ใครคือคนเชียงของ?: ในพืน้ ที่ประวัตศิ าสตร์ ชายแดน และการพัฒนา
(Who are Khon Chiang Khong? : in Historical, Border and Development Perspectives)
วสันต์ สรรพสุข1
wasan_sapphasuk@cmu.ac.th
บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนิยามวาทกรรม “คนเชียงของ” ผ่านมิตทิ างประวัติศาสตร์
ชายแดน และการพัฒนา ภายใต้ คาถาม “ใครคือคนเชียงของ” วิเคราะห์โดยใช้ แนวคิดแนวคิดภูมิกายาของ
ธงชัย วินิจกูล และแนวคิด “พื ้นที่ทางสังคม (Thirdspace--Social Space)” ที่ Lefebvre พัฒนาขึ ้น พบว่า
1) ในช่วงสมัยก่อนรัฐชาติสมัยใหม่ยงั ไม่มีการนิยามความเป็ น “คนเชียงของ” หากแต่ปรากฏความเป็ นคน
ยวน คนลื ้อ คนขมุ หรื อคนชาติพนั ธุ์อื่น ที่เข้ ามาอยู่ภายใต้ อานาจของ “เจ้ าเมืองเชียงของ” 2) เมื่อเกิดรัฐ
ชาติสมัยใหม่ผ่านการสร้ างเส้ นเขตแดนลงบนพรมแดนของความเป็ นชาติพันธุ์ และการทาให้ เชียงของ
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของการปกครองของสยามได้ ก่อให้ เกิดความเป็ น “คนเชียงของ” ผ่านมิติของความเป็ น
พลเมืองที่มีบตั รประจาตัวประชาชน แต่ขณะเดียวกันได้ เบียดขับและกดทับคนชาติพนั ธุ์อื่นที่ให้ กลายเป็ น
คนอื่น แต่หากพิจารณาในมติความสัมพันธ์ ในพืน้ ที่เศรษฐกิ จและชาติพนั ธุ์สัมพันธ์ แล้ ว คนเหล่านีล้ ้ วน
แล้ วแต่เป็ น “คนเชียงของ” เพราะคนเหล่านี ้ล้ วนต่างก็ได้ สร้ างผลประโยชน์ทงทางเศรษฐกิ
ั้
จ สังคม และ
วัฒนธรรมให้ แก่รัฐ และพวกเขาเหล่านี ้ได้ ดารงชีวิตในพื ้นที่เชียงของก่อนการเกิดขึ ้นของรัฐสมัยใหม่อนั เป็ น
ชุมชนจิตนาการสร้ างขึ น้ ภายหลังอันเป็ นภูมิกายาถูกสร้ างขึน้ ด้ วยความรู้ และเทคโนโลยี แผนที่สมัยใหม่
นันเอง
้ และ 3) ภายใต้ กระแสการพัฒนาของโลกาภิวฒ
ั น์ “คนเชียงของ” กลายเป็ นวาทกรรมที่ถูกใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการต่อรองกับการพัฒนาที่กาหนดโดยรัฐส่วนกลางและทุน ใช้ แสดงให้ เห็นตัวตนคนท้ องถิ่นที่
บ่งบอกตาแหน่งแห่งที่ สร้ างความหมายใหม่ที่สะท้ อนความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างท้ องถิ่นกับส่วนกลาง
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นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความนี ้ได้ รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากศูนย์พหุวฒ
ั นธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ ๑” พลวัตรและความหลากหลายของมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบุษย์น ้าทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
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Abstract
This article aims to study discourse addressing of “Khon Chiang Khong” by means of
historical perspective, border and development with the question “Who are Khon Chiang Khong?”
The idea of “Geo-body” of Thongchai Winitkool and the idea of Third Space (Social Space) which
was developed by Lefebvre were used to analyze this article. It was found that 1) before the era
of modern state, there is no exact description of “Khon Chiang Khong”. On the other hand, there
is the appearance of Yuan people, Lue people, Khmu people and ethnic group who were ruled
by “Chiang Khong ruler” 2) the existence of modern state which happened by applying border
line of ethnicity and the becoming a part of Siam government of Chiang Khong have made “Khon
Chiang Khong” were citizenship holding identity card. At the same time, this changing had
pushed and blocked other ethnic groups became otherness. By the way, in relationship
perspective of economic space and ethnicity, they are all “Khon Chiang Khong” because they all
have produced benefit in economic, society and culture for the nation. They have lived their life
in Chiang Khong before the existence of modern state, imagined community which created by
knowledge and modern technology of mapping. 3) under the wave of globalization, “Khon Chiang
Khong” is the discourse which is used as a tool to negotiate with the development assigned by
centered government and capitalism to show the identity of local people, indicate location and
create new understanding which reflects power relation between locality and center.
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1. บทนา
“คนเชียงของ” เริ่ มถูกใช้ ในงานวิชาการและสื่อสารมวลชน ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานับตังแต่
้
การเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS) และถูกใช้ เรี ยก
