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บทความนี้น�ำเสนอประเด็นถกเถียงเชิงวิธีวิทยาโดยเฉพาะว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยใน
ระดับปฏิบัติการ จากส่วนหนึ่งของประสบการณ์วิจัยภาคสนามในงานศึกษาว่าด้วยการ
เคลื่อนย้ายของชาวไทใหญ่ และการไหลเวียนของสินค้าในพื้นที่ชายแดนไทยด้านจังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน ติดกับรัฐฉานตอนใต้ของประเทศพม่า ซึง่ เป็นบริบทของพืน้ ทีช่ ายแดนทีม่ เี งือ่ นไข
ทางการเมืองทีซ่ บั ซ้อน มีการปะทะประสานทางอ�ำนาจกันระหว่างรัฐ กลุม่ หรือองค์กรทีม่ ี
ลักษณะคล้ายรัฐ ตลอดจนปฏิบตั กิ ารของชุมชนชายแดน ทีม่ กี ารนิยามความหมายหรือสร้าง
ระบบคุณค่าเชิงจริยธรรมทีย่ อมรับได้ในพืน้ ทีช่ ายแดนขึน้ มาอีกชุดหนึง่ การตัดสินใจเดินทาง
ข้ามแดนเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่รัฐฉานตอนใต้ทางจุดผ่านแดนภาคพื้นดิน นอกจากจะ
ท้าทายให้ผู้วิจัยท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในระดับการปฏิบัติแล้ว ยังเป็น
ประสบการณ์ที่สะท้อนให้เห็นมิติที่ย้อนแย้งระหว่างรูปแบบของการข้ามแดน ซึ่งช่วยให้
สามารถท�ำความเข้าใจความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคมและการตัดสินคุณค่าเชิง
จริยธรรมผ่านการเดินทางข้ามแดนของคนไทใหญ่ได้ชดั เจนขึน้
ค�ำส�ำคัญ  จริยธรรมการวิจยั , ชายแดนศึกษา, พม่า, รัฐฉาน, แม่ฮอ่ งสอน
บทคัดย่อ
abstract
This paper discusses methodological challenges, particularly on the issue of
ethics in practice, through a critical reflection on the author’s field research on
migrations and commodity flows in the Thai-Burma borderland. The area between
Thailand’s Mae Hong Son and Burma’s South Shan State represents a contested
space of ongoing power struggles between state and state-like fractions. At the
same time, border communities have developed diverse sets of ethical values
and judgement through everyday practices. The author’s overland border
crossing into an restricted area of South Shan State has raised key questions
on the discrepancy between procedural research ethics and ethics in practice in
relation to local interpretation of legal, illegal or ‘licit’ forms of border crossing.
This forms a basis for the author’s better understanding of border ethics and
social contingency embedded in contemporary Shan mobilities.
keywords research ethics, borderland studies, Burma, Shan State, Mae Hong Son
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บทนำ�

บทความนีเ้ สนอข้อถกเถียงเกีย่ วกับการปะทะประสานกันของวิธวี ทิ ยาในการท�ำงานวิจยั และ
ระดับปฏิบตั กิ ารของจริยธรรมในการวิจยั ภาคสนามในพืน้ ทีช่ ายแดนแห่งหนึง่    โดยประมวล
จากกระบวนการวิจัยภาคสนามของผู้วิจัยที่สนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนย้าย
(mobility) ของชาวไทใหญ่ และการไหลเวียนของสินค้า (commodity flows) ในพื้นที่
ชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ติดกับรัฐฉานตอนใต้ของประเทศพม่า1 บทความนีเ้ สนอ
ให้พจิ ารณาจริยธรรมการวิจยั ในระดับปฏิบตั กิ าร (ethics in practice) โดยเฉพาะในมิตทิ ี่
สัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่ชายแดนที่มีเงื่อนไขทางการเมืองที่ซับซ้อน การด�ำรงอยู่ของรัฐใน
พืน้ ที่ (Das and Poole 2005) ทีม่ กี ารปะทะประสานทางอ�ำนาจกันระหว่างรัฐ และกลุม่
หรือองค์กรทีม่ ลี กั ษณะคล้ายรัฐ (state-like) ตลอดจนการต่อรองระหว่างอ�ำนาจของรัฐสมัย
ใหม่ที่ต้องการควบคุมคน และปฏิบัติการของชุมชนชายแดนที่มีการนิยามความหมายหรือ
สร้างระบบคุณค่าเชิงจริยธรรมทีย่ อมรับได้ในพืน้ ทีช่ ายแดนขึน้ มาอีกชุดหนึง่ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกันแบบ
ปะทะประสานกัน
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบพหุสนาม (multi-sited
ethnography) เป็นแนวทางหลักของกระบวนการวิจยั เพือ่ ติดตามเส้นทางของผูค้ นและ
สินค้าทีเ่ ดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยผ่านหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของจุดผ่อน
ปรนทางการค้าไทย-พม่าในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นจุดที่มีแรงงาน
ไทใหญ่ในไทยเดินทางไปมาเป็นประจ�ำ อีกทัง้ เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย
กับรัฐฉานตอนใต้ในรูปแบบการค้ารายย่อย (small-scale trade) หรือการค้าขายแบบ
เบ็ดเตล็ด (petty trade) กิจกรรมเหล่านี้ มีทั้งรูปแบบที่ถูกกฎหมายและกึ่งผิดกฎหมาย
รวมถึงรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ในบริบทของชุมชน
ชายแดน

