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บทความชิ้นนี้น�ำเสนอการประยุกต์ใช้วิธีวิทยาในการศึกษาการค้าข้าวข้ามโขงระหว่าง
ชาวบ้านบนชายแดนฝั่งไทยและลาว โดยเน้นการติดตามวัตถุของการศึกษา ได้แก่ ข้าว
บทความน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการค้าข้าวข้ามโขงในหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาวแห่งหนึ่ง
ระหว่างช่วง พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2555 ซึง่ สะท้อนให้เห็นพลวัตของสถานะและการนิยามความ
หมายของการค้าข้าวข้ามโขงทัง้ ในบริบทเชิงพืน้ ทีแ่ ละบริบทเชิงเวลา ในเชิงพืน้ ที่ สถานะทาง
กฎหมายของข้าวมีความแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละรัฐ ท�ำให้การค้าข้าวข้ามโขงมี
นัยสัมพันธ์กบั ปริมณฑลของการควบคุมชายแดนและการค้าข้าว ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการ
ตีความอันหลากหลายของกลุม่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารควบคุมชายแดน และในปริมณฑลของความเป็น
ประชากรชายแดน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของความสัมพันธ์ทางสังคมอันซับซ้อนระหว่างกลุม่ ผูค้ า้
ข้าว เจ้าหน้าทีร่ ฐั และประชากรในพืน้ ที่ ส่วนในบริบทเชิงเวลาพบว่า เงือ่ นไขเชิงนโยบายหรือ
ปัจจัยทางการเมืองจากภายนอกพื้นที่ชายแดนมีบทบาทก�ำหนดและส่งผลกระทบจนท�ำให้
กิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขงทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษาต้องถูกระงับไปในทีส่ ดุ
ค�ำส�ำคัญ  ข้าว, การค้าชายแดน, การค้าข้าวข้ามโขง, ไทย, ลาว
abstract
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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บทนำ�: การติดตามวัตถุของการศึกษา
ในฐานะวิธีวิทยาเพื่อศึกษาการค้าข้าวข้ามพรมแดน

พัฒนาการว่าด้วยการศึกษาชายแดนเป็นไปบนข้อถกเถียงเชิงมโนทัศน์และวิธีวิทยาหลากหลายทิศทาง แม้กระทั่งการนิยามชายแดนเองยังมีพัฒนาการและถูกตีความใหม่อยู่เสมอ
ดังปรากฏในงานศึกษาชายแดนจ�ำนวนมาก งานศึกษาเหล่านี้ก้าวข้ามการมองชายแดน
อย่างตายตัว เช่น ชายแดนในฐานะพืน้ ทีข่ องความร่วมมือระหว่างรัฐและคนชายแดนในการ
ศึกษา (Donnan and Wilson 1999a; Walker 1999) ชายแดนในฐานะพืน้ ทีข่ องการ
ต่อสู้ (Mezzadra and Neilson 2013) หรือชายแดนในฐานะของพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน (Lamb
2014) เป็นต้น ข้อเสนอใหม่เหล่านีม้ คี ณ
ุ ปู การต่อการศึกษาชายแดนและการข้ามพรมแดน
ผ่านการสร้างเครือ่ งมือและวิธวี ทิ ยาในการท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์บนชายแดนและการ
ข้ามพรมแดนซึง่ มีพลวัตและความเฉพาะเจาะจงในแต่ละกรณีศกึ ษา
ความเฉพาะเจาะจงนี้เองคือสิ่งที่ผู้วิจัยกิจกรรมข้ามพรมแดนควรค�ำนึงถึงเพื่อเลือก
ใช้วธิ วี ทิ ยาและเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมในการศึกษาการข้ามพรมแดนหนึง่ ๆ ในกรณีของผูว้ จิ ยั
ที่ศึกษาการค้าข้าวข้ามโขงชายแดนไทย - ลาว ระหว่างผู้ค้าข้าวในหมู่บ้านโบกหิน จังหวัด
อุบลราชธานี กับคู่ค้าจากฝั่งลาว1 ผู้วิจัยเลือกผสมผสานวิธีวิทยาและเทคนิคในการท�ำงาน
ภาคสนาม ซึง่ การติดตามวัตถุของการศึกษาคือวิธวี ทิ ยาหลักในงานวิจยั ชิน้ นี้ ในการติดตาม
วัตถุของการศึกษา ผูว้ จิ ยั จัดวางข้าวให้เป็นใจกลางของการเก็บข้อมูลแวดล้อม ท�ำให้ผวู้ จิ ยั
ต้องติดตามเส้นทางการค้าข้าวข้ามโขงโดยการติดตามแบบย้อนเส้นทาง ผู้วิจัยเริ่มเก็บ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าข้าวในหมูบ่ า้ นโบกหินซึง่ เป็นปลายทางของข้าว และย้อนกลับไป
ยังหมูบ่ า้ นนาใหญ่ซงึ่ เป็นจุดแลกเปลีย่ นข้าวทีส่ ำ� คัญในฝัง่ ลาวในช่วงเวลาทีผ่ วู้ จิ ยั ท�ำงานภาค
สนาม แล้วจึงย้อนไปยังโรงสีขา้ ว จนถึงแหล่งผลิตข้าวในชุมชนเกษตรกรรมในฝัง่ ลาว
งานศึกษาของเอียน สมีลลี่ (Ian Smillie) เกีย่ วกับพัฒนาการของระบอบการควบคุม
การค้าเพชรข้ามทวีป เป็นตัวอย่างในการใช้วธิ วี ทิ ยาการติดตามวัตถุ (เพชร) ในการวิจยั การ
1

ชื่อหมู่บ้านในบทความนี้เป็นชื่อสมมติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่วิจัยภาคสนามได้จากวิทยานิพนธ์ของ
ผู้เขียน (อรุษา ปัญญากดแก้ว 2559).
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อรุษา ปัญญากดแก้ว

