การให้ความหมายและการจัดการพื้นที่ชายแดนของรัฐและชาวบ้าน
กรณีจุดผ่อนปรนและกาดนัดบ้านแจมป๋อง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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สนับสนุนโดย สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต และโฮงเฮียนแม่น้าของ

การให้ความหมายและการจัดการพื้นที่ชายแดนของรัฐและชาวบ้าน
กรณีจุดผ่อนปรนและกาดนัดบ้านแจมป๋อง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย1
การก้าหนดพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ใช้ภูเขาแม่น้าตามธรรมชาติเป็นตัวกัน
ซึ่งมันก็การเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการแบ่งแยกผู้คนและวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้าโขง ให้คนฝั่งขวาเป็นคนไทยฝั่ง
ซ้ายเป็นคนลาว ความสัมพันธ์ ของคนสองฝั่งถูกปิดกันด้วยเส้นพรมแดนที่สมมติขึนภายใต้อ้านาจรัฐและลัทธิ
ทางการเมืองที่ต่างกัน ซึ่งการให้ความหมายพืนที่แม่น้าโขงและบริเวณโดยรอบของชาวบ้านและรัฐก็แตกต่าง
กัน รัฐให้ความหมายว่าแม่น้าโขงเป็นเส้นขอบเขตของประเทศชาติที่ต้องก้ากับควบคุม เป็นสิ่งส้าคัญต่อความ
มั่นคงและปลอดภัย แต่ส้าหรับผู้คนบริเวณนันมันคือเส้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ผู้คนสองฝั่งโขงเข้าด้วยกัน เป็น
พืนที่ที่ไปมาหาสู่กันมาช้านานตังแต่บรรพบุรุษ เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของการค้าขายแลกเปลี่ยนที่ไร้พรมแดน
เป็นแหล่งอาหารและรายได้ รวมทังเป็นพืนที่ทางวัฒนธรรมความเชื่อและความทรงจ้า
หมู่บ้านแจมป๋อง ต้าบลหล่ายงาว อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตังอยูค่ นละฟากฝั่งโขงกับหมู่บ้าน
ด่าน แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย สปป.ลาว วิถีชีวิตของผู้คนในพืนที่ ท้ามาหากินกับทรัพยากรใกล้ตัว มีการ
ประกอบอาชีพหลากหลาย อาทิ การประมงพืนบ้าน การเกษตร การขับเรือข้ามฟาก และการค้าขาย ซึ่ง ที่
หมู่บ้านนีถูกตังให้เป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อให้พี่น้องสองฝั่งโขงได้เดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบาย มี
การค้าขายระหว่างกันและทุกเช้าวันพุธจะมี “กาดนัด” (ตลาดนัด) ชายแดนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอ้าเภอ
ท้าให้พืนที่ริมฝั่งโขงคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนมาซือและมาขายของ แม้ในวันปกติก็มีการค้าขายอยู่ตลอดทังปลีก
และส่งมีร้านค้าเกิดมากมายในหมู่บ้าน หมู่บ้านเล็กๆริมโขงจึงเป็นพืนที่เศรษฐกิจที่มีเงินสะพัดมากมาย
ภายใต้การเข้ามาควบคุมและจัดการของหน่วยงานต่างๆของรัฐหลายหน่วยงานที่เข้มงวดกว่าเดิม กาด
นัดแจมป๋องและพืนที่โ ดยรอบรวมทังแม่น้ าโขงที่ ชาวบ้ านสองฝากฝั่ง ได้ อยู่ อาศั ยมายาวนานจึง เป็ น พื นที่
ชายแดนริมโขงที่มีการให้ความหมายและการจัดการที่ต่างกัน

บทความนีเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนานิพนธ์เรื่อง “การจัดการพืนที่ชายแดนและวิถีชีวิตของคนบริเวณพรมแดนไทย-ลาว หมู่บ้านแจมป๋อง อ้าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” ที่จัดท้าขึนเมื่อ พค. 61 โดยนส.ศิริลักษณ์ ค้าจันทร์ นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนและให้ค้าปรึกษาโดยสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขงและสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต
