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บทความ

บทความนี้ส�ำรวจองค์ความรู้ว่าด้วยการไหลเวียนของผู้คนในมิติการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพข้ามแดนในบริบทของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ซึ่งเป็นพื้นที่
ชายแดนทีส่ มั พันธ์กบั การพัฒนาของรัฐและทุนในอาณาบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทย
และ สปป.ลาว ซึง่ ได้น�ำมาสูก่ ารขยายเครือข่ายทางสังคมของผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพข้ามแดนในพื้นที่ดังกล่าว คณะผู้เขียนได้สังเคราะห์ประเด็น
จากงานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ 1) ความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจและ
การค้าในอาณาบริเวณชายแดน 2) พลวัตของผู้คนและความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ข้ามพรมแดนไทย-สปป.ลาว 3) มิตกิ ารท่องเทีย่ วและการเดินทางข้ามแดน และ 4) ผูค้ นและ
พลวัตของการใช้บริการสุขภาพในอาณาบริเวณชายแดน ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงนัยส�ำคัญของการ
ท�ำความเข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างเงือ่ นไขเชิงโครงสร้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บริการในฐานะ
ผู้กระท�ำการ และผลสืบเนื่องในระดับชีวิตประจ�ำวัน ในบริบทของอาณาบริเวณชายแดน
ภายใต้วาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ
ค�ำส�ำคัญ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, การท่องเทีย่ วข้ามแดน, บริการสุขภาพข้ามแดน, หนองคาย,
สปป.ลาว
บทคัดย่อ
abstract
This article explores research and studies on human flows with special reference
to cross-border tourism and healthcare services in the context of Nong Khai
Special Economic-Development Zone. Driven by state development and private
sector investment, this northeastern border town between Thailand and Lao PDR
has long been a hub for transborder economic networks, particularly a growing
number of both service providers and consumers in tourism and healthcare
services. The authors presents a synsthesis of four interconnected research issues:
1) trade and economic connectivity in the border area, 2) socio-cultural dynamics
across the Thai-Lao borders, 3) cross-border tourism and travelling and 4) the
dynamics of healthcare service sector in the border area. Finally, the authors also
emphasize the significance of a more holistic approach to the study of state
development project and border mobility which recognises the interrelationship
between socio-economic structure, human agency and its consequences.
keywords: Special Economic-Development Zone, cross-border tourism, healthcare services,
Nong Khai, Lao PDR
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เราสามารถท�ำความเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีช่ ายแดนทีอ่ ยูภ่ ายใต้บริบทการเชือ่ มโยง
ระดับภูมภิ าคตามนโยบายจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านทางกรอบข้อถกเถียงว่าด้วย
ความสัมพันธ์ขา้ มชาติในบริบทการค้าเสรีนยิ ม ความมัน่ คง และอ�ำนาจอธิปไตย การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ ส่งผลต่อการเติบโตของเมืองชายแดนไทย ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทีห่ ลากหลาย มูลค่าการค้าชายแดนเพิม่ สูงขึน้ แต่ขณะเดียวกันเมืองชายแดน
บางแห่งที่ขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วอาจต้องเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ ทัง้ ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานไม่ทนั กับความต้องการ ปัญหาสิง่ แวดล้อม
ที่ตามมาจากการกลายเป็นเมือง ตลอดจนปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ดังนั้น
การจะพัฒนาเมืองชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพพืน้ ทีช่ ายแดนของไทย
และประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมกับรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ จึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
ในบริบทปัจจุบนั ทีไ่ ทยกับประเทศเพือ่ นบ้านเชือ่ มโยงกันในฐานะสมาชิก “ประชาคม
อาเซียน” ส่งผลให้อาณาบริเวณชายแดนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทั้งในระดับรัฐ ชุมชน และผู้คน และท�ำให้เกิดความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ตามมา
อันเนื่องมาจากโครงการความร่วมมือในระดับภูมิภาคและความพยายามเชื่อมโยงระบบ
เศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ประเทศกลุม่ นีต้ อ้ งพึง่ พาอาศัยระหว่างกันมากขึน้ โดยเสริมสร้างส�ำนึก
ของการเป็นสมาชิกระดับภูมภิ าคร่วมกัน
จากการเปลีย่ นแปลงในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ประเทศสมาชิกต้อง
ผูกระบบเศรษฐกิจของตนเข้ากับประเทศเพือ่ นบ้านและตลาดการค้าโลก ซึง่ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ทนุ โลกาภิวตั น์ บรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาทร่วมกับ
รัฐและภาคเอกชนระดับท้องถิน่ ในการประกอบสร้าง “ระบอบเศรษฐกิจใหม่” ทีม่ งุ่ เน้นการค้า
การลงทุน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก้าวข้ามเขตแดนรัฐชาติ กล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของ
“พื้นที่แบบใหม่” อย่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ชายแดน เป็น
หนึง่ ในตัวอย่างรูปธรรมของการสถาปนาระบอบเศรษฐกิจใหม่ในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง
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จากการศึกษาทบทวนแนวทางที่รัฐไทยใช้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าแนวคิดที่
น�ำมาสูน่ โยบายดังกล่าวไม่ใช่เรือ่ งใหม่ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีการพัฒนาในลักษณะนีห้ ากแต่
อยูใ่ นรูปแบบทีต่ า่ งออกไป เช่น การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะเขตในรูปนิคมอุตสาหกรรม (Industrial
Estate: IE) การพัฒนาเมืองใกล้ทา่ เรือหรือสนามบินให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก
(Export Processing Zone: EPZ) หรือการพัฒนาในรูปคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded
Warehouse: BW) ร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop: DFS) ตลอดจนการพัฒนา
ในรูปเมืองท่า เช่น เขตการค้าเสรี (Free Trade Zone: FTZ) เขตการค้าปลอดภาษี (Duty
Free Port) และการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(Special Border Economic Zone: SBEZ) นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นรูปแบบทีใ่ กล้
เคียงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น โครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออก (Eastern
Seaboard Development Program) ซึง่ เริม่ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2525 เพือ่ ด�ำเนินตามนโยบาย
เร่งรัดการพัฒนาประเทศ รวมทั้งต้องการให้พื้นที่นี้เป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ
เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมภิ าค (เรวดี แก้วมณี 2556)
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลที่จัดตั้งโดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เสนอไว้ตั้งแต่สมัยที่ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า การพัฒนาเมืองชายแดนไปสู่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพืน้ ที่
ทัง้ ยังช่วยสร้างประโยชน์จากความเชือ่ มโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศและภูมภิ าค เพือ่
ดึงดูดการลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ในภาพรวม การพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่
อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งให้แก่
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนในพืน้ ที่ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
2557)
บทความนี้จะน�ำเสนอการส�ำรวจสถานะองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวกับการไหลเวียนของผู้คน โดยเฉพาะมิติการท่องเที่ยวและสุขภาพข้ามแดนในบริบท
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความเชื่อมโยงทาง
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ประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
พื้นที่แห่งนี้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์ทมี่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาหลากหลายมิติ โดยเฉพาะมิตคิ วามเชือ่ มโยงระหว่าง
ผูค้ นบริเวณชายแดนจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ คนทัง้ สองพืน้ ทีข่ า้ มเขตแดน
กันไปมาเป็นปกติ พบเห็นได้ทวั่ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน คนท้องถิน่ จากทัง้ สองฝัง่ สามารถสือ่ สาร
เข้ าใจกั น ผ่ า นภาษาแม่ ข องตน การที่ พ วกเขามี พื้ น ฐานทางสั ง คมวั ฒ นธรรม รวมถึ ง
ระบบความคิด ความเชื่อ ตลอดจนประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ร่วมกัน ได้น�ำไปสู่การ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการขยายตัวในมิตสิ งั คม-เศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ ายแดนอย่างมี
พลวัต
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ได้กำ� หนดให้พนื้ ทีจ่ งั หวัดหนองคายเป็นพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะ
ที่ 2 เพือ่ ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment: FDI) เพิม่
ขีดความสามารถของประเทศ และ “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล�้ำ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง” (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2558) ประกาศฉบับนีเ้ ป็นหลักหมายส�ำคัญทีน่ ำ� มา
สู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะในมิติที่สัมพันธ์กับการพัฒนาของรัฐและ
การก่อตัวของโครงสร้างเชิงสถาบัน ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการค้าชายแดนอันประกอบด้วย
การไหลเวียนของผูค้ นและสินค้าทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ เครือข่ายทางสังคมของผูป้ ระกอบการ
และผูใ้ ช้บริการด้านการท่องเทีย่ วและด้านสุขภาพทีเ่ ติบโตขึน้ กิจกรรมเหล่านีต้ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
การเคลื่อนของทุน ตลอดจนการไหลเวียนของเงินตราซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงภายใต้บริบทอาณาบริเวณชายแดน โดยไม่จำ� กัดขอบเขต
แต่ในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ หากยังเชือ่ มโยงถึงพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในลักษณะ
ของการข้ามแดนทีม่ คี วามซับซ้อนเป็นอย่างยิง่
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและนัยเชือ
่ มโยงกับพืน
้ ทีช
่ ายแดน

พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังที่อัครพงษ์ ค�่ำคูณ
(2551) น�ำเสนอว่า เมือ่ อธิบายผ่านมโนทัศน์สำ� คัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม ชายแดนจะอยูใ่ นหลายฐานะ ทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็นก�ำแพง ซึง่ สัมพันธ์โดยตรงกับความ
มั่นคงทางอ�ำนาจของศูนย์กลาง ทั้งในฐานะจุดหมายร่วม ซึ่งเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน
เคลือ่ นย้ายสินค้าและบริการ และในฐานะพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา อันเกิดจากการคลีค่ ลายปัญหาทาง
การเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากกล่าวในบริบทประเทศไทย รัฐไทยได้ผนวก
ชายแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ” ภายใต้แผนพัฒนาฉบับนี้ ระบุให้ชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจที่เชื่อม
ประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกการลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษที่ ช ายแดน และให้ มี ก ารบริ ห ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมภายใต้กระบวนการมีสว่ นร่วม การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และ
ความมัน่ คง เป็นต้น นอกจากนีใ้ น “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา”
ยังระบุแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน
การเชือ่ มโยงระบบการผลิตกับพืน้ ทีต่ อนในของประเทศ การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งเสริมการค้าและบริการชายแดน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2559)
ในส่วนของ สปป.ลาว สามารถจ�ำแนกโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 2 รูปแบบ
ได้แก่ 1) “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นเขตที่รัฐบาลก�ำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นตัวเมืองใหม่
ทีท่ นั สมัยอย่างรอบด้าน โดยเป็นสถานทีด่ งึ ดูดการลงทุนทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
มีเนื้อที่ตั้งแต่สิบตารางกิโลเมตรขึ้นไป มีนโยบายส่งเสริมพิเศษ มีระบบเศรษฐกิจ การเงิน
การบริหารจัดการ มีระบบรับประกันความสงบปลอดภัย และปกป้องรักษาสิง่ แวดล้อมให้ยงั่ ยืน
และ 2) “เขตเศรษฐกิจเฉพาะ” เป็นเขตทีร่ ฐั บาลก�ำหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรม เขตการผลิต
เพือ่ การส่งออก เขตตัวเมืองท่องเทีย่ ว เขตการค้าปลอดภาษี เขตพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูล
ข่าวสาร เขตเศรษฐกิจชายแดน และอื่นๆ (ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์, สปป.ลาว 2558)
ในปัจจุบนั มีการด�ำเนินโครงการพัฒนาดังกล่าวรวม 15 โครงการ แบ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 เขต ได้แก่ 1) เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แขวง (จังหวัด) สะหวันนะเขต 2) เขต
เศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนค�ำ แขวงหลวงน�้ำทา 3) เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค�ำ
แขวงบ่อแก้ว 4) เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์-ลองแทงห์ (Long Thanh) นครหลวง
เวียงจันทน์ 5) เขตนิคมอุตสาหกรรมการค้าเวียงจันทน์-โนนทอง นครหลวงเวียงจันทน์
6) เขตเศรษฐกิจพิเศษจ�ำปาสัก แขวงจ�ำปาสัก และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 5 เขต ได้แก่ 1) เขต
เศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี นครหลวงเวียงจันทน์ 2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐา นครหลวง
เวียงจันทน์ 3) เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว แขวงค�ำม่วน 4) เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง
นครหลวงเวียงจันทน์ 5) เขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก แขวงค�ำม่วน (คณะกรรมการแห่งชาติ
ลาวเพือ่ คุม้ ครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 2559)
ทั้งนี้ เฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคายด้วยสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะจ�ำนวน
5 แห่ง ได้แก่ 1) เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์-ลองแทงห์ 2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐา
3) เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์-โนนทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคม
อุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane Industrial and Trade Park:
VITA) 4) เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง และ 5) เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี
จากข้อมูลพืน้ ฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนระหว่างไทยกับ สปป.
ลาว ทัง้ ในเชิงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินกิจกรรมด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศรูปแบบต่างๆ ได้ก่อให้เกิดผลรูปธรรมอย่างหนึ่งในพื้นที่คือ ทั้งผู้คน สินค้า และ
เงินตรา มีการไหลเวียนอย่างต่อเนือ่ งและเติบโตสูงขึน้ ซึง่ ถือเป็นจุดหมายหลักของการพัฒนา
เชิงพืน้ ที่
อย่างไรก็ดี คณะผูเ้ ขียนพบว่า งานศึกษาการข้ามแดนทีผ่ า่ นมามักให้ความส�ำคัญกับ
กลุม่ คนเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเน้นศึกษากลุม่ แรงงานข้ามแดนและกลุม่ ผูค้ า้ ข้ามแดน
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เป็นหลัก (เช่น ขวัญชีวัน บัวแดง 2551; กนกวรรณ มะโนรมย์, ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, และ
สกุลพรรณ โพธิจกั ร 2553; ชูพกั ตร์ สุทธิสา 2556; อรทัย ศรีทองธรรม และคณะ 2556;
คชษิณ สุวชิ า, อภิชาต ภูแช่มโชติ และนรา ยุระชัย 2557) การทบทวนวรรณกรรมเพือ่ ท�ำความ
เข้าใจมิตกิ ารท่องเทีย่ วและสุขภาพในพืน้ ทีช่ ายแดนหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ ซึง่ เป็น
ปรากฏการณ์ทสี่ ร้างความเปลีย่ นแปลงและขยายตัวขึน้ เรือ่ ยๆ จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่
ในการศึกษาพลวัตพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ โดยในบทความนี้ คณะผู้เขียนจะน�ำเสนอข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว ก่อนจะ
สังเคราะห์ประเด็นการศึกษาซึง่ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุม่ งานศึกษา ได้แก่ 1) กลุม่ งานทีศ่ กึ ษา
ประเด็นความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจและการค้าในอาณาบริเวณชายแดน 2) กลุม่ งานทีศ่ กึ ษา
พลวัตของผูค้ นและความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดนไทย-สปป.ลาว 3) กลุม่
งานศึกษาในมิตกิ ารท่องเทีย่ วและการเดินทางข้ามแดน และ 4) กลุม่ งานศึกษาผูค้ นและพลวัต
ของการใช้บริการสุขภาพในอาณาบริเวณชายแดน
ความเชือ
่ มโยงทางเศรษฐกิจและการค้าในอาณาบริเวณชายแดน

