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บทความปริ ทั ศ น์ นี้ พ ยายามส�ำ รวจทบทวนสถานะองค์ ค วามรู ้ ใ นปั จ จุ บั น และน�ำ เสนอ
ประเด็นอภิปรายว่าด้วยเรื่อง “ชายแดนศึกษา” โดยเฉพาะในมิติที่เชื่อมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ ายแดนระดับภูมภิ าค ผ่านการท�ำความเข้าใจพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
ของกรณีศึกษาสองพื้นที่ ที่ถูกประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ ตาก
และเชียงราย เป้าประสงค์ของบทความปริทัศน์นี้คือเสนอให้เห็นนัยส�ำคัญของการศึกษา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่เน้นมุมมองจากประสบการณ์ของผู้คนในพื้นที่เพื่อท�ำ
ความเข้าใจศักยภาพ ข้อจ�ำกัด และการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ในบริบทของการพัฒนาระดับ
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บทคัดย่อ
abstract
This article aims to review the current state of knowledge of “border studies”
particularly the approach that emphasizes on an intertwine between border
situations and regional development, by providing a historical comparative
perspective on the two sites of case studies of Special Economic-Development
Zones (SEZ) in Tak and Chiang Rai Provinces. The purpose of this review is to
illustrate the significance of sociological and anthropological studies which
prioritize local people’s points of view, in order to understand capacity, difficulty,
and certain dynamic aspects occurring in the contexts of regional development.
keywords: Special Economic-Development Zone, Chiang Khong, Chiang Saen, Mae Sai,
Mae Sot
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บทน�ำ

ปัจจุบนั หัวข้อชายแดนศึกษาและกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผูค้ นทีอ่ าศัยใช้ชวี ติ
อยูใ่ นพืน้ ทีช่ ายแดน ทัง้ ในบริบทประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมการเมือง ได้รบั ความสนใจ
เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ความสนใจของนักสังคมศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ที่ขยายตัว กระแสข้ามชาตินิยม (transnationalism) ที่
แพร่กระจายไป กระบวนการสือ่ สารข้ามชาติ และการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง กระบวนการ
เชิงโครงสร้างเหล่านีด้ า้ นหนึง่ ได้ทา้ ทายนิยามความหมายของสิง่ ทีเ่ รียกว่าชาติ เขตแดน และ
อธิปไตย และในอีกด้านหนึ่งก็ได้นิยามพื้นที่หรือเขตแดนใหม่ๆ ขึ้นมาในนามภูมิภาคนิยม
ทางเศรษฐกิจ เช่น อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
กระบวนการปะทะประสาน การต่อรองทางวัฒนธรรมแบบข้ามเขตแดน ข้ามพรมแดน
ได้ก่อให้เกิดค�ำถามชุดใหม่ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชาติกับรัฐสมัยใหม่
โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น ไปจนถึงนิยามความคิดต่อสิ่งที่เรียกว่า “พื้นที่ชายแดน”1 อันเป็น
อาณาบริเวณซึ่งอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองปรากฏตัวอยู่ร่วมกัน ปะทะ
ประสานกัน หรือในบางบริบทก็ขดั แย้งกันอย่างรุนแรง ทัง้ นีเ้ พราะชายแดนคืออาณาบริเวณที่
ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองอันแตกต่างหลากหลายมาบรรจบกัน ดังนัน้ จึงเป็น
พืน้ ทีข่ องการศึกษากระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทนี่ า่ สนใจยิง่ (Donnan and Wilson
1999)
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพืน้ ทวีป เส้นพรมแดนรัฐชาติอาจเป็นมรดกตกทอดจาก
ลัทธิอาณานิคม ซึง่ ไม่ใส่ใจพรมแดนชาติพนั ธุแ์ ละประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมของกลุม่ ชนในพืน้ ที่
ทีอ่ ยูก่ นั มาแต่กอ่ น จนน�ำไปสูก่ ารแบ่งแยกกลุม่ สังคมและเครือญาติออกจากกันไปอยูค่ นละ
ประเทศ ขณะทีใ่ นบางกรณีกไ็ ด้ผนวกเอากลุม่ ชาติพนั ธุท์ ใี่ ช้ภาษาต่างกัน หรือแม้แต่เคยเป็น
ศัตรูกัน มาอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การปกครองในระบอบอาณานิคม

ดูเพิ่มเติม งานศึกษาว่าด้วยพื้นที่ชายแดน/พรมแดน โดยเฉพาะในประเด็นเชิงวิธีวิทยา ได้จาก จักรกริช สังขมณี,
บรรณาธิการ (2559).
