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บทคัดย่ อ
งานศึกษาการต่อสู้/ต่อรองของผู้หญิงในพื ้นที่ชายแดน ซึ่งเป็ นชายขอบรัฐชาติและ
พรมแดนชาติพนั ธุ์ ยังมีอย่างจากัด ตลอดจนความสาคัญในการช่วงชิงพื ้นที่ความรู้ ของ
ผู้หญิงในบริ บทของการท่องเที่ยวในพื ้นที่ชายแดน งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ
คือ (1) เพื่อศึกษาบริ บทการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของอาเภอปางมะผ้ า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (2) เพื่อศึกษาบทบาทผู้หญิงลาหู่ในฐานะผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
โฮมสเตย์ และ (3) เพื่อศึกษารู ปแบบการช่วงชิงพื ้นที่ความรู้ ของผู้หญิงลาหู่ในพื ้นที่
ท่ อ งเที่ ย วโฮมสเตย์ โดยเลื อ กหมู่ บ้ านแห่ ง หนึ่ ง ในอ าเภอปางมะผ้ า จั ง หวั ด
แม่ฮ่ อ งสอน เป็ น กรณี ศึกษา ทัง้ นี ง้ านวิ จัย ต้ องการน าเสนอพืน้ ที่ ความรู้ ใหม่ที่ จะ
ท้ าทายกับมายาคติหรื อความเชื่อเดิมที่ว่า การท่องเที่ยวคือการนาเอาสมบัติสว่ นรวม
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มาใช้ หรื อ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ว นตัว โดยจะมองเสี ย ใหม่ ว่ า ผู้ ประกอบการที่
สร้ างสรรค์นนั ้ ไม่ได้ เอาของส่วนรวมมาใช้ สว่ นตัวอย่างเดียว แต่จะใส่มิติใหม่ ๆ เช่น
จิตวิญญาณ อารมณ์และความรู้ สึกเข้ าไป เพื่อสร้ างสรรค์ความหมายของพื ้นที่ชุมชน
ร่วมใหม่ ให้ เป็ นสินค้ าในการท่องเที่ยวที่มีมลู ค่าและคุณค่า
คาสาคัญ: พื ้นที่ความรู้ / ผู้ประกอบการสตรี / การท่องเที่ยว / พื ้นที่ทอ่ งเที่ยว /
เมืองชายแดน
Abstract
Researches on women’s straggle and negotiation in the borderlands, which
are nation-state border and ethnic boundary, are limited, as well as importance in
contesting of women’s Knowledge space in the context of tourism in the
borderlands. This research has 3 objectives; to study the context of homestay
tourism of Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province, to study Lahu women’s
roles in homestay tourism space, and to study patterns of Lahu women’s
Knowledge space contestation in homestay tourism space. The study chooses
one community in Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province, as a case
study. The research suggests a new knowledge space which challenges the
myth or old belief in which tourism is appropriation of existing common property
for individual benefit. The new way of looking is that entrepreneurship is not just to
be seen as appropriating common property for one’s own benefit, but new
dimensions are added in, such as spiritual, and emotional and feeling, in order to
create a new meaning of communal space as economic and cultural values.
Keywords: Knowledge Space / Female Entrepreneurs / Tourism / Tourism Space /
Border Town
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บทนา
กรณี พื น้ ที่ ท่ อ งเที่ ย วชาติ พันธุ์ ช ายแดนภาคเหนื อ อ าเภอปางมะผ้ า จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน สะท้ อนนัยยะของความเป็ นชายขอบสองประการ คือ เป็ นทังพื
้ ้นที่ชายขอบ
ของสังคม ซึ่งหมายถึงชายขอบรั ฐชาติและพรมแดนชาติพนั ธุ์ และในขณะเดียวกันก็
เป็ นพืน้ ที่ชายขอบของความรู้ ซึ่งด้ วยงานศึกษาของผู้หญิ งในการต่อสู้/ต่อรองมีอยู่
จ ากัด ด้ วยเหตุนี ้ การช่ วงชิ งพื น้ ที่ ความรู้ ของผู้หญิ งในการจัดการทรั พยากรและ
สภาพแวดล้ อม ถือได้ วา่ เป็ นประเด็นพื ้นที่ชายขอบ (Marginal Issues) ของทังความรู
้
้
และชายขอบของสังคมในเวลาเดียวกัน ซึง่ ผู้คนมักไม่ให้ ความสาคัญ
โดยทัว่ ไปเรามักจะปล่อยให้ การท่องเที่ยวนาเอาทรั พยากรส่วนรวม (Common
Property) ไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ หรื อวัฒนธรรมไปใช้ ส่วนตัว โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวกระแสหลัก ซึ่งมีการไปเอาของส่วนรวมมาเป็ นของส่วนตัว อาจจะเป็ น
ที่ดินสาธารณะ และสายนา้ ต่าง ๆ นั่นคือ กระบวนการที่กลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ ทา
การฮุบที่ดิน (Land Grabbling) ของท้ องถิ่น ขณะที่การขยายพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ ก็นาไปสู่
การฮุบที่ป่า (Green Grabbing) โดยรัฐเช่นกัน ที่กล่าวมานี ้เป็ นพื ้นที่ความรู้ ที่มาจาก
ฐานของเสรี นิยมใหม่ ที่มักจะเชื่อว่านายทุนที่เป็ นผู้ประกอบการมีทุนและความคิด
สร้ างสรรค์ หรื อความสามารถในตัวเอง แล้ วจึ งน าเอาของส่วนรวมมาใช้ เพื่ อหา
ประโยชน์ได้ แต่ที่จริ งแล้ วผู้ประกอบการอาจจะใช้ เงินกับอานาจ (ซึ่งความสร้ างสรรค์
อาจจะมีไม่มากก็ได้ ) เข้ าไปยึดเอาของส่วนรวมเอามาเป็ นของส่วนตัว ไม่ว่าจะด้ วย
การซื ้อหรื อด้ วยอิทธิพลก็ตาม
ในบริ บทของการเมื องสิ่งแวดล้ อมกับการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมนัน้ ผู้หญิ ง
ชาติ พัน ธุ์ ได้ ลุ ก ขึ น้ มาแสดงบทบาทและน าเสนอตัว ตนในการต่ อ สู้ /ต่ อ รองผ่ า น
การจัดการการท่องเที่ยว ด้ วยพืน้ ฐานทักษะและความรู้ เฉพาะที่มีการเชื่อมโยงและ
สานเครื อข่าย ทังในเชิ
้ งชาติพนั ธุ์และในด้ านอาชีพภายในชุมชนและข้ ามพื ้นที่ ดังนัน้
พื น้ ที่ ความรู้ ที่ เสนอในบทความนี ้ จะชี ใ้ ห้ เห็ นว่ า การเป็ นผู้ประกอบการของสตรี
ชาติพันธุ์ไม่ใช่เป็ นการหยิบฉวยเอาของส่วนรวมมาหาประโยชน์ ส่วนตัว อย่างเดียว
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แต่ยังประกอบการแบบทางเลือกในฐานะที่ เป็ นปั จเจก หรื อรายย่อย ๆ ที่ สามารถ
สร้ างสรรค์ ความหมายของพื น้ ที่ ส่วนรวมใหม่ ๆ และแสวงหาประโยชน์ ที่ สามารถ
แบ่งปั นกันได้ แทน อี กทัง้ งานวิ จัยยังมี สมมุติ ฐานต่อไปอี กว่า ผู้ประกอบการแบบ
ทางเลือกดังกล่าว มักจะเป็ นผู้หญิงส่วนใหญ่ ทาไมจึงเป็ นเช่นนัน้ ทังนี
้ ้ผู้หญิงมีลกั ษณะ
ที่เป็ นองค์ประกอบทังชี
้ วภาพและทางสังคม ซึ่งผู้หญิงเหล่านี ้มีอะไรในความเป็ นเพศ
หรื อในสิ่งที่เป็ นทางสังคม ที่ทาให้ เขาสถาปนาสมบัติส่วนรวมใหม่ ในแง่ประเด็นของ
การช่วงชิงมาสร้ างความหมายใหม่ให้ ทรั พยากรส่วนรวม ที่ให้ ประโยชน์ส่วนตัวและ
สามารถแบ่งปั นกันได้
งานวิจัยนี ้ต้ องการศึกษาบริ บทของการท่องเที่ยวชาติพนั ธุ์ชายแดน และบทบาท
ของผู้หญิ งชาติพนั ธุ์ในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในการควบคุมและจัดการทรัพยากร
การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง สะท้ อนความสัม พัน ธ์ ท างเพศภาวะและบทบาทเพศว่ า มี ก าร
ปรับเปลีย่ นไปหรื อไม่ สถานภาพทางเพศของผู้หญิงและความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว
เป็ นอย่างไร ระดับอานาจการต่อรองของผู้หญิ งมีมากน้ อยเพียงใด พวกเธอนาเสนอ
ตัวตนเช่นใดให้ ได้ รับการยอมรับจากคนในครอบครัวและชุมชน อีกทังผู
้ ้ หญิงมีศกั ยภาพ
มากน้ อยแค่ไหนในการต่อสู้เพื่อปกป้องไม่ให้ ถูกรั ฐแย่งยึดที่ป่ าหรื อนายทุนฮุบที่ดิน
และการต่อสู้ประสบผลสาเร็ จมากน้ อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริ บทการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของอาเภอปางมะผ้ า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2. เพื่อศึกษาบทบาทผู้หญิงลาหูใ่ นฐานะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
3. เพื่อศึกษารู ปแบบการช่วงชิงพืน้ ที่ความรู้ ของผู้หญิ งลาหู่ในพื ้นที่ท่องเที่ยว
โฮมสเตย์
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วรรณกรรมปริทัศน์
งานวิจยั นี ้ทบทวนงานศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในสามประเด็นหลัก คือ เพศภาวะ
กับผู้ประกอบการ การช่วงชิงพื ้นที่ความรู้ และการต่อรองของผู้หญิง และการสถาปนา
อานาจรัฐเหนือที่ป่า (State Territorialization) และการฮุบที่ดิน
เพศภาวะกับผู้ประกอบการ
การศึ ก ษาเพื่ อ ท าความเข้ าใจเกี่ ยวกับ ชี วิ ต และงานของผู้ประกอบการสตรี
ส่ ว นใหญ่ มั ก จะอยู่ ใ นสายบริ ห ารธุ ร กิ จ ซึ่ ง เน้ นในด้ านการจั ด การองค์ ก รของ
ผู้ประกอบการหญิ งที่ เป็ นเจ้ าของกิ จการทางธุ รกิ จในฐานะปั จเจกบุคคลเสียมาก
งานด้ านนี ้อาจจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นกลุม่ ศึกษาการริ เริ่ มกิจการ (Startup) ที่แพร่ หลายใน
สหรัฐอเมริ กาตังแต่
้ ทศวรรษ 1960 เป็ นต้ นมา งานศึกษากลุม่ นี ้ ด้ านหนึ่งได้ ให้ ภาพว่า
กลุม่ ผู้หญิง (ทังผิ
้ วขาวและผิวดา) ที่เติบโตขึ ้นมาแล้ วกลายเป็ นผู้นาองค์กร เป็ นเจ้ าของ
ธุรกิจ ควบคุมและดูแลกิจการด้ วยประสบการณ์และทักษะประจาตัว ที่สะสมจากการ
ทางานในอดีต พร้ อม ๆ ไปกับการเปิ ดพืน้ ที่ของการมีส่วนร่ วมในระบบการทางานที่
เปลีย่ นจากรูปแบบตามจารี ตที่มีหวั หน้ ากากับเป็ นลาดับชัน้ ไปสูก่ ารจัดการจากล่างขึ ้น
บน และการทางานก็ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่ วมของผู้ร่วมงานและทางานเป็ นทีม
มากขึ ้น (Fried, 1989, pp. 18-19)
งานศึกษาที่ น่าสนใจในกลุ่มย่อยนี ้ เน้ นวาทกรรมผู้ประกอบการ ซึ่งมองว่าการ
ประกอบการในฐานะที่เป็ นวาทกรรม (Bruni et al., 2004) ซึ่งงานศึกษาใช้ แนวคิดการ
ปกครองชีวญาณ (Governmentality) ของ Michel Foucault งานศึกษานี ้ก็ตงค
ั ้ าถามกับ
วาทกรรมผู้ประกอบการ ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราจะทาความเข้ าใจผู้หญิ งในฐานะที่
เป็ นองค์ ประธาน (Subject) อย่ างไรก็ ตามแนวการศึ กษาแบบปรากฏการณ์ วิ ทยา
(Phenomenology) ชีใ้ ห้ เห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ผ่านมาทังหลายนั
้
น้
ล้ วนเป็ นการผลิตซ ้าวาทกรรมความเป็ นชายแบบครอบงาเชิงอุดมการณ์ (Hegemonic
Masculinity) และทาให้ มองภาพขององค์กรผู้หญิงเป็ น ‚คนอื่น‛ (The Other) ทังนี
้ ้ผู้หญิง
จะถูกคาดหวังจากสังคมภายใต้ บรรทัดฐานแบบชายเป็ นใหญ่ ผู้หญิงต้ องท้ าทายมากที่
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จะสร้ างดุลยภาพระหว่ างงานกับชี วิ ตครอบครั ว เพราะว่ าพื น้ ที่ ในชี วิ ตคื อพื น้ ที่ ใน
ครอบครัว ภาระหน้ าที่หลักก็คือการดูแลครอบครัว
งานศึกษาอีกกลุม่ หนึ่งจะเน้ นที่ยทุ ธศาสตร์ ของผู้หญิ งในฐานะผู้ประกอบการซึ่ง
ต้ องสร้ างดุลยภาพระหว่างงานกับชีวิต (Gundry & Welsch, 2001) โดยใช้ มโนทัศน์
ความทะเยอทะยาน (Ambition) มาช่วยในการศึกษา ซึ่งพบว่ายุทธศาสตร์ ขึ ้นอยู่กับ
เงื่อนไขหลายอย่าง เช่น การวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ วา่ เป็ นอย่างไร ความเข้ มแข็งของ
ผู้นาหญิงเป็ นอย่างไร เครื อข่ายของผู้หญิงเป็ นอย่างไร และผู้หญิงมีความมุ่งมัน่ แค่ไหน
ในการที่จะประกอบธุรกิ จให้ ประสบความสาเร็ จบนพืน้ ฐานความมุ่งมาดปรารถนา
(Desire) ของตนเอง
