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บทความนี้ส�ารวจองค์ความรู้ว่าด้วยการไหลเวียนของผู้คนในมิติการท่องเที่ยวและบริการ

สุขภาพข้ามแดนในบริบทของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ซึ่งเป็นพ้ืนที่

ชายแดนท่ีสมัพันธ์กบัการพฒันาของรฐัและทุนในอาณาบรเิวณชายแดนระหว่างประเทศไทย

และ สปป.ลาว ซึง่ได้น�ามาสูก่ารขยายเครอืข่ายทางสงัคมของผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บรกิาร

ด้านการท่องเท่ียวและสุขภาพข้ามแดนในพื้นที่ดังกล่าว คณะผู้เขียนได้สังเคราะห์ประเด็น 

จากงานศกึษาทีเ่กีย่วข้องโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ 1) ความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิและ

การค้าในอาณาบริเวณชายแดน 2) พลวัตของผู้คนและความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรม 

ข้ามพรมแดนไทย-สปป.ลาว 3) มติกิารท่องเทีย่วและการเดินทางข้ามแดน และ 4) ผูค้นและ

พลวตัของการใช้บรกิารสุขภาพในอาณาบริเวณชายแดน ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึนยัส�าคญัของการ 

ท�าความเข้าใจปฏสัิมพนัธ์ระหว่างเงือ่นไขเชงิโครงสร้าง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บรกิารในฐานะ

ผู้กระท�าการ และผลสืบเนื่องในระดับชีวิตประจ�าวัน ในบริบทของอาณาบริเวณชายแดน 

ภายใต้วาทกรรมว่าด้วยการพฒันาเศรษฐกจิของรฐั

ค�ำส�ำคัญ:  เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ, การท่องเท่ียวข้ามแดน, บรกิารสขุภาพข้ามแดน, หนองคาย, 

สปป.ลาว

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.  
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บทน�า

เราสามารถท�าความเข้าใจการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีช่ายแดนท่ีอยูภ่ายใต้บรบิทการเชือ่มโยง

ระดบัภมูภิาคตามนโยบายจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ผ่านทางกรอบข้อถกเถยีงว่าด้วย

ความสมัพนัธ์ข้ามชาติในบริบทการค้าเสรนิียม ความมัน่คง และอ�านาจอธปิไตย การพฒันา

เขตเศรษฐกิจพเิศษนัน้ส่งผลต่อการเตบิโตของเมอืงชายแดนไทย ทีเ่ห็นได้ชดัคือ เกดิกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิทีห่ลากหลาย มลูค่าการค้าชายแดนเพ่ิมสูงข้ึน แต่ขณะเดยีวกนัเมืองชายแดน

บางแห่งท่ีขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วอาจต้องเผชิญกับ

ปัญหาต่างๆ ทัง้ปัญหาการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทนักับความต้องการ ปัญหาสิง่แวดล้อม

ท่ีตามมาจากการกลายเป็นเมือง ตลอดจนปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ดังนั้น  

การจะพฒันาเมอืงชายแดนอย่างมปีระสทิธภิาพเพ่ือเสรมิสร้างศักยภาพพ้ืนทีช่ายแดนของไทย

และประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมกับรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ จึงต้องอาศัย 

ความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน

ในบรบิทปัจจบุนัทีไ่ทยกบัประเทศเพือ่นบ้านเช่ือมโยงกนัในฐานะสมาชิก “ประชาคม

อาเซียน” ส่งผลให้อาณาบรเิวณชายแดนกลายเป็นส่วนหนึง่ของความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

ทั้งในระดับรัฐ ชุมชน และผู้คน และท�าให้เกิดความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ตามมา 

อันเนื่องมาจากโครงการความร่วมมือในระดับภูมิภาคและความพยายามเชื่อมโยงระบบ

เศรษฐกจิเข้าด้วยกนั ประเทศกลุม่น้ีต้องพึง่พาอาศยัระหว่างกนัมากขึน้ โดยเสรมิสร้างส�านกึ

ของการเป็นสมาชกิระดับภูมภิาคร่วมกนั 

จากการเปลีย่นแปลงในอนภุมูภิาคลุม่น�้าโขงดงักล่าวนี ้ ส่งผลให้ประเทศสมาชิกต้อง

ผกูระบบเศรษฐกจิของตนเข้ากบัประเทศเพือ่นบ้านและตลาดการค้าโลก ซึง่เป็นการเปิดโอกาส

ให้ทนุโลกาภวัิตน์ บรรษทัข้ามชาติ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเข้ามามบีทบาทร่วมกบั

รฐัและภาคเอกชนระดบัท้องถิน่ในการประกอบสร้าง “ระบอบเศรษฐกจิใหม่” ทีมุ่ง่เน้นการค้า 

การลงทุน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก้าวข้ามเขตแดนรัฐชาติ กล่าวได้ว่าการเกิดข้ึนของ 

“พื้นที่แบบใหม่” อย่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในบริบทพ้ืนที่ชายแดน เป็น 

หนึง่ในตวัอย่างรปูธรรมของการสถาปนาระบอบเศรษฐกจิใหม่ในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง
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จากการศึกษาทบทวนแนวทางที่รัฐไทยใช้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าแนวคิดที ่

น�ามาสูน่โยบายดงักล่าวไม่ใช่เรือ่งใหม่ เนือ่งจากทีผ่่านมามีการพัฒนาในลกัษณะนีห้ากแต่

อยูใ่นรูปแบบท่ีต่างออกไป เช่น การพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะเขตในรปูนคิมอตุสาหกรรม (Industrial 

Estate: IE) การพฒันาเมอืงใกล้ท่าเรอืหรือสนามบินให้เป็นเขตอตุสาหกรรมเพือ่การส่งออก 

(Export Processing Zone: EPZ) หรือการพัฒนาในรูปคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded 

Warehouse: BW) ร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop: DFS) ตลอดจนการพัฒนา 

ในรปูเมอืงท่า เช่น เขตการค้าเสร ี(Free Trade Zone: FTZ) เขตการค้าปลอดภาษ ี(Duty 

Free Port) และการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(Special Border Economic Zone: SBEZ) นอกจากนียั้งมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบทีใ่กล้

เคยีงกับเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ เช่น โครงการพฒันาพ้ืนทีช่ายฝ่ังทะเลตะวันออก (Eastern 

Seaboard Development Program) ซึง่เริม่มาตัง้แต่ พ.ศ. 2525 เพือ่ด�าเนนิตามนโยบาย

เร่งรัดการพัฒนาประเทศ รวมทั้งต้องการให้พื้นที่นี้เป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ 

เป็นศนูย์กลางด้านโลจสิตกิส์ของภูมภิาค (เรวดี แก้วมณ ี2556)

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลที่จัดตั้งโดย 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เสนอไว้ตั้งแต่สมัยท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขาธิการ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า การพัฒนาเมืองชายแดนไปสู่เขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ จะเพิม่โอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขนัของพืน้ที่ 

ทัง้ยงัช่วยสร้างประโยชน์จากความเชือ่มโยงกับฐานการผลติหลกัของประเทศและภมิูภาค เพ่ือ

ดงึดดูการลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ ตอบสนองเป้าหมายการพฒันาประเทศ

ในภาพรวม การพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่ 

อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน มปีระสทิธภิาพ และเสรมิสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งให้แก่

หน่วยงานรฐั ภาคเอกชน และพัฒนาคุณภาพชวิีตของชมุชนในพืน้ที ่(อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ 

2557)

บทความนี้จะน�าเสนอการส�ารวจสถานะองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยในประเด็นที่ 

เก่ียวกับการไหลเวียนของผู้คน โดยเฉพาะมิติการท่องเที่ยวและสุขภาพข้ามแดนในบริบท 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีความเชื่อมโยงทาง
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ประวตัศิาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมกับสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

พื้นท่ีแห่งนี้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นพื้นที่

ยทุธศาสตร์ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาหลากหลายมิต ิ โดยเฉพาะมิตคิวามเชือ่มโยงระหว่าง

ผูค้นบรเิวณชายแดนจงัหวัดหนองคายกบันครหลวงเวียงจันทน์ คนทัง้สองพ้ืนทีข้่ามเขตแดน

กนัไปมาเป็นปกติ พบเห็นได้ท่ัวไปในชวิีตประจ�าวนั คนท้องถิน่จากทัง้สองฝ่ังสามารถส่ือสาร

เข้าใจกันผ่านภาษาแม่ของตน การท่ีพวกเขามีพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรม รวมถึง 

ระบบความคิด ความเชื่อ ตลอดจนประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ร่วมกัน ได้น�าไปสู่การ 

สร้างเครอืข่ายความสัมพนัธ์และการขยายตวัในมติสิงัคม-เศรษฐกจิในพ้ืนทีช่ายแดนอย่างมี

พลวตั 

ทัง้นี ้ เมือ่วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพฒันาเขตเศรษฐกจิ

พเิศษ (กนพ.) ได้ก�าหนดให้พืน้ทีจ่งัหวดัหนองคายเป็นพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษระยะ 

ที ่2 เพือ่ดงึดดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment: FDI) เพิม่

ขีดความสามารถของประเทศ และ “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล�้า  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง” (ส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2558) ประกาศฉบบันีเ้ป็นหลกัหมายส�าคญัทีน่�ามา

