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บทความชิ้นนี้พิจารณาถึงความท้าทายของการท�ำงานภาคสนามในพื้นที่ชายแดนอีสานลาว โดยผูเ้ ขียนมุง่ อภิปรายบทบาทของ “ต�ำแหน่งแห่งที”่ (positionality) ในฐานะเครือ่ งมือ
การเข้าถึงข้อมูลและในการท�ำงานภาคสนามเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา ตัง้ แต่การเลือกพืน้ ที่ การ
ขออนุญาตท�ำวิจยั และการแก้ไขสถานการณ์ทไี่ ม่คาดคิดระหว่างเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึง่
บางกรณีเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ผเู้ ขียนต้องปรับวิธกี ารเก็บข้อมูล นอกจาก
นี้ ผูเ้ ขียนยังพิจารณานัยของต�ำแหน่งแห่งทีใ่ นบริบทของการเก็บข้อมูลในพืน้ ทีช่ ายแดน ซึง่
มีการซ้อนทับกันของพรมแดนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพรมแดนรัฐ ชาติพันธุ์ ภาษา
วัฒนธรรม เพศสภาพ อันน�ำไปสูก่ ารจัดต�ำแหน่งแห่งทีข่ องผูเ้ ขียนในการเก็บข้อมูล และ
ส่วนสุดท้ายจะเป็นการอภิปรายถึงการจัดต�ำแหน่งแห่งทีข่ องผูเ้ ขียนในมิตเิ ชิงจริยธรรม โดย
เชือ่ มโยงกับนัยเชิงกฏหมายของปฏิบตั กิ ารต่างๆ ในพืน้ ทีช่ ายแดน
ค�ำส�ำคัญ ต�ำแหน่งแห่งที,่ ชายแดน, อีสาน, ไทย, ลาว

บทคัดย่อ
abstract

This article discusses challenges of conducting fieldwork in the northeastern ThaiLao borderlands, with emphasis on positionality as one of the key ethnographic
research methods. The author provides a reflection on the issues of locating
research site, obtaining research permission, and resolving different unanticipated
circumstances during the fieldwork. In addition, the author explores the
significance of positionality in the borderlands context where state boundaries,
languages, cultures, ethnicity, gender and race are extensively overlapped. The
paper concludes with recommendations for researchers to carefully consider
positionality in relation to research ethics as well as the contingency of legal
judgement within the borderlands context.
keywords positionality, borderlands, Isan, Thailand, Laos
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บทนำ�: “ตำ�แหน่งแห่งที่”
ในฐานะเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ชายแดน

การท�ำวิจยั เป็นการสะท้อนการพัฒนาความคิด การเก็บข้อมูล ผลการศึกษา และนัยของ
สิง่ ทีค่ น้ พบ สิง่ ส�ำคัญอีกประการได้แก่การสังเคราะห์วธิ กี ารได้มาซึง่ ความรู้ และปฏิสมั พันธ์
ระหว่างนักวิจัยเองกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจัยและสภาพแวดล้อมของการวิจัย โดย
เฉพาะงานวิจัยทางมานุษยวิทยาชายแดนที่มีสนามการวิจัยเป็นพื้นที่พรมแดนอันเป็นพื้นที่
ที่มีความซับซ้อน นอกเหนือจากความเป็นพื้นที่ชายแดนในลักษณะต�ำแหน่งแห่งที่ของการ
วิจยั ซึง่ มีนยั เชิงพืน้ ทีท่ างกายภาพ พืน้ ทีช่ ายแดนยังเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารซ้อนทับกันของชาติพนั ธุ์
ภาษา วัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย และปฏิบตั กิ ารต่างๆ ข้ามพรมแดน ท�ำให้การเก็บข้อมูล
ภาคสนามในรูปแบบการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาในพื้นที่ชายแดนมีความพิเศษอยู่หลาย
ประการ ได้แก่ ประการแรก ภูมศิ าสตร์ชายแดนในฐานะพืน้ ทีช่ ายขอบทีม่ เี ส้นพรมแดนแบ่ง
เขตแดนของสองรัฐขึ้นไป สร้างความท้าทายให้กับนักวิจัยที่จะศึกษากิจกรรมต่างๆ เช่น
การค้า การย้ายถิน่ การสร้างครอบครัวของคนชายแดน การลับลอบขนสินค้าต่างๆ หรือ
แม้กระทั่งมิตรภาพของผู้คนที่เกิดขึ้นข้ามเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐ กิจกรรมเหล่านี้มักจะ
อยูบ่ นความก�ำ้ กึง่ ระหว่างความ “ถูก” หรือ “ผิด” กฎหมาย อยูบ่ อ่ ยครัง้ (Abraham and
van Schendel 2005; Donnan and Willson 2010) ประการทีส่ อง การซ้อนทับของ
อัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนสร้างความท้าทายให้นักวิจัยที่ท�ำงานในพื้นที่ชายแดนที่จะ
ต้องหาวิธี “เข้าถึง” ความรูท้ า่ มกลางการซ้อนทับกันของพรมแดนข้างต้น พร้อมๆ กับการจัด
วาง “ต�ำแหน่งแห่งที”่ ของตัวเองภายใต้สถานการณ์ซบั ซ้อนดังกล่าวเพือ่ จะเข้าไปสูพ่ รมแดน
ในฐานะพืน้ ทีว่ จิ ยั ทางกายภาพ และพรมแดนของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีช่ ายแดน ประการทีส่ าม
ความยุง่ ยากในเรือ่ งความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมในกรณีทผี่ วู้ จิ ยั ไม่ใช่คนในพืน้ ที่
ของรัฐใดรัฐหนึง่ และไม่สามารถพูดภาษาท้องถิน่ ได้ และประการสุดท้าย ได้แก่ การเข้าถึง
พืน้ ทีช่ ายแดนและความยุง่ ยากในการขออนุญาตท�ำงานวิจยั
บทความนี้ ก ล่ า วถึ ง การเข้ าไปท�ำ งานวิ จั ยในพื้ น ที่ ช ายแดนภาคตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือ (อีสาน) ของประเทศไทยและพื้นที่ชายแดนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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สร้อยมาศ รุ่งมณี

