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Work and Value of Work of Nava Nakorn Female Labour
under the Time Discipline

abstract
The article is derived from field research of work and
life of female labourers in one electric appliance factory in
Nava Nakorn Industrial Park. Main research question is how
the industrial time controls and regulates female labourers’
lives. In order to increase productivity, the factory employs
many temporal apparatuses, both the repressive/control and
incentive/encourage ones. To cope with strict time discipline,
the female labourers have to sacrifice their personal time.
However, in several subtle ways, they do resist and negotiate.
They value themselves through work as good, skilled and
knowledgeable workers. They also identify themselves with
traditional expectation as providers of the families’ well-being.
keywords
Nava Nakorn, female labourer, time discipline, subtle resistance,
value
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บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงประสบการณ์ภาคสนามของผู้เขียนในการศึกษาชีวิต
และการท�ำงานของแรงงานหญิงในเขตอุตสาหกรรมนวนครในมิติของเวลา โดย
ในที่นี้จะเน้นเฉพาะเวลาการท�ำงานเป็นหลัก ผ่านการเก็บข้อมูลในโรงงานผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่า ระบบเวลาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ก�ำกับควบคุมการท�ำงานของแรงงานหญิงอย่างไร ผู้เขียนพบว่า โรงงานใช้
เครื่องมือทางเวลาทั้งในลักษณะการบังคับควบคุมอย่างเข้มงวดและการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้แรงงานท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพอันแสดงถึงการท�ำงานของ
อ�ำนาจทั้งในด้านที่กดทับ/บังคับและด้านที่เพิ่มผลิตภาพ กระนั้นแรงงานหญิงยัง
สามารถที่จะต่อรองต่อต้านกับการก�ำกับควบคุมดังกล่าว แม้ส่วนใหญ่จะเป็นใน
ลักษณะที่ซ่อนเร้น แต่ก็ถือว่าช่วยให้พวกเธอหาทางออกให้กับตนเองในภาวะที่
เผชิญอยู่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถให้คุณค่าแก่ตนเองผ่านการท�ำงานโดยเชื่อม
โยงกับทัง้ คุณค่าตามธรรมเนียมประเพณีแต่เดิมทีส่ งั คมไทยมีตอ่ ผูห้ ญิงและเชือ่ ม
โยงกับการท�ำงานโดยตรงซึ่งถือเป็นการนิยามตนเองแบบใหม่
ค�ำส�ำคัญ
การก�ำกับวินัยทางเวลา, การต่อต้านแบบซ่อนเร้น, การท�ำงาน, คุณค่า, แรงงานหญิง
นวนคร
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บทน�ำ
อ�ำนาจทีท่ ำ� งานในโรงงานสมัยใหม่ไม่เพียงแต่ใช้เทคนิควิธกี ารผ่านกลไกในเชิงบังคับ
ควบคุมทีก่ ำ� หนดกฎระเบียบให้แรงงานปฏิบตั ติ ามเท่านัน้ แต่ยงั กระท�ำผ่านกลไกในลักษณะ
กระตุน้ จูงใจด้วยผลตอบแทน เพือ่ ดึงดูดให้แรงงานท�ำงานในระยะเวลาทีย่ าวนานขึน้ ในอัตรา
ที่รวดเร็วขึ้น เช่น การให้เบี้ยขยัน การจ่ายค่าตอบแทนในอัตราพิเศษส�ำหรับการท�ำงานนอก
เวลาท�ำงานปกติ เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้สะท้อนวิธีคิดต่อเวลาในระบบทุนนิยมที่เวลา
ถูกแปรค่าโดยเทียบกับเงิน หรืออีกนัยหนึ่งคือการคิดถึงเวลาที่มีคุณลักษณะในเชิงปริมาณ
เป็นหน่วยที่แบ่งแยก จัดสรร และคิดค�ำนวณได้ ทั้งโดยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ด้วยวิธีคิด
ดังกล่าว ท�ำให้โรงงานพยายามที่จะก�ำหนดและจัดการกับการท�ำงานของแรงงานโดยสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือทางเวลาหลายๆ แบบ1 เพื่อให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด และฝ่ายแรงงานเองก็พยายามที่จะรับมือกับเงื่อนไขทางเวลาที่ตนเผชิญภายใต้
วิธีดังกล่าวด้วยเช่นกัน
บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่แสดงนัยข้างต้น โดยส่วนแรกจะกล่าว
ถึงการรุกล�้ำของเวลาโรงงานไปยังเวลาส่วนอื่นๆ ของชีวิตแรงงานหญิงและลักษณะการ

นอกจากกรอบตารางเวลาการเข้าออกงานในแต่ละวันซึ่งเป็นประเด็นสนใจหลักของงานชิ้นนี้แล้ว
โรงงานยังก�ำหนดตารางเวลาย่อยๆ ที่แรงงานจะต้องเร่งผลิตให้ได้ตามเป้าหมายชิ้นงานที่โรงงานก�ำหนด
ในแต่ละช่วงของวัน การควบคุมเชิงเวลาเหล่านี้สัมพันธ์ไปกับการควบคุมร่างกาย การเคลื่อนไหว และ
อากัปกิริยาของแรงงานอย่างละเอียดลงไปถึงหน่วยวินาที ส�ำหรับประเด็นการจัดการร่างกายโดยสัมพันธ์
กับเวลาการผลิตยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจ แต่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของงานชิ้นนี้ หากต้องการทราบข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากบทที่ 6 ในวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน นอกจากนี้เครื่องมือทางเวลายังท�ำงานผ่าน
มิติของ “ระยะเวลา” ที่กระท�ำผ่านระยะเวลาการจ้างงาน โดยนายจ้างผลักความเสี่ยงที่ตนเองเผชิญจาก
ความผันผวนของตลาดไปสู่แรงงาน โดยการใช้วิธีการจ้างงานแบบชั่วคราว ซึ่งมีผลให้แรงงานต้องเผชิญกับ
ความไม่มั่นคงในการจ้างงาน อันหมายถึงความไม่มั่นคงในชีวิตและความไม่มั่นคงทางจิตใจ ทั้งยังส่งผลต่อ
การประพฤติตนให้อยู่ในการก�ำกับทางวินัยที่เคร่งครัดกว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยเนื้อที่อันจ�ำกัด ผู้เขียนขอไม่
กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในที่นี้ ผู้สนใจสามารถอ่านประเด็นนี้เพิ่มเติมได้จากบทที่ 4 ในวิทยานิพนธ์ของ
ผู้เขียนซึ่งว่าด้วยการจ้างงานแบบยืดหยุ่นกับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทางเวลา.
1
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จูงใจพวกเธอให้ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอผ่านเบี้ยขยัน ในส่วนนี้จะให้รายละเอียดของเวลา
การท�ำงาน ซึ่งจะแบ่งแยกเป็นกะกลางวัน กะกลางคืน และการท�ำงานในวันหยุด เพื่อแสดง
ลักษณะการท�ำงานและการควบคุมวินัยที่แตกต่างกัน รวมทั้งแสดงให้เห็นความพยายาม
ของแรงงานหญิงในการจัดการรับมือกับข้อบังคับการท�ำงาน ในส่วนท้ายของงานได้แสดง
ให้เห็นว่า ภายใต้ระบบเวลาการท�ำงานที่เคร่งครัดเช่นนี้แรงงานหญิงได้ให้ความหมายกับ
การท�ำงานของตนเองเช่นไร
วินัยเวลาแบบอุตสาหกรรม:
การบังคับควบคุมและการจูงใจตามเวลานาฬิกา
การเข้าสู่การจ้างงานย่อมหมายถึงการเข้าสู่วินัยการท�ำงานอีกลักษณะหนึ่ง และวิธี
การส�ำคัญในการจัดการระเบียบวินัยในการท�ำงานก็คือการก�ำหนดตารางเวลา ในฐานะ
ที่เป็นแรงงานระดับล่างในฝ่ายผลิต แรงงานหญิงจึงถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกรอบเวลา
การท�ำงานอย่างเคร่งครัด โดยสถิติการมาท�ำงานถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญล�ำดับแรกในการ
พิจารณาการต่อสัญญาจ้างและการประเมินผลการท�ำงาน ทั้งนี้ระบบเวลาอุตสาหกรรม
ไม่ได้สร้างเงื่อนไขเฉพาะในเวลาการท�ำงานของแรงงานหญิง แต่ยังแผ่อิทธิพลไปนอกเวลา
การท�ำงานอีกด้วย
การรุกล�้ำของเวลาอุตสาหกรรมสู่เวลานอกการท�ำงาน

ตารางเวลาการท�ำงานไม่เพียงมีบทบาทในเวลาท�ำงาน แต่ยังขยายอิทธิพลมานอก
เวลาการท�ำงานอีกด้วย ความพยายามที่จะท�ำให้แรงงานเข้างานอย่างตรงเวลาสม�่ำเสมอ
นัน้ โรงงานไม่เพียงใช้วธิ กี ารวางกรอบเกณฑ์ในเชิงการบังคับควบคุม แต่ยงั ใช้การให้สงิ่ จูงใจ
เช่น เบี้ยขยัน ส�ำหรับคนที่เข้างานอย่างสม�่ำเสมอในทุกๆ เดือน ข้อก�ำหนดเรื่องเวลาการเข้า
งานและเลิกงานของโรงงานเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้แรงงานต้องวางแผนจัดการชีวิตประจ�ำ
วันของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาของโรงงาน หากแรงงานต้องการเดินทางมาท�ำงาน
ด้วยรถรับส่งของบริษทั ซึง่ จะไม่เสียค่าใช้จา่ ย ก็ตอ้ งเตรียมตัวให้ทนั เวลาก่อนทีร่ ถจะมาถึงจุด
จอดรับ คนขับแท็กซี่เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า มีหลายครั้งที่เขารับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานหญิง
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ไปส่งโรงงานให้ทันในช่วงเช้า เพราะพวกเธอมาไม่ทันรถรับส่งพนักงาน เมื่อผู้เขียนแสดง
ความแปลกใจว่าเหตุใดพวกเธอจึงลงทุนนั่งแท็กซี่แทนการรอรถโดยสารอื่นที่ราคาถูกกว่า
คนขับตอบว่าพวกเธอยอมขึ้นแท็กซี่เพราะ “เขาบอกว่าถ้าไม่ไป(โดยแท็กซี่) จะเสียมากกว่า
นี้” สิ่งที่ว่าจะ “เสียมากกว่า” ในกรณีที่ไปสายก็คือ การถูกหักเบี้ยขยัน รวมทั้งการมีบันทึก
เวลาการท�ำงานว่ามาสาย ซึ่งจะส่งผลถึงการประเมินผลงานในระยะยาว
แทบทุกบริษัทจะมีเบี้ยขยันเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานมาท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอโดย
พิจารณาจากการท�ำงานในเดือนหนึ่งๆ เงื่อนไขในการได้รับเบี้ยขยันจะคล้ายกัน คือ ไม่ขาด
งาน ไม่ลา ไม่มาสาย แต่จำ� นวนเงินทีใ่ ห้และเงือ่ นไขปลีกย่อยอืน่ ๆ อาจต่างกันไป บางทีอ่ าจ
ผ่อนผันการมาสายได้เล็กน้อย บางที่ให้เป็นเงินจ�ำนวนตายตัวในทุกเดือน ส�ำหรับที่โรงงาน
มิรัย2 เงื่อนไขที่จะได้รับเบี้ยขยันประจ�ำเดือนก็คือ “ไม่มีการลาใดๆ ไม่มีการมาท�ำงานสาย
ไม่มีการเลิกก่อนเวลา ไม่ลืมบันทึกเวลาท�ำงาน เวลาเลิกงาน ไม่มีการนอนป่วยที่ห้อง
พยาบาลเกิน 3 ชั่วโมง/ครั้ง หรือเกิน 6 ชั่วโมง/วัน” และมีการเตือนว่า “การมาสาย 1 ครั้ง
เท่ากับมีสถิติขาดงาน 1 ชั่วโมง ฉะนั้น ถ้ามาสาย 8 ครั้ง เท่ากับมีสถิติขาดงาน 1 วัน” เบี้ย
ขยันของมิรัยมีหลายอัตรา กล่าวคือ ในเดือนแรกหากพนักงานปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะได้
เบี้ยขยัน 300 บาท เดือนถัดไปเป็น 400 บาท เพิ่มไปเรื่อยๆ ทีละ 100 บาท จนถึงเพดาน
คือ 700 บาท หากหลังจากนั้นยังไม่ขาดไม่ลาอีกก็จะได้ 700 บาทไปเรื่อยๆ แต่หากท�ำผิด
เงือ่ นไขเมือ่ ไร อัตราทีเ่ คยได้ 700 บาทนีก้ ต็ อ้ งกลับมาเริม่ ใหม่ที่ 300 บาทอีกครัง้ หนึง่ พริก3
แรงงานหญิงร่วมไลน์การผลิตเดียวกับผู้เขียนวัย 35 ปี ซึ่งมีโรคประจ�ำตัวคือโรคภูมิแพ้ วัน
หนึง่ มีผนื่ ขึน้ เต็มตัว แต่เธอก็ยงั ไปท�ำงาน เธอบอกว่า “เราเป็นแค่นี้ ท�ำไมเราจะท�ำงานไม่ได้
เรามานอนอยู่ห้อง เราก็ไม่ได้เงิน ไม่ได้เบี้ยขยัน สู้เราไปท�ำงาน เราก็ได้เงิน แล้วก็ไปกินยา
เอา” เบี้ยขยันจึงเป็นปัจจัยก�ำหนดการเลือกใช้เวลาของแรงงานอย่างส�ำคัญ เพราะการขาด
งานเพียงวันเดียวก็ส่งผลให้ต้องไปเริ่มตั้งต้นอัตราเบี้ยขยันใหม่
2

เป็นชื่อสมมติของบริษัทที่ผู้เขียนตั้งขึ้น (ตามข้อตกลงกับบริษัทที่จะไม่เปิดเผยชื่อจริง).

ชื่อบุคคลตลอดบทความนี้เป็นชื่อที่สมมติขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งให้ความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูลของผู้เขียนผ่านการสัมภาษณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างเดือนกันยายน
พ.ศ. 2555 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2556.
3
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เงื่อนไขด้านเวลาจะมีขั้นตอนมากขึ้นส�ำหรับแรงงานหญิงที่มีครอบครัวแล้ว โดย
เฉพาะกรณีทมี่ ลี กู อาศัยอยูด่ ว้ ย เพราะการจัดการเวลาจะเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีต่ อ้ งดูแลลูก
ด้วย เช่น นิล แรงงานหญิงวัย 32 ปี ซึ่งพักอยู่บ้านตรงข้ามกับที่พักของผู้เขียน ต้องเตรียม
ตัวให้กับลูกสาววัย 6 ปี ก่อนไปโรงเรียน จากนั้นรถโรงเรียนจะมารับไปส่งเอง วัยของลูกก็มี
ผลต่อการใช้เวลาในการดูแลเช่นกัน แรงงานหญิงที่มีลูกที่ยังอยู่ในวัยทารกจะประสบความ
ยุ่งยากมาก เช่น มาศ ซึ่งมีลูกอายุไม่ถึงขวบ ท�ำให้ต้องสลับหน้าที่ในการดูแลลูกกับแม่ของ
เธอ หากสัปดาห์ใดท�ำงานกะดึก พอออกกะไปตอนเช้าก็ต้องกลับไปดูแลลูกจนถึงเที่ยงจึง
จะได้นอนพัก ทั้งๆ ที่ก็ยืนท�ำงานมาทั้งคืนแล้ว ช่วงบ่ายแม่ของเธอจะเป็นคนท�ำหน้าที่ดูแล
ต่อ พอตกเย็นแม่เธอจะท�ำอาหาร แล้วเธอก็ตื่นขึ้นมากินเพื่อไปท�ำงานกะดึก
ผู้เขียนเคยไปนอนค้างที่ห้องของพริกอยู่ครั้งหนึ่ง เนื่องจากคืนก่อนหน้านั้นเราไป
เที่ยวงานลอยกระทงในย่านใกล้ๆ กับห้องพักของเธอแถวประตูน�้ำพระอินทร์ (ซึ่งอยู่ถัดจาก
นวนครไปทางทิศเหนือ) จึงท�ำให้เห็นการเตรียมตัวก่อนเข้างานของเธอ พริก เช่าห้องใน
ราคา 1,300 บาทต่อเดือน เธอเลือกทีน่ แี่ ม้จะไกลจากโรงงานเพราะค่าน�ำ้ ค่าไฟจะถูกกว่าใน
ไทยธานี4 โดยปกติพริกจะตื่นในเวลาตีห้า ในวันดังกล่าวผู้เขียนจึงต้องตื่นในเวลาตีสี่ครึ่ง
เพื่อให้อาบน�้ำแต่งตัวเสร็จก่อนที่เธอจะตื่น เพราะห้องน�้ำมีเพียงห้องเดียว จริงๆ แล้วเธอใช้
เวลาอาบน�้ำไม่นานนัก แต่ที่นานคือเวลาในการแต่งหน้าซึ่งเกินกว่า 40 นาที กว่าเราจะ
ออกจากห้องพักก็เป็นเวลาเกือบหกโมงเช้า ฟ้ายังไม่สว่างนักเพราะเป็นฤดูหนาว เราออก
มาถึงปากซอยโดยมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง แล้วเดินผ่านทางลอดใต้ถนนมายังจุดขึน้ รถรับส่งของ
บริษัทที่อยู่ฝั่งตรงข้าม แม้ฟ้าจะยังไม่สว่างแต่ภายในซอยและริมถนนใหญ่ก็เริ่มที่จะมีคนใน
ชุดยูนฟิ อร์มออกมาเดินกันพลุกพล่านแล้ว ทุกคนอยูใ่ นท่าทางเร่งรีบ บริเวณปากซอย พ่อค้า
แม่ค้าตั้งร้านขายอาหารปรุงส�ำเร็จที่กินได้ง่ายและสะดวก ซึ่งแรงงานเหล่านี้ก็นิยมใช้บริการ

