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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผูค้ ้าลาวรายย่อยในพ้ืนท่ี               

จุดผอ่นปรนบา้นหนองมน จงัหวดัหนองคาย ภายใตก้ารพฒันาในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง บทความน้ีใชข้อ้มูลจากการวิจยั
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสมัภาษณ์ และการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษา
ช้ีวา่  ช่องวา่งของรัฐในการควบคุมจดัการพ้ืนท่ีชายแดนท่ีไม่ไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ผนวกกบัการท่ีผูค้า้ลาวรายยอ่ย
มีทุนในรูปแบบต่าง ๆ เอ้ือให้ผูค้า้ลาวรายยอ่ยสามารถต่อรองและปรับเปล่ียนบทบาทใหส้ามารถเป็นผูก้ระท าการท่ีด้ิน
รนในการท ามาหากินผา่นการคา้ขายของป่า สตัวป่์า และพืชป่า ซ่ึงเป็นอาชีพประเพณีท่ีรัฐมองวา่ผิดกฎหมาย การคา้ขาย
ของป่าท าใหผู้ค้า้ลาวรายยอ่ยส่วนใหญ่ท่ีมกัเป็นเพศหญิงไดก้ลายเป็นผูท่ี้มีบทบาทหลกัในการหาเล้ียงครอบครัว  ถือเป็น
การปรับเปล่ียนบทบาทการแบ่งงานระหว่างเพศสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเล่ือนชั้นไปเป็นผูผ้ลิตใน
ครัวเรือนของสงัคมลาวในปัจจุบนั 

 
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.  
 
 
ค าส าคญั: ผูค้า้ลาวรายยอ่ย  ตลาดชายแดน  อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง 
Keywords: Laotian petty traders, Border marketplace, The Greater Mekong Sub – region 
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บทน า 
การรวมตวักนัเป็นอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (The Greater Mekong Sub-region) หรือ GMS ในปี ค.ศ. 1992  ได้

ผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งประเทศ อาทิ โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การลงทุน การท่องเท่ียว การคมนาคม โทรคมนาคม และการคา้ เป็นตน้  
ประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงไดป้รับเปล่ียนนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือใหเ้อ้ือต่อการเปิดรับการคา้การ
ลงทุนจากต่างประเทศมากข้ึน นโยบายของประเทศไทยในสมยัรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั (พ.ศ.2531-2534) ไดมี้
นโยบาย “เปล่ียนสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้” จากนโยบายดงักล่าวท าใหก้ารเจริญเติบโตทางการคา้ระหวา่งประเทศ
เกิดข้ึนตามมา (กนกวรรณ, 2554) การเกิดข้ึนของอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงจึงส่งผลใหรั้ฐมีความพยายามในการขยายอ านาจ
ลงไปยงัชุมชนชายแดนมากยิง่ข้ึน (ปฐม, 2553)  จึงกล่าวไดว้า่การพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัลาว และประเทศ
สมาชิกอ่ืนๆ ท าให้เกิดการผนวกเอาระบอบการคา้ทอ้งถ่ินชายแดนแม่น ้ าโขงรวมเขา้กบัเศรษฐกิจทั้งระดบัชาติ ภูมิภาค 
และระดบัโลก  

นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองยคุโลกาภิวตัน์ในภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  ยงัส่งผลใหป้ระเทศ
ก าลงัพฒันาในภูมิภาคน้ีตอ้งผูกพนัระบบเศรษฐกิจภายในประเทศกบัประเทศเพ่ือนบา้นและตลาดการคา้ระดบัโลกมาก
ข้ึน โลกาภิวตัน์มีผลท าให้พ้ืนท่ีชายแดนถูกเปิดกวา้งให้ผูค้น ทุน สินคา้ ข่าวสาร อุดมการณ์ทางความคิด ไดเ้กิดการ
ติดต่อปะทะประสานกันอย่างเขม้ขน้ ซ่ึง Appadurai (1996)  เรียกว่า “สภาวะข้ามชาติ” (Transnationality) กระทั่ง
ก่อให้เกิด “ระบอบเศรษฐกิจใหม่” ท่ีมุ่งเนน้ การคา้ การลงทุน และการใชท้รัพยากรธรรมชาติขา้มเขตแดนรัฐชาติอยา่ง
เขม้ขน้และสลบัซบัซอ้น ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรมผา่นการเกิดข้ึนของเมืองชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ จุดผอ่น
ปรน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ด่านควบคุมสินคา้ศุลกากร การสร้างถนนหนทางและระบบการคมนาคมขนส่งต่างๆ 
(สมหมาย, 2555) รวมถึงเกิดการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการขา้มแดน  เช่น เอกสารผา่นแดน ช่องทางผา่นต่างๆ
ทั้งด่านท่ีเป็นจุดผอ่นปรน ด่านชัว่คราวและด่านสากล  มีการตั้งกฎเกณฑท์างการคา้ อาทิ การเก็บภาษี ลดหยอ่นภาษีและ
ยกเวน้ภาษี เป็นตน้ ในช่วงเวลาดงักล่าวชุมชนชายแดนแม่น ้ าโขงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงหลายๆ ดา้นทั้งดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม อนัเป็นผลมาจากความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีมุ่งเนน้พฒันาเศรษฐกิจและ
ระบบทุนเป็นหลกั  รัฐไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัการ ควบคุมกิจกรรมการคา้การแลกเปล่ียนในชุมชนชายแดนมากข้ึน 
(กนกวรรณ, 2554) จึงอาจกล่าวไดว้่าการเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ไดถู้กพฒันาควบคู่กบัปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ 
“ระบอบใหม่ของการก ากบัควบคุม” (สมหมาย, 2555) 
 ภายหลงัจากการประกาศจัดตั้งช่องทางการคา้ตามธรรมชาติให้เป็นจุดผ่อนปรนบ้านหนองมนอย่างเป็น
ทางการ ส่งผลให้พ้ืนท่ีชายแดนจากเดิมท่ีผูค้นและสินคา้สามารถขา้มแดนไดอ้ย่างเสรี ได้ถูกก ากับดูแลภายใตก้าร
สอดส่องของรัฐผ่านการสร้างระเบียบกฎเกณฑข์องรัฐชาติ  ผูค้นชายแดนจึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน กฎระเบียบ
การคา้จากหน่วยงานรัฐ ท่ีเขา้มาควบคุมก ากับผูค้นและสินคา้ท่ีอนุญาตให้ซ้ือขายแลกเปล่ียน รวมทั้ งมีการก าหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีชดัเจนในการเปิด - ปิดจุดผอ่นปรน (พฤกษ,์ 2552) นอกจากน้ีจุดผอ่นปรนดงักล่าวยงัเป็น
พ้ืนท่ีท่ีรัฐมีการเฝ้าระวงัและมีนโยบายในการปราบปรามการลกัลอบน าเขา้สัตวป่์าและกลว้ยไมท่ี้ระบุตามอนุสัญญาวา่
ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) หรือเรียกช่ือยอ่วา่ ไซเตส (CITES) (กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2559)   

อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีงานศึกษาเก่ียวกบัเมืองชายแดนและกิจกรรมต่างๆ ของผูค้นท่ีชายแดนอยา่งแพร่หลาย
มากข้ึน แต่มีงานศึกษาเก่ียวกบัเมืองชายแดนหรือพ้ืนท่ีชายแดนไม่มากนกัท่ีให้ความส าคญัต่อการศึกษาเร่ืองราวของ
ผูค้นชายแดนหรือผูค้า้ชายแดนในบริบทประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกบัการคา้ขายตั้ง
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เดิมท่ีท าเป็นอาชีพประเพณีและการต่อสู้ด้ินรนในการด ารงชีพของผูค้นท่ีด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีชายแดนในบริบทท่ี
สัมพนัธ์ไปกบัรัฐหรือกลไกเชิงสถาบนัของรัฐ  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าแมว้่ารัฐจะมีความพยายามในการเขา้มาก าหนด
กติกาและควบคุม แต่ไม่อาจควบคุมกิจกรรมการคา้ขายชายแดนไดเ้บ็ดเสร็จเด็ดขาด เน่ืองจากความเป็นชายแดนมี
อิทธิพลในการก าหนดลกัษณะทางวฒันธรรมในการด าเนินกิจกรรมการคา้ขายใหมี้รูปแบบแตกต่างไปจากบริบทพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ท าให้กิจกรรมการคา้ชายแดนและการขา้มแดนเอ้ือต่อการเกิดความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีไม่ไดติ้ดอยู่กบัการมอง
แบบศูนยก์ลางกบัชายขอบ หากแต่มีการถ่ายเทอ านาจ การเปล่ียนแปลงบทบาทของผูค้นท่ีเป็นผลมาจากการเดินทาง 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การมีปฏิสัมพนัธ์กบัตวัแสดงท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีชายแดน รวมถึงการต่อรองกบัการก าหนด
กติกาในการใชพ้ื้นท่ีชายแดน (จกัรกริช, 2555)  งานวจิยัน้ีจึงมองผูค้า้ลาวรายยอ่ยขา้มพรมแดนในฐานะของผูก้ระท าการ
ท่ีมีบทบาทในการต่อรองในการท าการคา้ในพ้ืนท่ีตลาดชายแดน ตามขอ้เสนอในการมองปฏิบติัการของผูค้นในพ้ืนท่ี
ชายแดนของ Walker (1999) ท่ีมองว่า รัฐในพ้ืนท่ีชายแดนไม่ไดมี้อ านาจครอบคลุมทุกหนแห่ง และไม่ไดเ้ป็นขั้วตรง
ขา้มกบัทอ้งถ่ินเสมอไป ผูค้นในพ้ืนท่ีชายแดนจึงสามารถตีความอ านาจรัฐ และมีความสามารถเป็นผูก้ระท าการท่ีมีการ
ร่วมไมร่้วมมือกนัเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์จากอ านาจนั้นร่วมกนั 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผูค้า้ลาวรายย่อย ในพ้ืนท่ีจุดผ่อนปรนบ้านหนองมน                      
จงัหวดัหนองคาย ภายใตก้ารพฒันาในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง 
 
วธีิการวจิยั 

 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีให้ความส าคญั
กับพลวตัของปรากฏการณ์ (ชาย, 2547) เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการ
สงัเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation)  เพ่ือช่วย
ใหผู้ว้จิยัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกและความชดัเจนในปรากฏการณ์ท่ีมีบริบทเฉพาะ  การวจิยัคร้ังน้ีมีผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ 
1) ผูรู้้ในชุมชน 2) เจา้หน้าท่ีรัฐท่ีมีบทบาทหลกัในการจดัการพ้ืนท่ีตลาดชายแดน 3) ผูค้า้ลาวรายย่อย เป็นตน้ โดยมี
หน่วยในการวเิคราะห์ คือ ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัชุมชน  

