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เรื่องวุ่น ๆ ในเวลาว่าง ๆ ของคุณผู้หญิง: ชนชั้น เพศสภาพ และเวลาว่างของผู้หญิง
“กว่าที่ผู้หญิงสักคนจะมีเวลาว่าง มิใช่เรื่องที่ได้มาโดยง่าย เพราะชีวิตครัวเรือน
ในปั จจุ บั น “ของขวัญ ” ในวัน ว่าง ๆ ของสามีแ ละลู ก ๆ อาจต้ อ งแลกมาด้ ว ยชี วิ ต และ
อิสรภาพของผู้หญิง หรือทาสประจ�ำครอบครัวนั่นเอง” ค�ำนิยมสั้น ๆ หลังปกของหนังสือ
ว่างยังวุน่ : ชนชัน้ เพศสภาพ และเวลาว่างของผูห้ ญิง ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
ดูจะเป็นค�ำโปรยที่จุดประกายให้คุณผู้ชายและคุณผู้อ่านทั้งหลายได้ตระหนักและหันไปมอง
คุณผู้หญิงในบ้านของตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่
แม้ว่าชื่อหนังสือ ค�ำโปรยและการออกแบบหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ อาจท�ำให้เรา
เข้าใจได้ว่าเป็นหนังสือแนวปกิณกะบันเทิง (เห็นทางส�ำนักพิมพ์บอกว่าตอนแรกถูกร้าน
หนังสือจัดให้อยู่ในหมวดวรรณกรรมด้วยซ�้ำ) แต่จริง ๆ แล้วนี่คือหนังสือที่มีที่มาจากบทความ
วิชาการเรื่อง “ผู้หญิงกับเวลาว่าง” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุขเอง ก่อนจะถูกดัดแปลง
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และเรียบเรียงใหม่ให้กลายเป็นหนังสือบทความสารคดีที่อ่านง่าย เข้ากับยุคสมัย และมี
ส�ำนวนที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ใกล้เคียงกับงานวิชาการเลย ไม่น่าเชื่อว่าหนังสือเล่มเล็ก ๆ
ความยาวเพียง 100 กว่าหน้านี้ จะสามารถบรรจุแนวคิด และทฤษฎีในเชิงวิชาการได้มากมาย
ถึงเพียงนี้ ผูอ้ า่ นสามารถน�ำแนวคิดแม้เพียงเล็ก ๆ ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ไปต่อยอดให้เกิดผล
งานทางวิชาการใหม่ ๆ ได้อีกมากมาย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจ�ำคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังเป็นนักวิชาการที่มีผลงานคาบเกี่ยว
ทั้งในสายนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมไปถึงวัฒนธรรมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์
ดร.สมสุ ข เองนั้ น จบการศึก ษามาจากมหาวิทยาลัยชื่อ ดั ง ทางสายวั ฒ นธรรมศึ ก ษาของ
ประเทศอังกฤษ ดังนั้น จึงมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการในสายเฟมินิสต์ (Feminism)
อย่างทีร่ บั ประกันได้วา่ เมือ่ อาจารย์มาเขียนงานวิชาการทางสังคมศาสตร์ในเรือ่ งของผูห้ ญิงนัน้
จะมีความน่าสนใจเพียงใด
หนังสือว่างยังวุ่นนี้ เริ่มด้วยการตั้งข้อสงสัยถึงปัญหาของ อ.สมสุขเอง ที่เมื่อเข้าสู่
วัยท�ำงานแล้ว กลายเป็นมนุษย์งานผู้ที่แทบจะหาเวลาว่างให้กับชีวิตตัวเองไม่ค่อยได้ จนต้อง
บ่นออกมาดัง ๆ แต่เมื่อหันไปเห็นคุณแม่ของอาจารย์เองที่ก็มีหน้าที่การงานนอกบ้านที่ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบ แต่ ก็ ยั ง ก� ำ ลั ง สาวะวนอยู ่ กั บ งานในบ้ า นของครอบครั ว ที่ ทั้ ง ต้ อ งท� ำ อาหาร
ดูแลบ้านช่องให้สะอาด รวมถึงซื้อเครื่องใช้อย่างสบู่ หรือแชมพูเข้าบ้านได้ไม่ขาดตกบกพร่อง
กลับไม่เคยได้ยินคุณแม่บ่นว่าไม่ค่อยมี “เวลาว่าง” เลย จึงเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะ
ส�ำรวจว่าผู้หญิงนั้นใช้ชีวิตในเวลาว่างกันอย่างไร
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นั้น จึงเป็นเรื่องของการส�ำรวจพื้นที่ของโลกวิชาการในเรื่อง