ชื่อหมู่บ้านในนวนคร หอพักในไทยธานีจะคิดค่าน�้ำค่าไฟสูงกว่าหอพักทั่วไปที่อยู่นอกเขตนวนคร
เนื่องจากเจ้าของที่พักก็ต้องจ่ายค่าน�้ำค่าไฟแพงในราคาที่นวนครคิดอีกที ซึ่งจะสูงกว่าอาคารบ้านเรือน
ทั่วๆ ไป เท่ากับว่าผู้เช่าห้องพักในนวนครถูกคิดค่าบริการสองต่อนั่นเอง.
4

14

นฤมล กล้าทุกวัน

จุดที่เรายืนรอรถคือริมถนนพหลโยธินทางฝั่งตะวันออก รถบัสของหลายบริษัทที่มา
รับตรงจุดนี้จะมุ่งมาทางทิศใต้สู่นวนคร ผู้เขียนมองไปยังอีกฝั่งถนนเห็นแรงงานในยูนิฟอร์ม
คล้ายกันนับร้อยชีวิตยืนกันแน่นขนัดรอรถบัสที่จะมารับไปยังเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น
โรจนะ วังน้อย ไฮเทค บางปะอิน พวกเขาและเธอต้องใช้ชีวิตหมุนวนตามตารางเวลาประจ�ำ
วันที่ก�ำหนดจากเวลาการท�ำงานเช่นนี้แทบทุกวัน ออกจากห้องเช่าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง ใส่ชุด
แบบเดิม ยืนรอรถคันเดิมที่จุดเดิม ไปยังที่ท�ำงานเดิม และท�ำงานแบบเดิมสัปดาห์ละ 5-6
วัน รถมารับเราในเวลา 6.15 น. และก็ยังแวะรับในจุดอื่นๆ อีก ที่มิรัยจะแบ่งรถเป็นหลาย
สาย (หนึ่งคันต่อหนึ่งสาย) รถแต่ละสายจะมาในเวลาต่างกัน แม้จะมีบางสายที่จะวิ่งผ่าน
บางจุดซ�้ำกันบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะจอดในทุกจุด มีการก�ำหนดว่าคันใดจะจอดรับ
จุดใดบ้าง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคนงานที่จะต้องจัดการตนเองให้มาถึงจุดรับส่งใกล้ที่พัก
ของตนให้ทันก่อนที่รถจะมาถึง
พวกเรามาถึงบริษัทในเวลาประมาณ 6.45 น. พริกแยกไปตอกบัตรท�ำงานอีกจุด
หนึ่งที่เป็นจุดตอกบัตรของพนักงาน ที่นี่จะมีจุดตอกบัตรหลายจุดทั้งในและนอกตัวอาคาร
เนื่องจากพนักงานมีจ�ำนวนมาก กะหนึ่งๆ ก็มีพนักงานร่วมพันคน บริเวณอาคารส�ำหรับ
การผลิตจะมีเครื่องตอกบัตรรวมแล้วประมาณ 4-5 เครื่อง ส่วนผู้เขียนตอกบัตรตรงจุดตอก
บัตรของนักศึกษาฝึกงานที่มีจ�ำนวนไม่ถึงสิบคน ไม่จ�ำเป็นต้องรอคิวนานนัก พวกเราซื้อข้าว
เหนียวหมูปิ้งไปกินกันที่โต๊ะประจ�ำบริเวณจุดพักพนักงาน เพื่อนๆ ของผู้เขียนยังใช้เวลานี้
ส�ำหรับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การพูดคุย ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ท�ำหรือการเปิดรับ
สมัครงานของโรงงานอื่น การหยอกล้อกัน นินทากัน ระบายความอึดอัดใจ รวมไปถึงการ
แต่งหน้า เมื่อสัญญาณบอกเวลาว่าใกล้จะเข้างานแล้ว พริกและเพื่อนๆ ก็จะรีบจัดทรงผม
ให้ใส่เข้าไปในหมวกได้อย่างไม่เสียทรง ขณะเดียวกันก็เป็นไปตามลักษณะที่บริษัทก�ำหนด
รวมทัง้ ผูกผ้ากันเปือ้ นทับชุดทีส่ วมอยู่ เปลีย่ นรองเท้าจากทีใ่ ส่รองเท้าตามแฟชัน่ ออกมาจาก
ห้องให้เป็นรองเท้าผ้าใบแบบที่บริษัทแจกมาให้ พวกเธอเก็บของเหล่านี้ไว้ที่ล็อกเกอร์ของ
บริษัทที่แต่ละช่องจะใช้ร่วมกันสองคน
เมื่อนวนครมีแรงงานจ�ำนวนมากที่ต้องเข้างานแต่เช้า ก็ท�ำให้มีธุรกิจที่รองรับเวลา
เร่งรีบเช่นนี้เกิดขึ้นและช่วยให้การเตรียมตัวของแรงงานไม่ล�ำบากจนเกินไป เช่น มีอาหาร
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ขายส�ำหรับเวลาเร่งด่วน มีโรงเรียนในพื้นที่นวนคร โรงเรียนมีบริการรถรับส่งนักเรียนทุก
เช้าเย็นและยังบริการสอนพิเศษในช่วงเย็น นอกจากนีย้ งั มีสถานทีร่ บั สอนพิเศษทีเ่ ปิดบริการ
ในหมู่บ้านไทยธานีอีกด้วย ฉัตร แรงงานหญิงในโรงงานผลิตน�้ำยาท�ำความสะอาดแห่งหนึ่ง
ที่มีลูกสาวเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก็ตัดสินใจให้ลูกเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนทุกเย็น
เพราะเธอและสามีต้องท�ำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน สถานที่สอนพิเศษจะรับสอนการบ้าน
พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเย็นให้ลูกของเธอ และวันใดที่งานเร่งมากและต้องกลับดึกกัน
ทั้งเธอและสามี ก็สามารถโทรศัพท์บอกให้ที่เรียนพิเศษดูแลลูกในระหว่างที่ท้ังคู่ยังไม่เลิก
งานเป็นกรณีพิเศษได้ การมีกิจการเช่นนี้จึงตอบสนองทั้งในแง่เนื้อหาการเรียน (ส่วนหนึ่ง
เพราะเนื้อหาบางส่วนในการเรียนของลูกๆ นั้น แรงงานหญิงก็ไม่สามารถให้ค�ำแนะน�ำได้)
และเป็นตัวช่วยให้การจัดการเวลาของแรงงานหญิงเป็นไปได้ง่ายขึ้น
นอกจากการตระเตรียมตนเองและสมาชิกในครอบครัวแล้ว ช่วงเวลาก่อนเข้างาน
ยังมีการเตรียมตัวในลักษณะที่บริษัทก�ำหนดด้วย ความพิเศษอย่างหนึ่งของบริษัทนี้ (รวม
ทั้งบริษัทญี่ปุ่นอีกหลายแห่ง) คือการออกก�ำลังกายในช่วงเช้า ซึ่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลเคย
กล่าวในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวถือเป็น “วัฒนธรรมของหมู่บ้าน
มิรัย” เริ่มจากการเข้าแถว โดยบนพื้นถนนจะมีเครื่องหมายกลมๆ สีขาวเพื่อให้พนักงาน
ยืนเข้าแถวให้ตรงจุด ยืนเรียงกันในแนวหน้ากระดาน 5 คน ยาวไปตามแนวถนนโดยรอบ
ตัวอาคาร เวลาประมาณ 7.15 น. ของทุกวันจะมีเพลงประจ�ำบริษัทที่ร้องด้วยภาษาญี่ปุ่น
เปิดซ�้ำสองรอบ แล้วต่อด้วยเสียงพูดภาษาไทยบอกเตือนให้ไปเข้าแถวเพื่อออกก�ำลังกาย
พร้อมกับส่งสัญญาณเตือนแบบถี่ๆ ระหว่างนั้นทุกคนจะรีบออกมาจากตัวอาคารเพื่อมา
เข้าแถว จากนั้นจะเริ่มออกก�ำลังกายประกอบจังหวะในท่าที่ผู้เข้ามาท�ำงานทุกคนจะได้รับ
การฝึกซ้อมในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เหตุผลของการออกก�ำลังกายก็เพื่อที่จะให้เกิด
ความตื่นตัวในการท�ำงาน ไม่ง่วง และลดอุบัติเหตุในการท�ำงาน จากนั้นจะเป็นเสียงบอก
ให้เคารพธงชาติโดยบอกว่าขณะนั้นเป็นเวลา 8 นาฬิกา (แม้เวลาจริงๆ ขณะนั้นจะเป็นเวลา
7 โมงครึ่ง ก็ตาม) จบแล้วก็มีเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้น ต่อด้วยเพลงประจ�ำบริษัทในภาษา
ญี่ปุ่น เนื้อเพลงกล่าวถึงการเชื่อมั่นในความฝัน ความหวัง และการร่วมมือกันเพื่ออนาคต
เป็นอันสิ้นสุดการเข้าแถว
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การเข้าแถวออกก�ำลังกายเป็นเรื่องที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญมาก ประธาน
บริษัทเคยต�ำหนิถึงการออกก�ำลังกายของพนักงานว่าไม่พร้อมเพรียงกัน ท�ำให้ผู้จัดการฝ่าย
บุคคลต้องเร่งหาโต๊ะวางตามจุดต่างๆ และให้มีผู้น�ำในการออกก�ำลังกายยืนบนโต๊ะเหล่า
นั้นในหลายๆ จุด เพื่อให้พนักงานทั้งบริษัทเห็นท่าประกอบอย่างทั่วถึงและออกก�ำลังกาย
ได้พร้อมเพรียงกัน อย่างไรก็ตาม ในจุดที่ไม่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าแถวอยู่ก็จะไม่ค่อยจริงจัง
กับการออกก�ำลังกายนัก ผู้เขียนเห็นระดับความกระตือรือร้นที่ต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง
พนักงานฝ่ายสนับสนุนกับพนักงานฝ่ายผลิต ตอนทีผ่ เู้ ขียนเข้าแถวกับพนักงานฝ่ายสนับสนุน
ซึ่งจะมีผู้บริหารทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย การเข้าแถวและการออกก�ำลังกายจะ
เป็นไปอย่างเคร่งครัดและพร้อมเพรียงกัน แต่ช่วงที่ผู้เขียนมีโอกาสเข้าแถวกับแรงงานใน
ฝ่ายผลิตในไลน์ที่ผู้เขียนท�ำงานอยู่ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ไกลสายตาผู้บริหารนั้น แต่ละคนไม่ได้
ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมนี้แต่อย่างใด บางคนแต่งหน้าไปด้วยในแถว แม้กระทั่งหัวหน้า
งานระดับล่างบางคนที่ดูกระตือรือร้นกับกิจกรรมนี้มากก็กลับกลายเป็นเรื่องตลกไปและ
ถูกผู้ใต้บังคับบัญชาส่งเสียงแซวเสียด้วยซ�้ำ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในความพยายามที่ต้องการให้แรงงานเข้างานอย่าง
สม�่ำเสมอและตรงต่อเวลานั้น ฝ่ายโรงงานไม่ได้ใช้เพียงอ�ำนาจในเชิงบังคับควบคุมเพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีด้านที่ใช้การจูงใจพนักงานผ่านการให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นพิเศษ
ดังตัวอย่างเรื่องเบี้ยขยัน นอกจากนี้ เงื่อนไขกรอบเวลาการท�ำงานตามที่บริษัทก�ำหนดไม่
เพียงแต่ส่งผลต่อจังหวะเวลาการท�ำงานที่แรงงานหญิงอยู่ในโรงงานเท่านั้น แต่ยังก�ำหนด
จังหวะชีวิตภายนอกโรงงานด้วย ทั้งการตระเตรียมตนเองและสมาชิกในครอบครัวอย่างเร่ง
รีบเพื่อให้เข้างานได้ตรงเวลา และการจัดการเวลาในช่วงเย็นที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ทัน
เวลาเลิกเรียนของลูก การเกิดขึ้นของแหล่งอุตสาหกรรมที่รวมกันอยู่ในพื้นที่เฉพาะ ท�ำให้
เกิดจังหวะเวลาเฉพาะของย่านดังกล่าว จนน�ำไปสู่กิจการการค้าและบริการที่ต่อเนื่องตาม
มาเพื่อรองรับความเร่งรีบ คนที่มีก�ำลังจ่ายสามารถใช้บริการเพื่อหาความลงตัวทางเวลาให้
กับครอบครัวของตน แต่สำ� หรับคนทีไ่ ม่มกี ำ� ลังจ่าย ทางออกส�ำหรับการจัดการเวลาเหล่านีก้ ็
คือ การฝากลูกไว้กบั ทางบ้านเกิดซึง่ แทบจะเป็นวิถปี ฏิบตั ทิ พี่ บได้ทวั่ ไปของครอบครัวแรงงาน
ไทย อย่างไรก็ตาม แม้จะใช้เวลากันอย่างเร่งรีบ และโรงงานมีการก�ำหนดกิจกรรมที่ต้องท�ำ
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ในเวลาต่างๆ อย่างเคร่งครัด แต่กระนัน้ ก็ยงั พบว่าแรงงานมีหนทางในการประนีประนอมกับ
กฎดังกล่าว และไม่จ�ำเป็นต้องใช้เวลาในช่วงนัน้ ๆ ตามวัตถุประสงค์ทแี่ ท้จริงของบริษทั เสมอ
ไป เช่น การยอมเข้าแถวตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด แต่ไม่ได้จริงจังกับกิจกรรมในแถวอย่างทีบ่ ริษทั
ต้องการ การใช้เวลาว่างเล็กๆ น้อยๆ ที่มีอยู่เพื่อท�ำกิจกรรมที่ผ่อนคลายกับเพื่อนร่วมงาน
การไตร่ตรองและบริหารเวลาในทางที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดภายใต้ข้อจ�ำกัดที่มีอยู่ เป็นต้น
ตารางเวลาท�ำงาน: เครื่องมือสร้างวินัยแรงงานทางด้านเวลา

การก�ำหนดเวลาการท�ำงานที่ชัดเจนตามเวลานาฬิกาเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้
โรงงานสามารถสร้างวินัยเวลาแก่แรงงาน และช่วยให้เกิดความสอดคล้องและเป็นจังหวะ
เดียวกันของระบบการผลิต แรงงานถูกก�ำหนดให้เข้างาน เลิกงาน และพักเฉพาะในกรอบ
เวลาที่ก�ำหนดเท่านั้น ส�ำหรับการท�ำงานนอกเวลาปกติ แรงงานจะได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราพิเศษ เช่น การท�ำงานล่วงเวลาและการท�ำงานในวันหยุด และยังมีค่าตอบแทนต่าง
หากส�ำหรับการท�ำงานในบางช่วง เช่น ค่ากะส�ำหรับการท�ำงานกะกลางคืน เป็นต้น ค่า
ตอบแทนเหล่านี้เป็นสิ่งจูงใจส�ำคัญนอกเหนือจากเบี้ยขยัน ที่ท�ำให้แรงงานต้องการท�ำงาน
นอกเวลาปกติ และส่งผลต่อส�ำนึกทางเวลาของแรงงานที่มองเวลาเป็นหน่วยเชิงปริมาณที่
ตนคิดค�ำนวณและใช้ประโยชน์ได้
การท�ำงานของบริษัทมิรัยแบ่งออกเป็นสองกะ ได้แก่ กะเช้า/กะกลางวัน และกะดึก/
กะกลางคืน คนท�ำงานในส�ำนักงานจะท�ำเฉพาะกะเช้าเท่านั้น แต่แรงงานในฝ่ายผลิตจะ
เข้ากะสลับกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ แม้จะเป็นงานลักษณะเดิม ความรับผิดชอบแบบเดิม แต่
ลักษณะการท�ำงานและบรรยากาศการท�ำงานในสองกะต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และจ�ำเป็น
ต้องจัดการเวลาในชีวติ ต่างกัน แรงงานในฝ่ายผลิตส่วนใหญ่กต็ อ้ งปรับตัวสลับกันทุกสัปดาห์
เช่นนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ช่วงเปลีย่ นผ่านในแต่ละสัปดาห์จากกะหนึง่ ไปอีกกะหนึง่ จะเป็นช่วงทีแ่ รงงาน
หน้าใหม่ปรับตัวได้ล�ำบาก เวลาเข้างานของที่นี่ในช่วงเช้าจะเข้างานตอน 7.30 น. และเลิก
ตอนเย็นเวลา 16.20 น. การเดินทางมาท�ำงานมีทั้งที่มาโดยรถบัสรับส่งของบริษัท รวมทั้ง
รถส่วนตัวและรถโดยสาร เนื่องจากที่นี่มีโรงอาหารในบริเวณโรงงาน พนักงานจ�ำนวนมาก
จึงเลือกที่จะมาถึงก่อนเวลาเพื่อที่จะกินอาหารเช้าที่โรงงาน อีกทางเลือกหนึ่งคือบริเวณ
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หน้าโรงงานที่มีอาหารที่สะดวกต่อเวลาเร่งรีบวางขายบนรถเข็นในช่วงก่อนเข้างานตอน
เช้าและช่วงเย็นหลังเลิกงานก่อนคนงานจะท�ำงานล่วงเวลาต่อในช่วงค�่ำ ในแต่ละช่วงที่จะ
ต้องเข้างานหรือช่วงพักจะมีสัญญาณบอกให้ทุกคนได้ทราบผ่านล�ำโพงที่อยู่ทั้งในและนอก
อาคาร คล้ายเสียงสัญญาณที่ได้ยินในโรงเรียน เวลาการท�ำงานและเวลาพักในแต่ละวัน
จะเป็นดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 ตารางเวลาท�ำงาน เวลาพัก และเวลาเลิกงาน
กลางวัน
เวลาท�ำงาน
7.30-16.20 น.
เวลาผ่อนคลาย เช้า: 9.30-9.40 น. (10 นาที)
อิริยาบถ
บ่าย: 14.30-14.40 น. (10 นาที)
HA: 11.30-12.20 น. (50 นาที)
เวลาพักรับ
ประทานอาหาร ADM: 12.00-12.50 น. (50 นาที)
เวลาพักก่อน OT 16.20-16.50 น. (30 นาที)
เวลาท�ำ OT
16.50-19.40 น. (2 ชั่วโมง 50 นาที)
เวลารถรับส่งออก เย็น: 16.35 น.
จากบริษัท
OT: 19.55 น.

