เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย
กับอาเซียน: ภูมิภาคนิยม รัฐ และทุน
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Special Economic Zone along the borders
of Thailand and its ASEAN neighbours:
regionalism, state, and capital
Ukrit Pattamanand
Mekong Studies Center,
Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 36(1): มกราคม - มิถุนายน 2560

บทความพิเศษ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานภายใต้ชุดโครงการวิจัย
“การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน: การเคลื่อนย้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน”
ภายใต้ทุนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กลุ่มอาเซียนศึกษา (RUN ASEAN Studies Cluster)
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บทน�ำ

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” คือ บริเวณพืน้ ทีท่ คี่ ณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก�ำหนดให้เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ซึง่ รัฐจะสนับสนุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวไป-กลับ การให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ และอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น ทัง้ นีโ้ ดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือ การสร้างฐานการผลิตเพือ่
เชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน นี่คือส่วนหนึ่งของแนวคิดภูมิภาคนิยม
(regionalism) ซึง่ เป็นแนวคิดหนึง่ ในการอธิบายภาพต่างๆ ในระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ทีผ่ า่ นมามีการกล่าวถึงกระแสภูมภิ าคนิยมของเอเชียตะวันออก ยุโรป และลาติน
อเมริกา ทั้งในด้านความแตกต่างของภูมิภาคและในด้านชุมชนต่างๆ ของภูมิภาคที่เป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคมโลก (Dent 2008, 6-7) เราก�ำลังอาศัยอยูใ่ นระบบของภูมภิ าคและระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทีใ่ นปัจจุบนั นีป้ ฏิสมั พันธ์ระหว่างภูมภิ าคและทีม่ ตี อ่ มหาอ�ำนาจ
ของภูมภิ าคได้เพิม่ มากขึน้ (Katzenstien 2005) ภูมภิ าคนิยมเป็นแนวคิดส�ำคัญในการศึกษา
ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งศึกษา
ทัง้ โครงสร้าง กระบวนการ และการจัดการ เพือ่ ให้ภมู ภิ าคต่างๆ ท�ำงานร่วมกันมากขึน้ ภายใน
ภูมภิ าคระหว่างประเทศ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมัน่ คง สังคมและวัฒนธรรม และ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส�ำหรับประเทศไทย ประชาคมอาเซียนเป็นระบบความสัมพันธ์ในภูมภิ าคทีก่ อ่ ตัง้ มา
ตัง้ แต่ปี 1967 อันเป็นยุคของสงครามเย็น แต่เมือ่ โลกไม่ได้เผชิญหน้ากันทางอุดมการณ์และ
การทหาร อาเซียนกลับยิง่ เป็นกลไกหลักของภูมภิ าคในการบูรณาการประเทศสมาชิก โดย
เฉพาะทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ซึง่ พัฒนาขึน้ เป็นกลไกความร่วมมือด้านศุลกากร การขนส่ง มาตรฐานสินค้าและบริการ
ทีน่ า่ สนใจคือน�ำไปสูแ่ นวโน้มการเคลือ่ นย้ายของทุน แรงงาน สินค้า และผูค้ น ทัง้ จากภายนอก
อาเซียน เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
(intra ASEAN) ด้วยกันเอง มากไปกว่านัน้ ภายใต้กระแสภูมภิ าคนิยม ในอาเซียนแต่ละ
ประเทศต่างก็มี “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ทีม่ ที งั้ ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน แต่กแ็ สดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการเชือ่ มต่อระหว่างภูมภิ าค
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ทีผ่ า่ นมาและเป็นอยู่ แม้วา่ จะมีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย
แต่งานเหล่านัน้ มักมุง่ เน้นไปทีก่ ารออกแบบสอบถามกับผูป้ ระกอบการ ทีส่ นใจจะลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มที่สัมภาษณ์มักเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น หอการค้า
จังหวัด ผูป้ ระกอบการขนส่ง รวมทัง้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ หี น้าทีส่ ง่ เสริมนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล
เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด ศุลกากร ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
บทความนี้จะพยายามน�ำเสนอ 1) บทสังเคราะห์จากการศึกษา ความเชื่อมต่อของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขต ที่เชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมียนมา สปป.ลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย 2) นอกจากศึกษาโครงสร้างและกฎระเบียบ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษทีเ่ ชือ่ มต่อกันแล้ว จะได้ทำ� การทบทวนศึกษาการไหลเวียน การเคลือ่ น
ย้ายของทุน สินค้า แรงงานและผูค้ นไปทัว่ ภูมภิ าคนี้ โดยมีจดุ วิเคราะห์ทเี่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนไทยเป็นหลัก เพือ่ ทีจ่ ะน�ำเสนอภาพรวมและโครงสร้าง รวมทัง้ ภาพทีเ่ คลือ่ นไหวของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว และ 3) ในส่วนสุดท้ายจะน�ำเสนอว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ไทยก�ำลังก้าวเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลงของภูมภิ าคอาเซียนอย่างส�ำคัญใน 2 ลักษณะคือ ก) เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยเป็นส่วนหนึง่ ของการเปลีย่ นแปลงในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เพือ่ นบ้าน คือ เมียนมา สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สหพันธรัฐมาเลเซียอย่างแยกไม่ออก อันมีผลให้เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยสัมพันธ์กบั
การเคลือ่ นย้ายของแรงงาน การไหลเวียนของสินค้าและบริการ และนโยบายเศรษฐกิจ และ
ข) เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพือ่ นบ้านของไทยซึง่ ในทางหนึง่ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ไทยได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางบวกและลบโดยตรงจากนโยบายหนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง (One Belt
One Road: OBOR) ของจีน และนโยบายของจีนต่อประเทศต่างๆ ในลุม่ แม่นำ�้ โขง โดยเฉพาะ
เส้นทางการขนส่งสินค้าในแม่น�้ำโขงตามกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (LancangMekong Cooperation: LMC)
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ: พัฒนาการและบริบทของภูมภ
ิ าค