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กระบวนการสถาปนาเขตแดนรัฐชาตินบั จากยุคอาณานิคม – ไม่มากก็นอ้ ย – กลายมาเป็น
เงือ่ นไขทีน่ ำ� ไปสูป่ ญ
ั หาความขัดแย้งและความมัน่ คงในอาณาบริเวณชายแดนในภูมภิ าคนี้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในบริบทของโลกยุคเสรีนยิ มใหม่ ชายแดน/เส้นพรมแดน
หาใช่ “เส้นแบ่ง” หรือก�ำแพงขวางกัน้ ผูค้ นต่างรัฐชาติ ทว่าหมายถึง “ทางเดิน” แห่งโอกาส
ต่างหาก หรือที่ดอนนา ฟลินน์ (Donna K. Flynn) เรียกว่าเป็น “ระเบียงแห่งโอกาส”
(corridors of opportunity) (Flynn 1997, 313) ทัง้ ในบริบทของการพัฒนา การค้า และ
การลงทุนระดับภูมภิ าค ทีม่ งุ่ “เปิด” ให้ผคู้ นในชายแดนมีความหวังและความสามารถทีจ่ ะ
เดินทางติดต่อ รื้อสานสัมพันธ์ระหว่างกัน ฉะนั้น จากบริบทปัจจุบัน ผู้คน กลุ่ม ชุมชน
ในอาณาบริเวณชายแดนของประเทศไทยและเพือ่ นบ้าน นอกจากจะสามารถแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจจากการเดินทาง “ข้ามไปข้ามมา” บ่อยครั้งพวกเขายังได้ฉกฉวยโอกาสจาก
“สถานการณ์ชายแดน” ที่ทั้งก�ำกวมและไม่ชัดเจนแน่นอนจากนโยบายก�ำกับควบคุมพื้นที่
ชายแดนทีร่ ฐั เป็นผูก้ ำ� หนด นีน่ บั เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจติดตามยิง่
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพืน
้ ทีช
่ ายแดนไทย-เมียนมา-ลาว

ใน พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยได้ประกาศจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ระยะที่หนึ่ง
(19 มกราคม 2558) และระยะทีส่ อง (28 มีนาคม 2558) รวมพืน้ ที่ 2,932 ตารางกิโลเมตร
ในเขต 10 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ตาก มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา (ระยะที่ 1) และหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี
(ระยะที่ 2) โดยได้ตงั้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพือ่ ด�ำเนิน
งานตามนโยบาย ด้วยต้องการกระตุน้ เศรษฐกิจ ทัง้ ด้านการค้า การลงทุน การจ้างแรงงาน
รวมถึงต้องการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตามข้อผูกพันในการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน ทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง ตลอดจนการเชือ่ มโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้อย่างสมบูรณ์
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การประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและก�ำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนของประเทศไทย ถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่น�ำมาซึ่งการสถาปนา “พื้นที่ยกเว้น”
(ปิน่ แก้ว เหลืองอร่ามศรี 2559) อันจะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ ทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบตามมา ไม่วา่ จะเป็นการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐ การออกหรือยกเลิกกฎหมายต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เหล่านัน้ การให้สทิ ธิพเิ ศษต่างๆ แก่นกั ลงทุน ไปจนถึงการผ่อนปรนในด้านการค้าชายแดน
การขนส่งข้ามแดน ซึง่ ด�ำเนินไปอย่างเข้มข้นควบคูไ่ ปกับการเดินทางเคลือ่ นย้ายของผูค้ น
ในช่วง พ.ศ. 2553-2557 สถานการณ์การค้าบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับประเทศ
เพือ่ นบ้านมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ คิดเป็นอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 6.6 ต่อปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาให้พนื้ ทีช่ ายแดนเป็น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค รวมถึงตั้งเป้าหมายว่ามูลค่าการค้าชายแดนควรขยายตัว
ร้อยละ 15 ต่อปี ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และความมัน่ คงอย่างมีสมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนา
คือ จะส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจ
เพือ่ สังคม เพือ่ ดึงดูดนักลงทุนไทยและนักลงทุนในภูมภิ าคให้เข้ามาลงทุน นอกจากนัน้ รัฐบาล
ยังเน้นการให้สทิ ธิประโยชน์ การบริหารจัดการ และการเพิม่ ขีดความสามารถของแรงงานไทย
และต่างด้าว รวมถึงการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการค้า
ตลอดจนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ นความมัน่ คงไปพร้อมๆ กัน
บทความนีเ้ ป็นการส�ำรวจสถานะองค์ความรูใ้ นปัจจุบนั และน�ำเสนอประเด็นอภิปราย
เรือ่ ง “ชายแดน” โดยเฉพาะมิตทิ เี่ ชือ่ มโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ ายแดน ผ่านกรณี
ศึกษาเปรียบเทียบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและเชียงราย อันเป็นพื้นที่ชายแดนที่รัฐ
ก�ำหนดให้เป็นเป้าหมายเชิงภูมิศาสตร์ที่ส�ำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2558ก, 2558ข) ในส่วนของจังหวัด
ตากนั้น ส�ำหรับชายแดนไทย-เมียนมา ด่านแม่สอดถือเป็นด่านส่งออกอันดับหนึ่งของไทย
โดยมีมลู ค่าการค้าชายแดนสูงประมาณปีละ 60,000 ล้านบาท (ศูนย์ขา่ วกระทรวงพาณิชย์
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2558) นอกจากนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ของด่านศุลกากรแม่สอดยังแสดงให้เห็นว่ามูลค่าสินค้า
การส่งออกในช่วงปีงบประมาณ 2554-2559 มีอตั ราสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 พบว่ามูลค่าสินค้าการส่งออกเพิ่มจาก
ประมาณสีถ่ งึ หกพันล้านบาทต่อเดือน เป็นห้าถึงเจ็ดพันล้านบาทต่อเดือน
“คูม่ อื การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ของส่วนราชการในจังหวัดตากและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2560) วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากไว้วา่ เป็น “ศูนย์เปลีย่ นถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ เครือข่าย
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งเชื่อมโยงกับทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 2 (แม่สอด-มุกดาหาร) รวมทัง้ มีสะพานมิตรภาพไทย-พม่าข้ามแม่นำ�้ เมยถึงสอง
แห่ง ท�ำให้มคี วามได้เปรียบในด้านภูมศิ าสตร์ เพราะเป็นประตูเชือ่ มโยงไปยังย่างกุง้ ซึง่ เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมียนมา และเชือ่ มต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้
จากบทวิเคราะห์ในปี 2558 ของศูนย์ขอ้ มูลด้านเศรษฐกิจ (Economic Intelligence
Center: EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุวา่ แม่สอดเป็นหนึง่ ในสามพืน้ ทีน่ ำ� ร่องทีม่ ศี กั ยภาพ
สูงในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีความพร้อม
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าพื้นที่อื่น และมีความพร้อมในด้านแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานข้ามชาติจากเมียนมา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝมี อื ทีพ่ ร้อมจะเข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรม
ทีใ่ ช้แรงงานเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครือ่ งนุง่ ห่ม และเครือ่ งหนัง นอกจากนีย้ งั มี
บริการด้านคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโลจิสติกส์รองรับอยูแ่ ล้ว และได้มกี ารจัดท�ำ
ผังเมืองรวมแม่สอดที่แบ่งพื้นที่เป็นศูนย์เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ศูนย์โลจิสติกส์ และการ
ท่องเทีย่ ว รวมทัง้ โครงการขยายเส้นทางตาก-แม่สอดเป็น 4 ช่องทาง และโครงการก่อสร้าง
สนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 เพือ่ รองรับการค้า การคมนาคมขนส่ง และการท่องเทีย่ วข้ามแดน
ทีจ่ ะขยายตัวในอนาคต (โชติกา ชุม่ มี และศรีนรินทร์ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ 2558)
นอกจากนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากยังมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงด้าน
การผลิตกับนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีทตี่ งั้ อยูห่ า่ งออกไปเพียงประมาณสิบกิโลเมตร โดยตัง้ อยู่
ในเมืองตลาดชายแดนที่มีความส�ำคัญมากเป็นอันดับสองของเมียนมารองจากเมืองมูเซ
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ซึง่ เป็นตลาดชายแดนทีต่ ดิ กับจีน และเป็นหนึง่ ในสามนิคมอุตสาหกรรมทีจ่ ะไปอยูใ่ นรัฐกะเหรีย่ ง
นอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรมพะยาโตนซูและนิคมอุตสาหกรรมพะอัน โดยในพื้นที่
ชายแดนฝัง่ เมียนมานีย้ งั มีแรงงานจ�ำนวนมากทีพ่ ร้อมจะเข้ามารองรับการพัฒนาในลักษณะ
อุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี ทั้งหมดนี้
ได้ประกอบกันเป็นปัจจัยส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาและขับเคลือ่ นให้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษคู ่ ข นาน เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ งในด้ า นการค้ า การลงทุ น ระหว่ า งไทย
กับเมียนมาในอนาคต
ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็น “ฐานการ
ท่องเทีย่ ว แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ” พื้นที่นี้มีศักยภาพและโอกาสเนื่องจากอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึง่ สามารถเชือ่ มโยงกับจีนตอนใต้ (มณฑล
ยูนนาน) ได้ทงั้ ทางบกและทางน�ำ้ โดยทางบก ได้แก่ ถนน R3A (ผ่านด่านเชียงของและ สปป.
