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๑. บทน�า
 หากจะกล่าวถึงเมืองด่านชายแดนที่ส�าคัญของไทยในพื้นที่ภาคเหนือ ย่อมชวนให้นึกถึงเมือง 

อย่างเช่น เมืองแม่สอด จังหวัดตาก เมืองแม่สาย เมืองเชียงแสน และเมืองเชียงของ ในจังหวัดเชียงราย 

และเมอืงห้วยโก๋น ของจงัหวัดน่าน อย่างไรก็ตาม ข่าวการจะยกฐานะ “ด่านบ้านฮวก” จากจดุผ่อนปรน

เป็นจุดผ่านแดนถาวรในปี ๒๕๖๑ ได้ท�าให้ด่านเล็กๆ ระหว่างไทย-ลาวในอ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจของคนนอกพื้นที่มากขึ้น ขณะที่คนในพื้นที่อ�าเภอภูซางรวมถึงอ�าเภอเชียงค�า 

ทราบกันดีว่าด่านบ้านฮวก เป็นเส้นทางสัญจรของพี่น้องสองฝากฝั่งไทย-ลาว มานานหลายศตวรรษ 

ก่อนการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่ ดังนั้นผู้คนสองฝากฝั่งไทย-ลาว ตั้งแต่พรมแดนจังหวัดเชียงราย 

ไปจนถึงจังหวัดน่านซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ไทยวน ม้ง ก�ามุ จึงยังคงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

กันอยู่และไปมาหาสู่กันเรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ เกิดสงครามกลางเมืองในลาวหรือ

ชาวบ้านเรยีกว่าสงครามอ้ายน้อง (ส่วนหน่ึงของสงครามเวยีดนาม) ผูค้นฝ่ังลาวอพยพลีภ้ยัมาพึง่พาอาศยั

ญาตพ่ีิน้องฝ่ังไทยเป็นจ�านวนมาก ถดัมาในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ นโยบาย “เปล่ียนสนามรบให้เป็นสนาม

การค้า” ท�าให้ด่านบ้านฮวกมีความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่นและเป็นประตู

เช่ือมความสัมพันธ์ของคนทั้งสองฝากฝั่งอีกคร้ัง กล่าวได้ว่า ด่านบ้านฮวกกลายเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ม ี

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์หรือกว่าได้ว่าเป็น “พื้นที่พหุวัฒนธรรม” พื้นที่หนึ่ง 

 ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ด่านบ้านฮวกก�าลงัจะกลายเป็นจดุผ่านแดนถาวร ภายใต้นโยบายระดบัภมูภิาค 

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) พื้นที่ชายแดนเล็กๆ ที่แทบจะไม่มีใครรู้จักเช่น “ด่านบ้านฮวก” 

ก�าลงัจะก้าวไปเสมอเหมอืนเมืองแม่สอดหรอืเมอืงแม่สายในไม่ช้า อนัจะน�าความเปลีย่นแปลงมาสูพ่ืน้ท่ี

ชายแดนและพื้นที่พหุวัฒนธรรมแห่งนี้อย่างมากมายและอย่างน่าสนใจ

 ด้วยเหตุน้ี บทความน้ีจึงประสงค์ศึกษา “ด่านบ้านฮวก” ในฐานะพื้นที่ที่ก�าลังจะเผชิญความ

เปล่ียนแปลงและการพฒันาครัง้ใหญ่ ซึง่อาจจะน�าการพฒันาทีฉ่าบฉวยหรอืการพฒันาทีย่ัง่ยืนมาสูผู่ค้น

ในพื้นที่ท่ีมีทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองฟากฝั่งรัฐชาติ 

ทั้งนี้ในการศึกษาของบทความนี้จะใช้วิธีการศึกษาด้วยการทบทวนงานวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การลงพืน้ทีส่มัภาษณ์ในเชงิลกึจากผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (key informant) การสงัเกตการณ์อย่างมส่ีวนร่วม 

(participant observation) และอภิปรายผลการศึกษาผ่านแนวคิดทางมานุษยวิทยาว่าด้วย “พื้นท่ี
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ชายแดน” (borderland) ที่จะมองพื้นที่ชายแดนอย่างมีมิติของสังคม วัฒนธรรม และประการส�าคัญ

คือการมองผ่านการกระท�า เสียงสะท้อน ความคิดเห็น และความรู้สึกหรือปฏิบัติการ (practice) ของ

ผู้คนในพื้นที่ชายแดนแห่งนั้น 

๒. การเกิดขึ้นของด่านบ้านฮวก
 ชุมชนบ้านฮวกเป็นชุมชนชายแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศลาว ตัง้อยูต่�าบลภซูาง อ�าเภอ

