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เพศสภาวะและการเมืองเรืองธรรมภิบาล (Gender and politics of Good Governance)

นงเยาว์ เนาวรัตน์*
บทนํา
ในช่วงรอยต่อระหว่างทศวรรษ 2530-2540 สังคมไทยตืนตัวเป็ นอย่างมากกั บแแนวคิด Good
governance ซึ งต่อไปนี จะใช้ ค ํ า ‘ธรรมาภิบาล’ สลั บทีไปมากั บ ‘Good governance’ ทั งในแวดวงวิชาการ
สื อมวลชน และประชาสังคม
เป็ นทีรับรู ้ก ั นว่า ธรรมาภิบาลปรากฏตั วในสังคมไทยโดยการนํ าเสนอเชิงยั ดเยียดจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (Institute of Monetary Fund-IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ทั งสองสถาบั นเป็ นเจ้าหนี
รายใหญ่ของคนไทย ภายหลั งจากทีประเทศได้เผชิญกั บมรสุ มการเงินอย่างหนัก จนกระทังนํ าไปสูส่ ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยและตกตํ าอย่างรุ นแรงในทีสุ ด ตั งแต่กลางปี พ.ศ. 2540 ถึง 2542 กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ งต่อไปนีจะเรี ยกว่า ไอเอ็มเอฟ นํ าเสนอ Good governance เป็ นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการ
เมืองไทย อย่างไรก็ตาม ทั นทีทีถูกนํ าเสนอ ยุทธศาสตร์ Good governance ก็ได้ รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวง
กว้ าง รวมทั งมีการตั งข้ อหาในทํ านองว่า ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเมือง แนว Good governance มีนัยแฝงเร้นของ
การถ่ายโอนความรับผิด (accountability) ของมรสุ มต้ มยํ ากุ ้งให้มาอยู่ในความรับผิดของรัฐบาลท้ องถิ นตามลํ าพั ง
โดยการทํ าให้สังคมเชือว่า สภาวะฟองสบู่แตกเป็ นภาพสะท้ อนของวิกฤติธรรมาภิบาล (crisis of governance) ของ
ชุมชนรัฐชาติแห่ งประเทศไทย ในขณะที กลุ่มวิพากษ์ได้ วิเคราะห์ว่าการหกล้ มของเศรษฐกิจไทยเป็ นภาพสะท้ อน
ของวิกฤติทุนนิยมโลกมากกว่า (Bello and Malhotra, 1998)
กล่าวอีกนัยหนึ ง เป็ นการทํ าให้สังคมไทยเชือว่าปฐมเหตุของฟองสบู่แตก เป็ นเรื องทีไม่มากไม่น้อยไป
กว่า ความผิดพลาดในระดั บการบริ หารจัดการทีไม่มีประสิ ทธิภาพของรัฐบาลและนักการเมือง ทั งสองกลุมถู
่ ก
จ้องมองเสมือนเป็ นมาเฟี ยในระบบธุรกิจการเมืองมาก่อนหน้านีแล้ ว ประกอบกั บ การทุจริ ตคอร์ รัปชันในแวดวง
ราชการทีเรื อรังมายาวนาน ทํ าให้ธรรมาภิบาลเป็ นโจทย์ การปฏิรูปการเมืองไทยทีได้ รับการเห็นพ้ องเป็ นอย่างดี
จากสังคมไทย จากบนสู่ ล่าง ซึ งมีความเห็นพ้ องต้ องกันอยูร่ ะดั บหนึ งมาก่อนแล้ วว่า การเมืองไทยเป็ นต้ นเหตุท ํ า
ให้ระบบเศรษฐกิจซึ งกํ าลั งอยู่ในสภาพทีมั นคงโชติช่วชง ัชวาลสะดุดขาตั วเองและล้ มลงอย่างไม่เป็ นท่า
การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ซึ งได้ รับการสดุดีว่าเป็ นรัฐธรรมนูญฉบั บประชาชน นับว่าเป็ นอีก
ปัจจัยหนึ งทีสําคั ญไม่น้อยไปกว่ากั น ทีทํ าให้แนวคิดธรรมาภิบาลได้ รับการยอมรับในวงกว้ างอย่างรวดเร็ ว ทั งนี
เนืองจากรัฐธรรมนูญได้ เปิ ดพื นทีใหม่ๆ ให้ประชาชนได้ เข้ ามามีเสี ยงและใช้สิทธิได้ในหลายระดั บ (Amara, 1999)
ประชาสังคมในปี กของกลุ่มสตรี ทีทํ างานในแวดวงแรงงาน การพั ฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้ อยโอกาส และ
กลุ่มทีทํ างานส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสตรี ในการเมืองรากหญ้ า ได้ ร่วมขบวนถกเถียงกั บประชาสังคมในพื นที
ชนบทนํ าเสนอแนวคิดธรรมาภิบาลในมุมมองใหม่ โดยการเน้นองค์ประกอบหลั กของธรรมาภิบาล ทีการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนกลุ่มชายขอบทั งหลายทั งมวล การเปิ ดพื นทีให้ประชาชนมีพื นทียืนในกระบวนการตั ดสิ นใจ
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ทางเศรษฐกิจ การเมือง และชีวิตทางสังคมทุกระดับ เป็ นแก่นแกนอั นจะนํ าพาประเทศไปสู่ ความเป็ นธรรมทั งใน
มิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวั ฒนธรรม อย่างแท้ จริ งและยั งยืน(Nawarat, 2006)
การเคลือนไหวประเด็นธรรมาภิบาล เพศสภาวะ และการเมืองท้ องถิ นในช่วงทีผ่านมาจึงมีธงทีการมี
ส่ วนร่ วมอย่างเข้ มข้ นและเสมอภาคระหว่างหญิงชายในพื นทีการตั ดสิ นใจในระดั บฐานราก องค์กรสตรี ทีเป็ น
ฟันเฟื องสําคัญมีอยู่หลายองค์กร อาทิ สถาบั นวิจัยบทบาทหญิงชายเพือการพั ฒนา (Gender and Development
Research Institute) เครื อข่ายผู ้ หญิงกั บรัฐธรรมนูญ (Women and Constitution Network) เครื อข่ายสตรี ทีกล่าวถึง
ให้ความสําคั ญกั บการเมืองของผู ้ หญิงในลํ าดั บต้ นๆทีการเพิ มจํ านวนนักการเมืองสตรีทีมีคุณภาพในระบบการ
เลือกตั ง หัวใจของการเคลือนไหวยึดโยงอยู่ก ั บแนวคิดเสรี นิยมประชาธิปไตย คือ สิ ทธิและความเสมอภาค ความ
ไม่สมดุลระหว่างเพศสภาวะ เพศสภาวะพ่อทีครองอํ านาจการตั ดสิ นใจในพื นทีการเมืองแบบตั วแทนมายาวนาน
และทุกระดั บ ถูกให้ความหมายว่าเป็ นภาพสะท้ อนของความไม่สมบูรณ์ของระบอบประชาธิปไตย สิ ทธิของสตรี
ในระดั บปัจเจกไม่ได้ รับการยอมรับอย่างแท้ จริ ง ในขณะเดียวกั น การเคลือนไหวยั งวางอยู่บนฐานความเชือทีว่า
ผู ้ หญิงเป็ นกลุ่มทางสังคม (social category) จึงตั งข้ อโต้ แย้ งว่าการเมืองแบบเสรี ประชาธิไตยกํ าลั งถูกบิดเบือน
เนืองจากตั วแทนในระบบรัฐสภา ทั งระดั บชาติและท้ องถิ น ไม่มีตั วแทนของเพศสภาวะสตรี ในจํ านวนทีสร้าง
ความมั นใจได้ ว่า สิ ทธิและผลประโยชน์ ของเพศสภาวะแม่ได้ รับการคุ ้ มครอง มีปรากฏการณ์จ ํ านวนนับไม่ถ ้ วนที
ยืนยั นว่า สิ ทธิ สวั สดิการ และตั วตนของผู ้ หญิงในทุกชนชั น มักถูกกั นออกจากพื นทีการเมือง บางส่ วนถูกให้
ความหมายว่าเป็ นประเด็นส่ วนตั ว (personal) บางส่ วนเป็ นประเด็นทีอยู่ในสภาวะแห่งความคลุมเครื อ ระหว่าง
ความเป็ นส่ วนตั วและประเด็นสาธารณะ ปัญหาความรุ นแรงในครอบครัว ปัญหาการทํ าแท้ ง ฯลฯ เป็ นตั วอย่างที
สะท้ อนให้เห็นความขั ดแย้ งของวิธีคิดข้ างต้ น นอกจากความทุกข์ยากแล้ ว ความไร้ตั วตนของผู ้ หญิงในพื นทีการ
ตัดสิ นใจ ก็มั กได้ รับการตีความว่าเป็ นโจทย์ทไม่
ี เกียวข้ องกั บสิ งทีเรี ยกว่าประเด็นสาธารณะเช่นกั น
พรรค
การเมืองจึงมั กแขวนหรื อแช่แข็งข้ อเรี ยกร้องของประชาสังคมในปี กองค์กรสตรีเสมอมา ตั วตนของนโยบายที
อ่อนไหวต่อเพศสภาวะแม่ (pro-gender policy) จึงถูกคาดหวั งจากพืนทีการเมืองท้ องถิ นทีมีผู ้ หญิงเป็ นตั วแทน
การปฏิบ ั ติการทางการเมืองผ่านกิจกรรม การอบรมเพิ มทั กษะและความรู ้ ทั งในด้ านการเมืองท้ องถิ น
ธรรมาภิบาล และสิ ทธิของสตรี เพศสําหรับผู ้ สมั ครหน้าใหม่จึงมีอย่างสมํ าเสมอ ทั งจากองค์กรสตรี ทกล่
ี าวถึง
มาแล้ ว และจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้ องถิ น สํ านักงานกิจการสตรี และครอบครัว
รวมทั ง องค์กรนานาชาติทีทํ างานเกียวกั บสตรี อาทิ ยูนิเฟมแห่ งประเทศไทย (UNIFEM-Thailand) เป็ นต้ น
นอกจากนี ประชาสังคมทีทํ างานร่ วมกั บสตรี รากหญ้ าในระยะทีผ่านมา อาทิ สมาคมศูนย์ รวมการศึกษาและ
วั ฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT Association) ซึ งตั งอยู่ในละแวกตั วเมืองเชียงใหม่ เริ ม
มองเห็นศั กยภาพผู ้ หญิงในฐานะทีเป็ นเป็ นผู ้ น ํ าในการพั ฒนาท้ องถิ นมากขึ น ประชาสังคมในปี กนี สนใจการเมือง
