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บทความปริทัศน์นี้พยายามส�ารวจทบทวนสถานะองค์ความรู ้ในปัจจุบันและน�าเสนอ 

ประเด็นอภิปรายว่าด้วยเรื่อง “ชายแดนศึกษา” โดยเฉพาะในมิติที่เชื่อมโยงการพัฒนา

เศรษฐกจิในพืน้ทีช่ายแดนระดับภูมภิาค ผ่านการท�าความเข้าใจพัฒนาการทางประวตัศิาสตร์

ของกรณีศึกษาสองพื้นที่ ที่ถูกประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ ตาก  

และเชียงราย เป้าประสงค์ของบทความปริทัศน์นี้คือเสนอให้เห็นนัยส�าคัญของการศึกษา 

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่ีเน้นมุมมองจากประสบการณ์ของผู้คนในพ้ืนที่เพ่ือท�า 

ความเข้าใจศกัยภาพ ข้อจ�ากดั และการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ ในบรบิทของการพัฒนาระดบั
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This article aims to review the current state of knowledge  of “border studies” 

particularly the approach that emphasizes on an intertwine between border 

situations and regional development, by providing a historical comparative 

perspective on the two sites of case studies of Special Economic-Development 

Zones (SEZ) in Tak and Chiang Rai Provinces. The purpose of this review is to 

illustrate the significance of sociological and anthropological studies which 

prioritize local people’s points of view, in order to understand capacity, difficulty, 

and certain dynamic aspects occurring in the contexts of regional development. 

keywords:  Special Economic-Development Zone, Chiang Khong, Chiang Saen, Mae Sai, 

Mae Sot 

บทคัดย่อ

abstract



105โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดน

บทน�า

ปัจจบุนัหวัข้อชายแดนศกึษาและกระบวนการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของผูค้นทีอ่าศยัใช้ชวีติ

อยูใ่นพืน้ทีช่ายแดน ทัง้ในบรบิทประวัตศิาสตร์ เศรษฐกจิ และสังคมการเมอืง ได้รบัความสนใจ

เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ความสนใจของนักสังคมศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผล 

มาจากเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ที่ขยายตัว กระแสข้ามชาตินิยม (transnationalism) ที่ 

แพร่กระจายไป กระบวนการสือ่สารข้ามชาต ิและการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง กระบวนการ

เชงิโครงสร้างเหล่าน้ีด้านหน่ึงได้ท้าทายนิยามความหมายของสิง่ทีเ่รยีกว่าชาต ิเขตแดน และ

อธิปไตย และในอีกด้านหน่ึงก็ได้นิยามพื้นท่ีหรือเขตแดนใหม่ๆ ข้ึนมาในนามภูมิภาคนิยม 

ทางเศรษฐกจิ เช่น อนุภูมภิาคลุม่น�า้โขง ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เป็นต้น 

กระบวนการปะทะประสาน การต่อรองทางวฒันธรรมแบบข้ามเขตแดน ข้ามพรมแดน 

ได้ก่อให้เกิดค�าถามชุดใหม่ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชาติกับรัฐสมัยใหม่ 

โลกาภิวัตน์กับท้องถ่ิน ไปจนถึงนิยามความคิดต่อส่ิงที่เรียกว่า “พ้ืนที่ชายแดน”1 อันเป็น 

อาณาบริเวณซ่ึงอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองปรากฏตัวอยู่ร่วมกัน ปะทะ

ประสานกนั หรอืในบางบรบิทก็ขัดแย้งกนัอย่างรนุแรง ทัง้นีเ้พราะชายแดนคอือาณาบรเิวณที่

ระบบเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการเมอืงอนัแตกต่างหลากหลายมาบรรจบกนั ดงันัน้จงึเป็น

พืน้ทีข่องการศกึษากระบวนการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ทีน่่าสนใจยิง่ (Donnan and Wilson 

1999)

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ภาคพืน้ทวปี เส้นพรมแดนรัฐชาติอาจเป็นมรดกตกทอดจาก

ลทัธอิาณานคิม ซ่ึงไม่ใส่ใจพรมแดนชาตพินัธ์ุและประวตัศิาสตร์วฒันธรรมของกลุม่ชนในพ้ืนที่

ทีอ่ยูก่นัมาแต่ก่อน จนน�าไปสู่การแบ่งแยกกลุม่สงัคมและเครอืญาตอิอกจากกนัไปอยูค่นละ

ประเทศ ขณะท่ีในบางกรณก็ีได้ผนวกเอากลุม่ชาตพินัธุท์ีใ่ช้ภาษาต่างกนั หรอืแม้แต่เคยเป็น

ศัตรูกัน มาอาศัยใช้ชีวิตอยู ่ในพ้ืนท่ีเดียวกันภายใต้การปกครองในระบอบอาณานิคม 

1 ดูเพิ่มเติม งานศึกษาว่าด้วยพื้นที่ชายแดน/พรมแดน โดยเฉพาะในประเด็นเชิงวิธีวิทยา ได้จาก จักรกริช สังขมณี, 
บรรณาธิการ (2559).
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กระบวนการสถาปนาเขตแดนรัฐชาตินับจากยุคอาณานคิม – ไม่มากกน้็อย – กลายมาเป็น

เง่ือนไขทีน่�าไปสูปั่ญหาความขัดแย้งและความมัน่คงในอาณาบรเิวณชายแดนในภมูภิาคนี้ 

อย่างไรกต็าม หากพิจารณาในบรบิทของโลกยคุเสรนียิมใหม่ ชายแดน/เส้นพรมแดน

หาใช่ “เส้นแบ่ง” หรอืก�าแพงขวางกัน้ผู้คนต่างรัฐชาต ิ ทว่าหมายถงึ “ทางเดนิ” แห่งโอกาส 

ต่างหาก หรือที่ดอนนา ฟลินน์ (Donna K. Flynn) เรียกว่าเป็น “ระเบียงแห่งโอกาส” 

(corridors of opportunity) (Flynn 1997, 313) ทัง้ในบรบิทของการพฒันา การค้า และ

การลงทนุระดบัภมูภิาค ท่ีมุง่ “เปิด” ให้ผูค้นในชายแดนมคีวามหวงัและความสามารถทีจ่ะ

เดินทางติดต่อ รื้อสานสัมพันธ์ระหว่างกัน ฉะน้ัน จากบริบทปัจจุบัน ผู้คน กลุ่ม ชุมชน  

ในอาณาบรเิวณชายแดนของประเทศไทยและเพือ่นบ้าน นอกจากจะสามารถแสวงหาโอกาส

ทางเศรษฐกิจจากการเดินทาง “ข้ามไปข้ามมา” บ่อยครั้งพวกเขายังได้ฉกฉวยโอกาสจาก 

“สถานการณ์ชายแดน” ที่ทั้งก�ากวมและไม่ชัดเจนแน่นอนจากนโยบายก�ากับควบคุมพ้ืนที่

ชายแดนทีร่ฐัเป็นผูก้�าหนด น่ีนับเป็นเรือ่งท่ีน่าสนใจตดิตามย่ิง

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ท่ีชายแดนไทย-เมยีนมา-ลาว 

ใน พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยได้ประกาศจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ระยะที่หนึ่ง 