ลาว) และ R3B (ผ่านด่านแม่สายและเมียนมา) ส�ำหรับทางน�้ำสามารถใช้เส้นแม่น�้ำโขง
ผ่านทางท่าเรือเชียงแสน และสามารถเชือ่ มลงมาทางใต้สทู่ า่ เรือแหลมฉบังเพือ่ ส่งสินค้าไปยัง
ภูมภิ าคอืน่ ของโลก ดังนัน้ เชียงรายจึงมีศกั ยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์และด้านการ
ท่องเทีย่ วโดยเชือ่ มโยงกับจีนตอนใต้ รวมทัง้ พืน้ ทีต่ อนบนของเมียนมา และ สปป.ลาว ซึง่ จะ
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิม่ มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ เช่น อุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร เครือ่ งเรือน การแปรรูปไม้ เป็นต้น
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สายมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาไปเป็นด่านชายแดนทีส่ ามารถรองรับการค้า
การท่องเที่ยว โดยได้มีการเตรียมพื้นที่จัดตั้งโรงแรม ศูนย์การประชุม ร้านค้าปลอดภาษี
ศูนย์ขนส่งมวลชน และศูนย์ขอ้ มูลการท่องเทีย่ ว ทางด้านอ�ำเภอเชียงแสนได้เปิดเขตการค้า
เสรี เขตปลอดภาษีอากร เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งยังมีการ
เตรียมพืน้ ทีจ่ ดั ตัง้ ท่าเรือ ศูนย์เปลีย่ นถ่ายและคลังสินค้า พาณิชยกรรม สํานักงานและศุลกากร
ส่วนอ�ำเภอเชียงของก็มกี จิ กรรมด้านการค้า การท่องเทีย่ ว ศูนย์ขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ
ทัง้ ยังได้เตรียมพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดตัง้ ศูนย์โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ส�ำนักงานการค้าและศุลกากร
ในช่วง พ.ศ. 2556-2557 จังหวัดเชียงรายมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 10.4 โดยข้อมูลจากการน�ำเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเมือ่ พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่า ใน พ.ศ. 2556 ด่านแม่สายมีมลู ค่าการค้าชายแดน
สูงเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ มีมลู ค่าการค้ากว่า 11,276 ล้านบาท และด่านเชียงของ
มีมลู ค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ มีมลู ค่าการค้ากว่า 4,477 ล้านบาท
ในส่วนต่อไปของบทความ จะน�ำเสนอประเด็นจากการส�ำรวจสถานะองค์ความรูว้ า่ ด้วย
“ชายแดน” โดยเชื่อมโยงกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน ซึ่งประกอบด้วย
3 ประเด็นหลัก ส่วนแรก ว่าด้วยนัยส�ำคัญของมิตเิ ชิงประวัตศิ าสตร์ในบริบทเฉพาะของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดน ส่วนทีส่ อง ว่าด้วยงานศึกษาเกีย่ วกับการค้าและ
การลงทุนในพื้นที่ชายแดน ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ ส่วนทีส่ าม ว่าด้วยงานศึกษาเชิงวิพากษ์ โดยเฉพาะงานทีช่ ใี้ ห้เห็นผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อันเป็นผลมาจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ที่
ชายแดน ก่อนที่จะท�ำการสรุปโดยจะชี้ให้เห็นความน่าสนใจของการพัฒนาประเด็นศึกษา
ทีเ่ น้นมิตเิ ชิงประสบการณ์ของผูค้ น เพือ่ ท�ำความเข้าใจศักยภาพ ข้อจ�ำกัด และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนได้อย่าง
รอบด้านมากขึน้
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน:
นัยส�ำคัญของมิตเิ ชิงประวัตศ
ิ าสตร์

งานศึกษาของแอนดรูว์ วอล์กเกอร์ (Andrew Walker) ชีใ้ ห้เห็นว่าในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
สีเ่ หลีย่ มเศรษฐกิจ (หรือพืน้ ทีอ่ นุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงตอนบนในปัจจุบนั ) การค้าชายแดนตัง้ แต่
ยุคอาณานิคมจนถึงหลังอาณานิคมมีบทบาทเป็นเสมือนกลไกที่เชื่อมเมืองชายแดนเข้ากับ
เมืองอืน่ ๆ ผ่านเครือข่ายการค้า การสือ่ สาร กลไกระบบราชการ และการเดินทางคมนาคม
ขนส่งต่างๆ เป็นต้น (Walker 1999) ในแง่นี้ เมืองชายแดน เช่น เชียงของ เชียงแสน แม่สายท่าขีเ้ หล็ก หรือหนองคาย-เวียงจันทน์ ฯลฯ จึงไม่ได้เป็นพืน้ ทีช่ ายแดนไกลปืนเทีย่ ง หรือเป็น
“บ้านป่าเมืองเถื่อน” เพราะตั้งอยู่ในบริเวณชายขอบของพรมแดนรัฐชาติดังที่มักเข้าใจกัน
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ทว่าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขันช่วงชิงอ�ำนาจการน�ำระหว่างกลุ่มอ�ำนาจต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นรัฐ พ่อค้า หรืออ�ำนาจท้องถิน่ ตลอดช่วงเวลาทางประวัตศิ าสตร์ทผี่ า่ นมา และยัง
คงเป็นพื้นที่ที่อ�ำนาจรัฐสมัยใหม่พยายามเข้ามาสถาปนาก�ำกับควบคุมอย่างต่อเนื่อง
การท�ำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐทีช่ ายแดนในบริบทประวัตศิ าสตร์ นอกจาก
จะช่วยชีใ้ ห้เห็นถึงกระบวนการต่างๆ ทีร่ ฐั ใช้ “ชายแดน” เป็นกลไกก�ำกับควบคุมการเดินทาง
เคลือ่ นย้ายของผูค้ น สินค้า ข่าวสาร และทุนแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นมิตกิ ารต่อรองระหว่างผูค้ น
ชุมชน กลุม่ อ�ำนาจ สถาบันต่างๆ ทีอ่ าณาบริเวณชายแดนได้อย่างน่าสนใจ
การให้ความส�ำคัญกับมิตปิ ระวัตศิ าสตร์พนื้ ทีช่ ายแดนจะช่วยในการพิจารณา “อาณา
บริเวณชายแดน” ในฐานะระบบสังคมวัฒนธรรมทีม่ เี ครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และอ�ำนาจการเมืองทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตามแต่ละบริบท แม้วา่ “ชายแดน” จะกลาย
เป็นตัวก�ำหนดเงือ่ นไขและกระบวนการต่างๆ ทีเ่ ป็นเสมือนกลไกก�ำกับควบคุมการด�ำเนินชีวติ
ไม่วา่ จะเป็นการก�ำหนดเส้นเขตแดนซึง่ อาจน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งในเรือ่ งเขตแดนระหว่างรัฐชาติ
การอพยพข้ามพรมแดน การค้าชายแดน ฯลฯ ทว่าการปรับตัว ต่อรอง หรือการใช้ชวี ติ ของผูค้ น
ในแต่ละอาณาบริเวณชายแดนภายใต้เงื่อนไขที่มีการก�ำกับควบคุมเชิงโครงสร้างเช่นนี้ก็มี