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเด็นส�ำคัญที่มุ่งอภิปรายในบทความนี้ได้แก่ “ต�ำแหน่ง
แห่งที่” (positionality) ในฐานะเครื่องมือของผู้วิจัยกับการได้มาซึ่งความรู้จากพื้นที่ภาค
สนามบริเวณชายแดนไทย - ลาว การอภิปรายเรือ่ งต�ำแหน่งแห่งทีข่ องผูว้ จิ ยั เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
เนื่องจากในการท�ำวิจัยภาคสนามผู้มีบทบาทส�ำคัญในพื้นที่วิจัยไม่ได้มีเพียงตัวนักวิจัย
เท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาที่ต้อง
เข้าไปเกีย่ วข้องกับผูค้ นหลายกลุม่ ต่างกรรมต่างวาระ ดังนัน้ ต�ำแหน่งแห่งทีซ่ งึ่ เป็นเรือ่ งล�ำดับ
ชั้นทางสังคมระหว่างคนกลุ่มต่างๆ และปัจเจก ที่แสดงออกผ่านทั้งในรูปแบบทางกายภาพ
ได้แก่ เพศสภาพ ชาติพนั ธุ์ เชือ้ ชาติ สถานภาพทางสังคม ได้แก่ ชนชัน้ อายุ และทางความ
รูส้ กึ นึกคิด ได้แก่ อคติ ประสบการณ์ชวี ติ ต่างเป็นตัวก�ำกับความเข้าใจของเราต่อคนอืน่
และความเข้าใจของนักวิจยั ต่อปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ (Wolf 1996)
ต�ำแหน่งแห่งที่ของผู้วิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและ
จริยธรรมของงานวิจยั ทีม่ กี ารพูดถึงมาตัง้ แต่ทศวรรษ 1980 (Marcus 2009) โดยประเด็น
ที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง เช่น ต�ำแหน่งแห่งที่ของนักวิจัยเป็นปฏิสัมพันธ์ของนัก
มานุษยวิทยา ไม่ใช่ในฐานะนักวิจยั แต่ในฐานะตัวแสดงทางสังคมทีแ่ บกวัฒนธรรมเฉพาะชุด
หนึง่ ลงไปเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ (Okely 1994) การอภิปรายต�ำแหน่งแห่งที่
เป็นการทบทวนว่าตัวตนของเรามีผลอะไรบ้างกับการผลิตความรู้ ซึง่ นักมานุษยวิทยาจ�ำเป็น
ต้องสะท้อนความตระหนักในเรือ่ งผลกระทบของตนเองต่อสิง่ ทีต่ นเองศึกษา และอัตลักษณ์
ของตนเองว่าส่งผลกระทบต่อการผลิตความรูอ้ ย่างไร (Bourke 2014)
อัตลักษณ์ของทัง้ ผูว้ จิ ยั และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในงานวิจยั ต่างส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
วิจยั ไม่มากก็นอ้ ย อัตลักษณ์ในทีน่ เี้ ป็นเรือ่ งของความคล้ายคลึงและแตกต่างระหว่างนักวิจยั
กับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานวิจยั ในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ เพศ อายุ ประสบการณ์ชวี ติ และชนชัน้
(Hopkins 2007) ต�ำแหน่งแห่งที่ในภาพกว้างชี้ให้เห็นถึงอ�ำนาจ อภิสิทธิ์ และอคติ หรือ
โครงสร้างอ�ำนาจทีอ่ ยูแ่ วดล้อมสิง่ ทีท่ ำ� การวิจยั หรืออาจพิจารณาได้จากความรูส้ กึ นึกคิด ไม่ใช่
แค่เพียงความรูส้ กึ นึกคิดต่อคนอืน่ แต่รวมไปถึงความคาดหวังว่าคนอืน่ จะมองเราอย่างไรด้วย
อคติเป็นอีกองค์ประกอบส�ำคัญที่กำ� หนดกระบวนการวิจัย อคติในที่นี้อาจมาจากความเชื่อ
จุดยืนทางการเมือง ภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม เพศสภาพ เชือ้ ชาติ ชนชัน้ สถานภาพทางสังคม
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ระดับการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวแปรส�ำคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการท�ำงานวิจัย ถ้าหาก
ประสบการณ์ของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในงานวิจยั ทีเ่ ราศึกษาถูกก�ำหนดโดยบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม ตัวผูท้ ำ� งานวิจยั เองก็มภี มู หิ ลังทีห่ ลอมรวมตัวตนมาจากบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ทีต่ นเองอยูอ่ าศัยเช่นกัน การรูเ้ ท่าทันอคติจะท�ำให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจว่าเราจะเข้าถึงลักษณะพืน้ ทีว่ จิ ยั
สมาชิกกลุม่ เฉพาะต่างๆ ในพืน้ ทีอ่ ย่างไร และท�ำให้เรามองเห็นว่าจะเข้าไปเกีย่ วข้องกับคนที่
ควรจะมีสว่ นร่วมในงานวิจยั อย่างไร การวิเคราะห์ “ต�ำแหน่งแห่งที”่ ของผูว้ จิ ยั ในทีน่ จี้ งึ เป็น
เรือ่ งจ�ำเป็น เพราะจะท�ำให้เราตระหนักว่าแต่ละคนมีหลายอัตลักษณ์ทอี่ าจเหมือนหรือแตก
ต่างกัน ดังนัน้ คนจึงมักจะให้ความหมายจากด้านทีห่ ลากหลายของอัตลักษณ์ตนเอง นอกจาก
นี้ ต�ำแหน่งแห่งทีถ่ กู ก�ำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึง่ กับ “คนอืน่ ” เราคือใครใน
บริบทของการท�ำวิจยั กับคนอืน่ เราจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดต�ำแหน่งแห่งทีข่ องตนเอง เราคือ
ใครในฐานะปัจเจกบุคคล ในฐานะสมาชิกของกลุม่ หรือในฐานะทีอ่ ยูภ่ ายใต้และเคลือ่ นทีไ่ ป
ภายในสถานภาพทางสังคม ต�ำแหน่งแห่งทีท่ ำ� ให้เราพิจารณาอ�ำนาจ สิทธิพเิ ศษ และอคติ หรือ
วิพากษ์โครงสร้างอ�ำนาจรอบๆ สิง่ ทีเ่ ราศึกษา (Madison 2012)
จุดประสงค์ทผี่ เู้ ขียนหยิบยกประเด็นต�ำแหน่งแห่งทีข่ นึ้ มาวิเคราะห์ เนือ่ งจากเป็นเรือ่ ง
น่าสนใจทีจ่ ะตัง้ ค�ำถามถึงการเข้าถึงความรูแ้ ละการปรับใช้ตำ� แหน่งแห่งทีข่ องผูเ้ ขียนในฐานะ
ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยและท�ำงานวิจยั เมือ่ ครัง้ ยังเป็นนักศึกษาปริญญาเอก และไม่เคยท�ำวิจยั ใดๆ
ในประเทศลาวมาก่อน จะต้องเข้าไปท�ำงานวิจยั ในหมูบ่ า้ นชายแดนไทย - ลาว ผูเ้ ขียนมีวธิ กี าร
“เลือก” ใช้ตำ� แหน่งแห่งทีข่ องตนเองในการปฏิสมั พันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานวิจยั อย่างไร
ภายใต้อัตลักษณ์ของตัวผู้เขียนเองที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพอาจารย์
มหาวิทยาลัย นักศึกษาปริญญาเอก อัตลักษณ์ของความเป็นผูห้ ญิงไทยทีเ่ ข้าไปท�ำงานวิจยั ใน
หมูบ่ า้ นชายแดนในภาคอีสานและในประเทศลาว อัตลักษณ์ความเป็นคน “กรุงเทพฯ” และ
อัตลักษณ์อนื่ ๆ ทีป่ รับใช้ตามสถานการณ์กำ� หนด ต่างเวลา ต่างสถานที่ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่
ให้ได้มาซึง่ ข้อมูล ค�ำถามส�ำคัญอีกประการทีน่ า่ ขบคิดคือ หากเป็นนักวิจยั อืน่ ทีม่ อี ตั ลักษณ์
และต�ำแหน่งแห่งทีซ่ งึ่ แตกต่างออกไป เช่น ไม่ได้มผี มสีดำ� ตาสีดำ� ไม่ได้พดู ภาษาไทย ไม่ได้
เป็นคนไทย หรือมีสถานภาพทีแ่ ตกต่างไปจากผูเ้ ขียน การเข้าถึงความรูใ้ นทีน่ จี้ ะท�ำได้ยาก
หรือง่าย จะเหมือนหรือแตกต่างกันไปอย่างไร
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เนือ้ หาของบทความเริม่ จาก ส่วนแรก บทน�ำและกรอบความคิดเรือ่ งต�ำแหน่งแห่งทีใ่ น
งานวิจยั และความส�ำคัญของการวิเคราะห์ตำ� แหน่งแห่งที่ ส่วนทีส่ อง กล่าวถึงชายแดนอีสานลาว อันเป็นพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนามของผูเ้ ขียนซึง่ ในทีน่ ผี้ เู้ ขียนมุง่ ตอบค�ำถามว่าความเป็น
ชายแดนก�ำหนดวิธวี ทิ ยาและต�ำแหน่งแห่งทีข่ องผูเ้ ขียนอย่างไร ส่วนทีส่ าม ผูเ้ ขียนจะอภิปราย
แนวคิดต�ำแหน่งแห่งทีแ่ ละการใช้ประโยชน์ของต�ำแหน่งแห่งทีอ่ นั หลากหลายในการท�ำงานวิจยั
ชิน้ นี้ นับตัง้ แต่วธิ กี ารเลือกพืน้ ที่ การเลือกหมูบ่ า้ น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผูเ้ ขียน และ
จะสะท้อนประเด็นต�ำแหน่งแห่งทีก่ บั ประเด็นท้าทายในเชิงจริยธรรมการวิจยั และส่วนสุดท้าย
เป็นบทสรุป
ชายแดนอีสาน-ลาว: การอพยพข้ามแดน
และความสัมพันธ์ของแรงงานในภาคเกษตรกรรมและภาคเมือง

วิทยานิพนธ์ของผูเ้ ขียนเกิดจากข้อสังเกตเบือ้ งต้นในงานวิชาการทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมชนบท (agrarian transformation) ซึง่ มักจะมีหน่วยการวิเคราะห์เป็น/อยูใ่ นขอบเขต
ของหมูบ่ า้ น1 แต่ผเู้ ขียนพบว่ายังไม่มงี านทีเ่ ชือ่ มโยงประเด็นความเป็นชายแดนในเชิงพืน้ ทีแ่ ละ
ความสัมพันธ์ด้านการแลกเปลี่ยนแรงงานและการผลิต ในส่วนงานที่ศึกษาชายแดนก็เช่น
กัน ผูเ้ ขียนพบงานมานุษยวิทยาชายแดนทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ของผูค้ นผ่านการค้าชายแดน
(เช่น Walker [1999] และ Sangkhamanee [2006]) งานศึกษาการจัดการทรัพยากรข้าม
พรมแดน (Sturgeon 2007) และการสร้างอัตลักษณ์ของผูค้ น (Horstmann and Wadley
2006) แต่ไม่พบงานทีโ่ ยงประเด็นชายแดนกับการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างในสังคมชนบท
ผู้เขียนจึงต้องการศึกษาพื้นที่ชายแดนในประเด็นดังกล่าวโดยมุ่งความสนใจไปที่ชายแดน