ผู้คนที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณนี ้เพิ่มมากขึ ้นหลังกระแสการพัฒนาพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงของ ทา
ให้ นกั สื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน สนใจเข้ ามาศึกษาในพื ้นที่และขนาน
เรี ยกผู้คนในพื ้นที่ว่า “คนเชียงของ” ดังเช่น งานวิจยั เชี ยงของ เวียงแก่น : พัฒนาการของสังคมชายขอบ
จากอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองใน อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ของนิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ วและคณะ
ได้ กล่าวในวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาความเป็ นมา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุม่ คนในท้ องถิ่นที่มี
สานึกว่าตนเองเป็ น “คนเชี ย งของ” (นิวัฒ น์ ร้ อยแก้ ว, 2547) งานของศศิการ ค าก่ า นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้ กล่าวถึงคนเชียงของในงานเชียงของในความหมายใหม่ : กระบวนการสลายเส้ นแบ่งและ
สร้ างเส้ นแบ่งของคนเชียงของท่ามกลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (ศศิการ คาก่า, 2557) และ
พืน้ ที่สื่ อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์เ ดลินิวส์ ได้ เขียนหัวข้ อข่าว “คนเชียงของพร้ อมรับเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ” (เดลินิวส์ , 31 ตุลาคม 2557) แสดงให้ เห็นว่าเชียงของได้ รับความสนใจจากคนหลายๆ กลุ่ม ที่
สนใจศึกษาพื ้นที่เชียงของในบริ บทต่างๆ ซึ่งสอดคล้ องกับงานศึกษาของจามะรี เชียงทอง กล่าวว่า เชียง
ของเพิ่งจะมาเป็ นที่ร้ ู จกั กันมากขึ ้นจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ประการแรก เมื่อเริ่ มมีแนวคิดที่จะเริ่ มสร้ าง
ถนนหมายเลข 3 จากชายแดนจี นที่ เมื องหล้ า ข้ ามมาที่ บ่อเต็น และเข้ ามายัง เมืองห้ วยทราย ประเทศ
ส.ป.ป.ลาว มีการเจรจาการสร้ างสะพานระหว่างรัฐบาลไทยและลาว และกาหนดจะลงมือสร้ างสะพานในปี
2551 ทาให้ ชื่อ เชียงของเริ่ มปรากฏในหนังสือพิมพ์หน้ าเศรษฐกิจ และ ประการที่สอง ประเด็นเรื่ องการ
อนุรักษ์ปลากบึก (จามะรี เชียงทอง, 2551) บริเวณท่าหาดไคร้ หน้ าวัดหาดไคร้
ภายใต้ วาทกรรม “คนเชียงของ” ซึ่งได้ ถกู สร้ างขึ ้นในพื ้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายแตกต่าง
ภายใต้ แนวความเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ ซึ่งประดิษฐ์ สร้ างจากคนในและคนนอกพื ้นที่ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน
ไป ผู้เขียนจึงสนใจจะศึกษาและอธิบายความหมายภายใต้ คาถาม คนเชียงของคือใคร? และใครบ้ างคือคน
เชียงของ? ในบริ บททางประวัติศาสตร์ และบริ บทการเปลี่ยนแปลงภายใต้ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกา
ภิวตั น์ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ประกอบกับการลงพื ้นที่ภาคสนาม
ในบทความนี ผ้ ้ ูเ ขี ยนวิเ คราะห์ ความเป็ น “คนเชี ยงของ” โดยอาศัยแนวคิด ภูมิ ก ายาของธงชัย
วินิจกูล อธิบายว่า ชาติถกู สร้ างขึ ้นในวัฒนธรรมด้ วยความรู้และเทคโนโลยี (ธงชัย วินิจกูล ,2556) มิใช่เป็ น
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เพียงเรื่ องของพื ้นที่หรื อดินแดน แต่เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความเป็ นชาติ เป็ นที่มาของความภาคภูมิใจ
ความจงรักภักดี ความรัก พลังดลใจ อคติ ความเกลียด เหตุผล ความไร้ เหตุผล (ธงชัย วินิจกูล, 2556)
และแนวคิด Thirdspace ที่ Lefebvre พัฒนาขึน้ โดยแบ่งพืน้ ที่ออกเป็ น 3 ประเภท คือ ก) พืน้ ที่
ทางกายภาพ (Fristspace--Physical Space) ข) พื น้ ที่ ท างความคิ ด (Secondspace--Mental Space)
และพืน้ ที่ทางสังคม (Thirdspace--Social Space) โดย Lefebvre อธิ บายว่า Thirdspace เป็ นส่วนที่เกิ ด
มาจากปฎิสัม พันธ์ ของพืน้ ที่ 2 ประการ นัน้ คือ พืน้ ที่ ทางความคิด เป็ นสิ่งที่ เกิดจากการตีความ หรื อให้
ความหมายพื ้นที่ทางกายภาพที่เรามองเห็น นาไปสู่การสร้ างพื ้นที่ทางสังคมที่มีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นความจริงและ
เพียงจินตนาการอันสลับซับซ้ อน มีการช่วงชิง ขัดแย้ ง และการแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา (Lefebvre, 1911
อ้ างในชยันต์ วรรธนะภูต,ิ 2549)
ฉะนัน้ ในบทความนีจ้ ึงแบ่งการทาความเข้ าใจ “คนเชียงของ” ท่ามกลางมิติทางประวัติศาสตร์
ชายแดน และการพัฒ นา เป็ น 3 ตอน 1) “คนเชี ย งของ” ในพื น้ ที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ก่ อ นรั ฐ ชาติ
สมั ย ใหม่ เป็ นการทาความเข้ าใจในบริ บททางประวัติศาสตร์ จ นกระทั่งมี การกาหนดเขตรั ฐ ชาติ และ
กาหนดให้ เชียงของเป็ นอาเภอหนึ่งของรัฐสยาม 2) เมืองชายแดน การค้ าและชาติพันธุ์ สัมพันธ์ กั บ
