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บทความนี้อภิปรายประสบการณ์วิจัยภาคสนามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
รับรู้ความเป็นชายแดนของนักวิจัย โดยเชื่อมโยงกับประเด็นวิเคราะห์ว่าด้วยความเป็นชาย
ขอบเชิงพื้นที่และทางวัฒนธรรม กับการรับรู้ชายแดนของผู้ลี้ภัยมุสลิมในค่ายผู้ลี้ภัยและ
ชุมชนชายแดนไทย-พม่า ผ่านชุดของการปฏิบัติที่น�ำไปสู่การนิยามและเชื่อมโยงความ
เป็นกลุม่ ภายใต้เงือ่ นไขเฉพาะของพืน้ ทีช่ ายแดน ว่าสามารถน�ำไปสูก่ ารขยายพรมแดนทาง
สังคมให้กับกลุ่มของตนเองอย่างไร และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่อาจผลิตซ�้ำหรือ
ท้าทายทัง้ พรมแดนทางกายภาพและพรมแดนของความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไรบ้าง กรณี
ตัวอย่างว่าด้วยเส้นทางชีวิตของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “กะเหรี่ยงมุสลิม” เครือข่ายข้าม
พรมแดนของขบวนการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม ปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาติพนั ธุภ์ ายในค่ายฯ และ
ยุทธวิธีในระดับชีวิตประจ�ำวันที่ผู้ลี้ภัยใช้ต่อรองกับอ�ำนาจควบคุมชายแดน แสดงให้เห็นว่า
ชายแดนเป็นมากกว่าเส้นทีแ่ บ่งกัน้ สิง่ ต่างๆ หากยังเป็นพืน้ ทีข่ องการรับรูช้ ายแดนซึง่ เป็นพืน้
ฐานของความสัมพันธ์ทางศาสนาและชาติพนั ธุอ์ นั ซับซ้อนอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ  การรับรูช้ ายแดน, ความเป็นชายขอบ, พรมแดน, ผูล้ ภี้ ยั , มุสลิม, แม่หละ, แม่สอด
บทคัดย่อ
abstract

This paper looks at field research experience as part of a researcher’s border
perception, in relation to the idea of marginality and border perception among
the Muslim in Mae La temporary shelter (“refugee camp”) and the communities
along the Thai-Burma border. Based on stories about the life trajectories of
“Karen Muslims”, transborder Islam “Da’wah” movement, inter-ethnic relations
within the refugee camp and everyday tactics against border controls, the paper
illustrates how religious and ethnic identification can reproduce or challenge
both state territories and social boundaries. Finally, it suggests that border
spaces objectify diverse sets of border perception which at the same time are
constitutive of contingent religious and ethnic relationship.
keywords border perception, marginality, boundary, refugee, Muslim, Mae La, Mae Sot
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บทนำ�: ชนชายขอบในพื้นที่ชายแดน

ผูเ้ ขียนนัง่ รถสองแถวจากแม่สอดไปลงทีแ่ ม่หละจนกระทัง่ เกือบถึงเขตค่ายผูล้ ภี้ ยั หรือ “พืน้ ที่
พักพิงชัว่ คราว” (temporary shelter) ตามนิยามอย่างเป็นทางการของส�ำนักงานข้าหลวง
ใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees:
UNHCR) หลังจากผู้คนสลับกันขึ้นลงรถสองแถวไปตามจุดหมายต่างๆ ตลอดเส้นทาง มีผู้
หญิงมุสลิมสวมฮิญาบคนหนึง่ ก้าวขึน้ มาบนรถพร้อมกับหลานชาย ผูเ้ ขียนจึงใช้โอกาสนีเ้ ริม่
ท�ำความรู้จัก “ผมก็เป็นมุสลิมเหมือนกัน” ถึงแม้ผู้เขียนและผู้หญิงมุสลิมคนนั้นจะเพิ่งได้
ท�ำความรูจ้ กั กัน เมือ่ เธอรูว้ า่ ผูเ้ ขียนเป็นนักศึกษามุสลิมทีส่ นใจชีวติ ความเป็นอยูข่ องมุสลิมใน
ค่ายฯ จึงอนุญาตให้ผเู้ ขียนเดินตามเธอเข้าไปในค่ายผ่านประตูทางเข้าเขตบ้านเล็กๆ ทีห่ ลาย
คนใช้เดินลอดเข้า-ออกจากค่ายฯ โดยไม่ตอ้ งผ่านการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่ หลังจากนัน้ ผู้
เขียนได้พดู คุยท�ำความรูจ้ กั กลุม่ มุสลิมในพืน้ ที่ และได้ตดิ ตามสามีของผูห้ ญิงมุสลิมคนนัน้ ไป
ละหมาดทีม่ สั ยิด ไปโรงเรียนสอนศ าสนา และไปตลาดของพ่อค้ามุสลิม ประสบการณ์ครัง้
นัน้ ท�ำให้ผเู้ ขียนตระหนักว่า พรมแดนของค่ายผูล้ ภี้ ยั ซึง่ ดูเหมือนเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การก�ำหนด
ขอบเขตเฉพาะภายในบริบทของพืน้ ทีช่ ายแดน อาจไม่ได้ถกู ควบคุมตามแนวปฏิบตั อิ ย่างเป็น
ทางการตลอดเวลา โดยเฉพาะส�ำหรับผูค้ นทีใ่ ช้ชวี ติ อยูภ่ ายในค่ายฯ การเดินทางเข้า-ออกจาก
พืน้ ทีค่ า่ ยฯ นัน้ สัมพันธ์กบั ความรับรูเ้ กีย่ วกับชายแดน (border perception) และตัวตนของ
พวกเขาในฐานะผูก้ ระท�ำการ (actors) อันเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของหลากหลายวิธกี าร/ยุทธวิธที ี่
เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการกับสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าค่ายผู้
ลีภ้ ยั ฯ ไม่ใช่พนื้ ทีท่ ผี่ คู้ นถูกกักขังภายใต้อำ� นาจรัฏฐาธิปตั ย์อย่างเบ็ดเสร็จ
ขณะเดียวกัน การเชือ่ มโยงอัตลักษณ์ทางศาสนาระหว่างผูเ้ ขียนกับผูค้ นในค่ายผูล้ ภ้ี ยั
ก็สะท้อนถึงนัยสำ�คัญของประสบการณ์ร่วมในฐานะที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มประชากรทาง
ศาสนาทีม่ สี ดั ส่วนมากทีส่ ดุ ทัง้ ในบริบทของรัฐไทยและพม่า และภายในบริบทของค่ายผูล้ ภ้ี ยั
แม่หละ ซึง่ มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 11.6 รองจากสัดส่วนของประชากร
ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ (50.3%) และคริ ส ต์ 37.7%) Thailand Burma Border
Consortium 2010: 8) ด้วยเหตุน้ี จึงเป็นทีม่ าของประเด็นวิเคราะห์ทผ่ี เู้ ขียนสนใจพิจารณา
“ความเป็นชายขอบ” ในสองระดับ กล่าวคือ ในระดับบริบทของค่ายผูล้ ภ้ี ยั ซึง่ มีสถานะเป็น
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พืน้ ทีช่ ายขอบในเชิงกายภาพ และระดับกลุม่ คนทีถ่ กู มองว่าเป็น “คนชายขอบ” ในทางสังคม
วัฒนธรรม (สุรยิ า สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิตอิ าษา 2542) อันเป็นผลมาจากกระบวนการ
สร้างพรมแดนของอัตลักษณ์ร่วม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
