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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 

บทคัดย่อ

abstract

บทความนีน้�าเสนอการท�าความเข้าใจบทบาทของผูห้ญงิและความสมัพันธ์ทางเพศในบรบิท

การพลัดถิ่นและพื้นที่ชายแดนจากมุมมองสตรีนิยม  จากกรณีศึกษาว่าด้วยงานของผู้หญิง

ผ่านความหมายและความสัมพันธ์ทางสงัคมในการสร้างสรรค์งานหตัถกรรมผ้าในเครอืข่าย

ของผู้หญิงพลัดถิ่นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว และหมู่บ้านบริเวณ

ชายแดนไทย – พม่า  ในท่ีน้ีผู้หญิงกะเหร่ียงใช้นิยามการทอผ้าและหัตถกรรมผ้าต่างๆ ที่

ถูกมองเป็นบทบาททางเพศหรือบทบาทเชิงขนบ  เป็นต้นทุนสู่กระบวนการช่วยเหลือและ

สนบัสนนุการด�ารงชวิีตของครอบครัวและชมุชน นอกจากนี ้งานหตัถกรรมผ้ายงัเป็นเครือ่งมอื 

และเครื่องหมายของการท�างานเพื่อผู้หญิงด้วยการผูกโยงผ่านกิจกรรมและเครือข่ายของผู้

หญงิ ซึง่เชือ่มโยงเข้ากบัประเด็นของผูห้ญงิและกระแสวาทกรรมสากล ผูห้ญงิพลดัถิน่จงึเป็น

มากกว่าภาพตัวแทนของความเป็นเหยือ่ของความรนุแรงและการต่อสู้ในพืน้ทีช่ายแดน  แต่

เป็นผู้กระท�าการที่มีบทบาทและปฏิบัติการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพื้นที่ชายแดนในมิติต่างๆ 

และมคีวามส�าคัญต่อการเคลือ่นไหวตอบโต้สภาวะพลดัถิน่

ค�ำส�ำคญั   งานหัตถกรรมผ้า, ผูห้ญงิกะเหรีย่ง, ขบวนการเคลือ่นไหวของผูห้ญงิ, การพลดัถิน่,  

    ชายแดนไทย – พม่า
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ชายแดนไทย – พม่าบริเวณเขตแดนจังหวัดตากเป็นพ้ืนที่แห่งการเวียนไหลของผู้คนจ�านวน

มากจากฝั่งประเทศพม่ามายังประเทศไทยด้วยเหตุผลส�าคัญท้ังในทางการเมือง  เศรษฐกิจ 

และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และเป็นอีกพื้นที่แห่งความสนใจในการศึกษาอาณาบริเวณ

ชายแดนของนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตจิ�านวนมาก ณ พืน้ทีช่ายแดนไทย – พม่า

แห่งนี้  ปรากฏเรื่องราวชีวิตของกลุ่มคนหลากชาติพันธุ์หลายสถานภาพที่กลายเป็นประเด็น

การวจิยัในศาสตร์แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสขุศาสตร์ รฐัศาสตร์ มานษุยวทิยา ฯลฯ 

หรือแม้แต่หัวข้อรายงานการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ  ที่ท�างานเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ชายแดน 

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการวิจยัเชงิสตรนียิมซึง่นบัเป็นอกีรปูแบบของการศกึษาทาง

สงัคมศาสตร์ไม่เป็นท่ีแพร่หลายในงานศกึษาวจิยับนพืน้ทีช่ายแดนไทย – พม่าเท่าใดนกั เช่น

เดยีวกบักระแสหลกัของการศกึษาประเดน็ร่วมสมัยอืน่ๆ ทีม่องข้ามเพศภาวะและ/หรอืมุมมอง

สตรนียิมในการวเิคราะห์อนัส่งผลต่อการผลติสร้างความรูท้ีล่ะเลยผูห้ญงิไปจากปรากฏการณ์

เหล่าน้ัน1 

ส�าหรับการวิจัยสตรีนิยมท่ีมีลักษณะประการส�าคัญในการท้าทายฐานคิดกระแสชาย 

(malestream)  หรือโครงสร้างอ�านาจแบบปิตาธปิไตย  รวมทัง้มพีนัธะต่อการเปลีย่นแปลง

และการพฒันาความเป็นอยูข่องผูห้ญงิทีม่กัถกูกดีกัน้  กนัออก  เป็นรอง  กระทัง่เป็นชายขอบ

ในบรบิทต่างๆ  การวิจยัแนวน้ีจะรวมเอากจิวตัร  ประสบการณ์ของผูห้ญงิ  และหน่วยของครวั

เรือนที่ประกอบกันขึ้นในพื้นที่ชายแดน  มาเป็นทางเลือกแก่การรับรู้หรือสร้างความเข้าใจ

ในมติท่ีิกว้างไกลออกไป  ในขณะท่ีการเสรมิพลงั  (empowerment)  ของผูห้ญงิเป็นความ

มุ่งหมายและปฏิบัติการทางความรู้ท่ีส�าคัญของงานวิจัยเชิงสตรีนิยม2  และไม่ใช่เพียงการ

1 ตัวอย่างการทบทวนงานวิชาการในประเด็นโลกาภิวัตน์พบว่า งานวิชาการส่วนใหญ่มองอาณาบริเวณของโลกาภิวัตน์
เพียงปริมณฑลทางการเมืองและเศรษฐกิจภาคทางการที่ถือก�าเนิดขึ้นในความลื่นไหลที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ ทั้งยังละเลย
ประสบการณ์ของผู้คนในกระบวนการต่างๆ ของโลกาภิวัตน์ โดยเลือกให้ความหมายแก่พื้นที่ ผู้เล่น และปรากฏการณ์
บางระดับเป็นการเฉพาะ ซ่ึงกลายเป็นวาทกรรมที่ครอบง�าและวางต�าแหน่งของสิ่งที่อยู่นอกวงอย่างผู้หญิงหรือชนกลุ่ม
น้อยในเชิงผู้รับหรือให้เป็นฝ่ายถูกกระท�าต่อไป (Nagar et al 2002).

2 สุชาดา ทวีสิทธิ์ (2549) ระบุว่างานวิจัยแนวสตรีนิยมที่ได้รับอิทธิพลจากกระบวนทัศน์ยุคหลังสมัยใหม่และส�านัก
ทฤษฎีโครงสร้างนิยมเป็นงานวิจัยที่ให้ความส�าคัญกับการตั้งค�าถามเชิงวิเคราะห์ในเพศภาวะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
สร้างความเป็นหญิงชาย และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างเพศในสังคมหนึ่งๆ.

JSA 35.1-FINAL-1.indb   97 7/13/2560 BE   10:38 AM



98 พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์

จ�ากดัขอบเขตของการศกึษาเฉพาะกลุม่ผูห้ญิงเท่านัน้  แต่คอืการวิเคราะห์มติทิางเพศภาวะ

ของกลุม่คนทีถ่กูศกึษาเป็นสาระส�าคญัภายใต้ค�าถามและขอบเขตการวจิยัทีก่�าหนดขึน้  ใน

บรรดางานชายแดนศกึษาทีม่อียูเ่ป็นจ�านวนมากมีงานวจัิยทีใ่ช้วธิกีารศึกษาในแนวสตรนียิม

จ�านวนหนึ่ง  ซึ่งมุ่งเน้นการวิเคราะห์เพศภาวะในบริบทของการพลัดถิ่นและพื้นที่ชายแดน 

ไทย – พม่า (เช่น กลัยา จฬุารฐักร [2551] และ Kimberly Brown [2005]) โดยในบทความ

ชิ้นนี้จะอภิปรายการวิจัยเชิงสตรีนิยมและมุมมองทางเพศภาวะบนพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า 

ผ่านงานศึกษาของผู้เขียน  (พรพรรณ  กาญจนาธิวัฒน์  2557)  ในประเด็นบทบาทของ 

ผู้หญิงและเครือข่ายของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – พม่าในเขต

จงัหวดัตาก3 โดยแบ่งออกเป็นสามหัวข้อของปรมิณฑลทีส่มัพนัธ์กนับนพืน้ทีช่ายแดน นัน่คอื 

ประสบการณ์ ความรู ้และขบวนการเคลือ่นไหว 

ทัง้สามปรมิณฑลสะท้อนปรากฏการณ์ของสิง่ทีผู่เ้ขยีนเลอืกจะศกึษาและกระบวนการ

วิจัยบนพื้นที่ชายแดนไทย – พม่าโดยเฉพาะวิธีวิทยาสตรีนิยมที่ให ้ความส�าคัญกับ 

สามสิง่นีเ้ป็นอย่างยิง่ ส�าหรบั ปรมิณฑลของประสบการณ์ เป็นจดุเน้นหลกัของการวเิคราะห์

และการตคีวามข้อมลูของผูห้ญงิ  ไม่เพยีงประสบการณ์ทีแ่ตกต่างระหว่างหญงิ – ชาย  หรอื

ประสบการณ์ในสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยและผู้ถูกศึกษา  แต่ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิง

ยังเป็นบ่อเกิดของส�านึกร่วมและการรวมตัวเคลื่อนไหวของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงในที่

นี ้ โดยเฉพาะบทบาทความรบัผดิชอบของผูห้ญงิ  ประสบการณ์ของผูห้ญงิกลุม่นีเ้ป็นตวัต่อ

หนึง่ของค�าตอบในโจทย์การศกึษาชายแดน  และเป็นความรูท้ีส่ร้างความตระหนกัต่อคณุค่า

และอ�านาจของผูห้ญงิบนพืน้ท่ีชายแดนไม่มากกน้็อย ส�าหรบั ปรมิณฑลของความรู ้เป็นองค์