งานศึกษาพืน้ ทีช่ ายแดนมักศึกษามิตทิ างเศรษฐกิจและการค้า เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีท่ สี่ ร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลใน พ.ศ. 2555 ที่แสดงว่าพื้นที่ชายแดน
ใน 31 จังหวัดทัว่ ประเทศมีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product:
GPP) มากถึงร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) นอกจากนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยังก�ำหนดให้พนื้ ทีช่ ายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชือ่ มโยงภูมภิ าค (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 2557)
จึงอาจกล่าวได้วา่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการผลิต การบริโภค การ
ค้า การลงทุน การแลกเปลีย่ นสินค้า และการเคลือ่ นย้ายแรงงาน ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดน
หากพิจารณาเฉพาะบริบทพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-ลาว จะเห็นความเชือ่ มโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ นับจาก ค.ศ. 1992 ทีธ่ นาคาร
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พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เริม่ ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ โดยมี
หลักการส�ำคัญคือส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีในการผลิตสินค้า แรงงาน วัตถุดิบ
ทรัพยากร เงินทุน และเทคโนโลยีขา้ มพรมแดน ดังจะเห็นได้จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor) (คณะท�ำงานร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่ง สปป.ลาว
2556) งานทีศ่ กึ ษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ ายแดนมักให้ความส�ำคัญกับนโยบายของ
รัฐและการด�ำเนินโครงการพัฒนาเหล่านี้ โดยเฉพาะงานศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ทมี่ กั เน้น
ศึกษาแนวโน้มและผลกระทบด้านการค้า การลงทุน ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการด�ำเนิน
ธุรกิจ และการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจ โดยคณะผู้เขียนจะอภิปรายตัวอย่างงานศึกษา
ดังต่อไปนี้
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมภิ าค
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีถ่ กู เชือ่ มโยงเข้ากับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพืน้ ทีช่ ายแดน
โดยในกรณีของประเทศไทยและ สปป.ลาว นัน้ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ข้ามเขตแดนแม่น�้ำโขง ถือเป็นส่วนส�ำคัญของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
ทีม่ บี ทบาทช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศ ดังทีง่ านวิจยั ของวรวุฒิ จ�ำลองนาค และทวีศกั ดิ์
ตัง้ ปฐมวงศ์ (2554) ชีใ้ ห้เห็นว่า สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ซึง่ เป็นเส้นทางเชือ่ มต่อ
ระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ เปรียบเหมือนกลไกส�ำคัญที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ท�ำให้การใช้ที่ดินในเขตเมืองหนองคายมีอัตราการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ที่สำ� คัญยังเป็นเงื่อนไข
ผลักดันให้เกิดนโยบายและโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.
ลาว เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะด้านการลงทุนดังทีร่ ายงานการศึกษาของทีมเศรษฐกิจประเทศ
เพื่อนบ้าน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2557) ระบุว่า
สปป.ลาว เป็นประเทศที่นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนมากเป็นอันดับเจ็ดในอาเซียน และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจหลักๆ ได้แก่ 1) ภาคบริการ
ทางการเงิน 2) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ อิเล็กทรอนิกส์
ยางและพลาสติก และ 3) ภาคการก่อสร้าง
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งานของสุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์ และคณะ (2547) ซึง่ ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจใน
บริบทการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก ได้น�ำเสนอข้อมูลซึ่งชี้ให้เห็นนัยส�ำคัญของ
การค้าชายแดนต่อมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับลาว โดยจังหวัดทีม่ มี ลู ค่าการค้าชายแดนสูงสุด
คือหนองคาย รองลงมาคือมุกดาหารและอุบลราชธานีตามล�ำดับ ในขณะที่ข้อมูลจากงาน
ศึกษาทิศทางการค้าชายแดนไทย-ลาวในทศวรรษต่อมา (สุภาภรณ์ พวงชมภู 2556) ระบุวา่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มว่ามูลค่าการค้าจะขยายตัวในทางบวก โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และหนองคาย
อย่างไรก็ดี ในส่วนของโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 9 ทีเ่ ชือ่ มจังหวัดมุกดาหาร
ของไทยกับสะหวันนะเขตของ สปป.ลาว งานศึกษาของสุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์ และคณะ (2547)
ได้ชวี้ า่ แม้การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจทัง้ ในระดับมหภาคและจุลภาคจากโครงการพัฒนา
ระเบียงตะวันออก-ตะวันตก จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและบริการมากขึน้
โดยมีจังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร และอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลาง แต่ถ้าขาดการขยาย
โครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพือ่ มารองรับ ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและความต้องการด้าน
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานของแต่ละจังหวัดจะเพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย
นอกจากนี้ การค้าชายแดนไทย-ลาวยังมีอปุ สรรคส�ำคัญอืน่ ๆ อีกหลายประการ ซึง่ ไม่ใช่
แค่ข้อจ�ำกัดจากเงื่อนไขด้านภาษีศุลกากร (สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และคณะ 2547) แต่ยัง
รวมถึงข้อจ�ำกัดด้านการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากปัญหาใน
ระดับการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าชายแดนไทย-ลาว
ซึง่ ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาบุคคล ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาเชิงบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังขาดการบริหารจัดการ
ด่านพรมแดนที่ดีและขาดการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
(อภินนั ท์ ศรีศริ ,ิ ประดิษฐ์ แป้นทอง และมณฑิรา เตียประเสริฐ 2554)
จะเห็นได้ว่างานศึกษาในกลุ่มนี้สะท้อนความสนใจเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษในฐานะพื้นที่แห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ งานกลุ่มนี้มักเน้นศึกษาแนวโน้ม
และผลกระทบทางด้านการค้า การลงทุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาในการด�ำเนินธุรกิจ และการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน โดยมุ่งศึกษาเงื่อนไขเชิงโครงสร้างและสถาบัน

การไหลเวียนของผู้คนในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
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ภายในระบบเศรษฐกิจ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เข้ากับการปรับเปลี่ยนแบบแผนความสัมพันธ์ของผู้คนท่ามกลางพลวัตจากการเคลื่อนย้าย
ข้ามพรมแดน การเคลือ่ นย้ายของผูค้ นในพืน้ ทีช่ ายแดนนัน้ เชือ่ มโยงกับมิตทิ างเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ ออกจากกันได้ จึงมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องศึกษาพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับพลวัตการไหลเวียนของผู้คนในบริบทเมืองชายแดนและความ
เชื่อมโยงข้ามพรมแดนรัฐชาติ อันเป็นประเด็นที่ปรากฏในงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ดังจะได้นำ� เสนอในหัวข้อต่อไป
พลวัตของผูค
้ นและความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ข้ามพรมแดนไทย-สปป.ลาว

งานศึกษาเชิงสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์เกีย่ วกับกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวซึง่ เป็นประชากรส่วนใหญ่
ในพืน้ ทีช่ ายแดนหนองคายและเวียงจันทน์ อาจแบ่งได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ โดยกลุม่ แรก
เป็นงานศึกษาในเชิงประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม หรือคติชนวิทยา ทีใ่ ห้ความสนใจกับประเพณี
ทางสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนตามลุม่ แม่นำ�้ โขง อันได้แก่ ชุด
ของวิถปี ฏิบตั ทิ ตี่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ “ฮีตสิบสอง” โดยเฉพาะทีแ่ สดงออกผ่านจารีตประเพณี
ในแต่ละเดือนของทุกๆ ปีตามระบบปฏิทนิ จันทรคติ แบบแผนพิธกี รรมทีล่ ว้ นเกีย่ วข้องกับการ
ด�ำรงชีวิตแบบเกษตรกรรม ศาสนาพุทธ และคติความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนในสองฝั่งโขง ได้
เชือ่ มโยงให้ผคู้ นในพืน้ ทีป่ ระกอบกิจกรรมภายใต้การปฏิบตั ทิ างสัญลักษณ์รว่ มกัน เช่น งาน
ศึกษาของปิยฉัตร์ สินธุสอาด (2540) ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าประเพณีสบิ สองเดือนมีบทบาทในการรักษา
ความเชือ่ ความศรัทธาของผูค้ นริมสองฝัง่ โขงให้แนบแน่นมาตัง้ แต่ในยุคทีอ่ ยูภ่ ายใต้บริบทเชิง
ภูมศิ าสตร์การเมืองแบบรัฐจารีต นอกจากนี้ งานศึกษาของสุทนิ สนองผัน (2543) ยังแสดง
ให้เห็นว่า กลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวทัง้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและใน สปป.ลาว มีความ
รับรูเ้ กีย่ วกับวรรณกรรมนิทานพืน้ บ้านร่วมกัน รวมไปถึงคัมภีร์ ต�ำรายา ต�ำราท�ำขวัญ ตลอด
จนการละเล่น “ผญา” ซึง่ เป็นการโต้ตอบกันในรูปกลอนสดมาตัง้ แต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา
ต่อต้นรัตนโกสินทร์
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กลุม่ ทีส่ อง เป็นงานศึกษาทีส่ นใจความเชือ่ มโยงระหว่างประชากรกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวใน
พื้นที่เดียวกันกับกลุ่มแรก แต่จะสนใจบริบทการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนในสังคมร่วมสมัย
ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็นงานทีน่ ำ� เสนอข้อมูลและประเด็นอภิปรายด้านแรงงาน เช่น งานวิจยั ของ
มณีมยั ทองอยู่ และดุษฎี อายุวฒ
ั น์ (2548) ทีศ่ กึ ษาเครือข่ายทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ
ชาวลาวทีเ่ ข้ามาท�ำงานในจังหวัดหนองคาย อุบลราชธานี ชลบุรี ขอนแก่น และสุรนิ ทร์ อีกทัง้
ยังสนใจศึกษาลักษณะด้านประชากร สังคม สภาพการท�ำงาน และลักษณะการจ้างงานของ
แรงงานชาวลาวกลุม่ นี้ พวกเขาพบว่าแรงงานลาวทัง้ ชายและหญิง โดยเฉพาะทีม่ สี ถานะเป็น
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่มกั ได้รบั การว่าจ้างให้ท�ำงานในกลุม่ งาน “3Ds” ซึง่
หมายถึงงานในตลาดแรงงานระดับล่างทีเ่ ป็นงานสกปรก (dirty) เสีย่ งอันตราย (dangerous)
และยากล�ำบาก (difficult/demanding) ซึ่งคนไทยไม่นิยมท�ำกัน โดยต้องท�ำงานทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุด และต้องท�ำงานติดต่อกันหลายชัว่ โมง ส่วนงานของชูพกั ตร์ สุทธิสา (2556) ได้
ศึกษาวิถชี วี ติ ในด้านความเป็นอยู่ สภาพปัญหา และการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติชาวลาว
ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และหนองคาย โดย
พบว่าแรงงานลาวส่วนใหญ่เข้ามาท�ำงานในไทยด้วยเหตุผลหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
เศรษฐกิจ มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจนและหนีส้ นิ 2) ด้านสังคม แรงงานชาวลาวมักได้
รับการชักชวนจากญาติหรือเพื่อนที่มาท�ำงานก่อนหน้า และ 3) ด้านทัศนคติและค่านิยม
ทีม่ องว่าประเทศไทยมีความเจริญและทันสมัย
นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาที่วิเคราะห์น�ำเสนอประเด็นเชิงนโยบายด้านแรงงาน ได้แก่
งานศึกษาการด�ำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้าง
แรงงานระหว่างไทยกับ สปป.ลาว (พฤกษ์ เถาถวิล และสุธรี ์ สาตราคม 2556) ซึง่ ชีใ้ ห้เห็น
บริบทเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองระดับโลก ที่เป็นเงื่อนไขของการพัฒนาความร่วมมือด้าน
การจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐ บันทึกนีท้ ำ� หน้าทีผ่ ลักดันให้เกิดกลไกการจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิจตลาด ท�ำให้
นายจ้าง นายหน้า และแรงงานสามารถตกลงแลกเปลีย่ นกันอย่างเสรีภายใต้เงือ่ นไขของตลาด
โดยรัฐท�ำหน้าทีก่ ำ� กับควบคุมให้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีร่ ฐั ทัง้ สองฝ่ายมีความตกลงร่วมกัน
อย่างไรก็ดี คณะผูศ้ กึ ษาพบว่ารัฐไม่ได้ใช้อำ� นาจอย่างตรงไปตรงมา เนือ่ งจากขณะเดียวกันก็
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จ�ำเป็นต้องแสดงบทบาทเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้กบั กระบวนการด�ำเนินงานตามบันทึก
ความเข้าใจด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐในฐานะผู้บังคับใช้กฎระเบียบยังด�ำเนินการผ่าน
หน่วยงานรัฐในฐานะผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการด�ำเนินงานด้านเอกสารให้กบั ผูต้ อ้ งการจ้าง
แรงงาน ส่งผลให้การก�ำกับควบคุมตามกรอบบันทึกความเข้าใจอาจไม่เป็นไปตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ และสะท้อนให้เห็นว่าประเทศคูภ่ าคีตา่ งมีปญ
ั หาเชิงโครงสร้างของระบบราชการ
ทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยให้เกิดความร่วมมือเพือ่ การก�ำกับควบคุมแรงงานข้ามชาติในรูปแบบใหม่
รายงานผลการศึกษาการก�ำหนดกรอบการท�ำงานในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคายตามนโยบายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2558 (เชียรช่วง กัลยาณมิตร และ
คณะ 2558) สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ทสี่ อดคล้องกับประเด็นจากงานศึกษาวิจยั ทีก่ ล่าวถึง
ข้างต้น กล่าวคือ แรงงานจาก สปป.ลาว ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคครัวเรือน ภาคบริการ และ
อุตสาหกรรม เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในหนองคายเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝมี อื ซึง่ จะขาดแคลนในระดับค่อนข้างรุนแรงช่วงฤดูกาลผลิต
อันเนือ่ งมาจากมีการอพยพแรงงานมาก และยังมีขอ้ จ�ำกัดในการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ทัง้ ในแง่คา่ ใช้จา่ ยและหน่วยงานรับผิดชอบจัดหาแรงงาน
ลาวที่ตั้งขึ้นมาตามบันทึกข้อตกลงฯ ท�ำให้ยังไม่สามารถจัดหาแรงงานได้เพียงพอกับความ
ต้องการของนายจ้างในพืน้ ที่
อย่างไรก็ดี ประเด็นทีร่ ายงานฉบับดังกล่าวได้นำ� เสนอขึน้ มา ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับมหภาคและเงือ่ นไขเชิงสถาบันเพือ่ พัฒนาข้อเสนอและแนวปฏิบตั ใิ นระดับ
นโยบาย เป็นตัวอย่างของงานศึกษาในกลุม่ นีท้ สี่ ะท้อนให้เห็นการขาดความเชือ่ มโยงระหว่าง
มิตเิ ชิงประวัตศิ าสตร์และสังคมวัฒนธรรม กับปรากฏการณ์การเคลือ่ นย้ายข้ามพรมแดนของ
ผูค้ นในอาณาบริเวณชายแดนไทย-ลาว กล่าวคือ หากไม่เป็นการศึกษาเครือข่ายความสัมพันธ์
ทางสังคมภายใต้กรอบคิดเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ก็มักจะจ�ำกัดการ
พิจารณาเพียงการเคลือ่ นย้ายของผูค้ นในฐานะทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติเท่านัน้ ยังมีงานศึกษา
อยูไ่ ม่มากชิน้ ทีช่ ใี้ ห้เห็นประสบการณ์การเคลือ่ นย้ายข้ามแดนของผูค้ นในระดับปัจเจกหรือกลุม่
ทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง ในฐานะที่ส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจอันซับซ้อน (เช่น พรรณราย โอสถาภิรตั น์2550; เกียรติศกั ดิ์
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บังเพลิง 2558; วาสนา ละอองปลิว 2558; สร้อยมาศ รุง่ มณี 2558; อรุษา ปัญญากดแก้ว
2559)
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องขยายขอบเขตการพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ชายแดนให้ ก ว้ า งออกไป เพื่ อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ นในการท�ำ ความเข้ าใจพื้ น ที่ ช ายแดนและ
ประสบการณ์ของผู้คนที่ข้ามแดนอย่างเป็นองค์รวม โดยไม่จ�ำกัดว่าเป็นการศึกษาเฉพาะ
เครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนรัฐของเครือญาติในกลุ่มชาติพันธุ์ลาวหรือเครือข่าย
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะน�ำไปสู่ประเด็นใหม่ๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ โอกาส และ
ข้อจ�ำกัดของกลุ่มทางสังคมอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดนที่กำ� ลังขยายตัวและก้าวเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญ ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาเชือ่ มโยงกับนโยบายเสริมสร้างการเชือ่ มโยงถึงกันระหว่างประชาชน
(people-to-people connectivity) ตามกรอบแนวทางว่าด้วยการเชื่อมโยงถึงกันของ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN connectivity) (สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558) และข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับกลุม่ ประชากรในชายแดนจังหวัด
หนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ คณะผู้เขียนเห็นว่ามีความน่าสนใจที่จะท�ำการส�ำรวจใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคธุรกิจและกลุม่ ผูบ้ ริโภคข้ามแดนภายใต้กระบวนการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม-เศรษฐกิจของพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-ลาว โดยเน้นพิจารณากลุม่ ผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ช้
บริการด้านการท่องเทีย่ วข้ามแดน และผูใ้ ช้บริการสุขภาพข้ามแดนและสถานให้บริการด้าน
สุขภาพข้ามแดน ดังจะได้นำ� เสนอในสองหัวข้อต่อไปนี้
การท่องเทีย
่ วและการเดินทางข้ามแดน