1

งานวิชาการกลุ่มนี้มักจะเป็นงานที่ตั้งคำ�ถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต เช่น งานกลุ่มวัฒนธรรมชุมชน
ของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2533; 2543) การแตกตัวเป็นชนชั้นของสังคมชาวนา เช่น งานของอานันท์ กาญจนพันธุ์
(Ganjanapan 1984) และแอนดรูว์ เทอร์ตัน (Andrew Turton [Turton 1978, 1989]) ส่วนงานวิชาการที่เน้นการ
ศึกษาหมู่บ้านไทยในยุคต่อๆ มา มีความหลากหลายขึ้นในแง่ที่ตั้งคำ�ถามถึงการลดความสำ�คัญของของภาคเกษตรกรรม
เช่น กลุ่มงานของโจนาธาน ริกก์ (Jonathan Rigg [Rigg 2001; 2009, Rigg and Sakunee 2001]) หรืองานที่พูดถึง
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวของชาวนาของ ยศ สันตสมบัติ (Santasombat 2008).
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อีสาน-ลาวเป็นพิเศษ เพราะเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์กนั มายาวนาน มีความ
คล้ายคลึงทางภาษา ผูค้ น และวัฒนธรรม ทัง้ ยังเป็นชายแดนทีม่ ลี กั ษณะภูมปิ ระเทศพิเศษ มี
น�้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนท�ำให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามแม่น�้ำไปมาหาสู่กันได้โดย
ง่าย และเนือ่ งจากผูเ้ ขียนมองพืน้ ทีช่ ายแดนเชิงสัมพัทธ์ พืน้ ทีช่ ายแดนคือพืน้ ทีแ่ ห่งปฏิสมั พันธ์
และเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมอันสลับซับซ้อนบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทาง
ประวัตศิ าสตร์การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพืน้ ทีช่ ายแดนก่อรูปขึน้ โดยผูท้ ี่
อาศัยอยูท่ ชี่ ายแดนและการแลกเปลีย่ นข้ามพรมแดน พืน้ ทีว่ จิ ยั ในจินตนาการของผูเ้ ขียนก่อน
จะลงภาคสนามจึงเป็นหมูบ่ า้ นไทย - ลาวสองฝัง่ โขงซึง่ มีการติดต่อสัมพันธ์กนั ผูเ้ ขียนเลือกที่
จะไปส�ำรวจจังหวัดมุกดาหารของไทยและแขวง (จังหวัด) สะหวันนะเขตของลาวซึง่ อยูต่ รงข้าม
กันเป็นทีแ่ รก เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีท่ เี่ พิง่ จะเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - ลาว เมือ่ พ.ศ. 2550
ผูเ้ ขียนเริม่ ต้นส�ำรวจพืน้ ทีภ่ าคสนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยนัดสัมภาษณ์
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานรัฐในจังหวัดมุกดาหาร2 เพือ่ จะหาข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมการเกษตรข้าม
พรมแดนและความสัมพันธ์ของหมูบ่ า้ นไทย - ลาว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลท่านหนึง่ ทีท่ ำ� งานด้านความมัน่ คง
ของจังหวัดถามผูเ้ ขียนว่าท�ำไมจึงสนใจเรือ่ งการเกษตรกรรม ในเมือ่ ทีน่ ชี่ าวนาไม่ได้ทำ� นาเอง
แต่จา้ งคนลาวข้ามแม่นำ�้ โขงมา เนือ่ งจากแรงงานในพืน้ ทีเ่ ดินทางไปท�ำงานในเขตอุตสาหกรรม
กันเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรอย่างหนัก และจังหวัด
มุกดาหารมีดา่ นประเพณีถงึ 5 แห่ง ทีอ่ นุญาตให้คนลาวข้ามมารับจ้างในภาคการเกษตร และ
งานใช้แรงงานอืน่ ๆ ได้ โดยอะลุม่ อล่วยให้คนลาวทีอ่ ยูอ่ าศัยตามแนวชายแดนสามารถข้าม
ด่านประเพณีมารับจ้างในแบบเช้าไปเย็นกลับ
ผู้เขียนจึงเดินทางไปส�ำรวจหมู่บ้านริมแม่น�้ำโขงในจังหวัดมุกดาหารที่มีด่านประเพณี
และสุดท้ายเลือกบ้านฝัง่ ไทย3 ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของด่านประเพณีทมี่ ปี ริมาณคนลาวข้ามแดนมาก
ทีส่ ดุ บ้านฝัง่ ไทยตัง้ อยูเ่ ยือ้ งกับบ้านแคมโขงของประเทศลาว โดยเบือ้ งต้นผูเ้ ขียนได้ทราบข้อมูล

2

เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำ�นักงานเกษตรจังหวัด หัวหน้าสำ�นักงานแรงงานจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เช่น ปลัดจังหวัด นายอำ�เภอปลัดอำ�เภอ.
3

ชื่อหมู่บ้านและชื่อบุคคลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นชื่อสมมติ.
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แผนที่ 1: พื้นที่วิจัย
ในประเทศไทยและลาว

ว่าบ้านฝั่งไทยมีตลาดนัดขนาดใหญ่ทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ ซึ่งเปิดให้คนลาวข้ามมา
จับจ่ายซือ้ ของโดยข้ามแดนผ่านด่านประเพณีทดี่ แู ลโดยคณะกรรมการหมูบ่ า้ น มีผใู้ หญ่บา้ น
เป็นแกนน�ำ ส่วนในฤดูทำ� นา (เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม และตุลาคมถึงพฤศจิกายน) จะมี
การรับแรงงานลาวเข้ามาท�ำงานโดยเดินทางผ่านด่านประเพณีดว้ ย
ผูเ้ ขียนเริม่ งานภาคสนามอย่างจริงจังในฤดูดำ� นา เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดย
คาดหวังที่จะได้เห็นคนลาวจากบ้านแคมโขงข้ามมารับจ้างท�ำนาในบ้านฝั่งไทยผ่านด่าน
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ประเพณีแบบไป-กลับทุกวันตามข้อมูลที่ทั้งทางจังหวัดและชาวบ้านได้บอกไว้ แต่จากการ
ส�ำรวจเบือ้ งต้นในพืน้ ทีน่ าของบ้านฝัง่ ไทย พบว่าคนลาวทีม่ ารับจ้างมาจากหลายหมูบ่ า้ นทีต่ งั้
อยูล่ กึ เข้าไปจากชายแดนลาว และไม่ได้ขา้ มแดนแบบไป-กลับตามระเบียบของด่านประเพณี
หากแต่ขา้ มมาแล้วอาศัยอยูต่ อ่ เนือ่ งจนหมดฤดูกาลท�ำนา
ผู้เขียนเก็บข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งในระหว่างการท�ำงานภาคสนามเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2553 ซึง่ เป็นฤดูกาลเกีย่ วข้าวและพบว่าแรงงานรับจ้างส่วนใหญ่ จ�ำนวน 113
คน จากทัง้ หมด 120 คน ในบ้านฝัง่ ไทยมาจาก 8 หมูบ่ า้ น มี 4 คน มาจากหมูบ่ า้ นไกลทีส่ ดุ
อยูใ่ นเมือง (อ�ำเภอ) พิน บริเวณชายแดนลาว – เวียดนาม ซึง่ อยูห่ า่ งจากชายแดนริมน�ำ้ โขงถึง
150 กิโลเมตร และ 31 คน มาจากบ้านลาวเหนือ เมืองเซโน ซึง่ อยูห่ า่ งจากบ้านแคมโขงราว
35 กิโลเมตร ท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นความตัง้ ใจเดิมทีจ่ ะศึกษาการเปลีย่ นแปลงของชนบททีช่ ายแดน
โดยวิเคราะห์เพียงสองหมู่บ้าน ผู้เขียนติดตามแรงงานกลุ่มนี้ข้ามแม่น�้ำโขงกลับไปด้วยเมื่อ
หมดฤดูเกีย่ วข้าวและตัดสินใจรวมบ้านลาวเหนือเข้ามาเป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษาอีกแห่งหนึง่ เพือ่ ให้เห็น
ความเชือ่ มโยงของการอพยพข้ามแดนในภาคเกษตรกรรมระหว่างบ้านฝัง่ ไทยกับหมูบ่ า้ นใน
ลาว
การเดินทางตามแรงงานลาวกลับบ้านเป็นอีกประเด็นทีค่ วรพิจารณาในแง่ทหี่ ากผูท้ ำ�
วิจยั ไม่ใช่คนไทย ไม่ได้มอี ตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุท์ คี่ ล้ายกับแรงงานลาว วิธกี ารเช่นนีอ้ าจจะ
ท�ำได้ล�ำบากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เขียนอยากท�ำความเข้าใจ “อย่างมีส่วนร่วม” ผ่าน
ประสบการณ์ตรงว่าแรงงานที่เดินทางข้ามแม่น�้ำโขงมารับจ้างที่ฝั่งไทยนั้นมีปฏิบัติการข้าม
แดนอย่างไร โดยการติดตามและการเฝ้ามองวิธกี ารเจรจาต่อรองการข้ามแดน การจ่ายเงิน
ค่าผ่านทางให้กับทหารลาวที่ชายแดน การติดต่อรถโดยสารประจ�ำทางให้ไปส่งที่บ้าน ฯลฯ
เนือ่ งจากการซักถาม สัมภาษณ์ และค�ำบอกเล่าในสนามเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของประสบการณ์
ทีเ่ ทียบได้ยากกับการได้ตามไปเห็นด้วยตนเอง และข้อมูลจากค�ำบอกเล่าหรือการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการยังมีขอ้ จ�ำกัด กล่าวคือ แรงงานลาวสามารถบอกได้วา่ มาอย่างไร มาจาก
ไหน กลับอย่างไร แต่จะอธิบายให้ฟงั เกีย่ วกับประสบการณ์ในการข้ามแดนเพียงคร่าวๆ พวก
เขามองว่าเป็นเรือ่ งในชีวติ ประจ�ำวันทีไ่ ม่นา่ จะเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งมาใส่ใจถามรายละเอียด บางคน
แสดงออกว่าไม่เข้าใจว่าผูเ้ ขียนต้องการจะรูร้ ายละเอียดเหล่านีไ้ ปเพือ่ อะไร ดังนัน้ การได้สงั เกต
อย่างมีสว่ นร่วมกับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในกรณีนจี้ งึ มีความแตกต่างอย่างส�ำคัญ
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แต่ความซับซ้อนของการอพยพข้ามแดนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เดือนมกราคม ปี 2554
ผู้เขียนเริ่มเก็บแบบส�ำรวจในหมู่บ้านต่างๆ ที่บ้านลาวเหนือและพบว่า เกินครึ่งของจ�ำนวน
แรงงานลาวทีเ่ คยอพยพไปท�ำงานทีบ่ า้ นฝัง่ ไทยในช่วงฤดูเกีย่ วข้าวได้อพยพข้ามไปท�ำงานตาม
จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว ผูเ้ ขียนจึงสอบถามหมายเลขโทรศัพท์จากครอบครัวแรงงาน
เหล่านี้ เพือ่ โทรศัพท์ตดิ ต่อแรงงานลาวทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพฯ ซึง่ คุน้ เคยกับผูเ้ ขียนดีตงั้ แต่เมือ่ พบ
กันที่บ้านฝั่งไทย และได้ตามไปเยี่ยมเยียนพวกเขา ไม่ว่าจะในร้านอาหารในย่านท่องเที่ยว
ร้านล้างรถ และร้านอาหารอีสานย่านชานเมือง บางรายผู้เขียนก็โทรศัพท์ไปถามข่าวคราว
โดยคราแรกตั้งใจจะไปเยี่ยมเยียนในฐานะมิตร แต่เมื่อแวะเวียนไปหลายรอบ ได้พบปะกับ
เจ้าของกิจการทีจ่ า้ งแรงงานลาวจึงค้นพบว่า วิธกี ารวิจยั โดยติดตามแรงงานอพยพไปในหลายๆ
ที่ ตามแนวทางการวิจยั แบบพหุสนาม (multi-sited research) ท�ำให้เห็นภาพรวมของการ
อพยพของแรงงานจากชนบทลาวสู่ผืนนาที่ชายแดนไทยและสู่เมืองหลวง ซึ่งบ่งบอกความ
ซับซ้อนของเส้นทางการย้ายถิน่ และการตัดสินใจของแรงงานลาวทีจ่ ะรับจ้างในภาคเกษตรกรรม
หรือภาคบริการ ซึ่งในกรณีนี้ ไม่สามารถจะจัดกลุ่มได้เลยว่าแรงงานลาวอพยพกลุ่มนี้เป็น
แรงงานอพยพตามฤดูกาล แรงงานอพยพจากชนบทสูเ่ มือง หรือชนบทสูช่ นบท เพราะแรงงาน
หลายคนมีวถิ กี ารอพยพทีซ่ บั ซ้อนและคาบเกีย่ วกับทุกประเภทของการอพยพ
“ตำ�แหน่งแห่งที”่ ในฐานะเครือ
่ งมือการเข้าถึงพืน
้ ที่
และเก็บข้อมูลภาคสนามที่ “ชายแดน”
ต�ำแหน่งแห่งที่ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ก�ำลังศึกษาปริญญาเอก

