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บทความนีเ้ สนอมุมมองในการศึกษาค่ายผูล้ ภี้ ยั ผ่านการไหลเวียน และปฏิสมั พันธ์ของการ
ไหลเวียนขององค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลไทย ผูค้ น และเครือข่าย และชักชวนให้ตงั้ ค�ำถาม
และเปลีย่ นมุมมองเดิมในการท�ำวิจยั เรือ่ งค่ายผูล้ ภี้ ยั และพืน้ ทีช่ ายแดน ซึง่ โดยทัว่ ไปมักมอง
ว่าค่ายผู้ลี้ภัยเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะปิดและตกอยู่ในสภาวะยกเว้นที่มีรัฐเป็นศูนย์กลางของ
อ�ำนาจ กรณีศึกษาค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดตากที่ตั้งอยู่มานานกว่าสามสิบปี สะท้อนให้เห็น
ลักษณะทีแ่ ตกต่างออกไป เนือ่ งจากมีการไหลเวียนขององค์กรมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และการเคลือ่ นย้ายของผูค้ นเข้า-ออกพืน้ ทีแ่ ห่งนีอ้ ยูเ่ ป็นประจ�ำ การมีอยูข่ ององค์กรระหว่าง
ประเทศท�ำให้เกิดการแข่งขันและต่อสูท้ างอ�ำนาจในพืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าค่าย
ผูล้ ภี้ ยั ไม่ได้ตกอยูใ่ นการควบคุมของคนหรือองค์กรใดแต่เพียงผูเ้ ดียว และแม้วา่ ลักษณะทาง
กายภาพของค่ายผูล้ ภี้ ยั จะดูเหมือนจะเป็นพืน้ ทีป่ ดิ แต่จากการศึกษาภาคสนามพบว่า พลวัต
ของการเคลือ่ นย้าย การไหลเวียน และการใช้เทคโนโลยีตดิ ต่อสือ่ สารของผูล้ ภี้ ยั ได้เชือ่ มต่อ
ค่ายผูล้ ภี้ ยั เข้ากับชุมชนชายแดน ชุมชนภายนอก และข้ามพรมแดน
ค�ำส�ำคัญ  การไหลเวียน, ค่ายผูล้ ภี้ ยั , ผูล้ ภี้ ยั , แม่หละ
บทคัดย่อ
abstract
This paper proposes to use flows as a methodological perspective to help
better understand mobilities in refugee camps and to challenge preconception
about refugee camps as a confined space and a space of exception where state
has assumed absolute power over the lives of refugees. The case of Mae La
refugee camp along the Thailand-Burma border has however illustrated rather
different characteristics. Since the camp’s formation more than three decades
ago, there have been constant flows of international humanitarian agencies,
donors, refugees and migrant workers going in and out of the camp. Flows of
humanitarian agencies and donors have in a way contested sovereign power of
the state. In parallel, the research finds that the inflows and outflows of refugees,
and more recently the use of communication technology by refugees, have got
the Mae La camp more connected to borderland and transnational communities.
keywords flows, refugee camp, refugee, Mae La
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ทีผ่ า่ นมากรอบแนวคิดในการอธิบายเรือ่ งค่ายผูล้ ภี้ ยั มักจะมองว่าพืน้ ทีเ่ ช่นค่ายผูล้ ภี้ ยั เป็นพืน้ ที่
ทีอ่ ยูใ่ นสภาวะยกเว้น (Agamben 1995; 1998) ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ห่งนัน้ ไม่สามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ผู้ลี้ภัยขาดอิสรภาพในการเคลื่อนย้ายตนเองออกจากพื้นที่ (no
freedom of mobility) ขาดอ�ำนาจในการต่อรองและในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของตนเอง
พืน้ ทีผ่ ลู้ ภี้ ยั เป็นพืน้ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา (ตัวอย่างงานวิชาการทีก่ ล่าวมาข้างต้น เช่น Agier 2011;
Deardoff 2009; Diken 2004) กรอบแนวคิดดังกล่าวสะท้อนการมองค่ายผู้ลี้ภัยจาก
มุมมองของรัฐเป็นทีต่ งั้ มีอำ� นาจเบ็ดเสร็จในการจัดการผูล้ ภี้ ยั และเป็นการมองค่ายผูล้ ภี้ ยั
แบบสถิต ด�ำรงอยูใ่ นระยะเวลาชัว่ คราวและโดดเดีย่ ว
กระนั้นก็ดี ใน ค.ศ. 2014 ผู้เขียนได้ท�ำวิจัยภาคสนามและอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย
ที่จังหวัดตาก ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ลงพื้นที่ภาคสนามได้สังเกตเห็นการไหลเวียน
เข้าออกขององค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยจากส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ องค์กร
กะเหรี่ยงและองค์กรทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการไหลเข้าและออกของผู้ลี้ภัยในพื้นที่ค่ายผู้
ลีภ้ ยั อยูเ่ สมอๆ รวมถึงเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีไ่ หลข้ามผ่านขอบเขตทางกายภาพของค่ายผูล้ ภี้ ยั
ซึง่ ส่งผลให้เกิดเปลีย่ นแปลงในเชิงกายภาพของตัวค่ายผูล้ ภี้ ยั
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (The
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ติด
ประกาศทั่วพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยและประกาศผ่านเสียงตามสายว่าจะมีกระบวนการลงทะเบียน
และท�ำบัตรประจ�ำตัวผูล้ ภี้ ยั หลังจากทีไ่ ม่เคยมีการใช้ระบบการลงทะเบียนใดๆ มานานราว
10 ปี ผูล้ ภี้ ยั ทีอ่ าศัยอยูท่ อี่ นื่ ได้หลัง่ ไหลกลับเข้ามาในค่ายผูล้ ภี้ ยั จากบ้านทีม่ สี มาชิกเพียงไม่
กีค่ นอาศัยอยู่ กลับเต็มไปด้วยสมาชิกคนอืน่ ๆ ทีพ่ ากันกลับมาจากข้างนอก นอกจากนี  ้ ยังมี
องค์กรระหว่างประเทศจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีถ่ อนตัวและหยุดให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใน
ค่ายผูล้ ภี้ ยั โดยบางองค์กรได้ยา้ ยไปตัง้ ส�ำนักงานในประเทศพม่า ซึง่ ยิง่ ท�ำให้ขา่ วลือเรือ่ งการ
ปิดค่ายผูล้ ภี้ ยั ดูมคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึน้ จริง และกลายมาเป็นหัวข้อหลักในการสนทนา
ของหมูผ่ ลู้ ภี้ ยั ในค่าย ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยได้เพิม่ ความเข้มงวดในการตรวจเอกสารและ
จ�ำนวนผู้เข้าออกในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัย ทั้งองค์กรระหว่างประเทศและตัวผู้ลี้ภัยที่ต้องการเดิน