ภาคพลเมือง การสร้างเครื อข่ายการเมืองภาคพลเมืองในระดั บชุมชนพื นถิ นทีผ่านมาจึงเปิ ดโอกาสให้สภาวะความ
เป็ นผู ้ น ํ าในตั วสตรีระดั บรากหญ้ าจํ านวนหนึ งปรากฏขึ นเช่นกั น
ในขณะที การเพิ มพื นทีผู ้ หญิงในการเมืองท้ องถิ นถูกนํ าเสนอว่าเปรี ยบเสมือนเป็ นจุดคานงั ดสําหรับการ
ประดิษฐ์สร้างการเมืองใหม่ขึ นในท้ องถิ นนั น การเมืองของผู ้ หญิงคืออะไรยั งเป็ นประเด็นทีถกเถียงและคงหาข้ อ
ยุติได้ ยาก (Randall, 1996) แต่กระนัน เชือกั นว่าการเมืองดั งกล่าวมีความแตกต่างจากการเมืองในขนบธรรมเนียม
ดังเดิม ซึ งถูกวางว่าเป็ นการเมืองผู ้ ชาย (Corner, 2000; Eschle, 2000; Randall, 1996) ในงานเขียนของ Corner
(2000) ‘Women in Politics and Good Governance: transformative politics in Asia-Pacific’ ได้ เสนอภาพความ
คาดหวั งต่อการเมืองผู ้ หญิงอย่างน่าสนใจว่า การมีผู ้ หญิงอยู่ในพื นทีการเมืองจะนํ าไปสู่ การยกระดั บมาตรฐานของ
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ธรรมาภิบาล ข้ อสรุ ปดั งกล่าว ส่ วนหนึ งได้ มาจากผลการสํารวจในประเทศออสเตรเลีย ในปี 1991 ทีพบว่า 54
เปอร์ เซ็นต์ของผู ้ ถูกสํารวจเชือว่านักการเมืองเพศแม่ ก้ าวเข้ าสู่ การเมืองด้ วทย ั ศนะสวั สดิการชุมชนและวางตั วเอง
เป็ นบริ กรผูเ้ กื อกูล ในขณะทีผู ้ ถูกสํารวจเพียง 13 เปอร์ เซ็นต์ เท่านั นรายงานว่านักการเมืองเพศพ่อเข้ าสู่ การเมือง
ด้ วยทั ศนะข้ างต้ น ในขณะเดียวกั น 64 เปอร์ เซ็นต์ เชือว่าปัจจั ยทีฉุ ดรั งผู ้ ชายไว ้ ก ั บการเมือง มั กเป็ นเรื องของ
ผลประโยชน์ส่วนตั ว เท่าๆกั บความต้ องการแสวงหาอํ านาจ
ซึ งพวกเขาเชือว่าผู ้ หญิงจํนา วนน้อยมากทีจะมี
แรงจูงใจในเรื องดั งกล่าว
ในประเทศไทย
มีงานศึกษาทีได้เสนอข้ อค้ นพบในทํ านองเดียวกั น
ทีชี ว่การมองภาพลั
า
กษณ์
นักการเมืองผู ้ หญิงได้ เคลือนตั วไปจากในอดีต (กมลทิพย์, 2550; ภิญโญ, 2539) ในงานทั งสองชิ น เสนอ
ภาพลั กษณ์ผู ้ หญิงทีเป็ นนักการเมืองท้ องถิ นในทํ านองว่า มีว ั ฒนธรรมการทํ างานทีเอื อต่อระบอบประชาธิปไตย
อาทิ มีการปรึ กษาหารื อ เน้นการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนทีเกียวข้ อง มีความอดทน ไม่ใช้ อ ํ านาจเพือผลประโยชน์
ส่ วนตั วและพวกพ้ อง เน้นสร้างระบบสวั สดิการให้ชุมชนและคนชายขอบ มีความละเอียดอ่อนในการแก้ ปัญหา
ความขั ดแย้ ง นอกจากนี นักการเมืองสตรี มั กได้ รับการกล่าวถึงในทํ านองว่า อสั
ซื ตย์ และโปร่ งใสในเรื องการ
บริ หารงบประมาณ การเพิ มขึ นของสัดส่ วนผู ้ หญิงจึงน่าจะเป็ นเงือนไขทํ าให้การเมืองท้ องถิ นกลายพั นธุ์ มีความ
เป็ นธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยแบบเข้ มข้ น (radical democracy) มากขึ น อย่างไรก็ตาม ยั งไม่มีงานวิจัยทีให้
ให้ความกระจ่าง กั บปรากฏการณ์ทีผกผั น กล่าวคือ ในขณะทีวั ฒนธรรมการเมืองของผู ้ หญิงได้ รับการยอมรับมาก
ขึ น แต่สัดส่ วนนักการเมืองสตรีในระดั บท้ องถิ นกลั บมีแนวโน้มคงที อาทิ ในปี 2537, 2544 และ 2551 สมาชิก
อบต. ทีเป็ นสตรี มีอยู่ประมาณ 11 เปอร์ เซ็นต์ อีกทั งคํ าถามประเภททีว่าลั กษณะวั ฒนธรรมการเมืองข้ างต้ นถูกมอง
ว่าเป็ นคุณลั กษณะของปัจเจกหรื อของกลุ่มทางสังคมเพศสภาวะหญิง รวมทั งยั งไม่มีความกระจ่างว่าวั ฒนธรรม
ดั งกล่าวมีอิทธิพลต่อการตั ดสิ นใจเลือกผู ้ น ํ าท้ องถิ นมากน้อยเพียงใด เมือเทียบเคียงกั บปัจจัยอืนๆโดยเฉพาะปัจจัย
เพศสภาวะ
ในงานวิจัยของอารยะและคณะ (2551) เรื องธรรมาภิบาลการปกครองท้ องถิ นในมุมมองหญิงชาย
กรณี ศึกษาจังหวั ดเชียงใหม่ ได้ เพิ มเติมข้ อมูลมากขึ นว่าในจังหวั ดเชียงใหม่ทตัี วเลขของสตรี ใน อบต. ไม่ได้ ขยั บ
สู งขึ นนั น แท้ จริ งแล้ ว มี อบต.จํ านวน 9 แห่ง จากจํ านวนทั งหมด211 แห่ง ทีสัดส่ วนของนักการเมืองผู ้ หญิงอยู่
ในระดั บสู งกว่า 12 เปอร์ เซ็นต์ หรื อสู งกว่าอั ตราเฉลีย และในจํ านวน9 แห่งนั น มีอยู่ถึง 1 แห่ง ทีสัดส่ วนผู ้ หญิง
ขยั บขึ นไปถึง 41 เปอร์ เซ็นต์ คือที อบต. ริ มเหนือ อํ าเภอแม่ริม และทีเทศบาลตํ าบลเชียงดาว อํ าเภอเชียงดาว
ผู ้ หญิงเข้ าไปนั งอยู่ในสภาท้ องถิ นถึง 31 เปอร์ เซ็นต์ ในทางกลั บกั น มี อบต. อยูถ่ ึง 1 ใน 4 ทียั งเป็ นพื นทีต้ องห้าม
สําหรับสตรี เพศแม่อย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด นอกจากข้ อค้ นพบในเชิงปริ มาณทีแสดงให้เห็นถึงพื นทียืนของผู ้ หญิง
ทีเริ มมีการแตกตั วแล้ ว พบว่า แม้ ว่านักการเมืองสตรี ส่วนใหญ่มเี จตจํ านงทางการเมืองทีเน้นธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยแบบเข้ มข้ น แต่ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายและข้ อบั งคั บขององค์กรได้ มากนัก หน่อแอริ ทุ่ง
เมืองทอง ทีเป็ นกรณี ศึกษาในทีนี เป็ นหนึ งในกรณี ข ้ างต้ น ในทํ านองเดียวกั น ในบางกรณี เจตจํ านงทางการเมือง
อยู่ในข่ายของการรักษาฐานอํ านาจและผลประโยชน์ธุรกิจการเมืองให้ก ั บครอบครัวและผู ้ มีบุญคุณ
การเมือง
ผู ้ หญิงจึงมีความแตกต่างและหลากหลายรวมอยู่ด ้ วยเช่นกั น ยิ งกว่านี นักการเมืองท้ องถิ นส่ วนใหญ่ ทั งสองเพศ
สภาวะ มั กอ้ างว่า ได้ ด ํ าเนินนโยบายสาธารณะโดยคํ านึงถึงความเสมอภาคแล้ ว จึงไม่จ ํ าปเ ็ นต้ องมองเห็นผู ้ หญิง ทั ง
ในเชิงกลุ่มและปัจเจกแตกต่างไปจากประชากรกลุ่มอืน
จึงขาดวิธีคิดการจัดเก็บความต้ องการทีเฉพาะเจาะจง
นอกจากนี ปัญหาเรื อรังของผู ้ หญิง อาทิ ความรุ นแรงในครอบครัว จึงไม่มีการหยิบยกมาเป็ นส่ วนหนึ งของ
นโยบายการเมืองท้ องถิ น
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นักวิชาการสตรี นิยม อาทิ Sally, Baden (2000) ได้เสนอกรอบคิดการเชือมโยงเพศสภาวะ ความยากจน
และธรรมาภิบาลในประเทศกํ าลั งพั ฒนาว่า แนวคิดธรรมาภิบาลในฐานะทีเป็ นมโนทั ศน์ยุทธศาสตร์ ทีชุมชนโลก
นํ ามาขั บเคลือนเรื องความยากจนและเพศสภาวะนัน ควรมีการให้ นิยามทีต่างไปจาก ธรรมาภิบาล อั นหมายถึง
การบริ หารจัดการทีดี ตรงกั นข้ าม ผู ้ เขียนขอนิยามว่า ธรรมาภิบาลหมายถึง ความสามารถของพลเมืองในการอ้ าง
ถึงสิ ทธิและความชอบธรรม ใน 3 เรื องหลั ก คือ หนึ ง สิ ทธิและความชอบธรรมในการเข้ าร่ วมในกระบวนการ
ตั ดสิ นใจในพื นทีสาธารณะ สอง สิ ทธิและความชอบธรรมในการได้ รับการประกั นว่านโยบายสาธารณะได้ผนวก
รวมความจํ าเป็ นและความต้ องการของประชาชนทั งสองเพศอย่างแท้ จริ ง และสุ ดท้ าย สิ ทธิและความชอบธรรม
ในการได้ รับหลั กประกั นเรื องการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม สิ ทธิอ ํ านาจอั นชอบธรรมของพลเมือง
ข้ างต้ นจํ าเป็ นต้ องอ่านด้ วยแว่นเพศสภาวะ (gender lenses) ทั งนี เนืองจากความสามารถในการอ้ างความชอบ
ธรรมและการขั บเคลือนเพือให้ได้ มาซึ งสิ ทธิและผลประโยชน์ในสังคม
มั กถูกลิดรอน/กีดกั นด้ วยพื นทีและ
บทบาททีหญิงชายได้ รับการจัดสรรและคาดหวั งจากสังคมนั นๆ ความสัมพั นธ์ทางอํ านาจทีเหลือมลํ าระหว่างสอง
เพศสภาวะ เป็ นอีกหนึ งป้ อมปราการทีทํ าให้สิทธิอ ํ านาจแห่งความชอบธรรมของพลเมืองของเพศสภาวะหญิง
แสดงตั วตนได้ อย่างยากลํ าบาก จํ านวนผู ้ หญิงทีมีปริ มาณน้อยนิดในพื นทีการเมืองทุกระดั บเป็ นตั วอย่าทง ีดีใน
การสนับสนุนการปฏิบ ั ติการของสิ ทธิพลเมืองทีถูกจํ ากั ดด้ วยตัวแปร เพศสภาวะ
