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ความเป็นชายขอบกับการรับรู้ชายแดน

บทความนี้อภิปรายประสบการณ์วิจัยภาคสนามในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

รับรู้ความเป็นชายแดนของนักวิจัย  โดยเช่ือมโยงกับประเด็นวิเคราะห์ว่าด้วยความเป็นชาย

ขอบเชิงพื้นที่และทางวัฒนธรรม  กับการรับรู้ชายแดนของผู้ลี้ภัยมุสลิมในค่ายผู้ลี้ภัยและ

ชุมชนชายแดนไทย-พม่า  ผ่านชุดของการปฏิบัติท่ีน�าไปสู่การนิยามและเชื่อมโยงความ

เป็นกลุม่ภายใต้เงือ่นไขเฉพาะของพืน้ท่ีชายแดน  ว่าสามารถน�าไปสูก่ารขยายพรมแดนทาง

สังคมให้กับกลุ่มของตนเองอย่างไร  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่อาจผลิตซ�้าหรือ

ท้าทายทัง้พรมแดนทางกายภาพและพรมแดนของความสมัพนัธ์ทางสงัคมอย่างไรบ้าง  กรณี

ตัวอย่างว่าด้วยเส้นทางชีวิตของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “กะเหรี่ยงมุสลิม”  เครือข่ายข้าม

พรมแดนของขบวนการเผยแผ่ศาสนาอสิลาม ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างชาตพินัธุภ์ายในค่ายฯ และ

ยุทธวิธีในระดับชีวิตประจ�าวันที่ผู้ลี้ภัยใช้ต่อรองกับอ�านาจควบคุมชายแดน  แสดงให้เห็นว่า

ชายแดนเป็นมากกว่าเส้นท่ีแบ่งกัน้ส่ิงต่างๆ  หากยงัเป็นพืน้ทีข่องการรบัรูช้ายแดนซึง่เป็นพืน้

ฐานของความสัมพนัธ์ทางศาสนาและชาตพินัธุอ์นัซบัซ้อนอีกด้วย

ค�ำส�ำคญั  การรบัรูช้ายแดน, ความเป็นชายขอบ, พรมแดน, ผูล้ีภ้ยั, มสุลมิ, แม่หละ, แม่สอด

This paper looks at field research experience as part of a researcher’s border 

perception, in relation to the idea of marginality and border perception among 

the Muslim in Mae La temporary shelter (“refugee camp”) and the communities 

along the Thai-Burma border. Based on stories about the life trajectories of 

“Karen Muslims”, transborder Islam “Da’wah” movement, inter-ethnic relations 

within the refugee camp and everyday tactics against border controls, the paper 

illustrates how religious and ethnic identification can reproduce or challenge 

both state territories and social boundaries. Finally, it suggests that border 

spaces objectify diverse sets of border perception which at the same time are 

constitutive of contingent religious and ethnic relationship. 

keywords  border perception, marginality, boundary, refugee, Muslim, Mae La, Mae Sot 
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บทนำา: ชนชายขอบในพื้นที่ชายแดน

ผูเ้ขยีนน่ังรถสองแถวจากแม่สอดไปลงท่ีแม่หละจนกระทัง่เกอืบถงึเขตค่ายผูล้ีภ้ยั หรอื “พืน้ที่

พกัพงิชัว่คราว”  (temporary  shelter) ตามนยิามอย่างเป็นทางการของส�านกังานข้าหลวง

ใหญ่ผูล้ีภั้ยแห่งสหประชาชาติ  (United Nations High Commissioner  for Refugees: 

UNHCR)  หลังจากผู้คนสลับกันขึ้นลงรถสองแถวไปตามจุดหมายต่างๆ ตลอดเส้นทาง  มีผู้

หญงิมสุลมิสวมฮญิาบคนหน่ึงก้าวข้ึนมาบนรถพร้อมกบัหลานชาย  ผูเ้ขยีนจึงใช้โอกาสนีเ้ริม่

ท�าความรู้จัก  “ผมก็เป็นมุสลิมเหมือนกัน”  ถึงแม้ผู้เขียนและผู้หญิงมุสลิมคนนั้นจะเพิ่งได้

ท�าความรูจ้กักนั เมือ่เธอรูว่้าผูเ้ขยีนเป็นนกัศกึษามสุลมิท่ีสนใจชวีติความเป็นอยูข่องมสุลมิใน

ค่ายฯ จงึอนุญาตให้ผูเ้ขียนเดินตามเธอเข้าไปในค่ายผ่านประตทูางเข้าเขตบ้านเลก็ๆ ทีห่ลาย

คนใช้เดินลอดเข้า-ออกจากค่ายฯ  โดยไม่ต้องผ่านการตรวจตราจากเจ้าหน้าที ่หลงัจากนัน้ ผู้

เขยีนได้พูดคุยท�าความรูจ้กักลุม่มสุลิมในพืน้ที ่และได้ตดิตามสามขีองผูห้ญงิมสุลมิคนน้ันไป

ละหมาดทีม่สัยดิ  ไปโรงเรยีนสอนศาสนา และไปตลาดของพ่อค้ามสุลมิ ประสบการณ์ครัง้

นัน้ท�าให้ผูเ้ขียนตระหนักว่า พรมแดนของค่ายผูล้ีภ้ยัซึง่ดเูหมอืนเป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการก�าหนด

ขอบเขตเฉพาะภายในบรบิทของพืน้ทีช่ายแดน อาจไม่ได้ถกูควบคมุตามแนวปฏบัิตอิย่างเป็น

ทางการตลอดเวลา โดยเฉพาะส�าหรบัผูค้นท่ีใช้ชีวิตอยู่ภายในค่ายฯ การเดนิทางเข้า-ออกจาก

พืน้ท่ีค่ายฯ นัน้ สมัพนัธ์กบัความรบัรูเ้กีย่วกบัชายแดน (border perception) และตวัตนของ

พวกเขาในฐานะผูก้ระท�าการ (actors) อนัเป็นพืน้ฐานส�าคญัของหลากหลายวธิกีาร/ยุทธวิธทีี่

เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ�าวนั ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าค่ายผู้

ลีภ้ยัฯ ไม่ใช่พืน้ท่ีท่ีผูค้นถูกกักขังภายใต้อ�านาจรฏัฐาธปัิตย์อย่างเบด็เสรจ็

ขณะเดียวกัน  การเช่ือมโยงอัตลักษณ์ทางศาสนาระหว่างผู้เขียนกับผู้คนในค่ายผู้ล้ีภัย 

ก็สะท้อนถึงนัยส�าคัญของประสบการณ์ร่วมในฐานะท่ีไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มประชากรทาง 

ศาสนาท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดท้ังในบริบทของรัฐไทยและพม่า  และภายในบริบทของค่ายผู้ล้ีภัย 

แม่หละ ซ่ึงมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 11.6 รองจากสัดส่วนของประชากร

ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  (50.3%)  และคริสต์  37.7%)  Thailand  Burma  Border 

Consortium 2010:  8) ด้วยเหตุน้ี จึงเป็นท่ีมาของประเด็นวิเคราะห์ท่ีผู้เขียนสนใจพิจารณา 

“ความเป็นชายขอบ” ในสองระดับ  กล่าวคือ  ในระดับบริบทของค่ายผู้ล้ีภัยซ่ึงมีสถานะเป็น
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พ้ืนท่ีชายขอบในเชิงกายภาพ และระดับกลุ่มคนท่ีถูกมองว่าเป็น “คนชายขอบ” ในทางสังคม

วัฒนธรรม  (สุริยา สมุทคุปต์ิ และ  พัฒนา  กิติอาษา 2542)  อันเป็นผลมาจากกระบวนการ

สร้างพรมแดนของอัตลักษณ์ร่วม  บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน 

(ป่ินแก้ว  เหลืองอร่ามศรี  2546;  Tsing  1993)  ผู้เขียนสนใจปฏิบัติการท่ีน�าไปสู่การนิยาม

และเช่ือมโยงความเป็นกลุ่มภายใต้เง่ือนไขเฉพาะของพ้ืนท่ีชายแดน  ว่าสามารถน�าไปสู่การ

ขยายพรมแดนทางสังคมให้กับกลุ่มของตนเองอย่างไร 

ประชากรมุสลิมเป็นส่วนหน่ึงของผู้ล้ีภัยกลุ่มแรกท่ีเข้ามาพักพิงตามชายแดน

ประเทศไทย-พม่าต้ังแต่ พ.ศ. 2527 ภายหลังจากท่ีรัฐบาลทหารพม่าได้เร่ิมเปิดประเทศและ

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมๆ  กับเสริมความเข้มแข็งให้แก่กองทัพของ 

ตนและปราบปรามกองก�าลังชนกลุ่มน้อยอย่างจริงจัง  โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศ

เพ่ือนบ้านอย่างประเทศไทย  ซ่ึงหันมาเปิดความสัมพันธ์ในทุกๆ  ด้านกับรัฐบาลพม่า  และ

ประกาศไม่สนับสนุนกองก�าลังติดอาวุธของฝ่ายใดให้ใช้ดินแดนไทยเป็นเขตปฏิบัติการ  (ดู 

ขวัญชีวัน บัวแดง 2551, 2552; Tangseefa 2006, 2007, 2009; Falla 2006; Karen 

Human  Rights  Group  1998)  รายงานการส�ารวจของ  Thailand  Burma  Border 

Consortium  (TBBC)  ได้บันทึกเหตุการณ์ท่ีมุสลิมประมาณหน่ึงพันคนต้องอพยพเข้ามาอยู่

ในค่ายผู้ล้ีภัยแม่หละ  เน่ืองจากถูกใช้ก�าลังทหารบีบบังคับให้ละท้ิงบ้านเรือน  และมัสยิดของ

พวกเขาถูกท�าลาย  จนกระท่ังช่วงทศวรรษ  2540  ซ่ึงประมาณการว่ามีจ�านวนผู้ล้ีภัยมากถึง

เกือบสองร้อยคนต่อวัน  ผู้อพยพจ�านวนมากท่ีทะลักเข้ามาน้ี  รวมถึงมุสลิมจากหมู่บ้านในรัฐ

