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บทคัดย่อ 
  บทความนี้ใช้การวิเคราะห์วาทกรรมเพ่ือที่จะเผยถึงกระบวนการการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนซึ่งน าไปสู่การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งขยายขีดความสามารถการค้าการลงทุน  ท า
ให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการแนวทางการบริหารจัดการให้สอดรับกับ
การพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันแนวคิดการพัฒนาที่จะเกิดจากภาคประชาสังคมนั้นได้ถูกเข้า
ช่วงชิงพื้นที่จากวาทกรรมการพัฒนาพ้ืนเศรษฐกิจชายแดนที่เป็นกระแสหลัก และเพ่ือวิเคราะห์การสื่อ
ความหมายของวาทกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ที่มีต่อแนวคิดของภาคประชาสังคม ซึ่งมีผลต่อการ
ปรับตัวและแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสการพัฒนา 
ค าส าคัญ: วาทกรรม การพัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
 
Abstract 
  This article uses discourse analysis in order to reveal the process of border 
economic development that leads to the formulation of economic policies aimed for 
expanding the capability to trade and investment. The process makes change in 
development of infrastructure and management practices in line with the upcoming 
development. Meanwhile, the development concept that comes from civil society is 
being sophisticated by, the mainstream, border economic area development 
discourse. Furthermore, this article is to analyze the interpretation of border economic 
area development discourse, which impact to civil society concept. It affects 
adaptation practices and create a better understanding of the changes under current 
development. 
Keyword: discourse, development, border economic area. 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการค้าการลงทุนในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย การใช้เปิดพ้ืนที่ชายแดนเป็นเขตการค้าจึงมีความส าคัญที่จะเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค
อาเซียนและสร้างโอกาสทางการแข่งขันเศรษฐกิจเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไป 
พ.ศ. 2558 และเพ่ือกระตุ้นการลงทุนภายในท้องถิ่นและจากต่างประเทศ รัฐบาลจึงมีแนวนโยบาย
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน เนื่องจากมีศักยภาพและมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม การเมือง ระบบสาธารณูปโภคและศักยภาพของ
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ทรัพยากรมนุษย์ พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนที่มีความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมาก นับตั้งแต่มีการ
ด าเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ไทย - ลาว อีกหลายแห่ง จวบจนกระทั่งมีการได้รับ
อนุมัติจัดตั้งให้เมืองแม่สอดของเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็นแห่งแรกๆ ที่ถูกพิจารณาเป็นพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงสถานภาพการลงทุนในระยะที่ผ่านมาพบว่าการ
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไปจากเดิมคือนักลงทุนในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดจะเป็นนักลงทุนท้องถิ่น
ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทการค้าปลีกค้าส่ง การท่องเที่ยวและมีการบริหาร
จัดการแบบครอบครัวที่ แต่ในปัจจุบันนักลงทุนที่หลั่งไหลเข้ามาในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากล้วนเป็นนัก
ลงทุนจากต่างถิ่นและต่างประเทศที่มีขนาดการลงทุนในขนาดกลางและขนาดใหญ่ เหตุผลที่ส าคัญอีก
อย่างหนึ่งของการเข้ามาลงทุนของภาคธุรกิจคือ เป็นแหล่งแรงงานที่ราคาถูกและเป็นพื้นที่ต้นทางที่ใน
การน าเข้าแรงงานต่างด้าว 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการลงทุนในพ้ืนที่ชายแดนข้างต้น 
จะเกิดขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างชายแดนและจะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
แต่อาจจะยังไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุน ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนถึง
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนดั้งเดิมของ
พ้ืนที่ชายแดนและอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่จึงเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการเป็นเรื่องต้นๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐหาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
 ดังนั้น ในการพัฒนาที่ส าคัญนั้นยังการมีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในด้าน
การวางแผนเพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ชุมชน เป็น
พ้ืนที่มีศักยภาพเป็นทั้งประตูการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการจ้างแรงงานหนาแน่น 
(คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , 2556) และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
สอดคล้อง การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อ สภาพความเป็นอยู่ 
สังคม เศรษฐกิจ อาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาผลกระทบในการด าเนินนโยบายอันเนื่องมาจากการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของเขตเศรษฐกิจชายแดน
ซึ่งในภาครัฐเองมีการสนับสนุนใช้อ านาจที่ค่อนข้างอิสระและกว้างขวางในการบริหารจัดการในพื้นที่ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวาทกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน ในประเด็น
การให้ความหมายและความส าคัญของวาทกรรม และผลกระทบของคนในชุมชนพ้ืนที่ชายแดนไทย-
พม่า อ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลมาเชื่อมโยงการศึกษาและอธิบาย
แนวคิดวาทกรรม 
