ค
บทคัดย่อ
โครงการวิจยั นี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงของชาติกบั ความมัน่ คงในชี วิตของมนุ ษย์ที่เป็ น
กลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ บริ เวณพื้ นที่ ชายแดนทางภาคเหนื อของไทยและลาว หรื อฝั่ งตะวันออกของภาคเหนื อตอนบน
พื้ น ที่ วิจยั คื อ พื้ น ที่ ช ายแดนบ้านฮวกและพื้ น ที่ เชื่ อมโยงในอาเภอภู ซ างและเชี ย งค า จัง หวัดพะเยา กับ พื้ น ที่
ชายแดนบ้านน้ าตวง อาเภอแม่จริ มในจังหวัดน่ านกับพื้นที่เชื่ อมโยงที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ โดยทาการศึกษาบริ บท
ความเป็ นมาของประเด็นความมัน่ คงของชาติบนพื้นที่ชายแดนนับจากยุคเกิดรัฐชาติสมัยใหม่หรื อยุคอาณานิ คม
มาจนถึ งปั จจุ บนั และความมัน่ คงของชาติ ในยุคต่างๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ บริ เวณพื้นที่ ชายแดน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งการดูการปรับตัวของกลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านั้นต่อผลกระทบดังกล่าวด้วย
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ ผูน้ าชุ มชน
พ่อค้าแม่คา้ ท้องถิ่ น และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นการข้ามเดน รวมถึ งเจ้าหน้าที่รัฐบริ เวณจุดผ่านแดน ระหว่าง
เดื อนกรกฎาคม 2560 ถึ งสิ งหาคม 2561 พบว่า ประการแรก รั ฐให้ความส าคัญกับ ความมัน่ คงของชาติเหนื อ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ แม้ในยุคเปิ ดพื้นที่ชายแดนเพื่อการค้าอย่างปั จจุบนั ประการที่ สอง ความมัน่ คงของ
ชาตินามาซึ่ งความไม่มนั่ คงในชี วิตของกลุ่มชนในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพื้นที่ชายแดนหรื อ
ชนชายแดนภายใต้บริ บทความมัน่ คงชายแดนของรัฐไทยในช่ วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มคนที่เคยทาหน้าที่
เป็ นรั้วป้ องกันประเทศชาติ หรื อกลุ่ มที่ เป็ นชาวบ้านในท้องถิ่ น จวบจนปั จจุบนั พวกเขายังไม่มีความมัน่ คงใน
ชี วิตแต่ อย่างใด ประการที่ ส าม ปฏิ บ ัติก ารของชาวบ้านในพื้ น ที่ ช ายแดน แม้ค วามมัน่ คงของชาติ บ นพื้ น ที่
ชายแดนจะย้อนแย้งกับความมัน่ คงในชีวติ มนุษย์ของชนชายแดนก็ตาม ตัวชนชายแดนเองพยายามแสวงหาความ
มัน่ คงในกับชี วิตตนเองภายใต้เงื่อนไขที่ยากลาบากนั้น ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเครื อข่ายความสัมพันธ์ที่มี
อยู่ ประการสุ ดท้าย การเปิ ดพื้นที่ชายแดนเพื่อการค้าข้ามชาติและภูมิภาค ก่อให้เกิ ดผลดี ต่อรัฐและนายทุนจาก
ต่างถิ่นมากกว่าผูค้ นในพื้นที่ รัฐและนายทุนจากนอกพื้นที่ ทั้งที่เป็ นคนไทยและชาวต่างชาติ เป็ นกลุ่มที่จะได้รับ
ประโยชน์ในมิติของความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ เพราะเป็ นผูค้ นจากนอกพื้นที่ชุมชนชายแดน ซึ่ งอยู่ที่ตวั อาเภอ
หรื อเมืองที่มีทุนและเข้าถึงโอกาสมากกว่า
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในเชิ งนโยบาย คือ ประการแรก สาหรับพื้นที่ชายแดนแล้ว การวางนโยบาย
และกรอบการปฏิบตั ิงานของรัฐบาลควรให้ความสาคัญกับความมัน่ คงในชี วติ ของมนุษย์ โดยเฉพาะชนชายแดน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานและเคยมีคุณูปการต่อการสร้ างความมัน่ คงแก่ประเทศชาติเป็ นลาดับแรก แทนที่จะ
มุ่งเน้นให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อรัฐและนายทุนขนาดใหญ่จากนอกพื้นที่ ประการที่สอง การเปิ ดประเทศเพื่อ
การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการจะเปลี่ ยนจากจุดผ่อนปรนชายแดนไปเป็ นด่านสากล หรื อจากชายแดนที่ปิด
ไปเป็ นจุดผ่อนปรนก็ตาม ต้องให้ความสาคัญกับความคิดเห็นและประโยชน์ที่จะเกิดกับกลุ่มคนในระดับราก

