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บทความนีน้ ำ� เสนอการท�ำความเข้าใจบทบาทของผูห้ ญิงและความสัมพันธ์ทางเพศในบริบท
การพลัดถิ่นและพื้นที่ชายแดนจากมุมมองสตรีนิยม จากกรณีศึกษาว่าด้วยงานของผู้หญิง
ผ่านความหมายและความสัมพันธ์ทางสังคมในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าในเครือข่าย
ของผู้หญิงพลัดถิ่นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว และหมู่บ้านบริเวณ
ชายแดนไทย – พม่า ในที่นี้ผู้หญิงกะเหรี่ยงใช้นิยามการทอผ้าและหัตถกรรมผ้าต่างๆ ที่
ถูกมองเป็นบทบาททางเพศหรือบทบาทเชิงขนบ เป็นต้นทุนสู่กระบวนการช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด�ำรงชีวติ ของครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ งานหัตถกรรมผ้ายังเป็นเครือ่ งมือ
และเครื่องหมายของการท�ำงานเพื่อผู้หญิงด้วยการผูกโยงผ่านกิจกรรมและเครือข่ายของผู้
หญิง ซึง่ เชือ่ มโยงเข้ากับประเด็นของผูห้ ญิงและกระแสวาทกรรมสากล ผูห้ ญิงพลัดถิน่ จึงเป็น
มากกว่าภาพตัวแทนของความเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงและการต่อสูใ้ นพืน้ ทีช่ ายแดน แต่
เป็นผู้กระท�ำการที่มีบทบาทและปฏิบัติการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพื้นที่ชายแดนในมิติต่างๆ
และมีความส�ำคัญต่อการเคลือ่ นไหวตอบโต้สภาวะพลัดถิน่
ค�ำส�ำคัญ	  งานหัตถกรรมผ้า, ผูห้ ญิงกะเหรีย่ ง, ขบวนการเคลือ่ นไหวของผูห้ ญิง, การพลัดถิน่ ,
	  ชายแดนไทย – พม่า
บทคัดย่อ
abstract
Analyzing the Thai – Burma border space from a feminist perspective enhances
the understanding of gender politics in the border area and women’s subjectivity
in the context of displacement. In this study, Karen women in villages and
temporary shelters by the Thai – Burma border turn women’s traditional activity
of weaving and textile handicraft making into a means to improve their own
and their families’ livelihoods as well as to support and mobilize Karen/displaced
women organizations. In addition, weaving and handicraft making by Karen
women’s organizations serves as a symbol of women’s shared struggle and
collective solidarity, connecting displaced Karen women’s issues to the universal
women’s rights discourse. Contrary to the representation of displaced women
as victims of war, their strategy and politics are an important part of the driving
forces of the Thai – Burma border space, exemplifying a movement that is based
on collaborating across, not dividing along, geographical and ethnic boundaries.
keywords weaving, Karen woman, women’s movement, displacement, Thai - Burma border
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ชายแดนไทย – พม่าบริเวณเขตแดนจังหวัดตากเป็นพื้นที่แห่งการเวียนไหลของผู้คนจ�ำนวน
มากจากฝั่งประเทศพม่ามายังประเทศไทยด้วยเหตุผลส�ำคัญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นอีกพื้นที่แห่งความสนใจในการศึกษาอาณาบริเวณ
ชายแดนของนักวิชาการทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติจำ� นวนมาก ณ พืน้ ทีช่ ายแดนไทย – พม่า
แห่งนี้ ปรากฏเรื่องราวชีวิตของกลุ่มคนหลากชาติพันธุ์หลายสถานภาพที่กลายเป็นประเด็น
การวิจยั ในศาสตร์แขนงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นสาธารณสุขศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ฯลฯ
หรือแม้แต่หัวข้อรายงานการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดน
อย่างไรก็ตาม เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าการวิจยั เชิงสตรีนยิ มซึง่ นับเป็นอีกรูปแบบของการศึกษาทาง
สังคมศาสตร์ไม่เป็นทีแ่ พร่หลายในงานศึกษาวิจยั บนพืน้ ทีช่ ายแดนไทย – พม่าเท่าใดนัก เช่น
เดียวกับกระแสหลักของการศึกษาประเด็นร่วมสมัยอืน่ ๆ ทีม่ องข้ามเพศภาวะและ/หรือมุมมอง
สตรีนยิ มในการวิเคราะห์อนั ส่งผลต่อการผลิตสร้างความรูท้ ลี่ ะเลยผูห้ ญิงไปจากปรากฏการณ์
เหล่านัน้ 1
ส�ำหรับการวิจัยสตรีนิยมที่มีลักษณะประการส�ำคัญในการท้าทายฐานคิดกระแสชาย
(malestream) หรือโครงสร้างอ�ำนาจแบบปิตาธิปไตย รวมทัง้ มีพนั ธะต่อการเปลีย่ นแปลง
และการพัฒนาความเป็นอยูข่ องผูห้ ญิงทีม่ กั ถูกกีดกัน้ กันออก เป็นรอง กระทัง่ เป็นชายขอบ
ในบริบทต่างๆ การวิจยั แนวนีจ้ ะรวมเอากิจวัตร ประสบการณ์ของผูห้ ญิง และหน่วยของครัว
เรือนที่ประกอบกันขึ้นในพื้นที่ชายแดน มาเป็นทางเลือกแก่การรับรู้หรือสร้างความเข้าใจ
ในมิตทิ กี่ ว้างไกลออกไป ในขณะทีก่ ารเสริมพลัง (empowerment) ของผูห้ ญิงเป็นความ
มุ่งหมายและปฏิบัติการทางความรู้ที่ส�ำคัญของงานวิจัยเชิงสตรีนิยม2 และไม่ใช่เพียงการ

1

ตัวอย่างการทบทวนงานวิชาการในประเด็นโลกาภิวัตน์พบว่า งานวิชาการส่วนใหญ่มองอาณาบริเวณของโลกาภิวัตน์
เพียงปริมณฑลทางการเมืองและเศรษฐกิจภาคทางการที่ถือก�ำเนิดขึ้นในความลื่นไหลที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ ทั้งยังละเลย
ประสบการณ์ของผู้คนในกระบวนการต่างๆ ของโลกาภิวัตน์ โดยเลือกให้ความหมายแก่พื้นที่ ผู้เล่น และปรากฏการณ์
บางระดับเป็นการเฉพาะ ซึ่งกลายเป็นวาทกรรมที่ครอบง�ำและวางต�ำแหน่งของสิ่งที่อยู่นอกวงอย่างผู้หญิงหรือชนกลุ่ม
น้อยในเชิงผู้รับหรือให้เป็นฝ่ายถูกกระท�ำต่อไป (Nagar et al 2002).
2

สุชาดา ทวีสิทธิ์ (2549) ระบุว่างานวิจัยแนวสตรีนิยมที่ได้รับอิทธิพลจากกระบวนทัศน์ยุคหลังสมัยใหม่และส�ำนัก
ทฤษฎีโครงสร้างนิยมเป็นงานวิจัยที่ให้ความส�ำคัญกับการตั้งค�ำถามเชิงวิเคราะห์ในเพศภาวะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
สร้างความเป็นหญิงชาย และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างเพศในสังคมหนึ่งๆ.
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พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์

จ�ำกัดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะกลุม่ ผูห้ ญิงเท่านัน้ แต่คอื การวิเคราะห์มติ ทิ างเพศภาวะ
ของกลุม่ คนทีถ่ กู ศึกษาเป็นสาระส�ำคัญภายใต้คำ� ถามและขอบเขตการวิจยั ทีก่ �ำหนดขึน้ ใน
บรรดางานชายแดนศึกษาทีม่ อี ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากมีงานวิจยั ทีใ่ ช้วธิ กี ารศึกษาในแนวสตรีนยิ ม
จ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการวิเคราะห์เพศภาวะในบริบทของการพลัดถิ่นและพื้นที่ชายแดน
ไทย – พม่า (เช่น กัลยา จุฬารัฐกร [2551] และ Kimberly Brown [2005]) โดยในบทความ
ชิ้นนี้จะอภิปรายการวิจัยเชิงสตรีนิยมและมุมมองทางเพศภาวะบนพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า
ผ่านงานศึกษาของผู้เขียน (พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ 2557) ในประเด็นบทบาทของ
ผู้หญิงและเครือข่ายของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – พม่าในเขต
จังหวัดตาก3 โดยแบ่งออกเป็นสามหัวข้อของปริมณฑลทีส่ มั พันธ์กนั บนพืน้ ทีช่ ายแดน นัน่ คือ
ประสบการณ์ ความรู้ และขบวนการเคลือ่ นไหว
ทัง้ สามปริมณฑลสะท้อนปรากฏการณ์ของสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนเลือกจะศึกษาและกระบวนการ
วิ จั ย บนพื้ น ที่ ช ายแดนไทย – พม่ าโดยเฉพาะวิ ธี วิ ท ยาสตรี นิ ย มที่ ใ ห้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ
สามสิง่ นีเ้ ป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับ ปริมณฑลของประสบการณ์ เป็นจุดเน้นหลักของการวิเคราะห์
และการตีความข้อมูลของผูห้ ญิง ไม่เพียงประสบการณ์ทแี่ ตกต่างระหว่างหญิง – ชาย หรือ
ประสบการณ์ในสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยและผู้ถูกศึกษา แต่ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิง
ยังเป็นบ่อเกิดของส�ำนึกร่วมและการรวมตัวเคลื่อนไหวของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงในที่
นี้ โดยเฉพาะบทบาทความรับผิดชอบของผูห้ ญิง ประสบการณ์ของผูห้ ญิงกลุม่ นีเ้ ป็นตัวต่อ
หนึง่ ของค�ำตอบในโจทย์การศึกษาชายแดน และเป็นความรูท้ สี่ ร้างความตระหนักต่อคุณค่า
และอ�ำนาจของผูห้ ญิงบนพืน้ ทีช่ ายแดนไม่มากก็นอ้ ย ส�ำหรับ ปริมณฑลของความรู้ เป็นองค์

