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พรมแดนรัฐ และ การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน

อาณาบรเิวณชายแดน (borderlands) คือ “พืน้ท่ี” คอืสนามของความสมัพนัธ์ ทีซ่ึง่อ�านาจ 

ประวตัศิาสตร์ อตัลกัษณ์ วัฒนธรรม และการเมอืง ปะทะประสาน อยูร่่วมกนั ชนกนั และ

หลายๆ ท่ี บางช่วงเวลา ขดัแย้งแย่งชงิกันอย่างรนุแรง เช่น ชายแดนไทย-พม่า หรอืปัญหา 

ความขัดแย้งในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง พื้นที่

ชายแดน คอือาณาบริเวณท่ีระบบเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม ทีแ่ตกต่างหลากหลาย 

มาบรรจบกัน อาณาบริเวณชายแดน จึงเป็นพื้นท่ีที่ทั้งมีพลวัตและมีเครือข่ายความสัมพันธ ์

และประวตัศิาสตร์ท่ีมคีวามสลบัซับซ้อนยิง่

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เส้นพรมแดนรฐัชาต ิ คอืผลพวงจากการแผ่ขยาย

อ�านาจของลทัธอิาณานคิม ซ่ึงไม่ใส่ใจต่อพรมแดนทางชาตพินัธุแ์ละประวตัศิาสตร์วฒันธรรม

ของกลุม่ชนพืน้ทีเ่มืองทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีม่าก่อน กระทัง่น�าไปสูก่ารแบ่งแยกกลุม่สงัคมและ

เครอืญาตอิอกจากกนัไปอยูค่นละรฐัชาต ิคนละประเทศ ในขณะทีใ่นบางกรณ ีได้ผนวกเอา

กลุม่ชาตพินัธุท์ีภ่าษาแตกต่างหรือแม้แต่เคยเป็นศตัรกูนั มาอาศยัใช้ชวีติอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั

ภายใต้การปกครองในระบอบอาณานิคม กระบวนการสถาปนาเขตแดนรัฐชาตินับจาก 

ยุคอาณานคิม ไม่มากก็น้อย กลายเป็นเงือ่นไขท่ีน�าไปสูปั่ญหาความขดัแย้งและความมัน่คง

ในอาณาบรเิวณชายแดน เช่น ชายแดน ไทย-มาเลเซยี ไทย-พม่า และ ไทย-กมัพชูา 

อย่างไรก็ตาม แทนท่ีจะมองเป็นปัญหาความขัดแย้ง หรือเงื่อนไขที่แบ่งแยกกลุ่มคน 

ร่วมภาษา ศาสนา วฒันธรรม ออกจากกนัแต่เพียงด้านเดยีว ในบรบิทของการเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีน ชายแดน/เส้นพรมแดน สมควรท่ีจะถกูพจิารณาในอกีด้านหนึง่ว่า ไม่ใช่ “เส้นแบ่ง” 

หรอืไม่ได้เป็นก�าแพงขวางก้ันผูค้นต่างรฐัชาต ิทว่าหมายถงึ “ทางเดนิ” แห่งโชคชะตา โอกาส 

และความปรารถนาในบรบิทของการพฒันา การค้า และการลงทนุระดบัภมูภิาค ทีมุ่ง่ “เปิด” 

(มากกว่าปิด) ให้ชายแดนกลายเป็นพืน้ทีแ่ห่งความหวัง ผูค้นต่างกลุม่ ต่างชน ต่างศาสนา 

สามารถท่ีจะเดนิทาง ตดิต่อ รือ้สานสัมพนัธ์ระหว่างกนัในระดบัข้ามพรมแดนรฐัชาต ิ ฉะนัน้ 

แทนทีพ่รมแดนรฐัจะเป็นเส้นแบ่งปิดกัน้โอกาสอย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด การท�าความเข้าใจชวีติ

ทางเศรษฐกจิและสังคมวัฒนธรรมของผูค้น กลุม่ ชมุชนระดบัต่างๆ ในอาณาบรเิวณชายแดน
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ว่าพวกเขาจะสามารถปรบัตัว ช่วงชงิ หรอืแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกจิ การค้า ในบรบิทของ

ความสัมพันธ์ข้ามแดนได้หรือไม่อย่างไร และรัฐควรจะสร้างหรือลงทุนพัฒนากลไกด้านใด 

ในอนัท่ีจะสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจขึน้มาในอาณาบรเิวณชายแดน ประเดน็ปัญหาเหล่า