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ทางออกนอกพืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั แนวโน้มทีร่ ฐั บาลไทยจะด�ำเนินนโยบายส่งผูล้ ภี้ ยั กลับประเทศ
ได้สร้างความกังวลและส่งผลให้ผลู้ ภี้ ยั หลายคนพยายามหาช่องทางต่างๆ หลายคนทีไ่ ด้ลง
ทะเบียนรับรองสถานะผู้ลี้ภัยของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สมัครใจ
ที่จะเดินทางไปตั้งรกรากใหม่ในประเทศที่สาม เพราะคิดว่าเป็นความหวังเดียวที่จะไม่ถูก
ส่งตัวกลับประเทศพม่า ในทางกลับกัน ผู้ลี้ภัยหลายคนทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรอง
สถานะผู้ลี้ภัยจากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เลือกหลบหนีออกจาก
ค่ายผูล้ ภี้ ยั เพราะหมดหวังทีจ่ ะได้ยา้ ยไปยังประเทศทีส่ าม จึงเลือกทีจ่ ะท�ำงานเป็นแรงงาน
ข้ามชาติในแม่สอดแทน
ขณะเดียวกัน การหายไปของร้านโทรศัพท์และร้านอินเทอร์เน็ตทั้งที่เคยเป็นร้านที่
มีผู้คนต่อคิวรอใช้บริการอย่างเนืองแน่น ถูกแทนที่ด้วยการเพิ่มขึ้นของร้านขายโทรศัพท์มือ
ถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพาและแท็บเล็ต ผู้คนในค่ายผู้ลี้ภัยสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน
การพูดคุยทางโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เด็กนักเรียนชาวกะเหรีย่ งได้ถา่ ยรูปเซลฟี่
(selfie) ภายในค่ายผู้ลี้ภัย เพื่อโพสต์ในเฟซบุ๊ก พร้อมส่งข้อความคิดถึงไปยังเพื่อนชาย
คนสนิททีอ่ ยูแ่ สนไกลในสหรัฐอเมริกา ในขณะทีเ่ ด็กหนุม่ ชาวคะฉิน่ โทรศัพท์ไปหาแม่ของเขาว่า
จะกลับไปเยีย่ มบ้านทีร่ ฐั คะฉิน่ ในเดือนหน้าหลังจากเรียนจบจากวิทยาลัยสอนศาสนาในค่าย
ผูล้ ภี้ ยั เทคโนโลยีได้ขา้ มผ่านเขตแดนทางกายภาพทีเ่ ป็นลักษณะของค่ายผูล้ ภี้ ยั และกลาย
เป็นช่องทางการติดต่อสือ่ สารหลักของผูค้ นในค่ายผูล้ ภี้ ยั กับบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกค่ายผูล้ ภี้ ยั ได้
ท่ามกลางบริบททางการเมืองและสังคมทีซ่ บั ซ้อนทีท่ �ำให้ผลู้ ภี้ ยั ได้อพยพมาตัง้ รกราก
อยู่ในบริเวณชายแดนประเทศไทย-พม่า จนน�ำมาสู่การจัดตั้งค่ายผู้ลี้ภัยขึ้นใน ค.ศ. 1984
ระยะเวลากว่าสามสิบปีทผี่ า่ นมา การไหลเวียนของผูค้ น รัฐบาลไทย องค์กรระหว่างประเทศ
ฯลฯ มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงอยูข่ องค่ายผูล้ ภี้ ยั ทีต่ อ่ เนือ่ งและยาวนาน ประกอบสร้างพืน้ ที่
ในค่ายผูล้ ภี้ ยั หรือความเป็นค่ายผูล้ ภี้ ยั อย่างไร
มานูเอล คาสเทลล์ส (Manuel Castells) กล่าวว่าการศึกษาพืน้ ทีใ่ นปัจจุบนั ไม่
ได้สนใจพื้นที่แค่ในเชิงภูมิศาสตร์กายภาพเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการไหลเวียน
(space of flows) พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็น “การจัดระเบียบทางกายภาพทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้เวลา
ร่วมกัน เป็นผลจากการกระท�ำและปฏิบัติการทางสังคมของผู้คน อ�ำนาจ หรือโครงสร้าง
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ทีท่ ำ� งานร่วมกันผ่านการไหลเวียน” (Castells 1996) ส่วนซัสเกีย ซาสส์เซน (Saskia
Sassen) มองว่าการไหลเวียนของผูค้ น องค์กร สินค้า มาตรการทางการเมืองและเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และความเชือ่ ทางศาสนา ได้ทำ� ให้ชายแดนในรูปแบบเดิมถูกปรับเปลีย่ น มีพนื้ ที่
ใหม่ๆ เกิดขึน้ และท�ำให้เขตแดนได้กลายเป็นสิง่ เลือ่ นไหล (Sassen 2011) การศึกษาพืน้ ที่
ค่ายผูล้ ภี้ ยั และอาณาบริเวณผ่านการไหลเวียนของผูค้ น ท�ำให้เราได้เข้าใจพืน้ ทีแ่ ละอาณาบริเวณชายแดน ทีไ่ ม่ใช่เพียงการมองแบบเอารัฐเป็นศูนย์กลางและชายแดนเป็นชายขอบของ
การศึกษาเท่านั้น หากแต่ท�ำให้เราหลุดออกไปจากกรอบแนวคิดดังกล่าวที่มองไม่เห็นถึง
ตัวคนและพลวัตในพืน้ ทีช่ ายแดน (van Schendel 2005)
บทความนีโ้ ต้แย้งกรอบความคิดเดิมในการอธิบายพืน้ ทีผ่ ลู้ ภี้ ยั โดยได้หยิบเอาแนวคิด
เรื่องการไหลเวียน (flows) มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาการเคลื่อนย้ายของผู้คน
และตัวแสดงในค่ายผู้ลี้ภัย และในฐานะวิธีวิทยาของตัวมันเองที่ไม่สามารถแยกขาดจากกัน
ได้ ผู้เขียนได้หยิบยกการไหลเวียนของตัวแสดงหลักๆ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการไหลเวียนที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่ายผู้ลี้ภัยมาใช้ในการศึกษา คือ การไหลเวียนขององค์กร
ระหว่างประเทศ ระเบียบและข้อปฏิบัติ การไหลเวียนของรัฐบาลไทยและอ�ำนาจในการ
จัดการดูแล และการไหลเวียนของผูค้ น (ผูล้ ภี้ ยั และผูอ้ พยพ) ผูเ้ ขียนใช้วธิ กี ารติดตามการ
ไหลเวียนในฐานะวิธวี ทิ ยาโดย 1) ผ่านการสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม ทัง้ การเคลือ่ นย้าย
ไปตามสภาพการณ์ในชีวิตประจ�ำวันและพลวัตของผู้ลี้ภัยและคนในค่าย เช่น การติดตาม
ผูล้ ภี้ ยั เดินทางเข้าและออกค่ายไปยังหมูบ่ า้ นใกล้เคียง ตัวเมืองชายแดน บนรถสองแถว หรือ
เดินทางกลับไปยังพม่า และ 2) การสังเกตกระแสการไหลเวียนต่างๆ ทีผ่ า่ นเข้าออกในพืน้ ที่
ค่าย เช่น ประตูเข้า-ออกค่ายผูล้ ภี้ ยั ในร้านน�ำ้ ชา และในช่วงระยะเวลาทีม่ เี หตุการณ์สำ� คัญ
เกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัย เช่น การลงทะเบียนเพื่อให้บัตรประจ�ำตัวผู้ลี้ภัยจากส�ำนักงานข้าหลวง
ใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการพูดคุย
ทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวันกับผูค้ นในค่ายผูล้ ภี้ ยั
บทความนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วนคือ 1) ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ทางอ�ำนาจในค่ายผู้ลี้ภัยระหว่างองค์กรระหว่างประเทศและรัฐไทย และ 2) การประกอบ
สร้างพืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั จากการไหลเวียนเข้าออกของผูล้ ภี้ ยั เครือข่าย และเทคโนโลยี
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แผนที่ 1 ค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่ง
บริเวณชายแดนไทย-พม่า
(ที่มา: UNHCR)