สู่การเปล่ียนแปลงในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะในมิติที่สัมพันธ์กับการพัฒนาของรัฐและ 

การก่อตัวของโครงสร้างเชงิสถาบนั ดงัจะเหน็ได้จากกจิกรรมการค้าชายแดนอนัประกอบด้วย

การไหลเวยีนของผูค้นและสินค้าท่ีหลากหลาย รวมทัง้เครอืข่ายทางสงัคมของผูป้ระกอบการ

และผูใ้ช้บรกิารด้านการท่องเท่ียวและด้านสุขภาพทีเ่ตบิโตขึน้ กจิกรรมเหล่านีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

การเคลื่อนของทุน ตลอดจนการไหลเวียนของเงินตราซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงภายใต้บรบิทอาณาบรเิวณชายแดน โดยไม่จ�ากดัขอบเขต

แต่ในจงัหวดัหนองคายและนครหลวงเวียงจนัทน์ หากยังเชือ่มโยงถงึพ้ืนทีใ่กล้เคยีงในลกัษณะ

ของการข้ามแดนท่ีมคีวามซับซ้อนเป็นอย่างยิง่
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การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษและนยัเชือ่มโยงกบัพืน้ทีช่ายแดน

พื้นที่ชายแดนเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส�าคัญต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังท่ีอัครพงษ์ ค�่าคูณ 

(2551) น�าเสนอว่า เมือ่อธบิายผ่านมโนทศัน์ส�าคญัในด้านการเมือง เศรษฐกจิ และสงัคม

วฒันธรรม ชายแดนจะอยูใ่นหลายฐานะ ท้ังในฐานะทีเ่ป็นก�าแพง ซึง่สมัพนัธ์โดยตรงกบัความ

ม่ันคงทางอ�านาจของศูนย์กลาง ทั้งในฐานะจุดหมายร่วม ซึ่งเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน 

เคลือ่นย้ายสนิค้าและบริการ และในฐานะพืน้ท่ีพฒันา อนัเกดิจากการคลีค่ลายปัญหาทาง 

การเมอืงและการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ หากกล่าวในบรบิทประเทศไทย รฐัไทยได้ผนวก

ชายแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยใน “ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาค เมอืง และ

พื้นท่ีเศรษฐกิจ” ภายใต้แผนพัฒนาฉบับนี้ ระบุให้ชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจที่เชื่อม

ประเทศไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกการลงทนุในพืน้ทีเ่ขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีชายแดน และให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมภายใต้กระบวนการมส่ีวนร่วม การบรหิารจดัการด้านสาธารณสขุ แรงงาน และ

ความม่ันคง เป็นต้น นอกจากน้ีใน “ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา” 

ยังระบุแนวทางการพัฒนาท่ีครอบคลุมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน 

การเชือ่มโยงระบบการผลติกบัพืน้ทีต่อนในของประเทศ การสนบัสนนุการพฒันาเขตเศรษฐกจิ

ชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งเสริมการค้าและบริการชายแดน 

(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ2559)

ในส่วนของ สปป.ลาว สามารถจ�าแนกโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษได้ 2 รปูแบบ 

ได้แก่ 1) “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นเขตที่รัฐบาลก�าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นตัวเมืองใหม่ 

ทีทั่นสมยัอย่างรอบด้าน โดยเป็นสถานท่ีดึงดูดการลงทนุทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

มีเนื้อที่ตั้งแต่สิบตารางกิโลเมตรขึ้นไป มีนโยบายส่งเสริมพิเศษ มีระบบเศรษฐกิจ การเงิน 

การบรหิารจดัการ มรีะบบรบัประกนัความสงบปลอดภยั และปกป้องรกัษาสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยนื 

และ 2) “เขตเศรษฐกจิเฉพาะ” เป็นเขตทีร่ฐับาลก�าหนดให้เป็นเขตอตุสาหกรรม เขตการผลติ

เพือ่การส่งออก เขตตวัเมอืงท่องเท่ียว เขตการค้าปลอดภาษ ีเขตพฒันาเทคโนโลยแีละข้อมลู

ข่าวสาร เขตเศรษฐกิจชายแดน และอื่นๆ (ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคม
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เศรษฐกจิอาเซยีน ส�านักงานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ณ เวยีงจนัทน์, สปป.ลาว 2558)

ในปัจจบุนัมกีารด�าเนนิโครงการพฒันาดงักล่าวรวม 15 โครงการ แบ่งเป็นเขตเศรษฐกจิ

พเิศษ 6 เขต ได้แก่ 1) เขตเศรษฐกิจพเิศษสะหวัน-เซโน แขวง (จงัหวดั) สะหวนันะเขต 2) เขต

เศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนค�า แขวงหลวงน�้าทา 3) เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค�า 

แขวงบ่อแก้ว 4) เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์-ลองแทงห์ (Long Thanh) นครหลวง

เวียงจันทน์ 5) เขตนิคมอุตสาหกรรมการค้าเวียงจันทน์-โนนทอง นครหลวงเวียงจันทน์  

6) เขตเศรษฐกจิพเิศษจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ 5 เขต ได้แก่ 1) เขต

เศรษฐกจิเฉพาะดงโพส ี นครหลวงเวยีงจนัทน์ 2) เขตพัฒนาเศรษฐกจิไชยเชษฐา นครหลวง

เวยีงจนัทน์ 3) เขตเศรษฐกจิเฉพาะภูเขียว แขวงค�าม่วน 4) เขตเศรษฐกจิเฉพาะบงึธาตหุลวง 

นครหลวงเวยีงจนัทน์ 5) เขตเศรษฐกจิเฉพาะท่าแขก แขวงค�าม่วน (คณะกรรมการแห่งชาติ

ลาวเพือ่คุม้ครองเขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิเฉพาะ 2559)

ท้ังน้ี เฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ซ่ึงเช่ือมต่อกับจังหวัดหนองคายด้วยสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะจ�านวน 

5 แห่ง ได้แก่ 1) เขตเศรษฐกจิพเิศษเวียงจนัทน์-ลองแทงห์ 2) เขตพฒันาเศรษฐกจิไชยเชษฐา 

3) เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์-โนนทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคม

อตุสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจนัทน์ (Vientiane Industrial and Trade Park: 

VITA) 4) เขตเศรษฐกจิเฉพาะบึงธาตหุลวง และ 5) เขตเศรษฐกจิเฉพาะดงโพสี

จากข้อมลูพืน้ฐานข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า การพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนระหว่างไทยกับ สปป.

ลาว ท้ังในเชงิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิกิจกรรมด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ประเทศรูปแบบต่างๆ ได้ก่อให้เกิดผลรูปธรรมอย่างหนึ่งในพ้ืนที่คือ ทั้งผู้คน สินค้า และ 

เงนิตรา มกีารไหลเวียนอย่างต่อเน่ืองและเติบโตสูงขึน้ ซึง่ถอืเป็นจุดหมายหลกัของการพัฒนา

เชงิพืน้ที่ 

อย่างไรกดี็ คณะผูเ้ขียนพบว่า งานศกึษาการข้ามแดนทีผ่่านมามกัให้ความส�าคญักบั

กลุม่คนเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยเน้นศกึษากลุม่แรงงานข้ามแดนและกลุม่ผูค้้าข้ามแดน
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เป็นหลัก (เช่น ขวัญชีวัน บัวแดง 2551; กนกวรรณ มะโนรมย์, ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, และ 

สกลุพรรณ โพธจิกัร 2553; ชพูกัตร์ สุทธิสา 2556; อรทยั ศรทีองธรรม และคณะ 2556; 

คชษณิ สวุชิา, อภชิาต ภูแช่มโชติ และนรา ยรุะชยั 2557) การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือท�าความ

เข้าใจมติกิารท่องเทีย่วและสุขภาพในพืน้ท่ีชายแดนหนองคายและนครหลวงเวยีงจนัทน์ ซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีสร้างความเปลีย่นแปลงและขยายตวัขึน้เรือ่ยๆ จึงมีความส�าคญัเป็นอย่างย่ิง

ในการศึกษาพลวัตพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ โดยในบทความนี้ คณะผู้เขียนจะน�าเสนอข้อมูล 

พื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว ก่อนจะ

สงัเคราะห์ประเดน็การศกึษาซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 4 กลุม่งานศกึษา ได้แก่ 1) กลุม่งานทีศ่กึษา

ประเดน็ความเชือ่มโยงทางเศรษฐกิจและการค้าในอาณาบรเิวณชายแดน 2) กลุม่งานทีศึ่กษา

พลวตัของผู้คนและความสมัพนัธ์ทางสงัคมวฒันธรรมข้ามพรมแดนไทย-สปป.ลาว 3) กลุม่

งานศกึษาในมติกิารท่องเทีย่วและการเดินทางข้ามแดน และ 4) กลุม่งานศกึษาผูค้นและพลวตั

ของการใช้บรกิารสขุภาพในอาณาบรเิวณชายแดน

ความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิและการค้าในอาณาบริเวณชายแดน 

งานศกึษาพืน้ทีช่ายแดนมกัศกึษามิติทางเศรษฐกจิและการค้า เนือ่งจากเป็นพ้ืนท่ีทีส่ร้างมลูค่า

ทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลใน พ.ศ. 2555 ที่แสดงว่าพื้นที่ชายแดน 