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัง้ ประเทศเจริญแล้ว
และประเทศก�ำลังพัฒนา กล่าวได้วา่ แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนหนึง่ ของ
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) ส่วนข้อตกลง
การค้าเสรีที่ใหญ่ไปกว่านั้นที่น�ำโดยชาติตะวันตก ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ภาคพืน้ แปซิฟกิ (Trans Pacific Partnership: TPP) รวมทัง้ ข้อตกลงการค้าเสรีความริเริม่
แห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of
Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMTEC)
และข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (Asian Free Trade Agreement: AFTA) ในข้อตกลงการ
ค้าเสรีเหล่านัน้ จะมีประเด็นเรือ่ งของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยูด่ ว้ ย
ในช่วงทศวรรษ 2000 การบูรณาการเศรษฐกิจในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลกมีความส�ำคัญ
และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลของยุคหลังสงครามเย็น การสิ้นสุดของการต่อสู้ทาง
อุดมการณ์และลัทธิทางการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ย่อและเร่งการกระจายสินค้า
บริการ และข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและข้ามพรมแดนได้งา่ ยขึน้ ได้ผลักดันให้หลายๆ ประเทศ
จัดระเบียบทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในภูมภิ าคด้วยการรวมกลุม่ มากขึน้ ดังตัวอย่าง
ข้างต้น หากดูจากภูมภิ าคอาเซียนภายหลังกองก�ำลังสหประชาชาติจดั ให้มกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ครัง้ แรกในกัมพูชาเมือ่ ค.ศ.1992 อาเซียนก็เริม่ รับสมาชิกใหม่จาก 6 ประเทศ เป็น 10 ประเทศ
และเปิดรับการเข้ามาฟื้นฟูบูรณะภูมิภาคอินโดจีนภายใต้แนวคิดและการสนับสนุนด้าน
เงินทุน เทคนิค และวิชาการ
หนึ่งในความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศคือกรอบแนวคิดในการพัฒนา
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ้� โขง ซึง่ ได้รบั ความสนับสนุนจากธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB) โดยความร่วมมือของกลุ่มประเทศในเขตลุ่มแม่น�้ำโขง
6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
หลักคือการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร บริการ
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สนับสนุนการจ้างงาน และยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้ดขี นึ้ รวมทัง้ ส่งเสริม
และพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันและเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจในการค้าโลก
หนึ่งในรูปธรรมของความร่วมมือดังกล่าวคือ แนวคิดจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (Greater Mekong Subregion Economic Corridors) ประกอบ
ด้วย ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ซึง่ เป็นพืน้ ฐานทีก่ อ่ ให้เกิดแนวคิดสีเ่ หลีย่ ม
เศรษฐกิจ (Economic Quardangle) หกเหลีย่ มเศรษฐกิจ หรืออีกชือ่ หนึง่ ว่า โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion
Economic Cooperation: GMS-EC) ที่พัฒนาเชื่อมต่อกับการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ
อย่างน้อย 3 ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง และในภายหลังแต่ละประเทศก็ได้
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดนของตัวเองขึน้ มา
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงในช่วง
ทศวรรษทีผ่ า่ นมา กล่าวได้วา่ มีเป้าประสงค์เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการค้า
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงาน ลดอัตราการว่างงาน และลดปัญหา
ความแออัดในพื้นที่ชายแดน โดยมากด�ำเนินการโดยรัฐบาลทั้งวิธีทางภาษีและมิใช่ภาษี
ซึ่งเมื่อด�ำเนินการโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นการแปรรูปเพื่อการส่งออกโดย
ใช้แรงงานทักษะต�่ำ หากเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ไต้หวัน และ
มาเลเซีย จะส่งออกสินค้าจ�ำพวกเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทัง้ นีก้ ลุม่ ประเทศ
อาเซียนยังมีอีกหลายโครงการที่ส่งเสริมการส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้านอีก เช่น ความ
ร่วมมือในกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซียไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

