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พรมแดนรัฐ และ การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน

อาณาบริเวณชายแดน (borderlands) คือ “พืน้ ที”่ คือสนามของความสัมพันธ์ ทีซ่ งึ่ อ�ำนาจ
ประวัตศิ าสตร์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และการเมือง ปะทะประสาน อยูร่ ว่ มกัน ชนกัน และ
หลายๆ ที่ บางช่วงเวลา ขัดแย้งแย่งชิงกันอย่างรุนแรง เช่น ชายแดนไทย-พม่า หรือปัญหา
ความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง พื้นที่
ชายแดน คืออาณาบริเวณทีร่ ะบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
มาบรรจบกัน อาณาบริเวณชายแดน จึงเป็นพื้นที่ที่ทั้งมีพลวัตและมีเครือข่ายความสัมพันธ์
และประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี วามสลับซับซ้อนยิง่
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เส้นพรมแดนรัฐชาติ คือผลพวงจากการแผ่ขยาย
อ�ำนาจของลัทธิอาณานิคม ซึง่ ไม่ใส่ใจต่อพรมแดนทางชาติพนั ธุแ์ ละประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม
ของกลุม่ ชนพืน้ ทีเ่ มืองทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีม่ าก่อน กระทัง่ น�ำไปสูก่ ารแบ่งแยกกลุม่ สังคมและ
เครือญาติออกจากกันไปอยูค่ นละรัฐชาติ คนละประเทศ ในขณะทีใ่ นบางกรณี ได้ผนวกเอา
กลุม่ ชาติพนั ธุท์ ภี่ าษาแตกต่างหรือแม้แต่เคยเป็นศัตรูกนั มาอาศัยใช้ชวี ติ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
ภายใต้การปกครองในระบอบอาณานิคม กระบวนการสถาปนาเขตแดนรัฐชาตินับจาก
ยุคอาณานิคม ไม่มากก็นอ้ ย กลายเป็นเงือ่ นไขทีน่ ำ� ไปสูป่ ญ
ั หาความขัดแย้งและความมัน่ คง
ในอาณาบริเวณชายแดน เช่น ชายแดน ไทย-มาเลเซีย ไทย-พม่า และ ไทย-กัมพูชา
อย่างไรก็ตาม แทนที่จะมองเป็นปัญหาความขัดแย้ง หรือเงื่อนไขที่แบ่งแยกกลุ่มคน
ร่วมภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ออกจากกันแต่เพียงด้านเดียว ในบริบทของการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ชายแดน/เส้นพรมแดน สมควรทีจ่ ะถูกพิจารณาในอีกด้านหนึง่ ว่า ไม่ใช่ “เส้นแบ่ง”
หรือไม่ได้เป็นก�ำแพงขวางกัน้ ผูค้ นต่างรัฐชาติ ทว่าหมายถึง “ทางเดิน” แห่งโชคชะตา โอกาส
และความปรารถนาในบริบทของการพัฒนา การค้า และการลงทุนระดับภูมภิ าค ทีม่ งุ่ “เปิด”
(มากกว่าปิด) ให้ชายแดนกลายเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งความหวัง ผูค้ นต่างกลุม่ ต่างชน ต่างศาสนา
สามารถทีจ่ ะเดินทาง ติดต่อ รือ้ สานสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับข้ามพรมแดนรัฐชาติ ฉะนัน้
แทนทีพ่ รมแดนรัฐจะเป็นเส้นแบ่งปิดกัน้ โอกาสอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด การท�ำความเข้าใจชีวติ
ทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของผูค้ น กลุม่ ชุมชนระดับต่างๆ ในอาณาบริเวณชายแดน
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ว่าพวกเขาจะสามารถปรับตัว ช่วงชิง หรือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้า ในบริบทของ
ความสัมพันธ์ข้ามแดนได้หรือไม่อย่างไร และรัฐควรจะสร้างหรือลงทุนพัฒนากลไกด้านใด
ในอันทีจ่ ะสร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจขึน้ มาในอาณาบริเวณชายแดน ประเด็นปัญหาเหล่า
นี้ถือเป็นอีกด้านหนึ่งของการศึกษาชายแดน หรือชายแดนศึกษา ที่น่าจะมีคุณูปการอย่าง
ส�ำคัญ
ในบริบทของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการรวมตัวของบรรดาประเทศ
สมาชิกเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (หลังเดือนธันวาคม 2558) แม้วา่ “ชายแดน” จะยังคงเป็น
ตัวก�ำหนดเงื่อนไขและกระบวนการต่างๆ ที่เสมือนเป็นกลไกก�ำกับควบคุมการเดินทาง
