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Abstract

The purpose of this article is to present the
livings of female laborer in Nava Nakorn Industrial
Zone, Pathum Thani Province, in the early period
of their migration to the city. The first part is to
inquire into the causes of their migration and
families’ background. I also discussed with the
debate regarding rural Thai women’s migration and
argued that there are many reasons not only
economic factor, but also cultural factor. The last
part focuses on their attempt to adjust themselves
in the beginning of working lives in an unfamiliar
city. I found that they try to deal with their new
environment both by keeping their existing networks
and creating new networks in their new settings.
Keywords: Nava Nakorn Female Laborer, network,
migration

99
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

สู่เมืองใหญ่: ปัจจัยในการย้ายถิ่นและการปรับตัว... | นฤมล กล้าทุกวัน

สู่เมืองใหญ่: ปัจจัยในการย้ายถิ่นและ
การปรับตัวของแรงงานหญิงนวนคร1
นฤมล กล้าทุกวัน

สม.ม. (มานุษยวิทยา), อาจารย์
หลักสูตรอาเซียนศึกษา ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
E-mail: naruemon.k@gmail.com

บทคัดย่อ
100
Vol. 21
No. 2
Apr.
Jun.
2015

บทความนี้ ผู ้ เ ขี ย นต้ อ งการน� ำ เสนอภาพชี วิ ต
ของแรงงานหญิงในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในระยะเริม่ แรก ส่วนแรกของ
บทความได้ย้อนกลับไปถึงมูลเหตุที่ท�ำให้คนเหล่านี้
เลือกเข้ามาเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมและภูมิ
หลังทางครอบครัว รวมทั้งร่วมอภิปรายในข้อถกเถียง
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของผู้หญิงจากชนบทในสังคม
ไทยมาท�ำงานในเมืองใหญ่ และแสดงให้เห็นว่าการ
สาเหตุแห่งการย้ายถิน่ นัน้ มีหลายปัจจัย ซึง่ ไม่ได้จำ� กัด
อยู่เฉพาะในปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงปัจจัย
ทางวัฒนธรรม ในส่วนท้ายบทเป็นการน�ำเสนอความ
พยายามในการปรับตัวในระยะเริ่มแรกของการเข้า
มาท�ำงานในเมืองใหญ่ที่ไม่คุ้นเคย ทั้งการรักษาความ
1

บทความนี้ปรับมาจากบางส่วนของวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน (นฤมล กล้าทุกวัน (2556)
ชีวิตและการท�ำงานของแรงงานหญิงนวนคร: การจัดการเวลาและการสร้างตัวตนผ่าน
การให้ ค วามหมายกั บ เวลา. วิ ท ยานิ พ นธ์ สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยามหาบั ณ ฑิ ต
สาขามานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.) ข้อมูลภาคสนามที่ใช้ในงานนี้เก็บมาจาก
การท�ำงานโรงงานและการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนครในช่วงเดือน
กันยายน 2012 - เมษายน 2013 โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แรงงานหญิงแบบทัว่ ไปๆ
ประมาณ 30-40 คน และติดตามผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีม่ กี ารพูดคุยอย่างสม�ำ่ เสมอประมาณ 10 คน
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สัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ใหม่ในพื้นที่ใหม่
ค�ำส�ำคัญ: การย้ายถิ่น, เครือข่ายความสัมพันธ์,
แรงงานหญิงนวนคร
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กว่าจะเป็นแรงงานหญิง: หลากปัจจัยในการเข้าสู่การจ้างงาน
ในระบบอุตสาหกรรม
แม้สาเหตุหลักในการเข้ามาท�ำงานในโรงงานทีแ่ รงงานหญิงมักจะตอบ
จะเป็นเรือ่ งความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ แต่ไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานด้วย
เหตุผลดังกล่าวเป็นหลัก และคนคนเดียวกันในต่างช่วงเวลากัน เมือ่ เงือ่ นไข
ทางเศรษฐกิจสังคมเปลีย่ นไป ความจ�ำเป็นแรกเริม่ ทีเ่ ข้ามาท�ำงาน อาจไม่ใช่
เหตุผลหลักอีกต่อไป Mary Beth Mills นักมานุษยวิทยาคนแรกๆ ทีอ่ ธิบายถึง
สาเหตุการย้ายถิน่ สูเ่ มืองใหญ่ของแรงงานหญิงในสังคมไทยว่าไม่ได้เกิดจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านัน้ เธอยังให้ความส�ำคัญกับแง่มมุ ทางวัฒนธรรมอันเป็น
แรงผลักดันส�ำคัญอีกประการหนึง่ และชีว้ า่ แรงงานหญิงจากชนบทไม่เพียงแต่
ต้ อ งการช่ ว ยเหลือครอบครัวของตนเองซึ่ง เป็นความต้ อ งการที่ จะเป็ น
“ลูกสาวทีด่ ”ี เท่านัน้ แต่ยงั เข้ามาท�ำงานในเมืองด้วยแรงปรารถนาทีจ่ ะเข้าสู่
ภาวะของการเป็น “ผู้หญิงทันสมัย” ด้วย และเมื่อความคาดหวังทั้งสองทาง
ที่ดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันนี้มาปะทะกันก็ท�ำให้แรงงานหญิงต้องเผชิญกับ
ภาวะตึงเครียด (Mills 2003, 5-6, 92-93, 135)
แม้ Mills จะช่วยเพิ่มมิติในท�ำความเข้าใจการเข้าสู่การจ้างงานของ
แรงงานหญิง แต่ก็ถูกวิจารณ์โดย Alyson Brody (2006) ว่าเป็นการมองใน
ลักษณะที่แบ่งขั้วมากเกินไประหว่างการท�ำตาม “ภาระหน้าที่” ที่มีต่อ
ครอบครัว กับ “ความปรารถนา” ในการครอบครองสินค้าหรือความเป็นอิสระ
ของตนเอง วิธีคิดเช่นนี้วางอยู่บนฐานคิดคู่ตรงข้ามระหว่างธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมกับความเป็นสมัยใหม่ ที่มองการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ว่า
เป็นสิง่ ทีไ่ ร้ซงึ่ ความเห็นแก่ตวั ควบคูไ่ ปกับการขาดภาวะกระท�ำการ อันเนือ่ ง
มาจากผู ้ ห ญิ ง ได้ แ ต่ ท� ำ ตามความคาดหวั ง ตามธรรมเนี ย มประเพณี
ขณะเดียวกันก็มองการท�ำตามความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งสินค้าบริโภค
และการมีวิถีชีวิตที่ทันสมัยว่าเป็นการเพิกเฉยต่อพันธะทางศีลธรรมและ
มุ่งตอบสนองแต่ประโยชน์ส่วนตน (Brody 2006, 137-139)
วิธคี ดิ ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการท�ำความเข้าใจแรงจูงใจในการย้ายถิน่
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ของแรงงานหญิง รวมทั้งความปรารถนาและความจ�ำเป็นที่แรงงานหญิง
ต้องการสะท้อนออกมา แทนที่จะมองอย่างเป็นคู่ตรงข้าม Brody เสนอ
ว่าการตัดสินใจของแรงงานหญิงตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรับรูแ้ ละมุมมอง
ทีม่ ตี อ่ “การประสบความส�ำเร็จ” ซึง่ ความส�ำเร็จก็มหี ลายแง่มมุ ขึน้ กับบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ และการประสบความส�ำเร็จในความหมายของ
แต่ละคนก็ต่างกันไป เช่นการตอบแทนพ่อแม่ของผู้หญิงไทยไม่จ�ำเป็นที่
จะต้องแยกขาดกับประโยชน์สว่ นตัวทีต่ นเองได้รบั Brody กล่าวถึงความส�ำเร็จ
ในทางการเงินไว้ได้น่าสนใจว่า เงินไม่ได้เป็นเพียงแค่มูลค่าทางวัตถุที่เป็น
นามธรรมทีม่ กั จะมีการวิจารณ์วา่ ชนบทก�ำลังเข้าสูก่ ระแสบริโภคนิยม หลุดลอย
จากรากทางวัฒนธรรม หรือไร้ซึ่งคุณธรรม Brody ชี้ว่าควรมองพ้นไปจาก
แนวคิดดังกล่าว โดยเสนอว่านอกจากเงินจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางวัตถุแล้ว
มันยังเป็นเครื่องชี้วัดการด�ำเนินตามความคาดหวังทางวัฒนธรรมด้วย
ทุ น ทางการเงิ น ไม่ ส ามารถที่ จ ะแยกขาดจากทุ น ทางสั ง คมหรื อ ทุ น ทาง
วัฒนธรรมได้ (Brody 2006, 137-140)
ข้อด้อยอีกประการในงานของ Mills คือการให้เหตุผลสนับสนุนการออกมา
ท�ำงานของผู้หญิงว่าเป็นเพราะไม่สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยวิธี
การบวชซึง่ เป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดเช่นทีผ่ ชู้ ายท�ำได้ จึงต้องเชือ่ ฟังและ
สนับสนุนในทางวัตถุหรือทางกายภาพให้พอ่ แม่มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ แี ทน (Mills
2003, 76-80) ผูเ้ ขียนเห็นว่าฐานคิดเช่นนีเ้ ป็นอุปสรรคต่อการท�ำความเข้าใจ
สถานะของผู้หญิงในสังคมไทย เป็นไปได้ว่าการให้ความส�ำคัญต่อบทบาท
ของพุทธศาสนาของ Mills เป็นอิทธิพลทีไ่ ด้รบั มาจากกระแสการศึกษาสังคมไทย
บางกลุม่ Nicola Tannenbaum (1999) วิจารณ์ปญ
ั หาของการศึกษาสังคมไทย
เอาไว้วา่ มักให้ความส�ำคัญกับบทบาทของพุทธศาสนามากเกินไปจนน�ำมา
อธิบายแบบแผนทางวัฒนธรรมไทยไปเสียทุกอย่าง เขาแสดงให้เห็นข้อถกเถียง
ระหว่าง Thomas A. Kirsch (1975, 1982) และ Charles F. Keyes (1984)
ถึงประเด็นเกีย่ วกับการผูกโยง (attachment) หรือทิง้ ห่าง (detachment) กับ
เรื่องทางโลกของหญิงและชาย อันน�ำไปสู่การให้คุณค่า การตีความ และ
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แบบแผนปฏิบัติที่แตกต่างกันของหญิงและชาย ซึ่งทั้ง Kirsch และ Keyes
เห็นไม่ตรงกัน แต่อย่างไรก็ตาม Tannenbaum ยังมองว่าข้อโต้แย้งของทัง้ คู่
ยังคงอยูบ่ นฐานของการตีความศาสนาในเชิงบรรทัดฐานหรือในตัวบท ซึง่ ไม่ได้
เชื่อมโยงกับปฏิบัติการจริงของผู้คนและไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นว่า
ตัวผู้คนเองท�ำความเข้าใจตัวบทเหล่านั้นอย่างไร (Tannenbaum 1999,
243-248) จริงๆ แล้ว ผู้คนยอมรับ ใช้ประโยชน์ และปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ
ทางศาสนาของตนในหนทางทีส่ อดคล้องกับระบบความเชือ่ ดัง้ เดิมทีด่ ำ� รงอยู่
มากกว่า (Wolters 1982 อ้างถึงใน Tannenbaum 1999, 255)
ในท�ำนองเดียวกัน การท�ำงานภาคสนามในภาคอีสานของบัวพันธ์
พรหมพักพิง ได้ให้ข้อสังเกตว่า ศาสนาพุทธในชนบทลดบทบาทลงไปมาก
แม้วา่ หลักธรรมหลายประการสามารถตีความได้วา่ มีความคิดเรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้
ทางเพศแฝงอยู่ แต่ยากทีจ่ ะก�ำกับการปฏิบตั แิ ละกีดกันบทบาทของเพศหญิง
ได้จริง ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างชายหญิงจากทีบ่ วั พันธ์พบมีลกั ษณะ
ที่หลากหลาย ทั้งที่บ่งชี้ว่าผู้ชายเป็นใหญ่เหนือผู้หญิงและผู้หญิงเป็นใหญ่
เหนือผูช้ าย นอกจากนีย้ งั พบว่าชาวบ้านรับแนวคิดทางพุทธศาสนามาใช้ใน
การท�ำความเข้าใจและอธิบายในความหมายที่จ�ำเพาะ และไม่ได้อยู่เหนือ
ความเป็นจริงทางสังคมด้านอื่นของชีวิต ดังนั้น จึงสรุปว่า “ศาสนาพุทธใน
ฐานะทีเ่ ป็นวิถชี วี ติ ชาวบ้าน มิได้กำ� หนดความแตกต่างของบุคคลโดยยึดเอา
ความแตกต่างทางเพศหรือสถานะทางสังคม” และชีว้ า่ ประเด็นเรือ่ งหลักเกณฑ์
ในการจ�ำแนกบุคคลตามหลักพุทธศาสนาน่าจะสัมพันธ์กบั หลักคิดเรือ่ งบาป-บุญ
มากกว่า (บัวพันธ์ 2542, 73-76) ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลที่ Sharp and Hanks
(1978) ได้จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในบางชันต่อความแตกต่างของสถานะ
บุคคลที่ถูกอธิบายด้วยบาป-บุญ
การให้นำ�้ หนักกับปัจจัยทางศาสนาเกีย่ วกับความแตกต่างทางเพศ เพือ่
รองรับเหตุผลในการท�ำงานนอกบ้านของผู้หญิงนั้นอาจไม่จริงนัก ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าแรงผลักดันจากระบบคุณค่าดั้งเดิมและคุณค่าทางศาสนาจะ
ไม่มอี ทิ ธิพลในการสนับสนุนให้ผหู้ ญิงออกมาท�ำงาน แต่เป็นไปได้วา่ อิทธิพล
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เหล่านีไ้ ม่ได้เลือกปฏิบตั เิ ฉพาะผูห้ ญิง ดังนัน้ จึงควรทบทวนการย้ายถิน่ ของ
แรงงานหญิงใหม่ รวมถึงการมองปัจจัยการเข้าสูเ่ มืองอย่างแยกขาดระหว่าง
พันธะหน้าทีก่ บั ความปรารถนาส่วนตน ข้อมูลภาคสนามทีผ่ เู้ ขียนพบ ปัจจัย
ในการเข้าสู่เมืองของแรงงานหญิงมีหลายแง่มุม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และความคาดหวังที่แรงงานหญิงมีก็ไม่จ�ำเป็นต้องมองอย่าง
แยกขาดจากกัน
1. ความยากจนและการท�ำหน้าที่สมาชิกในครอบครัว
นิล1 ชาวมหาสารคาม วัย 32 ปี ท�ำงานทีบ่ ริษทั ผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในนวนคร ผู้เขียนพบเธอบ่อยเพราะพักใกล้กัน เธอมักมานั่งคุยกับเจ้าของ
หอพักของผู้เขียนอยู่ประจ�ำ นิลเล่าถึงตอนที่เข้ามาหางานท�ำในกรุงเทพฯ
ว่าเป็นเพราะ “ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี ... เป็นพี่ต้องส่งน้องเรียน” เธอมีน้อง
ชายหนึง่ คน เธออธิบายว่าการทีเ่ ธอต้องส่งน้องชายเรียนเป็นเพราะความเป็นพี่
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นลูกสาวที่ต้องเสียสละให้ลูกชาย เธอบอกว่า
หากเธอเป็นพีช่ ายแล้วมีนอ้ งสาวก็ตอ้ งส่งให้นอ้ งได้เรียนเช่นกัน เธอเคยคิด
ว่าอยากท�ำงานราชการ “แต่เรียนมาน้อย ไม่มีเงินเรียน” เริ่มแรกที่เข้ามา
กรุงเทพฯ นิลจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาท�ำงานร้านซักรีดของญาติ
ย่านวิภาวดี แต่รายได้ไม่ดี ขณะนั้นเธอเรียนในสถาบันภายใต้ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไป
ว่า กศน. ควบคู่ไปด้วย ครูที่รู้จักที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันส่งหนังสือมาให้อ่าน
ถึงเวลาก็ไปสอบ ต่อมาจึงได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น และเปลี่ยนมาท�ำงาน
โรงงาน
ภาพหนุ่มสาวจากชนบทที่มาหางานท�ำในเมืองเป็นสิ่งที่ปรากฏทั่วไป
1