14

อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนกับแนวคิดของรัฐไทย

อาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทยนั้นมีความ
คล้ายคลึงกับแนวคิดการก่อตัง้ นิคมอุตสาหกรรม แต่นคิ มอุตสาหกรรมทีผ่ า่ นมาก็เป็นนิคม
อุตสาหกรรมที่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อยู่ใกล้กับเมืองใหญ่และอยู่ภายในประเทศ
เป็นหลัก
ส�ำหรับโครงการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (อันเป็นต้นตอของแนวคิดการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐไทย) เมือ่ ย้อนกลับไปในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ได้มี
การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อศึกษา ร่างระเบียบ เตรียมความพร้อม
(ส�ำรวจชายแดน) และประสานความร่วมมือระดับทวิภาคี ต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ได้มกี ารประกาศพืน้ ทีเ่ ป้าหมายระยะแรก 5 พืน้ ที่ และวันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ.
2557 ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การน�ำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (go to ASEAN)
กระตุน้ เศรษฐกิจ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างเมืองใหญ่กบั พืน้ ทีห่ า่ งไกลในชนบท และช่วยรักษา
ความมัน่ คงของรัฐ
ทางด้านการด�ำเนินการ มีการจัดท�ำแนวทางการท�ำงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจัดตัง้
คณะอนุกรรมการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน โดยปลัดกระทรวงการคลัง 2) คณะอนุกรรมการด้าน
แรงงาน การสาธารณสุข และความมัน่ คง โดยปลัดกระทรวงแรงงาน และ 3) คณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร โดยปลัดกระทรวงคมนาคม การจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การ
ลงทุน บริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพือ่ ประโยชน์
ในการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศ (foreign direct investment: FDI) และเพิ่มความ
สามารถของประเทศ กระจายความเจริญสูภ่ มู ภิ าค ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชน และแก้ปญ
ั หาความมัน่ คง
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การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐมีกลยุทธ์อยูท่ กี่ ารสร้างพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ สนับสนุน
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium enterprises: SMEs)
จัดระเบียบพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดน โดยมีหลักการด�ำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายทีไ่ ม่สง่
ผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และความมัน่ คง รวมทัง้ ต้องมีความยืดหยุน่ ก�ำหนด
พืน้ ทีต่ ามเขตปกครองเพือ่ ความสะดวก
ปัจจุบนั เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามการประกาศของรัฐบาลไทยประกอบด้วยพืน้ ที่
ใน 10 จังหวัดตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 และ 2/2558 คือ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว
ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส (แผนที่ 1) โดยพืน้ ที่
ทีป่ ระกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านีเ้ ป็นพืน้ ทีท่ เี่ ป็นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญของประเทศไทย
เนือ่ งจากเป็นจุดพืน้ ทีท่ เี่ ชือ่ มต่อประเทศเพือ่ นบ้าน สามารถสร้างรายได้จากการค้าข้ามแดน
ได้อย่างมาก มีความสามารถในการดึงดูดแรงงานราคาถูกมาเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
พืน้ ทีไ่ ด้ และ/หรือสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการผลักดันให้แรงงานในประเทศกลายเป็นแรงงาน
ทีม่ ฝี มี อื เพือ่ เป็นแรงงานส�ำคัญทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมขัน้ ทุตยิ ภูมิ หากแต่โดยมากมีปญ
ั หาและ
ข้อจ�ำกัดทีส่ ำ� คัญคือ ขาดการวางแผนพัฒนาเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ กฎระเบียบทีใ่ ช้ควบคุม
แรงงานต่างด้าว และโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสม เช่น ถนนและรถไฟ อีกทัง้ ยังขาดการพัฒนา
กฎระเบียบทีใ่ ช้ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หากสามารถพัฒนาจุดอ่อนทีม่ อี ยูไ่ ด้ ก็จะ
ท�ำให้มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างมาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมภ
ิ าคอาเซียน
กับการเชือ
่ มโยงทางกายภาพและการเปลีย
่ นแปลง

ประเทศมหาอ�ำนาจโดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้ ในรูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ใน
ภูมภิ าค และในฐานะผูใ้ ห้ความช่วยเหลือและให้เงินกูใ้ นโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่
ส�ำคัญ ในกรณีของญี่ปุ่น ดังกล่าวแล้วว่าได้เข้ามามีบทบาทในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
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นานแล้ว โดยปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในอย่างน้อย 2 ลักษณะ ลักษณะแรก ญีป่ นุ่ ได้จดั ตัง้
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย ตัง้ แต่ปี 1992 เพือ่ บูรณะฟืน้ ฟูอนุภมู ภิ าคทัง้ หมดในหลาย
ด้าน ทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ถนน สะพาน ปรับปรุงสนามบิน ระบบไฟฟ้า ระบบน�ำ้ ประปา
การศึกษา ระบบสาธารณสุข การสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งโทรศัพท์และการติดต่ออื่นๆ
การรื้อฟื้นและส่งเสริมบ�ำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เช่น การฟื้นฟูพุทธศาสนาใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา การท�ำนุบ�ำรุงวัดและมรดกทางประวัติศาสตร์ เช่น ซ่อมแซมวัดใน
นครหลวงพระบาง สปป.ลาว
ลักษณะทีส่ อง การริเริม่ Mekong-Japan Initiative ตัง้ แต่ปี 2007 โดยมุง่ เป้าไปที่
การพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างทีธ่ นาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชียด�ำเนินการ แต่เน้นหนักและ
เพิม่ งบประมาณไปทีก่ ลุม่ ประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขงคือ เมียนมา สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่ในปี 2015 ญีป่ นุ่ ได้เสนอแนวคิดริเริม่ ทีข่ ยายวงกว้าง
ไปกว่าเดิมคือ “Partnership for Asia’s Future” โดยแนวความคิดดังกล่าวเป็นวิสยั ทัศน์
ของญีป่ นุ่ ทีจ่ ะเชือ่ มโยงกับภูมภิ าคเอเชีย ทัง้ นีญ
้ ปี่ นุ่ ได้ประกาศเพิม่ เงินช่วยเหลืออีกราวร้อยละ
25 ในอีก 5 ปีขา้ งหน้า และเพิม่ เงินทุนในธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชียอีกร้อยละ 50
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจทางตอนใต้ ถูกมองว่าเป็นโครงการพัฒนา
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารลดตะเข็บเศรษฐกิจเอเชียให้ขยายตัวไปในทุกหนทางจากเอเชียกลาง เอเชียใต้
และเอเชียตะวันออก ซึง่ จะเพิม่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั ทุกๆ ประเทศ ระยะทางที่
ห่างไกลระหว่างเมืองใหญ่ๆ ในประเทศอินเดีย และเมืองต่างๆ ตอนในของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จะถูกลดลงให้เหลือเพียงระยะทางทางบกครึ่งหนึ่ง
โดยประเทศเนปาลอาจใช้ทดแทนเส้นทางออกทะเลในอดีตเพือ่ ติดต่อกับฮ่องกงได้ ในขณะที่
การขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ที่
ต้องการความจุมากๆ ส่วนสินค้าทีต่ อ้ งการพืน้ ทีบ่ รรทุกน้อย เช่น ชิน้ ส่วนและส่วนประกอบ
ต่างๆ ของการค้าในห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ สินค้าเหล่านีม้ คี วามส�ำคัญมากและก�ำลังเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ก็สามารถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทางรถหรือทางอากาศ
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เชียงราย