ภูซาง จังหวดัพะเยา ห่างจากตวัเมอืงเชยีงค�าประมาณ ๓๐ กโิลเมตร (ภซูางเคยเป็นส่วนหนึง่ของอ�าเภอ

เชียงค�า ก่อนที่จะยกฐานะเป็นอ�าเภอในปี ๒๕๕๑) ทิศตะวันออกติดต่อกับเมืองคอบ แขวงไซยบุรี  

ประเทศลาว และด้วยความท่ีชมุชนบ้านฮวกเป็นชมุชนชายแดน ความเปลีย่นแปลงของชมุชนจึงมคีวาม

สมัพนัธ์กบับรบิทชายแดนไทย-ลาวนับตัง้แต่ช่วงสงครามเยน็จนถงึการเป็นส่วนหนึง่ของการเปิดประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 ในอดีตพื้นที่ชุมชนบ้านฮวกเป็นส่วนของเมืองเชียงค�า หัวเมืองส�าคัญของล้านนาตะวันออกหรือ

เมืองน่านอันหมายถึงอาณาบริเวณระหว่างแม่น�้าโขงกับแม่น�้ากก ได้แก่เมืองคอบ เชียงฮ่อน เชียงลม 

(ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของลาว) เมืองเชียงของ เมืองเทิง เชียงค�า เชียงม่วน เมืองเงิน เมืองปัว ท่าวังผา 

ลงไปจนถึงเมืองน่าน อยู่ใน “เขตวัฒนธรรมไทลื้อ-ไทยวน” ที่หมายรวมถึงล้านนาตะวันตก (เชียงใหม่) 

เชียงตุง และสิบสองปันนา (แสวง มาละแซม, ๒๕๔๔: ๑-๒) ผู้คนในเขตวัฒนธรรมไทลื้อ-ไทยวน ไปมา

หาสู่ ติดต่อค้าขาย แต่งงาน และสร้างเครือข่ายกันอยู่เสมอ สอดคล้องกับข้อมูลของก�านันอนุศาสตร์ 

สุริยา ก�านันต�าบลภูซาง (ควบต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านฮวกด้วย) ที่ให้ข้อมูลบ้านฮวกมีประวัติการตั้งชุมชน

โดยสังเขปว่า บรรพบุรุษมาจากเมืองน่านช่วงประมาณปี ๒๔๔๕ จากนั้นมีคนมาจากเมืองน่าน  

เมืองแพร่ เชียงราย ทยอยเข้ามาตั้งรกราก บางรายมาเป็นเขยเป็นสะใภ้ 

  “ตามประวัติ คนแรกท่ีเข้ามาในบ้านฮวกคือ พ่อเฒ่านัด รินมา เป็นพรานป่า มาจากบ้านฮวก 

เมืองน่าน ที่เมืองน่านก็มีบ้านฮวก และที่นี้ก็มีป่าไม้ฮวก (ไม้รวก) บ้านนี้จึงชื่อว่า บ้านฮวก”

 จนเม่ือมีการปักปันเขตแดนระหว่างไทย-ฝรัง่เศสเจ้าอาณานคิมลาวในช่วงรชักาลที ่๕ เกดิรฐัชาติ

สมัยใหม่เป็นประเทศไทย ประเทศลาว บ้านฮวกกลายเป็นชุมชนชายแดนไทย-ลาวท่ีติดกับเมืองคอบ 

แขวงไซยะบลู ีมช่ีองเขาทีช่าวบ้านเรยีกว่า “กิว่หก” เป็นเส้นทางเชือ่มกนั โดยนบัต้ังเกดิรัฐชาติสมยัใหม่

ผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเย็น กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ-ไทยวนข้ามแดนมายัง

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาอยู่ตามเมืองชายแดนในภาคเหนือ เช่น แม่สาย 

เชียงแสน เทิง เชียงค�าและน่าน เป็นต้น เหตุปัจจัยการอพยพเข้ามาคือ การค้าขาย การติดตามญาต ิ

พี่น้อง และการลี้ภัยสงคราม โดยเฉพาะช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ เกิดสงครามกลางเมืองในลาวอันเป็น 
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ส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนาม พบว่าชาวไทลื้อ-ไทยวนจากแขวงไซยบุรี ประเทศลาว รวมถึงกลุ่ม 

ชาติพันธุ์ม้งและเมี่ยน หนีภัยคอมมิวนิสต์เข้ามาอยู่เมืองชายแดนของประเทศไทย หลายคนมาอาศัย 

อยู่กับญาติ บางคนขอร้องทางการไทยอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวจนกว่าสงครามสงบ หรือบางคนที่ไม่ถูก

ทางการไทยจับได้ก็ตั้งรกรากอยู่อย่างถาวร (ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ, ๒๕๕๔ : ๓๒-๓๓) ช่วงทศวรรษ 