ชื่อสมมุติ ตลอดบทความนี้จะใช้ชื่อสมมุติแทนชื่อจริงของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด เพื่อปกป้อง
สิทธิของผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลที่ผู้เขียนได้รับบ่อยครั้งจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยใน
ชีวิตประจ�ำวันร่วมกับแรงงานหญิง ไม่ได้เกิดจากการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ใน
บทความนี้จึงไม่ระบุวันเวลาของการสัมภาษณ์เอาไว้ เพียงระบุโดยรวมว่าเป็นข้อมูลที่เก็บ
ในช่วงเดือนกันยายน 2012 - เมษายน 2013
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ในการสมัครงานในปัจจุบนั แต่ในยุคเริม่ แรกยังมีลกั ษณะทีน่ ายจ้างเป็นฝ่าย
เข้าหาแรงงานเอง เช่นน้อม แรงงานหญิงจากอีสาน วัย 43 ปี เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนเดียวที่ใช้การสมัครงานผ่านหน่วยงานราชการ ไม่ได้เข้ามานวนคร
ด้วยตัวเอง โดยสมัครทางจดหมายผ่านส�ำนักงานแรงงานจังหวัด จากนั้น
บริษัทก็ไปรับเข้ามาท�ำงานที่นวนคร เริ่มต้นจากการอยู่หอพักของบริษัท
จนกระทั่งขยับขยายออกมาเช่าห้องพักข้างนอก แล้วจึงซื้อบ้านของตัวเอง
ครอบครัวของเธอท�ำการเกษตรเช่นเดียวกับแรงงานหญิงส่วนใหญ่ เหตุผล
ที่เธอไม่ท�ำการเกษตรต่อเพราะ “นาแล้ง ไม่ค่อยมีน้�ำ แล้วเมื่อก่อนก็ท�ำ
แต่นาปี ชลประทานก็ไม่ม”ี ซึง่ แทบจะเรียกได้วา่ เป็นกรณีทวั่ ไปทีแ่ รงงานหญิง
(โดยเฉพาะในวัยของน้อม) ต้องเผชิญ
บางคนเข้าสูเ่ มืองด้วยเหตุผลเรือ่ งภาระหนีส้ นิ เช่น พริก ทีเ่ ริม่ แรกเข้า
มาท�ำงานในร้านอาหารต่างชาติย่านสุรวงศ์ เป็นร้านของป้าที่มีสามีเป็น
ชาวต่างชาติ เธอท�ำงานนี้เพราะต้องชดใช้หนี้สินที่แม่ของเธอกู้ยืมมาจาก
ญาติคนดังกล่าว เมือ่ ใช้หนีห้ มดแล้วก็ยงั ต้องท�ำงานต่อเพือ่ ส่งเงินให้นอ้ งสาว
ได้เรียนต่อ “ตัวเองจบ ป.6 ก็ต้องส่งน้องเรียนให้จบ ม.6 เราไม่มีอนาคตก็
อยากให้นอ้ งได้เรียนจบ ม.6” จากนัน้ ก็เปลีย่ นมาท�ำงานในร้านเสริมสวยของ
คนที่รู้จักคุ้นเคยกัน แล้วจึงมาท�ำงานในโรงงาน
นับว่าการย้ายถิ่นของแรงงานหญิงที่กล่าวไปข้างต้นเป็นตัวอย่างของ
แบบฉบับการย้ายถิน่ ของแรงงานหญิงทีห่ ลายคนเคยได้ยนิ ได้ฟงั มา เหตุจาก
ความยากจนของครอบครัวและสะท้อนผลจากการพัฒนาประเทศทีไ่ ม่ทวั่ ถึง
ให้ภาพของภาคการเกษตรและชนบททีถ่ กู ละเลยมาในอดีตทีท่ ำ� ให้แรงงานหญิง
ต้องย้ายถิ่นเข้ามาสู่เมือง อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยทางเศรษฐกิจอันได้แก่
ความยากจนของครอบครัวและความไม่เพียงพอของรายได้จากภาคการเกษตร
จะเป็นเหตุผลหลักของแรงงานหญิงส่วนใหญ่ แต่ความจ�ำเป็นที่แต่ละคน
ต้องเผชิญก็มีระดับที่แตกต่างกันไป
ภา แรงงานหญิงเชื้อสายจีนวัย 22 ปี เป็นตัวอย่างของการท�ำหน้าที่
ลูกสาวและหน้าที่ของพี่ในครอบครัวที่มีสมาชิกจ�ำนวนมาก เริ่มแรกเข้ามา
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ท�ำงานทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ จากนัน้ ก็ยา้ ยมาท�ำทีน่ วนคร เธอเข้ามาท�ำงาน
ตั้งแต่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “มีพี่น้องเยอะ ก็ต้องให้เขาเรียนก่อน
จะเรียนอีกคนก็สงสารแม่” ภาเป็นลูกคนที่ 2 ในจ�ำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน
จึงต้องช่วยพี่สาวคนโตส่งเสียน้องให้เรียนหนังสือ ในวัยเด็ก เธอค่อนข้าง
ล�ำบากและเสียสละให้กบั น้องๆ หลายอย่าง ภาเป็นเด็กเรียนดีและได้ทนุ จาก
โรงเรียน แต่กต็ อ้ งเบิกเงินทุนของตนเองเพือ่ ไปซือ้ อุปกรณ์การเรียนให้กบั น้องๆ
การท�ำงานเป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้ส�ำหรับเธอ “อย่างเราช่วยพ่อแม่ท�ำไร่ท�ำนา
เราเคยชินอย่างนัน้ แล้ว ไม่ชอบการอยูก่ รุงเทพฯ แต่ถา้ จะกลับไปท�ำไร่ทำ� นา
ก็ต้องถามว่าจะส่งน้องเรียนไหวไหม ก็ไม่ไหว งานในไร่นาภาระมันตายตัว
แต่รายได้ไม่ได้ตายตัว มันก็ไม่ได้” ในอนาคตเธอยังหวังว่าจะได้กลับไปท�ำไร่
ท�ำสวน ปัจจุบันแนวโน้มสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเธอเริ่มดีขึ้น
เพราะน้องบางคนโตพอทีจ่ ะออกมาหางานท�ำกันบ้างแล้ว เธอจึงวางแผนว่า
จะเรียนต่อในปีถัดไป
การขาดโอกาสในการศึกษาต่อเป็นปัญหาร่วมของแรงงานหญิงส่วนใหญ่
และเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ตอ้ งเข้ามาท�ำงานในฝ่ายผลิตของโรงงาน แทนที่
จะได้ทำ� งานในส�ำนักงานหรืองานราชการแบบทีเ่ คยฝันเอาไว้ในวัยเด็ก นันท์
แรงงานหญิงที่เพิ่งจบมัธยมศึกษาจากขอนแก่น เล่าถึงความคาดหวังเมื่อ
เรียนจบว่า “ฝันว่าอยากเรียนต่อ แต่มปี ญ
ั หาทางบ้าน ... อยากเรียนต่อ แต่เขา
(พ่อแม่)ไม่ส่งเรา[เรียน]” เธอตัดสินใจว่าจะเข้ามาท�ำงานเก็บเงินเรียนต่อ
เธอเคยไปสมัครเรียนด้านการตลาดไว้ทวี่ ทิ ยาลัยแห่งหนึง่ แต่เรียนได้เพียง
หนึ่งเดือนก็หยุดไป เธอบอกว่า “ไม่ไหว มันเหนื่อยเกินไป” เธอยังหวังว่าใน
อนาคตจะได้ท�ำงานและเรียนไปด้วย และก�ำลังหาข้อมูลที่เรียนที่ใช้เวลา
เฉพาะเสาร์อาทิตย์
นับว่างานโรงงานเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เป็นไปได้ง่าย
ที่สุดส�ำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและไม่มีทุนพอที่จะ
ประกอบอาชีพอิสระ รินทร์ แรงงานหญิงวัย 35 ปี ซึ่งท�ำงานโรงงานตั้งแต่
จบมัธยมต้น ให้เหตุผลถึงการไม่ทำ� การเกษตรต่อจากพ่อแม่ว่าการเกษตร
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ต้องใช้ทงั้ แรงและทุน ทัง้ ยังมีความเสีย่ ง แต่งานโรงงานอาศัยแค่แรงอย่างเดียว
เนย แรงงานหญิงทีเ่ คยค้าขายมาหลายประเภทก็มองงานโรงงานว่า “อย่างน้อย
ก็ไม่ตอ้ งลงทุน ใช้แต่แรง แล้วรับอย่างเดียว” เมือ่ ไม่ตอ้ งเผชิญความเสีย่ งมาก
เท่ากับการค้าขาย ขณะเดียวกันก็ยงั ได้รบั ค่าตอบแทนทีม่ ากกว่าการท�ำงาน
ในไร่นา การขายแรงงานในระบบอุตสาหกรรมจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ส�ำหรับคนเหล่านี้
ดังที่กล่าวมา ปัจจัยทางเศรษฐกิจจึงเป็นเหตุผลส�ำคัญในการเข้าสู่
การจ้างงานของแรงงานหญิง เหตุผลทางเศรษฐกิจยังด�ำเนินควบคู่ไปกับ
เหตุผลทางวัฒนธรรมทีค่ าดหวังต่อสมาชิกของครอบครัวโดยเฉพาะคนทีอ่ ยู่
ในฐานะเป็นพี่ การมีทนุ ทางเศรษฐกิจต�ำ่ ยังส่งผลต่อทุนทางวัฒนธรรมอีกด้วย
กล่าวคือ ได้รบั การศึกษาต�ำ่ และท�ำให้ตอ้ งออกมาหางานท�ำแทนทีจ่ ะได้เรียนต่อ
ทัง้ สองปัจจัยนีย้ งั ส่งผลซึง่ กันและกัน การจบการศึกษาต�ำ่ ท�ำให้แรงงานหญิง
ไม่สามารถประกอบอาชีพทีไ่ ด้รบั รายได้สงู กว่านีห้ รือมีสถานะทางสังคมทีด่ กี ว่า
นีด้ ังที่เคยวาดฝันไว้ในวัยเด็ก อีกทั้งข้อจ�ำกัดในการท�ำงานโรงงานยังท�ำให้
หลายคนไม่สามารถที่จะศึกษาต่อควบคู่ไปกับการท�ำงานได้ อย่างไรก็ตาม
การท�ำงานโรงงานก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้
เงื่อนไขที่เผชิญอยู่
2. ความมั่นคงและความสม�่ำเสมอของรายได้และเวลา
การตัดสินใจของแรงงานหญิงเพือ่ เข้าสูก่ ารจ้างงานในระบบอุตสาหกรรม
แง่มุมทางเศรษฐกิจเอง ยังมีรายละเอียดที่มากกว่าเพียงการได้รายได้ใน
จ�ำนวนมากกว่ารายได้จากภาคการเกษตร แต่ยังมีเรื่องความแน่นอนและ
ความรูส้ กึ มัน่ คงทีไ่ ด้รบั จากการท�ำงานโรงงานด้วย เพราะไม่เพียงให้รายได้ที่
“เพิม่ ขึน้ ” โดยเปรียบเทียบกับการท�ำงานในภาคเกษตร แต่รายได้จากการเป็น
แรงงานในโรงงานยังมีความ “สม�่ำเสมอ” และ “แน่นอน” กว่า ซึ่งนอกจาก
รายได้แล้ว ยังให้ความแน่นอนทางเวลาด้วย
การท�ำงานประจ�ำที่เวลางานชัดเจนอาจถูกมองว่าส่งผลให้ชีวิตจ�ำเจ
เคร่งครัด เวลาโรงงานจึงถูกจัดวางเป็นเวลาทีต่ รงข้ามกับเวลาในสังคมเกษตร
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ดังที่ E.P. Thompson และ Keith Thomas กล่าวว่าการท�ำงานในสังคมเกษตร
จะถูกก�ำหนดด้วยตัวงานเป็นหลัก (task-orientation) มากกว่าถูกก�ำหนด
ตามเวลานาฬิกา (Thomas 1964, 52,Thompson 1967, 60) ความเข้าใจ
ต่อเวลาสัมพันธ์กับวัฏจักรของงานหรือการท�ำงานในครัวเรือน ที่ไม่ได้
ก�ำหนดเวลาที่แน่นอนในลักษณะที่เราคุ้นเคย สังคมลักษณะนี้ สถานการณ์
การท�ำงานและความสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติที่แตกต่างกันจะเป็นปัจจัยที่
สร้างเงื่อนไขความเข้าใจต่อเวลาที่แตกต่างกันของผู้คน (Thompson
1967,58-59) การท�ำงานกับการใช้เวลาว่างในสังคมบุพกาลไม่ได้มเี ส้นแบ่ง
ชัดเจนระหว่างเวลาว่างกับเวลาท�ำงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การล่าสัตว์
การไปตลาด ก็มแี ง่มุมของการพักผ่อนรวมอยูด่ ว้ ย1 การท�ำงานตามจังหวะ
ของธรรมชาติทขี่ น้ึ กับตัวงานเป็นหลักเช่นนี้ Thompson มองว่ามีลกั ษณะที่
เข้าใจมนุษย์มากกว่าการเป็นแรงงานตามเวลา (timed labour) เพราะคน
สามารถท�ำงานตามเงือ่ นไขความจ�ำเป็นของตน การแยกแยะ “ชีวติ ” และ “งาน”
มีนอ้ ยมาก กิจกรรมทางสังคมและแรงงานต่างผสานเข้าด้วยกัน ไม่มคี วามขัดแย้ง
ระหว่างแรงงานกับ “การผ่านไปของเวลาในแต่ละวัน” (Thompson 1967,60)
Aihwa Ong (1987, 108-112) ก็กล่าวถึงระบบเวลาชนบทในงานศึกษา
แรงงานหญิงมาเลเซียในท�ำนองเดียวกันว่า ถูกก�ำกับโดยวัตรปฏิบตั ทิ างศาสนา
ไม่ได้เป็นไปตามหน่วยเวลานาฬิกา แม้หญิงสาวในหมู่บ้านอาจถูกก�ำกับ
การท�ำงานอยู่บ้าง แต่งานบ้านและงานไร่นาก็ผูกพันกับชีวิตทางสังคมของ
ผู้หญิงกลุ่มนี้ และยังสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญของงานต่างๆ ได้เอง
จังหวะเวลาแต่ละวันได้รบั อิทธิพลจากมรสุม ฟ้าฝน วัฏจักรงานบุญ การถือศีลอด
ฯลฯ ส�ำหรับ Ong สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปเมื่อระบบการศึกษาแบบใหม่และ
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามา เช่นเดียวกับ Pun Ngai (2005, 93) ที่มอง
ประสบการณ์ตอ่ เวลาของแรงงานหญิงในช่วงทีค่ นเหล่านีอ้ ยูใ่ นชนบทอย่าง
1