ใน 31 จงัหวดัทัว่ประเทศมมีลูค่าผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product: 

GPP) มากถงึร้อยละ 15 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 

GDP) นอกจากนัน้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

ยังก�าหนดให้พืน้ท่ีชายแดนเป็นประตเูศรษฐกจิเชือ่มโยงภมูภิาค (อาคม เตมิพทิยาไพสิฐ 2557) 

จงึอาจกล่าวได้ว่ากจิกรรมทางเศรษฐกจิในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลติ การบรโิภค การ

ค้า การลงทุน การแลกเปลีย่นสินค้า และการเคลือ่นย้ายแรงงาน ล้วนเป็นปัจจัยส�าคญัในการ 

ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ีชายแดน

หากพิจารณาเฉพาะบรบิทพืน้ทีช่ายแดนไทย-ลาว จะเห็นความเชือ่มโยงกบัการพฒันา

เศรษฐกจิในระดบัภมูภิาคมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิง่นบัจาก ค.ศ. 1992 ทีธ่นาคาร
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พฒันาเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) เริม่ให้การสนบัสนนุโครงการพฒันา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 6 ประเทศ โดยมี 

หลักการส�าคัญคือส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีในการผลิตสินค้า แรงงาน วัตถุดิบ 

ทรพัยากร เงนิทนุ และเทคโนโลยข้ีามพรมแดน ดงัจะเหน็ได้จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐานทีส่�าคญั เช่น โครงการพฒันาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 

Corridor) (คณะท�างานร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่ง สปป.ลาว 

2556) งานทีศ่กึษากจิกรรมทางเศรษฐกจิในพืน้ทีช่ายแดนมกัให้ความส�าคญักบันโยบายของ

รฐัและการด�าเนินโครงการพฒันาเหล่าน้ี โดยเฉพาะงานศกึษาในเชงิเศรษฐศาสตร์ทีม่กัเน้น

ศึกษาแนวโน้มและผลกระทบด้านการค้า การลงทุน ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการด�าเนิน

ธุรกิจ และการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจ โดยคณะผู้เขียนจะอภิปรายตัวอย่างงานศึกษา 

ดงัต่อไปนี้

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดบัภูมิภาค 

เป็นปัจจยัส�าคญัทีถ่กูเชือ่มโยงเข้ากบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการลงทนุในพืน้ทีช่ายแดน 

โดยในกรณขีองประเทศไทยและ สปป.ลาว น้ัน โครงการก่อสร้างสะพานมติรภาพไทย-ลาว

ข้ามเขตแดนแม่น�้าโขง ถือเป็นส่วนส�าคัญของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก 

ทีม่บีทบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิในประเทศ ดังทีง่านวจิยัของวรวฒุ ิจ�าลองนาค และทวศีกัดิ์ 

ตัง้ปฐมวงศ์ (2554) ชีใ้ห้เห็นว่า สะพานมติรภาพไทย-ลาวแห่งที ่1 ซึง่เป็นเส้นทางเชือ่มต่อ

ระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ เปรียบเหมือนกลไกส�าคัญที่ส่งเสริม 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ท�าให้การใช้ที่ดินในเขตเมืองหนองคายมีอัตราการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ที่ส�าคัญยังเป็นเงื่อนไข

ผลกัดนัให้เกิดนโยบายและโครงการความร่วมมอืในด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกบั สปป.

ลาว เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะด้านการลงทนุดงัท่ีรายงานการศึกษาของทมีเศรษฐกจิประเทศ

เพ่ือนบ้าน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2557) ระบุว่า  

สปป.ลาว เป็นประเทศที่นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนมากเป็นอันดับเจ็ดในอาเซียน และมี 

แนวโน้มว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจหลักๆ ได้แก่ 1) ภาคบริการ

ทางการเงนิ 2) ภาคอตุสาหกรรมการผลติด้านผลติภณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ อเิล็กทรอนกิส์ 

ยางและพลาสติก และ 3) ภาคการก่อสร้าง
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งานของสทุธิพันธ์ จริาธิวฒัน์ และคณะ (2547) ซึง่ศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิใน

บริบทการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก ได้น�าเสนอข้อมูลซึ่งชี้ให้เห็นนัยส�าคัญของ 

การค้าชายแดนต่อมลูค่าการค้าระหว่างไทยกบัลาว โดยจงัหวดัทีม่มีลูค่าการค้าชายแดนสงูสดุ

คือหนองคาย รองลงมาคือมุกดาหารและอุบลราชธานีตามล�าดับ ในขณะที่ข้อมูลจากงาน

ศกึษาทศิทางการค้าชายแดนไทย-ลาวในทศวรรษต่อมา (สภุาภรณ์ พวงชมภ ู2556) ระบวุ่า

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมแีนวโน้มว่ามลูค่าการค้าจะขยายตวัในทางบวก โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในจงัหวดันครพนม มกุดาหาร และหนองคาย 

อย่างไรกด็ ี ในส่วนของโครงการพฒันาเส้นทางหมายเลข 9 ทีเ่ชือ่มจังหวดัมกุดาหาร

ของไทยกับสะหวนันะเขตของ สปป.ลาว งานศกึษาของสทุธพัินธ์ จิราธวิฒัน์ และคณะ (2547) 

ได้ชีว่้า แม้การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิท้ังในระดับมหภาคและจลุภาคจากโครงการพฒันา

ระเบียงตะวนัออก-ตะวนัตก จะส่งผลให้เกดิการขยายตวัด้านอตุสาหกรรมและบรกิารมากข้ึน 

โดยมีจังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร และอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลาง แต่ถ้าขาดการขยาย 

โครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพือ่มารองรับ ต้นทนุค่าขนส่งสนิค้าและความต้องการด้าน

สาธารณปูโภคพืน้ฐานของแต่ละจงัหวัดจะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย

นอกจากนี ้การค้าชายแดนไทย-ลาวยงัมอีปุสรรคส�าคญัอืน่ๆ อกีหลายประการ ซึง่ไม่ใช่

แค่ข้อจ�ากัดจากเงื่อนไขด้านภาษีศุลกากร (สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และคณะ 2547) แต่ยัง 

รวมถงึข้อจ�ากดัด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้า อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากปัญหาใน

ระดบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเข้าและส่งออกสินค้าชายแดนไทย-ลาว 

ซึง่ยงัขาดประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากร การพฒันาบคุคล ตลอดจนการแก้ไข

ปัญหาเชิงบูรณาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังขาดการบริหารจัดการ 

ด่านพรมแดนท่ีดีและขาดการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

(อภนินัท์ ศรศีริ,ิ ประดิษฐ์ แป้นทอง และมณฑริา เตียประเสรฐิ 2554)

จะเห็นได้ว่างานศึกษาในกลุ่มน้ีสะท้อนความสนใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ชายแดนและเขต

เศรษฐกิจพิเศษในฐานะพื้นที่แห่งการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ งานกลุ่มนี้มักเน้นศึกษาแนวโน้ม

และผลกระทบทางด้านการค้า การลงทนุ ยทุธศาสตร์การพฒันาในการด�าเนินธรุกจิ และการ

ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายแดน โดยมุ่งศึกษาเงื่อนไขเชิงโครงสร้างและสถาบัน
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ภายในระบบเศรษฐกิจ แต่ยังขาดการเช่ือมโยงพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เข้ากับการปรับเปลี่ยนแบบแผนความสัมพันธ์ของผู้คนท่ามกลางพลวัตจากการเคลื่อนย้าย

ข้ามพรมแดน การเคลือ่นย้ายของผูค้นในพ้ืนท่ีชายแดนนัน้เชือ่มโยงกบัมติทิางเศรษฐกจิ สงัคม 

วฒันธรรม และประวตัศิาสตร์ ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจากกันได้ จงึมคีวามจ�าเป็น

ที่จะต้องศึกษาพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับพลวัตการไหลเวียนของผู้คนในบริบทเมืองชายแดนและความ 

เชื่อมโยงข้ามพรมแดนรัฐชาติ อันเป็นประเด็นที่ปรากฏในงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์-

มนษุยศาสตร์ ดังจะได้น�าเสนอในหัวข้อต่อไป

พลวตัของผูค้นและความสมัพนัธ์ทางสงัคมวฒันธรรม 
ข้ามพรมแดนไทย-สปป.ลาว 

งานศกึษาเชงิสังคมศาสตร์-มนษุยศาสตร์เกีย่วกับกลุม่ชาตพัินธ์ุลาวซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่

ในพืน้ทีช่ายแดนหนองคายและเวยีงจนัทน์ อาจแบ่งได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ โดยกลุม่แรก 

เป็นงานศกึษาในเชงิประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือคตชินวทิยา ทีใ่ห้ความสนใจกบัประเพณี

ทางสงัคมและวัฒนธรรมทีแ่สดงถงึความสัมพนัธ์ระหว่างชมุชนตามลุม่แม่น�า้โขง อนัได้แก่ ชดุ

ของวถิปีฏบิตัทิีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ “ฮตีสิบสอง” โดยเฉพาะทีแ่สดงออกผ่านจารตีประเพณี

ในแต่ละเดอืนของทกุๆ ปีตามระบบปฏทินิจนัทรคต ิแบบแผนพิธกีรรมทีล้่วนเกีย่วข้องกับการ

