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บทคัดย่อ
กำรวิจัยเชิงคุณภำพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำบริบทของงำนที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเลี้ยง
ลู ก ด้ ว ยนมแม่ ข องแม่ ที่ ต้ อ งท ำงำน ใช้ วิ ธี ก ำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ งแบบเฉพำะเจำะจงจำกแม่ ท ำงำน ใน
กรุงเทพมหำนครและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน จำนวน 60
คน โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกร่วมกับกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และใช้กำรวิเครำะห์
เนื้อหำในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรศึกษำ สะท้อนให้เห็นว่ำ แม่ทำงำนส่วนใหญ่ทำงำนภำยใต้บริบทที่ไม่เอื้อกับกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มีพื้นที่ที่เหมำะสมสำหรับกำรปั๊มนม ประเภท ลักษณะ และช่วงเวลำกำร
ทำงำนที่ไม่เอื้อต่อกำรเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ปฏิกิริยำเชิงลบจำกผู้ร่วมงำน ระยะเวลำกำรลำคลอดที่ไม่
เพียงพอ และกำรถูกเลือกปฏิบัติในองค์กรเนื่องจำกตำแหน่งงำน ดังนั้น สังคมและรัฐจึงมีหน้ำที่ส่งเสริม
ทรัพยำกรพื้นฐำนที่จำเป็นซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงทุกคนในสังคมอย่ำงเท่ำ
เทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ำถึงและรับผลประโยชน์จำกนโยบำยอย่ำงทั่วถึงกัน
คำสำคัญ กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บริบทกำรทำงำน แม่ทำงำน

aผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ป ระจ ำ

ภำควิ ชำสั ง คมวิท ยำและมำนุษ ยวิทยำ คณะสั ง คมศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ย เกษตรศำสตร์ E-mail:

fsocppl@ku.ac.th
วันที่รับบทความ: 11 มิถุนายน 2561 วันที่แก้ไขบทความ: 6 กันยายน 2561 และวันตอบรับบทความ: 17 กันยายน 2561

78 เมื่อแม่ต้องกลับไปทำ�งาน: ภาวะยากลำ�บากสำ�หรับแม่ทำ�งาน
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Research

When Mothers Return to Work: The Dilemma for
Working Mothers in Breastfeeding
Patrapan Tamdeea

Abstract
This qualitative research aims to explain the working contexts that obstruct to
breastfeeding of working mothers. By using purposive sampling technique, 60 working
mothers in Bangkok and Chiang Mai province who have been raising their children by
breastfeeding for no less than 6 months were chosen. In-depth interviews and nonparticipation observation were used in data collection process and content analysis was
done to analyze the empirical data.
The result reveals that mostly working mothers have been worked under
unfavorable working contexts including lacking of pumping breast milk area; unsuitable
job types, style of works, and working hours; negative reaction from colleagues; not
enough maternity leave; and discrimination within the organization related to job position.
Therefore, both society and government have responsibilities to equally provided
necessary basic resources without discrimination for every mother in the society, which
can be beneficial for them when breastfeeding. Therefore, everyone can access to basic
resources and benefits from the policies and its practice thoroughly.
Keywords: Breastfeeding, Working Context, Working Mothers
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บทนำ
ถึงแม้ว่ำประเทศไทยจะเริ่มสร้ำงควำมตระหนักถึงประโยชน์ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเริ่ม
ผลักดันเชิงนโยบำยมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ทั้งกำรเคลื่อนไหวเรื่องกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรตลำดอำหำรทดแทนนมแม่ กำรริเริ่มจัดตั้ง โรงพยำบำลสำยสัมพันธ์แม่ลูกและ
เปลี่ยนข้อแนะนำเป็นกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวจำก 4 เดือนเป็น 6 เดือนในปี พ.ศ. 2544 แล้วก็
ตำม แต่ผลกำรสำรวจสถำนกำรณ์กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทย โดยองค์กำรยูนิเซฟ ในปี ค.ศ.
2005 ยังพบว่ำ อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนมีเพียงร้อยละ 5.4 ซึ่งต่ำเป็นอันดับที่ 3
ก่อนสุดท้ำยของโลก (Department of Health, 2008) ในระยะนี้แม้จะมีโรงพยำบำลสำยสัมพันธ์แม่ลูก
แล้วแต่กฎหมำยกำรลำคลอดของมำรดำยังไม่เข้มแข็ง กำรสนับสนุนกำรใช้นมผสมและกำรตลำดนม
ผสมเป็น ไปอย่ำ งกว้ำงขวำงและเชิงรุก กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทำกันอย่ำงกระจัด
กระจำยไม่บูรณำกำร นโยบำยยังคงถูกกำหนดจำกเบื้องบน และยังขำดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ขำด
กำรสนับสนุนที่เพีย งพอทั้งในโรงพยำบำล บ้ำน และชุมชน ผู้เกี่ยวข้องจำกฝ่ำยกำรศึกษำยังไม่มีส่วนร่วม
มำกพอ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมำจึงเริ่มมีกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับ ตำบล
อย่ำงเป็นระบบภำยใต้โครงกำรสำยใยรักแห่ งครอบครัวริเริ่มกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเลี้ยงลู กด้วยนม แม่
ในขณะที่ได้มีนโยบำยที่ชัดเจนขึ้นในระดับโลกและรัฐบำล (Sawatdiwon, 2013) ส่งผลให้ข้อมูลจำกกำร
สำรวจสถำนกำรณ์กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกรมอนำมัยในปี 2552 พบว่ำ อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 16.3 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี 2552 ซึ่งเป็นไปในทำงที่ดีขึ้น
แต่ย ัง ไม่บ รรลุเ ป้ำ หมำยของประเทศไทย (Thailand Press Release, 2013) และเป้ ำ หมำยของ
องค์กำรอนำมัยโลกที่กำหนดให้อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นร้อยละ 75 ในโรงพยำบำล และร้อยละ
50 ในช่วง 6 เดือนแรกของทำรก (Ryan, Zhou & Arensberg, 2006)
ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผลักดันให้ผู้หญิงจำเป็นต้องรับผิดชอบภำระทำงเศรษฐกิจไปพร้อม
กับกำรทำหน้ำที่แม่ โดยเฉพำะกำรเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดซึ่งถูกผูกโยงเข้ำกับกำรให้นมแม่เป็นพื้นฐำนสำคัญ
ซึ่งจำกกำรสำรวจอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ถึงสำเหตุสำคัญของกำรที่สตรีเคยสมรสอำยุ 15-49 ปี
