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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุเพื่อศึกษาบริบท กลไก และกระบวนการแปลงสภาพของการสะสมทุน
เบ้ืองตน้มาเป็นการสะสมทุนแบบทุนนิยมในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ของจงัหวดัชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก  ผลการศึกษา พบวา่ 1) บริบทส าคญัท่ีก่อให้เกิดกระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในบริเวณพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวตัน์หลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 2532–
2534 มีผลให้เกิดกระบวนการพฒันาของระบบทุนนิยมอย่างแพร่หลายไปทัว่โลก รัฐบาลไทยในยุคพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวณั ก็ไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นจากสนามรบเป็นสนาม
การคา้ในปี พ.ศ. 2533 ส่งผลให้กระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้ตามแนวชายแดนจงัหวดัตราดและจงัหวดั
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เกาะกงสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ย่างกา้วหน้า 2) กลไกท่ีส าคญัในการสะสมทุนเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ กลไกของรัฐ
ไทย ทั้งกลไกดา้นเศรษฐกิจในรูปแบบการคา้ชายแดน  และกลไกดา้นการเมืองในรูปของจุดผ่านแดน และ
กลไกของรัฐบาลกมัพูชา ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจากท่ีรัฐบาลส่วนกลางสามารถเขา้ไปปกครองดินแดนทั้งหมดใน
ประเทศได ้รัฐบาลแห่งชาติของทั้งสองประเทศ ก็คือ รัฐบาลกมัพูชาและรัฐบาลไทยไดส้นบัสนุนให้เกิด
กระบวนการสะสมทุนทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ 3) กระบวนการแปลงสภาพของการสะสมทุน
เบ้ืองตน้มาเป็นการสะสมทุนแบบทุนนิยม พบว่า มีพลวตัอยู่ในกระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้เป็นหลกั 
กล่าวคือ มีการเปล่ียนแปลงจากการสะสมทุนในธุรกิจสีด าไปสู่ธุรกิจสีเทา และเป็นธุรกิจสีขาวในปัจจุบนั 
ความพยายามในการแปลงสภาพจากการสะสมทุนเบ้ืองตน้ไปสู่การสะสมในลกัษณะทุนนิยมปรากฎใหเ้ห็น
เด่นชดัจากการท าการ เกษตรขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีพลวตัได ้ขอ้คน้พบจากการวจิยั 
ช้ีให้เห็นว่า ทฤษฎีการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในกลุ่มมาร์กซิสต์ ไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงมีความสมบูรณ์ใน
ตนเอง ท่ีจะอธิบายถึงการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในพื้นท่ีชายแดนของประเทศไทยได ้เน่ืองจากแนวคิดเบ้ืองตน้
ของ David  Harvey และ Karl Marx ต่างก็เป็นแนวคิดท่ีมีพื้นฐานจากตะวนัตก โดยในกรณีของ Karl Marx 
เกิดจากบริบทในอดีต ส่วนในกรณีของ David  Harvey เกิดจากบริบทปัจจุบนัในยคุ โลกาภิวตัน์และเสรีนิยม
ใหม่ ดงันั้น ในการใชแ้นวคิดดงักล่าว อาจตอ้งมีการปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของโลกท่ีเปล่ียนไป 
 

ค าส าคญั: กระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้, ชายแดนไทย-กมัพูชา, ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
 

Abstracts 
 The research aimed to study the context, mechanism and process of primitive accumulation of 
capital in Thailand-Cambodia border of Eastern coastal provinces. The results of the study were as follows; 
1) The important context of the primitive accumulation of capital in the Eastern coastal area was the 
globalization trend after the downfall of the Soviet Union during 1989–1991. This context made the 
development process of capitalism widespread all over the world. Thai Government led by Prime Minister 
General Chartchai Choonhavan initiated Converting a Battlefield to a Market Place Policy in 1990. This 
caused the progress in the primitive accumulation of capital process in the border area in the Trat and Koh 
Kong Province. 2) Important mechanisms in the primitive accumulation of capital included Thai state 
mechanism both border trade as an economic mechanism and various forms of immigration checkpoints as 
a political one. Moreover, mechanism of Cambodian Government which developed after national 
government had already taken control the whole area of the country. National governments in both 
countries, Thailand and Cambodia, had promoted the process of capital accumulation at both the provinces 
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and the country level. The transformation process from the primitive accumulation of capital to capitalist 
accumulation showed that there were main dynamism in the primitive accumulation of capital. The capital 
accumulation in the black business changed into grey business and into white business in the present. The 
attempt to transform the primitive accumulation of capital into capitalist accumulation could be clearly seen 
from the large-scale but nondynamic farming. The research found that none of Marxist theories of the 
primitive accumulation of capital were perfect in themselves in explaining the primitive accumulation of 
capital in Thai border area. This was because that the basic idea of David Harvey and Karl Marx are based 
on the past context in the case of Karl Marx and the present context in Globalization Era and Neoliberalism 
in the case of David Harvey. Hence, the application of those ideas might be adapted to the changing global 
environment. 
 

Keywords: Process of Primitive Accumulation, Thailand-Cambodia border, Eastern Coastal Province 
 