ด�ารงชีวิตแบบเกษตรกรรม ศาสนาพุทธ และคติความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนในสองฝั่งโขง ได้

เชือ่มโยงให้ผูค้นในพืน้ท่ีประกอบกิจกรรมภายใต้การปฏบิติัทางสญัลกัษณ์ร่วมกนั เช่น งาน

ศกึษาของปิยฉตัร์ สินธุสอาด (2540) ทีช่ีใ้ห้เห็นว่าประเพณสีบิสองเดือนมบีทบาทในการรกัษา

ความเชือ่ความศรทัธาของผูค้นรมิสองฝ่ังโขงให้แนบแน่นมาตัง้แต่ในยุคทีอ่ยูภ่ายใต้บรบิทเชงิ

ภมูศิาสตร์การเมอืงแบบรัฐจารตี นอกจากน้ี งานศกึษาของสทุนิ สนองผนั (2543) ยงัแสดง

ให้เหน็ว่า กลุม่ชาตพินัธ์ุลาวทัง้ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของไทยและใน สปป.ลาว มคีวาม 

รบัรูเ้กีย่วกบัวรรณกรรมนิทานพืน้บ้านร่วมกนั รวมไปถงึคมัภร์ี ต�ารายา ต�าราท�าขวญั ตลอด

จนการละเล่น “ผญา” ซึง่เป็นการโต้ตอบกนัในรปูกลอนสดมาตัง้แต่สมยัปลายกรงุศรอียธุยา

ต่อต้นรตันโกสนิทร์
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กลุม่ทีส่อง เป็นงานศกึษาทีส่นใจความเชือ่มโยงระหว่างประชากรกลุม่ชาตพินัธุล์าวใน

พื้นที่เดียวกันกับกลุ่มแรก แต่จะสนใจบริบทการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนในสังคมร่วมสมัย 

ซึง่ส่วนใหญ่มกัเป็นงานทีน่�าเสนอข้อมูลและประเดน็อภิปรายด้านแรงงาน เช่น งานวิจัยของ

มณมียั ทองอยู ่และดุษฎี อายวัุฒน์ (2548) ท่ีศกึษาเครอืข่ายทางสงัคมของแรงงานข้ามชาติ

ชาวลาวทีเ่ข้ามาท�างานในจงัหวัดหนองคาย อบุลราชธาน ีชลบรุ ีขอนแก่น และสรุนิทร์ อกีท้ัง

ยังสนใจศกึษาลกัษณะด้านประชากร สังคม สภาพการท�างาน และลกัษณะการจ้างงานของ

แรงงานชาวลาวกลุม่น้ี พวกเขาพบว่าแรงงานลาวท้ังชายและหญงิ โดยเฉพาะทีม่สีถานะเป็น

แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย ส่วนใหญ่มกัได้รบัการว่าจ้างให้ท�างานในกลุม่งาน “3Ds” ซึง่

หมายถงึงานในตลาดแรงงานระดบัล่างทีเ่ป็นงานสกปรก (dirty) เสีย่งอนัตราย (dangerous) 

และยากล�าบาก (difficult/demanding) ซึ่งคนไทยไม่นิยมท�ากัน โดยต้องท�างานทุกวัน 

ไม่เว้นวันหยดุ และต้องท�างานตดิต่อกนัหลายชัว่โมง ส่วนงานของชพูกัตร์ สทุธสิา (2556) ได้

ศกึษาวถิชีวีติในด้านความเป็นอยู ่สภาพปัญหา และการปรบัตวัของแรงงานข้ามชาตชิาวลาว

ทีเ่ข้ามาท�างานในโรงงานอตุสาหกรรมในจงัหวัดนครราชสมีา ขอนแก่น และหนองคาย โดย

พบว่าแรงงานลาวส่วนใหญ่เข้ามาท�างานในไทยด้วยเหตุผลหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

เศรษฐกิจ มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจนและหนีส้นิ 2) ด้านสังคม แรงงานชาวลาวมักได้

รับการชักชวนจากญาติหรือเพื่อนท่ีมาท�างานก่อนหน้า และ 3) ด้านทัศนคติและค่านิยม 

ทีม่องว่าประเทศไทยมคีวามเจรญิและทันสมัย

นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาที่วิเคราะห์น�าเสนอประเด็นเชิงนโยบายด้านแรงงาน ได้แก่ 

งานศึกษาการด�าเนินงานตามบันทกึความเข้าใจ (MOU) วา่ด้วยความรว่มมือดา้นการจ้าง

แรงงานระหว่างไทยกับ สปป.ลาว (พฤกษ์ เถาถวิล และสธุร์ี สาตราคม 2556) ซึง่ชีใ้ห้เหน็

บริบทเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองระดับโลก ท่ีเป็นเง่ือนไขของการพัฒนาความร่วมมือด้าน 

การจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างรฐั บนัทึกนีท้�าหน้าท่ีผลกัดันให้เกดิกลไกการจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกจิตลาด ท�าให้

นายจ้าง นายหน้า และแรงงานสามารถตกลงแลกเปลีย่นกนัอย่างเสรภีายใต้เง่ือนไขของตลาด 

โดยรฐัท�าหน้าท่ีก�ากบัควบคมุให้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีร่ฐัท้ังสองฝ่ายมีความตกลงร่วมกนั

อย่างไรกด็ ีคณะผูศ้กึษาพบว่ารฐัไม่ได้ใช้อ�านาจอย่างตรงไปตรงมา เนือ่งจากขณะเดยีวกนัก็
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จ�าเป็นต้องแสดงบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้กบักระบวนการด�าเนนิงานตามบนัทกึ

ความเข้าใจด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐในฐานะผู้บังคับใช้กฎระเบียบยังด�าเนินการผ่าน 

หน่วยงานรฐัในฐานะผูอ้�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงานด้านเอกสารให้กับผูต้้องการจ้าง

แรงงาน ส่งผลให้การก�ากับควบคุมตามกรอบบันทึกความเข้าใจอาจไม่เป็นไปตามท่ีตั้ง 

เป้าหมายไว้ และสะท้อนให้เห็นว่าประเทศคู่ภาคีต่างมปัีญหาเชงิโครงสร้างของระบบราชการ 

ทีไ่ม่เอือ้อ�านวยให้เกิดความร่วมมอืเพือ่การก�ากบัควบคมุแรงงานข้ามชาตใินรปูแบบใหม่ 

รายงานผลการศึกษาการก�าหนดกรอบการท�างานในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จงัหวดัหนองคายตามนโยบายของรฐับาลในปีงบประมาณ 2558 (เชยีรช่วง กลัยาณมติร และ

คณะ 2558) สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกบัประเดน็จากงานศกึษาวจิยัทีก่ล่าวถงึ

ข้างต้น กล่าวคอื แรงงานจาก สปป.ลาว ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นภาคครวัเรอืน ภาคบรกิาร และ

อุตสาหกรรม เป็นท่ีต้องการของผู้ประกอบการในหนองคายเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมอืซึง่จะขาดแคลนในระดบัค่อนข้างรนุแรงช่วงฤดกูาลผลติ 

อนัเนือ่งมาจากมกีารอพยพแรงงานมาก และยงัมข้ีอจ�ากดัในการน�าเข้าแรงงานต่างด้าวตาม

บนัทกึข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ทัง้ในแง่ค่าใช้จ่ายและหน่วยงานรบัผดิชอบจดัหาแรงงาน

ลาวท่ีตั้งขึ้นมาตามบันทึกข้อตกลงฯ ท�าให้ยังไม่สามารถจัดหาแรงงานได้เพียงพอกับความ

ต้องการของนายจ้างในพืน้ท่ี

อย่างไรกด็ ีประเด็นทีร่ายงานฉบบัดงักล่าวได้น�าเสนอขึน้มา ซึง่ให้ความส�าคญักบัการ

วเิคราะห์ข้อมลูระดบัมหภาคและเงือ่นไขเชงิสถาบันเพ่ือพฒันาข้อเสนอและแนวปฏบัิตใินระดับ

นโยบาย เป็นตวัอย่างของงานศกึษาในกลุม่น้ีท่ีสะท้อนให้เห็นการขาดความเชือ่มโยงระหว่าง

มติเิชงิประวตัศิาสตร์และสังคมวัฒนธรรม กบัปรากฏการณ์การเคลือ่นย้ายข้ามพรมแดนของ

ผูค้นในอาณาบริเวณชายแดนไทย-ลาว กล่าวคือ หากไม่เป็นการศกึษาเครอืข่ายความสมัพนัธ์

ทางสังคมภายใต้กรอบคิดเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ก็มักจะจ�ากัดการ

พจิารณาเพยีงการเคลือ่นย้ายของผูค้นในฐานะทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาตเิท่านัน้ ยงัมงีานศกึษา

อยูไ่ม่มากชิน้ทีช่ีใ้ห้เหน็ประสบการณ์การเคลือ่นย้ายข้ามแดนของผูค้นในระดบัปัจเจกหรอืกลุม่

ทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง ในฐานะที่ส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เปลีย่นแปลงทางสังคม-เศรษฐกจิอนัซบัซ้อน (เช่น พรรณราย โอสถาภริตัน์  2550; เกยีรตศิกัด์ิ 
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บงัเพลงิ 2558; วาสนา ละอองปลวิ 2558; สร้อยมาศ รุง่มณ ี2558; อรษุา ปัญญากดแก้ว 