การปรากฏตัวของ “คนเชียงของ” เป็ นการทาความเข้ าใจความเป็ นคนเชียงของหลังจากการถูกทาให้
เป็ นชายแดน เมื อ งชายขอบ บนความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งชาติ พัน ธุ์ และการท าให้ เป็ นพลเมื อ งผ่ า น
บัตรประจาตัวประชาชน จนกระทัง่ สิ ้นสุดช่วงสงครามเย็น และ 3) การสร้ างอัตลักษณ์ “คนเชียงของ”
กับการช่ วงชิงพืน้ ที่การพัฒนา เป็ นการทาความเข้ าใจหลังจากการรวมกลุ่ม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขง (GMS) และกระแสการพัฒนาที่ถาโถมเข้ ามายังพื ้นที่เชียงของ อันส่งผลให้ เกิดการ
รื อ้ ฟื น้ และช่วงชิงอัตลักษณ์ของความเป็ นคนเชียงของผ่านพืน้ ที่ทางสังคม ทังจากองค์
้
กรภาครัฐ ท้ องถิ่น
ชุมชนชาติพนั ธุ์ และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างวาทกรรมความเป็ น “คนเชียงของ”
ในพื ้นที่ที่มีความซับซ้ อนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. “คนเชียงของ” ในพืน้ ที่ทางประวัตศิ าสตร์ ก่อนรัฐชาติสมัยใหม่
ก่อนการเกิดขึ ้นของรัฐชาติสมัยใหม่ภายใต้ แนวเขตแดนที่กาหนดขึ ้นโดยแผนที่นนั ้ อาณาเขตของ
รัฐต่างๆ มีลกั ษณะเป็ นแสงเทียนของอานาจ ดังงานศึกษาของธงชัย วินิจกูล ได้ อธิบายว่าเขตชายแดนของ
แต่ละเมืองขึ ้นอยู่กบั ว่าแต่ละเมืองสามารถดูแลพื ้นที่โดยรอบของตนได้ ไกลแค่ไหน (ธงชัย วินิจกูล ,2556)
โดยความสัมพันธ์ ระหว่างอานาจต่างๆ ในชุมชนการเมืองก่อนสมัยใหม่มีลกั ษณะเป็ นลาดับชัน้ กล่าวคือ
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เจ้ ารายที่มีอานาจเหนือเจ้ าเมืองท้ องถิ่นอื่นหรื อพ่อเมืองเล็กๆ ซึ่งมักอยู่ในพื ้นที่ใกล้ เคียงรอบๆ ก็สยบยอม
สวามิภกั ดิต์ อ่ เจ้ านครอีกรายที่เหนือกว่า (ธงชัย วินิจกูล ,2556)
เชี ย งของเองก็ เ ป็ นเมื อ งท่า ทางการค้ า เล็ ก ๆ ถื อ ก าเนิ ด ขึน้ ริ ม ฝั่ ง แม่ น า้ โขงในสมัย ลวจัก ราช 2
ประมาณ พ.ศ 1182 ชื่อว่า “ป่ าร้ อยเต่า/เมืองร้ อยเต่า” และต่อมาเรี ยกว่าเมืองเชียงของ ซึ่งหมายถึงเมืองที่
ริ มแม่นา้ ของ 3(สงวน โชติสุขรั ตน์ , 2552) ซึ่ง สอดคล้ องกับตานานเมื องพะเยาก็กล่าวถึงเชียงของในชื่ อ
“เมืองขรราช” (วราวุธ ศรี โสภาค, 2538) เชียงของอยูภ่ ายใต้ อานาจระหว่างพม่า ล้ านนา และหลวงพระบาง
อาณาจักรใดมีอานาจมากก็สามารถแผ่อิทธิพลเข้ ามาเชียงของผ่านเชียงแสนได้ ดังในยุคเริ่ มต้ นเชียงแสน
ได้ ส่ง ให้ เ จ้ าคาเรื อง เชื อ้ สายของพระเจ้ าลวจัง กราช แห่ง เมื องหิรัญนครเงิ นยาง มาปกครองเชี ยงของ
(สงวน โชติสขุ รัตน์, 2552) และต่อมาเมื่อล้ านนาตกเป็ นของพม่า พม่าก็ได้ สง่ ขุนนางจากราชสานักพม่ามา
ปกครอง (สรัสวดี อ๋องสกลุ, 2544) คนในพื ้นที่ ซึ่งครัง้ นี ้เป็ นผลให้ เจ้ าอริ ยะ ผู้ครองเชียงของในตอนนัน้ ยก
ครอบครัวและไพร่พลซึง่ ประกอบด้ วย คนยวน คนลื ้อ และ คนขมุ หนีจากเชียงของไปเมืองน่านไปอยู่ที่บ้าน
เวียงเหนือ (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว, 2547)
ต่อมาเมื่ออานาจของพม่าได้ หมดไปจากเชียงของ สยามได้ เข้ ามามีอานาจเหนือเชียงของผ่านเมือง
น่า น เนื่ อ งจากอ านาจเชี ย งแสนของเชี ย งใหม่ล ดลง ดัง นัน้ ในปี พ.ศ. 2305 เจ้ า เมื อ งน่ า นได้ แ ต่ง ตัง้
เจ้ ารามะเสน บุตรเจ้ าอริ ยะยกเอาพลเมืองเชียงของที่หนีไปอยู่เมืองน่านกลับมาตังเมื
้ องเชียงของอีกครัง้
โดยตัง้ เมื อ งครั ง้ แรกที่ เ มื องติน ซึ่ง อยู่บริ เ วณเหนื อบ้ านแจมป๋ อง (ปั จ จุบัน อยู่ในเขตอ าเภอเวี ยงแก่ น )
(เจ้ าหนานบุษรศ, 2448 อ้ างใน โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548) โดยพาคนยวน คนลื ้อ และคนขมุ ติดตามมา
ด้ วย หลังจากนันได้
้ ส่งพญาคงพาคนไปตังเมื
้ องชัว่ คราวขึ ้นทิศใต้ ของเมืองเชียงของเดิม(บ้ านหาดไคร้ และ
บ้ านสบสมในปั จจุบนั ) โดยตังชื
้ ่อว่าบ้ านเวียงใหม่ เสร็ จสิ ้นใน พ.ศ. 2310 และบางส่วนก็ไปตังถิ
้ ่นฐานอยู่
ทางทิศใต้ ของเมืองเชียงของ บริ เวณบ้ านสถาน บ้ านหลวง บ้ านครึ่ง และบุญเรื อง (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว, 2547)
แสดงให้ เห็นว่าเมืองเชียงของถูกบูรณะอีกครัง้ โดยผู้นาที่เป็ นคนยวน โดยความช่วยเหลือระหว่างคนลื ้อและ
คนขมุที่ติดตามมา จึงเกิดการแลกเปลี่ยน ผสานวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างคนยวน คนลื ้อ และคนขมุ
ผ่านการแต่ง งานระหว่างคนลื อ้ คนขมุ กับคนยวน และอยู่ร่วมกันภายในชุม ชนจนแยกไม่ออกว่าเป็ น
คนยวน คนลื ้อ หรื อคนขมุ ดังเกิดกับคนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ ามาอยู่ในพื ้นที่เมืองติน ซึ่งคล้ ายกับชุมชนบ้ าน
2

ลวจักราชหรือปู่ เจ้ าลาวจก เป็ นประมุขของไทยแคว้ นจกทีล่ งมาตังอยู
้ บ่ ริเวณลุม่ แม่น ้าโขง ผู้สร้ างเมืองนครเงินยาง ตามพงศาวดารโยนกและ
ตานานพื ้นเมืองเชียงใหม่
3
เป็ นชื่อเรียกแม่น ้าโขง ของชาวเมือง เรี ยกว่า น ้าแม่ของ หรือแม่น ้าของ
