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บทคัดยอ
ไทยศึกษาภายใตแนวทางของนักวิชาการอเมริกันจะเนนการศึกษาคนไทย
ทีผ่ กู ติดอยูเ ฉพาะในพรมแดนประเทศไทย แตในบทความนีผ้ เู ขียนพยายามจะเสนอ
ใหขยายขอบเขตของไทยศึกษาใหม ที่ใหความสําคัญกับพื้นที่ของความสัมพันธ
ทางสังคมเกีย่ วของกับกลุม คนตางๆ ในประเทศเพือ่ นบานดวย ซึง่ นักวิชาการนอก
สถาบันการศึกษาและนักวิชาการที่อยูนอกอิทธิพลของอเมริกาเคยศึกษามากอน
หนานีแ้ ลว แนวทางของไทยศึกษาเชนนีย้ งิ่ ทวีความสําคัญยิง่ ขึน้ ในบริบทของความ
เปนสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ทีเ่ ริม่ เห็นการเมืองของอัตลักษณของกลุม คนทีห่ ลากหลาย
ในสังคมไทย โดยเฉพาะพืน้ ทีช่ ายแดน ทีผ่ คู นหลากหลายเคลือ่ นยายขามพรมแดน
และกลายเปนกลุม แรงงานขามชาติ ไทยจึงควรสนใจความซับซอนของความสัมพันธ
ขามชาตินี้ดวย
คําสําคัญ: พืน้ ทีข่ องความสัมพันธ, สังคมพหุวฒ
ั นธรรม, ความซับซอนของสภาวะ
ขามพรมแดน, การเมืองของอัตลักษณ, แรงงานขามชาติ
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Abstract
Under the influence of American scholars, Thai studies is limited within
Thai border. This paper suggests that Thai studies should also cover
the space of relationships with neighboring groups of people beyond
Thai border which had long been the focus of non-American scholars. This
approach to Thai studies will be even more significant in the context of
increasingly plural society where various groups are engaging in the identity
politics. Cross-border mobility creates complexity of relationships, especially
in relation to international migrant workers.
Keywords: space of relationships, plural society, complexity of cross-border
mobility, identity politics, and international migrant workers

ไทยศึกษา ศึกษาอะไร
การจะเขาใจไทยศึกษานาจะตองเริ่มตนดวยการตั้งคําถามวา ในไทยศึกษา
เราศึกษาอะไร เราศึกษาพืน้ ที่ อาณาบริเวณ หรือประเด็นอะไรอยางเฉพาะเจาะจง
เพราะตอนนีโ้ ลกเปนโลกาภิวตั น ขามพรมแดนไปแลว เราจะยังคงศึกษาผูค น พืน้ ที่
หรือประเด็นอะไรบาง เราจะมองอาณาบริเวณศึกษาที่เราเรียกวา “ไทยศึกษา”
อยางไรในโลกไรพรมแดน ตรงนีจ้ ะเปนประเด็นทีผ่ มขอตัง้ คําถามไวกอ นในเบือ้ งตน
ถาหากเปนประเด็นดังทีต่ ง้ั ไวเชนนี้ เราคงตองเปลีย่ นวิธมี องใหมวา การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับไทยศึกษาในแงที่ เราจะมองในลักษณะที่เปนพื้นที่ที่มีรั้วรอบขอบชิด
อยางเมื่อกอนไมได แตคงตองเปลี่ยนมามองในลักษณะของความสัมพันธมากขึ้น
ที่ผมขอเรียกวา “พื้นที่ชีวิต” (living space) คําวา space ในที่นี้แปลวาพื้นที่ของ
ความสัมพันธของผูคนในอาณาบริเวณหนึ่ง แตไมไดหมายถึงพื้นที่ทางกายภาพ
อีกคําหนึ่งคือ เพื่อนบาน คืออะไร พอโลกไรพรมแดน ทุกสวนก็โยงใยกันไปหมด
ผมมองวาเพื่อนบานคือพื้นที่ในฐานะที่เปนความสัมพันธระหวางกลุมชนตางๆ
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เมื่อตั้งประเด็นไวอยางนี้แลว เราคงจะตองเริ่มแสวงหาแนวทางในการเชื่อมโยง
ความคิ ด ต า งๆ ให อ ยู ร ะหว า งจุ ด ตั ด ของประเด็ น ป ญ หาของความสั ม พั น ธ
(in between space) ความสัมพันธในที่นี้ก็คงไมราบรื่นหรือกลมกลืนตลอดเวลา
เมื่อไหรมีความสัมพันธกันแลวเกิดประเด็นปญหาขึ้นมา ก็จะถือเปนจุดตัดหรือ
เปนประเด็นที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายตอไป

สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตยุคกอนยุคอาณานิคม
ผมไดรบั แนวคิดเกีย่ วกับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคกอนอาณานิคม
มาจากอาจารยของผมชือ่ O. W Wolters เมือ่ ผมไดศกึ ษาปริญญาโทดานประวัตศิ าสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใตทมี่ หาวิทยาลัยคอรแนลลในป 1970 ทานเขียนหนังสือเรือ่ ง
History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives (Wolters, 1999)
เสนอวาการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia) ไมควรศึกษาพื้นที่
และศึกษาความสัมพันธเทานั้น แตศึกษาความคิด หมายถึงวามีความคิดอะไร
ที่เคลื่อนไหวอยูในพื้นที่นั้น เพราะทานมีฐานคิดวาเหตุการณนั้นไมสําคัญเทากับ
ความคิดเบื้องหลังที่ชวยใหเราจําเหตุการณเหลานั้นได
ความคิดหนึ่งที่ทานใหความสําคัญในฐานะความคิดทองถิ่นเรื่องดินแดนก็
คือ ความคิดเรื่อง “มณฑล” (mandala) ที่ไดรับอิทธิพลจากอินเดีย ซึ่งทานนํามาใช
อธิบายความสัมพันธดานตางๆ ทั้งนี้เพราะมณฑลเปนพื้นที่ของความสัมพันธ
เชิงอํานาจที่รวมกันอยูที่ศูนยกลาง แลวปริมณฑลของอํานาจจะคอยๆ จางลงไป
เมื่อไกลออกไปจากศูนยกลาง เหมือนกับแสงเทียน แตเปนแสงเทียนที่มีหลาย
ศูนยกลาง พื้นที่ที่อยูหางไกลออกจากศูนยกลางก็จะไปตัดกัน โลกของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจงึ เปนโลกทีป่ ริมณฑลของอํานาจเนนศูนยกลางแบบไรพรมแดน
(world of center-focus sphere of power without border) หมายถึงพื้นที่
ที่มีศูนยกลางอํานาจหลายแหง โดยไมมีแนวคิดเรื่องพรมแดน รัฐตางๆ ใน
เอเชียอาคเนยจงึ เปนรัฐทีม่ หี ลายศูนยกลาง บนพืน้ ฐานของความสัมพันธทางการเมือง