ข้ามพรมแดน สมีลลีเ่ ริม่ ต้นจากข้อสังเกตเกีย่ วกับความผิดปกติของข้อมูลในวงจรของธุรกิจ
ค้าเพชร ซึ่งมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างปริมาณขายจากประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากร
กับปริมาณทีป่ ระเทศคูค่ า้ รับซือ้ เพือ่ น�ำไปแปรรูปตามทีป่ รากฏในเอกสารทางการ แม้เขาจะ
ไม่ได้กล่าวถึงการติดตามวัตถุของการศึกษาในเชิงวิธีวิทยาโดยตรง แต่เขาได้เลือกจัดวาง
วัตถุของการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลในบริบทที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ประเทศที่
เป็นแหล่งทรัพยากรเพชร เข้าสูป่ ระเทศทีเ่ ป็นทางผ่าน แปรรูป และจัดจ�ำหน่ายเพชรข้ามทวีปใน
แอฟริกา ก่อนส่งไปยังประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา พร้อมนิยามสถานะของการค้าเพชร
ผ่านการวิเคราะห์สถิติการน�ำเข้าและส่งออกในแต่ละประเทศที่เป็นกรณีศึกษา ก่อนให้ข้อ
เสนอเชิงนโยบายในการควบคุมการค้าเพชรข้ามพรมแดนในตอนท้าย (Smilie 2005)
ในงานวิจยั ชิน้ นี้ ผูว้ จิ ยั จัดวางข้าวเป็นศูนย์กลางของการศึกษาการค้าข้าวข้ามโขงเช่น
เดียวกับวิธวี ทิ ยาของสมีลลี่ หากแต่แตกต่างกันตรงทีแ่ หล่งข้อมูลและวิธใี นการติดตามวัตถุ
ของการศึกษา ในการวิจยั การค้าข้าวข้ามโขง ผูว้ จิ ยั ให้ความส�ำคัญกับการวิจยั ภาคสนาม ใน
ขณะทีส่ มีลลีเ่ น้นการวิจยั เอกสาร เช่น การศึกษาข้อมูลเชิงสถิตจิ ากเอกสาร ประกอบกับการ
วิเคราะห์ในระดับมหภาค ตรงข้ามกับการประยุกต์ใช้วธิ วี ทิ ยาของผูว้ จิ ยั ทีต่ ดิ ตามข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับจุลภาค
ก่อนเข้าสู่การอภิปรายวิธีวิทยาในการวิจัยการค้าข้าวข้ามโขง ผู้วิจัยขอให้ข้อมูล
เกีย่ วกับลักษณะและความเฉพาะเจาะจงของพืน้ ทีศ่ กึ ษาเป็นอันดับแรก ชายแดนเหนือพืน้ ที่
กายภาพของเส้นทางการค้าข้าวข้ามโขงทั้งฝั่งบ้านโบกหินและหมู่บ้านคู่ค้ามีลักษณะเป็น
ด่านประเพณี อันเป็นช่องทางการข้ามพรมแดนในชีวิตประจ�ำวันของประชากรชายแดนใน
ละแวกนัน้ ผูว้ จิ ยั เรียกพืน้ ทีศ่ กึ ษาว่าเป็น “พืน้ ทีข่ องความก�ำกวม” เช่นเดียวกับคุณลักษณะ
ของชายแดนที่ปรากฏในกรณีศึกษาเกี่ยวกับชายแดนและการข้ามพรมแดนจ�ำนวนมาก
ชายแดนคือพืน้ ทีข่ องความไม่ชดั เจน และไม่ได้พฒ
ั นาไปในทิศทางใดทางหนึง่ เท่านัน้ กล่าว
คือ แม้จะมีการเปลีย่ นแปลงของระบอบการควบคุมจากศูนย์กลางในรัฐชาติหนึง่ ๆ หรือจาก
ศูนย์กลางของการพัฒนาที่ส่งผลต่อวิถีในการด�ำรงชีพของผู้คนชายแดน แต่ผู้คนเหล่านั้น
สามารถปรับตัวเพือ่ หาประโยชน์จากชายแดนได้อยูเ่ สมอ เช่น ในงานของจักรกริช สังขมณี
(Sangkhamanee 2006) ได้แสดงให้เห็นว่าการควบคุมชายแดนทีเ่ คร่งครัดจากศูนย์กลาง
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ของรัฐลาวท�ำให้ต้นทุนการน�ำเข้าสินค้าจากฝั่งไทยของผู้ค้าเดินเรือทางไกลเพิ่มขึ้น ผู้ค้า
เหล่านั้นจึงต้องปรับตัวเพื่อลดต้นทุนโดยการซ่อนสินค้าในเรือ หรือลักลอบน�ำเข้าสินค้าใน
เวลากลางคืน เป็นต้น
นอกจากนี้ กรณีศกึ ษาจ�ำนวนมากแสดงให้เห็นถึงการสมประโยชน์ระหว่างรัฐ ตัวแทน
หน่วยงานรัฐทีป่ ฏิบตั งิ านควบคุมชายแดน ธุรกิจ รวมทัง้ คนชายแดน เช่น กรณีศกึ ษาของ
เนดสัน โพฟีวา (Nedson Pophiwa) แสดงให้เห็นการพัวพันในการลักลอบขนสินค้าข้าม
พรมแดนซิมบับเว-โมซัมบิก ระหว่างชาวบ้านชายแดนและเจ้าหน้าที่ผู้รับส่วยจากผู้ค้า
ข้ามพรมแดนดังกล่าว (Pophiwa 2010) ในการรวบรวมกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วกับชายแดนของ
เฮสติงส์ ดอนแนน (Hastings Donnan) และ โธมัส วิลสัน (Thomas M. Wilson) ได้แสดง
ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติในการควบคุมชายแดนและการข้ามพรมแดนโดยรัฐ เช่น กรณี
การค้าบริการทางเพศบนชายแดนเม็กซิโก - สหรัฐอเมริกาทีใ่ นช่วงเวลาหนึง่ ถูกรัฐปราบปราม
และควบคุม แต่ภายหลังรัฐกลับเปลีย่ นสถานะกิจการนีใ้ ห้ถกู กฎหมาย ส่วนในกรณีของการ
ควบคุมแรงงานเถือ่ นจากเม็กซิโกทีเ่ ข้ามาท�ำงานในสหรัฐอเมริกานัน้ พบว่าการก�ำกับควบคุม
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละรัฐ กล่าวคือ แรงงานเถือ่ นเหล่านีถ้ กู ควบคุมในรัฐหนึง่
ในขณะที่อีกรัฐหนึ่งเลือกที่จะปล่อยให้แรงงานเหล่านี้เข้าไปท�ำงาน ทั้งนี้เพื่อเอื้อต่อธุรกิจ
เกษตรเชิงพาณิชย์ในรัฐทีต่ อ้ งการแรงงานราคาถูก ผูส้ ามารถท�ำงานทีเ่ สีย่ ง สกปรก และยาก
ได้ (Donnan and Wilson 1999b)
ในหมู่บ้านโบกหินที่เป็นด่านประเพณี ผู้วิจัยพบช่องว่างของการควบคุมชายแดนใน
หลายปรากฏการณ์ ทั้งในอดีตจากค�ำบอกเล่าของประชากรบ้านโบกหินที่ประสบกับการ
ควบคุมชายแดนในชีวิตประจ�ำวัน และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐและประชากรของ
หมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษาทัง้ ฝัง่ ไทยและลาวในช่วงทีท่ ำ� วิจยั ภาคสนามระหว่างต้น พ.ศ. 2555
ถึงปลาย พ.ศ. 2556 (อรุษา ปัญญากดแก้ว 2559) ช่องว่างดังกล่าวเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ชาวบ้าน
โบกหินและชาวบ้านใกล้เคียงที่ข้ามพรมแดนในหมู่บ้านสามารถต่อรองกับการควบคุมใน
กิจกรรมข้ามพรมแดนได้ ซึ่งการค้าข้าวคือกิจกรรมข้ามพรมแดนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ต่อรอง
ระหว่างชาวบ้านและผู้ปฏิบัติการควบคุมชายแดน ได้แก่ ทหาร ทหารประจ�ำหน่วยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่น้�ำโขง (นรข.) ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษา
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ดินแดน (อส.) โดยรายละเอียดนั้นผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงในส่วนถัดไปของบทความ และไม่
เฉพาะชายแดนในหมูบ่ า้ นโบกหินเท่านัน้ แต่ชอ่ งว่างในการควบคุมชายแดนต่างกระจายอยู่
ตามพื้นที่ข้ามแดนของหมู่บ้านใกล้เคียงและหมู่บ้านคู่ค้าของหมู่บ้านโบกหินเช่นกัน อาจ
กล่าวได้วา่ ปฏิบตั กิ ารควบคุมชายแดนในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ ายภาพในการวิจยั การ
ค้าข้าวข้ามโขงจึงไม่เป็นไปตามหลักการหรือกฎที่มาจากศูนย์กลางของรัฐไทยและรัฐลาว
ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายให้เห็นภาพจากปรากฏการณ์ตอ่ ไปนี้
การข้ามพรมแดนและแลกเปลี่ยนระหว่างชาวบ้านโบกหินและเพื่อนบ้านในฝั่งลาว
เกิดขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่ดินในเขตหมู่บ้านโบกหินตั้งแต่ ช่วง พ.ศ. 2430 จวบ
จนปัจจุบัน แม้ในช่วงเวลาหลังจากการปฏิวัติสังคมนิยมที่ท�ำให้ลาวต้องปิดกั้นการข้าม
พรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด แต่ในทางปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนและข้าม
พรมแดนระหว่างประชากรบ้านโบกหินและเพือ่ นบ้านในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทัง้ ในฝัง่ ไทยและลาว
ยังคงเกิดขึ้น ผู้ใหญ่บ้านของบ้านโบกหินเล่าว่า สินค้าที่แลกเปลี่ยนได้แก่สินค้าอุปโภค
บริโภคจากฝัง่ ไทย วัว ควายทีข่ า้ มพรมแดนได้โดยการจ่าย “ส่วย” ให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุม
ชายแดนฝั่งลาว ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการควบคุมชายแดนในพื้นที่ศึกษาไม่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์จากศูนย์กลาง ผู้วิจัยพบว่าด่านประเพณีในพื้นที่เหล่านี้เต็มไปด้วยความก�ำกวม
ความไม่ชัดเจน ความไม่ต่อเนื่องในปฏิบัติการควบคุมชายแดน รวมทั้งการตีความโดย
อั ต วิ สั ย เพื่ อ การควบคุ ม ชายแดนในพื้ น ที่ ช ายแดนที่ ศึ ก ษา ปรากฏการณ์ ที่ พ บเห็ นได้
เป็นประจ�ำบนชายแดนบ้านโบกหินคือความไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบการ
เก็บค่าธรรมเนียมผ่านแดน หรือทีเ่ รียกกันว่า “ค่าเหยียบแผ่นดิน” และการเก็บภาษีสนิ ค้า
ขาเข้า-ขาออก โดยรายละเอียดมีดงั นี้
หลังจากที่ลาวน�ำนโยบายจินตนาการใหม่มาปฏิบัติ และเปิดพรมแดนอย่างเป็น
ทางการแล้ว การข้ามพรมแดนระหว่างประชากรจากสองฟากฝัง่ เป็นไปอย่างสะดวกมากขึน้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การค้าขายระหว่างฝั่งไทย - ลาวบริเวณชายแดนบ้านโบก
หินเริ่มคึกคักยิ่งขึ้น หมู่บ้านโบกหินถูกก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในจุดผ่อนปรนตั้งแต่ พ.ศ. 2538
จวบจนปัจจุบนั ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ณ ริมทางหลวงช่วงทีต่ ดั ผ่านหมูบ่ า้ นโบกหินจะมีตลาด
นัด “ปลอดภาษี” ทีผ่ คู้ า้ ชาวไทยสามารถตัง้ แผงขายสินค้าต่างๆ ได้ กลุม่ ลูกค้าจากฝัง่ ลาว
สามารถข้ามแม่น�้ำโขงผ่านหมู่บ้านโบกหินเพื่อซื้อสินค้าในปริมาณมากโดยไม่ต้องเสียภาษี
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ขาออก แต่ตอ้ งจ่าย “ค่าเหยียบแผ่นดิน” ให้กบั เจ้าหน้าทีก่ องอาสารักษาดินแดน คนละ 10
บาท
แม้โดยหลักการ ชาวบ้านจากฝัง่ ลาวสามารถข้ามมายังฝัง่ ไทยอย่าง “ถูกกฎหมาย”
ผ่านหมู่บ้านโบกหินทุกวันพฤหัสบดีโดยการช�ำระค่าธรรมเนียมผ่านแดนดังกล่าวข้างต้น
แต่ในทางปฏิบตั ิ การข้ามพรมแดนผ่านหมูบ่ า้ นโบกหินเกิดขึน้ เป็นปกติในวันอืน่ ของสัปดาห์
โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด กล่าวคือ ประชากรจากทั้งฝั่งไทยและลาว
เดินทางผ่านท่าเรือในหมูบ่ า้ นโบกหินเพือ่ มาเยีย่ มญาติ นอกจากนี้ ผูค้ นจากฝัง่ ลาวสามารถ
ข้ามฝัง่ เพือ่ ค้าขายสินค้าตามฤดูกาล รับจ้างท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่ หรือเข้าถึงบริการสุขภาพ
จากโรงพยาบาลประจ�ำต�ำบลทีต่ งั้ อยูใ่ นหมูบ่ า้ นโบกหิน โรงพยาบาลในตัวอ�ำเภอ หรือคลินกิ
ในอ�ำเภอใกล้เคียงได้ทกุ วัน
นอกจากนี้ การก�ำหนดวัน “ปลอดภาษี” ทุกวันพฤหัสบดีดจู ะไร้ความหมาย เนือ่ งจาก