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ทุ่งอ่าง ซึ่งอพยพมาจากบริ เวณบ้ านด่าน ประเทศ สปป.ลาว ในปี 2446 ซึ่งมีกลุ่มคนลาว คนยวน คนขมุ
และคนลื ้อ อาศัยอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน ซึง่ ส่งผลเกิดการผสมผสานระหว่างให้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาพูด ส่ง ผลให้ คนบ้ านทุ่งอ่างมีภ าษาพูดที่แตกต่างจากในยวนในพืน้ ที่เชี ยงของโดยทั่วไป
(พรหม จัดรส, 2559) ซึง่ สอดคล้ องกับงานศึกษา ของชยันต์ วรรธนะภูติ พบว่า กรณีของเชียงใหม่ในอดีตมี
กลุ่มชาติพนั ธุ์หลากหลายตังบ้
้ านเรื อนอยู่เป็ นชุมชน กระจายตามละแวกต่างๆ ของเชียงใหม่ เช่น วัวลาย
ลอยเคราะห์ ประตูเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก สันป่ าข่อ ย แต่ว่าชาติพนั ธุ์เหล่านี ้เมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็ น
“คนเมือง” ที่มีลกั ษณะร่วมกันทางภาษา มีวฒ
ั นธรรมจารี ตประเพณีแบบคนเมืองร่วมกัน (ชยันต์ วรรธนะภูติ,
2549)
หลังจากนันในพื
้
้นที่เชียงของก็มีอพยพของคนยวนมาจากเมืองแพร่ มาตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณวัดหลวง
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2461 ก็ได้ ย้ายไปอยู่ที่บ้านเมืองกาญจน์ และหลังจากนันก็
้ มีการอพยพของคนยวนจาก
เมืองน่านและแพร่ มาอย่างต่อเนื่องกระจายไปบริ เวณบ้ านห้ วยซ้ อ บ้ านแก่น บ้ านเกี๋ยง (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว,
2547) คนลือ้ อพยพมาจากเมืองน่าน มาตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณบ้ านปอกลาง บ้ านโล๊ ะ บ้ านดอน บ้ านบางหัด
(ปั จจุบนั อยู่ในอาเภอเวียงแก่น) ปี พ.ศ. 2429 คนลื ้อเมืองสิงห์ ในเขตสิบสอง-ปั นนา อพยพมาตังถิ
้ ่นฐาน
บริ เวณบ้ านหาดไคร้ ต่อมาย้ ายมาอยู่บ้านใหม่ท่งุ หมด และตอนหลังได้ แยกย้ ายไปตังถิ
้ ่นฐานเป็ น 3 กลุ่ม
กลุม่ ที่ 1 บ้ านห้ วยเม็ง กลุม่ ที่ 2 ย้ ายกลับไปประเทศลาว และกลุ่ม ที่ 3 บ้ านท่าข้ าม (ต่อมากลุม่ นี ้อพยพมา
อยู่บริ เวณบ้ านศรี ดอนชัยจนถึงปั จจุบนั ) (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548)นอกจากนี ้แล้ วยังมีคนลื ้ออีกกลุ่มหนึ่ง
มาจากเมืองอู เขตสิบสองปั นนา อพยพมาตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณบ้ านศรี ลานนา (พร้ าวกุด) และบ้ านท่าข้ าม
(เวียงแก่น) (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว, 2547)
นอกจากนี ้แล้ วด้ วยความที่เชียงของตังอยู
้ ่บนเส้ นทางการค้ าของน่านและหลวงพระบาง ทาให้ มี
คาราวานจากยูนานในจี น ที่ ผ่า นเข้ า มายัง หลวงน า้ ทา เวี ย งภูคา และข้ า มน า้ โขงที่ เ ชี ย งของ (โสภิ ด า
วีรกุลเทวัญ, 2548) ส่งผลให้ เชียงของกลายเป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่สาคัญ ชาวเขาทังสอง
้
ฝั่ งของแม่น ้าโขงลงมาซื ้อขายแลกเปลี่ยน ข้ าว ของป่ า ตะกร้ า และเครื่ องเงิน กับสินค้ าที่มาจากเชียงใหม่
เช่น เครื่ องเหล็ก เสื ้อผ้ า เครื่ องดินเผา และสินค้ าฝั่ ง ที่น ้าเข้ ามาจากยุโรป (Walker, 1999 อ้ างใน จามะรี
เชียงทอง, 2551) และยังเป็ นท่าเรื อที่สาคัญของแม่น ้าโขงตอนบนที่เชื่อมโยงการค้ าระหว่างเชียงใหม่ น่าน
และหลวงพระบางอีกด้ วย
เชียงของก่อนการเกิดรัฐชาติสมัยใหม่จึงประกอบไปด้ วยคนหลากหลายกลุ่มหลากหลายชาติพนั ธุ์
ซึ่งเข้ ามาอยู่ภายใต้ อานาจของเจ้ าเมืองเชี ยงของของเมืองน่าน การเคลื่อนย้ ายและปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
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กลุ่มคนเกิดขึ ้นอย่างเสรี ในอาณาบริ เวณแสงเทียนของรัฐ และเกิดขึ ้นระหว่างรัฐผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในลุ่มแม่น ้าโขงตอนบน ซึ่งการค้ าขายระหว่างชนชาติพนั ธุ์กลุ่มต่างๆ ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ของผู้คนใน
ด้ านต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งของ การแต่งงานระหว่างพ่อค้ ากับคนในท้ องถิ่น เป็ นต้ น (นิติ ภวัครพันธุ์,
2558) เพื่อให้ เอื ้อต่อการค้ า การเมือง หรื อแม้ แต่สร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ซงึ่ สอดคล้ องกับ Leach พบว่า
ในบรรดาสมาชิกของกลุม่ ชาติพนั ธุ์นนมี
ั ้ การเลื่อนไหลหรื อก้ าวข้ ามพรมแดนทางชาติพนั ธุ์ระหว่างความเป็ น
ชาวฉานกับชาวคะฉิ่น Leach สืบค้ นดูความสัมพันธ์ของทังสองกลุ
้
่มในช่วงประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาพบว่ามี
การแต่งงานข้ ามไปมา โดยเฉพาะในกรณี ของผู้ชายคะฉิ่ น หากเขาต้ องการมีสถานภาพทางสังคมหรื อ
อานาจทางการเมืองที่ดีขึ ้นก็แต่งงานกับผู้หญิงฉานแล้ วย้ ายเข้ าไปเป็ นเขยในบ้ านของฝ่ ายหญิง โดยเฉพาะ
ในครอบครัวของชนชันสู
้ งแล้ วในที่สดุ ก็กลายมาเป็ นผู้ที่มีสถานภาพและตาแหน่งในในสังคมฉาน แต่เมื่อใด