1

ผู้เขียนเลือกใช้ค�ำว่า “พม่า” แทนการใช้ค�ำว่า “เมียนมาร์” เพื่อหมายถึงชื่อประเทศ โดยที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับจุดยืน
ทางการเมืองใดๆ.
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ทั้งนี้ ในการศึกษาเส้นทางของผู้คนและสินค้าจากพื้นที่ต้นก�ำเนิดถึงปลายทางทั้ง
สองด้านคือจากรัฐฉานสู่ประเทศไทยและเส้นทางจากประเทศไทยสู่รัฐฉาน ผู้วิจัยอาจพบ
อุปสรรคในช่วงแรกของการเก็บข้อมูลในพืน้ ทีป่ ระเทศไทย แต่ในระยะยาวอุปสรรคดังกล่าว
ได้คลี่คลายลงด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนชายแดน แต่การข้ามแดนและเดิน
ทางเข้าไปในรัฐฉานตอนใต้ โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่สัญชาติพม่า
เข้าไปนั้น มีเงื่อนไขของสถานการณ์เฉพาะ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งโดยตั้งใจและ
ไม่ได้ตงั้ ใจ ผูว้ จิ ยั เองเมือ่ เจออุปสรรคก็พยายามปรับเปลีย่ นแนวทาง รวมทัง้ “ต�ำแหน่งแห่ง
ที”่ (positionality) ของตนเองอยูต่ ลอดเพือ่ ให้เข้ากับสถานการณ์ ตามแนวคิดของจอร์จ
มาร์คสั (George E. Marcus) ทีเ่ ปรียบนักมานุษยวิทยาเป็น “นักกิจกรรมตามสถานการณ์”
(circumstantial activist; [Marcus 1995]) และสอดคล้องกับสิง่ ทีพ่ อล ราบินาว (Paul
Rabinow) เสนอว่า การลงพืน้ ทีภ่ าคสนามมีลกั ษณะวิภาษวิธี (dialectics) ระหว่างการ
สะท้อนตัวตนและความฉับพลันทันด่วน (intermediacy) จึงเกิดสถานการณ์ทเี่ ร่งเร้าการ
รับรูจ้ ดจ�ำต่อประสบการณ์ใหม่ๆ ทีท่ า้ ทายสถานการณ์ปกติของนักวิจยั (Rabinow 2007
[1977], 38)  
บทความนี้อภิปรายเกี่ยวกับการเดินทางข้ามพรมแดนรัฐชาติเพื่อการวิจัยว่าไม่ใช่
แค่การข้ามแดนในเชิงกายภาพและก้าวไปสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้คนเท่านั้น หากยัง
เป็นการข้ามพรมแดนทางอ�ำนาจที่ท�ำให้นักวิจัยต้องน้อมรับกฎเกณฑ์หลายประการ ใน
ขณะที่การข้ามเขตแดนดังกล่าวได้รับการตีตราว่าเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็น
ข้อจ�ำกัดส�ำคัญของการก�ำหนดต�ำแหน่งแห่งที่และแสดงตัวตนของนักวิจัยในพื้นที่วิจัย แต่
สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยสามารถต่อรองกับอ�ำนาจรัฐ ภายใต้
กรอบการตัดสินคุณค่าเชิงจริยธรรมของชุมชนชายแดน ที่แม้กระทั่งคนในพื้นที่เองในหลาย
โอกาสก็เพิกเฉยหรือปฏิเสธอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ในการควบคุมคนของรัฐสมัยใหม่ และน�ำมา
สูก่ ารทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์จริยธรรมการวิจยั ในระดับสถาบัน (procedural
ethics) กับนัยอันซับซ้อนของจริยธรรมการวิจยั ในระดับของการปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นมิตทิ สี่ �ำคัญ
ของประสบการณ์การวิจยั ภาคสนามเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
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บทความนี้จึงเสนอประสบการณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อถกเถียงในประเด็นจริยธรรม
ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูล โดยประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในบทความนี้
สอดคล้องกับข้อถกเถียงในงานวิจัยหลายชิ้น ซึ่งเห็นว่าเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ที่ ก�ำ หนดโดยสถาบั น วิ จั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษานั้ น มี ข ้ อ จ�ำ กั ดในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Guillemin and Gillam 2004) เช่น ในขณะทีแ่ วดวงการศึกษาวิจยั ด้านแพทยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพให้ความส�ำคัญกับการลงนามให้ความยินยอมในการมีสว่ นร่วมใน
การวิจยั (consent form) ยังมีขอ้ จ�ำกัดในการน�ำมาปรับใช้ในงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์
(ดู Hoeyer, Dahlager and Lynöe 2005; Millera and Boulton 2007; Oeyea,
Bjellandb and Skorpen 2007; Richard, Senior and Belton 2011) ข้อเสนอเกีย่ ว
กับ “จริยธรรมในระดับปฏิบตั กิ าร” ของ แมริลสิ กียเ์ ลมิน (Marilys Guillemin) และลินน์
กิลลัม (Lynn Gillam) จึงเป็นข้อเสนอให้พจิ ารณาจริยธรรมการวิจยั ด้านสังคมศาสตร์โดย
ค�ำนึงถึงเงื่อนไขเชิงบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ในการท�ำวิจัย ผู้เขียนทั้งสองอธิบายว่า
จริยธรรมระดับปฏิบตั กิ ารเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการวิจยั ภาคสนาม ซึง่ นักวิจยั ต้องต่อรอง
กับสถานการณ์ทเี่ ชือ่ มโยงกับข้อจ�ำกัด อุปสรรค หรือข้อท้าทายต่อการท�ำวิจยั ในระดับชีวติ
ประจ�ำวัน (Guillemin and Gillam 2004) องค์ประกอบส�ำคัญของจริยธรรมประเภทนี้
คือการสะท้อนตัวตนของนักวิจยั เมือ่ เผชิญกับ “ชัว่ ขณะทีส่ ำ� คัญในเชิงจริยธรรม” (ethically
important moment) ทีน่ กั วิจยั ต้องทบทวนอย่างเคร่งครัดว่าได้พยายามทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูล
จนละเลยการปกป้องผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือไม่ กรอบจริยธรรมระดับปฏิบตั กิ ารจึงเป็นทัง้ แนวคิดและ
แนวปฏิบตั ทิ สี่ ะท้อนว่าสังคมหรือสถานการณ์ปจั จุบนั มีความสลับซับซ้อนและลักษณะพลวัต
มากขึน้ และเป็นประเด็นท้าทายทีส่ ำ� คัญส�ำหรับนักวิจยั ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ส�ำหรับการศึกษาพืน้ ทีช่ ายแดนในบทความนี้ ผูว้ จิ ยั เสนอข้อถกเถียงว่า จริยธรรมใน
ระดับปฏิบัติการนั้นมีแนวโน้มที่จะเลื่อนไหลและเปลี่ยนแปลงไปมาตามบริบทของชุมชน
ชายแดนทีผ่ วู้ จิ ยั มีประสบการณ์รว่ ม โดยเมือ่ เก็บข้อมูลไปได้ในระยะเวลาหนึง่ ผูว้ จิ ยั มักพบ
ว่าจริยธรรมในระดับปฏิบัติการมีนัยเชื่อมโยงกับแนวคิดและระบบคุณค่าเชิงจริยธรรมของ
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ชุมชน ในแง่นี้ ประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั จึงสอดคล้องกับข้อเสนอของ พอล ราบินาว เกีย่ วกับ
การเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Rabinow 2007 [1997]) กล่าวคือ ในบาง
สถานการณ์ ผูว้ จิ ยั อาจไม่สามารถเดินตามกรอบจริยธรรมการวิจยั ในระดับสถาบันได้อย่าง
เคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนเป็นเงื่อนไขของกระบวนการเชิงวิภาษวิธี
ระหว่างจริยธรรมในระดับปฏิบัติการ กับความพยายามของผู้วิจัยในการป้องกันให้เกิดผล
กระทบด้านลบหรือความเสีย่ งใดๆ กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้นอ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ มีประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึง
ถึงมากกว่าเพียงการปิดบังหรือปกป้องอัตลักษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเท่านัน้
ชุมชนข้ามแดน:
การประทะประสานของอำ�นาจรัฐและคุณค่าเชิงจริยธรรมระดับท้องถิ่น

ในบทความนี้ ผู้วิจัยได้เสนอประสบการณ์ในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมด่านชายแดนและชุมชน
ชายแดนโดยรอบทัง้ ฝัง่ ไทยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และรัฐฉานทางฝัง่ พม่า โดย
ชายแดนฝัง่ ประเทศไทย อยูห่ า่ งจากใจกลางเมืองแม่ฮอ่ งสอนออกไปเป็นระยะทางประมาณ ห้า
สิบกิโลเมตร ตามทางหลวงสาย 1095 ต่อด้วยเส้นทางชนบทสาย 1285 โดยตลอดถนนสาย
ชนบท 1285 มีดา่ นเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยทัง้ ทหารและพลเรือนทีพ่ ฒ
ั นามาจากหน่วยงานป้องกัน
2
ชายแดนตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษ 1980 ปัจจุบนั มีหน่วยงานทัง้ หมด 5 ด่าน ประกอบด้วย 1) ด่าน
ต�ำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 2) ด่านตรวจร่วมต�ำรวจ อ�ำเภอเมือง แม่ฮอ่ งสอน และ กอง
ก�ำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 3) ด่านตรวจคนเข้าเมือง 4) ด่านศุลกากร
และ 5) ด่านทหารปฏิบัติการพิเศษบ้านน�้ำผึ้ง3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดผ่อนปรนชายแดนเพื่อ
การค้าบ้านน�ำ้ ผึง้ แม้วา่ บ้านน�ำ้ ผึง้ จะอยูใ่ นเขตอ�ำเภอเมือง แม่ฮอ่ งสอน แต่กอ็ ยูค่ อ่ นข้างไกล
จากตัวอ�ำเภอเมืองค่อนข้างมาก การเดินทางไปถึงตัวหมูบ่ า้ นต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 45 นาที
ถึงหนึ่งชั่วโมง ส่วนที่ตั้งของจุดผ่อนปรนชายแดนเพื่อการค้า อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านไปอีก
ประมาณสิบกิโลเมตรบนสันเขาตองหมอก เป็นจุดผ่อนปรนที่รัฐบาลไทยตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้น
2

ผู้เขียนใช้คริสตศักราชในบทความนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ.

3

ชื่อหมู่บ้านและชื่อบุคคลในบทความนี้เป็นชื่อสมมติทั้งหมด.
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ให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในลักษณะการค้าข้ามแดนรายย่อย และอนุญาตให้
คนจากฝั่งรัฐฉานเข้ามาใช้บริการด้านสาธารณสุข อันเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมตามนโยบายของรัฐบาลไทย ดังนัน้ การข้ามแดน ณ จุดผ่อนปรนนีจ้ งึ ต่างจากการ
ข้ามแดน ณ ด่านข้ามแดนถาวรทีค่ นไทยและคนพม่าใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานในการ
เดินทางข้ามแดนอย่างเป็นทางการ เช่น ด่านชายแดนถาวรทีอ่ ำ� เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หรือทีอ่ ำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก
ขณะทีท่ างฝัง่ รัฐฉาน ประเทศพม่า เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ในระยะกว่าสามสิบปีทผี่ า่ นมา
รัฐบาลพม่ามีเกณฑ์ในการจัดการพืน้ ทีโ่ ดยแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ตามสีทใี่ ช้เป็นสัญลักษณ์4
ได้แก่ 1) พืน้ ทีส่ ดี ำ� คือพืน้ ทีท่ ยี่ งั มีการสูร้ บระหว่างทหารพม่าและชนกลุม่ น้อยต่างๆ หรือพืน้ ที่
ทีท่ หารพม่าไม่สามารถเข้าไปควบคุมพืน้ ทีไ่ ด้ 2) พืน้ ทีส่ นี ำ�้ ตาล คือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารเจรจาหยุดยิง
ระหว่างทหารพม่าและกองก�ำลังชนกลุม่ น้อยแล้ว และ 3) พืน้ ทีส่ ขี าว คือพืน้ ทีป่ ลอดภัยและ
ไม่มปี ญ
ั หาความขัดแย้งหรือการสูร้ บ และเป็นพืน้ ทีอ่ นุญาตให้นกั ท่องเทีย่ วหรือคนต่างชาติ
เดินทางเข้าไปได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตล่วงหน้า ในขณะทีพ่ นื้ ทีส่ องกลุม่ แรก จะไม่เปิดให้
นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปได้อย่างเด็ดขาด ยกเว้นกรณีของชาวต่างชาติ
ที่ท�ำงานในองค์กรต่างประเทศหรือผู้สื่อข่าวที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล
ทหารพม่า5 ส�ำหรับพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านในรัฐฉานตอนใต้ที่จะกล่าวถึงต่อไปใน
บทความนี้จัดอยู่ในพื้นที่กลุ่มที่ 2 หรือสีน�้ำตาล กล่าวคือไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่พม่า
เดินทางเข้าออก อีกทั้งบริเวณตรงข้ามกับด่านชายแดนบ้านน�้ำผึ้งก็ไม่มีด่านตรวจคนเข้า
เมืองหรือด่านศุลกากรอย่างเป็นทางการ พื้นที่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมและจัดการของ
ครอบครัวผู้มีอิทธิพลชาวว้าซึ่งมีผู้น�ำเป็นอดีตกองก�ำลังที่เคยสู้รบกับทหารพม่ามาก่อนใน
นาม “กองก�ำลังทหารว้า” (Wa National Army)6
4