3

งานวิจัยอันเป็นที่มาของบทความนี้ศึกษาพลวัตของความหมายและความสัมพันธ์ในการผลิตงานหัตกรรมผ้าของ
ผู้หญิงพลัดถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบริเวณชายแดนไทย – พม่า โดยผลการศึกษาสะท้อนว่างานหัตถกรรมผ้าผูกพัน
กับบทบาทของผู้หญิงกะเหรี่ยงทั้งในทางเศรษฐกิจ การผลิตภาคครัวเรือน และบทบาททางเพศภาวะเชิงขนบที่เชื่อมโยง
กับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ อีกทั้งแสดงความหมายในการเสริมพลังและศักยภาพของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยง ไม่ว่า
จะในระดับปัจเจกที่การผลิตงานหัตถกรรมผ้าเป็นทรัพยากร เป็นเครื่องมือและวิธีการเยียวยา สร้างการยอมรับ รวมทั้ง
สร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเองแก่ผู้หญิง ขณะที่ระดับกลุ่มและองค์กร งานหัตถกรรมผ้ากลายเป็นเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสื่อประสานระหว่างผู้หญิงกะเหรี่ยง/ผู้หญิงพลัดถิ่นที่เป็นสมาชิกและนักกิจกรรมของโครงการ
ต่างๆ บนพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ (พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ 2557).
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ประกอบส�ำคัญที่ถกู ถ่ายทอดผ่านงานของผูห้ ญิงจากรุน่ สูร่ นุ่ อีกทัง้ ได้รบั การประกอบสร้าง
ผ่านสถาบันทางสังคมอันหลากหลายในชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับการทอผ้าและงาน
หัตถกรรมผ้าต่างๆ โดยเป็นการให้ความหมายทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ตัวอย่างความรู้ของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงนี้ ในด้านหนึ่งทวีความหมายขึ้นบนเงื่อนไข
ของการพลัดถิ่นและ/หรือการตั้งอยู่ของพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า และปริมณฑลสุดท้าย
คือ ปริมณฑลของขบวนการเคลื่อนไหว อันประกอบไปด้วยเครือข่ายของผู้หญิงพลัดถิ่นและ
กระบวนการการเสริมพลัง รวมทั้งการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องผู้หญิงที่ข้ามทั้งพรมแดนทาง
กายภาพ พรมแดนแห่งชาติพนั ธุ์ และพรมแดนของรัฐชาติ
งานวิจัยของผู้เขียนมีที่มาจากความสนใจต่องานหัตถกรรมผ้า รวมทั้งความหมาย
ของงานหัตถกรรมผ้าทีส่ มั พันธ์อย่างชัดเจนกับผูห้ ญิงและความเป็นหญิงในหลายสังคม งาน
ผ้าประเภทต่างๆ ดูจะเป็นของคูก่ นั กับผูห้ ญิงและมีนยั ความหมายหลายแง่มมุ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การผลิตงานผ้าเป็นงานของผู้หญิงที่สร้างชื่อเสียง การทอผ้าและ
ความเป็นเพศหญิง (femaleness) ยังเชือ่ มร้อยกันอย่างแน่นแฟ้นมาตัง้ แต่ประวัตศิ าสตร์
ยุคก่อนสมัยใหม่ (Andaya 2006) ผนวกเข้ากับการตั้งค�ำถามต่อสภาวะของงานศึกษา
ชายแดนและพื้นที่ชายแดนต่างๆ ที่ปรากฏประเด็นการเมืองการปกครองในประเทศพม่า
ประเด็นทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ภายใน/ภายนอกประเทศ งานศึกษาภายใต้กรอบ
รัฐชาติที่ขับเน้นความส�ำคัญของพรมแดนและความมั่นคงของอ�ำนาจอธิปไตย ประเด็น
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทีด่ ำ� รง สัง่ สม สืบทอด และเคลือ่ นผ่านพืน้ ทีช่ ายแดนและคนข้าม
แดนชาติพนั ธุต์ า่ งๆ เช่นเดียวกับงานศึกษาเรือ่ งอุดมการณ์ ความเป็นชาติ/ชาติพนั ธุใ์ นปฏิบตั ิ
การของสถาบันทางสังคมบนพืน้ ทีช่ ายแดนไทย – พม่า นอกจากนีย้ งั มีงานศึกษาความเป็น
มา ความเป็นอยู่ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่คนพลัดถิน่ จากประเทศพม่า รวมถึง
งานศึกษาเรือ่ งราวของคนพลัดถิน่ ในแง่มมุ ต่างๆ อันมีลกั ษณะสอดคล้องกับทีโ่ รเบิรต์ อาร์.
อัลวาเรซ (Robert R. Alvarez) ชีว้ า่ พืน้ ทีช่ ายแดนในฐานะอาณาบริเวณศึกษานัน้ สนใจใน
เรือ่ งวัฒนธรรม ชุมชนคนย้ายถิน่ และอัตลักษณ์ของผูค้ นทีช่ ายแดนเป็นส่วนใหญ่ (Alvarez
1995 อ้างถึงใน จักรกริช สังขมณี 2551, 220)
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การทบทวนงานศึ ก ษาอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชายแดนและคนพลั ด ถิ่ น บริ เ วณชายแดน
ไทย – พม่าสะท้อนข้อเท็จจริงของการบังคับผลักดันให้ผู้คนจ�ำนวนมหาศาลเคลื่อนย้าย
ถิน่ ฐานไปยังพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนพลัดถิ่นภายในประเทศหรือคนที่พลัดถิ่นข้ามแดน
สูป่ ระเทศพักพิง/ประเทศปลายทางต่างๆ รวมถึงสะท้อนสถานการณ์ทผี่ หู้ ญิงเป็นผูถ้ กู กระท�ำ
ภายใต้เหตุการณ์ความขัดแย้งและกระบวนการแสวงประโยชน์ทางเพศแบบต่างๆ ในรูปแบบ
รายงานของหน่วยงานในพืน้ ทีช่ ายแดนทีม่ ผี หู้ ญิงเป็นกลุม่ เป้าหมายหลัก มีเพียงไม่กผี่ ลงาน
เท่านั้นที่ศึกษาแง่มุมอื่นๆ จากประสบการณ์ของผู้หญิงพลัดถิ่นจากประเทศพม่า เช่น
หนังสือชุดเสียงของผูห้ ญิงทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราวของผูห้ ญิงเป็นรายกรณีในหลายประเด็น อาทิ
บทบาท ความหวัง การต่อสู้ เสรีภาพ สันติภาพ (The Thanakha Team [ed.] 1998) หรือ
บทความของปิน่ แก้ว เหลืองอร่ามศรี (2549) ทีเ่ สนอบทบาทของผูห้ ญิงชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่ทงั้
ในการตั้งค�ำถามและปฏิบัติการที่ข้ามความเป็นชาติและความเป็นชายอันเป็นศูนย์กลาง
อ�ำนาจในพืน้ ที่ เป็นต้น ด้วยภูมหิ ลังทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ ผูเ้ ขียนเลือกด�ำเนินการศึกษาพืน้ ที่
ชายแดนไทย – พม่าแห่งนี้และตั้งโจทย์การวิจัยที่มุ่งหวังหาค�ำตอบจากผู้หญิงพลัดถิ่นจาก
ประเทศพม่าด้วยค�ำถามทีว่ า่ งานและบทบาทของผูห้ ญิงในชีวติ ประจ�ำวันทีเ่ ป็นเรือ่ งธรรมดา
สามัญมีสว่ นหรือไม่ อย่างไร ในขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมและการเมืองต่างๆ4 และถ้า
ไม่มองแต่ในด้านของการเป็นผูถ้ กู กดขี่ สิง่ ทีผ่ หู้ ญิงชาติพนั ธุท์ ำ� ได้และท�ำอยูใ่ นพืน้ ทีช่ ายแดน
นี้เป็นอย่างไร โดยการวิจัยก�ำหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ผู้หญิงพลัดถิ่นชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว5 และหมู่บ้านไทยบริเวณชายแดนไทย – พม่าใน
เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก ด้วยการวิเคราะห์งานของผูห้ ญิงผ่านความหมายในการสร้างสรรค์งาน
4

งานศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ “งาน” ของผู้หญิงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่โดดเด่นของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแนวสตรี
นิยม (Pillow and Mayo 2012, 193) ขณะที่แนนซี เนเพิลส์ (Nancy Naples) ระบุว่า การเมือง งาน และครอบครัว
เป็นประเด็นส�ำคัญที่ถูกน�ำมาวิเคราะห์ชีวิตทางสังคม โดยเริ่มต้นจากนักชาติพันธุ์วรรณนาสตรีนิยมที่วิเคราะห์ต�ำแหน่ง
แห่งที่ทางสังคมอันหลากหลายและก่อให้เกิดการรื้อกระบวนการเชิงแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างมีนัยส�ำคัญ
(Naples 2003, 20).
5

รัฐบาลไทยไม่ได้ลงนามในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. 1951 แต่เน้นด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลัก
มนุษยธรรม ดังนั้น ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของพื้นที่ซึ่งจัดไว้ส�ำหรับบุคคลที่อาจจ�ำแนกว่าเป็นผู้ลี้ภัย/ผู้หนีภัยจากการ
สู้รบ จึงถูกเรียกว่า “พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ” ส่วนค�ำเรียกอื่นที่เข้าใจตรงกันทั่วไป อาทิ ศูนย์พักพิง
ค่ายผู้อพยพ แคมป์ผู้ลี้ภัย เป็นต้น.
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หัตถกรรมผ้าของผูห้ ญิง และความสัมพันธ์ของงานหัตถกรรมผ้าในเครือข่ายของผูห้ ญิง รวม
ถึงพลวัตของความหมายในการผลิตงานหัตถกรรมผ้าภายใต้บริบทการพลัดถิ่นซึ่งมีผลต่อ
บทบาทและศักยภาพของผูห้ ญิงกะเหรีย่ งผ่านแนวคิดการเสริมพลัง
ชายแดน: พื้นที่ของการถักทอประสบการณ์