พม่า

ลาว

นครพนม

หนองคาย

ตาก

เวียดนาม

มุกดาหาร

ไทย
กาญจนบุรี
สระแก้ว

กัมพูชา
ตราด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1
สงขลา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
นราธิวาส

มาเลเซีย

แผนที่ 1 แสดงจังหวัดซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 (ระยะที่ 1) และ 28 มีนาคม 2558 (ระยะที่ 2)

18

อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

ในส่วนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ได้รเิ ริม่ นโยบาย “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” (One
Belt, One Road: OBOR) หรือมีชอื่ เต็มว่า The Silk Road Economic Belt and the 21st
century Maritime Silk Road ตัง้ แต่ ค.ศ. 2013 ซึง่ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ยังอาจเป็นการพยายามแสดงแสนยานุภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของจีนไปพร้อมๆ กัน โดยจีนได้เสนอให้พัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างเส้นทาง
สายไหมทัง้ ทางบกและทางทะเล ภายในกรอบทีเ่ รียกว่า แถบ (belt) อันประกอบด้วยกลุม่
ประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมทางบกเก่าคือครอบคลุมเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก
ตะวันออกกลาง และยุโรป โดยเพิม่ กลุม่ ประเทศในเอเชียใต้และอาเซียนให้เข้าไปอยูใ่ นแถบ
ดังกล่าวด้วย
“หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” จะเชือ่ มโยง 3 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป และแอฟริกาเข้าด้วยกัน
ด้วยการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อขยายไปสู่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
โลจิสติกส์ โดยเสนอให้ประเทศในเอเชียกลางและอาเซียนร่วมมือกันสร้างเส้นทางสายไหม
ทัง้ ทางบกและทางทะเล ทัง้ นี้ เส้นทางสายไหมทางบกมีทงั้ หมด 3 เส้นทางด้วยกัน คือ ระเบียง
ทางเหนือ (north belt) เชือ่ มจีนไปยังเอเชียกลาง รัสเซีย และยุโรป ระเบียงกลาง (central
belt) เชือ่ มโยงไปยังเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง อ่าวเปอร์เซีย และทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ระเบียงใต้ (south corridor) จะเชื่อมจีนไปยังอาเซียน เอเชียใต้ และ
มหาสมุทรอินเดีย ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเลจะเชื่อมระหว่างจีน อาเซียน โอเชียเนีย
แอฟริกาตอนเหนือ ทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟกิ ใต้ และมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้มณฑล
ยูนนานเป็นพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หากศึกษาดู “วิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025” (ASEAN Community Vision
2025) เราจะเห็นว่าประเด็นความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค (ASEAN Economic
connectivity) มีทงั้ เป้าหมายและแผนงานทีช่ ดั เจนในการยกระดับและเพิม่ ความเชือ่ มโยง
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนทั้งทางกายภาพ ระเบียบกฎเกณฑ์ พลังงาน ดังนั้น ในอีก
สองทศวรรษข้างหน้า การเพิม่ ประสิทธิภาพและการบูรณาการทางเศรษฐกิจจะมีมากขึน้ อย่าง
มาก นัน่ หมายความว่าการเคลือ่ นย้ายทุน สินค้าและบริการ รวมทัง้ ผูค้ นในลักษณะต่างๆ จะ
มากขึน้ สะดวกขึน้ และง่ายขึน้ อย่างไรก็ตาม การบูรณาการในภูมภิ าค ไม่ได้กอ่ ให้เกิดการ
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เติบโตและการพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่การบูรณาการดังกล่าวมีผลต่อเนื่องระหว่างคนที่
แตกต่างทางศาสนา ชาติพนั ธุ์ และอุดมการณ์ทางการเมืองด้วย ในระยะหลังมีการค้นพบว่า
ยิ่งมีการเคลื่อนย้ายคนง่ายขึ้น ก็ยิ่งมีขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติมาตอบสนองตลาด เช่น
โรงงานเถือ่ น อุตสาหกรรมผิดกฎหมาย เพิม่ มากขึน้ และน�ำมาสูป่ ญ
ั หาความมัน่ คงของมนุษย์
ในหลายมิติ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย
กับการก่อตัวของ “จีนใหม่” (New China): ปัจจัยทีน
่ อกเหนือการควบคุม