 การวิเคราะห์ถึงวาทกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
เหตุผลของปัญหาผลกระทบการของวาทกรรมการพัฒนา ที่มีแนวโน้มและสภาพปัญหาภายหลังจาก
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีการเสนอและก าหนดกรอบแนวทางการบริหารและอ านาจการจัด
ระเบียบชุดใหม่ที่มีศูนย์กลาง ที่ท าให้การย้อนแย้งการพัฒนากระแสหลัก  
  ภาคประชาสังคมภายใต้กระบวนทัศน์การพัฒนาตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง
ซึ่งกฎหมายได้ระบุไว้แม้แต่ภายในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งกล่าวถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในทางการเมืองไทยแบบพหุนิยม  (Pluralism) หรือเป็น
แนวความคิดท่ีเคารพความแตกต่าง (Difference) และความหลากหลาย(Diversity) ในมิติต่าง ๆ ของ
ผู้คนในสังคม ตั้งแต่การเมือง ชีวิตทางสังคม และวัฒนธรรม (ธีรยุทธ บุญม,ี 2543) อันเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการผลักดันหรือการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้
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ชุมชนเข้มแข็ง หรือที่เรียกว่า “ประชาสังคม” หากแต่ในปัจจุบันหน้าที่และกิจกรรมในหลายภารกิจที่
ชุมชนและภาคประชาสังคมร่วมจัดการตนเองหากแต่ยังต้องด าเนินตามนโยบายการพัฒนา ในด้าน
ต่างๆ ยังคงเป็นรูปแบบของภาครัฐจัดวางยังขาดรูปธรรมในการร่วมกิจกรรมในการบริหารจัดการ
ตนเอง ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและแนว
การแก้ไขปัญหาของภาคประชาสังคมซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ 
 
การสื่อความหมายของวาทกรรมการพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจชายแดน 
 วาทกรรม (Discourse) เป็นกระบวนการในการสร้างความหมายที่มากกว่าภาษาและค าพูด 
แต่เป็นกกระบวนในการสร้าง/ผลิต(Constitute) เอกลักษณ์และความหมาย(Significance) ให้กับ
สรรพสิ่งต่างๆ ซึ่ง มิเช็ล ฟูโกลท์ (Michel Foucault) ซึ่งพยายามเชื่อมโยงเรื่องส าคัญ 3 เรื่องเข้า
ด้วยกันนั่นคือ ความรู้ อ านาจและความจริง และยังท าหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และเป็นที่
ยอมของสังคมในวงกว้างเรานิยามค าว่า "การพัฒนา" ว่าเป็น "การท าให้ดีขึ้น" แล้วเราก็พยายามจะ
บอกว่าสภาพที่ดีข้ึนจากการพัฒนาเป็นความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท าให้คนคิดว่าการพัฒนาย่อม
ท าให้ดีขึ้นเสมอในขณะที่ในความเป็นจริง การพัฒนาอาจจะท าให้เกิดผลกระทบด้านอ่ืนๆ ด้วยก็ได้ 
วาทกรรมเรื่องการพัฒนา จึงเป็นการนิยามให้การพัฒนามีความจริงแต่เพียงด้านเดียว (ไชยรัตน์ เจริญ
สินโอฬาร, 2554)  
 วาทกรรม (Discourse) ดังกล่าวเป็นการพิจารณาความหมายทางภาษาและการสร้าง
ความหมายเชิงสัญญวิทยามากกว่ารูปโครงสร้างประโยค โดยน าความหมายเชิงสัญญะมาสะท้อนให้
เห็นความเชื่อ ชุดความคิดของกลุ่มคนในสังคม ฟูโกลท์มองว่าระบบวัฒนธรรมประกอบสร้างขึ้นมา
โดยผ่านทางวาทกรรมต่างที่หลากหลายแต่ แต่ใช่ว่าคนทุกคนจะสามารถเข้าถึงการสร้างวาทกรรมนั้นๆ 
  ในการศึกษาวาทกรรมของ นอร์แมน แฟร์คลัฟ วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ที่มีวัตถุประสงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิบัติการทางสังคมและภาษา ด้วยการหาความเป็นธรรมชาติในกระบวนการ
ทางสังคมและคุณสมบัติของภาษาในตัวบทต่างๆ ซึ่งวิธีการวิพากษ์ก็จะเน้นที่การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท วาทกรรรมจึงเป็นกระบวนการทางสังคมและความสัมพันธ์ของอุดมการณ์ 
อ านาจ การครอบง า ความไม่เท่าเทียมกัน เป็นต้น กล่าวคือเป็นรูปแบบหนึ่งของปฏิบัติการทางสังคม 
(Fairclough, 2010) 
 วาทกรรม (Discourse) ในที่นี้ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วในแนวทางของการการศึกษาว่าผู้ศึกษา
นั้นจะได้วิเคราะห์ความเหมือนหรือความแตกต่างกันของทั้งบทบาทและทั้งของสถานภาพที่มีช่วงชิง
พ้ืนที่ของวาทกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดน มาวิเคราะห์ในฐานะที่เป็นวาทกรรมที่มี
บทบาทอย่างส าคัญยิ่งต่อการสร้างความจริง ความรู้ชุดของระบบความคิดต่างๆ ขึ้นมาในสังคม  และ
ใช้แนวคิดวาทกรรมกับการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse and Discourse Analysis) เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการมอง แยกแยะความสัมพันธ์ เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแนวคิดต่างๆ 
ที่ฝังแฝงอยู่ภายในภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย นั้นเอง เช่น ทุกประเทศใน
โลกต้องการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการ
รักษามาตรฐานการครองชีพที่ดีและความมั่งคั่งของประเทศ ประเทศก าลังพัฒนาแบบประเทศไทยจึง
ต้องการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและเพ่ิมความมั่งคั่งของประเทศให้เทียบเท่า
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
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 ดังนั้นวาทกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในฐานะระบบการสร้างความหมายของสิ่งต่างๆ 
เพ่ือจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่มีแนวคิดพ้ืนฐานในการน าเสนอรูปแบบเศรษฐกิจที่มุ่งสู่การเปิด
ประตูการค้าชายแดน และเป็นกลยุทธ์ทางการค้าการลงทุน ที่มีต้นทุนทั้งทางด้านแรงงานต่างด้าวที่จะ
เป็นการลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ประกอบกับแนวคิดในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องพ่ึงพาการเชื่อมต่อ ระหว่างประเทศ เส้นทางสู่ตลาดการค้าในภูมิภาค ท าให้ให้
มีแรงผลักดันให้การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน และเพ่ือรองรับการพัฒนา จึงต้องมีการเตรียมพ้ืนที่ และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอที่รองรับภาคอุตสาหกรรมที่ที่ย้ายฐานการผลิตเข้าสู่พ้ืนที่ชายแดน  
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังมีแนวคิดเรื่องระเบียงเศรษฐกิจ (The Economic 