ง
หญ้าหรื อชาวบ้านในท้องถิ่นด้วย แทนที่จะเน้นเพียงกลุ่มที่เป็ นเจ้าหน้าที่รัฐและนักธุ รกิจจากภายนอก ดังที่ผา่ น
มาเท่านั้น ประการสุ ดท้าย การพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษในพื้นที่ ชายแดน แม้ไม่ได้เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ชายแดน
จัง หวัด พะเยาและจัง หวัด น่ า นที่ ท าการศึ ก ษาในครั้ งนี้ แต่ ช าวบ้า นน าเสนอว่า รั ฐ ควรให้ ค วามส าคัญ กับ
ปฏิ สัมพันธ์ ทางชาติ พนั ธุ์และความขัดแย้งในการแย่งชิ งทรัพยากรที่อาจเกิ ดตามมาจากการเปิ ดพื้นที่ ชายแดน
มากกว่าความมัน่ คงของรัฐและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของชาติ ซึ่ งเป็ นภาพในระดับมหาภาคเท่านั้น
คาสาคัญ

ความมัน่ คงของชาติ ความมัน่ คงของมนุษย์ พื้นที่ชายแดน ชาติพนั ธุ์สัมพันธ์

จ
บทสรุ ปผู้บริ หาร
โครงการวิจยั นี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงของชาติกบั ความมัน่ คงในชี วิตของมนุ ษย์ที่เป็ น
กลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ บริ เวณพื้ นที่ ชายแดนทางภาคเหนื อของไทยและลาว หรื อฝั่ งตะวันออกของภาคเหนื อตอนบน
พื้ น ที่ วิจยั คื อ พื้ น ที่ ช ายแดนบ้านฮวกและพื้ น ที่ เชื่ อมโยงในอาเภอภู ซ างและเชี ย งค า จัง หวัดพะเยา กับ พื้ น ที่
ชายแดนบ้านน้ าตวง อ าเภอแม่ จริ ม ในจังหวัด น่ า นกับ พื้ น ที่ เชื่ อ มโยงที่ จงั หวัดเชี ย งใหม่ โดยมี ค าถามหลัก
พัฒนาการด้านความมัน่ คงในพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือของไทยและลาวในแต่ละยุคเป็ นอย่างไร และส่ งผลต่อ
ความมัน่ คงในชี วิตและความสั ม พันธ์ ของกกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อย่างไร? มี คาถามย่อยคื อ 1) ความมัน่ คงในพื้ น ที่
ชายแดนทางภาคเหนื อของไทยและลาวในแต่ละยุคที่ผ่านมาเป็ นอย่างไร และสัมพันธ์กบั บริ บททางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติอย่างไร 2) ความมัน่ คงในพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนื อ
ของไทยและลาวในแต่ละด้านและแต่ละยุคส่ งผลต่อความมัน่ คงในชี วิตของผูค้ นในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพนั ธุ์
อย่างไร 3) ในยุคปั จจุบนั ที่รัฐไทยและลาวเปิ ดการค้าเสรี ขา้ มชายแดนมากขึ้น ผ่านจุดผ่อนปรนชายแดนและด่าน
ถาวร กลุ่มชาติพนั ธุ์และผูค้ นในชุมชนการค้าชายแดนได้รับประโยชน์หรื อไม่ อย่างไร
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ ผูน้ าชุ มชน
พ่อค้าแม่คา้ ท้องถิ่ น และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นการข้ามเดน รวมถึ งเจ้าหน้าที่รัฐบริ เวณจุดผ่านแดน ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงสิ งหาคม 2561 พบว่า ประการแรก ความมัน่ คงในพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือของไทย
และลาวปรั บ เปลี่ ยนไปตามยุคสมัยที่ สั มพันธ์ กบั บริ บ ททางการเมื องและเศรษฐกิ จของภู มิภาคและของโลก
กล่าวคือ ในยุคอาณานิ คม รัฐทั้งสองยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับความมัน่ คงในพื้นที่ชายแดนนัก แต่เมื่อเข้าสู่ ยุค
สงครามเย็น ชายแดนถูกปิ ดอย่างเป็ นทางการ และเมื่อเข้าสู่ ยุค “เปลี่ยนสนามรบเป็ นสนามการค้า ” ความมัน่ คง
ในพื้นที่ชายแดนเริ่ มผ่อนคลายเพื่อการค้าและการเดิ นทางข้ามชายแดนมากขึ้น ประการที่สอง ความมัน่ คงใน
พื้นที่ชายแดนในแต่ละยุคข้างต้น กระทบต่อวิถีการดารงชี วติ ของผูค้ นที่เป็ นชนชายแดนซึ่ งหลากหลายชาติพนั ธุ์
และท้องถิ่ นแตกต่ างกันไป ยิ่งอานาจรั ฐจากส่ วนกลางเข้ามาควบคุ มถึ งพื้ นที่ ชายแดนมากเท่ าไหร่ ยิ่งส่ งผล
กระทบต่อความมัน่ คงในชี วิตของผูค้ นในพื้นที่ ชายแดนมากเท่านั้น โดยเฉพาะในยุคสงครามเย็นและยุคเปิ ด
พรมแดนเพื่อการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในปั จจุบนั ที่หน่วยงานด้านความมัน่ คงเข้ามามีอานาจเหนื อหน่วยงาน