กลางคืน
19.40-3.50 น.

23.30-00.10 น. (40 นาที)
3.50-4.50 น. (1 ชั่วโมง)
4.50-7.40 น. (2 ชั่วโมง 50 นาที)
7.55 น.

หมายเหตุ: HA ย่อมาจาก Home Appliance Division หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งเป็น
ค�ำเรียกแบบรวมๆ ของฝ่ายผลิต; ADM ย่อมาจาก Administrative Division หมายถึง สายงานสนับสนุน
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า งานออฟฟิศ

เหตุผลที่แรงงานหญิงต้องเข้า-ออกงานตามเวลาที่กำ� หนดนั้น ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก
ประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นหรือการให้คุณค่าต่อพวกเธอในระดับต�่ำ อาจพิจารณาเรื่องการ
ให้คุณค่าต่อผู้คนในยุคเสรีนิยมใหม่ได้จากงานเรื่อง Neoliberalism as Exception:
Mutations in Citizenship and Sovereignty (2006) ที่ไอห์วา ออง (Aihwa Ong)
กล่าวถึงลักษณะการจัดแบ่งทั้งพื้นที่และผู้คนอย่างจ�ำแนกแยกแยะ ส�ำหรับการจ�ำแนกคน
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อองใช้คำ� ว่า “ความเป็นพลเมืองทีถ่ กู แบ่งแยก/จ�ำแนกแยกแยะ” (graduated citizenship)
กล่าวคือ พลเมืองไม่ได้มีความเป็นพลเมืองเท่าๆ กัน ประชากรแต่ละกลุ่มถูกปฏิบัติต่าง
กัน โดยในตรรกะการคิดค�ำนวณแบบเสรีนิยมใหม่จะมีคนที่เป็นประโยชน์มากกับคนที่เป็น
ประโยชน์น้อย (Ong 2006, 78-79) ดังนั้น ส�ำหรับแรงงานหญิงในงานนี้ที่ถูกจัดวางให้เป็น
แรงงานที่ใช้แรงกายเป็นหลักและมีทักษะต�่ำ เช่น ต้องยืนประกอบชิ้นงานซ�้ำๆ ไม่ได้ทำ� งาน
ที่อาศัยการตัดสินใจ แต่ต้องรับค�ำสั่งจากหัวหน้างานเป็นหลัก ลักษณะของงานส่วนใหญ่
ไม่ได้อาศัยการฝึกฝนนานนัก แต่ละต�ำแหน่งสามารถทดแทนกันได้ง่ายราวกับไม่มีใคร
ส�ำคัญ ฯลฯ จึงท�ำให้สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความเป็นประโยชน์ของพวกเธอก็คือ จ�ำนวนระยะเวลา
ที่ให้กับการท�ำงาน ซึ่งโรงงานจะประเมินได้ว่าคนเหล่านี้ท�ำงานได้คุ้มค่าจ้างหรือไม่ ทั้งนี้ก็
เพราะพวกเธอไม่ได้ถกู ให้คณ
ุ ค่าเท่ากับคนทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ซึง่ โรงงานให้ความส�ำคัญ
กับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การท�ำงาน วุฒิการศึกษา ฯลฯ ของพวกเขา ส�ำหรับ
คนกลุ่มหลัง การตรึงพวกเขากับพื้นที่หนึ่งๆ ในช่วงเวลาที่เคร่งครัด จึงไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นมาก
นักเมื่อเทียบกับแรงงานระดับล่าง
เพื่อให้เห็นภาพการท�ำงานของแรงงานหญิงและความแตกต่างของการท�ำงานใน
แต่ละช่วงเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอแบ่งการกล่าวถึงเวลาการท�ำงานของแรงงานหญิง
เป็นสามส่วนดังนี้ การท�ำงานกะเช้า การท�ำงานกะดึก และการท�ำงานในวันหยุด

การท�ำงานกะเช้า
การท�ำงานกะเช้าเริ่มตั้งแต่ 7.30 น. แต่เนื่องจากทุกคนจะต้องเข้าแถวก่อน ดังนั้น
ต้องมาถึงก่อนเวลา 7.20 น. หลังจากเลิกแถวแล้ว แต่ละคนก็จะกลับเข้ามายังไลน์การ
ผลิตของตนเอง ยืนท�ำงานจนกว่าจะถึงเวลา 9.30 น. ที่เป็นช่วงพัก 10 นาที ของช่วงเช้า
ในแต่ละไลน์การผลิตจะมีเก้าอี้ขนาดเล็ก สูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต เรียงซ้อนกันอยู่หลาย
ตัวเพือ่ ให้คนงานสามารถหยิบมานัง่ ได้ในช่วงพัก ช่วงพักเป็นช่วงทีค่ นงานจะได้ไปดืม่ น�ำ้ และ
เข้าห้องน�้ำ จริงๆ แล้ว ตามเงื่อนไขการท�ำงานของที่นี่ไม่ได้จ�ำกัดการเข้าห้องน�้ำเฉพาะช่วง
พัก สามารถจะเข้าได้ตามเวลาที่ต้องการ แต่ในทางปฏิบัติ หลายส่วนงานต้องท�ำงานอย่าง
เร่งรีบ คือยืนเรียงกันไปตามขั้นตอนที่ต่อเนื่องและส่งงานให้กันมือต่อมือ ท�ำให้ไม่สามารถ
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เข้าห้องน�้ำได้หากไม่มีคนมาท�ำในต�ำแหน่งนั้นแทน เพราะจะท�ำให้ขาดช่วง และคนต่อๆ ไป
ก็จะต้องรอ หรือที่เรียกกันว่า “งานกอง” คนงานจึงเลือกที่จะทนจนถึงช่วงพักหรือจนกว่าจะ
ขอให้ใครมาท�ำแทนได้ แต่ในส่วนที่ผู้เขียนท�ำงานจะเป็นงานที่ไม่ได้ท�ำส่งต่อกันมือต่อมือ
จึงสามารถไปเข้าห้องน�้ำได้ตามต้องการ เพื่อนร่วมงานของผู้เขียนหลายคนก็ใช้วิธีนี้ในการ
ผ่อนคลายอิริยาบถและความเหนื่อยล้าจากการท�ำงานหรือเพื่อให้ตนเองหายง่วง
อย่างไรก็ตาม การไปเข้าห้องน�้ำหรือรับโทรศัพท์ (มีกฎไม่ให้รับโทรศัพท์ภายในพื้นที่
ท�ำงาน) อย่างพร�ำ่ เพรือ่ แม้วา่ ไม่ผดิ กฎบริษทั อย่างชัดเจน แต่มกั ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากเพือ่ น
ร่วมงาน หัวหน้างานคนหนึ่งกล่าวกับผู้เขียนอย่างไม่กังวลในเรื่องนี้นัก “ส่วนใหญ่ก็ดูกันเอง
อยู่แล้ว...ใครเข้าห้องน�้ำบ่อย มาสาย รับโทรศัพท์บ่อยก็จะเห็น” ดังนั้น อ�ำนาจของบริษัทที่
ไม่ได้ครอบคลุมทั่วถึง จึงถูกเสริมด้วยการควบคุมและแทรกแซงกันเองในหมู่คนงาน เช่น
เดียวกับในโรงงานอื่นๆ อีกหลายแห่งที่ผู้เขียนเคยพูดคุยกับแรงงานหญิง พวกเธอต่างก็เน้น
ถึงความส�ำคัญของการท�ำงานให้ทัน ซึ่งไม่ใช่เพียงตอบสนองเป้าหมายของบริษัท แต่เพื่อที่
จะไม่ให้สร้างภาระแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
ในช่วงพัก พนักงานไม่ได้หยุดท�ำงานเสมอไป กรณีทตี่ อ้ งเร่งผลิตมาก หลายคนเลือก
ที่จะท�ำงานต่อในช่วงพักด้วย เช่นเมื่อถึงเวลาพัก เพื่อนร่วมงานของผู้เขียนจ�ำนวนหนึ่งจะ
ยกเก้าอี้มานั่ง แต่มือก็หยิบชิ้นงานส่วนที่ไม่จำ� เป็นต้องประกอบกับเครื่องมานั่งท�ำต่อด้วย
ส�ำหรับพวกเธอแล้วช่วงเวลาพักย่อยๆ เช่นนี้จึงไม่ใช่เวลาพักจากงานเสียทีเดียว แต่เป็น
เวลาผ่อนคลายร่างกายเสียมากกว่า แต่ส�ำหรับบางคนก็ถือว่าเวลาพักก็ควรเป็นเวลาที่ได้
พักจริงๆ ดังกรณีของดาว แรงงานหญิงในไลน์เดียวกัน ที่เรียกให้ผู้เขียนซึ่งยังไม่ทันได้ผละ
จากงานทั้งๆ ที่สัญญาณบอกเวลาพักดังแล้ว ให้ออกไปดื่มน�้ำด้วยกัน พร้อมกับบอกว่า “นี่
แหละเวลา ‘ของเรา’ แล้ว” หรือ นาง เพือ่ นอีกคนหนึง่ ทีบ่ อกให้ผเู้ ขียนรีบวางมือจากงานและ
กล่าวว่า “พักก็ต้องพัก ไม่ต้องไปท�ำให้มัน (บริษัท)” จากเหตุการณ์ทั้งสองลักษณะท�ำให้
เห็นว่า ในเงื่อนไขข้อก�ำหนดทางเวลาในการท�ำงานแบบเดียวกัน (การมีเวลาท�ำงานและ
เวลาพักที่ก�ำหนดไว้อย่างตายตัว) กลับส่งผลต่อการรับรู้และการจัดการเวลาของคนงาน
ที่แตกต่างกัน ส�ำหรับคนกลุ่มหนึ่งแม้จะมีข้อก�ำหนดด้านเวลาการท�ำงานว่าเริ่มและหยุด
งานในเวลาใด แต่เมื่อมีการระบุจ�ำนวนชิ้นงานที่ต้องท�ำให้ถึงเป้าหมายเป็นเงื่อนไขซ้อนอยู่
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ก็ท�ำให้พนักงานจ�ำนวนหนึ่งเลือกใช้เวลาที่ควรจะได้พัก มาท�ำงานในส่วนที่สามารถท�ำได้
โดยเป็นการท�ำงานในอิริยาบถที่ผ่อนคลายกว่าคือสามารถนั่งได้ อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏ
ลักษณะการจัดการเวลาอีกแบบหนึ่งที่คนงานผละจากงานอย่างชัดเจนเพื่อใช้เวลาพักไปท�ำ
อย่างอื่นตามต้องการ ถือเป็นการยอมรับเอาระบบเวลาตามที่โรงงานก�ำหนดเพื่อยืนยันใน
สิทธิที่ตนควรจะได้รับในเวลาพัก ประโยคที่ผู้เขียนมักได้ยินจากแรงงานหญิงเสมอเมื่อถึง
เวลาพักก็คือ “เวลาพัก ก็ต้องพัก”
เมื่อหมดเวลาพัก 10 นาที จะมีสัญญาณดังเตือนให้เข้างาน พวกเราจะเก็บเก้าอี้วาง
เรียงซ้อนกันเช่นเดิมและท�ำงานต่อจนกระทั่งถึงเวลาพักกลางวัน บริษัทจะมีโรงอาหารอยู่ 2
โรง เรียกกันว่า “โรง 1” และ “โรง 2” ตัวอาคารของทั้งสองโรงเชื่อมต่อกัน คั่นกลางด้วย
ร้านขายขนมและเครื่องดื่มซึ่งเรียกว่า “โรงกลาง” ในแต่ละสัปดาห์จะมีวันหนึ่งที่ด้านหน้า
โรงกลางมีขนมไทย เบเกอรี่ และอาหารทะเลตากแห้งมาขาย ช่วยให้คนงานหลีกหนีจาก
รายการอาหารที่จ�ำเจได้บ้าง และใกล้วันหวยออกจะมีพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมา
ตั้งแผงขายบริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพนักงานมากไม่แพ้กัน ไม่เฉพาะ
สลากกินแบ่งทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจในโรงงาน แม้โรงงานจะมีกฎ
ห้ามเรื่องการเล่นหวยใต้ดินรวมถึงการพนันอื่นๆ แต่กิจกรรมดังกล่าวก็ยังคงเป็นกิจกรรม
ยอดนิยมของแรงงานจ�ำนวนมาก ผู้ให้ข้อมูลของผู้เขียนมักจะเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเช่น
นีไ้ ม่ทางใดก็ทางหนึง่ หากไม่เล่นเอง ก็จะเป็นคนรับซือ้ และเอาไปส่งเจ้ามือข้างนอกอีกทอด
หนึง่ หวยถือเป็นความหวังรายปักษ์ของผูค้ นเลยทีเดียว ทัง้ ยังมีการพนันรูปแบบอืน่ ทีต่ อ่ เนือ่ ง
กันตามมาอีกด้วย ส�ำหรับพื้นที่โรงงานในส่วนที่ไม่ได้ท�ำการผลิตในเวลาพักกลางวันจะมี
กฎให้ปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน แต่หากเป็นวันหวยออก จะพบแรงงานหญิงบางคนแอบ
เปิดไฟจากอุปกรณ์การผลิตที่พอจะส่องแสงในพื้นที่เล็กๆ ให้พอมองเห็น เพื่อที่จะจดโพย
หวยและน�ำไปส่งยังเจ้ามือหวยใต้ดินต่อไปได้
เนื่องจากโรงงานไม่อนุญาตให้ออกไปข้างนอกในระหว่างวัน พนักงานทั้งหมดจึงต้อง
กินข้าวที่โรงอาหาร แต่ด้วยความจ�ำกัดของพื้นที่ บริษัทจึงแบ่งรอบการกินอาหาร รอบแรก
เวลา 11.30-12.20 น. เป็นเวลาของพนักงานฝ่ายผลิต และรอบทีส่ องเวลา 12.00-12.50 น.
เป็นเวลาของพนักงานฝ่ายส�ำนักงาน ภายในส่วนของฝ่ายผลิตเอง พนักงานที่ท�ำงานกับ
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เครือ่ งจักรขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งเดินเครือ่ งตลอด 24 ชัว่ โมง ก็จะมีเวลากินอาหารสองช่วงเพือ่ สลับ
กันกับเพื่อนร่วมงาน เพราะต้องมีคนคอยอยู่ประจ�ำเครื่องจักรตลอดเวลา คนที่กินอาหารใน
เวลาที่ต่างจากช่วงที่ก�ำหนดจะต้องติดบัตรไว้กับชุดเพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้กินอาหาร
ในเวลานั้นได้ และคนขายอาหารจึงจะสามารถขายอาหารให้ได้ หากขายอาหารนอกเวลา
ทีก่ ำ� หนดไว้ พนักงานจะถูกลงโทษทางวินยั และผูข้ ายจะถูกสัง่ หยุดขายอาหารเป็นเวลา 1 วัน
ผู้เขียนได้เคยกินอาหารในเวลาทั้งสองช่วงและพบว่าบรรยากาศค่อนข้างต่างกัน รอบ
ของฝ่ายผลิตจะแออัดกว่าอย่างเห็นได้ชัด เพราะมีจ�ำนวนคนมากกว่า แต่ก็ดูมีสีสันกว่า
พนักงานในส่วนส�ำนักงานมักกินแยกเป็นอาหารจานเดียวและตักกับข้าวราดบนข้าวเปล่า
แต่พนักงานฝ่ายผลิตจะกินร่วมกันทั้งวง แยกเป็นข้าวเปล่าและกับข้าว บางส่วนก็ห่อกับข้าว
มาจากทีพ่ กั เพือ่ กินร่วมกับเพือ่ น เหตุผลทีพ่ นักงานฝ่ายผลิตกินในลักษณะนัน้ ส่วนหนึง่ บอก
ว่ารู้สึกอร่อยกว่าและได้กินกับข้าวหลายอย่าง อีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะวิธีการนี้ประหยัดเวลา
กว่า จ�ำนวนคนที่มีมากไม่เพียงท�ำให้ที่นั่งขาดแคลน แต่ยังรวมถึงต้องท�ำให้ต่อคิวกันเป็น
แถวยาวด้วย เนื่องจากโรงงานจะให้ข้าวเปล่าแก่พนักงาน โดยสามารถตักได้เองจากหม้อ
ขนาดใหญ่ที่จัดให้จ�ำนวน 2 หม้อ มีทัพพีให้ 4 คัน ซึ่งต้องต่อแถวกันตัก 4 แถว (ต่อโรง
อาหาร 1 แห่ง) เมื่อเทียบกับจ�ำนวนพนักงานที่พักในช่วงเวลานี้ที่มีประมาณเกือบพันคนก็
ถือว่าแออัดมากทีเดียว หากกินข้าวราดแกงก็ต้องมาต่อแถวตักข้าวก่อน แล้วจึงไปต่อแถว
ซื้ออาหารอีกที พนักงานหลายกลุ่มจึงเลือกกินเป็นข้าวและกับข้าวแยกกัน และใช้วิธีแบ่ง
งานกันท�ำ โดยให้สมาชิกในกลุ่มตักข้าวเปล่ามาเผื่อตนเอง โดยเอาจานเรียงซ้อนกันแล้ว
ตักข้าวพูนๆ อีกส่วนหนึ่งก็จะไปซื้อกับข้าว เพื่อเป็นการประหยัดเวลาไม่ให้คนคนเดียวต้อง
ต่อคิวสองรอบ เวลาพักยังส�ำคัญมาก กระทั่งพนักงานหลายคนเลือกที่จะกินอาหารที่โรง 1
แทนการกินโรง 2 ทั้งที่โรง 2 มีอาหารให้เลือกมากกว่าและรสชาติดีกว่ามาก ทั้งนี้ก็เพื่อที่
จะไม่ต้องรอคิวนานเพราะคนส่วนใหญ่จะเลือกกินที่โรง 2
ทุกวันที่ผู้เขียนท�ำงานในไลน์การผลิตจะเห็นความเร่งรีบของพนักงานอย่างชัดเจน
เมื่อสัญญาณบอกเวลาพักกลางวันดังขึ้น ไม่ว่าจะท�ำงานค้างอยู่อย่างไร ทุกคนจะรีบวางมือ
จากงานในทันทีทันใดและเดินออกไปยังโรงอาหารโดยอัตโนมัติเพื่อไปถึงให้เร็วที่สุด การ
ประหยัดเวลาที่โรงอาหารนั้นก็เพื่อที่จะมีเวลามาจับกลุ่มคุยกันนั่นเอง เราจะรีบกินอาหาร
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กันและเลีย่ งความแออัดจากโรงอาหาร มาจับกลุม่ คุยกันภายนอกตัวอาคารใกล้ๆ กับแผนก
โดยจะซื้อผลไม้และขนมมากินร่วมกัน ทั้งๆ ที่มีข้อห้ามไม่ให้เอาอาหารเข้าไปในอาคาร
(แม้จะไม่ได้กิน) แต่เพื่อประหยัดเวลา พวกเราจะต้องซ่อนมันไว้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหลบ
หัวหน้างานและกล้องวงจรปิดที่จะติดอยู่บริเวณทางเข้าออกของตัวอาคาร5 แล้วเดินตัดตรง
เพือ่ ทะลุไปอีกฝัง่ เนือ่ งจากจุดทีน่ งั่ คุยกันจะอยูค่ นละฝัง่ กับโรงอาหารโดยมีอาคารโรงงานคัน่
กลาง หากไม่ท�ำเช่นนีก้ ต็ อ้ งเดินอ้อมตัวอาคารซึง่ จะใช้เวลานานกว่า แรงงานหญิงยังน�ำขนม
และผลไม้เหล่านี้มากินกันในเวลางานอีกด้วย โดยซ่อนไว้ตามชั้นเก็บวัสดุภายในไลน์หรือ
ซ่อนไว้ตามตัว บริษัทห้ามแม้กระทั่งลูกอมหรือหมากฝรั่ง กระนั้นแรงงานหลายคนก็ฝ่าฝืน
กันจนเป็นเรื่องปกติและยิ่งมากขึ้นในช่วงกะดึก
เมื่อหมดเวลาพักกลางวันจะกลับเข้ามาท�ำงานในไลน์อีกครั้ง และจะได้พักอีก 10
นาที เมื่อถึงเวลา 14.30 น. ช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวปัญหาหนึ่งที่หลายคนพบคือ ความง่วง
ทางออกของคนงานก็มีทั้งน�ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวที่ซ่อนไว้มากิน กินกาแฟ ออกไปล้างหน้า
เข้าห้องน�้ำ หรืออาจพูดคุยกันให้ตนเองหายง่วง เมื่อถามจากหัวหน้างานถึงการปฏิบัติตัวใน
ไลน์ว่ามีการฝ่าฝืนกฎบ้างหรือไม่ เขาตอบว่า “จริงๆ ห้ามคุย แต่ก็ต้องมีคุยกันอยู่แล้ว ไม่
คุยก็ง่วง .... ช่วงบ่ายก็อิ่ม ง่วง เมื่อย ยิ่งช่วงโอ (โอที) ยิ่งไปกันใหญ่เลย” ดังนั้น สิ่งที่ถือเป็น
กฎระเบียบของบริษัทนั้น ในทางปฏิบัติอาจไม่จ�ำเป็นว่าจะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเสมอ
ไป การผ่อนปรนเกิดมาจากความเข้าใจต่อข้อจ�ำกัดของร่างกายคนที่ไม่สามารถจะท�ำงาน
ในมาตรฐานเดียวกันได้ตลอดทุกช่วงเวลา ในด้านหนึง่ อาจมองได้วา่ เป็นความเห็นอกเห็นใจ
ของฝ่ายหัวหน้างานที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา แต่อีกแง่หนึ่งก็มองได้ว่าเป็นการใช้ความเข้าใจ
นั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดเท่าที่จะท�ำได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่มีอยู่ เพราะรู้ดีว่า
หากบังคับมากๆ ก็อาจส่งผลทางลบต่อการท�ำงานได้ การยอมให้กินขนมหรือพูดคุยน่าจะ
เป็นผลดีกว่า เพราะช่วยให้คนงานหายง่วงและสามารถท�ำงานต่อไปได้

การติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงงานเป็นไปเพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายมากกว่าที่จะจับตาดูการ
ท�ำงาน โดยมักจะติดตรงทางเข้าออก ยกเว้นบางโรงงานที่ผลิตสินค้ามูลค่าสูงมากๆ เช่น โรงงานเจียระไน
เพชร ที่จะติดกล้องวงจรปิดเพื่อท�ำหน้าที่คอยควบคุมจับจ้องคนงาน โดยการจับภาพบริเวณจุดที่ท�ำงาน
โดยตรง.
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ส�ำหรับกะกลางวันจะท�ำงานกันจนถึง 16.20 น. จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแผนกว่าจะ
“เปิดโอ” หรือ “ปิดโอ” หากงานเร่งก็จะเปิดโอคือให้พนักงานท�ำงานล่วงเวลาต่อ หากช่วง
ดังกล่าวงานที่ต้องท�ำมีไม่มากนัก ทางบริษัทก็จะปิดโอคืองดการท�ำงานล่วงเวลาในวัน
นั้นๆ โดยทั่วไปจะแล้วแต่แต่ละแผนกว่าส่วนงานใดที่จ�ำเป็นต้องเร่งท�ำบ้าง ดังนั้น ในบริษัท
เดียวกันช่วงเวลาเดียวกัน ก็อาจมีทงั้ คนงานทีไ่ ด้ทำ� งานล่วงเวลาและคนทีไ่ ม่ได้ทำ� ซึง่ ทัง้ สอง
กรณีเป็นการตัดสินใจจากบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทราบว่าจะมีการเปิดโอในเย็น
นั้นๆ คนงานยังตัดสินใจได้ระดับหนึ่งว่าจะ “ท�ำโอ” หรือ “ออกโอ” ท�ำโอคือการตัดสินใจ
ท�ำงานล่วงเวลา ส่วนการออกโอคือกรณีที่คนงานตัดสินใจไม่ท�ำงานล่วงเวลา การเปิดโอ
ส�ำหรับกะกลางวันจะมีอยู่สองลักษณะ กรณีแรก คือ งานเร่งมากและต้องการคนท�ำงาน
ทั้งแผนก กรณีนี้ยากที่คนงานจะปฏิเสธ ส่วนหนึ่งเพราะเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อการ
ประเมินผลงานในภายหลัง อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากความรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่องาน
และเพื่อนร่วมงาน หากออกโอจะท�ำให้ปริมาณงานที่เพื่อนร่วมงานต้องท�ำต่อคนเพิ่มมาก
ขึ้นไปด้วย กรณีที่สอง คือ หากงานเร่งในแบบที่ต้องการให้คนท�ำงานล่วงเวลา แต่ไม่ถึงกับ
ต้องท�ำทุกคน การเรียกร้องให้ท�ำโอก็จะยืดหยุ่นกว่า เพราะคนงานสามารถตกลงกันได้ว่า
ใครจะท�ำหรือไม่ท�ำ
คนงานที่จะท�ำโอจะได้พักครึ่งชั่วโมงจนถึง 16.50 น. ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วง
ผ่อนคลาย ได้จับกลุ่มคุยกันไปด้วยกินอาหารไปด้วย ส่วนคนที่กลับบ้านก็จะต้องมาต่อแถว
เพื่อบันทึกเวลาออกงาน ทุกคนต่างเร่งรีบ ส่วนหนึ่งเพราะต้องรีบมาขึ้นรถบัสของบริษัท
ที่จะจอดรออยู่ที่หน้าโรงงาน การมาถึงรถก่อนนั้นหมายความว่าจะได้เลือกที่นั่งก่อน
ด้วย เนื่องจากที่นั่งโดยสารมักจะเต็มแทบทุกวัน หากมาช้าอาจต้องยืน ส�ำหรับคนที่ท�ำโอ
เมื่อหมดเวลาพักก็จะต้องกลับเข้ามาท�ำงานจนถึง 19.40 น. การท�ำงานล่วงเวลาจะได้รับ
ค่าแรงมากกว่าค่าแรงปกติในอัตรา “แรงครึ่ง” วิธีค�ำนวณคือน�ำค่าแรงที่คนงานได้รับต่อวัน
มาหาร 8 ชัว่ โมง แล้วคูณด้วย 1.5 จะได้เป็นค่าแรงของการท�ำงานล่วงเวลาต่อชัว่ โมง ซึง่ กรณี
ของบริษทั นีท้ กี่ ำ� หนดเวลาท�ำงานล่วงเวลาไว้ 2 ชัว่ โมง 50 นาที ดังนัน้ ส�ำหรับพนักงานเข้าใหม่
ที่ได้รับค่าจ้างขั้นต�่ำ 300 บาทต่อวัน จ�ำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับในช่วงการท�ำงานล่วงเวลา

การทำ�งานและการให้คุณค่าต่อการทำ�งานของแรงงานหญิงนวนครภายใต้การกำ�กับวินัยทางเวลา 25

จะเท่ากับ 159.19 บาท6 รวมแล้ววันหนึ่งหากพนักงานใหม่ท�ำงานล่วงเวลาก็จะได้เงินเกือบ
460 บาทต่อวัน และส�ำหรับคนที่ท�ำโอยังได้รับคูปองส�ำหรับซื้ออาหารมูลค่า 14 บาท
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรงงานจัดระบบเวลาเพื่อควบคุม
คนงานอย่างเคร่งครัด แรงงานต้องอยู่ในกรอบตารางเวลาที่กำ� หนดไว้ ช่วงท�ำงานกับช่วง
พักแยกกันชัดเจน ข้อก�ำหนดเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความเร่งรีบในการท�ำงาน ไม่เพียงใน
เวลาปฏิบัติงาน แต่รวมถึงเวลาพักและเวลาเลิกงานที่ก็ต้องเร่งรีบท�ำกิจกรรมต่างๆ ด้วย
การควบคุมนี้ด�ำเนินควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจโดยมีค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ทั้งตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดและที่บริษัทก�ำหนดขึ้นมาเอง (ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจเช่นนี้จะเห็นได้
ชัดเจนยิง่ ขึน้ ในส่วนต่อๆ ไป) อย่างไรก็ตาม ในความเคร่งครัดเหล่านีก้ ย็ งั พบว่าแรงงานหญิง
ยังมีวิธีการหาช่องทางเล็กๆ น้อยๆ ที่จะท�ำให้ตนเองไม่ตกอยู่ในภาวะตึงเครียดจนเกินไป
รวมทั้งยังหาเทคนิควิธีการที่จะจัดการเวลาได้อย่างรวดเร็วที่สุด ตลอดจนการรับเอากรอบ
เวลาของโรงงานเพื่อมายืนยันสิทธิในการพักของตนเอง ขณะเดียวกัน การไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เงื่อนไขที่บริษัทวางไว้ในบางกรณีที่ไม่ร้ายแรงไปนักก็ได้รับการผ่อนผันยืดหยุ่น
จากหัวหน้างานอันเนื่องมาจากความเข้าใจถึงข้อจ�ำกัดที่แรงงานมีอยู่ด้วยเช่นกัน

