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[B]orders, viewed either as object or process, are born in motion, 

conduct motion and create motion. (Konrad 2015)

ใน The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum 

Europaeum นักปรชัญาการเมืองเยอรมนัผูม้ีชือ่เสียง คาร์ล ชมิทท์ (Carl Schmitt) ได้

พยายามชีใ้ห้เห็นถึงความสัมพนัธ์อนัยากจะแยกออกระหว่างรฐัชาตสิมยัใหม่กบัพรมแดน ใน

ประวัติศาสตร์ของรัฐในโลกตะวันตกที่ฉีกตัวเองออกจากศาสนา เพื่อสถาปนาความเป็นรัฐ

ฆราวาส (secularized state) ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งท่ีรัฐสมัยใหม่ต้องเผชิญใน

กระบวนการแยกขาดจากกันระหว่างศาสนากบัการเมอืง คอื ความชอบธรรมในทางภววทิยา 

(ontological legitimacy) ของรัฐสมยัใหม่ ทัง้น้ีเมือ่ความหมายและอ�านาจของอธปิไตย 

(sovereign power) ได้ถูกถ่ายโอนไปสู่ประชาชนแล้ว อย่างน้อยตามหลักการใหม่ที่ถือ

ก�าเนิดขึ้น มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดที่รัฐสมัยใหม่จะต้องก่อร่างสร้างชุมชนทางการเมือง 

(political community) และระเบียบ (order) ข้ึนมาใหม่ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่ง 

อนัเดยีวกนัของชมุชนชาต ิส�าหรบัชมทิท์แล้ว กระบวนการอนัหนึง่ท่ีมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ได้แก่

การสร้างเส้นแบ่งทีส่ามารถน�ามาใช้ในการระบผุูท้ีเ่ป็นพวกเดียวกนั (หรอืการนบัความเป็น

คนในชาติ) และผู้ท่ีไม่ใช่ (คนต่างชาติหรือศัตร)ู อย่างเป็นรปูธรรม ในแง่นี ้พรมแดน (border) 

ในฐานะท่ีเป็นเส้นขีดแบ่งประเภทหน่ึงจึงได้ถูกสร้างขึ้น และได้รับการท�านุบ�ารุงรักษา ใน

ท�านองเดียวกับอปุกรณ์ในการสร้างเส้นแบ่งประเภทอืน่ๆ อาท ิรัว้ การปิดล้อม เส้นขอบเขต 

ก�าแพง บ้าน ฯลฯ ซึง่ถกูใช้ในการจ�าแนกพืน้ทีป่ระเภทต่างๆ ออกจากกนั ไม่ว่าจะเป็น ทุง่หญ้า

เลีย้งสตัว์ ป่า ท่ีเพาะปลกู ทีอ่ยูอ่าศยั ฯลฯ พรมแดนท�าหน้าทีใ่นการสร้างระเบยีบเชงิปทสัถาน

ทางการเมอืงและกฎหมายลงบนแผ่นดิน (normative order of the earth) ทีแ่ยกผูท้ีอ่ยู่

ภายในและผูท่ี้อยูภ่ายนอกออกจากกัน หรอืทีช่มทิท์เรยีกว่า “Nomos” (Schmitt 2001)

ตามทัศนะดังกล่าว พรมแดนจงึเป็นปฏบิตักิารของรฐัชาตสิมยัใหม่ทีม่ต้ีนก�าเนดิของ

การกระท�าแห่งความรนุแรง ท้ังน้ี ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้มใิช่เป็นเพราะระเบยีบทีถ่กูสร้างขึน้

ในการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันภายในของชาติ/ชุมชนชาติ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็น 

รปูธรรมผ่านพืน้ท่ี หากแต่เกดิจากการ “ตดัแบ่ง” ภมูกิายาของดนิแดนและของชาต ิด้วยเส้น

แบ่งท่ีเกิดขึ้นตามอ�าเภอใจ ซึ่งได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งกั้นพื้นที่ทางการเมือง 
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การสร้าง “ความปกติและระเบียบ” ผ่านการแยกความแตกต่างอย่างสมัผสัจบัต้องได้ ทีซ่ึง่

พรมแดนท�าหน้าทีส่�าคญัในการสร้างเส้นแบ่งแยกของความเป็นพวกเรา หรอื “ภายใน”   กับ พวก 

เขา หรอื “ภายนอก” ออกจากกัน พร้อมๆ กนัน้ัน กไ็ด้สถาปนาสภาวะยกเว้นขององค์อธปัิตย์ 

(sovereign exception) จ�าแนกโซนแห่งความป่ันป่วนแปลกแยก (zone of anomie) ที่

มิได้เป็นส่วนหน่ึงของพื้นที่ทางการเมืองและกฎหมายปกติของรัฐ พรมแดนในฐานะสิ่งที่

ส�าแดงอ�านาจของรัฎฐาธิปัตย์ในการตัดสินใจก�าหนดว่าอะไรคือสิ่งปกติ และอะไรคือส่ิง

ยกเว้น สะท้อนด้านแห่งปฏบัิติการของการแสดง (performativity) ของอ�านาจรฐั ท่ีด�าเนนิ

ไปอย่างย้อนแย้งระหว่างการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรมขององค์อธิปัตย์ในการขีดเส้นแบ่ง 