 
ผลการวจิยั 

 ผูว้ิจัยได้จ าแนกผลการวิจยัออกเป็นสองส่วน ได้แก่  1) บริบทพ้ืนท่ีตลาดลาว จุดผ่อนปรนบา้นหนองมน 
จงัหวดัหนองคาย และ 2) บทบาททางเศรษฐกิจขา้มพรมแดนของผูค้า้ลาวรายยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1. บริบทพืน้ทีต่ลาดลาว จุดผ่อนปรนบ้านหนอง จงัหวดัหนองคาย 
 “ตลาดลาว”  หรือ ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบา้นหนองมน จงัหวดัหนองคาย ตั้งอยู่ตรงขา้มด่านประเพณี

บา้นไซยะสี แขวงบอลิค าไซ ซ่ึงตั้งอยู่ใกลอุ้ทยานแห่งชาติภูเขาควายของประเทศลาวประมาณ 10 กิโลเมตร อุทยาน
แห่งชาติดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชต่างๆ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
และเป็นแหล่งตน้ก าเนิดของสินคา้ท่ีมาจากสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช  สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีผูค้า้ลาวรายย่อยน ามาขายในพ้ืนท่ี
ตลาดชายแดนบ้านหนองมนจึงมักเป็นสัตว์ป่า พืชป่า นอกจากน้ียงัมีสินค้าประเภทอ่ืนๆ เช่น พืชผกัตามฤดูกาล 
ผลิตภณัฑ์จกัสาน เป็นตน้ จุดผ่อนปรนบา้นหนองมนเปิดท าการเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2542 ในช่วงแรกเปิดสัปดาห์     
ละสองวนั คือ วนัอาทิตยแ์ละวนัพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น. ต่อมาใน พ.ศ. 2556 ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคายไดมี้การ

948



HMO3-4 

หารือร่วมกนักบัเจา้แขวงบอลิค าไซ เพ่ือแลกเปล่ียนความร่วมมือกนัในดา้นต่างๆ และเห็นชอบใหเ้พ่ิมจ านวนวนัส าหรับ
การเปิดจุดผ่อนปรนเป็นสัปดาห์ละสามวนั คือ วนัพุธ วนัศุกร์ และวนัอาทิตย ์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผูค้นในการ
ขา้มไปร่วมกิจกรรมบุญประเพณี จุดผ่อนปรนบา้นหนองมนมีพ้ืนท่ี 8 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา (สถาบนัยทุธศาสตร์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2557) ในอดีตพ้ืนท่ีตลาดเป็นดินลูกรัง ในช่วงฤดูฝนจะมีโคลนตมและ   
พ้ืนช้ืนแฉะไม่สะดวกต่อการเดินจบัจ่ายใชส้อย ต่อมาใน พ.ศ. 2551 จึงไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการ     
เทคอนกรีตครอบคลุมพ้ืนท่ีจุดผอ่นปรนและมีการจดัโซนการขายสินคา้ เป็นตน้ 

การเดินทางเขา้ออกจุดผ่อนปรน ตามระเบียบของพ้ืนท่ีไดอ้นุญาตให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนเฉพาะวนัพุธ        
วนัศุกร์ และวนัอาทิตย ์เวลา 08.30 - 16.00 น.  โดยชาวลาวสามารถใชสิ้ทธ์ิในการคา้งคืนในประเทศไทยไดไ้ม่เกินสาม
วนัสองคืน โดยจะมกัไดรั้บการอนุโลมให้ในกรณีการเดินทางไปร่วมงานศพ และการรักษาพยาบาล ในกรณีชาวลาว
เจ็บป่วยและขา้มมารักษาพยาบาลท่ีฝ่ังไทยจะตอ้งใชเ้อกสารยนืยนัจากแพทยเ์พ่ือยื่นต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ังไทย เพื่อท าการแจง้
ขอ้มูลไปยงัเจา้หน้าท่ีฝ่ังลาวให้รับทราบ  อย่างไรก็ตามในพ้ืนท่ีจุดผ่อนปรนบา้นหนองมนยงัมีกฎระเบียบระหว่าง
ท้องถ่ินท่ีเกิดจากผูน้ าชุมชนทั้งสองฝ่ังมีการปรึกษาหารือเพ่ือสร้างขอ้ตกลงร่วมกัน โดยก าหนดให้ผูค้นทั้งสองฝ่ัง
สามารถขา้มแดนไดน้อกเหนือวนัและเวลาท่ีก าหนด ในกรณีของการเดินเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยและการร่วมงานบุญ
ประเพณี เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน โดยจะตอ้งมีเครือญาติในพ้ืนท่ีปลายทางเป็นผูรั้บรองการเดินทางขา้มแดน 
รวมทั้งมีการยดืหยุน่เร่ืองระยะเวลาเปิด - ปิดจุดผอ่นปรน เป็นเวลา 08.00 น. - 16.30 น. เพ่ือเอ้ือใหก้บัผูค้นท่ีเดินทางออก
นอกพ้ืนท่ีเพ่ือไปรับการรักษาพยาบาลท่ีตวัอ าเภอไดเ้ดินทางกลบัภูมิล าเนาไดท้นั  