แบบบรรณาการเพราะมี อํ า นาจตั ด กั น และพื้ น ที่ ซ อ นทั บ กั น น า สั ง เกตว า
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นักวิชาการไทยที่เขียนเรื่องนี้ เชน ธงชัย วินิจจะกูล (Thongchai, 1994) ก็จะยืนยัน
ประเด็นเดียวกันนีว้ า รัฐสมัยกอนจะไมเนนการควบคุมพืน้ ทีแ่ ตจะพยายามควบคุม
กําลังคน เพราะคนสําคัญกวาพื้นที่ ตามแนวความคิดแบบอินเดีย ตรงนี้ถือ
เปนความคิดความเขาใจของนักวิชาการวา ในยุคสมัยกอนอาณานิคมเขามา
ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมักมีความสัมพันธเชิงอํานาจในลักษณะที่ไมมี
อาณาบริเวณ ไมมีอาณาเขต และไมมีพรมแดน

พรมแดนในฐานะการประกอบสรางทางการเมืองของยุค
อาณานิคม
หากโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอดีตเคยเปนเชนนั้น พรมแดน
เกิดขึ้นมาไดอยางไร คําตอบก็คือพรมแดนเปนการสรางขึ้นมาทางการเมืองในยุค
อาณานิคม ตามวิถคี วามคิดแบบอาณานิคม (colonial mentality) เมือ่ เจาอาณานิคม
เขามาปกครอง เขาสามารถมีอํานาจเหนือดินแดนอยางไร เขาจะอางวาดินแดนใด
ที่ไมมีคนอยูถือวาเปนของรัฐ (Peluso, 1994) เพื่อเขามาควบคุมการใชทรัพยากร
เมืองไทยก็ลอกเลียนและรับเอาความคิดนี้มาดวย ดังจะเห็นไดวากฎหมายปาไม
ของเราตั้งแตป 2484 ก็จะอางความคิดนี้ พื้นที่ปาไหนที่ไมมีใครใชประโยชน
อยูถือวาเปนปาของรัฐ กฎหมายนี้รัฐอาณานิคมของชาวดัชนําไปใชเขียนเปน
กฎหมายในอินโดนีเซียเปนครั้งแรก เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จไปดูงานที่เกาะชวา
ก็ไดรบั ความคิดนีม้ าดวย และตอมาก็มกี ารนํามาบรรจุไวในกฎหมายปาไมของไทย
แตนาแปลกใจตรงที่ ปจจุบันนี้ประเทศอื่นๆ ที่เคยเปนอาณานิคมตางยกเลิก
กฎหมายขอนีก้ นั ไปหมดแลว เพราะเขาพยายามปลดแอกจากอาณานิคม ยังคงเหลือ
แตประเทศไทยที่ชอบอางวาไมเคยตกเปนอาณานิคม แตปรากฏวาเรากลับรักษา
ความคิดแบบอาณานิคมเอาไวอยางเหนียวแนนในกฎหมาย จนอาจเรียกไดวา
เราตกเปนอาณานิคมทางความคิดก็วาได
ทั้งๆ เรื่องของพรมแดนเปนความคิดที่ถูกสรางขึ้นมาในทางการเมือง แตดู
เหมื อ นกั บ ว า สถาปนาขึ้ น มาเอง เมื่ อ เที ย บกั บ หลั ก การที่ เ บน แอนเดอร สั น
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(Anderson, 1983) พูดวา รัฐเปนจินตนาการของความเปนชุมชนบางอยาง
แต Colonial mentality นีไ้ มมจี นิ ตนาการอะไรขึน้ มาเลย ซึง่ แนนอน ในวิทยานิพนธ
ซึ่งตอมาพิมพเปนหนังสือของธงชัย ก็อางเรื่องนี้วา การเขามาของความคิดนี้
เปนเรื่องเทคโนโลยีของตะวันตก โดยเฉพาะการใชแผนที่ที่จะมากําหนดพรมแดน
เรื่องของพรมแดนเรื่องของพื้นที่จึงเปนการสรางขึ้นมาทางการเมืองอยางหนึ่ง
แลวเราก็ยึดติดอยูกับความคิดนี้มาเลย ดังจะเห็นไดจากคําพูดที่วา พื้นที่นิ้วเดียว
ก็จะไมยอมเสียไป ซึง่ มักเปนคําพูดของคนทีม่ อี าํ นาจทางการเมืองทัง้ หลาย ดังนัน้
ผมขอตั้งประเด็นตรงนี้ไวเลยวา เรื่องพรมแดนก็คลายๆ กับมายาคติ เพราะเปน
การสรางขึ้นมาโดยปราศจากจินตนาการจริงๆ
เมือ่ เราพูดถึงจินตนาการทีม่ าจากกรอบความคิดของการสรางทางการเมือง
ขึ้นมา ในทางวิชาการเราคงตองมาตรวจสอบกันบาง นักวิชาการนั้นไมใชวาเรารับ
ฟงอะไรแลวก็เชือ่ หมด เราตองตรวจสอบวาความจริงของพรมแดนจริงๆ เปนอยางไร
โดยทั่วไปผมคิดวาคนมักจะคิดวาพรมแดนถูกสรางขึ้นมาเหมือนกับวาอยูภายใต
ความคิดแบบมีศนู ยกลาง พรมแดนก็คอื ชายขอบ หมายความวามีศนู ยกลางเดียวแลว
ก็มชี ายขอบ ซึง่ ตางจากยุคกอนที่ mandala มีหลายศูนยกลาง และมีปริมณฑลของ
อํานาจตัดกันไปมา แตเดีย๋ วนีม้ เี พียงศูนยกลางเดียวกับชายขอบ พรมแดนจึงเหมือน
กับเปนพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ที่ไกลปนเที่ยง ไรอํานาจ เสมือนเปน no man’s land
ความคิดเชนนีเ้ ปนความเขาใจทีถ่ กู ปลูกฝงกันมาทัง้ ในทางวิชาการและวงการอืน่ ๆ
บางคนก็เชื่ออยางเปนตุเปนตะ ยิ่งในทางการเมืองดวยแลวยิ่งรายใหญ กลาวคือ
เชือ่ โดยปราศจากคําถามใดๆ ทัง้ สิน้ วาความคิดเชนนีค้ อื ความจริงอยางเดียวเทานัน้

มายาคติเรื่องพรมแดนกับความจริงตามชายแดน
ในประเด็นนีผ้ มอยากจะตัง้ ขอสังเกตวา ทีจ่ ริงแลวนักวิชาการไมไดเชือ่ เชนนี้
ทั้งหมด ขนาดนักวิชาการที่เคยทํางานกับอาณานิคมอยาง เอดมันด ลีช (Edmund
Leach) ซึ่งเปนเจาหนาที่อาณานิคมอังกฤษ ไดเขียนบทความโดงดังมากชิ้นหนึ่ง
เรื่อง Frontier of Burma (Leach, 1960) ในบทความนี้เขาเสนอวาเรื่องของชุมชน
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บนทีส่ งู กับทีร่ าบลุม เปนเรือ่ งของความสัมพันธระหวางอินเดียกับจีน หมายความวา
ที่เราไปมองวาพื้นที่สูงคือภูเขา ที่อยูตามชายแดนของประเทศตางๆ ในนี้ ลิช
พูดถึงชายแดนระหวางไทยกับพมามีภูเขากั้น ถาเราดูภูเขาจริงๆ แลว บนภูเขาจะ
เห็นอิทธิพลจีน ถาทีร่ าบจะพบอิทธิพลอินเดีย ทัง้ นีเ้ พราะการคากับจีนตองเดินทาง
บนภูเขา ถาเราไปสํารวจภูเขาในชายแดนไทย-พมา เราก็จะพบถวยชามจีนถูกฝง
อยูม ากมาย ซึง่ หมายความวาการคาในอดีตใชการเดินทางบนยอดดอย สวนศาสนา
จากอินเดียเดินทางบนทีร่ าบ เพราะคนทีร่ าบนับถือศาสนาพุทธ ดังนัน้ จึงไมมหี รอก
ความคิดเรื่องพรมแดนที่จะมาขวางกั้นการแลกเปลี่ยนตางๆ
ทั้งการเดินทางเพื่อการคาและศาสนาตางไมมีพรมแดนขวางกั้น ลิชจึงสรุป
วาชายแดนเปนเพียงจุดตัดของความสัมพันธระหวางอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
