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บทสรุปผู้บริหาร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจการเมืองในการด าเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนใน
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 3 ข้อดังนี้ 

1.1 เพ่ือศึกษาการเชื่อมร้อยเครือข่ายระหว่างชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของไทยและกัมพูชาในการลงทุนบ่อนตามแนวชายแดนของจังหวัดจันทบุรีและตราด  

1.2 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนของชนชั้น
น าทางเศรษฐกิจและการเมืองจังหวัดจันทบุรีและตราด  

1.3 เพ่ือศึกษาการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของไทยกัมพูชาในการลงทุนบ่อนตามแนวชายแดนของจังหวัดจันทบุรีและตราด  

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชาที่มีต่อชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย  2 ข้อดังนี้คือ 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนของชุมชนในจังหวัด
จันทบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดท่ีมีต่อชุมชนในจังหวัดจันทบุรี 

 
แนวคิดทฤษฎี 

แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
1. แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง 
2. แนวคิดเก่ียวกับชนชั้นน า 
3. แนวคิดเก่ียวกับการสะสมทุนเบื้องต้น 
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน 
5. แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบ 
6. แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนทีช่ายแดน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใน 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิง

คุณภาพแนวประวัติศาสตร์ (Historical Approach) และการวิจัยเชิงคุณภาพแนวกรณีศึกษา(Case 
study Approach) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
1.การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

เอกสารชั้นต้น (Primary Data)และเอกสารชั้นรอง (Secondary Data)  
2.การสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi - Structured or Guided Interview)โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์
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(Interview Guide)เป็นเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ คือ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept Interview) 
เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึกโดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) เช่น กลุ่ม
นักการเมืองท้องถิ่น  กลุ่มนายทุนท้องถิ่น กลุ่มนายทุนจากเมืองหลวง กลุ่มนักการเมืองกัมพูชา เป็น
ต้น และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group Interview)   

3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้
ลงไปสัมผัสในภาคบ่อนชายแดนไทยกัมพูชา 
 

การตรวจสอบข้อมูล  
การตรวจสอบข้อมูลในที่นี้จะใช้รูปแบบ ดังนี้  
1. การตรวจสอบการสัมภาษณ์โดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกันระหว่างเอกสารและการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
2. การตรวจสอบการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืนต่างกัน ระหว่างชนชั้นน า

ผู้ลงทุน นักบริหารบ่อนคาสิโน และผู้เล่นการพนันบ่อนคาสิโน   
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาในการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี ้
1.ในการศึกษาการเชื่อมร้อยเครือข่ายระหว่างชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมือง

ในการลงทุนบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด  
ผลการศึกษาพบว่า ในการลงทุนบ่อนคาสิโนของเครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ

และการเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราดนั้น เกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยชนชั้นน าที่อยู่ในเครือข่ายการลงทุนจะประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ 

1) กลุ่มชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ นักธุรกิจท้องถิ่น นักธุรกิจจาก
กรุงเทพมหานคร และนักธุรกิจข้ามชาติจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 

2) กลุ่มชนชั้นน าทางการเมือง จะประกอบไปด้วย นักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดจันทบุรีและตราด ตั้งแต่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นไป และนักการเมืองของประเทศ
กัมพูชา ตั้งแตน่ายกรัฐมนตรีจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 

3) การเชื่อมร้อยเครือข่ายนั้นมีพัฒนาการมาจากการลงทุนธุรกิจในอดีต
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การขุดพลอย ท าไม้  ค้าน้ ามัน ค้าบุหรี่ เป็นต้น จนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
เหนียวแน่น (Inter-locking) ก่อนที่จะมาลงทุนบ่อนคาสิโนร่วมกัน 

2.ในการศึกษากระบวนการบริหารในเชิงธุรกิจระหว่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพ่ือ
แสวงหาก าไรดังเช่นธุรกิจทั่วไปของบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนว
ชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและ
การเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด เป็นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี
เป้าหมายเพื่อแสวงหาก าไรจากการลงทุน จึงต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร ทั้งนี้ในการบริหารงาน
บ่อนคาสิโนสามารถสรุประบบการบริหารได้ 5 รูปแบบ คือ การส่งเสริมการตลาด การบริหารบุคคล 
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การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานสนับสนุน และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง นอกเหนือจากการบริหารงานสนับสนุนจากองค์กร (Supporting Agency) 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนของชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาใน
จังหวัดจันทบุรีระหว่างชุมชนชายแดนกับชุมชนในตัวจังหวัด จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลได้ว่า กระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโน ของชุมชนในจังหวัดจันทบุรีระหว่างชุมชนชายแดน
และชุมชนในตัวจังหวัดมีความเหมือนและความแตกต่างกันดังนี้ 

ความเหมือนของกระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนของชุมชนทั้งสองที่เห็นได้ชัด
คือ ผู้เล่นการพนันส่วนใหญ่ของชุมชนทั้งสองถือได้ว่าเป็นผู้เล่นรายย่อย คือ เข้าไปเล่นโดยแทงใน
วงเงินน้อยกว่าหลักหมื่นลงมา ดังนั้น การเล่นจึงเป็นการใช้เงินสดและเล่นอยู่ในห้องรวมที่เรียกว่า 
“สนามทราย” และผู้เล่นรายย่อยมีฐานะในบ่อนเป็นหน้าม้าหรือเป็นรายได้ที่น ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารบุคคลากรภายในบ่อนคาสิโน 

ส่วนความแตกต่างในกระบวนการเล่นคาสิโนระหว่างชุมชนชายแดนและชุมชนในตัว
จังหวัดจันทบุรี ก็คือ ในขณะที่ชุมชนชายแดนต าบลคลองใหญ่ มีกระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโน
บนฐานความเป็นชุมชนดังนั้นจึงเกิดเป็นลักษณะการเรียนรู้ของเครือข่ายชุมชน จึงสามารถสรุปได้เป็น
ขั้นตอนดังนี้ คือ 

1. ความสนใจบ่อนคาสิโนในฐานะท่ีเป็นของใหม่ส าหรับชุมชน 
2. การไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนอย่างกว้างขวางทั้งชุมชน  
3. การได้รับผลกระทบเชิงลบจากการไปเล่นบ่อนคาสิโน  
4. ชุมชนเรียนรู้ที่จะยุติการเล่นการพนันต่อไป  

ส่วนชุมชนในตัวจังหวัดจะมีกระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนบนฐานการต่อ
ยอดจากการพนันของบ่อนบ้านที่มีอยู่และผู้เล่นพนันจะมีลักษณะเป็นเรื่องของปัจเจกชน คือเป็นการ
เล่นแบบตัวใคร ตัวมันค่อนข้างสูง  ดังนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ส่วนตัวท าให้การเล่นพนันบ่อนคาสิโนของ
ชุมชนในตัวจังหวัดจึงด าเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ยุติเหมือนชุมชนชายแดน 

4. ในการศึกษาการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ
และการเมืองตามแนวชายแดนของจังหวัดจันทบุรี และตราด  

ผลการศึกษาพบว่า การได้มาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นน าทาง
เศรษฐกิจและการเมืองตามแนวชายแดนของจังหวัดจันทบุรี และตราด มีแนวโน้มการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ จึงแตกต่างกันตามบทบาทในบ่อนคาสิโน กล่าวคือ  ผู้ลงทุนบ่อนคาสิโน
จะได้ผลประโยชน์จากการค่าเช่าสถานที่ ส่วนเจ้าของโต๊ะหรือเจ้ามือมีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์
มากกว่าที่จะเสียประโยชน์  เนื่องจากได้ประโยชน์จากเก็บค่าต๋ง และการพนันในรูปแบบที่เป็นเครื่อง
ไฟฟ้า (Machine) ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมการได้ก าไรได้ และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุมได้ ส่วนกลุ่มผู้เล่นมีแนวโน้มในระยะยาวจะเสียประโยชน์  

5. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดท่ีมีต่อชุมชนชายแดนต าบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ าร้อน และชุมชน
ในเขต อ.เมือง จ.จันทบุรี จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า ชุมชน
ชายแดนกับชุมชนในตัวจังหวัดทั้งคู่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ (Negative impact) มากกว่าผลที่ได้ใน
เชิงบวก เมื่อพิจารณาทั้งในด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคมและความมั่นคง อย่างไรก็ดีผลกระทบที่
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ชุมชนทั้งสองได้รับก็มีความแตกต่างกัน ในแง่ทิศทางของผลกระทบ (Direction) ขอบเขต(Scope) 
และระยะเวลาในการเกิด(Time) กล่าวคือ   

1) ในขณะที่ชุมชนชายแดนโดยทั่วไปได้รับผลกระทบเบาบางจากการตั้ ง
บ่อนการพนันคาสิโนชายแดน คือผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลบที่เกิดขึ้นเป็นระยะสั้นในช่วงแรกของ
การตั้งบ่อน เนื่องจากความเป็นชุมชนท าให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว ในขณะที่ในระยะยาวจะ
มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการจ้างงาน แต่ชุมชนในตัวจังหวัดซึ่งมีลักษณะเล่นแบบปัจเจกชนจะ
ได้รับผลกระทบในเชิงลบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มมีการสร้างบ่อนจนกระท่ังถึงในปัจจุบัน 

2) ในขณะที่ผลกระทบของบ่อนคาสิโนที่มีต่อชุมชนชายแดน จะมีลักษณะที่
เป็นผลกระทบโดยอ้อม (Indirect impact) และจ ากัดตัวอยู่ในวงแคบ แต่บ่อนคาสิโนชายแดนได้
ส่งผลโดยตรง (Direct impact) และเกิดในวงกว้างต่อผู้เล่นการพนันที่อยู่ในเมือง เนื่องจากบ่อน
คาสิโนเป็นการต่อยอดการเล่นพนันในบ่อนผิดกฎหมายที่มีอยู่แล้วในเมืองโดยสร้างเงื่อนไขให้เกิด
ความสะดวกในทางกฎหมายต่อผู้เล่นการพนัน    
  
นัยในเชิงทฤษฎี  

1.นัยของการศึกษาในเชิงทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนว
ชายแดนของจังหวัดจันทบุรี และตราด มีการเชื่อมร้อยเครือข่ายทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่
เป็นทางการ แต่ลักษณะเครือข่ายที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักก็คือ เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจาก
ลักษณะอ านาจในประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่อาศัยความเป็นอ านาจส่วนตัว 

นอกจากนี้จากการส ารวจเกี่ยวกับทฤษฎีชนชั้นน า องค์ความรู้ของผาสุก พงษ์ไพจิตร 
(ผาสุก พงษ์ไพจิตร,ปาถกฐา,2556 และ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน,2555:28) ในประเด็นว่าการลงทุน
ของธุรกิจบ่อนคาสิโนมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรจากการผูกขาด(Rent Seeking) เนื่องจากเป็น
การจ ากัดอุปทานเพ่ือขยายก าไร จากผลการศึกษาพบว่า การท าธุรกิจบ่อนการพนันชายแดนถูก
ครอบง าหรืออยู่ในอ านาจของกลุ่มชนชั้นน าที่มีลักษณะพิเศษในกรณีนี้คือ เป็นกลุ่มชนชั้นน าระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่านักลงทุนชาวไทย หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงชนชั้นน าทางการทหาร หรือ
การเมืองในประเทศกัมพูชา และกลุ่มนักธุรกิจการเมืองไทย อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน
ชั้นน าที่ร่วมลงทุนในบ่อนคาสิโนดังกล่าวจะมีทั้งความขัดแย้ง (Conflict) และความร่วมมือกัน 
(Cooperation) ภายในกลุ่ม ท าให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว กล่าวโดยสรุป
แล้ว ธุรกิจการพนันบ่อนคาสิโนชายแดนจึงเป็นการลงทุนของกลุ่มชนชั้นน าที่มีการแสวงหาก าไรจาก
การผูกขาดน้อยราย (Rent-seeking)  

2. นัยในเชิงทฤษฎีบ่อนคาสิโน จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าถึงข้อสรุปทางทฤษฎีใหม่
นอกเหนือจากทฤษฎีซึ่ง สังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้สรุปไว้ว่า การพนันเป็นปัญหาสังคม เป็นความบันเทิง
ยามว่าง เป็นการบริหารโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นภาษีที่มองไม่เห็น จากงานวิจัยนี้มี
ข้อสรุปดังนี้ 

2.1ประเด็นว่าบ่อนคาสิ โนก่อให้ เกิดปัญหาโรคติดการพนันและน า
ผลกระทบมาสู่ครอบครัวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จากผลการศึกษาในวิจัยนี้พบว่า ผู้เล่นพนันที่มี
ปัญหาโรคติดการพนันนั้น เกิดข้ึนในเงื่อนไขที่ผู้เล่นการพนันมีประสบการณ์ในการเล่นจนเป็นนิสัยเป็น
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หลัก นอกเหนือจากนั้นจะเกิดขึ้นในกรณีของผู้เล่นการพนันที่มีทัศนคติต่อการพนันในเชิงที่เป็นเกม
ของการแพ้ชนะ  

2.2ประเด็นว่าบ่อนคาสิโนสร้างผลกระทบแตกต่างกันตามชนชั้นในสังคม
หรือไม่ เช่น คนที่มีฐานะเล่นการพนันเพื่อความบันเทิง แม้จะเสียการพนันก็ไม่ถือว่าเป็นผลกระทบเชิง
ลบ แต่ถ้าคนยากจนมาเล่นการพนันก็จะเกิดกระทบเชิงลบได้ง่าย จากผลการศึกษาในวิจัยนี้พบว่า ทุก
ชนชั้นมิได้มองการพนันเป็นเพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ กล่าวคือ 
ในกลุ่มชนชั้นน าซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นการพนันระดับ V.I.P จะมีรูปแบบการพนันเฉพาะแบบของชนชั้นน า 
เช่น มีห้องส่วนตัวในการเล่นพนัน ในขณะที่ชนชั้นที่เป็นประชาชนทั่วไปจะเข้าไปเล่นในระบบและ
กระบวนการของผู้เล่นรายย่อย เช่น การเล่นในห้องรวมที่ใช้เงินสดเป็นหลัก ซึ่งเรียกว่า “สนามทราย” 
เป็นต้น ยกเว้นในกรณีของผู้เล่นที่ยังมีความสัมพันธ์แบบชุมชนหนาแน่น เนื่องจากความเป็นชุมชนจะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการเล่นพนันได้อย่างรวดเร็ว 

2.3ประเด็นว่าบ่อนคาสิโนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมโดยผู้เล่นเกิดภาวะ
หนี้สินจนต้องไปประกอบอาชญากรรมต่างๆเช่น การคอรัปชั่นในหน้าที่การงาน หรือ การลักเล็กขโมย
น้อย จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันยังมิได้เกิดขึ้นอย่างเป็นแบบแผน แต่จะ เกิด
เป็นบางกรณีซึ่งมีลักษณะมาจากปัจจัยที่หลากหลาย(Multifactors)    

2.4ประเด็นว่าบ่อนคาสิโน กระทบต่อปัญหาศีลธรรมหรือไม่เนื่องจากบ่อน
คาสิโน จะมีผลกระทบทางศีลธรรมได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในสังคมมีความเชื่อในศาสนาอยู่  ดังนั้นใน
กรณีท่ีคนไม่นับถือศาสนาในใจแล้วการเล่นการพนันก็ไม่มีผลกระทบ จากผลการศึกษาพบว่า ศาสนา
ที่ผู้เล่นการพนันนับถือ ทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์คาธอลิก ไม่ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลกระทบทางศีลธรรม เนื่องจากหลักค าสอนของศาสนาพุทธยังไม่มีการตีความการพนันเป็นข้อบังคับ
ทางศาสนา (Dogmatism) ส่วนศาสนาคริสต์คาธอลิกถือเพียงว่าการพนันเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยที่
เรียกว่า “บาปเบา”   

การพนันของบ่อนคาสิโนชายแดนมีลักษณะเป็นธุรกิจ ที่เป็นทางการ  (Legal) 
รวมถึงเป็นธุรกิจใต้ดิน (Illegal) ในการเป็นธุรกิจที่เป็นทางการนั้น บ่อนคาสิโนจึงให้ความส าคัญต่อผู้
เล่นรายใหญ่ ส่วนบทบาทที่ส าคัญของการเป็นธุรกิจใต้ดินคือ การเป็นแหล่งฟอกเงินจากธุรกิจผิด
กฎหมายอื่นๆ    
  
นัยในเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาของการวิจัยผู้ศึกษาน ามาเป็นฐานในการพิจารณาข้อเสนอแนะใน
เชิงนโยบายสาธารณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. การจัดระเบียบการพนันบ่อนคาสิโนชายแดนในกรณีท่ีรัฐบาลไทยยังไม่อนุญาตให้
มีบ่อนเสรีตามกฎหมาย จึงต้องค านึงถึงมาตรการการให้การศึกษาและสังคม ดังนี้  

1.1. ควรมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกัน
ปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนัน 

1.2. การใช้สื่อมวลชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ทราบถึงโทษของการพนันได้ดี  
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1.3. ควรมีการพัฒนาแหล่งบันเทิงอ่ืนๆ ที่มิใช่บ่อนการพนัน เช่น สนาม
กีฬา ศูนย์ออกก าลังกาย ศูนย์การค้า หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ดึงดูดประชาชนใช้บริการมากขึ้น 
เพ่ือลดการใช้เวลาที่จะเล่นแต่การพนัน 

2. การจัดระเบียบการพนันบ่อนคาสิโนในกรณีที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโน
เสรีตามกฎหมาย จะต้องค านึงถึงเง่ือนไขที่ส าคัญดังนี้ 

2.1 การจ ากัดอายุของผู้ที่จะเข้าเล่นการพนัน ให้เฉพาะบุคคลที่ถือเป็น
ผู้ใหญ่แล้วซึ่งสามารถที่จะค านวณผลดีผลเสียจากการพนันได้ระดับหนึ่ง เช่น การจ ากัดอายุตั้งแต่ 40 
ปีขึ้นไป เป็นต้น 

2.2 การจ ากัดผู้ที่จะเล่นการพนันโดยพิจารณาจากจ านวนเงินที่จะน าเข้า
บ่อน 

2.3 การจ ากัดผู้ที่จะเล่นการพนันจะต้องเป็นเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น 
2.4 สถานที่ตั้งบ่อนคาสิโนควรอยู่ห่างไกลจากชุมชน เช่น บนเกาะ เป็นต้น  
2.5 การสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมบ่อนการ

พนัน เช่น การเป็นตัวแทนของกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองเพ่ือสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน เป็นต้น 

3. จากผลการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนบ่อนคาสิโนส่วนใหญ่จะ
ตกอยู่ในกลุ่มชนชั้นน าเพียงไม่กี่คนที่ไปลงทุน ดังนั้นควรที่จะมีมาตรการที่ก่อให้เกิดการกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่กลุ่มต่างๆ ในชุมชนโดยรอบด้วย เช่น การจัดเก็บภาษีที่น ามาใช้ส าหรับท้องถิ่น
โดยตรง 

4. จากการศึกษาและยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในเรื่องของความเหมาะสม ส าหรับ
การเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศไทย ซึ่งจากผลการศึกษามีข้อสังเกตบางประการ เช่น หากปล่อยให้
บ่อนคาสิโนตกอยู่ภายใต้อ านาจของกลุ่มชนชั้นน าเพียงไม่กี่กลุ่ม อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะ
ควบคุมหรือจัดระเบียบบ่อนคาสิโนได้ เช่น มาตรการควบคุมการฟอกเงินในบ่อนคาสิโน เป็นต้น   

5. จากการศึกษาพบว่า การเล่นพนันบนฐานของความเป็นชุมชนจะก่อให้เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการพนันได้รวดเร็ว ดังนั้น ควรเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชายแดนที่อยู่ใกล้บ่อนคาสิโน 
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บทท่ี 1  

บทน า 
ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

การก่อรูปของธุรกิจการพนันตั้งแต่ 50 ปีที่ผ่านมากับพบว่า ในปัจจุบันได้ขยายตัว
เป็นธุรกิจไร้พรหมแดนตามกระแสโลกาภิวัฒน์ รูปแบบการพนันที่มีการจัดอย่างเป็นทางการและเป็น
ระบบที่สุดก็คือ คาสิโน คาสิโน ซึ่งหมายถึง บ่อนการพนันที่มีรูปแบบการเล่นหลายประเภทและเปิด
บริการอย่างถูกกฎหมายตลอด 24 ชั่วโมง นั้นพบว่ามีการเติบโตของธุรกิจในแถบเอเชียและแปซิฟิก
อย่างกว้างขวาง ผนวกกับการเพ่ิมขึ้นของธุรกิจคาสิโนตามชายแดนไทยและประเทศเพ่ือนบ้านได้
ส่งผลให้ประเด็นการพนันกลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากขึ้นในปัจจุบันระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ เช่น ภาครัฐก็ประสบกับปัญหาปราบปรามคาสิโนหรือบ่อนที่ผิดกฎหมายในประเทศที่ยังไม่
ประสบความส าเร็จ  กลุ่มธุรกิจบางกลุ่มก็อยากผลักดันให้มีคาสิโนที่ถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันภาค
ประชาสังคมก็ยังไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนที่ถูกกฎหมาย(ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน,2555:28) 

อย่างไรก็ดีการถกเถียงเรื่องบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยยังอยู่ในระดับ
ความเชื่อทางศีลธรรมหรือผลประโยชน์เชิงธุรกิจนอกจากนี้ยังขาดประสบการณ์การจัดการคาสิโนใน
ประเทศไทยเนื่องจากเป็นข้อมูลในระดับประเทศมากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในเชิงพ้ืนที่
(Area Study) ดังนั้นการถกเถียงเรื่องบ่อนคาสิโนในปัจจุบันยังอยู่ในประเด็นที่ส าคัญ คือ (ผาสุก พงษ์
ไพจิตร,ปาถกฐา,2556 และ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน,2555:28) 

1.บ่อนคาสิโน ก่อให้เกิดปัญหาโรคติดการพนันและน าผลกระทบมาสู่ครอบครัว
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

2.บ่อนคาสิโนสร้างผลกระทบแตกต่างกันตามชนชั้นในสังคมหรือไม่ เช่น คนที่มี
ฐานะเล่นการพนันเพ่ือความบันเทิง แม้จะเสียการพนันก็ไม่ถือว่าเป็นผลกระทบเชิงลบ แต่ ถ้าคน
ยากจนมาเล่นการพนันก็จะเกิดกระทบเชิงลบได้ง่าย 

3.บ่อนคาสิโนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมโดยผู้เล่นเกิดภาวะหนี้สินจนต้องไป
ประกอบอาชญากรรมต่างๆเช่น การคอรัปชั่นในหน้าที่การงาน หรือ การลักเล็กขโมยน้อย 

4.บ่อนคาสิโน กระทบต่อปัญหาศีลธรรมหรือไม่เนื่องจากบ่อนคาสิโน จะมีผลกระทบ
ทางศีลธรรมได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในสังคมมีความเชื่อในศาสนาอยู่  ดังนั้นในกรณีที่คนไม่นับถือ
ศาสนาในใจแล้วการเล่นการพนันก็ไม่มีผลกระทบ 

5.สถานที่ตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศควรอยู่ในพ้ืนที่ใดระหว่าง คาสิโนขนาดใหญ่ที่
ตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน  คาสิโนที่อยู่ในย่านชุมชน หรือ คาสิโนตู้เกมส์ที่กระจายอยู่ตามชุมชนในเมืองและ
ชนบท 

6.การอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโนจะต้องมีเงื่อนไขหรือไม่เพ่ือเป็น
การจัดระเบียบบ่อนคาสิโนให้อยู่เป็นที่เป็นทางโดยไม่เป็นการท าร้ายประชาชนทั่วไป   เช่น อายุของผู้
เล่น ระดับรายได้ สถานภาพการเป็นคนในประเทศหรือต่างประเทศ ระยะเวลาที่เปิดให้เล่น  

7.การลงทุนของธุรกิจบ่อนคาสิโนมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรจากการผูกขาด
(Rent Seeking) เนื่องจากเป็นการจ ากัดอุปทานเพ่ือขยายก าไร ดังนั้นเครือข่ายลงทุนธุรกิจการพนัน
จะมีลักษณะอย่างไรและความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร 
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8.การก าหนดบ่อนคาสิโนในประเทศไทยจะมีฐานะในรัฐอย่างไร กล่าวคือ มี
จุดประสงค์เพ่ือให้การพนันตอบสนองความต้องการของผู้เล่นที่มีอยู่หรือเป็นการมุ่งเก็บภาษีการพนัน
เป็นรายได้ของรัฐ 

ในการตอบข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายดังกล่าวจ าเป็นต้อง
แสวงหาข้อมูลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นจริงของพ้ืนที่ ภาคตะวันออกถือเป็นพ้ืนที่ที่สามารถ
แสวงหาประสบการณ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากมีการเปิดบ่อนการพนันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาใน
จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด ดังนี้  

1. จังหวัดสระแก้วจะมีบ่อนการพนันแถบอ าเภออรัญประเทศ หรือ บริเวณตลาดโรง
เกลือ หรือ ด้านอ าเภอปอยเปต ประเทศกัมพูชา จ านวน18 บ่อน 

2. จังหวัดจันทบุรีมี บริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาจะพบว่ามีการเปิดบ่อนการพนัน 
2 จุด คือ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาดและตลาดการค้าบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี ได้แก่ บ่อนไพลิน, ซีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล,วิคตอเรีย, มงกุฏ,และดรีมเวิล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้าน
ผักกาด ส่วนบริเวณบ้านแหลม คือ บ่อนบ้านแหลม 

3. จังหวัดตราด มีบ่อนที่จุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่  
จากการด าเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนชายแดนไทยกัมพูชาดังกล่าวมาไม่ต่ ากว่า 15 ปี ท า

ให้ประชาชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกมีประสบการณ์ข้อมูลที่เป็นจริงในพ้ืนที่เกี่ยวกับผลกระทบของ
บ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย เนื่องจากงานวิจัยบ่อนคาสิโนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก พบว่า ผู้
เล่นส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่เป็นหลัก  ดังนั้นกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีว่าบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตภาคตะวันออกนั้นมี
นายทุนกลุ่มใดลงทุนในธุรกิจการพนัน  มีการลงทุนอย่างไร และ มีผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจ
อย่างไร   

การท าธุรกิจคาสิโนภายในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การพนันพ.ศ.2478 กฎหมายฉบับนี้จ าแนกประเภทการเล่นการพนันเป็น 2 ประเภท คือ 

การพนันตามบัญชีประเภท ก เป็นประเภทที่ห้ามเล่นเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตให้เล่น ณ สถานที่อันสมควรที่รัฐบาลก าหนดให้เล่นได้ ซึ่งจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ตัวอย่างการพนันประเภทนี้ ได้แก่ หวย ก. ข. โปปั่น โปก าถั่ว แปดเก้า จับยี่กี ต่อแต้ม เบี้ยโบก หรือ
คู่คี่ หรืออีโจ้ง ไพ่สามใบ ไม้สามอัน ช้างงา หรือป๊อก ไม้ด า ไม้แดง หรือปลาด าปลาแดง หรืออีด าอีแดง 
อีโปงครอบ ก าตัด ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุก ๆ อย่าง หัวโตหรือทายภาพ การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ 
เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกัน 
หรือการเล่นอื่นๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้ บิลเลียดรู ตีผี โยนจิ่ม สี่เหงา
ลัก ขลุกขลิก น้ าเต้าทุก ๆ อย่าง ไฮโลว์ อีก้อย ปั่นแปะ อีโปงซัด 

การพนันประเภทตามบัญชี ข นั้น เป็นประเภทที่ขออนุญาตเล่นได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503 ซึ่งจะต้องขอรับเจ้าพนักงานผู้ที่มีอ านาจออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามบัญชี 
ข โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในจ านวนเงินแตกต่างกันไปตามประเภทของ
การเล่นการพนัน การพนันตามบัญชี ข ได้แก่ การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค 
ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก. วิ่งวัวคน ชกมวย มวย
ปล้ า แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ ชี้รูป โยนห่วง โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ ตกเบ็ด จับ
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สลากโดยวิธีใดๆ ยิงเป้า ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ เต๋าข้ามด่าน หมากแกว หมากหัวแดง ปิงโก 
สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้เล่นคนใด
คนหนึ่ง โตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง สวีป ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง บุ๊ก
เมกิง ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือ  สวีป ซึ่งไม่ได้ออกใน
ประเทศสยาม แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม 
ไพ่ต่าง ๆ ดวด บิลเลียด และข้องอ้อย 

ดังนั้นการท าธุรกิจคาสิโนหรือการพนันในประเทศไทยจึงเป็นการลักลอบท า 
ตัวอย่างเช่น บ่อนในกรุงเทพฯ มีนักธุรกิจลักลอบลงทุนท าบ่อนการพนันขนาดใหญ่อย่างน้อย 8 แห่ง
ด้วยกัน คือ 

1. บ่อนเตาปูน ตั้งอยู่ที่เขตบางซื่อล้อมรอบไปด้วยชุมชนแออัดการเข้าตรวจค้นของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงท าได้ยากมาก เป็นบ่อนขนาดใหญ่มีเงินหมุนเวียนจ านวนมาก นักการพนันที่จะเข้า
ไปในบ่อนจะต้องมีระบบสกรีนคนเข้าด้วยความระมัดระวัง โทรศัพท์มือถือก็ห้ามน าเข้า มีเครื่องสแกน
ตรวจคนเข้าบ่อน และยังมีการออกบัตรสมาชิกด้วยเพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก บ่อนเตาปูนถือเป็นบ่อน
ที่ค่อนข้างทันสมัยอยู่ระดับใกล้เคียงกับบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนของไทย  มีการเปิดมานานกว่า 
20 ปี การปรับตัวของบ่อนเตาปูนค่อนข้างชัดเจนและใกล้เคียงกับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย  ด้วย
การน าเอาระบบจังเก็ตมาช่วยในการตลาด จึงสามารถดึงลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวและนักการพนัน
จากต่างประเทศเข้ามาใช้บริการได้จ านวนมากในแต่ละวัน 

2. บ่อนประตูน ้า เป็นบ่อนขนาดใหญ่ สามารถเข้าได้ 2 ด้าน คือ ด้านถนนเพชรบุรี 
เข้าซอยด้านศูนย์การค้าเมโทรเก่าหรือโรงแรมบางกอกพาเลส เวียนซ้ายเข้ามาจอดรถในอาคารรับรอง
นักเล่นซึ่งดัดแปลงมาจากโรงภาพยนตร์เก่า ส่วนอีกด้านหนึ่งเข้าทางถนนราชปรารภซอยตรงข้าม
โรงแรมอินทรา มายังอาคารลานจอดรถทันที เมื่อนักการพนันมาถึงจะมีการตรวจตราอย่างละเอียด 
บ่อนประตูน้ า ปิดกิจการชั่วคราว ในช่วงที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวสเป็นผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ หลังจากหมดยุคพลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์แล้ว บ่อนปอประตูน้ าก็กลับมาเปิดปกติ โดยเฉพาะ
ในช่วงการเมืองเปลี่ยนจากพรรคประชาธิปัตย์ท าให้บ่อนประตูน้ า ที่มีสายสัมพันธ์แกนน าของคนเสื้อ
แดงหลายคน จากความสัมพันธ์อันดีนี้บ่อนประตูน้ าจึงด ารงอยู่ได้เหมือนเดิม 

3. บ่อนโชคชัย 4 บ่อนแห่งนี้ เปิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดย “โกลักษณ์” 
เป็นเจ้าของม ี“เจ๊ฮุ้ง”อดีตเจ้าของบ่อนพระราม 9 เป็นผู้ร่วมหุ้นโดยโกลักษณ์ เคยประกอบธุรกิจอาบ
อบนวดมาก่อน ต่อมาเปลี่ยนอาชีพเป็นนายบ่อนในรูปแบบเปิด มีการสถานคาสิโนที่มีมาตรฐานสากล 
เป็นการพนันแบบเรียลไทม์จึงดึงดูดนักการพนันได้จ านวนมาก 

4. บ่อนบางนา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 101/1 เข้าไปในซอยวชิรธรรมสาธิต สามารถ
เข้าทางซอย 36 หรือซอย 38 ก็ได้ บ่อนนี้เปิดมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี แล้ว เมื่อไปถึงบ่อนจะมีลาน
จอดเชื่อมระหว่างซอยเมื่อจอดแล้วจะมีคนของบ่อนน าทางไปจะมีด่านตรวจ  2 ชั้นก่อนถึงบ่อน 
จะต้องเดินผ่านสลัมเข้าไปแล้วมีประตูเหล็กอีกหลายชั้น โดยบ่อนนี้เป็นของนักการเมืองระดับท้องถิ่น 
โดยมีนักการเมืองใหญ่ให้การคุ้มครอง 

5. บ่อนเสี่ยถ่อ ติดถนนพระรามที่ 3 ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา ทางเข้าติดกับถนน
พระรามท่ี 3 ทางเข้าซอยโรงสี เข้าซอยประมาณ 100 เมตร การตั้งบ่อนจะเน้นมวลชนคอยเป็นเกราะ
ก าบังต ารวจจู่โจม ด้านหลัง เมื่อเข้าไปลานจอดรถจะมีคนน าทางเดินผ่านสลัมเข้าไปโดยมีกล้องทีวี
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วงจรปิด ตรวจดูตลอดเส้นทางจนถึงประตูเหล็กผ่านเข้าสู่ประตูด้านในอีกหลายชั้น ผ่านโกดังร้างจึงจะ
เข้าไปถึงบ่อนได ้

6. บ่อนตี๋พจน์ขาใหญ่ เดิมตั้งอยู่บนถนนเอกมัย เข้าไปในซอย 30 ด้วยวิธีให้เช่า
สถานที่ส าหรับผู้ที่ไม่มีสถานที่เล่นการพนัน ลูกค้าสามารถมาขอเช่าโต๊ะเล่นการพนันในสถานที่แห่งนี้
ได้ในราคาโต๊ะละ 70,000 บาท เปิดได้ 3 ปี ต่อมาบ่อนตี๋พจน์ ย้ายไปเปิดถนนพระราม 3 โดยอาศัย
บารมีของนักการเมืองใหญ่ ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง จีน และมาเก๊า ท าให้มีเงิน
หมุนเวียนในบ่อนจ านวนมาก 

7. บ่อนเจ๊ง้อ ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงเยื้องซอยเจริญกรุง 46 ปากซอยมีร้านขายยา
ต้ังอยู่ เข้าไปในซอยประมาณ 150 เมตรด้านซ้ายมือจะเป็นซอยบ่อนเจ๊ง้อ เปิดมาแล้ว 10 ปี จะรับ
เฉพาะลูกค้าประจ าเท่านั้น 

8. บ่อนอ๊อตโต้ ตั้งอยู่ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยมีร้านอาหารบุป
ผา แล้วเลี้ยวขวาบริเวณแยกตะวันทองเข้าไปจนพบร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ส่วนอีกทางหนึ่งเข้าทางด้าน
ซอยพัฒนาการ 22 ปากซอยมีธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองตัน เข้ามาจนถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
เหมือนกัน หลังจากนั้นเลี้ยวเข้าไปผ่านซอยเกษมสันต์ 2 จนถึงสี่แยกปั๊มบางจากจึงเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง 
เข้าไปประมาณ 100 เมตรจะพบอาคารทับทิม บ่อนนี้เปิดมาแล้ว 3 ปี เมื่อลูกค้าไปถึงจะมีคนของ
บ่อนมารับรถไปจอดกระจายไปทั่วบริเวณ จากนั้นจะมีพนักงานรับเข้า ไปเล่นในบ่อนการพนัน ภายใน
บ่อนจะมีโปรโมชั่นต่างๆ ให้แก่ลูกค้าเพ่ือชิงรางวัลต่างๆ (รัตพงษ์ สอนสุภาพ, 2555:  43) 

หลังจากปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ประเทศกัมพูชาได้มีนโยบายเปิดบ่อนการพนันถูก
กฎหมายภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดคาสิโนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ดังนั้นใน
สถานการณ์ที่ประเทศไทยห้ามการเปิดบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายแต่รัฐบาลของกัมพูชามีนโยบายที่ให้
เปิดบ่อนคาสิโนได้ถูกกฎหมาย โดยให้อยู่ห่างจากเมืองหลวงไม่น้อยกว่า 200 กิโลเมตร จึงน ามาสู่การ
ขยายตัวของบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา  ในจังหวัดภาคตะวันออกก็ได้เกิดบ่อนคาสิโน
ขึ้นตาแนวตะเข็บชายแดน ทั้งในจังหวัด สระแก้ว จันทบุรี และตราด อย่างไรก็ดีในการด าเนินธุรกิจ
บ่อนคาสิโนดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรจากการให้เช่า(Rent Seeking) เนื่องจากเป็น
การจ ากัดอุปทานเพ่ือขยายก าไร ดังนั้นเครือข่ายลงทุนธุรกิจการพนันจึงมีลักษณะของการเข้ามี
บทบาทของชนชั้นน าเป็นส าคัญ ชนชั้นน าที่เข้ามามีบทบาทในบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนดังกล่าว
ย่อมเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศ คือ ระหว่างชนชั้นน าไทย และกัมพูชา 

การขยายตัวของการเล่นพนันคาสิโนตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน
เกิดข้ึนใกล้จุดผ่านแดน และจุดผ่อนปรน โดยมีเป้าหมายอ านวยความสะดวกส าหรับนักเล่นพนันชาว
ไทยโดยเฉพาะ การขยายตัวดังกล่าวในปัจจุบันมี 8 จุดใหญ่ๆ ทั่วประเทศดังนี้ (รัตพงษ์ สอนสุภาพ.
2555.49) 

1. บ่อนด้านตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก จังหวัดสระแก้ว 
2. บ่อนด้านตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี 
3. บ่อนด้านตรงข้ามช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
4. บ่อนด้านตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด 
5. บ่อนในโครงการแดนสวรรค์ น้ างึมรีสอร์ท เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ 
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6. บ่อนในโครงการโกลเด้นท์ ไทรแองเกิล แอนด์ พาราไดซ์ รีสอร์ท ตรงข้าม อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

7. บ่อนเมียวดี ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท ด้านตรงข้าม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
8. บ่อนอันดามัน คลับ บนเกาะสน ด้านตรงข้ามจังหวัดระนอง 
 
ส่วนการเล่นพนันคาสิโนตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชาในเขตจังหวัดในภาค

ตะวันออกนั้น เราพบว่ามีการเปิดบ่อนการพนันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสระแก้ว 
จันทบุรี และตราด ดังนี้  

จังหวัดสระแก้วจะมีบ่อนการพนันแถบอ าเภออรัญประเทศ หรือ บริเวณตลาดโรง
เกลือ หรือ ด้านอ าเภอปอยเปต ประเทศกัมพูชา จ านวน 9 บ่อน เช่น 1) ฮอลิเดย์ ปอยเปต 2) ฮอลลิ
เดย์ พาเลส 3) แกรนด์ ไดมอนด์ 4) ปอยเปต รีสอร์ต 5) ทรอปิค กาน่า 6) คราวน์ คาสิโน 7) ปริ้น
เซท คาสิโน 8) เก็นติ้ง คาสิโน และ 9) สตาร์ เวกัส ทั้ง 9 บ่อนนี้ตั้งอยู่บ้านปอยเปต อ าเภอโอโจว 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ห่างจากด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองลึกประมาณ 100 เมตร (รัตพงษ์ สอน
สุภาพ.2555.51) 

จังหวัดจันทบุรีมีบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาจะพบว่ามีการเปิดบ่อนการพนัน 2 
จุด คือ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาด และตลาดการค้าบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี ได้แก่ บ่อนไพลิน  ซีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล วิคตอเรีย  มงกุฏและดรีมเวิล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
บ้านผักกาด ส่วนบริเวณบ้านแหลม ได้แก่ บ่อนดราก้อนคลับ เจ้าพระยาคลับ และรีโอคาสิโน 

จังหวัดตราด มีบ่อนที่จุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ โครงการ
เกาะกง อินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท คลับ ตั้งอยู่บ้านจามเยี่ยม อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ตรง
ข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ห่างจากจุดผ่านแดนถาวร 
ประมาณ 800 เมตร (รัตพงษ์ สอนสุภาพ.2555.52) 

ในการเปิดบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ในเขตจังหวัด
ในภาคตะวันออกถึงแม้จะได้ด าเนินการมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่มีการศึกษาประสบการณ์
จากการเปิดบ่อนชายแดนดังกล่าวในประเด็นที่มีการถกเถียงในวงทางวิชาการ ซึ่ง ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
(ปาถกฐา,2556 และศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน,2555:28) ได้เสนอประเด็นไว้ว่า 

1.บ่อนคาสิโนก่อให้เกิดปัญหาโรคติดการพนันและน าผลกระทบมาสู่ครอบครัว
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

2.บ่อนคาสิโนสร้างผลกระทบแตกต่างกันตามชนชั้นในสังคมหรือไม่ เช่น คนที่มี
ฐานะเล่นการพนันเพ่ือความบันเทิง แม้จะเสียการพนันก็ไม่ถือว่าเป็นผลกระทบเชิงลบ แต่ถ้าคน
ยากจนมาเล่นการพนันก็จะเกิดกระทบเชิงลบได้ง่าย 

3.บ่อนคาสิโนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมโดยผู้เล่นเกิดภาวะหนี้สินจนต้องไป
ประกอบอาชญากรรมต่างๆเช่น การคอรัปชั่นในหน้าที่การงาน หรือ การลักเล็กขโมยน้อย 

4.บ่อนคาสิโน กระทบต่อปัญหาศีลธรรมหรือไม่เนื่องจากบ่อนคาสิโน จะมีผลกระทบ
ทางศีลธรรมได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในสังคมมีความเชื่อในศาสนาอยู่  ดังนั้นในกรณีที่คนไม่นับถือ
ศาสนาในใจแล้วการเล่นการพนันก็ไม่มีผลกระทบ 
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5.สถานที่ตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศควรอยู่ในพ้ืนที่ใดระหว่าง คาสิโนขนาดใหญ่ที่
ต้ังอยู่ห่างไกลชุมชน  คาสิโนที่อยู่ในย่านชุมชน หรือ คาสิโนตู้เกมส์ที่กระจายอยู่ตามชุมชนในเมืองและ
ชนบท 

6.การอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโนจะต้องมีเงื่อนไขหรือไม่เพ่ือเป็น
การจัดระเบียบบ่อนคาสิโนให้อยู่เป็นที่เป็นทางโดยไม่เป็นการท าร้ายประชาชนทั่วไป เช่น อายุของผู้
เล่น ระดับรายได้ สถานภาพการเป็นคนในประเทศหรือต่างประเทศ ระยะเวลาที่เปิดให้เล่น  

ในการนี้ จึงน่าศึกษาว่ามีชนชั้นน ากลุ่มใดทั้ง 2 ประเทศเข้ามาลงทุนในบ่อนชายแดน
บ้าง  ชนชั้นน าแต่ละฝ่ายมีบทบาทอย่างไร และการจัดสรรผลประโยชน์จากบ่อนเป็นอย่างไร  อีกทั้ง
การตั้งบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนในจังหวัดภาคตะวันออกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ตอบประเด็น
ทางวิชาการข้างต้นอย่างไรและมีกระบวนการเกิดผลกระทบขึ้นมาได้อย่างไรในบริบทของสังคมไทยใน
การนี้จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวเพ่ือให้ได้ค าตอบที่
สามารถอธิบายได้ในรายละเอียดต่อไป คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโครงการเรื่อง เครือข่ายชนชั้นน าทาง
เศรษฐกิจการเมือง และผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย -กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออก  
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
โครงการศึกษาเครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อน

คาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกชุดนี้ เป็นชุดโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ทั่วไปดังนี ้ 

1. เพ่ือศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจการเมืองในการด าเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนใน
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชาที่มีต่อชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 

ในชุดโครงการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์การเมือง
ของเครือข่ายธุรกิจคาสิโนตามชายไทยกัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกและผลกระทบจากการเล่น
การพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีต่อชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก : 
กรณีศึกษา บ่อนที่จุดผ่อนแดนถาวรบ้านผักกาดอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้จ าแนก
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1.โครงการเศรษฐศาสตร์การเมืองของเครือข่ายธุรกิจคาสิโนตามชายไทยกัมพูชาใน
เขตจังหวัดภาคตะวันออก 

1.1.เพ่ือศึกษาการเชื่อมร้อยเครือข่ายระหว่างชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในการลงทุนบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 

1.2.เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและ
การเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด 

1.3.เพ่ือศึกษาการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ
และการเมืองตามแนวชายแดนของจังหวัดจันทบุรี และตราด  
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2.โครงการผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชาที่มีต่อชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก : กรณีศึกษา บ่อนที่จุดผ่อนแดนถาวรบ้านผักกาด
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  

2.1. เพ่ือศึกษากระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนของชุมชนในจังหวัด
จันทบุรี 

2.2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดท่ีมีต่อชุมชนในจังหวัดจันทบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตในการศึกษาวิจัยนั้นคณะผู้วิจัย ได้จ าแนกขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 2 
ส่วนเพื่อให้การศึกษาด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้  

1.โครงการเครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมือง 
1.1. ขอบเขตด้านกรอบเวลาของการศึกษาจะศึกษาจากประสบการณ์ของผู้

ลงทุนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกตั้งแต่ปี พ.ศ.2541จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2556) 
1.2. ขอบเขตของพ้ืนที่ในการศึกษาเครือข่ายชนชั้นน าในโครงการนี้จะพิจารณา

พ้ืนที่ในเขตภาคตะวันออก โดยเน้นที่จังหวัดจันทบุรีและพ้ืนที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ในเขตที่ติดต่อกับ
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เนื่องจากเครือข่ายชนชั้นน าดังกล่าว มีความซับซ้อนและเป็นเรื่องที่
อ่อนไหว (Sensitive Topic) ดังนั้นการวิจัยจึงจะจ ากัดในพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

2.โครงการผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา 
2.1.ขอบเขตของเนื้อหาในการวิเคราะห์ผลกระทบของบ่อนคาสิโนในที่นี้

จ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตของผลกระทบให้ชัดเจน เนื่องจากแนวคิดเรื่องผลกระทบนั้นมีขอบเขต
กว้างขวาง ซึ่งหมายถึงผลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามท่ี แสวง รัตนะมงคลมาส (2543) ได้
แบ่งผลกระทบออก ดังนี้ 

2.1.1 การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา (Content of impact) 
อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อม 
และกายภาค เช่น ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายสร้างเขื่อนท าให้คนเป็นโรคพยาธิ  ซึ่งไม่เคย
เป็นมาก่อนมากขึ้น หรือผลกระทบจากการด าเนินนโยบายโครงการ คจก. ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างชาวบ้านและทหารมากขึ้นหรือ ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกตัด
ผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมากข้ึน 

2.1.2 การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่ เกิดขึ้น 
(Reality) เราอาจแบ่งได้เป็น 2ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective impact) 
ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การด าเนินนโยบาย
คุมก าเนิด จะท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุสูงขึ้น ไม่ว่าใครจะรับรู้หรือไม่เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นประเภทหนึ่งคือ 
ผลกระทบเชิงอัตวิสัย(Subjective impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของคนเช่น 
การด าเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของโสเภณี ท าให้คนไทยเป็นอันมาก
รู้สึกอับอายต่างชาติ 



8 

 

 

2.1.3 การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ (Indirect 
Impact) อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect 
Impact)  

2.1.4 การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ(Vaule of impact) 
อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบในเชิงบวก(Positive impact)หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึง
ปรารถนาและผลกระทบในเชิงลบ(Negative impact) ได้แก่ ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา 

2.1.5 การแบ่งผลกระทบตามช่วงเวลา(Time of impact) ที่เกิดขึ้นจะ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบในระยะสั้น (Shot run impact) ส่วนอีกประเภท
หนึ่ง ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต(Future run impact) หรือผลกระทบในระยะยาว(Long 
run impact) 

2.1.6 การแบ่งผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น (Scope of impact) 
สามารถแบ่งออกได้เป็นผลกระทบที่มีผลในวงกว้างแลผลกระทบที่มีผลในวงแคบ 

 
ในการวิจัยโครงการนี้จะจ ากัดขอบเขตของผลกระทบในแง่ที่เป็นเนื้อหาทางด้านทาง

เศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยครอบคลุมทั้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ และรวมถึงผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ในการพิจารณาหน่วยในการวิเคราะห์ (Object unit of analysis) 
จะให้ความส าคัญต่อหน่วยการวิเคราะห์ 3 ระดับด้วยกัน  

1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบ่อน ในฐานะเป็นหน่วยระดับองค์กร เช่น บ่อนคาสิโนที่
เปิดใหม่หรือบ่อนการพนันที่มีอยู่เดิม 

2. ผลกระทบที่เกิดกับผู้เล่นในฐานะระดับปัจเจกชน 
3. ผลกระทบต่อชุมชนชายแดนในฐานะหน่วยระดับชุมชน 

 
2.2. ขอบเขตในด้านพ้ืนที่การศึกษา จะเลือกศึกษาบ่อนคาสิโนในเขตจุดผ่าน

แดนถาวรบ้านผักกาด โดยเชื่อมกับพ้ืนที่ชายแดนของต าบลคลองใหญ่และในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี มีผู้เล่นการพนันบ่อนคาสิโนเป็นส่วนใหญ่ และมีบ่อนการพนันก่อนที่จะเปิดบ่อนคาสิโน
ชายแดน ไทย-กัมพูชา ในปีพ.ศ.2541 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินการวิจัยครบทั้ง 2 โครงการ คณะผู้วิจัยคาดว่า    ผลวิจัยเรื่องเครือข่าย
ชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมือง และผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชาในเขต
จังหวัดภาคตะวันออก จะเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเปิดบ่อนถูก
กฎหมายในประเทศไทย อีกทั้งคาดว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในรายงานวิจัยชุดนี้จะเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดมาตรการส าหรับการจัดการปัญหาบ่อนการพนันในบริบทของชายแดนระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ประสบการณ์จากการเปิดบ่อนธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดนจะเป็นข้อมูลเทียบเคียงในการ
พิจารณาเรื่องการอนุญาตการเปิดบ่อนในประเทศไทย 



บทท่ี 2 
การส ารวจองค์ความรู ้

 
การส ารวจองค์ความรู้ เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในหัวข้อนี้ ผู้ศึกษาจะใช้วิธี

วิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยใช้แนวคิดทฤษฎีดังนี้ 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับชนชั้นน า 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสะสมทุนเบื้องต้น 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่ชายแดน 
2.6 เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
2.8 นิยามศัพท์การวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง 
2.1.1 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 

“เครือข่ายทางสังคม” หรือ “Social Network” มีความหมายที่หลากหลายซึ่ง
ผู้วิจัยได้พยายามรวบรวมและน าเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 

The SAGE Dictionary of Sociology (2006:  239) ให้นิยามว่า เครือข่ายทาง
สังคม คือ แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกชน 
(Individual) ซึ่งนักสังคมวิทยาถือว่าเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษาและใช้วิธี
ศึกษาโดยการสังเกต (Observation) ก่อนที่จะเขียนออกมาเป็นแผนที่ปฏิสัมพันธ์ (Interaction 
Mapping) 

Encyclopedia of Sociology (Volume 4:  S-Z Index) (1992:  1887) ให้นิยาม
ของ เครือข่ายทางสังคมว่า หมายถึงปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงแบบ
แผนการจัดเรียงความสัมพันธ์ (Patterned Arrays of Relationship) ระหว่างปัจเจกชนที่ร่วม
กระท าการในสังคม 

Alter และ Hage (1993 อ้างถึงในนฤมล นิราทร, 2543:  6) กล่าวว่า เครือข่ายทาง
สังคมคือ แบบแผนทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนการสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และการร่วมกันท างานเครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจ านวนหนึ่งซึ่งมีอาณา
เขตท่ีแน่นอนหรือไม่ก็ได้และองค์กรเหล่านี้มีฐานะเท่าเทียมกัน 

Jeremy Boissevain (1974: 22) ให้นิยามของ เครือข่ายทางสังคม ว่าหมายถึง 
ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลโดยมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

พิมพวัลย์ ปรีดาสวัสดิ์และวาทินี บุญชะลักษี (2531) อธิบายว่า เครือข่ายทางสังคม
หมายถึงสายใยของความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืน ๆ อีก
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หลายๆ คน เครือข่ายสังคมในที่นี้จึงเปรียบเสมือนกรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษาหาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสังคม อันน าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ ( Informal Group) 
องค์กรทางสังคม (Social Organization) และโครงสร้างสังคม (Social Structure) รวมทั้งลักษณะ
ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว สามารถน ามาอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลเหล่านี้ได้ และ
นอกจากนี้เครือข่ายทางสังคมของบุคคลหนึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งหมดที่บุคคลนั้น
มีอยู่ในสังคมนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัว ระหว่างญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน     
เป็นต้น 

พิมพวัลย์ และวาทินี ยังอธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า หากมองเครือข่ายทางสังคมให้เป็น
รูปธรรมขึ้น โดยสมมติจุดศูนย์กลางแทนบุคคลคนหนึ่งและจุดต่าง ๆ แทนบุคคลอ่ืน ๆ รอบข้างที่
บุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ด้วย ส่วนเส้นโยงระหว่างจุดนั้นแทนความสัมพันธ์ทางสังคมที่บุคคลมีต่อกัน 
พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส าคัญ คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลอ่ืน ๆ 
รวมทั้งยังต้องมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล 
เครื่องใช้ไม้สอย  อาหาร การบริการระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังนั้น เครือข่ายสังคมของบุคคล
หนึ่ ง ๆ จึงเปรียบเสมือนสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ก็
เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทางสังคมของบุคคลอื่น ๆ ในเครือข่ายทางสังคม ซึ่งสามารรถมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยเช่นกัน 

อคิน ระพีพัฒน์ (2544) กล่าวว่า สังคมที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายจะคล้ายใยแมงมุม 
บุคคลคือจุดที่เส้นใยของเครือข่ายมาพบกัน กล่าวง่าย ๆ คือ บุคคลหนึ่งย่อมมีความสัมพันธ์กับคนอีก
เป็นจ านวนมากในหลายรูปลักษณะและสถานการณ์ โดยมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในการศึกษาประการ
หนึ่งว่า บุคคลที่มีเส้นโยงความสัมพันธ์ที่กว้างขวางทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ย่อมมีความส าคัญ
ในสังคมและการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านมากกว่าคนอ่ืน ๆ ที่มีเส้นสายความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับคน
อ่ืนจ านวนน้อย บุคคลที่เป็นจุดรวมของสายสัมพันธ์จ านวนมากนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดรวม (Node) 
ของความสัมพันธ์ในท้องที่หรือชุมชนนั้น ๆ 

ผู้ให้ความหมาย ความหมาย 
The SAGE Dictionary of Sociology (2006:239) แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกชน 
Encyclopedia of Sociology (Volume 4:  S-Z 
Index) (1992:  1887) 

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีการจดัเรียงความสมัพันธ์
ระหว่างปัจเจกชน 

Alter และ Hage (1993 อ้างถึงในนฤมล นิราทร, 
2543:  6) 

แบบแผนทางสังคมที่ เปิดโอกาสให้ เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร อาจมีอาณาเขตที่แน่นอนหรือไม่ก็ได้แต่
ต้องฐานะเท่าเทียมกัน 

พิมพวัลย์  ปรีดาสวัสดิ์และวาทินี  บุญชะลักษี (2531)   สายใยของความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่าง
บุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่น ๆ อีกหลาย ๆ คน อีกทั้งเป็น
กรอบท่ีใช้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสังคม 

