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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยเชิงคุณภำพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำบริบทของงำนที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ของแม่ที่ต้องท ำงำน ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจงจำกแม่ท ำงำน ใน
กรุงเทพมหำนครและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 60 
คน โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกร่วมกับกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และใช้กำรวิเครำะห์
เนื้อหำในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลกำรศึกษำ สะท้อนให้เห็นว่ำ แม่ท ำงำนส่วนใหญ่ท ำงำนภำยใต้บริบทที่ไม่เอ้ือกับกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มีพื้นที่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรปั๊มนม ประเภท ลักษณะ และช่วงเวลำกำร
ท ำงำนที่ไม่เอ้ือต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปฏิกิริยำเชิงลบจำกผู้ร่วมงำน ระยะเวลำกำรลำคลอดที่ไม่
เพียงพอ และกำรถูกเลือกปฏิบัติในองค์กรเนื่องจำกต ำแหน่งงำน ดังนั้นสังคมและรัฐจึงมีหน้ำที่ส่งเสริม
ทรัพยำกรพื้นฐำนที่จ ำเป็นซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงทุกคนในสังคมอย่ำงเทำ่
เทยีมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ำถึงและรับผลประโยชน์จำกนโยบำยอย่ำงทั่วถึงกัน 
 
ค ำส ำคัญ กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บริบทกำรท ำงำน แม่ท ำงำน 
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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 non-
participation 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. 
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บทน ำ 
ถึงแม้ว่ำประเทศไทยจะเริ่มสร้ำงควำมตระหนักถึงประโยชน์ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเริ่ม

ผลักดันเชิงนโยบำยมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ทั้งกำรเคลื่อนไหวเรื่องกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรตลำดอำหำรทดแทนนมแม่ กำรริเริ่มจัดตั้งโรงพยำบำลสำยสัมพันธ์แม่ลูกและ
เปลี่ยนข้อแนะน ำเป็นกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวจำก 4 เดือนเป็น 6 เดือนในปี พ.ศ. 2544 แล้วก็
ตำม แต่ผลกำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทย โดยองค์กำรยูนิเซฟ ในปี ค.ศ. 
2005 ยังพบว่ำ อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนมีเพียงร้อยละ  5.4 ซึ่งต่ ำเป็นอันดับที่ 3 
ก่อนสุดท้ำยของโลก (Department of Health, 2008) ในระยะนี้แม้จะมีโรงพยำบำลสำยสัมพันธ์แม่ลูก
แล้วแต่กฎหมำยกำรลำคลอดของมำรดำยังไม่เข้มแข็ง กำรสนับสนุนกำรใช้นมผสมและกำรตลำดนม
ผสมเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงและเชิงรุก กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ท ำกันอย่ำงกระจัด
กระจำยไม่บูรณำกำร นโยบำยยังคงถูกก ำหนดจำกเบื้องบน และยังขำดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  ขำด
กำรสนับสนุนที่เพียงพอทั้งในโรงพยำบำล บ้ำน และชุมชน ผู้เกี่ยวข้องจำกฝ่ำยกำรศึกษำยังไม่มีส่วนร่วม
มำกพอ จนกระท่ังในปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมำจึงเริ่มมีกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับต ำบล
อย่ำงเป็นระบบภำยใต้โครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัวริเริ่มกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ในขณะที่ได้มีนโยบำยที่ชัดเจนขึ้นในระดับโลกและรัฐบำล (Sawatdiwon, 2013) ส่งผลให้ข้อมูลจำกกำร
ส ำรวจสถำนกำรณ์กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกรมอนำมัยในปี 2552 พบว่ำ อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 16.3 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี 2552 ซึ่งเป็นไปในทำงที่ดีขึ้น
แต่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยของประเทศไทย (Thailand Press Release, 2013) และเป้ำหมำยของ
องค์กำรอนำมัยโลกที่ก ำหนดให้อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นร้อยละ 75 ในโรงพยำบำล และร้อยละ 
50 ในช่วง 6 เดือนแรกของทำรก (Ryan, Zhou & Arensberg, 2006) 

ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผลักดันให้ผู้หญิงจ ำเป็นต้องรับผิดชอบภำระทำงเศรษฐกิจไปพร้อม
กับกำรท ำหน้ำที่แม่ โดยเฉพำะกำรเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดซึ่งถูกผูกโยงเข้ำกับกำรให้นมแม่เป็นพื้นฐำนส ำคัญ 
ซึ่งจำกกำรส ำรวจอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ถึงสำเหตุส ำคัญของกำรที่สตรีเคยสมรสอำยุ 15-49 ปี 
ไม่สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ พบว่ำ มำกกว่ำครึ่งของผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่ให้นมแม่เนื่องจำกไม่มีน้ ำนม
เพียงพอให้ลูกกิน และรองลงมำคือ แม่ต้องไปท ำงำน (ร้อยละ 33.8) ทั้งนี้ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบำลก็มี
เหตุผลเช่นเดียวกับภำพรวมของประเทศ แต่ส ำหรับในเขตเทศบำลจะมีสำเหตุจำกแม่ต้องไปท ำงำนใน
สัดส่วนที่มำกกว่ำแม่ไม่มีน้ ำนมให้ลูกกินเกือบ 2 เท่ำ (National Statistical Office, 2010) ในขณะที่ 
ข้อมูลจำกกำรส ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ระบุว่ำ มีเพียงร้อยละ 12.3 ของ
เด็กอำยุน้อยกว่ำ 6 เดือน (0-5 เดือน) ในประเทศไทยที่กินนมแม่เพียงอย่ำงเดียว โดยอัตรำต่ ำสุดคือ ภำค
กลำง และกรุงเทพมหำนคร คือ ร้อยละ  7.9 และ 8.2 ตำมล ำดับ (National Statistical Office, 2013) 
ทั้งนี้ ส ำหรับสถำนกำรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่แตกต่ำงกัน เพรำะข้อมูลจำกแบบประเมินมำตรฐำน
อนำมัยแม่และเด็ก ปี 2558 พบว่ำ อัตรำกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวในช่วง 6 เดือนของแม่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 30.3 (Chiang Mai Provincial Public Health Office, 2015) ซึ่งยัง
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยขององค์กำรอนำมัยโลก ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำ อัตรำกำรเลิกให้นมแม่จะพบในแม่ที่ท ำงำน
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นอกบ้ำนอยู่ในภำคเศรษฐกิจในระบบ เช่น รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ และเอกชน ที่มีกำรท ำงำนประจ ำ  สูง
กว่ำแม่ที่ท ำงำนในบ้ำนหรืออยู่ในภำคเศรษฐกิจนอกระบบ เช่น รับงำนมำท ำที่บ้ำน และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวหรือครอบครัว ที่มีกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นมำกกว่ำ (Yimyam, 2002) 

ปัญหำเกี่ยวกับกำรท ำงำนของแม่ซึ่งเชื่อมโยงอย่ำงยิ่งกับเงื่อนไขในกำรลำคลอดจึงเป็นอุปสรรค
ส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะเห็นได้ว่ำแม่ที่จ ำเป็นต้องท ำงำนเต็มเวลำมี
โอกำสที่จะให้นมลูกอย่ำงต่อเนื่องน้อยกว่ำแม่ที่ท ำงำน part-time และแม่ที่ไม่ต้องท ำงำนในองค์กรหรือ
แม่ที่เป็นแม่บ้ำนอย่ำงเดียวอย่ำงเห็นได้ชัด (Mandal, Roe & Fein, 2010; Wang, Lau, Chow& Chan, 
2014; Ryan, Zhou & Arensberg, 2006) นอกจำกนั้น รูปแบบกำรท ำงำนก็ส่งผลต่อกำรเลี้ยงลกูด้วยนม
แม่เช่นกัน จะเห็นได้ว่ำ หำกแม่จ ำเป็นต้องท ำงำนแบบเป็นกะ (shift work) หรือมีเวลำท ำงำนที่ไม่แน่นอน
โอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงต่อเนื่องก็จะยิ่งลดลง (Rea, Venancio, Batista & Greiner, 1999) 
จะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ กำรท ำงำนนอกบ้ำนหรือกำรต้องกลับไปท ำงำนของแม่เป็นอุปสรรคส ำคัญอย่ำง
ยิ่งต่อโอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงต่อเนื่อง ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผลักดันให้ผู้หญิง
จ ำเป็นต้องรับผิดชอบภำระทำงเศรษฐกิจในครัวเรือนท ำให้ผู้หญิงจ ำเป็นต้องรักษำอัตลักษณ์ของตนเองทั้ง 
2 ด้ำน ทั้งอัตลักษณ์ด้ำนกำรท ำงำน และอัตลักษณ์ของควำมเป็นแม่ ซึ่งกรณีหลังเป็นอัตลักษณ์ที่ไร้
ขอบเขตเนื่องจำกเป็นสถำนภำพท่ีต้องแบกรับไปโดยตลอด (Turner & Norwood, 2013; Chuang et 
al, 2010) 

จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกี่ยวข้องอย่ำงยิ่ง
กับสถำนภำพและบทบำทของแม่ในปัจจุบัน โดยเฉพำะในเรื่องกำรท ำงำนในภำคเศรษฐกิจและควำมเป็น
เมือง ซึ่งสร้ำงควำมยำกล ำบำกไม่น้อยให้กับผู้หญิงกลุ่มนี้ ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำบริบทกำรท ำงำนที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแม่ท ำงำนทั้งในกรุงเทพมหำนคร และ
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่ที่ผู้หญิงเข้ำมำมีส่วนร่วมในตลำดแรงงำนค่อนข้ำงมำก เพื่อตอบ
ค ำถำมที่ว่ำ เมื่อแม่ต้องกลับไปท ำงำนภำยหลังจำกกำรคลอดบุตรแล้ว ต้องพบกับเงื่อนไขและอุปสรรคใน
กำรท ำงำนลักษณะใดบ้ำงที่ส่งผลกระทบต่อโอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเสนอ
แนวทำงควำมร่วมมือจำกสังคมและนโยบำยรัฐในกำรสนับสนุนให้แม่กลุ่มนี้มีโอกำสในกำรเลี้ยงด้วยนมแม่
ได้ยำวนำนขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกำรช่วยเหลือแม่ที่มีข้อจ ำกัดเท่ำนั้น แต่เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงของ
สถำบันสังคมในระยะยำวอันเนื่องจำกคุณภำพของประชำกรในอนำคตอีกด้วย 

 
ควำมเป็นสมัยใหม่กับโอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิง 

กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ในครั้งนี้เป็นกำรพยำยำมอธิบำยอิทธิพลของงำน ระบบของงำน และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงำนที่มีผลต่อโอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงที่ต้องท ำงำนไป
พร้อมๆ กับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อแสวงหำแนวทำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิง
กลุ่มนี้สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตำมควำมคำดหวัง ทั้งนี้เป็นกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ภำยใต้วิธีคิดเร่ือง 
“abstract system”ของ Anthony Giddens ซึ่งเห็นว่ำในสังคมสมัยใหม่ในช่วงหลัง (late modernity) 
ที่ชีวิตของผู้คนในสังคมผูกติดอยู่กับกำรปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ำหรือเต็มไปด้วยประสบกำรณ์ที่ต้อง
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ผ่ำนควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบทำงอ้อม (Manning, 1992) โดยจ ำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของ
ระบบเดียวกัน คือ ระบบ abstract system ซึ่งมีลักษณะส ำคัญ 2 รูปแบบ คือเป็น symbolic token 
เช่น ระบบแลกเปลี่ยนเงินตรำ และระบบเครดิต นอกจำกนั้นยังรวมถึง expert system หรือระบบที่ต้อง
อยู่บนควำมเชื่อถือในผู้เชี่ยวชำญที่มีอ ำนำจจำกควำมรู้เป็นพ้ืนฐำน เช่น ระบบกำรคมนำคม ระบบกำร
สื่อสำร ระบบเศรษฐกิจ ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และระบบประกันภัย เป็นต้น กำรใช้ชีวิตโดย
อ้ำงอิงกำรชี้น ำจำกผู้เชี่ยวชำญกลำยเป็นเรื่องส ำคัญจ ำเป็น โดยมีควำมรู้แบบวิทยำศำสตร์เป็นพื้นฐำน
ส ำค ัญ  ระบบ abstract system ซึ่งรวมถึงระบบ expert system และผู้ที่มีฐำนะเป็น expertise 
กลำยเป็นผู้ที่ มีบทบำทด้ำนกำรควบคุมสังคมไปโดยปริยำยโดยเฉพำะ 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
แพร่กระจำยควำมรู้ของคนทั่วไปเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมที่เป็นควำมเสี่ยงในปัจจุบันน ำไปสู่กำรตระหนัก
และไตร่ตรองถึงควำมผิดพลำดหรือข้อจ ำกัดที่อำจจะเกิดขึ้นจำกผู้เชี่ยวชำญเหล่ำนี้ ซึ่งในที่สุดก็จะไป
เปลี่ยนแปลงลักษณะของสถำบันที่เก่ียวข้องกับ expert system เหล่ำนั้นในที่สุด (Giddens, 1991) 

ในที่นี้ นโยบำยกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงน้อย 6 เดือน และกฎหมำยหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิทธิกำรลำคลอด จึงถือได้ว่ำเป็น abstract system หรือ expert system อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มี
ส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ตลอดจนกำรตัดสินใจ และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อโอกำสใน
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิง ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ แต่ละประเทศต่ำงมีกำรก ำหนดสิทธิในกำรลำคลอดไว้
แตกต่ำงกันไป ซึ่งระยะเวลำดังกล่ำวส่งผลอย่ำงยิ่งต่อระยะเวลำในกำรให้นมบุตรเนื่องจำกเป็นช่วงที่แม่จะ
ได้อยู่กับลูกอย่ำงเต็มที่  (Phromthat, 2014)  ส ำหรับสิทธิกำรลำคลอดของประเทศไทย ตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนพ.ศ. 2541 ของไทยก ำหนดให้ลูกจ้ำงหญิงมีสิทธิลำคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน
โดยมีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงเท่ำกับค่ำจ้ำงในวันท ำงำนตลอดระยะเวลำที่ลำแต่ไม่เกิน  45 วันซึ่งวันดังกล่ำวจะ
นับรวมวันหยุดที่มีในระยะวันลำด้วย กำรที่กฎหมำยใช้ค ำว่ำ “ไม่เกิน 90 วัน” นั้นหมำยควำมว่ำแม่
อำจจะใช้สิทธิลำคลอดน้อยกว่ำ 90 วันก็ได้โดยที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถก ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน
ให้สิทธิลำคลอดน้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม เป็นที่น่ำเสียดำยที่ในทำงปฏิบัตินั้นมีนำยจ้ำง
หลำยรำยที่เลี่ยงกฎหมำยด้วยกำรก ำหนดข้อบังคับให้สิทธิลูกจ้ำงลำคลอดได้  90 วันตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด แต่พร้อมกันนั้นก็วำงระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในกำรลำไว้โดยวำงเงื่อนไขไว้ค่อนข้ำงมำกหรือให้
ข้อเสนออ่ืน ๆ เพื่อจูงใจไม่ให้ลูกจ้ำงหญิงใช้สิทธิลำคลอดเต็มที่ นอกจำกนี้ กำรที่กฎหมำยก ำหนดให้
ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงในช่วงเวลำที่ลำคลอดเท่ำกับค่ำจ้ำงที่ได้รับในวันท ำงำนเพียง  45 วันเท่ำนั้น ท ำ
ให้ลูกจ้ำงหญิงส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ ใช้สิทธิลำคลอดเต็ม  90 วันที่กฎหมำยก ำหนด  แม้ว่ำตำม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จะก ำหนดให้ลูกจ้ำงหญิงได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกำรลำ
คลอดในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง มีกำรก ำหนดระยะเวลำจ่ำย 90 วัน ซึ่งคล้ำยกับว่ำแม่ที่ลำคลอดครบ 
90 วันก็จะได้รับเงินทดแทนค่ำจ้ำงในส่วน 45 วันที่นำยจ้ำงไม่ได้จ่ำยให้หำกจะลำคลอด 90 วัน แต่กำรให้
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สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้เป็นกำรให้โดยไม่ค ำนึงถึงระยะเวลำกำรลำคลอดที่แท้จริง  ท ำให้มีแม่หลำยรำย
เลือกที่จะกลับมำท ำงำนเมื่อครบก ำหนด 45 วันเพื่อท ำงำนให้ได้รับค่ำจ้ำงจำกนำยจ้ำงตำมปกติแถมด้วย
เงินประโยชน์ทดแทนจำกส ำนกังำนประกันสังคมอีกต่อหนึ่ง จึงจะเห็นได้ว่ำ กำรให้สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้
แม้เป็นกำรช่วยสนับสนุนด้ำนกำรเงินกับแม่แต่ก็ไม่ใช่แนวทำงที่จะมีผลท ำให้แม่ใช้สิทธิกำรลำคลอดอย่ำง
เต็มที่แต่ประกำรใด กำรที่แม่ต้องกลับไปท ำงำนเร็วเกินไปนั้นนับเป็นอุปสรรคที่ส ำคัญที่ท ำให้แม่ต้องเลิก
กำรให้นมแม่ก่อนเวลำอันควร กล่ำวคือ ในระยะสองเดือนแรกกำรให้นมอำจจะยังไม่เข้ำที่ท ำให้น้ ำนมแห้ง
ได้ง่ำยหรือแม้จะเข้ำที่แล้วเมื่อแม่ไปท ำงำนอำจจะเกิดควำมเครียดที่อำจมีผลท ำให้ปริมำณน้ ำนมลดลงได้
โอกำสที่แม่ส่วนใหญ่จะหยุดกำรให้นมแม่ในช่วงนี้จึงสูงมำก หรือหำกผู้บริหำร หรือผู้ร่วมงำนของหญิง
มำรดำนั้นไม่เข้ำใจยิ่งส่งผลให้แม่ตัดสินใจเลิกให้นมแม่เร็วกว่ำที่ควรจะเป็น (Siwanit, 2007) 

อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดให้ลำคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน ยังเป็นกำรเปิดช่องให้นำยจ้ำงและลูกจ้ำง
ตกลงกันเอง ซึ่งอำจท ำให้ลูกจ้ำงบำงหน่วยงำนมีวันลำคลอดน้อยกว่ำ 90 วัน โดยไม่สำมำรถต่อรองได้ 
เนื่องจำกเกรงว่ำจะถูกปลดออกจำกต ำแหน่ง หรือหำกลำคลอดนำนอำจส่งผลกระทบต่อกำรเล่ือนขั้น
เงินเดือน อีกทั้งควำมไม่ม่ันใจในสถำนภำพกำรท ำงำนเมื่อต้องลำคลอด ท ำให้ต้องรีบกลับมำท ำงำนก่อน
ครบก ำหนดวันลำคลอด หรือกำรที่กฎหมำยดังกล่ำวไม่มีเงื่อนไขในกำรให้ลำคลอดก่อนวันคลอดจริง ซึ่ง
เป็นช่วงเวลำที่จ ำเป็นของหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดที่อำจต้องกำรเวลำพักผ่อนมำกขึ้นเพื่อเตรียมตัวคลอด
และดูแลบุตรในครรภ์ก่อนคลอด (Lomrattananont & Sriratanaban, 2013) รวมทั้งกำรกีดกันจำก
นำยจ้ำงหรือสภำพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้ผู้หญิงไม่สำมำรถกลับมำท ำงำนหลังจำกลำคลอดได้อีก หรือ
กลับมำท ำแล้วกลับได้รับกำรเลือกปฏิบัติ ถูกจ ำกัดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ หรือถูกบีบให้ต้องลำออก 
(Phromthat, 2014) 

อย่ำงไรก็ตำม ไม่เพียงแต่ข้อก ำหนดเกี่ยวกับสิทธิกำรลำคลอดเท่ำนั้นที่เป็นระบบ abstract 
system ที่เป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อโอกำสในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิง แต่ยังรวมถึงระบบอ่ืนๆ ใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนอีกด้วย ถึงแม้ว่ำจะมีกำรให้สิทธิในกำรลำคลอดแก่ผู้หญิงมำกแค่ไหนก็
ตำม แต่หำกองค์กรไม่สนับสนุนหรือมีบริบทกำรท ำงำนและ abstract system อ่ืนๆ ไม่เอ้ือต่อกำรเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ด้วยแล้ว กำรขยำยสิทธิกำรลำคลอดดังกล่ำวก็ไม่อำจช่วยให้สถำนกำรณ์กำรเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในประเทศไทยดีขึ้นได้จริง 
 
วิธีกำรวิจัย 

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรวิจัย “เส้นทำงสำยน้ ำนมแม่: ประสบกำรณ์กำรต่อสู้
ของแม่ท ำงำนยุคใหม่เพื่อแลกกับกำรได้เลี้ยงลูกด้วยน้ ำนมตน” ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัว กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิง
คุณภำพในลักษณะวิธีกำรศึกษำแบบรำยกรณี (case study) อำศัยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง 
(purposive sampling) โดยก ำหนดคุณลักษณะส ำคัญของกลุ่มตัวอย่ำง คือ ต้องเป็นแม่ในวัยท ำงำนซึ่ง
ได้ผ่ำนช่วงเวลำในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือก ำลังอยู่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วย น้ ำนม
แม่ โดยสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ซึ่งท ำงำนอยู่ในหน่วยงำน/องค์กรประเภท
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ต่ำง ๆ รวมทั้งงำนอำชีพอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถอธิบำยรูปแบบหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ภำยใต้บริบทขององค์กรในกำรท ำงำนที่หลำกหลำยทั้งองค์กรภำครัฐ องค์กรเอกชน 
สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งต่ำงมีรูปแบบของกฎระเบียบข้อบังคับและรูปแบบกำรท ำงำนแตกต่ำงกัน ตลอดจน
แม่ที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับขององค์กรต่ำง ๆ แต่ยังคงต้องท ำงำนถึงแม้จะเป็นอำชีพอิสระก็ตำม  ทั้งนี้
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ำกัดภำยใต้บริบทของกำรท ำงำนที่หลำกหลำยและวิธีกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์
ที่แตกต่ำงกัน โดยศึกษำแม่ซึ่งท ำงำนทั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร และ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำกเป็นเมือง
ใหญ่ที่เป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจของประเทศในภำคกลำงและภำคเหนือ และมีสัดส่วนของแรงงำนหญิงที่
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับชำย (National Labour Information Center, 2014) อีกทั้ง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีสัดส่วนของผู้หญิงเข้ำสู่ตลำดแรงงำนสูงมำก (Tan, 2010) 
ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถอธิบำยบริบทของควำมเป็นสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยน้ ำนมแม่ได้อย่ำง
ชัดเจนมำกขึ้น ใช้วิธีกำรคัดเลือกตัวอย่ำงโดยอำศัย snow ball technique โดยเริ่มต้นจำกเครือข่ำย
ควำมสัมพันธ์ของแม่ท ำงำนในองค์กรต่ำง ๆ ที่เคยผ่ำนประสบกำรณ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำแล้วอย่ำงน้อย 
6 เดือนแนะน ำกลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำข่ำยต่อ ๆ กันไป ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงกระจำยครอบคลุมแม่ซึ่ง
ท ำงำนในองค์กรหลำกหลำยรูปแบบดังที่กล่ำวมำ และเพื่อให้ได้ประสบกำรณ์ที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น 
รวมกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้ทั้งสิ้น 60 คน โดยเป็นแม่ท ำงำนในกรุงเทพมหำนครและจังหวัด
เชียงใหม่พื้นที่ละ 30 คน 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (in-depth interview) ร่วมกับกำร
สังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participation observation) โดยมีแนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์เชิง
ลึกเป็นเครื ่องมือในกำรศึกษำ ซึ่งข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้มำจำกแนวค ำถำมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อจ ำกัดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ของภำวะสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยน้ ำนมแม่ของแม่ซึ่ง
ต้องท ำงำน ซึ่งประกอบด้วยแนวค ำถำมเกี่ยวกับ รูปแบบกำรใช้ชีวิตและกำรท ำงำนในปัจจุบัน ลักษณะ
หรือรูปแบบขององค์กรและงำนที่รับผิดชอบ กำรใช้เวลำส ำหรับกำรท ำงำน รูปแบบของกฎระเบียบและ
สวัสดิกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกที่ท ำงำน เครือข่ำยทำงสังคมทั้งในครอบครัว สถำนที่ท ำงำน และเครือข่ำยอ่ืน ๆ 
เป็นต้น และใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (content analysis) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลทุกคน
ได้รับกำรพิทักษ์สิทธิ ชื่อและข้อมูลส ำคัญที่จะสำมำรถสืบไปถึงตัวผู้ให้ข้อมูลได้จะถูกเก็บเป็นควำมลับ 
และกำรน ำเสนอเน้นที่ประเด็นในกำรศึกษำมำกกว่ำกำรเปิดเผยหรือรำยงำนประวัติชีวิตของบุคคล อีกทั้ง
จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ให้ข้อมูลก่อน นอกจำกนั้น ผู้ให้ข้อมูลจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และรำยละเอียดของกำรวิจัยครั ้งนี ้ก่อนกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกำรวิจัย มี สิทธิถำมค ำถำม และตั้ง
ข้อสังเกตหำกไม่เข้ำใจ และมีสิทธิที่จะยุติกำรให้ข้อมูลทันทีที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบำยใจที่จะให้
ข้อมูลต่อ 
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ผลกำรศึกษำ 
แม่จ ำนวน 60 รำย ทั้งในกรุงเทพมหำนคร และจังหวัดเชียงใหม่ มีอำยุระหว่ำง 20-45 ปี 

สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่ำงน้อยที่สุดคือ 6 เดือน และมำกที่สุด คือ 3 ปี ภำยใต้บริบทของกำร
ท ำงำน ทั้งงำนในองค์กรรัฐ สถำบันกำรศึกษำ และเอกชน รวม  46 รำย และอำชีพอิสระส่วนตัว 14 รำย 
โดยพบว่ำ แม่ท ำงำนที่ลำงำนเพื่อเลี้ยงลูกได้น้อยที่สุดคือ 11 วัน ในขณะที่มีบำงรำยต้องขอลำงำนเพิ่มโดย
ไม่รับเงินเดือนเพื่อให้เลี้ยงลูกได้อย่ำงต่อเนื่องถึง 6 เดือน  โดยมีแม่ท ำงำนที่สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ล้วนในช่วง 6 เดือนแรก (exclusive breast feeding) จ ำนวน 48 รำย โดยเงื่อนไขส ำคัญที่จะท ำให้แม่
ท ำงำนสำมำรถเลี้ยงลูกได้อย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบทในกำรท ำงำนไม่ว่ำจะเป็นควำม
เอ้ืออ ำนวยในแง่สถำนที่ปั๊มนม ลักษณะหรือรูปแบบกำรท ำงำนของแม่ ระยะเวลำในกำรเดินทำงระหว่ำง
บ้ำนกับที่ท ำงำน ควำมเข้ำใจของเจ้ำนำยและเพื่อนร่วมงำน และโอกำสในกำรลำคลอด โดยมีรำยละเอียด
เกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงกลุ่มนี้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถำนที่ปั๊มนมในที่ท ำงำน 
ในที่นี้มีแม่ท ำงำนเพียงไม่กี่รำยเท่ำนั้น ที่ระบุว่ำสถำนที่ท ำงำนมีพื้นที่ส ำหรับให้แม่ปั๊มนมได้ 

ซึ่งอำจจะเป็นห้องพยำบำล หรือห้องหรือมุมที่จัดไว้ส ำหรับกำรให้นมโดยเฉพำะ หรือมีห้องท ำงำนส่วนตัว
ที่มิดชิดพอจะปั๊มนมได้ ในขณะที่แม่ส่วนใหญ่จ ำเป็นต้องมองหำสถำนที่ที่พอจะปั๊มนมได้ ซึ่งมีตั้งแต่กำรนั่ง
ปั๊มที่โต๊ะท ำงำนหรือใต้โต๊ะท ำงำน โดยหำผ้ำคลุมให้นมมำคลุมไว้ บำงรำยต้องพยำยำมหำห้องเฉพำะที่
พอจะไปขอปั๊มนมได้ เช่น ห้องเก็บเอกสำร ห้องประชุม ห้องเจ้ำนำย และท้ำยสุดถ้ำไม่มีจริง ๆ ก็
จ ำเป็นต้องปั๊มในห้องน้ ำ ซึ่งกลำยเป็นภำระและหน้ำที่ของผู้หญิงเองที่จะต้องพยำยำมหำสถำนที่ที่
เหมำะสมในกำรปั๊มนม สภำพกำรปั๊มนมดังกล่ำวส่งผลอย่ำงยิ่งต่ออำรมณ์ควำมรู้สึกของแม่ซึ่งส่งผลต่อ
ปริมำณน้ ำนม กำรใช้สถำนที่ที่รู้สึกอึดอัด ไม่สบำยเนื้อตัว ต้องเร่งรีบใช้งำน และไม่สะอำด ท ำให้แม่หลำย
รำยรู้สึกท้อใจและตัดสินใจเลิกปั๊มนมให้ลูกจนท ำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ในช่วงเวลำจ ำกัด ดังเช่นที่คุณแม่
รำยหนึ่งเล่ำให้ฟังถึงอุปสรรคในกำรปั๊มนมและกำรเก็บรักษำนมในที่ท ำงำนว่ำ “...โต๊ะท างานไม่มีพาทิชั่น 
ห้องก็ไม่มี ห้องประชุมก็หายาก ห้องครัวก็ไม่ได้ วันแรกก็เข้าห้องน  าคนพิการ...จะวางของตรงไหน ชัก
โครกก็สกปรก...กลั นใจ พอปั๊มเสร็จ แช่ยังไงละเนี่ย เปิดตู้เย็นมาก็มีแต่อะไรไม่รู้เต็มตู้ไปหมด... ” 
เช่นเดียวกับคุณแม่อีกรำยที่พยำยำมหำที่ปั๊มนม และยังต้องต่อสู้กับควำมอำยในเพศตรงข้ำม โดยเล่ำให้
ฟังว่ำ “...ต้องซุกใต้โต๊ะ นั่งลงกับพื นเนี่ยค่ะ ไม่งั นต้องเดินไปห้องเก็บแฟ้ม ขอยืมกุญแจแล้วก็ล๊อคประตู 
ใครจะเอาแฟ้มก็เข้ามาเคาะ...วันดีคืนดีนั่งปั๊มอยู่ เจ้าหน้าที่ผู้ชายมาเช็ดกระจกอยู่ข้างนอก เปิดแหวกม่าน 
ตกใจ...” อีกทั้ง นอกจำกสถำนที่ในกำรปั๊มนมแล้ว กำรเก็บรักษำนมก็เป็นสิ่งส ำคัญซึ่งจ ำเป็นต้องฝำกแช่
ในตู้เย็นของที่ท ำงำน แต่บำงครั้งก็ไม่ใช่ตู้เย็นที่เหมำะกับกำรแช่นมเพรำะอำจจะมีแค่ช่องเดียว หรือมี
อำหำรอย่ำงอื่นแช่อยู่ปะปนกัน  
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นอกจำกนั้น ในบำงกรณียังถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจำกสถำนที่บำงแห่งเป็นทั้งสถำนที่ท ำงำน
และให้บริกำรบุคคลภำยนอกในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งปกติลูกค้ำหรือผู้มำรับบริกำรจะถือว่ำเป็นบุคคลส ำคัญ 
ดังนั้นถึงแม้องค์กรดังกล่ำวจะจัดพื้นที่ไว้อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับลูกค้ำหรือผู้มำใช้บริกำรก็ตำม แต่
กลับไม่อนุญำตให้พนักงำนใช้งำนในห้องดังกล่ำวได้ ซึ่งถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงหนึ่ง และแสดงให้เห็น
ว่ำเจ้ำของกิจกำรไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงแท้จริง แต่ให้ควำมส ำคัญกับกำร
อ ำนวยควำมสะดวกเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้มำใช้บริกำรเป็นหลัก ละเลยพนักงำนของตนเอง  

2. ลักษณะกำรท ำงำนที่ไม่เอ้ือกับกำรปั๊มนม 
นอกจำกไม่มีสถำนที่เฉพำะส ำหรับให้แม่ท ำงำนได้ปั๊มนมในระหว่ำงท ำงำนแล้ว ลักษณะหรือ

