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[B]orders, viewed either as object or process, are born in motion,
conduct motion and create motion. (Konrad 2015)

ใน The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum
Europaeum นักปรัชญาการเมืองเยอรมันผูม้ ีชอื่ เสียง คาร์ล ชมิทท์ (Carl Schmitt) ได้
พยายามชีใ้ ห้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ยากจะแยกออกระหว่างรัฐชาติสมัยใหม่กบั พรมแดน ใน
ประวัติศาสตร์ของรัฐในโลกตะวันตกที่ฉีกตัวเองออกจากศาสนา เพื่อสถาปนาความเป็นรัฐ
ฆราวาส (secularized state) ปัญหาส�ำคัญประการหนึ่งที่รัฐสมัยใหม่ต้องเผชิญใน
กระบวนการแยกขาดจากกันระหว่างศาสนากับการเมือง คือ ความชอบธรรมในทางภววิทยา
(ontological legitimacy) ของรัฐสมัยใหม่ ทัง้ นีเ้ มือ่ ความหมายและอ�ำนาจของอธิปไตย
(sovereign power) ได้ถูกถ่ายโอนไปสู่ประชาชนแล้ว อย่างน้อยตามหลักการใหม่ที่ถือ
ก�ำเนิดขึ้น มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวดที่รัฐสมัยใหม่จะต้องก่อร่างสร้างชุมชนทางการเมือง
(political community) และระเบียบ (order) ขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของชุมชนชาติ ส�ำหรับชมิทท์แล้ว กระบวนการอันหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ได้แก่
การสร้างเส้นแบ่งทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการระบุผทู้ เี่ ป็นพวกเดียวกัน (หรือการนับความเป็น
คนในชาติ) และผูท้ ไี่ ม่ใช่ (คนต่างชาติหรือศัตรู) อย่างเป็นรูปธรรม ในแง่นี้ พรมแดน (border)
ในฐานะที่เป็นเส้นขีดแบ่งประเภทหนึ่งจึงได้ถูกสร้างขึ้น และได้รับการท�ำนุบ�ำรุงรักษา ใน
ท�ำนองเดียวกับอุปกรณ์ในการสร้างเส้นแบ่งประเภทอืน่ ๆ อาทิ รัว้ การปิดล้อม เส้นขอบเขต
ก�ำแพง บ้าน ฯลฯ ซึง่ ถูกใช้ในการจ�ำแนกพืน้ ทีป่ ระเภทต่างๆ ออกจากกัน ไม่วา่ จะเป็น ทุง่ หญ้า
เลีย้ งสัตว์ ป่า ทีเ่ พาะปลูก ทีอ่ ยูอ่ าศัย ฯลฯ พรมแดนท�ำหน้าทีใ่ นการสร้างระเบียบเชิงปทัสถาน
ทางการเมืองและกฎหมายลงบนแผ่นดิน (normative order of the earth) ทีแ่ ยกผูท้ อี่ ยู่
ภายในและผูท้ อี่ ยูภ่ ายนอกออกจากกัน หรือทีช่ มิทท์เรียกว่า “Nomos” (Schmitt 2001)
ตามทัศนะดังกล่าว พรมแดนจึงเป็นปฏิบตั กิ ารของรัฐชาติสมัยใหม่ทมี่ ตี น้ ก�ำเนิดของ
การกระท�ำแห่งความรุนแรง ทัง้ นี้ ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ มิใช่เป็นเพราะระเบียบทีถ่ กู สร้างขึน้
ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในของชาติ/ชุมชนชาติ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านพืน้ ที่ หากแต่เกิดจากการ “ตัดแบ่ง” ภูมกิ ายาของดินแดนและของชาติ ด้วยเส้น
แบ่งที่เกิดขึ้นตามอ�ำเภอใจ ซึ่งได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งกั้นพื้นที่ทางการเมือง
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การสร้าง “ความปกติและระเบียบ” ผ่านการแยกความแตกต่างอย่างสัมผัสจับต้องได้ ทีซ่ งึ่
พรมแดนท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญในการสร้างเส้นแบ่งแยกของความเป็นพวกเราหรือ“ภายใน” กับพวก
เขา หรือ “ภายนอก” ออกจากกัน พร้อมๆ กันนัน้ ก็ได้สถาปนาสภาวะยกเว้นขององค์อธิปตั ย์
(sovereign exception) จ�ำแนกโซนแห่งความปัน่ ป่วนแปลกแยก (zone of anomie) ที่
มิได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางการเมืองและกฎหมายปกติของรัฐ พรมแดนในฐานะสิ่งที่
ส�ำแดงอ�ำนาจของรัฎฐาธิปัตย์ในการตัดสินใจก�ำหนดว่าอะไรคือสิ่งปกติ และอะไรคือสิ่ง
ยกเว้น สะท้อนด้านแห่งปฏิบตั กิ ารของการแสดง (performativity) ของอ�ำนาจรัฐ ทีด่ ำ� เนิน
ไปอย่างย้อนแย้งระหว่างการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรมขององค์อธิปัตย์ในการขีดเส้นแบ่ง