อคิน  ระพีพัฒน์ (2544) สังคมที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายจะคล้ายใยแมงมุมบุคคล
หนึ่งย่อมมีความสัมพันธ์กับคนอีกเป็นจ านวนมากใน
หล า ย รู ป ลั กษณ ะ แ ล ะ สถ า น ก า ร ณ์  ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ที่กว้างขวางทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน   

ตารางที่ 2.1. ผู้ให้ความหมายและความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
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จากที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเครือข่ายทางสังคม คือ แบบแผน
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีมีการเชื่อมโยง เชื่อมร้อยระหว่างบุคคลกับหลาย ๆ บุคคลด้วยกัน ซึ่งมีผลต่อ
การแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลที่ด ารงอยู่ในสังคม เป็นต้น 
 
2.1.2 ฐานคิดของเครือข่ายทางสังคม 

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) ในงานวิจัยครั้งนี้ จะ
มองว่าเป็นมุมมองหรือกระบวนทัศน์ในการศึกษาชีวิตทางสังคม ดังนั้นจะพบว่านักวิชาการส่วนใหญ่
มักจะเสนอว่า แนวคิดเครือข่ายทางสังคมนั้น ไม่ใช่ทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม หากแต่มี
ฐานะเป็นเครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม
รวมทั้งศึกษาโครงสร้างทางสังคม เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ต่อไป (Kees knipscheer and Toni 
Antonucci, 1990) 

นอกจากนี้ เวสเซอร์แมนและกาลัสกีวิช (Wesserman and Galaskiewicz, 1994) 
ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมช่องว่างระหว่างระดับ
จุลภาค (micro – order) กับระดับมหภาค (macro – order) ในการวิเคราะห์ทางสังคมด้วยเหตุผล   
2 ประการคือ 

ประการแรก ในระดับจุลภาค การวิเคราะห์เครือข่ายจะศึกษาตั้งแต่กลุ่มที่มีจ านวน 
สองคน (Dyads) กลุ่มท่ีมีจ านวนสามคน (Triads) กลุ่มย่อยที่มีขนาดเล็กอ่ืน ๆ เป็นต้น โครงสร้างของ
กลุ่มต่างๆ เหล่านี้จะมีเครือข่ายที่มีลักษณะเฉพาะในตัวเอง ส่วนการศึกษาในระดับมหภาค จะ
วิเคราะห์ลักษณะของเครือข่ายของต าแหน่งเชิงโครงสร้างต่าง ๆ และองค์ประกอบของเครือข่าย เช่น 
ศึกษาว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเครือข่ายความสัมพันธ์ของต าแหน่งต่าง  ๆ ในองค์กรทาง
สังคมหนึ่ง ๆ จะก่อให้เกิดผลต่อองค์กรนั้นหรือ สถาบันนั้นอย่างไร รวมทั้งกระทบต่อความสัมพันธ์ใน
ระดับจุลภาคท่ีอยู่ในองค์กรนั้นอย่างไร 

ประการที่สอง การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ช่วยให้นักวิจัยให้ความสนใจกับการ
กระท าทางสังคมหรือ พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลภายในบริบทของลักษณะเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่า  
ผู้กระท าทางสังคมอาจจะถูกมองทั้งในฐานะผู้มีบทบาทตั้งรับ (Passive Player) ที่ถูกก าหนดโดย
โครงสร้างทางสังคม หรือในฐานะผู้สรรสร้าง (Network Entrepreneur) ที่ใช้ต าแหน่งทางเครือข่าย
ของพวกเขา เพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ตามที่พวกเขาคาดหวัง หรือกลุ่มและสถาบันต่าง  ๆ บางครั้งก็
ถูกอธิบายว่า เป็นเหยื่อของเครือข่ายต่าง  ๆ ที่ด าเนินการภายในกลุ่มและสถาบันเหล่านั้น 
ขณะเดียวกันกลุ่มหรือสถาบันเหล่านี้ก็อาจอาศัยเงื่อนไขเชิงโครงสร้างเพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ของ
กลุ่มหรือสถาบันได้ เช่นกัน 

จากการส ารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเครือข่ายทางสังคม ผู้วิจัยพบว่ามีฐาน
คิด (Assumption) ที่ส าคัญของการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม คือ (Alexandra Morin and Barry 
Wellman, 2010; Mark S.Mizruchi, 2007) 

  1. แนวการศึกษาเครือข่ายทางสังคมถือว่าเป็นการวิเคราะห์ชีวิตทางสังคมที่
ให้ความส าคัญต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก กลุ่มหรือองค์กรมากกว่าการวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติภายใน 
(Relation not Attributes) ฐานคิดนี้หมายความว่าการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ในทางสังคมนั้น มี
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ความส าคัญมากกว่าการวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติภายในของปัจเจก กลุ่มหรือองค์กร อาทิเช่นการ
วิเคราะห์นิสัยใจคอของคนใดคนหนึ่งมีความส าคัญน้อยกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนนั้นกับคนอ่ืน เป็น
ต้น จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายทางสังคม เป็นแบบแผนของความสัมพันธ์
ทางสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชน ไปจนถึงระดับประเทศ เช่น 
ความเป็นเพื่อน ความเป็นญาติ การมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการมีความเชื่ออย่างเดียวกัน เป็นต้น 

  2. เครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วยหน่วยทางสังคม (Social Entities) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทางสังคม ซึ่งไม่ใช่เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะที่แต่ละหน่วยทางสังคมมี
ลักษณะเดียวกัน (Network not Group) ดังนั้น เครือข่ายทางสังคมจึงประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ 
คือ หน่วยทางสังคม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัจเจกชน กลุ่ม หรือองค์กร ซึ่งในที่นี้อาจจะใช้ศัพท์ทางเครือข่าย
คือ Actor/Node/Point/Agent ส่วนประกอบที่ 2 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทางสังคม 
(Tie/Link/Edge/Line/Arc) 

  3. เครือข่ายทางสังคมเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่ว่า หน่วยทางสังคมจะต้องพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน มิใช่เป็นหน่วยอิสระที่ไม่ต้องขึ้นต่อใคร ดังนั้น หน่วยทางสังคมจึงต้องมีการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรทั้งทางด้านวัตถุและมิใช่วัตถุระหว่างกัน เช่น ข้าวของ เงินทอง การให้เพียง
ต าแหน่งหรือบทบาท การให้ความบันเทิง เป็นต้น เวสเซอร์แมนและกาลัสกีวิช (Wesserman and  
Galaskiewicz, 1994) ได้เสนอฐานคิดของแนวคิดเครือข่ายทางสังคมในประเด็นนี้ว่า  ในการอธิบาย
เกี่ยวกับผู้กระท าทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม และโครงสร้างทางสังคมจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้
คือ 

   - ผู้กระท าและการกระท าต่าง ๆ ของพวกเขาจะถูกมองในฐานะของหน่วย
ที่มีการพึง่พาซึ่งกันและกัน  แทนที่จะเป็นหน่วยที่อิสระในตนเอง 

    - ความเชื่อมโยงระหว่างผู้กระท าจะผ่านเคลื่อนย้าย  Flow ของทรัพยากร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เงิน หรือสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ข้อมูล การสนับสนุนทางการเมือง มิตรภาพและ
การนับถือ 

  4. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ต้องเป็นการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ใน
บริบททางสังคม  (Relational Context) ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเสมอ   ตัวอย่างเช่น ใน
การวิเคราะห์ความรักระหว่าง โรมิโอและจูเรียส ในนวนิยายของเชค เสปียร์ จะต้องค านึงถึงความรัก
ทั้งสองภายใต้ความขัดแย้งระหว่างตระกูลคาปูเลท (Capuletes) และตระกูลมองตะกู (Montaque) 
เป็นต้น 

  5. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทางสังคม ในรูปของเครือข่ายจะพัฒนาขึ้นมา
เป็นแบบแผนในเชิงโครงสร้างเปรียบดังเช่น การก่ออิฐบล็อกจนปรากฏออกมาเป็นบ้าน โครงสร้างของ
เครือข่ายจะมีคุณสมบัติทั้งที่เป็นตัวจ ากัด (Constraint) และเปิดโอกาส (Opportunity) ต่อ
พฤติกรรมทางสังคมและผลลัพธ์ที่ตามมา 

จากฐานคิดของการศึกษาเครือข่ายทางสังคมจึงน ามาสู่หลักการวิเคราะห์ตามแนว
เครือข่ายดังกล่าวซึ่ง โบเซแวง ได้อธิบายถึงตัวแปรที่ส าคัญในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
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1. ความสัมพันธ์เชิงซ้อน (Multiplexity)  
ข่ายสังคมประกอบด้วยบุคคลศูนย์กลางและบุคคลอื่นที่เรารู้จัก  และมีความสัมพันธ์

ต่าง ๆ ในแง่ของบทบาท  ซึ่งแต่ละคนก็จะมีบทบาที่แตกต่างกันไป  โดยในการมีบทบาทแต่ละอย่าง
ท าให้เขาได้พบปะและรู้จักกับบุคคลอ่ืนที่มีบทบาทอย่างเดียวกัน  ขณะเดียวกันในบางโอกาสเขาก็ได้
พบปะกับบุคคลเดียวกันนั้นในบทบาทอ่ืน ๆ อีก 

การที่บุคคลสองคนมีความสัมพันธ์กันเพียงบทบาทเดียว  เรียกว่า  ความสัมพันธ์
เชิงเดี่ยว (Uniplex or Single-standarded) ส่วนการที่บุคคลสองคนมีความสัมพันธ์กันในหลาย ๆ 
บทบาท เรียกว่ามีความสัมพันธ์เชิงซ้อน (Multiplex or Multi-standarded) 

ในทางมานุษยวิทยาสังคมมีข้อสมมติฐานข้อหนึ่งว่า  บทบาทหลาย ๆ อย่างที่แต่ละ
คนมีนั้นมีผลกระทบต่อกันและกัน  เพราะในแต่ละบทบาทต่างก็มีปทัสถาน  และความคาดหวังทาง
สังคมท่ีชี้น าแนวทางพฤติกรรม 

2. สิ่งที่มีการแลกเปลี่ยน (Transactional Content) 
สิ่งแลกเปลี่ยนในที่นี้ หมายถึง สิ่งของ หรือ น้ าใจ ที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างคนสอง

คนในการแสดงบทบาทแต่ละอย่างหรือในแต่ละสถานการณ์ สิ่งที่แลกเปลี่ยนกันนี้ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับ
ปทัสถานสังคมที่มีอยู่ในแต่ละบทบาท ยังขึ้นอยู่กับบุคคลที่แสดงบทบาทนั้นจะตัดสินใจมีพฤติกรรม
อย่างไร  สิ่งที่มีการแลกเปลี่ยนที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของข่ายสังคมทางด้านเนื้อหาและปริมาณ 
ได้แก่ การทักทาย การสนทนา การเยี่ยมเยือน การช่วยเหลือด้านการงาน การให้บริการส่วนตัว การ
ช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ ตัวแปรเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เข้าใจว่า บุคคลหนึ่งให้ความส าคัญแก่
ความสัมพันธ์ที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่งอย่างไร แต่ยังช่วยให้เห็นว่า เขาได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
อะไรบ้างจากความสัมพันธ์ดังกล่าว 

3. ลักษณะของการให้และการรับ (Directional Flow) 
การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลสองคน อาจมีทั้งการให้และการรับที่สมดุล หรือมี

ความมากน้อยกว่าในการให้หรือรับ ลักษณะการให้และรับดังกล่าว เป็นดัชนีหนึ่งในการแสดงถึง
สถานภาพของคนให้-คนรับ และแสดงให้เห็นถึงว่า บุคคลนั้นให้ความส าคัญแก่ความสัมพันธ์ที่มีต่ออีก
บุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด หากมีการให้และรับที่ เท่าเทียมกัน ก็แสดงว่า บุคคลทั้ งสองมี
ความสัมพันธ์ในอ านาจและเกียรติภูมิในระดับที่เท่าเทียมกัน หากการให้มีมากกว่า แสดงว่า ผู้ให้มี
ฐานะทางสังคมและอ านาจเหนือกว่าผู้รับ ทั้งนี้ในระบบอุปถัมภ์ ผู้อุปถัมภ์ เป็นผู้ให้ประโยชน์และ
ความช่วยเหลือต่าง ๆ มากกว่าที่จะได้รับการบริการจากผู้ใต้อุปถัมภ์ ลักษณะของการให้และรับจึง
เป็นเครื่องชี้อย่างหนึ่งถึงคุณภาพของความสัมพันธ์นั้น 

4. ความถี่และระยะเวลาที่ได้มีความสัมพันธ์กัน (Frequency and Duration of 
interaction) 

ข่ายสังคมของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะมีการรู้จักคนใหม่เพ่ิมขึ้น  
ขณะที่ความสัมพันธ์ที่มีต่อคนที่รู้จักมานานอาจจะค่อย ๆ เสื่อมไป ในที่นี้ในเรื่องของเวลาอาจใช้
ความถี่ของการติดต่อสัมพันธ์กันมาวัดในแง่ของช่วงเวลาของการพบปะกันแต่ละครั้ง และระยะเวลาที่
ได้รู้จักกันก็อาจน ามาพิจารณาว่ามีการรู้จักกันมานานเท่าไรแล้ว ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดถึงระดับของ
ความสัมพันธ์อีกแง่มุมหนึ่งได้ 
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นฤมล นิราทร (2543:  18-21) ได้จ าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคม ตามมิติ 4 
มิติ ดังนี้ 

1. จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ภาค และประเทศ 

2. จ าแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายที่ท างานด้านเด็ก สตรี 
สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม 

3. จ าแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายด้านแรงงาน เครือข่าย
กลุ่มพระสหธรรม เครือข่ายครูพิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายสารวัตรนักเรียน 

4. จ าแนกตามรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ ท าให้เกิดเครือข่ายใน 2 ลักษณะ คือ 
เครือข่ายตามแนวตั้ง คือ  

 4.1. เครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายใน
เครือข่ายไม่เท่ากัน และ 

 4.2. เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายใน
เครือข่ายเท่าเทียมกัน 
 
2.1.3 รูปแบบของเครือข่ายทางสังคม  

รูปแบบเครือข่ายทางสังคมแบ่งขอบเขตได้หลายรูปแบบ คือ 
1. การแบ่งรูปแบบเครือข่ายทางสังคมตามขนาดของเครือข่าย เราสามารถมีรูปแบบ

ของเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายรวม (Total Network) และเครือข่ายย่อย (Partial Network) โดย
เครือข่ายรวมเปรียบเสมือนสังคมใหญ่ และเครือข่ายย่อยเปรียบเสมือนระบบย่อยในสังคมใหญ่ ๆ นั้น 

2. การแบ่งรูปแบบเครือข่ายทางสังคมตามลักษณะความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน  เรา
สามารถมีรูปแบบของเครือข่าย โดยแบ่งเป็นเครือข่ายตรง (The First Order Network or Direct 
Network) และเครือข่ายอ้อม (The Second Order network Or Indirect Network) เครือข่าย
ตรงเป็นการติดต่อโดยตรงของบุคคลที่มีต่อผู้อ่ืนและมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอและเครือข่ายอ้อมเป็น
การติดต่อโดยทางอ้อม ซึ่งบุคคลที่เป็นศูนย์กลางจะไม่รู้จักบุคคลอ่ืน ๆ โดยตรงซึ่งเครือข่ายทางสังคม
นั้น จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชี้ให้เห็นปัจจัยเกื้อหนุนได้อย่างชัดเจน 

3. การแบ่งรูปแบบเครือข่ายทางสังคมตามแนวความคิดของ Alvin A. Wolfe 
(1970) ได้แบ่งเครือข่ายสังคมออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ตามพ้ืนฐานลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

  3.1. เครือข่ายที่ไม่มีข้อจ ากัด (Unlimited Network) ซึ่งได้แก่ เครือข่ายที่
เกิดจากบุคคลหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแล้วนับรวมตั้งแต่บุคคลแรกซึ่งบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ อัน
สามารถเพ่ิมจ านวนขึ้นได้โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในระดับไหน 

  3.2. เครือข่ายที่มีข้อจ ากัด (Limited Network) ซึ่งเป็นการระบุเครือข่ายโดย
การตั้งกฎเกณฑ์บางอย่างขึ้นมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังนี้ คือ 

    ก. เครือข่ายส่วนตัวบุคคล 
    ข. ประเภทบุคคล (เช่น ญาติ เพื่อนบ้าน หรือเพ่ือนร่วมงาน) 
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    ค. กิจกรรม หรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ 
    ง. บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
    จ. เนื้อหาของการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นไปในทางเศรษฐกิจหรือทาง

การเมือง 
4. การแบ่งรูปแบบเครือข่ายทางสังคมตามแนวความคิดของ John A. Barnes 
Barnes (1968)นักมานุษยวิทยาได้ เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายว่า  

ความสัมพันธ์ทางสังคมก่อให้เกิดเครือข่ายรวม (Total Network)ซึ่งเครือข่ายย่อยก็คือ ความสัมพันธ์
ส่วนหนึ่งในหลาย ๆ ส่วนของเครือข่ายรวม โดยที่เครือข่ายย่อยนั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลักเกณฑ์
เดียวกันกับเครือข่ายรวม หลักเกณฑ์อันนี้อาจตั้งอยู่บนพ้ืนที่ฐานความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ  
เครือญาติ การเมือง หรือระบบย่อยอ่ืน ๆ ของสังคม Barnes มองว่า เครือข่ายรวมเปรียบเสมือนกับ
ระบบสังคมใหญ่และเครือข่ายย่อยเปรียบเสมือนกับระบบย่อย นอกจากนั้นBarnes ยังได้เสนอ
ความเห็นอีกว่าเครือข่ายตรง (The First Order Network หรือ Direct network) หมายถึง การ
ติดต่อโดยตรงของปัจเจกบุคคลที่มีกับผู้อ่ืน อันได้แก่ ครอบครัว ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบ้าน และผู้ร่วมงาน
ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะมีการติดต่อซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ 

เครือข่ายอ้อม (The Second Order Network หรือ Indirect Network) หมายถึง
การเกี่ยวข้องติดต่อกันของปัจเจกบุคคลอ่ืนโดยทางอ้อม กล่าวคือ คนที่เป็นจุดศูนย์กลางอาจไม่รู้จัก
บุคคลอ่ืน ๆ โดยตรง หากแต่สามารถติดต่อผ่านสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายตรงของตนเองได้ อย่างไรก็
ตามโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ภายในเครือข่ายตรงนั้นก็จะมีตัวเชื่อมของเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่าย 

5. การแบ่งรูปแบบเครือข่ายทางสังคมตามแนวความคิดของ Adrian C. Mayer 
Mayer (966) ได้น าแนวความคิดของ Radcliff Brown (1965) มาผสมผสานกับ

แนวความคิดของ Barnes (1968) โดย Mayer ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าในการศึกษาเครือข่ายสังคมนั้น 
จะต้องก าหนดตัวบุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลางก่อน ซึ่งเครือข่ายที่เกิดขึ้นตามลักษณะความสัมพันธ์ทาง
สังคมของบุคคลนั้นกับบุคคลอื่น ๆ 2 ประเภท 

  5.1. เครือข่ายตามการแยกประเภทของบุคคลหรือกลุ่มคนที่บุคคลซึ่งเป็นจุด
ศูนย์กลางมีความสัมพันธ์ด้วย  เป็นการระบุขอบเขตของเครือข่ายสังคมที่จะศึกษาตามลักษณะการ
แยกประเภทคนหรือกลุ่มคน (Classificatory Set) 

  5.2. เครือข่ายที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสาร การให้
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสิ่งของ เครื่องใช้ไม้สอย หรืออาหารฯลฯ ที่เกิดขึ้นรอบ 
ๆ ข้างตัวบุคคลที่ได้รับการก าหนดให้เป็นจุดศูนย์กลางและระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่ตัว
บุคคลซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางมีความสัมพันธ์ด้วย 

จากแนวความคิดดังกล่าวนี้ Mayer ได้สร้างกรอบแนวความคิดขึ้น เพ่ืออธิบายถึง
ขอบเขตในการศึกษาเครือข่ายสังคมให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มความสัมพันธ์ที่มีขอบเขต
(bounded)และไม่มีขอบเขต (Unbounded) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเครือข่ายตามลักษณะการ
แยกประเภทคนหรือกลุ่มคน หรือเป็นการศึกษาเครือข่ายตามลักษณะการปฏิสัมพันธ์ก็ตาม โดย
ความสัมพันธ์ที่มขีอบเขตนั้น หมายถึง เครือข่ายที่ระบุขอบเขตที่แน่นอนของการปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวบุคคลซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางกับบุคคลที่อยู่รอบ ๆ ข้าง  เช่น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะภายใน



16 
 

ครอบครัว หรือ เฉพาะกลุ่มเครือญาติ ส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่มีขอบเขตนั้น หมายถึง เครือข่ายที่ไม่
จ ากัดในเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างตัวบุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลางกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่อยู่รอบ
ข้าง 

อย่างไรก็ตาม Barnes ก็ได้ล าดับแนวคิดของตนเองขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยได้น าเอา
แนวความคิดของ Mayer บางส่วนมาใช้สร้างเป็นกรอบแนวความคิดของตน และมุ่งให้ความส าคัญไป
ที่เครือข่ายย่อย โดยเน้นว่าเครือข่ายสังคมนั้น ๆ จริงแล้ว หมายถึง เครือข่ายย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายรวม นอกจากนี้ Barnes ยังเห็นว่า เครือข่ายสังคมโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสังคม
ใดก็ตาม จะประกอบไปด้วยลักษณะหลาย ๆ อย่างรวมกัน คือ เป็นเครือข่ายที่มีการก าหนดขอบเขต
และไม่มีการก าหนดขอบเขตเป็นทั้งเครือข่ายที่สามารถนับจ านวนคนที่อยู่ในเครือข่ายได้และนับ
จ านวนไม่ได้และเป็นเครือข่ายย่อยและเครือข่ายรวม 

6. แบ่งตามรูปแบบเครือข่ายทางสังคมแนวความคิดของJeremy Boissevain 
(1974) 

แนวความคิดของ Boissevain, 1974 (อ้างใน พิมพวัลย์ ปรีดาสวัสดิ์และ วาทินี บุญ
ชะลักษี, 2533:  355) เสนอว่าในการศึกษาเครือข่ายของบุคคลต้องเริ่มที่บุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลาง
และต้องก าหนดลงไปว่าเครือข่ายที่ตนจะศึกษานั้นมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด พร้อมกับต้องตั้ง
ข้อสังเกตประเภทของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งบุคคลตรงจุดศูนย์กลางมีความสัมพันธ์ด้วยโดยอาศัย
ระยะห่างทางสังคม (Social Distance) เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง Boissevain ให้แนวคิดว่าเครือข่าย
บุคคลควรประกอบด้วยปริมณฑลที่ส าคัญอย่างน้อย 3 ปริมณฑล ดังต่อไปนี้ 

  6.1. ปริมณฑลแรกควรประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นจุด
ศูนย์กลางมากที่สุด อันได้แก่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายใกล้ชิด  (Intimate 
Network) 

  6.2. ปริมณฑลที่สอง ได้แก่ เครือข่ายรอง (Effective Network) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยบุคคลต่างๆ ที่บุคคลซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางรู้จักคุ้นเคยน้อยกว่ากลุ่มแรก กลุ่มนี้ มักได้แก่ญาติพ่ี
น้องที่ห่าง ๆ ออกไป เพ่ือนฝูงและคนที่รู้จักคุ้นเคยอื่น ๆ 

  6.3. ส่วนปริมณฑลที่สาม ได้แก่ กลุ่มบุคคลซึ่งบุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลางไม่
รู้จักโดยตรง แต่สามารถติดต่อสัมพันธ์ด้วยได้ถ้าต้องการโดยผ่านเครือข่ายใกล้ชิดอีกทีหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า 
เครือข่ายขยาย (Extended Network) 

การแบ่งปริมณฑลของเครือข่ายบุคคล ซึ่งเสนอโดยโบเซแวงนี้ต้องอยู่พ้ืนฐานของ
การใช้ระดับความผูกพันและภาระหน้าที่ที่มีต่อกันและกันเป็นหลักเป็นแนวความคิดที่สามารถ
น ามาใช้วิเคราะห์พ้ืนฐานของพฤติกรรมของบุคคลภายใต้ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันได้และท าให้
ทราบถึงความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ทั้งที่มีอยู่ระหว่างบุคคลศูนย์กลางกับคนในปริมณฑลต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม แนวความคิดนี้ยังท าให้เห็นภาพของการติดต่อไม่ชัดว่าคนในปริมณฑลต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะใด 

7. Martin Kilduff และ Wenpin Tsai (2003:  4-8) ได้แบ่งรูปแบบของเครือข่าย
ตามระดับของการศึกษาวิเคราะห์เครือข่าย ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

  7.1. เครือข่ายระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level Network) 
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  7. 2. เครือข่ายระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit Level Network)  
  7. 3. เครือข่ายระดับองค์กร (Organization Level Network) และ  
  7. 4. เครือข่ายระดับอื่น ๆ (Other Level Network)  
 อย่างไรก็ตามแม้มิติของการจ าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคมดังกล่าว จะ

ค่อนข้างชัดเจนสามารถจ าแนกประเภทได้ แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่าบางเครือข่าย
อาจมีลักษณะทับซ้อนกันอยู่ในแต่ละมิติ เช่น เครือข่ายแรงงานมีลักษณะเป็นทั้งเครือข่ายด้านแรงงาน 
และเป็นเครือข่ายระดับประเทศด้วย 

  
2.1.4 การวิเคราะห์เครือข่ายแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง 

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพ่ือน ามาศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์
การเมือง เราพบว่า การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ทางสังคมเป็นแนววิเคราะห์ที่
สามารถเข้ากันได้ คือ ในขณะที่การวิเคราะห์เครือข่ายเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ส่วนการวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองนั้นเน้นการศึกษาของ
ความผูกพันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบของสารบัญการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเน้นทางสถาบันของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ดังนั้นปัญหาที่แนวการ
วิเคราะห์ทั้งสองในอดีตนั้นยังไม่ได้มีการใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์สังคมก็เนื่องมาจากการวิเคราะห์
เครือข่ายสังคมมักให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์ในระดับจุลภาค(Micro Level) แต่การวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์การเมืองนั้นจะเน้นในระดับมหภาค (Macro Level)  ลักษณะเช่นนี้มีผลท าให้การศึกษา
ในแต่ละแนวขาดโอกาสที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์แนวการศึกษาของตัวเอง ทางออก
ในการที่จะบูรณาการการวิเคราะห์ทั้งสองแนวเข้าด้วยกันนั้นต้องให้ความส าคัญต่อการศึกษา
โครงสร้างอ านาจ (Power Structures)  การศึกษาดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากทฤษฎีว่าด้วยรัฐของ
ส านักมาร์กซิส หลังจากนั้นก็จะใช้แนวคิดการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมมาชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบรรษัทธุรกิจกับรัฐโดยอาศัยการเชื่อมร้อยเป็นเครือข่าย (Interlocking) (Mizruchi,2007 
:p1-3) ตัวอย่างของการวิเคราะห์โดยการบูรณาการระหว่างการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและการ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองได้แก่ งานของ Domhoff (G. William Domhoff) บูรณาการ
ระหว่างแนวการวิเคราะห์ทั้งสองโดยเริ่มจากการวิธีการ ระบุว่าอ านาจอยู่ที่ใครในสังคมว่ามีอยู่ 4 วิธี
คือ  

1. วิธีการระบุถึงอ านาจโดยพิจารณาจากต าแหน่ง (Positional Technique) มีฐาน
การวิเคราะห์อยู่ที่ว่า ผู้มีต าแหน่งส าคัญ ๆ ในองค์การย่อมเป็นผู้มีอ านาจควบคุมทรัพยากรและการ
ตัดสินใจของชุมชน ดังนั้นจึงมีค าถามหลักว่าใครปกครอง (Who Governs)แต่วิธีนี้มีจุดอ่อนในการ
วิเคราะห์โครงสร้างอ านาจขั้วเดียวของจังหวัดชลบุรี  เพราะมีมิติของอ านาจเชิงอิทธิพลเป็นปัจจัย
ส าคัญ ดังนั้นคนที่มีต าแหน่งทางการอาจไม่มีอ านาจใด ๆ ก็ได้ ในทางกลับกันคนที่ไม่มีต าแหน่งใดๆ 
กลับเป็นคนมีอ านาจที่ปฏิบัติการอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นการจะวิเคราะห์ชนชั้นน าจากต าแหน่งจะต้อง
ปรับแนวคิดไปสู่การวิเคราะห์ต าแหน่งในเครือข่ายอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นทางการ 

2. วิธีการระบุถึงอ านาจโดยพิจารณาจากชื่อเสียง (Reputational Technique) วิธี
นี้มีฐานการวิเคราะห์คนที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นย่อมจะได้รับความ
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ไว้วางใจในการตัดสินปัญหาของชุมชน วิธีนี้มีจุดอ่อนในบริบทของการวิจัยนี้ คือ คนที่มีอ านาจอาจจะ
ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงดีแต่เพียงด้านเดียว เนื่องจากการใช้อ านาจในเชิงอิทธิพลอาจท าให้ผู้มีอ านาจมีทั้ง
จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทั้งยอมรับและไม่ยอมรับ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น เป็นทั้งผู้
อุปถัมภ์ช่วยเหลือคนและเป็นทั้งเจ้าพ่อที่ใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ฐานคิดเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจ
ตามวิธีนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากโครงสร้างที่ใช้งานวิจัยนี้  คือ มองโครงสร้างอ านาจเป็นสิ่งที่มีอยู่
ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง 

3. วิธีการระบุถึงอ านาจโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision-
making Technique)  ฐานการวิเคราะห์ของวิธีนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าในการศึกษาผู้มีอ านาจ
ท้องถิ่นนั้นจะต้องศึกษา ถึงพฤติกรรมจริง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางการเมือง คือ การวิเคราะห์
จากกระบวนการตัดสินใจปัญหาสาธารณะส าคัญ ๆ ว่า ใครเข้าร่วมตัดสินใจและใครมีบทบาทครอบง า
ผลการตัดสินใจดังกล่าว โดยมีค าถามว่าใครชนะ (Who Wins) จุดอ่อนที่ส าคัญประการหนึ่งเมื่อ
น ามาใช้กับวิจัยนี้ คือ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่เป็นทางการ อาจจะไม่มีอ านาจในการตัดสินใจในประเด็น
สาธารณะ เนื่องจากเป็นตัวแทนที่ถูกเชิญให้มาบังหน้าก็ได้ ดังนั้นในการวิเคราะห์ชนชั้นน าจากการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในงานวิจัยนี้จะพิจารณาถึงเวทีการตัดสินใจที่มิใช่การประชุมทางการแต่เพียง
อย่างเดียว แต่จะต้องเสริมการประชุมที่ไม่เป็นทางการในประเด็นสาธารณะที่ส าคัญ 

4. วิธีการระบุถึงอ านาจโดยพิจารณาจากการกระจุกตัว การระบุตัวอ านาจของวิธีนี้ 
ตั้งอยู่บนค าถามหลักที่ว่าใครได้ประโยชน์ (Who Benefit) ฐานการวิเคราะห์ของวิธีนี้ก็คือ ชุมชน
ท้องถิ่นจะเกิดการกระจุกตัวของรายได้ในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้นั้น คนกลุ่มดังกล่าวจะต้องมีอ านาจ
มากพอที่สามารถดึงรายได้ให้มากระจุกอยู่ที่ตัวเองได้ แต่การใช้ความมั่งคั่งและรายได้จะต้องตระหนัก
ว่าความมั่งคั่งและรายได้ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับเรื่องอ านาจเพียงเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการมี
อ านาจ 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างอ านาจของสหรัฐอเมริกาดอมฮอปได้ชี้ให้เห็นถึงการถูก
ครอบง าด้วยโครงสร้างอ านาจแบบชนชั้นน า  โครงสร้างแบบชนชั้นน าเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ที่
อ านาจกระจุกตัวอยู่ที่คนกลุ่มน้อย (minority)ของสังคม ไม่ว่าจะมองในระดับชาติหรือในระดับ
ท้องถิ่น ชนชั้นน าเป็นกลุ่มสังคม (Social Group) ที่มีต าแหน่งบนจุดยอดสุดของปิรามิด (Social 
Hierarchy) ของการแบ่งชั้นทางสังคม (Social Stratification) การมีอ านาจแบบชนชั้นน าตั้งอยู่บน
การจัดองค์การ เพ่ือการครอบง าหรือปกครองคน (Domination)  เนื่องจากผู้น าองค์การสามารถ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความมั่งคั่ง ต าแหน่งบังคับบัญชา 
ทักษะความรู้หรือสถานภาพทางสังคม นอกจากนี้ผู้น าดังกล่าวยังมีข้อมูลสารสนเทศมากกว่าคนที่อยู่
ในระดับล่าง รวมถึงความสามารถในการให้คุณให้โทษด้วย โครงสร้างอ านาจแบบชนชั้นน าเกิดจาก
การสร้างเครือข่ายอ านาจขององค์การต่าง ๆ และโยงกันเป็นโครงสร้างอ านาจ เนื่องจากเครือข่าย
เปรียบเสมือนอิฐบล็อค (Building Block) ส าหรับการก่อรูปโครงสร้างขึ้นมา ภายใต้โครงสร้างอ านาจ
แบบชนชั้นน านั้น จะพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกระจุกตัวของอ านาจกับความมั่งคั่ง  กล่าวคือ 
กลุ่มท่ีมีอ านาจก็จะมีความมั่งค่ัง ในทางกลับกันกลุ่มที่มีความม่ังคั่งก็จะเข้ามามีอ านาจด้วย 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นน า 
2.2.1 ความหมายของชนชั้นน า 

มีผู้ที่อธิบายไว้หลายท่านด้วยกันดังนี้ 
Tom Bottomore (อ้างถึงใน กฤษณะ พินิจ, 2539:  10) ซึ่งได้อธิบายถึง

ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ว่าสามารถแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มคนที่มีอ านาจ มี
อิทธิพลมากในสังคม ซึ่งเรียกว่า ชนชั้นน า (Elite) หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งสูงในสังคม หรือ อยู่
ที่ยอดปิรามิดของโครงสร้างทางสังคม เช่น กลุ่มผู้ปกครองในระดับ ประเทศ ชุมชน หรือบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งสูงในสังคม ส่วนอีกกลุ่มคือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง (Non-elite) หรือ สามัญชน (Mass) (Tom 
Bottomore อ้างถึงใน กฤษณะ พินิจ, 2539:  10) ซึ่งไม่มีอ านาจและอิทธิพล หรือหากจะมีก็มักมี
เพียงจ านวนน้อยอีกท้ังไม่มีบทบาทในการตัดสินใจทางสังคมโดยตรง 

Vilfredo Pareto (อ้างถึงใน กฤษณะ พินิจ, 2539:  10-11) เชื่อว่า ความสามารถ
ต่าง ๆ เช่น ความฉลาด ความสามารถพิเศษสติปัญญา จะถูกกระจายบนเส้นเคอร์ฟ เหมือนกับการ
กระจายรายได้ ชนชั้นน า คือ “บุคคลที่มีความสามารถมากที่สุดในกิจกรรมของมนุษย์แต่ละสาขาซึ่ง
เขาจะต่อสู้กับกลุ่มมวลชนซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มีความสามารถน้อยกว่าและฉลาดน้อยกว่าทั้งนี้เพ่ือที่จะ
น าตนขึ้นไปสู่การเป็นผู้ปกครอง” (สมพงษ์ ชูมาก, 2519: 27) นอกจากนี้ ถ้าปัจเจกชนมีระดับทาง
การเมือง อ านาจและอิทธิพลทางสังคม ชนชั้นเหล่านี้เรียกว่า “ชนชั้นน า” Paretoยังได้แบ่งระดับของ
ชนชั้นน าออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1. ชนชั้นระดับล่างซึ่งไม่ใช่ชนชั้นน าซึ่งไม่มีอ านาจในการปกครอง 
2. ชนชั้นระดับสูงซึ่งเป็นชนชั้นน า  เป็นชนชั้นที่มีอ านาจในการปกครองชนชั้นน าใน

ความหมายที่ Pareto กล่าวถึงนี้ ไม่ได้หมายถึงคนเพียงคนเดียวที่มีอ านาจ หรือ ครอบครองอ านาจ
อย่างเด็ดขาดแต่ชนชั้นน า คือ คนกลุ่ม/จ านวนน้อยที่จะมีคนฝ่ายหนึ่ง หรือ คนจ านวนหนึ่งคอยให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งเป็นคนในกลุ่มชนชั้นน าเดียวกัน 

Pareto ได้เปรียบเทียบบุคลิกของชนชั้นน ากับสัตว์ 2 ประเภท คือ สุนัขจิ้งจอก และ
สิงโต ซึ่งเขาได้อธิบายลักษณะของสัตว์ทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ชนชั้นน าแบบสุนัขจิ้งจอก มีความเฉลียวฉลาด ไหวพริบดี มีสติปัญญาดี กลุ่มนี้จะ
เป็นศูนย์กลางของอ านาจ(Inner Core Elite) 

2. ชนชั้นน าแบบสิงโต มีก าลังความสามารถมาก คนกลุ่มนี้จะให้การสนับสนุนชนชั้น
กลุ่มแรก 

GaeratoMosca (อ้างถึงใน กฤษณะ พินิจ, 2539:  11) กล่าวว่าในทุกสังคมจะมีคน
เพียง 2 ชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นสังคมในสมัยโบราณหรือสังคมสมัยใหม่ จะประกอบไปด้วย ชนชั้น
ผู้ปกครอง และชนชั้นผู้ถูกปกครอง โดยชนชั้นผู้ปกครองนี้จะมีจ านวนน้อยแต่มีสามารถผูกขาดอ านาจ
ในทางการเมืองได้ส่วนชนชั้นผู้ถูกปกครองซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากจะถูกควบคุมและบังคับโดยชนชั้น
ปกครองเสมอ 

Harold D. Lasswell (อ้างถึงใน กฤษณะ พินิจ, 2539:  11) อธิบายว่า ชนชั้นน าคือ 
ผู้ที่ถืออ านาจทางการเมือง รวมทั้งมีภาวะผู้น า และข้อมูลทางสังคม ซึ่งสามารถคงอยู่และเห็นได้ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง  Lasswell  จะให้ความส าคัญกับอ านาจ และอิทธิพล โดยเขาเสนอว่าคนที่มีอ านาจมาก 
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คือ “ชนชั้นน า”รองลงมาได้แก่ “ชนชั้นน าระดับกลาง” ส่วนคนที่มีอ านาจน้อยที่สุดในสังคมคือ 
“มวลชน” 

นักคิดชนชั้นน าที่มีชื่อเสียงในยุคต่อมาคือ C. Wright Mills (อ้างใน พิชาย รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต, 2552:  19) ที่เขียนหนังสือชื่อ “The Power Elite” Mills กล่าวว่า ในสังคมอุตสาหกรรมมี
กลุ่มที่ทรงอ านาจในการครอบง าสังคม 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มทหาร และกลุ่มนักธุรกิจ  
กลุ่มเหล่านี้เรียกว่า ชนชั้นน าทางอ านาจ (Power Elite)  ซึ่งมีคุณลักษณะส าคัญคือ มีความเหมือนกัน
ในทางสังคม กล่าวคือ เป็นชนชั้นและมีต้นก าเนิดจากสถานภาพทางสังคมเดียวกันมีเอกภาพเชิง
ค่านิยมท่ีตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มชนชั้นน าด้วยกันเอง และมีปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบที่ไม่เป็นทางการโดย
อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวและแบบที่เป็นทางการผ่านสมาคม 

Lasswell (อ้างถึงใน กฤษณะ พินิจ, 2539:  12) ได้จ าแนกชนชั้นออกเป็น 3 ชนชั้น 
ได้แก่ 

1. ชนชั้นปกครอง ซึ่งชนชั้นนี้ได้ถูกเลือกสรรและแสดงออกถึงอ านาจในผลประโยชน์
ของตน 

2. ชนชั้นพึ่งพิง ซึ่งชนชั้นน าสามารถท าตามประสงค์ได้ โดยกระบวนการของอ านาจ
แต่ไม่มีส่วนในการปกครอง 

3. ชนชั้นใต้ปกครอง ชนชั้นนี้มีส่วนแบ่งในอ านาจและสิ่งที่มีคุณค่าอ่ืน ๆ ในสังคม
ค่อนข้างน้อย 

A.de Grazia, P.Deutschmann and F.Hunter(อ้างใน จักรกฤษณ์นรนิติผดุงการ, 
2513:  21) กล่าวว่าชนชั้นน าหรือบุคคลชั้นน า หมายถึง “บุคคลในชุมชนใดชุมชนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
ทั่วไปที่น่าปรารถนาในระดับค่อนข้างสูงเป็นพิเศษบุคคลชั้นน าอาจจะเป็นผู้ที่มีอ านาจได้รับการยกย่อง
นับถือมีทรัพย์สินหรือความสามารถหลายๆด้านคุณสมบัติดังกล่าวนี้อาจจะมีแต่เพียงประการเดียว
หรือหลายประการรวมกันก็ได้” 

Martin N.Marger (1981:  29) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ชนชั้นน า (Elite) หมายถึงผู้
ที่อยู่ในต าแหน่งสูงสุดของอ านาจและทรัพย์สินซึ่งชนชั้นน าจะเป็นผู้ที่มีอ านาจอิทธิพลและสามารถ
ควบคุมทรัพยากรที่ส าคัญของสังคมท้ังยังมีอิทธิพลในการก าหนดโยบายชี้แนะกิจกรรมและตัดสินใจใน
ประเด็นส าคัญของสถาบันหลักทางสังคมเช่นรัฐบาลบรรษัทสถาบันการศึกษา” 

Dhiravegin (กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ, 2530:  8) ให้ความหมายของชนชั้น
น าไว้ว่าหมายถึง “บุคคลกลุ่มน้อยในสังคมซ่ึงกุมอ านาจทางการเงินมีสถานภาพทางสังคมสูงและเป็นผู้
ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมนั้น ๆ” 

ระดม วงษ์น้อม (2527:  8) ให้ความหมายไว้ว่า “บุคคลชั้นน าในสังคมเป็นผู้ที่มี
อ านาจร่ ารวยและมีบทบาทในการตัดสินใจในนโยบายของสังคมจึงเท่ากับว่าบุคคลกลุ่มนี้มีบทบาทใน
การปกครองสังคมหรือชุมชนนอกจากนั้นบุคคลชั้นน ากลุ่มนี้จะรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นมี
ผลประโยชน์ร่วมกันมีอุดมการณ์ร่วมกันและรวมตัวกันเป็นชนชั้นปกครองบุคคลกลุ่มนี้ 
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2.2.2 ประเภทของชนชั้นน า 
จากค านิยามของชนชั้นน าที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้สะท้อนเห็นภาพของลักษณะ

พิเศษของชนชั้นน าที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปแต่หากจะระบุลักษณะชนชั้นน าอย่างตายตัวนั้นเป็น
เรื่องที่กระท าได้ยากเนื่องจากมักเกี่ยวพันกับระบบคุณค่าและการยอมรับจากสังคมเป็นหลัก 
(จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2513:  22) 

อย่างไรก็ดีได้มีนักคิดหลายท่านที่กล่าวถึงลักษณะและประเภทของชนชั้นน าโดยมี
รากฐานอยู่ที่ลักษณะอันพิเศษนั้นดังนี้ 

Max Weber (อ้างใน ชาญชัย งามธุระ, 2541:  16-17) ได้กล่าวถึงลักษณะของชน
ชั้นน าว่ามีความแตกต่างจากมวลชนทั่วไป (Mass) เนื่องจากมีปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญ 3 
ประการด้วยกันคือ 

1. Wealth (ทรัพย์สิน) คือพลังทางเศรษฐกิจหรือความมั่งคั่ง ชนชั้นเดียวกันจะมี
ชีวประวัติในการได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ ในสังคมคล้ายคลึงกันและมีจ านวนพอ ๆ กันเช่นโอกาสทาง
การศึกษาการมีสุขภาพดีความเป็นอยู่สุขสบายเศรษฐกิจดี 

2. Power (อ านาจ) ในที่นี้หมายถึงนิสัยสามารถ (Capacity) ในการด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของตนแม้จะขัดขืนกับความรู้สึกของผู้อ่ืนก็ตามเช่นชนชั้นการเมือง  (พรรค
การเมือง) หรือผู้น าทางการเมือง (Political Elite) ซ่ึงWeberได้แยกผู้น าโดยค านึงถึงอ านาจไว้ดังนี้ 

  - ผู้น าแบบตรรกะ-นิติอ านาจ (Rational-Legal Authority) เป็นอ านาจที่
ได้มาตามหลักเหตุผลตามกฎหมายและตามระบบเหตุผลของสังคมนั้นๆโดยจะตราไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

  - ผู้น าแบบธรรมเนียมอ านาจ (Traditional Authority) เป็นอ านาจที่สืบทอด
ต่อ ๆกันมาโดยทั่วไปอ านาจประเภทนี้จะมาจากการสืบสายเลือดความคุ้นเคยความสัมพันธ์ 

  - ผู้น าบารมีอ านาจ (Charimmabo Authority) เป็นอ านาจที่มีลักษณะพิเศษ
นั่นคือมีลักษณะบุคลิกภาพผิดจากคนธรรมดามีอ านาจที่เหนือธรรมชาติลักษณะของบารมีอ านาจจะ
เกิดข้ึนได้และคงอยู่ได้ด้วยการยอมรับจากผู้อื่นและมีผู้ตามเป็นจ านวนมาก 

3. Status (สถานภาพ) หมายถึงแบบวิธีการด าเนินชีวิตเช่นการแต่งกายการบริโภค
หรือระดับของความนิยมทางสังคม (Social Esteem) ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับซึ่งมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพลังทางเศรษฐกิจมากแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ถือเป็นหลักสากลเสมอไปโดยทั่วไปลักษณะทั้ง 
3 ประการข้างต้นมักจะเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันแต่ก็ไม่เสมอไปทุกสังคมฉะนั้นบุคคลชั้นน าอาจมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือท้ังสามลักษณะร่วมกันก็ได้ 

Tom Bottomore ได้ศึกษาเรื่องชนชั้นน าทางสังคมและสรุปว่าชนชั้นน ามีหลาย
ประเภทด้วยกันขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนในสังคมโดยทั่วไปแล้วชนชั้นน ามีอยู่ 7 ประเภทคือชนชั้น
น าที่อยู่ในราชวงศ์ (Dynasty Elite), ชนชั้นน าทางทหาร (Military Elite), ชนชั้นน าทางราชการ
(Bureaucratic Elite), ชนชั้นน าทางศาสนา (Religious Elite), ชนชั้นน าที่เป็นปัญญาชน 
(Intellectual Elite), ชนชั้นน าทางธุรกิจ (Business Elite) และชนชั้นน าทางการเมือง (Political 
Elite) 
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ชาญชัย งามธุระ (2541:  20) ได้สรุปไว้ว่าชนชั้นน าผู้มีอ านาจหรืออิทธิพลต้องมี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอ านาจและสามารถรักษาอ านาจไว้ได้รวมทั้งได้
อธิบายฐานอ านาจซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประการในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ Max Weber ดังนี้ 

 1. สิทธิอ านาจ (Authority) เป็นสิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มาจากกฎเกณฑ์อัน
เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมมีสถาบันทางสังคมรองรับ (Legal-Authority) ในลักษณะของต าแหน่ง
อย่างเป็นทางการ (Formal Position) ท าให้เกิดการยอมรับอ านาจที่เหนือกว่าอย่างไม่มีข้อโต้แย้งผู้มี
อ านาจประเภทนี้คือข้าราชการในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลเป็นต้น 

 2. ทรัพยากรทางวัตถุ (Material Resources) คือสิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มมีมากกว่า
คนอ่ืนๆ เช่นทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นสิ่งของหายากอันเป็นที่ต้องการของคนในสังคมชนชั้นน าจะใช้
ทรัพยากรวัตถุมากกว่าผู้อ่ืนและใช้แลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้ประโยชน์มาสู่ตนซึ่งประโยชน์ในลักษณะนี้ก็
คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจผู้มีทรัพยากรทางวัตถุเหล่านี้ได้แก่คหบดีเศรษฐีนายทุนเป็นต้น 

 3. ทรัพยากรที่มิใช่วัตถุ (Non-Material Resources) คือทรัพยากรที่ไม่สามารถ
จับต้องได้เช่นเกียรติยศชื่อเสียงความรอบรู้หน้าที่การงานกลุ่มหรือบุคคลที่มีทรัพยากรประเภทนี้จะ
ได้รับความนิยมชมชอบความศรัทธาการยกย่องนับถือจากสังคมเช่นพระสงฆ์ครูอาจารย์ผู้อาวุโสโดย
สรุปแล้วชนชั้นน าจะเป็นคนจ านวนน้อยในสังคมที่มีคุณสมบัติบางประการหรือหลายประการที่
เหนือกว่าคนจ านวนมากในสังคมดังต่อไปนี้ 

   3.1. กลุ่มบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการในสังคมและเป็น
ต าแหน่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลาง 

   3.2. กลุ่มบุคคลที่มีทรัพยากรมากกว่ากลุ่มบุคคลทั่ว ๆ ไปทั้งทรัพยากรที่
เป็นรูปธรรมเช่นทรัพย์สินเงินทองและทรัพยากรที่เป็นนามธรรมเช่นเกียรติยศชื่อเสียงการยกย่อง
ความรอบรู ้

   3.3. กลุ่มบุคคลอาวุโสในชุมชนที่มีญาติพ่ีน้องมาก 
   3.4. กลุ่มบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมสร้างสรรค์

สังคมต่าง ๆอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์แก่คนในสังคม 
   3.5. กลุ่มบุคคลที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แลกเปลี่ยนเพ่ือให้ประชาชน

ทั่วไปปฏิบัติตามได้กล่าวคือสามารถจูงใจโน้มน้าวและชักจูงคนส่วนใหญ่ให้คล้อยตามและปฏิบัติตาม
ได ้

   3.6. กลุ่มบุคคลที่มีวิถีการด าเนินชีวิตและโอกาสในชีวิตที่แตกต่างจากกลุ่ม
บุคคลอื่นๆ ในลักษณะเหนือกว่าดีว่าเช่นรสนิยมในด้านต่างๆการศึกษาสุขภาพอนามัยการบริโภคเป็น
ต้น 

   3.7. กลุ่มบุคคลที่มีอาชีพอันได้รับการยอมรับอย่างมากในสังคมเช่น
ข้าราชการนักธุรกิจ (นายทุนพ่อค้า) นักการเมืองศาสนา (พระหรือนักบวช) เป็นต้น 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555:  ออนไลน์) ได้กล่าวเกี่ยวกับกลุ่มชนชั้นน าที่ถือว่าเป็นหัวขบวนส าคัญ 
ๆ ประกอบด้วย 
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1. ระบบราชการ รวมทั้งกองก าลังติดอาวุธทั้งหมด (บางครั้งก็ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน 
บางครั้งก็แตกแยกกันภายใน จนท าให้ไม่อาจยึดอ านาจน าไว้แต่ผู้เดียวได้ ในขณะที่ฝ่ายราชการพล
เรือนสูญเสียความชอบธรรมในการน าไปมากแล้ว) 

2. นักธุรกิจอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ บางส่วนก็สั่งสมทุนมานานตั้งแต่ก่อนสมัย     
จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สบโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้อย่างแท้จริงด้วยนโยบาย
พัฒนา ซึ่งสถาปนาขึ้นในสมัยสฤษดิ์ เป็นต้นมา 

3. นักธุรกิจในต่างจังหวัด กลุ่มนี้ก็เป็นผลผลิตของนโยบายพัฒนาเหมือนกัน เช่นเป็น
เจ้าของกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร นายทุนเงินกู ้ท ากิจการขนส่ง ฯลฯ เป็นต้น กลุ่มนี้บางส่วนอาจเข้า
ไปเกี่ยวพันกับธุรกิจในมุมมืดด้วย ทั้งความจ าเป็นในการประกอบกิจการ และเพราะเป็นโอกาสซึ่ง
เกิดขึ้นใหม่ในตลาดชนบท เช่นเป็นเจ้ามือหวยเถื่อน, ออกเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยผิดกฎหมาย, ท าไร่
หรือโรงงานนรกเพ่ือประกันการมีแรงงานในยามจ าเป็น ฯลฯ ดังนั้นหลายคนในกลุ่มนี้จึงมีฉายาว่าเจ้า
พ่อ 

Charles F. Keyes (2974:  44-50 อ้างใน กฤษณะ พินิจ, 2539:  15) ได้
ท าการศึกษาและแบ่งประเภทของชนชั้นน าของไทยได้ 3 ประเภท โดย Keyes พิจารณาจากบทบาท
และที่มาของอ านาจ (Source of Authority) โดยมีแหล่ง (Source) 2 แหล่ง ที่ท าให้เกิดชนชั้นน า 
คือ ลักษณะของโครงสร้างสังคมแบบชาวนา (Peasant Source) และแหล่งภายนอกระดับชาติ 
(National Source) ซึ่งทั้ง 2 แหล่งนี้จะเป็นตัวแปรที่ท าให้เกิดผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ 

1. บุคคลชั้นน าที่ไม่ใช่ชาวบ้าน (Non-Villagers) ซึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้าน แต่มีอิทธิพล
ในการติดต่อสัมพันธ์กับชาวบ้านอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ ข้าราชการบางต าแหน่ง พ่อค้าคนกลางที่เข้ามา
ค้าขายในหมู่บ้าน และนักการเมืองทุกระดับ 

2. บุคคลชั้นน าตามประเพณี ซึ่งเรียกว่า “ผู้ใหญ่” (Elders) เป็นผู้อาวุโสในชุมชน 
รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

3. บุคคลชั้นน าที่เป็นตัวกลาง (Synaptic Leader) หรือบุคคล ที่มีสถานะอยู่
ระหว่าง 2 ประเภทแรก ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโครงข่ายการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าชุมชนกับกลุ่มอ่ืน  ๆ ใน
ระดับชาติ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พระ ครู พ่อค้าคนกลางในระดับหมู่บ้าน 

C.Wright Mills ได้ท าการศึกษาไว้อีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบของการศึกษา
ชนชั้นน าในระดับชาติ โดย Mills (1956) พบว่า สังคมอเมริกันที่ว่าเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยที่
ประชาชนมีสิทธิควบคุมผู้ปกครองที่ตนเองเลือกไปนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่กลับพบว่า 
สังคมอเมริกันนั่นเองถูกครอบง าและผูกอ านาจโดยชนชั้นน า 3 ประเภท คือ 

 1. นักธุรกิจที่ร่ ารวยมหาศาล 
 2. นายทหารระดับสูงของกองทัพ และ 
 3. นักการเมืองอาชีพที่ได้รับ การเลือกตั้ง 
แต่อ านาจในการตัดสินใจต่าง ๆ อยู่ที่นักธุรกิจและทหารที่มีผลประโยชน์ร่วมกันส่วน

ชนชั้นน าทางการเมืองซึ่งคือ นักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมีอ านาจน้อยมากและเป็น
รองนักธุรกิจและทหารหรือบางครั้งก็อาจถูกควบคุม โดย 2 กลุ่มนั้น 
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Mills อธิบายเกี่ยวกับ ชนชั้นน าระดับท้องถิ่น (Community or Local Elite) หรือ
เรียกรวม ๆ ว่าศึกษาโครงสร้างอ านาจชุมชน (Community Structure) ซึ่งเขาได้ท าการศึกษาโดย
การมองชนชั้นน าจากระดับชุมชนท้องถิ่นหรือระดับชุมชนขึ้นไปสู่ชนชั้นน าระดับชาติจะเป็นการศึกษา
ที่ท าได้ง่ายกว่าการศึกษาชนชั้นน าในระดับชาติเพียงอย่างเดียว เพราะการศึกษาชนชั้นน าระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับชุมชนจะช่วยให้เราเก็บประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและครบถ้วน เช่น ปัจจัยที่
เอ้ือต่อการเป็นชนชั้นน าที่ชุมชนนั้น ๆ ยอมรับ ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นน าท้องถิ่นกับกลุ่มต่าง ๆ 
ของชุมชน เป็นต้น ซึ่งหากนักรัฐศาสตร์ สามารถเก็บประเด็นใน ระดับทุกชุมชนหรือทุกท้องถิ่นได้
หมดก็สามารถที่จะมาสรุปองค์รวมของโครงสร้างชั้นน าชุมชน ตลอดจนโครงสร้างชั้นน าระดับชาติ
อย่างครบทุกมิต ิ