 ในส่วนของผูค้นท่ีเดินทางขา้มจุดผ่อนปรนบ้านหนองมนเพ่ือผ่านไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช่น การซ้ือสินคา้ใน         
ตวัอ าเภอ หรือการรักษาพยาบาลนอกเขตพ้ืนท่ีจะตอ้งติดต่อขอท าหนงัสือออกนอกพ้ืนท่ีพร้อมแจง้วตัถุประสงคข์อง   
การออกนอกพ้ืนท่ีให้ชดัเจน กรณีท่ีคนไทยจะเดินทางไปเยี่ยมญาติฝ่ังลาว ส่วนใหญ่มกัมีเครือญาติจากฝ่ังลาวท าการ
โทรศพัทป์ระสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ังลาวไวล่้วงหนา้ ส่วนผูค้นท่ีจะเดินทางจึงมีหนา้ท่ีเพียงการท าหนงัสือผา่นแดนท่ีฝ่ัง
ไทยใหถู้กตอ้งตามระเบียบ ส่วนเร่ืองของบตัรผา่นแดนและการช าระค่าเหยยีบแผน่ดินในฝ่ังไทย แมว้า่ชาวลาวบางคนท่ี
ขา้มมาฝ่ังไทยจะยงัไม่ช าระในขาเขา้ หรือช าระเป็นเป็นเงินกีบ แต่ขาออกจะตอ้งช าระเป็นเงินไทย จ านวน 20 บาท  

 ในดา้นการคา้ขายชายแดน ระยะแรกผูค้นสองฝ่ังโขงไดเ้ร่ิมจากการแลกเปล่ียนผลผลิตท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
เป็นการแลกเปล่ียนท่ีมีปริมาณเพียงเล็กนอ้ย เน่ืองจากความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศของไทยและลาว ท าให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุหรือสตัวป่์าต่างชนิดกนั บางพ้ืนท่ีขาดแคลนทรัพยากรบางอยา่ง เช่น คนไทยเอาเกลือไป
แลกขา้ว คนลาวเอาปู ปลา มาแลกขา้วหรือมาแลกเกลือ คนไทยเอาขา้วไปแลกสัตวป่์า เอากระติบขา้วท่ีสานมาแลกขา้ว
ท่ีฝ่ังไทย  เป็นตน้  นอกจากการน ากระติบขา้วไปแลกขา้วแลว้ ในบางคร้ัง คนลาวจะน าของป่าท่ีเป็นทั้งพืชและสตัว ์เช่น 
หน่อไม ้หน่อหวาย นก กระรอก กระแต ไก่ป่า ตะกวด ท่ียา่งแลว้มาแลกขา้วสาร ไก่ป่าหน่ึงตวัจะแลกขา้วไดป้ระมาณ 
1.5 - 2 กิโลกรัม ส่วนอตัราการแลกไม่มีใครวางกฎเกณฑไ์ว ้ข้ึนกบัความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่มกัจะเป็น
การให้มากกวา่การรับ ต่างจากการคิดค านวณสินคา้เป็นเงินท่ีมกัจะค านึงถึงความเท่าเทียมของราคาสินคา้และส่ิงของท่ี
ได ้แต่การแลกเปล่ียนของผูค้นในอดีตเป็นการช่วยเหลือคนท่ีมีสถานะต ่ากวา่ ต่อมาเม่ือมีผลผลิตมากข้ึนและเกินความ
ตอ้งการในการด ารงชีพของครัวเรือน จึงมีการพฒันาไปสู่ความสัมพนัธ์ทางการคา้เพ่ือหวงัผลก าไรมากข้ึนก็ในอดีตท่ี
การคา้ขายท่ีเป็นตวัเงินมีเพียงส่วนนอ้ย  

ในอดีตมีการคา้ขายระหวา่งหมู่บา้น ส่วนใหญ่เป็นขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เช่น ขา้วสาร สตัวป่์า เป็นตน้ 
แต่ปัจจุบนัขา้วสารกลายเป็นสินคา้ตอ้งห้ามเพราะตอ้งมีการจดทะเบียนและตอ้งมีการผ่านด่านศุลกากรอย่างถูกตอ้ง    
อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีมีการซ้ือขายขา้วสารเพื่อน าไปบริโภคในครัวเรือน สามารถอะลุม้อล่วยใหน้ าออกไปได ้ 
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ปัจจุบนัมีกฎจากส่วนกลางในเร่ืองของสินคา้ตอ้งห้ามท่ีตอ้งตรวจตราอยา่งเขม้งวด คือ ยาเสพติด ส่วนสินคา้
ตอ้งหา้มชนิดอ่ืนๆ อาทิ สินคา้หา้มน าออกประเภทขา้วสาร แก๊สหุงตม้ แอลกอฮอล ์ฯลฯ สินคา้หา้มน าเขา้ อาทิ สตัวป่์าท่ี
ผิดกฎหมายตามอนุสัญญาไซเตส หอมหัวแดง กระเทียม  ฯลฯ แต่ในทางปฏิบติักฎต่างๆยงัมีการอนุโลม เช่น ขา้วสาร
สามารถน าออกไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสมกบัการบริโภคในครัวเรือน กรณีของสินคา้ประเภทสัตวป่์า ในบางช่วงท่ีการ
ตรวจตราไม่มีความเขม้ขน้ สามารถใหน้ าเขา้ไดใ้นปริมาณนอ้ยเพ่ือไม่ใหเ้ขา้ข่ายของการคา้เป็นขบวนการ ถา้มีเจา้หนา้ท่ี
มาจากส่วนกลาง เช่น เจา้หนา้ท่ีศุลกากร เจา้หนา้ท่ีกรมป่าไม ้ จะมีความเขม้งวดมากข้ึน แต่ถา้มีเพียงเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินจะ
มีความผ่อนปรน อนุโลมระหว่างกันเกิดข้ึน การเดินทางขา้มแดนระหว่างผูค้นและสินคา้ระหว่างสองฝ่ังจะอาศยั
ความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติท่ีมีมาตั้งแต่อดีต รวมถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้ าชุมชนหรือเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินมีผลท าให้กฎ
กติกาบางอย่างถูกลดทอนลง ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการขา้มแดนจึงเป็นการพูดคุย บอกกล่าวช้ีแจงระหว่างท้องถ่ินหรือ
หมู่บา้น 