กับจีน ที่มาตัดกันตรงพื้นที่นั้น การมองแบบนี้จะชวยใหเราเกิดจินตนาการใหมที่
ไมผกู ติดอยูก บั มายาคติทเี่ ราเคยถูกปลูกฝงมาตามความคิดแบบ Colonial Mentality
ในปจจุบันวงวิชาการก็ไมไดยอมรับกับความคิดหรือมายาคติอยางที่วานั้นแลว
เพราะพวกเขาพยายามตรวจสอบด ว ยข อ มู ล ต า งๆ โดยเฉพาะข อ มู ล สนาม
ซึง่ สําคัญมาก ถาไมมกี ารตรวจสอบโดยขอมูลสนามคงเปนไปไมไดเลยทีว่ ชิ าการจะ
สรางความรูใหมได เมื่อเขาใจความจริงที่เกิดตามชายแดนเชนนี้แลว เราคงจะตอง
หันมาตั้งคําถามกับมายาคติเรื่องพรมแดนใหมากขึ้น

ความจริงที่ชายแดนกอนไทยศึกษาภายใตอิทธิพลของอเมริกา
ผมขอใหหันมาดูวาความจริงที่ชายแดนกอนไทยศึกษาภายใตอิทธิพลของ
อเมริกา ผมนั้นไดรับอิทธิพลแบบอเมริกาเต็มตัวเลยก็วาได แตวาตอนหลังผม
ก็พยายามมานั่งทบทวนดูวาไทยศึกษาภายใตอิทธิพลของอเมริกาเปนอยางไร
เมื่อเริ่มตนขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เริ่มจากอาจารยชารป (Lauriston Sharp)
มาศึกษาวิจยั ทีห่ มูบ า นบางชัน ซึง่ เปนการศึกษาอยูใ นพรมแดนตลอดเลย แตถา เรา
ไปดูไทยศึกษาที่ไมไดอยูภายใตอิทธิพลของอเมริกาจะไมเนนประเด็นนี้ ตรงนี้
คงเป น ป ญ หาของอิ ท ธิ พ ลอเมริ ก า ที่ ทํ า ให เรามองไทยศึ ก ษาในลั ก ษณะหนึ่ ง
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ผมสามารถวิจารณไดอยางเต็มตัวเพราะผมก็เรียนมาจากกระแสนัน้ ดวย แตพอผม
เรียนจบกลับมาในป 2518 ผมพบวานักวิจยั ไทยศึกษาทีไ่ มใชแนวอเมริกนั จะศึกษา
คนละเรื่องกับแนวที่ผมไปเรียนมาเลย ผมคิดวางานวิจัยและงานวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกสําคัญ 2 ชิ้นในชวงป 1940 มีความสําคัญมาก ซึ่งลวนแลวแตเปน
ลูกศิษยของมาลินนอฟสกี (Malinowski) ทั้งนั้น มาลินนอฟสกี เองก็เปนคนแรกๆ
ที่ลงทํางานวิจัยภาคสนาม และไปวิจัยชายแดนทั้งหมด ตรงนี้จึงเปนจุดเริ่มตนของ
การทําลายมายาคติของพรมแดน
ถาเรามองงานวิจยั ไทยศึกษายุคแรกทีม่ วี จิ ยั สนาม โดยเฉพาะงานวิจยั สนาม
ทีม่ าจากงานศึกษาของนักวิจยั อเมริกนั พืน้ ทีว่ จิ ยั หลักคือหมูบ า นบางชัน ซึง่ จะวาไป
ก็เปนสวนหนึ่งของกรุงเทพไปแลว ถึงแมจะเปนหมูบานก็จริงแตเปนสวนหนึ่งของ
ศูนยกลาง หลังจากนั้นก็จะสงลูกศิษยออกไปวิจัยนอกศูนยกลางบาง คือจังหวัด
เชียงใหม คนแรกคือจอหน เดอรยงั (John DeYoung, 1955) ถูกสงมาวิจยั ที่ หมูบ า น
สันโปง อําเภอแมริม สวนอีกคนหนึ่งคือ คอนราด คิงส ฮิลล (Konrad Kingshill,
1960) มาศึกษาหมูบานกูแดง ที่อําเภอสารภี ซึ่งเปนการวิจัยแบบชุมชนศึกษา
แตวา ไทยศึกษาแนวอืน่ นอกอิทธิพลอเมริกนั ไมไดทาํ แบบนัน้ ในยุคบุกเบิก
วิจยั สนามของไทยศึกษาแนวนีก้ ลับสนใจเรือ่ งความสัมพันธทางชาติพนั ธุท ซี่ บั ซอน
ระหวางกลุม ชาติพนั ธุท หี่ ลากหลาย ทัง้ นี้ มาลินนอฟสกีเปนผูท มี่ อี ทิ ธิพลอยางมาก
ตอเรื่องวิจัยสนาม เพราะตัวเขาเองเลือกศึกษาพื้นที่หางไกลจากศูนยกลาง และ
ก็เปนความบังเอิญ ที่จริงเขาอยากไปวิจัยสนามอยูที่เกาะโทรเบรียนแค 3 เดือน
แตปรากฏวาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็เลยติดอยูที่หมูเกาะนั้น 3 ป จนไดเรียนรู
ดานชาติพนั ธวุ รรณามากมาย และเขาไมไดอยูเ กาะเดียว เพราะหมูเ กาะโทรเบรียน
มีเปนรอยเกาะ เขาจึงศึกษาความสัมพันธระหวางเกาะ และไมไดศกึ ษาชุมชนเดียว
(Malinowski, 1932) ตรงนี้เปนจุดแตกตางมหาศาล ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาในหมูลูกศิษยลูกหา และสงผลโดยตรงตอลูกศิษยคนแรกคือ เอดมัน ลีช
ซึง่ เขียนวิทยานิพนธปริญญาเอก และตอมาพิมพเปนหนังสือเรือ่ ง Political system
of highland Burma (Leach, 1954)
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ลีชไมไดศึกษาอยูจุดเดียว เขาไดขี่มาทองเที่ยวขามไปขามมา ระหวาง
ชายแดนพมากับชายแดนจีน และก็บังเอิญอีกเก็บขอมูลภาคสนามอยางดี แตพอ
เดินทางเรือกลับบานบันทึกภาคสนาม (Field Notes) เปยกหมดจนอานไมออก
บางสวนก็สูญหาย เมื่อกลับไปถึงอังกฤษจึงตองไปคนควาในหองสมุด เพื่อไปขุด
ขอมูลทางประวัตศิ าสตร นับเปนครัง้ แรกทีม่ านุษยวิทยาผสมผสานกับประวัตศิ าสตร
ทําใหเขาเขาใจความสัมพันธทางชาติพันธุ หนังสือเลมนี้ไมไดศึกษาคนกลุมเดียว
แตศกึ ษาความสัมพันธระหวางคนอยางนอยก็สองกลุม คือฉานกับคะฉิน่ และสนใจ
ในแง ที่ ว า พิ ธี ก รรมต า งๆ ช ว ยให อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วอย า งไร และ
ความสัมพันธนอ้ี ธิบายการปรับเปลีย่ นทางชาติพนั ธุอ ยางไร เมือ่ ผมกลับมาเมืองไทย
ผมงงมาก เพราะรูสึกไมมีใครอานลีชเลย การศึกษาชาติพันธุก็จะเปนนักวิจัย
เจาประจํากลุมชาติพันธุเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว ใครศึกษามงก็มง
เมี่ยนก็เมี่ยน แตลีชเขาเริ่มตนมาดีวาตองศึกษาความสัมพันธไมใชศึกษาเฉพาะ
แตละกลุม
ลูกศิษยอีกคนของ มาลินนอฟสกี คนหนึ่งก็คือนักมานุษยวิทยาชาวจีนชื่อ
เทียน จู กัง (T’ien Ju-K’ang) เมือ่ 10 กวาปทแ่ี ลวผมกับ อาจารยอไุ รวรรณ ตันกิมยง
(เสียชีวิตแลว) เคยไดมีโอกาสไปสัมภาษณเขาที่เมืองคุนหมิง เทียน จู กัง นั้นไปลง
วิจัยสนามตามชายแดนเชนเดียวกัน โดยศึกษาหมูบานชาวไทไตคง ในยูนนาน
เขาสนใจพิธีกรรมที่คนหนุมในพื้นที่ไตคง เดินทางขามแดนไปรับพระพุทธรูป
จากพมา ซึ่งแสดงวาพวกเขามีความสัมพันธทางศาสนากับกลุมชนตามชายแดน
