภาระทาง
เศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน เช่นเดียวกับแม่ทางานซึ่งกาลังประสบปัญหาการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่อยู่ในขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมเพื่อตั้งรับกับสถานการณ์ดังกล่าว
นอกจากนั้น ยัง ใช้เ ป็น แนวทางสาหรับ หน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องในการกาหนด
นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมให้แม่วัยทางานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่าง
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เต็มที่อย่างน้อย 6 เดือนอีกด้วย ซึ่งการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นเงื่อนไข
สาคัญในการขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้อัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งสุขภาพ
ของเด็ก แม่ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศลงตามไปด้วย
บริบทของภาวะสมัยใหม่กับการเลียงลูกด้วยนมแม่
การอธิ บ ายปรากฏการณ์ ใ นครั้ ง นี้ ตั้ ง อยู่ บ นมุ ม มองเกี่ ย วกั บ ภาวะ
สมัยใหม่ของ Anthony Giddens (1990) ซึ่งเชื่อว่า ภาวะสมัยใหม่ในปัจจุบัน
มี ลั ก ษณะเฉพาะแตกต่ า งจากช่ ว งเริ่ ม แรก เนื่ องจากส่ ง ผลกระทบที่ รุน แรง
และแพร่กระจายทั่วโลกมากกว่า โดย Giddens เรียก modernity ในช่วงนี้ว่าเป็น
late modernity หรือ high modernity หรือ post-traditional society ซึ่งเป็น
สัง คมความเสี่ ย งรูป แบบใหม่ที่ แตกต่ า งจากความเสี่ย งแบบเดิ มที่ ม นุ ษย์ เคย
ประสบมา ทั้งนี้เพราะสังคมแบบ high modernity มีลักษณะเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่ง
อีกทั้งบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันทาให้เกิดภาวะ
เหนือเวลาเหนือพื้นที่ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบที่แตกต่าง
จากเดิม เช่น การปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ต้องมีการเผชิญหน้า กัน ไม่จาเป็นต้องเห็น
ตัวตนที่แท้จริงซึ่งถือเป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งเนื่องจากไม่ได้มีการเปิดเผยให้
เห็น ตั ว ตนซึ่ ง กัน และกั น อีกทั้ ง การใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมปั จ จุ บั น ที่ ดู เ หมื อนอิส ระ
แต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว คนในสั ง คมก าลั ง ถูก ควบคุ ม และชี้ น าภายใต้ ร ะบบ abstract
system หรือ expert system ที่ต้องอยู่บนความเชื่อถือในผู้เชี่ยวชาญที่มี
อานาจจากความรู้เป็นพื้นฐาน การใช้ชีวิตโดยอ้างอิงการชี้นาจากผู้เชี่ยวชาญ
จึง กลายเป็น เรื่อ งส าคัญ และจ าเป็น โดยมีค วามรู ้แ บบวิท ยาศาสตร์เ ป็น
พื้นฐานสาคัญ ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของบุคคลในหลายระดับ ตั้งแต่เรื่อง
การบริโภค การแพทย์ แม้แต่เรื่องการแต่งงาน การสร้างครอบครัว และการเลี้ยงดู
บุตร ซึ่งการไว้วางใจในระบบเหล่านี้ก็หมายความถึงการยอมเสี่ยงที่จะวางชีวิตไว้
กับระบบเหล่านั้นด้วย (Giddens, 1991) อย่างไรก็ตาม ภาวะ high modernity
ได้ แ ยกชี วิ ต ทางสั ง คมในชี วิ ต ประจ าวั น ของผู้ ค นออกจากประสบการณ์ ที่
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หลากหลายและระบบศีลธรรมซึ่งเคยมีอิทธิพลต่อโลกชีวิตของผู้คนอย่างมากใน
สังคม เนื่ องจากให้ความสาคัญและเชื่อถือแต่ สิ่งที่ คิดและทาบนพื้ นฐานของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะของผู้เชี่ยวชาญ จึงนาไปสู่ความรู้สึกแปลก
แยกและรู้สึกไร้คุณค่าของผู้คนตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องสุขภาพ ความเจ็บป่วย
หรือเพศสั มพั น ธ์ สิ่ ง ที่เคยปฏิบั ติกัน มาถ้า ไม่มี ฐ านความรู้ เหล่ า นี้รองรับ ก็จ ะ
กลายเป็นสิ่งที่ผิดหรือเบี่ยงเบนไปหมด ความรู้อื่นๆ ที่เคยมีอยู่และสั่งสมกันมา
ในสังคมจึงถูกทาลายความน่าเชื่อถือไปหมด (Giddens, 2002)
จากมุมมองเกี่ยวกับภาวะสมัยใหม่ของ Giddens ดังที่ได้กล่าวมาแสดง
ให้เห็นว่า โครงสร้างของสังคมสมัยใหม่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความสามารถในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ห ญิงซึ่งมีความจาเป็นต้องทางานไปพร้อมๆ กับภาระ
ความรับผิดชอบอื่นๆ ทั้งในแง่ของปัจจัยที่เอื้อต่อความสามารถในการเลี้ยงลูก
ด้วยน้านมแม่และในแง่ของอุปสรรคที่ทาให้การเลี้ยงลูกด้วยน้านมแม่ในยุคนี้
เป็นเรื่องที่ทาได้ยากมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ในแง่หนึ่งทาให้การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในการเลี้ ยงดูลูกสะดวกรวดเร็วกว้างขวางมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
ก็อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล อีกทั้งภาระงานที่เพิ่มขึ้นของแม่ซึ่งต้อง
ทางานเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีในการทางาน ประกอบกับอิทธิพลของระบบ
abstract system หรือ expert system ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ทางาน ระบบสวัสดิการ ระบบการแพทย์ และระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจกลายเป็น
เงื่อนไขที่ทาให้การเลี้ยงลูกด้วยน้านมแม่อย่างต่อเนื่องทาได้ยากขึ้น นอกจากนั้น
สังคมสมัยใหม่ในยุคนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ
โดยเฉพาะความไม่แน่นอนและความเสี่ ยงในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งใน
ระดับตัวบุคคล และระดับครัวเรือน ตลอดจนความเสี่ยงด้านสุขภาพของแม่
ซึ่งต้องทางานเอง และอาจจะทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยน้านมแม่
อย่างต่อเนื่องได้
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วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้ง นี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้ว ยวิธีการศึกษา
แบบรายกรณี (case study) เพื่อให้เข้าถึงประสบการณ์ของแม่ ทางานซึ่งเคย
ผ่า นประสบการณ์แ ละมีค วามพยายามในการเลี้ยงลูกด้วยน้านมแม่มาแล้ว
อย่างลึกซึ้ง โดยศึกษาจากผู้หญิงที่เป็นแม่ซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ที่ต้องทางาน
ไปพร้อมๆ กับการเลี้ยงลูกด้วยน้านมแม่มาได้อย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้โดยอาศัย
วิธีการสุ่ มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยกาหนด
คุณลักษณะสาคัญของกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องเป็นแม่ทางานซึ่งได้ผ่านช่วงเวลาใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือกาลังอยู่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยน้านม
แม่ทั้งนี้เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่กระแสนมแม่กาลังได้รับการผลักดันอย่างเข้มข้น
และเป็นช่วงเวลาที่แม่ยังพอจดจาประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกเกี่ยวกับ
การให้นมแม่ของตนเองได้ โดยสามารถเลี้ยงลู กด้วยนมแม่มาได้ ไม่น้ อยกว่ า
6 เดือน ซึ่งทางานอยู่ในหน่วยงานอิสระ/อยู่ในองค์กรประเภทต่างๆ รวมทั้งงาน
อาชี พ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ จ ากั ด ภายใต้ บ ริ บ ทของการท างานที่