3 งานวิจัยอันเป็นที่มาของบทความนี้ศึกษาพลวัตของความหมายและความสัมพันธ์ในการผลิตงานหัตกรรมผ้าของ 
ผู้หญิงพลัดถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบริเวณชายแดนไทย – พม่า โดยผลการศึกษาสะท้อนว่างานหัตถกรรมผ้าผูกพัน
กับบทบาทของผู้หญิงกะเหรี่ยงทั้งในทางเศรษฐกิจ การผลิตภาคครัวเรือน และบทบาททางเพศภาวะเชิงขนบที่เชื่อมโยง
กับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ อีกทั้งแสดงความหมายในการเสริมพลังและศักยภาพของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยง ไม่ว่า
จะในระดับปัจเจกที่การผลิตงานหัตถกรรมผ้าเป็นทรัพยากร เป็นเครื่องมือและวิธีการเยียวยา สร้างการยอมรับ รวมทั้ง
สร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเองแก่ผู้หญิง ขณะท่ีระดับกลุ่มและองค์กร งานหัตถกรรมผ้ากลายเป็นเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสื่อประสานระหว่างผู้หญิงกะเหรี่ยง/ผู้หญิงพลัดถิ่นที่เป็นสมาชิกและนักกิจกรรมของโครงการ
ต่างๆ บนพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ (พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ 2557).
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ประกอบส�าคญัที่ถกูถ่ายทอดผ่านงานของผูห้ญงิจากรุน่สูรุ่น่  อกีทัง้ได้รบัการประกอบสร้าง

ผ่านสถาบันทางสังคมอันหลากหลายในชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับการทอผ้าและงาน

หัตถกรรมผ้าต่างๆ  โดยเป็นการให้ความหมายทั้งในมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 

ตัวอย่างความรู้ของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงนี้  ในด้านหนึ่งทวีความหมายขึ้นบนเงื่อนไข

ของการพลัดถิ่นและ/หรือการตั้งอยู่ของพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า  และปริมณฑลสุดท้าย

คือ  ปริมณฑลของขบวนการเคลื่อนไหว อันประกอบไปด้วยเครือข่ายของผู้หญิงพลัดถิ่นและ

กระบวนการการเสริมพลัง  รวมทั้งการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องผู้หญิงที่ข้ามทั้งพรมแดนทาง

กายภาพ พรมแดนแห่งชาติพนัธ์ุ และพรมแดนของรฐัชาต ิ

งานวิจัยของผู้เขียนมีที่มาจากความสนใจต่องานหัตถกรรมผ้า  รวมทั้งความหมาย

ของงานหัตถกรรมผ้าท่ีสัมพนัธ์อย่างชดัเจนกบัผูห้ญงิและความเป็นหญงิในหลายสงัคม  งาน

ผ้าประเภทต่างๆ  ดูจะเป็นของคู่กนักบัผูห้ญงิและมนียัความหมายหลายแง่มมุ  ในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การผลิตงานผ้าเป็นงานของผู้หญิงท่ีสร้างชื่อเสียง  การทอผ้าและ

ความเป็นเพศหญงิ  (femaleness)  ยังเชือ่มร้อยกนัอย่างแน่นแฟ้นมาตัง้แต่ประวตัศิาสตร์ 

ยุคก่อนสมัยใหม่  (Andaya  2006)  ผนวกเข้ากับการตั้งค�าถามต่อสภาวะของงานศึกษา

ชายแดนและพื้นที่ชายแดนต่างๆ  ที่ปรากฏประเด็นการเมืองการปกครองในประเทศพม่า 

ประเด็นทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ภายใน/ภายนอกประเทศ  งานศึกษาภายใต้กรอบ

รัฐชาติที่ขับเน้นความส�าคัญของพรมแดนและความมั่นคงของอ�านาจอธิปไตย  ประเด็น 

อตัลกัษณ์และวัฒนธรรมท่ีด�ารง  ส่ังสม  สบืทอด  และเคลือ่นผ่านพืน้ทีช่ายแดนและคนข้าม

แดนชาตพินัธ์ุต่างๆ เช่นเดียวกบังานศกึษาเรือ่งอดุมการณ์ ความเป็นชาต/ิชาตพินัธุใ์นปฏบิตัิ

การของสถาบันทางสังคมบนพืน้ท่ีชายแดนไทย – พม่า  นอกจากนีย้งัมงีานศกึษาความเป็น

มา ความเป็นอยู ่และแนวทางการให้ความช่วยเหลอืแก่คนพลดัถิน่จากประเทศพม่า รวมถงึ

งานศกึษาเร่ืองราวของคนพลดัถิน่ในแง่มมุต่างๆ  อนัมลีกัษณะสอดคล้องกบัทีโ่รเบร์ิต  อาร์. 

อลัวาเรซ (Robert R. Alvarez) ชีว่้าพืน้ทีช่ายแดนในฐานะอาณาบรเิวณศกึษานัน้สนใจใน

เรือ่งวฒันธรรม ชมุชนคนย้ายถิน่ และอตัลกัษณ์ของผูค้นทีช่ายแดนเป็นส่วนใหญ่ (Alvarez 

1995 อ้างถึงใน จกัรกรชิ สังขมณ ี2551, 220)
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การทบทวนงานศึกษาอันเกี่ยวข้องกับชายแดนและคนพลัดถิ่นบริเวณชายแดน 

ไทย – พม่าสะท้อนข้อเท็จจริงของการบังคับผลักดันให้ผู้คนจ�านวนมหาศาลเคลื่อนย้าย 

ถ่ินฐานไปยังพื้นที่ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นคนพลัดถ่ินภายในประเทศหรือคนที่พลัดถิ่นข้ามแดน

สูป่ระเทศพกัพิง/ประเทศปลายทางต่างๆ  รวมถงึสะท้อนสถานการณ์ทีผู้่หญงิเป็นผูถ้กูกระท�า 

ภายใต้เหตกุารณ์ความขดัแย้งและกระบวนการแสวงประโยชน์ทางเพศแบบต่างๆ  ในรปูแบบ 

รายงานของหน่วยงานในพืน้ท่ีชายแดนท่ีมผีูห้ญิงเป็นกลุม่เป้าหมายหลกั  มเีพยีงไม่กีผ่ลงาน 

เท่าน้ันท่ีศึกษาแง่มุมอื่นๆ  จากประสบการณ์ของผู้หญิงพลัดถิ่นจากประเทศพม่า  เช่น

หนงัสอืชดุเสยีงของผูห้ญงิทีน่�าเสนอเรือ่งราวของผูห้ญงิเป็นรายกรณใีนหลายประเดน็  อาทิ 

บทบาท ความหวัง การต่อสู้ เสรภีาพ สันติภาพ (The Thanakha Team [ed.] 1998) หรอื

บทความของป่ินแก้ว  เหลอืงอร่ามศรี  (2549)  ทีเ่สนอบทบาทของผูห้ญงิชาตพินัธุไ์ทใหญ่ทัง้

ในการตั้งค�าถามและปฏิบัติการที่ข้ามความเป็นชาติและความเป็นชายอันเป็นศูนย์กลาง

อ�านาจในพ้ืนท่ี  เป็นต้น ด้วยภูมหิลงัท้ังหมดทีก่ล่าวมานี ้ผูเ้ขยีนเลอืกด�าเนนิการศกึษาพืน้ที่

ชายแดนไทย – พม่าแห่งน้ีและตั้งโจทย์การวิจัยที่มุ่งหวังหาค�าตอบจากผู้หญิงพลัดถิ่นจาก

ประเทศพม่าด้วยค�าถามท่ีว่า  งานและบทบาทของผูห้ญงิในชวิีตประจ�าวนัทีเ่ป็นเรือ่งธรรมดา 

สามญัมส่ีวนหรอืไม่ อย่างไร ในขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมและการเมอืงต่างๆ4 และถ้า

ไม่มองแต่ในด้านของการเป็นผูถ้กูกดข่ี ส่ิงท่ีผูห้ญงิชาตพินัธุท์�าได้และท�าอยูใ่นพืน้ทีช่ายแดน

นี้เป็นอย่างไร  โดยการวิจัยก�าหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ผู้หญิงพลัดถ่ินชาติพันธุ์

กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีพักพิงชั่วคราว5  และหมู่บ้านไทยบริเวณชายแดนไทย – พม่าใน

เขตพืน้ทีจ่งัหวัดตาก  ด้วยการวิเคราะห์งานของผูห้ญงิผ่านความหมายในการสร้างสรรค์งาน

4 งานศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ “งาน” ของผู้หญิงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่โดดเด่นของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแนวสตรี
นิยม (Pillow and Mayo 2012, 193) ขณะที่แนนซี เนเพิลส์ (Nancy Naples) ระบุว่า การเมือง งาน และครอบครัว 
เป็นประเด็นส�าคัญที่ถูกน�ามาวิเคราะห์ชีวิตทางสังคม โดยเริ่มต้นจากนักชาติพันธุ์วรรณนาสตรีนิยมที่วิเคราะห์ต�าแหน่ง
แห่งที่ทางสังคมอันหลากหลายและก่อให้เกิดการรื้อกระบวนการเชิงแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญ 
(Naples 2003, 20).

5 รฐับาลไทยไม่ได้ลงนามในอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ี้ภัย ค.ศ. 1951 แต่เน้นด�าเนินการให้ความช่วยเหลอืตามหลกั
มนุษยธรรม ดังนั้น ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของพื้นที่ซึ่งจัดไว้ส�าหรับบุคคลที่อาจจ�าแนกว่าเป็นผู้ลี้ภัย/ผู้หนีภัยจากการ
สู้รบ จึงถูกเรียกว่า “พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ” ส่วนค�าเรียกอื่นที่เข้าใจตรงกันทั่วไป อาทิ ศูนย์พักพิง 
ค่ายผู้อพยพ แคมป์ผู้ลี้ภัย เป็นต้น.
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การวิจัยเชิงสตรีนิยมและมุมมองทางเพศภาวะในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า 101

หตัถกรรมผ้าของผูห้ญงิ  และความสัมพนัธ์ของงานหตัถกรรมผ้าในเครอืข่ายของผูห้ญงิ  รวม

ถึงพลวัตของความหมายในการผลิตงานหัตถกรรมผ้าภายใต้บริบทการพลัดถิ่นซึ่งมีผลต่อ

บทบาทและศกัยภาพของผูห้ญงิกะเหรีย่งผ่านแนวคดิการเสรมิพลงั 

ชายแดน: พื้นที่ของการถักทอประสบการณ์

ในทางภูมศิาสตร์ พรมแดนติดต่อระหว่างประเทศไทยและพม่าในเขตจงัหวดัตากมรีะยะทาง

รวมกว่า  580 กโิลเมตร ครอบคลมุอาณาเขตของพ้ืนทีช่ายแดนจากดนิแดนสองฟากฝ่ังท่ีมี

ภเูขาถนนธงชยัและแม่น�า้เมยเป็นพรมแดนตามธรรมชาต ิ ขณะทีป่ระวตัศิาสตร์ของชายแดน

แห่งนีบ้รรจเุรือ่งราวของกลุม่ชาติพนัธ์ุกะเหรีย่งทีเ่คลือ่นย้ายและพ�านกัปักฐานนานหลายร้อย

