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5

บัทนำา

การพนันในเอเชีีย
ท่ามักลางควิามัพลิกผััน

ของสิภาพแวิดล้อมั

       ก�รแพร่ระบ�ดของโคโรนั�ไวิรัสำ (โควิิด-19) ได้สำ่งผื่ล่กระทุบ
อย่�งรุนัแรงต่ออุตสำ�หกรรมก�รพนัันัทุั�งในัด้�นัทุี�ก�รพนัันัทุี�เปัิดให้
ผืู่้เล่่นัเข้�ม�เล่่นัในัสำถุ�นัทุี�ต้องมีก�รปัิดกิจุก�รเปั็นัช่วิง ๆ  ต�มควิ�ม
รุนัแรงของก�รแพร่ระบ�ด แล่ะม�ตรก�รทุี�ให้ผืู่ ้คนัมีก�รเดินัทุ�ง
น้ัอยล่ง ต้องอยู่บ้�นัหร่อทุำ�ง�นัทีุ�บ้�นัม�กขึ�นั อุตสำ�หกรรมก�รพนัันั
จุึงมีก�รปัรับตัวิ ปัรับเปัล่ี�ยนัเปั็นัก�รพนัันัออนัไล่นั์ม�กขึ�นั มีผื่ล่ให้ 
ก�รพนัันัปัระเภทุออนัไล่น์ัมีปัริม�ณทีุ�เพิ�มสูำงขึ�นัในัช่วิงก�รแพร่ระบ�ด
ของโควิิด-19 ทุดแทุนัก�รหดตัวิของก�รพนัันัดั�งเดิมหร่อก�รพนัันั
ปัระเภทุต้องมีสำถุ�นัทีุ�  ก�รเพิ�มขึ�นัของจุำ�นัวินัผู้ื่เล่่นัก�รพนัันัออนัไล่น์ั
ม�จุ�กผู้ื่เล่่นัก�รพนัันัออฟไล่น์ัแล่ะนัักพนัันัหน้ั�ใหม่ ทีุ�มีกิจุกรรมอ่�นัๆ 
ล่ดล่ง อยู ่บ้�นัม�กขึ �นัจุ�กผื่ล่ของก�รแพร่ระบ�ดของโควิิด-19 
โดยรวิมแล่้วิภ�พอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัทัุ�วิโล่กในัช่วิงก�รแพร่ระบ�ด
ของโควิิด-19 สำัดสำ่วินัของมูล่ค่�ก�รพนัันัปัระเภทุออฟไล่นั์ล่ดล่งแล่ะ
สำัดสำ่วินัของก�รพนัันัปัระเภทุออนัไล่นั์เพิ�มสำูงขึ�นั แล่ะเปั็นัครั�งแรกๆ
ของโล่กทีุ�ค�สิำโนัขนั�ดใหญ่มีผื่ล่ปัระกอบก�รข�ดทุุนั        
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6 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       อย่�งไรก็ต�ม หลั่งควิ�มรุนัแรงของก�รแพร่ระบ�ดของโควิิด-19 
มีแนัวิโนั้มล่ดล่ง จุ�กก�รทุี�ปัระช�กรในัปัระเทุศูสำ่วินัใหญ่ได้รับวิัคซื่ีนั
ซึื่�งมีผื่ล่ให้ควิ�มรุนัแรงของก�รติดเช่�อโควิิด-19 ล่ดล่ง ค�สิำโนัหล่�ยแห่ง
เริ�มฟ้�นัตัวิ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งค�สำิโนัในัสำหรัฐอเมริก�ทุี�สำ่วินัใหญ่
พึ �งพิงตล่�ดภ�ยในัปัระเทุศู ขณะทุี�ค�สำิโนัทุี �พึ �งพิงนัักทุ่องเทุี �ยวิ
โดยเฉพ�ะนัักทุ่องเทุี�ยวิจุีนั มีก�รฟ้�นัตัวิอย่�งช้� ๆ   สำ่บเนั่�องจุ�ก
ควิ�มเข้มงวิดของรัฐบ�ล่จุีนัในัก�รอนัุญ�ตให้ปัระช�ชนัออกนัอก
ปัระเทุศู จุ�กเหตุผื่ล่ในัควิ�มพย�ย�มควิบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ
โควิิด-19 แล่ะก�รเปัลี่�ยนัแปัล่งนัโยบ�ยเร่�องก�รพนัันัของปัระเทุศูจีุนั

       ร�ยได้จุ�กธุุรกิจุก�รพนัันัค�สิำโนัในัอเมริก� ล่ดล่งถึุงร้อยล่ะ 31 
ในัปีั 2020 อย่�งไรก็ต�ม ธุุรกิจุค�สิำโนัก็ฟ้�นัตัวิอย่�งรวิดเร็วิในัปีั 2021 
โดยมีก�รขย�ยตัวิเพิ�มขึ�นัถุึงร้อยล่ะ 77 ในัปัี 2021 แล่ะเพิ�มขึ�นัจุ�ก
ปีั 2019 ทีุ�ร้อยล่ะ 21 โดยเป็ันัก�รฟ้�นัตัวิของค�สิำโนัออนัไซื่ท์ุ (on-site) 
ปัระเภทุสำล็่อตแล่ะโต๊ะพนัันัเป็ันัหลั่ก แล่ะมีส่ำวินัเสำริมจุ�กก�รขย�ยตัวิ
ของพนัันัออนัไล่น์ั

       เม่�อเปัรียบเทุียบกับค�สำิโนัในัม�เก๊� ซื่ึ�งเคยมีก�รเติบโตในั
ระดับสำูง โดยค�สำิโนัในัม�เก๊�พึ�งพิงนัักทุ่องเทุี�ยวิจุ�กปัระเทุศูจุีนั
เปั็นัหล่ักโดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งลู่กค้�ปัระเภทุ VIP ทุี�เดินัทุ�งเข้�ม�
เล่่นัพนัันัผื่่�นัระบบจุังเก็ต โดยก�รเติบโตของค�สำิโนัม�เก๊�เริ�มมี
ก�รชะล่อตัวิเม่�อรัฐบ�ล่จีุนัดำ�เนิันันัโยบ�ยก�รปัร�บปัร�มคอรัปัชั�นั 
โดยมีควิ�มเข้มงวิดในัก�รเดินัทุ�งของข้�ร�ชก�รออกนัอกปัระเทุศู
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งก�รเดินัทุ�งเพ่�อไปัเล่่นัก�รพนัันัในัม�เก๊� แล่ะ
ในัช่วิงก�รแพร่ระบ�ดของโควิิด-19 ม�เก๊�ต้องปิัดก�รให้บริก�รค�สิำโนั
เปั็นัระยะ ๆ ทุั�งนัี�ในัปัี 2020 ร�ยได้จุ�กค�สำิโนัล่ดล่งถุึงร้อยล่ะ 80 
เม่�อเทีุยบกับปีั 2019 แล่ะมีก�รขย�ยตัวิเพิ�มขึ�นัร้อยล่ะ 43 ในัปีั 2021 
แต่ร�ยได้ในัปีั 2021 ก็ยังคงตำ��กว่ิ�ร�ยได้ในัปีั 2019 ค่อนัข้�งม�ก
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7บที่นัำ 

       เม่ �อพิจุ�รณ�สำถุ�นัก�รณ์ก�รพนัันัในัปัระเทุศูกลุ่ ่มเอเชีย
ตะวิันัออกเฉียงใต้ ซื่ึ�งมีหล่�ยปัระเทุศูทุี�อนัุญ�ตให้มีก�รพนัันัค�สำิโนั
ทุี�ถุูกกฎหม�ย เช่นั ฟิล่ิปัปัินัสำ์ สำิงคโปัร์ ม�เล่เซื่ีย เวิียดนั�ม กัมพูช� 
ล่�วิ แล่ะพม่� โดยสำภ�พค�สำิโนัเหล่่�นัี� บ�งปัระเทุศูก็ไม่อนัุญ�ตให้
คนัในัปัระเทุศูของตนัเข้�เล่่นัก�รพนัันัในัค�สำิโนั หร่อบ�งปัระเทุศู
ทีุ�อนุัญ�ตให้เข้�เล่่นัได้ก็อ�จุจุะมีก�รจุำ�กัดให้เล่่นัได้ในัค�สิำโนับ�งแห่ง
โดยมีข้อกำ�หนัดหร่อเง่ �อนัไขค่อนัข้�งม�ก เช่นั มีก�รจุัดเก็บค่�
ธุรรมเนีัยมของผู้ื่เล่่นัในัปัระเทุศู เป็ันัต้นั แต่บ�งปัระเทุศูก็อนุัญ�ตให้
คนัของตนัเข้�เล่่นัได้โดยไม่มีข้อจุำ�กัดนััก แต่ไม่วิ่�จุะเปั็นัปัระเภทุใด
ก็อ�จุจุะกล่่�วิได้ว่ิ�ก�รเปัิดค�สิำโนัถูุกกฎหม�ยของปัระเทุศูในัเอเชีย
ตะวิันัออกเฉียงใต้มีเปั้�หม�ยทุี�จุะให้บริก�รกับช�วิต่�งปัระเทุศู
เป็ันัหลั่ก โดยค�ดหวัิงว่ิ�ค�สิำโนัเหล่่�นีั�จุะดึงดูดร�ยได้จุ�กนัักทุ่องเทีุ�ยวิ
โดยเฉพ�ะจุ�กนัักทุ่องเทีุยวิจีุนั

       ง�นัของณัฐกร วิิทุิต�นันัทุ์ แสำดงให้เห็นัวิ่�ร�ยได้ค�สำิโนั
ในัปัระเทุศูเอเชียตะวิันัออกเฉียงใต้ล่ดล่งไม่นั้อยกวิ่�ร้อยล่ะ 60 
ในัปีั 2020 เม่�อเทีุยบกับปีั 2019 ซึื่�งเป็ันัผื่ล่โดยตรงจุ�กก�รแพร่ระบ�ด
ของโควิิด-19 แม้วิ่�บ�งปัระเทุศูจุะหันัม�ให้บริก�รแบบออนัไล่นั์
ควิบคู่กันัไปัด้วิย แต่ก็ยังไม่สำ�ม�รถุชดเชยร�ยได้ทุี�หดตัวิจุ�กค�สำิโนั
ออนัไซื่ทุ์ได้ นัอกจุ�กนัั�นัยังพบวิ่� ก�รฟ้�นัตัวิของค�สำิโนัในัปัระเทุศู
เหล่่�นัี�ทุี�พึ�งพ�ตล่�ดนัักทุ่องเทุี�ยวิต่�งปัระเทุศูเปั็นัไปัอย่�งช้�ๆ
เม่�อเปัรียบเทุียบกับค�สำิโนัในัสำหรัฐอเมริก�ทุี�พึ�งพิงนัักทุ่องเทุี�ยวิ
ในัปัระเทุศูเปั็นัหล่ักทุี �มีก�รฟ้ �นัตัวิอย่�งรวิดเร็วิ แล่ะก�รฟ้ �นัตัวิ
ของก�รพนัันัค�สำิโนัออนัไซื่ทุ์ในัสำหรัฐอเมริก� แสำดงให้เห็นัถุึงเสำนั่ห์
ของค�สิำโนัทีุ�เป็ันัสำถุ�นับริก�รเพ่�อควิ�มบันัเทิุง นัอกเหน่ัอจุ�กก�รเป็ันั
พ่�นัทุี�ของก�รแสำวิงโชค ซื่ึ�งทุำ�ให้ก�รพนัันัออนัไล่นั์สำ�ม�รถุทุดแทุนั
ก�รพนัันัออนัไซื่ท์ุได้เพียงบ�งส่ำวินัเทุ่�นัั�นั ดังนัั�นัอุตสำ�หกรรมก�รพนัันั
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8 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

หลั่งโควิิด-19 เร�จุะเห็นัก�รเติบโตของก�รพนัันัออนัไล่น์ัแล่ะออนัไซื่ท์ุ
ควิบคู่กันัไปั

       อีกหนัึ �งบริบทุทุี �มีผื่ล่กระทุบต่อก�รหดตัวิแล่ะควิ�มล่่�ช้�
ในัก�รฟ้�นัตัวิของค�สำิโนัในักลุ่่มปัระเทุศูเอเชียตะวิันัออกเฉียงใต้
ม�จุ�กก�รดำ�เนิันันัโยบ�ยของรัฐบ�ล่จีุนัทีุ�เข้มงวิดต่อก�รเล่่นัพนัันั
ของปัระช�กรในัปัระเทุศูมีเพิ�มม�กขึ�นัเปั็นัล่ำ�ดับ อ�ร์ม ตั�งนัิรันัดร
ระบุก�รเปัล่ี �ยนัแปัล่งทุิศูทุ�งนัโยบ�ยต่อก�รพนัันัทุี �เข้มงวิดขึ �นั
ของรัฐบ�ล่จุีนัม�จุ�กก�รมองวิ่�ก�รพนัันัมีควิ�มเกี �ยวิข้องกับ
ก�รฟอกเงินัแล่ะก�รทุุจุริตคอร์รัปัชันั แล่ะแสำดงถุึงควิ�มถุดถุอยทุ�ง
ศูีล่ธุรรมของสำังคมจุีนัแล่ะค่�นัิยมสำังคมนัิยม ทุั�งนัี�ตั�งแต่รัฐบ�ล่จุีนั
ได้ปัระก�ศูให้ก�รต่อสู้ำกับก�รคอร์รัปัชันัเป็ันัวิ�ระแห่งช�ติเม่�อทุศูวิรรษ 
ทุี�ผื่่�นัม� รัฐบ�ล่จุีนัก็มีควิ�มเข้มงวิดม�กขึ�นัอย่�งชัดเจุนัในัก�ร
บังคับใช้กฎหม�ยก�รพนัันั มีก�รปัร�มปัร�มก�รล่ักล่อบเล่่นัพนัันั
ในัปัระเทุศูเพิ �มม�กขึ �นั แล่ะมีควิ�มเข้มงวิดของก�รเดินัทุ�งไปั
ต่�งปัระเทุศูโดยเฉพ�ะในัพ่�นัทุี �ทุี �เปั็นัแหล่่งก�รพนัันั เช่นัม�เก๊�
ของข้�ร�ชก�รเพิ�มม�กขึ�นั

       ทุ�งด้�นักฎหม�ยแล่ะก�รควิบคุม ในัช่วิง 20 ปัีทุี �ผื่่�นัม�
หนั่วิยง�นัของรัฐทุี �เกี �ยวิข้องกับก�รบังคับใช้กฎหม�ย ได้มีก�ร
ออกปัระก�ศูแล่ะกำ�หนัดร�ยล่ะเอียดทุี�เกี �ยวิข้องกับก�รควิบคุม
ก�รพนัันัเพิ�มม�กขึ�นั แล่ะรวิมถุึงก�รแก้ไขกฎหม�ยทุี�เกี�ยวิข้องกับ
ก�รพนัันั ได้มีก�รกำ�หนัดให้ ห้�มจุัดให้ปัระช�ชนัจุีนัเล่่นัก�รพนัันั
นัอกพรมแดนัทุั�งโดยก�ยภ�พแล่ะออนัไล่นั์ให้มีโทุษเช่นัเดียวิกับ
ฐ�นัก�รเปัิดบ่อนัก�รพนัันั แล่ะยังห้�มก�รจุัดทุัวิร์ไปัยังพ่�นัทุี�ค�สำิโนั
ในัต่�งปัระเทุศู โดยกระทุรวิงวิัฒนัธุรรมแล่ะก�รทุ่องเทุี�ยวิของจุีนั
ได้มีก�รออกบัญชีดำ�ร�ยช่�อสำถุ�นัทีุ�ทุ่องเทีุ�ยวิทีุ�เป็ันับ่อนัก�รพนัันั
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9บที่นัำ 

ข้�มพรมแดนัถุึงสำ�มบัญชี (สำิงห�คม 2020 - ธุันัวิ�คม 2021) หร่อ
ถุ้�ต้องไปัทุำ�ง�นัในัพ่�นัทุี�ทุี�มีค�สำิโนัทุี�อยู่ในับัญชีดำ� ผืู่้เดินัทุ�งจุะต้อง
ขอเอกสำ�รรับรองสำถุ�นัะทุำ�ง�นัจุ�กหน่ัวิยง�นัหร่อองค์กร เซ็ื่นัเอกสำ�ร
รับรองว่ิ�จุะไม่พนัันั

       ทัุ�งรัฐบ�ล่ยังดำ�เนิันัก�รปัร�บปัร�มก�รพนัันัออนัไล่น์ัอย่�งหนััก
โดยใช้ก�รร่วิมม่อระหว่ิ�งหล่�ยหน่ัวิยง�นั โดยมีก�รกำ�หนัดแผื่นัก�ร
ดำ�เนัินัง�นัทุี�ครอบคลุ่ม 3 ห่วิงโซื่่ ได้แก่ ห่วิงโซื่่ทุ�งก�รเงินั ห่วิงโซื่่
เทุคโนัโล่ยี แล่ะห่วิงโซ่ื่แรงง�นั ช่วิงทีุ�ผ่ื่�นัม�ได้มีก�รจัุบกุมผู้ื่กระทุำ�ผิื่ด
ม�กกวิ่� 1 แสำนัร�ย นัอกจุ�กนัี� รัฐบ�ล่จุีนัยังขอควิ�มร่วิมม่อแล่ะ
กดดันัปัระเทุศูทีุ�มีก�รให้ใบอนุัญ�ตพนัันัออนัไล่น์ัทีุ�มุ่งเป้ั�นัักพนัันั
จีุนั เช่นั ควิ�มร่วิมม่อระหว่ิ�งตำ�รวิจุจีุนัแล่ะกัมพูช�ในัเม่องสีำหนุัวิิล่ล์่ 
จัุบกุมช�วิจีุนักว่ิ� 100 ร�ยทีุ�เกี�ยวิข้องกับพนัันัออนัไล่น์ั ก�รปัร�บปัร�ม
เหล่่�นีั�มีผื่ล่ให้ช�วิจุีนัทีุ�อ�ศัูยอยู่ในักัมพูช�เดินัทุ�งออกจุ�กกัมพูช�
กวิ่�แสำนัร�ย หร่อในักรณีฟิล่ิปัปัินัสำ์ทุี �มีก�รออกใบอนัุญ�ตก�ร
ให้บริก�รลู่กค้�นัักพนัันันัอกปัระเทุศูหร่อพนัันัออนัไล่นั์ รัฐบ�ล่จุีนั
ได้ร้องขอให้รัฐบ�ล่ฟิล่ิปัปัินัสำ์ระงับก�รออกใบอนัุญ�ต เพ่�อช่วิยก�ร
ปัร�บปัร�มพนัันัออนัไล่นั์ของรัฐบ�ล่จุีนั แล่ะยังขอให้ช่วิยสำ่บสำวินั
คนัจีุนัทีุ�ทุำ�ง�นัในัฟิลิ่ปัปิันัส์ำทีุ�เกี�ยวิข้องกับธุุรกิจุพนัันั

       คำ�ถุ�มสำำ�คัญทุี�เกิดขึ�นัค่อ เม่�อมีก�รคล่�ยควิ�มเข้มงวิดจุ�ก
สำถุ�นัก�รณ์ควิ�มรุนัแรงของก�รแพร่ระบ�ดของโควิิด-19 แล่้วิ 
แต่ค�สำิโนัทุี�อ�ศูัยตล่�ดผืู่้เล่่นัหล่ักจุ�กนัักทุ่องเทุี�ยวิต่�งปัระเทุศู
โดยเฉพ�ะนัักทุ่องเทุี�ยวิจุีนั จุะทุำ�อย่�งไรในัเม่�อรัฐบ�ล่จุีนัได้เข้มงวิด
กับปัระช�ชนัจีุนัในัก�รเล่่นัพนัันันัอกพรมแดนัทัุ�งในัเชิงก�ยภ�พแล่ะ
ออนัไล่น์ั ทัุ�งนีั�สำ�ม�รถุค�ดก�รณ์ได้ล่่วิงหน้ั�ว่ิ� จุำ�นัวินันัักทุ่องเทีุ�ยวิ
แล่ะจุำ�นัวินันัักพนัันัช�วิจีุนัจุะมีจุำ�นัวินัน้ัอยล่งเม่�อเปัรียบเทีุยบกับ
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10 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

สำถุ�นัก�รณ์ก่อนัก�รแพร่ระบ�ดของโควิิด-19 แนั่นัอนั ค�สำิโนัทุี�เปัิด
อยู่ในัปัระเทุศูเหล่่�นัี�จุะปัรับตัวิอย่�งไร จุะหันัไปัเนั้นัผืู่้เล่่นัภ�ยในั
ปัระเทุศูเพ่�อควิ�มอยู่รอดได้หร่อไม่ หร่อสำ�ม�รถุห�นัักทุ่องเทุี�ยวิ
ช�ติอ่�นั ๆ ม�ทุดแทุนัได้ หร่อต้องปัิดกิจุก�รไปั จุะเห็นัวิ่� ค�สำิโนั
ทีุ�เปิัดโดยกลุ่่มทุุนัจีุนัได้เริ�มมีก�รทุยอยปิัดตัวิไปับ้�งแล้่วิหลั่งจุ�ก
รัฐบ�ล่จีุนัดำ�เนิันันัโยบ�ยเข้มทีุ�เข้มงวิดกับก�รพนัันั  รัฐบ�ล่ในัปัระเทุศู
ทุี�มีก�รอนัุญ�ตให้มีค�สำิโนัทุี�ถุูกกฎหม�ยจุะมีนัโยบ�ยเช่นัไร ร�ยได้
ภ�ษีจุ�กร�ยได้ค�สิำโนัทีุ�ล่ดล่งจุะกระทุบฐ�นัะทุ�งก�รคลั่งของรัฐบ�ล่
หร่อไม่ รัฐจุะยอมให้ผู้ื่เล่่นัในัปัระเทุศูกล่�ยเป็ันัตล่�ดหลั่กของค�สิำโนั
หร่อไม่ ถุ้�ยอม ปััญห�ผื่ล่กระทุบทุ�งสำังคมทุี�เกิดจุ�กก�รเล่่นัพนัันั 
รัฐจุะจัุดก�รอย่�งไร

       ในักรณีปัระเทุศูไทุย ซึื่�งไม่ได้อนุัญ�ตให้มีก�รพนัันัทีุ�ถูุกกฎหม�ย
ปัระเภทุอ่�นั ๆ นัอกเหนั่อจุ�กสำล่�กกินัแบ่งรัฐบ�ล่แล่ะก�รแทุงพนัันั
กีฬ�แข่งขันับ�งปัระเภทุทีุ�ให้ทุำ�ได้เฉพ�ะในัสำนั�มก�รแข่งขันัเทุ่�นัั�นั  
แต่ก็พบวิ่�มีก�รล่ักล่อบเล่่นัก�รพนัันัทุี�ผื่ิดกฎหม�ยจุำ�นัวินัม�ก
ทัุ�งก�รพนัันัทีุ�ต้องอ�ศัูยสำถุ�นัทีุ�แล่ะไม่ต้องอ�ศัูยสำถุ�นัทีุ� ก�รลั่กล่อบ
เล่่นัปัร�กฏอย่�งชัดเจุนัแม้กระทัุ�งในัช่วิงสำถุ�นัก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด
ของโควิิด-19 จุนักล่�ยเปั็นัคล่ัสำเตอร์ของก�รแพร่ระบ�ดของโรค 
ทุำ�ให้รัฐบ�ล่ต้องมีคำ�สัำ�งให้มีก�รปัร�บปัร�มอย่�งเคร่งครัดจุริงจัุง 
แล่ะมีผื่ล่ให้เกิดก�รปัรับตัวิของก�รเล่่นัพนัันัโดยเฉพ�ะก�รพนัันั
ปัระเภทุบ่อนัค�สำิโนั จุ�กก�รล่ักล่อบเล่่นัในัสำถุ�นัทุี�ขนั�ดใหญ่แล่ะ
จัุดให้เล่่นัเป็ันัปัระจุำ� กล่�ยเป็ันับ่อนัขนั�ดเล็่กแล่ะบ่อนัวิิ�ง จึุงเกิดก�ร
ขย�ยตัวิของก�รล่ักล่อบให้มีก�รพนัันัในับ่อนัวิิ�ง บ่อนัชุมชนั แล่ะ
บ่อนัง�นัศูพ แล่ะก�รพนัันัออนัไล่นั์ขึ �นัม�แทุนัทุี�อย่�งแพร่หล่�ย 
จุ�กก�รสำำ�รวิจุของศููนัย์ศูึกษ�ปััญห�ก�รพนัันัในัปัี 2564 (2021)
พบว่ิ�ก�รเล่่นัพนัันัโดยรวิมทัุ�งทีุ�ถูุกกฎหม�ยแล่ะผิื่ดกฎหม�ยไม่ได้มี
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แนัวิโนั้มล่ดล่ง โดยก�รเล่่นัพนัันัสำล่�กกินัแบ่งรัฐบ�ล่แล่ะหวิยใต้ดินั
ยังคงขย�ยตัวิเพิ�มขึ �นั โดยก�รเพิ�มช่องทุ�งก�รจุัดจุำ�หนั่�ยผื่่�นั
ช่องทุ�งออนัไล่นั์ม�กขึ�นั แล่ะมีก�รนัำ�ก�รพนัันัปัระเภทุสำล่�กของ
ต่�งปัระเทุศู ได้แก่ ล่�วิแล่ะเวีิยดนั�ม เข้�ม�เล่่นัในัปัระเทุศูไทุยผ่ื่�นั
ช่องทุ�งออนัไล่นั์เพิ�มม�กขึ�นั เปั็นัก�รเล่่นัหร่อแทุงหวิยกับเจุ้�ม่อ
ช�วิไทุยโดยใช้ผื่ล่ก�รออกร�งวัิล่ของสำล่�ก/หวิยล่�วิแล่ะหวิยเวีิยดนั�ม
ทุี�มีก�รออกอ�ทุิตย์ล่ะหล่�ยครั�งเข้�ม�เล่่นั มีผื่ล่ให้ก�รพนัันัปัระเภทุ
หวิยเพิ�มม�กขึ�นั 

       นัอกจุ�กนัี�ก�รสำำ�รวิจุพบวิ่� ก�รเล่่นัพนัันัทุี�มีก�รเปัล่ี�ยนัแปัล่ง
วิิธีุหร่อช่องทุ�งก�รเล่่นัม�กทีุ�สุำดได้แก่บ่อนัพนัันั โดยพบว่ิ�มีก�รเล่่นั
ก�รพนัันัออนัไล่น์ัปัระเภทุบ่อนัก�รพนัันัมีก�รขย�ยตัวิเพิ�มม�กขึ�นั
หล่�ยเทุ่�ตัวิทุั�งในัด้�นัจุำ�นัวินัผืู่้เล่่นัแล่ะวิงเงินัก�รแทุงพนัันัเม่�อ
เปัรียบเทุียบกับผื่ล่ก�รสำำ�รวิจุในัปัี 2562 (2019) ก่อนัทุี�จุะเกิดก�ร
แพร่ระบ�ดของโควิิด-19 โดยจุำ�นัวินัผืู่้เล่่นับ่อนัออนัไล่นั์เพิ�มขึ�นัจุ�ก
ปัระม�ณ 8 แสำนัคนัจุ�กก�รสำำ�รวิจุในัปัี 2562 เปั็นัเก่อบ 2 ล่้�นัคนั 
ในัก�รสำำ�รวิจุปัี 2564 ซื่ึ �งมีผื่ล่ให้วิงเงินัหมุนัเวิียนัในัตล่�ดพนัันั
บ่อนัออนัไล่น์ัเพิ�มขึ�นัจุ�กปัระม�ณ 2 หม่�นัล้่�นับ�ทุในัปีั 2562 เป็ันั 
แสำนักว่ิ�ล้่�นับ�ทุในัปีั 2564 โดยก�รเล่่นัพนัันับ่อนัออนัไล่น์ัในัปีั 2564 
มีรูปัแบบทุี�เปัล่ี �ยนัไปัจุ�กปัี 2562 พบวิ่� ก�รเล่่นัสำล่็อตแมชชีนั
มีปัริม�ณแล่ะมูล่ค่�ทุี�เพิ�มสำูงขึ�นัอย่�งมีนััยยะสำำ�คัญ ผืู่้ทุี�เล่่นัพนัันั
บ่อนัออนัไล่นั์ระบุปััจุจุัยทุี�มีผื่ล่ต่อก�รเข้�ม�เล่่นั 5 อันัดับแรกได้แก่ 
“ควิ�มสำะดวิก ง่�ย เล่่นัได้ทุุกทุี�ทุุกเวิล่�” “มีรูปัแบบก�รแทุงพนัันั
ทุี �หล่�กหล่�ย” “ก�รฝ�ก-ถุอนัเงินัจุ�กระบบได้อย่�งรวิดเร็วิ” 
“เพ่�อนัชวินั” แล่ะ “โปัรโมชั�นัจูุงใจุ”  ก�รเล่่นัพนัันัออนัไล่น์ัเก่อบทัุ�งหมด
เป็ันัก�รเล่่นัผ่ื่�นัโทุรศัูพท์ุม่อถุ่อ/สำม�ร์ทุโฟนั
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       สำ่วินัก�รล่ักล่อบเล่่นัในับ่อนัก�รพนัันัออนัไซื่ทุ์พบวิ่�มีจุำ�นัวินั
ผืู่ ้เล่่นัแล่ะวิงเงินัในัก�รพนัันัล่ดล่งค่อนัข้�งม�ก แล่ะร้อยล่ะ 99 
เปั็นัก�รล่ักล่อบเล่่นัในับ่อนัวิิ�งทุี�มีขนั�ดเล่็กล่ง บ่อนัในัชุมชนั แล่ะ
บ่อนัง�นัศูพ  

       คงจุะเปั็นัคำ�ถุ�มสำำ�คัญเช่นักันัวิ่� ก�รพนัันัในัปัระเทุศูไทุย
หล่ังโควิิด-19 จุะเปัล่ี�ยนัแปัล่งไปัอย่�งไร แนั่นัอนัวิ่� ก�รล่ักล่อบ
เปัิดบ่อนัพนัันัขนั�ดใหญ่แล่ะจุัดให้มีเปั็นัปัระจุำ�คงจุะกล่ับม� แต่จุะ
เฟ้�องฟูเหม่อนัก่อนัเกิดโควิิด-19 หร่อไม่ ยังคงต้องดูต่อไปั เพร�ะ
คนัจุำ�นัวินัไม่น้ัอยได้หันัไปัเล่่นัพนัันับ่อนัออนัไล่น์ัแทุนัทีุ� แต่ก�รพนัันั
บ่อนัออนัไล่นั์จุะให้ควิ�มสำนัุกแล่ะให้ควิ�มพึงพอใจุเทุ่�เทุียมกับ
บ่อนัออนัไซื่ทุ์หร่อไม่ โดยต้องแบ่งผืู่้เล่่นัพนัันับ่อนัออนัไล่นั์ออกเปั็นั 
2 ส่ำวินั ค่อผู้ื่เล่่นัทีุ�เคยเล่่นัในับ่อนัออนัไซื่ท์ุม�ก่อนั แล่ะผู้ื่เล่่นัหน้ั�ใหม่
ทุี�ไม่เคยเล่่นัพนัันัในับ่อนัออนัไซื่ทุ์ เพร�ะในัช่วิงก�รแพร่ระบ�ดของ
โควิิด-19 ก�รพนัันับ่อนัออนัไล่น์ัได้สำร้�งนัักพนัันัหน้ั�ใหม่ทีุ�ไม่เคยเล่่นั
ในับ่อนัออนัไซื่ท์ุม�ก่อนัเป็ันัจุำ�นัวินัไม่น้ัอย นัักพนัันัเหล่่�นีั�ส่ำวินัใหญ่
มีอ�ยุไม่ม�ก แล่ะคุ้นัเคยกับก�รใช้เวิล่�ในัโล่กออนัไล่นั์ค่อนัข้�งม�ก
จุึงค�ดก�รณ์ได้วิ่� ก�รพนัันับ่อนัออนัไซื่ทุ์จุะมีก�รฟ้�นัตัวิ ขณะทุี�
ก�รพนัันับ่อนัออนัไล่น์ัก็คงยังขย�ยตัวิต่อไปัเม่�อพิจุ�รณ�ว่ิ� ก�รพนัันั
ปัระเภทุสำล็่อตแมชชีนัมีก�รขย�ยตัวิค่อนัข้�งม�กในับ่อนัออนัไล่น์ั 
ซึื่�งไม่มีขีดจุำ�กัดในัก�รพัฒนั�โปัรแกรมแล่ะรูปัแบบต่�ง ๆ เพิ�มม�กขึ�นั 
ในัขณะทีุ�เคร่�องสำล็่อตแมชชีนัทีุ�จุะต้องติดตั�งในับ่อนัออนัไซื่ท์ุยังคงมี
ข้อจุำ�กัดม�ก

       อย่�งไรก็ต�ม เม่�อพิจุ�รณ�ทุ�งด้�นัผื่ล่กระทุบจุ�กก�รพนัันั
พบวิ่� สำัดสำ่วินัของคนัทุี�มองวิ่�ตนัเองติดพนัันัเทุียบกับคนัทุี�เล่่นั
ก�รพนัันัปัระเภทุนัั�นั ๆ แล่ะสัำดส่ำวินันัักพนัันัทีุ�มีปััญห�เทีุยบกับคนัทีุ�
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13

เล่่นัก�รพนัันัปัระเภทุนัั�นัๆ (ใช้แบบปัระเมินัก�รเล่่นัพนัันัทีุ�เป็ันัปััญห�) 
มีสำัดสำ่วินัสำูงสำุดม�จุ�กก�รเล่่นัพนัันัในับ่อนัออนัไล่นั์ นัอกจุ�กนัี�
ผื่ล่ก�รสำำ�รวิจุครั�งนัี �พบวิ่� หนัี�จุ�กก�รพนัันัมีจุำ�นัวินัม�กขึ�นักวิ่�
ก�รสำำ�รวิจุในัปัี 2562 ผื่ล่ก�รสำำ�รวิจุในัเร่�องผื่ล่กระทุบของก�รพนัันั
แสำดงให้เห็นัถุึงปััญห�ทุ�งสำังคมทุี�มีร�กม�จุ�กปััญห�ก�รพนัันัทุี�
หล่บซ่ื่อนัอยู่ในัสัำงคมไทุย 

       ควิ�มริเริ �มของนัักก�รเม่องในัสำภ�ผืู่้แทุนัร�ษฎรทุี�อย�กให้
ปัระเทุศูไทุยมีก�รเปัิดสำถุ�นับริก�รด้�นับันัเทุิงอย่�งครบวิงจุรทุี�
เรียกวิ่� Entertainment Complex ซื่ึ�งให้นัำ��หนัักโดยสำ่วินัใหญ่อยู่ทุี�
ก�รเปัิดค�สำิโนัทุี�ถุูกกฎหม�ย คงจุะต้องพิจุ�รณ�สำภ�พแวิดล่้อม
ทุี�เปัล่ี�ยนัไปัให้ม�ก โดยเฉพ�ะในัเร่�องแนัวินัโยบ�ยของปัระเทุศูจุีนั
ต่อก�รพนัันั ซื่ึ�งนั่�จุะมีผื่ล่กระทุบอย่�งม�กต่อค�สำิโนัทุี�ต้องก�รจุะ
ดึงดูดนัักทุ่องเทีุ�ยวิปัระเภทุนัักพนัันัจุ�กจีุนั แต่ขณะเดียวิกันัถุ้�ต้องก�ร
พึ�งพิงนัักพนัันัในัปัระเทุศู ก็คงจุะต้องพิจุ�รณ�ก�รควิบคุม กฎ กติก�
ต่�ง ๆ  ให้รอบด้�นั เพ่�อควิบคุมให้ผื่ล่กระทุบทุ�งสัำงคมเกิดให้น้ัอยทีุ�สุำด
แล่ะคงต้องฟังเสีำยงปัระช�ชนัในัปัระเทุศูโดยเฉพ�ะในัพ่�นัทีุ�ให้รอบ
ด้�นัแล่ะครอบคลุ่มให้ม�กทีุ�สุำด

นัวิล่น้ัอย ตรีรัตน์ั

ผู้ื่อำ�นัวิยก�รศููนัย์ศึูกษ�ปััญห�ก�รพนัันั

บที่นัำ 
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14 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร
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15

ต้ลาดการพนันรอบับ้ัาน
ท่ามักลางสิถานการณ์์
โควิิด-19

ณััฐกร วิิทิิตานนท์ิ1
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16 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       ก่อนัทุี�ตล่�ดก�รพนัันัในัเอเชียแปัซื่ิฟิกจุะก้�วิขึ�นัม�เหนั่อกวิ่�
ภูมิภ�คอ่�นัได้นัั�นั ตล่�ดอเมริก�เหนั่อเคยย่นัหนัึ�งม�ตล่อด ม�เก๊�
เพิ�งแซื่งหน้ั�ล่�สำเวิกัสำได้เม่�อไม่ถึุงทุศูวิรรษเศูษม�นีั�เอง ทุว่ิ�ในัภ�พรวิม
ตล่�ดอเมริก�นัับวิ่�มีขนั�ดใหญ่ม�ก ต�มด้วิยยุโรปั แต่ตล่�ดแถุบ
เอเชียแปัซื่ิฟิกขย�ยตัวิรวิดเร็วิ โดยมีปััจุจุัยจุ�กนัักทุ่องเทุี �ยวิจุีนั
อีกทุั�งด้วิยพ่�นัฐ�นัของคนัเอเชียสำ่วินัใหญ่ชอบก�รเล่่นัก�รพนัันั
เป็ันัทุุนัเดิมอยู่แล้่วิ ม�เก๊�จึุงเข้�ม�ตอบโจุทุย์แล่ะเติมเต็มทีุ�ว่ิ�งส่ำวินันีั� 
แต่ห�กเจุ�ะจุงดูเฉพ�ะสำ่วินัของก�รพนัันัออนัไล่นั์ (ซื่ึ�งถุูกกฎหม�ย) 
ต้องถุ่อวิ่�ตล่�ดยุโรปันัำ�ม�เปั็นัล่ำ�ดับแรก จุนัอ�จุพูดได้วิ่�แม้ในั
ช่วิงย�มทุี�เศูรษฐกิจุโล่กตกตำ��ล่ง หร่อมีสำถุ�นัก�รณ์เล่วิร้�ยใดก็ต�ม 
แต่ธุุรกิจุก�รพนัันัยังคงเติบโตอย่�งต่อเน่ั�อง

      กระทัุ�งก�รม�ของโควิิด-19 แนัวิโน้ัมอันัรุ่งโรจุน์ัของอุตสำ�หกรรม
ต้องเผื่ชิญกับสำภ�วิะชะงักงันัอย่�งฉับพล่ันั (Disruption) เดินัหนั้�
เข้�สู่ำยุคแห่งควิ�มม่ดมนัทีุ�สุำดในัปัระวัิติศู�สำตร์ เน่ั�องจุ�กก�รปัระก�ศู