Corridor Concept) ความสนใจในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การเชื่อมโยงทางถนน 
การพลังงาน การโทรคมนาคม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง  ซึ่งคาดว่าจะเกิด
ผลกระทบในเชิงบวกในด้านการพัฒนาอย่างสูงสุด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,2554) เป็นยังคงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุนแนวคิดและเป็นแรงผลักดันในการ
พัฒนาและลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 
  ที่ส าคัญประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศได้แก่สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาและมาเลเซียมีเขต
แดนทางบกและเขตแดนทางน้ า ครอบคลุม ยาวติดต่อกันประมาณ 5,656 กิโลเมตร แยกเป็นเขตแดน
ไทย-เมียนมาร์ ประมาณ 2,401 กิโลเมตร ไทย-ลาว ประมาณ 1,810 กิโลเมตร ไทย-กัมพูชา ประมาร 
798 กิโลเมตรและไทย-มาเลเซีย ประมาณ 647 กิโลเมตร และมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 
2,614 กิโลเมตร การที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นระยะทางที่ยาวมากนั้น 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสามารถเอ้ือต่อการพัฒนาพื้นที่ (Aseancorner, 2555) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนโดยส่งเสริมการลงทุนและการค้าสร้างแนวชายแดนเพ่ือเชื่อมโยงรวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและธุรกิจเพ่ือสังคม เพ่ือดึงดูดนักลงทุนไทยและในภูมิภาคให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่  
โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม การให้สิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการและการสร้างขีด
ความสามารถของแรงงานต่างด้าว การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน
ด้านความมั่นคง เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือบ้าน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) 
   เห็นได้ว่า การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดนจ าเป็นมีแผนการ
พัฒนาที่บูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลงทุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนของไทยควรพิจารณา โอกาสการลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน การพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนควรสนับสนุน ให้มีศูนย์กระจายสินค้า การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
ควรสนับสนุนการ เชื่อมโยงระหว่างภาคและการเตรียมพ้ืนที่ฝั่งไทยเพ่ือเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในเมียนมาร ์
 ส าหรับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดนถือเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ริเริ่มจาก
ภาคเศรษฐกิจ กลุ่มทุน และภาครัฐ เช่น พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนเป็นสิ่งที่รัฐบาลคาดว่าจะช่วยขยาย
ตลาดการค้าชายแดนและส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวชายแดนรองรับแรงงานราคา
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ถูกจากประเทศเพ่ือบ้านในภาคการผลิต ที่จะช่วยลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อี
ทั้งยังมุ่งผลทางอ้อมในด้านความม่ันคง (ชีวิต สารพัตร, 2553)  
 ประเด็นที่ที่ควรให้ความส าคัญจากกรณีการพัฒนาพ้ืนที่เขตกิจชายแดนคือ ผลกระทบต่อ
ชุมชนจากโครงสร้างการพัฒนาขนาดใหญ่ซึ่งว่าด้วยความจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ  
และในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกตลอดจนบทเรียนของผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายมิติ นอกจาก
ผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ยังมีผลกระทบต่อมิติทางสังคม-วัฒนธรรมของท้องถิ่นอัน
กระทบต่อวิถีชุมชน เช่น การกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยรอบโครงการจนท าให้เกิดการเก็ง
ก าไร การลุกล้ าพ้ืนที่ราชการและพ้ืนที่อนุรักษ์ (เดชรัต สุขก าเนิด, 2554) ซึ่งยังไม่มีข้อยุติในการแก้ไข
ปัญหาในเชิงปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรา 44 ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ย่อมมีผลให้ภาคประชาสังคมถูกลด
บทบาทลง ในด้านสิทธิในการบริหารจัดตนเองการร่วมตัดสินใจในเชิงการบริหารและการก าหนด
นโยบาย 
 นอกจากนี้การพัฒนาพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจชายแดนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่ เน้น
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์ในการกระจายการพัฒนาสู่ท้องถิ่นชายแดน นับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนชายแดนสู่ความเป็นชุมชนเมืองและสังคมอุตสาหกรรมย่อมกระทบต่ออัตลักษณ์
ของพ้ืนที่ชุมชนชายแดน ซึ่งโดยนัยแล้วการพัฒนาดังกล่าวย่อมก่อผลกระทบด้านสังคม-วัฒนธรรมจน
น าไปสู่ปัญหาการล่มสลายของความเป็นชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  (สมชาย เดชะพรหมพันธุ์, 2547) 
ตลอดจนการพัฒนาที่ล้วนเป็นไปตามแนวคิดของรัฐบาลส่วนกลาง ที่ปรับเปลี่ยนทรัพยากรท้องถิ่นเป็น
ฐานด้านเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของท้องถิ่นเองและภาคประชา
สังคม ซึ่งการพัฒนารูปแบบดังกล่าวอาจลดทอนศักยภาพและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและ
ของท้องถิ่นได้ (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2554) เห็นได้ว่า แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน มี
บทบาทไม่น้อยต่อการพัฒนาของประเทศซึ่งถือว่าการท าให้ทันสมัยคือ ความเป็นกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงมีผลกระทบต่อการพัฒนาการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ กระบวนการปฏิบัติการทางทางวาทกรรมบทบาทของภาครัฐ ที่เข้าไปมีอ านาจและจัด
ระเบียบ ควบคุมและการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ จนเกิดผลกระทบการด าเนินการทางเศรษฐกิจของ
ภาคประชาชน 
