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บทน�า

บทความนีศ้กึษาพลวตัการเคลือ่นยา้ยของผูอ้พยพชาวไทใหญบ่รเิวณ

ชายแดนไทย-พม่า ที่บริเวณอำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมกับรัฐ

ฉานตอนใต้1 ของประเทศพม่า ในประเด็นความสัมพันธ์ของการเคล่ือนย้าย

ของผู้คน (people mobility) และการเคลื่อนย้ายของสินค้า (commodity 

flows) ที่ข้ามเขตแดนการเมือง (political boundary) ท่ีคุมโดยผู้กระทำา-

การที่เป็นรัฐ (state actor) และไม่ใช่รัฐ (non-state actor) และเขตแดน

รัฐชาติ (nation-state boundary) ท่ีพื้นท่ีถูกจัดการและควบคุมโดยเจ้า

หน้าที่และระบบในนามรัฐชาติไทย ต้ังแต่ช่วงทศวรรษ 1970 ถึงปัจจุบัน2 

ผู้เขียนเสนอข้อถกเถียงว่า กลุ่มคนไทใหญ่ได้สร้างแนวทางต่อรองกับอำานาจ

ทางการเมือง เพื่อเคล่ือนย้ายจากบ้านเกิดในรัฐฉาน ผ่านเขตแดนทาง 

1 ผู้เขียนใช้การแบ่งพื้นที่รัฐฉานตามหลักการบริหารของประเทศพม่าที่ระบุในรัฐ-
ธรรมนูญ ค.ศ. 2008 และมีผลบังคับใช้ในปี 2014 ดังนี้ รัฐฉานแบ่งออกเป็นพ้ืนท่ี 3 
ส่วน คือ 1) รัฐฉานตอนเหนือ ประกอบด้วย 7 อำาเภอ (districts) คือ ล่าเส้ียว 
(Lashio) จ๊อกเม่ (Kyaukme) หมู่เจ (Muse) ลักไค่ (Laukkai) เมิง มีด (Möng Mit) 
โหปาง (Hopang) และ หมากมาง (Markmang) โดยมี  24 เมือง (township) เป็น
หนว่ยการเมอืงยอ่ย 2) รฐัฉานตอนใต ้ประกอบดว้ย 3 อำาเภอ คือ ตองจ ี (Taunggyi) 
ลอยแหลม (Loilem) และลางเคอ (Langkhur) ม ี21 เมืองยอ่ย และ 3) รัฐฉานตะวัน-
ออก ประกอบด้วย 3 อำาเภอ คือ เชียงตุง (Kengtung) เมิง หัด (Möng Hhat) และ
ท่าขี้เหล็ก (Tachilek) และมีเมืองย่อย 10 เมือง (S.H.A.N., 2014).
2 ผู้เขียนใช้คริสต์ศักราชแทนพุทธศักราชเพ่ือเทียบเคียงเหตุการณ์ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศให้ตรงกัน.
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การเมือง ขา้มเขตแดนรฐัชาตมิายงัประเทศไทย และในทีส่ดุสามารถพำานกั

ระยะยาวและย้ายถ่ินฐานมาอยู่ในประเทศไทยในเวลาต่อมาท่ามกลางระบอบ

ควบคุมกิจกรรมชายแดนที่เข้มข้นขึ้น

การศึกษาการเคลื่อนย้ายของผู้คนในงานวิจัยน้ี ชี้ว่าการศึกษาการ

เคลื่อนย้ายในมุมมองทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหน่ึงช่วยให้เข้าใจเส้น

ทาง สภาวะ และรปูแบบการเคลือ่นยา้ยและการยา้ยถิน่ในชว่งน้ันอยา่งตอ่

เน่ืองข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเคล่ือนย้ายในระดับตัวบุคคล (Glick Schiller 

& Salazar, 2013) อีกท้ังยังสะท้อนมิติ “การเมืองของการเคลื่อนย้าย” 

(poli tics of mobility) ตามแนวคดิของ ทมิ เครสเวลล ์ (Tim Cresswell, 

2010) ทีเ่สนอวา่โครงสรา้งทางการเมอืงสง่ผลตอ่การเคลือ่นยา้ยของบคุคล

ในฐานะปจัเจก ในพืน้ทีง่านศกึษานี ้มชีนชัน้นำาชายแดนทีเ่ปน็ทัง้ครอบครวั

ผูม้อีทิธิพล เจา้หนา้ทีร่ฐั และกองกำาลงัอสิระตดิอาวธุทีก่อ่ตวัเและพฒันา

ขึ้นมาในช่วงสงครามกลางเมืองในประเทศพม่าตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 

1960 ควบคมุพืน้ทีแ่ละการเคลือ่นยา้ยขา้มเขตแดนด้วยกฎเกณฑท์ีถ่กูสร้าง

อย่างอำาเภอใจ (arbitrary rules)

กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา บริเวณพรมแดนไทย-พม่าท่ีผู้เขียน

ศึกษาเริ่มสงบขึ้นหลังโครงสร้างการเมืองมีความเปลี่ยนแปลง การเคล่ือน

ย้ายของผู้คนเผชิญกับกฎเกณฑ์ของรัฐไทยสมัยใหม่ภายใต้ระบอบควบคุม

ชายแดน (regime of border control) ทีส่รา้งขึน้โดยรฐัไทย หลงัการเปดิ

จุดผ่อนปรนชายแดนเพื่อการค้าน้ำาผึ้ง (นามสมมติ) ในเดือนกรกฎาคม 

1996 เพือ่กระตุน้การคา้ขา้มแดนของชมุชนชายแดนทัง้สองฝ่ัง และการให้

ความชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมของรฐัไทยกบัชมุชนชายแดน เชน่ การเขา้

ถงึการรักษาพยาบาลของคนฝัง่รฐัฉานในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน3 ขณะเดยีวกนั 

3 ประกาศจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนเรือ่ง “การเปิดจุดผ่อนปรนเพือ่การคา้ชายแดนไทย-พมา่ 
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ในบางชว่งเวลาหรอืบางสถานการณ์ การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หนา้ทีรั่ฐไทย

แสดงถึงความลักลั่น ไม่ลงรอยกันของนโยบายส่วนกลางและการบังคับใช้

กฎหมายควบคมุกจิการชายแดนในระดบัทอ้งถิน่ นอกเหนอืจากเจ้าหนา้ที่

รฐั บทความวจิยันีศ้กึษาปฏบิตักิารของคนคา้ขายข้ามแดน คนขบัรถขนสง่ 

ชาวบ้านท่ีอาศัยในบริเวณด่านชายแดน และแรงงานอพยพ กลุ่มคนเหล่าน้ี

สร้างกฎของกลุ่มตนข้ึนมาเพื่อฉกฉวยโอกาสและหาประโยชน์ (manipu-

lation) จากกฎเกณฑข์องรฐัไทย จากการสรา้งรายไดโ้ดยการพาคนไทใหญ่

ขา้มแดนไปมาระหวา่งรฐัฉานและจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนทีม่ฐีานะเปน็ชายขอบ

ของอำานาจรัฐส่วนกลาง 

ท่ามกลางการควบคุมของรัฐในกิจการชายแดนท่ีเข้มข้นข้ึนตามกฎเกณฑ์

ของรฐัสมัยใหม ่ผูอ้พยพในฐานะปจัเจกกพ็ยายามหาแนวทางในการเคลือ่น

ย้ายข้ามเขตแดนรัฐชาติจนประสบความสำาเร็จ บนเงื่อนไขของความเป็น

ชาตพินัธุ์ไทใหญ ่ระบบเครอืญาต ิความสมัพนัธต์า่งตอบแทน (reciprocal 

relationship) และการสรา้งขอ้ตกลงกนัเองในการตอ่รองกบักฎเกณฑ ์เพือ่

ฉกฉวยโอกาสที่ทำาให้การเคลื่อนย้ายของผู้คนสัมฤทธิ์ผลจนถึงปัจจุบัน

บทความน้ีเขยีนขึน้จากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามทางชาตพินัธุว์รรณนา

ที่จุดผ่อนปรนชายแดนทางการค้าและหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งในจังหวัด

แม่ฮอ่งสอน ในชว่งป ี2012–2013 เปน็เวลา 10 เดอืน และป ี2014 อกี 2 

เดือน โดยใช้การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการแทนการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง (structured interview) เพราะทำาให้บรรยากาศการเก็บข้อมูล

เป็นไปอย่างราบร่ืน และป้องกันการท่ีผู้ให้ข้อมูลเกิดความไม่ไว้วางใจต่อ

ผู้เขียน ผู้เขียนสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ค้าข้ามแดนทั้งสองฝั่ง คน

ช่องทางบ้านน้ำาผึ้ง หมู่ 4 ตำาบลห้วยผา อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” วันที่ 1 
กรกฎาคม 1996 (ผู้เขียนดัดแปลงชื่อของประกาศจังหวัดเพื่อปกปิดสถานที่จริง).
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ขับรถขนส่งผู้คนและสินค้า แรงงานอพยพข้ามแดน และเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย 

เช่น ทหาร ตำารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน 

ตำารวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) และเจ้า

หนา้ทีด่า่นศุลกากร ชือ่ของผู้ใหส้มัภาษณแ์ละผูท้ีผู่เ้ขยีนศกึษาทีป่รากฏใน

บทความน้ีเป็นนามสมมติ เพ่ือเป็นการปกป้องอัตลักษณ์และความปลอดภัย

ของผู้ให้ข้อมูล

กรอบการศึกษาการเคลื่อนย้ายและ
ระบอบควบคุมชายแดน

กอ่นอืน่ผูเ้ขยีนขอเล่าบรบิทการขา้มแดนในชว่งทศวรรษ 1970 ถงึกลาง

ทศวรรษ 1990 เพ่ือเป็นการปูพ้ืนถึงประวัติความเป็นมาของกิจการชาย แดน

และการเคลื่อนย้ายของผู้คนในอดีต ในช่วงเวลาดังกล่าว มีสงครามและ

ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณชายแดนแม่ฮ่องสอนและรัฐฉาน

ตอนใต้ รัฐฉานตอนใต้ในขณะน้ันมีศูนย์กลางการบริหารอยู่ท่ีเมือง “หัวเมิง” 

(Homöng)4 เมืองขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ในฝั่งรัฐฉานตอนใต้ซ่ึงเป็นพรมแดน

การเมืองที่ไม่มีเขตแดนรัฐชาติตายตัว ไม่มีการควบคุมของรัฐบาลพม่า

อย่างเบ็ดเสร็จ หากแต่เป็นการคุมพื้นที่ของกองกำาลังทหารพม่า (Burma 

Army) และกองกำาลังหลากหลายกลุม่ชาตพิันธุเ์พือ่สร้างอำานาจ และเก็บ

เกี่ยวผลประโยชน์และทรัพยากรในพื้นท่ี ลักษณะพื้นที่ทางการเมืองแบบ

พรมแดนเช่นนี้กระตุ้นให้เกิดการเร้นรอด (porosity) และการเคลื่อนย้าย

ของผู้คนและสินค้าระหว่างรัฐฉานและแม่ฮ่องสอนอย่างเสรี คนไทใหญ่

4 ผู้เขียนถอดการออกเสียงชื่อเมืองและสถานที่ในฝั่งรัฐฉานด้วยภาษาไทใหญ่.
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จำานวนมากสามารถเคล่ือนย้ายมายังประเทศไทย โดยปราศ จากข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองตามกฎเกณฑ์ของรัฐสมัยใหม่ กระทั่งในเดือนมกราคม 