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การให้ความหมายพื้นที่ของชุมชน
บ้านแจมป๋องเป็น ชุมชนชายแดนขนาดกลางประมาณ 400 หลังคาเรือนตังอยู่ริมฝั่งโขงห่างจากตัว
จังหวัดเชียงรายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร ภูมิประเทศที่ตังมีความสูงประมาณ 4001,000 เมตรจากระดับน้าทะเลเป็นที่ราบแคบๆที่ทอดตัวจากตะวันตกเฉียงใต้มาตะวันออกเฉียงเหนือและสุดที่
แม่น้าโขงอันเป็นที่ตังของบ้านแจมป๋อง ที่ราบขนาบข้างซ้ายขวาด้วยแนวเขาไม่สูง นัก สันเขาของแนวเขา
ด้านขวาเป็นเส้นพรมแดนไทย-ลาว
ชุมชนที่นี่ตังขึนเมื่อปี พ.ศ.2432 มีความสัมพันธ์กับแม่น้าโขงหลากหลายด้านมานานนับแต่อดีต ทัง
การใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของคนในชุมชนกับพี่น้องคนลาวซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นพืนที่ที่เต็มไป
ด้วยวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของคนทังสองฝั่งหากมีงานบุญต่างๆจะมีการส่งข่าวและเชิญกันไปร่วมงาน
จึงถือได้ว่าเป็นเส้นทางด่านประเพณี ทังนียังเป็นพืนที่ส้าคัญในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอีกด้วย อาทิ
การประมงพืนบ้าน ค้าขาย และขับเรือข้ามฟาก แม่น้าโขงจึงเป็ นพืนที่ที่มีคุณค่าสารพัดประโยชน์แก่ คนแจม
ป๋องและพี่น้องชาวลาวเป็นอย่างมาก
แม้ว่าปัจจุบันทรัพยากรในแม่น้าโขงจะลดลงไปมาก แต่คนในชุมชนก็ยังพึ่งพาอาศัยแม่น้าโขงในการ
ประกอบอาชีพในการประมง พืนที่ไร่นาที่อยู่ติดริมน้าโขงซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพดก็ได้ใช้น้าจากแม่น้าโขง มี
ป่าชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์ในการเก็บพืชผักตามฤดูกาล ทางใต้ของชุมชนมีแม่น้างาวไหลผ่านลงสู่แม่น้าโขงซึ่ง
บริเวณปากแม่น้าจะมีปลาชุกชุมชาวบ้านจึงเป็นจุดหาปลาส้าคัญของที่นี่ ปลาเรียกว่า “ลังปากงาว” มีการตัง
กฎกติกาเพื่อจัดการทรัพยากร เช่น ใช้ระเบิดท้าลายปลาในล้าห้วยหรือล้า คลองในหมู่บ้านจะต้องถูกปรับ
1,000-10,000 บาท หรือท้างานแทน กรณีใช้เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอื่นๆท้า ลายปลาแม่น้าและล้าห้วยจะต้อง
ถูกปรับ 1,000 – 10,000 บาท
ในด้านความเชื่อชาวบ้านที่นี่ถือศาสนาพุทธ ชาวบ้านจะเข้าวัดฟังธรรมและประกอบพิธีกรรมในวัน
ส้าคัญทางศาสนาเป็นประจ้า และศาสนาพุทธก็มีความเชื่อมโยงกับพญานาคและแม่น้าโขงอันเป็นที่อยู่ ของ
พญานาคด้วย นอกจากนีชาวบ้านยังมีความเชื่อเรื่องผีปู่ย่า ซึ่งผีปู่ย่าหรือผีบรรพบุรุษของผู้น้าทางสังคมจะมี
ฐานะเป็นทังผีประจ้าตระกูลและผีของชุมชนด้วย จะมีการเซ่นไหว้หรือเลียงผีในโอกาสต่างๆเป็นประจ้าอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง
ในด้านพืนที่ความสัมพันธ์สองฝั่งโขง ด้วยความที่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะด้วยสาย
สัมพันธ์ทางเครือญาติ มิตรสหาย หรือคู่ค้าที่มีสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ท้าให้คนสองฝั่งไปมาหาสู่กันมาตังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
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การให้ความหมายและการเข้ามาจัดการพื้นที่ของรัฐ
