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สังคมศาสตร์เป็นศาสตร์ซงึ่ มักจะสะท้อนย้อนคิดถึงวิธวี ทิ ยา (methodology) ของการศึกษา
ของตนเองอยูเ่ สมอ การสะท้อนย้อนคิดในเชิงวิธวี ทิ ยาทีว่ า่ นี้ ปรากฏให้เห็นไม่เพียงแค่ในระดับ
วิธวี จิ ยั (method) หากแต่รวมไปถึงการพิจารณาการจัดวางแนวคิด (conceptualization)
และการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ (paradigmatic repositioning) ของการศึกษา ซึง่ ในที่
นีร้ วมไปถึงเรือ่ งของญาณวิทยาและภววิทยาของ “สิง่ ” ทีส่ งั คมศาสตร์นนั้ ศึกษาด้วย ในความ
เป็นจริงแล้ว อาจกล่าวได้วา่ ทัง้ ระเบียบวิธี แนวคิด และกระบวนทัศน์ของการศึกษาวิจยั นัน้
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแทบจะแยกไม่ออก และในทางกลับกัน อาจกล่าวได้ว่า
ทัง้ สามสิง่ ล้วนแล้วแต่มอี ทิ ธิพลต่อกันเอง และต่อการก�ำหนด “พรมแดน” ของความรูค้ วาม
เข้าใจต่อสังคมของสรรพสิง่ ทีอ่ ยูร่ ายรอบตัวเราเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน วารสารสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา ฉบับนีห้ ยิบยกประเด็นของวิธวี ทิ ยาและพรมแดนความรูข้ นึ้ มาเป็นข้อสนใจหลัก
และมุง่ ท�ำความเข้าใจว่าการปรับเปลีย่ นวิธวี ทิ ยาในการศึกษาทางสังคมศาสตร์นนั้ จะช่วยขยาย
พรมแดนทางความรูใ้ ห้กบั เราได้อย่างไรบ้าง
นอกจากวิธวี ทิ ยากับการท�ำความเข้าใจพรมแดนทางความรูแ้ ล้ว ในวารสารฉบับนี้ เรา
ยังสนใจวิธีวิทยากับการท�ำความเข้าใจการประกอบสร้างของพรมแดนทางสังคมการเมือง
ด้วย โลกสมัยใหม่ทเี่ ราอาศัยอยู่นเี้ ป็นโลกทีถ่ กู ตัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ ให้มีลกั ษณะที่แยก
ออกจากกัน มีการจัดแบ่งประเภทในลักษณะต่างๆ เพื่อการท�ำความเข้าใจและควบคุม
จัดการทีง่ า่ ยมากขึน้ การตัดแบ่งและจัดประเภทนีเ้ กิดขึน้ ในแทบทุกปริมณฑลของชีวติ ไม่วา่
จะเป็นบนพืน้ ทีก่ ายภาพ พืน้ ทีก่ ารเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ไปจนถึงพืน้ ทีท่ างความรู้
ความคิด อุดมการณ์ สัญญะ การรับรู้ และพืน้ ทีเ่ สมือนจริงต่างๆ แม้วา่ บรูโน ลาตูร์ (Bruno
Latour) จะแย้งว่าเราไม่เคยด�ำรงอยู่ในโลกสมัยใหม่อย่างแท้จริง ในแง่ที่ว่าโลกสมัยใหม่
นัน้ ไม่เคยประสบความส�ำเร็จในการสร้างเส้นแบ่งและจัดการการจัดประเภททีร่ ดั กุมตายตัว
ได้ (Latour 1993) แต่กระนัน้ เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ ท่ามกลางการท�ำงานของสภาวะ
สมัยใหม่ทยี่ งั ไม่ประสบความส�ำเร็จดีนนั้ โลกของการสร้างเส้นแบ่ง เขตแดน และการจัด
ประเภทนัน้ ได้เข้ามามีสว่ นอย่างมากในการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอืน่ กับ
สรรพสิง่ ต่างๆ และส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ และการสร้างอัตลักษณ์ของเราเองไม่มาก
ก็นอ้ ย
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เช่นนั้นแล้ว ดูเหมือนว่าข้อเสนอของลาตูร์จะไม่ใช่ข้อเสนอที่ผิดเพี้ยนไปจากโลก
ความเป็นจริงนัก นัน่ ก็คอื ว่า อภิมหาโครงการของสภาวะสมัยใหม่นนั้ ไม่เคยประสบความ
ส�ำเร็จอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการสร้างเส้นแบ่งของสิง่ ต่างๆ และจัดประเภทสิง่ เหล่านัน้ ไว้
ภายใต้ขอบเขตของกล่องบรรจุทปี่ ดิ ตายและมีปา้ ยชือ่ ระบุไว้อย่างชัดเจน อาณาบริเวณและ
การควบคุมของรัฐชาติไม่เคยด�ำรงอยูโ่ ดยปราศจากการแทรกซึมและรัว่ ไหล วัฒนธรรมหนึง่
ใดไม่เคยด�ำรงอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วโดยปราศจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอืน่ ความรูก้ ไ็ ม่เคยถูก
แบ่งออกเป็นศาสตร์ตา่ งๆ อย่างชัดเจนตายตัว อย่างน้อยก็ในวิถปี ฏิบตั ทิ มี่ กั จะละเลยและ
บกพร่องต่อแนวทางการแสวงหาความรูท้ มี่ กี รอบกติกาทีแ่ ข็งทือ่ และน่าเบือ่ หน่าย โลกสมัยใหม่
ที่เราด�ำรงอยู่นี้ประกอบไปด้วยการสร้างเส้นแบ่งและการจัดประเภทที่มากมายก็จริง แต่ก็
เพือ่ ว่าเส้นแบ่งและการจัดประเภทเหล่านัน้ จะได้ถกู ขีดคร่อม ข้ามผ่าน และท�ำให้พร่าเลือน
ไป การสร้างเส้นแบ่งและการต่อรองปรับเปลี่ยนนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กันไป
ไม่จบสิน้ ในแง่หนึง่ มันอาจจะเป็นคูป่ ฏิปกั ษ์ทวี่ ภิ าษต่อกันอยูเ่ สมอ แต่ในอีกแง่หนึง่ มันก็เป็น
สองสิง่ ทีด่ ำ� รงอยูค่ กู่ นั และส่งเสริมกันในกระบวนการประกอบขึน้ ใหม่ของสภาวะสมัยใหม่ ที่
มีเส้นเขตแดนเป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือส�ำคัญของการนิยามความมีตวั ตนของสิง่ ต่างๆ แม้วา่ เส้น
เขตแดนอาจเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง แต่มนั ก็ไม่เคยด�ำรงอยูอ่ ย่างสถิต หากแต่สามารถปรับเปลีย่ น
ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทความสัมพันธ์ และมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันในความเป็นเขตแดน
ของสิ่งต่างๆ ความพร่าเลือนและการมีพลวัตของมันนั้นท�ำให้เราต้องหันกลับมาพิจารณา
เขตแดนเสียใหม่ ไม่ใช่ในฐานะเส้นสายทีแ่ คบเล็กและไร้คณ
ุ สมบัตใิ นตัวมันเอง หากแต่เป็น
พื้นที่ทึมเทา มีแก่นแกนและสภาวะการด�ำรงอยู่ที่หลากหลาย อันเป็นผลมาจากการผสม
ผสานของสิง่ ต่างๆ ทีป่ ระกอบขึน้ เป็นพรมแดนทีเ่ ลือ่ นไหล และไม่ได้มลี กั ษณะภายในทีเ่ ป็น
หนึง่ เดียวเสมอไป
พรมแดนของวิธีวิทยา

วิธวี ทิ ยาในการศึกษาทางสังคมศาสตร์นนั้ ก็เหมือนชุดเครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ในการศึกษาท�ำความ
เข้าใจสังคมที่อยู่รอบตัวเรา ในชุดเครื่องมือนั้นมักจะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่
แตกต่างกันออกไป เครื่องมือบางประเภทใช้ในการแกะงัดคัดง้าง เปิดให้เห็นสภาพภายใน
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ของสังคม เครือ่ งมือบางประเภทใช้ในการฉายแสงท�ำให้ภาพสังคมนัน้ ปรากฏเห็นชัดมากขึน้
เครื่องมือบางประเภทใช้วัดระดับและชี้ให้เห็นถึงสถานภาพบางประการ และเครื่องมือบาง
ประเภทก็ใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์หรือนิยามลักษณะการด�ำรงอยู่ทางสังคมใน
แบบใหม่ๆ
วิธีวิทยาคือการน�ำเครื่องมือวิจัยประเภทต่างๆ มาจัดวางและปรับใช้ให้เข้ากันเพื่อ
บรรลุเป้าประสงค์ของการท�ำงานวิจัยหนึ่งๆ การที่นักวิจัยมีเครื่องมืออยู่ในมืออย่างจ�ำกัด
ก็อาจส่งผลให้ความสามารถและการขยับขยายขอบเขตการวิจัยนั้นท�ำได้เพียงระดับหนึ่ง
เท่านั้น การศึกษาในห้องเรียนว่าด้วยวิธีวิทยาของการวิจัยและการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย
ในช่วงของการวางแผนการวิจัยนั้น มีประโยชน์ในแง่ของการเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถ
เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิจัยต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และรู้เท่าทันข้อจ�ำกัดของเครื่องมือ
ประเภทต่างๆ ก่อนการใช้งานจริงในพืน้ ที่ อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้ ทีก่ ารท�ำงานวิจยั โดยเฉพาะ
การท�ำงานวิจยั ในสนามทีม่ คี วามซับซ้อนและมีเงือ่ นไขต่างๆ มากมายทีย่ ากต่อการควบคุม
จัดการ นักวิจยั จ�ำนวนมากต้องหาวิธใี นการคิดค้น ดัดแปลง ปรับแต่งเครือ่ งมือวิจยั ทีต่ นเอง
มีอยูน่ นั้ ให้เหมาะสมกับสภาพของพืน้ ทีแ่ ละความสัมพันธ์ในสนามของการวิจยั ด้วย
การศึ ก ษาทางสั ง คมศาสตร์ ใ นประเทศไทยเท่ า ที่ ผ ่ า นมายั งให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ
ประเด็นของการจัดวาง รื้อสร้าง และปรับแปลงวิธีวิจัยในสนามค่อนข้างจ�ำกัด แม้ว่า
นั ก วิ จั ย ทางสั ง คมจะตระหนั ก ถึ ง การสะท้ อ นย้ อ นคิ ด เชิ ง วิ ธี วิ ท ยาอยู ่ เ สมอ แต่ ก ระนั้ น
การน�ำเสนอและอภิปรายการปรับเปลี่ยนเชิงวิธีวิทยาก็มักจะซ่อนอยู่ภายใต้ซอกหลืบ
หรือเป็นฉากหลังของความรู้ มากกว่าจะเป็นประเด็นหรือหัวใจของการน�ำเสนอในตัว
มันเอง กล่าวอีกอย่างก็คือว่า การอภิปรายการศึกษาทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่นั้น
มักมุ่งไปที่การน�ำเสนอข้อค้นพบจากสนาม การอภิปรายเชิงแนวคิดทฤษฎี และการ
สร้างข้อถกเถียงกับงานที่มีมาก่อนหน้านี้ มากกว่าการน�ำเสนอการเคลื่อนตัวของทักษะ
และความสัมพันธ์ของนักวิจัยในสนาม ตลอดจนการเลือกสรรและดัดแปลงเครื่องมือ
วิจัยของนักวิจัยเอง ในแง่นี้ วิธีวิทยาของการวิจัยนั้นจึงมักถูกผลักให้เป็น “ชายขอบ”
ของการสั ง เคราะห์ ค วามรู ้ ท างสั ง คม น้ อ ยครั้ ง ที่ วิ ธี วิ ท ยาของการวิ จั ย นั้ น จะได้ รั บ การ
หยิบยกขึน้ มาเป็นหัวใจของการถกเถียงอภิปราย และสร้างความรูค้ วามเข้าใจใหม่ๆ ให้กับ
ประเด็นต่างๆ ในแวดวงการศึกษาสังคมศาสตร์อย่างจริงจัง
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ผู้เขียนบทความในวารสารฉบับนี้เห็นพ้องต้องกันว่า ในขณะที่การอภิปรายเกี่ยว
กับวิธวี ทิ ยานัน้ ถูกผลักให้กลายเป็น “ชายขอบ” ของความรูท้ างสังคมศาสตร์ แต่กระนัน้ วิธี
วิทยาก็มิได้ปราศจากความส�ำคัญและไร้ซึ่งอ�ำนาจในการก�ำหนดความเป็นไปของความรู้ที่
เรามี ในทางกลับกัน หากพิจารณาให้ดจี ะพบว่า วิธวี ทิ ยานัน้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น “ชายแดน” ของ
ปริมณฑลของความรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญ กล่าวให้งา่ ยก็คอื ว่า วิธวี ทิ ยานัน้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นปราการ
เป็นช่องทาง และเป็นเสมือนหน้าด่านของการเปิดโลกความเข้าใจปรากฏการณ์ตา่ งๆ ของ
ผูว้ จิ ยั เครือ่ งมือวิจยั หนึง่ ๆ นัน้ ท�ำหน้าทีค่ ดั กรอง เปิดช่อง และเอือ้ ต่อการไหลเวียนของข้อมูล
ความรู้ การรับรูแ้ บบหนึง่ แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ทำ� หน้าทีป่ ดิ กัน้ สร้างก�ำแพง และควบคุม
การรับรู้ การท�ำความเข้าใจ และการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั กับสิง่ ต่างๆ ในสนามด้วย
อาณาบริเวณของความรู้ที่เราสร้างขึ้นมานั้นถูกจ�ำกัดขอบเขตและตีกรอบด้วยวิธีวิทยาที่เรา
ใช้ ดังนัน้ การผลิตสร้าง ปรับเปลีย่ น และค้นหาวิธวี ทิ ยาใหม่ๆ ก็ชว่ ยให้เราข้ามพ้นข้อจ�ำกัด
ของการวิจัย และสามารถเปิดพื้นที่พรมแดนทางความรู้ใหม่ๆ ให้กับเราได้อย่างมากมาย
ด้วยเช่นกัน
การขยับขยาย ปรับเปลี่ยน และค้นหาวิธีวิทยาของนักวิจัยเมื่อต้องเผชิญกับความ
ท้าทายต่างๆ ในสนามนั้นน�ำมาซึ่งพื้นที่ของการต่อรอง การนิยามใหม่ และการจัดวาง
เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการความรู้ที่น�ำมาซึ่งการขยายอาณาบริเวณของความรู้มาก
ขึน้ พืน้ ทีท่ างความรูแ้ ละความสัมพันธ์ทขี่ ยับขยายออกไปนี้ มักเป็นพืน้ ทีส่ เี ทาทีแ่ ต่เดิมเคย
มีเส้นเขตแดนอย่างใดอย่างหนึ่งขีดคั่นเอาไว้ การก้าวข้ามหรือการท�ำให้เส้นแบ่งระหว่าง
“คนนอก” กับ “คนใน” พร่าเลือน การปฏิบตั กิ ารวิจยั ในสนามอันท�ำให้มาตรฐานจริยธรรม
การวิจยั ทีเ่ คยเข้าใจและยึดถือนัน้ ถูกตัง้ ค�ำถาม การเดินรอยตามวัตถุสงิ่ ของและมองสิง่ เหล่า
นั้นในฐานะตัวแสดงทางสังคมการเมืองที่ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงแค่มนุษย์ผู้ปฏิบัติการ และ
การหันไปสนใจการไหลเวียนของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามาและออกไปจากอาณาบริเวณ มากกว่า
จะสนใจอาณาบริเวณในฐานะพื้นที่ที่เป็นหัวใจของการควบคุมจัดการ ตัวอย่างเหล่านี้เป็น
เพียงพรมแดนของวิธวี ทิ ยาใหม่ๆ ทีอ่ บุ ตั ขิ นึ้ จากการปรับเปลีย่ นวิธวี ทิ ยาของการศึกษาสังคม
ทีพ่ รมแดน ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว น�ำมาซึง่ การสร้างอาณาบริเวณใหม่ๆ ให้กบั พรมแดนทางความ
รูท้ จี่ ำ� กัดของผูว้ จิ ยั นัน่ เอง
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บทความส่วนใหญ่ในวารสารฉบับนี้เลือกใช้พื้นที่พรมแดนแบบต่างๆ ในการเป็นจุดเริ่มต้น
ของการท�ำความเข้าใจข้อจ�ำกัดและความท้าทายของการขยายพรมแดนวิธวี ทิ ยาและพรมแดน
ความรู้ ในบทความที่ผู้อ่านจะได้อ่านต่อไปนั้น บางบทความอภิปรายความส�ำคัญของเส้น
เขตแดนรัฐชาติ และผลของการขีดเส้นแบ่งทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อการจัดการพื้นที่ใน
หลากหลายรูปแบบ เขตแดนที่รัฐจัดการนี้ไม่เพียงแต่ก�ำหนดกฎเกณฑ์ของอาณาบริเวณ
และอ�ำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐชาติเท่านัน้ หากแต่ได้สง่ ผลต่อรูปแบบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม อุดมการณ์และอัตลักษณ์ ตลอดจนกระบวนการสร้างความ
เป็นเขาและเราให้แตกต่างกันด้วย แน่นอนว่า พื้นที่ชายแดนของรัฐชาติเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่
จะน�ำเราไปสูก่ ารท�ำความเข้าใจในเชิงแนวคิดทีม่ ากขึน้ ต่อผลของการขีดเส้นพรมแดนทางการ
เมือง ที่ในภายหลังไม่เพียงแต่เป็นพรมแดนบนพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้น หากแต่ได้กลาย
มาเป็นพรมแดนทีค่ รอบคลุมปริมณฑลความสัมพันธ์อนื่ ๆ ทางสังคมในวงกว้างต่อไปอีกด้วย
แม้ว่าบทความส่วนใหญ่จะมุ่งท�ำความเข้าใจพรมแดนของวิธีวิทยาจากบริบทของ
พรมแดนรัฐชาติ แต่กระนัน้ การพิจาณาพรมแดนของบทความในวารสารฉบับนีก้ ข็ ยับขยาย
ไปไกลกว่าการจ�ำกัดปฏิบตั กิ ารของการขีดเส้นและแบ่งประเภทโดยรัฐเท่านัน้ ยังมีพรมแดน