Thomas ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าแง่มมุ การพักผ่อนว่ามีลกั ษณะเช่นไร ซึง่ อาจถูกโต้แย้งได้
ว่าเป็นการมองการพักผ่อนจากมุมปัจจุบันแล้วเอาไปครอบกิจกรรมที่ผู้คนท�ำในอดีต
แต่ประเด็นส�ำคัญในที่นี้คือต้องการเน้นว่างานในยุคดั้งเดิมไม่ได้แยกจากชีวิตด้านอื่นนัก
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เป็นคู่ตรงข้ามกับช่วงที่อยู่ในโรงงาน โดยให้ภาพในชนบทว่า “เธออยู่ใน
อากาศที่บริสุทธิ์ เดินเตร่ไปในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยภูเขา ซึ่งไม่ค่อยมีอะไร
ให้ท�ำ ดังนั้นจึงไม่มีการรับรู้ต่อเวลา (no sense of time)”
ผู้เขียนเห็นว่ามุมมองเช่นนี้ค่อนข้างจะมองเวลาแบบเกษตรกรรมและ
เวลาในหมู่บ้านในแง่บวกจนเกินไป จริงๆ แล้ว ข้อเรียกร้องต่อคนงานใน
สังคมเกษตรให้ทำ� ตามเวลานัน้ ก็มสี งู และเรียกร้องวินยั ในการท�ำงานเช่นกัน
เพียงแต่เป็นระบบเวลาและวินยั ในต่างลักษณะกัน กล่าวคือ คนในสังคมเกษตร
ยังต้องเร่งรีบต่อการผลิตให้ทนั กับดินฟ้าอากาศ ต้องรีบเตรียมดิน ปลูก เก็บเกีย่ ว
บ�ำรุงพืชผลในแต่ละระยะ และเมือ่ เข้าสูก่ ารเกษตรเชิงพาณิชย์กย็ งิ่ เข้มข้นขึ้น
ภาพที่ Thompson (1967) Ong (1987) และ Pun (2005) ให้ไว้จึงต่างไป
จากข้อมูลทีผ่ เู้ ขียนพบจากการสัมภาษณ์แรงงานหญิง ต่อให้หลายคนเพิง่ เคย
เข้ามาท�ำงานโรงงาน แต่ใช่ว่าจะไม่มีความรับรู้ต่อเวลาสมัยใหม่เอาเสียเลย
ชนบทไทยในปัจจุบนั ไม่ได้หา่ งไกลจากความเป็นเมืองเกินกว่าจะจินตนาการได้
และไม่ ไ ด้ ห ่ า งไกลถึง ขึ้นว่า จะทดลองใช้วิถีการบริ โ ภคแบบเมื อ งไม่ ไ ด้
นอกจากนี้กิจกรรมในชนบทก็ไม่ได้มีลักษณะเนิบช้าหรือไม่ค�ำนึงถึงเวลา
ไปเสียทีเดียว เวลาในการเกษตรที่เป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ วิถีชีวิตของ
เกษตรกรย่อมคุ้นเคยกับเวลาของโรงสี ลานรับซื้อผลผลิต ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทั้งยังมีเวลาของระบบราชการ
โรงเรียน และสือ่ ทีเ่ ข้าไปถึงพืน้ ทีช่ นบทมาเป็นเวลานานแล้ว การมีประสบการณ์
ต่อเวลาเหล่านีย้ อ่ มส่งผลให้ชาวชนบท รวมทัง้ แรงงานหญิงทีค่ นุ้ เคยกับเวลา
ในระบบโรงเรียนมาเกินกว่าสิบปีนนั้ ก็มกี ารปรับตัวกับเวลาสมัยใหม่มาก่อน
แม้การท�ำการเกษตรจะยึดเอาตัวงานเป็นหลักและขึน้ ต่อดินฟ้าอากาศสูง
แต่ไม่ได้หมายความว่า เวลาไม่สำ� คัญ เพียงแต่ไม่ได้กลายมาเป็นสิง่ ทีม่ มี ลู ค่า
โดยตัวของมันเองในลักษณะที่ Marx กล่าวถึงในระบบอุตสาหกรรม กล่าวคือ
1

ชื่อสมมุติของบริษัทที่ผเู้ ขียนเข้าไปเก็บข้อมูลเป็นเวลาสองเดือน เป็นโรงงานผลิตเครื่องใช้
ไฟฟ้าภายในบ้านของญีป่ นุ่ ทัง้ นี้ การใช้ชอื่ สมมุตเิ ป็นไปตามข้อตกลงทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั และ
เพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทและผู้ให้ข้อมูล
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แม้ในระบบเกษตรเชิงพาณิชย์เช่นปัจจุบัน เวลาในไร่นาก็ไม่ได้ถูกประเมิน
ออกมาเป็นเงินโดยตัวของมันเอง นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องการโต้แย้งว่า
การท�ำงานที่ยึดตามตัวงานเป็นหลักนั้นไม่ได้เมตตาปรานีต่อผู้คนมากกว่า
การท�ำงานตามเข็มนาฬิกาเสมอไป จะเห็นภาพชัดขึ้นหากนึกถึงกรณี
การจัดการกับพืชผลไม่ทันตามเวลาที่เหมาะสมหรือการสูญเสียผลผลิต
อั นเนื่องมาจากดินฟ้าอากาศ กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ไม่ใช่ว่าเวลาใน
โครงสร้างการผลิตแบบเกษตรกรรมจะมีลักษณะเป็นมนุษยนิยมมากกว่า
เวลาในโครงสร้างแบบอุตสาหกรรม เพียงแต่เวลาในการเกษตรไม่สามารถ
แปรมาเป็ น มู ล ค่ า ได้ ต ามหน่ ว ยวั ด ในลั ก ษณะแบบเวลาในโครงสร้ า ง
อุตสาหกรรม เวลาการเกษตรก็มลี กั ษณะการเรียกร้องวินยั ทางเวลาจากผูค้ น
ในภาคการเกษตรเช่นกัน นอกจากนีแ้ ล้ว เวลาแบบอุตสาหกรรมทีม่ กั ถูกมอง
อย่างเชือ่ มโยงกับความเคร่งครัดเข้มงวด ในอีกแง่มมุ หนึง่ ก็อาจพิจารณาได้วา่
การท�ำงานอย่างมีเวลาที่แน่นอนก็ช่วยให้ผู้คนสามารถวางแผนคาดการณ์
อนาคตได้ ม ากกว่ า การท� ำ งานในภาคการเกษตร ความแน่ น อนและ
ความสม�่ำเสมอของเวลามีความส�ำคัญเพราะสื่อถึงความมั่นคงในการด�ำรง
ชีวิตและความมั่นคงทางจิตใจด้วย
Eviatar Zerubavel (1985) ชีใ้ ห้เห็นว่าความเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอทางเวลา
(temporal regularity) ของโลกทางสังคมมีความหมายต่อนัยทางความรู้สึก
นึกคิด (cognitive implication) อย่างมาก เพราะท�ำให้เรามีการคาดการณ์ที่
แน่นอนโดยสัมพันธ์กบั โครงสร้างทางเวลาในสิง่ แวดล้อมทีเ่ ราอยู่ และช่วยให้
รู้สึกถึงความเป็นระบบระเบียบ รู้ว่าจะพบกับสิ่งใดโดยมีขอบเขตที่ชัดเจน
กล่าวคือ ให้ความสามารถในการคาดการณ์ (predictability) ซึง่ เป็นการเพิม่
สวัสดิภาพทางความรูส้ กึ นึกคิด (cognitive well-being) ในอีกทางหนึง่ ความไม่
สม�ำ่ เสมอทางเวลา (temporal irregularity) ก็ให้ความรูส้ กึ ของความไม่มนั่ คง
(Zerubavel 1985, 12) ดังนั้น เหรียญอีกด้านของการควบคุมก�ำกับเวลาที่
เคร่งครัดก็คือ ความมั่นคง แน่นอน และคาดการณ์ได้ และการท�ำงานใน
ระบบอุตสาหกรรมก็สามารถให้สงิ่ นีไ้ ด้อย่างน้อยก็มากกว่างานในภาคเกษตร
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ก่อสร้าง หรือการประกอบอาชีพอิสระ
หากเปรียบเทียบกับการจ้างงานในรูปแบบอืน่ เช่นงานก่อสร้าง การท�ำงาน
โรงงานก็ยงั เชือ่ ถือได้มากกว่า เช่นการเข้าสูก่ รุงเทพฯ ของก้อย แรงงานหญิง
วัย 35 ปี ที่เริ่มต้นจากงานก่อสร้าง แต่ถูกผู้รับเหมาโกงอยู่บ่อยๆ เธอเคย
เข้ามาท�ำงานก่อสร้างกับญาติๆ โดยเอาข้าวสารจากบ้านมาด้วย พอถูกโกง
และไม่มเี งินก็จำ� ต้องเอาข้าวสารไปขายเพือ่ หาค่ารถกลับบ้าน “คนไม่มคี วามรู้
มาท�ำงานก็ถูกเอาเปรียบ” เธอบอกเพียงว่า “ท�ำอะไรไม่ได้” ภายหลังเธอจึง
เปลี่ยนมาท�ำงานในโรงงาน เปลี่ยนโรงงานมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาลงเอยที่
มิรัย1 เธอท�ำงานที่นี่มา 14 ปีแล้ว ดังนั้น แม้เหตุผลของการเข้าสู่เมืองใน
ระยะเริม่ แรกคือการหารายได้เป็นหลัก แต่เมือ่ เผชิญกับความไม่แน่นอนของ
รายได้จากการท�ำงานก่อสร้าง จึงท�ำให้การท�ำงานในโรงงานเป็นทางเลือก
ที่ให้ความมั่นคงกับเธอได้มากกว่า
ส�ำหรับการเปรียบเทียบการท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมกับการท�ำงาน
ในภาคเกษตร พริกเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า “ตอนอยู่บ้าน เพาะเห็ดขาย ลอกปอ
นุน่ ท�ำหมด ไม่มเี วลาพักนะ สบายทีส่ ดุ ก็คอื ท�ำงานโรงงาน เรายังมีเวลาพัก
เวลานอน...เก็บพริกปีบละห้าบาท กว่าจะได้ปบี นึง ถอนกล้ามัดละบาท ถ้าเขา
(คนทีร่ บั จ้างด้วยกัน) ไม่พกั เราก็ไม่ได้พกั หมดหน้านาแล้วก็ตอ้ งท�ำอย่างอืน่
งานโรงงาน[ถ้า]เหนือ่ ยยังมีเข้าห้องน�ำ้ มีเบรก ท�ำนาจะนัง่ ก็นงั่ ไม่ได้ เราจะนัง่
[แต่]เพื่อนไม่นั่งก็ไม่ได้...ชีวิตแม่คนกับชาวนามันล�ำบาก” เช่นเดียวกับ
จินต์เพื่อนร่วมงานของเธอที่บอกว่า “อยู่บ้านรายได้ไม่แน่นอน ไม่เหมือนที่
นี่มันตายตัว ท�ำโอเยอะก็ได้เยอะ” หลายคนมักจะพูดว่ารายได้จากภาค
การเกษตรนั้นเป็น “เงินปี” คือปีหนึ่งถึงจะได้สักครั้งเมื่อขายผลผลิตได้ แต่
เงินจากการท�ำงานโรงงานจะได้ในช่วงเวลาทีถ่ กี่ ว่า เช่นเดือนละครัง้ หรือสอง
สัปดาห์ครั้ง เมื่อการด�ำรงชีวิตแบบพอยังชีพและบริโภคในสิ่งที่ตนเองเป็น
ผู้ผลิตนั้นไม่ใช่วิถีชีวิตของผู้คนอีกต่อไป และการบริโภคมาจากการใช้จ่าย
เงินแทบทั้งหมด ท�ำให้การหารายได้เข้ามาในวงรอบเวลาที่สั้นลงจึงเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นของผู้คนในสังคมปัจจุบัน