(ปิน่ แก้ว เหลืองอร่ามศรี 2546; Tsing 1993) ผูเ้ ขียนสนใจปฏิบตั กิ ารทีน่ ำ�ไปสูก่ ารนิยาม
และเชือ่ มโยงความเป็นกลุม่ ภายใต้เงือ่ นไขเฉพาะของพืน้ ทีช่ ายแดน ว่าสามารถนำ�ไปสูก่ าร
ขยายพรมแดนทางสังคมให้กบั กลุม่ ของตนเองอย่างไร
ประชากรมุ ส ลิ ม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผู้ ล้ี ภั ย กลุ่ ม แรกที่ เ ข้ า มาพั ก พิ ง ตามชายแดน
ประเทศไทย-พม่าตัง้ แต่ พ.ศ. 2527 ภายหลังจากทีร่ ฐั บาลทหารพม่าได้เริม่ เปิดประเทศและ
ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับเสริมความเข้มแข็งให้แก่กองทัพของ
ตนและปราบปรามกองกำ�ลังชนกลุ่มน้อยอย่างจริงจัง โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศ
เพือ่ นบ้านอย่างประเทศไทย ซึง่ หันมาเปิดความสัมพันธ์ในทุกๆ ด้านกับรัฐบาลพม่า และ
ประกาศไม่สนับสนุนกองกำ�ลังติดอาวุธของฝ่ายใดให้ใช้ดินแดนไทยเป็นเขตปฏิบัติการ (ดู
ขวัญชีวนั บัวแดง 2551, 2552; Tangseefa 2006, 2007, 2009; Falla 2006; Karen
Human Rights Group 1998) รายงานการสำ�รวจของ Thailand Burma Border
Consortium (TBBC) ได้บนั ทึกเหตุการณ์ทม่ี สุ ลิมประมาณหนึง่ พันคนต้องอพยพเข้ามาอยู่
ในค่ายผูล้ ภ้ี ยั แม่หละ เนือ่ งจากถูกใช้กำ�ลังทหารบีบบังคับให้ละทิง้ บ้านเรือน และมัสยิดของ
พวกเขาถูกทำ�ลาย จนกระทัง่ ช่วงทศวรรษ 2540 ซึง่ ประมาณการว่ามีจำ�นวนผูล้ ภ้ี ยั มากถึง
เกือบสองร้อยคนต่อวัน ผูอ้ พยพจำ�นวนมากทีท่ ะลักเข้ามานี้ รวมถึงมุสลิมจากหมูบ่ า้ นในรัฐ
กะเหรีย่ ง และจากเมืองใหญ่อย่างย่างกุง้ มัณฑะเลย์ และตองอู นอกจากค่ายผูล้ ภ้ี ยั แม่หละ
แล้ว พืน้ ทีช่ ายแดนไทย-พม่าในเขตจังหวัดตาก ยังเป็นทีต่ ง้ั ของค่ายผูล้ ภ้ี ยั ได้แก่ ศูนย์อมุ้ เปีย้ ม
ใหม่ (มีมสั ยิด 8 แห่ง) ศูนย์นโุ พ (มีมสั ยิด 2 แห่ง) ศูนย์แม่ลามาหลวง (มีมสั ยิด 1 แห่ง)
รวมแล้วมีจำ�นวนประชากรมุสลิมในค่ายผูล้ ภ้ี ยั ทัง้ 4 แห่งมากกว่า 10,000 คน (Thailand
Burma Border Consortium 2010)
ตามข้อมูลของ TBBC กลุม่ มุสลิมในค่ายผูล้ ภี้ ยั แม่หละแบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่
กลุม่ ที่ 1 กะเหรีย่ งมุสลิม หมายถึ ง กลุม่ มุสลิมทีเ่ กิดและเติบโตในรัฐกะเหรีย่ ง และได้หลบ
หนีเข้ามาในประเทศไทย เนือ่ งจากถูก ละเมิดสิทธิมนุษยชน การกดขีแ่ ละปฏิบตั กิ ารกวาดล้าง
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ชนกลุ่มน้อยที่สนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐบาลในภาคตะวันออกของประเทศพม่า คน
เหล่านีม้ กั ระบุตวั ว่าเป็น “กะเหรีย่ งมุสลิม” (หรือ K’Nyaw Thoo ในภาษากะเหรีย่ ง) และมี
ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในขบวนการต่อสู้ของชาวกะเหรี่ยง เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความ
ยุตธิ รรม กลุม่ ที่ 2 มุสลิมจากภาคกลาง/ตะวันตกของประเทศพม่า หมายถึง กลุม่ มุสลิมที่
หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเนือ่ งจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ผนวกกับการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน พวกเขาเข้ามาอยู่ในค่ายผู้ล้ภี ัยเพื่อเป็นช่องทางในการหาโอกาสเคลื่อนย้าย
ไปทำ�งานในประเทศไทย มุสลิมกลุม่ นีม้ เี ชือ้ สายอินเดีย/เบงกอลและมีอาชีพค้าขายภายใน
ค่ายผูล้ ภ้ี ยั ส่วนกลุม่ ที่ 3 มุสลิมจากประเทศไทย หมายถึง กลุม่ มุสลิมทีเ่ ป็นพลเมืองไทย ซึง่
ส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อหาโอกาสทำ�มาหากินและเข้ามาลงทุนการค้าร่วมกับ
มุสลิมพม่า นอกจากนี้ ยังมีมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงในเอกสารทางการ
มากนัก ได้แก่ “มุสลิมโรฮิงญา” ทีจ่ ำ�เป็นต้องซ่อนตัวอยูใ่ นชุมชนชายแดนอย่างเงียบๆ เพราะ
สถานภาพทางชาติพันธุ์ถูกจับตามองจากสื่อทั้งจากไทยและพม่าเป็นอย่างมาก (คุณวุฒิ
บุญฤกษ์ 2558)
ในบทความเกี่ยวกับสภาวะชายขอบในชุมชนมุสลิมพม่าในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียน
เสนอว่า กระบวนการกลายเป็นชายขอบของมุสลิมเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขหลักๆ สาม
ประการ ได้แก่ ประการแรก เงือ่ นไขเรือ่ งความมัน่ คงของรัฐชาติซง่ึ นำ�ไปสูค่ วามหวาดระแวง
ต่อมุสลิมว่าเป็นภัยต่อความสงบของประเทศ ประการทีส่ อง เงือ่ นไขของระบบทุนนิยม ซึง่
ผลักดันให้แรงงานมุสลิมพม่ากลายเป็นแรงงานราคาถูกในความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบ
ทุนนิยม เกิดความแปลกแยกในสถานภาพและบทบาทของตนเอง และประการทีส่ าม ได้แก่
เงือ่ นไขเชิงวัฒนธรรม ด้วยอัตลักษณ์ทางศาสนาและชาติพนั ธุท์ ไ่ี ม่เอือ้ ต่อการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม จึงทำ�ให้มกี ารผลิตซ้ำ�ภาพลักษณ์โดยเฉพาะภาพเหมารวมในเชิงลบ แต่ในขณะ
เดียวกัน ศาสนาก็เป็นเงื่อนไขสำ�คัญในการอยู่ร่วมกันของชุมชนมุสลิม โดยเฉพาะการใช้
อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดในการแสดงการดำ�รงอยู่ของกลุ่มตนเอง ตลอดจน
เชือ่ มโยงกับเครือข่ายของหลากหลายกลุม่ มุสลิมเป็นส่วนหนึง่ ของจินตกรรมว่าด้วย “ความ
เป็นชุมชนมุสลิม” ในบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคม-เศรษฐกิจ (สมัคร์ กอเซ็ม 2558)
ทีผ่ า่ นมา นอกเหนือจากรายงานของ TBBC แล้วยังไม่คอ่ ยมีงานศึกษาเกีย่ วกับวิถชี วี ติ ของ
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มุสลิมในค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆ ในประเทศไทย ผู้เขียนสนใจว่ากระบวนการกลายเป็นชายขอบ
ของมุสลิมในพื้นที่ค่ายผู้ล้ีภัยบริเวณตะเข็บชายแดนนั้น เกิดขึ้นบนเงื่อนไขในลักษณะ
เดียวกันกับปัจจัยสามประการที่ผู้เขียนเคยเสนอไว้ข้างต้นหรือไม่ จึงเป็นที่มาของการวิจัย
ภาคสนามและแสวงหาวิธวี ทิ ยาในการเข้าใจสภาวะความเป็นชายขอบของคนมุสลิมบนพืน้ ที่
ชายแดน ดังจะได้อภิปรายต่อไปในบทความนี้
ชายแดนในการรับรู้ของนักวิจัย

