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บทน�า

“เขตเศรษฐกจิพเิศษ” คอื บริเวณพืน้ทีท่ี่คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) 

ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ก�าหนดให้เป็น “เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ” ซึง่รฐัจะสนบัสนนุ

โครงสร้างพืน้ฐาน สทิธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวไป-กลบั การให้บรกิาร

จดุเดยีวเบด็เสรจ็ และอืน่ๆ ท่ีจ�าเป็น ท้ังน้ีโดยมเีป้าหมายส�าคญัคอื การสร้างฐานการผลติเพ่ือ

เชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน นี่คือส่วนหนึ่งของแนวคิดภูมิภาคนิยม 

(regionalism) ซ่ึงเป็นแนวคดิหนึง่ในการอธบิายภาพต่างๆ ในระบบความสมัพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ทีผ่่านมามกีารกล่าวถงึกระแสภมูภิาคนยิมของเอเชียตะวันออก ยุโรป และลาตนิ 

อเมริกา ท้ังในด้านความแตกต่างของภูมิภาคและในด้านชุมชนต่างๆ ของภูมิภาคที่เป็น 

ส่วนหนึง่ของสงัคมโลก (Dent 2008, 6-7) เราก�าลงัอาศยัอยูใ่นระบบของภมูภิาคและระบบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ทีใ่นปัจจบุนันีป้ฏสิมัพนัธ์ระหว่างภูมิภาคและทีมี่ต่อมหาอ�านาจ

ของภมูภิาคได้เพิม่มากขึน้ (Katzenstien 2005) ภมูภิาคนยิมเป็นแนวคดิส�าคญัในการศึกษา

ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งศึกษา 

ทัง้โครงสร้าง กระบวนการ และการจดัการ เพือ่ให้ภูมภิาคต่างๆ ท�างานร่วมกนัมากขึน้ภายใน

ภมูภิาคระหว่างประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมอืง ความม่ันคง สงัคมและวฒันธรรม และ

อ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องกนั

ส�าหรบัประเทศไทย ประชาคมอาเซยีนเป็นระบบความสมัพนัธ์ในภมูภิาคทีก่่อตัง้มา

ต้ังแต่ปี 1967 อนัเป็นยคุของสงครามเยน็ แต่เมือ่โลกไม่ได้เผชญิหน้ากันทางอดุมการณ์และ

การทหาร อาเซยีนกลบัยิง่เป็นกลไกหลกัของภมูภิาคในการบรูณาการประเทศสมาชิก โดย

เฉพาะทางเศรษฐกจิ เช่น ชมุชนทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ซึง่พัฒนาขึน้เป็นกลไกความร่วมมอืด้านศลุกากร การขนส่ง มาตรฐานสนิค้าและบรกิาร 

ทีน่่าสนใจคือน�าไปสูแ่นวโน้มการเคลือ่นย้ายของทุน แรงงาน สนิค้า และผูค้น ทัง้จากภายนอก

อาเซยีน เช่น ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ สาธารณรัฐประชาชนจนี และภายในประเทศสมาชกิอาเซยีน 

(intra ASEAN) ด้วยกนัเอง มากไปกว่านัน้ ภายใต้กระแสภูมิภาคนยิม ในอาเซยีนแต่ละ

ประเทศต่างก็ม ี“เขตเศรษฐกจิพเิศษ” ทีม่ทีัง้ความคล้ายคลงึและความแตกต่างกัน แต่ก็แสดง

ให้เหน็ถงึความส�าคัญของการเชือ่มต่อระหว่างภูมภิาค
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ทีผ่่านมาและเป็นอยู ่แม้ว่าจะมงีานวจิยัท่ีศกึษาเรือ่งเขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศไทย 

แต่งานเหล่านัน้มกัมุง่เน้นไปทีก่ารออกแบบสอบถามกับผูป้ระกอบการ ท่ีสนใจจะลงทนุในเขต

เศรษฐกิจพิเศษเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มที่สัมภาษณ์มักเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น หอการค้า

จงัหวดั ผู้ประกอบการขนส่ง รวมทัง้เจ้าหน้าทีร่ฐัทีม่หีน้าทีส่่งเสรมินโยบายดงักล่าวของรฐับาล 

เช่น อตุสาหกรรมจงัหวัด ศลุกากร ต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง 

บทความน้ีจะพยายามน�าเสนอ 1) บทสังเคราะห์จากการศึกษา ความเชื่อมต่อของ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขต ที่เชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมียนมา สปป.ลาว  

ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสหพนัธรฐัมาเลเซีย 2) นอกจากศกึษาโครงสร้างและกฎระเบยีบ

ของเขตเศรษฐกิจพเิศษท่ีเชือ่มต่อกนัแล้ว จะได้ท�าการทบทวนศึกษาการไหลเวยีน การเคลือ่น

ย้ายของทนุ สนิค้า แรงงานและผูค้นไปท่ัวภูมภิาคนี ้ โดยมจีดุวเิคราะห์ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

ชายแดนไทยเป็นหลกั เพือ่ท่ีจะน�าเสนอภาพรวมและโครงสร้าง รวมท้ังภาพทีเ่คลือ่นไหวของ

เขตเศรษฐกจิพเิศษดังกล่าว และ 3) ในส่วนสุดท้ายจะน�าเสนอว่า เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน

ไทยก�าลังก้าวเข้าสู่การเปลีย่นแปลงของภูมภิาคอาเซยีนอย่างส�าคญัใน 2 ลกัษณะคอื ก) เขต

เศรษฐกิจพเิศษชายแดนไทยเป็นส่วนหนึง่ของการเปลีย่นแปลงในระบบเศรษฐกจิของประเทศ

เพือ่นบ้าน คอื เมยีนมา สปป.ลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรฐัสังคมนยิมเวียดนาม และ

สหพนัธรฐัมาเลเซยีอย่างแยกไม่ออก อนัมผีลให้เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนไทยสมัพันธ์กบั

การเคลือ่นย้ายของแรงงาน การไหลเวียนของสินค้าและบรกิาร และนโยบายเศรษฐกจิ และ 

ข) เขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศเพือ่นบ้านของไทยซึง่ในทางหนึง่เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน

ไทยได้รบัผลกระทบทัง้ทางบวกและลบโดยตรงจากนโยบายหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง (One Belt 

One Road: OBOR) ของจนี และนโยบายของจนีต่อประเทศต่างๆ ในลุม่แม่น�า้โขง โดยเฉพาะ

เส้นทางการขนส่งสินค้าในแม่น�้าโขงตามกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Lancang-

Mekong Cooperation: LMC)
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เขตเศรษฐกจิพิเศษ: พัฒนาการและบรบิทของภมูภิาค

เขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ ทัง้ประเทศเจรญิแล้ว

และประเทศก�าลงัพฒันา กล่าวได้ว่าแนวคดิการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษเป็นส่วนหนึง่ของ

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิต่างๆ เช่น สหรฐัอเมรกิา ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี

อเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) ส่วนข้อตกลง 

การค้าเสรีท่ีใหญ่ไปกว่านั้นที่น�าโดยชาติตะวันตก ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 

ภาคพืน้แปซฟิิก (Trans Pacific Partnership: TPP) รวมทัง้ข้อตกลงการค้าเสรคีวามรเิริม่

แห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of 

Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMTEC) 

และข้อตกลงการค้าเสรอีาเซยีน (Asian Free Trade Agreement: AFTA) ในข้อตกลงการ

ค้าเสรเีหล่านัน้จะมปีระเด็นเรือ่งของเขตเศรษฐกจิพิเศษอยูด้่วย

ในช่วงทศวรรษ 2000 การบูรณาการเศรษฐกจิในภมูภิาคต่างๆ ทัว่โลกมคีวามส�าคญั

และพัฒนาเพิ่มมากข้ึน ด้วยเหตุผลของยุคหลังสงครามเย็น การสิ้นสุดของการต่อสู้ทาง

อุดมการณ์และลัทธิทางการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ย่อและเร่งการกระจายสินค้า 

บรกิาร และข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและข้ามพรมแดนได้ง่ายข้ึน ได้ผลกัดนัให้หลายๆ ประเทศ

จดัระเบยีบทางเศรษฐกจิ การค้า และการลงทนุในภูมิภาคด้วยการรวมกลุม่มากขึน้ดงัตวัอย่าง

ข้างต้น หากดจูากภมูภิาคอาเซยีนภายหลงักองก�าลงัสหประชาชาตจิดัให้มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไป

ครัง้แรกในกมัพชูาเมือ่ ค.ศ.1992 อาเซยีนกเ็ริม่รบัสมาชกิใหม่จาก 6 ประเทศ เป็น 10 ประเทศ 

และเปิดรับการเข้ามาฟื้นฟูบูรณะภูมิภาคอินโดจีนภายใต้แนวคิดและการสนับสนุนด้าน 

เงินทนุ เทคนคิ และวิชาการ 

หนึ่งในความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศคือกรอบแนวคิดในการพัฒนา 

อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง ซึง่ได้รบัความสนบัสนนุจากธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งเอเชยี (Asian 

Development Bank: ADB) โดยความร่วมมือของกลุ่มประเทศในเขตลุ่มแม่น�้าโขง 

6 ประเทศ คอื ไทย พม่า ลาว กมัพชูา เวียดนาม และจนี (มณฑลยนูนาน) ซึง่มวีตัถปุระสงค์

หลกัคือการส่งเสรมิให้เกดิการขยายตวัทางการค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม การเกษตร บรกิาร
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สนบัสนุนการจ้างงาน และยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ดข้ึีน รวมทัง้ส่งเสรมิ

และพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถ 

การแข่งขนัและเพิม่โอกาสทางเศรษฐกิจในการค้าโลก 

หนึ่งในรูปธรรมของความร่วมมือดังกล่าวคือ แนวคิดจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจใน 

อนภุมิูภาคลุ่มแม่น�า้โขง (Greater Mekong Subregion Economic Corridors) ประกอบ

ด้วย ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 

ระเบยีงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ระเบยีงเศรษฐกจิ

ตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ซึง่เป็นพืน้ฐานทีก่่อให้เกดิแนวคดิสีเ่หลีย่ม

เศรษฐกจิ (Economic Quardangle) หกเหลีย่มเศรษฐกจิ หรอือกีชือ่หนึง่ว่า โครงการพฒันา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion 

Economic Cooperation: GMS-EC) ท่ีพัฒนาเชื่อมต่อกับการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ 

อย่างน้อย 3 ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขง และในภายหลงัแต่ละประเทศกไ็ด้

พฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษในพืน้ท่ีชายแดนของตวัเองข้ึนมา

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มน�้าโขงในช่วง

ทศวรรษทีผ่่านมา กล่าวได้ว่ามเีป้าประสงค์เพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ส่งเสรมิการค้า 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงาน ลดอัตราการว่างงาน และลดปัญหา 

ความแออัดในพื้นที่ชายแดน โดยมากด�าเนินการโดยรัฐบาลทั้งวิธีทางภาษีและมิใช่ภาษี 

ซึ่งเมื่อด�าเนินการโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นการแปรรูปเพื่อการส่งออกโดย 

ใช้แรงงานทักษะต�่า หากเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ไต้หวัน และ

มาเลเซยี จะส่งออกสนิค้าจ�าพวกเครือ่งใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์ ทัง้นีก้ลุม่ประเทศ

อาเซียนยังมีอีกหลายโครงการที่ส่งเสริมการส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้านอีก เช่น ความ 

ร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขง ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจอริวด-ี

เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation 

Strategy: ACMECS) และแผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-

ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
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การพัฒนาเขตเศรษฐกจิชายแดนกบัแนวคิดของรฐัไทย

อาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทยนั้นมีความ

คล้ายคลงึกบัแนวคดิการก่อต้ังนคิมอตุสาหกรรม แต่นคิมอตุสาหกรรมทีผ่่านมากเ็ป็นนคิม

อุตสาหกรรมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อยู่ใกล้กับเมืองใหญ่และอยู่ภายในประเทศ 

เป็นหลกั 

ส�าหรับโครงการพัฒนาและจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม (อันเป็นต้นตอของแนวคิดการ

พัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษของรฐัไทย) เมือ่ย้อนกลบัไปในวนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 ได้มี

การก่อต้ังนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อศึกษา ร่างระเบียบ เตรียมความพร้อม 

(ส�ารวจชายแดน) และประสานความร่วมมือระดับทวิภาคี ต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2557 ได้มกีารประกาศพืน้ท่ีเป้าหมายระยะแรก 5 พืน้ที ่และวนัที ่19 มถินุายน พ.ศ. 