2559)

จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องขยายขอบเขตการพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่

ชายแดนให้กว้างออกไป เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการท�าความเข้าใจพ้ืนที่ชายแดนและ

ประสบการณ์ของผู้คนที่ข้ามแดนอย่างเป็นองค์รวม โดยไม่จ�ากัดว่าเป็นการศึกษาเฉพาะ 

เครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนรัฐของเครือญาติในกลุ่มชาติพันธุ์ลาวหรือเครือข่าย

แรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะน�าไปสู่ประเด็นใหม่ๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ โอกาส และ 

ข้อจ�ากัดของกลุ่มทางสังคมอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดนท่ีก�าลังขยายตัวและก้าวเข้ามามีบทบาท

ส�าคญั ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาเชือ่มโยงกบันโยบายเสริมสร้างการเชือ่มโยงถงึกนัระหว่างประชาชน 

(people-to-people connectivity) ตามกรอบแนวทางว่าด้วยการเช่ือมโยงถึงกันของ

ประชาคมอาเซียน (ASEAN connectivity) (สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2558) และข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบักลุม่ประชากรในชายแดนจงัหวัด

หนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ คณะผู้เขียนเห็นว่ามีความน่าสนใจที่จะท�าการส�ารวจใน

ประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัภาคธุรกจิและกลุม่ผูบ้ริโภคข้ามแดนภายใต้กระบวนการเปลีย่นแปลง

ทางสงัคม-เศรษฐกจิของพืน้ทีช่ายแดนไทย-ลาว โดยเน้นพิจารณากลุม่ผูป้ระกอบการ ผู้ใช้

บรกิารด้านการท่องเทีย่วข้ามแดน และผูใ้ช้บรกิารสขุภาพข้ามแดนและสถานให้บรกิารด้าน

สขุภาพข้ามแดน ดงัจะได้น�าเสนอในสองหัวข้อต่อไปนี้ 

การท่องเทีย่วและการเดนิทางข้ามแดน
 
สบืเนือ่งจากหลายจังหวดัของไทยซึง่มพีรมแดนตดิกบัประเทศเพ่ือนบ้านน้ันมีศักยภาพในด้าน

การท่องเทีย่ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบับที ่11 (2555-2559) จงึก�าหนดให้

ภาคการท่องเท่ียวเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อ 

เชือ่มโยงกบัประเทศในภูมภิาค ส่งผลให้งานศกึษาทีเ่ก่ียวกบัการท่องเทีย่วและการเดนิทาง

ข้ามแดนไทย-สปป.ลาว ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกบัประเดน็เชิงนโยบาย เช่น การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว แนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ว และแนวทางความร่วมมอืด้าน
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การท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น ในกรณีจังหวัดหนองคายซึ่งได้รับการพิจารณาว่า 

มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระดับสูงนั้นก็ได้บรรจุกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว

เข้าไปเป็นหนึง่ในกจิกรรมเป้าหมายของเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (เชยีรช่วง กลัยาณมติร และ

คณะ 2558) นอกจากน้ียงัพบว่ามงีานศกึษาเพือ่ตอบโจทย์เชงินโยบาย ซึง่สะท้อนให้เหน็นยั

ส�าคัญของความเชื่อมโยงระหว่างหนองคายกับ สปป.ลาว อย่างชัดเจน เช่น งานศึกษาที่

วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเท่ียวชายแดนไทย-สปป.ลาว 

(เศกสรรค์ ยงวณิชย์ และคณะ 2550) และงานวิจัยที่พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ

กลยทุธ์การพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว (สรยิา วริโิยสทุธกิลุ, ธีระ กลุสวสัดิ,์ และสกฤติ 

อสิรยิานนท์ 2558) ได้แสดงให้เหน็ว่าหนองคายมแีหล่งท่องเทีย่วจ�านวนมากและมคีวามพร้อม

ในการให้บรกิารด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบ 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เน้นศึกษาประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เช่น รายงานวิจัยโดยบงกช 

หงส์ค�าม ี(2542) ได้อธิบายว่าความร่วมมอืในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วไทย-ลาวนัน้อยูภ่ายใต้

กรอบความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่วของอาเซยีน กรอบความร่วมมือด้านการท่องเทีย่วของ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับ สปป.

ลาว ซึง่ครอบคลมุโครงการความร่วมมอืใน 3 รปูแบบคอื 1) ความร่วมมอืในระดบัรฐับาลกบั

รฐับาล 2) ความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชนไทยกบัรฐับาล สปป.ลาว และ 3) ความร่วมมอื

ระหว่างภาคเอกชนทั้งจากไทยและ สปป.ลาว โดยในภาพรวมถือว่าไทยกับ สปป.ลาว 

มศีกัยภาพท่ีจะน�าไปสู่ความร่วมมอืท่ีดีระหว่างกนัในด้านอืน่ๆ ต่อไป สอดคล้องกบังานวจัิย

ของคนงึภรณ์ วงเวียน (2543) ท่ีศกึษาพบว่า นโยบายด้านการท่องเทีย่วของไทยและ สปป.

ลาว ตัง้อยูบ่นผลประโยชน์ร่วมกนัของทัง้สองประเทศ ทัง้สองประเทศมกีารก�าหนดแผนความ

ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะกรณีศึกษาผลสืบเนื่องจากการ

ก่อสร้างสะพานมติรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 1 ซ่ึงพบว่ามปีระโยชน์อย่างมากในการกระชบัความ

สมัพนัธ์ให้แนบแน่นและน�าไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ในภาพรวม ข้อค้นพบจากงานศกึษาวิจยัในกลุม่นีม้แีนวโน้มจะยนืยนัอย่างสอดคล้อง

กนัว่า หนองคายเป็นจังหวัดท่ีมศีกัยภาพด้านการท่องเทีย่วท่ีโดดเด่นทัง้ในเชงินเิวศ วัฒนธรรม 
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ภูมิศาสตร์ และชาติพันธุ์ โดยหนองคายได้ขยายตัวด้านการท่องเท่ียวอย่างก้าวกระโดด 

อันเนือ่งมาจากปัจจยัความได้เปรยีบด้านต�าแหน่งยทุธศาสตร์ทีต่ัง้ ลกัษณะภมูปิระเทศ และ

นโยบายการค้าการลงทุนในระดบันานาชาต ิ(กฤตภทัร ถาปาลบตุร, เขมโชค ภู่ประเสรฐิ, และ

ธรีศกัดิ ์ สงิห์ปรชีา 2552) อย่างไรกดี็ ในแง่ของการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ว

ไทย-ลาวยังอาจมีข้อจ�ากัดอยู่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านนโยบายและระเบียบ 

กฎเกณฑ์ของรฐั รวมท้ังความแตกต่างในเชงิค่านิยมของประชากรในประเทศไทยและ สปป.

ลาว (คนงึภรณ์ วงเวียน 2543)

จะเหน็ได้ว่า งานศกึษาทีส่นใจการท่องเทีย่วและการเดนิทางข้ามแดนไทย-สปป.ลาว 

ในเชงินโยบายและการพฒันาทางเศรษฐกิจ มแีนวโน้มจะให้ความส�าคญักบัการวเิคราะห์ใน

เชงิโครงสร้าง และเน้นพจิารณาการพัฒนาและการสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน

ผ่านกลไกและความสัมพันธ์ในระดบัรฐั ส่งผลให้ละเลยมติคิวามสมัพนัธ์ของมนษุย์ในฐานะ

ผูก้ระท�าการ (agency) ทีม่องเหน็ผูค้นในฐานะทีม่ส่ีวนร่วมในกิจกรรมด้านการท่องเทีย่วและ

การเดนิทางข้ามแดน ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการหรอืผูใ้ช้บรกิารด้านการท่องเทีย่วข้ามแดน 

ซึง่จะช่วยขยายมมุมองในการท�าความเข้าใจการไหลเวยีนของผูค้นผ่านการท่องเทีย่วและการ

เดนิทางข้ามแดน บนพืน้ฐานของการรับรู้และแบบแผนปฏบิตัขิองกลุม่ต่างๆ ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

โดยตรง ในแง่นี ้คณะผูเ้ขยีนจงึเสนอให้พจิารณาประเดน็ดงักล่าวในแง่ทีเ่ชือ่มโยงกบักจิกรรม

ทีเ่ก่ียวข้องกบับรกิารด้านสขุภาพ อนัเป็นหนึง่ในปัจจัยส�าคญัทีน่�ามาสูก่ารเดนิทางข้ามแดน

ในพืน้ทีช่ายแดนหนองคาย-นครหลวงเวียงจนัทน์ ดังจะได้อภปิรายในหวัข้อต่อไป

ผูค้นและพลวตัของการใช้บรกิารสุขภาพในอาณาบรเิวณชายแดน

จากการส�ารวจงานศึกษาเก่ียวกับระบบสุขภาพข้ามแดน พบว่าที่ผ่านมามักจะถูกน�าไป 

เช่ือมโยงกบัการศึกษาการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาต ิ โดยเฉพาะในแง่ทีเ่ป็นปัญหาซบัซ้อน 

อาท ิการลกัลอบเข้าเมอืง การค้ามนุษย์ สิทธิแรงงาน รวมทัง้การเข้าถึงบรกิารสุขภาพ เป็นต้น 