รูปแบบกำรท ำงำนของแม่หลำยรำยก็ไม่เอ้ือต่อกำรปั๊มนมด้วย ส่วนใหญ่ถ้ำเป็นแม่ที่ท ำงำนเกี่ยวกับเอกสำร 
หรือนั่งท ำงำนที่โต๊ะอำจพอจัดสรรเวลำเพื่อไปจัดกำรภำรกิจปั๊มนมได้ แต่แม่หลำยรำยที่ต้องท ำงำนพบปะ
หรือประสำนงำนกับลูกค้ำ หรือบุคคลภำยนอก และแม่ท่ีต้องลงพื้นที่ท ำงำนนอกสถำนที่อยู่เป็นประจ ำ
จ ำเป็นต้องปรับตัวอย่ำงมำก บำงรำยต้องปั๊มนมในรถระหว่ำงกำรเดินทำง ต้องพกกระเป๋ำเก็บควำมเย็น หรือ
ฝำกแช่นมตำมตู้เย็นของสถำนท่ีต่ำง ๆ ที่ลงไปท ำงำน เช่น โรงแรม บริษัทลูกค้ำ เป็นต้น ท ำให้แม่หลำยรำย
รู้สึกท้อ และคิดจะเลิกให้นมหลำยครั้งเพรำะรู้สึกเป็นปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมำก  

แม่บำงรำยไม่ได้ท ำงำนประจ ำอยู่ตำมส ำนักงำน แต่รับงำนเป็นครั้งครำว รำยได้จึงมำจำก
กำรท ำงำนในแต่ละคร้ัง หำกจ ำเป็นต้องหยุดงำนนำนจะมีผลต่อรำยได้ ซึ่งเป็นควำมจ ำเป็นของแม่กลุ่มนี้ที่
ต้องรีบกลับมำท ำงำนจนท ำให้ไม่สำมำรถให้นมลูกได้นำน แม่บำงรำยตัดสินใจหยุดท ำงำนเพื่อกลับมำเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่อย่ำงเต็มที่โดยยอมสูญเสียรำยได้ถึง 6 เดือนเต็ม แต่ในที่สุด ด้วยควำมจ ำเป็นทำงเศรษฐกิจ
จึงต้องกลับมำท ำงำน แต่ด้วยสภำพกำรท ำงำนที่ไม่เอ้ืออ ำนวยเพรำะเป็นงำนนอกสถำนที่จึงจ ำเป็นต้อง
หยุดให้นมลูกทันทีหลังจำกกลับมำท ำงำนได้เพียงไม่กี่เดือน  

ลักษณะงำนที่ต้องท ำงำนเก่ียวข้องกับงำนส่วนอ่ืน ๆ หรือเป็นงำนที่ท ำแทนกันไม่ได้ ท ำให้
แม่มีภำระต้องรับผิดชอบมำกขึ้น และไม่สำมำรถละทิ้งงำนไปเพื่อจัดสรรเวลำส ำหรับปั๊มนมหรือรีบกลับ
บ้ำนไปหำลูกได้เพรำะจะส่งผลกระทบกับงำนส่วนอ่ืน ๆ จนบำงรำยตัดสินใจเปลี่ยนงำนเพื่อให้เอ้ือกับกำร
ปั๊มนมของตนเอง  

ตัวอย่ำงของงำนที่ค่อนข้ำงสร้ำงเงื่อนไขหลำยอย่ำงต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  คือ งำนของ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึ่งเป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมรับผิดชอบสูงเนื่องจำกเกี่ยวข้องกับชีวิตของคน 
บำงครั้งเป็นงำนฉุกเฉิน และไม่ได้มีเวลำท ำงำนเหมือนงำนส ำนักงำนทั่วไป ดังนั้น ถึงแม้แม่ในกลุ่มอำชีพนี้
จะรู้ดีถึงคุณประโยชน์อันมหำศำลของนมแม่ และสำมำรถสนับสนุนส่งเสริมให้ค ำแนะน ำแม่คนอ่ืน ๆ  
ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ด้วยข้อจ ำกัดของงำนกลับท ำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยำกล ำบำกมำกกว่ำอำชีพ
อ่ืน ๆ  ดังเช่นคุณแม่รำยนี้ที่ท ำงำนในแวดวงสำธำรณสุข เล่ำให้ฟังถึงประสบกำรณ์ตั้งแต่ช่วงตั้งท้องแล้ว
ไปฝำกครรภ์ที่โรงพยำบำลจนกระทั่งคลอดแล้วกลับมำท ำงำนว่ำ “...ด้วยความเป็น...(อาชีพในวงการ
แพทย์และสาธารณสุข)...ตอนฝากท้องพี่ที่เป็นพยาบาลเลยไม่ค่อยใส่ใจเรา เราก็ต้องอาศัยค้นคว้าเอง…....
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ที่ท างานก็ไม่มีมุมนมแม่ มุมนมแม่ก็อยู่ที่ตึกอ่ืน แต่เราท างานอีกตึกนึง เราก็เลยอาศัยเข้าไปปั๊มในห้องน  า 
แต่ก็พยายามเซฟเร่ืองความสะอาด ตัวปั๊มเราก็นึ่งตลอด ใช้ครั งเดียวก็เอาไปนึ่ง...” 

นอกจำกลักษณะของงำนแล้ว ช่วงเวลำในกำรท ำงำนยังเป็นเงื่อนไขส ำคัญในกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรต้องท ำงำนในช่วงกลำงคืนซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ลูกจะได้อยู่ใกล้ชิด และได้
กินนมแม่ก่อนนอน และระหว่ำงกำรนอนหลับในช่วงกลำงคืน แต่คุณแม่หลำยรำยมีงำนที่จ ำเป็นต้องเลิก
งำนดึกท ำให้ไม่สำมำรถใช้เวลำดังกล่ำวร่วมกับลูกได้ และถึงแม้ไม่ใช่ลักษณะงำนที่ท ำในองค์กร แต่เป็น
งำนอำชีพอิสระ เช่น ค้ำขำย มีกิจกำรส่วนตัว ก็ใช่ว่ำจะไม่เป็นอุปสรรคกับกำรให้นมแม่ เพรำะกำรไม่มี
เวลำแน่นอนตำยตัว ต้องท ำงำนตลอดเวลำ โดยเฉพำะหำกเป็นร้ำนขำยของที่มีลูกค้ำเข้ำออกเป็นประจ ำ 
และไม่มีคนผลัดเปลี่ยนมำช่วยก็จะยิ่งสร้ำงควำมล ำบำกให้กับแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตำมล ำพัง  

อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ในบำงหน่วยงำนจะจัดพื้นที่หรือห้องส ำหรับปั๊มนมไว้เป็นสวัสดิกำรของ
องค์กรแต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ มีเฉพำะพนักงำนบำงกลุ่มเท่ำนั้นที่สำมำรถปลีกเวลำมำเพื่อปั๊มนมได้ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นพนักงำนรำยเดือนมำกกว่ำพนักงำนรำยวัน  แสดงให้เห็นว่ำ ถึงแม้บริบทด้ำนสถำนที่จะ
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปั๊มนม แต่ถ้ำลักษณะงำนไม่เอ้ือด้วยแล้ว กำรจัดพื้นที่ไว้ให้พนักงำนก็ไม่ได้ช่วยให้
พนักงำนสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่ำงตั้งใจ 

3. ระยะทำงและกำรเดินทำง 
ในที่นี้มีแม่หลำยรำยที่เลือกเลี้ยงลูกโดยให้ลูกกินนมจำกเต้ำขณะที่อยู่กับลูก และให้ลูกกิน