สืบเนือ่ งจากหลายจังหวัดของไทยซึง่ มีพรมแดนติดกับประเทศเพือ่ นบ้านนัน้ มีศกั ยภาพในด้าน
การท่องเทีย่ ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) จึงก�ำหนดให้
ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อ
เชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าค ส่งผลให้งานศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วและการเดินทาง
ข้ามแดนไทย-สปป.ลาว ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับประเด็นเชิงนโยบาย เช่น การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว แนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และแนวทางความร่วมมือด้าน
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การท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น ในกรณีจังหวัดหนองคายซึ่งได้รับการพิจารณาว่า
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระดับสูงนั้นก็ได้บรรจุกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
เข้าไปเป็นหนึง่ ในกิจกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (เชียรช่วง กัลยาณมิตร และ
คณะ 2558) นอกจากนีย้ งั พบว่ามีงานศึกษาเพือ่ ตอบโจทย์เชิงนโยบาย ซึง่ สะท้อนให้เห็นนัย
ส�ำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างหนองคายกับ สปป.ลาว อย่างชัดเจน เช่น งานศึกษาที่
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชายแดนไทย-สปป.ลาว
(เศกสรรค์ ยงวณิชย์ และคณะ 2550) และงานวิจัยที่พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว (สริยา วิรโิ ยสุทธิกลุ , ธีระ กุลสวัสดิ,์ และสกฤติ
อิสริยานนท์ 2558) ได้แสดงให้เห็นว่าหนองคายมีแหล่งท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากและมีความพร้อม
ในการให้บริการด้านการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นระบบ
นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จั ย ที่ เ น้ น ศึ ก ษาประเด็ น ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เช่น รายงานวิจัยโดยบงกช
หงส์คำ� มี (2542) ได้อธิบายว่าความร่วมมือในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย-ลาวนัน้ อยูภ่ ายใต้
กรอบความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วของอาเซียน กรอบความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วของ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับ สปป.
ลาว ซึง่ ครอบคลุมโครงการความร่วมมือใน 3 รูปแบบคือ 1) ความร่วมมือในระดับรัฐบาลกับ
รัฐบาล 2) ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว และ 3) ความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนทั้งจากไทยและ สปป.ลาว โดยในภาพรวมถือว่าไทยกับ สปป.ลาว
มีศกั ยภาพทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกันในด้านอืน่ ๆ ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั
ของคนึงภรณ์ วงเวียน (2543) ทีศ่ กึ ษาพบว่า นโยบายด้านการท่องเทีย่ วของไทยและ สปป.
ลาว ตัง้ อยูบ่ นผลประโยชน์รว่ มกันของทัง้ สองประเทศ ทัง้ สองประเทศมีการก�ำหนดแผนความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะกรณีศึกษาผลสืบเนื่องจากการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ซึง่ พบว่ามีประโยชน์อย่างมากในการกระชับความ
สัมพันธ์ให้แนบแน่นและน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในภาพรวม ข้อค้นพบจากงานศึกษาวิจยั ในกลุม่ นีม้ แี นวโน้มจะยืนยันอย่างสอดคล้อง
กันว่า หนองคายเป็นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพด้านการท่องเทีย่ วทีโ่ ดดเด่นทัง้ ในเชิงนิเวศ วัฒนธรรม
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ภูมิศาสตร์ และชาติพันธุ์ โดยหนองคายได้ขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด
อันเนือ่ งมาจากปัจจัยความได้เปรียบด้านต�ำแหน่งยุทธศาสตร์ทตี่ งั้ ลักษณะภูมปิ ระเทศ และ
นโยบายการค้าการลงทุนในระดับนานาชาติ (กฤตภัทร ถาปาลบุตร, เขมโชค ภูป่ ระเสริฐ, และ
ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา 2552) อย่างไรก็ดี ในแง่ของการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว
ไทย-ลาวยังอาจมีข้อจ�ำกัดอยู่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านนโยบายและระเบียบ
กฎเกณฑ์ของรัฐ รวมทัง้ ความแตกต่างในเชิงค่านิยมของประชากรในประเทศไทยและ สปป.
ลาว (คนึงภรณ์ วงเวียน 2543)
จะเห็นได้วา่ งานศึกษาทีส่ นใจการท่องเทีย่ วและการเดินทางข้ามแดนไทย-สปป.ลาว
ในเชิงนโยบายและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มจะให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ใน
เชิงโครงสร้าง และเน้นพิจารณาการพัฒนาและการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ผ่านกลไกและความสัมพันธ์ในระดับรัฐ ส่งผลให้ละเลยมิตคิ วามสัมพันธ์ของมนุษย์ในฐานะ
ผูก้ ระท�ำการ (agency) ทีม่ องเห็นผูค้ นในฐานะทีม่ สี ว่ นร่วมในกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ วและ
การเดินทางข้ามแดน ไม่วา่ จะเป็นผูป้ ระกอบการหรือผูใ้ ช้บริการด้านการท่องเทีย่ วข้ามแดน
ซึง่ จะช่วยขยายมุมมองในการท�ำความเข้าใจการไหลเวียนของผูค้ นผ่านการท่องเทีย่ วและการ
เดินทางข้ามแดน บนพืน้ ฐานของการรับรูแ้ ละแบบแผนปฏิบตั ขิ องกลุม่ ต่างๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
โดยตรง ในแง่นี้ คณะผูเ้ ขียนจึงเสนอให้พจิ ารณาประเด็นดังกล่าวในแง่ทเี่ ชือ่ มโยงกับกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริการด้านสุขภาพ อันเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� มาสูก่ ารเดินทางข้ามแดน
ในพืน้ ทีช่ ายแดนหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ ดังจะได้อภิปรายในหัวข้อต่อไป
ผูค
้ นและพลวัตของการใช้บริการสุขภาพในอาณาบริเวณชายแดน