ทีผ่านมาสิ ทธิความเป็ นพลเมือง (citizenship) ทีเหลือมลํ าระหว่างหญิงชายในพื นทีการเมือง ได้ รับการ
อธิบายจากนักวิชาการด้ านสตรี นิยมอยู่หลายแนวด้ วยกั น
การวิเคราะห์การมีส่วนร่ วมและการถูกกีดกันของ
ผู ้ หญิงในพื นทีตั ดสิ นใจด้ วยมโนทั ศน์การจัดแบ่งพืนทีทางสังคมออกเป็ นคู่ตรงข้ าม (a binary opposition) คือพื นที
ส่ วนตั วและสาธารณะ (private and public spheres) เป็ นหนึ งแนววิเคราะห์ การวิเคราะห์ในแนวนี ได้สร้างความ
เชือมโยงให้เห็นว่าการจัดแบ่งพื นทีทางสังคมออกเป็ นส่ วนๆ ทีมั กเรี ยกว่าพื นทีส่ วนตั วและสาธารณะนั น มีผลต่อ
การจัดแบ่งบทบาททีเหมาะสมระหว่างหญิงชายในสังคมนั นๆอย่างไร และนํ าไปสูก่ ารเบียดขั บผู ้ หญิงและความ
ต้ องการของผู ้ หญิงออกไปจากพื นทีสาธารณะอย่างไร
มีการเสนอว่า (Randall, 1996) แม้ ระบบคิดเรื องการจัดแบ่งพื นทีและการวางตํ าแหน่งของหญิงชายใน
แต่ละพื นทีอาจแตกต่างกั น และลืนไหลตลอดเวลา แต่สิ งทีปรากฏคล้ ายๆกั บกฎทั วไป คือ มั กมีการให้ค ํ านิยามที
ค่อนข้ างไม่แปรเปลียนว่า พื นทีทีเหมาะสมกั บผู ้ หญิงคือพื นทีในอาณาบริ เวณบ้ าน ซึ งมีครอบครัวเป็ นแกนกลาง
บทบาททีมีการจัดสรรว่ามีความเหมาะสมสําหรับผู ้ หญิง คือ การเป็ นแม่และภรรยา ส่ วนพื นทีสาธารณะ มั กมีการ
ให้ความหมายทีคล้ ายๆจะเป็ นกฎทั วไปเช่นกั นว่า เป็ นพื นทีของบุรุษ นิยามของพื นทีสาธารณะแม้ ว่าไม่คงที แต่
ได้ ตกี ินทั งพื นทีการเมือง ศาสนา ประเพณี และการทํ างานในระบบเศรษฐกิจแลกเปลียน ในหลายสังคม มีการ
เสนอภาพผูห้ ญิงว่าเป็ นเพศสภาวะทีไม่มีความเหมาะสมกั บงานการเมือง และการเป็ นนักการเมือง (ชลิดาภรณ์,
2549) ภาพลั กษณ์ในทํ านองเดียวกั นได้ รับการบอกเล่าจากรุนสู
่ ่ รุ่นไม่ละเว้ นแม้ แต่ในสังคมปาเก่อญอ ที หน่อแอริ
ถ่ายทอดเป็ นภาษาไทยว่า ‘คํ าพูดผู ้ หญิงไม่สามารถสร้างความเปลียนแปลงได้’
กะเหรี ยงและรัฐไทย
ในปี 2545 รัฐไทยให้กรมประชาสงเคราะห์ชาวเขา ทํ าการสํารวจประชากรชาวไทยภูเขา ซึ ง
ประกอบด้ วย 13 เผ่า พบว่า กะเหรี ยงเป็ นกลุ่มชาติพ ั นธุ์บนทีสู งทีมีประชากรมากทีสุ ด กล่าวคือ มีอยู่เกือบ 3 แสน
คน หรื อ ประมาณ 25 เปอร์ เซ็นต์ จากทั งหมด 1.2 ล้ านคน ทีเหลืออีก 12 เผ่า ได้ แก่ ชนเผ่าม้ ง(12 %) ลาหู่ (8%)
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อาข่า (6%) เมี ยน (4%) ส่ วนชนเผ่าลีซู ลั ว ฉิ น ขมุ มลาบรี ปะหล่อง ตองซู ไทยลื อ จีนฮ่อ และไทยใหญ่ มี
ประชากรรวมกั นแล้ ว ประมาณ 4 เปอร์ เซ็นต์ของประชากรชาวไทยภูเขาทั งหมด โดยกระจายตั วยูใ่ น 2130
หมู่บ ้ านบนเขตพื นทีสู ง 14 จังหวั ดแถบภาคเหนือ 6 จังหวั ดทางภาคตะวั นตก และจํ านวนเล็กน้อยในแถบภาค
กลางของประเทศไทย (ดูรายละเอียดในแผนที ที1 ประกอบ) เชียงใหม่เป็ นจังหวั ดทีมีชนกลุ่มน้อยตั งถิ นฐานอยู่
มากทีสุ ด
ในอุษาคเนย์ ชาติพ ั นธุก์ ะเหรี ยงเป็ นหนึ งในชนพื นเมืองดังเดิม ตั งถิ นฐานอยู่ในหลายประเทศแถบ นี
รวมทั งประเทศไทยด้ วย เมือมีการจัดแบ่งชนพื นเมืองในเอเชียตะวั นออกเฉี ยงใต้ ออกตามกลุ่มภาษา ดังทีปรากฏ
ในหนังสื อของ Le Bar, Hichey and Musgrave (1964) (อ้ างใน ขวั ญชีว ั น, 2545: 188) นั นชนเผ่ากะเหรี ยงถูกจัดอยู่
ในกลุ่มคนทีพูดภาษาในกลุ่มภาษาตระกูล ธิเบต-จีน ภายในชาติพ ั นธุกะเหรี
์
ยง มีกลุ่มวั ฒนธรรมย่อยๆ อีกจํ านวน
หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มกะเหรี ยงสกอ (S Kaw Karen) กลุ่มกะเหรี ยงโปว์ (Pwo Karen) กลุ่มกะเหรี ยงบเว (B’ghwe
Karen) กลุ่มกะเหรี ยงคะยา (Ka-Ya ) ซึ งคนไทยภาคเหนือเรี ยก ยางแดง ส่ วนชาวอั งกฤษเรี ยกว่า คาเรนนี
(Karenni) และปะโอ (Pa-o)
แผนที 1. แผนทีชาติพ ั นธุ์ ประเทศไทย
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เป็ นต้ น (ขวั ญชีว ั น, 2545) สําหรับชาติพ ั นธุ์กะเหรี ยงทีถูกจัดให้เป็ นชาวไทยภูเขาในประเทศไทยนั น ทั งหมดเป็ น
กลุ่ม สกอ และโปว์ ในจํ านวนกะเหรี ยงทั งหมด สกอ และโปว์นับว่าเป็ นกลุ่มวั ฒนธรรมย่อยทีมีประชากรมาก
ทีสุ ดของบรรดาคนกะเหรี ยงด้ วยกั น ทีอาศั ยอยู่ในดินแดนประเทศไทยและพม่า ส่ วนใหญ่อาศั ยอยู่ในด้ าน
ตะวั นออกของประเทศพม่าและทางตะวั นตกและเหนือของประเทศไทย
ในยุคก่อนอาณานิคมซึ งการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกั บพม่ายั งไม่ปรากฏชั ดเจนอย่างปัจจุบ ั นนั น
ดินแดนทีชาวกะเหรี ยงอาศั ยอยู่มีสภาพเป็ นพื นทีเขตภูเขาสู ง ติดต่อทอดยาวและมีสภาพเป็ นป่ าทึบและทํ าหน้าที
ในลั กษณะทีอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นพรมแดน (frontier) กั นชนระหว่างศูนย์ กลางอํ านาจรัฐกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
มอญ อยุธยา ล้ านนา ไทยใหญ่ หรื อพม่า ทีผลั ดกั นเรื องอํ านาจเหนือรัฐอืนๆ ในดินแดนสุ วรรณภูมิในขณะนั น
สําหรับชนชาติพ ั นธุอื์ นๆ ทีอาศั ยอยู่ในละแวกใกล้ ชิดและปนเปอยู่ก ั บคนชาติพ ั นธุก์ ะเหรี ยง ได้ แก่ คนมอญทาง
ตอนใต้ คนพม่าทางตะวั นตก คนไทยใหญ่ คะยา และคนพื นเมืองภาคเหนือ (คนเมือง) ทางตอนเหนือ และคนไทย
ภาคกลาง ทางตะวั นออก (ขวั ญชีว ั น, 2545)
สําหรับในประเทศพม่านั น คาดการณ์ว่ากะเหรี ยงทั งสองกลุ่มน่าจะมีประชากรประมาณ 3-4 ล้านคน
(Smith, 1999, อ้ างในขวั ญชีว ั น, 2545, หน้า 188) ส่ วนประชากรชาวกะเหรี ยงทีอาศั ยอยู่ในรัฐกะเหรี ยง (Karen
State) ในเขตพม่า ทีตั งอยู่ติดกับชายแดนไทยบริ เวณตอนใต้ ของจังหวั ดมแ ่ฮ่องสอนทอดยาวไปถึงจังหวั ด
กาญจนบุรีนั น มีอยู่ถึงประมาณ 8 ล้ านคน หรื อ 1ใน 6 ของพลเมืองของประเทศพม่าทั งหมด (48 ล้ านคน)
(ธรรมรัตน์ 2543, อ้ างในขวั ญชีว ั น, 2545, หน้า 188)
ภาพลักษณ์ และการเมืองของชาวไทยภูเขา
ชาวไทยภูเขา อั นรวมทั งชาวกะเหรี ยงด้ วยนั น เข้ าสู่ ความสัมพั นธ์ก ั บรัฐไทยแบบอีหลักอีเหลือ ดั ง
ปรากฏว่า รัฐไทยไม่ได้ ให้การยอมรับกลุม่ ชาติพ ั นธุบ์ นทีสู งในฐานะทีเป็ น ‘ชนเผ่าพื นเมือง (indigenous people)’
ในขณะเดียวกั นรัฐไทยไม่ได้ ยอมรั บชาวไทยภูเขาเป็ นพลเมืองอย่างสมบูรณ์ หรื อเสมือนคนพื นราบ
สถานะของชาวไทยภูเขาในสายตาของรัฐ จึงเป็ นคนอืน และมีสภาพคลุมเครื อระหว่างความเป็ นคนไทยและคน
อืน ชูพินิจ (2552) กล่าวว่า รัฐไทยเริ มขยายบทบาทเข้ ามาจัดการกั บวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาติพ ั นธุบ์ นทีสู งอย่าง
เป็ นทางการ ตั งแต่ปี 2502 เมือรัฐบาลได้ แต่งตั งคณะกรรมการสงเคราะห์ชาวเขา เพือทํ าหน้าทีกํ ากั บดูแลนโยบาย
ระดั บชาติของกลุ่มชาวเขาเป็ นการเฉพาะ การพั ฒนาชาวเขาของรัฐไทยมีความแตกต่างไปจากประชากรกลุ่มอืน
หรื อพลเมืองของประเทศ กล่าวคือ มั กเน้นไปทีการควบคุม กีดกั น และเลือกปฏิบ ั ติ ทั งนี รัฐไทยมองว่ากลุ่มชาติ
พั นธุบ์ นทีสู งเป็ นผูส้ ร้างปัญหาหนักๆ ให้แก่รัฐชาติไทย อย่างน้อย 3 ด้ านด้ วยกั นคือ
1. ปัญหาเรื องความมั นคง
2. ปัญหาการทํ าลายป่ า ภายใต้ วาทกรรม‘การทํ าไร่ เลือนลอย’ และ
3. ชาวเขาเป็ นผู ้ ทีเกียวข้ องกั บขบวนการปลูกฝิ นและค้ ายาเสพติด
แม้ ในช่วงหลั งมีกลุ่มนักวิชาการทีทํ างานเกียวข้ องกั บประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ทธิ
ของกลุ่มชาติพ ั นธุ์ได้ พยายามโต้ แย้ งว่า ภาพลั กษณ์ของชาติพ ั นธุบ์ นทีสู ง ทีรัฐไทยยั ดเยียดให้ว่าเป็ นผูป้ ลูกฝิ นและ