นมผสมเม่ือแม่ต้องไปท ำงำน และเลือกที่จะไม่ปั๊มนมให้ลูกเนื่องจำกท ำไม่ได้ในที่ท ำงำน ระยะเวลำในกำร
เดินทำงจำกบ้ำนกับที่ท ำงำนจึงมีควำมส ำคัญมำกเพรำะยิ่งกลับถึงบ้ำนเร็วเท่ำไหร่ลูกก็จะมีโอกำสได้กินนม
แม่ได้มำกข้ึนเท่ำนั้น ซึ่งท ำได้ในกรณีที่สถำนที่ท ำงำนไม่ห่ำงจำกบ้ำนมำกนัก ซึ่งพบได้น้อยในกรุงเทพฯ 
ขณะที่ในจังหวัดเชียงใหม่พบเห็นรูปแบบกำรเลี้ยงลูกดังกล่ำวได้มำกกว่ำ แต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำระยะเวลำ
กำรให้นมของแม่กลุ่มนี้จะสั้นกว่ำแม่ที่ปั๊มนมให้ลูกกินอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรกระตุ้นนมแม่มีน้อยกว่ำ 
นอกจำกนั้น ข้อจ ำกัดในกำรปั๊มนมที่ท ำงำน ท ำให้คุณแม่เหล่ำนี้ต้องเลือกวิธีปั๊มนมทิ้งเมื่อเกิดอำกำรคัด
เต้ำนมในระหว่ำงท ำงำน แล้วจึงรีบกลับมำให้นมลูกที่บ้ำนทันทีที่มีโอกำส ดังเช่นคุณแม่รำยหนึ่งใน
กรุงเทพฯ ที่ต้องใช้วิธีให้ลูกกินนมผสมชงจำกขวดเมื่อตนเองไปท ำงำนและให้ลูกกินนมแม่จำกเต้ำเมื่อได้
อยู่กับลูก เนื่องจำกไม่สะดวกที่จะปั๊มนมที่ท ำงำน และคนที่บ้ำนยืนยันจะเลี้ยงด้วยนมผสม จึงต้องยอม
ปรับวิธีกำรเลี้ยงลูกให้สอดคล้องกับข้อจ ำกัดของตนเอง และยอมให้ลูกกินนมผสมควบคู่กับนมแม่ดีกว่ำจะ
ไม่ได้กินนมแม่เลย ซึ่งคุณแม่รำยนี้ก็ยังสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำได้ถึง 7 เดือน โดยใช้วิธีรีบกลับจำกที่
ท ำงำนเพื่อมำให้นมลูกในทุกเย็น โดยแม่รำยนี้เล่ำให้ฟังว่ำ “...ตอนเช้าคือต้องเอาลูกเข้าเต้าอย่างเดียว 
ตอนเย็นเลิกงานก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะนมมันคัดมาก 4 โมงนี่มาแล้ว ไม่บีบทิ งเพราะเสียดาย แต่ต้องใส่
แผ่นพับน  านมตลอด มาถึงบ้านต้องให้ลูกกินนมก่อนเลยมันเจ็บ...” 

4. ถูกมองว่ำ “เอำเปรียบ” คนอื่นในที่ท ำงำน 
แม่หลำยรำยยอมรับว่ำโชคดีที่เจ้ำนำยและเพื่อนร่วมงำนเข้ำใจถึงแม้จะต้องนั่งปั๊มนมที่โต๊ะ 

บำงครั้งมีเสียงดัง หรือต้องเสียเวลำลุกออกจำกโต๊ะท ำงำนไปปั๊มนมที่อ่ืนประมำณครั้งละครึ่งชั่วโมง ท ำให้
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มีก ำลังใจที่จะปั๊มนมต่อไป แต่ลึก ๆ แล้วแม่บำงรำยก็ท ำไปพร้อมกับควำมรู้สึกผิดรู้สึกเกรงใจคนอ่ืนและ
กลัวจะถูกมองว่ำเอำเปรียบเพื่อนร่วมงำนคนอ่ืนๆ ในขณะที่บำงรำยยอมรับว่ำมีปฏิกิริยำจำกเพื่อน
ร่วมงำนต่อกำรใช้เวลำงำนไปกับกำรปั๊มนม ไม่ว่ำจะเป็นกำรแสดงออกทำงสำยตำ ค ำพูด หรือมีกระดำษ
โน้ตวำงที่โต๊ะทุกครั้งที่ต้องลุกออกไปปั๊มนม ในขณะที่บำงรำยก็ตัดสินใจที่จะไม่ใส่ใจในปฏิกิริยำเหล่ำนั้น 
และตั้งหน้ำตั้งตำท ำหน้ำที่ของตนต่อไปอย่ำงเต็มที่ทั้งหน้ำที่ของพนักงำนและหน้ำที่ของแม่ ดังเช่นคุณแม่
รำยนี้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำได้ถึง 1 ปี “...พอมาท างานก็ล าบาก บางทีก็ไม่ได้ตามเวลาหรอก บางทีก็ต้อง
ประชุมโน่นนี่ บางทีก็มีคนค่อนขอด...เขาก็มีแซว มีพูดไม่ดีบ้างไรบ้าง ก็ช่างมัน เราก็คิดว่าคงไปห้ามเขา
ไม่ได้ เราแค่ท างานเราไม่ให้เสียก็พอ” เช่นเดียวกับคุณแม่จำกเชียงใหม่อีกรำยหนึ่งซึ่งก ำลังเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่มำได้ 7 เดือนแล้ว ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่กดดันในที่ท ำงำนจนแอบตัดพ้อออกมำว่ำ “...นี่แหละ
สาเหตุที่เลิกปั๊ม สายตาไม่เท่าไหร่ แต่โดนพูดแซวว่า ฟังจนชินแล้ว (เสียงปั๊มนม)...” สถำนกำรณ์เหล่ำนี้ท ำ
ให้แม่รู้สึกกดดัน และไม่สบำยใจท ำให้แม่หลำยคนตัดสินใจหยุดปั๊มนมเพื่อลดควำมกดดันจำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว แต่ส ำหรับรำยที่ตั้งใจจะท ำต่อไปก็อำจจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ำยงำนเพื่อควำมสบำยใจ 

5. ช่วงเวลำลำคลอดที่ไม่เพียงพอ 
แม่หลำยรำยจ ำเป็นต้องกลับมำท ำงำนก่อนครบก ำหนดลำคลอด ถึงแม้จะได้สิทธิลำคลอด 3 เดือนก็ตำม 
ด้วยเหตุผลควำมจ ำเป็น ได้แก่ ไม่มีคนท ำงำนแทนเจ้ำนำยจึงเร่งรัดให้รีบกลับไปท ำงำน ควำมรู้สึกกังวล
กับงำนที่ยังคั่งค้ำงและยังจัดกำรไว้ไม่เสร็จสิ้นก่อนที่จะลำคลอด นอกจำกนั้น มีแม่บำงรำยที่ จ ำเป็นต้อง
กลับมำท ำงำนเนื่องจำกกำรลำคลอดส่งผลกระทบต่อรำยได้ แม่บำงรำยท ำงำนในหน่วยงำนเอกชน ซึ่งท่ี
ท ำงำนจ่ำยเงินเดือนให้เฉพำะช่วง 45 วันเท่ำนั้น หำกไม่กลับมำท ำงำนก็จะกระทบกับรำยได้ ในที่สุดจึง
ต้องตัดสินใจลำออกมำช่วยกิจกำรที่บ้ำนแทน ดังเช่นคุณแม่รำยนี้ที่ท ำงำนในหน่วยงำนเอกชนแห่งหนึ่ง ได้
เล่ำถึงสำเหตุที่ต้องกลับไปท ำงำนให้ฟังว่ำ “...เค้าลาคลอดได้สามเดือนก็จริง แต่เค้าจ่ายเงินให้เราแค่เดือน
คร่ึง กลับไปท างานดีกว่าจะได้มีเงิน...” 

แสดงให้เห็นว่ำ กฎหมำยไม่ได้ให้ควำมคุ้มครองในเรื่องสวัสดิภำพ ควำมมั่นคง และรำยได้
ระหว่ำงกำรลำคลอดได้จริงในทำงปฏิบัติ ซึ่งเป็นสำเหตุให้แม่ต้องกลับมำท ำงำนเร็วกว่ำก ำหนดของสิทธิที่
ควรได้รับซึ่งมีผลต่อโอกำสที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่ำงเต็มที่ อีกทั้ง ในแต่ละองค์กรยังมีนโยบำยและ
ก ำหนดระเบียบที่เป็นสวัสดิกำรในเรื่องกำรลำคลอดที่แตกต่ำงกันในกลุ่มพนักงำน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท
กำรจ้ำงงำน แม่บำงรำยตั้งค ำถำมกับกฎเกณฑ์ในกำรลำคลอดของหน่วยงำนที่แตกต่ำงกันในหมู่พนักงำน
แต่ละระดับ และรู้สึกเห็นใจพนักงำนในส่วนอ่ืนๆ ขององค์กรที่ไม่ได้รับสิทธินั้น และเห็นว่ำหน่วยงำนควร
หันมำพิจำรณำประเด็นดังกล่ำวเพื่อไม่ให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติในหน่วยงำน  
 