จากการส�ำรวจงานศึกษาเกี่ยวกับระบบสุขภาพข้ามแดน พบว่าที่ผ่านมามักจะถูกน�ำไป
เชือ่ มโยงกับการศึกษาการเคลือ่ นย้ายแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะในแง่ทเี่ ป็นปัญหาซับซ้อน
อาทิ การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ สิทธิแรงงาน รวมทัง้ การเข้าถึงบริการสุขภาพ เป็นต้น
งานศึกษาส่วนใหญ่มกั ชีใ้ ห้เห็นว่าระบบบริการสุขภาพข้ามพรมแดนนัน้ ส่งผลทัง้ ทางบวกและ
ทางลบ ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหากับทัง้ ประเทศต้นทางและปลายทาง
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ส�ำหรับกรณีศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว งานศึกษาของคชษิณ สุวิชา, อภิชาต
ภูแช่มโชติ และนรา ยุระชัย (2557) พบว่านโยบายด้านการให้บริการสุขภาพกับแรงงาน
ข้ามชาติชาวลาวในพืน้ ทีจ่ งั หวัดหนองคายยังขาดความชัดเจน เนือ่ งจากมีลกั ษณะเป็นนโยบาย
เฉพาะช่วงเวลาซึง่ สามารถเปลีย่ นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีแต่ละชุด อย่างไรก็ดี ในระดับ
ปฏิบตั พิ บว่าโรงพยาบาลรัฐและสถานีอนามัยในพืน้ ทีจ่ ะให้บริการสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติ
โดยเน้นการได้รับบริการอย่างทั่วถึงแม้บางคนอาจจะไม่มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายประเทศไทย หรือไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ก็สามารถใช้วิธีอื่นเพื่อจ่าย
ค่ารักษาได้ ทั้งในรูปแบบการร่วมจ่าย การสงเคราะห์ให้ฟรี หรือการใช้สิทธิของสมาชิกใน
ครอบครัวแทน
แต่ขณะเดียวกัน ข้อจ�ำกัดของหน่วยงานภาครัฐของไทยที่ให้บริการด้านสุขภาพคือ
มีภาระงานทีม่ ากและบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีบ่ างส่วนมีทศั นคติ
ทีไ่ ม่ดเี ชิงชาติพนั ธุก์ บั แรงงานข้ามชาติชาวลาว (คชษิณ สุวชิ า, อภิชาต ภูแช่มโชติ, และนรา
ยุระชัย 2557) ยิง่ ไปกว่านัน้ งานศึกษาเชิงนโยบายยังมีแนวโน้มทีจ่ ะพิจารณาการให้บริการ
สุขภาพกับผูใ้ ช้บริการข้ามพรมแดน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ ว่าเป็นภาระด้านงบประมาณ
และค่าใช้จา่ ยของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนประเทศไทย เช่น กรณีตวั อย่างจากโรงพยาบาล
เขมราฐในจังหวัดอุบลราชธานี ทีพ่ บว่าต้องแบกรับภาระค่าใช้จา่ ยด้านบริการสุขภาพแก่แรงงาน
ข้ามชาติลาวและชาวต่างชาติกลุม่ อืน่ ๆ จนสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลชายแดนต้อง
ติดลบ (อรทัย ศรีทองธรรม และคณะ 2556)
นอกเหนือจากภาครัฐแล้ว ยังมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้บริการและจัดกิจกรรมด้าน
สุขภาพเพือ่ ส่งเสริมสุขภาวะให้กบั แรงงานข้ามชาติชาวลาวในประเทศไทย โดยองค์กรพัฒนา
เอกชนจะด�ำเนินงานผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมการเปิดพืน้ ทีป่ ลอดภัย ตัง้ ศูนย์บริการ
ข้อมูล จัดกิจกรรมสวัสดิการด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับแรงงานข้ามชาติ การพัฒนาศักยภาพแกนน�ำแรงงานข้ามชาติเพือ่ ด�ำเนินงาน
ด้านสุขภาพ การสือ่ สารและรณรงค์สร้างความเข้าใจเรือ่ งสุขภาพ การบริการเครือ่ งมือป้องกัน
โรค และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการท�ำงาน เป็นต้น (คชษิณ สุวิชา, อภิชาต
ภูแช่มโชติ และนรา ยุระชัย 2557)
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นัยส�ำคัญของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับบริการสุขภาพในพืน้ ทีช่ ายแดนยังเป็นประเด็นที่
ได้รบั ความส�ำคัญในการพัฒนานโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย แต่ถงึ อย่าง
นั้นก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นการตอกย�้ำทัศนคติที่มองการใช้บริการสุขภาพข้ามแดนเป็น
“ปัญหา” หรือภาระของรัฐ ดังเช่นงานของจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ (2558) ทีน่ �ำเสนอแนวคิด
ในการพัฒนางานสาธารณสุขในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ โดยได้เริม่ ต้นจากการพิจารณา “ปัญหา”
ด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษว่าเกิดจาก 1) ประชากรทีเ่ คลือ่ นย้ายเข้าออก
ในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2) ภาระค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
ไม่สามารถเรียกเก็บจากแรงงานข้ามชาติได้ 3) โรค/ภัยสุขภาพทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ในจังหวัด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 4) ข้อจ�ำกัดของสถานพยาบาล ด่าน และบุคลากรปฏิบตั งิ าน
อันเป็นทีม่ าของการน�ำเสนอแผนยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุขเพือ่ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ซึง่ นอกจากจะครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและศักยภาพ ยังรวมไปถึงระบบ
บริการสาธารณสุขและระบบการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งแรงงาน
ข้ามชาติ พร้อมกันนัน้ ก็ยงั คงเน้นความส�ำคัญของมาตรการด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศไปพร้อมๆ กัน (จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ 2558)
มีปรากฏการณ์ทนี่ า่ สนใจอย่างหนึง่ โดยเฉพาะในแง่ของการไหลเวียนของผูค้ นในพืน้ ที่
ชายแดน ซึง่ ยังไม่ได้รบั การศึกษาเพือ่ ท�ำความเข้าใจในเชิงสังคมวัฒนธรรมเท่าใดนัก ซึง่ จาก
ข้อมูลในงานศึกษาเกี่ยวกับการใช้บริการสุขภาพในพื้นที่ไทย-ลาว (ส�ำนักงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพ เครือสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข 2555; สุวารี เจริญมุขยนันท
2555) ได้ชี้ว่า นอกเหนือจากผู้ใช้บริการที่เป็นแรงงานข้ามชาติแล้ว ยังมีปรากฏการณ์ที่
ชาวลาวทีไ่ ม่ใช่แรงงานข้ามชาติได้ขา้ มพรมแดนมาใช้บริการสุขภาพในประเทศไทยมาตัง้ แต่
อดีตและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในปัจจุบนั
รายงานการศึกษาโดยส�ำนักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
ได้แสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มผู้ใช้บริการสุขภาพชาวลาวที่ไม่ใช่แรงงานข้ามชาติเดินทางข้าม
พรมแดนเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐในเขตประเทศไทยเป็นจ�ำนวน
มากขึน้ (ส�ำนักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพ เครือสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
2555) และเป็นการเพิ่มจ�ำนวนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สุวารี
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เจริญมุขยนันท 2555) โดยมีปจั จัยพืน้ ฐานหลักๆ ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางไปมา
หาสู่และติดต่อกันระหว่างประชากรในประเทศไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งสามารถท�ำได้ผ่าน
หลากหลายช่องทาง ประกอบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนด้านจังหวัดหนองคายซึ่งติดอยู่กับนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของประเทศ
เมือ่ พิจารณาถึงปัจจัยเฉพาะในแง่บริการสุขภาพ งานศึกษาของส�ำนักงานวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพ (2555) พบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ทีส่ ง่ เสริมให้ผใู้ ช้บริการ
ชาวลาวข้ามพรมแดนมาใช้บริการสุขภาพในประเทศไทยได้แก่ทศั นคติเชิงบวกต่อคุณภาพด้าน
สาธารณสุขของไทย ผูใ้ ช้บริการสุขภาพชาวลาวให้เหตุผลว่าเลือกข้ามพรมแดนมาใช้บริการ
ในไทยเนือ่ งจากเห็นว่าสถานบริการในประเทศไทยมีแพทย์ทมี่ คี วามสามารถในการรักษาโรค
ยากๆ ได้ และมีความคุม้ ค่าในการรักษาพยาบาล ซึง่ นอกจากจะได้รบั บริการทีม่ ศี กั ยภาพสูง
เมือ่ เทียบกับสถานบริการด้านสุขภาพใน สปป.ลาว แล้ว ยังเสียค่าใช้จา่ ยน้อยกว่าเมือ่ เทียบ
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากพื้นที่ห่างไกลเพื่อมารับบริการด้านสุขภาพในพื้นที่ที่เป็น
ศูนย์กลางของประเทศตน อันเป็นข้อค้นพบทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของสุวารี เจริญมุขยนันท
(2555) ซึง่ อธิบายว่าปัจจัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการสุขภาพในประเทศไทย
ของผู้ป่วยชาวลาวคือ การรับรู้ในความแตกต่างของคุณภาพระบบบริการระหว่างไทย-ลาว
ศักยภาพในการจ่ายค่าบริการ และระยะทางในการมาใช้บริการ
เห็นได้ว่างานศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและการใช้บริการ
สุขภาพข้ามแดน ให้ความสนใจกับการจัดการบริการด้านสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุข
และผลกระทบการเข้ามาใช้บริการสุขภาพข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มจะ
ขยายตัวสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มักศึกษาในกลุม่ แรงงานข้ามชาติและผูใ้ ช้บริการสุขภาพที่
ยากไร้ แต่งานกลุม่ นีย้ งั ขาดงานศึกษาทีต่ ระหนักถึงนัยส�ำคัญทีม่ าจากปรากฏการณ์นใี้ นพืน้ ที่
ชายแดน โดยเฉพาะอาณาบริเวณทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์
ซึง่ มีขอ้ มูลทีช่ ใี้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เพียงแรงงานข้ามชาติหรือกลุม่ ผูใ้ ช้บริการสุขภาพที่
ขาดแคลนเท่านัน้ ทีข่ า้ มแดนเข้ามาใช้บริการสุขภาพในพืน้ ทีช่ ายแดนของไทย แต่ยงั พบกลุม่
ผูใ้ ช้บริการสุขภาพทีม่ ศี กั ยภาพและมีความหลากหลายเดินทางเข้ามาใช้บริการสาธารณสุขใน
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ประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ การรับรูแ้ ละการตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพ ตลอดจนแบบแผน
การปฏิบัติในการข้ามแดนเพื่อเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย จึงไม่เพียงเป็น
ประเด็นท้าทายส�ำหรับงานศึกษาด้านนโยบายสาธารณสุข แต่ยงั เป็นปริมณฑลทีจ่ ะเผยให้เห็น
ความเป็นผูก้ ระท�ำการของผูใ้ ช้บริการสุขภาพข้ามแดน ตลอดจนพลวัตของความสัมพันธ์ทาง
สังคมในบริบทของการเคลือ่ นย้ายผูค้ นในพืน้ ทีช่ ายแดน
สรุป