2557 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ (กนพ.) โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การน�าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (go to ASEAN) 

กระตุน้เศรษฐกจิ ลดความเหลือ่มล�า้ระหว่างเมอืงใหญ่กบัพืน้ทีห่่างไกลในชนบท และช่วยรกัษา

ความมัน่คงของรฐั

ทางด้านการด�าเนินการ มกีารจดัท�าแนวทางการท�างานในส่วนทีเ่กีย่วข้อง โดยจดัตัง้

คณะอนกุรรมการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการด้านสทิธปิระโยชน์ขอบเขตพืน้ทีแ่ละ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน โดยปลัดกระทรวงการคลัง 2) คณะอนุกรรมการด้าน

แรงงาน การสาธารณสขุ และความมัน่คง โดยปลดักระทรวงแรงงาน และ 3) คณะอนกุรรมการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร โดยปลัดกระทรวงคมนาคม การจัดตั้งคณะ

อนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์การ

ลงทนุ บรหิารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลบั และการให้บรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็เพือ่ประโยชน์

ในการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศ (foreign direct investment: FDI) และเพิ่มความ

สามารถของประเทศ กระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค ลดความเหลือ่มล�า้ ยกระดบัคุณภาพชวีติ

ของประชาชน และแก้ปัญหาความมัน่คง
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การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษของรฐัมกีลยทุธ์อยูท่ีก่ารสร้างพ้ืนท่ีเศรษฐกจิใหม่ สนบัสนนุ

รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium enterprises: SMEs) 

จดัระเบยีบพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดน โดยมหีลกัการด�าเนนิงานภายใต้กรอบกฎหมายทีไ่ม่ส่ง

ผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และความมัน่คง รวมทัง้ต้องมคีวามยดืหยุน่ ก�าหนด

พืน้ทีต่ามเขตปกครองเพือ่ความสะดวก 

ปัจจบุนัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตามการประกาศของรฐับาลไทยประกอบด้วยพ้ืนที่

ใน 10 จงัหวดัตามประกาศ กนพ. ท่ี 1/2558 และ 2/2558 คอื ตาก มกุดาหาร สระแก้ว 

ตราด สงขลา เชยีงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบรุ ีและนราธวิาส (แผนที ่1) โดยพืน้ที่

ท่ีประกาศเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเหล่านีเ้ป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคญัของประเทศไทย 

เนือ่งจากเป็นจุดพ้ืนทีท่ีเ่ชือ่มต่อประเทศเพือ่นบ้าน สามารถสร้างรายได้จากการค้าข้ามแดน

ได้อย่างมาก มคีวามสามารถในการดึงดูดแรงงานราคาถกูมาเพือ่ใช้ประโยชน์ในการพฒันา

พืน้ทีไ่ด้ และ/หรือสามารถใช้เป็นตวัช่วยในการผลกัดนัให้แรงงานในประเทศกลายเป็นแรงงาน

ทีม่ฝีีมอืเพือ่เป็นแรงงานส�าคัญท่ีใช้ในอตุสาหกรรมขัน้ทตุยิภมู ิหากแต่โดยมากมปัีญหาและ

ข้อจ�ากดัทีส่�าคญัคือ ขาดการวางแผนพฒันาเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ กฎระเบยีบทีใ่ช้ควบคุม

แรงงานต่างด้าว และโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสม เช่น ถนนและรถไฟ อกีท้ังยงัขาดการพฒันา

กฎระเบยีบทีใ่ช้ควบคุมการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิหากสามารถพฒันาจดุอ่อนทีม่อียูไ่ด้ กจ็ะ

ท�าให้มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงของประเทศเพื่อนบ้านได้ 

อย่างมาก

เขตเศรษฐกจิพเิศษในภมูภิาคอาเซยีน 
กบัการเชือ่มโยงทางกายภาพและการเปลีย่นแปลง

ประเทศมหาอ�านาจโดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  ท้ังในรูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาเศรษฐกจิต่างๆ ใน

ภมูภิาค และในฐานะผูใ้ห้ความช่วยเหลอืและให้เงินกู้ในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี

ส�าคัญ ในกรณีของญี่ปุ่น ดังกล่าวแล้วว่าได้เข้ามามีบทบาทในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
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นานแล้ว โดยปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในอย่างน้อย 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก ญีปุ่น่ได้จดัตัง้

ธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งเอเชยี ตัง้แต่ปี 1992 เพือ่บรูณะฟ้ืนฟอูนภุมูภิาคทัง้หมดในหลาย

ด้าน ทัง้โครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน สะพาน ปรบัปรงุสนามบนิ ระบบไฟฟ้า ระบบน�า้ประปา 

การศึกษา ระบบสาธารณสุข การส่ือสารโทรคมนาคม ทั้งโทรศัพท์และการติดต่ออื่นๆ  

การรื้อฟื้นและส่งเสริมบ�ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เช่น การฟื้นฟูพุทธศาสนาใน 

ราชอาณาจักรกัมพูชา การท�านุบ�ารุงวัดและมรดกทางประวัติศาสตร์ เช่น ซ่อมแซมวัดใน

นครหลวงพระบาง สปป.ลาว

ลกัษณะทีส่อง การริเริม่ Mekong-Japan Initiative ตัง้แต่ปี 2007 โดยมุง่เป้าไปที่

การพฒันาในทกุๆ ด้านอย่างท่ีธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งเอเชยีด�าเนนิการ แต่เน้นหนกัและ

