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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาบทบาททางเศรษฐกิ จ ข้า มพรมแดนของผูค้ ้า ลาวรายย่อ ยในพื้ น ที่
จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย ภายใต้การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง บทความนี้ใช้ขอ้ มูลจากการวิจยั
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม ผลการศึกษา
ชี้วา่ ช่องว่างของรัฐในการควบคุมจัดการพื้นที่ชายแดนที่ไม่ได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผนวกกับการที่ผคู ้ า้ ลาวรายย่อย
มีทุนในรู ปแบบต่าง ๆ เอื้อให้ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยสามารถต่อรองและปรับเปลี่ยนบทบาทให้สามารถเป็ นผูก้ ระทาการที่ดิ้น
รนในการทามาหากินผ่านการค้าขายของป่ า สัตว์ป่า และพืชป่ า ซึ่งเป็ นอาชีพประเพณี ที่รัฐมองว่าผิดกฎหมาย การค้าขาย
ของป่ าทาให้ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยส่วนใหญ่ที่มกั เป็ นเพศหญิงได้กลายเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ถือเป็ น
การปรั บเปลี่ ยนบทบาทการแบ่ งงานระหว่างเพศสะท้อนให้เห็ นถึ งความสามารถในการเลื่ อนชั้นไปเป็ นผูผ้ ลิ ตใน
ครัวเรื อนของสังคมลาวในปั จจุบนั
ABSTRACT
This paper investigates role of transnational economics among Laotian petty traders in the development
scheme of the Greater Mekong Sub - region. The study was conducted at Nong Mon Checkpoint, Nong Khai province,
where is the Thai-Lao international Checkpoint. In-depth interview, participatory observation ad non-participatory
observation were applied as research instrument to collect field data. The results found that an uncertain border
management by the state and a various form of the capitals possessed by Laotian petty traders were crucial conditions
that contributed Laotian petty traders to stay in wildlife trade business incessantly. Although wildlife trade was
considered as illegal activity, Laotian petty traders were able to shift their perception of the wildlife trade into the
traditional occupation which contributed income to sustain Laotian petty traders and their households. The results also
explored Lao female traders took mainly part in trade activity. This reflected a gender shift in labor division, and
mobilized them to be a main labor force in the households.
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บทนา
การรวมตัวกันเป็ นอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (The Greater Mekong Sub-region) หรื อ GMS ในปี ค.ศ. 1992 ได้
ผลักดันให้เกิดความร่ วมมือระหว่างประเทศ อาทิ โครงการความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่ งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคม โทรคมนาคม และการค้า เป็ นต้น
ประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้เอื้อต่อการเปิ ดรับการค้าการ
ลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น นโยบายของประเทศไทยในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ.2531-2534) ได้มี
นโยบาย “เปลี่ยนสนามรบให้เป็ นสนามการค้า ” จากนโยบายดังกล่าวทาให้การเจริ ญเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศ
เกิดขึ้นตามมา (กนกวรรณ, 2554) การเกิดขึ้นของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงจึงส่งผลให้รัฐมีความพยายามในการขยายอานาจ
ลงไปยังชุมชนชายแดนมากยิง่ ขึ้น (ปฐม, 2553) จึงกล่าวได้วา่ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว และประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ทาให้เกิดการผนวกเอาระบอบการค้าท้องถิ่นชายแดนแม่น้ าโขงรวมเข้ากับเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ ภูมิภาค
และระดับโลก
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองยุคโลกาภิวตั น์ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ยังส่งผลให้ประเทศ
กาลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ตอ้ งผูกพันระบบเศรษฐกิจภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดการค้าระดับโลกมาก
ขึ้น โลกาภิวตั น์มีผลทาให้พ้ืนที่ ชายแดนถูกเปิ ดกว้างให้ผูค้ น ทุน สิ นค้า ข่าวสาร อุดมการณ์ทางความคิด ได้เกิ ดการ
ติ ด ต่ อ ปะทะประสานกันอย่า งเข้มข้น ซึ่ ง Appadurai (1996) เรี ย กว่า “สภาวะข้า มชาติ ” (Transnationality) กระทั่ง
ก่อให้เกิด “ระบอบเศรษฐกิจใหม่” ที่มุ่งเน้น การค้า การลงทุน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขา้ มเขตแดนรัฐชาติอย่าง
เข้มข้นและสลับซับซ้อน ปรากฏให้เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านการเกิดขึ้นของเมืองชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ จุดผ่อน
ปรน ด่ านตรวจคนเข้าเมื อง ด่ านควบคุ มสิ นค้าศุ ลกากร การสร้ างถนนหนทางและระบบการคมนาคมขนส่ งต่างๆ
(สมหมาย, 2555) รวมถึงเกิดการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกต่อการข้ามแดน เช่น เอกสารผ่านแดน ช่องทางผ่านต่างๆ
ทั้งด่านที่เป็ นจุดผ่อนปรน ด่านชัว่ คราวและด่านสากล มีการตั้งกฎเกณฑ์ทางการค้า อาทิ การเก็บภาษี ลดหย่อนภาษีและ
ยกเว้นภาษี เป็ นต้น ในช่วงเวลาดังกล่าวชุมชนชายแดนแม่น้ าโขงต้องเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อันเป็ นผลมาจากความร่ วมมือระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจและ
ระบบทุนเป็ นหลัก รัฐได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการ ควบคุมกิจกรรมการค้าการแลกเปลี่ยนในชุมชนชายแดนมากขึ้น
(กนกวรรณ, 2554) จึ งอาจกล่าวได้ว่าการเกิ ดขึ้นของพื้นที่เศรษฐกิ จใหม่ได้ถูกพัฒนาควบคู่กบั ปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่า
“ระบอบใหม่ของการกากับควบคุม” (สมหมาย, 2555)
ภายหลังจากการประกาศจัดตั้งช่ องทางการค้าตามธรรมชาติ ให้เป็ นจุ ดผ่อนปรนบ้านหนองมนอย่างเป็ น
ทางการ ส่ งผลให้พ้ืนที่ ชายแดนจากเดิ มที่ ผูค้ นและสิ นค้าสามารถข้ามแดนได้อย่างเสรี ได้ถูกกากับดู แลภายใต้การ
สอดส่ องของรัฐผ่านการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐชาติ ผูค้ นชายแดนจึงจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอน กฎระเบียบ
การค้าจากหน่ วยงานรัฐ ที่ เข้ามาควบคุมกากับผูค้ นและสิ นค้าที่ อนุ ญาตให้ซ้ื อขายแลกเปลี่ ยน รวมทั้งมี การกาหนด
ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลาที่ชดั เจนในการเปิ ด - ปิ ดจุดผ่อนปรน (พฤกษ์, 2552) นอกจากนี้จุดผ่อนปรนดังกล่าวยังเป็ น
พื้นที่ที่รัฐมีการเฝ้าระวังและมีนโยบายในการปราบปรามการลักลอบนาเข้าสัตว์ป่าและกล้วยไม้ที่ระบุตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) หรื อเรี ยกชื่อย่อว่า ไซเตส (CITES) (กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช, 2559)
อย่างไรก็ตามแม้จะมีงานศึกษาเกี่ยวกับเมืองชายแดนและกิจกรรมต่างๆ ของผูค้ นที่ชายแดนอย่างแพร่ หลาย
มากขึ้น แต่มีงานศึกษาเกี่ ยวกับเมืองชายแดนหรื อพื้นที่ชายแดนไม่มากนักที่ให้ความสาคัญต่อการศึกษาเรื่ องราวของ
ผูค้ นชายแดนหรื อผูค้ า้ ชายแดนในบริ บทประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการค้าขายตั้ง
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เดิมที่ทาเป็ นอาชีพประเพณี และการต่อสู ้ดิ้นรนในการดารงชี พของผูค้ นที่ดาเนิ นกิจกรรมในพื้นที่ ชายแดนในบริ บทที่
สัมพันธ์ไปกับรัฐหรื อกลไกเชิ งสถาบันของรัฐ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่ารัฐจะมีความพยายามในการเข้ามากาหนด
กติกาและควบคุม แต่ไม่อาจควบคุมกิ จกรรมการค้าขายชายแดนได้เบ็ดเสร็ จเด็ดขาด เนื่ องจากความเป็ นชายแดนมี
อิทธิ พลในการกาหนดลักษณะทางวัฒนธรรมในการดาเนิ นกิจกรรมการค้าขายให้มีรูปแบบแตกต่างไปจากบริ บทพื้นที่
อื่นๆ ทาให้กิจกรรมการค้าชายแดนและการข้ามแดนเอื้อต่อการเกิดความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่ได้ติดอยู่กบั การมอง
แบบศูนย์กลางกับชายขอบ หากแต่มีการถ่ายเทอานาจ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูค้ นที่เป็ นผลมาจากการเดินทาง
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การมีปฏิสัมพันธ์กบั ตัวแสดงที่หลากหลายในพื้นที่ ชายแดน รวมถึงการต่อรองกับการกาหนด