อย่างไรก็ ตาม งานศึกษาเหล่านีย้ งั มีข้อจากัดในการสร้ างพลังการอธิ บายพื ้นที่
ความรู้ ของผู้ประกอบการสตรี อย่างน้ อยสองประการ คื อ ประการแรก งานศึกษา
เกี่ยวกับการริ เริ่ มกิจการจากประสบการณ์ของฝั่ งตะวันตก ซึ่งมักจะมีเรื่ องของอคติทาง
วัฒนธรรม (Cultural Bias) ผสมปนเปอยูด่ ้ วย ทังนี
้ ้เนื่องจากในหลายกรณี รวมทังบริ
้ บท
ของสังคมไทยเองนัน้ ผู้ที่ริเริ่ มประกอบการก่อนมักจะเป็ นผู้หญิง เช่น กิจการร้ านเสริ ม
สวย หรื อแม่ค้า เป็ นต้ น เพราะฉะนัน้ การศึกษาผู้ประกอบการจึงต้ องระมัดระวัง และ
เพื่อที่จะทาความเข้ าใจในเรื่ องพื ้นที่ความรู้ และผู้ประกอบการสตรี จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องศึกษาในเชิ งเปรี ยบเทียบ ซึ่งเรารู้ น้ อยเกี่ ยวกับผู้หญิ ง และจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องศึกษาทางมานุษยวิทยาถึงสถานภาพของผู้หญิง ไม่ใช่เพียงแค่สารวจบทบาท
เพศเท่านัน้ (Muecke, 1984; Rosaldo, 1980)
ประการที่สอง งานศึกษาเหล่านี ้ยังติดอยู่ในเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิ จอย่าง
เดียว ทังนี
้ ้เนื่องจากว่าผู้เขียนงานมีแนวโน้ มที่จะมองผู้ประกอบการในมิติทางเศรษฐกิจ
เป็ นหลัก ซึง่ เราเองต้ องระมัดระวัง เพราะยังขาดมิติอื่น ๆ โดยเฉพาะมิติทางด้ านสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งให้ ความสาคัญกับผู้คนในฐานะที่เป็ นผู้กระทา (Agency) ที่มีความ
เหลือ่ มซ้ อนทับสลับกันไปมาของเพศภาวะ ชาติพนั ธุ์ ชนชัน้ อายุ วัย และอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้
เป็ นภาพแบบเดี่ยว (Stereotype) อย่างที่ถกู นาเสนอ เช่น ผู้หญิงโลกที่สามด้ อยอานาจ
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กว่าและถูกกดทับจากผู้ชาย หรื อตกอยูใ่ ต้ การครอบงาของอานาจระบอบชายเป็ นใหญ่
ในสังคม ทาให้ กลายเป็ นผู้ไร้ เสียง (Mohanty, 1991; Spivak, 1988)
ในการเชื่อมโยงเพศภาวะกับผู้ประกอบการ ซึง่ ต้ องมีทงทั
ั ้ กษะและการต้ อนรับขับสู้
หรื อการรับรองผู้มาเยือน (Hospitality) นัน้ ให้ ความสาคัญกับมิติเพศภาวะและชนชัน้
โดยเฉพาะแรงงานสตรี ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าทาไมผู้หญิ งจึงออกมาแสดงบทบาทอย่าง
กระตือรื อร้ น (Active) (Cook, 1998; Gray, 1990; Mills, 1999; Phongpaichit, 1982;
Pearson & Kusakabe, 2013; Santasombat, 1992) ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้หญิงเป็ นประเด็น
ชายขอบที่มกั ถูกจัดวางให้ ไม่สาคัญ แต่เมื่อผู้หญิงเข้ ามาทา เข้ ามาร่ วม เข้ ามาพัวพัน
อย่างเรื่ องการท่องเที่ยว ก็กลับกลายเป็ นประเด็นสาคัญขึ ้นมา เพราะเกี่ยวพันกับการ
ให้ บริ การ ต้ อนรับขับสู้ผ้ มู าเยือน ซึ่งเป็ นพื ้นที่ความรู้ ที่เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องความเป็ นเพศ
ฉะนัน้ งานวิ จัยจะชี ใ้ ห้ เห็ นว่าเป็ นการช่ วงชิ งพื น้ ที่ ความรู้ อะไร หรื อช่ วงชิ งตรงไหน
เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้ที่เข้ ามาจัดการจะต้ องอาศัยความรู้ และทักษะ
บางอย่ า งในฐานะของการเป็ นผู้ ประกอบการ ซึ่ ง บุ ค คลนัน้ ต้ องมี ค วามตื่ น ตั ว
มี ค วามสามารถในการจั ด การ และเอาใจใส่ ต่ อ ผู้ มาเยื อ น บางส่ ว นมองว่ า
ผู้ประกอบการก็ ท า ๆ กันไป แต่ ความจริ งแล้ วความตื่ นตัวมี นัย คื อ ประการแรก
ต้ องเข้ าถึงความรู้ใหม่ ๆ ได้ ประการที่สอง ความสามารถในการจัดการได้ เพราะถ้ าเป็ น
ผู้ประกอบการ แต่ไม่มีความสามารถในการจัดการ กิ จการก็ จะไม่ประสบผลสาเร็ จ
อี ก ทัง้ ผู้ คนมักจะดูถู ก ว่ า ต้ องไปเรี ย นบริ ห ารธุ รกิ จ (Business School) ถึ ง จะเป็ น
ผู้ประกอบการได้ แต่สงิ่ เหล่านี ้สังคมก็ยงั ไม่มีความรู้ความเข้ าใจว่า ผู้ประกอบการที่เกิด
จากการสร้ างตัวเองมาอย่างไร งานวิจยั นี ้จะเป็ นช่องทางหนึ่งที่ทาให้ ร้ ู ว่าความรู้ ในการ
จัดการก่ อตัวขึน้ มาได้ อย่างไร? เป็ นการต่อสู้ความรู้ ของสองระดับซ้ อนกัน นั่นคื อ
ความรู้ในการจัดการ และความรู้ในมิติของเพศภาวะ
การช่ วงชิงพืน้ ที่ความรู้และการต่ อรองของผู้หญิง
งานศึกษาประเด็นผู้หญิงเน้ นที่ผ้ หู ญิงต่อสู้ในประเด็นเพศภาวะ โดยจะตังประเด็
้
น
คาถามในพื ้นที่ความรู้ ซึง่ โดยปกติเรามักจะเข้ าใจไปว่าประเด็นเพศภาวะเป็ นประเด็นที่
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สามารถเห็ นได้ ง่ ายและชัดเจน เพราะเป็ นเรื่ องของเพศสรี ระระหว่างผู้ชาย-ผู้หญิ ง
แต่ความจริ งแล้ วมิได้ เป็ นเช่นนัน้ บางครัง้ ก็อาจจะมองไม่เห็น โดยความเข้ าใจปกติใน
สังคมไทย ผู้หญิ งมักถูกผูกติดให้ อยู่ในบ้ านเรื อน ภายใต้ บริ บทของการครอบงาของ
อานาจผู้ชาย ผู้หญิงต้ องแบกรับภาระหน้ าที่หลักประจาในเรื่ องงานบ้ าน ดังนันบ้
้ านจึง
เป็ นอาณาบริ เวณที่จากัดความเป็ นผู้หญิง และแสดงถึงตัวตนของผู้หญิ งด้ วย (Hirai,
2002, as cited in Pakkrasa, 2009, p. 13) แต่ว่าผู้หญิงทาไมถึงออกมาแสดงอย่าง
กระตือรื อร้ น ผู้หญิงต้ องต่อสู้กบั เรื่ องอะไรบางอย่าง และทาให้ เห็นประเด็นเพศภาวะได้
หรื อแม้ กระทัง่ ทาให้ ผ้ หู ญิงต้ องออกมาแบกรับภาระของการทาธุรกิจต่าง ๆ ดังนันก็
้ จะมี
ประเด็นที่เป็ นจุดเปลีย่ น เช่น งานศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับผู้หญิงชาติพนั ธุ์ลีซูที่ผ่านมานาน
หลายทศวรรษแล้ ว (Hutheesing, 1990) ซึง่ พบว่าการที่ผ้ หู ญิงเข้ ามามีบทบาทสาคัญมี
จุดเปลี่ยนก็คือเกษตรกรรมเริ่ มล้ มเหลว อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างของ
ระบบการเกษตร ซึง่ หมายความว่าการผลิตทางการเกษตร อันเป็ นพื ้นที่ของผู้ชายนันไป
้
ไม่รอด แต่พอเป็ นเรื่ องของการทาหัตถกรรม ซึ่งผู้หญิ งครอบครองพื ้นที่อยู่ เนื่องจาก
ขณะนันเสื
้ ้อผ้ าชาวเขาขายดี แล้ วผู้หญิงก็มีรายได้ เพิ่มขึ ้น ความรู้ สกึ ที่ว่าเป็ นพื ้นที่ของ
ผู้หญิง เกิดขึ ้นมาจากการเปลี่ยนฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัว เมื่อผู้หญิงมีบทบาท
มาก กลายเป็ นว่าผู้หญิ งเป็ นผู้หาเงินหลักให้ กับครอบครัว ทาให้ บรรดาผู้ชายมีปัญหา
มาก กลายเป็ นวิกฤตการณ์ ทางวัฒนธรรมในแง่ของความสัมพันธ์ เชิงอานาจระหว่าง
เพศ (Gender Power Relations)
ทังนี
้ ้ผู้หญิงในประเทศไทยไม่ได้ ยึดติดอยู่กบั บ้ านมานานมาก เมื่อผู้หญิงออกจาก
บ้ านแล้ วเข้ าไปอยู่ในภาคเศรษฐกิจพวกเธอจึงหันเหชีวิตเข้ าสู่เมืองใหญ่ ๆ เพื่อหางาน
ทา ในฐานะแรงงานในหลายรูปแบบงาน ทังพนั
้ กงานขายตามห้ างและร้ านค้ า พนักงาน
ขายตรง แม่ค้า แม่บ้าน สาวโรงงาน พนักงานบริ การ (Sex Worker) หมอนวด (Gray,
1990; Muecke, 1984; Phongpaichit, 1982; Simpkins, 1997-1998; Smutkupt &
Kitiarsa, 2000; Santasombat, 1992) ซึ่งต่างล้ วนใช้ ความสามารถจากประสบการณ์
และความรู้ ที่สงั่ สมมาในชีวิตในการต่อรองมากมาย เช่น ผู้หญิงชาติพนั ธุ์ในพื ้นที่การ
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ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมชายแดน ซึ่งชุมชนประสบปั ญหาเรื่ องความมั่นคงชายแดน
ปั ญหายาเสพติ ดมาก่ อน รวมทัง้ ปั ญหาการพัฒนาจากรั ฐ เช่ น ไทใหญ่ ลี ซู ลาหู่
เขตอาเภอปางมะผ้ า มีเครื อข่ายภายในพืน้ ที่และต่างอาเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรี ยนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตน และสัง่ สมความรู้ ด้ านการประกอบการ ความรู้ ด้ าน
สิทธิตา่ ง ๆ มีความสามารถในการประสานกับกลุม่ หรื อองค์กรต่าง ๆ
ขณะเดียวกันก็มีประสบการณ์ จากการเข้ าร่ วมเคลื่อนไหวในการปกป้องท้ องถิ่น
ซึ่งก็เป็ นความรู้ ที่มาผสมกันระหว่างความรู้ ทางการและความรู้ ในชีวิตประจาวันจาก
ประสบการณ์ตรง ซึ่งมีนยั ยะของความรู้ เฉพาะในสถานการณ์ (Situated Knowledge)
และความรู้ เหล่านี ท้ าให้ เขารู้ ว่า ตนเองเป็ นใคร (Knowing Self) รั ก หวงแหน และ
ภาคภูมิใจในตัวตน และวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ตนเอง รวมทังมี
้ กระบวนการในการ
แลกเปลีย่ นความรู้ และสร้ างเครื อข่ายคนในกลุม่ ที่หลากหลาย ทังในเชิ
้ งชาติพนั ธุ์ อายุ
เพศภาวะ อย่างไรก็ตามความรู้เฉพาะในสถานการณ์มีหมายความว่าผสมผสานความรู้
เท่ า นัน้ แต่ พื น้ ที่ ค วามรู้ มี นัย ยะทัง้ การผสมและการต่ อ สู้ขับ เคี่ ยวกันของความรู้
ซึ่งเฉพาะความร่ วมมือหรื อบูรณาการความรู้ อย่างเดียวไม่ได้ กรณีนี ้ต้ องต่อสู้สองชัน้
คือ ต่อสู้ความรู้ในการจัดการ และต่อสู้ความรู้ในมิติของเพศภาวะด้ วย
ในแง่ของกลยุทธ์การต่อรองของผู้หญิง เช่น สาวโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาพูน
แม้ ว่าพวกเธอจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็ นสาวโรงงาน แต่ด้วยอุดมการณ์ เหย้ าเรื อนที่ถูก
ปลูกฝั งมาให้ งานบ้ านเป็ นหน้ าที่ของผู้หญิ ง ซึ่งต้ องแบกรั บภาระทัง้ ทางานบ้ านและ
งานโรงงานไปพร้ อม ๆ กัน (Hirai, 2002) อย่างไรก็ ตาม พวกเธอไม่ได้ สยบยอมแบบ
สิ ้นไร้ ไม้ ตอก แต่กลับดิ ้นรนต่อสู้เพื่อสร้ างพืน้ ที่ปลดเปลื ้องจากการครอบงาทางเพศ
ดังกล่าว หญิงสาวเหล่านี ้สร้ างพื ้นที่ของพวกเธอผ่านงานพิธีกรรม เช่น งานขึ ้นบ้ านใหม่
เป็ นกลยุทธ์ ของการต่อสู้ ซึ่งงานเลี ้ยงภาคกลางคืนกลายเป็ นพืน้ ที่ของผู้หญิ งที่เป็ น
อิสระจากการครอบง าของกรอบต่าง ๆ ด้ วยเหตุนีเ้ องท าให้ ผ้ ูหญิ งยอมทุ่มทุนที่ จะ
จ่ายเงิ นเป็ นจานวนมากเพื่อจัดงานขึ ้นบ้ านใหม่ เพราะงานพิธีกรรมเป็ นพื ้นที่ในการ
แสดงตัวตนและเปิ ดสู่อิ สรภาพ โดยผ่านการปรั บเปลี่ยนความหมายของพิ ธี กรรม
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เพื่อให้ บรรลุความสาเร็ จส่วนบุคคล และนาเสนอภาพลักษณ์ของตนเอง (Hirai, 2002,
as cited in Pakkrasa, 2009, p. 13)
ส่วนสาวโรงงานอีสาน Mills (1999) ชี ้ให้ เห็นว่า เรื่ องเพศภาวะมีผลอย่างมากต่อ
การที่ผ้ ูหญิ งสามารถที่จะท างานในโรงงานได้ สามารถจะสะสมเงิ นทุน และเรี ยนรู้
ฝึ กหัดทักษะใหม่ ๆ ที่ จะเป็ นช่องทางการประกอบอาชี พหรื อท าธุ รกิ จส่วนตัว เช่ น
ร้ านเสริ มสวย ร้ านอาหาร รวมทังการปรั
้
บเปลี่ยนการบริ โภค ซึ่งช่วยในการสร้ างทักษะ
ทางสังคมวัฒนธรรมให้ ผ้ ูหญิ งสูงมาก เพราะจะมีการสร้ างเครื อข่าย ซึ่งพวกเธอได้
ค้ นพบชีวิตสมัยใหม่ที่ให้ อิสรภาพแก่ตนเองในแง่ที่ผ้ หู ญิงมีอานาจในการตัดสินใจด้ าน
เพศวิถี และชีวิตทางเศรษฐกิจที่ตนเองนันหลุ
้ ดออกจากบริ บทของการควบคุมของจารี ต
ประเพณี และใช้ ความทันสมัยต่ อรองกับกรอบอุดมการณ์ เหย้ าเรื อนที่ สังคมและ
ครอบครัวคาดหวังให้ พวกเธอปฏิบตั ิตนเป็ นลูกสาวที่ดี (Dutiful Daughters) (Cook, 1998)
หรื อในกรณี การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ คนหนุ่มสาวต่อรองทัง้ กับรัฐ ต่อรองกับ
คนชุมชนและครอบครัวด้ วยเช่นกัน (Payaksak, 2012)
การสถาปนาอานาจรัฐเหนือที่ป่าและการฮุบที่ดิน
ในกระบวนการสถาปนาอานาจรั ฐเหนือทรั พยากร ซึ่งรั ฐพยายามที่จะควบคุม
ประชาชนและการกระทานัน้ ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ ขันแรก