เกริ�นนำา
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17ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 

ใช้ม�ตรก�รควิบคุมโรคของปัระเทุศูต่�ง ๆ  โดยเฉพ�ะก�รปัิดเม่อง
(Lockdown) ก�รจุำ�กัดก�รเดินัทุ�ง (Travel Restriction) ทุั�งภ�ยในั
แล่ะนัอกปัระเทุศู ก�รอยู่กับบ้�นั (Stay at home) ฯล่ฯ ส่ำงผื่ล่สำะเทุ่อนั
ต่ออุตสำ�หกรรมก�รพนัันัทุั�วิไปั เช่นั ค�สำิโนัต้องปัิดตัวิล่งชั�วิคร�วิ
แล่ะปัิดไปัอย่�งไม่มีกำ�หนัด นัักทุ่องเทุี�ยวิไม่สำ�ม�รถุเดินัทุ�งเข้�
ปัระเทุศูได้ อีกทุั�งยังสำ่งผื่ล่ต่อก�รพนัันัในัหล่�ยมิติ เช่นั ร�ยได้ของ
บริษัทุพนัันั ชนัิดก�รพนัันั ช่องทุ�งก�รเล่่นั พฤติกรรมก�รเล่่นั 
ปัฏิเสำธุมิได้เล่ยว่ิ�ก�รพนัันัออนัไล่น์ักล่�ยเป็ันัผู้ื่ฉกฉวิยโอก�สำจุ�ก
วิิกฤตครั�งนัี�อย่�งแทุ้จุริง มีก�รขย�ยตัวิอย่�งก้�วิกระโดด สำวินัทุ�ง
กับผื่ล่ปัระกอบก�รโดยรวิมของอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัซึื่�งกระทุบหนััก
อย่�งทีุ�ไม่เคยมีม�ก่อนั

       นัอกจุ�กนัี� ตล่อด 2 ทุศูวิรรษทุี�ผื่่�นัม� นัักพนัันัจุีนัถุ่อเปั็นั 
กลุ่่มเป้ั�หม�ยหลั่กของอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัในัแถุบเอเชีย-แปัซิื่ฟิก 
หล่�ยปัระเทุศูทุี�เริ �มเปัิดให้มีค�สำิโนัถุูกกฎหม�ยล่้วินัแล่้วิแต่หวิัง
ผืู่้เล่่นัช�วิจุีนั เช่นั สำิงคโปัร์ (2010) ญี�ปัุ�นั (ต�มแผื่นัเดิมค่อปัี 2020) 
ยังมิพักเอ่ยถุึงกลุ่่มปัระเทุศูทุี�มีค�สำิโนัตั�งอยู่ม�อย่�งย�วินั�นั อ�ทุิ 
ม�เก๊� ออสำเตรเล่ีย ฟิล่ิปัปัินัสำ์ กัมพูช� ปัระกอบกับระยะหล่ังมีก�ร
เข้�ม�ของค�สิำโนัออนัไล่น์ัซึื่�งบ�งปัระเทุศูให้ก�รรับรอง เช่นั กัมพูช� 
ฟิลิ่ปัปิันัส์ำ กล่�ยเป็ันัตล่�ดทีุ�ค่อย ๆ เติบโตต่อเน่ั�อง แน่ันัอนั รัฐบ�ล่จีุนั
มองปัร�กฏก�รณ์ดังกล่่�วิด้วิยทุ่�ทีุทีุ�ไม่สำบ�ยใจุเป็ันัอย่�งยิ�ง นัำ�ม�ซึื่�ง
นัโยบ�ยหล่�ยระดับ ทุั�งภ�ยในัแล่ะระหวิ่�งปัระเทุศู แล่ะม�ตรก�ร
หล่�ยด้�นั เช่นั จุำ�กัดก�รเดินัทุ�งข้�มแดนั จัุบกุมผู้ื่ทีุ�มีส่ำวินัเกี�ยวิข้อง 
ล้่วินัส่ำงผื่ล่กระทุบต่อธุุรกิจุก�รพนัันัของปัระเทุศูเหล่่�นัั�นัไม่ม�กก็น้ัอย 
หนัำ�ซื่ำ��สำถุ�นัก�รณ์โควิิด-19 ยังได้ทุำ�ให้ตล่�ดจุีนัต้องปัิดล่งย�วินั�นั 
ทุำ�ให้ธุุรกิจุค�สำิโนัในัหล่�ย ๆ ปัระเทุศูทุี�มุ่งรับใช้ฐ�นัลู่กค้�ช�วิจุีนั
เป็ันัหลั่กยิ�งได้รับผื่ล่กระทุบอย่�งรุนัแรง
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18 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

      ร�ยง�นัขนั�ดสำั�นัชิ�นันัี�มุ่งศูึกษ�สำถุ�นัก�รณ์ทุี�เกิดขึ�นักับค�สำิโนั
แบบดั�งเดิม (Land-based Casino) ในักลุ่่มปัระเทุศูอ�เซีื่ยนัว่ิ�ยังคงมี
อนั�คตทุ�งธุุรกิจุอยู่อีกหร่อไม่ แล้่วิค�สิำโนัออนัไล่น์ั (Online Casino) 
เปั็นัอย่�งไรบ้�ง ทุ่�มกล่�งควิ�มผื่ันัผื่วินัอันัเนั่�องม�จุ�กสำถุ�นัก�รณ์
โควิิด-19 หวิังวิ่�อ�จุจุะพอนัำ�ไปัใช้เปั็นัข้อมูล่ปัระกอบก�รตัดสำินัใจุ
ของรัฐบ�ล่ไทุยต่อไปัข้�งหน้ั�

โดยวิ�งขอบเขตเน่ั�อห�ไว้ิดังนีั�

สถานการณ์์การพนันโลก ชี�ให้เห็นัปัระเด็นัอันันั่�สำนัใจุ
ทุี�เกิดขึ�นัในัแวิดวิงอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัโดยรวิม ทุ่�มกล่�ง
วิิกฤตก�รณ์โควิิด-19 ทุั�งด้�นัผื่ล่กระทุบ ก�รปัรับตัวิ แล่ะ
ควิ�มเปัลี่�ยนัแปัล่งต่�ง ๆ นั�นั�ในัหล่�กหล่�ยมิติ

ปััจจัยจากจีน กล่่�วิถุึงม�ตรก�รคุมเข้มธุุรกิจุทุ่องเทุี�ยวิ
เพ่�อเล่่นัค�สำิโนัข้�มพรมแดนัของจุีนั ตัวิอย่�งเหตุก�รณ์
ทุี�สำำ�คัญ แล่ะก�รทุี�นัักทุ่องเทุี�ยวิจุีนัถุูกห้�มมิให้เดินัทุ�ง 
ออกนัอกปัระเทุศูในัช่วิงโควิิด-19

สถานการณ์์การพนันรอบบ้าน ร�ยง�นัสำถุ�นัก�รณ์
โควิิด-19 ในัภ�พรวิม พร้อมสำำ�รวิจุธุุรกิจุก�รพนัันัของ
ปัระเทุศูอ�เซีื่ยนัทีุ�ยอมให้มีค�สิำโนัถูุกกฎหม�ยร�ยปัระเทุศู 
เปัรียบเทุียบระหวิ่�งก่อนักับหล่ังทุี�เกิดโควิิด-19 ระหวิ่�ง
ช่วิงปัี 2019-2021 รวิม 8 ปัระเทุศู ได้แก่ ล่�วิ ฟิล่ิปัปัินัสำ์ 
เวิียดนั�ม สำิงคโปัร์ ม�เล่เซื่ีย กัมพูช� เมียนัม�ร์ แล่ะ
ติมอร์-เล่สำเต โดยพย�ย�มยกกรณีศูึกษ�ค�สำิโนัแห่งใหญ่
ทุี�มีก�รเปัิดเผื่ยข้อมูล่ปัระจุำ�ปัีต่อสำ�ธุ�รณะ เจุ�ะจุงดูเร่�อง
ร�ยได้ แล่ะกลุ่่มเป้ั�หม�ยเป็ันัหลั่ก
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19ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 

       สำถุ�นัก�รณ์ก�รพนัันัในับ�งปัระเทุศูทุี�อนัุญ�ตให้มีค�สำิโนั
ถุูกกฎหม�ย ซื่ึ�งเปั็นัตล่�ดขนั�ดใหญ่ของโล่ก ช่วิงทุี�มีก�รระบ�ดของ
โควิิด-19 มีปัระเด็นัสำำ�คัญทีุ�ต้องกล่่�วิถึุงดังนีั�

1. มัาต้รการจีำากัดการเคล่�อนย้ายผ้้ัคนในช่ีวิงโควิิด-19      
   ส่ิงผัลต้่อธุุรกิจีการพนัน

       ก�รระบ�ดของโควิิด-19 เหม่อนัพ�ยุลู่กใหญ่ทุี�ถุ�โถุมเข้�ใสำ่
แวิดวิงก�รพนัันัโล่ก ม�ตรก�รสำำ�คัญทุี�หล่�ยปัระเทุศูต้องตัดสำินัใจุ
นัำ�ม�ใช้อย่�งเล่ี�ยงไม่ได้ค่อ ก�รจุำ�กัดก�รเดินัทุ�ง ทุั�งภ�ยในัแล่ะ
ระหวิ่�งปัระเทุศู ทุั �งปัิดช�ยแดนั ห้�มผื่่�นัเข้�-ออก ยกเล่ิกวิีซื่่�
จุำ�กัดเทีุ�ยวิบินั แล่ะใช้ม�ตรก�รปิัดเม่องในัลั่กษณะอ่�นั เช่นั ปิัดกิจุก�ร
ทุ�งธุุรกิจุ (Shutdown) ให้ทุำ�ง�นัแล่ะเรียนัทีุ�บ้�นั (Work From Home) 
แน่ันัอนั ก�รพนัันัถูุกมองว่ิ�เป็ันัธุุรกิจุอีกแขนังหนึั�งทีุ�ไม่ใช่ควิ�มจุำ�เป็ันั
ขั�นัพ่�นัฐ�นั ต้องปัิดล่งชั�วิคร�วิเพ่�อช่วิยยับยั�งก�รแพร่กระจุ�ยของ
เช่�อร้�ยให้เหล่่อน้ัอยทีุ�สุำด

       ในัเอเชีย ตัวิอย่�งเช่นัเขตบริห�รพิเศูษม�เก๊�ของสำ�ธุ�รณรัฐ
ปัระช�ชนัจุีนัทุี�เปั็นัศููนัย์กล่�งค�สำิโนัทุี�ใหญ่ทุี�สำุดในัโล่ก ในัช่วิงต้นั
ก�รระบ�ดของโควิิด-19 ได้ปัระก�ศูปัิดค�สำิโนัแล่ะโรงแรมระหวิ่�ง
วัินัทีุ� 5-19 กุมภ�พันัธ์ุ 2020 ต่อม�ในัวัินัทีุ� 25 มีนั�คม 2020 ไม่อนุัญ�ต
ให้นัักทุ่องเทีุ�ยวิเข้�เม่อง ยกเว้ินัผู้ื่ทีุ�เดินัทุ�งม�จุ�กฮ่่องกงแล่ะไต้หวัินั
ทุี�ไม่มีปัระวิัติก�รเดินัทุ�งไปัยังเม่องอ่�นัภ�ยในั 14 วิันั ซื่ึ�งก็จุะต้อง
ถุูกกักตัวิ ณ สำถุ�นัทุี�ทุี�รัฐบ�ล่ม�เก๊�กำ�หนัดไวิ้2 แม้หล่ังจุ�กนัั�นัจุะ
ไม่มีก�รปัิดแบบปัูพรมอีก แต่ก็ยังคงพบก�รปัิดค�สำิโนัเปั็นัร�ยแห่ง
ห�กพบว่ิ�มีผู้ื่ติดเช่�ออยู่เป็ันัระยะ เช่นักรณี Casino Oceanus3 

สิถานการณ์์การพนันโลก
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20 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

“การมัาของโควิิด-19 
แนวิโน้มัอันรุ่งโรจีน์ของอุต้สิาหกรรมัการพนัน
ต้้องเผัชิีญกับัสิภาวิะชีะงักงันอย่างฉัับัพลัน 
การพนันออนไลน์กลายเป็็นผ้้ัฉักฉัวิยโอกาสิ
จีากวิิกฤต้ครั�งนี�อย่างแท้จีริง 
มีัการขยายตั้วิอย่างก้าวิกระโดด 
สิวินทางกับัผัลป็ระกอบัการโดยรวิมั
ของอุต้สิาหกรรมัการพนัน
ซ่ี�งกระทบัหนักอย่างที�ไม่ัเคยมีัมัาก่อน”
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       ในัยุโรปั รัฐบ�ล่อังกฤษบังคับใช้ม�ตรก�รล่็อคด�วินั์ระดับช�ติ
ออกม�ถุึงสำ�มระล่อก รอบล่่�สำุดปัระก�ศูเม่�อเด่อนัมกร�คม 2021 
คำ�สัำ�งให้ปิัดค�สิำโนัแล่ะร้�นัรับพนัันัทัุ�งปัระเทุศู รวิมถึุงบิงโกฮ่อล่ล์่ มีขึ�นั
ตั�งแต่วิันัทุี� 20 มีนั�คม 2020 โดยผื่่อนัคล่�ยให้เปัิดได้เปั็นัเวิล่�สำั�นั ๆ
ในัช่วิงฤดูร้อนั แล่ะต้องปัิดย�วิจุวิบจุนัวิันัทุี� 17 พฤษภ�คม 2021 
จึุงสำ�ม�รถุกลั่บม�เปิัดได้อีกครั�งภ�ยใต้ม�ตรก�รเคร่งครัด ไม่ว่ิ�จุะเป็ันั 
ก�รบังคับให้ใส่ำหน้ั�ก�ก ก�รจุำ�กัดจุำ�นัวินัผู้ื่เข้�ใช้บริก�ร ฯล่ฯ4 ช่วิงทีุ�
ต้องหยุดง�นั พนัักง�นัร�วิ 64,000 คนัทีุ�เกี�ยวิข้องกับกิจุก�รดังกล่่�วิ
จุะได้รับเงินัเยียวิย�จุ�กรัฐบ�ล่ 80% ของเงินัเด่อนัทุี �เคยได้รับ
แต่ไม่เกินั 2,500 ปัอนัด์/เด่อนั อย่�งน้ัอยเป็ันัเวิล่� 3 เด่อนั

       ส่ำวินัทีุ�สำหรัฐอเมริก� รัฐต่�งๆ ได้มีคำ�สัำ�งให้ปิัดค�สิำโนัในัช่วิงต้นั
ของก�รระบ�ดทุั�งสำิ�นั เช่นัทุี�รัฐนัิวิเจุอร์ซื่ีย์ ผืู่้วิ่�ก�รรัฐออกคำ�สำั�ง
ปัิดค�สำิโนัทุี�มีอยู่ทุั�งหมด 9 แห่งในัแอตแล่นัติกซื่ิตี� เม่องก�รพนัันั
อันัดับสำองของปัระเทุศู ให้มีผื่ล่ตั�งแต่ 16 มีนั�คม 2020 เปั็นัต้นัไปั 
แล่ะจุะให้กลั่บม�เปิัดอีกครั�งเม่�อเข้�สู่ำภ�วิะปัล่อดภัยแล้่วิ ทีุ�รัฐเนัวิ�ด� 
แม้ในัระยะแรกจุะยังไม่มีม�ตรก�รบังคับจุ�กรัฐล่งม� ขึ�นักับแนัวิทุ�ง
นัโยบ�ยของค�สำิโนั ซื่ึ�งค�สำิโนัยักษ์ใหญ่บ�งร�ยทุี�ตั�งอยู่ในัล่�สำเวิกัสำ 
เม่องก�รพนัันัอันัดับหนึั�งของปัระเทุศู อย่�ง MGM, Wynn เล่่อกทีุ�จุะ
ชิงปิัดตัวิเองไปัก่อนัตั�งแต่ช่วิงต้นัเด่อนัมีนั�คม 2020 ต่อม�ภ�ยหลั่ง 
ผู้ื่ว่ิ�ก�รรัฐถึุงได้ออกคำ�สัำ�งปิัดสำถุ�นัค�สิำโนัเม่�อวัินัทีุ� 18 มีนั�คม 2020 
เพ่�อล่ดผื่ล่กระทุบจุ�กสำถุ�นัก�รณ์ทุี�ยิ�งรุนัแรงขึ�นั เนั่�องจุ�กในั Clark 
County อันัเป็ันัทีุ�ตั�งของล่�สำเวิกัสำ พบผู้ื่ติดเช่�อโควิิดทุะลุ่หลั่กพันัร�ย 
แล่ะมีผืู่ ้เสำียชีวิิตในัตอนันัั�นักวิ่� 30 ร�ยแล่้วิ ทุำ�ให้ค�สำิโนัอย่�ง 
Las Vegas Sands, Caesars ต้องหยุดให้บริก�รด้วิย รวิมถุึง
สำถุ�นัก�รพนัันัอ่ �นัทุั �งหมด เช่นัร้�นัรับพนัันักีฬ� Will iam Hill 
นัับเปั็นัครั�งแรกในัรอบ 60 ปัีของเม่องก�รพนัันัแห่งนัี�เล่ยทุีเดียวิ5
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 หล่ังปัิดไปักวิ่� 3 เด่อนั ในัวิันัทุี� 4 มิถุุนั�ยนั 2020 ทุ�งก�รจุึงยอม
ให้ค�สำิโนักล่ับม�ให้บริก�รได้ ค�สำิโนัโดยสำ่วินัใหญ่ตัดสำินัใจุเปัิด
แม้สำถุ�นัก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคยังไม่สู้ำดีนััก ค่อย ๆ ทุยอยเปิัด
ต�มแต่ควิ�มพร้อมของค�สิำโนัแต่ล่ะแห่ง ภ�ยใต้ม�ตรก�รควิบคุมโรค
ทีุ�เข้มข้นั6 ทุว่ิ�ค�สิำโนัอีกส่ำวินัหนึั�ง (13 แห่ง) ยังคงปิัดบริก�ร แม้ผ่ื่�นัไปั
หนึั�งปีัเต็มแล้่วิก็ต�ม7 

       อนัึ�ง จุำ�นัวินัวิันัทุี�สำถุ�นัก�รพนัันัในัแต่ล่ะรัฐถุูกสำั�งปัิดตล่อดปัี 
2020 ไม่เทุ่�กันั ม�กหร่อนั้อยขึ�นัอยู่กับควิ�มเข้มงวิดของแต่ล่ะรัฐ 
รัฐนัิวิเม็กซื่ิโกต้องปัิดไปันั�นัคิดแล่้วิเปั็นัสำัดสำ่วินัถุึงเก่อบร้อยล่ะ 80 
ขณะทีุ�รัฐเซื่�ท์ุด�โกต�ให้ปิัดเพียงปัระม�ณ 20% ของจุำ�นัวินัวัินัทัุ�งปีั 
เร่ �องนัี�สำ่งผื่ล่สำัมพันัธุ์กับร�ยได้จุ�กก�รพนัันัของแต่ล่ะรัฐ นัั �นัค่อ
ยิ �งปัิดนั�นัเทุ่�ใด ร�ยได้ก็ยิ �งติดล่บม�กเทุ่�นัั �นั แต่ก็ไม่เสำมอไปั
สำำ�หรับบ�งรัฐ เช่นั นิัวิเจุอร์ซีื่ย์ (ดูรูปัทีุ� 1)
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รูปัทีี่� 1 ยอดร�ยรับจุ�กก�รพนัันัทีุ�ติดล่บเทีุยบกับสัำดส่ำวินั
จุำ�นัวินัวัินัทีุ�ค�สิำโนัถูุกสัำ�งปิัดในัแต่ล่ะรัฐ8 

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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24 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

2. การเติ้บัโต้ของอุต้สิาหกรรมัพนันโดยรวิมัลดลง      
    การพนันออนไลน์พุ่งข่�นสิวินทางกัน

       ตล่�ดก�รพนัันัออนัไล่นั์ทุี �ค่อยๆ เติบโตม�อย่�งต่อเนั่ �อง
กล่ับกล่�ยเปั็นัผืู่ ้ทุ ี �ฉกฉวิยโอก�สำจุ�กวิิกฤตนัี � อันัเนั่ �องม�จุ�ก
สำภ�พแวิดล่้อมทุี�ปัล่อดภัยกวิ่� ตล่อดจุนัเข้�ถุึงง่�ย เล่่นัได้จุ�กทุุกทุี�
ทุุกเวิล่� ปัระกอบกับสำภ�วิะทุี�ผืู่ ้คนัตกอยู่ในัควิ�มรู ้สำึกโดดเดี �ยวิ
จุึงขย�ยตัวิอย่�งก้�วิกระโดด สำวินัทุ�งกับผื่ล่ปัระกอบก�รโดยรวิม
ของอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัซื่ึ�งกระทุบหนััก เช่นั ในัอเมริก� ร�ยได้
จุ�กธุุรกิจุก�รพนัันัล่ดล่งอย่�งฮ่วิบฮ่�บถุึง 31% ในัปัี 2020 แล่ะ
ต้องถุ่อว่ิ�เป็ันัตัวิเล่ขน้ัอยทีุ�สุำดเม่�อย้อนัไปัตั�งแต่ปีั 20039 
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25ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 

รูปัทีี่� 2 ร�ยได้จุ�กก�รพนัันัของสำหรัฐอเมริก�โดยรวิมทัุ�งปัระเทุศู
ระหว่ิ�งปีั 2008-202010 
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“ภ้มิัทัศน์ทางการพนันเป็ลี�ยน
เกิดการเคล่�อนย้ายฐานผ้้ัเล่น
จีากการพนันในโลกจีริง
ไป็ส่้ิการพนันในระบับัออนไลน์เพิ�มัข่�น 
การปิ็ดสิถานการพนัน 
การเล่�อนการแข่งขันฟุุต้บัอล 
รวิมัถ่งกีฬาป็ระเภทอ่�นออกไป็อย่างไม่ัมีักำาหนด 
ทำาให้ทางเล่อกในการเล่นพนันเหล่อน้อยลง 
คนที�ยังอยากเล่นพนัน
จ่ีงพากันหันเข้าหาคาสิิโนออนไลน์”
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       ในัอังกฤษ ก�รพนัันัออนัไล่นั์ถุูกพูดถุึง (แล่ะขย�ยตัวิ) ม�กขึ�นั
ดูได้จุ�กแนัวิโนั้มก�รค้นัห�ข้อมูล่ในั Google โดยใช้คำ�วิ่� “online 
casino” พุ่งขึ�นัสำูงสำุดเปั็นัปัระวิัติก�รณ์ระหวิ่�งใช้ม�ตรก�รปัิดเม่อง 
รวิมถุึงคำ�ใกล่้เคียงได้แก่ online poker, online bingo ก็มีแนัวิโนั้ม
เพิ�มขึ�นัเช่นักันั ขณะทุี�คำ�วิ่� sports betting ล่ดล่งอย่�งเห็นัได้ชัด11  

ร�ยง�นัปัระจุำ�ปัีของ Gambling Commission ทุี�แสำดงสำถุิติในัช่วิง
เด่อนัเมษ�ยนั 2020 ถุึงมีนั�คม 2021 ปัร�กฏเฉพ�ะข้อมูล่ในัสำ่วินัทุี�
เปั็นัค�สำิโนัทุ�งไกล่ (Remote Casino) ก�รพนัันักีฬ� (Betting) แล่ะ
บิงโกเทุ่�นัั�นั ซึื่�งก�รพนัันัในักลุ่่มนีั�มีร�ยได้รวิมกันัสูำงถึุง 6.9 พันัล้่�นั
ปัอนัด์ เพิ�มขึ�นัถุึง 18.4% เม่�อเทุียบกับช่วิงเดียวิกันัของรอบปัีก่อนั 
โดยเปั็นัค�สำิโนัออนัไล่นั์ทุี�ทุำ�ร�ยได้ม�กทุี�สำุดปัระม�ณ 4 พันัล่้�นั
ปัอนัด์ ในัจุำ�นัวินันัี�ม�จุ�กสำล่็อตถุึงเก่อบ 3 พันัล่้�นัปัอนัด์ ด้�นั
ผู้ื่ปัระกอบก�รพบว่ิ�มีจุำ�นัวินัล่ดล่ง 5.4% เหล่่ออยู่ทีุ� 2,439 ร�ย12 

       อนัึ�ง เม่�อปัี 2019 ตล่�ดก�รพนัันัออนัไล่นั์โล่กมีมูล่ค่� 58.9 
พันัล่้�นัเหรียญสำหรัฐอเมริก� ในัปัี 2020 ขยับเปั็นั 66.7 พันัล่้�นั
เหรียญสำหรัฐฯ แล่ะค�ดก�รณ์ว่ิ�จุะเพิ�มขึ�นัไปัอีก 11.64% ในัปีั 202713

3. ภ้มิัทัศน์ทางการพนันเป็ลี�ยนไป็

       ภูมิทุัศูนั์ทุ�งก�รพนัันัเปัล่ี�ยนั เกิดก�รเคล่่�อนัย้�ยฐ�นัผืู่้เล่่นั
จุ�กก�รพนัันัในัโล่กจุริงไปัสำู ่ก�รพนัันัในัระบบออนัไล่นั์เพิ �มขึ �นั
ก�รปัิดสำถุ�นัก�รพนัันัก็ดี ก�รเล่่�อนัก�รแข่งขันัฟุตบอล่ รวิมถุึงกีฬ�
ปัระเภทุอ่�นัออกไปัอย่�งไม่มีกำ�หนัด ทุำ�ให้ทุ�งเล่่อกในัก�รเล่่นัพนัันั
เหล่่อน้ัอยล่ง คนัทีุ�ยังอย�กเล่่นัพนัันัจึุงพ�กันัหันัเข้�ห�ค�สิำโนัออนัไล่น์ั 
ซื่ึ�งหม�ยควิ�มรวิมถุึงสำล่็อตแล่ะโปั๊กเกอร์ด้วิย รวิมไปัถุึงนัักพนัันั
หน้ั�เดิมทีุ�ไม่ถุนััดเร่�องก�รใช้อุปักรณ์ไอทีุ ย่นัยันัได้ด้วิยผื่ล่ก�รศึูกษ�
วิิจัุยจุ�กหล่�ยแหล่่ง 

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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28 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       ง�นัวิิจุัยในัสำวิีเดนัทุี�สำนัใจุศูึกษ�กลุ่่มผืู่้เล่่นัพนัันัทุี�มีก�รร�ยง�นั
ตนัเองเร่�องก�รพนัันั (Self-reported Gambling) พบวิ่�เล่่นัก�รพนัันั
เพิ�มขึ�นัในัช่วิงของก�รระบ�ดใหญ่ โดยเฉพ�ะทีุ�เป็ันั ก�รพนัันัออนัไล่น์ั
ทุั�งหล่�ย วิ�งเดิมพันัสำูงกับค�สำิโนั ม้�แข่ง แล่ะล่อตเตอรี� ซื่ึ �งก็ไปั
สัำมพันัธ์ุกับปััญห�จุ�กก�รพนัันั แล่ะก�รบริโภคเคร่�องด่�มแอล่กอฮ่อล์่
ทีุ�เพิ�มขึ�นั14 ก�รศึูกษ�ในัออสำเตรเลี่ยพบว่ิ�มีนัักพนัันัออนัไล่น์ัหน้ั�ใหม่
เพิ�มขึ�นัในัช่วิงทุี�มีม�ตรก�ร โดยผืู่้ทุี�ถุูกสำำ�รวิจุม�กถุึง 1 ในั 3 สำร้�ง
บัญชีใหม่เพ่�อเตรียมเข้�เล่่นัในัเวิ็บไซื่ต์พนัันัช่วิงทุี�มีโควิิด15 สำำ�นัักโพล่ 
Survation Poll สำอบถุ�มปัระช�ชนัช�วิอังกฤษ 1,000 คนั ปัร�กฏว่ิ�
ในัหมู่คนัเล่่นัก�รพนัันัสำ่วินัใหญ่ตอบวิ่�เล่่นัเพิ�มขึ�นั ทุั�งในัแง่ควิ�มถุี�
แล่ะวิงเงินั ทุั�งทุี �ในัช่วิงเวิล่�นัั�นัไม่มีฟุตบอล่หร่อม้�แข่งซื่ึ �งเปั็นัทุี�
นัิยมชมชอบให้วิ�งเดิมพันัแต่อย่�งใด เนั่�องจุ�กหันัไปัเล่่นัก�รพนัันั
ออนัไล่นั์แทุนั แล่ะในัจุำ�นัวินันัี�มีถุึง 41% ทุี�เพิ �งจุะเปัิดบัญชีใหม่
ในัช่วิงโควิิด-19 นีั�เอง16 

4. ผัลด้านลบัของการพนันออนไลน์

       ก�รพนัันัออนัไล่นั์มีผื่ล่ด้�นัล่บต่อผืู่ ้เล่่นัม�กกวิ่�ก�รพนัันั
แบบดั�งเดิม ไม่วิ่�เพิ�มควิ�มเสำี�ยงทุี�จุะติดก�รพนัันั สำถุ�นัะก�รเงินั
สำั�นัคล่อนั มีควิ�มแปัรปัรวินัทุ�งอ�รมณ์ กระทุั�งฆ่่�ตัวิต�ยก็มี เช่นั 
ในัออสำเตรเล่ียมีผืู่้เล่่นัก�รพนัันัในัควิ�มถุี�สำัปัด�ห์ล่ะ 4 ครั�งขึ�นัไปั
ม�กถุึง 32% เทุียบกับช่วิงก่อนัโควิิดทุี�มีเพียง 23% แล่ะเพิ�มวิงเงินั
ในัก�รเล่่นัจุ�ก 687 เหรียญออสำเตรเล่ียไปัเปั็นั 1,075 เหรียญ
ออสำเตรเล่ียต่อเด่อนั ในับรรด�ผืู่้ทุี�ตอบแบบสำำ�รวิจุทุั�งหมดพบถุึง 
79% ทุี�จุัดอยู่ในักลุ่่มเสำี�ยง โดยเฉพ�ะนัักเล่่นัอ�ยุนั้อย เพศูช�ย แล่ะ
พ่�นัฐ�นัย�กจุนัมีโอก�สำจุะติดก�รพนัันัได้ง่�ยกว่ิ�คนักลุ่่มอ่�นั17 

สำำ�หรับนัักพนัันับ�งคนั “ก�รเข้�เล่่นัก�รพนัันัออนัไล่นั์ผื่่�นัม่อถุ่อ
ช่วิงทีุ�มีก�รล็่อคด�วิน์ัค่อห�ยนัะของเข�เล่ยก็ว่ิ�ได้”18 
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       ง�นัชิ�นัหนัึ�งทุี�นั่�สำนัใจุเกี�ยวิกับปัระเด็นันัี�เปั็นัของ David C. 
Hodgins แล่ะ Rhys M.G. Stevens (2021) ซึื่�งไล่่ทุบทุวินัวิรรณกรรม
เกี�ยวิกับผื่ล่กระทุบจุ�กโควิิด-19 ต่อก�รพนัันัส่ำวินับุคคล่แล่ะก�รติดพนัันั
ทุี�ตีพิมพ์เปั็นัภ�ษ�อังกฤษ หล่ังเด่อนัมีนั�คม 2020 ทุั�งสำิ�นั 17 ชิ�นั
มีข้อค้นัพบวิ่� มีทุั�งนัักพนัันัทุี�เล่่นัพนัันัเพิ�มขึ�นัแล่ะล่ดล่ง ในัสำ่วินัทุี�
เล่่นัล่ดล่งนัั�นั ล่ดล่งทัุ�งในัแง่ควิ�มถีุ�แล่ะวิงเงินั สำ�เหตุทีุ�ทุำ�ให้เล่่นัล่ดล่ง
มีหล่�ยเร่�อง เช่นั เหตุผื่ล่ทุ�งก�รเงินั, ไม่ต้องก�รเล่่นัก�รพนัันัให้คนั 
ในัครอบครัวิเห็นั, มีคำ�เต่อนัจุ�กคนัใกล่้ชิด, ไม่มีก�รแข่งขันักีฬ�
สำ่วินัคุณล่ักษณะของกลุ่่มนัักพนัันัทุี�เล่่นัเพิ�มขึ�นั พบทุั�งคนัทุี�อ�ยุนั้อย
แล่ะม�กปัะปันักันั มีทัุ�งผู้ื่ช�ยแล่ะผู้ื่หญิง ส่ำวินัใหญ่มีง�นัทุำ�เต็มเวิล่� 
ร�ยได้ดี มีอ�ก�รวิิตกกังวิล่ เปั็นัโรคซื่ึมเศูร้� ด่�มแอล่กอฮ่อล่์ แล่ะ
ไม่สำูบบุหรี� สำ�เหตุทุี�ทุำ�ให้เล่่นัเพิ�มขึ�นั อ�ทุิเช่นั เกิดควิ�มเบ่�อหนั่�ย
ต้องก�รคล่�ยเครียด ควิ�มกดดันัทุ�งก�รเงินั แล่ะปัร�รถุนั�ทีุ�จุะได้เงินั 
ซึื่�งสัำมพันัธ์ุกับปััญห�จุ�กก�รพนัันัทีุ�มีอัตร�สูำงขึ�นัเป็ันัเง�ต�มตัวิ อนึั�ง 
ในับรรด�ง�นัวิิจัุยทัุ�งหมด มีบ�งชิ�นัทีุ�พย�ย�มค�ดก�รณ์ถึุงสำถุ�นัก�รณ์
ก�รพนัันัหลั่งยุคโควิิด พบว่ิ�คนัปัระม�ณ 48% ยังคงจุะเล่่นัก�รพนัันั
ต่อไปั ซึื่�งมีปััจุจัุยทีุ�เกี�ยวิข้อง เช่นั พ่�นัฐ�นัทุ�งเช่�อช�ติ ก�รศึูกษ� แล่ะ
สำถุ�นัะนัักเรียนั-นัักศึูกษ�19 

5. การพนันกีฬาอุบััติ้ใหม่ั

       ก�รยกเล่ิกก�รแข่งขันักีฬ�ร�ยก�รสำำ�คัญทุำ�ให้บริษัทุรับพนัันั
หันัม�เปัิดรับพนัันัอีสำปัอร์ต (E-sports) แล่ะกีฬ�เสำม่อนัจุริง (Virtual 
Sports Betting) เพ่ �อทุดแทุนัให้แก่ลู่กค้�กลุ่ ่มนัี � ขณะทุี �ผืู่ ้นัิยม
เล่่นัก�รพนัันักีฬ�ก็เริ�มหัดเล่่นัค�สำิโนัออนัไล่นั์บ้�ง อ�ทุิ แบล่็คแจุ็ค
โปั๊กเกอร์ บ�ค�ร่� รูเล่็ต สำล่็อต บิงโก หร่อมองห�กีฬ�ชนัิดอ่�นั
ทุี�ยังคงมีก�รแข่งขันักันัอยู่ เช่นั แบดมินัตันั (ยูเครนั) บ�สำเก็ตบอล่ 

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 

������������������������_Final.indd   29������������������������_Final.indd   29 13/6/2565   10:32:5913/6/2565   10:32:59



30 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

(เติร์กเมนิัสำถุ�นั) ไอซ์ื่ฮ่อกกี� (รัสำเซีื่ย) ปิังปัอง (อ�ร์เมเนีัย, บร�ซิื่ล่, เช็ก, 
รัสำเซีื่ย, ยูเครนั) เทุนันิัสำ (เบล่�รุสำ, รัสำเซีื่ย, อเมริก�) ปั�เป้ั� (อังกฤษ) 
เม็ดเงินัวิ�งเดิมพันัในัวิงก�รอีสำปัอร์ตขยับขึ�นัจุ�ก 9 พันัล่้�นัเหรียญ
ในัปีั 2019 ม�เป็ันั 13 พันัล้่�นัเหรียญในัปีั 202020 

6. ธุุรกิจีการพนันแบับัดั�งเดิมัจีะกลับัมัาฟุ้� นตั้วิได้หร่อไม่ั?   
    และเมั่�อใด?