หลากหลาย โดยศึ กษาแม่ ซึ่ งท างานทั้ งในเขตกรุ งเทพมหานคร และจั งหวั ด
เชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศในภาค
กลางและภาคเหนื อ และมี สัด ส่ว นของแรงงานหญิง ที่เข้า สู่ต ลาดแรงงานใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับชาย (กระทรวงแรงงาน, 2557) อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีสัดส่วนของผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานสูงมาก (Tan, 2010)
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอธิบายบริบทของความเป็นสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูก
ด้ ว ยน้ านมแม่ ไ ด้ อย่ า งชั ด เจนมากขึ้ น ใช้ วิ ธี การคั ด เลื อกตั ว อย่ า งโดยอาศั ย
snowball technique โดยเริ่มต้นจากเครือข่ายความสัมพันธ์ของแม่ทางานใน
องค์กรต่างๆ แนะนากลุ่มตัวอย่างที่เข้าข่ายต่อๆ กันไป รวมทั้งสิ้น 60 คน ทั้งนี้
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมแม่ซึ่งทางานในองค์กรหลากหลายรูปแบบ
ดังที่กล่าวมา และเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
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การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก
(in-depth interview) เพื่อเปิดโอกาสให้แม่ทางานกลุ่มนี้สามารถที่จะเปิดเผยหรือ
น าเสนอเรื่ องราวของตนเองออกมาได้ อย่ า งเต็ ม ที่ และสะท้ อนถึ ง ภาพของ
โครงสร้างสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนเผยให้เห็นถึงข้อจากัดและเงื่อนไขต่างๆ ในการ
เลี้ยงลูกด้วยน้านมแม่ที่แม่ทางานจะต้องประสบพบเจอและพยายามหาวิธีการใน
การจัดการเพื่อให้ตนเองสามารถเลี้ยงลูกด้วยน้านมแม่ได้อย่างเต็มที่ และต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้ถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์ชีวิตได้
อย่างเต็มที่บนจุดยืนของตนเอง นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับ
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) เพื่อสังเกต
สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของแม่ทางานกลุ่มนี้
เช่น บุคลิกภาพ พฤติกรรมการบริโภค เครือข่ายทางสังคม และปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบและเป็นภาพสะท้อนให้
เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ให้ข้อมูล โดยมีแนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและเงื่อนไขต่างๆ ของภาวะสมัยใหม่ที่
ส่งผลต่อการเลี้ ยงลูกด้ วยน้านมแม่ของแม่ ซึ่งต้ องทางาน ซึ่ งประกอบด้วยแนว
คาถามเกี่ยวกับ รูปแบบการใช้ชีวิตและการทางานในปัจจุบัน ลักษณะหรือรูปแบบ
ขององค์ กร และงานที่ รับผิดชอบ การใช้ เวลาส าหรับการท างาน รูปแบบของ
กฎระเบียบและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจากที่ทางาน เครือข่ายทางสังคมทั้งใน
ครอบครัว สถานที่ ทางาน และเครือข่ายอื่นๆ เป็ นต้ น และใช้ วิธี การวิ เคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งนี้ ชื่อและข้อมูลสาคัญที่จะสามารถสืบเนื่องไปจนถึงตัวผู้ให้ข้อมูลได้
จะถูกเก็บเป็นความลับโดยใช้เป็นชื่อสมมติเท่านั้น และเป็นการนาเสนอโดยเน้น
ที่ประเด็น การศึกษามากกว่ าการเปิดเผยหรือรายงานประวัติ ชีวิตของบุคคล
นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและรายละเอียดของ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ก่อนการตั ด สิ น ใจเข้า ร่ ว มการวิ จั ย มี สิ ท ธิ ถามคาถาม และตั้ ง
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ข้อสังเกตหากไม่เข้า ใจ และมีสิทธิที่จะยุติการให้ข้อมูลทันทีที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึ ก
อึดอัดหรือไม่สบายใจที่จะให้ข้อมูลต่อ
ผลการศึกษา
จากประสบการณ์ของแม่ซึ่งต้องทางานไปพร้อมกับการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ จานวน 60 คนทั้งในกรุงเทพฯ (30 คน) และจังหวัดเชียงใหม่ (30 คน) อายุ
ระหว่าง 20-45 ปี พบว่า แม่เหล่านี้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาได้อย่างน้อยที่สุด
คือ 6 เดือน และมากที่สุ ด คือ เกือบ 3 ปี ภายใต้บริบทของการท างานที่
หลากหลาย ทั้ งงานในองค์ กรภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ งอาชี พอิ สระส่ วนตั ว
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแม่ที่ทางานในองค์กรต่างๆ สามารถใช้สิทธิการลาคลอดเพื่อเลี้ยง
ลูกได้สูงสุด 3 เดือน แต่ในทางปฏิบัติมีแม่บางรายที่ต้องกลับไปทางานก่อนครบ
กาหนดเนื่องจากความเร่งรัดของภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ โดยรายที่ลางาน
เพื่อเลี้ยงลูกได้น้อยที่สุดคือ 11 วัน ในขณะที่แม่บางรายต้องขอลางานเพิ่มโดย
ไม่รับเงินเดือนเพื่อให้เลี้ยงลูกได้อย่างต่อเนื่องถึง 6 เดือน ซึ่งในเบื้องต้นพบว่า
สิ่งที่ แม่ ทางานยุ คใหม่ ต้องเตรีย มความพร้อมในที่ นี้เริ่มต้ นตั้ งแต่การต่อสู้กับ
ธรรมชาติของร่างกายตนเองและลูก การประนีประนอมกับความเชื่อในการเลี้ยง
ดูเด็กของคนในครอบครัวที่แตกต่างกัน การลงทุนกับอุปกรณ์หรือเครื่ องมือใน
การให้นม บริบทของการทางานที่ไม่เอื้ออานวย ความเหนื่อยล้าของร่างกาย
ความสับสนกับข้อมูลที่หลากหลาย ความกดดันกับปริมาณน้านม ความเสี่ยงใน
การใช้ ย าหรื อ สมุ น ไพรในการกระตุ้ น น้ านม ความเสี่ ย งของการให้ น มในที่
สาธารณะ และบริบ ทอื่น ๆ ที่ ส ร้างเงื่ อนไขต่ อการเลี้ ยงลู กด้ ว ยนมแม่ โดยมี
รายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การต่อสู้กับ“ธรรมชาติ”
“ธรรมชาติ” ในที่นี้ เริ่มต้นตั้งแต่การต่อสู้กับธรรมชาติของความเป็น
ผู้หญิงหรือความเป็นแม่ที่สะท้อนผ่านร่างกายของตนเองที่พร้อมสาหรับการให้
นมบุต รและส่งผลต่อปริม าณน้านม เนื่องจากแม่หลายรายยอมรับว่า ไม่ได้มี
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การเตรียมการเรื่องนมแม่เพราะคิดว่า “นมแม่เป็นเรื่องธรรมชาติ ” ถึงเวลา
ผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วทุกคนจะต้องมีนมให้ลูกกิน ซึ่งแม่หลายคนต้องพบกับความ
ผิดหวัง เนื่องจากพบว่า ตนไม่มีน้านมเพียงพอให้กับลูกนับตั้งแต่วันแรกที่คลอด
นอกจากธรรมชาติของร่างกายแม่แต่ละคนจะมีผลต่อปริมาณน้านมที่จะเลี้ยงลูก
แล้ว แม่บางรายยังต้องจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของหัวนมและเต้านมที่
ส่งผลต่อการดูดนมของลูกด้วย เช่น หัวนมบอด หรือ เต้านมใหญ่มากจนลูกไม่
สามารถดูดนมได้อย่างถนัดในช่วงแรก ดังนั้นการพยายามจัดการกับธรรมชาติ
ร่างกายของตนเองจึงถือเป็นประตูด่านแรกที่แม่จะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ก่อนจะ
พยายามปรับตัวกับธรรมชาติของลูกด้วย ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้สร้างความทุกข์และ
ความกดดันให้กับแม่ไม่น้อยเพราะวิตกกังวลว่าลูกจะไม่สามารถกินนมแม่ได้
หรือมีน้านมไม่เพียงพอให้ลูกกิน แม่รายหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังกับการเลี้ยงลูกคนแรก
อย่างมาก ได้เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในช่วงเวลานั้นว่า “...เคยคิดว่ำกำรให้นมแม่
ไม่เห็นยำกเลยก็แค่เอำลูกมำใส่แขนแล้วก็ดูด แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เลย...น้อง