เพิม่งบประมาณไปทีก่ลุม่ประเทศลุม่แม่น�า้โขงคือ เมยีนมา สปป.ลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวียดนาม แต่ในปี 2015 ญีปุ่่นได้เสนอแนวคดิรเิริม่ทีข่ยายวงกว้าง

ไปกว่าเดมิคอื “Partnership for Asia’s Future” โดยแนวความคดิดงักล่าวเป็นวสิยัทศัน์

ของญ่ีปุ่นท่ีจะเชือ่มโยงกบัภูมภิาคเอเชยี ทัง้นีญ้ีปุ่น่ได้ประกาศเพิม่เงนิช่วยเหลอือกีราวร้อยละ 

25 ในอกี 5 ปีข้างหน้า และเพ่ิมเงนิทุนในธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งเอเชยีอกีร้อยละ 50

ระเบยีงเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง ได้แก่ ระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื-ใต้ ระเบียง

เศรษฐกจิตะวันออก-ตะวนัตก และระเบยีงเศรษฐกจิทางตอนใต้ ถกูมองว่าเป็นโครงการพฒันา

ทีจ่ะน�าไปสูก่ารลดตะเข็บเศรษฐกิจเอเชยีให้ขยายตัวไปในทกุหนทางจากเอเชยีกลาง เอเชยีใต้ 

และเอเชยีตะวนัออก ซ่ึงจะเพิม่อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิให้กบัทกุๆ ประเทศ ระยะทางที่

ห่างไกลระหว่างเมืองใหญ่ๆ ในประเทศอินเดยี และเมืองต่างๆ ตอนในของประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีนที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จะถูกลดลงให้เหลือเพียงระยะทางทางบกครึ่งหนึ่ง 

โดยประเทศเนปาลอาจใช้ทดแทนเส้นทางออกทะเลในอดตีเพือ่ตดิต่อกบัฮ่องกงได้ ในขณะที่

การขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเคล่ือนย้ายสินค้าต่างๆ ที่

ต้องการความจมุากๆ ส่วนสนิค้าทีต้่องการพืน้ทีบ่รรทกุน้อย เช่น ช้ินส่วนและส่วนประกอบ

ต่างๆ ของการค้าในห่วงโซ่อปุทาน ซ่ึงสินค้าเหล่าน้ีมคีวามส�าคญัมากและก�าลงัเตบิโตอย่าง

รวดเรว็ กส็ามารถขนส่งได้อย่างมปีระสิทธภิาพโดยทางรถหรอืทางอากาศ
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เชียงราย

หนองคาย
นครพนม

มกุดาหาร

ตราด

สงขลา

พม่า ลาว เวียดนาม

กัมพูชา

มาเลเซีย

นราธวิาส

สระแก้ว

ตาก

กาญจนบุรี

แผนที ่1 แสดงจงัหวัดซ่ึงเป็นท่ีต้ังของโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) ลงวันที ่19 มกราคม 2558 (ระยะที ่1) และ 28 มีนาคม 2558 (ระยะที ่2)

ไทย

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ระยะท่ี 1

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ระยะท่ี 2
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ในส่วนของสาธารณรฐัประชาชนจนี กไ็ด้รเิร่ิมนโยบาย “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” (One 

Belt, One Road: OBOR) หรอืมีชือ่เตม็ว่า The Silk Road Economic Belt and the 21st 

century Maritime Silk Road ตัง้แต่ ค.ศ. 2013 ซึง่นอกจากจะเป็นการส่งเสรมิขดีความ

สามารถในการแข่งขัน ยงัอาจเป็นการพยายามแสดงแสนยานภุาพด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ

การเมืองของจีนไปพร้อมๆ กัน โดยจีนได้เสนอให้พัฒนาความร่วมมือเพ่ือสร้างเส้นทาง

สายไหมท้ังทางบกและทางทะเล ภายในกรอบทีเ่รียกว่า แถบ (belt) อนัประกอบด้วยกลุม่

ประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมทางบกเก่าคือครอบคลุมเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก 

ตะวนัออกกลาง และยโุรป โดยเพิม่กลุม่ประเทศในเอเชยีใต้และอาเซยีนให้เข้าไปอยูใ่นแถบ

ดังกล่าวด้วย 

“หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” จะเชือ่มโยง 3 ทวีป คอื เอเชีย ยโุรป และแอฟรกิาเข้าด้วยกนั 

ด้วยการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อขยายไปสู่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ 

โลจสิตกิส์ โดยเสนอให้ประเทศในเอเชยีกลางและอาเซยีนร่วมมือกนัสร้างเส้นทางสายไหม

ทัง้ทางบกและทางทะเล ท้้ังน้ี เส้นทางสายไหมทางบกมีทัง้หมด 3 เส้นทางด้วยกนั คอื ระเบยีง

ทางเหนอื (north belt) เชือ่มจนีไปยงัเอเชยีกลาง รัสเซยี และยโุรป ระเบยีงกลาง (central 

belt) เชือ่มโยงไปยังเอเชยีกลาง เอเชยีตะวันตก ตะวนัออกกลาง อ่าวเปอร์เซยี และทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน ระเบียงใต้ (south corridor) จะเช่ือมจีนไปยังอาเซียน เอเชียใต้ และ

มหาสมุทรอินเดีย ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเลจะเชื่อมระหว่างจีน อาเซียน โอเชียเนีย 

แอฟรกิาตอนเหนอื ทะเลจนีใต้ มหาสมทุรแปซิฟิกใต้ และมหาสมทุรอนิเดยี โดยใช้มณฑล 

ยูนนานเป็นพืน้ทีเ่ชือ่มโยงระหว่างเอเชยีใต้และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

หากศกึษาด ู“วสิยัทศัน์ประชาคมอาเซยีน ค.ศ. 2025” (ASEAN Community Vision 

2025) เราจะเหน็ว่าประเดน็ความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิในภมิูภาค (ASEAN Economic 

connectivity) มทีัง้เป้าหมายและแผนงานท่ีชดัเจนในการยกระดบัและเพ่ิมความเชือ่มโยง

ทางเศรษฐกิจของอาเซียนท้ังทางกายภาพ ระเบียบกฎเกณฑ์ พลังงาน ดังนั้น ในอีก 

สองทศวรรษข้างหน้า การเพิม่ประสิทธิภาพและการบรูณาการทางเศรษฐกจิจะมีมากขึน้อย่าง

มาก น่ันหมายความว่าการเคลือ่นย้ายทุน สินค้าและบรกิาร รวมทัง้ผูค้นในลกัษณะต่างๆ จะ

