
บทความ

การไหลเวียนและพื้นที่ชายแดน:  
มองมุมใหม่ค่ายผู้ลี้ภัย 
บริเวณชายแดน ไทย-พม่า
จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชามานุษยวิทยา  
สถาบันอัมสเตอร์ดัมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม 

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 35(1): มกราคม - มิถุนายน 2559

rethinking border spaces: 
flows in a refugee camp 

on the Thailand-Burma border
Jiraporn Laocharoenwong

Department of Sociology and Anthropology, 
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

PhD student, Department of Anthropology,
The Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), 

University of Amsterdam

JSA 35.1-FINAL-1.indb   71 7/13/2560 BE   10:38 AM



This paper proposes to use flows as a methodological perspective to help 

better understand mobilities in refugee camps and to challenge preconception 

about refugee camps as a confined space and a space of exception where state 

has assumed absolute power over the lives of refugees. The case of Mae La 

refugee camp along the Thailand-Burma border has however illustrated rather 

different characteristics. Since the camp’s formation more than three decades 

ago, there have been constant flows of international humanitarian agencies, 

donors, refugees and migrant workers going in and out of the camp. Flows of 

humanitarian agencies and donors have in a way contested sovereign power of 

the state. In parallel, the research finds that the inflows and outflows of refugees, 

and more recently the use of communication technology by refugees, have got 

the Mae La camp more connected to borderland and transnational communities.
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บทคัดย่อ

abstract

บทความนีเ้สนอมุมมองในการศกึษาค่ายผูล้ีภ้ยัผ่านการไหลเวยีน  และปฏิสัมพันธ์ของการ

ไหลเวยีนขององค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลไทย ผูค้น และเครอืข่าย และชกัชวนให้ตัง้ค�าถาม

และเปลีย่นมมุมองเดิมในการท�าวิจยัเรือ่งค่ายผูล้ีภ้ยัและพืน้ทีช่ายแดน  ซึง่โดยทัว่ไปมกัมอง

ว่าค่ายผู้ลี้ภัยเป็นพื้นที่ท่ีมีลักษณะปิดและตกอยู่ในสภาวะยกเว้นที่มีรัฐเป็นศูนย์กลางของ

อ�านาจ  กรณีศึกษาค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดตากท่ีตั้งอยู่มานานกว่าสามสิบปี  สะท้อนให้เห็น

ลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป  เน่ืองจากมกีารไหลเวยีนขององค์กรมนษุยธรรมระหว่างประเทศ

และการเคลือ่นย้ายของผูค้นเข้า-ออกพืน้ทีแ่ห่งน้ีอยู่เป็นประจ�า  การมีอยู่ขององค์กรระหว่าง

ประเทศท�าให้เกิดการแข่งขันและต่อสู้ทางอ�านาจในพืน้ทีค่่ายผูล้ีภ้ยั ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าค่าย

ผูล้ีภ้ยัไม่ได้ตกอยูใ่นการควบคุมของคนหรือองค์กรใดแต่เพยีงผูเ้ดยีว และแม้ว่าลกัษณะทาง

กายภาพของค่ายผูล้ีภั้ยจะดูเหมอืนจะเป็นพืน้ทีปิ่ด แต่จากการศกึษาภาคสนามพบว่า พลวตั

ของการเคลือ่นย้าย การไหลเวียน และการใช้เทคโนโลยตีดิต่อสือ่สารของผูล้ีภ้ยั ได้เชือ่มต่อ

ค่ายผูล้ีภ้ยัเข้ากับชมุชนชายแดน ชมุชนภายนอก และข้ามพรมแดน

ค�ำส�ำคญั  การไหลเวยีน, ค่ายผูล้ีภ้ยั, ผูล้ีภ้ยั, แม่หละ

JSA 35.1-FINAL-1.indb   72 7/13/2560 BE   10:38 AM



73การไหลเวียนและพื้นที่ชายแดน: มองมุมใหม่ค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทย - พม่า

บทนำา

ทีผ่่านมากรอบแนวคิดในการอธิบายเร่ืองค่ายผูล้ีภ้ยัมักจะมองว่าพ้ืนทีเ่ช่นค่ายผูล้ีภ้ยัเป็นพ้ืนที่

ทีอ่ยูใ่นสภาวะยกเว้น (Agamben 1995; 1998) ผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีแ่ห่งนัน้ไม่สามารถ

ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ  ผู้ลี้ภัยขาดอิสรภาพในการเคลื่อนย้ายตนเองออกจากพื้นที่  (no 

freedom of mobility) ขาดอ�านาจในการต่อรองและในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของตนเอง 

พืน้ท่ีผูล้ีภ้ยัเป็นพืน้ทีไ่ม่พงึปรารถนา (ตวัอย่างงานวิชาการทีก่ล่าวมาข้างต้น เช่น Agier 2011; 

Deardoff  2009;  Diken  2004)  กรอบแนวคิดดังกล่าวสะท้อนการมองค่ายผู้ลี้ภัยจาก 

มมุมองของรฐัเป็นทีต่ัง้  มอี�านาจเบ็ดเสรจ็ในการจัดการผูล้ีภ้ยั  และเป็นการมองค่ายผูล้ีภ้ยั

แบบสถติ ด�ารงอยูใ่นระยะเวลาชัว่คราวและโดดเดีย่ว 

กระน้ันก็ดี  ใน ค.ศ. 2014  ผู้เขียนได้ท�าวิจัยภาคสนามและอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย

ที่จังหวัดตาก  ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ลงพ้ืนท่ีภาคสนามได้สังเกตเห็นการไหลเวียน

เข้าออกขององค์กรระหว่างประเทศ  เจ้าหน้าทีร่ฐัไทยจากส่วนกลางและส่วนท้องถิน่  องค์กร

กะเหร่ียงและองค์กรทางศาสนาต่างๆ  รวมถึงการไหลเข้าและออกของผู้ลี้ภัยในพื้นที่ค่ายผู ้

ลีภ้ยัอยูเ่สมอๆ  รวมถึงเทคโนโลยต่ีางๆ  ทีไ่หลข้ามผ่านขอบเขตทางกายภาพของค่ายผูล้ีภ้ยั 

ซึง่ส่งผลให้เกดิเปลีย่นแปลงในเชงิกายภาพของตวัค่ายผูล้ีภ้ยั 

ในเดือนมนีาคม  ค.ศ.  2014  ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิ (The 

Office of  the United Nations High Commissioner  for Refugees: UNHCR) ตดิ

ประกาศท่ัวพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยและประกาศผ่านเสียงตามสายว่าจะมีกระบวนการลงทะเบียน

และท�าบัตรประจ�าตัวผูล้ีภั้ย  หลงัจากท่ีไม่เคยมกีารใช้ระบบการลงทะเบียนใดๆ  มานานราว 

10 ปี ผูล้ีภั้ยท่ีอาศยัอยูท่ี่อืน่ได้หลัง่ไหลกลับเข้ามาในค่ายผูล้ีภั้ย จากบ้านทีม่สีมาชกิเพยีงไม่

กีค่นอาศยัอยู ่กลบัเต็มไปด้วยสมาชกิคนอืน่ๆ ทีพ่ากนักลบัมาจากข้างนอก นอกจากนี ้ ยงัมี

องค์กรระหว่างประเทศจ�านวนไม่น้อยทีถ่อนตวัและหยุดให้การช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมใน

ค่ายผูล้ีภั้ย โดยบางองค์กรได้ย้ายไปต้ังส�านกังานในประเทศพม่า ซึง่ยิง่ท�าให้ข่าวลอืเรือ่งการ

ปิดค่ายผูล้ีภั้ยดูมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้จรงิ  และกลายมาเป็นหวัข้อหลกัในการสนทนา

ของหมูผู่ล้ีภั้ยในค่าย  ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยได้เพิม่ความเข้มงวดในการตรวจเอกสารและ

จ�านวนผู้เข้าออกในพ้ืนท่ีค่ายผู้ลี้ภัย  ท้ังองค์กรระหว่างประเทศและตัวผู้ลี้ภัยที่ต้องการเดิน

JSA 35.1-FINAL-1.indb   73 7/13/2560 BE   10:38 AM



74 จิราพร เหล่าเจริญวงศ์

ทางออกนอกพืน้ท่ีค่ายผูล้ีภั้ย  แนวโน้มท่ีรฐับาลไทยจะด�าเนนินโยบายส่งผูล้ีภ้ยักลบัประเทศ

ได้สร้างความกงัวลและส่งผลให้ผูล้ีภั้ยหลายคนพยายามหาช่องทางต่างๆ  หลายคนท่ีได้ลง

ทะเบียนรับรองสถานะผู้ลี้ภัยของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ  สมัครใจ

ท่ีจะเดินทางไปตั้งรกรากใหม่ในประเทศที่สาม  เพราะคิดว่าเป็นความหวังเดียวท่ีจะไม่ถูก

ส่งตัวกลับประเทศพม่า  ในทางกลับกัน  ผู้ลี้ภัยหลายคนทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรอง

สถานะผู้ลี้ภัยจากส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ  เลือกหลบหนีออกจาก