ก็ตามที่เขาเห็นว่าความเป็ นตัวตนของคะฉิ่นจะเป็ นประโยชน์แก่ตวั เองมากกว่าเขาก็กลับมานับญาติกับ
พี่น้องในสายตระกูลของตัวเองที่เป็ นคะฉิ่น (Leach,1954 อ้ างใน ประสิทธิ์ ลีปรี ชา, 2557)
ฉะนันแล้
้ วในช่วงก่อนการเกิดรัฐชาติสมัยใหม่และการปฎิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล
ของสยามนัน้ จึงไม่ปรากฏวาทกรรม “คนเชียงของ” หากแต่ปรากฏความเป็ นคนยวน คนลื ้อ คนขมุ หรื อ
คนชาติพนั ธุ์อื่น ที่เข้ ามาอยูภ่ ายใต้ อานาจของ “เจ้ าเมืองเชียงของ” เท่านัน้
3. เมืองชายแดน การค้ าและชาติพันธุ์สัมพันธ์ กับการปรากฏตัวของ “คนเชียงของ”
ความเป็ นชายแดนของเชียงของเกิดขึน้ เมื่อมีการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม่ (แบบตะวันตก) ผ่าน
การกาหนดแผนที่ของสยามที่ มีขอบเขตชัดเจนหลังเกิดวิกฤติการณ์ ร.ศ.112 เป็ นการเกิด ภูมิกายาเริ่ มแรก
ของสยามทังในความเป็
้
นจริ งและเชิงสัญญาลักษณ์ ซึ่งเกิดจากมหาอานาจตะวันตกเข้ ามาช่วยสร้ างเสริ ม
เติมแต่งและก่อรูปก่อร่างให้ (ธงชัย วินิจกูล ,2556) ส่งผลให้ เชียงของมีสถานะเป็ นเขตแดนระหว่างรัฐสยาม
กับรัฐฝรั่งเศส (โสภิดา วีรกุลเทวัญ , 2548) เหตุการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเป็ นชายแดนและ
ชายขอบของรัฐสยามตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา และเป็ นผลให้ เกิดการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมณฑลใหม่
บนพื ้นฐานของอาณาเขต (Thongchai, 1994 อ้ างใน ประสิทธิ์ ลี ้ปรี ชา, 2555) ซึ่งเชียงของอยูใ่ นแขวงน ้าอิง
ในพ.ศ. 2442 และอีกหนึ่งปี หลังจากนันข้
้ าหลวงพิเศษประจาเมืองน่านได้ จดั ระเบียบแขวงใหม่ ส่งผลให้
เชียงของอยู่ในบริ เวณน่านเหนือ ขึ ้นตรงต่อแขวงเชียงคา (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว, 2547) ต่อมา พ.ศ. 2445 ได้ ยก
กิ่งแขวงเชียงของ ให้ ขึ ้นตรงกับจังหวัดเชียงราย และหลังจากนัน้ ใน ปี พ.ศ. 2457 จึงได้ ยกฐานะกิ่งแขวง
เชี ยงของเป็ น “อาเภอ” (ปรั บปรุ ง จากเอกสารล้ านนา หน้ า 312 อ้ างในพิพิ พัฒ น์ ธนากิ จ , 2552) โดย

8

เจ้ า เมื อ งคนสุด ท้ า ยคื อ พระยาจิ ต วงศ์ ว รยศรั ง ษี ได้ รั บ การยกฐานะเป็ นนายอ าเภอเชี ย งของขึ น้ กับ
จังหวัดเชียงราย (เกรี ยงศักดิ์ รองเดช, 2551)
เชี ย งของนับ ตัง้ แต่ก ารได้ รั บ การยกฐานะเป็ นอ าเภอและเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในแผนที่ ส ยาม และ
ก าหนดให้ แ ม่น า้ โขงเป็ นเส้ น แบ่ง เขตแดน แบ่ง ความเป็ น “เรา” และ “เขา” ภายใต้ ค วามเป็ นชาติ ที่
จินตนาการขึน้ มา การเคลื่อนย้ ายผู้คนและสิ่งของไม่ได้ เป็ นไปอย่างเสรี ภายใต้ ขอบเขตพรมแดนรัฐ แต่
ภายใต้ พรมแดนทางวัฒนธรรมการข้ ามฝั่ งไปมาของผู้คนในเชียงของและห้ วยทราย ก็ยงั ถือเป็ นวิถีปกติใน
ลักษณะของเครื อญาติ (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548) แม้ จะมีแนวเขตแดนความเป็ นรัฐชาติที่ชดั เจนแต่ก็ยงั
ปรากฏกลุ่มคนที่หนีภัยสงครามเข้ ามายังฝั่ งเชียงของ เช่น ในปี พ.ศ. 2483 ได้ เกิดสงครามทางการเมือง
ภายในประเทศลาว ก็ส่งผลให้ มีการอพยพเข้ ามาอยู่ที่บ้านห้ วยลึก ปากอิง เมื่อสงครามสงบชาวบ้ านส่วน
หนึ่ง ก็อพยพกลับประเทศลาว (นิวัฒ น์ ร้ อยแก้ ว, 2547) และคนเย้ า คนม้ ง หนีการเกณฑ์ทหารของเจ้ า
อาณานิคมเข้ ามาอยู่ในเชียงของ ตังบ้
้ านเรื อนบริ เวณดอยหลวง และตอนหลังบางส่วนก็ย้ายมาอยู่ที่ บ้าน
ทุ่ง นาน้ อย และบ้ านทุ่ง พัฒ นา (วี ระศักดิ์ แซ่เ ห้ อ, 2559 ; นิวัฒน์ ร้ อยแก้ ว , 2547) ฉะนัน้ ก่อนจะสิ น้ สุด
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 อาณาบริ เวณชายแดนเชียงของมีการอพยพโยกย้ ายบ้ านเรื อนระหว่างสองฝั่ งโขงเป็ น
ปรากฏการณ์ปกติที่ชาวบ้ านในแถบนีป้ ฏิบตั ิมาเป็ นเวลาช้ านาน (โสภิดา วีรกุลเทวัญ , 2548) จนกระทั่ง
ในช่วงกลางทศวรรษ 2510 ความตึงเครี ยดของสงครามคอมมิวนิสต์เริ่ ม มีความชัดเจนมากขึน้ ในพืน้ ที่
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2518 ทหารฝ่ ายซ้ ายของลาวสามารถตีเมืองห้ วยทรายได้ แล้ ว ได้ สงั่ ปิ ดพรมแดนระหว่าง
ไทย-ลาวตลอดแนว (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548 ; นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว, 2547) ทาให้ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 25182532 เกิดการควบคุมที่เข้ มข้ นขึ ้นมากขึ ้น ตลอดจนความแตกต่างทางด้ านอุดมการณ์ทางการเมือง ส่งผล
ให้ รัฐชาติทงั ้ ฟากฝั่ งลาวและไทย สามารถสถาปนาพรมแดนของความเป็ นรัฐชาติลงบนพรมแดนของความ
เป็ นชาติพนั ธุ์ได้ ในระดับหนึง่ (ยศ สันตสมบัติ, 2548)
การสถาปนาความเป็ นรั ฐ ชาติล งในพรมแดนของความเป็ นชาติพันธุ์ นนั ้ ทาให้ ส านึกความเป็ น
คนเชียงของเริ่ มเกิดขึ ้นจากการเริ่ มใช้ การออกหนังสือประจาตัวให้ แก่ประชาชนของแต่ละฝ่ าย 4 ในปี พ.ศ.