้
การประกาศให้ ที่ดิน
ที่ไม่มีการครอบครองถือเป็ นที่ดินของรัฐ ซึ่งกรมป่ าไม้ ในอดีตมีบทบาทหลักในการอ้ าง
ความเป็ นเจ้ าของที่ดินที่ไม่มีการครอบครอง ขัน้ ที่สอง การกาหนดเขตป่ าสงวนและ
ป่ าไม้ ถาวร โดยการตรากฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและอนุรักษ์ ป่าไม้ และมีการลาก
อาณาเขตโดยรอบพื ้นที่ทางกายภาพ เพื่อยุติการเข้ ายึดครองที่ดินหรื อการกีดกันชาวนา
ออกไปจากพืน้ ที่นนั ้ ๆ และขัน้ ที่สาม การสถาปนาอานาจเหนือดินแดนเชิ งบทบาท
หน้ าที่ โดยอาศัยตัวชี ว้ ดั ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การจัดจาแนกการใช้ ที่ดิน การจัดชัน้
คุณภาพลุ่มนา้ การกาหนดนโยบายป่ าไม้ แห่งชาติ การจัดตัง้ อุทยานแห่งชาติ และ
เขตรั กษาพันธุ์ สัตว์ ป่ า ซึ่ งกลายมาเป็ นพื น้ ฐานในการอนุญาตให้ สามารถด าเนิ น
กิจกรรมได้ เฉพาะบางอย่างเท่านัน้ ส่งผลให้ การควบคุมและการจัดการทรัพยากรโดยรัฐ
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ปิ ดกัน้ มิ ให้ คนท้ องถิ่ นเข้ าถึ งทรั พยากร (Vandergeest, 1996) อาจกล่าวได้ ว่านี่ คื อ
การอนุรักษ์ ที่มองไม่เห็นหัวของคนท้ องถิ่น (Laungaramsri, 2005; Ganjanapan, 2008)
อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ นายทุนเข้ าไปแปลงทรัพยากรในพื ้นที่เฉพาะนัน้ ๆ ให้ กลายเป็ น
สินค้ าที่เอื ้อให้ เกิดการสะสมทุนโดยนายทุนหรื อบรรษัทอย่างกว้ างขวางอีกด้ วย (Hall
et al., 2011; Nevins & Peluso, 2008)
ท านองเดี ยวกัน การฮุบที่ ดิ นก็ เป็ นรู ปแบบของกระแสวงจรของการสะสมทุน
(Accumulation) ด้ วยการปิ ดล้ อม (Enclosure) และการแย่งยึดที่ดิน (Dispossession)
ในสังคมชาวนา โดยนายทุนขนาดใหญ่ที่เป็ นส่วนหนึ่งของบรรษัท (ข้ ามชาติ) ไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่ง ซึ่งตอบสนองกลไกตลาดทุนนิยมใหม่เพื่อควบคุมที่ดิน (Peluso & Lund,
2011; White et al., 2012) ในรู ปแบบของการบูมขึน้ มาของพื ชเศรษฐกิ จ เช่ น อ้ อย
ปาล์มน ้ามัน และยางพารา (Dao, 2015; Hall, 2011; Kenney-Lazar, 2012; Li, 2017)
รู ปแบบของเขื่อนพลังงานไฟฟ้า (Dao, 2015; Hall et al., 2011) รู ปแบบการขุดเจาะ
น ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ (Watts, 2004) และรู ปแบบการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(Levien, 2012) และเขตป่ าอนุรั กษ์ (Laungaramsri, 2000) เป็ นต้ น ดังนัน้ ในระยะ
หลัง-สังคมชาวนา (Post-peasantry Society) การพัฒนาการท่องเที่ยวกระแสหลักก็
ก่อให้ เกิ ดการช่วงชิ งแข่งขันแย่งยึดที่ ดินในรู ปแบบหนึ่งด้ วยเช่ นกัน ซึ่งก็ มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกับกระบวนการเปลี่ยนรู ปจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็ นสภาพกึ่ งเมื อง
กึ่งชนบท (Peri-urbanization) ทังนี
้ ้ที่ดินถูกปรับเปลี่ยนการใช้ ไปเป็ นอย่างอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
การเกษตร ซึ่ ง ชาวนาสูญ เสี ย อ านาจการควบคุ ม ที่ ดิ น หรื อ เป็ น การก่ อรู ป หลัง เกษตรกรรม (Post-agrarian Formation) ซึ่ ง ที่ ดิ น ก็ ถู ก เปลี่ ย นมื อ ไป กระบวนการ
ดังกล่าวเปรี ยบเสมือนเป็ นหน่ออ่อนของกระบวนการแย่งยึดที่ดิน ในประเทศแถบเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ต่ อ มา (Hall et al., 2011, pp. 118-141; Peluso & Lund, 2011;
Schoenberger et al., 2017)
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ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการเก็บข้ อมูล
การวิจยั นี ้เน้ นระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วมในการเก็ บข้ อมูล กล่าวคือ การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้หญิ ง
จานวน 10 คน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนมากประกอบธุรกิจ เช่น
ที่พกั ร้ านอาหาร แม่ค้า บางส่วนเป็ นผู้นาชุมชน และเกษตรกรที่ไม่ได้ ทาโฮมสเตย์ และ
ยังสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ชายเพิ่มเติมจานวน 2 คน ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ซึ่งการ
สัมภาษณ์ แต่ละคนจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง นอกจากนัน้ ยังสนทนากับ
ชาวบ้ านทัว่ ไปในชุมชนอีกจานวนหนึ่ง สาหรับในบทความนี ้อ้ างอิงผู้ให้ ข้อมูลชาวลาหู่
ในชุมชนบ้ านไผ่งาม2 อาเภอปางมะผ้ า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 4 คน (ผู้หญิง 3 คน
และผู้ชาย 1 คน) ส่วนการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่ วม เมื่อมีโอกาสนักวิจัยก็เข้ าร่ วม
กิจกรรมทีช่ าวบ้ านในชุมชนดาเนินงาน เช่น พักในบ้ านของผู้เข้ าร่ วมการวิจยั ในรู ปแบบ
บ้ านพักโฮมสเตย์ การจาหน่ายสินค้ าให้ นกั ท่องเที่ยว การเข้ าร่ วมประชุมเตรี ยมงาน
เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ผู้วิจยั ยังได้ ทาการทบทวนเอกสารงานศึกษาในเชิงทฤษฎีและงาน
ศึกษาที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเฉพาะจากต่างประเทศ เพื่ อยกระดับข้ อมูลภาคสนามสู่การ
ถกเถียงเชิงนามธรรม
การวิจยั ในช่วง 12 เดือนแรก (1 พฤศจิกายน 2560-31 ตุลาคม 2561) มีขนตอน
ั้
การเก็ บข้ อมูลคื อ ในช่ วง 2-3 เดื อนแรก ผู้วิ จัยท าการสารวจพื น้ ที่ เลือกกลุ่มและ
ตัวอย่าง ขณะเดียวกันก็ทบทวนแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั และงานศึกษาที่เกี่ยวข้ อง และ
เขียนโครงร่ างการวิจยั ซึ่งรวมระยะเวลาราว 4 เดือน (ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561)
ต่อจากนันน
้ าเสนอโครงร่ างวิจัยต่อคณะวิจัยของโครงการ “การสร้ างพื ้นที่ความรู้ ใน
สังคมพหุวฒ
ั นธรรมของกลุม่ คนที่กาลังก่อตัวขึ ้นใหม่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่
สังคมสมัยใหม่‛ (ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี ) เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ต่อมา
2

ชื่อหมูบ่ ้ านและผู้ให้ ข้อมูล เป็ นนามสมมติ
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ในช่วง 6 เดือนหลัง ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ และ
เขียนรายงานในรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรื อหนังสือต่อไป
พืน้ ที่วิจัย
งานวิจัยนี ้เลือกศึกษาชุมชนชาวลาหู่เฌเล หมู่บ้านไผ่งาม ในอดีตชาวบ้ านมีวิถี
ชี วิตแบบยังชี พในพืน้ ที่ ป่าบนที่สูงด้ วยการทาไร่ แบบย้ ายที่ (ปลูกข้ าว ฝิ่ น ข้ าวโพด
พืชผักต่าง ๆ) และเลี ้ยงสัตว์ เช่น หมู่ และไก่ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2521 เป็ นต้ นมา บ้ านไผ่งาม
ตังหมู
้ ่บ้านถาวรอยู่บนสันเขา ชาวบ้ านไม่โยกย้ ายถิ่นฐานแล้ ว ราชการขึ ้นทะเบียนให้
เป็ นหมู่บ้านทางการเมื่อปี พ.ศ. 2532 หมู่บ้านอยู่ห่างจากเมืองแม่ฮ่องสอนและอาเภอ
ปางมะผ้ าเป็ นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ประชากรเกือบทังหมดในชุ
้
มชนเป็ น
ชาวลาหู่ ในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรทังสิ
้ ้นจานวน 256 คน หรื อ 53 ครัวเรื อน ในหมู่บ้าน
มีครอบครัวไทใหญ่เพียง 1 ครอบครัว
ในบริ บทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชายแดน ซึง่ อยูใ่ นสถานการณ์ปัญหาเรื่ อง
ความมัน่ คงชายแดน ปั ญหายาเสพติดมาก่อน รวมทัง้ ปั ญหาการพัฒนาที่นาโดยรั ฐ
ทังในรู
้ ปแบบโครงการพัฒนาบนที่สงู เช่น โครงการไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็ นความร่ วมมือ
กับรัฐบาลสาธารณรัฐเยอรมัน ดาเนินโครงการในการปลูกพืชทดแทนฝิ่ น เปลี่ยนการทา
ไร่ แบบย้ ายถิ่ นให้ มาทาเกษตรถาวร ตัง้ ชุมชนเป็ นหลักแหล่ง ไม่อพยพเคลื่อนย้ าย
ถิ่นฐาน จัดทาโครงการอนุรักษ์ ทรั พยากรป่ าไม้ ฯลฯ ส่วนการท่องเที่ยวก็ เปิ ดชุมชน
สูโ่ ลกกว้ าง ด้ านหนึง่ ชักนาวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ ามารวดเร็ วมากขึ ้น อีกด้ านหนึง่ ก็เชื่อม
คนในชุมชนกับโลกาภิวตั น์ของทุนนิยม ซึ่งขยายโลกทัศน์ของผู้หญิ งชาติพนั ธุ์ ผู้หญิ ง
ลาหู่กลุ่มนี พ้ ยายามที่ ใช้ การท่องเที่ ยวเพื่ อที่ จะโปรโมทตัวเอง ชุ มชนนี ก้ ลายเป็ น
จุดหมายหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวจะไปเยือน ในช่วงแรก ๆ ของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
(Homestay) ผู้ชายจะมีบทบาทหลักในการจัดการ แต่ตอนหลังมามีปัญหา เช่น ความ
ไม่ชดั เจนด้ านการเงิน การมีสว่ นร่วมของชาวบ้ าน ปั จจุบนั ผู้หญิงได้ เข้ ามามีบทบาทใน
การทีจ่ ะจัดการร่วมกับผู้ชายด้ วย
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ผลการศึกษา
การช่วงชิงพื ้นที่ความรู้ ของผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้ อมใน
พื ้นที่ท่องเที่ยวชาติพันธุ์และเมืองชายแดน อาเภอปางมะผ้ า มีบริ บทการท่องเที่ยว
ซึ่งส่งผลต่อบทบาทและการช่วงชิ งพืน้ ที่ความรู้ ของผู้หญิ งลาหู่ ใ นพืน้ ที่ท่องเที่ย ว
โฮมสเตย์ กล่าวคือ
บริบทการท่ องเที่ยวปางมะผ้ า
ปางมะผ้ าเป็ นพื ้นที่ท่องเที่ยวที่ยงั ไม่มีผ้ ปู ระกอบการจากภายนอกเข้ ามามีบทบาท
หลัก และการท่องเที่ยวยังไม่มีการพัฒนาที่ซบั ซ้ อนมาก เพราะฉะนันชาวบ้
้
านจึงอยู่ใน
สถานการณ์ ของการเตรี ยมรับมือ และการที่จะไม่ยอมให้ คนภายนอกเข้ ามากุมอานาจ
ทางเศรษฐกิจ หรื อมีบทบาทนาและครอบงาตลาดการท่องเที่ยว เช่น ชุมชนบ้ านไผ่งาม
ซึ่งถ้ าสามารถเตรี ยมตัวได้ ดีก็จะไม่เกิดปั ญหาความขัดแย้ งและผลกระทบแบบเดียวกับ
เมืองปาย (Preecha a-non, 2008; Pakkrasa, 2009) อย่างไรก็ตาม ชาวลาหู่บ้านไผ่งาม
ก็ตกอยูใ่ นสถานการณ์ของความไม่มนั่ คงทางสิทธิ ทังนี
้ ้เนื่องจากเงื่อนไขของกระแสการ
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 3 กระแสหลัก คือ
กระแสแรก การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางการเกษตรกรรม จากการพัฒนาที่
นาโดยรั ฐ เพื่ อตอบสนองตลาดท่ามกลางการดูแลปั ญหาชนกลุ่มน้ อยของรั ฐบาล 3
ทัง้ ปั ญ หาความมั่น คงชายแดน ปั ญ หายาเสพติ ด และปั ญ หาความเสื่ อ มโทรม
ทรั พยากรธรรมชาติ จากอดีตในรอบกว่า 6 ทศวรรษ จวบจนถึงปั จจุบัน อีกทัง้ ยังมี
โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็ นความร่ วมมื อกันระหว่างรั ฐบาลไทยและ
3

ปั ญหาชาวเขาเกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐ -ชาติสมัยใหม่และ
ประชาชนในเขตชายขอบ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแนวคิดเรื่ องชายแดน มากกว่าจะเกิดจากการ
มีอตั ลักษณ์ที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ทังนี
้ ้ก่อนการสถาปนารัฐ-ชาติสมัยใหม่
ชาติ พันธุ์บนที่สูงบางกลุ่มในอดี ต เช่น กะเหรี่ ยง เคยมีบทบาทสาคัญในการปกป้องอาณาเขต
สยาม ซึง่ ไม่เคยถูกมองว่าเป็ นคนอื่นหรือเป็ นปั ญหามาก่อน (Laungaramsri, 2000)
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สาธารณรัฐเยอรมันเข้ ามาดาเนินงานพัฒนาในพื ้นที่สงู ต่อเนื่องเป็ นเวลา 15 ปี (พ.ศ.