การนิยามพื้นที่โดยใช้สีอาจแตกต่างบ้าง เช่น บางแหล่งข้อมูลอาจจ�ำแนกพื้นที่เป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เช่น
เดียวกับสีของไฟสัญญาณจราจร.
5

ข้อมูลจากการสนทนากับผู้สื่อข่าวที่ประจ�ำอยู่ ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวดังกล่าว
จึงไม่สามารถเปิดเผยนามของผู้ให้ข้อมูลได้.

6

ต่อจากนี้ ผู้เขียนจะใช้ค�ำว่า “ครอบครัวผู้มีอิทธิพลชาวว้าฯ” เพื่อความกระชับของเนื้อหา.
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แผนที่ 1: รัฐฉานและรอยต่อ
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (แผนที่ไม่แสดง
มาตราส่วนจริง; ออกแบบโดย
นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา
ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนบทความ)

เมื่อพิจารณาบริบทเชิงชาติพันธุ์ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ทั้งสองฟากของชายแดน
เป็นชาวไทใหญ่ นอกจากนั้นมี “คนเมือง” หรือคนไทยที่อยู่บริเวณภาคเหนือ พม่า ว้า
ปะโอ จีนยูนนาน และจีน ปะปนอยูด่ ว้ ย หากพิจารณาในระดับโครงสร้างทางการเมือง พบ
ว่ามีหน่วยทางการเมืองอย่างน้อยสี่กลุ่ม ที่มีบทบาทในกลไกการจัดการและควบคุมพื้นที่
ชายแดนบริเวณนี้ ได้แก่ 1) เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทย ทัง้ ทหารและพลเรือน (ด่านรัฐไทยทัง้ 5 ด่าน
ตามทีก่ ล่าวไปข้างต้น) 2) ทหารพม่า 3) กองก�ำลังทหารกูช้ าติไทใหญ่ใต้ (Shan State
Army-South) ทีม่ ฐี านทีม่ นั่ ทีด่ อยไตแลง ตรงข้ามอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และ
4) ครอบครัวผูม้ อี ทิ ธิพลชาวว้าฯ ซึง่ แต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึง่ ของกองก�ำลังติดอาวุธ และมี
ผู้น�ำเคยเข้าร่วมกับกระบวนการต่อสู้กับทหารพม่าของขุนส่าในช่วงทศวรรษ 1970-1990
จนกระทัง่ ขุนส่ามอบตัวกับทหารพม่าในปี 1996 และน�ำไปสูก่ ารเจรจาตกลงหยุดยิงและแบ่ง
พืน้ ทีก่ ารควบคุมระหว่างทหารพม่ากับครอบครัวผูม้ อี ทิ ธิพลชาวว้าฯ ส่งผลให้พนื้ ทีบ่ ริเวณรัฐ
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ฉานตอนใต้อยู่ในการควบคุมของทั้งครอบครัวผู้มีอิทธิพลชาวว้าฯ และเจ้าหน้าที่รัฐพม่าทั้ง
ทหารและพลเรือน (Smith 1999 [1991], 342-343)
บริบทของพืน้ ทีศ่ กึ ษานีส้ อดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ฮสติงส์ ดอนแนน (Hastings Donnan)
และ โธมัส วิลสัน (Thomas M. Wilson) เสนอว่าการท�ำวิจยั ในพืน้ ทีช่ ายแดนนัน้ มีความ
ท้าทาย เนือ่ งจากนักวิจยั ต้องปรับตัวและจัดการกับความละเอียดอ่อนในพืน้ ทีท่ มี่ รี ฐั มากกว่า
หนึง่ รัฐ อีกทัง้ ต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ของทัง้ สองรัฐทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ (Donnan and
Wilson 2010, 12-13) ซึง่ สถานการณ์การเมืองในพืน้ ทีท่ ผี่ วู้ จิ ยั ศึกษาค่อนข้างเป็นอุปสรรค
ในการเข้าถึงข้อมูล นั่นคือโครงสร้างทางการเมืองในประเทศพม่าที่บริเวณชายแดน และ
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของหน่วยทางการเมืองที่มากกว่าความสัมพันธ์ระดับประเทศเพียง
สองประเทศ เนือ่ งจากเป็นทีร่ บั รูก้ นั ว่าเป็นพืน้ ทีท่ เี่ ต็มไปด้วยเครือข่ายของกลุม่ ผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหลายประเภท ตั้งแต่การปลูกฝิ่นในพื้นที่ฝั่งรัฐฉานเพื่อน�ำ
ไปผลิตเป็นยาเสพติดในเขตอิทธิพลของกลุ่มว้าทางตอนเหนือของรัฐฉาน ก่อนที่จะมีการ
ลักลอบขนเข้ามาในฝัง่ ไทย นอกจากนี้ ยังมีการค้าไม้สกั และไม้แปรรูปซึง่ กลายเป็นสินค้า
ห้ามน�ำเข้าภายหลังจากที่รัฐบาลไทยเริ่มเปลี่ยนนโยบายทางการทูตกับรัฐบาลทหารพม่า
ตลอดจนเป็นเส้นทางการเดินทางเข้าออกของคนจากประเทศพม่าที่ทางการไทยจัดว่าเป็น
หนึง่ ในเส้นทางการค้ามนุษย์ขา้ มชาติ
จากการสังเกตการเคลื่อนย้ายของผู้คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการย้ายถิ่นของชาวไท
ใหญ่ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว พบว่ากระบวนการเดินทางเข้าออกของคนกลุม่ นีเ้ กีย่ วข้องกับเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่มีคนหลายกลุ่มเกี่ยวข้อง ทั้งคนในพื้นที่ชุมชนชายแดนและเจ้าหน้าที่รัฐ
ตัวอย่างเช่น ด่านต่างๆ ทางฝั่งรัฐฉานในพม่ามักมีเป้าหมายเพื่อเรียกเก็บเงินหรือ “ภาษี
เถื่อน” จากผู้เดินทางข้ามแดนซึ่งต้องจ่ายเงินโดยอ้อมผ่านค่าโดยสารรถที่มีอัตราสูง
เนื่องจากเจ้าของรถจะต้องน�ำไปจ่ายเป็นค่าภาษีเถื่อนให้กับครอบครัวผู้มีอิทธิพลชาวว้าฯ
เจ้าหน้าทีท่ หารและต�ำรวจพม่า หรืออาสาสมัครรักษาหมูบ่ า้ นทีเ่ คยเป็นกองก�ำลังในการต่อสู้
กับชนกลุ่มน้อยมาก่อน ซึ่งอิทธิพลทางการเมืองในรูปแบบรัฐและคล้ายรัฐดังกล่าวตั้งด่าน
เรียงรายอยูต่ ลอดเส้นทางจากรัฐฉานสูช่ ายแดนไทยจุดนีท้ ำ� ให้ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทีช่ ายแดน
นีแ้ ตกต่างจากสถานการณ์ในงานศึกษาของแคโรลิน นอร์ดสตรอม (Carolyn Nordstrom)

JSA 35.1-FINAL-1.indb 155

7/13/2560 BE 10:38 AM

156

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

ที่เสนอว่ากิจกรรมบริเวณชายแดน “สีเทา” อาจเกิดขึ้นนอกสายตาของรัฐ (Nordstrom
2004, 11) แต่ในกรณีพนื้ ทีช่ ายแดนทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา รัฐเองไม่เพียงเห็นหรือรับรู้ หากเข้าไป
เกี่ยวข้องทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ และทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ทำ� ให้กิจกรรมบางอย่างเกิด
ขึน้ ในพืน้ ทีเ่ งาหรือพืน้ ทีส่ เี ทา
วิภาษวิธีของกระบวนการวิจัยภาคสนาม