กติกาในการใช้พ้นื ที่ชายแดน (จักรกริ ช, 2555) งานวิจยั นี้จึงมองผูค้ า้ ลาวรายย่อยข้ามพรมแดนในฐานะของผูก้ ระทาการ
ที่มีบทบาทในการต่อรองในการทาการค้าในพื้นที่ตลาดชายแดน ตามข้อเสนอในการมองปฏิบตั ิการของผูค้ นในพื้นที่
ชายแดนของ Walker (1999) ที่ มองว่า รัฐในพื้นที่ชายแดนไม่ได้มีอานาจครอบคลุมทุกหนแห่ ง และไม่ได้เป็ นขั้วตรง
ข้ามกับท้องถิ่นเสมอไป ผูค้ นในพื้นที่ชายแดนจึงสามารถตีความอานาจรัฐ และมีความสามารถเป็ นผูก้ ระทาการที่มีการ
ร่ วมไม้ร่วมมือกันเพือ่ เอื้อผลประโยชน์จากอานาจนั้นร่ วมกัน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาททางเศรษฐกิ จ ข้า มพรมแดนของผูค้ า้ ลาวรายย่อ ย ในพื้ น ที่ จุ ด ผ่อ นปรนบ้า นหนองมน
จังหวัดหนองคาย ภายใต้การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้ ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Methodology) เนื่ องจากเป็ นการศึกษาที่ให้ความสาคัญ
กับพลวัตของปรากฏการณ์ (ชาย, 2547) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (in-depth interview) และการ
สังเกตการณ์ท้ งั แบบมีส่วนร่ วม (participant observation) และแบบไม่มีส่วนร่ วม (non-participant observation) เพื่อช่วย
ให้ผวู ้ จิ ยั สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและความชัดเจนในปรากฏการณ์ที่มีบริ บทเฉพาะ การวิจยั ครั้งนี้มีผใู ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่
1) ผูร้ ู ้ในชุมชน 2) เจ้าหน้าที่ รัฐที่ มีบทบาทหลักในการจัดการพื้นที่ ตลาดชายแดน 3) ผูค้ า้ ลาวรายย่อย เป็ นต้น โดยมี
หน่วยในการวิเคราะห์ คือ ระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน
ผลการวิจยั
ผูว้ ิจัยได้จาแนกผลการวิจยั ออกเป็ นสองส่ วน ได้แก่ 1) บริ บทพื้นที่ ตลาดลาว จุ ดผ่อนปรนบ้านหนองมน
จังหวัดหนองคาย และ 2) บทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผูค้ า้ ลาวรายย่อย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. บริบทพืน้ ทีต่ ลาดลาว จุดผ่อนปรนบ้ านหนอง จังหวัดหนองคาย
“ตลาดลาว” หรื อ ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ตรงข้ามด่านประเพณี
บ้านไซยะสี แขวงบอลิคาไซ ซึ่ งตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่ งชาติภูเขาควายของประเทศลาวประมาณ 10 กิ โลเมตร อุทยาน
แห่ งชาติดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆ อีกทั้งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และเป็ นแหล่งต้นกาเนิ ดของสิ นค้าที่มาจากสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สิ นค้าส่ วนใหญ่ที่ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยนามาขายในพื้นที่
ตลาดชายแดนบ้า นหนองมนจึ ง มัก เป็ นสัตว์ป่ า พื ช ป่ า นอกจากนี้ ยัง มี สิ นค้า ประเภทอื่ นๆ เช่ น พื ช ผัก ตามฤดู กาล
ผลิตภัณฑ์จกั สาน เป็ นต้น จุดผ่อนปรนบ้านหนองมนเปิ ดทาการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 ในช่วงแรกเปิ ดสัปดาห์
ละสองวัน คือ วันอาทิตย์และวันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น. ต่อมาใน พ.ศ. 2556 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคายได้มีการ
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หารื อร่ วมกันกับเจ้าแขวงบอลิคาไซ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่ วมมือกันในด้านต่างๆ และเห็นชอบให้เพิม่ จานวนวันสาหรับ
การเปิ ดจุดผ่อนปรนเป็ นสัปดาห์ละสามวัน คือ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผคู ้ นในการ
ข้ามไปร่ วมกิจกรรมบุญประเพณี จุดผ่อนปรนบ้านหนองมนมีพ้ืนที่ 8 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา (สถาบันยุทธศาสตร์ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557) ในอดี ตพื้นที่ตลาดเป็ นดินลูกรัง ในช่วงฤดูฝนจะมีโคลนตมและ
พื้นชื้ นแฉะไม่สะดวกต่อการเดิ นจับจ่ายใช้สอย ต่อมาใน พ.ศ. 2551 จึ งได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน โดยการ
เทคอนกรี ตครอบคลุมพื้นที่จุดผ่อนปรนและมีการจัดโซนการขายสิ นค้า เป็ นต้น
การเดิ นทางเข้าออกจุดผ่อนปรน ตามระเบี ยบของพื้นที่ ได้อนุ ญาตให้มีการเปิ ดจุดผ่อนปรนเฉพาะวันพุธ
วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยชาวลาวสามารถใช้สิทธิ์ ในการค้างคืนในประเทศไทยได้ไม่เกินสาม