ค่ายผู้ลี้ภัย บริบท และการเปลี่ยนแปลง

ตามแนวชายแดนตะวันตกของประเทศไทยติดกับประเทศพม่ามีคา่ ยผูล้ ภี้ ยั อยูท่ งั้ หมด 9 แห่ง
ค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดตากที่ผู้เขียนได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งท�ำงานวิจัยภาคสนามนั้น เป็นเหมือน
เมืองหลวงของค่ายผูล้ ภี้ ยั ทัง้ หมดและตัง้ อยูม่ านานกว่า 30 ปี มีประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นค่ายผู้
ลี้ภัยแห่งนี้ประมาณสี่หมื่นคน จากจ�ำนวนประชากรผู้ลี้ภัยชาวพม่าในประเทศไทยทั้งสิ้น
110,307 คน (The Border Consortium 2015) ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั ส่วนใหญ่เป็น
คนกะเหรี่ ย งสะกอและนั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ เนื่ อ งจากรั ฐ กะเหรี่ ย งมี ช ายแดนติ ด กั บ ฝั ่ ง
ประเทศไทย เมื่อมีการสู้รบกันระหว่างกองก�ำลังชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลพม่า หรือระหว่าง
กองก�ำ ลั ง ด้ ว ยกั น เอง ผู ้ ค นจากรั ฐ กะเหรี่ ย งได้ อ พยพข้ า มมายั ง ชายแดนไทย แต่ ก ลุ ่ ม
ชาวกะเหรี่ยงมิใช่กลุ่มชาติพันธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้ มีชาวพม่า ปะโอ มอญ
กะเหรี่ยงแดง คะฉิ่น นากา ลาหู่ โรฮิงญา ที่อพยพมาจากอีกฟากของชายแดนมาอาศัยอยู่
ในพืน้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ช่นเดียวกัน ภาษาทีใ่ ช้ในค่ายผูล้ ภี้ ยั ส่วนใหญ่จะเป็นภาษากะเหรีย่ งสะกอ รอง
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ลงมาคือภาษาพม่า รวมถึงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผูค้ นในค่ายผูล้ ภี้ ยั หลายคนสามารถ
พูดและเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้คนในค่ายผู้ลี้ภัยก็มี
ความเชือ่ ทางศาสนาทีแ่ ตกต่างกัน คือ ศาสนาคริสต์ พุทธ อิสลาม และนับถือผี (animism)
ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งแรกที่ได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการโดยได้รับอนุญาตจากทาง
รัฐบาลไทยใน ค.ศ.1984 คือค่ายผูล้ ภี้ ยั แม่หละ ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ก่อน
การตั้งค่ายผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการได้มีผู้ลี้ภัยที่อพยพข้ามมาอาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย
ในรูปแบบของค่ายหรือศูนย์อพยพเล็กๆ และก่อนหน้านัน้ การหนีภยั ต่างๆ จากฝัง่ พม่าอยูใ่ น
ลักษณะที่ชั่วคราว หรือเป็นการลี้ภัยตามฤดูกาล (seasonal refugee) ในงานของเอดิธ
บาวล์ส (Edith Bowles) และจากรายงานฉบับแรกของ The Border Consortium (TBC)
ในปี 1984 ได้บันทึกว่าผู้ลี้ภัยได้หลบหนีจากฝั่งพม่ามายังฝั่งไทยนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ
1960 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศพม่ามีการสู้รบของกอง
ก�ำลังชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อปลดแอกจากรัฐบาลทหารพม่าในขณะนั้น ท�ำให้มีผู้ล้ีภัยอพยพ
มายังฝัง่ ไทยเป็นระยะ โดยผูล้ ภี้ ยั เหล่านัน้ จะอพยพข้ามมาเมือ่ มีการสูร้ บและจะกลับไปเมือ่
การสูร้ บสิน้ สุดลง (Bowles 1998; The Border Consortium 1984)
เมือ่ สถานการณ์การสูร้ บและความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึน้ ในช่วง ค.ศ. 1984
กองก�ำลังทหารพม่าไม่ถอนทัพกลับในช่วงหน้าฝน ท�ำให้มผี ลู้ ภี้ ยั ตกค้างในฝัง่ ไทยและอาศัย
อยูใ่ นค่ายอพยพเล็กๆ ตลอดแนวชายแดน ส่งผลให้ทางรัฐบาลไทยอนุญาตให้มกี ารจัดตัง้
ค่ายผู้ลี้ภัยขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงปีนั้น โดยในสมัยนั้นรัฐบาลไทยได้ปล่อยให้ผู้ลี้ภัย
ดูแลและจัดการตนเอง มีการช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศไม่กอี่ งค์กร ได้แก่ องค์กร
ศาสนา เช่น Consortium of Christian Agency ปัจจุบนั คือ The Border Consortium
และกลุ ่ ม บาทหลวงในศาสนาคริ ส ต์ และกลุ ่ ม แพทย์ ไ ร้ พ รมแดน (Médecins Sans
Frontières: MSF) ใน ค.ศ. 1988 เกิดเหตุรัฐบาลทหารพม่าใช้ก�ำลังปราบปรามกลุ่ม
นักศึกษา ส่งผลให้มีกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมต่อต้านรัฐบาลทหาร และประชาชนทั่วไปหนีภัย
มายังฝัง่ ไทยและอาศัยอยูใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั จ�ำนวนมาก และต่อมาใน ค.ศ.1995 ทีเ่ กิดการรบ
กันระหว่างกองก�ำลังกะเหรีย่ ง 2 ฝ่าย จนในทีส่ ดุ ศูนย์กลางกองบัญชาการของกะเหรีย่ งคริสต์
(Karen National Union: KNU) ได้ลม่ สลายลง มีผลู้ ภี้ ยั ข้ามมาอาศัยฝัง่ ไทยและในค่าย
ผูล้ ภี้ ยั เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก
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จากจ�ำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหนาแน่น ประกอบกับสถานการณ์
การต่อสูท้ ที่ วีความรุนแรง และบางครัง้ มีการรบทีข่ า้ มมายังฝัง่ ไทย รัฐบาลไทยจึงเข้าไปดูแล
จัดการค่ายผูล้ ภี้ ยั โดยสัง่ การให้กระทรวงมหาดไทย เข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลค่ายผูล้ ภี้ ยั
อย่างเต็มตัว มีการขึงรัว้ ลวดหนาม และจ้างอาสาสมัครป้องกันดินแดน (อส.) เพือ่ ดูแลความ
ปลอดภัยของค่ายผูล้ ภี้ ยั ทัง้ หมด และสัง่ ให้มกี ารรวมค่ายอพยพเล็กๆ ตลอดแนวชายแดนเข้า
ด้วยกัน จนเหลือค่ายผูล้ ภี้ ยั หลักทัง้ 9 แห่ง ดังในปัจจุบนั ในช่วงระยะแรกของการก่อตัง้ ค่าย
ผูล้ ภี้ ยั รัฐบาลไทยมิได้เชิญองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงไม่อนุญาตให้สำ� นักงานข้าหลวง
ใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติเข้ามาดูแลในพืน้ ที่ เนือ่ งด้วยเกรงว่าจะมีปญ
ั หาทางด้านความ
สัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศพม่าเป็นหลัก หลังจากนัน้ กว่าสิบปี ใน ค.ศ. 1997 รัฐบาล
ไทยได้อนุญาตให้ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เข้ามาตั้งส�ำนักงานที่
ชายแดนเพือ่ ดูแลผูอ้ พยพลีภ้ ยั (ฺBowles 1998) และใช้เวลาราว 8 ปี ในการเริม่ กระบวนการ
ลงทะเบียนผูล้ ภี้ ยั ทีอ่ าศัยอยูใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั ทัง้ หมด
หลังจากที่รัฐบาลไทยเปิดพื้นที่และอนุญาตให้องค์กรระหว่างประเทศได้เข้ามาให้
ความช่วยเหลือกับผู้ลี้ภัย มีองค์กระระหว่างประเทศราว 26 องค์กร เดินทางมายัง
ประเทศไทยและตั้งส�ำนักงานยังพื้นที่ชายแดนในช่วง 10-20 ปีแรกของการตั้งค่ายผู้ลี้ภัย
(The Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand
[CCSDPT] 2015) การเข้ามาขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ไม่ได้นำ� พามาแค่เม็ดเงิน
บริจาคเท่านัน้ แต่ละองค์กรได้ลงมาให้ความช่วยเหลือผูล้ ภี้ ยั แตกต่างกันออกไปตามค�ำสัง่
และแนวทาง หรือท�ำตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริจาค ความช่วยเหลือในค่ายผูล้ ภี้ ยั ครอบคลุม
ตัง้ แต่ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน (อาหาร เสือ้ ผ้า ทีพ่ กั การรักษาพยาบาล) สาธารณูปโภค
(น�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ ห้องน�ำ 
้ เครือ่ งปัน่ กระแสไฟฟ้า) รวมถึงการสร้างโรงเรียน ห้องสมุด ศูนย์การ
เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะอาชีพ การให้ความรูด้ า้ นกฎหมาย สร้างความเข้าใจ และความรูด้ า้ น
เพศและเพศสภาวะ ความเท่าเทียมกันทางเพศ และสิทธิส์ ำ� หรับเด็กและคนพิการ เป็นต้น
การเข้ามาของความช่วยเหลือจากนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศน�ำไปสู่การ
พัฒนาในค่ายผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ลำ� บากนัก สามารถเข้าถึงการ
ศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ผู้ลี้ภัยหลายคนได้ทำ� งานเป็นลูกจ้างขององค์กรระหว่าง
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ประเทศต่างๆ ซึง่ ท�ำให้เขาเหล่านัน้ ได้มสี ถานะเหมือนเป็นเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรระหว่างประเทศ
มากกว่าการเป็นแค่ผู้ลี้ภัยที่รอคอยรับความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เมื่อเทียบเงื่อนไขการ
ด�ำรงชีวิตอยู่ของผู้ลี้ภัยกับหมู่บ้านหรือชุมชนในรัฐกะเหรี่ยงหรือที่อื่นๆ ในประเทศพม่า ที่
ชีวิตของผู้คนที่นั่นอาจต้องหนีการสู้รบ ถูกเรียกเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม หรือถูกเกณฑ์ไปใช้
แรงงานแบกหามอย่างทารุณ ชีวติ ในค่ายผูล้ ภี้ ยั นัน้ คงดีกว่ามาก จากระยะเวลาทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั
ได้ดำ� รงอยูม่ านานกว่าสามสิบปีแแล้วนัน้ มีการไหลเวียนของผูค้ น องค์กร ทีเ่ ข้าออกในค่าย
ผูล้ ภี้ ยั ท�ำให้คา่ ยผูล้ ภี้ ยั นัน้ ไม่ได้เป็นพืน้ ทีห่ ยุดนิง่ แต่เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในสภาวะยกเว้น?

