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บทความชิ้นนี้น�าเสนอการประยุกต์ใช้วิธีวิทยาในการศึกษาการค้าข้าวข้ามโขงระหว่าง 

ชาวบ้านบนชายแดนฝั่งไทยและลาว  โดยเน้นการติดตามวัตถุของการศึกษา  ได้แก่  ข้าว 

บทความน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการค้าข้าวข้ามโขงในหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาวแห่งหนึ่ง

ระหว่างช่วง พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2555 ซ่ึงสะท้อนให้เหน็พลวตัของสถานะและการนยิามความ

หมายของการค้าข้าวข้ามโขงท้ังในบริบทเชงิพืน้ทีแ่ละบริบทเชงิเวลา  ในเชงิพืน้ที ่ สถานะทาง

กฎหมายของข้าวมีความแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละรัฐ  ท�าให้การค้าข้าวข้ามโขงมี

นยัสมัพนัธ์กบัปรมิณฑลของการควบคุมชายแดนและการค้าข้าว ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ

ตคีวามอนัหลากหลายของกลุม่ผูป้ฏบัิติการควบคมุชายแดน และในปรมิณฑลของความเป็น

ประชากรชายแดน  ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ทางสงัคมอนัซบัซ้อนระหว่างกลุม่ผูค้้า

ข้าว เจ้าหน้าท่ีรฐั และประชากรในพืน้ท่ี ส่วนในบรบิทเชงิเวลาพบว่า เงือ่นไขเชงินโยบายหรอื

ปัจจัยทางการเมืองจากภายนอกพื้นท่ีชายแดนมีบทบาทก�าหนดและส่งผลกระทบจนท�าให้

กจิกรรมการค้าข้าวข้ามโขงท่ีเป็นกรณศีกึษาต้องถกูระงบัไปในทีส่ดุ

ค�ำส�ำคญั  ข้าว, การค้าชายแดน, การค้าข้าวข้ามโขง, ไทย, ลาว 

This paper presents a methodological case study of cross-Mekong rice trade 

between Thai-Lao borderland villagers during the period from 1997-2012. The 

key method is to follow the trade route of rice, the object of study in focus. 

Historical review and field survey has illustrated the dynamics of statuses and 

definitions of rice trade. In spatial aspect, Rice trade is under disparate border 

control and cross-border trade regulations of the Thai and Lao states. Such forms 

of control are nevertheless subjected to different ways of interpretation by border 

control and local government officials. On the other hand, rice is an objectification 

of nuanced relationship between rice traders, state officials and local residents. 

In temporal aspect, the study has found that the cross-Mekong rice trade has 

developed in response to national policy and politics, the consequences of which 

have eventually brought an end to this local system of rice trade itself.

keywords  rice, cross-border trade, cross-Mekong rice trade, Thailand, Laos
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49การติดตามวัตถุของการศึกษา: นัยเชิงวิธีวิทยาในการศึกษาการค้าข้าวข้ามพรมแดนไทย-ลาว

บทนำา: การติดตามวัตถุของการศึกษา  
ในฐานะวิธีวิทยาเพื่อศึกษาการค้าข้าวข้ามพรมแดน

พัฒนาการว่าด้วยการศึกษาชายแดนเป็นไปบนข้อถกเถียงเชิงมโนทัศน์และวิธีวิทยาหลาก-

หลายทิศทาง  แม้กระท่ังการนิยามชายแดนเองยังมีพัฒนาการและถูกตีความใหม่อยู่เสมอ 

ดังปรากฏในงานศึกษาชายแดนจ�านวนมาก  งานศึกษาเหล่านี้ก้าวข้ามการมองชายแดน

อย่างตายตวั  เช่น  ชายแดนในฐานะพืน้ทีข่องความร่วมมอืระหว่างรฐัและคนชายแดนในการ

ศกึษา  (Donnan and Wilson 1999a; Walker  1999)  ชายแดนในฐานะพืน้ทีข่องการ

ต่อสู ้(Mezzadra and Neilson 2013) หรอืชายแดนในฐานะของพืน้ทีก่ารท�างาน (Lamb 

2014)  เป็นต้น  ข้อเสนอใหม่เหล่านีม้คีณูุปการต่อการศึกษาชายแดนและการข้ามพรมแดน 

ผ่านการสร้างเครือ่งมอืและวธิวีทิยาในการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์บนชายแดนและการ

ข้ามพรมแดนซ่ึงมพีลวัตและความเฉพาะเจาะจงในแต่ละกรณศีกึษา

ความเฉพาะเจาะจงน้ีเองคือส่ิงที่ผู้วิจัยกิจกรรมข้ามพรมแดนควรค�านึงถึงเพื่อเลือก

ใช้วธิวีทิยาและเครือ่งมอืท่ีเหมาะสมในการศกึษาการข้ามพรมแดนหนึง่ๆ  ในกรณขีองผูว้จิยั 

ที่ศึกษาการค้าข้าวข้ามโขงชายแดนไทย - ลาว  ระหว่างผู้ค้าข้าวในหมู่บ้านโบกหิน  จังหวัด

อุบลราชธานี กับคู่ค้าจากฝั่งลาว1  ผู้วิจัยเลือกผสมผสานวิธีวิทยาและเทคนิคในการท�างาน

ภาคสนาม ซ่ึงการตดิตามวัตถุของการศกึษาคอืวธิวีทิยาหลกัในงานวจิยัชิน้นี ้ในการตดิตาม

วตัถขุองการศกึษา  ผูวิ้จยัจดัวางข้าวให้เป็นใจกลางของการเกบ็ข้อมลูแวดล้อม  ท�าให้ผูว้จิยั

ต้องติดตามเส้นทางการค้าข้าวข้ามโขงโดยการติดตามแบบย้อนเส้นทาง  ผู้วิจัยเริ่มเก็บ

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าข้าวในหมูบ้่านโบกหนิซึง่เป็นปลายทางของข้าว  และย้อนกลบัไป

ยงัหมูบ้่านนาใหญ่ซึง่เป็นจดุแลกเปลีย่นข้าวทีส่�าคญัในฝ่ังลาวในช่วงเวลาทีผู่วิ้จัยท�างานภาค

สนาม แล้วจงึย้อนไปยงัโรงสีข้าว จนถงึแหล่งผลติข้าวในชมุชนเกษตรกรรมในฝ่ังลาว 

งานศกึษาของเอยีน สมลีลี ่(Ian Smillie) เกีย่วกบัพฒันาการของระบอบการควบคุม

การค้าเพชรข้ามทวีป เป็นตัวอย่างในการใช้วธิวีทิยาการตดิตามวตัถ ุ(เพชร) ในการวจิยัการ

1  ชื่อหมู่บ้านในบทความนี้เป็นชื่อสมมติ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่วิจัยภาคสนามได้จากวิทยานิพนธ์ของ 
ผู้เขียน (อรุษา ปัญญากดแก้ว 2559).
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50 อรุษา ปัญญากดแก้ว

ข้ามพรมแดน  สมลีลีเ่ริม่ต้นจากข้อสังเกตเกีย่วกบัความผดิปกตขิองข้อมลูในวงจรของธรุกจิ

ค้าเพชร  ซ่ึงมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างปริมาณขายจากประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากร

กบัปรมิาณท่ีประเทศคู่ค้ารับซ้ือเพือ่น�าไปแปรรปูตามทีป่รากฏในเอกสารทางการ  แม้เขาจะ

ไม่ได้กล่าวถึงการติดตามวัตถุของการศึกษาในเชิงวิธีวิทยาโดยตรง  แต่เขาได้เลือกจัดวาง

วัตถุของการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลในบริบทที่แตกต่างกัน  ตั้งแต่ประเทศท่ี

เป็นแหล่งทรพัยากรเพชร เข้าสูป่ระเทศทีเ่ป็นทางผ่าน แปรรปู และจดัจ�าหน่ายเพชรข้ามทวปีใน

แอฟรกิา ก่อนส่งไปยงัประเทศในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา พร้อมนยิามสถานะของการค้าเพชร 

ผ่านการวิเคราะห์สถิติการน�าเข้าและส่งออกในแต่ละประเทศที่เป็นกรณีศึกษา  ก่อนให้ข้อ

เสนอเชงินโยบายในการควบคุมการค้าเพชรข้ามพรมแดนในตอนท้าย (Smilie 2005)

ในงานวิจยัชิน้น้ี  ผูวิ้จยัจดัวางข้าวเป็นศนูย์กลางของการศกึษาการค้าข้าวข้ามโขงเช่น

เดยีวกบัวธิวิีทยาของสมลีลี ่ หากแต่แตกต่างกนัตรงทีแ่หล่งข้อมลูและวธิใีนการตดิตามวตัถุ

ของการศกึษา ในการวิจยัการค้าข้าวข้ามโขง ผูว้จิยัให้ความส�าคญักบัการวจิยัภาคสนาม ใน

ขณะทีส่มลีลีเ่น้นการวิจยัเอกสาร เช่น การศกึษาข้อมลูเชงิสถติจิากเอกสาร ประกอบกบัการ

วเิคราะห์ในระดับมหภาค  ตรงข้ามกบัการประยกุต์ใช้วธิวีทิยาของผูว้จิยัทีต่ดิตามข้อมลูและ

วเิคราะห์ข้อมลูในระดับจลุภาค 

ก่อนเข้าสู่การอภิปรายวิธีวิทยาในการวิจัยการค้าข้าวข้ามโขง  ผู้วิจัยขอให้ข้อมูล 

เกีย่วกบัลกัษณะและความเฉพาะเจาะจงของพ้ืนทีศึ่กษาเป็นอนัดบัแรก  ชายแดนเหนอืพืน้ที ่

กายภาพของเส้นทางการค้าข้าวข้ามโขงท้ังฝั่งบ้านโบกหินและหมู่บ้านคู่ค้ามีลักษณะเป็น

ด่านประเพณี  อันเป็นช่องทางการข้ามพรมแดนในชีวิตประจ�าวันของประชากรชายแดนใน

ละแวกนัน้  ผูวิ้จยัเรียกพืน้ท่ีศกึษาว่าเป็น  “พืน้ทีข่องความก�ากวม”  เช่นเดยีวกบัคณุลกัษณะ