บทน า 
  กระบวนการสะสมทุนของพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดัชายทะเลตะวนัออก  ซ่ึงไดแ้ก่ 
จงัหวดัจนัทบุรีและตราด มีจุดเปล่ียนท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ร่วมสมยัคือ พบว่า  ก่อนการประกาศใช้
นโยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการคา้สมยัรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ในปี พ.ศ. 2533 นั้น    
การสะสมทุนมีการพฒันาค่อนขา้งน้อยเน่ืองจากติดขดัจากปัญหาความมัน่คงชายแดน ธุรกิจชายแดนท่ี
เกิดข้ึนจะมีลกัษณะเป็นธุรกิจท่ีไม่เป็นทางการ และมีขอ้จ ากดัในการคา้ภายใตภ้าวะสงครามระหวา่งประเทศ
อนัเน่ืองมาจากเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตของการประกาศกฎอยัการศึก ซ่ึงการใชก้ฎอยัการศึกดงักล่าวส่งผลให้มี
การควบคุมสินคา้ทุกประเภท ทั้งสินคา้ท่ีจ  าเป็นไปจนถึงสินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง โดยมองว่า
สินคา้เหล่านั้นเป็นยุทธปัจจยัท่ีไม่สามารถน ามาซ้ือขายไดใ้นพื้นท่ีชายแดน ดงันั้น สินคา้ท่ีมีการท าธุรกิจ   
กนัเป็นส่วนใหญ่ก็มกัเป็นสินคา้ท่ีผดิกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวธุสงคราม เป็นตน้   
  แต่หลงัจากท่ีรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ประกาศใชน้โยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็นตลาด
การคา้ในปี พ.ศ. 2533 แลว้ ก็จะพบวา่การขบัเคล่ือนของกระบวนการสะสมทุนในพื้นท่ีชายแดนอยา่งเป็นท่ี
ประจกัษ ์กล่าวคือ การคา้ชายแดนซ่ึงปกปิดและลกัลอบคา้ขายกนัมานานกลายเป็นการคา้ท่ีถูกกฎหมายและ
สร้างรายไดเ้ขา้ประเทศอยา่งมหาศาล การขยายตวัของธุรกิจชายแดนอนัเป็นผลมาจากการน านโยบายเปล่ียน
สนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้ไปปฏิบติั โดยอาศยักลไกต่างๆ ทางเศรษฐกิจและการเมือง เช่น การเปิดจุดผา่น
แดนในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพฒันาของธุรกิจการคา้ชายแดนจากรูปแบบดงัเดิมคือการคา้แบบ
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ตลาดมืด การคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ตกลง (Sale on Consignment License)  ไปสู่การคา้การคา้ในรูปแบบ
สากล ซ่ึงเป็นการคา้ท่ีอยูใ่นรูปแบบภายใตก้รอบของกฎหมายในสภาวะปกติ (ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์ และ
คณะ, 2557) 
  เม่ือพิจารณาพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวดัจันทบุรีและตราดนั้ นเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความส าคัญต่อธุรกิจชายแดนอย่างยิ่งในอนาคต เน่ืองจากมีมูลค่าการค้าเพิ่มสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด          
โดยคาดการณ์กนัวา่หลงัเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แลว้ ธุรกิจการคา้ชายแดนแห่งบูรพาทิศจะ
เกิดความมัง่คัง่มหาศาล เน่ืองจากทั้งสองจงัหวดัอยูใ่นแผนพฒันาท่ีเรียกวา่เส้นทางเศรษฐกิจ อนัเป็นเส้นทาง
เช่ือมโยงระหว่างไทย-กมัพูชา-เวียดนาม โดยมีโครงการพฒันาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ้(Southern 
Economic Corridor) เช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคญัระหว่างไทย-กมัพูชา-เวียดนาม และเช่ือมโยนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อเก้ือหนุนให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุน ทั้งภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและการบริการ  
  การสะสมทุนหลงัจากการเปิดจุดผา่นแดน และการขยายตวัของธุรกิจชายแดน ภายใตก้ารด าเนิน
นโยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการค้าในพื้นท่ีชายแดนของจงัหวดัจันทบุรีและตราด จะพบว่า 
ปรากฎการณ์ของการสะสมทุนท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชายแดนดังกล่าวนั้น มีลกัษณะท่ีเรียกว่าการสะสมทุน
เบ้ืองต้น (primitive accumulation of capital) กล่าวคือ เป็นรูปแบบการสะสมทุนท่ีไม่ได้ใช้กลไกทาง
เศรษฐกิจในความสัมพนัธ์เชิงขูดรีดระหวา่งนายทุนกบัแรงงานโดยตรง แต่ใชก้ลไกนอกเหนือจากเศรษฐกิจ 
เช่น การท าธุรกิจใตดิ้น (underground economy)  การใช้กลไกทางการเมืองและกลไกรัฐ การผูกขาดทาง
การคา้ เป็นตน้  
  จากการส ารวจงานวิจัยเก่ียวกับการสะสมทุนในประเทศไทยจะพบว่า นักวิชาการท่ีศึกษา
พฒันาการของทุนนิยมไทย ท่ีผ่านมามิได้แยกแยะและเช่ือมโยงระหว่างการสะสมทุนในระบบทุนนิยม 
(capitalist accumulation of capital)  และการสะสมทุนเบ้ืองตน้ออกมาอยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่น งานของฉตัร
ทิพย ์ นาถสุภา (2546) สุธี  ประศาสน์เศรษฐ  (2523) และอะกิรา ชูเอฮิโร (Suehiro, 1989)  ดงันั้น การศึกษา
พฒันาการของทุนนิยมไทยจึงไม่เห็นภาพของการสะสมทุนเบ้ืองตน้ซ่ืงเป็นพื้นฐานท่ีน าไปสู่การสะสมทุน
แบบทุนนิยม 
  จะพบวา่การศึกษาการสะสมทุนในประเทศไทยตั้งแต่อดีตให้ความส าคญักบัทฤษฎีการสะสมทุน
แบบทุนนิยม และละเลยการใชแ้นวคิดการสะสมทุนเบ้ืองตน้  ดงันั้น ผูว้ิจยัจะใชก้รณีศึกษาการสะสมทุนใน
จงัหวดัชายแดนของชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกเพื่อช้ีให้เห็นว่า ทฤษฎีการสะสมทุนเบ้ืองตน้มีความความ
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของทุนนิยมไทยหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใดในการวเิคราะห์ 
  อย่างไรก็ดี การสะสมทุนเบ้ืองตน้ในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ของจงัหวดัชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกมีรูปแบบแตกต่างจากการสะสมทุนเบ้ืองต้นในสมยัท่ีคาร์ลมาร์กซ์ได้น าเสนอไวใ้นหนังสือ 
Capital  (Harvey, 2003) ดงัน้ี 
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  1. ในบริบทของการสะสมทุน พบวา่ ในอดีตการสะสมทุนเบ้ืองตน้เกิดข้ึนในช่วงการพฒันาทุน
นิยมภายในประเทศจากระบบศกัดินาของยุโรปไปสู่ระบบทุนนิยม ในขณะท่ีการสะสมทุนเบ้ืองต้นใน
ปัจจุบนัเกิดข้ึนภายใตก้ารพฒันาทุนนิยมของกระแสโลกาภิวฒัน์ 