ในอดีตรัฐไม่ได้ให้ความส้าคัญกับพืนที่ตรงนีมากนักเป็นเพียงพืนที่ชายแดนไกลปืนเที่ยงที่ห่างไกลความ
เจริญ ไม่มีการเข้ามาควบคุมดูแลหรือตังกฎเกณฑ์อะไร ชุมชนใช้พืนที่ด้วยตนเองมานาน จนกระทั่งเกิดสงคราม
อินโดจีนเมื่อ พ.ศ. 2513 รัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ และพืนที่ส่วนนีได้กลายเป็นพืนที่เฝ้าระวังทางการเมือง
พืนที่ชายแดนของไทยช่วงที่มีการสู้รบกลายเป็นพืนที่ที่มีลักษณะปิดห้ามมีการเคลื่อนไหวใดๆ มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในหลายจังหวัดชายแดนทังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เลย นครพนม
หนองคาย อุดรธานี และ อุบลราชธานี

หลังความขัดแย้งในอนุภาคลุ่มน้าโขงหรือสงครามอินโดจีนสินสุดลง 20 ปีต่อมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2530 สภาความมั่น คงแห่งชาติ ได้จัดประชุมหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อง พิจารณาก้าหนดนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติการเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนด้านลาว เพื่อให้จังหวัดชายแดนถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ต่อมาได้น้านโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านลาวมาปรับใช้กับการผ่อนปรนการค้ าบริเวณ
ชายแดนด้านกัมพูชาและพม่า โดยอนุโลมตามความจ้าเป็นและความเหมาะสม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมติของคณะกรรมการศูนย์สั่งการ
ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเชียงรายและความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปิดจุดผ่อ นปรนที่
บ้านแจมป๋องขึน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าให้ชาวไทย-ลาวเดินทางไปมาหาสู่และซือขายสินค้าอุปโภคบริโภค
การท่องเที่ยว และกระชับความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดเชียงราย และแขวงบ่อแก้ว ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะช่วยเกือกูลและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ ประเทศลาว และนโยบายการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน การประกาศเป็นจุดผ่อนปรนท้า
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ให้หมู่บ้านชนบทชายแดนธรรมดาหมู่บ้านหนึ่ง กลายเป็นพืนที่ทางเศรษฐกิจที่มีกิจกรรมมากมาย มีคนเข้ามา
เกี่ยวข้องหลากหลาย มีหน่วยงานรัฐเข้ามาจัดการหลายหน่วยงาน
ในการจั ด การดู แ ลพื นที่ เดิ ม มี ห น่ ว ยงานที่ เ ข้ า มารั บ ผิ ด ชอบจุ ด ผ่ อ นปรนบ้ า นแจมป๋ อ งเพี ย ง 3
หน่วยงาน คือ กรมศุลกากร สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และต้ารวจตระเวนชายแดน ต่อมาในยุครัฐบาล คสช.
ได้มีค้าสั่งให้เพิ่มหน่วยงานเข้ามาดูแลพืนที่ชายแดนจุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋องอีก 3 หน่วยงานคือ อาสาสมัคร
รักษาดินแดน ต้ารวจน้า และทหารพราน

จุดผ่อนปรนกับชุมชนท้องถิ่น

การเปิดจุดผ่อนปรนท้าให้หมู่บ้านแจมป๋องเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่แห่งหนึ่ง เต็มไปด้วยผู้คน
และการค้าขายไหลเวียนของสินค้าและเงิน มีร้านค้าร้านใหญ่เกิดขึนหลายร้านทังขายปลีกและขายส่งทังสินค้า
เพื่ อ อุ ป โภคและบริ โ ภค เช่ น ร้ า นของช้ า ร้ า นขายอาหารสดอาหารแห้ ง ร้ า นเสื อผ้ า ร้ า นรองเท้ า ร้ า น
เครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถือ ร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านเครื่องมือทางการเกษตร และร้านค้า
อื่นๆอีกมาก ผู้ที่ท้าการค้าขายมีทังที่เป็นคนในชุมชนและคนนอกชุมชนทังที่เป็นรายเล็กและรายใหญ่มีเงินทุน
หมุนเวียนสูง คนในชุมชนหลายคนเปลี่ยนอาชีพมาท้าการค้ าขายอย่างจริงจัง สร้างรายได้เลียงครอบครัวเป็น
อย่างดี มีพ่อค้าจากต่างจังหวัดเข้ามาค้าขายสินค้าหลายอย่าง
กาดนัดบ้านแจมป๋องจะมีทุกวันพุธเริ่มตังแต่เวลา 6 โมงเช้าไปจนถึงประมาณบ่าย 3 โมง แต่ส่วนมาก
แล้วพอหลัง 8 โมงเช้าตลาดก็จะวาย ตลาดจะเต็มไปด้วยผู้คนตังแต่เช้ามืดมีเรือวิ่งข้ามไปมาขวักไขว่ มีสินค้าให้
แลกเปลี่ยนซือขายกันอย่างครบครันตังแต่ของกินของใช้ยันของป่าที่หากินยากที่ส่วนมากจะเป็นแม่ค้าจากฝั่ง
ลาวน้าเข้ามาขาย เช่น หวาย ด้วง ไข่มดแดง ไก (สาหร่ายแม่น้าโขง) บรรยากาศของตลาดความครึกครืนและ
มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยรอยยิมของพ่อค้าแม่ค้าที่ส่งเสียงเรียกลูกค้า และต่อรองราคา เสียงทักทายพูดคุยหลาย
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ภาษาและส้าเนียงในบรรยากาศแบบที่เป็นกันเองแบบญาติพี่น้อง ผู้คนหลากหลายหมุนเวียนมาจับจ่ายใช้สอย
เป็นการค้าขายแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ได้หวังผลก้าไรมากนัก มีการเจรจาต่อรองราคาสินค้าเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจก่อนการแลกเปลี่ยนซือขายกัน การค้าขายท้าให้มีการใช้ประโยชน์จากพืนที่มากขึนจากอดีตที่เป็น
พืนเพียงแค่ที่รกร้างว่างเปล่า
การค้าขายสองฝั่งโขงที่เข้มข้นขึนได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของคนสองฝั่งเพิ่ มมากขึน
เพราะมันเป็นการปฏิสัมพันธ์กันของคนมีทังการเจรจาต่อรอง สังสรรค์ และความสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ ในขณะ
ที่พี่น้องชาวลาวข้ามมาเพื่อซือสินค้าเพื่อยังชีพและน้าของพืนบ้านมาขาย พี่น้องชาวไทยก็อาศัยการค้าขายใน
การประกอบอาชีพสร้างความมั่นคง ทังสองต่างมีความเกือหนุนกัน ความสัมพันธ์ทังในฐานะญาติ มิตร และคู่
ค้าที่สนิมสนมคุ้นเคยท้าให้ผู้คนสองฝั่งโขงร่วมกันก้าหนดและพัฒนารูปแบบการค้าชายแดนที่สอดคล้องกับวิถี
การด้ารงชีวิตจนการค้าชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

กาดนัดกับการจัดการพื้นที่โดยคนท้องถิ่น
ถึงแม้ชุมชนบ้านแจมป๋องจะเป็นชุมชนพืนที่ชายแดนที่มีหน่วยงานรัฐมาดูแลควบคุมเต็มไปหมดหลาย
หน่วยงานแต่การจัดการพืนที่ก็ไม่ได้ท้าโดยหน่วยงานรัฐทังหมด เช่น การจัดการตลาดซึ่ง อยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีการเก็บค่าแผงสินค้าที่ผู้ค้า ขายทังผู้ค้าภายในและภายนอกชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้านจะเดินเก็บค่าแผงๆละ 30 บาท โดยมีกฎว่าผู้ค้าต้องดูแลรักษาความสะอาดภายในแผงของตนเองด้วย
อีกตัวอย่างคือการจัดการท่าเรือ โดยชมรมเรือซึ่งมีทังหมด 63 ล้า ตังขึนและบริหารจัดการกันเองโดยคนใน
ชุมชน มีประธานคณะกรรมการ รองประธานฯ เลขาฯ เหรัญญิก และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีการตังกฎกติกา
บริการรับส่งร่วมกับท่าเรือฝั่งลาว เช่น ให้ไปส่งผู้โดยสารได้อย่างเดียวห้ามรับกลับโดยเด็ดขาด
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