(19 มกราคม 2558) และระยะท่ีสอง (28 มนีาคม 2558) รวมพ้ืนที ่2,932 ตารางกโิลเมตร 

ในเขต 10 จังหวัด ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ตาก มุกดาหาร 

สระแก้ว ตราด สงขลา (ระยะท่ี 1) และหนองคาย นราธวิาส เชยีงราย นครพนม กาญจนบรุี 

(ระยะที ่2) โดยได้ตัง้คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) เพือ่ด�าเนนิ

งานตามนโยบาย ด้วยต้องการกระตุน้เศรษฐกจิ ทัง้ด้านการค้า การลงทนุ การจ้างแรงงาน 

รวมถึงต้องการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ

สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตามข้อผูกพันในการรวมตัวกันเป็น

ประชาคมอาเซยีน ท้ังในมติเิศรษฐกจิ สังคม และความมัน่คง ตลอดจนการเชือ่มโยงเส้นทาง

คมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนได้อย่างสมบูรณ์
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การประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและก�าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่

ชายแดนของประเทศไทย ถือเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่น�ามาซึ่งการสถาปนา “พ้ืนที่ยกเว้น” 

(ป่ินแก้ว เหลอืงอร่ามศร ี2559) อนัจะน�าไปสู่การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม และ

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ ทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบตามมา ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานของรฐั การออกหรือยกเลิกกฎหมายต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิเขตเศรษฐกจิพเิศษ

เหล่านัน้ การให้สทิธิพเิศษต่างๆ แก่นกัลงทนุ ไปจนถงึการผ่อนปรนในด้านการค้าชายแดน 

การขนส่งข้ามแดน ซ่ึงด�าเนินไปอย่างเข้มข้นควบคูไ่ปกบัการเดนิทางเคลือ่นย้ายของผูค้น

ในช่วง พ.ศ. 2553-2557 สถานการณ์การค้าบริเวณชายแดนระหว่างไทยกบัประเทศ

เพือ่นบ้านมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ คดิเป็นอตัราเฉลีย่ร้อยละ 6.6 ต่อปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาตฉิบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก�าหนดทศิทางการพฒันาให้พืน้ทีช่ายแดนเป็น

ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค รวมถึงตั้งเป้าหมายว่ามูลค่าการค้าชายแดนควรขยายตัว 

ร้อยละ 15 ต่อปี ด้วยเหตน้ีุ รัฐบาลจงึมเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษในพ้ืนทีช่ายแดน 

ท้ังด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และความมัน่คงอย่างมสีมดุล โดยมแีนวทางการพฒันา

คอื จะส่งเสรมิการลงทุนและการค้าชายแดน วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และธรุกจิ

เพือ่สงัคม เพือ่ดงึดูดนกัลงทนุไทยและนกัลงทนุในภมูภิาคให้เข้ามาลงทนุ นอกจากนัน้ รฐับาล

ยงัเน้นการให้สทิธปิระโยชน์ การบรหิารจดัการ และการเพิม่ขีดความสามารถของแรงงานไทย

และต่างด้าว รวมถงึการให้บรกิารแบบจดุเดียวเบด็เสรจ็เพ่ืออ�านวยความสะดวกด้านการค้า 

ตลอดจนการจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เพือ่วตัถปุระสงค์ด้านความมัน่คงไปพร้อมๆ กนั

บทความนีเ้ป็นการส�ารวจสถานะองค์ความรูใ้นปัจจุบนัและน�าเสนอประเดน็อภปิราย

เรือ่ง “ชายแดน” โดยเฉพาะมติท่ีิเชือ่มโยงกบัการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีช่ายแดน ผ่านกรณี

ศึกษาเปรียบเทียบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและเชียงราย อันเป็นพื้นที่ชายแดนท่ีรัฐ

ก�าหนดให้เป็นเป้าหมายเชิงภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 2558ก, 2558ข) ในส่วนของจงัหวดั

ตากนั้น ส�าหรับชายแดนไทย-เมียนมา ด่านแม่สอดถือเป็นด่านส่งออกอันดับหนึ่งของไทย 

โดยมมีลูค่าการค้าชายแดนสงูประมาณปีละ 60,000 ล้านบาท (ศนูย์ข่าวกระทรวงพาณชิย์ 
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2558) นอกจากนี ้ข้อมลูจากเว็บไซต์ของด่านศลุกากรแม่สอดยงัแสดงให้เห็นว่ามลูค่าสนิค้า

การส่งออกในช่วงปีงบประมาณ 2554-2559 มอีตัราสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 พบว่ามูลค่าสินค้าการส่งออกเพ่ิมจาก

ประมาณสีถ่งึหกพนัล้านบาทต่อเดือน เป็นห้าถึงเจด็พนัล้านบาทต่อเดอืน

“คูม่อืการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษตาก” ของส่วนราชการในจังหวัดตากและ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2560) วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากไว้ว่าเป็น “ศนูย์เปลีย่นถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ เครอืข่าย

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งเชื่อมโยงกับทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 2 (แม่สอด-มกุดาหาร) รวมท้ังมสีะพานมติรภาพไทย-พม่าข้ามแม่น�า้เมยถงึสอง

แห่ง ท�าให้มคีวามได้เปรียบในด้านภูมศิาสตร์ เพราะเป็นประตเูชือ่มโยงไปยังย่างกุง้ซึง่เป็น

ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของเมยีนมา และเชือ่มต่อไปยงัอนิเดยีและจนีตอนใต้ได้ 

จากบทวเิคราะห์ในปี 2558 ของศนูย์ข้อมลูด้านเศรษฐกจิ (Economic Intelligence 

Center: EIC) ธนาคารไทยพาณชิย์ ระบุว่าแม่สอดเป็นหนึง่ในสามพืน้ทีน่�าร่องทีม่ศีกัยภาพ

สูงในการพัฒนาและขับเคล่ือนให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีความพร้อม 

ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าพื้นที่อื่น และมีความพร้อมในด้านแรงงาน โดยเฉพาะ

แรงงานข้ามชาตจิากเมยีนมา ซึง่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมอืท่ีพร้อมจะเข้าสู่ภาคอตุสาหกรรม

ทีใ่ช้แรงงานเป็นหลกั เช่น อตุสาหกรรมส่ิงทอ เครือ่งนุ่งห่ม และเคร่ืองหนงั นอกจากนีย้งัมี

บรกิารด้านคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโลจสิตกิส์รองรบัอยู่แล้ว และได้มีการจัดท�า

ผังเมืองรวมแม่สอดที่แบ่งพ้ืนที่เป็นศูนย์เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ศูนย์โลจิสติกส์ และการ 

ท่องเทีย่ว รวมทัง้โครงการขยายเส้นทางตาก-แม่สอดเป็น 4 ช่องทาง และโครงการก่อสร้าง

สนามบินนานาชาติแห่งที ่2 เพือ่รองรับการค้า การคมนาคมขนส่ง และการท่องเท่ียวข้ามแดน