ปีมาแล้ว โดยอาศยัอยูร่่วมกบัคนเมืองหรอืชาวไทล้านนามาถงึปัจจุบนั จนกระทัง่การสถาปนา

รฐัชาติ ขีดเส้นเขตแดนค่ันระหว่างประเทศ และนบัจากนัน้สถานะคนพลดัถิน่ของพลเมอืงจาก

ประเทศพม่าจึงถือก�าเนิดขึ้น  หลายต่อหลายครั้งที่เหตุการณ์สู้รบในประเทศพม่าและพ้ืนที่

ชายแดนน�าพาให้ผู้คนมากมายจากหลายถิ่นอพยพมาอาศัยในประเทศไทย  ซึ่งไม่ว่าด้วย

เงือ่นไขข้างต้นหรอืด้วยเหตผุลทางเศรษฐกจิ การศกึษา ศาสนา  ฯลฯ  สถานการณ์ความไม่

สงบยงัคงไม่สิน้สดุเช่นเดียวกับชวีติทีย่งัด�าเนนิอยู่ของคนพลดัถิน่ชาวกะเหรีย่งผูอ้าศัยอยู่ ณ 

บริเวณชายแดนแห่งน้ี  ลักษณะของพื้นที่ชายแดนไทย – พม่าและเงื่อนไขนานาประการที่ 

รายล้อมการอพยพข้ามแดนและการกลายเป็นคนพลัดถิน่ของชาวกะเหรีย่งจากประเทศพม่า 

อาทิ  กระบวนการที่รัฐชาติทั้งสองก�าหนดสถานะของผู้คนด้วยปฏิบัติการทางอ�านาจของ

กฎหมาย  การควบคุมคนพลัดถิ่นข้ามแดนให้เป็นชายขอบ ถูกเลือกปฏิบัติและตีตราด้วย 

การนยิามสถานะต่างๆ (ยศ สันตสมบัติ 2551, 138) ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของคนพลดัถิน่

ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง

การเข้าถึงเรื่องราวและข้อมูลของคนกลุ่มน้ีจ�าเป็นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการวิจยั  และในฐานะนกัวจิยั  ผูเ้ขยีนพบว่ามหีลายเงือ่นไขใน

พืน้ทีท่ีไ่ม่สามารถคาดเดาหรอืควบคุมให้เป็นไปตามแผนการวจิยัทีก่�าหนดไว้ล่วงหน้าได้ จงึ

จ�าเป็นท่ีจะต้องเรยีนรู้และรอคอยจงัหวะการตดิต่อ  การแนะน�า  และโอกาสทีเ่หมาะสมใน
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การแลกเปลีย่นกับกลุม่เป้าหมายเพือ่ให้การเกบ็ข้อมลูด�าเนนิอย่างราบรืน่  ในขณะเดยีวกนั

กต้็องพยายามเพิม่พนูความคุ้นเคย  ความไว้วางใจ  และความเข้าใจในประเดน็ทีส่อบถาม

หรอืเกบ็ข้อมลูกับผูท่ี้เกีย่วข้องเท่าท่ีจะท�าได้  เพือ่เป็นพืน้ฐานในการแสวงหาค�าอธบิายในเชงิ

ชาตพินัธุว์รรณนา ซ่ึงอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีนักวิจยัจะบรรลเุป้าหมายได้ในเวลาอนัรวดเรว็ 

ในส่วนของความสนใจต่อประเด็นผู้หญิงและงานของผู้หญิง  ผู ้เขียนอาศัยการ

วเิคราะห์มติิเพศภาวะเป็นแนวทางส�าคัญ และด�าเนนิวธิวีจิยัโดยอาศยัการอ่าน ตคีวาม และ 

เรียบเรียงประสบการณ์ของผู้หญิงพลัดถ่ินชาวกะเหรี่ยงและเครือข่ายของผู้หญิง  โดยมีงาน

หัตถกรรมของผู้หญิงเป็นสื่อกลางในการสัมภาษณ์และถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเธอ  ทั้งนี ้

ประสบการณ์ของคนพลัดถ่ินข้ามแดนสะท้อนเรื่องราวของการหลบหนี  การเอาชีวิตรอด 

ความยากล�าบาก  รวมท้ังการแสวงหาโอกาสส�าหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว  แม้บาง 

แง่มุมเป็นประสบการณ์ร่วมกัน  แต่ประสบการณ์เฉพาะของคนพลัดถิ่นหญิงและชายมี

ประเดน็ทีต่่างกันออกไป โดยเฉพาะประสบการณ์ความเป็นแม่และความเป็นม่ายของผูห้ญงิ

พลัดถ่ินในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้  ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงรับผิดชอบดูแลสมาชิกครอบครัวที่ออก

เดินทางมาด้วยกัน  หลายคนเล่าเรื่องการอพยพพลัดถิ่นของตนคล้ายกันว่าต้องหอบหิ้วลูก

ท่ียงัเลก็  บางคนก�าลงัตัง้ท้องและจ�าเป็นต้องคลอดลูกในป่าด้วยความหวงัเพียงให้ลูกมีชีวติ

รอด  ดงัทีผู่ล้ีภ้ยัหญิงชาวกะเหรีย่งผูห้นึง่ให้สมัภาษณ์ว่า  “ส่วนมากผูห้ญงิจะเป็นฝ่ายหนไีป

พร้อมกบัลกู ต้องเอาชวิีตรอดให้ได้ ส่วนผูช้ายอยูเ่ฝ้าบ้านไว้”  เพราะชายชาวกะเหรีย่งมกัถกู

บงัคบัใช้แรงงานและเป็นฝ่ายท่ีอยูเ่ฝ้าบ้าน ทรพัย์สนิ และไร่นา สอดคล้องกบัทีเ่บรนดา โหยว 

(Brenda  Yeoh)  และคณะ  ได้อภิปรายถงึการทีผู่ช้ายยงัคงอาศยัอยูป่ระเทศบ้านเกดิและ

คอยดแูลทรพัย์สินต่างๆ  ไว้ในขณะท่ีผูห้ญงิและเดก็จะเคลือ่นย้ายไปยงัประเทศใหม่  (Yeoh 

et al 2002 อ้างถงึใน Raghuram 2004, 191)

ผู้หญิงพลัดถิ่นยังเผชิญความเส่ียงภายใต้เง่ือนไขทางเพศสภาพและชาติพันธุ์  โดย

ปรากฏเรือ่งราวของผูห้ญงิกะเหรีย่งในหมูบ้่านทีถ่กูล่อลวงและล่วงละเมดิทางเพศจากทหาร

พม่า  ประกอบกับความเกรงกลัวต่อภัยต่างๆ  เป็นเหตุให้ผู้หญิงตัดสินใจเคลื่อนย้ายกลาย

เป็นคนพลดัถิน่  ซ่ึงมหีลายกรณท่ีีผูห้ญงิต้องอพยพโยกย้ายครัง้แล้วครัง้เล่า  ดงัทีผู่ล้ีภ้ยัหญงิ

ชาวกะเหรีย่งผูห้น่ึงเล่าถึงประสบการณ์ของเธอว่า  “ปี 1981 ออกมาจากเมอืงพม่ามาอยูก่บั

JSA 35.1-FINAL-1.indb   102 7/13/2560 BE   10:38 AM



การวิจัยเชิงสตรีนิยมและมุมมองทางเพศภาวะในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า 103

พวกกะเหร่ียงในป่า ช่วงน้ันไม่มบ้ีานอยู ่ อาศยัอยูต่ามป่า เวลาถกูไล่กว็ิง่อลหม่าน ล้มลกุ

คลกุคลาน เวลาได้ยนิเสียงปืนก็ต้องหนไีปเรือ่ยๆ  .... จนเข้ามาในเขตของไทย ตอนนัน้ยงั

ไม่มศีนูย์อพยพ พอปี 1984 เริม่มกีารจดัตัง้ศนูย์อพยพ  ....  เมือ่พม่ามาเผาท�าลายบ้านเรอืน

เสยีหาย ปี 1990 จงึย้ายมาอยูใ่นศนูย์อพยพ” บางคนสญูเสยีสามอีนัเน่ืองมาจากการปะทะ

ระหว่างกองก�าลังฝ่ายต่างๆ  และความเจ็บไข้ได้ป่วยเม่ืออาศัยอยู่บริเวณชายแดน  ผู้หญิง 

พลดัถิน่ชาวกะเหรีย่งทีผู่เ้ขยีนมโีอกาสเกบ็ข้อมูลด้วยนัน้ปรบับทบาทตนเองในหลายๆ  ด้าน 

เป็นแม่ผู้พยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ในสภาวการณ์ดังกล่าว  เป็นหญิงม่ายที่

ด�ารงสถานะทั้งพ่อ  แม่  และหัวหน้าครอบครัวในคนคนเดียวกัน  ดังที่มีงานศึกษาเสนอว่า

สงครามการต่อสู้ท�าให้ผูห้ญงิจ�านวนมากเป็นผูน้�าครอบครวั รวมทัง้เป็นโอกาสในการพฒันา

ทกัษะความสามารถของผูห้ญงิ (Gardam and Jarvis 2001) บางคนตระหนกัถงึข้อจ�ากดั

ของ “การเป็นผูห้ญงิ” ด้วยความท่ีไม่สามารถใช้ก�าลงัของตนเพือ่บรรเทาภาระของครอบครัว 

เช่น  หญงิสาวคนหน่ึงซ่ึงเลีย้งลกูอ่อนและอาศยัในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวให้สมัภาษณ์ว่า  “การ

เป็นผู้หญิงไม่สนุก ถ้าหากมีลูกแล้วยิ่งไม่มีอิสระในการออกไปไหนมาไหน หรือเม่ือไม่มี

เงินก็น้อยใจ เสียใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือพ่อที่แก่เฒ่าและครอบครัวได้เพราะไม่มีก�าลัง

เหมอืนผูช้าย ส่วนการเป็นลกูจ้างในเมอืงกไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย” 