นี้ถือเป็นอีกด้านหน่ึงของการศึกษาชายแดน หรือชายแดนศึกษา ที่น่าจะมีคุณูปการอย่าง

ส�าคญั

ในบรบิทของการเมอืงความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และการรวมตวัของบรรดาประเทศ

สมาชกิเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน (หลังเดอืนธันวาคม 2558) แม้ว่า “ชายแดน” จะยงัคงเป็น 

ตัวก�าหนดเงื่อนไขและกระบวนการต่างๆ ท่ีเสมือนเป็นกลไกก�ากับควบคุมการเดินทาง 

เคลือ่นย้ายของผูค้น สินค้า ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดเส้นพรมแดนรฐั การอพยพข้ามพรมแดน 

การค้าชายแดน และความขัดแย้งในเรื่องเขตแดน ทว่าผู้คนท่ีชายแดนก็คงหาได้นิ่งเฉย 

ทว่าปรบัเปลีย่น หาทางดิน้รน ต่อสูท้ีจ่ะใช้ชวีติ ภายใต้เงือ่นไขการก�ากบัควบคุมเชงิโครงสร้าง

ต่างๆ จากรฐัและทุนเอกชนมสี�าแดงอ�านาจออกมาในระดบัข้ามชาติ

ในแง่หน่ึง ความแตกต่างในนโยบายระดับชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และ 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาติต่างๆ รวมไปจนถงึอตัราการแลกเปลีย่น (เช่น ค่าเงนิพม่า ไทย 

ลาว) ทีแ่ตกต่างกนั คอืเงือ่นไขส�าคญัทีท่�าให้พืน้ทีช่ายแดนกลายเป็น “ท�าเลทอง” ของการค้า 

การลงทนุ การท่องเทีย่ว ตลาดและการแลกเปลีย่นเงนิตรา ซึง่โดยทัว่ไปมักจะพัวพันไปกบั

การค้านอกระบบ ในนยันี ้“ปฏบิตักิารข้ามแดน” เช่นการลกัลอบล�าเลยีงขนส่งสนิค้าหนภีาษี 

ทีอ่าจถอืเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นปกติธรรมดาในพืน้ทีช่ายแดน จึงกลายเป็นกลไกส�าคญัของ

การปรับตวัทางเศรษฐกจิและการด�ารงชพีของผูค้นในพืน้ทีช่ายแดน รวมจนไปถงึการสร้างสรรค์

เครอืข่ายและความสัมพนัธ์ข้ามพรมแดนรัฐชาติระหว่างผู้คน เครอืญาต ิและชมุชนต่างๆ ใน

อาณาบรเิวณชายแดน ท่ีตดัข้ามพรมแดนรฐัชาติ

รัฐไทยกับการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ในปี 2558 รฐับาลไทยได้ประกาศจดัตัง้ “เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ” ในเขต 10 จงัหวดั ทีม่ี

พืน้ทีต่ดิต่ออาณาบรเิวณชายแดนประเทศเพือ่นบ้าน แยกเป็นระยะท่ี 1 (19 มกราคม 2558) 
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คือ 1) ตาก 2) มกุดาหาร 3) สระแก้ว  4) ตราด 5) สงขลา และระยะที ่2 (28 มนีาคม 2558) 

คือ 6) หนองคาย 7) นราธิวาส 8) เชยีงราย 9) นครพนม 10) กาญจนบรุ ีรวมพืน้ทีท่ัง้หมด 

2,932 ตารางกโิลเมตร หรือ 1,832,480 ไร่ 

“เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน” ตามทีร่ฐัก�าหนดคอื “บรเิวณพ้ืนทีท่ีค่ณะกรรมการ

นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ก�าหนดให้เป็น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน 

การบรหิารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลบั การให้บริการจุดเดยีวเบด็เสรจ็ และการอืน่ทีจ่�าเป็น” 

ทัง้นีโ้ดยมเีป้าหมายส�าคญัคอื การสร้างฐานการผลติเพือ่เช่ือมโยงกบัอาเซยีนและการพฒันา

เมืองชายแดน (ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 2559) โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน

มุ่งใช้ประโยชน์จากศกัยภาพพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและเมอืงชายแดนของไทย เป็นช่องทางการค้าที่

ส�าคัญในการติดต่อค้าขายและการเดินทางขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านและรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะก่อให้เกิดอัตราการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของผู้คน ตลอด

จนสนิค้าและทนุ ทีจ่ะสนับสนุนเสรมิสร้างศกัยภาพและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิ

ใหม่ในจงัหวดัชายแดนให้เป็นประตเูศรษฐกจิเชือ่มโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ทีฝ่่ายนโยบาย 