  2. ในแง่ของพื้นท่ีเป้าหมายการสะสมทุน พบวา่ ในอดีตการสะสมทุนเบ้ืองตน้มุ่งดึงส่วนเกินจาก
ภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบนัพื้นท่ีเป้าหมายอยูท่ี่การขดูรีดส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติเป็น
ส าคญั 
  3. ในแง่ผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการสะสมทุนในอดีต มุ่งการผลักดันให้คนจนในภาค
เกษตรกรรมเป็นกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรม (proletarianization) แต่ในปัจจุบนักระบวนการสะสมทุน
พยายามช่วงชิงจนท าใหค้นจนไม่มีท่ีไป 
  ดงันั้น ผูว้ิจยัคาดวา่การใชท้ฤษฎีการสะสมทุนในรูปแบบเอเซียจะช่วยพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบั
การพฒันาทุนนิยมไทย ในแง่มุมใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1.  เพื่อศึกษาบริบทการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดัชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัออก 
  2.  เพื่อเขา้ใจกลไกการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดัชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัออก 
  3.  เพื่อศึกษากระบวนการแปลงสภาพ ( transformation) ของการสะสมทุนเบ้ืองต้นมาเป็นการ
สะสมทุนแบบทุนนิยมในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ของจงัหวดัชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
  ในงานวจิยัน้ีจะใชแ้นวคิดการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในการตีความแบบใหม่ ซ่ึงเรียกวา่  การสะสมทุน
เบ้ืองตน้ท่ีมีความต่อเน่ืองย ัง่ยืน (Inherent-Continuous Primitive Accumulation) แทนแนวคิดการสะสมทุน
เบ้ืองต้นในรูปแบบเก่า การตีความแนวเก่าถือว่าการสะสมทุนเบ้ืองต้นเป็นเหตุการณ์เพียงช่วงเดียวใน
ประวติัศาสตร์ก่อนการเกิดวิถีการผลิตแบบทุนนิยม (Historical Primitive Accumulation) แต่การตีความแนว
ใหม่ถือว่าการสะสมทุนเบ้ืองตน้เป็นส่ิงท่ีถือว่ามีความต่อเน่ืองย ัง่ยืน หมายความว่า เม่ือก่อเกิดวิถีการผลิต
แบบทุนนิยมแลว้ก็ยงัคงมีกระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้ด ารงอยูค่วบคู่กบัการสะสมทุนในวถีิการผลิตแบบ
ทุนนิยม (Capitalist Accumulation Capital) ท่ีตั้งอยู่บนฐานของความส าคญัระหวา่งทุนกบัแรงงาน แนวคิด
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การสะสมทุนเบ้ืองต้นแบบใหม่น้ีมีลักษณะท่ีส าคญั คือ (De Angelis, 2001; Midnight Notes Collective; 
Bonefeld, 2001; Perelman, 2004) 
  1. การสะสมทุนเบ้ืองต้นเป็นรากฐาน (Basis) ของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม หมายความว่า         
การสะสมทุนเบ้ืองตน้เป็นพลงัหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาทุนนิยม ดงันั้น จึงมีบทบาทต่อเน่ืองในฐานะ
ท่ีทุนตอ้งใชก้ลยทุธ์การสะสมทุนเบ้ืองตน้ในเป็นรากฐานในการสะสมทุนตามปกติเสมอ 
  2. การสะสมทุนเบ้ืองตน้ในปัจจุบนัอาศยัลทัธิเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism)  เป็นอุดมการณ์ใน
การสร้างความชอบธรรมส าหรับการปฏิบัติการในขณะท่ีการสะสมทุนเบ้ืองต้นในอดีตอาศัยแนวคิด
เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบคลาสสิค (Classical Political Economy)  เป็นอุดมการณ์หลกั 
  3. การสะสมทุนเบ้ืองต้นในปัจจุบนั เกิดข้ึนในบริบทของอิทธิพลกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อ
ประเทศโลกท่ีสามในเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา ในขณะท่ีการสะสมทุนดงักล่าวในอดีต เกิดข้ึนจาก
อิทธิพลภายในประเทศเป็นส าคญั เช่น องักฤษในอดีตการวเิคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวตัน์ในการศึกษาคร้ัง
น้ีเป็นการวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกโดยใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัภายนอก
ในฐานะท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีมีผลต่อสถานการณ์ทางประวติัศาสตร์ภายในประเทศ ดงันั้น การพฒันาทุนนิยมใน
จงัหวดัท่ีศึกษาจึงเป็นการวิเคราะห์ท่ีมีการเช่ือมโยงกบัภายนอก แต่มีรากเหงา้อยู่ภายในประเทศ (External 
Links and Internal Roots) ผลท่ีตามมาก็คือ การเกิดสภาวะพึ่งพิงใน ท่ีน้ีจึงมิใช่การก าหนดแต่ฝ่ายเดียวจาก
ภายนอก (External Determinism) แต่เป็นการสร้างเง่ือนไขจากภายนอกท่ีเรียกว่า การพึ่งพิงเชิงโครงสร้าง 
(Cardoso and Faletto, 1979:  xxi, 26-27) 
  4. การสะสมทุนเบ้ืองต้นในปัจจุบนัอาศยัรูปแบบท่ีมีความหลากหลายมากกว่าการเน้นการ
ผลกัดนัชาวไร่ชาวนาออกจากท่ีดินของตนเอง (Land Enclosures) ดงัท่ีเกิดข้ึนในกรณีของประเทศองักฤษ
ปลายศตวรรษท่ี 14 รูปแบบท่ีหลากหลายในปัจจุบนั เช่น การสูญเสียท่ีดินจากปัญหาวิกฤติหน้ีสิน นอกจากน้ี
กลุ่มเป้าหมายท่ีมุ่งแยกปัจจยัการผลิตมิใช่เป็นเพียงผูผ้ลิตสินค้ารายย่อยเท่านั้นแต่รวมไปถึงการท าลาย
กรรมสิทธ์ิท่ีดินของชุมชนและควบคุมพื้นท่ีทางสังคม เพื่อมิใหช้นชั้นกรรมาชีพใชใ้นการสร้างความเขม้แข็ง
ใหแ้ก่ตนเอง      
  ตวัแทนความคิดท่ีตีความการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในแนวใหม่น้ี พฒันามาตั้งแต่ Rosa Luxemburg 
(2003) มาจนถึง Samir Amin (2007) และ Immanuel Wallerstein (1974) ในขณะท่ีผูนิ้ยมให้การตีความแบบ
เก่า ไดแ้ก่ Lenin, Maurice Dobb, Paul Sweezy 
  เน่ืองจากแนวคิดเบ้ืองตน้ของ David Harvey และ Karl Marx ต่างก็เป็นแนวคิดท่ีมีพื้นฐานจาก
ตะวนัตก โดยแนวคิดดงักล่าวก่อเกิดจากบริบทในอดีตซ่ึงมานานแลว้ และในปัจจุบนัในยุคโลกาภิวฒัน์และ
เสรีนิยมใหม่อาจตอ้งมีการปรับให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของโลกท่ีเปล่ียนไป  อีกทั้งในการศึกษาคร้ัง
น้ีเป็นการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนของประเทศไทย ดงันั้น ผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีการปรับใชแ้นวคิดให้เหมาะสม
กบับริบททุนชายแดนทอ้งถ่ิน 