นักปรัชญาการเมือง จอร์จโิ อ อะกัมเบน (Giorgio Agamben) ได้นยิ ามว่าพืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั
นัน้ เหมือนอยูใ่ นสภาวะยกเว้น ชีวติ ทางการเมืองและสิทธิใ์ นความเป็นมนุษย์ของคนทีอ่ ยูใ่ น
พืน้ ทีน่ นั้ ได้ถกู ลิดรอน และตกอยูใ่ นสภาวะเปลือยเปล่า (“bare life”; [Agamben 1998;
2005]) เมื่อการเป็นผู้ลี้ภัยคือการข้ามเส้นเขตแดนของรัฐชาติหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง สถานะ
ความเป็นพลเมืองได้ถูกเปลื้องออกไปเมื่อผู้ลี้ภัยเดินออกจากรัฐที่ตนสังกัดอยู่ รัฐใหม่ไม่
ต้อนรับและปฏิเสธการให้การคุม้ ครองกับผูล้ ภี้ ยั เพราะไม่ใช่พลเมืองของรัฐตน ผูล้ ภี้ ยั จึงเป็น
พลเมืองที่ถูกปฏิเสธและตกอยู่ในสภาวะที่เปราะบางปราศจากความคุ้มครอง งานวิจัยที่
เกีย่ วข้องกับผูล้ ภี้ ยั และค่ายผูล้ ภี้ ยั มักจะใช้แนวคิดของอะกัมเบนในการอธิบาย โดยมุง่ ความ
สนใจไปที่การสังเกตกระบวนการส่งผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยกลับประเทศ สถานที่กักกัน ค่าย
ผูล้ ภี้ ยั ในประเทศต่างๆ หรือปฏิบตั กิ ารของรัฐทีเ่ น้นย�ำ้ ในอ�ำนาจอธิปตั ย์ของรัฐทีส่ ง่ ผลให้คน
ตกอยูใ่ นสภาวะยกเว้น (Rajaram and Grundy-Warr 2004; Dikens 2004)
ส่วนงานวิจยั เกีย่ วกับผูล้ ภี้ ยั ในประเทศไทย งานศึกษาของเดชา ตัง้ สีฟา้ ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อจากภัยสงครามการต่อสู้ที่ยาวนาน
ระหว่างรัฐบาลพม่าและกองก�ำลังชนกลุ่มน้อย พวกเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ไม่
ได้รับรองสถานะผู้ลี้ภัยหรือให้การปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย งานของเดชาชี้ให้เห็นว่า
สภาวะการเป็นผูล้ ภี้ ยั นัน้ เป็นเหยือ่ ทัง้ จากสงคราม และจากแนวคิดเรือ่ งสิทธิพลเมืองทีจ่ ำ� กัด
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อยูเ่ พียงความเป็นพลเมืองของรัฐ (Tangseefa 2006) ชีวติ ทีเ่ ปลือยเปล่านีส้ ว่ นหนึง่ มาจาก
สภาวะที่ เจมส์ มิลเนอร์ (James Milner) และ กิล เลิชเชอร์ (Gil Loescher) เรียกว่าเป็น
สถานการณ์ที่ถูกท�ำให้เกิดการลี้ภัยที่ต่อเนื่องยาวนานด้วยเหตุจากสงครามในพม่าที่ยังไม่
สิน้ สุดลง (Milner and Loescher 2011)  ผูล้ ภี้ ยั ในชายแดนประเทศไทย-พม่านัน้ มีชวี ติ
เสมือนตกอยู่ในสภาวะยกเว้นในฐานะที่ต้องอพยพจากรัฐที่ไม่ยอมรับพวกเขาเป็นพลเมือง
ของรัฐหรือมีความขัดแย้งมาสูร่ ฐั ใหม่ทไี่ ม่ยอมรับพวกเขาในสถานะของผูล้ ภี้ ยั และในฐานะ
ผูท้ ถี่ กู ปฏิเสธให้สทิ ธิห์ รือการปกป้องคุม้ ครองจากรัฐ
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเสนอว่า การมองค่ายผู้ลี้ภัยในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการมอง
ที่สถิตและมุ่งให้ความส�ำคัญกับการมีอยู่ของเส้นเขตแดนและอ�ำนาจรัฐในการลงมาจัดการ
กับชีวิตของผู้คนในทุกมิติจนเกินไป และที่สำ� คัญในมุมมองของอะกัมเบน การเป็นผู้ลี้ภัย
หมายถึงการสูญเสียชีวติ ทางการเมืองของคนกลุม่ นัน้ ด้วย
กรณีคา่ ยผูล้ ภี้ ยั ในประเทศไทย หากมองในบริบทของการก่อตัง้ ค่ายผูล้ ภี้ ยั แล้วจะเห็น
ว่าผู้ลี้ภัยได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว โดยเฉพาะผ่านกลุ่มที่
เข้ามาเผยแพร่ศาสนาและผูล้ ภี้ ยั ก็มคี วามคุน้ เคยกับองค์กรระหว่างประเทศมาตลอด รัฐบาล
ไทยได้เข้ามาดูแลจัดการค่ายผูล้ ภี้ ยั หลังจากมีการก่อตัง้ ค่ายอย่างเป็นทางการ แต่เป็นไปใน
ลักษณะที่ดูแลจากระยะไกลจนกระทั่งเกิดการต่อสู้ที่ข้ามมาโจมตีในค่ายผู้ลี้ภัยในเขตแดน
ไทย รัฐบาลไทยจึงลงมาดูแลค่ายผูล้ ภี้ ยั อย่างเต็มตัวใน ค.ศ. 1997 หลังจากนัน้ ส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่มีหน้าที่โดยเฉพาะในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้
ลี้ภัยที่เป็นพันธะของสหประชาชาติ ได้เข้ามาท�ำงานในพื้นที่รวมกับองค์กรระหว่างประเทศ
อื่นๆ จะเห็นได้ว่าองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาพร้อมกับชุดอุดมการณ์และแนวคิดที่เป็น
สากล และแสดงบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือผูล้ ภี้ ยั หรือสร้างความสนใจในประเด็นเรือ่ ง
ผูล้ ภี้ ยั จากนานาชาติ
หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในพืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั การเข้ามาและการฏิบตั ิ
การขององค์กรระหว่างประเทศท�ำให้เกิดการไหลเวียนของอ�ำนาจที่มาจากตัวแสดงอื่นที่
ไม่ใช่เพียงแค่อำ� นาจของรัฐ จากภาพ 2 เราสามารถสังเกตเห็นถึงการไหลเวียนขององค์กร
ระหว่างประเทศ รัฐไทย และผูล้ ภี้ ยั และการปะทะสังสรรค์ทางอ�ำนาจในค่ายผูล้ ภี้ ยั ผ่านการ
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รัฐบาลไทย