และเส้นเขตแดนอีกมากมายซึง่ ด�ำรงอยูแ่ ละท�ำงานในสังคมสมัยใหม่ของเรานี้ เส้นแบ่งและ
การจัดประเภทนั้นกระท�ำขึ้นโดยตัวแสดงที่หลากหลาย และเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นอก
เหนือจากรัฐแล้ว ผูเ้ ขียนบทความยังชีใ้ ห้เห็นปฏิบตั กิ ารของกลุม่ ทางสังคมวัฒนธรรม ระบบ
เศรษฐกิจ เพศสภาพ วัตถุ ระบบการไหลเวียน และมาตรฐานของจริยธรรมในฐานะที่
เป็นบริบทของการก�ำหนดพรมแดนของวิธวี ทิ ยาของผูว้ จิ ยั อีกด้วย
ในการท�ำความเข้าใจสภาวะทีห่ ลากหลายของพรมแดนและเขตแดนนี้ งาน Theory
of the Border ของโธมัส เนล (Thomas Nail) ดูเหมือนจะเป็นงานเขียนเชิงทฤษฎีวา่
ด้วยการศึกษาความเป็นชายแดนทีส่ ำ� หรับผูเ้ ขียนแล้ว กล่าวได้วา่ ให้ภาพเชิงแนวคิดในการ
อธิบายแนวทางการศึกษาได้ดีที่สุดเล่มหนึ่ง (Nail 2016) ส�ำหรับเนลแล้ว เราไม่ได้อยู่
บนโลกทีก่ า้ วเข้าสูค่ วามไร้พรมแดนอย่างทีเ่ คนอิจิ โอเมะ (Kenichi Ohmae) กล่าวอ้าง
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(Ohmae 1990; 1995) ระบบเศรษฐกิจโลก อิทธิพลทีม่ ากขึน้ ของผูบ้ ริโภค และการ
บูรณาการของภูมิภาคไม่ได้นำ� มาสู่การล่มสลายของพรมแดนรัฐชาติ หากแต่ในทางกลับ
กัน โลกสมัยใหม่ได้ก่อให้เกิดสภาวะการของการก่อรูปที่หลากหลายของเขตแดนประเภท
ต่างๆ มากขึน้ และไม่จำ� กัดอยูแ่ ต่เพียงพรมแดนทางการเมืองเท่านัน้ เขตแดน พรมแดน
และชายแดนที่ เ กิ ด มากขึ้ น นี้ ค รอบคลุ ม มิ ติ ทั้ งในเรื่ อ งของอาณาบริ เ วณ การแบ่ ง แยก
ทางการเมือง สิทธิแ์ ละกฎหมาย พรมแดนการเคลือ่ นย้ายของผูค้ นและวัตถุ การจัดประเภท
และการสร้างกลุม่ ก้อนทางสังคม พรมแดนเชิงสัญญะและอุดมการณ์ ไปจนถึงการจัดการ
ขีดเส้นแบ่งทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ทีซ่ บั ซ้อนและยากต่อการจัดการโดยตัวแสดงหนึง่ ใดมากขึน้
การเคลือ่ นย้ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วย––และเป็นผลมาจาก––
การแบ่งแยกและจัดประเภทแทบทั้งสิ้น แม้ว่างานการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาจะให้ความ
ส�ำคัญมากขึน้ กับปรากฏการณ์อย่างโลกาภิวตั น์และการเคลือ่ นย้าย (ดู Bauman 1998
และ Faist 2013) แต่กระนัน้ ปรากฏการณ์เหล่านีก้ ไ็ ม่ได้ทำ� ให้เส้นแบ่งต่างๆ ในสังคมลด
น้อยลงไปเลย ในทางกลับกัน เรากลับเห็นสิง่ ทีซ่ นั โดร เมซซาดรา (Sandro Mezzadra)
และ เบรทท์ เนียลสัน (Brett Neilson) เรียกว่าเป็นการแตกตัว/แพร่กระจายของการแบ่ง
แยก (the multiplication/proliferation of borders; [Mezzadra and Neilson
2013]) มากขึน้ ทุกที
ท่ามกลางความซับซ้อนทีเ่ กิดขึน้ นี้ โธมัส เนลเสนอว่าชายแดนควรได้รบั การท�ำความ
เข้าใจใหม่ในลักษณะทีเ่ อือ้ ให้ความหลากหลายและการเลือ่ นไหลของมันปรากฏเด่นชัดมาก
ขึน้ แน่นอนว่าท่ามกลางพลวัตของชายแดนทีเ่ กิดขึน้ ใหม่นี้ ชายแดนทีห่ ลากหลายเหล่านัน้ ก็
ยังมีลักษณะบางอย่างร่วมกันอยู่ ลักษณะส�ำคัญของชายแดนที่ว่าก็คือ การที่ชายแดนนั้น
เป็นกระบวนการของการแบ่งแยกทางสังคม ชายแดนยังคงท�ำหน้าที่ในการนิยาม จัดสรร
กีดกัน และสร้างความเป็นสมาชิกกับตัวแสดงต่างๆ ในสังคมอยู่ แต่กระนัน้ มันก็มแี ง่มมุ บาง
ประการที่ท�ำให้เราต้องกลับมาพิจาณาชายแดนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เนลเสนอแง่มุม 4
ประการ ทีผ่ เู้ ขียนคิดว่ามีความส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเชิงวิธวี ทิ ยา
ซึง่ จะได้อภิปรายต่อไปผ่านกรณีศกึ ษาต่างๆ ในวารสารฉบับนี้
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ประการแรก ชายแดนนัน้ อยูใ่ น-ระหว่าง (in between) เราไม่สามารถลดทอนการ
มองชายแดนลงเหลือเพียงแค่การเป็นเส้นแบ่งอาณาบริเวณของรัฐแบบง่ายๆ ได้อีกต่อไป
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ในเชิงประวัตศิ าสตร์แล้ว การแบ่งแยกทางสังคมนัน้ เกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีการ
แบ่งแยกทางการเมืองหรือการเกิดขึน้ ของรัฐเสียด้วยซ�ำ้ การแบ่งแยกของกลุม่ ทางวัฒนธรรม
นัน้ เกิดขึน้ มานานแล้วก่อนการเกิดขึน้ ของพรมแดนรัฐเสียอีก ในแง่นี้ ความเป็นชายแดนจึง
เป็นตัวก�ำหนดรัฐหรือสร้างหน่วยทางสังคมต่างๆ ขึน้ มา หาใช่รฐั หรือหน่วยทางสังคมทีส่ ร้าง
ชายแดนขึ้นมา ในที่น้ีชายแดนไม่จำ� เป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐหรือหน่วยทางสังคมเสมอ
ไป ในหลายกรณี ชายแดนนัน้ ด�ำรงอยู่ “ระหว่าง” รัฐ และระหว่างกลุม่ ทางสังคมต่างๆ และ
กลายเป็นพื้นที่ที่สามซึ่งไม่ได้ถูกกลืนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐหรือหน่วยทางสังคมหนึ่ง
ใดอย่างแนบสนิท แม้วา่ เส้นเขตแดนนัน้ จะแคบบางสักแค่ไหน หรือแม้วา่ เราจะไม่สามารถ
มองเห็นเส้นแบ่งทางสังคมต่างๆ ได้โดยง่าย แต่นนั่ ก็มไิ ด้หมายความว่าความเป็นชายแดน
นัน้ ไม่มอี ยูจ่ ริง หรือกลายเป็นส่วนหนึง่ ของสิง่ ทีม่ นั ขีดคัน่ แบ่งแยก ดังนัน้ พืน้ ทีแ่ คบๆ ทีแ่ ทบ
จะไม่เป็นที่ปรากฏเห็นชัดระหว่างหน่วยทางสังคมการเมืองนั้นก็มีความส�ำคัญในตัวของมัน
เอง นอกจากนี้ แม้แต่ภายในรัฐและหน่วยทางสังคมเองก็ไม่ได้มีคุณลักษณะที่เหมือนกัน
เป็นเนือ้ เดียวเสียทัง้ หมด มันมีการแบ่งแยกทีเ่ กิดขึน้ “ภายใน” หน่วยของรัฐและกลุม่ ทาง
สังคมอยูเ่ สมอ ชายแดนจึงเป็นสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะ “ใน-ระหว่าง” (in-betweenness) ทีต่ อ้ งการ
การศึกษาท�ำความเข้าใจในตัวมันเองด้วย
ชายแดนนัน้ เคลือ่ นไหว (in motion) ข้อนีเ้ ห็นจะเป็นสิง่ ทีพ่ อจะรับรูเ้ ข้าใจได้ไม่ยาก
นัก ชายแดนนั้นแม้ว่าในบางครั้งจะถูกท�ำให้เชื่อว่ามีลักษณะที่มั่นคงตายตัวและได้รับการ
ตกลงจัดการอย่างเป็นระบบชัดเจนดีแล้ว แต่ในความเป็นจริงนัน้ กระบวนการของการแบ่ง
แยกมักจะเป็นกระบวนการที่มีพลวัต มีการปรับเปลี่ยน ต่อรอง หลีกเลี่ยง และรุกคืบ
อยูเ่ สมอ แต่กระนัน้ ชายแดนก็ไม่ควรถูกศึกษาในแง่ของการเคลือ่ นไหวเพียงเพราะว่าผูค้ น
สินค้า วัฒนธรรม หรือสิง่ ต่างๆ นัน้ เคลือ่ นย้ายข้ามเขตแดนไปมา หรือว่าเพราะเขตแดน
นั้นมีความปรุโปร่งที่เอื้อต่อการเคลื่อนผ่านของสิ่งต่างๆ ได้เท่านั้น นั่นก็เพราะว่าใน
บางมิติ ชายแดนก็เคลือ่ นตัวหรือปรับเปลีย่ นได้โดยตัวมันเอง พรมแดนทางธรรมชาติ เช่น
แม่น�้ำ  ชายฝั่ง หรือพรมแดนทางสังคมนั้นก็ไม่เคยมีใครควบคุมจัดการให้คงที่คงตัวอยู่ได้
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เสมอไป นอกจากนีแ้ ล้ว ชายแดนเองก็มกั จะถูกจัดการให้มกี ารขยับขยาย เปลีย่ นที่ และมี
รูปแบบการขีดคัน่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามบริบทและความสัมพันธ์ ชายแดนของรัฐนัน้ ไม่ใช่แต่