ทีจ่ะขยายตวัในอนาคต (โชติกา ชุม่ม ีและศรนีรนิทร์ เผ่าพงษ์ไพบลูย์ 2558) 

นอกจากนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากยังมีศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงด้าน 

การผลติกบันิคมอุตสาหกรรมเมยีวดีท่ีตัง้อยูห่่างออกไปเพียงประมาณสบิกโิลเมตร โดยตัง้อยู่

ในเมืองตลาดชายแดนท่ีมีความส�าคัญมากเป็นอันดับสองของเมียนมารองจากเมืองมูเซ 
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ซึง่เป็นตลาดชายแดนท่ีติดกับจนี และเป็นหนึง่ในสามนคิมอตุสาหกรรมทีจ่ะไปอยูใ่นรฐักะเหรีย่ง 

นอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรมพะยาโตนซูและนิคมอุตสาหกรรมพะอัน โดยในพื้นที ่

ชายแดนฝ่ังเมยีนมาน้ียงัมแีรงงานจ�านวนมากทีพ่ร้อมจะเข้ามารองรบัการพัฒนาในลกัษณะ

อุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี ทั้งหมดนี้ 

ได้ประกอบกนัเป็นปัจจยัส่งเสรมิความสามารถในการพัฒนาและขบัเคลือ่นให้เป็นเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษคู่ขนาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย 

กบัเมยีนมาในอนาคต

ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็น “ฐานการ 

ท่องเทีย่ว แหล่งผลติอาหาร สินค้าเกษตร ศนูย์กลางการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ” พื้นที่นี้มีศักยภาพและโอกาสเนื่องจากอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ

เหนอื-ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึง่สามารถเชือ่มโยงกับจนีตอนใต้ (มณฑล

ยนูนาน) ได้ท้ังทางบกและทางน�า้ โดยทางบก ได้แก่ ถนน R3A (ผ่านด่านเชยีงของและ สปป.

ลาว) และ R3B (ผ่านด่านแม่สายและเมียนมา) ส�าหรับทางน�้าสามารถใช้เส้นแม่น�้าโขง 

ผ่านทางท่าเรอืเชยีงแสน และสามารถเชือ่มลงมาทางใต้สูท่่าเรอืแหลมฉบงัเพือ่ส่งสนิค้าไปยงั

ภมิูภาคอืน่ของโลก ดงัน้ัน เชยีงรายจงึมศีกัยภาพในการให้บรกิารด้านโลจิสติกส์และด้านการ

ท่องเทีย่วโดยเชือ่มโยงกับจนีตอนใต้ รวมท้ังพ้ืนทีต่อนบนของเมยีนมา และ สปป.ลาว ซึง่จะ

ช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพและเพิม่มลูค่าการผลติของอตุสาหกรรมในพืน้ที ่ เช่น อตุสาหกรรม

แปรรปูสนิค้าเกษตรและอาหาร เคร่ืองเรือน การแปรรปูไม้ เป็นต้น

พืน้ทีอ่�าเภอแม่สายมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาไปเป็นด่านชายแดนทีส่ามารถรองรบัการค้า 

การท่องเท่ียว โดยได้มีการเตรียมพื้นที่จัดตั้งโรงแรม ศูนย์การประชุม ร้านค้าปลอดภาษ ี

ศนูย์ขนส่งมวลชน และศนูย์ข้อมลูการท่องเทีย่ว ทางด้านอ�าเภอเชียงแสนได้เปิดเขตการค้า

เสรี เขตปลอดภาษีอากร เพ่ือเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งยังมีการ 

เตรยีมพืน้ทีจ่ดัตัง้ท่าเรือ ศนูย์เปลีย่นถ่ายและคลงัสนิค้า พาณชิยกรรม ส�านกังานและศลุกากร 

ส่วนอ�าเภอเชยีงของกม็กีจิกรรมด้านการค้า การท่องเทีย่ว ศูนย์ขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ 

ทัง้ยงัได้เตรยีมพืน้ทีเ่พือ่จดัตัง้ศนูย์โลจสิตกิส์ พาณชิยกรรม ส�านกังานการค้าและศุลกากร  

ในช่วง พ.ศ. 2556-2557 จังหวัดเชียงรายมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้น  
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ร้อยละ 10.4 โดยข้อมลูจากการน�าเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาตเิมือ่ พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่า ใน พ.ศ. 2556 ด่านแม่สายมมีลูค่าการค้าชายแดน

สงูเป็นอนัดบัที ่ 11 ของประเทศ มมีลูค่าการค้ากว่า 11,276 ล้านบาท และด่านเชยีงของ 

มีมลูค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอนัดับท่ี 16 ของประเทศ มมีลูค่าการค้ากว่า 4,477 ล้านบาท

ในส่วนต่อไปของบทความ จะน�าเสนอประเดน็จากการส�ารวจสถานะองค์ความรูว่้าด้วย 

“ชายแดน” โดยเชื่อมโยงกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน ซึ่งประกอบด้วย 

3 ประเด็นหลกั ส่วนแรก ว่าด้วยนัยส�าคญัของมติเิชงิประวตัศิาสตร์ในบรบิทเฉพาะของการ

พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ท่ีชายแดน ส่วนท่ีสอง ว่าด้วยงานศกึษาเกีย่วกบัการค้าและ

การลงทุนในพื้นที่ชายแดน ในฐานะท่ีเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พเิศษ และ ส่วนทีส่าม ว่าด้วยงานศกึษาเชงิวิพากษ์ โดยเฉพาะงานทีช่ีใ้ห้เหน็ผลกระทบทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม อนัเป็นผลมาจากโครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ที่

ชายแดน ก่อนท่ีจะท�าการสรุปโดยจะชี้ให้เห็นความน่าสนใจของการพัฒนาประเด็นศึกษา 

ทีเ่น้นมติเิชงิประสบการณ์ของผูค้น เพือ่ท�าความเข้าใจศกัยภาพ ข้อจ�ากดั และกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวเน่ืองกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนได้อย่าง 

รอบด้านมากขึน้

การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน:  
นยัส�าคญัของมติเิชงิประวตัศิาสตร์

งานศกึษาของแอนดรูว์ วอล์กเกอร์ (Andrew Walker) ชีใ้ห้เหน็ว่าในพืน้ท่ีโครงการพฒันา

สีเ่หลีย่มเศรษฐกจิ (หรือพืน้ท่ีอนุภูมภิาคลุม่น�า้โขงตอนบนในปัจจบุนั) การค้าชายแดนตัง้แต่

ยุคอาณานิคมจนถึงหลังอาณานิคมมีบทบาทเป็นเสมือนกลไกที่เช่ือมเมืองชายแดนเข้ากับ 

เมืองอืน่ๆ ผ่านเครอืข่ายการค้า การส่ือสาร กลไกระบบราชการ และการเดินทางคมนาคม

ขนส่งต่างๆ เป็นต้น (Walker 1999) ในแง่น้ี เมืองชายแดน เช่น เชยีงของ เชยีงแสน แม่สาย- 