กระแสและการก่อตัวของ “จีนใหม่” เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ เสริมให้ทงั้ ทุน แรงงาน และคนจีน
หลั่งไหลเข้ามาสู่อาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย อันเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ “เมืองหัว
สะพาน” ซึง่ เป็นยุทธศาสตร์เฉพาะของมณฑลยูนนานของจีน ยุทธศาสตร์เมืองหัวสะพานมีจดุ
เริม่ ต้นจากการเยือนมณฑลยูนนานของประธานาธิบดีหจู นิ่ เทาระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม
ค.ศ. 2009 โดยเห็นว่ามณฑลยูนนานมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศในกลุม่ อาเซียน 3 ประเทศ
ได้แก่ พม่า ลาว และเวียดนาม ซึง่ จัดว่ามีทตี่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์ทโี่ ดดเด่น จึงเสนอให้ใช้จดุ เด่น
ดังกล่าวท�ำหน้าที่เสมือนหัวสะพานของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในการเชื่อมดินแดนจีน
ตอนในกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เพื่อขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ การค้า และการแสวงหาทางออกสูท่ ะเล
ในด้านหนึง่ ยุทธศาสตร์เมืองหัวสะพานนีม้ งุ่ หวังทีจ่ ะปลดปล่อยเศรษฐกิจของยูนนาน
ที่เดิมถูกปิดล้อมจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ให้กลายเป็นศูนย์กลางการ
เชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านทางใต้ อันจะเป็นผลดีตอ่ การพัฒนาภายในมณฑลยูนนานเอง
ในที่สุด ภายหลังจากยุทธศาสตร์ “เมืองหัวสะพาน” ด�ำเนินไปได้สองปี ในการประชุม
ครัง้ ที่ 9 ของผูแ้ ทนพรรคฯ ประจ�ำมณฑลยูนนานได้เสนอให้ยนู นานเป็น “ยูนนานใหม่ทเี่ ปิด
กว้าง มัง่ คัง่ มีอารยะ และเป็นสุข” เพือ่ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกลาง และแสดง
ให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์เมืองหัวสะพานได้รบั การขานรับจากรัฐบาลท้องถิน่ เป็นอย่างดี ดังปรากฏ
ในรายงานจากส�ำนักข่าวซินหัวยูนนานเมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน ค.ศ. 2013
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การให้ความส�ำคัญกับมณฑลยูนนานโดยวางยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองหัวสะพาน
สอดรับกับความร่วมมือในกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงทีย่ นู นานได้เข้าร่วมเมือ่ ปี 1992
เป็นอย่างมาก หลังจากการผลักดันยุทธศาสตร์ดงั กล่าวเข้าสูค่ ณะรัฐมนตรีในปี 2011 แล้ว
รัฐบาลกลางได้ให้งบประมาณจ�ำนวน 8.33 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5 แสนล้านหยวน) เพือ่
ลงทุนในสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ยูนนานเป็นประตู
สูเ่ อเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลยูนนานได้ผลักดันโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ทีส่ ำ� คัญต่างๆ อาทิ โครงการคมนาคมร่วมทัง้ เส้นทางบกและเส้นทางรถไฟทีเ่ ชือ่ มต่อจีนกับ
กลุม่ ประเทศอาเซียนทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ต่อกันกับจีนและประเทศในเอเชียใต้ รวมทัง้ ได้เร่งสร้างท่าเรือ
บรรทุกน�ำ้ มันขนาดใหญ่ และท่อขนส่งน�ำ้ มันและก๊าซระหว่างจีนกับเมียนมา โครงการสร้าง
ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย ซึ่งเป็นสนามบินแห่งใหม่ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของจีนที่เปิด
บริการไปแล้วเมือ่ ปี 2012 เป็นต้น โดยโครงการเหล่านีม้ เี ป้าหมายเพือ่ สร้างยูนนานให้มคี วาม
พร้อมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเป็นเมืองท่าของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
นอกจากโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานและเส้นทางคมนาคมแล้ว รัฐบาลจีนยังตัง้ ให้
ยูนนานเป็นพืน้ ทีท่ ดลองในการช�ำระเงินสกุลหยวนในการค้ากับต่างประเทศ ส่งเสริมให้รฐั บาล
ท้องถิน่ ประจ�ำมณฑลยูนนานมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือในระดับภูมภิ าค โดยเฉพาะ
กับกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ซึง่ ท�ำให้มกี ารลงนามร่วมในโครงการความร่วมมือ
หลายโครงการในเวลาต่อมาด้วย ผลลัพธ์จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ดึงดูดให้รัฐมนตรี
จาก 35 ประเทศลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กบั ยูนนาน โดยระหว่างช่วง
ปี 2010-2012 ยูนนานได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานการเงินของรัฐบาล
กลาง 9 แห่ง และมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ของรัฐใน
25 ประเทศ วิสาหกิจจีนค่อยๆ ขยายธุรกิจเข้าสูย่ นู นาน ในขณะเดียวกัน วิสาหกิจในมณฑล
ยูนนานเริม่ ออกไปแข่งขันในระหว่างประเทศได้อกี ด้วย
จะเห็นได้ว่า เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลก้าวหน้าและเติบโต รัฐบาล
ท้องถิน่ ในมณฑลยูนนานขานรับและด�ำเนินตามแนวนโยบายของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม
ด้วยโครงสร้างของหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของจีน ท�ำให้รัฐบาลสามารถ
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ด�ำเนินนโยบายอย่างมีเอกภาพและแตกต่างได้ตามความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายร่วมคือ
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและท้องถิน่ เป็นส�ำคัญ
จีน: มือทีป
่ ระกอบสร้างระเบียบใหม่ภม
ู ภ
ิ าคอาเซียน