กะเหร่ียง และจากเมืองใหญ่อย่างย่างกุ้ง  มัณฑะเลย์ และตองอู นอกจากค่ายผู้ล้ีภัยแม่หละ

แล้ว พ้ืนท่ีชายแดนไทย-พม่าในเขตจังหวัดตาก ยังเป็นท่ีต้ังของค่ายผู้ล้ีภัย ได้แก่ ศูนย์อุ้มเป้ียม 

ใหม่  (มีมัสยิด 8 แห่ง)  ศูนย์นุโพ  (มีมัสยิด 2 แห่ง)  ศูนย์แม่ลามาหลวง  (มีมัสยิด 1 แห่ง) 

รวมแล้วมีจ�านวนประชากรมุสลิมในค่ายผู้ล้ีภัยท้ัง 4 แห่งมากกว่า 10,000 คน (Thailand 

Burma Border Consortium 2010) 

ตามข้อมลูของ TBBC กลุม่มสุลมิในค่ายผูล้ีภ้ยัแม่หละแบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

กลุม่ที ่ 1 กะเหรีย่งมสุลมิ หมายถึง กลุม่มสุลมิทีเ่กิดและเตบิโตในรฐักะเหรีย่ง และได้หลบ

หนเีข้ามาในประเทศไทย  เน่ืองจากถูกละเมดิสทิธมินษุยชน  การกดขีแ่ละปฏบิตักิารกวาดล้าง 
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ชนกลุ่มน้อยท่ีสนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐบาลในภาคตะวันออกของประเทศพม่า  คน

เหล่าน้ีมักระบุตัวว่าเป็น “กะเหร่ียงมุสลิม” (หรือ K’Nyaw Thoo ในภาษากะเหร่ียง) และมี 

ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในขบวนการต่อสู้ของชาวกะเหร่ียง  เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและความ 

ยุติธรรม กลุ่มท่ี 2 มุสลิมจากภาคกลาง/ตะวันตกของประเทศพม่า  หมายถึง  กลุ่มมุสลิมท่ี 

หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเน่ืองจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  ผนวกกับการถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชน  พวกเขาเข้ามาอยู่ในค่ายผู้ล้ีภัยเพ่ือเป็นช่องทางในการหาโอกาสเคล่ือนย้าย 

ไปท�างานในประเทศไทย  มุสลิมกลุ่มน้ีมีเช้ือสายอินเดีย/เบงกอลและมีอาชีพค้าขายภายใน 

ค่ายผู้ล้ีภัย ส่วนกลุ่มท่ี 3 มุสลิมจากประเทศไทย หมายถึง กลุ่มมุสลิมท่ีเป็นพลเมืองไทย ซ่ึง 

ส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อหาโอกาสท�ามาหากินและเข้ามาลงทุนการค้าร่วมกับ 

มุสลิมพม่า  นอกจากน้ี  ยังมีมุสลิมอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ได้รับการกล่าวถึงในเอกสารทางการ 

มากนัก ได้แก่ “มุสลิมโรฮิงญา” ท่ีจ�าเป็นต้องซ่อนตัวอยู่ในชุมชนชายแดนอย่างเงียบๆ เพราะ 

สถานภาพทางชาติพันธ์ุถูกจับตามองจากส่ือท้ังจากไทยและพม่าเป็นอย่างมาก (คุณวุฒิ  

บุญฤกษ์ 2558)

ในบทความเก่ียวกับสภาวะชายขอบในชุมชนมุสลิมพม่าในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียน

เสนอว่า  กระบวนการกลายเป็นชายขอบของมุสลิมเกิดข้ึนภายใต้เง่ือนไขหลักๆ  สาม

ประการ ได้แก่ ประการแรก เง่ือนไขเร่ืองความม่ันคงของรัฐชาติซ่ึงน�าไปสู่ความหวาดระแวง

ต่อมุสลิมว่าเป็นภัยต่อความสงบของประเทศ  ประการท่ีสอง  เง่ือนไขของระบบทุนนิยม  ซ่ึง

ผลักดันให้แรงงานมุสลิมพม่ากลายเป็นแรงงานราคาถูกในความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบ

ทุนนิยม เกิดความแปลกแยกในสถานภาพและบทบาทของตนเอง และประการท่ีสาม ได้แก่ 

เง่ือนไขเชิงวัฒนธรรม  ด้วยอัตลักษณ์ทางศาสนาและชาติพันธ์ุท่ีไม่เอ้ือต่อการผสมผสานทาง

วัฒนธรรม  จึงท�าให้มีการผลิตซ้�าภาพลักษณ์โดยเฉพาะภาพเหมารวมในเชิงลบ  แต่ในขณะ

เดียวกัน  ศาสนาก็เป็นเง่ือนไขส�าคัญในการอยู่ร่วมกันของชุมชนมุสลิม  โดยเฉพาะการใช้ 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมท่ีเคร่งครัดในการแสดงการด�ารงอยู่ของกลุ่มตนเอง  ตลอดจน

เช่ือมโยงกับเครือข่ายของหลากหลายกลุ่มมุสลิมเป็นส่วนหน่ึงของจินตกรรมว่าด้วย  “ความ

เป็นชุมชนมุสลิม”  ในบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคม-เศรษฐกิจ  (สมัคร์  กอเซ็ม  2558) 

ท่ีผ่านมา  นอกเหนือจากรายงานของ  TBBC  แล้วยังไม่ค่อยมีงานศึกษาเก่ียวกับวิถีชีวิตของ 
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มุสลิมในค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆ  ในประเทศไทย  ผู้เขียนสนใจว่ากระบวนการกลายเป็นชายขอบ 

ของมุสลิมในพื้นท่ีค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณตะเข็บชายแดนนั้น  เกิดขึ้นบนเงื่อนไขในลักษณะ

เดียวกันกับปัจจัยสามประการท่ีผู้เขียนเคยเสนอไว้ข้างต้นหรือไม่  จึงเป็นที่มาของการวิจัย

ภาคสนามและแสวงหาวธีิวิทยาในการเข้าใจสภาวะความเป็นชายขอบของคนมสุลมิบนพืน้ที่

ชายแดน ดงัจะได้อภิปรายต่อไปในบทความนี้

ชายแดนในการรับรู้ของนักวิจัย

ประสบการณ์วจิยัภาคสนามในค่ายผูล้ีภ้ยัแม่หละและพ้ืนทีช่ายแดนเมืองแม่สอดของผูเ้ขียน

เริม่ขึน้ในช่วงปี  พ.ศ. 2552  ด้วยการส�ารวจเครอืข่ายความสมัพนัธ์ทางศาสนาและชาตพัินธุ์

ผ่านกจิกรรมทางการค้าระหว่างชาวพม่าจากเมอืงเมยีวดกีบัตลาดแม่สอด  รวมถงึเครอืข่าย

ท่ีโยงเข้าไปในค่ายผูล้ี้ภยัของพ่อค้ามสุลมิ  เป็นเวลาประมาณ 4 เดอืน  ก่อนทีจ่ะได้ร่วมงาน

วิจัยภาคสนามในโครงการวิจัยว่าด้วยพื้นที่ทางศาสนาและการปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู ้

ย้ายถิน่ในพืน้ทีช่ายแดนไทย-พม่า (ขวญัชวีนั บวัแดง 2556) เป็นเวลาประมาณ 10 เดอืน ตลอด 

ช่วงปีนั้นผู้เขียนได้เก็บข้อมูลวิจัยท้ังในพื้นที่เมืองชายแดนและภายในค่ายผู้ลี้ภัย  โดยศึกษา

ชมุชนมสุลมิในเขตอ�าเภอแม่สอดจ�านวน 6 แห่ง และเข้าไปเกบ็ข้อมลูในศนูย์พกัพงิชัว่คราว 

หรือ ค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ  เป็นเวลา 3  เดือน  ในฐานะอาสาสมัครขององค์กรฐานชุมชน 

(Community Based Organizations: CBOs) ทีส่นบัสนนุด้านการศกึษาของผูล้ีภ้ยั หลงั

จากนัน้ ในปี 2555 ผูเ้ขียนได้กลบัไปลงพืน้ทีว่จิยัเพิม่เตมิเพือ่เกบ็ประเดน็ทีส่นใจนอกเหนอื

ไปจากประเด็นค�าถามหลกัของโครงการวิจยัสบืเนือ่งจนถงึปี 2557 

ประสบการณ์วจิยัตลอดช่วงทีผ่่านมาถอืเป็นส่วนส�าคญัของกระบวนการพัฒนากรอบ

แนวคดิเกีย่วกบัชายแดน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระยะกว่า  18  เดอืนทีผู่เ้ขยีนได้ท�าการวจิยั

ภาคสนามในค่ายผูล้ีภั้ยแม่หละและพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด  จังหวดัตาก  ซึง่เป็นพ้ืนทีว่จัิยท่ีได้

รบัความสนใจจากนักวิจยั นักวิชาการ และนกัปฏบิตักิารสาขาต่างๆ ทัง้ชาวไทยและชาวต่าง

ชาตเิป็นจ�านวนมาก เฉพาะตัวผูเ้ขียนเอง  ได้ท�าความรูจ้กักบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาที่

เข้ามาท�าวจัิยภาคสนามในระยะเวลาใกล้เคียงกนัเกอืบยีสิ่บคน นบัเป็นช่วงเวลาทีค่วามรบัรู้

เกีย่วกบัชายแดนของผูเ้ขยีนในฐานะนกัวจิยั  ได้พัฒนาผ่านการสนทนากบังานศกึษาว่าด้วย
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ชายแดนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา  เช่นเดียวกับที่

หนงัสอืรวมบทความว่าด้วยวิธีวทิยาในการวจิยัชายแดน  (O’Leary  et  al  2013)  ได้ตัง้ข้อ

สงัเกตไว้ว่า  นักวิจยัเป็นหน่ึงในผูก้ระท�าการทีม่บีทบาทร่วมในการเปลีย่นแปลงทัง้ในระดบั

รูปแบบและการปฏิบัติในพ้ืนที่ชายแดน  ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท่ีเผย