2526-2541) เพื่อขจัดการปลูกฝิ่ นและส่งเสริ มพืชเศรษฐกิจและอาชีพทดแทน ชาวบ้ าน
จึงหันมาปลูกพืชเชิงพาณิชย์เพื่อขาย และพึ่งพาตลาดทุนนิยมมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
ผู้หญิงถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนภายนอก ซึ่งพวกเธอยังจดจาเหตุการณ์ครัง้ นันได้
้
แจ่มชัด เมื่อเจ้ าหน้ าที่โครงการไทย-เยอรมัน เข้ ามาจัดอบรมความรู้ ให้ แก่ผ้ หู ญิ ง แล้ ว
ด่าว่า ‚พวกผู้หญิงขี ้หมา พูดภาษาไทยไม่ได้ ‛ เพราะผู้หญิงไม่กล้ าตอบคาถามเมื่อถูก
เจ้ าหน้ าที่ซกั ถาม แต่ปัจจุบนั ไม่ได้ เป็ นอย่างนันแล้
้ ว (สัมภาษณ์ พี่นะมี, 11 กุมภาพันธ์
2561)
กระแสที่สอง การรวมศูนย์อานาจรัฐเพื่อควบคุมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทาให้ ชุมชนลาหู่บ้านไผ่งามและใกล้ เคียงขาดความมัน่ คงทางสิทธิ เพราะในปี พ.ศ.
2543 ถูกทางราชการประกาศเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ ป่าสันปั นแดน ซ้ อนทับพื ้นที่ชุมชน
ทังนี
้ ้เจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ และทหารได้ ‚จับตาดูอยู‛่ ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชาวบ้ านใน
ชุมชนดาเนินการอยู่นนจะเป็
ั้
นไปเช่นไร ยังอยู่ในการควบคุมหรื อไม่ ถ้ ามีคนภายนอก
เข้ ามาทาธุรกิจก็คาดว่าเจ้ าหน้ าที่จะเข้ ามาจัดการเอง
กระแสที่สาม การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็ นสินค้ าเพื่อการท่องเที่ยว เป็ นผลจาก
ความล้ มเหลวของอาชีพภาคเกษตรกรรม (Jatuworapruek, 2005) ท่ามกลางกระแส
การท่องเที่ยวที่รัฐไม่มีนโยบายที่ชดั เจน และธุรกิจการท่องเที่ยวชาวเขาก็ถกู ผูกขาดโดย
บริ ษัทเอกชน4 อย่างไรก็ตาม ชาวบ้ านเองก็หยิบฉวยโอกาสที่ตลาดการท่องเที่ยวที่เปิ ด
ให้ ทาการประดิษฐ์ สนิ ค้ าทางวัฒนธรรม เพื่อจาหน่ายเป็ นรายได้ ให้ ครอบครัวและชุมชน
ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ การเดิ น ทางและติ ด ต่ อ กั บ ภายนอกของคนในชุ ม ชนง่ า ยขึ น้
โดยเฉพาะผู้หญิ งได้ ออกไปจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์ในเมืองท่องเที่ยว ทังหมดนี
้
้

4

บริษัททัวร์ ป่าเล็ก ๆ พานักท่องเที่ยวไปชุมชนชาติพนั ธุ์แบบพักค้ างคืนและไม่พกั ค้ าง (One
Day Trip) เพื่อหาความเป็ นของแท้ ของชาวเขา (Cohen, 1996)
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ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทชายหญิ งและวิ ถี ชีวิ ตของคนบนพื น้ ที่ สูง
ผู้หญิ งออกนอกบ้ านมาค้ าขายและติดต่อกับผู้คนภายนอกมากขึ ้น ซึ่งสะท้ อนบทบาท
สาคัญในการหาเลี ้ยงครอบครัวร่วมกับผู้ชาย (Hutheesing, 1990)
การท่องเที่ยวบ้ านไผ่งาม เปิ ดตัวขึ ้นในปี พ.ศ. 2545 ในรู ปแบบการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ซึ่งเข้ าเป็ นสมาชิกเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้ รับการแนะนาจาก
โครงการฟื ้นฟู ชี วิ ตและวัฒนธรรม และโครงการท่ องเที่ ยวเพื่ อชี วิ ตและธรรมชาติ
(Responsible Ecological Social Tour Project: REST)5 หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า ‚พี่เลี ้ยง‛
ให้ การสนับสนุนและผลักดันให้ ชาวบ้ านทาการท่องเที่ยวในรู ปแบบบ้ านพักโฮมสเตย์
ในระยะเริ่ มต้ น ชาวบ้ านทัง้ หมด 30 ครั วเรื อน ได้ เข้ ามาเป็ นสมาชิ กกลุ่มท่องเที่ ยว
ไผ่งาม ซึง่ มีอยูก่ ลุม่ เดียว ซึง่ ผู้ชายมีบทบาทหลักในการบริ หารจัดการ และเป็ นกรรมการ
กลุ่ม อีกทัง้ ยังมีโอกาสไปเข้ ารับการอบรม หรื อไปดูงานนอกสถานที่ ส่วนผู้หญิ งก็ มี
หน้ าที่ทาอาหารเพื่อให้ แขกรับประทาน แต่ขณะนันการท่
้
องเที่ยวไม่ได้ สร้ างแรงจูงใจ
มากนัก ชาวบ้ านหลายรายเริ่ มพากันถอนตัว เหลือเพียงบางรายที่ยงั เป็ นสมาชิกอยู่
เท่านัน้ เพราะหมู่บ้านยังไม่เป็ นที่ร้ ู จกั ของนักท่องเที่ยว จึงทาให้ มีจานวนนักท่องเที่ยว
ไม่มากนักที่เข้ ามาท่องเที่ยว
5

ท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยวที่รัฐบาลส่งเสริ ม ฝ่ ายวิ จัยท้ องถิ่ นของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ ดาเนิ นโครงการวิจัย โดยทางานร่ วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนท้ องถิ่ น
โครงการฟื น้ ฟูชีวิตและวัฒนธรรม (Project for Recovery of Life and Culture: PRLC) และโครงการ
ท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST) จากความรู้ และประสบการณ์ดงั กล่าว จึงเกิดสถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ขึน้ ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อสนับสนุนชุมชนต่าง ๆ ให้ พฒ
ั นาและส่งเสริ ม
โครงการท่องเที่ยวขนาดเล็กอย่างยั่งยืน ซึ่งเหมาะสมกับบริ บทวัฒนธรรมและธรรมชาติของท้ องถิ่น
(Potjana & Richards, 2009) พืน้ ที่ในอาเภอปางมะผ้ าก็เป็ นพืน้ ที่เป้าหมายหลักของการวิจยั และ
พัฒนาเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งปั จจุบันได้ ดาเนินธุรกิจ โดยจัดตัง้ เป็ นบริ ษัทมหาชนอีก
ด้ วย และจัดส่งนักท่องเที่ยวผ่านบริ ษัททัวร์ เมืองไต หรื อบริ ษัททัวร์ ที่ศนู ย์ประสานงานการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจับคูใ่ ห้ กบั ชุมชน เช่น บริษัท EXO Travel
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ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2550 หมู่ บ้ านไผ่ ง ามได้ ผ่ า นมาตรฐานโฮมสเตย์ ไทย และ
ดาเนินการเรื่ อยมาจนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวบ้ านไผ่งามเริ่ มมีชื่อเสียง
โด่งดังขึ ้น เมื่อมีการเผยแพร่ พื ้นที่ผ่านโซเชียลมีเดีย ทังในเฟซบุ
้
๊ ก วารสารท่องเที่ยว ทีวี
และมีดาราภาพยนตร์ ไทยเข้ าไปเที่ยวในหมู่บ้านไผ่งาม ได้ โพสต์บนเฟซบุ๊ก และจาก
การโพสต์บอกต่อกันบนเฟซบุ๊กของนักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์และผู้ที่มาเที่ยวชม
ธรรมชาติ ในหมู่บ้ าน นักท่องเที่ ยวส่วนใหญ่ เดิ นทางมาท่องเที่ ยวบ้ านไผ่ งามเพื่ อ
ต้ องการชมทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้ า ตามที่ได้ มีการโพสต์บนเฟซบุ๊ก โซเชียลมีเดีย
มี ผ ลอย่ า งมากในการดึ ง ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหลั่ง ไหลเข้ มาในหมู่ บ้ านเพิ่ ม มากขึ น้
(สัมภาษณ์, อ้ ายจะโพ, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
ในปี พ.ศ. 2559 กลุม่ ผู้หญิงจัดบ้ านพักโฮมสเตย์จานวน 13 หลัง และเพิ่มขึ ้นเป็ น
17 หลังในช่วงปลายปี พ.ศ. 25606 เมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ ้น จากเดิมที่การ
บริ หารจัดการอยูใ่ นการควบคุมของผู้ชายฝ่ ายเดียว ผู้หญิงได้ เริ่ มเข้ ามามีบทบาทตังแต่
้
7
ปี พ.ศ. 2559 เรื่ อยมา เช่น ประสานงานกับไกด์และบ้ านพักโฮมสเตย์ จดบันทึกจานวน
นักท่ องเที่ ยว เคลี ยร์ เงิ นให้ กับเจ้ าของโฮมสเตย์ หลังจากที่ นักท่องเที่ ยวออกจาก
บ้ า นพัก 8 จั ด ท าบัญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ยของกลุ่ม เป็ นต้ น (สัม ภาษณ์ , พี่ น ะมี , 11
กุมภาพันธ์ 2561)
6

นอกจากนัน้ ยังมีคนเปิ ดบ้ านพักบริ การให้ กับนักท่องเที่ยวเป็ นธุรกิจส่วนตัวอีก 4 ราย โดยไม่ได้ เข้ า
ร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวไผ่งาม และไม่ได้ นาเงินเข้ ากองทุนท่องเที่ยวอีกด้ วย
7
ปั จจุบันนี ก้ ลุ่มท่องเที่ ยวบ้ านไผ่งาม มีคณะกรรมการทั ้งสิ ้น 14 คน สมาชิกเกือบทัง้ หมดเป็ นผู้หญิง
โดยแบ่งเป็ นผู้ชาย 2 คน ประธานและรองประธานโฮมสเตย์ อีก 12 คน เป็ นผู้หญิง กลุ่มท่องเที่ยวมีสมาชิกทั ้งสิ ้น
34 หลังคาเรื อน ทาบ้ านพักบ้ าง เป็ นไกด์บ้าง มีครอบครัวที่ทาบ้ านพักโฮมสเตย์ จานวน 17 หลัง
8
โดยภาพรวม ในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวเข้ ามาท่องเที่ยวในช่วงเดื อนตุลาคม-มกราคม ประมาณ
2,000 คน ราวร้ อยละ 80 เข้ ามาพักในหมู่บ้าน และนักท่องเที่ยวที่มาพักร้ อยละ 80 เป็ นคนไทย และอีกร้ อยละ
20 เป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวมาพักราว 4,200 คน สร้ างรายได้ ให้ ชุมชน
จานวน 1.3 ล้ านบาท และรายได้ จากการขายของที่ ระลึกและร้ านค้ าในหมู่บ้านอีกประมาณ 300,000 บาท
(สัมภาษณ์, พี่นะมี, 26 กุมภาพันธ์ 2560)
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การท่ องเที่ยวโฮมสเตย์ กับการช่ วงชิงพืน้ ที่ความรู้ของผู้หญิงลาหู่
ชาวบ้ านเห็นว่าการท่องเที่ยวทาให้ มีรายได้ มากขึ ้น เป็ นประเด็นที่สามารถสร้ าง
อานาจการต่อรองกับรัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่บทบาทผู้หญิงลาหู่ในการจัดการ
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ผู้หญิงลาหู่ได้ เพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวด้ วยการใส่จิตวิญญาณเข้ า
ไป เพื่อสร้ างมูลค่าของการท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อมโยงกับการรักษาสภาพแวดล้ อม ระบบ
การผลิต สุขภาพ และการรั บรองผู้มาเยื อน (Hospitallity) เพื่ อให้ นักท่องเที่ ยวได้ มี
ความสุขกับการอยู่ในภูมิทัศน์ ของระบบนิเวศที่ดีที่ได้ ให้ คุณค่า ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยว
กลับบ้ านไปแล้ ว จะได้ ไม่มองว่าชาวเขาตัดไม้ ทาลายป่ าเหมือนเดิม เมื่อมองในมุมแบบ