ของชายแดนท่ีปรากฏในกรณีศึกษาเกี่ยวกับชายแดนและการข้ามพรมแดนจ�านวนมาก 

ชายแดนคอืพืน้ท่ีของความไม่ชดัเจน และไม่ได้พฒันาไปในทศิทางใดทางหนึง่เท่านัน้ กล่าว

คอื  แม้จะมกีารเปลีย่นแปลงของระบอบการควบคมุจากศนูย์กลางในรฐัชาตหินึง่ๆ  หรอืจาก

ศูนย์กลางของการพัฒนาที่ส่งผลต่อวิถีในการด�ารงชีพของผู้คนชายแดน  แต่ผู้คนเหล่านั้น

สามารถปรบัตัวเพือ่หาประโยชน์จากชายแดนได้อยูเ่สมอ  เช่น  ในงานของจกัรกรชิ  สงัขมณ ี

(Sangkhamanee 2006) ได้แสดงให้เห็นว่าการควบคมุชายแดนทีเ่คร่งครดัจากศนูย์กลาง
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ของรัฐลาวท�าให้ต้นทุนการน�าเข้าสินค้าจากฝั่งไทยของผู้ค้าเดินเรือทางไกลเพิ่มขึ้น  ผู้ค้า

เหล่านั้นจึงต้องปรับตัวเพื่อลดต้นทุนโดยการซ่อนสินค้าในเรือ  หรือลักลอบน�าเข้าสินค้าใน

เวลากลางคืน เป็นต้น 

นอกจากน้ี กรณศีกึษาจ�านวนมากแสดงให้เหน็ถงึการสมประโยชน์ระหว่างรฐั ตวัแทน

หน่วยงานรฐัท่ีปฏบัิติงานควบคุมชายแดน  ธรุกจิ  รวมทัง้คนชายแดน  เช่น  กรณศีกึษาของ

เนดสนั  โพฟีวา  (Nedson  Pophiwa)  แสดงให้เหน็การพัวพนัในการลกัลอบขนสนิค้าข้าม

พรมแดนซิมบับเว-โมซัมบิก  ระหว่างชาวบ้านชายแดนและเจ้าหน้าที่ผู ้รับส่วยจากผู้ค้า

ข้ามพรมแดนดังกล่าว (Pophiwa 2010) ในการรวบรวมกรณศีกึษาทีเ่กีย่วกบัชายแดนของ 

เฮสตงิส์ ดอนแนน (Hastings Donnan) และ โธมสั วลิสนั (Thomas M. Wilson) ได้แสดง 

ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติในการควบคุมชายแดนและการข้ามพรมแดนโดยรัฐ  เช่น  กรณี 

การค้าบรกิารทางเพศบนชายแดนเมก็ซิโก - สหรฐัอเมรกิาทีใ่นช่วงเวลาหนึง่ถกูรฐัปราบปราม

และควบคมุ  แต่ภายหลงัรฐักลบัเปลีย่นสถานะกจิการนีใ้ห้ถูกกฎหมาย  ส่วนในกรณขีองการ

ควบคมุแรงงานเถือ่นจากเมก็ซโิกทีเ่ข้ามาท�างานในสหรฐัอเมรกิานัน้ พบว่าการก�ากบัควบคมุ

ไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกันในแต่ละรฐั  กล่าวคอื  แรงงานเถือ่นเหล่านีถ้กูควบคมุในรฐัหนึง่ 

ในขณะที่อีกรัฐหนึ่งเลือกท่ีจะปล่อยให้แรงงานเหล่านี้เข้าไปท�างาน  ท้ังนี้เพื่อเอื้อต่อธุรกิจ

เกษตรเชงิพาณชิย์ในรฐัท่ีต้องการแรงงานราคาถกู ผูส้ามารถท�างานทีเ่สีย่ง สกปรก และยาก

ได้ (Donnan and Wilson 1999b)

ในหมู่บ้านโบกหินที่เป็นด่านประเพณี  ผู้วิจัยพบช่องว่างของการควบคุมชายแดนใน

หลายปรากฏการณ์  ทั้งในอดีตจากค�าบอกเล่าของประชากรบ้านโบกหินที่ประสบกับการ

ควบคุมชายแดนในชีวิตประจ�าวัน  และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐและประชากรของ 

หมูบ้่านท่ีเป็นพืน้ท่ีศกึษาท้ังฝ่ังไทยและลาวในช่วงทีท่�าวจิยัภาคสนามระหว่างต้น พ.ศ. 2555 

ถงึปลาย  พ.ศ.  2556  (อรษุา  ปัญญากดแก้ว  2559)  ช่องว่างดงักล่าวเปิดพืน้ทีใ่ห้ชาวบ้าน

โบกหินและชาวบ้านใกล้เคียงท่ีข้ามพรมแดนในหมู่บ้านสามารถต่อรองกับการควบคุมใน

กิจกรรมข้ามพรมแดนได้  ซึ่งการค้าข้าวคือกิจกรรมข้ามพรมแดนหนึ่งที่เป็นพ้ืนที่ต่อรอง 

ระหว่างชาวบ้านและผู้ปฏิบัติการควบคุมชายแดน  ได้แก่  ทหาร  ทหารประจ�าหน่วยเรือ 

รักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง  (นรข.)  ต�ารวจ  เจ้าหน้าที่กองอาสารักษา 
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52 อรุษา ปัญญากดแก้ว

ดินแดน  (อส.)  โดยรายละเอียดนั้นผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงในส่วนถัดไปของบทความ  และไม่

เฉพาะชายแดนในหมูบ้่านโบกหนิเท่านัน้  แต่ช่องว่างในการควบคมุชายแดนต่างกระจายอยู่

ตามพื้นที่ข้ามแดนของหมู่บ้านใกล้เคียงและหมู่บ้านคู่ค้าของหมู่บ้านโบกหินเช่นกัน  อาจ

กล่าวได้ว่า ปฏบัิติการควบคุมชายแดนในพืน้ทีด่งักล่าว ซึง่เป็นพืน้ทีก่ายภาพในการวจิยัการ

ค้าข้าวข้ามโขงจึงไม่เป็นไปตามหลักการหรือกฎที่มาจากศูนย์กลางของรัฐไทยและรัฐลาว 

ผูว้จิยัขออภปิรายให้เห็นภาพจากปรากฏการณ์ต่อไปนี ้

การข้ามพรมแดนและแลกเปลี่ยนระหว่างชาวบ้านโบกหินและเพื่อนบ้านในฝั่งลาว

เกิดขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่ดินในเขตหมู่บ้านโบกหินตั้งแต่  ช่วง  พ.ศ.  2430  จวบ

จนปัจจุบัน  แม้ในช่วงเวลาหลังจากการปฏิวัติสังคมนิยมที่ท�าให้ลาวต้องปิดกั้นการข้าม

พรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด  แต่ในทางปฏิบัติ  การแลกเปลี่ยนและข้าม

พรมแดนระหว่างประชากรบ้านโบกหินและเพือ่นบ้านในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงทัง้ในฝ่ังไทยและลาว

ยังคงเกิดขึ้น  ผู้ใหญ่บ้านของบ้านโบกหินเล่าว่า  สินค้าที่แลกเปลี่ยนได้แก่สินค้าอุปโภค

บรโิภคจากฝ่ังไทย วัว ควายท่ีข้ามพรมแดนได้โดยการจ่าย “ส่วย” ให้กบัเจ้าหน้าทีผู่ค้วบคมุ

ชายแดนฝั่งลาว  ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการควบคุมชายแดนในพื้นที่ศึกษาไม่เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์จากศูนย์กลาง  ผู้วิจัยพบว่าด่านประเพณีในพื้นที่เหล่านี้เต็มไปด้วยความก�ากวม 

ความไม่ชัดเจน  ความไม่ต่อเน่ืองในปฏิบัติการควบคุมชายแดน  รวมทั้งการตีความโดย 

อัตวิสัยเพื่อการควบคุมชายแดนในพื้นที่ชายแดนท่ีศึกษา  ปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้

เป็นประจ�าบนชายแดนบ้านโบกหินคือความไม่ต่อเน่ืองและไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบการ

เกบ็ค่าธรรมเนียมผ่านแดน  หรือท่ีเรยีกกันว่า  “ค่าเหยยีบแผ่นดนิ”  และการเกบ็ภาษสีนิค้า 

ขาเข้า-ขาออก โดยรายละเอยีดมดัีงน้ี

หลังจากท่ีลาวน�านโยบายจินตนาการใหม่มาปฏิบัติ  และเปิดพรมแดนอย่างเป็น

ทางการแล้ว  การข้ามพรมแดนระหว่างประชากรจากสองฟากฝ่ังเป็นไปอย่างสะดวกมากขึน้ 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การค้าขายระหว่างฝั่งไทย - ลาวบริเวณชายแดนบ้านโบก

หินเริ่มคึกคักยิ่งขึ้น หมู่บ้านโบกหินถูกก�าหนดให้เป็นหนึ่งในจุดผ่อนปรนตั้งแต่ พ.ศ.  2538  

จวบจนปัจจบัุน  ทุกเช้าวันพฤหัสบดี  ณ  ริมทางหลวงช่วงทีต่ดัผ่านหมูบ้่านโบกหนิจะมตีลาด

นดั  “ปลอดภาษ”ี  ท่ีผูค้้าชาวไทยสามารถต้ังแผงขายสนิค้าต่างๆ  ได้  กลุม่ลกูค้าจากฝ่ังลาว

สามารถข้ามแม่น�้าโขงผ่านหมู่บ้านโบกหินเพื่อซื้อสินค้าในปริมาณมากโดยไม่ต้องเสียภาษี
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53การติดตามวัตถุของการศึกษา: นัยเชิงวิธีวิทยาในการศึกษาการค้าข้าวข้ามพรมแดนไทย-ลาว

ขาออก แต่ต้องจ่าย “ค่าเหยยีบแผ่นดิน” ให้กบัเจ้าหน้าทีก่องอาสารกัษาดนิแดน คนละ 10 

บาท

แม้โดยหลกัการ  ชาวบ้านจากฝ่ังลาวสามารถข้ามมายงัฝ่ังไทยอย่าง  “ถกูกฎหมาย” 