ท่าขีเ้หลก็ หรอืหนองคาย-เวียงจนัทน์ ฯลฯ จงึไม่ได้เป็นพืน้ทีช่ายแดนไกลปืนเทีย่ง หรอืเป็น 

“บ้านป่าเมืองเถื่อน” เพราะตั้งอยู่ในบริเวณชายขอบของพรมแดนรัฐชาติดังที่มักเข้าใจกัน 
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ทว่าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขันช่วงชิงอ�านาจการน�าระหว่างกลุ่มอ�านาจต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นรฐั พ่อค้า หรืออ�านาจท้องถ่ิน ตลอดช่วงเวลาทางประวตัศิาสตร์ทีผ่่านมา และยงั

คงเป็นพื้นท่ีที่อ�านาจรัฐสมัยใหม่พยายามเข้ามาสถาปนาก�ากับควบคุมอย่างต่อเนื่อง  

การท�าความเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัรฐัทีช่ายแดนในบรบิทประวตัศิาสตร์ นอกจาก

จะช่วยชีใ้ห้เหน็ถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีรฐัใช้ “ชายแดน” เป็นกลไกก�ากบัควบคมุการเดนิทาง

เคลือ่นย้ายของผูค้น สินค้า ข่าวสาร และทนุแล้ว ยงัสะท้อนให้เหน็มติกิารต่อรองระหว่างผูค้น 

ชมุชน กลุม่อ�านาจ สถาบันต่างๆ ท่ีอาณาบรเิวณชายแดนได้อย่างน่าสนใจ 

การให้ความส�าคญักบัมติปิระวตัศิาสตร์พืน้ทีช่ายแดนจะช่วยในการพจิารณา “อาณา

บรเิวณชายแดน” ในฐานะระบบสงัคมวฒันธรรมทีม่เีครอืข่ายความสมัพนัธ์ทางสงัคม เศรษฐกจิ 

วฒันธรรม และอ�านาจการเมอืงทีม่ลัีกษณะเฉพาะตามแต่ละบรบิท แม้ว่า “ชายแดน” จะกลาย

เป็นตวัก�าหนดเงือ่นไขและกระบวนการต่างๆ ทีเ่ป็นเสมือนกลไกก�ากับควบคมุการด�าเนนิชีวิต 

ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดเส้นเขตแดนซึง่อาจน�าไปสูค่วามขัดแย้งในเรือ่งเขตแดนระหว่างรฐัชาติ 

การอพยพข้ามพรมแดน การค้าชายแดน ฯลฯ ทว่าการปรบัตวั ต่อรอง หรอืการใช้ชวีติของผูค้น

ในแต่ละอาณาบริเวณชายแดนภายใต้เงื่อนไขที่มีการก�ากับควบคุมเชิงโครงสร้างเช่นน้ีก็มี 

รูปแบบที่หลากหลาย ดังท่ีออสการ์ มาร์ติเนซ (Oscar Martinez) นักมานุษยวิทยา 

ชายแดนศกึษา เสนอว่า ในอาณาบรเิวณชายแดนทีผู่ค้นในสองฟากฝ่ังมีประวตัศิาสตร์และ

ลกัษณะร่วมทางวฒันธรรม เส้นเขตแดนไม่ได้ท�าหน้าทีปิ่ดกัน้ หากแต่เป็นเงือ่นไขกลไกเชิง

โครงสร้างท่ีผลกัดนัให้ผูค้นในพืน้ทีช่ายแดนนัน้ๆ พฒันาส�านกึเชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม

ร่วมกัน กระทั่งกลายเป็นชุมชนที่ผู้คนมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนร่วมกัน 

(Martinez 1994) 

ภายใต้กรอบภูมศิาสตร์การเมอืงของรัฐชาตสิมยัใหม่ ความแตกต่างในนโยบายระดบั

ชาต ิทัง้ในด้านการเงนิการคลงั การพัฒนาเศรษฐกจิ และการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิคอื

เงือ่นไขส�าคญัทีท่�าให้พืน้ท่ีชายแดนกลายเป็น “ท�าเลทอง” ทางด้านการค้า การแลกเปลีย่น 

และการท่องเท่ียว ท่ีโดยท่ัวไปมกัจะพวัพนัไปกับกลไกการแลกเปล่ียนนอกระบบ ซึง่มีบทบาท

ส�าคญัต่อการปรบัตวัทางเศรษฐกจิและการด�ารงชีพของผูค้นทีช่ายแดน กจิกรรมทางสงัคม-

เศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าชายแดน การแลกเปลี่ยน รวมท้ังการท่องเที่ยว คือ 
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ส่วนส�าคญัและเป็นรากฐานของ “เศรษฐกจิชายแดน” (border economy) ทีผู่ค้นชนชายแดน

ร่วมกนัประกอบสร้างและเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ร่วมในอาณาบรเิวณชายแดน 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในความหมายทั่วไป หมายถึง การก�าหนดให้พ้ืนที ่

ทางภมูศิาสตร์เฉพาะแห่งสามารถบริหารจดัการด้วยกฎหมายการค้าการลงทุนทีเ่อือ้ประโยชน์

ให้กบันกัลงทนุมากกว่ากฎหมายท่ีบังคับใช้ภายในรฐั (Ishida 2009) ตลอดจนมกีารยกเว้น 

ข้อจ�ากัดต่างๆ ท่ีไม่เอื้อต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุน เช่น การจัดสรรแปลงที่ดิน 

หรอืโรงงานในราคาถูกเพือ่ดึงดูดการลงทุน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภค 

การสร้างคลังเก็บและกระจายสินค้า การมีระบบศุลกากรที่ลดความซับซ้อนและให้บริการ

เบด็เสรจ็ในจดุเดยีว ตลอดจนการสร้างแรงจงูใจด้านภาษีให้กับนกัลงทนุ เป็นต้น (Aggarwal 

2006) เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมักได้รับการพิจารณาให้เป็นเครื่องมือส�าคัญของกระบวนการ

พฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมในประเทศต่างๆ

ในการศกึษาท�าความเข้าใจการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในพ้ืนทีช่ายแดน เราจะเหน็

ภาพได้ชดัเจนมากขึน้เมือ่พจิารณานโยบายดงักล่าวภายใต้กรอบคิดส�าคญั 2 ประการ ประการ

แรก ได้แก่ การรวมตวักนัในระดับอนุภูมภิาค และ ประการทีส่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยมีความเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับ 

การรวมตวักนัในระดับอนุภูมภิาคท่ีเรยีกว่า “กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาค 

ลุ่มแม่น�า้โขง” (Greater Mekong Sub-Region: GMS) ทีไ่ด้รบัการผลกัดนัโดยธนาคาร

เพือ่พฒันาเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) ตัง้แต่ พ.ศ. 2535 โดยมสีมาชกิ 