มากขึน้ สะดวกขึน้ และง่ายข้ึน อย่างไรกต็าม การบูรณาการในภมูภิาค ไม่ได้ก่อให้เกดิการ
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เติบโตและการพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่การบูรณาการดังกล่าวมีผลต่อเนื่องระหว่างคนที่

แตกต่างทางศาสนา ชาตพินัธ์ุ และอดุมการณ์ทางการเมอืงด้วย ในระยะหลงัมกีารค้นพบว่า 

ยิ่งมีการเคลื่อนย้ายคนง่ายขึ้น ก็ยิ่งมีขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติมาตอบสนองตลาด เช่น 

โรงงานเถือ่น อตุสาหกรรมผดิกฎหมาย เพิม่มากขึน้ และน�ามาสู่ปัญหาความมัน่คงของมนษุย์

ในหลายมติิ

เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนของประเทศไทย 
กบัการก่อตวัของ “จนีใหม่” (New China): ปัจจยัทีน่อกเหนอืการควบคมุ

กระแสและการก่อตัวของ “จนีใหม่” เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งเสรมิให้ทัง้ทนุ แรงงาน และคนจนี

หลั่งไหลเข้ามาสู่อาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย อันเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ “เมืองหัว

สะพาน” ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์เฉพาะของมณฑลยนูนานของจนี ยทุธศาสตร์เมอืงหวัสะพานมจีดุ

เริม่ต้นจากการเยอืนมณฑลยนูนานของประธานาธิบดหีจิูน่เทาระหว่างวันที ่25-28 กรกฎาคม 

ค.ศ. 2009 โดยเหน็ว่ามณฑลยนูนานมอีาณาเขตตดิต่อกับประเทศในกลุม่อาเซยีน 3 ประเทศ 

ได้แก่ พม่า ลาว และเวียดนาม ซ่ึงจดัว่ามท่ีีตัง้ทางภมูศิาสตร์ทีโ่ดดเด่น จงึเสนอให้ใช้จดุเด่น

ดังกล่าวท�าหน้าที่เสมือนหัวสะพานของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในการเชื่อมดินแดนจีน

ตอนในกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เพื่อขยายความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิ การค้า และการแสวงหาทางออกสู่ทะเล

ในด้านหน่ึง ยทุธศาสตร์เมอืงหัวสะพานนีมุ้ง่หวงัทีจ่ะปลดปล่อยเศรษฐกจิของยนูนาน

ที่เดิมถูกปิดล้อมจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ให้กลายเป็นศูนย์กลางการ 

เชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านทางใต้ อนัจะเป็นผลดต่ีอการพฒันาภายในมณฑลยนูนานเอง

ในท่ีสุด ภายหลังจากยุทธศาสตร์ “เมืองหัวสะพาน” ด�าเนินไปได้สองปี ในการประชุม 

ครัง้ที ่9 ของผูแ้ทนพรรคฯ ประจ�ามณฑลยนูนานได้เสนอให้ยนูนานเป็น “ยนูนานใหม่ทีเ่ปิด

กว้าง มัง่คัง่ มอีารยะ และเป็นสุข” เพือ่ให้สอดรบักบัยทุธศาสตร์ของรัฐบาลกลาง และแสดง

ให้เหน็ว่า ยทุธศาสตร์เมอืงหวัสะพานได้รบัการขานรบัจากรฐับาลท้องถิน่เป็นอย่างด ีดงัปรากฏ

ในรายงานจากส�านักข่าวซินหัวยนูนานเมือ่วันท่ี 13 มถินุายน ค.ศ. 2013
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การให้ความส�าคัญกับมณฑลยูนนานโดยวางยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองหัวสะพาน 

สอดรบักบัความร่วมมอืในกลุม่ประเทศอนภูุมภิาคลุม่น�า้โขงทีย่นูนานได้เข้าร่วมเมือ่ปี 1992 

เป็นอย่างมาก หลงัจากการผลกัดนัยทุธศาสตร์ดังกล่าวเข้าสูค่ณะรฐัมนตรใีนปี 2011 แล้ว 

รัฐบาลกลางได้ให้งบประมาณจ�านวน 8.33 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐั (5 แสนล้านหยวน) เพือ่

ลงทุนในสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ยูนนานเป็นประต ู

สูเ่อเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ รัฐบาลยนูนานได้ผลกัดันโครงการก่อสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐาน

ทีส่�าคญัต่างๆ อาทิ โครงการคมนาคมร่วมท้ังเส้นทางบกและเส้นทางรถไฟทีเ่ชือ่มต่อจนีกบั

กลุม่ประเทศอาเซยีนท่ีมพีืน้ท่ีตดิต่อกนักบัจนีและประเทศในเอเชยีใต้ รวมท้ังได้เร่งสร้างท่าเรอื

บรรทุกน�า้มนัขนาดใหญ่ และท่อขนส่งน�า้มนัและก๊าซระหว่างจนีกบัเมยีนมา โครงการสร้าง

ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย ซึ่งเป็นสนามบินแห่งใหม่ท่ีใหญ่เป็นอันดับสี่ของจีนที่เปิด

บรกิารไปแล้วเมือ่ปี 2012 เป็นต้น โดยโครงการเหล่านีมี้เป้าหมายเพ่ือสร้างยูนนานให้มีความ

พร้อมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเป็นเมืองท่าของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนสู่เอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใต้และเอเชยีใต้

นอกจากโครงการสาธารณปูโภคพืน้ฐานและเส้นทางคมนาคมแล้ว รฐับาลจีนยงัตัง้ให้

ยนูนานเป็นพืน้ท่ีทดลองในการช�าระเงนิสกลุหยวนในการค้ากบัต่างประเทศ ส่งเสรมิให้รฐับาล