งานศกึษาส่วนใหญ่มกัชีใ้ห้เห็นว่าระบบบริการสุขภาพข้ามพรมแดนนัน้ส่งผลทัง้ทางบวกและ

ทางลบ ซึง่ก่อให้เกดิปัญหากบัท้ังประเทศต้นทางและปลายทาง 
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ส�าหรับกรณีศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว งานศึกษาของคชษิณ สุวิชา, อภิชาต 

ภูแช่มโชติ และนรา ยุระชัย (2557) พบว่านโยบายด้านการให้บริการสุขภาพกับแรงงาน 

ข้ามชาตชิาวลาวในพืน้ทีจ่งัหวดัหนองคายยงัขาดความชัดเจน เนือ่งจากมีลกัษณะเป็นนโยบาย

เฉพาะช่วงเวลาซ่ึงสามารถเปลีย่นไปตามมติของคณะรฐัมนตรแีต่ละชดุ อย่างไรกด็ ีในระดบั

ปฏบิติัพบว่าโรงพยาบาลรฐัและสถานอีนามยัในพืน้ทีจ่ะให้บริการสขุภาพกบัแรงงานข้ามชาต ิ

โดยเน้นการได้รับบริการอย่างทั่วถึงแม้บางคนอาจจะไม่มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลตาม

กฎหมายประเทศไทย หรือไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ก็สามารถใช้วิธีอื่นเพ่ือจ่าย 

ค่ารักษาได้ ทั้งในรูปแบบการร่วมจ่าย การสงเคราะห์ให้ฟรี หรือการใช้สิทธิของสมาชิกใน

ครอบครวัแทน 

แต่ขณะเดียวกัน ข้อจ�ากัดของหน่วยงานภาครัฐของไทยที่ให้บริการด้านสุขภาพคือ 

มภีาระงานท่ีมากและบคุลากรไม่เพียงพอกบัภาระงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีบ่างส่วนมทีศันคติ

ทีไ่ม่ดเีชงิชาตพัินธ์ุกบัแรงงานข้ามชาตชิาวลาว (คชษณิ สวุชิา, อภชิาต ภแูช่มโชต,ิ และนรา 

ยรุะชยั 2557) ยิง่ไปกว่านัน้ งานศกึษาเชงินโยบายยงัมแีนวโน้มทีจ่ะพจิารณาการให้บรกิาร

สขุภาพกบัผูใ้ช้บรกิารข้ามพรมแดน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาต ิว่าเป็นภาระด้านงบประมาณ

และค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนประเทศไทย เช่น กรณตีวัอย่างจากโรงพยาบาล

เขมราฐในจงัหวดัอบุลราชธาน ีทีพ่บว่าต้องแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายด้านบรกิารสขุภาพแก่แรงงาน

ข้ามชาตลิาวและชาวต่างชาตกิลุม่อืน่ๆ จนสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลชายแดนต้อง

ตดิลบ (อรทยั ศรีทองธรรม และคณะ 2556)

นอกเหนือจากภาครัฐแล้ว ยังมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้บริการและจัดกิจกรรมด้าน

สขุภาพเพือ่ส่งเสรมิสุขภาวะให้กบัแรงงานข้ามชาตชิาวลาวในประเทศไทย โดยองค์กรพฒันา

เอกชนจะด�าเนนิงานผ่านรปูแบบต่างๆ เช่น จดักจิกรรมการเปิดพืน้ทีป่ลอดภยั ต้ังศนูย์บรกิาร

ข้อมูล จัดกิจกรรมสวัสดิการด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างชมุชนกบัแรงงานข้ามชาต ิการพฒันาศกัยภาพแกนน�าแรงงานข้ามชาติเพ่ือด�าเนนิงาน

ด้านสขุภาพ การส่ือสารและรณรงค์สร้างความเข้าใจเรือ่งสุขภาพ การบรกิารเครือ่งมือป้องกนั

โรค และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการท�างาน เป็นต้น (คชษิณ สุวิชา, อภิชาต 

ภแูช่มโชต ิและนรา ยรุะชยั 2557)
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นยัส�าคญัของกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบับรกิารสุขภาพในพืน้ทีช่ายแดนยงัเป็นประเดน็ที่

ได้รบัความส�าคญัในการพฒันานโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษด้วย แต่ถงึอย่าง

นั้นก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นการตอกย�้าทัศนคติที่มองการใช้บริการสุขภาพข้ามแดนเป็น 

“ปัญหา” หรอืภาระของรฐั ดังเช่นงานของจกัรรฐั พทิยาวงศ์อานนท์ (2558) ท่ีน�าเสนอแนวคดิ

ในการพฒันางานสาธารณสขุในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพิเศษ โดยได้เริม่ต้นจากการพจิารณา “ปัญหา” 

ด้านสาธารณสุขในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษว่าเกดิจาก 1) ประชากรทีเ่คล่ือนย้ายเข้าออก 

ในจงัหวดัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 2) ภาระค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจาก

ไม่สามารถเรยีกเก็บจากแรงงานข้ามชาตไิด้ 3) โรค/ภยัสขุภาพทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ในจงัหวดั

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ และ 4) ข้อจ�ากัดของสถานพยาบาล ด่าน และบคุลากรปฏิบตังิาน 

อันเป็นท่ีมาของการน�าเสนอแผนยทุธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษ ซ่ึงนอกจากจะครอบคลมุการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและศกัยภาพ ยงัรวมไปถงึระบบ

บริการสาธารณสุขและระบบการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งแรงงาน 

ข้ามชาต ิพร้อมกนันัน้ก็ยงัคงเน้นความส�าคญัของมาตรการด้านการควบคมุโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศไปพร้อมๆ กัน (จกัรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ 2558)

มปีรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจอย่างหน่ึง โดยเฉพาะในแง่ของการไหลเวยีนของผูค้นในพ้ืนที่

ชายแดน ซึง่ยงัไม่ได้รบัการศกึษาเพือ่ท�าความเข้าใจในเชงิสงัคมวฒันธรรมเท่าใดนกั ซึง่จาก

ข้อมูลในงานศึกษาเกี่ยวกับการใช้บริการสุขภาพในพ้ืนที่ไทย-ลาว (ส�านักงานวิจัยเพื่อการ

พฒันาหลกัประกนัสุขภาพ เครือสถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ 2555; สวุาร ี เจรญิมขุยนนัท 

2555) ได้ชี้ว่า นอกเหนือจากผู้ใช้บริการที่เป็นแรงงานข้ามชาติแล้ว ยังมีปรากฏการณ์ที่ 

ชาวลาวท่ีไม่ใช่แรงงานข้ามชาตไิด้ข้ามพรมแดนมาใช้บรกิารสขุภาพในประเทศไทยมาตัง้แต่

อดตีและมแีนวโน้มเพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปัจจบัุน

รายงานการศกึษาโดยส�านักงานวิจยัเพือ่การพฒันาหลกัประกนัสขุภาพไทย (สวปก.) 

ได้แสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มผู้ใช้บริการสุขภาพชาวลาวที่ไม่ใช่แรงงานข้ามชาติเดินทางข้าม

พรมแดนเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐในเขตประเทศไทยเป็นจ�านวน 

มากขึน้ (ส�านกังานวิจยัเพือ่การพฒันาหลกัประกันสุขภาพ เครอืสถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ 

2555) และเป็นการเพิ่มจ�านวนอย่างต่อเน่ืองท้ังในประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สุวารี 
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เจริญมขุยนนัท 2555) โดยมปัีจจยัพืน้ฐานหลกัๆ ได้แก่ ความสะดวกในการเดนิทางไปมา

หาสู่และติดต่อกันระหว่างประชากรในประเทศไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งสามารถท�าได้ผ่าน 

หลากหลายช่องทาง ประกอบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนด้านจังหวัดหนองคายซึ่งติดอยู่กับนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็น

ศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและสังคมวัฒนธรรมของประเทศ 

เมือ่พจิารณาถึงปัจจยัเฉพาะในแง่บรกิารสขุภาพ งานศกึษาของส�านกังานวจิยัเพือ่การ

พฒันาหลกัประกนัสุขภาพ (2555) พบว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุทีส่่งเสรมิให้ผู้ใช้บรกิาร

ชาวลาวข้ามพรมแดนมาใช้บรกิารสขุภาพในประเทศไทยได้แก่ทศันคตเิชงิบวกต่อคณุภาพด้าน

สาธารณสขุของไทย ผูใ้ช้บรกิารสขุภาพชาวลาวให้เหตผุลว่าเลือกข้ามพรมแดนมาใช้บรกิาร

ในไทยเน่ืองจากเหน็ว่าสถานบรกิารในประเทศไทยมีแพทย์ท่ีมีความสามารถในการรกัษาโรค

ยากๆ ได้ และมคีวามคุ้มค่าในการรักษาพยาบาล ซึง่นอกจากจะได้รบับรกิารทีม่ศีกัยภาพสงู

เมือ่เทยีบกบัสถานบรกิารด้านสุขภาพใน สปป.ลาว แล้ว ยงัเสยีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเมือ่เทยีบ

กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากพื้นที่ห่างไกลเพื่อมารับบริการด้านสุขภาพในพื้นท่ีที่เป็น