ค่ายผูล้ีภ้ยั  เพราะหมดหวงัทีจ่ะได้ย้ายไปยงัประเทศทีส่าม  จึงเลอืกทีจ่ะท�างานเป็นแรงงาน

ข้ามชาตใินแม่สอดแทน 

ขณะเดียวกัน  การหายไปของร้านโทรศัพท์และร้านอินเทอร์เน็ตทั้งที่เคยเป็นร้านที่

มีผู้คนต่อคิวรอใช้บริการอย่างเนืองแน่น  ถูกแทนที่ด้วยการเพิ่มขึ้นของร้านขายโทรศัพท์มือ

ถือ  คอมพิวเตอร์แบบพกพาและแท็บเล็ต  ผู้คนในค่ายผู้ลี้ภัยสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน

การพดูคยุทางโทรศพัท์  เครือข่ายสงัคมออนไลน์  เดก็นกัเรยีนชาวกะเหรีย่งได้ถ่ายรปูเซลฟ่ี 

(selfie)  ภายในค่ายผู้ลี้ภัย  เพื่อโพสต์ในเฟซบุ๊ก  พร้อมส่งข้อความคิดถึงไปยังเพ่ือนชาย 

คนสนทิท่ีอยูแ่สนไกลในสหรฐัอเมรกิา ในขณะทีเ่ดก็หนุม่ชาวคะฉิน่โทรศพัท์ไปหาแม่ของเขาว่า 

จะกลบัไปเยีย่มบ้านท่ีรฐัคะฉ่ินในเดือนหน้าหลงัจากเรยีนจบจากวทิยาลยัสอนศาสนาในค่าย

ผูล้ีภ้ยั  เทคโนโลยไีด้ข้ามผ่านเขตแดนทางกายภาพทีเ่ป็นลกัษณะของค่ายผูล้ีภั้ย  และกลาย

เป็นช่องทางการตดิต่อส่ือสารหลกัของผูค้นในค่ายผูล้ีภ้ยักบับคุคลอืน่ทีอ่ยูน่อกค่ายผูล้ีภ้ยัได้ 

ท่ามกลางบริบททางการเมอืงและสังคมทีซ่บัซ้อนทีท่�าให้ผูล้ีภ้ยัได้อพยพมาตัง้รกราก

อยู่ในบริเวณชายแดนประเทศไทย-พม่า  จนน�ามาสู่การจัดต้ังค่ายผู้ลี้ภัยขึ้นใน ค.ศ. 1984 

ระยะเวลากว่าสามสิบปีท่ีผ่านมา การไหลเวียนของผูค้น รฐับาลไทย องค์กรระหว่างประเทศ 

ฯลฯ มคีวามส�าคัญต่อการด�ารงอยูข่องค่ายผูล้ีภ้ยัทีต่่อเนือ่งและยาวนาน ประกอบสร้างพืน้ที่

ในค่ายผูล้ีภั้ย หรือความเป็นค่ายผูล้ีภั้ยอย่างไร 

มานูเอล  คาสเทลล์ส  (Manuel  Castells)  กล่าวว่าการศกึษาพืน้ทีใ่นปัจจบุนัไม่

ได้สนใจพื้นที่แค่ในเชิงภูมิศาสตร์กายภาพเท่านั้น  แต่เป็นพื้นที่ท่ีเต็มไปด้วยการไหลเวียน 

(space of flows) พืน้ท่ีดังกล่าวเป็น “การจดัระเบยีบทางกายภาพท่ีเกดิขึน้จากการใช้เวลา

ร่วมกัน  เป็นผลจากการกระท�าและปฏิบัติการทางสังคมของผู้คน  อ�านาจ  หรือโครงสร้าง
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ท่ีท�างานร่วมกนัผ่านการไหลเวียน”  (Castells  1996)  ส่วนซสัเกยี  ซาสส์เซน  (Saskia 

Sassen) มองว่าการไหลเวียนของผูค้น องค์กร สนิค้า มาตรการทางการเมอืงและเศรษฐกจิ 

เทคโนโลย ีและความเชือ่ทางศาสนา ได้ท�าให้ชายแดนในรปูแบบเดิมถกูปรบัเปลีย่น มพีืน้ที่

ใหม่ๆ เกิดข้ึน และท�าให้เขตแดนได้กลายเป็นสิง่เลือ่นไหล (Sassen 2011) การศกึษาพืน้ที่

ค่ายผูล้ีภั้ย  และอาณาบริเวณผ่านการไหลเวยีนของผูค้น  ท�าให้เราได้เข้าใจพืน้ทีแ่ละอาณา-

บรเิวณชายแดน ท่ีไม่ใช่เพยีงการมองแบบเอารฐัเป็นศนูย์กลางและชายแดนเป็นชายขอบของ

การศึกษาเท่าน้ัน  หากแต่ท�าให้เราหลุดออกไปจากกรอบแนวคิดดังกล่าวที่มองไม่เห็นถึง 

ตวัคนและพลวัตในพืน้ท่ีชายแดน (van Schendel 2005) 

บทความนีโ้ต้แย้งกรอบความคิดเดมิในการอธบิายพืน้ทีผู่ล้ีภ้ยั โดยได้หยิบเอาแนวคดิ

เรื่องการไหลเวียน (flows) มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาการเคลื่อนย้ายของผู้คน

และตัวแสดงในค่ายผู้ลี้ภัย และในฐานะวิธีวิทยาของตัวมันเองที่ไม่สามารถแยกขาดจากกัน

ได้  ผู้เขียนได้หยิบยกการไหลเวียนของตัวแสดงหลักๆ  ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการไหลเวียนท่ี

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่ายผู้ลี้ภัยมาใช้ในการศึกษา คือ  การไหลเวียนขององค์กร

ระหว่างประเทศ  ระเบียบและข้อปฏิบัติ  การไหลเวียนของรัฐบาลไทยและอ�านาจในการ

จดัการดแูล  และการไหลเวยีนของผูค้น  (ผูล้ีภั้ยและผูอ้พยพ)  ผูเ้ขียนใช้วิธีการตดิตามการ

ไหลเวยีนในฐานะวิธีวิทยาโดย 1)  ผ่านการสงัเกตการณ์อย่างมส่ีวนร่วม  ทัง้การเคลือ่นย้าย

ไปตามสภาพการณ์ในชีวิตประจ�าวันและพลวัตของผู้ลี้ภัยและคนในค่าย เช่น การติดตาม 

ผูล้ีภ้ยัเดินทางเข้าและออกค่ายไปยงัหมูบ้่านใกล้เคยีง ตวัเมอืงชายแดน บนรถสองแถว หรอื

เดนิทางกลบัไปยงัพม่า และ 2) การสังเกตกระแสการไหลเวยีนต่างๆ ทีผ่่านเข้าออกในพืน้ที่

ค่าย  เช่น  ประตูเข้า-ออกค่ายผูล้ีภั้ย ในร้านน�า้ชา และในช่วงระยะเวลาทีม่เีหตกุารณ์ส�าคญั

เกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัย เช่น การลงทะเบียนเพื่อให้บัตรประจ�าตัวผู้ลี้ภัยจากส�านักงานข้าหลวง

ใหญ่ผูล้ีภั้ยแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์และการพดูคยุ

ทัว่ไปในชวิีตประจ�าวันกบัผูค้นในค่ายผูล้ีภ้ยั

บทความนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วนคือ 1) ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ทางอ�านาจในค่ายผู้ลี้ภัยระหว่างองค์กรระหว่างประเทศและรัฐไทย และ 2) การประกอบ

สร้างพืน้ท่ีค่ายผูล้ีภั้ยจากการไหลเวียนเข้าออกของผูล้ีภ้ยั เครอืข่าย และเทคโนโลยี
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ค่ายผู้ลี้ภัย บริบท และการเปลี่ยนแปลง 

ตามแนวชายแดนตะวันตกของประเทศไทยตดิกบัประเทศพม่ามค่ีายผูล้ีภ้ยัอยูท่ัง้หมด 9 แห่ง 

ค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดตากที่ผู้เขียนได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งท�างานวิจัยภาคสนามนั้น เป็นเหมือน 

เมอืงหลวงของค่ายผูล้ีภั้ยท้ังหมดและต้ังอยูม่านานกว่า 30 ปี มปีระชากรทีอ่าศยัอยูใ่นค่ายผู้

ล้ีภัยแห่งนี้ประมาณส่ีหมื่นคน  จากจ�านวนประชากรผู้ลี้ภัยชาวพม่าในประเทศไทยทั้งสิ้น  

110,307 คน (The Border Consortium 2015) ผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นค่ายผูล้ีภ้ยัส่วนใหญ่เป็น

คนกะเหรี่ยงสะกอและนับถือศาสนาคริสต์  เนื่องจากรัฐกะเหรี่ยงมีชายแดนติดกับฝั ่ง

ประเทศไทย  เมื่อมีการสู้รบกันระหว่างกองก�าลังชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลพม่า  หรือระหว่าง 