๒๕๑๐ ถึงทศวรรษ ๒๕๒๐ พื้นที่เชียงค�าได้กลายเป็นพื้นที่สีชมพทูี่รัฐไทยให้ความส�าคัญกับการป้องกัน

ภัยคอมมิวนิสต์ ชุมชนบ้านฮวกถูกจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

 อย่างไรกต็าม พืน้ทีส่ชีมพขูองชมุชนบ้านฮวกได้ท�าให้พีน้่องสองฝากฝ่ังขาดการตดิต่อกนัไปเพยีง

ช่ัวคราว หลังสงครามกลางเมืองในลาวสิ้นสุดลงในปี ๒๕๑๘ ชาวบ้านสองฝากฝั่งกลับมาติดต่อกัน 

อีกครั้ง จนเกิดเป็น “ด่านบ้านฮวก” ในที่สุด 

 ก�านันอนุศาสตร์ สุริยา ได้เล่าถึงก�าเนิดด่านบ้านฮวกว่า

 “เหตุผลที่มีด่านบ้านฮวก เกิดจากชาวบ้านไปหาของป่า ไปเจอโรงเล่ือยร้าง เมื่อตอนที่ลาว 

ปิดประเทศ (นับจากปี ๒๕๑๘) ซึ่งตอนนี้ก็คือที่ท�าการด่าน ชาวบ้านไปเก็บเศษเหล็กที่โรงเลื่อยมาขาย 

ชาวบ้านทางลาวรู้ว่ามีคนไทยก็เข้ามาติดต่อ แลกเปลี่ยนสินค้า” 

 ชาวบ้านทั้ง ๒ ฝั่งจึงได้ติดต่อแลกเปล่ียนสินค้ากันอย่างไม่เป็นทางการ พ่อค้าลาว
1
บอกว่า  

“เมื่อก่อนคนฝั่งลาวหาบข้าวโพดมาแลกปลาทูคนฝั่งไทย คนม้งก็ข้ามมาหาญาติ มากอดกันร้องไห้”  

จนปี ๒๕๓๒ นโยบายเปลีย่นสนามรบให้เป็นสนามการค้า ท�าให้ประเทศลาวเปิดประเทศ และปี ๒๕๓๕ 

ด่านบ้านฮวกมีฐานะเป็นด่านประเพณี จากนั้นยกฐานะเป็นจุดผ่อนปรนระหว่างเมืองคอบกับจังหวัด

พะเยา และมีแผนการเปิดเป็นจุดผ่านแดนสากลภายในปี ๒๕๖๐ ก่อนที่แผนการได้ถูกเลื่อนไปเปิดในปี 

๒๕๖๑ เหตุเนื่องจากการก่อสร้างอาคารที่ท�าการด่านยังไม่แล้วเสร็จตามก�าหนด

 บรบิททางประวตัศิาสตร์ข้างต้นท�าให้พืน้ทีช่ายแดนอย่างชมุชนบ้านฮวกกลายเป็นพืน้ทีท่ีน่่าสนใจ 

โดยเฉพาะภาพของการทีผู่ค้นไทลือ้-ไทยวน ม้ง และเมีย่น ได้เดินทางไปมาหาสู่ แต่งงานข้ามฝ่ัง ติดตาม

ญาตพิีน้่อง และการค้าขายมายาวนบัศตวรรษ จงึอาจเรยีกได้ว่าด่านบ้านฮวกแห่งนีไ้ด้กลายเป็น “พืน้ที่

แห่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์” ที่เต็มไปด้วยสีสันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจกรรม

ทางสงัคมและวฒันธรรม อาทิเช่น ตลาดนดัชายแดนบ้านฮวก โครงการจัดประชมุระหว่างเมอืงคอบกบั

อ�าเภอภูซาง เพื่อความมั่นคง ป้องกันยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการร่วมมือทางการค้า และการ 

ท่องเที่ยวระหว่างเมือง และกิจกรรมใหญ่ดังเช่น กิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดินมีการเชิญเจ้าเมืองคอบ

มาร่วมงาน รวมทั้งชาวบ้านทั้ง ๒ ฝั่งเข้ามาร่วมงานมากมาย

 1
 พ่อค้าลาวซึ่งเข้ามาคุยกับก�านันอนุศาสตร์ สุริยา ในเวลาเดียวกันกับผู้เก็บข้อมูลจากก�านัน จึงได้รับฟังเรื่อง

เล่าของท่าน 
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๓. ด่านบ้านฮวก: พื้นที่พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 หลังจากการกลายเป็นด่านบ้านฮวก พื้นท่ีชายแดนเล็กๆ แห่งนี้ก็มีความส�าคัญขึ้นเป็นล�าดับ  