ตอมามีคนศึกษาเรื่องทํานองนี้อีกหลายคน สวนใหญเปนนักวิชาการทองถิ่น
จากเดิมทีก่ ารศึกษาไทยศึกษา หรืออาณาบริเวณศึกษา สวนมากจะเปนนักวิชาการ
ตะวันตกมาศึกษาประเทศอื่น ที่จะเปนนักวิชาการทองถิ่นศึกษาประเทศตัวเอง
ไมคอยมี แตวาในประเทศจีนเปนที่แรกๆ เลยที่มีคน อยาง เทียน จู กัง เปนคนจีน
ศึกษาไทใหญ หรือฉาน ในประเทศจีน ตอมาก็มีคนศึกษาตามมาอีกหลายคน เชน
นักมานุษยวิทยาชาวจีนชือ่ Tan Leshan (1995) และนักมานุษยวิทยาชาวจีนไตหวัน
ชื่อ Hsieh Shih-Chung (1989) ศึกษาชาวไทลื้อที่สิบสองปนนา ศึกษาเรื่อง
การปรับตัวทางชาติพันธุ
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ผมอยากจะตั้งขอสังเกตวา งานเหลานี้นับเปนจุดเริ่มตนของการศึกษา
เรือ่ งการปรับตัว ศาสนา การเมือง และกลุม ชาติพนั ธุใ นบริเวณชายแดนของประเทศ
เพื่ อ นบ า น หั ว ข อ ที่ ม าพู ด ในวั น นี้ เราไม ไ ด เจาะจงดู เ ฉพาะการศึ ก ษาภายใน
ประเทศไทย เราศึกษาไทในประเทศเพือ่ นบานดวย หลายคนอาจสงสัยวาไทยศึกษา
ไปเกีย่ วอะไรกับเพือ่ นบาน ผมวาประเด็นนีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญมาก ทีจ่ ริงไทยศึกษาไม
ไดศกึ ษาเฉพาะคนไทย แตศกึ ษาความสัมพันธทอี่ าจเกีย่ วของกับกลุม คนอืน่ ๆ ดวย
ซึ่งจะทําใหเราเขาใจเรื่องการปรับตัวทางศาสนา
ดังจะเห็นไดวา แมวาชวงที่เทียน จู กัง ศึกษา จะอยูในชวงที่อยูภายใตการ
ปกครองของคอมมิวนิสต ที่จริงเปนชวงคาบเกี่ยวมากกวา เพราะ เหมา เจอ ตุง
ไดชัยชนะในป ค.ศ. 1949 แตเทียน จู กัง ศึกษาประมาณป 1943 และเขียนงาน
วิจยั นัน้ เปนวิทยานิพนธปริญญาเอกในเวลาตอมา การศึกษาแบบนีท้ าํ ใหเราเขาใจ
การปรับตัวเปลีย่ นแปลงของกลุม ชาติพนั ธุ ความสัมพันธทางการเมือง และศาสนา
แมจะเริม่ ตนเปนการศึกษาคนไท แตการศึกษาคนไทในพืน้ ทีเ่ หลานีช้ ว ยเปดมุมมอง
ใหเราเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบาน เพราะวา
การจะเขาไปศึกษาจีนตรงๆ ก็อาจจะลําบาก แตพอศึกษาผานกรณีเหลานีก้ อ็ าจจะ
เปนชองทางหนึ่งที่เราจะสามารถเขาใจความสัมพันธที่เราอาจจะไมสามารถที่จะ
เขาถึงไดโดยวิธีอื่นๆ ไดนอกจากแนวทางการศึกษาของนักวิชาการอยาง ลีช
ที่อยูนอกกระแสอเมริกัน และเทียน จู กัง ที่เปนนักวิชาการทองถิ่น
สวนอีกแนวหนึ่งก็คือแนวการศึกษาของนักชาติพันธุวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ
Georges Condominas ซึ่งถือเปนงานศึกษานอกกระแสความคิดแบบอเมริกัน
เชนเดียวกัน เขาศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ ในเอเชียอาคเนย
จากงานวิจัยอยางตอเนื่องยาวนานชวยให Condominas (1990) คนพบวา ความ
เปนชาติพนั ธุไ มไดแปลวาจํากัดอยูใ นวัฒนธรรมของคนกลุม เดียว เพราะการแสดง
ตัวตนในความเปนคนไทยไมไดมนี ยั ทางชาติพนั ธุห รือวัฒนธรรมของคนไทยเทานัน้
แตยังแสดงนัยถึงความมีอํานาจ คนในกลุมชาติพันธุขนาดเล็กบางกลุมจึงตองการ
แสดงตัวเปนไทย เพื่อยกระดับสถานภาพเชิงอํานาจของตนเองเหนือกลุมอื่นๆ
เพราะความเปนไทย โดยเฉพาะในบริเวณแถบนี้ ในลาว เวียดนาม ยังมีนยั หมายถึง
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กลุม ชนทีส่ ามารถพัฒนาตนเองดวยการรวมตัวสรางรัฐได ขณะทีก่ ลุม ชาติพนั ธุอ นื่ ๆ
ทีอ่ ยูแ วดลอมคนไทยอาจจะยังตัง้ รัฐไมได Condominas เรียกกระบวนการแสดงตัว
ตนเปนไทยวา “Thai-ization” การแสดงตัวตนเปนไทยจึงไมไดหมายความวาอยาก
เปนคนไทย ในแบบที่เราอยากจะเปนตามแนวคิดแบบชาตินิยม แตอยากเปนไทย
เพราะในความเปนไทยนั้นเปนเครื่องหมายของการมีอํานาจ ซึ่งไมไดจํากัดเฉพาะ
ในเชิงชาติพันธุเทานั้น ขอคนพบนี้ถือเปนประเด็นหนึ่งที่ทําใหเราเขาใจความ
สัมพันธทางชาติพนั ธุม ากขึน้ ในแงมมุ ทีไ่ มไดมองชาติพนั ธุใ นแงเฉพาะมิตวิ ฒ
ั นธรรม
เทานั้น ซึ่งสะทอนใหเห็นวาชาติพันธุมีนัยเชิงซอนกันอยูหลายมิติ แตกตางจาก
มุมมองตามแนวการศึกษาแบบอเมริกันในขณะนั้น ที่ยังคงเนนการศึกษาเฉพาะ
ชุมชนใดชุมชนหนึ่งแยกตางหากจากกัน

ไทยศึกษานอกสถาบันการศึกษา
ขณะที่ไทยศึกษาในสถาบันการศึกษามักจะอยูภายใตอิทธิพลของแนวทาง
การศึกษาแบบอเมริกัน นักวิชาการนอกสถาบันกลับมีแนวการศึกษาที่แตกตาง
ออกไปอยางนาสนใจ ดังจะเห็นตัวอยางไดจากงานของ บุญชวย ศรีสวัสดิ์ (2498)
ซึ่งเดินทางไปศึกษากลุมคนไทตางแดน และเขียนบันทึกเชิงชาติพันธุวรรณนา
เกี่ยวกับคนไทในพมาและจีน บุญชวย ศรีสวัสดิ์ จึงเปนนักวิชาการนอกสถาบัน
คนแรกๆ ทีไ่ มไดสนใจดูเฉพาะคนไทแตละกลุม แตใหความสําคัญกับความสัมพันธ
ของคนไทกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ ในที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง
ในช ว งเวลาเดี ย วกั น นั้ น นั ก วิ ช าการชาวไทยในสถาบั น ยั ง ไม ไ ด ส นใจ
ไทยศึกษานัก จะมีกเ็ พียง พัทยา สายหู ซึง่ ศึกษาระดับปริญญาโทอยูท ม่ี หาวิทยาลัย
ออกซฟอรด และเขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของคนไทใหญ
ในพมา ในการเขียนวิทยานิพนธ พัทยา สายหู อาศัยขอมูลจากเอกสารและหนังสือ
ตางๆ ที่เขียนโดยนักเดินทางและเจาหนาที่อาณานิคมชาวอังกฤษ แตไมไดลงวิจัย
ภาคสนามดวยตัวเอง ขณะทีน่ กั วิชาการนอกสถาบันลงศึกษาภาคสนาม ซึง่ ชวยใหได
ความรูและรายละเอียดที่มากกวาหนังสือที่เขียนโดยชาวอังกฤษ เพราะอยางนอย
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ก็เขียนจากทีไ่ ปเห็นมาดวยตัวเอง ซึง่ เปนการบันทึกทีช่ ว ยบอกใหรวู า มีอะไรเกิดขึน้