กองก�าลังด้วยกันเอง  ผู ้คนจากรัฐกะเหร่ียงได้อพยพข้ามมายังชายแดนไทย  แต่กลุ ่ม 

ชาวกะเหรี่ยงมิใช่กลุ่มชาติพันธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี ้ มีชาวพม่า  ปะโอ มอญ 

กะเหรี่ยงแดง คะฉิ่น นากา ลาหู่ โรฮิงญา ที่อพยพมาจากอีกฟากของชายแดนมาอาศัยอยู่ 

ในพืน้ทีแ่ห่งน้ีเช่นเดียวกัน ภาษาท่ีใช้ในค่ายผูล้ีภ้ยัส่วนใหญ่จะเป็นภาษากะเหรีย่งสะกอ รอง

แผนที่ 1 ค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่ง  
บริเวณชายแดนไทย-พม่า  
(ที่มา: UNHCR)  
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ลงมาคือภาษาพม่า รวมถงึภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผูค้นในค่ายผูล้ีภ้ยัหลายคนสามารถ

พูดและเขียนภาษาไทย  และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  นอกจากน้ี  ผู้คนในค่ายผู้ลี้ภัยก็ม ี

ความเชือ่ทางศาสนาท่ีแตกต่างกัน คือ ศาสนาครสิต์ พทุธ อสิลาม และนบัถอืผ ี(animism)

ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งแรกท่ีได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการโดยได้รับอนุญาตจากทาง

รฐับาลไทยใน ค.ศ.1984 คือค่ายผูล้ีภั้ยแม่หละ ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ก่อน

การต้ังค่ายผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการได้มีผู้ลี้ภัยที่อพยพข้ามมาอาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย 

ในรปูแบบของค่ายหรือศนูย์อพยพเลก็ๆ และก่อนหน้านัน้การหนภียัต่างๆ จากฝ่ังพม่าอยูใ่น

ลักษณะที่ชั่วคราว หรือเป็นการลี้ภัยตามฤดูกาล  (seasonal refugee) ในงานของเอดิธ 

บาวล์ส (Edith Bowles) และจากรายงานฉบบัแรกของ The Border Consortium (TBC) 

ในปี  1984  ได้บันทึกว่าผู้ลี้ภัยได้หลบหนีจากฝั่งพม่ามายังฝั่งไทยนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 

1960  ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศพม่ามีการสู้รบของกอง

ก�าลังชาติพันธุ์ต่างๆ  เพื่อปลดแอกจากรัฐบาลทหารพม่าในขณะนั้น  ท�าให้มีผู้ลี้ภัยอพยพ

มายงัฝ่ังไทยเป็นระยะ  โดยผูล้ีภั้ยเหล่านัน้จะอพยพข้ามมาเมือ่มกีารสูร้บและจะกลบัไปเมือ่

การสูร้บส้ินสุดลง (Bowles 1998; The Border Consortium 1984)

เมือ่สถานการณ์การสู้รบและความขดัแย้งทวีความรนุแรงมากขึน้ในช่วง  ค.ศ.  1984 

กองก�าลงัทหารพม่าไม่ถอนทัพกลบัในช่วงหน้าฝน  ท�าให้มผีูล้ีภ้ยัตกค้างในฝ่ังไทยและอาศยั

อยูใ่นค่ายอพยพเลก็ๆ  ตลอดแนวชายแดน  ส่งผลให้ทางรฐับาลไทยอนญุาตให้มีการจัดตัง้

ค่ายผู้ลี้ภัยขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงปีนั้น  โดยในสมัยนั้นรัฐบาลไทยได้ปล่อยให้ผู้ลี้ภัย 

ดแูลและจดัการตนเอง มกีารช่วยเหลอืจากองค์กรระหว่างประเทศไม่กีอ่งค์กร ได้แก่ องค์กร

ศาสนา เช่น Consortium of Christian Agency ปัจจบุนัคอื The Border Consortium 

และกลุ ่มบาทหลวงในศาสนาคริสต์ และกลุ ่มแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans 

Frontières:  MSF)  ใน ค.ศ. 1988 เกิดเหตุรัฐบาลทหารพม่าใช้ก�าลังปราบปรามกลุ่ม 

นักศึกษา  ส่งผลให้มีกลุ่มนักศึกษาท่ีร่วมต่อต้านรัฐบาลทหาร  และประชาชนทั่วไปหนีภัย

มายงัฝ่ังไทยและอาศยัอยูใ่นค่ายผูล้ีภั้ยจ�านวนมาก  และต่อมาใน  ค.ศ.1995  ทีเ่กดิการรบ

กนัระหว่างกองก�าลงักะเหรีย่ง 2 ฝ่าย จนในทีส่ดุศนูย์กลางกองบญัชาการของกะเหรีย่งครสิต์ 

(Karen National Union: KNU) ได้ล่มสลายลง มผีูล้ีภ้ยัข้ามมาอาศยัฝ่ังไทยและในค่าย 

ผูล้ีภ้ยัเพิม่ข้ึนเป็นจ�านวนมาก 

แผนที่ 1 ค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่ง  
บริเวณชายแดนไทย-พม่า  
(ที่มา: UNHCR)  
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จากจ�านวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหนาแน่น  ประกอบกับสถานการณ์ 

การต่อสูท้ีท่วีความรนุแรง และบางคร้ังมกีารรบทีข้่ามมายังฝ่ังไทย รฐับาลไทยจึงเข้าไปดแูล 

จดัการค่ายผูล้ีภั้ย โดยส่ังการให้กระทรวงมหาดไทย เข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลค่ายผูล้ีภ้ยั

อย่างเตม็ตวั มกีารขึงรัว้ลวดหนาม และจ้างอาสาสมคัรป้องกนัดนิแดน (อส.) เพือ่ดแูลความ

ปลอดภยัของค่ายผูล้ีภั้ยท้ังหมด และส่ังให้มกีารรวมค่ายอพยพเลก็ๆ ตลอดแนวชายแดนเข้า

ด้วยกนั จนเหลอืค่ายผูล้ีภั้ยหลกัท้ัง 9 แห่ง ดงัในปัจจบุนั ในช่วงระยะแรกของการก่อตัง้ค่าย

ผูล้ีภ้ยั  รฐับาลไทยมไิด้เชญิองค์กรระหว่างประเทศ  รวมถงึไม่อนญุาตให้ส�านกังานข้าหลวง

ใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติเข้ามาดูแลในพืน้ที ่ เนือ่งด้วยเกรงว่าจะมปัีญหาทางด้านความ

สมัพนัธ์ทางการทูตกับประเทศพม่าเป็นหลัก  หลงัจากนัน้กว่าสบิปี  ใน  ค.ศ.  1997  รฐับาล

ไทยได้อนุญาตให้ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ  เข้ามาตั้งส�านักงานที่

ชายแดนเพือ่ดูแลผูอ้พยพลีภั้ย (ฺBowles 1998) และใช้เวลาราว 8 ปี ในการเริม่กระบวนการ

ลงทะเบยีนผูล้ีภั้ยท่ีอาศยัอยูใ่นค่ายผูล้ีภั้ยท้ังหมด 

หลังจากที่รัฐบาลไทยเปิดพื้นที่และอนุญาตให้องค์กรระหว่างประเทศได้เข้ามาให้

ความช่วยเหลือกับผู้ลี้ภัย  มีองค์กระระหว่างประเทศราว  26  องค์กร  เดินทางมายัง

ประเทศไทยและต้ังส�านักงานยังพื้นท่ีชายแดนในช่วง  10-20  ปีแรกของการตั้งค่ายผู้ลี้ภัย 

(The Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand 

[CCSDPT] 2015)  การเข้ามาขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ  ไม่ได้น�าพามาแค่เม็ดเงิน

บรจิาคเท่านัน้  แต่ละองค์กรได้ลงมาให้ความช่วยเหลอืผูล้ีภ้ยัแตกต่างกนัออกไปตามค�าสัง่

และแนวทาง หรือท�าตามวัตถปุระสงค์ของผูบ้รจิาค ความช่วยเหลอืในค่ายผู้ลีภ้ยัครอบคลมุ

ตัง้แต่ความต้องการข้ันพืน้ฐาน  (อาหาร  เส้ือผ้า  ทีพ่กั  การรกัษาพยาบาล)  สาธารณปูโภค 

(น�า้ดืม่ น�า้ใช้  ห้องน�า้  เคร่ืองป่ันกระแสไฟฟ้า)  รวมถงึการสร้างโรงเรยีน  ห้องสมดุ ศนูย์การ

เรยีนรู้และฝึกทกัษะอาชพี  การให้ความรูด้้านกฎหมาย  สร้างความเข้าใจ  และความรูด้้าน

เพศและเพศสภาวะ ความเท่าเทียมกันทางเพศ และสทิธิส์�าหรบัเดก็และคนพกิาร เป็นต้น

การเข้ามาของความช่วยเหลือจากนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศน�าไปสู่การ

พัฒนาในค่ายผู้ลี้ภัย  ผู้ลี้ภัยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ล�าบากนัก  สามารถเข้าถึงการ

ศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  ผู้ลี้ภัยหลายคนได้ท�างานเป็นลูกจ้างขององค์กรระหว่าง
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ประเทศต่างๆ  ซึง่ท�าให้เขาเหล่านัน้ได้มสีถานะเหมือนเป็นเจ้าหน้าทีอ่งค์กรระหว่างประเทศ 

มากกว่าการเป็นแค่ผู้ลี้ภัยที่รอคอยรับความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  เมื่อเทียบเงื่อนไขการ

ด�ารงชีวิตอยู่ของผู้ลี้ภัยกับหมู่บ้านหรือชุมชนในรัฐกะเหรี่ยงหรือที่อื่นๆ ในประเทศพม่า ที่

ชีวิตของผู้คนที่น่ันอาจต้องหนีการสู้รบ ถูกเรียกเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม หรือถูกเกณฑ์ไปใช้

แรงงานแบกหามอย่างทารุณ  ชวิีตในค่ายผูล้ีภ้ยันัน้คงดกีว่ามาก  จากระยะเวลาทีค่่ายผูล้ีภ้ยั

ได้ด�ารงอยูม่านานกว่าสามสิบปีแแล้วน้ัน มกีารไหลเวยีนของผูค้น องค์กร ทีเ่ข้าออกในค่าย

ผูล้ีภ้ยั ท�าให้ค่ายผูล้ีภั้ยน้ันไม่ได้เป็นพืน้ทีห่ยดุนิง่ แต่เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา

ค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในสภาวะยกเว้น? 