1996 ขนุสา่ซึง่เปน็ผูน้ำากองกำาลังตดิอาวธุในนาม “กองทพัเมงิไต” (Möng 

Tai Army) และมีอำานาจแข็งแกร่งท่ีสุดในบรรดากองกำาลังติดอาวุธชาติพันธ์ุ

ดว้ยกนั เข้ามอบตวักบักองกำาลงัทหารพมา่ ทำาใหภ้มูทิศันท์าง การเมอืงของ

พรมแดนน้ีเปลีย่น กองกำาลงัทหารพมา่เข้าควบคมุชายแดนในอาณาบริเวณ

ท่ีกวา้งขวางและเบด็เสรจ็มากขึน้ ขณะเดยีวกนั รฐับาลไทยมแีนวคิดจดัการ

ชายแดนใหเ้ขา้รปูเขา้รอยและมรีะบบมากขึน้ ในเดอืนกรกฎาคมปเีดยีวกัน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนเพ่ือการค้าน้ำาผ้ึงขึ้น 

และจัดการต้ังหน่วยงานในการบริหารชายแดนให้สอด คล้องกับแนวคิด 

“ระบอบชายแดน” (border regime)

ผู้เขียนยกคำาอธิบาย “ระบอบชายแดน” ของ อีคี แบร์ก และพิเรต 

เอฮิน (Eiki Berg & Piret Ehin, 2006) ที่เสนอประเด็นการเกิดขึ้นของ 

“ระบอบชายแดน” ผ่านนโยบายการจัดการชายแดนของสหภาพยุโรป ซ่ึงก่อ

ให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีหลากหลายเช่ือมโยงซ้อนทับกันท้ังในแนวราบ (horizon) 

และแนวดิ่ง (vertical) และหลายระดับ เช่น เหนือระดับชาติ (suprana-

tional) ระดับชาติ (national) และระดับท้องถิ่น (local) การจัดการและ

นโยบายที่ซับ ซ้อนนี้แสดงให้เห็นได้อย่างน้อย 3 มิติ คือ 1. ประเภทของ

การทำาหนา้ที ่ (type of function) 2. รปูแบบของธรรมาภบิาล (mode of 

governance) และ 3. ระดับการเปิด/เร้นรอดของชายแดน (degree of 

openness) ด้วยความซ้อนทับในหลายมิติและระดับของนโยบายและการ

จดัการดงักลา่ว ทำาให ้“ระบอบชายแดน” มคีวามหลากหลายทางกระบวน-

ทัศน์ของผู้ปฏิบัติและการกำาหนดนโยบาย เกิดการรับรู้หรือการออกนโยบาย

ที่กลับไปกลับมาหรือไม่คงเส้นคงวา (diverging perception and policy 

prescription) รวมถงึความสบัสนวุน่วายของระบบราชการทีท่ำาใหเ้กดิชอ่ง
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ว่าง ความอิหลักอิเหล่ือ และการใช้อำานาจอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้น 

“ระบอบ” ชาย แดนในท่ีนี้จึงไม่ใช่แค่ระบบการควบคุมอย่างเดียว หากยัง

รวมถึงแนวคิดและอุดมการณ์ที่สะท้อนผ่านระบบด้วย

อีกแนวคิดหนึ่งที่ผู้เขียนนำามาใช้ศึกษาการควบคุมชายแดนในงานวิจัย

นี้คือ “ระบอบการเคล่ือนย้าย” (mobility regime) ซ่ึงเกิดขึ้นซ้อนทับกับ 

“ระบอบชายแดน” รูปแบบของ “ระบอบการเคลือ่นยา้ย” สามารถอธบิาย

ด้วยลักษณะของนโยบายของรัฐไทยท่ีนำามาใช้ในพื้นที่ชายแดน ผู้เขียนใช้

มโนทศัน ์ “ระบอบการเคลือ่นยา้ย” ทีเ่สนอโดย นนีา่ กลคิ ชิลเลอร ์และ

โนเอล ซาลาซาร์ (Nina Glick Schiller & Noel Salazar, 2013) ที่มี

แนวคดิมาจาก “กระบวนทศันก์ารเคลือ่นยา้ย” (mobility paradigm) ของ 

มิมี่ เชลเลอร์ และจอห์น เออร์รี (Mimi Sheller & John Urry, 2006) 

และแนวคดิ “ความสนใจการศึกษาการเคลือ่นยา้ย” (mobility turn) ของ 

โธมัส ไฟสต์ (Thomas Faist, 2013) ซึ่งได้เสนอการศึกษาไว้หลายมิติ 

ผู้เขียนเลือกมิติหนึ่งของการเคลื่อนย้ายศึกษาคือ การศึกษาบุคคลใน

ฐานะทีเ่ปน็ปจัเจกเคลือ่นที ่ (mobile individual) ภายใตก้รอบใหญท่ีเ่ชือ่ม

โยงกับมิติการเคลื่อนย้ายแบบอื่น (constellation of mobility) เพื่อ

วิเคราะห์ว่าการเคล่ือนย้ายของผู้คนและสินค้านั้นเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยใด

และสภาพการณ์ใด ตามแนวคิดของเครสเวลล์ (Cresswell, 2010, p. 26) 

ทีต่ัง้คำาถามวา่ “เมือ่ใดและด้วยสภาพการณ์ใดทีก่ารเคลือ่นยา้ยของมนษุย์

หรือสิ่งของถูกทำาให้หยุดหรือไปต่อไม่ได้” เพื่อเสนอแนวคิดว่า ในปัจจุบัน 

คนและสิง่ของไมไ่ดเ้คล่ือนยา้ยแบบไมม่ขีอ้จำากดัเสมอไป สอดคล้องกบัขอ้

เสนอของ กลคิ ชลิเลอรแ์ละซาลาซาร ์ (Glick Schiller & Salazar, 2013) 

ที่ว่า “ระบอบการเคลื่อนย้าย” แสดงให้เห็นถึงอำานาจของรัฐที่บังคับใช้กับ

ปัจเจก ใช้สอดส่องอัตลักษณ์ของปัจเจกและส่ิงท่ีมาพร้อมกับปัจเจก โดย

ใช้เครื่อง มือในรูปของกฎหมาย กฎเกณฑ์ของรัฐ และการบริหารและการ
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จัดการ เกิดผลที่ตามมาสองแนวทางคือ การเคลื่อนย้ายที่ประสบความ

สำาเร็จ (successfully mobile) และการไม่เคลื่อนย้ายแบบไม่สมัครใจ 

(involuntarily immobile) 

คำาอธิบายนี้อาจทำาให้เห็นว่า “ระบอบการเคลื่อนย้าย” แทบไม่ต่าง

อะไรกับ “ระบอบชายแดน” ที่เน้นการใช้ระบบการจัดการตามแนวคิดรัฐ

สมยัใหมเ่ขา้มาควบคมุกจิกรรมขา้มแดน แตม่ติทิีช่ดัเจนของ “ระบอบการ

เคลื่อนย้าย” คือการเมืองของการเคล่ือนย้าย ท่ีพยายามแสดงให้เห็นว่ามี

องค์ประกอบหรือข้อจำากัดอะไรท่ีทำาให้คนหรือส่ิงของเคล่ือนย้ายต่อไม่ได้ 

หากอธบิายใหช้ดัคอื “ระบอบชายแดน” ใหค้วามสำาคญักับการควบคมุหรอื

นโยบายชายแดนในเชิงโครงสร้าง แต่ “ระบอบการเคลื่อนย้าย” ให้ความ

สำาคญักบัผูค้นในฐานะปจัเจกหรอืสิง่ของทีไ่ดรั้บผลกระทบหรอืผลพวงจาก

การจัดการชายแดน

อีกมิติของการศึกษาการเคล่ือนย้ายคือ มองร่างกายเป็นหน่วยวิเคราะห์

หนึง่ หรือรา่งกายเปน็พาหนะทีก่อ่ใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ย (corporeal tool) 

เชน่ การใช้รา่งกายเคลือ่นยา้ยสิง่ของ (Holzlehner, 2008) การขนของขา้ม

แดนของ “ขบวนการมด” (ant trader) หรอื “การลกัลอบรักแร้” (armpit 

smuggling) (Abraham and van Schendel, 2005) การเคล่ือนย้ายรูป

แบบนีส้ะทอ้นวา่ มนษุยแ์ละสิง่ของมคีวามสมัพนัธผ์า่นร่างกายของมนษุย ์

(Sheller & Urry, 2006) หรือสิ่งของเคลื่อนย้ายโดยการบริโภคโดยมนุษย์ 

(Kloppenburg, 2013) และอาจรวมถึงมิติระหว่างส่ิงของหรือสินค้าท่ีสัมพันธ์

หรือบ่งบอกอัตลักษณ์ของมนุษย์ เช่น ภูมิหลังของคน ชาติพันธ์ุ และสถานะ

ทางสังคม (Jeganathan, 2004; Khosravi, 2007) 

ผูเ้ขยีนยงัเลอืกวเิคราะหป์ระเดน็ความสัมพนัธข์องมนษุยแ์ละสนิคา้ใน

กระบวนการเคลือ่นยา้ยขา้มเขตแดนทางการเมอืงและเขตแดนรฐัชาติ โดย

ดวูา่การเคลือ่นยา้ยของผูค้นในฐานะปจัเจกนัน้สง่ผลกระทบหรอืผลทีต่าม
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มาอย่างไรกับสินค้าหรือส่ิงของท่ีเขาพกพามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระติดตัว

และส่ิงของท่ีบริโภคเข้าไปในร่างกาย เช่น อาหารหรือยาเสพติด เพ่ือชี้ว่า

สิ่งของเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายของผู้คนได้ และนำาไปสู่

ขอ้ถกเถยีงทีว่า่ไมใ่ชท่กุคนสามารถเคลือ่นยา้ยไดอ้ยา่งเสรี และในบางพืน้ที่

และสถานการณ์การเคล่ือนย้ายอาจได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน สิ่งของ

เป็นตัวเร่งหรือสนับสนุนให้เกิดการเคล่ือนย้าย ขณะเดียวกันก็อาจเป็น

อปุสรรคไมใ่ห้คนได้ไปตอ่ เชน่ การทีค่นอพยพไทใหญม่สีมัภาระติดตวัเป็น

อาหารบางประเภททีผ่ลติในบา้นเกดิทีร่ฐัฉาน และเจา้หนา้ทีร่ฐัไทยมองวา่

เปน็สิง่ของทีไ่มไ่ดผ้ลติในประเทศไทย กม็กัตรวจตราเปน็พเิศษ ทำาใหก้าร

เคลื่อนย้ายประสบความล่าช้า หรือถึงข้ันเป็นอุปสรรคทำาให้พวกเขาไม่

สามารถขา้มเขตแดนรฐัชาตหิรือเดนิทางตอ่เพือ่ไปใหถ้งึจดุหมายปลายทาง

นอกจากน้ี การเคลื่อนย้ายของผู้คนและสินค้าอาจเผชิญกับการ

ควบคมุภายใต ้ “ระบอบการเคลือ่นย้าย” ทีม่ลีกัษณะแบบเฝา้ระวงั (Glick 

Schiller & Salazar, 2013) เสริมด้วยกฎเกณฑ์ที่อิงกับระบบราชการตาม

แนวคดิรฐัสมัยใหม ่ (Sharmar & Gupta, 2006; Gupta, 2012) เชน่ การ

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้การควบคุมของกองทัพภาคที่ 3 มีระบบการ

ควบคุมชายแดนโดยการจัดประเภทของคนข้ามแดน การจดทะเบียนผู้

คา้ขาย การใช้เอกสารหรอืแบบฟอรม์ในการเกบ็ขอ้มลู รวมไปถงึการตรวจ

ตราที่เคร่ง ครัดทั้งตัวผู้คน สัมภาระ สินค้า และยานพาหนะ สะท้อนว่า

อำานาจของรฐัสมัยใหมก่า้วลว่งไปถงึปรมิณฑลสว่นตวัทางกายภาพของผูค้น

ในการเคล่ือนย้าย หรืออาจยกระดับไปถึงการตรวจตราร่างกายอย่างเฉพาะ

เจาะจง และเชื่อมโยงไปยังอัตลักษณ์ของผู้คน ซึ่งเป็นพ้ืนที่นามธรรมของ

ความเปน็สว่นตวั สิง่ของบางอยา่งจงึสามารถสรา้งแรงสัน่สะเทอืนเมือ่เกดิ

การควบคมุและเฝา้ระวงัตามแนวคดิของรฐัสมยัใหม ่และทำาให้การเคลือ่น

ย้ายช้าลงหรือถูกสกัดกั้นได้ 
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ลักษณะการควบคุมแบบเฝ้าระวังของรัฐอยู่บนฐานความคิดของผู้