การข้ามจากฝั่งลาวเพื่อมาซื้อสินค้าในฝั่งไทยเกิดขึ้นแทบทุกวันโดยชาวบ้านจากฝั่งลาวไม่
ต้องเสียภาษีขาออก บ่อยครั้งที่ผู้วิจัยพบเห็นชาวลาวล�ำเลียงสินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อจาก
ตลาดหรือร้านค้าในเขตอ�ำเภอลงเรือที่ท่าเรือในหมู่บ้านโบกหิน โดยไม่ต้องผ่านการตรวจ
ตราจาก อส. แต่อย่างใด หรือแม้พวกเขาจะขนถ่ายสินค้าลงเรือในช่วงเวลาทีม่ เี จ้าหน้าที่ อส.
ประจ�ำการอยูท่ ที่ า่ เรือ เจ้าหน้าที่ อส. ก็หาได้จบั กุมหรือตรวจตราสินค้าไม่ เพียงแต่เข้ามา
ทักทายและสอบถามถึงจุดประสงค์ของการน�ำสินค้าข้ามฝัง่ เท่านัน้ ในขณะเดียวกัน แม้วา่
โดยระเบียบแล้วการซือ้ สินค้าจากฝัง่ ลาวเพือ่ ขายยังฝัง่ ไทยนัน้ ผิดกฎหมาย แต่ประชากรบ้าน
โบกหินยังคงข้ามฟากเพือ่ รับซือ้ มันแกวและถัว่ ลิสงจาก “สวนของ” หรือสวนริมโขงของเพือ่ น
บ้านชาวลาวตามความต้องการของตลาดในฝัง่ ไทยเรือ่ ยมา และจากค�ำบอกเล่าของผูห้ ญิง
จากบ้านโบกหินคนหนึง่ การจับกุมผูร้ บั ซือ้ สินค้าจากฝัง่ ลาวอาจเกิดจากความโชคร้ายทีน่ ำ�
สินค้าข้ามฝัง่ ในวันที่ “นาย” มาลงพืน้ ทีเ่ ท่านัน้
ในส่วนของข้าวซึ่งเป็นกรณีศึกษาและจุดสนใจในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยพบว่ามีความ
ก�ำกวมของปฏิบัติการควบคุมสินค้าชนิดนี้ในพื้นที่ตลอดช่วงเวลาที่มีการน�ำเข้าข้าวซึ่งแตก
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) เป็นการรวมกลุม่ ลงทุนร่วมกันของ
ผูค้ า้ ขนาดเล็กระหว่างญาติพนี่ อ้ งหรือเพือ่ นบ้านใกล้เคียง เพือ่ น�ำเข้าข้าวจากลาวทีร่ าคาถูก
กว่ามาขายในตลาด และขายให้กบั โรงสีขา้ วในฝัง่ ไทย ซึง่ จะได้ราคาสูงกว่า ผูค้ า้ ข้าวในช่วง
เวลานี้ต้องมีทุนเพียงพอส�ำหรับการค้าข้าว ที่ประกอบไปด้วยเงินส�ำหรับการซื้อข้าว ค่าใช้
จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการขนส่ง เช่น สมาชิกในกลุม่ ผูค้ า้ ข้าวหนึง่ ๆ อาจจะต้องสามารถขับเรือ หรือ
มีเงินทุนจ้างเรือเพือ่ ขนส่งข้าว หรือจ้างรถยนต์ของเพือ่ นบ้านเพือ่ ขนส่งข้าวไปยังทีเ่ ก็บ หรือ
โรงสีทรี่ บั ซือ้ เป็นต้น สถานะของข้าวในช่วงเวลานีอ้ าจแตกต่างกันตามการเลือกของแต่ละ
กลุม่ กล่าวคือ ในกลุม่ ผูค้ า้ ทุนน้อยหรือน�ำเข้าข้าวเพือ่ จ�ำหน่ายในตลาด พวกเขาเลือกทีจ่ ะ
ไม่ท�ำเรื่องเสียภาษีและจ�ำเป็นต้องลักลอบน�ำเข้าข้าวเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของเจ้าหน้าที่
ผูค้ วบคุมชายแดน โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีห่ น่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่นำ�้ โขง
เช่น เลือกน�ำเข้าข้าวในเวลากลางดึกเพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกจับกุม เป็นต้น นอกจากนี้ กลุม่
ผูค้ า้ ข้าวทุนน้อย อาจต้องให้สนิ น�ำ้ ใจในรูปของปลา ผลผลิตทางการเกษตร ไปจนถึงเงินแก่
เจ้าหน้าที่นอกเหนือจากกลุ่มที่สังกัด นรข. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม ส่วนในกลุ่มผู้ค้าข้าว
ที่มีทุนซึ่งน�ำเข้าข้าวเพื่อจ�ำหน่ายให้กับโรงสีข้าว เลือกที่จะท�ำเรื่องเสียภาษีน�ำเข้ากับด่าน
ศุลกากรในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในราคา 1 บาทต่อกิโลกรัม
การค้าข้าวในช่วงทีส่ อง (ช่วง พ.ศ. 2550 – 2553) ผูค้ า้ ข้าวในหมูบ่ า้ นโบกหินเริม่ น�ำ
เข้าข้าวเป็นปริมาณมากขึ้นโดยมีปลายทางคือโรงสีข้าวในฝั่งไทย ท�ำให้กลุ่มค้าข้าวต้องเพิ่ม
จ�ำนวนสมาชิกให้มากขึ้นจนอาจมากถึงกลุ่มละ 50 คน พร้อมกับต้องเพิ่มขนาดของทุนให้
มากขึ้นด้วย วิธีการเพิ่มทุนในกลุ่มผู้ค้าข้าวเหล่านี้คือการเปิดรับสมาชิกที่ร่วมลงทุนด้วย
จ�ำนวนเงินทีม่ ากน้อยแตกต่างกันออกไป สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทรับผิดชอบตามจ�ำนวน
เงินลงทุนและรูปแบบของทุน ท�ำให้สามารถจ�ำแนกสมาชิกกลุ่มออกเป็นนายทุน เจ้าของ
เรือ เจ้าของรถ แรงงานแบกข้าว และผูป้ ระสานงานและจัดการกลุม่ ค้าข้าว ผูค้ า้ ข้าวกลุม่ เล็ก
หลายกลุม่ ทีเ่ คยค้าข้าวในช่วงก่อนหน้า บางส่วนได้เลิกค้าข้าวไปเนือ่ งจากไม่มที นุ ในการ
เสียภาษี หรือไม่ต้องการเสี่ยงลักลอบน�ำเข้าข้าวและติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมชายแดน
อีกส่วนหนึ่งเลิกค้าข้าวภายในกลุ่มของตนเองแล้วหันไปเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ใหญ่กว่าใน
ช่วงนี  ้ ปลายทางของข้าวในช่วงนีค้ อื   โรงสีขา้ วในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับหมูบ่ า้ นโบกหิน สินค้าข้าวเริม่
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ถูกควบคุมจากหน่วยงานควบคุมชายแดน เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจ หน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำโขง กองอาสารักษาดินแดน ส�ำนักงานศุลกากรในพื้นที่ใกล้เคียง
อย่างเคร่งครัดขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ค้าข้าวยังคงสามารถน�ำเข้าข้าวต่อไปได้เนื่องจาก
อ�ำนาจในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมชายแดนจากหน่วยงานข้างต้น กล่าวคือ สมาชิก
ผู้เป็นนายทุนในกลุ่มค้าข้าวหนึ่งๆ ในช่วงเวลานี้เริ่มมีต�ำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น เช่น
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล สามารถเจรจาต่อรองกับการควบคุมและจับกุมจากหน่วยงานเหล่านั้นได้ ท�ำให้
การค้าข้าวยังคงด�ำเนินต่อไปได้
การค้าข้าวในช่วงทีส่ าม (ช่วง พ.ศ. 2554 – 2555) จ�ำนวนกลุม่ ผูค้ า้ ข้าวในหมูบ่ า้ น
โบกหินลดลงเหลือเพียง 5 – 6 กลุม่ แต่ละกลุม่ จ�ำนวนสมาชิกมากขึน้ จนอาจมีมากถึง 80 – 130
คน ประกอบด้วยประชากรในหมูบ่ า้ นโบกหินและหมูบ่ า้ นใกล้เคียง กลุม่ ผูค้ า้ ข้าวในเวลานี้
น�ำเข้าข้าวในปริมาณมากขึน้ จนอาจมากกว่าหนึง่ พันกระสอบต่อวัน การค้าข้าวด�ำเนินมาถึง
จุดเฟื่องฟูที่สุดซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่สังคมไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับช่องโหว่และปัญหา
ของโครงการรับจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ข้อสันนิษฐานที่ว่าปัญหาเชิงนโยบายนี้
เชื่อมโยงกับการน�ำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสวมสิทธิ์ในโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
สินค้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจึงถูกจับตามอง จากค�ำบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลในบ้าน
โบกหินและตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำโขง
สถานการณ์ดงั กล่าวเป็นแรงกดดันทีส่ ง่ ผลให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ าร
ควบคุมชายแดนระดับท้องถิ่น ต้องร่วมปฏิบัติการควบคุมกิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขงอย่าง
เด็ดขาด พร้อมทั้งกดดันประชากรในหมู่บ้านโบกหินและกลุ่มผู้ค้าข้าวให้เลิกน�ำเข้าข้าวจาก
ประเทศลาวไปในทีส่ ดุ
ปรากฏการณ์ของความไม่ชดั เจน ความไม่สม�ำ่ เสมอ หรือปฏิบตั กิ ารควบคุมชายแดน
ที่ถูกต่อรองโดยกลุ่มผู้ค้าข้าวในพื้นที่หรือถูกก�ำหนดโดยประเด็นปัญหาในระดับรัฐชาติ ยัง
เป็นผลจากการตีความเกี่ยวกับการด�ำรงชีพที่แตกต่างกันไปในกลุ่มผู้ปฏิบัติการควบคุม
ชายแดน การตีความโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้หาได้ยึดตัวบทกฎเกณฑ์ในการควบคุมชายแดน
อย่างตรงไปตรงมา หากมีมติ ขิ องการตีความส่วนบุคคลทีป่ รากฏในความเชือ่ ความคิด และ
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ค�ำกล่าว เช่น ทหารนายหนึง่ ให้สมั ภาษณ์วา่ “การข้ามพรมแดนบางกิจกรรมสามารถกระท�ำ
ได้เนือ่ งจากเป็นการกระท�ำเพือ่ การด�ำรงชีพของชาวบ้าน เช่น การค้าขายเพือ่ ด�ำรงชีพระดับ
ครอบครัว” ส่วนนายทหารสังกัดหน่วยงานก�ำกับดูแลชายแดนในแม่น�้ำโขงแสดงความเห็น
ว่า “การข้ามพรมแดนของชาวบ้านทีไ่ ม่วา่ จะผิดหรือถูกกฎหมายนัน้ เกิดจากข้อจ�ำกัดในการ
ด�ำรงชีพและความยากจนของชาวบ้าน” หรือผูค้ า้ ข้ามแดนจากบ้านโบกหินคนหนึง่ ทีม่ องว่า
“การค้าข้าวเป็นทีย่ อมรับได้หากไม่ใช่การแลกเปลีย่ นขนาดใหญ่”2
บนพื้นที่ศึกษาในฝั่งลาว ณ ชายแดนในหมู่บ้านนาใหญ่ การควบคุมกิจกรรมข้าม
พรมแดนไม่มลี กั ษณะทีต่ ายตัวเช่นเดียวกับการควบคุมชายแดนในหมูบ่ า้ นโบกหิน อย่างไร
ก็ตาม ผูว้ จิ ยั พบว่าวิธกี ารควบคุมการค้าข้าวข้ามโขงนัน้ กลับแตกต่างกันตรงทีต่ ำ� รวจชายแดน
ในพืน้ ที่ หรือทีป่ ระชากรบ้านนาใหญ่มกั เรียกว่า “นาย” ตัง้ โต๊ะเก็บส่วยข้าว ณ ท่าเรือของ
หมูบ่ า้ น ซึง่ ตรงท่าเรือเป็นทีป่ ระจ�ำการจุดหนึง่ ของต�ำรวจชายแดนลาวอย่างโจ่งแจ้ง กล่าวคือ
เมือ่ มีการเตรียมส่งข้าวออกจากหมูบ่ า้ นนาใหญ่ให้กบั กลุม่ ผูค้ า้ จากฝัง่ ไทย “นาย” จะตัง้ โต๊ะ
และเรียกเก็บส่วยตามน�้ำหนักของข้าวที่จะถูกส่งออก ทั้งที่การค้าข้าวผ่านด่านประเพณีไม่
สามารถกระท�ำได้โดยหลักการ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชาวลาวทีผ่ วู้ จิ ยั มีโอกาสสัมภาษณ์ให้ความ
เห็นเกีย่ วกับการค้าข้าวข้ามโขงว่าเป็นวิถกี ารด�ำรงชีพของชาวบ้านชายแดน ดังค�ำกล่าวของ
เขาทีว่ า่ “ชาวบ้านเพิน่ หาเงินหาค�ำกัน”
ด้วยคุณลักษณะข้างต้น พื้นที่ชายแดนบ้านโบกหินและบ้านนาใหญ่อันเป็นเส้นทาง
ของการค้าข้าวข้ามโขงจึงเป็นพื้นที่ของความก�ำกวมเนื่องจากความไม่ชัดเจนในปฏิบัติการ
ควบคุมชายแดน ท�ำให้ชาวบ้านชายแดนสามารถต่อรองกับการควบคุมชายแดนได้จาก
ปฏิบตั กิ ารข้ามพรมแดนในชีวติ ประจ�ำวัน การศึกษากิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขงจึงต้องค�ำนึง
ถึงและค้นหาจุดหลักในการวิเคราะห์ ผ่านการติดตามวัตถุของการศึกษาซึ่งก็คือข้าว เพื่อ
เข้าใจบริบทแวดล้อมของการค้าข้าวข้ามโขงอย่างรอบด้าน