ปั จเจกชนที่มีศีลธรรม (Moral Individualism) คือการใช้ ความใกล้ ชิด (Intimacy) ในการ
สานความสัมพันธ์ ลดความเสี่ยงในการสัมพันธ์ กับคนในพืน้ ที่ท่องเที่ ยว และสร้ าง
มูลค่าในการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งจะพบการบริ การแบบบุคคลต่อบุคคล (Person to
Person) ซึง่ ไม่ใช่แค่ไปนอนในตามโรงแรมแล้ วก็ไปเที่ยวอีกที่หนึง่ ต่อ หรื อเที่ยวฉาบฉวย
ในแบบไม่มีจุดหมาย (Sightseeing) แต่การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ต้องการมากกว่า
โดยจะมีความเข้ มข้ นของความสัมพันธ์มากกว่า เนื่องจากที่เที่ยวกับที่พกั เป็ นทีเ่ ดียวกัน
ซึ่งเป็ นความรู้ สึกอีกแบบหนึ่ง นักท่องเที่ยวจะไม่ถูกเมินเฉย อาจกล่าวได้ ว่าทุกวันนี ้
นักท่องเที่ยวต้ องการการท่องเที่ยวที่มีความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น ซึ่งสามารถหาได้ ในการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
ดังนัน้ การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์จึงเป็ นพื ้นที่เชิงซ้ อน ที่ช่วยทาให้ เข้ าใจถึงมิติ
ใหม่ ๆ ในการจัดการทรั พยากร ในแง่ ที่เป็ นการเสริ มอ านาจ (Empowerment) และ
บทบาทของผู้หญิ งให้ สามารถเปิ ดพื ้นที่ให้ เข้ าถึงการจัดการทรัพยากรได้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้
ที่ผา่ นมาผู้ชายมักจะถูกเลือกให้ เข้ าไปร่ วมในการจัดการแบบทางการ ที่อาศัยการออก
กฎหมายกากับ แต่การจัดการที่ไม่เป็ นทางการจะอยู่ในระดับพื ้นที่ ซึ่งผู้หญิ งจะเป็ น
ส่วนสาคัญอย่างมาก เพราะการจัดการที่ไม่เป็ นทางการ มีทงความละเอี
ั้
ยดอ่อนและ
ลักษณะเชิงซ้ อน ซึ่งต้ องอาศัยจิตวิญญาณในแง่คุณค่าที่ผ้ ูหญิ งลาหู่ให้ ความสาคัญ
เพื่อที่ จะยึดโยงอยู่ด้ วยกัน อีกทัง้ อัตลักษณ์ ในความพยายามที่จะแสดงตัวในพืน้ ที่
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ท่องเที่ ยว ที่ ไม่ ต้ องการท่องเที่ ยวแบบมวลชน (Mass) แต่ อยากจะท่ องเที่ ยวแบบ
ทางเลือก สุขภาพ-ชาติพนั ธุ์-ธรรมชาติ ซึง่ ผู้หญิงลาหูใ่ ช้ สถานภาพความเป็ นผู้หญิงสาน
ความร่ วมมือกัน ความเป็ นผู้หญิงลาหู่เป็ นตัวประสานเชื่อมจิตวิญญาณให้ ผกู พันกัน
เป็ นเสมื อนพันธะทางใจ (Spiritual Obligation) ให้ เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพราะฉะนัน้ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ทาให้ ความเป็ นผู้หญิ ง
หรื อตัวตนของผู้หญิ ง เข้ ามามี บทบาทมากขึน้ ในการจัดการทรั พยากร เพราะการ
ท่องเที่ยวนันตั
้ งอยู
้ บ่ นฐานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศตามธรรมชาติ
ส่วนในการช่วงชิงพื ้นที่ความรู้ของผู้หญิงลาหูใ่ นการท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านไผ่งาม
พบว่ามีการต่อสู้/ต่อรองใน 3 ระดับ คือ ระดับแรก การต่อรองระหว่างผู้หญิงกับสมาชิก
(ผู้ชาย) ในครอบครั ว ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับความสัมพันธ์ เชิ งอานาจทางเพศภาวะภายใน
ครอบครัว แม้ ว่าการท่องเที่ยวจะทาให้ การแบกรับภาระของผู้หญิ งมีมากขึน้ (Triple
Burdens) ทังงานด้
้
านผลิตซ ้า (งานบ้ าน, งานเลี ้ยงเด็ก) งานด้ านการผลิต (งานเกษตร,
โฮมสเตย์) และงานพัฒนาของชุมชน เพราะพวกเธอมักจะบ่นว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ กับ
ครอบครัว เมื่อผู้หญิ งที่เป็ นแกนนาเหล่านี ้มีบทบาทหลักในการจัดการการท่องเที่ยว
เช่น พี่นะมี ซึ่งต้ องอยู่ดแู ลต้ อนรับแขกที่บ้าน ขณะที่สามีก็จะออกไปทาสวนทาไร่ ซึ่งมี
ลักษณะของการแบ่งงานกันทาตามเพศ (Sexual Division of Labor) แต่ก็ยงั ไม่แยก
เด็ดขาดออกจากกัน9 ครัง้ หนึ่ง พี่นะมี เหนื่อยจากงานที่ทาและอยากจะอยู่บ้านดูแล
คณะนักวิจัยที่เข้ ามาสารวจข้ อมูล พี่นะมี กล่าวว่า ‚ไม่อยากไป ขี ้เกียจไปทาเกษตร‛
อยากจะอยู่ดูแลและพูดคุยกับนักวิจัย อย่างไรก็ ตาม สามี บอกว่า ‚ต้ องไปช่ วยกัน
ขี ้เกียจไม่ได้ ‛ แล้ วสุดท้ ายการต่อรองระหว่าง พี่นะมี กับสามี จบลงด้ วยการที่ พี่นะมี
ซ้ อนท้ ายรถมอเตอร์ ไซด์ไปสวนกับสามี (สารวจ, 31 พฤศจิกายน 2560)
9

เช่น งานเลี ้ยงหมู พี่นะมี อธิบายว่า ‚ใครก็ได้ ค่ะ เจ้ าของบ้ าน ถ้ าผัวว่างก็ผัวไป เมียว่างก็เมีย
ไป ลูกว่างก็ลูกไป ช่วงนีล้ ูกสาวไปให้ อาหารหมู ช่วงก่อนพี่ไป สามีก็ไป ใครก็ได้ ในครอบครัวที่ว่าง
ไปไม่ได้ เป็ นหน้ าที่ของหญิงหรือชายโดยเฉพาะ‛ (สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2561)
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ในแง่ความสัมพันธ์ เชิงอานาจระหว่างหญิงชายในครอบครัว ยังมีอีกกรณีหนึ่งคือ
พี่พลอย ซึง่ แต่งงานกับคนไทใหญ่ มีลกู สาวด้ วยกันหนึง่ คน สามีอาศัยและทางานอยู่ใน
เมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนพี่พลอยอยู่ในหมู่บ้าน เปิ ดร้ านขายของที่ระลึกในหมู่บ้านให้
นักท่องเที่ยวมาได้ 3 ปี เพื่อเป็ นรายได้ เสริ ม ใจจริ งแล้ ว พี่พลอย อยากเป็ นพัฒนากร
เพราะเรี ยนพัฒนาชุมชนมา แต่เมื่อแต่งงานและมีลกู ความหวังก็ต้องพับไว้ ก่อน อีกทัง้
สามีก็อยากจะมีลกู เพิ่มอีก แม้ วา่ จะไม่ต้องการ แต่พี่พลอยก็ต้องตามใจสามี โดยไม่กิน
ยาคุมกาเนิด (สัมภาษณ์, พี่พลอย, 1 ธันวาคม 2560)
อีกด้ านหนึ่งการท่องเที่ ยวก็ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูหญิ งสร้ างอ านาจต่อรองกับคนใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ ้น เมื่อผู้หญิงเป็ นคนที่สามารถหารายได้ จากการท่องเที่ยวได้ ทาให้
ผู้หญิ งมี ตัวตนในครอบครั ว ซึ่ งไม่ ใช่ จะรอให้ ผ้ ูชายหาเงิ นเพี ยงฝ่ ายเดี ยว พี่ นะมี
ก็พยายามต่อรองกับสามีผ่านการท่องเที่ยวด้ วย เช่น สามีของพี่นะมี นอกจากจะต้ อง
ทางานด้ านการเกษตรและเลี ้ยงสัตว์แล้ ว ยังต้ องช่วยทางานเกี่ยวกับโฮมสเตย์อีกด้ วย
โดยมีบทบาทในการสร้ างบ้ าน ปรับปรุ งห้ องน ้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และสาธิ ตการ
เล่นแคนและทาแคนให้ นกั ท่องเที่ยวชม ดังนัน้ ความสามารถในการจัดการและการรับรู้
ความต้ องการของนักท่องเที่ ยวเป็ นอันหนึ่งที่ เป็ นความรู้ ที่ จัดการได้ และต้ องใส่ใจ
การท่องเที่ยว ทาให้ พี่นะมีได้ มีโอกาสใช้ ความสามารถในพื ้นที่ทอ่ งเที่ยวมากขึ ้น ซึ่งก่อน
หน้ านี ้ชาวลาหูม่ ีรายได้ หลักจากอาชีพเกษตรกรรมที่เป็ นของผู้ชายเสียมากกว่า
ระดับที่สอง การต่อรองของผู้หญิ งภายในชุมชน ซึ่งการปรับเปลี่ยนระดับอานาจ
การต่อรองของผู้หญิ งในอาณาบริ เวณชุมชน สะท้ อนให้ เห็นถึงการยอมรับของผู้ชาย
และของชุมชน ที่ให้ ผ้ หู ญิงมาเป็ นตัวหลักในการจัดการโฮมสเตย์ และรวมทังกิ
้ จกรรม
ของชุมชนด้ วย เพื่อให้ อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่และมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น ผู้หญิ งเป็ นตัวตังตั
้ วตีที่มีบทบาทหลักในการเตรี ยมงานต้ อนรับคณะจากประเทศ
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พม่าจานวน 100 คน ที่จะมาดูงานการจัดการท่องเที่ยว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 256110
(สารวจ, 26 กรกฎาคม 2561)
ปั ญหาการแย่งน ้าเป็ นเรื่ องสาคัญในหมู่บ้านไผ่งาม11 เพราะน ้าบางครัง้ ขาดแคลน
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ ง ราวเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน เพราะหมู่บ้านตังอยู
้ ่บนสันเขา
ชาวบ้ านต้ องต่อท่อนา้ มาจากแหล่งต้ นนา้ หรื อตาน ้าจากพืน้ ที่ของหมู่บ้านใกล้ เคียง
ซึ่งห่างออกไป 3 กิโลเมตร โดยทาการต่อท่อน ้ามาใช้ แยกเป็ น 4 สาย คือ สาหรับบ้ าน
หย่อมบน (15 หลังคาเรื อน) จานวน 2 สาย และบ้ านด้ านล่างจานวน 1 สาย สาหรับ
โรงเรี ยนและค่ายทหารอีกแห่งละ 1 สาย และในการบริ หารจัดการ ชาวบ้ านออกกฎโดย
การเปิ ด-ปิ ดน า้ สลับสองฝั่ ง แต่ก็ยังมี การละเมิ ดกฎด้ วยเช่ นกัน ทัง้ นีก้ ารท่องเที่ยว
ขยายตัว มีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาเพิ่มขึ ้น ปั ญหาปริ มาณน ้าไม่พอใช้ ก็จะทวีความรุ นแรง
เพิ่มขึ ้นได้ (สัมภาษณ์, พี่นะมี, 23 กรกฎาคม 2561)
นอกจากนัน้ การท่องเที่ ยวก็ ยังเป็ นเงื่ อนไขที่ ท าให้ ให้ เกิ ดความแตกต่ างทาง
เศรษฐกิ จระหว่างครั วเรื อนในชุมชนเพิ่ มมากขึน้ เพราะไม่ใช่ ทุกครั วเรื อนจะได้ รั บ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึง่ บางครัวเรื อนที่ได้ ประโยชน์มี
รายได้ เพิ่มขึ ้น เช่น ครอบครัว พี่นะมี แต่บางครัวเรื อนกลับขาดโอกาสไม่ได้ รับประโยชน์
10

ส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยปลัดจังหวัดและปลัดอาเภอ ประสานแจ้ งชุมชนให้
เตรี ยมการต้ อนรับคณะดูงานจากประเทศพม่า แต่เมื่อถึงวันงานจริ ง ในเช้ าวันที่ 28 กรกฎาคม
2561 ปลัดจังหวัดได้ แจ้ งยกเลิกกาหนดการดูงานของคณะดังกล่าว เนื่องจากคณะดูงานต้ องรี บ
เดินทางกลับประเทศภายในวันนัน้ เพราะมีปัญหาติดขัดเรื่ องการผ่านด่านชายแดน ปลัดจังหวัด
กล่าวขอโทษชาวบ้ านที่ต้องเตรียมงาน โดยไม่มีการมอบเงินค่าใช้ จา่ ยในการเตรียมงานของชุมชน
11
อีกกรณีหนึ่งของความขัดแย้ งเรื่องน ้าคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านไผ่งาม
คนเก่า ได้ สร้ างบ้ านในพืน้ ที่ของหมู่บ้าน เพื่อที่จะทาบ้ านพักให้ บริ การนักท่องเที่ยว ซึ่งได้ ต่อท่อใช้