เคลือ่ นย้ายของผูค้ น สินค้า ไม่วา่ จะเป็นการก�ำหนดเส้นพรมแดนรัฐ การอพยพข้ามพรมแดน
การค้าชายแดน และความขัดแย้งในเรื่องเขตแดน ทว่าผู้คนที่ชายแดนก็คงหาได้นิ่งเฉย
ทว่าปรับเปลีย่ น หาทางดิน้ รน ต่อสูท้ จี่ ะใช้ชวี ติ ภายใต้เงือ่ นไขการก�ำกับควบคุมเชิงโครงสร้าง
ต่างๆ จากรัฐและทุนเอกชนมีสำ� แดงอ�ำนาจออกมาในระดับข้ามชาติ
ในแง่หนึ่ง ความแตกต่างในนโยบายระดับชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตา่ งๆ รวมไปจนถึงอัตราการแลกเปลีย่ น (เช่น ค่าเงินพม่า ไทย
ลาว) ทีแ่ ตกต่างกัน คือเงือ่ นไขส�ำคัญทีท่ ำ� ให้พนื้ ทีช่ ายแดนกลายเป็น “ท�ำเลทอง” ของการค้า
การลงทุน การท่องเทีย่ ว ตลาดและการแลกเปลีย่ นเงินตรา ซึง่ โดยทัว่ ไปมักจะพัวพันไปกับ
การค้านอกระบบ ในนัยนี้ “ปฏิบตั กิ ารข้ามแดน” เช่นการลักลอบล�ำเลียงขนส่งสินค้าหนีภาษี
ทีอ่ าจถือเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็นปกติธรรมดาในพืน้ ทีช่ ายแดน จึงกลายเป็นกลไกส�ำคัญของ
การปรับตัวทางเศรษฐกิจและการด�ำรงชีพของผูค้ นในพืน้ ทีช่ ายแดน รวมจนไปถึงการสร้างสรรค์
เครือข่ายและความสัมพันธ์ขา้ มพรมแดนรัฐชาติระหว่างผูค้ น เครือญาติ และชุมชนต่างๆ ใน
อาณาบริเวณชายแดน ทีต่ ดั ข้ามพรมแดนรัฐชาติ
รัฐไทยกับการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ในปี 2558 รัฐบาลไทยได้ประกาศจัดตัง้ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ในเขต 10 จังหวัด ทีม่ ี
พืน้ ทีต่ ดิ ต่ออาณาบริเวณชายแดนประเทศเพือ่ นบ้าน แยกเป็นระยะที่ 1 (19 มกราคม 2558)
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คือ 1) ตาก 2) มุกดาหาร 3) สระแก้ว 4) ตราด 5) สงขลา และระยะที่ 2 (28 มีนาคม 2558)
คือ 6) หนองคาย 7) นราธิวาส 8) เชียงราย 9) นครพนม 10) กาญจนบุรี รวมพืน้ ทีท่ งั้ หมด
2,932 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,832,480 ไร่
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” ตามทีร่ ฐั ก�ำหนดคือ “บริเวณพืน้ ทีท่ คี่ ณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก�ำหนดให้เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน
การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น”
ทัง้ นีโ้ ดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือ การสร้างฐานการผลิตเพือ่ เชือ่ มโยงกับอาเซียนและการพัฒนา
เมืองชายแดน (ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2559) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
มุง่ ใช้ประโยชน์จากศักยภาพพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจและเมืองชายแดนของไทย เป็นช่องทางการค้าที่
สําคัญในการติดต่อค้าขายและการเดินทางขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดอัตราการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของผู้คน ตลอด
จนสินค้าและทุน ทีจ่ ะสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ใหม่ในจังหวัดชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน ทีฝ่ า่ ยนโยบาย
คาดหวังว่าว่าจะเป็นกลไกส�ำคัญของการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาค
ห่างไกลของประเทศ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
การด�ำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดังกล่าว ตัง้ แต่ปี 2558 จนถึง
ปี 2560 รัฐบาลไทยได้จดั สรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไปแล้วทัง้ สิน้ 11,852.5962 ล้านบาท (แยกเป็นงบประมาณในปี 2558 จ�ำนวน 23,77.7575
ล้านบาท ปี 2559 จ�ำนวน 6,168.9142 ล้านบาท และปี 2560 จ�ำนวน 3,305.9245