ประสบการณ์วจิ ยั ภาคสนามในค่ายผูล้ ภี้ ยั แม่หละและพืน้ ทีช่ ายแดนเมืองแม่สอดของผูเ้ ขียน
เริม่ ขึน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ด้วยการส�ำรวจเครือข่ายความสัมพันธ์ทางศาสนาและชาติพนั ธ์ุ
ผ่านกิจกรรมทางการค้าระหว่างชาวพม่าจากเมืองเมียวดีกบั ตลาดแม่สอด รวมถึงเครือข่าย
ทีโ่ ยงเข้าไปในค่ายผูล้ ภี้ ยั ของพ่อค้ามุสลิม เป็นเวลาประมาณ 4 เดือน ก่อนทีจ่ ะได้รว่ มงาน
วิจัยภาคสนามในโครงการวิจัยว่าด้วยพื้นที่ทางศาสนาและการปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู้
ย้ายถิน่ ในพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-พม่า (ขวัญชีวนั บัวแดง 2556) เป็นเวลาประมาณ 10 เดือน ตลอด
ช่วงปีนั้นผู้เขียนได้เก็บข้อมูลวิจัยทั้งในพื้นที่เมืองชายแดนและภายในค่ายผู้ลี้ภัย โดยศึกษา
ชุมชนมุสลิมในเขตอ�ำเภอแม่สอดจ�ำนวน 6 แห่ง และเข้าไปเก็บข้อมูลในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
หรือ ค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ เป็นเวลา 3 เดือน ในฐานะอาสาสมัครขององค์กรฐานชุมชน
(Community Based Organizations: CBOs) ทีส่ นับสนุนด้านการศึกษาของผูล้ ภี้ ยั หลัง
จากนัน้ ในปี 2555 ผูเ้ ขียนได้กลับไปลงพืน้ ทีว่ จิ ยั เพิม่ เติมเพือ่ เก็บประเด็นทีส่ นใจนอกเหนือ
ไปจากประเด็นค�ำถามหลักของโครงการวิจยั สืบเนือ่ งจนถึงปี 2557
ประสบการณ์วจิ ยั ตลอดช่วงทีผ่ า่ นมาถือเป็นส่วนส�ำคัญของกระบวนการพัฒนากรอบ
แนวคิดเกีย่ วกับชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะกว่า 18 เดือนทีผ่ เู้ ขียนได้ทำ� การวิจยั
ภาคสนามในค่ายผูล้ ภี้ ยั แม่หละและพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ เป็นพืน้ ทีว่ จิ ยั ทีไ่ ด้
รับความสนใจจากนักวิจยั นักวิชาการ และนักปฏิบตั กิ ารสาขาต่างๆ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่าง
ชาติเป็นจ�ำนวนมาก เฉพาะตัวผูเ้ ขียนเอง ได้ทำ� ความรูจ้ กั กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เข้ามาท�ำวิจยั ภาคสนามในระยะเวลาใกล้เคียงกันเกือบยีส่ บิ คน นับเป็นช่วงเวลาทีค่ วามรับรู้
เกีย่ วกับชายแดนของผูเ้ ขียนในฐานะนักวิจยั ได้พฒ
ั นาผ่านการสนทนากับงานศึกษาว่าด้วย
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ชายแดนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา เช่นเดียวกับที่
หนังสือรวมบทความว่าด้วยวิธวี ทิ ยาในการวิจยั ชายแดน (O’Leary et al 2013) ได้ตงั้ ข้อ
สังเกตไว้วา่ นักวิจยั เป็นหนึง่ ในผูก้ ระท�ำการทีม่ บี ทบาทร่วมในการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับ
รูปแบบและการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เผย
ให้เห็นถึงประเด็นท้าทายเชิงวิธวี ทิ ยาในการท�ำความเข้าใจชายแดน
วิทยานิพนธ์ของเดชา ตัง้ สีฟา้ (Tangseefa 2003) เป็นตัวอย่างของงานศึกษาทีเ่ น้น
สะท้อนประสบการณ์ความทุกข์ทนของผูถ้ กู บังคับพลัดถิน่ (forcibly displaced peoples)
ในสภาวะยกเว้นอันเนือ่ งมาจากสถานการณ์สรู้ บในประเทศพม่าทีท่ �ำให้ชวี ติ ของพวกเขาตก
อยูใ่ นสภาวะ “ชีวติ ทีเ่ ปลือยเปล่า” (naked life [Agamben 1998 อ้างใน Tangseefa
2003]) งานศึกษาภายใต้กรอบคิดดังกล่าวมีส่วนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับชีวิตของผู้ลี้ภัย
สงครามในพม่าในค่ายฯ ว่าต้องประสบกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียอย่างไม่จบสิ้น
ทว่า หากพิจารณามองในทางกลับกัน การเลือกเล่าเรื่องราวของความทุกข์ทนของผู้ลี้ภัย
เหล่านี้อาจกลายเป็นการกักขังผู้คนที่เข้าไปศึกษาเพียงด้านเดียว โดยไม่เปิดพื้นที่ให้เห็น
มิตชิ วี ติ ด้านอืน่ ๆ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูล้ ภี้ ยั ต่างมีความหวังและความฝันในชีวติ ของพวกเขาได้
เช่นกัน ดังกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับการรับรูช้ ายแดนของชาวกะเหรีย่ งโผล่วจากรัฐพะอันของพม่า
ในงานศึกษาของอิงเดร บัลเชย์เท (Indrė Balčaitė) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ชใี้ ห้เห็นว่าการรับรูช้ ายแดน
ของผูย้ า้ ยถิน่ ชาวกะเหรีย่ งโผล่วไม่ได้ผกู ติดกับพืน้ ทีท่ างกายภาพ โดยเฉพาะอาณาบริเวณที่
เป็นชายแดนเสมอไป ความคิดเรือ่ งบ้านและชายแดนต่างเป็นส่วนหนึง่ ของประสบการณ์บน
เส้นทางชีวิตการเคลื่อนย้ายของพวกเขาด้วยเสมอ แม้เมื่อพวกเขาจะเดินทางไปท�ำงานหรือ
ศึกษาเล่าเรียนในพืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลจากบ้านเกิดก็ตาม (Balčaitė 2014) หากเรานับว่า “การ
รับรู”้ เกีย่ วกับบ้านและชายแดนเป็นเสมือนต้นทุนอย่างหนึง่ ทีผ่ ยู้ า้ ยถิน่ ชาวกะเหรีย่ งโผล่ว
เลือกน�ำมาใช้ในการตัดสินใจออกเดินทาง และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ บนเส้นทางความ
ฝันของพวกเขา เช่นนั้นแล้ว การมองชีวิตของพวกเขาว่าด�ำเนินไปอย่างเปลือยเปล่าไร้ซึ่ง
อาภรณ์ของการรับรู้ ก็อาจจะไม่ถกู ต้องเสียทีเดียว
ตัวตนของนักวิจัยในฐานะที่เป็น “คนนอก” ที่มีโลกทัศน์และชีวทัศน์แตกต่างกัน
ตลอดจนบทบาทของนักวิจัยในฐานะหนึ่งในผู้กระท�ำการในพื้นที่ชายแดน เป็นพื้นฐานของ
กระบวนการพัฒนากรอบการรับรู้ของนักวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา เช่น โซลิน อ่อง (Soe
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Lin Aung) ซึง่ ร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ได้ชใี้ ห้เห็น
ข้อจ�ำกัดของมุมมองของนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มักมองแรงงานข้ามชาติในฐานะ
ทีเ่ ป็นเหยือ่ ผูถ้ กู กระท�ำ ในขณะทีอ่ อ่ งสนใจการเมืองในระดับชีวติ ประจ�ำวันของแรงงานข้าม
ชาติและเสนอให้พิจารณายุทธศาสตร์การปกป้องตนเองของแรงงาน ว่าตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการเข้าถึงอาหาร การด�ำรงชีพ บริการด้านสุขภาพ และความมัน่ คงส่วนบุคคล (Aung
2012)
ประสบการณ์ท่ีผู้เขียนสามารถเชื่อมโยงกับผู้ลี้ภัยผ่านอัตลักษณ์ร่วมในฐานะมุสลิม
ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นของบทความ จึงเป็นแง่มุมหนึ่งของตัวตนและการรับรู้ชายแดนของ
ผูเ้ ขียน ซึง่ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นประเด็นทีป่ รากฏในงานศึกษาวิจยั เกีย่ วกับเครือข่ายความ
สัมพันธ์ของผูล้ ภี้ ยั ทัง้ ในแง่ทเี่ ครือข่ายทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของอัตลักษณ์รว่ มทางศาสนา เช่น
งานศึกษาของ ภัทรดา ฤทธิ์แตง เกี่ยวกับการเชื่อมโยงตัวเองของผู้ลี้ภัยกับสังคมภายนอก
ค่าย รวมถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติในบริบทของวิทยาลัยพระคริสตธรรมกะเหรี่ยง
(ภัทรดา ฤทธิแ์ ตง 2557) และในแง่ทมี่ องค่ายผูล้ ภี้ ยั ในฐานะจุดเชือ่ มต่อของประสบการณ์
การย้ายถิ่นของคนหลากหลายกลุ่ม ดังที่ อิงเดร บัลเชย์เท ได้ชี้ให้เห็นว่าในหลาย
สถานการณ์ เครือข่ายข้ามพรมแดนก็ขบั เคลือ่ นโดยอาศัยความคลุมเครือของการรับรูเ้ กีย่ ว
กับชายแดน ซึง่ เปิดโอกาสให้ผลู้ ภี้ ยั สามารถต่อรองกับนิยามความถูกต้องทัง้ ในเชิงกฎหมาย
และเชิงจริยธรรม เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพวกเขา
(Balčaitė 2014)
ในส่วนต่อไปของบทความ ผู้เขียนจะได้อภิปรายประเด็นการรับรู้ชายแดนในสองแง่
มุมหลักๆ ข้างต้น โดยเชื่อมโยงประสบการณ์วิจัยภาคสนามของผู้เขียนกับการปฏิบัติของ
ผู้คนโดยเฉพาะมุสลิมในค่ายผู้ลี้ภัยและพื้นที่ชายแดน เพื่อชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์และ
การปฏิบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่อาจผลิตซ�้ำหรือท้าทายทั้งพรมแดนทาง
กายภาพและพรมแดนของความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไรบ้าง