กับภาพแสดงแทนของสิ่งสมมติของระเบียบที่ถูกสร้างข้ึนโดยรัฐ และระหว่างการพยายาม

สถาปนาเสถียรภาพของความสัมพนัธ์ระหว่าง “ภายใน” และ “ภายนอก” ของชมุชนชาติ 

อนัเป็นฐานส�าคัญท่ีค�า้จนุความชอบธรรมขององค์อธปัิตย์ กบัความจรงิทีว่่าฐานดงักล่าวมกั

ถกูละเมดิและก้าวข้ามอยูเ่สมอ (Gullì 2009) กระบวนการสถาปนาพรมแดนในฐานะสิง่

ประดษิฐ์เพือ่การจดัจ�าแนกพืน้ท่ีและพลเมอืงขององค์อธปัิตย์ กลบักลายเป็นประสบการณ์ท้ัง

ของรฐัและผูค้นท่ีไม่เคยสงบหรอืลงตัว (unsettling)

ในทศันะของชมทิท์ ความเป็นการเมอืงนัน้จะเกดิขึน้ได้ จ�าเป็นต้องถกูท�าให้เป็นพืน้ที่

เสยีก่อน เช่นเดียวกบัท่ีพืน้ท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่อาจแยกออกจากความเป็นการเมอืง (Galli 2010) 

กรอบคดิของชมทิท์เรือ่งพรมแดนในฐานะเส้นแบ่งทีใ่ช้ในการแยกมติรและศตัรขูองรฐั และ

การด�ารงอยูข่องอ�านาจองค์อธิปัตย์ ได้รับการพฒันาต่อมาจากนกัคดิหลายท่าน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ นกัปรชัญาการเมอืง อาทิ จอร์จโิอ อะกมัเบน (Giorgio Agamben) กบัมโนทศัน์

ว่าด้วย “สภาวะยกเว้น” (state of exception) ทีถ่กูน�ามาศกึษาปรมิณฑลทีถ่กูก�าหนดให้

เป็นพืน้ทีน่อกรฐัอย่างแพร่หลาย อย่างไรกต็าม ในบริบทท่ีการเมอืงของการลากเส้นแบ่งของ

องค์อธปัิตย์ ทวีความซับซ้อนข้ึนจนกรอบคิดกว้างๆ ว่าด้วย “มติร” และ “ศตัร”ู หรอื “ภายใน” 

และ “ภายนอก” กลายเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะพจิารณาได้โดยง่าย พรมแดนได้ถกูท้าทายด้วยการ

เคลื่อนย้ายของผู้คนท่ีทวีความเข้มข้นและมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากโลกในยุคอาณานิคม

เป็นอย่างมาก ทั้งน้ีไม่เพียงแต่ที่ธรรมชาติของพรมแดนรัฐชาติสมัยใหม่จะเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเรว็ในยคุโลกาภิวตัน์และสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทีเ่กดิขึน้ในหลายทศวรรษ
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ทีผ่่านมา หากแต่วิธีคิด การแสดง ตลอดจนเทคโนโลยกีารจดัการพืน้ทีแ่ละคนของรฐั กไ็ด้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะส�าคัญ จนนักประวัติศาสตร์การเมืองอิตาเลียนอย่างคาร์โล 

กัลลี (Carlo Galli) เห็นว่า ความเป็นการเมืองในปัจจุบัน มิได้ถือก�าเนิดจากพื้นที่อีก 

ต่อไป หากแต่เป็นเร่ืองของการเคลื่อนย้าย อันเป็นข้อเสนอที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงร่วม

สมัยในเชิงมโนทัศน์ท่ีมีต่อสถานะของ “พื้นที่” ในทางสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ

การวิเคราะห์พรมแดน โดยเคลื่อนความสนใจจากการเมืองของการจัดจ�าแนกที่ยึดโยงกับ

เส้นแบ่งหรอืพืน้ที ่ มาสูก่ารกระท�าการของผูค้น ยังผลให้วิธีคดิทีมี่ต่อพรมแดน และพลวัต

ของพรมแดนมคีวามสลบัซับซ้อนมากกว่าการเป็นเพียงสิง่ประดษิฐ์ของความเป็นรฐัชาติ

ในแวดวงสงัคมศาสตร์ งานศกึษาเรือ่งพรมแดนในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา ได้ด�าเนนิ 

รอยตามกระแสของการหันเข้าสู่การเคลื่อนย้าย (mobility turn) ในการท�าความเข้าใจ 

ปฏสิมัพนัธ์อนัย้อนแย้งระหว่างพืน้ทีแ่ละการเคลือ่นทีใ่นบรบิทการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็

ทางเศรษฐกจิและสงัคมของโลกาภวิตัน์ แบบแผนการเคลือ่นย้ายใหม่ๆ ของผูค้นในระดบั 

ภูมิภาคและระดับโลกที่ท้าทายเส้นแบ่งพรมแดนทางการเมือง ตลอดจนการก่อตัวของ

ขบวนการรากฐานนิยมท่ัวโลก ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการโต้ตอบและต่อต้านขบวนการ 

ดงักล่าวของรฐัชาต ิ ก่อให้เกดิการขีดเส้นแบ่งใหม่ๆ ทางพรมแดน และเทคโนโลยกีารตรวจ 

ตราควบคุมชนิดใหม่ ที่พัฒนาข้ึนทั้งในโลกตะวันตกและภูมิภาคต่างๆ ในบริบทดังกล่าว 

วิธีคิดใหม่ๆ จึงได้ถูกพัฒนาข้ึนในแวดวงพรมแดนศึกษาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการท�าความ