บางในพื้นที่เหลานั้น
ดังนั้นจะเห็นไดวาการศึกษาคนไทยในประเทศเพื่อนบานมีหลากหลาย
แนวทาง ทั้งแนวทางของนักวิชาการนอกและในพื้นที่แถบนี้ ในเมืองไทยเองก็มี
นักวิชาการทั้งนอกและในสถาบันการศึกษา

นักวิชาการทองถิ่นกับไทยศึกษา
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาไทยศึกษาไมใชจํากัดอยูเฉพาะในหมู
นักวิชาการชาวตะวันตกเทานั้น นักวิชาการทองถิ่นตางๆ ก็มีสวนรวมดวยไมวา
จะเปน ชาวจีน และชาวไทย นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการทองถิ่นในพื้นที่ของ
การศึกษากลุมคนไทอีกพื้นที่หนึ่งคือในรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย ซึ่งเปนพื้นที่
นาสนใจตรงที่วามีนักวิชาการทองถิ่นสนใจไทยศึกษาอยูดวย เชน อาจารย พูกาน
(Jogendra Nath Phukan, 1973) ซึ่ ง เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาเอกเรื่ อ ง
The Economic History of Assam Under the Ahoms ในป 2528 ผมไดมีโอกาส
เดินทางไปเยีย่ มรัฐอัสสัม ก็มี อาจารยพกู านชวยเปนไกดนาํ เทีย่ ว ทีแรกผมก็สงสัยวา
ทํ า ไมคนอั ส สั ม ถึ ง สนใจเรื่ อ งอาหม เพราะอาหมเป น ภาษาที่ แ ทบจะเรี ย กว า
ตายไปแลว ไมมีใครใชพูดในชีวิตประจําวันกันแลว
ตอมาผมไดอา นหนังสือเลมหนึง่ เรือ่ ง Fragmented Memories: Struggling
to be Ahom in India ซึ่งมาชวยตอบคําถามที่ผมไมเขาใจ หนังสือเลมนี้ปรับมา
จากวิทยานิพนธปริญญาเอกของลูกศิษยของ อ.ธงชัย ชื่อ Yasmin Saikia (2004)
ซึ่งเสนอวา ไทอาหมในรัฐอัสสัมถือเปนเพียงคนกลุมหนึ่ง แตไมไดรับความสําคัญ
ใดๆ เลย พวกเขาจึงพยายามสรางความสัมพันธกบั คนไทยผานไทยศึกษา จนเปดทาง
ให กั บ การศึ ก ษาการเมื อ งของการฟ น สํ า นึ ก ทางชาติ พั น ธุ ในการเยื อ นอั ส สั ม
ครัง้ นัน้ ผมพบวา เจาของไรชาในรัฐอัสสัมเกือบทัง้ หมดเปนคนไทอาหม ในชวงหนึง่
ชาวไทอาหมก็สามารถเปนผูวาการรัฐอัสสัม ไทยศึกษาในรัฐอัสสัมจึงเปนเรื่อง
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การเมืองโดยตรง การที่เราศึกษาไทอาหมที่นั่นก็จะชวยใหเราเขาใจการเมือง
ในประเทศเพื่อนบานดวย
ในเงือ่ นไขดังกลาวสํานึกทางชาติพนั ธุจ งึ ไมไดอยูท ว่ี า จริงหรือไมจริง ความจริง
นาจะอยูท วี่ า ชาติพนั ธุม พี ลังทางการเมืองหรือไม และก็ไมใชแคเรือ่ งของวัฒนธรรม
เพราะเราศึกษาชาติพนั ธุ เราจะเนนมิตวิ ฒ
ั นธรรมอยางมาก จนทําใหเรามีขอ จํากัด
ในการเขาใจชาติพนั ธุ ทัง้ นีช้ าติพนั ธุเ ปนเพียงปาย หรือแนวคิดอยางหนึง่ แตเบือ้ งหลัง
จะมีอะไรอีกบางนั้น เรามักไมคอยไดใสใจ ทั้งๆ ที่การจัดประชุมสัมมาไทยศึกษา
นานาชาติเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดียนั้นเนนก็ดานวัฒนธรรมเปรียบเทียบ
โดยมีอาจารย Sachchidanand Sahai นักอานจารึกผูสนใจศึกษาเปรียบเทียบ
มหากาพยเรือ่ งรามเกียรติใ์ นวัฒนธรรมอินเดียและไทยลาวเปนผูร เิ ริม่ (ผมไดขอ มูลนี้
จากอาจารย Sahai เอง เมื่อครั้งทานเปนนักวิชาการรับเชิญที่มหาวิทยาลัย
คอรแนลลในป 1981) แตกลับมีผลใหปลุกกระแสการศึกษาเรื่องกลุมชาติพันธุไท
ในอินเดียขึ้นมา

ไทยศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในการศึกษาเกี่ยวของกับสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น งานวิจัยดานไทยศึกษา
ของนักวิชาการแนวอเมริกันบางคนก็นาสนใจ งานชิ้นที่เดนมากในเรื่องนี้ก็คืองาน
ของ โกลอมป เรื่อง Brokers of Morality: Thai Ethnic Adaptation in a Rural
Malaysian Setting (Golomb, 1978) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางคนไทยกับ
คนมาเลย โดยเนนความสัมพันธระหวางคนตางศาสนา ที่อาจจะอยูใกลๆ กัน
คนมาเลยสว นใหญเปนมุสลิม ซึง่ ก็จะมีขอ หามหลายเรือ่ ง เชน หามกินหมู หามเลน
การพนัน และหามกินเหลา เปนตน แตหนังสือเลมนี้พบวาเมื่อคนมุสลิมอยากจะ
กินเหลา กินหมู เลนการพนัน พวกเขาจะไปกินในบานคนไทย เพราะบานคนไทย
ไมถอื วาผิดขอหามใดๆ กรณีดงั กลาวชีใ้ หเห็นถึงความพยายามปรับตัวทางชาติพนั ธุ
ถาคุณอยากเปนชาวมาเลยมสุ ลิม คุณก็อยูท บี่ า นคุณ แตถา เมือ่ ใดคุณไมอยากเปน
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มาเลยมุสลิมที่เครงครัด คุณก็มาเที่ยวบานคนไทย ความสัมพันธทางชาติพันธุ
ชวยใหคุณสามารถปรับตัวในเรื่องของความเครงครัดของศาสนาได
ในกรณี ข องนั ก วิ ช าการชาวญี่ ปุ น ก็ มี ง านของ Ryoko Nishii (1999)
เรื่อง Coexistence of religions: Muslim and Buddhist relationship on the west
coast of southern Thailand ซึง่ ศึกษาสังคมภาคใต และพบวาความสัมพันธระหวาง
ชาวไทยมุสลิมกับชาวไทยพุทธสามารถอยูรวมกัน นอกจากจะมีความสัมพันธกัน
เชิงเครือญาติแลว พวกเขายังสามารถไปรวมพิธีกรรมทางศาสนาของกันและกัน
อีกดวย
นอกจากนั้นยังมีงานที่นาสนใจอีกชิ้นหนึ่งคือ งานศึกษาของ Patrick Jory
(2008) เรื่อง Luang Pho Thuat as a southern Thai cultural hero: popular religion
in the integration of Patani เขาพบวาหลวงพอทวด ซึ่งเปนพระที่คนภาคใต
นับถือมาก ถือวาเปนยอดคน หรือยอดพระของคนทางใต แตปรากฏวาปตตานี
รวมตัวกันไดเพราะความนิยมชมชอบหลวงพอทวด ทั้งๆ ที่คนปตตานีสวนมาก
เปนชาวมุสลิม ความเขาใจหรือความรูสึกที่วามุสลิมกับพุทธเขากันไมได แตในทาง
