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การให้ความหมายและการจัดการพ้ืนท่ีชายแดนของรัฐและชาวบ้าน 

กรณีจุดผ่อนปรนและกาดนัดบ้านแจมป๋อง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย1 

 

การก้าหนดพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ใช้ภูเขาแม่น ้าตามธรรมชาติเป็นตัวกั น 

ซึ่งมันก็การเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการแบ่งแยกผู้คนและวัฒนธรรมสองฝ่ังแม่น ้าโขง ให้คนฝ่ังขวาเป็นคนไทยฝ่ัง

ซ้ายเป็นคนลาว ความสัมพันธ์ของคนสองฝ่ังถูกปิดกั นด้วยเส้นพรมแดนท่ีสมมติขึ นภายใต้อ้านาจรัฐและลัทธิ

ทางการเมืองท่ีต่างกัน ซึ่งการให้ความหมายพื นท่ีแม่น ้าโขงและบริเวณโดยรอบของชาวบ้านและรัฐก็แตกต่าง

กัน รัฐให้ความหมายว่าแม่น ้าโขงเป็นเส้นขอบเขตของประเทศชาติท่ีต้องก้ากับควบคุม เป็นส่ิงส้าคัญต่อความ

มั่นคงและปลอดภัย แต่ส้าหรับผู้คนบริเวณนั นมันคือเส้นท่ีเช่ือมความสัมพันธ์ผู้คนสองฝ่ังโขงเข้าด้วยกัน เป็น

พื นท่ีท่ีไปมาหาสู่กันมาช้านานตั งแต่บรรพบุรุษ เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของการค้าขายแลกเปล่ียนท่ีไร้พรมแดน 

เป็นแหล่งอาหารและรายได้ รวมทั งเป็นพื นท่ีทางวัฒนธรรมความเช่ือและความทรงจ้า   

หมู่บ้านแจมป๋อง ต้าบลหล่ายงาว อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตั งอยูค่นละฟากฝ่ังโขงกับหมู่บ้าน

ด่าน แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย สปป.ลาว วิถีชีวิตของผู้คนในพื นท่ีท้ามาหากินกับทรัพยากรใกล้ตัว มีการ

ประกอบอาชีพหลากหลาย อาทิ การประมงพื นบ้าน การเกษตร การขับเรือข้ามฟาก และการค้าขาย ซึ่งท่ี

หมู่บ้านนี ถูกตั งให้เป็นจุดผ่อนปรนช่ัวคราวเพื่อให้พี่น้องสองฝ่ังโขงได้เดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบาย มี

การค้าขายระหว่างกันและทุกเช้าวันพุธจะมี “กาดนัด” (ตลาดนัด) ชายแดนซึ่งเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอ้าเภอ 

ท้าให้พื นท่ีริมฝ่ังโขงคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนมาซื อและมาขายของ แม้ในวันปกติก็มีการค้าขายอยู่ตลอดทั งปลีก

และส่งมีร้านค้าเกิดมากมายในหมู่บ้าน หมู่บ้านเล็กๆริมโขงจึงเป็นพื นท่ีเศรษฐกิจท่ีมีเงินสะพัดมากมาย  

ภายใต้การเข้ามาควบคุมและจัดการของหน่วยงานต่างๆของรัฐหลายหน่วยงานท่ีเข้มงวดกว่าเดิม กาด

นัดแจมป๋องและพื นท่ีโดยรอบรวมทั งแม่น ้าโขง ท่ีชาวบ้านสองฝากฝ่ังได้อยู่อาศัยมายาวนานจึงเป็นพื นท่ี

ชายแดนริมโขงท่ีมีการให้ความหมายและการจัดการท่ีต่างกัน  

 

  

                                                             
1 บทความนี เป็นส่วนหน่ึงของพัฒนานิพนธ์เร่ือง “การจัดการพื นที่ชายแดนและวิถีชีวิตของคนบริเวณพรมแดนไทย-ลาว หมู่บ้านแจมป๋อง อ้าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” ที่จัดท้าขึ นเมื่อ พค. 61 โดยนส.ศิริลักษณ์ ค้าจันทร์ นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนและให้ค้าปรึกษาโดยสถาบันชุมชนลุ่มน ้าโขงและสมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิต 
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การให้ความหมายพื้นที่ของชุมชน  