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การท�ำงานในระบบอุตสาหกรรมแม้จะถูกควบคุมเวลาอย่างเคร่งครัด
แต่ขณะเดียวกันเวลาท�ำงานและเวลาพักผ่อนก็แยกจากกันชัดเจน ซึ่งช่วย
ให้แรงงานหญิงสามารถก�ำหนดการใช้เวลาของตนเองได้อสิ ระกว่าเมือ่ เทียบ
กับการอยูบ่ า้ นเกิด เช่น ลิน ทีบ่ า้ นชองเธอค้าขาย เธอบ่นถึงภาระทีต่ อ้ งท�ำว่า
“ต้องคอยตื่นแต่เช้า เตรียมตัวช่วยพ่อแม่ขายของ เวลานอนก็ไม่ได้นอน
จริง...ที่นี่ (นวนคร) ถึงต้องตื่นเช้าก็เช้าคนละแบบ เวลานอนก็ได้นอนจริง”
กรณีงานภาคบริการขนาดเล็กเช่นร้านซักรีดทีน่ ลิ เคยท�ำก่อนทีจ่ ะมาท�ำงาน
โรงงาน เวลาก็ไม่แน่นนอนเช่นกัน เธอบอกว่ากว่าจะได้นอนก็ดึกและต้อง
ตืน่ แต่เช้ามืด แต่พอเข้ามาท�ำงานโรงงานก็ได้พกั ผ่อนมากกว่า เวลาแน่นอนกว่า
และเห็นว่างานโรงงาน “เบา” กว่างานในไร่นา “อันนัน้ (งานในไร่นา) เราต้อง
ตากแดดตากลม” เช่นเดียวกับการตัดสินใจของเนย แรงงานหญิงในโรงงาน
ท�ำเครื่องนอน วัย 24 ปี กล่าวถึงข้อดีของการท�ำงานโรงงานว่าช่วยให้
“มีเวลาท�ำนู่นท�ำนี่” เธอบอกว่าการท�ำงานโรงงานมีความชัดเจนว่าจะต้อง
ท�ำเวลาใด แต่กอ่ นหน้าทีเ่ ธอเคยขายก๋วยเตีย๋ วอยูน่ นั้ บางครัง้ ก็ตอ้ งคอยดูแล
ลูกด้วย จริงๆ แล้วการค้าขายของเธอได้รายได้ค่อนข้างดี แต่ตัดสินใจเลิก
ไปเพราะไม่มีคนช่วย ทั้งยังถูกแม่สามีและญาติฝั่งสามีมารบกวนขณะ
ท�ำงานบ่อยๆ การท�ำงานโรงงานจึงช่วยตัดปัญหาการถูกรบกวนได้และมีเวลา
ที่แน่นอน
อย่างไรก็ตาม ทั้งบริษัทและคนงานต่างก็แสวงหาความมั่นคง แต่
ความมัน่ คงของฝ่ายหนึง่ ก็มกั แลกมาจากความไม่มนั่ คงของอีกฝ่ายโดยการผลัก
ภาระความเสี่ยง และฝ่ายที่มีทรัพยากรมากกว่าก็มักจะเป็นผู้ได้เปรียบ
ตอย แรงงานหญิงวัยยี่สิบเศษเล่าว่าเคยท�ำงานธุรการที่บริษัทผลิตรถไถ
การเกษตร (เรียกได้ว่าเธอเคยท�ำงานอยู่ในทั้งสองลักษณะคือ ทั้งงาน
ส�ำนักงานและงานผลิต) โดยลักษณะของงาน เธอชอบงานส�ำนักงานมากกว่า
เธอเรียนจบด้านบัญชีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เดิมทีทำ� งานเป็นพนักงาน
สัญญาจ้างทีบ่ ริษทั ดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปีตอ่ ปี พอระยะหลัง บริษทั เริม่ ลด
ระยะการจ้างงานเป็น 6 เดือน ต่อมาเป็น 3 เดือน ล่าสุดก็ปรับมาเป็นต่อ
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สัญญาแบบเดือนต่อเดือน ทางบริษทั บอกว่าจะใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาท�ำในส่วนทีเ่ ธอท�ำอยูม่ ากขึน้ แต่กย็ งั ไม่อยากให้เธอออกจากงาน อยากให้
ท�ำแบบเดือนต่อเดือน ซึ่งท�ำให้เธอไม่มั่นใจ “เหมือนชีวิตเราไม่มั่นคง
เลยลาออกดีกว่า” จริงๆ แล้วเธออยากรับราชการเพราะเห็นว่ามีความมัน่ คง
ทีส่ ดุ สอบมาหลายครัง้ แต่กไ็ ม่ผา่ น ตอนนีต้ อยก�ำลังเรียนหลักสูตรการจัดการ
ของมหาวิทยาลัยเปิดและคาดว่าหากเรียนจบจะไปสมัครงานราชการอีกครัง้
ระหว่างทีท่ ำ� งานฝ่ายผลิต เธอก็พยายามหางานแบบทีท่ ำ� ในส�ำนักงานไปด้วย
เช่นเดียวกับพริกทีแ่ ม้จะเห็นว่างานโรงงานดีกว่างานไร่นา แต่กระนัน้ เธอก็ยงั
เห็นว่างานราชการยังดีกว่างานโรงงาน “อย่ามาท�ำเลยโรงงาน ถ้ามีเงินก็จะ
ส่งลูกไปเป็นครู”
จะเห็นได้วา่ ลักษณะการท�ำงานทัง้ ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
ต่างก็เรียกร้องวินยั การท�ำงานจากผูค้ นด้วยกันทัง้ สิน้ เพียงแต่ตา่ งลักษณะกัน
และความคุ้นเคยของชนบทยุคปัจจุบันต่อเวลาสมัยใหม่ก็ส่งเสริมให้การรับ
เอาวินยั เวลาในระบบเวลาอุตสาหกรรมของแรงงานหญิงเป็นไปได้ไม่ยากนัก
แน่นอนว่าการทีผ่ หู้ ญิงเหล่านีเ้ ข้ามาเป็นแรงงานระดับล่างท�ำให้ตอ้ งเข้างาน
เลิกงานตามกรอบเวลาที่ก�ำหนด ด้านหนึ่งอาจท�ำให้ต้องเผชิญกับเวลาที่
เคร่งครัด แต่อกี ด้านหนึง่ ก็สร้างความชัดเจนให้กบั การวางแผนในชีวติ ทัง้ ใน
แง่การมีเวลาทีช่ ดั เจนและรายได้ทแี่ น่นอนตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ความชัดเจน
สม�่ำเสมอที่ได้จากการเข้าสู่การจ้างงานในระบบอุตสาหกรรมได้เอื้อต่อ
ความสามารถในการคาดการณ์วางแผน ซึง่ น�ำไปสูค่ วามมัน่ คงทางจิตใจด้วย
อย่างไรก็ตาม ความแน่นอนและสม�ำ่ เสมอทีก่ ล่าวถึงนีเ้ ป็นไปโดยสัมพัทธ์คอื
เมือ่ เทียบกับงานอืน่ ทีแ่ รงงานหญิงเคยท�ำมา การท�ำงานโรงงานให้ความมัน่ คงกว่า
แต่เมือ่ เทียบงานราชการหรืองานส�ำนักงาน แรงงานหญิงก็เห็นว่าการท�ำงาน
โรงงานยังด้อยกว่า (อย่างน้อยก็ไม่มแี รงงานหญิงคนใดอยากให้ลกู มาท�ำงาน
เป็นแรงงานในฝ่ายผลิตแบบตน) แต่กเ็ ป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
ในสถานการณ์และเงื่อนไขที่เผชิญ
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3. ความต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ และมีอสิ ระในการใช้จา่ ย
การย้ายถิน่ เข้ามาท�ำงานในเมืองใหญ่ยงั หมายถึงการเข้าสูว่ ถิ ชี วี ติ ใหม่
และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากการอยู่ที่บ้านเกิด นันท์ แรงงานหญิง
ที่แม้จะบอกว่าเข้ามาท�ำงานโรงงานเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจที่พ่อแม่ไม่
สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้ แต่เธอก็ระบุถึงเหตุผลอื่นเช่นกัน “ต้องการหา
ประสบการณ์ มีประสบการณ์แล้วคนหลอกไม่ได้ เข้ามาพี่สาวก็สอนให้
อย่าเชือ่ คน มันไม่เหมือนกันทีบ่ า้ นกับทีน่ ี่ มันก็ทำ� ให้เรารูท้ นั คน” แรงงานหญิง
ส่วนใหญ่จะรูส้ กึ ภูมใิ จทีต่ นเองได้จากบ้านมา เพราะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ
ใช้ชวี ติ ในสถานทีใ่ หม่ๆ และไปในสถานทีท่ ไี่ ม่เคยไป ฉัตร แรงงานหญิงจาก
พัทลุงวัย 38 ปี ท�ำงานมา 20 ปี บอกว่าการมาท�ำงานโรงงานท�ำให้เธอมี
ประสบการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ ม่มโี อกาสจะได้พบหากอยูท่ บี่ า้ น “อยูน่ ี่ โลกกว้างขึน้
ไปเทีย่ วทัว่ ไปถึงเชียงใหม่” เช่นเดียวกับจินต์ เพือ่ นร่วมงานในไลน์การผลิต
เดียวกันกับผู้เขียนที่กล่าวว่า “พวกคนอยู่บ้าน ไม่ค่อยได้เห็นอะไร”
น�้ำ แรงงานหญิงอีกคนหนึ่ง เล่าถึงการเข้ามาท�ำงานตอนแรกว่า “ก็
อยากรู้ว่ามันเป็นไง ไม่อยากขอพ่อแม่” เธอไม่ชอบการเรียนและบอกว่ายัง
ไม่คิดเรื่องเรียนต่อ “หนูไม่ไป[เรียน] ท�ำงานเก็บตังค์ดีกว่า ไม่ชอบ ขี้เกียจ
ไม่อยากเรียน...ท�ำงานก็ได้ตงั ค์ เก็บเอง ถ้าเรียนก็ตอ้ งขอพ่อแม่ แต่จะท�ำงาน
ด้วยเรียนด้วยก็เหนือ่ ย” เช่นเดียวกับลินทีบ่ อกว่า “อยากใช้ชวี ติ ทีต่ า่ งจากทีบ่ า้ น
อยากมาดูโลกกว้างภายนอกว่าเป็นไง อยู่บ้านไม่เคยได้สัมผัสอะไรแบบนี้”
แม้ทางบ้านมีเงินส่งให้เรียน แต่เธอเลือกมาท�ำงานแทน “เห็นพีส่ าวมาท�ำงาน
มีเงิน สมัยนั้นเราก็อยากได้เงินใช้ใช่ไหมล่ะ มีเงิน อยากได้อะไรเราก็ได้...
พ่อแม่กอ็ ยากส่งเรียนอยู่ แต่หนูคดิ ว่าเรียนทีหลังมันก็ไม่สาย” พริกเองก็เล่า
ถึงตอนเปลีย่ นงานหลายครัง้ จนมาท�ำงานโรงงานว่า “แต่กอ่ นมันยังเป็นสาว
...มีแต่อยากจะไปอย่างเดียว” ความอยากทดลองใช้ประสบการณ์นอกบ้าน
ถือเป็นความใฝ่ฝันของแรงงาน
4. ปัจจัยอื่นๆ
แรงงานหญิงไม่ได้เข้ามาท�ำงานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเสมอไป Mills
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(2003, 17, 55, 73) เสนอว่าแรงงานหญิงในงานศึกษาของเธอไม่ได้มาจาก
ครอบครัวยากจนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงครอบครัวฐานะปานกลางและฐานะดีดว้ ย
ผู้เขียนพบผู้ให้ข้อมูลลักษณะนี้จากสนามของตนเองเช่นกันแม้ไม่มากนัก
เช่น อัญ หญิงวัยกลางคนที่เพิ่งเข้ามาท�ำงานโรงงาน สามีของเธอเสียชีวิต
ไปกว่าสิบปี ก่อนหน้านีอ้ ญ
ั เป็นผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นในจังหวัดแพร่ ด้วยความเคยชิน
ที่ได้พบปะผู้คนหลากหลาย ได้เดินทางบ่อยตอนที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
พอหมดวาระแล้วจึงเริ่มเบื่อกับการอยู่บ้าน เธอบอกเหตุผลของการเข้ามา
หางานท�ำด้วยภาษาท้องถิ่นว่า “มันง่อม” (มันเหงา) จริงๆ แล้วความจ�ำเป็น
ทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยรองที่ท�ำให้เธอย้ายถิ่น เธอไม่ได้ขัดสน ที่บ้าน
ของเธอมีสักทองกว่าพันต้น ทั้งยังมีที่นาให้เช่า “อาศัยว่าอยู่นี่ก็ได้กินไป
เรื่อยๆ ได้เจอเพื่อนเจอฝูง” และคิดว่าถ้าเบื่อเมื่อไรก็จะกลับไปบ้านเกิด
เนตร เป็นอีกคนที่เหตุผลหลักในการท�ำงานไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ แต่