ผูเ้ขยีนได้เรยีนรู้เกีย่วกับแง่มมุทางเพศภาวะของผูห้ญิงท่ีต้องพลดัถิน่และอาศยัอยู ่ ณ 

ชมุชนชายแดนไทย – พม่า  ผ่านการบอกเล่าในรปูแบบของบทสนทนาและการสมัภาษณ์ใน

สนามวิจัย  สอดคล้องกับประเด็นจากบทความว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้หญิงในฐานะแนววิธี

เชิงปรากฏการณ์วิทยา  ซึ่งกล่าวว่าการสัมภาษณ์เชิงสนทนาช่วยให้เข้าถึงประสบการณ์ของ 

ผูห้ญงิและเอือ้ต่อการสถาปนาโลกของพวกเธอ  (Langellier  and  Hall  2008)  เพราะ

เป็นวิธีที่ท�าให้ผู้หญิงได้พูดเกี่ยวกับพวกเธอเอง  หรืออาจกล่าวได้ว่า  การสัมภาษณ์ผู้หญิง

เป็นยทุธวิธีของการวิจยัท่ีบันทึกเรือ่งราวของผูห้ญงิด้วยชวีติของพวกเธอเอง  (Gluck  1977; 

Armitage 1983 อ้างถงึใน Langellier and Hall 2008, 24) 

ในงานวิจัยน้ีการสัมภาษณ์เป็นหนึ่งในวิธีการเก็บข้อมูลที่ส�าคัญ  กระบวนการที่มี

ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหญิงนั้นประสาน  “พรมแดน”  ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้
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ข้อมลูได้เป็นอย่างดี6  การถามไถ่ถึงการงานในบ้านและในกลุม่ของผูห้ญงิ  เรือ่งลูกๆ  และ

สมาชิกครอบครัว  จากการพูดคุยเรื่องหนึ่งสู่อีกเรื่องหนึ่ง  และเร่ืองอื่นๆ  บางครั้งตามด้วย

การค้างคืนที่บ้านของผู้ให้ข้อมูล  ช่วยสร้างและสะสมความคุ้นเคย  ความไว้วางใจซึ่งกัน

และกันได้ระดับหนึ่งก่อนจะท�าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ประกอบกับการอ่านเรื่องราว

ทางแววตา  สีหน้าและน�้าเสียงที่แสดงอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูล  ย่ิงในเรื่องเล่าประสบการณ์

ชีวิตพลัดถ่ิน  การเอาตัวรอด  และการเลี้ยงดูลูกท่ีเป็นประสบการณ์ร่วมกันของผู้ให้ข้อมูล

หลายๆ  คน  ยิ่งสะท้อนว่าผู้หญิงพลัดถิ่นเผชิญปัญหาและความยากล�าบากเพียงใด  โดย

เฉพาะการสัมภาษณ์แม่เลี้ยงเดี่ยว  ที่สังเกตได้ถึงความเข้มแข็งภายใน  เสียงที่มีพลังเปี่ยม

ด้วยความมั่นใจหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายเหตุการณ์  เช่น  หญิงชราคนหนึ่งเคย

เป็นแม่ค้าเร่ขายผ้าตามศูนย์อพยพและหมู่บ้านตามแนวชายแดนต่างๆ  เธอเล่าให้ฟังด้วย

ความภูมิใจว่ามีผู้หญิงน้อยคนที่เดินทางไกลอย่างเธอ  เร่ืองราวในอดีตท�าให้วันน้ีพวกเธอ

เป็นหญงิแกร่งและแสดงให้เห็นบทบาทผูก้ระท�าการทีส่�าคญัของผูห้ญงิ ทัง้ยงัยนืยนัศกัยภาพ

ของผู้หญิงต่อการด�ารงชีวิตภายใต้บริบทการพลัดถิ่นอันเกิดจากบทบาททางเศรษฐกิจของ 

ผูห้ญงิทีเ่ลีย้งชพีด้วยงานหัตถกรรมผ้าว่าส�าคญัอย่างไร7

ผู ้เขียนมิเพียงรับฟังเนื้อหาท่ีผู ้หญิงพลัดถิ่นเล่าให้ฟัง  แต่รับรู ้ผ่านภาษากายที่

ถ่ายทอดประสบการณ์อันระบุความจริงและความทรงจ�าในช่วงเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลเอ่ยถึงเป็น

อย่างดี  ดังที่  แนนซี  เนเพิลส์  สะท้อนว่าอารมณ์เป็นพ้ืนฐานส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจ

และการวิเคราะห์ในมุมมองสตรีนิยม  โดยปรากฏอยู่ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของการ

ศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาอยู่เสมอ  นักวิจัยสตรีนิยมขยายฐานความรู้บนสิ่งที่บุคคลได้

6 นอกจากนี้ การเป็นคนนอกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ศึกษาเรื่องผ้าและการทอผ้านับเป็นข้อดีเช่นกัน เพราะชาวบ้านและกลุ่ม/
องค์กรต่างๆ ของผู้หญิงยินดีให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย ด้วยถือว่าให้ความสนใจในวัฒนธรรมของชาวกะเหร่ียงและยังเป็นการ
เผยแพร่วัฒนธรรม รวมถึงน�าเสนอเรื่องราวประสบการณ์ของผู้หญิงกะเหรี่ยงให้สาธารณะรับรู้.

7 ประสบการณ์ร่วมของผู้หญิงที่ต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ ในพ้ืนที่ชายแดน การดูแลครอบครัว รวมถึงการผลิตงาน
หัตถกรรมผ้าอันเป็นกิจกรรมส�าคัญที่สร้างประโยชน์ทั้งแก่ผู้หญิงและกลุ่มชาติพันธุ์ สะท้อนความส�าคัญของการผลิต
ภาคครัวเรือนท่ีผู้หญิงกะเหรี่ยงรับผิดชอบอีกทั้งเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในชุมชน อันก่อให้เกิดศักยภาพ
ของผู้หญิงในการปรับตัวและด�ารงชีวิตภายใต้บริบทของการพลัดถิ่นบริเวณชายแดนไทย – พม่า (พรพรรณ กาญจนา- 
ธิวัฒน์ 2557).
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความรู้สึกต่อกัน  และยอมรับในพลังอ�านาจที่ประกอบอยู่ใน

ความสัมพันธ์ทางสังคมอันรวมถึงสัมพันธภาพระหว่างนักวิจัยและผู้ให้ข้อมูล  (Naples 

2003,  63)  ดังน้ัน  อวัจนภาษาของผูห้ญงิทีป่ระกอบอยูใ่นเรือ่งเล่าและบทสนทนาของสอง

ฝ่ายนี้จึงเป็นอีกองค์ประกอบที่ส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจและตีความข้อมูลในการวิจัยเชิง

สตรนียิมเป็นอย่างยิง่  และเป็นสญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกถงึความสมัพันธ์ทีน่กัวิจัยและผูใ้ห้ข้อมูล

มีต่อกัน  นอกจากนี้  เมื่อย้อนประสบการณ์ในพ้ืนที่วิจัยที่ผ่านมาจึงท�าให้เข้าใจเงื่อนไขใน

ฐานะของผู้หญิงที่มีลักษณะทางเพศและสภาวะที่ต่างก็เผชิญในสถานการณ์ที่คล้ายคลึง

กันสอดคล้องกับท่ีเนเพิลส์ได้ชี้ให้เห็นว่าแม้นักวิจัยจะมีสถานะเป็นคนนอก  แต่อัตลักษณ์

ที่มีร่วมกันของบุคคลอย่างเพศภาวะ  เชื้อชาติ  หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม  เป็นเงื่อนไข 

พืน้ฐานทีน่�าไปสู่การปรับสถานะของนักวจัิยให้เป็น “คนใน” ในบางช่วงของกระบวนการวจัิย

ภาคสนามได้ (Naples  2003,  46  –  48)  เช่น ประสบการณ์ร่วมในการจากบ้านและข้าม 

พรมแดนหรอืการเดนิทางไปยงัชมุชนชายแดน  อย่างเวลาทีโ่ดยสารรถสองแถวในเส้นทางสู่

พืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวและหมูบ้่านไทยตามแนวชายแดนไทย – พม่า ระหว่างทางนัน้มเีจ้าหน้าที ่

รัฐไทยตามด่านตรวจโบกให้รถหยุด  เพ่งมองหน้าและสัมภาระของผู้โดยสารหรือขอตรวจ

เอกสารประจ�าตัวต่างๆ  ขั้นตอนที่เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่าน้ีท�าให้ตระหนักถึงภาคปฏิบัติของ

อ�านาจท่ีปรากฏบนสถานภาพและความสัมพันธ์ในพื้นท่ีชายแดน  ซึ่งรัฐใช้การมีอยู่ของ 

ผู้อพยพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัย  ตอกย�้าความชอบธรรมในการควบคุมพื้นที่ชายแดนด้วย

ปฏบิตักิารผ่านการคัดเข้าคัดออกผูค้นหรอืสนิค้าที ่“ไม่เป็นทีต้่องการ” (Raghuram 2004, 

185 – 186)

อตัลกัษณ์ร่วมประการส�าคญัระหว่างผูวิ้จัยกบัผูใ้ห้ข้อมูลในการวิจัยนีค้อื  “ความเป็น

หญงิ”  จากความไม่สะดวกของการเดนิทางด้วยเพราะเกบ็ข้อมูลในช่วงต้นฤดฝูน  แม้เทยีบ

ไม่ได้กับประสบการณ์ของผูใ้ห้ข้อมลูหลายคนซึง่เดินทางอย่างยากล�าบากในป่า  แต่ครัง้หนึง่

รถสองแถวท่ีโดยสารไปยงัพืน้ท่ีเกดิตดิหล่มและมฝีนตกหนกัระหว่างทาง  ในเวลานัน้ผูเ้ขยีน

คดิหาทางออกหลายเรือ่ง  ทัง้การนดัหมายกบัผูใ้ห้ข้อมูลและแผนรองรบัหากจะต้องกลบัไป

ตวัอ�าเภอ  และยงัรูสึ้กกังวลในความปลอดภยัของตวัเองด้วยสถานะของการเป็นผูห้ญงิเพยีง

คนเดยีว ณ ขณะน้ัน ในท่ีแห่งน้ัน ความตระหนกัในเนือ้ตวัร่างกายและเพศภาวะทีอ่อกเดิน
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ทางหรอือาศยัอยูต่่างถิน่ต่างทีเ่พยีงล�าพงั  เป็นส่วนหนึง่ของประสบการณ์ร่วมระหว่างผูเ้ขยีน