ให้เหน็ถึงประเด็นท้าทายเชงิวธีิวิทยาในการท�าความเข้าใจชายแดน

วิทยานิพนธ์ของเดชา ต้ังสีฟ้า (Tangseefa 2003) เป็นตวัอย่างของงานศกึษาทีเ่น้น

สะท้อนประสบการณ์ความทุกข์ทนของผูถ้กูบงัคบัพลดัถิน่ (forcibly displaced peoples) 

ในสภาวะยกเว้นอนัเนือ่งมาจากสถานการณ์สูร้บในประเทศพม่าท่ีท�าให้ชีวติของพวกเขาตก

อยูใ่นสภาวะ “ชวิีตท่ีเปลอืยเปล่า”  (naked  life  [Agamben 1998  อ้างใน Tangseefa 

2003])  งานศึกษาภายใต้กรอบคิดดังกล่าวมีส่วนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับชีวิตของผู้ลี้ภัย

สงครามในพม่าในค่ายฯ  ว่าต้องประสบกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียอย่างไม่จบสิ้น 

ทว่า  หากพิจารณามองในทางกลับกัน  การเลือกเล่าเรื่องราวของความทุกข์ทนของผู้ลี้ภัย

เหล่าน้ีอาจกลายเป็นการกักขังผู้คนที่เข้าไปศึกษาเพียงด้านเดียว  โดยไม่เปิดพ้ืนที่ให้เห็น

มติชิวีติด้านอืน่ๆ  ท่ีแสดงให้เห็นว่าผูล้ีภ้ยัต่างมคีวามหวงัและความฝันในชวีติของพวกเขาได้

เช่นกนั  ดงักรณศีกึษาเกีย่วกบัการรบัรูช้ายแดนของชาวกะเหรีย่งโผล่วจากรัฐพะอนัของพม่า

ในงานศกึษาขององิเดร บัลเชย์เท (Indrė Balčaitė) ซึง่ผูว้จิยัได้ชีใ้ห้เหน็ว่าการรบัรูช้ายแดน 

ของผูย้้ายถิน่ชาวกะเหรีย่งโผล่วไม่ได้ผกูตดิกบัพืน้ทีท่างกายภาพ  โดยเฉพาะอาณาบรเิวณที่

เป็นชายแดนเสมอไป  ความคิดเร่ืองบ้านและชายแดนต่างเป็นส่วนหนึง่ของประสบการณ์บน

เส้นทางชีวิตการเคลื่อนย้ายของพวกเขาด้วยเสมอ แม้เมื่อพวกเขาจะเดินทางไปท�างานหรือ 

ศกึษาเล่าเรยีนในพืน้ท่ีท่ีห่างไกลจากบ้านเกดิกต็าม (Balčaitė 2014) หากเรานบัว่า “การ

รบัรู”้  เกีย่วกบับ้านและชายแดนเป็นเสมือนต้นทนุอย่างหนึง่  ทีผู่ย้้ายถิน่ชาวกะเหรีย่งโผล่ว

เลอืกน�ามาใช้ในการตดัสินใจออกเดินทาง  และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  บนเส้นทางความ

ฝันของพวกเขา เช่นนั้นแล้ว การมองชีวิตของพวกเขาว่าด�าเนินไปอย่างเปลือยเปล่าไร้ซึ่ง

อาภรณ์ของการรับรู้ ก็อาจจะไม่ถูกต้องเสยีทเีดยีว

ตัวตนของนักวิจัยในฐานะที่เป็น “คนนอก” ที่มีโลกทัศน์และชีวทัศน์แตกต่างกัน 

ตลอดจนบทบาทของนักวิจัยในฐานะหน่ึงในผู้กระท�าการในพ้ืนที่ชายแดน เป็นพ้ืนฐานของ

กระบวนการพัฒนากรอบการรับรู้ของนักวิจัยเก่ียวกับพ้ืนที่ศึกษา เช่น  โซลิน  อ่อง  (Soe 
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Lin  Aung)  ซ่ึงร่วมงานกบัองค์กรพฒันาเอกชนด้านสิทธขิองแรงงานข้ามชาต ิ ได้ชีใ้ห้เห็น

ข้อจ�ากัดของมุมมองของนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มักมองแรงงานข้ามชาติในฐานะ

ท่ีเป็นเหยือ่ผูถ้กูกระท�า  ในขณะทีอ่่องสนใจการเมืองในระดบัชีวติประจ�าวนัของแรงงานข้าม

ชาติและเสนอให้พิจารณายุทธศาสตร์การปกป้องตนเองของแรงงาน  ว่าตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการเข้าถงึอาหาร  การด�ารงชพี  บริการด้านสขุภาพ  และความมัน่คงส่วนบคุคล  (Aung 

2012) 

ประสบการณ์ที่ผู้เขียนสามารถเชื่อมโยงกับผู้ลี้ภัยผ่านอัตลักษณ์ร่วมในฐานะมุสลิม

ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นของบทความ จึงเป็นแง่มุมหนึ่งของตัวตนและการรับรู้ชายแดนของ

ผูเ้ขยีน  ซึง่ในขณะเดียวกัน  กเ็ป็นประเด็นท่ีปรากฏในงานศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเครอืข่ายความ

สมัพนัธ์ของผูล้ีภั้ย  ท้ังในแง่ท่ีเครือข่ายท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของอตัลกัษณ์ร่วมทางศาสนา  เช่น 

งานศึกษาของ ภัทรดา ฤทธ์ิแตง เกี่ยวกับการเชื่อมโยงตัวเองของผู้ลี้ภัยกับสังคมภายนอก

ค่าย รวมถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติในบริบทของวิทยาลัยพระคริสตธรรมกะเหรี่ยง 

(ภทัรดา  ฤทธ์ิแตง  2557)  และในแง่ท่ีมองค่ายผูล้ีภ้ยัในฐานะจดุเชือ่มต่อของประสบการณ์

การย้ายถิ่นของคนหลากหลายกลุ่ม  ดังที่  อิงเดร  บัลเชย์เท  ได้ชี้ให้เห็นว่าในหลาย

สถานการณ์  เครอืข่ายข้ามพรมแดนกข็บัเคลือ่นโดยอาศัยความคลมุเครอืของการรบัรูเ้กีย่ว

กบัชายแดน  ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูล้ีภั้ยสามารถต่อรองกบันยิามความถกูต้องทัง้ในเชงิกฎหมาย

และเชิงจริยธรรม  เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพวกเขา 

(Balčaitė 2014) 

ในส่วนต่อไปของบทความ  ผู้เขียนจะได้อภิปรายประเด็นการรับรู้ชายแดนในสองแง ่

มุมหลักๆ ข้างต้น  โดยเชื่อมโยงประสบการณ์วิจัยภาคสนามของผู้เขียนกับการปฏิบัติของ

ผู้คนโดยเฉพาะมุสลิมในค่ายผู้ลี้ภัยและพื้นที่ชายแดน  เพ่ือช้ีให้เห็นว่าประสบการณ์และ

การปฏิบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่อาจผลิตซ�้าหรือท้าทายทั้งพรมแดนทาง

กายภาพและพรมแดนของความสัมพนัธ์ทางสงัคมอย่างไรบ้าง
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พรมแดนในชายแดน 

เมือ่แรกจดัตัง้ค่ายผูล้ีภั้ยแม่หละข้ึนอย่างเป็นทางการ ใน พ.ศ.2527 นัน้ ผูล้ีภ้ยัส่วนใหญ่มกั

อ้างอิงตัวตนกับอัตลักษณ์ร่วมทางชาติพันธุ์หรือถิ่นฐานเดิม  เช่น  ประชากรท่ีนับถือศาสนา

พทุธ ครสิต์ และอสิลาม ทีอ่พยพลีภ้ยัสงครามจากรฐักะเหรีย่งจะอ้างองิความเป็นกะเหรีย่งร่วม

กนั และให้คุณค่ากับการยอมรบัความแตกต่างทางศาสนา อย่างไรกด็ ีหลงัจากผ่านมากว่า 

30 ปี เห็นได้ชดัว่าประชากรภายในค่ายผูล้ีภ้ยัมคีวามหลากหลายมากขึน้ ทัง้ในเชงิชาตพินัธุ ์

ศาสนา (ขวัญชวัีน บัวแดง 2556) ถิน่ท่ีอยูเ่ดมิ ความคดิทางการเมอืง และการรวมกลุม่ทาง

สงัคม  (Thailand Burma Border Consortium 2010: 8) และเริม่มกีารอ้างองิตวัตนที่

หลากหลายมากข้ึนตามไปด้วย ในกรณขีองมสุลมิ ส่วนใหญ่จะจ�าแนกกลุม่โดยเชือ่มโยงกบั

ถิน่ฐานเดิมดังได้น�าเสนอข้อมลูในตอนต้นของบทความแล้ว กล่าวคอื มสุลมิทีเ่คยอาศยัอยู่

ในหมูบ้่านต่างๆ ของรฐักะเหรีย่งจะเรียกตวัเองว่า “กะเหรีย่งมสุลมิ” เพือ่ระบคุวามแตกต่าง

จากกลุม่มสุลมิท่ีอพยพเข้ามาในระยะหลงัซึง่ไม่ได้เป็นผูล้ีภ้ยัจากสงครามในรฐักะเหรีย่ง แต่

มาจากเมอืงต่างๆ ในภาคกลางและภาคตะวนัตกของพม่า รวมถงึกลุ่มโรฮงิญาทีห่ลบซ่อนเข้า 

มาเพื่อลี้ภัยจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรัฐยะไข่  (Rakhine)  การจ�าแนกกลุ่มย่อยดังกล่าวน้ี 

ได้พัฒนามาเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์อันเป็นพื้นฐานส�าคัญที่ผู้ลี้ภัยใช้ในการแสวงหา

โอกาสท้ังในระดับชวิีตประจ�าวันและเพือ่การย้ายถิน่ออกไปสูโ่ลกภายนอกค่ายฯ เช่น สมาคม

นักศึกษากะเหรี่ยงในค่ายผู้ลี้ภัยสามารถใช้กลุ่มเครือข่ายของตนเองเช่ือมสัมพันธ์กับวัยรุ่น