เพือ่ ตามมาอยูก่ บั สามี ปกติเธอชอบเล่นเฟซบุก๊ และขายของทางอินเทอร์เน็ต
เธอเชีย่ วชาญการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สอื่ สารต่างๆ เมือ่ มีเพลงใหม่ๆ
ก็มักคัดลอกไฟล์ลงแผ่นซีดีมาให้เพื่อนร่วมงาน บ้านของเธออยู่มุกดาหาร
ท�ำอาชีพค้าขายและมีสวนยางพารา ชีวิตเธอดูไม่ล�ำบากนัก เนตรบอก
เหตุผลทีเล่นทีจริงว่าเหตุทเี่ ข้ามาท�ำงานคือ “ตามมาอยูก่ บั สามี มาดูวา่ มีกกิ๊
อยู่ที่นี่รึเปล่า” ก่อนหน้านี้เธอเข้ามากรุงเทพฯ เป็นประจ�ำ โดยชอบเดินและ
ซื้อของในหลายที่ ทั้งสยามสแควร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลเวิลด์
ตลาดนัดจตุจกั ร และสวนรถไฟ หากเป็นช่วงคริสมาสต์และปีใหม่ เธอและสามี
มักไปเดินดูไฟประดับถนนและไปร่วม “เคาท์ดาวน์” ทีเ่ ซ็นทรัลเวิลด์ เรียกได้วา่
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของเธอต่างจากภาพประทับเกีย่ วกับการใช้เวลาว่าง
ของแรงงานหญิงที่ผู้เขียนเคยรับรู้มากทีเดียว
จะเห็นได้ว่า เหตุผลในการเข้ามาท�ำงานของแรงงานหญิงมีหลายด้าน
ในทางเศรษฐกิจ รายได้จากภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงมีปริมาณมากกว่า
แต่เป็นรายได้ที่แน่นอน สม�่ำเสมอ และได้รับในความถี่ที่บ่อยกว่างานใน
ภาคเกษตร ความแน่นอนในทางรายได้และเวลาในระบบอุตสาหกรรมยังส่งผล
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ต่อความสามารถในคาดการณ์วางแผนการด�ำเนินชีวติ ทีม่ ผี ลต่อความมัน่ คง
ทางจิตใจของแรงงานหญิงด้วย แม้งานโรงงานจะไม่ใช่งานทีค่ นเหล่านีเ้ คยฝัน
ในวัยเด็ก แต่ก็ดีที่สุดภายใต้ข้อจ�ำกัดที่ชีวิตเผชิญอยู่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
เรื่องความยากจนที่ผลักดันให้แรงงานหญิงเข้ามาหางานท�ำนั้น ยังท�ำงาน
ควบคูไ่ ปกับปัจจัยทางวัฒนธรรมทีค่ าดหวังว่าสมาชิกของครัวเรือนต้องคอย
ค�ำ้ จุนความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องบ้าน อย่างไรก็ตาม แม้การเข้ามาท�ำงานจะมาจาก
ความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจเป็นด้านหลัก แต่กย็ งั มีทเี่ ข้ามาท�ำงานด้วยสาเหตุอนื่
นอกจากการปฏิบตั ติ ามความคาดหวังต่อบทบาทในการดูแลความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ของคนในครัวเรือน อันถือเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ผู้หญิงในสังคมไทย
ยึดถือกันและเป็นเหตุผลส่งเสริมให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานหญิงแล้ว
ยังพบลักษณะการย้ายถิน่ ทีม่ าจากปัจจัยอืน่ ๆ เช่น การแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ ความต้องการมีอสิ ระทางการเงิน การหนีจากความน่าเบือ่ ทีบ่ า้ นเกิด ฯลฯ
เหตุผลชุดหลังนี้สะท้อนตัวตนของแรงงานหญิงที่มีคุณลักษณะแบบตัวตน
ในสังคมสมัยใหม่ นอกเหนือไปจากการเป็นผูห้ ญิงของครัวเรือนเพียงอย่างเดียว
กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวตนทั้งสองแบบนี้จะด�ำรงอยู่อย่างแยกขาด
จากกัน
บทบาทของเครือข่ายความสัมพันธ์
แรงงานหญิงต้องปรับตัวมากในระยะแรกทัง้ ในการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ
ด้านอืน่ ๆ การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ไม่วา่ ญาติหรือเพือ่ นเป็นสิง่ จ�ำเป็นมาก
ทั้งในแง่ของการให้ข้อมูลข่าวสาร ค�ำแนะน�ำ และความช่วยเหลือต่างๆ
ความสั ม พั น ธ์ เ หล่ า นี้ ยิ่ ง ปรากฏชั ด ในภาวะวิ ก ฤต เมื่ อ เป็ น ดั ง นี้ จึ ง พบ
ความพยายามทัง้ ในการธ�ำรงความสัมพันธ์เดิมไว้และการสร้างเครือข่ายใหม่
ในที่ทางที่ไม่คุ้นเคย
1. ระยะปรับตัวหลังการย้ายถิน่ : การรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์
เดิมและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ใหม่
ช่วงแรกของการเข้ามาท�ำงาน แรงงานหญิงมักกังวลใจ ไม่เพียงเพราะ
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ต้องท�ำงานทีไ่ ม่เคยท�ำ แต่ยงั ต้องใช้ชวี ติ อยูใ่ นทีท่ ไี่ ม่คนุ้ เคยและต้องปรับตัว
กับกลุม่ คนใหม่ๆ ระยะเริม่ ต้นภายหลังย้ายถิน่ จึงเป็นช่วงเวลาในการปรับตัว
อาการเหงาและคิดถึงบ้านเกิดขึ้นกับแทบทุกคน หลายคนพบกับอุปสรรค
อันเกิดจากความไม่คุ้นเคยกับเมืองใหญ่ การถูกเอาเปรียบโดยบริษัทซับ
คอนแทรคเป็นตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ป็นประสบการณ์รว่ มของแรงงานหญิงหลายคน
ฝ้าย แรงงานวัย 21 ปี เริม่ แรกเธอหางานผ่านบริษทั ซับคอนแทรคในนวนคร
“วันแรกที่เข้ามาไม่อยากบอกเลยพี่ ทุรกันดารมากเลยหนูน่ะ...มีเงินมา
น้อยแล้วยังถูกซับฯ หลอกอีก เสียเงินไปตรวจโรคแล้วไม่ได้เริม่ งาน ...ซับฯ
บอกว่าบริษัท[ที่จะไปท�ำงาน]ไม่รับ ไม่รับก็ช่วยไม่ได้ ถ้าจะไปบริษัทใหม่ก็
ต้องเสียเงินตรวจโรคใหม่อีกสองร้อยห้าสิบ” ที่ผ่านมาเธอและสามีเสียเงิน
กับการ “ถูกซับฯ หลอก” ไปแล้วประมาณสองพันบาท โดยไม่ได้เริ่มงาน
ที่ใดเลย เธอบอกว่าเพิ่งมารู้ภายหลังว่าซับคอนแทรคมี 2 แบบ หากเป็น
ส�ำนักงานทีต่ งั้ อยูใ่ นตัวอาคารจะน่าเชือ่ ถือกว่าแบบทีเ่ ป็นแผงทีต่ งั้ บอร์ดไว้เฉยๆ
เธอบอกว่าซับคอนแทรคที่ดีนั้นหากไม่ได้งานก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากคน
ที่มาสมัครเลย “แต่พวกที่มาใหม่ๆ ก็ไม่รู้” ข้อมูลจึงถือเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
การมีเครือข่ายเพือ่ นหรือญาติคอยค�ำแนะน�ำจะช่วยให้แรงงานหน้าใหม่รวู้ า่
ควรจะสมัครงานที่ไหน อย่างไร
แรงงานหญิงมักจะมีญาติหรือเพื่อนที่สนิทสนมจากถิ่นฐานเดียวกันที่
ท�ำงานมาก่อนเป็นคนแนะน�ำข้อมูลเกี่ยวกับงานให้ นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับสมัครและข้อมูลเชิงลึกว่าบริษัทใดให้ผลตอบแทนดีแล้ว เครือข่าย
เหล่านี้ยังช่วยให้การปรับตัวในช่วงแรกของแรงงานหญิงเป็นไปได้ง่ายขึ้น
ความผูกพันที่ฝังแน่นกับท้องถิ่นเดิมปรากฏให้เห็นจากการคบหาเพื่อน
การมีกิจกรรมร่วมกัน หรือการเลือกพักอาศัยในละแวกเดียวกัน แรงงาน
หน้าใหม่มักเข้ามาท�ำงานโดยสอบถามจากญาติหรือเพื่อนสนิท เมื่อเข้ามา
ท�ำงานแล้ว ระยะแรกมักพักอาศัยในช่วงสัน้ ๆ กับคนทีต่ นเองสนิทสนมก่อน
แล้วค่อยแยกออกไปพักเอง หากไม่พักห้องเดียวกันก็เช่าอยู่ในหอพักหรือ
บ้านเช่าหลังเดียวกัน
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ความใส่ใจกับภูมลิ ำ� เนายังเห็นได้จากวิธกี ารท�ำความรูจ้ กั กับคนใหม่ๆ
ประโยคแรกๆ ที่ผู้เขียนมักถูกถามจากแรงงานหญิงคือ “บ้านอยู่ไหน” และ
หากแสดงให้เห็นว่ารู้จักบ้านเกิดของใครหรือเคยไปจังหวัดนั้น ยิ่งหากระบุ
พื้นที่ย่อยลงไปได้อีก ก็จะได้รับความสนใจมากและบทสนทนาของพวกเรา
จะยืดยาวออกไป หรือหากแรงงานหญิงคนใดมาจากภูมภิ าคเดียวกับผูเ้ ขียน
เมื่อรู้ภูมิล�ำเนาของผู้เขียน เธอจะเปลี่ยนมาพูดภาษาถิ่นโดยทันที วาด
แรงงานหญิงจากภาคเหนือซึง่ อยูห่ อ้ งพักใกล้กบั ผูเ้ ขียน ระยะแรกเธอทักทาย
ผู้เขียนเพียงไม่กี่ค�ำหรือเพียงยิ้มให้ จนผู้เขียนแทบจะละความพยายามใน
การเข้าไปพูดคุยกับเธอแล้ว แต่พอเธอรู้ว่าผู้เขียนมาจากภาคเดียวกันก็
เปลีย่ นส�ำเนียงพูดเป็นภาษาถิน่ และเราก็คยุ กันได้ยาวขึน้ กว่าเดิมอย่างเห็น
ได้ชัด
ความสัมพันธ์เหล่านีไ้ ม่ได้มแี ต่แง่มมุ เชิงบวกเสมอไป ความเป็นเครือญาติ
และความเป็นคนท้องถิ่นเดียวกันนอกจากเป็นปัจจัยที่ช่วยให้พึ่งพาอาศัย
กันในยามยากแล้ว ขณะเดียวกันก็ท�ำให้เกิดการจับจ้องต่อความส�ำเร็จใน
ชีวิตของอีกฝ่ายด้วย ผู้คนในชุมชนบ้านเกิดยังคงเฝ้ามองความส�ำเร็จของ
แรงงานหญิงทีจ่ ากบ้านไป การเปรียบเทียบความส�ำเร็จของผูเ้ ป็นลูกระหว่าง
แต่ละบ้านเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมชนบท ก้อยเป็นคนหนึ่งที่ต้อง
เผชิญกับความตึงเครียดดังกล่าว “ตอนมีครอบครัว เริ่มแรกแฟนก็ไม่มีตังค์
ก็เลยอยู่ด้วยกันก่อน[แต่งงาน] แล้วท้อง ก็เลยต้องแต่ง ตอนคลอดลูกฐานะ
ทางบ้านก็ไม่ค่อยดี คนทางบ้านก็ดูถูก ว่ามาท�ำงานและก็มีผัว...ตอนแรกก็
นึกว่าแฟนจะไม่เอาทัง้ ลูกทัง้ ตัวเอง แต่เขาก็รบั ผิดชอบ...มีลกู ตอนไม่พร้อม
อยู่กันก่อนแต่ง”
ส�ำหรับแรงงานหญิงที่อยู่มานานจะสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในที่
ท�ำงานหรือในย่านที่พักอาศัย เช่น นิลและสามีที่เช่าห้องของชิดเป็นเวลา
นานนานกว่าสิบปี ทุกเย็นผู้เขียนจะเห็นสามีของนิลไปจ่ายตลาดหรือท�ำ
กับข้าวเอง และแตง ลูกสาวของทั้งสอง ที่กลับจากโรงเรียนก็จะเล่นอยู่กับ
เด็กย่านนั้น หรือไม่ก็นั่งคุยอยู่กับชิด โดยสามีของนิล ชิด และแตง มักจะนั่ง