เข้าใจความสลับซับซ้อนและความย้อนแย้งของพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพรมแดน

จากประสบการณ์เชิงพรมแดนที่อุบัติขึ้นใหม่ตลอดเวลาจากพลวัตของพรมแดน (Parker 

and Vaughan-Williams et al 2009; Parker and Vaughan-Williams 2014) การ

พจิารณาพรมแดนในฐานะรอยต่อหรือรอยแผลเยบ็ (suture) ทีซ่ึง่การสร้างเส้นแบ่งขององค์

อธปัิตย์ระหว่างภายในและภายนอก ไม่เพียงแต่ไม่เคยเนยีนสนทิ หากแต่ปรากฏร่องรอย

แห่งรอยแผลอนัเกิดข้ึนจากความตงึเครยีด ความกระวนกระวาย การบงัคบัพลดัถิน่ หรอืการ

ถกูทอดท้ิงไว้อยูเ่สมอ ท้ังน้ี ภายใต้กระบวนการสร้างพรมแดนแห่งการแบ่งแยกดงักล่าว ยงั

ได้รวมการผนึกเอาความหมายและรหัสหมายของพรมแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการนิยาม

ตัวตนโดยผู้คนท่ีใช้ชีวิตข้ามพรมแดนอีกด้วย (Salter 2013) พรมแดนได้ถูกนิยามความ
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หมายในบรบิทของการเคลือ่นท่ี (border in motion) หรอืพืน้ทีแ่ห่งปฏสิมัพนัธ์และการ

เคลือ่นไหว (Konrad 2015) ตลอดจนการหนัมาให้ความสนใจต่อผูก้ระท�าการ (actors) 

วิธีวิทยาของการศึกษาพรมแดน ตลอดจนจริยธรรมของการศึกษาพรมแดน (O’Leary, 

Deeds, and Whiteford 2013) ทั้งหมดนี้ ได้เปลี่ยนต�าแหน่งที่ตั้งของพรมแดนและ 

พรมแดนศึกษา จากการเมืองขององค์อธิปัตย์ มาสู่การเมืองของปฏิบัติการ (practice)  

ท่ีให้ความส�าคัญกับอ�านาจของการแสดง/การแสดงออก ระหว่างพรมแดนและตัวละคร 

หลากหลายประเภท     ซึง่หน่ึงในตวัละครดังกล่าวได้รวมถึงผูท้�างานศึกษาวิจัยและประสบการณ์ 

การข้ามพรมแดนหลายประเภทของผูศ้กึษาเอง อนัเป็นประเดน็ทีไ่ม่ค่อยได้ถกูพูดถงึนกัใน

งานศกึษาด้านชายแดน 

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับ “พรมแดนของวธิวีทิยา / วิธวิีทยาทีพ่รมแดน” 

ซึ่งรวบรวมบทความจากหลากมุมมองและหลายประสบการณ์การท�างานภาคสนามทั้งใน

เขตพรมแดน และพืน้ท่ีหมูบ้่านของไทย ลาว และพม่า ได้ร่วมในกระแสแห่งการย้อนพจิารณา

ความสัมพนัธ์และปฏสิมัพนัธ์หลายระนาบระหว่างพรมแดนกบัการเคลือ่นย้าย และระหว่าง

จรยิธรรมกบัความรู ้ จากหลากหลายแง่คิด ทัง้นี ้ การให้ความส�าคญักบัจดุตดัระหว่างการ

เคลือ่นย้ายและการสะท้อนย้อนคิดเรือ่งตวัตน จรยิธรรม และอ�านาจ ผ่านประสบการณ์งาน

ภาคสนาม อนัเป็นระนาบเชงิจุลภาค ได้ช่วยท�าให้การพจิารณาพรมแดนเกดิขึน้อย่างจรงิจงั

มากยิง่ขึน้ และชวนให้ตัง้ค�าถามต่อพรมแดนในบรบิททีซ่บัซ้อนย่ิงขึน้ นบัต้ังแต่โจทย์พืน้ฐาน

ว่าด้วยหน่วยของประสบการณ์ อาทิ อะไรคอื “พรมแดน” ทีผู่ว้จิยัแต่ละคนก�าลงัข้ามอยู?่ 

“พรมแดน” เหล่าน้ัน ท�าหน้าท่ีเหมอืน ต่าง ตลอดจนปฏสิมัพนัธ์อย่างไรกบั “พรมแดน” ที่

ผูค้นในสงัคมท่ีผูวิ้จยัแต่ละท่านก�าลงัศกึษาใช้ชวีติอยูท่กุเมือ่เชือ่วนั? ปฏสิมัพนัธ์ในพรมแดน

ระหว่างตัวละครต่างๆ ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นหนึ่งในผู้กระท�าการส�าคัญได้เปลี่ยนพรมแดนอย่างไร

บ้าง และในท่ามกลางการเปลีย่นแปลงนัน้ได้ส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการสร้างความรู ้นยัยะ 

ความหมายของความรู ้ ตลอดจนจริยธรรมของการรู ้ หรอืการได้มาซึง่ความรู ้ ค�าถามเหล่า

นี ้ แสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการเข้าใจพรมแดน/ชายแดน มิใช่เพียงในมติขิองมโนทศัน์ 

หากแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ กับปฏิบัติการเชิงประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน

ของการปะทะสังสรรค์ ณ ชายแดนระหว่างตัวผูว้จิยัและผูค้นในภาคสนาม
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วิภาษวิธีของพรมแดนและการเคลื่อนย้าย 