เส้นเขตแดนที่ได้รับการสถาปนาแล้วเท่านั้น หากแต่ในบางเวลาก็ขยายตัวออกมาเป็นจุด
ตรวจทีห่ า่ งออกมาจากเส้นเขตแดนเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ดังนัน้ ชายแดนจึงไม่เคยมี
ลักษณะทีห่ ยุดนิง่ ตายตัว การศึกษาชายแดนจึงต้องระมัดระวังการมองชายแดนอย่างยึดติด
และการท�ำมันให้กลายมาเป็นสถาบันหรือหมุดหมายทีไ่ ม่อาจเคลือ่ นย้ายได้
นอกจากนี้ ชายแดนยังเป็นกระบวนการของการไหลเวียน (a process of
circulation) นั่นก็คือว่า ชายแดนนั้นไม่ได้ท�ำหน้าที่เพียงแค่การคัดกรองแบ่งแยก
(inclusion/exclusion) อย่างที่เรามักจะเข้าใจกัน แต่จะเหมาะสมกว่าหากจะพิจารณา
ชายแดนในฐานะของการเป็นกระบวนการของการไหลเวียนของสิ่งต่างๆ หากผู้อ่านจ�ำได้
ว่าชายแดนนั้นมีลักษณะของการเป็นสิ่งที่อยู่ใน-ระหว่าง และมักเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอ
ดังนั้น ชายแดนจึงปรากฏอยู่ทั้งบริเวณชายขอบ และภายในของรัฐและหน่วยทางสังคม
ต่างๆ อยู่เสมอ ด้วยเหตุท่ีชายแดนมีลักษณะของการแตกตัวและเคลื่อนไหวไปมานี้ มัน
จึงไม่สามารถท�ำงานในรูปแบบของการแยกบางสิ่งบางอย่างออก และผนวกรวมบางสิ่ง
บางอย่างเข้าไว้ได้อย่างง่ายๆ ในลักษณะของการแบ่งขาวออกจากด�ำ ชายแดนสร้างความเป็น
พรมแดนให้เกิดขึน้ เสมอ และหลายสิง่ ทีไ่ หลเข้ามาในพืน้ ทีพ่ รมแดน หรือการทีพ่ นื้ ทีพ่ รมแดน
ปรับเปลีย่ นไปมาอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้สงิ่ ต่างๆ ทีถ่ กู ขีดคัน่ นัน้ บ่อยครัง้ ก็คร่อมข้ามและวาง
ซ้อนอยูบ่ นชายแดนในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ การจัดแบ่งประเภทซึง่ เป็นงานทีเ่ รามัก
จะมอบให้กับเส้นเขตแดนนั้นจึงไม่เคยได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ ลักษณะที่เกิดขึ้น
ของสิง่ ต่างๆ ทีป่ ฏิบตั กิ ารอยูบ่ นพืน้ ทีพ่ รมแดนนัน้ จึงมักมีลกั ษณะผสมหรือพันธุท์ าง มากกว่า
ทีจ่ ะถูกแบ่งอย่างเด่นชัดด้วยเทคโนโลยีแห่งอ�ำนาจของเส้นเขตแดน หลายครัง้ ชายแดนไม่ได้
สร้างขัว้ ตรงข้ามหรือการแบ่งออกเป็นสอง (bifurcation) แต่มนั สร้างกระบวนการของการ
ไหลเวียนและไหลวน (re-circulation) ของการแบ่งแยกให้เกิดขึน้ ไม่สนิ้ สุดต่างหาก
ประเด็นสุดท้าย ชายแดนไม่ควรถูกลดทอนลงเหลือเพียงแค่การเป็นพื้นที่เท่านั้น
(not reducuble to space) หรือในอีกแง่นงึ ชายแดนไม่ควรถูกมองว่าเป็นผลมาจาก
กระบวนการจัดการเชิงพืน้ ทีบ่ นระนาบความสัมพันธ์เชิงเดีย่ ว แต่ในทางกลับกัน การจัดการ
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เชิงพื้นที่ต่างหากที่เป็นผลมาจากการจัดการผ่านการสร้างเส้นเขตแดน พรมแดน และ
ความเป็นชายแดนในรูปแบบต่างๆ และน�ำมาซึ่งการไหลเวียนของสิ่งต่างๆ ในลักษณะที่
แตกต่างกันออกไปท่ามกลางพลวัตและการเลื่อนไหลของชายแดนหลากมิติ กระบวนการ
ประกอบสร้างชายแดนนี้เกิดขึ้นไม่เพียงบนพื้นที่ทางกายภาพอย่างพื้นที่อาณาบริเวณของ
รัฐเท่านัน้ หากแต่ดำ� รงอยูท่ า่ มกลางความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การรับรู้
การให้ความหมาย และความสัมพันธ์ในเชิงวัตถุและไม่ใช่วตั ถุดว้ ย เช่นนีแ้ ล้ว เราจึงควรมอง
ความเป็นชายแดนหรือพรมแดนให้ไกลไปกว่าเรือ่ งของพืน้ ที่ และมองชายแดนว่ามีลกั ษณะ
และองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีป่ ระกอบกันเข้าเป็นบรรทัดฐานของการแบ่งแยก ข้อเสนอดังกล่าว
นี้มีความส�ำคัญมากต่อการกลับมาสะท้อนย้อนคิดและท�ำความเข้าใจถึงวิธีวิทยาของการ
ศึกษาพรมแดน นัน่ ก็เพราะว่าหากพรมแดนและชายแดนไม่ได้เป็นเพียงเส้นสายทีว่ าดไปบน
พืน้ ทีแ่ ล้ว พรมแดนนัน้ ควรจะมีลกั ษณะหน้าตาอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และเราจะ
แสวงหาวิธวี ทิ ยาทีจ่ ะมาท�ำความเข้าใจพรมแดนในมิตใิ หม่ๆ ทีว่ า่ นีไ้ ด้อย่างไร
สู่วิธีวิทยาของการศึกษา “สิ่งนั้น” ของพรมแดน

แอนดรูว์ แอบบอทท์ (Andrew Abbott) นักสังคมวิทยาความรูส้ ำ� นักชิคาโก เสนอ
ว่าสังคมหนึ่งๆ เกิดขึ้นมาได้ก็จากการที่ผู้คนในสังคมนั้นหยิบจับเลือกใช้สิ่งต่างๆ มาเป็น
เครื่องมือในการขีดคั่นหรือสร้างเส้นแบ่งระหว่างสมาชิกในสังคมให้แยกส่วนออกจากกัน
จนเกิดเป็นชุมชนหรือสังคมย่อยๆ ขึน้ ซึง่ ในภายหลัง สังคมเหล่านัน้ อาจจะค่อยๆ แสวงหา
ความคล้ายคลึงหรือก่อร่างสร้างลักษณะร่วมกันอื่นๆ ขึ้นมา จนในที่สุดสมาชิกและ
หน่วยสังคมที่แยกออกจากกันนั้นก็จะพัฒนาความแตกต่างระหว่างกันออกไปมากขึ้นจนมี
อัตลักษณ์ของสังคมทีช่ ดั เจน (Abbott 2001) ในทีน่ ี้ เขตแดนจึงเป็นตัวสร้างหน่วยทางสังคม
ท�ำให้สมาชิกก่อรูปสังคมของพวกเขาขึน้ มาได้ หาใช่หน่วยทางสังคมทีม่ อี ยูก่ อ่ น แล้วสร้าง
เขตแดนขึน้ มาล้อมตัวเองและแบ่งแยกคนอืน่ ออกจากตนเองแต่อย่างไร
ข้อเสนอของแอบบอทท์นี้ท้าทายความคิดและความเข้าใจโดยเฉพาะต่อการศึกษา
ชายแดน ทีม่ กั จะสมาทานการด�ำรงอยูข่ องหน่วยทางสังคมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น รัฐชาติ กลุม่
ชาติพนั ธ์ุ ชนชัน้ /กลุม่ ทางเศรษฐกิจ เมือ่ เป็นเช่นนี้ ความสนใจของนักวิจยั ก็จะมุง่ ไปทีเ่ ส้น
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เขตแดนหรือพรมแดนที่หน่วยทางสังคมเหล่านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกคนอื่นออกจากตัว
เอง หรือปกป้องปริมณฑลทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของตนเองเพือ่ ไม่ให้ผอู้ นื่ เข้า
มาแทรกแซงหรือใช้ประโยชน์ได้ การศึกษาในรูปแบบนีเ้ ป็นทีค่ นุ้ เคยกันอย่างมาก และข้อค้น
พบมักจะมุ่งไปที่การท�ำความเข้าใจว่าหน่วยทางสังคมหนึ่งใดนั้นสร้างและจัดการเขตแดน/
พรมแดนของพวกเขาอย่างไร การศึกษาในลักษณะนี้แอบบอทท์เรียกว่าเป็นการศึกษา
“เขตแดนของสิง่ นัน้ ” (boundaries of things) ทีซ่ งึ่ เขตแดนเป็นส่วนหนึง่ ของ “สิง่ นัน้ ” ซึง่
ก็อาจจะหมายถึงรัฐใดรัฐหนึง่ หรือกลุม่ ทางสังคมหนึง่ ใดก็ได้ ในทีน่ ี้ เขตแดนเป็นเครือ่ งมือ
ทางอ�ำนาจของ “สิ่งนั้น” ที่จะจัดการและปรับเปลี่ยนให้ทำ� งานเพื่อตอบสนองการด�ำรงอยู่
ของมัน การเปลี่ยนแปลงของเขตแดน/พรมแดนนั้นจึงเป็นไปโดยอาณัติและทรัพยากรของ
องค์อธิปตั ย์หรือสมาชิกของสิง่ นัน้ นัน่ เอง
แต่ดังที่ได้อภิปรายข้อเสนอของเนลมาก่อนหน้านี้แล้วว่า เขตแดน/พรมแดนนั้นไม่
ได้เป็นเพียงเส้นกรอบที่ถูกสร้างขึ้นมาล้อมรอบพื้นที่หรือกลุ่มทางสังคมทางการเมืองอย่าง
เดียว แต่มนั มีลกั ษณะของการด�ำรงอยูท่ งั้ แบบใน-ระหว่าง มีการเคลือ่ นไหวในตัวมันเอง มี
การไหลเวียนของสิง่ ต่างๆ ผ่านและอยูภ่ ายใน ตลอดจนว่าเขตแดนและพรมแดนนัน้ ไม่อาจ