119
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

สู่เมืองใหญ่: ปัจจัยในการย้ายถิ่นและการปรับตัว... | นฤมล กล้าทุกวัน

120
Vol. 21
No. 2
Apr.
Jun.
2015

ด้วยกันที่แคร่หน้าบ้านเพื่อรอให้นิลกลับจากโรงงานหลังเลิกโอทีแล้วจึงจะ
กินข้าวพร้อมกัน ชิดท�ำกิจการห้องเช่าและอาศัยอยูท่ นี่ โี่ ดยล�ำพัง ครอบครัว
ของนิลและชิดสนิทสนมกันดี ทั้งสองฝ่ายต่างเคยไปเยี่ยมที่บ้านเกิดของ
อีกฝ่ายเมือ่ ถึงช่วงวันหยุดเทศกาล “อยูม่ านาน ไม่ใช่ญาติ ก็เหมือนญาตินะ่ แหละ”
นิลกล่าวกับผู้เขียนเช่นนั้น
ดังนั้น แรงงานหญิงจึงไม่เพียงรักษาสายสัมพันธ์กับบ้านเกิดของตน
เท่านั้น แต่ยังสร้างและรักษาความสัมพันธ์ใหม่ในพื้นที่ที่ย้ายถิ่นเข้ามา
ท�ำงานด้วยเช่นกัน เมือ่ เครือข่ายความสัมพันธ์เหล่านีท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นแหล่งพึง่ พิง
ในยามยากได้ การตอบแทนจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ แรงงานหญิงมักส่งเงินกลับบ้าน
เป็นประจ�ำ ส่วนใหญ่เดือนละหนึ่งพันถึงสี่พันบาท การส่งเงินกลับบ้านและ
การรักษาความสัมพันธ์กับทางบ้านเกิดไว้ จึงไม่ใช่เพียงแบบแผนปฏิบัติ
อันเกิดจากการให้คณ
ุ ค่ากับระบบครอบครัวแต่เพียงด้านเดียว แต่ยงั เกิดจาก
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันทีเ่ สริมให้แบบแผนปฏิบตั ดิ งั กล่าว
ยังด�ำเนินต่อไป
2. ระยะวิกฤต: เครือข่ายความสัมพันธ์ในฐานะแหล่งรองรับยาม
ล�ำบากและความคาดหวังที่ตามมา
ปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มใหญ่ ป ลายปี 2011 ส่ ง ผลกระทบมหาศาลต่ อ เขต
อุตสาหกรรมในย่านอยุธยาและปทุมธานี ขณะที่ผู้เขียนท�ำงานภาคสนาม
เป็นช่วงทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นจากเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่นาน คราบน�ำ้ ท่วมยังปรากฏ
ให้เห็นสูงเกือบถึงชัน้ สองของอาคาร หลายคนบอกว่าก่อนหน้าน�ำ้ ท่วมมีคน
หนาแน่นกว่าทีเ่ ห็นปัจจุบนั กว่าเท่าตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟือ่ งฟูมากกว่านี้
ห้องพักอาศัยเต็มไปด้วยคนเช่า ครัน้ เมือ่ น�ำ้ ท่วมแรงงานหลายคนถูกจ้างออก
บ้างกลับไปท�ำงานทีบ่ า้ น บ้างไปหางานท�ำในพืน้ ทีอ่ นื่ ข้อมูลจากประชาชาติธรุ กิจ
(มติชนออนไลน์ 2555) ระบุว่า ภายหลังน�้ำท่วมใหม่ๆ แม้หลายโรงงาน
สามารถฟืน้ ฟูเครือ่ งจักรและพร้อมทีจ่ ะท�ำการผลิตแล้ว แต่ยงั ประสบปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน เพราะแรงงานกว่าห้าหมืน่ คน (จากเดิมทีม่ อี ยู่ 270,000 คน)
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ได้ยา้ ยไปท�ำงานในพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมอืน่ ๆ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การลดลงของจ�ำนวนแรงงานยังส่งผลกระทบต่อ
กิจการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร หอพัก มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง ฯลฯ
ส�ำหรับคนทีไ่ ด้รบั การบรรจุเป็นพนักงานประจ�ำแล้วและท�ำงานมานาน
ปัญหาโรงงานปิดเพราะน�ำ้ ท่วมไม่ได้เป็นเรือ่ งล�ำบากนักในการตัง้ ต้นหางานใหม่
เนื่องจากได้เงินชดเชยมากพอส�ำหรับการด�ำรงชีพในระยะหนึ่ง เช่น นงค์ที่
ท�ำงานในบริษัทเครื่องเขียนแห่งหนึ่งนานกว่า 15 ปี เมื่อน�้ำท่วมบริษัทย้าย
โรงงานไป เธอได้เงินชดเชยตามกฎหมายถึง 10 เท่าของเงินเดือน พอจะ
ท�ำให้เธอไม่ต้องเร่งรีบหางาน เช่นเดียวกับจินต์ที่เคยท�ำงานในบริษัทผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มา 14-15 ปี ก็ได้เงินจ้างออก 12 เท่าของเงินเดือน
รวมทั้งเงินพิเศษอื่นๆ อีก 2 เดือน และไม่ต้องรีบหางานเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับแรงงานหญิงที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจ�ำ แต่ถูก
จ้างผ่านบริษัทซับคอนแทรค ปัญหาน�้ำท่วมและโรงงานหยุดกิจการถือเป็น
ปัญหาใหญ่ หลังพ้นภาวะน�้ำท่วมคล้ายเป็นภาวะสุญญากาศ โรงงานต่างๆ
ยังไม่มนั่ ใจถึงสภาพน�ำ้ ในปีถดั ไป และรีรอทีจ่ ะลงทุนครัง้ ใหม่ๆ บางแห่งปิดตัว
และย้ายไปยังจังหวัดอื่น หลายโรงงานถือโอกาสนี้ปรับโครงสร้างพนักงาน
โดยลดจ�ำนวนคนงานลง ฝ่ายคนงานก็ยงั ไม่มนั่ ใจในสถานการณ์ของตนเอง
เริ่มมองหาที่ทางจะย้ายไปที่อื่น หรือคนที่ยังจ�ำเป็นต้องท�ำงานที่นี่ก็อยู่ด้วย
ความวิตก และพยายามจะท�ำงานล่วงเวลาให้มากทีส่ ดุ หากมีโอกาส เพือ่ จะมี
เงินส�ำรองส�ำหรับอนาคตทีไ่ ม่แน่นอน ปัญหาน�ำ้ ท่วมยังส่งผลต่อเนือ่ งถึงช่วงหลัง
จากน�้ำลดด้วย ตอนที่น�้ำท่วมและบริษัทจ้างคนงานออกจ�ำนวนมากนั้น
เมือ่ พ้นระยะดังกล่าวมาแล้วบริษทั ต่างๆ ก็ไม่ได้พยายามจะเพิม่ จ�ำนวนคนงาน
ให้กลับไปเท่ากับช่วงก่อนหน้า แต่คงจ�ำนวนแรงงานไว้เท่ากับช่วงทีป่ รับลดลงแล้ว
โดยไม่รบั เพิม่ หากไม่จำ� เป็น ทัง้ ยังพยายามลดการท�ำงานล่วงเวลาลงไปเพือ่
ประหยัดต้นทุนค่าแรง ซึ่งท�ำให้คนที่ไม่ได้ถูกจ้างออกนั้นถูกเรียกร้องให้
ท�ำงานมากขึน้ กว่าเดิม ยิง่ เมือ่ มีการปรับขึน้ ค่าแรงทัว่ ประเทศในต้นปี 2013
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จึงท�ำให้แรงงานเริม่ ย้ายไปท�ำงานทีต่ า่ งจังหวัดมากขึน้ 1 ในช่วงหลังปีใหม่มี
คนมาลาออกจากมิรัยมากขึ้น และในละแวกที่พักของผู้เขียนก็พบว่ามีคน
เริ่มทยอยย้ายออกเพราะได้งานท�ำในต่างจังหวัดเช่นกัน ความตึงเครียดที่
เกิดขึ้นในช่วงน�้ำท่วมจึงส่งผลมาถึงช่วงหลังน�้ำลด ทั้งในแง่รายได้ที่ลดลง
เพราะบริษทั ลดการท�ำงานล่วงเวลาและการท�ำงานวันหยุด และในแง่การท�ำงาน
เพราะแรงงานถูกเร่งรัดให้ทำ� งานให้ได้มากขึน้ ขณะทีจ่ ำ� นวนคนท�ำงานมีนอ้ ยลง
ในช่วงน�้ำท่วมแรงงานหญิงทั้งหมดที่ผู้เขียนได้พูดคุยด้วยต่างกลับไป
ยังบ้านเกิด หรือไม่ก็ถูกส่งไปท�ำงานในโรงงานเครือเดียวกันในพื้นที่อื่น
ในเวลาปกติแรงงานหญิงยังติดต่อสัมพันธ์กับครัวเรือนที่เธอจากมาอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ผ่านการส่งเงินกลับบ้านทีห่ ลายคนถือเป็นพันธะหน้าที่ เครือข่ายสังคม
ทีเ่ ธอสัมพันธ์อยูท่ บี่ า้ นเกิดยังด�ำเนินต่อเนือ่ งมาในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งพึง่ พิงใน
หลายวาระ พอถึงช่วงเวลาวิกฤตก็ยิ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่สายสัมพันธ์ของ
แรงงานหญิงกับบ้านเกิดแสดงบทบาทอย่างเด่นชัด บ้านเกิดยังคงเป็นที่
รองรับแรงงานหญิงเมือ่ เผชิญภาวะปัญหาครัง้ ส�ำคัญ เช่น ในยามเจ็บป่วยหนัก
ถูกเลิกจ้าง ลาออก โรงงานปิดตัว ประสบปัญหากับสามี คลอดลูก ฯลฯ
หลายคนเลือกจะกลับบ้านหรือขอความช่วยเหลือจากทางบ้านในทางใดทางหนึง่
การทีแ่ รงงานหญิงต้องใช้เวลากับการท�ำงานมากในแต่ละวัน และการขาด
ระบบรองรับการเลีย้ งดูบตุ รในย่านอุตสาหกรรมโดยรัฐหรือโรงงานในลักษณะ
ที่เป็นสวัสดิการฟรีหรือราคาถูก ท�ำให้แรงงานหญิงที่ไม่มีเงินจ้างสถานรับ
เลี้ยงเด็กของเอกชนต้องพาลูกของไปให้ที่บ้านเกิดเป็นฝ่ายดูแล ในสังคมที่
ระบบสวัสดิการยังไม่ได้พัฒนาเพื่อรองรับสถานการณ์เช่นนี้อย่างเพียงพอ
ครอบครัวบ้านเกิดจึงท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญทัง้ ในช่วงทีแ่ รงงานหญิงท้องแก่ คลอดลูก
ตลอดจนดูแลลูกทีเ่ ติบโตขึน้ แทบจะเป็นแบบแผนปฏิบตั ทิ วั่ ไปทีแ่ รงงานหญิง
1