คาดหวังว่าว่าจะเป็นกลไกส�าคัญของการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาค 

ห่างไกลของประเทศ ลดความเหลือ่มล�้าทางสังคมและยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน

การด�าเนนิโครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดงักล่าว ตัง้แต่ปี 2558 จนถงึ

ปี 2560 รฐับาลไทยได้จดัสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

ไปแล้วท้ังสิน้ 11,852.5962 ล้านบาท (แยกเป็นงบประมาณในปี 2558 จ�านวน 23,77.7575 

ล้านบาท ปี 2559 จ�านวน 6,168.9142 ล้านบาท และปี 2560 จ�านวน 3,305.9245 

ล้านบาท ตามล�าดบั) และในจ�านวนเงนิดงักล่าวนี ้คดิเป็นสดัส่วนของงบประมาณในการลงทนุ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ราวๆ 40 % รองลงมาคือ งบประมาณพัฒนา 

ด่านศลุกากรและความมัน่คง (คิดเป็นราว 40 %) ทีเ่หลอือกีราว 20 % เป็นงบประมาณเพือ่

การจัดท�าแผน การวางผังเมืองและการสาธารณสุขต่างๆ และการพัฒนาแหล่งน�้า (ส�านัก

ยุทธศาสตร์และการวางแผนพฒันาพืน้ที ่ ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ
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สังคมแห่งชาติ 2560) ในระยะ 3 ปีแรกของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของ

ประเทศไทย จงึเป็นเรือ่งของการลงทนุพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ยกระดบัและสนนัสนนุ 

การคมนาคมขนส่ง ระบบด่านศลุกากร การตรวจคนเข้า(ออก)เมอืง และการพฒันาวางแผน

เพือ่ก�าหนดทศิทางและรองรับการเติบโตของเมอืงชายแดนนัน่เอง

ในเชิงประวัติศาสตร์อาจกล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ดงักล่าวข้างต้นของไทย เกดิขึน้ภายใต้บรบิทของการเปลีย่นแปลงเชงิพ้ืนทีห่ลังการสิน้สุดลง

ของสงครามเยน็ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ และการริเริม่โครงการพฒันาร่วมมอืทางการค้า

ระดบัภมูภิาค นับจากช่วงกลางทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็น โครงการพฒันาและ

ส่งเสรมิการลงทนุระดับภมูภิาคใน “อนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง” (Greater Mekong Sub-region: 

GMS) และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึง่มเีป้าหมายอย่างชดัเจน

ในการรวมตวัของบรรดาประเทศสมาชกิ (10 ประเทศ) เพือ่พฒันา เสรมิสร้างศกัยภาพด้าน

เศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ การเคลือ่นย้ายของแรงงาน ผูค้น รวมจนไปถงึข่าวสารและเงนิตรา 

เพือ่เชือ่มโยงพัฒนาภูมภิาคน้ีให้กลายเป็น “ตลาดเดียว” ในการแข่งขนับนเวทตีลาดโลก

อันท่ีจริง หากพิจารณาในบริบทระดับภูมิภาค การด�าเนินโครงการและจัดตั้ง “เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา

เศรษฐกจิของบรรดาประเทศสมาชกิในอนุภูมภิาคลุม่น�า้โขง ไม่ว่าจะเป็น เวยีดนาม ลาว พม่า 

กมัพชูา ท่ีได้ด�าเนินมาก่อนหน้าน้ีกว่าทศวรรษ ในกรณขีองประเทศไทย การด�าเนนิโครงการ 

“เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน” กล่าวได้ว่าเป็นการก�าหนดทศิทางและแผนการพฒันา

ทีส่อดคล้องไปกบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (ภายหลงั 31 ธนัวาคม 2558) อย่างมีนยัส�าคญั 

ดงันัน้ในแต่ละพืน้ทีท่ีรั่ฐบาลไทยประกาศเป็น “เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษชายแดน” รฐับาล

จงึได้การก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและทิศทางการลงทนุทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามบรบิท

ของพืน้ทีแ่ละเงือ่นไขศกัยภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ที ่ยกตวัอย่างเช่น 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษเชยีงราย (ครอบคลมุพ้ืนทีถ่งึ 21 ต�าบล ทีต่ดิชายแดนใน 

3 อ�าเภอ คือ แม่สาย เชยีงแสน และเชยีงของ รวมพ้ืนท่ี 916.2 ตารางกโิลเมตร หรอื 572,629 

ไร่) ซ่ึงมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ คือพม่าและลาว และได้ 