เริ่มจากการเป็นด่านประเพณี ต่อมาเป็นจุดผ่อนปรน และก�าลังจะเป็นด่านถาวรในไม่ช้า ตลอดระยะ

เวลาที่ด่านบ้าน ฮวกเป็นจุดผ่อนปรน แม้จะเป็นตลาดชายแดนระดับท้องถิ่น แต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวา 

ที่ก่อตัวจากความหลากหลายทางชาติพันธุ ์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็น “พ้ืนที่พหุวัฒนธรรม”  

ทั้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และระหว่างดินแดนสองฟากฝั่งประเทศ อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย 

อนัน่าสนใจทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในไม่ช้า คอื การกลายเป็นด่านถาวรจะส่งผลอย่างไรต่อพืน้ทีพ่หวุฒันธรรม

พื้นที่นี้ 

 ๑. ชายแดนบ้านฮวก ชายแดนที่มีชีวิตชีวา

 หลงัจากมีการเปิดจดุผ่านแดนบ้านฮวกในปี ๒๕๓๕ ในปี ๒๕๕๘ จงัหวดัพะเยาและแขวงไซยบรีุ

ได้ท�าการบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว

ว่า ทุกวันที่ ๑๐ และ ๓๐ ของทุกเดือน จะมีการเปิดตลาดนัดชายแดนเพื่อเป็นการสนับสนุนการค้า

ชายแดน
2
 ประชาชนท้ังสองฝ่ังจะมาค้าขายแลกเปลีย่นสนิค้ากนั พ่อค้าแม่ค้าฝ่ังไทยมกัน�าเครือ่งอปุโภค

บรโิภคในชวีติประจ�าวนัไปขาย ขณะทีค่นจากฝ่ังลาวจะขายของป่า เช่น น�า้ผ้ึงป่า เคีย้วสัตว์ งูสิง อวยัวะ

สืบพันธุ ์เสือ บ่าง (สัตว์ประเภทค้างคาว) หรือสินค้าการเกษตรที่ฝั ่งไทยหายาก เช่น มะแขว่น  

(ลูกระมาศ) แม่ค้าหลายรายเป็นไทลื้อเมืองคอบ มักจะเข้ามาพักอยู่กับญาติพี่น้องหนึ่งคืนก่อนที่จะมี

ตลาดนัดในวันรุ่งข้ึน และยังมีพื้นท่ีของตลาดด้านทิศเหนือที่จะเป็นพื้นที่สินค้าของชาวม้ง เช่น ผ้าม้ง  

อาหารม้ง หรือแผ่นเพลงม้ง

 

รูปที่ ๑ บรรยากาศตลาดชายแดนบ้านฮวก

 2
 บ้านฮวก.[ออนไลน์],(แหล่งที่มา) : www.hotsia.com/phayao/homestay-baanhok-market [๑๘ 

เมษายน]
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รูปที่ ๒ สินค้าหายากจากป่าที่ส่วนใหญ่มาจากฝั่งลาว

  

รูปที่ ๓ สินค้าตามอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นสีสันอย่างหนึ่งของตลาดด่านบ้านฮวก

 นอกจากความมชีวีติชวีาด้านเศรษฐกิจ ด่านบ้านฮวก ยงัมมีติิของสังคมวฒันธรรมระหว่างคนสอง

ฟากฝ่ังทัง้ในระดบัชาวบ้านและเจ้าหน้าทีร่ฐัท้องที ่ดงัปรากฏในงานส�าคญั คอื งานตกับาตรสองแผ่นดนิ 

ในวันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปี หรืองานฉลองพระธาตุปลวกของเมืองคอบ แขวงไซยบุรี ท่ีมีทั้ง 

นายอ�าเภอและผู้น�าชุมชนฝั่งไทยจะไปร่วมงานกับชาวเมืองคอบด้วย อันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างผู้คนสองฝั่งให้แน่นแฟ้น ย�้าภาพความเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์

ไม่น้อย 
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รูปที่ ๔ ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทยลาว

ที่มา: สารสนเทศออนไลน ์https://th.readme.me/p/2250

 ๒. ชุมชนบ้านฮวกกับการการพัฒนาระดับภูมิภาค: ข้อดีและข้อเสีย โอกาสและความเสี่ยง

 “...การค้าระหว่างไทยกับลาวที่นี้มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาทต่อปี คนฝั่งลาวข้ามมาวันละ

ร้อยราย ในวันท่ีมีตลาดชายแดนก็ข้ามมาเป็นพันคน ส่วนฤดูฝนข้ามาเฉลี่ยวันละ 20-40 คน...ตอนนี้

