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“ความรูเ้กีย่วกบัชวีติควรมาจากการคดิเรือ่งชวีติแบบมชีวีติจริงๆ”

—Georges Canguilhem (2003, p. 16)

หนังสือเล่มนี้เกิดข้ึนจากความสนใจหาแนวทางการศึกษาปรากฏการณ์

ต่างๆ ในโลกที่เต็มไปด้วย “การเคลื่อนย้าย” (mobility) และนัยสำาคัญท่ี

การเคล่ือนย้ายมีผลต่อวิธีคิดเรื่อง “ชีวิต” (life) ใน “สังคมสมัยใหม่” 

(modern society) ชีวิตอยู่ท่ามกลางการติดต่อแลกเปล่ียนอย่างเข้มข้น

ระหว่างบุคคล องค์กรและเครือข่าย การเคล่ือนย้ายเกิดขึ้นทั่วไปและมี

ขอบเขตเชิงพื้นที่กว้างขวางมาก ชีวิตของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับชาติหรือ

สังคมแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือจำากัดอยู่เฉพาะในสถานที่ตั้งหรือตำาแหน่งทาง

ภูมิศาสตร์เฉพาะแห่ง ผู้คน ส่ิงของ ทุน ข้อมูล และความคิดเคล่ือนที่ 

หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้คนและสิ่งต่างๆ เช่ือมต่อกันเป็น

เครือข่ายผ่าน “การเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่” (spatial mobility) ชีวิตและ

ความสมัพนัธท์างสงัคมตา่งๆ จงึเกดิขึน้จากการอยูร่วมกันของทัง้ “สิง่ทีอ่ยู่

ตรงน้ี” และ “ส่ิงท่ีอยู่ตรงโน้น” (here and there) “ส่ิงท่ีมองเห็นอยู่ตรงหน้า” 

และ “ส่ิงท่ีมองไม่เห็น” (presence and absence) “การประสานเข้าหากัน” 

และ “การแยกตัวออกจากกัน” (coordinating and decoupling) ชีวิตใน

สิง่แวดลอ้มแบบนีเ้กดิขึน้และดำารงอยูจ่ากการลูเ่ขา้หากนัของสิง่ทีแ่ตกตา่ง

กันมากกว่าจะดำารงอยู่เป็นเอกเทศ

“การเคล่ือนย้าย” นับว่าเป็นหมุดหมายสำาคัญของชีวิตสมัยใหม่ (modern 
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life) เวียร์ต คันซ์เลอร์ และคณะ (Weert Canzler et al., 2008, p. 6) 

เห็นว่า “เราอาจมองว่าการเคล่ือนย้าย (mobility) เป็นหลักการ (principle) 

ทั่วไปข้อหนึ่งของความเป็นสมัยใหม่ (modernity) เหมือนกับหลักการ

ขอ้อืน่ๆ อยา่งเชน่ ความเปน็ปจัเจกบคุคล (individuality) ความมเีหตผุล 

(rationality) ความเท่าเทียม (equality) และความเป็นโลก (globality)” 

จอร์จ ซิมเมล (Georg Simmel, 2011) ก็ยอมรับว่าการเคล่ือนย้ายเป็น

ลักษณะพื้นฐานที่สำาคัญของสังคมสมัยใหม่ เขาอธิบายแนวคิดเรื่องความ

เปน็สมยัใหมว่า่เปน็โครงรา่งเฉพาะแบบทีเ่กดิจากกริยิาการเคลือ่นไหวและ

ศกัยภาพจากการเคล่ือนที ่ เขาเหน็วา่ “สมยัใหม”่ (modern) แตกตา่งและ

มีทศันะทีต่รงขา้มกบั “ก่อนสมยัใหม”่ (pre-modern) นัน่คอืสงัคมสมัยใหม่

เหน็ความสำาคญักบัการเคลือ่นยา้ย (mobility) ขณะทีส่งัคมกอ่นสมัยใหม่

เน้นความมีเสถียรภาพ (stability)

สังคมก่อนสมัยใหม่ไม่ได้มองว่าการเคลื่อนย้ายเป็นคุณค่าในแง่บวก 

หรือมีความสำาคัญอะไรกับการกระทำาหรือการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล

หรือกลุ่มต่างๆ การเคลื่อนย้ายอาจเป็นเรือ่งจำาเป็นต้องทำาตามหน้าที่ แต่

ท้ายที่สุดก็ต้องกลับสู่ตำาแหน่งท่ีต้ังเดิม ความมีเสถียรภาพและไม่เปลี่ยน 

แปลงคือความคิดสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อเรื่องราวต่างๆ ในสังคม แต่สังคม

สมัยใหม่มีชุดความเข้าใจเรื่องการเคล่ือนย้ายแตกต่างออกไป มันสื่อถึง

ความหมายเชงิบวกและการสรา้งความเปลีย่นแปลง น่ันคือการเหน็ว่าการ

เคล่ือนที่ข้ามพื้นที่เป็น “เครื่องมือ” ชนิดหนึ่งของการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและทำาให้ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายบางอย่างได้ในสังคม

สมัยใหม่ การเริม่ตน้ของชดุความเข้าใจแบบสมยัใหมน่ีอ้าจยอ้นกลบัไปได้

ไกลถึง 200 กว่าปีก่อน ดังบันทึกการเดินทางชื่อ Italian Journey ของ 

โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ (Johann Wolfgang von Goethe, 1970) 

ทีม่วีลหีนึง่ว่า “เดนิทางไปกรงุโรมเพือ่ไปเปน็ในอกีแบบทีแ่ตกตา่ง” เพราะ
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เขาตั้งใจออกเดินทางไปอิตาลีเพื่อค้นหาตัวตน หาความรู้ทางศิลปะ และ

ผ่อนคลายจากภาระงานในตำาแหน่งการเมือง ช่ือเสียงจากงานเขียน และ

ปัญหาชีวิตรักส่วนตัว

การดำารงอยูข่องมนษุย์และสิง่ของในสงัคมสมยัใหมไ่มไ่ดแ้ยกออกจาก

การเคลือ่นยา้ยขา้มพืน้ที ่ เพราะอยา่งหลงัเปน็เครือ่งมอืชว่ยบรรลเุป้าหมาย

สว่นบุคคลและสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ  อนัหมายถงึโอกาสและความเปน็

ไปได้ใหม่ๆ การเดินทางหรือการเคลื่อนย้ายออกเชิงพื้นที่จึงเป็นพาหนะ

หรือเทคโนโลยีท่ีเสริมอำานาจให้กับมนุษย์ในฐานะผู้กระทำาการทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมอืงตา่งๆ การเคลือ่นยา้ยเกดิขึน้ทัว่ไปและเปน็เรือ่งสำาคญั

ในการทำาความเข้าใจสังคม เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการถกอภิปราย

เรื่องการดำารงอยู่และลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย และบ่อย

ครั้งการเดินทางก็เป็นสิ่งจำาเป็น เอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนขึ้น เช่น 

ในระหว่างกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน กลุ่มสันทนาการ กลุ่มงานอาสาสมัคร สมาคม

วิชาชีพ เครือข่ายคนย้ายถิ่น หรือแม้แต่เครือข่ายอาชญากรรม

ผู้เขียนบทความในหนังสือเล่มนี้มุ่งสำารวจข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ 

(empirical facts) ของการเคล่ือนย้าย ด้วยความระมัดระวังและวิพากษ์

สมมติฐานที่ยึดถือตามกันมานานว่าการเคล่ือนย้ายเกิดขึ้นในวิถีโคจรแบบ

เส้นตรง (linear trajectory) (Urry, 2007) หรือเป็นเพียงการเดินทาง

ระหว่างสองจุดตามแผนหรือมีวัตถุประสงค์บางอย่างชัดเจนอยู่แล้ว พ้ืนที่

ระหว่างกลางเป็นเพียงกล่องดำาท่ีไม่มีอะไรให้น่าค้นหา การศึกษา “การ

เคลื่อนย้าย” ลักษณะต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้จึงสนใจพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น

ภายใต้บริบทที่เป็นรูปธรรม สนใจความหมายทางสังคม (social signifi-

cance) ในการเคลือ่นยา้ย (Adey, 2010) โดยไมล่ดทอนและละทิง้ลกัษณะ

ซบัซอ้นของความจรงิไป และสนใจลกัษณะอบุตัใิหม ่ (emergent aspects) 

หรือความเปล่ียนแปลงเชงิความหมายและประสบการณท่ี์เกดิขึน้ในระหวา่ง
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การเดิน ทางด้วย (Cresswell, 2010)

งานสำารวจข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เหล่านี้มีความสำาคัญ เพราะช่วยให้