รูปแบบที่หลากหลาย ดังที่ออสการ์ มาร์ติเนซ (Oscar Martinez) นักมานุษยวิทยา
ชายแดนศึกษา เสนอว่า ในอาณาบริเวณชายแดนทีผ่ คู้ นในสองฟากฝัง่ มีประวัตศิ าสตร์และ
ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม เส้นเขตแดนไม่ได้ทำ� หน้าทีป่ ดิ กัน้ หากแต่เป็นเงือ่ นไขกลไกเชิง
โครงสร้างทีผ่ ลักดันให้ผคู้ นในพืน้ ทีช่ ายแดนนัน้ ๆ พัฒนาส�ำนึกเชิงประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
ร่วมกัน กระทั่งกลายเป็นชุมชนที่ผู้คนมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนร่วมกัน
(Martinez 1994)
ภายใต้กรอบภูมศิ าสตร์การเมืองของรัฐชาติสมัยใหม่ ความแตกต่างในนโยบายระดับ
ชาติ ทัง้ ในด้านการเงินการคลัง การพัฒนาเศรษฐกิจ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ
เงือ่ นไขส�ำคัญทีท่ ำ� ให้พนื้ ทีช่ ายแดนกลายเป็น “ท�ำเลทอง” ทางด้านการค้า การแลกเปลีย่ น
และการท่องเทีย่ ว ทีโ่ ดยทัว่ ไปมักจะพัวพันไปกับกลไกการแลกเปลีย่ นนอกระบบ ซึง่ มีบทบาท
ส�ำคัญต่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจและการด�ำรงชีพของผูค้ นทีช่ ายแดน กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าชายแดน การแลกเปลี่ยน รวมทั้งการท่องเที่ยว คือ
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ส่วนส�ำคัญและเป็นรากฐานของ “เศรษฐกิจชายแดน” (border economy) ทีผ่ คู้ นชนชายแดน
ร่วมกันประกอบสร้างและเป็นส่วนหนึง่ ของประสบการณ์รว่ มในอาณาบริเวณชายแดน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในความหมายทั่วไป หมายถึง การก�ำหนดให้พื้นที่
ทางภูมศิ าสตร์เฉพาะแห่งสามารถบริหารจัดการด้วยกฎหมายการค้าการลงทุนทีเ่ อือ้ ประโยชน์
ให้กบั นักลงทุนมากกว่ากฎหมายทีบ่ งั คับใช้ภายในรัฐ (Ishida 2009) ตลอดจนมีการยกเว้น
ข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุน เช่น การจัดสรรแปลงที่ดิน
หรือโรงงานในราคาถูกเพือ่ ดึงดูดการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค
การสร้างคลังเก็บและกระจายสินค้า การมีระบบศุลกากรที่ลดความซับซ้อนและให้บริการ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีให้กบั นักลงทุน เป็นต้น (Aggarwal
2006) เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมักได้รับการพิจารณาให้เป็นเครื่องมือส�ำคัญของกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ
ในการศึกษาท�ำความเข้าใจการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดน เราจะเห็น
ภาพได้ชดั เจนมากขึน้ เมือ่ พิจารณานโยบายดังกล่าวภายใต้กรอบคิดส�ำคัญ 2 ประการ ประการ
แรก ได้แก่ การรวมตัวกันในระดับอนุภมู ภิ าค และ ประการทีส่ อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ
การรวมตัวกันในระดับอนุภมู ภิ าคทีเ่ รียกว่า “กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าค
ลุม่ แม่นำ�้ โขง” (Greater Mekong Sub-Region: GMS) ทีไ่ ด้รบั การผลักดันโดยธนาคาร
เพือ่ พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2535 โดยมีสมาชิก
6 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ซึง่ มีเป้าหมายหลักร่วมกัน
คื อ ต้ อ งการสร้ า งเงื่ อ นไขเชิ ง สถาบั น ที่ เอื้ อ ต่ อ การเติ บโตทางเศรษฐกิ จ และเสถี ย รภาพ
ทางการเมืองในอนุภูมิภาค นี่คือกลไกขับเคลื่อนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการขยายตัวทางการค้า
และการลงทุนอย่างเสรีในห้วงกว่าสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ้� โขงได้ผนวกรวมอนุภมู ภิ าคนี้
เข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก โดยประเทศสมาชิกพยายามแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าชายแดน รวมทั้งพยายามส่งเสริมการค้าการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายการผลิต
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ข้ามแดนดังเห็นได้จากการน�ำเสนอแนวทางพัฒนา “ระเบียงเศรษฐกิจ” ในการประชุมรัฐมนตรี
เพือ่ วางกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง พ.ศ. 2541 ซึง่ ส่งผลให้
เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยและเมียนมาต่าง
มีส่วนร่วมในแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกอย่างแข็งขัน โดย
ประเทศไทยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเชื่อมต่อพรมแดนระหว่างสองประเทศหลาย
โครงการ ทั้งการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา การขยายและปรับปรุงถนนภายใน
ประเทศหลายเส้นทาง เพือ่ ให้การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึน้ และการ
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเงินในการก่อสร้างถนนในพืน้ ทีช่ ายแดนฝัง่ เมียนมา รวม
ทัง้ ยังมีการปรับขัน้ ตอนทางศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมืองให้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ในส่วนของเมี ย นมา ภายหลั ง การเปิ ด ประเทศและเข้ า สู ่ ก ระบวนการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย รัฐบาลเมียนมาได้ยกเลิกข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจหลายประการทีอ่ อกมาในยุค
รัฐบาลทหาร ทัง้ ยกเลิกการควบคุมการน�ำเข้าทีเ่ ข้มงวดและท�ำให้การขออนุญาตน�ำเข้าสินค้า
ท�ำได้งา่ ยขึน้ การพัฒนาระบบด�ำเนินงานของด่านข้ามแดน การยกเลิกระบบอัตราแลกเปลีย่ น
เงินเมียนมาทีไ่ ม่สอดคล้องกับอัตราแลกเปลีย่ นของตลาด ตลอดจนการออกกฎหมายส่งเสริม
การลงทุนใหม่ๆ เป็นต้น
การรวมตัวกันในระดับอนุภูมิภาคส่งผลให้พื้นที่ชายแดนหลายแห่งกลับมามีบทบาท
ส�ำคัญ และกลายมาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ วชายแดน/ข้ามแดน