บ้านแจมป๋องเป็นชุมชนชายแดนขนาดกลางประมาณ 400 หลังคาเรือนตั งอยู่ริมฝ่ังโขงห่างจากตัว

จังหวัดเชียงรายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร ภูมิประเทศท่ีตั งมีความสูงประมาณ 400-

1,000 เมตรจากระดับน ้าทะเลเป็นที่ราบแคบๆท่ีทอดตัวจากตะวันตกเฉียงใต้มาตะวันออกเฉียงเหนือและสุดท่ี

แม่น ้าโขงอันเป็นท่ีตั งของบ้านแจมป๋อง ท่ีราบขนาบข้างซ้ายขวาด้วยแนวเขาไม่สูงนัก สันเขาของแนวเขา

ด้านขวาเป็นเส้นพรมแดนไทย-ลาว   

ชุมชนท่ีนี่ตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ.2432 มีความสัมพันธ์กับแม่น ้าโขงหลากหลายด้านมานานนับแต่อดีต ทั ง

การใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของคนในชุมชนกับพี่น้องคนลาวซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นพื นท่ีท่ีเต็มไป

ด้วยวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของคนทั งสองฝ่ังหากมีงานบุญต่างๆจะมีการส่งข่าวและเชิญกันไปร่วมงาน

จึงถือได้ว่าเป็นเส้นทางด่านประเพณี ทั งนี ยังเป็นพื นท่ีส้าคัญในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอีกด้วย อาทิ 

การประมงพื นบ้าน ค้าขาย และขับเรือข้ามฟาก แม่น ้าโขงจึงเป็นพื นท่ีท่ีมีคุณค่าสารพัดประโยชน์แก่คนแจม

ป๋องและพี่น้องชาวลาวเป็นอย่างมาก     

แม้ว่าปัจจุบันทรัพยากรในแม่น้าโขงจะลดลงไปมาก แต่คนในชุมชนก็ยังพึ่งพาอาศัยแม่น้าโขงในการ

ประกอบอาชีพในการประมง พื นท่ีไร่นาท่ีอยู่ติดริมน ้าโขงซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพดก็ได้ใช้น ้าจากแม่น ้าโขง มี

ป่าชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์ในการเก็บพืชผักตามฤดูกาล ทางใต้ของชุมชนมีแมน่ ้างาวไหลผ่านลงสู่แม่น ้าโขงซึ่ง

บริเวณปากแม่น ้าจะมีปลาชุกชุมชาวบ้านจึงเป็นจุดหาปลาส้าคัญของท่ีนี่ปลาเรียกว่า “ลั งปากงาว” มีการตั ง

กฎกติกาเพื่อจัดการทรัพยากร เช่น ใช้ระเบิดท้าลายปลาในล้าห้วยหรือล้าคลองในหมู่บ้านจะต้องถูกปรับ 

1,000-10,000 บาท หรือท้างานแทน กรณีใช้เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอื่นๆท้าลายปลาแม่น ้าและล้าห้วยจะต้อง

ถูกปรับ 1,000 – 10,000 บาท 

ในด้านความเช่ือชาวบ้านท่ีนี่ถือศาสนาพุทธ ชาวบ้านจะเข้าวัดฟังธรรมและประกอบพิธีกรรมในวัน

ส้าคัญทางศาสนาเป็นประจ้า และศาสนาพุทธก็มีความเช่ือมโยงกับพญานาคและแม่น ้าโขงอันเป็นท่ีอยู่ของ

พญานาคด้วย นอกจากนี ชาวบ้านยังมีความเช่ือเรื่องผีปู่ย่า ซึ่งผีปู่ย่าหรือผีบรรพบุรุษของผู้น้าทางสังคมจะมี

ฐานะเป็นทั งผีประจ้าตระกูลและผีของชุมชนด้วย จะมีการเซ่นไหว้หรือเลี ยงผีในโอกาสต่างๆเป็นประจ้าอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั ง  

ในด้านพื นท่ีความสัมพันธ์สองฝ่ังโขง ด้วยความท่ีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะด้วยสาย

สัมพันธ์ทางเครือญาติ มิตรสหาย หรือคู่ค้าท่ีมีสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ท้าให้คนสองฝ่ังไปมาหาสู่กันมาตั งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 
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การให้ความหมายและการเข้ามาจัดการพื้นที่ของรัฐ  

ในอดีตรัฐไม่ได้ให้ความส้าคัญกับพื นท่ีตรงนี มากนักเป็นเพียงพื นท่ีชายแดนไกลปืนเท่ียงท่ีห่างไกลความ