องคกร
ระหวางประเทศ

พื้นที่คายผูลี้ภัย

ผูลี้ภัย

แผนภาพ 1 การปะทะสังสรรค์ของการไหลเวียนในค่ายผู้ลี้ภัย

ไหลเวียนได้อย่างชัNOTE:
ดเจน ชในที
ขา่ ่ วลือเรือ่ งการปิดค่ายผูล้ ภี้ ยั และการ
วยปรัน่ บจี้ สะขอยกตั
ดสวน เพิว่มอย่
พื้นาทีงกรณี
่ลงแผนที
แลวมาลดพื
ี่จะลงแผนภาพอั
นนี้ก็ไดนะคะนทางอ�ำนาจผ่านการไหลเวียนอยู่
ส่งผู้ลี้ภัยกลับถิ่นฐานเดิ
ม ที้นที่แ่ทสดงให้
เห็นถึงการปะทะกั
ในตัวแสดงทัง้ สามคือ องค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลไทย และผูล้ ภี้ ยั
การขึ้นมาปกครองของรัฐบาลทหารหลังการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.
2014 ได้สร้างความหวาดวิตกใหักับผู้ลี้ภัย เนื่องจากทหารได้ลงมาสั่งการให้มีการนับ
จ�ำนวนผูล้ ภี้ ยั ในค่ายผูล้ ภี้ ยั ทัง้ 9 แห่ง เป็นประจ�ำทุกเดือน หากผูล้ ภี้ ยั คนไหนมีชอื่ แต่ไม่ได้
ปรากฏตัวในวันตรวจนับเกินสองครัง้ จะถูกตัดชือ่ ออกจากทะเบียนรายชือ่ ผูล้ ภี้ ยั และหาก
พบว่ามีใครที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยและไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะต้องออกจากค่าย
ผู้ลี้ภัยทันที นอกจากนี้ ทหารได้มีค�ำสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารและ
จ�ำนวนผู้เข้า-ออกในค่ายผู้ลี้ภัย และสั่งการให้อาสาสมัครปกป้องดินแดนตั้งจุดตรวจและ
ประจ�ำอยูท่ กุ ประตูทผี่ ลู้ ภี้ ยั ใช้เข้า-ออก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความหวาดวิตกใหักับผู้ลี้ภัย มีข่าวลือเรื่องการปิดค่าย
ผู้ลี้ภัยและการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในค่ายผู้ลี้ภัย และกลายเป็น
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ประเด็นในวงสนทนาของผู้ลี้ภัยที่วิตกกังวลกับชีวิตตนเองและครอบครัวหากถูกส่งกลับไป
ยังถิ่นฐานเดิม (ฺBurma Link 2014) มีความเคลื่อนไหวในหมู่ผู้ลี้ภัย การนัดประชุม
หารือระหว่างผูน้ ำ� ชุมชนของผูล้ ภี้ ยั ในค่ายผูล้ ภี้ ยั และกับคณะกรรมการผูล้ ภี้ ยั ชาวกระเหรีย่ ง
(Karen Refugee Committee) ในการประเมินสถานการณ์ มีการเผยแพร่ขา่ วสารการ
วิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งผูล้ ภี้ ยั กลับประเทศผ่านเว็บไซต์ของชาวกะเหรีย่ งและเว็บไซต์
ต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ก็มกี ารน�ำเอาสารคดีเรือ่ ง Nothing About Us Without Us:
Refugees’ voices about their return to Burma (Burma Partnership 2012) ซึง่
น�ำเสนอเสียงสะท้อนจากผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับประเด็นการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศและการวิจารณ์
การท�ำงานของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาติกลับมาเผยแพร่อีกครั้งในค่าย
ผูล้ ภี้ ยั ด้วย
การเคลื่อนไหวของผู้ลี้ภัยได้น�ำไปสู่การออกมาชี้แจงและการออกมาให้การรับรอง
และสร้างความเชือ่ มัน่ กับผูล้ ภี้ ยั จากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาติวา่ แม้ใน
ช่วงปีทผี่ า่ นมา สถานการณ์ในประเทศพม่าดูเหมือนจะดีขนึ้ ตามล�ำดับและดูเหมือนจะสร้าง
ความคาดหวังในการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศในอนาคตอันใกล้ แต่ทางองค์กรข้าหลวงใหญ่
ผูล้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติเชือ่ ว่า การจัดการส่งผูล้ ภี้ ยั กลับประเทศนัน้ ยังไม่สามารถท�ำได้ใน
เวลานีด้ ว้ ยความไม่พร้อมของเงือ่ นไขในการทีจ่ ะส่งผูล้ ภี้ ยั กลับไป (Saw 2012)
ประเด็นเรื่องการส่งผู้ลี้ภัยกลับถิ่นฐานเดิมถูกหยิบยกขึ้นมาโดยรัฐบาลไทยบ่อยครั้ง
ในทีป่ ระชุมและมีการพูดคุยกันในเรือ่ งนีม้ านานนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1998 แต่ทกุ ครัง้ จะได้รบั
กระแสต่อต้านทัง้ จากองค์กรระหว่างประเทศและจากตัวผูล้ ภี้ ยั ซึง่ ให้เหตุผลว่าสถานการณ์
ในพม่ายังไม่สงบและไม่พร้อมที่จะส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศ และเตือนให้รัฐบาลไทยท�ำตาม
พันธะสัญญาว่าจะไม่มกี ารบังคับส่งผูล้ ภี้ ยั กลับถิน่ ฐานเดิมหากปราศจากความสมัครใจจาก
ผูล้ ภี้ ยั (Lang 2002)
แพทริเซีย โอเวนส์ (Patricia Owens) ได้เสนอแนวคิดจากข้อค้นพบเชิงประจักษ์
จากค่ายผูอ้ พยพวูเมร่าในประเทศออสเตรเลีย ทีเ่ ธอเรียกว่าการเมืองในรูปแบบใหม่ กล่าว
คือ ผูล้ ภี้ ยั ได้ออกมาบอกว่าตนไม่มสี ทิ ธิท์ จี่ ะออกมาเรียกร้องในพืน้ ทีส่ าธารณะ และฉกฉวย
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โอกาสนัน้ ในการเรียกร้องให้บคุ คลอืน่ ออกมาต่อสูท้ างการเมืองแทนตน โอเวนส์ได้วจิ ารณ์
แนวคิดของอะกัมเบนว่าเป็นแนวคิดแบบเบ็ดเสร็จทีก่ ารต่อรองในพืน้ ทีท่ างการเมืองหรือการ
แสดงออกทางการเมืองของผูล้ ภี้ ยั ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ หากมองแบบอะกัมเบน จะเห็นว่า
ผูล้ ภี้ ยั นัน้ ตกอยูใ่ นสภาพ “เปลือยเปล่า” แต่โอเวนส์เห็นว่าสถานการณ์ในแบบเดียวกันสามารถ
ก่อให้เกิด “การเมือง” ในรูปแบบใหม่ขนึ้ มา ซึง่ เป็นการต่อสูท้ างการเมืองในอีกรูปแบบหนึง่
(Owens 2010) นอกจากนี้ แนวคิดของอะกัมเบนยังถูกท้าทายจากนักวิชาการจากกลุ่ม
ประเทศโลกใต้ ซึง่ วิจารณ์ถงึ แนวคิดของอะกัมเบนว่าไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทเี่ กิด
ขึน้ ในค่ายผูล้ ภี้ ยั ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นยุโรปได้ทงั้ หมด ด้วยภูมศิ าสตร์และบริบทของพืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ไหลเวียนในพื้นที่นั้นแตกต่างออกไป พื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศ
โลกใต้มักตกอยู่ภายใต้การดูแลและให้การช่วยเหลือขององค์กรด้านมนุษยธรรม (ซึ่งเป็น
ตัวแทนอุดมการณ์ของโลกตะวันตก) ที่ลงมาแทรกแซงและปฏิบัติการในพื้นที่ มากกว่า
จะเป็นการจัดการหรืออยูภ่ ายใต้ขอบเขตการดูแลของรัฐทีใ่ ห้การพักพิงกับผูล้ ภี้ ยั เพียงผูเ้ ดียว
แบบประเทศในโลกตะวันตก (Aburahme and Hilal 2009)
การตั้งอยู่ขององค์กรระหว่างประเทศในค่ายผู้ลี้ภัยแสดงให้เห็นว่า ค่ายผู้ลี้ภัยไม่ได้
ตกอยูใ่ นสภาวะยกเว้นทีส่ ถาบันทีม่ อี �ำนาจสูงสุดเช่นรัฐจะสามารถใช้อ�ำนาจของตนได้อย่าง
เต็มที่ เพราะอ�ำนาจของรัฐได้ถกู ท้าทายหรือคัดค้านจากตัวแสดงอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจากภายนอก
ที่เกือบเทียบเท่ารัฐ หากพิจารณาถึงการไหลเวียนและการปฏิสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่าง
ตัวแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐไทย ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ
ผูล้ ภี้ ยั ต่างก็แสดงออกและปฏิบตั กิ ารทางอ�ำนาจตามทีต่ นมี ในสภาวะดังกล่าวจะเห็นว่า
อ�ำนาจในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยนั้นกระจัดกระจายและมีการต่อรองผ่านตัวแสดงที่มีอ�ำนาจ ทั้ง
อ�ำนาจอธิปตั ย์ หรืออ�ำนาจทีเ่ ทียบเท่า หรือคาบเกีย่ วกับอ�ำนาจอธิปตั ย์ ในกรณีนี้ ค่ายผูล้ ภี้ ยั ได้
แสดงและสะท้อนให้เห็นนัยเชือ่ มโยงกับการปกครองในระดับโลก (global governance)
ที่ซึ่งอ�ำนาจอธิปไตยไม่ได้จ�ำกัดแค่เพียงการปกครองในระดับประเทศเท่านั้น หากแต่จะ
ถูกแบ่งท่ามกลางตัวแสดงอื่นๆ ทั้งผู้กระท�ำการระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ ผู้น�ำ
ทีไ่ ม่เป็นทางการ หรือแม้แต่เครือข่ายอาชญากรรม (Hansen and Stepputat 2005, 4;
Appadurai 2003)
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ในกรณีการจัดการค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทย รัฐบาลไทยไม่ได้แสดงอ�ำนาจอธิปัตย์
เหนือพืน้ ทีท่ งั้ หมดแม้วา่ จะมีอำ� นาจนัน้ อย่างเต็มที่ แต่ปล่อยให้ตวั แสดงอืน่ ๆ เข้ามีบทบาท
และมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการจัดการค่ายผูล้ ภี้ ยั โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
ทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ ของคนในค่ายผูล้ ภี้ ยั เคิรส์ เทน แมคคอนัคคี (Kirsten
McConachie) วิเคราะห์การปกครองในค่ายผู้ลี้ภัยและชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วค่ายผู้ลี้ภัย
นัน้ มีหลายองค์อธิปตั ย์ดำ� รงอยู่ นอกเหนือจากองค์กรระหว่างประเทศแล้ว ยังมีผนู้ ำ� ศาสนา
ผูน้ ำ� กองก�ำลังกะเหรีย่ งกูช้ าติ ซึง่ มีบทบาทในการสร้างบรรทัดฐานและให้ความคุม้ ครองดูแล
ผูล้ ภี้ ยั ในค่ายผูล้ ภี้ ยั เป็นต้น ดังนัน้ ผูล้ ภี้ ยั สามารถทีจ่ ะแสดงออกในฐานะประธานของการ
กระท�ำทางการเมืองผ่านการพึ่งพิงกับอ�ำนาจอธิปัตย์ที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่แค่การมีชีวิต
ทางการเมืองแบบภายใต้รฐั แต่เพียงอย่างเดียว (McConachie 2014) การทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั ถูก
ปกครองจากอ�ำนาจทีม่ าจากหลายองค์อธิปตั ย์ทำ� ให้ความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจนัน้ เต็มไปด้วย
ความคลุมเคลือและไม่ชัดเจน และบางครั้งก็เกิดการแย่งชิงอ�ำนาจของตัวแสดงต่างๆ ใน
พืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั อีกด้วย (Rajah 2002)
ประสบการณ์ของผู้ลี้ภัยในบริบทของค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยได้สะท้อนให้เห็น
ว่า แม้สภาวการณ์ในการท�ำให้เป็นผูล้ ภี้ ยั และการต้องอาศัยอยูใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั ท�ำให้ผลู้ ภี้ ยั
เสมือนตกอยู่ในสภาวะเปราะบางอยู่ตลอดเวลา แต่การไหลเวียนและด�ำรงอยู่ขององค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้น�ำของผู้ลี้ภัยเองท�ำให้ผู้ลี้ภัยไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะเปลือย
เปล่าที่ไร้การปกป้องเสียทีเดียว การด�ำรงอยู่ขององค์กรระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึง
การปะทะและการต่อรองทางอ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ ในค่ายผูล้ ภี้ ยั สภาวะทีร่ ฐั ไม่สามารถบังคับใช้
อ�ำนาจได้อย่างเต็มที่ เพราะมีอำ� นาจอืน่ ๆ เข้ามาท้าทาย อาจกล่าวได้วา่ ค่ายผูล้ ภี้ ยั ไม่ได้ตก
อยูใ่ นสภาวะยกเว้นแต่หากอยูภ่ ายใต้การปกครองในระดับโลก
ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงการประกอบสร้างพื้นที่ของค่ายผู้ลี้ภัยผ่านการไหลเวียนของ
ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั เทคโนโลยี และเครือข่ายของพวกเขา
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ค่ายผู้ลี้ภัยเป็นพื้นที่ปิด?