ในทางภูมศิ าสตร์ พรมแดนติดต่อระหว่างประเทศไทยและพม่าในเขตจังหวัดตากมีระยะทาง
รวมกว่า 580 กิโลเมตร ครอบคลุมอาณาเขตของพืน้ ทีช่ ายแดนจากดินแดนสองฟากฝัง่ ทีม่ ี
ภูเขาถนนธงชัยและแม่นำ�้ เมยเป็นพรมแดนตามธรรมชาติ ขณะทีป่ ระวัตศิ าสตร์ของชายแดน
แห่งนีบ้ รรจุเรือ่ งราวของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งทีเ่ คลือ่ นย้ายและพ�ำนักปักฐานนานหลายร้อย
ปีมาแล้ว โดยอาศัยอยูร่ ว่ มกับคนเมืองหรือชาวไทล้านนามาถึงปัจจุบนั จนกระทัง่ การสถาปนา
รัฐชาติ ขีดเส้นเขตแดนคัน่ ระหว่างประเทศ และนับจากนัน้ สถานะคนพลัดถิน่ ของพลเมืองจาก
ประเทศพม่าจึงถือก�ำเนิดขึ้น หลายต่อหลายครั้งที่เหตุการณ์สู้รบในประเทศพม่าและพื้นที่
ชายแดนน�ำพาให้ผู้คนมากมายจากหลายถิ่นอพยพมาอาศัยในประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าด้วย
เงือ่ นไขข้างต้นหรือด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ฯลฯ สถานการณ์ความไม่
สงบยังคงไม่สนิ้ สุดเช่นเดียวกับชีวติ ทีย่ งั ด�ำเนินอยูข่ องคนพลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ งผูอ้ าศัยอยู่ ณ
บริเวณชายแดนแห่งนี้ ลักษณะของพื้นที่ชายแดนไทย – พม่าและเงื่อนไขนานาประการที่
รายล้อมการอพยพข้ามแดนและการกลายเป็นคนพลัดถิน่ ของชาวกะเหรีย่ งจากประเทศพม่า
อาทิ กระบวนการที่รัฐชาติทั้งสองก�ำหนดสถานะของผู้คนด้วยปฏิบัติการทางอ�ำนาจของ
กฎหมาย การควบคุมคนพลัดถิ่นข้ามแดนให้เป็นชายขอบ ถูกเลือกปฏิบัติและตีตราด้วย
การนิยามสถานะต่างๆ (ยศ สันตสมบัติ 2551, 138) ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนพลัดถิน่
ไม่ทางใดก็ทางหนึง่
การเข้าถึงเรื่องราวและข้อมูลของคนกลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และในฐานะนักวิจยั ผูเ้ ขียนพบว่ามีหลายเงือ่ นไขใน
พืน้ ทีท่ ไี่ ม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมให้เป็นไปตามแผนการวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้าได้ จึง
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเรียนรูแ้ ละรอคอยจังหวะการติดต่อ การแนะน�ำ และโอกาสทีเ่ หมาะสมใน
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การแลกเปลีย่ นกับกลุม่ เป้าหมายเพือ่ ให้การเก็บข้อมูลด�ำเนินอย่างราบรืน่ ในขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ งพยายามเพิม่ พูนความคุน้ เคย ความไว้วางใจ และความเข้าใจในประเด็นทีส่ อบถาม
หรือเก็บข้อมูลกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องเท่าทีจ่ ะท�ำได้ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการแสวงหาค�ำอธิบายในเชิง
ชาติพนั ธุว์ รรณนา ซึง่ อาจไม่ใช่สงิ่ ทีน่ กั วิจยั จะบรรลุเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ในส่วนของความสนใจต่อประเด็นผู้หญิงและงานของผู้หญิง ผู้เขียนอาศัยการ
วิเคราะห์มติ เิ พศภาวะเป็นแนวทางส�ำคัญ และด�ำเนินวิธวี จิ ยั โดยอาศัยการอ่าน ตีความ และ
เรียบเรียงประสบการณ์ของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงและเครือข่ายของผู้หญิง โดยมีงาน
หัตถกรรมของผู้หญิงเป็นสื่อกลางในการสัมภาษณ์และถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเธอ ทั้งนี้
ประสบการณ์ของคนพลัดถิ่นข้ามแดนสะท้อนเรื่องราวของการหลบหนี การเอาชีวิตรอด
ความยากล�ำบาก รวมทั้งการแสวงหาโอกาสส�ำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว แม้บาง
แง่มุมเป็นประสบการณ์ร่วมกัน แต่ประสบการณ์เฉพาะของคนพลัดถิ่นหญิงและชายมี
ประเด็นทีต่ า่ งกันออกไป โดยเฉพาะประสบการณ์ความเป็นแม่และความเป็นม่ายของผูห้ ญิง
พลัดถิ่นในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงรับผิดชอบดูแลสมาชิกครอบครัวที่ออก
เดินทางมาด้วยกัน หลายคนเล่าเรื่องการอพยพพลัดถิ่นของตนคล้ายกันว่าต้องหอบหิ้วลูก
ทีย่ งั เล็ก บางคนก�ำลังตัง้ ท้องและจ�ำเป็นต้องคลอดลูกในป่าด้วยความหวังเพียงให้ลกู มีชวี ติ
รอด ดังทีผ่ ลู้ ภี้ ยั หญิงชาวกะเหรีย่ งผูห้ นึง่ ให้สมั ภาษณ์วา่ “ส่วนมากผูห้ ญิงจะเป็นฝ่ายหนีไป
พร้อมกับลูก ต้องเอาชีวติ รอดให้ได้ ส่วนผูช้ ายอยูเ่ ฝ้าบ้านไว้” เพราะชายชาวกะเหรีย่ งมักถูก
บังคับใช้แรงงานและเป็นฝ่ายทีอ่ ยูเ่ ฝ้าบ้าน ทรัพย์สนิ และไร่นา สอดคล้องกับทีเ่ บรนดา โหยว
(Brenda Yeoh) และคณะ ได้อภิปรายถึงการทีผ่ ชู้ ายยังคงอาศัยอยูป่ ระเทศบ้านเกิดและ
คอยดูแลทรัพย์สนิ ต่างๆ ไว้ในขณะทีผ่ หู้ ญิงและเด็กจะเคลือ่ นย้ายไปยังประเทศใหม่ (Yeoh
et al 2002 อ้างถึงใน Raghuram 2004, 191)
ผู้หญิงพลัดถิ่นยังเผชิญความเสี่ยงภายใต้เงื่อนไขทางเพศสภาพและชาติพันธุ์ โดย
ปรากฏเรือ่ งราวของผูห้ ญิงกะเหรีย่ งในหมูบ่ า้ นทีถ่ กู ล่อลวงและล่วงละเมิดทางเพศจากทหาร
พม่า ประกอบกับความเกรงกลัวต่อภัยต่างๆ เป็นเหตุให้ผู้หญิงตัดสินใจเคลื่อนย้ายกลาย
เป็นคนพลัดถิน่ ซึง่ มีหลายกรณีทผี่ หู้ ญิงต้องอพยพโยกย้ายครัง้ แล้วครัง้ เล่า ดังทีผ่ ลู้ ภี้ ยั หญิง
ชาวกะเหรีย่ งผูห้ นึง่ เล่าถึงประสบการณ์ของเธอว่า “ปี 1981 ออกมาจากเมืองพม่ามาอยูก่ บั
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พวกกะเหรีย่ งในป่า ช่วงนัน้ ไม่มบี า้ นอยู่ อาศัยอยูต่ ามป่า เวลาถูกไล่กว็ งิ่ อลหม่าน ล้มลุก
คลุกคลาน เวลาได้ยนิ เสียงปืนก็ตอ้ งหนีไปเรือ่ ยๆ .... จนเข้ามาในเขตของไทย ตอนนัน้ ยัง
ไม่มศี นู ย์อพยพ พอปี 1984 เริม่ มีการจัดตัง้ ศูนย์อพยพ .... เมือ่ พม่ามาเผาท�ำลายบ้านเรือน
เสียหาย ปี 1990 จึงย้ายมาอยูใ่ นศูนย์อพยพ” บางคนสูญเสียสามีอนั เนือ่ งมาจากการปะทะ
ระหว่างกองก�ำลังฝ่ายต่างๆ และความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่ออาศัยอยู่บริเวณชายแดน ผู้หญิง
พลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ งทีผ่ เู้ ขียนมีโอกาสเก็บข้อมูลด้วยนัน้ ปรับบทบาทตนเองในหลายๆ ด้าน
เป็นแม่ผู้พยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ในสภาวการณ์ดังกล่าว เป็นหญิงม่ายที่
ด�ำรงสถานะทั้งพ่อ แม่ และหัวหน้าครอบครัวในคนคนเดียวกัน ดังที่มีงานศึกษาเสนอว่า
สงครามการต่อสูท้ ำ� ให้ผหู้ ญิงจ�ำนวนมากเป็นผูน้ ำ� ครอบครัว รวมทัง้ เป็นโอกาสในการพัฒนา
ทักษะความสามารถของผูห้ ญิง (Gardam and Jarvis 2001) บางคนตระหนักถึงข้อจ�ำกัด
ของ “การเป็นผูห้ ญิง” ด้วยความทีไ่ ม่สามารถใช้กำ� ลังของตนเพือ่ บรรเทาภาระของครอบครัว
เช่น หญิงสาวคนหนึง่ ซึง่ เลีย้ งลูกอ่อนและอาศัยในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวให้สมั ภาษณ์วา่ “การ
เป็นผู้หญิงไม่สนุก ถ้าหากมีลูกแล้วยิ่งไม่มีอิสระในการออกไปไหนมาไหน หรือเมื่อไม่มี
เงินก็น้อยใจ เสียใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือพ่อที่แก่เฒ่าและครอบครัวได้เพราะไม่มีกำ� ลัง
เหมือนผูช้ าย ส่วนการเป็นลูกจ้างในเมืองก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย”
ผูเ้ ขียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับแง่มมุ ทางเพศภาวะของผูห้ ญิงทีต่ อ้ งพลัดถิน่ และอาศัยอยู่ ณ
ชุมชนชายแดนไทย – พม่า ผ่านการบอกเล่าในรูปแบบของบทสนทนาและการสัมภาษณ์ใน
สนามวิจัย สอดคล้องกับประเด็นจากบทความว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้หญิงในฐานะแนววิธี
เชิงปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งกล่าวว่าการสัมภาษณ์เชิงสนทนาช่วยให้เข้าถึงประสบการณ์ของ
ผูห้ ญิงและเอือ้ ต่อการสถาปนาโลกของพวกเธอ (Langellier and Hall 2008) เพราะ
เป็นวิธีที่ท�ำให้ผู้หญิงได้พูดเกี่ยวกับพวกเธอเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า การสัมภาษณ์ผู้หญิง
เป็นยุทธวิธขี องการวิจยั ทีบ่ นั ทึกเรือ่ งราวของผูห้ ญิงด้วยชีวติ ของพวกเธอเอง (Gluck 1977;
Armitage 1983 อ้างถึงใน Langellier and Hall 2008, 24)
ในงานวิจัยนี้การสัมภาษณ์เป็นหนึ่งในวิธีการเก็บข้อมูลที่ส�ำคัญ กระบวนการที่มี
ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหญิงนั้นประสาน “พรมแดน” ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้
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ข้อมูลได้เป็นอย่างดี6 การถามไถ่ถงึ การงานในบ้านและในกลุม่ ของผูห้ ญิง เรือ่ งลูกๆ และ
สมาชิกครอบครัว จากการพูดคุยเรื่องหนึ่งสู่อีกเรื่องหนึ่ง และเรื่องอื่นๆ บางครั้งตามด้วย
การค้างคืนที่บ้านของผู้ให้ข้อมูล ช่วยสร้างและสะสมความคุ้นเคย ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันได้ระดับหนึ่งก่อนจะท�ำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบกับการอ่านเรื่องราว
ทางแววตา สีหน้าและน�้ำเสียงที่แสดงอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูล ยิ่งในเรื่องเล่าประสบการณ์
ชีวิตพลัดถิ่น การเอาตัวรอด และการเลี้ยงดูลูกที่เป็นประสบการณ์ร่วมกันของผู้ให้ข้อมูล
หลายๆ คน ยิ่งสะท้อนว่าผู้หญิงพลัดถิ่นเผชิญปัญหาและความยากล�ำบากเพียงใด โดย
เฉพาะการสัมภาษณ์แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่สังเกตได้ถึงความเข้มแข็งภายใน เสียงที่มีพลังเปี่ยม
ด้วยความมั่นใจหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายเหตุการณ์ เช่น หญิงชราคนหนึ่งเคย
เป็นแม่ค้าเร่ขายผ้าตามศูนย์อพยพและหมู่บ้านตามแนวชายแดนต่างๆ เธอเล่าให้ฟังด้วย
ความภูมิใจว่ามีผู้หญิงน้อยคนที่เดินทางไกลอย่างเธอ เรื่องราวในอดีตท�ำให้วันนี้พวกเธอ
เป็นหญิงแกร่งและแสดงให้เห็นบทบาทผูก้ ระท�ำการทีส่ ำ� คัญของผูห้ ญิง ทัง้ ยังยืนยันศักยภาพ
ของผู้หญิงต่อการด�ำรงชีวิตภายใต้บริบทการพลัดถิ่นอันเกิดจากบทบาททางเศรษฐกิจของ
ผูห้ ญิงทีเ่ ลีย้ งชีพด้วยงานหัตถกรรมผ้าว่าส�ำคัญอย่างไร7
ผู ้ เ ขี ย นมิ เ พี ย งรั บ ฟั ง เนื้ อ หาที่ ผู ้ ห ญิ ง พลั ด ถิ่ น เล่ าให้ ฟ ั ง แต่ รั บ รู ้ ผ ่ า นภาษากายที่
ถ่ายทอดประสบการณ์อันระบุความจริงและความทรงจ�ำในช่วงเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลเอ่ยถึงเป็น
อย่างดี ดังที่ แนนซี เนเพิลส์ สะท้อนว่าอารมณ์เป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการท�ำความเข้าใจ
และการวิเคราะห์ในมุมมองสตรีนิยม โดยปรากฏอยู่ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของการ
ศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาอยู่เสมอ นักวิจัยสตรีนิยมขยายฐานความรู้บนสิ่งที่บุคคลได้
6