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของผู้คนในมิติการท่องเที่ยวและ
สุขภาพ ซึง่ เชือ่ มโยงกับระบบเศรษฐกิจสังคมข้ามพรมแดนไทย-ลาว ได้ชใี้ ห้เห็นว่า งานวิจยั มี
การน�ำเสนอองค์ความรู้อย่างเป็นพลวัตภายใต้บริบทพื้นที่ชายแดนหนองคายที่มีความ
เปลีย่ นแปลงปรับตัวอย่างรวดเร็ว การศึกษาท�ำความเข้าใจผูค้ นข้ามแดนในฐานะผูก้ ระท�ำการ
อย่างรอบด้านจึงเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายเป็นอย่างมาก เพือ่ ให้เกิดการสร้างองค์ความรูท้ างวิชาการ
และเข้าใจในปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างแท้จริง และเนือ่ งจากการไหลเวียนของผูค้ นทัง้ ภายใน
ประเทศและทีข่ า้ มพรมแดนนัน้ เป็นปรากฏการณ์ทสี่ ะท้อนพลวัตของเมืองชายแดน จึงไม่อาจ
ละเลยคุณค่าของระบบความสัมพันธ์ในท้องถิน่ และฐานของวัฒนธรรมข้ามพรมแดน เนือ่ งจาก
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บริการทัง้ ในมิตกิ ารท่องเทีย่ วและสุขภาพข้ามแดนล้วนก่อเกิดจากฐาน
ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้นโยบายรัฐแบบใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อท�ำความเข้าใจ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเงือ่ นไขเชิงโครงสร้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บริการในฐานะผูก้ ระท�ำการ
และผลสืบเนือ่ งในระดับชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ ประกอบกันเป็น “อาณาบริเวณ” (field) ของการ
เชื่อมโยงถึงกัน จนกลายเป็นพื้นที่ที่ผู้คน สินค้า และวัฒนธรรมก้าวข้ามความเป็นรัฐอย่าง
กว้างขวาง ไร้ขอบเขต และข้ามพรมแดนรัฐชาติ

การไหลเวียนของผู้คนในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

149

รายการอ้างอิง
เอกสารภาษาไทย

กนกวรรณ มะโนรมย์, ปิน่ วดี ศรีสพุ รรณ และ สกุลพรรณ โพธิจกั ร. 2553. “การศึกษานโยบาย
การพัฒนาเมืองคูม่ ติ รด้านเศรษฐกิจ: กรณีศกึ ษาความร่วมมือด้านการเกษตรแบบมี
พันธะสัญญายัง่ ยืนระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจ�ำปาสัก ประเทศลาว พ.ศ.
2551-2552.” กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
กฤตภัทร ถาปาลบุตร, เขมโชค ภูป่ ระเสริฐ, และ ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา. 2552. กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพือ่ การท่องเทีย่ วชายแดนไทย-ลาว กรณีศกึ ษาชุมชนเมือง
เก่าริมแม่นำ�้ โขง ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จังหวัดหนองคาย. ขอนแก่น: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง. 2558. “การประกอบสร้าง ‘ความเป็นบรู’ ร่วมสมัยบนพืน้ ทีช่ ายแดน
ไทย-ลาว.” วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 34(1): 31-55.
ขวัญชีวนั บัวแดง. 2551. “สุขภาพของแรงงานข้ามชาติกบั การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ.”
วารสารสังคมศาสตร์ 20(1): 145-172.
คชษิณ สุวชิ า, อภิชาต ภูแช่มโชติ, และ นรา ยุระชัย. 2557. “การจัดการสุขภาพแรงงาน
ข้ามชาติบนพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-ลาว: นโยบายของรัฐและการตอบสนองของภาคประชา
สังคมในพืน้ ที่ จ.หนองคาย.” กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
คนึงภรณ์ วงเวียน. 2543. “ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวไทย-ลาว: ศึกษากรณีสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว.” วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง.
จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์. 2558. “แนวคิดการพัฒนางานสาธารณสุขพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ.”
เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุม SRRT ประจ�ำปี 2559, ขอนแก่น, 22
ธันวาคม.
ชูพักตร์ สุทธิสา. 2556. “กระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในภาค
อุตสาหกรรม.” กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
บงกช หงษ์ค�ำมี. 2542. ความร่วมมือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและ
สปป.ลาว. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