กับภาพแสดงแทนของสิ่งสมมติของระเบียบที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐ และระหว่างการพยายาม
สถาปนาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง “ภายใน” และ “ภายนอก” ของชุมชนชาติ
อันเป็นฐานส�ำคัญทีค่ ำ�้ จุนความชอบธรรมขององค์อธิปตั ย์ กับความจริงทีว่ า่ ฐานดังกล่าวมัก
ถูกละเมิดและก้าวข้ามอยูเ่ สมอ (Gullì 2009) กระบวนการสถาปนาพรมแดนในฐานะสิง่
ประดิษฐ์เพือ่ การจัดจ�ำแนกพืน้ ทีแ่ ละพลเมืองขององค์อธิปตั ย์ กลับกลายเป็นประสบการณ์ทงั้
ของรัฐและผูค้ นทีไ่ ม่เคยสงบหรือลงตัว (unsettling)
ในทัศนะของชมิทท์ ความเป็นการเมืองนัน้ จะเกิดขึน้ ได้ จ�ำเป็นต้องถูกท�ำให้เป็นพืน้ ที่
เสียก่อน เช่นเดียวกับทีพ่ นื้ ทีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจแยกออกจากความเป็นการเมือง (Galli 2010)
กรอบคิดของชมิทท์เรือ่ งพรมแดนในฐานะเส้นแบ่งทีใ่ ช้ในการแยกมิตรและศัตรูของรัฐ และ
การด�ำรงอยูข่ องอ�ำนาจองค์อธิปตั ย์ ได้รบั การพัฒนาต่อมาจากนักคิดหลายท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นักปรัชญาการเมือง อาทิ จอร์จโิ อ อะกัมเบน (Giorgio Agamben) กับมโนทัศน์
ว่าด้วย “สภาวะยกเว้น” (state of exception) ทีถ่ กู น�ำมาศึกษาปริมณฑลทีถ่ กู ก�ำหนดให้
เป็นพืน้ ทีน่ อกรัฐอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ในบริบททีก่ ารเมืองของการลากเส้นแบ่งของ
องค์อธิปตั ย์ ทวีความซับซ้อนขึน้ จนกรอบคิดกว้างๆ ว่าด้วย “มิตร” และ “ศัตรู” หรือ “ภายใน”
และ “ภายนอก” กลายเป็นสิง่ ทีย่ ากทีจ่ ะพิจารณาได้โดยง่าย พรมแดนได้ถกู ท้าทายด้วยการ
เคลื่อนย้ายของผู้คนที่ทวีความเข้มข้นและมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากโลกในยุคอาณานิคม
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ท่ีธรรมชาติของพรมแดนรัฐชาติสมัยใหม่จะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวตั น์และสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทีเ่ กิดขึน้ ในหลายทศวรรษ
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ทีผ่ า่ นมา หากแต่วธิ คี ดิ การแสดง ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดการพืน้ ทีแ่ ละคนของรัฐ ก็ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะส�ำคัญ จนนักประวัติศาสตร์การเมืองอิตาเลียนอย่างคาร์โล
กัลลี (Carlo Galli) เห็นว่า ความเป็นการเมืองในปัจจุบัน มิได้ถือก�ำเนิดจากพื้นที่อีก
ต่อไป หากแต่เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้าย อันเป็นข้อเสนอที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงร่วม
สมัยในเชิงมโนทัศน์ที่มีต่อสถานะของ “พื้นที่” ในทางสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
การวิเคราะห์พรมแดน โดยเคลื่อนความสนใจจากการเมืองของการจัดจ�ำแนกที่ยึดโยงกับ
เส้นแบ่งหรือพืน้ ที่ มาสูก่ ารกระท�ำการของผูค้ น ยังผลให้วธิ คี ดิ ทีม่ ตี อ่ พรมแดน และพลวัต
ของพรมแดนมีความสลับซับซ้อนมากกว่าการเป็นเพียงสิง่ ประดิษฐ์ของความเป็นรัฐชาติ
ในแวดวงสังคมศาสตร์ งานศึกษาเรือ่ งพรมแดนในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ได้ดำ� เนิน
รอยตามกระแสของการหันเข้าสู่การเคลื่อนย้าย (mobility turn) ในการท�ำความเข้าใจ
ปฏิสมั พันธ์อนั ย้อนแย้งระหว่างพืน้ ทีแ่ ละการเคลือ่ นทีใ่ นบริบทการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกาภิวตั น์ แบบแผนการเคลือ่ นย้ายใหม่ๆ ของผูค้ นในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกที่ท้าทายเส้นแบ่งพรมแดนทางการเมือง ตลอดจนการก่อตัวของ
ขบวนการรากฐานนิยมทั่วโลก ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการโต้ตอบและต่อต้านขบวนการ