วันสองคืน โดยจะมักได้รับการอนุโลมให้ในกรณี การเดินทางไปร่ วมงานศพ และการรักษาพยาบาล ในกรณี ชาวลาว
เจ็บป่ วยและข้ามมารักษาพยาบาลที่ฝั่งไทยจะต้องใช้เอกสารยืนยันจากแพทย์เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย เพื่อทาการแจ้ง
ข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ ฝั่งลาวให้รับทราบ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ จุดผ่อนปรนบ้านหนองมนยังมี กฎระเบี ยบระหว่าง
ท้องถิ่ นที่ เกิ ดจากผูน้ าชุ มชนทั้งสองฝั่ งมี การปรึ กษาหารื อเพื่อสร้างข้อตกลงร่ วมกัน โดยกาหนดให้ผูค้ นทั้งสองฝั่ ง
สามารถข้ามแดนได้นอกเหนื อวันและเวลาที่กาหนด ในกรณี ของการเดินเพื่อรักษาอาการเจ็บป่ วยและการร่ วมงานบุญ
ประเพณี เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน โดยจะต้องมีเครื อญาติในพื้นที่ปลายทางเป็ นผูร้ ับรองการเดินทางข้ามแดน
รวมทั้งมีการยืดหยุน่ เรื่ องระยะเวลาเปิ ด - ปิ ดจุดผ่อนปรน เป็ นเวลา 08.00 น. - 16.30 น. เพื่อเอื้อให้กบั ผูค้ นที่เดินทางออก
นอกพื้นที่เพื่อไปรับการรักษาพยาบาลที่ตวั อาเภอได้เดินทางกลับภูมิลาเนาได้ทนั
ในส่ วนของผูค้ นที่ เดิ นทางข้ามจุ ดผ่อนปรนบ้านหนองมนเพื่อผ่านไปยังพื้นที่ อื่นๆ เช่ น การซื้ อสิ นค้าใน
ตัวอาเภอ หรื อการรักษาพยาบาลนอกเขตพื้นที่จะต้องติดต่อขอทาหนังสื อออกนอกพื้นที่พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การออกนอกพื้นที่ ให้ชดั เจน กรณี ที่คนไทยจะเดินทางไปเยี่ยมญาติฝั่งลาว ส่ วนใหญ่มกั มีเครื อญาติจากฝั่ งลาวทาการ
โทรศัพท์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝั่งลาวไว้ล่วงหน้า ส่วนผูค้ นที่จะเดินทางจึงมีหน้าที่เพียงการทาหนังสื อผ่านแดนที่ฝั่ง
ไทยให้ถูกต้องตามระเบียบ ส่วนเรื่ องของบัตรผ่านแดนและการชาระค่าเหยียบแผ่นดินในฝั่งไทย แม้วา่ ชาวลาวบางคนที่
ข้ามมาฝั่งไทยจะยังไม่ชาระในขาเข้า หรื อชาระเป็ นเป็ นเงินกีบ แต่ขาออกจะต้องชาระเป็ นเงินไทย จานวน 20 บาท
ในด้านการค้าขายชายแดน ระยะแรกผูค้ นสองฝั่งโขงได้เริ่ มจากการแลกเปลี่ยนผลผลิตที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ
เป็ นการแลกเปลี่ยนที่มีปริ มาณเพียงเล็กน้อย เนื่ องจากความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศของไทยและลาว ทาให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์หรื อสัตว์ป่าต่างชนิดกัน บางพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากรบางอย่าง เช่น คนไทยเอาเกลือไป
แลกข้าว คนลาวเอาปู ปลา มาแลกข้าวหรื อมาแลกเกลือ คนไทยเอาข้าวไปแลกสัตว์ป่า เอากระติบข้าวที่สานมาแลกข้าว
ที่ฝั่งไทย เป็ นต้น นอกจากการนากระติบข้าวไปแลกข้าวแล้ว ในบางครั้ง คนลาวจะนาของป่ าที่เป็ นทั้งพืชและสัตว์ เช่น
หน่อไม้ หน่อหวาย นก กระรอก กระแต ไก่ป่า ตะกวด ที่ยา่ งแล้วมาแลกข้าวสาร ไก่ป่าหนึ่ งตัวจะแลกข้าวได้ประมาณ
1.5 - 2 กิโลกรัม ส่ วนอัตราการแลกไม่มีใครวางกฎเกณฑ์ไว้ ขึ้นกับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ าย ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ น
การให้มากกว่าการรับ ต่างจากการคิดคานวณสิ นค้าเป็ นเงินที่มกั จะคานึงถึงความเท่าเทียมของราคาสิ นค้าและสิ่ งของที่
ได้ แต่การแลกเปลี่ยนของผูค้ นในอดีตเป็ นการช่วยเหลือคนที่มีสถานะต่ากว่า ต่อมาเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นและเกินความ
ต้องการในการดารงชีพของครัวเรื อน จึงมีการพัฒนาไปสู่ ความสัมพันธ์ทางการค้าเพื่อหวังผลกาไรมากขึ้นก็ในอดี ตที่
การค้าขายที่เป็ นตัวเงินมีเพียงส่วนน้อย
ในอดีตมีการค้าขายระหว่างหมู่บา้ น ส่วนใหญ่เป็ นข้าวของเครื่ องใช้ในครัวเรื อน เช่น ข้าวสาร สัตว์ป่า เป็ นต้น
แต่ปัจจุบนั ข้าวสารกลายเป็ นสิ นค้าต้องห้ามเพราะต้องมีการจดทะเบียนและต้องมีการผ่านด่านศุลกากรอย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตามในกรณี ที่มีการซื้อขายข้าวสารเพื่อนาไปบริ โภคในครัวเรื อน สามารถอะลุม้ อล่วยให้นาออกไปได้
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ปั จจุบนั มีกฎจากส่ วนกลางในเรื่ องของสิ นค้าต้องห้ามที่ตอ้ งตรวจตราอย่างเข้มงวด คือ ยาเสพติด ส่ วนสิ นค้า
ต้องห้ามชนิดอื่นๆ อาทิ สิ นค้าห้ามนาออกประเภทข้าวสาร แก๊สหุงต้ม แอลกอฮอล์ ฯลฯ สิ นค้าห้ามนาเข้า อาทิ สัตว์ป่าที่