การท�ำงานกะดึก
การท�ำงานในกะดึกมีลักษณะที่ต่างไปอย่างเห็นได้ชัด ไม่มีการเข้าแถวก่อนเริ่มงาน
เริ่มท�ำงานตั้งแต่ 19.40 น. แรงงานส่วนใหญ่จะเข้ามาก่อนเวลา จับกลุ่มคุยกันนอกตัว
อาคารก่อนเริ่มงาน บ้างกินอาหารมาก่อน บ้างก็มากินที่โรงงาน พวกเราต้องท�ำงานนาน
ติดกันเกือบ 4 ชั่วโมง ไม่ได้มีเบรกย่อยๆ ในแบบช่วงเช้า แต่จะเบรกทีเดียวในเวลา 23.300.10 น. เพื่อให้พนักงานได้พักกินข้าว โรงอาหารจะเปิดเพียงโรงเดียว ทั้งสองโรงจะสลับกัน
ขายสัปดาห์ตอ่ สัปดาห์ หลายคนเลือกทีจ่ ะไม่กนิ อาหารทีโ่ รงอาหารแต่หอ่ ข้าวมากินด้วยกัน
อาจเพียงไปซื้อขนม ผลไม้ หรือเครื่องดื่มที่โรงอาหารแล้วน�ำมากินกับเพื่อน ช่วงนี้ถือเป็น
เวลาเบรกที่ทุกคนรอคอย เนื่องจากต้องยืนท�ำงานติดกันนานมาก
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ค�ำนวณดังนี้ 300 บาท / 8 ชั่วโมง x 1.5 เท่า x 2.83 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง 50 นาที).
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ในช่วงกะดึกเพื่อนร่วมไลน์การผลิตของผู้เขียนมักท�ำอาหารมากินร่วมกันประมาณ
สัปดาห์ละครั้ง คืนหนึ่งที่ผู้เขียนท�ำงานกะดึก เนตร และ ดาว เพื่อนร่วมงานในไลน์เดียวกับ
ผู้เขียนแบ่งกันท�ำน�้ำยาขนมจีนมากินร่วมกัน และคนอื่นๆ ก็น�ำของขบเคี้ยว ผลไม้ ฯลฯ มา
พวกเรานั่งล้อมวงบริเวณทางเข้าด้านข้างของตัวอาคารที่พอจุคนได้ประมาณสิบคน เราใช้
เศษของกล่องกระดาษจากในไลน์มาปูรองนัง่ เพือ่ ไม่ให้ชดุ เปือ้ น พืน้ ทีต่ รงจุดนีเ้ ป็นจุดประจ�ำ
ของพวกเรา แม้คืนใดจะไม่ได้มีอาหารพิเศษ แต่ก็จะไปนั่งล้อมวงกันตรงนั้น ถือเป็นช่วง
เวลา 40 นาที ที่จะได้ผ่อนคลายจากการท�ำงานทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ พูดคุยกันใน
เรื่องต่างๆ เช่น เรื่องของครอบครัวที่บ้านเกิดหรือครอบครัวที่นี่ เรื่องการท�ำงาน นินทาเพื่อน
ร่วมงานบางคนหรือคนอื่นๆ ในโรงงาน แลกเปลี่ยนเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับโรงงานอื่นๆ พูดคุย
เรื่องผู้ชายที่ตนเองสนใจ หยอกล้อและแซวกันเอง หรือนัดหมายกันไปเที่ยวในที่ต่างๆ เมื่อ
ใกล้จะหมดช่วงเบรกจะมีเสียงสัญญาณดังให้พวกเรารู้ก่อน 5 นาที เราจะเริ่มเก็บข้าวของ
และเข้าห้องน�้ำเพื่อเตรียมตัวที่จะท�ำงานต่อ เมื่อหมดช่วงเบรกจะมีสัญญาณดังเตือนอีกครั้ง
ให้พวกเรากลับเข้าไปท�ำงานต่อ
ผู้เขียนจดจ�ำความอ่อนล้าอย่างหนักในคืนแรกของการท�ำงานได้อย่างแม่นย�ำ อาจ
เพราะความไม่เคยชินกับการท�ำงานในตอนกลางคืนโดยยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน แม้ว่า
ช่วงกลางวันผู้เขียนจะพยายามนอนให้มากแล้วก็ตาม ช่วงหัวค�่ำที่เริ่มท�ำงานยังมีความ
กระปรี้กระเปร่าด้วยความตื่นเต้นกับบรรยากาศการท�ำงานที่ไม่คุ้นเคย การเริ่มต้นเป็น
ไปด้วยความสนุกสนานเพราะผู้เขียนคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นจากการท�ำงานใน
กะกลางวันของสัปดาห์ก่อนหน้า พวกเราหยอกล้อกัน พูดคุยถึงการใช้เวลาในสุดสัปดาห์
ที่ผ่านมา เนตรเป็นเพื่อนร่วมงานที่ผู้เขียนพูดคุยด้วยมากที่สุดในช่วงระหว่างการท�ำงาน
เรียกได้ว่าเธอเป็นบัดดี้ในการท�ำงานของผู้เขียน เนื่องจากเป็นคนที่เข้ามาท�ำงานทีหลังสุด
ในไลน์และจะถนัดท�ำงานง่ายๆ ซึ่งก็เป็นลักษณะงานที่ผู้เขียนพอจะร่วมท�ำด้วยได้ หน้าที่
หลักของพวกเราคือการเสียบซีห่ วีเข้ากับฐานรองหวีทจี่ ะน�ำไปประกอบเข้ากับด้ามของเครือ่ ง
จัดแต่งทรงผมไฟฟ้าในไลน์อ่ืนต่อไป ฐานและซี่หวีมีหลายแบบต้องประกอบให้ถูกตามแบบ
ที่มี งานดังกล่าวถือเป็นงานที่ง่ายที่สุด เหมาะกับผู้เริ่มงานใหม่อย่างเนตรและผู้เขียน เนตร
เป็นคนคอยท�ำหน้าที่เปิดเพลงจากมือถือของเธอที่คัดลอกไฟล์มาจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
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ของตนเองให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ในไลน์ได้ฟังไปด้วย เรียกได้ว่าเธอเป็นผู้น�ำในทาง
เทคโนโลยีประจ�ำไลน์เลยก็ว่าได้ ด้วยการที่อายุยังไม่มากและเติบโตขึ้นมาในยุคที่จ�ำเป็น
ต้องมีความรูท้ างคอมพิวเตอร์แล้ว อีกทัง้ ฐานะทางเศรษฐกิจของทางบ้านก็ไม่ยำ�่ แย่นกั ท�ำให้
เนตรมีความรู้และสามารถครอบครองอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างไม่ล�ำบาก เพื่อนร่วมงานคน
อื่นๆ มักจะมาปรึกษาเธอในเรื่องเทคโนโลยีเสมอ
เราฟังเพลงไปท�ำงานไปจนใกล้เวลาพัก ระหว่างท�ำงานผู้เขียนสังเกตเพื่อนร่วมงาน
คนอื่นๆ พบว่าพวกเธอยืนประกอบงานได้นิ่งมาก ขยับร่างกายเฉพาะส่วนที่ต้องใช้ในการ
ท�ำงานเท่านั้น แม้เวลาผ่านไปนานแต่หลายคนยังคงอยู่ในท่าเดิม ขณะที่ผู้เขียนต้องคอย
ขยับตัวและขาไปมาเพื่อให้หายจากอาการเมื่อย ปัญหาการท�ำงานในสี่ชั่วโมงแรกของกะ
ดึกส�ำหรับผู้เขียนไม่ใช่ความง่วง แต่เป็นความเมื่อยล้าของร่างกายมากกว่า เพราะต้อง
ยืนตลอดเวลา แรงงานที่เข้ามาท�ำงานใหม่ๆ หลายคนก็ประสบกับปัญหานี้ จริงๆ แล้วงาน
ดั ง กล่ า วรวมทั้ ง อี ก หลายงานในไลน์ อื่ น ๆ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใ ช่ ง านในลั ก ษณะที่ ต ้ อ งใช้ แ รง
มากนัก แต่อาศัยความนิ่ง ความแม่นย�ำ สายตา และการจัดวางส่วนต่างๆ ของร่างกายให้
เหมาะสมเพื่อให้ท�ำงานได้รวดเร็ว ปัญหาจึงไม่ใช่ “ความเหนื่อย” มากเท่ากับ “ความเมื่อย
และล้า” และสิ่งที่ต้องการจากคนงานจึงไม่ใช่ “แรง” มากเท่ากับ “ความอดทนและความ
มีวินัย” ผู้เขียนเคยถามเพื่อนร่วมงานว่าไม่เมื่อยบ้างหรือ ค�ำตอบที่ได้รับแทบทุกครั้งคือ
ค�ำว่า “ชินแล้ว” ดาว เพื่อนร่วมงานที่ท�ำงานที่นี่มา 7 เดือน ขยายความให้ฟังว่า “มันชิน
แล้วน่ะพี่ ไม่ใช่ว่าไม่เมื่อยนะ เมื่อยอยู่ แต่มันชินแล้ว” พริกก็บอกว่า “เมื่อยนะ แต่เราได้
คุยกับเพื่อนไง มันก็คลายเครียดได้”
ในคืนแรกเมือ่ เสียงสัญญาณบอกเวลาพักดังขึน้ ผูเ้ ขียนกับเนตรรีบเดินไปซือ้ ขนมจาก
โรงกลาง พร้อมทัง้ รับรายการสัง่ ซือ้ อืน่ ๆ จากเพือ่ นร่วมงาน ขณะทีไ่ ปซือ้ เพือ่ นๆ ทีอ่ ยูร่ อก็จดั
เตรียมปูที่นั่งล้อมวงจุดประจ�ำตรงทางออกด้านข้างตัวอาคารไว้ พอกลับมาก็ล้อมวงกินและ
พูดคุยกัน พวกเธอเล่าถึงสิง่ ทีพ่ วกเธอเรียกว่า “วีรกรรม” ทีท่ ำ� ไว้กอ่ นทีผ่ เู้ ขียนจะเข้ามาท�ำงาน
ในไลน์เพียงไม่กสี่ ปั ดาห์วา่ เดิมทีพวกเธอไม่ได้ออกมากินข้างนอก แต่กนิ กันในไลน์การผลิต
เลย เนตรท�ำหน้าทีเ่ ปิดเพลง ในวันนัน้ เนตร ถึงกับเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ เข้ามา (ซึง่ เป็นข้อ
ห้ามของบริษัทไม่ให้พนักงานคนใดน�ำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้ามา อันเนื่องมาจากข้อกังวล
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เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท) เพื่อที่จะน�ำมาเปิดไฟล์วิดีโอเพลงกังนัมสไตล์ซึ่ง
ก�ำลังเป็นที่นิยมขณะนั้นให้เพื่อนๆ ดู ขณะที่ก�ำลังเปิด ทิพย์ ผู้ร่วมงานอีกคนหนึ่งที่ชอบการ
เต้นเป็นชีวิตจิตใจก็เต้นตามท่าของเพลง เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ระหว่างที่ดูก็กินส้มต�ำและ
อาหารอื่นๆ ไปด้วย ขณะที่พวกเธอก�ำลังหัวเราะกับท่าเต้นของทิพย์อย่างสนุกสนาน
“สแตนด์บาย”7 ก็เข้ามาเดินตรวจตราแล้วพบเหตุการณ์พอดีและว่ากล่าวตักเตือนไป
จากนั้นมา พวกเธอจึงย้ายมากินในพื้นที่ทางออกของอาคารแทน แต่ไม่ได้ถูกท�ำโทษแต่
อย่างใด เรือ่ งนีม้ กั ถูกหยิบยกขึน้ มาพูดคุยอย่างสนุกสนาน ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้เลยในเวลาท�ำงานกะกลางวัน
เมื่อพวกเรากลับเข้าไปท�ำงานในเวลา 0.10 น. เป็นช่วงเวลาที่ผู้เขียนตระหนักว่า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาก่อนหน้านั้นเป็นจริง คือหลังจากพักกินข้าวมื้อดึกจะเป็น
ช่วงเวลาที่ทรมานที่สุด ทั้งด้วยความอิ่มและความล้าที่สะสมมาตั้งแต่หัวค�่ำ เมื่อผ่านไป
1-2 ชั่วโมงหลายคนเริ่มง่วง ผู้เขียนพยายามเดินไปล้างหน้า เคี้ยวหมากฝรั่ง และพูดคุย
กับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ตื่นตัว แต่ไม่เป็นผลนัก ชิ้นงานที่ผู้เขียนประกอบในช่วงกะกลางคืน
เสียไปจ�ำนวนมากเมือ่ เทียบกับกะกลางวัน แต่เนือ่ งจากเป็นชิน้ งานทีไ่ ม่มรี าคานักจึงไม่เป็น
ปัญหาสักเท่าไร จากช่วงกลางวันที่ทำ� งานจนลืมเวลา กว่าจะรู้ตัวว่าถึงเวลาพักก็ตอนได้ยิน
เสียงสัญญาณ แต่ส�ำหรับกะกลางคืนหลังจากพักกินข้าว ผู้เขียนมองนาฬิกาข้อมือบ่อยครั้ง
ด้วยหวังว่าเข็มนาฬิกาจะเดินไปใกล้เวลาพักเสียที จนเมื่อเวลาพักช่วง 3.50-4.50 น. ใกล้
จะมาถึง เนตรเดินมาถามผู้เขียนว่าจะนอนในช่วงพักหรือไม่ (ปกติมีทั้งคนที่เลือกนอนและ
ไม่นอน) ผู้เขียนตอบอย่างไม่ลังเลว่าจะนอน การถามของเนตรนั้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องจัด
ที่นอนให้พอกับกี่คน เธอมักคอยจัดที่นอนให้ผู้เขียนและดาวทุกครั้ง ในพื้นที่ที่ผู้เขียนนอน
จะมีเนตรและดาวนอนเรียงอยู่ด้วยกันเสมอ ส่วนคนอื่นๆ ก็จะนอนกันในมุมอื่น บางคนก็
ไม่นอนแต่นั่งคุยกันแทน

มาจากค�ำว่า stand-by ใช้เรียกแทนผู้บริหารที่จะท�ำหน้าที่ผลัดกันอยู่ประจ�ำบริษัทในเวลากลางคืน
เพื่อว่าจะสามารถสั่งการตัดสินใจเรื่องต่างๆ กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในตอนกลางคืนได้ หน้าที่นี้มอบหมาย
ให้เฉพาะผู้บริหารที่เป็นผู้ชายและเป็นชาวไทยเท่านั้น โดยมีประจ�ำคืนละ 1 คน.
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ที่นอนที่ว่านั้น ไม่ใช่เตียงและไม่มีแม้กระทั่งฟูก แต่เป็นแผ่นกล่องกระดาษแต่ละ
ด้านที่ปกติเราใช้เป็นฐานรองหรือกั้นวัสดุทั่วๆ ไปที่ใช้ในการท�ำงาน เราไม่ได้รับอนุญาต
แม้กระทั่งการนอนบนกล่องกระดาษที่สมบูรณ์อยู่ เฉพาะแต่ละด้านของกล่องที่ขาดจาก
กันเป็นชิ้นๆ แล้วเท่านั้นที่จะน�ำมารองนอนได้ แผ่นจากกล่องแต่ละแผ่นจะถูกปูลงไปบน
พื้นที่ว่างอยู่ระหว่างแถวของเครื่องจักร ซึ่งก็คือจุดที่แรงงานแต่ละคนยืนอยู่ในเวลาท�ำงาน
นั่นเอง เราต้องเอาถุงพลาสติกใบใหญ่ขนาดเกือบครึ่งตัวคนที่ปกติจะใช้ส�ำหรับใส่วัสดุ มา
สวมตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงเอวเพื่อกันไม่ให้ยุงกัด ผู้เขียนเตรียมเสื้อกันหนาวตามที่เพื่อนร่วม
งานแนะน�ำไว้ล่วงหน้าเพราะโรงงานเปิดแอร์อยู่ตลอด และในช่วงเวลานอน อุณหภูมิจะ
ค่อนข้างเย็น เนตรถามผู้เขียนว่าปกติชอบนอนหมอนสูงหรือไม่ เมื่อตอบไปก็พบว่าเธอไป
เอาภาชนะโฟมที่ใช้ใส่วัสดุมาเรียงซ้อนกันสองชั้น คว�่ำมันไว้ตรงหัวนอนของผู้เขียน พร้อม
น�ำแผ่นโฟมบางๆ มาพับและวางทับภาชนะโฟมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้หมอนของพวกเรานุ่ม
ขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ขณะนอนแสงไฟฟ้าในไลน์จะถูกปิด ระยะเวลาในการนอน 1
ชั่วโมงนี้ เป็นช่วงเวลาที่โรงงานก�ำหนดมาแล้ว จากการประเมินว่าเป็นช่วงเวลาที่คนงาน
จะง่วงที่สุดและเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงานได้ง่าย การก�ำหนดให้เป็นเวลานอนจึงดีกว่าที่
จะให้พนักงานท�ำงานต่อ
แม้จะไม่เคยชินและเป็นการนอนที่ไม่สะดวกนัก แต่ความล้าในคืนแรกของการ
ท�ำงานกะดึกก็ท�ำให้ผู้เขียนหลับอย่างสนิท ตื่นอีกครั้งก็เมื่อได้ยินสัญญาณก่อนหมดเวลา
พัก 5 นาที พวกเราตื่นและช่วยกันเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้รองนอน จากนั้นก็ล้างหน้าแปรง
ฟันเพื่อกลับเข้ามาท�ำงานต่อ เมื่อสัญญาณหมดเวลาพักดังขึ้นใน 5 นาทีต่อมา เรากลับเข้า
มาอยู่ประจ�ำเครื่องตามเดิม การท�ำงานช่วง 4.50-7.40 น. ถือเป็นการท�ำงานล่วงเวลา ซึ่ง
ได้รับค่าแรงในอัตราแรงครึ่ง รวมทั้งคูปองอาหารเช่นเดียวกับกะกลางวัน สิ่งที่ต่างไปคือจะ
ได้ค่ากะอีก 35 บาท ต่อ 1 คืน ก่อนจะถึง 6 โมงเช้า แต่ละคนจะต้องจัดการซ่อนน�้ำและ
ขนมที่น�ำมากินกันในไลน์อย่างมิดชิด รวมทั้งปิดเพลงที่เปิดมาทั้งคืน เพราะผู้อำ� นวยการ
ชาวญี่ปุ่นที่ดูแลสายงานการผลิตซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเคร่งครัดในระเบียบวินัยมักจะมาเดิน
ตรวจตราแต่เช้าตรู่ ช่วงเวลาการท�ำงานของกะกลางคืนจะยาวนานกว่ากะกลางวันเพราะ
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จะรวมเวลาท�ำโอทีไปด้วยในตัว8 บริษัทไม่จัดรถรับส่งในเวลา 3.50 น. ซึ่งเป็นเวลาเลิกงาน
ก่อนท�ำโอที ในทางปฏิบัติเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงที่จัดให้แรงงานได้นอนพักเพื่อจะตื่นมา
ท�ำงานล่วงเวลาในชั่วโมงถัดมา บริษัทจัดรถรับส่งเฉพาะตอน 7.55 น. จึงเหมือนเป็นการ
บังคับให้ท�ำโอทีไปกลายๆ ดังนั้น เวลาเข้างานจนถึงออกงานรวมเวลาพักจึงยาวนานถึง 12
ชั่วโมง ท�ำให้อ่อนล้ามากกว่าปกติ นอกจากชั่วโมงการท�ำงานจะยาวนานแล้ว เวลากลาง
คืนยังเป็นช่วงเวลาที่หลายคนไม่คุ้นเคย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะบอกกับผู้เขียนว่า ต่อให้
นอนตอนกลางวันมาแล้ว แต่ไม่เหมือนกับการนอนตอนกลางคืน แสงสว่างในตอนกลาง
วันท�ำให้พวกเธอหลับไม่สนิท และโดยเฉพาะคนที่อยู่ห้องเช่าก็มักจะมีเสียงรบกวนจาก
ภายนอกในเวลากลางวันด้วย การพักผ่อนในตอนกลางวันจึงไม่ค่อยเพียงพอเมื่อเทียบกับ
เวลากลางคืนที่มืดและเงียบกว่า
แรงงานหญิงไม่ได้เป็นเครื่องจักรกลหรือปัจจัยการผลิตที่ประกอบเข้าไปในสมการ
การผลิตอย่างง่ายๆ ความเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นผู้หญิงของพวกเธอ
ท�ำให้การผสานเข้ากับจังหวะเวลาในโรงงานอุตสาหกรรมมีความซับซ้อนมากกว่าเครือ่ งจักร
ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว การยืนท�ำงานกะดึกเป็นเวลานานๆ ยังเป็นปัญหาส�ำหรับผู้
หญิงอย่างเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตรงกับช่วงที่มีประจ�ำเดือนที่นอกจากจะรู้สึก
อ่อนเพลียมากกว่าปกติ บางคนยังมีอาการปวดท้องอย่างหนักด้วย คืนหนึ่งที่ผู้เขียนได้
ท�ำงานใกล้กับจุดที่ทิพย์ท�ำงานอยู่ เห็นสีหน้าเธอไม่สู้ดีนัก จึงซักถามและทราบว่าเธอปวด
ท้องเพราะประจ�ำเดือนมา เธอมีอาการเช่นนี้ทุกครั้งทุกๆ เดือนและมักจัดการกับปัญหา
ด้วยการกินยาบรรเทาปวด และพยายามพักโดยนั่งเก้าอี้เป็นระยะๆ เธอบอกว่า “ต้องกิน
[ยาบรรเทาปวด] ดักไว้ก่อน ไม่งั้นเป็นลมทุกเดือนแน่” ซึ่งเธอบอกว่าผลข้างเคียงของยาก็
คือท�ำให้เธอรู้สึกปวดหัว เพื่อนแรงงานหญิงด้วยกันมักเข้าใจภาวะความเจ็บปวดดังกล่าว