และผูใ้ห้ข้อมลูบนพืน้ท่ีชายแดน ในท�านองเดยีวกนั ยามค้างคนืทีบ้่านของผูใ้ห้ข้อมลู ผูเ้ขยีน

รูส้กึระวงัตวัเพิม่ข้ึน  เพราะไม่คุ้นเคยกบัสมาชกิครอบครวัคนอืน่ๆ  อย่างพ่อบ้าน  พีช่าย  หรอื

น้องชายของผู้ให้ข้อมูลมาก่อน  ในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่าผู้วิจัยนั้นตระหนักถึงพรมแดนแห่ง

ความเป็นหญงิของตนเองท่ามกลางสภาวะของชายแดนทีต่นเผชิญอยู่  และตระหนกัถงึการ

เป็นส่วนหน่ึงของพรมแดนท่ีว่าน้ีร่วมกบัผู้ให้ข้อมลูด้วยเช่นกนั

การก้าวเข้าไปในโลกของผู้ให้ข้อมูลได้ใกล้ชิดขึ้น  ท�าให้ผู้เขียนรับรู้กิจกรรมในชีวิต

ประจ�าวัน  ปฏิสัมพันธ์  และความสัมพันธ์ระหว่างเพศในครอบครัวคนกะเหรี่ยงพลัดถิ่น 

รวมถึงบทบาททางเพศและวิถีปฏิบัติของผู้หญิงในครัวเรือนและชุมชนชายแดน  ซึ่งเป็นองค์

ประกอบส�าคัญในประสบการณ์ชวิีตของผูห้ญงิพลดัถ่ินชาวกะเหรีย่ง  และเป็นจดุเน้นของการ

ศกึษาในแนวสตรนียิม  โดยท่ีการสงัเกตผูค้นและสถานการณ์ในพืน้ทีเ่ป็นอกีวิธกีารหนึง่ท่ีผู้

เขยีนเกบ็รวบรวมข้อมลูกบัผูห้ญงิในระดับปัจเจกและเครอืข่าย การสงัเกตอย่างมส่ีวนร่วมใน

กจิกรรมของชมุชนและกจิกรรมในกลุม่/องค์กรของผูห้ญงิ  การเข้าร่วมในการชุมนมุกนัของ

เครือข่ายผู้หญิงเพื่อเข้าถึงต�าแหน่งแห่งที่และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�าวันของผู้หญิง  อาท ิ

บรเิวณใดเป็นท่ีท�างาน  ร้านค้า  ตลาด  โรงเรยีนของเดก็ๆ  รวมทัง้บ้านของพวกเธอ  สถานที่

เหล่านี้นอกจากเป็นพื้นท่ีส่วนตัวของผู้หญิงแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยหรือ

อุ่นใจต่อการส่ือสารกับนักวิจัย  เป็นพื้นท่ีท่ีผู้หญิงในชุมชนพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ของแต่ละคน และน�ามาสู่ความร่วมมอืท�ากจิกรรมต่างๆ การรวมตวัท�างานหตัถกรรมผ้า ไป

จนถงึการท�างานเคลือ่นไหวเรือ่งผูห้ญิงบรเิวณพ้ืนทีช่ายแดนแห่งน้ี  ซ่ึงจะได้อภปิรายในส่วน

ต่อไป

ชายแดน: ปริมณฑลแห่งความรู้

การให้ความหมายของผู้หญิงท่ีมีต่อผ้าและหัตถกรรมผ้าต่างๆ  สะท้อนบทบาทของผู้หญิง 

พลัดถ่ินชาวกะเหรีย่งทัง้ในครอบครวัและสงัคมบนพืน้ทีช่ายแดนไทย – พม่า โดยปรากฏว่าผูห้ญงิ 

พลดัถิน่ชาวกะเหรีย่งอธบิายความหมายในด้านการผลติเพือ่ใช้ประโยชน์จากงานหตัถกรรม
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ผ้าภายในครอบครัวเป็นอันดบัแรก และความสามารถทางการผลติของใช้ทีจ่�าเป็นอนัเก้ือหนนุ

ความเป็นอยูข่องครอบครัวคนพลดัถ่ิน8 ผนืผ้าและผลิตภณัฑ์หตัถกรรมผ้ายงัเป็นสิง่ทีม่อบให้

แก่กนัในโอกาสต่างๆ และเป็นหนทางสร้างรายได้เลีย้งดคูรอบครวั ดงัค�าสมัภาษณ์ของผู้ลีภ้ยั

หญงิชาวกะเหรีย่งคนหนึง่ท่ีกล่าวว่า  “ฝีมอืทีเ่ราทอผ้าเป็นคอืต้นทนุในการสร้างงานได้ จาก

พม่ามาท่ีแคมป์จะมรีายได้ก็ต้องมอีาชพี น�าเอาความสามารถนีม้าประกอบอาชพี (ขายให้แก่)

นักท่องเที่ยว คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศที่สาม และเจ้าหน้าที่ต่างๆ”  งาน

หัตถกรรมผ้าจึงกลายเป็นองค์ประกอบทางเศรษฐกิจของหญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงบริเวณ

ชายแดนไทย – พม่า  ขณะที่อีกนัยหนึ่ง  งานหัตถกรรมผ้าผูกโยงบทบาททางเพศของผู้หญิง

กะเหรีย่งและเน้นย�า้ความส�าคัญท่ีมต่ีอผูห้ญงิกะเหรีย่งและกลุม่ชาตพัินธุ ์ดงัค�าสมัภาษณ์ของ

หญงิอาวุโสท่ีว่า “คนกะเหรีย่งมเีส้ือผ้าของตวัเองเพราะมนัเป็นประเพณ ีผูห้ญิงต้องทอผ้าได้ 

ต้องสวมใส่ชดุกะเหรีย่งจงึจะถือว่าเป็นคนกะเหรีย่ง เสือ้ผ้าคอืส่วนหนึง่และภาษาทีไ่ม่เหมอืน

คนอืน่ … การทอผ้าคือประเพณท่ีีไม่ว่าจะไปอยูท่ีไ่หนกจ็ะตดิตวัไปด้วย ต้องทอให้เป็น ต้องใส่

เสือ้กะเหรีย่ง ใครจะท�าเป็นงานประเภทไหนกแ็ล้วแต่ ต้องท�าให้ได้ ทอให้เป็น ไม่ให้สญูหาย

ไป” อตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุม่ชาตพินัธุท์ีผู่ห้ญงิมบีทบาทความรบัผดิชอบเป็นหลกันี้

แฝงฝังอยู่ในค่านิยม ภูมิปัญญา  และน�ามาถ่ายทอดสู่การเรียนรู้ฝึกฝนของผู้หญิงกะเหร่ียง 

สบืต่อกนัแม้ในภาวะพลดัถิน่ ท่ีส�าคัญการทอผ้าและหตัถกรรมผ้ายงัสือ่ถงึศกัยภาพของผูห้ญงิ

ซึง่เป็นการมอบความหมายโดยตัวของผู้ให้ข้อมูลเองทีเ่ชือ่มโยงกบับทบาทการผลิตของผูห้ญงิ

และคณุประโยชน์ของผ้าทอกะเหรีย่งในมติต่ิางๆ

ทั้งนี้  งานหัตถกรรมผ้าของผู้หญิงพลัดถ่ินชาวกะเหรี่ยงไม่ได้มีการผลิตเฉพาะใน

ระดบัครวัเรอืน  หากยงัมกีารผลติงานหตัถกรรมผ้าทีส่มัพันธ์กบัเครอืข่ายของผูห้ญงิบรเิวณ

ชายแดนไทย – พม่าในลักษณะที่งานหัตถกรรมผ้าเป็นกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทของ 

ผู้หญิง  รวมถึงการใช้งานหัตถกรรมผ้าเป็นยุทธวิธีขับเคลื่อนการท�างานของกลุ่ม/องค์กร 

8 งานศึกษาในหนังสือรวมบทความเก่ียวกับประสบการณ์ของผู้หญิงในดินแดนอาณานิคมซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการสู้รบ
ทางการทหาร แสดงให้เห็นการที่ผู้หญิงเหล่านี้ต้อง “ตกอยู่ในสงคราม” และ “เป็นผลจากสงคราม” ไม่ต่างจากผู้ชาย 
หากผู้หญิงที่เคลื่อนไหวอยู่ในแนวหน้านี้ไม่ใช่เหย่ือ แต่เป็นหน่วยที่ต่อรองหาแห่งหนของตนเองในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมที่เคลื่อนย้ายไป (Melman [ed.] 1998).

JSA 35.1-FINAL-1.indb   107 7/13/2560 BE   10:38 AM



108 พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์

ผูห้ญงิด้วย ในงานวิจยั  ผูเ้ขียนได้เสนอตัวอย่างกลุม่/องค์กรของผูห้ญงิพลดัถิน่ชาวกะเหรีย่ง

ทั้งที่เป็นองค์กรสตรีชาติพันธุ์  องค์กรทางศาสนา  กลุ่มของผู้หญิงกะเหรี่ยงที่จัดตั้งขึ้นใน

ชมุชนชายแดน และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท�างานเพือ่ผูห้ญงิมาเป็นกรณศีกึษา9 

องค์กรสตรกีะเหรีย่ง (Karen Women’s Organization: KWO) เป็นองค์กร

ของผู้หญิงกลุ่มแรกๆ  ท่ีน�าเอางานของผู้หญิงมาสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิง

และครอบครัวในบริบทการพลัดถิ่น  ภายใต้ข้อจ�ากัดของการท�างานในพื้นที่พักพิงและ

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงหากออกไปท�างานนอกพ้ืนที่  งานท่ีสามารถสร้างราย

ได้ให้ผู้หญิงอย่างการทอผ้าและหัตถกรรมผ้าต่างๆ  จึงเป็นทางเลือกของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโดยองค์กรสตรีชาติพันธุ์แห่งนี้  ดังที่ผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งเล่าว่า  “ใน