เมืองทีต่ งั้ อยูใ่ นอาณาบริเวณชายแดนจึงกลายเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะผลักดันให้เศรษฐกิจ
ประเทศเติบโต ส�ำหรับประเทศไทย พืน้ ทีช่ ายแดนมีบทบาทส�ำคัญในการเชือ่ มต่อข้ามพรมแดน
การขยายและดึงดูดการลงทุนทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายการผลิตเพื่อการส่งออก
เพราะประเทศเพือ่ นบ้านของไทยเป็นตลาดใหม่ทเี่ พิง่ เปิดเสรีทางเศรษฐกิจได้ไม่นาน ยังขาด
ความพร้อมในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ และต้องการทรัพยากรทีช่ ว่ ยเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลก ดังจะเห็นจากข้อมูลจากเว็บไซต์ของด่านศุลกากรแม่สอดว่า มูลค่า
การส่งออกสินค้าโดยรวมจากด่านแม่สอดไปเมียนมาเติบโตขึน้ หลายเท่าตัว จาก 10,00020,000 ล้านบาทต่อปี ก่อน พ.ศ. 2554 มาเป็นเกือบ 80,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
2559 เป็นต้น
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน: การค้าและการลงทุน

การค้าชายแดน/ข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน มีแนวโน้มจะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับด่านการค้าและการติดต่อระหว่างชายแดนที่เป็นช่องทางหลักในการ
ส่งออกและน�ำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย มีดา่ นทีส่ ำ� คัญอยู่ 4 แห่ง
คือ 1) ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ เป็นด่านทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกเกิน 30,000 ล้านบาทต่อปี
2) ด่านแม่สาย 3) ด่านเชียงแสน และ 4) ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใน พ.ศ. 2555
ด่านที่ 2-4 มีมลู ค่าการค้ารวมเท่ากับ 9,558.86 ล้านบาท 7,367 ล้านบาท และ 4,806.02
ล้านบาท ตามล�ำดับ (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2556 อ้างใน สุเทพ นิม่ สาย
และคณะ 2558)
แม้ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยจะมีความตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่อนข้างสูง
แต่กย็ งั ไม่อาจด�ำเนินการตามกรอบข้อตกลงต่างๆ ตามแผนงาน รัฐบาลจึงมีความจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินนโยบายผลักดันให้เกิดผลกระทบทางบวกอย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้ การก�ำหนดเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม นอกจากจะช่วยดึงดูดปัจจัยการผลิต
และช่วยลดความแออัดในพื้นที่เดิม ยังจะแสดงให้เห็นว่ารัฐได้พยายามกระจายความเจริญ
ไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ ลดช่องว่างในการพัฒนา การก�ำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิม่ เติม
จะก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จะให้ผลดีในระยะยาวและ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าซึง่ จะเห็นผลดีในระยะสัน้ โครงการ
พัฒนาดังกล่าวจะน�ำไปสูก่ ารเชือ่ มโยงทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึง่ จะเป็นกลไก
ส�ำคัญให้เศรษฐกิจขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากรัฐลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้ดขี นึ้
เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะยังคงอยูใ่ นประเทศเป็นส่วนใหญ่
รายงานการศึกษาวิจยั ทีผ่ า่ นมาจ�ำนวนหนึง่ คาดการณ์วา่ การจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การรวมตัวกันในระดับอนุภมู ภิ าค และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ จะส่งผล
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านระบบการคมนาคมขนส่ง เช่น จากการวิเคราะห์ตวั แบบจ�ำลอง
พบว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการอ�ำนวยความสะดวกทาง
การค้าของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเป็นกลไกส�ำคัญให้เศรษฐกิจขยายตัว และ
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ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพื้นที่
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (รุธริ ์ พนมยงค์ และคณะ 2552) การพัฒนาท่าเรือ
น�้ำลึกทวายจะเป็นทางเลือกที่ดีสำ� หรับการขนส่งสินค้าระหว่างซีกโลกตะวันตกกับซีกโลก
ตะวันออก และยังเป็นฐานทีด่ สี ำ� หรับพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพือ่ เชือ่ มโยงกับฐานการผลิต
ด้านอุตสาหกรรมทีม่ อี ยูแ่ ล้วในไทย ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด (บุญทรัพย์ พานิชการ และคณะ 2556)
สุเทพ นิม่ สาย และคณะ (2549) ท�ำการศึกษาวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพือ่ การพัฒนาการค้าและการลงทุนของกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง พบว่าการค้า
และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงมีอิทธิพลและแรงจูงใจเชิงบวก
ต่อรายได้ของประเทศคู่ค้า และมีผลกระทบในทางตรงกันข้ามต่อระดับอัตราแลกเปลี่ยน
ผลการวิเคราะห์ยงั แสดงให้เห็นว่า ในระยะยาวกลุม่ ประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงจะสามารถ
เพิม่ ขีดความสามารถ และเพิม่ ระดับการพัฒนาการค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(foreign direct investment: FDI) โดยการปรับและพัฒนาระบบการจัดการเศรษฐกิจ
มหภาค พัฒนาระบบการค้าและการลงทุนโดยเสรี รวมถึงการพัฒนาการส่งออก นอกจากนี้
งานศึกษาดังกล่าวยังเสนอว่า กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงควรจะต้องค�ำนึงถึง
องค์ประกอบในด้านความแตกต่างและข้อจ�ำกัดของปัจจัยต่างๆ ของประเทศสมาชิก อาทิ ปัจจัย