ผ่านหมู่บ้านโบกหินทุกวันพฤหัสบดีโดยการช�าระค่าธรรมเนียมผ่านแดนดังกล่าวข้างต้น  

แต่ในทางปฏบัิติ  การข้ามพรมแดนผ่านหมูบ้่านโบกหนิเกดิขึน้เป็นปกตใินวันอืน่ของสัปดาห์

โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด  กล่าวคือ  ประชากรจากทั้งฝั่งไทยและลาว

เดนิทางผ่านท่าเรอืในหมูบ้่านโบกหินเพือ่มาเยีย่มญาต ินอกจากนี ้ผูค้นจากฝ่ังลาวสามารถ

ข้ามฝ่ังเพือ่ค้าขายสินค้าตามฤดูกาล  รบัจ้างท�านา  ท�าสวน  ท�าไร่  หรอืเข้าถงึบรกิารสขุภาพ

จากโรงพยาบาลประจ�าต�าบลท่ีตัง้อยูใ่นหมูบ้่านโบกหนิ โรงพยาบาลในตวัอ�าเภอ หรอืคลนิกิ

ในอ�าเภอใกล้เคียงได้ทุกวัน

นอกจากน้ี การก�าหนดวัน “ปลอดภาษ”ี ทกุวนัพฤหสับดีดจูะไร้ความหมาย เนือ่งจาก

การข้ามจากฝั่งลาวเพื่อมาซ้ือสินค้าในฝั่งไทยเกิดขึ้นแทบทุกวันโดยชาวบ้านจากฝั่งลาวไม่

ต้องเสียภาษีขาออก  บ่อยครั้งที่ผู้วิจัยพบเห็นชาวลาวล�าเลียงสินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อจาก

ตลาดหรือร้านค้าในเขตอ�าเภอลงเรือที่ท่าเรือในหมู่บ้านโบกหิน  โดยไม่ต้องผ่านการตรวจ

ตราจาก อส. แต่อย่างใด หรอืแม้พวกเขาจะขนถ่ายสนิค้าลงเรอืในช่วงเวลาทีม่เีจ้าหน้าที ่อส. 

ประจ�าการอยูท่ี่ท่าเรอื  เจ้าหน้าท่ี  อส.  กห็าได้จบักมุหรอืตรวจตราสนิค้าไม่  เพยีงแต่เข้ามา

ทักทายและสอบถามถงึจดุประสงค์ของการน�าสนิค้าข้ามฝ่ังเท่านัน้  ในขณะเดยีวกนั  แม้ว่า

โดยระเบียบแล้วการซ้ือสินค้าจากฝ่ังลาวเพือ่ขายยงัฝ่ังไทยนัน้ผดิกฎหมาย แต่ประชากรบ้าน

โบกหนิยงัคงข้ามฟากเพือ่รับซ้ือมนัแกวและถัว่ลสิงจาก “สวนของ” หรอืสวนรมิโขงของเพือ่น

บ้านชาวลาวตามความต้องการของตลาดในฝ่ังไทยเรือ่ยมา  และจากค�าบอกเล่าของผูห้ญงิ

จากบ้านโบกหินคนหน่ึง  การจบักมุผูรั้บซือ้สนิค้าจากฝ่ังลาวอาจเกดิจากความโชคร้ายทีน่�า

สนิค้าข้ามฝ่ังในวันท่ี “นาย” มาลงพืน้ท่ีเท่านัน้

ในส่วนของข้าวซึ่งเป็นกรณีศึกษาและจุดสนใจในงานวิจัยชิ้นนี้  ผู้วิจัยพบว่ามีความ

ก�ากวมของปฏิบัติการควบคุมสินค้าชนิดนี้ในพื้นที่ตลอดช่วงเวลาที่มีการน�าเข้าข้าวซึ่งแตก

ต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ  ผู้วิจัยเลือกแบ่งกรอบเวลาของการค้าข้าวออกเป็นสามช่วงเวลา 

ได้แก่ ช่วง พ.ศ. 2540 – 2549 ช่วง พ.ศ. 2550 – 2553 และช่วง พ.ศ. 2554 – 2555
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การค้าข้าวในช่วงแรก (ช่วง พ.ศ. 2540 – 2549) เป็นการรวมกลุม่ลงทนุร่วมกนัของ

ผูค้้าขนาดเลก็ระหว่างญาติพีน้่องหรือเพือ่นบ้านใกล้เคียง  เพือ่น�าเข้าข้าวจากลาวทีร่าคาถกู

กว่ามาขายในตลาด  และขายให้กับโรงสีข้าวในฝ่ังไทย  ซึง่จะได้ราคาสงูกว่า  ผูค้้าข้าวในช่วง

เวลานี้ต้องมีทุนเพียงพอส�าหรับการค้าข้าว  ที่ประกอบไปด้วยเงินส�าหรับการซื้อข้าว  ค่าใช้

จ่ายทีเ่กีย่วกบัการขนส่ง  เช่น  สมาชกิในกลุม่ผูค้้าข้าวหนึง่ๆ  อาจจะต้องสามารถขบัเรอื  หรอื

มเีงนิทนุจ้างเรือเพือ่ขนส่งข้าว  หรือจ้างรถยนต์ของเพือ่นบ้านเพือ่ขนส่งข้าวไปยงัทีเ่กบ็  หรอื

โรงสทีีร่บัซือ้  เป็นต้น  สถานะของข้าวในช่วงเวลานีอ้าจแตกต่างกนัตามการเลอืกของแต่ละ

กลุม่  กล่าวคือ  ในกลุม่ผูค้้าทุนน้อยหรือน�าเข้าข้าวเพือ่จ�าหน่ายในตลาด  พวกเขาเลอืกทีจ่ะ

ไม่ท�าเรื่องเสียภาษีและจ�าเป็นต้องลักลอบน�าเข้าข้าวเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของเจ้าหน้าท่ี 

ผูค้วบคมุชายแดน  โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีหน่วยเรอืรกัษาความสงบเรยีบร้อยตามล�าแม่น�า้โขง 

เช่น  เลอืกน�าเข้าข้าวในเวลากลางดึกเพือ่หลกีเลีย่งการถกูจบักมุ  เป็นต้น  นอกจากนี ้ กลุม่

ผูค้้าข้าวทนุน้อย  อาจต้องให้สินน�า้ใจในรูปของปลา  ผลผลติทางการเกษตร  ไปจนถงึเงนิแก่

เจ้าหน้าที่นอกเหนือจากกลุ่มที่สังกัด นรข. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม ส่วนในกลุ่มผู้ค้าข้าว

ที่มีทุนซึ่งน�าเข้าข้าวเพื่อจ�าหน่ายให้กับโรงสีข้าว  เลือกที่จะท�าเรื่องเสียภาษีน�าเข้ากับด่าน

ศลุกากรในพืน้ท่ีใกล้เคียงในราคา 1 บาทต่อกโิลกรมั 

การค้าข้าวในช่วงท่ีสอง (ช่วง พ.ศ. 2550 – 2553) ผูค้้าข้าวในหมูบ้่านโบกหนิเริม่น�า

เข้าข้าวเป็นปริมาณมากขึ้นโดยมีปลายทางคือโรงสีข้าวในฝั่งไทย ท�าให้กลุ่มค้าข้าวต้องเพิ่ม

จ�านวนสมาชิกให้มากขึ้นจนอาจมากถึงกลุ่มละ 50  คน พร้อมกับต้องเพิ่มขนาดของทุนให้

มากขึ้นด้วย  วิธีการเพิ่มทุนในกลุ่มผู้ค้าข้าวเหล่านี้คือการเปิดรับสมาชิกที่ร่วมลงทุนด้วย

จ�านวนเงนิท่ีมากน้อยแตกต่างกนัออกไป  สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทรบัผดิชอบตามจ�านวน

เงินลงทุนและรูปแบบของทุน  ท�าให้สามารถจ�าแนกสมาชิกกลุ่มออกเป็นนายทุน  เจ้าของ

เรอื เจ้าของรถ แรงงานแบกข้าว และผูป้ระสานงานและจดัการกลุม่ค้าข้าว ผูค้้าข้าวกลุม่เลก็

หลายกลุม่ท่ีเคยค้าข้าวในช่วงก่อนหน้า  บางส่วนได้เลกิค้าข้าวไปเนือ่งจากไม่มทีนุในการ

เสียภาษี  หรือไม่ต้องการเสี่ยงลักลอบน�าเข้าข้าวและติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมชายแดน

อีกส่วนหนึ่งเลิกค้าข้าวภายในกลุ่มของตนเองแล้วหันไปเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ใหญ่กว่าใน 

ช่วงนี ้ ปลายทางของข้าวในช่วงน้ีคือ  โรงสีข้าวในพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัหมู่บ้านโบกหนิ สนิค้าข้าวเริม่ 
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ถกูควบคุมจากหน่วยงานควบคุมชายแดน  เช่น  ส�านกังานต�ารวจ  หน่วยเรอืรกัษาความสงบ

เรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง  กองอาสารักษาดินแดน  ส�านักงานศุลกากรในพ้ืนที่ใกล้เคียง

อย่างเคร่งครัดขึ้น  อย่างไรก็ตาม  กลุ่มผู้ค้าข้าวยังคงสามารถน�าเข้าข้าวต่อไปได้เนื่องจาก

อ�านาจในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมชายแดนจากหน่วยงานข้างต้น กล่าวคือ สมาชิก

ผู้เป็นนายทุนในกลุ่มค้าข้าวหนึ่งๆ  ในช่วงเวลานี้เร่ิมมีต�าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น  เช่น 

เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล  นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล สามารถเจรจาต่อรองกับการควบคุมและจับกุมจากหน่วยงานเหล่านั้นได้ ท�าให้