นกัปรชัญาการเมอืง จอร์จโิอ อะกมัเบน (Giorgio Agamben) ได้นยิามว่าพืน้ทีค่่ายผูล้ีภ้ยั

นัน้เหมอืนอยูใ่นสภาวะยกเว้น  ชวิีตทางการเมอืงและสทิธิใ์นความเป็นมนษุย์ของคนทีอ่ยูใ่น

พืน้ทีน่ัน้ได้ถูกลดิรอน และตกอยูใ่นสภาวะเปลอืยเปล่า (“bare life”; [Agamben 1998; 

2005])  เมื่อการเป็นผู้ลี้ภัยคือการข้ามเส้นเขตแดนของรัฐชาติหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง  สถานะ

ความเป็นพลเมืองได้ถูกเปลื้องออกไปเม่ือผู้ล้ีภัยเดินออกจากรัฐท่ีตนสังกัดอยู ่ รัฐใหม่ไม่

ต้อนรับและปฏิเสธการให้การคุม้ครองกับผูล้ีภ้ยัเพราะไม่ใช่พลเมอืงของรฐัตน  ผูล้ีภ้ยัจงึเป็น

พลเมืองที่ถูกปฏิเสธและตกอยู่ในสภาวะที่เปราะบางปราศจากความคุ้มครอง  งานวิจัยที่

เก่ียวข้องกบัผูล้ีภ้ยัและค่ายผู้ลีภ้ยัมกัจะใช้แนวคดิของอะกมัเบนในการอธบิาย  โดยมุ่งความ

สนใจไปที่การสังเกตกระบวนการส่งผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยกลับประเทศ  สถานที่กักกัน  ค่าย 

ผูล้ีภ้ยัในประเทศต่างๆ  หรอืปฏิบัตกิารของรฐัทีเ่น้นย�า้ในอ�านาจอธปัิตย์ของรฐัทีส่่งผลให้คน

ตกอยูใ่นสภาวะยกเว้น (Rajaram and Grundy-Warr 2004; Dikens 2004) 

ส่วนงานวิจยัเกีย่วกับผูล้ีภั้ยในประเทศไทย  งานศกึษาของเดชา  ตัง้สฟ้ีา  ได้สะท้อน

ให้เห็นถึงชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวกะเหร่ียงท่ีตกเป็นเหย่ือจากภัยสงครามการต่อสู้ที่ยาวนาน

ระหว่างรัฐบาลพม่าและกองก�าลังชนกลุ่มน้อย  พวกเขาเหล่าน้ีอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ไม่

ได้รับรองสถานะผู้ลี้ภัยหรือให้การปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย  งานของเดชาชี้ให้เห็นว่า

สภาวะการเป็นผูล้ีภั้ยน้ันเป็นเหยือ่ท้ังจากสงคราม และจากแนวคดิเรือ่งสทิธพิลเมอืงทีจ่�ากดั
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อยูเ่พยีงความเป็นพลเมอืงของรัฐ (Tangseefa 2006) ชวีติทีเ่ปลอืยเปล่านีส่้วนหนึง่มาจาก

สภาวะที ่เจมส์ มลิเนอร์ (James Milner) และ กลิ เลชิเชอร์ (Gil Loescher) เรยีกว่าเป็น

สถานการณ์ที่ถูกท�าให้เกิดการลี้ภัยที่ต่อเนื่องยาวนานด้วยเหตุจากสงครามในพม่าที่ยังไม่

สิน้สดุลง  (Milner and Loescher 2011)   ผูล้ีภ้ยัในชายแดนประเทศไทย-พม่านัน้มชีวีติ

เสมือนตกอยู่ในสภาวะยกเว้นในฐานะที่ต้องอพยพจากรัฐที่ไม่ยอมรับพวกเขาเป็นพลเมือง

ของรฐัหรอืมคีวามขดัแย้งมาสูร่ฐัใหม่ทีไ่ม่ยอมรบัพวกเขาในสถานะของผูล้ีภ้ยั  และในฐานะ 

ผูท้ีถ่กูปฏเิสธให้สิทธ์ิหรือการปกป้องคุ้มครองจากรฐั

อย่างไรก็ดี  ผู้เขียนเสนอว่า  การมองค่ายผู้ลี้ภัยในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการมอง

ท่ีสถิตและมุ่งให้ความส�าคัญกับการมีอยู่ของเส้นเขตแดนและอ�านาจรัฐในการลงมาจัดการ

กับชีวิตของผู้คนในทุกมิติจนเกินไป  และท่ีส�าคัญในมุมมองของอะกัมเบน  การเป็นผู้ลี้ภัย

หมายถงึการสูญเสียชวิีตทางการเมอืงของคนกลุม่นัน้ด้วย 

กรณีค่ายผูล้ีภั้ยในประเทศไทย  หากมองในบรบิทของการก่อตัง้ค่ายผูล้ีภ้ยัแล้วจะเหน็

ว่าผู้ลี้ภัยได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะผ่านกลุ่มที่

เข้ามาเผยแพร่ศาสนาและผูล้ีภั้ยกม็คีวามคุ้นเคยกบัองค์กรระหว่างประเทศมาตลอด รฐับาล

ไทยได้เข้ามาดูแลจดัการค่ายผูล้ีภั้ยหลงัจากมกีารก่อตัง้ค่ายอย่างเป็นทางการ  แต่เป็นไปใน

ลักษณะท่ีดูแลจากระยะไกลจนกระท่ังเกิดการต่อสู้ที่ข้ามมาโจมตีในค่ายผู้ลี้ภัยในเขตแดน

ไทย รฐับาลไทยจงึลงมาดูแลค่ายผูล้ีภั้ยอย่างเตม็ตวัใน ค.ศ. 1997 หลงัจากนัน้ ส�านกังาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่มีหน้าที่โดยเฉพาะในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้

ล้ีภัยท่ีเป็นพันธะของสหประชาชาติ  ได้เข้ามาท�างานในพื้นที่รวมกับองค์กรระหว่างประเทศ 

อื่นๆ  จะเห็นได้ว่าองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาพร้อมกับชุดอุดมการณ์และแนวคิดที่เป็น

สากล  และแสดงบทบาทส�าคัญในการช่วยเหลอืผูล้ีภ้ยั  หรอืสร้างความสนใจในประเดน็เรือ่ง

ผูล้ีภ้ยัจากนานาชาติ 

หากพจิารณาถงึความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจในพ้ืนทีค่่ายผูล้ี้ภัย  การเข้ามาและการฏบิตัิ

การขององค์กรระหว่างประเทศท�าให้เกิดการไหลเวียนของอ�านาจท่ีมาจากตัวแสดงอื่นที่

ไม่ใช่เพยีงแค่อ�านาจของรฐั  จากภาพ  2  เราสามารถสงัเกตเหน็ถงึการไหลเวยีนขององค์กร

ระหว่างประเทศ  รัฐไทย และผูล้ีภั้ย และการปะทะสงัสรรค์ทางอ�านาจในค่ายผูล้ีภ้ยัผ่านการ
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ไหลเวยีนได้อย่างชดัเจน  ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอย่างกรณข่ีาวลอืเรือ่งการปิดค่ายผูล้ีภ้ยัและการ

ส่งผู้ลี้ภัยกลับถิ่นฐานเดิม  ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันทางอ�านาจผ่านการไหลเวียนอยู่

ในตวัแสดงท้ังสามคือ องค์กรระหว่างประเทศ รฐับาลไทย และผูล้ีภ้ยั 

การข้ึนมาปกครองของรัฐบาลทหารหลังการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม  ค.ศ. 