2

ผูพ้ ดู เปรียบเทียบกับการค้าข้าวในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 ทีก่ ลุม่ ผูค้ า้ ข้าวซือ้ ขายข้าวจำ�นวนมากกว่าหนึง่ พันกระสอบ.
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การติดตามวัตถุของการศึกษา:
วิธีวิทยาในการศึกษากิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขง

ด้วยลักษณะพิเศษว่าด้วยความก�ำกวมในการควบคุมชายแดนเหนือพื้นที่ทางกายภาพของ
เส้นทางการค้าข้าวข้ามโขงที่ได้น�ำเสนอไปข้างต้น ผู้วิจัยจัดวางข้าวให้เป็นใจกลางของการ
ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ ข้าวคือจุดเริ่มต้นในการสืบสาวบริบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวข้าม
โขง การข้ามพรมแดนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา รวมไปถึงการด�ำรงชีพและบริบทในการติดตามข้าว ผู้
วิจยั ปรับมุมมองต่อวัตถุของการศึกษาในหลายมิติ ได้แก่ ข้าวในฐานะวัตถุทแี่ สดงเส้นทางที่
พาดผ่านพืน้ ทีท่ างกายภาพในรัฐไทยและรัฐลาว ข้าวในฐานะวัตถุทเี่ ดินทางข้ามมิตขิ องเวลา
ซึง่ ผ่านบริบททีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ ข้าวในฐานะวัตถุทมี่ คี วามหมายและสถานะทีแ่ ตกต่างกัน
ในบริบทต่างๆ
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาเพิ่มเติมจากหมู่บ้านโบกหินในช่วงเวลาการท�ำงานภาคสนาม
เพือ่ ติดตามเส้นทางการค้าข้าว เส้นทางทีว่ า่ นีเ้ ริม่ จากชายแดนของหมูบ่ า้ นโบกหินย้อนไปยัง
หมูบ่ า้ นนาใหญ่ จนถึงชุมชนต่างๆ ในฝัง่ ลาวทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าข้าว ได้แก่ ผูค้ า้ ข้าวทีเ่ ป็น
เจ้าของโรงสี และชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าว การติดตามเส้นทางของวัตถุของการศึกษานี้
เอง ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้วธิ วี ทิ ยาแบบชาติพนั ธุว์ รรณนาแบบพหุสนามในการเก็บข้อมูล
แวดล้อมวัตถุของการศึกษาเพื่อค้นหาบริบทแวดล้อมของข้าวบนพื้นที่ทางกายภาพของเส้น
ทางการค้าข้าว นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังใช้เครือ่ งมือวิจยั อืน่ ๆ ในการเก็บข้อมูลประกอบกับวิธี
วิทยาข้างต้น อันได้แก่ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพือ่ เป็นจุดตัง้ ต้นให้กบั การเล่าเรือ่ งราวชีวติ และวิถกี ารด�ำรงชีพของชาว
บ้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล การบูรณาการวิธวี จิ ยั ต่างๆ ข้างต้น ท�ำให้ผวู้ จิ ยั เข้าถึงข้อมูลว่าด้วยวัตถุของ
การศึกษาในช่วงเวลาก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะได้เริม่ ท�ำงานภาคสนาม ผ่านค�ำบอกเล่าจากประสบการณ์
ทางตรงของชาวบ้านและผู้ปฏิบัติการควบคุมชายแดนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวข้ามโขง
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังเชื่อมโยงบริบทเชิงประวัติศาสตร์โดยการวิจัยเอกสาร ซึ่งครอบคลุม
การค้นคว้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา ได้แก่ ข้อมูลประวัติศาสตร์ของบ้านโบกหิน
วรรณกรรมทีน่ ำ� เสนอประเด็นเกีย่ วข้องกับวัฒนธรรมพืน้ เมืองในภาคอีสานและลาว และโดย
เฉพาะข้อมูลประวัตศิ าสตร์รว่ มสมัยว่าด้วยนโยบายจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาลพรรคเพือ่ ไทยตลอด
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จนปฏิบัติการเชิงวาทกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการน�ำเสนอผ่านเอกสารขององค์กรต่างๆ
สือ่ สารมวลชน และสือ่ เครือข่ายทางสังคม
การผสานวิ ธี วิ จั ย และแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท�ำให้ ผู ้ วิ จั ย มี
ทรัพยากรข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และเชื่อมโยงวัตถุของการศึกษาเข้ากับบริบทใน
ระดับกว้างขึ้น บริบทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของข้าวในฐานะวัตถุที่เดิน
ทางข้ามมิตขิ องเวลาในบริบททีแ่ ตกต่างกัน บริบททางเวลานีเ้ องทีส่ ง่ ผลต่อพลวัตของความ
หมายและสถานะของข้าว ซึง่ การจัดวางข้าวเป็นวัตถุศนู ย์กลางของการศึกษาท�ำให้ผวู้ จิ ยั ค้น
พบข้อมูลส�ำคัญทีจ่ ะได้อภิปรายในส่วนถัดไปของบทความ
การติดตามวัตถุของการศึกษา:
ข้อค้นพบสำ�คัญในการศึกษาการค้าข้าวข้ามโขง

การประยุกต์ใช้วธิ วี ทิ ยาข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดวางข้าวเป็นศูนย์กลางของการศึกษา
ในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล ท�ำให้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบส�ำคัญเกี่ยวกับการค้าข้าวข้ามโขง
หลายประการ โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยใช้กรอบคิดของวิลเลม ฟาน สเคนเดิล
(Willem van Schendel) ซึง่ เสนอให้ผศู้ กึ ษาการไหล (flows) ข้ามพรมแดน จ�ำแนกประเภท
และสถานะของกิจกรรมข้ามพรมแดนนัน้ ๆ โดยพิจารณาถึงลักษณะความ “เถือ่ น” (illicit) และ
“ไม่เถือ่ น” (licit) มากกว่าการใช้สถานะทางกฎหมายว่า “ถูกกฎหมาย” (legal) และ “ผิด
กฎหมาย” (illegal; [Abraham and van Schendel 2005]) ซึง่ ช่วยให้ผวู้ จิ ยั พบว่าความ
หมายและสถานะของข้าวซึง่ เป็นวัตถุของการศึกษาเปลีย่ นแปลงไปในต่างบริบทของพืน้ ทีแ่ ละ
เวลา ดังจะได้อภิปรายต่อไปนี้
ข้าวในบริบทเชิงพื้นที่: สถานะและการให้ความหมายที่หลากหลายของการค้าข้าวข้ามโขง