น ้าประปาของหมู่บ้านเข้ ามาใช้ แต่ชาวบ้ านโดยการนาของกลุ่มผู้หญิงไม่เห็นด้ วย ที่คนนอกจะมาใช้
น ้าเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัวของบ้ านพักท่องเที่ยว ชาวบ้ านในชุมชนได้ ประชุมและให้ ดาเนินการตัด
ท่อน ้าที่ตอ่ จากบ้ านของผู้อานวยการโรงเรียนออก
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จากการท่องเที่ยวหรื อตกขบวน เช่น ครอบครั วพี่นะมู ซึ่งสามีเคยเป็ นประธานกลุ่ม
ท่องเที่ ยวคนแรก แต่ อ่านหนังสื อไม่ออก ปรากฏว่าปั จจุบันต้ องออกไปท างานใน
กรุ งเทพฯ ส่วนลูกชายคนโตประสบอุบตั ิเหตุมอเตอร์ ไซด์เสียชีวิตในช่วงฉลองส่งท้ าย
ปี เก่า 2560 และลูกชายคนเล็กอยู่ในช่วงวัยเรี ยนหนังสือ พี่นะมูจึงมีภาระหนักที่ต้อง
รับผิดชอบดูแล พี่นะมู มีรายได้ หลักจากการเกษตรเล็ก ๆ น้ อย ๆ บ้ านก็ตงอยู
ั ้ ่ในหย่อม
บน พื ้นที่จะค่อนข้ างสูง ซึ่งประสบปั ญหาเรื่ องน ้า และไม่ได้ ทาโฮมสเตย์ พี่นะมูบ่นว่า
สามีไม่สร้ างห้ องน ้าให้ (สัมภาษณ์, พี่นะมู, 31 พฤศจิกายน 2560) เพราะฉะนันจะเห็
้
น
ว่าในชุมชนมีการช่วงชิงกันอยูเ่ ช่นกัน ทังนี
้ ้การเข้ ามาในระบบธุรกิจที่เป็ นผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จะต้ องมีความรู้บางอย่างในเรื่ องการจัดการ ซึง่ ครอบครัวของพี่นะมู
ในกรณีที่ต้องหนีไปทางานที่อื่น สะท้ อนให้ เห็นว่าความสามารถในการจัดการอาจจะมี
ปั ญหา ทาให้ ถกู คนอื่นมาช่วงชิงโอกาสไปเสีย เพราะฉะนัน้ แม้ แต่ภายในกันเองก็พบว่า
มีความสามารถในการปรับตัวแตกต่างกัน
ส่วนการปรั บตัวที่ ดี ในระดับชุมชน เพื่ อสนองต่อการท่องเที่ ยวโดยชุมชนแบบ
บ้ านพักโฮมสตย์ เช่ น การจัดการคอกหมูรวม ซึ่งถื อว่าเป็ นนวัตกรรมที่ ชาวบ้ านใน
หมูบ่ ้ านนี ้ รวมทังชุ
้ มชนแห่งอื่น ๆ ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมา (Santasombat et al., 2003, p. 281)
จากเดิมที่ต่างคนต่างเลี ้ยงปล่อยภายในหมู่บ้าน แล้ วต้ องมาช่วยกันคิดว่าจะนาหมูไป
เลี ้ยงรวมกันนอกหมู่บ้าน และต้ องหาพื ้นที่เลี ้ยงร่ วมกัน ชุมชนได้ ตกลงกันว่าจะนาหมู
ไปเลีย้ งรวมกันในพื น้ ที่ บริ เวณที่ ตัง้ หมู่บ้านเดิ ม ซึ่งห่างจากหมู่บ้ านออกไป โดยใช้
ระยะเวลาเดินเท้ าประมาณ 1 ชัว่ โมง ซึ่งกลิ่นขี ้หมูไม่สามารถส่งมาถึงชุมชนได้ ทังนี
้ ้
ชาวบ้ านได้ ผ่านประสบการณ์ เรี ยนรู้ ในการจัดการด้ านสุขอนามัยด้ วยการรักษาความ
สะอาด และดูแลสภาพแวดล้ อมภายในชุมชน ซึ่งเป็ นมิ ติกายภาพที่ ซ้อนไปในการ
ท่องเที่ยวด้ วย
ในอดีตชาวบ้ านเลี ้ยงหมูในหมูบ่ ้ าน โดยต่างคนต่างเลี ้ยงของแต่ละครัวเรื อน ซึ่งแต่
ละบ้ านก็จะเลี ้ยงปล่อยไว้ ใต้ ถนุ บ้ านโดยไม่ได้ ขงั คอก โครงการพัฒนาที่สงู ไทย-เยอรมัน
ได้ ส่ งเสริ มให้ ช าวบ้ านปรั บเปลี่ ยนมาเลี ย้ งรวมกันในแปลงรวมที่ ไม่ ได้ ท าข้ า วไร่
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นอกหมู่บ้าน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2526 เป็ นต้ นมา ดังนัน้ จากการที่ ต่างคนต่างจัดการเอง
การเลี ้ยงหมูแบบไม่ขงั กรงก็ถกู ปรับเปลีย่ นมาเป็ นการจัดการร่วมกันของชุมชนอีกระดับ
หนึ่ง ซึ่งแต่ละครอบครั วเลี ้ยงหมูรวมกัน ปั จจุบันชาวบ้ านมาเลี ้ยงหมูรวมประมาณ
30 ครอบครั ว ซึ่งแบ่งเป็ นคอกหมูด้านบนกว่า 20 ครอบครั ว และคอกหมูด้านล่าง
6-7 ครอบครัว บางส่วนเลี ้ยงกระจายในพื ้นที่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก ซึ่งห่างออกไป
ราว 200 เมตร เพราะเป็ นภาระทีเ่ จ้ าของจะต้ องเดินเท้ าไปให้ อาหารหมูทกุ วัน วันละครัง้
ชาวบ้ านเลี ้ยงหมูรวมกัน อย่างน้ อยครอบครัวละ 10 ตัว บางครอบครัวเลี ้ยง 20-30 ตัว
ซึ่งถ้ าครอบครัวใหญ่ มีสมาชิกหลายคนช่วยกันเลี ้ยง อาจจะมีมากถึง 100 ตัว ในมิติ
วัฒนธรรม หมูมีส่วนสาคัญในชีวิตของชาวลาหู่บ้านไผ่งาม ซึ่งในแต่ละปี ชาวบ้ านใน
หมู่บ้ านไผ่งามใช้ หมูประกอบพิ ธี กรรมทัง้ เล็กและใหญ่ ไม่น้ อยกว่า 1,000 ตัว เช่ น
งานพิธีปีใหม่ เลี ้ยงผี ทาบุญ สะเดาะเคราะห์ เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ ผิดปกติต่าง ๆ เช่น
กวางเดินเข้ ามาในหมูบ่ ้ าน ซึง่ เป็ นลางร้ าย (สัมภาษณ์, พี่นะมี, 23 กรกฎาคม 2561)
การเลี ้ยงหมูรวมเป็ นเรื่ องของสุขอนามัยของชุมชน ซึง่ ในช่วงที่ยงั เลี ้ยงหมูปล่อยใน
หมู่บ้าน นักท่องเที่ยวที่มาพักในหมู่บ้านมักจะบ่นว่าเหม็นกลิ่นขี ห้ มู อีกทังยั
้ งเป็ นการ
รักษาสภาพแวดล้ อม ลดการใช้ ไม้ ทารั ว้ ในไร่ และสวนลง ในแต่ละปี จะมีการจัดการ
ร่วมกัน ซึง่ ถ้ ามีปัญหา ชาวบ้ านจะปรึกษาหารื อกัน ในอดีตเมื่อฤดูเพาะปลูก ชาวบ้ านก็
ชวนกันไปเอาไม้ มาทาคอกล้ อมรัว้ เพื่อไม่ให้ สตั ว์เลี ้ยงในหมู่บ้านเข้ าไปในไร่ และสวน
ของเพือ่ นบ้ าน แต่ปัจจุบนั ไม่สามารถทารัว้ ในไร่แบบเดิมได้ อีกแล้ ว เนื่องจากป่ าไม้ ห้าม
ไม่ให้ ชาวบ้ านตัดไม้ ชาวบ้ านก็ได้ เปลีย่ นมาทารัว้ คอกหมูรวมแทน
การที่ผ้ หู ญิงลาหูบ่ ้ านไผ่งาม สามารถลุกขึ ้นมาจัดการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ได้ ใน
ระดับนี ้ เพราะมีฐานที่มาของการต่อสู้ ซึ่งสะสมประสบการณ์ความรู้ มายาวนาน ตังแต่
้
สมัยที่มีโครงการพัฒนาไทย-เยอรมัน และการทางานขององค์กรพัฒนาเอกชนท้ องถิ่น
ที่ร่วมงานกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักวิชาการ ซึ่งเป็ นพี่เลี ้ยงให้ แก่ชาวบ้ าน
เครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดการฝึ กอบรมไกด์ท้องถิ่ น การจัดการมาตรฐาน
โฮมสตย์ การปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวเบื ้องต้ น อีกทังยั
้ งพาชาวบ้ านไปดูงาน และจะมี
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การประชุมร่ วมกันประมาณเดือนละครั ง้ เพี่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเครื อข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism: CBT) อีกด้ วย ปั จจัยเหล่านี ้มี
ส่วนอย่างสาคัญในการเอือ้ ให้ กับผู้หญิ งได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยว
และมีความมัน่ ใจในการที่จะนาเสนอวิถีชีวิตให้ กบั คนข้ างนอกมากขึ ้น
ระดับที่สาม การต่อรองกับรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
เนื่องจากชุมชนอยูใ่ นเขตป่ า ซึง่ พื ้นที่หมูบ่ ้ านถูกทับซ้ อนด้ วยเขตป่ าอนุรักษ์ อีกทังทหาร
้
ฝ่ ายความมัน่ คงก็จบั ตาดูอยู่ ดังนันชาวบ้
้
านจะทาอย่างไรให้ สามารถอาศัยอยู่ได้ โดยไม่
ถูกอพยพโยกย้ าย ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็ เป็ นเงื่ อนไขที่ช่วยในการสร้ างความ
ชอบธรรมให้ สามารถอยู่กบั ป่ าได้ ในกรณีของปางมะผ้ า ประเด็นหลักของการช่วงชิง
การท่องเที่ยวคือ การที่ชาวลาหู่ชุมชนบ้ านไผ่งามจะต่อสู้เพื่อให้ สามารถอยู่ในพืน้ ที่
ป่ าอนุรักษ์ ได้ โดยชอบธรรม หรื อไม่ถูกอพยพออก และการมีสิทธิในการร่ วมกันจัดการ
ทรัพยากร เนื่องจากปั จจุบนั รัฐรวบอานาจการจัดการไว้ ฝ่ายเดียว ทังนี
้ ้นักท่องเที่ยวที่ไป
เที่ยวบ้ านไผ่งาม ไม่ได้ ไปชมแต่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวลาหู่เท่านัน้ แต่ยังมี
จุ ด เด่ น ที่ ช าวลาหู่ อ าศั ย อยู่ ใ นภู มิ ทั ศ น์ ท างระบบนิ เ วศ (Natural and Cultural
Landscape) ที่ มี ความอุดมสมบูรณ์ เช่ น มีทะเลหมอกให้ นักท่องเที่ ยวชมยามเช้ า
ป่ าเขียวขจี สลับกับไร่ของชาวบ้ าน ซึง่ ไม่ได้ จากัดการเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวเพียงจุด
ใดจุดหนึ่งจุดเดียวเท่านัน้ ชาวบ้ านได้ วางจุดนาเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตน
โดยพานักท่องเที่ยวเดินดูวิถีชีวิตผ่านแปลงไร่ ก็จะอธิบายว่าไม่ใช่ไร่ เลื่อนลอย แต่เป็ น
ไร่หมุนเวียน ผ่านคอกหมูรวมของหมู่บ้าน ก็จะบอกว่าตนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้ อม
และคานึงถึงสุขอนามัย ซึ่งนอกจากจะทาเพื่อสุขลักษณะของคนในหมู่บ้านแล้ ว ยังแก้
ข้ อครหาว่าขี ้หมูสง่ ผลกระทบต่อปลาในถ ้าแม่ละนาอีกด้ วย รวมทังการเข้
้
าชมถ ้าผีแมน
ที่มีโรงผีแมนเรี ยงรายอยู่ภายในถ ้า ชมสถานีงานจักรสานและเครื่ องดนตรี (แคน) และ
การเต้ นจะคึ ที่สะท้ อนวิถีชีวิตชาวลาหูท่ ี่มีวฒ
ั นธรรมดีงาม
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อภิปรายผล
การก่ อตัวของผู้ประกอบการสตรีเชิงสังคม (Social Female Entrepreneurs)
จากการศึกษาจะเห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้ประกอบการสตรี มีสานึกทางสังคม มิใช่มี
ลักษณะที่ เป็ นปั จเจกชนนิ ยมบริ สุทธิ์ (Individualism) ที่ เห็ นแต่ เพี ยงประโยชน์ ส่วน
ตัวอย่างเดียว กล่าวคือ เป็ นปั จเจกชนที่มีสานึกทางสังคมคล้ ายกับ Moral Individualism
ที่ผ้ ชู ายมีสานึกหรื อคุณธรรม (Durkheim, 1951) แต่ผ้ หู ญิงเองก็มีสานึกและคุณธรรม
ได้ เฉกเช่นเดียวกับผู้ชาย ซึ่งสอดคล้ องกับความเห็นของ Cristi (2012) ที่มองว่าสิทธิ
และความเป็ นธรรมทางสังคมมีความเป็ นเพศ ซึ่งสังคมประกอบสร้ างขึ ้น (Gendered
Construction of Social Justice and Rights) มิใช่สิ่งที่ดารงอยู่กบั ผู้ชายมาก่อนแต่
อย่างใด ดังนัน้ ผู้หญิ งเองที่ออกมาแสดงบทบาทในสถานการณ์ ที่รั ฐเข้ ามาจัดการ
ทรั พยากร โดยแสดงบทบาทการเป็ นผู้ประกอบการ ซึ่งมีลกั ษณะเชิ งสังคม (Social
Entrepreneurs)