ถกูก�าหนดทศิทางการพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นศนูย์กลางการค้า การท่องเทีย่ว และโลจสิตกิส์
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษตาก (ครอบคลมุพืน้ที ่14 ต�าบล ทีต่ดิชายแดนใน 3 อ�าเภอ 

คือ แม่สอด พบพระ และแม่ระมาด รวมพืน้ท่ี 1419 ตารางกโิลเมตร หรอื 886,875 ไร่) 

ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า ได้ถูกก�าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่าย

สนิค้าระหว่างประเทศ และเครือข่ายอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตราด (ครอบคลมุพ้ืนที ่ 3 ต�าบล ท่ีตดิชายแดนในอ�าเภอ

คลองใหญ่ รวมพืน้ที ่50.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,375 ไร่) ซึง่เป็นพืน้ทีต่ดิต่อกบัประเทศ

กัมพชูา มทิีศทางการพฒันาให้เป็นศนูย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนือ่งระหว่างประเทศ และ

ศนูย์กลางให้บรกิารการท่องเท่ียวระดับภูมภิาค

เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษสงขลา (ครอบคลมุพืน้ที ่4 ต�าบล ทีต่ดิชายแดนของอ�าเภอ

สะเดา ได้แก่ ต�าบลสะเดา ต�าบลส�านักขาม ต�าบลส�านักแต้ว และ ต�าบลปาดังเบซาร์ 

รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร (345,187.5 ไร่) ซ่ึงมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนรัฐเคดาห์และ 

รฐัเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชยี และได้ถูกก�าหนดให้เป็นเขตพฒันาอตุสาหกรรมแปรรปูเพ่ือการ

ส่งออกและการขนส่ง ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย (ครอบคลุมพื้นที่ 13 ต�าบล ท่ีติดชายแดนใน 

2 อ�าเภอคือ อ�าเภอเมืองหนองคาย และอ�าเภอสะใคร ครอบคลุมพ้ืนที่ 473.67 ตาราง

กิโลเมตร หรอื 296,042 ไร่) ซึง่ตดิต่อกบัชายแดนประเทศลาว จะถกูพฒันาให้เป็นศนูย์การค้า

และบรกิาร และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงการสร้าง ซึ่งถูกก�าหนดโดยอภิมหา

โครงการพัฒนาของรัฐ คือนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การใส่ใจต่อ 

มุมมองประวัติศาสตร์และพลังวัฒนธรรมในท้องถิ่น คือเงื่อนไขขั้นรากฐานที่ท�าให้เราต้อง

พจิารณาว่าในพืน้ท่ีอาณาบรเิวณชายแดนและเมอืงชายแดนทีก่�าลงัพฒันาขึน้มานัน้ ก่อเกดิขึน้

มาท่ามกลางการปะทะประสานกันระหว่างอ�านาจรัฐชาติ (อย่างน้อย 2 รัฐ) ที่ล้วนต่างมี

ประวัติศาสตร์และความเฉพาะเจาะจงของพื้นที่ อันน�าไปสู่ลักษณะเฉพาะของสถานการณ์

ชายแดน เช่น พื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี ที่ยังคงมีอ�านาจปกครองของชนกลุ่มน้อย ซึ่ง 

แตกต่างไปจากพืน้ทีช่ายแดนเชยีงของ-ห้วยทราย หรือหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึง่มีเครอืข่าย
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ความสัมพันธ์ที่ชิดใกล้ของ “วัฒนธรรมลาว” แม้ว่าปัจจุบันจะดูเหมือนว่าเป็นกระบวนการ 

ในระดบัความสัมพนัธ์ข้ามชาติก็ตาม

มา ณ เวลานี ้ปฏเิสธไม่ได้ว่า ในแง่หน่ึงการด�าเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

ชายแดนของรฐัไทยได้น�าการเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่ ทัง้ในเชงิกายภาพและในเชงิสังคม มาสู่

อาณาบรเิวณชายแดน (ของประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้านอาเซยีน) อย่างน้อยกส่็งผลให้ 

“ความหมายใหม่” ของชายแดนในฐานะท่ีเป็น พ้ืนทีแ่ห่งการพัฒนา พ้ืนทีโ่อกาสทางเศรษฐกจิ