มือที่จะมาประกอบสร้างความมั่งคั่งและอิทธิพลจีนในอนาคตระยะยาวคือ เส้นทาง R3A
ทีว่ งิ่ ระหว่างเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ซึง่ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของจีน แล้วผ่าน สปป.
ลาว ก่อนจะเข้าสู่ไทยที่อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีรายงานตั้งแต่ปี 2003 ว่า
จีนผลักดันให้เรือสินค้าขนาดใหญ่สามารถเดินเรือจากเมืองซือเหมามาสู่หลวงพระบางได้
ท�ำให้ตอ้ งระเบิดแก่งกลางแม่นำ�้ โขงกว่าร้อยแห่งบริเวณแม่นำ�้ โขงไทย-ลาว โดยจะมีการระเบิด
ทีแ่ ก่งคอนผีหลง อ�ำเภอเชียงของ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมหาศาล แม่นำ�้ โขง
เป็นแม่นำ�้ ทีม่ คี วามยาว 4,909 กิโลเมตร ไหลจากทิเบตถึงเวียดนาม ซึง่ ไม่มใี ครทราบว่า
คุม้ ค่ากับการเดินเรือขนาดใหญ่หรือไม่ ต่อมาในปี 2015 การเคลือ่ นไหวการระเบิดเกาะแก่ง
ตามแม่นำ�้ โขงทีผ่ า่ นชายแดนไทย สปป.ลาว เมียนมาจากทางจีนทีจ่ ะมีการระเบิดเกาะแก่ง
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้เรือขนส่งสินค้าขนาด 500 ตันวิง่ ผ่านเข้าจีนได้ ก็เริม่ ต้นขึน้ อีกครัง้
หนึง่ อีกทัง้ ยังเพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีนทีต่ อ้ งการไปท่องเทีย่ วทีห่ ลวงพระบาง เมืองท่องเทีย่ ว
มรดกโลกของ สสป.ลาวด้วย
การพัฒนาแม่น�้ำโขงเพื่อการขนส่งและการเดินเรือเกิดจากการที่คณะรัฐมนตรีไทย
ยุคพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติแผนพัฒนาการเดินเรือนานาชาติในแม่น�้ำโขงตาม
กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (2015-2025) เพื่อเป็นกรอบความปลอดภัยด้านการ
ขนส่งทางน�้ำตลอดแม่น�้ำโขงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต่อจากนั้นไม่นานคือ
23 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทั ส�ำรวจเรือจีนชือ่ บริษทั CCC Second Harbour Consultants
ได้เสนอแผนการส�ำรวจเชิงเทคนิคของการเดินเรือส�ำรวจเกาะแก่งโดยเฉพาะชายแดนในส่วน
ของไทย ลาว และเมียนมา ใกล้บริเวณสามเหลีย่ มทองค�ำ ทัง้ หมด 15 จุด เป็นเวลา 55 วัน
โดย กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้รายงานว่าเมือ่ ภาคประชาชนในพืน้ ที่
อ�ำเภอเชียงของพยายามแสดงออกถึงการคัดค้านโครงการดังกล่าว นายเหวิน่ ยีเ่ ซิง กงสุลใหญ่
ของจีนประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ขอร้องทางฝ่ายไทยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้
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ความช่วยเหลือเรือจีนทีม่ าท�ำการส�ำรวจ โดยอ้างว่าเป็นการส�ำรวจร่องน�ำ้ ดูเรือ่ งตลิง่ พัง วิถี
ชีวิตชาวบ้าน และการประมง ไม่ได้เตรียมการหรือจะเข้ามาระเบิดเกาะแก่งหรือเสนอให้
ทางการไทยระเบิดเกาะแก่งเพือ่ ให้เรือขนถ่ายสินค้าแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม จีนก็ได้ประสบความส�ำเร็จในการเป็นมือที่ประกอบสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่ส�ำคัญแห่งศตวรรษแล้ว นั่นคือรถไฟเชื่อมต่อจีนตอนใต้และลาว โครงการรถไฟ
ลาว-จีนนี้ เป็นรูปธรรมหนึง่ ในแผนความร่วมมือของทัง้ สองประเทศทีจ่ ะเปิดประตูจากมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน คือมณฑลยูนนานออกสู่อ่าวไทย ไปจนถึงท่าเรือในสิงคโปร์
โดยรัฐบาลจีนถือหุ้นใหญ่ 65% และรัฐบาลลาวถือหุ้น 35% เป็นเส้นทางรถไฟยาว 417
กิโลเมตรจากชายแดนลาว-จีน ไปยังสถานีปลายทางซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองเวียงจันทน์ โดยมี
แผนการจะก่อสร้างเส้นทางต่อไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง อันเป็นสถานีปลายทางของ
เส้นทางรถไฟข้ามสะพานมิตรภาพที่เชื่อมระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ เพื่อเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายรถไฟของไทยในอนาคต ทั้งนี้ รัฐบาลลาวได้ด�ำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุน
โครงการก่อสร้างดังกล่าว ตั้งแต่การมอบหมายให้ก�ำลังทหารรับผิดชอบค้นหาและเก็บกู้
วัตถุระเบิดตามแนวก่อสร้างทางรถไฟ ตามทีไ่ ด้มกี ารส�ำรวจทางธรณีศาสตร์ เพือ่ ให้สามารถ
เริม่ ต้นการก่อสร้างได้ตามก�ำหนดสัญญาในปลายปี 2559 นอกจากนี้ ยังจัดพิธเี ปิดโครงการ
ด�ำเนินการก่อสร้างทัง้ ในนครหลวงเวียงจันทน์ และพิธวี างศิลาฤกษ์การก่อสร้างในแขวงหลวง
พระบางเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ลาว-จีน นีเ้ ป็นโครงการก่อสร้างครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ใน สปป.ลาว
มีการคาดการณ์วา่ จะต้องน�ำเข้าแรงงานและช่างกับวิศวกรจากต่างประเทศนับหมืน่ คน เป็น
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังที่ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงป้องกันประเทศลาว ได้ให้สมั ภาษณ์ไว้เมือ่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ตาม
ทีเ่ ว็บไซต์ผจู้ ดั การออนไลน์ได้รายงานไว้เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2560 ว่า “....การก่อสร้าง
รถไฟลาว-จีน บรรจุอยู่ในแผนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่ 8 ว่าด้วยการเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ ท�ำให้ลาวประเทศมีทางออกสูท่ ะเล กลายเป็นดินแดนแห่งการเชือ่ มต่อและการ
ขนส่งทางบกโดยเฉพาะอย่างยิง่ การขนส่งสินค้า เปลีย่ นถ่ายสินค้า ตามแผนทีเ่ รียกว่า การ
พัฒนาสีเขียวอย่างยัง่ ยืน จนถึงปี 2030....”
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ระเบียบภูมภ
ิ าคใหม่ของจีนในอาเซียนภาคพืน
้ ทวีป