2447 และการมีบตั รประจาตัวประชาชนนับได้ ว่าเป็ นการผนวกคนเชียงของในระดับเข้ าสู่การจัดการของ
อานาจรัฐ ซึง่ ทาให้ ทงสองฝั
ั้
่ งเริ่มถูกทาให้ เป็ นเป็ นส่วนหนึง่ ของแต่ละประเทศ (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว , 2547) โดย
เริ่ มจากประชาชนในพื ้นราบ และอยู่ใกล้ ศนู ย์กลางเมืองเชียงของ ในขณะที่คนบนพื ้นที่สูง ที่ห่างไกลจาก
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เมืองเชียงของและการติดต่อยังไม่สะดวกส่งผลให้ กลายเป็ นคนไร้ รัฐ(นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว, 2547) แสดงให้ เห็นว่า
ความเป็ นพลเมืองของรัฐชาตินนจะต้
ั้
องมีบตั รประจาตัวประชาชนเพื่ อแสดงความเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน
ในจิตนาการแห่งนี ้ด้ วย
ในทางกลับกันในพืน้ ที่ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ยังเกิดการแลกเปลี่ยนทัง้ สินค้ า และ
บริ การระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ในเชียงของผ่านพื ้นที่ตลาดและมิติความสัมพันธ์ อื่นๆ ระหว่างชาติพนั ธุ์ เช่น
คนลื ้อ และคนยวน ส่วนใหญ่ทานาก็จะนาเอาผลผลิตไปแลกเปลี่ยนกับคนม้ ง คนลาหู่ (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว ,
2547) ผ่านพื ้นที่ตลาดกลางเมืองเชียงของ ซึ่งสอดคล้ องกับงานของศศิภา คาก่าขึ ้น พบว่า ย่านตลาดที่อยู่
หน้ าเทศบาลเวียงใกล้ กับสะพานถือเป็ นตลาดเช้ าที่ส่วนใหญ่แล้ วพ่อค้ าแม่ค้าจากหลายหมู่บ้า นซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นพ่อค้ าแม่ค้าคนพื ้นเมืองกลายเป็ น “คนกลาง” ส่งทอดสินค้ าให้ กบั แม่ค้ารายย่อยจากหมู่บ้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นคนไทลื ้อ คนขมุ และคนม้ งซึ่งมักจะจับจ่ายซื ้อสินค้ าจาพวกผักสด อาหารสุก เพื่อนากลับไป
ขายในหมู่บ้านตน และในงานของโสภิดา วีรกุลเทวัญ พบว่า พื ้นที่สวนส้ มของคนลื ้อเป็ นพื ้นที่ทางเศรษฐกิจ
ในแถบชายแดนเชียงของจ้ าง คนขมุบ้านห้ วยกอกซึ่งอยู่ติดกับบ้ านลื ้อห้ วยเม็ง มาเป็ นแรงงานในการทา
สวนส้ ม (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548) ซึ่งเป็ นใช้ อตั ลักษณ์ของความเป็ นแรงงานขมุที่ “อดทน ซื่อสัตย์ และ
ขยัน ” มาเป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกเพื่อให้ ไ ด้ มาซึ่ง ประโยชน์บนความสัม พันธ์ ที่มี กับคนอื่ นในสัง คมใหญ่
ความสัม พัน ธ์ เ หล่า นี แ้ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทและสถานภาพทางสัง คมของชุม ชนชาติพัน ธุ์ ต่า งๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์ ในพืน้ ที่ทางสัง คมร่ วมกันโดยไม่ยึดติดกับความเป็ นพลเมืองภายใต้ ชุมชนจิตนาการและ
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉะนันหากพิ
้
จารณาตามลักษณะของรัฐชาติสมัยใหม่ผ่านการสร้ างเส้ นเขตแดนลงบนพรมแดนของ
ความเป็ นชาติพนั ธุ์ และการทาให้ เชียงของกลายเป็ นส่วนหนึ่งของการปกครองของสยามได้ ก่อให้ เกิดความ
เป็ นคนเชียงของผ่านมิติของความเป็ นพลเมืองที่มีบตั รประจาตัวประชาชน แต่ขณะเดีย วกันได้ เบียดขับ
และกดทับคนชาติพันธุ์อื่นที่ ไ ม่ส ะดวกต่อการมี บัตรประชาชนให้ กลายเป็ นคนอื่น ทว่า พิจารณาในมติ
ความสัมพันธ์ในพื ้นที่เศรษฐกิจและชาติพนั ธุ์สมั พันธ์แล้ ว คนเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นคนเชียงของ เพราะ
ทุกคนล้ วนมี ค วามสัม พันธ์ ภ ายใต้ ผ ลประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จ สัง คม และวัฒ นธรรม ผ่า นการซื อ้ ขาย
แลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ ในพื ้นที่ขอบเขตรัฐชาติสมัยใหม่เช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้คนกลุ่มนี ้ได้
ดารงวิถีชีวิตในพื ้นที่เชียงของก่อนการเกิดขึ ้นของรัฐสมัยใหม่อนั เป็ นชุมชนจิตนาการสร้ างขึ ้นภายหลัง เป็ น
ลักษณะทางภูมิกายาถูกสร้ างขึ ้นด้ วยความรู้และเทคโนโลยีแผนที่สมัยใหม่นนเอง
ั้
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4. การสร้ างอัตลักษณ์ “คนเชียงของ” กับการช่ วงชิงพืน้ ที่การพัฒนา
“เชียงของ” เริ่มปรากฏมากขึ ้นในพื ้นที่งานวิชาการ และงานสื่อสารมวลชน หลังจากประเทศไทยได้
บรรลุ ข้ อตกลงความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น า้ โขง (GMS)5 ในปี พ.ศ. 2534 โดยให้
ความสาคัญ กับการพัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติและมนุษย์ การความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ โดยพัฒ นา
โครงสร้ างพื ้นฐาน ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ตลอดถึงการพัฒนาเส้ นทางเดินเรื อในแม่น ้าโขง นอกจากนี ้แล้ วยัง
มีแผนความร่ วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่างไทย พม่า ลาว และจีน มีแนวคิดที่จะพัฒ นาพืน้ ที่จังหวัด
เชี ยงรายให้ จัดตัง้ เป็ นเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษชายแดน โดยเชี ยงของจะถูกพัฒ นาให้ เ ป็ นนิคมอุตสาหกรรม
การเกษตรครบวงจร และอุตสาหกรรมทัว่ ไป (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว, 2547; ชัยพงษ์ สาเนียง, 2557) เชียงของได้
ถูกพัฒนาขึ ้นภายใต้ กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ของทุน และรัฐ กลายเป็ นจุดยุทธศาสตร์ การค้ าขายแดน ทาให้ ผ้ คู น
มากหน้ าหลายตาพยายามเข้ ามาใช้ พื ้นที่เชียงของ ที่ดินถูกเปลี่ยนไปเป็ นของเอกชน ดังงานของนิวฒ
ั น์