กะเหรีย่งในพืน้ทีต่่างๆ ในพืน้ทีช่ายแดนและเมอืงต่างๆ ของไทย รวมทัง้กลุม่ทีย้่ายไปตัง้ถิน่ฐาน

ใหม่ในประเทศทีส่าม เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และแสวงหาทางเลอืกให้กบัชวีติของตนเอง 

เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์ร่วมกันภายในกลุ่มย่อย  ยัง

เป็นเงื่อนไขส�าคัญต่อการท�างานของนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ดังที่เจ้าหน้าที่ระดับ

หัวหน้าองค์กรฐานชุมชนด้านสุขภาพชายแดนผู้หนึ่งกล่าวว่า  องค์กรต่างๆ  จะไม่สามารถ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ีหากขาดความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่าย

ในระดับชมุชน และดังท่ีกล่าวถึงในตอนต้นของบทความว่า การเกบ็ข้อมลูภาคสนามในช่วง

แรกของผูเ้ขียนเริม่ต้นจากการอ้างองิ  “ความเป็นมสุลมิ”  ของตนเองกบัเครอืข่ายของผูล้ีภ้ยั

มสุลมิในค่ายฯ  ซึง่เมือ่ผกูโยงเข้ากบับรบิทของการวจัิยภาคสนามในชมุชนชายแดนแม่สอด 
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ท�าให้ผู้เขียนตระหนักถึงพรมแดนทางสังคมท้ังภายในค่ายผู้ลี้ภัยและชุมชนชายแดนมากขึ้น 

โดยเฉพาะในระดับของการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงการรับรู้และเลือกอ้างอิงตัวตนของผู้คน

กบันยิามอย่างเป็นทางการหรอืกบัรปูแบบทีไ่ม่เป็นทางการของการควบคมุชายแดน  ตลอด

จนกับพรมแดนและเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม  อันเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการไหล

เวยีนของผูค้นท่ีไม่ถกูจ�ากัดด้วยขอบเขตของชายแดนในเชงิกายภาพ

ถึงแม้ว่าค่ายผู้ลี้ภัยจะไม่ได้ต้ังอยู่บนเส้นแบ่งเขตแดน แต่ค่ายก็เป็นเหมือน “สัญญะ

ของชายแดน”  (Zeveleva  2016)  ท่ีกั้นผู้ล้ีภัยออกจากชุมชนชายแดนในอาณาบริเวณ 

เดียวกัน  รั้วลวดหนาม  ด่านตรวจที่ควบคุมโดยทหารบนเส้นทางจากอ�าเภอแม่สอดและ

อ�าเภอท่าสองยาง  และการควบคุมชายแดนในรูปแบบที่เป็นทางการ  ได้สร้างการรับรู้

ถงึความเป็นชายแดนท่ีล้อมขอบเขตพืน้ท่ีเฉพาะแห่งน้ีไว้  อย่างชดัเจน  อย่างไรกด็ ี ดงัทีไ่ด้

กล่าวไปแล้วว่าพรมแดนรัว้ลวดหนามของค่ายผูล้ีภ้ยัไม่ได้ถกูปิดอย่างมดิชดิ  และผูล้ีภ้ยัไม่

จ�าเป็นต้องเข้า-ออกค่ายฯ  ผ่านช่องทางท่ีเป็นทางการเสมอไป  และคนในค่ายฯ  ยงัสามารถ

จินตนาการถึงการแสวงหาโอกาสในโลกนอกค่ายผู้ลี้ภัย  ดังที่วัยรุ่นชาวกะเหรี่ยงมักถาม 

ผูเ้ขยีนในชัน้เรยีนภาษาไทยบ่อยๆ  ว่า  ควรจะสือ่ความประโยค  “we  need  oppotunity” 

ในภาษาไทยว่าอย่างไร  เช่นน้ันแล้ว  การรับรูข้องผูล้ีภ้ยัจงึไม่น่าจะใช่การรบัรูใ้นลกัษณะของ

การถูกตีกรอบกักขังอย่างที่สัญญะของความเป็นชายแดนพยายามชี้น�าแต่เพียงอย่างเดียว

การรับรู้ถึงโอกาสและช่องทางที่ไม่เป็นทางการนั้นได้เผยให้เห็นอยู่เสมอ  หากผู้เขียนจะ

เข้าใจถงึการรบัรูด้งักล่าว  ผู้เขยีนจึงจ�าเป็นต้องจัดวางตนเองในปรมิณฑลของความนกึคดิที่

ผูล้ีภ้ยัเหล่าน้ันด�ารงอยูน่ั่นเอง 

วิธี(วิทยา)การใส่โสร่ง

พืน้ทีภ่ายในค่ายผูล้ีภั้ยแม่หละแบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขต A เขต B และเขต C รวมความ

ยาวตัง้แต่เขต A ถงึเขต C ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยในแต่ละเขตยงัแบ่งเป็นเขตย่อยๆ ได้แก่ 

A1-A8, B1-B5 และ C1-C12 เขต A มคีนอาศยัอยูน้่อยกว่าเขตอืน่ๆ เพราะห่างไกลจากตลาด

และศนูย์ให้ความช่วยเหลอืต่างๆ มเีพยีงวิทยาลยัเลก็ๆ สองแห่งคอื วทิยาลยัช่างและวทิยาลยั

คอมพวิเตอร์ ในขณะทีเ่ขต B เป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนประถม-มธัยมศกึษา วทิยาลยัศลิปศาสตร์ 
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และองค์กรฐานชมุชนต่างๆ ภายในค่ายฯ ส่วนเขต C จะมคีวามหนาแน่นเป็นพเิศษ มสีภาพ

แวดล้อมเหมือนเป็นเขตเมืองที่มีความคึกคักอยู่ภายในค่ายเพราะนอกจากจะเป็นที่ต้ังของ

ตลาดกลางของค่ายฯ (ตลาดนาบุ) แล้ว ยงัมมุีสลมิเดินทางย้ายเข้ามาท�าการค้าขาย มร้ีานค้า 

และร้านน�า้ชาจ�านวนมาก  จนต้องแบ่งเขตย่อยออกเป็นหลายส่วน  ชุมชนมุสลมิส่วนใหญ่ตัง้

อยูใ่นเขต C2 และ C4 มเีพยีงบางส่วนอาศยัในเขต B1 และ B3 สภาพเขต B มคีวามเป็นเขต 

ทีอ่ยูอ่าศยัมากกว่าเขต C โดยชาวกะเหรีย่งมแีนวโน้มย้ายไปอยูใ่นเขต B มากขึน้นบัจากเริม่

รูส้กึว่ามมีสุลมิเข้ามาตัง้ถิน่ฐานในเขต C เพิม่ขึน้

ผู้เขียนได้เข้าไปท�าวิจัยภาคสนามในพื้นท่ีค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละเป็นเวลา 3 เดือน  ใน

ฐานะอาสาสมัครสอนภาษาไทยให้กับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของ

เยาวชนกระเหรี่ยงท่ีนับถือศาสนาคริสต์  โดยปฏิบัติงานและพักอาศัยท่ีหอพักนักเรียน

ครสิเตยีนในเขต  B  ถึงแม้ว่าผูเ้ขียนจะมข้ีอจ�ากดัในการด�าเนนิชวีติและการเข้าร่วมกจิกรรม

บางอย่างตามเงือ่นไขทางศาสนา แต่ไม่มเีพือ่นร่วมงานหรอืนกัเรยีนแสดงท่าทว่ีาผูเ้ขยีนเป็น

คนต่างกลุ่ม และผู้เขียนก็เลือกใส่ “ลองจี” หรือโสร่งแบบกะเหรี่ยงเพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของ

ผูค้นในค่ายซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวกะเหรีย่ง  อย่างไรกด็ ี ผูเ้ขยีนเริม่ตระหนกัถงึความซบัซ้อน 

ของการข้ามพรมแดนภายในค่ายฯ มากขึน้ เนือ่งจากผูเ้ขยีนวางแผนเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัเครอื- 

ข่ายทางศาสนาของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมในค่ายฯ  และพยายามเข้าไปเก็บข้อมูลใน

พืน้ทีช่มุชนมสุลมิในช่วงสายและบ่ายแก่ๆ  ซึง่ตนเองมเีวลาว่างจากงานสอนภาษาไทย  การ

เลอืกใส่ลองจอีาจท�าให้รู้สึกเหมอืนเป็น  “คนใน”  และช่วยให้ผูเ้ขยีนเดนิไปไหนมาไหน  เช่น 

การไปสนทนากับพระตามวัดต่างๆ  หรือเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนชาวกะเหรี่ยง  โดยรู้สึกเป็น

ส่วนหน่ึงของชมุชน  แต่ขณะเดียวกัน  การนุง่ลองจซีึง่เป็นภาพตวัแทนอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์

ของชาวกะเหรีย่งเข้าไปในเขต C ของค่ายฯ  ซึง่เป็นพืน้ทีต่ลาดและเป็นเขตชมุชนมสุลิม โดย

เฉพาะอย่างยิง่เมือ่เข้าไปในมสัยดิเพือ่ละหมาดในช่วงกลางวนั กลบัท�าให้ผูเ้ขยีนดแูปลกแยก

จากชุมชนท่ีผู้เขียนสามารถอ้างอิงตัวตนทางศาสนาร่วมด้วย  เพราะโดยปกติแล้วไม่ค่อยมี

ชาวกะเหร่ียงหรอืคนท่ีนุ่งลองจเีข้ามาในเขตชมุชนมสุลมิ

ประสบการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้ผูเ้ขียนรับรู้ถงึพรมแดนทางชาตพินัธุ์ภายในค่ายฯ  ได้

ชัดเจนขึ้น หลังจากน้ัน บางครั้งผู้เขียนตัดสินใจพกทั้งลองจีและโสร่งแบบมุสลิมเพ่ือเปลี่ยน
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สลบักนัในแต่ละวัน นอกจากจะช่วยให้สะดวกใจมากขึน้เวลาทีเ่ข้าไปคลุกคลีกบักลุ่มคนต่าง

