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ทศันคติของรัฐบาลจนีต่ออตุสาหกรรมการพนัน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของจีนไดพ้ยายามออกกฎเกณฑเ์พ่ิมเติมเก่ียวกบัการพนนั
อยา่งต่อเน่ือง และมีแนวโนม้ท่ีจะมีการก าหนดกฎเกณฑท่ี์ชดัเจนและเขม้งวดข้ึน
เร่ือยๆ โดยเฉพาะการออกกฎเกณฑเ์พ่ิมเติมในช่วงปี ค.ศ. 2020 - 2021 ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีมีการระบาดของโควดิ และเป็นช่วงการจดัระเบียบสงัคมท่ีเขม้งวดข้ึนของ
รัฐบาลสีจ้ินผงิ เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเขา้สู่การประชุมสมาชิกสภาผูแ้ทนพรรค
คอมมิวนิสตจี์นสมยัท่ี 20 ใน ปี ค.ศ. 2022 ซ่ึงคาดวา่สีจ้ินผงิจะไดด้ ารงต าแหน่ง
ผูน้ าสูงสุดต่อไป



สิงหาคม 

ค.ศ. 2020 

มกราคม 

ค.ศ. 2021 

กรกฎาคม 

ค.ศ. 2021 

ออกบ ัชีด ารายช่ือส านท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นบ่อนการพนนัขา้มพรมแดน 

นบั ึง นัวาคม 2021 มีสามบ ัชี1 

กระทรวงว ัน รรมและการ

ท่องเท่ียว 

ตุลาคม 

ค.ศ.2020 

แกไ้ขเพ่ิมเติมรายละเอียดของการกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นความผิดฐานพนนั 

เพ่ิมการกระท าท่ี น าไปสู่ หรือเก่ียวเน่ืองกบัการพนนัขา้มพรมแดนทั้ง

โดยกายภาพและออนไลน์2 

ศาลประชาชนสูงสุด 

ส านกังานอยัการประชาชนสูงสุด 

กระทรวงพิทกั ส์นัติรา ฎร์ 

มกราคม 

ค.ศ. 2021 

 ก้  ก  มายอา าคร้ัง ี  113 

มาตรา 191 เ ิ ม  ษ องความผดิ าน อกเงนิ   ้มกีารริบ รั ย์สิน  ะ

ประ ยชน์ ั้ง มด ี  ด้จากการกระ  าความผดิ 

มาตรา 303 เพ่ิมเน้ือความในวรรคทา้ย หา้มจดัใหป้ระชาชนชาวจีนเล่น

การพนนันอกพรมแดน และใหมี้โท เช่นเดียวกบัฐานการเปิดบ่อนการ

พนนั 

คณะกรรมา ิการสาม ัประจ าสภา

ประชาชนแห่งชาติ ( ่ายนิติบ ั ติั) 

มกราคม 

ค.ศ. 2021 

ใหโ้อกาสผูท่ี้เขา้ร่วมในการพนนัขา้มพรมแดนในการออกมามอบตวั อนั

อาจไดรั้บการลดโท ตามกฎหมาย4 ศาลประชาชนสูงสุด ส านกังานอยัการประชาชนสูงสุด 

กระทรวงพิทกั ส์นัติรา ฎร์ 
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2 Notice by the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuratorate, and the Ministry of Public Security Regarding 
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3 Criminal Law Amendment N 11 
4 Bulletin of the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuratorate, and the Ministry of Public Security Regarding 
Urging Criminal Suspects Involved in Cross-Border Gambling to Voluntarily Surrender Themselves  
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•  นาคารกลางจีนออกกฎใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 
2565 เป็นตน้ไป การ ากหรือ อนเงินสดในจีนใน
คร้ังเดียวตั้งแต่ 50,000 หยวนข้ึนไป (คิดเป็นเงินไทย 
ราวๆ 257,200 บาท)  นาคารจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูล
ของลูกคา้ แหล่งท่ีมาของเงิน หรือวตั ุประสงคก์ารใช้
เงิน

• กฎใหม่จะส่งผลดีต่อระบบก ากบัป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ลดการก่ออาช ากรรมท่ี
เก่ียวกบัการเงิน รัก าความมัน่คงทางการเงินในจีน

• ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา กิจกรรมท่ีผดิกฎหมายเก่ียวกบั
การเงิน เช่น การหลอกลวง การระดมทุนอยา่งผดิ
กฎหมาย และการพนนัขา้มพรมแดน มีจ านวนมากข้ึน 
ปี 2564 ปีเดียว มีการสอบสวนและจดัการกบัคดี
เหล่าน้ีมาก ึง 370,000 คดี