เราตั้งคำาถามและไม่ยึดติดกรอบการแยกประเภทของการเคลื่อนที่แบบ

ตายตัว เพื่อเดินตามรอยข้อเสนอของ จอร์จ คองกีเย็ม (Georges Can-

guihlem) ที่ระบุในตอนต้นของบทนำานี้ท่ีว่า การสร้างความรู้เก่ียวกับชีวิต

ควรมาจากการคิดเร่ืองชีวิตแบบมีชีวิตจริงๆ เน้ือหาบทต่างๆ จึงติดตามเส้น

ทางของชวีติและสรรพสิง่ในขณะเคลือ่นย้าย ใหค้วามสำาคัญกับสิง่แวดล้อม 

และความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัสิง่อืน่ๆ รอบตวั เพ่ือให้ชวีติมโีอกาสหลดุ

ออกจากนิยามแบบแช่แข็ง พร้อมยอมรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยมิได้คาด

หมาย (contingency) และนีค่อืขอบเขตความหมายของส่ิงทีห่นงัสอืเลม่นี้

เรียกว่า “ชีวิตทางสังคม” (social life) ชีวิตเผชิญกับความไม่แน่นอนของ

การมีชีวิตท่ีสามารถประเมินคุณค่าต่างๆ ได้อยู่เร่ือยๆ สร้างระเบียบบรรทัด

ฐานใหม่ๆ รวมถึงปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระจากชุดความเข้าใจแบบนิ่งและ

ตายตัว

บทนำาของหนังสือเล่มนี้แนะนำาภาพรวมของการก่อตัวขึ้นของกระแส

วิชาการทางสังคมศาสตร์ท่ีเรียกว่า การเคล่ือนย้ายศึกษา (mobility studies) 

เพื่อเข้าใจข้อถกเถียงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนย้ายและการ

ไมส่ามารถเคลือ่นยา้ย (mobility and immobility) และการดำารงอยูท่ีเ่กดิ

ขึ้นจากการเกาะเกี่ยวปฏิสัมพันธ์ (relationality) ระหว่างตัวแสดงต่างๆ 

ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ทั้งท่ีเป็นคนและส่ิงที่ไม่ใช่คน หนังสือมีเน้ือหา

หลากหลายตั้งแต่การอพยพย้ายถิ่นระหว่างประเทศในระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติการ การเคล่ือนย้ายของแรงงานใช้ทักษะสูงและแรงงานใช้ทักษะ

ต่ำา การเปน็แรงงานทาสบนเรอืประมง การเคลือ่นทีใ่นพ้ืนทีเ่มอืง และการ

เคลือ่นยา้ยของเทคโนโลย ีดงัจะเกริน่ใหเ้หน็เนือ้หาคร่าวๆ ของบทความที่

จัดพิมพ์อยู่ในหนังสือเล่มนี้ต่อไป
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การก่อตัวของการเคลื่อนย้ายศึกษา

การก่อตัวข้ึนของ “การเคล่ือนย้ายศึกษา” (mobility studies) หรือ

บางครัง้กเ็รยีกกนัวา่ จุดเปลีย่นความสนใจเรือ่งการเคลือ่นยา้ย (mobility 

turn) หรือกระบวนทัศน์ใหม่เร่ืองการเคล่ือนย้าย (new mobility paradigm) 

ก่อตัวขึ้นในแวดวงสังคมศาสตร์ เพื่อสำารวจตรวจสอบว่า การเคลื่อน ย้าย

มีลักษณะที่ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อชีวิตสมัยใหม่อย่างไร (ดู Sheller & 

Urry, 2006 และในภาษาไทย ดู ประเสริฐ, 2560) โดยไม่ได้มีสมมติฐาน

วา่ การเคลือ่นยา้ยเปน็สิง่พงึปรารถนา หรอืทกุสิง่เคลือ่นไหวได้ราวกบัไมม่ี

อปุสรรคใดๆ การเคลือ่นยา้ยมคีวามซับซอ้นเพราะมนัไมใ่ชก่ารเดนิทางใน

วิถีโคจรแบบเส้นตรง ดังท่ีเข้าใจกันท่ัวไปว่าเป็นเพียงการเดินทางระหว่าง

จุดสองจุดทางกายภาพเท่านั้น หากแต่เป็นการเคล่ือนย้ายที่มีพลวัต มี

ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ แกว่งไปแกว่งมา และไม่คงรูปแน่นอน การ

อธิบายถึงการเคล่ือนย้ายจึงต้องดูการรวมกลุ่มและก่อเป็นรูปเป็นร่างของ

องคป์ระกอบทีห่ลากหลาย โดยไมต่ดิกบักรอบการจดัแบง่รปูแบบการเดนิ

ทางออกเป็นประเภทต่างๆ แบบตายตัว เช่น แยกการย้ายถิ่นด้วยเหตุผล

ทางเศรษฐกจิออกจากการเดนิทางพกัผอ่น แล้วยดึถอืวา่การเดนิ ทางแตล่ะ

ประเภทต้องใช้วิธีการศึกษาเฉพาะแบบเท่านั้น

“การเคลือ่นยา้ย” (mobility) เปน็แนวคดิทีถ่กูอธบิายไวค้อ่นขา้งนอ้ย 

และมักถูกเข้าใจว่าไม่แตกต่างจาก “การเคล่ือนท่ี” (movement) ท้ังท่ีจริงๆ 

แล้วมีความแตกต่างกัน การเคลื่อนที่มีความหมายจำากัดอยู่แค่การเคลื่อน 

ไหวในทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ ในนัยของการเคล่ือนจากจุดตั้งต้นแห่งหนึ่งไป

ยังจุดปลายทางอีกแห่งหนึ่ง ท่ีระบุในแผนท่ีหรือวัดระยะทางได้ แต่การ

เคลือ่นยา้ยไมจ่ำากดัเพยีงการเคลือ่นทีใ่นทางกายภาพหรอืในพืน้ทีท่างภมูิ-

ศาสตร์เท่านั้น หากแต่มีมิติของศักยภาพและความหมายทางสังคมด้วย 
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ในความแตกต่างนี้ เราจึงพบว่า มีคนบางคนท่ีเคล่ือนที่แต่กลับไม่เคล่ือน

ยา้ย (moving without being mobile) นัน่คอืการเคลือ่นทีโ่ดยคนคนนัน้

ไม่ได้เปล่ียนแปลงสถานภาพแต่อย่างใด ดังเช่นนักธุรกิจท่ีเดิน ทางไปประชุม

และพกัโรงแรมตา่งๆทัว่โลก เพราะการเดนิทางนัน้ไมไ่ดเ้ปลีย่น แปลงอะไร

เขาเลย และขณะเดยีวกนักม็คีนทีเ่คลือ่นยา้ยโดยไมต่อ้งเคลือ่นที ่ (mobile 

without moving) ดังเช่นผู้นั่งใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างอำานาจการสื่อสาร

และเช่ือมต่อกับส่ิงท่ีอยู่ไกลออกไปจนทำาให้พื้นท่ีสังคมเกิดความเปล่ียน 

แปลง และอาจมคีนทีส่ามารถเคลือ่นทีไ่ปพรอ้มกบัการเคลือ่นยา้ย (mov-

ing and be mobile) หรือสร้างความหมายทางสังคมใหม่ๆ ไปด้วย

แนวคิด “motility” หรือ ศักยภาพเชิงพื้นที่และสังคมของการเคล่ือน

ย้าย ที่เสนอโดยวินเซนต์ คอฟมานน์ และคณะ (Vincent Kaufmann 

et al., 2004) ชว่ยทำาใหเ้หน็ถึงความสามารถและศกัยภาพการเคลือ่นยา้ย

ทีแ่ตกตา่งกนั การเขา้ถึงการเคลือ่นยา้ยและการใชป้ระโยชนก์ารเคล่ือนย้าย

เก่ียวข้องกับการเล่ือนช้ันทางสังคมและการเคล่ือนย้ายทางพ้ืนท่ีไปพร้อมๆ กัน 

(spatio-social mobility) motility ผนวกเอามิติเชิงโครงสร้างและการกระ ทำา 

การเข้ามาวิเคราะห์มิติต่างๆ ของการเคล่ือนย้าย เพราะคนมีความสามารถ

ในการเข้าถึงการเคล่ือนย้าย (access) มีความสามารถและพัฒนาทักษะ

ในระหว่างเคลื่อนย้าย (competence) และสามารถใช้ประโยชน์จากการ

เคล่ือนย้ายได้แตกต่างกัน (appropriation) ในท่ีน้ีการเคล่ือนย้ายจึงเป็นทุน 

(capital) ประเภทหนึ่ง ท่ีก่อให้เกิดความสามารถและศักยภาพที่แตกต่าง

กันออกไป บางคนมี motility มากโดยอาจไม่ต้องเคลื่อนย้าย (เช่นงาน

วชิาชพีระดบัสงูทำางานจากบา้น) บางคนเตม็ใจทีจ่ะเดนิทางและเคลือ่นยา้ย

อยู่ตลอดเวลาและได้ประโยชน์ด้วย แต่บางคนเคล่ือนย้ายแต่กลับมี motility 

ต่ำาเพราะถูกบังคับให้พลัดถ่ินหรือตกอยู่ในมือของขบวนการค้ามนุษย์ 

บทความเร่ืองแรงงานไทยในออสเตรเลียของสร้อยมาศ แรงงงานญ่ีปุ่นทักษะ
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สูงในไทยของจันทนี และแรงงานทาสบนเรือประมงของมาลี ได้ให้ภาพท่ี