JSA 35.1-FINAL-1.indb 128

7/13/2560 BE 10:38 AM

ความเป็นชายขอบกับการรับรู้ชายแดน

129

พรมแดนในชายแดน

เมือ่ แรกจัดตัง้ ค่ายผูล้ ภี้ ยั แม่หละขึน้ อย่างเป็นทางการ ใน พ.ศ.2527 นัน้ ผูล้ ภี้ ยั ส่วนใหญ่มกั
อ้างอิงตัวตนกับอัตลักษณ์ร่วมทางชาติพันธุ์หรือถิ่นฐานเดิม เช่น ประชากรที่นับถือศาสนา
พุทธ คริสต์ และอิสลาม ทีอ่ พยพลีภ้ ยั สงครามจากรัฐกะเหรีย่ งจะอ้างอิงความเป็นกะเหรีย่ งร่วม
กัน และให้คณ
ุ ค่ากับการยอมรับความแตกต่างทางศาสนา อย่างไรก็ดี หลังจากผ่านมากว่า
30 ปี เห็นได้ชดั ว่าประชากรภายในค่ายผูล้ ภี้ ยั มีความหลากหลายมากขึน้ ทัง้ ในเชิงชาติพนั ธุ์
ศาสนา (ขวัญชีวนั บัวแดง 2556) ถิน่ ทีอ่ ยูเ่ ดิม ความคิดทางการเมือง และการรวมกลุม่ ทาง
สังคม (Thailand Burma Border Consortium 2010: 8) และเริม่ มีการอ้างอิงตัวตนที่
หลากหลายมากขึน้ ตามไปด้วย ในกรณีของมุสลิม ส่วนใหญ่จะจ�ำแนกกลุม่ โดยเชือ่ มโยงกับ
ถิน่ ฐานเดิมดังได้นำ� เสนอข้อมูลในตอนต้นของบทความแล้ว กล่าวคือ มุสลิมทีเ่ คยอาศัยอยู่
ในหมูบ่ า้ นต่างๆ ของรัฐกะเหรีย่ งจะเรียกตัวเองว่า “กะเหรีย่ งมุสลิม” เพือ่ ระบุความแตกต่าง
จากกลุม่ มุสลิมทีอ่ พยพเข้ามาในระยะหลังซึง่ ไม่ได้เป็นผูล้ ภี้ ยั จากสงครามในรัฐกะเหรีย่ ง แต่
มาจากเมืองต่างๆ ในภาคกลางและภาคตะวันตกของพม่า รวมถึงกลุม่ โรฮิงญาทีห่ ลบซ่อนเข้า
มาเพื่อลี้ภัยจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรัฐยะไข่ (Rakhine) การจ�ำแนกกลุ่มย่อยดังกล่าวนี้
ได้พัฒนามาเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ผู้ล้ีภัยใช้ในการแสวงหา
โอกาสทัง้ ในระดับชีวติ ประจ�ำวันและเพือ่ การย้ายถิน่ ออกไปสูโ่ ลกภายนอกค่ายฯ เช่น สมาคม
นักศึกษากะเหรี่ยงในค่ายผู้ลี้ภัยสามารถใช้กลุ่มเครือข่ายของตนเองเชื่อมสัมพันธ์กับวัยรุ่น
กะเหรีย่ งในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ในพืน้ ทีช่ ายแดนและเมืองต่างๆ ของไทย รวมทัง้ กลุม่ ทีย่ า้ ยไปตัง้ ถิน่ ฐาน
ใหม่ในประเทศทีส่ าม เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และแสวงหาทางเลือกให้กบั ชีวติ ของตนเอง
เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ร่วมกันภายในกลุ่มย่อย ยัง
เป็นเงื่อนไขส�ำคัญต่อการท�ำงานของนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังที่เจ้าหน้าที่ระดับ
หัวหน้าองค์กรฐานชุมชนด้านสุขภาพชายแดนผู้หนึ่งกล่าวว่า องค์กรต่างๆ จะไม่สามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่หากขาดความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่าย
ในระดับชุมชน และดังทีก่ ล่าวถึงในตอนต้นของบทความว่า การเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วง
แรกของผูเ้ ขียนเริม่ ต้นจากการอ้างอิง “ความเป็นมุสลิม” ของตนเองกับเครือข่ายของผูล้ ภี้ ยั
มุสลิมในค่ายฯ ซึง่ เมือ่ ผูกโยงเข้ากับบริบทของการวิจยั ภาคสนามในชุมชนชายแดนแม่สอด
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ท�ำให้ผู้เขียนตระหนักถึงพรมแดนทางสังคมทั้งภายในค่ายผู้ลี้ภัยและชุมชนชายแดนมากขึ้น
โดยเฉพาะในระดับของการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงการรับรู้และเลือกอ้างอิงตัวตนของผู้คน
กับนิยามอย่างเป็นทางการหรือกับรูปแบบทีไ่ ม่เป็นทางการของการควบคุมชายแดน ตลอด
จนกับพรมแดนและเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการไหล
เวียนของผูค้ นทีไ่ ม่ถกู จ�ำกัดด้วยขอบเขตของชายแดนในเชิงกายภาพ
ถึงแม้ว่าค่ายผู้ลี้ภัยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตแดน แต่ค่ายก็เป็นเหมือน “สัญญะ
ของชายแดน” (Zeveleva 2016) ที่กั้นผู้ลี้ภัยออกจากชุมชนชายแดนในอาณาบริเวณ
เดียวกัน รั้วลวดหนาม ด่านตรวจที่ควบคุมโดยทหารบนเส้นทางจากอ�ำเภอแม่สอดและ
อ�ำเภอท่าสองยาง และการควบคุมชายแดนในรูปแบบที่เป็นทางการ ได้สร้างการรับรู้
ถึงความเป็นชายแดนทีล่ อ้ มขอบเขตพืน้ ทีเ่ ฉพาะแห่งนีไ้ ว้ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ดังทีไ่ ด้
กล่าวไปแล้วว่าพรมแดนรัว้ ลวดหนามของค่ายผูล้ ภี้ ยั ไม่ได้ถกู ปิดอย่างมิดชิด และผูล้ ภี้ ยั ไม่
จ�ำเป็นต้องเข้า-ออกค่ายฯ ผ่านช่องทางทีเ่ ป็นทางการเสมอไป และคนในค่ายฯ ยังสามารถ
จินตนาการถึงการแสวงหาโอกาสในโลกนอกค่ายผู้ลี้ภัย ดังที่วัยรุ่นชาวกะเหรี่ยงมักถาม
ผูเ้ ขียนในชัน้ เรียนภาษาไทยบ่อยๆ ว่า ควรจะสือ่ ความประโยค “we need oppotunity”
ในภาษาไทยว่าอย่างไร เช่นนัน้ แล้ว การรับรูข้ องผูล้ ภี้ ยั จึงไม่นา่ จะใช่การรับรูใ้ นลักษณะของ
การถูกตีกรอบกักขังอย่างที่สัญญะของความเป็นชายแดนพยายามชี้นำ� แต่เพียงอย่างเดียว
การรับรู้ถึงโอกาสและช่องทางที่ไม่เป็นทางการนั้นได้เผยให้เห็นอยู่เสมอ หากผู้เขียนจะ
เข้าใจถึงการรับรูด้ งั กล่าว ผูเ้ ขียนจึงจ�ำเป็นต้องจัดวางตนเองในปริมณฑลของความนึกคิดที่
ผูล้ ภี้ ยั เหล่านัน้ ด�ำรงอยูน่ นั่ เอง
วิธี(วิทยา)การใส่โสร่ง

พืน้ ทีภ่ ายในค่ายผูล้ ภี้ ยั แม่หละแบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขต A เขต B และเขต C รวมความ
ยาวตัง้ แต่เขต A ถึงเขต C ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยในแต่ละเขตยังแบ่งเป็นเขตย่อยๆ ได้แก่
A1-A8, B1-B5 และ C1-C12 เขต A มีคนอาศัยอยูน่ อ้ ยกว่าเขตอืน่ ๆ เพราะห่างไกลจากตลาด
และศูนย์ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มีเพียงวิทยาลัยเล็กๆ สองแห่งคือ วิทยาลัยช่างและวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ ในขณะทีเ่ ขต B เป็นทีต่ งั้ ของโรงเรียนประถม-มัธยมศึกษา วิทยาลัยศิลปศาสตร์
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และองค์กรฐานชุมชนต่างๆ ภายในค่ายฯ ส่วนเขต C จะมีความหนาแน่นเป็นพิเศษ มีสภาพ
แวดล้อมเหมือนเป็นเขตเมืองที่มีความคึกคักอยู่ภายในค่ายเพราะนอกจากจะเป็นที่ตั้งของ
ตลาดกลางของค่ายฯ (ตลาดนาบุ) แล้ว ยังมีมสุ ลิมเดินทางย้ายเข้ามาท�ำการค้าขาย มีรา้ นค้า
และร้านน�ำ้ ชาจ�ำนวนมาก จนต้องแบ่งเขตย่อยออกเป็นหลายส่วน ชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่ตงั้
อยูใ่ นเขต C2 และ C4 มีเพียงบางส่วนอาศัยในเขต B1 และ B3 สภาพเขต B มีความเป็นเขต
ทีอ่ ยูอ่ าศัยมากกว่าเขต C โดยชาวกะเหรีย่ งมีแนวโน้มย้ายไปอยูใ่ นเขต B มากขึน้ นับจากเริม่
รูส้ กึ ว่ามีมสุ ลิมเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในเขต C เพิม่ ขึน้
ผู้เขียนได้เข้าไปท�ำวิจัยภาคสนามในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละเป็นเวลา 3 เดือน ใน
ฐานะอาสาสมัครสอนภาษาไทยให้กับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของ
เยาวชนกระเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยปฏิบัติงานและพักอาศัยที่หอพักนักเรียน
คริสเตียนในเขต B ถึงแม้วา่ ผูเ้ ขียนจะมีขอ้ จ�ำกัดในการด�ำเนินชีวติ และการเข้าร่วมกิจกรรม
บางอย่างตามเงือ่ นไขทางศาสนา แต่ไม่มเี พือ่ นร่วมงานหรือนักเรียนแสดงท่าทีวา่ ผูเ้ ขียนเป็น
คนต่างกลุ่ม และผู้เขียนก็เลือกใส่ “ลองจี” หรือโสร่งแบบกะเหรี่ยงเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ผูค้ นในค่ายซึง่ ส่วนใหญ่ทเี่ ป็นชาวกะเหรีย่ ง อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขียนเริม่ ตระหนักถึงความซับซ้อน
ของการข้ามพรมแดนภายในค่ายฯ มากขึน้ เนือ่ งจากผูเ้ ขียนวางแผนเก็บข้อมูลเกีย่ วกับเครือข่ายทางศาสนาของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมในค่ายฯ และพยายามเข้าไปเก็บข้อมูลใน
พืน้ ทีช่ มุ ชนมุสลิมในช่วงสายและบ่ายแก่ๆ ซึง่ ตนเองมีเวลาว่างจากงานสอนภาษาไทย การ
เลือกใส่ลองจีอาจท�ำให้รสู้ กึ เหมือนเป็น “คนใน” และช่วยให้ผเู้ ขียนเดินไปไหนมาไหน เช่น
การไปสนทนากับพระตามวัดต่างๆ หรือเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนชาวกะเหรี่ยง โดยรู้สึกเป็น
ส่วนหนึง่ ของชุมชน แต่ขณะเดียวกัน การนุง่ ลองจีซงึ่ เป็นภาพตัวแทนอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์
ของชาวกะเหรีย่ งเข้าไปในเขต C ของค่ายฯ ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ ลาดและเป็นเขตชุมชนมุสลิม โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เข้าไปในมัสยิดเพือ่ ละหมาดในช่วงกลางวัน กลับท�ำให้ผเู้ ขียนดูแปลกแยก
จากชุมชนที่ผู้เขียนสามารถอ้างอิงตัวตนทางศาสนาร่วมด้วย เพราะโดยปกติแล้วไม่ค่อยมี
ชาวกะเหรีย่ งหรือคนทีน่ งุ่ ลองจีเข้ามาในเขตชุมชนมุสลิม
ประสบการณ์ดงั กล่าวสะท้อนให้ผเู้ ขียนรับรูถ้ งึ พรมแดนทางชาติพนั ธ์ภุ ายในค่ายฯ ได้
ชัดเจนขึ้น หลังจากนั้น บางครั้งผู้เขียนตัดสินใจพกทั้งลองจีและโสร่งแบบมุสลิมเพื่อเปลี่ยน
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สลับกันในแต่ละวัน นอกจากจะช่วยให้สะดวกใจมากขึน้ เวลาทีเ่ ข้าไปคลุกคลีกบั กลุม่ คนต่าง
ชาติพันธุ์ต่างศาสนา ยังเป็นการย�้ำเตือนตัวเองให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของ
กลุม่ ชาติพนั ธ์แุ ละศาสนาในค่ายฯ ไปพร้อมๆ กัน ผูเ้ ขียนเห็นว่าวิธวี ทิ ยาชายแดนมีลกั ษณะ
คล้ายกับการเลือกใส่โสร่งของผู้เขียน ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับพรมแดนที่
ซ้อนทับอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ชิงกายภาพของชายแดน อันเป็นชายแดน/พรมแดนทางศาสนา ชาติพนั ธุ์
วัฒนธรรม ที่ประกอบสร้างเส้นแบ่งระหว่างชุมชนภายในค่ายผู้ลี้ภัย แต่ละชุมชนอาจมี
เหตุผลที่เหมือนหรือต่างกันในการเข้ามาอยู่ร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้ แต่ส่วนใหญ่จะมีความ
เข้าใจค่อนข้างจ�ำกัดเกีย่ วกับภูมหิ ลังของแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละศาสนา เช่น ชาวกะเหรีย่ ง
อาจรูจ้ กั “กะเหรีย่ งมุสลิม” ในฐานะกลุม่ พ่อค้าตัง้ แต่สมัยทีเ่ คยอยูร่ ว่ มกันในรัฐกะเหรีย่ งมา
ก่อน แต่เมือ่ เข้ามาอยูใ่ นค่ายฯ ชาวกะเหรีย่ งและมุสลิมอาจไม่ได้มคี วามสัมพันธ์ทางสังคมที่
แน่นแฟ้นมากนัก การให้ความส�ำคัญกับพรมแดนระหว่างกลุ่มและการอ้างอิงตัวตนกับ
เครือข่ายความสัมพันธ์ภายในกลุม่ เป็นพืน้ ฐานของการจัดการพืน้ ทีท่ างสังคมในระดับชีวติ
ประจ�ำวันและโดยเฉพาะการรับรูเ้ ส้นทางชีวติ (trajectory) ของชนชายแดนจากต่างถิน่ ทีม่ า
ภูมหิ ลังและเป้าหมายของชีวติ ตลอดจนเงือ่ นไขเฉพาะสถานการณ์ ดังจะได้อภิปรายในส่วน
ต่อไปนี้
เส้นทางชีวิตของ “กะเหรี่ยงมุสลิม”