ไม่สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ พบว่ำ มำกกว่ำครึ่งของผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่ให้นมแม่เนื่องจำกไม่มีน้ำนม
เพียงพอให้ลูกกิน และรองลงมำคือ แม่ต้องไปทำงำน (ร้อยละ 33.8) ทั้งนี้ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบำลก็มี
เหตุผลเช่นเดียวกับภำพรวมของประเทศ แต่สำหรับในเขตเทศบำลจะมีสำเหตุจำกแม่ต้องไปทำงำนใน
สัดส่วนที่มำกกว่ำแม่ไม่มีน้ำนมให้ลูกกินเกือบ 2 เท่ำ (National Statistical Office, 2010) ในขณะที่
ข้อมูลจำกกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ระบุว่ำ มีเพียงร้อยละ 12.3 ของ
เด็กอำยุน้อยกว่ำ 6 เดือน (0-5 เดือน) ในประเทศไทยที่กินนมแม่เพียงอย่ำงเดียว โดยอัตรำต่ำสุดคือ ภำค
กลำง และกรุงเทพมหำนคร คือ ร้อยละ 7.9 และ 8.2 ตำมลำดับ (National Statistical Office, 2013)
ทั้งนี้ สำหรับสถำนกำรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่แตกต่ำงกัน เพรำะข้อมูลจำกแบบประเมินมำตรฐำน
อนำมัยแม่และเด็ก ปี 2558 พบว่ำ อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวในช่วง 6 เดือนของแม่ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 30.3 (Chiang Mai Provincial Public Health Office, 2015) ซึ่งยัง
ต่ำกว่ำเป้ำหมำยขององค์กำรอนำมัยโลก ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำ อัตรำกำรเลิกให้นมแม่จะพบในแม่ที่ทำงำน
วารสารพั ฒ นาสั ง คม
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นอกบ้ำนอยู่ในภำคเศรษฐกิจในระบบ เช่น รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ และเอกชน ที่มีกำรทำงำนประจำ สูง
กว่ำแม่ที่ทำงำนในบ้ำนหรืออยู่ในภำคเศรษฐกิจนอกระบบ เช่น รับงำนมำทำที่บ้ำน และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวหรือครอบครัว ที่มีกำรทำงำนที่ยืดหยุ่นมำกกว่ำ (Yimyam, 2002)
ปัญหำเกี่ยวกับกำรทำงำนของแม่ซึ่งเชื่อมโยงอย่ำงยิ่งกับเงื่อนไขในกำรลำคลอดจึงเป็นอุปสรรค
สำคัญที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะเห็นได้ว่ำแม่ที่จำเป็นต้องทำงำนเต็มเวลำมี
โอกำสที่จะให้นมลูกอย่ำงต่อเนื่องน้อยกว่ำแม่ที่ทำงำน part-time และแม่ที่ไม่ต้องทำงำนในองค์กรหรือ
แม่ที่เป็นแม่บ้ำนอย่ำงเดียวอย่ำงเห็นได้ชัด (Mandal, Roe & Fein, 2010; Wang, Lau, Chow& Chan,
2014; Ryan, Zhou & Arensberg, 2006) นอกจำกนั้น รูปแบบกำรทำงำนก็ส่งผลต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เช่นกัน จะเห็นได้ว่ำ หำกแม่จำเป็นต้องทำงำนแบบเป็นกะ (shift work) หรือมีเวลำทำงำนที่ไม่แน่นอน
โอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงต่อเนื่องก็จะยิ่งลดลง (Rea, Venancio, Batista & Greiner, 1999)
จะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ กำรทำงำนนอกบ้ำนหรือกำรต้องกลับไปทำงำนของแม่เป็นอุปสรรคสำคัญอย่ำง
ยิ่ ง ต่ อโอกำสในกำรเลี้ ย งลู กด้ ว ยนมแม่ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อง ระบบเศรษฐกิจ ในปั จ จุ บั น ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ ผู้ ห ญิ ง
จำเป็นต้องรับผิดชอบภำระทำงเศรษฐกิจในครัวเรือนทำให้ผู้หญิงจำเป็นต้องรักษำอัตลักษณ์ของตนเองทั้ง
2 ด้ ำ น ทั้ ง อั ต ลั กษณ์ด้ ำนกำรท ำงำน และอั ต ลั กษณ์ของควำมเป็นแม่ ซึ่ ง กรณี หลัง เป็นอัต ลักษณ์ที่ไร้
ขอบเขตเนื่องจำกเป็นสถำนภำพที่ต้องแบกรับไปโดยตลอด (Turner & Norwood, 2013; Chuang et
al, 2010)
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกี่ยวข้องอย่ำงยิ่ง
กับสถำนภำพและบทบำทของแม่ในปัจจุบัน โดยเฉพำะในเรื่องกำรทำงำนในภำคเศรษฐกิจและควำมเป็น
เมือง ซึ่งสร้ำงควำมยำกลำบำกไม่น้อยให้กับผู้หญิงกลุ่มนี้ ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำบริบทกำรทำงำนที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแม่ทำงำนทั้งในกรุงเทพมหำนคร และ
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่ที่ผู้หญิงเข้ำมำมีส่วนร่วมในตลำดแรงงำนค่อนข้ำงมำก เพื่อตอบ
คำถำมที่ว่ำ เมื่อแม่ต้องกลับไปทำงำนภำยหลังจำกกำรคลอดบุตรแล้ว ต้องพบกับเงื่อนไขและอุปสรรคใน
กำรทำงำนลักษณะใดบ้ำงที่ส่งผลกระทบต่อโอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเสนอ
แนวทำงควำมร่วมมือจำกสังคมและนโยบำยรัฐในกำรสนับสนุนให้แม่กลุ่มนี้มีโอกำสในกำรเลี้ยงด้วยนมแม่
ได้ยำวนำนขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกำรช่วยเหลือแม่ที่มีข้อจำกัดเท่ำนั้น แต่เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงของ
สถำบันสังคมในระยะยำวอันเนื่องจำกคุณภำพของประชำกรในอนำคตอีกด้วย

ควำมเป็นสมัยใหม่กับโอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิง
กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ในครั้งนี้เป็นกำรพยำยำมอธิบำยอิทธิพลของงำน ระบบของงำน และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงำนที่มีผลต่อโอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงที่ต้องทำงำนไป
พร้อมๆ กับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อแสวงหำแนวทำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิง
กลุ่มนี้สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตำมควำมคำดหวัง ทั้งนี้เป็นกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ภำยใต้วิธีคิดเรื่อง
“abstract system”ของ Anthony Giddens ซึ่งเห็นว่ำในสังคมสมัยใหม่ในช่วงหลัง (late modernity)
ที่ชีวิตของผู้คนในสังคมผูกติดอยู่กับกำรปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ำหรือ เต็มไปด้วยประสบกำรณ์ที่ต้อง
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ผ่ำนควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบทำงอ้อม (Manning, 1992) โดยจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของ
ระบบเดียวกัน คือ ระบบ abstract system ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 2 รูปแบบ คือเป็น symbolic token
เช่น ระบบแลกเปลี่ยนเงินตรำ และระบบเครดิต นอกจำกนั้นยังรวมถึง expert system หรือระบบที่ต้อง
อยู่บนควำมเชื่อถือในผู้ เชี่ยวชำญที่มีอำนำจจำกควำมรู้เป็นพื้นฐำน เช่น ระบบกำรคมนำคม ระบบกำร
สื่อสำร ระบบเศรษฐกิจ ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และระบบประกันภัย เป็นต้น กำรใช้ชีวิตโดย
อ้ำงอิงกำรชี้นำจำกผู้เชี่ยวชำญกลำยเป็นเรื่องสำคัญจำเป็น โดยมีควำมรู้แบบวิทยำศำสตร์เป็นพื้นฐำน
ส ำคัญ ระบบ abstract system ซึ่ ง รวมถึ ง ระบบ expert system และผู้ ที่ มี ฐ ำนะเป็ น expertise
กลำยเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบำทด้ ำ นกำรควบคุ ม สั ง คมไปโดยปริ ย ำยโดยเฉพำะ expert system (Ritzer&
Goodman, 2003; Ritzer, 2007) ซึ่งเข้ำไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของบุคคลในหลำยระดับ ตั้งแต่เรื่องกำร
บริโภค กำรแพทย์ หรือแม้แต่เรื่องกำรแต่งงำน กำรมีบุตร และกำรเลี้ยงดูบุตร อย่ำงไรก็ตำม กำรต่อรอง
กับระบบ abstract system เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ โดยบุคคลสำมำรถเลือกที่จะเปลี่ยนระดับของควำม
เชื่อถือ และย้ำยฐำนควำมเชื่อถือจำกระบบ expert system หนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้ เนื่องจำกกำร
แพร่กระจำยควำมรู้ของคนทั่วไปเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมที่เป็นควำมเสี่ยงในปัจจุบันนำไปสู่กำรตระหนัก
และไตร่ตรองถึงควำมผิดพลำดหรือข้อจำกัดที่อำจจะเกิดขึ้นจำกผู้เชี่ยวชำญเหล่ำนี้ ซึ่งในที่สุดก็จะไป
เปลี่ยนแปลงลักษณะของสถำบันที่เกี่ยวข้องกับ expert system เหล่ำนั้นในที่สุด (Giddens, 1991)
ในที่นี้ นโยบำยกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงน้อย 6 เดือน และกฎหมำยหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิทธิกำรลำคลอด จึงถือได้ว่ำเป็น abstract system หรือ expert system อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มี
ส่วนสำคัญในกำรกำหนดรูปแบบกำรดำเนินชีวิต ตลอดจนกำรตัดสินใจ และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อโอกำสใน
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิง ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ แต่ละประเทศต่ำงมีกำรกำหนดสิทธิในกำรลำคลอดไว้
แตกต่ำงกันไป ซึ่งระยะเวลำดังกล่ำวส่งผลอย่ำงยิ่งต่อระยะเวลำในกำรให้นมบุตรเนื่องจำกเป็นช่วงที่แม่จะ
ได้ อ ยู่ กั บ ลู ก อย่ ำ งเต็ ม ที่ (Phromthat, 2014) ส ำหรั บ สิ ท ธิ ก ำรลำคลอดของประเทศไทย ตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนพ.ศ. 2541 ของไทยกำหนดให้ลูกจ้ำงหญิงมีสิทธิลำคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน
โดยมีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงเท่ำกับค่ำจ้ำงในวันทำงำนตลอดระยะเวลำที่ลำแต่ไม่เกิน 45 วันซึ่งวันดังกล่ำวจะ
นับรวมวันหยุดที่มีในระยะวันลำด้วย กำรที่กฎหมำยใช้คำว่ำ “ไม่เกิน 90 วัน” นั้นหมำยควำมว่ำแม่
อำจจะใช้สิทธิลำคลอดน้อยกว่ำ 90 วันก็ได้โดยที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
ให้สิทธิลำคลอดน้อยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ตำม เป็นที่น่ำเสียดำยที่ในทำงปฏิบัตินั้นมีนำยจ้ำง
หลำยรำยที่เลี่ย งกฎหมำยด้ วยกำรกำหนดข้อบังคั บให้ สิทธิลู กจ้ ำงลำคลอดได้ 90 วั น ตำมที่กฎหมำย
กำหนด แต่พร้อมกันนั้นก็วำงระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในกำรลำไว้โดยวำงเงื่อนไขไว้ค่อนข้ำงมำกหรือให้
ข้อเสนออื่น ๆ เพื่อจูงใจไม่ให้ลูกจ้ำ งหญิงใช้สิทธิลำคลอดเต็มที่ นอกจำกนี้ กำรที่กฎหมำยกำหนดให้
ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงในช่วงเวลำที่ลำคลอดเท่ำกับค่ำจ้ำงที่ได้รับในวันทำงำนเพียง 45 วันเท่ำนั้น ทำ
ให้ ลู ก จ้ ำ งหญิ ง ส่ ว นใหญ่ ตั ด สิ น ใจไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ ล ำคลอดเต็ ม 90 วั น ที่ ก ฎหมำยก ำหนด แม้ ว่ ำ ตำม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จะกำหนดให้ลูกจ้ำงหญิงได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกำรลำ
คลอดในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง มีกำรกำหนดระยะเวลำจ่ำย 90 วัน ซึ่งคล้ำยกับว่ำแม่ที่ลำคลอดครบ
90 วันก็จะได้รับเงินทดแทนค่ำจ้ำงในส่วน 45 วันที่นำยจ้ำงไม่ได้จ่ำยให้หำกจะลำคลอด 90 วัน แต่กำรให้
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สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้เป็นกำรให้โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลำกำรลำคลอดที่แท้จริง ทำให้มีแม่หลำยรำย
เลือกที่จะกลับมำทำงำนเมื่อครบกำหนด 45 วันเพื่อทำงำนให้ได้รับค่ำจ้ำงจำกนำยจ้ำงตำมปกติแถมด้วย
เงินประโยชน์ทดแทนจำกสำนักงำนประกันสังคมอีกต่อหนึ่ง จึงจะเห็นได้ว่ำ กำรให้สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้
แม้เป็นกำรช่วยสนับสนุนด้ำนกำรเงินกับแม่แต่ก็ไม่ใช่แนวทำงที่จะมีผลทำให้แม่ใช้สิทธิกำรลำคลอดอย่ำง
เต็มที่แต่ประกำรใด กำรที่แม่ต้องกลับไปทำงำนเร็วเกินไปนั้นนับเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้แม่ต้องเลิก
กำรให้นมแม่ก่อนเวลำอันควร กล่ำวคือ ในระยะสองเดือนแรกกำรให้นมอำจจะยังไม่เข้ำที่ทำให้น้ำนมแห้ง
ได้ง่ำยหรือแม้จะเข้ำที่แล้วเมื่อแม่ไปทำงำนอำจจะเกิดควำมเครียดที่อำจมีผลทำให้ปริมำณน้ำนมลดลงได้
โอกำสที่แม่ส่วนใหญ่จะหยุดกำรให้นมแม่ในช่วงนี้จึงสูงมำก หรือหำกผู้บริหำร หรือผู้ร่วมงำนของหญิง
มำรดำนั้นไม่เข้ำใจยิ่งส่งผลให้แม่ตัดสินใจเลิกให้นมแม่เร็วกว่ำที่ควรจะเป็น (Siwanit, 2007)
อย่ำงไรก็ตำม กำรกำหนดให้ลำคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน ยังเป็นกำรเปิดช่องให้นำยจ้ำงและลูกจ้ำง
ตกลงกันเอง ซึ่งอำจทำให้ลูกจ้ำงบำงหน่วยงำนมีวันลำคลอดน้อยกว่ำ 90 วัน โดยไม่สำมำรถต่อรองได้
เนื่องจำกเกรงว่ำจะถูกปลดออกจำกตำแหน่ง หรือหำกลำคลอดนำนอำจส่งผลกระทบต่อกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน อีกทั้งควำมไม่มั่นใจในสถำนภำพกำรทำงำนเมื่อต้องลำคลอด ทำให้ต้องรีบกลับมำทำงำนก่อน
ครบกำหนดวันลำคลอด หรือกำรที่กฎหมำยดังกล่ำวไม่มีเงื่อนไขในกำรให้ลำคลอดก่อนวันคลอดจริง ซึ่ง
เป็นช่วงเวลำที่จำเป็นของหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดที่อำจต้องกำรเวลำพักผ่อนมำกขึ้นเพื่อเตรียมตัวคลอด
และดูแลบุตรในครรภ์ก่อนคลอด (Lomrattananont & Sriratanaban, 2013) รวมทั้งกำรกีดกันจำก
นำยจ้ำงหรือสภำพแวดล้อมอื่นๆ ที่ส่งผลให้ผู้หญิงไม่สำมำรถกลับมำทำงำนหลังจำกลำคลอดได้อีก หรือ
กลับมำทำแล้วกลับได้รับกำรเลือกปฏิบัติ ถูกจำกัดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ หรือถูกบีบให้ต้องลำออก
(Phromthat, 2014)
อย่ำงไรก็ตำม ไม่เพียงแต่ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิกำรลำคลอดเท่ำนั้นที่เป็นระบบ abstract
system ที่เป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อโอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิง แต่ยังรวมถึงระบบอื่นๆ ใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนอีกด้วย ถึงแม้ว่ำจะมีกำรให้สิทธิในกำรลำคลอดแก่ผู้หญิงมำกแค่ไหนก็