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ตั ดไม้ท ํ าลายป่ าและบุกรุ กพื นทีป่ าสงวนแห่งชาตินนั แท้ จริ งเป็ นมายาคติทางชาติพ ั นธุ์ แต่ผู ้ คนจํ านวนมากได้ รับ
เอาภาพลั กษณ์ด ั งกล่าวไว้ในความทรงจํ าแล้ว การมองด้ วยสายตาข้ างต้ น ส่งผลให้รัฐไทยทีผ่านมามีนโยบายการ
ให้สัญชาติแก่ชาวไทยภูเขาทีผิดแผกแตกต่างไปจากพลเมืองกลุ่มอืนๆ
นโยบายเลือกปฏิบ ั ติข ้ างต้ นสื บทอด
จนกระทังปัจจุบ ั น ด้ วยเหตุนี ปัจจุบ ั นยั งมีชาวไทยภูเขาไม่น้อย2 แสนกว่าชีวิตทีไม่มีสถานะเป็ นพลเมืองไทย ชาว
ไทยภูเขากลุ่มนี จึงมีสถานะ เป็ นคนไร้รัฐ (stateless person) หรื อไร้สัญชาติ (nationality-less person) กล่าวคือ
พวกเขาทั งมิใช่เป็ นคนต่างด้ าว และมิใช่คนไทยด้ วย
นอกจากมีสถานะเป็ นผู ้ ตกหล่นการสํารวจและเป็ นคนไร้สัญชาติแล้ ว
พวกเขายั งต้ องเผชิญกั บชะตา
กรรมในรู ปแบบใหม่ คือการถูกบังคั บโยกย้ายชุมชนและพื นทีทํ ากิน อั นเป็ นผลมาจากนโยบายการขยายพื นที
คุ ้ มครองเขตป่ า ชูพินิจ (2552) กล่าวว่า ภาพลั กษณ์ชาวไทยภูเขาในฐานะผู ้ บุกรุ กและทํ าลายป่ าเริมรุ นแรงมากขึ น
เมือเหตุการณ์การสู ญเสี ยพื นทีป่ าอยู่ในขั นวิกฤต และรัฐบาลเริ มกระหนักถึงผลกระทบของการลดลงของพื นทีป่ า
ดั งพบว่าในปี 2528 รัฐไทยมีการประกาศใช้ นโยบายป่ าไม้ แห่งชาติ พร้อมกั บรณรงค์ให้ประชาชนเข้ าร่ วมใน
โครงการปลูกป่ า พร้อมๆไปกั บระบบการขยายพื นทีคุ ้มครองเขตป่ า โดยผ่านการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติและ
เขตรักษาป่ าเพิ มขึ น ต่อมาในปี 2532 รัฐบาลได้ ประกาศปิ ดป่ าสัมปทานทั งหมดทั วประเทศ แต่การลั กลอบทํ าไม้
และเปิ ดพื นทีป่ าเพือการผลิตเชิงพาณิ ชย์ อย่างผิดกฎหมายยั งคงดํ าเนินต่อไป โดยเฉพาะในพื นทีชายแดน การ
บั งคั บโยกย้ ายชาวไทยภูเขาออกจากพื นทีเขตคุ ้ มครองจึงเข้มข้ นและรุ นแรงมากขึ นตามลํ าดั บ
บ้ านห้วยอีค่างซึ งเป็ นพื นทีวิจัยครั งนี และพื นทีอืนๆในตํ าบลแม่วิน อํ าเภอแม่วาง จังหวั ดเชียงใหม่เป็ น
หนึ งในจํ านวนหมู่บ ้ านบนพื นทีสู งทีได้ รับผลกระบทจากนโยบายโยกย้ ายผู ้ คนออกจากเขตคุ ้ มครอง
ป่ า ในหมู่บ ้ าน
ห้วยอีค่าง ทีดินทํ ากินครึ งหนึงของหมู่บ ้ านถูกประกาศให้อยู่ในพื นทีป่ าคุ ้ มครอง ชาวบ้ านจํ านวนหนึ งยั งคงดื อแพ่ง
เข้าไปทํ ามาหากินในพื นทีทํ ากินของตนเอง จึงมั กถูกจับกุมในฐานะทีเป็ นผู ้ บุกรุ กพื นทีป่ าของรัฐอยู่เนืองๆ
บ้ านห้ วยอีค่าง เชี ยงใหม่ และหน่ อแอริ ทุ ่ งเมืองทอง
แผนที ที 2 บ้ านห้ วยอีค่าง
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ห้วยอีค่าง หมู่บ ้ านที หน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง เกิดและเติบโตมาร่ วม 34 ปี ตั งอยูบนดอยสู
่
งเสี ยดฟ้ า ทาง
ทิศตะวั นออกเฉี ยงใต้ ของตั วเมืองเชียงใหม่ ในตํ าบลแม่วิน อํ าเภอแม่วาง จังหวั ดเชียงใหม่ (ดูรายละเอียดในแผ่น
ที ที 2) เชียงใหม่ซึ งตังอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็ นเมืองศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจ ทีมีความสําคั ญเป็ น
อั นดั บสองรองจากกรุ งเทพมหานคร ใน 5 ทศวรรษทีผ่านมา เมืองเชียงใหม่ถูกวางให้เป็ นเมืองศูนย์ กลางการ
พั ฒนาในทุกด้ าน ต่อมาเมือการท่องเทียวได้รับการพั ฒนาเป็ นยุทธศาสตร์ สําคั ญเพือดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศ
เชียงใหม่จึงกลายเป็ นศูนย์ กลางการท่องเทียวทีมีจุดขายหลากหลาย รวมทั งในด้ านวั ฒนธรรม พืนทีเมืองหลาย
ส่ วนถูกปรับเปลียนให้เป็ นแหล่งรวมของสิ นค้ าทีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวั ฒนธรรมพื นถิ นและ
วั ฒนธรรมของชาติพ ั นธุ์ นอกจากพื นทีเมือง ธุรกิจการท่องเทียวได้ ขยายตั วไปสู่ หมู่บ ้ านชาวไทยภูเขา ซึ งตั งอยู่
ตามยอดดอยและพื นทีสู งทีติดต่อทอดยาวตามแนวพรมแดนไทย-พม่า หนึ งในจํ านวนนับร้อยหมู่บ ้ านนัน คือ ห้วย
อีค่าง
ห้วยอีค่างเป็ นหมู่บ ้ านเก่าแก่ มีอายุนับ 5 ศตวรรษ ปัจจุบ ั นมีประชากรประมาณ 470 คน ทั งหมดเป็ น
กะเหรี ยงสตอ และนิยมเรี ยกตั วเองว่า ‘ปาเก่อญอ’ ซึ งแปลว่า ‘คน’ ห้วยอีค่างอยู่ในตํ าบลแม่วิน ทีมีประชากร
ประมาณ 22,212 คน และส่ วนใหญ่เป็ นชนเผ่าปาเก่อญอ เช่นกั น รองลงมาเป็ นชนชาติพ ั นธุม์ ้ง และคนเมือง
เส้นทางคมนาคมจากหมู่บ ้ านห้วยอีค่างไปในเมืองเชียงใหม่ อั นยาวเหยียดประมาณ 80 กิโลเมตรนั น
เป็ นเส้นทางทีตั ดไหลเลื อยลดเลี ยวไปตามเนินเขา มีสภาพค่อนข้ างดีตลอดสาย เนืองจากเป็ นเส้นทางหลั กสําหรับ
การขนส่ งพืชผั กและผลไม้ เมืองหนาวนานาชนิด ทีได้ รับการส่ งเสริ มจากโครงการหลวง และมีศูนย์ โครงการ
หลวงตั งอยู่หลายจุดบนถนนเส้นดั งกล่าว
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สภาตํ าบลแม่วินได้ รับการยกฐานะเป็ น อบต. แม่วินตั งแต่ในปี 2539 และมีการเลือกตั งสมาชิก อบต.
มาแล้ วทั งหมด 3 ครั ง การเลือกตั งครั งสุ ดท้ ายในปี2551 มีผู ้ หญิงได้ รับการเลือกตั ง3 คน จากสมาชิกทั งหมด 38
คน 1ใน 3 เป็ นสตรี ชนเผ่าจากห้วยอีค่าง ชือ หน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง ส่ วนในการเลือกตั งครั งแรกและครั งทีสอง
ผู ้ หญิงคนเมืองได้ รับโอกาสจากประชาชนในหมู่บ ้ านครั งละ 1 คน โอกาสเปิ ดมากขึ นในการเลือกตั งครั งทีสาม
ผู ้ หญิงจึงฝ่ าด่านขนบธรรมเนียมได้ อีก 2 คน เป็ นคนเมืองหนึ งและคนปาเก่อญอหนึ ง
อบต. แม่วินประกอบด้ วย 19 หมู่บ ้ านจึงมีสมาชิกทั งหมด 38 คน ได้ รับเลือกจากหมู่บ ้ านๆ ละ 2 คน
และนายกอบต. อีก1 คน ซึ งได้ มาจากการเลือกตั งโดยตรงของคนทั งตํ าบล ในจํ านวนนี 11 หมู่บ ้ านมีประชากร
ทั งหมดเป็ นปาเก่อญอ 2 หมู่บ ้ านเป็ นคนม้ งล้ วนๆ และอีก 2 หมู่บา้ นเป็ นคนเมืองล้ วนๆ ทีเหลืออีก 4 หมู่บ ้ าน
เป็ นการอยู่ร่วมกั นระหว่างกลุ่มคนใน 3 วั ฒนธรรม คือ คนเมือง ม้ ง และปาเก่อญอ ดั งนั น แม้ ว่าโดยภาพรวม
แม่วินเป็ นพื นทีปกครองทีประกอบไปด้ วยกลุ่มชาติพ ั นธุ์ 3 กลุ่มหลั ก แต่การตั งบ้ านเรื อนกระจายอยูใ่ นกลุ่มชาติ
พั นธุ์เฉพาะๆ และมีบางส่ วนทีอยู่แบบผสมผสาน ข้ อมูลในภาคสนามบ่งบอกว่า ชาติพ ั นธุท์ ั งสามกลุ่มวั ฒนธรรม
มีการติดต่อสัมพั นธ์ก ั นพอสมควรทั งในวิถีชีวิตประจํ าวั น ในพื นทีการเมืองและเศรษฐกิจ คนปาเก่อญอมั กไปขาย
แรงงานรายวั นให้ก ั บคนม้ งและคนเมือง หรื อกลั บกั น เด็กๆจํ านวนหนึ งไปเรี ยนหนังสื อในโรงเรี ยนทีมีเพือนจาก
กลุ่มชาติพ ั นธุ์อืน ในบางหมู่บ ้ าน การสังสรรค์ระหว่างวั ฒนธรรมยั งกระทํ าผ่านพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้ วย
เนืองจากคนทั งสามกลุ่มวั ฒนธรรมจํ านวนไม่น้อยเป็ นพุทธและอีกจํ านวนหนึ งเป็ นคริ สต์ สําหรับในเวทีการเมืงอ
นั น พวกเขาต้ องเข้ ามารับบริ การจากหน่วยงานรัฐร่ วมกั นอาทิ โรงพยาบาล สถานีต ํ ารวจ อํ าเภอ และทีทํ าการของ
อบต. ล้ วนเป็ นพื นทีให้พวกเขาได้ พบปะสังสรรค์กั นอยู่บ ้ าง ภาษาไทยกลางและภาษาเมืองทีเป็ นภาษาของคน
เชียงใหม่เป็ นสื อกลางในการสื อสาร เนืองจากภาษาคนม้ งและภาษาคนปาเก่อญอมีความแตกต่างกั น
เมือรัฐไทยได้ ประกาศนโยบายการคุ ้ มครองพื นทีเขตป่ า ชาวบ้ านทั งชนเผ่าม้ งและปาเก่อญอ ต่างต้ อง