“ไก่ยา่ งห้าดาว ส้มต�ำ  และหมูกรอบผัดกะเพรา” วิน เด็กหนุม่ ลูกครึง่ พม่า-กะเหรี่ยง บอก
ผู้เขียน หลังจากโชว์ให้ผู้เขียนดูจดหมายที่ออกให้โดยปลัดค่ายผู้ลี้ภัย อนุญาตให้เขาออก
นอกค่ายได้เป็นเวลาเจ็ดวัน เขาเล่าว่าทุกครัง้ ทีเ่ ขาได้ไปแม่สอด เขาชอบไปกินส้มต�ำและ
หมูกรอบผัดกะเพราที่ร้านประจ�ำ และซื้อไก่ย่างห้าดาวกลับมาฝากคนที่บ้าน (ในค่ายผู้ลี้
ภัย) และเขาชอบไปดูหนังในโรงหนังที่โลตัส แน่นอนว่าวินไม่ใช่ผู้ลี้ภัยคนเดียวที่เคยเดิน
ทางออกจากค่ายผูล้ ภี้ ยั ไปแม่สอด มีผคู้ นเดินทางเข้า-ออกค่ายผูล้ ภี้ ยั อยูเ่ ป็นประจ�ำ
นักเรียนหลายคนเดินทางมาจากรัฐต่างๆ ในประเทศพม่าเพื่อมาเรียนหนังสือใน
ค่ายผู้ลี้ภัย เพราะเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแต่มีคุณภาพดีกว่า และมีองค์กรให้การสนับสนุน
เรื่องทุนหากเป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน รวมถึงการมีโอกาสที่ดีกว่าในการศึกษาต่อหรือ
ท�ำงานหลังจากเรียนจบ มีผู้อพยพหลายคนเข้ามาเพื่อสอนหนังสือให้กับนักเรียนในค่ายผู้
ลีภ้ ยั หรือท�ำงานกับองค์กรเอกชน หลายคนเข้ามาอาศัยอยูเ่ พือ่ การเข้าถึงการรักษาพยาบาล
เพื่อโอกาสในการไปตั้งรกรากใหม่ที่ประเทศที่สาม หรือเพื่อหาช่องทางในการท�ำงานใน
ประเทศไทยหรือทีอ่ นื่ ๆ มีผลู้ ภี้ ยั หลายคนออกไปเยีย่ มคนรูจ้ กั ไปเรียนหนังสือต่อ ไปซือ้ ของ
หรือท�ำงานในแม่สอดในตอนเช้าและกลับมาในช่วงเย็น และจ�ำนวนไม่นอ้ ยเดินทางออกจาก
ค่ายผูล้ ภี้ ยั เพือ่ ไปท�ำงานยังพืน้ ทีใ่ กล้เคียงหรือทีไ่ กลออกไป
ผู้คนเหล่านี้เล่าเรื่องการเดินทางมาที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่ต่างกันออกไป ผู้คนที่อาศัยอยู่
ในค่ายผู้ลี้ภัยนั้นได้เข้ามาสู่ค่ายผู้ลี้ภัยในช่วงเวลาที่ต่างกัน หากแต่บางคนอยู่มานานและ
บางคนก็เพิ่งเดินทางเข้ามาอยู่ใหม่ หลายคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและกลับเข้ามาเยี่ยม
ครอบครัวที่อยู่ข้างในหรือกลับมาอยู่ในเวลาที่จ�ำเป็น หรืออาจจะเข้าๆ ออกๆ ในทุกๆ วัน
พืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั จึงมีกระแสการไหลเวียนของผูค้ นทีผ่ า่ นเข้าและออกอยูเ่ สมอๆ แม้วา่ ในเชิง
กายภาพ ค่ายผู้ลี้ภัยจะถูกกั้นด้วยรั้วลวดหนาม แต่ค่ายผู้ลี้ภัยที่ผู้เขียนเห็นกลับไม่ได้เป็น
พืน้ ทีป่ ดิ หากเรามองและติดตามการไหลเวียนของผูล้ ภี้ ยั ทีเ่ ข้าและออก เราจะพบว่า ค่ายผู้
ลี้ภัยไม่ได้อยู่โดยปราศจากความสัมพันธ์กับพื้นที่อื่นๆ แม้ว่าค่ายผู้ลี้ภัยแต่ละแห่งจะตั้งอยู่
ห่างไกล หรือมีลกั ษณะแบบกระจัดกระจาย แต่ผคู้ นในค่ายผูล้ ภี้ ยั ในแต่ละแห่งต่างไปมาหาสู่
และมีความสัมพันธ์ตอ่ กันอย่างแน่นแฟ้น (Lee 2012)
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กรณีตวั อย่างทีก่ ล่าวถึงข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ทตี่ รงกันข้ามกับ
งานศึกษาพืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั ทีผ่ า่ นมา ซึง่ มักจะมองว่าค่ายผูล้ ภี้ ยั จะมีลกั ษณะเป็นพืน้ ทีป่ ดิ ค่าย
ผูล้ ภี้ ยั มักจะต้องอยูใ่ นทีห่ า่ งไกล ชีวติ ในค่ายผูล้ ภี้ ยั ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอก บ่อย
ครัง้ ค่ายผูล้ ภี้ ยั ได้รบั การเปรียบว่าเป็นเสมือน “คุก” เป็นพืน้ ทีท่ ดี่ สู นิ้ หวัง แห้งแล้ง และโดด
เดีย่ ว เพราะผูล้ ภี้ ยั ถูกจ�ำกัดให้อาศัยอยูแ่ ค่ในพืน้ ทีข่ องค่ายผูล้ ภี้ ยั และไม่สามารถเคลือ่ นย้าย
ออกไปไหนได้ ซึ่งดูเหมือนว่าค่ายผู้ลี้ภัยจะขาดอิสระในการเคลื่อนย้าย หรือการอาศัยอยู่
ในค่ายผูล้ ภี้ ยั ท�ำให้ผลู้ ภี้ ยั ขาดอิสรภาพในเคลือ่ นย้ายหรือการเดินทาง ต้องอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว
ปราศจากการติดต่อจากโลกภายนอก (ยกตัวอย่างเช่น Deardoff 2009; Dikens 2004)
งานวิจัยที่ศึกษาค่ายผู้ลี้ภัยตามกรอบแนวคิดเหล่านี้ได้ตอกย�้ำภาพของค่ายผู้ลี้ภัย
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นที่ต้อนรับหรือไม่พึงปราถนาในสายตาของรัฐ (Agier 2011)
เป็นการมองแบบบนลงล่างและสถิต ซึง่ มองไม่เห็นการไหลเวียนของสิง่ ต่างๆ ในค่ายผูล้ ภี้ ยั
การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั หรือเข้าใจค่ายผูล้ ภี้ ยั ผ่านมุมมองของตัวผูล้ ภี้ ยั เอง ซึง่
ต่างจากงานศึกษาพืน้ ทีช่ ายแดนผ่านการไหลเวียนของสินค้า ของวิลเลม ฟาน สเคนเดิล
ซึง่ ได้ชใี้ ห้เห็นถึงคุณปู การส�ำคัญของศึกษาการไหลเวียนว่า แสดงถึงการประกอบเข้าด้วยกัน
ระหว่างเขตแดนในเชิงกายภาพและสภาวะข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน เครือข่ายที่มา
พร้อมกับตัวแสดงและการไหลเวียน นอกจากนี้ การไหลเวียนยิง่ ท�ำให้มองเห็นชีวติ ประจ�ำวัน
ของผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นอาณาบริเวณแห่งนัน้ ด้วย (van Schendel 2005)
เทคโนโลยีกับการไหลเวียนของผู้คนและเครือข่าย