การสนทนากับหญิงมุสลิมทีผ่ เู้ ขียนได้พบบนรถสองแถวท�ำให้ได้ทราบว่า เธอเพิง่ เดินทางกลับ
มาจากไปลงทะเบียนเพือ่ ขอย้ายถิน่ ไปประเทศทีส่ าม เธอเล่าถึงความกังวลใจว่า ในเอกสารลง
ทะเบียนมีทางเลือกให้เธออ้างอิงตัวตนได้เพียง 2 แบบ คือ “กอเญอ” (กะเหรีย่ ง) หรือ “กะลา”
(มุสลิม)1 ในขณะทีเ่ ธอรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่ใช่สมาชิกของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง แต่เป็น “กะเหรีย่ ง
มุสลิม” ซึง่ ต่างจากมุสลิมจากภูมภิ าคอืน่ ๆ ของพม่าทีอ่ พยพเข้ามาสูค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั ในระยะหลัง
และมักถูกมองว่าเป็นกลุม่ คนทีฉ่ วยโอกาสเพือ่ เคลือ่ นย้ายไปยังประเทศทีส่ าม เธอและผูล้ ภี้ ยั

1

ค�ำว่า “กะลา” เป็นค�ำเรียกผู้นับถือศาสนาอิสลามที่มีนัยเชิงลบ คล้ายกับการใช้ค�ำเรียกว่า “แขก” ในสังคมไทย.
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มุสลิมคนอืน่ ๆ ทีอ่ พยพมาจากรัฐกะเหรีย่ งจึงต้องการอ้างอิงตัวตนว่าเป็น “กะเหรีย่ งมุสลิม”
เพราะสร้างความชอบธรรมทีจ่ ะได้เคลือ่ นย้ายไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศทีส่ าม
มีซา เจ้าของร้านน�้ำชาในชุมชนมุสลิมในเมืองแม่สอด ซึ่งอพยพหนีการสู้รบตาม
ภรรยาเข้ามาอยูใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั เป็นอีกคนหนึง่ ทีน่ ยิ ามตัวตนว่าเป็น “กะเหรีย่ งมุสลิม” โดย
เรียกตัวเองว่าเป็น “เกอญอซู” (กะเหรีย่ งด�ำ) ตามค�ำทีใ่ ช้เรียก “กะเหรีย่ งมุสลิม” ในค่ายฯ
มีซาเห็นว่าการแสดงตัวว่าเป็น “เกอญอซู” มีนยั ส�ำคัญส�ำหรับการใช้ชวี ติ ในค่ายฯ เพราะ
นั่นหมายถึงเขาสามารถอ้างอิงประสบการณ์ร่วมกับชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ
เนื่องจากพวกเขาต่างประสบความไม่ยุติธรรมและความรุนแรงจนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยใน
ห้วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความเป็น “กะเหรี่ยงมุสลิม” ไม่ได้มีนัยส�ำคัญส�ำหรับ
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าและศาสนากับมุสลิมจากแม่สอด ซึ่งมีบทบาทช่วยให้
มีซาสามารถเดินทางไปมาระหว่างค่ายผูล้ ภี้ ยั แม่หละกับร้านน�ำ้ ชาของเขาในเมืองแม่สอดได้
ท�ำให้เขาไม่รู้สึกจ�ำเป็นว่าจะต้องแสดงตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงเมื่ออยู่ใน
บริบทของเมืองแม่สอด
เรื่องเล่าเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของทั้งสองคนแสดงถึงการใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
เพือ่ ต่อรองกับการควบคุม เพือ่ ให้สามารถเคลือ่ นย้ายข้ามเขตแดนของพืน้ ทีพ่ เิ ศษอย่างค่าย
ผูล้ ภี้ ยั ความเป็น “กะเหรีย่ งมุสลิม” มีนยั ส�ำคัญในบริบททีเ่ ฉพาะเจาะจง นอกจากจะเป็นการ
อ้างอิงความทรงจ�ำทางสังคมร่วมกันเพื่อผนวกตัวเองเข้ากับกลุ่มกะเหรี่ยงที่เป็นประชากร
ส่วนใหญ่ในพืน้ ทีค่ า่ ยฯ แล้ว ยังเป็นการแยกตัวเองออกจากมุสลิมกลุม่ อืน่ ๆ เพือ่ เป้าหมาย
ในการเคลื่อนย้ายออกจากค่ายฯ ทั้งการเดินทางระยะสั้นๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า
หรือกิจกรรมทางศาสนา ไปจนถึงความคาดหวังทีจ่ ะได้เดินทางไกลไปสูป่ ระเทศทีส่ ามอย่าง
ถาวร
อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากกรณีเฉพาะของ “กะเหรีย่ งมุสลิม” แล้ว ข้อมูลภาคสนาม
จากโครงการวิจัยว่าด้วยพื้นที่ทางศาสนาและการปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่นในพื้นที่
ชายแดนไทย-พม่า (ขวัญชีวัน บัวแดง 2556) ชี้ให้เห็นตรงกันว่า เครือข่ายความสัมพันธ์
ทางศาสนามีนัยเชื่อมโยงกับการรับรู้ชายแดนผ่านการผลิตสร้างพื้นที่ทางศาสนา ดังที่อองรี
เลอแฟบว์ร (Henri Lefebvre) เสนอว่าพืน้ ทีถ่ กู ผลิตสร้าง จินตนาการ และให้ความหมาย
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ทางสังคมผ่านเครือข่ายของผูก้ ระท�ำการ (Lefebvre 1991) ท่ามกลางความสัมพันธ์อนั
ซับซ้อนภายในบริบทของค่ายผู้ลี้ภัยและชุมชนชายแดน ผู้ลี้ภัยหลากหลายศาสนาได้ปรับ
สร้างหรือแสวงหาพื้นที่ทางศาสนาที่เป็นความหวังและเป็นพื้นที่ทางเลือกในการปรับสร้าง
อัตลักษณ์และจัดวางต�ำแหน่งแห่งทีท่ างสังคมของพวกเขา ดังที่ ขวัญชีวนั บัวแดง ได้ชใี้ ห้
เห็นถึงกระบวนการปรับเปลีย่ นจากความเป็นผูย้ า้ ยถิน่ ชาวกะเหรีย่ งพุทธมาเป็นส่วนหนึง่ ของ
ชุมชนทางศาสนา (ขวัญชีวนั บัวแดง 2555) และอเล็กซานเดอร์ ฮอร์สทมันน์ (Alexander
Horstmann) พบว่าการปรับตัวของเครือข่ายเผยแผ่คริสตศาสนาให้กลายมาเป็นส่วนหนึง่
ของชุมชนท้องถิน่ ท�ำให้คา่ ยผูล้ ภี้ ยั ในพืน้ ทีช่ ายแดนกลายเป็นศูนย์กลางของขบวนการเผยแผ่
ศาสนาข้ามชายแดนไทย-พม่า (Horstmann 2012)
ขณะเดียวกัน เส้นทางชีวิตของมุสลิมและชุมชนชายแดนต่างๆ รวมทั้งผู้เขียนใน
ฐานะนักวิจัยชายแดนที่ต้องเดินทางเข้า-ออกค่ายลี้ภัยอยู่บ่อยครั้ง ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้
ว่าในท่ามกลางพลวัตของความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการอ้างอิงตัวตนกับเครือข่ายทาง
ชาติพันธุ์และศาสนา ก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจในการจัดการชายแดน ในช่วงทีผ่ เู้ ขียนเริม่ ท�ำงานเป็นอาสาสมัครสอนภาษาภายใน
ค่ายฯ และมีเอกสารรับรองให้สามารถเดินทางเข้าออกพืน้ ทีค่ า่ ยฯ อย่างเป็นทางการแล้ว มี
อยู่ครั้งหนึ่งที่ผู้เขียนมีเหตุจ�ำเป็นต้องออกจากค่ายฯ ไปเข้าเมืองแม่สอด ผู้เขียนเข้าใจว่า
สามารถเดินออกไปรอรถสองแถวทีฝ่ ง่ั ตรงข้ามประตูคา่ ยฯ ได้เลย แต่กลับพบว่าทหารอาสา
คนไทยที่เป็นผู้ควบคุมทางเข้า-ออกจะก�ำกับให้ทุกคนยืนเรียงแถวรออยู่ภายในรั้วค่ายฯ
จนกว่ารถสองแถวจะมาถึง หน้าที่ของทหารอาสาจึงไม่ใช่เพียงตรวจสอบสิทธิ์ในการเดิน
ทาง แต่ยงั ต้องการแสดงให้เห็นว่าค่ายผูล้ ภี้ ยั เป็นพืน้ เฉพาะซึง่ อยูภ่ ายใต้อำ� นาจควบคุมของ
รัฐอยูน่ นั่ เอง การรับรูถ้ งึ พรมแดนทีม่ รี ะดับต่างๆ ดังกล่าวจึงเกิดขึน้ ในฐานะทีเ่ ป็น “ปฏิบตั ิ
การ” (practice) ทีผ่ ลิตความสัมพันธ์ทางสังคมและสร้างวัฒนธรรมขึน้ มาในพืน้ ทีช่ ายแดน
โดยเฉพาะและไม่ได้มกี ฎเกณฑ์ตายตัว ผ่านการตีความจากลักษณะและตัวแสดงในบริบท
เฉพาะของพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-พม่า (Su-Ann 2016, 3) และน�ำมาสูก่ ารรับรูข้ องชนชายแดน
ทีแ่ ตกต่างในแต่ละสถานการณ์ของทัง้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ หน่วยงานรัฐ องค์กรช่วยเหลือ นายทุน
หรือแม้แต่นกั วิจยั ทีถ่ อื เป็นตัวแสดงหนึง่ ในพืน้ ทีช่ ายแดน
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ในส่วนต่อไปของบทความ ผู้เขียนจะได้อภิปรายเชื่อมโยงการอ้างอิงตัวตนกับเครือ
ข่ายและพืน้ ทีท่ างชาติพนั ธุ์ ศาสนา ตลอดจนขบวนการเคลือ่ นไหวต่างๆ ในฐานะทีเ่ ป็นส่วน
หนึง่ ของประสบการณ์การย้ายถิน่ ของคนหลากหลายกลุม่ ว่าสะท้อนให้เห็นศักยภาพความ
เป็นผู้กระท�ำการของกลุ่มคนที่สังคมมองว่าเป็น “คนชายขอบ” ในการต่อรองกับความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในปริมณฑลชายแดนอย่างไร
การต่อรองบนพรมแดน