การค้าข้าวยังคงด�าเนินต่อไปได้ 

การค้าข้าวในช่วงท่ีสาม (ช่วง พ.ศ. 2554 – 2555)  จ�านวนกลุม่ผูค้้าข้าวในหมูบ้่าน 

โบกหินลดลงเหลอืเพยีง 5 – 6 กลุม่ แต่ละกลุม่จ�านวนสมาชิกมากข้ึนจนอาจมีมากถงึ 80 – 130  

คน  ประกอบด้วยประชากรในหมูบ้่านโบกหนิและหมูบ้่านใกล้เคยีง  กลุม่ผูค้้าข้าวในเวลานี้

น�าเข้าข้าวในปรมิาณมากข้ึนจนอาจมากกว่าหนึง่พนักระสอบต่อวนั  การค้าข้าวด�าเนนิมาถงึ 

จุดเฟื่องฟูที่สุดซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่สังคมไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับช่องโหว่และปัญหา

ของโครงการรับจ�าน�าข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย  ข้อสันนิษฐานที่ว่าปัญหาเชิงนโยบายนี้ 

เชื่อมโยงกับการน�าเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสวมสิทธิ์ในโครงการรับจ�าน�าข้าว 

สินค้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจึงถูกจับตามอง  จากค�าบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลในบ้าน

โบกหินและตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง 

สถานการณ์ดังกล่าวเป็นแรงกดดันท่ีส่งผลให้เจ้าหน้าทีข่องรฐั  รวมถงึเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตักิาร

ควบคุมชายแดนระดับท้องถิ่น  ต้องร่วมปฏิบัติการควบคุมกิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขงอย่าง

เด็ดขาด พร้อมทั้งกดดันประชากรในหมู่บ้านโบกหินและกลุ่มผู้ค้าข้าวให้เลิกน�าเข้าข้าวจาก

ประเทศลาวไปในท่ีสุด

ปรากฏการณ์ของความไม่ชดัเจน ความไม่สม�า่เสมอ หรอืปฏบิตักิารควบคมุชายแดน

ที่ถูกต่อรองโดยกลุ่มผู้ค้าข้าวในพื้นท่ีหรือถูกก�าหนดโดยประเด็นปัญหาในระดับรัฐชาติ  ยัง

เป็นผลจากการตีความเกี่ยวกับการด�ารงชีพที่แตกต่างกันไปในกลุ่มผู้ปฏิบัติการควบคุม

ชายแดน  การตีความโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้หาได้ยึดตัวบทกฎเกณฑ์ในการควบคมุชายแดน

อย่างตรงไปตรงมา หากมมีติิของการตคีวามส่วนบคุคลทีป่รากฏในความเช่ือ ความคดิ และ
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ค�ากล่าว เช่น ทหารนายหน่ึงให้สัมภาษณ์ว่า “การข้ามพรมแดนบางกจิกรรมสามารถกระท�า

ได้เนือ่งจากเป็นการกระท�าเพือ่การด�ารงชพีของชาวบ้าน เช่น การค้าขายเพือ่ด�ารงชพีระดบั

ครอบครัว”  ส่วนนายทหารสังกัดหน่วยงานก�ากับดูแลชายแดนในแม่น�้าโขงแสดงความเห็น

ว่า  “การข้ามพรมแดนของชาวบ้านท่ีไม่ว่าจะผดิหรอืถกูกฎหมายนัน้เกดิจากข้อจ�ากดัในการ

ด�ารงชพีและความยากจนของชาวบ้าน”  หรอืผูค้้าข้ามแดนจากบ้านโบกหนิคนหนึง่ทีม่องว่า 

“การค้าข้าวเป็นท่ียอมรบัได้หากไม่ใช่การแลกเปลีย่นขนาดใหญ่”2

บนพื้นที่ศึกษาในฝั่งลาว ณ  ชายแดนในหมู่บ้านนาใหญ่  การควบคุมกิจกรรมข้าม 

พรมแดนไม่มลีกัษณะทีต่ายตวัเช่นเดยีวกบัการควบคมุชายแดนในหมู่บ้านโบกหนิ  อย่างไร

กต็าม ผูว้จิยัพบว่าวิธีการควบคุมการค้าข้าวข้ามโขงนัน้กลบัแตกต่างกนัตรงทีต่�ารวจชายแดน 

ในพืน้ที ่ หรือทีป่ระชากรบ้านนาใหญ่มกัเรียกว่า  “นาย” ตัง้โต๊ะเกบ็ส่วยข้าว ณ  ท่าเรอืของ

หมูบ้่าน ซึง่ตรงท่าเรอืเป็นท่ีประจ�าการจดุหนึง่ของต�ารวจชายแดนลาวอย่างโจ่งแจ้ง กล่าวคอื 

เมือ่มกีารเตรยีมส่งข้าวออกจากหมูบ้่านนาใหญ่ให้กบักลุม่ผูค้้าจากฝ่ังไทย “นาย” จะตัง้โต๊ะ

และเรียกเก็บส่วยตามน�้าหนักของข้าวที่จะถูกส่งออก  ทั้งที่การค้าข้าวผ่านด่านประเพณีไม่

สามารถกระท�าได้โดยหลกัการ  เจ้าหน้าท่ีต�ารวจชาวลาวทีผู่ว้จิยัมโีอกาสสมัภาษณ์ให้ความ

เหน็เกีย่วกบัการค้าข้าวข้ามโขงว่าเป็นวิถกีารด�ารงชพีของชาวบ้านชายแดน  ดงัค�ากล่าวของ

เขาทีว่่า “ชาวบ้านเพิน่หาเงนิหาค�ากนั”

ด้วยคุณลักษณะข้างต้น  พื้นที่ชายแดนบ้านโบกหินและบ้านนาใหญ่อันเป็นเส้นทาง

ของการค้าข้าวข้ามโขงจึงเป็นพื้นที่ของความก�ากวมเนื่องจากความไม่ชัดเจนในปฏิบัติการ

ควบคุมชายแดน  ท�าให้ชาวบ้านชายแดนสามารถต่อรองกับการควบคุมชายแดนได้จาก

ปฏบิตักิารข้ามพรมแดนในชวิีตประจ�าวัน  การศกึษากจิกรรมการค้าข้าวข้ามโขงจงึต้องค�านงึ

ถึงและค้นหาจุดหลักในการวิเคราะห์  ผ่านการติดตามวัตถุของการศึกษาซึ่งก็คือข้าว  เพื่อ

เข้าใจบรบิทแวดล้อมของการค้าข้าวข้ามโขงอย่างรอบด้าน

2 ผู้พูดเปรียบเทียบกับการค้าข้าวในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 ท่ีกลุ่มผู้ค้าข้าวซ้ือขายข้าวจำานวนมากกว่าหน่ึงพันกระสอบ. 
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การติดตามวัตถุของการศึกษา:  
วิธีวิทยาในการศึกษากิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขง

ด้วยลักษณะพิเศษว่าด้วยความก�ากวมในการควบคุมชายแดนเหนือพ้ืนที่ทางกายภาพของ 

เส้นทางการค้าข้าวข้ามโขงที่ได้น�าเสนอไปข้างต้น  ผู้วิจัยจัดวางข้าวให้เป็นใจกลางของการ

ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้  ข้าวคือจุดเริ่มต้นในการสืบสาวบริบทที่เก่ียวข้องกับการค้าข้าวข้าม

โขง  การข้ามพรมแดนในพืน้ทีศ่กึษา  รวมไปถงึการด�ารงชีพและบรบิทในการตดิตามข้าว ผู้

วจิยัปรบัมมุมองต่อวัตถุของการศกึษาในหลายมติ ิ ได้แก่  ข้าวในฐานะวตัถทุีแ่สดงเส้นทางที่

พาดผ่านพืน้ท่ีทางกายภาพในรัฐไทยและรฐัลาว  ข้าวในฐานะวตัถทุีเ่ดนิทางข้ามมติขิองเวลา

ซึง่ผ่านบรบิทท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังข้าวในฐานะวตัถทุีม่คีวามหมายและสถานะทีแ่ตกต่างกนั

ในบรบิทต่างๆ 

ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาเพิ่มเติมจากหมู่บ้านโบกหินในช่วงเวลาการท�างานภาคสนาม

เพือ่ตดิตามเส้นทางการค้าข้าว  เส้นทางทีว่่านีเ้ริม่จากชายแดนของหมูบ้่านโบกหินย้อนไปยงั

หมูบ้่านนาใหญ่  จนถงึชมุชนต่างๆ  ในฝ่ังลาวทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าข้าว  ได้แก่  ผูค้้าข้าวทีเ่ป็น

เจ้าของโรงสี  และชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าว  การติดตามเส้นทางของวัตถุของการศึกษานี้

เอง  ท�าให้ผูวิ้จยัได้ประยกุต์ใช้วิธีวิทยาแบบชาตพินัธุว์รรณนาแบบพหสุนามในการเกบ็ข้อมลู 

แวดล้อมวัตถุของการศึกษาเพื่อค้นหาบริบทแวดล้อมของข้าวบนพื้นที่ทางกายภาพของเส้น

ทางการค้าข้าว  นอกจากน้ี  ผูว้จิยัยงัใช้เครือ่งมือวจัิยอืน่ๆ  ในการเกบ็ข้อมูลประกอบกบัวธิี

วทิยาข้างต้น อันได้แก่ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ  เพ่ือเป็นจุดตัง้ต้นให้กบัการเล่าเรือ่งราวชวิีตและวถิกีารด�ารงชีพของชาว

บ้านผูใ้ห้ข้อมลู  การบูรณาการวิธีวิจยัต่างๆ  ข้างต้น  ท�าให้ผูว้จิยัเข้าถงึข้อมลูว่าด้วยวตัถขุอง 

การศกึษาในช่วงเวลาก่อนทีผู้่วจิยัจะได้เร่ิมท�างานภาคสนาม ผ่านค�าบอกเล่าจากประสบการณ์ 

ทางตรงของชาวบ้านและผู้ปฏิบัติการควบคุมชายแดนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวข้ามโขง 

นอกจากน้ี  ผู้วิจัยยังเชื่อมโยงบริบทเชิงประวัติศาสตร์โดยการวิจัยเอกสาร  ซึ่งครอบคลุม