ในท่ามกลางกระแสแห่งการหันไปสู่บทบาทของการเคลื่อนย้ายที่ได้ก่อให้เกิดการนิยาม

พรมแดน/ชายแดนใหม่ ซึง่ได้สร้างข้อถกเถยีงถงึความเข้าใจทีม่ต่ีอพรมแดน/ชายแดนข้ึนมา

อย่างกว้างขวาง นักวิชาการบางท่านได้ถึงกับเสนอว่า โลกาภิวัตน์และสงครามต่อต้าน 

การก่อการร้ายทีแ่พร่กระจายไปทัว่โลก ได้ท�าให้พรมแดนชาตกิลายเป็นสิง่ทีไ่ร้ความหมาย 

ท้ังนีเ้นือ่งมาจากการทีเ่ส้นแบ่งระหว่างความเป็นภายในและภายนอกไม่ได้ถกูก�าหนด ณ เพยีง

บรเิวณทีต่ัง้ของพรมแดนอกีต่อไป หากแต่พ้ืนทีแ่ทบทกุพ้ืนทีย่่อมสามารถเปลีย่นสภาพเป็น

พรมแดนได้ตลอดเวลา (Galli 2010) พรมแดนกลายเป็นสิง่ท่ีปรากฏอยู่ในทกุหนทกุแห่ง 

(Balibar 1998) ข้อเสนอดังกล่าว ท้าทายหลักคดิว่าด้วยพรมแดนชาต ิและสถานะขององค์

อธปัิตย์ท่ีชมทิท์ได้เคยเสนอไว้อย่างตรงไปตรงมา อย่างไรกต็าม นกัวชิาการจ�านวนหนึง่กลบั

เห็นว่า แม้ว่าความหมายของพรมแดน จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส�าคัญตามพลวัต

ทางการเมอืงโลก ซึง่ได้ท�าให้การลากเส้นแบ่งระหว่างภายในและภายนอกมิได้จ�ากดัอยู่ ณ 

ขอบเขตของรฐัชาตอิกีต่อไป รอยเยบ็ท่ีไม่เนยีนสนทิระหว่างกลุม่คนต่างสญัชาตแิละเผ่าพนัธุ์ 

เป็นกระบวนการสร้างการแบ่งแยกที่กินพื้นที่เข้าไปภายในปริมณฑลต่างๆ ของสังคม แต่

พรมแดนรัฐก็ยังคงความหมายที่เฉพาะและแตกต่างไปจากพรมแดนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ด้วย

สถานะท่ียึดโยงอยู่กับกฎหมาย สถานะดังกล่าวได้ท�าให้พรมแดนชาติ มีอ�านาจและ

คณุลกัษณะท่ีพรมแดนประเภทอืน่ไม่ม ีหรอืไม่อาจทีจ่ะแทนทีไ่ด้ (Parker and Vaughan-

Williams [eds.] 2014) นอกจากนีแ้ล้ว ปรากฏการณ์การเคลือ่นทีห่รอืเคลือ่นย้ายข้ามพรมแดน

ทีเ่กดิขึน้อย่างกว้างขวาง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลดทอนความส�าคญัของพรมแดนลงแต่อย่าง

ใด หากแต่ได้ก่อให้เกดิวิภาษวิธีของความสมัพนัธ์ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องเป็นคูต่รงข้ามหรอืปฏปัิกษ์

ต่อกนัระหว่างพรมแดนกบัการเคลือ่นย้ายข้ามผ่านเส้นแบ่ง ทีท่ัง้เสรมิสร้างสมรรถนะของการ

ไหลเวยีนของทนุ การค้า และผูค้น และทัง้ยงัก่อให้เกดิการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัการควบคมุ

ชายแดน (Konrad 2015) หรือขยายบทบาทดงักล่าวให้เพ่ิมขึน้ในมติต่ิางๆ

งานศกึษาของสร้อยมาศ และอรษุา ในพรมแดนไทย – ลาว ได้แสดงให้เหน็ถงึลกัษณะ

วิภาษวิธีของความสัมพันธ์และการท�างานร่วมกันระหว่างพรมแดนและการเคลื่อนย้าย ใน

แง่มมุทีค่ล้ายคลงึกันอย่างน่าสนใจ ท้ังนี ้พรมแดนของรฐัชาต ิทีโ่ดยหลกัการแล้ว ท�าหน้าที่
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ในการจดัจ�าแนกผูค้นออกจากกัน โดยแยกคนในออกจากคนนอก ตรวจตราและก�ากบัการ

ไหลเวียนของผู้คนและสิ่งของ กลับได้สร้างระบบอุปถัมภ์ที่พัฒนาขึ้นจากพลานุภาพของ

พรมแดน ทีไ่ด้เอือ้อ�านวยให้เกดิวฒันธรรม/แบบแผนการเคลือ่นย้ายข้ามพรมแดนพเิศษขึน้ 

ทัง้นีป้ฏสิมัพนัธ์ของระบบอปุถัมภ์ดังกล่าว แม้จะเกดิขึน้เพือ่เอือ้อ�านวยให้การไหลเวยีนข้าม

พรมแดนเป็นไปได้นอกระบบการควบคุมตรวจตราอันเข้มงวด กระบวนการดังกล่าว ก็ได้

ท�าหน้าทีใ่นการเสรมิสร้างความศกัด์ิสิทธ์ิและความส�าคญัของพรมแดนไปพร้อมกนั ดงันัน้ 