การศึกษาผู้ประกอบการสตรี ในพืน้ ที่ ท่องเที่ ยวที่ ก าลังดิ น้ รนต่อสู้ช่วงชิ งพื น้ ที่
ความรู้ กัน เป็ นประเด็ นที่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูหญิ งได้ เปล่งเสียง เพื่ อให้ สังคมเข้ าใจใน
ความหมายใหม่ ๆ ที่พยายามจะสร้ างสรรค์กันขึน้ ซึ่งมิใช่แค่เพียงเป็ นทางเลือกของ
การท่องเที่ยว หรื อคาดหวังแต่เรื่ องเงินเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งที่ผ้ หู ญิ งคาดหวังคือ
การจะสร้ างความหมายใหม่ในการต่อสู้กบั มายาคติเสรี นิยมใหม่ ที่มกั เชื่อในความเป็ น
ปั จเจกชน ซึ่งในกรณี นี ค้ ื อเชื่ อว่านายทุนที่ เป็ นผู้ประกอบการมี ทุนและมี ความคิ ด
สร้ างสรรค์ ที่รัฐอนุญาตให้ นาทรัพยากรร่วมของส่วนรวมมาใช้ แสวงหากาไร ซึ่งเป็ นการ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชาติ โดยปรากฏเป็ นรูปธรรมของการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ หรื อการ
ท่องเที่ยวกระแสหลัก
ดังนัน้ ข้ อเสนอใหม่ของความหมายของผู้ประกอบการที่ผ้ หู ญิงสร้ างมีนยั ที่ไม่ใช่
ปั จเจกชนบริ สทุ ธิ์ หรื อปั จเจกชนที่มีความสามารถล้ นเหลือ เพราะประเด็นที่ผ้ หู ญิงต่อสู้
เป็ นเรื่ องที่เหนือไปกว่าความเป็ นปั จเจก โดยเฉพาะเรื่ องการมีส่วนรวมในการจัดการ
ทรั พ ยากร แม้ ว่ า จะเชื่ อ มั่ น ในความเป็ นปั จ เจกของตนเองก็ ต าม เพราะฉะนั น้
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ผู้ประกอบการสตรี ในฐานะปั จเจกชน จะมีความสามารถก็ ต่อเมื่อมีความห่วงใยต่อ
สังคม ในแง่ที่สร้ างความหมายใหม่ให้ กับสมบัติส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรหรื อ
วัฒนธรรม การปรับเปลีย่ นความหมายของความเป็ นส่วนรวม เช่น ความหมายของการ
ท่องเที่ยวที่ คานึงถึงชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม จิ ตวิญญาณและสุขภาพ รวมทัง้
สภาพแวดล้ อม ซึ่งมีทงคุ
ั ้ ณค่าและมูลค่า เพราะฉะนันผู
้ ้ ประกอบการหน้ าใหม่ ๆ ซึ่งก็
รวมทังผู
้ ้ หญิงด้ วย เป็ นผู้สร้ างรายได้ ที่มาจากการท่องเที่ยว ซึ่งเศรษฐกิจไทยสามารถที่
จะดีได้ ด้วย มิใช่มีเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็ นนักธุรกิจที่ยึดโยงกับกลไกโครงสร้ างของ
รัฐที่ช่วยเหลืออยูฝ่ ่ ายเดียว
ความซับซ้ อนของพืน้ ที่ความรู้และเพศภาวะ
พื ้นที่ความรู้ ในงานศึกษานี ้ ไม่ใช่มีนยั ของการเป็ นพื ้นที่เชิงกายภาพ แต่เป็ นพื ้นที่
ของปฏิสมั พันธ์ ที่เหลื่อมซ้ อนกัน 3 พื น้ ที่ คือ พื น้ ที่ความสัมพันธ์ ระหว่างเพศหรื อ
เพศภาวะ พื น้ ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วหรื อการจั ด การธุ ร กิ จ และพื น้ ที่ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ พิจารณาความเป็ นผู้กระทาการของผู้หญิง (Female’s Agency)
ในบริ บทของการท่องเที่ยวเมืองชายแดนปางมะผ้ า ทังนี
้ ้การเป็ นผู้กระทาการของผู้หญิง
ซึ่งแสวงหากิจกรรมทางการค้ า (Working in the Tourist Town and Community)
มักจะมองเห็นเป็ นภาพแบบคูต่ รงข้ าม กล่าวคือ ภาพของผู้หญิงที่ติดพื ้นที่ เพราะมีเครื อ
ญาติ แ ละเพื่ อนบ้ า นให้ ก ารสนับสนุน ขณะที่ ผ้ ูช ายจะข้ า มพื น้ ที่ เพราะเป็ นคนมี
ความสามารถ มีคาถาอาคม ความขลัง ฯลฯ เมื่อตลาดแรงงานที่เมืองชายแดนเปิ ดเป็ น
ภาคบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว ผู้ หญิ ง ก็ ก ลายเป็ นแรงงานส าคัญ ซึ่ ง ต่ า งจากสัง คม
เกษตรกรรมที่ผ้ ูชายค่อนข้ างจะมีอานาจครอบงา เมื่อพื ้นที่ท่องเที่ยวเกิดขึ ้นมาก็เอือ้
ให้ กบั ผู้หญิงในฐานะที่เป็ นผู้ตื่นตัว (Active Actors) จากการที่มีประสบการณ์ในด้ าน
งานบริ การ จึงทาให้ ผ้ หู ญิงมีบทบาทโดดเด่นเข้ ามาช่วงชิงทรัพยากรในพื ้นที่ทอ่ งเที่ยว
ด้ านหนึง่ การจัดการการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในพื ้นที่ทอ่ งเที่ยวเมืองชายแดนที่เอา
อกเอาใจตลาด ซึง่ เอื ้อประโยชน์ให้ กบั นายทุนภายนอก (ดังเช่น เมืองปายเป็ นตัวอย่าง)
ยังไม่เข้ ามาครอบงาทิศทางการท่องเที่ยวบ้ านไผ่งาม แต่ขณะที่รัฐอีกด้ านหนึ่งต้ องการ
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ควบคุมบังคับการจัดการพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื ้นที่ปางมะผ้ าเอาไว้ ในมือ ซึง่ จะต้ องกีดกัน
ชุมชนบนที่สงู ออกไปจากทรัพยากรที่เคยใช้ ประโยชน์มาก่อน ทังนี
้ ้การจัดการภายใต้
คู่ตรงข้ ามระหว่างตลาดกับรัฐแบบสองขัวนี
้ ้ พื ้นที่ท่องเที่ยวก็ เอื ้อให้ ผ้ ูหญิ งมีบทบาท
มากขึ ้น และออกมาเสนอการจัดการพื ้นที่ในความหมายใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่ทงแบบตลาด
ั้
ขนาดใหญ่ (Mass Market) หรื อการจัดการป่ าแบบรวมศูนย์ของรัฐ โดยเชื่อมโยงมิติ
อัตลักษณ์ สิทธิ และจิตวิญญาณ ในแง่ที่ว่าผู้หญิงจะสร้ างตัวตนใหม่ โดยเสนอว่าการ
ท่องเที่ ยวไม่จ าเป็ นจะต้ องเป็ น การท่องเที่ ยวขนาดใหญ่ เสมอไป เพราะผู้หญิ งและ
คนท้ องถิ่นจะสูญเสียบทบาท และอานาจก็ จะมีไม่มาก ผู้หญิ งได้ เสนอการท่องเที่ยว
แบบทางเลือกอื่น ๆ ดังนัน้ ความเป็ นผู้หญิ งจึงไม่ใช่เรื่ องเพศหญิงทางชีวภาพ แต่เป็ น
ความสามารถในการเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการจัดการทรัพยากร หรื อมีตวั ตนในพื ้นที่การ
จัดการทรัพยากร
ผู้หญิงเป็ นแกนหลักในการจัดการโฮมเสตย์ของชุมชนบ้ านไผ่งาม ซึ่งมีปฏิสมั พันธ์
กับนักท่องเที่ยว สะท้ อนให้ เห็นว่า พื ้นที่ท่องเที่ยวที่ผ้ หู ญิ งมีบทบาทในการจัดการนัน้
ไม่ ได้ มี ลักษณะของการประกอบการเชิ งปั จเจกแบบตัวใครตัวมัน แต่จะเป็ นการ
ประกอบการในเชิงเพศภาวะ ที่มีการนาเสนอความเป็ นหญิ ง ในแง่ที่ว่าโฮมสเตย์คือ
บ้ าน ซึง่ นักท่องเที่ยวต้ องการความเอื ้ออาทร มิตรภาพ ความอ่อนโยน และการเอาใจใส่
ซึง่ เป็ นวิธีคิดแบบของความเป็ นผู้หญิงในการจัดการ อีกทังในมิ
้ ติเศรษฐกิจ การที่ผ้ หู ญิง
สร้ างความร่วมมือและสายสัมพันธ์ บนพื ้นฐานเพศจะช่วยลดความเสี่ยง จากการที่ต้อง
มี ปฏิ สัมพันธ์ กับนักท่ องเที่ ยวได้ ซึ่งความเป็ นหญิ งรองรั บด้ วยมิ ติ การต่อรองทาง
เศรษฐกิจ
โดยทั่วไปเรามักเข้ าใจว่า การให้ ความหมายกับเพศจะยึดติดอยู่กับพื น้ ที่บ้าน
(Domestic) และพื ้นที่สาธารณะ (Public) แต่เพศทางสังคม ซึ่งความเป็ นเพศหญิงคือ
การต่อสู้เพื่ อก้ าวข้ ามจากการถูกกี ดกัน หรื อความต้ องการเข้ าไปมี ส่วนร่ วมในการ
จัดการในทุกพื ้นที่ร่วมกัน ดังนัน้ ผู้หญิงสร้ างความเป็ นผู้หญิ งในการจัดการทรัพยากร
และสภาพแวดล้ อม ที่ไม่ใช่หยุดอยู่ที่ครัว ในการทาอาหาร หรื อแค่ความเป็ นแม่ ดังนัน้
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พื ้นที่ทอ่ งเที่ยวปางมะผ้ า ผู้หญิงสร้ างความเป็ นเพศหญิง ไม่ได้ ผา่ นแค่เพียงบทบาทเดิม
ของผู้หญิงเท่านัน้ แต่คือผู้ที่สามารถจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่ท่องเที่ยว
ได้ มีความสามารถที่จะสถาปนาความเชื่อมโยง และความเป็ นเครื อข่ายในการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นการสร้ างความหมายใหม่ ที่ไม่ใช่ความหมายเดิมที่เป็ นสาธารณะปั จเจก หรื อพืน้ ที่บ้าน-พืน้ ที่สาธารณะ ซึ่งเป็ นเพียงพืน้ ที่เศรษฐกิ จเท่านัน้ เนื่องจาก
ผู้หญิ งต่อสู้ในเรื่ องความมั่นคงในการด ารงชี พ โดยเพศภาวะเกี่ ยวข้ องกับมิ ติด้ าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ นประเด็ น การเข้ าถึ ง ทรั พ ยากร (Access) ดัง นัน้ ผู้ หญิ ง สร้ าง
ความหมายใหม่ของความเป็ นผู้หญิ ง ที่ เรี ยกร้ องการมี ส่วนร่ วมในการจัดการ เช่ น
การจัดการเลี ้ยงหมูรวม ที่เอื ้อให้ นกั ท่องเที่ยวที่ต้องการความสะอาดสามารถมาอยู่
ร่วมกับเจ้ าของบ้ านได้ เป็ นต้ น
บทสรุ ป
การศึกษาค้ นพบประเด็นสาคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก บริบทการท่ องเที่ยวชาติพันธุ์ชายแดนปางมะผ้ า ซึง่ ผ่านกระแส
การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 3 กระแสหลัก ได้ แก่
กระแสแรก ในช่วง 60 ปี ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางการเกษตรกรรม
จากการพัฒนาที่นาโดยรัฐ ท่ามกลางที่รัฐบาลจัดการปั ญหาชนกลุม่ น้ อย ปั ญหาความ
มัน่ คงชายแดน ปั ญหายาเสพติด และปั ญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
โครงการพัฒนาที่สงู ไทย-เยอรมัน ดาเนินงานพัฒนาในพื ้นที่สงู ส่งเสริ มพืชเศรษฐกิจ
และอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่ น
กระแสที่สอง การรวมศูนย์อานาจรัฐเพื่อควบคุมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผ่านนโยบายการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อควบคุมป่ าบนพื ้นที่สงู ที่มีชุมชนของ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์อาศัยอยู่ ทาให้ ชุมชนลาหู่บ้านไผ่งามและใกล้ เคียงขาดความมัน่ คงทาง
สิทธิ กระบวนการนี ค้ ื อ รู ปแบบหนึ่งของการฮุ บที่ ป่ า (Green Grabbing) ด้ านหนึ่ ง
ปฏิบตั ิการของรัฐก็เป็ นตัวเร่ งโหมกระพือความขัดแย้ งในการแย่งชิงทรัพยากรที่กาลัง
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เกิดขึ ้นให้ ขยายวงออกไปมากขึ ้น เพราะนอกเหนือจากความขัดแย้ งกับรัฐในเรื่ องการใช้
ป่ าจะใช้ อย่างไร หรื อชุมชนจะอยู่ในเขตป่ าได้ ไหม หรื อชุมชนจะถูกอพยพหรื อไม่