พรมแดนในค่ายผูล้ ภี้ ยั ไม่ได้ทำ� หน้าทีส่ ร้างความรูส้ กึ แบ่งแยกให้คนกลุม่ ต่างๆ เสมอไป ในบาง
สถานการณ์ ความสัมพันธ์ของผูค้ นในพืน้ ทีช่ ายแดนมักจะคร่อมข้ามพรมแดนรัฐชาติ ศาสนา
และชาติพนั ธุอ์ ยูเ่ สมอ ในงานศึกษาตลาดชายแดน (สมัคร์ กอเซ็ม 2553) ผูเ้ ขียนเลือกใช้
วิธเี ก็บข้อมูลด้วย “การเดินตลาด” พร้อมกับสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผจู้ บั จ่ายสินค้ากลุม่
ต่างๆ ซึง่ ได้ชว่ ยสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับชายแดนและท�ำให้ผเู้ ขียนเห็นภาพของตลาดในฐานะที่
เป็น “พืน้ ทีพ่ บปะ” (markets as spaces of contact) และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (PottieSherman 2011) มากกว่าเพียงแค่การเป็นพืน้ ทีข่ องการแลกเปลีย่ นสินค้า และพบว่าเครือ
ข่ายทางศาสนาเป็นฐานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้ามุสลิมพม่าในค่ายผู้ลี้ภัยกับพ่อค้า
มุสลิมไทยผ่านการยึดโยงกับอุดมการณ์ “ความเป็นพีน่ อ้ งมุสลิม” (Muslim brotherhood)
แต่ในขณะเดียวกัน การรับรูเ้ กีย่ วกับความสัมพันธ์อนั ซับซ้อนระหว่างเครือข่ายต่างๆ ในค่ายผู้
ลีภ้ ยั ก็ได้ชว่ ยเปิดมุมมองในการพิจารณาทีต่ ระหนักถึงการเมืองเชิงชาติพนั ธุภ์ ายในเครือข่าย
ทางศาสนา ปฏิสมั พันธ์ขา้ มเครือข่ายทางศาสนา ตลอดจนความเชือ่ มโยงกับปริมณฑลของ
ความสัมพันธ์อนื่ ๆ ดังทีผ่ เู้ ขียนจะกล่าวต่อไปในกรณีของเครือข่ายการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม
ปฏิสมั พันธ์ขา้ มพรมแดนศาสนาและชาติพนั ธุใ์ นการฉลองวันอีดของชาวมุสลิมพม่า และการ
เลือกใช้บตั รและเอกสารต่างๆ ในการเดินทางข้ามชายแดน
“ความเป็นพี่น้อง” และ “ความเป็นอื่น” ของมุสลิม

เครือข่ายศาสนาของมุสลิมในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่หละเติบโตมาพร้อมๆ กับชุมชน
มุสลิมทีอ่ พยพมาจากภาคกลางและภาคตะวันตกของพม่า ขณะเดียวกัน ก็อยูใ่ นบริบทของ
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สังคมชายแดนที่มีความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์อย่างแม่สอด เฉพาะชุมชน
มุสลิมในเขตอ�ำเภอแม่สอดก็ประกอบไปด้วยทัง้ มุสลิมคนเมือง มุสลิมพม่า มุสลิมเชือ้ สาย
บังคลาเทศ มุสลิมเชือ้ สายปาทาน กะเหรีย่ งมุสลิม มุสลิมโรฮิงญา เป็นต้น โดยมีการแบ่งแยก
เขตพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างชัดเจน “ชุมชนมุสลิมเดิม” เป็นชุมชนมุสลิมทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย
มาแต่เดิมและตัง้ บ้านเรือนอยูใ่ นย่านการค้าของเมือง ในขณะทีม่ สุ ลิมพม่าจ�ำนวนมากทีย่ า้ ย
เข้ามาภายหลังจะอาศัยอยูใ่ นเขตรอบนอก (จักรพันธ์ ขัดชุม่ แสง 2543, 70) ความหนาแน่น
ของประชากรมุสลิมในแม่สอดเป็นพื้นฐานส�ำคัญของขบวนการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม กลุ่ม
ดะวะห์ (Dawah) ในชุมชนมุสลิมแม่สอดซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลามมีบทบาท
ส�ำคัญในประเทศไทยมานานกว่า 80-90 ปี (Kuncoro 2016) และก�ำลังมีบทบาทมากขึน้
ในการเชื่อมโยงเครือข่ายของมุสลิมพม่า ทั้งกลุ่มที่มาเป็นแรงงานในแม่สอด ชุมชนมุสลิม
ชายแดน และเครือข่ายเผยแผ่ศาสนาของมุสลิมพม่าในค่ายผูล้ ภี้ ยั
มุสลิมจากภาคอื่นๆ ของพม่าจ�ำนวนมากตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในค่ายแม่หละเพื่อ
แสวงหาทางเลือกที่ดีขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว โดยหลายคนเริ่มต้นจากเครือข่ายทาง
ศาสนา เช่น อาศัยเครือข่ายทางศาสนาช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับมุสลิมในเมือง
แม่สอด และอีกหนึ่งในช่องทางที่ส�ำคัญคือการเข้าร่วมดะวะห์ ครูดะวะห์บางส่วนจะช่วย
สอนหนังสือในค่ายผู้ลี้ภัย แต่ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่หลักในการเผยแผ่ศาสนาตามชุมชน
ชายแดนทัง้ ภายในประเทศและ “ออกไปดะวะห์” ในประเทศใกล้เคียง 3 ประเทศหลักๆ คือ
อินเดีย บังคลาเทศ และปากีสถาน (India-Bangladesh-Pakistan หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า
IBP) หรือบางครัง้ ก็จะมีโอกาสได้เดินทางออกจากค่ายฯ เพือ่ ไปร่วมประชุมกับกลุม่ ดะวะห์
ในเมืองแม่สอดโดยการรับรองจากคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตาก จนเป็นทีร่ จู้ กั กันในชือ่
“โยร ชายแดน” (สมัคร์ กอเซ็ม 2555) การเดินทางในฐานะส่วนหนึง่ ของเครือข่ายดะวะห์
เป็นการเปิดโอกาสให้มสุ ลิมในค่ายฯ ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับชุมชนต่างๆ เพือ่ แสวงหาโอกาสใน
การเคลือ่ นย้ายไปเป็นแรงงานหรือเพือ่ ย้ายถิน่ ฐานไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ต่อไป
อย่างไรก็ดี ถึงแม้เครือข่ายของกลุ่มดะวะห์จะเป็นตัวอย่างของเครือข่ายทางศาสนา
ที่ข้ามพ้นความแตกต่างทางชาติพันธุ์ระหว่างมุสลิมไทยกับมุสลิมพม่า ในทางตรงกันข้าม
กรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกเป็นที่จับตามองของรัฐอย่างมุสลิมโรฮิงญา อาจกล่าวได้ว่ามี
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สถานภาพที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวจากเครือข่ายมุสลิมชายแดนและในค่ายผู้ลี้ภัย ในระหว่าง
การเก็บข้อมูลภาคสนามช่วง พ.ศ. 2552 ผู้เขียนได้รับการบอกเล่าจากมุสลิมพม่าในพื้นที่
แม่สอดถึงความภูมใิ จว่าพวกเขาสามารถจับชาวโรฮิงญาที่ “ซุกซ่อน” อยูใ่ นแม่สอด พร้อม
กับแจ้งให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั และทหารด�ำเนินการส่งคนเหล่านัน้ กลับประเทศ ในแง่นี้ อาจตีความ
ได้ว่าพวกเขาพยายามท�ำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีในการให้ความร่วมมือกับรัฐไทย โดย
การมองข้าม “ความเป็นอืน่ ” ของตัวเอง (ทัง้ ความเป็นมุสลิมและการมีเชือ้ สายพม่า) และ
หยิบยืน่ “ความเป็นอืน่ ” ให้กบั คนร่วมศาสนาไปพร้อมกัน
เครือข่ายทางศาสนาของมุสลิมพม่าและไทยในชุมชนชายแดนในแง่หนึ่งจึงมีบทบาท
ส�ำคัญในการสร้างพื้นที่และโอกาสในการเคลื่อนย้ายให้กับมุสลิมบางกลุ่ม จนดูเหมือนว่า
เครือข่ายทางศาสนาได้สลายพรมแดนของรัฐชาติและชาติพันธุ์ให้พร่าเลือนไป แต่ในอีก
แง่หนึง่ นัน้ หากตัวตนเชิงชาติพนั ธุน์ นั้ ไม่เป็นทีพ่ งึ ประสงค์ของรัฐ พรมแดนทางศาสนาก็อาจ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเบียดขับและสร้างเส้นแบ่งตนเองออกจาก “ความเป็น
อืน่ ” เชิงชาติพนั ธุไ์ ด้เช่นกัน
วันอีดใหญ่: พรมแดนที่ได้รับการยกเว้น