การข้ามพรมแดนลาว-ไทย ไม่ว่าจะเพือ่การค้าข้าวขนาดย่อยของชาวบ้านรมิแม่น�า้โขง หรอื

เพือ่มาแสวงหางานท�าของแรงงานชาวลาว โดยไม่ผ่านช่องทาง “ปกต”ิ ของกฎหมาย จงึ

เป็นแบบแผนที่สามารถกระท�าได้ภายใต้ระบบอุปถัมถ์ชายแดนที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่ดูแล

ควบคมุก�ากบัพรมแดนเป็นผูก้�าหนด ในกรณชีายแดนลาว-ไทย “การยงัชพี/การด�ารงชวีติที่

มใิช่เพือ่การพาณชิย์ขนาดใหญ่” ได้ถูกก�าหนดให้เป็นระบบคณุค่าเชงิศลีธรรมโดยผูค้วบคมุ

พรมแดน ระบบศีลธรรมดังกล่าวถูกน�ามาใช้ในการสร้างกฎเกณฑ์ของการไหลเวียน และ

แบ่งแยกระหว่างการเคลือ่นย้ายท่ียอมรบัได้ในทางศลีธรรม กบัการเคลือ่นย้ายทีผ่ดิศลีธรรม 

(และดังนั้นจึงผิดกฎหมาย) การอะลุ่มอล่วย หรือการ “ให้” ภายใต้หลักการทางศีลธรรม

ดงักล่าว ในแง่หน่ึงได้สร้างเสริมอ�านาจให้กบัผูค้มุพรมแดน ในฐานะผูคุ้้มกฎและกมุชะตา

กรรมของวฏัจกัรการไหลเวียนของส่ิงของและผูค้นข้ามพรมแดน ตลอดจนเอือ้อ�านวยให้การ

ไหลเวยีนทีถ่กูศลีธรรมดังกล่าวด�าเนินไปได้ แต่ขณะเดียวกัน กต็อกย�า้ถงึการด�ารงอยูข่อง

พรมแดนชาติ ในฐานะองค์อธิปัตย์อันเป็นแหล่งอ้างอิงของความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่ถูก

พฒันาขึน้ในพืน้ท่ีชายแดน 

นอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ทางอ�านาจในระนาบ

ต่างๆ อันสลับซับซ้อนที่เกิดจากวิภาษวิธีของปะทะสัมพันธ์ระหว่างพรมแดนประเภทต่างๆ 

ที่ซึ่งพัฒนาการของรัฐที่ต่างกันในทางประวัติศาสตร์ ได้แสดงออกอย่างเฉพาะเจาะจง

ในปริมณฑลทางอ�านาจของชายแดน ในกรณีของพรมแดนระหว่างไทยและพม่า ที่ซึ่ง

พรมแดน (border) ของรัฐสมยัใหม่ฝ่ังไทยบรรจบกบัชายแดน (frontier) ของฝ่ังพม่า อนั

เป็นปริมณฑลที่มีประวัติศาสตร์แห่งสงครามการช่วงชิงอ�านาจน�าระหว่างกันของรัฐประเพณี 

(traditional states) อนัได้แก่ รัฐของชนกลุม่น้อย และรฐัพม่า ทีไ่ด้ด�าเนนิต่อเนือ่งมา
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นานหลายทศวรรษ ยังผลให้อ�านาจของรัฎฐาธิปัตย์มิใช่สิ่งที่สมบูรณ์และยุติดังเช่นรัฐ 

สมัยใหม่ทัว่ไป หากแต่เป็นอ�านาจท่ีอยูใ่นกระบวนการนยิาม และช่วงชิงอยู่ตลอดเวลา1 ภาวะ 

ดังกล่าวได้เอื้ออ�านวยให้อ�านาจท้องถิ่นสามารถเติบโตและท�างานในการควบคุมก�ากับ

พืน้ท่ีชายแดน ไม่ว่าอ�านาจน้ัน จะเป็นอ�านาจของกองก�าลงัชนกลุม่น้อยในกรณศึีกษาของ 

บศุรนิทร์ หรอือ�านาจของกองก�าลงัชนกลุม่น้อยทีอ้่างอิงกบัอ�านาจนอกรฐั เช่น กองก�าลงั

สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (The Karen National Union: KNU) กับส�านักงานข้าหลวง

ใหญ่ผูล้ีภั้ยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: 

UNHCR) ในค่ายผูล้ีภั้ย ในกรณศีกึษาของจริาพร สิง่ทีน่่าสนใจคอื แม้ว่าชายแดนจะเป็น

อาณาบริเวณท่ีอ�านาจท้องถ่ินต่างๆ ด�ารงอยู ่ และเตบิโต ซึง่บ่อยครัง้ ในท่ามกลางสงคราม

ช่วงชิงการน�ากับรัฐศูนย์กลางที่ทรงอ�านาจกว่า แต่ปฏิบัติการของอ�านาจท้องถิ่นในพ้ืนที่

ชายแดนดังกล่าว สามารถด�าเนินไปได้ก็ด้วยการยึดโยงตนเองเข้ากับพรมแดนรัฐชาต ิ

สมยัใหม่ท่ีประชดิตดิชายแดนของรัฐประเพณ ี อ�านาจท้องถิน่ทีว่่าได้สวมรบัเอาบทบาทของ

องค์อธปัิตย์ในการท�าหน้าทีแ่บ่งแยกผูค้นทีมี่สถานะความเป็นพลเมืองทีต่่างกนัออกจากกนั 