ดังกล่าวของรัฐชาติ ก่อให้เกิดการขีดเส้นแบ่งใหม่ๆ ทางพรมแดน และเทคโนโลยีการตรวจ
ตราควบคุมชนิดใหม่ ที่พัฒนาขึ้นทั้งในโลกตะวันตกและภูมิภาคต่างๆ ในบริบทดังกล่าว
วิธีคิดใหม่ๆ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นในแวดวงพรมแดนศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการท�ำความ
เข้าใจความสลับซับซ้อนและความย้อนแย้งของพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพรมแดน
จากประสบการณ์เชิงพรมแดนที่อุบัติขึ้นใหม่ตลอดเวลาจากพลวัตของพรมแดน (Parker
and Vaughan-Williams et al 2009; Parker and Vaughan-Williams 2014) การ
พิจารณาพรมแดนในฐานะรอยต่อหรือรอยแผลเย็บ (suture) ทีซ่ งึ่ การสร้างเส้นแบ่งขององค์
อธิปตั ย์ระหว่างภายในและภายนอก ไม่เพียงแต่ไม่เคยเนียนสนิท หากแต่ปรากฏร่องรอย
แห่งรอยแผลอันเกิดขึน้ จากความตึงเครียด ความกระวนกระวาย การบังคับพลัดถิน่ หรือการ
ถูกทอดทิง้ ไว้อยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ ภายใต้กระบวนการสร้างพรมแดนแห่งการแบ่งแยกดังกล่าว ยัง
ได้รวมการผนึกเอาความหมายและรหัสหมายของพรมแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการนิยาม
ตัวตนโดยผู้คนที่ใช้ชีวิตข้ามพรมแดนอีกด้วย (Salter 2013) พรมแดนได้ถูกนิยามความ

JSA 35.1-FINAL-1.indb 201

7/13/2560 BE 10:38 AM

202

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

หมายในบริบทของการเคลือ่ นที่ (border in motion) หรือพืน้ ทีแ่ ห่งปฏิสมั พันธ์และการ
เคลือ่ นไหว (Konrad 2015) ตลอดจนการหันมาให้ความสนใจต่อผูก้ ระท�ำการ (actors)
วิธีวิทยาของการศึกษาพรมแดน ตลอดจนจริยธรรมของการศึกษาพรมแดน (O’Leary,
Deeds, and Whiteford 2013) ทั้งหมดนี้ ได้เปลี่ยนต�ำแหน่งที่ตั้งของพรมแดนและ
พรมแดนศึกษา จากการเมืองขององค์อธิปัตย์ มาสู่การเมืองของปฏิบัติการ (practice)
ที่ให้ความส�ำคัญกับอ�ำนาจของการแสดง/การแสดงออก ระหว่างพรมแดนและตัวละคร
หลากหลายประเภท ซึง่ หนึง่ ในตัวละครดังกล่าวได้รวมถึงผูท้ ำ� งานศึกษาวิจยั และประสบการณ์
การข้ามพรมแดนหลายประเภทของผูศ้ กึ ษาเอง อันเป็นประเด็นทีไ่ ม่คอ่ ยได้ถกู พูดถึงนักใน
งานศึกษาด้านชายแดน
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับ “พรมแดนของวิธวี ทิ ยา / วิธวี ทิ ยาทีพ่ รมแดน”
ซึ่งรวบรวมบทความจากหลากมุมมองและหลายประสบการณ์การท�ำงานภาคสนามทั้งใน
เขตพรมแดน และพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นของไทย ลาว และพม่า ได้รว่ มในกระแสแห่งการย้อนพิจารณา
ความสัมพันธ์และปฏิสมั พันธ์หลายระนาบระหว่างพรมแดนกับการเคลือ่ นย้าย และระหว่าง
จริยธรรมกับความรู้ จากหลากหลายแง่คดิ ทัง้ นี้ การให้ความส�ำคัญกับจุดตัดระหว่างการ
เคลือ่ นย้ายและการสะท้อนย้อนคิดเรือ่ งตัวตน จริยธรรม และอ�ำนาจ ผ่านประสบการณ์งาน
ภาคสนาม อันเป็นระนาบเชิงจุลภาค ได้ชว่ ยท�ำให้การพิจารณาพรมแดนเกิดขึน้ อย่างจริงจัง
มากยิง่ ขึน้ และชวนให้ตงั้ ค�ำถามต่อพรมแดนในบริบททีซ่ บั ซ้อนยิง่ ขึน้ นับตัง้ แต่โจทย์พนื้ ฐาน
ว่าด้วยหน่วยของประสบการณ์ อาทิ อะไรคือ “พรมแดน” ทีผ่ วู้ จิ ยั แต่ละคนก�ำลังข้ามอยู?่
“พรมแดน” เหล่านัน้ ท�ำหน้าทีเ่ หมือน ต่าง ตลอดจนปฏิสมั พันธ์อย่างไรกับ “พรมแดน” ที่
ผูค้ นในสังคมทีผ่ วู้ จิ ยั แต่ละท่านก�ำลังศึกษาใช้ชวี ติ อยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน? ปฏิสมั พันธ์ในพรมแดน
ระหว่างตัวละครต่างๆ ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นหนึ่งในผู้กระท�ำการส�ำคัญได้เปลี่ยนพรมแดนอย่างไร
บ้าง และในท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงนัน้ ได้สง่ ผลอย่างไรต่อกระบวนการสร้างความรู้ นัยยะ