แม้พื้นที่ภายในค่ายจะมีพรมแดนทั้งในเชิงกายภาพของการแบ่งเขตที่อยู่อาศัย และในเชิง
วัฒนธรรมตามพรมแดนของชุมชนทางศาสนาและชาติพนั ธุด์ งั ทีผ่ เู้ ขียนได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้
แต่กม็ บี างช่วงเวลาทีพ่ รมแดนนีด้ จู ะพร่าเลือนไป ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือช่วงเวลาของพิธกี รรม
ทางศาสนาทีเ่ น้นคุณค่าของ “การให้” อย่างวัน “อีดใหญ่” หรือ อีดลิ้ อัฎฮา ซึง่ เป็นวันทีช่ มุ ชน
มุสลิมในค่ายฯ จะมารวมตัวกันที่มัสยิดและตามบ้านเรือนของญาติพี่น้อง และมีการเชือด
วัวพลีทานอันถือเป็นการท�ำทานให้คนยากจนตามหลักอิสลาม ชาวกะเหรีย่ งจึงมักรูจ้ กั วันดัง
กล่าวในฐานะ “วันอีดเนือ้ ” ซึง่ ต่างจากธรรมเนียมมุสลิมในกลุม่ ทีพ่ วกเขาเรียกว่าเป็น “วัน
อีดขนม” ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสอยูใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั ในวันอีดใหญ่หรือวันอีดเนือ้ ในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2552 และพบว่าการท�ำทานตามหลักศาสนาในวันดังกล่าวท�ำให้พรมแดนทีแ่ บ่งแยกผูล้ ภี้ ยั
ตามกลุม่ ศาสนาและชาติพนั ธ์ไุ ด้รบั การผ่อนปรนยกเว้น นับเป็นวันทีม่ สุ ลิมกับชาวกะเหรีย่ ง
ภายในค่ายฯ มีปฏิสมั พันธ์เข้มข้นเป็นพิเศษ
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ในวันอีดใหญ่ ย่านตลาดกลางภายในค่ายฯ จะไม่คึกคักเหมือนในช่วงเวลาอื่นๆ
เพราะร้านค้าของมุสลิมต่างปิดเพือ่ ท�ำการเฉลิมฉลอง ชาวกะเหรีย่ งทีป่ กติเป็นลูกค้าของร้าน
ค้ามุสลิมในตลาดจะไปรวมกันตามหน้ามัสยิดในเขตต่างๆ เพื่อรอรับ “เนื้อกุรบ่าน” หรือ
เนื้อวัวที่มุสลิมเชือดเพื่อพลีทาน ในเขตที่ผู้เขียนอาศัยอยู่นั้นมีการเชือดวัวพลีทานกว่าสิบ
ห้าตัว และถ้ารวมทุกเขตในค่ายจะมีววั ส�ำหรับเชือดพลีทานประมาณหนึง่ ร้อยตัว โดยส่วน
หนึ่งเป็นวัวที่ซื้อด้วยเงินบริจาคจากญาติพี่น้องมุสลิมที่ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ในกรณีของชาวกะเหรี่ยงที่มีความคุ้นเคยกับมุสลิมบางครอบครัว พวกเขาจะไปเคาะประตู
ร้านค้าหรือบ้านของเพื่อนมุสลิมเพื่อรับเนื้อกุรบ่านซึ่งจะกลายเป็นอาหารของครอบครัวชาว
กะเหรีย่ งในมือ้ ต่อไป
ในช่วงบ่ายของวันอีด ครอบครัวมุสลิมจะปรุงอาหารด้วยเนื้อกุรบ่านไว้ต้อนรับญาติ
พีน่ อ้ งและมิตรสหายโดยไม่จำ� กัดศาสนาและชาติพนั ธุ์ บาทหลวงและเพือ่ นในหอพักนักเรียน
คริสเตียนที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ได้รับประทานเนื้อกุรบ่านจากเพื่อนมุสลิมเป็นอาหารเย็นในวัน
นัน้ หรือแม้แต่มสุ ลิมทีย่ งั ไม่ได้การรับรองสถานะอย่างเป็นทางการภายในค่ายฯ อย่างมุสลิม
โรฮิงญา ผูเ้ ขียนได้พบมุสลิมโรฮิงญาครอบครัวหนึง่ ซึง่ เพิง่ เข้ามาอาศัยอยูใ่ นค่ายได้ไม่นาน
ได้รบั มอบเนือ้ กุรบ่านมาประกอบอาหารในวันนัน้ ด้วย แม้พวกเขามักถูกมองว่าแตกต่างจาก
มุสลิมพม่าทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ แต่ความแตกต่างดังกล่าว
ดูเหมือนจะได้รับการยกเว้นในสายตาและการรับรู้ของครอบครัวมุสลิมในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัย
ท�ำให้พวกเขารูส้ กึ ว่าค่ายผูล้ ภี้ ยั เป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยทีส่ ดุ (ดูเพิม่ เติมใน คุณวุฒิ บุญฤกษ์
2558)
อาจกล่าวได้ว่า พรมแดนทางศาสนาและชาติพันธุ์ถูกท�ำให้พร่าเลือนผ่านการ
แลกเปลี่ยนวัตถุดิบประกอบอาหารในวันส�ำคัญทางศาสนาอย่างวันอีดใหญ่ ขณะเดียวกัน
หากพิจารณาเชื่อมโยงกับบริบทของค่ายผู้ลี้ภัย ก็จะพบว่าค่ายฯ อาจไม่ใช่เพียง “พื้นที่
ยกเว้น” ในสายตาของรัฐเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็น “พรมแดนยกเว้น” ทีซ่ งึ่ ความแตกต่างทาง
ศาสนาและชาติพนั ธุไ์ ด้รบั การจัดการอย่างอะลุม่ อล่วยและเอือ้ เฟือ้ ต่อกันอีกด้วย
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พรมแดนที่ต้องต่อรอง