ล้านบาท ตามล�ำดับ) และในจ�ำนวนเงินดังกล่าวนี้ คิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณในการลงทุน
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ราวๆ 40 % รองลงมาคือ งบประมาณพัฒนา
ด่านศุลกากรและความมัน่ คง (คิดเป็นราว 40 %) ทีเ่ หลืออีกราว 20 % เป็นงบประมาณเพือ่
การจัดท�ำแผน การวางผังเมืองและการสาธารณสุขต่างๆ และการพัฒนาแหล่งน�้ำ (ส�ำนัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพืน้ ที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ 2560) ในระยะ 3 ปีแรกของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของ
ประเทศไทย จึงเป็นเรือ่ งของการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ยกระดับและสนันสนุน
การคมนาคมขนส่ง ระบบด่านศุลกากร การตรวจคนเข้า(ออก)เมือง และการพัฒนาวางแผน
เพือ่ ก�ำหนดทิศทางและรองรับการเติบโตของเมืองชายแดนนัน่ เอง
ในเชิงประวัติศาสตร์อาจกล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ดังกล่าวข้างต้นของไทย เกิดขึน้ ภายใต้บริบทของการเปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ทีห่ ลังการสิน้ สุดลง
ของสงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการริเริม่ โครงการพัฒนาร่วมมือทางการค้า
ระดับภูมภิ าค นับจากช่วงกลางทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ไม่วา่ จะเป็น โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการลงทุนระดับภูมภิ าคใน “อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง” (Greater Mekong Sub-region:
GMS) และการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึง่ มีเป้าหมายอย่างชัดเจน
ในการรวมตัวของบรรดาประเทศสมาชิก (10 ประเทศ) เพือ่ พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเคลือ่ นย้ายของแรงงาน ผูค้ น รวมจนไปถึงข่าวสารและเงินตรา
เพือ่ เชือ่ มโยงพัฒนาภูมภิ าคนีใ้ ห้กลายเป็น “ตลาดเดียว” ในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
อันที่จริง หากพิจารณาในบริบทระดับภูมิภาค การด�ำเนินโครงการและจัดตั้ง “เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา
เศรษฐกิจของบรรดาประเทศสมาชิกในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ไม่วา่ จะเป็น เวียดนาม ลาว พม่า
กัมพูชา ทีไ่ ด้ดำ� เนินมาก่อนหน้านีก้ ว่าทศวรรษ ในกรณีของประเทศไทย การด�ำเนินโครงการ
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” กล่าวได้วา่ เป็นการก�ำหนดทิศทางและแผนการพัฒนา
ทีส่ อดคล้องไปกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (ภายหลัง 31 ธันวาคม 2558) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ดังนัน้ ในแต่ละพืน้ ทีท่ รี่ ฐั บาลไทยประกาศเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” รัฐบาล
จึงได้การก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการลงทุนทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามบริบท
ของพืน้ ทีแ่ ละเงือ่ นไขศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพืน้ ที่ ยกตัวอย่างเช่น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (ครอบคลุมพืน้ ทีถ่ งึ 21 ต�ำบล ทีต่ ดิ ชายแดนใน
3 อ�ำเภอ คือ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ รวมพืน้ ที่ 916.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 572,629
ไร่) ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ คือพม่าและลาว และได้
ถูกก�ำหนดทิศทางการพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเทีย่ ว และโลจิสติกส์
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ครอบคลุมพืน้ ที่ 14 ต�ำบล ทีต่ ดิ ชายแดนใน 3 อ�ำเภอ