ความหมายของความรู้ ตลอดจนจริยธรรมของการรู้ หรือการได้มาซึง่ ความรู้ ค�ำถามเหล่า
นี้ แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นในการเข้าใจพรมแดน/ชายแดน มิใช่เพียงในมิตขิ องมโนทัศน์
หากแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ กับปฏิบัติการเชิงประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
ของการปะทะสังสรรค์ ณ ชายแดนระหว่างตัวผูว้ จิ ยั และผูค้ นในภาคสนาม
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ในท่ามกลางกระแสแห่งการหันไปสู่บทบาทของการเคลื่อนย้ายที่ได้ก่อให้เกิดการนิยาม
พรมแดน/ชายแดนใหม่ ซึง่ ได้สร้างข้อถกเถียงถึงความเข้าใจทีม่ ตี อ่ พรมแดน/ชายแดนขึน้ มา
อย่างกว้างขวาง นักวิชาการบางท่านได้ถึงกับเสนอว่า โลกาภิวัตน์และสงครามต่อต้าน
การก่อการร้ายทีแ่ พร่กระจายไปทัว่ โลก ได้ทำ� ให้พรมแดนชาติกลายเป็นสิง่ ทีไ่ ร้ความหมาย
ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการทีเ่ ส้นแบ่งระหว่างความเป็นภายในและภายนอกไม่ได้ถกู ก�ำหนด ณ เพียง
บริเวณทีต่ งั้ ของพรมแดนอีกต่อไป หากแต่พนื้ ทีแ่ ทบทุกพืน้ ทีย่ อ่ มสามารถเปลีย่ นสภาพเป็น
พรมแดนได้ตลอดเวลา (Galli 2010) พรมแดนกลายเป็นสิง่ ทีป่ รากฏอยูใ่ นทุกหนทุกแห่ง
(Balibar 1998) ข้อเสนอดังกล่าว ท้าทายหลักคิดว่าด้วยพรมแดนชาติ และสถานะขององค์
อธิปตั ย์ทชี่ มิทท์ได้เคยเสนอไว้อย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม นักวิชาการจ�ำนวนหนึง่ กลับ
เห็นว่า แม้ว่าความหมายของพรมแดน จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส�ำคัญตามพลวัต
ทางการเมืองโลก ซึง่ ได้ท�ำให้การลากเส้นแบ่งระหว่างภายในและภายนอกมิได้จ�ำกัดอยู่ ณ
ขอบเขตของรัฐชาติอกี ต่อไป รอยเย็บทีไ่ ม่เนียนสนิทระหว่างกลุม่ คนต่างสัญชาติและเผ่าพันธุ์
เป็นกระบวนการสร้างการแบ่งแยกที่กินพื้นที่เข้าไปภายในปริมณฑลต่างๆ ของสังคม แต่
พรมแดนรัฐก็ยังคงความหมายที่เฉพาะและแตกต่างไปจากพรมแดนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ด้วย
สถานะที่ยึดโยงอยู่กับกฎหมาย สถานะดังกล่าวได้ท�ำให้พรมแดนชาติ มีอ�ำนาจและ
คุณลักษณะทีพ่ รมแดนประเภทอืน่ ไม่มี หรือไม่อาจทีจ่ ะแทนทีไ่ ด้ (Parker and VaughanWilliams [eds.] 2014) นอกจากนีแ้ ล้ว ปรากฏการณ์การเคลือ่ นทีห่ รือเคลือ่ นย้ายข้ามพรมแดน
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างกว้างขวาง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลดทอนความส�ำคัญของพรมแดนลงแต่อย่าง
ใด หากแต่ได้กอ่ ให้เกิดวิภาษวิธขี องความสัมพันธ์ทไี่ ม่จำ� เป็นต้องเป็นคูต่ รงข้ามหรือปฏิปกั ษ์
ต่อกันระหว่างพรมแดนกับการเคลือ่ นย้ายข้ามผ่านเส้นแบ่ง ทีท่ งั้ เสริมสร้างสมรรถนะของการ
ไหลเวียนของทุน การค้า และผูค้ น และทัง้ ยังก่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งให้กบั การควบคุม
ชายแดน (Konrad 2015) หรือขยายบทบาทดังกล่าวให้เพิม่ ขึน้ ในมิตติ า่ งๆ
งานศึกษาของสร้อยมาศ และอรุษา ในพรมแดนไทย – ลาว ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
วิภาษวิธีของความสัมพันธ์และการท�ำงานร่วมกันระหว่างพรมแดนและการเคลื่อนย้าย ใน
แง่มมุ ทีค่ ล้ายคลึงกันอย่างน่าสนใจ ทัง้ นี้ พรมแดนของรัฐชาติ ทีโ่ ดยหลักการแล้ว ท�ำหน้าที่
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ในการจัดจ�ำแนกผูค้ นออกจากกัน โดยแยกคนในออกจากคนนอก ตรวจตราและก�ำกับการ
ไหลเวียนของผู้คนและสิ่งของ กลับได้สร้างระบบอุปถัมภ์ที่พัฒนาขึ้นจากพลานุภาพของ
พรมแดน ทีไ่ ด้เอือ้ อ�ำนวยให้เกิดวัฒนธรรม/แบบแผนการเคลือ่ นย้ายข้ามพรมแดนพิเศษขึน้
ทัง้ นีป้ ฏิสมั พันธ์ของระบบอุปถัมภ์ดงั กล่าว แม้จะเกิดขึน้ เพือ่ เอือ้ อ�ำนวยให้การไหลเวียนข้าม
พรมแดนเป็นไปได้นอกระบบการควบคุมตรวจตราอันเข้มงวด กระบวนการดังกล่าว ก็ได้
