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The main focus of this thesis is to present the story of women weavers in
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the weaving industry with emphasis on the identity, lives and status of women
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weavers in modernizing society of Lao PDR, including the negotiating strategies that
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women weavers use to adapt themselves under the economic liberalization eras. The
methodology used is a combination of descriptive methods by the author and the
narrative stories as told by the weavers.
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The study found that most women weavers come from rural areas, city
people look down upon them as khon ban nolk, and as poor. City people felt that rural
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areas are uncivilized place and khon ban nolk are poor and foolish. This study argues

C

against the study by Oloth (2007) which found that people in the city looked down
upon factory women from rural areas and accused of them being “mae nying ha
ngun” or “mia noi” (concubine). This study interviewed factory women who denied
these accusations. On the contrary, they tried to construct an identity of their own as
they tried to work hard to earn money and continually sent either money or gifts or
both home to their parent. The identity connection here allowed them to negotiate a
place, though a modest one in the city, and enabling them to construct an identity of a
“dutiful-daughter. Moreover, the narrative stories reveals weavers lives in the factory
that they have difficulties in their work such as working long hours, getting low wage,
and having poor working conditions. However, they are proud that they can improve
their economic and living condition, and being able to earn their own money.
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งานศึกษาชิ้นนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอเรื่ องราวของผูห้ ญิงทอผ้าในโรงงานแห่งหนึ่ง
โดยจะเน้นศึกษาอัตลักษณ์ วิถีชีวติ และสถานภาพของพวกเธอ รวมถึงยุทธศาสตร์ การต่อสู้ต่อรองที่
พวกเธอใช้เพื่อปรับตัวกับยุคสมัยเศรษฐกิจเสรี เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่กล่าวมางานศึกษาชิ้นนี้ได้ใช้
วิธีอธิ บายผสมกับเรื่ องเล่าจากการฟังเสี ยงของพวกเธอเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาพบว่าผูห้ ญิงทอผ้าส่ วนมากมาจากชนบท คนในเมืองดูหมิ่นพวกเธอว่า ‘คน
บ้านนอก, คนยากจน และเป็ นคนที่มีสถานภาพตํ่าต้อยเพาะคนในเมืองรู ้สึกว่าพื้นที่ชนบทเป็ น
สถานที่ป่าเถื่อน, คนบ้านนอกเป็ นคนโง่ และเป็ นคนยากจน งานศึกษาชิ้นนี้ได้โต้เถียงกับงานศึกษา
ผูห้ ญิงในโรงงานโดย Oloth (2007) ที่พบว่า คนในเมืองดูหมิ่นผูห้ ญิงชนบทที่ทาํ งานในโรงงาน
และกล่าวหาพวกเธอว่าเป็ น"ผูห้ ญิงหาเงินด้วยการบลิการทางเพศ "หรื อ"เมียลับ" (เมียน้อย) ข้อมูล
ในงานศึกษาชิ้นนี้ได้มาจากการสัมภาษณ์ผหู้ ญิงทอผ้าในโรงงานแห่งหนึ่ง ที่ปฏิเสธคํากล่าวหา และ
ในทางกับกันพวกเธอได้พยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยการทํางานอย่างหนักเพื่อจะได้รับ
เงิน และส่ งเงินไปยังผูป้ กครองของพวกเธอที่บา้ น นอกจากนั้นงานศึกษาชิ้นนี้ยงั แสดงให้เห็นถึง
การดํารงชี วติ ของพวกเธอ อยูใ่ นโรงงานว่า เป็ นการดํารงชีวติ และการทํางานที่ยากลําบากมาก
ทํางานหนักในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และได้รับค่าจ้างแรงงานที่ต่าํ แต่ในอีกด้านหนึ่งงานศึกษาชิ้นนี้
ยังพบว่าการที่พวกเธอเข้าไปทํางานที่โรงงานทอผ้าได้ทาํ ให้ชีวติ และสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจ
ของพวกเธอดีข้ ึน.