 นอกจากนี้มีการให้ความส าคัญกับภาคประชาสังคม ในวาทกรรมการพัฒนาการเมือง ว่า
ประชาสังคมมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอีกนัยหนึ่ง จากแนวความคิดในเรื่องของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการกระจายอ านาจ ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 ที่มีการ
กล่าวถึง ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกระจายอ านาจ ชุด
วาทกรรมดังกล่าว จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหม่ดังที่กล่าวมาข้างต้น เช่น 
แนวคิดพ้ืนฐานที่ให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมทางการเมือง จึงเกิดแนวคิดการยกฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและถ่ายโอนอ านาจการบริหารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การบริหารจัดการด้วยตนเองเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบริบท (Context) ของ
พ้ืนที่  
 แต่ความหมายเหล่านี้ก็มาพร้อมกับการจัดระเบียบแบบแผนชุดใหม่จากรัฐบาลที่ยังคงความ
เป็นระบบราชการ ที่ยังต้องถูกควบคุมจากภาครัฐและระเบียบการบริหารที่ต้องเป็นไปตามรูปแบบ
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ของราชการส่วนกลาง จึงมีแนวคิดการบริหารยังคงเป็นรูปแบบเดิม และระบบความคิดก็ยังถูกควบคุม
คุมโดยราชการส่วนกลางอย่างสมบูรณ์ การชิงพ้ืนที่ทางความหมายในเรื่องของการกระจายอ านาจ 
การจัดการตนเอง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจึงยังคงเป็นมโนทัศน์ทางการเมืองและ 
วาทกรรมที่เข้าช่วงชิงพ้ืนที่จากวาทกรรมชุดเดิมที่มีก่อนมาก่อนแนวคิดการกระจายอ านาจ แต่ก็ยัง 
ไม่สามารถหลุดออกจากรอบแนวคิดการรวมศูนย์อ านาจของภาครัฐเช่นเดิม จึงท าให้ความหมาย
ความส าคัญของบริบทของภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมไม่ถูกส่งต่อ แต่ยังคงเป็นการผลิตซ้ า
ของแนวความคิดที่เป็นระบบบริหารราชแบบดั้งเดิมอยู่ 
  กลวิธีทางภาษาและสัญญะที่พยายามจะสื่อความหมายของวาทกรรมในแง่มุมว่าในสังคมมี
อิทธิพลต่อการผลิตภาษาหรือแนวคิดอย่างไร จะสามารถสื่อถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของวาทกรรมนั้น 
และผู้ส่งสารแต่ละคนท าให้การก่อรูปความหมายให้มีความงดงาม สามารถน าไปใช้กับวัตถุประสงค์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จนกลายเป็นอัตลักษณ์ คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลหรืออัตลักษณ์ของปัจเจก 
(Personal Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคมหรืออัตลักษณ์ของกลุ่ม (Social Identity) อัตลักษณ์
มิใช่มรดกตกทอดหรือติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่เป็นผลผลิต (production) ที่สามารถประกอบสร้างหรือ
ติดตั้งได้และรื้อถอนได้เมื่อถึงกาลเวลาหนึ่งดังที่ สจ๊วต ฮอลล์ กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งตายตัวเป็น
การสร้างขึ้นและอยู่ในรูปของกระบวนการ “กลายเป็น” (becoming) นักวัฒนธรรมศึกษาเชื่อว่า
กระบวนการหนึ่งที่คนเราก่อรูป “ตัวตน” หรือประกอบสร้าง “อัตลักษณ์” ขึ้นมานั้น ได้จากกิจกรรม
การบริโภค (consumption) ในชีวิตประจ าวันของผู้คน รสนิยม และรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่าง
หลากหลาย (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546)  

ฌอง โบดริลยาร์ด (Baudrillard,1994 อ้างใน อภิภา ปรัชญาพฤกษ์, 2554) กล่าวถึงภายใต้
สังคมอุดมโภคาและสังคมแห่งสัญญะ ก่อนที่ตัวสินค้าจะถูกก าหนดหรือเปลี่ยนไปเป็น “สัญญะ” ใน
แบบต่างๆ เช่น การบรรจุหีบห่อ(packaging) การก าหนดยี่ห้อ การวางแผนการจัดจ าหน่าย และสื่อ
โฆษณา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ท าหน้าที่เป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพ่ือแสดงสถานภาพ ความภูมิใจและ
เกียรติยศของผู้ใช้ การจัดระเบียบล าดับชั้นของสินค้าจึงเข้าไปมีความหมายต่อสถานะของคนในสังคม 
เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลได้บริโภคสินค้านั้นจึงมิได้เพียงแต่บริโภควัตถุหรือบริการนั้นๆ แต่จะได้รับ
บริโภค “สัญญะ” ไปพร้อมกันเสมอ 

จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณค่านี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบุคคล ความรู้ ความจริง
และความเป็นธรรมชาติแต่อย่างใด แต่เป็นมองสัญญะที่บ่งบอกอยู่เหนือสิ่งอ่ืนที่ถูกสร้างขึ้น  การที่ 
“สัญญะ” ได้ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ จะท าให้มีความต้องการเชิงสัญญะและจินตนาการที่
ถูกปรุงแต่งขึ้นมา เช่น ความปรารถนาเพื่อที่จะมีความหมายทางสังคม (Desire for Social Meaning) 
ความต้องการที่จะแตกต่าง (Need for Difference) 

การสร้างอัตลักษณ์ และการบ่งบอกเชิงสัญญะของ ภาคประชาสังคม จึงต้องมีการสร้าง
ความหมายและคุณค่าในการบ่งบอกถึงความส าคัญในการเข้ามามีบทบาท และสื่อถึงกิจกรรมเชิง
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง การกระจายอ านาจ การบริหารจัดการตนเองในเชิงสัญลักษณ์และจุดมุ่งหมาย
ทางสังคมคมของภาคประชาสังคมจึงต้องเป็นสิ่งที่สร้างแรงปรารถนาที่จะเข้ามามีบทบาททางสังคม
แทนที่ อ านาจที่รวมศูนย์ ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนต้องถูกถอดความหมายการพัฒนาให้
สอดคล้องกับกิจกรรมและความหมายเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการไม่สูญเสียความเป็นตัวตน และการพัฒนาที่ไม่
ขัดแย้งต่อบริบทของท้องถิ่น 
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ภาคประชาสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน  
 ภาคประชาสังคมนั้น มีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น ประชาสังคม ดังนั้นในการให้ความหมาย
ในเชิงวาทกรรมของภาคประชาสังคมในที่นี้ได้กล่าวถึงลักษณะและการถอดความหมายมาเพ่ือน าไปสู่
แนวคิดที่ส่งเสริมปฏิบัติการทางสังคมและการพัฒนาในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับภาคประชาสังคม
มากขึ้น  