2014 ได้สร้างความหวาดวิตกใหักับผู้ลี้ภัย เนื่องจากทหารได้ลงมาสั่งการให้มีการนับ

จ�านวนผูล้ีภั้ยในค่ายผูล้ีภั้ยท้ัง 9 แห่ง  เป็นประจ�าทกุเดอืน  หากผูล้ีภ้ยัคนไหนมชีือ่แต่ไม่ได้

ปรากฏตวัในวนัตรวจนบัเกนิสองครัง้  จะถกูตดัช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผูลี้ภั้ย  และหาก

พบว่ามีใครท่ีอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยและไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะต้องออกจากค่าย 

ผู้ลี้ภัยทันที  นอกจากนี้  ทหารได้มีค�าสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารและ

จ�านวนผู้เข้า-ออกในค่ายผู้ลี้ภัย  และส่ังการให้อาสาสมัครปกป้องดินแดนตั้งจุดตรวจและ

ประจ�าอยูทุ่กประตูท่ีผูล้ีภั้ยใช้เข้า-ออก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความหวาดวิตกใหักับผู้ลี้ภัย  มีข่าวลือเรื่องการปิดค่าย

ผู้ลี้ภัยและการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในค่ายผู้ลี้ภัย และกลายเป็น

แผนภาพ 1 การปะทะสังสรรค์ของการไหลเวียนในค่ายผู้ลี้ภัย

NOTE: ชวยปรับสดสวน เพิ่มพื้นที่ลงแผนที่ 

แลวมาลดพื้นที่ที่จะลงแผนภาพอันนี้ก็ไดนะคะ

ผูลี้ภัย

องคกร
ระหวางประเทศ

รัฐบาลไทย

พื้นที่คายผูลี้ภัย
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ประเด็นในวงสนทนาของผู้ลี้ภัยที่วิตกกังวลกับชีวิตตนเองและครอบครัวหากถูกส่งกลับไป

ยังถิ่นฐานเดิม  (ฺBurma Link  2014)  มีความเคลื่อนไหวในหมู่ผู้ลี้ภัย  การนัดประชุม 

หารอืระหว่างผูน้�าชมุชนของผูล้ีภั้ยในค่ายผูล้ีภั้ย  และกบัคณะกรรมการผูล้ีภ้ยัชาวกระเหรีย่ง 

(Karen  Refugee  Committee)  ในการประเมนิสถานการณ์  มกีารเผยแพร่ข่าวสารการ

วเิคราะห์สถานการณ์ในการส่งผูล้ีภ้ยักลบัประเทศผ่านเว็บไซต์ของชาวกะเหรีย่งและเว็บไซต์

ต่างประเทศ  ขณะเดียวกัน  ก็มกีารน�าเอาสารคดเีรือ่ง Nothing About Us Without Us: 

Refugees’ voices about their return to Burma (Burma Partnership 2012) ซึง่

น�าเสนอเสียงสะท้อนจากผู้ล้ีภัยเกี่ยวกับประเด็นการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศและการวิจารณ์

การท�างานของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาติกลับมาเผยแพร่อีกครั้งในค่าย 

ผูล้ีภ้ยัด้วย 

การเคลื่อนไหวของผู้ลี้ภัยได้น�าไปสู่การออกมาชี้แจงและการออกมาให้การรับรอง

และสร้างความเชือ่มัน่กบัผูล้ีภ้ยัจากส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภั้ยแห่งสหประชาตว่ิา  แม้ใน

ช่วงปีทีผ่่านมา  สถานการณ์ในประเทศพม่าดเูหมอืนจะดขีึน้ตามล�าดบัและดเูหมอืนจะสร้าง

ความคาดหวังในการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศในอนาคตอันใกล้  แต่ทางองค์กรข้าหลวงใหญ ่

ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาตเิชือ่ว่า  การจดัการส่งผูล้ีภั้ยกลบัประเทศนัน้ยังไม่สามารถท�าได้ใน

เวลานีด้้วยความไม่พร้อมของเงือ่นไขในการทีจ่ะส่งผูล้ีภ้ยักลบัไป (Saw 2012)

ประเด็นเรื่องการส่งผู้ลี้ภัยกลับถิ่นฐานเดิมถูกหยิบยกขึ้นมาโดยรัฐบาลไทยบ่อยครั้ง

ในท่ีประชมุและมกีารพดูคยุกนัในเรือ่งนีม้านานนบัตัง้แต่  ค.ศ.  1998  แต่ทกุครัง้จะได้รบั

กระแสต่อต้านทัง้จากองค์กรระหว่างประเทศและจากตวัผูล้ีภ้ยั  ซึง่ให้เหตผุลว่าสถานการณ์

ในพม่ายังไม่สงบและไม่พร้อมที่จะส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศ  และเตือนให้รัฐบาลไทยท�าตาม

พนัธะสัญญาว่าจะไม่มกีารบังคับส่งผูล้ีภั้ยกลบัถิน่ฐานเดิมหากปราศจากความสมคัรใจจาก

ผูล้ีภ้ยั (Lang 2002)

แพทริเซีย  โอเวนส์  (Patricia  Owens)  ได้เสนอแนวคดิจากข้อค้นพบเชงิประจกัษ์

จากค่ายผูอ้พยพวเูมร่าในประเทศออสเตรเลีย  ทีเ่ธอเรยีกว่าการเมอืงในรปูแบบใหม่  กล่าว

คอื ผูล้ีภ้ยัได้ออกมาบอกว่าตนไม่มสิีทธ์ิท่ีจะออกมาเรยีกร้องในพืน้ทีส่าธารณะ  และฉกฉวย
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โอกาสนัน้ในการเรียกร้องให้บุคคลอืน่ออกมาต่อสูท้างการเมอืงแทนตน  โอเวนส์ได้วจิารณ์

แนวคดิของอะกมัเบนว่าเป็นแนวคดิแบบเบด็เสรจ็ทีก่ารต่อรองในพ้ืนทีท่างการเมืองหรอืการ

แสดงออกทางการเมอืงของผูล้ีภ้ยัไม่สามารถเกดิข้ึนได้  หากมองแบบอะกมัเบน  จะเหน็ว่า 

ผู้ลีภ้ยันัน้ตกอยู่ในสภาพ “เปลอืยเปล่า” แต่โอเวนส์เหน็ว่าสถานการณ์ในแบบเดียวกนัสามารถ 

ก่อให้เกดิ  “การเมอืง”  ในรูปแบบใหม่ข้ึนมา  ซึง่เป็นการต่อสูท้างการเมอืงในอกีรปูแบบหนึง่ 

(Owens  2010)  นอกจากน้ี แนวคิดของอะกัมเบนยังถูกท้าทายจากนักวิชาการจากกลุ่ม

ประเทศโลกใต้  ซ่ึงวิจารณ์ถึงแนวคิดของอะกมัเบนว่าไม่สามารถอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิ

ขึน้ในค่ายผูล้ีภั้ยท่ีไม่ได้อยูใ่นยโุรปได้ท้ังหมด  ด้วยภมูศิาสตร์และบรบิทของพืน้ทีค่่ายผูล้ีภ้ยั 

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไหลเวียนในพื้นที่นั้นแตกต่างออกไป  พื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศ

โลกใต้มักตกอยู่ภายใต้การดูแลและให้การช่วยเหลือขององค์กรด้านมนุษยธรรม  (ซึ่งเป็น

ตัวแทนอุดมการณ์ของโลกตะวันตก)  ที่ลงมาแทรกแซงและปฏิบัติการในพื้นที่  มากกว่า

จะเป็นการจดัการหรอือยูภ่ายใต้ขอบเขตการดูแลของรฐัท่ีให้การพักพิงกบัผูล้ีภ้ยัเพียงผูเ้ดยีว

แบบประเทศในโลกตะวันตก (Aburahme and Hilal 2009)

การตั้งอยู่ขององค์กรระหว่างประเทศในค่ายผู้ลี้ภัยแสดงให้เห็นว่า  ค่ายผู้ลี้ภัยไม่ได้

ตกอยูใ่นสภาวะยกเว้นท่ีสถาบันท่ีมอี�านาจสงูสดุเช่นรฐัจะสามารถใช้อ�านาจของตนได้อย่าง

เตม็ท่ี  เพราะอ�านาจของรฐัได้ถกูท้าทายหรือคดัค้านจากตวัแสดงอืน่ท่ีมีอ�านาจากภายนอก

ท่ีเกือบเทียบเท่ารัฐ  หากพิจารณาถึงการไหลเวียนและการปฏิสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่าง

ตัวแสดงต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นรัฐไทย  ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ  หรือ  

ผูล้ีภ้ยั  ต่างกแ็สดงออกและปฏบิตักิารทางอ�านาจตามทีต่นมี  ในสภาวะดงักล่าวจะเหน็ว่า 

อ�านาจในพ้ืนที่ค่ายผู้ลี้ภัยนั้นกระจัดกระจายและมีการต่อรองผ่านตัวแสดงที่มีอ�านาจ  ทั้ง 

อ�านาจอธปัิตย์ หรอือ�านาจท่ีเทยีบเท่า หรือคาบเกีย่วกบัอ�านาจอธิปัตย์ ในกรณีนี ้ค่ายผู้ลีภั้ยได้

แสดงและสะท้อนให้เห็นนัยเชือ่มโยงกบัการปกครองในระดบัโลก  (global  governance) 