ผิดกฎหมายตามอนุสัญญาไซเตส หอมหัวแดง กระเทียม ฯลฯ แต่ในทางปฏิบตั ิกฎต่างๆยังมีการอนุโลม เช่น ข้าวสาร
สามารถนาออกได้ในปริ มาณที่เหมาะสมกับการบริ โภคในครัวเรื อน กรณี ของสิ นค้าประเภทสัตว์ป่า ในบางช่วงที่การ
ตรวจตราไม่มีความเข้มข้น สามารถให้นาเข้าได้ในปริ มาณน้อยเพื่อไม่ให้เข้าข่ายของการค้าเป็ นขบวนการ ถ้ามีเจ้าหน้าที่
มาจากส่วนกลาง เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่กรมป่ าไม้ จะมีความเข้มงวดมากขึ้น แต่ถา้ มีเพียงเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นจะ
มี ความผ่อนปรน อนุ โลมระหว่างกันเกิ ดขึ้ น การเดิ นทางข้ามแดนระหว่างผูค้ นและสิ นค้าระหว่างสองฝั่ งจะอาศัย
ความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติที่มีมาตั้งแต่อดีต รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าชุมชนหรื อเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นมีผลทาให้กฎ
กติ กาบางอย่างถูกลดทอนลง สิ่ งสาคัญที่ สุดในการข้ามแดนจึ งเป็ นการพูดคุย บอกกล่าวชี้ แจงระหว่างท้องถิ่นหรื อ
หมู่บา้ น
ผูค้ า้ ลาวรายย่อยที่เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อมาซื้ อขายสิ นค้าในจุดผ่อนปรนบ้านหนองมน สามารถจาแนกได้
เป็ นสองประเภท ดังนี้
ประเภทที่หนึ่ง ผูค้ า้ ลาวข้ามแดนรายย่อยที่เดินทางไป - กลับ เป็ นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามแดนโดยตรง
กลุ่มนี้ จะเป็ นผูค้ า้ ลาวรายย่อยที่ตอ้ งเดินทางข้ามแดนในชี วิตประจาวัน ส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันจุดผ่อน
ปรนบ้านหนองมน เรี ยกได้วา่ เป็ นแม่คา้ ท้องถิ่น วิธีการข้ามแดนของผูค้ า้ ลาวส่ วนใหญ่จะข้ามแดนโดยใช้บตั รผ่านแดน
ชัว่ คราว โดยจะต้องมีการประทับตราขาเข้าและขาออกจากเจ้าหน้าที่ประจาจุดผ่อนปรนในวันที่อนุญาตให้ขา้ มแดน
ประเภทที่ส อง ผูค้ ้า ลาวข้า มพรมแดนรายย่อ ยที่ พกั ค้า งคื น ในประเทศไทย ผูค้ ้า ลาวกลุ่ ม นี้ มี จ านวนน้อย
การเดินทางเข้า - ออกประเทศไทย จะใช้หนังสื อเดินทาง (passport) ผูค้ า้ กลุ่มนี้ มกั เป็ นกลุ่มที่พกั ค้างคืนในประเทศไทย
เป็ นเวลาหลายวันโดยตระเวนค้าขายไปยังจุดผ่อนปรนต่างๆในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคี ยง ส่ วนใหญ่มี
ภูมิลาเนาอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว การเดิ นทางข้ามแดนเพื่อมาขายสิ นค้าที่ จุดผ่อนปรนบ้านหนองมนจะใช้
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคายเป็ นช่องทางสาคัญในการเดินทางข้ามแดน
2. บทบาททางเศรษฐกิจข้ ามพรมแดนของผู้ค้าลาวรายย่ อย
ในส่วนนี้ผวู ้ จิ ยั จะนาเสนอผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผูค้ า้ ลาวรายย่อยใน
สองพื้นที่ คือ บทบาทในพื้นที่ตลาดลาว และบทบาททางเศรษฐกิ จในพื้นที่ของครอบครัวและชุมชน โดยสะท้อนให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างบทบาททางเศรษฐกิจในพื้นที่ตลาดลาว ที่ส่งผลให้ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยมีรายได้
เป็ นกอบเป็ นกาเพื่อนาไปจุนเจือครอบครัว การมีบทบาทในสองพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันทาให้ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยสามารถเลื่อน
ชั้นทางสังคมกลายเป็ นผูม้ ี อานาจในการต่อรองกับสามี ในการเดิ นทางไกลข้ามพรมแดนเพื่อทาการค้าขาย ซึ่ งเป็ น
บทบาทของผูห้ ญิงลาวที่แตกต่างจากในอดีตที่มกั ผูกติดกับงานในบ้าน
“ตลาดลาว” เป็ นชื่อเรี ยกที่คุน้ หู กนั ของผูค้ นท้องถิ่นที่ใช้เรี ยก ตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว จุดผ่อนปรน
บ้านหนองมน พื้นที่น้ ีเปรี ยบเสมือนจุดนัดพบสาคัญของผูค้ า้ รายย่อยหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ อาทิ แม่คา้ ไทย แม่คา้ ลาว แม่คา้
ลาวม้ง ฯลฯ การเข้าถึงตาแหน่งแห่ งที่ของผูค้ า้ รายย่อยในตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจรู ปแบบหนึ่ง
ที่ ผูค้ า้ ลาวรายย่อยแต่ละคนได้รับไม่เท่าเทียมกัน ในการค้าขายข้ามพรมแดน ผูค้ า้ ลาวรายย่อยที่ มีบทบาทหลักในการ
เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อค้าขายส่ วนใหญ่มกั เป็ นผูห้ ญิง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศของแม่คา้