6 ประเทศ ได้แก่ เมยีนมา ไทย ลาว กมัพชูา เวียดนาม และจนี ซึง่มเีป้าหมายหลกัร่วมกนั

คือต้องการสร้างเงื่อนไขเชิงสถาบันที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ 

ทางการเมืองในอนุภูมิภาค นี่คือกลไกขับเคลื่อนส�าคัญที่ท�าให้เกิดการขยายตัวทางการค้า

และการลงทนุอย่างเสรีในห้วงกว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมา

กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงได้ผนวกรวมอนภุมูภิาคนี ้

เข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก โดยประเทศสมาชิกพยายามแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อ 

การค้าชายแดน รวมทั้งพยายามส่งเสริมการค้าการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายการผลิต 



113โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดน

ข้ามแดนดงัเหน็ได้จากการน�าเสนอแนวทางพฒันา “ระเบยีงเศรษฐกจิ” ในการประชมุรฐัมนตรี

เพือ่วางกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในอนุภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง พ.ศ. 2541 ซึง่ส่งผลให้

เกิดโครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิ ตวัอย่างเช่น ประเทศไทยและเมยีนมาต่าง

มีส่วนร่วมในแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกอย่างแข็งขัน โดย

ประเทศไทยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเชื่อมต่อพรมแดนระหว่างสองประเทศหลาย

โครงการ ท้ังการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา การขยายและปรับปรุงถนนภายใน

ประเทศหลายเส้นทาง เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเรว็และปลอดภัยมากข้ึน และการ

ให้ความช่วยเหลอืทางเทคนิคและการเงินในการก่อสร้างถนนในพืน้ทีช่ายแดนฝ่ังเมยีนมา รวม

ทัง้ยงัมกีารปรบัข้ันตอนทางศลุกากรและการตรวจคนเข้าเมอืงให้สะดวกและมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น ในส่วนของเมียนมา ภายหลังการเปิดประเทศและเข้าสู ่กระบวนการพัฒนา

ประชาธปิไตย รฐับาลเมยีนมาได้ยกเลกิข้อจ�ากดัทางเศรษฐกจิหลายประการท่ีออกมาในยคุ

รฐับาลทหาร ทัง้ยกเลกิการควบคมุการน�าเข้าทีเ่ข้มงวดและท�าให้การขออนญุาตน�าเข้าสนิค้า

ท�าได้ง่ายขึน้ การพฒันาระบบด�าเนนิงานของด่านข้ามแดน การยกเลกิระบบอตัราแลกเปลีย่น

เงนิเมยีนมาท่ีไม่สอดคล้องกบัอตัราแลกเปลีย่นของตลาด ตลอดจนการออกกฎหมายส่งเสรมิ

การลงทนุใหม่ๆ เป็นต้น

การรวมตัวกันในระดับอนุภูมิภาคส่งผลให้พ้ืนที่ชายแดนหลายแห่งกลับมามีบทบาท

ส�าคญั และกลายมาเป็นศนูย์กลางการค้า การลงทนุ และการท่องเทีย่วชายแดน/ข้ามแดน 

เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นอาณาบริเวณชายแดนจึงกลายเป็นพืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพทีจ่ะผลกัดนัให้เศรษฐกจิ

ประเทศเตบิโต ส�าหรับประเทศไทย พืน้ท่ีชายแดนมบีทบาทส�าคญัในการเชือ่มต่อข้ามพรมแดน 

การขยายและดึงดูดการลงทุนทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายการผลิตเพ่ือการส่งออก  

เพราะประเทศเพือ่นบ้านของไทยเป็นตลาดใหม่ทีเ่พิง่เปิดเสรทีางเศรษฐกจิได้ไม่นาน ยงัขาด

ความพร้อมในเชงิการแข่งขนัทางธุรกจิ และต้องการทรพัยากรท่ีช่วยเสรมิสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนัในตลาดโลก ดงัจะเหน็จากข้อมลูจากเว็บไซต์ของด่านศุลกากรแม่สอดว่า มูลค่า

การส่งออกสินค้าโดยรวมจากด่านแม่สอดไปเมยีนมาเตบิโตขึน้หลายเท่าตวั จาก 10,000-

20,000 ล้านบาทต่อปี ก่อน พ.ศ. 2554 มาเป็นเกือบ 80,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 

2559 เป็นต้น
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การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน: การค้าและการลงทนุ

การค้าชายแดน/ข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน มีแนวโน้มจะเติบโต

อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับด่านการค้าและการติดต่อระหว่างชายแดนที่เป็นช่องทางหลักในการ 

ส่งออกและน�าเข้าสินค้าบริเวณชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย มด่ีานทีส่�าคญัอยู ่4 แห่ง 

คือ 1) ด่านแม่สอด จงัหวัดตาก ซ่ึงเป็นด่านท่ีมมีลูค่าการส่งออกเกนิ 30,000 ล้านบาทต่อปี 

2) ด่านแม่สาย 3) ด่านเชยีงแสน และ 4) ด่านเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย โดยใน พ.ศ. 2555 

ด่านที ่2-4 มมีลูค่าการค้ารวมเท่ากับ 9,558.86 ล้านบาท 7,367 ล้านบาท และ 4,806.02 

ล้านบาท ตามล�าดบั (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 2556 อ้างใน สเุทพ นิม่สาย 

และคณะ 2558)

แม้ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยจะมีความตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่อนข้างสูง 

แต่ก็ยงัไม่อาจด�าเนินการตามกรอบข้อตกลงต่างๆ ตามแผนงาน รฐับาลจึงมคีวามจ�าเป็นต้อง

ด�าเนนินโยบายผลกัดันให้เกดิผลกระทบทางบวกอย่างเป็นรปูธรรม ดงันัน้ การก�าหนดเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม นอกจากจะช่วยดึงดูดปัจจัยการผลิต

และช่วยลดความแออัดในพ้ืนท่ีเดิม ยังจะแสดงให้เห็นว่ารัฐได้พยายามกระจายความเจริญ 

ไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ เพือ่ลดช่องว่างในการพฒันา การก�าหนดเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเพ่ิมเตมิ

จะก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จะให้ผลดีในระยะยาวและ

โครงสร้างพืน้ฐานด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าซึง่จะเห็นผลดใีนระยะสัน้ โครงการ

พฒันาดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารเชือ่มโยงทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึง่จะเป็นกลไก

ส�าคญัให้เศรษฐกจิขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่หากรฐัลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้ดขีึน้

เม่ือเทยีบกบัประเทศอืน่ กิจกรรมทางเศรษฐกจิก็จะยงัคงอยูใ่นประเทศเป็นส่วนใหญ่

รายงานการศกึษาวจิยัทีผ่่านมาจ�านวนหนึง่ คาดการณ์ว่าการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน การรวมตวักนัในระดบัอนภุมูภิาค และการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษต่างๆ จะส่งผล

ให้เกิดการเปลีย่นแปลงในด้านระบบการคมนาคมขนส่ง เช่น จากการวเิคราะห์ตวัแบบจ�าลอง

พบว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการอ�านวยความสะดวกทาง 

การค้าของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเป็นกลไกส�าคัญให้เศรษฐกิจขยายตัว และ 
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ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพื้นที่ 

แนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (รธุร์ิ พนมยงค์ และคณะ 2552) การพฒันาท่าเรอื

น�้าลึกทวายจะเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างซีกโลกตะวันตกกับซีกโลก 

ตะวนัออก และยงัเป็นฐานทีด่สี�าหรบัพฒันานคิมอตุสาหกรรมเพ่ือเชือ่มโยงกบัฐานการผลติ

ด้านอตุสาหกรรมทีม่อียูแ่ล้วในไทย ได้แก่ นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัและนิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพดุ (บญุทรพัย์ พานิชการ และคณะ 2556) 

สเุทพ นิม่สาย และคณะ (2549) ท�าการศกึษาวิเคราะห์การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื

เพือ่การพฒันาการค้าและการลงทุนของกลุม่ประเทศในภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง พบว่าการค้า

และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมีอิทธิพลและแรงจูงใจเชิงบวก 

ต่อรายได้ของประเทศคู่ค้า และมีผลกระทบในทางตรงกันข้ามต่อระดับอัตราแลกเปลี่ยน 

ผลการวเิคราะห์ยงัแสดงให้เหน็ว่า ในระยะยาวกลุม่ประเทศในอนภุมิูภาคลุม่น�า้โขงจะสามารถ

เพิม่ขดีความสามารถ และเพิม่ระดบัการพฒันาการค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(foreign direct investment: FDI) โดยการปรับและพัฒนาระบบการจัดการเศรษฐกิจ

มหภาค พฒันาระบบการค้าและการลงทุนโดยเสร ีรวมถงึการพฒันาการส่งออก นอกจากนี้

งานศึกษาดังกล่าวยังเสนอว่า กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงควรจะต้องค�านึงถึง 

องค์ประกอบในด้านความแตกต่างและข้อจ�ากดัของปัจจยัต่างๆ ของประเทศสมาชกิ อาท ิปัจจยั

ด้านภูมิศาสตร์ ระบบและกลไกการพัฒนาภาคเอกชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและ

สนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัของแต่ละประเทศสมาชกิ เป็นต้น ทัง้นีเ้พือ่จะได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน อันจะก่อให้เกิดระบบการพัฒนา 

เครอืข่ายความร่วมมอืและการพฒันาการค้าและการลงทนุเชิงพลวัตอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่รฐับาลควรให้ความส�าคญัและความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการเครอืข่าย

และเขตการพฒันาหรอืเขตเศรษฐกจิพเิศษ

งานศึกษาสังเคราะห์เร่ืองผลกระทบจากการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์

และการปรบัรปูแบบโซ่อปุทานทีเ่กดิกบัประเทศไทยภายใต้บรบิทประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

ของรธุร์ิ พนมยงค์ และคณะ (2556) พบว่าผลกระทบส่วนใหญ่จะอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่อีตุสาหกรรม

ตัง้อยูก่่อนแล้ว แต่ความเจริญกจ็ะขยายตวัเข้าไปถงึจังหวัดอืน่ๆ มากข้ึนด้วยเนือ่งจากมีการ
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อ�านวยความสะดวกทางการค้าและโครงสร้างพ้ืนฐานทีพั่ฒนาขึน้ตามกรอบความร่วมมอืของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน การเปลีย่นแปลงโดยเฉพาะการปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

กับธุรกิจให้สามารถอ�านวยความสะดวกทางการค้ามากข้ึน อาจน�าไปสู่การเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศตามกรอบตัวชี้วัดในระดับสากล ขณะที่บุญทรัพย ์

พานชิการ และคณะ (2556) เสนอว่าการจะพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางด้านการค้า 

การลงทุน และโลจสิตกิส์ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ จ�าเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายต่างๆ 

ตามข้อเสนอเชงินโยบายของภาครฐั และตามแผนการด�าเนนิการในแต่ละช่วงระยะเวลาต่างๆ 

ทั้งนี้จากกรณีตัวอย่างโครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวาย คณะผู้ศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าจะต้อง

ค�านึงถงึเครอืข่ายความเชือ่มโยงระหว่างท่าเรอืสองแห่งและเขตอุตสาหกรรมโดยรอบด้วย โดย

การสร้างสมดลุทัง้อปุสงค์และอปุทานในเชิงการค้า การลงทนุ การผลติ การขนส่งสนิค้าเข้า-

ออก รวมถึงส่วนท่ีภาคอตุสาหกรรมโดยรอบตลอดแนวเส้นทางการเช่ือมโยงจะได้ใช้ประโยชน์ 

ทัง้การน�าวตัถดุบิเข้าและการส่งออกด้วยทุนโลจสิติกส์ทีเ่หมาะสม

ดนพุล อรยิสัจจากร และสมประวิณ มนัประเสริฐ (2557) ท�าการศกึษาผลกระทบจาก

การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการศกึษาในเชิงปริมาณแสดงให้เหน็ว่า การอนญุาตให้แรงงานมีฝีมือเคลือ่นย้ายได้ภายใน

กลุม่ประเทศอาเซยีน จะส่งผลต่อตวัแปรเศรษฐกจิมหภาคของประเทศไทยในทศิทางบวก แต่

ผลท่ีเกิดขึ้นจะมีนัยแค่เพียงเล็กน้อย ขณะที่ผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตรายภาคของ

ประเทศไทยจะมแีนวโน้มเพิม่ข้ึน แต่จะเกิดข้ึนอย่างไม่มนียัส�าคญั โดยผลในทางบวกจะเกดิ

กบัภาคการผลติทีเ่ก่ียวกับการบริการและอตุสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม และในภาพรวม

ระดับภมูภิาค งานวจิยัชิน้นีเ้สนอให้ด�าเนินแนวนโยบายทีส่นบัสนนุให้เคลือ่นย้ายแรงงานท้ัง

ทีม่ทัีกษะและไม่มทีกัษะไปพร้อมกนั อย่างไรกด็ ี กลุ่มประเทศก�าลงัพัฒนา ได้แก่ กมัพูชา 

ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

น้อยกว่า โดยประเทศท่ีมแีนวโน้มจะได้ประโยชน์มากทีส่ดุคอืสงิคโปร์

ในกรณพีืน้ท่ีชายแดนเชยีงรายและตาก สุเทพ นิม่สาย และคณะ (2558) ได้อภปิราย

ถึงผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนและสังคมเมืองชายแดนในบริบทการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน พวกเขาพบว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนท�าให้ภาคการเกษตร
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ของเชียงรายและตากมีอัตราการเติบโตท่ีลดลง และแต่ละจังหวัดได้ปรับตัวไปเติบโตใน 

อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีแตกต่างกันตามศักยภาพของพื้นท่ี กล่าวคือ ในกรณีจังหวัดเชียงราย 

พบว่าหลังจากเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัตราการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว 