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

เงื่อนไขซึ่งเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงท ำงำน คือ บริบทของกำร
ท ำงำนซึ่งส่วนใหญ่ไม่เอ้ืออ ำนวย ไม่ว่ำจะเป็นบริบทด้ำนสถำนที่ส ำหรับกำรปั๊มนม ลักษณะงำน เวลำงำน 
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และรูปแบบกำรท ำงำนท่ีไม่สอดคล้องกับกำรปั๊มนม แม่บำงรำยปั๊มนมในที่ท ำงำนไปพร้อมกับควำมรู้สึก
ผิดและกลัวจะถูกมองว่ำเอำเปรียบเพื่อนร่วมงำน ในขณะที่บำงรำยยอมรับว่ำมีปฏิกิริยำจำกเพื่อนร่วมงำน 
สถำนกำรณ์เหล่ำนี้ท ำให้แม่รู้สึกกดดัน และไม่สบำยใจที่ต้องอยู่ท่ำมกลำงบรรยำกำศและควำมรู้สึก
ดังกล่ำว นอกจำกนั้น แม่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกำรลำคลอดได้เต็มที่ตำมกฎหมำยก ำหนดด้วยเงื่อนไขทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม  

ทั้งนี้ ระบบกำรท ำงำนในองค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบันถือเป็น abstract system อีกระบบหนึ่งที่
ก ำหนดและควบคุมวิถีชีวิตของคนเป็นแม่และส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมส ำเร็จในกำรเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ของแม่ท ำงำน ภำยใต้กำรอธิบำยตำมวิธีคิดของ Giddens (1991) ตั้งแต่กฎเกณฑ์เรื่องกำรลำคลอดซึ่ง
ถึงแม้จะเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนเหมือนกัน คือ ก ำหนดให้มีกำรคลอด
โดยได้รับเงินเดือนได้ 3 เดือน แต่ในควำมเป็นจริงกลับพบว่ำ ไม่ใช่แม่ทุกคนที่จะสำมำรถลำงำนได้ครบ
ตำมก ำหนดด้วยเงื่อนไขต่ำง ๆ เช่น ภำระงำน และภำระทำงเศรษฐกิจ นอกจำกนั้น ระบบสวัสดิกำร
ภำยใต้กำรท ำงำนในปัจจุบันยังไม่เอ้ือให้ผู้หญิงสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่ำงเต็มที่ เช่น ไม่มีสถำนที่
ปั๊มนมเป็นสัดส่วน และไม่มีสถำนที่เก็บน้ ำนม ลักษณะงำนและเวลำท ำงำนที่ไม่ยืดหยุ่น เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้
สะท้อนให้เห็นว่ำ ระบบบริหำรจัดกำรในองค์กรในปัจจุบันที่ใช้ในกำรควบคุมพนักงำนเพื่อให้สำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้หญิงที่ต้องท ำหน้ำที่แม่
โดยเฉพำะกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปพร้อม ๆ กันได้ อีกทั้งยังพบว่ำ มีกำรเลือกปฏิบัติในองค์กร เช่น กำรกีด
กันพนักงำนในบำงระดับไม่ให้ได้รับสวัสดิกำรในเรื่องดังกล่ำว 

ในเบื้องต้นสิ่งที่แม่สำมำรถท ำได้ก็คือกำรพยำยำมปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับบริบทงำน
เดิมที่มีอยู่ แต่หำกไม่สำมำรถท ำให้ตนเองท ำหน้ำที่แม่ได้อย่ำงเต็มที่ กระบวนกำรต่อรองจะเกิดขึ้นตำมมำ
ไม่ว่ำจะเป็นกำรขอปรับเปลี่ยนลักษณะกำรท ำงำน เวลำในกำรท ำงำน หรืออำศัยพึ่งพำควำมช่วยเหลือ
จำกผู้มีอ ำนำจซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงเหล่ำนี้ได้รับควำมช่วยเหลือจำกหัวหน้ำงำนที่เข้ำใจทั้งในแง่กำรหำ
สถำนที่ปั๊มนม กำรขอยืดหยุ่นเรื่องกำรท ำงำน และแม้แต่กำรใช้หัวหน้ำเป็นเกำะก ำบังเพื่อไม่ให้เพื่อน
ร่วมงำนต ำหนิเก่ียวกับกำรใช้เวลำงำนไปเพื่อกำรปั๊มนม เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม แม่ที่ประเมินแล้วว่ำตนเอง
คงไม่สำมำรถต่อรองหรือปรับเปลี่ยนตนเองภำยใต้บริบทท ำงำนเดิมได้ในที่สุดจึงตัดสินใจเลือกวิธีกำรล่ำ
ถอยออกมำโดยกำรลำออกจำกงำนเพื่อเปลี่ยนบริบทกำรท ำงำนใหม่ที่คิดว่ำเหมำะสมสอดคล้องกับตนเอง
มำกกว่ำ  

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่แม่แต่ละคนจะตัดสินใจเลือกต่อรองและปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ที่เปน็เงื่อนไข
ต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงไรนั้น ขึ้นอยู่กับฐำนของทรัพยำกรที่แม่แต่ละคนมีอยู่แตกต่ำงกัน  ซึ่งสิ่งนี้
ท ำให้แม่แต่ละคนที่อำจจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขหรือบริบทของกำรเลี้ยงลูกแบบเดียวกัน เลือกที่จะตอบสนอง
แตกต่ำงกัน เพรำะกระบวนกำรในกำรต่อรองและปรับตัวเกิดขึ้นภำยหลังหรือพร้อม ๆ กับกำรประเมิน
ทรัพยำกรที่ตนเองมีอยู่ ทรัพยำกรในที่นี้ไม่ได้หมำยถึงรำยได้หรือทรัพยำกรที่เป็นตัวเงินเพียงอย่ำงเดียว 
แต่หมำยรวมถึงสถำนภำพ และทรัพยำกรอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อกำรให้นมลูกด้วย เพรำะทรัพยำกรเหล่ำนี้จะ
น ำมำซึ่งอ ำนำจในกำรต่อรองและปรับตัวของแม่ เช่นเดียวกับสถำนภำพในกำรท ำงำน เช่น อำชีพ 
ต ำแหน่งงำน ซึ่งมีผลต่อควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำน และเวลำในกำรท ำงำน ในรำยที่แม่ท ำงำนใน
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หน่วยงำนมำนำนหรือมีต ำแหน่งสูงขึ้นอำจท ำให้ภำระรับผิดชอบมำกข้ึนแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกำสที่จะ
ต่อรองหรือขอปรับเปลี่ยนรูปแบบของงำนเพื่อให้สอดคล้องกับกำรให้นมลูกของตนเองได้มำกกว่ำ 
นอกจำกนั้น ในแง่ของทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้นม กำรยืดเวลำให้ได้อยู่กับลูกโดยกำรลำต่อโดยไม่รับเงินเดือน กำรมีรถยนต์ส่วนตัว ที่จะท ำให้สำมำรถปั๊ม
นมในรถได้ หรือเดินทำงกลับมำถึงบ้ำนเพื่อให้นมลูกได้สะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ ทรัพยำกรดังกล่ำวจะมีผลต่อ
อ ำนำจในกำรต่อรองและตัดสินใจของแม่ อย่ำงไรก็ตำม ในขณะที่ผู้หญิงพยำยำมใช้ทรัพยำกรเท่ำที่ตนเองมี
อยู่เพื่อต่อสู้กับเงื่อนไขและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรให้นมลูก สังคมโดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควรท ำหน้ำที่ใน
กำรสนับสนุนทรัพยำกรพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม 