แนวโน้มส�ำหรับการพัฒนาของประเทศไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และอาเซียนในอีก
5 ปีขา้ งหน้าคือ ระเบียบภูมภิ าคใหม่ของจีน (China’s New regional order) จะประกอบ
สร้างระเบียบภูมภิ าคใหม่ (New Regional Order) ในการปกป้องเส้นทางล�ำเลียงอาหาร
เพื่อเลี้ยงดูประชากรจีน สร้างพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พัฒนาสินแร่ที่ส�ำคัญทาง
อุตสาหกรรม และเปิดเส้นทางการค้าโดยเฉพาะทางเรือทัง้ ฝัง่ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟกิ ซึง่ เป็นจุดอ่อนของจีน เนือ่ งจากปัญหาของจีนในทะเลจีนใต้
ระเบียบภูมภิ าคใหม่นยี้ งั รวมถึงการทีร่ ถไฟจากจีน ไม่วา่ เป็นรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟ
รางคู่ จะน�ำพาอิทธิพลจากจีน ทัง้ การเมือง สินค้าของจีน (ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า เสือ้ ผ้า พืชผัก
ผลไม้ รวมทัง้ สินค้าทีจ่ นี ผลิตเกิน เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นทีน่ ำ� มาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานในประเทศต่างๆ) แรงงานราคาถูก พ่อค้าจีน ผูค้ น และวัฒนธรรม เข้ามาสูล่ าว กัมพูชา
และไทยในลักษณะใหม่ กล่าวคือ ชุมชนจีนใหม่ทมี่ าจากทุกๆ มลฑลของจีน ไม่ใช่คนจีนอพยพ
แบบในศตวรรษที่ 19 ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลและแซ่ ไม่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องศาลเจ้า
บรรพบุรษุ แต่เป็นทุนนิยมในดินแดนนอกประเทศจีนซึง่ รัฐบาลปักกิง่ สนับสนุนในหลากหลาย
วิธี และต่อจากนัน้ ก็จะเดินทางต่อไปยังสมุทรรัฐในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์
ทว่าระเบียบเศรษฐกิจภูมภิ าคใหม่นจี้ นี ไม่ได้ตอ้ งการดินแดนของประเทศเหล่านีใ้ นความหมาย
ทางรัฐศาสตร์แนวดัง้ เดิม
ในทางกลับกัน พืชผักผลไม้ เช่น ข้าวโพด ถัว่ เหลือง กล้วย ล�ำไย ทุเรียน จะถูกล�ำเลียง
จากอาเซียนผ่านไทยทัง้ ทางรถบรรทุก รถไฟ เรือบรรทุกในลุม่ แม่นำ�้ โขง เพือ่ เข้าสูจ่ นี ตอนใน
ซึง่ ยังขาดแคลนอาหารอยูม่ ากเพือ่ เป็นหลักประกันความมัน่ คงพลังงาน (food security) และ
ความมัน่ คงด้านอาหาร (energy security)
สรุป