โลจสิตกิส์ และเศรษฐกจิภาคอืน่ๆ โดยเฉลีย่เพิม่ขึน้เกนิร้อยละ 5 เช่นเดยีวกบัอตัราการเตบิโต

ของภาคอตุสาหกรรม ส่วนในกรณจีงัหวัดตาก พบว่าหลงัจากเข้าประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ตากได้ปรับฐานเศรษฐกิจของตนไปสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 8 ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ก็มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 ในขณะท่ีอตัราการเตบิโตของภาคท่องเท่ียวโดยเฉล่ียลดลงกว่าร้อยละ 5 

อย่างไรกต็าม ยงัมงีานวิจยัอกีจ�านวนไม่น้อยทีศ่กึษาสองพืน้ทีด่งักล่าวในเรือ่งผลจาก

นโยบายภาครฐัท่ีมต่ีอการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ แรงงานข้ามชาต ิรวมทัง้ผลกระทบของ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อการค้าชายแดนและการปรับตัวของ

ชุมชนและสังคมเมืองชายแดน โดยงานวิจัยกลุ่มนี้ได้น�าเสนอข้อค้นพบท่ีแตกต่างออกไป 

ดงัจะเหน็ได้จากงานของเดชา ต้ังสีฟ้า และคณะ (Decha Tangseefa et al. 2016) ซึง่

ท�าการศกึษาเขตเศรษฐกจิพเิศษอ�าเภอแม่สอด และแสดงให้เห็นความเชือ่มโยงใกล้ชดิระหว่าง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทยผ่านกรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

กล่าวคอื การจัดตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากเกดิข้ึนมาบนฐานคดิทีจ่ะสร้างความเชือ่ม

โยงภาคพืน้ดนิระหว่างประเทศไทยกบัเพือ่นบ้านอาเซยีน โดยอาศัยพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิชายแดน 

อย่างไรก็ตาม ในกรณขีองแม่สอด พืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษทีป่ระกาศออกมานัน้ ซ้อน

ทับกับพื้นที่ทางสังคมซึ่งคณะผู้วิจัยเรียกว่า “ตาข่ายของการท�าให้เป็นชายขอบ” ที่ประกอบ

สร้างขึน้มาจากประวตัศิาสตร์ความขดัแย้งระหว่างรฐักบักลุม่ชาตพินัธุใ์นอาณาบรเิวณชายแดน 

ซึง่น�าไปสูก่ารเป็นพืน้ท่ีเขตกักกันตามแนวชายแดนไทย-เมยีนมา 

จากการวิจยัเชงิชาตพัินธ์ุวรรณนาเพือ่ท�าความเข้าใจชวีติของแรงงานข้ามชาตทิีอ่าศัย

อยูใ่นอาณาบรเิวณชายแดนดังกล่าว เดชา ตัง้สฟ้ีา และคณะ (Decha Tangseefa et al. 

2016) ได้น�าเสนอประเด็นอภิปรายว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง “ความเป็นอื่น” 

แรงงานไร้ฝีมอืหรือแรงงานทักษะต�า่ และใบอนุญาตท�างาน (work permit) โดยชีใ้ห้เหน็ว่า 

เนือ่งจากถกูควบคุมโดยเขตกกักนั แรงงานข้ามชาตใินพืน้ทีด่งักล่าวจงึต้องเผชญิกบัความไม่
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แน่นอนในชวีติอย่างต่อเน่ือง โดยงานวิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขดงันี ้ประการแรก รฐัไทยจะ

ต้องพฒันาระบบทีเ่ป็นธรรมและมปีระสิทธิภาพเพือ่การออกใบอนญุาตท�างาน ตลอดจนร่วม

ปลูกจิตส�านึกในการปฏิบัติต่อคนชายขอบด้วยความอดทนและห่วงใย และ ประการที่สอง 

รฐับาลของทัง้สองฝ่ังชายแดนต้องให้ความร่วมมอืในการพัฒนาทักษะแก่กลุม่แรงงานข้ามชาติ

การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน:  
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม

ทีผ่่านมา งานศกึษาในประเด็นเกีย่วกบัผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกจิในพ้ืนท่ีชายแดน 

ส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาในเชงิโครงสร้างมหภาค โดยสนใจบทบาทหน้าทีแ่ละความสัมพนัธ์

ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าชายแดน รวมถงึปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิ

กิจกรรมการค้าชายแดน งานของโสภารตัน์ จารสุมบตั ิ (โสภารตัน์ จารสุมบตั ิ และ กรกช 

ศิริโชค 2547; โสภารัตน์ จารุสมบัติ และคณะ 2548) ที่ท�าการส�ารวจสถานภาพความรู้ 

เก่ียวกบัอาณาบรเิวณชายแดนของประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ กมัพชูา 

มาเลเซยี เมยีนมา และลาว ต้ังแต่ พ.ศ. 2536 จนถงึปลายทศวรรษ 2540 พบว่างานศกึษา

วิจยัเกีย่วกบัชายแดนไทยและประเทศเพือ่นบ้านมกีารพัฒนาและสะท้อนแนวคดิย่อยๆ จาก

หลากหลายสาขาวชิา โดยส่วนใหญ่งานเหล่านีม้กัเป็นการวิเคราะห์ปัญหาในบรบิทเฉพาะของ

แต่ละพืน้ที ่ ท�าให้มจีดุเน้นต่างกนัไปตามแต่ละพืน้ที ่ กล่าวคอื ส�าหรบังานศึกษาทีเ่กีย่วกบั

ชายแดนไทย-เมยีนมา มกัมจีดุเน้นเก่ียวกับการท่องเทีย่ว การค้าชายแดน และปัญหาแรงงาน

ข้ามชาติหลงัจากเมยีนมาปรบันโยบายหนัมาสนบัสนนุความร่วมมอืทางการค้าการลงทนุกบั

ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ขณะที่งานศึกษาเกี่ยวกับชายแดนไทย-ลาว ส่วนใหญ่จะเน้นใน

ประเดน็การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะการวพิากษ์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจาก

โครงการพฒันาขนาดใหญ่ในล�าน�า้โขง เช่น งานของ ยศ สนัตสมบตั ิ (2551) ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่า 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 

การใช้ท่ีดิน และการตดัสนิใจทางด้านเกษตรกรรม ท�าให้เกดิกระบวนการกลายเป็นสินค้าของ

ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นต้น
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ในส่วนของงานท่ีศึกษาเก่ียวกับอุปสรรคการค้าชายแดน พบว่าปัญหาส�าคัญ ได้แก่  

การบริหารจัดการการค้าชายแดน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ตลอดจนการที ่

ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังขาดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี

ระหว่างประเทศ (นิสิต พนัธมติร 2550) หรือในกรณกีารพฒันาเศรษฐกจิตามแนวเส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกน้ัน งานศกึษาในประเดน็โลจิสตกิส์การค้าชายแดนและ

การค้าผ่านแดนพบว่า นอกจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์ ทั้งในแง ่

เส้นทางขนส่งและในแง่กฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในภาพรวมของการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ผูป้ระกอบการขาดโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวสารในพ้ืนทีแ่ละภมิูภาค 