หิว น้องร้อง เรำก็ยิ่งเครียด...” (แม่อ้น, สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2558)
นอกจากนั้ น สิ่ งที่ แม่ จะต้ องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับสภาพร่างกายของ
ตนเองก็คือ การเรียนรู้ “ธรรมชาติของลูก” เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่าง
กัน บางคนดูดนมเก่ง บางคนดูดนมน้อย บางคนหลับอย่างเดียวตั้งแต่ คลอด
จนกระทั่ง กลับบ้า นจนแม่ต้องพยายามกระตุ้น ให้ตื่น มาดูด นม นอกจากนั้น
เด็ก บางคนยัง มีปัญ หาในเรื่องการดูดเนื่องจากมีพังผืดใต้ลิ้น ซึ่ง แม่ต้องเตรียม
ความพร้อมที่จะรับมือกับรูปแบบการดูดนมของลูก เพราะเด็กบางรายปฏิเสธ
การดูดนมจากเต้านมแม่แต่ยอมดูดนมจากขวด ในขณะที่เ ด็ก บางคนก็ป ฏิเ สธ
ขวดและจะรอดูด นมจากเต้า นมแม่เ ท่า นั้น การทาความเข้า ใจกับ ลูกและ
ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการดูดของลูกจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แม่ต้องเรียนรู้และ
หาวิธีจัดการเพื่อให้ลูกได้กินนมแม่ให้ได้มากที่สุด
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2. ความเชื่อของครอบครัวและผู้เลียงดู
แม่หลายรายมีโอกาสที่จ ะต้องเผชิญ กับ วิธีคิด หรือความเชื่อในการ
เลี ้ย งดูเ ด็ก ที ่แ ตกต่า งกัน ในครอบครัว เนื ่อ งจากคนรุ่น ปู่ย ่า ตายายได้ผ ่า น
ประสบการณ์เลี้ยงลูกในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง แตกต่างจากข้อมูลการเลี้ยงลูกที่แม่
ในยุ คนี้ ส่ว นใหญ่ เรียนรู้ผ่า นหนัง สือ และสื่ อสมัย ใหม่อื่นๆ เช่ น อิน เตอร์เน็ ต
และสื่อสังคมออนไลน์ทาให้เป็นข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกั บการเลี้ยงดูเด็กคนละ
ชุดกัน บางอย่างสามารถนามาปรับใช้ร่วมกันได้ แต่บางอย่างก็กลับกลายเป็น
อุปสรรคในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่หรือไม่สามารถทาให้แม่ได้เลี้ยงลูกในแบบที่
ตนเองต้องการได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม สาหรับแม่ทางานในยุคนี้ที่ไม่สามารถ
หยุดงานหรือลางานได้ยาวนานเพื่อเลี้ยงลูกด้วยตนเองได้ การมีคนในครอบครัว
ช่วยรับภาระในการเลี้ยงดูลูกเล็กนับเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง การเผชิญหน้าหรือ
การต่ อ รองกั น ระหว่ า งความเชื่ อในการเลี้ ย งลู กที่ แตกต่ า งกั น จึ ง เป็ น เรื่ องที่
หลีกเลี่ยงได้ยากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คนในครอบครัวบางรายเห็นว่า “นมปั๊ม”
เป็น “นมเสีย” ไม่สด ไม่ดี เนื่ องจากปั๊มออกมาและผ่านการแช่ เย็นมาแล้ ว
จึงไม่น่าจะเป็นนมที่ดีและมีประโยชน์สาหรับเด็ก ซึ่งแตกต่างจากการชงนมผงให้
เด็กกินใหม่ๆ น่าจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่า อีกทั้งรู้ สึกว่าเป็นความยุ่งยากที่
ต้องเอานมแม่ที่แช่แข็งมารออุ่นให้เด็กกิน ในขณะที่นมชงจะชงให้เมื่อไหร่ก็ได้ที่
เด็กต้องการ หรือ เด็กกินนมแม่ “ตัวเล็ก” ไม่ “จ้้าม่้า” ซึ่งโดยทั่วไปแม่ที่ให้ลูก
กินแต่นมแม่มักถูกปู่ย่าตายาย หรือญาติพี่น้อง นาไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆ
และคิด ว่าเป็น เพราะนมผงมีประโยชน์ม ากกว่า กินแล้วเด็กจะดูมีเนื้อมีหนัง
มากกว่า ในขณะที่เด็กกินนมแม่จะตัวเล็กบอบบาง
อีกหนึ่งความเชื่อที่พบเห็นอยู่เสมอ คือ “ต้องป้อนกล้วยเด็กถึงจะอิ่ม
และต้ องป้ อนน้้ าให้ เด็ กด้ วย” ซึ่ งข้ อมู ลทางการแพทย์ ในปั จจุ บั นมั กระบุ ว่ า
เด็กควรกินนมแม่อย่างเดียวโดยไม่จาเป็นต้องป้อนอาหารอย่างอื่นหรือแม้แต่น้า
เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากนั้น จึงค่อยให้อาหารเสริมตามวัย เนื่องจาก
นมแม่มีคุณค่าทางอาหารเพียงพอกับความต้องการของลูก และในนมแม่มีน้าเป็น
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ส่วนประกอบหลักอยู่แล้ว อีกทั้ง ลาไส้หรือระบบการย่อยอาหารของเด็กที่อายุต่า
กว่า 6 เดือน ยังไม่พร้อมสาหรับการย่อยอาหารอื่น ๆ ซึ่ง ชุด ความรู้ดัง กล่า ว
ค่อนข้า งแตกต่า งจากวิธีคิด ในการเลี้ยงดูเด็กของคนรุ่น ปู่ย่า ตายาย ซึ่ง นิยม
ป้อนกล้วยให้เด็กเล็กๆ กินเพราะเชื่อว่าจะทาให้เด็กอิ่ม และนอนหลับดีเพราะไม่
ต้องตื่นมาหิวบ่อยๆ เหมือนเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียว ซึ่งแม่บางรายเห็นว่าเป็น
สาเหตุที่ทาให้ลูกกินนมตนเองได้น้อยลง และทาให้ลูกดูดกระตุ้นน้านมน้อยลง
จนส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณของน้ านมในที่ สุ ด ตั ว อย่ า งเช่ น แม่ ร ายหนึ่ ง ที่ ค นใน
ครอบครัวมีความเชื่อในการเลี้ยงดูแบบนี้เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯ แต่
ตนเองก็พยายามต่อรองจนถึงที่สุด “...เขำคิดว่ำให้กล้วยนี้อิ่ม อ้วนจ้ำม่ำเขำชอบ
แล้วพอบอกว่ำกินไม่ได้ เขำก็จะบอกว่ำ กินอย่ำงนี้มำตั้งหลำยคน ซึ่งอำม่ำแม่
สำมี ก็ จ ะให้ แต่ เ รำบอกไม่ ไ ด้ . ..” (แม่ กุ้ ง , สั ม ภาษณ์ , 3 กั น ยายน 2558)
โดยเฉพาะแม่ ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ถึง แม้ จ ะพยายามเจรจาต่ อรองกั บ คนใน
ครอบครัวได้ แต่ก็ไม่อาจหนีการเปรียบเทียบกับคนในชุมชนเดียวกันได้ ดังเช่น
แม่รายนี้ที่เล่าให้ฟังถึงความลาบากในการต่อสู้กับวิธีคิดในการเลี้ยงเด็กแบบ
ดั้งเดิม แต่ก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาได้ถึง 10 เดือน “...เรำจะเห็นภำพมำ
แต่เด็ก คือ เรำต้องมำนั่งตำกล้วยให้หลำนกิน เพรำะย่ำบอกให้กิน...ตอนแรก
ต้องต่อสู้กับพ่อแม่มำกว่ำทำไมไม่กินกล้วย...พ่อบอกว่ำทำไมไม่เอำกล้วยให้ลูก
กิน เนี่ยลูกมันร้องเพรำะมันกินไม่อิ่ม...เด็กข้ำงบ้ำนก็คลอดมำเหมือนกัน ไล่ๆ
กัน เขำให้กิน กล้ ว ย พ่ อก็บ อกว่ ำ เนี่ ย ลู กเขำกิน กล้ ว ย ลู กเขำอิ่ ม ...” (แม่ เป้ ,
สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2558) อีกทั้งความเชื่อที่ว่า “เกิน 6 เดือน นมแม่ไม่มี
ประโยชน์แล้ว” ซึ่งส่วนใหญ่หลังจากเลี้ยงนมแม่ได้ถึง 6 เดือน ซึ่งเหมือนเป็น
เกณฑ์มาตรฐานที่บ่งบอกว่าลูกได้ กินนมแม่อย่างเพียงพอแล้ว แม่หลายรายมัก
ได้ รั บ การกระตุ้ น จากคนรอบข้ า งให้ ลู ก เลิ ก นมแม่ เ พราะคิ ด ว่ า หลั ง จากนี้
สารอาหารในนมแม่จะลดลง อีกทั้งเป็นความยุ่งยากสาหรับแม่ที่จะให้นมลูก
ต่อไป
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3. การลงทุนกับเครื่องไม้เครื่องมือในการให้นม
แม่หลายรายจาเป็นต้องใช้วิธีการปั๊มนม ทั้งนี้เนื่องจากลูกไม่ยอมกินนม
จากเต้าจึงต้องปั๊มใส่ขวดให้กิน ปั๊มนมเพื่อเก็บตุนไว้ให้ลูกกินได้อย่างต่อเนื่อง
และปั๊มเพื่อกระตุ้นให้มีน้านมอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเป็น “แม่นักปั๊ม” จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตัวช่วย ตั้งแต่เครื่องปั๊มนมซึ่งมีทั้งแบบใช้
มือบีบ และแบบใช้ไฟฟ้า แบบเต้าเดียว และแบบคู่ ซึ่งแม่แต่ละคนจะเลือกใช้
ตามความเหมาะสมกับความถนัดและความสะดวกของตัวเอง ซึ่งมีราคาตั้งแต่
หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาท นอกจากนั้น ยังมีกระเป๋าหรือกระติกสาหรับแช่เย็น
ในกรณีต้องปั๊มนมนอกสถานที่แล้วต้องพกกลับไปให้ลูกกินในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