ฉ

ด้านเศรษฐกิจและการปกครองในพื้นที่ชายแดน ประการสุ ดท้าย การเปิ ดชายแดนเพื่อการค้าในยุคปั จจุบนั ไม่วา่
จะเป็ นจุดผ่อนปรนชายแดนหรื อด่านถาวรก็ตาม กลุ่มนายทุนจากนอกพื้นที่ชุมชนชายแดน คือกลุ่มที่มาจากใน
ตัวอาเภอ ในตัวจังหวัด ต่างจังหวัดและต่างประเทศ เป็ นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากกว่าชาวบ้านที่อยู่ในชุ มชน
ติดชายแดน
ดังนั้น ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการเน้น คือ ประการแรก สาหรับพื้นที่ชายแดนแล้ว การ
วางนโยบายและกรอบการปฏิบตั ิงานของรัฐบาลควรให้ความสาคัญกับความมัน่ คงในชี วติ ของมนุษย์ โดยเฉพาะ
ชนชายแดนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานและเคยมีคุณูปการต่อการสร้างความมัน่ คงแก่ประเทศชาติเป็ นลาดับแรก
แทนที่ จะมุ่งเน้นให้เกิ ดการเอื้อประโยชน์ต่อรัฐและนายทุนขนาดใหญ่จากนอกพื้นที่ ประการที่สอง การเปิ ด
ประเทศเพื่อการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการจะเปลี่ยนจากจุดผ่อนปรนชายแดนไปเป็ นด่านสากล หรื อจาก
ชายแดนที่ปิดไปเป็ นจุดผ่อนปรนก็ตาม ต้องให้ความสาคัญกับความคิดเห็นและประโยชน์ที่จะเกิดกับกลุ่มคนใน
ระดับรากหญ้าหรื อชาวบ้านในท้องถิ่นด้วย แทนที่จะเน้นเพียงกลุ่มที่เป็ นเจ้าหน้าที่รัฐและนักธุ รกิจจากภายนอก
ดังที่ ผ่านมาเท่านั้น ประการสุ ดท้าย การพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษในพื้นที่ ชายแดน แม้ไม่ได้เกิ ดขึ้ นในพื้นที่
ชายแดนจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ แต่ชาวบ้านนาเสนอว่ารัฐควรให้ความสาคัญกับ
ปฏิ สัมพันธ์ ทางชาติ พนั ธุ์และความขัดแย้งในการแย่งชิ งทรัพยากรที่อาจเกิ ดตามมาจากการเปิ ดพื้นที่ ชายแดน
มากกว่าความมัน่ คงของรัฐและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของชาติ ซึ่ งไม่เห็ นภาพของความขัดแย้งในระดับราก
หญ้าแต่อย่างใด