การท�ำวิจยั ภาคสนามในประเทศสังคมนิยมในเอเชียมีประเด็นท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะ
ส�ำหรับนักวิจยั จากโลกตะวันตก ในวารสาร Asia Pacific Viewpoint ฉบับพิเศษทีไ่ ด้รวบรวม
บทความในประเด็นดังกล่าว นักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศตะวันตกหลายคนเขียน
บทความเล่าประสบการณ์การท�ำงานภาคสนามของตนเอง โดยต่างกล่าวถึงความยากล�ำบาก
ในการเข้าถึงพื้นที่ทั้งทางกายภาพและด้านการขออนุญาตเข้าไปท�ำวิจัยในประเทศอดีต
สังคมนิยม ซึง่ ควบคุมนักวิจยั อย่างเข้มงวดทัง้ ในด้านการเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษาและประเด็นเนือ้ หา
ของการวิจัย ตลอดจนการสั่งห้ามเผยแพร่ข้อมูลบางอย่าง รวมถึงประเด็นอภิปรายด้าน
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จริยธรรมการวิจัยด้วย เช่น บทความว่าด้วยการท�ำวิจัยในพื้นที่ชายแดนจีน เวียดนาม ลาว
สะท้อนว่าการต้องขออนุญาตท�ำวิจยั จากทัง้ 3 ประเทศ และต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ
หลายระดับ เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างสูง (Turner 2010) ส่วนบทความ
บอกเล่าประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาเอกที่มาท�ำวิจัยในประเทศลาวตั้งข้อสังเกตว่า
นอกจากจะต้องเรียนภาษาลาวเพือ่ ใช้ในการท�ำงานภาคสนามแล้ว การขอวีซา่ นักวิจยั ยังใช้
เวลานานและมีขั้นตอนยุ่งยาก ยิ่งไปกว่านั้น นักวิจัยจากต่างชาติยังต้องมีผู้ติดตามเป็น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเบีย้ เลีย้ งให้คนเหล่านัน้ ด้วย ท�ำให้ในกรณีนผี้ วู้ จิ ยั
เลือกทีจ่ ะท�ำงานให้กบั องค์กรเอกชนในลาวระหว่างเก็บข้อมูลวิจยั ไปพร้อมกัน การเป็นเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศทีม่ สี าขาอยูใ่ นประเทศลาว มีสว่ นช่วยให้ผวู้ จิ ยั มีอสิ ระในการลง
พื้นที่มากกว่าจะขออนุญาตท�ำวิจัยเฉพาะงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง (Daviau 2010) ซึ่ง
งานวิจยั ภาคสนามระดับปริญญาเอกอีกชิน้ ทีศ่ กึ ษาการย้ายถิน่ ของเยาวชนในหมูบ่ า้ นลาวก็มี
วิธกี ารเข้าสูส่ นามคล้ายคลึงกัน (Huijsmans 2010)
ในกรณีประเทศลาว การเป็นนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยก็มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเข้าไปท�ำวิจัยไม่ต่างกันมากนัก เช่น งาน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของนักศึกษาชาวไทย (La-Orngplew 2012) ทีเ่ ล่าว่าผูว้ จิ ยั ต้องใช้
เวลาถึง 10 เดือนในการรอวีซา่ วิจยั ระยะเวลาด�ำเนินการทีค่ อ่ นข้างนานเป็นเงือ่ นไขส่งผลให้
ผูว้ จิ ยั มีความกังวล โดยเฉพาะในกลุม่ นักวิจยั ทีเ่ ป็นนักศึกษาซึง่ มีงบประมาณค่อนข้างจ�ำกัด
ในกรณีของผูเ้ ขียน แม้วา่ ไทยและลาวจะได้ทำ� ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซา่ ) ส�ำหรับ
ผูถ้ อื หนังสือเดินทางจากทัง้ สองประเทศ และสามารถพ�ำนักในประเทศนัน้ ๆ ได้ไม่เกิน 30 วัน
แต่กย็ งั ต้องขออนุญาตท�ำวิจยั ตามขัน้ ตอน การด�ำเนินการในส่วนนี้ ผูเ้ ขียนได้รบั ความสะดวก
จากต�ำแหน่งแห่งทีข่ องความเป็นอาจารย์สงั กัดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และความสัมพันธ์
ส่วนตัวค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้เขียนเคยสอนนักศึกษาจากลาวที่ได้ทุนมาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในประเทศไทย จึงปรึกษานักศึกษาลาวท่านนัน้ และได้รบั การแนะน�ำให้ไปพบกับ
อ้ายแก้ว เพื่อนของเขาที่มาศึกษาต่ออยู่ในประเทศไทยเช่นกัน และต่อมาได้กลายเป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญที่ท�ำให้งานภาคสนามของผู้เขียนส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อ้ายแก้วได้ช่วย
ประสานงานกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวประจ�ำ
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ประเทศไทย จนได้รบั หนังสืออนุญาตทีใ่ ช้เป็นหลักฐานในการขออนุญาตท�ำวิจยั ในระดับแขวง
(จังหวัด) จากเจ้าแขวงสะหวันนะเขต และประสานพาผูเ้ ขียนไปยืน่ เอกสารรับรองจากทางแขวง
เพือ่ ประสานงานในระดับเมือง ทัง้ ทีเ่ มืองไซยะบุลี (ทีต่ งั้ บ้านแคมโขง) และเมืองเซโน (ทีต่ งั้
บ้านลาวเหนือ) โดยในการลงหมูบ่ า้ นครัง้ แรก อ้ายแก้วเป็นคนพาผูเ้ ขียนไปพบผูใ้ หญ่บา้ นและ
ฝากให้ดแู ล เมือ่ มีปญ
ั หาใดๆ ก็ตาม ผูเ้ ขียนสามารถโทรศัพท์ถงึ อ้ายแก้วได้ตลอดเวลา
จะเห็นได้วา่ สถานภาพความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และความโชคดีทรี่ จู้ กั นักศึกษา
ลาวที่บังเอิญเป็นเจ้าหน้าที่ในแขวงที่ผู้เขียนอยากจะเข้าไปเก็บข้อมูลพอดี เอื้อประโยชน์ไม่
มากก็นอ้ ยในการน�ำผูเ้ ขียนเข้าสูภ่ าคสนามทีล่ าวซึง่ เรียกได้วา่ ประสบปัญหายุง่ ยากน้อยกว่า
นักวิจยั จ�ำนวนมาก แต่กระนัน้ แม้วา่ ผูเ้ ขียนจะสามารถด�ำเนินการวิจยั ภาคสนามโดยได้รบั
อนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แต่กย็ งั ต้องเดินทางไป-กลับระหว่างไทย
และเข้าลาวทุกๆ 30 วัน ตลอดระยะเวลาเกือบปีในการท�ำงานภาคสนาม ตามเงือ่ นไขของ
ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซา่ ) ไทย - ลาว ซึง่ เป็นเงือ่ นไขของการเดินทางเพือ่ ท�ำ
วิจัยภาคสนามที่มีทั้งประโยชน์ (benefit) และความเสี่ยง (risk) เช่นเดียวกับเงื่อนไขของ
ต�ำแหน่งแห่งทีใ่ นรูปแบบอืน่ ๆ ดังจะได้กล่าวถึงในส่วนต่อๆ ไป
ต�ำแหน่งแห่งทีข
่ องความเป็น “ผูห
้ ญิงไทย” ทีเ่ ข้าไปท�ำวิจย
ั คนเดียวในลาว