เดวิท โนบ (David Knoke, 1990:  119-149) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
แบบชนชั้นน าว่าตั้งอยู่บนฐานคิดว่าความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจของชุมชนมีลักษณะเหมือนปีรามิด
เชิงซ้อน (Multiple Pyramid) ที่ศูนย์กลางอยู่ที่คนกลุ่มน้อยในการเข้าไปมีอ านาจในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย ซึ่งหมายถึง กลุ่มชนชั้นน า (Elite) ดังนั้นโครงสร้างแบบชนชั้นน าจึงเป็นแบบแผน
ความสัมพันธ์ที่อ านาจกระจุกตัวอยู่ที่คนกลุ่มน้อย (Minority) ของสังคม ไม่ว่าจะมองในระดับชาติ
หรือในระดับท้องถิ่นชนชั้นน าเป็นกลุ่มสังคม (Social Group) ที่มีต าแหน่งบนจุดยอดสุดของ ปิรามิด 
(Social Hierarchy) ของการแบ่งชั้นทางสังคม (Social Stratification)การมีอ านาจแบบชนชั้นน า
ตั้งอยู่บนการจัดองค์การ เพ่ือการครอบง าหรือปกครองคน (Domination) เนื่องจากผู้น าองค์การจะ
ได้สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความมั่งคั่ง ต าแหน่งบังคับ
บัญชา ทักษะความรู้หรือสถานภาพทางสังคม นอกจากนี้ผู้น าดังกล่าวยังมีข้อมูลสารสนเทศมากกว่า
คนที่อยู่ในระดับล่าง รวมถึงความสามารถในการให้คุณให้โทษด้วย ชนชั้นน าท้องถิ่นจึงเป็นคนกลุ่ม
น้อยที่เคลื่อนไหวเพ่ือรับใช้ผลประโยชน์กลุ่มชนชั้นตนเองเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากในสถานการณ์เมื่อ
กลุ่มผลประโยชน์ของชนชั้นน าขัดแย้งกับผลประโยชน์ของส่วนร่วม ดังนั้นอ านาจแบบชนชั้นน าจึงมี
ลักษณะของการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเลือกตั้งในรูปแบบของ
ประชาธิปไตยตัวแทนของนักวิชาการส านักอเมริกาที่ศึกษาเกี่ยวกับชนชั้นน า  ได้แก่ Floyd Hunter 
และ William Domhoff ได้ศึกษาโครงสร้างอ านาจของชุมชนโดยให้ความส าคัญต่อฐานอ านาจที่มา
จากหลากหลายรูปแบบ เช่น ต าแหน่งทางการเมืองหรือทุนทางเศรษฐกิจและหน่วยในการวิเคราะห์
จะให้ความส าคัญแก่การวิเคราะห์องค์การแบบสหวิทยาการแทนที่การใช้กลุ่มแบบพหุนิยมหรือชนชั้น 
นอกจากนี้ Hunter ของชุมชนท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดเครือข่ายอ านาจว่าได้มีการปฏิบัติหรือ
ท าหน้าที่อย่างไร 

ในการก่อรูปโครงสร้างอ านาจของชุมชนทั้ง Hunter และ Domhoff ต่างก็ให้
ความส าคัญต่อเครือข่ายอ านาจในฐานะที่เป็นในฐานะที่เป็นกลไกก่อรูปโครงสร้างอ านาจ  เนื่องจาก
จุดเริ่มต้นของโครงสร้างอ านาจเกิดจากการสร้างเครือข่ายอ านาจขององค์การต่างๆ และโยงกันจนก่อ
รูปเป็นโครงสร้างดังนั้นเครือข่ายอ านาจ ในที่นี้จึงเปรียบเสมือนอิฐบล็อค (Building Block) ส าหรับ
การก่อรูปโครงสร้างขึ้นมา ในการก่อรูปโครงสร้างอ านาจแบบชนชั้นน านั้น จะพบว่ากลไกกลางที่จะ
เป็นตัวเชื่อมระหว่างชนชั้นน าท้องถิ่นกับประชาชนทั่วไป ได้แก่ เครือข่ายของระบบอุปถัมภ์ 
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2.2.3 ตัวแบบเกี่ยวกับเครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์  (2552) ได้น าเสนอตัวแบบเกี่ยวกับเครือข่ายชนชั้นน าทาง

เศรษฐกิจและการเมอืงไว้ 2 ส านักใหญ่ ๆ คือ ส านักอเมริกันและส านักเยอรมัน ดังภาพประกอบที่ 1 
   
 
 
 
 
 

ภาพที่2.1. ภาพตัวแบบเกี่ยวกับเครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 
1. ตัวแบบส านักอเมริกัน 
ตัวแบบเครือข่ายชนชั้นน าได้พัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยโครงสร้างอ านาจ (Power 

Structure Research:  PSR) เริ่มต้นในช่วงทศวรรษ 1950 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิเคราะห์
องค์กรไม่ใช่กลุ่ม/ชนชั้น โดยถือว่าองค์กรนั้นคือเครื่องมืออ านาจเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือรักษาระบบ 

ภารกิจหลักของส านักอเมริกา ในช่วง 1950 การวิจัยโครงสร้างอ านาจวิเคราะห์เรื่อง
อ านาจและ mapping power structure อย่างเป็นระบบใช้หลักสหวิทยาการ 

Hunter วิ เคราะห์โครงสร้างอ านาจในชุมชนค้นหาเครือข่ายอ านาจ (Power 
Networks) ดูว่าท าหน้าที่/ปฏิบัติการอะไร 

Mill วิเคราะห์ปรากฏการณ์อ านาจระดับชาติ ต้องการดูภาพกว้างของสังคมอเมริกัน
และดูว่าคนที่อยู่ข้างบนมีอ านาจ มีอิทธิพล เป็นคนกลุ่มไหน 

Mill มองเห็นการกระจุกตัวของอ านาจบนยอดพีระมิดของสังคม ประชาชนอเมริกัน
ถูกครอบง าอย่างหนักจากคน 3 กลุ่ม ที่มีอ านาจอิทธิพลประสานเชื่อมโยงกันกับ กลุ่มทุน กลุ่ม
การเมือง กลุ่มทหาร (ปฏิเสธทฤษฎีแนว Pluralism) โดยถือว่า Ruling Class เป็นค าที่เลื่อนลอย 
(ปฏิเสธแนวคิด Marxist) เป็นไปไม่ได้ ที่ชนชั้นที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจ จะแปรความร่ ารวยและ
สถานภาพสูงทางเศรษฐกิจให้กลายเป็น อ านาจทางการเมือง 

M. Mann กล่าวถึง 4 Networks Theory of Power ซึ่งเสนอทฤษฎีอ านาจโดย
วิเคราะห์จาก 4 เครือข่าย (Four-network Theory of Power) ตามแนวคิดของ Mann ทฤษฎีที่
เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์แนวเครือข่ายชนชั้นน า ควรจะเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญแก่เรื่อง
เครือข่ายอ านาจ (Network of Power) ที่มีความเชื่อมโยงกัน เครือข่ายนี้คืออุดมการณ์ ( Ideology) 
เศรษฐกิจ (Economy) ทหาร (Military) และการเมือง (Political) (IEPM Model) จุดเริ่มต้นทาง
ทฤษฎีส าหรับการวิเคราะห์เครือข่ายชนชั้นน า คือ แนวคิดที่บอกว่า อ านาจมีรากฐานในองค์กรจะ
เข้าใจเรื่องอ านาจได้ ก็ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร แล้วดูต่อไปว่าภายในองค์กรมีการจัดการ
ระบบสถานภาพสูง/ต่ าอย่างไร (organizational hierarchy) การสร้างเครือข่ายอ านาจท ากันอย่างไร
และมีรูปร่างอย่างไร แนวคิด 4 networks of power ใช้ได้ทุกยุดทุกสมัย การวิจัยของ Mann 

เครือข่ายชนชั้นน า 

ส านักอเมริกัน ส านักเยอรมัน 



26 
 

ครอบคลุมอารยธรรมตะวันตก ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและอาจใช้ได้กับอารยธรรมอ่ืน ๆ 
ด้วย 

2. การสังเคราะห์ตัวแบบชนชั้นน า 
นักทฤษฎีคนส าคัญที่ช่วยให้การวิจัยแนว PSR มีรากฐานทางทฤษฎีที่ชัดเจน มีวิธี

วิทยาที่เป็นระบบ คือ G.William  Domhoff  ซึ่งประกาศจุดยืนชัดเจนว่า แนวคิดของเขาไม่อยู่ใน
ส านักใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น pluralist Marxist หรือทฤษฎีองค์กรแบบกระแสหลัก (ที่มองอ านาจเชิง
หน้าที่นิยม) ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยอุดมการณ์ว่า เครือข่ายชนชั้นน ามีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความ
ยุติธรรม การมีส่วนร่วมและระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้ท าการวิจัยเพื่อรักษาระบบเก่าให้ด ารงอยู่ 

Domhoff ได้นิยามความหมายของ อ านาจ คือ ความสามารถของคนๆหนึ่ง กลุ่มคน 
ในการผลิต Effects ที่มีผลต่อคนกลุ่มอ่ืน ๆ ตามที่ตนเองตั้งใจท าและคาดว่าจะต้องเป็นไปตามนั้น 
นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ว่าอะไร คือ ปัจจัยที่ก าหนดอ านาจ อ านาจมีหลายต้นตอ ไม่มีใครบอกได้ว่าต้น
ตอไหนส าคัญที่สุด เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร วัฒนธรรมหรือประเพณี โดยก าหนดเป็นดัชนี
อ านาจ ดังนี้ 

1. “อ านาจ” ของชนชั้นที่ครอบง าสังคมหรือ power elite ดูได้จาก “ดัชนีอ านาจ” 
(Power Indicators) 

2. มีการกระจุกตัวของวามมั่งคั่ง (Wealth) และรายได้อยู่ที่ชนชั้นนี้ (เปรียบเทียบ
กับชนชั้นสังคมหรือกลุ่มคนอ่ืน ๆ ในสังคม) 

3. มีสถานภาพทางด้าน well-being สูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ (สุขภาพอนามัย การศึกษา 
ปัจจัยในการด ารงชีพต่าง ๆ) 

4. มีต าแหน่งหน้าที่สูงในการควบคุมสถาบันต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม 
5. มีฐานะครอบง าในกระบวนการเมืองการปกครองของประเทศ 
       
   ความเสมอภาค     ความเหลื่อมล้ า 
 
การวิเคราะห์เครือข่ายโครงสร้างอ านาจตามแนวคิดของ Domhoff การวิเคราะห์มี 

2 วิธีการ คือNetwork analysis และ Content analysis โดยกล่าวว่าเครือข่ายของโครงสร้างอ านาจ
มี 3 มิติ ได้แก่Positional ReputationalและDecisional ส าหรับการวิเคราะห์เครือข่ายโครงสร้าง
อ านาจตามวิธีการแบบContent analysis มองจุดหนักอยู่ที่เอกสารข้อมูล ข่าวสาร ที่ผลิตมาจาก
ศูนย์กลางขององค์กร ผู้น าเครือข่ายอ านาจ ซึ่งจะสะท้อนให้เราเห็นถึงการอ้างเหตุผล อุดมการณ์โลก
ทัศน์ ค่านิยมและความเชื่อ 

Domhoff มีความเห็นจากประสบการณ์การวิจัยว่า ถ้าต้องการเน้นโครงสร้าง
อ านาจได้อย่างชัดเจน เราควรมุ่งไปยังการมองพ้ืนที่หลัก 5 แห่ง คือ 

 1. ชนชั้นที่อยู่ข้างบนสุดของสังคม 
 2. บรรษัทธุรกิจทุนนิยม 
 3. องค์กรเอกชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันวิจัยของมูลนิธิต่าง ๆ) 
 4. พรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้ง 
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 5. รัฐหรือรัฐบาล 
ถ้าเป็นสังคมไทยคงจะต้องรวมเครือข่ายอ านาจตุลาการ ข้าราชการพลเรือนและ

กองทัพไว้ด้วย รวมไปถึงเครือข่ายอ านาจของสถาบันกษัตริย์ 
 

โครงสร้างอ านาจท้องถิ่น                   โครงสร้างอ านาจระดับชาติ 
 
Wealth, Income, and Power (April 2009) มีการวิเคราะห์ Wealth and 

Income distributions บอกว่าทั้ง 2 WD and ID เป็น power indications ที่ส าคัญของเครือข่าย
ชนชั้นน า วิเคราะห์ความสัมพันธ์ Wealth-Power 2 แนวคิดสัมพันธ์กัน คือ Wealth เป็น resource 
ที่ส าคัญใช้ในการแสดงออกอ านาจเงินทุนสนับสนุนพรรคการเมือง 

Wealth การถือหุ้น                 อ านาจในการควบคุมบริษัท 
อ านาจทางการเมือง                สนับสนุนความร่ ารวยของครอบครัว/เครือญาติ 
 
3. Wealth distribution กับค่านิยมของสังคม 
สังคมเรามักให้ความส าคัญแก่เรื่องความร่ ารวย การอยู่ดีกินดีมีงานท า มีสุขภาพดี มี

บ้านอยู่ มีรายได้สูง/มีทรัพย์สมบัติมากมาย คนทุกกลุ่มแสวงหาไขว่คว้าสิ่งเหล่านี้ 
ถ้าจะวิเคราะห์ออกมาแล้ว ปรากฏว่ามี ร้อยละ 1 ของประชากรที่สามารถ

ครอบครองทรัพย์สมบัติ/รายได้ ร้อยละ 30-35 ของทั้งมด แสดงว่ากลุ่มนี้ต้องมี “อ านาจ” มาก
พอสมควรที่สามารถท าให้รายได้/ทรัพย์สิน มากระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มของคนและคนกลุ่มนี้ก็มีดัชนีอ านาจ
อ่ืน ๆ ด้วย มีต าแหน่งสูงในสถาบันต่าง ๆ และมีอิทธิพลสูงในการก าหนดนโยบาย/มาตรการ 
เศรษฐกิจ การเงินที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มตน 
 
   4. การครอบง าทางชนชั้น 

ใน WRA, net และในหนังสือ Domholf สรุปว่า ในสังคมสหรัฐมีปรากฏการณ์ 
class domination ด ารงอยู่ อ านาจไปกระจุกตัวอยู่ที่ชุมชนทุนนิยมขนาดใหญ่ เครือข่ายอ านาจทาง
เศรษฐกิจและกลุ่ม power elite  มีฐานะค่อนข้างโดดเด่น พลังครอบง า มีอิทธิพลและไร้คู่ต่อสู้ที่น่า
กลัว แรงต่อต้านจากสภาพแรงงานก็ไม่ค่อยมี เครือข่ายอ านาจอ่ืน ๆ เครือข่ายอุดมการณ์ เครือข่าย
การเมืองและการทหารก็อยู่ในสภาพที่อ่อนแอไร้พลัง เมื่อเปรียบเทียบกับเครือข่ายเศรษฐกิจทุนนิยม 
Domholf ย้ าว่า class domination ของทุนไม่ใช้เกิดจากความแข็งแกร่งของทุน หากแต่เกิดจาก
ความอ่อนแอของ 3 เครือข่ายอ านาจมากกว่าในผลงาน The Power that be (1978) Domhoff พูด
ถึง Special interest process: SIP หมายถึง วิธีการ/เครื่องมือ/ปัจจัยต่างๆหลายรูปแบบ ที่กลุ่มคน
ในชนชั้นปกครอง ในสาขาธุรกิจทุนนิยม น ามาใช้เพ่ือตนเองได้รับผลประโยชน์ทางด้านการลดหย่อน
ภาษี การอุดหนุนทางการเงิน และการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับที่ให้ผลประโยชน์ระยะสั้นแก่พวก
เขา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหลายรูปแบบภายในกลุ่มชนชั้นปกครองที่แย่ง
ผลประโยชน์กัน 

งานวิจัยน่าจะต้องให้ความสนใจแก่เรื่อง SIP โดยอาจมองได้ 2 แนว ดังนี้ 
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1. จุดหนักของการวิเคราะห์อยู่ที่ครอบครัวที่ร่ ารวยบรรษัททุนนิยม หรือสมาคม
การค้า/อุตสาหกรรม/ธนาคาร แล้วดูว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มอ านาจต่างๆทางการเมือง (พรรค/
ครม./กรรมาธิการ) รวมทั้งกระทรวง/กรม/หน่วยงานราชการระดับสูง ที่ท าให้เกิดผลประโยชน์พิเศษ
แก่หน่วยวิเคราะห์ของเราได้อย่างไร 

2. จุดหนักอยู่ที่การวิเคราะห์หน่วยงานที่ก ากับดูแลทางด้านนโยบาย ดูว่าหน่วยงาน
นี้พัวพันกับการให้ผลประโยชน์พิเศษแก่กลุ่มไหนบ้าง 

Domhoff กล่าวถึง Model of policy-formation การตัดสินใจทางนโยบายที่
ส าคัญ เริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการ ในห้องประชุม CEO คุยกัน ในสมาคมใน Social clubs การ
สัมมนาเริ่มมองเห็นปัญหา Issues นโยบายควรเป็นอย่างไร เข้าสู่หน่วยงานราชการแล้วและก าหนด
ออกมาเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการ 

   
กระบวนการทั้งหมดผ่านเครือข่ายผู้คน สถาบันที่ซับซ้อน สถาบันวิจัย มูลนิธิ กลุ่ม

สนทนา เวทีวิชาการ กลุ่มถกเถียงนโยบาย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2. ภาพแบบจ าลองของ Domhoff 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการสะสมทุนเบื้องต้น 
ปรากฏการณ์ของธุรกิจคาสิโนดังกล่าวเมื่อพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวมาร์กซิสต์แล้วเราสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับการสะสมทุนเบื้องต้น (Primitive Accumulation 
of Capital) มาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ได้เนื่องจากแนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้นถือว่าการที่นักการเมือง
เข้ามาแสวงหาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทางเมืองนั้นถือได้ว่าเป็นการสะสมทุนรูปแบบหนึ่ง
ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเป็นระบบทุนนิยมเต็มรูปที่ใช้กลไกทางเศรษฐกิจโดยตรง แต่
ธุรกิจคาสิโนเป็นการสะสมทุนโดยใช้กลไกทางการเมืองที่อยู่นอกเหนือกลไกทางเศรษฐกิจ กลไกการ
สะสมทุนเบื้องต้นสามารถสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 

 
 

WRA มองเห็นแต่ยอดปิรามิด 

ไม่เห็นส่วนอื่น ๆ ชนชั้นที่ถูกครอบง า 
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กลไกการสะสมทุนเบื้องต้น 

กลไกแสวงหาค่าเช่า 

กลไกทาง 
ด้านการค้า 

กลไกรัฐ 

กลไกภาค 
บริการ 

 
การสะสมทุน

เบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3. ภาพกลไกการสะสมทุนเบื้องต้น 
 
การกระจุกตัวของความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นจากกลไกการสะสมทุนเบื้องต้นดังกล่าวใน

ประวัติศาสตร์ของประเทศตะวันตกมีการใช้รูปแบบ (Form) ต่าง ๆ ในการสะสมความมั่งค่ัง ดังนี้ 
1. การปลดปล่อยของศักดินาหลังจากการมีฐานะตกต่ าลง ท าให้ไพร่กลายมาเป็นคน

ไร้ที่พ่ึงหรือขอทาน ซึ่งจะกลายเป็นผู้ใช้แรงงานในเวลาต่อมา (เอิร์นเนสท์ แมนเดล, 2518:  84) 
2. การรวบรวมประชาชนที่สิ้นไร้ไม้ตอกและการขายแรงงานเป็นรายวันให้เข้าสู่

ตลาดแรงงาน (เอิร์นเนสท์ แมนเดล, 2518:  83) 
3. การล้อมรั้วหลังจากการผลักดันชาวไร่ชาวนาออกจากที่ดิน (Land Enclosures)   

เป็นการที่เจ้าที่ดินผลักดันให้ชาวนาหมดสิทธิ์ในการเพาะปลูกในที่ดินที่ว่างเปล่าหรือหมดสิทธิ์ในการ
ใช้ที่ดินส่วนกลาง (The Common) เช่น  ประเทศอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 16 จนกระทั่งถึงต้น
ศตวรรษที่ 17 เมื่อเจ้าที่ดินต้องการพ้ืนที่ในการเลี้ยงแกะ การเพาะปลูก จนกระทั่งน าไปสู่การล้อมรั้ว
ที่ดิน และผลที่ตามมาจาการล้อมรั้วที่ดินได้น าจนน าไปสู่การท าลายชนชั้นชาวนา ท าให้ชาวนาต้อง
กลายเป็นแรงงานรับจ้างในชนบทหรือการเข้ามาท างานในเมือง ซึ่งชาวนาเหล่านี้ก็คือ ต้นก าเนิดของ
ชนชั้นกรรมาชีพ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2549:  2-3) 

4. การค้าทาส เช่น ในเมืองลิเวอร์พูลของอังกฤษจ านวนทาสที่เพ่ิมขึ้นจาก 27,500 
คน ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็น 40,000-100,000 คนในศตวรรษที่ 18 ท าให้ลิเวอร์พูลเป็นเมืองที่มี
การเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด (De Angelis, 2001:  10) ต่อมาในปลายคริสต์ที่ 18 จนถึงกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 รัฐทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ได้น าทาสผิวด าจากแอฟริกาเพ่ิมขึ้นถึง 8 เท่า
เพ่ือมาเป็นแรงงานในไร่ฝ้าย 
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5. การฉ้อฉลและคอรัปชั่นโดยอาศัยกลไกของรัฐ คือ การใช้ระบบภาษี ปัญหาหนี้
สาธารณะหรือการใช้ระบบเงินกู้ระหว่างประเทศ (De Angelis, 2001:  11) ตัวอย่างเช่นในช่วง
สงครามปฏิวัติของสหรัฐอเมริกาได้มีการออกพันธบัตรขายให้กับประชาชนโดยมีสัญญาจะชดใช้คืน
ภายในก าหนดเวลา หลังจากการประกาศตั้งสาธารณรัฐและรวมเป็นสหรัฐแล้ว กระทรวงการคลังมี
แผนการที่จะจัดการหนี้สินของรัฐดังกล่าว แต่ได้มอบหมายให้เอกชนบางกลุ่มมีอ านาจและเอกสิทธิ์ใน
การด าเนินงานตามแผนการดังกล่าว กลุ่มเอกชนได้ปกปิดข่าวเกี่ยวกับแผนการจัดการหนี้สินของรัฐมิ
ให้กระจายออกไปตามหัวเมืองต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้พ่อค้าหรือบริษัทในเครือข่ายได้ส่ง
เอเย่นต์ออกไปหัวเมืองและรวบรวมซื้อพันธบัตรให้มากที่สุดในราคาที่ถูกเหมือนได้เปล่า เนื่องจาก
ประชาชนโดยทั่วไปไม่คิดว่าพันธบัตรจะยังมีค่าอยู่ เพราะถือว่าเป็นการเสียสละซื้อพันธบัตรเพ่ือช่วย
ชาติส าหรับท าสงคราม กลุ่มนายทุนกลุ่มนี้ได้น าพันธบัตรที่ซื้อมาจากประชาชนส่งให้กระทรวงการคลัง
และไถ่ถอนด้วยราคาเต็มพร้อมทั้งดอกเบี้ย (สุภา ศิริมานนท์, 2536:  189-196) 

6. การก าจัดสิทธิของชุมชนในการควบคุมดูแลปัจจัยการยังชีพ ดังเช่นที่เกิดกับชาว
พ้ืนเมืองตั้งแต่ประเทศอินโดนีเซียไปถึงประเทศในแถบลุ่มน้ าอเมซอน ไปจนถึงชาวนาชาวไร่ใน
ประเทศโลกท่ีสามปัจจุบัน (Midnight Notes Collective:  3-4) 

7. การเข้ายึดที่ดินจากปัญหาหนี้สินอันเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์หนี้ (Debt Crisis) 
ที่เกิดขึ้นในประเทศโลกที่สามทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Federici, 2001:  3-4) 

8. การสร้างแรงงานอพยพที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน เนื่องจากแรงงาน
จะต้องละท้ิงประเทศ ทุ่งนา สวน บ้านและสถานที่ท างานของตนเอง (Federici, 2001:  3-4) 

   
กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นในองค์ความรู้ของกลุ่มมาร์กซิสส์ในปัจจุบันมีการ

ตีความเป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ การตีความแนวเก่าและการตีความแนวใหม่ ดังตารางที่ 2 
 

กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้น 
การตีความ บริบท พื้นที่ ผล 
แนวเก่า การพัฒนาทุนนิยม

ท้องถิ่น 
การเกษตร คนจนเป็นกรรมการ 

แนวใหม่ กระแสโลกาภิวัตน์ สิ่งแวดล้อม คนจนไม่มีที่ไป 
 
ตารางที่ 2.2. แสดงการตีความแนวเก่าและการตีความแนวใหม่ของกระบวนการสะสมทุน 
 

ในงานวิจัยนี้จะใช้แนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้นในการตีความแบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า
การสะสมทุนเบื้องต้นที่มีความต่อเนื่องยั่งยืน (Inherent – Continuous Primitive Accumulation) 
แทนแนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้นในรูปแบบเก่า การตีความแนวเก่าถือว่าการสะสมทุนเบื้องต้นเป็น
เหตุการณเ์พียงช่วงเดียวในประวัติศาสตร์ก่อนการเกิดวิถีการผลิตแบบทุนนิยม (Historical Primitive 
Accumulation) แต่การตีความแนวใหม่ถือว่าการสะสมทุนเบื้องต้นเป็นสิ่ งที่ถือว่ามีความต่อเนื่อง
ยั่งยืน หมายความว่าเมื่อก่อเกิดวิถีการผลิตแบบทุนนิยมแล้วก็ยังคงมีกระบวนการสะสมทุนเบื้องต้น
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ด ารงอยู่ควบคู่กับการสะสมทุนในวิถีการผลิตแบบทุนนิยม(Capitalist Accumulation Capital) ที่ตั้ง
อยู่บนฐานของความส าคัญระหว่างทุนกับแรงงาน แนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้นแบบใหม่นี้มีลักษณะที่
ส าคัญ คือ (De Angelis, 2001 ; Midnight Notes Collective ; Bonefeld, 2001 ; Perelman, 
2004) 

1. การสะสมทุนเบื้องต้นเป็นรากฐาน (Basis) ของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม 
หมายความว่า การสะสมทุนเบื้องต้นเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนนิยม ดังนั้นจึงมี
บทบาทต่อเนื่องในฐานะที่ทุนต้องใช้กลยุทธ์การสะสมทุนเบื้องต้นในเป็นรากฐานในการสะสมทุน
ตามปกติเสมอ 

2. การสะสมทุนเบื้องต้นในปัจจุบันอาศัยลัทธิเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) เป็น
อุดมการณ์ในการสร้างความชอบธรรมส าหรับการปฏิบัติการในขณะที่การสะสมทุนเบื้องต้นในอดีต
อาศัยแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบคลาสสิค (Classical Political Economy) เป็นอุดมการณ์
หลัก 

3. การสะสมทุนเบื้องต้นในปัจจุบัน เกิดขึ้นในบริบทของอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ที่
มีต่อประเทศโลกที่สาม ในเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา ในขณะที่การสะสมทุนดังกล่าวในอดีต 
เกิดข้ึนจากอิทธิพลภายในประเทศเป็นส าคัญ เช่น อังกฤษในอดีตการวิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวัตน์
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยให้
ความส าคัญต่อปัจจัยภายนอกในฐานะที่เป็นเงื่อนไขที่มีผลต่อสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์
ภายในประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทุนนิยมในจังหวัดที่ศึกษาจึงเป็นการวิเคราะห์ที่มีการเชื่อมโยงกับ
ภายนอก แต่มีรากเหง้าอยู่ภายในประเทศ (External Links and Internal Roots) ผลที่ตามมาก็คือ 
การเกิดสภาวะพ่ึงพิงในที่นี้จึงมิใช่การก าหนดแต่ผ่ายเดียวจากภายนอก (ExternalDeterminism) แต่
เป็นการสร้างเงื่อนไขจากภายนอกท่ีเรียกว่า การพ่ึงพิงเชิงโครงสร้าง (Cardoso and Faletto , 1979 
:  xxi, 26-27) 

4. การสะสมทุนเบื้องต้นในปัจจุบันอาศัยรูปแบบที่มีความหลากหลายมากกว่าการ
เน้นการผลักดันชาวไร่ชาวนาออกจากที่ดินของตนเอง (Land Enclosures) ดังที่เกิดขึ้นในกรณี-ของ
ประเทศอังกฤษปลายศตวรรษที่ 14 รูปแบบที่หลากหลายในปัจจุบัน เช่น การสูญเสียที่ดินจากปัญหา
วิกฤติหนี้สิน นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งแยกปัจจัยการผลิตมิใช่เป็นเพียงผู้ผลิตสินค้ารายย่อย
เท่านั้นแต่รวมไปถึงการท าลายกรรมสิทธิ์ที่ดินของชุมชนและควบคุมพ้ืนที่ทางสังคม เพ่ือมิให้ชนชั้น
กรรมาชีพใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง 

ตัวแทนความคิดที่ตีความการสะสมทุนเบื้องต้นในแนวใหม่นี้ พัฒนามาตั้งแต่ Rosa 
Luxemburg มาจนถึง Samir Amin และ Immanuel Wellsteinในขณะที่ผู้นิยมให้การตีความแบบ
เก่า ได้แก่ Lenin, Maurice Dobb PualSweezy   

David Harvey (2003) ในฐานะตัวแทนของนักวิชาการที่สนับสนุนทฤษฎีการสะสม
ทุน เบื้ องต้นแนวใหม่ ในปัจจุบัน  ได้ ขยายความแนวคิดการสะสมทุน เบื้ องต้น (Primitive 
Accumulation) ของคาร์ล มาร์กซ์ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปรากฏการณ์ของกระแส
โลกาภิวัฒน์ภายใต้แนวคิดที่ถูกขับเคลื่อนโดยลัทธิแนวเสรีนิยมใหม่(Neo-liberalism) David Harvey 
ได้น าเสนอแนวคิดใหม่นี้ว่า “การสะสมทุนโดยการช่วงชิง” (Accumulation by Dispossession) ซึ่ง
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ถูกเขียนในหนังสือของเขา เมื่อปี ค.ศ. 2003 ว่าเป็น “พวกจักรวรรดินิยมใหม่” (The New 
Imperialism) ฮาร์วี่กล่าวอ้างว่าค าว่า “primitive” นั้นว่า เป็นขั้นตอนของระบบทุนนิยม คือเป็น
ขั้นตอนการผลิตชั่วคราวซึ่งจะไม่มีการผลิตซ้ าขึ้นมาใหม่ แต่ฮาร์วี่ยืนยันว่า การสะสมทุนเบื้องต้น คือ
กระบวนการต่อเนื่องซึ่งอยู่ภายในกระบวนการสะสมทุนในระดับโลกนั่นเอง  หมายความว่าเมื่อ
สถาปนาวิถีการผลิตแบบทุนนิยมขึ้นมาในสังคมแล้ว วิถีการผลิตแบบทุนนิยมยังต้องการการด ารงอยู่
ของการสะสมทุนเบื้องต้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดของระบบทุนนิยม เนื่องจากในระบบทุน
นิยมนั้น ตามแนวคิดของมาร์กซิส จะพิจารณาไปสู่วิกฤติการณ์เสมอ วิกฤติการณ์ที่ส าคัญ คือ 
วิกฤติการณ์“การสะสมทุนที่มากเกินไป” (Over-accumulation) ดังนั้น การด ารงอยู่ของการสะสม
ทุนโดยการช่วงชิงจะเป็นเหมือนดั่งวาล์วเปิดปิดที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยบรรเทาวิกฤติชั่วคราวได้ 
ยกตัวอย่างเช่น เมือพัฒนาการของทุนนิยมจะน าไปสู่วิกฤติก็จะมีกลไกมาช่วยลดราคาสินค้าอุปโภค
บริโภค(ดังนั้นจึงเป็นการผลักดันการบริโภค ทั่ว ๆ ไปให้มีมากขึ้น) ในทางกลับกันก็อาจท าได้โดยการ
กดราคาของปัจจัยในการผลิตให้ต่ า หากให้ความส าคัญแก่ราคาของปัจจัยการผลิตที่ต่ าของสินค้า
อุปโภคบริโภค มันจะเป็นอัตราผลก าไรที่เพ่ิมขึ้นที่ได้ในช่วงนั้น ดังนั้น “การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่
ราคาต่ าจึงส าคัญเท่า ๆ กับการขยายตลาด เพ่ือสร้างโอกาสของการท าก าไร ความหมายโดยนัยคือ 
พ้ืนที่ที่ยังมิใช่ทุนก็ควรจะถูกบังคับให้เปิดเป็นทุน ไม่เฉพาะเพ่ือการค้าเท่านั้น (ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์
ก็ได้) แต่รวมทั้งต้องยินยอมให้ทุนเข้าสู่การลงทุนในกิจการที่สร้างก าไรได้ด้วยการใช้แรงงานราคาถูก 
วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ดินถูก ๆ และอ่ืน ๆ แรงขับของตรรกะความคิดของนายทุนทั่วไปใดๆเกี่ยวกับอ านาจ 
จึงมิใช่กรอบความคิดที่ควรถนอมรักษาไว้จากการพัฒนาการของนายทุน  แต่ตรรกะของทุนนิยม
เหล่านี้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่อง (ฮาร์วี่ ,จักรวรรดินิยมใหม่, 2003:  139)” 

ฮาร์วี่ ได้แบ่งการสะสมทุนโดยการช่วงชิงออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ๆ  คือ การแปลง
สินทรัพย์สาธารณะให้เป็นทุน (Privatization) การแปลงทุกอย่างเป็นการเงิน (Financialization) 
การจัดการและชักใยวิกฤตเศรษฐกิจ (The management and Manipulation of Crises) และการ
จัดสรรปันส่วนใหม่ของรัฐ (State Redistributions)  

 
การแปลงสินทรัพย์สาธารณะให้เป็นทุน 
การแปรรูปองค์กรของรัฐ และการขายทรัพย์สินสาธารณะเป็นแนวคิดที่ได้ถูก

วิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดและมีการโต้แย้งจากเสรีนิยมใหม่ กล่าวโดยสรุปแล้วการแปรรูปองค์กรของรัฐ
ในที่นี้หมายถึงกระบวนการถ่ายโอนทรัพย์สินสาธารณะมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ตามทฤษฎี
มาร์กซ์ กระบวนการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพ่ือรับใช้ผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนหรือชนชั้นกระฎุมพี 
ในขณะที่อ านาจจะถูกโยกย้ายจากรัฐบาลของชาติไปสู่พรรคการเมืองของเอกชน ผลประโยชน์ที่
นายทุนได้รับจะอยู่ในรูปของก าไร เพราะหลังจากการแปรรูปแล้ว นายทุนสามารถขายหรือให้เช่า
ทรัพย์สินสาธารณะซึ่งถือเป็นสิ่งที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกัน 

 
การแปลงทุกอย่างเป็นการเงิน 
กระแสการแปลงทุกอย่างเป็นการเงินเกิดข้ึนราวปี ค.ศ. 1980 โดยได้รับอนุญาตจาก

รัฐบาลผู้แทน ซึ่งท าให้ระบบการเงินเป็นหนึ่งในศูนย์กลางหลักของกิจกรรมการกระจ่ายทรัพยากรใหม่ 
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การส่งเสริมคลังสินค้าแผนการ Ponzi, asset destruction โครงสร้างอัตราเงินเฟ้อผ่านการควบรวม 
stripping through สินทรัพย์และกิจการไล่ของสินทรัพย์ (จู่โจมของกองทุนบ าเหน็จบ านาญและการ
ท าลายล้างของพวกเขาโดยการล่มสลายของหุ้น และองค์กร) ด้วยบัตรเครดิตและหุ้นกิจวัตรเป็นตามที่
ฮาร์วีย์, คุณสมบัติที่ส าคัญของ 1970 โพสต์ระบบการเงินของทุนนิยม  

 
การจัดการและชักใยวิกฤตเศรษฐกิจ 
การจัดการและชักใยวิกฤตเศรษฐกิจโดยการสร้างเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยจะท าให้

ประเทศที่ยากจนต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายจนในที่สุดต้องยอมรับโครงการการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ การกระท าดังกล่าวเกิดข้ึนจากกลุ่มต่างๆ เช่น กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา กลุ่มทุน
วอลสตีส (Wall Street)  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เราจะพบว่าวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นนี้
ทีเ่กิดข้ึนบางช่วงในทศวรรษ 1960 แตม่าเกิดขึ้นเป็นประจ าในทศวรรษ 1980 และ 1990  

 
การจัดสรรปันส่วนใหม่ของรัฐ  
รัฐเสรีนิยมใหม่ ตามแนวคิดของฮาร์วีย์เป็นผู้กระท าการที่ส าคัญองค์กรหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนนโยบายการปรับปรุงการกระจายรายได้ เราจะพบว่าถึงแม้การแปรรูปองค์กรของรัฐจะเป็น
ประโยชน์ต่อชั้นชนล่าง แต่ในระยะยาวจะส่งผลกระทบเชิงลบ รัฐพยายามปรับปรุงการกระจายรายได้
ใหม ่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแก้ไขภาษี ที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนมากกว่ารายได้
และค่าจ้าง การสนับสนุนการเก็บภาษีย้อนหลัง การก าจัดค่าใช้จ่ายของรัฐและการให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยการจ่ายค่าธรรมเนียม การจัดชดเชยในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนถึงการหยุดเก็บ
ภาษีบริษัทเอกชน  

ตัวอย่างของการใช้กระบวนการสะสมทุนโดยการช่วงชิงตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่ก็
คือโครงการของ มาร์กาเร็ตแทตเชอส าหรับการแปรรูปองค์กรของรัฐของที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ
ที่ปรากฏ ซึ่งเป็นของขวัญให้กับคนจน ซึ่งสามารถแปลงจากเจ้าของให้เช่าในราคาที่ค่อนข้างต่ าได้รับ
การควบคุมมากกว่าการเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและเพ่ิมความมั่งคั่ง แต่เมื่อการโอนส าเร็จเก็งก าไรที่
อยู่อาศัยเข้ามา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ส าคัญกลาง) ในที่สุดการติดสินบนหรือบังคับให้
ประชากรมีรายได้น้อยออกไปรอบนอก 

การแปลงสินทรัพย์สาธารณะเป็นทุน เป็นกระบวนการของการถ่ายโอนทรัพย์สิน
สาธารณะ  จากรัฐสู่บริษัทเอกชน สินทรัพย์รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน ป่า น้ า อากาศ 
เหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่รัฐได้ใช้ในการเก็บไว้ในความเชื่อของคนหมายถึง เพ่ือที่จะแปรรูปองค์กรของรัฐ
เหล่านี้ออกไปและขายเป็นหุ้นกับบริษัทเอกชนเป็นสิ่งที่ฮาร์วีย์เรียกสะสมโดยการช่วงชิง เกิดขึ้นหลาย
ประเทศท่ัวโลก รวมทั้ง โบลิเวียร์ และ แอฟริกาใต้  

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสะสมทุนโดยการช่วงชิงของฮาร์วี่ สามารถครอบคลุมถึง
มิติต่างๆของเศรษฐกิจร่วมสมัย เช่น เรื่องลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา การแปรรูปหน่วยงานรัฐสู่
การเป็นเอกชนและการขูดรีดปล้นสะดมท าลายธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การแปรรูปหน่วยงาน
บริการสาธารณะ ของรัฐไปเป็นของเอกชนเป็นการสร้างเงินก าไรให้ตกสู่มือเอกชน   ด้วยความที่
บริการสาธารณะเป็นบริการเพ่ือสังคมจึงมิค่อยมีก าไรอยู่แล้ว ดังนั้นเอกชนที่จะครอบครองบิหาร
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จัดการงานของรัฐนี้ก็จะท าการแย่งชิงขูดรีด จากประชาชนอีกที การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เป็น
เครื่องมือของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมถูกสมมติว่าให้เป็นของสาธารณะด้วย
นั่นเอง  บริษัทยาข้ามชาติได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ การรักษา จากสมุนไพรซึ่งมีอยู่
เองในธรรมชาติในพ้ืนที่ของประเทศด้อยพัฒนา แล้วได้มีการพัฒนา ทดลองผลิตยาจากสมุนไพร
เหล่านี้จนเป็นยาได้ส าเร็จและจดสิทธิบัตรว่าเป็นผู้ค้นพบ คนอ่ืนจะท าซ้ าไม่ได้อีกแล้ว  บริษัทยาข้าม
ชาติก็น ายาที่ผลิตได้นี้น ากลับไปขายแก่คนพื้นเมืองผู้ซึ่งมี ภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรนี้อยู่แต่เดิมและ
ก็อยู่ในพื้นท่ีแหล่งก าเนิดของ พืชสมุนไพรนี้ การท าเช่นนี้ คือ การแย่งชิงทรัพย์สินทางปัญญานั่นเอง 

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน 

ในการน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 
หัวข้อใหญ่คือ  

2.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน การส ารวจเชิงวิพากษ์ 
2.4.2 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของการพนัน 
 

2.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน การส ารวจเชิงการวิพากษ์ 
สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2546)1 ได้ส ารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการพนัน โดยได้

แบ่งจ าแนกทฤษฎีดังกล่าวเอาไว้หลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็น หนึ่ง ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนว
อนุรักษ์นิยม: การพนันเป็นปัญหาสังคม โดยกลุ่มนี้มองว่าการพนันเป็นปัญหาในข้อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ปัญหาต่อมาคือ ปัญหา (Problem) ของการควบคุมทางสังคมและการบริหาร ในแง่ที่ว่า
การพนันอาจมีสถานะที่มิได้เป็นไปตามหลักของกฎหมาย สอง ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวหน้าที่
นิยม: การพนันเป็นกิจกรรมยามว่าง กลุ่มที่สองสะท้อนให้เห็นว่าการเล่นพนันนั้น เป็นกิจกรรมของ
มนุษย์ที่มีอันจะกินแล้ว โดยมนุษย์เหล่านี้มุ่งเสาะแสวงหากิจกรรมเพ่ือเติมเต็มพลังชีวิตหรือการผ่อน
คลายความตึงเครียดของพวกตนทั้งหลาย ดังนั้นกิจกรรมหรือการละเล่นของกลุ่มคนรวยจึงมุ่งไปที่การ
รับบริการในลักษณะการเล่นพนันเพ่ือเป็นกิจกรรมยามว่าง สาม กลุ่มต่อมาก็คือทฤษฎีการพนันว่า
ด้วยแนวการบริหารสังคม กล่าวคือ กลุ่มนี้สนใจที่การพนันเชิงพาณิชย์และการพนันคาสิโน รวมถึง
ขอบเจตของความสนใจขยายจากหัวข้อทางวัฒนธรรมและจิตวิทยาของผู้เล่นออกไปอย่างกว้างขวาง 
มีผลการศึกษาจ านวนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายโดยตรง เช่น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่เกิด
จากผลกระทบของการพนันที่ถูกกฎหมาย การพนันที่ถูกกฎหมายได้รับอิทธิพลจากสังคมและตัวแปร
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่างไรบ้างหรือการพนันมีความเกี่ยวโยงกับลักษณะของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างไรเป็นต้น สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดก็คือการยืนยันว่าการพนันมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม สี่ ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวทางเลือกสาธารณะ มุ่งอธิบาย
ถึงทางเลือกสาธารณะ(Public Choice) อธิบายการตัดสินใจทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับการขยายตัว

                                                        
1 สังศติ พิรยิะรังสรรคแ์ละคณะ (2546). เศรษฐกจิการพนนั:  ทางเลอืกเชิงนโยบาย.  กรงุเทพฯ:  ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล:  7-8. 
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ของการพนันที่ถูกกฎหมาย และชี้ให้เห็นพลวัตรของนโยบายการพนันในแง่มุมของความจ าเป็นทาง
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ การขยายตัวของการพนันที่ถูกกฎหมายจึงถูกถือว่าเป็นการตอบสนองของรัฐที่
เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองและสร้างความสมเหตุสมผลต่อแนวโน้มที่รัฐจะมีรายจ่ายเพ่ิมมากขึ้น รัฐบาล
ใช้การพนันเป็นแหล่งของ “ภาษีที่มองไม่เห็น” (Invisible Taxes) ส าหรับการสร้างรายได้เสริมให้
เพียงพอที่จะสนองความต้องการทางการเมืองเหล่านั้น รวมทั้งเป็นการลดแรงกดดันเรื่องค่าใช้จ่ายไป
ในตัว อย่างไรก็ตามจะทฤษฎีดังกล่าวจึงมีมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการอธิบายการพนันคาสิโน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอยู่
เบื้องหลังการก าเนิดของอุตสาหกรรมนี้ และกลุ่มสุดท้าย ห้า ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวอาชญา
วิทยาและประวัติศาสตร์กฎหมาย โดยสรุปในทฤษฎีได้กล่าวถึงว่าเมื่ออาชญากรรม กฎหมาย และ
ความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นประเด็นสาธารณะที่ส าคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของข้อถกเถียงโต้แย้ง
ทางทฤษฎีและการเมืองเก่ียวกับแนวคิดเรื่องอาชญากรรมท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้น การพนันในทฤษฎีนี้ได้
ถูกนิยามไปโดยปริยายว่าเป็นปัญหาสังคมหรือเป็นผลประโยชน์กันแน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ความหมายแรกการเล่นพนันเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มอาชญากรทั้งทางตรง และทางอ้อม กล่าวคือ ผู้
เล่นพนันที่เล่นเสียจะท าทุกวิถีทางเพ่ือจะหาเงินมาเล่นพนันไม่ว่าจะหาเงินแบบถูกกฎหมายหรือผิด
กฎหมายก็ตาม แต่ถ้าผู้เล่นพนันหาเงินแบบผิดกฎหมายปัญหาอาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
การลักขโมย วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือแม้กระทั่งผลันตนเองสู่ขบวนการค้ายาเสพติดเพ่ือจะท า เงิน
ในการเล่นพนันของตน ในขณะเดียวกันโดยนัยของความหมายที่สอง เมื่อรัฐ หรือฝ่ายบริหารเห็น
สอดคล้องว่าบ่อนการพนัน หรือการเล่นพนันเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของตนแล้ว กล่าวคือ คือ
การพนันท าให้รัฐมีรายได้ภาษีจ านวนมากซึ่งช่วยผ่อนเบาภาระงบประมาณของรัฐที่ย่ าแย่ลง อย่างไรก็
ตามรัฐก็ยังสนับสนุนให้เอกชนสะสมความมั่งค่ังจากอุตสาหกรรมการพนันด้วย 

อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยของอรรถาธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพนันในแง่มุม
ต่าง ๆ ตามที่สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ ได้ส ารวจและรวบรวมมา ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการพนันแนวอนุรักษ์นิยม: การพนันเป็นปัญหาสังคม 
2. ทฤษฎีการพนันแนวหน้าที่นิยม: การพนันเป็นกิจกรรมยามว่าง 
3. ทฤษฎีการพนันแนวการบริหารสังคม  
4. ทฤษฎีการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ  
5. ทฤษฎีการพนันแนวอาชญาวิทยาและประวัติศาสตร์กฎหมาย 
 
1. ทฤษฎีการพนันแนวอนุรักษ์นิยม: การพนันเป็นปัญหาสังคม2 
นักวิเคราะห์จ านวนมากมีสมมติฐานร่วมกันหลายอย่าง (ที่มักจะเป็นปัญหา) 

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการพนันและสังคม โดยไม่มีข้อยกเว้น การศึกษาการพนันสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีความล่าช้าเพราะอิทธิพลที่มีความเกี่ยวข้องกัน 3 ประการที่มีผลต่อวิธีการและ
เนื้อหาของการวิเคราะห์การพนัน 

                                                        
2 สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ, (อ้างแล้ว):  7-8 
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ประการแรก อิทธิพลอนุรักษ์นิยมของความเชื่อทางศีลธรรมมีผลเป็นอย่างมากต่อ
การค้นคว้าทางวิชาการ สมมติฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศีลธรรมและกฎหมาย 
การท างานและการพักผ่อน การผลิตและการบริโภค การเมืองและเศรษฐศาสตร์ อดีตและปัจจุบัน ได้
ท าให้เกิดวิธีการวิเคราะห์การพนันแบบอนุรักษ์นิยมท่ียืนยันว่าสิ่งที่มีมาแต่เดิมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

ประการที่สอง วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ (Positivist) ที่มีบทบาทครอบง าในสมัย
หลังสงคราม และที่ยึดมั่นในสมมติฐานการด ารงอยู่ของความจริง (รูปธรรม) ที่ปราศจากอคติที่ได้
ก่อให้เกิดวิธีการศึกษาที่ไม่สนใจสิ่ง (นามธรรม) ที่สะท้อนความจริง ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดบังตัวเองจาก
แนวคิดสถานะทางกฎหมายของการพนันในทางการเมืองและสังคม 

ประการที่สาม การคิดค้นทฤษฎีหรือค าอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการพนันส่วนใหญ่
เหินห่างจากประวัติศาสตร์ของการเมืองในการพนันและความสัมพันธ์ทางสังคม ท าให้การ
เปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของการพนันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนหลักบอกระยะที่อยู่ ๆ โผล่
ขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องสนใจที่มาที่ไป นอกจากนี้การศึกษาการพนันสมัยปัจจุบันเพ่ือให้รู้ลักษณะพิเศษ
ทางสังคมและประวัติศาสตร์ของการพัฒนานโยบาย หรือการให้ค าอธิบายอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความ
เป็นพาณิชย์ที่เพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมก็มีน้อยมาก เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นทางทฤษฎี ความสนใจคับแคบของทฤษฎีการพนันแบบดั้งเดิมจึงไม่อาจอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากนัก 

ทฤษฎีการพนันแบบดั้งเดิม (Conventional Theories) หมายถึงผลงานวิจัยต่าง ๆ 
ของนักสังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และอาชญาวิทยาช่วงทศวรรษที่  1970 – 1980 (พ.ศ. 
2513 – 2523) การศึกษาของพวกเขามีจุดอ่อนที่ส าคัญร่วมกัน คือ 

1. พวกเขาถือว่าการพนันเป็นสิ่งคงที่ตลอดกาลและมีอยู่แบบเดียวโดยไม่มีความผิด
แผกแม้แต่น้อย หรือโดยไม่ต้องสนใจพลังทางการเมืองและศีลธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่ง
ก าหนดค่านิยม 

2. พวกเขายึดติดกับปรัชญาการศึกษาแบบเสรีนิยมซึ่งเป็นสิ่งจ าเพาะต่อการพัฒนา
ทางสังคมและประวัติศาสตร์ของทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) 
และการใช้เหตุผลทางเศรษฐกิจ (Economic Rationality) ในอันที่จริงการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
เกี่ยวกับการพนันเกี่ยวโยงกับปทัฎฐาน (Norms) ทางการเมืองและสังคมที่ปรากฏและความห่วงใยใน
ระเบียบวินัยเพื่อความสงบของสังคม 

3. พวกเขามีความเชื่ออย่างเปิดเผยหรือแฝงเร้นว่าการพนันเป็น “ปัญหา” ของการ
ควบคุมทางสังคมและการบริหาร ดังจะเห็นได้ว่าจากแม้กระทั้งในกรณีประเทศออสเตรเลียซึ่งการ
พนันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่การโต้แย้งเกี่ยวกับศีลธรรมและสถานะทางกฎหมายของ
การพนันมักเน้นว่า การพนันมีความโน้มเอียงที่น าไปสู่ความยุ่งเหยิงทางสังคม 

4. เหมือนนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไป พวกเขาแยกการวิเคราะห์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจออกจากกันโดยเด็ดขาดและถือว่าแนวคิดด้านวัฒนธรรมเป็นเพียงการสะท้อนสภาพทาง
เศรษฐกิจ นี่คือที่มาที่ท าให้พวกเขาถือรวมเอาง่าย ๆ ว่าการพนันเป็นการพักผ่อน (Leisure) อย่าง
หนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคมที่แยกออกจากการท างานและการผลิต 
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5. พวกเขาถือว่าเป็นการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีที่มาที่ไป (Ahistorical) หรือไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง (Static) จึงไม่สนใจพลวัตรของโครงสร้างและกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน 

6. พวกเขาใช้วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ (Positive Approach) ในการวิจัยซึ่งยึดติด
กับลักษณะภายนอกของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและเศรษฐกิจการเมืองในการพนันราวกับว่ามัน
เป็นจริง 

7. พวกเขาประสบปัญหาการยึดสังคมตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Ethnocentrism) และ
ท าให้แย่ลงคือการไม่มีมุมมองเปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมา ระหว่างบริบททางการเมืองและ
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 

8. ปรัชญาการศึกษาของพวกเขาขาดลักษณะวิภาษวิธี (Dialectical) ซึ่งเป็น
ลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการพนัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นน าระหว่างทุน
และรัฐ หรือระหว่างประชาชาติกับประเทศเพ่ือน 

วิธีการศึกษาการพนันแบบดั้งเดิมที่ใช้ในการวิเคราะห์การพนันก่อให้เกิดความโน้ม
เอียงด้านวิธีการที่ส าคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกันสองประการคือ หน้าที่นิยม (Functionalism) และ
ประจักษ์นิยม (Positivism) การศึกษาส่วนใหญ่มีลักษะหน้าที่นิยม (Functionalist) ไม่โดยตรงก็
โดยนัย จากการเน้นที่ความสงบเรียบร้อยของสังคม การศึกษาในแนวหน้าที่นิยมให้ความสนใจกับ
ผลกระทบของการพนันที่มีต่อสังคม บทบาทของการพนันในการเสริมและขยายค่านิยมของสังคม 
และทิศทางและการปรับตัวของการพนันให้เข้ากับสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น ครอบครัว งาน และ
ทัศนคติอ่ืน ๆ  

ปัจจุบันทฤษฎีทางสังคมเกี่ยวกับการพนันได้พัฒนาเป็นสังคมวิทยาของพฤติกรรม
การพนันและการบริหารสังคม ในขณะที่วิธีการบริหารสังคมให้ความสนใจกับการศึกษาปัญหา
แนวโน้มและการกระจายตัวของผู้เล่นเป็นหลัก สังคมวิทยาของการพนันมุ่งศึกษาในวงกว้างที่เกี่ยวกับ
หน้าที่ต่างๆ ของการพนัน ซึ่งก็คือมีการยอมรับ (โดยไม่มีการตั้งค าถาม) โครงสร้างและแง่มุมทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของการพนันว่าเป็นจัดเริ่มต้นในการศึกษาเนื้อหาของพฤติกรรมการพนัน 

2. ทฤษฎีการพนันแนวหน้าที่นิยม3: การพนันเป็นกิจกรรมยามว่าง 
สิ่งที่เรียกกันว่าการวิเคราะห์การพนันของสังคมวิทยาแนวเสรีนิยมซึ่งเริ่มได้รับการ

ยอมรับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้ให้ค าอธิบายในเชิงบวกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพนันว่าเป็น
กิจกรรมยามว่างที่ถูกกฎหมาย ในสมัยหลังสงครามโอกาสส าหรับ “ผู้ใช้แรงงานที่มีฐานะ” ที่จะมีส่วน
ในการพนันที่ถูกจัดขึ้นได้เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากในหลายประเทศ พร้อม ๆ กับสถานภาพทางกฎหมาย
และการยอมรับจากสังคมที่เพ่ิมขึ้น การพนันเริ่มไม่ถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคมที่จะน าไปสู่ความเสื่อม
ทางศีลธรรมและอาชญากรรมอีกต่อไป ในมุมมองของนักคิดที่ใช้ทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) 
การพนันเริ่มถูกมองทั้งในแง่ที่เป็นกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือที่น าไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจในฐานะที่
เป็นกิจกรรมทางสังคมที่แสดงออกโดยให้ความส าราญโดยตัวของมันเอง ซึ่งในอดีตก็เคยมีผู้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าสมาชิกของสังคมชั้นสูงในสมัยทศวรรษที่สิบเก้าสามารถที่จะแสดงสถานะทางสังคมและ
ความมั่งค่ัง โดยการใช้จ่ายเพ่ือการบันเทิงในบางสิ่งบางอย่างเช่น การพนันอย่างเปิดเผย ขณะเดียวกัน

                                                        
3 สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ, (อ้างแล้ว):  13-18. 
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นักเศรษฐศาสตร์สมัยหลังสงครามมีความเห็นร่วมกันว่านักพนันมีความสามารถในการตัดสินใจเลือก
อย่างมีเหตุผล ในการเพ่ิมความมั่งคั่งและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวเอง อย่างไรก็ตาม
ค าอธิบายทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับแรงจูงใจในการพนันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ชัด งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้
เห็นว่าการเล่นการพนันเป็นการแสดงออกถึงสถานะของความเป็นชนชั้นสูงดังที่เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกต 
แต่งานวิจัยอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าการพนันเป็นกิจกรรมของผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ 

โดยทั่วไปนักสังคมวิทยาสนใจศึกษาเรื่องราวของสังคม เป็นต้นว่าองค์ประกอบทาง
สังคมของสถานการณ์การพนันซึ่งครอบคลุมการศึกษาการกระจายด้านเผ่าพันธุ์ของการเล่นการพนัน
หรือธรรมชาติของอาชีพพนันเป็นต้น ผลงานที่น่าสนใจมากที่สุดของสังคมวิทยาแนวเสรีนิยมสมัยหลัง
สงคราม มีการปฏิสัมพันธ์ (Interactionist) ในด้านวิธีการซึ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ทางสังคมในขณะนั้น
ระหว่างผู้เล่นในบริบทของการเล่นสังคมวิทยาของความเบี่ยงเบนมักศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคนบ้า 
โสเภณี และคนวิปริต ซึ่งมักท าให้เกิดความเห็นอกเห็นใจจากคนภายนอกหรือเกิดความรู้สึกต่อต้านต่อ
การควบคุมทางสังคม เมื่อการพนันถูกแยกออกจากพฤติกรรมที่ถือว่าปกติ นักปฏิสัมพันธ์จึงศึกษา
ความเป็นไปได้ของผลดีที่ตามมาจากการเล่นและความหมายของการพนันจากมุมมองของผู้เล่น 

การก่อตัวทางทฤษฎีที่เป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นพ้ืนฐานทางสังคมวิทยาในการศึกษาการ
พนันในมุมมองที่เป็นบวกเกิดจากความเห็นว่า การพนันเปิดโอกาสให้นักเล่นได้แสดงบุคลิกที่แข็งแกร่ง
และความตั้งใจจะเสี่ยง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สังคมให้การยกย่อง เช่นเดียวกับความกล้าหาญหรือความ
ซื่อสัตย์ การพนันมีข้อดีในการควบคุมศีลธรรมและการเมืองของสังคมเพราะเป็นตอกย้ าค่านิยมที่มีมา
แต่เดิม ในขณะที่การพนันเป็นสิ่งทดแทนความท้าทายที่หมดไปในชีวิต และยังมีหน้าที่ทางสังคมที่เป็น
ศูนย์รวมที่เป็นประโยชน์ในการพบปะสังสรรค์และการปฏิบัติตามระเบียบสังคมอีกด้วย 

ผลงานด้านทฤษฎีของการศึกษาสังคมศาสตร์คือการมองการพนันในมุมบวกที่ผนวก
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อน (Leisure) จากมุมมองนี้การพนันเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงและได้รับ
ความนิยมด้วยตัวของมันเอง ดังนั้นการศึกษาส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับค าถามที่ว่าใครเป็นผู้เล่นและ
เหตุใดพวกเขาจึงเล่นเช่นนั้น การศึกษาจ านวนมากมุ่งจุดสนใจที่จิตวิทยาของการพนันโดยพยายาม
ศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเล่น จากมุมมองอันกว้างนี้ การเล่น
พนันถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งชดเชยมุมท่ีล้มเหลวและไม่น่าพึงพอใจของ
สังคม ในปัจจุบันการพนัน (เหมือนกิจกรรมสันทนาการ) จึงถูกนิยามด้วยค าว่า “เล่น” หรือ “ยาม
ว่าง” ซึ่งอยู่ถัดจากค าว่า “งาน” หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบทางสังคม ดังนั้น
กิจกรรมยามว่างเช่น การพนันจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นในการด ารงและรักษาดุลยภาพของ
โครงสร้างสังคมเอาไว้ การพนันกลายเป็นประเด็นส าคัญก็เพราะลักษณะของการท างานสมัยใหม่ท าให้
คนอ่อนล้าและบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของคนโดยทั่วไป จากมุมมองนี้ การพนันซึ่งแม้จะแตกต่าง
จากกิจกรรมยามว่างอ่ืนๆ ที่เป็นความผิดตามกฎหมายและมีความด่างพร้อยทางสังคม จึงกลายเป็น
กิจกรรม “ปกต”ิ และเข้ากันได้ดีกับการกระท าและกับสถาบันอื่น ๆ ของสังคม 

จากมุมมองทางทฤษฎีจ านวนมาก นักสังคมวิทยาเสนอว่าการพนันมีบทบาททั้งเป็น 
“เกมของผู้ใหญ่” และเป็น “ทางระบาย” (Safety Value) ของผู้ที่ต้องการหลบเลี่ยงจากภาวการณ์
ท างาน เป็น“การปรับเปลี่ยนตัวที่เบี่ยงเบน” สู่สิ่งที่ไม่ดี เป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวเอง 
เป็นองค์ประกอบที่เชื่อมร้อยวัฒนธรรมธรรมของคนท างานที่ต้องการเอาชนะการไม่มีความส าเร็จและ
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ความไม่ม่ันคงในอาชีพ เป็นทางออกส าหรับนักพนันในการทดสอบโชคและฝีมือ เป็นโอกาสที่ได้ผลใน
การแสงความเป็นตัวของตัวเองและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งที่ท างานไม่สามารถให้ได้ 

ความนิยมของการพนันในปัจจุบันและความตั้งอกตั้งใจในการเล่นของนักพนันแม้ว่า
จะเล่นเสียก็ตาม ก็ยังได้รับค าอธิบายส่วนใหญ่ในแง่ของรางวัลที่ได้รับจากการปฏิสัมพันธ์และสังสรรค์
เป็นกลุ่ม มีการศึกษาเหล่านี้พิจารณาอาชีพของนักพนันที่เลี้ยงตัวเองด้วยการพนัน ซึ่งการเรียนรู้และ
การค านวณของพวกเขาประกอบด้วยบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของการได้เสียทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาความช านาญพิเศษ 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง คนจ านวนมากเริ่มมองว่าการพนันเป็นกิจกรรมยามว่าง
มากกว่าที่จะเป็นอาชญากรรมหรือสิ่งชั่วร้าย ดูประหนึ่งว่าเป็นชัยชนะอันใหญ่หลวงของความเป็นเสรี
นิยมและมนุษยชาติโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความเชื่อสมัยก่อนสงครามกระนั้นก็ตาม แม้แต่ในหมู่นัก
สังคมวิทยาฝ่ายเสรีนิยมในอเมริกา การพนันก็ยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรตินัก ในขณะเดียวกันข้ออ้าง
ของนักจิตวิทยาและนักจิตบ าบัดที่อธิบายว่าการพนันท าให้เกิดความล้มเหลวก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่
น่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามหลักฐานทางสังคมวิทยาที่จะชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการพนันในทาง
ที่ดีต่อสังคมยังไม่ปรากฏให้เห็น 

ในกรณีที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด จากประสบการณ์ของอเมริกาและอังกฤษ ความ
แพร่หลายของการพนันอันเป็นที่นิยมในออสเตรเลียได้รับการอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติที่ไม่
เหมือนใคร สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการพนันถูกมองว่าเป็นพลังในทางบวกซึ่งสะท้อนความเสมอภาคนิยม 
(Egalitarianism) และความหวังของสังคมออสเตรเลีย 

นโยบายการพนันในออสเตรเลียมีทิศทางที่เป็นเอกเทศเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบาย
การพนันของประเทศอ่ืน ๆ เพราะมีเพียงสังคมตะวันตกไม่กี่แห่งเท่านั้นที่อนุญาตให้มีการเล่นได้มาก
เหมือนในออสเตรเลีย แตกต่างจากอังกฤษหรืออเมริกาท่ีเกรงว่าคนจะเล่นมากเกินไปและจะท าให้เสีย
ระเบียบสังคม ท าให้รัฐบาลมีการควบคุมการพนันเกือบจะทุกรูปแบบ ในออสเตรเลียกลับมีความ
อดทนโดยถือว่าการพนันเป็นเรื่องของ “สัญชาตญาณ” และเป็นความโน้มเอียงโดยธรรมชาติของผู้ใช้
แรงงาน ทัศนคติทางวัฒนธรรมแบบนี้ถือว่าเป็นการพนันเป็นสิทธิของประชาชนทุก ๆ คนซึ่งปรากฏให้
เห็นในเอกสารราชการทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้า อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ไม่
ใคร่มีคนสังเกตนักก็คือการพนันเป็นเรื่องการเมืองโดยแท้ เหตุผลก็เพราะการพนันในออสเตรเลียจะมี
เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันเป็นอย่างมาก การยอมรับการพนันว่าเป็น
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบการเมืองและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้เกิดการ
โต้แย้งอย่างรุนแรงและมีความขัดแย้งเก่ียวกับเนื้อหาของนโยบายการพนันในออสเตรเลีย ดูเหมือนว่า
รัฐจะรวบความรับผิดชอบในการปกป้องค่านิยมอ่ืน ๆ ของสังคมเอาไว้เสียเอง เช่น เรื่องสุขภาพ 
การศึกษา และนันทนาการ การออกกฎหมายการพนันและการบริหารจัดการ ค ากล่าว อ้างของรัฐที่
อนุญาตให้มีการพนันอย่างถูกกฎหมายและในระดับที่กว้างขวางไม่ได้มีความขัดแย้งกับทัศนคติด้าน
ศีลธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นมากนัก และรัฐบาลแสดงความเป็นห่วงใยต่อปัญหาสังคมโดยการเน้น
นโยบายด้านสังคมควบคู่กันไปด้วยในขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายการพนันโดยให้ อิสระ
มากผิดปกติ ซึ่งหมายถึงว่าผลประโยชน์จากรายได้การพนันก็ต้องมีมากตามไปด้วยนั้น ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลออสเตรเลียก็ให้ความส าคัญกับความยุ่งเหยิงทางสังคมที่เกิดจากการพนันที่ผิด
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กฎหมาย การป้องกันการเอารัดเอาเปรียบโดยอาชญากร และการใช้รายได้จากการพนันเพ่ือเป็น
สวัสดิการสังคม ข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ การวิเคราะห์การพนันในออสเตรเลียโดยทั่วไปซึ่งมัก
ยกย่องและสนับสนุนการพนันว่าเป็น “สิ่งบันเทิงประจ าชาติ” พยายามหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงการ
เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างการพนันกับกลุ่มเศรษฐกิจที่มีอ านาจ สถาบันทางการเมื อง และ
คุณลักษณะของระบบทุนนิยมของสังคมออสเตรเลีย 

ในอเมริกา นักวิชาการเชิงประจักษ์ (Positive Approach) ได้ศึกษาความเชื่อมโยง
ระหว่างทัศนคติของสังคม กระบวนการพาณิชย์และการเมืองที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย 
ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงพัฒนาการของการพนันที่ถูกกฎหมายไปสู่การเป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
บทบาท โน้มน้าวค่านิยมและสถาบันต่าง ๆ ของสังคมอเมริกัน ตลอดจนผลของนโยบายที่ติดตามมา 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการตีความทางการเมือง กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ให้ความเคร่งครัดในการใช้ความคิดต่อสมมติฐานของผู้ เล่นการพนัน พวกเขาพบความไม่กระจ่างชัด
ด้านศีลธรรมและสังคมเกี่ยวกับการพนันซึ่งมีอยู่ในสังคมอเมริกันปัจจุบัน นอกจากนี้พวกเขายังพบ
ด้วยว่ากฎหมายการพนันเชิงพาณิชย์เปรียบเสมือนกระบวนการทดสอบอย่างหนึ่งซึ่งด าเนินควบคู่กับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อน และท้ายที่สุดก็เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ท าธุรกิจและ
รัฐ 

ถือได้ว่าสิ่งนี้เป็นการค้นพบที่ส าคัญ เพราะการพนันในสมัยปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มี
ก าไรและถูกกฎหมายซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นและเข้ากันได้กับสังคมอเมริกันและสถาบันต่าง 
ๆ ที่เป็นแก่นของสังคม การพนันในรูปแบบที่หลากหลายได้พัฒนาเป็นธุรกิจที่เป็นจุดสนใจของการ
แข่งขันและความขัดแย้งทางนโยบาย พวกเขาอ้างว่าตั้งแต่ค่านิยมแบบเดิม ๆ ที่ห้ามการเล่นพนันได้
เสื่อมลงไปท าให้การพนันในรูปของธุรกิจการบันเทิงก้าวสู่กระแสเศรษฐกิจของอเมริกา แต่สิ่งที่กระตุ้น
ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้แท้ที่จริงก็คือรายได้จาการพนัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปลี่ยน
อุตสาหกรรมและความหมายของการพนันเท่านั้น แต่ยังให้ก าเนิดค่านิยมใหม่ในการพนัน ซึ่งก็คือ 
“ความตื่นเต้น การเสี่ยงอย่างปลอดภัยและการรู้จักพอ” 

นอกจากนี้นักทฤษฎีเชิงประจักษ์ได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลกระทบ
ของการเติบโตของอุตสาหกรรมการพนัน โดยใช้สมมติฐานซึ่งไม่ต่างไปจากผู้ที่ใช้ทฤษฎีหน้าที่นิยม 
(Functionalist) เช่น การพนันเป็นกิจกรรมยามว่างที่สอดคล้องกับค่านิยมอ่ืน ๆ ทางสังคมหรือไม่ 
เป็นต้น บรรดาผู้ที่ใช้ทฤษฎีเชิงประจักษ์ยังได้เสนอด้วยว่าในขณะที่นโยบายการพนันใหม่เกิดจาก
ทัศนคติของประชาคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันนโยบายใหม่หรือค่านิยมใหม่ที่เกิดขึ้นก็
ผลักดันให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย การพนันเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมในสังคมเพราะในอดีตค่านิยมหลักคือ ความประหยัดซึ่งน าไปสู่การปฏิเสธตัวเองและการสะสม
ความมั่งคั่ง แต่ค่านิยมใหม่กลับน าสังคมไปสู่ค่านิยมแบบบริโภคนิยม และค่านิยมแบบนี้ท าให้สังคม
สั่นคลอน 

ในส่วนที่เป็นบทบาทของรัฐ นักวิชาการเชิงประจักษ์เห็นว่าการแทรกแซงของรัฐเป็น
สิ่งที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาความโน้มเอียงที่ไม่พึงปรารถนา แต่บทบาทของรัฐบาลควรจ ากัดเพียงการ
ปกป้อง สวัสดิภาพของสังคมและเป็นตัวกลางเพ่ือให้มีการแข่งขันกันตลอดจนรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม อย่างไรก็ตาม ความสามารถของรัฐในการด าเนินการอย่างเป็นกลางและไม่เห็นแก่
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ผลประโยชน์ของรัฐบาลเองก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยไม่น้อย เพราะรัฐเองทั้งเก็บภาษีรายได้จ านวนมหาศาล
จากผู้ประกอบการ และยังเป็นผู้ผูกขาดการเป็นเจ้ามือหวยรัฐบาลอีกด้วย ดังนั้นการที่รัฐมีบทบาท
และอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้นในอุตสาหกรรมการพนันจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะนักทฤษฎีเชิง
ประจักษ์มีความเชื่อว่า หลักการการตลาดและการเมืองแบบสมดุลจะน าอุตสาหกรรมการพนันไปสู่
ความมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพในระดับสูง นอกจากนี้ความต้องการ
แสวงก าไรเพียงอย่างเดียวก็เป็นกลไกที่พอเพียงแล้วในการดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้ามา
แข่งขัน และป้องกันมิให้มีการได้ก าไรมากจนเกินไป และผู้รับประโยชน์สุดท้ายก็คือสังคมโดยรวมโดย
ฝ่ายการเจรจาที่ใช้เหตุใช้ผลและมีความสงบเรียบร้อย 

3. ทฤษฎีการพนันแนวการบริหารสังคม4 
ในช่วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ.2513) มีการศึกษาเกี่ยวกับการพนันอย่างเป็นทางการ

จ านวนมาก ขอบเขตของความสนใจขยายจากหัวข้อทางวัฒนธรรมและจิตวิทยาของผู้เล่นออกไป
อย่างกว้างขวาง มีผลการศึกษาจ านวนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายโดยตรง เช่น ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมที่เกิดจากผลกระทบของการพนันที่ถูกกฎหมาย การพนันที่ถูกกฎหมายได้รับอิทธิพลจาก
สังคมและตัวแปรสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่างไรบ้างหรือการพนันมีความเกี่ยวโยงกับลักษณะของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรเป็นต้น สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดก็คือการยืนยันว่าการพนันมี
ความเกี่ยวข้องกับลักษณะของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม 

การศึกษาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ก าหนดนโยบายการพนันจ าเป็นต้องรับรู้ นอกจาก
ปริมาณของงานวิจัยจะมีมากเพ่ิมขึ้น วิธีการวิจัยแบบเชิงประจักษ์ก็ได้ถูกน าออกมาใช้มากขึ้น โดยรัฐ
เองเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพราะรัฐย่อมมีความห่วงใยในปัญหาอาชญากรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อ
นโยบายด้านสวัสดิภาพและสังคม แต่รัฐเองเริ่มให้ความส าคัญกับการวิจัยหลังจากที่ปรากฏว่าการ
พนันที่ผิดกฎหมายได้มีการขยายตัวออกไปเป็นอย่างมาก ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ารัฐมีความห่วงใยต่อ
ปัญหาการพนัน เช่น กรณีที่รัฐเกิดความสงสัยว่ายังควรที่จะห้ามการพนันต่อไปอีกหรือไม่ หรือสงสัย
ว่าสังคมได้รับอะไรตอบแทนจากใช้เงินจ านวนมากในการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย 

การพนันเชิงพาณิชย์และการพนันคาสิโนที่เกิดข้ึนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
กระตุ้นให้นักวิจัยมีความสนใจปัญหาการพนัน นักวิชาการเชิงประจักษ์ (Positivism) นิยมใช้วิธีการ
ออกแบบสอบถาม (Survey Method) วิธีการนี้มีประโยชน์มากแต่มีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ไม่
อาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความเป็นมาในอดีต ตัวแปรทางสังคมที่มีความละเอียดมากเกินไปท าให้
ไม่สามารถให้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบของการพนันได้ สมมติฐานที่ถือว่าการพนันเป็นสันทนาการที่
ทัดเทียมกับกิจกรรมอ่ืนก็ท าให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างยากล าบาก หรือการตั้งสมมติฐานว่าผู้เล่นมี
ความสมัครใจและมีความตั้งใจที่จะเล่นอยู่แล้ว ท าให้ไม่มีการตั้งค าถามเกี่ยวกับการให้บริการและการ
ควบคุมซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ นอกจากนี้มีการทดสอบทฤษฎีการพนันจ านวนมากแล้ว พบว่าไม่สอดคล้อง
กับความจริงและไม่เพียงพอที่จะอธิบายพฤติกรรมการเล่นพนันได้ สิ่งที่ค้นพบคือ ระบบสังคมกลับ
เป็นตัวก าหนดวิธีการพนันและเป็นผู้ให้บริการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ได้ผลดี 

                                                        
4 สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ, (อ้างแล้ว):  19-22. 
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เช่น มีการพบว่าปัจจัยที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างคนเล่นและคนไม่เล่นการพนันขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ การได้สัมผัสที่บุคคลผู้นั้นมีต่อการพนัน และความยากง่ายที่จะเล่นการพนันชนิดนั้น 

แม้ว่าการศึกษาเชิงประจักษ์ประการหนึ่งเพียงพอต่อการก าหนดนโยบาย แต่ยังคง
เป็นการตอบปัญหาอย่างผิวเผินและน าไปสู่ข้อสรุปที่ต่างกันได้ เพราะผู้วิจัยอาจให้ค านิยามตัวแปรใน
เชิงปฏิบัติที่แตกต่างกัน สิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นจริง” จึงอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ นอกจากนี้การเน้น
ศึกษาท่ีระดับปัจเจกบุคคลโดยไม่สนใจความเป็นกลุ่มเป็นก้อน ความพยายามในการหลีกเลี่ยงตัวแปร
ที่เป็นนามธรรม เช่น อ านาจ โครงสร้าง ฯลฯ ท าให้การศึกษาเหินห่างจากความเป็นจริงทางสังคม ผล
ก็คือไม่สามารถหรือมองไม่เห็นปัญหาว่าเหตุใดการพนันบางแบบ จึงได้รับความนิยมมากกว่าแบบอ่ืน 
ๆ  รวมทั้งการศึกษายังไม่เคยให้ความสนใจกับปัญหาโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจซึ่งมี
ทั้งอิทธิพลและได้รับอิทธิพลต่อการพัฒนาของการพนันอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยประเภทนี้จึงข้าม
ความส าคัญของแหล่งอ านาจและลักษณะของการควบคุมที่มีต่อนักพนันและสถาบันที่พวกเขาศึกษา 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ เช่น การก าเนิดของบริษัทพนันข้ามชาติ หรือบทบาทที่หลากหลายและขัดแย้ง
กันของรัฐในการยกสถานะของการพนันจากผิดกฎหมายเป็นถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่แทบไม่มีการพูดถึง 
ดังนั้น ค าอธิบายต่าง ๆ จากการศึกษาแนวนี้จึงเป็นเพียงการบรรยายลักษณะและบรรทัดฐานของการ
พนันที่ปรากฏและหน้าที่แฝงเร้นเท่านั้น ซึ่งเป็นการละเลยต่อพลวัตและความเกี่ยวพันระหว่างการ
พนันกับสังคม ท าให้ไม่อาจอธิบายอย่างเป็นระบบว่าเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรืออธิบาย
กระบวนการอย่างมีความเป็นมาว่ามีกลไกการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

การละเลยมิติทางการเมืองและประวัติศาสตร์ของการพนันท าให้สมมติฐานที่ว่าการ
พนันเป็นสิ่งที่ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือไม่มีความขัดแย้งหรือแข่งขันกัน 
ในทางเป็นจริง การพนันที่ว่าเป็นสันทนาการต้องเผชิญหน้ากับข้อกีดกันทางสังคม ซึ่งเป็นตัวก าหนดที่
ขัดแย้งกับสมมติฐานดังกล่าว เช่น การศึกษาการพนันของนักเล่นที่เป็นหญิงแสดงว่าผู้หญิงมีบทบาท
เป็นรองในสังคมทุนนิยม และข้อจ ากัดของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย นอกจากนี้การพนันยังมีผลโดยตรง
ในเรื่องสิทธิและอ านาจในสังคมอีกด้วย ความส าคัญในเชิงวิเคราะห์ควรจะดูว่าการพนันถูกก าหนดโดย
รัฐและกฎหมายซึ่งก าหนดว่าอะไรที่จะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตแต่การศึกษาเชิงประจักษ์มี
ความเอนเอียงท่ีจะมองกฎหมายว่าเป็นสิทธิหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ายอมรับ 

ที่กล่าวมาข้างต้นมิได้หมายความว่างานวิจัยของนักประจักษ์นิยมเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า
หรือไม่มีความส าคัญทางทฤษฎี การส ารวจทางสังคมและดัชนีแนวโน้มเป็นสิ่งที่ไม่อาจขาดได้ในการ
วิเคราะห์สังคมและนโยบาย เพราะท าให้เรารู้ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับองค์ประกอบ เหตุการณ์ และ
พัฒนาการของรูปแบบการพนัน งานพวกนี้หลายชิ้นมีค่าและเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ซึ่งย้ าให้เห็นว่า
การพนันเป็นสิ่งที่น่าศึกษา อย่างไรก็ตาม วิธีการส ารวจจ ากัดตัวเองเพียงการวัดผลของการพนันโดย
ไม่ได้พิจารณาค าถามที่มีความส าคัญว่าการพนันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และท าไม เป็นต้น ในภาพรวม
ของความแตกต่างของผลการศึกษาเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่สามารถเห็นร่วมกันได้
เกี่ยวกับองค์ประกอบทางสังคมของการพนัน ถึงแม้ว่าเกมจะมีความต่างกันในเรื่องของลักษณะพิเศษ
ทางโครงสร้างและการเปิดเผยให้ผู้เล่นได้ทราบ แต่ปัญหาที่มาของการพนันในอดีต คุณภาพที่แน่นอน 
ความหมายทางวัฒนธรรม และตัวก าหนดแบบต่าง ๆ ของการพนันกลับไม่มีการกล่าวถึงอย่างจริงจัง 
เช่น พวกเขาไม่ถามว่าผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมและสังคมมีบทบาทร่วมกันอย่างไรเพ่ือท าให้เกิดการ
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กีดกันในวงการพนัน หรือเหตุใดอ านาจ ก าไร และศักยภาพของรัฐบาลในการพนันจึงเป็นปัญหาทาง
สังคม? หรือเป็นปัญหาทางสังคมหรือไม่ 

โดยสรุป ค าอธิบายแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับการพนันถูกจ ากัดโดยตัวแบบที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ซึ่งเน้นที่ตัวผู้ เล่นมากกว่าการเล่น สังคมวิทยาแบบดั้งเดิมภายใต้กรอบหน้าที่นิยม 
(Functionalist) อธิบายปัญหาสังคมมากกว่าแง่มุมทางจิตวิทยาของการพนัน แต่ก็ท าไปโดยอย่างไม่มี
ที่มาและภายในกรอบทฤษฎีมีการยอมรับสิ่งที่ด ารงอยู่แล้วว่าเป็นจริงไว้ก่อน (Status Quo) และไม่
ชอบให้มีการวิจารณ์อย่างลึกซึ้ง ส่วนนักวิจัยเชิงประจักษ์ (Positivist) แม้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับความแตกต่างทางสังคมของผู้เล่นหรือสถานที่เล่น แต่เพราะความไร้ทฤษฎี (Atheoretical) 
และวิธีการที่คงที่ (Static) ท าให้พวกเขาไม่อาจให้ค าอธิบายอย่างเพียงพอต่อการก าหนดหรือการ
ด ารงอยู่ของความแตกต่างเหล่านั้นได้ 

กล่าวโดยภาพรวม การศึกษาการพนันทั้งสองแนวมิได้ให้ความสนใจประวัติความ
เป็นมาของพัฒนาการพนัน โครงสร้างที่ด ารงอยู่ และวัตถุประสงค์ หรือทิศทางในอนาคตที่อาจเป็นไป
ได้นักประวัติศาสตร์สังคมได้ชี้ให้เห็นถึงความโน้มเอียงขอการพนันที่น าไปสู่การแบ่งช่วงประวัติศาสตร์ 
ประสบการณ์จากหลายประเทศแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของการพนันมีทั้งช่วงการขยายตัวและความ
เป็นที่นิยมในทุกสังคมและมีการปรับตัวไปตามวัฏจักรของการขยายตัวหรือตกต่ าเมื่อมีการปฏิรูป
สังคม ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงการพนันในช่วงต่าง ๆ นักประวัติศาสตร์มักมองจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างการพักผ่อนกับระบบสังคม เฉกเช่นเดียวกันกับนักสังคมวิทยา นักวิชาการ
จ านวนมากจะเน้นการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีแบบหน้าที่นิยม (Functionalist) ที่มีเงื่อนไขของบรรทัด
ฐานและค่านิยมที่สามารถปรับตัวภายในได้ ในทางกลับกันมักจะปฏิเสธค าอธิบายเกี่ยวกับระดับของ
การประกอบกันได้หรือความขัดแย้งในประเด็นที่เป็นที่นิยมทางวัฒนธรรม ปัญหาโครงสร้างทางสังคม
และเงื่อนไขจ าเพาะที่มีต่อการก่อตัวทางสังคม 

มีการศึกษาจ านวนน้อยที่สังเกตว่าการพนันที่ถูกกฎหมายมีการจัดรูปแบบคล้ายคลึง
กับการท าธุรกิจ โดยมีลักษณะองค์กรและเป้าหมายทางการค้าเหมือนกับในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
การศึกษาส่วนใหญ่จะละเลยความจริงที่ว่าการพนันถูกกระตุ้นโดยบริษัทและหน่วยงานของรัฐ จนกระ
ทั้งมันกลายเป็นอุตสาหกรรมข้ามชาติที่ด าเนินการภายใต้ระบบที่มีความสลับซับซ้อนระหว่างชาติและ
วัฒนธรรมโลก มีข้อจ ากัดทางทฤษฎีที่กีดกันการศึกษาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการพนัน เป็นต้นว่าการผสมผสานคาสิโนที่ถูกกฎหมายเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ค าถามี่ว่า
เหตุใดการพนันมีการก่อตัวตามหลักการค้า หรือเหตุใดวัฒนธรรมการพนันแบบดั้งเดิมจึงถูกครอบง า
โดยวัฒนธรรมการพนันโลก การศึกษาโดยทั่วไปยังไม่มีการกล่าวถึงประเด็นเหล่านั้นอย่างเด่นชัด 

มุมมองของรัฐบาลและสาธารณชนส่วนใหญ่ในอังกฤษและแคนาดายังคงถือว่าการ
พนันเป็นปัญหาอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงและต้องมีการควบคุม ตรงข้ามกับในอเมริกาทั้งคาสิโนที่
เป็นของเอกชนและลอตเตอรี่ที่เป้ฯของรัฐได้มีการขยายตัวไป อย่างมาก ดังนั้นบริบทจึงถูกจัดขึ้นเพ่ือ
รองรับการเติบโตในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบาย ซึ่งพยายามจะศึกษาปัญหาและ
การปรับตัวต่อความต้องการของตลาด 

แม้ว่าวิธีการศึกษาการพนันจะมีความแตกต่างกันเป็นสองขั้ว แต่แนวโน้มล่าสุดใน
อเมริกาถือว่าเป็นการเล่นการพนันเป็นการใช้สิทธิอย่างหนึ่งตามแนวคิดประชาธิปไตย ในยุคบริโภค



44 
 

นิยมสมัยหลังอุตสาหกรรม ยังคงต้องการการแทรกแซงของรัฐอยู่บ้างเพ่ือประโยชน์ทางการแบ่งปัน
และหนทางเลือกของผู้บริโภค 

4. ทฤษฎีการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ5 
ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการ

อธิบายการพนันคาสิโนในอเมริกาปัจจุบัน ทฤษฎีนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดทางการเมืองที่เป็นเสรีนิยม
และการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอยู่เบื้องหลังการก าเนิดของอุตสาหกรรมนี้ การศึกษาคาสิโนในยุคเริ่มแรก 
วิเคราะห์ก าเนิดของคาสิโนด้วยตัวแบบความเบี่ยงเบน และมองว่าการขยายตัวของคาสิโนในช่วงปี 
พ.ศ. 2513 เป็นการ “ท าให้ความเบี่ยงเบนเป็นสิ่งถูกกฎหมาย” ซึ่งเท่ากับสะท้อนการตีความแบบ
ดั้งเดิมที่ว่า สถานการณ์พนันคาสิโนที่ถูกควบคุมโดย “องค์กรอาชญากรรม” (Organized Crime) 
อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยบริษัทมหาชนที่ได้รับความเชื่อถือในช่วงนั้นท าให้คาสิโนได้รับการยอมรับ
มากกว่าการพนันในรูปแบบอื่นๆ ผู้สังเกตพบทัศนคติที่เปลี่ยนไปนี้ ได้แก่ นักสังคมศาสตร์ที่ศึกษาการ
พนันคาสิโนในฐานะอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการขยายตัว แม้ว่าคาสิโนจะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีการ
ควบคุมเป็นพิเศษโดยรัฐก็ตาม 

การศึกษาเรื่องการพนันที่เกิดข้ึนในระยะต่อมาคือช่วงปี พ.ศ. 2523 เต็มไปด้วยเรื่อง
การศึกษานโยบายการพนันเชิงพาณิชย์และการด าเนินการปัญหาการเมืองของคนกลุ่มน้อย ปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและธุรกิจเอกชน และปัญหาการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
การศึกษาวิธีนี้มีข้อเด่นคือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทั้งสิ้น และมีการใช้ทุกสาขาวิชาในการแก้ปัญหาด้าน
ทางเทคนิค โดยทั่วไปการวิจัยเป็นเรื่องที่ให้ความส าคัญกับรายละเอียดของสิ่งที่ค้นพบเกี่ยวกับการ
จัดการกลยุทธ์ การก าหนดนโยบายและการจัดองค์กรของรัฐมากกว่าวิธีการศึกษาแบบอ่ืน ๆ โดย
อาศัยปรัชญาระบบตลาดเสรี วิธีการ และสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ธุรกิจได้ประยุกต์
ทฤษฎีการตลาดและการจัดการในการศึกษาและชี้น าอุตสาหกรรมการพนันที่มีการขยายตัวและมีการ
แข่งขันมากข้ึน 

ในท านองเดียวกัน ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะอธิบายการตัดสินใจทางการเมืองที่
เชื่อมโยงกับการขยายตัวของการพนันที่ถูกกฎหมาย และชี้ให้เห็นพลวัตรของนโยบายการพนันใน
แง่มุมของความจ าเป็นทางเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ การขยายตัวของการพนันที่ถูกกฎหมายจึงถูกถือว่า
เป็นการตอบสนองของรัฐที่เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองและสร้างความสมเหตุสมผลต่อแนวโน้มที่รัฐจะมี
รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองที่หลายฝ่ายต่างก็เรียกร้องผลประโยชน์กันอย่าง
เข้มแข็งในโครงการต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ท าให้รัฐบาลใช้การพนันเป็นแหล่งของ “ภาษีที่มองไม่
เห็น” (Invisible Taxes) ส าหรับการสร้างรายได้เสริมให้เพียงพอที่จะสนองความต้องการทางการ
เมืองเหล่านั้น รวมทั้งเป็นการลดแรงกดดันเรื่องค่าใช้จ่ายไปในตัว 

ในการวิจัยมักเริ่มต้นจากค าถามที่ว่า ผลกระทบของสถานภาพที่ถูกกฎหมายที่มีต่อ
รูปแบบการพนัน สัดส่วนของรายได้จากการพนันที่รัฐควรได้รับ และสัดส่วนที่ควรมอบให้แก่ชุมชน
แทนที่จะให้กับภาครัฐทั้งหมด การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักการตลาดเป็นศูนย์กลาง
และหลักการผู้บริโภคเป็นใหญ่ เน้นถึงการท าก าไรให้มากที่สุด การแข่งขันด้วยราคาและการ

                                                        
5 สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ, (อ้างแล้ว):  25-29. 
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ตอบสนองความต้องการตลาด ในอเมริกาการศึกษาเรื่องการพนันจะเกี่ยวข้องกับความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการควบคุม บทความวิชาการจ านวนมากมักศึกษา
เกี่ยวกับผลดีของการพนันที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
ประโยชน์จากการลงทุน (Cost – Benefit Analysis) เช่น การท านายจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
ปัจจัยก าหนดสถานที่ตั้งของคาสิโน ผลกระทบที่มีต่อภูมิภาคจากรายจ่ายคาสิโน เป็นต้น แต่การ
วิเคราะห์บางครั้งก็ไม่สอดคล้องกับผลกระทบทางวัฒนธรรมและสังคมของการพนันคาสิโน ส่วน
ผลงานอ่ืน ๆ มักอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสาธารณะ ซึ่งศึกษาปัญหาการท้าทายส่วนบุคคล ความ
พยายามในการก าจัดการพนันที่ผิดกฎหมาย และความตรึงเครียดด้านรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการ
พนันของคนอินเดียแดง นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากเงื่อนไขกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าไม่มีระบบการตลาดก็จะไม่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งการใช้อ านาจรัฐในการ
ให้บริการสาธารณะ เป็นต้นว่า การรับรองของรัฐในความเป็นอิสระในการตัดสินใจของคนอินเดียแดง 
(เพราะคาสิโนมักตั้งในเขตคนอเมริกัน อินเดียน) รวมทั้งนักวิเคราะห์บางคนยังเสนอด้วยว่าการ
แทรกแซงของรัฐเพ่ือควบคุมการพนันท าให้การพัฒนาจากคาสิโนเชิงพาณิชย์มีความล่าช้า 

นักวิเคราะห์ในเรื่องทางเลือกสาธารณะ ส่งอิทธิพลสูงมากในการก าหนดทิศทางของ
นโยบายคาสิโนในสหรัฐอเมริกา เช่น แนวโน้มสู่การพัฒนาระบบตลาดเสรีในรัฐเนเวดา สะท้อนปัญหา
ที่นักเศรษฐศาสตร์และนักนโยบายห่วงใยเก่ียวกับผลกระทบจากการบิดเบือนในการควบคุมของรัฐที่มี
ต่อตลาด และตัวรัฐบาลเอง ส าหรับรัฐนิวเจอร์ซีรัฐบาลท้องถิ่นพยายามป้องกันมิให้รัฐบาลกลางเข้ามา
แทรกแซงมากจนเกินไป โดยเน้นประเด็นการกระจายอ านาจสู่รัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาการรวม
ศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐบาลกลางมิให้มากจนเกินไป และเพ่ือเป็นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและรักษา
กฎหมายรัฐธรรมนูญในการควบคุมและจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐบาลกลางในด้านอ่ืน ๆ เช่น การ
พัฒนาคาสิโน การบริหารกลยุทธ์ และเป้าหมายการควบคุม เป็นต้น นักวิชาการเป็นผู้มีบทบาทพิเศษ
ที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐกับการศึกษาเชิงนโยบาย การที่ศูนย์กลางการพัฒนา
การศึกษาการพนันมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนเวดาในสมัยที่คาสิโนมีการขยายตัวในช่วงปี พ.ศ. 
2503 – 2513 สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์แบบอยู่ร่วมกันระหว่างการศึกษาเชิงวิชาการกับการ
พัฒนาของคาสิโนและนโยบาย 

ผลงานการศึกษานโยบายคาสิโนมีความส าคัญต่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ลักษณะของการขยายตัวของคาสิโนเชิงพาณิชย์ เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในการพนัน
จากมุมมองของนักคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เป็นหลัก ผลงานที่ส าคัญเริ่มต้นจากแนวคิด
สนับสนุนคาสิโนเชิงพาณิชย์ซึ่งสะท้อนปรัชญาการตลาดของเนเวดาที่มีต่อการพัฒนาคาสิโน สิ่งที่
ส าคัญยิ่งกว่าคือความคิดเกี่ยวกับหน้าที่อันจ ากัดของรัฐ เป็นต้นว่า การจ ากัดพฤติกรรมอันมิชอบของ
บริษัทเอกชนและส่งเสริมศีลธรรมชุมชนเท่านั้น ดังนั้นมันจึงมีทั้งที่เป็นเสรีนิยมและเป็นทุนนิยมซึ่ง
ครอบง าสังคมอเมริกาอยู่ อย่างไรก็ตามมีการศึกษาถึงการเติบโตเป็นอย่างมากของอุตสาหกรรม
คาสิโน ปัจจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่ท าให้เกิดการพัฒนาคาสิโนขึ้น ในสายตาของนักวิชาการสายทฤษฎีนี้
คาสิโนและหน่วยงานควบคุมของรัฐเป็นความเป็นจริงที่มีความต่อเนื่องกัน ซึ่งไม่อาจมองแยกออกจาก
กันได้ เนื่องจากเหตุการณ์ทางสังคมและการเมืองต่าง ๆ มีผลต่อนโยบายคาสิโน รวมทั้งมีผลต่อต้นทุน
ทางสังคมในการพัฒนาคาสิโน เช่น อาชญากรรม การตกต่ าของศีลธรรม และความเสื่อมโทรมของ
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เมืองรวมทั้งปัญหาผู้ติดการพนัน จากข้อเท็จจริงที่ผลกระทบในทางลบของคาสิโนที่มีต่อชุมชน
สามารถที่จะละเมิดหลักการความเป็นธรรมทางสังคมและท าให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจลดลงได้ ด้วย
เหตุนี้จึงมีเหตุผลตามสมควรที่ให้รัฐมีอ านาจอันจ ากัดในการบังคับควบคุมอุตสาหกรรมพนัน 

นักวิเคราะห์ที่ใช้ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะยังได้ศึกษาการพนันคาสิโนของรัฐ
นิวเจอร์ซีโดยเน้นที่กระบวนการและเนื้อหาของนโยบายการพนัน พวกเขาพบว่าปัญหาอาจจะเกิดได้
เมื่อมีการเปลี่ยนอ านาจทางการเมืองเศรษฐกิจ ในยามที่คาสิโนเป็นพลังส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาคนั้น ได้มีการพิจารณาระเบียบ กฎเกณฑ์ และพลวัตรขององค์กรควบคุม ความ
พยายามในการลดความกังวลของสาธารณะให้สมดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และปัญหาความสัมพันธ์
ที่ข้ึนต่อกันระหว่างคาสิโนกับหน่วยงานรัฐ ในการแบ่งสรรอ านาจและการด าเนินนโยบาย สิ่งเหล่านี้ได้
น าไปสู่ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานภายในหน่วยงานของรัฐด้านนโยบายการพนันและการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย โดยการเน้นที่องค์ประกอบและวิธีการท างานงานและหน่วยงานควบคุม 
ข้อสรุปที่ส าคัญก็คือกระบวนการก าหนดนโยบายคาสิโนมาจากความเห็นของตัวแทนที่ได้รับเลือกหรือ
เป็นความต้องการของสาธารณะน้อยกว่าแนวคิดของธุรกิจองค์การเอกชนและรัฐบาล 

โดยทั่วไป ผู้สนับสนุนทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ มองการแทรกแซงของรัฐว่าเป็นสิ่ง
ที่เข้ากันได้และจ าเป็นต่อตลาดเสรี ตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดและไม่ขยายไปสู่กิจกรรมส่วนบุคคลหรือ
ธุรกิจคาสิโนเอกชน การแทรกแซงของรัฐในการพัฒนาคาสิโนได้รับการยอมรับว่า เป็นความจ าเป็นใน
การคุ้มครองปกป้องระบบตลาดเสรีและระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ค าถามที่ตามมาคือการแสวงหาวิธี
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมและอาชญากรรมที่เกิดจากการพนัน 
ดังนั้นจึงไม่ใช่ค าถามเรื่องความสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการให้สวัสดิภาพแก่สาธารณะ กับการ
สะสมความมั่งคั่ง และไม่ใช่ปัญหาการแทรกแซงของรัฐเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนหรือ
วัฒนธรรมหรือไม่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกว้างกว่าเศรษฐกิจหรือการเมืองจะครอบคลุมไปถึง 

ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะมักเลือกสถานคาสิโนขนาดใหญ่ ในรัฐเนเวดาและรัฐ
แอตแลนติกซิตี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ นักทฤษฎีสายนี้มองว่ารูปแบบทางการค้าของการพนัน
คาสิโนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ พวกเขาไม่ให้ความสนใจการเป็นเจ้าของหรือความสัมพันธ์ระหว่างทุน
และรัฐหรือตัวแปรอ่ืน ๆ ผลทางการเมืองของความคิดท านองนี้สะท้อนทั้งแนวคิดแบบทั่วไปของ
สังคมศาสตร์และแนวคิดหลักทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยเหตุที่ไม่มีการจ าแนกประเภททางทฤษฎีและ
วิธีการอย่างเป็นระบบในการศึกษาข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังของธุรกิจที่ได้รับการรับรองโดยรัฐ การ
วิเคราะห์ของทางทฤษฎีทางเลือกสาธารณะจึงเป็นเพียงตอกย้ าความจ าเป็นของความสัมพันธ์ทาง
สังคมท่ีด ารงอยู่ 

สมมติฐานแบบเสรีนิยมและทุนนิยมในทฤษฎีทางเลือกสาธารณะเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นเครือข่ายของกระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทร่วมกันในการก าหนด
ทางเลือกการเมือง นักวิจัยบางคนอาจเน้นแนวคิดจริยธรรม (Ethical Notion) เกี่ยวกับการก าเนิด
ของอุตสาหกรรมการพนันมากกว่าทัศนคติมาตรฐานที่ว่า การพนันเป็นเรื่องของหน่วยทางเศรษฐกิจที่
ใช้เหตุผลแบบที่ปรากฏในทฤษฎีสังคมศาสตร์ของอเมริกา ส่วนพวกนักสังคมศาสตร์และนักศึกษาเชิง
ประจักษ์มีผลงานศึกษารูปแบบของพฤติกรรมการพนัน ที่แตกต่างจากพวกนโยบายสาธารณะฝ่ายเสรี
นิยมที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการพนัน รัฐ สังคมและกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามมาเป็น
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เวลานาน ความเข้าใจกระบวนการของสถาบันต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจการพนันเชิงพาณิชย์และ
ปัญหาสวัสดิการสังคมได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาความแตกต่างในอดีตของการด าเนินนโยบายการ
พนัน การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันของภูมิภาคที่มีรูปแบบการพนันที่แตกต่างกันล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญในการศึกษาภาพรวมของลักษณะพิเศษของการพนันในระบบทุนนิยมทั้งสิ้น งานวิจัยส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาร่วมกันคือ ยังมีความสนใจน้อยมากเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง และความ
เกี่ยวข้องของรัฐกับองค์การธุรกิจ เช่น มีการพบว่าบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จ านวนมากสามารถ
เปลี่ยนผลประโยชน์ของเอกชนให้เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยผ่านระบบราชการ นอกจากนี้ในขณะที่
การศึกษาด้านโยบาย (Policy Studies) ยังจ ากัดตัวเองเพียงการระบุถึงอุปสรรคด้านองค์การที่มีผล
ต่อความส าเร็จของนโยบาย ส่วนนักสังคมศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์มุ่งศึกษาว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร 
แต่ทั้งสองสาขาต่างไม่ศึกษาอ านาจที่อยู่เบื้องหลังขององค์กรของรัฐ ว่าอะไรได้เกิดขึ้นหรือมุ่งไป
ทิศทางไหน แต่นักนิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของรัฐมักกล่าวอ้างในสิทธิที่จะตัดสินทาง
การเมือง เศรษฐกิจและศีลธรรมของสังคมเสียเอง 

5. ทฤษฎีการพนันแนวอาชญาวิทยาและประวัติศาสตร์กฎหมาย6 
สาขาใหม่ในการอธิบายการพนันที่ถูกกฎหมายก็คือ การปรากฏตัวของการวิเคราะห์

จุดเปลี่ยนแปลงการพนัน ซึ่งเกิดจากการสังเกตความสลับซับซ้อนในแง่มุมการเมืองและนิติศาสตร์ จุด
ที่เด่นก็คือค าอธิบายที่ท้าทายและลึกซึ้งเกี่ยวกับนโยบายการพนันที่มีรากฐานจากการพัฒนาอาชญ
วิทยาและประวัติกฎหมายหมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมาการศึกษากฎหมายการพนันในอังกฤษ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบของความเป็นจริงไปสู่การศึกษาช่องว่างระหว่างทฤษฎีกฎหมายและ
การปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาในท านองเดียวกันก็ได้เกิดข้ึนในแคนาดาและอเมริกาโดยอาศัยความก้าวหน้า
ของวิชาอาชญวิทยา 

การอธิบายนโยบายการพนันในทางทฤษฎีเหล่านี้ได้เป็นหัวข้อของอาชญวิทยา
ระหว่างทศวรรษท่ี 1970 (พ.ศ. 2513) เมื่ออาชญากรรม กฎหมาย และความสงบเรียบร้อยของสังคม
เป็นประเด็นสาธารณะที่ส าคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษในการโต้แย้งทางทฤษฎีและการเมือง
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องอาชญากรรมที่รัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้น เช่น ในอังกฤษความเชื่อมมั่นที่มีต่อความคิด
เสรีนิยมแบบเก่าเกี่ยวกับการปรับตัวของดุลยภาพทางสังคม มีความเกี่ยวพันกับการเพ่ิมขึ้นของรัฐใน
การสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการควบคุมระเบียบทางสังคม เช่นเดียวกันกับในอเมริกา 
อังกฤษมีจุดเน้นทางการเมืองในเรื่องของการควบคุมทางสังคมควบคู่ไปกับการสนับสนุนนักประจักษ์
นิยมในการช่วยแยกแยะปัญหานโยบายการพนัน นักคิดจ านวนมากที่มีความเชื่อเรื่องประชาธิปไตย
คัดค้านการเกี่ยวโยงทางสถาบันของสังคมศาสตร์กับกลยุทธ์การปราบปรามการพนันตามบ้าน (ถือว่า
เป็นเรื่องเล็กน้อย) ในทางตรงกันข้าม พวกเขายอมให้การยอมรับอย่างเปิดเผยกับบทบาทการ
แทรกแซงที่เพ่ิมขึ้นของรัฐในการรักษาระเบียบสังคม แต่ที่ส าคัญที่สุดก็คือท่าทีของทฤษฎีนี้ที่กระตุ้น
นักอาชญวิทยาให้หันมาสนใจปัญหาการมองข้ามความสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐกับผลประโยชน์ทาง
สังคม เศรษฐกิจและอาชญากรรมของผู้ “มีอ านาจ” โดยทั่วไป (ซึ่งมีผลกระทบมากกว่า) 

                                                        
6 สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ, (อ้างแล้ว):  30-33. 
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นักอาชญวิทยาของแคนาดาและอเมริกาส่วนน้อย พยายามที่จะจ าแนกความ
แตกต่างทางด้านกิจกรรมของรัฐ เป็นต้นว่าความตึงเครียดระหว่างหน้าที่ของรัฐในการรักษาความสงบ
และท าให้เกิดเงื่อนไขที่จ าเป็นในการเพ่ิมพูนความมั่งคั่งของสังคมกับการใช้อ านาจรัฐอย่างเจาะจงใน
การส่งเสริมผลประโยชน์ทางสังคมเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจ ปัญหานี้เริ่มมีคามส าคัญเมื่อเมืองต่าง ๆ ใน
แคนาดาและรัฐต่าง ๆ ในอเมริกามีการพนันที่ถูกกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น มีการศึกษาและเสนอว่าการท า
ให้การพนันถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่น่าสนใจส าหรับทางการอเมริกันด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ
การพนันท าให้รัฐมีรายได้ภาษีจ านวนมากซึ่งช่วยผ่อนเบาภาระงบประมาณของรัฐที่ย่ าแย่ลง อย่างไรก็
ตามรัฐก็ยังสนับสนุนให้เอกชนสะสมความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมการพนันด้วย บทบาทของรัฐในการ
ท าให้การพนันถูกกฎหมายเป็นการท าตามครรลองในการน าระบบตลาดเสรีมาสู่ผู้คนส่วนน้อยที่สุดที่
เคยอยู่นอกระบบกฎหมาย เท่ากับเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ท าให้สังคมมีความปรองดอง 

การศึกษาเหล่านี้ของนักอาชญวิทยา แสดงให้เห็นจุดส าคัญที่ว่า รัฐบาลมีข้อจ ากัด
และเป็นเสมือนศูนย์รวมของการแข่งขันทางความคิด (Forum) ที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่จะ
เป็นองค์กรที่มีอ านาจและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (Autonomy) อย่างที่นักเศรษฐศาสตร์หรือ
ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะเข้าใจกัน การวิเคราะห์ของนักอาชญวิทยาเน้นความส าคัญของปัจจัย
โครงสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอ านาจทางการเมืองในการพัฒนาคาสิโนมีบทบาท
ส าคัญอย่างไรภายใต้กรอบของสังคมวัฒนธรรม และอ านาจอันจ ากัดและทางเลือกทางด้านเศรษฐกิจ
ของรัฐมีบทบาทก าหนดและจ ากัดทางเลือกทางด้านนโยบายอย่างไร การเน้นให้เห็นว่ากรอบเชิง
โครงสร้างมีส่วนก าหนดการแข่งขันทางความคิด ผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ และทรัพยากรได้อย่างไร 
ช่วยเปิดเผยให้เห็นความสลับซับซ้อนและความไม่แน่นอนที่ไม่อาจท านายได้ของกระบวนการก าหนด
นโยบายการพนัน 

ยิ่งไปกว่านั้นในอังกฤษในปี พ.ศ. 2523 ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการพนัน การควบคุม
และการจัดระเบียบทางสังคมอย่างจริงจังมากกว่าการศึกษาทางด้านนโยบายของอเมริกา การศึกษา
เหล่านี้เกิดจากการถกเถียงภายในวิชาอาชญวิทยาและนิติประวัติศาสตร์ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและ
โครงสร้างแนวความคิดของการวิเคราะห์การพนันโดยการพิจารณารายละเอียดในด้านโครงสร้าง 
ปรัชญาความเชื่อ และความสัมพันธ์ภายในระหว่างรัฐและเอกชนโดยละเอียด โดยทั่วไปบรรยากาศ
ทางสังคมและการเมืองของอังกฤษมักให้ความเห็นอกเห็นใจกับการวิจารณ์ทางทฤษฎีมากกว่าอเมริกา
ซึ่งท าให้เกิดนิติประวัติศาสตร์ที่เสนอตัวแบบทางเลือกในการศึกษาปัญหานโยบายการพนันอย่าง
จริงจัง นักนิติประวัติศาสตร์ของอังกฤษได้มีการพัฒนาบทวิเคราะห์ทางทฤษฎีเกี่ยวกับแง่มุมที่ มัก
ขัดแย้งกันระหว่างรัฐกับกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์กฎหมายการพนันบนท้องถนนที่เริ่มจากจุดที่ว่า 
อาชญากรรมเป็นปัญหาส าคัญของประชากรบางกลุ่ม สิ่งที่พวกเขาพบก็คือบทบาทที่คลุมเครือของ
ต ารวจที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการ
พนัน จากการประเมินผลการด าเนินงานและความสัมฤทธิ์ผลของคณะกรรมการควบคุมการพนันของ
อังกฤษ พบว่าปัญหาทางการเมืองและข้อบังคับทางกฎหมายได้ใช้ระเบียบอันเข้มงวดต่ออุตสาหกรรม
การพนันซึ่งด าเนินการฝ่าฝืนกฎหมายมานับสิบ ๆ ปี 

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของอังกฤษในเรื่องจุดก าเนิด ความคลุมเครือ และข้อจ ากัด
ของอ านาจรัฐได้รับการขยายผลโดยนักอาชญวิทยาแคนาดา ซึ่งค้นคว้าความขัดแย้งที่มีมาเป็น
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เวลานานระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนการเลือกปฏิบัติของกฎหมายการพนันใน
แคนาดา สิ่งที่พวกเขาพบก็คือข้อจ ากัดทางโครงสร้างและวัฒนธรรมของรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อต้องเผชิญ
กับกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองระดับชาติ และระดับข้ามชาติ 

เป็นที่น่าสังเกตว่าผลงานวิจัยเหล่านี้ได้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงความสนใจจาก
การถือว่าการพนันเป็นเรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคลไปสู่การถือว่าการพนันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่เป็น
ธุรกิจ ซึ่งมีการอธิบายการพัฒนาด้านกฎหมายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม วัฒนธรรมในเวลาเดียวกัน ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าการศึกษาสังคมวิทยาในสมัย
หลังสงคราม การพนันไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายล้วนเกี่ยวข้องกับข้อบังคับหรือบทลงโทษของรัฐ แต่
ในมุมมองทางทฤษฎีที่ลึกลงไปของอาชญวิทยาที่สุดขั้วจะถือเป็นระเบียบทางกฎหมายและการเมือง 
ซึ่งเป็นมุมมองระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ขึ้นต่อกฎระเบียบ ส่วนการศึกษาการพนันที่ลึกลงไปอีก
คือการพิจารณาจากมุมมองด้านประวัติศาสตร์และทฤษฎี 