นอกจากนี้ การเป็นคนนอกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ศึกษาเรื่องผ้าและการทอผ้านับเป็นข้อดีเช่นกัน เพราะชาวบ้านและกลุ่ม/
องค์กรต่างๆ ของผู้หญิงยินดีให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย ด้วยถือว่าให้ความสนใจในวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงและยังเป็นการ
เผยแพร่วัฒนธรรม รวมถึงน�ำเสนอเรื่องราวประสบการณ์ของผู้หญิงกะเหรี่ยงให้สาธารณะรับรู้.
7

ประสบการณ์ร่วมของผู้หญิงที่ต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน การดูแลครอบครัว รวมถึงการผลิตงาน
หัตถกรรมผ้าอันเป็นกิจกรรมส�ำคัญที่สร้างประโยชน์ทั้งแก่ผู้หญิงและกลุ่มชาติพันธุ์ สะท้อนความส�ำคัญของการผลิต
ภาคครัวเรือนที่ผู้หญิงกะเหรี่ยงรับผิดชอบอีกทั้งเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในชุมชน อันก่อให้เกิดศักยภาพ
ของผู้หญิงในการปรับตัวและด�ำรงชีวิตภายใต้บริบทของการพลัดถิ่นบริเวณชายแดนไทย – พม่า (พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ 2557).

JSA 35.1-FINAL-1.indb 104

7/13/2560 BE 10:38 AM

การวิจัยเชิงสตรีนิยมและมุมมองทางเพศภาวะในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า

105

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความรู้สึกต่อกัน และยอมรับในพลังอ�ำนาจที่ประกอบอยู่ใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมอันรวมถึงสัมพันธภาพระหว่างนักวิจัยและผู้ให้ข้อมูล (Naples
2003, 63) ดังนัน้ อวัจนภาษาของผูห้ ญิงทีป่ ระกอบอยูใ่ นเรือ่ งเล่าและบทสนทนาของสอง
ฝ่ายนี้จึงเป็นอีกองค์ประกอบที่สำ� คัญต่อการท�ำความเข้าใจและตีความข้อมูลในการวิจัยเชิง
สตรีนยิ มเป็นอย่างยิง่ และเป็นสัญลักษณ์ทบี่ ง่ บอกถึงความสัมพันธ์ทนี่ กั วิจยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
มีต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อย้อนประสบการณ์ในพื้นที่วิจัยที่ผ่านมาจึงท�ำให้เข้าใจเงื่อนไขใน
ฐานะของผู้หญิงที่มีลักษณะทางเพศและสภาวะที่ต่างก็เผชิญในสถานการณ์ที่คล้ายคลึง
กันสอดคล้องกับที่เนเพิลส์ได้ชี้ให้เห็นว่าแม้นักวิจัยจะมีสถานะเป็นคนนอก แต่อัตลักษณ์
ที่มีร่วมกันของบุคคลอย่างเพศภาวะ เชื้อชาติ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม เป็นเงื่อนไข
พืน้ ฐานทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปรับสถานะของนักวิจยั ให้เป็น “คนใน” ในบางช่วงของกระบวนการวิจยั
ภาคสนามได้ (Naples 2003, 46 – 48) เช่น ประสบการณ์รว่ มในการจากบ้านและข้าม
พรมแดนหรือการเดินทางไปยังชุมชนชายแดน อย่างเวลาทีโ่ ดยสารรถสองแถวในเส้นทางสู่
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวและหมูบ่ า้ นไทยตามแนวชายแดนไทย – พม่า ระหว่างทางนัน้ มีเจ้าหน้าที่
รัฐไทยตามด่านตรวจโบกให้รถหยุด เพ่งมองหน้าและสัมภาระของผู้โดยสารหรือขอตรวจ
เอกสารประจ�ำตัวต่างๆ ขั้นตอนที่เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่านี้ทำ� ให้ตระหนักถึงภาคปฏิบัติของ
อ�ำนาจที่ปรากฏบนสถานภาพและความสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งรัฐใช้การมีอยู่ของ
ผู้อพยพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัย ตอกย�้ำความชอบธรรมในการควบคุมพื้นที่ชายแดนด้วย
ปฏิบตั กิ ารผ่านการคัดเข้าคัดออกผูค้ นหรือสินค้าที่ “ไม่เป็นทีต่ อ้ งการ” (Raghuram 2004,
185 – 186)
อัตลักษณ์รว่ มประการส�ำคัญระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั นีค้ อื “ความเป็น
หญิง” จากความไม่สะดวกของการเดินทางด้วยเพราะเก็บข้อมูลในช่วงต้นฤดูฝน แม้เทียบ
ไม่ได้กบั ประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายคนซึง่ เดินทางอย่างยากล�ำบากในป่า แต่ครัง้ หนึง่
รถสองแถวทีโ่ ดยสารไปยังพืน้ ทีเ่ กิดติดหล่มและมีฝนตกหนักระหว่างทาง ในเวลานัน้ ผูเ้ ขียน
คิดหาทางออกหลายเรือ่ ง ทัง้ การนัดหมายกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลและแผนรองรับหากจะต้องกลับไป
ตัวอ�ำเภอ และยังรูส้ กึ กังวลในความปลอดภัยของตัวเองด้วยสถานะของการเป็นผูห้ ญิงเพียง
คนเดียว ณ ขณะนัน้ ในทีแ่ ห่งนัน้ ความตระหนักในเนือ้ ตัวร่างกายและเพศภาวะทีอ่ อกเดิน
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ทางหรืออาศัยอยูต่ า่ งถิน่ ต่างทีเ่ พียงล�ำพัง เป็นส่วนหนึง่ ของประสบการณ์รว่ มระหว่างผูเ้ ขียน
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลบนพืน้ ทีช่ ายแดน ในท�ำนองเดียวกัน ยามค้างคืนทีบ่ า้ นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูเ้ ขียน
รูส้ กึ ระวังตัวเพิม่ ขึน้ เพราะไม่คนุ้ เคยกับสมาชิกครอบครัวคนอืน่ ๆ อย่างพ่อบ้าน พีช่ าย หรือ
น้องชายของผู้ให้ข้อมูลมาก่อน ในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่าผู้วิจัยนั้นตระหนักถึงพรมแดนแห่ง
ความเป็นหญิงของตนเองท่ามกลางสภาวะของชายแดนทีต่ นเผชิญอยู่ และตระหนักถึงการ
เป็นส่วนหนึง่ ของพรมแดนทีว่ า่ นีร้ ว่ มกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยเช่นกัน
การก้าวเข้าไปในโลกของผู้ให้ข้อมูลได้ใกล้ชิดขึ้น ท�ำให้ผู้เขียนรับรู้กิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวัน ปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศในครอบครัวคนกะเหรี่ยงพลัดถิ่น
รวมถึงบทบาททางเพศและวิถีปฏิบัติของผู้หญิงในครัวเรือนและชุมชนชายแดน ซึ่งเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญในประสบการณ์ชวี ติ ของผูห้ ญิงพลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ ง และเป็นจุดเน้นของการ
ศึกษาในแนวสตรีนยิ ม โดยทีก่ ารสังเกตผูค้ นและสถานการณ์ในพืน้ ทีเ่ ป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ทีผ่ ู้
เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูห้ ญิงในระดับปัจเจกและเครือข่าย การสังเกตอย่างมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมในกลุม่ /องค์กรของผูห้ ญิง การเข้าร่วมในการชุมนุมกันของ
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อเข้าถึงต�ำแหน่งแห่งที่และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�ำวันของผู้หญิง อาทิ
บริเวณใดเป็นทีท่ ำ� งาน ร้านค้า ตลาด โรงเรียนของเด็กๆ รวมทัง้ บ้านของพวกเธอ สถานที่
เหล่านี้นอกจากเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้หญิงแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยหรือ
อุ่นใจต่อการสื่อสารกับนักวิจัย เป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงในชุมชนพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของแต่ละคน และน�ำมาสูค่ วามร่วมมือท�ำกิจกรรมต่างๆ การรวมตัวท�ำงานหัตถกรรมผ้า ไป
จนถึงการท�ำงานเคลือ่ นไหวเรือ่ งผูห้ ญิงบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนแห่งนี้ ซึง่ จะได้อภิปรายในส่วน
ต่อไป
ชายแดน: ปริมณฑลแห่งความรู้