ด้านภูมิศาสตร์ ระบบและกลไกการพัฒนาภาคเอกชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศสมาชิก เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ จะได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน อันจะก่อให้เกิดระบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาการค้าและการลงทุนเชิงพลวัตอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญและความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่าย
และเขตการพัฒนาหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งานศึกษาสังเคราะห์เรื่องผลกระทบจากการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
และการปรับรูปแบบโซ่อปุ ทานทีเ่ กิดกับประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของรุธริ ์ พนมยงค์ และคณะ (2556) พบว่าผลกระทบส่วนใหญ่จะอยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ อี ตุ สาหกรรม
ตัง้ อยูก่ อ่ นแล้ว แต่ความเจริญก็จะขยายตัวเข้าไปถึงจังหวัดอืน่ ๆ มากขึน้ ด้วยเนือ่ งจากมีการ
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อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและโครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามกรอบความร่วมมือของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจให้สามารถอ�ำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น อาจน�ำไปสู่การเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศตามกรอบตั ว ชี้ วั ดในระดั บ สากล ขณะที่ บุ ญ ทรั พ ย์
พานิชการ และคณะ (2556) เสนอว่าการจะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้า
การลงทุน และโลจิสติกส์ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ�ำเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายต่างๆ
ตามข้อเสนอเชิงนโยบายของภาครัฐ และตามแผนการด�ำเนินการในแต่ละช่วงระยะเวลาต่างๆ
ทั้งนี้จากกรณีตัวอย่างโครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวาย คณะผู้ศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าจะต้อง
ค�ำนึงถึงเครือข่ายความเชือ่ มโยงระหว่างท่าเรือสองแห่งและเขตอุตสาหกรรมโดยรอบด้วย โดย
การสร้างสมดุลทัง้ อุปสงค์และอุปทานในเชิงการค้า การลงทุน การผลิต การขนส่งสินค้าเข้าออก รวมถึงส่วนทีภ่ าคอุตสาหกรรมโดยรอบตลอดแนวเส้นทางการเชือ่ มโยงจะได้ใช้ประโยชน์
ทัง้ การน�ำวัตถุดบิ เข้าและการส่งออกด้วยทุนโลจิสติกส์ทเี่ หมาะสม
ดนุพล อริยสัจจากร และสมประวิณ มันประเสริฐ (2557) ท�ำการศึกษาผลกระทบจาก
การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการศึกษาในเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า การอนุญาตให้แรงงานมีฝมี อื เคลือ่ นย้ายได้ภายใน
กลุม่ ประเทศอาเซียน จะส่งผลต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยในทิศทางบวก แต่
ผลที่เกิดขึ้นจะมีนัยแค่เพียงเล็กน้อย ขณะที่ผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตรายภาคของ
ประเทศไทยจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่จะเกิดขึน้ อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ โดยผลในทางบวกจะเกิด
กับภาคการผลิตทีเ่ กีย่ วกับการบริการและอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม และในภาพรวม
ระดับภูมภิ าค งานวิจยั ชิน้ นีเ้ สนอให้ดำ� เนินแนวนโยบายทีส่ นับสนุนให้เคลือ่ นย้ายแรงงานทัง้
ทีม่ ที กั ษะและไม่มที กั ษะไปพร้อมกัน อย่างไรก็ดี กลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนา ได้แก่ กัมพูชา
ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงาน
น้อยกว่า โดยประเทศทีม่ แี นวโน้มจะได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ คือสิงคโปร์
ในกรณีพนื้ ทีช่ ายแดนเชียงรายและตาก สุเทพ นิม่ สาย และคณะ (2558) ได้อภิปราย
ถึงผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนและสังคมเมืองชายแดนในบริบทการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พวกเขาพบว่า การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท�ำให้ภาคการเกษตร

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดน
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ของเชียงรายและตากมีอัตราการเติบโตที่ลดลง และแต่ละจังหวัดได้ปรับตัวไปเติบโตใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่แตกต่างกันตามศักยภาพของพื้นที่ กล่าวคือ ในกรณีจังหวัดเชียงราย
พบว่าหลังจากเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัตราการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว
โลจิสติกส์ และเศรษฐกิจภาคอืน่ ๆ โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เกินร้อยละ 5 เช่นเดียวกับอัตราการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรม ส่วนในกรณีจงั หวัดตาก พบว่าหลังจากเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตากได้ปรับฐานเศรษฐกิจของตนไปสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 8 ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ก็มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ในขณะทีอ่ ตั ราการเติบโตของภาคท่องเทีย่ วโดยเฉลีย่ ลดลงกว่าร้อยละ 5
อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจยั อีกจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีศ่ กึ ษาสองพืน้ ทีด่ งั กล่าวในเรือ่ งผลจาก
นโยบายภาครัฐทีม่ ตี อ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แรงงานข้ามชาติ รวมทัง้ ผลกระทบของ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนและการปรับตัวของ
ชุมชนและสังคมเมืองชายแดน โดยงานวิจัยกลุ่มนี้ได้นำ� เสนอข้อค้นพบที่แตกต่างออกไป