ใหม่ หรอืพืน้ทีแ่ห่งความหวัง พืน้ท่ีแห่งการบรโิภคนัน้ปรากฏขึน้และจบัต้องได้

ชดุบทความใน วารสารสังคมวิทยามานษุยวทิยา ฉบบันี ้เป็นส่วนหนึง่ของโครงการวจัิย

ทางสงัคมศาสตร์ทีมุ่ง่ท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสงัคม-เศรษฐกจิในบรบิทของเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นผลงานจากชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน: การเคลื่อนย้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับเพ่ือนบ้านอาเซียน” ภายใต้ทุน 

เครอืข่ายพนัธมติรมหาวทิยาลยัเพือ่การวจิยั กลุม่วจิยัอาเซยีนศกึษา (RUN ASEAN Studies 

Cluster) 5 บทความ ซ่ึงแบ่งเป็น บทความพเิศษ 2 บทความ ทีน่�าเสนอข้อมลูพืน้ฐานและ

ประเดน็ถกเถียงส�าคญัเกีย่วกบัการศกึษาเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ โดยนกัวชิาการผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ดร.อุกฤษฏ์ ปัทมนันท์) และสังคมวิทยาการพัฒนา 

(ดร.วฒันา สกุณัศลี) และบทความวิจยัอกี 3 บทความ จากคณะนกัวจิยัในชดุโครงการวจิยั 

ดงักล่าว ซ่ึงน�าเสนอประเดน็ศกึษาครอบคลมุเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 5 พืน้ที ่ได้แก่ เชยีงราย 

ตาก ตราด สงขลา และหนองคาย พร้อมท้ังบทความวจิยัในประเดน็ทีเ่ชือ่มโยงกบัการพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับความสนับสนุนจากส�านักงาน 

คณะกรรมการการอดุมศกึษา

บทความทัง้หกน�าเสนอจดุยืนเชงิวิชาการทีจ่ะมุ่งพิจารณาว่า ภายใต้บริบทของโครงการ

พฒันาเขตเศรษฐกจิชายแดน ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในอภมิหาโครงการพฒันาของรัฐไทยในทศวรรษ

นี้ การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของผู้คน สินค้า ข่าวสาร และทุน ในบริบทของการพัฒนาของ

ประเทศไทยและเพือ่นบ้านอาเซียนดังกล่าว (ท้ังในพ้ืนท่ีชายแดนและในระดบันานาชาต)ิ จะ

ยิง่ถกูเร่งเร้าและเก่ียวข้องพวัพนัอย่างสลับซับซ้อนไปกบันโยบายการพฒันา แผนงานต่างๆ ที่

ด�าเนนิไปตามยทุธศาสตร์การพฒันา ซ่ึงมุง่เปลีย่นพืน้ทีช่ายแดนให้กลายเป็น “ตลาด” หรอื
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พื้นท่ีแห่งการบริโภค กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ในบริบทของการพัฒนาระดับภูมิภาค การลงทุน 

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (บางประเภทท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่) การค้า การแลกเปลี่ยน 

การเดินทาง/เคลื่อนย้ายข้ามแดน และการท่องเท่ียวชายแดน คือกระบวนการส�าคัญ เป็น

รากฐานของ “เศรษฐกจิชายแดน” ดงันัน้ การพจิารณาศกึษาประเดน็ปัญหาเกีย่วกบั การลงทนุ 

การค้า การขนส่งสนิค้า การเดนิทาง/เคล่ือนย้ายข้ามแดน การท่องเทีย่วในพืน้ทีช่ายแดนและ

ข้ามแดนไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน ในบริบทของการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีช่ายแดนดงักล่าว

และการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของประเทศไทย จงึถอืเป็นเรือ่งทีส่�าคญัอย่างยิง่ยวด 

การศกึษาพจิารณาปรากฏการณ์การเคลือ่นย้ายข้ามแดนของคน สนิค้า ข่าวสาร และ

ทนุ ในพืน้ท่ีโครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนของประเทศไทย ซึง่ล้วนตัง้ตดิต่อกบั

ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน ในมติปิระวัติศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม นอกจากจะช่วยสร้าง

ความเข้าใจในมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐอย่างมีประวัติศาสตร์ ยังจะช่วยชี้ให้เห็นถึง

กระบวนการต่างๆ ท่ีรัฐใช้พืน้ท่ีชายแดนเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและการก�ากบัควบคมุ

การเดนิทางเคลือ่นทีข่องผูค้น สนิค้า ข่าวสาร และทนุ จนไปถงึการปรบัตวั กระบวนการโต้ตอบ

ของผูค้น ชมุชน และพลงัอ�านาจต่างๆ ในอาณาบรเิวณชายแดนไทยและประเทศเพือ่นบ้านได้

อย่างน่าสนใจ
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