สังคมการเมืองกลับเขากันได การอยูกันของคนตางศาสนาจึงอยูที่วาจะสรางให
เขากันเพื่อพลังใหมอยางไร การรวมตัวในปตตานีนั้นแทนที่จะใชพลังอิสลาม
กลับใชพลังหลวงพอทวด
กรณีตางๆ เหลานี้ชี้ชัดวา นักวิชาการตองไมยึดติดกับคติใดคติหนึ่งอยาง
ตายตัว เชน คติวา ดวยพรมแดนตางๆ ทีม่ กั มองแบงแยกกันอยางตายตัว ทีจ่ ริงไมมี
การแบงแยกใดที่เขากันไมได ประเด็นอยูที่เขากันดวยเงื่อนไขอะไร และรวมกันไป
ทําไม นักวิชาการจํานวนหนึง่ มักไมคอ ยตัง้ คําถามทํานองนี้ เพราะเราจะมองเฉพาะ
ปรากฏภายนอก เลยไมเขาใจความสัมพันธของคนทีแ่ ตกตางกันวาสามารถสัมพันธ
กันไดอยางไร
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การเมืองของอัตลักษณทางชาติพันธุ
ในปจจุบันนักวิชาการไทยก็ตื่นตัวกันพอสมควรเรื่องไทยศึกษาในประเทศ
เพือ่ นบาน โดยเริม่ จาก ยศ สันตสมบัติ (2543) ซึง่ เปนคนแรกๆ ทีส่ นใจศึกษาชุมชน
ชาวไทนอกประเทศ ดวยการกลับไปศึกษาชุมชนไทในพื้นที่ไตคง ของเทียน จู กัง
แตเปลี่ยนประเด็นไปบาง แทนที่จะเนนประเด็นของศาสนากับชาติพันธุ ก็เนน
ประเด็ น การเมื อ งของอั ต ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุ ข องคนกลุ ม นี้ ในหนั ง สื อ เรื่ อ ง
“หลักชาง การสรางอัตลักษณไทในไตคง” ซึ่งกลายเปนตนแบบของการวิจัยของ
นักวิชาการไทยในระยะตอๆ มา
ในระยะหลังก็มีงานวิจัยคนไทนอกประเทศของนักวิชาการไทยตามมา
อีกหลายชิ้น อาทิเชน อรัญญา ศิริผล (Aranya Siriphon, 2007) เรื่อง Dress and
Cultural Strategy: Tai Peddlers in Transnational Trade along the Burma –
Yunnan Frontier งานของวสันต ปญญาแกว (Wasan Panyagaew, 2007) หัวขอ
Re-Emplacing homeland: mobility, locality, a returned exile and a Thai restaurant
in southwest China และ Wasan Panyagaew (2010) เรือ่ ง Cross-border journeys
and minority monks: the making of Buddhist places in southwest China และ
อัมพร จิรัฐติกร (Amporn Jirattikorn, 2008) เรื่อง “Pirated” Transnational
Broadcasting: The Consumption of Thai Soap Operas among Shan
Communities in Burma งานวิจัยไทยศึกษาเหลานี้ไมไดเนนเฉพาะในประเทศจีน
อยางเดียว แตศกึ ษาความสัมพันธระหวางคนกลุม ตางๆ ทัง้ ทีอ่ ยูใ นประเทศจีนและ
ขามแดนไปเกีย่ วของกับคนในประเทศอืน่ ๆ ดวย ดวยการศึกษาในประเด็นของการ
เดินทางขามพรมแดน เชน การคาขามพรมแดน และการแสวงบุญขามแดน ซึง่ ชวย
ใหเขาใจการเมืองของอัตลักษณทางชาติพันธุวาไปเกี่ยวของกับการสรางเครือขาย
ขามพรมแดน
จากกรณีศึกษาดังกลาวชี้วาไทยศึกษาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานผาน
เครือขายขามพรมแดนซึ่งชวยใหมองเห็นการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เชน
กรณีศึกษาของ อรัญญา ในเรื่องการขายผาของชาวไทในตลาดไตคง แสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวา พวกเขาใชเครือขายทางชาติพันธุในการซื้อผาจากเมืองไทยไปขาย
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ดังนัน้ ความเปนชาติพนั ธุจ งึ ไมใชเพียงการสรางอัตลักษณ แตยงั โยงใยผูกพันกันเปน
เครือขายทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งศาสนาดวย เชนในกรณีศึกษาของ
วสันต ปญญาแกว ทีเ่ กีย่ วของกับเครือขายของพระสงฆในการเดินทางขามพรมแดน
เพื่อการฟนฟูศาสนา ขณะที่อัมพรสนใจศึกษาการขามแดนของวัฒนธรรมบันเทิง
ของกลุมคนไทในพมาในกระบวนการสรางอัตลักษณของพวกเขา
การศึกษาชาติพันธุจึงยึดติดกับพื้นที่อยางตายตัวไมได เพราะตองดูดวย
วาการเคลื่อนไหวของผูคนขามพรมแดนไดชวยสรางความสัมพันธและผูกความ
สัมพันธแบบใหมอยางไร ซึ่งเปนเรื่องของเครือขาย บางครั้งก็อาศัยความเปน
ชาติพนั ธุม าชวยในการสถาปนาเครือขายนัน้ ขอสังเกตในกรณีตา งๆ เหลานีช้ ช้ี ดั วา
การเมืองวัฒนธรรมเกีย่ วของอยางมากกับการสรางเครือขายในสังคมของประเทศ
เพือ่ นบาน ถาเราไมสนใจศึกษาเราก็อาจจะไมรวู า เครือขายสรางกันยังไงในประเทศ
เพื่ อ นบ า น แต เราอาจเริ่ ม จากการศึ ก ษากลุ ม คนที่ เราพอจะศึ ก ษาได หรื อ มี
ความสนใจเบื้องตนเสียกอน

ไทยศึกษากับการศึกษาภาษาถิ่นและการทองเที่ยว
ที่ จ ริ ง แล ว ในพื้ น ที่ แ ถบเวี ย ดนาม ก็ มี นั ก วิ ช าการท อ งถิ่ น ศึ ก ษาคนไท
ในเวียดนามมานานแลว แตในระยะหลังก็เริ่มมีนักวิชาการจากประเทศไทยสนใจ
เขาไปศึกษาดวย เชน ยุกติ มุกดาวิจิตร และ อัจฉริยา ชูวงศเลิศ ทั้งคูสนใจศึกษา
ภาษาไททองถิ่นอยางลึกซึ้ง ซึ่งแตกตางจากเมื่อกอนที่นักวิชาการไทยมักวิจัยภาค
สนามโดยไมไดสนใจเรื่องภาษาไททองถิ่น และภาษาของคนไทกลุมตางๆ มากนัก
ในกรณีศึกษาของยุกติ (Yukti Mukdawijitra, 2012) เรื่อง Contesting imagined
communities: Politics of script and Tai cosmopolitanism in upland Vietnam
เขาสนใจศึกษาการใชภาษาถิ่นของคนไท เพื่อทําความเขาใจวาพวกเขาใชภาษาถิ่น
สื่อสารอะไร เพราะปกติเราไปวิจัย เราศึกษาภาษาพูดในชีวิตประจําวัน ในกรณีนี้
มักเปนภาษาเวียดนาม เราจะไมรูวาเขาใชภาษาไททองถิ่นสื่อสารอะไร เพราะ
การใชภาษาไททองถิ่นไมใชแคอยากจะใชเพราะชาติพันธุ แตเปนการเมืองของ
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การสือ่ สารในเรือ่ งทีไ่ มอยากใหคนอืน่ รู หรือสามารถพูดบางอยางทีเ่ ขาอยากจะพูด
โดยที่ไมกระทบคนอื่น