ชาติพันธุ์ต่างศาสนา  ยังเป็นการย�้าเตือนตัวเองให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของ

กลุม่ชาตพินัธุ์และศาสนาในค่ายฯ  ไปพร้อมๆ  กนั  ผูเ้ขยีนเหน็ว่าวธิวีทิยาชายแดนมลีกัษณะ

คล้ายกับการเลือกใส่โสร่งของผู้เขียน  ซ่ึงต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับพรมแดนที่

ซ้อนทบัอยูใ่นพืน้ท่ีเชงิกายภาพของชายแดน อนัเป็นชายแดน/พรมแดนทางศาสนา ชาตพินัธุ์ 

วัฒนธรรม  ที่ประกอบสร้างเส้นแบ่งระหว่างชุมชนภายในค่ายผู้ลี้ภัย  แต่ละชุมชนอาจมี

เหตุผลที่เหมือนหรือต่างกันในการเข้ามาอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่แห่งนี้  แต่ส่วนใหญ่จะมีความ

เข้าใจค่อนข้างจ�ากดัเกีย่วกับภูมหิลงัของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุแ์ละศาสนา  เช่น  ชาวกะเหรีย่ง

อาจรูจ้กั  “กะเหรีย่งมสุลมิ”  ในฐานะกลุม่พ่อค้าตัง้แต่สมยัทีเ่คยอยูร่่วมกนัในรฐักะเหรีย่งมา

ก่อน แต่เมือ่เข้ามาอยูใ่นค่ายฯ ชาวกะเหรีย่งและมสุลมิอาจไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์ทางสงัคมที ่

แน่นแฟ้นมากนัก  การให้ความส�าคัญกับพรมแดนระหว่างกลุ่มและการอ้างอิงตัวตนกับ 

เครอืข่ายความสมัพนัธ์ภายในกลุม่  เป็นพืน้ฐานของการจัดการพ้ืนทีท่างสงัคมในระดบัชีวติ

ประจ�าวนัและโดยเฉพาะการรับรู้เส้นทางชวิีต (trajectory) ของชนชายแดนจากต่างถิน่ทีม่า 

ภมูหิลงัและเป้าหมายของชวิีต ตลอดจนเงือ่นไขเฉพาะสถานการณ์ ดงัจะได้อภปิรายในส่วน

ต่อไปนี้

เส้นทางชีวิตของ “กะเหรี่ยงมุสลิม”

การสนทนากบัหญงิมสุลิมทีผู่เ้ขียนได้พบบนรถสองแถวท�าให้ได้ทราบว่า เธอเพิง่เดนิทางกลบั

มาจากไปลงทะเบยีนเพือ่ขอย้ายถิน่ไปประเทศท่ีสาม เธอเล่าถึงความกังวลใจว่า ในเอกสารลง

ทะเบยีนมีทางเลอืกให้เธออ้างองิตวัตนได้เพยีง 2 แบบ คอื “กอเญอ” (กะเหรีย่ง) หรอื “กะลา” 

(มสุลมิ)1 ในขณะทีเ่ธอรูสึ้กว่าตวัเองไม่ใช่สมาชิกของกลุม่ชาติพันธ์ุกะเหรีย่ง แต่เป็น “กะเหรีย่ง

มสุลมิ”  ซ่ึงต่างจากมสุลมิจากภูมภิาคอืน่ๆ  ของพม่าทีอ่พยพเข้ามาสูค่่ายผูล้ีภ้ยัในระยะหลงั

และมกัถกูมองว่าเป็นกลุม่คนทีฉ่วยโอกาสเพือ่เคลือ่นย้ายไปยงัประเทศทีส่าม เธอและผูล้ีภ้ยั

1  ค�ำว่ำ “กะลำ” เป็นค�ำเรียกผู้นับถือศำสนำอิสลำมที่มีนัยเชิงลบ คล้ำยกับกำรใช้ค�ำเรียกว่ำ “แขก” ในสังคมไทย.
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มสุลมิคนอืน่ๆ  ทีอ่พยพมาจากรัฐกะเหร่ียงจงึต้องการอ้างองิตวัตนว่าเป็น  “กะเหร่ียงมสุลมิ” 

เพราะสร้างความชอบธรรมท่ีจะได้เคลือ่นย้ายไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศทีส่าม

มีซา  เจ้าของร้านน�้าชาในชุมชนมุสลิมในเมืองแม่สอด  ซึ่งอพยพหนีการสู้รบตาม

ภรรยาเข้ามาอยูใ่นค่ายผูล้ีภั้ย  เป็นอกีคนหนึง่ทีน่ยิามตวัตนว่าเป็น  “กะเหรีย่งมสุลมิ”  โดย

เรยีกตวัเองว่าเป็น “เกอญอซู”  (กะเหรีย่งด�า) ตามค�าทีใ่ช้เรยีก “กะเหรีย่งมสุลมิ” ในค่ายฯ 

มซีาเหน็ว่าการแสดงตวัว่าเป็น  “เกอญอซ”ู  มีนยัส�าคญัส�าหรบัการใช้ชีวติในค่ายฯ  เพราะ

นั่นหมายถึงเขาสามารถอ้างอิงประสบการณ์ร่วมกับชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ 

เนื่องจากพวกเขาต่างประสบความไม่ยุติธรรมและความรุนแรงจนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยใน

ห้วงเวลาเดียวกัน  อย่างไรก็ดี  ความเป็น  “กะเหรี่ยงมุสลิม”  ไม่ได้มีนัยส�าคัญส�าหรับ

เครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าและศาสนากับมุสลิมจากแม่สอด  ซึ่งมีบทบาทช่วยให ้

มซีาสามารถเดนิทางไปมาระหว่างค่ายผูล้ีภั้ยแม่หละกบัร้านน�า้ชาของเขาในเมืองแม่สอดได้ 

ท�าให้เขาไม่รู้สึกจ�าเป็นว่าจะต้องแสดงตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงเม่ืออยู่ใน

บรบิทของเมอืงแม่สอด

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของทั้งสองคนแสดงถึงการใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

เพือ่ต่อรองกบัการควบคมุ  เพือ่ให้สามารถเคลือ่นย้ายข้ามเขตแดนของพืน้ทีพ่เิศษอย่างค่าย 

ผูล้ีภ้ยั ความเป็น “กะเหรีย่งมสุลมิ” มนัียส�าคญัในบรบิททีเ่ฉพาะเจาะจง นอกจากจะเป็นการ

อ้างอิงความทรงจ�าทางสังคมร่วมกันเพื่อผนวกตัวเองเข้ากับกลุ่มกะเหรี่ยงที่เป็นประชากร

ส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีค่ายฯ แล้ว  ยงัเป็นการแยกตวัเองออกจากมสุลมิกลุม่อืน่ๆ  เพือ่เป้าหมาย

ในการเคลื่อนย้ายออกจากค่ายฯ  ท้ังการเดินทางระยะสั้นๆ  เพ่ือจุดประสงค์ทางการค้า

หรอืกจิกรรมทางศาสนา  ไปจนถงึความคาดหวงัท่ีจะได้เดนิทางไกลไปสูป่ระเทศทีส่ามอย่าง

ถาวร

อย่างไรกดี็  นอกเหนือจากกรณเีฉพาะของ  “กะเหรีย่งมสุลมิ”  แล้ว  ข้อมลูภาคสนาม

จากโครงการวิจัยว่าด้วยพ้ืนท่ีทางศาสนาและการปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่นในพ้ืนที่

ชายแดนไทย-พม่า  (ขวัญชีวัน บัวแดง 2556)  ช้ีให้เห็นตรงกันว่า เครือข่ายความสัมพันธ์

ทางศาสนามีนัยเชื่อมโยงกับการรับรู้ชายแดนผ่านการผลิตสร้างพื้นที่ทางศาสนา ดังที่อองรี 

เลอแฟบว์ร (Henri Lefebvre) เสนอว่าพืน้ทีถ่กูผลติสร้าง จนิตนาการ และให้ความหมาย
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ทางสงัคมผ่านเครอืข่ายของผูก้ระท�าการ  (Lefebvre  1991)  ท่ามกลางความสมัพนัธ์อนั

ซับซ้อนภายในบริบทของค่ายผู้ลี้ภัยและชุมชนชายแดน  ผู้ลี้ภัยหลากหลายศาสนาได้ปรับ

สร้างหรือแสวงหาพ้ืนที่ทางศาสนาท่ีเป็นความหวังและเป็นพื้นที่ทางเลือกในการปรับสร้าง

อตัลกัษณ์และจดัวางต�าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมของพวกเขา  ดงัที ่ ขวญัชวีนั  บวัแดง  ได้ชีใ้ห้

เหน็ถงึกระบวนการปรบัเปลีย่นจากความเป็นผูย้้ายถิน่ชาวกะเหรีย่งพุทธมาเป็นส่วนหนึง่ของ

ชมุชนทางศาสนา (ขวัญชวัีน บัวแดง 2555) และอเลก็ซานเดอร์ ฮอร์สทมนัน์ (Alexander 

Horstmann)  พบว่าการปรบัตวัของเครือข่ายเผยแผ่ครสิตศาสนาให้กลายมาเป็นส่วนหนึง่

ของชมุชนท้องถ่ิน ท�าให้ค่ายผูล้ีภั้ยในพืน้ท่ีชายแดนกลายเป็นศนูย์กลางของขบวนการเผยแผ่

ศาสนาข้ามชายแดนไทย-พม่า (Horstmann 2012)

ขณะเดียวกัน  เส้นทางชีวิตของมุสลิมและชุมชนชายแดนต่างๆ  รวมทั้งผู้เขียนใน

ฐานะนักวิจัยชายแดนที่ต้องเดินทางเข้า-ออกค่ายลี้ภัยอยู่บ่อยครั้ง  ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้

ว่าในท่ามกลางพลวัตของความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการอ้างอิงตัวตนกับเครือข่ายทาง

ชาติพันธุ์และศาสนา  ก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจในการจดัการชายแดน  ในช่วงท่ีผูเ้ขียนเริม่ท�างานเป็นอาสาสมคัรสอนภาษาภายใน 