นอกจากนี้ การไหลเวียนของสิง่ ต่างๆ เช่น การไหลเข้าออกของผูค้ นทีไ่ ปท�ำงานทีอ่ นื่ และกลับ
มา ได้น�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพในค่ายผู้ลี้ภัย เช่น การเพิ่มขึ้นของจานรับ
สัญญานดาวเทียมที่ติดอยู่บนหลังคาบ้าน เสาไฟฟ้า และเสาสัญญานเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ ในจุดทีไ่ ม่ไกลจากค่ายผูล้ ภี้ ยั มากนัก มีรา้ นขายโทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต โน้ตบุก๊
ร้านขายซิมโทรศัพท์มอื ถือและรับเติมเงินออนไลน์ เทคโนโลยีทมี่ าพร้อมกับการเคลือ่ นย้าย
และการเดินทางของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ นอกจากจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารของผู้ลี้ภัยกับผู้อื่น
ภายนอกค่ายเป็นไปอย่างสะดวกมากขึน้ ยังช่วยให้ผลู้ ภี้ ยั รับรูส้ ถานการณ์และติดตามความ
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เป็นไปนอกค่ายผูล้ ภี้ ยั ได้อย่างทันท่วงที จานรับสัญญาณดาวเทียมทีต่ ดิ ไว้บนหลังคาบ้านหลาย
หลังในค่ายผูล้ ภี้ ยั ท�ำให้ผลู้ ภี้ ยั สามารถติดตามสถานการณ์ในประเทศพม่าและทีเ่ กิดขึน้ ในที่
อืน่ ๆ ทัว่ โลก การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงบริการเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊
(Facebook)  ว็อทสแอพ (WhatsApp) ไลน์ (Line) และสไกพ์ (Skype) เป็นต้น ได้กลาย
มาเป็นช่องทางทีส่ ะดวกทีผ่ ลู้ ภี้ ยั หลายคนใช้ตดิ ต่อกับญาติหรือคนทีร่ จู้ กั ผ่านการคุยและแลก
เปลีย่ นข้อความ ภาพถ่าย กับผูท้ ไี่ ปตัง้ รกรากอยูป่ ระเทศทีส่ าม (เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
หรือสวีเดน)
เทคโนโลยีเป็นสิ่งส�ำคัญและประกอบเข้ากับกระบวนการการย้ายถิ่นอย่างแยกขาด
จากกันไม่ได้ ซึง่ มิได้จำ� กัดแค่ผอู้ พยพลีภ้ ยั ในประเทศไทย แต่เป็นส่วนหนึง่ ของปรากฏการณ์
โลก นอกจากนี้ ผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยยังใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการแสดงออกด้านอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และอุดมการณ์ทางการเมือง
เช่น การอัพโหลดวิดโี อการแสดงร�ำตงภายในค่ายฯ ไว้บนยูทวิ บ์ (Youtube) การจัดตัง้ เว็บไซต์
ของกลุม่ เครือข่ายนักเรียนกะเหรีย่ ง (Karen Student Network Group: KSNG) และ
กลุม่ กะเหรีย่ งเยาวชน (Karen Youth Organization: KYO) เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
การถ่ายทอดข่าวสารความคิดและประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง การต่อสู้เพื่อ
เอกราช หรือใช้ในการส่งข่าวสารเกีย่ วกับการเคลือ่ นไหวของกลุม่ ตลอดจนการจัดตัง้ กลุม่
เครือข่ายทางสังคมอืน่ ๆ เพือ่ เคลือ่ นไหวทางการเมือง นอกจากนีย้ งั มีการจัดตัง้ สถานีวทิ ยุ
ภาษากะเหรีย่ งซึง่ กระจายเสียงผ่านเว็บไซต์ของ Karen News เป็นสือ่ กลางส่งผ่านข่าวสาร
ให้กบั คนกะเหรีย่ งทีอ่ ยูต่ ามพืน้ ทีต่ า่ งๆ สามารถเข้าถึงและรับรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
ภายนอกพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของตนได้
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารมีส่วนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูท้ อี่ าศัยอยูภ่ ายในและภายนอกค่ายผูล้ ภี้ ยั ทีม่ คี วามซับซ้อนและหลากหลาย เครือข่ายนัน้
มีความส�ำคัญอย่างมากกับผู้ลี้ภัย การที่ผู้ลี้ภัยจะเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยได้น้ันต้อง
อาศัยคนรู้จักและเครือข่ายคอยช่วยเหลือ ไม่มีผู้ลี้ภัยคนไหนที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์เดินทาง
มาและเข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้วยตัวคนเดียว หรืออยู่โดยปราศจากความสัมพันธ์ทางสังคมกับ
คนอืน่ ๆ ในค่ายผูล้ ภี้ ยั