เจริญ ไม่มีการเข้ามาควบคุมดูแลหรือตั งกฎเกณฑ์อะไร ชุมชนใช้พื นท่ีด้วยตนเองมานาน จนกระท่ังเกิดสงคราม

อินโดจีนเมื่อ พ.ศ. 2513 รัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทหน้าท่ี และพื นท่ีส่วนนี ได้กลายเป็นพื นท่ีเฝ้าระวังทางการเมือง 

พื นท่ีชายแดนของไทยช่วงท่ีมีการสู้รบกลายเป็นพื นท่ีท่ีมีลักษณะปิดห้ามมีการเคล่ือนไหวใดๆ  มีการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในหลายจังหวัดชายแดนทั งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เลย นครพนม 

หนองคาย อุดรธานี และ อุบลราชธานี    

 

หลังความขัดแย้งในอนุภาคลุ่มน ้าโขงหรือสงครามอินโดจีนสิ นสุดลง 20 ปีต่อมา เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 

พ.ศ. 2530 สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาก้าหนดนโยบาย และ

แนวทางปฏิบัติการเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนด้านลาว เพื่อให้จังหวัดชายแดนถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน ต่อมาได้น้านโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านลาวมาปรับใช้กับการผ่อนปรนการค้าบริเวณ

ชายแดนด้านกัมพูชาและพม่า โดยอนุโลมตามความจ้าเป็นและความเหมาะสม    

เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2537  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมติของคณะกรรมการศูนย์ส่ังการ

ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเชียงรายและความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปิดจุดผ่อนปรนท่ี

บ้านแจมป๋องขึ น เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าให้ชาวไทย-ลาวเดินทางไปมาหาสู่และซื อขายสินค้าอุปโภคบริโภค 

การท่องเท่ียว และกระชับความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดเชียงราย และแขวงบ่อแก้ว ตามนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีจะช่วยเกื อกูลและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศลาว และนโยบายการพัฒนา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขงตอนบน   การประกาศเป็นจุดผ่อนปรนท้า
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ให้หมู่บ้านชนบทชายแดนธรรมดาหมู่บ้านหนึ่งกลายเป็นพื นท่ีทางเศรษฐกิจท่ีมีกิจกรรมมากมาย มีคนเข้ามา

เกี่ยวข้องหลากหลาย มีหน่วยงานรัฐเข้ามาจัดการหลายหน่วยงาน  

ในการจัดการดูแลพื นท่ี เดิมมีหน่วยงานท่ีเข้ามารับผิดชอบจุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋องเพียง  3 

หน่วยงาน คือ กรมศุลกากร สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และต้ารวจตระเวนชายแดน ต่อมาในยุครัฐบาล คสช. 

ได้มีค้าส่ังให้เพิ่มหน่วยงานเข้ามาดูแลพื นท่ีชายแดนจุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋องอีก 3 หน่วยงานคือ อาสาสมัคร

รักษาดินแดน ต้ารวจน ้า และทหารพราน 

 

จุดผ่อนปรนกับชุมชนท้องถ่ิน 

 

การเปิดจุดผ่อนปรนท้าให้หมู่บ้านแจมป๋องเป็นตลาดการค้าชายแดนท่ีใหญ่แห่งหนึ่ง เต็มไปด้วยผู้คน

และการค้าขายไหลเวียนของสินค้าและเงิน มีร้านค้าร้านใหญ่เกิดขึ นหลายร้านทั งขายปลีกและขายส่งทั งสินค้า

เพื่ออุปโภคและบริโภค เช่น ร้านของช้า ร้านขายอาหารสดอาหารแห้ง ร้านเสื อผ้า ร้านรองเท้า ร้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถือ ร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านเครื่องมือทางการเกษตร และร้านค้า

อื่นๆอีกมาก ผู้ท่ีท้าการค้าขายมีทั งท่ีเป็นคนในชุมชนและคนนอกชุมชนทั งท่ีเป็นรายเล็กและรายใหญ่มีเงินทุน

หมุนเวียนสูง คนในชุมชนหลายคนเปล่ียนอาชีพมาท้าการค้าขายอย่างจริงจัง สร้างรายได้เลี ยงครอบครัวเป็น