ค่ายฯ  และมเีอกสารรบัรองให้สามารถเดินทางเข้าออกพืน้ทีค่่ายฯ  อย่างเป็นทางการแล้ว  มี

อยู่คร้ังหนึ่งท่ีผู้เขียนมีเหตุจ�าเป็นต้องออกจากค่ายฯ  ไปเข้าเมืองแม่สอด  ผู้เขียนเข้าใจว่า

สามารถเดนิออกไปรอรถสองแถวท่ีฝ่ังตรงข้ามประตคู่ายฯ  ได้เลย  แต่กลบัพบว่าทหารอาสา

คนไทยท่ีเป็นผู้ควบคุมทางเข้า-ออกจะก�ากับให้ทุกคนยืนเรียงแถวรออยู่ภายในรั้วค่ายฯ 

จนกว่ารถสองแถวจะมาถึง  หน้าท่ีของทหารอาสาจึงไม่ใช่เพียงตรวจสอบสิทธิ์ในการเดิน

ทาง  แต่ยงัต้องการแสดงให้เห็นว่าค่ายผูล้ีภั้ยเป็นพ้ืนเฉพาะซึง่อยู่ภายใต้อ�านาจควบคมุของ

รฐัอยูน่ัน่เอง  การรับรู้ถงึพรมแดนท่ีมรีะดับต่างๆ  ดงักล่าวจงึเกดิขึน้ในฐานะทีเ่ป็น  “ปฏบิตัิ

การ”  (practice)  ท่ีผลติความสัมพนัธ์ทางสงัคมและสร้างวฒันธรรมขึน้มาในพืน้ทีช่ายแดน

โดยเฉพาะและไม่ได้มกีฎเกณฑ์ตายตวั  ผ่านการตคีวามจากลกัษณะและตวัแสดงในบรบิท

เฉพาะของพ้ืนท่ีชายแดนไทย-พม่า (Su-Ann 2016, 3) และน�ามาสูก่ารรบัรูข้องชนชายแดน

ทีแ่ตกต่างในแต่ละสถานการณ์ของท้ังกลุม่ชาตพินัธุ ์ หน่วยงานรฐั องค์กรช่วยเหลอื นายทนุ 

หรอืแม้แต่นักวิจยัท่ีถอืเป็นตัวแสดงหน่ึงในพืน้ทีช่ายแดน
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ในส่วนต่อไปของบทความ  ผู้เขียนจะได้อภิปรายเชื่อมโยงการอ้างอิงตัวตนกับเครือ

ข่ายและพืน้ท่ีทางชาตพินัธ์ุ  ศาสนา ตลอดจนขบวนการเคลือ่นไหวต่างๆ  ในฐานะทีเ่ป็นส่วน

หนึง่ของประสบการณ์การย้ายถิน่ของคนหลากหลายกลุม่  ว่าสะท้อนให้เหน็ศักยภาพความ

เป็นผู้กระท�าการของกลุ่มคนท่ีสังคมมองว่าเป็น  “คนชายขอบ”  ในการต่อรองกับความ

สมัพนัธ์เชงิอ�านาจในปรมิณฑลชายแดนอย่างไร

การต่อรองบนพรมแดน

พรมแดนในค่ายผูล้ีภั้ยไม่ได้ท�าหน้าท่ีสร้างความรูส้กึแบ่งแยกให้คนกลุม่ต่างๆ เสมอไป ในบาง

สถานการณ์ ความสัมพนัธ์ของผูค้นในพืน้ทีช่ายแดนมกัจะคร่อมข้ามพรมแดนรฐัชาต ิศาสนา 

และชาตพินัธ์ุอยูเ่สมอ  ในงานศกึษาตลาดชายแดน  (สมัคร์  กอเซม็  2553)  ผูเ้ขยีนเลอืกใช้

วธิเีกบ็ข้อมลูด้วย “การเดินตลาด” พร้อมกบัสงัเกตการณ์และสมัภาษณ์ผูจ้บัจ่ายสนิค้ากลุม่

ต่างๆ  ซึง่ได้ช่วยสร้างการรับรูเ้กีย่วกบัชายแดนและท�าให้ผูเ้ขยีนเห็นภาพของตลาดในฐานะที่

เป็น “พ้ืนท่ีพบปะ” (markets as spaces of contact) และปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม (Pottie-

Sherman 2011) มากกว่าเพยีงแค่การเป็นพืน้ทีข่องการแลกเปลีย่นสนิค้า และพบว่าเครอื

ข่ายทางศาสนาเป็นฐานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้ามุสลิมพม่าในค่ายผู้ลี้ภัยกับพ่อค้า

มสุลมิไทยผ่านการยดึโยงกบัอดุมการณ์ “ความเป็นพีน้่องมสุลมิ” (Muslim brotherhood) 

แต่ในขณะเดยีวกนั การรบัรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธ์อนัซบัซ้อนระหว่างเครอืข่ายต่างๆ ในค่ายผู้

ลีภ้ยั กไ็ด้ช่วยเปิดมมุมองในการพจิารณาทีต่ระหนกัถงึการเมอืงเชงิชาตพินัธุภ์ายในเครอืข่าย

ทางศาสนา ปฏสิมัพันธ์ข้ามเครอืข่ายทางศาสนา ตลอดจนความเช่ือมโยงกบัปรมิณฑลของ

ความสมัพนัธ์อืน่ๆ  ดงัทีผู่เ้ขยีนจะกล่าวต่อไปในกรณขีองเครอืข่ายการเผยแผ่ศาสนาอสิลาม 

ปฏสิมัพันธ์ข้ามพรมแดนศาสนาและชาตพินัธุใ์นการฉลองวนัอดีของชาวมสุลมิพม่า และการ

เลอืกใช้บัตรและเอกสารต่างๆ ในการเดนิทางข้ามชายแดน 

“ความเป็นพี่น้อง” และ “ความเป็นอื่น” ของมุสลิม

เครือข่ายศาสนาของมุสลิมในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่หละเติบโตมาพร้อมๆ  กับชุมชน

มสุลมิทีอ่พยพมาจากภาคกลางและภาคตะวนัตกของพม่า  ขณะเดยีวกนั  กอ็ยูใ่นบรบิทของ
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สังคมชายแดนที่มีความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์อย่างแม่สอด  เฉพาะชุมชน 

มสุลมิในเขตอ�าเภอแม่สอดกป็ระกอบไปด้วยทัง้มสุลมิคนเมอืง มสุลมิพม่า มสุลมิเชือ้สาย 

บงัคลาเทศ มสุลมิเชือ้สายปาทาน กะเหรีย่งมสุลมิ มสุลมิโรฮงิญา เป็นต้น โดยมกีารแบ่งแยก

เขตพืน้ท่ีอยูอ่าศยัอย่างชดัเจน “ชมุชนมสุลิมเดมิ” เป็นชมุชนมสุลมิทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย

มาแต่เดมิและตัง้บ้านเรือนอยูใ่นย่านการค้าของเมอืง ในขณะทีมุ่สลมิพม่าจ�านวนมากท่ีย้าย

เข้ามาภายหลงัจะอาศยัอยูใ่นเขตรอบนอก (จกัรพนัธ์ ขดัชุม่แสง 2543, 70) ความหนาแน่น

ของประชากรมุสลิมในแม่สอดเป็นพื้นฐานส�าคัญของขบวนการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม  กลุ่ม 

ดะวะห์  (Dawah)  ในชุมชนมุสลิมแม่สอดซ่ึงมีศูนย์กลางอยู่ที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลามมีบทบาท

ส�าคญัในประเทศไทยมานานกว่า 80-90 ปี (Kuncoro 2016) และก�าลงัมบีทบาทมากขึน้

ในการเชื่อมโยงเครือข่ายของมุสลิมพม่า  ทั้งกลุ่มท่ีมาเป็นแรงงานในแม่สอด  ชุมชนมุสลิม

ชายแดน และเครือข่ายเผยแผ่ศาสนาของมสุลมิพม่าในค่ายผูล้ีภ้ยั 

มุสลิมจากภาคอื่นๆ  ของพม่าจ�านวนมากตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในค่ายแม่หละเพื่อ

แสวงหาทางเลือกที่ดีขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว  โดยหลายคนเริ่มต้นจากเครือข่ายทาง

ศาสนา  เช่น  อาศัยเครือข่ายทางศาสนาช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับมุสลิมในเมือง

แม่สอด  และอีกหนึ่งในช่องทางที่ส�าคัญคือการเข้าร่วมดะวะห์  ครูดะวะห์บางส่วนจะช่วย

สอนหนังสือในค่ายผู้ลี้ภัย  แต่ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่หลักในการเผยแผ่ศาสนาตามชุมชน

ชายแดนทัง้ภายในประเทศและ “ออกไปดะวะห์” ในประเทศใกล้เคยีง 3 ประเทศหลกัๆ คอื 

อนิเดยี  บงัคลาเทศ  และปากีสถาน  (India-Bangladesh-Pakistan  หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า 

IBP)  หรอืบางครัง้กจ็ะมโีอกาสได้เดนิทางออกจากค่ายฯ  เพือ่ไปร่วมประชุมกบักลุม่ดะวะห์ 

ในเมอืงแม่สอดโดยการรับรองจากคณะกรรมการอสิลามจงัหวดัตาก  จนเป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ 

“โยร ชายแดน”  (สมคัร์  กอเซ็ม  2555)  การเดนิทางในฐานะส่วนหนึง่ของเครอืข่ายดะวะห์ 

เป็นการเปิดโอกาสให้มสุลมิในค่ายฯ  ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัชุมชนต่างๆ  เพ่ือแสวงหาโอกาสใน

การเคลือ่นย้ายไปเป็นแรงงานหรอืเพือ่ย้ายถ่ินฐานไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ต่อไป 

อย่างไรก็ดี  ถึงแม้เครือข่ายของกลุ่มดะวะห์จะเป็นตัวอย่างของเครือข่ายทางศาสนา

ที่ข้ามพ้นความแตกต่างทางชาติพันธุ์ระหว่างมุสลิมไทยกับมุสลิมพม่า  ในทางตรงกันข้าม 

กรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกเป็นที่จับตามองของรัฐอย่างมุสลิมโรฮิงญา  อาจกล่าวได้ว่ามี
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สถานภาพที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวจากเครือข่ายมุสลิมชายแดนและในค่ายผู้ลี้ภัย  ในระหว่าง