และถุงสาหรับเก็บน้านม ในขณะที่บางรายต้องซื้อตู้เย็นสาหรับแช่นมเป็นการ
เฉพาะ อีกทั้งบางรายยังมีค่าใช้จ่ายสาหรับการขนส่ง นมในกรณีที่แม่ไม่ได้เลี้ยง
ลูกเองแต่ให้ครอบครัวที่อยู่คนละจังหวัดกันช่วยเลี้ยงดู ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
การลงทุน แต่ไม่ใช่แม่ทุกรายที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม แม่ส่วนใหญ่
เชื่อว่าการลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อแลกกับการที่ลูกได้กิน
นมแม่ และหากเปรียบเทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมผงซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง
กว่า และอุปกรณ์บางอย่างสามารถหยิบยืมหรือส่งต่อกันได้ เช่น เครื่องปั๊มนม
หรืออุปกรณ์บางอย่างก็สามารถประยุกต์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น กระเป๋าหรือ
กระติกเก็บน้านมชั่วคราว เป็นต้น ดังเช่น แม่รายหนึ่งที่ระบายความรู้สึกให้ฟัง
เมื่อสามีไม่เห็นด้วยกับการซื้อเครื่องปั๊มนมที่มีราคาแพง “...อย่ำงที่ปั๊มนม แฟน
บอกไม่ต้องซื้อ เค้ำบอกว่ำค่ำใช้จ่ำยสูง เค้ำบอกว่ำถ้ำมีนมเยอะก็ว่ำไปอย่ำง เนี่ยมี
แค่ไหน ทำไมต้องซื้อ...ก็ซื้อเองก็ได้ไม่ง้อ เค้ำบอกซื้อแบบถูกๆ ไว้ก่อนแล้วค่อยลอง
ปั๊มดู ถ้ำมันได้เยอะค่อยไปซื้อเครื่องดีๆ...” (แม่ปลา, สัมภาษณ์ , 20 สิงหาคม
2558)
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4. บริบทของการท้างานที่ไม่เอืออ้านวย
จากประสบการณ์ของแม่ที่ต้องทางานไม่ว่าจะในกรุงเทพฯ หรือจังหวัด
เชียงใหม่ก็ตาม สิ่งที่เป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้แม่ทางานสามารถเลี้ยงลูกได้
อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบทในการทางานไม่ว่าจะเป็นความ
เอื้ อ อ านวยในแง่ ส ถานที่ ปั๊ ม นม ซึ่ ง พบว่ า มี เ พี ย ง 6 รายเท่ า นั้ น ที่ ร ะบุ ว่ า
หน่วยงานที่ทางานอยู่มีสถานที่ เฉพาะซึ่งจัดไว้สาหรับการปั๊มนมของแม่ และมี
เพียง 2 รายที่มีห้องทางานส่วนตัวที่มิดชิดพอจะปั๊มนมได้ ในขณะที่แม่รายอื่นๆ
จาเป็นที่จะต้องหาสถานที่พอจะปั๊มนมได้เอง ซึ่งมีตั้งแต่การนั่งปั๊มที่โต๊ะทางาน
โดยหาผ้าคลุมสาหรับให้นมมาคลุมไว้ แต่ก็ต้องอยู่ท่ามกลางสายตาของเพื่อน
ร่วมงานทั้งชายและหญิง บางรายนั่งปั๊มใต้โต๊ะทางาน บางรายต้องพยายามหา
ห้องเฉพาะที่ พ อจะไปขอปั๊ ม นมได้ เช่ น ห้อ งเก็บ เอกสาร ห้องประชุ ม ห้อ ง
เจ้านาย และท้ายสุดถ้าไม่มีจริงๆ ก็จาเป็นต้องปั๊มในห้องน้า อีกทั้งจาเป็นต้อง
ฝากแช่ในตู้เย็นของที่ทางาน ซึ่งบางครั้งก็ไม่เหมาะกับการแช่นมเพราะอาจจะมี
แค่ช่องเดียวหรือมีอาหารอย่างอื่นแช่อยู่ปะปนกัน ดังเช่นที่แม่รายหนึ่งเล่าให้ฟัง
ถึงอุปสรรคในการปั๊มนมและการเก็บรักษานมในที่ทางานว่า “...โต๊ะทำงำนไม่มี
พำทิชั่น ห้องก็ไม่มี ห้องประชุมก็หำยำก ห้องครัวก็ไม่ได้ วันแรกก็เข้ำห้องน้ำคน
พิกำร..จะวำงของตรงไหน ชั กโครกก็ส กปรก..กลั้ น ใจ พอปั๊ ม เสร็จ แช่ ยั ง ไง
ละเนี่ ย เปิ ด ตู้เย็น มำก็มีแต่อะไรไม่ รู้เต็ม ตู้ไ ปหมด...” (แม่ ปัท , สั มภาษณ์ , 3
สิงหาคม 2558) เช่นเดียวกับแม่อีกรายที่พยายามหาที่ปั๊มนม และยังต้องต่อสู้
กับความอายในเพศตรงข้าม โดยเล่าให้ฟังว่า “...ต้องซุกใต้โต๊ะ นั่งลงกับพื้นเนี่ยค่ะ
ไม่งั้นต้องเดินไปห้องเก็บแฟ้ม ขอยืมกุญแจแล้วก็ล๊อคประตู ใครจะเอำแฟ้มก็เข้ำ
มำเคำะ...วันดีคืนดีนั่งปั๊มอยู่ เจ้ำหน้ำที่ผู้ชำยมำเช็ดกระจกอยู่ข้ำงนอกเปิดแหวก
ม่ำน ตกใจ...” (แม่แรม, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2558) นอกจากนั้น แม่หลายราย
ยังมีลักษณะหรือรูปแบบการทางานที่ไม่เอื้อกับการปั๊มนม เช่น งานที่ต้องพบปะ
ลูกค้า ประสานงานกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และแม่ที่ต้องลงพื้นที่ทางานนอก
สถานที่อยู่เป็นประจา บางรายต้องปั๊มนมในรถในระหว่างการเดินทาง ต้องพก
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กระเป๋าเก็บความเย็น หรือฝากแช่นมตามตู้เย็นของสถานที่ต่างๆ ที่ลงไปทางาน
เช่น โรงแรม บริษัทลูกค้า เป็นต้น ทาให้แม่หลายรายรู้สึกท้อ และคิดจะเลิกให้
นมหลายครั้งเพราะรู้สึกเป็นปัญหาในการบริหารจัดการอย่างมาก
ในที่นี้มีแม่หลายรายที่เลือกเลี้ยงลูกโดยให้ลูกกิน นมจากเต้าในขณะที่
ได้อยู่กับลูก และให้ลูกกินนมจากขวดด้วยนมผงเมื่อแม่ต้องไปทางาน และเลือก
ที่ จ ะไม่ ปั๊ ม นมให้ลู ก เนื่ อ งจากประเมิ น แล้ ว เป็ น สถานการณ์ ที่ เ ป็ น ไปได้ ย าก
ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านกับที่ทางานจึงมีความสาคัญมากเพราะยิ่งกลับ
ถึงบ้านเร็วเท่าไหร่ลูกก็จะมีโอกาสได้กินนมแม่ได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งลูกบางคนที่ติด
เต้านมแม่มากๆ อาจไม่ยอมกินอะไรเลยเพื่อรอแม่กลับมาป้อนนม แม่บางรายจึง
ต้องใช้เวลาในช่วงพักกลางวันเดินทางกลับมาบ้านเพื่อให้นมลูกอีกด้วย ซึ่งต้องใช้
เวลาในการปรับตัวนานพอสมควรทั้งแม่และเด็ก อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงลูกใน
รูปแบบดังกล่าวจะทาได้ในกรณีที่สถานที่ทางานไม่ห่างจากบ้านหรือใช้เวลาใน
การเดินทางไม่มากนัก ซึ่งพบได้น้อยในกรุงเทพฯ ในขณะที่ในจังหวัดเชียงใหม่
พบเห็นรูปแบบการเลี้ยงลูกดังกล่าวได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม การได้รับความ
เข้าใจและความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อความสาเร็จในการให้นมแม่ แม่บางรายปั๊มนมในที่ทางานไปพร้อม
กับความรู้สึกผิดรู้สึกเกรงใจคนอื่นและกลัวจะถูกมองว่าเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
ในขณะที่ บ างรายยอมรับ ว่ า มี ป ฏิ กิริย าจากเพื่ อนร่ว มงาน ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
แสดงออกทางสายตา ค าพู ด หรื อมี กระดาษโน้ ต วางที่ โ ต๊ ะ ทุ กครั้ง ที่ ต้ องลุ ก
ออกไปปั๊มนม สถานการณ์เหล่านี้ทาให้แม่รู้สึกกดดัน และไม่สบายใจที่ต้องอยู่
ท่ามกลางบรรยากาศและความรู้สึกดังกล่าว
5. ความเหนื่อยยาก อดหลับอดนอน และเหนื่อยล้าของร่างกาย
สิ่งที่แม่ทางานซึ่งต้องปั๊มนมไปด้วยทางานไปด้วยและเลี้ยงลูกไปด้วย
ต้องเผชิญอย่างแน่นอนก็คือความรู้สึกเหนื่อยล้าของร่างกาย อีกทั้งการพักผ่อนที่
น้อยลง เพราะนอกจากจะต้องตื่นมาดูลูกเล็กกลางดึกแล้ว ยังต้องมีวินัยกับตัวเอง
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ในการตื่นมาปั๊มนมด้วย โดยทั่วไป แม่ที่เคร่งครัดและมีวินัยในการปั๊มนมมากมัก
กาหนดเวลาปั๊มนมของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุก 3 ชั่วโมง หรือหลังจากให้
นมลูกจากเต้าแล้ว ก็จะปั๊มนมที่เหลือเก็บไว้ ทาให้ไม่สามารถนอนหลับไปกับลูก
ทันทีหลังจากการให้นมได้ เช่นเดียวกับการปั๊มนมในที่ทางานก็จะต้องทาอย่าง
สม่าเสมอเช่นกัน จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่แม่ทุกคนจะบอกว่าเหนื่อยมาก แต่เป็น
ความเหน็ดเหนื่อยที่แลกมาด้วยความสุข บางรายนอนหลับไปพร้อมกับเครื่อง
ปั๊มนมจนกระทั่งสามีหรือคนในครอบครัวอื่นๆ บอกว่าให้เลิกปั๊มนมให้ลูกกิน
เพราะเห็นว่าแม่ทางานต้องเหน็ดเหนื่อยและยากลาบากมาก แต่แม่ส่วนใหญ่ก็
จะพยายามให้นมหรือปั๊มนมให้ลูกไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ดังเช่นแม่รายนี้
ที่ลูกอยู่ต่างจังหวัด แต่ต้องปั๊มนมเก็บไว้แล้วหิ้วกลับไปให้ลูกกินทุกเสาร์อาทิตย์