ประสบกั บนโยบายการบั งคั บให้โยกย้ ายอพยพออกจากพื นที
เวทีการประท้ วงรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที
เกียวข้ องจึงเป็ นอีกพื นทีหนึ ง ทีได้ เปิ ดกว้ างรับสมาชิกส่ วนหนึ งจากทุกชนเผ่ามาอยู่ร่วมกั น หน่อแอริ เองได้ เข้ ามา
มีโอกาสได้ พบปะเพือนต่างเผ่า ทั งหญิงและชายจากการเข้ าร่ วมในเวทีทีพวกเธอเรี ยกว่า พื นทีการเมืองภาค
พลเมือง ซึ งโดยนัยคือการประท้ วงนโยบายรัฐทีไม่เป็ นธรรมกั บกลุ่มชาติพ ั นธุม์ าอย่างต่อเนือง นั นเอง
หน่ อแอริ ทุ ่ งเมืองทอง: ฐานเสี ยงและการเมืองชาติพันธุ ์ และเพศสภาวะ
บทบาทการนํ าในระดั บท้ องถิ นมั กเป็ นโอกาสของสตรี ทีมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างมั นคง มีเครื อข่าย
ในหมู่เครื อญาติกว้ างขวาง
และมีบทบาทการพั ฒนาชุมชนอย่างต่อเนืองก่อนทีจะได้รับเลือกให้เข้ ามาทํ างาน
การเมืองในระบบตั วแทน ความสัมพั นธ์ภายในครอบครัว เป็ นอีกหนึ งตั วแปรทีมักได้ รับการตรวจสอบในงาน
ศึกษาเกือบทุกชิ น และชี ว่า นักการเมืองสตรีทสามารถฝ่
ี
าด่านขนบธรรมเนียมความเชือและก้ าวเข้ าสู่ ทีทางใน
พื นทีการเมืองได้นั น ต้ องได้ รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะสามีเป็ นอย่างดี (ฒาลั ศมา,
2550; นงเยาว์, 2543; ภิญโญ, 2539) ในแง่ฐานทางการเมืองของครอบครัว พบว่านักการเมืองท้ องถิ นทีเป็ นสตรี
จํ านวนไม่น้อยมั กเป็ นทายาททางการเมืองของตระกูลนักการเมืองประจํ าถิ น (ฒาลั ศมา, 2550; นงเยาว์, 2543) ใน
งานศึกษาของนงเยาว์ (2543) ผู ้ เขียนชี ให้เห็นแนวโน้มทีว่า ครอบครัวนักการเมืองมั กวางตํ าแหน่งทางการเมืองใน
ระดั บท้ องถิ นให้อยู่ในการกํ ากั บดูแลของทายาททีเป็ นผูหญิ
้ ง ส่ วนหนึ งเนืองจากทายาทฝ่ ายชายต้ องการกุมพื นที
การเมืองในระดั บทีสําคั ญกว่า อาทิ ในระดั บจังหวั ดและระดั บชาติ ในขณะเดียวกั น การขยายบทบาทของภาค
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ประชาสังคม รวมทั งประชาสังคมในปี กองค์กรสตรี มีอิทธิพลต่อโอกาสทางการเมืองของผู ้ น ํ าสตรี รากหญ้ ามาก
ขึ น เนืองจากผูหญิ
้ งทีเริ มมีบทบาทโดดเด่นในภาคประชาสังคมสามารถสร้างพื นทีฐานเสี ยงในหมู่บ ้ านทีขยาย
และอิสระจากพื นทีฐานเสี ยงเดิม นัยของงานข้ างต้ น อาจวิเคราะห์ได้ ว่าการเมืองของผูห้ ญิงในระดั บท้ องถิ นน่าจะ
มีความหลากหลายและซับช้ อนมากกว่าสิ งทีถูกนิยามจากองค์กรสตรี และนักสิ ทธิสตรี นิยม ซึ งส่ วนใหญ่มั กตั ง
ความหวั งว่า
จํ านวนผู ้ หญิงทีเพิ มขึ นในพื นทีการเมือง
จะส่ งผลให้มาตรฐานความเป็ นธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยใกล้ จุดทีสมบูรณ์มากขึ น หรื อนโยบายเพือผู ้ หญิง (pro-gender policy) จะโดดเด่นและชั ดเจนมาก
ขึ น
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ในภาคสนาม พอจะบ่งบอกได้ ว่าหน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง ไม่ได้เป็ นทายาทของ
ตระกูลนักการเมืองท้ องถิ น และยั งไม่ได้ เข้ าสูความสั
่
มพั นธ์ก ับเครื อข่ายการเมืองในระบบตั วแทน ทั งใน
ระดั บชาติและท้ องถิ นแต่ได้ รับการสนับสนุนจากประชาสังคมปี กสตรี อาทิ เครื อข่ายสตรี ชนเผ่าแห่งประเทศไทย
ในส่ วนต่อไปนี จะวิเคราะห์ฐานเสี ยงทีส่ งเธอเข้ าสู่ สภาท้ องถิ น ซึ งอาจให้ภาพการเมืองของหน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง
ได้ ระดั บหนึ ง
หน่อแอริ วิเคราะห์ว่าคะแนนเสี ยงทีสนับสนุนมาจาก 4 เครื อข่าย คือ
1. จากแวดวงเครื อญาติ
2. จากชาวบ้ านทีเคยนิยมในตั วพ่อของหน่อแอริ ทีเคยเป็ นผู ้ ใหญ่บ ้ านและได้ เกษียณอายุไปก่อนหน้านี
นานแล้ ว และความนิยมนีส่วนหนึ งได้ ส่งทอดมาสู่ ลูก เธอเล่าว่าพ่อเคยได้ รับการคั ดเลือกจากชาวบ้ านให้เป็ น
ผู ้ ใหญ่บ ้ านของทางราชการ และพวกเขายั งคงจดจํ าถึงความเป็ นผู ้ น ํ าทีดีของผู ้ ใหญ่บ ้ านคนดั งกล่าวอยู่ เธอเองยั ง
ได้รับอิทธิพลจากพ่อและปรารถนาจะเป็ นผูน้ ํ าทีดีอย่างทีพ่อเคยเป็ น
3. จากชาวบ้ านทีมีความเชือมั นและศรัทธาในผลงานด้ านการพั ฒนาหมู่บ ้ านในช่วงทีผ่านมา เครื อข่าย
ด้ านสตรี เด็กเยาวชน และผู ้ สูงอายุ เป็ นฐานหลั กในกลุ่มนี และ
4. คนในหมู่บ ้ านอีกจํ านวนหนึ งทีต้ องการเลือกผู ้ น ํ าทีสามารถไปเจรจาต่อรองกั บหน่วยงานรัฐ ในระยะ
หลายปี ทีผ่านมา ความขั ดแย้ งระหว่างรัฐกั บคนในหมู่บ ้ านเริ มรุ นแรงมากขึ นตามลํ าดั บ อั นเป็ นผลมาจากนโยบาย
การคุ ้ มครองพื นทีป่ า ทีส่ งผลให้พื นทีทํ ากินของหมู่บ ้ านกลายเป็ นพื นทีในเขตป่ าคุมครอง
้
การกดดั นให้โยกย้ าย
อพยพไปอยู่ในพื นทีใหม่ หรื อยอมรับสภาพเป็ นคนไร้ทีดินทํ ากินจึ งเกิดขึ นอยู่เนืองๆ การเจรจาเพือคลีคลายความ
ขั ดแย้ ง ในหลายๆครั งทีผ่านมา ชาวบ้ านทั งหญิงชายยอมรับว่า ผู ้ หญิงว ั ยเพียง 30 ต้ นๆ คนนี สามารถเป็ นผู ้ น ํ าใน
การสู ้รบตบมือกั บเจ้าหน้าทีรัฐได้ อย่างสง่างาม พวกเขาเทคะแนนเสี ยงให้ด ้ วยเหตุผลทีว่า ‘… หน่อแอริ กล้ าพูด
กล้ าต่อรองกั บเจ้าหน้าที…’
สําหรับฐานะทางเศรษฐกิจนั น แม้ ว่าในหมู่บ ้านห้วยอีค่าง ความแตกต่างทางเศรษฐกิจจะปรากฏไม่
เด่นชั ดระหว่างคนจน คนรวย แต่มิได้ หมายความว่าไม่มีความแตกต่างอยู่เลย หน่อแอริ จึงอาจถูกจัดวางให้อยู่ใน
กลุ่มชนชั นกลางของหมู่บ ้ าน ทีสื บทอดมาตั งแต่ในสมั ยรุ่ นยายของเธอได้
เธอเล่าว่า ‘… ยายหนูมีว ั วควายใน
การครอบครองถึง 30 ตั ว …’ นอกจากมีทรัพย์ สินทีเป็ นสัตว์เลี ยง ทั งเพือใช้ งานและแลกเปลียนกั บเงินตราเป็ น
จํ านวนพอสมควรแล้ ว ยายผูเ้ ป็ นเสาหลั กให้แก่หน่อแอริ และพีๆน้องๆ ยั งเป็ นสตรี ชนเผ่ากะเหรี ยงทีมีความคิด
สมั ยใหม่ ลํ ายุค จึคง อยพรํ าพูดเสมอว่าต้ องการให้หลานทั งหญิงชายได้ มีโอกาสใช้ชีวิตในระบบโรงเรี ยนของรัฐ
อย่างเท่าเทียมกั น ยายได้ แสดงความพร้อมในการทีจะขายวั วควาย เพือส่งเสี ยให้หลานๆ ได้เรี ยนหนังสื อใน
โรงเรี ยนในระดั บทีสู งกว่า การศึกษาขั นพื นฐาน คือระดั บประถมปี ที 6 ในขณะนั น หน่อแอริ เป็ นหลานผู ้ หญิงที
ยายได้ ดิ นรนเพือส่ งเข้ าสู่ โรงเรี ยนรัฐทีอยู่ห่างไกลจากหมู่บ ้ านด้ วยแต่ท ้ ายทีสุ ด ยายจํ านนกั บกฎเหล็กของหมู่บ ้ าน
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ทียั งมีความเชือฝั งแน่นอยูว่ ่า ผู ้ หญิงทีออกจากหมู่มั กจบลงด้ วยการเป็ นผู ้ หญิงไม่ดี เมือกลั บเข้ าสู่ หมู่บ ้ านจะไม่มี
ครอบครัวใดยินยอมให้บุตรชายแต่งงานด้ วย เกียรติยศของเพศหญิง คือการมีโอกาสได้ แต่งงานและมีครอบครัว
ด้ วยเหตุนี ยายจึงเปลียนใจเก็บหน่อแอริ ไว้ ทีบ้ านแทนการไปอยู่นอกหมูบ่ ้ านทีห่างไกลเพือการศึกษา อย่างไรก็
ตาม หลั งจากแต่งงานแล้ ว เธอจึงได้ขออนุญาตสามี กลั บไปเรี ยนหนังสื ออีกครั งในระบบการศึกษานอกโรงเรี ยน
สมาชิก อบต. หน่อแอริ จึงมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดั บมั ธยมปลาย สามีซึ งมีอาชีพเป็ นชาวนา และปลูกผั กและ
ผลไม้ เมืองหนาวจํ าหน่ายให้โครงการหลวง
ได้ให้การสนับสนุนการทํ างานในชุมชนของภรรยามาโดยตลอด
จนกระทังปัจจุบ ั น การสร้างโอกาสทางการศึกษาและพั ฒนาสภาวะผู ้ น ํ า สําหรับเด็กและเยาวชนทั งสองเพศ
สภาวะจึงถูกผนวกเข้ าสู่ กิจกรรมการพั ฒนาหมู่บ ้ านของหน่อแอริ ตั งแต่ก่อนการเข้ าสู่ การเมือในระบบตั
ง
วแทน