กระทำา การนัน้มคีวามกงัวลตอ่การเคลือ่นยา้ยของมนษุยม์ากกวา่ตวัสิง่ของ

หรือสินค้า เมื่อใดที่มนุษย์และสินค้าเคลื่อนย้ายพร้อมกันจะเกิดปฏิกิริยา

ในการควบคุมมากกว่าสินค้าที่เคล่ือนย้ายด้วยตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว 

เช่น คนมักจะไดร้บัการตรวจตรามากกว่าสิง่ของเวลาเดินทางโดยเคร่ืองบนิ 

ท่ีสนามบินกอ่นขึน้เครือ่ง ผูโ้ดยสารตอ้งถกูตรวจสอบอัตลกัษณ์ผ่านหนังสอื 

เดินทาง ร่างกายถูกตรวจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และสัมภาระที่ติดตัวมา

ถูกสอดส่องโดยอุปกรณ์ที่สแกนให้เห็นถึงภายในหรือบางคร้ังถูกบังคับให้

เปดิ และอาจมีปญัหาตามมาหากอุปกรณห์รอืเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัใน

สนามบนิตรวจพบสนิคา้ตอ้งห้ามตดิตวัขณะเดนิทาง (Kloppenburg, 2013) 

หรือกรณีล่าสุดที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรห้ามผู้โดยสาร

ที่เดินทางจากประเทศมุสลิมบางประเทศพกพาอุปกรณ์สื่อสารขึ้นบนห้อง

โดยสารเครื่องบิน หลังสืบพบว่ากลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงสามารถพัฒนา

อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นชนวนระเบิดได้ สะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมภายใต้ 

“ระบอบการเคลื่อนย้าย” ที่ส่ิงของสัมพันธ์กับผู้คนและอัตลักษณ์ของคน 

โดยรฐัเฝา้ระวงัคนทีเ่ดนิทางจากประเทศมสุลมิเปน็พเิศษ เพราะเชือ่มโยง

คนจากประเทศเหล่านี้กับขบวนการมุสลิมหัวรุนแรง (Noack, Lazo & 

Barrett, 2017) เป็นต้น

พลวัตการเคลื่อนย้ายในทศวรรษ 1970–1990

พ้ืนท่ีบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรัฐฉานตอนใต้ในช่วงปลายทศวรรษ 

1970 ถึงกลางทศวรรษ 1990 มีลักษณะของพรมแดนท่ีรัฐไม่สามารถขีดเส้น

แบง่รัฐชาตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้สองฝัง่ชายแดน เน่ืองจากบรรยากาศ
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การเมืองในฝัง่รฐัฉานมคีวามวุน่วายจากการสูร้บระหวา่งกลุม่กองกำาลงัตดิ

อาวุธหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับกองกำาลังทหารพม่า รวมถึงการต่อสู้กันเอง

ของกลุม่ชาติพนัธ์ุทีม่ฐีานอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกนั เชน่ กองกำาลังชาตพินัธ์ุ

ไทใหญ่ ปะโอ ว้า ลาหู่ และจีนยูนนานจากกองกำาลังทหารจีนคณะชาติหรือ

กก๊มนิตัง๋ บางกลุม่ชาตพินัธุอ์าจมกีองกำาลงัหลายกลุม่แตม่อีดุมการณ์ทาง 

การเมืองต่างกัน เช่น กองทัพเมิงไต และกองกำาลังกู้ชาติไทยใหญ่ (Shan 

State Army) (Tzang Yawnghwe, 1987; Smith, 1999 [1991]) กลุ่มปะโอ

และวา้ทีแ่ตกออกเปน็กลุม่ทีอ่งิและไมอ่งิกบัพรรคคอมมวินสิต์แหง่ประเทศ

พม่า (Communist Party of Burma) (Lintner, 1990; Christensen & 

Kyaw, 2006) 

หากแตบ่รรยากาศดา้นเศรษฐกจิใหภ้าพทีต่า่งออกไปคอื สงครามการ

สูร้บสรา้งโอกาสในการทำามาหากนิของคนไทใหญฝ่ัง่รฐัฉานในการนำาสนิค้า

มาขายให้กับทหารของกองกำาลังต่างๆ และพลเรือนท่ีเป็นครอบครัวของ

ทหารเหลา่น้ัน โดยเฉพาะการคา้ทางไกลของคนจากรัฐฉานตอนบนทีเ่สาะ

หาของกินของใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในบริเวณชายแดนการสู้รบ 

ผู้ค้าขายทางไกลเหล่านี้เมื่อเอาสินค้ามาขายแล้วก็ถือโอกาสข้ามพรมแดน

มายังฝั่งไทย และใช้เงินจากการขายสินค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคฝ่ังไทย

กลับไปขายยังฝั่งรัฐฉานหรือที่บ้านเกิด ขณะเดียวกันชุมชนไทใหญ่ฝ่ังไทย

กเ็หน็อปุสงคข์องสนิคา้เหลา่นีเ้ปน็โอกาสใหพ้วกเขานำาสนิคา้ฝ่ังไทยไปขาย

ในราคาสูงกว่าหลายเท่าตัวด้วย

อุ้งส่า แม่ค้าไทใหญ่จากเมืองลายค่า หนึ่งในผู้ค้าขายทางไกลท่ีเห็น

โอกาสทำามาหากิน เมื่อเธอทราบว่ามีคนจำานวนมากหาของกินและสินค้า

ไปขายให้กบักองกำาลงัไทใหญท่ีน่ำาโดยขนุสา่ ในป ี1983 หลงัจากฐานทีม่ัน่

บา้นหินแตก จงัหวดัเชยีงราย ถกูโจมตโีดยกองกำาลงัทหารไทย และขุนสา่

ไดถ้อยรน่กองกำาลงัมาสรา้งฐานทีม่ัน่ใหมท่ีห่วัเมงิ หา่งจากบรเิวณเขตแดน
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ไทยทีอ่ำาเภอเมืองแมฮ่อ่งสอนเพียง 25 กโิลเมตร เธอยงัจำาบรรยากาศการ

เดนิทางไกลมายงัหวัเมงิในเวลานัน้ไดด้ ี ผูค้า้ขายตอ้งเดนิทางผ่านเขตแดน

ทางการเมืองของทหารพม่าและทหารขุนส่า และกองกำาลังติดอาวุธกลุ่ม

ชาติพันธุ์อื่นๆ ในขณะนั้นกองกำาลังของขุนส่าเข้มแข็งท่ีสุด ผู้ค้าขายส่วน

ใหญ่จึงเลือกพักค้างแรมในบริเวณที่มีทหารขุนส่าคุมพ้ืนท่ีอยู่เพ่ือขอความ

คุ้มครอง

อุง้สา่บรรยายวา่ เม่ือผูค้า้ขายเจอกบัทหารขนุสา่ พวกเขาตอ้งการการ

คุม้ครองโดยการแลกสนิคา้หรอือาหารทีน่ำาไปขายทีห่วัเมงิใหกั้บทหารเหลา่

นี้ ส่วนใหญ่เธอมักให้อาหารแทนเงินสด เนื่องจากใช้เงินไปกับการซื้อของ

ไปขายที่หัวเมิงหมดแล้ว อาหารและสินค้าจึงเป็นค่าตอบแทนสำาหรับค่า

คุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทใหญ่ประเภทถั่วเน่าและผักกาดส้ม 

“จำาไดว้า่ทหารขนุสา่ไมเ่คยรอ้งขอเงนิ คนค้าขายกรู้็วา่พวกนี้ ไมต่อ้งการเงนิ 

แตเ่ขาไมม่อีะไรจะกนิมากกวา่”5 สถานการณน์ีส้ะทอ้นวา่สินคา้ทีผู่ค้า้ทาง

ไกลนำามาขายให้กับทหารและพลเรือนในพื้นท่ีชายแดนได้สร้างคุณค่าทาง

วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้านอาหาร และมิติของการ

ตดิรสชาตอิาหารทีพ่วกเขากนิเปน็ประจำาจนเกดิความผูกพัน (Bell, 1991) 

และการแลกเปลีย่นระหว่างผูค้า้และทหารไทใหญข่องขนุสา่เกดิขึน้ได้ เน่ือง 

จากอุง้สา่ตระหนกัดวีา่อาหารและสินคา้ชว่ยใหท้หารอยูร่อดในยามสงคราม 

อยู่ในบริบทความสัมพันธ์ต่างตอบแทนของผู้ให้และผู้รับ (Mauss, 1967) 

ที่การให้ของบางอย่างในบางสถานการณ์มีนัยสำาคัญกว่าให้อะไรก็ได้ เช่น 

ให้ของกินดีกว่าให้เงิน เพราะแม้ให้เงิน ทหารขุนส่าก็ไม่รู้จะเอาเงินไปซื้อ

ของกินได้ที่ไหน หรือหากใช้ซื้อได้ก็ต้องรอซื้อจากผู้ค้าทางไกลนั่นเอง

5 สัมภาษณ์อุ้งส่า ที่หมู่บ้านน้ำาผึ้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 เมษายน 2014.
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ความสัมพันธ์ต่างตอบแทนนี้คล้ายคลึงกับงานศึกษาของ จาง เหวิน

ฉิน (Chang Wen-Chin, 2009; 2013) เก่ียวกับผู้ค้าทางไกลใต้ดินชาวจีน

ยูนนานที่เดินทางจากพม่าไปยังชายแดนไทยในช่วงสงครามต่อสู้ของกอง

กำาลังชนกลุ่มน้อยกับทหารพม่า และแสดงให้เห็นว่าสถานะของผู้ค้าขาย

และคนอพยพน้ันเปลีย่นไปมาภายในตวัคนเดยีวกนั ตอกย้ำาวา่การเคลือ่น

ย้ายของคนและสินค้าเกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างการเดินทางข้ามเขตแดน

ทางการเมืองสู่การข้ามเขตแดนรัฐชาติ ในบางสถานการณ์สินค้าได้ถูกนำา

มาเป็นปัจจัยในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้การเคล่ือนย้ายของคนเป็นไปอย่าง

สะดวก ไดร้บัความคุม้ครองจนถงึทีห่มาย ในบางชว่งเวลา การค้าทางไกล

ไดร้บัผลกระทบจากการตอ่สูข้องทหารพมา่และชนกลุม่น้อย รวมไปถงึการ

ที่กองกำาลังชนกลุ่มน้อยปิดเส้นทางของผู้ค้า ทำาให้ต้องมีการเจรจาต่อรอง

รวมไปถึงการจ่ายภาษีเถื่อนเพื่อแลกกับข้อมูลหรือข่าวสารการสู้รบใน

บริเวณที่พวกเขาต้องเดินทางไปค้าขาย (Chang, 2009, p. 562; 2013, 

pp. 301–302) 

ช่วงหนึ่งในพื้นที่ศึกษาของผู้เขียน ราวปี 1970–1972 มีการสู้รบ

ระหว่างกองกำาลังกู้ชาติไทใหญ่และปะโอ เจ้าหว่านออ ทหารระดับสูง

ของกองกำาลังกู้ชาติไทใหญ่มีหน้าท่ีเก็บภาษีจากผู้ค้า และอยู่ในเหตุการณ์

เล่าถึงผลกระทบของการสู้รบว่า 

“ทัง้สองฝา่ยตอ่สูก้นัหนกัมาก ในทีส่ดุกลุ่มปะโอชนะและปดิพืน้ท่ี 

ทำาใหผู้ค้า้ทางไกลไปไหนตอ่ไมไ่ด ้แมแ้ต่จะเดนิทางกลบัไปยงับา้น

เกิด กองกำาลังไทใหญ่ต้องต่อรองกับปะโอ เพราะทหารต้องการ

ของกิน ฝ่ายปะโอยอมทำาตามข้อตกลงเปิดเส้นทาง และยอมให้

กองกำาลังทั้งสองฝ่ายตั้งด่านเก็บภาษีจากผู้ค้าทางไกลเพ่ือนำาไป

หนุนกองกำาลังในการสู้รบ ด่านเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าในสมัย
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นั้นเป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบัน”6