การให้ความหมายของผู้หญิงที่มีต่อผ้าและหัตถกรรมผ้าต่างๆ สะท้อนบทบาทของผู้หญิง
พลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ งทัง้ ในครอบครัวและสังคมบนพืน้ ทีช่ ายแดนไทย – พม่า โดยปรากฏว่าผูห้ ญิง
พลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ งอธิบายความหมายในด้านการผลิตเพือ่ ใช้ประโยชน์จากงานหัตถกรรม
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ผ้าภายในครอบครัวเป็นอันดับแรก และความสามารถทางการผลิตของใช้ทจี่ ำ� เป็นอันเกือ้ หนุน
ความเป็นอยูข่ องครอบครัวคนพลัดถิน่ 8 ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้ายังเป็นสิง่ ทีม่ อบให้
แก่กนั ในโอกาสต่างๆ และเป็นหนทางสร้างรายได้เลีย้ งดูครอบครัว ดังค�ำสัมภาษณ์ของผูล้ ภี้ ยั
หญิงชาวกะเหรีย่ งคนหนึง่ ทีก่ ล่าวว่า “ฝีมอื ทีเ่ ราทอผ้าเป็นคือต้นทุนในการสร้างงานได้ จาก
พม่ามาทีแ่ คมป์จะมีรายได้กต็ อ้ งมีอาชีพ น�ำเอาความสามารถนีม้ าประกอบอาชีพ (ขายให้แก่)
นักท่องเที่ยว คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศที่สาม และเจ้าหน้าที่ต่างๆ” งาน
หัตถกรรมผ้าจึงกลายเป็นองค์ประกอบทางเศรษฐกิจของหญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงบริเวณ
ชายแดนไทย – พม่า ขณะที่อีกนัยหนึ่ง งานหัตถกรรมผ้าผูกโยงบทบาททางเพศของผู้หญิง
กะเหรีย่ งและเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญทีม่ ตี อ่ ผูห้ ญิงกะเหรีย่ งและกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ดังค�ำสัมภาษณ์ของ
หญิงอาวุโสทีว่ า่ “คนกะเหรีย่ งมีเสือ้ ผ้าของตัวเองเพราะมันเป็นประเพณี ผูห้ ญิงต้องทอผ้าได้
ต้องสวมใส่ชดุ กะเหรีย่ งจึงจะถือว่าเป็นคนกะเหรีย่ ง เสือ้ ผ้าคือส่วนหนึง่ และภาษาทีไ่ ม่เหมือน
คนอืน่ … การทอผ้าคือประเพณีทไี่ ม่วา่ จะไปอยูท่ ไี่ หนก็จะติดตัวไปด้วย ต้องทอให้เป็น ต้องใส่
เสือ้ กะเหรีย่ ง ใครจะท�ำเป็นงานประเภทไหนก็แล้วแต่ ต้องท�ำให้ได้ ทอให้เป็น ไม่ให้สญ
ู หาย
ไป” อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ผี่ หู้ ญิงมีบทบาทความรับผิดชอบเป็นหลักนี้
แฝงฝังอยู่ในค่านิยม ภูมิปัญญา และน�ำมาถ่ายทอดสู่การเรียนรู้ฝึกฝนของผู้หญิงกะเหรี่ยง
สืบต่อกันแม้ในภาวะพลัดถิน่ ทีส่ ำ� คัญการทอผ้าและหัตถกรรมผ้ายังสือ่ ถึงศักยภาพของผูห้ ญิง
ซึง่ เป็นการมอบความหมายโดยตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองทีเ่ ชือ่ มโยงกับบทบาทการผลิตของผูห้ ญิง
และคุณประโยชน์ของผ้าทอกะเหรีย่ งในมิตติ า่ งๆ
ทั้งนี้ งานหัตถกรรมผ้าของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงไม่ได้มีการผลิตเฉพาะใน
ระดับครัวเรือน หากยังมีการผลิตงานหัตถกรรมผ้าทีส่ มั พันธ์กบั เครือข่ายของผูห้ ญิงบริเวณ
ชายแดนไทย – พม่าในลักษณะที่งานหัตถกรรมผ้าเป็นกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทของ
ผู้หญิง รวมถึงการใช้งานหัตถกรรมผ้าเป็นยุทธวิธีขับเคลื่อนการท�ำงานของกลุ่ม/องค์กร

8

งานศึกษาในหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้หญิงในดินแดนอาณานิคมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบ
ทางการทหาร แสดงให้เห็นการที่ผู้หญิงเหล่านี้ต้อง “ตกอยู่ในสงคราม” และ “เป็นผลจากสงคราม” ไม่ต่างจากผู้ชาย
หากผู้หญิงที่เคลื่อนไหวอยู่ในแนวหน้านี้ไม่ใช่เหยื่อ แต่เป็นหน่วยที่ต่อรองหาแห่งหนของตนเองในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมที่เคลื่อนย้ายไป (Melman [ed.] 1998).
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ผูห้ ญิงด้วย ในงานวิจยั ผูเ้ ขียนได้เสนอตัวอย่างกลุม่ /องค์กรของผูห้ ญิงพลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ ง
ทั้งที่เป็นองค์กรสตรีชาติพันธุ์ องค์กรทางศาสนา กลุ่มของผู้หญิงกะเหรี่ยงที่จัดตั้งขึ้นใน
ชุมชนชายแดน และองค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ ำ� งานเพือ่ ผูห้ ญิงมาเป็นกรณีศกึ ษา9
องค์กรสตรีกะเหรีย่ ง (Karen Women’s Organization: KWO) เป็นองค์กร
ของผู้หญิงกลุ่มแรกๆ ที่น�ำเอางานของผู้หญิงมาสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิง
และครอบครัวในบริบทการพลัดถิ่น ภายใต้ข้อจ�ำกัดของการท�ำงานในพื้นที่พักพิงและ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงหากออกไปท�ำงานนอกพื้นที่ งานที่สามารถสร้างราย
ได้ให้ผู้หญิงอย่างการทอผ้าและหัตถกรรมผ้าต่างๆ จึงเป็นทางเลือกของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยองค์กรสตรีชาติพันธุ์แห่งนี้ ดังที่ผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งเล่าว่า “ใน
สมัยก่อนการทอผ้าไม่ได้ท�ำเพื่อขายและทอเฉพาะในหน้าร้อน ผู้หญิงจะทอเก็บไว้เพื่อ
ให้เป็นของขวัญ ดังนั้นรายได้อะไรพวกนี้ก็ไม่มี แต่เมื่อเวลาผ่านไปการอาศัยอยู่ใน
ศูนย์มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น … ก็เลยมีอย่าง KWO เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้ผู้หญิงรู้จักท�ำมา
หากิน มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย” เช่นเดียวกับมูลนิธิพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการศึกษา
และสาธารณสุข (Womens Education for Advancement and Empowerment:
WEAVE) องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนที่ มี ผู ้ ห ญิ ง พลั ด ถิ่ น และ/หรื อ ผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ก ะเหรี่ ย ง
เป็นกลุม่ เป้าหมายของโครงการส่งเสริมรายได้ (Income Generation Project: IGP)
สนับสนุนต้นทุนการผลิต การอบรมทักษะทางหัตถกรรมและตลาดของสินค้าหัตถกรรม
ผ้าแก่ผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการ โดยที่โครงการส่งเสริมรายได้ถือเป็นโครงการอันโดดเด่น
ขององค์กรแห่งนี้ที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับชีวิตพลัดถิ่นและบทบาทของผู้หญิงพลัดถิ่นชาว
กะเหรีย่ งไปพร้อมกัน
ในส่วนกลุ่ม/องค์กรของผู้หญิงในชุมชนหมู่บ้านไทยเป็นตัวอย่างของกระบวนการที่
ผูห้ ญิงริเริม่ ให้เกิดการรวมกลุม่ การท�ำงานและการผลักดันบทบาทการมีสว่ นร่วมของผูห้ ญิง
ในพืน้ ทีส่ าธารณะบนชายแดนไทย – พม่า ผูห้ ญิงหลายคนเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของ

9

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มและองค์กรของผู้หญิงที่เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้เพิ่มเติมได้จาก พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์
(2557, 102-110).
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ตนร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้หญิงคนอื่นๆ ผ่านกิจกรรมหัตถกรรมผ้า สมาชิกของกลุ่มพัฒนา
สตรีเพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม (Women’s Development for Rebuilding
Environment and our Culture: WDREC) ในอ�ำเภออุม้ ผางกล่าวว่า “ผูห้ ญิงทอผ้าเป็น
แล้วได้ประโยชน์ตอ่ ครอบครัว ถ้าในกลุม่ ผูห้ ญิงใครท�ำไม่เป็นก็สอนให้ ร่วมมือและสามัคคี
กัน ได้รจู้ กั กันมากขึน้ ช่วยเหลือกัน” และกลุม่ เดียวกันนีไ้ ด้ประสานความร่วมมือกับหลาย
หน่วยงานของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหัตถกรรมผ้ารวมถึง
ความรูอ้ นื่ ๆ แก่สมาชิกของกลุม่ เช่น การสอนภาษาไทยและภาษากะเหรีย่ ง เป็นต้น ขณะ
ที่กลุ่มผู้หญิงทอผ้าแห่งหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในอ�ำเภอพบพระ สนับสนุนให้
ผู้หญิงกะเหรี่ยงในพื้นที่และผู้หญิงพลัดถิ่นจากนอกชุมชนเข้าถึงแหล่งงานของการผลิตงาน
ผ้าประเภทต่างๆ เพือ่ ให้ผหู้ ญิงสามารถเลีย้ งชีพตนเองและครอบครัว ดังทีผ่ นู้ ำ� ของกลุม่ ให้
สัมภาษณ์วา่ “มีผหู้ ญิงและเด็กทีเ่ ข้ามาทีน่ เี่ พือ่ ท�ำงานในแถบนี้ และในหมูบ่ า้ นผูห้ ญิงทีม่ ลี กู
แล้วไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ต้องมาท�ำถักร้อย ฉันจึงริเริม่ โครงการเล็กๆ ของตัวเองโดยที่
หมูบ่ า้ นนีย้ งั มีกลุม่ สตรีดว้ ย … หากพวกเธอมีงานท�ำ พวกเธอรูส้ กึ มัน่ ใจและสามารถร่วมกับ
ชุมชนได้ … ฉันก็ทำ� งานของฉันเองและแบ่งปันให้ผหู้ ญิงเหล่านีไ้ ด้ทำ� งานด้วย”
นอกจากนี้แล้ว งานหัตถกรรมผ้าของผู้หญิงกะเหรี่ยงก็ยังมีส่วนขับเคลื่อนกลุ่ม/
องค์กรในฐานะที่เป็นทุนและเครื่องมือแสวงหาทุนเพื่อการท�ำงานของผู้หญิง อย่างในกรณี
องค์กรสตรีกะเหรีย่ งแบ๊บติสต์แห่งกอว์ธเู ลย์ (Kawthoolei Karen Baptist Women
Organization: KKBWO) ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รของผู ้ ห ญิ ง กะเหรี่ ย งที่ มี ส มาชิ ก ปฏิ บั ติ ง าน
เผยแผ่ศาสนา ให้ความช่วยเหลือกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส บรรเทาทุกข์ยามฉุกเฉิน สนับสนุนภารกิจ
ของคริสตจักรและทุนการศึกษามอบแก่นกั เรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ ทาง KKBWO ระดม
ทุนด้วยการจ�ำหน่ายสมุดหนังสือเกี่ยวกับพระคัมภีร์และผลงานหัตถกรรมผ้าผ่านหน้าร้าน
ขององค์กรในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว ผูน้ ำ 
� KKBWO ให้สมั ภาษณ์วา่ “เป้าหมายของเราคือการ
ระดมทุนเพราะเรามีคนท�ำงานทีท่ ำ� งานในภารกิจนี้ พวกเราต้องสนับสนุนพวกเขา ในบาง
แห่งและบางคราวพวกเขาประสบปัญหาด้านอาหารหรือปัญหาเฉพาะหน้า พวกเราอยากที่
จะให้เงินแก่พวกเขา แต่เพราะเราไม่มเี งินมากนัก ดังนัน้ เราจึงก่อตัง้ ร้านค้า เราแก้ปญ
ั หา
ด้วยการอุทศิ ชีวติ ของเรา ไม่มเี งินเดือน และต้องสมัครใจทีจ่ ะท�ำงานนี”้ การระดมทุนทีถ่ กู
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น�ำมาใช้ในพื้นที่ชายแดนนี้สนับสนุนองค์กรให้อยู่รอดและสามารถปฏิบัติงานตามเจตจ�ำนง
ขององค์กรได้โดยอาศัยความสามารถของผู้หญิงร่วมด้วยช่วยกันในงานหัตถกรรมผ้า งาน
อาสาสมัคร และงานการกุศล งานทีผ่ หู้ ญิงท�ำนีม้ คี ณ
ุ ค่าและความหมายต่อคนหลายกลุม่ ใน
ชุมชนชายแดนพร้อมกับสะท้อนบทบาทการผลิตซ�ำ้ ทางสังคม ซึง่ ผูห้ ญิงพลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ ง
หนุนสร้างความเป็นอยูข่ องสมาชิกทัง้ สังคม และในขณะเดียวกันบทบาทการผลิตต่างๆ ของ
ผูห้ ญิงนัน้ เชือ่ มโยงความส�ำคัญของผูห้ ญิงในสัมพันธภาพทีม่ กี บั ชุมชนชายแดนไว้เช่นกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างงานหัตถกรรมผ้ากับกลุม่ /องค์กรของผูห้ ญิงระดับต่างๆ สะท้อน
ความหมายของการผลิตหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตทางเศรษฐกิจในโครงการส่งเสริม
รายได้ การผลิตซ�ำ้ ทางสังคมผ่านกิจกรรมระดมทุนและงานสังคมสงเคราะห์ชมุ ชน และการ
ผลิตซ�้ำทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์และเพศภาวะของผู้หญิงที่แฝงอยู่ในกรรมวิธีการทอผ้า
และวิถีการแต่งกาย ความสัมพันธ์เหล่านี้ด�ำรงอยู่ภายใต้ปฏิบัติการของสถาบันทางสังคม
ต่างๆ ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สหภาพของชาติพันธุ์ และหน่วยงานที่
สนับสนุนความช่วยเหลือในพืน้ ที่ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมทอผ้าและหัตถกรรมผ้า อีกทัง้
การสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมในเทศกาลวันส�ำคัญ การเผยแพร่สนิ ค้าชาติพนั ธุ์
ฯลฯ ซึ่งสะท้อนบทบาทของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงที่ครอบคลุมพื้นที่ครัวเรือน ชุมชน
และสังคมข้ามพรมแดน อนึง่ บทบาทของผูห้ ญิงในการผลิตและผลิตซ�ำ้ ดังว่านีเ้ ป็นบทบาท
ทีถ่ กู มอบหมายและสืบต่อกันมาในฐานะ ‘ความรู’้ ของผูห้ ญิงด้วยส่วนหนึง่ ซึง่ กลายเป็น
ต้นทุนส�ำหรับการประกอบอาชีพ การเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ รวมไปถึงเป็นเครื่องมือ
ในการเยียวยาความรู้สึกและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขต่างๆ ในบริบทการ
พลัดถิน่ ความรูข้ องผูห้ ญิงทีต่ งั้ ต้นบนพืน้ ฐานกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันของพวกเธอบนชุมชน
ชายแดนนี้ เป็นปริมณฑลที่แสดงออกอย่างเด่นชัดเมื่อนักวิจัยอาศัยมุมมองทางเพศภาวะ
และแนวคิดสตรีนยิ มประกอบวิธวี ทิ ยาศึกษาปรากฏการณ์บนชายแดนไทย – พม่า
มากไปกว่าความรูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ จากประสบการณ์ชวี ติ ในแต่ละวันของผูห้ ญิงอันเป็นข้อ
ค้นพบของงานวิจยั แล้ว วิธวี ทิ ยาแนวสตรีนยิ มเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนายังท�ำให้ผเู้ ขียนในฐานะ
ที่เป็นผู้วิจัยทบทวนและย้อนคิดกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งเผยโลกทัศน์ของแต่ละ
ฝ่ายต่อประเด็นต่างๆ การสื่อสารและการพยายามท�ำความเข้าใจร่วมกับผู้ให้ข้อมูลบ่อย
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ครัง้ ท�ำให้กลับมาพิจารณาถึงวิธวี จิ ยั ทีใ่ ช้ ความคาดหวังต่อค�ำตอบเพือ่ ยืนยันข้อโต้แย้งตาม
แนวคิดสตรีนิยมและจุดยืนทางการวิจัย10 ซึ่งเป็นไปได้ว่าความแตกต่างทางโลกทัศน์และ
บริบทของนักวิจัย/ผู้ให้ข้อมูลประกอบขึ้นจากฐานความรู้และประสบการณ์เฉพาะที่ไม่อาจ
ซ้อนทับกันอย่างพอเหมาะพอดี ขณะเดียวกันปริมณฑลแห่งความรู้ของผู้หญิงที่ให้ข้อมูลก็
ต่างกันไปตามภูมหิ ลังและประสบการณ์ทผี่ า่ นมา ตัวอย่างเช่น หญิงพลัดถิน่ ทีเ่ ป็นชาวบ้าน
ยืนยันบทบาทความส�ำคัญในฐานะผูห้ ญิงของครัวเรือน แต่นอกเหนือจากเรือ่ งปากท้องของ
ครอบครัวแล้ว การตั้งค�ำถามของผู้วิจัยต่อประเด็นทางเพศภาวะอื่นๆ มักไม่ใช่สิ่งที่พวก
เธอให้ความส�ำคัญ ขณะที่การสัมภาษณ์ผู้หญิงกะเหรี่ยงที่เป็นผู้นำ� ของกลุ่ม/องค์กรผู้หญิง
แสดงความคิด ปณิธาน และแนวทางการท�ำงานของผูห้ ญิงเพือ่ ผูห้ ญิง ด้วยค�ำอธิบายเกีย่ วกับ
สิทธิห์ รือแนวคิดสากลต่างๆ อาทิ สิทธิสตรี ความเท่าเทียมทางเพศ การเสริมพลัง ฯลฯ อัน
สนับสนุนข้อมูลในส่วนของบทบาทผู้หญิงที่สัมพันธ์กับเครือข่ายของผู้หญิงบนพื้นที่ชายแดน
ไทย – พม่า ปริมณฑลแห่งความรู้ในการวิจัยเชิงสตรีนิยมบนพื้นที่ชายแดนนี้ตอกย�้ำความ
หลากหลายของผูห้ ญิง ไม่วา่ จะมีสถานภาพเป็นนักวิจยั – ผูใ้ ห้ขอ้ มูล แกนน�ำกับสมาชิกของ
เครือข่ายผูห้ ญิง หรือเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน – ชาวบ้าน ไม่เว้นแม้แต่มติ อิ นื่ ๆ ทีป่ ระกอบเข้า
กับเพศภาวะของผูห้ ญิงพลัดถิน่ ในบริบทแห่งนี้
ชายแดน: ปริมณฑลแห่งขบวนการเคลื่อนไหว