แตกต่างหลาก หลายของประเด็นนี้ ไว้อย่างน่าสนใจ

“การเคลื่อนย้ายศึกษา” วิพากษ์วิจารณ์สังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ใน

ศตวรรษที่ 20 ว่ามักมีวิธีมองสังคมในลักษณะหยุดนิ่งอยู่กับที่ตั้งหรือ 

“sedentarism” (Cresswell, 2006; Urry, 2000) นัน่คือการมองสงัคมแบบ

มีระบบระเบียบ ส่ิงต่างๆ มีโครงสร้างและการจัดวางท่ีลงตัวและเหมาะสม 

อยู่แล้ว ดังความเข้าใจเชิงแนวคิดพื้นฐานกลุ่มหนึ่งในสังคมศาสตร์ เช่น 

การอธิบายว่า “สังคม” คือโครงสร้างต่างๆ ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีองค์

ประ กอบชดัเจนและมขีอบเขตสถานทีเ่ชิงสังคมและภมูศิาสตรช์ดัเจน ความ

สมัพนัธท์างสงัคมเกดิขึน้ “ภายใน” อาณาเขตของสงัคมน้ันเอง โดยไมต่อ้ง

สัมพันธ์กับสังคมอื่นๆ หรือการอธิบายว่า “วัฒนธรรม” เป็นแบบแผน

ความ เชื่อ คุณค่า บรรทัดฐาน และการปฏิบัติที่เป็นระบบระเบียบ หรือ

ความสมัพนัธท์างสงัคมทีส่บืตอ่เนือ่งกนัมา วฒันธรรมมคีวามคงทนไมแ่ปร

เปลี่ยน และแยกขาดออกจากวัฒนธรรมอื่นได้อย่างชัดเจน กับดักวิธีคิด

มองสังคมแบบลงหลักปักฐานน้ีทำาให้มองไม่เห็นว่าการเคลื่อนย้ายมีความ

สำาคญัอยา่งไร ซ้ำารา้ยยงัเหน็วา่การเคลือ่นทีท่างกายภาพน้ันอาจก่อใหเ้กิด

การทำางานที่ผิดปกติ (dysfunction) เพราะส่ิงจากภายนอกอาจคุกคาม

เสถียรภาพในสังคมและวัฒนธรรมนั้น

วิธีคิดในลักษณะหยุดนิ่งดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสังคมศาสตร์น้อย

มากในปจัจบุนั เพราะเสนอใหเ้รามองสงัคมและวฒันธรรมใน “ระบบปดิ” 

ขณะทีเ่ราอยูใ่นสงัคมทีเ่ตม็ไปดว้ยการเลือ่นไหลและการเชือ่มตอ่ถงึกนัเปน็

วงกวา้ง หรอืทีม่กัถูกเรยีกวา่โลกาภวิตัน์ จนอาจกลา่วไดว้า่ ไมมี่ทีใ่ดดำารง

อยู่สภาพปิดแบบ “เกาะ” (island) ที่โดดเดี่ยวหรือเป็นเอกเทศจากสังคม

อื่น แม้แต่สังคมที่เล็กและไม่ซับซ้อนก็ยังเช่ือมต่อกับที่อื่นๆ ผ่านเส้นทาง 

การเดนิทางและการคา้ทีส่ลบัซบัซอ้น ความเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา
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ได้เปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้คนเห็นโอกาสในความสัมพันธ์

เหลา่นัน้มากกวา่จะยดึตดิอยูก่บัความสมัพนัธด์ัง้เดมิ ดงัคำาถามเรือ่งความ

เป็นจีนและอำานาจของรัฐจีนในงานของอรัญญาในหนังสือเล่มน้ี ความ

สัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในสภาพแตกกระจายและยืดขยายกว้างออกไป ซึ่ง

ทำาใหน้กัสงัคมศาสตรต์อ้งหนัมาสนใจกบั “การมชีวีติ” (living) ทีเ่ชือ่มตอ่

กับสิ่งอื่นๆ อย่างไม่อาจคาดหมายได้

จอห์น เออร์รี (John Urry) นักสังคมวิทยา ผู้เป็นหัวหอกสำาคัญของ

การเคลื่อนย้ายศึกษากล่าวว่า การเคล่ือนย้ายศึกษาคือการนำาเอา “ปฏิ-

สมัพนัธท์างสงัคม” (the social) กลบัมาสูก่ารศกึษาเรือ่งการเดนิทาง เพือ่

เช่ือมโยงการเดินทางแบบต่างๆ เข้ากับแบบแผนประสบการณ์ที่ซับซ้อน 

(Urry, 2008) เมื่อผู้คนและส่ิงต่างๆ เลื่อนไหลและเช่ือมต่อถึงกัน การ

เคลื่อนย้ายศึกษาจึงควรสำารวจดูลักษณะการเกี่ยวโยงถึงกันที่ไม่มีรูปร่าง

แนน่อน (fluid interdependence) การทำาความเขา้ใจเรือ่งพืน้ทีแ่ละความ

สัมพันธ์จากมุมมองแบบลูกผสม (hybrid) ท่ีพ้นไปจากมุมมองเร่ือง

อตั ลกัษณแ์บบมแีกน่สารแนน่อนและเปน็เอกเทศ เพราะการคดิแบบมเีสน้

แบง่ระหวา่งพืน้ทีข่า้งในกบัขา้งนอกนัน้ไมต่รงกบัสภาพความเปน็จริงทีเ่กิด

ขึ้น ชีวิตและความสัมพันธ์ในกระแสโลกาภิวัตน์เต็มไปด้วยการเชื่อมโยง

และผสมกับสิ่งที่มาจากสังคมภายนอก เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย

ข้ามพ้ืนที่ในความหมายแบบเดิมๆ ประกอบส่วนสร้างขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ไม่ใช่เป็นผลสืบเนื่องภายในตัวเอง ความเป็นเฉพาะตัว (specificity) จึง

เกิดจากการสะสมหรือเป็นผลผลิตของการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

การเชือ่มโยงขา้งใน/ขา้งนอก ทอ้งถิน่/โลกกวา้ง ยิง่ทำาใหน้า่คน้หาวา่ 

พื้นที่ (place) และการมีชีวิต (living) ของสิ่งต่างๆ น้ันมีลักษณะอย่างไร 

ทั้งในงานคนข้ามแดนแม่ฮ่องสอนรัฐฉานของบุศรินทร์ คนไร้บ้านในเมือง

มะนิลาของบุญเลิศ แรงงานญ่ีปุ่นทักษะสูงในไทยของจันทนี และเทคโนโลยี
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เขื่อนของจักรกริช การมีช้ินส่วนจากภายนอกเข้ามาปะปน (penetration) 

จึงไม่ได้นำาไปสู่การสูญส้ินของพื้นท่ีและความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดอย่าง

อัตโนมัติ เราไม่ได้อยู่ในยุคแห่ง “การเลื่อนไหล” (flow) (Castells, 1996) 

สภาพ คล่อง (liquidity) (Bauman, 2000) หรือการไม่มีพื้นที่และความ

สัมพันธ์แบบใกล้ชิด (non-place) (Auge, 1999) ที่ผู้คนอยู่ร่วมกันในโลก

ใบใหญโ่ดยทีไ่ม่จำาเปน็ตอ้งอาศัยอยูด่ว้ยกนัเลย การเชือ่เช่นนัน้ทำาใหเ้ราไม่

สนใจว่าพื้นที่หรือระบบลูกผสมนั้นเกิดข้ึนอย่างไร และเกิดขึ้นจากการ

หลอมรวมของคน วัตถุและเทคโนโลยีอะไรบ้าง ปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