สมัยก่อนการทอผ้าไม่ได้ท�าเพื่อขายและทอเฉพาะในหน้าร้อน ผู้หญิงจะทอเก็บไว้เพื่อ

ให้เป็นของขวัญ ดังน้ันรายได้อะไรพวกนี้ก็ไม่มี แต่เมื่อเวลาผ่านไปการอาศัยอยู่ใน

ศูนย์มีค่าใช้จ่ายมากข้ึน …  ก็เลยมีอย่าง KWO เข้ามาช่วยเพ่ือที่จะให้ผู้หญิงรู้จักท�ามา

หากิน มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย”  เช่นเดียวกับมูลนิธิพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการศึกษา 

และสาธารณสุข (Womens Education for Advancement and Empowerment: 

WEAVE)  องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีผู ้หญิงพลัดถิ่นและ/หรือผู ้หญิงชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง

เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสรมิรายได้  (Income  Generation  Project:  IGP) 

สนับสนุนต้นทุนการผลิต  การอบรมทักษะทางหัตถกรรมและตลาดของสินค้าหัตถกรรม 

ผ้าแก่ผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการ  โดยที่โครงการส่งเสริมรายได้ถือเป็นโครงการอันโดดเด่น

ขององค์กรแห่งนี้ที่สร้างการรับรู้เก่ียวกับชีวิตพลัดถิ่นและบทบาทของผู้หญิงพลัดถิ่นชาว

กะเหรีย่งไปพร้อมกนั

ในส่วนกลุ่ม/องค์กรของผู้หญิงในชุมชนหมู่บ้านไทยเป็นตัวอย่างของกระบวนการที่ 

ผูห้ญิงรเิริม่ให้เกดิการรวมกลุม่การท�างานและการผลกัดันบทบาทการมีส่วนร่วมของผูห้ญงิ

ในพืน้ทีส่าธารณะบนชายแดนไทย – พม่า  ผูห้ญงิหลายคนเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของ

9 ดูข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มและองค์กรของผู้หญิงท่ีเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยน้ีเพิ่มเติมได้จาก พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ 
(2557, 102-110).
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ตนร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้หญิงคนอื่นๆ  ผ่านกิจกรรมหัตถกรรมผ้า  สมาชิกของกลุ่มพัฒนา

สตรเีพือ่ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม (Women’s Development for Rebuilding 

Environment and our Culture: WDREC) ในอ�าเภออุม้ผางกล่าวว่า “ผูห้ญงิทอผ้าเป็น

แล้วได้ประโยชน์ต่อครอบครัว ถ้าในกลุม่ผูห้ญงิใครท�าไม่เป็นกส็อนให้ ร่วมมอืและสามคัคี

กนั ได้รู้จกักันมากข้ึน ช่วยเหลอืกัน”  และกลุม่เดยีวกนันีไ้ด้ประสานความร่วมมอืกบัหลาย

หน่วยงานของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหัตถกรรมผ้ารวมถึง

ความรู้อืน่ๆ  แก่สมาชกิของกลุม่  เช่น  การสอนภาษาไทยและภาษากะเหรีย่ง  เป็นต้น  ขณะ

ที่กลุ่มผู้หญิงทอผ้าแห่งหนึ่งท่ีก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในอ�าเภอพบพระ  สนับสนุนให้

ผู้หญิงกะเหรี่ยงในพื้นที่และผู้หญิงพลัดถ่ินจากนอกชุมชนเข้าถึงแหล่งงานของการผลิตงาน

ผ้าประเภทต่างๆ  เพือ่ให้ผูห้ญงิสามารถเลีย้งชพีตนเองและครอบครวั  ดงัทีผู่น้�าของกลุม่ให้

สมัภาษณ์ว่า “มผีูห้ญงิและเด็กท่ีเข้ามาทีน่ีเ่พือ่ท�างานในแถบนี ้และในหมูบ้่านผูห้ญงิทีม่ลีกู

แล้วไม่สามารถไปโรงเรยีนได้ ต้องมาท�าถกัร้อย ฉนัจงึรเิริม่โครงการเลก็ๆ ของตวัเองโดยที่

หมูบ้่านน้ียงัมกีลุม่สตรด้ีวย … หากพวกเธอมงีานท�า พวกเธอรูสึ้กมัน่ใจและสามารถร่วมกบั

ชมุชนได้ … ฉันก็ท�างานของฉันเองและแบ่งปันให้ผูห้ญงิเหล่านีไ้ด้ท�างานด้วย”

นอกจากน้ีแล้ว  งานหัตถกรรมผ้าของผู้หญิงกะเหรี่ยงก็ยังมีส่วนขับเคลื่อนกลุ่ม/

องค์กรในฐานะท่ีเป็นทุนและเครื่องมือแสวงหาทุนเพ่ือการท�างานของผู้หญิง  อย่างในกรณี

องค์กรสตรกีะเหรีย่งแบ๊บติสต์แห่งกอว์ธูเลย์ (Kawthoolei Karen Baptist Women 

Organization: KKBWO)  ซึ่งเป็นองค์กรของผู ้หญิงกะเหรี่ยงท่ีมีสมาชิกปฏิบัติงาน 

เผยแผ่ศาสนา ให้ความช่วยเหลอืกลุม่ผูด้้อยโอกาส บรรเทาทกุข์ยามฉกุเฉนิ สนบัสนนุภารกจิ 

ของครสิตจกัรและทุนการศกึษามอบแก่นกัเรยีนในโรงเรยีนพระคมัภร์ี  ทาง  KKBWO  ระดม

ทุนด้วยการจ�าหน่ายสมุดหนังสือเก่ียวกับพระคัมภีร์และผลงานหัตถกรรมผ้าผ่านหน้าร้าน

ขององค์กรในพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราว  ผูน้�า  KKBWO  ให้สมัภาษณ์ว่า  “เป้าหมายของเราคอืการ

ระดมทนุเพราะเรามคีนท�างานทีท่�างานในภารกจินี ้ พวกเราต้องสนบัสนนุพวกเขา ในบาง

แห่งและบางคราวพวกเขาประสบปัญหาด้านอาหารหรือปัญหาเฉพาะหน้า พวกเราอยากท่ี

จะให้เงนิแก่พวกเขา แต่เพราะเราไม่มเีงนิมากนกั ดงันัน้เราจงึก่อตัง้ร้านค้า เราแก้ปัญหา

ด้วยการอทิุศชวิีตของเรา ไม่มเีงนิเดือน และต้องสมคัรใจทีจ่ะท�างานนี”้ การระดมทนุทีถ่กู
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น�ามาใช้ในพื้นที่ชายแดนนี้สนับสนุนองค์กรให้อยู่รอดและสามารถปฏิบัติงานตามเจตจ�านง

ขององค์กรได้โดยอาศัยความสามารถของผู้หญิงร่วมด้วยช่วยกันในงานหัตถกรรมผ้า  งาน

อาสาสมคัร และงานการกศุล งานท่ีผูห้ญงิท�านีม้คีณุค่าและความหมายต่อคนหลายกลุม่ใน

ชมุชนชายแดนพร้อมกบัสะท้อนบทบาทการผลติซ�า้ทางสงัคม ซึง่ผูห้ญงิพลดัถิน่ชาวกะเหรีย่ง

หนนุสร้างความเป็นอยูข่องสมาชกิท้ังสังคม  และในขณะเดยีวกนับทบาทการผลติต่างๆ  ของ

ผูห้ญงินัน้เชือ่มโยงความส�าคัญของผูห้ญงิในสมัพนัธภาพท่ีมกีบัชมุชนชายแดนไว้เช่นกนั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างงานหัตถกรรมผ้ากบักลุม่/องค์กรของผูห้ญิงระดบัต่างๆ สะท้อน

ความหมายของการผลิตหลายมิติ  ไม่ว่าจะเป็นการผลิตทางเศรษฐกิจในโครงการส่งเสริม

รายได้  การผลติซ�า้ทางสังคมผ่านกิจกรรมระดมทนุและงานสังคมสงเคราะห์ชมุชน  และการ

ผลิตซ�้าทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์และเพศภาวะของผู้หญิงที่แฝงอยู่ในกรรมวิธีการทอผ้า

และวิถีการแต่งกาย  ความสัมพันธ์เหล่านี้ด�ารงอยู่ภายใต้ปฏิบัติการของสถาบันทางสังคม

ต่างๆ  ท้ังสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สหภาพของชาติพันธุ์  และหน่วยงานที่

สนบัสนนุความช่วยเหลือในพืน้ท่ี  ผ่านกระบวนการฝึกอบรมทอผ้าและหตัถกรรมผ้า  อกีทัง้

การสอดแทรกกจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมในเทศกาลวันส�าคญั  การเผยแพร่สนิค้าชาตพัินธ์ุ 

ฯลฯ  ซ่ึงสะท้อนบทบาทของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงท่ีครอบคลุมพ้ืนที่ครัวเรือน  ชุมชน 

และสงัคมข้ามพรมแดน  อน่ึง  บทบาทของผูห้ญงิในการผลติและผลิตซ�า้ดงัว่านีเ้ป็นบทบาท 

ท่ีถกูมอบหมายและสบืต่อกนัมาในฐานะ  ‘ความรู’้  ของผูห้ญงิด้วยส่วนหนึง่  ซึง่กลายเป็น 

ต้นทุนส�าหรับการประกอบอาชีพ  การเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ  รวมไปถึงเป็นเครื่องมือ

ในการเยียวยาความรู้สึกและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขต่างๆ  ในบริบทการ

พลดัถิน่  ความรูข้องผูห้ญงิท่ีตัง้ต้นบนพืน้ฐานกจิกรรมในชวีติประจ�าวนัของพวกเธอบนชมุชน

ชายแดนนี้  เป็นปริมณฑลท่ีแสดงออกอย่างเด่นชัดเมื่อนักวิจัยอาศัยมุมมองทางเพศภาวะ

และแนวคดิสตรนิียมประกอบวิธีวิทยาศกึษาปรากฏการณ์บนชายแดนไทย – พม่า

มากไปกว่าความรู้ท่ีพฒันาข้ึนจากประสบการณ์ชวิีตในแต่ละวนัของผูห้ญงิอนัเป็นข้อ

ค้นพบของงานวิจยัแล้ว  วิธีวิทยาแนวสตรนียิมเชงิชาตพินัธุว์รรณนายงัท�าให้ผูเ้ขยีนในฐานะ

ท่ีเป็นผู้วิจัยทบทวนและย้อนคิดกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งเผยโลกทัศน์ของแต่ละ