การค้นคว้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งท่ีมา  ได้แก่  ข้อมูลประวัติศาสตร์ของบ้านโบกหิน 

วรรณกรรมท่ีน�าเสนอประเด็นเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมพ้ืนเมืองในภาคอสีานและลาว และโดย 

เฉพาะข้อมลูประวัตศิาสตร์ร่วมสมยัว่าด้วยนโยบายจ�าน�าข้าวของรฐับาลพรรคเพือ่ไทยตลอด
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จนปฏิบัติการเชิงวาทกรรมที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้รับการน�าเสนอผ่านเอกสารขององค์กรต่างๆ 

สือ่สารมวลชน และส่ือเครอืข่ายทางสังคม 

การผสานวิธีวิจัยและแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายดังกล่าวข้างต้น  ท�าให้ผู ้วิจัยมี

ทรัพยากรข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และเช่ือมโยงวัตถุของการศึกษาเข้ากับบริบทใน

ระดับกว้างข้ึน  บริบทเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของข้าวในฐานะวัตถุที่เดิน

ทางข้ามมติขิองเวลาในบรบิททีแ่ตกต่างกนั  บรบิททางเวลาน้ีเองทีส่่งผลต่อพลวัตของความ

หมายและสถานะของข้าว  ซ่ึงการจดัวางข้าวเป็นวตัถศุนูย์กลางของการศกึษาท�าให้ผูว้จิยัค้น

พบข้อมลูส�าคัญท่ีจะได้อภิปรายในส่วนถัดไปของบทความ 

การติดตามวัตถุของการศึกษา:  
ข้อค้นพบสำาคัญในการศึกษาการค้าข้าวข้ามโขง 

การประยกุต์ใช้วธิวีทิยาข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัวางข้าวเป็นศนูย์กลางของการศกึษา

ในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล  ท�าให้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบส�าคัญเกี่ยวกับการค้าข้าวข้ามโขง

หลายประการ  โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น  ผู้วิจัยใช้กรอบคิดของวิลเลม ฟาน  สเคนเดิล 

(Willem van Schendel) ซ่ึงเสนอให้ผู้ศกึษาการไหล (flows) ข้ามพรมแดน จ�าแนกประเภท

และสถานะของกจิกรรมข้ามพรมแดนนัน้ๆ โดยพจิารณาถงึลกัษณะความ “เถือ่น” (illicit) และ 

“ไม่เถือ่น” (licit) มากกว่าการใช้สถานะทางกฎหมายว่า “ถกูกฎหมาย” (legal) และ “ผดิ

กฎหมาย” (illegal; [Abraham and van Schendel 2005]) ซึง่ช่วยให้ผูว้จิยัพบว่าความ

หมายและสถานะของข้าวซึง่เป็นวตัถขุองการศกึษาเปลีย่นแปลงไปในต่างบรบิทของพืน้ทีแ่ละ

เวลา ดงัจะได้อภิปรายต่อไปน้ี

ข้าวในบริบทเชิงพื้นที่: สถานะและการให้ความหมายที่หลากหลายของการค้าข้าวข้ามโขง

ในการตดิตามเส้นทางการค้าข้าวข้ามโขงบนพืน้ท่ีศกึษา  ผูว้จิยัพบว่าข้าวมสีถานะเปลีย่นไป

ตามพืน้ทีท่างกายภาพของรัฐชาติ  และมคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามการใหค้วาม

หมายของผูก้ระท�าการท่ีเก่ียวข้องกับการค้าข้าวข้ามโขง ได้แก่ ผูต้ัง้ถิน่ฐานในหมู่บ้านชายแดน 

ท้ังหมู่บ้านโบกหินและหมูบ้่านนาใหญ่ ผูค้้าข้าวในฝ่ังลาว รวมทัง้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตักิารควบคมุ
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ชายแดนท้ังสองฝ่ังแม่น�า้โขง ผูวิ้จยัน�ากรอบคดิของฟาน สเคนเดลิ มาประยกุต์เพือ่วเิคราะห์

และน�าเสนอสถานะและความหมายของข้าวท่ีแตกต่างกันตามการให้ความหมายของผู้- 

กระท�าการท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าข้าวข้ามโขง 

สถานะความเป็นสินค้าที่ถูกหรือผิดกฎหมายของข้าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของวงจรการ

ผลิตข้ามพรมแดนรัฐชาติ  ผู้วิจัยพบว่าข้าวมีสถานะที่ถูกกฎหมายในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ที่ส่ง

ออกมาตามช่องทางอย่างเป็นทางการจากประเทศไทยไปสู่ลาว  โดยผ่านกระบวนการเสีย

ภาษีสินค้าน�าเข้าเช่นเดียวกับปัจจัยการผลิตและแปรรูปทางการเกษตรอื่นๆ  เช่น  ปุ๋ยเคมี 

รถไถ  เครือ่งสีข้าว  เป็นต้น  เมลด็พนัธุข้์าวไทยถกูจ�าหน่ายเพือ่การเพาะปลกูโดยเกษตรกร

ชาวลาว ผลผลติท่ีได้จะถูกใช้เพือ่บรโิภค  จ�าหน่าย  และเกบ็เป็นเมลด็พนัธุส์�าหรบัเพาะปลกู 

รวมทัง้แจกจ่ายให้กับญาติพีน้่องเพือ่การเพาะปลกูในฤดถูดัไป  จากการสมัภาษณ์เกษตรกร

บ้านนาใหญ่ ชาวนาในฝ่ังลาวอาจเปลีย่นเมลด็พนัธุท์กุ 1-2 ปี หรอืซือ้เมลด็พนัธุใ์หม่จากไทย

หรือจากฝั่งลาวตามแต่ความต้องการของแต่ละครัวเรือน  จะเห็นว่าข้าวมีสถานะเป็นสินค้า 

ท่ีถูกกฎหมายตัง้แต่เมือ่น�าเข้าเป็นเมลด็พนัธ์ุเพ่ือการผลติ จนถึงการน�าไปบริโภคในครัวเรอืน 

หรอืจ�าหน่ายให้กบัผูค้้าข้าวในฝ่ังลาว  แต่เม่ือข้าวกลายเป็นสินค้าท่ีข้ามพรมแดนกลบัมาฝ่ัง

ไทยผ่านการซ้ือขายโดยผูค้้าจากบ้านโบกหนิ ข้าวจะมสีถานะทีผ่ดิกฎหมายทนัที

ผู้ให้ข้อมูลท้ังฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างตระหนักดีว่าการค้าข้าวข้ามโขงเป็นกิจกรรมที่

ผิดกฎหมาย  เนื่องจากสินค้าข้าวท่ีถูกส่งออกและน�าเข้าข้ามพรมแดนในบริเวณท่ีเป็นพื้นที่

ศึกษานี้ไม่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลและผ่านกระบวนการเสียภาษีตามกฎหมายแก่หน่วย

งานรฐัทัง้ฝ่ังไทยและลาว ข้าวถกูส่งออกจากฝ่ังลาว ณ ท่าน�า้ของหมูบ้่านนาใหญ่ ซึง่ม ี“นาย” 

หรือต�ารวจชายแดนตั้งโต๊ะเรียกเก็บ  “ส่วย”  อย่างโจ่งแจ้งดังที่ได้กล่าวถึงในส่วนต้นของ

บทความ  นอกจากน้ี  ข้าวยงัถูกน�าเข้ามายงัฝ่ังไทยผ่านด่านประเพณทีีห่มูบ้่านโบกหนิโดยท่ี

กลุ่มผู้ค้าข้าวไม่ได้เสียภาษีน�าเข้าแก่หน่วยงานศุลกากรในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบก�ากับดูแลการ

เสยีภาษข้ีาวในช่วง พ.ศ. 2540 - 2549 อย่างไรกด็ ีน่าสนใจว่าในขณะเดยีวกนั ผูใ้ห้ข้อมลู

ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความหมายการค้าข้าวข้ามโขงว่าเป็นกิจกรรม  “เถื่อน”  (illicit)  แต่กลับ

มองว่าเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้  (Iicit)  โดยผู้วิจัยพบว่าการให้ความหมายเกี่ยวกับการค้าข้าว

ข้ามโขงนัน้แตกต่างกนัไปตามการเชือ่มโยงสถานะของผูก้ระท�าการแต่ละคนกบัพ้ืนทีร่ฐัและ

ความเป็นรัฐ เช่น ความเป็น “ชาวบ้าน” ผูต้ัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีช่ายแดน ความเป็นเจ้าหน้าทีร่ฐั 
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60 อรุษา ปัญญากดแก้ว

หรอืความเป็นเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบัิติงานเก่ียวกับการควบคุมชายแดน และในบางกรณ ีผูก้ระท�า

การบางคนก็อาจมีการให้ความหมายกับการค้าข้าวข้ามโขงซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่เหลื่อม

ซ้อนกนัดงัจะได้อภิปรายต่อไป ในเบ้ืองต้น อาจจ�าแนกการนยิามการค้าข้าวข้ามโขงในฐานะ

เป็นกจิกรรมท่ีผดิกฎหมาย เป็นกิจกรรม “เถือ่น” หรอื “ไม่เถือ่น”/ยอมรบัได้ ดงัตาราง 1

• ประชากรฝ่ังไทยและลาว  

ได้แก่ ผูใ้หญ่บ้าน ผู้ค้าปลกี  

สมาชกิกลุม่ค้าข้าวข้ามโขง

• เจ้าหน้าทีรั่ฐ 

 ได้แก่ ต�ารวจ  เจ้าหน้าทีใ่นส�านกังาน

ท่ีว่าการอ�าเภอ เจ้าหน้าทีก่องอาสา

รกัษาดินแดน

• เจ้าหน้าทีท่หารลาดตระเวนชายแดน

• หญงิชาวบ้านโบกหนิทีใ่ห้เบาะแส

เกีย่วกบัยาเสพตดิกบัเจ้าหน้าที่

• ประชากรบ้านโบกหินทีไ่ม่เคย 

ข้องเก่ียวกบักจิกรรมการค้าข้าว

• เจ้าหน้าทีท่หารลาดตระเวนชายแดน 

• ทหารสงักดัหน่วยเรอืรกัษาความ 

สงบเรยีบร้อยตามล�าแม่น�า้โขง (นรข.)