จนสามารถแสดงตัวออกมาเป็นพื้นที่ ชีวิต และเทคโนโลยีต่างๆ ได้

การเคลื่อนย้าย การไม่เคลื่อนย้าย

โลกาภิวัตน์ในฐานะของกรอบการไหลเวียนและการเคลื่อนย้ายที่เกิด

ขึ้นซ้ำาๆ ย้ำาเตือนให้เห็นถึงสภาพการหยุดและนิ่งอยู่กับที่ (stoppages and 

fixities) ไปดว้ย คนบนโลกไมไ่ดม้ปีระสบการณต์อ่การเชือ่มตอ่ถงึกนัเปน็

วงกว้างในแบบเดียวกันเสียท้ังหมด ดังท่ี เควิน ฮานนาม และคณะ (Kevin 

Hannam et al., 2006) พูดว่าในการเคล่ือนย้ายน้ันมีการไม่สามารถเคล่ือน

ย้าย (immobility) และการหยุดจอด (mooring) รวมอยู่ด้วย ในขณะที่

ใครบางคนเคล่ือนย้ายไปมาอยู่นั้น ก็มีใครบางคนถูกทำาให้หยุดน่ิง ไม่

สามารถเคลือ่นท่ีได ้การเคลือ่นยา้ยของใครบางคนมผีลโดยตรงตอ่อำานาจ

และความสามารถในการเคลือ่นยา้ยของคนอืน่ๆ ขณะเดยีวกัน ก็อาจเกิด

การเคลื่อนย้ายแบบเกิดขึ้นได้ซ้ำาๆ เป็นระยะๆ พร้อมการพักหยุดชั่วคราว

ในระหว่างทาง โดยยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอน

ดงัน้ัน แทนทีจ่ะทึกทกัเอาวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกอยูใ่นสภาพของการ
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ไหลและการเคล่ือนย้าย จนสามารถ “ข้ามแดน” “ข้ามชาติ” “ข้ามถิ่น” 

ขา้มขอ้จำากดัตา่งๆ ไปไดเ้สยีทัง้หมด นกัสงัคมศาสตรค์วรสนใจพลวตัและ

ความซับซอ้นในความสมัพนัธร์ะหวา่งการเคล่ือนยา้ยและการไมเ่คลือ่นยา้ย

ไปพรอ้มกนั ดว้ยการดวูา่การเคลือ่นยา้ยไดจั้ดหรอืกอ่รปูประสบการณท์าง

สังคมอย่างไร การเคล่ือนย้ายได้เป็นกิจกรรมทางสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงเง่ือน ไข

เชิงพื้นและเวลาอย่างไร และสร้างประสบการณ์ทางสังคมในรูปแบบไหน 

อย่างไร โดยไม่มองข้ามว่าในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งน้ัน

ไม่มีอะไรน่าสนใจ การศึกษาการเช่ือมต่อถึงกันน้ีไม่ได้เร่ิมต้นจากหมวดหมู่

ของการเคลื่อนย้ายหรือประเภทของคนเดินทางที่จำาแนกชัดเจน เพราะ

ปฏสัิมพนัธร์ะหวา่งคนเดนิทางกบัวธิกีารเดนิทางเปน็ไปอยา่งซับซอ้น ราย

ละเอียดของการเดินทางที่แตกต่างกันนำาไปสู่ประสบการณ์และความ

สามารถที่แตกต่างกันด้วย นี่คือความสนใจ “การมีชีวิต” (living) ท่ีไม่ได้

ถูกกำาหนดความหมายเอาไว้ล่วงหน้า หรือมีแก่นสารแน่นอนตายตัว

ทมิ เครสเวลล ์ (Tim Cresswell) อธิบายวา่ การเคลือ่นยา้ยเปน็ทรัพ-

ยากรที่ผู้คนเข้าถึงได้ไม่เท่ากัน ความเร็ว ความช้า หรือการไม่ได้เคลื่อน

ย้ายต่างเชื่อมโยงกันชนิดที่แฝงมิติการกระจายตัวของอำานาจ คำาถามเชิง

การเมืองเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องการเคลื่อนย้ายเชิงอากัปกิริยา เช่น ใครย้ายได้

ไกลสุด ใครย้ายได้เร็วสุด ใครย้ายบ่อยที่สุด และใครไม่ได้ย้ายไปไหนเลย 

คำาถามเชิงการเมืองสนใจเรื่องความหมาย เช่น การเคลื่อนย้ายน้ันถูกนำา

เสนออย่างไร อะไรคือเรื่องเล่าหลัก และถูกสร้างให้มีความหมายหนึ่งๆ 

อยา่งไร การเขา้ใจ “การเมอืงของการเคลือ่นยา้ย” จงึตอ้งดกูารมารวมกลุม่

กนั (constellations) ขององคป์ระกอบ 3 ประการ คอื หนึง่ การเคลือ่นที่

เชิงอากัปกิริยา หรือ “movements” สอง ความหมายของการเคลื่อนย้าย 

หรอื “representations” และ สาม ประสบการณ์ของการเคลือ่นยา้ย หรือ 

“practices” (Cresswel, 2006) คำาถามเรือ่งการเมอืงของการเคลือ่นยา้ยคอื 
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การเคลื่อนย้ายนั้นสร้างประสบการณ์ให้กับตัวบุคคลอย่างไร การเคล่ือน

ย้ายเป็นสิ่งที่ประกอบกันของอากัปกิริยาการเคลื่อนท่ี ความหมาย และ

การกอ่รปูของประสบการณ ์โดยไมอ่าจทกึทกัเอาวา่การเคลือ่นยา้ยจากจดุ

หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งๆ ท่ีเหมือนกันจะมีความหมายหรือนำาไปสู่ประสบ-

การณ์ความรู้สึกในแบบเดียวกัน

ตามความคิดของเครสเวลล ์ทกุๆ การรวมตวักนัขององคป์ระกอบการ

เคลื่อนย้ายเป็น “การอุบัติใหม่” เสมอ และมีมิติเชิงประวัติศาสตร์และ

ตำาแหนง่ทางอำานาจเกีย่วขอ้งในเฉพาะกรณีๆ  ไป ในการเดนิทางตา่งกรรม

ต่างวาระ การศึกษาเร่ืองการเคลื่อนย้ายจึงต้องดูความเป็นการเมืองใน

ลักษณะสำาคัญหกด้าน คือ หนึ่ง จุดเริ่มต้น (starting point) หรือการดู

ว่าทำาไมคนหรือสิ่งของเริ่มเคล่ือน ถูกบังคับหรือสมัครใจ สอง ความเร็ว 

(speed) หรอืการดวูา่คนหรอืสิง่ของเคลือ่นไดเ้ร็วมากน้อยแค่ไหน อยา่งไร 

สาม จังหวะ (rhythm) หรือการดูว่าคนหรือส่ิงของนั้นเคลื่อนในจังหวะ

เวลาแบบใด สี่ เส้นทาง (routing) หรือการดูว่าการเคลื่อนนั้นใช้เส้นทาง

ที่สร้างการเชื่อมต่อแบบไหน ห้า ประสบการณ์ (experience) หรือการดู

ว่าขณะที่เคลื่อน ย้าย มนุษย์ได้รับความรู้สึกอะไร อย่างไร และ หก แรง

เสยีดทาน (friction) หรือการดวูา่การเคลือ่นหยดุเมือ่ไหรแ่ละหยดุอยา่งไร 

งานเรือ่งการเมืองการเคลือ่นยา้ยของวาสนา และแรงเสยีดทานในการกลับ

พม่าของประเสริฐ นำาเสนอมิติเชิงอำานาจของการเคล่ือนย้ายไว้อย่างน่าสนใจ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุ

การเคลื่อนย้ายเป็นระบบที่ซับซ้อน การก่อตัวและคงตัวเป็นส่ิงต่างๆ 

ไม่ได้เกิดข้ึนตรงไปตรงมาจากความสามารถในการกระทำาการของมนุษย์ 
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(human agency) หรอืโครงสรา้งสงัคม (social structure) ดังทีน่กัสงัคม-

ศาสตรถ์กเถยีงกนั หากแตม่ชีวีติทางสงัคมของตวัมนัเอง นัน่คอืมลีกัษณะ

เชื่อมต่อแบบยืดขยายและมีความหลากหลาย การเคล่ือนย้ายที่เชื่อมต่อ

ทอ้งถิน่กบัโลกกวา้งตอ้งพึง่พาสิง่ทีค่งที ่ (fixity) หรือหยดุจอด (mooring) 

ศักยภาพของการเคลื่อนย้ายจึงมีการไม่สามารถเคลื่อนย้าย (immobility) 

เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย

การเคลื่อนย้ายศึกษาเสนอว่าการศึกษาสังคมสมัยใหม่ควรมองความ

สลับซับซ้อน (complexity) ท่ีการมีอยู่หรือการดำารงอยู่ของส่ิงต่างๆ เกิด

ข้ึนในความเปล่ียนแปลง ท่ีอาจมีการประมวลผลใหม่อยู่อย่างต่อเน่ือง สร้าง

ผลอุบัติใหม่ๆ อยู่ได้ตลอดเวลา และสัมพันธ์แนบแน่นกับสภาพทางวัตถุ

และอารมณ์ “ชีวิตทางสังคม” จึงไม่ได้มีลักษณะเชิงโครงสร้างในแบบท่ี

กำาหนดหมวดหมู ่ (fixed categories) หรอืภาพแทนความจรงิ (representa-

tions) ไว้แน่นอน สิ่งต่างๆ ไม่ได้หยุดนิ่งหรือมีอยู่แล้ว โครงสร้างหรือการ

มีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่แยกออกจากกระบวนการไม่ได้

การเคลือ่นยา้ยศกึษาจงึสนใจสำารวจปฏสิมัพนัธข์องมนุษยก์บัสถานที ่

กับวัตถุ คนอ่ืนๆ และส่ือกลางต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่นำาไปสู่ความ