       มีสำัญญ�ณเชิงบวิกทุี �แสำดงให้เห็นัวิ่�โมเมนัตัมจุะเปัล่ี �ยนั
ม�ทุำ�ให้ธุุรกิจุก�รพนัันัแบบดั�งเดิมฟ้�นัตัวิ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งค�สำิโนั
จุะกล่ับม�ครองควิ�มยิ �งใหญ่ดังเดิมในับ�งตล่�ด เช่นั อเมริก� 
ซึื่�งมีตล่�ดภ�ยในัขนั�ดใหญ่รองรับ แต่บ�งตล่�ดก็ย�กทีุ�จุะกลั่บม�ได้
ในัระยะเวิล่�อันัสัำ�นั เช่นัม�เก๊� ซึื่�งพึ�งพ�ตล่�ดจีุนัเป็ันัหลั่ก

     กรณีสำหรัฐอเมริก� ช่วิงทุี�มีก�รแพร่ระบ�ดของโควิิด-19 อย่�ง
หนััก มีผื่ล่ก�รสำำ�รวิจุควิ�มคิดเห็นัของคนัอเมริกันัทุี �เปั็นัผืู่ ้ใหญ่
ตอบวิ่�วิ�งแผื่นัจุะไปัค�สำิโนัในัปัี 2021 ม�กถุึง 1 ในั 321 ด้วิยยังมี
อุปัสำงค์จุ�กผืู่้บริโภคภ�ยในัปัระเทุศูทุี�ม�กเพียงพอ อุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันัของสำหรัฐจึุงกลั่บม�ฟ้�นัตัวิได้โดยใช้เวิล่�ไม่นั�นั ยอดร�ยได้
รวิมปัี 2021 พุ่งถุึง 52.99 พันัล่้�นัเหรียญสำหรัฐฯ สำูงทุี�สำุดตล่อดก�ล่ 
เพิ�มขึ�นั 21% จุ�กปัี 2019 แล่ะ 77% จุ�กปัี 2020 ทุี�ตกตำ��ล่งไปั
เพร�ะปััญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโควิิด22 ดูผิื่วิเผิื่นัเหม่อนัมีปััจุจัุยหลั่ก
ม�จุ�กก�รขย�ยตัวิของก�รพนัันักีฬ�แล่ะก�รพนัันัออนัไล่นั์ แต่
อันัทุี�จุริงม�จุ�กก�รพนัันัปัระเภทุสำล่็อตกับโต๊ะพนัันั (Table Games) 
ทุี�มีสำัดสำ่วินัค่อนัข้�งสำูง เม่�อแยกดูเปั็นัมล่รัฐพบวิ่� สำ่วินัใหญ่ต่�งก็มี
ร�ยได้จุ�กก�รพนัันัเพิ�มขึ�นัทุั�งสำิ�นั ตล่�ดใหญ่สำุด 3 ล่ำ�ดับแรกค่อ
ล่�สำเวิกัสำสำตริปั แอตแล่นัติกซื่ิตี � แล่ะชิค�โกแล่นัด์23 เฉพ�ะทุี �
ล่�สำเวิกัสำ ข้อมูล่ในัปัี 2021 มีผืู่ ้โดยสำ�รใช้สำนั�มบินัม�กเก่อบ 
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40 ล่้�นัคนั เพิ�มจุ�กปัี 2019 ทุี�มีเพียง 17 ล่้�นัคนั24 ล่องเทุียบกับ
ม�เก๊� จุ�กข้อมูล่ปัีเดียวิกันั ปัร�กฏวิ่�มีผืู่ ้ม�เย่อนัจุำ�นัวินัเพียง 
7.7 ล้่�นัคนัเทุ่�นัั�นั25 โดยร�ยรับรวิมของธุุรกิจุภ�คก�รพนัันัของปัระเทุศู
ในัปัี 2021 แม้อยู่ทุี� 10.82 พันัล่้�นัเหรียญสำหรัฐฯ กระเต่�องขึ�นัจุ�ก
ปัี 2020 ร้อยล่ะ 43 แต่ก็ยังตำ��กวิ่�ปัี 2019 อยู่ถุึง 70.3% สำัมพันัธุ์
โดยตรงกับก�รไร้ซึื่�งนัักพนัันัจีุนัแผ่ื่นัดินัใหญ่อย่�งมิต้องสำงสัำย26 

ตารางที่ี� 1 สำถุ�นัก�รณ์ก�รพนัันัของม�เก๊� เปัรียบเทุียบระหวิ่�ง
      ปีั 2019 กับปีั 202027

ประเด็็น 2019 2020 ผลต่่าง

ร�ยรับรวิม 
(หน่ัวิย: ล้่�นัปั�ต�ก�ร์ (MOP))

ร�ยได้ของจัุงเก็ต (ลู่กค้� VIP) 
(หน่ัวิย: ล้่�นัปั�ต�ก�ร์ (MOP))

จุำ�นัวินัผู้ื่ม�เย่อนั 
(หน่ัวิย: คนั)

จุำ�นัวินัผู้ื่ปัระกอบก�ร
ธุุรกิจุจัุงเก็ต 
(หน่ัวิย: ใบอนุัญ�ต)

292,355

135,228

39,401,000

95 85

5,897,000

60,441

26,280

-79%

-80%

-85%

-11%

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 

������������������������_Final.indd   31������������������������_Final.indd   31 13/6/2565   10:32:5913/6/2565   10:32:59



32 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       สำำ�หรับปัระเทุศูทุี�ยังไม่ถุึงขั �นัมีค�สำิโนัถุูกกฎหม�ย แต่เปั็นั
ตล่�ดใหญ่ของก�รพนัันัชนัิดอ่ �นั เช่นั ม้�แข่งแล่ะก�รพนัันักีฬ�
ในัฮ่่องกง มีผื่ล่ให้ผืู่้เล่่นัไม่นั้อยหันัเข้�ห�ก�รพนัันัออนัไล่นั์ข้�มช�ติ
ทัุ�งทีุ�ถุ่อว่ิ�ผิื่ดกฎหม�ยในัปัระเทุศู ปัระเมินักันัว่ิ�ก�รพนัันัผิื่ดกฎหม�ย
ในัฮ่่องกงเพิ�มขึ�นัถุึง 10-20% ในัช่วิงทุี�มีก�รแพร่ระบ�ดใหญ่ วิงเงินั
ปัระม�ณ 2-3 พันัล้่�นัดอล่ล่�ร์ฮ่่องกง28 
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“คาสิิโนจีะยังกลับัมัาครองควิามัยิ�งใหญ่ดังเดิมั
ในบัางต้ลาด เช่ีน อเมัริกา 
ซ่ี�งมีัต้ลาดภายในขนาดใหญ่รองรับั 
แต่้บัางต้ลาดก็ยากที�จีะกลับัมัาได้
ในระยะเวิลาอันสัิ�น
เช่ีน มัาเก๊าซ่ี�งพ่�งพาต้ลาดจีีนเป็็นหลัก”
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34 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       ในัปัี 2019 มีนัักทุ่องเทุี�ยวิจุ�กจุีนัเดินัทุ�งไปัยังปัระเทุศูต่�งๆ 
155 ล้่�นัคนัทัุ�งปีั ทัุ�งเทีุ�ยวิในัโซื่นัเอเชีย ไปัจุนัถึุงโซื่นัยุโรปั ตล่อดจุนั
อเมริก�นัับหล่�ยสำิบล่้�นัคนัในัแต่ล่ะปัี สำร้�งร�ยได้สำะพัดให้แก่
ภ�คก�รทุ่องเทีุ�ยวิทัุ�วิโล่ก พบว่ิ�นัักทุ่องเทีุ�ยวิจีุนัใช้จุ่�ยเงินัม�กถึุง 16% 
ของร�ยได้จุ�กก�รทุ่องเทุี�ยวิทุั�วิโล่กทุั�งหมด หร่อคิดเปั็นัเงินัจุำ�นัวินั 
1.7 ล่้�นัล่้�นัดอล่ล่�ร์สำหรัฐ29 ทุั�งนัี�มีนัักทุ่องเทุี�ยวิจุีนัจุำ�นัวินัม�ก
ทุี �เดินัทุ�งออกนัอกปัระเทุศูเพ่ �อไปัแสำวิงโชคด้วิยก�รเล่่นัพนัันั
ต�มค�สิำโนัในัแหล่่งทุ่องเทีุ�ยวิต่�ง ๆ

       ในัเด่อนัสิำงห�คม 2019 กระทุรวิงวัิฒนัธุรรมแล่ะก�รทุ่องเทีุ�ยวิ
ของจีุนัได้มีก�รออกม�ตรก�รคุมเข้มธุุรกิจุทุ่องเทีุ�ยวิเพ่�อเล่่นัค�สิำโนั
ข้�มพรมแดนั โดยปัระก�ศูขึ�นับัญชีดำ� (Blacklist) ปัระเทุศูจุุดหม�ย
ปัล่�ยทุ�งด้�นัก�รพนัันั แม้คำ�ปัระก�ศูนัี�ไม่ได้ระบุวิ่�เปั็นัปัระเทุศูใด
อย่�งแนั่ชัด  แต่มีก�รวิิเคร�ะห์กันัวิ่�จุะสำ่งผื่ล่ด้�นัล่บต่อค�สำิโนั
ในัปัระเทุศูภูมิภ�คเอเชียตะวิันัออกเฉียงใต้อย่�งฟิล่ิปัปัินัสำ์ สำิงคโปัร์ 
แล่ะเวีิยดนั�ม เป็ันัต้นั30 

ปั็จีจัียจีากจีีน
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35

รูปัทีี่� 3 ภ�พข่�วิก�รจัุบกุมเอล่วิินั โจุวิ ผู้ื่บริห�รกลุ่่มซัื่นัซิื่ตี�31 

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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36 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

“จีีนมีัมัาต้รการคุมัเข้มัธุุรกิจีท่องเที�ยวิ
เพ่�อเล่นคาสิิโนข้ามัพรมัแดน 
โดยป็ระกาศข่�นบััญชีีดำา (Blacklist) 
ป็ระเทศจุีดหมัายป็ลายทางด้านการพนัน 
แม้ัคำาป็ระกาศนี�ไม่ัได้ระบุัว่ิาเป็็นป็ระเทศใด
อย่างแน่ชัีด แต่้มีัการวิิเคราะห์กันว่ิา
จีะส่ิงผัลด้านลบัต่้อคาสิิโน
ในป็ระเทศภ้มิัภาคเอเชีียต้ะวัินออกเฉีัยงใต้้
อย่างฟุลิิป็ปิ็นส์ิ สิิงคโป็ร์ และเวีิยดนามั เป็็นต้้น”
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       อย่�งไรก็ดี ใช่เพียงค�สำิโนัแบบเดิมเทุ่�นัั�นัทุี�อยู่ในัสำ�ยต�ของ
รัฐบ�ล่จุีนั ค�สำิโนัออนัไล่นั์ก็ตกเปั็นัเปั้�ด้วิย ภ�ยใต้ปัฏิบัติก�ร
ตัดห่วิงโซื่่ก�รพนัันัออนัไล่นั์ (Operation Chain Break) มีร�ยง�นัวิ่�
ในัปัี 2019 ทุ�งก�รจุีนัจุับกุมบุคคล่ทุี�มีเอี�ยวิกับขบวินัก�รนัี�ม�กกวิ่� 
25,000 คนั แล่ะเพิ�มขึ�นัถุึง 110,000 คนัในัปัี 202032 ในัจุำ�นัวินันัี� 
600 คนัถุูกจุับแล่ะสำ่งตัวิม�ให้จุ�กฟิล่ิปัปัินัสำ์ ม�เล่เซื่ีย พม่� แล่ะ
เวีิยดนั�ม ภ�ยใต้ก�รปัระสำ�นัควิ�มร่วิมม่อกันั33 

       กรณีสำำ�คัญทุี�สำะทุ้อนัวิ่�ทุ�งก�รจุีนัเอ�จุริงเอ�จุังต่อเร่ �องนัี�
ค่อ ข่�วิก�รจุับกุมเอล่วิินั โจุวิ (Alvin Chau) ในัข้อห�เกี�ยวิข้องกับ
ก�รพนัันัข้�มพรมแดนัแล่ะก�รฟอกเงินัทีุ�ผิื่ดกฎหม�ยเม่�อปัล่�ยปัี 
202134 เพร�ะเข�ค่อผืู่ ้ก ่อตั �งแล่ะ CEO ของกลุ่ ่ม Sun City35  
ผืู่ ้ปัระกอบก�รจุังเก็ตร�ยใหญ่ของม�เก๊� บริษัทุจุดทุะเบียนัในั
ตล่�ดหุ้นัฮ่่องกงร�วิปัี 2007 เริ�มต้นัธุุรกิจุโดยเช่�ช่วิงพ่�นัทุี�ในัค�สำิโนั
ทุี�ได้สำัมปัทุ�นัจุ�กรัฐบ�ล่ม�เก๊�ม�ทุำ� จุ�กนัั�นัจุึงขย�ยกิจุก�รไปัเปัิด
ห้อง VIP ในัค�สำิโนัทุี�เก�หล่ีใต้ ออสำเตรเล่ีย ฟิล่ิปัปัินัสำ์ เวิียดนั�ม 
กัมพูช� ก่อนัจุะเข้�ร่วิมหุ้นัล่งทุุนัทุำ�ค�สิำโนัในักัมพูช� แล่ะมีโครงก�ร
จุะสำร้�งค�สำิโนัของตัวิเองในัเวิียดนั�ม ทุี �ผื่่�นัม�เข�เคยตกเปั็นั
ข่�วิเชิงล่บอยู่เปั็นัปัระจุำ� เช่นั ออสำเตรเล่ียห้�มไม่ให้เข้�ปัระเทุศู
เนั่�องจุ�กพัวิพันัก�รฟอกเงินั, หย่�ร้�งกับภรรย�ทุี�เปั็นัด�ร�สำ�วิ
ช�วิฮ่่องกงโดยจุ่�ยค่�ทุำ�ขวัิญให้เธุอเป็ันัเงินัถึุง 38 ล้่�นัเหรียญฯ

      เหตุผื่ล่เบ่ �องล่ึกของนัโยบ�ยนัี� เพร�ะจุีนัแผื่่นัดินัใหญ่ต้อง
สำูญเสำียเงินัไหล่ออกนัอกปัระเทุศูอันัเนั่�องม�จุ�กก�รพนัันัให้แก่
ทุั �งเวิ็บไซื่ต์แล่ะค�สำิโนัต่�งช�ติม�กปัระม�ณ 1 ล่้�นัล่้�นัหยวินั
ในัแต่ล่ะปัี36 ปัระกอบกับตั�งแต่มีก�รระบ�ดของโควิิด-19 ทุี�เริ�มต้นั
เม่ �อปัล่�ยปัี 2019 รัฐบ�ล่จุีนัได้ใช้ม�ตรก�รจุำ�กัดก�รเดินัทุ�ง

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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38 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

อย่�งเข้มข้นั ซึื่�งรวิมถึุงก�รจุำ�กัดก�รทุ่องเทีุ�ยวิต่�งปัระเทุศูของช�วิจีุนั 
โดยตั�งแต่ช่วิงปัล่�ยเด่อนัมกร�คม 2020 รัฐบ�ล่จุีนัห้�มกรุ๊ปัทุัวิร์
ทุั �วิปัระเทุศูจุีนัเดินัทุ�งออกนัอกปัระเทุศู ต่อม�เม่�อสำถุ�นัก�รณ์
โควิิด-19 เริ�มคล่ี�คล่�ย แม้นัจุีนัจุะไม่ถุึงกับปัิดปัระเทุศู แต่ก็ถุ่อเปั็นั 
ก�รเปิัดในัลั่กษณะทีุ�จุำ�กัดวิงของกลุ่่มคนัเดินัทุ�งให้แคบล่งไปัม�ก 
เปั็นักลุ่่มทุี�จุำ�เปั็นัต้องเดินัทุ�งเข้�ออกปัระเทุศูจุริง ๆ เช่นั คนัจุีนั
ทีุ�ติดค้�งอยู่ต่�งปัระเทุศูแล่ะปัระสำงค์ทีุ�จุะกลั่บบ้�นั นัักธุุรกิจุทีุ�จุำ�เป็ันั
ต้องเดินัทุ�ง นัักก�รทุูตทุั�งจุีนัแล่ะต่�งปัระเทุศู ช�วิต่�งช�ติทุี�ถุ่อ
วิีซื่่�ทุำ�ง�นัหร่อวิีซื่่�พำ�นัักในัจุีนัถุ�วิรทุี�ต้องก�รเดินัทุ�งเข้�จุีนั แล่ะ
กรณีอ่�นั ๆ ทีุ�มีควิ�มจุำ�เป็ันัซึื่�งต้องได้รับก�รอนุัมัติ37

       แม้ว่ิ�รัฐบ�ล่จีุนัไม่มีม�ตรก�รห้�มนัักทุ่องเทีุ�ยวิช�วิจีุนัเดินัทุ�ง 
ออกนัอกปัระเทุศู แต่ก็มีม�ตรก�รทุี�เข้มงวิดแล่ะเปั็นัอุปัสำรรคต่อ
ก�รเดินัทุ�งออกจุ�กปัระเทุศูจุีนัอย่�งยิ�ง ทุั�งมีก�รเต่อนัก�รเดินัทุ�ง
ไปัยังบ�งปัระเทุศูทุี�มีปัระเด็นัอ่อนัไหวิแล่ะอ�จุเกิดอันัตร�ยแก่
ผืู่้เดินัทุ�ง มีข้อจุำ�กัดเร่�องจุำ�นัวินัเทุี�ยวิบินัทุี�ให้บริก�ร มีม�ตรก�ร
ทุี�ให้ผืู่ ้เดินัทุ�งกล่ับจุ�กต่�งปัระเทุศูต้องผื่่�นักระบวินัก�รกักตัวิ
โดยเคร่งครัด ซื่ึ �งอ�จุสำูงสำุดถุึง 21 วิันั แล่ะกำ�หนัดให้มีสำนั�มบินั
เพียงไม่กี �เม่องเทุ่�นัั�นัทุี�สำ�ยก�รบินัจุ�กต่�งปัระเทุศูสำ�ม�รถุล่ง
จุอดได้ อีกทุั�งค่�ใช้จุ่�ยในัก�รกักตัวิ ผืู่้เดินัทุ�งต้องรับผื่ิดชอบตัวิเอง 
สำร้�งภ�ระต้นัทุุนัสำูงทุั�งด้�นัเวิล่�แล่ะค่�ใช้จุ่�ย รวิมทุั�งทุ�งก�รจุีนั
ยังมีนัโยบ�ยรณรงค์ให้คนัจีุนัทุ่องเทีุ�ยวิภ�ยในัปัระเทุศูเพ่�อแก้ไข
ปััญห�ทุ�งเศูรษฐกิจุ จึุงทุำ�ให้นัักทุ่องเทีุ�ยวิจุ�กจีุนัเดินัทุ�งไปัทุ่องเทีุ�ยวิ
ในัต่�งปัระเทุศูมีปัริม�ณล่ดล่งเป็ันัอย่�งม�ก ระหว่ิ�งเด่อนัมกร�คม-
มิถุุนั�ยนั 2021 จุีนัมีผืู่ ้โดยสำ�รเดินัทุ�งเข้�-ออกปัระเทุศูเพียง 
67 ล่้�นัคนัเทุ่�นัั �นั ต่อม�ในัเด่อนัตุล่�คม 2021 รัฐบ�ล่จุีนัก็ได้
ออกปัระก�ศูตอกยำ��ควิ�มเข้มงวิดของม�ตรก�รจุำ�กัดก�รเดินัทุ�ง
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เข้�-ออกทุั�งสำำ�หรับคนัจุีนัแล่ะนัักทุ่องเทุี�ยวิต่�งช�ติ โดยห้�มมิให้
บริษัทุทุัวิร์พ�คนัจุีนัเดินัทุ�งออกไปัเทุี�ยวินัอกปัระเทุศู แล่ะห้�มนัำ�
คณะทุัวิร์จุ�กต่�งปัระเทุศูเข้�จุีนัเปั็นัอันัข�ด38 แล่ะจุนัถุึงขณะนัี� 
(กุมภ�พันัธุ์ 2022) ก็ยังไม่มีทุีทุ่�วิ่�รัฐบ�ล่จุีนัจุะยอมผื่่อนัคล่�ย
ข้อห้�มทีุ�มิให้พล่เม่องของตนัออกนัอกปัระเทุศูเม่�อใด

รูปัทีี่� 4 ปัริม�ณนัักทุ่องเทีุ�ยวิจีุนัทีุ�เดินัทุ�งออกนัอกปัระเทุศู
ในัรอบ 10 ปีั39 

       แผื่นัภ�พข้�งต้นัม�จุ�กร�ยง�นัสำถุ�นัก�รณ์นัักทุ่องเทุี�ยวิจุีนั
ทุี �เดินัทุ�งออกนัอกปัระเทุศู (Outbound) ตล่อด 10 ปัีทุี �ผื่่�นัม�
เห็นัได้แจุ่มชัดวิ่�ปัริม�ณล่ดล่งเปั็นัอย่�งม�กในัปัี 2020 แล่ะ 2021 
ซื่ึ�งเกิดโควิิด-19 สำอดคล่้องกับจุำ�นัวินันัักทุ่องเทุี�ยวิจุีนัทุี�เข้�ม�ยัง
ปัระเทุศูไทุย เปัรียบเทุียบช่วิงหนัึ�งปัีก่อนัหนั้�จุะมีโควิิดกับช่วิงสำองปัี
ทุี�ต้องเผื่ชิญกับโควิิด ก็ตกตำ��ล่งไปัเปั็นัอย่�งยิ�ง เรียกวิ่�ติดล่บไปัร่วิม 
100%

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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40 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

“กล่าวิอย่างต้รงไป็ต้รงมัา 
ป็ระเทศที�มีัธุุรกิจีคาสิิโนดั�งเดิมัผ้ักติ้ดไว้ิกับั
ภาคการท่องเที�ยวิของชีาวิจีีนเป็็นหลักอย่างมัาเก๊า 
และป็ระเทศในเอเชีียต้ะวัินออกเฉีัยงใต้้นั�น
ยากที�จีะกลับัมัาฟุ้� นตั้วิได้ในเร็วิวัิน 
และไม่ัมีัทางเติ้บัโต้ในระดับัเดียวิกับั
เม่ั�อครั�งก่อนโควิิดได้”
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       กล่่�วิอย่�งตรงไปัตรงม� ปัระเทุศูทุี�มีธุุรกิจุค�สำิโนัดั�งเดิมผืู่กติด
ไว้ิกับภ�คก�รทุ่องเทีุ�ยวิของช�วิจีุนัเป็ันัหลั่กอย่�งม�เก๊�แล่ะปัระเทุศู
ในัเอเชียตะวิันัออกเฉียงใต้นัั�นั ย�กทุี�จุะกล่ับม�ฟ้�นัตัวิได้ในัเร็วิวิันั 
แล่ะไม่มีทุ�งเติบโตในัระดับเดียวิกับเม่�อครั�งก่อนัโควิิดได้ทัุ�งนีั�มีก�ร
ค�ดก�รณ์กันัว่ิ� กว่ิ�ทีุ�จุำ�นัวินัคนัจีุนัทีุ�เดินัทุ�งทุ่องเทีุ�ยวินัอกปัระเทุศู
จุะไต่ขึ�นัสู่ำระดับเดิมอย่�งเร็วิทีุ�สุำดค่อหลั่งพ้นัปีั 2024 ไปัแล้่วิ41 

สิถานการณ์์การพนันรอบับ้ัาน
ในช่ีวิงโควิิด-19

1. สิถานการณ์์โควิิด-19 ในกลุ่มัป็ระเทศอาเซีียน

       ภูมิภ�คเอเชียตะวิันัออกเฉียงใต้หร่ออ�เซื่ียนัเผื่ชิญกับก�ร
ระบ�ดของโควิิด-19 เม่�อช่วิงต้นัปัี 2020 โดยปัระเทุศูไทุยได้ย่นัยันั
ผืู่้ติดเช่�ออย่�งเปั็นัทุ�งก�รเม่�อวิันัทุี� 13 มกร�คม 2020 ซื่ึ�งถุ่อเปั็นั
ผืู่้ปั�วิยร�ยแรกทุี�พบนัอกปัระเทุศูจุีนั ต่อม�จุึงเริ�มมีก�รย่นัยันัก�รพบ
ผืู่้ติดเช่�อโควิิด-19 ในักลุ่่มอ�เซื่ียนัต�มม� ได้แก่ เวิียดนั�ม สำิงคโปัร์ 

ตารางที่ี � 2 จุำ�นัวินันัักทุ่องเทุี �ยวิจุีนัทุี �เดินัทุ�งเข้�ปัระเทุศูไทุย
               ระหว่ิ�งปีั 2562-256440 

ปี พ.ศ. 2562 2563 2564

จำานวน (คน) 10,997,169 1,249,910 13,043

ผลต่าง (%) n/a -88.63 -98.96

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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42 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

ม�เล่เซื่ีย กัมพูช� แล่ะฟิล่ิปัปัินัสำ์ ในัเด่อนัมกร�คม 2020 ต่อม�
ในัเด่อนัมีนั�คม 2020 มีก�รร�ยง�นัก�รพบผืู่้ติดเช่�อในัอินัโดนัีเซื่ีย 
ติมอร์-เล่สำเต บรูไนั เมียนัม� แล่ะล่�วิ  

       ห้วิงแรกของก�รระบ�ด หล่�ยปัระเทุศูได้รับคำ�ช่ �นัชมจุ�ก
นั�นั�ช�ติในัเร่�องก�รรับม่อโรคได้อย่�งดี แต่เม่�อต้องเผื่ชิญกับก�ร
ระบ�ดในัระล่อกต่อ ๆ  ม� แล่ะพบเช่�อสำ�ยพันัธุุ์ใหม่ ๆ  สำถุ�นัก�รณ์
ในัภูมิภ�คนัี�ก็ยำ��แย่ล่ง โดยเฉพ�ะก�รระบ�ดระล่อกล่่�สำุดของเช่�อ
สำ�ยพันัธ์ุุโอมิครอนัเม่�อช่วิงต้นัปีั 2022 เป็ันัต้นัม�

       ม�ตรก�รทีุ�ถูุกนัำ�ม�ใช้อย่�งได้ผื่ล่ในัช่วิงแรกของแทุบทุุกปัระเทุศู
คล่้�ยกันัค่อ ก�รปัิดปัระเทุศู กักกันัโรค ควิบคุมก�รเคล่่�อนัย้�ยของ
ปัระช�กร ปัิดสำถุ�นัทุี�ชุมนัุมชนัต่�งๆ แนั่นัอนัวิ่� ค�สำิโนั หร่อสำถุ�นั
พนัันัอ่�นั เช่นั ร้�นัรับพนัันั สำนั�มม้� ย่อมจุัดเปั็นัสำถุ�นัทุี�เสำี�ยงสำูง
ในัสำ�ยต�ของภ�ครัฐทุุกปัระเทุศู โดยระล่อกแรกทุี�ถุูกคำ�สำั�งปัิดมัก
อยู่ในัช่วิงไตรม�สำทีุ� 2 ของปีั 2020 (เมษ�ยนั ถึุง มิถุุนั�ยนั) ซึื่�งก็อ�จุ
ย�วิกวิ่�ห�กปัระเทุศูนัั�นัเข้มงวิดม�ก หล่ังจุ�กนัั�นัห�กค�สำิโนัใด
กล่�ยเปั็นัคล่ัสำเตอร์ขึ�นัม�ก็ต้องปัิดชั�วิคร�วิ ไม่ค่อยมีนัโยบ�ยสำั�งปัิด
แบบปูัพรมเป็ันัเวิล่�นั�นั ๆ อีก
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ตารางทีี่� 3 สำถุ�นัก�รณ์โควิิด-19 ในักลุ่่มปัระเทุศูอ�เซีื่ยนั42

(ข้อมูล่ ณ เด่อนักุมภ�พันัธ์ุ 2022)

ประเทศ
ติ่ด็เช้ื้�อ
สะสม
(คน)

เสียชีื้วิิต่
สะสม 
(คน)

สัด็ส่วิน
ผ้�ได็�รับ
วัิคซีีน

โควิิด็-19 
ครบโด็ส 
(2 เข็็ม)

สัด็ส่วิน
ผ้�ติ่ด็เช้ื้�อ

ต่่อ
ประชื้ากร
1 ล�านคน

สัด็ส่วิน
ผ้�เสียชีื้วิิต่

ต่่อ
ประชื้ากร
1 ล�านคน

อินโดนีเซีีย 5,564,448

3,661,997

3,443,485

3,442,736

2,891,927

724,424

 587,891

142,743

130,276

22,693

148,335

56,451

40,252

32,749

22,936

1,019

19,368

621

3,032

128

19,993

32,697

34,856

104,157

41,260

122,232

10,686

19,159

7,617

16,685

533

504

407

991

327

172

352

83

177

94

52.6%

57.6%

78.9%

79.6%

71.1%

86.1%

38.4%

59%

82.8%

43.3% 

ไที่ย

ฟิิลิปัปิันส์

สิงคโปัร์ 

เวียดนาม

เมียนมาร์

กัมพูชา

มาเลเซีีย

ลาว

ติมอร์-
เลสเต

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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44 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       ข้อมูล่จุนัถุึงสำิ�นัสำุดเด่อนักุมภ�พันัธุ์ 2022 ปัระเทุศูในัภูมิภ�ค
อ�เซื่ียนัทุั�ง 10 ปัระเทุศู มีผืู่้ติดเช่�อโควิิด-19 รวิม 20.61 ล่้�นัคนั 
เสำียชีวิิตรวิม 324,891 คนั เก่อบทุุกปัระเทุศูมีสำัดสำ่วินัก�รฉีดวิัคซื่ีนั
ม�กกวิ่� 50% (ยกเวิ้นัเมียนัม�ร์กับติมอร์-เล่สำเต) อนัึ�ง ช่วิงทุี�เขียนั
บทุควิ�มนัี� (กุมภ�พันัธุ์ 2022) พบวิ่�เก่อบทุุกปัระเทุศูในัอ�เซื่ียนั
ยังคงมีข้อจุำ�กัดในัก�รเดินัทุ�งเข้�ปัระเทุศูของนัักทุ่องเทุี �ยวิอยู ่
แต่ก็ได้มีก�รผื่่อนัคล่�ยเปั็นัอย่�งม�ก เม่�อเทุียบกับในัช่วิงปัี 2020-
2021 เพร�ะมีอัตร�ผืู่้เสำียชีวิิตทุี�ล่ดตำ��ล่งจุ�กสำัดสำ่วินัก�รฉีดวิัคซื่ีนั
ทีุ�สูำงขึ�นันัั�นัเอง

2. สิิงคโป็ร์ 

       สำิงคโปัร์มีค�สำิโนัถุูกกฎหม�ยในัปัระเทุศูครั�งแรกเม่�อปัี ค.ศู. 
2010 ค่อ Resorts World Sentosa กับ Marina Bay Sands รวิม 2 
แห่ง รัฐบ�ล่มีนัโยบ�ยควิบคุมจุำ�นัวินัให้มีเพียงเทุ่�นีั�ไปัจุนัถึุงปีั 2030 
โดยอนัุญ�ตให้คนัสำัญช�ติตนัเองเข้�เล่่นัก�รพนัันัในัค�สำิโนัได้แบบ
มีเง่�อนัไขค่อ ต้องเสีำยค่�เข้� (Entry Levy) ในัอัตร�ร�ยวัินั 150 เหรียญ
สำิงคโปัร์ หร่อร�ยปัี 3,000 เหรียญสำิงคโปัร์ ห�กฝ��ฝ้นัมีโทุษปัรับ 
1,000 เหรียญสำิงคโปัร์ เปั็นัไปัต�มกฎหม�ยควิบคุมค�สำิโนั (the 
Casino Control Act)

       แม้สำิงคโปัร์เพิ�งอนัุญ�ตให้มีค�สำิโนัม�ได้ปัระม�ณ 10 กวิ่�ปัี
แต่สำ�ม�รถุเพิ�มตัวิเล่ขให้กับอุตสำ�หกรรมทุ่องเทีุ�ยวิของปัระเทุศู
อย่�งม�ก สำองบริษัทุยักษ์ใหญ่ด้�นัก�รพนัันัทุี�ได้รับสำัมปัทุ�นั ได้แก่ 
Las Vegas Sands จุ�กอเมริก� เจุ้�ของค�สำิโนัม�กม�ย ทุั �งทุี �
ล่�สำเวิกัสำ ม�เก๊� แล่ะอีกหล่�ยแห่งทัุ�วิโล่ก แล่ะ Genting International 
จุ�กม�เล่เซื่ีย เจุ้�ของค�สำิโนัแห่งแรกแล่ะแห่งเดียวิในัม�เล่เซื่ีย
กลุ่่มเปั้�หม�ยหล่ักทุี�ค�ดหวิังย่อมไม่พ้นันัักทุ่องเทุี�ยวิช�วิจุีนัทุี�เริ�มมี
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กำ�ลั่งซ่ื่�อสูำง ผื่ล่กระทุบทุ�งตรงจุ�กม�ตรก�รหยุดเช่�อโควิิดของรัฐบ�ล่ 
ทุำ�ให้ค�สิำโนัทัุ�งสำองแห่งต้องปิัดบริก�รพร้อมกันัตั�งแต่เด่อนัเมษ�ยนั-
มิถุุนั�ยนั 2020 ซื่ึ�งก็อ�จุถุูกสำั�งปัิดได้อีกเสำมอ ห�กตรวิจุสำอบพบวิ่�
กล่�ยเปั็นัคล่ัสำเตอร์ขึ�นัม�คร�ใด แล่ะด้วิยนัโยบ�ยจุำ�กัดก�รเดินัทุ�ง
ระหว่ิ�งปัระเทุศูส่ำงผื่ล่ให้ทิุศูทุ�งในัอนั�คตอันัใกล้่ต้องเบนัเป้ั�หม�ย
จุ�ก Mass Market ไปัห�กลุ่่ม Premium กลุ่่ม VIP แทุนั แล่ะต้อง
พย�ย�มปัระคับปัระคองธุุรกิจุด้วิยก�รปัรับล่ดต้นัทุุนัในัย�มทีุ�ร�ยได้
หดห�ย เช่นั ล่ดเงินัเด่อนัผู้ื่บริห�รอ�วุิโสำแล่ะเจุ้�หน้ั�ทีุ�ระดับบริห�รล่ง

       ในัช่วิงก่อนัก�รระบ�ดใหญ่ Marina Bay Sands ทุี �บริห�ร
โดยเคร่อ Sands เปั็นัรีสำอร์ทุค�สำิโนัทุี�ทุำ�กำ�ไรม�กทุี�สำุดในัโล่ก ในัปัี 
2019 เฉพ�ะในัส่ำวินัของค�สิำโนัทุำ�ร�ยได้รวิมกว่ิ� 2,167 ล้่�นัเหรียญ
สำหรัฐฯ ส่ำวินัห้องพักในัโรงแรมของรีสำอร์ทุสำร้�งร�ยได้เพียง 404 ล้่�นั
เหรียญสำหรัฐ43 ขณะทุี�ร�ยง�นัร�ยได้จุ�กค�สำิโนัม�รินั�เบย์แซื่นัด์
ปีั 2020 เทุ่�กับ 872 ล้่�นัเหรียญสำหรัฐฯ ตกล่งม�ร่วิม 60%44 

       ขณะทุี�บริษัทุ Genting สำิงคโปัร์ซื่ึ �งได้สำิทุธุิทุำ�ค�สำิโนัอีกแห่ง
รวิมอยู่ในัโครงก�รทุี�มีช่ �อวิ่� Resorts World Sentosa นัอกจุ�ก
โรงแรม-ค�สำิโนัแล่้วิยังปัระกอบด้วิยสำวินัสำนัุกยูนัิเวิอร์แซื่ล่สำตูดิโอ, 
อควิ�เรียม ฯล่ฯ ได้จุัดทุำ�ร�ยง�นัปัระจุำ�ปัี 2020 ระบุร�ยรับแล่ะ
กำ�ไรสำุทุธุิ มีจุำ�นัวินั 787 ล่้�นัเหรียญสำหรัฐฯ แล่ะ 51 ล่้�นัเหรียญ
สำหรัฐฯ ตกล่งม�เม่�อเทีุยบกับปีั 2019 ทีุ�มีจุำ�นัวินั 1.84 พันัล้่�นัเหรียญ
สำหรัฐฯ แล่ะ 511 ล้่�นัเหรียญสำหรัฐฯ ต�มล่ำ�ดับ45 
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46 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

ตารางที่ี � 4 แสำดงร�ยได้รวิมของค�สำิโนัทุั �ง 2 แห่งในัสำิงคโปัร์
               ในัรอบ 5 ปีั46 (หน่ัวิย : ล้่�นัเหรียญสำหรัฐฯ) 

รายได็�รวิม
ข็องคาสิโน ปี 2016 ปี 2017 ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020

มารีนาเบย์
แซีนส์

รีสอร์ที่เวิลด์
เซ็ีนโตซ่ีา

2,164

1,636

2,333

1,754

2,178

1,864

2,167

1,820

872

777
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       ในัช่วิงโควิิด-19 หนัึ�งในัม�ตรก�รทุี�ถุูกนัำ�ม�ใช้ค่อ คำ�สำั�งปัิด 
Singapore Pools ทุุกแห่ง ซึื่�งเป็ันัร้�นัรับพนัันัของรัฐบ�ล่ แต่เข้�เล่่นั
ผ่ื่�นัระบบออนัไล่น์ัได้อย่�งล่อตเตอรี�ทุุกชนิัด 4D, Toto, Singapore 
Sweep อย่�งไรก็ต�ม Singapore Turf Club สำนั�มแข่งม้�แห่งเดียวิ
ของปัระเทุศูก็ยังคงจัุดแข่งกันัอยู่ ซึื่�งภ�ยหลั่งห้�มมิให้คนัเข้�ชม แล่ะ
ล่ดควิ�มถีุ�ในัก�รแข่งขันัล่ง

       ทุั�งนัี� จุ�กก�รปัระเมินัของ Bernstein Research ค�ดก�รณ์วิ่�
อุตสำ�หกรรมค�สิำโนัในัสิำงคโปัร์จุะฟ้�นัตัวิอยู่ในัระดับ 94% ของปีั 2019 
ได้นัั�นั คงต้องรอกันัจุนัถึุงปีั 2025 เล่ยทีุเดียวิ47 

3. มัาเลเซีีย

       ทุั �งทุี �ม�เล่เซื่ียมีปัระช�กรสำ่วินัใหญ่นัับถุ่อศู�สำนั�อิสำล่�ม
ซึื่�งก�รเล่่นัก�รพนัันัถุ่อเป็ันัข้อห้�มสำำ�คัญปัระก�รหนึั�งต�มหลั่ก
ศู�สำนั� ทุวิ่�ก็เริ�มอนัุญ�ตเปัิดให้มีค�สำิโนัถุูกกฎหม�ยขึ�นัในัปัระเทุศู
ตั�งแต่ปีั ค.ศู. 1971 ในัช่�อ Genting Highlands นัับเป็ันัค�สิำโนัแห่งแรก
แล่ะแห่งเดียวิของม�เล่เซื่ีย ปััจุจุุบันัได้มีก�รรีแบรนัด์เปั็นั Resort 
World Genting ตั�งอยู่บนัยอดภูเข�สำูงในัรัฐปั�หัง ห่�งจุ�กกรุงกัวิล่�-
ล่ัมเปัอร์ไม่เกินั 1 ชั�วิโมงทุ�งรถุยนัต์ โดยห้�มคนัม�เล่ย์ทุี�เปั็นัมุสำล่ิม
เข้�ค�สำิโนัอย่�งเด็ดข�ด แต่ยินัยอมให้ช�วิม�เล่เซื่ียเช่�อสำ�ยจุีนัแล่ะ
เช่�อช�ติอ่ �นัๆ ทุี�มีอ�ยุ 21 ปัีขึ �นัไปัสำ�ม�รถุเข้�เล่่นัได้ โดยจุะต้อง
แต่งก�ยสุำภ�พเทุ่�นัั�นั48 

       แม้ในัช่วิงแรกเริ �มของก�รระบ�ดของโควิิด-19 ม�เล่เซื่ีย
จัุดเป็ันัปัระเทุศูทีุ�ดำ�เนิันัม�ตรก�รป้ัองกันัโรคทีุ�เข้มข้นัทีุ�สุำดในันั�ม 
Movement Control Order (MCO) ระหว่ิ�งวัินัทีุ� 18-31 มีนั�คม 2020 
นัั�นัค่อ ทุั�งห้�มคนัม�เล่เซื่ียเดินัทุ�งไปัต่�งปัระเทุศู ไม่ให้คนัต่�งช�ติ
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เดินัทุ�งเข้�ม�ในัม�เล่เซีื่ย (Inbound) แล่ะพย�ย�มทุำ�ให้คนัในัปัระเทุศู
หยุดอยู ่กับทุี � โดยคงเหล่่อไวิ้แต่บริก�รทุี �จุำ�เปั็นับ�งสำ่วินัเทุ่�นัั �นั
แน่ันัอนัค�สิำโนัเพียงแห่งเดียวิของปัระเทุศูก็ไม่เข้�ข่�ยได้รับก�ร
ยกเว้ินั Resorts World Genting ในัส่ำวินัของโรงแรม ค�สิำโนั ภัตต�ค�ร
สำวินัสำนัุกในัร่ม ศููนัย์ก�รค้� ฯล่ฯ จุึงต้องปัิดชั �วิคร�วิต�มไปัด้วิย
นัักทุ่องเทีุ�ยวิทีุ�สำำ�รองทีุ�พักไว้ิแล้่วิสำ�ม�รถุเล่่อกขอเงินัค่นัหร่อเปัลี่�ยนั
วิันัเดินัทุ�งได้ ปัระเมินัเบ่ �องต้นัวิ่�เฉพ�ะระยะ 2 สำัปัด�ห์ของ
ก�รบังคับใช้ม�ตรก�รช่วิงแรกส่ำงผื่ล่ให้บริษัทุต้องข�ดร�ยได้ไปักว่ิ� 
250 ล้่�นัริงกิต49 