ลาวในบริ บทของความสัมพันธ์เชิ งอานาจระหว่างเพศภายใต้อุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ที่ ถูกปรับเปลี่ยนด้วยระบบการ
ผลิ ตที่ อิงกับระบบการค้า จะเห็ นว่าผูค้ า้ ลาวรายย่อยที่ เดิ นทางข้ามแดนจะมีการซึ มซับรั บเอาประสบการณ์ ใหม่ๆ ที่
แตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงลาวและผูช้ ายลาวในอดีต จึงกล่าวได้วา่ การเปิ ดพรมแดนได้เอื้อให้ผหู ้ ญิงลาว
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ได้มีโอกาสในการเดิ น ทางข้า มพรมแดนเพื่อท าการค้าขาย และมี โอกาสแสวงหาช่ องทางในการท ามาหากิ น และ
ปรับเปลี่ยนบทบาทภายในครอบครัวที่สามารถเลื่อนชั้นไปเป็ นผูผ้ ลิตในครัวเรื อน
การมีบทบาททางเศรษฐกิจของผูค้ า้ ลาวรายย่อย เกิดขึ้นภายใต้การมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทหาร ตารวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
ซึ่ งเป็ นลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์แบบเป็ นทางการ ควบคู่กบั ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ เช่น เมื่อต้องการต่อรองใน
การขนส่งสิ นค้าประเภทของป่ า ผูค้ า้ ลาวรายย่อยมักใช้ความสนิทสนมเป็ นเครื่ องมือในการต่อรองกับตัวแทนโครงสร้าง
อานาจรัฐ เพื่อให้เกิดการยืดหยุน่ กฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยสามารถดาเนินการค้าที่ถูกมองว่าผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยยังมีปฏิสัมพันธ์กบั ทั้งผูบ้ ริ โภคชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาว
ไทย บริ เวณตลาดลาวจึ งเป็ นพื้นที่ ที่เต็มไปด้วยผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูค้ นจึ งดาเนิ นไปบน
พื้นฐานของการซื้อขายเป็ นส่วนใหญ่ ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่คา้ ในตลาดนั้นวางอยูบ่ นพื้นฐานของการแก่งแย่ง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจควบคู่กบั ความสัมพันธ์แบบร่ วมมือกันในฐานะกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกัน ผูค้ า้ ลาวรายย่อยจึงเลือก
ปรับความสัมพันธ์กบั ผูค้ นหลากหลายกลุ่มที่มีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยท่าทีที่เป็ นมิตรกับทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและผูบ้ ริ โภคชาวไทย
ขั้นตอนการเดินทางข้ามแดนมายังตลาดชายแดนบ้านหนองมน แม่คา้ ลาวจะเดินทางออกจากบ้านมายังถึงด่าน
ชายแดนฝั่งลาว แม่คา้ ลาวจะทาการไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ของประเทศลาวและเสี ยค่าธรรมเนียม จากนั้นเจ้าหน้าที่ลาวจะ
ทาการตรวจค้นสิ่ งของที่นาเข้าไปในประเทศลาว เมื่อแม่คา้ ลาวเดินทางข้ามแดนมายังฝั่งไทย จะต้องนาหนังสื อผ่านแดน
มายื่นให้กบั เจ้าหน้าที่ไทยเพื่อประทับตราขาเข้าพร้อมทั้งจ่ายค่าเหยียบแผ่นดินที่ฝั่งไทย 20 บาท เมื่อข้ามแดนมายังฝั่ง
ไทยแล้ว แม่คา้ แต่ละคนจะมีปฏิสัมพันธ์กนั บนพื้นฐานความสัมพันธ์หลายลักษณะ ทั้งความเป็ นแม่คา้ เครื อญาติ และ
เพื่อนบ้าน การมีเครื อข่ายการค้าของผูห้ ญิงจึ งเป็ นตัวสาคัญในการสร้างความมัน่ ใจในการเดินทางข้ามแดน และเป็ น
ยุทธวิธีการต่อรองกับอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ในเครื อข่ายการค้าของผูห้ ญิงทาให้ระยะห่ าง
ระหว่างชนชั้นขยับเข้าใกล้กนั เช่น การแลกเปลี่ยนถึงสารทุกข์สุกดิบระหว่างการเดินทางข้ามแดนเพื่อมาค้าขายในตลาด
ชายแดนบ้านหนองมน
ในส่ วนของบทบาททางเศรษฐกิจของผูค้ า้ ลาวรายย่อยในครอบครัวและชุมชน ผูห้ ญิงลาวที่ประกอบอาชี พ
เป็ นผูค้ า้ ลาวรายย่อย จะมีการสร้างตัวตนใหม่ที่แตกต่างจากมุมมองที่ มีต่อผูห้ ญิงแบบเดิม โดยแม่คา้ ลาวมองว่า การที่
ประกอบอาชีพผูค้ า้ ข้ามแดนนามาสู่รายได้ในการจุนเจือครอบครัว หรื ออาจเรี ยกว่าเป็ นรายได้หลักของครอบครัวก็วา่ ได้
จากการที่เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการหารายได้ ส่งผลให้ผหู ้ ญิงมีบทบาทในการต่อรองกับครอบครัวมากขึ้น เนื่องจาก
ผูห้ ญิ งได้กลายมาเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาททางเศรษฐกิ จที่ สาคัญของครอบครั ว จากคาบอกเล่าของแม่แม แม่คา้ ชาวม้งใน
ประเทศลาว เล่าว่า “…ในสั งคมม้ งหรื อแม้ แต่ สังคมลาว คาดหวังให้ ผ้ ูหญิงมีบทบาทหน้ าที่ช่วยงานในไร่ หุ งหา อาหาร