ไลน์ที่ผู้เขียนท�ำงานอยู่นั้นอยู่ในช่วงที่ไม่มีโอที เนื่องจากเป็นเดือนที่ยอดการสั่งซื้อจะน้อยกว่าช่วง
อื่น และเป็นไลน์ที่ท�ำงานออกมาเพื่อส่งต่อให้ไลน์อื่น โดยทั่วไปลักษณะของงานที่ท�ำจะอาศัยทักษะที่น้อย
กว่าและสามารถท�ำได้เร็วจนเก็บสต็อกเอาไว้ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตลอด ดังนั้น ในช่วงดังกล่าวจึงไม่มีโอที
ส�ำหรับกะกลางวัน.
8
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และในเวลาเช่นนี้มักจะปรากฏความช่วยเหลือจากแรงงานหญิงด้วยกัน ดังที่ผู้ให้ข้อมูล
รายหนึ่งเล่าให้ฟังว่าในแผนกของเธอก็มีบางคนที่จะปวดประจ�ำเดือนหนักเช่นกัน ท�ำให้
ต้องนั่งบ้างและอาศัยเพื่อนแรงงานหญิงด้วยกันช่วยท�ำงานให้บ้าง เช่นเดียวกับโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ี พาน หยี่ (Pun Ngai) ศึกษาในประเทศจีนที่ระบุว่า จะมีแรงงาน
หญิงอย่างน้อย 1-2 คนที่ปวดประจ�ำเดือนจนต้องส่งห้องพยาบาลทุกเดือน ถือเป็นความ
เจ็บปวดร่วมกันของหญิงในวัยที่มีประจ�ำเดือนโดยไม่เกี่ยวกับว่าพวกเธอมีพื้นเพจากที่ไหน
หรือชาติพันธุ์ใด ผู้ให้ข้อมูลของพานยืนยันว่า อาการเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่พวกเธอยัง
อยู่ที่บ้านเกิด ทั้งยังออกไปท�ำงานในไร่นาได้เป็นปกติแม้จะเป็นช่วงที่มีประจ�ำเดือน (Pun
2005, 173-174)
ผู้หญิงยังต้องหาทางจัดการกับเวลาและร่างกายของตนเองในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น การ
คุมก�ำเนิด ผูเ้ ขียนทราบมาว่าแรงงานหญิงส่วนใหญ่ใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดโดยตนเองเป็นฝ่ายกินยา
คุมก�ำเนิด มีบางคนที่แพ้ยาคุมก�ำเนิด กินแล้วจะเวียนหัวและอาเจียน ท�ำงานไม่ได้ ท�ำให้
ต้องเปลี่ยนเวลากินยาจากกลางคืนเป็นกลางวันหากต้องเข้ากะดึก เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลบาง
คนทีแ่ พ้ยาคุมในระดับทีไ่ ม่สามารถกินได้เลยไม่วา่ เวลาใดก็จะใช้วธิ ที ำ� หมัน เพราะฝ่ายชาย
ไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัย ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แรงงานหญิงมีคุณลักษณะอันเกี่ยว
เนื่องกับเพศที่ส่งผลต่อการท�ำงานหรือการจัดการเวลาและร่างกายของตนเองอันเกี่ยวกับ
การท�ำงานที่ต่างไปจากแรงงานชาย แม้แรงงานในแบบของมาร์กซ์ (Karl Marx) อาจจะ
ไม่มีเพศ (Marx and Engels 1976 อ้างถึงใน Pun 2005) และสภาวะแปลกแยกของ
แรงงานอาจดูเหมือนเป็นประสบการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นกับทั้งชายและหญิง แต่งานของพาน
ชี้ว่าสภาวะแปลกแยกระหว่างชายหญิงนั้นแตกต่างกัน เพราะผู้หญิงมีลักษณะเชิงกายภาพ
ร่างกายและความรู้สึกต่อเวลาซึ่งโดยพื้นฐานแล้วขัดแย้งกับวิถีการผลิตแบบทุนนิยมและวิถี
เวลาแบบอุตสาหกรรม (Pun 2005, 177)
กระนัน้ ขณะทีก่ ารท�ำงานกลางคืนเป็นช่วงทีเ่ หนือ่ ยล้ามาก แต่บรรยากาศการท�ำงาน
ผ่อนคลายกว่า เนื่องจากผู้บริหารและหัวหน้างานระดับสูงจะไม่เข้ากะดึก ไม่มาตรวจตรา
การท�ำงาน จะมีก็แต่ช่วงเช้าที่ใกล้จะเลิกงานแล้ว ซึ่งต่างจากการท�ำกะกลางวัน คืนแรกที่ผู้
เขียนเข้างานกะดึกก็เห็นได้ชัดว่าบรรยากาศการท�ำงานต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เสียงพูดคุย
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หยอกล้อระหว่างคนงานมีมากและดังกว่ากลางวัน ที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือการเปิดเพลง
ระหว่างท�ำงาน เสียงเพลงดังมาจากหลายมุม แรงงานในแต่ละไลน์จะเปิดเพลงทีต่ นเองชอบ
จากโทรศัพท์มือถือ ไม่ใช่เพลงจากคลื่นวิทยุแต่เป็นเพลงที่เลือกโดยน�ำไฟล์เพลงต่างๆ มา
ลงไว้ในโทรศัพท์ เพลงส่วนใหญ่ที่ฟังจะคละกันไปทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงป๊อปที่นิยมกันใน
ขณะนัน้ ส�ำหรับแรงงานเหล่านีเ้ สียงเพลงเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการท�ำงาน พวกเธอให้ความสนใจ
กับมันมากและมักจะมีการขอไฟล์เพลงกันอยู่เสมอ
จากตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า บรรยากาศการท�ำงานของกะดึกเอื้อให้
แรงงานหญิงสามารถท�ำกิจกรรมที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของบริษัทได้มากกว่ากะกลางวัน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นที่รับรู้กันทั่วไป เวลาของกะดึกเป็นเวลาที่ไม่น่าไว้วางใจส�ำหรับนายจ้าง แต่วิถี
ปฏิบัติต่างๆ ที่คนงานท�ำกันในกะดึกก็ยังคงด�ำเนินต่อไป โรงงานท�ำได้อย่างมากก็เพียงแค่
การตรวจตราในบางระดับเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตัวอย่างหนึ่งที่แสดง
ถึงความไม่ไว้ใจของโรงงานที่มีต่อการท�ำงานกะดึกก็คือ เมื่อพนักงานเลิกงานในช่วงเช้าจะ
มีการตรวจกระเป๋าพนักงานทุกคนโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยตรงทางเข้าออกโรง
งานที่มีเพียงประตูเดียว (การตรวจสอบดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงเย็นที่เป็นการเลิกงาน
ของกะเช้า) โดยช่วงเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ที่ผู้เขียนท�ำงานกะดึกก็ถูกตรวจสอบกระเป๋าตรง
ประตูทางออกถึง 2 ครั้ง
ขณะเดียวกันการท�ำงานกะกลางคืนก็เป็นเวลาที่เราจะพบความไม่ลงรอยของเวลา
อุตสาหกรรมกับเวลาของร่างกายมนุษย์ได้ชัดขึ้น ความเมื่อยล้าของการท�ำงานกลางคืนมี
มากกว่ากลางวัน ความเคยชินต่อความเมือ่ ยล้าทีเ่ กิดขึน้ โดยทัว่ ไปสะท้อนถึงความพยายาม
ปรับตัวของแรงงานภายใต้เงื่อนไขที่ถูกก�ำหนดไว้เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติงานต่อไป
ได้ ไม่เพียงแต่ผลกระทบในเวลางานเท่านั้น แต่การจัดสรรกะท�ำงานในลักษณะนี้ยังท�ำให้
แรงงานต้องจัดการเวลาอื่นๆ ที่นอกเหนือการท�ำงานให้สอดคล้องตามไปด้วย การจัดสรร
เวลาในกิจวัตรประจ�ำวันที่ต้องเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ส่งผลต่อร่างกายแรงงานอย่างเลี่ยง
ไม่พ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานหญิงที่ในเชิงชีวภาพแล้วต้องเผชิญกับวัฏจักรของการมี
ประจ�ำเดือนและการจัดการกับการคุมก�ำเนิด
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อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เมื่อถึงจุดที่จังหวะของร่างกายไม่สามารถจะด�ำเนิน
ไปอย่างสอดคล้องกับจังหวะของเวลาอุตสาหกรรม การประนีประนอมก็เกิดขึ้น เช่น การ
จัดสรรให้มีเวลานอนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โรงงานประเมินว่าคนงานจะรู้สึกง่วงที่สุด
และเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงานบ่อยที่สุด (ซึ่งคงไม่ใช่เพราะความเมตตาปรานีมากเท่ากับ
ความพยายามคงประสิทธิภาพการท�ำงานเอาไว้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริง) หรือการยอมให้
พนักงานบางคนที่มีประจ�ำเดือนสามารถนั่งได้เป็นระยะๆ เมื่อมีอาการปวดขึ้นมา จากที่
ปกติก�ำหนดให้นั่งได้เฉพาะช่วงพัก เป็นต้น

การท�ำงานในวันหยุด
การท�ำงานในวันหยุด เช่น วันเสาร์ที่ปฏิทินบริษัทก�ำหนดว่าเป็นเสาร์หยุด หรือวัน
อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดอยู่แล้วนั้น จะมีลักษณะความผ่อนคลายคล้ายกับกะกลางคืน ด้วย
เหตุผลเดียวกันคือ ไม่มีผู้บริหารมาตรวจตราการท�ำงาน9 และเนื่องจากในวันหยุดจะมีคน
มาท�ำงานไม่มากนักท�ำให้ร้านอาหารที่โรงอาหารไม่เปิดให้บริการ จึงมีบางเสาร์ที่ผู้ร่วม
งานของผู้เขียนแบ่งหน้าที่ในการน�ำวัตถุดิบที่ใช้ในการต�ำส้มต�ำมาเพื่อที่จะต�ำกินกันใน
ช่วงพักกลางวัน โดยใช้ครกที่บางคนซ่อนเอาไว้ในโรงงาน ปกติบริษัทจะไม่อนุญาตให้น�ำ
กระเป๋าหรือสิ่งที่จะบรรจุของได้เข้ามาในตัวอาคารของโรงงาน ทั้งด้วยเหตุผลด้านความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและเพื่อป้องกันการลักขโมย โดยจะให้เก็บของที่ติดตัวมาไว้ที่ล็อกเกอร์
ในตัวอาคารที่แยกออกไป แต่การแอบเอากระเป๋าที่บรรจุสิ่งต่างๆ เข้ามา ก็เป็นเรื่องปกติที่
หลายคนท�ำกันเพื่อความสะดวกในการหยิบมาใช้ได้ง่ายๆ และไม่ต้องคอยไปหยิบกระเป๋าที่
ล็อกเกอร์หลังจากเลิกงานให้เสียเวลาที่ต้องรีบกลับบ้าน ชั้นวางอุปกรณ์และวัตถุดิบมัก
เป็นพื้นที่ที่ถูกใช้เพื่อซ่อนสิ่งของเหล่านี้ เนื่องจากมีกล่องวางอยู่จำ� นวนมาก สามารถเก็บ
ของไว้ให้พ้นจากสายตาของคนอื่นๆ ซึ่งแต่ละไลน์จะรู้กันว่าสิ่งของของไลน์นั้นๆ จะซ่อนอยู่
ที่กล่องใบไหน

หัวหน้างานระดับโฟร์แมนขึ้นไป จะไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานล่วงเวลา นอกจากการผลิตจะเร่งด่วน
มากจริงๆ ยิ่งในกรณีของผู้บริหารระดับสูงยิ่งไม่มีค่าตอบแทนส�ำหรับการท�ำงานล่วงเวลา เพราะถือเป็น
ความรับผิดชอบที่จะต้องจัดการงานให้เสร็จแม้จะเลยเวลาเลิกงานมาแล้วก็ตาม.
9
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การท�ำงานในวันหยุดเท่ากับว่าเวลาพักของแรงงานในสัปดาห์นนั้ ๆ จะลดลง แต่หลาย
คนก็รอคอยโอกาสที่บริษัทจะเปิดโอในวันหยุด โดยเฉพาะหลังจากที่ค่าแรงขั้นต�่ำเพิ่มเป็น
300 บาทต่อวัน ซึ่งบริษัทพยายามลดการท�ำงานล่วงเวลาลงเพื่อลดต้นทุนการผลิตและไม่
ค่อยเปิดโอ โดยเฉพาะโอวันหยุดทีม่ คี า่ ตอบแทนสูง ดังนัน้ เมือ่ บริษทั เปิดโอแล้ว แรงงานหญิง
จ�ำนวนมากจึงไม่ลังเลที่จะท�ำ จินต์ เพื่อนร่วมงานไลน์เดียวกันกับผู้เขียน ถึงกับปฏิเสธเมื่อ
สามีชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในสุดสัปดาห์ถัดไป แม้อยากจะไปก็ตาม เธอตอบไปว่า “เอาไว้
ก่อน ช่วงนี้ช่วงกอบโกย” เธอรู้ดีว่าโอกาสเช่นนี้ไม่ได้มีประจ�ำ การท�ำงานในวันหยุดจะได้
ค่าตอบแทนมากกว่าปกติ โดยได้ 2 แรง ยิ่งช่วงล่วงเวลาของวันหยุดก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 3 แรง
หากแรงงานที่ได้ค่าแรงวันละ 300 บาท มาท�ำงานในวันหยุดก็จะได้ค่าตอบแทนในชั่วโมง
ปกติ 600 บาท10 และหากท�ำงานล่วงเวลา (ซึ่งส�ำหรับมิรัยคือ 2 ชั่วโมง 50 นาที) ก็จะได้
เพิ่มอีก 318.38 บาท11 ดังนั้น หากท�ำงานวันหยุดทั้งในเวลาปกติและล่วงเวลา (ซึ่งโดย
ทั่วไปก็มักจะท�ำทั้งสองช่วง) ก็จะได้รับค่าแรงในวันดังกล่าวเท่ากับ 918.38 บาท ซึ่งถือว่า
น่าจูงใจมาก หากเป็นบริษัทอื่นที่ก�ำหนดชั่วโมงโอทียาวนานกว่านี้ ค่าตอบแทนก็ยิ่งสูงขึ้น
การท�ำงานในวันหยุดตามประเพณีก็มีลักษณะคล้ายกันกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้ง
ด้านบรรยากาศการท�ำงานและอัตราค่าตอบแทน ขวัญ แรงงานวัย 29 ปี มีสามีและลูกอีก
สองคน เลือกที่จะท�ำงานในแทบทุกวันหยุดตามประเพณีหากบริษัทเปิดโอ เธอเห็นว่าเป็น
โอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นก�ำ เมื่อรายได้ต่อวันของการท�ำงานวันหยุดสูงกว่าวันปกติ
มาก และเมื่อมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ก็ยิ่งท�ำให้แรงงานสามารถที่จะเก็บเงินได้มาก
อย่างมีนัยส�ำคัญ ขวัญเล่าว่า “วันหยุด ท�ำโอทีอย่างเดียว เราก็ต้องรีบกอบโกย อย่างช่วง
สงกรานต์ เราท�ำตลอดก็ตั้งตัวได้แล้ว วันหยุดไหนถ้าไม่มีโอที ถึงจะกลับบ้าน....จะออกโอ
ก็คิดถึงรายได้เรา” แม้เธอเลือกท�ำงานในวันหยุดแทนการไปพบหน้าลูกที่อยู่ต่างจังหวัด แต่
เธอก็อธิบายการท�ำงานของตนเองในความหมายของการท�ำหน้าทีแ่ ม่ ในแง่ทวี่ า่ สามารถหา
ซื้อข้าวของที่ลูกชอบส่งไปให้ได้ แม้ตัวไม่ได้อยู่ใกล้กัน

10

ค�ำนวณดังนี้ 300 บาท x 2 เท่า.