ลดทอนลงเหลือเพียงแค่เรื่องของพื้นที่ได้เท่านั้น แต่กินความไปถึงสภาวะของการด�ำรงอยู่
ในรูปแบบอื่นๆ ด้วย ดังนั้น การให้ความสนใจเขตแดนและพรมแดนในฐานะของส่วน
หนึง่ ของหน่วยทางสังคม และเป็นสิง่ ซึง่ ไร้คณ
ุ สมบัตใิ นตัวมันเองนัน้ ดูเหมือนจะเป็นข้อเสนอ
ทีล่ ะเลยความซับซ้อนและความส�ำคัญของเขตแดนในฐานะตัวแสดงซึง่ สร้างหน่วยทางสังคม
ขึน้ มาอยูพ่ อสมควร
เช่นนี้แล้วแอบบอทท์เสนอให้เราหันมาสนใจสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น “สิ่งนั้น” ของ
พรมแดน (things of boundaries) นั่นก็คือ การพิจารณาเข้าไปในตัวเขตแดนหรือ
พรมแดนเองว่าประกอบขึ้นมาจากอะไร หรือว่าอะไรคือคุณสมบัติของเขตแดน/พรมแดน
นั้นๆ ในที่นี้เขตแดนและพรมแดนจึงมีตัวตนในตัวมันเอง มีธรรมชาติการด�ำรงอยู่ของมัน
และองค์ประกอบของ “สิง่ ” ต่างๆ ทีม่ าก่อรูปขึน้ เป็นเขตแดนหรือพรมแดนนัน้ ก็ไม่ควรถูก
ละเลย เพราะสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ ท�ำให้พรมแดนและเขตแดนแต่ละแบบมีลกั ษณะทีไ่ ม่เหมือน
กัน และน�ำมาซึ่งหน่วยทางสังคมการเมืองที่มันสร้างขึ้นมานั้นมีความแตกต่างกันออกไป
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ด้วย การศึกษาความเป็นชายแดนนั้นจึงต้องเริ่มที่เขตแดนและพรมแดน ไม่ใช่เริ่มต้นที่
หน่วยทางสังคมทีเ่ รามักคิดเอาว่าเป็นผูก้ ำ� หนดความเป็นไปของพรมแดน
การกลับมาสนใจ “สิง่ นัน้ ” (thingness) ของพรมแดน ท�ำให้เราต้องคิดถึงวิธวี ทิ ยา
ทีส่ อดคล้องกันไปด้วย พูดอีกอย่างก็คอื ว่า การท�ำความเข้าใจว่าเขตแดน/พรมแดนคืออะไร
ประกอบด้วยสิง่ ใดบ้าง และก่อรูปและด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างไร จะท�ำให้เราเข้าใจว่าวิธวี ทิ ยาแบบ
ใดที่จะสามารถน�ำมาใช้เพื่อท�ำความเข้าใจความซับซ้อนและความสัมพันธ์ของเขตแดน/
พรมแดนที่มีต่อหน่วยทางสังคมการเมืองต่างๆ หรือในทางกลับกัน การแสวงหาวิธีวิทยา
ใหม่ๆ หรือการประยุกต์วธิ กี ารท�ำงานวิจยั ในสนามของนักวิจยั ทีช่ ายแดน ในบางครัง้ ก็อาจ
เปิดเผยให้เราเห็นพรมแดนในรูปแบบใหม่ๆ ทีม่ เี นือ้ ใน มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ราไม่เคยสนใจมาก่อน
ก็ได้ วิภาษวิธรี ะหว่าง “พรมแดนของวิธวี ทิ ยา” กับ “วิธวี ทิ ยาทีพ่ รมแดน” นีเ่ องทีเ่ ป็นประเด็น
หลักส�ำคัญทีบ่ ทความแต่ละชิน้ ในวารสารฉบับนีห้ ยิบยกขึน้ มาอภิปราย
บทความของสร้อยมาศ รุง่ มณี ท�ำความเข้าใจ “ต�ำแหน่งแห่งที”่ (positionality)
ในฐานะวิธีวิทยาของการท�ำงานวิจัยภาคสนามในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว สร้อยมาศชี้
ว่าพื้นที่ชายแดนนั้นเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายของผู้คนโดยเฉพาะแรงงานในภาค
การเกษตร การเคลือ่ นย้ายทีว่ า่ นีไ้ ม่ใช่การเคลือ่ นย้ายในเชิงกายภาพจากพืน้ ทีห่ นึง่ ไปสูอ่ กี
พืน้ ทีห่ นึง่ เท่านัน้ หากแต่การเดินทางข้ามเส้นเขตแดนของแรงงานอพยพนัน้ ยังน�ำมาซึง่ การ
เคลือ่ นย้ายในเชิงเศรษฐกิจ กฎหมายและการได้รบั ความคุม้ ครอง ความสัมพันธ์ทางสังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนการปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ของผูค้ นทีอ่ พยพไปในลักษณะทีแ่ ตกต่างจาก
เดิมด้วย การศึกษาพืน้ ทีช่ ายแดนซึง่ เต็มไปด้วยการเคลือ่ นย้ายหลากมิตนิ ี้ จึงไม่ใช่เพียงการ
ท�ำความเข้าใจการเปลีย่ นแปลง “ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ” ของผูค้ นในเชิงพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ หากแต่เป็นการ
เรียนรูก้ ารปรับเปลีย่ น “ต�ำแหน่งแห่งที”่ ของผูค้ นเหล่านัน้ ทีซ่ อ้ นทับกันไปกับต�ำแหน่งทีต่ งั้
ซึง่ ทาบซ้อนอยูบ่ นพืน้ ทีพ่ รมแดนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใหม่ๆ ด้วย
สร้อยมาศชี้ว่าการเคลื่อนย้ายในเชิงต�ำแหน่งแห่งที่นั้นได้สร้างปริมณฑลของการ
ปฏิบตั กิ ารใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ ซึง่ มีความซับซ้อนและปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์ นักวิจยั
ที่ท�ำงานสนามจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและท�ำความเข้าใจพลวัตของการเคลื่อนย้ายและ
ต�ำแหน่งแห่งที่ที่เลื่อนไหลดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งแห่งที่ของ
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ตน เพือ่ ให้สามารถเข้าไปสูส่ นามของการปฏิบตั กิ ารของแรงงานอพยพเหล่านัน้ ได้ การปรับ
เปลี่ยนต�ำแหน่งแห่งที่จึงกลายมาเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่งที่สร้อยมาศเลือกใช้ และด�ำเนิน
คู่ขนานไปกับการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งแห่งที่ของผู้คนในพื้นที่ชายแดนที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว
การเรียนรู้ต�ำแหน่งแห่งที่ของผู้อ่ืนดังกล่าวน�ำมาซึ่งการสะท้อนย้อนคิดถึงพรมแดนวิธีวิทยา
ของนักวิจัยเอง สร้อยมาศเสนอไว้อย่างน่าสนใจว่าการศึกษาต�ำแหน่งแห่งที่นั้น “ชี้ให้เห็น
ถึงอ�ำนาจ อภิสทิ ธิ์ และอคติ หรือโครงสร้างอ�ำนาจทีอ่ ยูแ่ วดล้อมสิง่ ทีท่ ำ� การวิจยั หรืออาจ
พิจารณาได้จากความรูส้ กึ นึกคิด ไม่ใช่แค่เพียงความรูส้ กึ นึกคิดต่อคนอืน่ แต่รวมไปถึงความ
คาดหวังว่าคนอืน่ จะมองเราอย่างไรด้วย”
ในขณะที่สร้อยมาศมอง “ต�ำแหน่งแห่งที่” ในฐานะ “สิ่งนั้น” ของพรมแดน ที่
ท�ำหน้าทีข่ ดี แบ่งอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจยั และผูค้ นทีช่ ายแดนออกจากกัน
บทความของอรุษา ปัญญากดแก้ว เลือกทีจ่ ะมองวัตถุหรือสินค้าในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของการประกอบสร้างของพรมแดนสังคมการค้า ข้อเสนอของอรุษานัน้ ให้ภาพทีอ่ าจ
จะเรียกได้ว่าอยู่คนละด้านกับงานของสร้อยมาศ ในแง่ที่ย้ายความสนใจจากสิ่งที่มีความ
เป็นนามธรรมสูงอย่างต�ำแหน่งแห่งที่ ไปสูส่ งิ่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมมองเห็นจับต้องได้งา่ ยอย่างวัตถุ
สิง่ ของ ซึง่ ในกรณีนกี้ ค็ อื การติดตามการเดินทางของข้าวข้ามพรมแดน ข้าวนัน้ แม้วา่ จะเป็น
“วัตถุ” ทีด่ เู หมือนไร้ซงึ่ อ�ำนาจปฏิบตั กิ าร แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเป็นตัวแสดงส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เราเห็นเส้นแบ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่การค้าชายแดน ทั้งเส้นแบ่งระหว่างข้าวในฐานะ
ทีเ่ ป็น “สิง่ ” ถูกและผิดกฎหมายซึง่ ใช้มาตรวัดเชิงกฎหมายเป็นตัวตัง้ และการเป็น “สิง่ ” ที่