ท้องถิน่ประจ�ามณฑลยนูนานมบีทบาทในการสร้างความร่วมมอืในระดบัภมูภิาค โดยเฉพาะ

กับกลุม่ประเทศอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขง ซ่ึงท�าให้มกีารลงนามร่วมในโครงการความร่วมมอื

หลายโครงการในเวลาต่อมาด้วย ผลลัพธ์จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ดึงดูดให้รัฐมนตรี 

จาก 35 ประเทศลงนามในข้อตกลงความร่วมมอืทางยทุธศาสตร์กบัยนูนาน โดยระหว่างช่วง

ปี 2010-2012 ยนูนานได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกบัหน่วยงานการเงนิของรฐับาล

กลาง 9 แห่ง และมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ของรัฐใน  

25 ประเทศ วสิาหกจิจนีค่อยๆ ขยายธุรกจิเข้าสู่ยนูนาน ในขณะเดยีวกนั วสิาหกจิในมณฑล

ยูนนานเริม่ออกไปแข่งขันในระหว่างประเทศได้อกีด้วย 

 จะเห็นได้ว่า เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลก้าวหน้าและเติบโต รัฐบาล 

ท้องถิน่ในมณฑลยนูนานขานรับและด�าเนนิตามแนวนโยบายของรฐับาลกลาง อย่างไรกต็าม 

ด้วยโครงสร้างของหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของจีน ท�าให้รัฐบาลสามารถ
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ด�าเนนินโยบายอย่างมเีอกภาพและแตกต่างได้ตามความเหมาะสม โดยมเีป้าหมายร่วมคอื

การรกัษาผลประโยชน์แห่งชาติและท้องถิน่เป็นส�าคญั

จนี: มอืทีป่ระกอบสร้างระเบยีบใหม่ภมูภิาคอาเซยีน

มือที่จะมาประกอบสร้างความมั่งคั่งและอิทธิพลจีนในอนาคตระยะยาวคือ เส้นทาง R3A 

ท่ีวิง่ระหว่างเมอืงคนุหมงิ มณฑลยนูนาน ซึง่อยู่ทางตะวนัตกเฉยีงใต้ของจนี แล้วผ่าน สปป.

ลาว ก่อนจะเข้าสู่ไทยท่ีอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีรายงานตั้งแต่ปี 2003 ว่า 

จีนผลักดันให้เรือสินค้าขนาดใหญ่สามารถเดินเรือจากเมืองซือเหมามาสู่หลวงพระบางได้ 

ท�าให้ต้องระเบิดแก่งกลางแม่น�า้โขงกว่าร้อยแห่งบรเิวณแม่น�า้โขงไทย-ลาว โดยจะมีการระเบดิ

ทีแ่ก่งคอนผหีลง อ�าเภอเชยีงของ อนัจะส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศอย่างมหาศาล แม่น�า้โขง

เป็นแม่น�า้ทีม่คีวามยาว 4,909 กโิลเมตร ไหลจากทเิบตถงึเวยีดนาม ซึง่ไม่มใีครทราบว่า 

คุม้ค่ากบัการเดนิเรอืขนาดใหญ่หรือไม่ ต่อมาในปี 2015 การเคล่ือนไหวการระเบดิเกาะแก่ง

ตามแม่น�า้โขงทีผ่่านชายแดนไทย สปป.ลาว เมยีนมาจากทางจีนทีจ่ะมกีารระเบดิเกาะแก่ง

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้เรอืขนส่งสนิค้าขนาด 500 ตนัวิง่ผ่านเข้าจนีได้ ก็เร่ิมต้นขึน้อกีครัง้

หนึง่ อกีท้ังยงัเพิม่จ�านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีต้องการไปท่องเทีย่วทีห่ลวงพระบาง เมืองท่องเทีย่ว

มรดกโลกของ สสป.ลาวด้วย 

การพัฒนาแม่น�้าโขงเพื่อการขนส่งและการเดินเรือเกิดจากการที่คณะรัฐมนตรีไทย 

ยุคพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติแผนพัฒนาการเดินเรือนานาชาติในแม่น�้าโขงตาม

กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (2015-2025) เพื่อเป็นกรอบความปลอดภัยด้านการ

ขนส่งทางน�้าตลอดแม่น�้าโขงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต่อจากนั้นไม่นานคือ  

23 มกราคม พ.ศ. 2560 บรษิทัส�ารวจเรอืจนีชือ่บรษิทั CCC Second Harbour Consultants 

ได้เสนอแผนการส�ารวจเชงิเทคนิคของการเดินเรอืส�ารวจเกาะแก่งโดยเฉพาะชายแดนในส่วน

ของไทย ลาว และเมยีนมา ใกล้บริเวณสามเหลีย่มทองค�า ทัง้หมด 15 จดุ เป็นเวลา 55 วนั 

โดย กรงุเทพธรุกิจ ฉบับวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้รายงานว่าเม่ือภาคประชาชนในพ้ืนท่ี

อ�าเภอเชยีงของพยายามแสดงออกถึงการคัดค้านโครงการดงักล่าว นายเหวิน่ย่ีเซงิ กงสลุใหญ่

ของจีนประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ขอร้องทางฝ่ายไทยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้
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ความช่วยเหลอืเรอืจีนท่ีมาท�าการส�ารวจ โดยอ้างว่าเป็นการส�ารวจร่องน�า้ ดเูรือ่งตลิง่พงั วถิี

ชีวิตชาวบ้าน และการประมง ไม่ได้เตรียมการหรือจะเข้ามาระเบิดเกาะแก่งหรือเสนอให้

ทางการไทยระเบดิเกาะแก่งเพือ่ให้เรอืขนถ่ายสินค้าแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม จีนก็ได้ประสบความส�าเร็จในการเป็นมือที่ประกอบสร้างโครงสร้าง 

พื้นฐานท่ีส�าคัญแห่งศตวรรษแล้ว นั่นคือรถไฟเช่ือมต่อจีนตอนใต้และลาว โครงการรถไฟ

ลาว-จนีนี ้เป็นรปูธรรมหนึง่ในแผนความร่วมมอืของทัง้สองประเทศทีจ่ะเปิดประตูจากมณฑล

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน คือมณฑลยูนนานออกสู่อ่าวไทย ไปจนถึงท่าเรือในสิงคโปร์ 