ตำม แต่หำกองค์กรไม่สนับสนุนหรือมีบริบทกำรทำงำนและ abstract system อื่นๆ ไม่เอื้อต่อกำรเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ด้วยแล้ว กำรขยำยสิทธิกำรลำคลอดดังกล่ำวก็ไม่อำจช่วยให้สถำนกำรณ์กำรเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในประเทศไทยดีขึ้นได้จริง

วิธีกำรวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรวิจัย “เส้นทำงสำยน้ำนมแม่: ประสบกำรณ์กำรต่อสู้
ของแม่ทำงำนยุคใหม่เพื่อแลกกับกำรได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน” ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัว กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิง
คุณภำพในลักษณะวิธีกำรศึกษำแบบรำยกรณี (case study) อำศัยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง
(purposive sampling) โดยกำหนดคุณลักษณะสำคัญของกลุ่มตัวอย่ำง คือ ต้องเป็นแม่ในวัย ทำงำนซึ่ง
ได้ผ่ำ นช่วงเวลำในกำรเลี้ย งลูกด้วยนมแม่ม ำแล้ว ไม่เกิน 5 ปี หรือกำลัง อยู่ในช่ว งเลี้ย งลูกด้ว ย น้ำนม
แม่ โดยสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ซึ่งทำงำนอยู่ในหน่วยงำน/องค์กรประเภท
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ต่ำง ๆ รวมทั้งงำนอำชีพอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถอธิบำยรูปแบบหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์
ต่ ำ ง ๆ ภำยใต้ บ ริ บ ทขององค์ ก รในกำรท ำงำนที่ ห ลำกหลำยทั้ ง องค์ ก รภำครั ฐ องค์ ก รเอกชน
สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งต่ำงมีรูปแบบของกฎระเบียบข้อบังคับและรูป แบบกำรทำงำนแตกต่ำงกัน ตลอดจน
แม่ที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรกำกับขององค์กรต่ำง ๆ แต่ยังคงต้องทำงำนถึงแม้จะเป็นอำชีพอิสระก็ตำม ทั้งนี้
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดภำยใต้บริบทของกำรทำงำนที่หลำกหลำยและวิธีกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์
ที่แตกต่ำงกัน โดยศึกษำแม่ซึ่งทำงำนทั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร และ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำกเป็นเมือง
ใหญ่ที่เป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจของประเทศในภำคกลำงและภำคเหนือ และมีสัดส่วนของแรงงำนหญิงที่
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับชำย (National Labour Information Center, 2014) อีกทั้ง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีสัดส่วนของผู้หญิงเข้ำสู่ตลำดแรงงำนสูงมำก (Tan, 2010)
ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถอธิบำยบริบทของควำมเป็นสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ได้อย่ำง
ชัดเจนมำกขึ้น ใช้วิธีกำรคัดเลือกตัวอย่ำงโดยอำศัย snow ball technique โดยเริ่มต้นจำกเครือข่ำย
ควำมสัมพันธ์ของแม่ทำงำนในองค์กรต่ำง ๆ ที่เคยผ่ำนประสบกำรณ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำแล้วอย่ำงน้อย
6 เดือนแนะนำกลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำข่ำยต่อ ๆ กันไป ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงกระจำยครอบคลุมแม่ซึ่ง
ทำงำนในองค์กรหลำกหลำยรูปแบบดังที่กล่ำวมำ และเพื่อให้ได้ประสบกำรณ์ที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น
รวมกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้ทั้งสิ้น 60 คน โดยเป็นแม่ทำงำนในกรุงเทพมหำนครและจังหวัด
เชียงใหม่พื้นที่ละ 30 คน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (in-depth interview) ร่วมกับกำร
สังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participation observation) โดยมีแนวคำถำมกำรสัมภำษณ์เชิง
ลึก เป็น เครื่อ งมือ ในกำรศึก ษำ ซึ ่ง ข้อ มูล ส ำหรับ กำรวิเ ครำะห์ใ นส่ว นนี้ม ำจำกแนวค ำถำมในส่ว นที่
เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ของภำวะสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ของแม่ซึ่ง
ต้องทำงำน ซึ่งประกอบด้วยแนวคำถำมเกี่ยวกับ รูปแบบกำรใช้ชีวิตและกำรทำงำนในปัจจุบัน ลักษณะ
หรือรูปแบบขององค์กรและงำนที่รับผิดชอบ กำรใช้เวลำสำหรับกำรทำงำน รูปแบบของกฎระเบียบและ
สวัสดิกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกที่ทำงำน เครือข่ำยทำงสังคมทั้งในครอบครัว สถำนที่ทำงำน และเครือข่ำยอื่น ๆ
เป็นต้น และใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (content analysis) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลทุกคน
ได้รับกำรพิทักษ์สิทธิ ชื่อและข้อมูลสำคัญที่จะสำมำรถสืบไปถึงตัวผู้ให้ข้อมูลได้จะถูกเก็บเป็นควำมลับ
และกำรนำเสนอเน้นที่ประเด็นในกำรศึกษำมำกกว่ำกำรเปิดเผยหรือรำยงำนประวัติชีวิตของบุคคล อีกทั้ง
จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ให้ข้อมูลก่อน นอกจำกนั้น ผู้ให้ข้อมูลจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และรำยละเอีย ดของกำรวิจ ัย ครั้ง นี ้ก่อ นกำรตัด สิน ใจเข้ำ ร่ว มกำรวิจ ัย มี สิ ท ธิ ถำมค ำถำม และตั้ ง
ข้อสังเกตหำกไม่เข้ำใจ และมีสิทธิที่จะยุติกำรให้ข้อมูลทันทีที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบำยใจที่จะให้
ข้อมูลต่อ
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84 เมื่อแม่ต้องกลับไปทำ�งาน: ภาวะยากลำ�บากสำ�หรับแม่ทำ�งาน
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผลกำรศึกษำ
แม่ จ ำนวน 60 รำย ทั้ ง ในกรุง เทพมหำนคร และจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี อำยุ ระหว่ ำ ง 20-45 ปี
สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่ำงน้อยที่สุดคือ 6 เดือน และมำกที่สุด คือ 3 ปี ภำยใต้บริบทของกำร
ทำงำน ทั้งงำนในองค์กรรัฐ สถำบันกำรศึกษำ และเอกชน รวม 46 รำย และอำชีพอิสระส่วนตัว 14 รำย
โดยพบว่ำ แม่ทำงำนที่ลำงำนเพื่อเลี้ยงลูกได้น้อยที่สุดคือ 11 วัน ในขณะที่มีบำงรำยต้องขอลำงำนเพิ่มโดย
ไม่รับเงินเดือนเพื่อให้เลี้ยงลูกได้อย่ำงต่อเนื่องถึง 6 เดือน โดยมีแม่ทำงำนที่สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ล้วนในช่วง 6 เดือนแรก (exclusive breast feeding) จำนวน 48 รำย โดยเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้แม่
ทำงำนสำมำรถเลี้ยงลูกได้อย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบทในกำรทำงำนไม่ว่ำจะเป็นควำม