“เถือ่ น” (illicit) และ “ไม่เถือ่ น” (licit) ในฐานะการยอมรับเชิงสังคมของผูค้ นทีช่ ายแดน
อรุษาชี้ว่าเมื่อมองผ่านการเดินทางของข้าวข้ามพรมแดนน�้ำโขงพบว่า เส้นแบ่งดังกล่าวนั้น
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทเชิงเวลา และเส้นแบ่งที่ว่าก็วางอยู่บนความก�ำกวมและการต่อ
รองของตัวแสดงต่างๆ ทัง้ ในชุมชนท้องถิน่ และข้ามเขตแดนรัฐชาติ พรมแดนของสถานภาพ
และความชอบธรรมของ “วัตถุ” นัน้ พร่าเลือนและเลือ่ นไหลไปตามพืน้ ที่ เวลา บริบทเชิง
การเมืองและมาตรฐานจริยธรรม การเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนของวัตถุสิ่งของนอกสายตา
ของรัฐไม่ได้น�ำมาซึ่งการตอกย�้ำถึงความปรุโปร่งของเขตแดนทางการเมืองของรัฐเท่านั้น
หากแต่ยังให้ภาพของความเป็นการเมืองของสิ่งของ และการปรับเปลี่ยนอาณาบริเวณของ
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การให้ความหมายของวัตถุ ที่ไม่ยึดติดกับพื้นที่ทางกายภาพ เวลา และความเป็นสังคม
หนึง่ ใดแบบตายตัว
เมือ่ พรมแดนไม่ใช่เส้นสายทีเ่ ฉียบบางและไม่ใช่ปราการทีท่ บึ ตัน เราจึงสามารถมอง
เห็น “สิง่ นัน้ ” ของพรมแดนซึง่ ประกอบไปด้วยการไหลเวียนของสิง่ ต่างๆ ทีว่ นุ่ วายและหลาก
หลายได้ นีค่ อื ข้อเสนอส�ำคัญของจิราพร เหล่าเจริญวงศ์ ในบทความของเธอซึง่ ศึกษาค่าย
ผูล้ ภี้ ยั บริเวณชายแดน ไทย-พม่า จิราพรตัง้ ข้อสังเกตว่าค่ายผูล้ ภี้ ยั ซึง่ มักถูกพิจารณาในฐานะ
“พื้นที่ยกเว้น” นั้นเป็นการมองที่คับแคบ และเป็นการสร้างวาทกรรมว่าด้วยอาณาบริเวณ
ที่วางอยู่บนกรอบการมองอย่างรัฐ ภาพของค่ายผู้ลี้ภัยในลักษณะดังกล่าวจึงมีลักษณะของ
การควบคุม การกักขังหน่วงเหนีย่ ว และด�ำรงอยูบ่ นฐานของการอนุญาตจากหน่วยงานและ
อ�ำนาจของรัฐทีร่ ายล้อมค่ายผูล้ ภี้ ยั นัน้ อยู่ อย่างไรก็ตาม หากเรายืนอยูน่ งิ่ ๆ ในค่ายผูล้ ภี้ ยั
โดยไม่เคลือ่ นย้ายออกไปไหน เราก็อาจจะพบว่า ท่ามกลางการไม่เคลือ่ นทีข่ องเราภายใน
พื้นที่แห่งนั้น กลับมีสิ่งและตัวแสดงต่างๆ มากมายไหลบ่าหมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้ามาใน
พืน้ ทีค่ า่ ยตลอดเวลา การด�ำรงปริมณฑลของการเป็นค่ายผูล้ ภี้ ยั นัน้ ไม่ใช่เกิดจากรัฏฐาธิปตั ย์
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ถูกนิยามและสร้างใหม่ผ่านการไหลเวียนของหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ สินค้าและอุปกรณ์ด�ำรงชีพ ข้อมูลความรู้ความคิด เทคโนโลยีการสื่อสาร และ
กฎเกณฑ์กติกาต่างๆ มากมาย
เช่นนี้แล้ว ค่ายผู้ลี้ภัยจึงเป็นพื้นที่ของการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของการ
ไหลเวียนทีก่ ว้างไกลไปมากกว่าพืน้ ทีย่ กเว้น พืน้ ทีช่ ายแดน และรัฐชาติ หากแต่เชือ่ มโยงกับ
ปฏิบตั กิ ารต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระดับโลก และกับในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีไ่ กลออกไป ขอบเขตอาณา
บริเวณของค่ายผู้ลี้ภัยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องถูกตั้งค�ำถาม หาใช่สิ่งที่เราสามารถยึดตามเอา
แบบง่ายๆ ในฐานะพืน้ ทีย่ กเว้นของรัฐ เพราะหากเรามองเขตแดนของค่ายผ่าน “สิง่ นัน้ ” ที่
ไหลเวียน เราจะพบว่าอาณาบริเวณของการสื่อสารผ่านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี
และการเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศนั้น ได้ทลายปราการของ
ขอบเขตทางการเมือง และเชือ่ มโยงชุมชนของผูอ้ พยพเข้ากับชุมชนอืน่ ๆ ในพืน้ ทีเ่ สมือนและ
พืน้ ทีข่ องอุดมการณ์/นโยบายทางการเมืองทีแ่ ตกต่างออกไป ค่ายผูล้ ภี้ ยั ––และในความเป็น
จริงแล้ว ก็รวมถึงพืน้ ทีพ่ รมแดนอืน่ ๆ ด้วย––ควรได้รบั การพิจารณาในฐานะกระบวนการหรือ
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เครือข่ายของการไหลเวียน ที่ได้สร้างเขตแดนและการจัดแบ่งอาณาบริเวณที่ซ้อนทับกัน
มากมาย และในหลายต่อหลายครัง้ ความวุน่ วายของการไหลเวียนและการเคลือ่ นตัวของ
พรมแดนที่หลากหลายนี้ ก็น�ำมาซึ่งความฉงนฉงายและเป็นความวุ่นวายที่สายตาอย่างรัฐ
ไม่สนใจจะมอง
พรมแดนนัน้ ไม่ได้ปรากฏอยูบ่ นวัตถุสงิ่ ของและพืน้ ทีก่ ายภาพเท่านัน้ หากแต่ดำ� รงอยู่
บนความสัมพันธ์เชิงชีวมิติและเพศสภาพของบุคคลด้วย ข้อเสนอนี้ปรากฏในบทความของ
พรพรรณ กาญจนาธิวฒ
ั น์ ซึง่ ใช้กรอบการศึกษาแนวสตรีนยิ มในการท�ำความเข้าใจบทบาท
ของผูห้ ญิงพลัดถิน่ ชาวกะเหรีย่ งผ่านการให้ความหมายในงานหัตถกรรมผ้า พรพรรณเสนอ
ว่าพรมแดนของเพศสภาพนั้นสามารถได้รับการจัดการและขยับขยายเข้าสู่ปริมณฑลอื่นๆ
เช่น การเคลือ่ นไหวทางการเมือง การรับรูเ้ ชิงประสบการณ์ และการสัง่ สมความรูค้ วามเข้าใจ
ว่าด้วยอ�ำนาจและอัตลักษณ์บนความสัมพันธ์ที่ถักทอขึ้นมาใหม่ของพื้นที่ชายแดน พื้นที่
ชายแดนของรัฐชาตินั้นแม้ว่าในแง่หนึ่งจะท�ำหน้าที่ในการกีดกั้นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภูมิหลัง
ทางวัฒนธรรมร่วมกันให้แยกออกจากกัน และบ่อยครั้งการพลัดถิ่นและการพยายามข้าม
เส้นแบ่งทางการเมืองดังกล่าวก็นำ� มาซึ่งภัยอันตรายที่กระท�ำต่อการเป็นเพศหญิง อย่างไร
ก็ตาม ในบทความของพรพรรณนัน้ เธอได้ชใี้ ห้เห็นว่าเพศสภาพมีบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
ปริมณฑลความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ในบริบทข้ามพรมแดนรัฐชาติ เพศสภาพกลายมาเป็น
“สิง่ นัน้ ” ของการสร้างพรมแดนบนฐานของสมาชิกทีย่ ดึ โยงกับความเป็นผูห้ ญิง พรพรรณน�ำ
เสนอให้เห็นว่าการเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองในพื้นที่ใหม่ การสื่อสาร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกันของผู้พลัดถิ่น การไว้เนื้อเชื่อใจให้ผู้วิจัยได้เข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของการแบ่งปันเรื่องราวชีวิต ตลอดจนการสานสร้างถักทอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตนเองและผูอ้ นื่ ผ่านการถักทองานหัตถกรรมผ้า สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่ได้รบั การจัดวางอยู่
บนอาณาบริเวณทีป่ ลดปล่อยให้ความเป็นหญิงนัน้ ได้รบั การยอมรับ และแสดงออกทัง้ ในเชิง
วัตถุอย่างการผลิตงานหัตถกรรม และในเชิงการเมืองและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในรูป
แบบของขบวนการเคลือ่ นไหว
พรมแดนของความเป็นหญิงที่ข้ามพ้นพรมแดนที่แข็งกร้าวภายใต้การควบคุมจัดการ
ของรัฐชาตินชี้ ใี้ ห้เห็นว่า การท�ำความเข้าใจวิธวี ทิ ยาทีม่ งุ่ ตอบค�ำถามเรือ่ งสตรีนยิ มนัน้ ไม่อาจ
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ด�ำรงอยูใ่ ต้มโนทัศน์การวิจยั แบบชายเป็นใหญ่ได้ นักวิจยั ต้องเลือกใช้พรมแดนใหม่ๆ ทีช่ ว่ ย