 

C H A P T E R  4 
 

 125 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

 

กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการศึกษาการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ของจงัหวดัชายฝ่ังทะเล
ภาคตะวนัออก ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแบบจ าลองไว ้ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่1 แบบจ าลองการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ของจงัหวดัชายฝ่ังทะเล

ภาคตะวนัออก 

วธิีการวจิัย 
 ผูว้ิจยัจะใช้วิธีวิทยาวิภาษวิธี (Dialectic) แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงบูรณาการซ่ึงวิเคราะห์
มุมมอง 2 ดา้นของวถีิการสะสมทุนซ่ึงมีความขดัแยง้โดยวเิคราะห์ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของมิติต่างๆ ไดแ้ก่ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม เครือข่ายอ านาจ และบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเลือกธุรกิจในบริเวณพื้นท่ี
บริเวณชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดัชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกเป็นหน่วยในการศึกษา เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีท่ีมีการขยายตวัของธุรกิจชายแดนท่ีเติบโตหลงัจากนโยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการคา้ และมี
รูปแบบของการสะสมทุนท่ีมีลกัษณะท่ีเรียกว่าการสะสมทุนเบ้ืองตน้ (Primitive Accumulation of capital) 
กล่าวคือ เป็นการสะสมทุนท่ีไม่ได้ใช้กลไกทางเศรษฐกิจในความสัมพนัธ์ระหว่างนายทุนกับแรงงาน
โดยตรง แต่ใช้กลไกนอกเหนือจากเศรษฐกิจ เช่น การท าธุรกิจใตดิ้นผิดกฎหมาย (underground economy)  
การใชก้ลไกทางการเมือง และรัฐ การผูกขาดทางการคา้ เป็นตน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากปรากฏการณ์ของการท า
ธุรกิจชายแดนในจงัหวดัจนัทบุรีและตราด 

 

กระบวนการสะสมทุน 

 บทบาทของรัฐ 

เครือข่ายอ านาจชนชั้นน า 

ทุนนิยมโลกาภิวฒัน ์

ธุรกิจสีด า 

ธุรกิจสีเทา 

ธุรกิจสีขาว 

- การคา้ของเถ่ือน 

- การผูกขาดสมัปทานของรัฐ  
- การท าบ่อนคาสิโนชายแดน 

- การผูกขาดสมัปทานของรัฐ 
- ธุรกิจโรงแรมและการบริการ 
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 การเลือกกรณีตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จะพิจารณาเลือกตวัอยา่งท่ีช้ีให้เห็นวา่ทฤษฎีการสะสม
ทุนเบ้ืองตน้ท่ีมีอยู่เดิม มีความสอดคล้องกบัพฒันาการของทุนนิยมไทยหรือไม่ มากน้อยเพียงใดในการ
วเิคราะห์ ซ่ึงการสะสมทุนพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดัชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกมีรูปแบบ
ของการสะสมทุนท่ีมีลกัษณะท่ีเรียกวา่การสะสมทุนเบ้ืองตน้ท่ีมีรูปแบบนอกเหนือจากทฤษฎีการสะสมทุน
ท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 2 โดยจะเลือกกรณีศึกษา 2 กรณี คือ 
 1. กรณีศึกษาชายแดนไทย-กมัพูชา บริเวณจงัหวดัตราด 
 2. กรณีศึกษาชายแดนไทย-กมัพูชา บริเวณจงัหวดัจนัทบุรี 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชว้ธีิการวจิยัในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้อกสาร เอกสารท่ีจะใชใ้นการวิจยัน้ีจะแบ่งออกเป็น  2 ประเภท 
คือ 
  1.1 การวิจยัจากเอกสารชั้นตน้ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ียงัไม่ไดผ้่านการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เช่น เอกสารทัว่ไป  รายงานข่าวทางหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้  
  1.2. การวิจัยจากเอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารทางราชการ รายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ โดยใชว้ธีิการดงัน้ี 
  2.1  การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) วธีิการสัมภาษณ์ท่ีจะใชใ้นการวิจยัน้ีมีลกัษณะ
เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi- Structured or Guided Interview)โดยอาศยัแนวการสัมภาษณ์ 
(Interview Guide) เป็นเคร่ืองมือ  
  2.2  การสัมภาษณ์แบบประวติัศาสตร์จากค าบอกเล่า (Oral History) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการหรือแบบไม่มีโครงสร้าง (Informal or unstructured Interview ) กล่าวคือ มีเพียงค าถามวิจยัเป็น
แนวสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในท่ีน้ีจะก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโสหรือผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้วจิยัเป็นอยา่งดี 
  2.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในท่ีน้ีหมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตท่ีได้ลงไป
สัมผสัรูปแบบ และกระบวนการ การท าธุรกิจในพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา  
 การตรวจสอบขอ้มูลในท่ีน้ีจะใชรู้ปแบบ ดงัน้ี 
 1. การตรวจสอบการสัมภาษณ์โดยใช้แหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนัระหว่างเอกสารการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในภาคสนาม 
 2. การตรวจสอบการสัมภาษณ์โดยใชผู้ส้ัมภาษณ์ท่ีสถานะ หรือจุดยนืท่ีต่างกนักระบวนการสะสม
ทุนเบ้ืองตน้ 
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 การวิเคราะห์ขอ้มูลในท่ีน้ีจะใช้การวิเคราะห์แนวประวติัศาสตร์บนกรอบทฤษฎีการสะสมทุน
เบ้ืองตน้ การวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นการตีความขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์, 2555, หนา้ 182-183) 
 1. การจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลให้เป็นระบบ การจดัขอ้มูลให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น การจ าแนกประเภทขอ้มูล (Typological Analysis or Taxonomy Analysis) หรือการ
แบ่งช่วงทางประวติัศาสตร์ (Periodization) เป็นตน้ 
 2. การวิเคราะห์กระบวนการ (Procession Analysis) เป็นการจ าแนกกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองตามล าดบั
เวลา เช่น การวเิคราะห์ตารางล าดบัเวลา (Time-Ordered Matrix) ในเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
 