อย่างดี มีพ่อค้าจากต่างจังหวัดเข้ามาค้าขายสินค้าหลายอย่าง     

กาดนัดบ้านแจมป๋องจะมีทุกวันพุธเริ่มตั งแต่เวลา 6 โมงเช้าไปจนถึงประมาณบ่าย 3 โมง แต่ส่วนมาก

แล้วพอหลัง 8 โมงเช้าตลาดก็จะวาย ตลาดจะเต็มไปด้วยผู้คนตั งแต่เช้ามืดมีเรือวิ่งข้ามไปมาขวักไขว่ มีสินค้าให้

แลกเปล่ียนซื อขายกันอย่างครบครันตั งแต่ของกินของใช้ยันของป่าท่ีหากินยากท่ีส่วนมากจะเป็นแม่ค้าจากฝ่ัง

ลาวน้าเข้ามาขาย เช่น หวาย ด้วง ไข่มดแดง ไก (สาหร่ายแม่น ้าโขง)   บรรยากาศของตลาดความครึกครื นและ

มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยรอยยิ มของพ่อค้าแม่ค้าท่ีส่งเสียงเรียกลูกค้าและต่อรองราคา เสียงทักทายพูดคุยหลาย
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ภาษาและส้าเนียงในบรรยากาศแบบท่ีเป็นกันเองแบบญาติพี่น้อง ผู้คนหลากหลายหมุนเวียนมาจับจ่ายใช้สอย 

เป็นการค้าขายแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ได้หวังผลก้าไรมากนัก มีการเจรจาต่อรองราคาสินค้าเพื่อให้เกิดความ

พึงพอใจก่อนการแลกเปล่ียนซื อขายกัน   การค้าขายท้าให้มีการใช้ประโยชน์จากพื นท่ีมากขึ นจากอดีตท่ีเป็น

พื นเพียงแค่ท่ีรกร้างว่างเปล่า  

การค้าขายสองฝ่ังโขงท่ีเข้มข้นขึ นได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของคนสองฝ่ังเพิ่มมากขึ น 

เพราะมันเป็นการปฏิสัมพันธ์กันของคนมีทั งการเจรจาต่อรอง สังสรรค์ และความสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ  ในขณะ

ท่ีพี่น้องชาวลาวข้ามมาเพื่อซื อสินค้าเพื่อยังชีพและน้าของพื นบ้านมาขาย พี่น้องชาวไทยก็อาศัยการค้าขายใน

การประกอบอาชีพสร้างความมั่นคง ทั งสองต่างมีความเกื อหนุนกัน   ความสัมพันธ์ทั งในฐานะญาติ มิตร และคู่

ค้าท่ีสนิมสนมคุ้นเคยท้าให้ผู้คนสองฝ่ังโขงร่วมกันก้าหนดและพัฒนารูปแบบการค้าชายแดนท่ีสอดคล้องกับวิถี

การด้ารงชีวิตจนการค้าชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสองฝ่ังโขง  

 

กาดนัดกับการจัดการพื้นที่โดยคนท้องถ่ิน 

ถึงแม้ชุมชนบ้านแจมป๋องจะเป็นชุมชนพื นท่ีชายแดนท่ีมีหน่วยงานรัฐมาดูแลควบคุมเต็มไปหมดหลาย

หน่วยงานแต่การจัดการพื นท่ีก็ไม่ได้ท้าโดยหน่วยงานรัฐทั งหมด เช่น การจัดการตลาดซึ่งอยู่ในความดูแลของ

คณะกรรมการหมู่บ้าน มีการเก็บค่าแผงสินค้าท่ีผู้ค้าขายทั งผู้ค้าภายในและภายนอกชุมชน คณะกรรมการ

หมู่บ้านจะเดินเก็บค่าแผงๆละ 30 บาท โดยมีกฎว่าผู้ค้าต้องดูแลรักษาความสะอาดภายในแผงของตนเองด้วย    

อีกตัวอย่างคือการจัดการท่าเรือโดยชมรมเรือซึ่งมีทั งหมด 63 ล้า ตั งขึ นและบริหารจัดการกันเองโดยคนใน

ชุมชน มีประธานคณะกรรมการ รองประธานฯ เลขาฯ เหรัญญิก และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีการตั งกฎกติกา

บริการรับส่งร่วมกับท่าเรือฝ่ังลาว เช่น ให้ไปส่งผู้โดยสารได้อย่างเดียวห้ามรับกลับโดยเด็ดขาด 

 