ให้เพศสภาพหลากมิติสามารถเปิดเผยพรมแดนความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางออก
ไป แต่ในขณะเดียวกัน ก็ตอ้ งระมัดระวังกับกับดักของการใช้เพศสภาวะในการสร้างอาณา
บริเวณทีป่ ดิ ตาย ทีอ่ าจกลายมาเป็นป้อมปราการของวิธวี ทิ ยาในการท�ำงานวิจยั ด้วย
นอกจากเพศสภาพแล้ว อัตลักษณ์ทางศาสนาและความเป็นชาติพนั ธุก์ อ็ าจเป็น “สิง่
นั้น” ที่ผู้คนที่ชายแดนน�ำมาใช้ในการนิยามเขตแดนความสัมพันธ์ระหว่างกันและกับรัฐใน
พื้นที่ด้วย งานของสมัคร์ กอเซ็ม ส�ำรวจพรมแดนดังกล่าวผ่านวิธีวิทยาของการรับรู้ของ
ผู้คน และท�ำความเข้าใจว่าการรับรู้ความเป็นชายแดนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และส่งผล
ต่อปฏิบัติการที่แสดงออกมาในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนที่ชายแดนในลักษณะไหนบ้าง จาก
งานสนามในพืน้ ทีช่ ายแดนและในค่ายผูล้ ภี้ ยั ในจังหวัดตาก สมัคร์ชวี้ า่ พรมแดนทางศาสนา
และความเป็นชาติพนั ธุน์ นั้ มีความอ่อนไหว ซึง่ ถูกท�ำให้ปรับเปลีย่ นได้บนบริบทของการรับรู้
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป พรมแดนทางศาสนาและชาติพนั ธุน์ นั้ บางครัง้ ก็มคี วามพร่าเลือน และเปิด
โอกาสให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชนสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้นเกิดขึ้นได้
ง่าย แต่ในบางครัง้ พรมแดนดังกล่าวก็ถกู ท�ำให้เข้มข้นขึน้ เพือ่ สร้างความชอบธรรมให้กบั การ
ด�ำรงอยูข่ องกลุม่ ตน และเบียดขับให้กลุม่ ทางสังคมบางกลุม่ กลายเป็นชายขอบและไม่เป็นที่
พึงประสงค์ในสายตาของรัฐได้
นอกจากนี้ การขีดเส้นอาณาบริเวณของรัฐให้กบั ค่ายผูล้ ภี้ ยั นัน้ ในความเป็นจริงแล้ว
ก็เป็นเส้นเขตแดนทีแ่ ทบจะไร้ความหมาย เมือ่ มองผ่านการรับรูแ้ ละเครือข่ายความสัมพันธ์
ที่ผู้ลี้ภัยสร้างขึ้นผ่านการรับรู้ร่วมกันบนฐานของชุมชนศาสนาและกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ
ความเชือ่ การสร้างเครือข่ายชุมชนมุสลิมข้ามพรมแดนนัน้ ท�ำให้คา่ ยผูล้ ภี้ ยั ไม่ใช่พนื้ ทีป่ ดิ ตาย
ภายใต้อำ� นาจควบคุมของรัฐ หากแต่กลายมาเป็นพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงและก่อร่างสร้างอาณาบริเวณ
ของชุมชนทางศาสนาใหม่ๆ ทีไ่ กลออกไป การรับรูพ้ รมแดนของรัฐจึงมักถูกต่อรองด้วยการ
รับรูท้ เี่ ชือ่ มโยงกับโลกของความเชือ่ แต่ในขณะเดียวกันก็เชือ่ มโยงกับโลกของชีวติ ประจ�ำวัน
ด้วยเช่นกัน ในกรณีหลังนีส้ มัคร์ชวี้ า่ การรับรูเ้ กีย่ วกับอ�ำนาจการจัดการพรมแดนของรัฐผ่าน
บัตรประจ�ำตัว เอกสาร จุดตรวจ และการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าทีน่ นั้ เป็นอาณาบริเวณที่
ไม่เคยตายตัว ประสบการณ์ในชีวติ และการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันได้เสริมสร้างความ
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รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�ำงานของพรมแดนทางการเมืองดังกล่าวให้กับผู้ลี้ภัย การรับรู้
จึงเป็นเสมือนหัวใจของการท�ำความเข้าใจ การนิยาม และการจัดการความสัมพันธ์บนพืน้ ที่
ชายแดน ทีไ่ ม่ได้จำ� กัดอยูแ่ ค่การแบ่งแยกบนพืน้ ทีก่ ายภาพเท่านัน้
การสะท้อนย้อนคิดถึงวิธีวิทยาของการวิจัยที่ชายแดนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับอาณาบริเวณและการรับรูข้ องผูค้ นทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวนักวิจยั เท่านัน้ หากแต่ยงั เกิดขึน้ ภายในจิตส�ำนึก
และการคิดค�ำนึงถึงการปฏิบัติการของตัวผู้วิจัยเองด้วย บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล ศึกษา
เส้นแบ่งทีพ่ ร่าเลือนของพรมแดนจริยธรรมของการวิจยั ซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างการท�ำงานภาค
สนามกับชุมชนข้ามแดนบริเวณชายแดนไทยและรัฐฉาน ประเทศพม่า เธอชีใ้ ห้เห็นถึงปฏิบตั ิ
การของการท�ำงานวิจยั ในพืน้ ทีช่ ายแดนทีล่ อ่ แหลม ทีซ่ งึ่ อ�ำนาจของการจัดการพรมแดนของ
รัฐนัน้ มักถูกท้าทายโดยความเป็นชาติพนั ธุ์ เครือข่ายการค้า สินค้าผิดกฎหมาย และการย้าย
ถิน่ ของผูค้ น บุศรินทร์ตงั้ ค�ำถามว่านักวิจยั ทีเ่ ดินทางอยูบ่ นพหุสนามดังกล่าว และบ่อยครัง้ ก็
ต้องคร่อมข้ามอยูบ่ นพหุลกั ษณ์ของพรมแดนนี้ พึงควรเคารพและจ�ำกัดการท�ำงานของตนเอง
อยู่เพียงในอาณาบริเวณที่ตนได้รับอนุญาตหรือไม่ ถ้านักวิจัยต้องถูกจ�ำกัดด้วยกฎเกณฑ์
ของรัฐผู้ควบคุมเส้นเขตแดน นักวิจัยจะยังสามารถผลักอาณาบริเวณของความรู้และข้อมูล
จากสนามไปได้ไกลแค่ไหน การฝ่าฝืนระบบคุณค่าเชิงจริยธรรมที่กำ� กับดูแลเส้นเขตแดน
เหล่านี้––ไม่ว่าจะเป็นเขตแดนรัฐชาติ พรมแดนชาติพันธุ์ หรืออาณาบริเวณของการ
ปฏิสมั พันธ์ทางการค้าทีไ่ ม่เปิดเผย––บางครัง้ ก็มปี ญ
ั หา เพราะน�ำมาซึง่ ความเสีย่ ง การก่อให้
เกิดความขัดแย้งในพืน้ ที่ และการพ้นจากความคุม้ ครองต่างๆ มากมายของนักวิจยั เอง
บุศรินทร์ไม่มีค�ำตอบที่เป็นสูตรส�ำเร็จตายตัวต่อเส้นแบ่งจริยธรรมที่พร่าเลือนบน
พรมแดนที่เลื่อนไหลนี้ แต่เธอชี้ว่าตัวผู้วิจัยเองนั้น เมื่อเจออุปสรรคก็พยายามปรับเปลี่ยน
แนวทาง รวมทั้งต�ำแหน่งแห่งที่ของตนเองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ เธอมอง
การท�ำงานของตนเองบนสนามของพรมแดนที่หลากหลายนั้นในฐานะ “นักกิจกรรมตาม
สถานการณ์” ตามแนวทางของนักมานุษยวิทยา จอร์จ อี. มาร์คสั (George E. Marcus)
และตามข้อเสนอของพอล ราบินาว (Paul Rabinow) ทีม่ องการลงพืน้ ทีภ่ าคสนามไปใน
ลักษณะวิภาษวิธรี ะหว่างการสะท้อนตัวตนและความฉับพลันทันด่วนทีเ่ กิดขึน้ บนพรมแดนที่
ไม่เคยหยุดนิง่ นัน่ เอง (Marcus 1995; Rabinow 2007 [1977])
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ความพร่าเลือนของพรมแดนจริยธรรมการวิจยั นัน้ ในบางครัง้ ก็อาจถูกท�ำให้เด่นชัดขึน้
และกลายมาเป็นเส้นแบ่งที่นักวิจัยจ�ำเป็นต้องตัดสินใจที่จะจัดวางวิธีวิทยาของการท�ำงาน
วิจัยเพื่อตอบโจทย์บางอย่างทางสังคม เราก�ำลังพูดถึงความเป็นการเมืองของการวิจัยและ
การวิจัยในบริบทการเมืองของการพัฒนาข้ามพรมแดน ที่ซึ่งจริยธรรมการวิจัยถูกแบ่งออก
เป็นสองแพร่งอย่างชัดเจน กนกวรรณ มะโนรมย์ ท�ำความเข้าใจทางสองแพร่งของจริยธรรม
การวิจัยดังกล่าวโดยเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องความเป็นธรรมในบริบทการเมืองของการ
สร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้ำในประเทศลาว เช่นเดียวกับงานของบุศรินทร์ที่ยกเอา
ประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยขึ้นมาพิจารณาในฐานะที่เป็น “สิ่งนั้น” ของพรมแดนที่