ผูค้า้ลาวรายยอ่ยท่ีเดินทางขา้มพรมแดนเพ่ือมาซ้ือขายสินคา้ในจุดผอ่นปรนบา้นหนองมน สามารถจ าแนกได้
เป็นสองประเภท ดงัน้ี 

 ประเภทที่หนึ่ง ผูค้า้ลาวขา้มแดนรายยอ่ยท่ีเดินทางไป - กลบั เป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ขา้มแดนโดยตรง 
กลุ่มน้ีจะเป็นผูค้า้ลาวรายย่อยท่ีตอ้งเดินทางขา้มแดนในชีวิตประจ าวนั ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ฝ่ังตรงขา้มกนัจุดผ่อน
ปรนบา้นหนองมน เรียกไดว้า่เป็นแม่คา้ทอ้งถ่ิน  วธีิการขา้มแดนของผูค้า้ลาวส่วนใหญ่จะขา้มแดนโดยใชบ้ตัรผ่านแดน
ชัว่คราว โดยจะตอ้งมีการประทบัตราขาเขา้และขาออกจากเจา้หนา้ท่ีประจ าจุดผอ่นปรนในวนัท่ีอนุญาตใหข้า้มแดน  

 ประเภทที่สอง ผูค้ ้าลาวข้ามพรมแดนรายย่อยท่ีพกัคา้งคืนในประเทศไทย ผูค้ ้าลาวกลุ่มน้ีมีจ านวนน้อย          
การเดินทางเขา้ - ออกประเทศไทย จะใชห้นงัสือเดินทาง (passport) ผูค้า้กลุ่มน้ีมกัเป็นกลุ่มท่ีพกัคา้งคืนในประเทศไทย
เป็นเวลาหลายวนัโดยตระเวนคา้ขายไปยงัจุดผ่อนปรนต่างๆในจงัหวดัหนองคายและจงัหวดัใกลเ้คียง ส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยู่ท่ีแขวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว การเดินทางขา้มแดนเพ่ือมาขายสินคา้ท่ีจุดผ่อนปรนบา้นหนองมนจะใช้
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายเป็นช่องทางส าคญัในการเดินทางขา้มแดน  

2. บทบาททางเศรษฐกจิข้ามพรมแดนของผู้ค้าลาวรายย่อย 
 ในส่วนน้ีผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาททางเศรษฐกิจขา้มพรมแดนของผูค้า้ลาวรายยอ่ยใน
สองพ้ืนท่ี คือ บทบาทในพ้ืนท่ีตลาดลาว และบทบาททางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีของครอบครัวและชุมชน โดยสะทอ้นให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งบทบาททางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีตลาดลาว ท่ีส่งผลใหผู้ค้า้ลาวรายยอ่ยมีรายได้
เป็นกอบเป็นก าเพ่ือน าไปจุนเจือครอบครัว การมีบทบาทในสองพ้ืนท่ีท่ีเช่ือมโยงกนัท าใหผู้ค้า้ลาวรายยอ่ยสามารถเล่ือน
ชั้นทางสังคมกลายเป็นผูมี้อ านาจในการต่อรองกับสามีในการเดินทางไกลขา้มพรมแดนเพ่ือท าการคา้ขาย ซ่ึงเป็น
บทบาทของผูห้ญิงลาวท่ีแตกต่างจากในอดีตท่ีมกัผกูติดกบังานในบา้น 

“ตลาดลาว” เป็นช่ือเรียกท่ีคุน้หูกนัของผูค้นทอ้งถ่ินท่ีใชเ้รียก ตลาดชายแดนไทย –  สปป.ลาว จุดผ่อนปรน
บา้นหนองมน พ้ืนท่ีน้ีเปรียบเสมือนจุดนดัพบส าคญัของผูค้า้รายยอ่ยหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ อาทิ แม่คา้ไทย แม่คา้ลาว แม่คา้
ลาวมง้ ฯลฯ การเขา้ถึงต าแหน่งแห่งท่ีของผูค้า้รายยอ่ยในตลาดสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจรูปแบบหน่ึง    
ท่ีผูค้า้ลาวรายย่อยแต่ละคนไดรั้บไม่เท่าเทียมกนั ในการคา้ขายขา้มพรมแดน ผูค้า้ลาวรายย่อยท่ีมีบทบาทหลกัในการ
เดินทางขา้มพรมแดนเพ่ือคา้ขายส่วนใหญ่มกัเป็นผูห้ญิง สะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงบทบาททางเพศของแม่คา้
ลาวในบริบทของความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศภายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ท่ีถูกปรับเปล่ียนดว้ยระบบการ
ผลิตท่ีอิงกับระบบการคา้ จะเห็นว่าผูค้า้ลาวรายย่อยท่ีเดินทางขา้มแดนจะมีการซึมซับรับเอาประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ี
แตกต่างจากความสมัพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงลาวและผูช้ายลาวในอดีต  จึงกล่าวไดว้า่ การเปิดพรมแดนไดเ้อ้ือใหผู้ห้ญิงลาว
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ได้มีโอกาสในการเดินทางขา้มพรมแดนเพ่ือท าการคา้ขาย และมีโอกาสแสวงหาช่องทางในการท ามาหากินและ
ปรับเปล่ียนบทบาทภายในครอบครัวท่ีสามารถเล่ือนชั้นไปเป็นผูผ้ลิตในครัวเรือน 
  การมีบทบาททางเศรษฐกิจของผูค้า้ลาวรายยอ่ย เกิดข้ึนภายใตก้ารมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ เช่น เจา้หนา้ท่ีศุลกากร ทหาร ต ารวจตระเวนชายแดน เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของการมีปฏิสัมพนัธ์แบบเป็นทางการ ควบคู่กบัความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์เช่น เม่ือตอ้งการต่อรองใน
การขนส่งสินคา้ประเภทของป่า ผูค้า้ลาวรายยอ่ยมกัใชค้วามสนิทสนมเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองกบัตวัแทนโครงสร้าง 
อ านาจรัฐ เพ่ือใหเ้กิดการยดืหยุน่กฎเกณฑบ์างอยา่งเพ่ือใหผู้ค้า้ลาวรายยอ่ยสามารถด าเนินการคา้ท่ีถูกมองวา่ผิดกฎหมาย  