การพนันออนไลน์ และการพนันข้ามพรมแดน

• ตั้งแต่เดือนพฤ ภาคม ค.ศ. 2005 เป็นตน้มา ศาลประชาชนสูงสุด ไดอ้อกค าอ ิบายรายละเอียดของความผดิฐานการ
พนนัตามกฎหมายอา า โดยใหร้วมการเล่นพนนัใหห้มายความรวม ึงการเล่นพนนัออนไลน์ดว้ย

• เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 2021  คณะกรรมา ิการสาม ัประจ าสภาประชาชนแห่งชาติ ไดแ้กไ้ขกฎหมายอา าคร้ังท่ี 11 
โดยในมาตรา 303 ไดเ้พิ่มเน้ือความในวรรคทา้ยวา่ หา้มจดัใหป้ระชาชนชาวจีนเล่นการพนนันอกพรมแดน และใหมี้
โท เช่นเดียวกบัฐานการเปิดบ่อนการพนนั  

• ส าหรับการพนนันอกพรมแดนในมาตราน้ี ครอบคลุมทั้งรูปแบบท่ีนกัพนนัเดินทางไปต่างประเทศและรูปแบบ
ออนไลน์ดว้ยเช่นกนั  การเปิดเวบ็หรือแอปพลิเคชัน่ท่ีต่างประเทศท่ีใชเ้พื่อใหค้นจีนเล่นพนนัออนไลน ์กล่าวคือ
เซิร์ฟเวอร์อยูต่่างประเทศ หรือจดทะเบียนเวบ็ไซตบ์ริ ทัอยูต่่างประเทศจึง ือวา่มีความผดิฐานเปิดบ่อนการพนนัตาม
กฎหมายจีน 



นายเจา้เค่อจ้ือ รัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงพิทกั ส์นัติรา ฎร์ ไดอ้อกมายนืยนัในเดือน
เม ายน ค.ศ. 2021 วา่การด าเนินการปราบการพนนัออนไลน์จะเขม้งวดข้ึนกวา่ในปี ค.ศ. 
2020 และจะใหน้ ้ าหนกัส าค ักบัการพนนัออนไลนท่ี์มีลกั ณะขา้มพรมแดน โดยในปี ค.ศ. 
2020 ไดป้ราบแพลตฟอร์มพนนัออนไลนก์วา่ 2,260 แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มโอนเงินผิด
กฎหมายกวา่ 1,960 แพลตฟอร์ม กลุ่มนกัคอมพิวเตอร์กวา่ 980 กลุ่ม รวมเป็นผูต้อ้งหากวา่ 
75,000 คน 



• ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 ต่อเน่ือง ึงเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2021 กระทรวงว ัน รรมและการท่องเท่ียว
ไดป้ระกาศบ ัชีด ารายช่ือส านท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นบ่อนการพนนัขา้มพรมแดน รวมจ านวน 3 บ ัชี แต่ไม่มีการเปิดเผยต่อ
สา ารณะวา่มีส านท่ีใดบา้งหรือมีรายละเอียดอยา่งไร ส่ือเช่น The Diplomat และ South China Morning Post ตั้งขอ้สงัเกตวา่
ส านท่ีท่ีน่าจะอยูใ่นบ ัชีด าคือเมืองท่ีมีบ่อนจ านวนมากในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ เมียนมา กมัพชูา และ
ฟิลิปปินส์   

• การท าบ ัชีด ารายช่ือส านท่ีเหล่าน้ีส่งผลใหก้ารเดินทางไปยงัประเทศ เมือง หรือเขตท่ีการพนนัอยูใ่นบ ัชีด ายากข้ึน  
ยกตวัอยา่งเช่น หากตอ้งไปท างานท่ีปอยเปต หรือ ฟิลิปปินส์ท่ีมีบ่อนชุกชุม ผูเ้ดินทางจะตอ้งขอเอกสารรับรองส านะท างาน
จากหน่วยงานหรือองคก์ร เซ็นเอกสารรับรองวา่จะไม่พนนั หรืออาจตอ้งแสดงแผนการเดินทาง ส านท่ีท่ีจะไปก่อนเดินทางให้
ทางการตรวจสอบ หรือหากจะเขา้ไปเขตท่ีมีบ่อนพนนั จะตอ้งมีเอกสารขอเดินทางเขา้เฉพาะและก าหนดเวลาเดินทางออก เป็น
ตน้ 

• นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาในตวัประกาศบ ัชีท่ีสามพบวา่ มาตรการท่ีอาจ ูกบงัคบักบัการเดินทางนั้น อาจมีการงดการใหจ้ดัทวัร์
ไปส านท่ีนั้นชัว่คราว การระงบัการขอวซ่ีาแทน การตรวจสอบการท่องเท่ียวเดินทางแบบเหมาเคร่ือง เป็นตน้



ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันของมาเก๊า

• ช่วงปี ค.ศ. 2014 – 2019 เม่ือรัฐบาลสีจ้ินผงิเร่ิมด าเนินนโยบายการปราบคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงั กลุ่มนกัพนนั VIP ไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรง จ านวนเงินท่ีน าออกมาเล่นพนนั ูกจ ากดั มาตรการตรวจคนเขา้ออกของจีนแผน่ดินให ่เขม้งวดข้ึน 
ท าใหแ้หล่งรายไดห้ลกัของอุตสาหกรรมมาจากนกัพนนัทัว่ๆ ไป ซ่ึงมีงบและเงินเดิมพนัท่ีต ่ากวา่

• ใบอนุ าตประกอบ ุรกิจการพนนัของบริ ทัทั้งหมดในมาเก๊าจะส้ินสุดลงในเดือนมิ ุนายน ค.ศ. 2022 จึงเปรียบไดก้บั
การลา้งไพท่ั้งหมด ส่ือระบุในเบ้ืองตน้วา่ อาจมีการลดอายขุองใบอนุ าตจาก 20 ปี เหลือ 10 ปีเท่านั้น  และ ุรกิจการ
พนนัอาจ ูกควบคุมก ากบัโดยรัฐบาลและมีกฎระเบียบท่ีเขม้งวดมากข้ึน







ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันของกัมพูชา

• ดว้ยแรงกดดนัจากรัฐบาลจีนท่ีตอ้งการปราบปรามการพนนั ท าใหใ้นเดือนกนัยายน ค.ศ. 2019 นายกรัฐมนตรีฮุน เซนของกมัพชูา
ไดป้ระกาศว่าตนจะแบนการพนนัออนไลน์ในกมัพูชาทั้งหมด โดยจะเร่ิมมีผลบงัคบัในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2020 จากเดิมท่ีเคย
หา้มเพียงการใหบ้ริการกบัคนกมัพชูาเท่านั้น และจะเร่ิมปฏิบติัการตรวจสอบบ่อนคาสิโนทัว่ประเทศ 

• ผลของการประกาศเช่นน้ีท าให้ไม่มีการออกใบอนุ าตด าเนิน ุรกิจการพนนัใหม่อีกต่อไป และท าให้ ุรกิจการพนนัในกมัพูชา
ตอ้งปิดตวัลงภายในปี ค.ศ. 2019 ส่งผลใหมี้คนจีนท่ีเคยอาศยัอยูใ่นกมัพชูากวา่แสนคนทยอยเดินทางออกจากประเทศกมัพชูา 

• ต ารวจจีนและกมัพูชายงัร่วมกนัท าโครงการการบงัคบัใชก้ฎหมายร่วมกนั (Joint Enforcement Program) ในเมืองสีหนุวิลล ์โดย
จบักมุชาวจีนจ านวน 127 ราย ท่ีเป็นผูต้อ้งสงสยักลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ โดยรัฐบาลกมัพชูายนิยอมร่วมมือก ากบัดูแลและจดัการกบั
อาช ากรขา้มพรมแดนกบัจีนตั้งแต่ปี ค.ศ.2019 เป็นตน้มาและมีแนวโนม้ท่ีจะด าเนินการร่วมกบัจีนต่อไป



ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันของฟิลิปปินส์

• ในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ.2019 รัฐบาลจีนไดเ้รียกร้องใหรั้ฐบาลฟิลิปปินส์สั่งระงบัการออกใบอนุ าต POGO 
และออกกฎหมายแบนการพนนัออนไลน ์เพื่อช่วยปราบปรามการพนนัออนไลนต์ามนโยบายของประเทศจีน 
ทั้งยงัร้องขอใหท้างการฟิลิปปินส์ช่วยสืบสวนคนจีนท่ีขายแรงงานในฟิลิปปินส์ท่ีท างานใน ุรกิจการพนนั ใน
ท่ีสุด รัฐบาลฟิลิปปินส์ยอมระงบัใบอนุ าตชัว่คราว โดยยกเลิกใบอนุ าต POGO กวา่ 28 ฉบบั และปิดเวบ็
พนนัและแพลตฟอร์มการจ่ายเงินออนไลน ์  

• ต่อมาในเดือนกมุภาพนั ์ ค.ศ.2020 PARCOR ไดส้ัง่ใหย้กเลิกใบอนุ าตท างานของชาวจีนท่ีมีประวติั
อาช ากรรมตามรายช่ือในบ ัชีของส านทูตจีน