  ประชาสังคม หมายถึง เครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบันและชุมชนที่มีกิจกรรม
หรือมีการเคลื่อนไหวอยูระหว่างรัฐ (State) กับ ปัจเจกชน (Individual) โดยเน้นจุดยืนของประชา
สังคม ไดแก ไมชอบและไมยอมให้รัฐครอบง าหรือ บงการ แม้ว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐและ
มีความร่วมมือกับรัฐได แตมีความสามารถชี้น า ก ากับและคัดคานรัฐไดพอสมควร ไมชอบลัทธิปจเจ
กชนนิยมสุดขั้วซึ่งสงเสริมใหคนเห็นแกตัว ตางคนตางอยูแกงแยงแขงขันกันจนไมเห็นประโยชนสวน
รวม หากแตสนับสนุนใหปจเจกชน รวมกล ุมรวมหมูและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยไมปฏิเสธ
การแสวงหาหรือปกปอง ผลประโยชนเฉพาะสวนเฉพาะกลุมการรวบรวมความหมายและสังเคราะห
ลักษณะของประชาคม (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2542) การตีความและขยายความจากการให
ความหมายของ“ประชาสังคม”ในแงมุมตางๆ ที่ผู้เขียนไดน าเสนอไปขางตนแลวนั้น ไดมีนักวิชาการ
น าเสนอโดยผนวกกับประสบการณความเคลื่อนไหวของประชาชนที่ถูกถายทอดขึ้นมามักชี้ใหเห็นถึง
ลักษณะและองคประกอบของประชาสังคม 
 ซึ่งหากมองในแนวคิดการเมืองภาคประชาชนว่า การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตส านึกทางการเมือง
ของกลุ่มประชาชน เพ่ือลดฐานะการครอบง า รวมทั้งเพ่ือโอนอ านาจบางส่วนมาให้ประชาชนใช้ดูแล
ชีวิตตนเองโดยตรง เป็นปฏิกิริยาตอบโต้การใช้อ านาจรัฐ เพ่ือถ่วงดุอ านาจการครอบง าของระบบตลาด
เสรีในภาคประชาชน และเป็นกระบวนการใช้อ านาจทางตรงของประชาชนที่มากไปกว่าการเลือกตั้ง 
เพ่ือเข้าไปสู่กระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน โดยมีจุดหมายส าคัญคือ การลดระดับการปกครอง
โดยรัฐ จ ากัดขอบเขตอ านาจรัฐ ให้สังคมดูแลตนเอง ถ่วงดุลอ านาจรัฐด้วยประชาสังคมโดยไม่มุ่งยึด
อ านาจรัฐ (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2548) 
  ดังนั้น บทบาทแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในแง่มุมของภาคประชาสังคม นั้นจึงควรเป็น
กระบวนการที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่ไม่ใช่กลุ่มการเมืองและอ านาจรัฐ การ
เกิดนโยบายจึงต้องมีการยึดผลประโยชน์ของชุมชน และการพิจารณาผลกระทบของชุมชนเป็นหลัก 
การเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอ านาจการปกครองและการก าหนดนโยบายจาก
ล่างสู่บนอีกด้วย 
 ประชาสังคมเชื่อมโยงมักจะไม่พ่ึงพาสถาบันของรัฐอย่างเดียวชุมชนที่เข้มแข็งมักจะไม่พ่ึงพา
รัฐไม่อาจสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด ในประชาสังคมความสัมพันธ์ของคนไม่ว่าจะเป็น
รูปองค์กรหรือเครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมักเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
และคนกับสถาบันทางสังคมต่อกันในแนวระนาบ ไม่ก่อให้เกิดการปกครองแบบรวมศูนย์และเศรษฐกิจ
การเมืองล้าหลัง การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งเป็นแบบพ้ืนฐานของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
จะต้องก าหนดวิธีการสร้างเสริมและพัฒนาองค์ประกอบประชาสังคมทั้ งห้าให้เข้มแข็ง การก าหนด
ยุทธวิธีดังกล่าวจ าเป็นต้องเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 เช่น ภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชน การรวมตัวของคนที่ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายและแผนการพัฒนาจากรัฐ เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เรื่องผลกระทบจาก ปัญหา
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การสร้างบ่อขยะ และผลกระทบต่อชุมชนในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แม่ระมาด พบ
พระ ในพ้ืนที่จังหวัดตาก เพ่ือส่งเสียงไปให้ถึงฝ่ายนโยบายว่ายังมีความจริ งอีกด้านหนึ่งถูกซ่อนไว้
ภายใต้ค าว่าพิเศษ ถูกสื่อสารเพียงเฉพาะในมุมที่เกิดจากภาครัฐก าหนดมาโดยตลอดซึ่งในความจริง
แล้วยังที่อาจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนที่ดิน  การอยู่ในพ้ืนที่เตรียมตั้ง
โรงงานขยะ การสัมปทานเหมืองแร่ทองค าที่กระทบต่อวิถีชุมชนรวมถึงกระบวนการเข้าถึงทรัพยากร
ตามหลักสิทธิชุมชนที่ถูกจ ากัด รวมถึงอีกหลากหลายประเด็นที่ยังเป็นปัญหาที่รอการเอาใจใส่และ
แก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 หากพิจารณาจากการผลักดันนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนน าไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ที่เน้นเรื่องของการดึงดูดด้านการค้าการลงทุนสู่พ้ืนที่ และการก าหนดพ้ืนที่
เศรษฐกิจไปจนถึงการศึกษาความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องจนได้แนวคิดการพัฒนาเข้าสู่รูปแบบการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเขต (Special Economic Zone) ที่เป็นลักษณะของเขตพ้ืนที่ในการ
ประกอบอุตสาหกรรมและการค้าที่มีเงื่อนไขและสิทธิพิเศษบางประการแตกต่างจากการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วไปเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาประเทศ  เนื่องจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะเพ่ือทดลองใช้
ระบบเศรษฐกิจเสรีซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เช่น การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนท าให้  GDP ในช่วงปี ค.ศ.1970-
1980 เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 3.12 ต่อปีโดยในระยะเริ่มแรกอยู่ภายใต้การบริหารของ “คณะกรรมการ
มณฑลกวางตุ้งเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ” จากนั้นก็ถ่ายโอนอ านาจการบริหารไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอันได้แก่ เทศบาลเมืองเสิ่นเจิ้นหลังจากนั้นภายในเวลาไม่ถึง 20 ปี ก็ได้เห็นผล
ของความส าเร็จอย่างเด่นชัดโดยมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ซึ่งประเทศได้เคยน ามาเปรียบเทียบและเป็นตัวอย่าง
ศึกษาการแนวทางจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษการจัดการนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้
กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ความหมายของเศรษฐกิจชายแดนในบริบทของพ้ืนที่แบบดั้งเดิมก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในแง่ของความหมายและการปฏิบัติหากแต่จะเกิดความที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่เห็นได้
จาก 
 ความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่หมายถึง พ้ืนที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการก าหนดและ
พัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมายและการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะซึ่งภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดังกล่าวนั้น จะมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะ
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายเพ่ือเป็นการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเช่นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจการและบริการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบขนส่งระบบไฟฟ้าระบบประปานอกจากนี้ยังจัดให้มี
กิจการสนับสนุนและกิจการต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเป็นต้นซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้นถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้นให้มี
ความเจริญมากยิ่งข้ึน(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) 
 แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยที่ผ่านมาได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของ
“นิคมอุตสาหกรรม” โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เริ่มอย่างจริงจังในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) โดยก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
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ภายในประเทศเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศและอุตสาหกรรม
ทดแทนการน าเข้าเพ่ือช่วยปรับดุลช าระเงินของประเทศให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลในสมัยนั้นก็ยังไม่
กล้าตัดสินใจให้แน่ชัดว่ารัฐควรเป็นผู้ลงทุนจัดพ้ืนที่ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสมควรมุ่งส่งเสริม
อุตสาหกรรมเป็นกรณีๆไป แต่ก็ได้ประกาศเขตส่งเสริมการลงทุนขึ้นเพ่ือให้ผู้ลงทุนตั้งกิจการในพื้นที่ที่
ก าหนดไว้ ในประเทศไทยยังมีเขตนิคมอุตสากรรมที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จัก เช่น เขตนิคมอุตสาหกรรม 
EASTERN SEABOARD INDUSTRAIL ESTATE (ESTE) เ ขตนิ คม อุตสาหกรรม  SIAM EASTERN 
INDUSTRAIL PARK นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง
แต่อย่างไรก็ตามนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งในประเทศไทยก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก  
 ปัจจุบันหากกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องบริบทของพ้ืนที่ตามการให้ค านิยาม
ของเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือมาพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนแล้วนั้น ภาคประชาสังคมจะต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม อาจท าให้คนในพ้ืนที่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
การใช้พ้ืนที่จากประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 เรื่องก าหนด
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ก าหนดพ้ืนที่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้การจัดตั้งและด าเนินการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้ประกาศในพ้ืนที่ต่างๆ เป็น
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งมี เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด 
(คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558)  
  หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 1) สิทธิประโยชน์
ส าหรับการลงทุน 2) การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่าง
ด้าว 4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถรองรับกิจกรรมในพ้ืนที่
เศรษฐกิจและเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้เกิดความชัดเจนอย่างเป็น
รูปธรรมของแนวคิดการจัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น และได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนที่ 4/2557 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยส่งเสริมให้มีการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให้
เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจะท าให้พ้ืนที่ชายแดนดังกล่าวเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่ างก้าวกระโดด อย่างไรก็
ตามการพัฒนาดังกล่าวอาจส่งผลท าให้เกิดผล กระทบจากการด าเนินนโยบาย และเดิมทีเขตต่าง
เหล่านี้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนที่ส าคัญของประเทศอยู่เดิมแล้ว หากแต่มีการพัฒนาต่อเพ่ิมเติม
เพ่ือการค้าการลงทุนที่สูงขึ้นด้วย (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2557)   
 
การสื่อความหมายการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
  วาทกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนเป็นแนคิดหลักที่ก าลังจะ
มีการถอดรหัสออกมาในเชิงของการกระท าและมีผลต่อการปฏิบัติการทางสังคม การจัดระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่ท าให้ความหมายของการพัฒนาจากภาพประชาสังคมอ่อนแอลงและพยายามจะย้อนแย้ง
ความหมายของการพัฒนาที่เกิดขึ้น เนื่องจากท าให้เขตแนวคิดการพัฒนาตามมาที่หลากหลาย 
 เกิดแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้สิทธิประโยชน์ตามเขตการส่งเสริมการลงทุนเขต
พิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี จัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไปเช้าเย็นกลับ 