ในช่วงแรกของการวิจยั ภาคสนาม ผูว้ จิ ยั จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการสร้างความ
คุน้ เคยกับคนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา เช่น การท�ำให้คนในพืน้ ทีท่ งั้ สองฝัง่ ของชายแดนเชือ่ ว่าผูว้ จิ ยั ไม่ใช่
สายลับจากองค์กรรัฐ จุดเปลี่ยนส�ำคัญในการเปลี่ยนต�ำแหน่งแห่งที่ของผู้วิจัยคือการตัดสิน
ใจเช่าบ้านหลังหนึ่งในบ้านน�้ำผึ้ง จากครอบครัวชาวไทใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่ย้ายไปประกอบ
อาชีพขายอาหารในตัวเมืองแม่ฮอ่ งสอน ประกอบกับมิตขิ องการสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน โดย
เฉพาะเรื่องการใช้ภาษา ในช่วงแรกผู้วิจัยซึ่งพูดภาษาไทยกลางและสามารถเข้าใจภาษาไท
ใหญ่ประมาณร้อยละ 30-40 เมือ่ เป็นการสนทนาในชีวติ ประจ�ำวัน แต่หากฟังคนไทใหญ่พดู
คุยกันเอง ผูว้ จิ ยั จะไม่สามารถเข้าใจเนือ้ หาของบทสนทนาได้ทงั้ หมด และแม้ชาวไทใหญ่ซงึ่ รู้
ภาษาไทยมากกว่าทีผ่ วู้ จิ ยั เข้าใจภาษาไทใหญ่จะใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารกับผูว้ จิ ยั
ผู้วิจัยก็ตระหนักว่าสิ่งที่เป็นหัวใจของการลงพื้นที่ภาคสนามไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลจาก
การให้สัมภาษณ์หรือการพูดคุยกับผู้วิจัย สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลพูดคุยกันเองในช่วงกิจกรรมหรือ
ความเคลื่อนไหวที่ชายแดนเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าในหลายสถานการณ์ เพราะการ
สือ่ สารนัน้ มีรหัสของภาษาบางอย่างในกิจกรรมนัน้ ๆ เช่น การค้าขาย การขนส่งสินค้าและ
ผูค้ น และการต่อรองหรือปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ ฝัง่ ไทยและพม่า ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึง
ตัดสินใจเรียนภาษาไทใหญ่เพิม่ เติม ประกอบกับการได้ฝกึ สนทนาในสถานการณ์จริง จน
เมื่อผ่านไปประมาณหกเดือน คนในพื้นที่หลายคนเห็นว่าระดับภาษาไทใหญ่ของผู้วิจัย “ใช้
การได้” ผูว้ จิ ยั แทบไม่จำ� เป็นต้องพึง่ พาล่ามภาษาในการเก็บข้อมูล ยกเว้นอาจต้องถามกลับ
เป็นภาษาไทยเพือ่ ให้เกิดความแน่ใจในบางกรณี หรือในระหว่างการเดินทางเข้าไปในพืน้ ที่
รัฐฉานตอนใต้ซึ่งจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตาม ช่วงระหว่างที่เดินทางใน
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รัฐฉาน ผู้วิจัยได้รับการเตือนว่าอย่าพูดภาษาไทยในที่สาธารณะหรือพยายามไม่พูดเลย
จะปลอดภัยมากกว่า และแม้ว่าการเดินทางในรัฐฉานผู้วิจัยได้เดินทางร่วมกับหญิงชาวไท
ใหญ่คนหนึง่ แต่เธอไม่จำ� เป็นต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็น “ล่าม” หรือ “ผูช้ ว่ ยนักวิจยั ” หากมีสถานะ
เป็นเหมือน “เพื่อนร่วมเดินทาง” ของผู้วิจัย เห็นได้ชัดว่า การพัฒนาทักษะด้านภาษาของ
ผูว้ จิ ยั มีสว่ นท�ำให้ความสัมพันธ์กบั คนในหมูบ่ า้ นและพืน้ ทีช่ ายแดนเป็นไปในทางทีด่ ขี นึ้
ประสบการณ์ขา้ งต้นสะท้อนให้เห็นว่าการสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วมเป็นระยะเวลา
นาน เป็นกระบวนการเชิงวิภาษวิธที นี่ ำ� ไปสูก่ ารเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ ดังที่ พอล ราบินาว เสนอ
ว่าการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมประกอบด้วยกิจกรรมสองกิจกรรมในเวลาเดียวกัน คือ
การสังเกตและการมีสว่ นร่วม และทัง้ สองกิจกรรมมีลกั ษณะ “งูกนิ หาง” นัน่ คือแม้วา่ นักวิจยั
เข้าร่วมอย่างเข้มข้นเพียงใด แต่สถานะของนักวิจยั ก็ยงั เป็นแค่คนนอกและคนสังเกตการณ์
ยิง่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ไม่ได้หมายความว่าความเป็นคนอืน่ หรือคนนอกจะหมดไป แต่หาก
การเข้าร่วมท�ำให้เกิดการวิภาษวิธกี บั การสังเกต คือเมือ่ เข้าร่วมมากขึน้ ก็ได้ขอ้ สังเกตใหม่ๆ
ทีส่ ง่ ผลต่อการเข้าร่วมในระดับต่อไป และอาจเป็นอย่างนีอ้ กี เมือ่ มีการสังเกตสิง่ ใหม่ๆ เพิม่
ขึน้ (Rabinow 2007 [1977], 79-80) แนวคิดดังกล่าว เป็นทีม่ าของการตัดสินใจและ
จัดการกับแผนการเดินทางเข้าไปในรัฐฉานเพื่อสังเกตการณ์ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้เดิน
ทางเข้าไปในรัฐฉานส่วนที่เป็นพื้นที่สีน�้ำตาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการสู้รบแล้วแต่ยังไม่เปิดให้
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติพม่าเข้าออกดังที่อธิบายไปในตอนต้น โดยในท้าย
ทีส่ ดุ ผูว้ จิ ยั สามารถเดินทางเข้าออกรัฐฉานตอนใต้ทงั้ หมดสามครัง้ ครัง้ แรก คือช่วงเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2012 เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์เศษ โดยเดินทางจากกรุงย่างกุง้ ไปตองจี
เมืองหลวงของรัฐฉาน และเข้าสูเ่ มืองนายทางรัฐฉานตอนใต้ซงึ่ เป็นเมืองต้นทางของคนส่วน
ใหญ่ซงึ่ เดินทางเข้าสูเ่ มืองไทยโดยใช้จดุ ผ่อนปรนทีบ่ ริเวณจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ครัง้ ทีส่ อง ช่วง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถงึ ต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 ระยะเวลา 16 วัน และครัง้ ทีส่ าม ช่วง
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 เป็นเวลา 10 วัน
การเดินทางครั้งแรกแตกต่างจากสองครั้งหลังเพราะผู้วิจัยโดยสารเครื่องบินจาก
กรุงเทพฯ ถึงย่างกุง้ และต่อรถโดยสารไปทีต่ องจี ก่อนเดินทางเข้าถึงเมืองนายด้วยรถตู้ ครัง้
นี้ได้เก็บข้อมูลในพื้นที่แบบสัมภาษณ์และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในระยะสั้นๆ ทั้งที่
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มีเวลาร่วมสองสัปดาห์ในพื้นที่รัฐฉาน หากแต่ยังมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงพื้นที่เกี่ยวกับงาน
วิจัยโดยตรง เนื่องจากผู้วิจัยเพิ่งได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากคนในพื้นที่ให้ได้มีโอกาส
เข้าไปเห็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่ใช่แหล่งท่องเทีย่ วเป็นครัง้ แรก จึงมีเวลาค่อนข้างจ�ำกัดและรีบเร่ง7 ขณะ
เดียวกันก็ทำ� ให้ได้แนวคิดว่าการเดินทางรูปแบบนี้ไม่สามารถเรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนย้าย
และการไหลเวียนของสินค้าและชาวไทใหญ่ในสภาพจริง เพราะโดยทั่วไปแล้วแรงงานไท
ใหญ่เดินทางเข้าเมืองไทยโดยใช้การข้ามแดนทางแผ่นดิน ไม่ใช่ทางอากาศดังเช่นวิธีเดิน
ทางทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ในครัง้ นี้
การข้ามแดนเข้าไปในรัฐฉานตอนใต้ผ่านจุดผ่อนปรนที่บ้านน�้ำผึ้ง จึงมีพื้นฐานมา
จากความต้องการมีประสบการณ์ร่วมในการข้ามแดนผ่านจุดผ่านแดนภาคพื้นดินภายหลัง
จากการเก็บข้อมูลในการเดินทางครั้งแรก เนื้อหาส่วนต่อไปของบทความนี้จะเน้นอภิปราย
เชือ่ มโยงกับประสบการณ์เดินทางข้ามแดนสองครัง้ หลัง โดยเฉพาะในมิตทิ ยี่ อ้ นแย้งระหว่าง
รูปแบบของการข้ามแดนซึ่งดูเหมือนจะขัดกับหลักกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสอง
ประเทศ กับวิถีปฏิบัติท่ีผู้เกี่ยวข้องรู้สึกว่ามีเหตุผลรองรับและไม่ได้ขัดกับกฎหมายอย่าง
ร้ายแรงจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งผู้วิจัยได้รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การข้ามแดนของ
นักวิจยั ผูส้ อื่ ข่าว เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชนต่างชาติ หรือแม้กระทัง่ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ในพืน้ ที่
แม่ฮ่องสอนเอง ที่มักมีกรณีหรือสถานการณ์พิเศษให้ต้องข้ามแดนเข้าไปในฝั่งพม่าโดยไม่
ได้ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเป็นทางการ แต่เป็นวิถีปฏิบัติท่ีมีวัตถุประสงค์
ส�ำคัญรองรับ เช่นเดียวกับชาวบ้านในชุมชนทีห่ ลายคนรับรูว้ า่ ผูว้ จิ ยั ก�ำลังจะเดินทางเข้าไปใน
รัฐฉานก็กล่าวอย่างไม่ถือเป็นเรื่องจริงจังอะไรว่า “คนไทใหญ่เข้าออกไม่ถูกต้องมาก็เยอะ
ถ้าคนไทยสักคนจะเข้าไปบ้างก็ไม่นา่ มีปญ
ั หาอะไร ตราบใดทีไ่ ม่ทำ� อะไรยุง่ ยาก”