ของ “เวลาว่าง” โดยเริ่มต้นจากการค้นคว้างานทางสังคมวิทยาในโลกตะวันตก และพบว่า
แนวคิดนี้ได้ถูกพูดถึงอย่างเป็นจริงเป็นจังในสมัยหลังทศวรรษ 1960 และ 1970 ในเรื่องของ
วัฒนธรรมเวลาว่าง โดยนักวิชาการจากหลายส�ำนัก โดยพุ่งตรงไปที่เรื่องของชนชั้นทางสังคม
การท� ำ งาน และวิ ถี ชีวิต แต่ป ระเด็น ที่นัก วิช าการเหล่ า นี้ มองข้ า มไปกลั บเป็ น เรื่ อ งของ
เพศสภาพ (gender) โดยสังเกตได้ว่าที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะงานทางสังคมวิทยาเดิมที่ว่าด้วย
เรื่องของเวลาว่างนั้น ถูกครอบง�ำด้วยมุมมอง “กระแสทัศน์แบบชาย” (male-stream) หรือ
“ชายเป็นใหญ่” ดังนั้น นักสตรีนิยม (Feminism) จึงผลักดันให้มีการศึกษาเรื่องเวลาว่างใน
มิติของเพศสภาพ จนถึงกับมีการกล่าวกันว่างานเขียนที่ว่าด้วยเวลาว่างนั้น ถ้าไร้ซึ่งประเด็น
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เรื่องเพศสภาพแล้วถือว่าขาดความสมดุล ขาดความเป็นกลาง และปราศจากซึ่งความสมจริง
(Rojek 1995: 33 - 34 อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน 2558: 11) และยังได้ส�ำรวจไปถึงเงื่อนไข
ของเวลา ที่ท�ำให้เกิด “ความว่าง” โดยเงื่อนไขของสังคมสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยกฎของ
“เวลา” ทั้งมนุษย์ยังได้สร้างมาตรวัดของเวลาด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “นาฬิกา” มาเป็น
ศูนย์กลางของสังคม ท�ำให้ “เวลา” กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีผลต่ออารยธรรมสังคม
ของมนุษย์
การค้นคว้าในเรื่องของ “เวลาว่าง” ท�ำให้เห็นว่าเวลาว่างนั้น เป็นเรื่องของการจัด
ระเบียบของสังคมมนุษย์ เป็นพื้นที่ที่ถูกใช้ให้เครื่องมือทางสังคมและการเมือง การต่อต้าน
หรือรวมตัวกันทางการเมืองหลาย ๆ ครั้งนั้น ก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งในเรื่องของรายได้ ค่าด�ำรงชีพ สวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ ก็เพื่อเป็นต้นทุนต่อการใช้
เวลาว่างของผู้คนในสังคมทั้งสิ้น แม้แต่กลยุทธ์ทางการเมืองของรัฐบาลเอง ก็สอดคล้อง
ไปกับวัฒนธรรมการใช้เวลาว่างในหลาย ๆ รูปแบบของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้าง
ความน่าเชื่อถือทางการเมืองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เพลง
ภาพยนตร์ หรือละคร เป็นต้น
ส่ว นต่อมาของหนังสือเล่มนี้นั้น ได้สนใจในเรื่ อ งของความเป็ น ขั้ว ตรงข้า มกั น
ระหว่าง “เวลาว่าง” (leisure) และ “เวลางาน” (work) หรือที่ อ.สมสุข เรียกว่า ความเป็นคู่
ตรงข้ามของ “เล่น” กับ “งาน” โดยจากการค้นคว้างานวิชาการในโลกตะวันตกนั้น Max
Webber (1976) ชี้ให้เห็นว่าสมัยก่อนนั้น ผู้คนท�ำงานกันเพียงเพื่อแค่ให้มีพอกิน ไม่มีการ
สะสมอะไรมากนัก การท�ำงานจะถูกคั่นด้วยการนั่งดื่มสุราและสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ดังนั้น
เวลาว่างและเวลางานจึงยากที่จะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่ต่อมาการขยายตัวของ
ศาสนาแบบพิวริตัน (Puritanism) ท�ำให้เกิดการแบ่งแยกการท�ำงานกับการใช้เวลาว่างให้
เกิดขึ้น โดยประณามความฟุ่มเฟือย ความเกียจคร้าน หรือแม้การนอนที่มากเกินความจ�ำเป็น
ความน่าสนใจในส่วนนี้ของหนังสือนั้น ชี้ให้เห็นว่าแม้ศาสนาพิวริตันจะไม่ได้มี
อิทธิพลในไทย แต่แนวคิดแบบนี้กลับเชื่อมโยงกับสังคมไทยอย่างน่าประหลาด โดยมีเงาของ