การวิเคราะห์การเมืองและการต่อสู ้ต่อรองกั บอั ตลั กษณ์การเมืองของชนเผ่าผู ้ มเี พศสภาวะแม่อย่างหน่อ
แอริ นั น นอกจากทํ าความเข้ าใจกั บฐานคะแนนเสี ยงทีส่ งผู ้ สมั ครไปสู่ ต ํ าแหน่งใหม่ในพื นทีสาธารณะซึ งในอดีต
มั กถูกทํ าให้เชือว่าเป็ นพื นทีไม่เหมาะสมกั บเพศแม่มากนักแล้ ว
ยั งต้ องนํ าปัจจัยจากภายนอกทีมีอิทธิพลต่อ
ความคิดในเรื องสิ ทธิและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายทีมีการตราไว้ ในรัฐธรรมนูญในปี 2540 และ 2550 และ
ก่อนหน้านั นด้ วย
รวมทั งการขั บเคลือนเรื องธรรมาภิบาลในการเมืองท้ องถิ นขององค์กรภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะอิทธิพลของเครื อข่ายสตรี ชนเผ่าในประเทศไทย (Indigenous Women Network in Thailand)
ในช่วงปี 2550 และต่อเนืองมาถึงปี 2551 เครื อข่ายสตรี ชนเผ่าในประเทศไทย จากการสนับสนุนของ
มูลนิธิเอเชีย ได้ ท ํ ากิจกรรมส่ งเสริ มผู ้ น ํ าสตรี ชนเผ่าให้ขยั บขยายบทบาทการนํ า จากการทํ างานพั ฒนาชุมชนไปสู่
งานการเมืองในระบบตั วแทนมากขึ น หน่อแอริ เป็ นผู ้ น ํ าคนหนึ งทีได้ เข้ าร่ วมโครงการข้ างต้ น และได้ตัดสิ นใจลง
สมั ครเป็ นครั งทีสอง (ในปี 2547 หน่อแอริ ได้ สมั ครแต่ไม่ได้ รับการเลือก) ภายหลั งเสร็ จสิ นการอบรม เธอเล่าว่า
ข้ อมูล ความรู ้ และกํ าลั งใจทีได้ จากการอบรมทํ าให้มีพลั งในการต่อสู ้มากขึ น ละมี
แ เจตจํ านงแน่วแน่ทีจะ
สอดแทรกแนวคิดธรรมาภิบาลสู่ อบต. แม่วิน
หลั กการสําคั ญของธรรมาภิบาลในมุมมองหญิงชายทีหน่อแอริ ได้รับผ่านการอบรมมาก็คือ การสร้าง
ตั วตน และพื นทีให้ผู ้ หญิงได้ เป็ นองค์ประธาน เป็ นผู ้ น ํ าในการตั ดสิ นใจ เป็ นผู ้ มีสิทธิเสี ยงทีก่อให้เกิพลั
ด งในการ
แปลงเปลียนเพือชีวิตทีดีกว่าของผู ้ หญิงและคนชายขอบกลุ่มอืนๆในหมูบ่ ้ าน การเสนอชือเป็ นผู ้ สมั ครรับเลือกตั ง
จึงเป็ นการเปิ ดประตูบานแรกให้ อบต. แม่วินได้ สัมผั สกั บแก่นแกนของธรรมมาภิบาลมากขึ น ในการเลือกตั ง 2
ครั งทีผ่านมามีสุภาพสตรีคนหนึ ง ทีได้ รับเลือกเข้ ามานั งในสภาท้ องถิ น แต่เธอเป็ นคนเมือง หน่อแอริ และเครื อข่าย
สตรี ชนเผ่าในประเทศไทยจึงต้ องการขยายพื นทีให้สตรี ชนเผ่ามีทีทางร่ วมอยู่ด ้ วย
อั ตลั กษณ์ทางการเมืองของหน่อแอริ จึงประกอบสร้างจากจิตสํานึกความเป็ นชาติพ ั นธุ์ คนจน และเพศ
สภาวะ
การเมืองของหน่ อแอริ : การมีตัวตนของชาติพันธุ ์ - หาตัวแทนไปต่ อรองกับรั ฐไทย
ในวั นเลือกตั งผู ้ ทรงสิ ทธิ ทั งหญิงชายในห้วยอีค่าง มีสิทธิเลือกตั วแทนได้ เพียงสองคน ในขณะทีผู ้ เสนอ
ตั วมี 4 คน และ 1 ใน 4 เป็ นผู ้ หญิงซึ งเคยเสนอตั วให้พวกเขาเลือกมาครั งหนึ งแล้ วเมือ 4 ปี ก่อน เธอสอบตก และ
ได้คะแนนสนับสนุนเพียงเล็กน้อยเท่านั น แต่ในครั งนี กลั บได้ รับคะแนนสู งสุ ด
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ในการสัมภาษณ์เชิงลึกทั งสองครั ง
หน่อแอริ ได้ อธิบายว่าเธอได้รับความไว้ วางใจจากชาวบ้ านด้ วย
เหตุผลสองประการ คือ กล้ าพูดในทีประชุม และกล้ าเจรจาต่อรองกั บเจ้าหน้ทีรัฐ ซึ งมั กเข้มาเยื
า อนหมูบ่ า้ นพร้อม
กั บอํ านาจของรัฐชาติ เป็ นผู ้ กุมกฎหมาย และมีอคติต่อการใช้ ชีวิตของผู ้ คนในชุมชนปาเก่อญอ
ในการสัมภาษณ์ผู ้ เลือกหน่อแอริ
ซึ งเป็ นผู ้ หญิงปาเก่อญอทีมีโอกาสทางการศึกษาและทํ างานใน
หน่วยงานภาครัฐในระดั บหมู่บ ้ าน เธอยืนยั นความเห็นของหน่อแอริ และอธิบายเพิ มเติม ว่า ชาวบ้ านห้วยอีค่าง
และหมู่บ ้ านอืนๆทีอยูในตํ าบลแม่วินต้ องเผซิ ญกั บปั ญหาเกียวกั บยโยบายของรัฐเรื องการคุ ้ มครองพื นทีป่ า
เจ้าหน้าทีป่ าไม้ และเจ้ าหน้าทีจากหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้ องมั กเข้ ามาขั บไล่ชาวบ้ านทียั งดืแอพ่งเข้ าไปทํ ากินใน
พื นทีพิพาท ความขั ดแย้ งระหว่างชาวบ้ านกั บเจ้าหน้าทีจึงมีบ่อยครั ง หน่อแอริ เป็ นตั วแทนของชาวบ้ านเข้ าไป
เจรจาต่อรอง เธอนํ าข้ อมูลทีแสดงถึงความจํ าเป็ นในการยั งชีพและวิถีชีวิตของชาวบ้ านทีต้ องดื อแพ่งไปทํ ากินใน
พื นพิพาท ไปอธิบายให้ก ั บเจ้าหน้าทีของรัฐ ครั งแล้ วครั งเล่า เมือเปรี ยบเทียกบบั ผู ้ น ํ าเพศสภาวะพ่อทีได้ รับเลือก
จากชาวบ้ านอย่างเป็ นทางการให้เป็ นสมาชิกอบต. กลุ่มผู ้ หญิงและชาวบ้ านสังเกตว่าตั วแทนผูชายไม่
้
กล้ าเข้ าไป
เผชิญหน้ากั บรัฐไทยแต่อย่างใด
เธอสรุ ปว่าการเลือกหน่อแอริ เป็ นตั วแทน จึงมิใช่เลือกในฐานะทีเป็ น
ผู ้ หญิงเลือกผู ้ หญิง แต่เลือกตั วแทนของชนเผ่าทีมีศ ั กยภาพเข้ าไปคานกั บอํ านาจรัฐทีมั กใช้ อ ํ านาจตามอํ าเภอใจ
เนืองจากผู ้ ชายทีโดยประเพณีของปาเก่อญอ ได้วางทีทางและบทบาทให้เป็ นผู ้ น ํ าในการเจรจาประเด็นขั ดแย้ งต่างๆ
ทั งความขั ดแย้ รงะหว่างชนเผ่าและระหว่างกลุ่มเครื อญาติไม่สามารถแสดงบทบาทตามความคาดหวั งได้
นอกจากนี
ความล้ มเหลวของผู ้ น ํเาพศชายในหมู่บ ้ านยั งรวมถึงความไม่สามารถในการถ่ายโอน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ น หรื อจาก อบต.แม่วินสู่ หมู่บ ้ านด้ วย โดยเฉพาะงบประมาณที
เกียวข้ องกั บการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้ หญิงและเด็ก ปรากฏการณ์ความไม่สมหวั งข้ างต้ นทรงอิทธิพลมากพอ
จนกระทั งชุมชนเริ มทบทวนและมองเส้นแบ่งพื นทีและบทบาทของหญิงชายยึดหยุ่นมากขึ น
การเมืองของหน่ อแอริ : ความยากจน ชาติพันธุ ์ และเพศสภาวะ
พื นทีการเมืองท้ องถิ นได้ รับการตีความว่าเป็ นพื นทีทีพลเมืองสามารถเข้ าไปช่วงชิงความหมายของสิ งที
เรี ยกว่า การพั ฒนา และการจัดสรรทรัพยากรทีเป็ นธรรม
ความยากจนของชาวบ้ านในหมู่บ ้ านห้วยอีค่างได้ รับการวิเคราะห์จากหน่อแอริ ว่า ส่วนหนึ งเป็ นผลพวง
จากทีรัฐจัดวางกลุ่มชาติพ ั นธุใ์ ห้เป็ นคนอืน นโยบายรัฐทีเกียวข้ องกั บกลุ่มชาติพ ั นธุ์ โดยเฉพาะนโยบายบั งคั บ
โยกย้ ายผู ้ คนออกจากทีทํ ากิน จึงเป็ นการเบียดขั บพวกเขาออกจากหลั กประกั นความมั นคงทางอาหาร และศั กดิ ศรี
ความเป็ นมนุษย์
แต่ความยากจน และความเป็ นคนอืนทีเกิดจากความสัมพั นธ์ระหว่างรัฐชาติก ั บชนเผ่า มีการปฏิบ ั ติการ
ในชุมชนผ่านความสัมพั นธ์อืนๆทีร้อยรัดผู ้ คนอยู่ก่อนหน้าแล้ ว หน่อแอริ มองว่ายั งมีคนจํ านวนหนึ งทีอยู่ชายขอบ
ของชายขอบ ผู ้ หญิง เด็กและวั ยรุ่ น และผู ้ สูงอายุ คือ กลุ่มคนทีกล่าวถึง ในทั ศนะของหน่อแอริ วั ฒนธรรมปา
เก่อญอไม่มีความแตกต่างจากวั ฒนธรรมชนเผ่าอืนๆ รวมทั งวั ฒนธรรมคนเมืองและคนไทยมากนัก ทีต่างมี
กฎเกณฑ์
และรหัสลั บในการให้คุณค่าและความคาดหวั งต่อทีทางและการแสดงตั วตนของผู ้ หญิงในพื นที
สาธารณะน้อยมาก รหัสลั บทํ าให้นโยบายสาธารณะไม่สัมพั นธ์ก ั บความจํ าเป็ นและต้ องการของผู ้ หญิง อาทิ ใน
เวทีประชาคมหมู่บ ้ าน อั นเป็ นเวลาและพื นทีทีหน่วยงานรัฐอ้ างว่าได้ เปิ ดโอกาสให้พลเมืองใช้ สิทธิแสดงความ
คิดเห็นต่อแผนพั ฒนาท้ องถิ นทีตอบสนองต่อโจทย์ ของชุมชนและกลุ่มประชากร
กลั บพบว่าผู ้ หญิงซึ งเป็ น
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ผู ้ เข้ าร่ วมประชุมมากทีสุ ด แต่กลั บไม่มีเสี ยงทีมีผลต่อนโยบายใดๆ เนืองจากไม่กล้ าพูดและต่อรองถึงความ
ต้ องการของตั วเอง นโยบายสาธารณะระดั บท้ องถิ นจึงปลอดจากความต้องการของผู ้ หญิง อุปสรรคมีตั งแต่ความ