แม้การวิเคราะห์การออกกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการพนันเสรีนิยม แต่
ทฤษฎีใหม่เชิงประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์การพนันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความสัมพันธ์ที่เป็นพล
วัตรระหว่างการกระท าของรัฐกับการก่อตัวของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นที่ยอมรับ
กันว่านิยามของการพนันไม่เพียงจ ากัดอยู่ที่ประชาชนระดับล่างอีกต่อไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง
และผลักดันให้เกิดการยอมรับความชอบธรรมทางอุดมการณ์ในการจัดระเบียบของสังคมทุนนิยมอีก
ด้วย 

ลักษณะอ่ืน ๆ ของพัฒนาการในการศึกษาเรื่องการพนันในปัจจุบันก็คือ การ
วิเคราะห์การพนันที่อยู่เหนือการแยกสาขาทางวิชาการซึ่งเป็นลักษณะของการศึกษาแบบเดิม ในระยะ
เริ่มแรกการศึกษาการพนันเป็นเรื่องของวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่ละมุมมองต่างพยายามที่จะสร้างความเป็น
สาขาวิชาของตัวเองโดยไม่พยายามวิเคราะห์เกินขอบเขตสาขาของตนเอง เช่น การศึกษากฎหมาย
การพนันของอเมริกาส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องกฎหมายเชิงประจักษ์ที่จะไม่ให้ความสนใจผลงานของสาขา
อ่ืน ๆ แต่ในระยะหลังเริ่มปรากฏผลงานที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมการพนันและรัฐ
โดยใช้กรอบมุมมองสหสาขาวิชา สิ่งที่สังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมืองจับเป็นประเด็นส าคัญ
ในปัจจุบันก็คืออ านาจและการควบคุม แนวโน้มนี้ เป็นการก้าวกระโดดของฝ่ายซ้ายที่ปฏิเสธ
สังคมศาสตร์ฝ่ายเสรีนิยม (ที่ถือว่าการพนันเป็นเงาสะท้อนของสังคมที่ไม่อาจปฏิเสธได้) และประจักษ์
นิยม (ซึ่งถือว่าการพนันเป็นเงาสะท้อนของกฎหมายที่เป็นกลางและเป็นเหตุเป็นผล) 

 
ข้อถกเถียงเชิงวิชาการพนันในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและกฎหมาย 
คณะผู้วิจัยต้องการรวบรวมเฉพาะความเห็นอย่างหลังมาถกเถียงกันอย่างเป็นระบบ 

โดยการประมวลและเรียบเรียงองค์ความรู้เกี่ยวกับการพนันจากการศึกษาวิจัยทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ืออภิปรายเปรียบเทียบมุมมองทางวิชาการเกี่ยวกับการพนันในมิติทางสังคมเศรษฐกิจ 
และกฎหมายอย่างรอบด้านและกว้างขวาง ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าการตัดสินใจในเชิงนโยบายในเรื่อง
ใด ๆ ก็ตามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  ขึ้นมา
เสียก่อน (Carden, 2009) 
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การพนัน:  มิติทางสังคม เศรษฐกิจและกฎหมาย 
มุมมองที่มีต่อการพนันนั้นมีค่อนข้างหลากหลายแต่โดยทั่ว ไปมักสะท้อนผ่านสาม

แนวคิดหลัก ๆ กล่าวคือ 1) แนวคิดทางสังคม เป็นแนววิเคราะห์ที่มองการพนันในเชิงพฤติกรรม โดย
อาศัยกรอบทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยามาใช้อธิบายสาเหตุและผลกระทบของการเล่นการ
พนัน 2) แนวคิดทางเศรษฐกิจ เน้นมองการพนัน โดยอาศัยกรอบความคิดทางเศรษฐศาสตร์ อาทิ 
การใช้ตัวชี้วัดและตัวเลขข้อมูลทางเศรษฐกิจร่วมกับการวิเคราะห์เชิงนโยบายซึ่งเป็นการพิจารณาการ
ใช้อ านาจโดยรัฐในการจัดการกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจการพนัน 3) แนวคิดทางกฎหมาย 
เป็นมุมมองที่มีต่อการพนันโดยอ้างอิงกับทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาซึ่งมุ่งแสวงหา
ค าตอบว่า พฤติกรรมใดเป็นความผิด (หรือไม่เป็นความผิด) และเมื่อเป็นความผิด (หรือไม่เป็น
ความผิด) แล้วกฎหมายควรเข้าไปควบคุมและ/หรือบัญญัติข้อบังคับหรือวางกรอบกติกาอย่างไรจึงจะ
เกดิความถูกต้องและเป็นธรรม 

 
การพนันในมิติทางสังคม 
ผลกระทบทางสังคมนับเป็นประเด็นส าคัญที่มักถูกยกขึ้นเพ่ือพิจารณาว่าสังคมนั้น ๆ 

ควรยอมรับการพนันหรือไม่ ในระดับใด ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการพนันโดยอาศัยทฤษฎีที่เน้น
ศึกษาทางด้านสังคมจึงเป็นเรื่องที่มีผู้ท าการศึกษาเป็นจ านวนมาก และต่างพยายามหาข้อสรุปที่
เหมาะสมเป็นค าตอบให้แก่สังคมที่ท าการศึกษา จากการส ารวจผลงานการศึกษาวิจัยในกลุ่มนี้พบว่ามี
ทั้งผลงานที่ได้ข้อสรุปเป็นการยืนยันถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการพนันอยู่ในสังคม และผลการศึกษาที่
พยายามชี้ให้เห็นว่าการมีอยู่ของการพนันส่งผลลบต่อสังคมมากกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ 

งานวิจัยชิ้นแรก ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมองการพนันเป็นกิจกรรมนันทนาการ 
(Recreation) มากกว่าพฤติกรรมที่ก่อปัญหาสังคมปรากฏออกมา โดย E.C. Devereux (1949) ได้
อาศัยทฤษฎีโครงสร้าง-การหน้าที่ (Structural-Functional Theory) ท าการศึกษาเรื่อง “The 
Sociology of Gambling” เมื่อปี ค.ศ. 1949 พบว่าหากพิจารณาอย่างละเอียดโดยทฤษฎีทางสังคม
วิทยาแล้ว การพนันไม่ใช่พฤติกรรมที่เลวร้ายจนต้องกาจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคม ในขณะเดียวกันก็
มิใช่กิจกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่จ าเป็นต้องมีกรอบกติกาใด ๆ เข้าไปควบคุมดูแล Devereux 
มองว่าการพนันเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ยอมรับได้ เนื่องจากผู้ที่เล่นการพนันส่วนใหญ่ ไม่ได้เล่นการ
พนันแบบหามรุ่งหามค่ า หรือติดการพนันจนงอมแงม แต่จะเล่นในแบบของการหย่อนใจหรือเล่นกัน
สนุก ๆ ในหมู่ญาติมิตร ถึงจะเล่นเสียก็ไม่ท าให้ครอบครัวหรือตัวเองเดือดร้อนในการครองชีพ ส าหรับ
ปัญหาที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างการพนันกับองค์การอาชญากรรมนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาภัย
ร้ายแรงถึงกับท าลายระเบียบสังคมจนเสียหายยับเยิน เพราะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแวดวงเฉพาะที่
ไกลหูไกลตาประชาชนทั่ว ๆ ไป และยังเป็นช่องทางให้ผู้ที่ประสบปัญหาความคับข้องใจ มีโอกาสได้
แสวงหาและกระทาตามค่านิยมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากระบบสังคมเศรษฐกิจหลักของ
สังคมส่วนรวม และการกระท าเช่นนั้นก็ไม่ได้สร้างปัญหาร้ายแรงถึงขนาดท าลายระเบียบสังคมแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตาม การปล่อยให้การพนันเป็นสิ่ง ที่สมาชิกในสังคมสามารถกระท าได้โดยไม่มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ใด ๆ เข้าไปก ากับดูแลเลยก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว การจัดให้การพนันเป็นกลไก
ควบคุมทางสังคม (Mechanism of Social Control) ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้ระบายออก
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ซึ่งความคับข้องใจในขนาดที่เหมาะสมและไม่ก่อผลร้ายแรงต่อสังคมโดยรวมยังเป็นเรื่องที่สมาชิกใน
สังคมจะต้องมีความตระหนักรู้และร่วมกันแสวงหากระบวนการที่เหมาะสมเข้าไปจัดระเบียบ 

ผลงานของ Devereux และพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่เขาใช้ในการศึกษาได้กระตุ้นให้นัก
สังคมศาสตร์คนอ่ืน ๆ หันมาสนใจศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมากขึ้น H. A. Bloch (1951: 215-221) 
นักสังคมวิทยาผู้มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในสมัยนั้นเห็นสอดคล้องกับ  Devereux ว่าการพนันมี
ความส าคัญทางสังคมในฐานะที่เป็นช่องทางในการระบายความคับข้องภายในจิตใจของมนุษย์  โดย
บรรยากาศในการเล่นการพนันจะช่วยให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับความตื่นตาตื่นใจในแบบที่พวกเขาไม่อาจ
สัมผัสได้ในโลกแห่งความเป็นจริงที่พวกเขาด าเนินชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตาม Bloch ได้ชี้ให้เห็นว่าการยอม
ให้จารีตต่อต้านเข้ามาอยู่ร่วมกับจารีตหลักของสังคม จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคม
ขึ้นมาได้ภายในตัวของมันเอง หรือเกิดปัญหาสังคมอันเป็นผลทางอ้อมจากพฤติกรรมนั้น ทั้งนี้เพราะ
ในอีกด้านหนึ่งนั้น มีหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดว่า การพนันมีลักษณะของการหน้าที่ในทางลบ 
เนื่องจากเป็นตัวการท าลายความสงบสุขภายในครอบครัวบั่นทอนสมรรถภาพในการท ามาหาเลี้ยงชีพ 
เป็นสาเหตุของการประกอบอาชญากรรม เป็นต้น ส าหรับ Bloch การพนันจึงเป็นปัญหาสังคมที่
เกี่ยวข้องกับแรงผลักดันทางใจของมนุษย์ (Compulsive) และด้วยเหตุนี้เองผู้เล่นการพนันจ านวน
มากจึงไม่สามารถที่จะเลิกเล่นการพนันได้โดยง่าย 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยของนักจิตวิทยา เช่น ของ David C. McClelland (1963: 
86) สนับสนุนข้อสรุปข้างต้นของ Bloch และอธิบายเพ่ิมเติมถึงอิทธิพลของแรงผลักดันภายในใจที่มี
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่สังคมมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี เช่น การดื่มสุรา การใช้ชีวิตเสเพล รวมถึงการเล่น
การพนัน ฯลฯ พฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากแรงผลักดันภายในใจของมนุษย์ที่ทุกคนล้วนต้องการ
ความส าเร็จ (The Need for Achievement) ทั้งนี้ จากการทดลองในกลุ่มเด็ก McClelland พบว่า 
เด็กที่ท าอะไรก็มักจะประสบความส าเร็จ (เช่น เรียนเก่ง หรือมักได้รับการชื่นชมจากคนอ่ืนอยู่เสมอ) 
มักจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงอย่างการเล่นการพนัน เนื่องจากเด็กเหล่านี้มองว่าการเป็นผู้
ชนะในการเล่นพนันไม่ได้ช่วยท า ให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองประสบความส าเร็จ ในขณะที่เด็กที่ท าอะไรก็
ไม่ค่อยประสบความส าเร็จเลย (เช่น เรียนไม่เก่ง มักถูกต าหนิโดยผู้อ่ืนอยู่เสมอ) เลือกที่จะเข้าไปเสี่ยง
ในการเล่นการพนัน เพราะเด็กกลุ่มนี้มองว่าการพนันถึงแม้จะมีความเสี่ยงและชัยชนะขึ้นอยู่กับโชค 
แต่อย่างน้อยการได้เล่นอาจท าให้พวกเขามีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จได้บ้าง 

นอกจากความต้องการความส าเร็จจะส่งผลเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนจ านวนมากสนใจ
เข้าไปเล่นการพนันแล้ว ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีกหลายประการที่นักสังคมวิทยาเชื่อว่ามีอิทธิพลท าให้คน
เลือกการพนันเป็นทางออกให้กับชีวิต Anomie7 หรือ ทฤษฎีภาวะไร้บรรทัดฐาน เป็นแนวคิดหนึ่งที่
นักสังคมวิทยานามาใช้อธิบายสภาพสังคมที่ตกอยู่ในความสับสนเนื่องจากบรรทัดฐานต่าง ๆ อ่อนแอ
ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สามารถควบคุมความประพฤติของสมาชิกได้ เป็นภาวะที่บุคคลในสังคมไม่ยึดถือ
ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน บุคคลไม่ค่อยผูกพันกับบรรทัดฐานของกลุ่มภาวะเช่นนี้มักเกิดขึ้นใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่น ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าหรือเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้

                                                        
7 Anomie เป็นศัพท์ทางสังคมวิทยา มีรากเดิมจากภาษากรีก แปลตามตัวได้ว่า โดยไม่มีกฎหมาย Emile Durkheim นักสังคมวิทยาฝรั่งเศส (1858-1917) ได้รื้อ
ฟื้นคา นี้ขึ้นมาใช้ โดยหมายถึง สภาพของสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการแตกสลายของแบบประพฤติปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (Merton, 1938; Messner and 
Rosenfeld, 1994) 
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การด าเนินชีวิตทุกด้านของคนในสังคมต้องถูกกระทบกระเทือนหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจน
บุคคลปรับตัวไม่ทัน เกิดความรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าอะไรถูกอะไรผิด ไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติตามบรรทัด
ฐานจะเป็นผลดีแก่ตนหรือไม่ ท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันอย่างกว้างขวาง ถึงขั้นมองว่าบรรทัดฐาน
ของสังคมไม่มีความหมาย ไม่สามารถให้คุณให้โทษได้อย่างแท้จริง (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, 2543:  
149) ความไม่สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายทางวัฒนธรรม (ความส าเร็จ) กับเงื่อนไขในโครงสร้าง
ของสังคม (ช่องโอกาสที่เปิดให้) ท าให้สมาชิกในสังคมผู้ซึ่งได้รับการปลูกฝังให้ใฝ่หาความส าเร็จ แต่
ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการใช้วิถีทางที่ชอบที่ควรเพ่ือบรรลุความปรารถนาของตน  บังเกิด
ความรู้สึกคับข้องใจซึ่งเป็นพลังกดดันให้แสวงหาวิถีทางอ่ืนหรือพฤติกรรมทางเลือกที่จะช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จ การพนันเองก็ถูกมองเป็นพฤติกรรมทางเลือกในความหมายนี้นั่น คือ การพนันเปิดช่อง
โอกาส (ถึงแม้โดยทั่วไปแล้วจะไม่ถูกต้องชอบธรรม) ให้ผู้ที่ประสบความผิดหวังได้ระบายความกดดัน
ทางจิตใจออกไปได้บ้าง 

นอกจากนี้ สภาวะความไม่เท่าเทียมกันในสังคมยังท าให้คนท างานเกิดความรู้สึก
แปลกแยก (Alienation) จากวิถีชีวิตตามปกติ โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่คนจ านวนมาก
ต้องท างานหามรุ่งหามค่า ท าให้ชีวิตประจ าวันถูกแยกออกจากครอบครัว ออกจากเพ่ือนบ้าน8 สภาวะ
เช่นน้ าในมุมมองของนักสังคมวิทยาเป็นสภาวะที่ท าให้คนเกิดความคับข้องใจจากอาชีพการงาน ซึ่งคน
ที่มีความคับข้องใจนี้มีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันมากกว่าคนพวกอ่ืน ๆ เนื่องจากความคับข้องใจเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากความรู้สึกว่าตนเองไร้อ านาจ และไม่มีความเป็นอิสระในการกระท าหน้าที่การงานที่
ตนรับผิดชอบอยู่ การพนันเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสบความคับข้องใจได้รับหรือมีสิ่งที่ขาดไปหรือหาไม่ได้
ในงานที่ท าอยู่นั่น ก็คือท าให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตนสามารถที่จะพ่ึงตนเองได้และยังสามารถตัดสินใจและ
ควบคุมการกระทาของตนเองได้อีกด้วย 

การศึกษาของ William N. Thompson (1994:  E-1-4) ยืนยันว่า งานใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยทั่ว ไปมักท าให้คนงานระดับล่าง ๆ อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผน และ
กรรมวิธีของการผลิตซึ่งภาวะเหล่านี้มักจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองไร้อ านาจงานที่ท าอยู่ไร้
ความหมาย รู้สึกว่าไม่เพียงแต่คนท่ีตนไม่รู้จักเท่านั้นที่เป็นคนแปลกหน้า แต่ตัวเองก็เป็นคนแปลกหน้า
ส าหรับตัวเองด้วย ฯลฯ ดังนั้น ส าหรับคนในวัยท างานการเล่นการพนันท าให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกว่า
ตัวเองมีคุณค่า สามารถเป็นผู้กุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ นอกจากนี้ ผลการวิจัยเรื่องเดียวกันในกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ถูกลดสถานภาพทางหน้าที่การงานลงไป  เช่น นักโทษในเรือนจ า 
ผู้สูงอายุที่เกษยีณจากการท างานแล้ว ยังพบด้วยว่า นักโทษในเรือนจ ารู้สึกว่าการได้เล่นการพนันท าให้
พวกเขารู้สึกว่าได้ปลดปล่อยจากความตึงเครียด และสภาวะ กดดันจากสภาพแวดล้อมในคุก ขณะที่
ผู้สูงอายุที่เกษียณจากการงานแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีชีวิตชีวา ไม่ซังกะตาย 

งานวิจัยเกี่ยวกับการพนันม้าแข่ง ของ R.K. Herman (1967:  87-104) ชี้ให้เห็นว่า
การแทงพนันม้าแข่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ควบคุมชะตาของตัวเอง ได้ชั่งน้ าหนักผลได้ผลเสียของการ
แทงแบบต่าง ๆ แล้วก็เลือกสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการเลือกตัดสินใจเอา

                                                        
8 การอธิบายเช่นนี้เป็นการอธิบายทางเศรษฐกิจการเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ ซึ่งได้อภิปรายไว้ใน Economic and Philosophical 
Manuscripts (1844) The Grundrisse (1857-58) และ Capital (1867) (Adams and Sydie, 2001) 
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เองนี้ โดยปกติแล้วจะเป็นไปไม่ได้ในกิจกรรมสามัญประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจที่เกี่ยว
โยงกับหน้าที่การงานซึ่งมีปัจจัยอ่ืน ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ ความคิดเห็นและความ
ต้องการของบุคคลอ่ืนคอยก าหนดหรือก ากับอิสระในการตัดสินใจของคนท างานอยู่ต ลอดเวลา
นอกจากนี ้การแทงม้าโดยผิดกฎหมายตามสถานที่ต่าง ๆ นอกสนามม้าโดยผู้เล่นไม่ถูกจับกุมยังท าให้
คนที่กระท า ดังกล่าวเกิดความภูมิใจที่สามารถควบคุมโชคชะตาของตนเองได้แม้ในช่วงเวลาสั้น  ๆ ท า
ให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองมีโอกาสเป็นผู้ควบคุมบ้าง ไม่ใช่ถูกควบคุมแต่ฝ่ายเดียว ดังนั้น การเล่นการ
พนันในหมู่ชนชั้น ทางสังคมต่าง ๆ จึงมีส่วนท าหน้าที่เสมือนเป็น “ลิ้นระบาย” ความกดดันและความ
คับข้องใจจากวิถีชีวิตประจ าวันออกไป ถือเป็นการช่วยลดความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมได้ทาง
หนึ่ง 

กล่าวได้ว่า การพนันท าหน้าที่ส าคัญทางสังคมหลายประการ โดยเฉพาะหน้าที่เติม
เต็มความต้องการและเยียวยาอาการทางใจของมนุษย์ ดังที่ Peter Arnold (1974:  8-9) สรุปมูลเหตุ
จูงใจที่ท าให้คนนิยมเล่นการพนันไว้ว่ามีอย่างน้อย 7 ทางด้วยกัน กล่าวคือ (1) ความโลภ (2) ความ
ต้องการเป็นที่ยอมรับ (3) บรรเทาความเบื่อหน่ายในชีวิตประจาวัน (4) ท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มี
สติปัญญา (5) ความเชื่อเรื่องโชค (6) ความสนุกตื่นเต้น และ (7) ความเพ้อฝัน เหตุจูงใจเหล่านี้ไม่
เพียงแต่เป็นตัวกระตุ้นให้คนอยากเล่นการพนันเท่านั้น แต่ยังท าให้ผู้เล่นการพนันเข้าไปประกอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับการพนันอยู่เรื่อย ๆ จนยากที่จะแยกตัวออกมา และน าไปสู่สภาวะที่เรียกว่าเป็นการ 
“ติดการพนัน” (Cluster and Milt, 1985; Orford, 2011) ในที่สุด ซึ่งผลจากการติดการพนันนี่เองที่
ท าให้คนจ านวนไม่น้อยกลายเป็นผู้สร้างปัญหาให้แก่สังคมในเวลาต่อมา 

E. Moran (1975) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษอธิบายการติดการพนันว่าเป็นความผิด
ปกติทางจิตที่เกิดจากการเล่นการพนันมากเกินไป จนเกิดความรู้สึกหมกมุ่นครุ่นคิดใจจดใจจ่ออยู่แต่
เรื่องการพนัน ถูกความปรารถนาที่จะเล่นการพนันเข้าครอบง าอย่างรุนแรง ไม่สามารถควบคุมตัวเอง
ได้และปล่อยให้ผลร้ายจากการพนันเข้ามาคุกคามชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ในที่สุด ซึ่งจาก
การศึกษาของ Moran ผลร้ายดังกล่าว ได้แก่ หนี้สิน การสูญเสียหน้าที่การงานและเพ่ือนฝูง การถูก
ยึดทรัพย์สิน ครอบครัวแตกแยก การก่ออาชญากรรม ความเครียดและการฆ่าตัวตาย 

ผลการศึกษาและข้อมูลหลายชิ้นยืนยันความเห็นข้างต้นของ Moran อาทิ จากการ
วิจัยของ Ladouceur และคณะ (1994) ได้ท าการสัมภาษณ์นักเล่นพนัน 60 คน ในประเทศแคนาดา
และพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างจ่ายเงินไปกับการเล่นการพนันมากกว่า 1,000 เหรียญ
สหรัฐต่อเดือน และมีถึงร้อยละ 83 ที่ในรอบปีที่ผ่านมาเคยยืมเงินจากบุคคลอ่ืนเพ่ือเอาไปเล่นการ
พนัน โดยร้อยละ 62 ของคนกลุ่มนี้ยืมเงินจากญาติหรือเพ่ือน ในขณะที่ประมาณร้อยละ 20 เป็นการ
ไปกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าการติดเล่นการพนันท าให้พวก
เขาไปท างานสายและขาดงานบ่อย มากกว่าครึ่งหนึ่งบอกว่าตนเองรู้สึกหงุดหงิดและโกรธง่ายเวลา
ท างาน และบ่อยครั้ง ที่ไม่มีสมาธิในการท างานเนื่องจากมัวแต่ครุ่นคิดอยู่กับเรื่องการเล่นพนัน
ยิ่งกว่านั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าหนึ่ง ในสามระบุว่าเคยขโมยเงินของนายจ้างเพ่ือเอาไปใช้เล่นพนัน 
(ในจ านวนนี้ เกือบครึ่งเคยท ามากกว่า 1 ครั้ง) ประมาณหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่างออกจากงานแล้ว
เนื่องจากปัญหาการติดการพนัน ในขณะที่คนที่เหลือก็ใกล้ออกจากงานเต็มที ที่น่าสนใจอีกประการ
หนึ่ง ก็คือประมาณสองในสามของผู้ให้ข้อมูลทั้ง หมดยอมรับว่าเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง ผิดกฎหมาย 



54 
 

เช่น การปลอมแปลงเอกสาร ปลอมแปลงลายเซ็น กระท าการฉ้อฉลหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อ่ืน สั่ง 
จ่ายเช็คโดยที่ไม่มีเงินในบัญชี กรอกรายได้เป็นเท็จในการเสียภาษี ไม่จ่ายภาษี ปลอมเอกสารเพ่ือ
หลอกลวงบริษัทประกัน ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ รวมถึงบุกรุกเข้าไปขโมยของในเคหสถานของผู้อ่ืน ฯลฯ 
เพ่ือน าเงินไปใช้หน้าที่ก่อขึ้นจากการเล่นพนัน 

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากน้ามือของนักเล่นพนันที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนับเป็น
ปัญหาที่นับวันจะมีให้เห็นมากขึ้น จากการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานต ารวจในเมือง Edmonton 
ประเทศแคนาดาของ Smith และคณะ (2003) พบว่าเพียงช่วงเวลาประมาณ 1 ปีครึ่งระหว่างเดือน
มกราคม ค.ศ. 2001 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2002 มีคดีอาชญากรรมที่ผู้กระท าความผิดก่อขึ้น
เนื่องจากต้องการได้เงินไปช าระหนี้สินการพนันมากถึง 680 คดี ในขณะที่คดีจับกุมการปลอมแปลง
ธนบัตรประมาณร้อยละ 27 เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจคาสิโน นอกจากนี้ ในช่วง
เวลาดังกล่าวยังมีการฆ่าตัวตายซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาการพนันถึง 3 คดี การมีหนี้สินล้นพ้นตัวจากการ
เสียพนันยังท าให้จ านวนของบุคคลล้มละลายมีมากขึ้น จากการศึกษาผลกระทบจากการเปิดคาสิโนใน
เมือง Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ก่อนที่เมืองนี้จะอนุญาตให้มีคาสิโนลอยน้ า (Casino 
River Boats) สถิติของบุคคลล้มละลายในเมืองมีเพียงแค่โดยเฉลี่ย 1 รายต่อปี แต่เมื่อมีการเปิด
คาสิโนแล้ว สถิติที่บุคคลถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมีถึงประมาณ 20 รายต่อเดือน 
(Reno, 1997:  10-13) 

การพนันในมิติทางสังคมอาจเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นพฤติกรรมที่มีอยู่เป็นปกติ
ธรรมดาในสังคมมนุษย์ แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ าวันและทุกส่วนของสังคม แต่นั่นก็มิได้น าไปสู่
ความเห็นพ้องต้องกันในทางวิชาการในอันที่จะสนับสนุนให้การพนันด ารงอยู่ในสังคมอย่างชอบธรรม
และเปิดเผย โดยนักวิชาการที่พยายามชี้ให้เห็นความส าคัญของการพนันในแง่สังคม มักจะเน้นไปที่
ความส าคัญของการพนันในฐานะลิ้นระบายหรือช่องทางส าหรับผู้คนในสังคมที่จะแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมที่ถูกเก็บกดปิดกั้นไว้ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดัน เช่น ความกดดันในหน้าที่การงาน 
ความกดดันจากปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ฯลฯ การพนันในฐานะนี้จึงเป็นกิจกรรม 
“นันทนาการ” เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดแก่สภาพจิตใจ จนมีข้อสังเกตว่า ในประเทศที่อนุญาตให้
การเล่นการพนันเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายจ านวนหนึ่ง ก็คือ ประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง ผลพวงจากการผลิตอุตสาหกรรมท าให้คนส่วนใหญ่ต้องรับภาระหนักทั้งในระดับผู้บริหาร
จัดการธุรกิจจนถึงผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้กิจกรรมประเภทนันทนาการต่าง ๆ มี
ความเฟ่ืองฟูเป็นพิเศษในประเทศเหล่านี้ เช่น การแข่งขันกีฬาในสนามขนาดใหญ่ ธุรกิจโรงแรมและ
การท่องเที่ยว รวมทั้งการพนัน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 2543) ซึ่งแม้จะเป็นสิ่งที่สวนทางกับ
หลักศีลธรรมตามค าสอนของศาสนา และอาจน ามาซึ่งผลลบต่อสังคม เช่น ปัญหาคนหมกมุ่นไม่
ท างาน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ (Blaszczynski and Nower, 2002; Fabiansson, 
2010) แต่รัฐบาลของประเทศเหล่านี้คงเชื่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมิใช่ผลกระทบทางตรง หากแต่เป็นผล
ทางอ้อมซึ่งสามารถควบคุมได้ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการปราบปรามร่วมกับกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการสร้างค่านิยมที่พึงปรารถนาให้แก่สมาชิกของสังคมในระยะ
ยาวยิ่งไปกว่านั้น ผลจากการท าให้การพนันเป็นธุรกิจขนานใหญ่ยังมีส่วนส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจด้วย
อีกทางหนึ่ง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการพนันในประการต่อมาจึงเป็นข้อถกเถียงผ่านมุมมองทางเศรษฐกิจ
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ที่มุ่งหาค าตอบว่า การพนันเสรีสามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจ านวนมหาศาลให้แก่รัฐได้จริง
หรือไม?่ และใครคือผู้ได้รับประโยชน์ (หรือเสียประโยชน์) ที่แท้จริง 

  
การพนันในมิติทางเศรษฐกิจ 
 ในขณะที่ผลตอบแทนคือสิ่งเย้ายวนให้คนนิยมเล่นการพนัน  อีกด้านหนึ่ง

ผลประโยชน์จากการเปิดให้มีการเล่นพนันยังถือเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของรัฐ /ผู้ปกครองอีกด้วย 
ดังที่มีการศึกษาพบว่า ในช่วงศตวรรษท่ี 16 ถึง 17 ผลจากการออกลอตเตอรี่ของรัฐบาลอังกฤษ ท าให้
รัฐมีรายได้มหาศาลสามารถน ามาใช้ในกิจการต่างๆ (Orford et al., 2003) เช่นเดียวกับในอเมริกา
เหนือที่การพนันเริ่มแพร่กระจายเข้าไปในศตวรรษที่ 18 และการออกลอตเตอรี่ได้กลายเป็นแหล่งเงิน
ได้ส าคัญในโครงการสาธารณะต่าง ๆ (Mcmillen, 1996: 1) เรียกได้ว่าผลก าไรจากกิจกรรมการพนัน
ของรัฐถูกน าไปใช้ทานุบ ารุงบ้านเมืองทั้งในด้านสาธารณูปโภค การศึกษา และการศาสนา อย่างไรก็
ตาม การพนันเพ่ิงจะถูกท าให้เป็นการพาณิชย์ที่ถูกกฎหมายและขยายตัวอย่างกว้างขวางเมื่อไม่นาน
มานี ้

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 อิทธิพลจากการเติบโตของชนชั้นกลางและค่านิยมเสรีใน
ประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก รวมทั้งผลประโยชน์ทางการค้าท าให้การพนันกลายเป็นโอกาสใหม่
ส าหรับการลงทุนเพ่ือสร้างผลกาไรให้แก่รัฐ รัฐบาลในสมัยนั้นเริ่มถูกกระตุ้นให้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ
การพนันโดยคาดหวังว่าจะสามารถควบคุมการแพร่กระจายของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการน าเงินที่แพร่สะพัดอยู่ในกิจกรรมเหล่านั้นเข้ามาเป็นรายได้ของรัฐบาลด้วยอีก
ทางหนึ่งการพนันที่เป็นที่นิยม เช่น การแข่งม้า คาสิโนเกม อันเป็นวัฒนธรรมการพนันดั้ง เดิมจึงถูก
จัดการใหม่ในรูปการค้า และถือเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญของรัฐโดยเฉพาะเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวและกระตุ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมบันเทิง ในขณะที่การพนันรูปแบบใหม่ ๆ ก็ถูก
พัฒนาเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือดึงดูดนักเล่นหน้าใหม่และท าให้ธุรกิจการพนันของรัฐเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  
(Mcmillen, 1996:  6) การศึกษาเกี่ยวกับการพนันในฐานะนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐจึงเริ่ม มีการ
กระท ากันอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือประเมินความส าเร็จ  (หรือความล้มเหลว) ในแง่
ผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจจากการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการพนันของรัฐ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินนโยบายการพนันเสรีใน Las Vegas ของ 
William Thompson (1994) พบว่า การอนุญาตให้มีสถานคาสิโนถูกกฎหมายท าให้ Las Vegas 
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก การพนันน ามาซึ่ง
รายได้ในรูปภาษีที่รัฐจัดเก็บและน ามาใช้สร้างและบ ารุงบริการสาธารณะต่าง ๆ  ประการที่สอง การ
พนันท าให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 60 และประการสุดท้าย การพนันท าให้ตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของ Las Vegas สะท้อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยอีกจ านวนหนึ่งได้ออกมาคัดค้านข้อสรุปดังกล่าวโดยตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินรายได้ในรูปภาษีที่รัฐจัดเก็บได้เพ่ิมมากขึ้นว่าอาจไม่คุ้มค่ากับรายจ่ายที่รัฐต้อง
สูญไปกับการเยียวยาปัญหาต่างๆ ที่ติดตามมา เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
สุขภาพเป็นต้น นอกจากนี้ ส าหรับข้ออ้างที่ว่าการเปิดคาสิโนนั้นได้ก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ เช่น คน
แจกไพ่ (Card Dealer) แท้ท่ีจริงมิได้ท าให้เกิดการสร้างงานใหม่ในระบบเศรษฐกิจ เพราะเงินที่ใช้จ่าย
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ไปกับกิจกรรมการพนันนั้นเป็นเงินที่มีอยู่แล้วในระบบเศรษฐกิจ เพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ใช้เท่านั้น 
(Dunstan, 1997) กล่าวคือ แทนที่คนจะใช้เงินรายได้ที่หามาได้ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รับประทาน
อาหารในร้านอาหาร การซื้อเสื้อผ้า ฯลฯ แต่กลับน าเงินจานวนดังกล่าวไปใช้เล่นการพนันแทน 
ยิ่งกว่านั้น การพยายามยกตัวอย่างความส าเร็จของ Las Vegas อาจมิใช่ข้อสรุปว่าทุกที่ที่มีการสร้าง
สถานการณ์พนันขึ้นแล้วจะประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับ Las Vegas ไปเสียทั้งหมดเนื่องจากใน
หลายพ้ืนที่ เช่น ที่ Atlantic City แทนที่คาสิโนจะน ามาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วคาสิโน
กลับส่งผลกระทบต่อ Atlantic City ในทางตรงข้าม จนมีค ากล่าวในเชิงประชดประชันว่า “ที่นี่ 
(Atlantic City) เคยเป็นเหมือนชุมชนแออัดชายฝั่งทะเล แต่บัดนี้มันกลายเป็นชุมชนแออัดชายฝั่ง
ทะเลที่มีคาสิโนด้วย” (Dunstan, 1997) ซึ่งพยายามสื่อความหมายว่าการมีบ่อนการพนันถูกกฎหมาย
ไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนอันเป็นที่ตั้งดีขึ้นซ้ าร้ายยังท าให้สภาพปัญหาที่เป็นอยู่ย่ าแย่ลงไปยิ่ง
กว่าเก่าเสียอีก 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการพนันโดยพิจารณาเพียงแค่
ผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่รัฐได้รับจากการด าเนินนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการพนันนั้น
อาจไม่เพียงพอต่อการสะท้อนผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปิดให้มีการเล่นพนันโดยเสรีได้ทั้งหมด
เนื่องจากการพนันยังอาจถูกมองในแง่โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้
อีกด้วย การศึกษาเกี่ยวกับการพนันตามแนวทางนี้ อาจเห็นได้ชัดจากงานของนักเศรษฐศาสตร์
การเมืองที่มีแนวคิดแบบมาร์กซิสม์ (Marxism) โดยนักเศรษฐศาสตร์การเมืองในส านักนี้มักมองว่า
สภาพความเป็นอยู่ในระบบอุตสาหกรรมแบบทุนนิยมทาให้เกิดความคับข้องใจ  ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
ต้องการที่จะผ่อนคลายความเครียดโดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาและการพนัน เป็น
ต้น โดยเฉพาะการพนันที่ผู้ศึกษาในแนวนี้จะมองว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองในระบบทุน
นิยมได้ปล่อยให้การพนันสูบเลือดสูบเนื้อมวลชน ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการของระบบการผลิตแบบ
ทุนนิยมยังเป็นตัวก าหนดธรรมชาติของการพนันด้วย เช่น สถานที่ที่ผู้คนจะเข้าไปเล่น ประเภทต่าง ๆ 
ของการพนัน และผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง การอนุญาตให้ประชาชนเล่นการพนัน เท่ากับเป็นการ
สร้างลิ้นระบายเพ่ือความปลอดภัยของชนชั้นปกครอง ผู้คนที่คับข้องใจทั้งหลายจะได้ไม่หันไปหา
กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นภัยต่อพวกตน 

Gabrielle Brenner และคณะ (อ้างใน Dunstan, 1997) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ 
“พฤติกรรมพนัน” ในประเทศแถบแอฟริกาสองประเทศ คือแคเมอรูน และเซเนกัล ซึ่งรัฐบาลของ
ประเทศทั้งสองมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากการออกลอตเตอรี่  โดยรายได้ดังกล่าวได้ช่วยบรรเทา
ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศลงไปได้มาก แต่ในขณะเดียวกัน ผลการวิจัยนี้พบว่า นักเล่นซึ่ง
โดยมากจะเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยนั้นถูกล่อใจจากเกมการพนันที่มีเงินรางวัลมหาศาลเป็นสิ่งดึงดูด
โดยหวังว่ามันจะท าให้ฐานะความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น อันเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์การเมืองแนว
นี้ให้ความส าคัญและเน้นว่า ความสนุกสนานเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเร้าใจถึงแม้ว่าจะบังเกิดขึ้น
ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ก็เพียงพอที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานที่ถูกกดขี่ขูดรีดบังเกิดจิตส านึกที่ไม่ถูกต้อง  และ
มักจะไม่ใคร่มองหรือรู้สึกว่าสถานการณ์ในชีวิตของพวกตนไร้ความหวังยิ่งไปกว่านั้น ความเชื่อในเรื่อง
โชคยิ่งท าให้เกิดจิตส านึกผิดพลาดมากขึ้นไปอีก และเบี่ยงเบนความสนใจของคนเหล่านั้นออกจาก
ความเป็นจริงในชีวิตไปสู่ความเพ้อฝันว่าอาจจะมีโอกาสร่ ารวยได้อย่างรวดเร็ว การพนันในมุมมองของ
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นักเศรษฐศาสตร์การเมืองกลุ่มนี้จึงมิใช่เพียงเครื่องมือที่รัฐใช้เพ่ือสร้างผลก าไรทางเศรษฐกิจอย่าง
ตรงไปตรงมาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของรัฐทุนนิยมที่น ามาใช้ควบคุมความสัมพันธ์เชิง
อ านาจให้อยู่ในกรอบท่ีเอ้ือต่อการขับเคลื่อนระบบทุนนิยมด้วยอีกทางหนึ่ง 

การมองผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจของพนันยังอาจถูกศึกษาในแง่กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการน าเอาปัจจัยทาง
เศรษฐกิจมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง หรือการใช้ปรากฏการณ์ทางการเมืองอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือใช้ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองอธิบายปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจหรือการเมือง หรือแม้แต่การน าเอาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองมาใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืน ๆ ก็ได้ การพิจารณาการพนันในแง่นี้จึงเป็นความพยายามที่จะพิจารณา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการพนันในมุมมองอย่างกว้าง ดังที่ Mcmillen (1996) สรุปว่าประเด็น
เกี่ยวกับการพนันในปัจจุบันมีความท้าทายมาก เนื่องจากการพนันจะเกี่ยวข้องทั้งกับประเด็นเรื่อง
ความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ
มุมมองทางสังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะในประเทศไทย” ของผาสุก พงษ์ไพจิตร 
สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อยตรีรัตน์ (2542) ที่พบว่า ขบวนการทางเศรษฐกิจผิดกฎหมาย เช่น 
การค้าประเวณ ีการค้ายาเสพย์ติด การค้าน้ ามันเถื่อน การพนัน ฯลฯ ส่วนใหญ่มิได้ด ารงอยู่อย่างเป็น
อิสระ แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและมีเครือข่ายที่ทับซ้อนกันอยู่ ดังนั้น การที่จะสามารถเข้าใจถึง
ความเชื่อมโยงเหล่านี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง รวมถึงประเด็นทางสังคมอ่ืน ๆ ด้วย 

ถึงแม้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจมักถูกหยิบยกขึ้นเป็นข้อดีของการท าให้
การพนันเป็นธุรกิจที่ถูกต้องและเปิดเผย โดยเฉพาะข้อดีในแง่การสร้างรายได้ในรูปภาษีแก่รัฐบาล 
และในแง่ของการสร้างธุรกิจต่อเนื่องซึ่งน าไปสู่การสร้างเงินสร้างงาน สร้างความเจริญให้แก่ชุมชนที่มี
สถานการพนันไปตั้งอยู่ แต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเหล่านี้ในอีกมุมหนึ่งก็ถูกตั้งคาถามด้วยเช่นกันว่า 
ธุรกิจการพนันได้ท าให้เกิดการผลิตอะไรขึ้นมาใหม่เหมือนธุรกิจอ่ืน ๆ  อย่างเช่น ธุรกิจสิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือรถยนต์หรือไม ่หรือโดยเนื้อแท้แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพนัน
เป็นเพียงธุรกิจเก่ียวเนื่อง (ที่เป็นทางตรง เช่น การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการพนัน การจ้างงานแก่คนที่
ท าหน้าที่ในสถานการพนัน ฯลฯ หรือโดยอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร ร้านค้าที่เชื่อมสัมพันธ์
กับสถานการพนัน เป็นต้น) เท่านั้น ในขณะที่ในแง่รายได้เอง จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีกลไกควบคุม
ผลประโยชน์ในรูปภาษีของรัฐ ให้สามารถเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและมั่นใจได้ว่าจะไม่รั่วไหล และ
ผลประโยชน์ไม่ไปตกแก่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่ง จนเข้าลักษณะการกดขี่ขูดรีด 
ท าให้แทนที่รัฐจะได้รับประโยชน์จากการท าให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือ
แสวงประโยชน์ของคนบางกลุ่มไป ซึ่งมาตรการหรือนโยบายเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างยิ่ง กับ
ประเด็นทางสังคมที่กล่าวมาแล้ว และจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายในการวาง
กรอบกติกาและบังคับควบคุมให้กฎกติกาทั้งหลายด าเนินไปได้อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม ข้อถกเถียง
เกี่ยวกับการพนันที่ส าคัญอีกประการหนึ่งจึงเป็นเรื่องในเชิงกฎหมายที่มุ่งหาข้อสรุปว่า  การพนันควร
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เป็นสิ่งถูกหรือผิดกฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายในลักษณะใดที่รัฐควรนามาบังคับใช้กับเรื่อง
การพนัน 

การพนันในมิติทางกฎหมาย 
จุดประสงค์ส าคัญประการหนึ่ งของกฎหมายคือเ พ่ือก าหนดระเบียบแห่ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ ดังนั้น การที่สังคมจะยอมรับหรือปฏิเสธการ
พนัน จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตอบค า ถามที่ว่า “ควรจัดการพนันเป็นความผิดในทางกฎหมาย
หรือไม่?” ซึ่งการที่จะตอบปัญหานี้ได้จ าเป็นที่จะต้องน าเอาทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยามาร่วม
พิจารณาด้วยเนื่องจากอาชญาวิทยาเป็นสาระการศึกษาเรื่องอาชญากรรมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีมีขอบเขตเก่ียวข้องกับกระบวนการ การร่างกฎหมายและการฝ่าฝืนกฎหมาย และปฏิกิริยาที่มี
ต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยกระบวนการเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทาทั้งสิ้น อาชญาวิทยาจึงเป็น
แนวทางเพ่ือใช้ศึกษาสาเหตุของอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม และการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
การศึกษาด้านอาชญาวิทยาจึงเริ่มต้นด้วยการมโนภาพเกี่ยวกับอาชญากรรมซึ่งในปัจจุบันอาจแบ่งได้
เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ (ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2525) กล่าวคือ 

 มโนภาพแบบแรกมองว่าอาชญากรรมเป็นผลิตผลโดยตรงของกฎหมาย หรือเป็น
สิ่งที่กฎหมายสร้างขึ้น สิ่งที่อาชญากรรมท้ังหลายมีร่วมกัน (คุณสมบัติอันร่วมกัน) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่
คนทั้งหลายถือว่าเป็นความชั่วร้าย แต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ประกอบอาชญากรรมจะต้องถูก
จับกุม ถูกด าเนินคดี และถูกตัดสินในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแบบพิธีอย่างเป็นทางการ และถูกลงโทษ
และลดศักดิ์ศรีลง ส่วนมโนภาพแบบที่สองมองว่าอาชญากรรมเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างบุคคล ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม และระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม การมองเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า
อาชญากรรมมีสาเหตุมาจากสังคม แต่หมายถึงเครื่องหมายที่จะใช้หรือใช้ประทับลงไปที่พฤติกรรม
บางรูปแบบ ในกรณีเช่นนี้สังคมท าให้ความประพฤติบางอย่างเป็นอาชญากรรม โดยมีบุคคลในหน้าที่
ของผู้รักษากฎหมายพร้อมที่จะกระท าการลงโทษเมื่อได้พบกับพฤติกรรมบางอย่าง แต่กระบวนการ
ก าหนดลักษณะการเป็นอาชญากรรมไม่ได้เหมือนกันไปหมดทุกหนทุกแห่ง ทั้งนี้เพราะไม่มีการกระท า 
อันใดที่มีลักษณะการเป็นอาชญากรรมอย่างเด็ดขาด หรือมีลักษณะสากลในตัวของมันเอง บุคคลบาง
คนเฉพาะในต าแหน่งบางต าแหน่ง และอยู่เฉพาะในบางสังคมเท่านั้นที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่า การกระท า
ทั้งหลายอันไหนเป็นหรือไม่เป็นอาชญากรรม (ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2525) 

จากมโนภาพทั้งสองตามที่กล่าวมานี้ แนวความคิดและทฤษฎีอาชญาวิทยาใน
ปัจจุบันจึงอาจแบ่งแนวทางการศึกษาอันได้รับอิทธิพลจากแนวคิดและปรัชญาในการปฏิบัติต่ อ
ผู้กระท าผิดของสองสานักคิดด้วยกัน คือ ส านักดั้งเดิม (Classical School) และส านักปฏิฐานนิยม 
(Positive School) ซึ่งแนวความคิดของส านักทั้งสองนี้ถือเป็นรากฐานของทฤษฎีอาชญาวิทยา
ทั้งหลาย ดังนั้น การท าความเข้าใจกับแนวความคิดของส านักดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การศึกษาอธิบายเกี่ยวกับอาชญากรรมเป็นอย่างยิ่ง 

1.แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดอาญาแบบดั้งเดิม (Classical Criminology) เป็น
ส านักคิดที่ถือก าเนิดขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 เพ่ือต่อต้านกับความป่าเถื่อนและไม่แน่นอนของระบบ
กฎหมายและการลงโทษในสมัยนั้น (ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2525:  6) แนวคิดนี้เชื่อว่าการก่อ
อาชญากรรมของมนุษย์เกิดจากกระบวนการคิดค านวณผลดี-ผลร้ายจากการกระท าอย่างมีเหตุผล
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มนุษย์ที่ก่ออาชญากรรมตามแนวคิดนี้คือผู้ที่พิจารณาแล้วว่าเขามีโอกาสได้รับความสุขความพอใจ
สูงสุด (Maximization of Pleasure) โดยได้รับความเจ็บปวดทรมานน้อยที่สุด (Minimization of 
Pain) จากการกระท าของตน (Walklate, 1998:  17-18) โดยผู้น าความคิดคนส าคัญคนหนึ่งของ
ส านักนี้คือ Cesare Beccaria ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดสัญญาประชาคม (Social Contract) ใน
งาน On Crimes and Punishments (1995 [1764]) เขาพิจารณาเห็นว่าแนวคิดสัญญาประชาคม
ท าให้เราสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างกฎหมายที่ดี (Good Law) และกฎหมายที่เลว (Bad 
Law) ซึ่งจะท าให้สามารถแบ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นอาชญากรรม อย่างไรถือว่า
ไม่ใช่ อย่างไรเป็นอาชญากรรมร้ายแรง อย่างไรเป็นความผิดเล็กน้อย เพ่ือที่จะก าหนดโทษหนักเบา
แตกต่างกันไป และจากความเห็นที่ว่านี้เอง ได้ส่งผลต่อการศึกษาทางอาชญาวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ต่าง ๆ โดยการแบ่งประเภทความผิดออกเป็นสองแบบใหญ่ ๆ (Prins, 1982: 4) คือ (1) ความผิดใน
ตัวเอง (Mala in Se) และ (2) ความผิดที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ (Mala Prohibita) 

 การศึกษาเกี่ยวกับการพนันที่อาศัยแนวคิดของส านักดั้งเดิม (Classical School) 
จึงเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นการพนันกับลักษณะการกระท าความผิด  นักนิติศาสตร์ซึ่ง
วิเคราะห์ตามแนวนี้มีความเห็นว่า “เราไม่อาจกล่าวได้ว่า การพนันเป็นสิ่งชั่วร้ายในตัวเอง 
(Inherently Evil) หรือ mala in se” (Kadish, 1983:  799) เพราะความผิดแบบ mala in se นี้ 
คือประเภทของการกระท าความผิดที่เห็นได้เด่นชัด มีผลกระทบกระเทือนถึงชีวิตความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ ฆ่าคนตาย ฯลฯ (โสภา ชปีลมันน์, 2537:  8) หากมี
บุคคลใดมาท าการละเมิดต่อกฎข้อห้ามนี้ขึ้น ทุกคนจะมีจิตใจที่รู้สึกว่าการกระท า ดังกล่าวไม่ถูกต้อง 
ไม่สมควรกระท าเมื่อกระท าขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นความผิดทันที (ทนงศักดิ์ ถิ่นศรีนวล, 2529:  35) แต่
ความรู้สึกต่อการพนันมิได้เป็นเช่นนั้น เช่น จากผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาทบทวนนโยบาย
การพนันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1976 พบว่าร้อยละ 80 ของชาวสหรัฐอเมริกาเห็นชอบกับการ
ท าให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Roger, 1997) ผลจากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ได้ข้อสรุป
และถ้อยแถลงออกมาอย่างชัดเจนว่า “การพนันเป็นสิ่งจ าเป็น แม้อาจมีผู้ไม่เห็นด้วย แต่ “การพนัน” 
เป็นกิจกรรมที่ได้รับการรับรองโดยมติส่วนใหญ่ของมหาชนชาวสหรัฐอเมริกาแล้ว” (United States 
Commission on the Review of the National Policy toward Gambling, 1976: 1) ถ้อยแถลง
นี้ นับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการพนันในสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา
อยู่ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้นที่เห็นพ้องต้องกันว่าการพนันเป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมอเมริกายอมรับ
ว่าไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายในตัวเอง 

 ส าหรับความเห็นของนักนิติศาสตร์ไทยนั้น จากค าบรรยายเรื่องการพนันชนิดต่าง 
ๆ ที่ขึ้นสู่ศาล ของชุมพล โลหะชาละ (2524) กล่าวว่า “เกี่ยวกับอาชญาวิทยา เขาได้แบ่งไว้ว่า การ
พนันเป็นอาชญากรรมพิเศษซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า Technical Crime คือการกระท าที่มีกฎหมาย
ห้ามไว้” ซึ่งตรงกับความเห็นของนักอาชญาวิทยาส่วนใหญ่ ทั้งนี้ความหมายของ Technical Crime 
หรืออาจเรียกว่า Mala Prohibata นั้นหมายถึง การกระท าพฤติกรรมอันเป็นความผิดตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด เช่น การฝ่าฝืนกฎจราจร การหลีกเลี่ยงภาษี การละเมิดกฎหมายแรงงาน 
เป็นต้น (โสภา ชปีลมันน์, 2537:  8) เช่นเดียวกับการพนัน ถ้าหากว่ากฎหมายอนุญาตก็มีการเล่นได้ 
ซึ่งกรณีของประเทศไทยเอง แต่เดิมรัฐอนุญาตให้เล่นเก็บค่าธรรมเนียม โดยผ่านนายอากรบ่อนเบี้ย 
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หรือขุนบาลหวย ต่อมารัฐอนุญาตให้เล่นโดยเก็บค่าธรรมเนียมเอง เช่น สลากกินแบ่ง (Lottery) เป็น
ต้น และในงานมหกรรม งานประจ าปี รัฐก็อนุญาตให้ขอเล่นได้นอกจากนั้นวันธรรมดาตามสมาคม 
ภัตตาคาร ร้านค้า สโมสร ฯลฯ ขออนุญาต รัฐก็อนุญาตให้เล่นได้ โดยเก็บค่าธรรมเนียมเป็นภาษีอากร
ไปส่วนหนึ่ง (ชุมพล โลหะชาละ, 2524) ดังนั้น การพนันจึงจัดอยู่ในพวกอาชญากรรมพิเศษมากกว่า
อาชญากรรมร้ายแรงที่ต้องขจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคม 

 2. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดอาญาส านักปฏิฐานนิยม เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้น
ในศตวรรษท่ี 19 จากการดึงเอาวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 
2548:  9) ตามความคิดของส านักนี้ได้หันไปศึกษา “ตัวอาชญากร” เป็นส าคัญ เพราะถือกันว่า 
กฎหมายหรือรัฐเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อยู่แล้ว และสิ่งที่ผิดปกติอยู่ที่ตัวผู้กระท าผิดหรือผู้ที่ละเมิดกฎหมาย  
ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาว่าท าไมจึงกระท าผิด มีอะไรเป็น “สาเหตุ” ทั้งนี้ก็ เพ่ือที่จะอบรม
แก้ไข ให้ปรับตัวเข้ากับสังคมหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายได้ (สุดสงวน สุธีสร, 2528) ผล
จากการใช้แนวคิดนี้ท าให้การศึกษาเกี่ยวกับอาชญาวิทยาได้พัฒนาไปสู่การเป็นสาขาวิชาที่ต้อง
เชื่อมโยงระหว่างกัน (Interconnect) กับการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ เช่น จิตวิทยา มานุษยวิทยา สถิติ 
กฎหมาย สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น (Prins, 1982:  10-15) โดยการน าเอาข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยของสาขาวิชาเหล่านี้มาประกอบการวิเคราะห์ผล อาทิ  งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้อาศัย
ปัจจัยทางสถิติประชากรศาสตร์ (Demographic Factors) ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นพนัน
ของคนในกลุ่มต่าง ๆ พบว่าในเรื่องเพศ (Gender) ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกันในการเล่นการ
พนัน กล่าวคือผู้ชายมักเล่นการพนันจาพวกแบล็กแจ๊ก (Blackjack) และล็อตตอรี (Lottory) ส่วน
ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบเล่นบิงโก (Bingo) และราฟเฟิล (Raffle) ในเรื่องสถานภาพสมรส (Marital 
Status) พบว่าคนโสด และคนที่หย่าร้างมีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วและอยู่
ด้วยกัน ขนาดของชุมชน (Community Size) พบว่า คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เล่นการพนันมากกว่า
คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก และศาสนา (Religion) พบว่าคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกเป็นส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการพนันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ 
เป็นต้น (Dunstan, 1997) 