ท�ำหน้าทีใ่ นการเสริมสร้างความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละความส�ำคัญของพรมแดนไปพร้อมกัน ดังนัน้
การข้ามพรมแดนลาว-ไทย ไม่วา่ จะเพือ่ การค้าข้าวขนาดย่อยของชาวบ้านริมแม่นำ�้ โขง หรือ
เพือ่ มาแสวงหางานท�ำของแรงงานชาวลาว โดยไม่ผา่ นช่องทาง “ปกติ” ของกฎหมาย จึง
เป็นแบบแผนที่สามารถกระท�ำได้ภายใต้ระบบอุปถัมถ์ชายแดนที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่ดูแล
ควบคุมก�ำกับพรมแดนเป็นผูก้ ำ� หนด ในกรณีชายแดนลาว-ไทย “การยังชีพ/การด�ำรงชีวติ ที่
มิใช่เพือ่ การพาณิชย์ขนาดใหญ่” ได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมโดยผูค้ วบคุม
พรมแดน ระบบศีลธรรมดังกล่าวถูกน�ำมาใช้ในการสร้างกฎเกณฑ์ของการไหลเวียน และ
แบ่งแยกระหว่างการเคลือ่ นย้ายทีย่ อมรับได้ในทางศีลธรรม กับการเคลือ่ นย้ายทีผ่ ดิ ศีลธรรม
(และดังนั้นจึงผิดกฎหมาย) การอะลุ่มอล่วย หรือการ “ให้” ภายใต้หลักการทางศีลธรรม
ดังกล่าว ในแง่หนึง่ ได้สร้างเสริมอ�ำนาจให้กบั ผูค้ มุ พรมแดน ในฐานะผูค้ มุ้ กฎและกุมชะตา
กรรมของวัฏจักรการไหลเวียนของสิง่ ของและผูค้ นข้ามพรมแดน ตลอดจนเอือ้ อ�ำนวยให้การ
ไหลเวียนทีถ่ กู ศีลธรรมดังกล่าวด�ำเนินไปได้ แต่ขณะเดียวกัน ก็ตอกย�ำ้ ถึงการด�ำรงอยูข่ อง
พรมแดนชาติ ในฐานะองค์อธิปัตย์อันเป็นแหล่งอ้างอิงของความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจที่ถูก
พัฒนาขึน้ ในพืน้ ทีช่ ายแดน
นอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจในระนาบ
ต่างๆ อันสลับซับซ้อนที่เกิดจากวิภาษวิธีของปะทะสัมพันธ์ระหว่างพรมแดนประเภทต่างๆ
ที่ซึ่งพัฒนาการของรัฐที่ต่างกันในทางประวัติศาสตร์ ได้แสดงออกอย่างเฉพาะเจาะจง
ในปริมณฑลทางอ�ำนาจของชายแดน ในกรณีของพรมแดนระหว่างไทยและพม่า ที่ซึ่ง
พรมแดน (border) ของรัฐสมัยใหม่ฝง่ั ไทยบรรจบกับชายแดน (frontier) ของฝัง่ พม่า อัน
เป็นปริมณฑลที่มีประวัติศาสตร์แห่งสงครามการช่วงชิงอ�ำนาจน�ำระหว่างกันของรัฐประเพณี
(traditional states) อันได้แก่ รัฐของชนกลุม่ น้อย และรัฐพม่า ทีไ่ ด้ดำ� เนินต่อเนือ่ งมา
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นานหลายทศวรรษ ยังผลให้อ�ำนาจของรัฎฐาธิปัตย์มิใช่สิ่งที่สมบูรณ์และยุติดังเช่นรัฐ
สมัยใหม่ทวั่ ไป หากแต่เป็นอ�ำนาจทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการนิยาม และช่วงชิงอยูต่ ลอดเวลา1 ภาวะ
ดังกล่าวได้เอื้ออ�ำนวยให้อ�ำนาจท้องถิ่นสามารถเติบโตและท�ำงานในการควบคุมก�ำกับ
พืน้ ทีช่ ายแดน ไม่วา่ อ�ำนาจนัน้ จะเป็นอ�ำนาจของกองก�ำลังชนกลุม่ น้อยในกรณีศกึ ษาของ
บุศรินทร์ หรืออ�ำนาจของกองก�ำลังชนกลุม่ น้อยทีอ่ า้ งอิงกับอ�ำนาจนอกรัฐ เช่น กองก�ำลัง
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (The Karen National Union: KNU) กับส�ำนักงานข้าหลวง
ใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees:
UNHCR) ในค่ายผูล้ ภี้ ยั ในกรณีศกึ ษาของจิราพร สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือ แม้วา่ ชายแดนจะเป็น
อาณาบริเวณทีอ่ ำ� นาจท้องถิน่ ต่างๆ ด�ำรงอยู่ และเติบโต ซึง่ บ่อยครัง้ ในท่ามกลางสงคราม
ช่วงชิงการน�ำกับรัฐศูนย์กลางที่ทรงอ�ำนาจกว่า แต่ปฏิบัติการของอ�ำนาจท้องถิ่นในพื้นที่
ชายแดนดังกล่าว สามารถด�ำเนินไปได้ก็ด้วยการยึดโยงตนเองเข้ากับพรมแดนรัฐชาติ
สมัยใหม่ทปี่ ระชิดติดชายแดนของรัฐประเพณี อ�ำนาจท้องถิน่ ทีว่ า่ ได้สวมรับเอาบทบาทของ
องค์อธิปตั ย์ในการท�ำหน้าทีแ่ บ่งแยกผูค้ นทีม่ สี ถานะความเป็นพลเมืองทีต่ า่ งกันออกจากกัน
ควบคุม ก�ำกับ และเอือ้ อ�ำนวยให้การไหลเวียนของผูค้ น สิง่ ของ และทุนด�ำเนินไปได้ ไม่ตา่ ง
ไปจากหน้าทีข่ องผูค้ มุ พรมแดนทัว่ ไป ทัง้ ยังสร้างระบบอุปถัมภ์ชายแดน ทีถ่ กู น�ำมาใช้ในการ