การค้าชายแดน มีพ่อค้าแม่ค้าเกือบ ๑๐๐ ราย เป็นคนบ้านฮวก ๔๐ ราย ค้าขายจ�าพวกพืชไร่ วัสดุ

ก่อสร้าง ขายพืชไร่เราได้เปรียบ”
ค�ากล่าวของก�านันอนุศาสตร์ สุริยะ 
ที่ย�้าว่าการค้าชายแดนด่านบ้านฮวก 

นับวันยิ่งมีความส�าคัญขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ด่านบ้านฮวกทีม่ชีวีติชวีาในแบบท้องถิน่ก�าลงัจะเผชญิกับความเปลีย่นแปลงครัง้ใหม่และยิง่ใหญ่

ภายใต้การพัฒนาในระดับภูมิภาคนาม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) ซึ่งในมุมมองของรัฐท้ัง 

รัฐไทยและรัฐลาวย่อมน�าเสนอในภาพการพัฒนาประเทศที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจที่จะ

ท�าให้เกดิรายได้สูป่ระเทศมากขึน้ ทว่าในมมุมองของผู้คนในพ้ืนท่ีหรือชาวบ้านฮวกรวมไปถึงชาวเชยีงค�า

มองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเช่นไรย่อมเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 

 เสยีงจากตวัแทนเจ้าของพืน้ท่ีด่านบ้านฮวกดงัเช่นก�านนั อนศุาสตร์ สรุยิา พดูถงึการเปิดด่านถาวร

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า 

  “ถ้าเปิดด่านสากล ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับนานาชาติ มุมมองของพวกเราคนชายแดนคือ  

ให้แก้ไขพิธีการด่าน กฎระเบียบ กฎหมายชายแดน เช่น จะค้าขายวัวก็ไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

อื่นมาก ไม่ต้องไปปศุสัตว์อ�าเภอ ไปอ�าเภอ มันเยอะไป ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ค้าขายไม่ทันเขา...ไม่อยาก

ให้บริษัทยักษ์ใหญ่นายทุนมาครอบง�า เอาเปรียบชาวบ้าน เช่น หลอกเอาเงินมัดจ�า ต้องมีกฎหมาย

คุ้มครองชาวบ้าน และจัดการให้เด็ดขาด”
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 และกับค�าถาม ถ้าเปิดด่านถาวรจะมีผลอย่างไรกับวิถีชีวิตชาวบ้านก�านันตอบว่า 

 “จะมีผลกับบางราย แต่ทุกคนก็ปรับตัวตามสถานการณ์ ฐานะทางเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้น 

ตามสถานการณ์ คนที่เคยไปไร่ไปสวน ก็อาจจะหันมาค้าขาย อาจมีการแต่งงานเข้าชุมชนเยอะขึ้น... 

สิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือเรื่อง การค้ามนุษย์ ชายแดนมันติดต่อกัน ไม่มีน�้ากั้น”

 “เรื่องยาเสพติดก็อาจจะเกิดขึ้นจากคนที่เข้ามาจากที่อื่น อาจเกิดปัญหาค้ามนุษย์ ทางรัฐจะต้อง

มีหน่วยงานตรงนี้...ทรัพยากร เช่น ไม้ประดู่ ไม้กฤษณา สัตว์ป่าคนฝั่งลาวอาจเข้ามาลักลอบเอา ต้องมี

กฎหมาย มีข้อตกลง”

 ก�านันสรุปประเด็นการพัฒนากับชาวบ้านชุมชนบ้านฮวกว่า 

  “ชาวบ้านชอบการเปิดอาเซียน ถ้าภาครัฐ นายทุน ไม่มาเอาเปรียบ หรือเปิดแล้วมีเง่ือนไข  

ให้ประโยชน์นายทุนอย่างเดียว...ถ้าเปิดอาเซียน เราได้เปรียบทางฝ่ังลาวหลายด้าน แม้เราจะซ้ือผลิตผล

ของเขา แต่สดุท้ายคนฝ่ังโน่นก็เอาเงินมาซ้ือเคร่ืองใช้อุปโภคบริโภคบ้านเรา...แต่ถ้าพิธีการด่าน ข้ันตอน

มากเกินไป ท�าให้ช้า เสียประโยชน์...อีกอย่างคนนอกจะเข้ามาในชุมชนเยอะข้ึน จะต้องมาใช้กฎระเบยีบ

ของชุมชนเป็นหลัก”

 “การพัฒนา หรือเปิด AEC ถ้ารัฐไปเปลี่ยนระเบียบพิธีการด่านจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน 

อย่างแท้จริง ถ้าระบบอย่างเดิม มันก็เอ้ือแต่นายทุน เปิดไม่เปิดก็ไม่ต่างกัน...และคน รถ จะเข้าเยอะข้ึน 