สถานการณ์การสู้รบท่ีคาดการณ์ยากเช่นน้ีไม่ได้ทำาให้ผู้ค้าหมดกำาลังใจ 

พวกเขาหาวถิทีางในการเคลือ่นยา้ยและขนถา่ยสนิคา้ทีป่รบัตวัไปตามสถาน-

การณท่ี์เกดิขึน้ เชน่ครัง้หนึง่ในชว่งกลางศตวรรษ 1980 เสน้ทางการคา้จาก

ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ำาสาละวินมายังหัวเมิงปิดอยู่เกือบ 4 ปี จากการสู้รบ

อย่างหนักระหวา่งกองกำาลังขนุสา่และทหารพมา่ อ่องทนุ พอ่คา้จากเมอืง

หมอกใหม่ เล่าบรรยากาศในตอนนั้นว่า

“พม่าส่งทหารมา 4,000 นาย และมีทหารว้าอีก 1,000 นายใน

พื้นที่ คนเป็นร้อยถูกฆ่าตายในสนามรบ ผู้ค้าเดินทางกลับไม่ได้

เพราะการสูร้บทีร่นุแรง ทำาใหต้อ้งเปลีย่นเสน้ทางเพ่ือไปใหถึ้งชาย-

แดนไทย จากหมอกใหม่ต้องข้ึนทางเหนือไปยังเมิงนาย และต่อไป

ยงัน้ำาจา๋ง เมงิปอน และโหปง กอ่นเขา้ตองจ ี (เมอืงหลวงรฐัฉาน) 

จากตองจี ใช้อีกเส้นทางต่อไปยังลอยก่อ (เมืองหลวงรัฐคะยาห์) 

และเข้าแม่ฮ่องสอนที่ด่านแม่แจ๊ะ และเดินทางต่อไปยังเมือง

แม่ฮ่องสอน”7

เส้นทางการค้าและการเคล่ือนย้ายของผู้ค้าทางไกลสะท้อนให้เห็นถึง

การควบคมุของเขตแดนทางการเมอืงทีม่นียัสำาคญักวา่เขตแดนรัฐชาต ิ ผู้ค้า

ไดรั้บผลกระทบจากการสูร้บของกองกำาลังชนกลุม่นอ้ย ขณะทีก่ารขา้มแดน

6 สัมภาษณ์เจ้าหว่านออ บ้านคาหาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 19 มกราคม 2013.
7 สัมภาษณ์อ่องทุน ที่เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 27 ธันวาคม 2012.
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จากรัฐฉานสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้มีปัญหามากนัก อีกมิติหนึ่งคือการ

เคลือ่นยา้ยของผูค้นและสนิคา้ในชว่งนี้ ใหผ้ลดแีละสรา้งประโยชนซ์ึง่กนัและ

กัน คือการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่การสู้รบของผู้คนได้อานิสงค์จากอุปสงค์

ของสินค้าและของกินของทหารและพลเรือน และเมื่อผู้ค้าต้องเผชิญหน้า

กับทหารและกองกำาลังดังกล่าว ผู้ค้าใช้ของกินและสินค้าเป็นใบเบิกทาง

เพื่อขอความคุ้มครองจากทหาร และคลี่คลายสถานการณ์การสู้รบที่เกิด

ขึ้น ตราบใดที่พวกเขายังคงจ่ายภาษีอย่างไม่เป็นทางการให้กับกองกำาลัง

ชน กลุม่น้อย และทำาตามกฎเกณฑท์ีส่รา้งขึน้อยา่งอำาเภอใจของชนชัน้นำาที่

ชายแดน เชน่ ในชว่งทีข่นุสา่คมุพืน้ทีห่วัเมงิ คนในหมูบ่า้นชายแดนเลา่วา่ 

ทหารและพลเรือนทีอ่ยูใ่นความคุม้ครองของขนุสา่ตอ้งการขา้วสารดำารงชีพ

ประมาณ 80–100 กโิลกรมัตอ่วนั ทำาใหข้นุสา่ตอ้งตดิต่อกับ “ร้านไทยเสรี” 

ในแม่ฮ่องสอนให้เอาข้าวมาส่งท่ีชายแดนไทย จากน้ัน นายทหารลูกน้อง

ของขุนส่าขับรถโฟร์วีลมาขนข้าวสารต่อไปยังหัวเมิง โดยขุนส่าได้สร้าง

เงือ่นไขกบัผูค้า้ทีเ่ดนิทางกลบัรฐัฉานใหข้นขา้วสารทีเ่ขาสัง่จากพอ่คา้ฝัง่ไทย

ไปไว้ท่ีหัวเมิงด้วย เป็นการตอบแทนท่ีขุนส่าคุ้มครองและอนุญาตให้เดินทาง

ผา่นเส้นทาง การคา้อย่างเสร ีสถานการณน์ีท้ำาใหเ้หน็วา่ขา้วในฐานะสนิคา้

เปน็ปจัจยัทีช่ว่ยใหก้ารเคลือ่นยา้ยของผูค้า้ไทใหญ่เกดิขึน้ไดโ้ดยการทำาตาม

ข้อตกลงที่ขุนส่าตั้งขึ้น

“ระบอบชายแดน”... กฎเกณฑ์การควบคุม
แบบรัฐสมัยใหม่

“ระบอบชายแดน” เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศให้ช่องทางในการเคล่ือนย้ายของผู้คนและสินค้าเป็นจุดผ่อนปรน
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ช่องทางการค้าชายแดนบ้านน้ำาผึ้ง ในเดือนกรกฎาคม 1996 ทางจังหวัด

พยายามสรา้งระบบควบคมุทีม่รีปูแบบราชการตามแนวคิดรฐัสมยัใหม ่การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อชุมชนชายแดนที่ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ภาย

ใต้บรรยากาศพรมแดนท่ียืดหยุ่นมาหลายทศวรรษ ช่วงก่อนและระหว่าง

การเปลีย่นผา่นเขา้สูก่ารควบคมุด้วย “ระบอบชายแดน” คนไทใหญจ่ำานวน

มากทีเ่ปน็ผูค้า้ทางไกลฉกฉวยโอกาสขา้มไปยงัฝ่ังไทยและกลายเปน็แรงงาน

อพยพ รวมถงึกลุม่อดตีทหารขนุสา่ทีเ่ริม่ตัง้รกรากในหมูบ่า้นฝัง่ไทยตัง้แต่

ช่วงที่ขุนส่ายังเรืองอำานาจ และชายแดนยังไม่มีการสร้างเขตแดนที่ชัดเจน 

หลังขุนส่ามอบตัวกับทหารพม่า ทหารบางคนมีบ้านและท่ีทางในการทำา

มาหากินหรือดำารงชีพท่ีหมู่บ้านฝั่งไทยเรียบร้อยแล้ว ขณะที่มีบางส่วน

ตดัสนิ ใจเดนิทางกลับบา้นเกดิในรฐัฉาน บางคนขาดทุนรอนในการเดนิทาง

กลบักห็นัหนา้พึง่อำานาจทางการเมอืงใหมท่ีน่ำาโดยมหาจา่ในขณะน้ัน และ

กลายเป็นกองกำาลังภายใต้การบริหารของชนชั้นนำาทางการเมืองใหม่ ท่ี

ผู้เขียนเรียกว่า “ครอบครัวมหาจ่า” ในรูปของบริษัทการค้า South Shan 

State (SSS) และปักหลักอยู่ในบริเวณหัวเมิงหรือเมืองใกล้เคียงต่อไป

“ครอบครัวมหาจ่า” พัฒนามาจากกองกำาลังติดอาวุธชนชาติพันธุ์ว้า

นาม “กองกำาลงัทหารแหง่ชาตวิา้” (Wa National Army) ก่อตัง้โดยพ่ีน้อง

ว้าเชื้อสายเจ้าจากเวียงเงินชื่อ มหาซางและมหาจ่า (Smith, 1999) หลัง

การมอบตัวของขุนส่า มหาจ่า หน่ึงในพ่ีน้องเจรจาตกลงกับทหารพม่า และ

แบง่พืน้ทีท่างการเมอืงเพือ่สรา้งฐานอำานาจทีม่าพร้อมกับการคมุประชากร 

การหาประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นท่ี และการสร้างรายได้จากผู้ค้าและ

คนเดินทางขา้มแดน ทำาให้การเคลื่อนยา้ยของผู้คนและสนิค้ายงัคงเกิดขึ้น

โดยสะดวก ในเขตแดนการเมืองของ “ครอบครัวมหาจ่า” ผู้ค้าข้ามแดนและ

แรงงานอพยพสามารถเดินทางผ่านได้จากการที่ครอบครัวมหาจ่าอนุญาต

ให้เดินทางข้ามเขตแดนทางการเมือง และหารายได้ในรูปของ “ภาษีอย่าง
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ไม่เปน็ทางการ” (informal taxation) กบัผูค้า้ขายผา่นด่านทีต่ัง้ขึน้ในบาง

เมืองและบางหมู่บ้านบนเส้นทางการค้า จะเห็นว่า แม้รัฐไทยพยายามใช้

ระบบราชการแบบรฐัสมยัใหมใ่นการควบคุมชายแดนตามแนวคดิ “ระบอบ

ชายแดน” มาปฏิบัติใช้ แต่พื้นที่ชายแดนฝั่งไทยก็ยังเชื่อมต่อและสัมพันธ์

กับชายแดนฝั่งรัฐฉาน ท่ีมี “ครอบครัวมหาจ่า” ควบคุมเขตแดนทาง 

การเมืองกับรัฐบาลจากพม่าส่วนกลางในลักษณะแบ่งพื้นที่ควบคุม

ส่วนรูปแบบการเคล่ือนย้ายของผู้คนและสินค้ายุคหลังขุนส่า ผู้ค้าพ่ึงพา

รถกระบะขนาดส่ีล้อข้ามพรมแดนมากข้ึน ต่างจากช่วงทศวรรษ 1970–1980 

ที่ต้องเดินเท้าบางช่วง เพราะยังไม่มีถนนท่ีรถสัญจรได้ตลอดเส้นทาง รถ

กระบะที่ต้องข้ามเขตแดนทางการเมืองของ “ครอบครัวมหาจ่า” ต้องจด

ทะเบียนกับบริษัทของ SSS ขณะที่รัฐไทยพยายามสร้างกฎเกณฑ์ในการ

ควบคมุยานพาหนะนีม้ากขึน้ดว้ย เชน่ การไมอ่นญุาตใหร้ถกระบะทัง้สอง

ฝั่งข้ามไปมาได้อย่างเสรี ต่างจากยุคก่อนการเปิดจุดผ่อนปรนฯ อย่างเป็น

ทางการ ทีร่ถกระบะทัง้ฝัง่ไทยและหวัเมงิวิง่เขา้ออกขา้มแดนโดยไมต่อ้งทำา

ตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพียงแต่มีป้ายทะเบียนรถของท้ังสองฝั่งติด

ระบุเส้นทาง “แม่ฮ่องสอน-หัวเมิง” บ่งบอกว่าได้รับอนุญาตในการวิ่งข้าม

ผ่านเขตแดนทางการเมือง

ข้อตกลงของชุมชนข้ามแดน 
อยา่งไรก็ตาม แมก้ฎเกณฑห์า้มรถทัง้สองฝัง่วิง่ข้ามแดนจะมขีึน้ ชมุชน