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จัดตั้งระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการลงทุนโดยมีส านักงานในพ้ืนที่และเชื่อมโยงกับ
ศูนย์บริการด้านการลงทุนของคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทางอินเตอร์เน็ตหรือ
เทคโนโลยีอ่ืน รวมทั้งระบบบริการด้านแรงงาน สาธารณสุขและตรวจคนเข้า เมือง (ตม.) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากรและการผ่านแดน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง อ่างเก็บน้ าและระบบส่ง
น้ า ไฟฟ้าและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 เกิดแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเต็มรูปแบบมี
การกล่าวถึงการให้ผลประโยชน์แรงจูงใจ ซึ่งกล่าวถึงความเป็นสมาชิกอาเซียนที่จ าเป็นอย่างในเรื่อง
ของการแข่งขัน จึงต้องมีการกระตุ้นการลงทุน การค้า การจ้างงาน และปัจจัยในความส าเร็จนั้นมีการ
น าแนวคิดวิเคราะห์และศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเป็นโอกาสที่จะท าประเทศเกิดการพัฒนา 
  เกิดแนวคิดการเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจ เส้นทางการขนส่ง และเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม การ
ใช้ประโยชน์จากที่ดินและโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่จึงมีความส าคัญ รวมถึงการจัดระเบียบการ
ปกครองที่สอดคล้องกับพ้ืนที่และเหมาะสม หากแต่ยังขาดเพียงการท าความเข้าใจกับภาคประชาชน
และประชาสังคมในพ้ืนที่ ที่จะแสวงหาทางออกจากผลกระทบต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมที่จะมี
ผลกับวิถีชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น และได้เล็งเห็นความดังกล่าว เป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจที่จะศึกษาปัญหาผลกระทบการของการด าเนินนโยบายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต
ในปัจจุบัน แนวโน้มและสภาพปัญหาภายหลังจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการด้านการเตรียมความพร้อม ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและแนวการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบแบบบูรณาการ 
 จากการศึกษาผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (Savan-Seno Special Economic Zone) รัฐบาล สปป.
ลาว ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน มาทดแทนและมีผลบังคับใช้แทนฉบับที่ 2/นย ลง
วันที่ 21 มกราคม 2545 

1) ปัญหาที่ดิน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนเป็นของ
ประชาชนลาว ท าให้รัฐต้องจ่ายค่าทดแทนในการเวนคืน เป็นจ านวน 14 พันล้านกีบ (หรือประมาณ 
57 ล้านบาท) และต้องท าการโยกย้ายประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-
เซโนไปในที่ที่รัฐเตรียมไว้ให้ใหม่ 

2) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโครงสร้างต่างๆ ยังไม่พัฒนา (อาทิ ถนน ไฟฟ้า 
น้ าประปา) และไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาส่วนใหญ่
ของประเทศด้อยพัฒนาและของ สปป.ลาว ดังนั้น นักลงทุนที่จะมาลงทุนที่ สปป.ลาว จึงต้องสร้าง
ถนน และจัดหาไฟฟ้าและน้ าประปาให้แก่โรงงานของตนด้วย 

3) ด้านกฎหมาย เนื่องจากการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีผลต่ ากว่ากฎหมาย แม้ว่าจะมีการร่างระเบียบการต่างๆ เพ่ือคุ้มครองการลงทุนในเขตเศรษฐ
พิเศษสะหวัน-เซโน แต่ก็ยังมีผลบังคับต่ ากว่าระดับกฎหมาย ท าให้นักลงทุนขาดความมั่นใจในการ
ได้รับการคุ้มครองการลงทุนตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีบางมาตราในค าสั่งนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายของ สปป.ลาวเอง อาทิ มาตรา 
29 ว่าด้วยอายุการให้เช่าที่ดินระบุว่านักลงทุนสามารถได้รับสัมปทานเช่าที่ดินสูงสุด 75 ปีและ
สามารถต่ออายุได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะบริหารของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -
เซโน แต่ในกฎหมายการเช่าที่ดินของ สปป.ลาวระบุว่าหากจะต่ออายุจะต้องได้รับความเห็นชอบ
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จากสภาแห่งชาติก่อน หรือในมาตรา 45 ว่าด้วยการจ้างพนักงานชาวต่างชาติเข้าท างานในธุรกิจที่
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนก าหนดให้จ้างได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของพนักงาน
ทั้งหมด แต่ในกฎหมายแรงงานของ สปป .ลาวระบุให้จ้างได้ไม่เกินร้อยละ 10 อย่างไรก็ตามใน
มาตรา 68 ระบุว่าค าสั่งนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโนนี้มีลักษณะ
พิเศษเพราะมีบางมาตราซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืนๆ จึงให้มีผลบังคับใช้ได้เฉพาะในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนเท่านั้น (ศุภชัย วรรณเลิศสกุล, 2553) 
  อย่างไรก็ตาม ยังอาจพบปัญหาผลกระทบของวาทกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใช้
พ้ืนที่ชายแดนเพราะวาทกรรมกระแสหลักของพัฒนายังไม่ได้เกิดจากการรับฟังภาคประชาสังคมอย่าง
แท้จริง เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เป็นพ้ืนที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการก าหนดและพัฒนาขึ้น
มาภายใต้กฎหมายและการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะซึ่ งสืบเนื่องถึงการเวนคืนที่ดินสาธารณะ 
สปก. เพ่ือมีการปรับพ้ืนที่ให้พร้อมที่จะรองรับการลงทุน มีการเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย  
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี การอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคต่างๆ การให้บริการ
ปัจจัยพ้ืนฐาน เป็นต้น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการ
ลงทุนภายในประเทศ โดยมีรูปแบบการบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
มีกฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับปกติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสาสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ส่งผลให้มีเงินตราต่างประเทศไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น สามารถดึงดูดการลงทุนที่