ในการติดตามเส้นทางการค้าข้าวข้ามโขงบนพืน้ ทีศ่ กึ ษา ผูว้ จิ ยั พบว่าข้าวมีสถานะเปลีย่ นไป
ตามพืน้ ทีท่ างกายภาพของรัฐชาติ และมีความหมายทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามการให้ความ
หมายของผูก้ ระท�ำการทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าข้าวข้ามโขง ได้แก่ ผูต้ งั้ ถิน่ ฐานในหมูบ่ า้ นชายแดน
ทัง้ หมูบ่ า้ นโบกหินและหมูบ่ า้ นนาใหญ่ ผูค้ า้ ข้าวในฝัง่ ลาว รวมทัง้ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารควบคุม
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ชายแดนทัง้ สองฝัง่ แม่นำ�้ โขง ผูว้ จิ ยั น�ำกรอบคิดของฟาน สเคนเดิล มาประยุกต์เพือ่ วิเคราะห์
และน�ำเสนอสถานะและความหมายของข้าวที่แตกต่างกันตามการให้ความหมายของผู้กระท�ำการทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าข้าวข้ามโขง
สถานะความเป็นสินค้าที่ถูกหรือผิดกฎหมายของข้าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของวงจรการ
ผลิตข้ามพรมแดนรัฐชาติ ผู้วิจัยพบว่าข้าวมีสถานะที่ถูกกฎหมายในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ที่ส่ง
ออกมาตามช่องทางอย่างเป็นทางการจากประเทศไทยไปสู่ลาว โดยผ่านกระบวนการเสีย
ภาษีสินค้าน�ำเข้าเช่นเดียวกับปัจจัยการผลิตและแปรรูปทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ปุ๋ยเคมี
รถไถ เครือ่ งสีขา้ ว เป็นต้น เมล็ดพันธุข์ า้ วไทยถูกจ�ำหน่ายเพือ่ การเพาะปลูกโดยเกษตรกร
ชาวลาว ผลผลิตทีไ่ ด้จะถูกใช้เพือ่ บริโภค จ�ำหน่าย และเก็บเป็นเมล็ดพันธุส์ ำ� หรับเพาะปลูก
รวมทัง้ แจกจ่ายให้กบั ญาติพนี่ อ้ งเพือ่ การเพาะปลูกในฤดูถดั ไป จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
บ้านนาใหญ่ ชาวนาในฝัง่ ลาวอาจเปลีย่ นเมล็ดพันธุท์ กุ 1-2 ปี หรือซือ้ เมล็ดพันธุใ์ หม่จากไทย
หรือจากฝั่งลาวตามแต่ความต้องการของแต่ละครัวเรือน จะเห็นว่าข้าวมีสถานะเป็นสินค้า
ทีถ่ กู กฎหมายตัง้ แต่เมือ่ น�ำเข้าเป็นเมล็ดพันธุเ์ พือ่ การผลิต จนถึงการน�ำไปบริโภคในครัวเรือน
หรือจ�ำหน่ายให้กบั ผูค้ า้ ข้าวในฝัง่ ลาว แต่เมือ่ ข้าวกลายเป็นสินค้าทีข่ า้ มพรมแดนกลับมาฝัง่
ไทยผ่านการซือ้ ขายโดยผูค้ า้ จากบ้านโบกหิน ข้าวจะมีสถานะทีผ่ ดิ กฎหมายทันที
ผู้ให้ข้อมูลทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างตระหนักดีว่าการค้าข้าวข้ามโขงเป็นกิจกรรมที่
ผิดกฎหมาย เนื่องจากสินค้าข้าวที่ถูกส่งออกและน�ำเข้าข้ามพรมแดนในบริเวณที่เป็นพื้นที่
ศึกษานี้ไม่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลและผ่านกระบวนการเสียภาษีตามกฎหมายแก่หน่วย
งานรัฐทัง้ ฝัง่ ไทยและลาว ข้าวถูกส่งออกจากฝัง่ ลาว ณ ท่าน�ำ้ ของหมูบ่ า้ นนาใหญ่ ซึง่ มี “นาย”
หรือต�ำรวจชายแดนตั้งโต๊ะเรียกเก็บ “ส่วย” อย่างโจ่งแจ้งดังที่ได้กล่าวถึงในส่วนต้นของ
บทความ นอกจากนี้ ข้าวยังถูกน�ำเข้ามายังฝัง่ ไทยผ่านด่านประเพณีทหี่ มูบ่ า้ นโบกหินโดยที่
กลุ่มผู้ค้าข้าวไม่ได้เสียภาษีน�ำเข้าแก่หน่วยงานศุลกากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบก�ำกับดูแลการ
เสียภาษีขา้ วในช่วง พ.ศ. 2540 - 2549 อย่างไรก็ดี น่าสนใจว่าในขณะเดียวกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความหมายการค้าข้าวข้ามโขงว่าเป็นกิจกรรม “เถื่อน” (illicit) แต่กลับ
มองว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ (Iicit) โดยผู้วิจัยพบว่าการให้ความหมายเกี่ยวกับการค้าข้าว
ข้ามโขงนัน้ แตกต่างกันไปตามการเชือ่ มโยงสถานะของผูก้ ระท�ำการแต่ละคนกับพืน้ ทีร่ ฐั และ
ความเป็นรัฐ เช่น ความเป็น “ชาวบ้าน” ผูต้ งั้ ถิน่ ฐานในพืน้ ทีช่ ายแดน ความเป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั
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อรุษา ปัญญากดแก้ว

หรือความเป็นเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการควบคุมชายแดน และในบางกรณี ผูก้ ระท�ำ
การบางคนก็อาจมีการให้ความหมายกับการค้าข้าวข้ามโขงซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่เหลื่อม
ซ้อนกันดังจะได้อภิปรายต่อไป ในเบือ้ งต้น อาจจ�ำแนกการนิยามการค้าข้าวข้ามโขงในฐานะ
เป็นกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย เป็นกิจกรรม “เถือ่ น” หรือ “ไม่เถือ่ น”/ยอมรับได้ ดังตาราง 1

• ประชากรฝัง่ ไทยและลาว
ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูค้ า้ ปลีก
สมาชิกกลุม่ ค้าข้าวข้ามโขง
• เจ้าหน้าทีร่ ฐั ได้แก่ ต�ำรวจ
เจ้าหน้าทีใ่ นส�ำนักงานทีว่ า่ การอ�ำเภอ
เจ้าหน้าทีก่ องอาสารักษาดินแดน เป็นต้น
• ไม่มี

• ต�ำรวจชายแดนฝัง่ ลาว

ถูกกฎหมาย

ไม่เถือ
่ น

ผิดกฎหมาย

เถือ
่ น

• ประชากรฝัง่ ไทยและลาว
ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูค้ า้ ปลีก
สมาชิกกลุม่ ค้าข้าวข้ามโขง
• เจ้าหน้าทีร่ ฐั
ได้แก่ ต�ำรวจ  เจ้าหน้าทีใ่ นส�ำนักงาน
ทีว่ า่ การอ�ำเภอ เจ้าหน้าทีก่ องอาสา
รักษาดินแดน
• เจ้าหน้าทีท่ หารลาดตระเวนชายแดน

• ประชากรบ้านโบกหินทีไ่ ม่เคย
ข้องเกีย่ วกับกิจกรรมการค้าข้าว
• เจ้าหน้าทีท่ หารลาดตระเวนชายแดน
• ทหารสังกัดหน่วยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล�ำแม่นำ�้ โขง (นรข.)
• หญิงชาวบ้านโบกหินทีใ่ ห้เบาะแส
เกีย่ วกับยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่

