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คำ�นำ�บรรณาธิการ
ภาวะการข้ามชาติและการข้ามแดนเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้
มาตัง้ แต่อดีต การเกิดขึน้ ของรัฐชาติท�ำให้การข้ามไปมาระหว่างพรมแดนระหว่าง
ประเทศกลายเป็นเรื่องที่เคร่งครัดมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโลกสมัยใหม่ที่
ภูมิภาคนิยมเข้ามามีบทบาทแทนที่รัฐชาตินั้นเอื้อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คน
ความคิด ทุน และวัฒนธรรมที่ไหลบ่าอย่างไม่เคยมีมาก่อน สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ภาวะ
ไร้อาณาบริเวณถูกสถาปนาขึ้นภายใต้รัฐชาติที่ก�ำลังด�ำเนินไปอย่างเข้มแข็ง
หนังสือ “ชุมชนข้ามถิ่น: การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติพม่าในขอนแก่น” ของวิลาสินี โสภาพล ได้พยายามแกะรอยสภาวการณ์
ดังกล่าวออกมาได้อย่างน่าติดตาม การกล่าวถึงการเกิดขึ้นของชุมชนข้ามถิ่นของ
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ชานเมืองของขอนแก่นในทัศนะที่แตกต่าง
ออกไปท�ำให้ ง านชิ้ น นี้ มี ค วามน่ า สนใจ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ แ นวคิ ด
การข้ามท้องถิ่น (translocality) และแนวคิดอัตลักษณ์ (identity) มาอธิบาย
ชุมชนของแรงงานข้ามชาติสญ
ั ชาติพม่าดังกล่าวร่วมกันท�ำให้งานมีความแปลกใหม่
อันนับได้ว่าเป็นการทลายกรอบการศึกษาเดิมที่ผ่านมาซึ่งให้ความส�ำคัญต่อ
การเกิดขึน้ ของวัฒนธรรมข้ามพรมแดนในพืน้ ทีช่ ายแดนของประเทศไทยเป็นหลัก
งานชิ้ น นี้ เ สนอมุ ม มองว่ า วั ฒ นธรรมข้ า มแดนได้ ก ้ า วข้ า มพรมแดนไปแล้ ว
เส้นเขตแดนระหว่างรัฐชาติพร่าเลือนด้วยเครือข่ายของผู้คนที่ร้อยรัดยึดโยงกัน
ผ่ า นมิ ติ ท างวั ฒ นธรรมและมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ ในหลากหลายจุ ด เชื่ อ มต่ อ และ
หลากหลายผู้กระท�ำการ
เนือ้ หาในบทต่างๆ ของหนังสือเล่มนีถ้ กู น�ำเสนอและร้อยเรียงเข้าด้วยกัน
ได้อย่างมีอรรถรสและน่าติดตาม ท�ำให้มองเห็นการเคลื่อนที่ของผู้คน การต่อสู้
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ต่อรอง ตลอดจนการปริแตกของการก่อร่างทางอัตลักษณ์ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้วยังเป็น
กระบวนการที่ไม่สมบูรณ์และมีการประกอบสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา ณ พื้นที่
ปลายทางซึง่ ถูกเชือ่ มต่อกับพืน้ ทีต่ น้ ทาง และพืน้ ทีร่ ะหว่างทาง กระบวนการสร้าง
พื้ น ที่ ข องแรงงานข้ า มชาติ สั ญ ชาติ พ ม่ า ในขอนแก่ น จึ ง เป็ น ภาพสะท้ อ นของ
ปฏิบตั กิ ารในการต่อสูต้ อ่ รองของการสร้างตัวตนในพืน้ ทีใ่ หม่ทคี่ วรได้รบั การเข้าใจ
ในแง่มุมที่หลากหลายที่อาจน�ำไปศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนข้ามถิ่นที่เกิดขึ้น
ในมุมต่างๆ ของโลกใบนี้
ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
บรรณาธิการ
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คำ�นำ�ผู้เขียน
การมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานร่วมกัน รวมถึงเส้นพรมแดนที่ยาวกว่า
สองพันกิโลเมตร แต่ไฉนประเทศไทยกับพม่ากลับรู้สึกห่างเหิน และรู้สึกได้ถึง
การมีเส้นกัน้ ทีแ่ น่นหนาเช่นนี้ ยิง่ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาประเด็นเกีย่ วข้องกับแรงงาน
ข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทยนั้นนับเป็นประเด็นเผ็ดร้อนในหน้าสื่อกระแสหลักที่
มักหยิบยกขึน้ มาน�ำเสนอหลายครัง้ หลายครา และก็บอ่ ยครัง้ อีกเช่นกันทีภ่ าพของ
พวกเขาถูกน�ำเสนอในแง่ของ “ฆาตกรฆ่าข่มขืน” บ้าง “ศัตรูทางประวัติศาสตร์”
บ้าง “พวกหัวรุนแรง” บ้าง รวมถึง “ผู้ที่มาแย่งงานคนไทย” จนท�ำให้กระแส
ชาตินิยมของไทยลุกฮือขึ้นในบางช่วงบางเวลา
ภายใต้บริบทของภูมิภาคนิยมได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนอย่าง
เสรีมากขึ้น ในขณะที่ความเป็นรัฐชาติแสดงพลังของตนเองอย่างโดดเด่นอยู่นั้น
กลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ได้ตอบโต้และเป็นผู้กระท�ำการที่มีปฏิบัติการในการสร้างพื้นที่