นอกจากน้ีผูค้า้ลาวรายยอ่ยยงัมีปฏิสัมพนัธ์กบัทั้งผูบ้ริโภคชาวไทย นกัท่องเท่ียวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย บริเวณตลาดลาวจึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปดว้ยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นจึงด าเนินไปบน
พ้ืนฐานของการซ้ือขายเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งแม่คา้ ในตลาดนั้นวางอยูบ่นพ้ืนฐานของการแก่งแยง่
ผลประโยชน์ทางธุรกิจควบคู่กบัความสัมพนัธ์แบบร่วมมือกนัในฐานะกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนั  ผูค้า้ลาวรายยอ่ยจึงเลือก
ปรับความสมัพนัธ์กบัผูค้นหลากหลายกลุ่มท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ดว้ยท่าทีท่ีเป็นมิตรกบัทั้งเจา้หนา้ท่ีรัฐและผูบ้ริโภคชาวไทย 
 ขั้นตอนการเดินทางขา้มแดนมายงัตลาดชายแดนบา้นหนองมน แม่คา้ลาวจะเดินทางออกจากบา้นมายงัถึงด่าน
ชายแดนฝ่ังลาว แม่คา้ลาวจะท าการไปเจรจากบัเจา้หนา้ท่ีของประเทศลาวและเสียค่าธรรมเนียม จากนั้นเจา้หนา้ท่ีลาวจะ
ท าการตรวจคน้ส่ิงของท่ีน าเขา้ไปในประเทศลาว เม่ือแม่คา้ลาวเดินทางขา้มแดนมายงัฝ่ังไทย จะตอ้งน าหนงัสือผา่นแดน
มายื่นให้กบัเจา้หนา้ท่ีไทยเพ่ือประทบัตราขาเขา้พร้อมทั้งจ่ายค่าเหยียบแผ่นดินท่ีฝ่ังไทย 20 บาท  เม่ือขา้มแดนมายงัฝ่ัง
ไทยแลว้ แม่คา้แต่ละคนจะมีปฏิสัมพนัธ์กนับนพ้ืนฐานความสัมพนัธ์หลายลกัษณะ ทั้งความเป็นแม่คา้ เครือญาติ และ
เพ่ือนบา้น การมีเครือข่ายการคา้ของผูห้ญิงจึงเป็นตวัส าคญัในการสร้างความมัน่ใจในการเดินทางขา้มแดน และเป็น
ยุทธวิธีการต่อรองกบัอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ในเครือข่ายการคา้ของผูห้ญิงท าให้ระยะห่าง
ระหวา่งชนชั้นขยบัเขา้ใกลก้นั เช่น การแลกเปล่ียนถึงสารทุกขสุ์กดิบระหวา่งการเดินทางขา้มแดนเพ่ือมาคา้ขายในตลาด
ชายแดนบา้นหนองมน 
  ในส่วนของบทบาททางเศรษฐกิจของผูค้า้ลาวรายยอ่ยในครอบครัวและชุมชน  ผูห้ญิงลาวท่ีประกอบอาชีพ
เป็นผูค้า้ลาวรายย่อย จะมีการสร้างตวัตนใหม่ท่ีแตกต่างจากมุมมองท่ีมีต่อผูห้ญิงแบบเดิม โดยแม่คา้ลาวมองวา่ การท่ี
ประกอบอาชีพผูค้า้ขา้มแดนน ามาสู่รายไดใ้นการจุนเจือครอบครัว หรืออาจเรียกวา่เป็นรายไดห้ลกัของครอบครัวก็วา่ได ้
จากการท่ีเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการหารายได ้ส่งผลใหผู้ห้ญิงมีบทบาทในการต่อรองกบัครอบครัวมากข้ึน เน่ืองจาก
ผูห้ญิงได้กลายมาเป็นผูท่ี้มีบทบาททางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของครอบครัว จากค าบอกเล่าของแม่แม แม่คา้ชาวมง้ใน
ประเทศลาว เล่าวา่ “…ในสังคมม้งหรือแม้แต่สังคมลาว คาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทหน้าท่ีช่วยงานในไร่ หุงหา อาหาร 
ดูแลบ้าน ให้ก าเนิดลกูชาย และเลีย้งดูลกู ส่วนผู้ชายควรเป็น ผู้น าครอบครัว…”   