• หญิงชาวบ้านโบกหินทีใ่ ห้เบาะแส
เกีย่ วกับยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่
ตาราง 1: ความหมายของการค้าข้าวข้ามโขง จำ�แนกตามการให้ความหมายของผู้กระทำ�การที่เกี่ยวข้อง
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จากตาราง 1 จะเห็นว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ทงั้ ประชากรฝัง่ ไทยและลาว รวมถึงตัวแทน
อ�ำนาจรัฐ ให้ความหมายกับการค้าข้าวข้ามโขงว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ “ยอมรับ
ได้” ผ่านกระบวนการให้ความหมายที่ลดการเชื่อมโยงกับรัฐและอ�ำนาจรัฐในรูปของ
กฎหมาย มาเน้นการยึดโยงกับนัยว่าด้วยการด�ำรงชีพและความเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเชิง
จริยธรรม ยกเว้นกรณีผกู้ ระท�ำการทีเ่ ป็นผูต้ งั้ ถิน่ ฐานในหมูบ่ า้ นแต่ขณะเดียวกันก็มบี ทบาท
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือท�ำงานที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐด้วย เช่น หญิงคนหนึ่งที่ท�ำงานให้
เบาะแสเกีย่ วกับยาเสพติด หรือชาวบ้านโบกหินอีกคนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทหารลาดตระเวน
ชายแดนต่อต้านกิจกรรมข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย ทั้งสองคนนี้จะให้ความหมายการค้า
ข้าวข้ามโขงว่าเป็นกิจกรรมทีท่ งั้ ผิดกฎหมายและ “เถือ่ น” ไม่สามารถยอมรับได้
นัยว่าด้วยการด�ำรงชีพมักถูกน�ำมาใช้เพื่อให้ความชอบธรรมแก่การเข้าเป็นสมาชิก
กลุ่มค้าข้าวข้ามโขง “ความทุกข์” หรือความยากจนอันเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติของประชากรหมู่มากในหมู่บ้านโบกหิน เป็นปัจจัยผลักดันให้ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ตอ้ งประกอบอาชีพทีห่ ลากหลาย และการค้าข้าวข้ามโขงคือทางเลือกหนึง่ ทีม่ คี วาม
ชอบธรรม เนื่องจากการค้าข้าวข้ามโขงเป็นเครื่องมือที่สามารถกระจายรายได้ และท�ำให้
สมาชิกในหมู่บ้านโบกหินเข้าถึงทุนได้ ในช่วงที่มีการค้าข้าว สมาชิกกลุ่มค้าข้าวข้ามโขงมี
รายได้ประมาณวันละ 100 - 400 บาทต่อคน ท�ำให้ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
รวมทัง้ สะสมทุนเพือ่ การผลิตอืน่ ๆ เช่น หญิงคนหนึง่ ให้สมั ภาษณ์กบั ผูว้ จิ ยั ว่าครัวเรือนของตน
ร่วมลงทุนในกลุม่ ค้าข้าวขณะทีส่ ามีกท็ ำ� งานแบกข้าวไปด้วย จนมีเงินเก็บเพียงพอส�ำหรับซือ้
รถไถมาใช้ในการท�ำนา นอกจากนี้ สมาชิกในหมูบ่ า้ นโบกหินกลุม่ อืน่ ๆ โดยเฉพาะผูค้ า้ ปลีก
ในหมูบ่ า้ น ยังได้ประโยชน์จากเงินหมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการใช้จา่ ยของสมาชิกกลุม่ ค้าข้าว
เช่น เจ้าของแผงขายอาหารในหมูบ่ า้ นกล่าวว่า ช่วงทีม่ กี ารค้าข้าวข้ามโขง เป็นช่วงที่ “ขายของ
ม่วนหลาย” มีรายได้สงู สุดถึง 3,000 บาท จากรายได้เฉลีย่ ปกติประมาณ 1,000 บาทต่อวัน
ดังนัน้ ในสายตาของสมาชิกในหมูบ่ า้ นโบกหินและในหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าข้าว
ข้ามโขง กิจกรรมนีจ้ งึ มีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพ หรือ “ไม่เถือ่ น” นัน่ เอง
สืบเนื่องจากมาตรวัดของความชอบธรรมประการแรก จริยธรรมเพื่อการด�ำรงชีพคือ
เกณฑ์ในการจ�ำแนกวิธีการให้ความหมายแก่การค้าข้าวข้ามโขง สมาชิกในหมู่บ้านโบกหิน
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จ�ำนวนหลายครัวเรือนตีความการขาดทรัพยากรที่ดินว่าเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับสมาชิก
ส่วนใหญ่ในหมูบ่ า้ น ดังทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลหลายคนกล่าวคล้ายกันว่า “คนมีทนี่ อ้ ยกว่าคนบ่มที ”ี่
การค้าข้าวข้ามโขงที่ขยายขนาดการค้าและจ�ำนวนสมาชิกจนในบางกลุ่มมีสมาชิกมากกว่า
หนึ่งร้อยคนนั้น ท�ำให้คนในหมู่บ้านโบกหินมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ “คนทุกข์” หรือ
คนจน ได้เข้ามาอาศัยทุนจากคนรวยเพือ่ หารายได้เพือ่ ด�ำรงชีพ สมาชิกในกลุม่ ค้าข้าวข้ามโขง
สามารถร่วมหุน้ ซือ้ ข้าวเป็นจ�ำนวนเงินตามก�ำลังทรัพย์ ในบางกลุม่ อาจไม่มกี ารเรียกเก็บเงิน
ค่าลงทุนจากสมาชิกที่กำ� ลังล�ำบากทางเศรษฐกิจ ในขณะที่สมาชิกทุกคนจะได้รับส่วนแบ่ง
จากการขายข้าวหลังหักค่าใช้จา่ ยเท่ากัน ผูค้ นในหมูบ่ า้ นโบกหิน โดยเฉพาะผูค้ า้ ข้าว จึงมัก
ให้เหตุผลโดยอิงกับระบบคุณค่าทางจริยธรรมในการท�ำการค้าข้าวว่า เป็นการช่วยเหลือ
กันฉันพีน่ อ้ ง ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “คนบ้านนีเ้ ฮ็ดข้าว ก็แบบพีน่ อ้ งช่วยกัน” หรือบางคนกล่าว
ว่าการรวมกลุ่มค้าข้าวเป็นการช่วยเหลือโดยคนรวยเพื่อให้คนจนได้มีงานท�ำ นอกจากนี้
เมือ่ เกิดปัญหา เช่น ในกรณีทลี่ กู บ้านโดนจับกุมเนือ่ งจากกิจกรรมการค้าข้าว สมาชิกของ
หมูบ่ า้ นโบกหินผูเ้ ป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐท้องถิน่ ซึง่ เป็นผูร้ ว่ มหุน้ รายใหญ่ในแต่ละกลุม่
จะท�ำหน้าทีไ่ กล่เกลีย่ ต่อรอง และแก้ปญ
ั หาให้กบั เพือ่ นร่วมกลุม่ สมาชิกในกลุม่ ผูค้ า้ ข้าว
ของบ้านโบกหินจ�ำนวนไม่นอ้ ย จึงใช้เหตุผลดังกล่าวเพือ่ สร้างความชอบธรรมให้กบั สมาชิก
ระดับนายทุนของกลุม่ ค้าข้าวเหล่านี้ เนือ่ งจากพวกเขาคือผูท้ คี่ อยช่วยเหลือเพือ่ นสมาชิกยาม
ประสบปัญหา
จากทีน่ ำ� เสนอไปข้างต้น การค้าข้าวข้ามโขงถูกให้ความหมายว่าเป็นเศรษฐกิจทีต่ งั้ อยู่
บนพืน้ ฐานของระบบคุณค่าเชิงจริยธรรมในฐานะเครือ่ งมือในการกระจายรายได้ ผูว้ จิ ยั พบว่า
สมาชิกกลุม่ ผูค้ า้ ข้าวในบ้านโบกหินมักอธิบายการทีค่ นรวยผูเ้ ป็นสมาชิกกลุม่ ค้าข้าวข้ามโขง
ลงทุนมากกว่าสมาชิกกลุม่ คนอืน่ ๆ ว่าเป็นการช่วยเหลือกันฉันพีน่ อ้ ง ปรากฏการณ์นเ้ี องที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและล�ำดับชั้นทางสังคม นอกจากความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจจะอยู่ในส�ำนึกคิดของสมาชิกกลุ่มผู้ค้าข้าวในบ้านโบกหินแล้ว ยังปรากฏออกมาใน
รูปแบบปฏิบตั กิ ารการค้าข้าวข้ามโขงอีกด้วย กล่าวคือ หน้าทีร่ บั ผิดชอบ ความหนัก – เบาใน
การท�ำงานของสมาชิกกลุม่ นัน้ แตกต่างกันสอดคล้องกับข้อค้นพบข้างต้น ผูว้ จิ ยั พบว่า บ่อย
ครัง้ ทีส่ มาชิกกลุม่ ค้าข้าวข้ามโขงทีเ่ รียกตนเองว่าเป็น “คนทุกข์” มักพูดถึง “คนรวย” ทีเ่ ป็น
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เจ้าของทุนจ�ำนวนมากในแนวทางทีว่ า่ “เขาช่วยเรา” หรือ “เขาใจดี” พร้อมกับออกตัวปกป้อง
นายทุนค้าข้าวว่าไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับกิจกรรมนี้ เป็นต้น
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการควบคุมชายแดนทั้งฝั่งไทยและลาว ผู้วิจัยพบว่า
มีการให้ความหมายกับการค้าข้าวข้ามโขงผ่านกระบวนการที่เน้นการยึดโยงกับนัยว่าด้วย
การด�ำรงชีพและความเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเชิงจริยธรรมเช่นกัน ท�ำให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้น
ตีความและเลือกปฏิบตั กิ ารควบคุมชายแดนตามอัตวิสยั เช่น ในประเด็นว่าด้วยขนาดของ
การค้าข้าว แม้ผู้ให้ข้อมูลทุกฝ่ายจะตระหนักดีว่าการค้าข้าวข้ามโขงบนพื้นที่ที่ผู้วิจัยศึกษา
นัน้ ผิดกฎหมายเนือ่ งจากไม่มกี ารเสียภาษีสง่ ออก-น�ำเข้า แต่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านควบคุม
ชายแดนนายหนึ่งกล่าวว่าการค้าข้าวที่มีปริมาณไม่มากเป็นสิ่งที่พอยอมรับได้ แต่หากเป็น
การค้าข้าวข้ามโขงที่มีปริมาณมากหลายตันถือว่าเป็นการค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ยอมรับไม่ได้
ความไม่ชัดเจนเหล่านี้ก่อให้เกิดพื้นที่ต่อรองระหว่างผู้กระท�ำการที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้าข้าวข้ามโขง ในฝัง่ ไทย เช่น เจ้าหน้าที่ นรข. คนหนึง่ ได้ให้สมั ภาษณ์ถงึ เหตุการณ์ภายหลัง
การปิดล้อมของชาวบ้านโบกหินครั้งหนึ่งว่า ได้พยายามท�ำข้อตกลงร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกชุมชนเกีย่ วกับขอบเขตอ�ำนาจของ นรข. ในการจับกุมผูค้ า้ ข้าวข้ามโขง  โดยได้ขอ้ สรุป
ว่าเจ้าหน้าที่ นรข.จะสามารถจับกุมและยึดของกลางได้เฉพาะในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นการ
ขนย้ายข้าวบริเวณท่าน�ำ้ หรือกรณีทมี่ ขี องกลางซึง่ ก็คอื ข้าวอยูใ่ นพืน้ ทีส่ าธารณะของหมูบ่ า้ น
เช่น ท่าเรือ ริมถนน เป็นต้น แต่จะไม่มสี ทิ ธิจ์ บั กุมหรือยึดของกลางจากสมาชิกกลุม่ ผูค้ า้ ข้าว
ในกรณีทขี่ า้ วอยูบ่ นเรือในเขตแม่นำ�้ โขงของฝัง่ ลาวหรืออยูใ่ นพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล เช่น ในยุง้ ข้าว
หรือในบ้าน
ประเด็นในการให้ความชอบธรรมแก่การค้าข้าวข้ามโขงข้างต้น ท�ำให้ผวู้ จิ ยั เข้าถึงข้อ
ค้นพบทีต่ อ่ ยอดจากกรอบคิดในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษาการข้ามพรมแดนของฟาน สเคนเดิล
กล่าวคือ ในกรอบคิดที่แบ่งแยกลักษณะของกิจกรรมข้ามพรมแดนออกเป็นลักษณะถูก
กฎหมาย ผิดกฎหมาย เถือ่ น และ ไม่เถือ่ นนัน้ ผูว้ จิ ยั พบว่าผูก้ ระท�ำการทีเ่ กีย่ วข้องให้ความหมายกับกิจกรรมค้าข้าวข้ามโขงโดยไม่จ�ำกัดเพียงมิติทางกฎหมายที่เชื่อมโยงกับอ�ำนาจ
หรือความเป็นรัฐชาติ แต่ยงั มีการให้ความหมายโดยยึดโยงกับเงือ่ นไขการด�ำรงชีพและระบบ
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คุณค่าเชิงจริยธรรม ซึง่ ท�ำให้กจิ กรรมที่ “ผิดกฎหมาย” เป็นสิง่ ที่ “ไม่เถือ่ น” หรือยอมรับได้
ส�ำหรับทั้งประชากรในหมู่บ้านชายแดนไทย - ลาว ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมค้าข้าวข้ามโขง
ตลอดจนตัวแทนอ�ำนาจรัฐหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการค้าข้ามพรมแดน
ในระดับท้องถิน่
ข้าวในบริบทเชิงเวลา:
การควบคุมชายแดนและสถานะที่เปลี่ยนไปของกิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขง

นอกจากการติดตามวัตถุของการศึกษาตามเส้นทางของการค้าข้าวแล้ว ผู้เขียนยังติดตาม
พัฒนาการของกิจกรรมการค้าข้าวข้ามโขงร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการเข้าถึงข้อมูลหลาก
รูปแบบ ซึง่ ท�ำให้ผเู้ ขียนค้นพบสถานะของข้าวทีเ่ ปลีย่ นแปลงในบริบทของการควบคุมชายแดน
ในช่วงเวลาทีต่ า่ งกัน
ดังที่ได้เกริ่นถึงความไม่ชัดเจนในการควบคุมสินค้าข้าวในตอนต้นของบทความ ใน
ช่วงทศวรรษ 2540 ผู้ค้าข้าวที่บ้านโบกหินบางกลุ่มเคยเสียภาษีน�ำเข้าข้าวจากฝั่งลาวใน
อัตราหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมให้แก่ส�ำนักงานศุลกากรในพื้นที่ ในขณะที่กลุ่มผู้ค้าข้าวที่มีทุน
น้อยเลือกทีจ่ ะลักลอบน�ำเข้าข้าว อย่างไรก็ตาม ผูใ้ หญ่บา้ นโบกหินเล่าว่าเนือ่ งจากมีหลาย
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมชายแดน ณ หมู่บ้านโบกหิน แม้หน้าที่
หลักของหน่วยงานจะแตกต่างแต่ทว่าทับซ้อนพื้นที่กัน ท�ำให้เกิดความไม่ลงรอยในการ
ปฏิบตั งิ านและเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ในการควบคุมชายแดนในช่วง พ.ศ. 25502553 ท�ำให้ผคู้ า้ ข้าวไม่แน่ใจว่าจะต้องเสียภาษีนำ� เข้าข้าวอย่างไร หรือต้องเสียภาษีอย่างเป็น
ทางการให้กบั หน่วยงานใด ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา ข้าวจึงไม่มสี ถานะทางกฎหมายรองรับ เนือ่ ง
จากไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจนในการก�ำกับควบคุมสินค้าข้าว ดังทีผ่ คู้ า้ บางคนให้สมั ภาษณ์วา่ ได้
หันมาใช้วธิ ี “เสียภาษี” โดยการต่อรองในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ่ายส่วยหรือให้สนิ น�ำ้ ใจแก่
เจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมชายแดน บ้างน�ำเข้าข้าวแบบลักลอบตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา
จนกระทัง่ ในช่วง พ.ศ. 2554 - 2555 ผูค้ า้ ข้าวบ้านโบกหินได้พยายามผลักดันให้
ข้าวเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย แต่ทว่าภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าข้าวสูงถึงสี่บาทต่อกิโลกรัม
ผู้ใหญ่บ้านโบกหินเล่าว่าเมื่อค�ำนวณแล้ว หากเสียภาษีจ�ำนวนนี้จะท�ำให้ผู้ท�ำการค้าข้าว
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ขาดทุน ท�ำให้ตอ้ งยกเลิกแผนดังกล่าวไปในทีส่ ดุ การค้าข้าวข้ามโขงและสถานะของข้าวใน
ฐานะสินค้าจึงยังถูกจัดว่าผิดกฎหมายสืบต่อมา อย่างไรก็ตาม ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้อภิปรายข้างต้น
เกี่ยวกับความชอบธรรม หรือ “ไม่เถื่อน” ของการค้าข้าวข้ามโขง ซึ่งผู้กระท�ำการในพื้นที่
ศึกษาต่างให้ความหมายว่ามีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพและเป็นกิจกรรมข้ามพรมแดนทีต่ งั้
อยูบ่ นพืน้ ฐานของคุณค่าเชิงจริยธรรม ผูค้ า้ ข้าวในหมูบ่ า้ นโบกหินจึงสามารถใช้ชอ่ งว่างในการ
ควบคุมชายแดนเพือ่ ท�ำการค้าต่อไป การค้าข้าวข้ามโขงด�ำเนินเรือ่ ยมาจนกระทัง่ มีปริมาณ
การค้าสูงทีส่ ดุ ในช่วง พ.ศ. 2554 – 2555 ซึง่ นับเป็นยุคทองของการค้าข้าวข้ามโขง โดยใน
ช่วงกลาง พ.ศ. 2555 มีปริมาณข้าวน�ำเข้าจากลาวผ่านทางชายแดนของหมู่บ้านโบกหิน
มากกว่าหนึ่งพันกระสอบในหนึ่งวัน การค้าข้าวในช่วงนี้ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มจ�ำนวน
ไม่ต�่ำกว่าหนึ่งร้อยคน ส่วนในฝั่งลาว ณ ท่าเรือของหมู่บ้านนาใหญ่ซึ่งเป็นคู่ค้าส�ำคัญของ
กลุม่ ค้าข้าวในหมูบ่ า้ นโบกหิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในหมูบ่ า้ นนาใหญ่เล่าว่า มีการลงขันสร้างสะพาน
ลืน่ เพือ่ ขนถ่ายข้าวจากริมฝัง่ ไปยังเรือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพือ่ รองรับการซือ้ ขายข้าว
ปริมาณมากจากคูค่ า้ จากฝัง่ ไทย
แม้ว่าสมาชิกกลุ่มค้าข้าวข้ามโขงจะสามารถต่อรองกับการควบคุมชายแดนโดย
หน่วยงานรัฐได้ แต่บริบททางสังคมในช่วงนีส้ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจกรรมการค้าข้าว
ข้ามโขงอย่างชัดเจน  มาตรการควบคุมชายแดนโดยหน่วยงานรัฐมีความเข้มงวดขึน้ เนือ่ งจาก
แรงกดดันทางสังคมที่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการ
รับจ�ำน�ำข้าวโดยรัฐบาลพรรคเพือ่ ไทย โดยเชือ่ มโยงการค้าข้าวข้ามพรมแดนกับประเด็นการ
สวมสิทธิ์การจ�ำน�ำข้าวโดยข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยงานควบคุมชายแดนในพื้นที่
จึงถูกกดดันให้ตอ้ งจับกุมและยึดของกลางจากกลุม่ ผูค้ า้ ข้าวกลุม่ หนึง่ ทีก่ ำ� ลังน�ำเข้าข้าวจาก
บ้านนาใหญ่ ณ เวลาดังกล่าว ภายหลังการปราบปรามในครั้งนั้น การค้าข้าวข้ามโขงใน
หมูบ่ า้ นโบกหินต้องหยุดลงโดยสิน้ เชิง เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของจังหวัดเรียกผูใ้ หญ่บา้ นเข้าพบ
พร้อมทัง้ สัง่ การให้เจ้าหน้าทีค่ วบคุมชายแดน ตัวแทนรัฐในระดับท้องถิน่ รวมทัง้ ผูใ้ หญ่บา้ น
และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เฝ้าระวังไม่ให้ประชากรบ้านโบกหินท�ำการค้าข้าวโดย
เด็ดขาด นอกจากนี้ยังออกค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมชายแดน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กอง
อาสารักษาดินแดนประจ�ำการและเฝ้าระวังไม่ให้มกี ารน�ำเข้าข้าวตลอด 24 ชัว่ โมง
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บทสรุป