ถ้าไม่มีกฎ ชาวบ้านก็เดือดร้อน...ส่วนคนทางเมืองคอบ มองการเปิด AEC ว่าถ้ามีระเบียบ ข้ันตอนเยอะ 

เขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน อีกอย่างคนฝ่ังลาวชอบสินค้าฝ่ังเรา เราจึงได้เปรียบ”

 ขณะทีมุ่มมองนกัพฒันาเอกชน “ครชู้าง” หรอืนายสริุยาวธุ สร้อยสวงิ หัวหน้าองค์กรสทิธชุิมชน

จังหวัดพะเยา องค์กรพัฒนาเองชนท่ีท�างานในพ้ืนท่ีอ�าเภอเชียงค�า ภูซาง และจุน มาร่วม ๒๐ ปี ได้ให้

ความเห็นต่อการพัฒนาและนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ว่าจะมีผลกระทบ 

ต่อคนในพ้ืนท่ีแถบน้ีว่า มีท้ังข้อดีและข้อเสีย

 “ข้อดีคือ การเดินทางราบร่ืน กฎเกณฑ์ท่ีเคยเข้มงวดก็ผ่อนคลาย...เด๋ียวน้ี กลุ่มท่ีถือบัตรหัวเลข 

๖ หรือบัตรเลข ๐ (ชนกลุ่มน้อยท่ีรัฐไทยอนุญาตให้อาศัยอยู่ในรัฐไทย) สามารถข้ามไปฝั่งลาวได้แล้ว  

ถ้ามีญาติมารับรอง...คนเดินทางสะดวก เศรษฐกิจก็ดีตามไปด้วย”

 “แต่ข้อเสียคือ ถ้าสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานไม่พร้อม การขนส่งพวกเคร่ืองยนต์หนักท�าให้ถนนพัง 

...การค้าขาย นายทนุ อาจได้ประโยชนฝ่์ายเดยีว เช่น เรือ่งเกษตร ชาวบ้านไม่มีการประกนัราคาผลผลติ 

นายทุนมีอ�านาจคุมเรื่องราคา...สินค้าจากจีนต้นทุนต�่า เข้ามาตีตลาดบ้านเรา...สินค้าผิดกฎหมาย 

อาจเพ่ิมข้ึน ขนาดเปิดด่านช่ัวคราวก็ยังมีเล็ดลอดเข้ามา เพราะฝ่ังเราเข้มงวด แต่ฝ่ังลาวไม่เข้มงวด” 
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 นอกจากน้ีครูช้างให้ความเห็นในประเด็นนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท้ังคนสองฝั่งภายใต้การ 

พัฒนานี้ว่า “กลุ่มคนที่เป็นเครือญาติจะแน่นแฟ้นขึ้น ส่วนกลุ่มไม่ใช่ญาติ ก็จะค้าขายเสรี...จะมีการ 

ร่วมงานทางวัฒนธรรม กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์กันมากข้ึน” และสุดท้ายครูช้างกล่าวเป็นเชิงแนะน�า

ต่อการปรับตัวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า “คนท่ีอยู่ชายแดนต้องมีความรู้เร่ืองเกษตร  

ถึงจะอยู่รอดได้” ข้อแนะน�าน้ีสอดคล้องกับความเห็นของนายอ้าย โนวุฒิ ชาวเชียงค�าท่ีมีญาติพ่ีน้อง 

อยูเ่มอืงคอบและเคยเป็นพ่อค้าขายระหว่างสองฝ่ัง มองว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จะท�าให้

คนที่มีญาติพ่ีน้องฝั่งลาวอย่างตนสามารถเครือข่ายญาติพ่ีน้องในการค้าขายเรื่องเกษตร ส่วนประเด็น

เร่ืองแรงงาน พ้ืนท่ีเชียงค�าและภูซางจะได้ประโยชน์ เพราะแรงงานแถบน้ีไม่เพียงพอ นายอ้ายบอกว่า 

“๕ ปีข้างหน้า ในไทย คนเก่ียวข้าว ปลูกนา จะไม่มีแล้ว” และเร่ืองอาชญากรรมก็ดี ไม่น่าจะมีปัญหา 

เพราะคนแถบน้ีท้ัง ๒ ฝ่ังเป็นญาติพ่ีน้องกัน

 นอกจากน้ีนายอ้ายได้พูดถึงพี่น้องท่ีเมืองคอบฝั่งลาว พวกเขาต่างก็มีความเห็นต่อการเปิด

ประชาคมอาเซียนว่า

 “พ่ีน้องทางโน่นบอกว่า ความเป็นอยู่ดีข้ึน ธนาคารมีให้กู้แล้ว แต่รัฐเก็บภาษีเยอะ พวกเขาพูด