เม่ือผูห้ญิงลาวมีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน ใช้ชีวิตกับการเดินทางไกลมากข้ึน ผูห้ญิงกลายเป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในการท ามาหาเล้ียงครอบครัว บทบาทหนา้ท่ีภายในครัวเรือนจึงคอ่นขา้งยดืหยุน่ ทั้งเร่ืองการแบ่งงานตาม
เพศ บทบาทหนา้ท่ีระหวา่งเพศ พ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีสาธารณะจึงทบัซอ้นและเหล่ือมล ้ากนั นอกจากหนา้ท่ีการงานท่ี
ส่งผลให้หญิงเขา้มามีพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีสาธารณะแลว้ ในส่วนของประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น งานร่ืนเริงช่วง
ประเพณีปีใหม่ลาวก็ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูห้ญิงออกมาร่วมกิจกรรมมากข้ึน เป็นตน้ เม่ือผูห้ญิงตอ้งสวมบทบาท “แม่คา้” 
เพ่ิมข้ึน ผูห้ญิงกลายเป็นผูห้าเล้ียงครอบครัวแทนผูช้าย รายไดท่ี้น าไปใชส่้วนใหญ่มาจากน ้ าพกัน ้ าแรงของผูห้ญิง ดว้ย
เง่ือนไขของการคา้ขาย ผูห้ญิงมีหน้าท่ีออกไปคา้ขาย และผูช้ายตอ้งปรับเปล่ียนบทบาท หน้าท่ีท างานบ้านเพื่อให้
สอดคลอ้งกับความเป็นอยู่ของครัวเรือน และระบบโครงสร้างของสังคม เม่ือแบ่งแยกงานระหว่างเพศแลว้ งานท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการคา้ขายนอกบา้นจึงเป็นงานของผูห้ญิง  การเคล่ือนยา้ยเขา้ออกระหวา่งหมู่บา้นกบัเมืองของแม่คา้ลาว ท า
ให้ผูค้า้ลาวรายย่อยกลุ่มน้ีสามารถยกระดับความสัมพนัธ์ในพ้ืนท่ีบา้นหรือพ้ืนท่ีส่วนตวั และปรับความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะใหม่ตามบริบทของการพฒันาในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเปิดโอกาสใหผู้ค้า้ลาวรายยอ่ยไดอ้อกเดินทางเคล่ือนท่ี
ขา้มพรมแดนจ านวนมาก เม่ือตวัตนของผูห้ญิงกลายมาเป็นผูมี้รายไดห้ลกัของครอบครัว ท าใหผู้ค้า้ลาวรายยอ่ยสามารถ
เรียนรู้และสร้างทกัษะในการคา้ขายและการต่อรองในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนกลุ่มอ่ืนๆ มากยิง่ข้ึน บทบาทของผูค้า้ลาว
รายยอ่ยซ่ึงส่วนใหเ้ป็นผูห้ญิง จึงไม่ไดมี้ขอบเขตเฉพาะพ้ืนท่ีในบา้นหรือพ้ืนท่ีส่วนตวัเท่านั้น แต่มีบทบาทในการคา้ขา้ม
พรมแดนซ่ึงเป็นการคา้ทางไกล และส่วนใหญ่มีการรอนแรมคา้งคืนในประเทศไทยหลายสิบวนั  

การท่ีผูค้า้ลาวรายยอ่ย ท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่หนัมาคา้ขายขา้มพรมแดน และกลายเป็นผูท่ี้หารายไดห้ลกัมาสู่
ครอบครัว ส่งผลให้ผูค้า้ลาวรายย่อยกลุ่มน้ีสามารถเล่ือนสถานภาพและบทบาทในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ภายใน
ครอบครัวไดม้ากข้ึนกวา่ในอดีต ส่งผลใหว้ถีิการผลิตเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เกิดความเปล่ียนแปลงดา้นการแบ่งงานกนั
ท าระหวา่งเพศทั้งในระดบัครอบครัวจนถึงหมู่บา้น โดยจากเดิมโครงสร้างสังคมลาวไดก้ าหนดบรรทดัฐานให้ผูห้ญิง
เป็นชา้งเทา้หลงั มีหนา้ท่ีดูแลจดัการงานบา้น เล้ียงดูลูก และเป็นแรงงานในครัวเรือน และบทบาทหนา้ท่ีของผูห้ญิงลาว
มกัแฝงฝังเฉพาะในพ้ืนท่ีบา้น ขณะท่ีในวฒันธรรมลาวผูช้ายมีอ านาจสิทธ์ิขาดในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ผูช้าย คือ 
หวัหนา้ครอบครัว เป็นก าลงัส าคญัในการท ามาหากิน รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีบทบาทในพ้ืนท่ีสาธารณะ เม่ือเง่ือนไขและบริบท
ทางวฒันธรรมและสังคมเปล่ียนแปลงไป การมีบทบาทในการเป็นผูค้า้ลาวรายยอ่ยขา้มพรมแดนไดผ้ลกัดนัให้ผูห้ญิง
ขยบัต าแหน่งกลายเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการหารายไดแ้ละมีตวัตนในพ้ืนท่ีสาธารณะมากยิง่ข้ึน บทบาทของการเป็น
ผูค้า้ลาวรายย่อยข้ามพรมแดนจึงท าให้ผูห้ญิงสามารถต่อรองกับระบบชายเป็นใหญ่ บทบาทดังกล่าวได้ส่งผลต่อ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงและผูช้ายลาวใหแ้ตกต่างไปจากอดีต 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า ในการเปล่ียนแปลงบทบาทของผูค้า้ลาวรายย่อยไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่ง
เปลือยเปล่า หากแต่ผูค้า้ลาวรายย่อยได้มีการน าเอาทุนรูปแบบต่างๆ อาทิ  เงินทุน ประสบการณ์การคา้ และการมี
เครือข่ายการคา้ทั้งกบัทั้งเจา้หน้าท่ีรัฐ  แรงงานรับจา้งแบกของ และผูค้า้ในกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนั มาผสมผสานเขา้
ด้วยกันเพ่ือเป็นเคร่ืองมือต่อรองให้ผูค้า้ลาวรายย่อยก้าวเขา้มามีบทบาททางเศรษฐกิจผ่านการคา้ขา้มพรมแดนและ
สามารถกลายเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในครอบครัว ซ่ึงถือวา่เป็นการเล่ือนชั้นทางสังคมรูปแบบหน่ึง  ส่วนกลวิธีต่างๆ ท่ี
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการธ ารงบทบาทของการเป็นผูค้า้ลาวรายย่อยท่ีคา้ขายสินคา้ประเภท ของป่า สัตวป่์า 
สมุนไพร เคร่ืองราง ของขลงั ท่ีสินคา้บางอยา่งเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดตามกฎหมาย แต่ผูค้า้กลุ่มน้ีสามารถหลบ
หลีกให้รอดพน้จากการตรวจตราของเจา้หนา้ท่ีรัฐได้ เห็นไดจ้ากการใชก้ลวิธีในการวางสินคา้ท่ีผูค้า้ลาวรายยอ่ยมกัจะ
วางสินคา้ท่ีขายไดท้ัว่ไปไวบ้งัหนา้ และปิดบงัสินคา้หรือของป่าท่ีผิดกฎหมายไว ้หากลูกคา้สั่งซ้ือก็สามารถขายให้ได ้
ผูค้า้กลุ่มน้ีมกัมีความสมัพนัธ์ท่ีสนิทสนมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐในพ้ืนท่ีจุดผอ่นปรน ในบางช่วงเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐมีการตรวจ
ตราอยา่งเขม้งวด ก็จะส่งผลกระทบต่อการคา้ขายในตลาดชายแดน เน่ืองจากรายไดห้ลกัของผูค้า้ลาวท่ีน ามาซ้ือสินคา้
อุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่มาจากการคา้ขายของป่า หากมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ตรวจคน้แผงขายอาหารสด ผูค้า้กลุ่มน้ีมกัจะอาศยั
ช่วงชุลมุน ในการมีหูไว ตาไว เพ่ือใหส้ามารถหลบหนีไดท้นั  จึงกล่าวไดว้า่การมีทุนในรูปแบบต่างๆ ไดเ้อ้ือใหผู้ค้า้ลาว
รายยอ่ยสามารถต่อรองหลบหลีก และสามารถด้ินรนในการท าอาชีพคา้ขายของป่าเพ่ือน ารายไดไ้ปจุนเจือครอบครัว    