คนข้ามแดนและชุมชนบริเวณชายแดนยังคงสามารถหาแนวทางในการต่อ

รองกบักฎเกณฑด์งักลา่ว ดงัทีก่ลา่ววา่ ผู้คา้ใชร้ถกระบะเปน็พาหนะสำาคญั

ในการเคลือ่นยา้ยแรงงานอพยพจากรฐัฉานสูช่ายแดนไทย พร้อมทัง้ขนสง่

สินค้าเข้าสู่ไทยผ่านจุดผ่อนปรนน้ำาผ้ึง ผู้ค้าจากฝ่ังรัฐฉานส่วนใหญ่ทำาอาชีพน้ี
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มาตัง้แตช่ว่งทีส่งครามกลางเมอืงฝัง่พมา่ยงัไมส่งบ บางสว่นเปน็คนไทใหญ่

ที่เคยข้ามชายแดนไทยไปทำางานเป็นแรงงานอพยพในประเทศไทย ต่อมา 

เม่ือเกบ็ออมไดร้ะดบัหน่ึงกต็ดัสนิใจมาทำาอาชพีคา้ขายขา้มแดน ทำาใหพ้วก

เขาคุ้นเคยกับเส้นทางและการต่อรองกับชนชั้นนำาในเขตแดนทางการเมือง

อยู่บ้างแล้ว ถึงกระนั้น ผู้ค้าขายข้ามแดนเหล่านี้เลือกเอาการขนส่งผู้คน

ขา้มแดนเปน็ชอ่งทางในการหารายไดด้ว้ย โดยคำานวณตน้ทนุจากการขนสง่

สนิคา้ น้ำามนั และปจัจัยอืน่ๆ เชน่ชว่งเวลาในการเดนิทาง ทีส่ำาคญัคอืการ

ตอ้งจา่ยภาษอียา่งไมเ่ปน็ทางการใหก้บัครอบครวัมหาจา่ และเบีย้บา้ยราย 

ทางให้กบัเจา้หนา้ทีร่ฐัของพมา่อยา่งทหาร ตำารวจ และชดุคุม้ครองหมูบ่า้น

ที่เรียกว่า “ปิตูจิ๊ด” (phytusit) เพื่อให้การเดินทางและขนส่งไปถึงที่หมาย

อยา่งราบรืน่ สะทอ้นวา่การเคล่ือนยา้ยของผูค้า้และแรงงานไทใหญย่งัตอ้ง

คำานึงถงึการขา้มเขตแดนทางการเมอืงทีย่งัคงอยูใ่นเขตรฐัฉาน และปรบัตวั

เม่ือต้องข้ามเขตแดนรัฐชาติท่ีปรากฏข้ึนภายใต้ “ระบอบชายแดน” ในฝ่ังไทย

ภายใต้ “ระบอบชายแดน” ชุมชนคนค้าข้ามแดนต้องปรับตัว และได้

สร้างกฎเกณฑ์ข้ึนมาในกลุ่ม เช่น กลุ่มคนขับรถกระบะจดทะเบียนสาธารณะ

และพน่ตวัถังรถด้วยสเีหลอืง (หลงัจากน้ีจะเรยีกวา่ “รถเหลอืง” เพือ่ความ

กระชับ และเป็นคำาที่คนขับรถกระบะใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวัน) ขณะท่ี

รถกระบะในฝั่งรัฐฉานก็ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ฝ่ังไทยเช่นกัน คือไม่

สามารถว่ิงข้ามเขตแดนทางการเมืองเหมือนเช่นในอดีต ผู้ค้าข้ามแดนฝ่ังรัฐ

ฉานจงึตอ้งจอดรถของตนเองไว ้และขนถา่ยผูค้นและสนิคา้มายังรถเหลอืง

ฝัง่ไทย ดว้ยกฎเกณฑท์ีเ่กดิขึน้ใหมน้ี่ ทำาใหผู้ค้า้หรอืคนขบัรถกระบะเหลือง

สรา้งกฎของกลุม่ตนเองขึน้มา โดยกำาหนดใหม้รีถเหลอืงได้ไมเ่กนิ 24 คนั 

คนที่ต้องการเข้ามาทำากิจการนี้ต้องซื้อคิวของรถกระบะในจำานวน 24 คัน

น้ีเท่าน้ัน และคนขับรถเหลืองต้องเข้าคิวในการให้บริการในแต่ละวัน ซ่ึงเป็น

กฎเกณฑท์ีส่รา้งขึน้โดยไมอ่งิกบักฎหมายการใหบ้รกิารสาธารณะของขนสง่
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จังหวัด8 แต่เกี่ยวโยงกับการแบ่งผลประโยชน์ในการขนส่งแรงงานอพยพ

ข้ามแดนกึ่งผิดกฎหมาย ในแง่ท่ีว่าช่องผ่อนปรนน้ำาผ้ึงไม่ได้มีสถานะเป็น

ดา่นสากลทีอ่นญุาตใหม้กีารเขา้ออกอยา่งถกูตอ้ง หากแตห่นว่ยงานรฐัไทย

อนุญาตให้เกิดขึ้นได้ โดยตำารวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ไม่ได้บันทึกการ

เข้าออกของทุกคนอย่างเคร่งครัด อีกทั้งการเคลื่อนย้ายของผู้คนเกิดขึ้นได้ 

เพราะประวัติศาสตร์ของจุดผ่อนปรนนี้เป็นเพียงช่องทางให้คนไทใหญ่เดิน

ทางเข้าออกอย่างยืดหยุ่นต้ังแต่หลายทศวรรษก่อนหน้า การเคล่ือนย้ายของ

แรงงานอพยพไทใหญ่จึงเกิดข้ึนได้ด้วยการจ่าย “ค่าธรรมเนียม” เล็กๆ น้อยๆ 

ใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่ัง่ไทย บนพืน้ฐานของความสัมพนัธ์ตา่งตอบแทนซ้อนทบั

กับการให้สินบน

มติท่ีิน่าสนใจคอืการสรา้งกฎเกณฑข์องกลุม่คนขบัรถกระบะทีฉ่กฉวย

โอกาสจากกฎเกณฑ์ของสำานักงานขนส่งจังหวัด เช่น การท่ีขนส่งจังหวัด

กำาหนดให้รถเหลืองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 12 คน หากกลุ่มคนขับรถต้อง 

การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยกำาหนดให้รถท่ีมีคิวว่ิงรับส่ง

ผู้โดยสารจากด่านไปยังแม่ฮ่องสอนรับคนได้ท่ี 6 คนเป็นอย่างน้อย และเรียก

เก็บค่าโดยสารสำาหรับแรงงานไทใหญ่ที่เดินทางจากฝั่งรัฐฉานที่มีหนัง สือ

เดินทางในอัตรา 700–800 บาทต่อคน ในจำานวนนี้บางส่วนถูกจัดสรรให้

กบัดา่นเจา้หนา้ทีไ่ทยจำานวน 100–200 บาทตอ่ดา่น ซึง่มอียูร่าว 2–3 ดา่น

ที่ผู้ขับรถเหลืองต้องจ่าย “ค่าธรรมเนียม” ดังกล่าว ทำาให้ท้ายที่สุด

คนขับต้องจ่ายระหว่าง 300–400 บาทจากจำานวน 700–800 บาทท่ีเก็บจาก

8 ระบบคิวของคนขับรถกระบะเหลืองและข้อตกลงในการแบ่งผลประโยชน์ค่อนข้าง
ซับซ้อน มีลักษณะคล้ายกับงานศึกษาเก่ียวกับคนขับเรือและระบบคิวท่ีบริเวณแม่น้ำาโขง 
อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในงานศึกษาของ แอนดรูว์ วอล์กเกอร์ (Andrew 
Walker, 1999).
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ผู้เดินทาง เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้อนุญาตให้คนท่ีถือหนังสือเดินทางเข้า

ออกผ่านจุดผ่อนปรนนี้ ได้ ซึ่งเป็นการทำาผิดกฎตามท่ีกล่าวไป เพราะช่อง

ผ่อนปรนน้ำาผึ้งไม่ใช่ด่านสากล แต่หากเป็นการเดินทางของคนในพื้นที่ฝั่ง

หวัเมงิหรอืหมู่บา้นชายแดนรฐัฉานไปตวัจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน จะเสยีค่าเดนิ

ทางที่ 200 บาทต่อเที่ยว แสดงให้เห็นว่าการจัดการคนข้ามแดนที่บริเวณ

จดุผอ่นปรนฯ นีม้กีารแบง่ประเภทของคนขา้มแดน หากเป็นคนทีอ่าศยัอยู่

ในหมู่บ้านฝั่งรัฐฉานก็สามารถข้ามแดนตามกฎเกณฑ์ฝั่งไทยของการข้าม

แดนของคนในชมุชนชายแดน แตเ่มือ่เปน็แรงงานอพยพทีม่จีดุหมายปลาย

ทางที่จังหวัดอื่นของประเทศไทย ไม่ถือว่าเป็นคนในชุมชนชายแดนตาม

เงื่อนไขของรัฐไทย ทำาให้ต้องจ่ายค่าโดยสารที่มากกว่า

เมื่อรถคันหนึ่งรับคนได้ 6 คน จึงเป็นการรับประกันว่าเท่ียวหน่ึงของ

การขนส่งนั้น คนขับรถเหลืองได้เงินค่าตอบแทนอย่างต่ำา 1,200 บาท ใน

ทางกลับกัน หากรถเหลืองยังมีผู้โดยสารไม่ถึง 6 คน เขาก็จะยังไม่ออก

รถหรือให้บริการ ซึ่งในส่วนนี้ ไม่ได้มีกำาหนดไว้ในกฎของการให้บริการรถ

สาธา รณะที่กำาหนดโดยรัฐ หากแต่เป็นกฎที่สร้างขึ้นเองในหมู่คนขับ และ

บางครั้ง กฎเกณฑ์จำานวนผู้โดยสาร 6 คนขึ้นไปก็เปลี่ยนแปลงได้ในบาง

เวลา เชน่ชว่งท่ีมแีรงงานอพยพไทใหญ่เดนิทางเขา้ออกเพือ่กลบับา้นในชว่ง

เทศกาล โดยเฉพาะช่วงปอยส่างลองในปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือน

เมษายนของทกุป ีทำาใหค้นขบัรถเหลอืงพยายามสรา้งรายไดจ้ากการขนสง่

ขึน้ลงระหวา่งดา่นชายแดนและจงัหวัดแมฮ่อ่งสอนใหม้ากทีส่ดุ พวกเขารบั

คนข้ึนลงได้จนถึง 12 คนตามท่ีกฎหมายขนส่งกำาหนด แต่บางคร้ังก็ต้องการ

ที่จะได้มากกว่านั้น เพราะการได้ผู้โดยสารจากฝั่งรัฐฉานน้ัน เป็นการทำา

ธุรกิจร่วมกับผู้ค้าขายฝั่งรัฐฉานด้วย หมายความว่าคนขับรถฝั่งไทยมัก

ทำางานกบัผูค้า้ฝ่ังรฐัฉานทีท่ำางานรว่มกันมานาน หากผู้คา้ฝัง่รฐัฉานหาคน

ขึน้รถจากรฐัฉานมาถงึดา่นชายแดนไทยแล้ว วถิปีฏบิตัขิองพวกเขาคอืตอ้ง
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สง่คนเหลา่น้ี ใหก้บัคนขับรถเหลืองฝัง่ไทยทีเ่ขาทำาการค้าดว้ย น้อยคร้ังมาก

ที่จะส่งให้คนอื่นหากไม่ได้มีการเจรจาหรือบอกกล่าวมาก่อนล่วงหน้า 

เพราะนั่นหมายถึงการทำาการค้าที่อาจผิดใจกันได้ ทำาให้แรงงานไทใหญท่ี่

ตอ้งเดนิทางกลบัไปทำางานทีก่รุงเทพฯ ตอ้งเปลีย่นรถทีด่า่นหลายครัง้ หาก

การตกลงเรือ่งจำานวนผู้โดยสารและควิรถของคนขบัยงัไมล่งตวั การเคลือ่น

ยา้ยของพวกเขาจงึลา่ชา้ ตอ้งรอหลายชัว่โมงกวา่จะไดล้งไปยงัขนสง่จงัหวัด

และเดนิทางตอ่ การจดัการการขนสง่รถกระบะทีบ่รเิวณชายแดนนีส้ะทอ้น

ว่า การเคลื่อนย้ายของผู้คนไม่ได้ข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์ของรัฐสมัยใหม่ที่ทาง