ในช่วงแรกของการท�ำวิทยานิพนธ์ เมือ่ ได้น�ำเสนอหัวข้อการวิจยั ให้แก่อาจารย์ทปี่ รึกษาและ
เพื่อนๆ ทุกคนมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้เขียนช่างโชคดีที่จะได้กลับไปท�ำงานที่ “บ้าน”
นั่นคือ การกลับประเทศไทย เพื่อนหลายคนกล่าวว่าผู้เขียนโชคดีที่ไม่ต้องเรียนภาษาใหม่
เนือ่ งจากภาษาลาวมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยอีสานอยูร่ ะดับหนึง่ ผูเ้ ขียนสามารถฝึกได้
ในระยะเวลาไม่นาน ดูเผินๆ แล้วการท�ำงานภาคสนามบริเวณชายแดนของประเทศบ้านเกิด
และประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันด้านภาษาและวัฒนธรรมน่าจะท�ำให้ผเู้ ขียนไม่
ได้ผดิ แผกแตกต่างจากผูเ้ กีย่ วข้องในงานวิจยั นัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผูเ้ ขียนมองตนเอง
ในฐานะผู้ที่มีสภาพก�้ำกึ่งระหว่างการเป็นคนในกับคนนอกที่ต้องพบกับความท้าทายหลาย
ประการ ในแง่ของการใช้ภาษา การเตรียมตัวศึกษาภาษาอีสานก่อนลงพืน้ ทีท่ �ำให้อปุ สรรค
ด้านภาษาไม่ได้สง่ ผลกับงานวิจยั มากนัก เนือ่ งจากทัง้ คนไทยในชายแดนอีสานและคนลาว
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ส่วนใหญ่ฟงั ภาษาไทยภาคกลางรูเ้ รือ่ งจากการดูละครโทรทัศน์ แม้จะพูดตอบไม่ได้ทงั้ หมด
แต่ความคล้ายคลึงทางภาษาท�ำให้การสื่อสารไม่ได้เป็นเรื่องยากล�ำบากในลาว หากพบ
อุปสรรคในการสนทนาจริงๆ ผู้เขียนก็สามารถหาคนในหมู่บ้านมาช่วยแปลภาษาไทยให้ได้
เทียบกับนักวิจยั ต่างชาติจำ� นวนมากทีต่ อ้ งพึง่ พาล่ามแปลภาษา ผูเ้ ขียนสามารถท�ำงานวิจยั
ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งใช้ลา่ ม
ความท้าทายประการส�ำคัญเป็นเรือ่ งอัตลักษณ์ความเป็นผูห้ ญิงทีถ่ กู จัดวาง และหยิบ
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมามีงานศึกษาด้านมานุษยวิทยาชายแดนที่อภิปรายถึง
อัตลักษณ์ความเป็นหญิงในแง่ที่เอื้อต่อการข้ามแดน เช่น แอนดรูว์ วอล์คเกอร์ (Andrew
Walker) กล่าวถึงแม่ค้าชาวลาวที่สามารถประกอบธุรกิจการค้าได้สะดวกกว่าผู้ชายเพราะ
อัตลักษณ์ของเพศหญิงทีด่ ไู ม่เป็นพิษเป็นภัย และความเป็นเพศหญิงยังเอือ้ ต่อการต่อรองกับ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและทหารตามชายแดนทีโ่ ดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (Walker 1999) ในส่วน
ของผูเ้ ขียนซึง่ เป็นผูห้ ญิงไทยทีเ่ ข้าไปท�ำงานวิจยั บริเวณชายแดน และในหมูบ่ า้ นในประเทศลาว
คนเดียว อัตลักษณ์ความเป็นผูห้ ญิงของผูว้ จิ ยั เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในการ
เข้าไปพูดคุยกับแรงงานลาวและการเดินทางข้ามพรมแดนไทย - ลาว บุคลิกความเป็นหญิง
ท�ำให้ดมู คี วามคุกคามน้อยกว่าผูช้ าย และสีผม สีตา สีผวิ ทีค่ ล้ายคลึงกับคนอีสานและคนลาว
ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สามารถติดตามแรงงานลาวไปได้โดยไม่ดแู ปลกแยกมากนัก ไม่วา่ จะขึน้ เรือข้าม
แม่นำ�้ โขงหรือเดินทางภายในลาวด้วยรถสองแถวท้องถิน่
ในการติดตามแรงงานลาวไปบ้านลาวเหนือครัง้ แรก ผูเ้ ขียนถูกตรวจค้นโดยทหารลาว
และขอให้แสดงหนังสือเดินทาง แต่เมือ่ แสดงจดหมายอนุญาตจากแขวงและเมือง ในครัง้ ต่อๆ
มาทีน่ งั่ เรือข้ามโขงตามชาวบ้านไปฝัง่ ลาว ทหารตามชายแดนก็คนุ้ เคยกับผูเ้ ขียนและไม่เรียก
ให้แสดงเอกสารอีก ผูใ้ หญ่บา้ นฝัง่ ไทยเคยกล่าวกับผูเ้ ขียนว่า โชคดีทผี่ วู้ จิ ยั เป็นผูห้ ญิงท�ำให้
สามารถข้ามไปตรงไหนก็ได้และไม่ถกู ตรวจจับแบบผูช้ าย และความเป็นผูห้ ญิงยังท�ำให้คนใน
หมูบ่ า้ นทัง้ จากฝัง่ ลาวและฝัง่ ไทย โดยเฉพาะผูส้ งู วัยให้ความเอ็นดู ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นทัง้ ฝัง่
ไทยและฝัง่ ลาวมักจะพูดกับผูเ้ ขียนเสมอว่าเป็นคนทีน่ า่ สงสาร เป็นผูห้ ญิงทีต่ อ้ งมาท�ำงานคน
เดียว พ่อแม่คงจะเป็นห่วง เจ้าของบ้านทีผ่ เู้ ขียนไปอาศัยทีบ่ า้ นลาวเหนือกล่าวกับผูเ้ ขียนว่า ผู้
เขียนกล้าเจรจาต่อรองกับทหารลาวที่ขอเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน ในขณะที่คนไทยที่เดิน