11

ค�ำนวณดังนี้ 300 บาท / 8 ชั่วโมง x 3 เท่า x 2.83 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง 50 นาที).
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ส�ำหรับแรงงานหญิงบางคนอาจใช้วธิ ที ปี่ ระนีประนอมกว่านัน้ เช่น ภา แรงงานหญิงวัย
23 ปี ที่มักจะท�ำโอทีในช่วงปีใหม่และสงกรานต์เช่นกัน แต่เธอจะเลือกท�ำเป็นบางวัน หากมี
วันหยุดติดกัน 5 วัน อาจท�ำสัก 2-3 วัน วันที่เหลือเธอจะเผื่อเอาไว้ส�ำหรับกลับบ้าน ส�ำหรับ
ภาการท�ำงานวันหยุดเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนในอัตราสูงและยังแบ่งเวลาไว้สำ� หรับกลับบ้าน
ด้วยนั้นเป็นไปได้ เพราะเธอยังไม่มีสามีหรือลูก แรงกดดันทีต่ ้องหารายได้นนั้ มีนอ้ ยกว่าเมือ่
เทียบกับขวัญ อีกทัง้ บ้านเกิดของเธออยูใ่ นเขตภาคกลางตอนบนท�ำให้ใช้เวลาเดินทางไม่มาก
ไม่จำ� เป็นต้องหยุดติดต่อกันหลายวันก็สามารถกลับบ้านได้ นิล ซึง่ บ้านเกิดอยูม่ หาสารคาม
ส่วนบ้านสามีอยู่พิจิตร ทั้งคู่มีลูกด้วยกันแล้ว พอถึงวันหยุดยาวซึ่งปกติจะมี 2 ครั้ง คือปีใหม่
และสงกรานต์ ก็จะพิจารณาว่าในปีนั้นๆ ช่วงไหนหยุดนานกว่ากัน “หยุดนานไปบ้านที่ไกล
หยุดสั้นไปบ้านที่ใกล้” บางคนที่เงื่อนไขยุ่งยากกว่าเช่นพริกที่มีลูกกับสามีสองคนที่เลิกไป
แล้วทั้งคู่ ลูกสองคนกับสามีคนแรกอยู่ที่ร้อยเอ็ดบ้านเกิดของเธอ ส่วนลูกอีกสองคนที่มีกับ
สามีคนที่สอง คนหนึ่งอยู่กับสามีซึ่งเขามักกีดกันไม่ให้พริกได้พบหน้า และอีกคนหนึ่งอยู่
กับญาติสามีที่เชียงใหม่ แม้ญาติคนดังกล่าวไม่กีดกัน แต่ด้วยระยะทางที่ไกลก็ทำ� ให้พริก
ยากที่จะพบหน้าลูกได้บ่อยๆ ท�ำให้ช่วงหยุดปีใหม่เธอต้องแบ่งเวลาไปหาลูกทั้งสองจังหวัด
ดังนั้น การตัดสินใจของแต่ละคนว่าจะท�ำงานหรือไม่ทำ� งานในวันหยุด หรือในความหมายที่
กว้างกว่านั้นก็คือ การเลือกใช้เวลาของแรงงานหญิงไปในกิจกรรมต่างๆ นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขที่พวกเธอเผชิญด้วย
ในส่วนที่กล่าวถึงเวลาในวันหยุดนี้ นอกจากจะท�ำให้เห็นบรรยากาศความผ่อนคลาย
ในการท�ำงานอีกลักษณะหนึ่งที่ต่างไปจากการท�ำงานในกะกลางวันของวันท�ำงานปกติแล้ว
ประเด็นส�ำคัญคือ รายละเอียดของการใช้เวลาในช่วงในวันหยุดยังขับเน้นให้ความมีมลู ค่าของ
เวลาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาถึงการตัดสินใจจัดสรรเวลาของแรงงาน
หญิง พวกเธอพยายามสร้างสมดุลเวลาของตนเอง ซึ่งต่างกันไปตามเงื่อนไขของชีวิตแต่ละ
คน มีการประเมินและจัดสรรเวลาในการกลับบ้านเกิด เช่น หากแต่งงานแล้วก็ตอ้ งพิจารณา
ระยะทางระหว่างบ้านเกิดของตนและสามี (ในแง่หนึ่งก็คือระยะเวลาเดินทาง) กับระยะเวลา
ที่โรงงานหยุด ว่าควรไปสถานที่ใดในช่วงวันหยุดใด หรือการชั่งใจระหว่างการใช้เวลาในวัน
หยุดเพื่อการท�ำงานซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราพิเศษ กับการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว
หรือคนรัก เป็นต้น
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ในส่วนแรกที่ว่าด้วยเรื่อง “วินัยเวลาแบบอุตสาหกรรม: การบังคับควบคุมและการ
จูงใจตามเวลานาฬิกา” ผู้เขียนได้แสดงแบบแผนชีวิตประจ�ำวันของแรงงานหญิงตามตาราง
เวลาการท�ำงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศและลักษณะการท�ำงาน การควบคุมวินัยการ
ท�ำงาน สภาพร่างกายแรงงาน ตลอดจนผลตอบแทนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วง การ
ก�ำหนดตารางเวลาท�ำงานไม่เพียงส่งผลต่อลักษณะการท�ำงานในเวลางานเท่านั้น แต่เวลา
ของโรงงานยังขยายอิทธิพลไปถึงการจัดการเวลาประจ�ำวันของแรงงานหญิงนอกขอบเขต
เวลางานด้วย นับได้ว่าโครงสร้างเวลาอุตสาหกรรมกลายมาเป็นระบบเวลาหลักที่บดบัง
ความส�ำคัญของโครงสร้างทางเวลาอื่นในสังคมให้ตกเป็นรอง และคอยปรับตามแกนเวลา
อุตสาหกรรมอยู่เสมอ ทั้งนี้การสร้างกรอบเวลาเข้าออกงานอย่างชัดเจนอาจไม่เพียงพอที่จะ
ก�ำหนดให้แรงงานปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ�ำนาจในการจัดระบบระเบียบวินัย
ทางด้านเวลาจึงไม่ได้กระท�ำผ่านกลไกเชิงบังคับควบคุมเท่านั้น แต่ยังผ่านการสร้างแรง
จูงใจทางผลตอบแทนด้วย เพื่อดึงดูดให้คนงานเข้างานตรงเวลาสม�่ำเสมอ
ทั้งข้อก�ำหนดทางเวลาจากฝ่ายนายจ้างและการไตร่ตรองจัดสรรเวลาโดยฝ่ายลูกจ้าง
ต่างสะท้อนถึงการคิดค�ำนึงถึงเวลาในระบบทุนนิยมทีม่ องเวลาในฐานะทีม่ มี ลู ค่าแลกเปลีย่ น
หลุดลอยออกจากบริบทของสินค้าและบริการทีแ่ รงงานผลิตขึน้ มีคณ
ุ ลักษณะเชิงปริมาณ เป็น
หน่วยที่สามารถแบ่งแยก วัด และคิดค�ำนวณได้ ซึ่งการใช้เวลาในระบบอุตสาหกรรมนานขึ้น
ก็เท่ากับว่าแรงงานหญิงได้ใช้เวลาในครัวเรือนและเวลาพักผ่อนของตนเองน้อยลงนั่นเอง
ความพยายามจะดึงเอาประโยชน์จากเวลาในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากทั้งฝ่ายนายจ้างและ
ลูกจ้าง ซึ่งหากทุกที่ที่การท�ำงานของอ�ำนาจด�ำรงอยู่ ย่อมมีการต่อต้านขัดขืนเกิดขึ้นเสมอ
ดังที่มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) กล่าวไว้แล้ว (Foucault 1978, 95) จึงไม่แปลก
ที่จะเห็นร่องรอยของการเลี่ยงหลีก ความไม่ยอมจ�ำนน การหากลวิธีเพื่อผ่อนคลาย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจังหวะเวลาของการผลิตไม่สามารถสวมทับลงไปในร่างกายของแรงงาน
(โดยเฉพาะแรงงานหญิง) ได้อย่างสอดคล้องลงตัวเสมอไป ดังปรากฏในหลายตัวอย่างที่
ผู้เขียนกล่าวถึงก่อนหน้านี้ นอกจากแรงงานหญิงจะเรียนรู้วิธีการหลบเลี่ยงภาวะการท�ำงาน
ที่เผชิญแล้ว ยังได้เรียนรู้ความหมายของเวลาในลักษณะเชิงปริมาณ และพยายามจะสร้าง
ประโยชน์ให้ตนเองภายใต้ข้อจ�ำกัดที่เผชิญอยู่ ผ่านวิธีคิดต่อเวลาในรูปแบบดังกล่าวอีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม การให้ความหมายต่อเวลาของแรงงานหญิงยังมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อัน
เนื่องมาจากเวลาที่แปรค่าเป็นเงินได้ในความคิดของพวกเธอนั้น มีความหมายมากกว่าเงิน
ในฐานะวัตถุแลกเปลี่ยนเพื่อการจับจ่ายใช้สอยอย่างง่ายๆ อีกทั้งเวลาการท�ำงานยังมีความ
หมายต่อพวกเธอในด้านอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับกรอบคิดทั้งทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของสังคม
ไทยที่คาดหวังต่อผู้หญิง รวมถึงความคิดต่อตัวตนรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยด้วย
ดังจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป
ความหมายของเวลาการท�ำงาน
คนทั่วไปอาจมองว่างานที่แรงงานหญิงท�ำซึ่งอาศัยเพียงทักษะขั้นพื้นฐานและไม่ได้
เรียกร้องความช�ำนาญมากนัก ไม่ได้มีคุณค่าในตัวของมันเอง การเข้าสู่เวลาการท�ำงาน
มักจะถูกอธิบายด้วยเหตุผลอื่น เช่นเป็นช่วงเวลาที่จะหารายได้เพื่อที่จะน�ำไปใช้ในกิจกรรม
อย่างอืน่ ในชีวติ เช่น ขวัญ แรงงานหญิงซึง่ เป็นผูห้ ารายได้หลักของครอบครัว ถือเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการสะท้อนการให้ความหมายกับการท�ำงานที่ผูกโยงกับสิ่งอื่น เธอเลือกจะท�ำงานใน
วันหยุดตามประเพณีที่หยุดติดต่อกันหลายวันแทนที่จะใช้เวลานั้นเพื่อกลับต่างจังหวัดไป
พบหน้าลูก ทั้งนี้เพราะเธอเห็นว่าจะได้ค่าตอบแทนในอัตราสูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับการ
ท�ำงานวันธรรมดา ขวัญอธิบายการตัดสินใจดังกล่าวว่า เพื่อจะได้เงินเอาไปซื้อของขวัญ
ชิ้นโปรดให้ลูก เธอเห็นว่ายิ่งไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ยิ่งต้องซื้อของให้เขา ในแง่นี้ เงินที่ได้
จากการท�ำงานหรือเวลาที่ใช้ในการท�ำงานแทนการกลับบ้าน จึงถือเป็นสิ่งทดแทนการท�ำ
หน้าที่แม่ในอุดมคติที่จะต้องคอยอยู่ดูแลลูกใกล้ๆ เมื่อเธอไม่สามารถท�ำเช่นนั้นได้ การให้
ความหมายกับเวลาเข้างานของเธอจึงถูกอธิบายว่าเป็นการท�ำหน้าที่แม่ในอีกลักษณะหนึ่ง
ดังที่เธอกล่าวกับสามีเมื่อซื้อของที่ลูกชอบให้กับลูกได้ว่า “เห็นไหม ถ้าเราอยู่บ้าน เราไม่มี
ปัญญาซื้อให้ลูกนะ ถ้าเรามาท�ำงานเรายังซื้อได้” งานโรงงานในฐานะแหล่งรายได้สำ� คัญ
ของเธอจึงช่วยเสริมการท�ำหน้าที่ดังกล่าวนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ความหมายที่แรงงานหญิงให้กับการท�ำงานไม่ได้อยู่นอกกรอบการ
ท�ำงานอย่างกรณีข้างต้นเสมอไป ยังมีตัวอย่างอื่นที่แสดงให้เห็นว่า การท�ำงานอาจมีคุณค่า
ในกรอบของตัวมันเองได้ กล่าวคือ แรงงานหญิงสามารถให้คุณค่ากับการท�ำงานโดยตรง
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ไม่ใช่มองการท�ำงานว่าเป็นเพียงกิจกรรมทางผ่านที่ท�ำเพื่อหาเงินไปใช้ในสิ่งอื่นเท่านั้น
พริกเคยน�ำสมุดที่จดบันทึกเกี่ยวกับการท�ำงานของเธอให้ผู้เขียนดู เธอจดตั้งแต่กฎเกณฑ์
การท�ำงานขั้นพื้นฐาน เงื่อนไขค่าตอบแทนในการท�ำงาน ชื่อเรียกวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอน
การท�ำงาน รวมไปถึงการบันทึกความรู้สึกและความตั้งใจที่จะท�ำงาน ตัวอย่างของข้อความ
ที่เธอจดเอาไว้ เช่น
สมุดบันทึกในการท�ำงาน สิง่ ดีๆ ทีเ่ ราได้เขียนลงในวันทีเ่ ราได้ท�ำงาน เราจะพยายาม
ท�ำ OT ให้มากที่สุด กับสิ่งที่หัวหน้าได้มอบหมายให้เราท�ำ เราจะท�ำสิ่งๆ นี้ให้ดี
ที่สุด....สิ่งที่เราไม่เคยท�ำ เราท�ำได้ ท�ำในสิ่งนี้ให้ดีที่สุดในการท�ำงาน

แม้เวลางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลางานของแรงงานหญิงทีอ่ ยูใ่ นล�ำดับชัน้ ต�ำ่ สุดของ
องค์กรอาจจะถูกมองว่าด้อยค่าหรือไม่มีความส�ำคัญ แต่เมื่อผู้เขียนพบข้อความในสมุดจด
ของพริก จึงคิดว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการให้คุณค่ากับการท�ำงาน ในแง่นี้งานไม่
จ�ำเป็นว่าจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเสมอไป ไม่จ�ำเป็นว่าจะแปลกแยกกับแรงงานเสมอไป เวลา
ในการท�ำงานถูกให้ความหมายในหลายลักษณะ ไม่ว่าพริกจะท�ำได้อย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่
ก็ตาม แต่การบันทึกสิ่งเหล่านี้ลงไปในสมุดก็แสดงถึงความตั้งใจของเธอ
เริ่มแรกที่ผู้เขียนเข้าไปในไลน์การผลิตและได้ยินเพื่อนร่วมงานเรียกชื่อพาร์ต12 ชนิด
ต่างๆ ผู้เขียนก็สับสนอยู่พอสมควร แต่ใช้เวลาไม่มากนักที่จะท�ำความรู้จักกับพาร์ตแต่ละ
ชนิด เพราะอย่างน้อยยังมีศัพท์บางค�ำที่พอจะท�ำให้แปลออกว่าพาร์ตดังกล่าวน่าจะมี
ลักษณะเช่นไร แต่ส�ำหรับพริกที่บอกกับผู้เขียนว่าตนเอง “ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย” นั้น ท�ำให้
ต้องใช้วิธีจดบันทึกและท่องจ�ำบ่อยๆ เธอตระหนักเสมอว่างานที่ท�ำไม่ได้ง่าย แต่ก็พยายาม
ที่จะจดจ�ำรายละเอียดต่างๆ ผ่านการจดบันทึกและฝึกฝน เธอไม่ได้ทราบความหมายของ
ชื่อเรียกวัสดุที่เป็นภาษาอังกฤษเหล่านั้น แต่เมื่อท่องนานๆ เข้า เธอก็จะจ�ำได้ว่าหากเรียก
ชื่อนี้ขึ้นมาแล้วจะหมายถึงพาร์ตชิ้นใด ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของเธอ การจดบันทึก
สิ่งต่างๆ เป็นวิธีส�ำหรับหลายคน ขวัญก็ใช้วิธีนี้ในการจดค�ำศัพท์ตรงหัวตารางในเอกสารที่
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ชื่อเรียกโดยทั่วไปของชิ้นส่วนขั้นต้นที่จะถูกน�ำไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ ต่อไป.

การทำ�งานและการให้คุณค่าต่อการทำ�งานของแรงงานหญิงนวนครภายใต้การกำ�กับวินัยทางเวลา 39