       ก�รหยุดให้บริก�รครั�งนัี�จุึงถุ่อเปั็นัครั�งแรกในัปัระวิัติศู�สำตร์
ของค�สำิโนัแห่งนัี �นัับแต่เปัิดให้บริก�รม�กวิ่� 50 ปัี ก่อนัทุี�จุะได้
รับอนัุญ�ตให้เปัิดได้ในัห้วิงครึ�งหล่ังของปัี 2020 แล่ะถุูกปัิดอีกครั�ง
เปั็นัเวิล่� 2 สำัปัด�ห์ ช่วิงปัล่�ยมกร�คมถุึงกล่�งกุมภ�พันัธุ์ 2021 
สำ่งผื่ล่ให้โครงก�รเปัิด SkyWorlds สำวินัสำนัุกกล่�งแจุ้งแห่งใหม่ทุี �
จุับม่อกับ 20th Century Fox มีอันัต้องเล่่�อนัออกไปัจุ�กเดิมอย่�ง
ไม่มีกำ�หนัด

       ปัี ค.ศู. 2020 ร�ยได้รวิมของบริษัทุซื่ึ�งนัับรวิมธุุรกิจุในัเคร่อ
ทุี�ตั�งอยู่ในัต่�งปัระเทุศู เช่นัทุี�อเมริก� อังกฤษ รวิมถุึงทุี�อ่�นั ๆ ค่อ 
4.5 พันัล่้�นัริงกิต ล่ดล่งจุ�ก 10.4 พันัล่้�นัริงกิตในัปัี 2019 กำ�ไร
ส่ำวินัทีุ�เป็ันัเงินัสำดจุริงๆ (หร่อกำ�ไรก่อนัหักดอกเบี�ย ภ�ษี ค่�เส่ำ�อมร�ค�
แล่ะค่�ตัดจุำ�หนั่�ยของบริษัทุ ทุี�เรียกกันัวิ่� EBITDA) ก็หดห�ยไปั
หล่�ยเทุ่�ตัวิ เหล่่อเพียง 350 ล่้�นัริงกิต จุ�กทุี�เคยได้สำูงถุึง 2,641 
ล้่�นัริงกิตในัช่วิงหนึั�งปีัก่อนัหน้ั�นัั�นั50 

������������������������_Final.indd   48������������������������_Final.indd   48 13/6/2565   10:33:0213/6/2565   10:33:02



49

รูปัทีี่� 5 ร�ยรับทัุ�งหมด แล่ะกำ�ไรก่อนัหักดอกเบี�ย ภ�ษี
ค่�เส่ำ�อมร�ค� แล่ะค่�ตัดจุำ�หน่ั�ยของบริษัทุ Genting Malaysia51 
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4. กัมัพ้ชีา

       แม้กัมพูช�เพิ �งเริ �มให้มีค�สำิโนัถุูกกฎหม�ยขึ �นัในัปัระเทุศู
ครั�งแรกเม่�อปัี 1995 แต่ก็นัับวิ่�เปั็นัช�ติหนัึ�งทุี�ซื่ึ �งธุุรกิจุปัระเภทุนัี�
มีก�รขย�ยตัวิสำูงม�โดยตล่อด แต่ด้วิยหล่�ยปััจุจุัยทุี�เข้�ม�กระทุบ
ทุำ�ให้จุำ�นัวินัค�สำิโนัล่ดล่งเปั็นัล่ำ�ดับ ณ ปััจุจุุบันัมีเหล่่ออยู่ทุั �งสำิ�นั 
101 แห่ง52 โดยหล่ักกฎหม�ยห้�มมิให้คนัสำัญช�ติตนัเองเข้�เล่่นั
ก�รพนัันัในัค�สำิโนั แต่ในัทุ�งควิ�มเปั็นัจุริง ค�สำิโนัหล่�ยแห่ง
ไม่ได้ยึดถุ่อปัฏิบัติต�มอย่�งจุริงจุัง โดยเฉพ�ะค�สำิโนัทุี�ตั�งอยู่ต�ม
แนัวิช�ยแดนัทีุ�ติดต่อกับปัระเทุศูเพ่�อนับ้�นั

       ในัเร่�องก�รพนัันั กัมพูช�จุึงไม่เปั็นัสำองรองใครในัภูมิภ�คนัี�
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง นัับตั�งแต่นัักล่งทุุนัจุีนัรุกเข้�ม�ทุำ�ธุุรกิจุต่�งๆ
ทีุ�สัำมพันัธ์ุกับก�รพนัันัในัสีำหนุัวิิล่ล์่ (Sihanoukville) เขตเศูรษฐกิจุพิเศูษ
อันัเป็ันัทีุ�ตั�งของทุ่�เร่อนัำ��ลึ่กแห่งเดียวิของกัมพูช� ในัฐ�นัะพ่�นัทีุ�สำำ�คัญ
ทุี�ค�บเกี�ยวิกับโครงก�ร One Belt One Road ของรัฐบ�ล่จุีนัซื่ึ�งเริ�ม
ม�ตั�งแต่ปัี 2008 สำอดคล่้องกับทุี�กระทุรวิงก�รคล่ังแล่ะเศูรษฐกิจุ
ของกัมพูช�ให้ข้อมูล่ในัช่วิงต้นัปัี 2020 ระบุวิ่� รัฐได้ออกใบอนัุญ�ต
ให้กับผืู่้ปัระกอบก�รค�สำิโนัไปัแล่้วิทุั�งสำิ�นั 163 แห่ง เกินัครึ�งอยู่ในั
สำีหนัุวิิล่ล่์ ค่อม�กถุึง 91 แห่ง เจุ้�ของค�สำิโนัล่้วินัแต่เปั็นันัักล่งทุุนั
ช�วิจุีนั ไม่วิ่�ช�วิจุีนัแผื่่นัดินัใหญ่ (Mainland Chinese) หร่อช�วิจุีนั
โพ้นัทุะเล่ (Overseas Chinese)53 

       อย่�งไรก็ต�ม ชะต�กรรมของสำีหนัุวิิล่ล่์มีอันัต้องพล่ิกผื่ันั
จุนักล่�ยสำภ�พเปั็นัเม่องทุี �ยังคงสำร้�งไม่เสำร็จุ (Unfinished City)
เม่�อทุ�งกัมพูช�ถุูกกดดันัโดยรัฐบ�ล่จุีนั โดยกระทุรวิงต่�งปัระเทุศู
ของจุีนัออกแถุล่งก�รณ์ในัเด่อนัสำิงห�คม 2019 ย่�นัคำ�ข�ดต่อทุั�ง
กัมพูช�แล่ะฟิล่ิปัปัินัสำ์ เพ่ �อให้จุัดก�รกับธุุรกิจุค�สำิโนัออนัไล่นั์
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“ชีะต้ากรรมัของสีิหนุวิิลล์
มีัอันต้้องพลิกผัันจีนกลายสิภาพเป็็น
เม่ัองที�ยังคงสิร้างไม่ัเสิร็จี (Unfinished City) 
เม่ั�อทางกัมัพ้ชีาถ้กกดดันโดยรัฐบัาลจีีน 
โดยกระทรวิงต่้างป็ระเทศของจีีน
ออกแถลงการณ์์ในเด่อนสิิงหาคมั 2019 
ย่�นคำาขาดต่้อทั�งกัมัพ้ชีาและฟุลิิป็ปิ็นส์ิ 
เพ่�อใหจั้ีดการกบััธุุรกิจีคาสิิโนออนไลนขั์�นเดด็ขาด”
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ขั�นัเด็ดข�ด เพร�ะสำร้�งปััญห�แล่ะสำ่งผื่ล่กระทุบรุนัแรงต่อจุีนัในัแทุบ
ทุุกมิติ ซื่ึ�งนั�ยกรัฐมนัตรีฮุ่นัเซื่นัได้สำนัองตอบอย่�งรวิดเร็วิทุันัทุ่วิงทุี 
ให้มีผื่ล่ภ�ยในัวิันัสำิ �นัปัี 2019 โดยยกเหตุสำนัับสำนัุนัวิ่� ก�รพนัันั
ออนัไล่นั์ถุ่อเปั็นับ่อเกิดของอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติต่�ง ๆ เช่นัก�ร
รีดไถุเงินั ต้องถุูกแบนั ผื่ล่ทุี�ต�มม�ค่อ ค�สำิโนัในัสำีหนัุวิิล่ล่์ปัิดตัวิไปั
กว่ิ�ครึ�ง คนัทุ้องถิุ�นัตกง�นัพร้อมกันัทีุเดียวิหล่�ยพันัคนั คนัจีุนัพ�กันั
ออกจุ�กกัมพูช�ไปักว่ิ�สำองแสำนัคนั

       ช่�อของสำีหนัุวิิล่ล่์ได้ถุูกพูดถุึงอีกครั�งในัสำ่�อทุั�วิโล่ก เม่�อรัฐบ�ล่
กัมพูช�ยอมให้เร่อเวิสำเตอร์ดัมจุอดเทุียบทุ่�แล่ะอพยพคนัขึ�นัฝั�งทุี�
สำีหนัุวิิล่ล่์หล่ังถุูกปัฏิเสำธุจุ�กหล่�ยช�ติ รวิมทุั�งไทุย เพร�ะกังวิล่วิ่�
คนับนัเร่อจุะเปั็นัพ�หะในัก�รแพร่เช่ �อ ซื่ึ�งขณะนัั�นั ช่วิงต้นัเด่อนั
ก ุมภ�พันัธุ ์ 2020 สำถุ�นัก�รณ์ก�รแพร ่ระบ�ดของโควิ ิด-19 
ยังไม่นั่�เปั็นัห่วิงเทุ่�ใดนััก ก�รตัดสำินัใจุเช่นันัี�ชวินัมองได้วิ่�กัมพูช�
ต้องก�รเรียกควิ�มเช่�อมั�นัด้�นัก�รทุ่องเทีุ�ยวิให้แก่สีำหนุัวิิล่ล์่54 

       ในัช่วิงต้นัของก�รระบ�ดของโควิิด-19 นั�ยกรัฐมนัตรีฮุ่นัเซื่นั
ต้องออกคำ�สำั�งปัิดบ่อนัค�สำิโนัทุุกแห่งเปั็นัก�รชั�วิคร�วิ มีผื่ล่บังคับใช้
ตั�งแต่วิันัทุี� 1 เมษ�ยนั 2020 เปั็นัต้นัไปัจุนักวิ่�สำถุ�นัก�รณ์จุะสำงบล่ง
จุึงจุะอนัุญ�ตให้กล่ับม�เปัิดบริก�รได้ต�มปักติ สำ�เหตุหนัึ�งเนั่�องจุ�ก
ผืู่้ติดเช่�อจุำ�นัวินัไม่นั้อยทุำ�ง�นัค�สำิโนัอยู่ทุี�บ่อนัปัอยเปัต สำอดคล่้อง
กับข้อมูล่ก�รสำอบสำวินัโรคของไทุยทุี�พบผืู่้ปั�วิยบ�งร�ยได้รับเช่�อ
ม�จุ�กก�รไปัเล่่นัก�รพนัันัทุี�ค�สำิโนัสำต�ร์ซื่ิตี�กับสำต�ร์เวิกัสำซื่ึ�งตั�งอยู่
ทุี �ปัอยเปัต ช่วิงต้นัเด่อนัมีนั�คม 2020 ค�สำิโนัจุึงจุัดเปั็นัสำถุ�นัทุี�
ควิ�มเสีำ�ยงสูำงในัสำ�ยต�ของภ�ครัฐขณะนัั�นั55 
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       ในัทุี�นัี �ขออธุิบ�ยเจุ�ะล่ึกล่งไปัทุี� NagaWorld ค�สำิโนัมหึม�
ใจุกล่�งกรุงพนัมเปัญของกลุ่่มทุุนัจุ�กฮ่่องกง ซึื่�งมักได้รับเอกสิำทุธิุ�พิเศูษ
จุ�กรัฐบ�ล่ หนัึ�งในัค�สำิโนั Top 15 ของโล่กด้�นัผื่ล่ปัระกอบก�ร
เม่ �อปัี 2018 ในัห้วิงแรกของโควิิดยังถุ่อวิ่�ได้รับผื่ล่กระทุบนั้อย
เม่ �อนัำ�ไปัเทุียบเคียงกับค�สำิโนัในัปัระเทุศูอ่ �นั ด้วิยสำถุ�นัก�รณ์
แพร่ระบ�ดรุนัแรงแล่ะม�ตรก�รเข้มงวิดในัปัระเทุศูอ่�นัได้ทุำ�ให้
นัักพนัันัระดับ VIP เล่่อกม�เล่่นัทุี �นัี �เพิ �มขึ �นั กอปัรกับมีนัโยบ�ย
ปัรับล่ดเงินัเด่อนัพนัักง�นัอยู ่แล่้วิ ผื่ล่ปัระกอบก�รไตรม�สำแรก
ของปัี 2020 จุึงยังคงอยู่ในัแดนับวิก แต่หล่ังจุ�กนัั�นัสำถุ�นัก�รณ์
เปัล่ี�ยนัไปัม�ก เนั่�องจุ�กถุูกสำั�งปัิดไปัถุึงสำองช่วิง ช่วิงแรกระหวิ่�ง
เด่อนัเมษ�ยนั-สำิงห�คม 2020 ก่อนัจุะถุูกปัิดอีกครั �ง ภ�ยหล่ัง
ตรวิจุพบวิ่�พนัักง�นัจุำ�นัวินัหนัึ�งติดเช่�อ ตั�งแต่ช่วิงเด่อนัมีนั�คม-
กันัย�ยนั 202156 

       ถุึงกระนัั �นั ด้วิยเง่ �อนัไขของกฎหม�ยทุี �สำ�ม�รถุรับได้แต่
ลู่กค้�ต่�งช�ติเทุ่�นัั�นั สำ่งผื่ล่ให้ร�ยได้ของบริษัทุ NagaCorp หดห�ย 
จุ�กช่วิงก่อนัโควิิด ในัปีั 2019 เคยมีร�ยรับถึุง 1,755.5 ล้่�นัเหรียญ
สำหรัฐฯ ปัี 2020 ร�ยได้รวิม 878.7 ล่้�นัเหรียญสำหรัฐฯ ปัี 2021 
ล่ดล่งเหล่่อเพียง 225.9 ล่้�นัเหรียญสำหรัฐฯ ถุ่อเปั็นัครั�งแรกทุี�ต้อง
ข�ดทุุนัจุ�กยอดกำ�ไรสุำทุธิุ (Net Profit) ซึื่�งติดล่บกว่ิ� 147 ล้่�นัเหรียญ
สำหรัฐฯ57
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รูปัทีี่� 6 กำ�ไรสุำทุธิุของบริษัทุ NagaCorp ระหว่ิ�งปีั 2016-202158
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       ข้�งต้นัทุำ�ให้ทุ�งบริษัทุต้องเล่ิกจุ้�งพนัักง�นัจุำ�นัวินัม�ก
คิดแล่้วิ 30% ของพนัักง�นัทุั�งหมดต้องถุูกออกจุ�กง�นั นัำ�ไปัสำู่
ก�รนััดปัระทุ้วิงทีุ�มีผู้ื่เข้�ร่วิมกว่ิ� 1,500-2,000 คนั ซึื่�งสำหภ�พแรงง�นั
เปั็นัแกนันัำ� ปัระกอบกับมีข่�วิคร�วิถุึงควิ�มเกี �ยวิพันัระหวิ่�ง 
NagaWorld กับกลุ่่ม Suncity ของม�เก๊�ทุี�เปั็นัเคร่อข่�ยห�ลู่กค้�จุีนั
ระดับ VIP ปั้อนัให้แก่ค�สำิโนั ซื่ึ �งผืู่ ้เปั็นัเจุ้�ของเพิ �งถุูกจุับกุมไปั
เหตุก�รณ์นีั�ยิ�งทุำ�ให้บริษัทุตกอยู่สำภ�วิะย�กล่ำ�บ�กยิ�งขึ�นัอีก59 

       ในัภ�พรวิม ร�ยได้จุ�กภ�ษีก�รพนัันัของกัมพูช�ก็ล่ดนั้อย
ถุอยล่งม�ก จุ�กปีั 2019 ตล่อดทัุ�งปีัจัุดเก็บได้ 85 ล้่�นัเหรียญสำหรัฐฯ
ในัปัี 2020 เหล่่อเพียง 40 ล่้�นัเหรียญสำหรัฐฯ คิดแล่้วิล่ดล่งม�กถุึง 
53%60 ทุั�งนัี�ห�ใช่ม�จุ�กปััจุจุัยเร่�องโควิิดเพียงปัระเด็นัเดียวิ ห�กแต่
เกี�ยวิพันัอย่�งแยกไม่ออกกับนัโยบ�ยปัร�บปัร�มค�สำิโนัออนัไล่นั์
อย่�งจุริงจัุงของนั�ยกรัฐมนัตรีฮุ่นัเซื่นัด้วิยเช่นักันั

5. เวีิยดนามั 

       เวิียดนั�มซื่ึ �งปักครองด้วิยระบอบสำังคมนัิยมคอมมิวินัิสำต์
เริ �มให้มีค�สำิโนัถุูกกฎหม�ยในัปัระเทุศูครั �งแรกเม่ �อปัี ค.ศู. 1994 
แห่งแรกค่อ Do Son Resort Hotel ต่อม�ร�วิต้นัทุศูวิรรษ 2000 
รัฐบ�ล่ได้มีนัโยบ�ยขย�ยใบอนัุญ�ตเพิ�มเติม ถุึงปััจุจุุบันัมีทุั�งหมด 
8 แห่ง ส่ำวินัใหญ่มีลั่กษณะเป็ันัค�สิำโนั-โรงแรมขนั�ดกล่�ง มีจุำ�นัวินัโต๊ะ
ให้เล่่นัพนัันัไม่ม�ก เฉล่ี�ยปัระม�ณ 10 โต๊ะ/แห่ง ตั �งกระจุ�ยอยู่
ทัุ�วิปัระเทุศู โดยเฉพ�ะทีุ�เป็ันัเม่องทุ่องเทีุ�ยวิ เช่นั ฮ่�ล่อง ด�นััง ฮ่อยอันั
โดยมีค�สิำโนัแห่งใหญ่ได้แก่ Ho Tram Strip Casino เปิัดขึ�นัในัปีั 2013 
ซื่ึ�งมีจุำ�นัวินัโต๊ะจุดทุะเบียนัม�กทุี�สำุด 180 โต๊ะ แล่ะมีสำล่็อตแมชชีนั
ม�กถึุง 2,000 เคร่�อง61 
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“คนจีีนถ่อเป็็นนักท่องเที�ยวิอันดับั 1 
ที�เข้ามัาในเวีิยดนามัมัากถ่งปี็ละป็ระมัาณ์ 6 ล้านคน 
คาสิิโนหลายแห่งในเวีิยดนามั
ต้้องเผัชิีญกับัการขาดทุนอย่างที�ไม่ัเคยเป็็นมัาก่อน 
จีากนักท่องเที�ยวิที�หายไป็ช่ีวิงสิถานการณ์์โควิิด 
เน่�องจีากคาสิิโนเก่อบัทุกแห่ง
ให้บัริการได้เฉัพาะกับันักพนันชีาวิต่้างชีาติ้”
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       ภ�ยใต้กฎหม�ยเวิียดนั�ม ไม่อนัุญ�ตให้คนัสำัญช�ติตัวิเอง
เข้�เล่่นัก�รพนัันัในัค�สิำโนั ค�สิำโนัจึุงมีขึ�นัด้วิยหวัิง “ดูดเงินัช�วิต่�งช�ติ” 
จุวิบจุนัมีก�รปัรับเปัลี่�ยนันัโยบ�ยในัปีั 2017 เพ่�อจุะ “ป้ัองกันัเงินัรั�วิไหล่
ออกนัอกปัระเทุศู” เพร�ะกัมพูช�เปัิดบ่อนัเล่็กใหญ่ปัระชิดช�ยแดนั
เวิียดนั�มหล่�ยต่อหล่�ยจุุด อีกทุั�งคนัเวิียดนั�มเองก็นัิยมข้�มไปัเล่่นั
กันัเยอะเสำียด้วิย โดยอนัุญ�ตให้คนัเวิียดนั�มเข้�ไปัเล่่นัก�รพนัันั
ในัค�สำิโนัทุี�ตั�งอยู่ภ�ยในัปัระเทุศูได้ แต่ไม่ใช่กับทุุกแห่ง จุำ�กัดเฉพ�ะ
ค�สำิโนัใหญ่ 2 แห่งใหม่ค่อ Corona Resort and Casino บริเวิณ
เก�ะฟู้ก๊วิก (เพิ�งเปิัดเม่�อต้นัปีั 2019) โดย VinGroup บริษัทุยักษ์ใหญ่
ของเวิียดนั�ม กับ Van Don Scheme จุังหวิัดกวิ�งนัินัห์ โดย
กลุ่่ม Suncity จุ�กม�เก๊� (จุนัถุึงขณะนัี�ก็ยังก่อสำร้�งไม่แล่้วิเสำร็จุ
เน่ั�องจุ�กบริษัทุปัระสำบปััญห�สำภ�พคล่่อง แล่ะห�ผู้ื่เข้�ร่วิมล่งทุุนัไม่ได้) 
ภ�ยใต้ม�ตรก�รควิบคุมทุี�ค่อนัข้�งรัดกุม พย�ย�มคัดกรองผืู่้ทุี �มี
ฐ�นัะทุ�งเศูรษฐกิจุดีจุึงจุะเข้�เล่่นัได้ โดยต้องมีร�ยได้ต่อเด่อนั 
10 ล้่�นัดองขึ�นัไปั (ร�วิ 15,000 บ�ทุ) แล่ะต้องจุ่�ยค่�เข้� 1 ล้่�นัดอง
(ร�วิ 1,500 บ�ทุ) ต่อก�รเข้�ไปัเล่่นัได้ครั�งล่ะ 24 ชั�วิโมง หร่อจุ่�ยเหม�
แบบร�ยเด่อนั 25 ล้่�นัดอง (ร�วิ 36,000 บ�ทุ) ถุ่อเป็ันัโครงก�รนัำ�ร่อง
ระยะ 3 ปีั จุ�กนัั�นัจึุงค่อยกลั่บม�ปัระเมินัผื่ล่กระทุบ/ควิ�มสำำ�เร็จุ

       ระหว่ิ�งเด่อนัเมษ�ยนัถึุงพฤษภ�คม ปีั 2020 รัฐบ�ล่เวีิยดนั�ม
สำั�งให้ปัิดค�สำิโนัทุุกแห่งทุั �วิปัระเทุศูโดยไม่มีข้อยกเวิ้นั รวิมเวิล่� 
1 เด่อนัเศูษ ปัระกอบกับมีข้อจุำ�กัดห้�มเทุี�ยวิบินัจุ�กต่�งปัระเทุศู
เดินัทุ�งเข้�ปัระเทุศูออกม�เปั็นัระยะ ต่อม�ถุึงแม้ทุ�งก�รเวิียดนั�ม
จุะผ่ื่อนัคล่�ยอนุัญ�ตให้เทีุ�ยวิบินัโดยสำ�รระหว่ิ�งปัระเทุศูจุ�กทัุ�วิโล่ก
เข้�เวีิยดนั�มได้โดยไม่มีก�รจุำ�กัดเทีุ�ยวิบินั เริ�มตั�งแต่วัินัทีุ� 15 กุมภ�พันัธ์ุ 
2021 แต่ทุวิ่�ยังคงมีจุีนัเพียงปัระเทุศูเดียวิทุี �ยังไม่ตกล่งร่ �อฟ้ �นั
เทีุ�ยวิบินัพ�ณิชย์กับเวีิยดนั�ม62 

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 

������������������������_Final.indd   57������������������������_Final.indd   57 13/6/2565   10:33:0413/6/2565   10:33:04



58 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       ม�ตรก�รดังกล่่�วิสำ่งผื่ล่กระทุบต่ออุตสำ�หกรรมก�รพนัันั
ของเวีิยดนั�มไม่ต่�งกับทีุ�ปัระเทุศูอ่�นัเจุอะเจุอ เน่ั�องจุ�กคนัจีุนัถุ่อเป็ันั
นัักทุ่องเทีุ�ยวิอันัดับ 1 ทีุ�เข้�ม�ในัเวีิยดนั�มเหม่อนักันั ซึื่�งก่อนัหน้ั�นัั�นั
เคยรองรับนัักทุ่องเทุี �ยวิจุีนัได้ม�กถุึงปัีล่ะปัระม�ณ 6 ล่้�นัคนั 
ค�สำิโนัหล่�ยแห่งในัเวิียดนั�มต้องเผื่ชิญกับก�รข�ดทุุนัอย่�งทุี �
ไม่เคยเปั็นัม�ก่อนั ตัวิอย่�งเช่นั Royal Ha Long Casino ค�สำิโนั
ทุี�ใหญ่ทุี�สำุดในัจุังหวิัดกวิ๋�งนัินัห์ทุ�งตอนัเหนั่อของปัระเทุศู ในัเคร่อ 
Royal International Corporation (RIC) ทุี�มีทุุนัจุ�กไต้หวิันัหนัุนัหล่ัง
ก็เผื่ชิญภ�วิะข�ดทุุนัอย่�งรุนัแรงจุ�กปัริม�ณนัักทุ่องเทีุ�ยวิทีุ�ห�ยไปั
ช่วิงสำถุ�นัก�รณ์โควิิด เนั่�องจุ�กค�สำิโนัแห่งนัี�ให้บริก�รได้เฉพ�ะกับ
นัักพนัันัช�วิต่�งช�ติเทุ่�นัั�นั รวิมทุั�งมีก�รแข่งขันักันัทุี�ดุเด่อดขึ�นั
ระหวิ่�งทุุนัค�สำิโนัในัภูมิภ�คเดียวิกันั ทุั�งในักัมพูช� ฟิล่ิปัปัินัสำ์ หร่อ
แม้แต่พม่� ตล่อดทัุ�งปีั 2020 ค�สิำโนัแห่งนีั�ข�ดทุุนักว่ิ� 4.3 ล้่�นัเหรียญ
สำหรัฐฯ63 

       ปัร�กฏก�รณ์นัี�นัำ�ม�ซื่ึ�งควิ�มเคล่่�อนัไหวิเรียกร้องให้ขย�ย
ระยะเวิล่�ของโครงก�รนัำ�ร่องดังกล่่�วิข้�งต้นั จุ�กเดิมทุดล่องใช้ 3 ปีั
ระหว่ิ�งปีั 2017-2019 ออกไปัอีก โดยล่่�สุำดกระทุรวิงก�รคลั่งเวีิยดนั�ม
ตัดสิำนัใจุขอเสำนัอขย�ยเวิล่�ให้ถึุงปีั 202464  

       ขณะเดียวิกันักลุ่่มธุุรกิจุค�สำิโนัก็เรียกร้องให้รัฐบ�ล่ปัรับเปัล่ี�ยนั
นัโยบ�ยให้คนัทุ้องถุิ �นัเล่่นัพนัันัค�สำิโนัให้แก่ค�สำิโนัแห่งอ่ �นับ้�ง
เพ่�อทุดแทุนัร�ยได้ทีุ�ข�ดห�ยไปัจุ�กก�รทีุ�ไม่มีนัักทุ่องเทีุ�ยวิต่�งช�ติ
เข้�ม� ดูได้จุ�กผื่ล่ปัระกอบก�รของ Corona Resort and Casino 
ทุี�พอจุะสำ�ม�รถุปัระคับปัระคองเอ�ตัวิรอดได้ เพร�ะมีฐ�นัผืู่้เล่่นั
ทีุ�เป็ันัคนัเวีิยดนั�มเองคิดเป็ันัสัำดส่ำวินัเก่อบครึ�งหนึั�งนัั�นัเอง65
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6. ฟุิลิป็ปิ็นส์ิ

       ฟิล่ิปัปัินัสำ์มีตล่�ดก�รพนัันัภ�ยในัปัระเทุศูขนั�ดใหญ่ มีค�สำิโนั
ทัุ�งสิำ�นักว่ิ� 50 แห่ง The Manila Bay Casino ค�สิำโนัแห่งแรกเปิัดปีั 1977 
หร่อ 45 ปัีม�แล่้วิ สำ่วินัค�สำิโนัทุี�ทุำ�ร�ยได้สำูงสำุดตล่อดหล่�ยปัีหล่ัง
ค่อ Solaire Resort and Casino เริ �มให้บริก�รปัี 2013 เร่ �อยม�
ในัจุำ�นัวินัดังกล่่�วิมีค�สำิโนัทุี�เปั็นัของรัฐใช้ช่�อเหม่อนักันัวิ่� Casino 
Filipino จุำ�นัวินั 13 แห่ง นัอกเหน่ัอจุ�กนีั�มีลั่กษณะเป็ันัก�รให้สัำมปัทุ�นั
แก่เอกชนั แล่ะก�รร่วิมทุุนัระหว่ิ�งภ�ครัฐกับเอกชนั

       ฟิล่ ิปัปัินัสำ์ถุ ่อเปั็นัศููนัย์กล่�งของอุตสำ�หกรรมก�รพนัันั
อีกแห่งหนัึ�งในัภูมิภ�คเอเชียแปัซื่ิฟิก ซื่ึ�งปัระกอบด้วิยสำถุ�นัก�รพนัันั
ทุี �เปั็นัค�สำิโนัดั �งเดิม พบกระจุุกตัวิอยู ่แถุบกรุงมะนัิล่� ตล่อดจุนั
แบบออนัไล่นั์ ซื่ึ�งมีฐ�นัทุี�มั�นัอยู่บนัเก�ะลู่ซื่อนั นัับแต่มีแถุล่งก�รณ์
ของจีุนัให้ฟิลิ่ปัปิันัส์ำยุติค�สิำโนัออนัไล่น์ัทีุ�ดำ�เนิันัก�รในัปัระเทุศูนัั�นั 
แม้ฟิล่ิปัปัินัสำ์จุะคงย่นัยันัให้มีธุุรกิจุนัี�ต่อไปั แต่ก�รออกใบอนัุญ�ต
ก็เปั็นัไปัด้วิยควิ�มเข้มงวิดรัดกุมขึ�นัม�ก โดยเฉพ�ะผืู่้ปัระกอบก�ร
ทุี�มีเปั้�หม�ยเปั็นัคนัจุีนั66 พิจุ�รณ�ได้จุ�กม�ตรก�รปัิดครั�งใหญ่ 
(Great Shutdown) ของฟิล่ิปัปัินัสำ์ ซื่ึ�งเดิมทุีมีผืู่้ได้รับใบอนัุญ�ตให้
ปัระกอบธุุรกิจุก�รพนัันัออนัไล่นั์ 51 ร�ย จุำ�นัวินัดังกล่่�วิล่ดล่ง
เหล่่อเพียง 38 ร�ยเทุ่�นัั�นั ณ เด่อนัมีนั�คม 202167 

       ค�สำิโนัแบบมีถุิ �นัทุี�ตั �งถุ่อเปั็นัหนัึ�งในัธุุรกิจุทุี�ต้องปัิดไปันั�นั
หล่�ยระล่อก บ�งครั�งกินัเวิล่�นั�นัหล่�ยเด่อนั แล่ะเม่�อกลั่บม�เปิัดได้
อีกครั�งก็มีม�ตรก�รให้คนัเข้�ไปัได้เพียง 50% ของควิ�มจุุทีุ�รองรับได้ 
ยกเว้ินัในับ�งพ่�นัเสีำ�ยงสูำงทีุ�ถูุกกำ�หนัดให้คนัเข้�ไปัได้น้ัอยกว่ิ�นัั�นั เช่นั 
30% สำำ�หรับค�สิำโนัในักรุงมะนิัล่� ส่ำงผื่ล่ให้เกิดควิ�มชะงักงันัทุ�งธุุรกิจุ 
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โครงก�รสำร้�งค�สิำโนัขนั�ดใหญ่ใหม่หล่�ยแห่งต้องชะล่อออกไปั อ�ทิุ 
the Emerald Resort and Casino ทีุ�เชบู68   

       กอปัรกับฟิล่ิปัปัินัสำ์เองก็อยู ่ในับัญชีเฝ้�มองของทุ�งก�ร
ปัักกิ �งทุี �มีก�รระบุถุึงกรุงมะนัิล่� เม่องหล่วิงอันัเปั็นัทุี �ตั �งรีสำอร์ทุ
ค�สำิโนัขนั�ดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ Solaire Resorts & Casino, City 
of Dreams, Resorts World, Okada แล่ะยังมีค�สำิโนัเล่็ก ๆ อีก
เปั็นัจุำ�นัวินัม�ก ล่้วินัแต่เพิ�งเปัิดในัรอบสำิบปัีม�นัี�เอง เพ่�อรองรับ
นัักทุ่องเทุี �ยวิจุีนั ทุั �งนัี �ปัี 2019 มีช�วิจุีนัเดินัทุ�งเข้�ไปัเทุี �ยวิในั
ฟิล่ิปัปัินัสำ์คิดเปั็นัสำัดสำ่วินักวิ่�ร้อยล่ะ 2069 ซื่ึ�งผื่ล่กระทุบจุ�กก�ร
ระบ�ดของโควิิด-19 ย่อมทุำ�ให้นัักทุ่องเทุี�ยวิช�วิจุีนัเหล่่�นัี�ห�ยไปั
เก่อบทัุ�งหมด

       แต่กฎหม�ยฟิล่ิปัปัินัสำ์มิได้ห้�มคนัสำัญช�ติตัวิเองเข้�เล่่นั
ก�รพนัันัในัค�สำิโนัแบบออนัไซื่ต์เหม่อนัหล่�ยช�ติในัภูมิภ�คนัี�
ถุ่อปัฏิบัติ ซื่ึ �งแนั่นัอนัวิ่�ต้องม�พร้อมกับม�ตรก�รควิบคุมของ
หนั่วิยง�นัรัฐทุี�เกี�ยวิข้อง ตัวิเล่ขทุี�นั่�สำนัใจุค่อ ปัี 2021 มีสำัดสำ่วินัของ
ผืู่ ้เล่่นัทุี �กันัตัวิเองออกจุ�กก�รพนัันัหร่อถุูกครอบครัวิร้องขอให้
หยุดเล่่นัก�รพนัันั (Exclusion) เพิ �มสำูงถุึง 15% แต่ในัแง่จุำ�นัวินั
ยังน้ัอยกว่ิ�ช่วิงก่อนัโควิิดปัระม�ณร้อยล่ะ 5070 

       ก�รค�ดก�รณ์ของ Statista ปัระม�ณก�รมูล่ค่�เม็ดเงินั
อุตสำ�หกรรมก�รพนัันัในัฟิลิ่ปัปิันัส์ำก่อนัช่วิงก�รเกิดโควิิด-19 ในัปีั 2018 
อยู่ทีุ� 3.18 พันัล้่�นัเหรียญสำหรัฐฯ ปีั 2019 อยู่ทีุ� 3.25 พันัล้่�นัเหรียญ
สำหรัฐฯ ต่อม�ในัช่วิงก�รเกิดโควิิด-19 เม็ดเงินัจุ�กก�รปัระม�ณก�ร
ล่ดล่งไปัชัดเจุนั โดยปัี 2021 ล่ดล่งม�อยู่ทุี�ปัระม�ณ 2.21 พันัล่้�นั
เหรียญสำหรัฐฯ ปัี 2022 กระเต่�องขึ�นัไปัอยู่ทุี� 2.78 พันัล่้�นัเหรียญ
สำหรัฐฯ71  
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รูปัทีี่� 7 ร�ยรับทีุ�รัฐจัุดเก็บได้จุ�กธุุรกิจุก�รพนัันัในัฟิลิ่ปัปิันัส์ำ
ระหว่ิ�งปีั 2018-202072 
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       จุ�กภ�พข้�งต้นัก็สำะทุ้อนัเช่นันัั�นั ก�รจัุดเก็บร�ยได้ของ PAGCOR 
(Philippine Amusement and Gaming Corporation) บริษัทุด้�นั
ก�รพนัันัของฟิล่ิปัปัินัสำ์ทุี�รัฐบ�ล่เปั็นัเจุ้�ของ ซื่ึ�งกฎหม�ยให้อำ�นั�จุ
ควิบคุมธุุรกิจุก�รพนัันั พบวิ่�ตัวิเล่ขก�รจุัดเก็บร�ยได้จุ�กก�รพนัันั
ทุุกชนิัดก็ล่ดล่งไปัเป็ันัอย่�งยิ�งในัปีั 2020 เม่�อย้อนัเทีุยบกับปีั 2019 
แล่ะ 2018

       นัอกจุ�กนัี �ต ้องไม่ล่ ่มด้วิยวิ่�นัอกจุ�กค�สำิโนัดั �งเดิมแล่้วิ
อุตสำ�หกรรมก�รพนัันัของฟิล่ิปัปัินัสำ์ยังคงมีอีกข�หนัึ�งทุี�อ�จุเรียก
รวิม ๆ ได้วิ่�อยู่ในัฟ�กฝั�งของค�สำิโนัออนัไล่นั์ หร่อในัช่�อเรียกย่อ 
POGOs ม�จุ�ก Philippines Offshore Gaming Operators หม�ยถุึง
บริษัทุทุี�เสำนัอให้บริก�รเกมพนัันัแก่ลู่กค้�ทุี�อยู่นัอกปัระเทุศู ซื่ึ�งห้�ม
คนัฟิล่ิปัปัินัสำ์เข้�เล่่นัเปั็นัอันัข�ด หนัึ�งในัธุุรกิจุทุี�มีอัตร�ก�รเติบโต
รวิดเร็วิแล่ะสำร้�งร�ยได้เข้�ปัระเทุศูแต่ล่ะปีัมห�ศู�ล่ เริ�มออกใบอนุัญ�ต
ปัระเภทุนีั�ม�ตั�งแต่ปีั 2016 ม�ในัปีั 2020 สำถุ�นัก�รณ์ยังดี ทุำ�ร�ยได้
เข้�รัฐถึุงกว่ิ� 139 ล้่�นัเหรียญสำหรัฐฯ เพิ�มขึ�นั 11.71% จุ�กปีั 2019 
ทุี �ทุำ�ได้ 124 ล่้�นัเหรียญสำหรัฐฯ เทุียบกับปัี 2018 ทุี �เคยได้ 46 
ล่้�นัเหรียญสำหรัฐฯ ต้องถุ่อวิ่�โตไวิอย่�งยิ�ง73 แล่ะในัเด่อนักันัย�ยนั
เม่�อปีัทีุ�ผ่ื่�นัม�ก็ได้มีก�รแก้ไขกฎหม�ยเพ่�อขึ�นัภ�ษีก�รพนัันัปัระเภทุนีั� 
หวัิงสำร้�งร�ยได้เข้�รัฐเพิ�มขึ�นัไปัอีก