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยทีป่ ระกาศโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปลาย
ปี 2558 จะต้องพบกับปัจจัยภายนอกทีค่ วบคุมได้ยาก โดยเฉพาะปัจจัยทีเ่ ชือ่ มโยงกับจีนทัง้
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ทางกายภาพและการไหลบ่าของสินค้า รวมทัง้ ปัจจัยด้านบริการและผูค้ น ซึง่ มีลกั ษณะส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
1) นโยบาย “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” เป็นการเปลีย่ นนโยบายจีนในเชิงยุทธศาสตร์ใหญ่
คือ เปลี่ยนจาก inward looking ให้เป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรมของโลก
(a global manufacturing power house) โดยได้สร้างความเชื่อมโยงของ
ดินแดน (เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้ ยุโรป และแอฟริกา) และมหาสมุทร
(แปซิฟิกและอินเดีย) โดยเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของคนในเอเชียกลางคือ
คีรก์ ซี สถาน ต่อไปยังรัสเซีย บังกลาเทศ และอินเดียในเอเชียใต้
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานตามนโยบาย “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” ทีป่ ระกอบ
ด้วยถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ และเครือข่ายการสื่อสาร
โทรคมนาคม ช่วยให้จนี เข้าถึงตลาดวัตถุดบิ อาหาร และช่วยให้จนี ระบายผลผลิต
ล้นเหลือ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุกอ่ สร้าง รวมทัง้ แรงงานชาวจีน ให้แพร่
กระจายออกไปง่ายและสะดวกมากขึน้ ในอาเซียนภาคพืน้ ทวีป โรงแรมก็ลงทุนโดย
นักธุรกิจจีน วัสดุอปุ กรณ์ โต๊ะ ตู้ เตียง ผ้าปูทนี่ อน โทรทัศน์กเ็ ป็นสินค้าชัน้ สองและ
ส่งมาจากจีน ถนนก็สร้างโดยบริษัทจีน พ่อค้าจีนก็มาค้าขายแข่งกับพ่อค้าท้องถิ่น
แรงงานจีนซึง่ มีราคาค่าจ้างถูกกว่าก็มาท�ำงานกับบริษทั จีน หรือแย่งแรงงานท้องถิน่
ท�ำงาน
3) “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” เป็นมหายุทธศาสตร์ทยี่ งั ไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ท�ำทีละประเทศ
ทีละชุมชน การรื้อฟื้นสถาบันขงจื่อและโรงเรียนสอนภาษาจีนในทุกๆ ที่ ที่จีนไป
ช่วยเหลือแบบให้เปล่าและก่อตัง้ โรงเรียนจะลดทอนความหวาดระแวงของคนท้องถิน่
ช่วยให้เข้าถึงตลาดและชุมชนได้ แต่กถ็ กู ต่อต้านจากคนท้องถิน่ เช่นกัน
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานตามนโยบาย “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” ของจีนโดย
เฉพาะต่อลาวและกัมพูชามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการด�ำเนินโครงการในเอเชียกลาง
ซึง่ เริม่ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2556 ทีก่ ำ� หนดให้ครี ก์ ซี สถานเป็นฐานทีม่ นั่ ของเอเชียกลางที่
จะกระจายสินค้าจีนต่อไปรัสเซียและยุโรป ในเวลาเดียวกัน สปป.ลาว และกัมพูชา
สองประเทศเล็กๆ ก็เป็นฐานของการเข้าถึงทรัพยากร การลงทุนสร้างเขื่อน การ
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กระจายสินค้า และการกระจายแรงงานจีนไปทัว่ อาเซียนภาคพืน้ ทวีป ซึง่ จีนมีเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมถึงอินโดนีเซีย ซึง่ เป็นสมุทรรัฐทีม่ ที งั้ ตลาดทีใ่ หญ่ ทรัพยากรธรรมชาติ
อันอุดม และมีชาวจีนอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ดังนั้น ลาว และกัมพูชา ประเทศเล็กๆ ในอาเซียนภาคพื้นทวีป และประเทศไทย
จึงเป็นฐานที่ม่ันที่ส�ำคัญของมหายุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ปัจจัยจีนเป็นปัจจัย
นอกเหนือการควบคุมของรัฐไทยต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยเฉพาะส่วนที่
เชือ่ มต่อใน สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย ทัง้ ในแง่ทนุ ทีใ่ หม่ ใหญ่ และ
ก้าวข้ามพรมแดนมาจากหลายมณฑลของจีนเพื่อการลงทุนทั้งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในตลาดใหญ่ทงั้ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่
ซึง่ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รถเช่า ร้านอาหารเช่นทีเ่ กิดขึน้ ใน สปป.ลาว มาเลเซีย
และไทยในจังหวัดภูเก็ตและหาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา รวมทั้งการรับซื้อสินค้าโดยเฉพาะ
ผลไม้โดยตรง ได้แก่ ล�ำไย มังคุด ในเขตภาคตะวันออกของไทยเพือ่ ส่งขายไปยังตลาดจีน
แผ่นดินใหญ่ และการลงทุนของจีนใหม่ในจังหวัดเกาะกง ปัจจัยเหนือการควบคุมนี้ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ซึ่งไทยควรศึกษาและส่งเสริมข้อได้เปรียบ พร้อมทั้งหาวิธีรับมือแก้ปัญหาข้อเสียเปรียบ
ในด้านต่างๆ ต่อไป
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