ผลการศึกษา 
  ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ีหน่ึง พบวา่ ปัจจยัเชิงบริบทส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนการสะสม
ทุนเบ้ืองตน้ในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดัชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เกิดข้ึนจากกระแส     
โลกาภิวตัน์หลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2532-2534 มีผลให้เกิดกระบวนการพฒันาของ
ระบบทุนนิยมอย่างแพร่หลายไปทัว่โลกก็คือ  การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอินโดจีน  ดว้ยการประกาศใช้นโยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการคา้สมยั
รัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ในปี พ.ศ. 2533  เป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างสันติภาพท่ีถาวรใหเ้กิดข้ึน
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และร่วมมือกนัทางดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ถูกปิดกั้น
โดยอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งด าเนินการประสานงานให้มีการเจรจาร่วม ระหวา่งเขมร 4 
ฝ่าย เพื่อยุติการสู้รบ ซ่ึงถือเป็นการใช้การทูตแนวใหม่ คือการส่งสัญญาณทางการทูตเพื่อท าให้ประเทศท่ีมี
อุดมการณ์และระบอบการปกครองต่างกนั สามารถหนัมาร่วมมือกนัในดา้นท่ีไม่มีความขดัแยง้กนัได ้นัน่ก็
คือ ทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงท าใหทุ้กประเทศในอินโดจีนหนัมาเจรจาหารือกบัไทยดา้นการคา้การลงทุน  
  ผลของการใชน้โยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการคา้ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทาง
เศรษฐกิจและสังคมบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชาอย่างชดัเจน กล่าวคือ ในช่วงก่อนการประกาศใชน้โยบาย
เปล่ียนสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้ ธุรกิจชายแดนจะมีลกัษณะเป็นธุรกิจท่ีไม่เป็นทางการ และมีขอ้จ ากดัใน
การคา้จากภาวะสงครามระหว่างประเทศ  เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตของการประกาศกฎอยัการศึก แต่
ภายหลงันโยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็นตลาดการคา้ ไดส่้งผลดีต่อการคา้ชายแดนซ่ึงปกปิดและลกัลอบ
คา้ขายกนัมานาน ใหก้ลายเป็นการคา้ท่ีถูกกฎหมายและสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศอยา่งมหาศาล  
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  ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอง พบวา่ หลงัประกาศนโยบายโดยอาศยันโยบายเปล่ียนสนาม
รบใหเ้ป็นสนามการคา้แลว้กระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้ตามแนวชายแดนจงัหวดัตราดและจงัหวดัเกาะกง
จึงสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งกา้วหนา้กลไกหลกั 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ  
  1. กลไกดา้นเศรษฐกิจ ในรูปของการคา้ชายแดนจนัทบุรีและตราด 
  2. กลไกดา้นการเมือง ในรูปของการก าหนดจุดผ่านแดนในพื้นท่ีชายแดนจงัหวดัจนัทบุรีและ
ตราด 
  กลไกดา้นเศรษฐกิจท่ีมีพฒันาการออกมาในรูปแบบการคา้ชายแดนจงัหวดัจนัทบุรีและตราดเป็น
พฒันาการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในพื้นท่ีชายแดน รูปแบบการคา้ชายแดนในเขต
จงัหวดัจนัทบุรีและตราดสามารถสรุปรูปแบบออกเป็น 3 รูปแบบดงัน้ี    
  1. การคา้แบบตลาดมืด การคา้แบบตลาดในพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ในจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า 
ภาวะสงครามตามแนวชายแดนในเขตชุมชนบ้านคลองใหญ่ได้ก่อให้เกิดการค้าชายแดนของชาวบ้าน       
โดยเร่ิมตั้งแต่การคา้ขนาดเล็กเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจ  าเป็นในช่วงสงครามซ่ึงยงัถือว่าเป็นยุทธปัจจยัในการนิยม
ของฝ่ายความมัน่คง  
 กรณีของชายแดนไทย-กมัพูชา จงัหวดัตราด ก็ไม่แตกต่างจากพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชาจงัหวดั
จนัทบุรี กล่าวคือ ลกัษณะพื้นท่ีชายแดนดงักล่าวไดรั้บผลกระทบมาจากการเกิดสงครามจนประชาชนตอ้งมี
การยา้ยถ่ินของประชาชนไปมาระหวา่งจงัหวดัตราด และจงัหวดัเกาะกงเพื่อหนีภยัสงครามในยุคนั้น แต่ก็มี
มีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งชุมชนชายแดนดว้ยกนั จุดท่ีมีลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ีชายแดนจงัหวดั
ตราด ก็คือการเสียดินแดนในจงัหวดัเกาะกงซ่ึงเป็นดินแดนของไทยท่ีรู้จกักนัในนามว่า ประจญัตคีรีเขต 
ให้กบัฝร่ังเศสในสมยัท่ีปกครองประเทศกมัพูชา  การเสียดินแดนดงักล่าวท าให้ประชาชนจงัหวดัเกาะกง    
ซ่ึงเดิมมีสัญชาติไทยต้องกลายเป็นคนสัญชาติกัมพูชาไปโดยปริยาย ดังนั้ น พื้นท่ีชายแดนดังกล่าวมี
ความส าคญัข้ึนมาดว้ยอาศยัเครือข่ายของคนไทยสองแผน่ดิน ระหวา่งจงัหวดัตราดและจงัหวดัเกาะกงนัน่เอง
เครือข่ายของคนไทย  สองแผน่ดินท่ีเกิดข้ึนโดยกลุ่มชนชั้นน าคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นเกาะกงไดก้ลายมาเป็นผูมี้
บทบาทอยา่งมากทั้งทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ 
 การค้าแบบตลาดมืดนั้นถือเป็นการซ้ือขายกันระหว่างประชาชนในบริเวณแนวชายแดนของ       
ทั้งสองประเทศ รูปแบบการคา้เป็นแบบไม่เป็นทางการหรืออาจเรียกว่าเป็นการคา้นอกระบบท่ีไม่ผ่านพิธี
การทางศุลกากร นอกจากน้ีอาจมีการแอบแฝงการคา้สินคา้ท่ีผิดกฎหมายดว้ย เช่น อาวุธสงคราม ยาเสพติด 
เป็นตน้ 
 2. การคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ตกลง (Sale on Consignment License) เป็นการคา้ตามช่องทางท่ี
รัฐอนุมติตามช่องทางศุลกากร ช่องทางการคา้รูปแบบน้ีในกรณีพื้นท่ีชายแดนจงัหวดัจนัทบุรีและตราดนั้น 
จะพบว่าเป็นช่องทางการคา้ท่ีเกิดข้ึนมาจากการคา้ขนาดเล็กของชาวบา้นตามแนวชายแดนหลงัจากท่ีมีการ
ผอ่นปรนเก่ียวกบันโยบายท่ีถือวา่สินคา้เป็นยุทธปัจจยัในช่วงสภาวะสงคราม ช่องทางการคา้ในรูปแบบน้ีก็
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ท าให้พ่อคา้ขนาดเล็กท่ีอยูต่ามแนวชายแดนสามารถสะสมทุนไดโ้ดยการขนส่งสินคา้ผา่นรถกระบะแทนท่ี
จะเป็นการสะพายเป้ ดงัเช่น ภาวะสงคราม      
 อย่างไรก็ดีในปัจจุบนัการคา้ชายแดนไทย-กมัพูชา ในจงัหวดัจนัทบุรีพบว่า มีการเขา้มาครอบง า
ของธุรกิจการคา้ขนาดใหญ่ของกลุ่มชนชั้นน าทหาร และนกัธุรกิจทอ้งถ่ินในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นตน้ ส าหรับ
พื้นท่ีชายแดนจงัหวดัตราดจะพบวา่กลุ่มท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจการคา้คือ กลุ่มคนไทยสองแผน่ดิน  
 3. การคา้แบบสากล (normal trade) เป็นการคา้ท่ีอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมายในภาวะปกติ เช่น   
ในภาวะท่ีไม่มีสงครามระหวา่งชายแดนเกิดข้ึน ในกรณีของชายแดนไทย-กมัพูชา เขตจงัหวดัจนัทบุรีและ
ตราดนั้น จุดเปล่ียนรูปแบบการคา้จากเดิมมาสู่ระบบการคา้แบบสากลนั้นเร่ิมอยา่งกวา้งขวางเม่ือรัฐบาลสมยั
พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ไดป้ระกาศนโยบายเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา้ ท าให้การคา้ระหว่างไทย
และกมัพูชาสามารถด าเนินได้ตามปกติโดยไม่ตอ้งพิจารณาสินคา้ส่วนใหญ่ว่าเป็นยุทธปัจจยัเช่นเดิมอีก
ต่อไป การคา้ประเภทน้ีเป็นการคา้ท่ีมีการซ้ือขายสินคา้ผา่นพิธีการทางศุลกากร เป็นการคา้ท่ีมีระเบียบแบบ
แผนและมีการเสียภาษีอย่างถูกตอ้ง มีการเก็บขอ้มูลเป็นสถิติ อาจอยู่ในรูปของการประกอบคา้ของบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลบริษทั หา้งร้านต่างๆ เป็นตน้ 
 กลไกดา้นการเมือง ในรูปของจุดผ่านแดนจุดผ่านแดนในเขตจงัหวดัจนัทบุรีและตราดนั้นเร่ิมตน้
จากภาวะสงครามในพื้นท่ีชายแดน เน่ืองจากภาวะสงครามท าให้มีความตอ้งการสูงในการใช้สินคา้ ดงันั้น    
จึงน าไปสู่การเกิดข้ึนมาของการคา้ชายแดนไดง่้าย อยา่งไรก็ดีในการเดินทางเขา้-ออกระหว่างประเทศเพื่อ
แลกเปล่ียนสินคา้นั้นจะมีทั้งรูปแบบท่ีถูกกฎหมายและรูปแบบท่ีไม่ถูกกฎหมาย รัฐไทยจึงจ าเป็นตอ้งก าหนด
จุดผา่นแดนในการเขา้-ออกให้ชดัเจนเพื่อเป็นการควบคุมผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ความมัน่คง
ของประเทศ โดยไดมี้การก าหนดเป็นจุดผา่นแดนท่ีใชก้นัอยูปั่จจุบนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. จุดผ่านแดนถาวร มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศ และยานพาหนะ สามารถ
สัญจรไปมาเพื่อการคา้ การท่องเท่ียว และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้งสอง
ประเทศ ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู ้ลงนามในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และจะมีผลบงัคบัใช้เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ปัจจุบนัมีจุดผา่นแดนถาวรในเขตชายแดนจงัหวดัตราดและจนัทบบุรี 3 แห่ง คือ จุดผา่นแดนถาวรบา้นหาด
เล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จุดผ่านแดนถาวร บา้นผกักาด ต าบลคลองใหญ่ ต าบลโป่งน ้ าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี และจุดผา่นแดนถาวรบา้นแหลม อ าเภอโป่งน ้าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. จุดผ่านแดนชัว่คราว เป็นจุดท่ีมีการเปิดเพื่อผ่อนผนัให้มีการผ่านแดนได้โดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะกิจภายในห้วงเวลาท่ีก าหนดไวแ้น่นอน และเป็นกิจกรรมท่ีต้องไม่มีผลกระทบด้านความมัน่คง
ปลอดภัย เ ม่ือผ่อนผันครบก าหนดเวลา หรือบรรลุว ัตถุประสงค์แล้ว ก็จะปิดจุดผ่านแดนทันที                         
โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูล้งนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเปิดจุดผา่น
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แดนชัว่คราวตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผา่นแดนของส านกังานสภาความ
มัน่คงแห่งชาติ ปัจจุบนัมีจุดผา่นแดนชัว่คราวเพียง 1 แห่ง ท่ีชายแดนดา้นพม่า (ด่านเจดียส์ามองค ์อ. สังขละ
บุรี จ. กาญจนบุรี) 
 3. จุดผ่อนปรนเพื่อการคา้มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบา้นด้านมนุษยธรรมและ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน การผอ่นปรนในท่ีน้ีจะอนุญาตให้มีการคา้ขายสินคา้
อุปโภค-บริโภค และยารักษาโรคท่ีจ าเป็น ซ่ึงผูมี้อ  านาจระดบัทอ้งถ่ินของทั้งสองฝ่ายไดเ้ห็นชอบร่วมกนั 
ทั้งน้ีการประกาศเปิดจุดผ่อนปรนเป็นอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดั และตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยก่อนดว้ย จุดผอ่นปรนเพื่อการคา้ในพื้นท่ีจงัหวดัตราด ปัจจุบนั มี 2 แห่ง ประกอบดว้ย
จุดผอ่นปรนการคา้บา้นหม่ืนด่าน  ต. บ่อพลอย อ. บ่อไร่ จ. ตราด ติดกบับา้นศาลเจา้ อ. สัมลูด จ. พระตะบอง 
ประเทศกัมพูชา และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง ต. นนทรี อ. บ่อไร่ จ. ตราด ติดกับบ้านฉอระกา                 
อ. ส ารูด จ. พระตะบอง ประเทศกมัพูชา เพื่อเป็นการซ้ือขายสินคา้เพื่อการอุปโภคบริโภคในทอ้งถ่ิน และใน
อนาคตหากผลักดันให้มีการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้จะช่วยในการส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่าง
ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ส่วนจุดผ่อนปรนการคา้ตามแนวชายแดนจงัหวดัจนัทบุรีนั้น มีดว้ยกนั 5 แห่งคือ    
จุดผอ่นปรนการคา้บา้นซบัตารี จุดผอ่นปรนการคา้บา้นสวนส้ม จุดผอ่นปรนการคา้บา้นบึงชนงัล่างจุดผอ่น
ปรนการคา้บา้นหม่ืนด่าน และจุดผอ่นปรนการคา้บา้นมะม่วง 
 4.  จุดผ่านแดนตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นจุดผ่านเข้าออกของประชาชนทั้ งสองประเทศ              
ซ่ึง เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่ มีกฎหมายมาก าหนดดังนั้ นจุดผ่านแดนตามธรรมชาติจึงมิได้มี                      
หลกัฐานรองรับจากทางราชการของทั้งสองประเทศ สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผดิกฎหมาย  
 ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนนโยบายจากสนามรบเป็นสนามการคา้ของรัฐบาลชาติชาย  ชุณหะวณั     
ไดน้ าไปสู่กระบวนการการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดัชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกอยา่งเห็นไดช้ดั โดยมีกลไกส าคญัท่ีช่วยในการสะสมทุนเบ้ืองตน้ตามแนวชายแดนจงัหวดัตราด
และจนัทบุรี ก็คือกลไกรัฐ การใชก้ลไกรัฐในกระบวนการสะสมทุน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดว้ยกนั คือ 
ในช่วงแรกจะใชก้ลไกรัฐในเขตปกครองพิเศษ ท่ีเป็นอิสระโดยเปรียบเทียบจากอ านาจรัฐส่วนกลาง และใน
ทา้ยท่ีสุดก็ตอ้งใชก้ลไกรัฐแห่งชาติมาช่วยในการสะสมทุนเบ้ืองตน้  
 การใชก้ลไกรัฐในเขตปกครองพิเศษจะเห็นไดช้ดัจากกรณีการสะสมทุนตามแนวชายแดนจงัหวดั
จนัทบุรี เราพบว่า ในเขตปกครองพิเศษ ซ่ึงเกิดจากการต่อสู้ในสงครามโค่นลม้รัฐบาลเขมรแดง ถึงแมว้่า
รัฐบาลแห่งชาติจะสามารถมีชัยนะต่อเขมรแดงได้แต่ก็ไม่สามารถยึดครองพื้นท่ีของประเทศกมัพูชาได้
ทั้งหมด ดงันั้น ในบางพื้นท่ีหรือบางจงัหวดัยงัคงอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของเขมรแดง เช่น พื้นท่ีจงัหวดัไพลินของ
กมัพูชา พบวา่ พื้นท่ีเหล่าน้ีจึงถูกก าหนดเขตปกครองพิเศษท่ีรัฐบาลไม่สามารถเขา้ยดึคลองไดแ้ละดว้ยความ
จ าเป็นของกลุ่มทหารในการสะสมทุนท่ีมีอ านาจในพื้นท่ีเขตปกครองพิเศษก็จะสนบัสนุนจากกระบวนการ
สะสมทุนในเขตพื้นท่ีของตน ไดแ้ก่ ธุรกิจเหมืองพลอย การตดัไม ้และการท าบ่อนคาสิโน อยา่งไรก็ดี ในยุค
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ท่ีเขมรแดงถูกเวียดนามบุก และสามารถยึดครองราชยธ์านีพนมเปญ เมืองหลวงของกมัพูชาได ้ห้วงเวลา
ดงักล่าวบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้เกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มพนัธมิตรเพื่อหวงัผลประโยชน์