ก่อนปี ค.ศ. 2013 การปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เป็น 300 บาท บังคับใช้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลเท่านัน้ นวนครซึง่ อยูใ่ นเขตปริมณฑลจึงยังสามารถดึงดูดใจแรงงานได้มากกว่า
ต่างจังหวัด แต่เมือ่ นโยบายดังกล่าวบังคับใช้ทวั่ ประเทศ แรงงานจึงเริม่ สนใจทีจ่ ะย้ายไปท�ำงาน
ในจังหวัดอืน่ ๆ มากขึน้
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จะฝากลูกไว้กบั พ่อแม่ ซึง่ มีเครือญาติชว่ ยเลีย้ งดู ค่าครองชีพต�ำ่ และมีเวลาพอที่
จะดูแลลูกของเธอได้
การมีลกู เป็นปัญหามากส�ำหรับคนทีไ่ ม่พร้อม ผูเ้ ขียนเคยถามจากฝ้าย
แรงงานหญิงที่มีลูกเมื่อเริ่มท�ำงานได้ไม่นาน ว่าช่วงไหนของชีวิตที่เป็น
จุดเปลี่ยนส�ำคัญ เธอตอบว่า “ตอนมีลกู เรามีไม่ตงั้ ใจ ยังวัยรุน่ ไม่คอ่ ยพร้อม
เคยคิดว่าจะเอาออกดีไหม แต่สดุ ท้ายก็เก็บไว้ ... เสียใจทีท่ ำ� ให้แม่ตอ้ งเสียใจ
เรียนจบแล้วก็เอาลูกไปให้แม่เลี้ยงแทนที่เราจะได้เลี้ยงเขา (แม่) สงสารแม่
พอได้มาเป็นแม่แล้วก็นึกถึงแม่ตัวเอง เขาคงรักเรามาก” การมีลูกส่งผลให้
เธอต้องเร่งท�ำงาน “จะกลับไปอยู่บ้านก็ไม่ได้แล้ว” แรงงานหญิงมักกลับไป
คลอดลูกทีบ่ า้ นเกิดและอยูเ่ พือ่ เลีย้ งลูกและพักฟืน้ สักระยะหนึง่ มีบางส่วนที่
คลอดที่นี่แล้วให้แม่ของเธอมาช่วยอยู่ดูแล ไม่ว่ากรณีใด จะพบว่าคนใน
ครอบครัวที่บ้านเกิดมีบทบาทสูงในการรองรับแรงงานหญิงในภาวะล�ำบาก
กล่าวได้ ว่าการขูดรีดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด�ำเนินต่อไปได้กเ็ นือ่ งจาก
มีภาคการผลิตอื่นคอยรองรับภาระเหล่านี้อยู่นั่นเอง
ไม่เพียงความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ตนจากมาเท่านั้น ความสัมพันธ์
เชิงเครือญาติรวมทัง้ เพือ่ นฝูงก็เป็นแหล่งรองรับแรงงานหญิงในยามทุกข์ยาก
ได้ด้วย พริกเป็นตัวอย่างหนึ่งของแรงงานหญิงที่ประสบปัญหาครอบครัว
และต้องพึ่งพาเครือข่ายที่มีอยู่ พริกเพิ่งเลิกกับสามีได้สักหนึ่งปี (เป็นสามี
คนที่สองที่เธอแต่งงานด้วย) เป็นการเลิกราที่ไม่ดีนัก ตอนนี้ลูกชายทั้งสอง
คนอยูก่ บั เขา ตอนอยูด่ ว้ ยกันเขามีผหู้ ญิงอืน่ ตลอด ก่อนหน้าจะหย่าขาดจากกัน
เธอกับเขายังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันทั้งๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันแล้ว พริก
ท�ำหน้าที่ดูแลลูก “ไม่ได้มีอะไรกัน มันก็ไปมีเมียน้อย พี่ก็อยู่เลี้ยงลูก” ทั้งคู่มี
ปากเสียงกันเป็นประจ�ำ เมื่อตกลงว่าจะเลิกรากัน เขาซึ่งรายได้ดีกว่าพริกก็
ไม่ยอมให้ลูกอยู่กับเธอเพราะคิดว่าเธอไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ วันหนึ่งเมื่อ
มีปากเสียงกันอย่างหนัก เธอถูกเขาตบหน้า ท�ำให้เธอทนไม่ไหว สุดท้ายก็
หย่ากัน เธอได้มาเพียงมอเตอร์ไซค์คันเดียวเท่านั้น เป็นสิ่งที่เธอยืนยันกับ
เขาว่าถ้าไม่ได้มาก็จะไม่ยอมเซ็นใบหย่า หลังจากนัน้ พริกก็ไม่คอ่ ยได้เจอหน้าลูก
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พริกเริ่มต้นชีวิตการท�ำงานโดยการเข้ามาท�ำงานร้านอาหารต่างชาติ
ย่านสุรวิ งศ์ ป้าของเธอด�ำเนินกิจการร่วมกับสามีชาวต่างชาติ เหตุทตี่ อ้ งเข้ามา
ท�ำเพราะแม่ติดหนี้ป้าอยู่ “ต้องมาท�ำงานใช้หนี้ให้แม่” ตอนนั้นเธอเพิ่งจบ
ชั้นประถม เธอได้เงินเดือน 4,000 บาท โดยป้าจะหักส่วนหนึง่ ของเงินเดือน
เป็นค่าหนีส้ นิ ทีต่ ดิ ไว้ เมือ่ ใช้หนีห้ มดก็ยงั ท�ำงานต่อเพราะต้องส่งน้องสาวเรียน
เธอท�ำงานร้านอาหารอยูห่ า้ ปี จากนัน้ ท�ำงานเป็นลูกจ้างในร้านเสริมสวยหนึง่ ปี
กับเจ้าของทีร่ จู้ กั กัน เธอพบกับสามีคนแรกภายหลังจากทีอ่ อกจากทีน่ แี่ ล้วไป
ท�ำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งเธอเข้าไปท�ำงานได้ด้วยวุฒิ
การศึกษาปลอมที่ระบุว่าจบชั้นมัธยมต้นโดยเจ้าของร้านเสริมสวยเป็นคน
แนะน�ำและฝากเข้าท�ำงานให้ จากนั้นสักปีกว่าๆ เธอก็ลาออกเพราะหมด
สัญญาจ้างและโรงงานเริม่ จะรับคนวุฒกิ ารศึกษาสูงขึน้ และเธอก็เกรงว่าจะมี
การตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่เธอจบมาด้วย พริกเรียนต่อ กศน. และได้วุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมต้นจริงๆ เมือ่ ปี 2007 โดยมีลงุ ซึง่ เป็นผูอ้ ำ� นวยการของ
สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือ
เมื่ อ ออกจากบริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ก็ ม าท� ำ งานในบริ ษั ท ผลิ ต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พอมีลกู กับสามีคนแรกเธอจึงลาออกมาเลีย้ งลูกอยูท่ ี่
บ้านเกิดของสามีที่ชัยภูมิ อยู่ได้สัก 5-6 ปี ก็เลิกกับเขาเพราะ “มันกินเหล้า
เทีย่ วผูห้ ญิง ติดนักร้องห้องอาหาร” เธอมีลกู กับเขาสองคน คนแรกอายุ 18 ปี
และคนที่สองอายุ 17 ปี เธอแพ้และไม่สามารถกินยาคุมก�ำเนิดได้จึงมีลูกใน
ระยะใกล้ๆ กัน (เธอมีลกู กับสามีคนแรกสองคนและสามีคนทีส่ องอีกสองคน)
เมื่อเลิกกับสามีคนที่สองแล้วเธอจึงตัดสินใจท�ำหมัน การคุมก�ำเนิดของ
ครอบครัวแรงงานโดยทั่วไปมักใช้วิธีให้ฝ่ายหญิงกินยาคุมก�ำเนิด ดังนั้น
ในกรณี ที่ ฝ ่ า ยหญิ ง กิ น ยาไม่ ไ ด้ แ ละฝ่ า ยชายก็ ไ ม่ ย อมใช้ ถุ ง ยางอนามั ย
จึงท�ำให้โอกาสตัง้ ครรภ์มสี งู หลังจากนัน้ พริกจึงย้ายเข้ามาท�ำงานในนวนคร
เริ่มแรกอาศัยอยู่กับป้าอีกคนหนึ่งโดยท�ำหน้าที่เลี้ยงลูกให้ป้า จากนั้นจึงไป
สมัครท�ำงานในโรงงานผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เธอบอกว่าช่วงทีเ่ ลิกกับสามี
เป็นช่วงที่ล�ำบากเพราะ “ต้องไปอาศัยเขา (ป้า) อยู่” เมื่อเลิกกับสามีคนแรก
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เธอก็ได้พบกับสามีคนที่สองและก็เพิ่งเลิกกันไป เธอเล่าว่าการเลิกกับสามี
คนที่สองนั้นล�ำบากกว่า เพราะ “ต้องตั้งต้นใหม่ มาหาเอาใหม่ เมื่อก่อนยังมี
ป้าให้อาศัยอยู่ [ครัง้ นี]้ ต้องยืมเงินเพือ่ นมาเช่าห้องอยู”่ เพือ่ นคนดังกล่าวเป็น
คนทีพ่ ริกขอความช่วยเหลืออยูบ่ อ่ ยๆ พริกท�ำงานทีม่ ริ ยั ได้ 4 เดือน เดือนแรก
ยังไม่คอ่ ยมีเงินเก็บเพราะต้องใช้หนีท้ ยี่ มื มา เดือนต่อๆ มาก็เริม่ ดีขนึ้ เธอส่งเงิน
ให้ครอบครัวที่บ้านเกิดเดือนละ 2,000 บาท และส่งให้สามีคนที่สองเป็นค่า
ช่วยค่าเลี้ยงดูลูกอีกเดือนละ 1,000 บาท ตามข้อตกลงในการหย่ากัน
พริกเล่าถึงชีวติ ตอนนีว้ า่ “เดีย๋ วนีเ้ ราเข้มแข็งขึน้ เรานึกถึงหน้าแม่ หน้าลูก
เราเข้มแข็งขึ้น เรารู้ว่าเราอยู่คนเดียว เราต้องสู้ ต้องประหยัดให้ถึงสิ้นเดือน
... รุ่นพ่อรุ่นแม่ล�ำบากกว่ารุ่นเรานะ ท�ำนาเลี้ยงลูก ท�ำงานก่อสร้าง ยังอยู่ได้
เราแค่ผา่ นประสบการณ์แค่นที้ ำ� ไมจะอยูไ่ ม่ได้” เธอมองว่าการเข้ามาท�ำงาน
ในกรุงเทพฯ ของเธอไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ “ไม่เป็นดั่งใจที่เราหวัง ก็อยู่
อย่างงี้ทุกวัน อย่างที่เห็น” เธอยังคิดที่จะท�ำงานที่นี่ต่อไปเรื่อยๆ ตอนนี้เธอ
ใช้หนีส้ นิ ทีย่ มื มาหมดแล้ว เพิง่ เริม่ เก็บเงินได้เล็กน้อย เธอบอกว่า “ถ้าไม่ไหวก็
กลับบ้าน มีแม่ พ่อ ญาติพี่น้อง มีลูก เรายังกลับไปมีความสุขได้”
จะเห็ น ได้ ว ่ า ชี วิ ต ของพริ ก ในช่ ว งการเปลี่ ย นผ่ า นที่ ส� ำ คั ญ ล้ ว นมี
ความสั ม พั น ธ์ ของเครือญาติและเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่เข้ามา
ท�ำงานกับป้าเพือ่ ใช้หนีใ้ ห้ทางบ้าน ท�ำงานร้านเสริมสวยของคนรูจ้ กั เรียนต่อ
โดยลุงให้ความช่วยเหลือ เมือ่ เลิกกับสามีคนแรกก็ไปอาศัยอยูก่ บั ป้าเพือ่ ตัง้ ต้น
หางานใหม่ เมือ่ เลิกกับสามีคนทีส่ องก็ยมื เงินเพือ่ นเพือ่ มาตัง้ ตัว ซึง่ นอกจาก
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะส่งผลทางด้านบวกกับเธอก็สามารถส่งผล
ทางด้านลบด้วย เช่น ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับสามีทั้งสองคน
ดังนั้น ค่านิยมในการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือการส่งเสียเลี้ยงดู
สมาชิกในครัวเรือนบ้านเกิด จึงถูกเสริมด้วยความจ�ำเป็นในฐานะความสัมพันธ์
แบบต่างตอบแทน เมือ่ ครอบครัวบ้านเกิดท�ำหน้าทีม่ ากกว่าการเป็นสถานที่
เลี้ยงดูให้เติบโต แต่ยังท�ำหน้าที่ค�้ำจุนเมื่อแรงงานหญิงประสบปัญหาแม้จะ
จากบ้านมาแล้ว ดังนั้น การตอบแทนให้กับครอบครัวรวมทั้งการรักษา
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ความสัมพันธ์เอาไว้จงึ เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น การส่งเงินกลับบ้านเกิดหรือพันธะอืน่ ๆ
ทีแ่ รงงานหญิงมีตอ่ ครอบครัวจึงเป็นสิง่ ทีเ่ ลีย่ งไม่พน้ ของสายสัมพันธ์ ทัง้ ในเชิง
อุดมการณ์และในความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเปรียบเทียบแล้ว
แรงงานหญิงมักจะใส่ใจกับการธ�ำรงรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์เหล่านี้
มากกว่าแรงงานชาย ค�ำอธิบายหนึ่งที่มีต่อกรณีดังกล่าวคือ แรงงานหญิง
ส่วนใหญ่มาจากภูมิล�ำเนาที่ยึดถือธรรมเนียมเรื่องการสืบสายทางแม่และ
การทีช่ ายย้ายไปอยูก่ บั ฝ่ายหญิงหลังแต่งงาน ความคาดหวังของครอบครัว
ที่บ้านเกิดต่อลูกสาวจึงมีมากกว่าลูกชาย (ที่ต่อไปจะต้องออกจากบ้านและ
ย้ายไปอยูบ่ า้ นฝ่ายภรรยาอยูแ่ ล้ว) นอกจากนี้ โดยทัว่ ไปผูห้ ญิงยังถูกคาดหวัง