7

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Lertchavalitsakul (2014).
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ความพร่าเลือนของกฎหมายและจริยธรรมการวิจัยระดับปฏิบัติการ

รัฐสมัยใหม่มกี ารใช้อ�ำนาจในการควบคุมผูค้ นและเสรีภาพในการเดินทางข้ามแดนทีเ่ ข้มข้น
แตกต่างกันในหลายระดับโดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังตัวอย่างกรณีประเทศไทย เช่น
ลักษณะกายภาพของด่านพรมแดน จะเห็นว่าอ�ำนาจในการควบคุมการเดินทางของผูค้ นทีท่ า่
อากาศยาน จะมีความขึงขังของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
ในการตรวจสอบประวัตสิ ว่ นตัว ตลอดจนการคัดกรองผูค้ นและสิง่ ของทีต่ ดิ ตัวมากับผูเ้ ดินทาง
มากกว่า เมือ่ เปรียบเทียบกับการข้ามแดนทางแผ่นดิน และเมือ่ เปรียบเทียบการข้ามแดนผ่าน
ด่านชายแดนภาคพืน้ ดิน พบว่าในแต่ละด่านตลอดจนพืน้ ทีก่ ม็ อี ำ� นาจในการควบคุมและก�ำกับ
ต่างกัน เช่น สถานะของด่านชายแดนถาวรมีการควบคุมคนที่สลับซับซ้อนมากกว่าจุดผ่อน
ปรนทางการค้า ในกรณีดา่ นบ้านน�ำ้ ผึง้ ซึง่ เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า มีกฎระเบียบก�ำหนด
จากส่วนกลางว่า อนุญาตเฉพาะคนจากฝั่งพม่าให้เดินทางมาค้าขายหรือมารับบริการด้าน
สาธารณสุขในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน แต่ห้ามมิให้คนจากฝั่งประเทศไทยเดินทางออกไปจาก
พืน้ ทีด่ งั กล่าว อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าการน�ำนโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบตั ใิ นระดับท้องถิน่
อาจมีความแตกต่างกันออกไปในระดับการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละท้องที่ เช่น อาจมีการ
ผ่อนปรนหรืออาจมีสร้างอ�ำนาจต่อรองใหม่จากคนในพืน้ ทีไ่ ด้เช่นเดียวกัน ผูว้ จิ ยั พบว่าในขณะ
ทีต่ นเองต้องต่อรองและปรับตัวกับกฎระเบียบของรัฐ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ระดับท้องถิน่ ทีต่ อ้ งท�ำตาม
นโยบายของอ�ำนาจจากส่วนกลางก็มกี ารตีความ ปรับเปลีย่ น และใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบ
ของรัฐด้วย เนือ่ งจากพวกเขาเองต้องปฏิสมั พันธ์กบั ชาวบ้านและชุมชนโดยตรง จึงจ�ำเป็นต้อง
สร้างสมดุลระหว่างการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบกับต�ำแหน่งแห่งทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในพืน้ ทีแ่ ละ
ความสัมพันธ์กบั ชาวบ้านและชุมชนทีช่ ายแดน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การข้ามเขตแดนรัฐชาติ ซึง่ เป็นประเด็นส�ำคัญในการเข้าถึงข้อมูล
ของผูว้ จิ ยั ในการศึกษาเกีย่ วกับการไหลเวียนและการเคลือ่ นย้ายของผูค้ นและสินค้า ชาห์รมั
คอสราวี (Shahram Khosravi) เสนอว่าหากการกระท�ำผิดกฎใน “ระบอบชายแดน”
(border regime) เป็นการฝ่าฝืนกฎจริยธรรมและมาตรฐานที่ดีงาม การข้ามแดนอย่าง
ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการท้าทายลักษณะศักดิ์สิทธิ์ของชายแดนในฐานะที่เป็นพิธีกรรมและ
สัญลักษณ์ จึงถูกท�ำให้มสี ถานะเหมือนเป็นอาชญากรรมทีค่ วรได้รบั การลงโทษ (Khosravi