• หญงิชาวบ้านโบกหนิทีใ่ห้เบาะแส

เกีย่วกบัยาเสพตดิกบัเจ้าหน้าที่

• ประชากรฝ่ังไทยและลาว  

ได้แก่ ผูใ้หญ่บ้าน ผูค้้าปลกี  

สมาชิกกลุม่ค้าข้าวข้ามโขง

• เจ้าหน้าทีร่ฐั ได้แก่ ต�ารวจ  

เจ้าหน้าทีใ่นส�านกังานทีว่่าการอ�าเภอ 

เจ้าหน้าทีก่องอาสารกัษาดินแดน เป็นต้น

• ต�ารวจชายแดนฝ่ังลาว• ไม่มี

ไม่เถือ่น

เถือ่นผดิกฎหมาย 

ถกูกฎหมาย

ตาราง 1: ความหมายของการค้าข้าวข้ามโขง จำาแนกตามการให้ความหมายของผู้กระทำาการที่เกี่ยวข้อง
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จากตาราง 1 จะเห็นว่าผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่ทัง้ประชากรฝ่ังไทยและลาว รวมถงึตวัแทน

อ�านาจรัฐ ให้ความหมายกับการค้าข้าวข้ามโขงว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่  “ยอมรับ

ได้”  ผ่านกระบวนการให้ความหมายที่ลดการเชื่อมโยงกับรัฐและอ�านาจรัฐในรูปของ 

กฎหมาย  มาเน้นการยึดโยงกับนัยว่าด้วยการด�ารงชีพและความเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเชิง

จรยิธรรม  ยกเว้นกรณผีูก้ระท�าการท่ีเป็นผูต้ัง้ถิน่ฐานในหมูบ้่านแต่ขณะเดยีวกนักม็บีทบาท

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือท�างานที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐด้วย  เช่น  หญิงคนหนึ่งท่ีท�างานให้

เบาะแสเกีย่วกบัยาเสพตดิ  หรอืชาวบ้านโบกหนิอกีคนทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทหารลาดตระเวน

ชายแดนต่อต้านกิจกรรมข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย  ทั้งสองคนนี้จะให้ความหมายการค้า

ข้าวข้ามโขงว่าเป็นกิจกรรมท่ีท้ังผดิกฎหมายและ “เถือ่น” ไม่สามารถยอมรบัได้

นัยว่าด้วยการด�ารงชีพมักถูกน�ามาใช้เพื่อให้ความชอบธรรมแก่การเข้าเป็นสมาชิก

กลุ่มค้าข้าวข้ามโขง  “ความทุกข์”  หรือความยากจนอันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดในการเข้าถึง

ทรัพยากรธรรมชาติของประชากรหมู่มากในหมู่บ้านโบกหิน  เป็นปัจจัยผลักดันให้ครัวเรือน

ส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชพีท่ีหลากหลาย และการค้าข้าวข้ามโขงคอืทางเลอืกหนึง่ทีม่คีวาม

ชอบธรรม  เนื่องจากการค้าข้าวข้ามโขงเป็นเครื่องมือที่สามารถกระจายรายได้  และท�าให้

สมาชิกในหมู่บ้านโบกหินเข้าถึงทุนได้  ในช่วงที่มีการค้าข้าว  สมาชิกกลุ่มค้าข้าวข้ามโขงมี

รายได้ประมาณวันละ 100 - 400 บาทต่อคน ท�าให้ครอบครวัมรีายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชพี 

รวมทัง้สะสมทุนเพือ่การผลติอืน่ๆ เช่น หญงิคนหนึง่ให้สมัภาษณ์กบัผูว้จิยัว่าครวัเรอืนของตน

ร่วมลงทุนในกลุม่ค้าข้าวขณะท่ีสามกีท็�างานแบกข้าวไปด้วย  จนมเีงนิเกบ็เพยีงพอส�าหรบัซือ้

รถไถมาใช้ในการท�านา นอกจากน้ี สมาชกิในหมูบ้่านโบกหนิกลุม่อืน่ๆ โดยเฉพาะผูค้้าปลกี

ในหมูบ้่าน  ยงัได้ประโยชน์จากเงนิหมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้จากการใช้จ่ายของสมาชกิกลุม่ค้าข้าว 

เช่น เจ้าของแผงขายอาหารในหมูบ้่านกล่าวว่า ช่วงทีม่กีารค้าข้าวข้ามโขง เป็นช่วงที ่“ขายของ

ม่วนหลาย” มรีายได้สูงสุดถึง 3,000 บาท จากรายได้เฉลีย่ปกตปิระมาณ 1,000 บาทต่อวนั 

ดงันัน้ ในสายตาของสมาชกิในหมูบ้่านโบกหนิและในหมู่บ้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าข้าว

ข้ามโขง กจิกรรมน้ีจงึมบีทบาทส�าคัญต่อการด�ารงชพี หรอื “ไม่เถือ่น” น่ันเอง 

สืบเน่ืองจากมาตรวัดของความชอบธรรมประการแรก  จริยธรรมเพื่อการด�ารงชีพคือ

เกณฑ์ในการจ�าแนกวิธีการให้ความหมายแก่การค้าข้าวข้ามโขง  สมาชิกในหมู่บ้านโบกหิน 
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จ�านวนหลายครัวเรือนตีความการขาดทรัพยากรที่ดินว่าเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับสมาชิก

ส่วนใหญ่ในหมูบ้่าน  ดงัทีผู้่ให้ข้อมลูหลายคนกล่าวคล้ายกนัว่า  “คนมีทีน้่อยกว่าคนบ่มีที”่ 

การค้าข้าวข้ามโขงท่ีขยายขนาดการค้าและจ�านวนสมาชิกจนในบางกลุ่มมีสมาชิกมากกว่า 

หนึ่งร้อยคนน้ัน  ท�าให้คนในหมู่บ้านโบกหินมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้  “คนทุกข์”  หรือ

คนจน ได้เข้ามาอาศยัทุนจากคนรวยเพือ่หารายได้เพือ่ด�ารงชพี สมาชกิในกลุม่ค้าข้าวข้ามโขง 

สามารถร่วมหุ้นซ้ือข้าวเป็นจ�านวนเงนิตามก�าลงัทรพัย์ ในบางกลุม่อาจไม่มกีารเรยีกเกบ็เงนิ 

ค่าลงทุนจากสมาชิกที่ก�าลังล�าบากทางเศรษฐกิจ  ในขณะที่สมาชิกทุกคนจะได้รับส่วนแบ่ง

จากการขายข้าวหลงัหักค่าใช้จ่ายเท่ากนั  ผูค้นในหมูบ้่านโบกหนิ  โดยเฉพาะผูค้้าข้าว  จงึมกั 

ให้เหตุผลโดยอิงกับระบบคุณค่าทางจริยธรรมในการท�าการค้าข้าวว่า  เป็นการช่วยเหลือ

กนัฉนัพีน้่อง  ดงัค�ากล่าวทีว่่า  “คนบ้านนีเ้ฮด็ข้าว กแ็บบพ่ีน้องช่วยกนั”  หรอืบางคนกล่าว

ว่าการรวมกลุ่มค้าข้าวเป็นการช่วยเหลือโดยคนรวยเพื่อให้คนจนได้มีงานท�า  นอกจากนี้

เมือ่เกดิปัญหา  เช่น  ในกรณท่ีีลกูบ้านโดนจบักมุเนือ่งจากกจิกรรมการค้าข้าว  สมาชกิของ

หมูบ้่านโบกหินผูเ้ป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐท้องถิน่  ซึง่เป็นผูร่้วมหุน้รายใหญ่ในแต่ละกลุม่

จะท�าหน้าท่ีไกล่เกลีย่  ต่อรอง  และแก้ปัญหาให้กบัเพือ่นร่วมกลุม่  สมาชกิในกลุม่ผูค้้าข้าว

ของบ้านโบกหนิจ�านวนไม่น้อย  จึงใช้เหตผุลดงักล่าวเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กบัสมาชกิ

ระดบันายทุนของกลุม่ค้าข้าวเหล่าน้ี เน่ืองจากพวกเขาคอืผูท้ีค่อยช่วยเหลอืเพือ่นสมาชกิยาม

ประสบปัญหา

จากทีน่�าเสนอไปข้างต้น การค้าข้าวข้ามโขงถกูให้ความหมายว่าเป็นเศรษฐกจิทีต่ัง้อยู่

บนพืน้ฐานของระบบคุณค่าเชงิจริยธรรมในฐานะเครือ่งมอืในการกระจายรายได้  ผูว้จิยัพบว่า

สมาชกิกลุม่ผูค้้าข้าวในบ้านโบกหนิมกัอธบิายการทีค่นรวยผูเ้ป็นสมาชิกกลุม่ค้าข้าวข้ามโขง

ลงทุนมากกว่าสมาชิกกลุม่คนอืน่ๆ  ว่าเป็นการช่วยเหลอืกนัฉนัพีน้่อง  ปรากฏการณ์นีเ้องท่ี

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและล�าดับชั้นทางสังคม  นอกจากความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจจะอยู่ในส�านึกคิดของสมาชิกกลุ่มผู้ค้าข้าวในบ้านโบกหินแล้ว  ยังปรากฏออกมาใน

รปูแบบปฏบัิติการการค้าข้าวข้ามโขงอกีด้วย กล่าวคอื หน้าทีร่บัผดิชอบ ความหนกั – เบาใน

การท�างานของสมาชกิกลุม่น้ันแตกต่างกันสอดคล้องกบัข้อค้นพบข้างต้น  ผูว้จิยัพบว่า  บ่อย

ครัง้ทีส่มาชกิกลุม่ค้าข้าวข้ามโขงท่ีเรยีกตนเองว่าเป็น  “คนทกุข์” มกัพดูถงึ  “คนรวย” ทีเ่ป็น
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เจ้าของทุนจ�านวนมากในแนวทางท่ีว่า “เขาช่วยเรา” หรอื “เขาใจด”ี พร้อมกบัออกตวัปกป้อง