จนกระทั่งลูกอายุได้ขวบ 4 เดือนแล้ว สามีจึงรบเร้าให้เลิกปั๊มนมได้แล้วเพราะ
เห็นแต่ความลาบาก โดยบอกว่า “...แฟนกลัวสุขภำพไม่ดี บอกวำพอแล้ว ลูกโต
แล้ว เขำเห็นเรำปั๊มบำงทีก็หลับ แล้วปั๊มเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ จนเสียงเครื่องเงียบไป
แล้ว เขำต้องปลุกขึ้นไปนอนได้แล้ว...ตั้งแต่ 6 เดือนแล้วก็ตอน 1 ขวบ เขำเห็นเรำ
เหนื่ อย แทนที่ จะได้ นอนต้ องมำนั่ งปั๊ มนม สำยฟงสำยไฟเต็ มตั ว …” (แม่ น้ อง,
สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2558)
6. ความสับสนบนความหลากหลายของข้อมูล
เนื่องจากปัจจุบัน ทั้งหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้น มบุ ตรสามารถเสาะ
แสวงหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เหล่านี้ได้ไม่ยาก เพราะปัจจุบัน
มีสื่อหลากหลายรูปแบบที่นาเสนอข้อมูลในเรื่องเหล่านี้ อย่างกว้างขวางและ
ลึ ก ซึ้ ง ทั้ ง จากหนั ง สื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต และสื่ อสั งคมออนไลน์ เช่ น facebook
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่หลากหลายเหล่านี้มาพร้อมกับความสับสน อีกทั้งบางครั้ง
ยังสร้างความวิตกกังวลและกดดันมากขึ้นนอกจากนั้น ยังค้นพบว่า หลายครั้งที่
ทฤษฎีกับการปฏิบัติไม่ได้ไปด้วยกันได้เสมอไป เพราะข้อมูลในหนังสือมักเขียน
จากหลั กทางวิ ชาการหรื อเขี ยนโดยผู้ เชี่ ยวชาญซึ่ งเป็ นเพี ยงหลั กการ แต่ เมื่ อ
จาเป็ นต้ องเอามาใช้ กับ แม่ และเด็ กซึ่ งแต่ ละคนมี ลั กษณะเฉพาะที่ แตกต่ างกัน
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ทั้งควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ทาให้ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าได้
ดังเช่นแม่จากกรุงเทพฯ รายนี้ที่เล่าให้ฟังถึงความแตกต่างกันระหว่างสิ่งที่ตนเอง
เตรียมตัวไว้กับสิ่งที่ได้เจอจริงๆ หลังจากที่มีลูก ดังนี้ “...เรำก็แค่อ่ำนในหนังสือ ใน
หนังสือเป็นทฤษฎี ก็บอกแค่ว่ำกินน้ำเยอะๆ พักผ่อนเยอะๆ ให้ลูกดูดแค่นี้ไม่มีไร
มำก ซื้อเครื่องปั๊มนม ก็ไม่ได้แนะนำว่ำปั๊มมือมันไม่ค่อยได้ผล ก็ไม่มีใครมำบอก...”
(แม่ปลา, สัมภาษณ์ , 20 สิงหาคม 2558) แต่แม่ส่วนใหญ่ยอมรับว่าไม่ สามารถ
พึ่งพาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ หลายรายต้องเลี้ยงลูกเองโดยไม่มีญาติผู้ใหญ่หรือคนรุ่นพ่อแม่ใน
ครอบครัวให้ความช่วยเหลือ หรือมีคนรู้จักใกล้ชิดที่จะให้คาปรึกษาในเรื่องเหล่านี้
ค่อนข้างน้อย จึงจาเป็นต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่
7. “ลัทธินมแม่” ความกดดันกับปริมาณน้านม
สิ่งที่ตามมาจากความพยายามในการให้นมแม่ก็คือ ความคาดหวังและ
กดดันกับปริมาณน้านมของตนเองว่าจะมีเพียงพอให้ลูกกินไปได้อย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อมีการเอาไปเปรียบเทียบกับแม่รายอื่น ซึ่งปัจจุบันมีการ
เผยแพร่กันในสื่อสังคมออนไลน์ที่บรรดาเหล่าคุณแม่มักเรียกแม่ที่มุ่งมั่นตั้งใจใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยิ่ง ในเชิงหยอกล้อกันว่าพวก “ลัทธินมแม่” จึงมี
การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพให้เห็นว่าวันนี้ปั๊มนมได้มากน้อยแค่ไหน แสดงให้
เห็นถึงความภาคภูมิใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสามารถปั๊มนมได้คราวละ
มากๆ จนถูกนามาเป็นตัวเปรียบเทียบกัน ซึ่งจริงๆ แล้ว แม่เหล่านี้ไม่ได้มีเจตนา
ที่จะนามาอวดกัน แต่พยายามจะสื่อสารว่ายิ่งพยายามมากขึ้นและตัง้ ใจมากขึ้นก็
จะยิ่ ง ประสบความส าเร็ จ ในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ แต่ บ ริบ ทดั ง กล่ า วกลั บ
กลายเป็นการเพิ่มความกดดันให้กับแม่ที่ให้นมลูกและตั้งคาถามกับตัวเองว่า
ทาไมถึงไม่มีน้านมมากเหมือนคนอื่น บางคนเกิดความรู้สึกผิดว่าตนยังพยายาม
ไม่เต็มที่ จนหลายคนต้องตัดสินใจยุติการมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายดังกล่าวเพื่อ
ลดความวิตกกังวลและความกดดันของตนเองลง อย่างเช่นแม่รายนี้ที่รู้สึกเสียใจ
มากที่ตนเองไม่มีนมให้ลูกได้เยอะเหมือนคนอื่น และระบายความรู้สึกให้ฟังว่า
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“...พี่เป็นคนนมน้อยคือ พี่เสียใจนะ อยำกมีนมเยอะ พี่ก็ร้องไห้เครียดจนทำ
อะไรไม่ ถู ก ...” (แม่ อิ ง , สั ม ภาษณ์ , 21 สิ ง หาคม 2558) และยิ่ ง เมื่ อ มี ก าร
เปรียบเทียบกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดที่ติดต่อสื่อสารกันอยู่เป็นประจาแล้วกลับยิ่ง
เป็ น ความกดดั น ต่ อ แม่ ที่ รู้ สึ ก ว่ า ตนเองมี น้ านมน้ อ ยมากขึ้ น ดั ง เช่ น แม่ จ าก
เชียงใหม่รายนี้ซึ่งพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองมีน้านมมากขึ้นแต่ก็ไม่ประสบ
ความสาเร็จจึงจาเป็นต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับนมผสมมาจนกระทั่ง 6
เดือน ได้เล่าความรู้สึกกดดันจากการเปรียบเทียบกับเพื่อนในช่วงนั้นให้ฟังว่า
“...กดดันเรื่องอยำกให้ลูกกินนมเรำมำกกว่ำแล้วนมหำย คือ อยำกให้แต่มันหมด
อิจฉำเพื่อนอยู่ เพื่อนคลอดเองน้ำนมวันสองวันแรกไม่มำเลย ก็เครียด คุยกัน
เค้ำก็บอกน้ำนมไม่มำ ก็ให้กินนี่ๆๆ จนตอนนี้ล้นสต๊อก ล้นไปหมด เยอะมำก จน
ตอนนี้เขำไม่ได้เสริมเลย เฮ้ยอิจฉำ ตอนแรกไม่มำ ตอนนี้ จนกินไม่ทันอ่ำ...”
(แม่ตา, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2558)
8. ความเสี่ยงในการใช้ยาหรือสมุนไพรในการกระตุ้นน้านม
การให้ความสาคัญกับปริมาณน้านมนาไปสู่ความพยายามในการหาวิธี
เพิ่มน้านมของตนเองไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีสรรพคุณในการเพิ่ม
น้านม เช่น ขิง กะเพรา หัวปลี น้าอุ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานที่แม่ให้นม
ปฏิบัติกันโดยทั่วไป หากยังไม่พอก็พยายามหาตัวช่วยในการเพิ่มน้านม แม่บาง
รายอาศัยยาที่แพทย์แนะนา เช่น motilium ในการกระตุ้นน้านม ในขณะที่แม่
บางรายตัดสินใจทดลองใช้สมุนไพรกระตุ้นน้านมที่ปัจจุบันมีการเผยแพร่และซื้อ
ขายกันอย่างแพร่หลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ลูกซัดเพิ่มน้านม ยาประสระ
น้านม และไม้นมนาง เป็ นต้น ซึ่ งเหตุ ผลที่แม่เหล่า นี้เลือกใช้สมุ นไพรในการ
กระตุ้นน้านมเนื่องจากคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทั้งสาหรับตนเองและสาหรับ
ลูก อีกทั้งเห็นว่าปัจจุบันมีผลการศึกษาวิจัยที่ค่อนข้ างน่าเชื่อถือยืนยัน และถือ
เป็นการลองเสี่ยงดูดีกว่าปล่อยให้น้านมค่อยๆ น้อยลง หรือส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ความกังวลในปริม าณน้านมท าให้แม่หลายรายตัดสินใจที่ จะพึ่งพาสิ่งเหล่า นี้
ดังเช่นแม่รายนี้ที่กังวลกับปริมาณน้านมของตัวเองเช่นกันจึงตัดสินใจลองยา
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หลากหลายขนานที่เห็นว่าเพิ่มน้านมได้ซึ่งหาข้อมูลและหาซื้อผ่านทาง facebook
“...ใน facebook จะมีเพจยำ (ชื่อสมุนไพร) เพิ่มน้ำนมก็ซื้อมำกินนะ คือคิดไปเอง
ว่ำน้ำนมตัวเองลดน้อยลง พอกินก็คิดไปเองว่ำมันเพิ่มขึ้น กินไปหมดเป็นกระปุก
ยำอะไรเค้ำบอกมำ ยำ (ชื่อยำ) กินครั้งละ 5 เม็ด หลำยอย่ำงมันมีผลข้ำงเคียง เช่น
ยำบำงตั ว เป็ น ยำรั กษำทำงเดิ นอำหำร แต่ ผ ลข้ ำ งเคี ยงคื อช่ วยขั บ น้ ำนม...”