JSA 35.1-FINAL-1.indb 35

7/13/2560 BE 10:38 AM

36

สร้อยมาศ รุ่งมณี

ทางข้ามมาฝัง่ ลาวหรือแม้แต่คนลาวเอง มักไม่กล้าแสดงท่าทีปฏิเสธค�ำสัง่ ของทหาร แต่ผเู้ ขียน
กล้ายืนยันวัตถุประสงค์พร้อมแสดงเอกสารรับรองการเดินทางมาท�ำวิจัยเข้าประเทศลาว
ผูเ้ ขียนนุง่ ผ้าซิน่ ไปในงานบุญหมูบ่ า้ น แต่ไม่เคยนุง่ ผ้าซิน่ เวลาเก็บข้อมูล แม่เจ้าของบ้านฝัง่ ลาว
กล่าวว่านอกจากจะใจกล้าเหมือนผู้ชาย ยังไม่ชอบแต่งตัวแบบผู้หญิงอีกด้วย การจัดวาง
ต�ำแหน่งแห่งทีค่ วามเป็นเพศหญิงของผูเ้ ขียนในการท�ำวิจยั ภาคสนามเกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ เมือ่
มองย้อนกลับไปผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าตนเองหยิบใช้อตั ลักษณ์ความเป็นหญิงหลายแบบ ทัง้ ผูห้ ญิง
ทีด่ อู อ่ นต่อโลก เดินทางคนเดียว ต้องขอความกรุณาจากเจ้าหน้าทีใ่ นการผ่านแดน ขอความ
เอ็นดูจากชาวบ้านทีจ่ ะท�ำงานวิจยั ภาคสนามให้สำ� เร็จลุลว่ ง และผูห้ ญิงทีพ่ ยายามจะเข้มแข็ง
แสดงออกด้วยการนุง่ กางเกงอันแตกต่างจากหญิงลาวนุง่ ผ้าซิน่ เพือ่ ทีจ่ ะต่อรองกับทหารเพศ
ชายทีเ่ ข้ามาขอตรวจเอกสาร หรือเข้ามาซักถามเกีย่ วกับงานวิจยั โดยไม่แสดงอาการหวาดกลัว
การถูกคุกคาม
นอกจากนี้ การเป็นผูห้ ญิงทีเ่ ดินทางมาท�ำงานวิจยั เพียงล�ำพัง ยังต้องรูจ้ กั การวางตัวที่
เหมาะสมกับผู้เกี่ยวข้องในงานวิจัยที่เป็นผู้ชายด้วย งานวิจัยหลายชิ้นกล่าวถึงการได้ข้อมูล
เชิงลึกจากการร่วมดืม่ เหล้ากับชาวบ้าน แต่ในส่วนของผูเ้ ขียนซึง่ ไม่ดมื่ เหล้า ประเด็นนีก้ ลาย
เป็นเรื่องที่ต้องระวังและรักษาน�ำ้ ใจเมื่อได้รับการเชิญชวนให้ร่วมดื่ม ผู้เขียนใช้วิธีการพูดจา
สุภาพแต่ตลกขบขัน หรือล้อเลียนคนชวน หรือแม้กระทัง่ จัดวางตัวเองให้เป็นคนเคร่งศาสนา
ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แล้วมิใช่คนเช่นนัน้ เลย เช่น ในหมูบ่ า้ นลาว ผูเ้ ขียนล้อกรรมการหมูบ่ า้ นทีช่ วนเข้าวง
ดืม่ เหล้าว่าหากเมืองลาวเป็นเมืองพุทธ เหตุใดจึงไม่รกั ษาศีล ผูเ้ ขียนเป็นคนพุทธถือศีลห้าจึง
ไม่ดมื่ เหล้า ค�ำตอบของชาวบ้านคือรักษาศีลได้ทกุ ข้อเว้นข้อห้า ผูเ้ ขียนจึงกล่าวต่อว่า ข้อห้า
ส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะหากขาดข้อนี้ ผิดข้ออืน่ ๆ ได้ทกุ ข้อ ค�ำตอบของผูเ้ ขียนเป็นทีข่ ำ� ขันส�ำหรับ
ชาวลาว แต่หลังจากนัน้ ก็ไม่มใี ครชวนดืม่ เหล้าอีก ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นทีร่ งั เกียจหาก
จะนัง่ อยูใ่ นวงฟังเรือ่ งทีก่ รรมการหมูบ่ า้ นสนทนากัน หรือในการไปสัมภาษณ์บคุ คลต่างๆ ใน
ยามวิกาล ผูเ้ ขียนจะระมัดระวังความปลอดภัยให้ตนเองโดยการชวนเด็กในหมูบ่ า้ นหรือบาง
ครัง้ ก็เป็นเจ้าของบ้านทีไ่ ปขออาศัยให้เป็นเพือ่ นร่วมทางไปด้วย
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ต�ำแหน่งแห่งทีค
่ วามเป็นนักศึกษาจากกรุงเทพฯ ทีไ่ ม่มค
ี วามรูอ
้ ะไรเกีย
่ วกับวิถช
ี ว
ี ต
ิ หมูบ
่ า้ นเลย

ในประเด็นชนชัน้ ทางสังคม การเป็นนักศึกษาจากต่างประเทศและเป็นอาจารย์จากกรุงเทพฯ
เป็นอีกองค์ประกอบในอัตลักษณ์ของผู้เขียนที่สร้างความคาดหวังบางประการให้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในงานวิจัย และเป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องรู้จักจัดวางต�ำแหน่งแห่งที่ของตัวเองในแต่ละ
สถานการณ์เพือ่ ให้งานวิจยั เป็นไปอย่างราบรืน่ เป็นต้นว่า ชาวบ้านทีบ่ า้ นฝัง่ ไทยมองว่าผูว้ จิ ยั
จะต้องมีฐานะดี เพราะศึกษาอยูต่ า่ งประเทศและยังเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียง
จะต้องได้ทำ� งานในห้องปรับอากาศและสะดวกสบาย ค�ำถามทีถ่ กู ถามบ่อยๆ คือ ผูเ้ ขียนเป็น
ลูกใคร พ่อแม่ท�ำอาชีพอะไร แต่ความกังขาและภาพลักษณ์ในเรื่องนี้ถูกลดทอนลงไปเมื่อ
ใช้วิธีสร้างบทสนทนาไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ในขณะเดียวกันก็ไม่ท�ำให้คู่สนทนา
รูส้ กึ ว่าก�ำลังถูกซักถาม โดยเฉพาะกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นแรงงานลาวซึง่ มักจะหลบและปฏิเสธ
การสนทนาในครัง้ แรกทีพ่ บกัน ผูเ้ ขียนจึงสร้างความคุน้ เคยด้วยการลงไปท�ำงานร่วมกับเขา
ระหว่างสนทนา และเริม่ ด้วยการชวนให้เขาพูดเรือ่ งทีเ่ ขารู้ การเป็นคนกรุงเทพฯ ไม่เคยท�ำนา
ไม่เคยต้องขุดดินถางหญ้า ท�ำให้บอ่ ยครัง้ ทีช่ าวบ้านถามกลับว่า “ท�ำไมจึงไม่รอู้ ะไรเลย เป็น
คนมีการศึกษาต้องรูม้ ากกว่าพวกเราสิ” และท้ายทีส่ ดุ ชาวบ้านพบว่าผูเ้ ขียนไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งที่
เป็นชีวติ ประจ�ำวันของพวกเขาจริงๆ การสร้างความคุน้ เคยในลักษณะนีเ้ อือ้ ให้แบบสอบถามใน
ระดับครัวเรือนราบรืน่ ขึน้ เพราะชาวบ้านรูจ้ กั ผูเ้ ขียนแล้ว และเข้าใจว่าผูเ้ ขียนมาเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
ของพวกเขา ท�ำให้ไม่รสู้ กึ ว่าถูกคุกคามเวลาเห็นผูเ้ ขียนถือกระดาษแบบสอบถามไปนัง่ คุยด้วย
นักวิจยั ทีเ่ ก็บข้อมูลในลาวจ�ำนวนหนึง่ (เช่น Daviau 2010; La-orngplew 2012)
เผชิญกับข้อจ�ำกัดจากการทีม่ เี จ้าหน้าทีร่ ฐั ร่วมเดินทางมาในหมูบ่ า้ น จนบางครัง้ ท�ำให้ชาวบ้าน
ไม่กล้าตอบค�ำถาม หรือไม่กล้าตอบความจริง ผูเ้ ขียนไม่มปี ญ
ั หาในมุมนี้ แต่พบกับค�ำถามที่
ท้าทายจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในงานวิจยั มากกว่า ซึง่ คงจะเป็นเรือ่ งปกติทนี่ กั วิจยั ทีเ่ ก็บข้อมูล
ภาคสนามในหมูบ่ า้ นมักจะมีประสบการณ์รว่ มในเรือ่ งความคาดหวังต่อสถานภาพความเป็น
คนจากกรุงเทพฯ ทีม่ กี ารศึกษาดี และน่าจะมีฐานะดีกว่า “ชาวบ้าน” สถานการณ์ทพี่ บบ่อย
ในหมูบ่ า้ นได้แก่ การถูกตัง้ ค�ำถามกลับว่าถ้าเขาตอบค�ำถามผูว้ จิ ยั เขาจะได้อะไร ผูว้ จิ ยั เป็น
คนกรุงเทพฯ ไม่เคยล�ำบาก ไม่มีทางเข้าใจชีวิตของพวกเขาได้ และตอบค�ำถามไปก็ไม่ได้
ท�ำให้ชวี ติ เขาดีขนึ้ ค่าจ้างก็ไม่ได้มใี ห้ เป็นต้น โดยทัว่ ไปผูเ้ ขียนจะจัดวางต�ำแหน่งแห่งทีข่ อง
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ตนเองไว้ในฐานะนักศึกษาที่กำ� ลังเก็บข้อมูล และตอบกลับไปว่าขณะนี้ก็ตอบไม่ได้ว่างาน
วิจยั จะท�ำให้ชวี ติ พวกเขาดีขนึ้ เช่นไร แต่สงิ่ ทีไ่ ด้จากพวกเขาจะเป็นข้อมูลทีจ่ ะท�ำให้คนอืน่ เข้าใจ
ความยากล�ำบากของคนในหมู่บ้านต่างๆ และแม้ว่าผู้เขียนจะไม่มีค่าตอบแทนส�ำหรับผู้ให้
ข้อมูล แต่ทกุ ครัง้ จะต้องมีของฝากและขนมติดมือไป และพบว่าเป็นเครือ่ งมือชัน้ ยอดในการ
สร้างความคุน้ เคยกับคนในหมูบ่ า้ น การชวนกันรับประทานขนมยังช่วยลดความขัดเขินระหว่าง
คุยอีกด้วย
การจัด “ตำ�แหน่งแห่งที”่ ท่ามกลางความถูก/ผิดกฎหมาย
และจริยธรรมการวิจย
ั ในมนุษย์