นายทนุค้าข้าวว่าไม่มคีวามเกีย่วข้องกบักจิกรรมนี ้เป็นต้น

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการควบคุมชายแดนทั้งฝั่งไทยและลาว  ผู้วิจัยพบว่า

มีการให้ความหมายกับการค้าข้าวข้ามโขงผ่านกระบวนการที่เน้นการยึดโยงกับนัยว่าด้วย

การด�ารงชีพและความเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเชิงจริยธรรมเช่นกัน  ท�าให้เจ้าหน้าที่เหล่าน้ัน

ตคีวามและเลอืกปฏบัิติการควบคุมชายแดนตามอตัวสิยั  เช่น  ในประเดน็ว่าด้วยขนาดของ

การค้าข้าว  แม้ผู้ให้ข้อมูลทุกฝ่ายจะตระหนักดีว่าการค้าข้าวข้ามโขงบนพื้นที่ที่ผู้วิจัยศึกษา

นัน้ผดิกฎหมายเน่ืองจากไม่มกีารเสียภาษส่ีงออก-น�าเข้า  แต่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานควบคมุ

ชายแดนนายหนึ่งกล่าวว่าการค้าข้าวที่มีปริมาณไม่มากเป็นสิ่งที่พอยอมรับได้  แต่หากเป็น 

การค้าข้าวข้ามโขงท่ีมีปริมาณมากหลายตันถือว่าเป็นการค้าเชิงพาณิชย์  ซึ่งเป็นเรื่องที่

ยอมรบัไม่ได้ 

ความไม่ชัดเจนเหล่าน้ีก่อให้เกิดพ้ืนท่ีต่อรองระหว่างผู้กระท�าการที่เกี่ยวข้องกับการ

ค้าข้าวข้ามโขง ในฝ่ังไทย เช่น เจ้าหน้าที ่นรข. คนหนึง่ได้ให้สมัภาษณ์ถงึเหตกุารณ์ภายหลงั

การปิดล้อมของชาวบ้านโบกหินครั้งหนึ่งว่า  ได้พยายามท�าข้อตกลงร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและ

สมาชกิชมุชนเกีย่วกับขอบเขตอ�านาจของ นรข. ในการจบักมุผูค้้าข้าวข้ามโขง  โดยได้ข้อสรปุ

ว่าเจ้าหน้าที่ นรข.จะสามารถจับกุมและยึดของกลางได้เฉพาะในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นการ 

ขนย้ายข้าวบรเิวณท่าน�า้  หรือกรณทีีม่ขีองกลางซึง่ก็คอืข้าวอยูใ่นพืน้ท่ีสาธารณะของหมูบ้่าน 

เช่น ท่าเรือ ริมถนน เป็นต้น แต่จะไม่มสีทิธิจ์บักมุหรอืยดึของกลางจากสมาชกิกลุม่ผูค้้าข้าว

ในกรณทีีข้่าวอยูบ่นเรอืในเขตแม่น�า้โขงของฝ่ังลาวหรอือยู่ในพ้ืนทีส่่วนบคุคล  เช่น  ในยุ้งข้าว 

หรอืในบ้าน 

ประเดน็ในการให้ความชอบธรรมแก่การค้าข้าวข้ามโขงข้างต้น  ท�าให้ผูว้จิยัเข้าถงึข้อ

ค้นพบทีต่่อยอดจากกรอบคิดในการวิเคราะห์กรณศึีกษาการข้ามพรมแดนของฟาน สเคนเดลิ 

กล่าวคือ  ในกรอบคิดที่แบ่งแยกลักษณะของกิจกรรมข้ามพรมแดนออกเป็นลักษณะถูก

กฎหมาย ผดิกฎหมาย เถือ่น และ ไม่เถือ่นนัน้ ผูว้จิยัพบว่าผูก้ระท�าการทีเ่กีย่วข้องให้ความ- 

หมายกับกิจกรรมค้าข้าวข้ามโขงโดยไม่จ�ากัดเพียงมิติทางกฎหมายที่เช่ือมโยงกับอ�านาจ

หรอืความเป็นรฐัชาต ิ แต่ยงัมกีารให้ความหมายโดยยดึโยงกบัเงือ่นไขการด�ารงชพีและระบบ
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คณุค่าเชงิจริยธรรม  ซ่ึงท�าให้กจิกรรมท่ี  “ผดิกฎหมาย”  เป็นสิง่ที ่ “ไม่เถือ่น” หรอืยอมรบัได้

ส�าหรับทั้งประชากรในหมู่บ้านชายแดนไทย - ลาว  ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมค้าข้าวข้ามโขง 

ตลอดจนตัวแทนอ�านาจรัฐหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลการค้าข้ามพรมแดน

ในระดบัท้องถิน่

ข้าวในบริบทเชิงเวลา: 
การควบคุมชายแดนและสถานะที่เปลี่ยนไปของกิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขง

นอกจากการติดตามวัตถุของการศึกษาตามเส้นทางของการค้าข้าวแล้ว  ผู้เขียนยังติดตาม

พัฒนาการของกิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขงร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการเข้าถึงข้อมูลหลาก 

รปูแบบ ซึง่ท�าให้ผูเ้ขียนค้นพบสถานะของข้าวทีเ่ปลีย่นแปลงในบรบิทของการควบคมุชายแดน

ในช่วงเวลาท่ีต่างกัน 

ดังที่ได้เกริ่นถึงความไม่ชัดเจนในการควบคุมสินค้าข้าวในตอนต้นของบทความ  ใน

ช่วงทศวรรษ  2540  ผู้ค้าข้าวที่บ้านโบกหินบางกลุ่มเคยเสียภาษีน�าเข้าข้าวจากฝั่งลาวใน

อัตราหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมให้แก่ส�านักงานศุลกากรในพื้นที่  ในขณะที่กลุ่มผู้ค้าข้าวท่ีมีทุน

น้อยเลอืกทีจ่ะลกัลอบน�าเข้าข้าว  อย่างไรกต็าม  ผูใ้หญ่บ้านโบกหนิเล่าว่าเนือ่งจากมีหลาย

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมชายแดน ณ หมู่บ้านโบกหิน  แม้หน้าที่

หลักของหน่วยงานจะแตกต่างแต่ทว่าทับซ้อนพื้นที่กัน  ท�าให้เกิดความไม่ลงรอยในการ

ปฏบิตังิานและเกดิความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ในการควบคมุชายแดนในช่วง พ.ศ. 2550- 

2553 ท�าให้ผูค้้าข้าวไม่แน่ใจว่าจะต้องเสียภาษนี�าเข้าข้าวอย่างไร หรอืต้องเสยีภาษอีย่างเป็น 

ทางการให้กับหน่วยงานใด ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา ข้าวจงึไม่มสีถานะทางกฎหมายรองรบั เนือ่ง 

จากไม่มรีปูแบบท่ีชดัเจนในการก�ากับควบคุมสนิค้าข้าว  ดงัทีผู่ค้้าบางคนให้สมัภาษณ์ว่า  ได้

หนัมาใช้วธิ ี“เสียภาษ”ี โดยการต่อรองในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ่ายส่วยหรอืให้สนิน�า้ใจแก่

เจ้าหน้าทีผู่ค้วบคุมชายแดน บ้างน�าเข้าข้าวแบบลกัลอบตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา

จนกระท่ังในช่วง  พ.ศ.  2554 - 2555  ผูค้้าข้าวบ้านโบกหนิได้พยายามผลกัดนัให้

ข้าวเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย  แต่ทว่าภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าข้าวสูงถึงสี่บาทต่อกิโลกรัม 

ผู้ใหญ่บ้านโบกหินเล่าว่าเมื่อค�านวณแล้ว  หากเสียภาษีจ�านวนนี้จะท�าให้ผู้ท�าการค้าข้าว
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ขาดทนุ  ท�าให้ต้องยกเลกิแผนดังกล่าวไปในทีส่ดุ  การค้าข้าวข้ามโขงและสถานะของข้าวใน

ฐานะสินค้าจงึยงัถกูจดัว่าผดิกฎหมายสืบต่อมา  อย่างไรกต็าม ดงัทีผู่ว้จิยัได้อภปิรายข้างต้น 

เก่ียวกับความชอบธรรม  หรือ  “ไม่เถื่อน”  ของการค้าข้าวข้ามโขง  ซึ่งผู้กระท�าการในพื้นที่

ศกึษาต่างให้ความหมายว่ามคีวามส�าคัญต่อการด�ารงชพีและเป็นกจิกรรมข้ามพรมแดนทีต่ัง้

อยูบ่นพืน้ฐานของคุณค่าเชงิจริยธรรม ผูค้้าข้าวในหมูบ้่านโบกหนิจงึสามารถใช้ช่องว่างในการ

ควบคมุชายแดนเพือ่ท�าการค้าต่อไป  การค้าข้าวข้ามโขงด�าเนนิเรือ่ยมาจนกระทัง่มีปรมิาณ

การค้าสูงท่ีสุดในช่วง พ.ศ. 2554 – 2555 ซึง่นบัเป็นยคุทองของการค้าข้าวข้ามโขง โดยใน

ช่วงกลาง  พ.ศ.  2555  มีปริมาณข้าวน�าเข้าจากลาวผ่านทางชายแดนของหมู่บ้านโบกหิน

มากกว่าหนึ่งพันกระสอบในหนึ่งวัน  การค้าข้าวในช่วงนี้ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มจ�านวน

ไม่ต�่ากว่าหน่ึงร้อยคน  ส่วนในฝั่งลาว ณ ท่าเรือของหมู่บ้านนาใหญ่ซึ่งเป็นคู่ค้าส�าคัญของ

กลุม่ค้าข้าวในหมูบ้่านโบกหิน  ผูใ้ห้ข้อมลูในหมูบ้่านนาใหญ่เล่าว่า  มกีารลงขนัสร้างสะพาน

ลืน่เพือ่ขนถ่ายข้าวจากรมิฝ่ังไปยงัเรือได้อย่างสะดวกและรวดเรว็  เพือ่รองรบัการซือ้ขายข้าว