ควบคมุ ก�ากบั และเอือ้อ�านวยให้การไหลเวยีนของผูค้น สิง่ของ และทนุด�าเนนิไปได้ ไม่ต่าง

ไปจากหน้าท่ีของผูคุ้มพรมแดนท่ัวไป ท้ังยงัสร้างระบบอปุถมัภ์ชายแดน ทีถ่กูน�ามาใช้ในการ

ควบคมุการไหลเวียนข้ามพรมแดน/ชายแดนอกีด้วย

การอาศัยอยู ่ในพรมแดน และชายแดน จึงเรียกร้องการเข้าใจรหัสหมายทาง

วฒันธรรมของการเมอืงชายแดน ทีพ่ฒันาขึน้จากการปะทะสมัพันธ์อนัสลบัซบัซ้อนระหว่าง

อ�านาจของเส้นแบ่ง พืน้ที ่ กบัการเคลือ่นย้ายพาดผ่านพ้ืนที ่ ทีไ่ด้ผลติสร้างความหมายให้

กบัพืน้ท่ีและความสัมพนัธ์ทางอ�านาจเฉพาะขึน้มา การใช้ชวีติในพืน้ทีด่งักล่าวให้อยูร่อด จงึ

หมายถึงการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับความสัมพันธ์ทางอ�านาจหลายชุด ตลอดจนเรียนรู้ที่จะ

เข้า-ออกระหว่างระบบอปุถัมภ์ และระบบกฎหมายแบบทางการ ให้ถกูจงัหวะและถกูบรบิท 

เพือ่ยงัประโยชน์ให้กบัการเคลือ่นย้ายและการด�ารงชพีได้มากทีส่ดุ ในแง่นี ้ วภิาษวธิรีะหว่าง

1  โปรดดูการอธิบายความแตกต่างระหว่างพรมแดนของรัฐชาติสมัยใหม่  (border)  และชายแดนของรัฐประเพณี 
(frontier) ในเขตรอยต่อระหว่างไทยกับพม่า/กะเหรี่ยงได้ใน Rajah (1983).
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พรมแดนและการเคลือ่นย้าย จงึมไิด้เพยีงผลติสร้างความสมัพนัธ์ทางอ�านาจประเภทต่างๆ 

ขึน้มาเท่านัน้ หากแต่ยงัเปิดพืน้ท่ีทางโอกาสใหม่ๆ ให้กบัผูค้นทีอ่าศยัในชายแดนอกีด้วย ไม่

ว่าจะเป็นผูค้้าข้าวสองฝ่ังล�าน�า้โขง (งานศกึษาของอรษุา) แรงงานอพยพชาวลาว (งานศกึษา

ของสร้อยมาศ) หรอืผูห้ญงิชาติพนัธ์ุกะเหรีย่งในค่ายผูล้ีภ้ยั (งานศกึษาของพรพรรณ) กต็าม

ท ี ในกรณหีลงัน้ี ได้ชีใ้ห้เห็นว่า ปฏสัิมพนัธ์ของเพศภาวะในพรมแดน ไม่จ�าเป็นต้องเป็นข้อ

กีดขวางต่อผู้หญิงเสมอไป หากแต่กลับเปิดโอกาสให้กับการด�ารงชีพใหม่ๆ ซึ่งพัฒนาขึ้น

มาจากประสบการณ์ของการเคลื่อนย้าย การเรียนรู้ที่จะขยายบทบาททางเพศภาวะออก

สู่ปริมณฑลสาธารณะ ด้วยการสร้างกลุ่มเฉพาะของเพศหญิงเพื่อเสริมสร้างอ�านาจทาง

เศรษฐกจิของตนให้เข้มแข็งข้ึน

ตัวตน จริยธรรม และปฏิสัมพันธ์ในสนามชายแดน

เช่นเดียวกับผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในชายแดน การเดินทางข้ามพรมแดนและชายแดนของนักวิจัย

ย่อมหลกีเลีย่งไม่พ้นท่ีจะต้องเรียนรู้รหัสทางวฒันธรรมของชายแดน พลวตัของความสมัพนัธ์

ทางอ�านาจ ตลอดจนพาตนเองเข้าไปในความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่ด�ารงอยู่ ดังที่คณะ

บรรณาธกิารของหนังสือ Uncharted Terrains: New directions in border research 

methodology, ethics, and practice ได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้อย่าง

รวดเรว็ในพรมแดนในเร่ืองการอพยพเคลือ่นย้าย การควบคมุก�ากบัพรมแดน ตลอดจนความ

รนุแรงต่างๆ พืน้ท่ีชายแดนได้ถูกเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้บรรดาตวัละครต่างๆ ใน

พรมแดน ต้องปรบัตัวและเปลีย่นแปลงตามกนัไปด้วย (O’Leary, Deeds and Whiteford 

[eds.] 2013) และหน่ึงในตัวละครท่ีเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของ

พรมแดนและชายแดนน้ัน ย่อมได้แก่เหล่านักวจัิย ทีมี่บทบาทส�าคญัในการสร้างมโนทศัน์และ

ปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับชายแดนศึกษา ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ

พรมแดนส�าหรับนักวิจัย ได้ก่อให้เกิดค�าถามและข้อท้าทายใหม่ๆ ขึ้น ทั้งในแง่มโนทัศน์  

วธิวีทิยา และจรยิธรรม ซ่ึงบ่อยคร้ังได้น�าพานกัวจิยัไปสูอ่าณาบรเิวณใหม่ๆ ทีต้่องขบคดิและ