กล่าวได้ว่า ในมุมมองเชิงกฎหมายและอาชญาวิทยา การพนันมิใช่สิ่งที่ชั่วร้ายจน
สังคมมิอาจยอมรับได้เสียทีเดียว การพนันจะ “ถูก” หรือ “ผิด” ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่แต่ละสังคมอาจ
บัญญัติไว้แตกต่างกัน ในหลายสังคม เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และหลายมลรัฐใน
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายบัญญัติรับรองให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายประชาชนสามารถเข้าไป
เกี่ยวข้องได้โดยเสรี (ภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนด) ในขณะที่อีกหลายสังคม เช่น ไทย ญี่ปุ่น และ
บางมลรัฐในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น การพนันจัดเป็นสิ่งผิดกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนอาจเข้าไป
เกี่ยวข้องได้ในขอบเขตที่จ ากัด (เช่น การจ ากัดประเภทของการพนัน เวลาและ/หรือสถานที่ที่
กฎหมายอนุญาตให้เล่น เป็นต้น) ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพนันให้อยู่
ในสังคมได้อย่างเหมาะสมจึงมิได้ขึ้นอยู่กับการบัญญัติตัวบทกฎหมายที่สอดคล้องกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ การเมืองสังคมและวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยกลไกการบังคับให้เป็นไปตาม
กรอบกติกาที่วางไว้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมและเคร่งครัดด้วย 
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2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการพนัน 
ก่อนที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการพนันนั้น จ าเป็นต้องท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดผลกระทบของการพนันก่อน เนื่องจากแนวคิดเรื่องผลกระทบเป็นแนวคิดที่มี
ความซับซ้อน ดังนั้นจากการส ารวจองค์ความรู้พบว่า มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของผลกระทบไว้ 
ดังนี้ 

อนันต์ เกตุวงศ์9 ได้ให้ความหมายของผลกระทบว่าหมายถึงผลที่ตามมาจากผลงาน 
หรือผลผลิตหรือผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effects) ของแผนหรือโครงการ ผลกระทบ
อาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และได้ให้ความหมายผลกระทบอีกว่า เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงระดับประถม
เป็นผลที่เกิดข้ึนตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการและผลอันนี้จะมีส่วนท าให้เกิดผลกระทบต่อไป
ได้อีกระดับหนึ่งหรือหลายระดับเป็นกรณี ๆ ไป 

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ10 ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบไว้ว่า ค าว่า 
“ผลกระทบ”(Impact) ที่กล่าวถึงนั้น โดยทั่วไปจะหมายถึงผลของการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม โดยผลกระทบดังกล่าวอาจจ าแนกออกตามประเภท ขนาด และ
ระยะเวลา ได้ดังนี้ ประเภทของผลกระทบได้แก่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียบริการทาง
สังคมและความสูญเสียเกี่ยวกับวิถีด าเนินชีวิต ขนาดของผลกระทบจะมีตั้งแต่ระดับที่น้อยถึงมากและ
ระยะเวลาของผลกระทบก็มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

เสถียร เหลืองอร่าม11 กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์และหรือผล
เสียหายอันเกิดข้ึนจากการกระท าเรื่องใด เรื่องหนึ่งโดยตรง 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์12 กล่าวว่า ผลกระทบ คือ ชุดผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การเลือกทาเลือกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ ผลกระทบของแต่ละทางเลือกอาจจะเป็นได้
ทั้งผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ 

Bryant & White13 ผลกระทบ หมายถึง ผลทั้งหมดของนโยบายที่มีขึ้นในสภาพแห่ง
ความเป็นจริงในโลก อันได้แก่ ผลกระทบ ที่มีต่อสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย , ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ใช้ส าหรับทรัพยากรของโครงการ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่าง 
ๆ รวมทั้งค่าเสียโอกาสด้วยนอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายผลกระทบ ว่าผลกระทบของกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง 

จากความหมายของผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้นเราสามารถแบ่งความหมาย
ผลกระทบออกเป็น 2 ความหมายใหญ่ ๆ คือ ในความหมายที่กว้างผลกระทบหมายถึง ผลทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม โครงการ แผนงานหรือนโยบาย ส่วนความหมายที่แคบ ผลกระทบ 

                                                        
9 อนันต์เกตุวงศ์. (2541).  หลักและเทคนิคการวางแผน(พิมพ์ครั้งที่ 8).กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:  26-27. 
10 ประสิทธิ์ ตงยิ่งเจริญ. (2542).  การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ. กรุงเทพฯ:คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์:  335. 
11 เสถียรเหลืองอร่าม. (2527). การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก.วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเอกการวิเคราะห์ทางสังคม, 
บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:  1. 
12 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. (2546). นโยบายสาธารณะ:แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ. กรุงเทพฯ:อักษรการพิมพ์:  26. 
13 Bryant & White, (1982).  Political Analysis Technique and Practice.Belmont Calif Wadsworth:  137–140. 
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ทรัพยากรการ
ท างานท่ีน าเข้ามา 

(INPUT) 

บริบทแวดล้อม 
(CONTEXT) 

กระบวนกา
รท างาน 

(PROCESS
) 

ผลลัพธ์ 
(OUTCOME) 

ผลผลติ 
(OUTPUT) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

 

หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอกระบบการบริหารจัดการของกิจกรรม โครงการ 
แผนงานหรือนโยบาย 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้ผลกระทบในความหมายแคบ ดังกล่าวข้างต้นถ้าพิจารณา
ความหมายผลกระทบ ในความหมายที่แคบให้ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดการวิเคราะห์ระบบ 
(System Analyze) มาช่วยนิยามความหมาย ดังปรากฏในภาพประกอบที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที2่.4. ภาพกระบวนการผลกระทบในความหมายแคบ 
 
จากภาพจะเห็นได้ว่าในการด าเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในรูปของนโยบาย แผนงาน 

หรือโครงการนั้นจะก่อให้เกิดผลงาน (Result) ใน 3 รูปแบบคือ คือ ระดับผลผลิต (Output) ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) และระดับผลกระทบ (Impact) 

  -  ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดขึ้นโดยตรงมาจากการด าเนินกิจกรรม เช่นในการ
ประเมินผลเป็นการวิเคราะห์การบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าการประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness) 

  -  ผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากการเกิดผลผลิต 
  -  ผลกระทบเป็นผลที่เกิดข้ึนในบริบท หรือสภาพแวดล้อม ที่ต่อเนื่องหลังจาก

การเกิดผลลัพธ์  
ประเภทของผลกระทบ  
แสวง รัตนมงคลมาส 14 ได้แบ่งผลกระทบได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา (Content of Impact) อาจแบ่งออกได้เป็น

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมด้านการเมืองด้านการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาคเช่น
ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายสร้างเขื่อนท าให้คนเป็นโรคพยาธิซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนมากขึ้นหรือ
ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายโครงการ คจก. ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและทหาร
มากขึ้นหรือผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกตัดผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมท าให้

                                                        
14แสวง รัตนมงคลมาส (2543) อ้างถึงใน เบ็ญจมาภรณ์ ธนธรรมรัตน์. 2546. วิทยานิพนธ์เรื่อง ผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในความคิดเห็นของ
ประชาชนเมืองพัทยา. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยบูรพา.หน้า 20 
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เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างไม่
เคยเป็นมาก่อนมากขึ้น 

2. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) เราอาจแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective impact) ซึ่งได้แก่ผลกระทบที่
เกิดข้ึนโดยที่ไม่ข้ึนอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคนเช่นการด าเนินนโยบายคุมก าเนิดจะท าให้สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุสูงขึ้นไม่ว่าใครจะรับรู้หรือไม่เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นประเภทหนึ่งคือผลกระทบเชิงอัตวิสัย 
(Subjective Impact) ได้แก่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของคนเช่นการด าเนินนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของโสเภณีท าให้คนไทยเป็นอันมากรู้สึกอับอายต่างชาติ 

3. การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ (Direction of Impact) อาจแบ่งออกได้
เป็นผลกระทบโดยตรง (Direction Impact) ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 

4. การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ (Value of impact) อาจแบ่งออก
ได้เป็นผลกระทบในเชิงบวก (Positive impact) หมายถึงผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและ
ผลกระทบในเชิงลบ (Negative impact) ได้แก่ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา 

5. การแบ่งผลกระทบตามช่วงเวลา (Time of impact) ที่เกิดขึ้นจะสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบในระยะสั้น (Shot run impact) ส่วนอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต (future run impact) หรือผลกระทบในระยะยาว (long run impact) 

6. การแบ่งผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น (Scope of impact) สามารถแบ่งออก
ได้เป็นผลกระทบที่มีผลในวงกว้างแลผลกระทบที่มีผลในวงแคบ 

ในการวิจัยโครงการนี้จะจ ากัดขอบเขตของผลกระทบในแง่ที่เป็นเนื้อหาทางด้านทาง
เศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยครอบคลุมทั้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ และรวมถึงผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ในการพิจารณาหน่วยในการวิเคราะห์ (Object unit of analysis) 
จะให้ความส าคัญต่อหน่วยการวิเคราะห์ 3 ระดับด้วยกัน 

1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบ่อน ในฐานะเป็นหน่วยระดับองค์กร เช่น บ่อนคาสิโนที่
เปิดใหม่หรือบ่อนการพนันที่มีอยู่เดิม 

2. ผลกระทบที่เกิดกับผู้เล่นในฐานะระดับปัจเจกชน 
3. ผลกระทบต่อชุมชนชายแดนในฐานะหน่วยระดับชุมชน 
ในการศึกษาเกี่ยวกับข้อดังกล่าวเป็นการศึกษาผลกระทบเชิงบวกของการพนันและ

ผลกระทบเชิงลบของการพนันซึ่งผลกระทบเชิงบวกจากกล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบเชิงลบทางด้านสังคม 

ในการพิจารณาถึงผลกรระทบของการพนันโดยพิจารณาในเชิงคุณค่า(Value) เรา
สามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. ผลกระทบเชิงบวกของการพนัน 
2. ผลกระทบเชิงลบของการพนัน 
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1.ผลกระทบเชิงบวกของการพนัน 
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มได้รับการยอมรับค าอธิบายในเชิงบวกยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับการพนันว่า เป็นกิจกรรมยามว่างที่ถูกกฎหมาย ในสมัยหลังสงครามโอกาสส าหรับ “ผู้ใช้
แรงงานที่มีฐานะ” ที่จะมีส่วนร่วมในการพนันที่ถูกจัดขึ้นได้เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากในหลายประเทศ 
พร้อม ๆ กับสถานภาพทางกฎหมายและการยอมรับจากสังคมที่เพ่ิมขึ้น การพนันเริ่มไม่ถูกมองว่าเป็น
ปัญหาสังคมที่จะน าไปสู่ความเสื่อมทางศีลธรรมและอาชญากรรมอีกต่อไป ในมุมมองของนักคิดที่ใช้
ทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalist) การพนันเริ่มถูกมองทั้งในแง่ที่เป็นกิจกรรมที่เป็นเครื่ องมือที่
น าไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจและในฐานะที่เป็นกิจกรรมทางสังคมที่แสดงออกโดยให้ความส าคัญโดย
ตัวของมันเอง  เช่น การพนันอย่างเปิดเผยขณะเดียวนักเศรษฐศาสตร์สมัยหลังสงครามมีความเห็น
ร่วมกันว่า นักพนันมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลในการเพ่ิมความมั่งคั่งละสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวเอง 

ในการศึกษาผลกระทบเชิงบวกของการพนันในทางสังคมวิทยาเกิดจากความเห็น
ที่ว่าการพนันเปิดโอกาสให้นักเล่นได้แสดงบุคลิกท่ีแข็งแกร่งและความตั้งใจจะเสี่ยง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
สังคมให้การยกย่องเช่นเดียวกับความกล้าหาญหรือความซื่อสัตย์ และการพนันมีข้อดีในการควบคุม
ศีลธรรมและการเมืองของสังคมเพราะเป็นการตอกย้ าค่านิยมที่มีมาแต่เดิม ในขณะที่การพนันเป็นสิ่งที่
ทดแทนความท้าทายที่หมดไปในชีวิต และยังมีหน้าที่ทางสังคมเป็นศูนย์รวมที่เป็นประโยชน์ในการ
พบปะสังสรรค์และการปฏิบัติตามระเบียบสังคมอีกด้วย และทางสังคมศาสตร์ยังมองผลกระทบเชิง
บวกของการพนันคือ การพนันเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อน (Leisure) จากมุมมองนี้ การพนันเป็นสิ่ง
ที่ให้ความบันเทิงและได้รับความนิยมด้วยตัวของมันเอง 

ดังนั้นการศึกษาจ านวนมากมุ่งสนใจที่จิตวิทยาของการพนัน โดยพยายามศึกษา
แรงจูงใจและพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเล่น จากมุมมองนี้การเล่นการพนันถือว่า
เป็นกิจกรรมยางว่างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งชดเชยมุมที่ล้มเหลว และไม่น่าพึงพอใจของสังคมใน
ปัจจุบัน การพนัน(เหมือนกิจกรรมสีนทนาการ) จึงถูกนิยามด้วยค าว่า “เล่น” หรือ “ยามว่าง” ซึ่งอยู่
ถัดจากค าว่า “งาน” หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบทางสังคม ดังนั้นกิจกรรมยางว่าง
เช่น การพนันจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นในการด ารงและรักษาดุลยภาพของโครงสร้างสังคม
เอาไว้ การพนันกลายเป็นประเด็นส าคัญก็เพราะลักษณะของการท างานสมัยใหม่ท าให้คนอ่อนล้าและ
บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของคนท่ัวไป จากมุมมองนี้การพนันซึ่งแม้จะแตกต่างจากกิจกรรมยามว่าง
อ่ืนๆที่เป็นความผิดตามก าหมายและมีความด่างพร้อยทางสังคมก็จึงกลายเป็นกิจกรรม “ปกติ” และ
เข้ากันได้ดีกับการกระท าและกับสถาบันอ่ืน ๆ ทางสังคม 

จากมุมมองทางทฤษฎีจ านวนมาก นักสังคมวิทยาเสนอว่า การพนันมีบาททั้งเป็น 
“เกมของผู้ใหญ่” และเป็น “ทางระบาย (Safety valve) ของผู้ที่ต้องการหลบเลี่ยงจากภาระการ
ท างานเป็น “การปรับตัวที่เบี่ยงเบน” สู่สิ่งที่ไม่ดี เป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวเอง เป็น
องค์ประกอบที่เชื่อมร้อยวัฒนธรรมของคนท างานที่ต้องการเอาชนะการไม่มีความส าเร็จและความไม่
มั่นคงในอาชีพ เป็นทางออกส าหรับนักพนันในการทดสอบโชคและฝีมือ เป็นโอกาสที่ได้ผลในการ
แสดงความเป็นตัวของตัวเองและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งท่ีท างานไม่สามารถให้ได้ 



65 
 

ความนิยมของการพนันในปัจจุบันและความตั้งอกตั้งใจในการเล่นของนักพนัน 
แม้ว่าจะเล่นเสียก็ตาม ก็ยังได้รับค าอธิบายส่วนใหญ่ในแง่ของรางวัลที่ได้รับจากการปฏิสัมพันธ์และ
การสังสรรค์เป็นกลุ่ม   

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คนจ านวนมากเริ่มมองว่าการพนันเป็นกิจกรรมยามว่าง
มากกว่าที่จะเป็นอาชญากรรมหรือสิ่งชั่วร้าย นอกจากนี้นักทฤษฎีเชิ งประจักษ์ได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และผลกระทบเชิงบวกของการพนัน โดยใช้สมมติฐานซึ่งไม่ต่างไปจากผู้ที่ใช้ทฤษฎีหน้าที่
นิยม(Functionalist) เช่น การพนันเป็นกิจกรรมยางว่างที่สอดคล้องกับค่านิยมอ่ืนๆทางสังคมหรือไม่ 
เป็นต้น   

บรรดาผู้ที่ใช้ทฤษฎีเชิงประจักษ์ยังได้เสนอด้วยว่าในขณะที่นโยบายการพนันใหม่เกิด
จากทัศนคติของประชาคมที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในทางกลับกันนโยบายใหม่หรือค่านิยมใหม่ที่
เกิดขึ้นก็ผลักดันให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการพนันเป็นตัวอย่างที่ดี อันหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมในสังคม เพราะในอดีตค่านิยมหลักคือ ความประหยัดซึ่งน าไปสู่การปฏิเสธตัวเอง
และการสะสมความมั่งค่ัง แต่ค่านิยมใหม่กลับน าสังคมไปสู่ค่านิยมแบบบริโภคนิยม และค่านิยมแบบนี้
ท าให้สังคมสั่นคลอน   

นักวิชาการเชิงประจักษ์เห็นว่า การแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็นในการแก้ปัญหา
ความโน้มเอียงที่ไม่พึงปรารถนา แต่บทบาทของรัฐควรถูกจ ากัดเพียงการปกป้องสวัสดิภาพของสังคม 
และเป็นตัวกลางเพ่ือให้มีการแข่งขันกัน ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม อย่างไรก็ตาม
ความสามารถของรัฐในการด าเนินการอย่างเป็นกลางและอย่างไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของรัฐบาลเองก็
เป็นสิ่งที่น่าสงสัยไม่น้อย เพราะรัฐเองทั้งเก็บภาษีรายได้จ านวนมหาศาลจากผู้ประกอบการ และยัง
เป็นผู้ผูกขาดการเป็นเจ้ามือหวยรัฐบาลอีกด้วย 

ดังนั้นการที่รัฐมีบทบาทและอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมการพนันจึงเป็นเรื่อง
ที่น่าเป็นห่วงเพราะนักทฤษฎีเชิงประจักษ์มีความเชื่อว่า หลักการตลาดและการเมืองแบบสมดุลจะน า
อุตสาหกรรมการพนันจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะนักทฤษฎีเชิงประจักษ์มีความเชื่อว่า หลักการ
ตลาดและการเมืองแบบสมดุลจะน าอุตสาหกรรมการพนันไปสู่ความมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานใน
การให้บริการที่มีคุณภาพในระดับสูง นอกจากนี้ความต้องการแสวงหาก าไรเพียงอย่างเดียวก็เป็นกลไก
มากจนเกินไป และผู้ได้รับผลประโยชน์สุดท้ายก็คือ โดยผ่านการเจรจาที่ใช้ เหตุใช้ผลและมีความสงบ
เรียบร้อย 

ในช่วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ.2513) มีการศึกษาเกี่ยวกับการพนันอย่างเป็นทางการ
จ านวนมาก ผลการศึกษาจ านวนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายโดยตรง เช่น ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของการพนันที่ถูกกฎหมาย การพนันที่ถูกกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลจากสังคม
และตัวแปรสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่างไรบ้าง หรือการพนันมีความเกี่ยวโยงกับลักษณะของโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างไร เป็นต้น สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดก็คือ การยืนยันว่าการพนันมีความเกี่ยวข้อง
กับลักษณะของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ก าหนดนโยบายการ
พนันต้องรับรู้ โดยรัฐเองเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพราะรัฐย่อมมีความห่วงใยในปัญหาอาชญากรรมและ
ผลกระทบที่อาจมีต่อนโยบายด้านสวัสดิภาพและสังคม แต่รัฐเองเริ่มให้ความส าคัญกับการวิจัย
หลังจากที่ปรากฏว่าการพนันที่ผิดกฎหมายได้มีการขยายตัวออกไปเป็นอย่างมาก ตัวอย่างที่แสดงให้
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เห็นว่ารัฐมีความห่วงใยต่อปัญหาการพนัน เช่น กรณีที่รัฐเกิดความสงสัยว่ายังควรที่จะห้ามการพนัน
ต่อไปอีกหรือไม่ หรือสงสัยว่าสังคมได้รับอะไรตอบแทนจากใช้เงินจ านวนมากในการปราบปรามการ
พนันที่ผิดกฎหมาย 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การพนันที่ถูกกฎหมายมีการจัดรูปแบบคล้ายคลึงกับการท าธุรกิจ
โดยมีลักษณะองค์กรและเป้าหมายทางการค้าเหมือนกับในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ การศึกษาส่วนใหญ่พบ
ความจริงที่ว่า การพนันถูกกระตุ้นโดยบริษัทและหน่วยงานรัฐ จนกระทั่งมันกลายเป็นอุตสาหกรรม
ข้ามชาติที่ด าเนินการภายใต้ระบบที่มีความสลับซับซ้อนระหว่างชาติและวัฒนธรรมโลก และเป็นการ
ผสมผสานคาสิโนที่ถูกก าหมายเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

ฝ่ายที่สนับสนุนให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สรุปถึงผลกระทบเชิง
บวกของการพนัน ดังนี้  

1.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้เข้ารัฐ มีบุคคลบางกลุ่มคิดว่าควรจะให้การพนันเป็นสิ่งที่
ถูกต้องตามก าหมาย เพราะเมื่อการพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การพนันจะมีก าหมาย
หมายเข้าคุ้มครอง มีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และรายได้ที่เกิดจากการเล่นการพนัน
ก็จะตกเป็นของรัฐอย่างมีระเบียบแบบแผน15 ตัวอย่างเช่น ล๊อตเตอรี่ หรือ ค่าใบอนุญาตเล่นการพนัน 
ไพ่ต่าง ๆ สามารถน ารายได้เข้ารัฐปีหนึ่ง ๆ เป็นจ านวนมาก การเปิดบ่อนให้ถูกกฎหมายจะท าให้รัฐ
เก็บภาษีได้เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งเงินจ านวนนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ
ใช้ในการสร้างงานได้ 

1.2 เพ่ือเป็นการสกัดกั้นการพนันที่ผิดกฎหมายมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการพนัน จนท าให้น่าเชื่อว่าการพนันเป็นเรื่องใหญ่โตเกินความสามารถที่แก้ไขได้ เป็นสิ่งที่
สอดแทรกอยู่ในโครงสร้างของสังคม และฝังลึกลงไปในโครงสร้างเหล่านั้น การจะเปลี่ยนแปลงหรือ
ล้มเลิกจึงท าได้ยาก16ถือได้ว่าการพนันเป็นแนวโน้มที่เป็นสากลดังกล่าวมาแล้ว และยังเป็นสิ่งที่ดึงดูด
ใจผู้ที่จะเข้าไปเล่นด้วย ดังนั้นแม้จะไม่เปิดให้มีการเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมาย ก็จะต้องมี
ประชาชนอีกจ านวนมากลักลอบเล่นการพนันอยู่ จึงสมควรที่จะให้มีการเล่นการพนันโดยถูกกฎหมาย
เพ่ือลดปัญหาลักลอบเล่นการพนันที่ผิดก าหมายให้หมดไปและสามารถควบคุมการเล่นการพนันได้
อย่างรัดกุมและใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งยังขจัดการเอารัดเอาเปรียบในการเล่นการพนันได้ด้วยทางหนึ่ง 

1.3 เพ่ือเป็นการเพ่ิมสถานที่พักผ่อนหย่อนในและลดปัญหาคนว่างงาน ความเชื่อว่า
เมื่อการพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการพนันในสถานคาสิโนจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
เพ่ิมจ านวนนักทัศนาจร และเป็นการเพ่ิมธุรกิจของสังคมให้เพ่ิมมากขึ้นด้วย กล่าวคือ เมื่อมีนัก
ทัศนาจร เข้ามาเป็นจ านวนมากจะท าให้สถานบริการต่าง ๆ เช่น ไนต์คลับ ภัตตาคาร สถานบริการ
อาบอบนวด ร้านตัดผม คอฟฟ่ีชอบ ฯลฯ นอกจากนี้การจัดตั้งสถานคาสิโนยังก่อให้เกิดผลดีทางก้าน
เศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง คือ จะเป็นการลดปัญหาคนว่างงานได้ ในขณะที่ประเทศไทยก าลังประกอบกับ
ปัญหาคนว่างงาน อย่างน้อยต าแหน่งต่าง ๆ ในสถานคาสิโนย่อมจะเปิดรับคนที่ว่างงานเหล่านี้ได้ และ
คนที่ว่างงานยังสามารถที่จะหางานท าได้ตามสถานบริการต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับคาสิโนนั้น ๆ ดังเช่น
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้แต่ในเมืองที่แห้งแล้งในรัฐเนวาด้า เงินเป็นจ านวนหลายพันล้าน

                                                        
15 Gardiverm1975:  82-83 อ้างใน เบ็ญจมาภรณ์ ธนธรรมรัตน์:  30. 
16 ชาญคริต ก.สุริยะมณี, 2524:  35 อ้างใน เบ็ญจมาภรณ์ ธนธรรมรัตน์:  หน้าเดียวกัน. 
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ดอลล่าร์ได้ถูกนไปลงทุนทางด้านธุรกิจการพนัน ภัตตาคาร ความสะดวกทางการคมนาคม และ
ทางด้านบริการทั้งหลาย การลงทุนอย่างมหาศาลในธุรกิจประเภทนี้ เป็นการสร้างรายได้จ านวน
มากมายให้แก่รัฐ 

1.4 การท าบ่อนให้ถูกกฎหมายจะเป็นการลดอิทธิผลของบรรดาผู้มีอิทธิพล ต ารวจ 
ข้าราชการ และกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากบ่อนผิดกฎหมายในปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมต ารวจ
นักการเมืองที่ดีมิให้ใช้อ านาจอิทธิพลในการแสวงหาผลประโยชน์จากบ่อนไปใช้เ พ่ือความ
เจริญก้าวหน้าของตน และการเข้าสู่อ านาจรัฐเพ่ือคุ้มครองและขยายกิจการบ่อนผิดกฎหมายจน
กลายเป็นธุรกิจการเมืองควบคู่กับธุรกิจการพนันซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ 

1.5 รัฐไม่สูญเงินออกนอนประเทศเป็นการลดการรั่วไหของเงินที่ออกไปยังบ่อนฯใน
ต่างประเทศและยังมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาอีกด้วย เป็นการสกัดกั้นการฟอกเงินและลดปัญหา
อาชญากรรมได้ 

1.6 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมก้าวไกลเกินกว่าการปราบปรามจะท าได้ ถ้า
เปิดบ่อนถูกกฎหมายจะสามารถตรวจสอบและควบคุมได้ คนเข้าบ่อนได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องหลบ ๆ 
ซ่อน ๆ ไปเล่นในบ่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่ออกนอกประเทศ บ่อนจะไม่เป็นมุมมืดที่เป็น
แหล่งกบดานของคนร้ายอีกต่อไป 

1.7 กรณีบ่อนผิดกฎหมาย ธุรกิจการเมืองยังอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูป
การเมืองการพัฒนาและจัดระเบียบสังคม ถ้าผู้ปราบปรามมิได้ท าจริงแต่กลับสนับสนุนหรือละเว้น 
บ่อนจึงสามารถขยายกิจการและอยู่ได้อย่างเจริญเติบโต เนื่องจากการแสวงหาประโยชน์จากบ่อนผิด
กฎหมาย 

2.ผลกระทบเชิงลบของการพนัน 
2.1. นักอนุรักษ์นิยมเห็นว่า เนื่องจากการพนันแตกต่างจากกิจกรรมยามว่าง 

(Leisure) อ่ืน ๆ ในแง่ของศีลธรรมและจรรยาบรรณ พวกเขาจึงตั้งสมมติฐานว่าการพนันเป็นหรือ
อย่างน้อยท่ีสุดก็มีศักยภาพท่ีจะเป็น “ปัญหาสังคม” ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบคุม การน าเสนอการพนัน
ในเชิงลบและในเชิงต าหนิ ตลอดจนการยอมรับการอ้างของรัฐที่ให้มีอ านาจและเครื่องมือด าเนินการ
ในการก าหนดเนื้อหาและขอบเขต ของการพนันในสังคม ล้วนอยู่บนพ้ืนฐานทางความคิดร่วมกัน
เกี่ยวกับผลเสียที่เป็นไปได้จากการพนัน จุดก าเนิดของการประณามการพนันอย่างกว้างขวาง เป็นเรื่อง
ที่สลับซับซ้อน แต่ที่ส าคัญน่าจะมาจากความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษาแบบนี้มาจากความคิดที่ยึดถือกันอย่างกว้างขวางสมัยหลังสงครามซึ่งเป็น
ระยะที่มีการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ถือว่า การพนันเป็นความพยายามของนักพนันที่จะหาเงินอย่าง
ง่ายๆ ดังนั้น การพนันจึงเป็นการปฏิเสธจริยธรรมการท างานและคุกคามการผลิต เช่น การแยกแยะ
ทางความคิดระหว่างการพนันและการเก็งก าไรในตลาดหุ้นหรือการลงทุนประกันภัยก็อยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเข้าใจที่เป็นปทัสฐานเกี่ยวกับการพนันว่าเป็นการหลบเลี่ยงหน้าที่ทางเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ 

แนวคิดในประการที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ยังส่งเสริมสมมติฐานที่ถือว่าการพนันเป็น
พฤติกรรมที่ท าร้ายตัวเองอยางไม่มีเหตุผล และน าไปสู่ปัญหาทางการเงินทั้งระดับบุคคลและสังคม 
เช่นเดียวกับที่การศึกษาทางสังคมศาสตร์ที่ถือว่าการพนันเป็นการท าลายความเป็นมนุษย์และสังคม 
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นอกจากนี้นักจิตวิทยาและนักจิตบ าบัดก็มีบทบาทส าคัญในการเสนอว่า มีนักพนันส่วนหนึ่งที่ติดการ
พนันจนประสบความยุ่งเหยิงหรือท าความเสียหายต่อบุคคล ครอบครัว และหน้าที่การงาน 

2.2. นักปฏิรูปสังคม ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพนันและผลที่ตามมา ภายใต้กรอบของ
ศีลธรรม ดังนั้นการตีความหมายของการพนันทั้งทางกฎหมายและการเมือง รวมทั้งผลที่ตามมาในแง่
ของความไม่สงบเรียบร้อยจึงแฝงอยู่ในการวิเคราะห์ของพวกเขา พวกเขาอาศัยการเชื่อมโยงระหว่าง
แนวคิดทางสังคมวิทยา การใช้เหตุผล และการควบคุมทางสังคมของนโยบายปัจจุบันเป็นพ้ืนฐานการ
เสนอแนวคิดการพนันที่ถูกหรือผิดกฎหมาย ความผิดปกติและพฤติกรรมที่ปกติ ความที่ส าคัญเกี่ยวกับ
การพนันก็คือ การรับรองรัฐที่มีความเป็นอิสระว่าเป็นกลไปที่เหมาะสมในการควบคุม พวกเขาถือเป็น
จริงเลยว่าการแทรกแซงของรัฐในการจ ากัดรูปแบบการพนันว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสังคมโดยรวม สิ่งนี้
แสดงให้เห็นจากงานศึกษาทางสังคมวิทยาที่ถือว่าการพนันเป็นความเบี่ยงเบนหรือเป็นอาชญากรรม
สังคมโดยรวม  สิ่งนี้แสดงให้เห็นจากงานศึกษาทางสังคมวิทยาที่ถือว่า การพนันเป็นความเบี่ยงเบน
หรือเป็นอาชญากรรม 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การพนันเป็นสิ่งคุกคามดุลยภาพของสังคม ซึ่งมีผลการยืนยันจาก
การศึกษาจ านวนมากที่ยอมรับสมมติฐานทางกฎหมายที่ถือว่า การพนันเป็นสิ่งชั่วร้าย ซึ่งหาก
ปราศจากการควบคุมก็จะมีผลเสียต่อสังคมโดยรวม 

ฝ่ายคัดค้านได้น าเสนอผลกระทบเชิงลบของการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย ดังนี้ 
1. การพนันเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชาติ โดยที่

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา การที่จะยอมรับให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้ง
ต่อหลักศาสนาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสังคมไทยแต่ดั้งเดิมนั้น มีความคิดต่อต้านในเรื่องนี้ค่อนข้างรุนแรง
มาก ผู้ที่เล่นการพนันจะถูกสังคมรังเกียจ ถูกมองว่ามีพฤติกรรมที่เสียหายและไม่พึงคบหาสมาคมด้วย
พระราชกรมุนี17 อธิบายว่า การพนันเป็นช่องทางของความเสื่อม ทางแห่งความพินาศ เหตุแห่งความ
ย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ เมื่อติดการพนันผู้ติดจะมีโทษ 6 ประการ คือ 

    - เมื่อชนะย่อมก่อเวร 
    - เมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไป 
    - ทรัพย์หมดไป ๆ 
    - เข้าท่ีประชุมเขาก็ไม่เชื่อถือถ้อยค า 
    - เป็นที่หมิ่นประมาทของเพ่ือนฝูง 
    - ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา 
2. การพนันก่อให้เกิดกลุ่มอิทธิพลและปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมาภายหลัง 

การพนันนั้นจ าเป็นต้องเอาทรัพย์สินเป็นเดิมพัน ผู้แพ้การพนันย่อมเสียทรัพย์ เมื่อเสียทรัพย์แล้วย่อม
เกิดความเสียดาย อาจสามารถกระท าได้ทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้ทรัพย์คืนมา จึงอาจประกอบอาชญากรรม
ขึ้นได้ นอกจากนี้ในการเล่นการพนันยังอาจมีการใช้วิธีการคดโกงต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยั่วยุให้มี
การขัดใจระหว่างผู้เล่นได้ จึงสามารถเป็นเหตุให้อาชญากรรมเกิดขึ้นตามมาได้   

                                                        
17พระราชกรมุนี, 2520:  117 อ้างใน เบ็ญจมาภรณ์ ธนธรรมรัตน์:  33. 
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3. การพนันเป็นสิ่งมอมเมาประชาชนท าให้คนจนยิ่งจนลง แนวความคิดในเรื่องการ
พนันเป็นสิ่งมอมเมาประชาชนนั้น มีคนเป็นจ านวนมากที่มีแนวความคิดในลักษณะเช่นนี้ โดยเฉพาะ
คนที่มีการศึกษาระดับสูงมีความเห็นว่า โอกาสของผู้ที่เล่นการพนันหรือความเป็นไปได้ของผู้เล่นการ
พนันที่จะร่ ารวยจากการเล่นนั้นน้อยมาก ตรงกันข้ามผู้ที่เล่นจะเป็นฝ่ายเสียมากกว่า บางครั้งผู้ที่เป็น
เจ้ามือก็สามารถก็สามารถล้มละลายได้ ถ้าหากฝ่ายลูกค้าถูกเป็นจ านวนมาก ๆ การพนันจึงขั้นอยู่กับ
จังหวะและโอกาสของความเป็นไปได้ สังคมไทยจึงเห็นว่าคนที่จนอยู่แล้วเมื่อเข้าไปเล่น การพนันยิ่งท า
ให้จนลง เพราะโอกาสที่คนจะได้มีน้อย เมื่อคนเสียก็จะต้องติดตามเล่นเพ่ือให้ได้สิ่งที่ตนเสียไปคืนมา 
เมื่อเกิดการเสียมากขึ้นก็จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีก เช่น การหยิบยืมและการลักขโมย ทั้งการ
พนันเป็นสิ่งที่มีลักษณะจูงใจ เมื่อเล่นครั้งแรกเป็นฝ่ายได้ ก็จะต้องหาทางเล่นในครั้งต่อ ๆ ไป เพ่ือให้
ได้จ านวนมากขึ้น แต่โอกาสที่จะเสียนั้นมีมาก18 

4. เกรงว่าคนไทยจะเล่นการพนันมากข้ึน ผลกระทบที่ตามมาคือ คนเล่นการพนันจะ
ไม่สนใจการประกอบอาชีพ เพราะเอาแต่เล่นการพนัน ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ จะตามมา ครอบครัวจะ
แตกแยก ศีลธรรมของสังคมเสื่อมทรามลง คนรวยจะรวยขึ้น คนจนจะจนลง คนจะมีหนี้สินจากการ
กู้ยืมไปเล่นการพนันมากข้ึน 

5. การเปิดบ่อนให้ถูกกฎหมายจะไม่สามารถแก้ไขบ่อนเถื่อนให้หมดไปได้ รัฐบาล
อาจจะเก็บภาษีจากบ่อนถูกกฎหมายได้ แต่บ่อนเถื่อนจ านวนมากก็ยังคงมีอยู่ต่อไปและอาจะเพ่ิมมาก
ขึ้น รัฐจะได้ประโยชน์จากภาษี มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ผลเสียต่อสังคมจะสูงกว่ารายรับของรัฐบาลซึ่ง
ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ 

6. การเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมายโดยมีมาตรการกีดกันคนจนหรือเยาวชนไม่ให้เข้า
บ่อนจะไม่มีผลและประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ เพราะขณะนี้ปัญหาสังคมมาอยู่แล้ว หากเปิดบ่อนจะ
ซ้ าเติมปัญหาให้ยิง่เลวร้ายลงไปอีก 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน พรมแดน และเขตแดน 

ยศ สันตสมบัติ (2550) ได้กล่าวในงานวิจัยเรื่องอ านาจ พ้ืนที่ และอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐ ชาติในสังคมไทยว่า เมื่อพูดถึงชายแดน เรามักจะใช้ค าอยู่ 2 ค า คือ 
ชายแดนถ้าเป็นภาษาทางการของอเมริกันสมัยก่อนจะใช้ค าว่า Frontier ตลอด ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ชาย
ขอบริมอารยธรรม คนอเมริกันจะไปบุกรุกพวกอินเดียแดง ก็จะบอกว่าไปในพ้ืนที่ Frontier เป็นพ้ืนที่
ชายขอบที่ไม่มีคนอยู่ซึ่งจริง ๆ ส่วนอีกค าหนึ่งที่ใช้คือ พรมแดน หรือ Border หมายถึง เส้นที่ขีดแบ่ง
ระหว่างรัฐชาติ เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงชายแดน เราพูดถึงพรมแดนทางภูมิรัฐต่าง ๆ พูดง่าย ๆ ก็
คือ พรมแดนของรัฐต่าง ๆ ก่อนอ่ืน ต้องท าความเข้าใจก่อนว่า เมื่อพูดถึงชายแดนมันเป็นโครงสร้าง
ทางการเมือง มันเป็นภาพสะท้อนจินตนาการของชนชั้นน าที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย แต่ในบางยุคเขต
แดนของเราอยู่เบตง เพราะผู้น าเราอยากยึดพื้นที่นั้น บางครั้งชายแดนมันก็ยืดหดได้แล้วแต่ผู้น าแต่ละ
ยุคสมัยจะจินตนาการอย่างไร 

                                                        
18 เนชั่นสุดสัปดาห์, 2538:  63 อ้างใน เบ็ญจมาภรณ์ ธนธรรมรัตน์:  33. 
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พอมาถึงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อรัฐชาติหรือจินตนาการเกิดขึ้น ดูเหมือนว่า 
nation state หรือรัฐชาติ มันอยู่ลอย ๆ ไม่ได้ ต้องมีพ้ืนที่ ฉะนั้นอ านาจเหนือพ้ืนที่ หรือที่เราเรียกกัน
ว่าอธิปไตยจึงท าให้พรมแดน มีนัยส าคัญขึ้นมาโดยธงชัย วินิจจะกูล (2556) ชี้ให้เห็นในเรื่องภูมิกายา
และประวัติศาสตร์ (Geo body and History) ว่าการขีดเส้นแนวชายแดนหรือพรมแดนลงบนแผนที่
อย่างชัดเจน ท าให้รัฐชาติดูสูงส่ง และสามารถสถาปนาอ านาจอธิปไตยทางการเมืองในโลกสมัยใหม่ได้ 

แต่ว่าในทางปฏิบัติ ไม่ว่าพรมแดนจะถูกวาดบนแผนที่อย่างชัดเจนเพียงใด ไม่ว่าจะมี
หลักปักปันเขตแดนมั่นคงสักเพียงใด ไม่ว่าจะมีด่านตรวจคนเข้าเมืองมากน้อยขนาดไหน จะมีกรม
ศุลกากรเรียงรายคอยเก็บภาษีสักเท่าไร จะมีหอคอยสังเกตการณ์ตามแนวชายแดนสักกี่แห่ง ชาวบ้าน
ก็จะมองข้ามนัยส าคัญของพรมแดนและชายแดน ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพรมแดนในรูปแบบที่
ผู้เขียนแผนที่ไม่ได้คาดคิดหรือออก แบบเอาไว้ กองก าลังปฏิวัติหรือบางคนอาจเรียกว่ากองก าลังติด
อาวุธชนกลุ่มน้อยก็ผลุบ ๆ โผล่ ๆ อยู่ตามแนวชายแดน อยู่หลังพรมแดนเพ่ือหลีกเร้นการไล่ล่าของ
กองก าลังรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็แสวงหาความคุ้มครองในองค์อธิปัตย์อีกฝากฝั่งหนึ่ง 

ชนชายแดนที่อยู่ริมชายแดน ก็ฉกฉวยโอกาสในการค้าขายกับเพ่ือนบ้าน ทั้งสินค้าที่
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย บางครั้งการหาที่ดินท าการเกษตร เมื่อไม่มีในฝั่งของเขาก็ข้ามมาฝั่งของ
เรา ไม่มีงานก็ข้ามมาหางานรับจ้างอีกฝากหนึ่งท า ไปซื้อสินค้าก็ได้ถ้าได้การบริการที่ดีกว่า ไม่ได้
หมายความว่าเขามาใช้บริการจากเราฝ่ายเดียว แต่คนไทยจ านวนไม่น้อยข้ามไปใช้บริการทางฝั่ง
กัมพูชาสมัยที่ฝรั่งเศสปกครอง ถ้าดูประวัติศาสตร์แล้วเราใช้บริการเพ่ือบ้านไม่น้อยกว่าที่เพ่ือนบ้านใช้
กับประเทศไทย ประเด็นก็คือว่าการด ารงอยู่ร่วมกันของคนหลายกลุ่มตรงบริเวณชายแดน และการใช้
ประโยชน์จากพรมแดนในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้พ้ืนที่ชายแดนแต่ละแห่งมันมีพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ และมีพลวัตรทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง 

โดยปกติแล้วในทางวิชาการเวลามีการศึกษาชายแดน มันต้องเป็นงานของกฎหมาย
และรัฐศาสตร์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามเมื่อเกี่ยวกับกฎหมายและรัฐศาสตร์ จุดอ่อนคือแนวทาง
การศึกษาทั้งสองไม่สามารถท าความเข้าใจพ้ืนฐานของบริบทพ้ืนที่ชายแดน และกลุ่มคนที่อาศัยอยู่
บริเวณนั้น 

แต่ว่าในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมามีคนอพยพย้ายถิ่นมากขึ้น เมื่อมีแรงงานอพยพมาก
ขึ้นก็ได้รับความสนใจมากขึ้น เราก็จะมองว่า ประเทศไทยเป็นเป้าหมายของการอพยพ แต่ประเทศ
ไทยก็ไม่ได้มองว่า คนไทยอพยพไปท างานนอกประเทศเป็นจ านวนมากเช่นกัน เรามักจะมองว่าพม่า 
ลาว หรือกัมพูชา มาท างานในประเทศไทยมาก แต่ประเด็นก็คือว่างานศึกษาที่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การย้ายถิ่นข้ามพรมแดน จะเป็นเรื่องของผู้ลี้ภัยหรือแรงงานอพยพ มักจะเป็นงานมานุษยวิทยา ซึ่ง
เป็นงานที่เน้นท าความเข้าใจกับบริบททางประวัติศาสตร์ และก็เน้นผลกระทบของพรมแดนต่อชีวิต
และวัฒนธรรมมากกว่ามิติทางกฎหมายและรัฐศาสตร์ ฉะนั้นนักมานุษยวิทยาจึงให้ความสนใจของการ
ต่อสู้ ดิ้นรน ปรับตัวของคน ตลอดจนพลวัตรของแนวชายแดนซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐ 
เราเชื่อว่าถ้าเราท าความเข้าใจกับผลกระทบทางสังคมทีมีต่อผู้คนที่อยู่ชายขอบ  จากการขีดเส้นแบ่ง
พรมแดน โดยเน้นศึกษาระยะยาวมิติทางประวัติศาสตร์ และเน้นมุมมองจากศูนย์กลางและชายขอบ
ไปพร้อมกัน เราจะท าความเข้าใจชายแดนได้ดีข้ึน 
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อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงแนวคิดตอนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลตะวันตก มีความสับสน
เกี่ยวกับค าศัพท์ชายแดนอยู่พอสมควร โดยปกติแล้วเราใช้ค าอยู่ 3 ค า คือค าว่าชายแดน (Frontier) 
พรมแดน (Border) และขอบเขต (Boundary) ประเทศทางตะวันตกใช้ค าเหล่านี้แตกต่างกัน
พอสมควร อเมริกานิยมใช้ค าว่า frontier ในขณะที่อังกฤษ หรือประเทศยุโรปนิยมใช้ค าว่า border 
หรือ boundary 

ดูจากค าว่า Boundary ก่อน ค าว่าขอบเขตมักจะใช้ในพิธีทางการทูตในการเจรจา
เพ่ือก าหนดแนวพรมแดนระหว่าง รัฐอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันขอบเขตก็บ่งบอกความหมายของ
ความแตกต่างทางชาติพันธ์ ความแตกต่างทางชาติพันธ์ของคนกลุ่มต่าง ๆ 

เราใช้พรมแดน เป็นเส้นแนวเขตระหว่างรัฐชาติ ในขณะที่ชายแดน จะมีนัยยะบ่ง
บอกถึงการขยายดินแดน หรืออารยธรรมเข้าไปที่รกร้างว่างเปล่า 

แต่ทั้งหมดนี้เพ่ือให้เข้าใจเท่านั้นเอง โดยจะเสนอให้ใช้ค าเดียว คือ พรมแดน 
(Border) ใช้มันในลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะ คือ 1) พรมแดนภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-political-
border) 2) พรมแดนชาติพันธ์ (Ethnic Border) 3) พรมแดนวัฒนธรรม (Culture Border) ซึ่งจะ
ช่วยท าให้เราสับสนน้อยลง 

เวลาที่เราพูดถึงพรมแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ เราจะพูดถึงอ านาจรัฐ ซึ่งที่มีการตะโกน
ให้ใช้ก าลังทางทหารกัน เป็นมุมมองจากภูมิรัฐศาสตร์ และเป็นมุมมองแบบเก่า ๆ ถ้าเพ่ือเราหันมา
มองทางพรมแดนทางชาติพันธ์ หรือพรมแดนทางวัฒนธรรม เราจะมองเห็นว่า พรมแดนที่เกิดจากชาติ
พันธ์ มันเกิดจากความรู้สึกเป็นพวกผองเครือญาติ มันเกิดจากใช้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ใกล้กัน มันเกิดจากรากทางวัฒนธรรมเดียวกัน หรือสืบทอดสายเดือดจากกลุ่มบรรพชนเดียวกัน รวม
ไปถึงการสร้างตัวตน หรืออัตลักษณ์ของกลุ่มที่แยกออกไปผ่านการสร้างส านึกทางประวัติศาสตร์  แต่
ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดรัฐชาติขึ้นมาพรมแดนทางชาติพันธ์ หรือพรมแดนทางวัฒนธรรมมักจะถูก
ซ้อนทับและกลบเกลื่อนด้วยพรมแดนของรัฐชาติ เพราะฉะนั้นประเด็นเราต้องพยายามแยกแยะให้ดี 
จึงเป็นประเด็นหลักที่ ต้องการจะน าเสนอในวันนี้ก็คือการซ้อนทับระหว่างพรมแดน ของรัฐและ
พรมแดนทางวัฒนธรรม 

เมื่อดูแผนที่จะพบกลุ่มใหญ่ คือไทใหญ่ ไทลือ ถ้าดูพรมแดนวัฒนธรรมไทใหญ่ จะ
พบว่ากินพ้ืนที่ตั้งแต่จีนทางตอนใต้ รัฐฉานและทางภาคเหนือของไทย หรือพรมแดนวัฒนธรรมของไท
ลื้อซึ่งถ้าดูประวัติศาสตร์ ลื้อจะท าการค้าครอบคลุมถึงพม่า และบางส่วนของลานนา คือ เชียงค า เชียง
แสน พะเยา เชียงใหม่ ล าพูน บางส่วนของแม่ฮ่องสอน แต่เมื่อเกิดพรมแดนรัฐชาติซึ่งมันเกิดทีหลัง 
มันเกิดการขีดเส้นแบ่งพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่พวกนี้มันไม่อาจะขวางกั้น การไปมาหาสู่  การติดต่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเดียวกัน ไม่อาจจะขวางก้ันการไปมาหาสู่ของผู้คนที่มีมาอย่างยาวนานได ้

อยากจะยกตัวอย่างพ้ืนที่ เชียงแสน เชียงแสนเป็นเมืองที่มีอายธรรมเก่าแก่ ในทาง
ตอนเหนือ เป็นเมืองที่พม่า กับลานนาต่างแก่งแย่งเพ่ือครอบครองขึ้นอยู่กับยุคสมัยว่าใครจะได้
ครอบครอง แต่ประเด็นส าคัญก็คือว่า เชียงแสน เป็นบ้านของผู้คนหลากหลายมาก ไม่ได้มีแต่คนลื้อ 
ไทใหญ่ หรือพม่า แต่ยังมีกลุ่มชาติพันธ์อีกกว่า 10 กลุ่ม และก็เป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่น
ฐาน หรืออพยพท าการค้าขายมาตั้งแต่โบราณ แต่เมื่อปี พ.ศ. 2518 เมื่อคอมมิวนิสต์ลาวประสบ
ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบ สังคมนิยม ลาวปิดประเทศ ท าให้ชายแดน
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ไทยกับลาวเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น ท าให้เราเห็นความหวาดระแวงกันของรัฐทั้งสอง การเดินข้าม
ชายแดนเกิดความเข้มงวดมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้คนจะเลิกเดินทาง คนก็ยังเดินทางไปมา
อยู่ แต่พอสงครามสิ้นสุดลงเราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า  เชียงแสนจึง
กลายเป็นเมืองท่า จีนขนสินค้ามาป้อนเราทางเชียงแสนอยู่ตลอดเวลา  เกิดการเลื่อนไหลไปมาของ
ผู้คน สินค้าและวัฒนธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า พรมแดนของรัฐชาติเริ่ม
ยืดหยุ่นมากข้ึน ถ้าไปดูพรมแดนของเชียงแสน จะพบว่าข้ามง่ายมาก จะข้ามไปต้นผึ้ง หรือข้ามไปเล่น
การพนัน ข้ามง่ายมาก เพราะ เขาอยากจะสนับสนุนให้ข้ามไปเพื่อผลประโยชน์ 

เมื่อใดก็ตามที่ พ้ืนที่ชายแดนรัฐชาติ  ถูกซ้อนทับด้วยการเป็นพ้ืนที่การค้า 
ความสัมพันธ์ทางสังคมจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้น และพรมแดนของรัฐชาติจะเริ่มยืดหยุ่นมากขึ้น อยาก
เทียบให้เห็นอีกเมือง คือ พ้ืนที่เชียงของ ซึ่งเป็นพ้ืนที่บ้านของผู้คนมากมายหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลื้อ 
ลาว ไทเขิน ขมุ ม้ง มูเซ่อ เย้า ผู้คนก็ข้ามไปมา เป็นญาติกัน โดยเฉพาะคนลื้อ มีประเพณีที่ต้องไป
เยี่ยมไหว้กันเป็นประจ า เชียงของโตในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 เมื่อน่านเรืองอ านาจขึ้นในล้านนา 
เพราะว่าน่านเป็นเมืองของคนลื้อ เป็นเมืองท่าส าคัญ มีการกวาดต้อนผู้คนจาก 12 ปันนาไปอยู่น่าน
และข้ามไปหลวงพระบางด้วย เพราะฉะนั้นผู้คนแทบนี้ก็จะเป็นญาติพ่ีน้องกันไปหมด และยังเป็นจุด
ผ่านส าคัญของการค้าในอดีต จึงท าให้การหลั่งไหลของผู้คนเยอะมาก 

แต่พอถึงปิดพรมแดนในปี พ.ศ.2518 รัฐชาติเริ่มพัฒนาตัวขึ้นอย่างเข้มแข็ง เริ่มเกิด
ความเหลื่อมล้ าระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งลาว เพราะฉะนั้นเมื่อเปิดพรมแดนอีกครั้งในสมัยคุณชาติชาย ก็
จะเห็นความแตกต่างของสองฝากฝั่งล าน้ าโขงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้เชียงของจึงเป็นพ้ืนที่ที่ท า
การค้า ส่งน้ ามันไปลาว โดยผ่านท่าเรือที่เชียงของ ขากลับก็มีการส่งถ่านหินเข้ามา ในขณะเดียวกันสิ่ง
ที่แตกต่างออกไป คือชาวบ้านสองฝั่งยังค้าขายกันอยู่ มีการค้าข้ามพรมแดนเยอะมาก มีจุดจอดเรือที่
ไม่ใช่เป็นท่าใหญ่ อีก 3-4 แห่งที่ชาวบ้านใช้ข้ามไปข้ามมา และแม่ค้ามีบทบาทส าคัญมากในการติดต่อ
การค้า ขายน าสินค้าจากฝั่งไทยไปขายที่ลาว ในท านองเดียวกันถ้าต้องการแรงงานหักข้าวโพด แม่ค้าก็
จะเป็นผู้ติดต่อแรงงานให้ ฉะนั้นผู้คนแถบนั้นติดต่อค้าขายโดยไม่เคยคิดว่าแม่น้ าโขงเป็นพรมแดน แต่
ใช้ความเป็นชาติพันธ์ ความเป็นญาติพี่น้องในการติดต่อระหว่างกัน 

แต่ถ้าถามว่าพรมแดนของรัฐชาติมีผลไหม ก็มี เพราะมีการแบ่งแยกเป็นลื้อจีน ลื้อ
ลาว ลื้อไทย แต่โดยหลักใหญ่แล้วก็จะใช้ความเป็นพ่ีน้องมากกว่า  ผู้คนก็ยังท ามาหากินกับแม่น้ าโขง 
เวลามีงานศพ ผู้คนจากอีกฝั่งหนึ่ง (ถ้าเป็นญาติกัน) ก็จะมาช่วยงาน ถ้าเราเปรียบเทียบเชียงแสนกับ
เชียงของ จะชี้ให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในความเป็นเมืองชายแดนด้วยกัน คือ เชียงของจะท า
การเกษตรเข้มข้น ยังมีสวนส้ม ทุ่งข้าวโพด แต่เชียงแสนจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองท่า ท าการค้าขายเป็น
ส่วนมาก พรมแดนก็เลยยืดหยุ่นมากขึ้น ในขณะที่เชียงของ พรมแดนมีความยืดหยุ่นอยู่แล้ว  (เพราะ
ยังไงก็ปิดเขาไม่ได้) แต่ในขณะเดียวกันทั้งสองฝากฝั่งของเมืองชายแดนเหล่านี้ ความเป็นชาติพันธ์ 
พรมแดนทางวัฒนธรรม ยังมีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน การต่อรองทางการค้าผ่านความเป็นชาติ
พันธ์ยังคงด าเนินไปย่างเข้มข้น แม้ว่าพ่อค้าจีนจะเข้ามาท าลายการค้าหลายอย่างไป แต่การค้าหลาย
อย่างยังใช้ความเป็นชาติพันธ์ เช่นการค้าวัว ควาย จากฝั่งจีน ลาวเข้ามาในฝั่งไทย 

สิ่งที่อยากเสนอจากในสิ่งที่ได้พูดมาทั้งหมดคือ มันมีนัยอย่างไรต่อรัฐชาติ ถ้าเราดู
ชายแดนให้ดี เราจะเห็นว่ารัฐชาติแม้ว่าจะมีอ านาจเบ็ดเสร็จในระดับหนึ่ง ในการนิยามความหมายที่
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ศูนย์กลาง (กรุงเทพ) แต่ในบริเวณชายขอบ เช่น ตามพรมแดนหรือบริเวณชายแดน รัฐชาติไม่เคย
สถาปนา อ านาจของตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ 

ในทางตรงกันข้าม ความเข้าใจหรือการนิยามความหมายของพรมแดนและความเป็น
ท้องถิ่น มันมีหลายแบบซ้อนทับกันอยู่ เพราะฉะนั้นมันมีความหมายชายแดนตามนัยของรัฐ  มันมี
ความหมายนัยของชนชายแดน แม้ว่าในบริเวณชายแดนเราจะเห็นอ านาจรัฐถูกแสดงอย่างมหาศาล มี
การน าเทคนิควิธีในการแสดงอ านาจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวน ตรวจบัตรประชาชน การใช้
กองก าลังทหาร ต ารวจตระเวนชายแดน แต่ในความเป็นจริงแล้วอ านาจรัฐชาติไม่ครอบคลุม เวลาเรา
ไปชายแดนจะเห็นว่ากรมศุลกากรพูดอย่างหนึ่ง ต ารวจพูดย่างหนึ่ง ทหารพูดอย่างหนึ่ง ไม่เคยตรงกัน 