• รัฐบาลฟิลิปปินส์ไดมี้การเรียกเกบ็ภา ีจาก ุรกิจการพนนัออนไลน์ของบริ ทัต่างชาติเพ่ิมข้ึนดว้ยการผา่น
กฎหมาย Republic Act 11590: An Act Taxing POGOs ซ่ึงส่วนหน่ึงท าใหน้กั ุรกิจและนกัพนนัจีนตดัสินใจ
เดินทางออกจากฟิลิปปินส์ไปเป็นจ านวนมาก



ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันของเมยีนมาร์

• เน่ืองจากปั หาการเมืองภายในพม่า ส่ิงท่ีจีนท าไดใ้นตอนน้ีในกรณีของการพนนัของชาวจีนในเมียนมาร์ เป็นการ
กระท า ่ายเดียวจากดา้นชายแดน ่ังจีน กล่าวคือ การระงบับ ัชีของนกัท่องเท่ียวจีนท่ีขา้มแดนไปพนนั การหา้มไม่ให้
ขา้มแดนชัว่คราว หรือตดัไฟและแทรกแซงส ั าณโทรศพัทอิ์นเทอร์เน็ตในเมียนมาร์ 

• ทั้งส่ือจีนยงัพยายามประชาสมัพนั ์ใหเ้ห็นวา่เมืองชายแดนพม่าเป็นพื้นท่ีท่ีอนัตรายและควรหลีกเล่ียงการเดินทาง 
ทั้งหมดน้ีสะทอ้นวา่ส าหรับจีนแลว้ปั หาความมัน่คงเป็นส่ิงท่ีจีนใหค้วามส าค ัอยา่งยิง่ และในการจดัการชายแดนจีน
เมียนมาร์นั้น ทาง ่ังจีนมีอ านาจในการจดัการสูงกวา่  



บทเรียนจากกรณีศึกษาของประเทศจีน

• ปัจจุบนั อุตสาหกรรมการพนนัทั้งในมาเก๊าและในภูมิภาคไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของนโยบายภายในของจีนและการ
เปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางออกมาแสวงโชคยงัต่างประเทศ

• นโยบายภายในของรัฐบาลจีนเขม้งวดยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในยคุของรัฐบาลสีจ้ินผงิท่ีมีนโยบายปราบคอร์รัปชนัและจดั
ระเบียบสงัคมจีนคร้ังให ่ ปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่แมแ้ต่รัฐบาลมาเก๊ากห็นัมาร่วมมือตามแผนของรัฐบาลจีนในการพ ันา
อุตสาหกรรมอ่ืนนอกเหนือจากอุตสาหกรรมการพนนั นอกจากนั้น เราจะยงัเห็นข่าวแรงกดดนัจากรัฐบาลจีนต่อรัฐบาลของ
ประเทศท่ีเปิดบ่อนการพนนัเพ่ือรับนกัท่องเท่ียวจีน ไม่วา่จะเป็นในประเทศกมัพชูา ฟิลิปินส์ เมียนมาร์

• ตวัอยา่งของมาเก๊าแสดงใหเ้ห็น ึงผลกระทบจากการพ่ึงพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากเกินไป โมเดลมาเก๊ายงัไม่ใช่
ตวัอยา่งโมเดล ุรกิจการพนนัท่ีย ัง่ยนื เพราะการพ่ึงพาเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีก าลงัทางการเงินสูงอยา่งนกัพนนั VIP ท่ีเป็นนกั
 ุรกิจ ขา้ราชการของจีนนั้นอาจใชไ้ม่ไดอี้กต่อไป เพราะการเดินทาง¬ของชาวจีน โดยเฉพาะการเดินทางของขา้ราชการ อยูภ่ายใต้
การควบคุมท่ีเขม้งวดข้ึนของรัฐบาลจีน ทั้งยงัมีเหตุเช่นโรคระบาดหรือภยั รรมชาติท่ีอาจหยดุชะงกัการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
จีนไดทุ้กเม่ือ 

• นกัพนนันกัท่องเท่ียวจีนมีความหลากหลายสูง ปรับตวัไดไ้วและเกาะกลุ่มกนั หากมีกฎเกณฑท่ี์เป็นอุปสรรคต่อการเล่นพนนั นกั
พนนักพ็ร้อมท่ีจะไปในพ้ืนท่ีใหม่ท่ีสามาร ตอบสนองความตอ้งการตนและเผชิ แรงเสียดทานท่ีต ่ากวา่