จากสังคมให้มีบทบาทรับผิดชอบดูแลงานในครัวเรือน รวมทั้งการดูแล
สมาชิกในครอบครัวด้วย และเมือ่ เครือข่ายความสัมพันธ์สามารถให้ทรี่ องรับ
กับเธอในยามยากแล้ว การตอบแทนตามที่ถูกคาดหวังจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
ต้องกระท�ำ นอกเหนือไปจากเพียงการปฏิบัติไปตามธรรมเนียมที่ยึดถือมา
แต่เดิม
สรุป
การย้ายถิ่นของผู้หญิงชนบทมาท�ำงานในเมืองใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้ง
กับธรรมเนียมประเพณีที่คาดหวังต่อผู้หญิงในสังคมไทยนับตั้งแต่อดีต
แต่ เ ป็ น ความสื บ เนื่องทางแบบแผนปฏิบัติเ สีย มากกว่ า อย่ า งไรก็ ต าม
แม้ ความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจจะเป็นมูลเหตุส�ำคัญของการจากบ้านมาเป็น
แรงงาน แต่กพ็ บว่ายังมีปจั จัยอืน่ ทีผ่ ลักดันให้คนเหล่านีอ้ อกมาท�ำงานเช่นกัน
เช่น ความต้องการเป็นอิสระทางการเงิน ความต้องการหาประสบการณ์
หรือความสัมพันธ์ใหม่ๆ ฯลฯ ในกระบวนการย้ายถิน่ มาท�ำงานไกลบ้านเช่น
นีจ้ งึ มีสญ
ั ญาณแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังถึงตัวตนในแบบใหม่ของผูห้ ญิง
ทีโ่ ยงกับการด�ำรงอยูใ่ นสังคมสมัยใหม่ทมี่ ากกว่าการท�ำบทบาทหน้าทีผ่ หู้ ญิง
ของครัวเรือนเพียงอย่างเดียว
ผู้เขียนได้ร่วมถกเถียงถึงปัจจัยแห่งการย้ายถิ่นโดยโต้แย้งกลุ่มงานที่
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น�ำเอาปัจจัยด้านความเชื่อทางศาสนาพุทธมาอธิบายว่า ความเชื่อดังกล่าว
มีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนให้ลูกสาวของบ้านออกมาหารายได้เพราะเธอ
ไม่สามารถทดแทนคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดด้วยการบวชเช่นลูกชายได้ จึงต้องรับ
หน้าที่หลักในการจัดหาความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พ่อแม่ในทางกายภาพแทน
โดยเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวมีขอ้ จ�ำกัด เนือ่ งจากยังวางอยูบ่ นฐานของตัวบท
ทางศาสนามากกว่าจะเชือ่ มโยงกับปฏิบตั กิ ารจริงของผูค้ น ทัง้ ยังไม่สามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าผู้คนท�ำความเข้าใจตัวบทนั้นอย่างไร แม้อุดมการณ์เรื่อง
การตอบแทนบุญคุณจะด�ำรงอยู่จริง แต่เป็นไปได้อย่างมากที่อิทธิพลจาก
ความเชือ่ ทางศาสนาเหล่านีอ้ าจไม่ได้เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงเท่านัน้ นอกจากนี้
ผู้เขียนยังเสนอว่าไม่ควรพิจารณาความคาดหวังที่ผู้หญิงต้องการย้ายถิ่น
อย่างแยกขาดจากกันระหว่างการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว
กับการท�ำตามความปรารถนาส่วนตน เพราะทั้งสองสิ่งอาจผสานเข้าหากัน
จนยากที่จะระบุอย่างแยกขาดกันได้
ในช่วงชีวิตของผู้คนย่อมมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหลายรูปแบบ
ไม่วา่ จะเป็นครอบครัว ญาติ เพือ่ นบ้าน เพือ่ นร่วมงาน คนรัก ลูก ฯลฯ ข่ายใย
เหล่านี้เป็นทั้งที่มาของการสนับสนุนและสามารถเป็นข้อจ�ำกัดในชีวิตได้
เช่นกัน การเข้าสู่เมืองใหญ่ในระยะแรก แรงงานหญิงต้องเผชิญกับความไม่
คุน้ เคย ไม่เพียงในบริบทการท�ำงาน แต่รวมถึงการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันนอกโรงงาน
ภายใต้ภาวะเช่นนี้แรงงานหญิงหาทางออก ทั้งโดยการรักษาเครือข่าย
ความสัมพันธ์เดิมไว้ รวมทัง้ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ใหม่ โดยเฉพาะเมือ่
ต้องเผชิญกับช่วงเวลาวิกฤตของชีวิต บทบาทของความสัมพันธ์เหล่านี้ยิ่ง
ปรากฏชัดในการให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม เครือข่ายความสัมพันธ์
ไม่ได้มเี พียงบทบาทในเชิงบวก แต่ยงั สร้างความกดดันแก่แรงงานหญิงเมือ่
ต้องถูกจับจ้องและถูกคาดหวัง และเมือ่ เครือข่ายดังกล่าวสามารถรองรับดูแล
ในช่วงยากล�ำบากได้ ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่แรงงานหญิงจะต้องตอบแทน
ซึ่งไม่ใช่เพียงการตกอยู่ในข้อก�ำหนดเชิงอุดมการณ์ แต่ยังเป็นความจ�ำเป็น
ในการอยู่ในความสัมพันธ์ ดังนั้น แบบแผนปฏิบัติในลักษณะนี้จึงช่วย
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ให้การธ�ำรงรักษาความสัมพันธ์ด�ำเนินต่อไป และการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนจึงยังคงอยู่ร่วมกันกับความคาดหวังที่ตามมา
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ฉัตร แรงงานหญิงที่ท�ำงานในนวนครมากว่า 20 ปี เป็นหนึ่งในบรรดา
สามพีน่ อ้ งจากพัทลุง ทีจ่ ากบ้านมาท�ำงานเป็นคนแรกของบ้านแล้วพีส่ าว
ของเธอทัง้ สองจึงตามเข้ามาท�ำงานทีน่ วนครภายหลัง เธอเปลีย่ นงานมา
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หลายแห่ง และมาลงเอยที่บริษัทผลิตน�้ำยาท�ำความสะอาดสัญชาติ
อเมริกัน ด้วยเห็นว่าให้สวัสดิการดีที่สุด
ตอย แรงงานหญิงผู้ใฝ่ฝันจะท�ำงานราชการ เธอเคยท�ำงานทั้งในส่วน
ส�ำนักงานในบริษัทผลิตรถไถการเกษตร แต่ต้องเผชิญกับความไม่
มัน่ คงในการสัญญาจ้างระยะสัน้ ๆ ท�ำให้ตอ้ งหันมาท�ำงานในฝ่ายผลิต
ของโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทราย แรงงานหญิงวัย 21 ปี จบ ปวช. จากเชียงรายแล้วมาหางานท�ำในนวนคร
นงค์ แรงงานหญิงในบรรดาสามพี่น้องจากจังหวัดพัทลุง เคยท�ำงานใน
บริษทั เครือ่ งเขียนมานานกว่าสิบปี เมือ่ น�ำ้ ท่วมและบริษทั ย้ายโรงงาน
จึงได้เงินชดเชยถึง 10 เท่า
น้อม แรงงานหญิงจากอีสานวัย 43 ปี เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนเดียวทีเ่ ข้ามาท�ำงาน
ผ่านการติดต่อส�ำนักงานแรงงานจังหวัด ท�ำงานในโรงงานผลิตชิ้น
ส่วนรถจักรยานยนต์
นันท์ แรงงานหญิงวัย 20 ปี จากขอนแก่น จบมัธยมแล้วพ่อแม่ไม่ส่งเสียให้
เรียนต่อ แม้จะเข้ามาท�ำงานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ แต่กต็ อ้ งการหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วย
น�ำ้
แรงงานหญิงวัยยีส่ บิ ต้นๆ จากอุดรธานี ออกจากการเรียน ปวส. ทัง้ ที่
เหลือเพียงหนึ่งเทอมก็จะจบการศึกษา ด้วยไม่ชอบการเรียน และ
เลือกมาท�ำงานโรงงาน ทั้งๆ ที่พ่อแม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้
เพราะอยากมีรายได้เป็นของตนเอง
นิล
แรงงานหญิงในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ วัย 32 ปี จากมหาสารคาม
พักอาศัยทีห่ อ้ งเช่าร่วมกับสามีและลูกสาวในบ้านฝัง่ ตรงข้ามกับหอพัก
พักของผู้เขียน เริ่มต้นการเข้ามาท�ำงานในกรุงเทพฯ ด้วยการเป็น
ลูกจ้างร้านซักรีดย่านวิภาวดี
เนตร แรงงานหญิงวัย 30 ปี เหตุผลหลักของการเข้ามาท�ำงานไม่ใช่เรื่อง
เศรษฐกิจ แต่เพราะต้องการมาอยู่กับสามีซึ่งเข้ามาท�ำงานในนวนคร
ก่อนเธอ เนตรเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างๆ และยังขายของทาง
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อินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับการเป็นแรงงานด้วย
เนย แรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ วัย 24 ปี ก่อนตัดสินใจเข้ามา
ท�ำงานโรงงาน เธอท�ำงานค้าขายมาหลายประเภทและคิดว่างาน
โรงงานให้เวลาและรายได้ทแี่ น่นอนกับเธอ ทัง้ ยังไม่ตอ้ งเสีย่ งในการลงทุน
เมื่อเทียบกับงานอื่นๆ ที่ผ่านมา
ฝ้าย อายุ 21 ปี แรงงานหญิงในโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า การเข้ามาหางาน
ท�ำในช่วงแรกเธอถูกหลอกโดยบริษัทซับคอนแทรคหลายต่อหลาย
ครั้งกว่าจะได้ท�ำงานจริง
พริก แรงงานหญิงวัย 37 ปี ผู้ประสบปัญหาครอบครัวอย่างหนักและต้อง
พึ่งพิงเครือข่ายความสัมพันธ์รอบตัวที่มีอยู่ ท�ำงานในโรงงานเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า
ภา
แรงงานหญิงเชื้อสายจีน วัย 22 ปี จากก�ำแพงเพชร หนึ่งในจ�ำนวน
พี่น้องทั้งหมดแปดคน เธอต้องออกมาท�ำงานเพื่อให้น้องๆ ได้เรียน
วัยเด็กต้องยังเสียสละทุนการศึกษาของตนให้แก่นอ้ งๆ ปัจจุบนั ท�ำงาน
ในโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
รินทร์ ท�ำงานในโรงงานสิง่ ทอ วัย 35 ปี ตัดสินใจท�ำงานโรงงานตัง้ แต่จบชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเหตุผลว่าการท�ำงานในภาคเกษตรกรรมเช่น
พ่อแม่นั้นไม่มั่นคง ทัง้ ยังต้องลงแรงและทุน ซึ่งต่างจากงานโรงงานที่
อาศัยแต่แรงเพียงอย่างเดียว
ลิน
แรงงานหญิงวัย 23 ปี จากชัยภูมิ แม้ทางบ้านสามารถส่งเสียให้
เรียนต่อได้ แต่เลือกจะออกมาท�ำงานโรงงานด้วยเห็นว่าจะได้มอี สิ ระ
ทางการเงิน มีประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบการท�ำงานโรงงานเพราะให้
เวลาที่แน่นอนกับเธอ เมื่อเทียบกับการช่วยพ่อแม่ค้าขายอยู่กับบ้าน
ที่เวลาการท�ำงานและเวลาพักผ่อนแบ่งแยกกันไม่ชัดเจน
วาด แรงงานหญิงจากภาคเหนือ อยูบ่ ริษทั เครือ่ งใช้ไฟฟ้า พักอยูใ่ นห้องเช่า
ใกล้กับผู้เขียน เราพูดคุยกันมากขึ้นจากการที่เธอทราบว่าผู้เขียนมา
จากภูมิล�ำเนาเดียวกับเธอ
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แรงงานหญิงจากแพร่ทเ่ี พิง่ ตัดสินใจเข้ามาท�ำงานโรงงานในวัยกลางคนแล้ว
ด้วยเหตุผลว่าที่บ้านไม่มีอะไรให้ท�ำและเข้ามาท�ำงานในนวนครเพื่อ
แก้เหงา แต่ที่บ้านมีฐานะไม่ล�ำบากอะไร