       ด้วิยเหตุนัี �เอง ฟิล่ิปัปัินัสำ์จุึงอนัุญ�ตให้ค�สำิโนัทุั �วิปัระเทุศู
สำ�ม�รถุดำ�เนัินัธุุรกิจุก�รพนัันัออนัไล่นั์ควิบคู่กันัไปัได้ ทุั�งนัี�เพ่�อเปั็นั 
ก�รช่วิยเหล่่อผู้ื่ปัระกอบก�รซึื่�งปัระสำบปััญห�จุ�กโควิิดจุนัทุำ�ให้
ลู่กค้�ล่ดล่งแล่ะหุ้นัตกตำ��74 ยิ�งไปักวิ่�นัั�นั ปัระธุ�นั�ธุิบดีดูเตอร์เต
ซื่ึ�งเคยปัระก�ศูวิ่�จุะไม่ออกใบอนัุญ�ตให้สำถุ�นัค�สำิโนัใดเพิ�มอีก
เม่�อปัี 2018 ก็ได้กล่ับล่ำ�โดยจุะกล่ับม�พิจุ�รณ�ให้ใบอนัุญ�ตใหม่
อีกครั�งในัปีันีั�75 
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63บที่ที่ี� 1 เกรั้ิ�นันัำ 

“นับัแต่้มีัแถลงการณ์์ของจีีน
ให้ฟุลิิป็ปิ็นส์ิยุติ้คาสิิโนออนไลน์
ที�ดำาเนินการในป็ระเทศ
แม้ัฟุลิิป็ปิ็นส์ิจีะคงย่นยันให้มีัธุุรกิจีนี�ต่้อไป็ 
แต่้การออกใบัอนุญาต้
ก็เป็็นไป็ด้วิยควิามัเข้มังวิดรัดกุมัข่�นมัาก 
โดยเฉัพาะผ้้ัป็ระกอบัการที�มีัเป้็าหมัายเป็็นคนจีีน”
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7. ลาวิ

       ล่�วิมีค�สำิโนัทุั�งสำิ �นั 3 แห่ง แห่งแรกค่อ แดนัสำะหวิันันัำ��งึม
รีสำอร์ทุ (Dansavanh Nam Ngum Resort) อยู ่ห่�งจุ�กตัวิเม่อง
เวิียงจุันัทุนั์ปัระม�ณ 60 กิโล่เมตร เปัิดม�ตั�งแต่ปัี 1996 ต�มด้วิย
สำะหวิันัรีสำอร์ทุ (Savan Resorts) หร่อในัช่�อเดิมค่อ สำะหวิันัเวิกัสำ 
ตั�งอยู่เม่องสำะหวัินันัะเขต ตรงข้�มกับ จุ.มุกด�ห�ร เปิัดเม่�อปีั 2009 
เปัิดไล่่ ๆ  กับค�สำิโนัคิงสำ์โรมันั (Kings Romans Casino) ทุี�บริเวิณ
สำ�มเหล่ี�ยมทุองคำ� ซื่ึ�งในัฝั�งไทุยค่อ อ.เชียงแสำนั จุ.เชียงร�ย ทุั�งนัี�
กฎหม�ยอ�ญ�ของล่�วิห้�มคนัล่�วิเข้�เล่่นัก�รพนัันัในัค�สิำโนั

       ปัฏิเสำธุไม่ได้วิ่�ในัช่วิงแรกเริ�มของก�รระบ�ดเม่�อต้นัปัี 2020 
คิงสำ์โรมันัได้รับผื่ล่กระทุบก่อนัพ่�นัทุี �อ่ �นั  เนั่ �องจุ�กตั �งอยู ่ในัเขต
เศูรษฐกิจุพิเศูษสำ�มเหลี่�ยมทุองคำ�ทีุ�มีคนัจีุนัเดินัทุ�งเข้�-ออกจุำ�นัวินั
ม�ก กลุ่่มทุุนัจุีนัทุี�ได้รับสำัมปัทุ�นัพัฒนั�เขตเศูรษฐกิจุพิเศูษดังกล่่�วิ
จึุงได้ปัระก�ศูปิัดพ่�นัทีุ�ทัุนัทีุ ปิัดทุ่�เร่อห้�มคนัเข้�-ออก รวิมทัุ�งยกเลิ่ก
ง�นัเทุศูก�ล่ดอกงิ�วิบ�นัทุี�จุัดติดต่อกันัม�ทุุกปัีเปั็นัเวิล่�กวิ่� 20 ปัี 
เพ่�อเลี่�ยงปััญห�ก�รแพร่ระบ�ดของไวิรัสำโควิิด-19 ทีุ�อ�จุม�พร้อมกับ
ช�วิจุีนัในัฐ�นัะปัระเทุศูต้นัทุ�งของเช่�อไวิรัสำ รวิมแล่้วิมีคำ�สำั�งให้
ปัิดค�สำิโนัทุั�งสำิ�นั 3 ครั�งต�มระล่อกของก�รระบ�ด ครั�งแรกนัับจุ�ก 
1 กุมภ�พันัธ์ุ - 1 กรกฎ�คม 2020 ครั�งทีุ�สำองระหว่ิ�ง 3 - 31 ธัุนัวิ�คม 
2020 แล่ะครั�งหล่ังสำุดตั�งแต่ร�วิเด่อนัเมษ�ยนั-พฤษภ�คม 2021 
เปั็นัต้นัไปั กวิ่�จุะเปัิดให้นัักพนัันัได้ไปัเสำี�ยงโชคอีกครั�งก็ช่วิงปัล่�ยปัี
รองรับคนัจีุนัซึื่�งตกค้�งแล่ะลั่กล่อบเข้�เม่องทีุ�พักอ�ศัูยอยู่ในัเขตนีั�
ร่วิมหล่�ยหม่�นัคนั

       เขตพิเศูษแห่งนัี�จุึงกล่�ยเปั็นัแหล่่งระบ�ดทุี�สำำ�คัญของโควิิด-19 
ทุ�งตอนัเหนั่อของล่�วิ พบผืู่้ติดเช่�อทุั�งทุี�เปั็นัคนัล่�วิ คนัจุีนั คนัพม่�
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แล่ะคนัไทุยจุำ�นัวินัม�ก77 

       กรณีของสำะหวิันัร ีสำอร์ทุ ค�สำิโนัสำำ�คัญอีกแห่งของล่�วิ
ซื่ึ�งได้รับควิ�มนัิยมอย่�งสำูงในัหมู่นัักพนัันัช�วิไทุยทุี�อ�ศูัยอยู่ทุ�ง
ภ�คตะวิันัออกเฉียงเหนั่อ ก็จุำ�ต้องยุติก�รให้บริก�รชั�วิคร�วิตั�งแต่
วัินัทีุ� 30 มีนั�คม 2020 ไม่ว่ิ�ในัส่ำวินัของค�สิำโนัแล่ะโรงแรม กว่ิ�ทีุ�จุะ
กล่ับม�เปัิดได้อีกครั�งก็ในัวิันัทุี� 11 ธุันัวิ�คม 2020 เฉพ�ะสำ่วินัทุี�เปั็นั
โรงแรม (อ�จุรวิมถึุงห้องตู้เกม) สำำ�หรับลู่กค้�ทีุ�พำ�นัักอยู่ในัปัระเทุศูล่�วิ 
ขณะทีุ�ในัส่ำวินัของค�สิำโนันัั�นัปัระก�ศูว่ิ�จุะกลั่บม�เปิัดอีกครั�งในัวัินัทีุ� 
24 กุมภ�พันัธุ์ 2022 หล่ังจุ�กยุติให้บริก�รไปัร่วิม 2 ปัี คำ�ถุ�มค่อ 
ในัขณะทุี�ด่�นัพรมแดนัยังไม่เปัิดให้คนัไทุยข้�มไปั ใครค่อกลุ่่มลู่กค้�
ทีุ�ค�สิำโนัค�ดหวัิง คนัล่�วิใช่หร่อไม่?

       สำ่วินัแดนัสำะหวิันันัำ��งึมรีสำอร์ทุก็หันัไปัเนั้นัข�ยกิจุกรรมก�ร
ทุ่องเทีุ�ยวิแบบ Adventure ต่�ง ๆ เช่นั ขับรถุ ATV ตั�งแคมป์ั เดินัปั��
ปัั�นัจัุกรย�นัเส่ำอภูเข� แทุนักิจุกรรมก�รพนัันัทีุ�หยุดให้บริก�รไปั

8. เมีัยนมัาร์

       สำถุ�นัก�รณ์ก�รพนัันัในัเมียนัม�ร์ค่อนัข้�งสำล่ับซื่ับซื่้อนั
ภ�ยใต้บริบทุทุ�งก�รเม่องทุี �มีควิ�มขัดแย้ง แล่ะยังไม่ล่งตัวินััก
สำำ�นัักง�นัปั้องกันัย�เสำพติดแล่ะปัร�บปัร�มอ�ชญ�กรรมแห่ง
สำหปัระช�ช�ติ (UNODC) เคยปัระม�ณก�รไวิ้ก ่อนัช่วิงทุี �จุะมี
โควิิด-19 พบวิ่�ในัพม่�มีค�สำิโนัม�กถุึง 230 แห่ง78 เอ�เข้�จุริง
ตัวิเล่ขไม่นิั�ง แล่ะอ�จุปัระเมินัสูำงเกินัไปั ตัวิอย่�งเช่นัทีุ�ทุ่�ขี�เหล็่กหร่อ
เมียวิดี ในัทุุกคร�วิซื่ึ�งผืู่้เขียนัได้มีโอก�สำไปัล่งพ่�นัทุี�สำำ�รวิจุก็พบวิ่�
มีควิ�มเปัลี่�ยนัแปัล่งเกิดขึ�นัเสำมอ โดยเฉพ�ะในัแง่จุำ�นัวินัของค�สิำโนั
น้ัอยใหญ่ทีุ�เพิ�มขึ�นัล่ดล่งแตกต่�งกันัไปัในัแต่ล่ะห้วิงเวิล่�

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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       ช่วิงเด่อนักุมภ�พันัธุ์ 2020 เมียนัม�ร์ได้ดำ�เนัินัก�รจุัดระเบียบ
บ่อนัค�สิำโนัในัปัระเทุศูโดยมีก�รกวิ�ดล้่�งดำ�เนิันัคดีผู้ื่ทีุ�ยังลั่กล่อบ
เปิัดกิจุก�รพนัันัผิื่ดกฎหม�ยขนั�นัใหญ่ทัุ�งแบบออนัไล่น์ัแล่ะออฟไล่น์ั79 
โดยอ้�งกฎหม�ยก�รพนัันัฉบับใหม่ (Gambling Law) ทีุ�เพิ�งปัระก�ศูใช้
เม่�อกล่�งปัี 2019 ซื่ึ�งกระทุรวิงก�รโรงแรมแล่ะทุ่องเทุี�ยวิผื่ล่ักดันัให้
เกิดขึ �นั เพ่ �อให้ตั �งค�สำิโนัในัโรงแรมได้โดยถุูกต้องต�มกฎหม�ย
ในัเม่องทุ่องเทุี �ยวิสำำ�คัญ เช่นัทุี�ย่�งกุ ้ง มัณฑะเล่ย์ ดึงเอ�กิจุก�ร
นัี�ให้ม�อยู่ภ�ยใต้อำ�นั�จุตัดสำินัใจุของรัฐบ�ล่กล่�ง เจุตนั�ล่ึก ๆ ในั
ระยะย�วิเพ่�อจุะขจุัดค�สำิโนัซึื่�งไม่ได้รับอนุัญ�ตทีุ�ตั�งอยู่ต�มแนัวิ
ช�ยแดนัในัเขตอิทุธิุพล่ของกองกำ�ลั่งช�ติพันัธ์ุุ เช่นั กระเหรี�ยง (BGF, 
KNU) วิ้� (UWS) โกก้�ง (MNDAA) เพร�ะถุ่อเปั็นัแหล่่งร�ยได้สำำ�คัญ
ของกองกำ�ล่ังเหล่่�นัั�นั แต่ฉ�กหนั้�ระบุวิัตถุุปัระสำงค์เพ่�อสำ่งเสำริม
ก�รทุ่องเทุี�ยวิแล่ะห�ร�ยได้จุ�กภ�ษีเข้�รัฐ ซื่ึ�งอันัทุี�จุริงก็หวิังกลุ่่ม
ลู่กค้�ช�วิจุีนัแล่ะคนัไทุยเปั็นัหล่ัก โดยห้�มมิให้คนัพม่�เข้�เล่่นั
เป็ันัอันัข�ด

       ในัทุี�นัี�ขอกล่่�วิถุึงจุังหวิัดทุ่�ขี�เหล่็กทุี�มีค�สำิโนัตั�งอยู่ต�มแนัวิ
ช�ยแดนัเปั็นัจุำ�นัวินัม�ก ก็ได้มีก�รปัระก�ศูปัิดจุุดผื่่�นัแดนัถุ�วิร
ตั�งแต่วิันัทุี� 23 มีนั�คม 2020 เปั็นัต้นัม� คนัไทุยทุี�เข้�ไปัทุำ�ง�นั
ให้บ่อนัค�สิำโนัออนัไล่น์ัต้องพ�กันัเดินัทุ�งกลั่บ อ.แม่สำ�ย จุ.เชียงร�ย
ทุันัทุี ทุ�งทุ่�ขี�เหล่็กก็ได้สำั�งให้สำถุ�นับันัเทุิง คล่ับบ�ร์ในัพ่�นัทุี� ต้องยุติ
ให้บริก�รชั �วิคร�วิ เม่ �อสำถุ�นัก�รณ์เริ �มนัิ �งช่วิงร�วิกล่�งปัี 2020 
ค�สำิโนัหล่�ยแห่งจุึงได้รับอนัุญ�ตให้เปัิดบริก�รอีกครั�ง เช่นั โรงแรม 
The 1G1 ซื่ึ�งเปั็นัสำถุ�นัทุี�ทุี �เกิดคล่ัสำเตอร์ระบ�ดล่�มม�ยังจุังหวิัด
เชียงใหม่ในัช่วิงปัล่�ยปีั 2020
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       ขณะทีุ�จัุงหวัิดเมียวิดี เม่�อ 19 มีนั�คม 2020 นั�ยพล่หม่องชิตตู่ 
ผืู่้นัำ�กองกำ�ล่ังพิทุักษ์ช�ยแดนั หร่อกะเหรี�ยงบีจุีเอฟซื่ึ�งควิบคุมพ่�นัทุี�
ช�ยแดนัฝั �งเมียวิดีทุั �งหมด ก็ได้รับคำ�สำั �งจุ�กรัฐบ�ล่พม่�จุึงเริ �ม
ปิัดจุุดผ่ื่อนัปัรนัแล่ะทุ่�ข้�มธุรรมช�ติทุุกจุุดตล่อดแนัวิช�ยแดนัไทุย-
เมียนัม�ร์แบบไม่มีกำ�หนัด เพร�ะเป็ันัจุุดอ่อนัไหวิต่อก�รแพร่ระบ�ด
ของโรคจุ�กไทุยสู่ำพม่�จุ�กด้�นั อ.แม่สำอด จุ.ต�ก โดยให้ใช้จุุดผ่ื่�นัแดนั
แห่งเดียวิทีุ�สำะพ�นัมิตรภ�พไทุย-พม่� ส่ำงผื่ล่ให้ค�สิำโนัทีุ�มีเก่อบ 20 แห่ง
มีทุั�งทุี�เปั็นัของคนัไทุยแล่ะคนัจุีนั ตั�งเรียงร�ยอยู่ริมแม่นัำ��เมย ซื่ึ�งใช้
ช่องทุ�งนัี�ในัก�รนัำ�พ�นัักพนัันัเข้�ไปัเสำี�ยงโชคต้องปัิดย�วิไปัด้วิย
โดยปัริย�ย แต่กระนัั�นัก็ยังเกิดคล่ัสำเตอร์ก�รระบ�ดจุ�กค�สำิโนัสำก�ย
คอมเพล่็กซื่์ทุี�ตั�งอยู่ในัฝั�งเมียวิดีล่�มม�ยังปัระเทุศูไทุยจุนัได้ ในัช่วิง
เด่อนัมกร�คม 2021 พนัักง�นัของค�สำิโนัสำก�ยคอมเพล่็กซื่์ 125 คนั
ทีุ�เป็ันัคนัไทุยได้แสำดงควิ�มจุำ�นังกับฝ��ยควิ�มมั�นัคงขอกลั่บเข้�ม�ในั
ฝั�งไทุย โดยได้ขึ�นัรถุล่ำ�เลี่ยงพล่ของทุ�งร�ชก�รม�ส่ำงตัวิทีุ�จุุดรับตัวิในั
สำถุ�นัทีุ�กักกันัของรัฐ จุ�กผื่ล่ก�รตรวิจุห�เช่�อโควิิด-19 พบว่ิ�ติดเช่�อ
ถึุง 65 ร�ย80 

       ด้�นัสำถุ�นัก�รณ์ช�ยแดนัเมียนัม�ร์-จุีนั ในัช่วิงปัล่�ยปัี 2020 
จุีนัได้สำร้�งรั �วิควิ�มสำูง 3 เมตรกั�นับริเวิณเขตแดนัควิ�มย�วิ 660 
กิโล่เมตร เพ่�อรักษ�ต�มแนัวิช�ยแดนัตะวิันัออกเฉียงใต้ของปัระเทุศู
ซึื่�งเป็ันัเขตแดนัติดกับเมียนัม�ร์บริเวิณรัฐฉ�นั โดยนัักวิิเคร�ะห์เช่�อว่ิ� 
ก�รเคล่่ �อนัไหวินัี�เปั็นัม�ตรก�รปั้องกันัก�รระบ�ดของโควิิด-19 
ด้วิยก�รตัดเสำ้นัทุ�งสำัญจุรของแรงง�นัพม่�เข้�จุีนั รวิมทุั �งสำกัด
ก�รเดินัทุ�งของนัักพนัันัจีุนัสู่ำค�สิำโนัในัพม่�อีกด้วิย81 ซึื่�งมีกระจุ�ยอยู่
ทุั�งทุี�เม่องล่� เม่องปั�งซื่�ง (ภ�คปักครองตนัเองวิ้�) เม่องเล่่�ก์ก่�ย
(เขตปักครองตนัเองโกก้�ง) เฉพ�ะทุี�เล่่�ก์ก่�ยเม่องเดียวินั่�จุะมี
ไม่ตำ��กว่ิ� 30 แห่ง82 

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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68 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       พร้อมเกิดกระแสำข่�วิวิ่�นัักล่งทุุนัทุี�จุีนัทุี�เคยทุำ�ธุุรกิจุก�รพนัันั
ออนัไล่นั์อยู่ทุี�เม่องสำีหนัุวิิล่ล่์ สำ่วินัใหญ่ได้ตัดสำินัใจุเคล่่�อนัย้�ยก�ร
ล่งทุุนัไปั ณ ทีุ�แห่งใหม่ค่อ ชเวิโก๊กโก่ ฝั�งตรงข้�มกับ อ.แม่สำอด จุ.ต�ก
ของไทุย ซึื่�งเป็ันัเม่องใหม่ขนั�ดใหญ่ ดำ�เนิันัก�รพัฒนั�พ่�นัทีุ�โดยกลุ่่ม
หย่�ไถุ้ (YATAI International Holding Group) บริษัทุจุดทุะเบียนัในั
ฮ่่องกง ปัระธุ�นัค่อ ชี ไคหลุ่นั (She Kailun) เศูรษฐีช�วิจีุนัซึื่�งปัระวัิติ
ควิ�มรำ��รวิยไม่เปั็นัทุี�เปัิดเผื่ย แล่ะใช้หล่�ยช่�อเสำียงเรียงนั�ม ปััจุจุุบันั
แปัล่งสำัญช�ติเปั็นักัมพูช� ทุ่�มกล่�งกระแสำข่�วิวิ่�เข�ต้องล่ี �ภัย
เนั่�องจุ�กเปั็นัทุี�ต้องก�รตัวิของรัฐบ�ล่ปัักกิ�ง เพร�ะมีสำ่วินัพัวิพันักับ
ธุุรกิจุก�รพนัันัใต้ดินัข้�มช�ติ83 

       อ�จุพูดได้วิ่�พม่�กำ�ล่ังจุะกล่�ยเปั็นัศููนัย์กล่�ง (Hub) ของ
วิงก�รก�รพนัันัข้�มแดนัในัอนั�คตอันัใกล้่ เปัรียบปัระดุจุ “สำ�มเหลี่�ยม
ทุองคำ�ใหม่” (New Golden Triangle) ซื่ึ�งไม่ใช่แหล่่งผื่ล่ิตย�เสำพติด 
แต่เปั็นัแหล่่งรวิมเวิ็บไซื่ต์ก�รพนัันัออนัไล่นั์ผื่ิดกฎหม�ย84 นัักล่งทุุนั
ย้�ยหนัีออกจุ�กฟิล่ิปัปัินัสำ์แล่ะกัมพูช� ซื่ึ �งถุูกเพ่งเล่็งแล่ะกดดันั
อย่�งหนัักจุ�กจุีนั โดยเล่่อกฐ�นัทุี�ตั�งใหม่ซื่ึ�งก�รบังคับใช้กฎหม�ย
ย่อหย่อนั แล่ะอยู่ห่�งไกล่จุ�กอิทุธิุพล่ของจีุนั
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69บที่ที่ี� 1 เกรั้ิ�นันัำ 

“อาจีพ้ดได้ว่ิาพม่ัากำาลังจีะกลายเป็็น
ศ้นย์กลาง (Hub) ของการพนันข้ามัแดน
ในอนาคต้อันใกล้ เป็รียบัป็ระดุจี 
“สิามัเหลี�ยมัทองคำาใหม่ั” (New Golden Triangle) 
ซ่ี�งไม่ัใช่ีแหล่งผัลิต้ยาเสิพติ้ด แต่้เป็็นแหล่งรวิมั
เว็ิบัไซีต์้การพนันออนไลน์ผิัดกฎหมัาย  
นักลงทุนย้ายหนีออกจีากฟุลิิป็ปิ็นส์ิและกัมัพ้ชีา 
ซ่ี�งถ้กเพ่งเล็ง และกดดันอย่างหนักจีากจีีน
โดยเล่อกฐานที�ตั้�งใหม่ั
ซ่ี�งการบัังคับัใช้ีกฎหมัายย่อหย่อน 
และอย่้ห่างไกลจีากอิทธิุพลของจีีน”
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70 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

9. ติ้มัอร์-เลสิเต้

       ภ�ยหล่ังได้รับเอกร�ชในัปัี 1998 โดยได้แยกตัวิออกจุ�ก
ปัระเทุศูอินัโดนัีเซื่ีย ติมอร์-เล่สำเตย่ �นัขอเข้�ร่วิมเปั็นัสำม�ชิกของ
อ�เซีื่ยนันัับแต่ปีั 2011 แต่จุนัถึุงบัดนีั�ก็ยังคงไม่ได้รับก�รรับรองให้เข้�
ช�ติสำม�ชิกล่ำ�ดับทีุ� 11 

       ติมอร์-เล่สำเตค่ออีกปัระเทุศูหนัึ �งในัภูมิภ�คนัี �ทุี �ยอมรับให้
ค�สิำโนัถูุกกฎหม�ย โดยบริษัทุแรกทีุ�ให้ควิ�มสำนัใจุค่อ RGB International 
บริษัทุผื่ล่ิตตู้สำล่็อตแล่ะเคร่�องเล่่นัเกมก�รพนัันัของม�เล่เซื่ีย แต่ก็
เปัล่ี�ยนัใจุในัภ�ยหล่ัง สำิทุธุิจุึงตกม�อยู่กับ the Golden Sands Dili 
ค�สิำโนัแห่งแรกแล่ะแห่งเดียวิของปัระเทุศู ตั�งอยู่ทีุ�เม่องหล่วิงดิลี่85 

10. คาสิิโนในกลุ่มัป็ระเทศอาเซีียนโดยรวิมั

       คงต้องยอมรับควิ�มจุริงวิ่�ภูมิภ�คนัี�มีสำถุ�นัก�รพนัันัรูปัแบบ
ค�สำิโนัในัจุำ�นัวินัทุี�เยอะม�ก รวิมแล่้วิเก่อบ 400 แห่ง ตั �งอยู ่ในั 
8 ปัระเทุศู มีแค่ 3 ปัระเทุศูเทุ่�นัั�นัทีุ�ไม่มีค�สิำโนั ค่อ บรูไนั อินัโดนีัเซีื่ย
แล่ะไทุย โดยสำองปัระเทุศูหล่ังก็เคยมีค�สำิโนัม�ก่อนัแต่ภ�ยหล่ัง
ถูุกยกเลิ่กไปั86 จุุดร่วิมทีุ�มีเหม่อนักันัไม่พ้นัมุ่งเน้ันัเงินัจุ�กช�วิต่�งช�ติ
เป็ันัหลั่ก มีเพียง 2 ปัระเทุศูเทุ่�นัั�นัทีุ�ยอมให้คนัสัำญช�ติตัวิเองเข้�เล่่นัได้
โดยปัร�ศูจุ�กเง่�อนัไขควิบคุม ได้แก่ ฟิลิ่ปัปิันัส์ำกับติมอร์-เล่สำเต ขณะทีุ�
สำิงคโปัร์ ม�เล่เซื่ีย แล่ะเวิียดนั�ม ถุึงแม้ยอมให้คนัของตนัเองเข้�ไปั
ในัค�สิำโนัได้ ทุว่ิ�ก็เต็มไปัด้วิยเง่�อนัไขร้อยรัด แล่ะอีก 3 ปัระเทุศู ค่อ 
กัมพูช� ล่�วิ แล่ะเมียนัม�ร์ ไม่ยอมให้คนัสัำญช�ติตัวิเองเข้�เล่่นั
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       แนัวิโนั้มทุี�ได้เห็นัชัดค่อ จุำ�นัวินัค�สำิโนัของ 7 ปัระเทุศูอ�เซื่ียนั
ทุี�ยอมรับให้ค�สำิโนัถุูกกฎหม�ยล่ดล่ง ทุั�งจุ�กม�ตรก�รทุ�งกฎหม�ย
ทุี�ต้องก�รจุัดระเบียบธุุรกิจุจุำ�พวิกนัี� เช่นั เมียนัม�ร์ รวิมถุึงนัโยบ�ย
จุำ�กัดจุำ�นัวินัของรัฐบ�ล่ เช่นั สำิงคโปัร์ ปัระกอบกับผื่ล่กระทุบด้�นั
เศูรษฐกิจุจุ�กสำถุ�นัก�รณ์โควิิด เช่นั กัมพูช�

ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 
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ตารางที่ี� 5 ข้อมูล่เกี�ยวิกับสำถุ�นัค�สำิโนัของ 11 ปัระเทุศู   
             ในัภูมิภ�คอ�เซีื่ยนั

ประเทศ คาสิโนถู้กกฎหมายแห่งแรก / เปิด็ปี

มาเลเซีีย

ลาว

บรูไน

เวียดนาม

ฟิิลิปัปิันส์

สิงคโปัร์

เมียนมาร์

ไที่ย

กัมพูชา

อินโดนีเซีีย

ติมอร์-เลสเต

Resorts World Genting 

Dansavanh Nam Ngum Resort 

-

Do Son Resort Hotel

The Manila Bay Casino 

รวมทัี่�งอาเซีียน

Resorts World Sentosa

Andaman Club

สำถุ�นัก�ซิื่โนัของรัฐบ�ล่ทีุ�หัวิหินั

Naga World 

Taosebio

The Golden Sands Dili

ค.ศู. 1971

ค.ศู. 1996

-

ค.ศู. 1994

ค.ศู. 1977

ค.ศู. 2010

ค.ศู. 1995

พ.ศู. 2492

ค.ศู. 1995

ค.ศู. 1968

ค.ศู. 2019

72 คาสิโนอาเซีียนใต่�เงามังกร
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ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 

คาสิโน
ที�ทำรายได็�

ส้งสุด็

จำำนวิน
คาสิโน
ปัจำจุำบัน

อนุญาต่ให�
คนสัญชื้าติ่

ต่นเอง
เข็�าเล่นพนัน

ออก
ใบอนุญาต่
ประเภท

คาสิโนออนไลน์

Resorts World Genting

Marina Bay Sands

Corona Resort & Casino

Naga World

Kings Romans Casino

-

n/a

-

Solaire Resort and Casino

The Golden Sands Dili

-

1 แห่ง

3 แห่ง

0 แห่ง

8 แห่ง

50 แห่ง

396 แห่ง 5 ปัระเทุศู 1 ปัระเทุศู

2 แห่ง

230 แห่ง

0 แห่ง

101 แห่ง

0 แห่ง

1 แห่ง

แบบมีเง่�อนัไข

แบบมีเง่�อนัไข

แบบมีเง่�อนัไข

เคยมี
แต่ยกเลิ่ก

-

-

-

-

-

-

73
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74 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       ห�กพิจุ�รณ�ในัเช ิงผื่ล่ปัระกอบก�ร ร�ยได้ของค�สำิโนั
แห่งสำำ�คัญล้่วินัตกตำ��ล่งทัุ�งสิำ�นั ไม่ว่ิ�จุะเป็ันัของบรรษัทุยักษ์ระดับโล่ก 
อ�ทุิเคร ่อ Sands, เคร ่อ Genting หร่อเปั็นัของกลุ่ ่มทุุนัใหญ่
ในัภูมิภ�คอย่�ง NagaCorp มีปััจุจุัยจุ�กทุั�งม�ตรก�รควิบคุมโรค
ภ�ยในั ก�รจุำ�กัดก�รเดินัทุ�งระหวิ่�งปัระเทุศู แล่ะควิ�มนัิยมต่อ
ก�รพนัันัออนัไล่น์ัทีุ�นัับวัินัมีแต่จุะเพิ�มขึ�นั ถึุงกระนัั�นั กลุ่่มทุุนัพวิกแรก
ยังพอเอ�ตัวิรอดทุ�งธุุรกิจุได้ เน่ั�องจุ�กมีร�ยได้แหล่่งอ่�นัม�ช่วิยจุุนัเจุ่อ 
หร่อทุำ�ธุุรกิจุหล่�ยข� เช่นั ศููนัย์ก�รค้� สำวินัสำนัุก แล่ะมีก�รกระจุ�ย
ควิ�มเสำี�ยงด้วิยก�รขย�ยก�รล่งทุุนัไปัในัหล่�ยทุวิีปั เช่นั อเมริก�
ยุโรปั ปัระเทุศูหมู่เก�ะ

       ถุึงกระนัั�นั ตัวิเล่ขดังกล่่�วิเปั็นัก�รปัระเมินัจุ�กอุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันัทุี�ตั �งอยู่บนัดินัซื่ึ�งมีระบบกฎหม�ยรองรับ แต่เอ�เข้�จุริง 
ภูมิภ�คนีั�มียังก�รลั่กล่อบเล่่นัพนัันัใต้ดินัอีกเป็ันัจุำ�นัวินัม�ก ซึื่�งข้อมูล่
ไม่มีปัร�กฏอย่�งเป็ันัทุ�งก�ร87 

บัทสิรุป็
       ในัก�รศูึกษ�ครั�งนัี�มีข้อค้นัพบทุี�สำำ�คัญอย่�งนั้อย 2 ปัระก�ร
กล่่�วิค่อ

       ปัระการที่ี�หน่�ง ปัระเทุศูทุี�ค�สำิโนัสำ�ม�รถุฟ้�นัตัวิจุ�กโควิิด-19 
ได้นัั�นัจุะต้องมีตล่�ดภ�ยในัทุี�ใหญ่เพียงพอ แล่ะไม่ได้พึ�งพิงตล่�ด
นัอกปัระเทุศูเปั็นัหล่ัก เช่นั อเมริก�หล่ังจุ�กตกตำ��ทุี�สำุดเม่�อปัี 2020 
ในัปัี 2021 สำ�ม�รถุกล่ับม�เติบโตสำูงสำุดได้ทุันัทุีทุันัใด แนั่นัอนัวิ่�
ต้องเกี�ยวิข้องกับนัโยบ�ยกระตุ้นัเศูรษฐกิจุของรัฐบ�ล่สำหรัฐฯ
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75ติล่าดการั้พินัันัรั้อบบ้านัที่่ามกล่างสถานัการั้ณ์โควิด-19 

       ปัระการทีี่�สอง ธุุรกิจุค�สิำโนัทีุ�ยังคงเติบโตสำวินัทุ�งภ�วิะวิิกฤตได้ 
เพร�ะปัรับเปัล่ี�ยนัหันัม�ให้บริก�รแบบออนัไล่นั์ควิบคู่กันัไปั ซื่ึ�งมี
ให้เห็นัทุั�งทุี�สำหรัฐฯ ฟิล่ิปัปัินัสำ์ สำอดคล่้องกับภูมิทุัศูนั์ทุ�งก�รพนัันั
ทีุ�กำ�ลั่งเปัลี่�ยนัไปัเพร�ะสำถุ�นัก�รณ์โควิิด-19 บีบบังคับ

ข้อเสินอแนะ
       ต้นัแบบก�รสำร้�งแหล่่งบันัเทุิงครบวิงจุรทุี�มีค�สำิโนัเปั็นัจุุดข�ย
(บ�งปัระเทุศูเรียก Integrated Resort เช่นัญี�ปัุ�นั บ�งปัระเทุศูเรียก 
Entertainment Complex เช่นัไทุย) เพ่ �อดึงดูดนัักพนัันัต่�งช�ติ
โดยเฉพ�ะนัักทุ่องเทุี�ยวิช�วิจุีนั อ�จุไม่ใช่สำูตรสำำ�เร็จุในัก�รแสำวิงห�
ร�ยได้เข้�ปัระเทุศูง่�ย ๆ อีกแล้่วิ เน่ั�องด้วิยปััจุจัุยจุ�กจีุนั ปัระกอบกับ
ในัภูมิภ�คมีภ�วิะก�รแข่งขันักันัเองของธุุรกิจุกลุ่่มนีั�สูำง

       ห�กทุวิ่�รัฐบ�ล่ไทุยยังคงต้องก�รทุี�จุะให้มีค�สำิโนัถุูกกฎหม�ย
ขึ �นัภ�ยในัปัระเทุศู ก็ควิรพิจุ�รณ�ด้วิยควิ�มล่ะเอียดรอบคอบ
ในัทุุกมิติ กล่่�วิค่อ 

       หน่�ง เป้ัาหมายชัดเจน มุ่งห�ร�ยได้จุ�กนัักทุ่องเทีุ�ยวิต่�งช�ติ
โดยเฉพ�ะ หร่อเปั็นัไปัเพ่ �อปั้องกันัเง ินัรั �วิไหล่ออกนัอกระบบ
ห�กเปั็นัแบบแรกต้องมีม�ตรก�รควิบคุมมิให้คนัไทุยเข้�ไปัในัค�สำิโนั
อย่�งเข้มงวิด พร้อมบทุล่งโทุษทุ�งกฎหม�ย ห�กเป็ันัแบบหลั่งก็ต้อง
กำ�หนัดเง่�อนัไขของผืู่้เล่่นัคนัไทุยให้เข้มข้นัทุี�สำุด เปั็นัต้นัวิ่� กำ�หนัด
ร�ยได้ขั�นัตำ��ของผืู่้เล่่นั ต้องสำมัครสำม�ชิก เก็บค่�เข้� จุำ�กัดควิ�มถุี�
ก�รเล่่นั (ต่อสำัปัด�ห์/ต่อเด่อนั) เพ่ �อปั้องกันัมิให้เกิดปััญห�จุ�ก
ก�รพนัันั
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       สอง คาสิโนมิใช่ทีุ่กสิ�งอย่าง ในัแผื่นัผื่ังแม่บทุของโครงก�ร
ค�สำิโนัต้องมีพ่�นัทุี�ขนั�ดเล่็กม�ก เช่นั กำ�หนัดไวิ้ไม่ให้เกินั 5-10% 
ของพ่ �นัทุี �ใช้สำอยทุั �งหมด พ่ �นัทุี �นัอกเหนั่อจุ�กนัี �อ�จุเปั็นัโรงแรม
สำวินัสำนัุก สำวินันัำ�� สำวินัสำัตวิ์ ศููนัย์ก�รค้� ศููนัย์ปัระชุม โรงล่ะคร ฯล่ฯ 
ขึ�นัอยู่กับแนัวิทุ�งของผู้ื่ปัระกอบก�ร

       สาม กระบวนการเปัิด ก�รได้ม�ซื่ึ�งสำถุ�นัทุี�ตั�งต้องเนั้นัก�ร
มีสำ ่วินัร่วิมของปัระช�ชนัแล่ะทุ้องถุิ �นั เช่นั ผื่่�นัก�รออกเสำียง
ปัระช�มติของคนัในัพ่�นัทุี �หร่อสำภ�องค์กรปักครองสำ่วินัทุ้องถุิ �นั
ให้ควิ�มเห็นัชอบก่อนัจึุงจุะเสำนัอในัรัฐบ�ล่ตัดสิำนัใจุเล่่อกได้ อ�จุเป็ันั
เม่องทุ่องเทีุ�ยวิหลั่กเดิมหร่อเป็ันัเม่องทุ่องเทีุ�ยวิใหม่ทีุ�หวัิงจุะให้เกิด
ก�รพัฒนั�ด้�นัอ่�นัเสำนัอตัวิเองขึ�นัม� แต่ไม่วิ่�แบบใดย่อมมีข้อดี
แล่ะข้อเสำียต่�งกันัออกไปั แบบแรกช่วิยให้นัักล่งทุุนัไม่ต้องแบกรับ
ควิ�มเสำี�ยงจุ�กปััจุจุัยด้�นัทุำ�เล่ม�กนััก สำ่วินัแบบหล่ังก่อให้เกิดพ่�นัทุี�
เศูรษฐกิจุใหม่

       สี� รัฐได้ปัระโยชน์สูงสุด ภ�ษีทุี�จุัดเก็บจุ�กผืู่้ปัระกอบก�ร
ค�สำิโนัต้องจุัดเก็บในัอัตร�ทุี�สำูงกวิ่�ธุุรกิจุอ่�นัโดยทุั�วิไปั จุำ�แนักเปั็นั
ค่�ใบอนัุญ�ตสำัมปัทุ�นั แล่ะสำ่วินัแบ่งจุ�กร�ยได้รวิมแต่ล่ะปัีอยู่ทุี �
ระหวิ่�งร้อยล่ะ 20-40 โดยรัฐบ�ล่จุะต้องจุัดสำรรเงินัสำ่วินันัี�ให้แก่
ทุ้องถิุ�นัอันัเป็ันัทีุ�ตั�งของค�สิำโนัด้วิย