ฝ่ายต่อประเด็นต่างๆ  การสื่อสารและการพยายามท�าความเข้าใจร่วมกับผู้ให้ข้อมูลบ่อย
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การวิจัยเชิงสตรีนิยมและมุมมองทางเพศภาวะในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า 111

ครัง้  ท�าให้กลบัมาพจิารณาถึงวิธีวิจยัท่ีใช้  ความคาดหวงัต่อค�าตอบเพือ่ยนืยนัข้อโต้แย้งตาม

แนวคิดสตรีนิยมและจุดยืนทางการวิจัย10  ซึ่งเป็นไปได้ว่าความแตกต่างทางโลกทัศน์และ

บริบทของนักวิจัย/ผู้ให้ข้อมูลประกอบขึ้นจากฐานความรู้และประสบการณ์เฉพาะท่ีไม่อาจ

ซ้อนทับกันอย่างพอเหมาะพอดี  ขณะเดียวกันปริมณฑลแห่งความรู้ของผู้หญิงท่ีให้ข้อมูลก็

ต่างกนัไปตามภูมหิลงัและประสบการณ์ทีผ่่านมา  ตวัอย่างเช่น  หญงิพลดัถิน่ทีเ่ป็นชาวบ้าน

ยนืยนับทบาทความส�าคัญในฐานะผูห้ญงิของครวัเรอืน  แต่นอกเหนือจากเรือ่งปากท้องของ

ครอบครัวแล้ว  การตั้งค�าถามของผู้วิจัยต่อประเด็นทางเพศภาวะอื่นๆ  มักไม่ใช่สิ่งที่พวก

เธอให้ความส�าคัญ  ขณะที่การสัมภาษณ์ผู้หญิงกะเหรี่ยงที่เป็นผู้น�าของกลุ่ม/องค์กรผู้หญิง

แสดงความคิด ปณธิาน และแนวทางการท�างานของผูห้ญงิเพือ่ผูห้ญงิ ด้วยค�าอธบิายเกีย่วกบั

สทิธิห์รอืแนวคิดสากลต่างๆ อาทิ สิทธิสตร ีความเท่าเทยีมทางเพศ การเสรมิพลงั ฯลฯ อนั

สนับสนุนข้อมูลในส่วนของบทบาทผู้หญิงที่สัมพันธ์กับเครือข่ายของผู้หญิงบนพื้นที่ชายแดน

ไทย – พม่า  ปริมณฑลแห่งความรู้ในการวิจัยเชิงสตรีนิยมบนพ้ืนที่ชายแดนนี้ตอกย�้าความ

หลากหลายของผูห้ญงิ  ไม่ว่าจะมสีถานภาพเป็นนกัวจิยั – ผูใ้ห้ข้อมลู  แกนน�ากบัสมาชกิของ

เครอืข่ายผูห้ญงิ หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน – ชาวบ้าน ไม่เว้นแม้แต่มติอิืน่ๆ ทีป่ระกอบเข้า

กบัเพศภาวะของผูห้ญงิพลดัถิน่ในบริบทแห่งนี้

ชายแดน: ปริมณฑลแห่งขบวนการเคลื่อนไหว

จากงานวิจัยที่มุ่งอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับคุณค่าและความหมายของงานผู้หญิงโดยใช้งาน

หตัถกรรมผ้าเป็นส่ือขยายบทบาทต่างๆ  ของผูห้ญงิพลดัถิน่ชาวกะเหรีย่ง  โดยเฉพาะบทบาท

การผลติของผูห้ญงิท่ีไม่จ�ากัดอยูแ่ต่ในบ้าน แต่ด�าเนนิการผลติซ�า้ทางเศรษฐกจิ สงัคม และ

วฒันธรรมแก่ครอบครวัและชมุชนคนพลดัถิน่เรือ่ยมา นบัตัง้แต่ทีย้่ายถิน่จากหมูบ้่านในพม่า

10 ดังที่บทความเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณนาแนวสตรีนิยมชิ้นหนึ่งกล่าวว่า การสะท้อนย้อนคิดกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อ
วิธีการขบคิดถึงปัญหาต่างๆ ในความพยายามจะด�าเนินการวิจัยแนวสตรีนิยม การสะท้อนย้อนคิดของนักสตรีนิยม
ไม่ใช่เพียงแต่การสะท้อนอ�านาจท่ีแฝงฝังอยู่ในการวิจัยของผู้ใดเท่าน้ัน แต่รวมถึงการท�าวิจัยในขั้นตอนต่างๆ อย่าง
แตกต่าง และการทบทวนหรือการสะท้อนย้อนคิดนี้ยังเป็นปฏิบัติการของนักสตรีนิยมที่โดดเด่นในการเขียนงาน
ชาติพันธุ์วรรณนา (Pillow and Mayo 2012, 196 – 198).
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ข้ามแดนมาอาศยัในชมุชนชายแดนปัจจบัุน ผู้เขยีนพบว่าบทบาทของผูห้ญงิแสดงออกทัง้ระดบั

ปัจเจกและระดบัแนวร่วมซึง่มกีารรวมตวักนัเป็นกลุม่/องค์กรของผูห้ญงิ  ส�าหรบัแนวร่วมของ 

ผูห้ญงิเหล่านีม้กีารประสานกนัเป็นเครอืข่ายและกระจายอยู่ในพ้ืนทีพั่กพิงชัว่คราวหลายแห่ง 

ไม่เฉพาะท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัตาก แต่รวมถงึชมุชนชายแดนหรอืหมูบ้่านต่างๆ ในประเทศไทยและ 

พม่า  เป็นไปในลกัษณะคล้ายกบัโอกาสของนักเคลือ่นไหวผูห้ญงิบนชายแดนไทย – พม่า  ซึง่

เป็นหน่วยของผูก้ระท�าการหน้าใหม่ทีต่ดัข้ามพืน้ทีแ่ละแผ่ขยายไปทกุทิศทางผ่านเครอืข่ายและ

สาขาต่างๆ ของขบวนการเคลือ่นไหวของผูห้ญงิในปฏบิติัการต่อรองกบัรฐั  จากงานศึกษาของ 

แมร ีโอเคน (Mary O’Kane) แนวร่วมของผู้หญงิพลดัถิน่ชาวกะเหรีย่งเกดิขึน้จากหลายปัจจัย

ของพืน้ท่ีชายแดน ทัง้เง่ือนไขการเป็นสมรภมู ิ เป็นทีพั่กพิงหลบภยั  และเป็นจุดนดัพบทีร่วม

บรรดาองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพฒันาเอกชน และหน่วยงานทีใ่ห้ความช่วยเหลอืทาง

มนษุยธรรมต่างๆ ซ่ึงน�าพาบุคลากร ทรัพยากร โครงการทีเ่กีย่วข้องกบัคนพลดัถิน่ไว้ด้วยกนั 

(O’Kane  2006)  แนวร่วมของผู้หญิงนี้จึงได้รับอิทธิพลจากแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่ 

ผู้หญิงและหลกัการสากลต่างๆ โดยมีผูน้�าหรอืผูห้ญงิทีเ่คยท�างานช่วยเหลอืตัง้แต่ครัง้พลดัถิน่

ในป่า  เป็นคนกลางน�าองค์ความรู้อันเป็นวาทกรรมสากลมาปรับแปลงใช้สู่กิจกรรมการ

เคลือ่นไหวของผูห้ญงิเพือ่เปลีย่นแปลงและพฒันาคุณภาพชวีติของผูห้ญงิกะเหรีย่งให้ดขีึน้11

แนวร่วมของผู้หญิงพลัดถ่ินเหล่าน้ีแม้มีขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม/องค์กร 

ผูห้ญงิแตกต่างกันบ้าง  แต่ก็มส่ีวนท่ีเป็นจดุร่วมและสมัพนัธ์ต่อกนั  และไม่ได้จ�ากดัความส�าคญั 

เฉพาะในอาณาบริเวณชายแดนเท่านั้น  แต่เป็นเครือข่ายที่ข้ามพรมแดนด้วยประเด็นของ 

ผู้หญิงซึ่งหยิบยกและเชื่อมโยงสู่สาธารณะ  เช่นเดียวกับในระดับขององค์กรสตรีชาติพันธุ์

ต่างๆ ดงัทีง่านศกึษาของเจสสิกา ฮาร์ริเดน (Jessica Harriden) ได้แสดงให้เหน็ว่า แม้องค์กร

สตรต่ีางๆ  จะเน้นท่ีกลุม่ชาติพนัธ์ุของตนเป็นการเฉพาะ  แต่องค์กรเหล่านีก้ม็วีตัถปุระสงค์ที่

คล้ายคลงึร่วมกันอยู ่ เช่น  ลดวิถกีารปฏบัิติและความเชือ่ทีเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิ  สนบัสนนุ

โอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิง  และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการทาง 

11 ดูเพิ่มเติมประเด็นคนกลาง (intermediaries) ได้จากงานของแซลลี เองเกิล เมอร์รี่ (Sally Engle Merry) ซึ่งชี้ให้เห็น
บทบาทของคนกลางในการเชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกและชีวิตทางสังคมของคนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ด้วยการแปลแนว
ความคิดสากลอย่างสิทธิมนุษยชนสู่การเคลื่อนไหวและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น (Merry 2006).
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การเมอืง (Harriden 2012) เห็นได้ต้ังแต่การน�าเสนอผ่านสือ่หลากประเภทไปจนถงึการประชมุ 

ในเวทรีะดับสากล และยงัมกีารประสานงานความร่วมมอืระหว่างผูห้ญงิชาตพินัธุต่์างๆ  จาก

ประเทศพม่า  ดังเช่นที่งานศึกษาเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวของสตรีในระดับนานาชาต ิ

(Dufour  et  al  2010)  ได้สรุปไว้ว่า  องค์กรพฒันาเอกชนแนวสตรนียิมและองค์กรพัฒนา

เอกชนนานาชาติ  รวมถึงผู้เล่นในปฏิบัติการข้ามชาติที่ถูกนิยามอย่างหลากหลาย  ทั้ง 

นักเคลื่อนไหว  กลุ่ม  องค์กรและเครือข่าย  ขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงระดับท้องถ่ิน

และระดับชาต ิ ต่างมกีารด�าเนินงาน  “เพือ่ปรบัเปลีย่นความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจระหว่างเพศ” 