ฝัง่ไทยพยายามจดัการเพยีงอยา่งเดยีว หากตอ้งตอ่รองกบัขอ้ตกลงแบบไม่

เป็นทางการของผู้ที่ทำามาหากินกับกิจกรรมชายแดน ที่หลายครั้งเป็นการ

ฉกฉวยหาโอกาสจากกฎที่รัฐสร้างขึ้น

จากการทีร่ฐัไทยพยายามควบคมุการขนสง่ของรถกระบะทีมุ่ง่ไปทีก่าร

ขนส่งผู้คนมากกว่าการขนส่งสินค้า ทำาให้คนขับท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าและผู้ค้า

คนกลางจัดหาส่ิงของส่งไปยังฝ่ังรัฐฉาน ไม่ได้คำานึงถึงกฎเกณฑ์เร่ืองน้ำาหนัก

มากไปกว่าการหากำาไรสูงสุดจากการขนส่งสินค้าข้ึนลงด่านในแต่ละเที่ยว 

ในบางช่วงท่ีมีความต้องการของสินค้าจากฝ่ังรัฐฉานสูง เช่นช่วงทำาบุญโกวจา

ในเดอืนตลุาคมใหก้บัสมาชกิของครอบครวัทีเ่สยีชวีติชว่งกอ่นหนา้เทศกาล

ปใีหมไ่ตหรือปใีหมข่องคนไทใหญ ่(ราวปลายเดอืนพฤศจกิายนถงึตน้เดอืน

ธันวาคม) และปอยส่างลอง ผู้ค้าฝั่งไทยและฝั่งรัฐฉานมักเรียงสินค้าเป็น

ชั้นสูงเกินพิกัด9 จึงเป็นเรื่องปกติที่คนโดยสารต้องนั่งบนกองสินค้า และ

9 ข้อกำาหนดเรื่องการขนส่งบนถนนทางหลวงชนบทระบุไว้ในประกาศผู้อำานวยการ
ทางหลวงชนบทเรื่อง “ห้ามพาหนะท่ีมีน้ำาหนักบรรทุกหรือน้ำาหนักเพลาเกินกว่าที่ได้
กำาหนด หรอืด้วยทีย่านพาหนะนัน้อาจทำาใหท้างหลวงเสยีหายเดินบนทางหลวงชนบท 
ในเขตรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทบท” ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2556
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เส่ียงภัยเม่ือรถแล่นบนถนนขรุขระ และในระยะไกลบนเนินและข้ามภูเขาสูง

หลายลกู หลายปทีีผ่่านมาในฝัง่รฐัฉานมีจำานวนรถลม้คว่ำาและผูค้นเสียชวีติ

พอสมควร รวมถึงการบรรทุกสินค้าท่ีมากเกินพิกัด ทำาให้หลายคร้ังมีส่ิงของ

ตกระหว่างทางโดยที่คนขับก็ไม่รู้ 

สภาพการณ์การจัดการชายแดนหลังการประกาศตั้งจุดผ่อนปรนชาย

แดนฯ อยา่งเปน็ทางการโดยจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนสะทอ้นให้เหน็ถงึ “ระบอบ

ชายแดน” ตามที่ อีคี แบร์ก และพิเรต เอฮิน (Berg & Ehin, 2006) 

เสนอในขา้งตน้ คอืมกีารจดัการนโยบายหลายระดบัทีเ่ชือ่มโยงและสมัพนัธ์

กนัทัง้ในแนวราบและแนวดิง่ คอืรฐัทอ้งถิน่และเจา้หนา้ทีป่ฏิบตังิานในพ้ืนท่ี

ซึ่งถือเป็นแนวดิ่ง และในแนวราบคือความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน จะเห็น

วา่การจดัการชายแดนของรฐัไทยไมส่ามารถหลกีเล่ียงอทิธิพลในฝัง่รฐัฉาน

ทีค่มุโดย “ครอบครวัมหาจ่า” และกองกำาลงัทหารพมา่ ทีส่ำาคญัคอืสถาน-

การณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของระบบราชการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐยังไม่

สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นใหม่ได้ทั้งหมด หรือการปฏิบัติใช้

นโยบายที่ลักลั่นไม่คงเส้นคงวา

“ระบอบชายแดน” ผสาน “ระบอบการเคลื่อนย้าย”

“ระบอบการเคลื่อนย้าย” เริ่มมีบทบาทและซ้อนทับกับ “ระบอบชาย-

แดน” ที่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน มิติหนึ่งคือการตรวจตรา

แบบเฝ้าระวังที่แทรกลึกไปที่ร่างกายของผู้คน อัตลักษณ์ และส่ิงของท่ี

เป็นทั้งสัมภาระที่ติดตัว หรือสินค้าที่อยู่ในร่างกาย และส่ิงของท่ีบ่งบอก

อัต ลักษณ์ เช่น อาหารท่ีแรงงานอพยพไทใหญ่หอบหิ้วมาด้วยเพื่อบริโภค

ในยามโหยหาและสร้างความผูกพันท่ีมีต่อบ้านเกิด (ดู Fortier, 2000) 
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และอาหารได้เปลี่ยนสถานะจากของกินเป็นตัวบ่งบอกอัตลักษณ์ของคน 

(Mankeker, 2005; Panyagaew, 2007) สิ่งเหล่านี้สร้างความหมายและ

คณุคา่ทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ ์โดยเฉพาะอย่างยิง่เวลาทีถ่กูตรวจตรา

โดยรัฐเม่ือต้องข้ามเขตแดนรัฐชาติ แฮสติงส์ ดอนแนน และโธมัส วิลสัน 

(Hastings Donnan & Thomas Wilson, 1999) เสนอวา่คณุค่าทีต่ดิมากบั

สินค้าผกผันได้ ข้ึนอยู่กับว่าคนกลุ่มไหนหอบห้ิวสินค้าอะไรมา เช่น แรงงาน

อพยพ ผู้ค้าขาย และนักท่องเท่ียว ต่างห้ิวสินค้าหรือของติดตัวต่างประเภท

กัน หรือประเภทเดียวกันแต่ให้ความหมายที่ส่งผลต่อการข้ามแดนต่างกัน

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบการจัดการควบคุมชายแดนของทั้งสองฝ่ัง พบ

ว่าในฝ่ังรัฐฉานไม่ได้มีการตรวจตราท่ีลงลึกถึงอัตลักษณ์ของผู้คน ในบางด่าน

ที่ผู้ค้าหรือแรงงานอพยพต้องสัญจรผ่านอาจเรียกให้มีการพิมพ์ลายน้ิวมือ 

เพือ่เปน็การยนืยนัจำานวนคนบนรถกระบะทีท่างผูค้วบคุมดา่นตอ้งการเรียก

เก็บภาษีอย่างไม่เป็นทางการ นั่นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใน

การหาผลประโยชน์ของผู้มีอำานาจมากกว่าต้องการสอดส่องพฤติกรรมที่

สัมพันธ์กับอัตลักษณ์หรือภูมิหลังของผู้คนในการข้ามแดน (Jeganathan, 

2004; Khosravi, 2007) หรือสินค้าและสัมภาระท่ีติดตัวมากับผู้เดินทาง

มากนัก ซ่ึงย้ำาให้เหน็วา่ “ระบอบชายแดน” ท่ีมฐีานแนวคดิการจดัการแบบ

รฐัสมัยใหม ่และการควบคุมแบบเฝา้ระวงัภายใต ้“ระบอบการเคลือ่นยา้ย” 

ถูกนำามาใช้โดยรัฐไทยและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ มากกว่าชนช้ันนำาชายแดนและ

เจ้าหน้าที่พม่าในฝั่งรัฐฉาน

เจ้าหน้าที่รัฐและการปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมคติ 
ในพื้นท่ีที่ผู้เขียนศึกษา กฎเกณฑ์การควบคุมของรัฐสมัยใหม่เร่ิมต้นที่

หน่วยทหาร ซึ่งประจำาการอยู่ด่านแรกเม่ือผู้อพยพเดินทางข้ามเขตแดน
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รัฐ ชาติต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เน่ืองจากกิจการชายแดนของประเทศไทยท่ีผ่าน

มาและในปจัจบัุนอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของฝา่ยความมัน่คง โดยส่วนกลาง

ออกนโยบายตั้ง “ศูนย์ส่ังการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” ดูแล

กิจการชายแดนโดยเฉพาะ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ส่ังการและออกคำาส่ัง

ภายใต้คำาแนะนำาของหน่วยงานทหารในพื้นท่ี สำาหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ซึ่งขึ้นตรงกับกองทัพภาคท่ี 3 คุมพื้นท่ีภาคเหนือ มีหน่วยทหารย่อยที่เข้า

มาดูแลชายแดนบริเวณอำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนคือ หน่วยเฉพาะกิจกรม

ทหารราบที่ 7 ม่อนตะแลง หน่วยนี้จะส่งทหารหมวดปืนเล็ก 33 นายมา

ประจำาการและหมนุผลดัเปลีย่นกนัไป ทหารหมวดปนืเลก็มหีน้าทีค่วบคุม

ชายแดนในส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีพลเรือนด้วย เช่น การบันทึก

สถติเิขา้ออกผา่นจดุผอ่นปรนน้ำาผึง้ และปรมิาณรวมถงึประเภทของสนิคา้

ทีม่กีารคา้ผา่นดา่น ทัง้ทีม่หีนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสำานกังานตำารวจตรวจ

คนเข้าเมือง และศุลกากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำาการอยู่แล้ว ไม่รวม

ถึงหน่วยอาสาสมัครรักษาดินแดนปฏิบัติการร่วมกับตำารวจอำาเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน และด่านของตำารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทั้งหมดแล้ว

ในฝั่งรัฐไทย มีหน่วยงานที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้า และ

ยานพาหนะถึง 5 หน่วยงานที่ตั้งด่านตามเส้นทางถนนสายชนบทที่เชื่อม

ไปยังด่านจุดผ่อนปรนการค้า

จากการสังเกตของผู้เขียน เมื่อผู้อพยพจากรัฐฉานเดินมาถึงบริเวณ

ด่านชายแดน ทหารที่ประจำาการที่ด่าน 2–4 นาย ต้องทำาการบันทึกการ

เขา้ออกดว้ยการถา่ยรปู และจดชือ่เมอืงหรอืหมูบ่า้นทีค่นเดนิทางมาในสมดุ

บันทึก ทหารบางส่วนค้นสัมภาระที่ติดตัวมากับผู้ข้ามแดน เช่น กระเป๋า

เดินทาง ถุงทำาจากเชือกฟางขนาดใหญ่ และถุงพลาสติก เพื่อทำาตาม

วตัถปุระสงคข์องการตรวจการลกัลอบสนิค้าตอ้งหา้มอย่างยาเสพตดิ สาร

เสพ ตดิ และสนิคา้ประเภทไม ้ เชน่ ไมส้กัหรอืไมแ้ปรรปูอืน่ๆ รวมถงึสนิคา้
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ทางการเกษตรท่ีอาจตตีลาดทอ้งถิน่ทีป่ลกูสนิคา้ประเภทเดยีวกนั เชน่ ขา้ว 

สาร กระเทียม และหัวหอม บางคร้ังอาจมีการตรวจยานพาหนะด้วย แต่ไม่

สม่ำาเสมอ โดยปกติทหาร 1–2 นายเพียงเดินรอบตัวรถโดยท่ีไม่ได้เปิดประตู

เข้าไปตรวจในห้องเคร่ือง บางคร้ังอาจใช้สุนัขสายพันธ์ุเยอร์มันเชพเพิร์ด 

(German Shepherd) ดมกลิน่หายาเสพตดิ แตก่ถ็อืวา่นอ้ยครัง้มากในชว่ง

ทีผู่เ้ขยีนเกบ็ขอ้มลู สว่นใหญแ่ลว้สนุขัของทหารมกัถูกขงัอยูใ่นกรงมากกวา่ 

ในการสร้างและรักษา “ระบอบชายแดน” การปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้า หน้าที่รัฐไทยสะท้อนแนวคิดการตรวจตราแบบเฝ้าระวังตาม “ระบอบ