ไขโจทย์ปัญหาท่ีไม่ปรากฏมาก่อนในงานท่ีผ่านมา
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บทความในวารสารฉบับนี้ได้เปิดเผยมิติด้านวิธีวิทยาและจริยธรรมในภาคสนาม ที่

มกัไม่ค่อยถกูพดูถงึนกัในงานศกึษาด้านชายแดน หรอืงานด้านสงัคมศาสตร์ทัว่ไป โดยได้

ชี้ให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของพรมแดน ไม่ใช่เพียงในฐานะเส้นแบ่งกั้นระหว่างพลเมือง

ทีต่่างสังกดัเท่าน้ัน หากความหมายของ “ภายใน” และ “ภายนอก” หรอื “คนใน” และ 

“คนนอก” ได้ถูกขยายออกไปในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและสนามของพวกเธอในบริบท

ต่างๆ ของพืน้ท่ีชายแดนและหมูบ้่าน ข้อเทจ็จรงิทีว่่าเกอืบทัง้หมดของผูว้จิยัในหนงัสอืเล่มนี้

เป็นผูห้ญงิ ยิง่ชวนให้โจทย์ด้านวิธีวิทยาชายแดนทวีความซบัซ้อนมากยิง่ข้ึน ค�าถามส�าคญั

ย่อมได้แก่เร่ืองท่ีว่า อตัลกัษณ์ของความเป็นเพศหญิงมอีทิธพิลหรอืไม่อย่างไร ต่อพรมแดน

ชาติ และต่อพรมแดนระหว่างตัวผู้วิจัยกับผู้คนที่ตนปฏิสัมพันธ์ด้วยในพื้นท่ีชายแดน หรือ

ต่อการตดัสินใจในการเคลือ่นย้ายข้ามพืน้ทีต่่างๆ ของตวัผู้วจิยัเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่

พรมแดนชาติหรือแม้แต่ปริมณฑลของชายแดน มิได้มีความเป็นกลางทางเพศ หากแต่มี

นัยแห่งความเป็นเพศภาวะและการแสดงอ�านาจของความเป็นชายทั้งในเชิงสัญลักษณ์และ

กายภาพอย่างแจ่มชดั 

นอกจากน้ีแล้ว ในเมือ่อตัลกัษณ์ทางเพศ ไม่ว่าจะความเป็นชายหรอืความเป็นหญงิ 

ก็มิได้เป็นคุณสมบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือมีความเป็นสากล หากแต่สวมทับอยู่

กบัอตัลกัษณ์ประเภทอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นชนชัน้ สถานะ หรอืชาตพินัธุอ์ยูเ่สมอ การเคลือ่น

ย้ายของนักวิจัยภายใต้อัตลักษณ์ที่เหลื่อมซ้อนกันนานาประเภท ตลอดจนการเลือกที่จะ

แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ประเภทใดประเภทหนึง่ ย่อมมผีลต่อปฏสัิมพนัธ์ทีเ่กิดขึน้ในพรมแดน

และชายแดน ระหว่างผู้วิจัยและตัวละครในชายแดนที่แตกต่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

และเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส�าคัญและน่าสนใจ ซึ่งยากที่จะน�ามาสู่ข้อสรุปท่ัวไปต่อผล

ของปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึน ดังเห็นได้จากบทความในวารสารฉบับน้ีว่า ในบางสถานการณ์  

การแสดงสถานภาพของการเป็น “คนนอก” ที่มีสถานะที่ชัดเจน และเป็นต�าแหน่งแห่งที่

ที่มีเกียรติจากสังคมอื่นของนักวิจัย อาทิ การเป็นอาจารย์ หรือนักศึกษา (ในงานศึกษา

ชายแดนลาวของสร้อยมาศ) อาจช่วยให้ได้รับการยอมรับ หรือเอื้ออ�านวยความสะดวก

ในการเคลื่อนย้ายและท�างานภาคสนามในชายแดนจากผู้คน ได้มากกว่าการพยายามที่

จะเป็น “คนใน” ที่ก�ากวมและจัดจ�าแนกประเภทได้ยาก (ในงานศึกษาชายแดนพม่าของ 
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บศุรนิทร์) ซึง่ส่งผลให้การเคลือ่นย้ายของผูว้จิยั จ�าเป็นต้องพึง่พาระบบอปุถมัถ์ของอ�านาจ 

ท้องถ่ินท่ีด�ารงอยูใ่นชายแดนดงักล่าวในทีส่ดุ กรณดีงักล่าว นอกจากจะชีใ้ห้เหน็ว่า ผลทางการ 

เมืองของพรมแดน/ชายแดนต่างลักษณะ มีนัยะท่ีต่างกันต่อผู้คนที่มีอัตลักษณ์ต่างกันแล้ว 

ยงัสะท้อนอีกด้วยว่า แม้แต่ในหมูนั่กวิจยัผูห้ญงิข้ามพรมแดนด้วยกนั ประสบการณ์ทางเพศ

ก็สามารถท่ีจะแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าความสอดคล้องของสถานภาพ/อัตลักษณ์ที่ถูก

เลอืกใช้ การรบัรูต่้ออตัลกัษณ์ของผูค้น และบรบิทเฉพาะของพรมแดน

สนามของพรมแดนและชายแดนจงึเปรียบได้กบัโรงมหรสพประเภทหนึง่ ทีซ่ึ่งอตัลกัษณ์ 

การแสดง (performative identity) มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์