เธอต้องกรอกข้อมูลการเบิกชิ้นงานและวัตถุดิบ รัตน์ แรงงานหญิงวัย 36 ปี ซึ่งจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ก็เคยกล่าวกับผู้เขียน“ใช้วิธีจด จดทุกอย่าง จดมันทุกกระเบียดนิ้ว” เธอ
ยังพยายามขวนขวายหาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านและแบ่งให้เพื่อนๆ อ่านด้วย
ความภูมิใจอีกประการหนึ่งที่ผู้เขียนพบจากเพื่อนร่วมงานในฝ่ายผลิตของมิรัยก็คือ
ความภูมิใจที่ตนเองประกอบชิ้นงานได้รวดเร็ว เนตรและจินต์เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าตนเอง
ท�ำงานในขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็วมาก มีบางครั้งที่ทางโรงงานก�ำหนดจ�ำนวน
ชิ้นงานที่ต้องการมากกว่าปกติ แต่พวกเธอก็ยังสามารถท�ำได้ตามที่กำ� หนดไว้ ทั้งสองภูมิใจ
ในความช�ำนาญของตน แม้จะเป็นการประกอบงานอย่างง่ายก็ตาม ราวกับว่าได้รับเอา
มาตรฐานและคุณค่าการท�ำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในแบบที่โรงงานยอมรับ
นั้น มาสนับสนุนการให้ความหมายแก่ตนเองด้วย
แม้แรงงานหญิงจ�ำนวนมากมักบ่นถึงกรณีที่โรงงานก�ำหนดเป้าหมายชิ้นงานใน
ปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่ปลายปี พ.ศ. 2554 ทีม่ กี ารจ้างคนออก
และพยายามที่จะไม่รับคนเพิ่มหากไม่จ�ำเป็น ซึ่งหมายความว่าคนที่ยังท�ำงานอยู่นั้นถูก
เรียกร้องให้ท�ำในปริมาณมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลของผู้เขียนมักกล่าวขึ้นมาพร้อมๆ
กับการแสดงความไม่พอใจที่โรงงานก�ำหนดเป้าหมายชิ้นงานในลักษณะนี้ ก็คือ การเล่าว่า
ตนเองสามารถจะประกอบชิน้ งานได้รวดเร็วถึงตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั ต้องการ ดังนัน้ ภายใต้
เงื่อนไขที่เคร่งครัดเหล่านี้ หากสามารถปฏิบัติงานได้ส�ำเร็จก็มีผลให้แรงงานหญิงรู้สึกภูมิใจ
ในความสามารถของตนเองเช่นกัน กรณีของเนตร จินต์ และพริกที่กล่าวไปข้างต้นต่างก็
สะท้อนถึงการยอมรับในคุณค่าของความมานะบากบั่นที่จะฟันฝ่าความยากล�ำบากนั้นไป
และอาจถือได้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองในแง่หนึ่ง
นอกจากนี้ยังพบกรณีที่แรงงานหญิงโยงตัวเองเข้ากับตัวตนของการเป็น “ผู้หญิง
ท�ำงาน” เช่น อิน อดีตแรงงานหญิง วัยสี่สิบปลาย ปัจจุบันเปิดร้านขายอาหารตามสั่งในซอย
ที่ผู้เขียนพักอาศัยอยู่ที่ไทยธานี ก่อนหน้านี้เธอท�ำงานอยู่ในโรงงานผลิตล้อรถยนต์อยู่ 9 ปี
และได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งเป็นหัวหน้างานในระดับล่างแล้ว เธอภูมิใจกับการท�ำงานใน
ช่วงนั้นมาก เล่าว่าตนเองเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เธอประเมินจากการเป็นหัวหน้างาน
คนเดียวที่ไม่ถูกลูกน้องเขียนชื่อด่าตามประตูห้องน�้ำ และเมื่อลูกน้องคนใดกลับบ้านเกิด
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ก็มักจะมีของมาฝากเธอเสมอ ขณะที่หัวหน้าคนอื่นๆ ไม่ค่อยได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ ส่วน
ในความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาเอง เธอก็ดูจะเป็นที่ไว้วางใจ หัวหน้างานของอินเป็นชาว
ญี่ปุ่น เธอเล่าว่าคุ้นเคยกับเขาดีและเล่าให้ผู้เขียนฟังอย่างพอใจว่าเขาเคยชมว่าเธอท�ำงาน
เก่ง “แก (หัวหน้างานชาวญี่ปุ่น) บอกว่าผู้หญิงสวยๆ เหมาะที่จะอยู่บนเตียง แต่คุณเป็น
ผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงท�ำงาน”
แม้ประโยคดังกล่าวจะมีนัยของการมีอคติทางเพศต่อผู้หญิง แต่อินก็เล่าถึงมันซ�้ำๆ
ด้วยความรู้สึกภูมิใจที่ตนเองถูกจัดวางไว้เหนือกว่าผู้หญิงเหล่านั้น เธอยังกล่าวเสียดสี
ผูห้ ญิงทีเ่ ธอเห็นว่าหน้าตาดีแต่ “ท�ำงานไม่เป็น” ให้หวั หน้าชาวญีป่ นุ่ ฟัง โดยสอนเขาว่า “พวก
นั้นภาษาไทยเรียกว่าสวยใสไร้สมอง” จากบทสนทนาที่อินเล่าให้ผู้เขียนฟังเห็นได้ชัดว่าเธอ
ภูมใิ จในความเป็น “ผูห้ ญิงเก่ง ผูห้ ญิงท�ำงาน”ของตนเองมาก ซึง่ ความรูส้ กึ เช่นนีน้ อกจากจะ
เกิดขึน้ ผ่านการได้รบั การยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว ยังผ่านการกีดกันหรือลดคุณค่าของ
ผูห้ ญิงบางแบบทีเ่ ธอเห็นว่าไม่มคี วามสามารถ และมีเพียงหน้าตาทีส่ วยงามในความคิดของ
เธอ กรณีนแี้ สดงให้เห็นว่า ความเป็นผูห้ ญิงทีน่ า่ ภูมใิ จส�ำหรับอินถูกโยงเข้ากับความสามารถ
ในการท�ำงาน และไม่จ�ำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับความสวยงาม หรือรูปลักษณ์ภายนอกก็ได้
ผู้เขียนยังพบความใส่ใจกับงานในแบบอื่นๆ อีก เช่น การประณีตกับชิ้นงานอย่างมาก
แม้การประกอบชิ้นงานในอุตสาหกรรมประเภทนี้ งานส่ว นใหญ่ไม่ได้อาศัยความละเอียด
เท่ากับอุตสาหกรรมจ�ำพวกอัญมณี การตัดเย็บเสื้อผ้า หรือการประกอบชิ้นส่วนเล็กๆ อย่าง
อื่น ทั้งยังต้องอาศัยความรวดเร็วในการท�ำงาน ซึ่งท�ำให้แต่ละคนต้องเร่งมือในการประกอบ
ชิ้นงาน แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีความประณีตในการท�ำงานพอสมควร ผู้เขียนเห็นว่า
แทบทุกครัง้ ทีเ่ พือ่ นร่วมงานแต่ละคนท�ำชิน้ ส่วนของตนเองเสร็จจะคอยตรวจสอบว่าเรียบร้อย
ดีหรือไม่ มีรอยขูดขีดหรือไม่ เข้ารูปเข้าทรงเรียบร้อยหรือไม่ ฯลฯ นอกจากคนที่ประกอบชิ้น
งานนั้นจะตรวจสอบเองแล้ว คนถัดไปที่จะหยิบชิ้นงานนั้นไปใช้ต่อก็จะตรวจสอบซ�้ำอีกครั้ง
หากมีปัญหาจุดใดก็จะน�ำกลับมาให้จุดก่อนหน้าแก้ไขใหม่ หรือไม่ก็แก้ไขเสียเอง พวกเธอ
บอกว่าหากไม่เรียบร้อยจะถูกทางฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ตีกลับมา จึงต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจ จึงราวกับว่าแต่ละคนท�ำหน้าที่เป็น QC ในงานตัวเองไปก่อนในเบื้องต้น หรือคน
ที่ท�ำหน้าที่ QC เอง เช่น มีน แรงงานหญิงฝ่าย QC จากอีกโรงงานหนึ่ง เมื่อถามถึงความ
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รู้สึกที่มีต่องาน เธอก็บอกว่า “ชอบที่ว่ามันเป็นงานที่เราเคยท�ำมา ได้เช็คงานออกมาให้ดี
ที่สุดเพื่อส่งขายลูกค้า พี่ชอบความละเอียด”
สรุปได้ยากว่าแรงงานหญิงที่ผู้เขียนพบนั้นมีความรู้สึกแปลกแยกกับชิ้นงานที่ตนเอง
ผลิตหรือไม่ จากทีผ่ เู้ ขียนสังเกตและได้พดู คุยกับพวกเธอ กลับพบว่าหลายคนรูส้ กึ มีสว่ นร่วม
กับสินค้าที่ตนเองผลิต เช่น เนตร ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ�ำ เล่าให้ฟังว่าในระยะแรกที่
เข้ามาท�ำงานก็อยากรู้ว่าสินค้าที่ตนเองมีส่วนในการประกอบนั้นเป็นเช่นไร จึงเข้าไปดูใน
เว็บไซต์ของบริษัท “พอเห็น[ในเว็บไซต์] อุ๊ยชิ้นนี้ก็คุ้นๆ ชิ้นนั้นก็คุ้นๆ อันนี้เราท�ำนี่นา มัน
ดูน่าซื้อน่าใช้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย” เธอเล่าให้ผู้เขียนฟังด้วยน�้ำเสียงตื่นเต้น และยังบอก
ให้ผู้เขียนไปค้นดูภาพสินค้าที่เราประกอบกันในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ลักษณะที่ให้ความ
ส�ำคัญกับสินค้าที่ตนเองผลิตยังปรากฏในแรงงานหญิงโรงงานอื่นที่ผู้เขียนเคยพูดคุยด้วย
เช่น ปัตย์ ซึ่งท�ำหน้าที่ตกแต่งกรอบนาฬิกา เล่าถึงความรู้สึกว่าอยากจะเห็นนาฬิกาแบรนด์
ดังที่ตนเองมีส่วนในการผลิต “บางทีไปเดินห้าง เราก็อยากเห็นว่าของที่เราท�ำมันเป็นยัง
ไง เขาเอาไปขายได้เท่าไหร่ ก็ไม่ได้เห็น เขาบอกว่าไม่ขายในเมืองไทย” ในกรณีนี้แม้เธอ
จะไม่ได้เห็นสินค้าที่ตนเองผลิตวางขายในไทย เหมือนกับสินค้าอยู่ไกลไปจากชีวิตประจ�ำ
วันของเธอ แต่อย่างน้อย เธอมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนเองผลิตอยู่และต้องการที่จะ
เห็นมัน อีกตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีของน้อม แรงงานหญิงที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ขณะที่
ผู้เขียนสัมภาษณ์เธออยู่ด้านหน้าตัวบ้านของเธอ ซึ่งมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ เธอพยายาม
อธิบายว่าชิ้นส่วนใดของรถที่เธอท�ำหน้าที่ผลิต เธอชี้ไปที่ชิ้นส่วนหลายชิ้นของมอเตอร์ไซค์
คันดังกล่าว ทุกครั้งที่ปลายนิ้วเธอชี้ไปที่ชิ้นส่วนนั้นๆ เธอจะพูดว่า “ชิ้นนี้ก็ ‘ของ’ พี่” ซ�้ำไป
ซ�้ำมา เพื่อแสดงว่าเธอมีส่วนในการผลิตชิ้นส่วนลักษณะดังกล่าว
จากงานชาติ พั น ธุ ์ ว รรณาเรื่ อ ง Crafting Selves: Power, Gender, and
Discourses of Identity in a Japanese Workplace ที่ศึกษาในโรงงานท�ำขนมขนาด
เล็กในญี่ปุ่นของ ดอรีนน์ เค. คอนโด (Dorinne K. Kondo) มีการตั้งค�ำถามต่อแนวคิด
สภาวะแปลกแยกของมาร์กซ์ได้อย่างน่าสนใจ เธอเห็นว่า ความพยายามทีจ่ ะสร้างตัวตนของ
คนงานผ่านแนวคิดเรื่องการเป็นช่างฝีมือ (artisan) ซึ่งเป็นความคิดที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรม
แบบญี่ปุ่นนั้นช่วยขยายวิธีคิดใหม่ๆ ในการท�ำความเข้าใจตัวตนที่ถูกสร้างวินัยในการ
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ท�ำงาน และท้าทายวิธีคิดที่ครอบง�ำค�ำอธิบายการท�ำงานในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ว่า
มีลักษณะแปลกแยกไปจากธรรมชาติและโลกทางวัตถุ (Kondo 1990, 230) ข้อมูลภาค
สนามของคอนโดได้แสดงให้เห็นความละเมียดละไมของคนงานในการผลิตสินค้า การจัด
วางตกแต่งร้าน การฝึกฝนตนเอง การธ�ำรงรักษาความสัมพันธ์แบบครอบครัวภายในสถาน
ที่ท�ำงาน (แม้จะด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน และการให้ความหมายที่แตกต่างกันไประหว่าง
บริษัทและคนงาน และระหว่างคนงานที่อยู่ต่างสถานะกัน) ฯลฯ
ความใส่ใจกับสิ่งที่ตนเองผลิตและหน้าที่ที่รับผิดชอบดังกล่าว ท�ำให้เห็นความ
พยายามสร้างตนเองที่ไม่ได้แยกขาดจากการท�ำงานหรือชิ้นงานที่ตนผลิต เช่นเดียวกับ
ข้อมูลภาคสนามที่ผู้เขียนพบ ที่แม้โดยทั่วไปการหารายได้จะเป็นเหตุผลส�ำคัญของการ
ท�ำงาน แต่กระนัน้ การท�ำงานไม่ได้เป็นเพียงสิง่ ทีต่ อบสนองต่อการหารายได้เพียงอย่างเดียว
ผู้เขียนพบแง่มุมของการให้คุณค่าต่อการท�ำงานของตนเองของแรงงานหญิงอยู่เช่นกัน แม้
จะไม่ถึงขั้นเชื่อมโยงตนเองกับความคิดแบบช่างฝีมือ แต่ก็มีความใส่ใจกับชิ้นงานและการ
ท�ำงานไม่น้อย เวลางานจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางผ่าน เพื่อที่จะได้รายได้ส�ำหรับน�ำไปใช้
จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ ของชีวิตแล้วค่อยไปสร้างความหมายให้ตนเองนอกบริบทการท�ำงาน
แต่มันสามารถมีคุณค่า “โดยตัวของมันเอง” ได้ และแรงงานหญิงก็สามารถให้ความหมาย
แก่ตนเองผ่านการท�ำงานได้เช่นกัน
อาจเรียกลักษณะที่แรงงานหญิงให้ความหมายกับการท�ำงานในรูปแบบต่างๆ เหล่า
นี้ รวมทั้งความพยายามในการหลบเลี่ยง คัดกรอง เลือกสรรว่าจะใช้เวลาท�ำงานแค่ไหน
อย่างไร ว่าเป็นการแสดงออกของการเป็น “แรงงานผู้ท�ำการผลิตที่กระตือรือร้น” กล่าวคือ
พวกเธอหาใช่เพียงแรงงานที่ว่านอนสอนง่ายตามภาพประทับที่ใช้เพื่อโฆษณาจูงใจนักลงทุน
แต่พวกเธอยังมีการไตร่ตรองกับการท�ำงานอยู่ทุกขณะ แรงงานหญิงมีความพยายามที่จะ
จัดการและให้คุณค่ากับเวลาการท�ำงานหลายรูปแบบ ตั้งแต่การหาทางหลบเลี่ยง หรือหา
วิธีการผ่อนคลายเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตการท�ำงานประจ�ำวัน รวมไปถึงการรับเอาคุณค่าของ
วินัยการท�ำงานแบบใหม่มาอธิบายตนเองอย่างภาคภูมิใจ ตลอดจนการให้ความหมายกับ
การท�ำงานในฐานะการท�ำหน้าที่อื่นๆ ที่สังคมคาดหวังกับผู้หญิง เช่น การท�ำหน้าที่แม่ และ
การเชื่อมโยงตนเองกับความเป็นผู้หญิงที่ท�ำงานเก่ง เป็นต้น
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สรุป
เวลาตามเข็มนาฬิกาที่มีคุณลักษณะเชิงปริมาณ วัดได้ แบ่งแยกได้ แปรค่าเป็น
เงินได้นั้น ได้แทรกซึมเข้าไปในระบบคิดของผู้คนในสังคมสมัยใหม่แล้ว ระบบเวลาแบบ
อุตสาหกรรมซึ่งมีลักษณะเช่นนี้ก็ได้กลายมาเป็นระบบเวลาหลักในชีวิตของแรงงานหญิง
เช่นกัน เพราะนอกจากระบบเวลาดังกล่าวก�ำกับควบคุมการท�ำงานของแรงงานหญิงอย่าง
เคร่งครัดในเวลาการท�ำงานแล้ว ยังแผ่อิทธิพลไปนอกเวลาท�ำงานให้แรงงานหญิงต้องปรับ
กิจวัตรต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาการท�ำงานของโรงงานด้วย
แม้มิรัยจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และในภาพรวมก็ด�ำเนินธุรกิจและจัดการระบบ
แรงงานตามกรอบข้อบังคับของกฎหมาย แต่กระบวนการท�ำงานหลายอย่างในทางปฏิบัติ
นัน้ กฎหมายก็ไม่สามารถครอบคลุมได้ถงึ และแม้สภาพการท�ำงานดูเหมือนจะมีมาตรฐาน
ก็ยังพบว่าสภาพการท�ำงานของแรงงานใช่ว่าจะน่าพึงพอใจเสมอไป หากพิจารณาจาก
กระบวนการท�ำงานของอ�ำนาจทีก่ ระท�ำผ่านเครือ่ งมือทางเวลาแล้วจะเห็นได้วา่ แรงงานต้อง
เผชิญกับการบังคับควบคุมทางเวลาที่เคร่งครัดมาก โดยการท�ำงานของอ�ำนาจเป็นไปอย่าง
แยบยลละมุนละม่อมยิง่ ขึน้ โรงงานไม่เพียงสร้างตารางเวลาให้แรงงานเข้างานออกงานและ
ก�ำหนดบทลงโทษเท่านั้น แต่ยังใช้วิธีโน้มน้าวให้แรงงานต้องการใช้เวลาในการท�ำงานมาก
ขึ้น ผ่านการให้สิ่งจูงใจต่างๆ ทั้งเบี้ยขยัน ผลตอบแทนอัตราพิเศษส�ำหรับการท�ำงานในเวลา
พิเศษ รวมทั้งค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม แรงงานหลายคนได้เงินในจ�ำนวนมากกว่า
ที่เคยได้รับเมื่อครั้งท�ำงานในภาคการเกษตร ทั้งยังมีรายได้เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอกว่า หลาย
คนมีรายรับมากกว่าเดือนละสองหมื่นบาท แต่นั่นก็แลกมาด้วยการใช้เวลาและร่างกายไป
กับการท�ำงานมากขึ้น
แรงงานหญิงที่ผู้เขียนศึกษาไม่ได้ต่อต้านแนวคิดเวลาแบบอุตสาหกรรม แต่ยอมรับ
เอาคุณค่าของระบบเวลาดังกล่าวเข้ามาในตัวเองแล้ว พวกเธอเล่นตามเกมเวลาเช่นนี้ด้วย
หวังว่าจะสามารถได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ในโครงสร้างเวลาแบบอุตสาหกรรม แรงงาน
หญิงยากทีจ่ ะต่อรองจนถึงขัน้ ปรับโครงสร้างเวลาในระดับใหญ่ จากข้อมูลภาคสนาม ผูเ้ ขียน
พบเพียงการหลีกเลี่ยง หลบหลีกเล็กๆ น้อยๆ หรือไม่ก็หาทางเพื่อจะใช้ประโยชน์จากเวลา
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ดังกล่าว ซึ่งเป็นเพียงการหาทางออกในระดับปัจเจกมากกว่าจะเป็นการรวมตัวต่อรองแบบ
เผชิญหน้า แม้ในอดีตที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของขบวนแรงงานจะมีลักษณะการต่อรองใน
เชิงรวมหมู่ในประเด็นเกี่ยวกับเวลาอยู่บ้าง และถูกบัญญัติไว้ตามกฎหมายแล้ว เช่น การ
เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิการลาคลอด 90 วัน การเรียกร้องให้การก�ำหนดเพดานชั่วโมง
การท�ำงาน การเรียกร้องให้จ่ายค่าล่วงเวลาส�ำหรับการท�ำงานนอกชั่วโมงท�ำงานปกติ แต่
กระนั้น ลักษณะการต่อรองเหล่านี้ยังเรียกได้ว่าเป็นการต่อต้าน “ภายในเวลา” แต่ไม่ได้
ต่อต้านแนวคิดเกี่ยวกับเวลา กล่าวคือ แนวคิดเกี่ยวกับเวลาในลักษณะที่มีมูลค่านั้นยังคง
อยูแ่ ละได้รบั การยอมรับโดยตัวคนงานไปแล้ว และการต่อต้านนัน้ ไม่ได้ตอ่ ต้านแนวคิดเวลา
ในลักษณะนี้ แต่เป็นเพียงการจัดการกับผลประโยชน์ที่เกิดจากแนวคิดทางเวลาเช่นนี้ให้
ลงตัวขึ้นมากกว่า ดังที่ อี. พี ธอมป์สัน (E.P. Thompson) เห็นว่าการเรียกร้องให้ลดเวลา
การท�ำงานนั้นคือการต่อต้านการควบคุมเวลาในลักษณะหนึ่ง ในช่วงระหว่างกระบวนการ
ต่อต้านดังกล่าวก็เป็นกระบวนการที่คนงานเรียนรู้และรับเอาแนวคิดต่อเวลาแบบนายจ้าง
มาใช้ในการโต้กลับเช่นกัน ซึ่งธอมป์สันเห็นว่า คนงานไม่ได้ต่อต้าน “เวลา” แต่พวกเขา
ต่อต้าน “เกี่ยวกับ” เวลา กล่าวคือ พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธระบบเวลาแบบใหม่ แต่เรียนรู้
ความส�ำคัญของเวลาว่า เวลาเป็นเงินเป็นทองในแบบนายจ้างย�ำ้ เตือน แล้วก็โต้กลับภายใต้
กรอบคิดดังกล่าวนั่นเอง (Thompson 1967, 85-86)
เมื่อกลับมาพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายอิทธิพลของโครงสร้าง
เวลาเช่นนี้จะพบว่า เมื่อจังหวะร่างกายของแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานหญิงที่โดย
พื้นฐานแล้วไม่สอดคล้องกับจังหวะเวลาของระบบอุตสาหกรรม ความเร่งรีบของจังหวะ
เวลาการท�ำงานจึงส่งผลกระทบต่อร่างกายของพวกเธอ เครื่องมือทางเวลาในโครงสร้าง
เวลาอุตสาหกรรมที่ใช้เพื่อก�ำกับควบคุมแรงงานหญิงไม่เพียงส่งผลในขอบเขตของเวลาการ
ท�ำงานเท่านั้น แต่ยังขยายอิทธิพลมานอกขอบเขตเวลาการท�ำงาน โดยก่อให้เกิดปัญหาใน
การจัดการเวลาในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งสร้างความตึงเครียดต่อแรงงานหญิงด้วย ปัญหา
ของแรงงานหญิงทีอ่ ยูใ่ นระบบ โดยเฉพาะในโรงงานทีไ่ ด้มาตรฐาน จึงอาจไม่ใช่ปญ
ั หาความ
ยากจนหรือปัญหาสภาพการท�ำงานที่เลวร้าย ดังเช่นที่เคยเป็นมาหรือที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับ
แรงงานประเภทอื่นๆ แต่ขยับไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น การขาดแคลนเวลาที่จะได้ใช้ในกิจกรรม
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อืน่ ๆ ในชีวติ เพราะค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ทีแ่ ม้ปรับขึน้ แล้ว ก็ยงั ไม่เพียงพอแก่การด�ำรงชีพ การท�ำงาน
ล่วงเวลาและการท�ำงานในวันหยุดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราพิเศษจึงเป็นทางออก
ของแรงงานส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการท�ำงานที่ดูเหมือนว่าแรงงานหญิงต้อง
ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของโครงสร้างเวลาอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด แต่กระนั้นการยอมรับ
และพาตัวเองเข้ามาอยู่ในโครงสร้างเช่นนี้ ในอีกทางหนึ่งก็เอื้อให้พวกเธอสามารถให้คุณค่า
ต่อการท�ำงานของตนเองขึ้นมาได้อย่างมีความหมาย ไม่ว่าจะโยงการท�ำงานกับหน้าที่อื่นที่
ถูกสังคมคาดหวัง หรือโยงเข้ากับมิติของการท�ำงานโดยตรงเองก็ตาม
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