และอาจแบ่งการท�างานออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นความเคลือ่นไหวของขบวนการผูห้ญงิ

และสตรนิียมท่ีก่อรปูและด�าเนินการในปรมิณฑลสาธารณะข้ามชาต ิและอกีส่วนหนึง่คอืการ

ปะทะระหว่างขบวนการต่อสู้ภายในประเทศกับสนามแห่งใหม่ที่เช่ือมนักสตรีนิยมข้ามชาติ 

ดังจะเห็นได้ว่าบางกลุ่ม/องค์กรของผู้หญิงกะเหรี่ยงในพื้นที่ชายแดนมีความสัมพันธ์คู่ขนาน

กบัองค์กรการเคลือ่นไหวท่ีมผีูช้ายครองพืน้ทีอ่ยู ่ เช่น  กองก�าลงักลุม่ชาตพินัธุห์รอืหน่วยงาน

ทางศาสนา12  ทว่าจุดหมายและอุดมการณ์ของการท�างานเพื่อผู้หญิง  การเคลื่อนไหวใน

ประเด็นของผู้หญิงมีรูปแบบและแนวทางเป็นของตนเอง  ซึ่งความเคลื่อนไหวโดยเครือข่าย

ของผูห้ญงิพลดัถ่ินน้ีข้ามพรมแดนท่ีหลากหลายท้ังในทางกายภาพของพืน้ที ่เขตแดนระหว่าง

รฐั  พรมแดนทางชาติพนัธ์ุหรือกลุม่ย่อยของชาตพินัธุ ์ ฯลฯ  ด้วยพืน้ฐานตัง้ต้นจากเพศภาวะ

และประสบการณ์ในห้วงเวลาท่ีผ่านมาของผูห้ญงิ

เป้าประสงค์และปฏิบัติการทางการเมืองของผู้หญิง/เพื่อผู้หญิงในการที่จะเปลี่ยน 

แปลงชวิีตของผูห้ญงิให้ดีข้ึนเป็นหน่ึงในลกัษณะของขบวนการผูห้ญงิ ในขณะทีข่บวนการสตรี

นิยมยกระดับสู่การท้าทายวิถีทางหรือโครงสร้างอันเป็นเหตุและปัจจัยที่ธ�ารงการคงอยู่ของ

สภาวะหรอืความสัมพันธ์ทีไ่ม่เท่าเทยีม  ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภาวะต่างๆ  และการสร้าง 

12 มีข้อสังเกตบางประการต่อบทบาทของผู้หญิงในปริมณฑลที่เชื่อมโยงกับศาสนา กล่าวคือ แม้ศาสนาประกอบด้วย
ทรัพยากรในการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและปลดปล่อยผู้หญิง แต่ในอีกด้านค�าสอนของศาสนาก็สั่งสอนความเป็นรอง
ให้แก่ผู้หญิงผ่านการยัดเยียดรหัสทางสังคมที่จับจ้องใส่ใจในบทบาท พฤติกรรม และความสัมพันธ์ของผู้หญิง (Walker 
1998) ดังนั้น การผลิตซ�้าของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่และทุนนิยมจึงไม่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะในครอบครัว แต่ยังรวมถึง
องค์การศาสนา โรงเรียน กองทัพ ชมรมและสถาบันอื่นๆ ด้วย (Chanter 2006).
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ความรู้ทางวิชาการถือเป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีจะผลักดันเส้นทางของขบวนการสตรีนิยมให้

สัมฤทธิ์ผล  โดยเฉพาะความรู้ที่ตั้งอยู่บนประสบการณ์ของกลุ่มคนที่ถูกละเลยบทบาทของ

การเป็นผู้เล่นท่ีส�าคัญในบริบทแห่งการศึกษานั้น  การตั้งค�าถามด้วยแนวคิดสตรีนิยมและ

การวเิคราะห์ผ่านมมุมองทางเพศภาวะต่อปรากฏการณ์ของผูห้ญงิพลดัถิน่บนพ้ืนทีช่ายแดน

ไทย – พม่าในงานวิจัย  ช่วยให้ผู้เขียนสามารถท�าความเข้าใจและแปลความหมายที่ส่งผ่าน

มาจากผู้ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน  โดยวิธีวิทยาในการวิจัยนี้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

บทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปในงานหัตถกรรมผ้า  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นข้อค้นพบที่

สะท้อนพลวตัความหมายของการผลติงานหตัถกรรมผ้าอนัเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมประจ�า

วันและเช่ือมโยงกับเพศภาวะของผู้หญิงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพ้ืนที่แห่งนี้  เน้นย�้าความ

ส�าคัญของงานหัตถกรรมผ้าและบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อชุมชนชายแดนและชีวิตคนพลัด

ถ่ินชาวกะเหรี่ยงบนพื้นที่ชายแดนไทย – พม่าในหลายมิติ  รวมทั้งยืนยันอ�านาจกระท�าการ

ของผูห้ญงิพลดัถิน่ชาวกะเหรีย่งทีไ่ม่ยิง่หย่อนไปกว่าบทบาทของผูช้ายแม้ว่าอาจจะอยู่ภายใต้

เงือ่นไขเชงิบรบิทท่ีต่างกันกต็าม

อย่างไรก็ดี  ข้อค้นพบของการศึกษานี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

จากจุดยืนของผู้หญิงพลัดถิ่นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งหมด  แต่ก็เป็นผลลัพธ์ที่พัฒนามาจาก

ประสบการณ์  ความรู้  ความคิด  และอุดมการณ์เฉพาะบุคคล/กลุ่ม/องค์กรซึ่งเชื่อมโยง

กันเป็นเครือข่ายของผู้หญิง  อันแสดงให้เห็นบทบาทความส�าคัญของผู้หญิงพลัดถิ่นในด้าน

ต่างๆ  และแสดงให้เห็นว่าวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงสตรีนิยมเป็นประโยชน์ต่อการอภิปราย

หรือทดสอบข้อถกเถียงในการหาความรู้บนแนวทางที่ไม่ละเลยการพินิจเพศภาวะ  ตัวตน

และความหลากหลายบนที่ทางของผู้ให้ข้อมูล  หรือแม้กระทั่งนักวิจัยที่ต้องทบทวนความรู ้

ที่สร้างขึ้น  ความจริงท่ีมองเห็น  ข้อมูลท่ีได้รับ  และความสัมพันธ์ที่น�ามาสู่ความรู้และ

ประสบการณ์แก่ทั้งสองฝ่าย  โดยเฉพาะการศึกษาในอาณาบริเวณที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

อย่างพืน้ทีช่ายแดนซ่ึงไม่ใช่พืน้ท่ีหยดุน่ิง  ตายตวั  แต่เป็นพืน้ทีข่องการปะทะสงัสรรค์  ต่อรอง 

และตคีวามใหม่อย่างต่อเน่ือง  ไม่ว่าจะพจิารณาชายแดนในแง่มมุของเขตแดน  วฒันธรรม 

สญัลกัษณ์ หรือในเชงิแนวคิดก็ตาม (Altink and Weedon 2011, 13)
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งานวจิยัทีผู้่เขยีนยกมาส�ารวจวธีิวทิยาของการวจัิยเชิงสตรีนยิมในท่ีนี ้ สะท้อนให้เหน็

จดุเด่นของแนววิธีวิจยัเชงิสตรนิียม  โดยเฉพาะการทีผู่ว้จิยัมุง่ความสนใจทีป่ระเดน็เพศภาวะ 

เป็นหลกัภายใต้เงือ่นไขต่างๆ ท่ีประกอบกนัขึน้ในความเป็นหญงิบนพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 

และถึงแม้ว่างานวิจัยนี้ไม่อาจระบุวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงสตรีนิยมได้ชัดเจนตายตัว  แต่

การตั้งค�าถามรวมท้ังวิธีการท่ีได้มาซึ่งความรู้ในการวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดสตรี

นยิมเป็นแก่นแกน  ในความเป็นจรงิการวจัิยแนวสตรนียิมอาจไม่มรีะเบยีบวธิวีจัิยทีแ่น่นอน

หรอืเฉพาะเจาะจงเพยีงวิธีการใดวิธีการหนึง่  ดงัทีเ่มแกน  โคพ  (Meghan  Cope)  สรปุว่า 

ไม่มีวิธีการแสวงหาความรู้ใดที่ถูกต้องเพียงวิธีการเดียวส�าหรับการท�าวิจัยแนวสตรีนิยม 

และด้วยว่าสตรีนิยมมีแนวทางที่หลากหลาย  วิธีการแสวงหาความรู้แนวสตรีนิยมก็หลาก

หลายเช่นกนั  (Cope  2002)  อย่างไรกด็ ี งานวจิยันีย้งัอาจมข้ีอจ�ากดัเนือ่งจากผูว้จิยัยงัตดิ

กับดักการมองเพศและเพศภาวะแบบต่างเพศเพียงสองเพศ : หญิง/ชาย  ท้ังที่เป็นประเด็น

ซึ่งนักสตรีนิยมหลังสมัยใหม่วิพากษ์การพินิจและวิเคราะห์แนวทางนี้ไว้อย่างแพร่หลายแล้ว 

งานวิจยัของผูเ้ขยีนทีมุ่ง่ศกึษาบทบาทของผูห้ญงิพลดัถิน่ชาวกะเหรีย่งบนพ้ืนทีช่ายแดนไทย– 

พม่า  จึงสะท้อนเพียงรูปแบบหน่ึงของการวิจัยเชิงสตรีนิยมและวิธีวิทยาของการวิเคราะห ์

ตคีวาม และเรยีบเรยีงประสบการณ์ ความรู ้และขบวนการเคลือ่นไหวของผูห้ญงิดังทีป่รากฏ

แล้ว  และอาจเป็นตัวอย่างของผลงานท่ีแสดงให้เหน็ว่า  การวจิยัเชงิสตรนียิมและมมุมองทาง

เพศภาวะเป็นแนวทางการศกึษาท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนาค�าถาม และน�าไปสูค่�าอธบิายเกีย่ว 

กับวิถีชีวิตแห่งปริมณฑลชายแดน  โดยตระหนักถึงนัยอันซับซ้อนของประสบการณ์อัน 

หลากหลายและเรือ่งราวของผูห้ญงิท่ีมอีตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุร่์วมกนั
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