150

กีรติพร จูตะวิริยะ | รักชนก ชำ�นาญมาก

ปิยฉัตร์ สินธุสอาด. 2540. “สังคมล้านช้างตัง้ แต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 23.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พรรณราย โอสถาภิรัตน์. 2550. “การเดินทางของสินค้าสมัยใหม่ในจ�ำปาสัก สปป.ลาว.”
ใน การเดินทางของสินค้าสมัยใหม่, 39-105 กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
(องค์การมหาชน).
พฤกษ์ เถาถวิล และ สุธรี ์ สาตราคม. 2556. “การศึกษากระบวนการด�ำเนินงานตามบันทึก
ความเข้าใจไทย-ลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานในการจ้างแรงงานชาวลาว
จากแขวงสาละวันสูป่ ระเทศไทย.” กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
มณีมยั ทองอยู่ และ ดุษฎี อายุวฒ
ั น์. 2548. “เครือข่ายทางสังคมของแรงงานข้ามชาติชาวลาว
ในประเทศไทย.” วารสารสังคมลุม่ น�ำ้ โขง 1(2): 55-86.
วรวุฒิ จ�ำลองนาค และ ทวีศกั ดิ์ ตัง้ ปฐมวงศ์. 2554. “ผลกระทบของการค้าชายแดนไทย-ลาว
ต่อชุมชนท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย.” มหาสารคาม:
วิทยาลัยการเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วาสนา ละอองปลิว. 2558. “จากไร่ขา้ วสูส่ วนยาง: การเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์การเกษตรของ
ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ในแขวงหลวงน�ำ้ ทา สปป.ลาว.” ใน ยาดแย่งการพัฒนาและความ
ทันสมัยในลาว, บรรณาธิการโดย ชยันต์ วรรธนะภูติ และ สร้อยมาศ รุง่ มณี, 12-52.
เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เศกสรรค์ ยงวณิชย์, สุนยี ์ เลีย่ วเพ็ญวงษ์, นพดล ตัง้ สกุล, ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร, ไกรเลิศ
ทวีกลุ , บดี ปุษยายนันท์, สุพตั รา สร้อยเพ็ชร์, และ จตุราพร สีหาบุตร. 2550.
“การศึกษาศักยภาพพืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วไทย-สปป.ลาว กรณีศกึ ษา
จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์.” กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั .
สร้อยมาศ รุง่ มณี. 2558. “สลายเส้นแบ่งการอพยพภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ และชนบท
สูช่ นบท/ชนบทสูเ่ มือง พลวัตของการอพยพบริเวณชายแดนอีสาน-ลาว.” ใน ยาดแย่ง
การพัฒนาและความทันสมัยในลาว, บรรณาธิการโดย ชยันต์ วรรธนะภูติ และ
สร้อยมาศ รุง่ มณี, 156-182. เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

การไหลเวียนของผู้คนในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

151

สริยา วิรโิ ยสุทธิกลุ , ธีระ กุลสวัสดิ,์ และ สกฤติ อิสริยานนท์. 2558. “นโยบายและกลยุทธ์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย.” วารสารการเมือง
การบริหาร และกฎหมาย 7(3). 93-123.
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . 2559. แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีส่ บิ สอง (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพฯ: ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี.
ส�ำนักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพ เครือสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. 2555.
“การใช้บริการสุขภาพของผูป้ ว่ ยชาวลาวในประเทศไทย: กรณีศกึ ษาผลกระทบต่อโรง
พยาบาลรัฐของประเทศไทย.” กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพ เครือสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข.
สุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์, ไพฑูรย์ วิบลุ ชุตกิ ลุ , พุทธกาล รัชธร, พงศา พรชัยวิเศษกุล, สมบูรณ์
รัตนพากุล, ศิริมา บุนนาค, พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว, พรชัย แก่นเพชร, อภิวัฒน์
สาสิงห์, และ ปิยวรรณ สุขศรี. 2547. “โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้
จากการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก กรณีเส้นทางหมายเลข 9.” กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
สุทนิ สนองผัน. 2543. “ประวัตศิ าสตร์สงั คมลุม่ น�ำ้ โขงระหว่าง พ.ศ. 1892-2370.” ราชบุร:ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง.
สุภาภรณ์ พวงชมภู. 2556. “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ น
บ้าน (ไทย-ลาว).” แก่นเกษตร 41(2): 107-110.
สุวารี เจริญมุขยนันท. 2555. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสุขภาพของผูป้ ว่ ยชาว
ลาวในโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (การวิจยั
และการจัดการด้านสุขภาพ) คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภินนั ท์ ศรีศริ ,ิ ประดิษฐ์ แป้นทอง และ มณฑิรา เตียประเสริฐ. 2554. “ปัญหาการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าชายแดนไทย-ลาว ศึกษากรณี
สินค้าทีจ่ ำ� กัดกับสินค้าทีไ่ ม่ได้ควบคุม.” กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
อรทัย ศรีทองธรรม, สุภาภรณ์ สงค์ประชา, วิศษิ ฎ์ สงวนวงศ์วาน, และ สุวารี เจริญมุขยนันท.
.2556. “ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติลาว กัมพูชา และพม่า ต่อภาระงานบริการ

152

กีรติพร จูตะวิริยะ | รักชนก ชำ�นาญมาก

สุขภาพของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในประเทศไทย.” กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจยั .
อรุษา ปัญญากดแก้ว. 2559. “การติดตามวัตถุของการศึกษา: นัยเชิงวิธวี ทิ ยาในการศึกษา
การค้าข้าวข้ามพรมแดนไทย-ลาว.” วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 35(1): 47-69.
อัครพงษ์ ค�ำ่ คูณ. 2551. “การท่องเทีย่ วชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาภายหลังการสิน้ สุด
สงครามเย็น: อัตลักษณ์ จิตจ�ำนงค์ และโอกาส.” วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา), บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ. 2557. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเพือ่ เชือ่ มโยง
ประเทศเพือ่ นบ้าน.” เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ
ชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ ช่องสะง�ำ อาํ เภอภูสงิ ห์, ศรีษะเกษ, 6 มิถนุ ายน.
เอกสารออนไลน์

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. 2558. “ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 2/2558 เรือ่ ง ก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558.” http://www.nesdb.go.th/article_attach/
s2-2.pdf
คณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ. 2559.
“สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะของ สปป.ลาว.”
มกราคม 2559. http://www.thaibizlao.com/lao/knowledges/detail.php?id=20414.
สืบค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2560.
คณะท�ำงานร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่ง สปป.ลาว. 2556. “ศักยภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว กรณีศกึ ษาจังหวัดนครพนม-แขวง
ค�ำม่วนและเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว.” มหาวิทยาลัยสยาม. http://www.siam.edu/
siamedu_thai_mainpage/images/stories/Research/56/siam_2556_1.pdf.
เชียรช่วง กัลยาณมิตร, สุชาย ธนวเสถียร, ณรงค์ศกั ดิ์ บุลสุวรรณ, ศรัณย์พงศ์ ฟุง้ เกียรติ,
เดชา นิตยนุภาพ, ธนกฤต หวังด�ำรงวงศ์, และ อภิภู ธนการอรนลิน. 2558. “เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย.” เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการประชุม
สัมมนาก�ำหนดกรอบการท�ำงานในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของ

การไหลเวียนของผู้คนในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

153

รัฐบาล ประจ�ำปีงบประมาณ 2558, หนองคาย, มิถนุ ายน. http://www.oic.go.th/
FILEWEB/CABINFOCENTER12/DRAWER094/GENERAL/DATA0000/00000043.
PDF.
ทีมเศรษฐกิจประเทศเพือ่ นบ้าน สภอ. ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2557. “การลงทุนโดยตรงของ
ไทย (TDI) ใน สปป. ลาว.” 17 มิถนุ ายน. ธนาคารแห่งประเทศไทย. https://www.
bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Laos/Doclib_Report_Laos/
TDI_%20Laos_56.pdf
เรวดี แก้วมณี. 2556. “แนวโน้มการค้าสดใส…โอกาสของภาคอุตสาหกรรมภายใต้ยคุ ค่าเงิน
บาทผันผวน.” ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/sites/default/
files/attachments/article/trendbordertrade-june2556.pdf .
ศูนย์พฒ
ั นาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ณ เวียงจันทน์, สปป.ลาว. 2558. “การลงทุนใน สปป.ลาว.” กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ. http://www.ditp.go.th/contents_attach/92705/92705.pdf
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2558. “โครงการจัดท�ำ
แผนแม่บทการพัฒนาระบบ National Single Window ระยะที่ 2 เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยสูต่ ลาด ASEAN และตลาดโลก.” ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. http://www.nesdb.go.th/
ewt_dl_link.php?nid=7042&filename=logistic. สืบค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2560.