จากงานวิจัยที่มุ่งอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับคุณค่าและความหมายของงานผู้หญิงโดยใช้งาน
หัตถกรรมผ้าเป็นสือ่ ขยายบทบาทต่างๆ ของผูห้ ญิงพลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ ง โดยเฉพาะบทบาท
การผลิตของผูห้ ญิงทีไ่ ม่จำ� กัดอยูแ่ ต่ในบ้าน แต่ดำ� เนินการผลิตซ�ำ้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมแก่ครอบครัวและชุมชนคนพลัดถิน่ เรือ่ ยมา นับตัง้ แต่ทยี่ า้ ยถิน่ จากหมูบ่ า้ นในพม่า
10

ดังที่บทความเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณนาแนวสตรีนิยมชิ้นหนึ่งกล่าวว่า การสะท้อนย้อนคิดกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อ
วิธีการขบคิดถึงปัญหาต่างๆ ในความพยายามจะด�ำเนินการวิจัยแนวสตรีนิยม การสะท้อนย้อนคิดของนักสตรีนิยม
ไม่ใช่เพียงแต่การสะท้อนอ�ำนาจที่แฝงฝังอยู่ในการวิจัยของผู้ใดเท่านั้น แต่รวมถึงการท�ำวิจัยในขั้นตอนต่างๆ อย่าง
แตกต่าง และการทบทวนหรือการสะท้อนย้อนคิดนี้ยังเป็นปฏิบัติการของนักสตรีนิยมที่โดดเด่นในการเขียนงาน
ชาติพันธุ์วรรณนา (Pillow and Mayo 2012, 196 – 198).
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ข้ามแดนมาอาศัยในชุมชนชายแดนปัจจุบนั ผูเ้ ขียนพบว่าบทบาทของผูห้ ญิงแสดงออกทัง้ ระดับ
ปัจเจกและระดับแนวร่วมซึง่ มีการรวมตัวกันเป็นกลุม่ /องค์กรของผูห้ ญิง ส�ำหรับแนวร่วมของ
ผูห้ ญิงเหล่านีม้ กี ารประสานกันเป็นเครือข่ายและกระจายอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวหลายแห่ง
ไม่เฉพาะทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดตาก แต่รวมถึงชุมชนชายแดนหรือหมูบ่ า้ นต่างๆ ในประเทศไทยและ
พม่า เป็นไปในลักษณะคล้ายกับโอกาสของนักเคลือ่ นไหวผูห้ ญิงบนชายแดนไทย – พม่า ซึง่
เป็นหน่วยของผูก้ ระท�ำการหน้าใหม่ทตี่ ดั ข้ามพืน้ ทีแ่ ละแผ่ขยายไปทุกทิศทางผ่านเครือข่ายและ
สาขาต่างๆ ของขบวนการเคลือ่ นไหวของผูห้ ญิงในปฏิบตั กิ ารต่อรองกับรัฐ จากงานศึกษาของ
แมรี โอเคน (Mary O’Kane) แนวร่วมของผูห้ ญิงพลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ งเกิดขึน้ จากหลายปัจจัย
ของพืน้ ทีช่ ายแดน ทัง้ เงือ่ นไขการเป็นสมรภูมิ เป็นทีพ่ กั พิงหลบภัย และเป็นจุดนัดพบทีร่ วม
บรรดาองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมต่างๆ ซึง่ น�ำพาบุคลากร ทรัพยากร โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพลัดถิน่ ไว้ดว้ ยกัน
(O’Kane 2006) แนวร่วมของผู้หญิงนี้จึงได้รับอิทธิพลจากแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่
ผูห้ ญิงและหลักการสากลต่างๆ โดยมีผนู้ ำ� หรือผูห้ ญิงทีเ่ คยท�ำงานช่วยเหลือตัง้ แต่ครัง้ พลัดถิน่
ในป่า เป็นคนกลางน�ำองค์ความรู้อันเป็นวาทกรรมสากลมาปรับแปลงใช้สู่กิจกรรมการ
เคลือ่ นไหวของผูห้ ญิงเพือ่ เปลีย่ นแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูห้ ญิงกะเหรีย่ งให้ดขี นึ้ 11
แนวร่วมของผู้หญิงพลัดถิ่นเหล่านี้แม้มีขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม/องค์กร
ผูห้ ญิงแตกต่างกันบ้าง แต่กม็ สี ว่ นทีเ่ ป็นจุดร่วมและสัมพันธ์ตอ่ กัน และไม่ได้จำ� กัดความส�ำคัญ
เฉพาะในอาณาบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่เป็นเครือข่ายที่ข้ามพรมแดนด้วยประเด็นของ
ผู้หญิงซึ่งหยิบยกและเชื่อมโยงสู่สาธารณะ เช่นเดียวกับในระดับขององค์กรสตรีชาติพันธุ์
ต่างๆ ดังทีง่ านศึกษาของเจสสิกา ฮาร์รเิ ดน (Jessica Harriden) ได้แสดงให้เห็นว่า แม้องค์กร
สตรีตา่ งๆ จะเน้นทีก่ ลุม่ ชาติพนั ธุข์ องตนเป็นการเฉพาะ แต่องค์กรเหล่านีก้ ม็ วี ตั ถุประสงค์ที่
คล้ายคลึงร่วมกันอยู่ เช่น ลดวิถกี ารปฏิบตั แิ ละความเชือ่ ทีเ่ ลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง สนับสนุน
โอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิง และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการทาง
11