ควบคุมการไหลเวียนข้ามพรมแดน/ชายแดนอีกด้วย
การอาศั ย อยู ่ ใ นพรมแดน และชายแดน จึ ง เรี ย กร้ อ งการเข้ าใจรหั ส หมายทาง
วัฒนธรรมของการเมืองชายแดน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากการปะทะสัมพันธ์อนั สลับซับซ้อนระหว่าง
อ�ำนาจของเส้นแบ่ง พืน้ ที่ กับการเคลือ่ นย้ายพาดผ่านพืน้ ที่ ทีไ่ ด้ผลิตสร้างความหมายให้
กับพืน้ ทีแ่ ละความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจเฉพาะขึน้ มา การใช้ชวี ติ ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวให้อยูร่ อด จึง
หมายถึงการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจหลายชุด ตลอดจนเรียนรู้ที่จะ
เข้า-ออกระหว่างระบบอุปถัมภ์ และระบบกฎหมายแบบทางการ ให้ถกู จังหวะและถูกบริบท
เพือ่ ยังประโยชน์ให้กบั การเคลือ่ นย้ายและการด�ำรงชีพได้มากทีส่ ดุ ในแง่นี้ วิภาษวิธรี ะหว่าง

1

โปรดดูการอธิบายความแตกต่างระหว่างพรมแดนของรัฐชาติสมัยใหม่ (border) และชายแดนของรัฐประเพณี
(frontier) ในเขตรอยต่อระหว่างไทยกับพม่า/กะเหรี่ยงได้ใน Rajah (1983).
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พรมแดนและการเคลือ่ นย้าย จึงมิได้เพียงผลิตสร้างความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจประเภทต่างๆ
ขึน้ มาเท่านัน้ หากแต่ยงั เปิดพืน้ ทีท่ างโอกาสใหม่ๆ ให้กบั ผูค้ นทีอ่ าศัยในชายแดนอีกด้วย ไม่
ว่าจะเป็นผูค้ า้ ข้าวสองฝัง่ ล�ำน�ำ้ โขง (งานศึกษาของอรุษา) แรงงานอพยพชาวลาว (งานศึกษา
ของสร้อยมาศ) หรือผูห้ ญิงชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งในค่ายผูล้ ภี้ ยั (งานศึกษาของพรพรรณ) ก็ตาม
ที ในกรณีหลังนี้ ได้ชใี้ ห้เห็นว่า ปฏิสมั พันธ์ของเพศภาวะในพรมแดน ไม่จำ� เป็นต้องเป็นข้อ
กีดขวางต่อผู้หญิงเสมอไป หากแต่กลับเปิดโอกาสให้กับการด�ำรงชีพใหม่ๆ ซึ่งพัฒนาขึ้น
มาจากประสบการณ์ของการเคลื่อนย้าย การเรียนรู้ที่จะขยายบทบาททางเพศภาวะออก
สู่ปริมณฑลสาธารณะ ด้วยการสร้างกลุ่มเฉพาะของเพศหญิงเพื่อเสริมสร้างอ�ำนาจทาง
เศรษฐกิจของตนให้เข้มแข็งขึน้
ตัวตน จริยธรรม และปฏิสัมพันธ์ในสนามชายแดน

เช่นเดียวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชายแดน การเดินทางข้ามพรมแดนและชายแดนของนักวิจัย
ย่อมหลีกเลีย่ งไม่พน้ ทีจ่ ะต้องเรียนรูร้ หัสทางวัฒนธรรมของชายแดน พลวัตของความสัมพันธ์
ทางอ�ำนาจ ตลอดจนพาตนเองเข้าไปในความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจที่ด�ำรงอยู่ ดังที่คณะ
บรรณาธิการของหนังสือ Uncharted Terrains: New directions in border research
methodology, ethics, and practice ได้ตงั้ ข้อสังเกตว่า ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วในพรมแดนในเรือ่ งการอพยพเคลือ่ นย้าย การควบคุมก�ำกับพรมแดน ตลอดจนความ
รุนแรงต่างๆ พืน้ ทีช่ ายแดนได้ถกู เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บรรดาตัวละครต่างๆ ใน
พรมแดน ต้องปรับตัวและเปลีย่ นแปลงตามกันไปด้วย (O’Leary, Deeds and Whiteford
[eds.] 2013) และหนึ่งในตัวละครที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของ
พรมแดนและชายแดนนัน้ ย่อมได้แก่เหล่านักวิจยั ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างมโนทัศน์และ
ปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับชายแดนศึกษา ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พรมแดนส�ำหรับนักวิจัย ได้ก่อให้เกิดค�ำถามและข้อท้าทายใหม่ๆ ขึ้น ทั้งในแง่มโนทัศน์
วิธวี ทิ ยา และจริยธรรม ซึง่ บ่อยครัง้ ได้นำ� พานักวิจยั ไปสูอ่ าณาบริเวณใหม่ๆ ทีต่ อ้ งขบคิดและ
ไขโจทย์ปญ
ั หาทีไ่ ม่ปรากฏมาก่อนในงานทีผ่ า่ นมา