ของตนเองขึ้นมาในดินแดนใหม่อย่างแข็งขันเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้พยายามที่
จะสร้างความเข้าใจแรงงานข้ามชาติสญ
ั ชาติให้เห็นอย่างลึกซึง้ รอบด้าน ทัง้ การเป็น
ผู้ถูกกระท�ำ และเป็นผู้กระท�ำการเอง เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเขาและเราให้
มากขึ้น และมองเขาอย่างปุถุชนธรรมดาทั่วไปที่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต
รวมถึงเป็นมนุษย์ทมี่ วี ฒ
ั นธรรมเช่นเดียวกับเราๆ ด้วยการอธิบายปรากฏการณ์ผา่ น
แนวคิดการข้ามท้องถิ่นและอัตลักษณ์ อันจะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่อง
พืน้ ทีแ่ ละอัตลักษณ์ทมี่ คี วามไม่สมำ�่ เสมอ ไม่สมบูรณ์ และต่างปริแตกอยูต่ ลอดเวลา
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นงานเขียนทีป่ รับมาจากงานวิทยานิพนธ์ ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนต้อง
ขอกล่าวขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังหนังสือเล่มนี้ทุกท่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่นทุกคนที่ให้โอกาสในการเข้าไป
เก็บข้อมูลครัง้ นี้ ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ ดร. จักรพันธ์ ขัดชุม่ แสง ผูเ้ ป็นทัง้ บรรณาธิการ
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้มอบอิสระและคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
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การท�ำงานชิ้นนี้ด้วยใจอดทนกับความหัวรั้นของผู้เขียน ทั้งยังให้ค�ำปรึกษาทุกๆ
เรื่องกับศิษย์คนนี้จนบรรลุมาถึงวันนี้ได้ ขอขอบคุณคณะกรรมการในการสอบ
วิทยานิพนธ์ทงั้ ผศ.ดร. จักกริช สังขมณี ทีช่ ว่ ยเปิดมุมมองใหม่ๆ และคอยเติมเต็ม
งานชิน้ นีม้ าโดยตลอด และดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ ทีช่ ว่ ยขัดเกลางานวิทยานิพนธ์
ชิ้ น นี้ อ ย่ า งละเอี ย ดถี่ ถ ้ ว น และให้ ค�ำแนะน�ำที่ ท รงคุ ณ ค่ า เสมอ ขอขอบคุ ณ
รศ.ดร. ดารารั ต น์ เมตตาริก านนท์ ประธานหลักสูตรลุ่มน�้ำโขงศึกษาและ
ผูอ้ �ำนวยการศูนย์วจิ ยั พหุลกั ษณ์สงั คมลุม่ น�ำ้ โขงทีม่ อบโอกาสทีด่ ใี ห้ผเู้ ขียนได้ฝกึ ฝน
ตนเองเรื่ อ ยมา ทั้ ง ยั ง ขอบคุ ณ คณาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ไ ด้
ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชา ไม่ว่าจะเป็น รศ.ดร. มณีมัย ทองอยู่ รศ.ดร. วิยุทธ์
จ�ำรัสพันธุ์ ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผศ.ดร. ธนนันท์
บุ่นวรรณนา อาจารย์สมใจ ศรีหล้า ดร. เบญจวรรณ นาราสัจจ์ และอีกหลายๆ
ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม รวมถึงคณาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ผู้เขียนมาตั้งแต่สมัยเมื่อครั้ง
เรียนปริญญาตรีที่สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทีไ่ ด้ชว่ ยวางรากฐานความเข้าใจทางด้านสังคมศาสตร์ไว้อย่างดี ขอบคุณ
ดร. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ขวัญข้าว สังขพันธานนท์ จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และดร. ลลิตา หาญวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจด้านแรงงานศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
พม่าเรือ่ ยมา ขอบคุณรวมถึงมวลมิตรทางวิชาการทุกท่านทีใ่ ห้ความรูแ้ ละกระตุน้
ให้คิดมาโดยตลอด
นอกจากนั้นแล้วผู้เขียนจักขอขอบคุณศูนย์พหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำโขง
ที่มอบทุนในการท�ำวิจัยและทีมงานทุกท่านที่ช่วยเหลือในการด�ำเนินการตีพิมพ์
ครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ที่ท�ำให้การวิจัยครั้งนี้
ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอบคุ ณ ความรั ก และก�ำลั ง ใจจากครอบครั ว เพื่ อ นสนิ ท มิ ต รสหาย
ความปรารถนาดีจากคนรัก และพี่น้องร่วมสาขาที่คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดมา
หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
วิลาสินี โสภาพล
1 สิงหาคม 2559
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