JSA 35.1-FINAL-1.indb 87

7/13/2560 BE 10:38 AM

88

จิราพร เหล่าเจริญวงศ์

เครือข่ายในค่ายผู้ลี้ภัยมีอยู่มากมายและสลับซับซ้อน เช่น เครือข่ายทางศาสนา
เครือข่ายทางเศรษฐกิจ การเมือง เครือข่ายทางชาติพนั ธุ์ หรือกลุม่ เครือข่ายทางการศึกษา
นอกเหนือไปจากเครือข่ายทีต่ งั้ อยูต่ ามอาณาบริเวณชายแดนแล้ว ผูล้ ภี้ ยั ได้สร้างเครือข่ายข้าม
พรมแดน เช่น เฟซบุก๊ ของผูล้ ภี้ ยั กะเหรีย่ งทีไ่ ปตัง้ รกรากใหม่ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ผู้ลี้ภัยที่ไปตั้งรกรากใหม่ได้ใช้เฟซบุ๊กในการติดต่อและด�ำรงรักษา
ความสัมพันธ์ของตนกับผู้คนที่ตนเคยรู้จักในค่ายผู้ลภี้ ัย หรือที่ไปตั้งรกรากใหม่ในประเทศ
ต่างๆ และยังคงไว้เพือ่ แสดงอัตลักษณ์ของกลุม่ ตน
อเล็กซานเดอร์ ฮอร์สทมันน์ (Alexander Horstmann) ได้ชใี้ ห้เห็นถึงความผูกพัน
ทางสังคมทีถ่ กู สร้างขึน้ ใหม่ผา่ นเครือข่ายทางศาสนา ในกลุม่ กะเหรีย่ งผูน้ บั ถือศาสนาคริสต์
คณะแบ๊บติสต์ (Baptist) ในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยและที่อ�ำเภอแม่สอด และกระบวนการสร้าง
เครือข่ายผ่านการชักจูงใจให้คนหันมานับถือศาสนาคริสต์ และใช้เครือข่ายทางศาสนาในการ
เคลือ่ นย้ายข้ามพรมแดน ตลอดจนการเข้าถึงพืน้ ทีท่ างมนุษยธรรม (เช่น การรักษาพยาบาล
และการศึกษา) ซึง่ กลุม่ ศาสนานีไ้ ม่ได้มเี ครือข่ายแค่ในประเทศไทยหรือพม่า แต่เชือ่ มต่อกับ
องค์กรแบ๊บติสต์ทวั่ โลก (Horstmann 2010) ในขณะเดียวกัน งานศึกษาเครือข่ายกะเหรีย่ ง
พุทธในพืน้ ทีแ่ ม่สอดของประเสริฐ แรงกล้า ได้สะท้อนให้เห็นว่าผูล้ ภี้ ยั ชาวกะเหรีย่ งพุทธได้
ใช้เครือข่ายทางศาสนาในการตั้งรกรากและบูรณาการตนเองให้เข้ากับสังคมใหม่นอกค่าย
ผูล้ ภี้ ยั (Rangkla 2013) จะเห็นว่านอกจากเครือข่ายจะมีบทบาทส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการไหล
เวียนของผูค้ นในพืน้ ทีช่ ายแดน และเป็นส่วนเชือ่ มต่อการข้ามพรมแดนไปทีอ่ นื่ ๆ ทัว่ โลกแล้ว
เครือข่ายยังช่วยให้ผลู้ ภี้ ยั สามารถเปลีย่ นผ่านจากสภาวะพลัดถิน่ สูก่ ระบวนการผสมผสาน
ตัวเองในสถานะสมาชิกในสังคมใหม่อกี ด้วย
การไหลเวียนของผูค้ นในค่ายผูล้ ภี้ ยั เทคโนโลยีทเี่ ชือ่ มต่อผูค้ นในค่ายผูล้ ภี้ ยั และกลุม่
เครือข่ายอืน่ ๆ ทัง้ บริเวณรอบๆ และข้ามพรมแดน ได้ทำ� ให้เห็นถึงการประกอบเข้าด้วยกัน
ระหว่างเขตแดนในเชิงกายภาพ และสภาวะข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนดังข้อเสนอของ
ฟาน สเคนเดล การศึกษาการไหลเวียนของผูค้ นในค่ายผูล้ ภี้ ยั นัน้ ได้โต้แย้งกับกรอบแนวคิด
เดิมทีอ่ ธิบายไว้วา่ ค่ายผูล้ ภี้ ยั ว่ามักเป็นพืน้ ทีป่ ดิ ตัง้ อยูโ่ ดดเดีย่ ว หรือเปรียบได้กบั การมีชวี ติ
อยูใ่ นคุก หากแต่ผคู้ นในค่ายผูล้ ภี้ ยั ได้ใช้เทคโนโลยีในเพือ่ การติดต่อสือ่ สาร การเคลือ่ นไหว
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ทางการเมืองของกลุ่มเฉพาะ แสดงอัตลักษณ์ หรือเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างผูค้ นในค่ายผูล้ ภี้ ยั และชุมชนอืน่ ทีอ่ ยูร่ อบๆ พืน้ ทีแ่ ละทีอ่ ยูไ่ กลออกไป เครือข่าย
จึงมีบทบาทส�ำคัญส�ำหรับผู้ลี้ภัยตั้งแต่ก่อนการเข้ามา/ระหว่างที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหรือ
แม้แต่ออกจากพืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั เพือ่ ไปตัง้ รกรากในสังคมใหม่
บทสรุป

การศึกษาค่ายผูล้ ภี้ ยั และอาณาบริเวณผ่านการไหลเวียนได้สะท้อนให้เห็นว่าค่ายผูล้ ภี้ ยั และ
พืน้ ทีช่ ายแดนนัน้ ไม่หยุดนิง่ หรือจ�ำกัดอยูแ่ ค่ในเขตแดนของรัฐใดรัฐหนึง่ เท่านัน้ แต่มพี ลวัต
และเป็นอาณาบริเวณทีถ่ กู ปรับให้มลี กั ษณะยืดหยุน่ และไม่หยุดนิง่ ตายตัว การไหลเวียนซึง่ ตัง้
อยูบ่ นพืน้ ฐานของปฏิสมั พันธ์และการต่อสูต้ อ่ รองระหว่างผูค้ น องค์กรระหว่างประเทศ และรัฐ
ไทย ได้นำ� ไปสูก่ ารประกอบสร้างพืน้ ทีค่ า่ ยผูล้ ภี้ ยั ขึน้ ใหม่อยูต่ ลอดระยะเวลาเวลากว่าสามสิบ
ปีนับจากการจัดตั้งค่ายผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการ การตั้งค�ำถามถึงบริบททางวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ของพืน้ ทีช่ ายแดนท่ามกลางการไหลเวียนของสิง่ ต่างๆ ข้ามเขตแดนรัฐนี้ ชีใ้ ห้
เห็นว่าการต่อสูต้ อ่ รองในการสร้างพืน้ ทีแ่ ละการใช้ชวี ติ ของผูค้ นในอาณาบริเวณชายแดนนัน้
ไม่ได้ด�ำรงอยู่ภายใต้การควบคุมของอ�ำนาจรัฐแต่เพียงอย่างเดียว และการไหลเวียนนั้นได้
ท�ำให้ผลู้ ภี้ ยั มิใช่บคุ คลทีเ่ ปลือยเปล่าเสียทีเดียว หากแต่สามารถปรับเปลีย่ น เคลือ่ นย้าย และ
ผนวกเอาเครือข่ายของอ�ำนาจและความช่วยเหลือต่างๆ เข้ามาในอาณาบริเวณค่ายผูล้ ภี้ ยั และ
ท�ำให้คา่ ยผูล้ ภี้ ยั นัน้ เป็นเสมือนพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อมากกว่าทีจ่ ะเป็นพืน้ ทีค่ มุ ขังกักกัน
การไหลเวียนได้แทรกซึมอาณาบริเวณของรัฐและค่ายผู้ลี้ภัย และท�ำให้บริเวณที่ว่า
นี้เป็น “พื้นที่ยกเว้น” ไม่ใช่เพราะว่ารัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ก�ำหนดความเป็นไปของมันแต่เพียง
ผู้เดียว หากแต่เพราะว่ามันถูกท�ำให้เป็นพื้นที่ยกเว้นจากการปะทะสังสรรค์ของอ�ำนาจ
เฉกเช่นเดียวกับการปกครองในระบบโลก เพราะท่ามกลางการไหลเวียนที่ว่านี้ไม่มีใคร
ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวได้ทั้งหมด การศึกษาพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัย และอาณาบริเวณผ่านการไหล
เวียนของผู้คนท�ำให้เราได้เข้าใจพื้นที่และอาณาบริเวณชายแดน ที่ไม่ใช่เพียงการมองแบบ
เอารัฐเป็นศูนย์กลางและชายแดนเป็นชายขอบของการศึกษาเท่านั้น หากแต่ท�ำให้เรา
หลุดออกไปจากกรอบแนวคิดดังกล่าวที่มองไม่เห็นถึงตัวคนและพลวัตในพื้นที่ชายแดน
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(van Schendel 2005) รวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคมทีซ่ บั ซ้อนระหว่างชุมชนผูล้ ภี้ ยั และ
ชุมชนอืน่ รอบๆ ค่ายผูล้ ภี้ ยั หรือข้ามพรมแดนออกไป และเมือ่ เราปรับมุมมองและวิธวี ทิ ยา
ของการวิจัยพื้นที่พรมแดนเสียใหม่เราจะพบว่าผู้ลี้ภัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทาง
สังคมและชุมชนข้ามพรมแดน (Keyes 2002)
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