ในช่วงทีท่ ำ� การวิจยั ภาคสนาม ผูเ้ ขียนต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสองแถวระหว่างเมืองแม่สอด
กับค่ายผูล้ ภี้ ยั อยูบ่ อ่ ยๆ และด้วยความทีแ่ ม่สอดเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าในพืน้ ที่ นอกจาก
เส้นทางจากแม่สอดมายังค่ายฯ แล้ว ยังมีรถสองแถววิง่ ไปชุมชนชายแดนต่างอ�ำเภอ เช่น อ�ำเภอ
พบพระ อ�ำเภอท่าสองยาง อ�ำเภออุม้ ผาง ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของค่ายผูล้ ภี้ ยั ชายแดนไทย-พม่าเช่นกัน
ผูเ้ ขียนพบว่าตลอดเส้นทางรถสองแถวจะมีจดุ ตรวจอยูเ่ กือบจะทุกๆ สิบกิโลเมตร และมีมากขึน้
เมือ่ ใกล้ถงึ พืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั ผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นทัง้ ชาวกะเหรีย่ ง มุสลิม และกลุม่ ชาติพนั ธ์ตุ า่ งๆ จึง
ต้องคอยเตรียมบัตรและเอกสารต่างๆ ไว้แสดงต่อเจ้าหน้าทีต่ ามจุดตรวจ บ่อยครัง้ ทีผ่ โู้ ดยสาร
ต้องลงจากรถไป “เจรจา” กับเจ้าหน้าที่ โดยหลายคนบอกว่าพวกเขาต้องลงไปจ่ายเงินค่าผ่าน
ทางให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เรือ่ งราวเกีย่ วกับบัตรและเอกสารเป็นส่วนหนึง่ ของบทสนทนาใน
ชีวติ ประจ�ำวันของผูล้ ภี้ ยั เช่น บางคนเล่าให้เพือ่ นๆ ฟังว่าวันนีโ้ ดนตรวจบัตรอะไร ทีไ่ หน บาง
คนเล่าว่าตัวเองต้องจ่ายค่าปรับเป็นรายเดือนให้ตำ� รวจเพือ่ แลกกับใบขับขีเ่ ล็กๆ ทีต่ ำ� รวจใน
พืน้ ทีท่ ำ� ขึน้ เป็นการเฉพาะ หรือบางคนเล่าว่าเวลาเดินทางกลับพม่า ต้องคอยเตรียมบัตรและ
เอกสารต่างๆ เอาไว้หลายใบ เพราะจุดตรวจแต่ละแห่งนัน้ มักเรียกดูเอกสารทีไ่ ม่เหมือนกันเลย
บัตรและเอกสารเหล่านีเ้ ป็นหนึง่ ในหัวใจส�ำคัญของการรับรูเ้ กีย่ วกับชายแดน ส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐ บัตรและเอกสารเป็นกลไกหนึ่งในการด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นชายแดน ดังที่
ปิน่ แก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้ชใี้ ห้เห็นถึงอ�ำนาจของบัตรในฐานะประดิษฐกรรมทีร่ ฐั ไทยใช้เพือ่
การจัดประเภทคนกลุม่ ต่างๆ ในช่วงเวลาและพืน้ ทีท่ แี่ ตกต่างกัน (Laungaramsri 2015)
ขณะเดียวกัน ส�ำหรับชุมชนชายแดนและโดยเฉพาะผูล้ ภี้ ยั ในกรณีศกึ ษาของผูเ้ ขียน บัตรและ
เอกสารต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งประสบการณ์และการจัดความสัมพันธ์ที่หลากหลาย และใน
หลายๆ ครัง้ การ “เจรจา” กับเจ้าหน้าที่ ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทไี่ ม่เคยคงทีแ่ ละพรมแดน
ทีต่ อ่ รองกันไปมาระหว่างรัฐไทยกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ แม้วา่ จะอยูบ่ นฐานของอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียม
กันก็ตาม
การใช้บตั รและเอกสารต่างๆ แสดงให้เห็นนัยทางการเมืองของการรับรูถ้ งึ ตัวตนของ
ผู้ลี้ภัยในพื้นที่ชายแดน ขณะเดียวกันก็เป็นยุทธวิธีที่พวกเขาใช้ต่อรองในระดับชีวิตประจ�ำ
วันกับพรมแดนหลากหลายรูปแบบที่ปฏิบัติการอยู่บนพื้นที่ชายแดน ผู้ลี้ภัยเลือกใช้บัตร

JSA 35.1-FINAL-1.indb 139

7/13/2560 BE 10:38 AM

140

สมัคร์ กอเซ็ม

ต่างๆ กันตามสถานภาพและบริบทเฉพาะของจุดตรวจในพื้นที่ชายแดน เช่น นักเรียน
ในค่ายผู้ลี้ภัยจะเลือกใช้เอกสารรับรองโดยปลัดอ�ำเภอมากกว่าบัตรรับรองสถานะผู้ลี้ภัย
ขององค์การสหประชาชาติ เพราะเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐไทยจะใช้เดินทาง
ผ่านไปอ�ำเภอต่างๆ ในเขตชายแดนฝัง่ ไทยได้สะดวกกว่า หรือในกรณีของครูชาวกะเหรีย่ งที่
ท�ำงานในแม่สอด เนือ่ งจากจากความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับองค์กร
ทางการเมืองของกะเหรี่ยง พวกเขาจะเลือกใช้บัตรครูที่ออกโดยศูนย์การศึกษาเขตในพื้นที่
มากกว่าบัตรประจ�ำตัวทีอ่ อกโดยสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ ง (Karen Nation Union: KNU)
ส�ำหรับคนทีไ่ ม่มบี ตั รอะไรเลย หลายคนพูดติดตลกว่า แม้เขาไม่มบี ตั รเหมือนคนอืน่ แต่เขา
มี “king card” ซึง่ ผูเ้ ขียนมาทราบภายหลังว่าหมายถึงอะไร หลังจากได้สงั เกตเห็นหญิง
วัยกลางคนทีน่ งั่ รถสองแถวมาพร้อมกันพับธนบัตรใบละหนึง่ ร้อยบาทเป็นชิน้ เล็กๆ เตรียมไว้
ส�ำหรับใช้ในกรณีที่ต้องต่อรองกับการตรวจตราของเจ้าหน้าที่รัฐ จากการรับรู้ชายแดนผ่าน
ประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน เธอจึงเตรียม “king card” ตามจ�ำนวนที่ประเมินแล้วว่า
เพียงพอกับจ�ำนวนของจุดตรวจหรือพรมแดนทีร่ ฐั สร้างขึน้ มายิบย่อยระหว่างทางจากเเม่สอด
ไปแม่หละนัน่ เอง
จากที่เสนอมาข้างต้น ผู้เขียนพบว่าพรมแดนนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของอ�ำนาจ
ควบคุมชายแดนโดยรัฐแล้ว ยังเป็นเรื่องของการรับรู้และการต่อรองในระดับชีวิตประจ�ำวัน
พรมแดนนั้นซ้อนทับกัน ถูกท�ำให้พร่าเลือนและเด่นชัด และสามารถต่อรองได้ พรมแดน
นั้นในบางครั้งก็ผูกติดกับสถานะพลเมือง แต่ในบางครั้งก็เชื่อมโยงกับความเป็นชาติพันธุ์
อุดมการณ์ทางศาสนา ผูล้ ภี้ ยั ในพืน้ ทีช่ ายแดนต่างอาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์ทางชาติพนั ธุ์
และศาสนา เพือ่ ต่อรองและจัดความสัมพันธ์ทงั้ กับการจัดการค่ายผูล้ ภี้ ยั กับอ�ำนาจควบคุม
ของรัฐ และกับผูค้ นทีไ่ ด้มาพบปะกันในชุมชนชายแดน ประสบการณ์ในสนามวิจยั ผ่านการ
ท�ำความเข้าใจ “การรับรูค้ วามเป็นชายแดน” ของผูค้ นทีห่ ลากหลายได้เปิดพรมแดนความ
รูใ้ หม่ๆ ให้กบั ผูเ้ ขียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ การรับรูค้ วามเป็นชายแดนได้ชใี้ ห้เห็นว่า แม้ในหลาย
กรณีชายแดนจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและจับต้องได้ แต่ในอีกแง่หนึ่ง ชายแดนก็เป็นสิ่งสมมติ
และไม่มนี ยิ ามขอบเขตทีต่ ายตัว เราจะสามารถเข้าใจและจัดการความสัมพันธ์กบั ชายแดน
ประเภทหลังนีไ้ ด้ ก็ตอ้ งอาศัยประสบกาณ์และการรับรูจ้ ากการด�ำรงชีวติ ในบริบทด้วยตัวเอง
นัน่ เอง
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ในบทความนี้ ผู้เขียนได้อภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ความเป็นชายแดนที่แตกต่างกัน
ผ่านปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงต่างๆ ทั้งในค่ายผู้ลี้ภัยและการเชื่อมโยงประสบการณ์และ
เครือข่ายทางชาติพันธุ์และศาสนากับชุมชนที่อยู่รายรอบ ผู้เขียนได้ทำ� ความเข้าใจการด�ำรง
อยูข่ องพรมแดนไม่เพียงแต่บนพืน้ ทีท่ างกายภาพ หากรวมถึงในฐานะปริมณฑลของการรับรู้
ที่มีความซับซ้อนมีพลวัต ผู้เขียนเสนอว่าพรมแดนของการรับรู้ดังกล่าวนี้บางครั้งเข้มงวด
ยืดหยุน่ พร่าเลือน หรือถูกท�ำให้สลายไปในบางสถานการณ์ พรมแดนการรับรูจ้ งึ ทับซ้อนไป
ด้วยเงือ่ นไขต่างๆ มากมาย และด�ำรงอยูใ่ นลักษณะทีม่ ากกว่าการเป็นเส้นแบ่งกัน้ สิง่ หนึง่ จาก
สิง่ หนึง่ แต่เพียงอย่างเดียว
การรับรูช้ ายแดนดังกล่าวนีส้ มั พันธ์อย่างยิง่ กับประเด็นเรือ่ งของประสบการณ์ และการ
สร้างตัวตนของผูค้ นในพืน้ ทีท่ เี่ ลือ่ นไหลอย่างพืน้ ทีช่ ายแดน ส�ำหรับนักวิจยั แล้ว การท�ำงาน
ภาคสนามมักหลีกไม่พน้ การเผชิญหน้ากับการรับรู้ ความเข้าใจ และการให้ความหมายของ
สิง่ ต่างๆ ทีแ่ ตกต่างออกไป ภูมหิ ลังและประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกันระหว่างนักวิจยั กับผูค้ นที่
เขาท�ำงานด้วยนัน้ บ่อยครัง้ ก็สร้างพรมแดนของการรับรูแ้ ละการอธิบายปรากฏการณ์อยูบ่ น
ฐานความรูท้ จี่ ำ� กัด การเปิดพืน้ ทีพ่ รมแดนความเข้าใจใหม่ๆ เกีย่ วกับผูค้ นทีช่ วี ติ ทาบอยูบ่ น
ความซับซ้อนของพรมแดนนัน้ จึงต้องอาศัยวิธวี ทิ ยาทีเ่ ข้าถึงวิธกี ารมองโลกของผูค้ นเหล่านัน้
ด้วย การเรียนรู้ผู้อื่นจากการท�ำความเข้าใจการรับรู้ของพวกเขาจะช่วยลดอคติทางศาสนา
ชาติพนั ธุ์ และท�ำให้ความเป็นชายขอบของพวกเขานัน้ กลับมาอยูท่ ศี่ นู ย์กลางของการศึกษา
อีกครัง้
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