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บทความในวารสารฉบับนี้ได้เปิดเผยมิติด้านวิธีวิทยาและจริยธรรมในภาคสนาม ที่
มักไม่คอ่ ยถูกพูดถึงนักในงานศึกษาด้านชายแดน หรืองานด้านสังคมศาสตร์ทวั่ ไป โดยได้
ชี้ให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของพรมแดน ไม่ใช่เพียงในฐานะเส้นแบ่งกั้นระหว่างพลเมือง
ทีต่ า่ งสังกัดเท่านัน้ หากความหมายของ “ภายใน” และ “ภายนอก” หรือ “คนใน” และ
“คนนอก” ได้ถูกขยายออกไปในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและสนามของพวกเธอในบริบท
ต่างๆ ของพืน้ ทีช่ ายแดนและหมูบ่ า้ น ข้อเท็จจริงทีว่ า่ เกือบทัง้ หมดของผูว้ จิ ยั ในหนังสือเล่มนี้
เป็นผูห้ ญิง ยิง่ ชวนให้โจทย์ดา้ นวิธวี ทิ ยาชายแดนทวีความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ ค�ำถามส�ำคัญ
ย่อมได้แก่เรือ่ งทีว่ า่ อัตลักษณ์ของความเป็นเพศหญิงมีอทิ ธิพลหรือไม่อย่างไร ต่อพรมแดน
ชาติ และต่อพรมแดนระหว่างตัวผู้วิจัยกับผู้คนที่ตนปฏิสัมพันธ์ด้วยในพื้นที่ชายแดน หรือ
ต่อการตัดสินใจในการเคลือ่ นย้ายข้ามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของตัวผูว้ จิ ยั เอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่
พรมแดนชาติหรือแม้แต่ปริมณฑลของชายแดน มิได้มีความเป็นกลางทางเพศ หากแต่มี
นัยแห่งความเป็นเพศภาวะและการแสดงอ�ำนาจของความเป็นชายทั้งในเชิงสัญลักษณ์และ
กายภาพอย่างแจ่มชัด
นอกจากนีแ้ ล้ว ในเมือ่ อัตลักษณ์ทางเพศ ไม่วา่ จะความเป็นชายหรือความเป็นหญิง
ก็มิได้เป็นคุณสมบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือมีความเป็นสากล หากแต่สวมทับอยู่
กับอัตลักษณ์ประเภทอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นชนชัน้ สถานะ หรือชาติพนั ธุอ์ ยูเ่ สมอ การเคลือ่ น
ย้ายของนักวิจัยภายใต้อัตลักษณ์ที่เหลื่อมซ้อนกันนานาประเภท ตลอดจนการเลือกที่จะ
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ประเภทใดประเภทหนึง่ ย่อมมีผลต่อปฏิสมั พันธ์ทเี่ กิดขึน้ ในพรมแดน
และชายแดน ระหว่างผู้วิจัยและตัวละครในชายแดนที่แตกต่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
และเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส�ำคัญและน่าสนใจ ซึ่งยากที่จะน�ำมาสู่ข้อสรุปทั่วไปต่อผล
ของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ดังเห็นได้จากบทความในวารสารฉบับนี้ว่า ในบางสถานการณ์
การแสดงสถานภาพของการเป็น “คนนอก” ที่มีสถานะที่ชัดเจน และเป็นต�ำแหน่งแห่งที่
ที่มีเกียรติจากสังคมอื่นของนักวิจัย อาทิ การเป็นอาจารย์ หรือนักศึกษา (ในงานศึกษา
ชายแดนลาวของสร้อยมาศ) อาจช่วยให้ได้รับการยอมรับ หรือเอื้ออ�ำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายและท�ำงานภาคสนามในชายแดนจากผู้คน ได้มากกว่าการพยายามที่
จะเป็น “คนใน” ที่ก�ำกวมและจัดจ�ำแนกประเภทได้ยาก (ในงานศึกษาชายแดนพม่าของ
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บุศรินทร์) ซึง่ ส่งผลให้การเคลือ่ นย้ายของผูว้ จิ ยั จ�ำเป็นต้องพึง่ พาระบบอุปถัมถ์ของอ�ำนาจ
ท้องถิน่ ทีด่ ำ� รงอยูใ่ นชายแดนดังกล่าวในทีส่ ดุ กรณีดงั กล่าว นอกจากจะชีใ้ ห้เห็นว่า ผลทางการ
เมืองของพรมแดน/ชายแดนต่างลักษณะ มีนัยะที่ต่างกันต่อผู้คนที่มีอัตลักษณ์ต่างกันแล้ว
ยังสะท้อนอีกด้วยว่า แม้แต่ในหมูน่ กั วิจยั ผูห้ ญิงข้ามพรมแดนด้วยกัน ประสบการณ์ทางเพศ
ก็สามารถที่จะแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าความสอดคล้องของสถานภาพ/อัตลักษณ์ที่ถูก
เลือกใช้ การรับรูต้ อ่ อัตลักษณ์ของผูค้ น และบริบทเฉพาะของพรมแดน
สนามของพรมแดนและชายแดนจึงเปรียบได้กบั โรงมหรสพประเภทหนึง่ ทีซ่ งึ่ อัตลักษณ์
การแสดง (performative identity) มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดลักษณะความสัมพันธ์
ของผูค้ นทีม่ ตี อ่ กัน ส�ำหรับนักวิจยั แล้ว การเลือกทีจ่ ะแสดงอัตลักษณ์อะไร และเช่นไร มี
ผลอย่างยิ่งยวดต่อการก�ำหนดความสัมพันธ์ในสนาม ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการไว้วางใจ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวละครในสนาม หรือการถูกกันออกจากความสัมพันธ์ที่ดำ� รงอยู่ก่อน
หน้าแล้วในพืน้ ที่ นักวิจยั ส่วนใหญ่ได้คน้ พบว่าการเลือกใช้อตั ลักษณ์การแสดงทีต่ า่ งประเภท
กันออกไป ที่สอดรับกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์และเข้าใจได้ในกลุ่มชนเฉพาะที่
แตกต่างกัน เป็นกลยุทธ์ทชี่ ว่ ยให้สามารถสร้างความยอมรับได้มากกว่าการยึดอยูก่ บั ตัวตน
เพียงประเภทเดียว ดังกรณีของสมัคร์ในงานศึกษาชายแดนแม่สอด และสร้อยมาศใน
งานศึกษาชายแดนลาว ทั้งนี้ ในบางสนาม การเลือกที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่แท้
จริง กลับเป็นสิ่งที่ยากล�ำบากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในกรณีที่สนามเป็นพื้นที่ที่
อ่อนไหวทางการเมือง และไม่เปิดรับคนจากภายนอกอย่างง่ายดาย อาทิ ชายแดนพม่าภาย
ใต้การควบคุมด้วยกองก�ำลังของชนกลุ่มน้อยในงานของบุศรินทร์ หรือหมู่บ้านที่ถูกอพยพ
จากโครงการเขือ่ นในลาวในงานของกนกวรรณ การเลือกอัตลักษณ์ทจี่ ะแสดงออกหรือการ
ปกปิดอัตลักษณ์ทแี่ ท้จริง ไม่เพียงกลายเป็นโจทย์ทางการเมืองทีอ่ อ่ นไหว หากแต่ยงั กลาย
เป็นค�ำถามทีท่ า้ ทายต่อจริยธรรมในการท�ำงานวิจยั ภาคสนาม ทีซ่ งึ่ ความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็นหลักการทีว่ างบรรทัดฐานงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์มาช้านาน
งานวิจัยในสนามชายแดนและสนามหมู่บ้านในบริบททางสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากจากโลกในยุคทีน่ กั สังคมศาสตร์เริม่ ต้นศึกษา “ชุมชน” ใหม่ๆ และในสถานการณ์
ทีง่ านวิจยั เรียกร้องตนเองให้รบั ใช้สงั คมและตอบสนองต่อชนผูไ้ ร้อำ� นาจและไร้ปากเสียงมาก
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ยิง่ ขึน้ ปทัสถานเกีย่ วกับจริยธรรมการวิจยั ได้กลายเป็นหัวข้อทีถ่ กู ถกเถียงอย่างร้อนแรง ไม่
น้อยไปกว่าการสร้างข้อโต้แย้งด้านทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาสังคมในปัจจุบัน และ
เป็นข้อถกเถียงทีย่ งั คงหาข้อยุตไิ ด้ยากจวบจนทุกวันนี้
ในแง่นี้ ดูเหมือนว่า ชายแดนศึกษา และ หมูบ่ า้ นศึกษา แม้วา่ จะมีความแตกต่างใน
ประเพณีปฏิบตั ขิ องวิธวี ทิ ยาในการศึกษา นักวิจยั ทีท่ ำ� งานภาคสนามทัง้ ในชายแดน และใน
หมูบ่ า้ น ต่างก็ตอ้ งเผชิญกับโจทย์ปญ
ั หาทีร่ ว่ มกันทีไ่ ม่แตกต่างกันสักเท่าใดนัก กล่าวคือ จะ
เข้าใจความไม่แน่นอน (uncertainty) ความเป็นไปได้ตามสถานการณ์ (contingency)
ตลอดจนภาวะชั่วคราวที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่าน (transience) ในกลุ่มชนที่ตนศึกษา
ได้อย่างไร และในท่ามกลางการพยายามท�ำความเข้าใจดังกล่าว การสร้างเส้นแบ่งของ
พรมแดนหรือหมูบ่ า้ นทีม่ ตี อ่ คนในและคนนอก มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดตัวตนของผูท้ ี่
เข้ามาปฏิสมั พันธ์กบั วัฒนธรรมของการขีดเส้นแบ่งดังกล่าว และด้วยเหตุนี้ ไม่วา่ ชีพจรของ
การศึกษาจะอยู่ที่การติดตามการเคลื่อนย้าย หรือการปักหมุดความสนใจลงบนปริมณฑล
เฉพาะเจาะจงเพื่อท�ำความเข้าใจสังคมหรือชุมชนก็ตามที วิภาษวิธีของการสร้างเส้นแบ่ง
และการสลายการแบ่งแยก กลับยังคงเป็นหัวใจส�ำคัญของการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมใน
ปฏิสมั พันธ์กบั รัฐชาติ ในพืน้ ทีช่ ายแดน และในชุมชนชายขอบของอ�ำนาจศูนย์กลาง ของนัก
สังคมศาสตร์รว่ มสมัยในปัจจุบนั
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