       ห้า ตระหนักถ่งผลกระที่บ ภ�ครัฐควิรจุัดตั�งองค์กรคู่ขนั�นั
เพ่�อให้ทุำ�หน้ั�ทีุ�ดูแล่ผื่ล่กระทุบในัเชิงล่บจุ�กก�รพนัันัโดยเฉพ�ะ เช่นั
ให้มีสำ�ยด่วินัช่วิยเหล่่อเยียวิย�ผืู่้ติดก�รพนัันั เปั็นัต้นั โดยพึงระล่ึก
เสำมอว่ิ�ก�รพนัันัค่อด�บสำองคม แม้จุะให้ผื่ล่บวิกทุ�งด้�นัเศูรษฐกิจุสูำง 
แต่ก็สำร้�งผื่ล่กระทุบด้�นัล่บต่อสัำงคมม�กด้วิยเช่นักันั
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แล่ะนัักพนัันัทีุ�เล่่นัพนัันัในัทีุ�สำ�ธุ�รณะมีโทุษสูำงถึุงปัระห�รชีวิิต2 

สำะทุ้อนัชัดเจุนัว่ิ�ในัม�ตรฐ�นัศีูล่ธุรรมแล่ะกฎหม�ยของสำังคมจีุนั 
ก�รพนัันัถุ่อเป็ันัก�รกระทุำ�ผิื่ดทีุ�ร้�ยแรง 

       ตั�งแต่ก่อตั�งสำ�ธุ�รณรัฐปัระช�ชนัจีุนัในัปีั ค.ศู. 1949 เป็ันัต้นัม�
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ก�รพนัันัมีควิ�มเกี�ยวิข้องกับก�รฟอกเงินัแล่ะก�รทุุจุริตคอร์รัปัชันั 
ทุั �งยังสำะทุ้อนัปััญห�ก�รถุดถุอยทุ�งศูีล่ธุรรมของสำังคมจุีนัแล่ะ
ค่�นัิยมสำังคมนัิยม ก�รเปัล่ี�ยนัแปัล่งทุิศูทุ�งนัโยบ�ยทุี�เข้มงวิดขึ�นั
ปัร�กฏชัดเจุนัในัยุคก�รนัำ�ของปัระธุ�นั�ธิุบดีสีำจิุ�นัผิื่งตั�งแต่ปีั ค.ศู. 2012 
เป็ันัต้นัม� ซึื่�งสีำจิุ�นัผิื่งได้ดำ�เนิันันัโยบ�ยปัร�บคอร์รัปัชันัแล่ะจัุดระเบียบ
สำังคมอย่�งเข้มข้นักวิ่�ยุครัฐบ�ล่ก่อนัหนั้� โดยนัโยบ�ยของรัฐ
มีก�รปัรับให้สำ�ม�รถุรับม่อกับพฤติกรรมก�รพนัันัในัโล่กยุคใหม่ เช่นั 
ก�รพนัันัออนัไล่น์ัแล่ะก�รพนัันัข้�มพรมแดนั ซึื่�งทุ้�ทุ�ยควิ�มสำ�ม�รถุ
ของรัฐบ�ล่ในัก�รเข้�ไปัปัร�บปัร�มตรวิจุสำอบก�รพนัันัแล่ะธุุรกรรม
ทุ�งก�รเงินั 

       แม้ทุัศูนัคติก�รต่อต้�นัก�รพนัันัของสำังคมจุีนัจุะชัดเจุนัแล่ะ
ไม่เคยเปัล่ี�ยนัแปัล่ง แต่มีพ่�นัทุี�หนัึ�งในัสำ�ธุ�รณรัฐปัระช�ชนัจุีนั ค่อ
เขตบริห�รพิเศูษม�เก๊� ซื่ึ�งด้วิยบริบทุทุ�งปัระวิัติศู�สำตร์แล่ะล่ักษณะ
ของก�รพัฒนั�เศูรษฐกิจุ ได้จุัดเปั็นัพ่ �นัทุี �ยกเวิ้นัทุี �อนัุญ�ตให้มี
อุตสำ�หกรรมก�รพนัันัได้ โดยก�รพนัันันัับเปั็นัอุตสำ�หกรรมทุี�สำำ�คัญ
ต่อเศูรษฐกิจุของม�เก๊� โดยนัักทุ่องเทุี�ยวิจุ�กจุีนัแผื่่นัดินัใหญ่เปั็นั
ส่ำวินัสำำ�คัญของนัักทุ่องเทีุ�ยวิทีุ�เข้�ไปัม�เก๊�เพ่�อแสำวิงโชคในัแต่ล่ะปัี 
อย่�งไรก็ต�ม ม�เก๊�เองในัช่วิงปัี ค.ศู. 2019 - 2021 ก็ได้รับผื่ล่ 
กระทุบอย่�งหนัักทัุ�งจุ�กปััญห�ก�รระบ�ดของโควิิดแล่ะนัโยบ�ย
ก�รจุัดระเบียบสำังคมทุี�เข้มข้นัขึ�นัของจุีนั โดยม�เก๊�กำ�ล่ังจุะดำ�เนัินั
ก�รปัฏิรูปักฎหม�ยก�รพนัันั เพ่�อให้สำอดคล้่องกับทิุศูทุ�งใหม่ของจีุนั
ในัยุคสีำจิุ�นัผิื่งด้วิยเช่นัเดียวิกันั

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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       บทุควิ�มนัี�จุะเริ �มต้นัจุ�กก�รอธุิบ�ยนัโยบ�ยก�รพนัันัของ
สำ�ธุ�รณรัฐปัระช�ชนัจุีนั โดยเฉพ�ะทุิศูทุ�งพัฒนั�ก�รทุี�เข้มงวิดขึ�นั
อย่�งต่อเนั่�องในัรอบ 20 ปัี ทุี�ผื่่�นัม� จุ�กนัั�นัจุะกล่่�วิถุึงแนัวิทุ�ง
ของรัฐบ�ล่จุีนัในัก�รปัร�บปัร�มก�รพนัันัออนัไล่นั์ ซื่ึ�งเปั็นัล่ักษณะ
ของก�รพนัันัทีุ�ได้รับควิ�มนิัยมอย่�งสูำงจุ�กก�รเปัลี่�ยนัแปัล่งของ
เทุคโนัโล่ยี ขณะเดียวิกันัก็เปั็นัล่ักษณะก�รพนัันัทุี�สำร้�งควิ�มทุ้�ทุ�ย
ต่อก�รบังคับใช้กฎหม�ยแล่ะก�รปัร�บปัร�มแตกต่�งจุ�กก�รพนัันั
ในัลั่กษณะดั�งเดิม ล่ำ�ดับถัุดไปับทุควิ�มจุะวิิเคร�ะห์ถึุงนัโยบ�ยก�รพนัันั
ของเขตบริห�รพิเศูษม�เก๊� ซื่ึ�งในัช่วิง 2-3 ปัี ทุี�ผื่่�นัม� เศูรษฐกิจุ
ม�เก๊�ได้รับผื่ล่กระทุบอย่�งหนัักจุ�กสำถุ�นัก�รณ์ก�รระบ�ดของ
โควิิดแล่ะนัโยบ�ยก�รจัุดระเบียบสัำงคมทีุ�เข้มข้นัของรัฐบ�ล่จีุนั ทุำ�ให้
มีควิ�มพย�ย�มทีุ�จุะกระจุ�ยสู่ำอุตสำ�หกรรมก�รทุ่องเทีุ�ยวิลั่กษณะอ่�นั 
รวิมทุั�งก�รปัฏิรูปักฎหม�ยก�รพนัันัของม�เก๊� สำ่วินัสำุดทุ้�ยของ
บทุควิ�มจุะวิิเคร�ะห์ผื่ล่กระทุบของนัโยบ�ยของจีุนัต่ออุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันัในัภูมิภ�ค โดยศูึกษ�จุ�กตัวิอย่�งของปัระเทุศูกัมพูช�
ฟิล่ิปัปัินัสำ์ แล่ะเมียนัม�ร์ ซื่ึ�งพบวิ่�แนัวิโนั้มควิ�มเข้มงวิดในันัโยบ�ย
ก�รพนัันัของจีุนัในัช่วิงทีุ�ผ่ื่�นัม�ส่ำงผื่ล่กระทุบเชิงล่บต่ออุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันัในัภูมิภ�คอย่�งชัดเจุนั  
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“ทัศนคติ้ของรัฐบัาลพรรคคอมัมิัวินิสิต์้
ต่้อการพนันมีัแต่้จีะเข้มังวิดมัากข่�น 
เน่�องจีากมัองว่ิาการพนัน
มีัควิามัเกี�ยวิข้องกับัการฟุอกเงิน
และการทุจีริต้คอร์รัป็ชัีน 
ทั�งยังสิะท้อนปั็ญหาการถดถอยทางศีลธุรรมั
ของสัิงคมัจีีนและค่านิยมัสัิงคมันิยมั”
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ลอตเตอรี� ก�รซื่่�อล่อตเตอรี�ทุี�ออกโดยรัฐบ�ล่จุีนั ไม่ถุ่อวิ่�
เปั็นัก�รพนัันัทุี�ผื่ิดกฎหม�ย ปัระช�ชนัช�วิจุีนัมีตัวิเล่่อก
ในัก�รซื่่ �อล่อตเตอรี � 2 ปัระเภทุ ได้แก่ Welfare Lottery 
(เร ิ �มต้นัในัปัี ค.ศู. 1987) แล่ะ China Sports Lottery 
(เริ�มต้นัในัปัี ค.ศู. 1994) โดยในัปัระเภทุแรกจุะเปั็นัไปัในั
ลั่กษณะเดียวิกับสำล่�กกินัแบ่งรัฐบ�ล่ของปัระเทุศูไทุย 
สำำ�หรับปัระเภทุทีุ�สำองนัั�นัเป็ันัก�รทุ�ยผื่ล่กีฬ� เช่นั ฟุตบอล่
แล่ะบ�สำเกตบอล่ โดยรัฐบ�ล่จุีนันัำ�เงินัร�ยได้จุ�กก�รข�ย
ล่อตเตอรี�ไปัช่วิยเหล่่อคนัชร�แล่ะผู้ื่พิก�ร แล่ะก�รสำนัับสำนุันั
ด้�นัก�รกีฬ�ของปัระเทุศู 

กิจกรรมเพ่�อความบันเที่ิงตามความเข้้าใจในสังคมจีน
ทีี่�ไม่เป็ันการพนันทีี่�ผิดกฎหมาย และเป็ันสิ�งทีี่�แสดงออก
ถ่งวัฒนธรรมจีน ได้แก่ ก�รเล่่นัไพ่ ก�รเล่่นัไพ่นักกระจุอก
(Mahjong) ปั�ยโกวิ (Pai Gow) ก�รเล่่นัหม�กกระด�นั
ต�มควิ�มเข้�ใจุของช�วิจีุนั เกมเหล่่�นีั�จุะอยู่ในัควิ�มหม�ย
ของกิจุกรรมเพ่�อควิ�มบันัเทิุง ไม่ใช่ก�รพนัันั   

นโยบัายการพนัน
ของสิาธุารณ์รัฐป็ระชีาชีนจีีน

ขอบัเขต้นิยามัของการพนัน

       ในัปัระเทุศูจีุนั พฤติกรรมทีุ�อ�จุเข้�ข่�ยควิ�มหม�ยของก�รพนัันั
ในัควิ�มหม�ยกวิ้�ง แต่ไม่ถุ่อวิ่�เปั็นัพฤติกรรมทุี�เข้�ข่�ยควิ�มหม�ย
ของก�รพนัันัทีุ�ต้องห้�มต�มกฎหม�ยของปัระเทุศูจีุนั ได้แก่3 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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       สำ่วินัก�รทุ�ยผื่ล่แข่งม้� กีฬ� หร่ออ่�นั ๆ ทุี�ไม่ได้ควิบคุมโดย
รัฐบ�ล่  ก�รเล่่นั Barcarat  Slot Machine  ก�รเปัิดบ่อนัค�สำิโนั
ล้่วินัถุ่อเป็ันัก�รพนัันัทุ�ยผื่ล่ทีุ�ผิื่ดกฎหม�ยของปัระเทุศูจีุนัทัุ�งสิำ�นั

บัทบััญญัติ้กฎหมัายที�เกี�ยวิข้อง

       กฎหม�ยอ�ญ�แห่งสำ�ธุ�รณรัฐปัระช�ชนัจุีนั ม�ตร� 303 
วิ�งหล่ักวิ่� ก�รพนัันัเพ่�อห�กำ�ไร ก�รเปัิดบ่อนัก�รพนัันั ก�รพนัันั
เปั็นัอ�ชีพมีโทุษจุำ�คุกไม่เกินัสำ�มปัีหร่อทุั�งจุำ�ทุั�งปัรับ แล่ะในักรณี
ร้�ยแรงเพิ�มโทุษเป็ันัจุำ�คุกสำ�มถึุงสิำบปีัหร่อทัุ�งจุำ�ทัุ�งปัรับ 

       พฤติกรรมก�รพนัันัยังมีควิ�มสัำมพันัธ์ุกับควิ�มผิื่ดฐ�นัฟอกเงินั 
ต�มกฎหม�ยอ�ญ�แห่งสำ�ธุ�รณรัฐปัระช�ชนัจีุนั ม�ตร� 191 วิ�งหลั่ก
วิ่� ก�รปักปัิดแหล่่งทุี�ม�ของเงินั ทุรัพย์สำินัหร่อปัระโยชนั์ใดจุ�กก�ร
หล่อกให้ทุำ�ธุุรกรรมทุ�งก�รเงินั ธุุรกิจุใต้ดินั หร่อก�รกระทุำ�ทุี�ผื่ิด
ต่อกฎหม�ยอ่�นัใดอันัเป็ันัควิ�มผิื่ดรุนัแรงขัดต่อควิ�มสำงบเรียบร้อย
ของสัำงคม โดยกระบวินัก�รทุ�งก�รเงินั ก�รล่งทุุนั หร่อวิิธีุก�รอ่�นัใด
ทีุ�ทุำ�ให้สิำ�งทีุ�ได้ม�นัั�นัชอบด้วิยกฎหม�ย มีโทุษจุำ�คุกไม่เกินัห้�ปีัหร่อปัรับ
ร้อยล่ะห้�ถุึงร้อยล่ะยี�สำิบของมูล่ค่�นัั�นั แล่ะอ�จุเพิ�มโทุษ จุำ�คุกได้ถุึง
สิำบปีัต�มแต่กรณี 

       แต่ห�กเปั็นักรณีทุี�ไม่ได้มีเจุตนั�ทุำ�ให้เงินัหร่อปัระโยชนั์นัั�นั
ชอบด้วิยกฎหม�ย แต่มีเพียงเจุตนั�เพ่�อหล่บซื่่อนัจุะเปั็นัควิ�มผื่ิด
ต�มกฎหม�ยอ�ญ�แห่งสำ�ธุ�รณรัฐปัระช�ชนัจุีนั ม�ตร� 312 
ซึื่�งวิ�งหลั่กว่ิ� ผู้ื่ทีุ�เป็ันัตัวิกล่�ง รับโอนั รับซ่ื่�อ ซ่ื่อนัเงินัหร่อปัระโยชน์ั
ทีุ�ได้ม�โดยผิื่ดกฎหม�ยนัั�นั มีโทุษจุำ�คุกไม่เกินัสำ�มปีัหร่อทัุ�งจุำ�ทัุ�งปัรับ 
แล่ะอ�จุถูุกเพิ�มโทุษจุำ�คุกได้สูำงถึุงเจ็ุดปีัต�มแต่กรณี

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั

������������������������_Final.indd   99������������������������_Final.indd   99 13/6/2565   10:33:0713/6/2565   10:33:07



100 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       แม้วิ่�กฎหม�ยจุีนัจุะเปั็นัทุี�ทุร�บกันัวิ่�โทุษรุนัแรง แต่ก�รพนัันั
ใต้ดินั (Underground Gambling) ก็ยังพบได้อยู ่ คำ�วิ่� “ใต้ดินั”
สำ่�อควิ�มวิ่�ไม่สำ�ม�รถุตรวิจุสำอบได้ โดยในัหล่�ยกรณี มีร�ยง�นัวิ่�
ตำ�รวิจุหร่อเจุ้�หน้ั�ทีุ�รัฐเองเป็ันัหุ้นัส่ำวินัในับ่อนัก�รพนัันัแล่ะให้ควิ�ม
คุ ้มครองก�รพนัันัใต้ดินั ดังนัั �นั ก�รพนัันัใต้ดินัในัจุีนัจุึงมีควิ�ม
เช่�อมโยงกับก�รทุุจุริตคอร์รัปัชันัแล่ะพฤติกรรมควิ�มรำ��รวิยผิื่ดปักติ
ของเจุ้�หน้ั�ทีุ�ของรัฐอีกด้วิย 

       ตั�งแต่ปัี ค.ศู. 2012 หล่ังก�รขึ�นัรับตำ�แหนั่งของปัระธุ�นั�ธุิบดี
สำีจุิ �นัผื่ิง ในัก�รจุัดก�รปัระชุมสำม�ชิกสำภ�ผืู่ ้แทุนัคอมมิวินัิสำต์จุีนั
สำมัยทุี� 18 ได้ปัระก�ศูให้ก�รต่อสำู้กับคอร์รัปัชันัเปั็นัวิ�ระแห่งช�ติ
โดยเรียกวิ่� ขบวินัก�ร “ก�รตีเสำ่อ ตบแมล่งวิันั แล่ะล่่�จุิ �งจุอก”
เพ่�อจัุดก�รปััญห�คอร์รัปัชันัในัข้�ร�ชก�รทุุกคนัแล่ะทุุกระดับของจุีนั 
โดยเป็ันัก�รดำ�เนิันัก�รต่อต้�นัคอร์รัปัชันัของระบบพรรคคอมมิวินิัสำต์
ทุี�มีคณะกรรมก�รตรวิจุสำอบวิินััยพรรค แล่ะระบบทุ�งก�รของรัฐทุี�มี
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแล่เจุ้�หนั้�ทุี�รัฐแห่งปัระเทุศูจุีนั (National 
Supervision Committee) เป็ันัหน่ัวิยง�นัทีุ�รับผิื่ดชอบร่วิมกันั ทัุ�งยังมี
ก�รปัลู่กฝังจุิตสำำ�นัึกให้กับปัระช�ชนัในัก�รต่อต้�นัคอร์รัปัชันัเปั็นั
วิงกวิ้�ง สำ่งผื่ล่ให้ในัยุครัฐบ�ล่สำีจุิ�นัผื่ิงมีควิ�มเข้มงวิดกวิดขันัขึ�นัอย่�ง
ชัดเจุนัในัก�รบังคับใช้กฎหม�ยก�รพนัันั แล่ะมีก�รดำ�เนัินันัโยบ�ย
เชิงรุกในัก�รปัร�บปัร�มก�รพนัันัใต้ดินัทีุ�เช่�อมโยงกับก�รทุุจุริต
คอร์รัปัชันัแล่ะพฤติกรรมควิ�มรำ��รวิยผิื่ดปักติของเจุ้�หน้ั�ทีุ�ของรัฐ
แล่ะสำม�ชิกพรรคคอมมิวินิัสำต์
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101

“แม้ัว่ิากฎหมัายจีีน
จีะเป็็นที�ทราบักันว่ิาโทษรุนแรง 
แต่้การพนันใต้้ดิน (Underground Gambling) 
ก็ยังพบัได้อย่้ โดยในหลายกรณี์ 
มีัรายงานว่ิาต้ำารวิจีหร่อเจ้ีาหน้าที�รัฐเอง
เป็็นหุ้นส่ิวินในบ่ัอนการพนัน
และคอยให้ควิามัคุ้มัครอง 
การพนันใต้้ดินในจีีนจ่ีงมีัควิามัเช่ี�อมัโยงกับั
การทุจีริต้คอร์รัป็ชัีนและ
พฤติ้กรรมัควิามัรำ�ารวิยผิัดป็กติ้
ของเจ้ีาหน้าที�ของรัฐอีกด้วิย”
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102 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

พัฒนาการนโยบัายการพนันของจีีน
ในช่ีวิง 20 ปี็ ที�ผ่ัานมัา

(ค.ศ. 2000 - ปั็จีจุีบััน)

       ในัระบบกฎหม�ยจุีนันัั �นั นัอกจุ�กบทุบัญญัติในักฎหม�ย
อ�ญ�แล้่วิ ยังจุำ�เป็ันัต้องพิจุ�รณ�ปัระก�ศู คำ�อธิุบ�ย แล่ะข้อเสำนัอแนัะ
ต่�ง ๆ  ทุี�เกี�ยวิข้องกับก�รปัร�บปัร�มก�รพนัันั ซื่ึ�งออกโดยหนั่วิยง�นั
ของรัฐทีุ�เกี�ยวิข้องในัก�รบังคับใช้กฎหม�ยปัระกอบด้วิย โดยพัฒนั�ก�ร
ของนัโยบ�ยของรัฐบ�ล่ในัช่วิง 20 ปีั ทีุ�ผ่ื่�นัม� มีดังนีั�

ปี เน้�อหาข็องเอกสาร
โด็ยสังเข็ป

หน่วิยงาน
ที�ออกประกาศ
และใชื้�อำนาจำ

มิถุุนั�ยนั 
ค.ศู. 2000

พฤษภ�คม 
ค.ศู. 2005

ตั�งกฎเกณฑ์ควิบคุมสำถุ�นับันัเทิุง
ร้�นัค�ร�โอเกะ ตรวิจุสำอบจัุบกุม
ก�รค้�บริก�รทุ�งเพศู ก�รเล่่นัก�รพนัันั
ก�รซ่ื่�อข�ยเสำพย�เสำพติด5 

อธิุบ�ยร�ยล่ะเอียดของควิ�มผิื่ด
ฐ�นัก�รพนัันัต�มกฎหม�ยอ�ญ�

กระทุรวิงพิทัุกษ์
สัำนัติร�ษฎร์

ศู�ล่ปัระช�ชนัสูำงสุำด

สำำ�นัักง�นัอัยก�ร
ปัระช�ชนัสูำงสุำด

ตารางทีี่� 1 พัฒนั�ก�รของกฎหม�ยล่ำ�ดับรองทีุ�เกี�ยวิข้องกับ
              ก�รบังคับใช้กฎหม�ยก�รพนัันัในัปัระเทุศูจีุนั

(1)

(2)

ก�รจัุดก�รพนัันักลุ่่มค่อ 
มีผู้ื่ก่อก�รม�กกว่ิ�/เทุ่�กับสำ�มคนั แล่ะ
โทุษจุะหนัักขึ�นัต�มจุำ�นัวินัผู้ื่เกี�ยวิข้อง 
ก�รเล่่นัพนัันัให้หม�ยควิ�มรวิมถึุง
ก�รเล่่นัพนัันัออนัไล่น์ัด้วิย
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ปี เน้�อหาข็องเอกสาร
โด็ยสังเข็ป

หน่วิยงาน
ที�ออกประกาศ
และใชื้�อำนาจำ

สิำงห�คม
ค.ศู. 2010

เมษ�ยนั
ค.ศู. 2014

สิำงห�คม
ค.ศู. 2020

มกร�คม
ค.ศู. 2021

กรกฎ�คม 
ค.ศู. 2021

กำ�หนัดร�ยล่ะเอียดสำำ�หรับ
ก�รเปิัดเว็ิบพนัันัออนัไล่น์ั
เป็ันัก�รเปิัดบ่อนัก�รพนัันั 
โดยควิ�มรุนัแรงของโทุษขึ�นักับ
ปัริม�ณเงินัแล่ะจุำ�นัวินัผู้ื่พนัันั7 

กำ�หนัดร�ยล่ะเอียดของก�รเปิัดให้
พนัันัโดยใช้เคร่�อง เป็ันัควิ�มผิื่ดฐ�นัพนัันั
โดยมีร�ยล่ะเอียดควิ�มรุนัแรงขึ�นักับ
จุำ�นัวินัเคร่�อง สำถุ�นัทีุ�ตั�ง จุำ�นัวินัเงินัพนัันั 
แล่ะจุำ�นัวินัคนัทีุ�เข้�ม�พนัันั8

ออกบัญชีดำ�ร�ยช่�อสำถุ�นัทีุ�ทุ่องเทีุ�ยวิ
ทีุ�เป็ันับ่อนัก�รพนัันัข้�มพรมแดนั 
นัับถึุงธัุนัวิ�คม 2021 มีสำ�มบัญชี10

ศู�ล่ปัระช�ชนัสูำงสุำด

สำำ�นัักง�นัอัยก�ร
ปัระช�ชนัสูำงสุำด

กระทุรวิงพิทัุกษ์
สัำนัติร�ษฎร์

ศู�ล่ปัระช�ชนัสูำงสุำด

สำำ�นัักง�นัอัยก�ร
ปัระช�ชนัสูำงสุำด

กระทุรวิงพิทัุกษ์
สัำนัติร�ษฎร์

กระทุรวิงวัิฒนัธุรรม
แล่ะก�รทุ่องเทีุ�ยวิ

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั

(3)

(4)

ห�กเจุ้�พนัักง�นัของรัฐเกี�ยวิข้อง
จุะได้รับโทุษหนัักขึ�นั
ก�รพนัันัเพ่�อควิ�มบันัเทิุง
ไม่มีก�รล่งเงินัม�ก เช่นั ไพ่ หม�กรุก 
ไม่ถุ่อว่ิ�เป็ันัควิ�มผิื่ด6  
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104 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

ปี เน้�อหาข็องเอกสาร
โด็ยสังเข็ป

หน่วิยงาน
ที�ออกประกาศ
และใชื้�อำนาจำ

มกร�คม
ค.ศู. 2021

มกร�คม
ค.ศู. 2021

แก้ไข้กฎหมายอาญาครั�งทีี่� 1112 

มาตรา 191 เพิ�มโที่ษข้องความผิด
ฐานฟิอกเงิน ให้มีการริบที่รัพย์สิน
และปัระโยชน์ทัี่�งหมดทีี่�ได้จากการ
กระที่ำาความผิด

ม�ตร� 303 เพิ�มเน่ั�อควิ�มในัวิรรคทุ้�ย 
ห้�มจัุดให้ปัระช�ชนัช�วิจีุนัเล่่นัก�รพนัันั
นัอกพรมแดนั แล่ะให้มีโทุษเช่นัเดียวิกับ
ฐ�นัก�รเปิัดบ่อนัก�รพนัันั

ให้โอก�สำผู้ื่ทีุ�เข้�ร่วิม
ในัก�รพนัันัข้�มพรมแดนั
ในัก�รออกม�มอบตัวิ 
อันัอ�จุได้รับก�รล่ดโทุษ
ต�มกฎหม�ย 

คณะกรรม�ธิุก�ร
สำ�มัญปัระจุำ�สำภ�
ปัระช�ชนัแห่งช�ติ 
(ฝ��ยนิัติบัญญัติ)

ศู�ล่ปัระช�ชนัสูำงสุำด

สำำ�นัักง�นัอัยก�ร
ปัระช�ชนัสูำงสุำด

กระทุรวิงพิทัุกษ์
สัำนัติร�ษฎร์

ตุล่�คม
ค.ศู. 2020

แก้ไขเพิ�มเติมร�ยล่ะเอียดของก�รกระทุำ�
ทีุ�เข้�ข่�ยเป็ันัควิ�มผิื่ดฐ�นัพนัันั 
เพิ�มก�รกระทุำ�ทีุ�นัำ�ไปัสู่ำ หร่อ
เกี�ยวิเน่ั�องกับก�รพนัันัข้�มพรมแดนั
ทัุ�งโดยก�ยภ�พแล่ะออนัไล่น์ั11

ศู�ล่ปัระช�ชนัสูำงสุำด

สำำ�นัักง�นัอัยก�ร
ปัระช�ชนัสูำงสุำด

กระทุรวิงพิทัุกษ์
สัำนัติร�ษฎร์
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“หน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องของจีีน
ออกกฎเกณ์ฑ์์เพิ�มัเติ้มั
เกี�ยวิกับัการพนันอย่างต่้อเน่�อง และ
มีัแนวิโน้มัที�จีะมีัการกำาหนดกฎเกณ์ฑ์์ที�ชัีดเจีน
และเข้มังวิดข่�นเร่�อย ๆ 
โดยเฉัพาะในช่ีวิงปี็ ค.ศ. 2020 - 2021 
ซ่ี�งเป็็นช่ีวิงที�มีัการระบัาดของโควิิด และ
เป็็นช่ีวิงการจัีดระเบีัยบัสัิงคมัที�เข้มังวิดข่�น
ของรัฐบัาลสีิจิี�นผิัง เพ่�อเต้รียมัพร้อมัก่อนเข้าส่้ิ
การป็ระชุีมัสิมัาชิีกสิภาผ้้ัแทนพรรคคอมัมิัวินิสิต์้จีีน
สิมััยที� 20 ใน ปี็ ค.ศ. 2022”
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106 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       จุ�กพัฒนั�ก�รทุ�งนัโยบ�ยข้�งต้นั จุะเห็นัวิ่�หนั่วิยง�นัทุี�
เกี�ยวิข้องของจุีนัได้พย�ย�มออกกฎเกณฑ์เพิ�มเติมเกี�ยวิกับก�รพนัันั
อย่�งต่อเนั่�อง แล่ะมีแนัวิโนั้มทุี�จุะมีก�รกำ�หนัดกฎเกณฑ์ทุี�ชัดเจุนั
แล่ะเข้มงวิดขึ�นัเร่�อยๆ โดยเฉพ�ะก�รออกกฎเกณฑ์เพิ�มเติมในัช่วิง
ปีั ค.ศู. 2020 - 2021 ซึื่�งเป็ันัช่วิงทีุ�มีก�รระบ�ดของโควิิด แล่ะเป็ันัช่วิง
ก�รจัุดระเบียบสัำงคมทีุ�เข้มงวิดขึ�นัของรัฐบ�ล่สีำจิุ�นัผิื่ง เพ่�อเตรียมพร้อม
ก่อนัเข้�สำู่ก�รปัระชุมสำม�ชิกสำภ�ผืู่้แทุนัพรรคคอมมิวินัิสำต์จุีนัสำมัย
ทุี� 20 ในั ปัี ค.ศู. 2022 ซื่ึ�งค�ดวิ่�สำีจุิ�นัผื่ิงจุะได้ดำ�รงตำ�แหนั่งผืู่้นัำ�
สูำงสุำดต่อไปั

นโยบัายของจีีน
ต่้อการพนันออนไลน์

       ก�รพนัันัออนัไล่นั์ มีล่ักษณะพิเศูษค่อผืู่้เปัิดบ่อนัออนัไล่นั์มี
จุำ�นัวินัทีุมง�นัไม่ต้องม�ก แต่สำ�ม�รถุทุำ�ให้เงินัในัวิงพนัันัมีมูล่ค่�ได้สูำง
เปั็นัก�รเล่่นัผื่่�นัอินัเทุอร์เนั็ต โดยทุี�เซื่ิร์ฟเวิอร์จุะอยู่ทุี�ใดบนัโล่กก็ได้
แม้ว่ิ�วิิธีุแล่ะลั่กษณะของก�รพนัันัจุะเป็ันัก�รทุ�ยผื่ล่แล่ะก�รเล่่นัเกม
เช่นัเดียวิกับก�รพนัันัแบบดั�งเดิม แต่เพิ�มลู่กเล่่นัแล่ะเทุคนัิคในัก�ร
ดึงดูด อ�จุหล่อกล่วิงให้นัักพนัันัล่งเงินัเดิมพันัได้ม�กกวิ่�แบบ
ดั�งเดิมม�ก ยกตัวิอย่�งเช่นั ก�รกดอั�งเปั� หร่อมีก�รลุ้่นัสุ่ำมร�งวัิล่ใหญ่
ปัระกอบกับก�รเล่่นัโดยล่งเงินัเพียงรอบเดียวิ ก�รให้แชร์ต่อไปัยัง
กลุ่่มแชทุแล่้วิได้คูปัองเงินัเพิ�ม เปั็นัต้นั ทุั�งก�รเล่่นันัั�นัจุะเปั็นัก�รเล่่นั
โดยมีบุคคล่จุริงเป็ันัเจุ้�ม่อพนัันั หร่อเล่่นักับโปัรแกรมคอมพิวิเตอร์ก็ได้ 
โดยทุี�ผืู่้เล่่นัไม่อ�จุทุร�บได้วิ่�ก�รพนัันัทุี�ตนัเล่่นัอยู่เปั็นัรูปัแบบใด
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ในัก�รสำร้�งแอปัพล่ิเคชันัหร่อเวิ็บไซื่ต์พนัันัออนัไล่นั์ ยังอ�จุห�เงินั
หร่อหล่อกเงินัจุ�กผืู่้พนัันัได้หล่�กหล่�ยวิิธุีก�ร เช่นั ค่�ใช้บริก�รเวิ็บ
หร่อแอปัพลิ่เคชันั ก�รให้เอ�เงินัม�ฝ�กไว้ิในับัญชีผู้ื่เล่่นัก่อนัล่่วิงหน้ั� 
ก�รให้ทุ�ยผื่ล่กีฬ�หร่อทุ�ยตัวิเล่ขต่�งๆ โดยเขียนัโปัรแกรมให้ผืู่้เล่่นั
ไม่มีทุ�งถูุกร�งวัิล่ แล่ะให้เติมเงินัเข้�ได้ทุ�งเดียวิ14 

       ล่ักษณะพิเศูษของก�รพนัันัออนัไล่นั์ค่อ จุะมีห่วิงโซื่่ของ
ก�รหล่อกล่วิงหร่อมีคนักล่�งเข้�ม�เกี�ยวิข้อง แล่ะก�รพึ�งพ�ระบบ
อินัเทุอร์เนั็ตแล่ะเทุคโนัโล่ยีทุำ�ให้ก�รพนัันัเกิดขึ �นัได้ถุี � รวิดเร็วิ 
ทุำ�ให้เสำพติดได้ง่�ย แล่ะต�มรอยได้ย�ก โดยเฉพ�ะเม่�อเซื่ิร์ฟเวิอร์
อยู่ต่�งปัระเทุศู จุะทุำ�ให้กล่�ยเปั็นัก�รพนัันัออนัไล่นั์ข้�มพรมแดนั
จึุงนัับว่ิ�เป็ันัควิ�มทุ้�ทุ�ยอย่�งม�กต่อรัฐบ�ล่จุีนัในัก�รบังคับใช้
กฎหม�ย ยิ�งห�กเปั็นักรณีทุี�ปัระเทุศูต้นัทุ�งทุี�เซื่ิร์ฟเวิอร์ตั�งอยู่ไม่มี
กฎหม�ยห้�มก�รพนัันัออนัไล่น์ั

บัทบััญญัติ้ของกฎหมัายจีีนที�เกี�ยวิข้อง

       ตั�งแต่เด่อนัพฤษภ�คม ค.ศู. 2005 เปั็นัต้นัม� ศู�ล่ปัระช�ชนั
สำูงสำุด ได้ออกคำ�อธุิบ�ยร�ยล่ะเอียดของควิ�มผื่ิดฐ�นัก�รพนัันั
ต�มกฎหม�ยอ�ญ� โดยให้รวิมก�รเล่่นัพนัันัให้หม�ยควิ�มรวิมถุึง
ก�รเล่่นัพนัันัออนัไล่น์ัด้วิย สำะทุ้อนัให้เห็นัถึุงควิ�มจุริงจัุงของรัฐบ�ล่จีุนั
ในัก�รปัร�บปัร�มก�รพนัันัออนัไล่น์ัให้เทุ่�ทัุนักระแสำก�รเปัลี่�ยนัแปัล่ง
ของเทุคโนัโล่ยียุคใหม่15 

       เม่�อเด่อนัมกร�คม ค.ศู. 2021 คณะกรรม�ธุิก�รสำ�มัญปัระจุำ�
สำภ�ปัระช�ชนัแห่งช�ติ ได้แก้ไขกฎหม�ยอ�ญ�ครั�งทีุ� 11 โดยในัม�ตร� 
303 ได้เพิ�มเนั่�อควิ�มในัวิรรคทุ้�ยวิ่� ห้�มจุัดให้ปัระช�ชนัช�วิจุีนั

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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“มักราคมั ค.ศ. 2021
คณ์ะกรรมัาธิุการสิามััญ
ป็ระจีำาสิภาป็ระชีาชีนแห่งชีาติ้ 
ได้แก้ไขกฎหมัายอาญาครั�งที� 11 
โดยในมัาต้รา 303 ได้เพิ�มัเน่�อควิามัในวิรรคท้าย 
ห้ามัจัีดให้ป็ระชีาชีนชีาวิจีีนเล่นการพนัน
นอกพรมัแดน และให้มีัโทษเช่ีนเดียวิกับั
ฐานการเปิ็ดบ่ัอนการพนัน 
ซ่ี�งครอบัคลุมัทั�งร้ป็แบับัที�
นักพนันเดินทางไป็ต่้างป็ระเทศ
และร้ป็แบับัออนไลน์ด้วิย”
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เล่่นัก�รพนัันันัอกพรมแดนั แล่ะให้มีโทุษเช่นัเดียวิกับฐ�นัก�รเปัิด
บ่อนัก�รพนัันั16 สำำ�หรับก�รพนัันันัอกพรมแดนัในัม�ตร�นีั� ครอบคลุ่ม
ทัุ�งรูปัแบบทีุ�นัักพนัันัเดินัทุ�งไปัต่�งปัระเทุศูแล่ะรูปัแบบออนัไล่นั์
ด้วิยเช่นักันั17 ก�รเปัิดเวิ็บหร่อแอปัพล่ิเคชันัทุี�ต่�งปัระเทุศูทุี�ใช้เพ่�อให้
คนัจุีนัเล่่นัพนัันัออนัไล่นั์ กล่่�วิค่อเซื่ิร์ฟเวิอร์อยู่ต่�งปัระเทุศู หร่อ
จุดทุะเบียนัเวิ็บไซื่ต์บริษัทุอยู่ต่�งปัระเทุศู ถุ่อวิ่�มีควิ�มผื่ิดฐ�นัเปัิด
บ่อนัก�รพนัันัต�มกฎหม�ยจีุนั 