คือ แม่สอด พบพระ และแม่ระมาด รวมพืน้ ที่ 1419 ตารางกิโลเมตร หรือ 886,875 ไร่)
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า ได้ถูกก�ำหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่าย
สินค้าระหว่างประเทศ และเครือข่ายอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (ครอบคลุมพืน้ ที่ 3 ต�ำบล ทีต่ ดิ ชายแดนในอ�ำเภอ
คลองใหญ่ รวมพืน้ ที่ 50.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,375 ไร่) ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกับประเทศ
กัมพูชา มีทศิ ทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนือ่ งระหว่างประเทศ และ
ศูนย์กลางให้บริการการท่องเทีย่ วระดับภูมภิ าค
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (ครอบคลุมพืน้ ที่ 4 ต�ำบล ทีต่ ดิ ชายแดนของอ�ำเภอ
สะเดา ได้แก่ ต�ำบลสะเดา ต�ำบลส�ำนักขาม ต�ำบลส�ำนักแต้ว และ ต�ำบลปาดังเบซาร์
รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร (345,187.5 ไร่) ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนรัฐเคดาห์และ
รัฐเปอร์ลสิ ประเทศมาเลเชีย และได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเพือ่ การ
ส่งออกและการขนส่ง ต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย (ครอบคลุมพื้นที่ 13 ต�ำบล ที่ติดชายแดนใน
2 อ�ำเภอคือ อ�ำเภอเมืองหนองคาย และอ�ำเภอสะใคร ครอบคลุมพื้นที่ 473.67 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 296,042 ไร่) ซึง่ ติดต่อกับชายแดนประเทศลาว จะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้า
และบริการ และการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ
ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงการสร้าง ซึ่งถูกก�ำหนดโดยอภิมหา
โครงการพัฒนาของรัฐ คือนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การใส่ใจต่อ
มุมมองประวัติศาสตร์และพลังวัฒนธรรมในท้องถิ่น คือเงื่อนไขขั้นรากฐานที่ทำ� ให้เราต้อง
พิจารณาว่าในพืน้ ทีอ่ าณาบริเวณชายแดนและเมืองชายแดนทีก่ ำ� ลังพัฒนาขึน้ มานัน้ ก่อเกิดขึน้
มาท่ามกลางการปะทะประสานกันระหว่างอ�ำนาจรัฐชาติ (อย่างน้อย 2 รัฐ) ที่ล้วนต่างมี
ประวัติศาสตร์และความเฉพาะเจาะจงของพื้นที่ อันน�ำไปสู่ลักษณะเฉพาะของสถานการณ์
ชายแดน เช่น พื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี ที่ยังคงมีอำ� นาจปกครองของชนกลุ่มน้อย ซึ่ง
แตกต่างไปจากพืน้ ทีช่ ายแดนเชียงของ-ห้วยทราย หรือหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึง่ มีเครือข่าย

บรรณาธิการแถลง |

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยและการเคลื่อนย้ายของผู้คน
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ความสัมพันธ์ที่ชิดใกล้ของ “วัฒนธรรมลาว” แม้ว่าปัจจุบันจะดูเหมือนว่าเป็นกระบวนการ
ในระดับความสัมพันธ์ขา้ มชาติกต็ าม
มา ณ เวลานี้ ปฏิเสธไม่ได้วา่ ในแง่หนึง่ การด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของรัฐไทยได้นำ� การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่ ทัง้ ในเชิงกายภาพและในเชิงสังคม มาสู่
อาณาบริเวณชายแดน (ของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้านอาเซียน) อย่างน้อยก็สง่ ผลให้
“ความหมายใหม่” ของชายแดนในฐานะทีเ่ ป็น พืน้ ทีแ่ ห่งการพัฒนา พืน้ ทีโ่ อกาสทางเศรษฐกิจ
ใหม่ หรือพืน้ ทีแ่ ห่งความหวัง พืน้ ทีแ่ ห่งการบริโภคนัน้ ปรากฏขึน้ และจับต้องได้
ชุดบทความใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ทมี่ งุ่ ท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม-เศรษฐกิจในบริบทของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นผลงานจากชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน: การเคลื่อนย้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน” ภายใต้ทุน
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพือ่ การวิจยั กลุม่ วิจยั อาเซียนศึกษา (RUN ASEAN Studies
Cluster) 5 บทความ ซึง่ แบ่งเป็น บทความพิเศษ 2 บทความ ทีน่ ำ� เสนอข้อมูลพืน้ ฐานและ
ประเด็นถกเถียงส�ำคัญเกีย่ วกับการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยนักวิชาการผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ดร.อุกฤษฏ์ ปัทมนันท์) และสังคมวิทยาการพัฒนา
(ดร.วัฒนา สุกณ
ั ศีล) และบทความวิจยั อีก 3 บทความ จากคณะนักวิจยั ในชุดโครงการวิจยั
ดังกล่าว ซึง่ น�ำเสนอประเด็นศึกษาครอบคลุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พืน้ ที่ ได้แก่ เชียงราย
ตาก ตราด สงขลา และหนองคาย พร้อมทัง้ บทความวิจยั ในประเด็นทีเ่ ชือ่ มโยงกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับความสนับสนุนจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
บทความทัง้ หกน�ำเสนอจุดยืนเชิงวิชาการทีจ่ ะมุง่ พิจารณาว่า ภายใต้บริบทของโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในอภิมหาโครงการพัฒนาของรัฐไทยในทศวรรษ
นี้ การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของผู้คน สินค้า ข่าวสาร และทุน ในบริบทของการพัฒนาของ
ประเทศไทยและเพือ่ นบ้านอาเซียนดังกล่าว (ทัง้ ในพืน้ ทีช่ ายแดนและในระดับนานาชาติ) จะ
ยิง่ ถูกเร่งเร้าและเกีย่ วข้องพัวพันอย่างสลับซับซ้อนไปกับนโยบายการพัฒนา แผนงานต่างๆ ที่
ด�ำเนินไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึง่ มุง่ เปลีย่ นพืน้ ทีช่ ายแดนให้กลายเป็น “ตลาด” หรือ
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พื้นที่แห่งการบริโภค กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ในบริบทของการพัฒนาระดับภูมิภาค การลงทุน
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (บางประเภทที่เหมาะสมกับพื้นที่) การค้า การแลกเปลี่ยน
การเดินทาง/เคลื่อนย้ายข้ามแดน และการท่องเที่ยวชายแดน คือกระบวนการส�ำคัญ เป็น
รากฐานของ “เศรษฐกิจชายแดน” ดังนัน้ การพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาเกีย่ วกับ การลงทุน
การค้า การขนส่งสินค้า การเดินทาง/เคลือ่ นย้ายข้ามแดน การท่องเทีย่ วในพืน้ ทีช่ ายแดนและ
ข้ามแดนไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน ในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ ายแดนดังกล่าว
และการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของประเทศไทย จึงถือเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ยวด
การศึกษาพิจารณาปรากฏการณ์การเคลือ่ นย้ายข้ามแดนของคน สินค้า ข่าวสาร และ
ทุน ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย ซึง่ ล้วนตัง้ ติดต่อกับ
ชายแดนประเทศเพือ่ นบ้าน ในมิตปิ ระวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากจะช่วยสร้าง
ความเข้าใจในมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐอย่างมีประวัติศาสตร์ ยังจะช่วยชี้ให้เห็นถึง
กระบวนการต่างๆ ทีร่ ฐั ใช้พนื้ ทีช่ ายแดนเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและการก�ำกับควบคุม
การเดินทางเคลือ่ นทีข่ องผูค้ น สินค้า ข่าวสาร และทุน จนไปถึงการปรับตัว กระบวนการโต้ตอบ
ของผูค้ น ชุมชน และพลังอ�ำนาจต่างๆ ในอาณาบริเวณชายแดนไทยและประเทศเพือ่ นบ้านได้
อย่างน่าสนใจ
รายการอ้างอิง
เอกสารออนไลน์
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