ดูแลบ้ าน ให้ กาเนิดลูกชาย และเลีย้ งดูลกู ส่ วนผู้ชายควรเป็ น ผู้นาครอบครั ว…”
เมื่ อผูห้ ญิ งลาวมีบทบาททางเศรษฐกิ จเพิ่มมากขึ้ น ใช้ชีวิตกับการเดิ นทางไกลมากขึ้น ผูห้ ญิ งกลายเป็ นผูม้ ี
บทบาทสาคัญในการทามาหาเลี้ยงครอบครัว บทบาทหน้าที่ภายในครัวเรื อนจึงค่อนข้างยืดหยุน่ ทั้งเรื่ องการแบ่งงานตาม
เพศ บทบาทหน้าที่ระหว่างเพศ พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะจึงทับซ้อนและเหลื่อมล้ ากัน นอกจากหน้าที่การงานที่
ส่ งผลให้หญิงเข้ามามีพ้ืนที่ในพื้นที่สาธารณะแล้ว ในส่ วนของประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น งานรื่ นเริ งช่วง
ประเพณี ปีใหม่ลาวก็ได้เปิ ดโอกาสให้ผหู ้ ญิงออกมาร่ วมกิจกรรมมากขึ้น เป็ นต้น เมื่อผูห้ ญิงต้องสวมบทบาท “แม่คา้ ”
เพิ่มขึ้น ผูห้ ญิงกลายเป็ นผูห้ าเลี้ยงครอบครัวแทนผูช้ าย รายได้ที่นาไปใช้ส่วนใหญ่มาจากน้ าพักน้ าแรงของผูห้ ญิง ด้วย
เงื่ อนไขของการค้าขาย ผูห้ ญิ งมี หน้าที่ ออกไปค้าขาย และผูช้ ายต้อ งปรั บเปลี่ ยนบทบาท หน้าที่ ทางานบ้านเพื่อให้
สอดคล้องกับความเป็ นอยู่ของครั วเรื อน และระบบโครงสร้ างของสังคม เมื่ อแบ่ งแยกงานระหว่างเพศแล้ว งานที่
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เกี่ยวข้องกับการค้าขายนอกบ้านจึงเป็ นงานของผูห้ ญิง การเคลื่อนย้ายเข้าออกระหว่างหมูบ่ า้ นกับเมืองของแม่คา้ ลาว ทา
ให้ผูค้ า้ ลาวรายย่อยกลุ่มนี้ สามารถยกระดับความสัมพันธ์ในพื้นที่ บา้ นหรื อพื้นที่ ส่วนตัว และปรั บความสัมพันธ์ใน
ลักษณะใหม่ตามบริ บทของการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่เปิ ดโอกาสให้ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยได้ออกเดินทางเคลื่อนที่
ข้ามพรมแดนจานวนมาก เมื่อตัวตนของผูห้ ญิงกลายมาเป็ นผูม้ ีรายได้หลักของครอบครัว ทาให้ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยสามารถ
เรี ยนรู ้และสร้างทักษะในการค้าขายและการต่อรองในการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนกลุ่มอื่นๆ มากยิง่ ขึ้น บทบาทของผูค้ า้ ลาว
รายย่อยซึ่งส่วนให้เป็ นผูห้ ญิง จึงไม่ได้มีขอบเขตเฉพาะพื้นที่ในบ้านหรื อพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้น แต่มีบทบาทในการค้าข้าม
พรมแดนซึ่งเป็ นการค้าทางไกล และส่วนใหญ่มีการรอนแรมค้างคืนในประเทศไทยหลายสิ บวัน
การที่ผคู ้ า้ ลาวรายย่อย ที่เป็ นเพศหญิงส่วนใหญ่หนั มาค้าขายข้ามพรมแดน และกลายเป็ นผูท้ ี่หารายได้หลักมาสู่
ครอบครั ว ส่ งผลให้ผูค้ า้ ลาวรายย่อยกลุ่มนี้ สามารถเลื่ อนสถานภาพและบทบาทในการตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆ ภายใน
ครอบครัวได้มากขึ้นกว่าในอดีต ส่งผลให้วถิ ีการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการแบ่งงานกัน
ทาระหว่างเพศทั้งในระดับครอบครัวจนถึงหมู่บา้ น โดยจากเดิมโครงสร้างสังคมลาวได้กาหนดบรรทัดฐานให้ผูห้ ญิง
เป็ นช้างเท้าหลัง มีหน้าที่ดูแลจัดการงานบ้าน เลี้ยงดูลูก และเป็ นแรงงานในครัวเรื อน และบทบาทหน้าที่ของผูห้ ญิงลาว
มักแฝงฝั งเฉพาะในพื้นที่ บา้ น ขณะที่ ในวัฒนธรรมลาวผูช้ ายมี อานาจสิ ทธิ์ ขาดในการตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆ ผูช้ าย คื อ
หัวหน้าครอบครัว เป็ นกาลังสาคัญในการทามาหากิน รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ เมื่อเงื่อนไขและบริ บท
ทางวัฒนธรรมและสังคมเปลี่ยนแปลงไป การมีบทบาทในการเป็ นผูค้ า้ ลาวรายย่อยข้ามพรมแดนได้ผลักดันให้ผูห้ ญิง
ขยับตาแหน่งกลายเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการหารายได้และมีตวั ตนในพื้นที่สาธารณะมากยิง่ ขึ้น บทบาทของการเป็ น
ผูค้ า้ ลาวรายย่อยข้ามพรมแดนจึ งทาให้ผูห้ ญิ ง สามารถต่ อรองกับ ระบบชายเป็ นใหญ่ บทบาทดังกล่าวได้ส่ง ผลต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ ายลาวให้แตกต่างไปจากอดีต
จากที่ กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูค้ า้ ลาวรายย่อยไม่ได้เกิ ดขึ้นอย่าง
เปลื อยเปล่า หากแต่ผูค้ า้ ลาวรายย่อยได้มีการนาเอาทุ นรู ปแบบต่างๆ อาทิ เงิ นทุ น ประสบการณ์ การค้า และการมี
เครื อข่ายการค้าทั้งกับทั้งเจ้าหน้าที่ รัฐ แรงงานรับจ้างแบกของ และผูค้ า้ ในกลุ่มชาติ พนั ธุ์เดี ยวกัน มาผสมผสานเข้า