เป็นไปได้ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า ระบบการเคลื่อนย้ายจึงมีลักษณะ

ของการอุบัติขึ้นใหม่ได้ การเคล่ือนย้ายจึงซับซ้อน มีความโกลาหลที่เกิด

ขึน้จากระเบยีบบางอยา่งในเหตกุารณห์รอืสถานการณห์นึง่ๆ สรรพสิ่งถกู

นำามาอยู่ใกล้กันในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย คนเชื่อมต่อกับ

วัตถุและเทคโนโลยีแบบข้ามพื้นท่ีและเวลาอย่างหลากหลาย สังคมท่ีเป็น

ระเบียบค่อยๆ หายไป ความเป็นสังคมเกิดการปะทะเช่ือมต่ออย่างหลาก

หลายเชิงวัตถุ การเคล่ือนย้ายจึงเก่ียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างคน

และข้าวของต่างๆ ท่ีเอื้อให้ท้ังคนและวัตถุเคล่ือนและคงรูปนั้นไปในขณะ

เคลื่อนย้าย สิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้บางอย่างทำาให้การเคลื่อนย้ายเกิดขึ้น
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วัตถุภาวะ (materiality) มีบทบาทในการก่อให้เกิดการผสมกันของ

มนุษยแ์ละสิง่ทีไ่มใ่ชม่นษุยท์ีท่ำางานเปน็ระบบการเคลือ่นยา้ยและสนับสนุน

วิถีทางการเคลื่อนย้ายในบางรูปแบบ เช่น สภาพทางวัตถุหลายประการมี

สว่นรว่มสรา้งการเดนิทางของคนอพยพยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศ (interna-

tional migration) บางกลุม่ เชน่ ชนดิและสภาพของพาหนะทีใ่ช้เดนิทาง 

ของทีพ่วกเขาเลอืกใสก่ระเปา๋เดนิทาง สิง่เหล่านีพ้วัพนักบัการเคลือ่นยา้ย

อย่างใกล้ชิด เพราะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุทำาให้พวกเขามีประสบ

การณ์และความรู้สึกท่ีแตกต่างหลากหลาย ภาวะวัตถุของส่ิงของอันเดียวกัน

อาจเป็นส่ือท่ีให้ความหมายได้หลากหลายในการเคล่ือนย้ายของคนต่างกลุ่ม 

ในตา่งบรบิทเวลาและพืน้ที ่ (Basu & Coleman, 2008) ดงัขอ้สงัเกตเรือ่ง

น้ำาและท้องฟ้าในงานของมาลีที่ลูกเรือประมงบอกว่าทุกข์ของพวกเขาไม่มี

ที่สิ้นสุด อาหารที่บ่งบอกอัตลักษณ์คนข้ามแดนในงานของบุศรินทร์ การ

จดับา้นให้เหมอืนบา้นทีญ่ีปุ่น่ในงานของจนัทน ีหรอืการใชท้างเทา้ขา้งถนน

และสวนสาธารณะของคนไร้บ้านในงานของบุญเลิศ

งานการเคล่ือนย้ายศึกษาจำานวนหนึ่งให้ความสนใจกับสิ่งที่เรียกว่า 

“โครงสร้างพื้นฐาน” (infrastructure) ในฐานะสิ่งหยุดน่ิงท่ีช่วยผลักดันให้

สิ่งอื่นสามารถเคลื่อนย้ายได้ ระบบการเคลื่อนย้ายจำานวนมากเกิดจากส่ิง

ที่ติดอยู่กับที่ในทางกายภาพในรูปของฐานที่ต้ังต่างๆ เช่น สนามบิน ท่า

เทียบเรือ สถานีรถ ถนน เครื่องส่ง โรงงาน ระบบน้ำาประปา สถานีจ่าย

ไฟฟ้า ฯลฯ การเคลื่อนย้ายของคน เงินทุนและวัฒนธรรมในระดับโลกท่ี

เพิม่มากขึน้ในปจัจบุนัจงึเปน็ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ไปพรอ้มกบัการจดัวาง

เชงิสถานทีแ่ละระดบัเสยีใหม ่ใหเ้กดิการตดิอยูก่บัทีต่ัง้ทางกายภาพ (spa-

tially fixed) การเคล่ือนย้ายศึกษาจึงมุ่งเน้นสำารวจว่าโครงสร้างพ้ืนฐานและ

การกระจุกตวัของทรพัยากร เชน่ สนามบนิในกรงุโซล (ประเทศเกาหลีใต)้ 

เมอืงมะนลิา เมืองศรรีาชา และจดุผอ่นปรนการคา้ขา้มแดน สง่เสรมิหรอื



ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย (Social Life on the Move)

— 32 —

ควบคมุการเดนิทางเคลือ่นยา้ยอยา่งไร โครงสรา้งพืน้ฐานแบบตดิทีน้ี่มอีาจ

ลกัษณะยอ้นแยง้อยูใ่นตวัเอง ในทางหน่ึงสง่เสรมิศักยภาพการเคลือ่นยา้ย

ใหบ้างคน และในอกีทางหนึง่ กจ็ำากดัความสามารถในการเคลือ่นยา้ยของ

บางคนไปดว้ย โดยทิง้พวกเขาไว้ในตำาแหนง่ทีไ่รก้ารเชือ่มตอ่อยา่งตัง้ใจหรอื

ทำาให้พวกเขาเชื่อมต่อกับภายนอกได้ช้ามาก

สู่การเคลื่อนย้ายศึกษา

การใช้คำาว่า “การเคลื่อนย้าย” (mobility) ในแวดวงการเคลื่อนย้าย

ศึกษาและในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่การกล่าวย้ำาว่าโลกอยู่ในสภาวะ “โลกา

ภิวัตน์” ที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนย้ายและมองการเคลื่อนย้ายเป็นเครื่อง

แสดงถึงโอกาสหรือสิทธิพิเศษที่พึงปรารถนา หากเป็นการสำารวจบทบาท

ของการเคลื่อนย้ายในการร่วมสร้างสถาบันทางสังคมและปฏิบัติการทาง

สังคมต่างๆ ศึกษาว่าการเคล่ือนย้ายรูปแบบต่างๆ มีการเคล่ือนย้าย การ

ไม่สามารถเคล่ือนย้าย (หรือการติดอยู่กับท่ี) และการหยุดจอด อยู่ร่วมกัน

อย่างไร คลี่ให้เห็นปฏิสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนระหว่างการเคลื่อนที่ทางกายภาพ 

ความหมายและประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายต่างๆ ข้อเสนอเชิงทฤษฎี 

วิธีวิทยา และคำาถามการวิจัยใหม่ๆ ของการเคล่ือนย้ายศึกษาทำาให้เรา

ตระหนกัถงึการมอียู่ของสิง่หนึง่วา่เปน็ผลมาจากการเคล่ือนไปปฏสิมัพนัธ์

กับสิ่งอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ด้วย ฉะนั้นการศึกษาวิจัยเร่ืองการเคล่ือนย้ายจึง

ไม่จำาเป็นต้องติดอยู่กับกรอบหน่วยวิเคราะห์สังคมเดิมๆ เช่น ชาติ (nations) 

กลุ่มชาติพันธุ์และศาสนา (religious and ethnic groups) และชุมชน

ทอ้ง ถิน่ (local communities) อนัตอกย้ำาการดำารงอยูข่องเสน้เขตแดนและ

สถานทีท่ีแ่ยกขาดออกจากสถานทีอ่ืน่ได ้การดำารงอยูข่องคนและสิง่ของจงึ
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ไมไ่ดเ้กดิข้ึนภายใตห้มวดหมูท่ีมี่การจัดไวอ้ยูแ่ลว้ เพราะนัน่จะทำาใหม้องไม่

เห็น “การมชีวีติ” ทีแ่ตกตา่งออกไป หรอืไมต่รงกบัการจดัแบง่ประเภทแบบ

ตายตัว

บทความหลายช้ินในหนังสือเล่มน้ีเก่ียวข้องกับประเด็นเร่ืองการย้ายถ่ิน 

การชี้ ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนย้ายศึกษาและการย้ายถ่ิน

ศกึษา (migration studies) ณ จดุน้ีจงึนา่จะเปน็ประโยชน์อยูไ่มน้่อย การ

เคลื่อน ย้ายศึกษาแตกต่างจากการย้ายถ่ินศึกษาตรงที่ อย่างแรกชี้ ให้

พจิารณาถึงวถิทีางทีห่ลากหลายทีผู่ค้นเขา้ไปเปน็สว่นหน่ึงของเครือขา่ยและ

ความสัมพันธ์ข้ามถิ่นต่างๆ การเคลื่อนย้ายศึกษาสนใจการเคล่ือนท่ีข้าม

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในระดับปัจเจกบุคคลอย่างจริงจัง โดยไม่ต้ังต้นการ