แล้ วในระดับชุมชนเองก็มีความขัดแย้ งใหม่ ๆ ตามมา เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวเข้ าไปมาก
ซึ่งก็ เกิ ดความขัดแย้ งในการแย่งชิ งนา้ กันด้ วย ทัง้ บริ บทของปางมะผ้ ามี ลกั ษณะที่
เรี ยกว่ าชายแดนทรั พยากร (Resource Frontier) ซึ่ ง รั ฐสถาปนาและขยายอ านาจ
ครอบคลุมชุมชนชาติพนั ธุ์บนที่สงู ทังนี
้ ้ในการแย่งชิงที่ดินป่ าไม้ นี ้ยังไม่มีความชัดเจน
ว่าจะลงเอยอย่างไร ซึ่งกลุ่มคนท้ องถิ่ นได้ รวมตัวกันโดยมี กลุ่มผู้หญิ งเป็ นแกนน า
พยายามที่จะต่อสู้ เพื่อปกป้องท้ องถิ่นจากการสูญเสียอานาจในการควบคุมและจัดการ
ป่ า
กระแสที่สาม การปรั บเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็ นสินค้ าเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นผล
จากความล้ มเหลวของกระแสการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้ า เพราะทาให้ ชุมชนชาติพนั ธุ์
กลายเป็ นผู้ถกู ท่องเที่ยว แต่ชาวบ้ านเองก็ ปรับตัวและแสวงหาช่องทางและโอกาสใน
ตลาดการท่องเที่ยว เช่น หยิบใช้ วฒ
ั นธรรมประดิษฐ์ เพื่อผลิตสินค้ าชาติพนั ธุ์จาหน่าย
จาหน่ายในเมืองท่องเที่ยว ความเปลี่ยนแปลงนี ้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทชาย
หญิงและวิถีชีวิตของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พื ้นที่สงู อย่างมาก ส่วนชุมชนบ้ านไผ่งาม ดาเนินการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรู ปแบบโฮมสเตย์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา การท่องเที่ยว
โดยชุ มชน ได้ รั บ การสนับสนุนจาก “พี่ เลี ย้ ง” โดยเฉพาะโครงการฟื ้นฟู ชี วิ ตและ
วัฒนธรรม โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ และสถาบันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ปั จจุบนั หมู่บ้านไผ่งามมีชื่อเสียง เมื่อสื่อออนไลน์เผยแพร่ ข้อมูลการท่องเที่ยว
ออกไปอย่างกว้ างขวาง ผู้หญิ งรวมกลุ่มกันจัดการบ้ านพักโฮมสเตย์ จากเดิมที่ การ
บริ หารจัดการเคยอยูใ่ นการควบคุมของผู้ชายมาก่อน
ประการที่สอง บทบาทผู้หญิงลาหู่ในฐานะผู้ประกอบการการท่ องเที่ยว
โฮมสเตย์ ปางมะผ้ าเป็ นพื ้นที่ท่องเที่ยวที่ยงั ไม่มีผ้ ปู ระกอบการจากภายนอกเข้ ามามี
บทบาทหลัก และการท่องเที่ยวยังไม่มีการพัฒนาที่ซบั ซ้ อนมาก เพราะฉะนันชาวบ้
้
าน
จึงอยู่ในสถานการณ์ ของการเตรี ยมรับมือ และการที่จะไม่ยอมให้ คนภายนอกเข้ ามา
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กุมอานาจทางเศรษฐกิจ หรื อมีบทบาทนาและครอบงาตลาดการท่องเที่ยว ในชุมชน
บ้ านไผ่งาม พบว่าผู้หญิงลาหู่จะมีบทบาทหลักในการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ไม่ว่า
จะเป็ นการบริ หารจัดการกลุ่มสมาชิ กที่ ร่ วมกันท าโฮมสเตย์ ประสานงานกับไกด์
ชาวบ้ าน จัดการกระจายนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักให้ แก่ บ้านพักอย่างเป็ นธรรม บริ หาร
การเงิ นให้ โปร่ งใส ด้ วยการบันทึกจานวนนักท่องเที่ยว จัดทาบัญชี รายรั บ-รายจ่าย
อีกทังดู
้ แลต้ อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักในบ้ านของตนอย่างดี
ผู้หญิงลาหู่ได้ เพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวด้ วยการผสมผสานมิติจิตวิญญาณในการ
สร้ างมูลค่าของการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงทังการรั
้
กษาสภาพแวดล้ อม ระบบการผลิต
สุขภาพ และการรั บรองผู้มาเยื อน ด้ วยการใช้ ความใกล้ ชิ ด (Intimacy) ในการสาน
ความสัมพันธ์ ลดความเสี่ยงในการสัมพันธ์ กบั คนในพื ้นที่ท่องเที่ยว และสร้ างมูลค่าใน
การท่องเที่ยวของชุมชน ผลลัพธ์ ที่ ได้ นอกจากรายได้ ทางเศรษฐกิ จแล้ ว ยังมุ่งหวัง
เพื่อที่จะเปลีย่ นภาพลักษณ์ชาวเขาใหม่วา่ ไม่ใช่ผ้ ทู าลายป่ าอีกด้ วย
ในแง่ปัจเจกชนที่มีศีลธรรม (Moral Individualism) ผู้ประกอบการสตรี มีความเป็ น
ปั จเจกที่มีความใยดี (Female’s Moral Individualism) ซึ่งต่อสู้เรี ยกร้ องการมีสว่ นรวม
ในการจัดการทรัพยากร เพราะโดนกีดกันการเข้ าถึงทรัพยากร กลายเป็ นผู้หญิงไร้ เสียง
ซึ่งในสถานการณ์ที่รัฐเข้ ามาควบคุมทรัพยากรธรรมชาติในปางมะผ้ า ขณะที่กลุ่มทุน
ขนาดใหญ่ยงั ไม่เข้ าไปยึดกุมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ เปิ ดพื ้นที่ให้ กับ
ผู้หญิง ในการสถาปนาความเป็ นผู้หญิงที่มีความเอื ้ออาทร และความอ่อนโยน ในพื ้นที่
โฮมสเตย์ และสร้ างความร่ วมมือและสายสัมพันธ์ บนพื ้นฐานเพศที่มีลกั ษณะร่ วมกัน
(Collective) ในการช่วยลดความเสี่ยงด้ านเศรษฐกิจ ในมิติของการมีปฏิสมั พันธ์ กับ
นักท่องเที่ยวได้
ประการที่สาม รู ปแบบการช่ วงชิงพืน้ ที่ความรู้ ของผู้หญิงลาหู่ในพืน้ ที่
ท่ องเที่ยวโฮมสเตย์ ชาวบ้ านเห็นว่าการท่องเที่ยวทาให้ มีรายได้ มากขึ ้น เป็ นประเด็น
ที่สามารถสร้ างอานาจการต่อรองกับรัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการช่วงชิงทรัพยากร
และการจัดการสิ่งแวดล้ อม พบว่า การที่ผ้ หู ญิงต้ องการเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการจัดการ
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การท่องเที่ยว เพราะต้ องการใช้ การท่องเที่ยวเข้ าไปจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
ซึ่งเป็ นพื ้นฐานของความมัน่ คงในชีวิต ผู้หญิงปฏิบตั ิการในการจัดการสิ่งแวดล้ อมอยู่
หลายเรื่ อง ผู้หญิ งเสนอการท่องเที่ ยวแบบโฮมเสตย์ ที่ เปิ ดพื น้ ที่ ให้ กับผู้หญิ งเป็ น
ผู้กระท าการ มี ส่วนร่ วมในการจัดการทรั พยากรในพื น้ ที่ การจัดการโฮมเสตย์ ยัง
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องของระบบนิเวศ ซึง่ นักท่องเที่ยวจะเข้ ามาเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีชีวติ
ชาติพนั ธุ์ ดังนัน้ ผู้หญิงลาหู่สถาปนาวิธีการจัดการใหม่อีกแบบหนึ่ง บนหลักการของ
การจัดการร่ วม (Co-management) ที่ มี เงื่ อนไขของการมี ส่วนร่ วมในการจัดการที่
ผู้หญิ งมีอานาจและไม่ถูกกีดกัน เช่น การเลี ้ยงหมูรวม เพื่อให้ เหมาะสมกับโฮมสเตย์
อีกทัง้ การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ที่มีเอ็นจี โอและผู้ประกอบการท่องเที่ยว เป็ นข้ อ
ต่อเชื่อมระหว่างสมาชิกชุมชนเครื อข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ เข้ ามาทางานร่ วมกัน
เพื่อให้ สามารถอยูใ่ นพื ้นที่ป่าได้ อย่างชอบธรรมและมีสทิ ธิในการจัดการทรัพยากร
ในบริ บทของการขยายตัวการท่องเที่ยวในพื ้นที่ชายแดน ผู้หญิงพยายามสร้ างการ
ต่อสู้เพื่อให้ ได้ มีส่วนร่ วมในการจัดการทรั พยากรและสภาพแวดล้ อม เนื่องจากการ
จัดการสิง่ แวดล้ อมที่ผา่ นมา ผู้หญิงมักจะถูกกีดกันออกไป โดยให้ เป็ นพื ้นที่ของผู้ชายใน
การควบคุมดูแลจัดการ เพราะฉะนัน้ ความเป็ นผู้หญิงจึงต่อสู้เพื่อให้ ตวั เองได้ เข้ ามามี
ส่วนร่ วม ไม่ใช่ถูกกีดกัน ซึ่งความเป็ นเพศหรื อเพศภาวะไม่ได้ เกี่ ยวข้ องกับกายภาพ
แต่เป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ ชายหญิงที่เดิมเป็ นการกีดกัน ดังนันผู
้ ้ หญิ งจึงต้ องต่อสู้เพื่อ
สถาปนาความสัมพันธ์ ใหม่ที่จะทาให้ ตนเองไม่ถูกกีดกันจากการจัดการ กรณีชุมชน
บ้ านไผ่งาม ผู้หญิงกาลังให้ ความหมายใหม่กบั พื ้นที่ชุมชน (Communal Space) ว่าคือ
ความมัน่ คงการดารงชีพที่จะอยูบ่ นดอย เนื่องจากพื ้นที่นี ้มีความเสี่ยงหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็ นพื ้นที่ชายแดน มีหน่วยทหารประจาการคอยตรวจตราสอดส่อง และยังเป็ นพื ้นที่
ในเขตป่ าอนุรักษ์ ที่มีเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ และอุทยานฯ คอยติดตามและเฝ้าระวังอยู่ด้วย
ทังนี
้ ้ถ้ าผู้หญิงไม่ทาอะไรเลย ปล่อยให้ สถานการณ์เป็ นไปโดยตัวเอง ธุรกิจการท่องเที่ยว
อื่นก็ จะมาช่วงชิ งไป ดังนัน้ ผู้หญิ งจึ งพยายามจะรั กษาความมั่นคงในการดารงชี พ
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(Livelihood Security) โดยดาเนินโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสัมพันธ์ กบั การ
จัดการสิง่ แวดล้ อม
ในบทความนี ้ ผู้วิจัยได้ เพิ่มเติมเนื ้อหาของงานเขียนต่าง ๆ ในวรรณกรรมปริ ทศั น์
อาจจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ สนใจติ ด ตามงานวิ ช าการของศาสตร์ ทางด้ านสตรี
ผู้ประกอบการบ้ างไม่มากก็น้อย ส่วนในแง่ของนโยบายนัน้ สมควรที่จะสนับสนุนให้ เกิด
กลุ่มสตรี ผ้ ปู ระกอบการ ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้ มีศกั ยภาพในการต่อสู้กับกระแสหลัก
ของการท่องเที่ยว อีกทัง้ ความเข้ มแข็งของชุมชนชาติพันธุ์บนที่สูง ในการรั บมือกับ
กระแสความเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย และแสวงหาช่องทางในการบรรเทาความ
ขัดแย้ งและการแย่งชิ งทรั พยากรระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน อย่างไรก็ ตามในแง่
ระเบียบวิธีการวิจัย สาหรั บนักวิจัยที่สนใจที่จะผลิตงานประเภทนี ้ ควรเพิ่มเติมหรื อ
ประยุกต์ วิ ธีการทางด้ านมานุษยวิทยาอื่ น ๆ เช่ น การวิ เคราะห์ วาทกรรม เรื่ องเล่า
(Narrative) และประวัติชีวิต (Life History) ของผู้หญิงผู้ประกอบการ ว่าจะสามารถใช้
การกับบริ บทสังคมไทยได้ หรื อไม่ได้ อย่างไร
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