การเคล่ือนยา้ย” ตามทีไ่ดอ้ธบิายไป ผูเ้ขยีนสงัเกตวา่บริเวณตวัอาคารของ

ด่านจุดผ่อนปรน เจ้าหน้าท่ีของหน่วยทหารได้นำาป้ายคำาแนะนำาเขียนด้วย

ฉนัท ลกัษณข์องกลอนสมัผสั มเีนือ้หาเกีย่วกบัการตรวจตราของเจา้หน้าที่

ในการควบคมุการเขา้ออกของคนและยานพาหนะในเชงิอดุมคต ิพิมพ์ดว้ย

กระดาษสีขาวขนาด A4 มาติดไว้ที่อาคารของด่าน โดยเน้นท่ีการควบคุม

การลักลอบนำาเข้ายาเสพติดตามรายละเอียดด้านล่าง 

การค้นยาเสพติดในตัวบุคคล

กลืนลงท้อง ยัดช่องคลอด

สอดทวารหนัก ลักติดกาย

สะพายรอบตัว มั่วในรองเท้า

เอายัดในเสื้อผ้า ผ่าซ่อนในเข็มขัด

มัดติดแขนขา พกพาในกระเป๋า

เอาตัวมันไปขัง
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ตรวจในรถยนต์

ตรวจดูในห้องโดยสาร การทำางานของเครื่องวัด

งัดดูใต้เบาะ เคาะตามประตู

ตรวจดูรูช่อง ในห้องเครื่องยนต์

บนข้างหลังคา เปิดฝาถังน้ำามัน

กันชนหน้าหลัง ใต้ตัวถังใต้ท้อง

กระจกมองซ้ายขวา มองหาช่องลำาโพง

ฝากระโปรง ประตูข้าง กระบะหลัง คัทซี

มีการต่อเติม เพิ่มการค้นหา

พบยาจับเลย

อย่างไรก็ตาม การทำาหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทหารในทางปฏิบัติยังห่างไกล

จากสิง่ทีป่รากฏในคำาแนะนำาในเอกสารดงักลา่ว สะทอ้นใหเ้หน็ขอ้ยอ้นแยง้

ทีร่ฐัไทยได้สรา้งอดุมคตเิอาไว้อยา่งส้ินเชงิ ในแงท่ีว่า่ขอ้แนะนำาเหมอืนพยา-

ยามลอกเลียนการปฏิบัติงานของเจ้าท่ีท่ีต้องอาศัยอุปกรณ์และเทคโนโลยี

ทีท่นัสมัย ซึง่แทบเปน็ไปไมไ่ดท้ีด่า่นจดุผอ่นปรนนีจ้ะทำาหนา้ทีไ่ดต้ามทีค่ำา

แนะนำาเสนอไว้ ตัวอย่างหนึ่งคือ ทหารท่ีต้องบันทึกคนเข้าออกด้วยการ

ถา่ยรูปน้ันไมมี่กลอ้งดจิทัิลจากสว่นกลางในการปฏบิตัหินา้ที ่หนึง่ในทหาร

หน่วยดงักลา่วตอ้งเสยีสละกล้องสว่นตวัมาใชป้ฏบิตัหินา้ท่ีในการบนัทกึรปู

ของคนเดินทางเข้าออก 

สว่นการตรวจตราสมัภาระของคนขา้มแดน ทหารก็ไมไ่ดป้ฏิบตัหิน้าที่

เคร่งครัดตามกฎอย่างสม่ำาเสมอ ครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ทหารตรวจพบบุหรี่

ผลิตในพม่า 1 คาร์ตัน (carton) แต่กลับไม่แน่ใจว่าบุหร่ีจำานวนดังกล่าวเกิน

กำาหนดทีร่ฐัไทยหา้มเอาเขา้ราชอาณาจกัรหรอืไม ่หรอืบางครัง้กส็รปุชัดเจน

ไมไ่ดว้า่ยาสบูทีห่อ่ใบตองแบบพืน้บา้นนัน้เขา้ขา่ยสนิคา้ทีต่อ้งควบคมุ หรอื
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หากควบคุมควรกำาหนดที่จำานวนเท่าใด เพราะหีบห่อของยาสูบประเภทนี้

ไมไ่ดเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดของรฐัไทยทีส่รา้งกฎเกณฑต์ามการบรรจหุบีหอ่

ของบหุรีส่ากล นอกจากนี ้แทบเปน็ไปไมไ่ด้ทีท่หารจะตรวจพบยาหรือสาร

เสพติด เพราะคนข้ามแดนต่างตระหนักดีว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะถูก

เจ้าหน้าที่ตรวจตรา จึงไม่มีใครเส่ียงท่ีจะพกพาหรือลักลอบเอายาเสพติด

เข้าประเทศผ่านด่านทางการ 

ภายใต้ “ระบอบชายแดน” ผสานกับ “ระบอบการเคล่ือนย้าย” สะท้อน

ให้เห็นถึงระดับของการควบคุมและการสร้างกฎเกณฑ์ท่ีดูเข้มข้น และมุ่ง

เป้าไปที่การตรวจสอบผู้คนและส่ิงของท่ีเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์ของผู้คน 

แตก่ใ็ชต้รรกะแบบไมค่งที ่ทำาใหผู้อ้พยพขา้มแดนเองกป็อ้งกนัการตรวจตรา

ดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ว่า สิ่งของหรือสินค้าท่ีตนเองพกพามาด้วย

กลายเป็นอุปสรรคในการเดินทางหรือการข้ามเขตแดนรัฐชาติ ตอกย้ำา

แนว คิด “ระบอบชายแดน” ท่ี แบร์กและเอฮิน (Berg & Ehin, 2006) 

เสนอ กลา่วคือ การจดัการควบคมุชายแดนนัน้มกีารปะทะประสานกันทัง้

แนว คิด นโยบาย และการนำาไปปฏิบัติ นำาไปสู่ความตึงเครียดหรือการใช้

อำานาจอย่างตรงไปตรงมา ขณะที่ก็สะท้อนให้เห็นถึง “ระบอบของการ

เคลื่อนย้าย” ที่สิ่งของหรือสินค้าถูกผูกติดเข้ากับคนเดินทาง และเป็น

อุปสรรคในการเคลื่อนย้ายข้ามแดน

อาหารกับอัตลักษณ์... อุปสรรคในการเคลื่อนย้าย
เมี่ยวล่า หญิงสาวแรงงานอพยพไทใหญ่จากหมู่บ้านนากง เล่าว่าใน

ชว่งหน่ึงของการเดนิทางเขา้ออกระหวา่งรฐัฉานและประเทศไทย ขณะนัน้

เธอไม่มเีอกสารท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายในการขา้มแดนหรอืการเขา้ไปทำางาน

ในประเทศไทย ทำาใหห้ลายคร้ังตอ้งตดัใจไมย่อมหิว้อาหารหรือวตัถดุบิจาก
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หมู่บา้นเดนิทางดว้ย เพราะเกรงวา่หากเจอเจา้หนา้ทีต่รวจ สิง่เหลา่นีอ้าจ

เป็นปัญหากับเธอ “ถ้าห้ิวของกินไต (อาหารไทใหญ่) ไปด้วย พวกเจ้าหน้าท่ี

รู้ทนัทแีละคดิวา่เราเป็น คนพมา่”10 สถานการณน์ีค้ลา้ยกบักลุม่กระเหรีย่ง

โปว์ในงานศกึษาของ อนิเดร บลัไชเท (Indre Balčaitė, 2015) ทีพ่วกเขา

ตอ้งเดนิทางขา้มชายแดนจากแมส่อดไปยังประเทศไทย และไมนิ่ยมนำาของ 

กินหรือส่ิงของท่ีบ่งบอกว่ามาจากพม่าติดตัว กรณีของเม่ียวล่าและกะเหร่ียง 

โปว์สะท้อนว่าอาหารได้เปล่ียนความหมายจากส่ิงบริโภคเป็นตัวบ่งบอก

อัตลักษณ์เมื่อข้ามเขตแดนรัฐชาติ เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับการตรวจตรา

ของเจ้าหน้าที่ฝ่ังไทย และชี้ ให้เห็นถึงสถานะที่ “ไม่ใช่ไทย” (non-Thai) 

ของแรงงานอพยพส่วนใหญ่ และอาจผิดกฎหมายด้วยในขณะเดียวกัน11 

นอกเหนือจากกรณีอาหารเป็นตัวบ่งบอกอัตลักษณ์ของคนข้ามแดน

แล้ว การพกพาอาหารทีม่กีลิน่แรงเชน่ ถัว่เนา่และผกักาดสม้ บนเสน้ทาง

อนัลำาบากลำาบนในพืน้ทีร่ฐัฉาน ตอ้งเปลีย่นรถหลายตอ่โดยเฉพาะทีบ่ริเวณ

ชายแดนฝั่งไทย ทำาให้หลายคนเลิกคิดเอาอาหารติดตัวมาด้วย ปัจจุบัน

แรงงานอพยพไทใหญห่าซือ้ของกนิเหลา่นี้ ได้ไมย่ากนกั เพราะมร้ีานค้าตาม

ตลาดนัดแถบชานเมอืงกรงุเทพฯ เชน่ บางกะป ิลาดพร้าว พระโขนง และ

สำาโรง หรือผู้ค้าไทใหญ่ที่ไปตามพื้นที่ต่างๆ ด้วยรถกระบะหรือรถพ่วง

มอเตอร์ ไซค์อย่างในเมืองเชียงใหม่ ชลบุรี และระยอง สินค้าเหล่านี้มีผู้

10 สมัภาษณ์เมีย่วลา่ หมูบ่า้นนากง รฐัฉาน ประเทศพมา่ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2013.
11 กรณขีองเมีย่วล่ายงัชี้ ใหเ้หน็ถงึความยอ้นแยง้ของสถานะแรงงานอพยพจากพมา่และ
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่เป็นประเด็นซับซ้อนในบริบทการเมืองพม่า การถูกตีตราว่า
เปน็ชาตพินัธุพ์มา่ (Burman) ยิง่เพิม่ปมขดัแยง้ทางชาตพินัธุ์ในแงท่ีว่า่ คนไทใหญส่ว่น
ใหญ่มักไม่พอใจหากถูกเข้าใจว่าเป็นคนชาติพันธ์ุพม่า เพราะพวกเขาโกรธหรือถึงข้ัน
เกลียดชังคนชาติพันธ์ุพม่า ด้วยความท่ีถูกกดขี่จากทหารพม่าและการปกครองที่ไม่
เป็นธรรม
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ค้าขายจากฝ่ังรัฐฉานและฝ่ังไทยจัดส่งให้ท้ังทางรถโดยสารว่ิงระหว่างจังหวัด

หากเป็นการส่งไปยังร้านค้า หรือจัดส่งแบบรายย่อยหากผู้สั่งเป็นระดับ

บุคคล การเคลื่อนย้ายของสินค้าโดยเฉพาะอาหารไทใหญ่ จึงไม่เป็น

อปุสรรคในการเดนิทางของแรงงานอพยพไทใหญใ่นปจัจบุนัมากนกั ความ

สัมพันธ์ระหว่างอาหารในฐานะที่เป็นสินค้ากับการเคลื่อนย้ายของผู้คน

สะทอ้นวา่ การเคลือ่นยา้ยของอาหารในฐานะสนิคา้ในระบบทีแ่ยกออกจาก

การเป็นสัมภาระในการเดินทาง ทำาให้การเคล่ือนย้ายของผู้คนลดปัญหา

หากมีการตรวจตราโดยเจ้าหน้าท่ี อีกท้ังเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนย้ายถิ่น