ศึกษาด้วยการแบ่งประเภทหรือใช้กรอบมโนทัศน์เพื่อจำาแนกประเภทการ

เคลื่อน ย้ายของมนุษย์และพื้นที่ ดังที่ทำากันในการย้ายถ่ินศึกษา ไม่ว่าจะ

เป็น การย้ายถิ่นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร การย้ายถิ่นแบบจงใจ (ด้วย

เหตุผลทางเศรษฐกิจ) หรือแบบถูกบีบบังคับ การย้ายถ่ินในประเทศหรือ

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ พื้นที่ประเทศต้นทางหรือพื้นที่ประเทศปลาย

ทาง ทั้งนี้เพราะน่ันเป็นการกำาหนดการมีอยู่หรือดำารงอยู่ของสิ่งต่างๆ ไว้

ลว่งหน้า ทีอ่าจทำาใหเ้ราละเลยข้อเทจ็จรงิทีไ่มต่รงกับการจดัหมวดหมูใ่ดๆ 

และมองไม่เห็นการเคล่ือนย้ายรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีอาจผสมผสานกับการย้ายถ่ิน

ขณะเดียวกัน การเคล่ือนย้ายศึกษาก็ไม่ได้ให้ความสำาคัญเฉพาะกับ

การเคลื่อนที่ระดับข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ดังทิศทางที่นิยมกันใน

ทศวรรษ 1990 ที่เรียกว่า การย้ายถิ่นข้ามชาติศึกษา (transnational mi-

gration studies) เพราะนั่นคือการยึดติดในสารัตถะของความเป็นชาติใน

ฐานะหน่วยทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากชาติหรือวัฒน-

ธรรม อืน่ๆ ทัง้ทีใ่นความเปน็จรงิ พรมแดนทางวฒันธรรมเชน่นัน้ไดถ้กูสัน่

คลอนและเกิดวัฒนธรรมลูกผสมขึ้นมากมาย การเคล่ือนย้ายศึกษาย้ำาว่า 
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เราไม่จำาเปน็ตอ้งสนใจเฉพาะการเคลือ่นยา้ยในระดับ “ขา้ม” ชาต ิจนตอ้ง

ผละความสนใจออกจากพิสัยการเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่อื่นๆ (spatial 

mobilities) เช่น การเคล่ือนย้ายในพื้นท่ีเมือง การเคลื่อนย้ายในภูมิภาค 

หนึง่ๆ หรอืการเคลือ่นยา้ยภายในพรมแดนของรฐั นอกจากนี ้การเคลือ่น

ย้ายศึกษายังชักชวนให้เรามองการย้ายถิ่นเป็นกระบวนการที่มีพลวัต การ

ย้ายถิ่นอาจไม่ใช่การวางแผนและตัดสินใจครั้งเดียว หรือเป็นการเดินทาง

จากจดุตน้ทางไปยงัจดุปลายทางแบบรวดเดยีว โดยพ้ืนทีร่ะหว่างกลางเปน็

เพียงกลอ่งดำาทีไ่มมี่ความนา่สนใจแตอ่ยา่งใด บอ่ยครัง้ การยา้ยถิน่ของคน

หรอืการยา้ยสิง่ของสิง่หนึง่ไปยงัอกีพืน้ทีห่นึง่เกดิการรบัชว่งตอ่กนัของทาง

เลอืกทีต่วัแสดงคน้พบในสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา การยา้ย

ถิ่นจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของการย้ายถิ่นจากประเทศหน่ึงไปยังอีก

ประเทศหนึ่งในแนวเส้นตรง โดยที่เราไม่ต้องสนใจรายละเอียดหรือสถาน-

การณ์เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเลย

หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยบทความท้ังส้ินจำานวน 9 บทความท่ีประยุกต์

ใชห้รือสนทนากบัแนวทาง “การเคลือ่นยา้ยศกึษา” เพือ่ศกึษาปรากฏการณ์

การเคล่ือนย้ายต่างๆ สำารวจความซับซ้อนของการเดินทาง ความหมายและ

ประสบการณท์ีอ่บุตัขิึน้ในระหวา่งการเคลือ่นที ่และนยัสำาคญัทีก่ารเคล่ือน

ยา้ยมีผลตอ่วธิคีดิเรือ่ง “ชีวติทางสงัคม” (social life) โดยมเีน้ือหาคร่าวๆ 

ดังต่อไปนี้

วาสนานำาเสนอประสบการณข์องแรงงานวยัหนุ่มสาวจากชมุชนชนบท

แห่งหนึ่งในจังหวัดลำาปางสู่การย้ายถ่ินไปทำางานในประเทศเกาหลีใต้และ

ออสเตรเลีย ภายใต้การสนับสนุนของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น นาย หน้า

จดัหางานในพืน้ที ่ โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี และเทคโนโลยกีารสือ่สารใน

โลกออนไลน ์งานของเธอทลายมายาคตเิรือ่งการเดนิทางแบบเส้นตรงอย่าง

ที่มักเข้าใจกันในข้อเสนอเรื่องการส่งเสริมการย้ายถ่ินเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน



ประเสริฐ แรงกล้า

— 35 —

การพัฒนาท้องถิ่น เพราะขณะที่หนุ่มสาวเหล่านี้เคลื่อนย้าย พวกเขาและ

คนรอบข้างเผชิญกับการหยุดนิ่งช่ัวขณะและการไม่สามารถเคล่ือนย้าย ที่

ก่อให้เกิดประสบการณ์และความหมายการเคล่ือนย้ายในเฉพาะแบบขึ้น 

เชน่ แรงงานไทยทีห่ลบหนเีขา้เมอืงตอ้งคอยระวงัการออกไปนอกทีท่ำางาน 

สำาหรับคนท่ีต้ังใจซ้ือทัวร์ตบตาเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ ก็อาจถูก

กกัตวัไวส้อบสวนทีส่นามบนิกอ่นถูกสง่ตวักลบั ขณะเดยีวกนั การยา้ยถิน่

ของคนคนหน่ึงอาจทำาให้อีกคนต้องติดอยู่กับท่ีโดยไม่สมัครใจ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ให้ (คนย้ายถ่ิน) กับผู้รับ (คนอยู่บ้าน) อาจไม่ได้มีลักษณะราบร่ืน

เสมอไป แม้จะมีการส่งเงินก้อนใหญ่กลับบ้านอย่างสม่ำาเสมอ

บทความของประเสรฐิ เสนอเรือ่งการเคล่ือนยา้ยจากประเทศไทยกลบั

ประเทศของแรงงานสัญชาติพม่า เขาต้ังคำาถามกับการลดทอนความซับซ้อน

ในการอธิบายมิติความรู้สึกนึกคิดน้ีด้วยแนวคิดการย้ายถ่ินกลับ พร้อมเสนอ

ให้ดูประสบการณ์และความหมายท่ีเกิดขึ้นกับการกลับพม่าที่เต็มไปด้วย

ความหวังและความรู้สึกนึกคิดเรื่องอนาคตท่ีเข้ามามีอิทธิพลกับเวลาใน

ปัจจุบัน ท่ามกลางความเติบโตทางเศรษฐกิจหลังนโยบายการปฏิรูปประเทศ 

คนกลบัพม่าตอ้งเผชญิกบัความหยดุนิง่ ความล่าชา้ อนัเปน็แรงเสยีด ทาน

ที่เกิดจากการเคล่ือนไหวของกองกำาลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ หลังการลง

นามสัญญาสันติภาพกับรัฐบาลกลาง และขณะเดียวกันธุรกิจที่ดินภาย ใต้

อิทธิพลของกลุ่มกองกำาลังก็ฉุดกระชากลากถูความเคลื่อนไหวให้คนพม่า

กลับมาซื้อที่ดินเอาไว้ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กลุ่มผู้

มีอทิธพิลเหล่าน้ี การเกง็กำาไรท่ีดนิกท็ำาใหเ้กดิปัญหาทีด่นิราคาแพง กอ่ให้

เกดิปญัหาการกระจายความหวงัทีไ่มเ่ทา่เทยีม และทำาใหก้ารตดัสินใจเดิน

ทางกลบัไปพม่าในอนาคตเตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่งความกระวนกระวาย

และความไม่แน่นอน

ในปรากฏการณก์ารอพยพยา้ยถิน่ของคนจนีเขา้มาในเอเชยีตะวนัออก
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เฉียงใต้เป็นจำานวนมากนั้น งานของอรัญญา ช่วยทำาให้เข้าใจเงื่อนไขเชิง