ประเด็นสุดท้ายเกีย่ วกับการจัดวางต�ำแหน่งแห่งทีข่ องผูว้ จิ ยั ในงานภาคสนามในพืน้ ทีช่ ายแดน
ทีจ่ ะน�ำมาวิเคราะห์ในทีน่ ี้ คือ การจัดวางตนเองบนสถานภาพทางกฎหมายทีก่ ำ�้ กึง่ ระหว่าง
ความถูกและผิดกฎหมายของผูท้ ำ� วิจยั ในพืน้ ทีช่ ายแดน และการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ทีก่ ำ�้ กึง่
ระหว่างความถูก/ผิดกฎหมาย ก่อนจะลงภาคสนามไม่วา่ จะในพืน้ ทีใ่ ด นักวิจยั ทีท่ ำ� งานวิจยั
เกีย่ วข้องกับมนุษย์จะต้องส่งเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยั ทีจ่ ะเป็นข้อตกลงว่างานวิจยั จะไม่
รบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง จริยธรรมในทางปฏิบตั เิ ป็นข้อก�ำหนด
คุณธรรมของนักวิจยั เมือ่ ลงภาคสนาม (Turner 2010) แต่ส�ำหรับพืน้ ทีช่ ายแดน เนือ่ งจาก
กิจกรรมต่างๆ บริเวณชายแดนมีความซับซ้อนและบางครั้งอาจก�้ำกึ่งบนความผิดหรือถูก
กฎหมาย การท�ำงานวิจยั ชายแดนจึงต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูเ้ กีย่ วข้อง
เป็นพิเศษ (Donnan and Willson 2010)
ในการวิจยั ภาคสนามของผูเ้ ขียน ผูเ้ ขียนได้พยายามปรับกระบวนการขอความยินยอม
(informed consent) ให้สอดคล้องกับรูปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ขียนกับอาสาสมัครการ
วิจยั (research subjects) และผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ โดยได้พยายามให้ขอ้ มูลงานวิจยั อย่างทัว่ ถึง
ผ่านทางวิทยุชมุ ชน การประชุมหมูบ่ า้ น ก่อนจะท�ำแบบสอบถาม ผูเ้ ขียนจะอธิบายทีม่ าทีไ่ ป
ของงานวิจยั และย�ำ้ กับผูต้ อบแบบสอบถามว่ามีเวลาตอบ หรือจะให้กลับมาในเวลาอืน่ และ
ยังพยายามกระตุน้ ให้ผตู้ อบถามค�ำถาม หรือหากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมก็สามารถสอบถาม
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ได้ นอกจากนี้ ยังต้องค�ำนึงเรือ่ งความปลอดภัยของผูเ้ กีย่ วข้องในงานวิจยั นอกจากจะเลือกใช้
ชือ่ สมมติแทนชือ่ หมูบ่ า้ นและผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทง้ั หมดแล้ว ความก�ำ้ กึง่ ระหว่างพฤติกรรมถูก/ผิด
กฎหมายท�ำให้ผวู้ จิ ยั เลือกทีจ่ ะระบุเพียงยศหรือต�ำแหน่งของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทเี่ ป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั
อย่างไรก็ตาม การค�ำนึงในเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพนี้ในบางครั้งท�ำให้ผู้วิจัยต้อง
“เลือก” ทีจ่ ะน�ำเสนอข้อมูล หรือ “ละเว้น” ข้อมูลบางอย่างทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของ
ผูค้ นในพืน้ ทีช่ ายแดนทีศ่ กึ ษาอยูด่ ว้ ย การลงภาคสนามแล้วพบว่าชาวบ้านฝัง่ ไทยกับแรงงาน
ลาวทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบด่านประเพณี ซึง่ ห้ามไม่ให้แรงงานค้างคืนในพรมแดนไทยแต่
ให้เดินทางเช้าไปเย็นกลับ ท�ำให้ผเู้ ขียนวิตกว่าทางอ�ำเภอและจังหวัดจะรูห้ รือไม่วา่ ชาวบ้านท�ำ
ผิดกฎหมาย หากน�ำประเด็นเหล่านี้ไปเขียนในวิทยานิพนธ์จะกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน
ผูเ้ ขียนจะปกป้องความเป็นส่วนตัว (privacy) และรักษาความลับ (confidentiality) ของอาสาสมัครการวิจัยอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เขียนจะจัดวางตนเองอย่างไรเมื่อต้องสนทนากับ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ในพืน้ ที่ แต่สดุ ท้ายแล้ว เมือ่ กลับไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
ความมั่นคงเป็นฝ่ายถามผู้เขียนก่อนว่าพบคนลาวในหมู่บ้านเยอะหรือไม่ ท�ำให้เข้าใจได้ว่า
ทางอ�ำเภอและจังหวัดรูเ้ รือ่ งดี และให้คำ� ตอบว่า “ต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ แค่จา้ งคนมา
ท�ำนา ไม่ได้เป็นอาชญากรรม” และ “เราก็หยวนๆ กันไป ชาวบ้านท�ำกันมานานแล้ว ถ้าไป
เคร่งครัดนักชาวบ้านก็ไม่รว่ มมือกับอ�ำเภอ ชายแดนก็ไม่มนั่ คง ไม่มใี ครแจ้งเรือ่ งการลักลอบ
ขนยาเสพติด” อันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่ ของการควบคุมพืน้ ทีช่ ายแดน และเป็นแง่คดิ
ว่าคนชายแดนคือองค์ประกอบส�ำคัญของความมัน่ คงชายแดน
ยิง่ ไปกว่านัน้ ความอะลุม่ อล่วยนีย้ งั ท�ำให้เกิดภาวะผิดกฎหมาย (illegal) แต่เป็นที่
ยอมรับได้ (licit; Abraham and van Schendel 2005) ในกรณีทแี่ รงงานลาวอพยพข้าม
แม่นำ�้ โขงมารับจ้างในพืน้ ทีก่ ารเกษตรบริเวณชายแดนไทยได้โดยไม่มเี อกสารการเดินทางที่
เป็นทางการ สถานภาพความชอบธรรมนีจ้ ะหมดไปทันทีหากแรงงานลาวอพยพด้วยวิธเี ดียวกัน
สูพ่ นื้ ทีท่ ไี่ ม่ใช่ชายแดน และกลายเป็นสถานภาพผิดกฎหมาย เช่น ในกรุงเทพฯ แรงงานลาว
ทีเ่ ข้าเมืองผิดกฎหมายจะต้องระมัดระวังการถูกตรวจจับและต้องจ่ายเงินค่าปรับ การทีผ่ วู้ จิ ยั
ใช้วิธีการเดินทางเข้าลาวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แล้วข้าม
ไป-มาระหว่างสองฝัง่ โขงด้วยเรือชาวบ้าน จนเมือ่ ครบก�ำหนด 30 วัน จึงเดินทางออกจากลาว
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ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองทีส่ ะพานมิตรภาพฯ ก่อนจะเดินทางกลับเข้าไปใหม่ อาจเป็นรูปแบบ
การเดินทางข้ามแดนทีไ่ ม่ตา่ งจากวิถปี ฏิบตั ขิ องแรงงานย้ายถิน่ ลาวทีใ่ ช้กฎของสังคมชายแดน
ที่ยอมรับการข้ามแดนแบบไม่เป็นทางการผ่านด่านประเพณี อันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่
ยอมรับได้และไม่ใช่อาชญากรรม หรืออาจเรียกสถานภาพนีว้ า่ “การข้ามแดนนอกเหนือจาก
ขอบเขตทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้” (extra legal border crossing [Pickering 2011])
และสุดท้าย เมือ่ ใกล้สนิ้ สุดการวิจยั ภาคสนาม ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอข้อมูลแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ในบ้านฝัง่ ไทย ผูเ้ ขียนสามารถขอใช้หอ้ งประชุมของชุมชนซึง่ มีอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์อยูแ่ ล้ว ใน
ขณะทีใ่ นหมูบ่ า้ นในฝัง่ ลาว ผูว้ จิ ยั ใช้คอมพิวเตอร์ของตัวเองน�ำเสนอภาพแล้วให้ชาวบ้านล้อมวง
ฟัง ชาวบ้านอีสานสนใจแผนทีเ่ ส้นทางการย้ายถิน่ ของแรงงานลาว และหมูบ่ า้ นชายแดนลาว
ที่ผู้เขียนท�ำเป็นแผนที่ว่าแรงงานลาวมาจากหมู่บ้านใดบ้าง พวกเขารู้จักชื่อหมู่บ้านในลาว
ทั้งหมด แต่ไม่สามารถบอกพิกัดได้ ในขณะที่ชาวบ้านฝั่งลาวสนใจภาพเมืองหลวงพระบาง
และเมืองต่างๆ ทางตอนเหนือทีผ่ เู้ ขียนเคยเดินทางไป พวกเขากล่าวว่าเขารูจ้ กั ฝัง่ ไทยดีโดย
เฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง เพราะต่างเคยเป็นแรงงานอพยพหรือ
มีคนในครอบครัวอพยพไปท�ำงาน แต่เมืองหลวงพระบางนัน้ ดูหา่ งไกล และไม่มใี ครเคยไปเลย
การน�ำเสนอข้อมูลจากการวิจัยให้ผู้คนในหมู่บ้านได้รับรู้ ท�ำให้เกิดการปรับต�ำแหน่ง
แห่งทีอ่ กี ครัง้ เมือ่ ชาวบ้านฝัง่ ไทยจ�ำนวนหนึง่ กล่าวว่า ในตอนแรกเข้าใจว่าผูเ้ ขียนเป็นนักเรียน
ทีเ่ ข้ามาศึกษาชีวติ ชาวบ้าน ด้วยบุคลิกและวัยท�ำให้ไม่มใี ครคิดว่าผูเ้ ขียนเป็นอาจารย์สอนระดับ
มหาวิทยาลัย แต่เมือ่ ผูเ้ ขียนยืนพูดในทีส่ าธารณะ ประกอบกับได้พบกับอาจารย์ทปี่ รึกษาชาว
ต่างชาติของผูเ้ ขียนทีเ่ ข้ามาเยีย่ มในพืน้ ที่ และเห็นการสนทนาภาษาอังกฤษในบางช่วง ชาว
บ้านกล่าวว่าพวกเขาเชือ่ แล้วว่าผูเ้ ขียนเป็นอาจารย์ ชาวบ้านบางส่วนเปลีย่ นค�ำเรียกทีป่ กติเป็น
เพียงชือ่ เล่นไปเรียกผูเ้ ขียนว่า “อาจารย์” ในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนจะจบการศึกษาภาคสนาม
อย่างไรก็ตาม ต�ำแหน่งแห่งที่ของอาจารย์ ไม่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านฝั่งไทยในมิติที่
สัมพันธ์กบั การท�ำงานวิชาการ แต่กลายเป็นบุคคลทีช่ าวบ้านฝัง่ ไทยมาสนทนาด้วยในเรือ่ งการ
ฝากบุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นเรือ่ งทีผ่ เู้ ขียนต้องอธิบายให้เข้าใจว่าการ
สอบเรียนต่อระดับอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องสอบด้วยตนเอง ไม่สามารถจะฝากฝังกันได้ แต่กเ็ ห็น
ได้ชดั ว่าไม่มใี ครถามผูเ้ ขียนว่าท�ำงานวิจยั แล้วจะให้ประโยชน์กบั ใคร จะท�ำให้ชาวบ้านรวยขึน้
หรือไม่อกี เลย
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บทสรุป