กำรสนับสนุนกำรให้นมบุตรในระหว่ำงที่แม่ต้องท ำงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ จึง จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องมีนโยบำยมำตรกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ประกอบกำรให้เห็นควำมส ำคัญ
ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไปพร้อม ๆ กับได้ทรำบว่ำสถำนประกอบกำรจะได้รับประโยชน์อย่ำงไรหำกให้
กำรสนับสนุนเร่ืองนี้ ที่ส ำคัญ จะเป็นกำรกระตุ้นให้แม่ที่ท ำงำนรู้สึกเชื่อมั่นได้ว่ำกำรเลี้ยงลูกไปพร้อมกับ
ท ำงำนนอกบ้ำนเป็นเรื่องที่สำมำรถเป็นไปได้ ส ำหรับมำตรกำรที่ควรด ำเนินกำร ได้แก่ กำรส่งเสริมให้
สถำนประกอบกำรมีสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรปั๊มนม กำรเปิดโอกำสให้แม่มีช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรปั๊ม
นม หรือมีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ปั๊มนม ตู้เย็นส ำหรับเก็บน้ ำนมเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวก รวมทั้งกำร
ยืดหยุ่นในกำรท ำงำน ท้ังกำรจัดกำรภำระงำน เวลำท ำงำน และช่วงเวลำลำคลอดส ำหรับแม่ เพื่อช่วย
สนับสนุนให้แม่ได้มีโอกำสท ำหน้ำที่แม่ได้อย่ำงเต็มที่โดยไม่ส่งผลกระทบกับงำน นอกจำกนั้น ควรมีกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจและเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงำนรวมทั้งกำรส่งเสริมให้มีบริกำรให้ค ำปรึกษำ
เป็นกรณเีฉพำะ (Yimyam & Hanpa,2014, Kjelland et al, 2014; Pérez-Escamilla & Chapman, 2012; 
Angeletti, 2009; Stratton &  Henry, 2011; Hirani & Karmaliani, 2013) อีกทั้งควรหันมำให้ควำมส ำคัญ
กับมิติด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึก และควำมพึงพอใจของผู้หญิงด้วย นอกเหนือจำกมิติอ่ืน ๆ ในลักษณะ 
women-friendly policy หรือ mother-friendly policy ซึ่งจะท ำให้นโยบำยดังกล่ำวสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรจ ำเป็นของผู้เป็นแม่อย่ำงแท้จริง (Fairtcloth, 2013) ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน หำกไม่ได้
รับกำรสนับสนุนจำกรัฐทั้งในแง่นโยบำยและด้ำนกฎหมำยที่เอ้ือประโยชน์ให้กับทุกฝ่ำย  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

ทั้งสังคมและรัฐต่ำงมีหน้ำที่ร่วมกันในกำรส่งเสริมทรัพยำกรพื้นฐำนที่จ ำเป็นซึ่งจะเอ้ือประโยชน์
ต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงทุกคนในสังคมอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้
เข้ำถึงและรับผลประโยชน์จำกนโยบำยอย่ำงทั่วถึงกัน โดยมีแนวทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

1) ในขณะที่ยังไม่สำมำรถผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยให้แรงงำนหญิงลำงำนได้
เพิ่มเติม รัฐควรมีมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ช่วยให้แรงงำนหญิงได้รับควำมคุ้มครองให้สำมำรถลำงำนได้
ครบตำมที่กฎหมำยเดิมก ำหนดไว้แล้ว โดยมีมำตรกำรหรือบทลงโทษแก่สถำนประกอบกำรที่จงใจเอำ
เปรียบแรงงำนหญิง มำตรกำรคุ้มครองแรงงำนหญิงระหว่ำงกำรลำงำน และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้หญิง
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ว่ำจะไม่ได้รับผลกระทบในกำรท ำงำน ทั้งกำรถูกลดค่ำตอบแทน กำรให้ออกจำกงำน หรือปิดกั้น
ควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

2) นอกเหนือจำกนโยบำยกำรลำคลอดเพิ่มเติมแล้ว สิ่งที่รัฐควรพิจำรณำต่อไป คือ กำรมี
มำตรกำรให้แม่วัยท ำงำนสำมำรถลำก่อนคลอดได้เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงให้กับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ต้องท ำงำน
ระหว่ำงที่ใกล้คลอด ทั้งนี้ ส ำหรับระยะเวลำช่วงลำก่อนคลอดควรเป็นเท่ำใดขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและ
ควำมจ ำเป็นของแม่แต่ละรำย ซึ่งอำจอยู่ในช่วง 2 สัปดำห์ก่อนคลอด   

3) กำรอนุญำตให้สำมีลำงำนเพื่อช่วยเหลือภรรยำช่วงหลังคลอดได้นับว่ำจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรบั
ผู้หญิงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในครอบครัวที่ไม่มีคนช่วยเลี้ยง อีกทั้งปัจจุบันมีแม่ซึ่งผ่ำนกำรคลอดบุตรด้วย
วิธีกำรผ่ำคลอดเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งปัจจุบันได้ให้สิทธินี้แก่ข้ำรำชกำรชำยและได้มีกำรขอควำมร่วมมือ
นำยจ้ำงในสถำนประกอบกำรอนุญำตให้ลูกจ้ำงลำไปช่วยเหลือภรรยำที่คลอดบุตร โดยให้นำยจ้ำงและ
สถำนประกอบกำรใช้ดุลยพินิจพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม แต่ที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิและ/
หรือ ไม่รู้ในสิทธิของตนอย่ำงทั่วถึง อย่ำงไรก็ตำม กำรลำงำนของสำมีในลักษณะนี้จ ำเป็นต้องมีกลไกใน
กำรตรวจสอบเช่นกันว่ำได้มีกำรลำงำนเพื่อไปดูแลภรรยำจริงหรือไม่ 

4) ในกรณีของกำรผลักดันให้หน่วยงำนและองค์กรต่ำง ๆ หันมำสนับสนุนแม่ที่ให้นมบุตรทั้งใน
แง่สวัสดิกำร กำรยืดหยุ่นงำน และกฎระเบียบ หำกยังไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน รัฐในฐำนะผู้มี
อ ำนำจในกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพต่ำง ๆ เช่น ISO QA HA อำจจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรบังคบั
ใช้โดยก ำหนดให้กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกนมแม่ของพนักงำนเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพของสถำนประกอบกำร เพื่อกระตุ้นให้สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ หันมำให้
ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง 

5) ควรมีกำรกระจำยศูนย์นมแม่ขนำดเล็ก หรือคลินิกนมแม่ ไปตำมจุดต่ำง ๆ โดยเฉพำะใน
พื้นที่ใกล้แหล่งงำน และสถำนประกอบกำร หรือพื้นที่ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนในกำรเดินทำงได้สะดวก 
เพื่อให้แม่ท ำงำนได้เข้ำไปใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง เพรำะปัจจุบันคลินิกดังกล่ำวมักอยู่ในโรงพยำบำลขนำด
ใหญ่ซึ่งห่ำงไกลจำกสถำนที่ท ำงำน โดยรัฐอำจด ำเนินกำรเอง หรือ อำจขอควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน
จัดตั้งศูนย์ดังกล่ำว โดยอำจคิดค่ำบริกำรในระดับที่แรงงำนทุกระดับสำมำรถจ่ำยได้ หรือให้เบิกเป็น
สวัสดิกำรได้ 

6) นอกจำกศูนย์นมแม่แล้ว รัฐควรสนับสนุนให้มีกำรเปิดสถำนรับเลี้ยงเด็กหรือ “nursery นม
แม”่ เพื่อเอ้ือประโยชน์กับแม่ที่ไม่มีคนช่วยเลี้ยงดูที่บ้ำนในขณะที่ต้องท ำงำน แต่ยังคงมีควำมต้องกำรเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ เพื่อสนับสนุนให้แม่สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมตนได้อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อถึงก ำหนดต้องกลับไป
ท ำงำน 

7) รัฐมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็นตัวกลำงประสำนเพื่อขอควำมร่วมมือกับสื่อมวลชน ในกำร
เผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อกระตุ้นให้สังคมหัน
มำให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจำกกำรร่วมกันสร้ำงให้เกิดทัศนคติหรือ
ค่ำนิยมในกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิงที่ต้องให้นมแม่จะช่วยแรงงำนหญิงซึ่งเป็นแม่ได้ในทุกระดับ ซึ่ง
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ต่ำงจำกกฎหมำยที่จะเอ้ือประโยชน์กับผู้หญิงบำงส่วนที่กฎหมำยคุ้มครองได้เท่ำนั้น อีกทั้งจะมีผลท ำให้
กำรให้นมลูกในที่สำธำรณะของผู้หญิงกลำยเป็นเร่ืองที่ท ำได้ง่ำยขึ้น  

8) ควรมีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบของกฎหมำย ข้อบังคับ หรือระเบียบ
ส ำหรับสถำนประกอบกำรในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำน
ประกอบกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับแม่ท ำงำนและสถำนประกอบกำร ตลอดจนกำรพัฒนำโครงกำร
รูปแบบต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรสำมำรถจัดกำรกับบริบทในที่ท ำงำนเพ่ือให้บุคล ำกร
สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ถึงแม้ยังต้องท ำงำนในสถำนประกอบกำรก็ตำม 
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