โครงสร้างและนโยบายรัฐท่ีเอื้อและส่งเสริมการเดินทางดังกล่าว งานของ

เธอศึกษาการพัฒนากรอบเชิงนโยบายและสถาบันในประเทศจีน ที่เป็น

ทีม่าของการเดนิทางออกไปตา่งประเทศของคนจนีและทนุจนีอยา่งเขม้ขน้ 

อรัญญาชี้ ให้เห็นถึงบทบาทของรัฐชาติจีนกับกระบวนการสร้าง “การเมือง

วัฒนธรรมข้ามชาติ” ท่ีพบว่ารัฐจีนได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ การผนวกรวม 

สร้างสรรค์และใช้สภาวะโลกาภิวัตน์ พลังการเคล่ือนย้ายของทุน ผู้คน และ

ชุมชนจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างชาติจีนขึ้นใหม่ได้ รัฐชาติจีน

จงึไม่ไดถ้กูกระบวนการโลกาภวิตันส์ัน่คลอนหรอืลดทอนอำานาจลงอยา่งที่

คาดกนั สถานะและอำานาจของรฐัชาตจินีกลายเปน็สิง่ทีอ่ยู่ในกระบวนการ

สร้างอยู่ตลอดเวลา ผ่านการสร้างปฏิบัติการ “การเมืองวัฒนธรรมข้าม

ชาต”ิ ดว้ยเครือ่งมอืวฒันธรรมอนัหลากหลาย ท้ังแนวคดิความเปน็ชนชาติ

จีนข้ามแดน แนวคิดพันธกิจแห่งอารยธรรมจีน พร้อมกับนโยบายในและ

ต่างประเทศที่ส่ง เสริมการเคลื่อนย้ายของคนจีนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่

บทความของบุศรินทร์ นำาเสนอพลวัตการเคล่ือนย้ายของผู้คนและ

การ ค้าข้ามแดนบริเวณชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรัฐฉาน ประเทศพม่า 

งานชิน้นีน้ำาเสนอภาพความเปลีย่นแปลงของการเดนิทางวา่ในสมยัเปน็จดุ

ผา่นแดนอยา่งยดืหยุน่ในทศวรรษ 1970 ถงึกลางทศวรรษ 1990 ผูค้า้ขา้ม

แดนต่อรองกับกลุ่มอำานาจต่างๆ ด้วยความสัมพันธ์ต่างตอบแทนเพื่อให้

สามารถเดินทางได้ท่ามกลางการสู้รบ ต่อมาเมื่อมีการจัดต้ังจุดผ่อนปรน

การคา้ชายแดนในป ี1996 รฐัไทยสมยัใหมส่รา้งกฎเกณฑค์วบคมุกจิกรรม

ขา้มแดน โดยยกเลกิการเดนิรถกระบะเลก็ ทีเ่คยเปน็พาหนะเดนิทางขา้ม

แดนตรงจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนถึงบ้านหัวเมิง (ในรัฐฉาน) แล้วให้ผู้โดยสาร

ต้องเปล่ียนรถ ณ ด่านข้ามแดน และต่อมารัฐก็ควบคุมเข้มงวดลงไปถึงระดับ

รา่งกายปจัเจกบุคคล มกีารตรวจตราเฝา้จนถงึระดบัสิง่ของตดิตวัมากับคน
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เดินทาง เช่น อาหารประจำากลุ่มชาติพันธ์ุ บุหร่ีและสารเสพติดท่ีมีในร่างกาย 

จะเห็นว่า ร่างกาย พาหนะ และส่ิงของ จึงสัมพันธ์กับการควบคุมพื้นที่

ชาย แดนของรัฐ และการต่อรองกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเพ่ือการเคล่ือนย้าย

ข้ามแดน จนบางคร้ังการควบคุมชายแดนก็ยังมีความยืดหยุ่นบ้างในบางคร้ัง

งานของสร้อยมาศ ศึกษาการเลื่อนชั้นทางสังคมท่ีเกิดขึ้นกับคนไทย

ยา้ยถิน่ขา้มแดนไปยงัมหานครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี ในยคุทศวรรษ 

1970–1980 มคีนไทยจำานวนหนึง่สามารถยา้ยถิน่เขา้ไปอาศยั ลงทนุเปน็ผู้

ประกอบการและขอสถานะพลเมืองถาวรของประเทศออสเตรเลียได้ง่าย

กว่ายุคต่อมาในช่วงหลังปี 2000 ที่รัฐบาลออสเตรเลียออกนโยบายจำากัด

การย้ายถิ่นแบบถาวรมากข้ึน คนไทยย้ายถ่ินยุคหลังจึงหันมาใช้วีซ่าระยะ

สัน้แทน สรอ้ยมาศเสนอวา่ในการย้ายถิน่ขา้มพรมแดนไปออสเตรเลีย การ

เลื่อนชั้นของคนไทยกลุ่มน้ีมีท้ังการเล่ือนช้ันข้ึนหรือลง หรือสลับกันไปมา

อย่างเป็นพลวัต ท้ังการถูกเล่ือนช้ันลงกลายเป็นแรงงานไร้ทักษะ แต่พวก

เขากพึ็งพอใจกบัรายไดแ้ละมเีงนิเกบ็สะสม ท่ีนำามาสู่การบริโภคสว่นบคุคล

และการลงทุน เกิดเลื่อนชั้นทางสังคมขึ้นเมื่อกลับมาเยี่ยมบ้านหรือกลับ

ไทยถาวร คนไทยบางส่วนแสวงหาช่องทางการพำานักถาวรในออสเตรเลีย

ผ่านการแต่งงานกับผู้ที่มีสัญชาติออสเตรเลีย โดยการตีความว่าน่ีคือการ

เลื่อนย้ายสู่สถานภาพสังคมที่ดีขึ้น

บทความของมาล ี เลา่ถงึสภาวะถูกบงัคบัใหเ้คลือ่นยา้ยของกลุม่ลกูเรอื

ที่ถูกหลอกไปทำางานเยี่ยงทาสบนเรือประมงพาณิชย์ การกลายเป็นเหยื่อ

ของการค้ามนุษย์นี้เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการสะสมทุนในอุตสาหกรรม

ประมงของไทย ที่กดต้นทุนด้านแรงงานไว้ให้ต่ำา ลูกเรือเหล่านี้ถูกละเมิด

สิทธิ ทั้งการใช้งานหนักเป็นเวลานาน การถูกเปล่ียนชื่อสกุลและสัญชาติ

ใหม ่การถกูทำารา้ยรา่งกายหรอืฆา่ พวกเขารูส้กึวา่ตวัเองไมไ่ดเ้คลือ่นทีไ่ป

พร้อมกับเรือประมงแต่อย่างใด เพราะเรือหาปลาไม่เข้าฝั่งเป็นเวลานาน
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ทำาให้ลูกเรืออยู่กับท้องฟ้า ทะเล และงานหนักตลอดเวลา ลูกเรือประมง

บางสว่นรูส้กึเครยีด แบกรบัความกดดนัไมไ่หวกฆ็า่ตวัตายดว้ยการกระโดด

ลงทะเล บางสว่นเรียนรูฝ้กึฝนรา่งกายและจติใจใหอ้ดทนรบัมอืกบังานหนกั 

ความหดหู่และความเครยีดให้ได ้ เพือ่รอโอกาสหนขีึน้บกไปอยูบ่นหมูเ่กาะ

อินโดนีเซียตะวันออก แต่ก็อาจถูกขังคุกและถูกบังคับให้ทำางานหนักท่ีน่ัน

ด้วย บางส่วนได้รับความช่วยเหลือให้กลับประเทศบ้านเกิดจากองค์กร

พัฒนา เอกชนของไทย ในการเดินทางไกลของลูกเรือประมงเหล่าน้ีจึงเต็ม

ไปด้วยความทุกข์ยากและการรอคอยด้วยความอดทน

บทความของจันทนี ชักชวนให้ทำาความเข้าใจกับการดำารงอยู่ของแรงงาน

ทกัษะสงูในประเทศไทย พืน้ทีศ่กึษาคอืเมอืงศรรีาชา จังหวดัชลบรุ ีทีก่ลาย

เป็นที่พักสำาคัญของแรงงานทักษะสูงสัญชาติญี่ปุ่นท่ีถูกบริษัทโยกย้ายมา

ทำางาน ในบรบิททศิทางการพฒันาอตุสาหกรรมของไทยเพือ่ดงึดดูเงนิทนุ

ตา่งประเทศ งานช้ินนีเ้ลา่ถงึการจดัการสภาพแวดลอ้ม การสร้างทีอ่ยูอ่าศยั

และพื้นที่ใช้ชีวิตเฉพาะขึ้นมารองรับแรงงานทักษะสูงญี่ปุ่นและสมาชิก

ครอบครัวที่ติดตามมา โดยที่พวกเขาแทบจะใช้ชีวิตในทุกด้านชนิดไม่แตก

ต่างกับการอยู่ในสังคมของตนเอง ส่ิงแวดล้อมทางวัตถุและโครงสร้างพ้ืนฐาน

จงึสง่ผลตอ่ความหมาย ประสบการณ ์และอำานาจทีแ่ฝงอยูใ่นการเคล่ือนที่

ทางกายภาพของคนกลุม่นี ้ ขณะทีเ่ครอืขา่ยแรงงานทกัษะสงูนีก้ม็ลัีกษณะ

ปดิ คนภายในเชือ่มต่อถงึกนัไดผ้า่นการใชพ้ืน้ทีเ่มอืงทีก่ลายเปน็จดุตดัของ

เครือขา่ยความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมในระดับโลก ประสบการณ์