โดยรัฐบาลจีนถือหุ้นใหญ่ 65% และรัฐบาลลาวถือหุ้น 35% เป็นเส้นทางรถไฟยาว 417 

กิโลเมตรจากชายแดนลาว-จีน ไปยังสถานีปลายทางซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองเวียงจันทน์ โดยมี

แผนการจะก่อสร้างเส้นทางต่อไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง อันเป็นสถานีปลายทางของ 

เส้นทางรถไฟข้ามสะพานมิตรภาพที่เชื่อมระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ เพื่อเชื่อมต่อกับ 

เครือข่ายรถไฟของไทยในอนาคต ทั้งนี้ รัฐบาลลาวได้ด�าเนินการโครงการเพื่อสนับสนุน

โครงการก่อสร้างดังกล่าว ตั้งแต่การมอบหมายให้ก�าลังทหารรับผิดชอบค้นหาและเก็บกู้ 

วัตถรุะเบดิตามแนวก่อสร้างทางรถไฟ ตามท่ีได้มกีารส�ารวจทางธรณศีาสตร์ เพือ่ให้สามารถ

เร่ิมต้นการก่อสร้างได้ตามก�าหนดสัญญาในปลายปี 2559 นอกจากนี ้ยงัจดัพธิเีปิดโครงการ

ด�าเนินการก่อสร้างทัง้ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ และพธิวีางศลิาฤกษ์การก่อสร้างในแขวงหลวง

พระบางเมือ่วนัที ่25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ลาว-จนี น้ีเป็นโครงการก่อสร้างครัง้ใหญ่ทีส่ดุใน สปป.ลาว 

มีการคาดการณ์ว่าจะต้องน�าเข้าแรงงานและช่างกบัวิศวกรจากต่างประเทศนบัหม่ืนคน เป็น

โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ดงัที ่รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงป้องกันประเทศลาว ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมือ่วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2560 ตาม

ทีเ่วบ็ไซต์ผูจ้ดัการออนไลน์ได้รายงานไว้เมือ่วนัที ่ 11 มกราคม 2560 ว่า “....การก่อสร้าง

รถไฟลาว-จีน บรรจุอยู่ในแผนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่ 8 ว่าด้วยการเชื่อมโยงกับ 

ต่างประเทศ ท�าให้ลาวประเทศมทีางออกสู่ทะเล กลายเป็นดนิแดนแห่งการเชือ่มต่อและการ

ขนส่งทางบกโดยเฉพาะอย่างยิง่การขนส่งสนิค้า เปล่ียนถ่ายสนิค้า ตามแผนทีเ่รยีกว่า การ

พัฒนาสเีขยีวอย่างยัง่ยนื จนถึงปี 2030....”
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ระเบยีบภมูภิาคใหม่ของจนีในอาเซยีนภาคพืน้ทวปี

แนวโน้มส�าหรบัการพฒันาของประเทศไทย เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน และอาเซยีนในอกี 

5 ปีข้างหน้าคอื ระเบียบภูมภิาคใหม่ของจนี (China’s New regional order) จะประกอบ

สร้างระเบยีบภมูภิาคใหม่ (New Regional Order) ในการปกป้องเส้นทางล�าเลยีงอาหาร

เพื่อเลี้ยงดูประชากรจีน สร้างพลังงานเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า พัฒนาสินแร่ที่ส�าคัญทาง

อตุสาหกรรม และเปิดเส้นทางการค้าโดยเฉพาะทางเรือทัง้ฝ่ังมหาสมุทรอนิเดยีและมหาสมทุร

แปซฟิิกซึง่เป็นจุดอ่อนของจนี เน่ืองจากปัญหาของจนีในทะเลจนีใต้

ระเบยีบภมูภิาคใหม่นีย้งัรวมถงึการทีร่ถไฟจากจนี ไม่ว่าเป็นรถไฟความเรว็สงูหรอืรถไฟ

รางคู ่จะน�าพาอทิธิพลจากจนี ท้ังการเมอืง สินค้าของจนี (ได้แก่ อปุกรณ์ไฟฟ้า เสือ้ผ้า พชืผกั

ผลไม้ รวมทัง้สินค้าท่ีจนีผลิตเกิน เช่น ปนูซเีมนต์ เหลก็เส้นทีน่�ามาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐานในประเทศต่างๆ) แรงงานราคาถกู พ่อค้าจีน ผูค้น และวัฒนธรรม เข้ามาสูล่าว กมัพูชา 

และไทยในลกัษณะใหม่ กล่าวคือ ชุมชนจนีใหม่ทีม่าจากทกุๆ มลฑลของจนี ไม่ใช่คนจนีอพยพ

แบบในศตวรรษที่ 19 ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลและแซ่ ไม่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องศาลเจ้า

บรรพบรุษุ แต่เป็นทนุนิยมในดินแดนนอกประเทศจีนซึง่รฐับาลปักกิง่สนับสนุนในหลากหลาย

วธิ ีและต่อจากน้ันก็จะเดินทางต่อไปยงัสมทุรรฐัในอาเซยีน ได้แก่ อนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส์ 

ทว่าระเบยีบเศรษฐกจิภมูภิาคใหม่นีจ้นีไม่ได้ต้องการดนิแดนของประเทศเหล่านีใ้นความหมาย

ทางรฐัศาสตร์แนวด้ังเดิม

ในทางกลบักนั พชืผกัผลไม้ เช่น ข้าวโพด ถัว่เหลอืง กล้วย ล�าไย ทเุรยีน จะถูกล�าเลยีง

จากอาเซยีนผ่านไทยท้ังทางรถบรรทุก รถไฟ เรอืบรรทกุในลุม่แม่น�า้โขง เพือ่เข้าสูจ่นีตอนใน

ซึง่ยงัขาดแคลนอาหารอยูม่ากเพือ่เป็นหลกัประกนัความม่ันคงพลังงาน (food security) และ

ความมัน่คงด้านอาหาร (energy security)