JSA 35.1-FINAL-1.indb 159

7/13/2560 BE 10:38 AM

160

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

2007, 322) แต่สถานการณ์ดงั ตัวอย่างข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าในระดับของการปฏิบตั ิ
อ�ำนาจของนโยบายจากส่วนกลาง อาจถูกปรับให้เป็นไปตามครรลองของชุมชนที่ชายแดน
ได้ ซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอของอิทที เอบราฮัม (Itty Abraham) และวิลเลม ฟาน สเคนเดิล
(Willem van Schendel) ที่เสนอเกี่ยวกับความลื่นไหลในการให้ความหมายของ
ชุมชนชายแดนต่อปฏิบัติการและกิจกรรมการข้ามแดนหรือที่ชายแดนที่ปะทะประสานกับ
กฎเกณฑ์และการควบคุมของรัฐสมัยใหม่ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและผู้คนสามารถที่จะเลือกให้
ความหมายที่ ซ ้ อ นทั บ หรื อ เลื่ อ นไหลไปมาระหว่ า งการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก กฎหมาย (legal)
ผิดกฎหมาย (illegal) ผิดศีลธรรม (illicit) หรือยอมรับได้ในเชิงศีลธรรม (licit; [Abraham
and van Schendel 2005])
แม้ภายหลังการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านน�ำ้ ผึง้ อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
1996 อ�ำนาจส่วนกลางของรัฐไทยจะห้ามไม่ให้ผทู้ ไี่ ม่ได้ถอื สัญชาติพม่าเดินทางเข้าประเทศ
พม่าผ่านจุดผ่อนปรนแห่งนี้ แต่ดังที่กล่าวไปแล้วตอนต้นว่าชายแดนบริเวณนี้เป็นเส้นทาง
เข้าออกของผู้คนตั้งแต่ช่วงที่มีการสู้รบกันระหว่างทหารพม่าและชนกลุ่มน้อย และยังไม่มี
การขีดเส้นแบ่งตามพรมแดนรัฐชาติเช่นในปัจจุบนั อาจกล่าวได้วา่ การข้ามแดนของผูค้ นนัน้
เกิดขึน้ ก่อนทีอ่ �ำนาจรัฐสมัยใหม่จะพยายามเข้ามาควบคุมผูค้ นและการเดินทาง ตลอดช่วง
30-40 ปีทผี่ า่ นมา ชุมชนชายแดนจึงได้พฒ
ั นารูปแบบการข้ามแดนต่างๆ โดยมองว่าเป็น
เพียงการเลือกปฏิบัติให้ดูสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของรัฐไทย มากกว่าจะเป็นการข้ามแดน
ที่ผิดกฎหมาย เช่น การให้บริการบัตรประชาชนพม่าเป็นทางเลือกส�ำหรับแรงงานไทใหญ่
ที่ไม่มีบัตรดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางเข้าไปในพื้นที่รัฐฉาน ทั้งนี้ หากพบ
อุปสรรคในการข้ามแดนบ้าง พวกเขายังสามารถต่อรอง สร้างความคุน้ เคย หรือแม้กระทัง่ ให้
สินบนเล็กๆ น้อยๆ ได้ โดยทีไ่ ม่ได้มองว่าเป็นความผิดแต่อย่างใด และนีค่ อื ระบบคุณค่า
เชิงจริยธรรมของชุมชนที่พัฒนาและสร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์ชายแดนก่อนที่จะมีการใช้
อ�ำนาจรัฐเข้ามาควบคุมพื้นที่ชายแดน ในขณะเดียวกัน การอยู่ร่วมกันของอ�ำนาจรัฐสมัย
ใหม่และจริยธรรมของชุมชนชายแดนได้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยมีประสบการณ์ร่วมกับการเดิน
ทางข้ามแดนของผู้ค้าและแรงงานชาวไทใหญ่ ซึ่งอาจดูเป็นการฝืนกฎหมายแต่ก็เป็นที่
ยอมรับได้ของชุมชนดังทีจ่ ะได้อภิปรายต่อไป
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รูปแบบการข้ามแดนและเดินทางไปในรัฐฉานของผู้วิจัยเป็นไปเช่นเดียวกับคนเดิน
ทางเข้าออกทีเ่ ป็นทัง้ แรงงานข้ามแดนทีเ่ พิง่ เดินทางมาประเทศไทยครัง้ แรก หรือคนทีอ่ ยูแ่ ละ
ท�ำงานทีเ่ มืองไทยอยูแ่ ล้วและก�ำลังเดินทางไปเยีย่ มบ้านเกิดทีร่ ฐั ฉาน ผูว้ จิ ยั พบว่าการผนวก
ตัวเองเข้าไปในการเคลื่อนย้าย การเดินทาง และการไหลเวียนของชาวไทใหญ่ด้วยตัวเอง
นัน้ นอกจากจะเข้าใจสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากมุมมองของผูว้ จิ ยั เองด้วยแล้ว ยังท�ำให้เห็น
รูปแบบการเคลือ่ นย้าย เส้นทาง เครือข่าย การอพยพ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนทัง้ สอง
ฝั่งอย่างชัดเจนขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความกระจ่างกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วย
ส่วนใหญ่ของการติดตามการเคลือ่ นย้ายและการไหลเวียนของสินค้าของผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นจาก
การร่วมโดยสารรถรับส่งสาธารณะบนเส้นทางจากแม่ฮ่องสอนซึ่งวิ่งไปยังด่านชายแดนเพื่อ
รับส่งผู้คนที่ต้องการข้ามแดนกลับบ้านที่รัฐฉานและเดินทางกลับมายังประเทศไทย ผู้วิจัย
เริม่ ตัง้ ค�ำถามทัว่ ไปกับพวกเขาว่าก�ำลังจะไปทีไ่ หนกัน โดยแต่ละคนก็มปี ฏิกริยาทีแ่ ตกต่าง
กัน เช่น บางคนไม่ได้คดิ หรือสงสัยอะไรมากก็ตอบทันที ท�ำให้สามารถสร้างบทสนทนาต่อ
ได้ บางคนมองด้วยสายตาแปลกๆ ไม่แน่ใจว่าผูว้ จิ ยั เป็นใคร เพราะพูดภาษาไทใหญ่ได้แต่ก็
ไม่ชดั นัก หากพวกเขาเงียบไม่พดู อะไรต่อก็จะพยายามไม่รบกวนให้สนทนาต่อ โดยก่อนที่
จะจากกันผูว้ จิ ยั จะขอหมายเลขโทรศัพท์เพือ่ ติดต่อขอสัมภาษณ์ในภายหลัง ซึง่ มีผใู้ ห้ขอ้ มูล
หลายคนทีย่ นิ ดีให้ทำ� การสัมภาษณ์เชิงลึกในบริบททีผ่ อ่ นคลายกว่าระหว่างการเดินทางข้าม
แดนภายใต้เงือ่ นไขทีค่ ลุมเครือ เช่น การนัดพบทีร่ า้ นอาหารข้างทางในเชียงใหม่ หรือร้าน
ไอศกรีมทีห่ า้ งสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ
ในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ตระหนักว่าการศึกษารูปแบบการอพยพและการไหลเวียนของ
สินค้าอาจไม่ได้ละเอียดดังทีไ่ ด้ตงั้ ค�ำถามการวิจยั ไว้ หากไม่ได้ใช้แนวทางการสังเกตการณ์
อย่างมีสว่ นร่วม เนือ่ งจากพบข้อจ�ำกัดบางประการของการสัมภาษณ์และการพึง่ พาเรือ่ งเล่า
จากผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงแรก ส�ำหรับแรงงานไทใหญ่ การถามเรื่องการเดินทางไกลที่
สลับซับซ้อนไม่มีความส�ำคัญอะไรกับพวกเขา มีแต่การเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย เป็นระยะ
เวลาไกล บางสถานที่ต้องนั่งรถ ต่อเรือข้ามฟาก หากถามรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเมือง
หรือหมู่บ้าน พวกเขาจ�ำได้คลับคล้ายคลับคลาแต่ไม่แน่ใจ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะบาง
คนเดินทางจากบ้านเกิดมาเมืองไทยครั้งเดียวตอนเป็นเด็กกับพ่อแม่ กลับมาเยี่ยมบ้าน
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อีกทีก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาว ท�ำให้จดจ�ำรายละเอียดในอดีตแทบไม่ได้ และเมื่อสอบถาม
ผูค้ า้ ขายเรือ่ งการน�ำสินค้ามาขาย การขนถ่ายสินค้า การรับผูโ้ ดยสาร และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ก็
จะได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ทเี่ กิดขึน้ ตลอดเส้นทาง เมือ่ พยายามถามถึงการต่อรองในเรือ่ งของ
ความหมายในการเลือกรับคนหรือขนส่งสินค้า รวมไปถึงการต่อรองด้วยวิธกี ารต่างๆ เมือ่
พวกเขาต้องปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ ฝัง่ ไทยและพม่า ตลอดจนการทีต่ อ้ งจ่ายเงินตาม
ด่านของครอบครัวผู้มีอิทธิพลชาวว้าฯ ตลอดเส้นทาง เหล่านี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและมี
รายละเอียดมากเกินกว่าที่วิธีการสัมภาษณ์และเรื่องเล่าจะรับภาระในการเก็บเกี่ยวข้อมูลที่
ต้องเข้าใจสถานการณ์และแปลความหมายได้หมด การทีน่ กั วิจยั เข้าไปมีประสบการณ์รว่ ม
ในการเคลือ่ นย้ายของคนไทใหญ่นนั้ ช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคม
และการตัดสินคุณค่าเชิงจริยธรรมผ่านการเดินทางข้ามแดนของคนไทใหญ่ได้ชดั เจนขึน้
ใบ “ถอกคำ�จ่า” และค่า “น่ำ�เน่งน่ำ�ไม”:
จริยธรรมที่ยอมรับได้ของชุมชนชายแดน