เร่ืองอาเซียนก่อนเราว่า มันจะดี เดินทางง่าย สะดวก ค่าใช้จ่ายถูกลง ถ้าเปิด (ด่านถาวร) ค่าบริการท่ี

ด่านก็อาจจะระบบเดียวกับเรา ไม่เก็บเยอะ อย่างเช่น วันหยุดตอนน้ีทางลาวเก็บ ๒ เท่า...ทางการท�า

ถนน ถนนสูงกว่าพ้ืนบ้าน เห็นว่าจะลาดยางปีหน้า”

 กระน้ันก็ดี นายอุดมพงษ์ ฐานะกุล ผู้น�าชุมชนบ้านแวน อ�าเภอเชียงค�ากลับมองผลของการ 

เปิดด่านถาวรอีกมุมมองว่า “มันจะเสรี ฟรีภาษีแต่เฉพาะสินค้า แต่คนมันจะเก็บภาษีมากข้ึน ระเบียบ

มันจะเยอะข้ึน สินค้าจากจีน จากลาว ก็ถูกกว่า เราอาจจะเสียเปรียบ”

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ความเห็นบางส่วนของชาวภูซาง-เชียงค�า ท้ังผู้น�าท้องท่ี ผู้น�าชุมชน ชาวบ้าน 

และนักพัฒนาเอกชน ท่ีมีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการยกฐานะด่านบ้านฮวกเป็น 

ด่านถาวรน้ัน ต่างให้มุมมองท่ีมีท้ังข้อดีและข้อเสีย โอกาสและความเส่ียง อาทิเช่น ข้อดี คือ การเพ่ิม

โอกาสทางเศรษฐกิจแก่คนในพื้นที่ ส่วนข้อเสี่ยงคือ อาจเกิดทุ่มตลาดของนายทุน ท�าให้คนในพื้นที่ 

เสียประโยชน์ หรือการที่รัฐมีการเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบมากเกินก็อาจท�าให้คนในพื้นที่เสียโอกาส 

ทางเศรษฐกิจไป เป็นต้น 

๔. อภิปรายและสรุปผล: พ้ืนท่ีชายแดน ย่ิงหลากหลาย ย่ิงย่ังยืน 

 บทความนี้ได้เสนอภาพพื้นที่ชายแดนเล็กๆ ดังเช่นด่านบ้านฮวกซ่ึงก�าลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่าน 

อันส�าคัญ จากชายแดนระดับท้องถิ่นจะกลายเป็นพื้นที่ระดับภูมิภาคในไม่ช้า จากพ้ืนที่ที่มีลักษณะ 
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พหุวัฒนธรรมที่เอื้อต่อเศรษฐกิจระดับท้องถ่ินสองฟากฝั่ง ก�าลังจะเปล่ียนแปลงอย่างน่าสนใจและตั้ง

ค�าถามว่าจะยังคงเสน่ห์ของความหลากหลายหรือเป็นพหุวัฒนธรรมเช่นเดิมได้หรือไม่

 ในแนวคิดทางสงัคมศาสตร์ “พืน้ท่ีชายแดน” (borderland) มคีวามเก่ียวข้องกบัค�าว่า “เขตแดน” 

(frontier) และ “พรมแดน” (border) โดย “เขตแดน” จะหมายถึงพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อเป็น 

เส้นแบ่งระหว่างรัฐ เช่น เมืองเชียงแสนในสมัยรัฐจารีต มักถูกท�าให้เป็น “เขตแดน” ระหว่างรัฐล้านนา

กับรัฐเชียงตุง ในขณะที่ค�าว่า “พรมแดน” (border) หมายถึงเส้นแบ่งระหว่างรัฐชาติสมัยใหม่ ที่ต้องมี

การยนืยนัทางแผนท่ีและการปักปันเขตแดนชดัเจน
3
 เมือ่พจิารณาในบรบิทการเป็นรฐัชาติสมยัใหม่ของ

รัฐไทยในอดีต เส้น “พรมแดน” ไม่ได้ขีดตามลักษณะ “เขตแดน” เสมอไป ด้วยเหตุนี้จึงน�าไปสู่การ 

ขีดเส้นพรมแดนผ่านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ท�าให้ “พื้นที่ชายแดน” กลายเป็นเป็นประเด็นความสัมพันธ์

ระหว่าง “รัฐ” กับ “กลุ่มชาติพันธุ์” ขึ้นมา ที่ศึกษาบริเวณพื้นที่ชายแดนบริเวณแม่น�้าโขงตอนบนของ

รัฐไทยมอง “พื้นที่ชายแดน” ว่าคือ พื้นท่ีของการปรับเปล่ียนจุดเผชิญหน้าระหว่างคนกลุ่มต่างๆ 