การเก็บข้อมูลภาคสนามช่วง พ.ศ. 2552  ผู้เขียนได้รับการบอกเล่าจากมุสลิมพม่าในพื้นที่

แม่สอดถึงความภูมใิจว่าพวกเขาสามารถจบัชาวโรฮงิญาท่ี  “ซกุซ่อน”  อยูใ่นแม่สอด  พร้อม

กบัแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีรฐัและทหารด�าเนินการส่งคนเหล่านัน้กลบัประเทศ  ในแง่นี ้ อาจตคีวาม

ได้ว่าพวกเขาพยายามท�าหน้าท่ีในฐานะพลเมืองที่ดีในการให้ความร่วมมือกับรัฐไทย  โดย

การมองข้าม  “ความเป็นอืน่”  ของตัวเอง  (ทัง้ความเป็นมสุลมิและการมเีชือ้สายพม่า)  และ

หยบิยืน่ “ความเป็นอืน่” ให้กับคนร่วมศาสนาไปพร้อมกนั 

เครือข่ายทางศาสนาของมุสลิมพม่าและไทยในชุมชนชายแดนในแง่หนึ่งจึงมีบทบาท

ส�าคัญในการสร้างพ้ืนที่และโอกาสในการเคลื่อนย้ายให้กับมุสลิมบางกลุ่ม  จนดูเหมือนว่า

เครือข่ายทางศาสนาได้สลายพรมแดนของรัฐชาติและชาติพันธุ์ให้พร่าเลือนไป  แต่ในอีก

แง่หนึง่น้ัน  หากตัวตนเชงิชาติพนัธ์ุน้ันไม่เป็นทีพ่งึประสงค์ของรฐั  พรมแดนทางศาสนากอ็าจ

กลายเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเบียดขับและสร้างเส้นแบ่งตนเองออกจาก  “ความเป็น

อืน่” เชงิชาติพนัธ์ุได้เช่นกัน

วันอีดใหญ่: พรมแดนที่ได้รับการยกเว้น

แม้พื้นที่ภายในค่ายจะมีพรมแดนทั้งในเชิงกายภาพของการแบ่งเขตท่ีอยู่อาศัย  และในเชิง

วฒันธรรมตามพรมแดนของชมุชนทางศาสนาและชาตพัินธุด์งัทีผู่เ้ขยีนได้กล่าวถงึก่อนหน้านี ้

แต่กม็บีางช่วงเวลาทีพ่รมแดนนีด้จูะพร่าเลอืนไป ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัคอืช่วงเวลาของพธิกีรรม

ทางศาสนาท่ีเน้นคุณค่าของ “การให้” อย่างวนั “อดีใหญ่” หรอื อดีิล้อฎัฮา ซึง่เป็นวนัทีช่มุชน

มุสลิมในค่ายฯ  จะมารวมตัวกันที่มัสยิดและตามบ้านเรือนของญาติพ่ีน้อง  และมีการเชือด

ววัพลทีานอนัถือเป็นการท�าทานให้คนยากจนตามหลกัอสิลาม ชาวกะเหรีย่งจงึมกัรูจ้กัวนัดงั

กล่าวในฐานะ “วันอดีเน้ือ” ซ่ึงต่างจากธรรมเนยีมมสุลมิในกลุม่ ทีพ่วกเขาเรยีกว่าเป็น “วนั

อดีขนม” ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสอยูใ่นค่ายผูล้ี้ภัยในวันอดีใหญ่หรอืวันอดีเนือ้ ในเดอืนพฤศจิกายน 

ปี 2552 และพบว่าการท�าทานตามหลกัศาสนาในวนัดงักล่าวท�าให้พรมแดนทีแ่บ่งแยกผูล้ีภ้ยั

ตามกลุม่ศาสนาและชาตพินัธุ์ได้รบัการผ่อนปรนยกเว้น นบัเป็นวันทีมุ่สลมิกบัชาวกะเหรีย่ง

ภายในค่ายฯ มปีฏสัิมพนัธ์เข้มข้นเป็นพเิศษ
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ในวันอีดใหญ่  ย่านตลาดกลางภายในค่ายฯ  จะไม่คึกคักเหมือนในช่วงเวลาอื่นๆ 

เพราะร้านค้าของมสุลมิต่างปิดเพือ่ท�าการเฉลมิฉลอง ชาวกะเหรีย่งทีป่กตเิป็นลกูค้าของร้าน

ค้ามุสลิมในตลาดจะไปรวมกันตามหน้ามัสยิดในเขตต่างๆ  เพื่อรอรับ “เนื้อกุรบ่าน”  หรือ

เนื้อวัวท่ีมุสลิมเชือดเพื่อพลีทาน  ในเขตที่ผู้เขียนอาศัยอยู่นั้นมีการเชือดวัวพลีทานกว่าสิบ

ห้าตวั  และถ้ารวมทกุเขตในค่ายจะมวีวัส�าหรับเชือดพลทีานประมาณหนึง่ร้อยตวั  โดยส่วน

หนึ่งเป็นวัวที่ซื้อด้วยเงินบริจาคจากญาติพี่น้องมุสลิมที่ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

ในกรณีของชาวกะเหร่ียงที่มีความคุ้นเคยกับมุสลิมบางครอบครัว  พวกเขาจะไปเคาะประตู

ร้านค้าหรือบ้านของเพื่อนมุสลิมเพื่อรับเนื้อกุรบ่านซึ่งจะกลายเป็นอาหารของครอบครัวชาว

กะเหรีย่งในมือ้ต่อไป 

ในช่วงบ่ายของวันอีด  ครอบครัวมุสลิมจะปรุงอาหารด้วยเนื้อกุรบ่านไว้ต้อนรับญาติ 

พีน้่องและมติรสหายโดยไม่จ�ากดัศาสนาและชาตพินัธุ ์บาทหลวงและเพือ่นในหอพักนกัเรยีน

คริสเตียนท่ีผู้เขียนอาศัยอยู่ได้รับประทานเนื้อกุรบ่านจากเพ่ือนมุสลิมเป็นอาหารเย็นในวัน

นัน้ หรอืแม้แต่มสุลมิท่ียงัไม่ได้การรับรองสถานะอย่างเป็นทางการภายในค่ายฯ อย่างมสุลมิ

โรฮงิญา  ผูเ้ขียนได้พบมสุลมิโรฮงิญาครอบครวัหนึง่ซึง่เพ่ิงเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายได้ไม่นาน

ได้รบัมอบเนือ้กรุบ่านมาประกอบอาหารในวันนัน้ด้วย แม้พวกเขามกัถกูมองว่าแตกต่างจาก

มุสลิมพม่าทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ  แต่ความแตกต่างดังกล่าว

ดูเหมือนจะได้รับการยกเว้นในสายตาและการรับรู้ของครอบครัวมุสลิมในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัย 

ท�าให้พวกเขารูสึ้กว่าค่ายผูล้ีภั้ยเป็นพืน้ท่ีท่ีปลอดภยัทีส่ดุ  (ดเูพิม่เตมิใน  คณุวฒุ ิ บญุฤกษ์ 

2558) 

อาจกล่าวได้ว่า  พรมแดนทางศาสนาและชาติพันธุ์ถูกท�าให้พร่าเลือนผ่านการ 

แลกเปล่ียนวัตถุดิบประกอบอาหารในวันส�าคัญทางศาสนาอย่างวันอีดใหญ่  ขณะเดียวกัน

หากพิจารณาเชื่อมโยงกับบริบทของค่ายผู้ลี้ภัย  ก็จะพบว่าค่ายฯ  อาจไม่ใช่เพียง  “พื้นที่

ยกเว้น”  ในสายตาของรฐัเท่าน้ัน  หากแต่ยงัเป็น  “พรมแดนยกเว้น” ทีซ่ึง่ความแตกต่างทาง

ศาสนาและชาตพินัธ์ุได้รบัการจดัการอย่างอะลุม่อล่วยและเอือ้เฟ้ือต่อกนัอกีด้วย
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พรมแดนที่ต้องต่อรอง

ในช่วงทีท่�าการวิจยัภาคสนาม ผูเ้ขียนต้องเดนิทางด้วยรถโดยสารสองแถวระหว่างเมอืงแม่สอด

กบัค่ายผูล้ีภั้ยอยูบ่่อยๆ และด้วยความทีแ่ม่สอดเป็นเมอืงศนูย์กลางการค้าในพืน้ที ่นอกจาก

เส้นทางจากแม่สอดมายงัค่ายฯ แล้ว ยงัมรีถสองแถววิง่ไปชมุชนชายแดนต่างอ�าเภอ เช่น อ�าเภอ

พบพระ อ�าเภอท่าสองยาง อ�าเภออุม้ผาง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของค่ายผูล้ีภ้ยัชายแดนไทย-พม่าเช่นกนั 

ผูเ้ขยีนพบว่าตลอดเส้นทางรถสองแถวจะมจีดุตรวจอยูเ่กอืบจะทกุๆ สบิกโิลเมตร และมมีากข้ึน

เมือ่ใกล้ถงึพืน้ทีค่่ายผูล้ีภั้ย ผูโ้ดยสารทีเ่ป็นทัง้ชาวกะเหรีย่ง มสุลมิ และกลุม่ชาตพินัธุ์ต่างๆ จงึ

ต้องคอยเตรียมบัตรและเอกสารต่างๆ ไว้แสดงต่อเจ้าหน้าทีต่ามจุดตรวจ บ่อยครัง้ทีผู่โ้ดยสาร

ต้องลงจากรถไป “เจรจา” กับเจ้าหน้าท่ี โดยหลายคนบอกว่าพวกเขาต้องลงไปจ่ายเงนิค่าผ่าน

ทางให้กบัเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  เรือ่งราวเกีย่วกบับตัรและเอกสารเป็นส่วนหนึง่ของบทสนทนาใน