และความหมายของแรงงานทักษะสูงกลุ่มนี้จึงมีความล่ืนไหลและเปล่ียน 

แปลงแง่มมุสำาคญัของการมชีวีติทีเ่ปน็ไปได้ในแบบอืน่ๆ นอกเหนอืจากการ

ถูกโครงสร้างสังคมกำาหนดเอาไว้แล้ว เช่นในมิติของครอบครัวและเพศสภาพ

งานของบุญเลิศ อธิบายการเคลื่อนย้ายของคนไร้บ้านในเมืองมะนิลา 

ประเทศฟลิปิปนิส ์ในสองประเดน็คอื การออกมาเป็นคนไร้บา้นใชช้วีติขา้ง
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ถนน และการเดินในฐานะการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำาวัน เขาพบว่าคนไร้

บ้านในมะนิลาจำานวนมากมีชีวิตกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นคนไร้บ้าน

กับการมทีี่อยูอ่าศัยเป็นหลกัแหลง่ ความเป็นคนไร้บ้านไม่ใช่หมวดหมูข่อง

การมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแบบเป็นเส้นตรง พวกเขาไม่ได้ไร้บ้านตลอด

เวลา หากแต่มีการทำางานประเภทกินอยู่กับนายจ้างในบางช่วงเวลาแทรก

อยู่ด้วย แต่ก็มักทำาได้ไม่นานเพราะงานหนักและได้รับค่าจ้างต่ำามาก การ

ออกมาเปน็คนไรบ้า้นทีเ่ปน็อสิระจงึเปน็ทัง้การพกัผอ่นและการหาเลีย้งชีพ

ในเวลาเดียวกัน นอกจากน้ี คนไร้บ้านยังเดินระยะทางไกล เพ่ือการเก็บ

ของเกา่ขาย ไปกินขา้วตามโครงการแจกอาหารของโบสถต์า่งๆ ในเมอืง ไป

หาทีน่อนทีป่ลอดภยั ไปหาหอ้งน้ำาและสถานทีอ่าบน้ำา แตใ่นบางเวลาและ

โอกาส พวกเขากอ็าจถูกจำากดัการเดนิดว้ย บญุเลศิเหน็วา่การเคลือ่นทีข่อง

คนไร้บ้านมะนิลาทั้งสองแบบคือท่วงทำานองการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นจาก

ทางเลือกที่มีอยู่ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมของฟิลิปปินส์

บทสดุทา้ยเปน็งานของจกัรกรชิ เขาอธิบายการเคลือ่นยา้ยของเทคโน-

โลยี กรณีการก่อสร้างเข่ือนกั้นเจ้าพระยาในประเทศไทย โดยเปิดเผยให้

เหน็วา่ การกอ่สรา้งเขือ่นเจา้พระยาไมใ่ชก่ารนำาเขา้ความรูห้รอืประยุกต์ใช้

ตัวแบบในลักษณะเส้นตรงหรือต้องเป็นตามแบบที่กำาหนดไว้แล้ว หากแต่

เป็นการเดินทางเคล่ือนย้ายอยู่ในท่ีทางสังคม ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย

ของสรรพส่ิงท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาประกอบกัน จนมีผลต่อการก่อรูปเป็นระบบ

เทคโนโลยีท่ีใช้การได้ จักรกริชอธิบายการสร้างเข่ือนเจ้าพระยาในฐานะวัตถุ

เชงิขอบเขต ท่ีมคีวามคงตัวเพยีงพอทีจ่ะดำารงอตัลกัษณ์ขา้มบรบิทพ้ืนที ่ ไป

พรอ้มกบัการมลีกัษณะยดืหยุน่ปรับตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการและขอ้จำากดั

ในบรบิทเฉพาะ การสง่ออกและรบัเอาเทคโนโลยกีารสร้างเขือ่นจงึไมไ่ดอ้ยู่

ในสภาพคงตัวหรือสมบูรณ์ในตัวเอง หากแต่ดำารงอยู่ได้ด้วยการเชื่อมโยง

เข้าหากันของผู้กระทำาการต่างๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ เงินทุน วิศวกรและช่าง
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เทคนิค บริษัทต่างประเทศ ข้าราชการกรมชลประทาน การเคล่ือนย้ายและ

การประกอบสร้างของเทคโนโลยีจงึเกดิขึ้นท่ามกลางความวุ่นวาย ยากตอ่

การควบคุม และมีความเป็นการเมืองสูง เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีทั้ง

ความร่วมมือ ความขัดแย้ง การต่อรองและการต่อต้าน

การเคลื่อนย้ายศึกษามีคุณค่าต่อวงวิชาการอย่างไรและจะเดินต่อไป

ในทศิทางใด น่ีเปน็คำาถามท่ีสำาคญัและทา้ทาย ผูเ้ขยีนเหน็ดว้ยกับขอ้สงัเกต

ของ เวเรด อามิต และ แคโรไลน์ โนวเลส (Vered Amit & Caroline 

Knowles, 2017, pp. 165–166) ที่บอกว่า ท่ามกลางความสนใจเร่ืองการ

เคลื่อนย้ายที่เพิ่มมากขึ้นและหลากหลาย การเคลื่อนย้ายศึกษามีทิศทาง

สำาคัญร่วมกันอยู่สองประการ ประการแรก งานกลุ่มน้ีมีความต้ังใจศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางชนิดหรือประเภทต่างๆ มากขึ้น มีงาน

ศกึษาเชงิวพิากษว์า่ดว้ยการลูเ่ขา้มาอยูด่ว้ยกนัของการเคลือ่นทีแ่บบตา่งๆ 

มากกวา่จะตอ้งมสีมมตฐิานวา่การเคลือ่นทีแ่ตล่ะแบบจะตอ้งถกูศกึษาภาย

ใต้เง่ือนไขหรือประเภทเฉพาะเท่านั้น และประการที่สอง การเคล่ือน ย้าย

ศกึษาตัง้คำาถามกบัการอธบิายการเคล่ือนย้ายในฐานะวถิโีคจรแบบเสน้ ตรง 

ซึ่งแตกต่างจากงานการย้ายถิ่นศึกษา ที่นิยมอธิบายการเคลื่อนที่เป็นการ

เดินทางระหว่างจุดสองจุดท่ีมีแผนการหรือเป้า หมายชัดเจน ทั้งที่ปรากฏ

การณก์ารเคลือ่นทีจ่ำานวนมากในโลกปจัจบุนัไมไ่ดม้ลีกัษณะตรงไปตรงมา

แบบนั้นอีกต่อไป

งานการเคลือ่นยา้ยศึกษาในหนังสอืเลม่นี้ ได้ตอกย้ำาถงึความเปน็ไปได้

ของเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมาย ทำาใหก้ารเดนิทางของคนและสิง่

ต่างๆ มีลักษณะเป็น “การรับช่วงต่อๆ กันของทางเลือก” (succession of 

choices) (Amit & Knowles, 2017, p. 166) การแต่งงานกับคนท้องถ่ิน

เพื่ออยู่ออสเตรเลียต่อหลังวีซ่านักเรียนหมดอายุ การหาช่องทางติดต่อขอ
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ความช่วยเหลือขณะหนีออกจากเรือประมงไปติดเกาะในอินโดนีเซีย การ 

กลายเปน็นายหนา้ขายทีด่นิของอดตีผูอ้พยพพมา่ การถูกกกัตวัอยูใ่นสนาม

บินที่เกาหลีใต้ การเลือกไม่ติดตามสามีไปอยู่ประเทศอินเดียและไม่กลับ

ญีปุ่น่ของภรรยาชาวญีปุ่น่หลงัสามีจะหมดสญัญาทำางานในไทย การกลาย

เป็นและการส้ินสุดการเป็นคนไร้บ้าน การปรับเปล่ียนแก้ไขแบบการก่อสร้าง

เขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นเส้นตรงหรือวางแผนเอาไว้ก่อนหน้า 

การเคลื่อนย้ายและการกระทำาเหล่านี้ล้วนเป็นทางเลือกที่ตัวแสดงค้นพบ

โดยไม่ได้เตรียมมาก่อน เป็นการหาหนทางจัดการกับความยุ่งยากท่ีมาพร้อม

กบัความเปลีย่นแปลง เปน็การสรา้งทางเลอืกและตอบสนองกับความเปน็

ไปได้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจและน่าติดตาม
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