ดูเพิ่มเติมประเด็นคนกลาง (intermediaries) ได้จากงานของแซลลี เองเกิล เมอร์รี่ (Sally Engle Merry) ซึ่งชี้ให้เห็น
บทบาทของคนกลางในการเชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกและชีวิตทางสังคมของคนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ด้วยการแปลแนว
ความคิดสากลอย่างสิทธิมนุษยชนสู่การเคลื่อนไหวและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น (Merry 2006).
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การเมือง (Harriden 2012) เห็นได้ตงั้ แต่การน�ำเสนอผ่านสือ่ หลากประเภทไปจนถึงการประชุม
ในเวทีระดับสากล และยังมีการประสานงานความร่วมมือระหว่างผูห้ ญิงชาติพนั ธุต์ า่ งๆ จาก
ประเทศพม่า ดังเช่นที่งานศึกษาเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวของสตรีในระดับนานาชาติ
(Dufour et al 2010) ได้สรุปไว้วา่ องค์กรพัฒนาเอกชนแนวสตรีนยิ มและองค์กรพัฒนา
เอกชนนานาชาติ รวมถึงผู้เล่นในปฏิบัติการข้ามชาติที่ถูกนิยามอย่างหลากหลาย ทั้ง
นักเคลื่อนไหว กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย ขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ ต่างมีการด�ำเนินงาน “เพือ่ ปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างเพศ”
และอาจแบ่งการท�ำงานออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นความเคลือ่ นไหวของขบวนการผูห้ ญิง
และสตรีนยิ มทีก่ อ่ รูปและด�ำเนินการในปริมณฑลสาธารณะข้ามชาติ และอีกส่วนหนึง่ คือการ
ปะทะระหว่างขบวนการต่อสู้ภายในประเทศกับสนามแห่งใหม่ที่เชื่อมนักสตรีนิยมข้ามชาติ
ดังจะเห็นได้ว่าบางกลุ่ม/องค์กรของผู้หญิงกะเหรี่ยงในพื้นที่ชายแดนมีความสัมพันธ์คู่ขนาน
กับองค์กรการเคลือ่ นไหวทีม่ ผี ชู้ ายครองพืน้ ทีอ่ ยู่ เช่น กองก�ำลังกลุม่ ชาติพนั ธุห์ รือหน่วยงาน
ทางศาสนา12 ทว่าจุดหมายและอุดมการณ์ของการท�ำงานเพื่อผู้หญิง การเคลื่อนไหวใน
ประเด็นของผู้หญิงมีรูปแบบและแนวทางเป็นของตนเอง ซึ่งความเคลื่อนไหวโดยเครือข่าย
ของผูห้ ญิงพลัดถิน่ นีข้ า้ มพรมแดนทีห่ ลากหลายทัง้ ในทางกายภาพของพืน้ ที่ เขตแดนระหว่าง
รัฐ พรมแดนทางชาติพนั ธุห์ รือกลุม่ ย่อยของชาติพนั ธุ์ ฯลฯ ด้วยพืน้ ฐานตัง้ ต้นจากเพศภาวะ
และประสบการณ์ในห้วงเวลาทีผ่ า่ นมาของผูห้ ญิง
เป้าประสงค์และปฏิบัติการทางการเมืองของผู้หญิง/เพื่อผู้หญิงในการที่จะเปลี่ยน
แปลงชีวติ ของผูห้ ญิงให้ดขี นึ้ เป็นหนึง่ ในลักษณะของขบวนการผูห้ ญิง ในขณะทีข่ บวนการสตรี
นิยมยกระดับสู่การท้าทายวิถีทางหรือโครงสร้างอันเป็นเหตุและปัจจัยที่ธำ� รงการคงอยู่ของ
สภาวะหรือความสัมพันธ์ทไี่ ม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภาวะต่างๆ และการสร้าง

12

มีข้อสังเกตบางประการต่อบทบาทของผู้หญิงในปริมณฑลที่เชื่อมโยงกับศาสนา กล่าวคือ แม้ศาสนาประกอบด้วย
ทรัพยากรในการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและปลดปล่อยผู้หญิง แต่ในอีกด้านค�ำสอนของศาสนาก็สั่งสอนความเป็นรอง
ให้แก่ผู้หญิงผ่านการยัดเยียดรหัสทางสังคมที่จับจ้องใส่ใจในบทบาท พฤติกรรม และความสัมพันธ์ของผู้หญิง (Walker
1998) ดังนั้น การผลิตซ�้ำของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่และทุนนิยมจึงไม่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะในครอบครัว แต่ยังรวมถึง
องค์การศาสนา โรงเรียน กองทัพ ชมรมและสถาบันอื่นๆ ด้วย (Chanter 2006).
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พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์

ความรู้ทางวิชาการถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะผลักดันเส้นทางของขบวนการสตรีนิยมให้
สัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะความรู้ที่ตั้งอยู่บนประสบการณ์ของกลุ่มคนที่ถูกละเลยบทบาทของ
การเป็นผู้เล่นที่ส�ำคัญในบริบทแห่งการศึกษานั้น การตั้งค�ำถามด้วยแนวคิดสตรีนิยมและ
การวิเคราะห์ผา่ นมุมมองทางเพศภาวะต่อปรากฏการณ์ของผูห้ ญิงพลัดถิน่ บนพืน้ ทีช่ ายแดน
ไทย – พม่าในงานวิจัย ช่วยให้ผู้เขียนสามารถท�ำความเข้าใจและแปลความหมายที่ส่งผ่าน
มาจากผู้ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยวิธีวิทยาในการวิจัยนี้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปในงานหัตถกรรมผ้า ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นข้อค้นพบที่
สะท้อนพลวัตความหมายของการผลิตงานหัตถกรรมผ้าอันเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมประจ�ำ
วันและเชื่อมโยงกับเพศภาวะของผู้หญิงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่แห่งนี้ เน้นย�้ำความ
ส�ำคัญของงานหัตถกรรมผ้าและบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อชุมชนชายแดนและชีวิตคนพลัด
ถิ่นชาวกะเหรี่ยงบนพื้นที่ชายแดนไทย – พม่าในหลายมิติ รวมทั้งยืนยันอ�ำนาจกระท�ำการ
ของผูห้ ญิงพลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ งทีไ่ ม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าบทบาทของผูช้ ายแม้วา่ อาจจะอยูภ่ ายใต้
เงือ่ นไขเชิงบริบททีต่ า่ งกันก็ตาม
อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบของการศึกษานี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จากจุดยืนของผู้หญิงพลัดถิ่นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งหมด แต่ก็เป็นผลลัพธ์ที่พัฒนามาจาก
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และอุดมการณ์เฉพาะบุคคล/กลุ่ม/องค์กรซึ่งเชื่อมโยง
กันเป็นเครือข่ายของผู้หญิง อันแสดงให้เห็นบทบาทความส�ำคัญของผู้หญิงพลัดถิ่นในด้าน
ต่างๆ และแสดงให้เห็นว่าวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงสตรีนิยมเป็นประโยชน์ต่อการอภิปราย
หรือทดสอบข้อถกเถียงในการหาความรู้บนแนวทางที่ไม่ละเลยการพินิจเพศภาวะ ตัวตน
และความหลากหลายบนที่ทางของผู้ให้ข้อมูล หรือแม้กระทั่งนักวิจัยที่ต้องทบทวนความรู้
ที่สร้างขึ้น ความจริงที่มองเห็น ข้อมูลที่ได้รับ และความสัมพันธ์ที่น�ำมาสู่ความรู้และ
ประสบการณ์แก่ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะการศึกษาในอาณาบริเวณที่มีลักษณะเฉพาะตัว
อย่างพืน้ ทีช่ ายแดนซึง่ ไม่ใช่พนื้ ทีห่ ยุดนิง่ ตายตัว แต่เป็นพืน้ ทีข่ องการปะทะสังสรรค์ ต่อรอง
และตีความใหม่อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะพิจารณาชายแดนในแง่มมุ ของเขตแดน วัฒนธรรม
สัญลักษณ์ หรือในเชิงแนวคิดก็ตาม (Altink and Weedon 2011, 13)
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งานวิจยั ทีผ่ เู้ ขียนยกมาส�ำรวจวิธวี ทิ ยาของการวิจยั เชิงสตรีนยิ มในทีน่ ี้ สะท้อนให้เห็น
จุดเด่นของแนววิธวี จิ ยั เชิงสตรีนยิ ม โดยเฉพาะการทีผ่ วู้ จิ ยั มุง่ ความสนใจทีป่ ระเด็นเพศภาวะ
เป็นหลักภายใต้เงือ่ นไขต่างๆ ทีป่ ระกอบกันขึน้ ในความเป็นหญิงบนพืน้ ทีช่ ายแดนไทย – พม่า
และถึงแม้ว่างานวิจัยนี้ไม่อาจระบุวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงสตรีนิยมได้ชัดเจนตายตัว แต่
การตั้งค�ำถามรวมทั้งวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้ในการวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดสตรี
นิยมเป็นแก่นแกน ในความเป็นจริงการวิจยั แนวสตรีนยิ มอาจไม่มรี ะเบียบวิธวี จิ ยั ทีแ่ น่นอน
หรือเฉพาะเจาะจงเพียงวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ ดังทีเ่ มแกน โคพ (Meghan Cope) สรุปว่า
ไม่มีวิธีการแสวงหาความรู้ใดที่ถูกต้องเพียงวิธีการเดียวส�ำหรับการท�ำวิจัยแนวสตรีนิยม
และด้วยว่าสตรีนิยมมีแนวทางที่หลากหลาย วิธีการแสวงหาความรู้แนวสตรีนิยมก็หลาก
หลายเช่นกัน (Cope 2002) อย่างไรก็ดี งานวิจยั นีย้ งั อาจมีขอ้ จ�ำกัดเนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ยังติด
กับดักการมองเพศและเพศภาวะแบบต่างเพศเพียงสองเพศ : หญิง/ชาย ทั้งที่เป็นประเด็น
ซึ่งนักสตรีนิยมหลังสมัยใหม่วิพากษ์การพินิจและวิเคราะห์แนวทางนี้ไว้อย่างแพร่หลายแล้ว
งานวิจยั ของผูเ้ ขียนทีม่ งุ่ ศึกษาบทบาทของผูห้ ญิงพลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ งบนพืน้ ทีช่ ายแดนไทย–
พม่า จึงสะท้อนเพียงรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงสตรีนิยมและวิธีวิทยาของการวิเคราะห์
ตีความ และเรียบเรียงประสบการณ์ ความรู้ และขบวนการเคลือ่ นไหวของผูห้ ญิงดังทีป่ รากฏ
แล้ว และอาจเป็นตัวอย่างของผลงานทีแ่ สดงให้เห็นว่า การวิจยั เชิงสตรีนยิ มและมุมมองทาง
เพศภาวะเป็นแนวทางการศึกษาทีช่ ว่ ยส่งเสริมการพัฒนาค�ำถาม และน�ำไปสูค่ ำ� อธิบายเกีย่ ว
กับวิถีชีวิตแห่งปริมณฑลชายแดน โดยตระหนักถึงนัยอันซับซ้อนของประสบการณ์อัน
หลากหลายและเรือ่ งราวของผูห้ ญิงทีม่ อี ตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุร์ ว่ มกัน
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