ศนูย์กลางของประเทศตน อนัเป็นข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกบังานวจิยัของสวุาร ีเจรญิมขุยนนัท

(2555) ซ่ึงอธบิายว่าปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเข้ามาใช้บรกิารสขุภาพในประเทศไทย

ของผู้ป่วยชาวลาวคือ การรับรู้ในความแตกต่างของคุณภาพระบบบริการระหว่างไทย-ลาว 

ศกัยภาพในการจ่ายค่าบรกิาร และระยะทางในการมาใช้บรกิาร

เห็นได้ว่างานศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและการใช้บริการ

สุขภาพข้ามแดน ให้ความสนใจกับการจัดการบริการด้านสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุข 

และผลกระทบการเข้ามาใช้บริการสุขภาพข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มจะ 

ขยายตวัสงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่มกัศกึษาในกลุม่แรงงานข้ามชาตแิละผูใ้ช้บรกิารสุขภาพที่

ยากไร้ แต่งานกลุม่นีย้งัขาดงานศกึษาท่ีตระหนกัถงึนยัส�าคญัทีม่าจากปรากฏการณ์นีใ้นพ้ืนท่ี

ชายแดน โดยเฉพาะอาณาบริเวณทีเ่ชือ่มต่อระหว่างจังหวดัหนองคายกบันครหลวงเวียงจันทน์ 

ซึง่มข้ีอมลูทีช่ีใ้ห้เห็นอย่างชดัเจนว่าไม่ใช่เพยีงแรงงานข้ามชาตหิรอืกลุม่ผูใ้ช้บรกิารสขุภาพที่

ขาดแคลนเท่านัน้ทีข้่ามแดนเข้ามาใช้บริการสขุภาพในพ้ืนทีช่ายแดนของไทย แต่ยังพบกลุม่ 

ผู้ใช้บรกิารสขุภาพทีม่ศีกัยภาพและมคีวามหลากหลายเดนิทางเข้ามาใช้บรกิารสาธารณสขุใน
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ประเทศไทยเพิม่มากข้ึน การรับรู้และการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารสขุภาพ ตลอดจนแบบแผน

การปฏิบัติในการข้ามแดนเพื่อเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย จึงไม่เพียงเป็น

ประเดน็ท้าทายส�าหรับงานศกึษาด้านนโยบายสาธารณสขุ แต่ยังเป็นปรมิณฑลทีจ่ะเผยให้เห็น

ความเป็นผูก้ระท�าการของผูใ้ช้บริการสุขภาพข้ามแดน ตลอดจนพลวัตของความสมัพนัธ์ทาง

สงัคมในบรบิทของการเคล่ือนย้ายผูค้นในพ้ืนท่ีชายแดน

สรปุ

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของผู้คนในมิติการท่องเที่ยวและ

สขุภาพ ซึง่เชือ่มโยงกบัระบบเศรษฐกิจสังคมข้ามพรมแดนไทย-ลาว ได้ชีใ้ห้เหน็ว่า งานวจิยัมี

การน�าเสนอองค์ความรู้อย่างเป็นพลวัตภายใต้บริบทพ้ืนที่ชายแดนหนองคายที่มีความ

เปลีย่นแปลงปรบัตวัอย่างรวดเร็ว การศกึษาท�าความเข้าใจผูค้นข้ามแดนในฐานะผูก้ระท�าการ

อย่างรอบด้านจงึเป็นส่ิงทีท้่าทายเป็นอย่างมาก เพือ่ให้เกดิการสร้างองค์ความรูท้างวชิาการ

และเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเกดิข้ึนอย่างแท้จริง และเนือ่งจากการไหลเวยีนของผูค้นทัง้ภายใน

ประเทศและทีข้่ามพรมแดนน้ันเป็นปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนพลวตัของเมอืงชายแดน จงึไม่อาจ

ละเลยคณุค่าของระบบความสมัพนัธ์ในท้องถิน่ และฐานของวฒันธรรมข้ามพรมแดน เนือ่งจาก

ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บริการทัง้ในมติกิารท่องเทีย่วและสขุภาพข้ามแดนล้วนก่อเกดิจากฐาน

ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้นโยบายรัฐแบบใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อท�าความเข้าใจ

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเงือ่นไขเชงิโครงสร้าง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บรกิารในฐานะผูก้ระท�าการ 

และผลสบืเนือ่งในระดับชวิีตประจ�าวัน ซ่ึงประกอบกันเป็น “อาณาบรเิวณ” (field) ของการ

เชื่อมโยงถึงกัน จนกลายเป็นพื้นท่ีท่ีผู้คน สินค้า และวัฒนธรรมก้าวข้ามความเป็นรัฐอย่าง 

กว้างขวาง ไร้ขอบเขต และข้ามพรมแดนรัฐชาติ



149การไหลเวียนของผู้คนในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

รายการอ้างองิ

เอกสารภาษาไทย

กนกวรรณ มะโนรมย์, ป่ินวด ีศรสีพุรรณ และ สกลุพรรณ โพธิจกัร. 2553. “การศกึษานโยบาย

การพฒันาเมอืงคู่มติรด้านเศรษฐกจิ: กรณศีกึษาความร่วมมอืด้านการเกษตรแบบมี

พนัธะสญัญายัง่ยนืระหว่างจงัหวดัอบุลราชธาน ีและแขวงจ�าปาสกั ประเทศลาว พ.ศ. 

2551-2552.” กรงุเทพฯ: ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั.

กฤตภทัร ถาปาลบตุร, เขมโชค ภูป่ระเสรฐิ, และ ธรีศกัดิ ์สงิห์ปรชีา. 2552. กระบวนการมี

ส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนเพือ่การท่องเทีย่วชายแดนไทย-ลาว กรณศีกึษาชมุชนเมอืง

เก่ารมิแม่น�า้โขง ด่านสะพานมติรภาพไทยลาว จงัหวดัหนองคาย. ขอนแก่น: คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

เกยีรตศิกัดิ ์ บงัเพลงิ. 2558. “การประกอบสร้าง ‘ความเป็นบร’ู ร่วมสมยับนพืน้ทีช่ายแดน

ไทย-ลาว.” วารสารสงัคมวทิยามานษุยวทิยา 34(1): 31-55.

ขวญัชวีนั บวัแดง. 2551. “สขุภาพของแรงงานข้ามชาตกิบัการเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุของรัฐ.” 

วารสารสงัคมศาสตร์ 20(1): 145-172.

คชษณิ สวุชิา, อภชิาต ภแูช่มโชต,ิ และ นรา ยรุะชยั. 2557. “การจดัการสขุภาพแรงงาน 

ข้ามชาตบินพืน้ทีช่ายแดนไทย-ลาว: นโยบายของรฐัและการตอบสนองของภาคประชา

สงัคมในพืน้ที ่จ.หนองคาย.” กรงุเทพฯ: ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั.

คนึงภรณ์ วงเวียน. 2543. “ความสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวไทย-ลาว: ศึกษากรณีสะพาน

มติรภาพไทย-ลาว.” วทิยานพินธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ คณะรฐัศาสตร์, มหาวทิยาลยั

รามค�าแหง.

จกัรรฐั พิทยาวงศ์อานนท์. 2558. “แนวคดิการพฒันางานสาธารณสขุพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ.” 

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุม SRRT ประจ�าปี 2559, ขอนแก่น, 22 

ธนัวาคม. 

ชูพักตร์ สุทธิสา. 2556. “กระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในภาค

อตุสาหกรรม.” กรงุเทพฯ: ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั.

บงกช หงษ์ค�ามี. 2542. ความร่วมมือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและ  

สปป.ลาว. กรงุเทพฯ: สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.



150 กีรติพร จูตะวิริยะ   |   รักชนก ชำ�น�ญม�ก 

ปิยฉตัร์ สนิธสุอาด. 2540. “สงัคมล้านช้างตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษที ่21 ถงึต้นพทุธศตวรรษ

ที่ 23.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.

พรรณราย โอสถาภิรัตน์. 2550. “การเดินทางของสินค้าสมัยใหม่ในจ�าปาสัก สปป.ลาว.” 

ใน การเดนิทางของสนิค้าสมยัใหม่, 39-105 กรงุเทพฯ: ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร  

(องค์การมหาชน).

พฤกษ์ เถาถวลิ และ สธุร์ี สาตราคม. 2556. “การศกึษากระบวนการด�าเนนิงานตามบนัทกึ

ความเข้าใจไทย-ลาวว่าด้วยความร่วมมอืด้านการจ้างแรงงานในการจ้างแรงงานชาวลาว

จากแขวงสาละวนัสูป่ระเทศไทย.” กรงุเทพฯ: ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั.

มณมียั ทองอยู ่และ ดษุฎ ีอายวุฒัน์. 2548. “เครอืข่ายทางสงัคมของแรงงานข้ามชาตชิาวลาว

ในประเทศไทย.” วารสารสงัคมลุม่น�า้โขง 1(2): 55-86.

วรวฒุ ิจ�าลองนาค และ ทวศีกัดิ ์ตัง้ปฐมวงศ์. 2554. “ผลกระทบของการค้าชายแดนไทย-ลาว

ต่อชมุชนท้องถิน่: กรณศีกึษาสะพานมติรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย.” มหาสารคาม: 

วทิยาลยัการเมอืง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.