(แม่สร้อย, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2558)
9. การให้นมแม่ในที่สาธารณะ
ถึงแม้จะเป็นช่วงที่จะต้องให้นมแม่แต่แม่ยุคใหม่ส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิต
ตามปกติ โดยเฉพาะการพาลูกออกไปทากิจธุระนอกบ้าน ไม่ว่าจะไปเที่ยว หรือ
ไปซื้ อของตามห้างสรรพสิน ค้า อย่า งไรก็ต าม การต้ องออกไปให้นมแม่ ในที่
สาธารณะทาให้แม่จะต้องเผชิญกับความอายจากสายตาผู้คน ถึงแม้จ ะมีผ้าคลุม
สาหรับให้นมก็ตาม แต่แม่หลายรายยังมีความรู้สึกว่ามีคนจ้องมอง โดยเฉพาะ
ในช่ว งแรกๆ ที่เ ริ่ม ออกไปให้น มแม่ในที่ส าธารณะจนกระทั่ง ต้องทาให้เป็น
ความเคยชิน ในขณะที่ บ างรายเห็นว่า ยัง คงมีผู้ช ายที่ไม่มีม ารยาทและไม่ให้
เกีย รติผู้ห ญิง ที่ค อยจ้อ งมองอยู่บ้าง จนบางคนเลือกที่จะกลับไปให้นมในรถ
ส่วนตัวของตัวเองแทน ดังเช่นแม่จากเชียงใหม่รายนี้ที่เล่าให้ฟังว่า “...อย่ำงบำง
คนเขำไม่เข้ำใจ ลูกเรำร้องเรำเปิดนมให้กิน บำงคนมองแปลกๆ ผู้ชำยบำงคนก็
โรคจิต ดูเรำ มันก็อำยนะ...” (แม่โบว์, สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2558) ในขณะที่
ห้องให้นมแม่ที่ห้างสรรพสินค้าบางแห่งจัดไว้ให้ก็ยังรู้สึก ว่าไม่มีความปลอดภัย
เต็มที่ เนื่องจากบางแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นผู้หญิงคอยเฝ้า
สังเกตการณ์ และเป็นพื้นที่ที่ใครก็สามารถเดินเข้าไปถึงได้ จึงรู้สึกว่าการให้นม
แม่ในที่สาธารณะหากไม่มีคนใกล้ชิดอยู่ด้วย จะรู้สึกไม่อุ่นใจและไม่ปลอดภัย
เท่าที่ควร
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10. บริบทอื่นๆ ที่สร้างเงื่อนไขต่อการเลียงลูกด้วยนมแม่
นอกจากอุปสรรคต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบริบทอื่นๆ ที่ส่งผลหรือ
เชื่อมโยงกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงทางานอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับตัวภายในครอบครัว เนื่องจากบางครอบครัวตัดสินใจที่จะให้แม่หลังคลอด
กลับมาพักฟื้นที่ครอบครัวของสามีซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยได้อยู่ร่วมกันมา
ก่อน บางรายจึงรู้สึกไม่คุ้นเคย หรือรู้สึกอึดอัดบ้าง ซึ่งแตกต่างจากแม่ให้นมซึ่งได้
กลั บ มาอยู่ กั บ ครอบครั ว ของตนเองหรื อ มี ญ าติ พี่ น้ อ งในฝ่ า ยตนเองเป็ น
ผู้ช่วยเหลือ ซึ่งบริบทดังกล่าวค่อนข้างส่งผลต่อความรู้สึกของแม่ให้นม เพราะ
นอกจากจะต้องพยายามปรับตัวกับบทบาทของแม่มือใหม่แล้ว ยังต้องปรับตัว
กับสมาชิกในครอบครัวของสามีไปพร้อมๆ กันด้วย ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ล้วน
ส่งผลต่อภาวะจิตใจของแม่และส่งผลต่อปริมาณน้านมด้วยนอกจากนั้นอานาจ
ในการต่อรองของผู้เป็นแม่ในการที่จะกาหนดวิธีการเลี้ยงลูกของตนเองยังมีได้
ค่อนข้างจากัดเนื่องจากความเกรงใจที่มีต่อครอบครัวสามี รวมทั้งอิทธิพลของ
พ่อหรือแม่สามีในครอบครัวดังเช่นแม่รายหนึ่งที่เล่าความรู้สึกในช่วงนั้นให้ฟังว่า
“...เครียดๆ ตอนนั้นอยู่บ้ำนแฟน ปู่ย่ำ พอเวลำให้ลูกกินลูกไม่ได้ดั่งใจก็ร้อง เรำก็
พยำยำมให้ลูกดูดแหละ แต่ปู่ย่ำบอกปล่อยให้ร้องทำไม จนเด็กติดกินชง เรำก็ไม่
กล้ำขัดเค้ำที่จะฝืนให้ลูกดูดของเรำก่อน สุดท้ำยลูกก็ไม่ชอบนมแม่ ไม่เอำนมแม่
...คนแรกอยู่บ้ำนสำมีเรำอึดอัดไง มันมีภำวะหลังคลอดที่เศร้ำ เครียด...พ่อแม่
เค้ ำ ก็พู ด เวลำลู ก ไม่ ส บำยก็ บ อกไม่ ค่ อ ยได้ กิน นมแม่ เรำก็คิ ด เหมื อนกั น ...”
(แม่ก้อย, สัมภาษณ์, 26 สิงหาคม 2558)
แม่บางรายไม่เพียงแต่ต้องห่างลูกในช่วงกลางวันเพื่อออกไปทางาน
นอกบ้านเท่านั้น แต่ต้องส่ งลูกกลับไปให้ญาติผู้ใหญ่เลี้ยงที่จังหวัดอื่นอีกด้วย
แม่บางรายจึงต้องพยายามปั๊มนมเพื่อส่งกลับไปให้ลูกกินที่ต่างจังหวัดทุกสัปดาห์
หรือกลับ บ้ า นเพื่ อเอานมไปป้ อนให้ลู กและเก็บสต๊ อกไว้ ให้ลูกกิน ทุ กสั ป ดาห์
ส่วนรายที่อยู่จังหวัดห่างไกลไม่สามารถเดินทางได้ทุกสัปดาห์ก็จะใช้วิธีการขนส่ง
นมผ่านรถขนส่งโดยสารไปให้ลูกที่ต่างจังหวัดทุกสัปดาห์แทน ซึ่งบริบทดังกล่าว
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เป็ น อีกเงื่อนไขส าคัญ ที่ ทาให้แม่ หลายราย ไม่ สามารถเลี้ย งลูกด้ วยนมแม่ ไ ด้
เพราะมองเห็นแต่ความยุ่ งยากและค่าใช้จ่า ยในการขนส่ง อีกทั้ง ไม่แน่ใจใน
คุณภาพของนมที่จะส่งกลับไปให้ลูก แต่ในรายที่ตัดสินใจและมุ่งมั่นว่าจะต้องให้
ลูกกินนมแม่ให้ได้ก็ต้องยอมอดทนและพยายามที่จะจัดการทุกวิถีทางให้ลูกได้
กินนมแม่ให้ได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่แม่บางรายก็ต้องยุติการให้นมแม่ลงทันที
ทั้งๆ ที่ยังมีน้านมให้ลูกกินได้ต่อเนื่องอยู่ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงาน และบริบท
ของงานไม่เอื้อกับการให้นม เช่น ต้องย้ายไปทางานที่จังหวัดอื่น จนต้องตัดสินใจ
แยกจากลูก และไม่พร้อมจะปั๊มนมเพื่อส่งกลับมาให้ลูกกิน
อย่างไรก็ตาม การวางรากฐานการเลี้ยงลูกจากโรงพยาบาลที่คลอด
ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญ ที่ จะทาให้แม่มีความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ไม่ ว่ า จะเป็ น การอบรมในระหว่ า งการฝากครรภ์
ในโรงพยาบาล การเตรียมความพร้อมก่อนคลอด และการให้การดูแลเด็กในช่วง
คลอดและพั ก ฟื้ น ที่ โ รงพยาบาลแม่ แ ต่ ล ะรายได้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม
จากโรงพยาบาลในรูปแบบที่แตกต่างกันไป บางรายไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย
บางรายได้รับเพียงการอบรมในเรื่องทั่วๆ ไป เช่น การเตรียมดูแลครรภ์ การเตรียม
ตัวคลอด โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องการให้นมแม่ หรือให้ความสาคัญเฉพาะ
เรื่องความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และท่าในการให้นมเท่านั้น แต่บาง
รายยั งได้ รับการเตรียมความพร้อมในเรื่องเต้ านมด้ วย เช่ น การตรวจดู ความ
ผิดปกติของเต้านมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดูดของลูกได้เพื่อจะได้มีการแก้ไข
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อันเนื่องมาจาก
สรีระของแม่ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่โรงพยาบาลเหล่านี้จะตอบสนองนโยบายการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ตาม แต่จากประสบการณ์ของแม่แต่ละรายที่
ผ่านการฝากครรภ์และคลอดตามโรงพยาบาลดังกล่าว พบว่า โรงพยาบาลแต่ละ
แห่งต่างมีวิธีการในการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดในทางปฏิบัติแตกต่างกันไป
โดยเฉพาะวิธีการอภิบาลทารก ซึ่งแม่ทางานเห็นว่าความแตกต่างดังกล่าวส่งผล
ต่ อพฤติ กรรมการดู ด นมของลู ก เช่ น โรงพยาบาลบางแห่ง พยายามป้ องกั น
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อาการติดจุกนมของเด็ก โดยการป้อนนมให้เด็กผ่านแก้วเท่านั้น ในขณะที่บาง
โรงพยาบาลป้อนนมเด็กโดยใช้ขวดตั้งแต่แรกเกิดก่อนที่เด็กจะคุ้นเคยกับการดูด
นมแม่ เป็นต้น อีกทั้งโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนม
ผงหรือไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แม่ในวันกลับบ้านเลยแต่เน้นให้ลูกได้ ดูดกระตุ้น
น้านมจากแม่อย่างสม่าเสมอ แต่บางโรงพยาบาลก็อานวยความสะดวกโดยการมี
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แม่ก่อนกลับไปพักฟื้นที่บ้านด้วย ดังนั้น รูปแบบและวิธีการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากโรงพยาบาลจึงส่งผลต่อรูปแบบการเลี้ยงลูก