 
สรุปผลการวจิยั 

การเกิดข้ึนของโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง น าไปสู่ความพยายามในการสร้างขอ้ตกลงของ
ความร่วมมือระหวา่งประเทศใหเ้ป็นสากลในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาไซเตสท่ีประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่ม
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น ้ าโขงไดมี้การลงนามในอนุสัญญาดงักล่าวเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ทางการคา้ระหวา่งประเทศให้เกิดข้ึนในสายตาของ
ประชาคมโลก ซ่ึงอนุสัญญาดงักล่าวไดก้ลายเป็นกฎเกณฑท์างการคา้แบบใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อการคา้ระดบัทอ้งถ่ิน
อยา่งไรก็ตามผูค้า้ลาวรายยอ่ยมีการใชทุ้น (capital) ท่ีปรากฏในรูปแบบต่างๆ อาทิ  เงินทุน ประสบการณ์ และเครือข่าย
ความสัมพนัธ์กบัทั้งเจา้หนา้ท่ีรัฐในทอ้งถ่ิน แรงงานรับจา้งแบกของ (กงั) และผูค้า้ท่ีเป็นเครือญาติ หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ
เดียวกนั มาใชใ้นการต่อรอง หลบหลีก รวมถึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าให้สามารถมีบทบาทในพ้ืนท่ีทางการคา้ใน
ตลาดลาว จึงกล่าวไดว้่าบทบาทของผูค้า้ลาวรายย่อยในการคา้ขายของป่า สัตวป่์าและพืชป่า ไม่อาจเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
เปลือยเปล่า โดยปราศจากการรู้เห็นเป็นใจจากรัฐ และการท่ีจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีร่วมมือดว้ยนั้น มกัจะเก่ียวขอ้งกบัการให้
สินบน ทั้งในรูปแบบของตวัเงินและรูปแบบของสินคา้ ท่ีเรียกวา่ “ค่าน ้า”  ขอ้คน้พบดงักล่าวจึงสะทอ้นวา่ การแยกขั้ว
ขาวด าระหวา่งอ านาจรัฐกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบอาจเป็นมุมมองท่ีต้ืนเขินมากเกินไป เน่ืองจากในความเป็น
จริงอ านาจรัฐลว้นไม่ไดมี้ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จากช่องวา่งดงักล่าวจึงเอ้ือใหผู้ค้า้ลาวสามารถต่อรอง หลบหลีก 
และปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองใหส้ามารถเป็นผูก้ระการท่ีด้ินรนในการท ามาหากินตามอาชีพประเพณีเพ่ือน ารายได้
ไปใชใ้นการจุนเจือครอบครัว ท าใหผู้ค้า้ลาวรายยอ่ยกลายเป็นผูท่ี้มีบทบาทหลกัในการหาเล้ียงครอบครัว ซ่ึงเป็นบทบาท
ท่ีแตกต่างจากการแบ่งงานระหวา่งเพศในอดีตท่ีจากเดิมผูค้า้รายยอ่ยกลุ่มน้ีจะตอ้งพ่ึงพิงรายไดจ้ากสามีเป็นหลกั 
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