และเป็นพื้นที่ของการสร้างและน�าเสนอตัวตนในรูปแบบอันหลากหลาย
4
 

 เมื่อพิจารณาใช้แนวคิดว่าด้วย “พื้นที่ชายแดน” ดังกล่าวเป็นกรอบในการมองปรากฏการณ์ของ

พืน้ทีด่่านบ้านฮวกจะเหน็ว่า พืน้ทีช่ายแดนแห่งนีม้ลีกัษณะทีห่ลากหลายด้วยผูค้นและกจิกรรมทางสงัคม

วัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย นับจากการเป็นส่วนหนึ่งของเขตวัฒนธรรมไทลื้อ-ไทยวน และมีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 

เมี่ยน ก�ามุ และลาว เข้ามาแต่งเติมให้หลากหลาย รวมทั้งการเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของ 

คนท้องถิ่นสองฟากฝั่ง อย่างไรก็ตาม การที่ด่านบ้านฮวกก�าลังจะกลายเป็นด่านถาวรในปี ๒๕๖๑ นี้  

ซึ่งมีนัยยะของการพัฒนา การท�าให้พลเมืองมีความอยู่ดีกินดี แต่สิ่งที่อาจจะเกิดประการหนึ่งคือ รัฐ 

(รวมถงึนายทนุระดบัชาตแิละระดบัข้ามชาต)ิ จะเข้าท�าให้ความหลากหลายลดลงหรือหายไป เพราะใน

มุมของรัฐ พื้นที่ชายแดนคือที่ซึ่งกระบวนการรวมศูนย์อ�านาจของรัฐชาติ
5
 

 3
 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. “พัฒนาการของการเกิด “พื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ชายแดนในภาคเหนือ” ของรัฐไทย

สมัยใหม่ : มิติทางชาติพันธุ์บนเศรษฐศาสตร์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐอาณานิคมแห่งสยาม จากอดีตจนถึง
ปัจจบุนั” ใน รฐัชาตแิละชาตพินัธุ ์ศตวรรษ สถติย์เพยีรศริ ิ(บก.). (เชยีงใหม่: ส�านกังานส่งเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 
๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,  ๒๕๕๔), หน้า ๑๕๗-๑๘๓.*
 4

 ยศ สันตสมบัติ. “บทน�า ชายแดนและพรมแดน: มิติเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์”, ใน ชนชายแดนกับ
การก้าวข้ามพรมแดน ยศ สันตสมบัติ (บก.).  (เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕), หน้า ๓๒.*
 5

 ยศ สันตสมบัติ. “บทน�า ชายแดนและพรมแดน: มิติเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์”, ใน ชนชายแดนกับ
การก้าวข้ามพรมแดน ยศ สันตสมบัติ (บก.),  หน้า ๓๒.*
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 ด้วยเหตจุากเสยีงสะท้อนของเจ้าของพืน้ทีด่่านบ้านฮวกแห่งนีจ้งึมคีวามกังวลในเรือ่งการทีร่ฐัและ

นายทุนใหญ่เข้ามาท�าลายความหลากหลายหรือความเป็นพหุวัฒนธรรมอันเป็นต้นทุนส�าคัญของ 

พวกเขา โดยเฉพาะการมีกฎระเบียบต่างๆ มากขึ้น เช่น การเก็บภาษี ระบบการจัดท�าเอกสารอย่างเอื้อ

ต่อคนในพื้นที่ หรือการที่นายทุนระดับชาติและระดับข้ามชาติเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ที่ไม่ค�านึง 

ถึงคนในพื้นที่ ดังกรณีตัวอย่างการเปิดด่านที่เชียงของเมื่อปี ๒๕๕๖ ก็นับเป็นบทเรียนและตัวอย่างที่ดี

ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึการเอือ้ประโยชน์แก่นายทนุระดบัชาตแิละข้ามชาตฝ่ิายเดยีวโดยไม่เหลยีวแลเจ้าของ

พื้นที่เลย

 ดังนั้น บทความนี้ให้ข้อเสนอในเชิงวิชาการว่า พื้นที่ชายแดนเล็กๆ ณ ด่านบ้านฮวกแห่งนี้จะได้

รับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงได้นั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความหลากหลายมีลักษณะเป็น 

พหุวัฒนธรรมอย่างที่เป็นอยู่เช่นนี้ และไม่ถูกรัฐและนายทุนเข้ามาท�าให้ความหลากหลายนั้นลดหาย 

ไปจากกากรอ้างถึงการพัฒนาในระดับชาติหรือภูมิภาคอย่างเดียว โดยไม่ค�านึงถึงพลเมืองเจ้าของ 

พื้นที่เลย 
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