ในระยะยาวหรอืถาวรมากขึน้ เพราะการมอีาหารทีบ่า้นเกดิของคนไทใหญ่

ขายอยู่ตามชานเมืองกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ ทำาให้แรงงานอพยพอาศัย

ในสิ่งแวดล้อมใหม่และปรับตัวง่ายขึ้น 

ร่างกาย... พาหนะในการเคลื่อนย้าย
ในส่วนน้ี ผู้เขียนเสนออีกมิติในการศึกษาการเคล่ือนย้าย คือส่ิงของหรือ

สินค้าและมนุษย์ถูกหลอมรวมเป็นการเคล่ือนย้ายเดียวกันเมื่อข้ามเขต 

แดนรฐัชาต ิจากทีเ่สนอไปแลว้เกีย่วกบัการตรวจคน้การลกัลอบยาเสพตดิ

ของเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของการปฏิบัติหน้าที่

ที่ดูจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก เนื่องจากขาดอุปกรณ์ทันสมัยและ

จำานวนบุคลากรที่เพียงพอ วันหนึ่งในเดือนธันวาคม ปี 2012 ผู้เขียนน่ัง

รถกระบะเหลอืงจากดา่นจดุผอ่นปรนฯ ไปลงทีบ่า้นทีเ่ชา่อยูร่ะหวา่งทำาวิจยั 

วันน้ันมีชายสองคนเดินทางจากเมืองน้ำาจ๋าง ในรัฐฉาน น่ังมาด้วย พร้อม

กับชาวบ้านผู้หญิงอีกคนหน่ึงท่ีอยู่หมู่บ้านฝั่งไทย ชายคนหน่ึงที่น่ังมาด้วย

มทีา่ทางไรส้ตเิหมอืนกบัเมาเหลา้ ไมส่ามารถพยงุตวัไดต้ลอดเวลาทีน่ัง่ใน

รถ ศีรษะเขาโงกเงกออกไปนอกตัวรถจนทำาให้ชายอีกคนต้องคอยผลักให้
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ศีรษะของเขากลับมาอยู่ในตัวรถ 

ชายทั้งสองได้ผ่านการตรวจสอบจากด่านทหารและได้รับอนุญาตให้

เดินทางต่อไปยังตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อมารถได้หยุดจอดที่หน้าอาคาร

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ตั้งอยู่ในส่วนของหมู่บ้านน้ำาผ้ึง คนขับรถ

กระบะซึง่ปกตติอ้งนำาเอกสารทีม่ชีือ่ของคนเขา้ออกจากทหารทีอ่อกให ้มา

ยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงประทบัตราอนุญาต ซ่ึงเปน็ขัน้ตอนใน

การเข้าออกปกติของด่านจุดผ่อนปรนน้ำาผึ้ง ที่เจ้าหน้าที่ ตม. ลงตรา

อนุญาตให้คนเดินทางต่อ โดยส่วนใหญ่คนข้ามแดนไม่จำาเป็นต้องขึ้นไป

รายงานตัวด้วยตัวเองท่ีสำานักงาน แต่ครั้งนั้น สถานการณ์ไม่เป็นไปตาม

ปกติ เพราะเจ้า หน้าที่ ตม. ได้บอกให้คนขับรถเหลืองซึ่งเป็นแม่ค้าผู้หญิง

และชายที่มาด้วยกันพยุงชายไร้สติขึ้นไปยังสำานักงานซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูง 

ผู้เขียนทราบในเวลาต่อมาว่าชายทั้งสองคนไม่ได้เดินทางไปยังตัวเมือง

แม่ฮ่องสอน เพราะเจ้า หน้าท่ี ตม. สันนิษฐานว่าชายเมามายไร้สติน้ันเสพยา

มาจากรฐัฉาน ดว้ยความทีเ่ชือ่วา่ชายทัง้สองมาจากเมอืงน้ำาจา๋งทีข่ึน้ชือ่วา่

เป็นแหล่งยาเสพติดแห่งหนึ่งในรัฐฉานตอนใต้ และชายทั้งสองถูกส่งตัว

กลับไปยังด่านชายแดนเพื่อให้ออกจากเขตแดนไทย เหตุการณ์นี้ชี้ว่าเพียง

ขอ้สันนษิฐานวา่ในรา่ง กายของชายผูน้ัน้อาจมยีาเสพตดิทีเ่ขาเสพกอ่นเดนิ

ทางมายังฝ่ังไทย ซ่ึงไม่ต่างอะไรกับการควบคุมการลักลอบนำาเข้ายาเสพติด

ขา้มแดน กท็ำาใหช้ายสองคนนัน้เดินทางตอ่ไมไ่ด ้ขณะทีอ่กีดา้นชี้ ใหเ้หน็ถึง

ความล้มเหลวในการร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐท่ีบริเวณชายแดน ท่ีมีตรรกะ

และการตัดสินใจในการจัดการและควบคุมชายแดนท่ีต่างกัน กรณีชายไร้สติ

คนน้ันไดร้บัการพจิารณาจากดา่นทหารวา่เปน็ผูป้ว่ยทีต่อ้งการรบัการรกัษา

ในโรงพยาบาล ขณะที่ ตม. พิจารณาว่าเป็นอาการของคนเสพยาเสพติด

ตัวอย่าง 2 กรณี คืออาหารในฐานะท่ีเป็นตัวบ่งบอกอัตลักษณ์ของ

ผู้อพยพไทใหญ่ และกรณีชายไทใหญ่ถูกห้ามไม่ให้เดินทางข้ามเขตแดน
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รัฐ ชาติ เพราะเจ้าหน้าท่ี ตม. เชื่อว่าเขาเป็นบุคคลติดยา สะท้อนถึงการ

ควบคุมภายใต้ “ระบอบการเคลื่อนย้าย” ที่ร่างกายหรือวิถีการบริโภคซึ่ง

เปน็ปริมณฑลสว่นตวัถกูควบคมุและนำาไปสูก่ารสรา้งอปุสรรคในการเคลือ่น

ยา้ยของมนษุย ์กรณอีาหารไทใหญท่ีอ่าจดเูหมอืนเปน็ของเลก็ๆ น้อยๆ ไม่

ถงึกบัผดิกฎหมาย แตด่ว้ยความทีอ่าหารถกูเปลีย่นสถานะและความหมาย

ที่ไปไกลกว่าของกินธรรมดา กลายเป็นเครื่องบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ยึดโยงกับ

ความเป็นไทใหญ่ในสภาวะหรือบริบทของการข้ามแดนของแรงงานอพยพ 

ทำาให้พวกเขาพยายามไม่นำาสิ่งของเหล่านี้ติดตัวมาด้วยขณะเดินทางกลับ

ประเทศ ไทย อาหารจึงเป็นตัวชะลอการเคล่ือนย้ายของมนุษย์ ขณะที่

ยาเสพติดที่เชื่อว่าอยู่ในร่างกายของชายไทใหญ่ดังกล่าว เป็นสินค้าที่ผิด

กฎหมาย ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจึงรุนแรงกว่าคือสินค้าขัดขวางการเคลื่อนย้าย

ของมนุษย์ 

บทสรุป

บทความนี้ศึกษาพลวัตการเคล่ือนย้ายของผู้อพยพไทใหญ่ที่เชื่อมโยง

กับสินค้าในบริเวณชายแดนไทย-พม่า ท่ีบริเวณรัฐฉานตอนใต้ตรงข้ามกับ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้การควบคุมของ

ผู้กระทำาการที่เป็นท้ังรัฐและไม่ใช่รัฐท้ังสองฝั่ง ท่ีสร้างกฎเกณฑ์ในควบคุม

กิจกรรมชายแดน นอกจากอำานาจจากโครงสร้างดังกล่าว ชุมชนผู้ค้าข้าม

แดนหรือชุมชนชายแดนสร้างข้อตกลงและกฎเกณฑ์เพื่อต่อรองกฎเกณฑ์

ของรัฐและอำานวยให้การเคลื่อนย้ายของผู้คนและสินค้าเกิดขึ้นได้

ผู้เขียนได้รับอิทธิพลแนวคิดของ กลิค ชิลเลอร์และซาลาซาร์ (Glick 

Schiller & Salazar, 2013) ท่ีเสนอว่านักวิชาการด้านการย้ายถิ่นศึกษา 
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(migration studies) ควรทำาความเข้าใจเส้นทางการเคล่ือนย้ายของผู้คนใน

ฐานะปัจเจกในระยะเวลาท่ีต่อเน่ือง หลายกรณีจากสถานการณ์ต่างๆ บริเวณ

ชายแดนเกดิขึน้จากบรรยากาศทางการเมอืงฝัง่ตรงขา้มทีส่ง่ผลกระทบมายัง

อกีฝัง่หนึง่ ตัง้แตช่ว่งทศวรรษที ่1970 ทีก่ารเคลือ่นย้ายของผู้คนและสนิค้า

ตอบสนองและเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน การเคลื่อนย้ายของสินค้าเปิด

โอกาสให้ผู้อพยพไทใหญ่เดินทางจากบ้านเกิด ข้ามเขตแดนทางการเมือง

และเขต แดนรัฐชาติ จนสบโอกาสอพยพย้ายถ่ินไปทำางานเป็นแรงงานอพยพ 

และอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว 

“ระบอบชายแดน” ที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการหลังรัฐไทยประกาศตั้ง

จุดผ่อนปรนชายแดนเพ่ือการค้าน้ำาผ้ึง นำามาซ่ึงระบบการจัดการและควบคุม

กจิกรรมขา้มแดนตามแนวคดิรฐัสมยัใหม ่ผูค้า้ขา้มแดนและแรงงานอพยพ

เคลือ่นยา้ยสะดวกมากขึน้ดว้ยรถกระบะไดเ้ขา้มามบีทบาทในการขนสง่มาก

ขึน้ท้ังในฝัง่รฐัฉานและไทย แมว้า่จะมกีารควบคมุอยา่งเปน็ระบบ คนขา้ม

แดนยังสามารถต่อรองกับผู้กระทำาการที่เป็นทั้งรัฐและชนชั้นนำาบริเวณ

ชายแดนด้วยการจ่ายภาษีอย่างไม่เป็นทางการได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ

ควบคุมภายใต้ “ระบอบชายแดน” แม้จะกำาหนดกฎเกณฑ์จากฝ่ังรัฐไทย 

แต่ผลในทางปฏิบัตินั้นสัมพันธ์กับฝั่งรัฐฉานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แสดงให้

เห็นถึงระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างคงเส้นคงวาตามแนวคิดของ 

แบร์กและเอฮิน (Berg & Ehin, 2006) ที่เสนอข้างต้น

นอกจากน้ี “ระบอบการเคล่ือนย้าย” เกิดข้ึนผสานกับ “ระบอบชายแดน” 

ผ่านกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นโดยรัฐไทย โดยเฉพาะระบบการตรวจตราแบบ

เฝ้าระวังถึงอัตลักษณ์ของผู้คน พื้นที่ร่างกาย และสิ่งของสัมภาระ การท่ี

เจ้าหน้าที่ไทยพยายามปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอุดมการณ์ของรัฐสมัย ใหม่ 

ย้ำาชัดถึงการควบคุมท่ีแสดงถึงการเมืองของการเคลื่อนย้ายคือ สินค้าบาง

ประเภทเม่ือข้ามแดนอาจเป็นอุปสรรคทำาให้คนไปต่อไม่ได้ในบางสถานการณ์
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และเวลา สะท้อนว่าพลวัตการเคล่ือนย้ายของผู้คนและสินค้าในพ้ืนที่ชาย 

แดนมีลักษณะวิภาษวิธี (dialectic) ระหว่างการควบคุมชายแดนท่ีเข้มข้น 

และการต่อรองในการเคลือ่นยา้ยขา้มเขตแดนการเมอืงและเขตแดนรฐัชาติ

ที่ชุมชนชายแดนเองก็สร้างขึ้นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
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