ดังจะเห็นได้จากงานของเดชา ตัง้ สีฟา้ และคณะ (Decha Tangseefa et al. 2016) ซึง่
ท�ำการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ�ำเภอแม่สอด และแสดงให้เห็นความเชือ่ มโยงใกล้ชดิ ระหว่าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทยผ่านกรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
กล่าวคือ การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากเกิดขึน้ มาบนฐานคิดทีจ่ ะสร้างความเชือ่ ม
โยงภาคพืน้ ดินระหว่างประเทศไทยกับเพือ่ นบ้านอาเซียน โดยอาศัยพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของแม่สอด พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทีป่ ระกาศออกมานัน้ ซ้อน
ทับกับพื้นที่ทางสังคมซึ่งคณะผู้วิจัยเรียกว่า “ตาข่ายของการท�ำให้เป็นชายขอบ” ที่ประกอบ
สร้างขึน้ มาจากประวัตศิ าสตร์ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นอาณาบริเวณชายแดน
ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเป็นพืน้ ทีเ่ ขตกักกันตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา
จากการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาเพือ่ ท�ำความเข้าใจชีวติ ของแรงงานข้ามชาติทอี่ าศัย
อยูใ่ นอาณาบริเวณชายแดนดังกล่าว เดชา ตัง้ สีฟา้ และคณะ (Decha Tangseefa et al.
2016) ได้น�ำเสนอประเด็นอภิปรายว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง “ความเป็นอื่น”
แรงงานไร้ฝมี อื หรือแรงงานทักษะต�ำ่ และใบอนุญาตท�ำงาน (work permit) โดยชีใ้ ห้เห็นว่า
เนือ่ งจากถูกควบคุมโดยเขตกักกัน แรงงานข้ามชาติในพืน้ ทีด่ งั กล่าวจึงต้องเผชิญกับความไม่
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แน่นอนในชีวติ อย่างต่อเนือ่ ง โดยงานวิจยั ได้เสนอแนวทางแก้ไขดังนี้ ประการแรก รัฐไทยจะ
ต้องพัฒนาระบบทีเ่ ป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเพือ่ การออกใบอนุญาตท�ำงาน ตลอดจนร่วม
ปลูกจิตส�ำนึกในการปฏิบัติต่อคนชายขอบด้วยความอดทนและห่วงใย และ ประการที่สอง
รัฐบาลของทัง้ สองฝัง่ ชายแดนต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะแก่กลุม่ แรงงานข้ามชาติ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน:
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง
่ แวดล้อม

ทีผ่ า่ นมา งานศึกษาในประเด็นเกีย่ วกับผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ ายแดน
ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในเชิงโครงสร้างมหภาค โดยสนใจบทบาทหน้าทีแ่ ละความสัมพันธ์
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าชายแดน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนิน
กิจกรรมการค้าชายแดน งานของโสภารัตน์ จารุสมบัติ (โสภารัตน์ จารุสมบัติ และ กรกช
ศิริโชค 2547; โสภารัตน์ จารุสมบัติ และคณะ 2548) ที่ท�ำการส�ำรวจสถานภาพความรู้
เกีย่ วกับอาณาบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา
มาเลเซีย เมียนมา และลาว ตัง้ แต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปลายทศวรรษ 2540 พบว่างานศึกษา
วิจยั เกีย่ วกับชายแดนไทยและประเทศเพือ่ นบ้านมีการพัฒนาและสะท้อนแนวคิดย่อยๆ จาก
หลากหลายสาขาวิชา โดยส่วนใหญ่งานเหล่านีม้ กั เป็นการวิเคราะห์ปญ
ั หาในบริบทเฉพาะของ
แต่ละพืน้ ที่ ท�ำให้มจี ดุ เน้นต่างกันไปตามแต่ละพืน้ ที่ กล่าวคือ ส�ำหรับงานศึกษาทีเ่ กีย่ วกับ
ชายแดนไทย-เมียนมา มักมีจดุ เน้นเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว การค้าชายแดน และปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติหลังจากเมียนมาปรับนโยบายหันมาสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ขณะที่งานศึกษาเกี่ยวกับชายแดนไทย-ลาว ส่วนใหญ่จะเน้นใน
ประเด็นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะการวิพากษ์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจาก
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในล�ำน�ำ้ โขง เช่น งานของ ยศ สันตสมบัติ (2551) ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการท่องเทีย่ วส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ทดี่ นิ และการตัดสินใจทางด้านเกษตรกรรม ท�ำให้เกิดกระบวนการกลายเป็นสินค้าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
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ในส่วนของงานที่ศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคการค้าชายแดน พบว่าปัญหาส�ำคัญ ได้แก่
การบริหารจัดการการค้าชายแดน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ตลอดจนการที่
ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังขาดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ (นิสติ พันธมิตร 2550) หรือในกรณีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกนัน้ งานศึกษาในประเด็นโลจิสติกส์การค้าชายแดนและ
การค้าผ่านแดนพบว่า นอกจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์ ทั้งในแง่
เส้นทางขนส่งและในแง่กฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดความเข้ าใจในภาพรวมของการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในอนาคต
ผูป้ ระกอบการขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวสารในพืน้ ทีแ่ ละภูมภิ าค
หน่วยงานต่างๆ ยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรทีจ่ ะรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ ยิง่ ไปกว่านัน้
คือยังขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ท�ำให้เกิดการแข่งขันกันเอง
(ปุน่ เทีย่ งบูรณธรรม 2550)