การเดินทางเข้าไปในพืน้ ทีร่ ฐั ฉานตอนใต้ใน ค.ศ. 2013 และ ค.ศ. 2014 ผูว้ จิ ยั เลือกเดินทาง
ไปยังเมืองทีไ่ ด้ขอ้ มูลจากแรงงานและผูค้ า้ ไทใหญ่วา่ เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา หนึง่
ในนัน้ เป็นบ้านเกิดของอุง้ ส่า เพือ่ นร่วมเดินทางของผูว้ จิ ยั อุง้ ส่าเป็นหนึง่ ในกลุม่ แรงงานไทใหญ่
ทีใ่ ช้เส้นทางข้ามแดนผ่านจุดผ่อนปรนบ้านน�ำ้ ผึง้ ในการย้ายถิน่ เข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยจนถึง
ปัจจุบนั นี้ การเดินทางร่วมกับผูว้ จิ ยั ในครัง้ นี้ นอกจากจะเป็นการกลับไปบอกบุญปอยส่างลอง
หรือการบวชเณรลูกแก้วของบุตรชายกับญาติทบี่ า้ นเกิดแล้ว ยังเป็นการร�ำลึกเส้นทางการเป็น
แม่ค้าทางไกลของเธอในช่วงเวลาที่ขุนส่ามีอิทธิพลในพื้นที่ชายแดนแม่ฮ่องสอนตั้งแต่กลาง
ทศวรรษ 1980 ก่อนจะผันตัวเองไปเป็นแรงงานรับจ้างในหลายพืน้ ทีใ่ นประเทศไทย และไม่
ได้เดินทางกลับไปรัฐฉานอีกเลยเป็นเวลาร่วมสิบห้าปี ค�ำแนะน�ำของอุง้ ส่าเกีย่ วกับวิธกี ารเดิน
ทางข้ามแดนของผูว้ จิ ยั ตลอดจนเงือ่ นไขและการต่อรองรูปแบบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการ
เดินทางครั้งที่สองและสาม ได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของระดับการยอมรับได้ใน
ระบบคุณค่าเชิงจริยธรรมของท้องถิน่
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เบื้องต้น อุ้งส่าแนะน�ำให้ผู้วิจัยติดต่อผู้ค้าขายหรือเจ้าของรถโดยสารสาธารณะเพื่อ
หาบัตรประชาชนพม่ามาใช้เป็นหลักฐานการเดินทางในรัฐฉานเช่นเดียวกับแรงงานไทใหญ่
คนอื่นๆ ก่อนที่จะหารถที่จะเดินทางไปยังเส้นทางที่ผู้วิจัยวางแผนไว้ โดยผู้วิจัยต้องช�ำระ
เงินในอัตราที่สูงกว่ารูปแบบการเดินทางและสภาพของยานพาหนะ เนื่องจากเป็นที่รู้กัน
ว่าประมาณครึ่งหรือเกือบครึ่งของจ�ำนวนเงินที่เรียกเก็บนั้นต้องจ่ายให้กับด่านต่างๆ ทั้ง
ครอบครัวผูม้ อี ทิ ธิพลชาวว้าฯ ทหารและต�ำรวจพม่า ทีต่ งั้ เรียงรายอยูต่ ลอดเส้นทาง อย่างไร
ก็ ดี ในวั น ที่ ต ้ อ งเดิ น ทางจริ ง ตามก�ำ หนดการที่ ว างแผนไว้ เพี ย งแค่ ด ่ า นแรกที่ ตั้ ง อยู ่
บริเวณหมู่บ้านชายแดนตรงข้ามกับชายแดนไทย ผู้วิจัยก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อ
เนื่องจากเด็กหนุ่มชาวไทใหญ่ผู้ควบคุมด่านนั้นจ�ำได้ว่า “ปีนางเป็นกนไทย” (“พี่สาวเป็น
คนไทย”) และแนะน�ำให้อุ้งส่าพาผู้วิจัยเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อขอใบ “ถอกค�ำจ่า”
(ใบรับรอง) จาก “กนโหลง” (ผูใ้ หญ่)8 คนไหนก็ได้ อุง้ ส่าปฏิเสธไม่อยากท�ำตามแนวทาง
นีเ้ พราะคิดว่าเสียเวลา และทันใดนัน้ เธอหยิบเงิน 500 บาทขึน้ มา แล้วบอกว่า ขอให้ผา่ นไป
เถอะ ถือว่าเป็นค่า “น�ำ่ เน่งน�ำ่ ไม” (“น�ำ้ ร้อนน�ำ้ ชา”) ให้ผวู้ จิ ยั ได้เดินทางอย่างราบรืน่ และ
สะดวกต่อไป
ผู้วิจัยอดตกใจไม่ได้กับสิ่งที่อุ้งส่าเสนอให้กับเด็กหนุ่มผู้ควบคุมด่าน ตลอดจนถึง
สถานการณ์ที่บทสนทนาและการต่อรองเกิดขึ้นท่ามกลางผู้ควบคุมด่านอีกคน คนขับรถ
และผูโ้ ดยสารทีย่ นื รอเดินทางต่อ และร่วมสังเกตการณ์ดว้ ยความเงียบโดยไม่ได้มที า่ ทีตกใจ
ใดๆ กับสิง่ ทีอ่ งุ้ ส่าเสนอให้เด็กหนุม่ คนนัน้ แม้จะเป็นทีร่ กู้ นั ว่าการปฏิบตั เิ ช่นนีเ้ กิดขึน้ อยูใ่ น
สังคมพม่า ณ ชัว่ ขณะนัน้ ก็สะท้อนถึงประเด็นทีก่ ยี เ์ ลมินและกิลลัมเสนอเกีย่ วกับ “ชัว่ ขณะที่
ส�ำคัญในเชิงจริยธรรม” (Guillemin and Gillam 2004) ขณะเดียวกัน สถานการณ์และ
การปฏิบัติดังกล่าวก็ตอกย�้ำถึงความอ่อนแอของอ�ำนาจรัฐสมัยใหม่ที่เผยให้เห็นความซับ
ซ้อนของวิถีปฏิบัติในชุมชนชายแดน ซึ่งเป็นอ�ำนาจควบคุมการข้ามแดนและการเดินทางที่
สามารถต่อรองได้ หากผูเ้ ดินทางสามารถอาศัยอ�ำนาจดัง้ เดิม ใช้ความสัมพันธ์สว่ นตัว หรือ
8

กนโหลง ซึ่งเทียบเคียงกับภาษาไทยได้ว่า  “ผู้ใหญ่” ในบริบทนี้หมายถึงคนที่มีอ�ำนาจในทางการเมือง นั่นคือ
คนที่สามารถรับรองในการออกใบอนุญาตให้ผู้วิจัยเดินทางไปในรัฐฉานได้ โดยในที่นี้ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจาก
ข้าราชการระดับท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อออกใบรับรองให้.