ของผูค้นทีม่ต่ีอกัน ส�าหรบันักวิจยัแล้ว การเลอืกทีจ่ะแสดงอตัลกัษณ์อะไร และเช่นไร มี

ผลอย่างยิ่งยวดต่อการก�าหนดความสัมพันธ์ในสนาม ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการไว้วางใจ 

ให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวละครในสนาม หรือการถูกกันออกจากความสัมพันธ์ที่ด�ารงอยู่ก่อน

หน้าแล้วในพืน้ท่ี นักวิจยัส่วนใหญ่ได้ค้นพบว่าการเลอืกใช้อตัลกัษณ์การแสดงท่ีต่างประเภท

กันออกไป ที่สอดรับกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์และเข้าใจได้ในกลุ่มชนเฉพาะที่ 

แตกต่างกนั เป็นกลยุทธ์ทีช่่วยให้สามารถสร้างความยอมรบัได้มากกว่าการยดึอยูก่บัตวัตน 

เพียงประเภทเดียว ดังกรณีของสมัคร์ในงานศึกษาชายแดนแม่สอด และสร้อยมาศใน

งานศึกษาชายแดนลาว ท้ังน้ี ในบางสนาม การเลือกที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่แท้

จริง กลับเป็นส่ิงท่ียากล�าบากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในกรณีที่สนามเป็นพื้นท่ีท่ี 

อ่อนไหวทางการเมอืง และไม่เปิดรบัคนจากภายนอกอย่างง่ายดาย อาท ิชายแดนพม่าภาย

ใต้การควบคุมด้วยกองก�าลังของชนกลุ่มน้อยในงานของบุศรินทร์ หรือหมู่บ้านที่ถูกอพยพ

จากโครงการเขือ่นในลาวในงานของกนกวรรณ การเลอืกอตัลกัษณ์ทีจ่ะแสดงออกหรอืการ

ปกปิดอตัลกัษณ์ทีแ่ท้จรงิ ไม่เพยีงกลายเป็นโจทย์ทางการเมอืงท่ีอ่อนไหว หากแต่ยงักลาย

เป็นค�าถามทีท้่าทายต่อจรยิธรรมในการท�างานวิจัยภาคสนาม ทีซ่ึง่ความโปร่งใสและความ

รบัผดิชอบต่อผูใ้ห้ข้อมลู เป็นหลักการทีว่างบรรทดัฐานงานวจิยัด้านสงัคมศาสตร์มาช้านาน 

งานวิจัยในสนามชายแดนและสนามหมู่บ้านในบริบททางสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากจากโลกในยคุท่ีนักสังคมศาสตร์เริม่ต้นศกึษา “ชมุชน” ใหม่ๆ และในสถานการณ์

ท่ีงานวิจยัเรยีกร้องตนเองให้รับใช้สงัคมและตอบสนองต่อชนผูไ้ร้อ�านาจและไร้ปากเสยีงมาก
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ยิง่ขึน้ ปทัสถานเกีย่วกับจริยธรรมการวิจยัได้กลายเป็นหวัข้อทีถ่กูถกเถยีงอย่างร้อนแรง ไม่

น้อยไปกว่าการสร้างข้อโต้แย้งด้านทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาสังคมในปัจจุบัน และ

เป็นข้อถกเถียงท่ียงัคงหาข้อยติุได้ยากจวบจนทกุวนันี้ 

ในแง่น้ี ดูเหมอืนว่า ชายแดนศกึษา และ หมูบ้่านศกึษา แม้ว่าจะมคีวามแตกต่างใน

ประเพณีปฏบัิติของวิธีวิทยาในการศกึษา นกัวจิยัทีท่�างานภาคสนามทัง้ในชายแดน และใน

หมูบ้่าน ต่างก็ต้องเผชญิกับโจทย์ปัญหาทีร่่วมกนัทีไ่ม่แตกต่างกนัสกัเท่าใดนกั กล่าวคอื จะ

เข้าใจความไม่แน่นอน (uncertainty) ความเป็นไปได้ตามสถานการณ์ (contingency) 

ตลอดจนภาวะชั่วคราวที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่าน (transience) ในกลุ่มชนที่ตนศึกษา 

ได้อย่างไร และในท่ามกลางการพยายามท�าความเข้าใจดังกล่าว การสร้างเส้นแบ่งของ

พรมแดนหรือหมูบ้่านท่ีมต่ีอคนในและคนนอก มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดตวัตนของผูท้ี่

เข้ามาปฏสัิมพนัธ์กับวัฒนธรรมของการขดีเส้นแบ่งดงักล่าว และด้วยเหตนุี ้ ไม่ว่าชพีจรของ

การศึกษาจะอยู่ที่การติดตามการเคลื่อนย้าย หรือการปักหมุดความสนใจลงบนปริมณฑล

เฉพาะเจาะจงเพื่อท�าความเข้าใจสังคมหรือชุมชนก็ตามที วิภาษวิธีของการสร้างเส้นแบ่ง 

และการสลายการแบ่งแยก กลับยงัคงเป็นหวัใจส�าคญัของการศกึษาสงัคมและวฒันธรรมใน

ปฏสิมัพนัธ์กบัรัฐชาติ ในพืน้ท่ีชายแดน และในชมุชนชายขอบของอ�านาจศนูย์กลาง ของนกั

สงัคมศาสตร์ร่วมสมยัในปัจจบัุน 
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