นักวิจยั พึงพิจารณาว่าควรข้ามไปหรือไม่ กนกวรรณชีใ้ ห้เห็นว่าความเป็นการเมืองนัน้ ปรากฏ
ไม่เพียงแต่ในอาณาบริเวณของรัฐชาติ อย่างในกรณีการสร้างเขื่อนในประเทศลาวนั้น ซึ่ง
การให้สิทธิ์ให้เสียงของผู้หญิงและคนชายขอบในเรื่องของผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่นั้นยังมีข้อจ�ำกัดอยู่อย่างมาก หากแต่การเมืองยังปรากฏอยู่ในปริมณฑลของ
ความรู้ ที่ซึ่งการศึกษาวิจัยและการเสนอข้อมูลของผลกระทบนั้นถูกครอบง�ำโดยวาทกรรม
ของธนาคารโลกและการให้ข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียวของรัฐบาลและบริษัทผู้ลงทุน ในแง่นี้
การเมืองได้เข้าไปนิยามขอบเขตของความรู้และการน�ำความรู้ไปปฏิบัติในโครงการพัฒนา
ในฐานะนักวิจัย การทลายก�ำแพงความรู้ที่ถูกปิดกั้นด้วยความเป็นการเมืองว่าด้วยความ
มัน่ คงของรัฐนีจ้ งึ เป็นความท้าทายทีส่ ำ� คัญของนักวิจยั
ในการทลายก�ำแพงการเมืองดังกล่าว กนกวรรณเลือกทีป่ รับใช้วธิ วี ทิ ยาทีเ่ ธอเรียกว่า
‘จรยุทธ์วธิ ’ี ซึง่ เปิดโอกาสให้นกั วิจยั สามารถท่องไปในพืน้ ทีท่ างความรูใ้ หม่ๆ และใช้ชอ่ งทาง
ลอดรัฐในการน�ำเสียงของคนที่เคยถูกกีดกันออกจากปริมณฑลของความรู้และการตัดสิน
ใจเชิงนโยบายให้ได้รบั การแสดงออกมากขึน้ ในทีน่ คี้ วามเป็นการเมืองทีเ่ ข้มข้นนัน้ ได้สร้าง
เส้นเขตแดนที่เด่นชัดขึ้น ทั้งในแง่ของการจัดวางความรู้เพื่อการพัฒนาโครงการของรัฐ ซึ่ง
แบ่งเส้นชัดเจนระหว่างความรูข้ องผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ก็คอื บรรดาทีป่ รึกษาด้านการสร้างเขือ่ นและ
ความรู้ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวแต่มักไม่ได้รับการรับฟังอย่างที่
ควรจะเป็น และในแง่ของการเลือกวางต�ำแหน่งหรือขีดเส้นการท�ำงานของนักวิจัยในการ
สร้างความรู้ นักวิจัยต้องเลือกระหว่างทางสองแพร่งของจริยธรรมการวิจัย และอาจจ�ำเป็น
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ต้องใช้วธิ กี ารวิจยั ทีไ่ ม่เปิดเผยตัวตนบ้าง ไม่เป็นทางการบ้าง แต่ทงั้ นีก้ เ็ พือ่ สร้างความรูอ้ กี ชุด
ขึน้ มาตอบโต้ในสนามการเมืองของการพัฒนานัน่ เอง
เมื่อพิจารณา “สิ่งนั้น” ที่หลากหลายของพรมแดนผ่านบทความข้างต้น ค�ำถาม
ใหญ่ทเี่ กิดขึน้ ก็คอื ว่า เช่นนัน้ แล้วเขตแดนของรัฐชาติยงั คงมีความส�ำคัญอยูห่ รือไม่ อย่างไร
ท่ามกลางการก่อตัวขึน้ ของพรมแดนใหม่ๆ ทีห่ ลากหลายและมีพลวัตนี้ บทความรับเชิญของ
ปิน่ แก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้ชวนให้เราค้นหาค�ำตอบให้กบั ค�ำถามทีว่ า่ นี้ แต่กระนัน้ การตอบ
ค�ำถามข้างต้นก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย หากแต่ตอ้ งท�ำความเข้าใจบริบทการเปลีย่ นแปลงของความ
เป็นรัฐชาติ และความชอบธรรมในทางภววิทยาของรัฐสมัยใหม่ทปี่ รับเปลีย่ นไป ท่ามกลาง
การเมื อ งของการสร้ า งพรมแดนใหม่ ๆ ที่ รั ฐ และองค์ อ ธิ ป ั ต ย์ ไ ม่ ไ ด้ มี อ�ำ นาจเบ็ ด เสร็ จ
เด็ดขาด และเป็นพรมแดนที่วางอยู่บนฐานของการเคลื่อนย้ายมากกว่าการยึดโยงอยู่กับ
พื้นที่อาณาบริเวณในแบบเดิม ปิ่นแก้วเสนอให้เรามองการด�ำรงอยู่ของพรมแดนรัฐชาติ
ผ่านความสัมพันธ์เชิงวิภาษกับการเคลื่อนย้าย และกับปฏิบัติการของตัวแสดงอื่นๆ ที่
เคลื่อนที่ข้ามพรมแดนรัฐชาติอยู่เสมอ ผลจากความสัมพันธ์เชิงวิภาษดังกล่าวนั้นได้ก่อให้
เกิดพรมแดนที่กระจัดกระจายไม่เป็นหนึ่งเดียว มีความก�ำกวมไม่จ�ำกัดอยู่แค่การแบ่งออก
เป็นสอง และเกิดขึน้ บนระนาบความสัมพันธ์ทซี่ อ้ นทับกันในหลายปริมณฑล หัวใจของการ
ท�ำความเข้าใจพรมแดนในลักษณะใหม่ๆ นี้ไม่ใช่การมองความสัมพันธ์เชิงเดี่ยวแบบง่ายๆ
หรือมุง่ เป้าไปทีก่ ารสูญสลายของพรมแดนรัฐชาติแบบสุดโต่ง หากแต่ตอ้ งพินจิ พิจารณาสิง่ ที่
ปิน่ แก้วเรียกว่า “วิภาษวิธขี องการสร้างเส้นแบ่ง และการสลายการแบ่งแยก” ทีย่ งั คงด�ำเนิน
ไปไม่มวี นั จบสิน้ ณ ทีน่ เี้ อง ทีก่ ารศึกษาพรมแดนในรูปแบบใหม่ๆ นัน้ จึงเป็นการกลับมา
สะท้อนย้อนคิดถึงพรมแดนของวิธวี ทิ ยาของเราเองด้วยในเวลาเดียวกัน นีค่ อื ความสัมพันธ์
เชิงวิภาษระหว่าง “พรมแดนของวิธวี ทิ ยา” กับ “วิธวี ทิ ยาทีพ่ รมแดน” ทีบ่ ทความในวารสาร
ฉบับนีม้ งุ่ ส�ำรวจนัน่ เอง
								
อนึง่ ขอกล่าวถึงทีม่ าทีไ่ ปของบทความในวารสารฉบับนีส้ กั เล็กน้อย บทความทัง้ หมดยกเว้น
บทความของอาจารย์จริ าพร เหล่าเจริญวงศ์ และอาจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ ล้วนแล้วแต่เป็น
บทความทีน่ ำ� เสนอในเวที “Methodologies in the Borderland Studies: Case studies
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in Burma/Myanmar-Thailand and Laos-Thailand Borderlands” ในการประชุม
วิชาการนานาชาติดา้ นไทยศึกษา (International Conference on Thai Studies) ครัง้ ที่
12 ซึง่ จัดขึน้ ในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 2014 ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เวที
น�ำเสนอบทความในครัง้ นัน้ มีอาจารย์บศุ รินทร์ เลิศชวลิตสกุล เป็นผูร้ วบรวมบทความ และมี
อาจารย์ปน่ิ แก้ว เหลืองอร่ามศรี และผูเ้ ขียนร่วมเป็นผูอ้ ภิปราย ภายหลังจากการน�ำเสนอใน
คราวนัน้ ผูน้ ำ� เสนอบทความได้รว่ มประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกันเพือ่ สังเคราะห์ความรู้ และ
เห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาและจัดพิมพ์บทความที่นำ� เสนอในคราวนั้นต่อวงวิชาการ
ในวงกว้างต่อไป ผูเ้ ขียนในฐานะบรรณาธิการประจ�ำฉบับขอขอบคุณผูเ้ สนอบทความทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และพัฒนาบทความจนปรากฏต่อสายตาผู้อ่านนี้
ขอขอบคุณอาจารย์ปน่ิ แก้ว เหลืองอร่ามศรี ทีก่ รุณาเขียนบทความรับเชิญเพือ่ เป็นบทความปิด
ให้ และขอขอบคุณอาจารย์พรรณราย โอสถาภิรตั น์ บรรณาธิการบริหาร วารสารสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา และทีมงานกองบรรณาธิการ ทีส่ นใจตีพมิ พ์บทความ และช่วยเหลือเป็น
อย่างดีในการเตรียมต้นฉบับจนเสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ ขียนหวังว่าบทความในวารสารฉบับนีจ้ ะช่วย
เปิดพรมแดนทางวิธวี ทิ ยาให้กบั ผูอ้ า่ นไม่มากก็นอ้ ย ไม่วา่ ผูอ้ า่ นจะท�ำงานวิจยั ทีช่ ายแดนหรือ
ไม่ เพราะในความเป็นจริงแล้ว พรมแดนทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองนั้นปรากฏอยู่
ทุกหนแห่ง อยูท่ วี่ า่ เราจะมีวธิ วี ทิ ยาทีจ่ ะท�ำความเข้าใจ “สิง่ นัน้ ” ของพรมแดนได้หรือไม่ตา่ งหาก
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