การศึกษาการเมืองของการใชภาษาไทถิน่ ของคนไททีอ่ ยูใ นประเทศอืน่ ชวย
ใหไดขอถกเถียงใหมๆ ของความเปนไทยที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น ซึ่งนา
จะชวยใหทําลายมายาคติเดิมๆ ที่เราเคยคิดวา ภาษาไทยของเราสําคัญกวาเพื่อน
แตจริงๆ แลวคนไทที่อยูในพื้นที่ตางๆ ก็มีภาษาเฉพาะของเขาเองในแตละพื้นที่
บางทีภาษาเหลานั้นก็มีลักษณะที่แตกตางไปจากภาษาของเราอยางมากมาย
มหาศาล เพราะไดรับอิทธิพลแตกตางกัน อัจฉริยา ซึ่งศึกษาการสรางความเปน
ชาติ พั น ธุ ข องคนไทขาว เพื่ อ การผลั ก ดั น การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน (Achariya
Nate-Chei, 2011) เรือ่ ง Beyond Commodification and Politicisation: Production
and Consumption Practices of Authenticity in the White Tai Tourist Market in
the Uplands of Vietnam เคยมาเลาใหผมฟงถึงการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย
ในหมูค นไทนอกประเทศ ซึง่ นาสนใจวาคนไทในเวียดนามไดรบั อิทธิพลอินเดียนอย
มากผานพุทธศาสนา แตรับอิทธิพลของจีนมากกวา
ดังนั้น ความคิดเรื่องมณฑลนั้นปรากฏวาใชไมไดกับการอธิบายเรื่องพื้นที่
แถบเวียดนาม เพราะคนไทกลุมตางๆ ในบริเวณนี้ใหความสําคัญกับเขตแดนจาก
อิทธิพลจีนมากกวา การที่เรามองความเปนไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย
อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียทัง้ หมด ผมคิดวาอาจจะเปนปญหาในอนาคต ถาเรา
ไมรูวาอิทธิพลของจีนมีมากขนาดไหน และอิทธิพลทางความคิดของจีนดั้งเดิมสง
ผลตอพืน้ ทีแ่ ถบนีอ้ ยางไร ตลอดจนทําใหคนไทกลุม ตางๆ เอามาปรับใชในการดํารง
ชีวิตแตกตางกันอยางไร
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การสถาปนาอํานาจเหนือดินแดนกับการตอรองชีวิตบนพรมแดน
ดังที่กลาวมาแลวขางตนผมไดพยายามทบทวนประเด็นศึกษาตางๆ เพื่อ
กระตุนใหเห็นวา เรานาจะสนใจศึกษาเรื่องอะไรบาง แตประเด็นวิจัยในไทยศึกษา
ทีเ่ กีย่ วของกับประเทศเพือ่ นบานยังมีอกี หลายประเด็น งานรุน หลังๆ จะฉีกแหวกแนว
ออกไปจากรุนกอนๆ มาก ดังตัวอยางงานวิจัยของ ไพบูลย เฮงสุวรรณ (Paiboon
Hengsuwan, 2012) เรื่อง “In-between Lives: Negotiating Bordered Terrains of
Development and Resource Management along the Salween River” ที่ศึกษา
คนกลุมตางๆ ผูไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนสาละวิน ทั้งในไทยและพมา
เขาไมไดสนใจแคเรื่องความสัมพันธ แตมองปญหานี้วาเกี่ยวของกับพื้นที่อํานาจ
และความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการสรางเขื่อน ซึ่งมีผลใหกลุมคนตางๆ พยายาม
ชวงชิงความหมายของพื้นที่ตางๆ เหลานั้น จนนําไปสูความรุนแรงบนพรมแดน
เมือ่ คนบางกลุม ถูกนิยามวาเปนคนพรมแดนหรือผูอ พยพ พวกเขาจะถูกกระทําดวย
ความรุนแรงจนมองไมเห็นความเปนคน ที่เรียกวามี “ชีวิตเปลือยเปลา” (Naked
Life) ประเด็นตรงนี้ถือเปนปญหาสําคัญในงานวิจัย หากเราศึกษาเรื่องของคน
เราตองแสดงภาพความเปนคนใหปรากฏ เพราะวาในโลกปจจุบนั ความเปนคนกําลัง
ถูกลดทอนลงไปมากขึ้นทุกที
ดังนั้นการวิจัยไทยศึกษาตองชวยนําเสนอผูคนใหปรากฏมีตัวตนขึ้นมาให
มากขึน้ ไมเชนนัน้ ผูค นเหลานีก้ จ็ ะถูกลดทอนความเปนคนลงไปเรือ่ ยๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูคนตามพื้นที่ชายแดนที่มีความขัดแยง ดวยการเนนความสําคัญของ
การตอรองชีวิตบนพรมแดน จากจุดเริ่มตนในงานศึกษาการคาชายแดนของ
แอนดูร วอรกเกอร (Andrew Walker, 1999) เรื่อง The Legend of Golden Boat:
Regulation, Trade and Traders, in the Borderlands of Laos, Thailand, China
and Burma ซึง่ ฉายใหภาพของผูค า ขายตามชายแดนสามารถดิน้ รนและตอรองเพือ่
ขามกฎเกณฑตา งๆ อยางหลากหลาย โดยไมไดสยบยอมตอกฎเกณฑเหลานัน้ และ
ภายหลังลูกศิษยของเขาคือ จักกริช ไดสานตอการศึกษาขามพรมแดน โดยสนใจ
ประเด็นปญหาดานอื่นๆ ของการขามชาติ (transnationalism) ซึ่งพบวา การขาม
ชาตินั้นขามไดหลายอยาง ไมใชแคการขามของคนและสินคาเทานั้น แตยังขาม

246 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

ความรูด ว ย ดังในกรณีของบทความเรือ่ ง Decolonizing the River: Transnationalism
and the Flows of Knowledge on Mekong Ecology (Jakkrit Sangkhamanee,
2012)

แรงงานขามชาติกับสิทธิความเปนพลเมืองและความเสี่ยง
ประเด็นเรือ่ งของพรมแดนและแรงงานขามชาติในไทยศึกษา ผมคิดวาถาเรา
ติดตามแรงงานเหลานีจ้ ะพบวา แรงงานขามชาติไมไดเปนแคเรือ่ งปญหาเศรษฐกิจ
หรือสิทธิมนุษยชนเทานั้น งานของนักวิชาการอยาง คริส (Chris Lyttleton and
Amorntip Amarapibal, 2002) ยังดูดวยวาเปนประเด็นเรื่องของการขามไปมาของ
โรคภัยไขเจ็บ เชนเชื้อ HIV เพราะปญหาทางการแพทย สุขภาพอนามัย ก็อาจจะ
เปนอีกประเด็นที่ชวยใหเรามองเห็นปญหาในการขามแดนในมิติอื่นๆ ได
อีกตัวอยางหนึ่งในงานของ อัมพร จิรัฐติกร (Amporn Jirattikorn, 2007)
การขามพรมแดนนัน้ ไมไดขา มแคโรคเทานัน้ เพลงก็ขา มได ในรัฐฉานมีการอัดกอบป
เพลงไทยและหนังไทยมากมาย โดยหันมาพากยในภาษาฉาน แตเปลี่ยนเนื้อเรื่อง
ใหสอดคลองวัฒนธรรมของพวกเขา จะเห็นไดวาเมื่อสื่อบันเทิงเหลานี้ขามแดนไป
แลว เจาของไมมีสิทธิ์ไปผูกขาดอีกตอไป
สวนงานวิจัยของชัยณรงค เศรษฐเชื้อ (Chainarong Sretthachau, 2010)