JSA 35.1-FINAL-1.indb 163

7/13/2560 BE 10:38 AM

164

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

รูจ้ กั คนใหญ่คนโตทีพ่ อจะช่วยเหลือได้ ดังทีเ่ ด็กหนุม่ ไทใหญ่ยำ�้ กับผูว้ จิ ยั ว่าต้องมีใบถอกค�ำจ่า
จากกนโหลงมาก่อนจึงจะให้อนุญาตให้เดินทางต่อไปได้ วันนั้นผู้วิจัยล้มเลิกความตั้งใจ
ที่จะเดินทาง หากแต่พยายามติดต่อคนในที่สามารถจะออกใบถอกค�ำจ่ารับรองให้ได้เดิน
ทางได้ในทีส่ ดุ หลังจากนัน้ ไม่นาน ผูว้ จิ ยั ก็ได้รบั ความช่วยเหลือจากกนโหลงในพืน้ ทีใ่ ห้ได้
เดินทางข้ามแดนด้วยใบถอกค�ำจ่า ซึง่ ระบุวา่ ผูว้ จิ ยั จะเดินทางไปทีไ่ หนบ้างภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด เหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัยตระหนักถึงอ�ำนาจตามกรอบของชุมชนชายแดน
พร้อมๆ กับจริยธรรมการวิจยั ในระดับการปฏิบตั วิ า่ อาจอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีน่ อกเหนือไปจาก
กรอบอ�ำนาจรัฐสมัยใหม่ตามตัวบทของกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเท่านัน้
ในงานเขียนอัต-ชาติพันธุ์วรรณนา (auto-ethnography) ชาห์รัม คอสราวี
ได้บอกเล่าประสบการณ์การข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายว่า ความแตกต่างระหว่างนัก
ชาติพันธุ์วรรณนาและความเป็นคนอื่นนั้นมีลักษณะคลุมเครือ และท้าทายการก�ำหนด
อัตลักษณ์และการขีดเส้นแบ่งทีช่ ดั เจน (Khosravi 2007, 322) ประสบการณ์การเดินทาง
ข้ามแดนเข้าไปในรัฐฉานตอนใต้ดังกล่าวข้างต้น ได้ท�ำให้ผู้วิจัยตระหนักถึงต�ำแหน่งแห่งที่
และการแสดงตัวตนของนักวิจัยที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเชิงบริบทที่แตกต่างกัน
บางครั้งไม่สามารถบอกเล่ารายละเอียดทั้งหมดของงานวิจัยได้ ในบางสถานการณ์เช่นที่
บ้านญาติของอุ้งส่า ทุกคนรับรู้และเข้าใจว่าผู้วิจัยเป็นครูสอนนักเรียนอยู่ที่เมืองไทย บาง
สถานการณ์ในบางเมืองในฝัง่ พม่า ผูว้ จิ ยั มีสถานะเป็นนักศึกษาทีเ่ ข้ามาศึกษาประวัตศิ าสตร์
เกี่ยวกับต�ำนานพื้นเมืองและหอเจ้าฟ้า ในหลายโอกาส ผู้วิจัยตระหนักถึงข้อจ�ำกัดที่ทำ� ให้
ไม่สามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิจัยของตนเองตามแนวจริยธรรมการวิจัยที่ยึดถือ
ปฏิบตั กิ นั ในวงวิชาการมานุษยวิทยาของโลกตะวันตก แต่ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
จริยธรรมการวิจยั ในระดับการปฏิบตั ิ ซึง่ มีบทบาทสัมพันธ์กบั ความส�ำเร็จในการตอบค�ำถาม
การวิจยั ในแง่วธิ วี ทิ ยา ผูว้ จิ ยั อาศัยการพูดคุยระหว่างการเดินทางและพักผ่อนตามบ้านของ
ผู้คนในเมืองต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าชายแดนคนหนึ่งในบ้านน�้ำผึ้ง และ
ถือว่ามีความโชคดีในสถานการณ์ที่จำ� กัดทั้งในแง่เวลาและการเก็บข้อมูล เพราะคนเหล่า
นี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายและย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่และการค้าขายหรือขนส่ง
สินค้าไปยังชายแดนในเวลานัน้ ไม่วา่ จะเป็นคนกลางทีพ่ าคนไปยังฝัง่ ไทย ผูค้ า้ ขายตามร้าน
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ในรัฐฉานทีส่ งั่ ซือ้ สินค้าไทยจากผูค้ า้ ข้ามแดน และผูผ้ ลิตอาหารหรือสินค้าบางประเภททีส่ ง่
ขายให้กบั ผูค้ า้ ข้ามแดน เป็นต้น
การเดิ น ทางไปรั ฐ ฉานครั้ ง นี้ อ าจเป็ น การข้ า มแดนที่ ผิ ด กฎหมายและอาจดู ไ ม่
สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยที่ก�ำหนดโดยองค์กรวิชาชีพทางมานุษยวิทยาใน
โลกตะวันตก กระนั้น ผู้วิจัยกลับพบว่าการเดินทางภายใต้เงื่อนไขของระบบคุณค่าเชิง
จริยธรรมของชุมชนชายแดน ได้เปิดโอกาสให้ผวู้ จิ ยั เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยพยายามเข้าใจ
สถานการณ์และตีความบริบททีเ่ กิดขึน้ น�ำไปสูก่ ารเข้าถึงข้อมูลในหลายส่วนทีย่ งั ขาดแคลน
ในการศึกษาการเคลื่อนย้ายสู่ประเทศไทยของชาวไทใหญ่ ผู้วิจัยจึงตัดสินใจออกแบบการ
เดินทางครัง้ ทีส่ ามในช่วงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 ในแนวทางเดียวกับการเดินทางครัง้
ทีส่ อง โดยได้เตรียมท�ำเรือ่ งขออนุญาตจากกนโหลงคนเดิมล่วงหน้าพร้อมกับเดินทางไปกับ
อุง้ ส่าเช่นเดิม และไปในเส้นทางเดิม รวมทัง้ พยายามพักค้างคืนทีบ่ า้ นทีเ่ คยมาขอพักอาศัย
เมือ่ ปีกอ่ นหน้า เพราะรูจ้ กั และคุน้ เคยกันเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การสังเกตการณ์และ
การเก็บข้อมูลครอบคลุมรายละเอียดทีช่ ดั เจนขึน้ และสร้างความมัน่ ใจว่าข้อมูลที่ได้มานัน้
เป็นไปตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง
ส�ำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีปฏิบัติในการข้ามแดน ประสบการณ์การเดินทาง
ข้ามแดนครัง้ ทีส่ ามนีไ้ ด้เน้นย�ำ้ ให้เห็นว่า ผูค้ นในชุมชนชายแดนมองว่ารูปแบบการข้ามแดน
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบทีก่ �ำหนดโดยอ�ำนาจรัฐจากศูนย์กลางเป็นวิถปี ฏิบตั ิ
ทีส่ ามารถยอมรับได้ หากสอดคล้องกับการตัดสินคุณค่าเชิงจริยธรรมทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก
ผูม้ อี ำ� นาจในท้องถิน่ เช่น ในกรณีของผูว้ จิ ยั การเดินทางเข้าไปในรัฐฉานตอนใต้เป็นไปโดย
ได้รบั การรับรองจากกนโหลง และเป็นทีย่ อมรับได้ตราบใดทีก่ ารข้ามแดนดังกล่าวไม่สง่ ผล
กระทบต่อกิจกรรมการท�ำมาหากินของชาวไทใหญ่ในพื้นที่ ในขณะเดียวกันประสบการณ์
จากการเดินทางครั้งก่อนหน้า ที่ผู้วิจัยไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และไม่
แน่ใจว่าจะต้องพบเจออะไรในระหว่างการเดินทาง ถือเป็นประสบการณ์ร่วมที่ช่วยให้ผู้วิจัย
ตระหนักถึงนัยส�ำคัญของความทรงจ�ำอันรางเลือนของชาวไทใหญ่เกี่ยวกับเส้นทางและ
สถานทีต่ า่ งๆ ในการเดินทางข้ามแดนครัง้ แรกๆ ของพวกเขาได้ดยี งิ่ ขึน้
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บทส่งท้าย

การใช้วธิ วี ทิ ยาแบบพหุสนามเพือ่ ศึกษาการเคลือ่ นย้ายของผูค้ นและสินค้าได้น�ำมาสูป่ ระเด็น
ท้าทาย ที่ผู้วิจัยต้องปรับตัวไปกับบริบทที่มีความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ต่อรองปะทะประสาน
กัน และที่ส�ำคัญคือการที่ต้องติดตามการเส้นทางการเคลื่อนย้ายโดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดผ่อน
ปรนชายแดนแห่งหนึง่ เมือ่ เก็บข้อมูลไปได้สกั ระยะหนึง่ การพึง่ พิงเรือ่ งเล่าจากคนเดินทางและ
ผูค้ า้ ข้ามแดนไม่อาจแบกรับรายละเอียดทีน่ กั วิจยั ต้องการมากกว่านัน้ ได้ หากผูว้ จิ ยั ไม่ตดั สิน
ใจร่วมเดินทางไปกับคนเหล่านั้นด้วยตนเอง พื้นที่ชายแดนจึงเป็นพื้นที่วิจัยที่เรียกร้องให้นัก
วิจยั ต้องปรับตัวและปรับเปลีย่ นแนวทางการวิจยั ในพืน้ ทีอ่ ยูต่ ลอด การสร้างความสัมพันธ์และ
ความคุน้ เคยกับคนในชุมชนชายแดนน�ำไปสูโ่ อกาสในการมีประสบการณ์รว่ มกับชาวไทใหญ่
ทีเ่ ดินทางข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย ซึง่ ส่งผลสืบเนือ่ งให้ผวู้ จิ ยั ได้มโี อกาสทบทวนความเข้าใจ
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์จริยธรรมการวิจยั ในระดับสถาบันตามทีค่ นุ้ เคยก่อนเริม่
การวิจยั ภาคสนาม กับจริยธรรมการวิจยั ในระดับการปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของประสบการณ์
ภาคสนาม ดังทีไ่ ด้อภิปรายในเนือ้ หาก่อนหน้านี้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนทางสองแพร่งที่บรรจบกันระหว่างวิธีวิทยาและ
จริยธรรมการวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ ได้เสมอ (Bourgois 2007) โดยผูว้ จิ ยั ต้องตรึกตรองอยูต่ ลอดว่า
เส้นทางไหนควรเดินทางไป คือพยายามหาแนวทางให้ได้ข้อมูลเพื่อตอบค�ำถามวิจัยที่วาง
กรอบไว้ ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าพรมแดนของหลักจริยธรรมการวิจัยทั้งในระดับของ
องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หรือการตัดสินใจในระดับตัวบุคคลนัน้ อาจไม่สอดคล้อง
กันเสมอไป ตรงนี้จึงเป็นข้อท้าทายของนักวิจัยที่ท�ำงานในพื้นที่ชายแดนที่มีความสลับซับ
ซ้อนทั้งโครงสร้างการเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ตลอดจน
วิถีปฏิบัติของชุมชนที่อาจมีการตัดสินคุณค่าเชิงจริยธรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบภาย
ใต้อ�ำนาจรัฐสมัยใหม่ ในหลายกรณี อาจเป็นเรื่องผิดกฎหมายในสายตาของรัฐแต่เป็นที่
ยอมรับได้ของชุมชน บริบทของชายแดน ซึง่ ย�ำ้ ให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของพืน้ ที่ ซึง่ กฎหมาย
การปฏิบตั ิ ระบบคุณค่าเชิงจริยธรรมว่ามีหลายระดับ อีกทัง้ มีการปะทะประสาน การต่อรอง
หรือสนับสนุนค�้ำจุนกันของทั้งอ�ำนาจการควบคุมของรัฐสมัยใหม่และการตัดสินคุณค่าเชิง
จริยธรรมของชุมชนชายแดน เช่น พื้นที่ชายแดนเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถเลือกที่จะ
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ต่อรองหรือปรับตัวให้เข้ากับเงือ่ นไขเฉพาะของพืน้ ทีช่ ายแดนซึง่ มีกรอบคิดเกีย่ วกับคุณค่าเชิง
จริยธรรมทีห่ ลากหลาย การจะเลือกอ้างอิงกับการตัดสินคุณค่าเชิงจริยธรรมชุดใด นอกจาก
จะขึ้นอยู่กับการให้ความหมายและการต่อรองที่เกิดขึ้นได้ท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ของชุมชน
ชายแดนแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงหลักการพื้นฐานของทั้งเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยทั้งในระดับ
สถาบันและในระดับของการปฏิบตั ิ คือการหลีกเลีย่ งไม่ให้งานวิจยั เป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หายกับผูค้ นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการวิจยั นัน่ เอง
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