ไม่สันทั ดเรื องภาษาไทย ทั งการฟังและการพูดโต้ ตอบ ความอายทีรู ้ว่าไม่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง
นอกจากนี ประสบการณ์ทีผ่านมาทํ าให้มีความเข้ าใจว่า การเมืองท้ องถิ นเป็ นเรื องเกียวกั บการพั ฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน การไม่มีงานทํ าของผู ้ หญิง ผู ้ สูงอายุและวั ยรุ่ น การอพยพลงดอยเพือหางานทํ าในเมืองเชียงใหม่ของ
เยาวชนชาติพ ั นธุใ์ นทีสู ง การไม่มงี บประมาณสําหรับศูนย์ เด็กเล็ก ความรุ นแรงในครอบครัว การไม่รู้ภาษาในการ
สื อสาร รวมทั งอคติทางชาติพ ั นธุ์ เป็ นต้ น กลั บถูกมองว่าเป็ นเรื องส่ วนตั วของปัจเจก หรื ออาจเป็ นประเด็น
สาธารณะ แต่เป็ นวาระทีอาจไม่มีความสําคั ญมากนัก หรื ออยู่ในความคลุมเครื อระหว่างประเด็นส่ วนตั วกั บ
ประเด็นสาธารณะ จะด้ วยเหตุผลชุดใดก็ตาม ผลทีปรากฏคล้ ายๆกั นก็คือ พวกเขาไม่สามารถใช้อํ านาจรัฐและ
ทรัพยากรของรัฐมาขั บเคลือน เพือเปิ ดพรมแดนของสิ งทีเรี ยกว่า ‘การเมือง’ และ ‘นโยบายสาธารณะ’ ให้ผนวก
รวมเอาความต้ องการของสตรี และของคนชายขอบในหมู่บ ้ านได้ ไม่ว่าในรู ปของสิ ทธิ สวั สดิการ และพื นทียืน
การเสริ มสร้างพลั งอํ านาจผู ้ หญิงและสมาชิกในสภาท้ องถิ น ให้มองเห็นความเชือมโยงระหว่างศั กดิ ศรี
ความเป็ นมนุษย์และคุณภาพชีวิตของผู ้ หญิงกั บการเมืองท้ องถิ นนั น เป็ นหนึ งในการเมืองของหน่อแอริ รู ปธรรม
โครงการมีตั งแต่ การพั ฒนาอาชีพให้แม่บ ้ านและผู ้ สูงอายุ โครงการตรวจสุ ขภาพภายใน โครงการศูนย์ เลี ยงเด็ก
โครงการเยาวชนรักษ์ป่า ดิน นํ า เป็ นต้ น
แต่ท ั งหมดไม่สามารถถูกผลั กให้อยูใ่ นแผนงานโครงการทีปลั ด อบต. ได้วางไว้ล่วงหน้า ในทั ศนะของ
หน่อแอริ ปลั ด อบต. ได้ วางแผนการพั ฒนาพื นทีแม่วินให้เป็ นแหล่งท่องเทียว เชิงวั ฒนธรรมและธรรมชาติ เม็ด
เงินจํ านวนมากจึงถูกเกลียไปสู่ โครงการพั ฒนาแหล่งท่องเทียว งบประมาณการพั ฒนาอาชีพของชาวบ้ านถูกผนวก
อยู่ในโครงการพั ฒนาบ้ านพั กสําหรับต้ อนรับนักท่องเทียวแบบ home-stay แต่หน่อแอริ กล่าวว่าโครงการดั งกล่าว
ถูกโต้ แย้ งจากกลุ่มผู ้ หญิงในบ้ านห้วยอีค่าง ว่าไม่เหมาะสมสําหรับหมู่บ ้ านห้วยอี ด้ างจึงต้ องการโครงการฝึ กอาชีพ
ผู ้ สูงอายุและสตรี แม่บ ้ านในรู ปแบบอืนๆ ความต้ องการเงินสดมากขึ น ในขณะทีพื นทีทํ ากินถูกจํ ากั ดลง ผู ้ หญิจึงง
ต้ องดิ นรนออกไปทํ างานรับจ้างในภาคเกษตรในหมู่บ ้ านอืนๆ เยาวชนต้ องลงดอยไปทํ างานในเมือง ผู ้ สูงอายุเอง
จึงต้ องการพึ งตั วเองมากขึ นเพือลดภาระการเลี ยงดูของลูกหลาน
การทํ างานในพื นทีการเมืองทีเป็ นทางการในช่วง 6 เดือนแรกจึงนับว่าเป็ นความไม่สมหวั ง จนกระทังมี
ข้ อสรุ ปได้ ว่า ‘หนูคิดว่า การเมืองท้องถิ นไม่ได้ เป็ นพื นทีของการแปลงเปลียน และความหวั งอะไรเลย’ อย่างไรก็
ตาม ในช่วง 4 เดือนถั ดมา หน่อแอริ เริ มคุน้ เคยกั บวั ฒนธรรมการเมืองในระบบตั วแทนของแม่วิน ซึ งได้ มีการ
บรรยายสั นๆว่า
‘… อํ านาจตั ดสิ นใจทั งหมดอยู่ในมือของปอ(ปอหมายถึงปลัด อบต. แม่วิน) การประชุมสภาฯ เป็ นเพียง
พิธีกรรม การตรวจสอบทํ าไม่ได้ เนืองจากเอกสารทุกชินทีนํ าเสนอต่อทีประชุมได้ รับการจัดเตรี ยมมาอย่างดี และ
ได้ รับการบอกจากปอ ว่าทุกอย่างได้ ท ํ าไปตามกฎระเบียบสภาฯ ก็ ไม่กล้ าแย้ ง…’
ในการให้สัมภาษณ์เพิ มเติมประเด็นข้ างต้ น เธอได้ ขยายความว่า อุปสรรคในการทํ าหน้าทีมีหลายอย่าง
เริ มตั งแต่ตั วแทนทีเป็ นชนเผ่ามีอาการกล้ๆา กลั วๆ ในการแสดงความคิดเห็นในทีประชุม ‘ด้ วยปัญหาภาษาทีพวก
เราพูดได้ ไม่ชัด ช้ า การขาดความรู ้ในเรื องกฎระเบียบ และเกรงในอํ านาจของปอ ทีมีท ั งความรู ้ และเป็ น
ข้ าราชการ’ ข้ อบั งคั บและกฎระเบียบทีกํ าหนดจากรัฐส่ วนกลางจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นเทคโนโลยีอ ํ านาจทีปลัอบต.
ด
เพียงผู ้ เดียวได้ ครอบครอง
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เมือเข้ าใจวั ฒนธรรมขององค์กรว่าอํ านาจอยู่ทีใคร หน่อแอริได้ แสดงความเป็ นผู ้ กระทํ า (agency) โดย
การปรับเปลียนวิธีการทํ างานจากวิถีประชาธิปไตย
สู่ การต่อรองผ่านวั ฒนธรรมรัฐ-ราษฏร์
เธอเริ มสร้าง
ความสัมพั นธ์ส่วนตั วกั บปลั ด อบต. และเข้ าปรึ กษาโครงการต่างๆทีมีต้ องการในหมู่บ ้ านห้วยอีค่างกั บปลั ดอบต.
นอกเวทีการประชุมสภาฯ แบบผู ้ น้อยเข้ าหาผู ้ ใหญ่ และหยิบยกคํ ามั นสัญญาในการหาเสี ยงเป็ นเครื องต่อรอง‘หนู
บอกปอ ว่า โครงการพั ฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์ เด็กเล็ก โครงการเสริ มอาชีพผู ้ สูงอายุ และโครงการพั ฒนาจิตสํานึก
รักษ์ ป่ า ดิน นํ าของเยาวชน เป็ นนโยบายทีให้ไว้ ก ั บชาวบ้ านในช่วงหาเสี ยง จึงต้ องหางบประมาณมาทํ า…ก็ปอ
บอกเองนีว่า ชาวบ้ านต้ องการอะไรปอจัดให้ได้ ท ั งหมด’ ในทีสุ ดเธอจึงได้ รับคํ าสัญญาจากปลั ด อบต. ว่า
งบประมาณในปี ต่อไป จะจัดสรรให้ตามโครงการทีได้ สัญญากั บชาวบ้ าน ส่ วนในปี นี 2552 สนับสนุนได้ เฉพาะ
โครงการหลั กสูตรท้ องถิ น ทีเชือมโยงกับโครงการพั ฒนาจิตสํานึกรักษ์ ป่ า ดิน นํ ของเยาวชน
า
กลยุทธ์การ
ขั บเคลือน เรื องความยากจน เพศสภาวะ และชาติพ ั นธุ์ข ้ างต้ นนัน Deniz Kandiyoti (1988) ชี ว่าเป็ นกลยุทธ์ของ
ผู ้ หญิงในการต่อสูต้ ่อรองกั บระบบชายเป็ นใหญ่ (patriarchal bargain) เพือดีดตั วเองออกจากข้ อรัดรึ งทั งหลายทั ง
ปวง ทีมั กเริ มต้ นจากการตอบสนองในระดั บความต้ องการทางเพศสภาวะพื นฐาน (practical gender needs) สู่
ระดั บความต้ องการทางเพศสภาวะเชิงยุทธศาสตร์ (strategic gender needs) มากขึ น
และเพือให้นโยบายการเมืองบางส่ วนเปลียนไปสู่ การปฏิบ ั ติ
หน่อแอริและเครื อข่ายสตรี ชนเผ่าแห่ง
ประเทศไทยได้ เสนอขอทุนวิจัยจากศูนย์ สตรี ศึกษา มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ มาทํ าวิจัยเพือจัดกลุ่มเรี ยนรู ้ เรื อง
สุ ขภาพอนามั ยเจริ ญพั นธุ์ ให้ผู ้ หญิงชนเผ่า ทังนี เพือกระตุ ้ นให้ไปรับการตรวจมะเร็ งปากมดลูก ซึ งเป็ นโครงการ
ภาครัฐ แต่ทีผ่านมามีสตรี ชนเผ่าจํ านวนน้อยมากทียินยอมไปรับบริ การ นอกจากนี ยั งหวั งว่าองค์ความรู ้ทีได้รับจะ
นํ าไปเสนอเป็ นนโยบายให้สถานีอนามั ยมีความอ่อนไหวต่อวั ฒนธรรมเพศสภาวะมากขึ น การประชุมแบบไม่เป็ น
ทางการใช้ ภาษาชนเผ่า หน่อแอริ คาดหวั งว่าการประชุมประชาคมหมู่บ ้ านในอนาคตน่าจะใช้ ภาษาปาเก่อญอ แทน
ภาษาไทย เนืองจากผู ้ หญิงในหมู่บา้ นทีมีอายุ 40 ปี ขึ นไปใช้ ภาษาไทยได้ อย่างจํ ากั ด
การเมืองของหน่ อแอริ : อัตลักษณ์ ชาติพันธุ ์
โครงการหลั กสู ตรท้ องถิ น เป็ นผลงานชิ นแรกของสมาชิก อบต. สตรี แห่งห้วยอีค่าง โครงการฯริ เริ ม
หลั งจากมีการเจรจาต่อรองกั บปลั ด อบต. โครงการฯได้ รับงบประมาณเพียงเล็กน้อย แต่หน่อแอริ มองว่าสภา
ท้ องถิ นไม่เพียงเป็ นแหล่งทรัพยากรการเงิน แต่เป็ นสถาบั นทีให้ความชอบธรรมต่อประเด็นการพั ฒนาใหม่ๆด้ วย
การยอมรับโครงการหลั กสู ตรท้ องถิ น จึงเป็ นการเผยให้เห็นว่า ความรู ้และภูมิปัญญาท้ องถิ นเป็ นวาระการเมือง
และเป็ นประเด็นการพั ฒนาของท้ องถิ น
เนื อหาของหลั กสู ตรท้ องถิ นประกอบด้ วยประวั ตศาสตร์
ิ ชนเผ่า ภาษา และภูมิปัญญาในการรักษาป่ า
และระบบคิดเกียวกั บป่ า ศิลปวั ฒนธรรมชนเผ่า และปราชญ์ชนเผ่า เป็ นต้ น เนื อหาทั งหมดจะนํ าเข้ าสู่ การเรี ยน