ด้ว ยนมแม่ ความพร้อมของแม่ และเด็ ก ในระยะยาวด้ ว ย เนื่องจากเป็ นที่ น่ า
สังเกตว่า มีแม่เพียงน้อยรายที่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านทางประสบการณ์
ของคนใกล้ชิด ยกเว้นบางรายที่มีพี่หรือน้องตั้งครรภ์ในช่วงเวลาเดียวกัน หรือมี
เพื่อนร่วมงานที่เคยมีประสบการณ์หรือกาลังมีประสบการณ์ดังกล่าวร่วมกัน
โดยเฉพาะการได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากคนในรุ่นแม่ ซึ่งมีจานวนไม่
น้ อ ยที่ ร ะบุ ว่ า ตนเองเป็ น ลู ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี โ อกาสกิ น นมแม่ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ ช่ น กั น
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม่ทางานรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เกิดจากแม่ในรุ่นที่ไม่ได้มีโอกาส
เลี้ยงลู กด้วยนมแม่หรือกินนมแม่ได้ น้อย จึ งไม่ได้ มีโอกาสได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากคนใกล้ชิดเท่าที่ควร อีกทั้งได้รับการ
ส่ ง เสริ ม จากคนใกล้ ชิ ด ให้เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมผงควบคู่ กัน ไปจากประสบการณ์
ที่ตนเองถูกเลี้ยงดูมาในอดีตนั่นเอง
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากประสบการณ์ของแม่แต่ละรายที่เป็นกรณีศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า
สิ่งที่แม่ทางานจะต้องเผชิญหน้าภายหลังจากที่ตัดสิ นใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
นั้ น เต็ ม ไปด้ ว ยเงื่ อนไขมากมายนั บ ตั้ ง แต่ การต่ อ สู้ กับ ธรรมชาติ ทั้ ง ในแง่ ของ
ร่างกายตนเอง และธรรมชาติของลูกซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน
ตามมาด้วยการต่อรองกับความเชื่อของครอบครัวและคนรอบข้างเกี่ยวกับการ
เลี้ ย งดู เ ด็ ก นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พิ ง และลงทุ น กั บ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งไม้
เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ซึ่ ง มี
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ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และที่สาคัญคือบริบทของการทางานหลังจากลาคลอด 3
เดือนหรือน้อยกว่านั้น ซึ่งไม่ค่อยเอื้ออานวยกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เท่าที่ควร
ไม่ ว่ า จะเป็ น ลั ก ษณะงานที่ ท าหรื อบริบ ทในด้ า นสถานที่ ที่ เ อื้อต่ อการปั๊ ม นม
การเก็บนม รวมทั้ งการเดินทาง อีกทั้งต้ องเตรียมพร้อมและต่ อสู้กับความรู้สึ ก
เหนื่อยล้าของร่างกาย จากประสบการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
ต่ อรองกับอัตลั กษณ์ ความเป็ นแม่ และอั ตลั กษณ์ ของผู้ หญิ งท างานในปั จจุ บั น
(Turner & Norwood, 2013; Chuang et al., 2010; Nadesan & Sotirin,
1998) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมสมัยใหม่ในยุคนี้ที่ผู้หญิงไม่สามารถละ
ทิ้งบทบาทในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเนื่องจากสภาพสังคมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน (Giddens, 1991) ที่ไม่สามารถมอบภาระในการทางานหาเลี้ยง
ครอบครัวไว้ให้ฝ่ายชายเพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป ภาวะเหล่านี้ได้ผูกโยงผู้หญิงเข้า
กับความขัดแย้งในบทบาทของตนเองที่ซ้อนทับกันจนตามมาด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่
สามารถจัดการกับความขัดแย้งในบทบาททั้ งสองได้อย่างลงตัว (Lee, 2007)
สังเกตได้ จากการที่ แม่ หลายรายมี ความกังวลกับปริมาณน้ านมของตั วเองเมื่ อ
เปรียบเทียบกับแม่คนอื่นๆ ไปพร้อมกับความกังวลกับความรู้สึกของคนรอบข้าง
โดยเฉพาะคนในที่ทางานเพราะกลัวว่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
อัตลักษณ์ของผู้หญิงทางานซึ่งถูกสังคมให้คุณค่ามากกว่าเนื่องจากสร้างคุณค่าใน
เชิ งเศรษฐกิจกาลัง เบี ยดบั งอัตลั กษณ์ความเป็นแม่ จนท าให้ “งานของผู้ หญิ ง”
กลายเป็นอุปสรรคสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตเมืองใหญ่ในประเทศ
กาลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ดังเช่นการศึกษาหลายชิ้นได้ชี้ชัดไว้
(Mandal, Roe & Fein, 2010; Wang, Lau, Chow & Chan, 2013; Ryan,
Zhou & Arensberg, 2006) จึงไม่น่าแปลกใจที่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
พื้นที่เหล่านี้จะต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น
นอกจากนั้น บริบทของภาวะสมัยใหม่ในแง่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารยังมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปัจจุบัน
ดังโครงสร้างของภาวะสมัยใหม่ที่ Giddens (1991) ได้พูดถึง แต่ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
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จะมีแหล่งข้อมูลหลากหลายที่ช่วยให้แม่เหล่านี้ใช้อ้างอิงหรือเป็นที่ปรึกษาได้มาก
ขึ้น แต่ก็ทาให้เห็นว่าสิ่งที่พูดไว้เป็นทฤษฎีหรือหลักการในหนังสือนั้นบางอย่างไม่
สามารถใช้ได้กับการปฏิบัติจริงเพราะมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน
ข้อมู ลเหล่ านี้ ก็ สามารถสร้างความสั บสนและความกดดั นไปพร้อมๆ กั นด้ วย
โดยเฉพาะความกดดันในเรื่องปริมาณน้านมที่เ พียงพอกับความต้องการของลูก
และปริมาณน้ านมเมื่อเปรียบเที ยบกับแม่ คนอื่นๆ ซึ่งน าไปสู่ ความเสี่ ยงในการ
ทดลองใช้ยาหรือสมุนไพรต่างๆ ที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นให้มีปริมาณน้านมมากขึ้น
ซึ่งสะท้อนภาพของสังคมความเสี่ยงที่ คนเป็นแม่ต้องชั่งใจบนพื้นฐานการรับรอง
ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทั้งจากการพูดถึงผลการวิจัย ความปลอดภัยที่มีองค์กรที่
น่าเชื่ อถือรับรอง ซึ่ งสะท้ อนบทบาทของ abstract หรือ expert system
(Giddens, 2002) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในทางเลือกของการเลี้ยงลูกที่คน
เป็นแม่พร้อมจะลองเสี่ยงโดยผ่านการประเมินไตร่ตรองแล้วถึงผลได้ผ ลเสียที่จะ
ตามมา และภาวะที่จะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความเสี่ยงในการใช้ทางเลือก
เหล่านี้ กับความเสี่ยงที่จะทาให้ลูกไม่ได้กินนมตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเกิด
การต่อสู้ภายในจิตใจของตั วเองระหว่างการเลือกที่จะมีอิสระเสรีได้ทาอะไร
อย่างที่เคยทาได้เหมือนเดิมทั้งในเรื่องการกิน การอยู่ การเข้าสังคม โดยเลิก
การให้นมแม่ หรือยังคงให้นมแม่ต่อไปถึงแม้จะสร้างความยุ่งยากในการใช้ชีวิต
อยู่บ้างก็ตาม บริบทเหล่านี้ได้ทาให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่อง
ง่ายเพราะเคยเป็นเรื่อง “ธรรมชาติ” ไม่เป็นไปดังที่คาดหวังอีกต่อไป ซึ่งสิ่งที่คน
เป็นแม่จะทาได้ก็คือการตั้งรับ เตรียมความพร้อม และตัดสินใจด้วยตนเอง โดย
ผ่านการประเมินสถานการณ์และทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ในการจัดการกับเงื่อนไข
ต่างๆ ถึงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้กันระหว่างชุดความรู้ และวิธีคิดในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากหลากหลายแหล่งที่มาก็ตาม ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะของแม่