ปรมิาณมากจากคู่ค้าจากฝ่ังไทย 

แม้ว่าสมาชิกกลุ่มค้าข้าวข้ามโขงจะสามารถต่อรองกับการควบคุมชายแดนโดย 

หน่วยงานรฐัได้  แต่บรบิททางสงัคมในช่วงนีส่้งผลกระทบต่อการด�าเนนิกจิกรรมการค้าข้าว

ข้ามโขงอย่างชดัเจน  มาตรการควบคุมชายแดนโดยหน่วยงานรัฐมคีวามเข้มงวดขึน้ เนือ่งจาก

แรงกดดันทางสังคมที่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ  ร่วมกันเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการ

รบัจ�าน�าข้าวโดยรัฐบาลพรรคเพือ่ไทย  โดยเชือ่มโยงการค้าข้าวข้ามพรมแดนกบัประเดน็การ

สวมสิทธ์ิการจ�าน�าข้าวโดยข้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน  หน่วยงานควบคุมชายแดนในพ้ืนที่

จงึถกูกดดันให้ต้องจบักุมและยดึของกลางจากกลุม่ผูค้้าข้าวกลุม่หนึง่  ทีก่�าลงัน�าเข้าข้าวจาก

บ้านนาใหญ่ ณ  เวลาดังกล่าว  ภายหลังการปราบปรามในครั้งน้ัน  การค้าข้าวข้ามโขงใน

หมูบ้่านโบกหินต้องหยดุลงโดยส้ินเชงิ  เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูของจังหวดัเรยีกผูใ้หญ่บ้านเข้าพบ

พร้อมท้ังส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมชายแดน  ตวัแทนรฐัในระดบัท้องถิน่  รวมทัง้ผูใ้หญ่บ้าน

และนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล  เฝ้าระวังไม่ให้ประชากรบ้านโบกหนิท�าการค้าข้าวโดย

เด็ดขาด  นอกจากนี้ยังออกค�าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมชายแดน  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กอง

อาสารกัษาดินแดนประจ�าการและเฝ้าระวงัไม่ให้มกีารน�าเข้าข้าวตลอด 24 ชัว่โมง
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บทสรุป

การประยกุต์ใช้วิธีวทิยาในการตดิตามวัตถขุองการศกึษาในกรณกีารค้าข้าวข้ามโขงน้ี ท�าให้

ผูว้จิยัเข้าใจวัตถุของการศกึษา  ซ่ึงคือข้าวและปรากฏการณ์ทีร่ายล้อมสนิค้าข้าวในบรบิททาง

พื้นท่ีและเวลาท่ีแตกต่างกัน  ข้อค้นพบแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงของ

ปรากฏการณ์ทางสังคมหน่ึงๆ  ที่ต้องใช้ความระมัดระวังและค�านึงถึงบริบทแวดล้อมในการ

ศกึษาเพือ่จะได้เข้าใจปรากฏการณ์น้ันๆ โดยพยายามให้เกดิความคลาดเคลือ่นน้อยทีส่ดุ 

ว่าด้วยข้อค้นพบจากการติดตามวัตถุของการศึกษาในกรณีนี้  ในประเด็นบริบท

เชิงพื้นที่  สถานะและความหมายของวัตถุของการศึกษาเปลี่ยนไปตามพื้นที่ทางกายภาพ

ของรัฐชาติ  กล่าวคือ  วงจรผลิตข้าวข้ามรัฐที่ข้าวในฐานะเมล็ดพันธุ์ที่มีการซื้อขาย ณ  จุด

ผ่านแดนที่เป็นทางการด้วยการควบคุมแบบหน่ึง  ท�าให้ข้าวมีสถานะที่ถูกกฎหมาย  แต่

เม่ือข้าวในรูปแบบของผลผลิตจากฝั่งลาวเดินทางข้ามด่านประเพณี ณ บ้านนาใหญ่ไป 

ยังหมู่บ้านโบกหิน กลับกลายสถานะเป็นสินค้า  “ผิดกฎหมาย” ด้วยการควบคุมอีกแบบ

หนึ่ง  นอกจากน้ี  ข้อค้นพบส�าคัญประการหนึ่งจากการติดตามวัตถุของการศึกษาในพื้นที่

เส้นทางของการค้าข้าว  คือการให้ความหมายต่อสินค้าข้าว  หรือกิจกรรมการค้าข้าว

ของผู้กระท�าการที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวข้ามโขง  ประกอบด้วยประชากรในหมู่บ้าน

โบกหินและหมู่บ้านชายแดนใกล้เคียง  ประชากรที่เป็นผู้ค้าข้าว  และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม

ชายแดนจากหน่วยงานในพื้นท่ีศึกษา การใช้กรอบคิดของวิลเลม ฟาน สเคนเดิล กับกรณี

ศึกษาน้ีเพื่อจ�าแนกความหมายของสินค้าข้าวและกิจกรรมการค้าข้าว  สะท้อนให้เห็นถึง

ความแตกต่างของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวจากการนิยามว่าข้าวรวมทั้งการค้าข้าว 

“เถื่อน” หรือ “ไม่เถื่อน”  

การเลอืกให้ความหมายต่อสินค้าข้าว และกจิกรรมการค้าข้าวด้วยสองนยิามนี ้แสดง

ให้เหน็ถงึความซับซ้อนและทับซ้อนกนัของปรมิณฑลหนึง่ๆ เช่น ในปรมิณฑลของการควบคมุ

ชายแดนและการค้าข้าว  จะเห็นถึงความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของปฏิบัติการควบคุม

ของเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานควบคุมชายแดน  เช่น  เจ้าหน้าทีจ่ากกองอาสารกัษาดนิแดนที่

นยิามว่าสนิค้าข้าว “ไม่เถ่ือน” หรือมคีวามชอบธรรม ในขณะทีเ่จ้าหน้าทีจ่ากหน่วยเรือรกัษา
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ความสงบเรยีบร้อยตามล�าแม่น�า้โขงมองการน�าเข้าสนิค้าข้าวว่า  “เถือ่น”  ความหมายทีถ่กู

ให้ตามอตัวสิยันีข้ดัแย้งกนั  และเปิดช่องว่างให้กลุม่ผูค้้าข้าวสามารถต่อรองกบัการควบคมุ

ได้ ส่วนปรมิณฑลของรัฐ จะเห็นได้ว่าตวัแทนรฐัท้องถิน่ เช่น ผูใ้หญ่บ้าน และนายกองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลท่ีให้นิยามแก่สินค้าข้าวว่า “ไม่เถือ่น” หรอืชอบธรรม หาได้เลอืกเอาความ

เป็นรัฐชาติมาใช้ควบคุมกิจกรรมนี้ไม่  แต่ทั้งสองเลือกใช้ความเป็นประชากรชายแดนเพ่ือ

ท�าธรุกจิเพือ่ด�ารงชพี  หรือในปรมิณฑลของความเป็นประชากรชายแดนเอง  ผูวิ้จัยค้นพบว่า

ประชากรบ้านโบกหินไม่ได้มคีวามคิดเกีย่วกบัการค้าข้าวไปในทศิทางเดียวกนั  เหน็ได้จาก

การที่ยังมีหญิงชาวบ้านโบกหินคนหน่ึง  ท่ีให้เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่นิยาม

การค้าข้าวของเพือ่นบ้านว่า “เถ่ือน”

ในประเด็นบริบททางเวลา  การตดิตามพฒันาการของวตัถขุองการศกึษา  (ข้าว)  ใน

ช่วงเวลาต่างๆ  ช่วยท�าให้ผู้วิจัยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของสินค้าข้าวและกิจกรรม

การค้าข้าวผ่านสามช่วงเวลาท่ีผูวิ้จยัได้แบ่งไว้ในตอนต้นของบทความ  ซึง่จะเหน็ได้ว่าบรบิท

ทางสังคมท่ีอยู่นอกพื้นท่ีชายแดนสามารถส่งผลกระทบต่อกิจกรรมชายแดนเช่นการค้า 

ข้าวได้  การค้าข้าวเปลี่ยนสถานะจากการเป็นพื้นที่ต่อรองกับการควบคุมของเจ้าหน้าที ่

ผูค้วบคุมชายแดนจากหน่วยงานในพืน้ทีใ่นช่วงเริม่ต้นจนเข้าสูช่่วง พ.ศ.  2553 ไปเป็นสนิค้า

และกจิกรรมการค้าข้ามพรมแดนทีถ่กูปราบปรามโดยเจ้าหน้าทีช่ายแดนจากหน่วยงานกลุม่

เดยีวกนัในช่วง พ.ศ. 2554 – 2555 จะเหน็ได้ว่าการตคีวามหมายของสนิค้าข้าวและการค้า

ข้าวตามอตัวิสัยของผูค้นท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ ประชากรในหมูบ้่าน เจ้าหน้าทีผู่ค้วบคมุชายแดน

จากหน่วยงานต่างๆ เอง  รวมท้ังอ�านาจต่อรองของสมาชิกกลุ่มผู้เป็นนายทุนที่เป็นนักการ

เมืองท้องถิ่น  เปิดพื้นท่ีต่อรองกับปฏิบัติการควบคุมชายแดนให้การน�าเข้าสินค้าชนิดนี้ยัง

ด�าเนนิต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม  เมือ่ถงึช่วงเวลาทีก่ารน�าเข้าข้าวจากประเทศเพือ่นบ้านกลาย

เป็นประเด็นเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงนโยบายของรัฐส่วนกลาง  สินค้าข้าวและกิจกรรมการ

ค้าข้าวที่เกิดข้ึนบนชายขอบของพื้นที่กายภาพรัฐไทย  จึงถูกเช่ือมโยงได้ว่าเป็นปัญหาระดับ

ชาต ิส่งผลให้ผูค้วบคุมชายแดนจากหน่วยงานในพืน้ทีต้่องปฏบิตักิารปราบปรามและควบคมุ

สินค้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด  และท�าให้การค้าข้าวในบริบทของการ 

ต่อรองกบัอ�านาจควบคุมหลากหลายระดบัต้องถกูระงบัไปในทีส่ดุ
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