ร้ อยแก้ ว ได้ กล่าวว่า นักลงทุนเข้ ามากว้ านซื ้อที่ดินจากชาวบ้ านจานวนมาก ส่งผลให้ ราคาที่ดินสูงขึ ้นอย่าง
ไม่นา่ เชื่อ ชาวบ้ านตื่นตระหนกกับราคาที่ดินเพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นประวัติการณ์ ชาวบ้ านพากันขายที่ดินแล้ วนา
เงินมาซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและรถยนต์ (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว , 2547) การพัฒนาทาให้ เกิดการสูญเสียที่ดินของ
ชาวบ้ านซึ่งมีวิถีชีวิตที่สมั พันธ์กับการเกษตร นอกจากนี ้แล้ วการพัฒนายังได้ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้ าน เช่น แม่น ้าสม6เหือดแห้ งมีน ้าน้ อย การขึ ้นลงของแม่น ้าโขงไม่ปกติ รวมถึงการลดลงของจานวน
ปลาบึก (นิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว, 2547)
จากกระแสการพัฒนาที่ถาโถมเข้ ามาในพื ้นที่เชียงของทาให้ คนในท้ องถิ่น และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้ พ ยายามร่ วมกัน สร้ างตัว ตนของคนเชี ยงของขึน้ มาใหม่อีกครั ง้ โดยอาศัยลักษณะทาง
กายภาพของพืน้ ที่ ซึ่ง สัม พันธ์ กับแม่นา้ โขง ความหลากหลายของกลุ่ม วัฒนธรรม และความเป็ นพื น้ ที่
ชายแดนติดต่อกับ ส.ป.ป.ลาว สะท้ อนผ่านการนิยามคาขวัญ“แอ่วเชี ยงของ ท่องแดนลาว สาวสวนส้ม ชม
ปลาบึก” (ปี 2532) แสดงให้ เห็นถึงว่า เชียงของเป็ นเมืองท่าทางการค้ าและวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังประเทศลาวได้ ยังเป็ นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ผา่ นภาพแทนของสวนส้ มของชุมชนคน
ลื ้อบ้ านห้ วยเม็งซึง่ เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธ์ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจสูงในพื ้นที่ และมีวิถีชีวิตสัมพันธ์ กบั แม่น ้าโขง
ซึง่ เป็ นแหล่งจับปลาบึกที่สาคัญของโลก แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็นามาซึ่งการปรับคาขวัญเชียง
5

โครงการ GMS เป็ นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เป็ นผู้สนับสนุนหลัก
6
แม่น ้าสมซึง่ เป็ นแม่น ้าสาขาของแม่น ้าโขง ไหลจากดอยหลวงลงสูแ่ ม่น ้าโขง
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ของจากเดิมมาสูม่ ิตใิ หม่ใหม่เป็ น “หลวงพ่อเพชรคู่เมื อง ลื อเลื อ่ งปลาบึกหาดไคร้ แหล่งผ้าทอน้ าไหล ประตู
ใหม่อินโดจี น” แสดงให้ เห็นว่าเชียงของเป็ นเมืองเก่าแก่มีหลวงพ่อเพชรเป็ นสัญญาลักษณ์เชิงประวัตศิ าสตร์
มีมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ผกู พัน ธ์ กบั สายน ้าโขง มีความสัมพันธ์ของชาติพนั ธุ์ที่หลากหลายในพื ้นที่ และ
ยังสามารถเชื่อมต่อการค้ าการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขงได้ อีกด้ วย อันเป็ นเอกลักษณ์ เชิ งพืน้ ที่ ทาง
กายภาพของเชียงของ ทังนี
้ ้แม้ คาขวัญทัง้ 2 ช่วงเวลา จะเป็ นผลผลิตจากการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในพื ้นที่
เป็ นหลัก แต่ทว่าก็คาขวัญก็เป็ นการผลิตความหมายซ ้าและชุดของลักษณะในแต่ละแบบของการก่อรูปของ
สังคม เพื่อเป็ นการยึดเหนี่ยวกันของสมาชิกในพื ้นที่นนโดยความสั
ั้
มพันธ์ของพื ้นที่ เป็ นปฏิบตั กิ ารทางสังคม
ที่ ถูก กาหนดให้ เ กิ ดขึน้ ในพื น้ ที่ (Lefebvre. 1991 อ้ างในจารุ ว รรณ ข าเพชร, 2555) ที่ มี ผ ลต่อ การผลิ ต
สร้ างอัตลักษณ์ตวั ตนของคนเชียงของอีกด้ วย
นอกจากคาขวัญแล้ วคนในพื ้นที่ยงั มีความพยายามสร้ างภาพตัวแทนของพื ้นที่ (Representations
of space) เพื่ อยึดเหนี่ ยวความสัม พันธ์ ในการผลิต กับสิ่ ง อื่ นทัง้ ความรู้ สัญลัก ษณ์ รหัสและที่ เกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ (Lefebvre, 1991 อ้ างในจารุวรรณ ขาเพชร, 2555) ผ่านการสร้ างพิพิธภัณฑ์ปลาบึกบริ เวณ
ริมแม่น ้าโขง การประกอบพิธีกรรมการเลี ้ยงผีลวง 7 การจกไก เพื่อแสดงให้ เห็นถึงวิธีชีวิตที่สมั พันธ์กบั แม่น ้า
โขง การสร้ างอัตลักษณ์การแต่งกายด้ วยชุดไทยลื ้อและชาติพนั ธุ์อื่นๆ ในเทศกาลหรื อโอกาสสาคัญต่างๆ
การรื อ้ ฟื น้ การประเพณีสาคัญๆ ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ การจัดงานประกวดธิดาชนเผ่าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น การจัดงานธรรมยาตราเพื่อแม่น ้าโขง และการสร้ างสัญญาลักษณ์ตามโคมไฟส่องสว่างข้ าง
ทาง เป็ นต้ น สิ่งเหล่านีไ้ ด้ สะท้ อนให้ เห็นว่าคนในท้ องถิ่น และองค์กรภาครัฐในพื ้นที่ มีความพยายามที่จะ
สร้ างภาพแทนของความเป็ นท้ องถิ่น ให้ คนนอกพื ้นที่ได้ รับรู้ถึงความเป็ นเชียงของผ่านสัญลักษณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้
ยังมีความพยายามในผลิตชุดความรู้ให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการสร้ างโฮงเฮียนแม่น ้าของ และผลักดันให้
มีการจัดหลักสูตรท้ องถิ่ น “คนเชี ยงของ” ในสถานศึกษา ของกลุ่ม องค์กรภาคเอกชนและประชาชนใน
ท้ องถิ่น อันจะเป็ นพลังที่สาคัญที่จะขับเคลื่อนและดารงอัตลักษณ์ “คนเชียงของ” ต่อไปในอนาคตอีกด้ วย
ในช่วง 20 กว่าปี ที่ผ่านมา เชียงของ จึงเป็ นพื ้นที่ที่จะต้ องเผชิญกับอานาจรัฐส่วนกลางและอานาจ
ทุนโลกาภิวฒ
ั น์ การกาหนดโครงการลงทุนและการพัฒนาที่มาจากส่วนกลางไม่ได้ เกิดจากความต้ องการ
ของคนท้ องถิ่น ดังนัน้ “คนเชียงของ” จึงถูกหยิบขึ ้นมาใช้ แสดงให้ เห็ นตัวตนคนท้ องถิ่นที่บง่ บอกตาแหน่ง
แห่งที่ สร้ างความหมายใหม่ที่สะท้ อนความสัมพันธ์ เชิงอานาจระหว่างท้ องถิ่นกับส่วนกลาง ซึ่งสอดคล้ อง

7