ในยุคนี้ที่จะต้อง reflexive หรือพร้อมที่จะตอบสนองต่ออิทธิพลของโครงสร้าง
สัง คมที่ ค อยเข้า มาควบคุม หรือกาหนดเงื่ อนไขในการเลี้ ย งลู กของตนเองอยู่
ตลอดเวลา
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการเลี้ยงดูเด็กได้ถูกทาให้อยู่ภายใต้อานาจ
ของการแพทย์ และมีอิทธิพลครอบงาชีวิตของผู้หญิงที่เป็นแม่อย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งกระทาผ่านองค์ความรู้สมัยใหม่ในการดูแลและจัดการกับร่างกายของผู้หญิง
นั บ ตั้ ง แต่ ตั ด สิ น ใจตั้ ง ครรภ์ เริ่ม ตั้ ง ครรภ์ ระหว่ า งการดู แ ลครรภ์ การคลอด
และการเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย ซึ่งถูกทาให้
กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นแม่ที่ดีที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก เพราะข้อมูล
จากการแพทย์ยืนยันแล้วว่า “นมแม่ดีที่สุด” ในขณะที่การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่กาลังกลายเป็นวาทกรรมหลักในสังคมไทยที่ได้รับการสนับสนุนด้วย
อานาจขององค์ค วามรู้ท างการแพทย์ และอานาจรัฐ ซึ่ งส่ง ผลให้คนในสั งคม
รวมทั้งแม่ส่วนหนึ่งเกิดความตระหนักในบทบาทของตนเองในการทาหน้าที่ของ
แม่ ให้ เต็ ม ที่ ด้ ว ยการเลี้ ย งลู กด้ ว ยนมแม่ อย่ า งจริง จั ง จนท าให้เ กิด การสร้ า ง
เครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลของแม่ที่มุ่งมั่นในการให้นมลูก จนถูกเรียกกันแบบ
ติดปากว่า “ลัทธินมแม่” หรือ “สำวกนมแม่” และได้สร้างภาพของ “แม่ที่ดี”
ว่าต้องเป็นแม่ที่ต้องให้นมลูกด้วยนมแม่เท่านั้น แต่ในทางกลับกันปรากฏการณ์
ดังกล่าวได้ทาให้แม่อีกกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติตั วตรงข้ามกัน คือ แม่ที่ไม่ได้ให้ลูกกิน
นมแม่ ไม่ว่ าจะด้ วยเหตุผ ลหรือเงื่ อนไขใดก็ต าม ได้ถูกมองแบบเหมารวมว่ า
เป็นแม่ที่ไม่ดี ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ไม่มีวินัย ไม่มีความพยายาม และไม่อดทนพอ
จึ ง ไม่ ส ามารถเลี้ ย งลู กด้ ว ยนมแม่ ไ ด้ สถานการณ์ ดั ง กล่ า วยิ่ ง ท าให้แม่ กลุ่ ม นี้
รู้สึกกดดัน และรู้สึกผิดที่ไม่ได้ให้นมลูกด้วยตนเอง ซึ่งในระยะยาวหากยังไม่มี
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมให้หันมาตั้งคาถามว่า แม่อีกกลุ่มหนึ่ง
“ไม่ได้ให้นมแม่ ” หรือ “ให้นมแม่ไม่ได้ ” เพื่อให้หันกลับมามองข้อจากัดและ
เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ บี บ คั้ น แม่ เ หล่ า นี้ อ ยู่ จะยิ่ ง ท าให้ เ กิ ด การตี ต รา และท าให้
สถานการณ์ ที่ ผู้หญิง เหล่ านี้ ต้องเผชิญ อยู่ เลวร้า ยมากขึ้น ทั้ง นี้การสร้า งภาพ
ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่การให้ความหมายของนมแม่ในทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นถึง
คุณประโยชน์และสุขภาพของแม่และเด็กที่เป็นผลจากนมแม่ หลายครั้งเมื่อเด็ก
ป่วยมักถูกตั้งคาถามอย่างติดปากทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์และคนในสังคม
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ทั่วไปว่า “สงสัยเพรำะไม่ได้กินนมแม่ ” หรือ “สงสัยเพรำะได้กินนมแม่น้อย”
เพราะสุขภาพของเด็กได้ถูกดึงไปผูกติดเชื่อมโยงแบบเหมารวมกับการกินนมแม่
เมื่ อ ลู ก ป่ ว ย แม่ ที่ รู้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ ไ ด้ ใ ห้ ลู ก กิ น นมแม่ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ นื่ อ งจาก
จาเป็นต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และนมผสมควบคู่กัน หรือแม่ที่คิดว่าตนเองให้ลูก
กินนมแม่ได้ไม่นานเท่าที่ควร จึงเกิดความรู้สึกผิดและโทษว่าเป็นความผิดของ
ตนเองที่ทาให้ลูกป่วย
นอกจากนั้น ผลจากอานาจขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่รองรับโดยองค์
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ผ่ านผู้เชี่ยวชาญ กลับเข้าไปเบียดบังองค์ความรู้อื่นๆ
โดยไปลดทอนคุ ณค่ า และความน่ าเชื่ อถื อขององค์ ความรู้ แบบดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง ใน
กรณีศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้จากการปะทะกันระหว่างความเชื่อในการเลี้ยงดูเด็กของ
คนแต่ละรุ่นในครอบครัว ทาให้ข้อมูลจากประสบการณ์ในการดูแลเด็กของคนรุ่น
เก่าถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่ทันสมัยทั้งในแง่ของการตั้งครรภ์ และการดูแลเด็ก ทั้งนี้
เนื่องจากบริบทที่เป็นบ่อเกิดของประสบการณ์ของคนสองกลุ่มนี้มี ความแตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัด จะเห็นได้ว่า ความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อมดังจะเห็นได้จากการที่แม่ทางานรุ่นนี้
หลายรายเล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นลูกที่ไม่ได้กินนมแม่ เนื่องจากในยุคนั้นการเลี้ยง
ลูกด้วยนมผสมกลายเป็นค่านิยมซึ่งไม่ได้ถูกตีตราแต่อย่างใด แต่อาจมองว่าเป็น
เรื่องความสะดวก และความทันสมัย แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์เองก็ส่งเสริม
การให้นมผสมในเด็กด้วยเช่นกัน
หากต้ องการส่ง เสริม ให้แม่ที่ต้องทางานสามารถเลี้ ยงลู กด้วยนมแม่
อย่างเต็มที่โดยสามารถรักษาทั้งอัตลักษณ์ความเป็นแม่และอัตลักษณ์ของผู้หญิง
ทางานไว้ได้จึงจาเป็นต้องสร้างบริบทและทรัพยากรเอื้อต่อความเป็นแม่ ไม่ว่าจะ
เป็นบริบทและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน เช่น การยืดหยุ่นในเรื่อง
ลักษณะและเวลาในการทางาน การอานวยความสะดวกในด้านสถานที่สาหรับ
แม่ ที่ ต้ อ งให้ น ม และการสร้ า งความเข้ า ใจและทั ศ นคติ ที่ ดี ภ ายในที่ ท างาน
เนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่มีความจาเป็นที่จาต้องรับผิ ดชอบภาระทางเศรษฐกิจ
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ควบคู่ไปกับการเลี้ยงลูกด้วย บทบาทของผู้สนับสนุนในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสาคัญ
การปรับทัศนคติของคนในครอบครัวที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงลูกให้หันมาให้
เข้าใจและเห็นความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งนี้จาเป็ นต้องทาให้การเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวาระสาคัญซึ่งคนใน
สังคมเห็น พ้องต้องกันและพร้อมจะช่วยกันปรับเปลี่ยนบริบทของสังคมในทุก
ภาคส่วนเพื่อเอื้อให้ผู้หญิงสามารถทาหน้าที่ของตนเองในฐานะแม่ให้ได้อย่าง
เต็มที่ โดยอาศัยช่องทางของสื่อสมัยใหม่ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อคนในปัจจุบัน
เป็นตัวขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม สื่อจาเป็นต้องเผยแพร่ถึงข้อจากัดของผู้หญิงอีก
กลุ่มหนึ่งซึ่งมีความยากลาบากในการใช้ชีวิตจนไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
เพื่อไม่ให้เกิดภาพแบบสองขั้ว และเกิดการตีตราแม่ที่ไม่ได้ให้นมลูกว่าเป็นแม่ที่
ไม่ดี อีกทั้งเป็นช่องทางในการเปิดเผยให้ผู้มีอานาจสังคมได้หันมาให้ความสาคัญ
กับประเด็นนี้มากขึ้น เนื่องจากการกระตุ้นจากปฏิกิริยาของคนในสังคมซึ่งมักจะ
แพร่กระจายความรู้สึกร่วมกันได้เร็ว โดยเฉพาะในยุคที่มีสื่อสังคมออนไลน์
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