ประเทศมีความต้องการเช่น การลงทุนด้านพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นการก่อให้เกิดการสร้าง
งานให้แก่พ้ืนที่ที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลดปัญหาการว่างงานและเพ่ิมรายได้และการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ (อดิเรก ฟ่ันเขียว, 2557) 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจจากมุมมองของภาคประชาสังคม 
 การสร้างภาพลักษณ์และอุดมคติผ่านทางการสื่อของวาทกรรมที่สื่อความถึงการพัฒนาของ
ประเทศชาติหรือการรักษาผลประโยชน์ของชาติ การมีส่วนร่วมในชุมชน สังคมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะซึ่งเกิดจากภาคประชาสังคมเป็นหนทางที่น าไปสู่การพัฒนาที่ปรากฏชัดขึ้นโดยออกมาใน
รูปแบบการปฏิบัติกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในด้านต่างอยู่ภายใต้การก ากับของสิ่ง
เหล่านี้ ท าให้สื่อถึงได้ว่าหากมีความเป็นแล้วย่อมจะเป็นก าลังส าคัญของชาติและท าให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น  
 อย่างไรก็ตาม แนวความคิดกระแสหลักอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐยังคงเป็น
แกนกลางส าคัญอยู่ในสังคมปัจจุบันมากกว่า การพยามปฏิบัติตามตามความหมายของภาคประชา
สังคมว่าด้วยการพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่การพัฒนาจะเน้นหนักไปในทางการพัฒนา
ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม หากแต่เศรษฐกิจพ้ืนที่ชายแดนเดิม ยังคงเป็นธุรกิจที่มีขนาดย่อมและ
ด ารงอยู่กับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของผู้คนในพ้ืนที่ที่ถูกยกฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจ ปัญหาผลกระทบ
และความขัดแย้งในพ้ืนที่ที่ถูกกระท าจากชุดความหลักที่พยายามอยากให้เป็นด้วยการจัดระเบียบโดย
เบ็ดเสร็จโดยการไม่ผ่านการท าประคมและประชาพิจารณ์อย่างแท้จริง ค ากล่าวของชาวบ้านในพ้ืนที่ 
“เมื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชาวบ้านยังไม่เห็นว่าจะได้ผลประโยชน์อย่างไร แต่ในทางกลับกัน การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดินที่ราคาสูงขึ้นหลายสิบเท่า ท าให้ผู้คนดังเดิมทยอยขายที่ดินเพ่ือ ไปอยู่พ้ืนที่
ที่ไม่ถูกจัดเป็นพื้นเศรษญกิจพิเศษ และราคาที่ดินยังคงถูกกว่า ผู้น าในชุมชนเองกล่าวว่า หากมีคนย้าย
เข้าออกมาก การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสังคมในพ้ืนที่ ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคงไม่เหลืออะไร 
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รัฐจึงควรเล็งเห็นความส าคัญกับคนในพ้ืนที่เพ่ือที่จะลดปัญหาและความแย้งอีกผลกระทบที่จะตามใน
ภายหลังเพ่ือประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่เน้นกลุ่มทุนและภาค
ธุรกิจและการขาดประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมล้วนสร้างปรากฏการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างโครงสร้างการพัฒนาของภาครัฐ และเมื่อโลกเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน พ้ืนที่ชายแนว
ชายแดนจึงค่อยพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีอัตลักษณ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรม มูลค่าการค้าตามแนว
ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีมูลค่ามหาศาลและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น  บทบาทใหม่ของ
พ้ืนที่ชายแดนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนยังสะท้อนให้เห็นแนวคิด
การปฏิบัติการทางวาทกรรม การพัฒนาถูกก าหนดจากบนสู่ล่าง (Top down) อันมีผลกระทบต่อ
แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนภาคประชาสังคมที่เคยเกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้
มีการก าหนดทางเลือกในการพัฒนาตนเอง ถูกแทนที่ด้วยกฎเกณฑ์และการพัฒนาจากภายนอกชุมชน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนยังติดกรอบกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบเดิม 
ตลอดจนยังทับซ้อนย้อนแย้งกับแนวคิดการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมก าหนดนโยบายแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับบริบท ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาที่ท าให้ผู้คนต้องพ่ึงพารัฐ ซึ่งอาจ
ท าให้แนวคิดภาคประชาสังคมอ่อนแอลง 
 
บทสรุป 
 การวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีทั้ง
สองมุมมองคือ มุมมองจากภาครัฐที่พยามกล่าวถึงผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาโอกาสที่จะ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ และต้องการใช้พ้ืนดังกล่าวเพ่ือท าตามนโยบาย จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุน
สิทธิพิเศษและการสร้างแรงจูงใจให้พ้ืนที่เกิดการลงทุนและเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงสุดแต่กระนั้นเองผู้
ได้รับผลประโยชน์ร่วมยังไม่ใช่คนพ้ืนที่ ในทางกลับกับกันจากมุมมองจากภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ยัง
ต้องคงจุดยืนความเป็นบริบทของชุมชนดั้งเดิม ซึ่งมิได้ปิดกันการพัฒนาหากแต่ยังคงต้องมีการแสวงหา
จุดร่วมและภูมิคุ้มกันของคนในชุมชน ที่จะต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและอาจประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจทางออกจากผลกระทบปัญหาและความสัมพันธ์อันดีต่อ
ภาครัฐกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ ดังนั้นการที่ต้องท าความรู้ความเข้าใจในแง่มุมของการพัฒนาพ้ืนที่
ดังกล่าว หากแต่ภาครัฐที่ผ่านมาแล้วนั้นยังไม่ได้มีทางออกหรือการจัดการปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่
อย่างเป็นรูปธรรมเพียงแต่อาศัยการท าความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อ
ประชาชน   
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