ศาสนามาก�ำหนดเงื่อนไขของเวลางาน และเวลาเล่นไว้เช่นเดียวกัน เห็นได้จากวิถีชีวิตของ
เกษตรกรดั้งเดิมนั้น ที่ก�ำหนดว่านอกจากงานการเกษตรที่ท�ำเพื่อด�ำรงชีพ ก็ยังมีงานมงคล
ต่าง ๆ เช่นงานบุญ งานบวช งานศพ ซึ่งนับว่าเป็นงานอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ต้องท�ำแม้จะไม่มี
ผลตอบแทน ในขณะที่เวลาเล่น (เวลาว่าง) อย่างงานแข่งเรือ งานเทศกาลต่าง ๆ ก็มักรวมเอา
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ความเชื่อทางศาสนาซ้อนทับเข้าไปด้วยเช่นกัน
ในส่วนการศึกษาเรื่องของผู้หญิงกับการใช้เวลาว่างนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข
ได้ลงพื้นที่ส�ำรวจและสัมภาษณ์ผู้หญิงในโลกความเป็นจริง และได้ยกตัวอย่างของผู้หญิง
วัยกลางคนท่านหนึ่งที่นอกจากท�ำงานรับราชการแล้ว ในเวลาว่างยังต้องดูและสามีและ
ลูกสาวไปด้วยเช่นกัน ท�ำให้ตั้งข้อสังเกตว่า “เสรีภาพแห่งเวลาว่างนี้เป็นของใคร ทางเลือก
แห่งเวลาว่างนี้เป็นของเพศใด และเวลาว่างน�ำมาซึ่งความพึงพอใจในชีวิตของผู้ใด” ท�ำให้เรา
ตระหนักว่า แท้จริงแล้วเวลาว่างเป็นเรื่องที่ถูกก�ำหนดมาแล้วทางสังคม โดยผ่านโครงสร้าง
อ�ำนาจหรือไม่ และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือเพศสภาพ ที่ท�ำให้ผู้หญิงต้องกลายเป็นทาสรับใช้ของ
สังคมในระดับครอบครัวหรือไม่
นอกจากเรื่องเพศสภาพและวัยที่ต่างกันแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุขยังค้นคว้า
ให้เห็นว่ายังมีประเด็นชนชั้นทางสังคม (social class) มาก�ำหนดความแตกต่างของกิจกรรม
ในเวลาว่างของผูห้ ญิงด้วยเช่นกัน ทัง้ นีก้ ารใช้เวลาว่างทีไ่ ม่เหมือนกันของผูห้ ญิงแต่ละชนชัน้ นัน้
เป็นเหมือนการบอกว่าตัวเองนั้นเป็นใคร ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นยังไม่ถูกเติมเต็ม
จนต้องใช้เวลาว่างในการหาความหมายเพิ่มเติมให้ตนเอง โดยเปรียบเทียบให้เห็นในกรณี
ผู้หญิงวัยกลางคนท่านเดิมที่แม้จะมีสาวใช้มาแบ่งเบาภาระงานบ้าน แต่เวลาว่างของเธอนั้น
ก็ยังคงเป็นการดูแลปรนนิบัติสามีและลูกสาวเหมือนเดิมเป็นสรณะ แม้เวลาว่างที่เธอใช้อยู่
กับตัวเองจริง ๆ คือการนั่งสมาธิ แต่ก็เป็นเหมือนการพักเติมเชื้อไฟให้ตัวเอง เพียงเพื่อมาใช้
เวลาว่างในการบริการสามีและลูกสาวใหม่ต่างหาก
ในโลกปั จ จุ บั น นี้ นั้ น ผู ้ ห ญิ ง ทั้ ง หลายอาจเห็ น การต้ อ งกลายเป็ น ทาสประจ� ำ
ครอบครัวจากแม่หรือผู้หญิงในบ้านตัวเองตอนเด็ก จึงท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ “สาวโสด”
ที่ไม่ต้องการผูกมัดตัวเองด้วยพันธนาการของครอบครัวอีกต่อไป เราจะเห็นการใช้เวลาว่าง
ของผู้หญิงในสังคมกลุ่มนี้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การเล่นกีฬา
ช๊อปปิ้ง การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การเที่ยวกลางคืน ซึ่งเหมือนเป็นการปลดปล่อยโซ่ตรวน
ทางสังคมที่ผูกยึดพวกเธอไว้มาอย่างยาวนาน ซึ่งกว่าที่ “เสรีภาพ” นี้จะมาถึงมือเธอได้ใน
สังคมที่เชื่อว่าชายเป็นใหญ่นั้น พวกเธอก็ต้องผ่านการต่อสู้ทางสังคมต่าง ๆ มามากมาย และ
ค�ำถามที่น่าสนใจที่หนังสือเล่มนี้ทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดก็คือ ถ้าผู้หญิงมี “เวลาว่าง” ของตนเอง
เช่นนี้แล้ว พวกเธอจะเลือกทางเดินแบบไหน และโครงสร้างทางสังคมจะถูกเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร ?
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