ท่ีซ่ึงอ�านาจอธิปไตยไม่ได้จ�ากัดแค่เพียงการปกครองในระดับประเทศเท่านั้น  หากแต่จะ

ถูกแบ่งท่ามกลางตัวแสดงอื่นๆ  ทั้งผู้กระท�าการระหว่างประเทศ  บรรษัทข้ามชาติ  ผู้น�า

ทีไ่ม่เป็นทางการ หรือแม้แต่เครอืข่ายอาชญากรรม  (Hansen and Stepputat 2005, 4; 

Appadurai 2003) 
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ในกรณีการจัดการค่ายผู้ล้ีภัยในประเทศไทย  รัฐบาลไทยไม่ได้แสดงอ�านาจอธิปัตย์

เหนอืพืน้ทีท่ัง้หมดแม้ว่าจะมอี�านาจนัน้อย่างเตม็ที ่ แต่ปล่อยให้ตวัแสดงอืน่ๆ  เข้ามีบทบาท

และมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการจดัการค่ายผูล้ีภ้ยั  โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ 

ทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืด้านสวัสดิการต่างๆ ของคนในค่ายผูล้ีภ้ยั เคร์ิสเทน แมคคอนคัค ี(Kirsten 

McConachie)  วิเคราะห์การปกครองในค่ายผู้ล้ีภัยและช้ีให้เห็นว่าแท้จริงแล้วค่ายผู้ลี้ภัย

นัน้มหีลายองค์อธิปัตย์ด�ารงอยู ่ นอกเหนือจากองค์กรระหว่างประเทศแล้ว  ยงัมผีูน้�าศาสนา 

ผูน้�ากองก�าลงักะเหรีย่งกู้ชาต ิ ซ่ึงมบีทบาทในการสร้างบรรทัดฐานและให้ความคุม้ครองดแูล 

ผูล้ีภ้ยัในค่ายผูล้ีภั้ย  เป็นต้น  ดังน้ัน ผูล้ีภั้ยสามารถทีจ่ะแสดงออกในฐานะประธานของการ 

กระท�าทางการเมืองผ่านการพึ่งพิงกับอ�านาจอธิปัตย์ที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่แค่การมีชีวิต

ทางการเมอืงแบบภายใต้รัฐแต่เพยีงอย่างเดียว  (McConachie 2014) การทีค่่ายผูล้ีภ้ยัถกู

ปกครองจากอ�านาจทีม่าจากหลายองค์อธปัิตย์ท�าให้ความสมัพันธ์ทางอ�านาจนัน้เตม็ไปด้วย

ความคลุมเคลือและไม่ชัดเจน  และบางครั้งก็เกิดการแย่งชิงอ�านาจของตัวแสดงต่างๆ  ใน

พืน้ทีค่่ายผูล้ีภั้ยอกีด้วย (Rajah 2002) 

ประสบการณ์ของผู้ลี้ภัยในบริบทของค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยได้สะท้อนให้เห็น

ว่า  แม้สภาวการณ์ในการท�าให้เป็นผูล้ีภั้ย  และการต้องอาศยัอยูใ่นค่ายผูล้ีภ้ยั  ท�าให้ผูล้ีภ้ยั

เสมือนตกอยู่ในสภาวะเปราะบางอยู่ตลอดเวลา  แต่การไหลเวียนและด�ารงอยู่ขององค์กร

ระหว่างประเทศ  รวมถึงกลุ่มผู้น�าของผู้ลี้ภัยเองท�าให้ผู้ลี้ภัยไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะเปลือย

เปล่าท่ีไร้การปกป้องเสียทีเดียว  การด�ารงอยู่ขององค์กรระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึง

การปะทะและการต่อรองทางอ�านาจท่ีเกดิขึน้ในค่ายผูล้ีภ้ยั  สภาวะทีร่ฐัไม่สามารถบงัคบัใช้

อ�านาจได้อย่างเตม็ท่ี เพราะมอี�านาจอืน่ๆ เข้ามาท้าทาย อาจกล่าวได้ว่าค่ายผูล้ีภ้ยัไม่ได้ตก

อยูใ่นสภาวะยกเว้นแต่หากอยูภ่ายใต้การปกครองในระดบัโลก 

ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงการประกอบสร้างพื้นที่ของค่ายผู้ลี้ภัยผ่านการไหลเวียนของ

ผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นค่ายผูล้ีภั้ย เทคโนโลย ีและเครอืข่ายของพวกเขา
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ค่ายผู้ลี้ภัยเป็นพื้นที่ปิด?

“ไก่ย่างห้าดาว  ส้มต�า  และหมกูรอบผดักะเพรา”  วนิ เดก็หนุม่ลกูครึง่พม่า-กะเหรี่ยง  บอก 

ผู้เขียน  หลังจากโชว์ให้ผู้เขียนดูจดหมายที่ออกให้โดยปลัดค่ายผู้ลี้ภัย  อนุญาตให้เขาออก

นอกค่ายได้เป็นเวลาเจด็วัน  เขาเล่าว่าทกุครัง้ทีเ่ขาได้ไปแม่สอด  เขาชอบไปกนิส้มต�าและ

หมูกรอบผัดกะเพราท่ีร้านประจ�า  และซื้อไก่ย่างห้าดาวกลับมาฝากคนที่บ้าน  (ในค่ายผู้ลี้

ภัย)  และเขาชอบไปดูหนังในโรงหนังท่ีโลตัส  แน่นอนว่าวินไม่ใช่ผู้ลี้ภัยคนเดียวท่ีเคยเดิน

ทางออกจากค่ายผูล้ีภั้ยไปแม่สอด มผีูค้นเดนิทางเข้า-ออกค่ายผูล้ีภ้ยัอยูเ่ป็นประจ�า

นักเรียนหลายคนเดินทางมาจากรัฐต่างๆ  ในประเทศพม่าเพื่อมาเรียนหนังสือใน

ค่ายผู้ลี้ภัย  เพราะเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแต่มีคุณภาพดีกว่า และมีองค์กรให้การสนับสนุน

เรื่องทุนหากเป็นนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน  รวมถึงการมีโอกาสที่ดีกว่าในการศึกษาต่อหรือ

ท�างานหลังจากเรียนจบ  มีผู้อพยพหลายคนเข้ามาเพ่ือสอนหนังสือให้กับนักเรียนในค่ายผู้ 

ลีภ้ยั หรอืท�างานกับองค์กรเอกชน หลายคนเข้ามาอาศยัอยูเ่พือ่การเข้าถงึการรกัษาพยาบาล 

เพื่อโอกาสในการไปตั้งรกรากใหม่ที่ประเทศท่ีสาม  หรือเพื่อหาช่องทางในการท�างานใน

ประเทศไทยหรอืท่ีอืน่ๆ มผีูล้ีภั้ยหลายคนออกไปเยีย่มคนรูจ้กั  ไปเรยีนหนงัสอืต่อ ไปซือ้ของ 

หรอืท�างานในแม่สอดในตอนเช้าและกลบัมาในช่วงเยน็ และจ�านวนไม่น้อยเดนิทางออกจาก

ค่ายผูล้ีภั้ยเพือ่ไปท�างานยงัพืน้ท่ีใกล้เคียงหรอืทีไ่กลออกไป

ผู้คนเหล่านี้เล่าเรื่องการเดินทางมาที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่ต่างกันออกไป  ผู้คนที่อาศัยอยู่

ในค่ายผู้ลี้ภัยน้ันได้เข้ามาสู่ค่ายผู้ลี้ภัยในช่วงเวลาที่ต่างกัน  หากแต่บางคนอยู่มานานและ

บางคนก็เพ่ิงเดินทางเข้ามาอยู่ใหม่  หลายคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและกลับเข้ามาเย่ียม

ครอบครัวที่อยู่ข้างในหรือกลับมาอยู่ในเวลาที่จ�าเป็น  หรืออาจจะเข้าๆ  ออกๆ  ในทุกๆ วัน 

พืน้ทีค่่ายผูล้ีภั้ยจงึมกีระแสการไหลเวียนของผูค้นท่ีผ่านเข้าและออกอยู่เสมอๆ  แม้ว่าในเชงิ

กายภาพ  ค่ายผู้ลี้ภัยจะถูกกั้นด้วยรั้วลวดหนาม  แต่ค่ายผู้ลี้ภัยที่ผู้เขียนเห็นกลับไม่ได้เป็น

พืน้ทีปิ่ด  หากเรามองและติดตามการไหลเวยีนของผูล้ีภ้ยัทีเ่ข้าและออก  เราจะพบว่า  ค่ายผู้

ล้ีภัยไม่ได้อยู่โดยปราศจากความสัมพันธ์กับพื้นที่อื่นๆ  แม้ว่าค่ายผู้ลี้ภัยแต่ละแห่งจะตั้งอยู่

ห่างไกล หรอืมลีกัษณะแบบกระจดักระจาย แต่ผูค้นในค่ายผูล้ีภ้ยัในแต่ละแห่งต่างไปมาหาสู่

และมคีวามสัมพนัธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้น (Lee 2012) 
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กรณตีวัอย่างทีก่ล่าวถงึข้างต้นได้สะท้อนให้เหน็ถงึข้อมูลเชิงประจักษ์ทีต่รงกนัข้ามกบั

งานศกึษาพืน้ท่ีค่ายผูล้ีภั้ยท่ีผ่านมา ซ่ึงมกัจะมองว่าค่ายผูล้ีภ้ยัจะมลีกัษณะเป็นพืน้ทีปิ่ด ค่าย

ผูล้ีภ้ยัมกัจะต้องอยูใ่นท่ีห่างไกล  ชวิีตในค่ายผูล้ีภ้ยัถกูตดัขาดออกจากโลกภายนอก  บ่อย

ครัง้ค่ายผูล้ีภั้ยได้รับการเปรยีบว่าเป็นเสมอืน  “คกุ”  เป็นพืน้ทีท่ีด่สูิน้หวงั แห้งแล้ง และโดด

เดีย่ว  เพราะผูล้ีภั้ยถกูจ�ากัดให้อาศยัอยูแ่ค่ในพืน้ทีข่องค่ายผูล้ีภ้ยัและไม่สามารถเคลือ่นย้าย

ออกไปไหนได้  ซึ่งดูเหมือนว่าค่ายผู้ลี้ภัยจะขาดอิสระในการเคล่ือนย้าย  หรือการอาศัยอยู่

ในค่ายผูล้ีภั้ยท�าให้ผูล้ีภั้ยขาดอสิรภาพในเคลือ่นย้ายหรอืการเดนิทาง ต้องอยูอ่ย่างโดดเดีย่ว

ปราศจากการติดต่อจากโลกภายนอก (ยกตัวอย่างเช่น Deardoff 2009; Dikens 2004) 

งานวิจัยที่ศึกษาค่ายผู้ลี้ภัยตามกรอบแนวคิดเหล่านี้ได้ตอกย�้าภาพของค่ายผู้ลี้ภัย

ในฐานะท่ีเป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นที่ต้อนรับหรือไม่พึงปราถนาในสายตาของรัฐ  (Agier  2011) 

เป็นการมองแบบบนลงล่างและสถติ  ซ่ึงมองไม่เหน็การไหลเวยีนของสิง่ต่างๆ  ในค่ายผูล้ีภ้ยั 

การเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่นค่ายผูล้ีภ้ยั  หรอืเข้าใจค่ายผู้ลีภั้ยผ่านมมุมองของตวัผูล้ีภั้ยเอง  ซึง่

ต่างจากงานศกึษาพืน้ทีช่ายแดนผ่านการไหลเวียนของสนิค้า  ของวลิเลม  ฟาน  สเคนเดิล 

ซึง่ได้ชีใ้ห้เห็นถงึคุณปูการส�าคัญของศกึษาการไหลเวยีนว่า  แสดงถงึการประกอบเข้าด้วยกนั

ระหว่างเขตแดนในเชิงกายภาพและสภาวะข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน  เครือข่ายที่มา

พร้อมกบัตวัแสดงและการไหลเวียน  นอกจากนี ้การไหลเวยีนย่ิงท�าให้มองเหน็ชวีติประจ�าวนั 

ของผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นอาณาบริเวณแห่งน้ันด้วย (van Schendel 2005) 

เทคโนโลยีกับการไหลเวียนของผู้คนและเครือข่าย

นอกจากนี ้การไหลเวยีนของสิง่ต่างๆ เช่น การไหลเข้าออกของผูค้นทีไ่ปท�างานทีอ่ืน่และกลบั

มา  ได้น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพในค่ายผู้ลี้ภัย  เช่น  การเพิ่มขึ้นของจานรับ 

สัญญานดาวเทียมท่ีติดอยู่บนหลังคาบ้าน  เสาไฟฟ้า  และเสาสัญญานเครือข่ายโทรศัพท์

เคลือ่นที ่ในจดุท่ีไม่ไกลจากค่ายผูล้ีภั้ยมากนกั มร้ีานขายโทรศพัท์มอืถอื แทบ็เลต็ โน้ตบุก๊ 

ร้านขายซิมโทรศพัท์มอืถอืและรบัเตมิเงนิออนไลน์  เทคโนโลยทีีม่าพร้อมกบัการเคลือ่นย้าย

และการเดินทางของผู้ลี้ภัยเหล่านี้  นอกจากจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารของผู้ลี้ภัยกับผู้อื่น

ภายนอกค่ายเป็นไปอย่างสะดวกมากขึน้  ยงัช่วยให้ผูล้ีภ้ยัรบัรู้สถานการณ์และติดตามความ
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เป็นไปนอกค่ายผูล้ีภ้ยัได้อย่างทนัท่วงที จานรบัสัญญาณดาวเทยีมทีต่ดิไว้บนหลงัคาบ้านหลาย

หลงัในค่ายผูล้ีภั้ย ท�าให้ผูล้ีภั้ยสามารถตดิตามสถานการณ์ในประเทศพม่าและทีเ่กดิขึน้ในที่

อืน่ๆ ท่ัวโลก การเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ รวมถงึบรกิารเครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊ 

(Facebook)  ว็อทสแอพ (WhatsApp) ไลน์ (Line) และสไกพ์ (Skype) เป็นต้น ได้กลาย

มาเป็นช่องทางทีส่ะดวกทีผู่ล้ีภ้ยัหลายคนใช้ตดิต่อกับญาตหิรอืคนทีรู่จ้กั ผ่านการคยุและแลก

เปลีย่นข้อความ ภาพถ่าย กบัผูท้ีไ่ปตัง้รกรากอยูป่ระเทศทีส่าม (เช่น สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี 

หรอืสวีเดน) 

เทคโนโลยีเป็นสิ่งส�าคัญและประกอบเข้ากับกระบวนการการย้ายถิ่นอย่างแยกขาด

จากกนัไม่ได้ ซ่ึงมไิด้จ�ากัดแค่ผูอ้พยพลีภ้ยัในประเทศไทย แต่เป็นส่วนหนึง่ของปรากฏการณ์

โลก  นอกจากน้ี  ผู้ล้ีภัยในค่ายผู้ล้ีภัยในประเทศไทยยังใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารผ่าน 

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ในการแสดงออกด้านอตัลกัษณ์ วฒันธรรม และอดุมการณ์ทางการเมอืง 

เช่น การอพัโหลดวดีิโอการแสดงร�าตงภายในค่ายฯ ไว้บนยูทวิบ์ (Youtube) การจัดตัง้เว็บไซต์

ของกลุม่เครอืข่ายนักเรยีนกะเหรีย่ง  (Karen  Student  Network  Group:  KSNG)  และ 

กลุม่กะเหรีย่งเยาวชน  (Karen Youth Organization: KYO)  เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลาง

การถ่ายทอดข่าวสารความคิดและประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  การต่อสู้เพื่อ

เอกราช  หรือใช้ในการส่งข่าวสารเกีย่วกบัการเคลือ่นไหวของกลุม่  ตลอดจนการจดัตัง้กลุม่

เครอืข่ายทางสังคมอืน่ๆ  เพือ่เคลือ่นไหวทางการเมอืง  นอกจากนียั้งมกีารจัดตัง้สถานวีทิยุ

ภาษากะเหรีย่งซ่ึงกระจายเสียงผ่านเว็บไซต์ของ Karen News  เป็นสือ่กลางส่งผ่านข่าวสาร

ให้กบัคนกะเหรีย่งท่ีอยูต่ามพืน้ท่ีต่างๆ  สามารถเข้าถงึและรบัรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ทีเ่กดิข้ึน

ภายนอกพืน้ท่ีอยูอ่าศยัของตนได้

เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารมีส่วนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูท้ีอ่าศยัอยูภ่ายในและภายนอกค่ายผูล้ีภ้ยัทีม่คีวามซบัซ้อนและหลากหลาย  เครอืข่ายนัน้

มีความส�าคัญอย่างมากกับผู้ลี้ภัย  การที่ผู้ลี้ภัยจะเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยได้นั้นต้อง

อาศัยคนรู้จักและเครือข่ายคอยช่วยเหลือ  ไม่มีผู้ลี้ภัยคนไหนที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์เดินทาง

มาและเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ด้วยตัวคนเดียว  หรืออยู่โดยปราศจากความสัมพันธ์ทางสังคมกับ

คนอืน่ๆ ในค่ายผูล้ีภั้ย 
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เครือข่ายในค่ายผู้ลี้ภัยมีอยู่มากมายและสลับซับซ้อน  เช่น  เครือข่ายทางศาสนา  

เครอืข่ายทางเศรษฐกิจ  การเมอืง  เครอืข่ายทางชาตพินัธุ ์ หรอืกลุม่เครอืข่ายทางการศกึษา 

นอกเหนอืไปจากเครอืข่ายท่ีตัง้อยูต่ามอาณาบรเิวณชายแดนแล้ว ผูล้ีภั้ยได้สร้างเครอืข่ายข้าม 

พรมแดน เช่น เฟซบุ๊กของผูล้ีภั้ยกะเหรีย่งท่ีไปตัง้รกรากใหม่ในสหรฐัอเมรกิา องักฤษ สวเีดน 