เอื้ออำนวยในแง่สถำนที่ปั๊มนม ลักษณะหรือรูปแบบกำรทำงำนของแม่ ระยะเวลำในกำรเดินทำงระหว่ำง
บ้ำนกับที่ทำงำน ควำมเข้ำใจของเจ้ำนำยและเพื่อนร่วมงำน และโอกำสในกำรลำคลอด โดยมีรำยละเอียด
เกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงกลุ่ ม นี้
ดังต่อไปนี้
1. สถำนที่ปั๊มนมในที่ทำงำน
ในที่นี้มีแม่ทำงำนเพียงไม่กี่รำยเท่ำนั้น ที่ระบุว่ำสถำนที่ทำงำนมีพื้นที่สำหรับให้แม่ปั๊มนมได้
ซึ่งอำจจะเป็นห้องพยำบำล หรือห้องหรือมุมที่จัดไว้สำหรับกำรให้นมโดยเฉพำะ หรือมีห้องทำงำนส่วนตัว
ที่มิดชิดพอจะปั๊มนมได้ ในขณะที่แม่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมองหำสถำนที่ที่พอจะปั๊มนมได้ ซึ่งมีตั้งแต่กำรนั่ง
ปั๊มที่โต๊ะทำงำนหรือใต้โต๊ะทำงำน โดยหำผ้ำคลุมให้นมมำคลุมไว้ บำงรำยต้องพยำยำมหำห้องเฉพำะที่
พอจะไปขอปั๊ ม นมได้ เช่ น ห้ องเก็บ เอกสำร ห้ องประชุ ม ห้ องเจ้ ำ นำย และท้ ำ ยสุ ด ถ้ำ ไม่ มี จ ริง ๆ ก็
จ ำเป็ น ต้ องปั๊ ม ในห้ องน้ ำ ซึ่ ง กลำยเป็ น ภำระและหน้ ำ ที่ของผู้ หญิ ง เองที่ จ ะต้ องพยำยำมหำสถำนที่ที่
เหมำะสมในกำรปั๊มนม สภำพกำรปั๊มนมดังกล่ำวส่งผลอย่ำงยิ่งต่ออำรมณ์ควำมรู้สึกของแม่ซึ่งส่งผลต่อ
ปริมำณน้ำนม กำรใช้สถำนที่ที่รู้สึกอึดอัด ไม่สบำยเนื้อตัว ต้องเร่งรีบใช้งำน และไม่สะอำด ทำให้แม่หลำย
รำยรู้สึกท้อใจและตัดสินใจเลิกปั๊มนมให้ลูกจนทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ในช่วงเวลำจำกัด ดังเช่นที่คุณแม่
รำยหนึ่งเล่ำให้ฟังถึงอุปสรรคในกำรปั๊มนมและกำรเก็บรักษำนมในที่ทำงำนว่ำ “...โต๊ะทางานไม่มีพาทิชั่น
ห้องก็ไม่มี ห้องประชุมก็หายาก ห้องครัวก็ไม่ได้ วันแรกก็เข้าห้องนาคนพิการ...จะวางของตรงไหน ชัก
โครกก็ ส กปรก...กลั นใจ พอปั๊ ม เสร็ จ แช่ ยั ง ไงละเนี่ ย เปิ ด ตู้ เ ย็ น มาก็ มี แ ต่ อ ะไรไม่ รู้ เ ต็ ม ตู้ ไ ปหมด... ”
เช่นเดียวกับคุณแม่อีกรำยที่พยำยำมหำที่ปั๊มนม และยังต้องต่อสู้กับควำมอำยในเพศตรงข้ำม โดยเล่ำให้
ฟังว่ำ “...ต้องซุกใต้โต๊ะ นั่งลงกับพืนเนี่ยค่ะ ไม่ งันต้องเดินไปห้องเก็บแฟ้ม ขอยืมกุญแจแล้วก็ล๊อคประตู
ใครจะเอาแฟ้มก็เข้ามาเคาะ...วันดีคืนดีนั่งปั๊มอยู่ เจ้าหน้าที่ผู้ชายมาเช็ดกระจกอยู่ข้างนอก เปิดแหวกม่าน
ตกใจ...” อีกทั้ง นอกจำกสถำนที่ในกำรปั๊มนมแล้ว กำรเก็บรักษำนมก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจำเป็นต้องฝำกแช่
ในตู้เย็นของที่ทำงำน แต่บำงครั้งก็ไม่ใช่ตู้เย็นที่เหมำะกับกำรแช่นมเพรำะอำจจะมีแค่ช่องเดียว หรือมี
อำหำรอย่ำงอื่นแช่อยู่ปะปนกัน
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นอกจำกนั้น ในบำงกรณียังถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจำกสถำนที่บำงแห่งเป็นทั้งสถำนที่ทำงำน
และให้บริกำรบุคคลภำยนอกในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งปกติลูก ค้ำหรือผู้มำรับบริกำรจะถือว่ำเป็นบุคคลสำคัญ
ดังนั้นถึงแม้องค์กรดังกล่ำวจะจัดพื้นที่ไว้อำนวยควำมสะดวกสำหรับลูกค้ำหรือผู้มำใช้บริกำรก็ตำม แต่
กลับไม่อนุญำตให้พนักงำนใช้งำนในห้องดังกล่ำวได้ ซึ่งถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงหนึ่ง และแสดงให้เห็น
ว่ำเจ้ำของกิจกำรไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงแท้จริง แต่ให้ควำมสำคัญกับกำร
อำนวยควำมสะดวกเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้มำใช้บริกำรเป็นหลัก ละเลยพนักงำนของตนเอง
2. ลักษณะกำรทำงำนที่ไม่เอื้อกับกำรปั๊มนม
นอกจำกไม่มีสถำนที่เฉพำะสำหรับให้แม่ทำงำนได้ปั๊มนมในระหว่ำงทำงำนแล้ว ลักษณะหรือ
รูปแบบกำรทำงำนของแม่หลำยรำยก็ไม่เอื้อต่อกำรปั๊มนมด้วย ส่วนใหญ่ถ้ำเป็นแม่ที่ทำงำนเกี่ยวกับเอกสำร
หรือนั่งทำงำนที่โต๊ะอำจพอจัดสรรเวลำเพื่อไปจัดกำรภำรกิจปั๊มนมได้ แต่แม่หลำยรำยที่ต้องทำงำนพบปะ
หรือประสำนงำนกับลูกค้ำ หรือบุคคลภำยนอก และแม่ที่ ต้องลงพื้นที่ทำงำนนอกสถำนที่อยู่เป็นประจำ
จำเป็นต้องปรับตัวอย่ำงมำก บำงรำยต้องปั๊มนมในรถระหว่ำงกำรเดินทำง ต้องพกกระเป๋ำเก็บควำมเย็น หรือ
ฝำกแช่นมตำมตู้เย็นของสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ลงไปทำงำน เช่น โรงแรม บริษัทลูกค้ำ เป็นต้น ทำให้แม่หลำยรำย
รู้สึกท้อ และคิดจะเลิกให้นมหลำยครั้งเพรำะรู้สึกเป็นปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมำก
แม่บำงรำยไม่ได้ทำงำนประจำอยู่ตำมสำนักงำน แต่รับงำนเป็นครั้งครำว รำยได้จึงมำจำก
กำรทำงำนในแต่ละครั้ง หำกจำเป็นต้องหยุดงำนนำนจะมีผลต่อรำยได้ ซึ่งเป็นควำมจำเป็นของแม่กลุ่มนี้ที่
ต้องรีบกลับมำทำงำนจนทำให้ไม่สำมำรถให้นมลูกได้นำน แม่บำงรำยตัดสินใจหยุดทำงำนเพื่อกลับมำเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่อย่ำงเต็มที่โดยยอมสูญเสียรำยได้ถึง 6 เดือนเต็ม แต่ในที่สุด ด้วยควำมจำเป็นทำงเศรษฐกิจ
จึงต้องกลับมำทำงำน แต่ด้วยสภำพกำรทำงำนที่ไม่เอื้ออำนวยเพรำะเป็นงำนนอกสถำนที่จึงจำเป็นต้อง
หยุดให้นมลูกทันทีหลังจำกกลับมำทำงำนได้เพียงไม่กี่เดือน
ลักษณะงำนที่ต้องทำงำนเกี่ยวข้องกับงำนส่วนอื่น ๆ หรือเป็นงำนที่ทำแทนกันไม่ได้ ทำให้
แม่มีภำระต้องรับผิดชอบมำกขึ้น และไม่สำมำรถละทิ้งงำนไปเพื่อจัดสรรเวลำสำหรับปั๊มนมหรือรีบกลับ
บ้ำนไปหำลูกได้เพรำะจะส่งผลกระทบกับงำนส่วนอื่น ๆ จนบำงรำยตัดสินใจเปลี่ยนงำนเพื่อให้เอื้อกั บกำร
ปั๊มนมของตนเอง
ตัวอย่ำงของงำนที่ค่อนข้ำงสร้ำงเงื่อนไขหลำยอย่ำงต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือ งำนของ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึ่งเป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมรับผิดชอบสูงเนื่องจำกเกี่ยวข้องกับชีวิตของคน
บำงครั้งเป็นงำนฉุกเฉิน และไม่ได้มีเวลำทำงำนเหมือนงำนสำนักงำนทั่วไป ดังนั้น ถึงแม้แม่ในกลุ่มอำชีพนี้
จะรู้ดีถึงคุณประโยชน์อันมหำศำลของนมแม่ และสำมำรถสนับสนุนส่งเสริมให้คำแนะนำแม่คนอื่น ๆ
ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ด้วยข้อจำกัดของงำนกลับทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยำกลำบำกมำกกว่ำอำชีพ
อื่น ๆ ดังเช่นคุณแม่รำยนี้ที่ทำงำนในแวดวงสำธำรณสุข เล่ำให้ฟังถึงประสบกำรณ์ตั้งแต่ช่วงตั้งท้องแล้ว
ไปฝำกครรภ์ที่โรงพยำบำลจนกระทั่งคลอดแล้วกลับมำทำงำนว่ำ “...ด้วยความเป็น...(อาชีพในวงการ
แพทย์และสาธารณสุข)...ตอนฝากท้องพี่ที่เป็นพยาบาลเลยไม่ค่อยใส่ใจเรา เราก็ต้องอาศัยค้นคว้าเอง…....
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ที่ทางานก็ไม่มีมุมนมแม่ มุมนมแม่ก็อยู่ที่ตึกอื่น แต่เราทางานอีกตึกนึง เราก็เลยอาศัยเข้าไปปั๊มในห้องนา
แต่ก็พยายามเซฟเรื่องความสะอาด ตัวปั๊มเราก็นึ่งตลอด ใช้ครังเดียวก็เอาไปนึ่ง...”