ด้วยกันเพื่อเป็ นเครื่ องมือต่อรองให้ผูค้ า้ ลาวรายย่อยก้าวเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิ จผ่านการค้าข้ามพรมแดนและ
สามารถกลายเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในครอบครัว ซึ่ งถือว่าเป็ นการเลื่อนชั้นทางสังคมรู ปแบบหนึ่ ง ส่ วนกลวิธีต่างๆ ที่
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการธารงบทบาทของการเป็ นผูค้ า้ ลาวรายย่อยที่คา้ ขายสิ นค้าประเภท ของป่ า สัตว์ป่า
สมุนไพร เครื่ องราง ของขลัง ที่สินค้าบางอย่างเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามกฎหมาย แต่ผคู ้ า้ กลุ่มนี้สามารถหลบ
หลีกให้รอดพ้นจากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่รัฐได้ เห็นได้จากการใช้กลวิธีในการวางสิ นค้าที่ ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยมักจะ
วางสิ นค้าที่ขายได้ทวั่ ไปไว้บงั หน้า และปิ ดบังสิ นค้าหรื อของป่ าที่ผิดกฎหมายไว้ หากลูกค้าสั่งซื้ อก็สามารถขายให้ได้
ผูค้ า้ กลุ่มนี้มกั มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จุดผ่อนปรน ในบางช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจ
ตราอย่างเข้มงวด ก็จะส่ งผลกระทบต่อการค้าขายในตลาดชายแดน เนื่ องจากรายได้หลักของผูค้ า้ ลาวที่นามาซื้ อสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค ส่วนใหญ่มาจากการค้าขายของป่ า หากมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นแผงขายอาหารสด ผูค้ า้ กลุ่มนี้มกั จะอาศัย
ช่วงชุลมุน ในการมีหูไว ตาไว เพื่อให้สามารถหลบหนีได้ทนั จึงกล่าวได้วา่ การมีทุนในรู ปแบบต่างๆ ได้เอื้อให้ผคู ้ า้ ลาว
รายย่อยสามารถต่อรองหลบหลีก และสามารถดิ้นรนในการทาอาชีพค้าขายของป่ าเพื่อนารายได้ไปจุนเจือครอบครัว
สรุปผลการวิจยั
การเกิดขึ้นของโครงการความร่ วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง นาไปสู่ ความพยายามในการสร้างข้อตกลงของ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศให้เป็ นสากลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาไซเตสที่ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่ม
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น้ าโขงได้มีการลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ทางการค้าระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นในสายตาของ
ประชาคมโลก ซึ่ งอนุสัญญาดังกล่าวได้กลายเป็ นกฎเกณฑ์ทางการค้าแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระดับท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามผูค้ า้ ลาวรายย่อยมีการใช้ทุน (capital) ที่ปรากฏในรู ปแบบต่างๆ อาทิ เงินทุน ประสบการณ์ และเครื อข่าย
ความสัมพันธ์กบั ทั้งเจ้าหน้าที่ รัฐในท้องถิ่น แรงงานรับจ้างแบกของ (กัง) และผูค้ า้ ที่เป็ นเครื อญาติ หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์
เดี ยวกัน มาใช้ในการต่อรอง หลบหลีก รวมถึงใช้เป็ นเครื่ องมือในการทาให้สามารถมีบทบาทในพื้นที่ ทางการค้าใน
ตลาดลาว จึ งกล่าวได้ว่าบทบาทของผูค้ า้ ลาวรายย่อยในการค้าขายของป่ า สัตว์ป่าและพืชป่ า ไม่อาจเกิ ดขึ้นได้อย่าง
เปลือยเปล่า โดยปราศจากการรู ้เห็นเป็ นใจจากรัฐ และการที่จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือด้วยนั้น มักจะเกี่ยวข้องกับการให้
สิ นบน ทั้งในรู ปแบบของตัวเงินและรู ปแบบของสิ นค้า ที่เรี ยกว่า “ค่ าน้า” ข้อค้นพบดังกล่าวจึงสะท้อนว่า การแยกขั้ว
ขาวดาระหว่างอานาจรัฐกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบอาจเป็ นมุมมองที่ต้ืนเขินมากเกินไป เนื่องจากในความเป็ น
จริ งอานาจรัฐล้วนไม่ได้มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากช่องว่างดังกล่าวจึงเอื้อให้ผคู ้ า้ ลาวสามารถต่อรอง หลบหลีก
และปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้สามารถเป็ นผูก้ ระการที่ดิ้นรนในการทามาหากินตามอาชีพประเพณี เพื่อนารายได้
ไปใช้ในการจุนเจือครอบครัว ทาให้ผคู ้ า้ ลาวรายย่อยกลายเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งเป็ นบทบาท
ที่แตกต่างจากการแบ่งงานระหว่างเพศในอดีตที่จากเดิมผูค้ า้ รายย่อยกลุ่มนี้จะต้องพึ่งพิงรายได้จากสามีเป็ นหลัก
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