เนเธอร์แลนด์  เป็นต้น  ผู้ลี้ภัยท่ีไปต้ังรกรากใหม่ได้ใช้เฟซบุ๊กในการติดต่อและด�ารงรักษา

ความสัมพันธ์ของตนกับผู้คนที่ตนเคยรู้จักในค่ายผู้ลีภ้ัย  หรือที่ไปตั้งรกรากใหมใ่นประเทศ

ต่างๆ และยงัคงไว้เพือ่แสดงอตัลกัษณ์ของกลุม่ตน 

อเลก็ซานเดอร์ ฮอร์สทมนัน์ (Alexander Horstmann) ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึความผกูพนั

ทางสงัคมทีถู่กสร้างข้ึนใหม่ผ่านเครือข่ายทางศาสนา  ในกลุม่กะเหรีย่งผูน้บัถอืศาสนาครสิต์

คณะแบ๊บติสต์  (Baptist)  ในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยและที่อ�าเภอแม่สอด  และกระบวนการสร้าง 

เครอืข่ายผ่านการชกัจงูใจให้คนหันมานับถอืศาสนาครสิต์ และใช้เครอืข่ายทางศาสนาในการ

เคลือ่นย้ายข้ามพรมแดน ตลอดจนการเข้าถึงพืน้ทีท่างมนษุยธรรม (เช่น การรกัษาพยาบาล 

และการศกึษา) ซ่ึงกลุม่ศาสนาน้ีไม่ได้มเีครือข่ายแค่ในประเทศไทยหรอืพม่า แต่เชือ่มต่อกบั

องค์กรแบ๊บตสิต์ท่ัวโลก (Horstmann 2010) ในขณะเดยีวกนั งานศกึษาเครอืข่ายกะเหรีย่ง

พทุธในพืน้ทีแ่ม่สอดของประเสริฐ  แรงกล้า  ได้สะท้อนให้เหน็ว่าผูล้ีภ้ยัชาวกะเหรีย่งพุทธได้ 

ใช้เครือข่ายทางศาสนาในการตั้งรกรากและบูรณาการตนเองให้เข้ากับสังคมใหม่นอกค่าย 

ผูล้ีภ้ยั (Rangkla 2013) จะเห็นว่านอกจากเครอืข่ายจะมบีทบาทส�าคญัทีท่�าให้เกดิการไหล

เวยีนของผูค้นในพืน้ท่ีชายแดน และเป็นส่วนเชือ่มต่อการข้ามพรมแดนไปทีอ่ืน่ๆ ทัว่โลกแล้ว

เครอืข่ายยงัช่วยให้ผูล้ี้ภยัสามารถเปลีย่นผ่านจากสภาวะพลดัถิน่  สู่กระบวนการผสมผสาน

ตวัเองในสถานะสมาชกิในสังคมใหม่อกีด้วย

การไหลเวียนของผูค้นในค่ายผูล้ีภั้ย เทคโนโลยทีีเ่ชือ่มต่อผูค้นในค่ายผูล้ีภ้ยัและกลุม่

เครอืข่ายอืน่ๆ  ทัง้บริเวณรอบๆ  และข้ามพรมแดน  ได้ท�าให้เหน็ถงึการประกอบเข้าด้วยกนั

ระหว่างเขตแดนในเชิงกายภาพ  และสภาวะข้ามชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ชายแดนดังข้อเสนอของ

ฟาน สเคนเดล การศกึษาการไหลเวียนของผูค้นในค่ายผูล้ีภ้ยันัน้ได้โต้แย้งกบักรอบแนวคดิ

เดมิทีอ่ธบิายไว้ว่าค่ายผูล้ีภั้ยว่ามกัเป็นพืน้ท่ีปิด  ตัง้อยูโ่ดดเดีย่ว  หรอืเปรยีบได้กบัการมชีวีติ

อยูใ่นคกุ หากแต่ผูค้นในค่ายผูล้ีภั้ยได้ใช้เทคโนโลยใีนเพือ่การตดิต่อสือ่สาร การเคลือ่นไหว
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ทางการเมืองของกลุ่มเฉพาะ  แสดงอัตลักษณ์  หรือเพ่ือสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทาง

สงัคมระหว่างผูค้นในค่ายผูล้ีภั้ยและชมุชนอืน่ทีอ่ยูร่อบๆ พืน้ทีแ่ละทีอ่ยูไ่กลออกไป เครอืข่าย

จึงมีบทบาทส�าคัญส�าหรับผู้ลี้ภัยต้ังแต่ก่อนการเข้ามา/ระหว่างที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหรือ

แม้แต่ออกจากพืน้ท่ีค่ายผูล้ีภั้ยเพือ่ไปตัง้รกรากในสงัคมใหม่ 

บทสรุป

การศกึษาค่ายผูล้ี้ภยัและอาณาบรเิวณผ่านการไหลเวยีนได้สะท้อนให้เหน็ว่าค่ายผูล้ี้ภยัและ

พืน้ท่ีชายแดนน้ันไม่หยดุนิง่  หรอืจ�ากดัอยู่แค่ในเขตแดนของรฐัใดรฐัหนึง่เท่านัน้  แต่มีพลวตั 

และเป็นอาณาบรเิวณทีถ่กูปรบัให้มลีกัษณะยืดหยุ่นและไม่หยดุนิง่ตายตวั การไหลเวยีนซ่ึงตัง้

อยูบ่นพืน้ฐานของปฏสัิมพนัธ์และการต่อสู้ต่อรองระหว่างผูค้น องค์กรระหว่างประเทศ และรฐั

ไทย ได้น�าไปสู่การประกอบสร้างพืน้ท่ีค่ายผูล้ีภ้ยัขึน้ใหม่อยูต่ลอดระยะเวลาเวลากว่าสามสบิ

ปีนับจากการจัดต้ังค่ายผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการ  การตั้งค�าถามถึงบริบททางวัฒนธรรมและ

ประวตัศิาสตร์ของพืน้ทีช่ายแดนท่ามกลางการไหลเวียนของส่ิงต่างๆ  ข้ามเขตแดนรฐันี ้ ช้ีให้

เหน็ว่าการต่อสู้ต่อรองในการสร้างพืน้ท่ีและการใช้ชวีติของผูค้นในอาณาบรเิวณชายแดนนัน้

ไม่ได้ด�ารงอยู่ภายใต้การควบคุมของอ�านาจรัฐแต่เพียงอย่างเดียว  และการไหลเวียนน้ันได้

ท�าให้ผูล้ีภ้ยัมใิช่บคุคลท่ีเปลอืยเปล่าเสยีทเีดยีว หากแต่สามารถปรบัเปลีย่น เคล่ือนย้าย และ

ผนวกเอาเครอืข่ายของอ�านาจและความช่วยเหลอืต่างๆ เข้ามาในอาณาบรเิวณค่ายผูล้ีภั้ย และ

ท�าให้ค่ายผูล้ีภั้ยน้ันเป็นเสมอืนพืน้ท่ีเชือ่มต่อมากกว่าทีจ่ะเป็นพืน้ทีค่มุขงักกักนั

การไหลเวียนได้แทรกซึมอาณาบริเวณของรัฐและค่ายผู้ลี้ภัย  และท�าให้บริเวณที่ว่า

นี้เป็น “พื้นที่ยกเว้น” ไม่ใช่เพราะว่ารัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ก�าหนดความเป็นไปของมันแต่เพียง

ผู้เดียว  หากแต่เพราะว่ามันถูกท�าให้เป็นพื้นที่ยกเว้นจากการปะทะสังสรรค์ของอ�านาจ 

เฉกเช่นเดียวกับการปกครองในระบบโลก  เพราะท่ามกลางการไหลเวียนที่ว่านี้ไม่มีใคร

ควบคุมพื้นท่ีดังกล่าวได้ท้ังหมด การศึกษาพ้ืนท่ีค่ายผู้ลี้ภัย และอาณาบริเวณผ่านการไหล

เวียนของผู้คนท�าให้เราได้เข้าใจพื้นท่ีและอาณาบริเวณชายแดน  ที่ไม่ใช่เพียงการมองแบบ

เอารัฐเป็นศูนย์กลางและชายแดนเป็นชายขอบของการศึกษาเท่านั้น  หากแต่ท�าให้เรา

หลุดออกไปจากกรอบแนวคิดดังกล่าวท่ีมองไม่เห็นถึงตัวคนและพลวัตในพื้นที่ชายแดน
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(van  Schendel  2005)  รวมถงึความสัมพนัธ์ทางสงัคมทีซ่บัซ้อนระหว่างชมุชนผูลี้ภ้ยัและ

ชมุชนอืน่รอบๆ  ค่ายผูล้ีภั้ย  หรอืข้ามพรมแดนออกไป  และเมือ่เราปรบัมมุมองและวธิวีทิยา

ของการวิจัยพื้นที่พรมแดนเสียใหม่เราจะพบว่าผู้ลี้ภัยนั้นเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ทาง

สงัคมและชมุชนข้ามพรมแดน (Keyes 2002) 
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