เรือ่ งการขามชาติทมี่ องจากเบือ้ งลาง (Transnationality from below) พยายามเสนอ
แนวทางการศึกษา ทีห่ ลายคนอาจถอดใจไปแลววาการขามชาติเปนภาพทีห่ า งไกล
ตั ว เรามาก แล ว เราจะศึ ก ษาอย า งไร แต ที่ จ ริ ง เราสามารถมองการข า มชาติ
จากเบื้องลางได โดยไมตองไปมองเฉพาะภาพใหญเทานั้น เชน การศึกษาคนงาน
ขามชาติ เราก็สามารถมองจากสายตาของคนเล็กคนนอยได เพราะพวกเขาตอง
ประสบกับปญหาจะเปนจะตายอยูแลว ทําไมพวกเขาจะบอกเลาเรื่องราวของ
พวกเขาไมได ซึง่ ก็จะชวยสะทอนใหเห็นประเด็นปญหาของการขามชาติในภาพรวม
ไดเชนเดียวกัน
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ในกรณีหนังสือเรื่องแรงงานขามชาติที่ผมเขียนกับชัยพงษ สําเนียง (2557)
ก็พยายามจะเชือ่ มโยงเรือ่ งขามชาติกบั สิทธิพลเมือง เพือ่ นําเสนอใหเห็นความซับซอน
และความยืดหยุน ของความเปนพลเมือง โดยทัว่ ไปแลวเรามักจะมองเห็นแตความ
เป น พลเมื อ งทางกฎหมายและการเมื อ งเท า นั้ น นั บ ว า เป น การมองพลเมื อ ง
ที่คับแคบมาก ถาเรามองดูกรณีของคนงานไทใหญ เรามักมองแตเพียงวาคนงาน
เหลานี้หนีรอนมาพึ่งเย็น จริงๆ แลว เราก็ขาดพวกเขาไมได เพราะเกิดจากความ
ตองการของเราดวย เทาๆ กับทีพ่ วกเขาตองการเขามาทํางาน ซึง่ เปนเรือ่ งเศรษฐกิจ
เปรียบเหมือนน้าํ มักไหลไปตามแรงดึงดูด เมือ่ มีความตองการทีไ่ หน พวกเขาก็ไหล
ไปหา คงไมมใี ครเขาไหลไปในทีท่ ไ่ี มมใี ครตองการ ดังนัน้ เรือ่ งสิทธิความเปนพลเมืองนี้
ตองขยายความใหยืดหยุนมากขึ้นตามสภาพความเปนจริง นอกจากความเปน
พลเมืองตามการเมืองและกฎหมายแลว คงตองรวมเอามิติของความเปนพลเมือง
ทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมดวย เพราะคนงานไทใหญก็มีฐานะรวมเปนพลเมือง
ทางวัฒนธรรมเชนเดียวกับคนไทย

จินตนาการชายแดนในฐานะพื้นที่ชวงชิงและสรางความหมายใหม
การจินตนาการพื้นที่ชายแดนในไทยศึกษายังชวยสลัดความคิดใหหลุดพน
ออกจากการมองชายแดนเปนการแบงแยกอยางตายตัว ดังตัวอยางในงานวิจยั ของ
อเล็กซานเดอร ฮอสทแมนน (Alexander Horstmann, 2002) ซึ่งศึกษาขบวนการ
เคลื่อนไหวของกลุมคนที่แตกตางกัน ไมวาจะตางชาติพันธุ หรือศาสนา เมื่อเผชิญ
กับประเด็นปญหารวมกันขึ้นมา กลุมคนเหลานี้จะไมแบงเขาแบงเรา แตสามารถ
รวมตัวเพื่อตอสูกับประเด็นรวมเหลานั้นได เขายกตัวอยางกรณีศึกษาในภาคใต
ซึ่งมีประเด็นปญหารวมกันเรื่องการปกปองสิ่งแวดลอม พวกเขาจึงสรางพื้นที่ของ
ความเปนทองถิน่ เชิงศีลธรรมรวมกันในกระบวนการตอสูเ ชิงสัญลักษณ โดยไมสนใจ
วาจะเปนพุทธหรือมุสลิม เพราะถาพวกเขาไมรวมตอสูดวยกัน ก็จะอยูรวมกัน
ในพื้นที่นั้นไมได ดังนั้นพื้นที่ของความเปนทองถิ่นเดียวกันจึงไมไดใสใจในศาสนา
ที่แตกตางกัน แตอยูที่เห็นประเด็นปญหารวมกันหรือไม
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ไทยศึกษากับความซับซอนของความสัมพันธขามชาติ
ในประเด็นนี้คงตองเริ่มจากการปรับเปลี่ยนมุมมองเชนเดียวกัน เชนกรณี
ของศาสนาอิสลามและคนมุสลิมในภาคใต เราก็จะตองเริ่มจากการไมมองศาสนา
อิสลามหรือคนมุสลิมเฉพาะในประเทศไทย เพราะศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต
ของไทยมีลักษณะขามชาติ ขามโลก และมีเครือขายโยงใยกันไปทั่ว ซึ่งทําให
เกิดประเด็นทีม่ คี วามสัมพันธซบั ซอนกันอยางมากมาย ทัง้ ในแงของอัตลักษณและ
เครือขายที่หลากหลายขามชาติ (Liow, 2011) กรณีศึกษาตางๆ ในวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกของ อนุสรณ อุณโณ เรื่อง “We Love ‘Mr. King’: Exceptional
Sovereignty, Submissive Subjectivity, and Mediated Agency in Islamic Southern
Thailand” (Anusorn Unno, 2010) ก็พบวาคนมุสลิมในภาคใตมกั จะใชความซับซอน
ของอัตลักษณเชนนีอ้ ยูใ นชีวติ ประจําวัน ทัง้ ในฐานะทีเ่ ชือ่ มโยงกับเครือขายขามชาติ
และการอยูในบริบทของอํานาจอธิปไตยเชิงซอน (multiple sovereignty) ที่ลื่นไหล
และสลับกันไปมาอยูตลอดเวลา เชน คนมุสลิมในภาคใตบางครั้งก็ถือสองสัญชาติ
หรือบางครั้งก็ยกเวนไมยอมรับอธิปไตยของไทย ขณะที่บางครั้งก็อางในหลวง
เพือ่ ใชเปนขอตอรองกับหนวยราชการ เพราะพวกเขามักจะถูกเลือกปฏิบตั ใิ นแงลบ
อยูเ สมอๆ แตพอพวกเขาอางในหลวงก็จะถูกปฏิบตั ติ อ ในแงดขี น้ึ เปนตน

บทสรุปทิ้งทาย
จากทีก่ ลาวมาทัง้ หมดจะเห็นไดวา ไทยศึกษาไมสามารถยึดติดกับพรมแดน
ไดอีกตอไปแลว เพราะไทยศึกษาสามารถกาวขามพื้นที่พรมแดนของประเทศไทย
ออกไปศึกษา ทั้งเรื่องของคนไทนอกประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ ในประเทศ
เพือ่ นบานไดอกี ดวย แตทงั้ นีก้ เ็ สริมดวยการนําแนวความคิดทางสังคมศาสตรตา งๆ
มาชวยในการอภิปรายถกเถียงประเด็นเหลานั้น ไมวาเปนแนวความคิดเรื่อง
การเมืองของอัตลักษณทางชาติพนั ธุ การสถาปนาอํานาจเหนือดินแดน การตอรอง
ชีวติ บนพรมแดน สิทธิความเปนพลเมือง จินตนาการชายแดนในฐานะพืน้ ทีช่ ว งชิง
และสรางความหมายใหม ความซับซอนของความสัมพันธขามชาติ และอํานาจ
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อธิปไตยเชิงซอน เปนตน แนวความคิดเหลานีจ้ ะชวยเชือ่ มโยงใหมองเห็นพืน้ ทีช่ วี ติ
ในไทยศึกษาวามีความสัมพันธกันอยางหลากหลายและเปนรูปธรรมอยางไร และ
ความสัมพันธใดบางทีอ่ าจจะกลายเปนจุดตัดของปญหา ซึง่ นาจะชวยเปดประเด็น
ใหมๆ ใหไทยศึกษาสามารถมีพลังในโลกไรพรมแดนไดตอไป
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