หน่วยงานต่างๆ ยงัขาดความพร้อมด้านบคุลากรทีจ่ะรองรบัการพฒันาด้านต่างๆ ยิง่ไปกว่านัน้

คอืยงัขาดความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ท้ังภาครฐัและเอกชน ท�าให้เกดิการแข่งขนักนัเอง 

(ปุน่ เทีย่งบรูณธรรม 2550) 

นอกเหนอืจากงานศกึษาเกีย่วกบัศกัยภาพและข้อจ�ากัดของการจัดการโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจในพืน้ทีช่ายแดนแล้ว ยงัมงีานศกึษาทีว่พิากษ์ความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจทีไ่ม่เท่าเทียม

กันระหว่างประเทศทีม่ชีายแดนเชือ่มต่อกนั ดงัท่ีงานวจิยัของยศ สนัตสมบตั ิ(2551) ชีใ้ห้เหน็

ว่า ผูไ้ด้รบัประโยชน์จากแนวคิดส่ีเหลีย่มเศรษฐกจิคอืจนี ในขณะทีล่าวและเมยีนมาเป็นเพยีง

แหล่งวตัถดุบิและตลาดรองรบัสินค้า อ�านาจการต่อรองทางการค้าและคมนาคมไม่เท่าเทียม

กัน ลาวกลายเป็นเพยีงทางผ่านของจนีไปสูไ่ทยและประเทศอืน่ๆ และยังเปิดโอกาสให้จีน ไทย 

และเวียดนาม ใช้สายสัมพันธ์กับชนชั้นน�าในลาวเพื่อจัดท�าโครงการลงทุนต่างๆ ในขณะที่ 

ชาวบ้านต้องสญูเสียสิทธ์ิการใช้ท่ีดินท�ากินให้กบันกัลงทนุต่างชาต ิแนวคดิสีเ่หลีย่มเศรษฐกจิ

ได้เปิดโอกาสให้กลไกรฐัเข้ามาแทรกแซงและก�ากบัดูแลกจิกรรมด้านการค้าและการลงทนุใน

อาณาบรเิวณชายแดนเพิม่ข้ึน นอกจากนี ้การพฒันาการท่องเทีย่วภายใต้กรอบนโยบายการ

ปฏริปูทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะท�าให้เกดิการพัฒนาทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั

ทัง้ในเชงิเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
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สรปุ

จากการส�ารวจงานศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน พบว่าส่วนใหญ่ 

ยังเป็นการศกึษาในระดบัมหภาคและในเชงิโครงสร้างระบบ ด้วยเหตนุีจ้งึยงัมช่ีองว่างความรู ้

ให้ศกึษาในทางสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาทีเ่น้นมติเิชิงประสบการณ์ของผูค้น การเคลือ่นที่

โยกย้ายข้ามแดน อนัเก่ียวข้องกบัวัฒนธรรมและอตัลกัษณ์ทีห่ลากหลาย รวมถงึการปรบัตวั 

เปลีย่นแปลง และตอบสนองต่อบริบทของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ทีช่ายแดน

ภายใต้เงือ่นไขของการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้าง ซึง่ถกูก�าหนดโดยอภิมหาโครงการ

พัฒนาของรัฐอย่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน ให้ความส�าคัญไปยังมิติ

ประวตัศิาสตร์และความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในระดบัท้องถิน่ ต้องพจิารณาอาณาบรเิวณชายแดน

และเมืองชายแดนที่ก�าลังถูกเร่งเร้าพัฒนาขึ้นมาในบริบทดังกล่าวนั้น ว่าก่อเกิดขึ้นมาจาก 

การปะทะประสานกันระหว่างอ�านาจรฐัชาตท่ีิต่างมปีระวัติศาสตร์และความเฉพาะเจาะจงตาม

แต่ละพื้นท่ี อันน�าไปสู่สถานการณ์และประสบการณ์ของผู้คนในอาณาบริเวณชายแดนที่ 

แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและเชียงราย ซึ่งเป็น

พืน้ทีก่ารพฒันาชายแดนท่ีมคีวามส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ ของไทย ดงัทีไ่ด้น�าเสนอและอภปิราย

ข้อมลูเปรยีบเทยีบในส่วนก่อนหน้าน้ี

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในแง่หน่ึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้น�าการ

เปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีท่ัง้ทางกายภาพและทางสงัคมมาสูช่ายแดนของประเทศต่างๆ ในอาเซยีน

อย่างมนียัส�าคญั อย่างน้อยก็ส่งผลให้เกิด “ความหมายใหม่” ของชายแดนในฐานะทีเ่ป็นพ้ืนท่ี 

แห่งการพฒันา พืน้ท่ีแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ พืน้ทีแ่ห่งความหวงั พืน้ทีแ่ห่งการบรโิภค 

ที่ปรากฏขึ้นมาและจับต้องได้ การส�ารวจสถานะองค์ความรู้ในบทความนี้แสดงให้เห็นว่า 

ภายใต้โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษในพืน้ทีช่ายแดน การเคลือ่นย้ายข้ามแดนของผูค้น 

สินค้า ข่าวสาร ในบริบทของการพัฒนาในประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนดังกล่าวน้ัน 

ล้วนเกี่ยวข้องพัวพันอย่างสลับซับซ้อนกับนโยบายและแผนงานต่างๆ ที่ด�าเนินไปตาม

ยุทธศาสตร์การพฒันา ซึง่มุง่เปลีย่นพืน้ท่ีชายแดนให้กลายเป็น “ตลาด” หรอืพ้ืนท่ีแห่งการ

บรโิภค 
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กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ในบริบทของการพัฒนาระดับภูมิภาค การลงทุนด้านเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม การค้า การแลกเปลีย่น การเดนิทาง/เคลือ่นย้ายข้ามแดน รวมถงึการท่องเทีย่ว

ชายแดน คือกระบวนการส�าคญัและเป็นรากฐานของ “เศรษฐกจิชายแดน” ดังนัน้จงึถอืเป็น

เรือ่งส�าคญัย่ิงยวดทีจ่ะต้องพจิารณาและศกึษาประเดน็ปัญหาท่ีเกีย่วกบักจิกรรมเหล่านีใ้นพ้ืนที่

ชายแดนและที่ข้ามแดนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้บริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์การเคลื่อนย้าย 

ข้ามแดนของผูค้น สนิค้า ข่าวสาร ในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนของ

ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากจะช่วยสร้างความเข้าใจ 

เก่ียวกับกระบวนการต่างๆ ทีร่ฐัใช้พืน้ทีช่ายแดนเป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิและการก�ากบั

ควบคุมการเดินทางเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้า ข่าวสาร และทุน ยังช่วยชี้ให้เห็นพลวัต 

ความสมัพันธ์ระหว่างคนกบัรัฐ ผ่านประสบการณ์ในการปรบัตวั กระบวนการโต้ตอบของผู้คน 

ชุมชน และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในอาณาบริเวณชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

ได้อย่างน่าสนใจ 
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