สรปุ

เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนของไทยท่ีประกาศโดยรฐับาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ปลาย

ปี 2558 จะต้องพบกบัปัจจยัภายนอกท่ีควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะปัจจยัทีเ่ชือ่มโยงกบัจนีทัง้
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ทางกายภาพและการไหลบ่าของสนิค้า รวมท้ังปัจจยัด้านบรกิารและผูค้น ซึง่มลีกัษณะส�าคญั

ดังต่อไปนี้

1) นโยบาย “หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง” เป็นการเปลีย่นนโยบายจีนในเชงิยุทธศาสตร์ใหญ่ 

คือ เปลี่ยนจาก inward looking ให้เป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรมของโลก 

(a global manufacturing power house) โดยได้สร้างความเชื่อมโยงของ 

ดนิแดน (เอเชยีตะวนัออก เอเชยีกลาง เอเชยีใต้ ยโุรป และแอฟรกิา) และมหาสมทุร 

(แปซิฟิกและอินเดีย) โดยเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของคนในเอเชียกลางคือ

คร์ีกซีสถาน ต่อไปยงัรัสเซีย บังกลาเทศ และอนิเดยีในเอเชยีใต้

2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานตามนโยบาย “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” ท่ีประกอบ

ด้วยถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ และเครือข่ายการสื่อสาร

โทรคมนาคม ช่วยให้จนีเข้าถงึตลาดวัตถดุบิ อาหาร และช่วยให้จนีระบายผลผลติ

ล้นเหลอื ได้แก่ ปนูซีเมนต์ เหลก็ และวัสดกุ่อสร้าง รวมทัง้แรงงานชาวจนี ให้แพร่

กระจายออกไปง่ายและสะดวกมากขึน้ ในอาเซยีนภาคพืน้ทวปี โรงแรมกล็งทนุโดย

นกัธรุกจิจนี วัสดุอปุกรณ์ โต๊ะ ตู ้เตียง ผ้าปทูีน่อน โทรทศัน์กเ็ป็นสนิค้าชัน้สองและ

ส่งมาจากจีน ถนนก็สร้างโดยบริษัทจีน พ่อค้าจีนก็มาค้าขายแข่งกับพ่อค้าท้องถิ่น 

แรงงานจนีซ่ึงมรีาคาค่าจ้างถูกกว่ากม็าท�างานกบับรษิทัจนี หรอืแย่งแรงงานท้องถ่ิน

ท�างาน

3) “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” เป็นมหายทุธศาสตร์ท่ียงัไม่เสรจ็สมบรูณ์ แต่ท�าทลีะประเทศ 

ทีละชุมชน การรื้อฟื้นสถาบันขงจื่อและโรงเรียนสอนภาษาจีนในทุกๆ ที่ ที่จีนไป 

ช่วยเหลือแบบให้เปล่าและก่อตัง้โรงเรยีนจะลดทอนความหวาดระแวงของคนท้องถิน่ 

ช่วยให้เข้าถงึตลาดและชมุชนได้ แต่กถู็กต่อต้านจากคนท้องถิน่เช่นกนั

4) โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตามนโยบาย “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” ของจีนโดย

เฉพาะต่อลาวและกัมพูชามลีกัษณะคล้ายคลึงกบัการด�าเนนิโครงการในเอเชยีกลาง

ซึง่เริม่มาตัง้แต่ พ.ศ. 2556 ท่ีก�าหนดให้คีร์กซีสถานเป็นฐานทีม่ัน่ของเอเชยีกลางที่

จะกระจายสินค้าจนีต่อไปรสัเซียและยโุรป ในเวลาเดยีวกนั สปป.ลาว และกมัพชูา

สองประเทศเล็กๆ ก็เป็นฐานของการเข้าถึงทรัพยากร การลงทุนสร้างเขื่อน การ 
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กระจายสินค้า และการกระจายแรงงานจนีไปท่ัวอาเซยีนภาคพ้ืนทวปี ซึง่จนีมเีป้าหมาย

ให้ครอบคลมุถึงอนิโดนีเซีย ซ่ึงเป็นสมทุรรฐัทีม่ทีัง้ตลาดทีใ่หญ่ ทรพัยากรธรรมชาติ

อนัอดุม และมชีาวจนีอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก

ดังนั้น ลาว และกัมพูชา ประเทศเล็กๆ ในอาเซียนภาคพื้นทวีป และประเทศไทย 

จึงเป็นฐานที่มั่นที่ส�าคัญของมหายุทธศาสตร์หนึ่งแถบหน่ึงเส้นทาง ปัจจัยจีนเป็นปัจจัย 

นอกเหนอืการควบคมุของรฐัไทยต่อการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน โดยเฉพาะส่วนที่

เชือ่มต่อใน สปป.ลาว ราชอาณาจกัรกัมพชูา สหพนัธรฐัมาเลเซีย ทัง้ในแง่ทนุ ทีใ่หม่ ใหญ่ และ

ก้าวข้ามพรมแดนมาจากหลายมณฑลของจีนเพื่อการลงทุนท้ังพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ 

การลงทนุในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในตลาดใหญ่ท้ังกรงุเทพฯ เชยีงใหม่ เชยีงราย หาดใหญ่ 

ซ่ึงรวมถงึการลงทนุในธรุกจิโรงแรม รถเช่า ร้านอาหารเช่นทีเ่กดิขึน้ใน สปป.ลาว มาเลเซยี 

และไทยในจังหวัดภูเก็ตและหาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา รวมทั้งการรับซื้อสินค้าโดยเฉพาะ 

ผลไม้โดยตรง ได้แก่ ล�าไย มงัคุด ในเขตภาคตะวันออกของไทยเพ่ือส่งขายไปยังตลาดจีน 

แผ่นดินใหญ่ และการลงทุนของจีนใหม่ในจังหวัดเกาะกง ปัจจัยเหนือการควบคุมนี้ย่อม 

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

ซ่ึงไทยควรศึกษาและส่งเสริมข้อได้เปรียบ พร้อมทั้งหาวิธีรับมือแก้ปัญหาข้อเสียเปรียบ 

ในด้านต่างๆ ต่อไป
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