การสอนในโรงเรี ยนระดั บพื นฐานในหมู่บ ้ าน แต่เนืองจากชาวปาเก่อญอและชาติพ ั นธุอ์ ืนในหมู่บ ้ านใกล้ เคียงไม่
เห็นด้ วยและคิดว่าจะทํ าให้เด็กเสี ยเวลาเรียน หน่อแอริ จึงรับผิดชอบทีจะเปิ ดสอนเนื อหาดั งกล่าวเฉพาะในหมู่บ ้ าน
ห้วยอี ด้ าง และเพือให้ผู ้ หญิงชนเผ่ามีเรื องราวอยู่ในหลั กสู ตร สตรี ชนเผ่าจะเป็ นหนึ งในจํ านวนผู ้ รจะทํ
ู ้ที าหน้ าที
ถ่ายทอดประสบการณ์ลงสู่ ความทรงจํ าของเยาวชนทั งหญิงชาย
โครงการหลั กสู ตรท้ องถิ นฯ นอกจากเป็ นการฟื นฟูความทรงจํ าร่ วมของชาติพ ั นธุยั์ งมีเป้ าหมายการเมือง
เรื องภาพลั กษณ์อีกด้ วย ดั งทีกล่าวมาข้ างต้ น ในระยะหลายทศวรรษทีผ่านมา กลุ่มชาติพ ั นธุบ์ นทีสู งได้ รับการยั ด
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เยียดให้เป็ นผู ้ ตั ดไม้ ท ํ าลายป่ า พวกเขาจึงต้ องการสร้างวาทกรรมใหม่มาปลดปล่อยวาทกรรมชุดเก่าทีสื อถึงอคติ
ชาติพ ั นธุ์ เยาวชนชนเผ่าเองมีความภาคภูมิใจในรากเหง้ า และสามารถประดิษฐ์สร้างอั ตลั กษณ์ใหม่ทีผสมผสาน
ความเป็ นไทยและชาติพ ั นธุ์ได้ อย่างลงตั วมากขึ น
การขั บเคลือนเพือพื นฟูว ั ฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ น เป็ นการเมืองของชนเผ่าปาเก่อญอ และของอีก
หลายๆ กลุ่มวั ฒนธรรม เพือต่อสู ้ต่อรองกั บการกลืนกินพื นทีทางวั ฒนธรรมชนเผ่าของรัฐไทย ในช่วงทศวรรษที
ผ่านมา รัฐไทยได้ รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้ มีความพยายามในการสร้างชาติบนพื นฐานการเบียดขั บและลดทอน
พื นทีทางวั ฒนธรรมของชนเผ่าผ่านระบบโรงเรี ยนและครู ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นคนพื นราบ ประชาสังคมของกลุ่มชน
เผ่าจึงมีกระแสคํ าถามเรื องการจัดการศึกษาของรัฐมากขึ นตามลํ าดั บ อาทิ ในงานของประสิ ทธิลีปรี ชาและอะภั ย
วาณิ ชประดิษฐ์ (2552) เรื อง ‘องค์ความรู ้ท ้ องถิ นม้งชุมชนแม่สาใหม่’ ประสิ ทธิเป็ นหนึ งในกลุ่มปัญญาชน ชนเผ่า
ตั วเขาเองเป็ นม้ ง ประสิ ทธิและอะภั ยวิเคราะห์ว่า การศึกษาทีรัฐไทยหยิบยืนให้ชาวไทยภูเขา ตั งแต่หลั ง
สงครามโลกครั งทีสองเป็ นต้ นมานั น แม้ มีคุณูปการต่อคนบนพื นทีสู งหลายด้ าน อาทิ การจัดเตรี ยมคนชาติพ ั นธุ์
ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถสื อสารกั บเจ้าหน้าทีรัฐได้ เพือให้มีการปรับตั วและพั ฒนาคุณภาพชีวิตทีดีขึ น
เปิ ดโลกทั ศน์และวิธีคิดของชาวบ้ านให้เข้ าสู่ การเป็ นส่ วนหนึ งของสังคมไทยพื นราบ และสร้างจิตสํานึกในการรัก
ชาติแก่คนชาติพ ั นธุเ์ หล่านั นแต่ระบบการศึกษาในโรงเรี ยนส่ งผลกระทบต่อวั ฒนธรรมของชนเผ่าอย่างมหันต์ สิ ง
หนึ งทีมีการกล่าวอ้ างในวงกว้ างคือ ชาวบ้ านประสบปัญหาการสูญเสี ยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้ องถิ นทีมีระบบการ
สื บทอดมาช้ านาน เยาวชนชาติพ ั นธุท์ ีผ่านระบบโรงเรี ยนเริ มเกิดความไม่มั นใจในความเป็ นตั วตนทางชาติพนั ธุ์
ของตนเองในท่ามกลางสังคมใหญ่ในเมือง
หลั งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนู ญปี 2540 การเรี ยกร้องให้มกี ารเคารพวั ฒนธรรมพื นถิ นและให้มีการสื บ
ทอดวั ฒนธรรมพื นถิ นในหลั กสู ตรการศึกษาชาติประสบความสําเร็จระดั บหนึ ง
ดั งจะพบว่าพระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติปี 2542 ให้อ ํ านาจโรงเรี ยนกํ าหนดสาระการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้ องกั บท้ องถิ นได้ ถึง 30 เปอร์ เซ็นต์
ของเนื อหาการเรี ยนรู ้ท ั งหมด จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ครู และผู ้ รู้ในท้ องถิ นเข้ ามามีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดองค์
ความรู ้ ระบบภูมิปัญญา และวั ฒนธรรมทีมีคุณค่าของพื นถิ นให้แก่ลูกหลานผ่านระบบโรงเรี ยน
แต่ในทางปฏิบ ั ติ ชุมชนส่ วนใหญ่รวมทั งชุมชนชาติพ ั นธุใ์ นตํ าบลแม่วิน ยั งไม่มีโอกาสได้ เข้ ามาใช้พื นที
หลั กสู ตรท้ องถิ นเพือผลิตซํ าและต่อยอดรากฐานความรูและตั
้ วตนมากนัก
นอกจากหลั กสู ตรท้ องถิ นแล้ ว หน่อแอริ และเพือนสมาชิกชนเผ่ายั งต่อรองให้อ ั ตลั กษณ์ของชนชาติพ ั นธุ์
บนพื นทีสู งปรากฏตั วตนใน อบต. โดยการนํ าเสนอให้มีการแต่งชุดชนเผ่าในวั นประชุมประจํ าเดือน แต่ย ั งคงใช้
ใกล้ ชิดกั บประชาชนในพื นทีมากขึ นแล้ ว ยั งเป็ นเรื องการสร้างความมั นใจให้สมาชิกชนเผ่าด้ วยหน่อแอริ ยอมรับ
ว่าการแต่งชุดแบบข้ าราชการ สากลและแบบพื นราบทํ าให้ขาดความมั นใจ ไม่กล้ าแสดงออก การแต่งกายด้ วยชุด
ชนเผ่าจึงเป็ นการคืนความมั นใจให้แก่สมาชิกชนเผ่าๆได้ ด ้ วย
สรุป
การเมืองเรื องธรรมาภิบาล ทีมีนัยการเพิ มพื นทียืนให้สตรี ในสภาท้ องถิ นนัน ดูเหมือนจะประสบ
ผลสําเร็ จ แต่การเข้ าถึงทรัพยากรของ อบต. แม่วิน และการสร้างพืนทีนโยบายเพือผู ้ หญิง (pro-gender policies) ซึ ง
ปลั ด อบต. เป็ นผู ้ ทรงอํ านาจเต็มนั นยั งเป็ นเรื องทีต้องรอคอย เนืองจากการทํ าหน้าทีตรวจสอบและคานอํ านาจอาจ
ทํ าได้ ล ํ าบากยากยิ ง ในกรณี ทีคูส่ ัมพั นธ์อยู่ในสถานะทีต่างกั นมาก ทั งในเรื องประสบการณ์ในสภาท้ องถิ น และ
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เครื องมือการต่อรอง อาทิ ภาษาและความรู ้เรื องกฎระเบียบ และขั นตอนการดํ าเนินโครงการ ซึ งได้ถูกจัดวางจาก
รัฐส่ วนกลางทีห่างจากประสบการณ์ของคนพื นทีสู ง ทั งหมดได้ ตอกยํ าความไร้ทคโนโลยี
เ
อ ํ านาจของชาวบ้ าน
และผูห้ ญิงมากขึ น
และชี ให้เห็นว่าวั ฒนธรรมการทํ างานของสภาท้ องถินยั งวางอยู่บนโครงข่ายและสาย
ความสัมพั นธ์ระหว่างรัฐกั บพลเมืองในแบบผู ้ น้อยต้ องฟังผู ้ ใหญ่ อย่างไรก็ตาม หน่อแอริ ได้ แสดงให้เห็นว่าทุก
ความสัมพั นธ์สามารถต่อสู ้ต่อรองได้ เพือให้สามารถเข้ าถึงทรัพยากรทีจํ าเป็ น จึงต้ องถอยกลั บไปสร้างพื นทีการ
เจรจาต่อรองในสายความสัมพั นธ์แบบเก่า ทั งนี เพือลดแรงเสี ยดทาน
นอกจากปรับเปลียนวิธีการต่อรองกั บอํ านาจรัฐในร่ างทรงของปลั ด อบต. แล้ ว การใช้ เครือข่ายภายนอก
เป็ นแหล่งทรัพยากรทดแทนเป็ นอีกหนึ งกลยุทธ์ โครงการวิจัยเพือศึกษาทั ศนคติของผู ้ หญิงในการตรวจมะเร็ งปาก
มดลูกทํ าให้มีกิจกรรมร่ วมกับกลุ่มสตรี ได้ แม้ ย ั งไม่มีงบประมาณจากสภาท้ องถิ นยั งสามารถเดินไปได้
ในแง่ของอั ตลั กษณ์ ชาติพ ั นธุนั์ น ชี ให้เห็นว่า หน่อแอริ มิได้ มองการเมืองแต่เรื องความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายทีเปลือยเปล่าจากความเป็ นชาติพ ั นธุแ์ ละตํ าแหน่งแห่งทีของชาติพ ั นธุใ์ นสังคมใหญ่และรัฐไทย เธอจึง
เป็ นตั วแทนของสองอั ตลั กษณ์ โครงการหลั กสู ตรท้ องถิ น แม้ ไม่มีทรัพยากรให้ แต่การทีสภาท้ องถิ นประทั บตรา
ให้เป็ นโครงการของการเมืองท้องถิ น นับได้ ว่าพรมแดนการเมืองได้ เปิ ดกว้ างไปสู่ การเมืองเรื องการสร้งาพื นที
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ลั กษณ์ของชนชาติพ ันธุบ์ นพื นทีสู งปรากฏตั วตนใน อบต. โดยการนํ าเสนอให้มีการแต่งชุดชนเผ่าในวั นประชุม
ประจํ าเดือน แต่ย ั งคงใช้ ภาษาไทยเป็ นสื อกลางในการสื อสารนั น นับว่าเป็ นอีกหนึ งก้ าวของการขยายพื นที
การเมืองเรื องอั ตลั กษณ์ชาติพ ั นธุ์
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