บทความชิ้นนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึงความท้าทายบางประการของการท�ำงานภาคสนามใน
พืน้ ทีช่ ายแดน ความท้าทายในบางประเด็นทีน่ ำ� เสนอ อาจเป็นประเด็นร่วมทีไ่ ม่วา่ จะเก็บข้อมูล
ภาคสนามที่ใดก็ตาม นักวิจัยจะต้องพบเจอปัญหาเหล่านี้แตกต่างกันไปไม่มากก็น้อย แต่
บทความนีพ้ ยายามชีใ้ ห้เห็นประเด็นบางประการทีเ่ กิดจากบริบทความเป็นชายแดน โดยใน
กรณีของบทความนี้ ผูเ้ ขียนพยายามชีใ้ ห้เห็นว่าการท�ำงานวิจยั ชายแดนในประเด็นการย้ายถิน่
และการเปลีย่ นแปลงของสังคมชนบทชีใ้ ห้เห็นว่าการจะเข้าใจสังคมเกษตรกรรมชายแดนไทย
ซึง่ ต้องพึง่ พาแรงงานอพยพจากลาว และความสัมพันธ์ระหว่างการอพยพในภาคชนบทกับภาค
เมืองนัน้ ไม่สามารถจะท�ำความเข้าใจจากการท�ำวิจยั ภาคสนามในหมูบ่ า้ นเพียงแห่งเดียว หรือ
ชายแดนเพียงฝัง่ เดียวได้ การมองชายแดนเชิงสัมพัทธ์โดยมองข้ามเส้นแบ่งเขตแดน แต่มงุ่ เน้น
ศึกษาความสัมพันธ์ของผูค้ นข้ามพรมแดน เป็นแนวทางการศึกษาทีท่ �ำให้มองเห็นภาพผูค้ น
และพลวัตของแนวชายแดนของรัฐทีม่ คี วามยืดหยุน่ ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามเข้าใจเรือ่ งชายแดนทีด่ ี
ขึน้ การย้อนคิดถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลผ่านการจัดต�ำแหน่งแห่งทีข่ องผูว้ จิ ยั ในเชิงวิธวี ทิ ยา เพือ่
จะน�ำพาตัวผูว้ จิ ยั เข้าสูพ่ นื้ ทีช่ ายแดนข้ามเส้นแบ่งความเป็นชายแดนทัง้ ในเชิงกายภาพและใน
เชิงการปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นกลุม่ ต่างๆ น�ำมาสูก่ ารพิจารณาเรือ่ งอ�ำนาจ สิทธิพเิ ศษ และอคติ
และการพิจารณาโครงสร้างอ�ำนาจรอบๆ สิง่ ทีศ่ กึ ษา การพิจารณาต�ำแหน่งแห่งทีท่ ำ� ให้เรามุง่
ความสนใจไปทีส่ งิ่ อืน่ นอกจากสิง่ ทีเ่ ราศึกษา แต่ขณะเดียวกัน ก็ยงั มองเห็นความสัมพันธ์ของ
ตัวเรากับคนอืน่ ๆ ในงานวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาด้วย
ผูเ้ ขียนได้อภิปรายการจัดต�ำแหน่งแห่งทีข่ องตนเองในสถานการณ์ตา่ งๆ ในระหว่างการ
เก็บข้อมูลเกีย่ วกับแรงงานย้ายถิน่ ในภาคเกษตรกรรมทีช่ ายแดนอีสาน-ลาว เริม่ ตัง้ แต่ตำ� แหน่ง
แห่งทีข่ องผูเ้ ขียนในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยทีก่ �ำลังศึกษาปริญญาเอก ซึง่ ได้รบั ความช่วย
เหลือจากนักศึกษาชาวลาวทีม่ าศึกษาต่อในประเทศไทยในการประสานงานเพือ่ ขออนุญาต
เข้าไปท�ำวิจยั ภาคสนามในอาณาเขตของพืน้ ทีป่ ระเทศบ้านเกิดของเขา และช่วยให้สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามเงือ่ นไขของกระบวนการในโครงสร้างการปกครองแบบสังคมนิยม นอกจาก
นี้ ผู้วิจัยยังได้สะท้อนความคิดเรื่องอัตลักษณ์ของผู้วิจัย ในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่เดินทางข้าม
ไป-มาระหว่างพรมแดน ความเป็นผู้หญิงที่มีอัตลักษณ์เชิงชาติพันธุ์คล้ายคลึงกับผู้คนใน
ชายแดนซึง่ เป็นสนามวิจยั ท�ำให้ผวู้ จิ ยั เดินทางได้คอ่ นข้างง่ายและมีความกลมกลืน รวมไปถึง
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การใช้สถานภาพความเป็นผู้หญิงไทยในการจัดวางตนเองแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่
ต้องการความเอ็นดูและความช่วยเหลือ ผูห้ ญิงทีส่ วมกางเกงและพร้อมจะต่อรองกับผูช้ าย หรือ
แม้กระทัง่ ผูห้ ญิงเคร่งศาสนาในวงสุรา เพือ่ การเข้าถึงข้อมูลและข้ามเส้นแบ่งเขตแดนทางเพศ
ระหว่างตัวผูเ้ ขียน ต�ำรวจและทหารตามชายแดน คณะกรรมการหมูบ่ า้ น ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้
เขียนยังวิเคราะห์ตำ� แหน่งแห่งทีผ่ า่ นโครงสร้างทางชนชัน้ ของผูต้ วั ผูเ้ ขียนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการวิจยั บางครัง้ ผูเ้ ขียนมีฐานะเป็นนักศึกษาทีไ่ ม่เข้าใจอะไรเลย แต่เมือ่ การวิจยั จวนจะจบ
ผูเ้ ขียนได้รบั การยอมรับว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทีม่ าท�ำวิจยั ในหมูบ่ า้ น และเป็นคนทีช่ าว
บ้านอาจพึง่ พาได้หากบุตรหลานต้องการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ในขณะเดียวกัน ผูเ้ ขียนได้อภิปรายปัญหาความก�ำ้ กึง่ ของสถานะทางกฎหมาย และ
ความซับซ้อนของกิจกรรมในพืน้ ทีช่ ายแดนไม่วา่ จะการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูท้ เี่ กีย่ วข้องใน
งานวิจยั กิจกรรมทางการเมืองเศรษฐกิจและการอพยพ และตัวตนของผูว้ จิ ยั เองทีใ่ นบางครัง้
ก็หนีไม่พ้นสภาพก�้ำกึ่ง หรือ “การข้ามแดนนอกเหนือขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนดไว้” ด้วย
ความก�้ำกึ่งดังกล่าวเชื่อมโยงไปถึงการเลือกที่จะรับรู้หรือศึกษาประเด็นหนึ่ง และข้ามบาง
ประเด็นทีไ่ ม่สามารถจะกล่าวถึงได้ ตลอดจนจะต้องระมัดระวังในการกล่าวถึงเพราะจะกระทบ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ซึง่ เป็นข้อควรค�ำนึงถึงในจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
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