วาสนา ละอองปลวิ. 2558. “จากไร่ข้าวสูส่วนยาง: การเปลีย่นแปลงภมูทัิศน์การเกษตรของ

ชมุชนบนพืน้ทีส่งูในแขวงหลวงน�า้ทา สปป.ลาว.” ใน ยาดแย่งการพฒันาและความ

ทนัสมยัในลาว, บรรณาธกิารโดย ชยนัต์ วรรธนะภตู ิและ สร้อยมาศ รุง่มณ,ี 12-52. 

เชยีงใหม่: ศนูย์อาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.

เศกสรรค์ ยงวณชิย์, สนุย์ี เลีย่วเพญ็วงษ์, นพดล ตัง้สกลุ, ยทุธศาสตร์ ถาปาลบตุร, ไกรเลศิ  

ทวกีลุ, บด ี ปษุยายนนัท์, สพุตัรา สร้อยเพช็ร์, และ จตรุาพร สหีาบตุร. 2550.  

“การศกึษาศกัยภาพพืน้ทีเ่พือ่พฒันายทุธศาสตร์การท่องเทีย่วไทย-สปป.ลาว กรณศีกึษา

จงัหวดัหนองคายและนครหลวงเวยีงจนัทน์.” กรงุเทพฯ: ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวจิยั.

สร้อยมาศ รุง่มณ.ี 2558. “สลายเส้นแบ่งการอพยพภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ และชนบท

สูช่นบท/ชนบทสูเ่มอืง พลวตัของการอพยพบรเิวณชายแดนอสีาน-ลาว.” ใน ยาดแย่ง 

การพัฒนาและความทันสมัยในลาว, บรรณาธิการโดย ชยันต์ วรรธนะภูติ และ  

สร้อยมาศ รุง่มณ,ี 156-182. เชียงใหม่: ศนูย์อาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 



151การไหลเวียนของผู้คนในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

สรยิา วริโิยสทุธกิลุ, ธีระ กลุสวสัดิ,์ และ สกฤต ิอสิรยิานนท์. 2558. “นโยบายและกลยทุธ์การ

พฒันาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม จงัหวดัหนองคาย.” วารสารการเมอืง 

การบรหิาร และกฎหมาย 7(3). 93-123.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559. แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัทีส่บิสอง (พ.ศ. 2560-2564). กรงุเทพฯ: ส�านกั 

นายกรฐัมนตร.ี

ส�านกังานวจิยัเพือ่การพฒันาหลกัประกนัสขุภาพ เครอืสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ. 2555. 

“การใช้บรกิารสขุภาพของผูป่้วยชาวลาวในประเทศไทย: กรณศีกึษาผลกระทบต่อโรง

พยาบาลรัฐของประเทศไทย.” กรงุเทพฯ: ส�านกังานวจิยัเพือ่การพฒันาหลกัประกนั

สขุภาพ เครอืสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ.

สทุธพินัธ์ จริาธวิฒัน์, ไพฑรูย์ วบิลุชตุกิลุ, พทุธกาล รชัธร, พงศา พรชยัวิเศษกลุ, สมบูรณ์ 

รัตนพากุล, ศิริมา บุนนาค, พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว, พรชัย แก่นเพชร, อภิวัฒน์  

สาสงิห์, และ ปิยวรรณ สขุศร.ี 2547. “โครงการผลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้

จากการพฒันาระเบยีงตะวนัออก-ตะวนัตก กรณเีส้นทางหมายเลข 9.” กรุงเทพฯ: 

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั.

สทุนิ สนองผนั. 2543. “ประวตัศิาสตร์สงัคมลุม่น�า้โขงระหว่าง พ.ศ. 1892-2370.” ราชบรุ:ี 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สถาบันราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ.

สภุาภรณ์ พวงชมภ.ู 2556. “ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน: การค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือน

บ้าน (ไทย-ลาว).” แก่นเกษตร 41(2): 107-110.

สวุาร ีเจรญิมขุยนนัท. 2555. “ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสขุภาพของผูป่้วยชาว

ลาวในโรงพยาบาลรฐัของประเทศไทย.” วิทยานพินธ์วิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (การวิจยั

และการจดัการด้านสขุภาพ) คณะแพทยศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

อภนินัท์ ศรศีริ,ิ ประดษิฐ์ แป้นทอง และ มณฑริา เตยีประเสรฐิ. 2554. “ปัญหาการปฏบิตังิาน

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเข้าและส่งออกสนิค้าชายแดนไทย-ลาว ศกึษากรณี

สนิค้าทีจ่�ากดักบัสนิค้าทีไ่ม่ได้ควบคมุ.” กรงุเทพฯ: ส�านกังานกองทุนสนับสนนุการวิจยั.

อรทยั ศรทีองธรรม, สภุาภรณ์ สงค์ประชา, วศิษิฎ์ สงวนวงศ์วาน, และ สวุาร ีเจรญิมขุยนนัท. 

.2556. “ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาตลิาว กมัพชูา และพม่า ต่อภาระงานบรกิาร



152 กีรติพร จูตะวิริยะ   |   รักชนก ชำ�น�ญม�ก 

สขุภาพของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในประเทศไทย.” กรงุเทพฯ: ส�านกังานกองทนุ

สนบัสนนุงานวจิยั.

อรษุา ปัญญากดแก้ว. 2559. “การตดิตามวตัถขุองการศกึษา: นยัเชงิวธิวีทิยาในการศกึษา

การค้าข้าวข้ามพรมแดนไทย-ลาว.” วารสารสงัคมวทิยามานุษยวทิยา 35(1): 47-69. 

อคัรพงษ์ ค�า่คณู. 2551. “การท่องเทีย่วชายแดนระหว่างไทยและกมัพชูาภายหลงัการสิน้สดุ

สงครามเยน็: อตัลกัษณ์ จติจ�านงค์ และโอกาส.” วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

(เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศกึษา), บัณฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ. 2557. “ยทุธศาสตร์การพฒันาเมอืงเศรษฐกิจชายแดนเพือ่เช่ือมโยง

ประเทศเพือ่นบ้าน.” เอกสารประกอบโครงการประชมุสมัมนาพฒันาเมอืงเศรษฐกจิ

ชายแดน กรณีบรหิารจดัการเมอืงใหม่ ช่องสะง�า อ�าเภอภสูงิห์, ศรษีะเกษ, 6 มถุินายน.

เอกสารออนไลน์

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ. 2558. “ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ฉบบัที ่2/2558 เรือ่ง ก�าหนดพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 

ระยะท่ี 2 ลงวนัที ่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. 

สบืค้นวนัที ่25 พฤษภาคม 2560.

คณะท�างานร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่ง สปป.ลาว. 2556. “ศักยภาพ

การพฒันาเศรษฐกจิการค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว กรณศีกึษาจงัหวัดนครพนม-แขวง

ค�าม่วนและเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว.” มหาวิทยาลัยสยาม. http://www.siam.edu/

siamedu_thai_mainpage/images/stories/Research/56/siam_2556_1.pdf.

เชยีรช่วง กลัยาณมติร, สชุาย ธนวเสถยีร, ณรงค์ศกัดิ ์ บลุสวุรรณ, ศรณัย์พงศ์ ฟุง้เกยีรต,ิ 

เดชา นติยนภุาพ, ธนกฤต หวงัด�ารงวงศ์, และ อภภิ ูธนการอรนลนิ. 2558. “เขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัหนองคาย.” เอกสารประกอบการสมัมนาโครงการประชมุ

สัมมนาก�าหนดกรอบการท�างานในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของ



153การไหลเวียนของผู้คนในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

รฐับาล ประจ�าปีงบประมาณ 2558, หนองคาย, มถินุายน. http://www.oic.go.th/

FILEWEB/CABINFOCENTER12/DRAWER094/GENERAL/DATA0000/00000043.

PDF.

ทีมเศรษฐกจิประเทศเพือ่นบ้าน สภอ. ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2557. “การลงทนุโดยตรงของ

ไทย (TDI) ใน สปป. ลาว.” 17 มถินุายน. ธนาคารแห่งประเทศไทย. https://www.

bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Laos/Doclib_Report_Laos/

TDI_%20Laos_56.pdf

เรวด ี แก้วมณ.ี 2556. “แนวโน้มการค้าสดใส…โอกาสของภาคอตุสาหกรรมภายใต้ยุคค่าเงนิ

บาทผนัผวน.” ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม http://www.oie.go.th/sites/default/

files/attachments/article/trendbordertrade-june2556.pdf .

ศนูย์พฒันาการค้าและธรุกจิไทยในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ส�านกังานส่งเสรมิการค้าระหว่าง

ประเทศ ณ เวยีงจนัทน์, สปป.ลาว. 2558. “การลงทนุใน สปป.ลาว.” กรมส่งเสรมิ

การค้าระหว่างประเทศ. http://www.ditp.go.th/contents_attach/92705/92705.pdf

สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 2558. “โครงการจดัท�า

แผนแม่บทการพฒันาระบบ National Single Window ระยะที ่2 เพือ่อ�านวยความ

สะดวกทางการค้าให้กบัผูป้ระกอบการไทยสูต่ลาด ASEAN และตลาดโลก.” ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. http://www.nesdb.go.th/

ewt_dl_link.php?nid=7042&filename=logistic. สบืค้นวนัที ่25 พฤษภาคม 2560.