การป็ราบัป็รามัการพนันออนไลน์ของรัฐบัาลจีีน

       ก�รระบุให้ก�รพนัันัออนัไล่นั์อยู ่ในัขอบเขตควิ�มผื่ิดต�ม
กฎหม�ยมีขึ�นัตั�งแต่ปีั ค.ศู. 2005 ในัยุครัฐบ�ล่ปัระธุ�นั�ธิุบดีหูจิุ�นัเทุ� 
แต่จุำ�นัวินัเว็ิบไซื่ต์ก�รพนัันัทีุ�ถูุกจัุบกุมแล่ะเปิัดโปังมีจุำ�นัวินัม�กขึ�นั
ตั�งแต่ก�รก้�วิขึ�นัสู่ำอำ�นั�จุของสีำจิุ�นัผิื่ง ซึื่�งแสำดงให้เห็นัถึุงปัระสิำทุธิุภ�พ
แล่ะก�รกวิดขันัก�รบังคับใช้กฎหม�ยในัยุคของสีำจิุ�นัผิื่งทีุ�ยกระดับขึ�นั
จุ�กรัฐบ�ล่ในัยุคก่อนัหน้ั�

       ก�รปัร�บปัร�มก�รพนัันัออนัไล่น์ัปัร�กฏเป็ันัข่�วิใหญ่หล่�ยครั�ง
ในัจีุนัยุคสีำจิุ�นัผิื่ง ตัวิอย่�งเช่นั ในัเด่อนัเมษ�ยนั ค.ศู. 2015 กรมตำ�รวิจุ
กวิ�งตุ้งจุับกุมคดีพนัันัออนัไล่นั์ มีผืู่้ร่วิมกระทุำ�ควิ�มผื่ิดในัเคร่อข่�ย
ก�รพนัันัขนั�ดใหญ่รวิมถึุง 1,071 คนั เงินัเดิมพันัสูำงสุำด 330 ล้่�นัหยวินั
จุำ�นัวินัเงินัทุั �งหมดทุี�อยู ่ในัเคร่อข่�ยพนัันักวิ่� 4 แสำนัล่้�นัหยวินั
ดำ�เนิันัก�รผ่ื่�นัแพล่ตฟอร์มต่�ง ๆ ถึุง 199 แพล่ตฟอร์มนัับเป็ันัหนึั�งในั
คดีพนัันัออนัไล่นั์ทุี�ใหญ่ทุี�สำุด มีก�รขย�ยก�รจุับกุมผืู่้กระทุำ�ควิ�มผื่ิด
ข้�มพรมแดนัทุี�กัมพูช� อันัเปั็นัก�รกระทุำ�ควิ�มผื่ิดโดยเซื่ิร์ฟเวิอร์
ของแอปัหร่อเว็ิบไซื่ต์ทีุ�ตั�งอยู่นัอกปัระเทุศูจีุนั18 

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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110 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       กระทุรวิงพิทุักษ์สำันัติร�ษฎร์ได้ดำ�เนัินันัโยบ�ยกวิ�ดล่้�ง
ก�รพนัันัออนัไล่นั์ข้�มพรมแดนัในัเด่อนักรกฎ�คม ค.ศู. 2019 
เปั็นัแผื่นัดำ�เนัินัก�รในักรอบเวิล่� 3 ปัี ผื่่�นัก�รทุล่�ย 3 ห่วิงโซื่่
แห่งก�รกระทุำ�ควิ�มผื่ิด ได้แก่ ห่วิงโซื่่ก�รเงินั ห่วิงโซื่่เทุคโนัโล่ยี แล่ะ
ห่วิงโซื่่แรงง�นั โดยเปั็นัก�รร่วิมม่อกันัระหวิ่�งหล่�ยหนั่วิยง�นั อ�ทุิ 
กระทุรวิงต่�งปัระเทุศู ธุนั�ค�ร กระทุรวิงวัิฒนัธุรรมแล่ะก�รทุ่องเทีุ�ยวิ
หนั่วิยง�นัควิบคุมอินัเทุอร์เนั็ต สำำ�นัักง�นัตรวิจุคนัเข้�เม่อง19  ซื่ึ�ง
ข้อมูล่ถึุงเด่อนัเมษ�ยนั ค.ศู. 2021 มียอดก�รจัุบกุมกว่ิ� 17,000 คดี 
ผู้ื่กระทุำ�ควิ�มผิื่ดกว่ิ� 110,000 ร�ย20 

       อีกคดีหนัึ�งทุี�มีช่�อเสำียงค่อ คดีอู๋ซื่ี ในัเด่อนัเมษ�ยนั ค.ศู. 2020 
กรมตำ�รวิจุอู๋ซื่ีได้เริ�มสำอบสำวินักลุ่่มเปัิดเกมพนัันัออนัไล่นั์กลุ่่มหนัึ�ง
ทุี�เปัิดเวิ็บเซื่ิร์ฟเวิอร์ต่�งปัระเทุศู ล่ักษณะค่อหล่อกให้ผืู่้คนัเติมเงินั
เข้�เกมผื่่�นับัตรเครดิต โดยสำัญญ�วิ่�จุะให้เงินัค่นั 4% แล่ะให้ชวินั
เพ่�อนัเข้�ม�เปั็นัลู่กโซื่่ ต่อม�ในัเด่อนักรกฎ�คม กรมตำ�รวิจุจุ�ก 
13 มณฑล่ร่วิมม่อกันัปัร�บกลุ่่มเกมพนัันัออนัไล่นั์นัี� จุับผืู่้กระทุำ�
ควิ�มผิื่ดได้ทัุ�งหมด 49 คนั เงินัทีุ�ยึดได้มีมูล่ค่� 47,870,000 หยวินั21  

       คดีดังกล่่�วิสำะทุ้อนักล่วิิธุีของเวิ็บพนัันัออนัไล่นั์ โดยผืู่้ควิบคุม
เว็ิบพนัันัออนัไล่น์ัมีหน้ั�ทีุ�ควิบคุมผื่ล่ของเกมพนัันั ทุำ�ให้ผู้ื่เล่่นัแพ้เสำมอ
แล่ะหล่อกให้ผู้ื่เล่่นันัำ�เงินัเข้�ม�ม�กขึ�นัเร่�อย ๆ มีก�รปักปิัดก�รโอนัเงินั
เข้�บัญชีของผืู่้กระทุำ�ควิ�มผื่ิดผื่่�นั 3 ช่องทุ�ง ได้แก่ 

       ช่องที่างแรก สำร้�งหนั้�ร้�นัออนัไล่นั์หล่อก ให้ผืู่้เล่่นักดสำั�งของ
จุ่�ยเงินัโดยทีุ�ไม่มีก�รส่ำงสิำนัค้�กันัจุริง ๆ 

       ช่องที่างที่ี�สอง ใช้ก�รโอนัเงินัผื่่�นัก�รซื่่�อบัญชีธุนั�ค�รของ
ผืู่้อ่�นัหล่�ยบัญชี รวิมทุั�งบัตรเครดิตของผืู่้พนัันัโดยพย�ย�มปักปัิด

������������������������_Final.indd   110������������������������_Final.indd   110 13/6/2565   10:33:0813/6/2565   10:33:08



111

ก�รโอนัเงินัด้วิยก�รโอนัเงินัผ่ื่�นัหล่�ยทุอดข้�มระหวิ่�งมณฑล่แล่ะ
สำ�ข�ธุนั�ค�ร 

       ช่องที่างสุดที่้าย เปั็นัก�รควิบคุมจุัดก�รควิ�มเรียบร้อยของ
โปัรแกรมพนัันัแล่ะกำ�กับดูแล่บัญชีแล่ะบัตรเครดิตทีุ�เกี�ยวิข้องว่ิ�
สำ�ม�รถุทุำ�ได้อย่�งไม่ขัดข้อง ผื่่�นัก�รจุัดตั �งบริษัทุซื่อฟต์แวิร์
ในัจุีนัแผื่่นัดินัใหญ่ทุี�คอยโอนัเงินัทุี�ได้ม�ไปัยังบัญชีต่�งปัระเทุศู
โดยจุะมีหัวิหน้ั�กลุ่่มผู้ื่หล่บซ่ื่อนัอยู่ต่�งปัระเทุศูเป็ันัผู้ื่รับเงินัออกม�
จุ�กระบบออนัไล่น์ัอีกทุอดหนึั�ง 

       ก�รพนัันัออนัไล่นั์อีกรูปัแบบหนัึ �งซื่ึ �งทุำ�ได้ง่�ย ต้นัทุุนัตำ �� 
ติดต�มตัวิหร่อชี�เฉพ�ะบุคคล่ได้ย�ก ค่อ ก�รพนัันัออนัไล่น์ัในัรูปัแบบ
ของ WeChat Red packets22 แอปัพล่ิเคชันั WeChat ในัปััจุจุุบันั
ถุ่อได้ว่ิ�เป็ันั superapp ทีุ�มีผู้ื่ใช้ม�กทีุ�สุำดในัจีุนั นัอกจุ�กก�รใช้ติดต่อ
สำ่งข้อควิ�ม โทุรศูัพทุ์ วิิดิโอคอล่ เรียกรถุแทุ็กซื่ี�แล่้วิ WeChat ยังมี
ฟังก์ชันัของก�รเปั็นักระเปั๋�เงินั (Wallet) ทุี�ผืู่กกับบัญชีธุนั�ค�รหร่อ
บัตรเครติดของผืู่้ใช้แล่ะสำ�ม�รถุโอนัเงินัระหวิ่�งกันัได้ โดยมีสำิ�งทุี�
เรียกวิ่� อั�งเปั� (Red Packets) เปั็นัก�รสำ่งเงินัให้เปั็นัของขวิัญให้
คู ่สำนัทุนั�หร่อสำ่งเข้�ไปัในักลุ่่มสำนัทุนั� ด้วิยล่ักษณะควิ�มสำะดวิก
ในัก�รให้แล่ะรับอั�งเปั�นัี�เอง ทุำ�ให้ถุูกนัำ�ม�ใช้เปั็นัสำ่�อกล่�งในัก�ร
เล่่นัพนัันัแล่ะขย�ยกลุ่่มม�กขึ�นัเร่�อย ๆ

       ก�รปัร�บปัร�มก�รพนัันัออนัไล่นั์สำะทุ้อนัก�รทุำ�ง�นัร่วิมกันั
ของหล่�ยหนั่วิยง�นัภ�ครัฐในัก�รต่อกรกับรูปัแบบของก�รพนัันั
ทุี�เปัล่ี�ยนัแปัล่งไปัต�มควิ�มก้�วิหนั้�ของเทุคโนัโล่ยี จุ�กก�รทุำ�ง�นั
ด้วิยหน่ัวิยง�นัเดี�ยวิหร่อในัมณฑล่เดียวิ  เปัลี่�ยนัม�เป็ันัก�รร่วิมม่อกันั
ระหวิ่�งศู�ล่ปัระช�ชนัสำูงสำุด สำำ�นัักง�นัอัยก�รปัระช�ชนัสำูงสำุด แล่ะ
กระทุรวิงพิทัุกษ์สัำนัติร�ษฎร์ หร่อก�รร่วิมกันัจัุบกุมเคร่อข่�ยก�รพนัันั

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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ออนัไล่นั์ทุี�กระจุ�ยอยู่ในัหล่�ยมณฑล่ ทุำ�ให้เห็นัถุึงก�รมองปััญห�
อย่�งเป็ันัระบบแล่ะพย�ย�มแก้ไขปััญห�อย่�งถุอนัร�กถุอนัโคนั 
นัอกจุ�กนัี� ทุ�งก�รจุีนัยังมีควิ�มพย�ย�มในัก�รขอควิ�มร่วิมม่อกับ
ต่�งปัระเทุศู แล่ะอ�จุกดดันัรัฐบ�ล่ปัระเทุศูทุี�เปัิดบ่อนัก�รพนัันัหร่อ
ค�สำิโนัถุูกกฎหม�ยทุี�เปั็นัแหล่่งรวิมของเวิ็บไซื่ต์พนัันัทุี�ดำ�เนัินัก�ร
มุ่งเป้ั�ทีุ�นัักพนัันัจีุนั23 

       ในัช่วิงก�รระบ�ดของโควิิด หน่ัวิยง�นัของรัฐจีุนัมีก�รเต่อนัภัย
เกี�ยวิกับก�รพนัันัออนัไล่น์ั โดยปัระช�สัำมพันัธ์ุให้ปัระช�ชนัระมัดระวัิง
ไม่ให้ถูุกหล่อกล่วิง นั�ยเจุ้�เค่อจุ่�อ รัฐมนัตรีกระทุรวิงพิทัุกษ์สัำนัติร�ษฎร์
ได้ออกม�ย่นัยันัในัเด่อนัเมษ�ยนั ค.ศู. 2021 ว่ิ� ก�รดำ�เนิันัก�รปัร�บ
ก�รพนัันัออนัไล่น์ัจุะเข้มงวิดขึ�นักว่ิ�ในัปีั ค.ศู. 2020 แล่ะจุะให้นัำ��หนััก
สำำ�คัญกับก�รพนัันัออนัไล่น์ัทีุ�มีลั่กษณะข้�มพรมแดนั โดยในั ปีั ค.ศู. 
2020 ได้ปัร�บแพล่ตฟอร์มพนัันัออนัไล่นั์กวิ่� 2,260 แพล่ตฟอร์ม 
แพล่ตฟอร์มโอนัเงินัผื่ิดกฎหม�ยกวิ่� 1,960 แพล่ตฟอร์มกลุ่่มนััก
คอมพิวิเตอร์กว่ิ� 980 กลุ่่ม รวิมเป็ันัผู้ื่ต้องห�กว่ิ� 75,000 คนั2

       นัอกจุ�กนีั� ทุ�งก�รจีุนัยังเข้มงวิดกับก�รกำ�กับดูแล่ควิ�มปัล่อดภัย
ทุ�งไซื่เบอร์ม�กยิ�งขึ�นักว่ิ�ในัอดีต โดยเน้ันัว่ิ� ก�รรักษ�ควิ�มปัล่อดภัย
ทุ�งไซื่เบอร์เป็ันัควิ�มปัล่อดภัยของปัระช�ชนัช�วิจุีนัแล่ะเกี�ยวิข้อง
กับควิ�มมั�นัคงของช�ติ25 รัฐบ�ล่จุีนัระมัดระวิังกับก�รกำ�กับควิบคุม
ก�รจุ่�ยเงินัโดยบุคคล่ทุี� 4 (Fourth-party payments) แล่ะ ก�รใช้
สำกุล่เงินัคริปัโต (Cryptocurrencies) เนั่�องจุ�กเปั็นัช่องทุ�งทุี�นัักพนัันั
ใช้โอนัเงินัข้�มพรมแดนั ซึื่�งเป็ันัสิำ�งทีุ�นิัยมใช้ม�กขึ�นัในัก�รฟอกเงินั26 
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“กระทรวิงพิทักษ์สัินติ้ราษฎร์
ได้ดำาเนินนโยบัายกวิาดล้าง
การพนันออนไลน์ข้ามัพรมัแดน
ในเด่อนกรกฎาคมั ค.ศ. 2019
เป็็นแผันดำาเนินการในกรอบัเวิลา 3 ปี็
ผ่ัานการทลาย 3 ห่วิงโซ่ีแห่งการกระทำาควิามัผิัด 
ได้แก่ ห่วิงโซ่ีการเงิน ห่วิงโซ่ีเทคโนโลยี 
และห่วิงโซ่ีแรงงาน”
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นโยบัายเร่�องการพนัน
ของเขต้บัริหารพิเศษมัาเก๊า

       ค�บสำมุทุรม�เก๊�อยู ่ใต้อ�ณ�นัิคมของปัระเทุศูโปัรตุเกสำ
ตั�งแต่ปัี ค.ศู. 1887 ต่อม�ภ�ยหล่ังจุ�กก�รกล่ับค่นัสำู่ปัระเทุศูจุีนั
ในัปัี ค.ศู. 1999 ม�เก๊�เปั็นัเพียงพ่�นัทุี�เดียวิในัปัระเทุศูจุีนัทุี�สำ�ม�รถุ
เล่่นัก�รพนัันัหร่อเข้�บ่อนัค�สิำโนัได้อย่�งถูุกกฎหม�ย 

       ในัปัี ค.ศู. 2003 รัฐบ�ล่จุีนัได้มีนัโยบ�ยสำ่งเสำริมให้คนัจุีนั
สำ�ม�รถุเดินัทุ�งข้�มไปัทุี�ม�เก๊�ได้อย่�งสำะดวิกม�กยิ�งขึ�นั สำ่งผื่ล่ให้
ม�เก๊�เปั็นัทุี �ดึงดูดนัักพนัันัช�วิจุีนัม�กกวิ่�บ่อนัในัต่�งปัระเทุศู
ในัปีั ค.ศู. 2012 มีสำถิุติว่ิ�จุ�กจุำ�นัวินันัักทุ่องเทีุ�ยวิจุ�กจีุนัแผ่ื่นัดินัใหญ่
ทัุ�งหมด 16 ล้่�นัคนั มีเกินักว่ิ�ครึ�งทีุ�เข้�บ่อนัค�สิำโนัในัขณะทีุ�เดินัทุ�ง
ทุ่องเทีุ�ยวิในัม�เก๊�27  

       รัฐบ�ล่จุีนัพย�ย�มจุำ�กัดขอบเขตของเงินัเดิมพันัแล่ะก�รพนัันั
ทุี�มีมูล่ค่�สำูงให้อยู่แต่ในัเขตพ่�นัทุี�ม�เก๊�เทุ่�นัั�นั เพ่�อปัระโยชนั์ในัก�ร
ตรวิจุสำอบควิบคุม อันัเนั่�องม�จุ�กควิ�มกังวิล่วิ่� ข้�ร�ชก�รหร่อ
เจุ้�พนัักง�นัจุะคอร์รัปัชันันัำ�เงินัของรัฐม�เล่่นัก�รพนัันัแล่ะฟอกเงินั 
ซึื่�งจุะกระทุบต่อควิ�มมั�นัคงของปัระเทุศู28  

อุต้สิาหกรรมัการพนันในมัาเก๊า

       ห�กย้อนักล่ับไปัพิจุ�รณ�ปัระวิัติศู�สำตร์ของอุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันัของม�เก๊� สำ�ม�รถุแบ่งก�รเปัล่ี�ยนัแปัล่งได้เปั็นั 3 ระยะ
ได้แก่29  
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       ระยะแรก ภ�ยหล่ังก�รตกเปั็นัอ�ณ�นัิคมของโปัรตุเกสำ
มีนัโยบ�ยทีุ�จุะผื่ลั่กดันัให้ก�รพนัันัถูุกกฎหม�ยแล่ะใช้ก�รเก็บภ�ษี
จุ�กก�รพนัันัเปั็นัร�ยได้หล่ักเพ่ �อนัำ�ม�พัฒนั�เศูรษฐกิจุ ตั �งแต่
ปัี ค.ศู. 1867 ถุึง ค.ศู. 1872 พบวิ่�ร�ยได้ของรัฐบ�ล่ทุ้องถุิ�นัเปั็นัทุี�
นั่�พอใจุ ในัเวิล่�นัั�นัม�เก๊�ได้รับสำมญ�นั�มวิ่�เปั็นั “มอนัติค�ร์โล่
แห่งเอเชีย” 

       ระยะที่ี�สอง ค่อ ช่วิงก�รผืู่กข�ดอุตสำ�หกรรมโดยตระกูล่ใหญ่
ในัม�เก๊� เริ �มต้นัในัปัี ค.ศู. 1930 บริษัทุ Hou Heng Company 
ผูื่กข�ดอุตสำ�หกรรมก�รพนัันั ซึื่�งสำมัยนัั�นัเน้ันัก�รพนัันัม้�แข่ง ปั�ยโกวิ 
แล่ะก�รพนัันัต�มวิัฒนัธุรรมจุีนัเปั็นัหล่ัก ต่อม�ในัปัี ค.ศู. 1937 
บริษัทุ Tai Heng Company เซื่็นัสำัญญ�กับรัฐบ�ล่ในัขณะนัั�นัแล่ะ
ผูื่กข�ดอุตสำ�หกรรม โดยแตกต่�งจุ�ก Hou Heng Company ในัส่ำวินั
ทุี�มีก�รนัำ�ก�รพนัันัแบบตะวิันัตก เช่นั Baccarat แล่ะ Black Jack 
เข้�ม�เปั็นัครั�งแรก จุนัในัปัี ค.ศู. 1961 เปั็นัก�รสำิ�นัสำุดก�รผืู่กข�ด
อุตสำ�หกรรมก�รพนัันัของ Tai Heng Company 

       ต่อม�ในัเด่อนักรกฎ�คม ค.ศู. 1961 รัฐบ�ล่จุึงออก Diploma 
Legislative No. 1496 อนัุญ�ตให้เอกชนัสำ�ม�รถุปัระมูล่สำิทุธุิ
เพ่�อปัระกอบธุุรกิจุก�รพนัันัได้ โดยมีเง่�อนัไขต้องเสำียภ�ษี ต้องสำร้�ง
ค�สำิโนั โรงแรม แล่ะใบอนัุญ�ตทุี�ปัระมูล่ได้นัั�นัจุะมีอ�ยุไม่เกินั 8 ปัี 
โดยผืู่ ้ชนัะในัก�รปัระมูล่ค่อ บริษัทุ STDM (Macau Travek and 
Amusement Company Limited) เปั็นับริษัทุทุี�นัำ�โดย Stanley Ho 
ก�รเติบโตของ STDM เปั็นัปััจุจุัยทุี�ทุำ�ให้ภ�คก�รทุ่องเทุี�ยวิแล่ะ
ก�รพนัันักล่�ยเปั็นัแรงผื่ล่ักดันัหล่ักทุ�งเศูรษฐกิจุของม�เก๊� แล่ะ 
STDM ได้ดำ�เนัินักิจุกรรมอย่�งผืู่กข�ดม�จุนัถุึงปัี ค.ศู. 2002 จุึงได้
เข้�สู่ำก�รเปัลี่�ยนัแปัล่งในัระยะทีุ�สำ�มจุ�กก�รผูื่กข�ดสู่ำก�รแข่งขันั

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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“อุต้สิาหกรรมัของมัาเก๊า
ได้รับัผัลกระทบัโดยต้รง
จีากการแพร่ระบัาดของโควิิด
เพราะมัาเก๊าพ่�งพานักท่องเที�ยวิ
และนักพนันจีากจีีนแผ่ันดินใหญ่
เป็็นหลักมัาโดยต้ลอด 
ทั�งควิามัเสีิยหายจีากโควิิดนี�ไม่ัอาจีฟุ้� นตั้วิได้ง่าย 
เพราะบัริษัทขนาดใหญ่ล้วินขาดทุน”
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       ระยะทีี่�สาม มีบริษัทุทีุ�ได้รับใบอนุัญ�ตปัระกอบธุุรกิจุก�รพนัันั
ทุั�งหมด 6 บริษัทุซื่ึ �งยังคงดำ�เนัินัก�รม�ถุึงปััจุจุุบันั ได้แก่ SJM, 
Galaxy Casino, Wynn Resorts, MGM Grand Paradise, Venetian 
Macao แล่ะ Melco Crown

       รูปัแบบก�รดำ�เนัินัธุุรกิจุก�รพนัันัของม�เก๊�มีร�ยได้หล่ัก
จุ�กลู่กค้� 3 ปัระเภทุ ได้แก่ นัักพนัันั VIP นัักพนัันัทุั�วิไปั แล่ะผืู่้เล่่นั 
Slot Machine โดยนัักพนัันั VIP จุะต้องได้รับคำ�เชิญหร่อมีเครดิตสูำง
จุึงจุะสำ�ม�รถุเข้�ได้ แล่ะจุะมีจุำ�นัวินัเงินัขั�นัตำ��ต�มแต่ล่ะห้อง สำ่วินั
นัักพนัันัทัุ�วิไปัค่อนัักทุ่องเทีุ�ยวิหร่อผู้ื่คนัทัุ�วิไปั 

พัฒนาการของอุต้สิาหกรรมัการพนันในมัาเก๊า

       ก�รเปัล่ี�ยนัแปัล่งทุ�งเศูรษฐกิจุในัภ�คอุตสำ�หกรรมก�รพนัันั
ของม�เก๊�แบ่งได้เป็ันั 3 ช่วิง ดังนีั�30  

       ช่วงแรกค่อช่วงปัี ค.ศ. 1999 - 2008 เปั็นัช่วิงแรกของก�ร
ทุำ�ให้อุตสำ�หกรรมก�รพนัันัในัม�เก๊�ถุูกกฎหม�ย เปั็นัช่วิงตั �งไข่ 
รัฐบ�ล่จัุดตั�งหน่ัวิยง�นัทีุ�เกี�ยวิข้อง ออกกฎหม�ยในัก�รกำ�กับดูแล่ แล่ะ
เริ�มให้เอกชนัดำ�เนัินัธุุรกิจุ อุตสำ�หกรรมเติบโตอย่�งช้� ๆ  ในัช่วิงแรก
แล่ะเติบโตอย่�งรวิดเร็วิในัช่วิงปีั ค.ศู. 2006 – 2008 ดังมีพัฒนั�ก�ร
ดังต่อไปันีั�

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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ตารางทีี่� 2 พัฒนั�ก�รอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัของม�เก๊�
              ในัช่วิงปีั ค.ศู. 1999 - 2008

ปี เหตุ่การณ์์สำคัญ

ธัุนัวิ�คม
ค.ศู. 1999

มีนั�คม
ค.ศู. 2000

กรกฎ�คม
ค.ศู. 2000

สิำงห�คม
ค.ศู. 2001

กุมภ�พันัธ์ุ
ค.ศู. 2002

ตุล่�คม
ค.ศู. 2002

กรกฎ�คม
ค.ศู. 2003

ม�เก๊�กลั่บค่นัสู่ำปัระเทุศูจีุนั

Edmund Ho ผู้ื่บริห�รสูำงสุำดคนัแรกของม�เก๊�
ปัรึกษ�กับ Qian Qichen รองนั�ยกรัฐมนัตรีจีุนัในัสำมัยนัั�นั
เกี�ยวิกับก�รพัฒนั�อุตสำ�หกรรมก�รพนัันัในัม�เก๊� 
ต่อม�ปัระธุ�นั�ธิุบดีเจีุยงเจุ๋อหมินัได้แสำดงจุุดย่นัชัดเจุนัว่ิ�
จีุนัแผ่ื่นัดินัใหญ่จุะไม่มีส่ำวินัร่วิมในัอุตสำ�หกรรมก�รพนัันั
แล่ะม�เก๊�จุะไม่ได้รับก�รสำนัับสำนุันัใดในัอุตสำ�หกรรมนีั�
จุ�กแผ่ื่นัดินัใหญ่

จัุดตั�งคณะกรรมก�รก�รพนัันัม�เก๊� 
โดยมี Edmund Ho เป็ันัปัระธุ�นัคณะกรรมก�ร

ผ่ื่�นักฎหม�ยฉบับใหม่ตั�งแต่กลั่บค่นัสู่ำจีุนั 
โดยจุะออกใบอนุัญ�ตเปิัดค�สิำโนั 3 สิำทุธิุ
ให้ภ�คธุุรกิจุม�ปัระมูล่ ใบอนุัญ�ตมีอ�ยุไม่เกินั 20 ปีั 
แล่ะต้องเสีำยภ�ษีให้รัฐ 40%

จัุดตั�งสำหภ�พแรงง�นัแห่งภ�คอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัม�เก๊�

จัุดตั�ง Macao Convention and Exhibition Association
เป็ันัก�รเริ�มวิ�งทิุศูทุ�งธุุรกิจุ MICE

จีุนัแผ่ื่นัดินัใหญ่อนุัญ�ตให้ปัระช�ชนัจีุนั
เดินัทุ�งไปัม�เก๊�ได้สำะดวิกขึ�นัต�ม Individual Visit Scheme
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ปี เหตุ่การณ์์สำคัญ

พฤศูจิุก�ยนั
ค.ศู. 2004

กรกฎ�คม
ค.ศู. 2005

เมษ�ยนั
ค.ศู. 2006

พฤษภ�คม
ค.ศู. 2007

เมษ�ยนั
ค.ศู. 2008

Edmund Ho ผู้ื่บริห�รสูำงสุำดแห่งม�เก๊�ยอมรับว่ิ�
ร�ยได้ของรัฐบ�ล่ม�เก๊�จุ�กอุตสำ�หกรรมก�รพนัันั
มีมูล่ค่�ม�กกว่ิ�ด้�นัอ่�นั ๆ ม�ก ช่องว่ิ�งจุะเพิ�มขึ�นั
แล่ะย่นัยันัดำ�เนิันันัโยบ�ยพัฒนั�
อุตสำ�หกรรมก�รพนัันัต่อไปั 

รัฐบ�ล่จีุนัห้�มก�รส่ำงออกแรงง�นั
ในัอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัแล่ะก�รค้�บริก�รทุ�งเพศู

กฎหม�ยว่ิ�ด้วิยก�รก่อก�รร้�ยแล่ะก�รฟอกเงินั
สำร้�งหน้ั�ทีุ�ให้ค�สิำโนัต้องแจุ้งต่อรัฐบ�ล่ม�เก๊�
เม่�อมีกรณีน่ั�สำงสัำย

รัฐบ�ล่จีุนัเพิ�มควิ�มเคร่งครัดของ Individual Visit Scheme 
ในัก�รเดินัทุ�งข้�มระหว่ิ�งจีุนัแล่ะม�เก๊�

Edmund Ho ปัระก�ศูว่ิ� 
จุะไม่มีก�รออกใบอนุัญ�ตปัระกอบธุุรกิจุก�รพนัันัเพิ�ม 
ไม่มีก�รอนุัญ�ตให้ใช้ทีุ�ดินัเปิัดค�สิำโนัเพิ�ม 
ห้�มให้มี Slot ในัเขตทีุ�พักอ�ศัูย 
อุตสำ�หกรรมแล่ะธุุรกิจุก�รพนัันั
จุะต้องไม่มีส่ำวินัร่วิมในัก�รตัดสิำนัใจุนัโยบ�ยสำ�ธุ�รณะ
แล่ะไม่ข้องเกี�ยวิกับกิจุก�รสำ�ธุ�รณูปัโภค

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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120 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       ต่อม�ในัช่วงระยะที่ี�สอง ค่อ ตั�งแต่ปัี ค.ศ. 2009 - 2013 
เปั็นัช่วิงทุี �อัตร�ก�รเติบโตของอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัล่ดล่งจุ�ก
ช่วิงแรก โดยร�ยได้หลั่กของอุตสำ�หกรรมพึ�งพ�จุ�กกลุ่่มนัักพนัันั VIP 
อย่�งไรก็ต�ม ในัภ�พรวิมของค�สิำโนัใหญ่มีแนัวิโน้ัมว่ิ�อุตสำ�หกรรมนีั�
จุะเติบโตต่อได้ 

       แต่พอเข้�สำู ่ ระยะที่ี�สาม ช่วงปัี ค.ศ. 2014 – 2019 เม่ �อ
รัฐบ�ล่สำีจิุ�นัผิื่งเริ�มดำ�เนัินันัโยบ�ยก�รปัร�บคอร์รัปัชันัอย่�งจุริงจัุง 
กลุ่่มนัักพนัันั VIP ได้รับผื่ล่กระทุบโดยตรง จุำ�นัวินัเงินัทุี�นัำ�ออกม�
เล่่นัพนัันัถุูกจุำ�กัด ม�ตรก�รตรวิจุคนัเข้�ออกของจุีนัแผื่่นัดินัใหญ่
เข้มงวิดขึ�นั ทุำ�ให้แหล่่งร�ยได้หล่ักของอุตสำ�หกรรมม�จุ�กนัักพนัันั
ทัุ�วิ ๆ ไปั ซึื่�งมีงบแล่ะเงินัเดิมพันัทีุ�ตำ��กว่ิ�

การระบัาดของโควิิดและ     
ผัลกระทบัต้่ออุต้สิาหกรรมัการพนันในมัาเก๊า

       จุ�กสำถุิติของรัฐบ�ล่ม�เก๊� เม่ �อเปัรียบเทุียบปัี ค.ศู. 2019 
ก่อนัก�รแพร่ระบ�ดของโควิิด กับปีั ค.ศู. 2020 ภ�ยหลั่งก�รระบ�ด 
พบว่ิ� จุำ�นัวินัเงินัทีุ�นัักทุ่องเทีุ�ยวิจัุบจุ่�ยใช้สำอยในัม�เก๊� มีมูล่ค่�ล่ดล่ง
จุ�ก 64,077 ล่้�นัปั�ต�ก�ม�เก๊� (268,000 ล่้�นับ�ทุ หร่อ 8,107 
ล่้�นัเหรียญดอล่ล่�ร์สำหรัฐฯ) เหล่่อเพียง 11,938 ล่้�นัปั�ต�ก�ม�เก๊�
(50,000 ล่้�นับ�ทุ หร่อ 1,510 ล่้�นัเหรียญดอล่ล่�ร์สำหรัฐฯ) โดย
นัักทุ่องเทุี�ยวิจุ�กจุีนัแผื่่นัดินัใหญ่มีก�รจุับจุ่�ยต่อหัวิมูล่ค่�สำูงสำุด
จุ�กนัักทุ่องเทีุ�ยวิทัุ�งหมด31   

       สำำ�หรับจุำ�นัวินันัักทุ่องเทุี �ยวิ พบวิ่�นัักทุ่องเทุี �ยวิจุ�กจุีนั
แผื่่นัดินัใหญ่ล่ดล่งจุ�ก 27,923,200 ร�ย ในัปัี ค.ศู. 2019 (จุ�ก
นัักทุ่องเทีุ�ยวิทัุ�งหมด 39,406,200 ร�ย) เหล่่อเพียง 4,754,200 ร�ย 
ในัปีั ค.ศู. 2020 (จุ�กนัักทุ่องเทีุ�ยวิทัุ�งหมด 5,896,800 ร�ย)32  
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       ในัสำ่วินัของร�ยได้จุ�กอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัมีร�ยล่ะเอียด
ดังนีั� 

*รูปัแบบก�รพนัันัทุี�สำร้�งร�ยได้ให้ม�เก๊�สำูงทุี�สำุดค่อ VIP Baccarat,     
 Baccarat แล่ะ Slot Machine ต�มล่ำ�ดับ

ตารางทีี่� 3 ร�ยได้จุ�กอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัของม�เก๊�

202020192018

จุำ�นัวินัค�สิำโนั

จุำ�นัวินั Slot Machine

จุำ�นัวินั Gaming Table

ร�ยได้จุ�กล่อตเตอรี� 
(ล้่�นัปั�ต�ก�ม�เก๊�)

ร�ยได้รวิมทัุ�งหมด 
(ล้่�นัปั�ต�ก�ม�เก๊�)

41

16,059

6,588

9,716

303,879

41

17,009

6,739

8,679

293,312

41

8,906

6,080

6,039

61,047

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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122 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       GDP ของม�เก๊�ปัรับล่ดล่งเพร�ะผื่ล่กระทุบของโควิิดตั�งแต่
ไตรม�สำแรกของปัี ค.ศู. 2020 โดยมีจุุดตำ��สำุดอยู่ทุี � 36,790 ล่้�นั
ปั�ต�ก�ม�เก๊� หร่อปัระม�ณ 150,000 ล่้�นับ�ทุ ในัไตรม�สำทุี�สำอง
ของปัี ค.ศู. 2020 ซื่ึ �งมีมูล่ค่�ใกล่้เคียงกับช่วิงไตรม�สำสำ�มของ
ปีั ค.ศู. 200733  

       อุตสำ�หกรรมของม�เก๊�ได้ร ับผื่ล่กระทุบโดยตรงจุ�กก�ร
แพร่ระบ�ดของโควิิด เพร�ะม�เก๊�พึ�งพ�นัักทุ่องเทีุ�ยวิแล่ะนัักพนัันัจุ�ก
จุีนัแผื่่นัดินัใหญ่เปั็นัหล่ักม�โดยตล่อด ทุั�งควิ�มเสำียห�ยจุ�กโควิิดนัี�
ไม่อ�จุฟ้�นัตัวิได้ง่�ย เพร�ะบริษัทุขนั�ดใหญ่ล้่วินัข�ดทุุนั แล่ะก�รเก็บ
ภ�ษีเข้�รัฐสำำ�หรับอุตสำ�หกรรมนีั�แตกต่�งจุ�กในัอุตสำ�หกรรมอ่�นั 
เพร�ะธุุรกิจุก�รพนัันัจุะต้องเสีำยภ�ษีให้รัฐก่อนัทีุ�จุะเอ�ม�คำ�นัวิณ
กำ�ไรของตนั 

การจัีดระเบีัยบัสัิงคมัของจีีนแผ่ันดินใหญ่   
กับัอุต้สิาหกรรมัการพนันในเขต้บัริหารพิเศษมัาเก๊า

       ในัเด่อนักันัย�ยนัปัี ค.ศู. 2021 รัฐบ�ล่จุีนัได้ปัระก�ศูแผื่นั
เขตควิ�มร่วิมม่อกวิ�งตุ้ง-ม�เก๊� ณ เก�ะเหิงฉินั (Guangdong-Macao 
in-depth cooperation zone in Hengqin) โดยมีควิ�มมุ่งหม�ยวิ่� 
นัโยบ�ยหนัึ�งปัระเทุศูสำองระบบจุะเปั็นัแรงผื่ล่ักดันัทุี�จุะพยุงแล่ะ
ช่วิยฟ้�นัฟูเศูรษฐกิจุม�เก๊� พร้อมกับแสำดงให้เห็นัวิ่�อุตสำ�หกรรมอ่�นั
นัอกเหนั่อจุ�กอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัจุะช่วิยทุำ�ให้ม�เก๊�กล่ับม�
เจุริญรุ่งเร่องทุ�งเศูรษฐกิจุได้ แต่ก็มีควิ�มเห็นัทุี�มองวิ่�เปั็นัแผื่นัก�ร
ของรัฐบ�ล่จีุนัทีุ�จุะเข้�แทุรกแซื่งก�รเม่องม�เก๊�ไม่ให้เกิดปััญห�
อย่�งเช่นักรณีของฮ่่องกง35 
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“มัาเก๊ายังได้รับัผัลกระทบัจีาก
นโยบัายต่้อต้้านคอร์รัป็ชัีนของสีิจิี�นผิัง 
กล่าวิค่อ นักท่องเที�ยวิจีีน
เดินทางเข้ามัาเก๊าน้อยลง โดยเฉัพาะข้าราชีการ 
ตั้วิเลขสิถิติ้แสิดงให้เห็นว่ิา 
จีำานวินเงินที�นักท่องเที�ยวิใช้ีพนันมีัป็ริมัาณ์ลดลง
เม่ั�อเป็รียบัเทียบักับั
ยุคก่อนดำาเนินนโยบัายต่้อต้้านคอร์รัป็ชัีน”
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124 คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร

       นัอกจุ�กก�รระบ�ดของโควิิดแล่้วิ ม�เก๊�ยังได้รับผื่ล่กระทุบ 
จุ�กนัโยบ�ยต่อต้�นัคอร์รัปัชันัของสีำจิุ�นัผิื่ง กล่่�วิค่อ นัักทุ่องเทีุ�ยวิจีุนั
เดินัทุ�งเข้�ม�เก๊�นั้อยล่ง โดยเฉพ�ะข้�ร�ชก�ร36 ตัวิเล่ขสำถุิติ
แสำดงให้เห็นัวิ่� จุำ�นัวินัเงินัทุี�นัักทุ่องเทุี�ยวิใช้พนัันัมีปัริม�ณล่ดล่ง
เม่�อเปัรียบเทีุยบกับยุคก่อนัดำ�เนิันันัโยบ�ยต่อต้�นัคอร์รัปัชันั37  

       สำำ�หรับด้�นักฎหม�ย ใบอนัุญ�ตปัระกอบธุุรกิจุก�รพนัันั
ของบริษัทุทัุ�งหมดในัม�เก๊�จุะสิำ�นัสุำดล่งในัเด่อนัมิถุุนั�ยนั ค.ศู. 2022 
ทีุ�จุะถึุงนีั� จึุงเปัรียบได้กับก�รล้่�งไพ่ทัุ�งหมด ส่ำงผื่ล่ให้เกิดก�รตั�งคำ�ถุ�ม
ต่อก�รตั�งกฎเกณฑ์ในัก�รออกใบอนุัญ�ตแล่ะก�รกำ�กับดูแล่ธุุรกิจุ 
ทุ�งก�รม�เก๊�ได้จุัดให้มีก�รรับฟังควิ�มคิดเห็นัก่อนัแก้กฎหม�ย
เกี�ยวิกับก�รพนัันัในัปัระเด็นัต่�ง ๆ เช่นั จุำ�นัวินัค�สำิโนั อ�ยุของ
ใบอนัุญ�ต ก�รคุ้มครองแรงง�นัในัอุตสำ�หกรรมก�รพนัันั ควิ�ม
รับผิื่ดชอบต่อสัำงคมแล่ะโทุษของภ�คธุุรกิจุ เป็ันัต้นั ซึื่�งยังไม่มีสำรุปัผื่ล่
ก�รรับฟังควิ�มคิดเห็นัจุ�กทุ�งก�ร แต่ส่ำ�อระบุในัเบ่�องต้นัว่ิ� อ�จุมีก�ร
ล่ดอ�ยุของใบอนัุญ�ตจุ�ก 20 ปัีเหล่่อ 10 ปัีเทุ่�นัั�นั38 แล่ะธุุรกิจุ
ก�รพนัันัอ�จุถูุกควิบคุมกำ�กับโดยรัฐบ�ล่แล่ะมีกฎระเบียบทีุ�เข้มงวิด
ม�กขึ�นั39  ปัระกอบกับข่�วิก�รจุับกุมนัักธุุรกิจุค�สำิโนั Alvin Chau 
ว่ิ�มีส่ำวินัร่วิมในัก�รเปัิดบ่อนัผิื่ดกฎหม�ยในัต่�งปัระเทุศูในัเด่อนั
พฤศูจุิก�ยนั ค.ศู. 202140 ยิ�งบั�นัทุอนัควิ�มเช่�อมั�นัของนัักล่งทุุนั
ต่ออนั�คตของอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัในัม�เก๊�

       จุ�กข้อมูล่ข้�งต้นัสำ�ม�รถุตั�งข้อสัำงเกตได้ว่ิ� ก�รออกใบอนุัญ�ต
ปัระกอบธุุรกิจุใหม่ในัม�เก๊�อ�จุมีจุำ�นัวินัเทุ่�เดิมหร่อถูุกจุำ�กัด
จุำ�นัวินัให้ล่ดล่ง เทุ่�กับวิ่�ในัระยะสำั �นัจุำ�นัวินัค�สำิโนัจุะไม่มีก�ร
เพิ�มม�กขึ�นั อัตร�ก�รแข่งขันัจุะไม่เพิ�มขึ�นั ทุำ�ให้บ�งบริษัทุทุี�ข�ดทุุนั
แล่ะไม่สำ�ม�รถุรักษ�สำถุ�นัะก�รเงินัได้ต้องออกจุ�กก�รปัระกอบธุุรกิจุ
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ก�รพนัันัหร่อเปัล่ี�ยนัรูปัแบบธุุรกิจุ อันัจุะไปัสำอดรับกับแผื่นัควิ�ม
ร่วิมม่อทุ�งเศูรษฐกิจุกวิ�งตุ้ง-ม�เก๊�ของรัฐบ�ล่จุีนัแล่ะเปั็นัก�ร
ตอบสำนัองก�รเปัล่ี�ยนัแปัล่งของตล่�ดทุี�นัักพนัันั VIP ล่ดจุำ�นัวินัล่ง 
จุึงต้องเปัล่ี�ยนัทุิศูทุ�งเศูรษฐกิจุเปั็นัก�รให้บริก�รด้�นัก�รทุ่องเทุี�ยวิ
แล่ะควิ�มบันัเทุิงอ่�นั ๆ สำำ�หรับจุับกลุ่่มนัักทุ่องเทุี�ยวิทัุ�วิไปัแทุนั

บัทเรียนทางนโยบัายจีากมัาเก๊า

        อุตสำ�หกรรมก�รพนัันัเป็ันัอุตสำ�หกรรมหลั่กของม�เก๊� คิดเป็ันั
ร้อยล่ะ 50 ของ GDP41 ซึื่�งทุำ�ให้เศูรษฐกิจุม�เก๊�ได้รับผื่ล่กระทุบสูำงม�ก
ในัช่วิงปัี ค.ศู. 2020 – 2021 จุ�กก�รระบ�ดของโควิิด ผื่นัวิกกับ
นัโยบ�ยก�รจัุดระเบียบสัำงคมทีุ�เข้มงวิดขึ�นัของรัฐบ�ล่จีุนั ดังนัั�นั ดีเบต
ในัวิงนัโยบ�ยสำ�ธุ�รณะของม�เก๊�ในัช่วิง 2-3 ปีั ทีุ�ผ่ื่�นัม� จึุงเห็นัว่ิ� 
ม�เก๊�ต้องมุ่งพัฒนั�อุตสำ�หกรรมทุี�ไม่ใช่ก�รพนัันั แต่เกี�ยวิข้องกับ
ก�รพนัันัแล่ะก�รทุ่องเทุี�ยวิ เช่นั โรงแรม ห้�งสำรรพสำินัค้� รวิมไปัถุึง
สำร้�งโครงสำร้�งพ่�นัฐ�นัในัก�รคมนั�คมอ่�นั ๆ เช่นั สำะพ�นั ถุนันั
เพ่ �อให้ก�รเดินัทุ�งจุ�กจุีนัแผื่่นัดินัใหญ่ม�ม�เก๊�ทุำ�ได้ง่�ยขึ �นั
สำำ�หรับปัระช�ชนัทุั�วิไปัทุี�ไม่ใช่นัักพนัันั ร�ยได้สำำ�คัญของม�เก๊�
เริ�มเปัลี่�ยนัม�เป็ันัก�รช็อปัปิั�งของนัักทุ่องเทีุ�ยวิม�กยิ�งขึ�นักว่ิ�ในัอดีต42 

       บทุเรียนัจุ�กม�เก๊�สำะทุ้อนัให้เห็นัวิ่� ก�รทุ่องเทุี�ยวิก�รพนัันั
(Gambling Tourism) แม้วิ่�จุะช่วิยพัฒนั�เศูรษฐกิจุได้จุริง แต่ต้องมี
ก�รกำ�กับดูแล่ทุี�เหม�ะสำม โดยมีแนัวิโนั้มวิ่�เหม�ะสำมกับปัระเทุศู
หร่อเขตทุี�มีพ่�นัทุี�จุำ�กัด มีปััญห�ทุ�งเศูรษฐกิจุแล่ะก�รวิ่�งง�นัสำูง
อ�จุกล่่�วิได้วิ่� ก�รหวิังพึ�งพ�อุตสำ�หกรรมก�รพนัันั เพ่�อกระตุ้นั
เศูรษฐกิจุในัระยะสัำ�นัหร่อเป็ันับันัไดขั�นัแรกในัก�รพัฒนั�นัั�นัสำ�ม�รถุ
กระทุำ�ได้43 แต่ไม่อ�จุหวัิงให้เป็ันัอุตสำ�หกรรมทีุ�ยั�งย่นัในัระยะย�วิได้44  

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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       อนึั�ง ผื่ล่ก�รศึูกษ�เปัรียบเทีุยบค�สิำโนัในัเอเชียในัปีั ค.ศู. 2017 
นัำ�ไปัสำู่ข้อสำรุปัล่ักษณะ 5 ปัระก�รห�กต้องก�รสำร้�งอุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันัทีุ�ยั�งย่นั ได้แก่ ทีุ�ตั�งทุ�งภูมิศู�สำตร์ทีุ�เหม�ะสำม ก�รให้บริก�ร
ควิ�มบันัเทุิงอย่�งครบวิงจุร (เพิ�มเติมจุ�กค�สำิโนั) ควิ�มสำัมพันัธุ์ทุี�ดี
กับชุมชนัรอบค�สำิโนั ควิ�มสำ�ม�รถุในัก�รดึงดูดนัักทุ่องเทุี�ยวิ แล่ะ
แนัวิโยบ�ยของรัฐทีุ�ชัดเจุนั45  

จีีนกับั
อุต้สิาหกรรมัการพนันในภ้มิัภาค

       ดังทุี �ได้กล่่�วิม�แล่้วิ ในัเด่อนัมกร�คม ค.ศู. 2021 คณะ
กรรม�ธุิก�รสำ�มัญปัระจุำ�สำภ�ปัระช�ชนัแห่งช�ติ ได้แก้ไขกฎหม�ย
อ�ญ� ครั�งทุี� 11 โดยในัม�ตร� 303 ได้เพิ�มเนั่�อควิ�มในัวิรรคทุ้�ย
ห้�มจัุดให้ปัระช�ชนัช�วิจีุนัเล่่นัก�รพนัันันัอกพรมแดนั แล่ะให้มีโทุษ
เช่นัเดียวิกับฐ�นัก�รเปัิดบ่อนัก�รพนัันั ต�มบทุบัญญัติดังกล่่�วิ 
นัอกจุ�กจุะรวิมถุึงก�รพนัันัออนัไล่นั์ดังทุี�ได้กล่่�วิม�แล่้วิ ยังห้�ม
ก�รจุัดทุัวิร์ให้คนัจุีนัไปัเล่่นัก�รพนัันัทุี�ต่�งปัระเทุศู ตัวิอย่�งเช่นั 
ห�กคนัจุีนัไปัต่�งปัระเทุศูเองแล่้วิเข้�บ่อนัในัต่�งปัระเทุศู ไม่ใช่
ก�รกระทุำ�ทีุ�ผิื่ดกฎหม�ย แต่ห�กเป็ันัก�รปัระก�ศู โฆ่ษณ�ว่ิ�มีบ่อนันีั�
ทุี�ต่�งปัระเทุศูเปัิดเพ่�อให้คนัจุีนัม�เล่่นัก�รพนัันั ก�รกระทุำ�เช่นันัี�
จุะผิื่ดกฎหม�ย ก�รจัุดทัุวิร์ไปัเทีุ�ยวิต่�งปัระเทุศูแล่ะมีร�ยก�รพ�คนัจีุนั
ไปัเล่่นัก�รพนัันั หร่อจุัดทุัวิร์ไปัต่�งปัระเทุศูเพ่�อให้คนัจุีนัไปัเล่่นั
ก�รพนัันัโดยเฉพ�ะ ก็จุะมีควิ�มผิื่ดต�มกฎหม�ยนีั�เช่นักันั ซึื่�งกฎหม�ย
ให้ล่งโทุษต�มวิรรคสำองซึื่�งเป็ันัควิ�มผิื่ดของก�รเปิัดบ่อนัก�รพนัันั
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“บัทเรียนจีากมัาเก๊าสิะท้อนให้เห็นว่ิา
การท่องเที�ยวิการพนัน (Gambling Tourism) 
แม้ัว่ิาจีะช่ีวิยพัฒนาเศรษฐกิจีได้ 
แต่้ต้้องมีัการกำากับัด้แลที�เหมัาะสิมั 
การหวัิงพ่�งพาอุต้สิาหกรรมัการพนัน
เพ่�อกระตุ้้นเศรษฐกิจีในระยะสัิ�น
หร่อเป็็นบัันไดขั�นแรกในการพัฒนานั�น
สิามัารถกระทำาได้  แต่้ไม่ัอาจีหวัิงให้เป็็น
อุต้สิาหกรรมัที�ยั�งย่นในระยะยาวิ”
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       นัอกจุ�กนัั�นั ตั �งแต่เด่อนัสำิงห�คม ค.ศู. 2020 ต่อเนั่ �องถุึง
เด่อนัมกร�คมแล่ะเด่อนักรกฎ�คม ค.ศู. 2021 กระทุรวิงวิัฒนัธุรรม
แล่ะก�รทุ่องเทุี�ยวิได้ปัระก�ศูบัญชีดำ�ร�ยช่�อสำถุ�นัทุี�ทุ่องเทุี�ยวิ
ทุี �เปั็นับ่อนัก�รพนัันัข้�มพรมแดนั รวิมจุำ�นัวินั 3 บัญชี แต่ไม่มี
ก�รเปิัดเผื่ยต่อสำ�ธุ�รณะว่ิ�มีสำถุ�นัทีุ�ใดบ้�งหร่อมีร�ยล่ะเอียด
อย่�งไร ห�กพิจุ�รณ�จุ�กปัระก�ศู เข้�ใจุได้เพียงวิ่�อ�จุเปั็นัช่�อเขต
แล่ะช่�อเม่อง โดยทุี�ไม่เปัิดเผื่ยร�ยล่ะเอียด ทุั�งนัี� เพ่�อให้สำถุ�นับันัเทุิง
บริษัทุทุัวิร์หร่อนัักพนัันักังวิล่วิ่�ตนัอ�จุถุูกจุัดก�รโดยกฎหม�ยได้46 

มีสำ่ �ออย่�งเช่นั The Diplomat แล่ะ South China Morning Post 
ตั �งข้อสำังเกตวิ่�สำถุ�นัทุี�ทุี �นั่�จุะอยู ่ในับัญชีดำ�ค่อเม่องทุี �มีบ่อนั
จุำ�นัวินัม�กในัปัระเทุศูเอเชียตะวิันัออกเฉียงใต้ ได้แก่ เมียนัม�ร์
กัมพูช� แล่ะฟิลิ่ปัปิันัส์ำ47   

       สำำ�หรับผื่ล่กระทุบต่อก�รเดินัทุ�งไปัสำถุ�นัทุี�ในับัญชีดำ�มีผืู่ ้
ตั�งข้อสำังเกตวิ่� ก�รทุำ�บัญชีดำ�ร�ยช่�อสำถุ�นัทุี�เหล่่�นัี�สำ่งผื่ล่ให้ ก�ร
เดินัทุ�งไปัยังปัระเทุศู เม่อง หร่อเขตทุี�ก�รพนัันัอยู่ในับัญชีดำ�ย�ก
ขึ�นั48 ยกตัวิอย่�งเช่นั ห�กต้องไปัทุำ�ง�นัทุี�ปัอยเปัต หร่อ ฟิล่ิปัปัินัสำ์
ทุี�มีบ่อนัชุกชุม ผืู่้เดินัทุ�งจุะต้องขอเอกสำ�รรับรองสำถุ�นัะทุำ�ง�นัจุ�ก
หน่ัวิยง�นัหร่อองค์กร เซ็ื่นัเอกสำ�รรับรองว่ิ�จุะไม่พนัันั หร่ออ�จุต้อง
แสำดงแผื่นัก�รเดินัทุ�ง สำถุ�นัทุี �ทุี �จุะไปัก่อนัเดินัทุ�งให้ทุ�งก�ร
ตรวิจุสำอบ หร่อห�กจุะเข้�ไปัเขตทุี�มีบ่อนัพนัันั จุะต้องมีเอกสำ�ร
ขอเดินัทุ�งเข้�เฉพ�ะแล่ะกำ�หนัดเวิล่�เดินัทุ�งออก เป็ันัต้นั นัอกจุ�กนีั�
เม่�อพิจุ�รณ�ในัตัวิปัระก�ศูบัญชีทีุ�สำ�มพบว่ิ� ม�ตรก�รทีุ�อ�จุถูุกบังคับ
กับก�รเดินัทุ�งนัั�นั อ�จุมีก�รงดก�รให้จุัดทุัวิร์ไปัสำถุ�นัทุี�นัั�นัชั�วิคร�วิ
ก�รระงับก�รขอวิีซื่่�แทุนั ก�รตรวิจุสำอบก�รทุ่องเทุี�ยวิเดินัทุ�งแบบ
เหม�เคร่�อง เป็ันัต้นั
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       ด้วิยนัโยบ�ยต่�งปัระเทุศูแล่ะควิ�มสำำ�คัญเชิงภูมิรัฐศู�สำตร์
ของจุีนั ทุำ�ให้ทุิศูทุ�งก�รปัร�บปัร�มก�รพนัันัทุี�เข้มงวิดขึ�นัของจุีนั
ส่ำงผื่ล่กระทุบต่ออุตสำ�หกรรมก�รพนัันัในักลุ่่มปัระเทุศูเอเชียตะวัินัออก
เฉียงใต้ ตัวิอย่�งเช่นั กรณีศึูกษ�ของปัระเทุศูกัมพูช� ฟิลิ่ปัปิันัส์ำ แล่ะ
เมียนัม�ร์ 

กัมัพ้ชีา 

       ในัปีั ค.ศู. 2018 รัฐบ�ล่กัมพูช�ได้ออกใบอนุัญ�ตสำำ�หรับธุุรกิจุ
ก�รพนัันัจุำ�นัวินักวิ่� 150 ฉบับ ซื่ึ�งเปั็นัก�รเปัล่ี�ยนัแปัล่งเม่องสำีหนัุ
วิิล่ล์่ (Sihanoukville) ให้กล่�ยเป็ันัเม่องศููนัย์กล่�งก�รพนัันัของช�วิจีุนั
ในักัมพูช� โดยมีค�สิำโนัจุำ�นัวินัเก่อบ 100 แห่ง 

       ห�กในัเวิล่�ต่อม� ด้วิยแรงกดดันัจุ�กรัฐบ�ล่จุีนัทุี�ต้องก�ร
ปัร�บปัร�มก�รพนัันั ทุำ�ให้ในัเด่อนักันัย�ยนั ค.ศู. 2019 นั�ยกรัฐมนัตรี
ฮุ่นัเซื่นัของกัมพูช�ได้ปัระก�ศูวิ่� ตนัจุะแบนัก�รพนัันัออนัไล่นั์ในั
กัมพูช�ทุั�งหมด โดยจุะเริ�มมีผื่ล่บังคับในัวิันัทุี� 1 มกร�คม ค.ศู. 2020 
จุ�กเดิมทุี�เคยห้�มเพียงก�รให้บริก�รกับคนักัมพูช�เทุ่�นัั�นั49 แล่ะ
จุะเริ�มปัฏิบัติก�รตรวิจุสำอบบ่อนัค�สำิโนัทุั�วิปัระเทุศู โดยกระทุรวิง
ก�รคลั่งของกัมพูช�ยอมรับว่ิ� ก�รกระทุำ�เช่นันีั�แม้ว่ิ�จุะทุำ�ให้ปัระเทุศู
มีร�ยได้เข้�ปัระเทุศูล่ดล่ง แต่เม่�อชั�งนัำ��หนัักแล่้วินัับวิ่�คุ้มค่�ทุี�จุะ
ช่วิยล่ดอัตร�ก�รเกิดอ�ชญ�กรรมแล่ะผื่ล่ล่บทุ�งสัำงคมจุ�กก�รพนัันั50  

       ผื่ล่ของก�รปัระก�ศูเช่นันัี � ทุำ�ให้ไม่มีก�รออกใบอนัุญ�ต
ดำ�เนิันัธุุรกิจุก�รพนัันัใหม่อีกต่อไปั แล่ะทุำ�ให้ธุุรกิจุก�รพนัันัในักัมพูช�
ต้องปัิดตัวิล่งภ�ยในัปัี ค.ศู. 2019 สำ่งผื่ล่ให้มีคนัจุีนัทุี�เคยอ�ศูัยอยู่ในั
กัมพูช�กว่ิ�สีำ�แสำนัคนัทุยอยเดินัทุ�งออกจุ�กปัระเทุศูกัมพูช�51 
นัอกจุ�กนัี� ตำ�รวิจุจุีนัแล่ะกัมพูช�ยังร่วิมกันัทุำ�โครงก�รก�รบังคับใช้

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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กฎหม�ยร่วิมกันั (Joint Enforcement Program) ในัเม่องสำีหนัุวิิล่ล่์ 
โดยจุับกุมช�วิจุีนัจุำ�นัวินั 127 ร�ย ทุี�เปั็นัผืู่้ต้องสำงสำัยกลุ่่มมิจุฉ�ชีพ
ออนัไล่น์ั โดยรัฐบ�ล่กัมพูช�ยินัยอมร่วิมม่อกำ�กับดูแล่แล่ะจัุดก�รกับ
อ�ชญ�กรข้�มพรมแดนักับจุีนัตั�งแต่ปัี ค.ศู. 2019 เปั็นัต้นัม� แล่ะ
มีแนัวิโน้ัมทีุ�จุะดำ�เนิันัก�รร่วิมกับจีุนัต่อไปั

ฟุิลิป็ปิ็นส์ิ 

       องค์กร Philippine Amusement and Gaming Corporation 
(PAGCOR) เปั็นัหนั่วิยง�นัของรัฐบ�ล่ฟิล่ ิปัปัินัสำ์ทุี �ก ำ�กับดูแล่
อุตสำ�หกรรมเกมแล่ะก�รพนัันัภ�ยในัปัระเทุศูฟิล่ิปัปัินัสำ์ทุั �งหมด
โดยเปั็นัผืู่้ออกใบอนัุญ�ตก�รดำ�เนัินัธุุรกิจุค�สำิโนั แล่ะมีก�รจุัดตั�ง
หนั่วิยง�นัย่อยทุี �มีหนั้�ทุี �ดูแล่ธุุรกิจุทุี �ให้บริก�รลู่กค้�นัักพนัันั
นัอกปัระเทุศูโดยเฉพ�ะในัช่ �อ Phi l ippine Offshore Gaming 
Operators (POGO) 

       ในัเด่อนัสิำงห�คมปีั ค.ศู. 2019 รัฐบ�ล่จีุนัได้เรียกร้องให้รัฐบ�ล่
ฟิล่ิปัปัินัสำ์สำั�งให้ PAGCOR ระงับก�รออกใบอนัุญ�ต POGO แล่ะ
ออกกฎหม�ยแบนัก�รพนัันัออนัไล่นั์ เพ่�อช่วิยปัร�บปัร�มก�รพนัันั
ออนัไล่นั์ต�มนัโยบ�ยของปัระเทุศูจุีนั ทุั �งยังร้องขอให้ทุ�งก�ร
ฟิล่ิปัปัินัสำ์ช่วิยสำ่บสำวินัคนัจุีนัทุี�ข�ยแรงง�นัในัฟิล่ิปัปัินัสำ์ทุี�ทุำ�ง�นั
ในัธุุรกิจุก�รพนัันั โดยให้ข้อมูล่วิ่�ก�รพนัันัออนัไล่นั์ทุี�ผื่ิดกฎหม�ย
มีเงินัไหล่เวีิยนัในัระบบกว่ิ�ร้อยล้่�นัหยวินั เอกอัครร�ชทูุตจีุนัปัระจุำ�
ปัระเทุศูฟิล่ิปัปัินัสำ์ยังให้เหตุผื่ล่วิ่� ก�รพนัันัเปั็นัตัวิก่อให้เกิดปััญห�
อ�ชญ�กรรมเพิ�มสูำงขึ�นัในัปัระเทุศูจีุนัแล่ะฟิลิ่ปัปิันัส์ำ มีช�วิจีุนัทัุ�งทีุ�เป็ันั
นัักพนัันัแล่ะเจุ้�หนัี�นัอกระบบในัฟิล่ิปัปัินัสำ์ก่ออ�ชญ�กรรม เช่นั
จุับตัวิปัระกันั ไถุเงินั ฯล่ฯ ในัทุี �สำุด รัฐบ�ล่ฟิล่ิปัปัินัสำ์ยอมระงับ
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“นโยบัายต่้างป็ระเทศและ
ควิามัสิำาคัญเชิีงภ้มิัรัฐศาสิต้ร์ของจีีน
ทำาให้ทิศทางการป็ราบัป็รามัการพนัน
ที�เข้มังวิดข่�นของจีีน
ส่ิงผัลกระทบัต่้ออุต้สิาหกรรมัการพนัน
ในกลุ่มัป็ระเทศเอเชีียต้ะวัินออกเฉีัยงใต้้ 
ตั้วิอย่างเช่ีน กรณี์ศ่กษาของป็ระเทศกัมัพ้ชีา 
ฟุลิิป็ปิ็นส์ิ และเมีัยนมัาร์”
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ใบอนัุญ�ตชั�วิคร�วิ โดยยกเล่ิกใบอนัุญ�ต POGO กวิ่� 28 ฉบับ แล่ะ
ปิัดเว็ิบพนัันัแล่ะแพล่ตฟอร์มก�รจุ่�ยเงินัออนัไล่น์ั52   

       ต่อม�ในัเด่อนักุมภ�พันัธ์ุ ค.ศู. 2020 PAGCOR ได้สัำ�งให้ยกเลิ่ก
ใบอนัุญ�ตทุำ�ง�นัของช�วิจุีนัทุี�มีปัระวิัติอ�ชญ�กรรมต�มร�ยช่�อ
ในับัญชีของสำถุ�นัทุูตจุีนั โดยเอกอัครร�ชทุูตจุีนักล่่�วิวิ่�บุคคล่ในั
ร�ยช่�อดังกล่่�วิเป็ันักลุ่่มคนัทีุ�ถูุกห้�มไม่ให้ออกจุ�กปัระเทุศูจีุนั53 
อย่�งไรก็ดี ปัระธุ�นั�ธิุบดีดูแตร์เตยังย่นัยันักับส่ำ�อของฟิลิ่ปัปิันัส์ำว่ิ�จีุนั
ไม่มีอิทุธิุพล่เหน่ัอฟิลิ่ปัปิันัส์ำ ก�รตัดสิำนัใจุจุะแบนัหร่อไม่แบนัก�รพนัันั
ออนัไล่น์ันัั�นัอยู่ทีุ�เข� ห�กปัระเทุศูฟิลิ่ปัปิันัส์ำห�ร�ยได้จุ�กก�รพนัันัได้ 
เข�ก็ยังคงจุะให้ห�ร�ยได้จุ�กก�รพนัันั54  

       รัฐบ�ล่ฟิล่ิปัปัินัสำ์ได้มีก�รเรียกเก็บภ�ษีจุ�กธุุรกิจุก�รพนัันั
ออนัไล่นั์ของบริษัทุต่�งช�ติเพิ�มขึ�นัด้วิยก�รผื่่�นักฎหม�ย Republic 
Act 11590: An Act Taxing POGOs ซื่ึ�งสำ่วินัหนัึ�งทุำ�ให้นัักธุุรกิจุแล่ะ
นัักพนัันัจีุนัตัดสิำนัใจุเดินัทุ�งออกจุ�กฟิลิ่ปัปิันัส์ำไปัเป็ันัจุำ�นัวินัม�ก55 

จุึงเปั็นัทุี�นั่�สำนัใจุวิ่� ก�รตัดสำินัใจุทุ�งนัโยบ�ยเร่�องก�รเรียกเก็บภ�ษี
ของปัระธุ�นั�ธุิบดีดูแตร์เต ดูจุะสำอดคล่้องกับควิ�มต้องก�รของ
รัฐบ�ล่จีุนัในัก�รปัร�บปัร�มอุตสำ�หกรรมก�รพนัันัข้�มพรมแดนั

เมีัยนมัาร์  

       ควิ�มสำัมพันัธุ์บริเวิณช�ยแดนัเมียนัม�ร์-จุีนันัั�นั เปั็นัปัระเด็นั
เชิงภูมิรัฐศู�สำตร์ทุี�มีควิ�มล่ะเอียดอ่อนัสำูง เนั่�องจุ�กมีปััญห�ของ
ก�รกระทุำ�ผิื่ดกฎหม�ยอยู่ม�ก ไม่ว่ิ�จุะเป็ันับ่อนัก�รพนัันั ก�รลั่กล่อบ
หนีัออกนัอกปัระเทุศูจีุนั สำำ�หรับปัระเทุศูเมียนัม�ร์มีกฎหม�ยให้พนัันั
(Pyidaungsu Hluttaw Law No.13/2019) อนัุญ�ตให้ดำ�เนัินัธุุรกิจุ
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ก�รพนัันัเฉพ�ะสำถุ�นัทุี�ทุี�ได้รับอนัุญ�ต แต่ด้วิยควิ�มไม่มีเสำถุียรภ�พ
ของก�รเม่องในัเมียนัม�ร์ ร�ยล่ะเอียดกฎหม�ยเกี�ยวิกับก�รพนัันั
ก�รจัุดก�ร ก�รวิ�งแผื่นันัโยบ�ยจึุงไม่มีควิ�มชัดเจุนั เมียนัม�ร์จึุงเป็ันั
แหล่่งทีุ�นัักพนัันัจีุนัเดินัทุ�งเข้�ม�จุำ�นัวินัม�กภ�ยหล่ังจุ�กก�รทีุ�จีุนั
สำ�ม�รถุกดดันัให้กัมพูช�แล่ะฟิล่ิปัปัินัสำ์ปัร�บปัร�มอุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันัได้สำำ�เร็จุ 

       สำิ �งทุี �จุีนัทุำ�ได้ในัตอนันัี�ในักรณีของก�รพนัันัของช�วิจุีนัในั
เมียนัม�ร์ จึุงเป็ันัก�รกระทุำ�ฝ��ยเดียวิจุ�กด้�นัช�ยแดนัฝั�งจีุนั กล่่�วิค่อ
ก�รระงับบัญชีของนัักทุ่องเทุี �ยวิจุีนัทุี �ข้�มแดนัไปัพนัันั ก�รห้�ม
ไม่ให้ข้�มแดนัชั�วิคร�วิ หร่อตัดไฟแล่ะแทุรกแซื่งสำัญญ�ณโทุรศูัพทุ์
อินัเทุอร์เนั็ตในัเมียนัม�ร์ ทุั�งสำ่�อจุีนัยังพย�ย�มปัระช�สำัมพันัธุ์ให้
เห็นัวิ่�เม่องช�ยแดนัพม่�เปั็นัพ่�นัทุี�ทุี�อันัตร�ยแล่ะควิรหล่ีกเล่ี�ยง
ก�รเดินัทุ�ง ทุั�งหมดนัี�สำะทุ้อนัวิ่�สำำ�หรับจุีนัแล่้วิปััญห�ควิ�มมั�นัคง
เปั็นัสำิ�งทุี�จุีนัให้ควิ�มสำำ�คัญอย่�งยิ�ง แล่ะในัก�รจุัดก�รช�ยแดนัจุีนั
เมียนัม�ร์นัั�นั ทุ�งฝั�งจีุนัมีอำ�นั�จุในัก�รจัุดก�รสูำงกว่ิ�56  

       แต่เปั็นัทุี�นั่�สำังเกตวิ่� โครงก�รทุี�นัักล่งทุุนัจุีนัตั�งใจุจุะเข้�ม�
พัฒนั�ในัเมียนัม�ร์ผื่ ่�นักรอบควิ�มร่วิมม่อ China-Myanmar 
Economic Corridor (CMEC) แล่ะกรอบควิ�มร่วิมม่อ China’s Belt 
and Road Initiative (BRI) อันัได้แก่ Yatai City, Saixigang Industrial 
Zone แล่ะ Huanya New City นัั �นั มีทุิศูทุ�งเพ่ �อสำร้�งเศูรษฐกิจุ
จุ�กธุุรกิจุก�รพนัันั แล่ะมีร�ยง�นัจุ�กส่ำ�อทุ้องถิุ�นัว่ิ� รัฐบ�ล่เมียนัม�ร์
อ�จุออกกฎหม�ยให้ก�รพนัันัถูุกกฎหม�ยสำำ�หรับต่�งช�ติเทุ่�นัั�นั57 
ปััจุจุุบันัยังไม่มีทิุศูทุ�งหร่อนัโยบ�ยทีุ�ชัดเจุนัจุ�กทุ�งก�รเมียนัม�ร์

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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บัทสิรุป็
       จุ�กก�รศูึกษ� พบวิ่� ในัปััจุจุุบันั อุตสำ�หกรรมก�รพนัันั
ทัุ�งในัม�เก๊�แล่ะในัภูมิภ�คได้รับผื่ล่กระทุบจุ�กแรงต้�นัอย่�งน้ัอย
สำ�มปัระก�ร ซื่ึ�งมีสำ่วินัสำำ�คัญม�จุ�กก�รเปัล่ี�ยนัแปัล่งของนัโยบ�ย
ภ�ยในัของจุีนัแล่ะก�รเปัล่ี�ยนัแปัล่งของจุำ�นัวินันัักทุ่องเทุี�ยวิจุีนั
ทีุ�เดินัทุ�งออกม�แสำวิงโชคยังต่�งปัระเทุศู

       ปัระการแรก แรงต้�นัจุ�กนัโยบ�ยภ�ยในัของรัฐบ�ล่จุีนั
ทุี�เข้มงวิดยิ�งขึ�นัอย่�งต่อเนั่�อง โดยเฉพ�ะในัยุคของรัฐบ�ล่สำีจุิ�นัผื่ิง
ทีุ�มีนัโยบ�ยปัร�บคอร์รัปัชันัแล่ะจัุดระเบียบสัำงคมจีุนัครั�งใหญ่ ปััจุจุุบันั
จุะเห็นัได้ว่ิ�แม้แต่รัฐบ�ล่ม�เก๊�ก็หันัม�ร่วิมม่อต�มแผื่นัของรัฐบ�ล่จีุนั
ในัก�รพัฒนั�อุตสำ�หกรรมอ่�นันัอกเหน่ัอจุ�กอุตสำ�หกรรมก�รพนัันั 
นัอกจุ�กนัั�นั เร�จุะยังเห็นัข่�วิแรงกดดันัจุ�กรัฐบ�ล่จุีนัต่อรัฐบ�ล่
ของปัระเทุศูทีุ�เปิัดบ่อนัก�รพนัันัเพ่�อรับนัักทุ่องเทีุ�ยวิจีุนั ไม่ว่ิ�จุะเป็ันั
ในัปัระเทุศูกัมพูช� ฟิลิ่ปิันัส์ำ เมียนัม�ร์

       ปัระการที่ี�สอง ค่อ แรงต้�นัจุ�กล่ักษณะของตัวิอุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันัเอง ตัวิอย่�งของม�เก๊�แสำดงให้เห็นัถุึงผื่ล่กระทุบจุ�ก
ก�รพึ�งพ�อุตสำ�หกรรมใดอุตสำ�หกรรมหนัึ�งม�กเกินัไปั โมเดล่ม�เก๊�
ยังไม่ใช่ตัวิอย่�งโมเดล่ธุุรกิจุก�รพนัันัทีุ�ยั�งย่นั เพร�ะก�รพึ�งพ�เฉพ�ะ
กลุ่่มนัักทุ่องเทุี�ยวิทุี�มีกำ�ล่ังทุ�งก�รเงินัสำูงอย่�งนัักพนัันั VIP ทุี�เปั็นั
นัักธุุรกิจุ ข้�ร�ชก�รของจีุนันัั�นั อ�จุใช้ไม่ได้อีกต่อไปั เพร�ะก�รเดินัทุ�ง
ของช�วิจุีนั โดยเฉพ�ะก�รเดินัทุ�งของข้�ร�ชก�ร อยู่ภ�ยใต้ก�ร
ควิบคุมทุี�เข้มงวิดขึ�นัของรัฐบ�ล่จุีนั ทุั�งยังมีเหตุเช่นัโรคระบ�ดหร่อ
ภัยธุรรมช�ติทุี�อ�จุหยุดชะงักก�รทุ่องเทุี�ยวิของนัักทุ่องเทุี�ยวิจุีนัได้
ทุุกเม่�อ 
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       ปัระการสุดที่้าย ค่อ แรงต้�นัจุ�กชุมชนัในัทุ้องถุิ �นัทุี �มีต่อ
อุตสำ�หกรรมก�รพนัันั ในัขณะทุี�แหล่่งพนัันัในัภูมิภ�ค เช่นั กัมพูช�
ฟิลิ่ปัปิันัส์ำ เมียนัม�ร์ เริ�มทุำ�ร�ยได้เป็ันักอบเป็ันักำ�จุ�กอุตสำ�หกรรมนีั� 
ผื่ล่กระทุบต่อคนัในัทุ้องถิุ�นัทัุ�งก�รทุำ�ม�ห�เลี่�ยงชีพ วิิถีุก�รดำ�เนิันัชีวิิต
ของคนัเหล่่�นัี � ย่อมเปั็นัสำิ �งทุี �ร ัฐบ�ล่ในัปัระเทุศูต่�ง ๆ จุะต้อง
พิจุ�รณ�วิ่�คุ้มค่�ทุี�จุะแล่กหร่อไม่ อีกทุั�งนัักพนัันันัักทุ่องเทุี�ยวิจุีนั
มีควิ�มหล่�กหล่�ยสำูง ปัรับตัวิได้ไวิแล่ะเก�ะกลุ่่มกันั ห�กมีกฎเกณฑ์
ทุี�เปั็นัอุปัสำรรคต่อก�รเล่่นัพนัันั นัักพนัันัก็พร้อมทุี�จุะไปัในัพ่�นัทุี�ใหม่
ทุี�สำ�ม�รถุตอบสำนัองควิ�มต้องก�รของตนัแล่ะเผื่ชิญแรงเสำียดทุ�นั
ทีุ�ตำ��กว่ิ�

       สำำ�หรับปัระเทุศูไทุยทุี�อ�จุมีกลุ่่มทุี�เสำนัอแนัวิควิ�มคิดสำนัับสำนัุนั
ก�รเปัิดเขตก�รพนัันัถุูกกฎหม�ย โดยมีเปั้�หม�ยหนัึ�งเพ่�อทุี�จุะดึงดูด
นัักพนัันัช�วิจุีนั แล่ะหวิังผื่ล่ในัก�รพัฒนั�เศูรษฐกิจุจุ�กอุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันั ย่อมควิรต้องพิจุ�รณ�อย่�งรอบคอบแล่ะระมัดระวิังยิ�ง
เน่ั�องจุ�กแรงต้�นัหล่�ยปัระก�รทีุ�กล่่�วิม�ข้�งต้นัทุำ�ให้อุตสำ�หกรรม
ก�รพนัันัในัภูมิภ�คอ�จุไม่สำดใสำเช่นัในัอดีตอีกต่อไปั

 

จำีนักับอุติสาห็กรั้รั้มการั้พินัันั
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