ชวีติประจ�าวันของผูล้ีภั้ย เช่น บางคนเล่าให้เพือ่นๆ ฟังว่าวนันีโ้ดนตรวจบตัรอะไร ทีไ่หน บาง

คนเล่าว่าตวัเองต้องจ่ายค่าปรบัเป็นรายเดอืนให้ต�ารวจเพ่ือแลกกบัใบขบัขีเ่ลก็ๆ ทีต่�ารวจใน

พืน้ทีท่�าข้ึนเป็นการเฉพาะ หรอืบางคนเล่าว่าเวลาเดินทางกลบัพม่า ต้องคอยเตรยีมบตัรและ

เอกสารต่างๆ เอาไว้หลายใบ เพราะจดุตรวจแต่ละแห่งนัน้มกัเรยีกดเูอกสารทีไ่ม่เหมอืนกนัเลย

บตัรและเอกสารเหล่านีเ้ป็นหนึง่ในหวัใจส�าคญัของการรบัรูเ้กีย่วกบัชายแดน  ส�าหรบั

เจ้าหน้าที่รัฐ  บัตรและเอกสารเป็นกลไกหนึ่งในการด�ารงไว้ซึ่งความเป็นชายแดน  ดังท่ี 

ป่ินแก้ว  เหลอืงอร่ามศรี  ได้ชีใ้ห้เห็นถึงอ�านาจของบตัรในฐานะประดษิฐกรรมทีร่ฐัไทยใช้เพือ่

การจดัประเภทคนกลุม่ต่างๆ  ในช่วงเวลาและพืน้ท่ีทีแ่ตกต่างกนั  (Laungaramsri  2015) 

ขณะเดยีวกัน ส�าหรับชมุชนชายแดนและโดยเฉพาะผูล้ีภ้ยัในกรณศีกึษาของผูเ้ขยีน บตัรและ

เอกสารต่างๆ  เป็นส่วนหนึ่งประสบการณ์และการจัดความสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย  และใน

หลายๆ คร้ัง การ “เจรจา” กับเจ้าหน้าท่ี กส็ะท้อนถงึความสมัพนัธ์ทีไ่ม่เคยคงทีแ่ละพรมแดน

ทีต่่อรองกนัไปมาระหว่างรฐัไทยกบักลุม่ชาตพัินธุ ์ แม้ว่าจะอยูบ่นฐานของอ�านาจทีไ่ม่เท่าเทยีม

กนักต็าม 

การใช้บัตรและเอกสารต่างๆ  แสดงให้เหน็นยัทางการเมืองของการรบัรูถ้งึตวัตนของ

ผู้ลี้ภัยในพื้นที่ชายแดน  ขณะเดียวกันก็เป็นยุทธวิธีท่ีพวกเขาใช้ต่อรองในระดับชีวิตประจ�า

วันกับพรมแดนหลากหลายรูปแบบที่ปฏิบัติการอยู่บนพื้นที่ชายแดน  ผู้ลี้ภัยเลือกใช้บัตร
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ต่างๆ  กันตามสถานภาพและบริบทเฉพาะของจุดตรวจในพื้นท่ีชายแดน  เช่น  นักเรียน

ในค่ายผู้ล้ีภัยจะเลือกใช้เอกสารรับรองโดยปลัดอ�าเภอมากกว่าบัตรรับรองสถานะผู้ลี้ภัย

ขององค์การสหประชาชาติ  เพราะเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐไทยจะใช้เดินทาง

ผ่านไปอ�าเภอต่างๆ  ในเขตชายแดนฝ่ังไทยได้สะดวกกว่า  หรอืในกรณขีองครชูาวกะเหรีย่งที่

ท�างานในแม่สอด  เนือ่งจากจากความไม่แน่นอนของความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัไทยกบัองค์กร

ทางการเมืองของกะเหรี่ยง  พวกเขาจะเลือกใช้บัตรครูที่ออกโดยศูนย์การศึกษาเขตในพ้ืนที ่

มากกว่าบตัรประจ�าตัวท่ีออกโดยสหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่ง (Karen Nation Union: KNU) 

ส�าหรบัคนทีไ่ม่มบัีตรอะไรเลย หลายคนพดูตดิตลกว่า แม้เขาไม่มบีตัรเหมอืนคนอืน่ แต่เขา

ม ี “king  card”  ซ่ึงผูเ้ขียนมาทราบภายหลงัว่าหมายถงึอะไร  หลงัจากได้สงัเกตเหน็หญงิ 

วยักลางคนท่ีน่ังรถสองแถวมาพร้อมกนัพบัธนบตัรใบละหนึง่ร้อยบาทเป็นชิน้เลก็ๆ  เตรยีมไว้

ส�าหรับใช้ในกรณีท่ีต้องต่อรองกับการตรวจตราของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  จากการรับรู้ชายแดนผ่าน

ประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน  เธอจึงเตรียม  “king card”  ตามจ�านวนที่ประเมินแล้วว่า

เพยีงพอกบัจ�านวนของจุดตรวจหรอืพรมแดนทีร่ฐัสร้างขึน้มายิบย่อยระหว่างทางจากเเม่สอด

ไปแม่หละน่ันเอง

จากที่เสนอมาข้างต้น  ผู้เขียนพบว่าพรมแดนนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของอ�านาจ

ควบคุมชายแดนโดยรัฐแล้ว  ยังเป็นเร่ืองของการรับรู้และการต่อรองในระดับชีวิตประจ�าวัน 

พรมแดนนั้นซ้อนทับกัน  ถูกท�าให้พร่าเลือนและเด่นชัด  และสามารถต่อรองได้  พรมแดน

นั้นในบางครั้งก็ผูกติดกับสถานะพลเมือง  แต่ในบางครั้งก็เช่ือมโยงกับความเป็นชาติพันธุ์ 

อดุมการณ์ทางศาสนา ผูล้ีภั้ยในพืน้ท่ีชายแดนต่างอาศยัเครอืข่ายความสมัพนัธ์ทางชาตพินัธุ์

และศาสนา  เพือ่ต่อรองและจดัความสัมพนัธ์ทัง้กบัการจดัการค่ายผูล้ีภ้ยั  กบัอ�านาจควบคมุ

ของรฐั  และกบัผูค้นท่ีได้มาพบปะกนัในชมุชนชายแดน  ประสบการณ์ในสนามวจิยัผ่านการ

ท�าความเข้าใจ  “การรับรูค้วามเป็นชายแดน”  ของผูค้นทีห่ลากหลายได้เปิดพรมแดนความ

รูใ้หม่ๆ ให้กบัผูเ้ขียนอย่างมนัียส�าคัญ การรับรูค้วามเป็นชายแดนได้ชีใ้ห้เหน็ว่า แม้ในหลาย

กรณีชายแดนจะเป็นสิ่งท่ีมีอยู่จริงและจับต้องได้  แต่ในอีกแง่หนึ่ง  ชายแดนก็เป็นสิ่งสมมติ

และไม่มนียิามขอบเขตท่ีตายตวั  เราจะสามารถเข้าใจและจัดการความสมัพันธ์กบัชายแดน

ประเภทหลงัน้ีได้  กต้็องอาศยัประสบกาณ์และการรบัรูจ้ากการด�ารงชวีติในบรบิทด้วยตวัเอง

นัน่เอง
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บทสรุป

ในบทความนี้  ผู้เขียนได้อภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ความเป็นชายแดนที่แตกต่างกัน 

ผ่านปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงต่างๆ  ทั้งในค่ายผู้ลี้ภัยและการเช่ือมโยงประสบการณ์และ 

เครือข่ายทางชาติพันธุ์และศาสนากับชุมชนที่อยู่รายรอบ  ผู้เขียนได้ท�าความเข้าใจการด�ารง

อยูข่องพรมแดนไม่เพยีงแต่บนพืน้ทีท่างกายภาพ หากรวมถงึในฐานะปรมิณฑลของการรบัรู ้

ท่ีมีความซับซ้อนมีพลวัต  ผู้เขียนเสนอว่าพรมแดนของการรับรู้ดังกล่าวนี้บางครั้งเข้มงวด 

ยดืหยุน่ พร่าเลอืน หรอืถูกท�าให้สลายไปในบางสถานการณ์ พรมแดนการรบัรูจ้งึทบัซ้อนไป

ด้วยเงือ่นไขต่างๆ มากมาย และด�ารงอยูใ่นลกัษณะทีม่ากกว่าการเป็นเส้นแบ่งกัน้สิง่หนึง่จาก

สิง่หนึง่แต่เพยีงอย่างเดียว

การรับรู้ชายแดนดังกล่าวน้ีสัมพนัธ์อย่างยิง่กบัประเดน็เรือ่งของประสบการณ์ และการ

สร้างตวัตนของผูค้นในพืน้ท่ีท่ีเลือ่นไหลอย่างพืน้ทีช่ายแดน  ส�าหรบันกัวจิยัแล้ว  การท�างาน

ภาคสนามมกัหลกีไม่พ้นการเผชญิหน้ากบัการรับรู้  ความเข้าใจ  และการให้ความหมายของ

สิง่ต่างๆ  ท่ีแตกต่างออกไป  ภูมหิลงัและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างนกัวจิยักบัผูค้นที่

เขาท�างานด้วยนัน้  บ่อยครัง้กส็ร้างพรมแดนของการรบัรู้และการอธบิายปรากฏการณ์อยูบ่น

ฐานความรู้ท่ีจ�ากดั  การเปิดพืน้ท่ีพรมแดนความเข้าใจใหม่ๆ  เกีย่วกบัผูค้นทีช่วีติทาบอยูบ่น

ความซับซ้อนของพรมแดนน้ัน จงึต้องอาศยัวธิวีทิยาทีเ่ข้าถงึวธิกีารมองโลกของผูค้นเหล่านัน้

ด้วย  การเรียนรู้ผู้อื่นจากการท�าความเข้าใจการรับรู้ของพวกเขาจะช่วยลดอคติทางศาสนา 

ชาตพินัธ์ุ  และท�าให้ความเป็นชายขอบของพวกเขานัน้กลบัมาอยู่ทีศู่นย์กลางของการศึกษา

อกีครัง้
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