นอกเหนือจากงานศึกษาเกีย่ วกับศักยภาพและข้อจ�ำกัดของการจัดการโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ ายแดนแล้ว ยังมีงานศึกษาทีว่ พิ ากษ์ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียม
กันระหว่างประเทศทีม่ ชี ายแดนเชือ่ มต่อกัน ดังทีง่ านวิจยั ของยศ สันตสมบัติ (2551) ชีใ้ ห้เห็น
ว่า ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากแนวคิดสีเ่ หลีย่ มเศรษฐกิจคือจีน ในขณะทีล่ าวและเมียนมาเป็นเพียง
แหล่งวัตถุดบิ และตลาดรองรับสินค้า อ�ำนาจการต่อรองทางการค้าและคมนาคมไม่เท่าเทียม
กัน ลาวกลายเป็นเพียงทางผ่านของจีนไปสูไ่ ทยและประเทศอืน่ ๆ และยังเปิดโอกาสให้จนี ไทย
และเวียดนาม ใช้สายสัมพันธ์กับชนชั้นน�ำในลาวเพื่อจัดท�ำโครงการลงทุนต่างๆ ในขณะที่
ชาวบ้านต้องสูญเสียสิทธิก์ ารใช้ทดี่ นิ ท�ำกินให้กบั นักลงทุนต่างชาติ แนวคิดสีเ่ หลีย่ มเศรษฐกิจ
ได้เปิดโอกาสให้กลไกรัฐเข้ามาแทรกแซงและก�ำกับดูแลกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนใน
อาณาบริเวณชายแดนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ การพัฒนาการท่องเทีย่ วภายใต้กรอบนโยบายการ
ปฏิรปู ทางเศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มใหม่ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะท�ำให้เกิดการพัฒนาทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน
ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
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สรุป

จากการส�ำรวจงานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน พบว่าส่วนใหญ่
ยังเป็นการศึกษาในระดับมหภาคและในเชิงโครงสร้างระบบ ด้วยเหตุนจี้ งึ ยังมีชอ่ งว่างความรู้
ให้ศกึ ษาในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทีเ่ น้นมิตเิ ชิงประสบการณ์ของผูค้ น การเคลือ่ นที่
โยกย้ายข้ามแดน อันเกีย่ วข้องกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทหี่ ลากหลาย รวมถึงการปรับตัว
เปลีย่ นแปลง และตอบสนองต่อบริบทของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดน
ภายใต้เงือ่ นไขของการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง ซึง่ ถูกก�ำหนดโดยอภิมหาโครงการ
พัฒนาของรัฐอย่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน ให้ความส�ำคัญไปยังมิติ
ประวัตศิ าสตร์และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในระดับท้องถิน่ ต้องพิจารณาอาณาบริเวณชายแดน
และเมืองชายแดนที่ก�ำลังถูกเร่งเร้าพัฒนาขึ้นมาในบริบทดังกล่าวนั้น ว่าก่อเกิดขึ้นมาจาก
การปะทะประสานกันระหว่างอ�ำนาจรัฐชาติทตี่ า่ งมีประวัตศิ าสตร์และความเฉพาะเจาะจงตาม
แต่ละพื้นที่ อันน�ำไปสู่สถานการณ์และประสบการณ์ของผู้คนในอาณาบริเวณชายแดนที่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและเชียงราย ซึ่งเป็น
พืน้ ทีก่ ารพัฒนาชายแดนทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ ของไทย ดังทีไ่ ด้นำ� เสนอและอภิปราย
ข้อมูลเปรียบเทียบในส่วนก่อนหน้านี้
ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า ในแง่ ห นึ่ งโครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนได้ น�ำ การ
เปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ทีท่ งั้ ทางกายภาพและทางสังคมมาสูช่ ายแดนของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
อย่างมีนยั ส�ำคัญ อย่างน้อยก็สง่ ผลให้เกิด “ความหมายใหม่” ของชายแดนในฐานะทีเ่ ป็นพืน้ ที่
แห่งการพัฒนา พืน้ ทีแ่ ห่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ พืน้ ทีแ่ ห่งความหวัง พืน้ ทีแ่ ห่งการบริโภค
ที่ปรากฏขึ้นมาและจับต้องได้ การส�ำรวจสถานะองค์ความรู้ในบทความนี้แสดงให้เห็นว่า
ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดน การเคลือ่ นย้ายข้ามแดนของผูค้ น
สินค้า ข่าวสาร ในบริบทของการพัฒนาในประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนดังกล่าวนั้น
ล้วนเกี่ยวข้องพัวพันอย่างสลับซับซ้อนกับนโยบายและแผนงานต่างๆ ที่ด�ำเนินไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึง่ มุง่ เปลีย่ นพืน้ ทีช่ ายแดนให้กลายเป็น “ตลาด” หรือพืน้ ทีแ่ ห่งการ
บริโภค
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กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ในบริบทของการพัฒนาระดับภูมิภาค การลงทุนด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การค้า การแลกเปลีย่ น การเดินทาง/เคลือ่ นย้ายข้ามแดน รวมถึงการท่องเทีย่ ว
ชายแดน คือกระบวนการส�ำคัญและเป็นรากฐานของ “เศรษฐกิจชายแดน” ดังนัน้ จึงถือเป็น
เรือ่ งส�ำคัญยิง่ ยวดทีจ่ ะต้องพิจารณาและศึกษาประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมเหล่านีใ้ นพืน้ ที่
ชายแดนและที่ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้บริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์การเคลื่อนย้าย
ข้ามแดนของผูค้ น สินค้า ข่าวสาร ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของ
ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากจะช่วยสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับกระบวนการต่างๆ ทีร่ ฐั ใช้พนื้ ทีช่ ายแดนเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและการก�ำกับ
ควบคุมการเดินทางเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้า ข่าวสาร และทุน ยังช่วยชี้ให้เห็นพลวัต
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐ ผ่านประสบการณ์ในการปรับตัว กระบวนการโต้ตอบของผูค้ น
ชุมชน และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในอาณาบริเวณชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ได้อย่างน่าสนใจ
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