นอกจำกลักษณะของงำนแล้ว ช่วงเวลำในกำรทำงำนยังเป็นเงื่อนไขสำคัญในกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรต้องทำงำนในช่วงกลำงคืนซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ลูกจะได้อยู่ใกล้ชิด และได้
กินนมแม่ก่อนนอน และระหว่ำงกำรนอนหลับในช่วงกลำงคืน แต่คุณแม่หลำยรำยมีงำนที่จำเป็นต้องเลิก
งำนดึกทำให้ไม่สำมำรถใช้เวลำดังกล่ำวร่วมกับลูกได้ และถึงแม้ไม่ใช่ลักษณะงำนที่ทำในองค์ กร แต่เป็น
งำนอำชีพอิสระ เช่น ค้ำขำย มีกิจกำรส่วนตัว ก็ใช่ว่ำจะไม่เป็นอุปสรรคกับกำรให้นมแม่ เพรำะกำรไม่มี
เวลำแน่นอนตำยตัว ต้องทำงำนตลอดเวลำ โดยเฉพำะหำกเป็นร้ำนขำยของที่มีลูกค้ำเข้ำออกเป็นประจำ
และไม่มีคนผลัดเปลี่ยนมำช่วยก็จะยิ่งสร้ำงควำมลำบำกให้กับแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตำมลำพัง
อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ในบำงหน่วยงำนจะจัดพื้นที่หรือห้องสำหรับปั๊มนมไว้เป็นสวัสดิกำรของ
องค์กรแต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ มีเฉพำะพนักงำนบำงกลุ่มเท่ำนั้นที่สำมำรถปลีกเวลำมำเพื่อปั๊มนมได้ ซึ่งส่วน
ใหญ่ เ ป็ น พนั ก งำนรำยเดื อ นมำกกว่ ำ พนั ก งำนรำยวั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ ถึ ง แม้ บ ริ บ ทด้ ำ นสถำนที่ จ ะ
เอื้ออำนวยต่อกำรปั๊มนม แต่ถ้ำลักษณะงำนไม่เอื้อด้วยแล้ว กำรจัดพื้นที่ไว้ให้พนักงำนก็ไม่ได้ช่วยให้
พนักงำนสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่ำงตั้งใจ
3. ระยะทำงและกำรเดินทำง
ในที่นี้มีแม่หลำยรำยที่เลือกเลี้ยงลูกโดยให้ลูกกินนมจำกเต้ำขณะที่อยู่กับลูก และให้ลูกกิน
นมผสมเมื่อแม่ต้องไปทำงำน และเลือกที่จะไม่ปั๊มนมให้ลูกเนื่องจำกทำไม่ได้ในที่ทำงำน ระยะเวลำในกำร
เดินทำงจำกบ้ำนกับที่ทำงำนจึงมีควำมสำคัญมำกเพรำะยิ่ง กลับถึงบ้ำนเร็วเท่ำไหร่ลูกก็จะมีโอกำสได้กินนม
แม่ได้มำกขึ้นเท่ำนั้น ซึ่งทำได้ในกรณีที่สถำนที่ทำงำนไม่ห่ำงจำกบ้ำนมำกนัก ซึ่งพบได้น้อยในกรุงเทพฯ
ขณะที่ในจังหวัดเชียงใหม่พบเห็นรูปแบบกำรเลี้ยงลูกดังกล่ำวได้มำกกว่ำ แต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำระยะเวลำ
กำรให้นมของแม่กลุ่มนี้จะสั้นกว่ำแม่ที่ปั๊มนมให้ลูกกินอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรกระตุ้นนมแม่มีน้อยกว่ำ
นอกจำกนั้น ข้อจำกัดในกำรปั๊มนมที่ทำงำน ทำให้คุณแม่เหล่ำนี้ต้องเลือกวิธีปั๊มนมทิ้งเมื่อเกิดอำกำรคัด
เต้ ำ นมในระหว่ำงทำงำน แล้ ว จึ ง รีบ กลับมำให้ นมลูกที่บ้ำนทั นทีที่ มีโ อกำส ดั ง เช่ น คุ ณแม่รำยหนึ่งใน
กรุงเทพฯ ที่ต้องใช้วิธีให้ลูกกินนมผสมชงจำกขวดเมื่อตนเองไปทำงำนและให้ลูกกินนมแม่จำกเต้ำเมื่อได้
อยู่กับลูก เนื่องจำกไม่สะดวกที่จะปั๊มนมที่ทำงำน และคนที่บ้ำนยืนยันจะเลี้ยงด้วยนมผสม จึงต้องยอม
ปรับวิธีกำรเลี้ยงลูกให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของตนเอง และยอมให้ลูกกินนมผสมควบคู่กับนมแม่ดีกว่ำจะ
ไม่ได้กินนมแม่เลย ซึ่งคุณแม่รำยนี้ก็ยังสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำได้ถึง 7 เดือน โดยใช้วิธีรีบกลับจำกที่
ทำงำนเพื่อมำให้นมลูกในทุกเย็น โดยแม่รำยนี้เล่ำให้ฟังว่ำ “...ตอนเช้าคือต้องเอาลูกเข้าเต้าอย่างเดียว
ตอนเย็นเลิกงานก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะนมมันคัดมาก 4 โมงนี่มาแล้ว ไม่บีบทิงเพราะเสียดาย แต่ต้องใส่
แผ่นพับนานมตลอด มาถึงบ้านต้องให้ลูกกินนมก่อนเลยมันเจ็บ...”
4. ถูกมองว่ำ “เอำเปรียบ” คนอื่นในที่ทำงำน
แม่หลำยรำยยอมรับว่ำโชคดีที่เจ้ำนำยและเพื่อนร่วมงำนเข้ำใจถึงแม้จะต้องนั่งปั๊มนมที่โต๊ะ
บำงครั้งมีเสียงดัง หรือต้องเสียเวลำลุกออกจำกโต๊ะทำงำนไปปั๊มนมที่อื่นประมำณครั้งละครึ่งชั่วโมง ทำให้
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มีกำลังใจที่จะปั๊มนมต่อไป แต่ลึก ๆ แล้วแม่บำงรำยก็ทำไปพร้อมกับควำมรู้สึกผิดรู้สึกเกรงใจคนอื่นและ
กลั ว จะถูกมองว่ำเอำเปรียบเพื่อนร่ว มงำนคนอื่ น ๆ ในขณะที่ บำงรำยยอมรับว่ ำมี ป ฏิกิริย ำจำกเพื่อน
ร่วมงำนต่อกำรใช้เวลำงำนไปกับกำรปั๊มนม ไม่ว่ำจะเป็นกำรแสดงออกทำงสำยตำ คำพูด หรือมีกระดำษ
โน้ตวำงที่โต๊ะทุกครั้งที่ต้องลุกออกไปปั๊มนม ในขณะที่บำงรำยก็ตัดสินใจที่จะไม่ใส่ใจในปฏิกิริยำเหล่ำนั้น
และตั้งหน้ำตั้งตำทำหน้ำที่ของตนต่อไปอย่ำงเต็มที่ทั้ งหน้ำที่ของพนักงำนและหน้ำที่ของแม่ ดังเช่นคุณแม่
รำยนี้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำได้ถึง 1 ปี “...พอมาทางานก็ลาบาก บางทีก็ไม่ได้ตามเวลาหรอก บางทีก็ต้อง
ประชุมโน่นนี่ บางทีก็มีคนค่อนขอด...เขาก็มีแซว มีพูดไม่ดีบ้างไรบ้าง ก็ช่างมัน เราก็คิดว่าคงไปห้ามเขา
ไม่ได้ เราแค่ทางานเราไม่ให้เสียก็พอ” เช่นเดียวกับคุณแม่จำกเชียงใหม่อีกรำยหนึ่งซึ่งกำลังเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่มำได้ 7 เดือนแล้ว ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่กดดันในที่ทำงำนจนแอบตัดพ้อออกมำว่ำ “...นี่แหละ
สาเหตุที่เลิกปั๊ม สายตาไม่เท่าไหร่ แต่โดนพูดแซวว่า ฟังจนชินแล้ว (เสียงปั๊มนม)...” สถำนกำรณ์เหล่ำนี้ทำ
ให้แม่รู้สึกกดดัน และไม่สบำยใจทำให้แม่หลำยคนตัดสินใจหยุดปั๊มนมเพื่อลดควำมกดดันจำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว แต่สำหรับรำยที่ตั้งใจจะทำต่อไปก็อำจจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ำยงำนเพื่อควำมสบำยใจ
5. ช่วงเวลำลำคลอดที่ไม่เพียงพอ
แม่หลำยรำยจำเป็นต้องกลับมำทำงำนก่อนครบกำหนดลำคลอด ถึงแม้จะได้สิทธิลำคลอด 3 เดือนก็ตำม
ด้วยเหตุผลควำมจำเป็น ได้แก่ ไม่มีคนทำงำนแทนเจ้ำนำยจึงเร่งรัดให้รีบกลับไปทำงำน ควำมรู้สึกกังวล
กับงำนที่ยังคั่งค้ำงและยังจัดกำรไว้ไม่เสร็จสิ้นก่อนที่จะลำคลอด นอกจำกนั้น มีแม่บำงรำยที่ จำเป็นต้อง
กลับมำทำงำนเนื่องจำกกำรลำคลอดส่งผลกระทบต่อรำยได้ แม่บำงรำยทำงำนในหน่วยงำนเอกชน ซึ่งที่
ทำงำนจ่ำยเงินเดือนให้เฉพำะช่วง 45 วันเท่ำนั้น หำกไม่กลับมำทำงำนก็จะกระทบกับรำยได้ ในที่สุดจึง
ต้องตัดสินใจลำออกมำช่วยกิจกำรที่บ้ำนแทน ดังเช่นคุณแม่รำยนี้ที่ทำงำนในหน่วยงำนเอกชนแห่งหนึ่ง ได้
เล่ำถึงสำเหตุที่ต้องกลับไปทำงำนให้ฟังว่ำ “...เค้าลาคลอดได้สามเดือนก็จริง แต่เค้าจ่ายเงินให้เราแค่เดือน
ครึ่ง กลับไปทางานดีกว่าจะได้มีเงิน...”