บางอยา่งระหวา่งชนชั้นน าสามกลุ่ม โดยเร่ิมจากการสะสมทุนจากการท าเหมืองพลอย กลุ่มชนชั้นน าทั้ง 3 
กลุ่ม ประกอบดว้ย 
 1. กลุ่มชนชั้นน าทหารไทย น าโดยพลเอกยุทธ กลุ่มน้ีมียุทธศาสตร์ตอ้งการท่ีจะสนบัสนุนเขมร
แดงเพื่อเป็นกนัชนใหก้บัประเทศไทยจากการรุกรานของเวยีดนาม  
 2. กลุ่มชนชั้นน าทหารของเขมรแดงในเขตจงัหวดัไพลิน ซ่ึงน าโดยนายสมพร ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ไพลิน กลุ่มน้ีมีเป้าหมายในการต่อตา้นการรุกรานของประเทศเวยีดนามโดยตรง  
 3. กลุ่มชนชั้นน าทอ้งถ่ินจนัทบุรีท่ีตอ้งการเขา้ไปขุดพลอยหรือท าเหมืองพลอยจากจงัหวดัไพลิน 
ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีถือวา่มีพลอยไพลินท่ีสวยมากท่ีสุดในโลก 
 การใช้รัฐบาลแห่งชาติมาช่วยเป็นกลไกในการสะสมทุน ตามแนวชายแดนตราดและจนัทบุรี 
เกิดข้ึนหลงัจากท่ีรัฐบาลส่วนกลางสามารถเขา้ไปปกครองดินแดนทั้งหมดในประเทศได ้ในการสะสมทุน
ดงักล่าว มีการใชรั้ฐบาลแห่งชาติทั้งสองประเทศก็คือรัฐบาลกมัพูชาและรัฐบาลไทย ดงัพื้นท่ีท่ีเห็นไดช้ดัก็
คือ ชายแดนจงัหวดัตราด ในกรณีของกลุ่มทุนเส่ียพดั สุภาภา ผูใ้ช้ทั้ งกลไกของรัฐกัมพูชาและรัฐไทย        
โดยผา่นการสร้างเครือข่ายในเชิงอุปถมัภก์บัผูน้ าทางการเมืองในฝ่ายรัฐบาลของทั้งสองประเทศ  
 เครือข่ายของรัฐไทยกบัเส่ียพดัเกิดข้ึนมาในช่วงท่ีเสียพดัเร่ิมมีธุรกิจสัมปทานบุหร่ีจากประเทศ
กมัพูชา โดยเส่ียพดัเร่ิมตน้ดว้ยการมีเครือข่ายกบัผูน้ าพรรคการเมืองใหญ่ท่ีเป็นรัฐบาลในกลุ่มของนายสนัน่ 
ขจรประศาสน์ เลขาธิการของพรรคการเมืองใหญ่ในขณะนั้นโดยอาศยัหน่วยประสานงานของพรรค           
ในจงัหวดัตราดภายใตก้ารน าของพนัเอกสาคร กิจวิริยะ ท่ีเป็นผูแ้ทนในจงัหวดัตราดในยุคนั้นเป็นตวัเช่ือม
ร้อยเครือข่ายท าให้เส่ียพดัเขา้ไปมีบทบาทส าคญัต่อพรรคการเมืองใหญ่ ในฐานะกลุ่มทุนท่ีสนบัสนุนเงิน
ใหก้บัพรรค ดงันั้น เส่ียพดัจึงไดรั้บการสนบัสนุนจากการท่ีรัฐบาลไทยโดยการน าของพรรคประชาธิปัตยใ์น
การเจรจากบัประเทศจีนเก่ียวกบัการยึดเรือบรรทุกบุหร่ีของเส่ียพดั การเปิดจุดผา่นแดนถาวรท่ีบา้นหาดเล็ก 
อ าเภอคลองใหญ่ การเป็นตวัแทนจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไทย ไปยงัจงัหวดัเกาะกง  
 เครือข่ายของรัฐกัมพูชากับเส่ียพดั เป็นเครือข่ายเชิงอุปถัมภ์กับนายฮุนเซน โดยนายฮุนเซน             
มีบทบาทในฐานะท่ีเป็นลูกพี่ผูใ้ห้ความสะดวกในเร่ืองการสัมปทาน ในขณะท่ี เส่ียพดัมีบทบาทเป็นเสมือน
ลูกนอ้งท่ีคอยรับใช ้จดัหาผลประโยชน์ให้กบัลูกพี่จนมีผูก้วา่วา่ “เส่ียพดัเป็นกระเป๋าเงินของฮุนเซน” ความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเช่ือมร้อยเครือข่ายภายนอกของเส่ียพดัเกิดจากการไดป้รับรูปแบบการสะสมทุนจากธุรกิจท่ี
ผดิกฎหมาย หรือก่ึงผิดกฎหมายมาสู่ธุรกิจท่ีถูกกฎหมายในรูปสัมปทาน เช่น การสัมปทานบ่อนคาสิโนเกาะ
กง ช่องจอม และพนมเปญ การผลักดันให้เขตพื้นท่ีชายแดนเกาะกง-หาดเล็กเป็นเศรษฐกิจพิเศษ                    
การสัมปทานการเช่าท่ีดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในรูปแบบการลงทุนขนาดใหญ่ (Plantation)  
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 ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ีสาม พบว่า กระบวนการแปลงสภาพ (transformation) ของการ
สะสมทุนเบ้ืองตน้มาเป็นการสะสมทุนแบบทุนนิยมในบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดัชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัออก พบวา่ มีพลวตัรอยูใ่นกระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้เป็นหลกั กล่าวคือ มีการเปล่ียนแปลง
จากการสะสมทุนในธุรกิจสีด าไปสู่ธุรกิจสีเทา และเป็นธุรกิจสีขาวในปัจจุบนั ดงัน้ี 
 การสะสมทุนในธุรกิจสีด า ซ่ึงถือวา่เป็นธุรกิจท่ีผดิกฎหมาย ไดแ้ก่ การคา้ของเถ่ือน  
 การสะสมทุนในธุรกิจสีเทา ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีทั้งด้านท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมายด้วยกนั เช่น 
การผูกขาดสัมปทานของรัฐเก่ียวกบัการท าเหมืองพลอย การตดัไมแ้ละการดูดทรายในแม่น ้ า รวมถึงการ
จดัท าบ่อนคาสิโนชายแดน  
 การสะสมทุนในธุรกิจสีขาว ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย เช่น ธุรกิจโรงแรม และการผูกขาด
สัมปทานของรัฐ 
 ความพยายามในการแปลงสภาพจากการสะสมทุนเบ้ืองตน้ไปสู่การสะสมในลกัษณะทุนนิยม 
ปรากฏให้เห็นเด่นชดัจากการท าการเกษตรขนาดใหญ่ (Plantation) แต่ก็ไม่สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ย่างมีพล
วตัรในปัจจุบนั  
 การเปล่ียนแปลงกระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้จากธุรกิจสีด าไปสู่ธุรกิจสีเทาและธุรกิจสีขาวใน
บริเวณชายแดนจงัหวดัตราดและจนัทบุรีนั้น เร่ิมตน้จากการคา้ของเถ่ือน ซ่ึงถือวา่เป็นธุรกิจผิดกฎหมาย และ
เป็นธุรกิจแรกท่ีน ามาสู่การสะสมทุน ต่อมา การสะสมทุนเบ้ืองตน้ในเขตชายแดนก็ไดพ้ฒันาไปสู่การผกูขาด
สัมปทานของรัฐบาลกมัพูชา รวมถึงการปกครองในเขตพิเศษท่ีเป็นอิสระจากรัฐบาลกลาง เช่น การสัมปทาน
บุหร่ีต่างประเทศ การสัมปทานขุดทรายในแม่น ้ าแม่น ้ าครางครืน, จังหวดัเกาะกง การสัมปทานท า           
เหมืองพลอยการตดัไมร้วมถึงการตั้งบ่อนคาสิโนในเขตปกครองพิเศษ ซ่ึงทั้งหมดน้ีถือเป็นการสัมปทานท่ี
ถูกกฎหมายเพื่อเป็นการสะสมทุนจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่ก็มีดา้นท่ีผิดกฎหมายคือ การดูด
ทรายท่ีกระทบต่อสภาพแวดลอ้มหรือการสัมปทานโดยอ านาจในเขตการปกครองพิเศษท่ียงัไม่มีอ านาจเต็ม
รูปของรัฐบาลแห่งชาติ นอกจากน้ียงัมีธุรกิจสีเทาอีกประเภทหน่ึงคือ การตั้งบ่อนคาสิโน ภายใตอ้  านาจ
รัฐบาลแห่งชาติ ซ่ึงมีทั้งดา้นท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย คือการสัมปทานท่ีถูกกฎหมายจากรัฐบาลกลาง 
ในขณะเดียวกนัก็จะมีธุรกิจการฟอกเงินท่ีแอบแฝง กระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในช่วงสุดทา้ย เป็นกรณี
ของเส่ียพดัท่ีต่อจากธุรกิจสีด าและสีเทา ก็คือ ธุรกิจโรงแรมเกาะกง ซ่ึงถือว่าเป็นธุรกิจสีขาวท่ีรองรับ
นกัท่องเท่ียว แต่ก็ยงัไม่ถือวา่เป็นการสะสมทุนแบบทุนนิยมโดยตรง เน่ืองจากการแสวงหาผลประโยชน์ของ
เส่ียพดัไดม้าจากการขูดรีดแรงงานของพนกังานโรงแรมโดยตรง แต่เกิดจากการผูกขาดการท าธุรกิจโรงแรม
ในเขตชายแดนเกาะกงท่ีอยูต่รงขา้มจงัหวดัตราด  
 ความพยายามของเส่ียพดัท่ีจะแปลงสภาพกระบวนการสะสมทุนจากการสะสมทุนเบ้ืองตน้ไปสู่
การสะสมทุนแบบทุนนิยม คือ การริเร่ิมท าไร่ขนาดใหญ่ (Plantation) ไดแ้ก่ ธุรกิจออ้ยและน ้ าตาลในเขต
ชายแดนจงัหวดัตราด ซ่ึงถือวา่เป็นธุรกิจทุนนิยมทางการเกษตรของนายพดั สุภาภา นั้น ไม่สามารถประสบ
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ผลส าเร็จเป็นวิถีการผลิตแบบทุนนิยมได้ เน่ืองจาก ตน้ทุนราคาน ้ าตาลมีราคาสูงจนไม่อาจจะแข่งขนักบั
น ้าตาลในประเทศไทย 