การประยุกต์ใช้วธิ วี ทิ ยาในการติดตามวัตถุของการศึกษาในกรณีการค้าข้าวข้ามโขงนี้ ท�ำให้
ผูว้ จิ ยั เข้าใจวัตถุของการศึกษา ซึง่ คือข้าวและปรากฏการณ์ทรี่ ายล้อมสินค้าข้าวในบริบททาง
พื้นที่และเวลาที่แตกต่างกัน ข้อค้นพบแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมหนึ่งๆ ที่ต้องใช้ความระมัดระวังและค�ำนึงถึงบริบทแวดล้อมในการ
ศึกษาเพือ่ จะได้เข้าใจปรากฏการณ์นนั้ ๆ โดยพยายามให้เกิดความคลาดเคลือ่ นน้อยทีส่ ดุ
ว่าด้วยข้อค้นพบจากการติดตามวัตถุของการศึกษาในกรณีนี้ ในประเด็นบริบท
เชิงพื้นที่ สถานะและความหมายของวัตถุของการศึกษาเปลี่ยนไปตามพื้นที่ทางกายภาพ
ของรัฐชาติ กล่าวคือ วงจรผลิตข้าวข้ามรัฐที่ข้าวในฐานะเมล็ดพันธุ์ที่มีการซื้อขาย ณ จุด
ผ่านแดนที่เป็นทางการด้วยการควบคุมแบบหนึ่ง ท�ำให้ข้าวมีสถานะที่ถูกกฎหมาย แต่
เมื่อข้าวในรูปแบบของผลผลิตจากฝั่งลาวเดินทางข้ามด่านประเพณี ณ บ้านนาใหญ่ไป
ยังหมู่บ้านโบกหิน กลับกลายสถานะเป็นสินค้า “ผิดกฎหมาย” ด้วยการควบคุมอีกแบบ
หนึ่ง นอกจากนี้ ข้อค้นพบส�ำคัญประการหนึ่งจากการติดตามวัตถุของการศึกษาในพื้นที่
เส้นทางของการค้าข้าว คือการให้ความหมายต่อสินค้าข้าว หรือกิจกรรมการค้าข้าว
ของผู้กระท�ำการที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวข้ามโขง ประกอบด้วยประชากรในหมู่บ้าน
โบกหินและหมู่บ้านชายแดนใกล้เคียง ประชากรที่เป็นผู้ค้าข้าว และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
ชายแดนจากหน่วยงานในพื้นที่ศึกษา การใช้กรอบคิดของวิลเลม ฟาน สเคนเดิล กับกรณี
ศึกษานี้เพื่อจ�ำแนกความหมายของสินค้าข้าวและกิจกรรมการค้าข้าว สะท้อนให้เห็นถึง
ความแตกต่างของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวจากการนิยามว่าข้าวรวมทั้งการค้าข้าว
“เถื่อน” หรือ “ไม่เถื่อน”  
การเลือกให้ความหมายต่อสินค้าข้าว และกิจกรรมการค้าข้าวด้วยสองนิยามนี้ แสดง
ให้เห็นถึงความซับซ้อนและทับซ้อนกันของปริมณฑลหนึง่ ๆ เช่น ในปริมณฑลของการควบคุม
ชายแดนและการค้าข้าว จะเห็นถึงความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของปฏิบัติการควบคุม
ของเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานควบคุมชายแดน เช่น เจ้าหน้าทีจ่ ากกองอาสารักษาดินแดนที่
นิยามว่าสินค้าข้าว “ไม่เถือ่ น” หรือมีความชอบธรรม ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยเรือรักษา
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ความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่นำ�้ โขงมองการน�ำเข้าสินค้าข้าวว่า “เถือ่ น” ความหมายทีถ่ กู
ให้ตามอัตวิสยั นีข้ ดั แย้งกัน และเปิดช่องว่างให้กลุม่ ผูค้ า้ ข้าวสามารถต่อรองกับการควบคุม
ได้ ส่วนปริมณฑลของรัฐ จะเห็นได้วา่ ตัวแทนรัฐท้องถิน่ เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น และนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลทีใ่ ห้นยิ ามแก่สนิ ค้าข้าวว่า “ไม่เถือ่ น” หรือชอบธรรม หาได้เลือกเอาความ
เป็นรัฐชาติมาใช้ควบคุมกิจกรรมนี้ไม่ แต่ทั้งสองเลือกใช้ความเป็นประชากรชายแดนเพื่อ
ท�ำธุรกิจเพือ่ ด�ำรงชีพ หรือในปริมณฑลของความเป็นประชากรชายแดนเอง ผูว้ จิ ยั ค้นพบว่า
ประชากรบ้านโบกหินไม่ได้มคี วามคิดเกีย่ วกับการค้าข้าวไปในทิศทางเดียวกัน เห็นได้จาก
การที่ยังมีหญิงชาวบ้านโบกหินคนหนึ่ง ที่ให้เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่นิยาม
การค้าข้าวของเพือ่ นบ้านว่า “เถือ่ น”
ในประเด็นบริบททางเวลา การติดตามพัฒนาการของวัตถุของการศึกษา (ข้าว) ใน
ช่วงเวลาต่างๆ ช่วยท�ำให้ผู้วิจัยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของสินค้าข้าวและกิจกรรม
การค้าข้าวผ่านสามช่วงเวลาทีผ่ วู้ จิ ยั ได้แบ่งไว้ในตอนต้นของบทความ ซึง่ จะเห็นได้วา่ บริบท
ทางสังคมที่อยู่นอกพื้นที่ชายแดนสามารถส่งผลกระทบต่อกิจกรรมชายแดนเช่นการค้า
ข้าวได้ การค้าข้าวเปลี่ยนสถานะจากการเป็นพื้นที่ต่อรองกับการควบคุมของเจ้าหน้าที่
ผูค้ วบคุมชายแดนจากหน่วยงานในพืน้ ทีใ่ นช่วงเริม่ ต้นจนเข้าสูช่ ว่ ง พ.ศ. 2553 ไปเป็นสินค้า
และกิจกรรมการค้าข้ามพรมแดนทีถ่ กู ปราบปรามโดยเจ้าหน้าทีช่ ายแดนจากหน่วยงานกลุม่
เดียวกันในช่วง พ.ศ. 2554 – 2555 จะเห็นได้วา่ การตีความหมายของสินค้าข้าวและการค้า
ข้าวตามอัตวิสยั ของผูค้ นทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ประชากรในหมูบ่ า้ น เจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมชายแดน
จากหน่วยงานต่างๆ เอง รวมทั้งอ�ำนาจต่อรองของสมาชิกกลุ่มผู้เป็นนายทุนที่เป็นนักการ
เมืองท้องถิ่น เปิดพื้นที่ต่อรองกับปฏิบัติการควบคุมชายแดนให้การน�ำเข้าสินค้าชนิดนี้ยัง
ด�ำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ ถึงช่วงเวลาทีก่ ารน�ำเข้าข้าวจากประเทศเพือ่ นบ้านกลาย
เป็นประเด็นเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงนโยบายของรัฐส่วนกลาง สินค้าข้าวและกิจกรรมการ
ค้าข้าวที่เกิดขึ้นบนชายขอบของพื้นที่กายภาพรัฐไทย จึงถูกเชื่อมโยงได้ว่าเป็นปัญหาระดับ
ชาติ ส่งผลให้ผคู้ วบคุมชายแดนจากหน่วยงานในพืน้ ทีต่ อ้ งปฏิบตั กิ ารปราบปรามและควบคุม
สินค้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด และท�ำให้การค้าข้าวในบริบทของการ
ต่อรองกับอ�ำนาจควบคุมหลากหลายระดับต้องถูกระงับไปในทีส่ ดุ

JSA 35.1-FINAL-1.indb 67

7/13/2560 BE 10:38 AM

68

อรุษา ปัญญากดแก้ว

รายการอ้างอิง
เอกสารภาษาไทย

อรุษา ปัญญากดแก้ว. 2559. “การค้าข้าวข้ามโขง: กรณีศึกษาการต่อรองทางเศรษฐกิจที่
ไม่เป็นทางการ ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พรมแดนไทย - ลาว.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นาสั ง คม ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เอกสารภาษาอังกฤษ

Abraham, Itty and  Willem van Schendel. 2005. “Introduction: the Making of Illicitness.”
In Illicit Flows and Criminal Things: States, borders, and the other side
of globalization, edited by Willem van Schendel and Itty Abraham, 1-35.
Bloomington: Indiana University Press.
Donnan, Hastings and Thomas M. Wilson. 1999a. “Introduction: Borders, nations and
states.” In Borders: Frontiers of identity, Nation and State, 1-18. Oxford,
New York: Berg Publishers.
Donnan, Hastings and Thomas M. Wilson. 1999b. “The Subversive Economy.” In
Borders: Frontiers of identity, Nation and State, 87-106. Oxford, New York:
Berg Publishers.
Lamb, Vanessa. 2014. “Where is the Border? Villagers, Environmental Consultants and
the ‘Work’ of the Thai-Burma Border.” Political Geography 40: 1-12.
Mezzadra, Sandro and Brett Neilson. 2013. Border as Method, or, the Multiplication
of Labor. Durham and London: Duke University Press.
Pophiwa, Nedson. 2010. “Mobile Livelihoods—the Players Involved in Smuggling
of Commodities across the Zimbabwe-Mozambique Border.” Journal of
Borderlands Studies 25(2): 65-76.

JSA 35.1-FINAL-1.indb 68

7/13/2560 BE 10:38 AM

การติดตามวัตถุของการศึกษา: นัยเชิงวิธีวิทยาในการศึกษาการค้าข้าวข้ามพรมแดนไทย-ลาว

69

Sangkhamanee, Jakkrit. 2006. “Border Riverscape: Negotiating space and identity
construction of the long-distance river traders under the Greater Mekong
subregional trade regime.” M.A. dissertation, Department of Sociology and
Anthropology, Chiang Mai University.
Smillie, Ian. 2005. “Criminality and the Global Diamond Trade: A methodological case
study.” In Illicit Flows and Criminal Things: States, borders, and the other
side of globalization, edited by Willem van Schendel and Itty Abraham, 177200. Bloomington: Indiana University Press.
Walker, Andrew. 1999. “Borders, Frontier Communities and the State: Cross-river boat
operators in Chiang Khong.” In The Legend of the Golden Boat: Regulation,
trade and traders in the borderlands of Laos, Thailand, China and Burma,
93 – 112. Honolulu: University of Hawaii Press.

JSA 35.1-FINAL-1.indb 69

7/13/2560 BE 10:38 AM