แสดงให้เห็นว่ำ กฎหมำยไม่ได้ให้ควำมคุ้มครองในเรื่องสวัสดิภำพ ควำมมั่นคง และรำยได้
ระหว่ำงกำรลำคลอดได้จริงในทำงปฏิบัติ ซึ่งเป็นสำเหตุให้แม่ต้องกลับมำทำงำนเร็วกว่ำกำหนดของสิทธิที่
ควรได้รับซึ่งมีผลต่อโอกำสที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่ำงเต็มที่ อีกทั้ง ในแต่ละองค์กรยังมีนโยบำยและ
กำหนดระเบียบที่เป็นสวัสดิกำรในเรื่องกำรลำคลอดที่แตกต่ำงกันในกลุ่มพนั กงำน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท
กำรจ้ำงงำน แม่บำงรำยตั้งคำถำมกับกฎเกณฑ์ในกำรลำคลอดของหน่วยงำนที่แตกต่ำงกันในหมู่พนักงำน
แต่ละระดับ และรู้สึกเห็นใจพนักงำนในส่วนอื่นๆ ขององค์กรที่ไม่ได้รับสิทธินั้น และเห็นว่ำหน่วยงำนควร
หันมำพิจำรณำประเด็นดังกล่ำวเพื่อไม่ให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติในหน่วยงำน

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
เงื่อนไขซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงทำงำน คือ บริบทของกำร
ทำงำนซึ่งส่วนใหญ่ไม่เอื้ออำนวย ไม่ว่ำจะเป็นบริบทด้ำนสถำนที่สำหรับกำรปั๊มนม ลักษณะงำน เวลำงำน
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และรูปแบบกำรทำงำนที่ไม่สอดคล้องกับกำรปั๊มนม แม่บำงรำยปั๊มนมในที่ทำงำนไปพร้อมกับควำมรู้สึก
ผิดและกลัวจะถูกมองว่ำเอำเปรียบเพื่อนร่วมงำน ในขณะที่บำงรำยยอมรับว่ำมีปฏิกิริยำจำกเพื่อนร่วมงำน
สถำนกำรณ์เหล่ำนี้ทำให้แ ม่รู้สึ กกดดัน และไม่สบำยใจที่ต้องอยู่ท่ำมกลำงบรรยำกำศและควำมรู้สึ ก
ดังกล่ำว นอกจำกนั้น แม่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกำรลำคลอดได้เต็มที่ตำมกฎหมำยกำหนดด้วยเงื่อนไขทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม
ทั้งนี้ ระบบกำรทำงำนในองค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบันถือเป็น abstract system อีกระบบหนึ่งที่
กำหนดและควบคุมวิถีชีวิตของคนเป็นแม่และส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมสำเร็จในกำรเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ของแม่ทำงำน ภำยใต้กำรอธิบำยตำมวิธีคิดของ Giddens (1991) ตั้งแต่กฎเกณฑ์เรื่องกำรลำคลอดซึ่ง
ถึงแม้จะเป็นกำรดำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนเหมือ นกัน คือ กำหนดให้มีกำรคลอด
โดยได้รับเงินเดือนได้ 3 เดือน แต่ในควำมเป็นจริงกลับพบว่ำ ไม่ใช่แม่ทุกคนที่จะสำมำรถลำงำนได้ครบ
ตำมกำหนดด้วยเงื่อนไขต่ำง ๆ เช่น ภำระงำน และภำระทำงเศรษฐกิจ นอกจำกนั้น ระบบสวัสดิกำร
ภำยใต้กำรทำงำนในปัจจุบันยังไม่เอื้อให้ผู้หญิงสำมำรถเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่ำงเต็มที่ เช่น ไม่มีสถำนที่
ปั๊มนมเป็นสัดส่วน และไม่มีสถำนที่เก็บน้ำนม ลักษณะงำนและเวลำทำงำนที่ไม่ยืดหยุ่น เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้
สะท้อนให้เห็นว่ำ ระบบบริหำรจัดกำรในองค์กรในปัจจุบันที่ใช้ในกำรควบคุมพนักงำนเพื่อให้สำมำรถ
ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรจำเป็นของผู้หญิงที่ต้องทำหน้ำที่แม่
โดยเฉพำะกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปพร้อม ๆ กันได้ อีกทั้งยังพบว่ำ มีกำรเลือกปฏิบัติในองค์กร เช่น กำรกีด
กันพนักงำนในบำงระดับไม่ให้ได้รับสวัสดิกำรในเรื่องดังกล่ำว
ในเบื้องต้นสิ่งที่แม่สำมำรถทำได้ก็คือกำรพยำยำมปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับบริบทงำน
เดิมที่มีอยู่ แต่หำกไม่สำมำรถทำให้ตนเองทำหน้ำที่แม่ได้อย่ำงเต็มที่ กระบวนกำรต่อรองจะเกิดขึ้นตำมมำ
ไม่ว่ำจะเป็นกำรขอปรับเปลี่ยนลักษณะกำรทำงำน เวลำในกำรทำงำน หรืออำศัยพึ่งพำควำมช่วยเหลือ
จำกผู้มีอำนำจซึ่ง ส่วนใหญ่ผู้หญิงเหล่ำนี้ได้รับควำมช่วยเหลื อจำกหัว หน้ำงำนที่เข้ำใจทั้ง ในแง่กำรหำ
สถำนที่ปั๊มนม กำรขอยืดหยุ่นเรื่องกำรทำงำน และแม้แต่กำรใช้หัวหน้ำเป็นเกำะกำบังเพื่อไม่ให้เพื่อน
ร่วมงำนตำหนิเกี่ยวกับกำรใช้เวลำงำนไปเพื่อกำรปั๊มนม เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม แม่ที่ประเมินแล้วว่ำตนเอง
คงไม่สำมำรถต่อรองหรือปรับเปลี่ยนตนเองภำยใต้บริบททำงำนเดิมได้ในที่สุดจึงตัดสินใจเลือกวิธีกำรล่ำ
ถอยออกมำโดยกำรลำออกจำกงำนเพื่อเปลี่ยนบริบทกำรทำงำนใหม่ที่คิดว่ำเหมำะสมสอดคล้องกับตนเอง
มำกกว่ำ
อย่ำงไรก็ตำม กำรที่แม่แต่ละคนจะตัดสินใจเลือกต่อรองและปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ที่เป็นเงื่อนไข
ต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงไรนั้น ขึ้นอยู่กับฐำนของทรัพยำกรที่แม่แต่ละคนมีอยู่แตกต่ำงกัน ซึ่งสิ่งนี้
ทำให้แม่แต่ละคนที่อำจจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขหรือบริบทของกำรเลี้ยงลูกแบบเดียวกัน เลือกที่จะตอบสนอง
แตกต่ำงกัน เพรำะกระบวนกำรในกำรต่อรองและปรับตัวเกิดขึ้นภำยหลังหรือพร้อม ๆ กับกำรประเมิน
ทรัพยำกรที่ตนเองมีอยู่ ทรัพยำกรในที่นี้ไม่ได้หมำยถึงรำยได้หรือทรัพยำกรที่เป็นตัวเงินเพียงอย่ำงเดียว
แต่หมำยรวมถึงสถำนภำพ และทรัพยำกรอื่นๆ ที่เอื้อต่อกำรให้นมลูกด้วย เพรำะทรัพยำกรเหล่ำนี้จะ
น ำมำซึ่ ง อำนำจในกำรต่ อรองและปรับ ตั วของแม่ เช่ น เดี ย วกับ สถำนภำพในกำรท ำงำน เช่ น อำชีพ
ต ำแหน่ ง งำน ซึ่ ง มี ผ ลต่ อควำมยื ด หยุ่ น ในกำรท ำงำน และเวลำในกำรท ำงำน ในรำยที่ แ ม่ ท ำงำนใน
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หน่วยงำนมำนำนหรือมีตำแหน่งสูงขึ้นอำจทำให้ภำระรับผิดชอบมำกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกำสที่จะ
ต่ อรองหรื อ ขอปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบของงำนเพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บกำรให้ น มลู กของตนเองได้ ม ำกกว่ ำ
นอกจำกนั้น ในแง่ของทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้นม กำรยืดเวลำให้ได้อยู่กับลูกโดยกำรลำต่อโดยไม่รับเงินเดือน กำรมีรถยนต์ส่วนตัว ที่จะทำให้สำมำรถปั๊ม
นมในรถได้ หรือเดินทำงกลับมำถึงบ้ำนเพื่อให้นมลูกได้สะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ ทรัพยำกรดังกล่ำวจะมีผลต่อ
อำนำจในกำรต่อรองและตัดสินใจของแม่ อย่ำงไรก็ตำม ในขณะที่ผู้หญิงพยำยำมใช้ทรัพยำกรเท่ำที่ตนเองมี
อยู่เพื่อต่อสู้กับเงื่อนไขและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรให้นมลู ก สังคมโดยหน่วยงำนที่มีอำนำจควรทำหน้ำที่ใน
กำรสนับสนุนทรัพยำกรพื้นฐำนที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
กำรสนับสนุนกำรให้นมบุตรในระหว่ำงที่แม่ต้องทำงำนให้บรรลุผลสำเร็จ จึง จำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องมีนโยบำยมำตรกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ของผู้ประกอบกำรให้เห็นควำมสำคัญ
ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไปพร้อม ๆ กับได้ทรำบว่ำสถำนประกอบกำรจะได้รับประโยชน์อย่ำงไรหำกให้
กำรสนับสนุนเรื่องนี้ ที่สำคัญ จะเป็นกำรกระตุ้นให้แม่ที่ทำงำนรู้สึกเชื่อมั่นได้ว่ำกำรเลี้ยงลูกไปพร้อมกับ
ทำงำนนอกบ้ำนเป็นเรื่องที่สำมำรถเป็นไปได้ สำหรับมำตรกำรที่ควรดำเนินกำร ได้แก่ กำรส่งเสริมให้
สถำนประกอบกำรมีสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรปั๊มนม กำรเปิดโอกำสให้แม่มีช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรปั๊ม
นม หรือมีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ปั๊ มนม ตู้เย็นสำหรับเก็บน้ำนมเพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวก รวมทั้งกำร