อภิปรายผลการศึกษา 
  ในการวเิคราะห์ถึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้าการวจิยั ผูว้จิยัจะอภิปรายเปรียบเทียบระหวา่งขอ้คน้พบ
ท่ีไดจ้ากการศึกษาในตามหวัขอ้สรุปผลการศึกษาท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จากทฤษฎีการสะสมทุนเบ้ืองตน้ท่ี
ส ารวจมาแลว้จากบทท่ี 2 ดงัน้ี  
  เราพบว่า กระบวนการสะสมทุนในพื้นท่ีชายแดนของฝ่ังทะเลตะวนัออก ในจงัหวดัตราดและ
จนัทบุรีนั้น มีลกัษณะของการสะสมทุนเบ้ืองตน้  (primitive accumulation of capital) เป็นหลกั  การสะสม
ทุนเบ้ืองตน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัการสะสมทุนในระบบทุนนิยม จะพบความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือ 
กระบวนการสะสมทุนในระบบทุนนิยมเป็นกระบวนการน ามูลค่าส่วนเกิน (surplus value) มาลงทุนเพิ่มลง
ไปบนทุนท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อแสวงหามูลค่าส่วนเกินมาให้มากข้ึนอีก ดงันั้น จึงเป็นการขูดรีดหรือเอาเปรียบกนั
โดยใช้กลไกทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั ในขณะท่ีการสะสมทุนเบ้ืองตน้นั้น จะใช้กลไกท่ีนอกเหนือจาก
เร่ืองเศรษฐกิจ (non -economic) เป็นหลกั เช่น การใชอ้  านาจรัฐ การใชอิ้ทธิพล การผกูขาดเพื่อแสวงหาค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงกลไกทางการคา้และการบริการ  
  อย่างไรก็ดี เม่ืออภิปรายถึงทฤษฎีการสะสมทุนเบ้ืองต้นในกลุ่มมาร์กซิสต์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ส ารวจ
ออกมาเป็น 3 ทฤษฎีใหญ่ๆ คือ 
  1. ทฤษฎีการสะสมทุนเบ้ืองตน้ภายในประเทศ (Domestic Primitive Accumulation) 
  2. ทฤษฎีการสะสมทุนเบ้ืองตน้แบบอาณานิคม (Colonial Primitive Accusation)   
  3. ทฤษฎีการสะสมทุนระดับโลก  แบบเส รี นิยมใหม่  (Neo Liberalism Global Primitive 
Accumulation) 
  ขอ้คน้พบในดุษฎีนิพนธ์น้ี ไดช้ี้ให้เห็นว่าทฤษฎีทั้งสามไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงมีความสมบูรณ์
ในตนเองท่ีจะอธิบายถึงการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในบริเวณชายแดนไทยกมัพูชา จงัหวดัจนัทบุรีและตราดได ้
เน่ืองจากแนวคิดเบ้ืองต้นของ David Harvey และ Karl Marx ต่างก็เป็นแนวคิดท่ีมีพื้นฐานจากตะวนัตก       
โดยแนวคิดดงักล่าวก่อเกิดจากบริบทในอดีตซ่ึงมานานแลว้ และในปัจจุบนัในยุคโลกาภิวฒัน์และเสรีนิยม
ใหม่อาจตอ้งมีการปรับให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของโลกท่ีเปล่ียนไป อีกทั้งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาในพื้นท่ีชายแดนของประเทศไทย ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่าขอ้คน้พบในวิทยาดุษฎีนิพนธ์น้ีจะตอ้งมี
การบูรณาการระหว่างทฤษฎีการสะสมทุนระดับโลก แบบเสรีนิยมใหม่ ของ David Harvey กับมาร์ก         
เขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 
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  1. Harvey ไดน้ าเสนอแนวคิดใหม่ในการสะสมทุนเบ้ืองตน้ท่ีเรียกวา่ การสะสมทุนโดยการยดึแยง่ 
(Accumulation by Dispossession) โดยให้ความส าคญัต่อการริบทรัพยข์องส่วนรวม (The enclosure of the 
commons) การริบทรัพยข์องส่วนรวมในปัจจุบนัมี  4 รูปแบบหลกั ๆ คือ     การแปรรูปให้เป็นของเอกชน 
(Privatization) การแปลงทุกอยา่งเป็นการเงิน (Financialization)     การจดัการและชกัใยวกิฤตเศรษฐกิจ (The 
management and Manipulation of Crises) และการจัดสรรปันส่วนใหม่ของ รัฐ  (State Redistributions) 
แนวคิดการสะสมทุนโดยการยดึแยง่ของ Harvey ดงักล่าว สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบในดุษฎีนิพนธ์เก่ียวกบัการ
สะสมทุนเบ้ืองตน้ในแนวชายแดนไทยกมัพูชา จงัหวดัจนัทบุรีและตราดท่ีไม่ไดเ้นน้กระบวนการยึดท่ีดินมา
จากชาวนา แต่เป็นการเขา้ไปริบทรัพยข์องส่วนรวมทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสิ์นทางสังคม ไม่
วา่จะเป็นทรัพยากรดา้นพลอย  ป่าไม ้ทรายในแม่น ้ า  การสัมปทานบ่อนคาสิโนชายแดน  การผกูขาดการขาย
ไฟฟ้าจากประเทศไทย และการจดัท าเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีของนายทุน ดงันั้น การสะสมทุนเบ้ืองตน้
ในปัจจุบนัอาศยัรูปแบบท่ีมีความหลากหลายมากว่าการเน้นการผลกัดนัชาวไร่ชาวนาออกจากท่ีดินของ
ตนเอง (Land Enclosures) ดงัท่ีเกิดข้ึนในกรณีของประเทศองักฤษปลายศตวรรษท่ี 14 รูปแบบท่ีหลากหลาย
ในปัจจุบนั เช่น การสูญเสียท่ีดินจากปัญหาวิกฤติหน้ีสิน นอกจากน้ีกลุ่มเป้าหมายท่ีมุ่งแยกปัจจยัการผลิต
มิใช่เป็นเพียงผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ยเท่านั้นแต่รวมไปถึงการท าลายกรรมสิทธ์ิท่ีดินของชุมชนและควบคุมพื้นท่ี
ทางสังคม 
  2. การสะสมทุนเบ้ืองตน้ตามแนวชายแดนไทยกมัพูชาจงัหวดัตราดและจงัหวดัจนัทบุรี เช่น การ
ลงทุนบ่อนคาสิโนชายแดน เกิดข้ึนในบริบทของอิทธิพลกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อชายแดนไทยกมัพูชา โดย
พบวา่ บ่อนคาสิโนท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวมิใช่เป็นเพียงการลงทุนระหวา่งนายทุนในประเทศกมัพูชาและประเทศ
ไทยเท่านั้น แต่ยงัเป็นทุนท่ีมาจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นจีน มาเลเซีย เกาหลี ลาสเวกสั เป็นตน้ ดงันั้น จึงไม่
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสะสมทุนเบ้ืองตน้ภายในประเทศ ท่ีว่าการสะสมทุนเบ้ืองตน้ในอดีต เกิดข้ึนจาก
อิทธิพลภายในประเทศเป็นส าคญั เช่น องักฤษในอดีตอยา่งไรก็ดี การวิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวตัน์จาก
ขอ้คน้พบของดุษฎีนิพนธ์น้ีควรให้ความส าคญัต่อการวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในเชิงโลกาภิวฒัน์
กบัปัจจยัภายใน โดยปัจจยัในเชิงโลกาภิวฒัน์มีฐานะท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีมีผลต่อสถานการณ์ทางประวติัศาสตร์
ภายในประเทศ ดงันั้น   การสะสมทุนเบ้ืองตน้ในชายแดนของจงัหวดัท่ีศึกษาจึงควรใช้การวิเคราะห์การ
เช่ือมโยงกบัปัจจยัโลกาภิวฒัน์ แต่มีรากเหงา้อยูภ่ายในประเทศ (External Links and Internal Roots)  
  3. อย่างไรก็ดี แนวคิดการสะสมทุนโดยการยึดแย่งของ Harvey ท่ีช้ีให้เห็นถึงกระบวนการใช้
อ านาจไปในแบบท่ีใชก้ าลงับงัคบัและการยินยอมพร้อมใจคู่กนัไปไดน้ั้น ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของ
การสะสมทุน ในแนวชายแดนไทยกมัพูชา จงัหวดัจนัทบุรีและตราด เน่ืองจาก ในกระบวนการท่ียึดทรัพย์
ของส่วนรวมมาใชใ้นการสะสมทุนนั้น ขอ้คน้พบในดุษฎีนิพนธ์ช้ีให้เห็นวา่เป็นการใชอ้  านาจแบบท่ีตอ้งใช้
ความรุนแรงทั้งในการใชก้ าลงัและใชก้ฎหมายบงัคบั ในลกัษณะท่ีเรียกวา่ การใชอ้  านาจสั่งการ (hard power) 
เช่น การใช้ก าลงัทหารของเขมรแดงในจงัหวดัไพลิน เพื่อให้สัมปทานขุดพลอย ตดัไมแ้ละท าบ่อนคาสิโน 
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หรือการออกกฎหมายให้สัมปทานมาบงัคบัเก่ียวกบัการขุดทรายในแม่น ้ า  เป็นตน้ ดงันั้น จึงควรบูรณาการ
แนวคิดการสะสมทุนเบ้ืองตน้ของมาร์ก ท่ีเนน้ถึงบทบาทของรัฐ ในศตวรรษท่ี 15-16 ของยุโรปท่ีใช้ความ
รุนแรงบงัคบัและใชก้ฎหมายของรัฐสภาเป็นกลไกส าคญั 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  จากข้อคน้พบท่ีได้จากการศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นนัยยะในเชิงนโยบายท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
  1. ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการสะสมทุนเบ้ืองตน้บริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดั
ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก มีผลกระทบทั้งเชิงบวก (ดา้นสวา่ง) และเชิงลบ (ดา้นมืด) จากกระบวนการสะสม
ทุน กล่าวคือ ในดา้นสวา่งนั้นก่อให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในเขตพื้นท่ีชายแดนของจงัหวดัจนัทบุรีและ
ตราด และมีความเจริญกา้วหนา้ในเขตพื้นท่ีชายแดนมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการคา้ในแบบสากลตามปกติหรือ
การพฒันาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกนัก็พบว่า
การสะสมทุนเบ้ืองตน้ก่อให้เกิดผลกระทบในดา้นลบ เช่น การท าลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแร่
พลอย ป่าไมห้รือการดูดทรายในแม่น ้ าล าคลองซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้นในกมัพูชา ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
มีการจดัการกบัปัญหาผลกระทบในเชิงลบท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนโดยก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการสร้างความ
ยุติธรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ecologies justice) ซ่ึงในเขตพื้นท่ีชายแดนกมัพูชาทางฝ่ังภาคตะวนัออกของ
ไทย 
  2. ผลการศึกษาดงักล่าวในวิทยานิพนธ์ยงัช้ีให้เห็นว่ากระบวนการสะสมทุนเบ้ืองตน้บริเวณพื้นท่ี
ชายแดนไทย-กมัพูชาของจงัหวดัชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกมีพลวตัรจากธุรกิจสีด าท่ีผิดกฏหมาย เช่น         
การขายของเถ่ือนในทะเลไปสู่ธุรกิจสีเทาท่ีมีทั้งด้านท่ีถูกกฏหมายและดา้นท่ีผิดกฏหมาย เช่น การลงทุน
บ่อนกาสิโนชายแดนท่ีมีสัมปทานตามกฏหมายในการเล่นพนนัแต่ก็มีกระบวนการฟอกเงินอยูเ่บ้ืองหลงัดว้ย 
พลวตัรของการสะสมทุนเบ้ืองตน้ดงักล่าวยงัพฒันาไปสู่ธุรกิจสีขาวท่ีถูกกฏหมาย เช่น การลงทุนลงแรง
ท่องเท่ียวหรือการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นตน้ อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัธุรกิจดา้นแนว
ชายแดนภาคตะวนัออกท่ีศึกษาพบว่า     มีลกัษณะของรูปแบบผสม (mixed form) ระหว่างธุรกิจด า สีเทา 
และสีขาวซ่ึงไม่ตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ (accountability) ต่อสังคม ดงันั้นจึงควรมีการออกแบบ
บรรษทัภิบาล (corporate governance) และกระบวนการรับผดิชอบต่อสังคม (corporate social responsibility) 
ส าหรับการลงทุนในเขตชายแดน 
  3. ผลการศึกษาในดุษฎีนิพนธ์น้ีช้ีให้เห็นว่า การสะสมทุนเบ้ืองต้นบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-
กมัพูชาของจงัหวดัชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก เป็นผลมาจากการขยายตวัของระบบทุนนิยมโลกภายใต้
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อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ ดงันั้น จึงมิใช่เป็นเพียงธุรกิจระหว่างประเทศไทยกบักมัพูชาเท่านั้น  แต่มีกลุ่มทุน
ทัว่โลกมาร่วมลงทุนในธุรกิจชายแดนประเภทสีขาว ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีกฎหมายรองรับ เพื่อเป็นหลกัประกนั
ในการลงทุน เช่น ธุรกิจคาสิโนชายแดน พบว่า มีการลงทุนจากทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นทุนลาสเวกสั ทุนจีน       
มาเก๊า ทุนมาเลเซีย ทุนเกาหลีใต ้ทุนกมัพูชา รวมทั้งทุนไทย เป็นตน้ ดงันั้น ในการวางนโยบายเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมธุรกิจชายแดน ตอ้งให้ความส าคญัต่อผูก้ระท าการท่ีมาลงทุนในชายแดน ในเชิงท่ีเป็นระบบโลก     
ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประเทศศูนยก์ลางกบัประเทศส่วนรอบขา้งท่ีแตกต่างจากยุทธศาสตร์ของทฤษฎี
พึ่งพิงในอดีต  
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