ผีลวง คือผีที่อยูใ่ นแม่น ้าโขงทาหน้ าทีค่ ้ มุ ครองปลากบึก ก่อนที่จะหาปลาต้ องมีการเซ่นสรวงบอกกล่าว
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กับงานของชยันต์ วรรธนะภูติ ได้ กล่าวว่า ในความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ถกู มองข้ าม ละเลย ไม่มีอานาจ ไม่
มีความหมาย เพื่อทาให้ กลายเป็ นสิ่ งที่มีความหมาย ดังนันคนเชี
้
ยงใหม่ ถูกนามาใช้ เพื่อทวงอานาจการ
ตัดสินใจของคนในท้ องถิ่นที่คดั ค้ านไม่เห็นด้ วยกับโครงการพัฒนาซึ่งกาหนดและวางแผนโดยส่วนกลาง
(ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2549) ซึ่งสอดคล้ องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มท้ องถิ่นในพื ้นที่เชียงของเกี่ยวกับกรณี
การสร้ างนิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่ทงุ่ สามหมอน เมื่อปี พ.ศ. 2549 และพื ้นที่ป่าชุมชนบุญเรื อง ในช่วงต้ นปี
2559 ได้ สะท้ อนว่าชุมชนได้ ใช้ วาทกรรม “คนเชี ยงของ” เพื่อต่อรองกับอานาจรัฐ แสดงให้ เห็ นว่าพืน้ ที่
ดังกล่าวมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่นที่สมั พันธ์กบั ข้ าว ป่ า และน ้า เป็ นการแสดงตัวตนของคน
ในพืน้ ที่ที่มีปัญหาจากการรวมศูนย์อานาจจากส่วนกลาง สื่อความหมายและบ่งบอกว่าคนเหล่านี ้อยู่ใน
พื ้นที่ที่ด้อยอานาจ หรื อพื ้นที่ชายขอบ และทวงถามหาอานาจของท้ องถิ่นที่ถกู ลิดรอนไป (ชยันต์ วรรธนะภูติ,
2549)
ฉะนันแล้
้ ว “คนเชียงของ” ถูกนิยามขึ ้นและใช้ เป็ นเครื่ องมือในการต่อรองกับการพัฒนาที่กาหนด
โดยรัฐส่วนกลางและทุน โดยใช้ ทนุ ทางวัฒนธรรมของคนในท้ องถิ่นเชียงของ ปฏิบตั กิ ารผ่านพื ้นที่ทางสังคม
(Thirdspace--Social Space) ซึ่งเกิดจากพื ้นที่ทางความคิดของคนในท้ องถิ่นที่เกิดจากการตีความ หรื อให้
ความหมายพืน้ ที่ทางกายภาพที่คนในท้ องถิ่นมองเห็น นาไปสู่การสร้ างพืน้ ที่ทางสังคมที่มีทงส่
ั ้ วนที่เป็ น
ความจริ ง และเพี ยงจิ นตนาการอันสลับซับซ้ อน มี การช่วงชิ ง ขัดแย้ ง และการแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา
(Lefebvre, 1911 อ้ างในชยันต์ วรรธนะภูติ, 2549) ซึ่งจากข้ างต้ นเราจะสังเกตได้ ว่าพืน้ ที่ทางสังคมส่วน
ใหญ่เป็ นพืน้ ที่ปฏิบตั ิการของกลุ่มชาติพันธุ์หลัก ได้ แก่ คนยวน (คนเมือง) และคนลือ้ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
อานาจทางเศรษฐกิจ การเข้ าถึงทรัพยากร และการเข้ าถึงอานาจทางการเมือง แต่อย่างไรแล้ วชุมชนชาติ
พันธุ์ต่างๆ ในเชี ยงของก็ถือได้ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของความเป็ นคนเชี ย งของ เพราะต่างเป็ นผู้ขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการสร้ างพื ้นที่ตอ่ รองร่วมกัน ในพื ้นที่สานึกความเป็ นเชียงของร่วมกัน
5. บทส่ งท้ าย
การกาเนิดขึ ้นของรัฐชาติสมัยใหม่และการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ ก่อให้ เกิดการควบคุม
ประชากรให้ อยู่ในพื ้นที่ชุมชนจิตนาการภายใต้ เส้ นแบ่งเขตแดนทาให้ การแบ่งความเป็ น “เรา” และ “เขา”
ภายใต้ ความเป็ นชาติ การเคลื่อนย้ ายผู้คนและสิ่งของไม่ได้ เป็ นไปอย่างเสรี ภายใต้ ขอบเขตพรมแดนรัฐซึ่ง
อยู่เหนือพรมแดนของชาติพนั ธุ์ ประชากรถูกกาหนดความเป็ นพลเมืองผ่านการมีบตั รประจาตัวประชาชน
แต่ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มบนพื ้นที่สงู และห่างไกล ไม่มีบตั รซึ่งแสดงความเป็ นพลเมืองของรัฐ
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แต่เขาเหล่านันได้
้ อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่และทาคุณประโยชน์มากมายให้ เชียงของ ตังแต่
้ ก่อนเกิดรัฐชาติสมัยใหม่
แต่ทาไมเขาเหล่านันกลั
้ บไม่มีสิทธิในความเป็ นพลเมืองของเชียงของ
ความเป็ น “คนเชี ย งของ” จึง ควรจะเป็ นภาพแทนของคนหลากหลายชาติพัน ธุ์ ที่ อ าศัย และมี
ภูมิลาเนาอยู่ในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชายแดนติดกับประเทศลาว มี วฒ
ั นธรรมประเพณีที่
สัมพันธ์กบั แม่น ้าโขง ซึง่ ใช้ แสดงให้ เห็นตัวตนคนท้ องถิ่นที่บง่ บอกตาแหน่งแห่งที่สื่อความหมายและบ่งบอก
ว่าเขาเหล่านี ้เป็ นคนในพื ้นที่
การสร้ างตัวตน “คนเชียงของ” ไม่อาจจะนิยามได้ จากภายในหรื อภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
แต่หากเกิดขึ ้นจากการปะทะประสานระหว่างกระแสการพัฒนาจากภายนอก และการดารงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์
ของความเป็ นเชียงของผ่านพื ้นที่ทางสังคมต่างๆ “คนเชียงของ” จึงเป็ นวาทกรรมที่ถกู สร้ างเพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่
ในการต่อรองกับกระแสการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วโดยคนในท้ องถิ่น เพื่อสร้ า ง
สานึกความเป็ นท้ องถิ่น เพื่อให้ “คนเชียงของ” สามารถเรี ยกร้ องการคืนอานาจและต่อรองกับอานาจใน
บริ บทต่างๆ มากขึน้ ซึ่ง สอดคล้ องกับ การนิยามตัวตนของ “คนเมื อง” ในงานของชยันต์ วรรธนะภูติ
(ชยันต์ วรรธนะภูต,ิ 2549)
ดังนันแล้
้ วหากตังค
้ าถามว่า “ใครคือคนเชียงของ?” เราก็คงไม่อาจหาคาตอบได้ จริ งๆ ว่าใครคือคน
เชียงของ แต่ทว่าอาจนิยามได้ ว่า “คนเชียงของ” คือ กลุ่มคนที่มีสานึกเรื่ องของพื ้นที่ มีอตั ลักษณ์ที่แตกต่าง
มีวฒ
ั นธรรมหลากหลาย สัมพันธ์และอยู่รวมกันด้ วยสานึกความเป็ นท้ องถิ่น ร่ วมกันพัฒนาท้ องถิ่นให้ เกิด
ความยัง่ ยืนภายใต้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วในพื ้นที่
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