ยืดหยุ่นในกำรทำงำน ทั้งกำรจัดกำรภำระงำน เวลำทำงำน และช่วงเวลำลำคลอดสำหรับแม่ เพื่อช่วย
สนับสนุนให้แม่ได้มีโอกำสทำหน้ำที่แม่ได้อย่ำงเต็มที่โดยไม่ส่งผลกระทบกับงำน นอกจำกนั้น ควรมีกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจและเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงำนรวมทั้งกำรส่งเสริมให้มีบริกำรให้คำปรึกษำ
เป็นกรณีเฉพำะ (Yimyam & Hanpa,2014, Kjelland et al, 2014; Pérez-Escamilla & Chapman, 2012;
Angeletti, 2009; Stratton & Henry, 2011; Hirani & Karmaliani, 2013) อีกทั้งควรหันมำให้ควำมสำคัญ
กับมิ ติ ด้ ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึ ก และควำมพึ งพอใจของผู้ หญิ งด้ วย นอกเหนื อจำกมิ ติ อื่น ๆ ในลั กษณะ
women-friendly policy หรือ mother-friendly policy ซึ่งจะทำให้นโยบำยดังกล่ำวสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรจำเป็นของผู้เป็นแม่อย่ำงแท้จริง (Fairtcloth, 2013) ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน หำกไม่ได้
รับกำรสนับสนุนจำกรัฐทั้งในแง่นโยบำยและด้ำนกฎหมำยที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกฝ่ำย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ทั้งสังคมและรัฐต่ำงมีหน้ำที่ร่วมกันในกำรส่งเสริมทรัพยำกรพื้นฐำนที่จำเป็นซึ่งจะเอื้อประโยชน์
ต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงทุกคนในสังคมอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้
เข้ำถึงและรับผลประโยชน์จำกนโยบำยอย่ำงทั่วถึงกัน โดยมีแนวทำงที่สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
1) ในขณะที่ยังไม่สำมำรถผลั กดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยให้แรงงำนหญิงลำงำนได้
เพิ่มเติม รัฐควรมีมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ช่วยให้แรงงำนหญิงได้รับควำมคุ้มครองให้สำมำรถลำงำนได้
ครบตำมที่กฎหมำยเดิมกำหนดไว้แล้ว โดยมีมำตรกำรหรือบทลงโทษแก่สถำนประกอบกำรที่จงใจเอำ
เปรียบแรงงำนหญิง มำตรกำรคุ้มครองแรงงำนหญิงระหว่ำงกำรลำงำน และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้หญิง
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ว่ ำ จะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในกำรท ำงำน ทั้ ง กำรถู ก ลดค่ ำ ตอบแทน กำรให้ อ อกจำกงำน หรื อ ปิ ด กั้ น
ควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรทำงำน เป็นต้น
2) นอกเหนือจำกนโยบำยกำรลำคลอดเพิ่ม เติม แล้ว สิ่งที่รัฐควรพิจำรณำต่อไป คือ กำรมี
มำตรกำรให้แม่วัยทำงำนสำมำรถลำก่อนคลอดได้เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงให้กับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ต้องทำงำน
ระหว่ำงที่ใกล้คลอด ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลำช่วงลำก่อนคลอดควรเป็นเท่ำใดขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและ
ควำมจำเป็นของแม่แต่ละรำย ซึ่งอำจอยู่ในช่วง 2 สัปดำห์ก่อนคลอด
3) กำรอนุญำตให้สำมีลำงำนเพื่อช่วยเหลือภรรยำช่วงหลังคลอดได้นับว่ำจำเป็นอย่ำงยิ่งสำหรับ
ผู้หญิงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในครอบครัวที่ไม่มีคนช่วยเลี้ยง อีกทั้งปัจจุบันมีแม่ซึ่งผ่ำนกำรคลอดบุตรด้วย
วิธีกำรผ่ำคลอดเป็นจำนวนมำก ซึ่งปัจจุบันได้ให้สิทธินี้แก่ข้ำรำชกำรชำยและได้มีกำรขอควำมร่วมมือ
นำยจ้ำงในสถำนประกอบกำรอนุญำตให้ลูกจ้ำงลำไปช่วยเหลือภรรยำที่คลอดบุตร โดยให้นำยจ้ำงและ
สถำนประกอบกำรใช้ดุลยพินิจพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม แต่ที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิและ/
หรือ ไม่รู้ในสิทธิของตนอย่ำงทั่วถึง อย่ำงไรก็ตำม กำรลำงำนของสำมีในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีกลไกใน
กำรตรวจสอบเช่นกันว่ำได้มีกำรลำงำนเพื่อไปดูแลภรรยำจริงหรือไม่
4) ในกรณีของกำรผลักดันให้หน่วยงำนและองค์กรต่ำง ๆ หันมำสนับสนุนแม่ที่ให้นมบุตรทั้งใน
แง่สวัสดิกำร กำรยืดหยุ่นงำน และกฎระเบียบ หำกยังไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน รัฐในฐำนะผู้มี
อำนำจในกำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพต่ำง ๆ เช่น ISO QA HA อำจจำเป็นต้องมีมำตรกำรบังคับ
ใช้โดยกำหนดให้กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกนมแม่ของพนักงำนเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในเกณฑ์กำรประกัน
คุณ ภำพของสถำนประกอบกำร เพื่ อกระตุ้ น ให้ ส ถำนประกอบกำร และหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ หั น มำให้
ควำมสำคัญกับเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง
5) ควรมีกำรกระจำยศูนย์นมแม่ขนำดเล็ก หรือคลินิกนมแม่ ไปตำมจุดต่ำง ๆ โดยเฉพำะใน
พื้นที่ใกล้แหล่งงำน และสถำนประกอบกำร หรือพื้นที่ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนในกำรเดินทำงได้สะดวก
เพื่อให้แม่ทำงำนได้เข้ำไปใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง เพรำะปัจจุบันคลินิกดังกล่ำวมักอยู่ในโรงพยำบำลขนำด
ใหญ่ซึ่งห่ำงไกลจำกสถำนที่ทำงำน โดยรัฐอำจดำเนินกำรเอง หรือ อำจขอควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน
จัดตั้งศูนย์ดังกล่ำว โดยอำจคิดค่ำบริกำรในระดับที่แรงงำนทุกระดับสำมำรถจ่ำยได้ หรือให้เบิกเป็ น
สวัสดิกำรได้
6) นอกจำกศูนย์นมแม่แล้ว รัฐควรสนับสนุนให้มีกำรเปิดสถำนรับเลี้ยงเด็กหรือ “nursery นม
แม่” เพื่อเอื้อประโยชน์กับแม่ที่ไม่มีคนช่วยเลี้ยงดูที่บ้ำนในขณะที่ต้องทำงำน แต่ยังคงมีควำมต้องกำรเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ เพื่อสนับสนุนให้แม่สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมตนได้อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อถึงกำหนดต้องกลับไป
ทำงำน
7) รัฐมีบทบำทสำคัญในกำรเป็นตัวกลำงประสำนเพื่อขอควำมร่วมมือกับสื่อมวลชน ในกำร
เผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อกระตุ้นให้สังคมหัน
มำให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจำกกำรร่วมกันสร้ำงให้เกิดทัศนคติ หรือ
ค่ำนิยมในกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิงที่ต้องให้นมแม่จะช่วยแรงงำนหญิงซึ่งเป็นแม่ได้ในทุกระดับ ซึ่ง
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ต่ำงจำกกฎหมำยที่จะเอื้อประโยชน์กับผู้หญิงบำงส่วนที่กฎหมำยคุ้มครองได้เท่ำนั้น อีกทั้งจะมีผลทำให้
กำรให้นมลูกในที่สำธำรณะของผู้หญิงกลำยเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ำยขึ้น
8) ควรมีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบของกฎหมำย ข้อบังคับ หรือระเบียบ
ส ำหรั บ สถำนประกอบกำรในกำรส่ ง เสริ ม กำรเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถำน
ประกอบกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับแม่ทำงำนและสถำนประกอบกำร ตลอดจนกำรพัฒนำโครงกำร
รูปแบบต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรสำมำรถจัดกำรกับบริบทในที่ทำงำนเพื่อให้บุคลำกร
สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ถึงแม้ยังต้องทำงำนในสถำนประกอบกำรก็ตำม
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