ตรงนี้มันท าให้ชายแดนเป็นพ้ืนที่ซึ่งอ านาจมีความซับซ้อน ยุ่งเหยิง ก ากวมและ
ขัดแย้งกัน ถ้าเม่ือไหร่ที่เราเอาศูนย์กลางเป็นใหญ่ เราจะเห็นได้ว่าอ านาจ ตามแนวชายแดนนั้นยุ่งเหยิง 
ก ากวม แต่ถ้าเราเข้าใจชาวบ้าน เราจะเห็นได้ว่า มันมีความเป็นระเบียบแบบแผน ของชนชายแดน 

นอกจากนั้นแล้วในโลกของการเคลื่อนย้ายของสินค้า ผู้คนและวัฒนธรรมข้าม
พรมแดนของรัฐชาติอย่างมากมายมหาศาล ท าให้รัฐชาติถูกลดทอนความส าคัญลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งรัฐ
ชาติไม่ได้หายไปไหน แต่รัฐชาติมีความเป็น พหุลักษณ์ หรือมีลักษณะข้ามชาติ multi-culturalism 
กล่าวคือ มีลักษณะการด ารงอยู่ของผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เพราะฉะนั้นการ
พูดถึงรัฐชาติในแง่ของความเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นเรื่องที่ล้า สมัย ในบริบทของโลกาภิวัฒน์ที่โลกทั้งใบมี
ลักษณะข้ามชาติมากขึ้น 

อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ในพ้ืนที่ชายแดนทุกแห่งหนทั่วโลก เราเริ่มจะเห็นการ
หลั่งไหลของทุนข้ามชาติเข้ามาในท้องถิ่น การหลั่งไหลของทุนข้ามชาติเข้ามาในท้องถิ่นในบริเวณ
ชายแดน มันส่งผลให้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนนั้น ซ้อนทับ และเลื่อนไหลมาก
ขึ้น อันนี้อยู่นอกเหนืออ านาจของรัฐชาติที่จะไปควบคุม 

นอกจากนั้น เราจะเห็นได้ว่าชายแดนเป็นพ้ืนที่การแย่งชิงอ านาจในการนิยาม
ความหมายของสถานะพลเมือง เราพยายามไปใช้การกีดกันสิทธิ โดยพยายามบอกว่า ไม่ใช่ “ไทย” 
กีดกันคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา ในบริบทของโลกที่ดึงคนเข้ามาร่วมกัน ที่อินเดีย  เขาให้คนอินเดียที่อยู่ที่
ไหนก็ได้ในโลก เข้าเมืองได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เป็นกลวิธีที่แยบยลมากในการดึงคนกลับมาลงทุน จีนใช้
มา 30 ปีแล้ว ตั้งแต่ยุคเติ้งเสียวผิ้ง เติ้งพูดว่า “จีนอยู่ที่ไหนเป็นจีน ไม่ว่าจะเป็นแซ่อะไร กลับมาเถอะ
กลับมาลงทุนในแผ่นดินแม่” 

นอกจากนี้ชายแดนยังเป็นพ้ืนที่ของการปรับเปลี่ยนจุดเผชิญหน้า ระหว่างคนกลุ่ม
ต่าง ๆ อย่างคนข้ามมาฝั่งไทยเพ่ือจะมาซื้อบัตรที่สูง เพ่ือเปลี่ยนสถานะภาพของตนเอง ขณะเดียวกัน 
ชายแดนก็เป็นพ้ืนที่ของการสร้างและน าเสนอตัวตนที่หลากหลาย  คนไทใหญ่ที่เข้ามาบ้านเรา เอา
วัฒนธรรมมาน าเสนอ และบอกว่าเขาไม่ใช่คนอ่ืน เขาก็คือลูกหลาน เป็นการน าเสนอตัวตนเพ่ือที่จะ
บอกว่า ไทใหญ่กับไทยเป็นพี่น้องกัน 

ในขณะเดียวกันชายแดนเป็นพ้ืนที่ที่อาจความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และอ านาจ ถ้า
เมื่อไหร่เกิดกระบวนการรวมศูนย์อ านาจของรัฐชาติ เพราะการรวมศูนย์รัฐชาติกีดขวางและท้าทาย
ความเป็นหนึ่ง เมื่อไหร่ที่คุณไปชายแดน แล้วประกาศว่ากูเป็นหนึ่งเดียว เป็นไทยหมด ปัญหาจะเกิด
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ขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะพรมแดนเป็นพื้นที่ของความหลากหลาย ซึ่งมัยขัดกับหลักธรรมชาติ ขัดกับวิถี
ชีวิตของผู้คน ขัดกับผลประโยชน์ ขัดกับศาสนา 

ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะน าเสนอ คือ ชายแดนเป็นพ้ืนที่ ซึ่งผู้คนเจรจาต่อรองอยู่
ตลอดเวลา เสมือนรั้วบ้านที่ถูกรื้อสร้างอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นคุณจะจัดการชายแดนคุณต้องให้คน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย เพราะเขารู้ว่ารั้วของเขาอยู่ตรงไหน รั้วก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นหลักที่เท่าไหร่เท่านั้น 
รั้วของวัฒนธรรมมันใหญ่กว่ารัฐชาติ 

จากทั้งหมดนี้ มีข้อคิดจากชายแดนให้ชวนคิดกันต่อ คือ การด ารงอยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายของชาติพันธ์ การเลื่อนไหลของผู้คน สินค้า วัฒนธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ ที่เรา
ปฏิเสธไม่ได้ ค าถามก็คือเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ถ้าเรายอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะบอกว่าชายแดนเป็นพื้นที่ของความยืดหยุ่นในหลาย ลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนิยามความยืดหยุ่น
นี้อย่างไร 

อุดมการณ์ชาตินิยมที่เน้นความเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันตรายมากต่อ ผู้คนชายแดน มัน
ลิดรอนวิถีชีวิตของชนชายแดน อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นอันตรายต่อท้ังประเทศเพราะถ้าชายแดนมี
ปัญหา มันจะครอบคลุมทั้งประเทศ(โดยเฉพาะการเกิดสงคราม ความเป็นชายแดนจะไปทั่วประเทศ) 
จึงขอเสนอว่า ชายแดนควรเป็น Space of Exception เป็นพ้ืนที่พิเศษ น่าจะท าได้ (ขนาดประเทศ
จีนที่เราบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ใช้ Space of Exception เยอะมาก เช่นฮ่องกง เซิ่นเจิ่น) และการ
เป็นพื้นที่พิเศษจะท าให้ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการเมือง ท าให้สามารถยืดหยุ่นนโยบาย 
และไม่ใช่เฉพาะชายแดนที่มีปัญหา ชายแดนที่ยังไม่มีปัญหาก็ใช้ได้ 

สุดท้ายเราควรจะเรียนรู้เรื่องพ้ืนที่ของการจัดการร่วม (Co-management) รัฐชาติ
และหน่วยงานของรัฐควรเลิกเป็นพระเอกและฟังคนที่ชายแดนให้มากขึ้น ชายแดนควรเป็นพ้ืนที่ของ
การจัดการร่วม การจัดการพ้ืนที่ควรเป็นการจัดการขององค์กรท้องถิ่น องค์การค้า และหน่วยงานของ
รัฐ ไปจนถึงข้ามไปเป็นการจัดการร่วมระหว่างประเทศ รูปแบบจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ ในพ้ืนที่ แต่ละ
พ้ืนที่ก็ไม่ควรมีระบบการจัดการที่เหมือนกัน 
 
2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับพรมแดนทางสังคม พรมแดนทางวัฒนธรรม และพรมแดนของรัฐ 

พรมแดน เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ พรมแดนทางสังคม พรมแดน
ทางวัฒนธรรม และพรมแดนของรัฐ พรมแดนทางสังคม คือ พรมแดนที่คนไปมาหาสู่กัน ท าการค้า
ระหว่างกัน พรมแดนทางวัฒนธรรม คือ คนที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่วน
พรมแดนของรัฐ คือ อาณาเขตของแต่ละรัฐ โดยทั่วไป พรมแดนทั้ง 3 ส่วนจะซ้อนกันอยู่ตลอดเวลา 
บางทีก็เอ้ือประโยชน์กัน บางทีก็ขัดแย้งกัน แต่คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจกับพรมแดนของรัฐ
เพียงอย่างเดียว และมักจะยึดติดว่าชายแดนเป็นสิ่งที่มีตัวตน ซึ่งส่งผลให้คนเชื้อชาติเดียวกันไม่กลม
เกลียวกัน หากเราจะมองให้ลึกซึ้งแล้ว “ชายแดน” เป็นเพียงภาพลักษณ์แบบหนึ่ง ซึ่งภาพลักษณ์นี้
เป็นเพียงพหุวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยความขัดแย้ง ความสมานฉันท์ ความเอ้ือเฟ้ือ ความเอ้ืออาทร 
รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายมาก เช่น ไนท์บาซาร์ก็เป็นพรมแดนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง 
เพราะมีคนหลายชาติพันธุ์มาอาศัยอยู่รวมกัน 
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ค าว่า ชาติพันธุ์นั้น หมายถึง กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน 
คนชาติพันธุ์เดียวกันมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่บริเวณชายแดนของรัฐต่าง ๆ จะมีคนชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ มาอาศัยอยู่รวมกัน ดังนั้นการศึกษาในเรื่อง “ชายแดน” จะท าให้ทราบถึงประวัติศาสตร์
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับรัฐชาติ รวมทั้งเข้าใจปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนได้อย่างลึกซึ้ง เช่น ปัญหาความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ปัญหาการพัฒนา 
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปัญหาความสลับซับซ้อนของการใช้อ านาจในพ้ืนที่ เป็นต้น 
เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนมาก่อนที่จะมีรัฐ ชาติหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เข้ามาบังคับใช้ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐชาติน ามาใช้เพ่ือพัฒนาชีวิตคนชาติให้มีชีวิตที่ดีขึ้น อาจจะก่อ
ปัญหาให้กับคนบริเวณชายแดนก็ได้ นอกจากนั้นชายแดนยังเป็นเวทีแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้คนมากมาย
หลายกลุ่มอยู่ร่วมกัน เจรจาต่อรองกัน โดยทั่วไปคนมักจะมองว่ารัฐเป็นหนึ่งเดียว แต่ความจริงแล้ว 
บริเวณชายแดนรัฐมีความหลากหลายมาก เพราะแต่ละหน่วยงานมีจุดยืนที่แตกต่างกัน และ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในบริเวณชายแดนก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

เนื่องจากบริเวณชายแดนมีการเคลื่อนย้ายของสินค้า และคนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
ผู้คนบริเวณชายแดนจ าเป็นต้องสร้างอ านาจต่อรองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเอา ตัวรอด คนเหล่านี้ตระหนัก
ดีว่าการยึดติดในอัตลักษณ์ของตนเองมากเกินไปเป็นสาเหตุ ส าคัญที่ท าให้เกิดการขัดแย้งกัน และ
สูญเสียผลประโยชน์ที่พึงได้ ดังนั้นคนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนจึงมีอัตลักษณ์ที่
หลากหลายแล้วแต่บริบทที่เปลี่ยน แปลงไป เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับอ านาจต่าง ๆ 
นอกจากอัตลักษณ์ที่หลากหลายแล้ว วิธีการติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืนก็มีหลายรูปแบบด้วยเช่นกัน 
อย่างเช่น คนม้งที่มาติดต่อธุระในเมืองเชียงใหม่ก็พูดภาษาเมือง แต่เมื่อเปลี่ยนบทบาทเป็นพ่อค้าเพ่ือ
ขายสินค้าพ้ืนเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ตามชาวบ้านในบางพ้ืนที่แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของตนผ่านลัทธิ
หรือ พิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือแสดงความเป็นชุมชนท้องถิ่น และพยายามแสดงอ านาจของตนเองเพ่ือ
ต่อรองกับอ านาจของรัฐ ในขณะที่ชาวบ้านบางพื้นที่พยายามปรับตัวเพ่ืออยู่เข้ากับอ านาจรัฐให้ได้ 

ในปัจจุบันที่โลกก าลังเปลี่ยนแปลงไป และหลายประเทศได้ยอมรับคนเชื้อชาติต่าง ๆ 
เป็นประชากรของตนเอง แต่ประเทศไทยกลับด าเนินนโยบายกีดกันคนเชื้อชาติอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะ
รัฐบาลไทยยังยึดติดกับเรื่องดินแดนและอธิปไตยของรัฐ และหากรัฐไทยไม่ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป รัฐไทยอาจจะถูกโดดเดี่ยวจากสังคมโลกได้ ดังนั้นรัฐบาลไทยควรตระหนักว่า 
รัฐไทยควรจะปรับตัวอย่างไร และควรจะจัดท านโยบายต่างประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ คือ ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มก าลัง
สร้างชุมชนข้ามถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกัน ชุมชนข้ามถิ่นไม่ได้ถูกกักขังอยู่ภายในรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่งอีกต่อไป แต่สามารถสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการตระหนักถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันได้โดยผ่านเทคโนโลยีต่าง  ๆ 
ดังเช่น ชาวม้งท่ีอาศัยอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น 
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2.5.2 เขตแดน (Boundary)/พรมแดน (Frontier)/ชายแดน (Border) ในความหมายของความ
ม่ันคงแห่งรัฐ 

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ (2553) ได้นิยามความหมายกว้าง ๆ เขตแดน (Boundary) และ
เส้นแบ่งเขต (Border/Borderline) มิได้หมายถึงพ้ืนที่ทางกายภาพเท่านั้น แต่คือการแบ่งและเส้นแบ่ง
ที่แยกบางสิ่งออกจากกัน แต่ที่เกิดพร้อมกันไปกับการแยกก็คือการรวมเขตท าหน้าที่เป็นเหมือน
ภาชนะบรรจุรวมสิ่งที่อยู่ในขอบวงซึ่งเกิดขึ้นจากการแบ่งเขตนั้นเข้าไว้เป็นพวกเดียวกันเขตนี้อาจจะมี
พรมแดนที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่จ านวนไม่น้อยที่พรมแดนของเขตเป็นสภาพนามธรรมที่
เกิดข้ึนและด ารงอยู่ในความคิดจิตใจของคน เขตบางเขตคนนอกข้ามพรมแดนเข้ามาหรือคนในจะข้าม
ออกไปได้ง่าย แต่การข้ามเขตบางเขตเต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายส าหรับผู้ที่คิดจะข้าม หรือเมื่อ
ข้ามพ้นไปแล้ว มีไม่น้อยที่กลายเป็นก้าวย่างซึ่งไม่มีทางกลับย้อนคืนสู่สภาพเดิมก่อนหน้านั้นได้อีก 
และในท านองเดียวกัน เมื่อเส้นแบ่งเกิดขึ้นในที่ที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเขตกั้นมาก่อน ก็อาจท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป (เช่น การแบ่งอนุทวีปออกเป็น
อินเดียกับปากีสถาน การวางแนวรั้วลวดหนามบนท้องถนนเมื่อเกิดการชุมนุมประท้วง ) เขตใน
ความหมายกว้างนี้จึงพบได้ทั่วไปในความสัมพันธ์ระหว่างคน และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและ
วัฒนธรรม พบได้ในครอบครัว ละแวกบ้าน โรงเรียน ท้องถิ่น ภูมิภาค เชื้อชาติศาสนา ฐานะ และชน
ชั้น 

เขตเป็นตัวจ าแนกว่าใครเป็นพวกเดียวกันและใครที่ไม่ใช่ ใครที่ไว้ใจได้และใครเป็น
คนแปลกหน้า เขตเป็นตัวแทนหรือเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงภายในที่มีระเบียบ และภายนอกที่ไร้
ระเบียบ และสร้างความเหมือนหรือความสอดคล้องต้องกันให้เกิดขึ้นในภายใน  และสร้างความ
แตกต่างกับภายนอก ความรู้สึกอุ่นใจหรือวางใจและการแสดงออกอย่างเป็นปกติ เกิดขึ้นเมื่อ
เคลื่อนไหวอยู่ภายในเขต ในขณะที่ต้องคอยเฝ้าระแวดระวังความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อออกไป
นอกเขต ขอบเขตอันจ ากัดและบีบรัด เช่น ขอบเขตที่ก าหนดโดยสังคมและวัฒนธรรมในบางเรื่องอาจ
ก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกหรือต่อต้าน แต่โดยทั่วไปแล้วคนเราจะรับเส้นแบ่งทางสังคมและ
วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นกรอบของความประพฤติและการด าเนินพฤติกรรมทางสังคมโดยการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการอบรมกล่อมเกลามาตั้งแต่วัยเด็ก การข้ามเขตหรือเส้นแบ่งทางสังคม/วัฒนธรรมที่
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ด ารงอยู่ที่นั่นอย่างนั้นเสมอมา อาจหมายถึงการท้าทาย การกลายเป็นขบถ 
คนนอก หรือคนทรยศและจ าเป็นต้องถูกขจัดเพ่ือรักษาระเบียบให้ด ารงอยู่ต่อไปได้ เพราะถ้าปล่อยให้
มีการข้ามเส้นระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรมโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแก่ผู้ที่กล้าฝ่าฝืนข้ามไปแล้ว  เขต
นั้นก็หมดความหมาย และระเบียบ อัตลักษณ์ ความเป็นเอกภาพ ความมั่นใจ ความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีที่เขตนั้นบรรจุรักษาไว้ก็พังทลายลง ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าพ้ืนที่ภายนอกเขตที่ถูกท าให้
เชื่อว่าเป็นอื่นนั้น หาได้เสื่อม เป็นอันตราย ไม่เหมาะสม หรือนอกรีตนอกรอยอย่างที่เคยถูกปลูกฝังมา
ไม่ การรักษาเขตสัมพันธ์อยู่กับธรรมชาติการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์ คนเราได้รับความมั่นใจ
และความมั่นคงเมื่ออยู่ในกลุ่มการพังทลายของเส้นแบ่งที่จ าแนกและรักษาความเป็นกลุ่มเป็นพวกจึง
เท่ากับเป็นการคุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และต่ออัตลักษณ์ที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนใน
กลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน ในบรรดาพื้นที่ท่ีช่วยบ่มเพาะอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของกลุ่มทั้งหลาย 
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แต่ในเวลาเดียวกัน ไม่มีเขตแดนใดสามารถด ารงอยู่ได้ตลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
หรือไม่ถูกท้าทาย ระเบียบทางสังคมชุดหนึ่ง รวมทั้งการจัดกลุ่มทางสังคมภายใต้ระเบียบชุดนั้น เมื่อ
ต้องเผชิญ กับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไมว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
การติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยอ่ืนกลุ่มอ่ืนที่มีวัฒนธรรมและระเบียบที่แตกต่างออกไป  การขยายตัวของ
ประชากรและคนรุ่นใหม่ ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ จะเป็นสิ่งที่มาสลายความชัดเจนของเขตแดนที่
เคยมีอยู่ 

ความคลุมเครือไม่ชัดเจนตรงรอยต่อระหว่างเก่ากับใหม่ ภายในกับภายนอกสิ่ง
ดั้งเดิมกับความก้าวหน้า ประเพณีกับความทันสมัย เสถียรภาพกับความเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงกับ
การละทิ้ง การพิทักษ์รักษากับการดัดแปลงแต่งเสริม ท าให้เขตแดนที่เคยมีความชัดเจนกลายเป็น
ชายแดนที่เต็มไปด้วยความสับสนจากการกลายพันธุ์ของพันทางลูกผสม อัตลักษณ์ซ้อน พหุมาตรฐาน 
และความยากในการจัดประเภท เนื่องจากไม่อาจจ าแนกความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม ถูก/ผิด ดี/เลว 
ความเสื่อมถอย/สร้างสรรค์ออกจากกันได้โดยง่าย ชายแดนจึงเป็นจุดบรรจบของความเลื่อนไหลไม่คง
ตัว อันเกิดจากการต่อรองและทดลอง จากสิ่งท้าทายและการแสวงหา จากการเร้นหลบและการ
ปลดปล่อยจากโอกาส ความเสี่ยงและอันตราย 
 
2.5.3 รัฐอธิปไตยกับเขตแดน 

ในความหมายที่แคบลงมา เขตแดน/พรมแดน/ชายแดน มุ่งถึงอาณาเขตที่เป็น
ดินแดนหรือพ้ืนที่รองรับความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งดินแดนกายภาพทาง
ภูมิศาสตร์ และพ้ืนที่แบบอ่ืนที่เกิดข้ึนโดยความคิดของมนุษย์ เช่น ภพภูมิต่างๆ ตามจักรวาลวิทยาทาง
ศาสนา และพ้ืนที่ในโลกไซเบอร์ และแนวคิดที่ใช้ก าหนดนิยามระเบียบความสัมพันธ์ในพ้ืนที่ก็มี
แตกต่างกันไป เช่น การก าหนดให้พื้นที่หนึ่งเป็นของกลางที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันและมีสิทธิเข้าไป
ใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องร่วมกันรักษาในขณะที่อีกพ้ืนที่หนึ่งก าหนดให้เป็นสิทธิ์เด็ดขาดของส่วนบุคคล  
บางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เปิดให้ทุกคนด าเนินการได้ตามใจไม่มีการวางกฎเกณฑ์ใดไว้  แต่ในพ้ืนที่บางแห่งมี
ความพิเศษหรือศักดิ์สิทธิ์ จัดไว้จ าเพาะคนที่มีคุณสมบัติบางประการเท่านั้น เป็นต้น 

แต่ส าหรับรัฐสมัยใหม่ซึ่งเป็นรัฐอธิปไตยนั้น เป็นความสัมพันธ์และการจัดการ
ปกครองเชิงพ้ืนที่ ที่วางอยู่บนหลักการครอบครองดินแดนที่เป็นพ้ืนที่กายภาพทางภูมิศาสตร์  ตัวแบบ
ของรัฐอธิปไตยในฐานะหน่วยการปกครองซึ่งวางอยู่บนแนวคิดว่ามีอ านาจการปกครองสูงสุดและ
สมบูรณ์เหนือพ้ืนที่ที่มีแนวอาณาเขตก าหนดไว้อย่างชัดเจนและไม่ยอมรับอ านาจใดอยู่เหนือกว่าจาก
ภายนอกเขตแดน (Hinsley, 1986) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นและพัฒนามาในบริบท
เฉพาะของระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐคริสต์ศาสนาในยุโรปก่อนที่จะขยายไปสู่พ้ืนที่ส่วนอ่ืนผ่าน
ทางระบบจักรวรรดินิยมตัวแบบรัฐอธิปไตยถูกน ามาใช้แก้ปัญหาการซ้อนทับของสิทธิและอ านาจเหนือ
พ้ืนที่ระหว่างฝ่ายคริสตจักรและอาณาจักร ระหว่างสันตะปาปา จักรพรรดิ กษัตริย์ ขุนนาง พระ และ
กลุ่มตระกูลที่เป็นเจ้าผู้ปกครองเมือง และปัญหาความขัดแย้งรุนแรงเมื่อมีการปฏิรูปคริสต์ศาสนาใน
ยุโรป เมื่อฝ่ายโปรเตสแตนท์แตกแยกออกมาจากศาสนจักรคาทอลิก ความขัดแย้งและต่อสู้กัน
ระหว่างศาสนิกและรัฐที่เป็นคาทอลิกกับพวกโปรเตสแตนท์หลายระลอกในที่สุดน าไปสู่สงคราม
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สามสิบปี ซึ่งเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายร้ายแรงที่สุดแก่แว่นแคว้นต่าง ๆ ในยุโรปกว่าที่เคยมีมา
ก่อนหน้านั้น 

เพ่ือออกจากความรุนแรงดังกล่าว สนธิสัญญา Westphalia (1648) อันเป็นผลของ
ข้อตกลงภายหลังสงครามระหว่างรัฐน้อยใหญ่ของยุโรปในภาคพ้ืนทวีป ได้ประกาศรับรองและยึดมั่น
ในหลักการที่เคยใช้มาก่อนหน้านั้นในสนธิสัญญา Augsburg (1555) ว่าด้วยการนับถือศาสนาใน
ดินแดนใดให้เป็นไปตามการนับถือเจ้าผู้ปกครองดินแดนนั้นไม่พึงที่จักรพรรดิที่เวียนนาแห่งอาณาจักร
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หรือสันตะปาปาที่กรุงโรมจะพึงใช้อ านาจเข้าไปแทรกแซง มาใช้เป็นหลักในการ
สร้างระเบียบใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในยุโรป  การปฏิเสธอ านาจนอกอาณาเขตของ
สันตะปาปาและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในทางหนึ่งจึงเป็นการสนับสนุนอ านาจของกษัตริย์  โดย
เปิดทางให้แก่กระบวนการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางของกษัตริย์เพ่ือสถาปนาจุดศูนย์รวมอ านาจใน
การปกครองดินแดนที่เคยกระจัดกระจายอยู่ในมือของขุนนางและเมืองที่เป็นศูนย์อ านาจในท้องถิ่น
ต่าง ๆ ให้เหลือเป็นเอกภาพเพียงแหล่งเดียว จึงมักมีการเรียกตัวแบบรัฐอธิปไตยที่มีศูนย์กลางของ
อ านาจการปกครองภายในอาณาเขตที่สูงสุดและสมบูรณ์และเป็นอิสระจากอ านาจอ่ืนใดภายนอกเขต
แดนว่าเป็น Westphalian state model 

ภายใต้การสถาปนาการปกครองที่มีอ านาจศูนย์กลางสูงสุดหนึ่งเดียวเหนือดินแดนที่
มีอาณาเขตก าหนดไว้อย่างชัดเจน อยู่ตัวและคงที่ เพ่ือควบคุมคนและทรัพยากรที่อยู่ภายในเขต
ดินแดนนั้น รวมทั้งการข้ามเข้ามาและเคลื่อนออกไปของคน ความคิด และวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ตาม 
Westphalian model เขตแดนรัฐจึงเป็นตัวบ่งชี้ในทางกายภาพว่าขอบเขตของอาณาอ านาจและ
ความรับผิดชอบของรัฐแผ่ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ส่วนไหน ในการจัดการปกครองแบบรัฐอธิปไตย รัฐใช้
วิธีการควบคุมดินแดนแทนการควบคุมตัวบุคคลโดยตรง หรือควบคุมจิตศรัทธาผ่านทางศาสนา ซึ่งท า
ได้ยากกว่าและยังอาจเป็นการจ ากัดเสรีภาพทั้งผู้คุมและผู้ถูกคุม  (Sack, 1983) ตรรกะของการ
ปกครองแบบควบคุมพ้ืนที่ก็ คือ การท าให้ใครก็ตามที่อาศัยอยู่หรือผ่านเข้ามาในพ้ืนที่ พึงต้องรู้ว่าใน
พ้ืนที่นั้นมีกฎหมายระเบียบปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างไร และในการเพิกเฉย
หรือละเมิดฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษอย่างไร และด้วยเหตุนี้เอง อาณาเขตของพ้ืนที่การปกครองจึงต้อง
ก าหนดขอบเขตให้มีความชัดเจน 

โดยนัยของการจัดการปกครองตามตรรกะข้างต้น จึงท าให้นักสังคมศาสตร์เช่นMax 
Weber เสนอให้พิจารณาว่ารัฐเป็นชุมชนของมนุษย์ที่สามารถผูกขาดการใช้ก าลังโดยชอบธรรมภายใน
เขตดินแดนหนึ่ง (Gerth and Mills, 1970, 78) และ Michael Mann (1984) ได้น าเอาแนวคิด
ดังกล่าวของ Weber มาขยายให้เห็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
พิจารณารัฐที่วงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยทั่วไปใช้อยู่ ว่ารัฐประกอบด้วย 

 1. กลุ่มสถาบันและบุคลากรของสถาบันเหล่านี้ที่เป็นตัวแทนอ านาจศูนย์กลาง 
 2. การตัดสินใจทางการเมืองเกิดขึ้นจากหรือมาจากจุดศูนย์กลางของอ านาจนี้ 
 3. มีอาณาเขตก าหนดชัดที่ปักปันขอบเขตดินแดนของรัฐ 
 4. เป็นผู้ผูกขาดอ านาจบีบบังคับและการตรากฎหมาย 
จากนิยามของรัฐในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้างต้น อาจมองได้ว่าเขตแดน 

พรมแดน และชายแดนของรัฐ ย่อมได้แก่พ้ืนที่กายภาพทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของ
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รัฐ แนวที่ใช้เป็นเส้นก าหนดแบ่งเขตแดนระหว่างรัฐ ทั้งที่เป็นแนวที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเองลงบนพ้ืนที่
ทางกายภาพ เช่น เส้นรุ้งเส้นแวงหรือก าแพง และแนวที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ า 
ทะเลสาบ เป็นต้น และพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างพรมแดนของรัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งภายใต้
นิยามข้างต้นนี้เขตแดนรัฐมีบทบาทหน้าที่หลายประการด้วยกัน (Holsti, 2004, 95-97) ที่ส าคัญได้แก่ 

  - เขตแดนเป็นตัวก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ที่อ านาจทางกฎหมายของรัฐใช้
บังคับได ้

  - เขตแดนเป็นแนวป้องกันภัยและอันตรายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกองก าลังของ
ศัตรูผู้รุกราน และสิ่งอันไม่พึงประสงค์ เช่น ยาเสพติด ของเถื่อน การค้ามนุษย์ และบุคคลอันไม่พึง
ปรารถนา รัฐจะวางก าลังและบุคลากร เช่น กองทัพ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต ารวจตระเวน
ชายแดน ศุลกากร พร้อมกับเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับตรวจสอบและป้องกันการรุกล้ าเข้ามาของคน 
พาหะและวัตถุที่ไม่พึงประสงค ์

  - เขตแดนช่วยก าหนดขอบเขตของชุมชนทางการเมือง ในบางรัฐพ้ืนที่เขต
แดนของรัฐกับพ้ืนที่ชุมชนทางการเมืองที่วางอยู่บนอัตลักษณ์ร่วมทางเชื้อชาติ  ศาสนา ภาษา หรือ
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ซ้อนกันพอดี ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าพ้ืนที่ทั้งสองเหลื่อมกันมาก ก็มัก
น าไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมระหว่างกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน 

  - เขตแดนเป็นด่านก ากับและตรวจสอบการไหลเวียนเข้าออกอันเกิดจากการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือเก็บข้อมูล ภาษีและอากร รวมทั้งตรวจสอบมาตรฐาน 

  - ท้ายที่สุด เขตแดนเป็นกรอบของการสร้างมาตรฐานที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันให้เกิดภายในเขตแดน เช่น การใช้เงินตรา ระบบมาตราชั่งตวงวัด กฎหมาย เป็นต้น 

ในทางอุดมคติแต่ดั้งเดิมมา แต่ละรัฐย่อมปรารถนาเขตแดนที่จะช่วยให้ตนสามารถ
ครอบครองทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อฐานอ านาจของรัฐ สามารถรวบรวมผู้คนที่มีเชื้อชาติเผ่าพันธุ์
หรือถือว่าเป็นพวกเดียวกันกับตนเข้าไว้ในดินแดนที่เป็นมาตุภูมิของตนและเป็นเขตแดนที่ครอบครอง
จุดได้เปรียบทางยุทธศาสตร์และเอ้ืออ านวยต่อการวางแนวป้องกันประเทศ อย่างไรก็ดี เป็นไปได้
เช่นกันว่าเป้าหมายด้านต่าง ๆ เหล่านี้ อาจให้ผลที่ขัดแย้งกันได้ เช่น ความพยายามของรัสเซียในการ
หาทางออกทะเลน้ าอุ่นเพ่ือประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ท าให้รัสเซียต้องผนวกดินแดนที่มีประชากร
เป็นมุสลิม ซึ่งในเวลาต่อมาก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และการต่อสู้เพ่ือแบ่งแยก
ดินแดน 

ในความเป็นจริง ไม่มีรัฐใดที่ถึงพร้อมและบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้อยู่ได้โดย
ตลอดเวลา ปัญหาเขตแดนอันเนื่องมาจากการขาดแคลน การเปลี่ยนแปลงสภาพของระบบนิเวศการ
เพ่ิมข้ึนของประชากร และการแข่งขันช่วงชิงทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ าจืด หรือสินแร่ในแผ่นดิน
และมหาสมุทร ยังคงเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ส าคัญทั้งที่เป็นความขัดแย้งใน
รูปแบบของการรุกล้ าอาณาเขต การอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนหรือน่านน้ า และในรูปของการจัดสรรและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตามแนวพรมแดน รวมทั้งปัญหาอันเกิดจากขีดความสามารถที่ไม่สม่ าเสมอ
ของรัฐในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตของรัฐหนึ่งที่ส่งผลกระทบข้างเคียงต่อรัฐอ่ืน 

เช่นเดียวกัน ปัญหาเขตแดนอันเกิดจากความไม่ลงตัวระหว่างคนกับดินแดนยังคง
เป็นสาเหตุของความรุนแรงและการต่อสู้เพ่ือแยกหรือเรียกร้องดินแดนในหลายพ้ืนที่ทั่วโลกและด้วย
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ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคมนาคม รวมทั้งพัฒนาการของระบบ
อาวุธหรือสิ่งที่สามารถแปรมาเป็นอาวุธ ท าให้ปัญหาการป้องกันความมั่นคงของดินแดนที่เป็นปัญหา
นอกเหนือจากการถูกรัฐอ่ืนรุกราน กลับมาเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่ท้าทายขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการเขตแดนและแนวพรมแดน แม้แต่กับประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่โดยสภาพที่ตั้งและ
ระบบการป้องกันประเทศท าให้ยากต่อการถูกโจมตีจากภายนอก กล่าวได้ว่าเป้าหมายดั้งเดิมเกี่ยวกับ
เขตแดนเหล่านี้ยังคงสร้างปัญหาให้แก่รัฐ และท าให้เรื่องเกี่ยวกับเขตแดนและขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการเขตแดนเป็นประเด็นปัญหาด้านความม่ันคงท่ียังมีความส าคัญอยู่ต่อไป แม้ในขณะที่การ
ติดต่อเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์จะท าให้หลายฝ่ายเชื่อว่าบทบาทความส าคัญของ
ดินแดนลดลงไปอย่างมากแล้วก็ตาม 

แต่ที่น่าสนใจก็คือแม้รัฐจะมีความปรารถนาเกี่ยวกับเขตแดนอย่างไรก็ตามเขตแดนที่
เป็นอยู่ของรัฐส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มิใช่เขตแดนโดยธรรมชาติ หรือเป็นเขตแดนที่รัฐนั้นเป็นผู้เลือกหรือ
ก าหนดด้วยตัวเองได้ทั้งหมด ความจริงที่ไม่ควรลืมก็คือ แม้ว่าสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศจะ
มีผลกระทบอย่างมากต่อการก าหนดสภาพปัญหาในอาณาเขตและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ
พรมแดนและพ้ืนที่ชายแดนของรัฐอธิปไตยแต่เขตแดน แนวพรมแดน และพ้ืนที่ชายแดนนี้มิได้เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติของสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ แต่เกิดขึ้นโดยการก าหนดของมนุษย์เอง และที่ดู
เหมือนจะเป็นเรื่องแย้งย้อนของโชคชะตาก็คือ พรมแดนของรัฐอธิปไตยส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกก าหนด
เมื่อตอนที่ตนเองยังไม่มีอธิปไตยแต่อย่างใด 

ไม่มีพ้ืนที่ใดในโลกเป็นชายแดนหรือเป็นพรมแดนมาตั้งแต่ต้น แต่พ้ืนที่หนึ่งได้
กลายเป็นชายแดนหรือกลายเป็นแนวพรมแดนด้วยเหตุประจวบเหมาะหรืออุบัติ เหตุของ
ประวัติศาสตร์ เมื่อต้องถูกผนวกเข้าไปอยู่ภายใต้ศูนย์กลางอ านาจของรัฐหนึ่ง โดยที่อาณาอ านาจของ
รัฐดังกล่าวได้ขยายตัวออกมาครอบคลุม หรือหดตัวกลับเข้ามาถึงพ้ืนที่บริเวณนั้น จึงได้หยุดยั้งตั้งมั่น
ลง ชายแดนด้านอีสานของไทยเป็นชายแดนและเป็นชายแดนอีสานเพราะอ านาจศูนย์กลางที่อยู่ที่
กรุงเทพฯ สามารถสถาปนาอ านาจรัฐออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือได้ไกลครอบคลุมถึงพ้ืนที่บริเวณ
นั้น ภายใต้บริบทที่ต้องต่อสู้และเผชิญกับอ านาจของจักรวรรดินิยม และภายใต้เงื่อนไขที่ศูนย์กลาง
อ านาจที่กรุงเทพฯ บรรลุข้อตกลงเก่ียวกับดินแดนกับจักรวรรดนิยิมฝรั่งเศสที่ยึดครองอินโดจีนไว้ และ
โดยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไม่แต่เฉพาะในกรณีของไทยเท่านั้น แต่อ านาจของรัฐมหาอ านาจและ
อดีตเจ้าอาณานิคมทั้งหลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและส าคัญที่สุดต่อการก าหนด
เส้นเขตแดนของรัฐอธิปไตยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เขตแดนและพ้ืนที่พรมแดน/ชายแดนของรัฐอธิปไตยจึงเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์
ทางการเมือง และจากข้อตกลงหรือการบีบบังคับที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์นั้น ท าให้คนในพ้ืนที่ที่ถูก
ผนึกรวมเข้ามา (และคนที่ถูกแยกออกไป) ต้องตกเป็นผู้รับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในขณะนั้นและ
ในภายหลัง ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม การอยู่ฟากหนึ่งแทนที่จะเป็นอีกฟากหนึ่งของเขตแดน
อาจให้ผลที่แตกต่างกันไกลในโอกาส สวัสดิภาพและคุณภาพของชีวิต นอกจากนี้ การก่อตัวของ
อ านาจเหนือดินแดนของรัฐอธิปไตยต้องอาศัยกระบวนการทางสังคมหลากหลายมิติที่เป็นมากกว่าการ
ลากเส้นแบ่งเขตแดน ทั้งยังเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องอาศัยอ านาจรัฐในหลายรูปแบบ เพ่ือรักษา
หรือคงความสัมพันธ์เชิงอ านาจเหนือพ้ืนที่นั้นไว้ ไม่ว่าจะเป็นการครองและใช้ก าลังความรุนแรงการ
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พัฒนาขีดความสามารถของกลไกอ านาจรัฐในการสร้างระเบียบและจัดการปกครอง (เช่น การ
สอดส่องติดตาม การเก็บภาษี และการอ านวยความยุติธรรม) พลังของความคิดและอุดมการณ์ที่
สามารถใช้ยึดโยงความรู้สึกของคนในดินแดนนั้นว่าเป็นสมาชิกร่วมชุมชนเดียวกัน  และการใช้อ านาจ
เหนือร่างกายของคน เขตแดนและพรมแดนของรัฐอธิปไตยจึงเกิดขึ้นโดยอ านาจ และเพ่ืออ านาจ แต่
ความสามารถของรัฐที่จะรักษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจเหนือดินแดนนั้นไว้ได้ต่อไปหรือไม่นั้นยังคง
เป็นค าถามปลายเปิดส าหรับหลายรัฐ 

โดยสรุป ชายแดน แนวหน้า ชายขอบ จุดเชื่อม สะพาน ปราการ ด่านหน้าเมืองหน้า
ด่าน ปากทาง ประต ูเหลี่ยมเศรษฐกิจ และค าอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันนี้ที่มีนัยเกี่ยวข้องกับดินแดนใน
บริเวณรอยต่อระหว่างเขตอาณาของรัฐหนึ่งกับรัฐอ่ืน สะท้อนให้ถึงเห็นความก ากวมและหลากหลาย
ของนัยความหมายเกี่ยวกับพ้ืนที่ดังกล่าวว่าสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องแบ่งแยกสกัดกั้น  และเป็นการจัด
ระยะห่าง หรือเป็นจุดชุมทางให้คนมาพบกันบ้างบ่งนัยถึงโอกาสในการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก 
ในขณะที่อีกบางค าแฝงนัยท้าทายถึงอันตราย การไร้ความเจริญหรือขื่อแปของระเบียบและกฎหมาย 
และความห่างไกลจากศูนย์อ านาจ นัยความหมายเหล่านี้เป็นผลมาจากการสถาปนาอ านาจรัฐ การจัด
ความสัมพันธ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจภายในรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สิ่งที่เป็น
ตัวก าหนดนัยความหมายรวมทั้งสภาพการณ์และพลวัตความเป็นไปในเขตพ้ืนที่ที่ล้อมรอบรัฐจึงได้แก่
อ านาจและนโยบายของรัฐที่ศูนย์กลาง มากกว่าที่คนหรืออ านาจในพ้ืนที่ชายแดนดังกล่าวจะสามารถ
ก าหนดได้เองโดยล าพัง ชายแดนจึงเป็นส่วนที่ถูกกระท าหรือรับผลจากการกระท าของอ านาจและการ
ตัดสินใจของรัฐ แต่ในขณะเดียวกันและเป็นเรื่องแย้งย้อนกับข้อเท็จจริงข้างต้นก็คือ ในที่นี้เองที่เรา
มักจะได้เห็นการมีวิถีชีวิตที่ไม่แยแสหรือไม่น าพาต่ออ านาจรัฐหรืออ านาจรัฐเอ้ือมไปไม่ถึง การลักลอบ
และละเมิดกฎหมายต่าง ๆ การมีเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะของตนที่ผิดแผกไปจาก
ของส่วนกลางการต่อต้านและความแปลกแยก การสร้างระเบียบเพ่ือความอยู่รอดที่แตกต่างออกไป
รวมทั้งการก่อตัวของโอกาสและประเด็นท้าทายใหม่ ๆ ต่อการจัดระเบียบการปกครองของรัฐ 
(Governance) ที่เป็นอยู่ และด้วยเหตุดังนั้น ในสายตาของรัฐ ชายแดนจึงกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะ
ปัญหาด้านความมั่นคง และเป็นพ้ืนที่ที่สร้างหรือผลิตปัญหาเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองของ
รัฐอยู่เสมอมา 

ปมปัญหาส าคัญของเขตแดน/พรมแดน/และชายแดน จึงมิได้อยู่ที่ว่ามันคืออะไรหรือ
จะก าหนดปักปันมันอย่างไร เท่ากับอยู่ที่ว่าอ านาจรัฐ วิถีปฏิบัติของรัฐ และตัวตนของรัฐส่งผลอย่างไร
ต่อมัน เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และความหมายความส าคัญของมันไปอย่างไร และถูกต้านทานหรือ
ท้าทายจากรัฐอ่ืนและตัวแสดงอ่ืน ๆ อย่างไร โดยนัยดังกล่าวนี้การก าหนดเขตแดนและการปกครอง
และรักษาเขตแดนของรัฐจึงสัมพันธ์โดยตรงกับอ านาจการท าความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับเขตแดน 
พรมแดน และชายแดน หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับเรื่องของอ านาจรัฐ ตัวตนของรัฐ
ในมิติต่างๆ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการพิจารณาบทบาทหน้าที่และความหมายอันหลากหลายของเขตแดน  
พรมแดน และชายแดนและวิถีปฏิบัติของรัฐเกี่ยวกับพ้ืนที่เหล่านี้ รวมทั้งยังสัมพันธ์กับหลักการและ
บรรทัดฐานระหว่างรัฐอธิปไตยท้ังหลายที่เป็นสมาชิกของสังคมระหว่างประเทศ 

อาจสรุปความหมายของเขตแดน พรมแดน และชายแดน ในนัยของความมั่งคงแห่ง
รัฐ หรืออ านาจอธิปไตยแห่งรัฐว่า ถ้ามองโดยกรอบของการเป็นรัฐอธิปไตย เขตแดนและเส้นเขตแดน
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ตามแนวพรมแดนของรัฐเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนคงที่ และสมบรูณ์หรือต้องถูกท าให้เกิดความชัดเจน
คงที่ และสมบูรณ์ขึ้น เพ่ือขจัดซึ่งความคลุมเครือใด ๆ โดยเขตแดนเป็นขอบวงที่ท าหน้าที่ในทางหนึ่ง
คือกักกั้นสิ่งแปลกปลอมอันเป็นอื่น เป็นภัยอันตราย และไม่พึงปรารถนา ที่จะคุกคามแทรกซึมหรือรุก
ล้ าเข้ามากระทบต่อเอกราชและอธิปไตยของรัฐ และในอีกทางหนึ่งคือการก าหนดวงที่อ านาจอธิปไตย
ของรัฐจะแผ่ไปถึง โดยคนที่อยู่ในวงก็พึงได้รับสิทธิตลอดจนการปกป้องคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ  จากรัฐ 
(พร้อมไปกับพันธะหน้าที่อันพึงมีต่อรัฐและต่อกันและกัน) และด้วยเหตุที่เขตแดนและพรมแดนเป็น
เครื่องหมายสะท้อนถึงความเป็นเอกราชและอ านาจอธิปไตยของรัฐ  จึงเป็นสิ่งที่พึงได้รับการรักษา
ปกป้องแต่ถ้าพิจารณาตัวตนของรัฐในกรอบของการเป็นรัฐประชาชาติ เขตแดนและพรมแดนของรัฐ
เป็นตัวก าหนดวงของจินตกรรมของประชาชนภายในรัฐเมื่อนึกถึงความเป็นชาติและการเป็นสมาชิก
ของชุมชนประชาชาติ (แน่นอนว่าวงของจินตกรรมดังกล่าวมิได้ถูกก าหนดโดยเส้นเขตแดนทาง
กายภาพเท่านั้น เส้นแบ่งทางวัฒนธรรมก็มีความส าคัญอย่างมาก) 

นอกจากนี้ ภายใต้กรอบของการเป็นรัฐอธิปไตย/ประชาชาติ การจ าแนกพ้ืนที่ยัง
เกิดข้ึนได้ภายในเขตแดนของรัฐนั้นเอง โดยพิจารณาจากส่วนที่เป็นศูนย์กลางของอ านาจที่เข้าถึงและ
ครองอ านาจการปกครองและเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมกระแสหลัก  และส่วนที่เป็นชายขอบซึ่งอยู่
ห่างไกลจากศูนย์อ านาจและการเข้าถึงอ านาจ ตลอดจนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมกระแส
หลัก ในแง่นี้ พ้ืนที่ชายแดนจึงอาจเป็นพ้ืนที่ชายขอบไม่เฉพาะแต่ในทางกายภาพที่อยู่ห่างไกล  แต่ถูก
ท าให้เป็นชายขอบในทางการเมืองการปกครองด้วยความแตกต่างในโอกาสที่จะเข้าถึงอ านาจและการ
ปกป้องโดยกระบวนการยุติธรรม เป็นชายขอบในทางวัฒนธรรมด้วยความแตกต่างแปลกแยก
ในทางอัตลักษณ์ และเป็นชายขอบทางเศรษฐกิจด้วยความแตกต่างในการกระจายรายได้และความ
เจริญนอกเหนือจากการมองตัวตนของรัฐตามกรอบของรัฐอธิปไตยและรัฐประชาชาติแล้ว การมองรัฐ
ในกรอบของการเป็นรัฐตลาดหรือรัฐแข่งขันเป็นสิ่งที่พบได้มากขึ้นในโลกโลกาภิวัตน์  ซึ่งส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความหมายและบทบาทหน้าที่ที่จะก าหนดให้แก่เขตแดนและพรมแดน  ไปสู่การเป็น
จุดเชื่อม หรือสะพานที่จะขยายไปหาโอกาสทางเศรษฐกิจในโลกภายนอก 
 
2.5.4 วิถีชีวิตไร้พรมแดนและความเป็นจริงของผู้คนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

ในยุคปัจจุบัน ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา บางท่านคงเคยได้ยินค ากล่าวที่ว่า “ไป
สุรินทร์กินน้ าต า ไปบุรีรัมย์ต าน้ ากิน” ค ากล่าวนี้ จะเป็นความจริงหรือไม่ต้องถกเถียงกันอีกครั้ง แต่
อย่างน้อยก็สามารถแสดงภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ชายแดนว่าเต็มไปด้วยความยาก ล าบาก อดอยาก
แร้นแค้น ห่างไกลความเจริญ ไกลปืนเที่ยง บ้านป่าเมืองเถื่อน และไม่ปลอดภัย ดังนั้น พ้ืนที่ชายแดน
จึงไม่ค่อยจะเป็นที่ดึงดูดใจของผู้คนทั่วไปที่มีวิถีชีวิต ประจ าวันอยู่ใน “เมือง” และน้อยครั้งที่ “คน
เมือง” เกิดรู้สึกอยากจะเดินทางไปเยี่ยมเยือน เห็นได้จาก “ชายแดน” เป็นจุดหมายล าดับท้าย ๆ ที่ 
“ข้าราชการ” อยากจะย้ายไป “ประจ าการ” หรือหากจะย้ายไป ก็เป็นการย้ายไป "กินต าแหน่ง" ที่
สูงขึ้นชั่วคราวเพื่อรอกลับมาประจ าอยู่ในเมืองนั่นเอง 

แต่ในอีกด้านหนึ่ง “ชายแดน” เป็นอาณาบริเวณที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ 
“ชาติ” ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ “เมืองหลวง” ดังนั้น “รัฐบาล” จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกในการบริหาร
จัดการชายแดนให้อยู่ภายใต้อ านาจการควบ คุมมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่าความ
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ห่างระหว่าง “เมืองหลวง” กับ “ชายแดน” ที่อยู่ไกลกันเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร ก็ท าให้
บางครั้ง "รัฐบาล" ไม่สามารถใช้อ านาจควบคุมหรือดูแลได้อย่างทั่วถึง  ด้วยระยะทางที่ห่างไกลกัน
เช่นนี้เอง ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมี “ศูนย์กลาง” ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน รู้สึกว่าตนเองอยู่
ห่างไกลจาก “เมืองหลวง” และในทางตรงกันข้าม “เมืองหลวง” ก็ได้เป็นพ้ืนที่ห่างไกล เป็น “ปลาย
แดน” ของพวกเขา เพราะตลอดชีวิตของพวกเขาอาจไม่เคยเลยที่จะได้มีโอกาสไป “เยี่ยมเยือน” 
ศูนย์กลางอ านาจรัฐที่ “เมืองหลวง” ก็เป็นได ้

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของ “เมืองหลวง” กับ “ชายแดน” จะปรากฏชัดขึ้นก็
ต่อเมื่อเกิดภัยคุกคามที่มาจาก “เมืองหลวง” ของรัฐฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ติดกัน เช่น เมื่อ “เมืองหลวง” 
ทั้งสองรัฐเกิดมีปัญหาความขัดแย้งกัน ย่อมท าให้ “ชายแดน” ได้รับผลกระทบขึ้นทันที ทั้ง ๆ ที่ 
“ชายแดน” ไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้น และ "ผู้คนที่เมืองหลวง" ของทั้งสอง
รัฐซึ่งอยู่ห่างไกลกัน ก็อาจจะไม่ทราบมากนักถึงผลกระทบที่เกิดต่อ “ผู้คนที่ชายแดน” อาจกล่าว ได้
ว่า “ผู้คนที่ชายแดน” ของรัฐซึ่งอยู่ประชิดติดกันมีวิถีชีวิตที่ติดต่อสัมพันธ์ ไปมาหาสู่กันฉันญาติมิตร 
โดยในบางพ้ืนที่ “เส้นเขตแดน” ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของพวกเขา เป็นชีวิตประจ าวัน
ที่ “ไร้พรมแดน” โดยสิ้นเชิง 
 
2.5.5 ชาติพันธุ์ และภาษาของผู้คนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

จากงานวิจัยของ โครงการแผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนไทย -กัมพูชา 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ 
ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ผู้เขียนขอน าเสนอเฉพาะ
ประเด็นชาติพันธุ์และภาษา ดังนี้ 

นิยาม ของค าว่า ชาติพันธุ์และภาษา หมายถึง เรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ที่มีชื่อเรียกเฉพาะ (เป็นชื่อเรียกตนเอง หรือชื่อที่คนอ่ืนเรียก) เป็นกลุ่มคนที่มีภาษาเป็นของคนเอง มี
จ านวนคนพูดภาษาจ านวนหนึ่ง มีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน รวมทั้งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกลุ่มอ่ืน 
(เช่น การแต่งตัว ภาษาพูด การปลูกเรือน) 

อุบลราชธานี 
ชาติพันธุ์ของผู้คนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ ไท-ลาว เหมือน

ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน 
ซึ่งมีพ้ืนฐานจากวัฒนธรรมไท-ลาว ผู้คนที่อยู่ตามแนวชายแดนติดกับกัมพูชา ได้แก่ ชาวแขมร์/เขมร 
(Khmer) ในพ้ืนที่อ าเภอน้ ายืน อ าเภอนาจะหลวย อ าเภอบุณฑริก กิ่งอ าเภอน้ าขุ่น และอ าเภอทุ่งศรี
อุดม นอกจากนี้ยังมีชาวส่วย/ชาวกูย (Kui) อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเขื่องใน อ าเภอวาริช าราบ อ าเภอ
เดชอุดม และอ าเภอพิบูลมังสาหาร 

ศรีสะเกษ 
ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดศรีสะเกษ คือ 

ชาวเขมร ซึ่งมีจ านวนประชากรประมาณร้อยละ 20 ของ ประชากรทั้งจังหวัด ชาวเขมรส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอกันทรลักษณ์ อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอปรางค์กู่ 
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อ าเภอไพรบึง อ าเภอห้วยทับทัน และอ าเภอศรีรัตนะ ชาวเขมรศรีสะเกษจะพูดภาษาเขมรแตกต่างกับ
ชาวเขมรในประเทศกัมพูชา ทั้งในด้านค าศัพท์และการออกเสียง แต่สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ ซึ่ง
เรียกว่าแขมร์เลอ หรือเขมรสูง คืออยู่พ้ืนที่ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงทางทิศเหนือของเทือกเขา
พนมดง รัก มีลักษณะทางภาษาที่ไม่มีอักษรสูง ค าที่พูดออกมาเป็นเสียงกลางหรือเสียงต่ าแทบทั้งสิ้น 
เพราะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในประเทศไทย 

ส าหรับ ชาวเขมรที่อยู่อีกฝั่งทางทิศใต้ของเทือกเขาพนมดงรัก เรียกว่า แขมร์กรอม 
หรือชาวเขมรล่าง ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มประเทศกัมพูชาและการออกเสียงในภาษาไทยของค าว่า 
แขมร์กรอม ก็ถูกกร่อนเสียงกลายเป็น กะหลอม และกลายเป็น ขอม นั่นเอง (จิตร ภูมิศักดิ์ 2544, 
407-415) 

สุรินทร์ 
ภาษา เขมรเป็นภาษาพูดของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอาศัยอยู่ทุก

อ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ แต่หนาแน่นที่สุดได้แก่อ าเภอเมืองสุรินทร์ อ าเภอท่าตูม อ าเภอล าดวน 
อ าเภอปราสาท อ าเภอกาบเชิง อ าเภอสังขะ กิ่งอ าเภอพนมดงรัก กิ่งอ าเภอเขวาสินรินทร์ อ าเภอศีขร
ภูมิ และอ าเภอจอมพระ ซึ่งชาวเขมรเป็นประชากรส่วนใหญ่ตามพ้ืนที่แนวชายแดนไทย -กัมพูชา 
ภาษาของชาวเขมรสุรินทร์มีลักษณะภาษาเช่นเดียวกับภาษาเขมรในศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังมีชาวกู
ยกระจายอยู่เกือบทุกอ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ และอาศัยอยู่หนาแน่นในพ้ืนที่อ าเภอส าโรงทาบ อ าเภอ
ศีขรภูมิ อ าเภอจอมพระ อ าเภอท่าตูม อ าเภอสังขะ กิ่งอ าเภอศรีณรงค์ และอ าเภอบัวเชด 

บุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์มีประชากรที่พูดภาษาเขมรเช่นเดียวกับศรีสะเกษและสุรินทร์ แต่มี

มากที่สุดถึงร้อยละ 40 ของ ประชากรทั้งจังหวัด จะใช้พูดกันมากในแถบเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอกระสัง 
อ าเภอประโคนชัย อ าเภอห้วยราช อ าเภอสตึก อ าเภอพลับพลาชัย อ าเภอบ้านกรวด อ าเภอละหาน
ทราย และบางส่วนของอ าเภอคูเมือง นอกจากนั้นยังมีชาวกูยประมาณร้อยละ 2 ของประชากร 
ทั้งหมด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอสตึก อ าเภอประโคนชัย อ าเภอหนองกี่ อ าเภอกระสัง อ าเข
องประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอสตึก อ าเภอประโคนชัย อ าเภอหนองกี่ อ าเภอ
กระสัง กิ่งอ าเภอบ้านด่าน และอ าเภอพลับพลาชัย 

สระแก้ว 
ประชากร ที่อาศัยตามแนวชายแดนของจังหวัดสระแก้วส่วนมากเป็นชาวเขมร ใน

เขตอ าเภอตาพระยา กิ่งอ าเภอโคกสูง และบ้านตุ่น บ้านหนองบัวเหนือ ต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญ
ประเทศ บางต าบลของอ าเภอคลองหาด กลุ่มคนที่พูดภาษาเขมรเป็นคนเชื้อชาติเดียวกับชาวกัมพูชา
ในปัจจุบัน ภาษาเขมรสระแก้วจึงไม่แตกต่างจากภาษาเขมรที่ใช้ในกัมพูชา 

ชาวเขมรเป็นผู้คนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และในปี พ.ศ.
2449/ ค.ศ.1907 เจ้า พระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้อพยพชาวเขมรเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขต
ปราจีนบุรี ต่อมาแยกเป็นจังหวัดสระแก้ว และในเหตุการณ์สงครามเวียดนามและสงครามในกัมพูชา 
ระหว่างปีพ.ศ.2518-2524/ ค.ศ.1975-1981 ก็มีการอพยพของผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยจ านวน
มาก 
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 นอกจากนี้ยังมีชาวกูยอาศัยอยู่ที่บ้านฝักมีด ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น 
หมู่ 6 และหมู่ 10 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ และบ้านน้อยละลมติม ต าบลโคกสูง กิ่งอ าเภอ
โคกสูง บ้านกุดเตย ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา 

 จันทบุรี 
 ชาวเขมรในจังหวัดจันทบุรีส่วนมากอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตาม

หมู่บ้านต่าง ๆ เช่น บ้านแหลม บ้านโอล าเจียก และบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มชาวชอง (Chong) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่มาตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งของตนเอง เช่นใน
อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอมะขาม เป็นต้น ชาวชองพูดภาษาของตนเอง ไม่มีภาษาเขียน ไม่มีการจด
บันทึกทางประวัติศาสตร์ และจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีชาวชองอาศัยอยู่มากกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ 

 ตราด 
 ผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตราด นอกจากชาวเขมรแล้ว ยังมีชาวชองเช่นเดียวกับ

จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนักมานุษยวิทยาจัดชาวชองอยู่ในกลุ่มมอญ-เขมร อาศัยอยู่ตามป่าเขา มีภาษาพูด
ของตนเอง ไม่มีภาษาเขียน หาเลี้ยงชีพด้วยการหาของป่า ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามธรรมชาติ เครื่องมือ
เครื่องใช้ท าจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น เครื่องจักสาน กระบุง ตะกร้า หาของป่าน ามาแลกเปลี่ยน
เสื้อผ้า อาหารกับคนในเมือง ชาวชองในตราดอาศัยอยู่แถบอ าเภอเมือง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเขาสมิง มี
หลายหมู่บ้านที่ใช้ภาษาชองเป็นชื่อหมุ่บ้าน แสดงให้เห็นว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของชองมาแต่ดั้งเดิม เช่น บ้าน
ปากพีด บ้านตกตัก ชาวชองนับถือผี แต่ปัจจุบันนับถือทั้งพุทธและผี ได้แก่ ผีเรือน ผีโรง ผีหิ้ง หมู่บ้าน
ที่มีชาวชองอาศัยอยู่มาก ได้แก่ หมู่บ้านฆ้อ หมุ่บ้านแห่งนี้มีศาลเจ้าตั้งอยู่ แต่ละปีจะมีการเซ่นไหว้ 2 
ครั้ง คือ เดือน 6 และ เดือน 12 ส่วนชองที่บ้านศรีบัวทองจะมีการเซ่นไหว้ในเดือยเมษายน ถือเป็น
การรวมญาติของชาวชองที่อยู่จังหวัดตราด 

 
2.6 เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการส ารวจองค์ความรู้ทางด้านผลการศึกษาที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหัวข้อในการ
วิจัย พบว่า มีเอกสารงานวิจัยดังนี้ 

รัตพงษ์ สอนสุภาพ (2555) ได้วิจัยเรื่อง บ่อนพนันตามแนวชายแดน ผลกระทบและ
แนวทางการจัดการ ผลการวิจัยพบว่า จากข้อมูลเชิงประจักษ์และแนวโน้มของธุรกิจการพนันทั่วโลก 
มีข้อบ่งชี้ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยส่วนใหญ่
รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นได้มีการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมายภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 
ซึ่งประเทศที่เปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายมีเป้าหมายเพ่ือหารายได้จากการท่องเที่ยวและแก้ปัญหา
คนในประเทศของตนออกไปเล่นการพนันในต่างประเทศท าให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวน
มากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามประเทศเหล่านี้ต่างก็มีมาตรการควบคุมดูแลอย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดรับชอบต่อสังคม (Social Accountability) สูง 
โดยเฉพาะการค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากธุรกิจการพนัน รวมถึงการ
แสดงบทบาทที่ชัดเจนของรัฐบาลประเทศเหล่านั้นระหว่างบทบาทก ากับดูแล (Regulator) กับ
บทบาทในฐานะผู้ประกอบการ (Operator) นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าของบ่อนการพนันจ านวนไม่น้อยที่
เป็นนักธุรกิจ นักการเมือง และผู้มีอิทธิพล  ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้น าทางการเมืองทั้งฝั่งไทยและ
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ผู้น าของประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้พ้ืนที่ที่เปิดบ่อนตามแนวชายแดนกับไทยมักจะเป็นพ้ืนที่พิเศษที่ต้อง
ใช้อ านาจพิเศษควบคุมโดยตรงจากผู้มีอ านาจทางการเมือง 

ผลกระทบจากบ่อนการพนันชายแดน ด้านลบต่อสังคม เชื่อว่าเป็นแหล่งฟอกเงิน 
แหล่งหลบซ่อนของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุม ค้ายาเสพติด และการค้าประเวณี  ส่วนด้านบวก 
ท าให้คนไทยจ านวนหนึ่งมีงานท า และสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในบ่อนการพนันส่วนใหญ่เป็น
สินค้าที่ผลิตในระเทศไทย  และเจ้าของบ่อนการพนันที่เป็นคนไทย น าเงินที่ได้จากธุรกิจการพนัน
ถ่ายเทไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนซึ่งเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายตั้งอยู่ในประเทศไทยท าให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเกิดขึ้น 

สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2546) ได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจการพนันทางเลือกเชิงนโยบาย 
พบว่าประมาณปี พ.ศ. 2517-2518 มีบ่อนใหญ่เกิดขึ้นหลายแห่งในกรุงเทพฯ ทั้งที่ เป็นของ
นักการเมือง อดีตนายต ารวจ โดยมีข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่เจ้าของบ่อนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นผู้อ านาจ
ระดับนักการเมืองและรัฐมนตรีซึ่งดูแลต ารวจโดยตรง เกมการพนันที่นิยมเล่นจนกระทั่ งปัจจุบัน คือ 
บาคารา เนื่องจากการเล่นบาคาราจะมีการเดิมพันสูง 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - 2534 มีการขยายตัวของบ่อนการพนันในกรุงเทพฯค่อน
ขางมาก โดยเฉพาะบ่อนขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ มีเงินสะพัดจ านวนมหาศาล เจ้าของบ่อนขนาด
ใหญป่ระมาณว่ามผีู้เล่นการพนันในบ่อนทุกประเภทเฉลี่ยวันละ 15,000 คน 

ต่อมาในช่วงปีพ.ศ. 2539-2544 เป็นช่วงที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งมี
ผลกระทบต่อบ่อนการพนันโดยตรง กล่าวคือในขณะที่จ านวนบ่อนเพ่ิมขึ้นแต่วงเงินในการเล่นกลับ
ลดลง ประกอบกับมีการเปิดบ่อนการพนนัตามแนวชายแดนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้บ่อนการพน
นขนาดใหญ่มีการปรับตัวเพ่ือแข่งขันกับบ่อนชายแดนโดยท าให้เป็นมาตรฐานสากล ถือเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ จากเดิมที่มองบ่อนว่า “บ่อนการพนันเป็นแหล่งมั่วสุมของมาเฟียนักเลงและมือปืน
อย่างเช่นในอดีต” ต่อมาได้ประเมินในปี พ.ศ. 2546 พบว่า มีจ านวนบ่อนการพนันทั่วประเทศมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็น 1,500 แห่ง 

โอฬาร ถิ่นบางเตียว (2554) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า พบว่าลักษณะโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นในภาคตะวันออกมีอยู่หลาย
ลักษณะแตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อมของจังหวัด เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจและ
การเมืองของแต่ละจังหวัด แต่มีลักษณะร่วมอยู่บางประการที่คล้ายคลึงกันคืออ านาจทางการเมืองที่
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นน าท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด โอฬาร พบว่า โครงสร้างอ านาจท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก ได้แบ่งลักษณะของโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นในภาคตะวันออกได้ 4 ลักษณะคือ 1.
โครงสร้างอ านาจท้องถิ่นแบบขั้วเดียว 2. โครงสร้างอ านาจท้องถิ่นแบบ 2 ขั้วอ านาจ 3. โครงสร้าง
อ านาจท้องถิ่นแบบ 3 ขั้วอ านาจ และ 4. โครงสร้างอ านาจท้องถิ่นแบบไม่มีขั้วอ านาจชัดเจน และ
ลักษณะของโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นแต่ลักษณะต่างมีผลสัมพันธ์ต่อการบริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังพบว่าอ านาจในการน าของแต่ละฝ่ายในองค์กรปกครองท้องถิ่นยัง
มีผลสัมพันธ์กับการบริหารงานองค์กรปกครองท้องถิ่น 
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เรอเว็น เบร็นเนอร์ และกาเบรียล เอ. เบร็นเนอร์ (Brenner and Brenner, 
1990)19 ศึกษาการพนันในด้านประวัติศาสตร์ ทฤษฎีการพนัน และความเป็นมาของการต่อต้าน
คัดค้านการพนันโดยใช้เรื่องการออกล็อตเตอรี่ของสหรัฐอเมริกาเป็นกรณีศึกษา  งานวิจัยนี้อธิบายถึง
ประวัติความเป็นมาของการพนันล็อตเตอรี่ เหตุผลที่ประชาชนเล่นการพนัน เหตุผลที่มีการควบคุม
และจ ากัดการพนัน ผลประโยชน์จากการพนัน ผลดีผลเสียของการจัดให้มีการพนันถูกกฎหมาย 
รวมถึงผลกระทบของการพนันล็อตเตอรี่ต่อสังคมสหรัฐอเมริกา  และมีข้อค้นพบว่า การก าหนด
บทลงโทษส าหรับการเล่นการพนันมีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อความเชื่อของผู้เล่นการพนันที่เชื่อว่า
การกระจายผลประโยชน์ในทรัพย์สินต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับโอกาส (Chance) มากกว่าโชคชะตา (Divine 
Will) การก าหนดบทลงโทษส าหรับการเล่นการพนันท าให้คนบางกลุ่มที่เกรงว่าตนจะเสียโอกาสใน
การเสี่ยงโชคของตนยิ่งทุ่มเทเวลาและทรัพย์สินไปกับการพนันมากขึ้น และท าให้คนที่มีฐานะยากจน
รู้สึกว่าถูกกีดกันโอกาสในการสร้างฐานะและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

ในการศึกษาวิจัยทางสังคมวิทยาเรื่องการพนันเชิงวัฒนธรรม คลิฟฟอร์ด เกียร์ทซ์ 
(Geertz, 1978)20ศึกษาการพนันชนไก่ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เกียร์ทซ์ บรรยายถึง
ความสัมพันธ์ของชาวบาหลีกับการชนไก่ในเชิงวัฒนธรรม ทั้งด้านวิถีชีวิตของชาวบาหลี พิธีกรรม
ท้องถิ่นที่มีการชนไก่เป็นส่วนประกอบ วิธีการชนไก่และกติกาการพนันชนไก่ของชาวบาหลี และให้
ความเห็นว่าการชนไก่อาจนับเป็นภาพจ าลองของชนชั้น และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของบาหลี
ก็ได้ เช่น ในการเดิมพัน ญาติจะวางเงินเดิมพันฝ่ายเจ้าของไก่ชนที่เป็นญาติของตน แม้ไก่ชนของฝ่าย
ดังกล่าวจะเสียเปรียบ นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงการพนันชนไก่กับการควบคุมการพนันว่า แม้
ทางการอินโดนีเซียจะออกกฎหมายให้การพนันชนไก่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และมีการจับกุมผู้กระท า
ผิด แต่ก็ยังคงมีการเล่นพนันชนไก่โดยฝ่าฝืนกฎหมายกันอยู่ในหลายท้องถิ่นส่วนการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยจะเป็นการศึกษาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่น ามาใช้ในการพนัน ได้แก่ ไก่ชน วัวชน 

จากการศึกษาของ เฉลิม มหาชน21 ซึ่งได้ท าการศึกษาสายพันธุ์ไก่ชนและการชนไก่
ในจังหวัดนครปฐม พบว่าการชนไก่เป็นกีฬาพ้ืนบ้านของคนไทย โดยเฉพาะชายไทยในเวลาที่ว่างจาก
การท างานเพ่ือให้เกิดการพบปะสังสรรค์กันของคนในชุมชน และเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมา
นานแล้ว การชนไก่ประกอบด้วยความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของไทยหลาย
ศาสตร์ด้วยกัน เช่น การดูฤกษ์ยามในการน าไก่ออกไปชน การเลี้ยงและรักษาพยาบาลไก่ด้วยการใช้
สมุนไพร ในจังหวัดนครปฐม มีการเลี้ยงไก่ชนกันโดยทั่วไปทั้งในระดับชาวบ้านและในระดับฟาร์ม
ขนาดใหญ ่มีทั้งเลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่น ส่งประกวด และเลี้ยงเอาไว้ชนในบ่อนหรือสนามชนไก่ สนามชนไก่
ในจังหวัดนครปฐมมีอยู่ด้วยกันสามสนาม สนามชนไก่เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสนามในการคัดเลือกสาย
พันธุ์ พัฒนาและอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชน รวมถึงอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับไก่ชนและกฎกติกาต่างๆ 

                                                        
19 Reuven Brenner with Gabrielle A. Brenner, Gambling and Speculation: A Theory, a History, and a Future of Some Human Decisions, 
(NY: Cambridge University Press, 1990). 
20 Clifford Geertz, Deep play: notes on the Balinese cockfight. In Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays. NY: Basic 
Books, 1973). 
21 เฉลิม มหาชน, (ม.ป.ป.). สายพันธุ์ไก่ชนและการชนไก่ในจังหวัดนครปฐม, บทคัดย่อจากฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มาhttp://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=6265. 
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ในการชนไก่ และเป็นสถานที่ซึ่งถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านั้นไปสู่ผู้เลี้ยงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกีฬาชนไก่ในรุ่นต่อไป เฉลิม มหาชน ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนันชนไก่ว่า ทางส่วน
ราชการควรจะเข้มงวดกับการลักลอบชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต เพ่ือเป็นการป้องกันแหล่งการพนันอัน
จะท าให้เกิดอบายมุขอ่ืน ๆ ต่อไป 

ส่วนงานวิจัยเรื่อง “หัวเชือกวัวชน” ของ อาคม เดชทองค า (2547)22 ได้แสดงให้
เห็นถึงภาพรวมของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านภาคใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัวชนกับผู้เลี้ยงวัวชนและ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่ายในวัฒนธรรมการชนวัว 23 ทั้งในบ่อนและนอกบ่อนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการพนันถือเป็น ‘ส่วนควบ’ ของการชนวัว และเงินเดิมพันในการชนวัวถือเป็น
มาตรวัดโครงข่ายความสัมพันธ์ของชุมชน24 เนื่องจากไม่ปรากฏว่าคนเลี้ยงวัวชนสามารถเลี้ยงวัว 
ด าเนินการชนวัว และวางเดิมพันโดยล าพังได้ แต่ต้องมีสมาชิกในครัวเรือนของคนเลี้ยงวัวชนและ
ด าเนินการชนวัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นอย่างน้อย ในที่นี้ การพนันอยู่ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเท่านั้น 

ขณะที่งานวิจัยการพนันที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะอย่าง สังศิต พิริยะรังสรรค์ 
(2543, 2545) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพนันกับนโยบายสาธารณะ และเศรษฐกิจการพนันพบว่าการ
พนันในประเทศไทยเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลพิจารณา ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายและส่งผล
ทางด้านลบต่อสังคมแต่ว่าจุดยืนของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่  ประชาชน
จ านวนมากให้ความร่วมมือกับกิจกรรมหลายอย่างที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 
2478 มีความคลุมเครือใน 2 ประการหลัก ประการแรก มีการอนุญาตให้มีการพนันบางประเภท
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด กฎหมายมิได้ลงโทษการพนันว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดแต่มีการลงโทษคนที่
ไปปฏิบัติตามกฎและถือว่าคนเหล่านี้เป็นอาชญากรรมตามกฎหมาย ประการที่สอง กฎหมายไม่มี
ความเป็นจริงและไม่สามารถใช้บังคับได้ส่งผลให้มีการเล่นการพนันกันอย่างกว้างขวางและมีการติด
สินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพราะอัตราโทษน้อยแต่การด าเนินคดีทางศาลถือว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองมีส่วนพัวพันในเครือข่ายธุรกิจการพนันและให้การคุ้มครองจึงเป็น
การยากยิ่งที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลบางประเทศยอมรับในเรื่องดังกล่าวจึง
ท าให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย สามารถก าหนดควบคุมและน ารายได้บางส่วนน ามาใช้ประหยัดค่า
ปราบปรามการพนัน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามมีเวลาท ากิจการอ่ืนได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะในปัจจุบันการวิวัฒนาการด้านการสื่อสารผู้คนสามารถเล่นการพนันได้แม้กระทั่งอยู่ที่บ้าน 
และหาความสนุกจากการเล่นการพนัน ผู้เล่นทั้งหมดอ้างว่าการกระท าของพวกเขาเป็นเรื่องส่วนตัว
และไม่สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวมและได้มีการส ารวจทัศนคติของชน
ชั้นกลางในกรุงเทพมหานครซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายและมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับการท าให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย โดยแนวโน้มของผู้ชายเป็นไปในทาง
สนับสนุนในขณะที่เพศหญิงคัดค้าน 

                                                        
22 อาคม เดชทองค า ,หัวเชือกวัวชน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. 
23 อาคม เดชทองค า ,บทคัดย่อ, หัวเชือกวัวชน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547:  7. 
24 เรื่องเดียวกัน:  178. 
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ส าหรับการศึกษาวิจัยการพนันในทางเศรษฐศาสตร์ งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาการ
พนันในฐานะเศรษฐกิจนอกระบบ และความสัมพันธ์ของการพนันกับเศรษฐกิจการเมืองในการศึกษา
การพนันในฐานะเศรษฐกิจนอกระบบ ในงานวิจัยของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2543) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเรื่องของหวยใต้ดิน  พบว่าเจ้ามือหวยใต้ดินจ านวนหนึ่งจะลงเล่น
การเมืองในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ โดยลงสมัคร ส.จ. ส.ท. หรือ ส.ส. และอีกจ านวนหนึ่งเป็น
หัวคะแนนให้กับนักการเมืองบางคนอีกด้วย เจ้ามือหวยใต้ดินมีเครือข่ายคนขายหวยและคนเล่นหวย 
เป็นเครื่องมือส าคัญน ามาใช้ในการสร้างอิทธิพลทางการเมือง และพบอีกว่า การที่เจ้ามือหวยใต้ดินจะ
ผันตัวเองเป็นหัวคะแนนหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เป็นผลส าเร็จจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ส าคัญ ๆ 3 กลุ่มหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ ชาวบ้านในพ้ืนที่ ต ารวจ และนักการเมืองทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
ท าได้โดยผ่านกระบวนการหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การแสดงให้ชาวบ้านเห็นถึงความมั่งคั่งทรัพย์สิน 
และสถานภาพทางสังคมที่เป็นที่เชิดหน้าชูตา การบริจาคเงินเป็นจ านวนมาก รวมทั้งสิ่งของเพ่ือการ
กุศล และเพ่ือสวัสดิการของผู้คนในชุมชน การอนุเคราะห์ให้เงินชาวบ้านหรือให้กับองค์กรราชการเมื่อ
เกิดวิกฤตการณ์ เช่น น้ าท่วม เป็นต้น ช่วยเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทบาดหมางที่เกิดขึ้น ท าตัวเป็น
ผู้ใหญ่เป็นผู้อุปถัมภ์ในลักษณะของผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าพ่อของท้องถิ่น เมื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์
กับผู้คนในกลุ่มส าคัญต่าง ๆ ได้แล้วความสัมพันธ์นั้นจะกลายเป็นทรัพยากรทางการเมืองน าไปสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนกับนักการเมือง ข้าราชการชั้นสูงต่อไปโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการ
เลือกตั้ง แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ความคุ้มครอง อิทธิพลหรือสิ่งของ เงินตรา เป็นต้น 

นอกจากนี้เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเรื่องของหวยใต้ดิน ของผาสุกแล้ว การพนัน
ประเภทอ่ืน ๆ ยังได้ถูกอธิบายเอาไว้จ านวนหนึ่งโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะ รังสรรค์ และ
นวลน้อย ตรีรัตน์ (2543)25 ศึกษาการพนัน 4 ประเภท ได้แก่ หวยใต้ดิน หวยหุ้น การเปิดบ่อนการ
พนันผิดกฎหมาย และการพนันฟุตบอลในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะโดยมีการ
ส ารวจรายได้และเงินหมุนเวียนในกิจกรรมการพนัน ส ารวจทัศนคติเกี่ยวกับการพนันที่ถูกกฎหมาย 
และสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างว่าควรมีการอนุญาตให้เปิดบ่อนการพนันที่ถูก
กฎหมายหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า ในการพนัน 4 ประเภท บ่อนการพนันได้รับเสียงข้างมาก
สนับสนุนให้เป็นการพนันที่ถูกกฎหมาย ส่วนการพนันฟุตบอล หวยหุ้น และหวยใต้ดินกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ต่อต้านไม่ให้เป็นการพนันที่ถูกกฎหมาย โดยผู้ที่คัดค้านการท าการพนันดังกล่าวนั้นให้ถูก
กฎหมายเห็นว่า การพนันเป็นสิ่งเลวร้ายและขัดต่อศีลธรรม รัฐมีหน้าที่ในการปราบปรามการพนัน 
และหากรัฐท าการพนันให้ถูกกฎหมายก็เท่ากับยอมรับและให้ความชอบธรรมแก่การพนัน  ส่วนผู้ที่
สนับสนุนการท าการพนันให้ถูกกฎหมายเห็นว่า การท าให้การพนันถูกกฎหมายจะท าให้รัฐมีรายได้ 
และจะเป็นมาตรการควบคุมการพนันที่ดีกว่า ทั้งยังช่วยต่อต้านบทบาทของผู้มีอิทธิพล หรือการเรียก
รับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ได้ด้วย 

                                                        
25 ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรีรัตน์, หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า: เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย , เชียงใหม่: 
(ซิลก์เวิร์มบุ๊คส์, 2543). 
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ส าหรับการพนันในต่างประเทศ ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย 
ตรีรัตน์ และกนกศักดิ ์แก้วเทพ (2543)26 ยังได้ศึกษาอุตสาหกรรมการพนันในต่างประเทศที่มีการเปิด
บ่อนคาสิโนได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย โดยศึกษาระบบการจัดการ
อุตสาหกรรมการพนันในประเทศดังกล่าว เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจการพนัน การพนันกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดเก็บภาษี เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาเรื่อง
การเปิดบ่อนการพนัน หรือการขยายประเภทการพนันในประเทศไทย 

ในการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการพนัน สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ (2546)27 ได้
วิจัยสถานะและขนาดของเศรษฐกิจการพนันที่ผิดกฎหมายในปัจจุบัน ความเกี่ยวข้องและผลกระทบ
ของเศรษฐกิจการพนันต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย โดยค้นพบว่า การพนันอาจ
มิใช่พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน หากแต่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยจ านวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
วัฒนธรรมไทย การจัดการปัญหาการพนันจึงไม่ใช่การแก้ไขที่พฤติกรรมที่ผิด แต่ต้องเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การศึกษา ความคิด ความเชื่อ กฎหมาย และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อปัจเจก
บุคคล 

การศึกษาของนักรบ เถียรอ่ า (2550) เรื่องผลกระทบจากการเปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์
คอมเพล็กซ์ในความคิดเห็นของประชาชนเมืองพัทยาจากศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การ
เปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ คอมเพล็กซ์ ในเมืองพัทยาจะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมากโดยมีประเด็นที่มีผลกระทบมาก ได้แก่ การเปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ คอมเพล็กซ์ใน
เมืองพัทยา สร้างโอกาสที่นักการเมืองเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในการพนัน การเปิดเอ็นเตอร์เท็น
เมนต์ คอมเพล็กซ์ในเมืองพัทยา จะท าให้รัฐมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการภาษีอากรของเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ 
คอมเพล็กซ์และการเปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ คอมเพล็กซ์ในเมืองพัทยาจะไม่ช่วยประหยัดงบประมาณ
ของต ารวจในการปราบปรามบ่อนเถื่อนด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจาก
การเปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ คอมเพล็กซ์แตกต่างกันทางเพศ อายุ และอาชีพ การเปิดเอ็นเตอร์เท็น
เมนต์ คอมเพล็กซ์ในเมืองพัทยาจะมีผลกระทบทางด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
โดยมีประเด็นที่มีผลกระทบน้อย ได้แก่ การเปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ คอมเพล็กซ์ในเมืองพัทยา เป็นการ
ขัดกับหลักพุทธศาสนาการเปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ คอมเพล็กซ์ในเมืองพัทยา จะเป็นการมอมเมา
ประชาชนจนลุ่มหลงไม่ไปประกอบอาชีพตามปกติและการเปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ คอมเพล็กซ์ในเมือง
พัทยา จะมีผลตามมาให้เกิดปัญหายาเสพติดมากขึ้นด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้าน
สังคมจากการเปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ แตกต่างกันทางสถานภาพ ดังนั้น ถ้ามีการเปิดเอ็นเตอร์เท็น
เมนต์ คอมเพล็กซ์จึงขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมจะเป็นผู้ตัดสินว่า เลวร้ายมากน้อยเพียงใด จะผิดกฎหมาย
หรือถูกกฎหมายจะยอมรับจึงขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานของชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ จึงปรากฏว่าหลาย
ประเทศมีบ่อนการพนันถูกกฎหมาย จึงควรให้ความรู้หรือข้อมูลแก่ประชาชนอย่างรอบคอบ รัฐบาล
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท าการศึกษาถึงผลกระทบและผลดีของการเปิดเอ็นเตอร์เท็นเมนต์ คอม

                                                        
26 ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรีรัตน์ และกนกศักด์ิ แก้วเทพ, อุตสาหกรรมการพนัน ไทยอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย, 
(เชียงใหม:่ ซิลก์เวิร์มบุ๊คส์, 2543). 
27 สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ, เศรษฐกิจการพนัน, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยอ่าน, 2547) 
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เพล็กซ์อย่างรอบคอบเพ่ือที่จะสามารถก าหนดนโยบายโดยมีมาตรการที่ดีออกมารองรับ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ 

การศึกษาของสุรชัย บุญพลับ (2545) เรื่อง ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนจากบ่อนการพนันตามแนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ่อนบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรีผลการศึกษาพบว่าบ่อนบ้านผักกาดนั้น เปิดเมื่อปี 2541 เป็นบ่อนขนาดเล็ก มีเงินทุน
หมุนเวียนประมาณ 10 ล้านบาทต่อวัน ผู้ เล่นการพนันส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี มีฐานะปาน
กลางการสูญเสียทางเศรษฐกิจ พบว่ามีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเล่นเป็นเงิน 6,638 บาทต่อคน 
รวมถึงการใช้จ่ายเงินด้านอ่ืนๆในประเทศกัมพูชา เฉลี่ยคนละ 360 บาท  ส่วนภาวะหนี้สินและผลเสีย
ต่อสังคมยังมีผลไม่มากเนื่องมาจากการเป็นบ่อนเปิดใหม่และเป็นกลุ่มคนในพ้ืนที่เข้าไปเล่นการพนัน
ท าให้มีการลงทุนน้อย สุรชัย  มีข้อเสนอในเชิงนโยบายให้รัฐบาลหรือจังหวัดจันทบุรีประสานกับ
เจ้าของบ่อนที่เป็นคนไทยเพ่ือจ ากัดผู้เข้าเล่นโดยค านึงถึงฐานะทางการเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้
รัฐบาลหรือจังหวัดจันทบุรีควรตั้งบ่อนเอง เพ่ือขจัดปัญหาต่างๆ และป้องกันเงินตรารั่วไหลไป
ต่างประเทศแต่ต้องมีวิธีการที่เข้มงวดเหมาะสม ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการจังหวัดจันทบุรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องปลูกจิตส านึกให้กับประชาชนในด้านความพอเพียง การสร้างรายได้และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงการท าบัตรสมาชิกให้กับผู้เล่นพนันเพื่อใช้เป็นข้อมูลกรณีเกิดปัญหา 

การศึกษาของ ตรีศักดิ์ สุขสภา28 (2543) เรื่องผลกกระทบทางเศรษฐกิจจากบ่อน
การพนันตามแนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณี บ่อนบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี
การศึกษาพบว่าบ่อนบ้านแหลมนั้นเปิดเมื่อปี 2541 เป็นบ่อนขนาดเล็ก ผู้เข้าไปเล่นส่วนใหญ่เป็นชั้น
ชนกลางจนถึงระดับล่างผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่ามีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเล่นเป็นเงิน 
14,927 บาทต่อคน ไม่มีภาวะหนี้สิน เพราะเมื่อเงินหมดจะเดินทางกลับทันที ส าหรับผลกระทบทาง
สังคม ส่วนใหญ่ยังไม่มีผลกระทบใดเกิดขึ้นตรีศักดิ์ ได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ (1) ให้รัฐบาล
หรือจังหวัดจันทบุรีประสานกับเจ้าของบ่อนที่เป็นคนไทยเพ่ือจ ากัดผู้เข้าเล่นโดยค านึงถึงฐานะทางการ
เงิน (2) รัฐบาลหรือจังหวัดจันทบุรีควรจัดตั้งบ่อนเอง เพ่ือขจัดปัญหาและเงินตรารั่วไหลออกนอก
ประเทศโดยก าหนดวิธีการและเวลาเล่นอย่างเหมาะสม (3) จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องปลูกจิตส านึกให้กับประชาชนโดยให้มีความตระหนักถึงผลดีผลเสียจากการเล่นพนัน ยึดหลัก
ความพอเพียง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (4) ควรท าบัตรสมาชิกให้กับนักเล่นพนันเพ่ือเป็นข้อมูล
กรณีเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น 

การศึกษาของพรชิตา กฤษฎาวานิช (2545) เรื่อง ผลกระทบจากบ่อนการพนันตาม
แนวชายแดน:  ศึกษาเฉพาะกรณีบ่อนเกาะกง ประเทศกัมพูชาและ บ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด29ผล
การศึกษาพบว่าผลกระทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่เป็นด้านลบ คือ การเกิดหนี้สิน ขาดแคลนเงิน
ส าหรับการใช้จ่ายในครอบครัว ก่อให้เกิดภาพพจน์ในแง่ลบแก่ประเทศ คุณภาพของประชากรลดลง 
เป็นแหล่งฟอกเงิน มอมเมาเยาวชนและสิ้นเปลืองทรัพยากรประเทศในการแก้ปัญหา ส่วนผลกระทบ

                                                        
28 ตรีศักด์ิ สุขสภา,(2543) เรื่องผลกกระทบทางเศรษฐกิจจากบ่อนการพนันตามแนวชายแดน:ศึกษาเฉพาะกรณี บ่อนบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี
,รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
29 พรชิตา กฤษฎาวานิช (2545) เรื่อง ผลกระทบจากบ่อนการพนันตามแนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ่อนเกาะกง ประเทศกัมพูชาและ บ้านหาดเล็ก จังหวัด
ตราด., รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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ด้านบวกคือ ท าให้เกิดการสนับสนุนการท่องเที่ยว มีความเจริญด้านสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค 
เกดิรายได้ในชุมชนพรชิตา ได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ 

1. รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรท าการศึกษาถึงผลกระทบ ผลดีผลเสียของ
บ่อนการพนันอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะสามารถก าหนดนโยบายเรื่องบ่อนการพนันได้อย่างชัดเจน และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ 

2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหามาตรการในการควบคุม กรณีคนไทย
เดินทางไปเล่นการพนันนอกประเทศ เพ่ือป้องกันการไหลออกของเงินตรา 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหามาตรการในการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีให้กับ
ประชาชนให้ตระหนักถึงผลเสียจากการการเล่นพนัน ควรใช้หลักธรรมะในการพิจารณา ซึ่งการพนัน
ตามหลักศาสนาพุทธถือว่าเป็นแหล่งอบายมุขท่ีสร้างความหายนะให้กับผู้เล่น 

การศึกษาของนาทระพี วังศรี (2547) ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีที่มี
ต่อการเปิดบ่อนการพนันเสรีผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อการ
เปิดบ่อนการพนันเสรีอยู่ในเกณฑ์ไม่แน่ใจ โดยเห็นว่าการพนันทุกรูปแบบส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สถาบันครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาแตกแยกและเป็นทางเสื่อมของชีวิต ควรปรับกฎหมายเพ่ือ
ปราบปรามบ่อนการพนันให้มีประสิทธิภาพ รัฐไม่ควรเอาอบายมุขน าการเมืองเพราะผลเสียนั้นมี
มากกว่าผลดี นาทระพี ได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ (1) ควรท าประชาพิจารณ์ว่าโดยรวมแล้ว
ประชาชนทั้งประเทศมีความต้องการที่จะให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรีหรือไม่ (2) หากผลต้องการให้
มีการเปิดบ่อนพนันเสรี ภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบ่อนเสรีต้องมีมาตรการ
ควบคุมไม่ให้ผู้มีรายได้น้อยและเยาวชนเข้าไปเล่นการพนัน (3) ภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการบ่อนการพนันเสรี ควรมีมาตรการป้องกันการฟอกเงินรองรับไว้ด้วย  (4) หากมีความ
จ าเป็นต้องอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนเสรีในประเทศไทย เพ่ือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ ควรจ ากัดไม่ให้คนไทยเข้าไปเล่นการพนันในบ่อน 

  
2.7 กรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัย 

กรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัยเรื่อง เครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมือง 
และผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก มีดังนี ้

 
 
 
 
  

 
 

ภาพที่ 2.5. ภาพกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัย 
 

เครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ
การเมือง ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออก 

 

กระบวนทางสังคมของ
บ่อนคาสิโนชายแดนใน
ภาคตะวันออก 

 

ผลกระทบของบ่อน
คาสิโนชายแดนในภาค
ตะวันออก 

-ชุมชนชายแดน 
-ชุมชนเมือง 

- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านครอบครัว 
- ด้านสังคม 
- ด้านความมั่นคง 



93 
 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัยดังกล่าว  พบว่า ในการลงทุนทางธุรกิจการด าเนินงาน
รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในจังหวัดภาค
ตะวันออกนั้น เกิดจากการขับเคลื่อนของพันธมิตรเครือข่ายระหว่างชนชั้นน าทางเศรษฐกิ จและ
การเมืองของไทยและกัมพูชา การเชื่อมร้อยเครือข่ายระหว่างชนชั้นน าทั้งสองในการท าธุรกิจบ่อน
คาสิโนเกิดขึ้นจากความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกันโดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรของทั้ง 2 
กลุ่ม เช่น เงินทุนในการท าธุรกิจ อ านาจและอิทธิพลในเขตพ้ืนที่เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพนัน เป็นต้น 
การเชื่อมร้อยเครือข่ายในการลงทุนก่อสร้าง ด าเนินและจัดสรรผลประโยชน์บ่อนการพนันตามแนว
ชายแดนดังกล่าวน าไปสู่การกระชับเครือข่าย (Interlocking) ที่ก่อให้เกิดโครงสร้างอ านาจระหว่างชน
ชั้นน าทั้งสองประเทศในกิจการของบ่อนชายแดน บทบาทของชนชั้นน าของไทยและกัมพูชาใน
กระบวนการธุรกิจบ่อนคาสิโน แนวชายแดนสามารถตั้งเป็นสมมติฐานเบื้องต้นได้ดังนี้ 

1. บทบาทในการลงทุนจะพบว่าชนชั้นน าของไทยจะเป็นผู้มีบทบาทในการลงทุน
เป็นหลักโดยอาศัยอ านาจและอิทธิพลของชนชั้นน ากัมพูชา 

2. บทบาทในการด าเนินการธุรกิจคาสิโนจะพบว่าชนชั้นน าของไทยจะด าเนินการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของบ่อนคาสิโน เช่น อาคาร สถานที่ โรงแรม 

3. การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นน าทั้งสอง จะต้องมีลักษณะของการได้
ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 

บ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในจังหวัดภาคตะวันออกอาจส่งผลกระทบ
ที่ส าคัญต่อชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม และความมั่นคงชายแดนได้ ในการเกิดผล
กระทบดังกล่าวต่อครอบครัวและชุมชนนั้นจะมีลักษณะเป็นกระบวนการเชิงเหตุและผลโดยผ่านกลไก
(Machanism)ที่เป็นตัวแปรกลาง  

 
2.8 นิยามศัพท์การวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะก าหนด
นิยามศัพท์เบื้องต้นไว้ดังนี้ 

1. เครือข่ายทางสังคม หมายถึง แบบแผนของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern 
of Social Interaction) ของปัจเจกบุคคล (Individual) กลุ่ม (Group) และองค์กร (Organization) 
ในลั กษณะคล้ า ย ใยแม งมุ ม โ ดยกา ร เ ชื่ อม ร้ อ ยกั น ด้ ว ยกา ร พ่ึ งพาอาศั ยซึ่ ง กั นแล ะกั น 
(Interdependency) ตั้งแต่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชน ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ความเป็นเพ่ือน ความเป็นญาติ กลุ่มผลประโยชน์ 
ความเชื่อร่วมกัน เป็นต้น 

2. ธุรกิจคาสิโน หมายถึง ระบบการพนันถูกกฎหมายที่มีการเล่นหลากหลายรูปแบบ
ในสถานที่เดียวกัน เช่น การเล่นไพ่ การเล่นบาคาร่า การเล่นสล็อต เป็นต้น 

3. ชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมือง หมายถึง กลุ่มคนที่มีอ านาจในการจัดบ่อน
คาสิโนตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยฐานอ านาจมาจากการมีทุนทางธุรกิจและการมีบทบาท
ตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่มีต าแหน่งทางการและมีอิทธิพลไม่เป็นทางการใน
พ้ืนที ่
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4. การสะสมทุนเบื้องต้น หมายถึง การสะสมความมั่งคั่ งที่ยังไม่ได้ ใช้กลไก
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับแรงงานในวิถีการผลิตแบบทุนนิยม แต่เน้นการแสวงหาผลประโยชน์จาก
กลไกทางด้านการค้า การบริการ การแสวงหาค่าเช่า ตลอดจนกลไกของรัฐและการเมือง 

5. ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการภายนอกระบบทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมโดยรวมถึงผลในเชิงบวก เชิงลบและผลทางตรงและ
ทางอ้อม 

6. คาสิโน หมายถึง ระบบการพนันถูกกฎหมายที่มีการเล่นหลากหลายรูปแบบใน
สถานที่เดียวกัน เช่น มีการเล่นทั้งไพ่ บัคคาร่า สล๊อต 

7. ชุมชนชายแดน หมายถึง ชุมชนทางการปกครองที่รวมถึง ต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือเทศบาล ที่มีพ้ืนที่ติด หรือ อยู่ใกล้บ่อนคาสิโนชายแดนมากที่สุด 

8. ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนต่าง ๆ ในเขตอ าเภอเมือง ของจังหวัดจันทบุรี ที่มี
กลุ่มคนไปเล่นการพนัน คาสิโนชายแดนเป็นประจ า 

 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีวิทยาการวิจัย 

 
วิธีวิทยาการวิจัยในที่นี้จะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยของโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 คือ การวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพแนวกรณีศึกษา  

การวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ในที่นี้จะใช้แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองซึ่งเป็น
การวิจัยที่พัฒนามาจากวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งเป็นการศึกษาสังคมในเชิงมหภาค(Macro 
level)ที่จะช่วยในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างที่ใช้รูปแบบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเห็นได้
จากประสบการณ์การท าวิจัยของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้น าแนว
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์มาใช้ในการวิจัยเศรษฐศาสตร์การเมืองนอกจากการศึกษาในระดับมหภาค
แล้วคณะวิจัยจะใช้วิธีวิทยาแนวกรณีศึกษา(Case study Approach) ซึ่งเป็นการเลือกพ้ืนที่ในระดับ
จุลภาค(Micro level)ที่สามารถสะท้อนภาพในระดับใหญ่(Macro level)  

ส าหรับกระบวนการวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บน
ตรรกะแนววิภาษวิธีสามารถสรุปเป็นหลักที่ส าคัญดังนี้ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,2548 ; ชัยยนต์ ประดิษฐ
ศิลป์,2542) 

1. การวิเคราะห์แบบองค์รวม หมายถึง การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่เข้ากลุ่มทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง วิธีคิดของการวิเคราะห์แบบนี้ไม่ใช่การผสมผสานแบบ
ขนมชั้นระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เนื่องมาจากพ้ืนฐานการแยกสังคมเป็นมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมอยู่ก่อนแล้ว และน ามาผสมผสานกันภายหลัง แต่การวิเคราะห์แบบองค์รวมมองว่าความ
เป็นจริงทางสังคมมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถออกเป็นส่วนย่อยต่างๆ ดังกล่าวเพราะจะท าให้
คุณสมบัติขององค์รวมสูญเสียไป 

2. การศึกษาทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยถือว่าอดีตเป็นส่วนประกอบของปัจจุบัน ดังนั้น กระบวนการทางประวัติศาสตร์จึงมิใช่เหตุการณ์
โดยบังเอิญและก็มิใช่กระบวนการที่ถูกก าหนดมาแล้วอย่างตายตัว แต่เป็นกระบวนการที่มีทั้งความ
ต่อเนื่อง(Continuity)การเปลี่ยนแปลง(Change)และการด ารงอยู่(Existence)  

3. การวิเคราะห์จากความขัดแย้ง หมายถึง ความเชื่อว่าความขัดแย้งเป็นพ้ืนฐานของ
สังคม แต่ความขัดแย้งมีอยู่ 2 ระดับคือ ระดับการเป็นขั้วตรงข้ามกัน(Contradiction)เช่น ในวิถีการ
ผลิตแบบทุนนิยมย่อมประกอบด้วยคนสองชนชั้นหลักคือ ระดับชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมาชีพ เป็น
ต้น ส่วนระดับที่สองเป็นความขัดแย้งที่แสดงออกมาทางสังคม(Conflict) เช่น การชุมนุมของคนงาน
เพ่ือเรียกร้องสวัสดิการต่อนายจ้าง เป็นต้น 

4. การวิเคราะห์มนุษย์ในฐานะผู้สร้างประวัติศาสตร์ (Actor) ผู้สร้างประวัติศาสตร์
ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทกระท าการทางสังคม เช่น กลุ่มสังคม (Social Group) ชนชั้นทางสังคม 
(Social Class) และขบวนการทางสังคม (Social Movement) กล่าวคือ กลุ่มสังคมเป็นกลุ่มบุคคลที่
มีกิจกรรมร่วมกันตามแนวทางที่มีการจัดระบบโดยสมาชิกต่างก็ส านึกอัตลักษณ์ร่วมกัน ส่วนชนชั้น
ทางสังคมเป็นกลุ่มคนซึ่งมีต าแหน่งแห่งที่ร่วมกันในความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น 
ชนชั้นนายทุนหรือชนชั้นกรรมาชีพ และขบวนการทางสังคมโดยกลุ่มบุคคลจ านวนมากที่พยายาม
ร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมโดยอาศัยอ านาจที่เป็นทางการ เป็นต้น  
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
1.1.การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ก. การวิจัยจากเอกสารชั้นต้น(Primary Data)เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการ

วิเคราะห์ข้อมูล เช่น เอกสารการประชุม รายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  
ข. การวิจัยจากเอกสารชั้นรอง(Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
1.2.การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้

มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi - Structured or Guided Interview)โดยอาศัย
แนวการสัมภาษณ์(Interview Guide)เป็นเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย  

ก. การสัมภาษณ์เจาะลึก(In-dept Interview) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนี้
คณะวิจัยได้เก็บข้อมูลโดยจ าแนกผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์(Key-Informants) เป็น 2 ส่วน ดังนี้  

  1. โครงการเศรษฐศาสตร์การเมืองของเครือข่ายธุรกิจคาสิโนตามชายไทย
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนายทุน
ท้องถิ่น กลุ่มนายทุนจากเมืองหลวง กลุ่มนักการเมืองกัมพูชา สัมภาษณ์ นักเล่นการพนันในชุมชน
เมือง และชุมชนบ้านคลองใหญ่ อ.โป่งน้ าร้อน  

 
ชื่อ-สกุล สถานภาพในการให้ข้อมูล 
1. นายสิน ผู้น าคนไทยสองแผ่นดิน 
2.  นายพูน  ผู้บริหารบ่อนชายแดนแห่งหนึ่ง 
3.  นายชัย   ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
4. นายซื่อ นักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดจนัทบุรี 
5. นายจาง นักธุรกิจกัมพูชา จังหวัดไพลิน 
6. นายวัน นักธุรกิจและนักการเมืองท้องถิ่น  
7. นายพี นักการเมืองท้องถิ่น ต าบลคลองใหญ่ 
8. นายวุฒ ิ  นักการเมืองท้องถิ่น  
9. นายเกียรติ ผู้ประกอบการบ่อนชายแดน 
10. นายสิทธิ์ นักการเมืองท้องถิ่นและผู้ประกอบการ 
11. นางลักษณ์ ผู้ประกอบการธุรกิจบ่อน 
12. นายกริช   สื่อมวลชนท้องถิ่น 
13. นายพร   ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
14. นายข า นักธุรกิจล าไย 
15.นายนัท ผู้ประกอบการบ่อนชายแดน 
16.นายจัด ชาวบ้านชุมชนบ้านคลองใหญ่ 
17.นายทิว ชาวบ้านจังหวัดตราด 
18.นาย Sok ชาวกัมพูชาจังหวัดไพลิน 
19.นายจุก ผู้ประกอบการบ่อนชายแดน 
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2. ผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีต่อ
ชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก : กรณีศึกษาบ่อนที่จุดผ่อนแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรีนั้น ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ นักเล่นการพนันในชุมชนเมือง และชุมชนบ้านคลองใหญ่ 
อ.โป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยจะปกปิดนามของผู้ให้ข้อมูล โดยจะใช้นามสมมติ ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข. การสัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า(Oral History)เป็นการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือแบบไม่มีโครงสร้าง(Informal or unstructured Interview )กล่าว 
คือ มีเพียงค าถามวิจัยเป็นแนวสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในที่นี้จะก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้อาวุโส
หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยเป็นอย่างดี 

ค. การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เป็นรูปแบบที่ใช้แนวการ
สัมภาษณ์กลุ่มในการวิเคราะห์ชุมชน โดยอาศัยผู้ให้ข้อมูลหลากหลายในชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ
สัมภาษณ์ นักเล่นการพนันในชุมชนเมือง และชุมชนบ้านคลองใหญ่ อ.โป่งน้ าร้อน ได้แก่ 

1. กลุ่มชาวบ้านหมู่ 1 
2. กลุ่มชาวบ้านหมู่ 4 
3. กลุ่มชาวบ้านหมู่ 5 
4. กลุ่มชาวบ้านหมู่ 7  

20.นายการ อดีตก านันและผู้มีส่วนก่อตั้งบ่อนชายแดนจันทบุรี 
21.นายจิต ชาวบ้านชุมชนบ้านคลองใหญ่ 
22.นายสรร ประธานหอการค้าจังหวัดเกาะกง 
23.นายแมน อดีต ผญบ. 

ชื่อ-สกุล สถานภาพในการให้ข้อมูล 
1. นายชัย  ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
2. นายซื่อ  นักการเมืองท้องถิ่น จ.จันทบุรี 
3. นางมน ผู้เล่นการพนันในเขตชุมชนชายแดน 
4. นายจ  ผู้เล่นการพนันในเขตชุมชนเมือง จันทบุรี 
5. นายเกียรติ  ผู้ประกอบการธุรกิจบ่อนการพนันชายแดน 
6. นางเร ผู้เล่นการพนันในเขตชุมชนเมือง จันทบุรี 
7. นายทอง  ชาวบ้านชุมชนชายแดน 
8.นางตี ชุมชนชายแดน 
9. นายตู้ คนขับรถตู้ส่งนักเล่นการพนัน  
10. นายใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนชายแดน 
11.นายอุด ชาวบ้านชุมชนชายแดน 
12.นางยินดี ชาวบ้านชุมชนชายแดน 
13.นายน้อม คนขับรถตู้เข้าบ่อน 
14.นายเกษม ผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองจันทบุรี 
15.นายชา ชาวบ้านชุมชนชายแดน 
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5. กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 
6. กลุ่มผู้น าอ าเภอคลองใหญ่ จ.ตราด 

1.3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้ลง
ไปสัมผัสบรรยากาศการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนชายแดนไทย-กัมพูชาและการสังเกตการณ์จากผู้ให้
ข้อมูล ดังนี้ 

 
ครั้งที ่ สถานที ่ ระยะเวลา 

ครั้งที่ 1 -บริเวณชุมชนบ้านแหลม อ.โป่งน้ าร้อน จันทบุรี  29 สิงหาคม 2555 
ครั้งที่ 2 -จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา– บ้านผักกาด อ.โป่งน้ าร้อน 

จันทบุรี   
6 ตุลาคม 2555 

ครั้งที่ 3 -บ่อนเกาะกง อินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทคลับ ประเทศ
กัมพูชา  
-ประเทศเวียดนาม 

24-27 ธันวาคม 2555  

ครั้งที่ 4 -ชุมชนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ าร้อน จันทบุรี – จังหวัดไพลิน 
ประเทศกัมพูชา 

8 พฤษภาคม 2556 

ครั้งที่ 5 -บ่อนคาสิโนชายแดนจังหวัดจันทบุรี 6 พฤศจิกายน 2556 
ครั้งที่ 6 -บ่อนคาสิโนชายแดนบ้านผักกาด 

-บ่อนเกาะกง อินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทคลับ ประเทศ
กัมพูชา 

3-4 ธันวาคม 2556 

ครั้งที่ 7 -บ่อนคาสิโนบ้านแหลม อ.โป่งน้ าร้อน จันทบุรี 4 มกราคม 2556 
 
2. การตรวจสอบข้อมูล  
  การตรวจสอบข้อมูลในที่นี้จะใช้รูปแบบ ดังนี้  

1. การตรวจสอบการสัมภาษณ์โดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกันระหว่างเอกสาร         
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในภาคสนาม 

2. การตรวจสอบการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืนต่างกัน   
  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

การวิเคราะห์ข้อมูลในที่นี้จะใช้การวิเคราะห์แนวประวัติศาสตร์บนกรอบทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเครือข่ายสังคม การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการตีความข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึง 
ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้จากการไปดูงานบ่อนคาสิโนชายแดนและประสบการณ์กับประชาชนใน
พ้ืนที่ชุมชนชายแดน ดังนี้ (ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์,2555:182-183) 

1.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็นระบบ การจัดข้อมูลให้เป็นระบบเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การจ าแนกประเภทข้อมูล(Typological Analysisor Taxonomy 
Analysis)หรือการแบ่งช่วงทางประวัติศาสตร์(Periodization)เป็นต้น 
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2.การวิเคราะห์กระบวนการ(Processual Analysis)เป็นการจ าแนกกิจกรรมที่
ต่อเนื่องตามล าดับเวลา เช่น การวิเคราะห์ตารางล าดับเวลา (Time-Ordered Matrix) ในเชิงคุณภาพ 
เป็นต้น 

3.การวิเคราะห์ในเชิงเครือข่าย จะใช้การวิเคราะห์เครือข่ายตามแนวสังคมวิทยาที่มี
รากฐานมาจากแนวคิดของ จอร์ช ซิมเมล (Summelian Approach) โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมืองของชนชั้นน ามาช่วยในการวิเคราะห์ 



 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

การลงทุนบ่อนคาสิโนของเครือข่ายชนช้ันน าทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 

 
ในการน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนบํอนคาสิโนของเครือขํายชนชั้นน า

ทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราดนั้น ผู๎วิจัยจะน าเสนอหัวข๎อที่
ส าคัญดังนี้ 

1. บริบทชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด 
2. เครือขํายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุนบํอนคาสิโนเกาะกง 

รีสอร๑ท อ.คลองใหญํ จ.ตราด 
3. เครือขํายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุนบํอนคาสิโนชายแดน

บ๎านผักกาดอ.โป่งน้ าร๎อน จ.จันทบุรี 
4. เครือขํายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุนบํอนคาสิโนชายแดน

บ๎านแหลม อ.โป่งน้ าร๎อน จ.จันทบุรี 
5.การได๎มาซึ่งผลประโยชน๑ของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุน

บํอนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 
 

1. บริบทชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด 
1.1 บริบทพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 

ลักษณะพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด หากวิเคราะห๑ 
จากมุมมองทางเศรษฐศาสตร๑การเมืองจะสามารถพิจารณาลักษณะพ้ืนที่ชายแดนดังกลําวได๎ใน        
2 ลักษณะ คือ ลักษณะพ้ืนที่ชายแดนในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางการเมือง  

ลักษณะพ้ืนที่ชายแดนในด๎านเศรษฐกิจจะพบวําพ้ืนที่ชายแดนเติบโตมาจากการค๎า 
ชายแดน เนื่องจากการต๎องพ่ึงพาอาศัยกันระหวํางชุมชนและเมืองตํางๆ ที่อยูํชายแดน ลักษณะการค๎า
ชายแดนของไทย-กัมพูชาตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด เป็นพ้ืนที่ที่อยูํในเขตของการ
ประกาศกฎอัยการศึก สํงผลให๎เกิดการค๎าที่มีการควบคุมสินค๎าทุกประเภททั้งที่จ าเป็นไปจนถึงสินค๎าที่
มีผลกระทบตํอความมั่นคง โดยมองวําสินค๎าเหลํานั้นเป็นยุทธปัจจัยที่ไมํสามารถขายได๎ในพ้ืนที่
ชายแดน เชํน ยาเสพติด อาวุธสงคราม โดยเน๎นควบคุมในชํวงแรกๆ ตํอมาในระยะหลังการควบคุม
สินค๎าดังกลําวก็ได๎ผํอนคลายลง 

หลังจากท่ีได๎มีการผํอนคลายการควบคุมสินค๎าบางประเภท น าไปสูํการค๎าขายกัน 
อยํางอิสระมากขึ้น โดยในชํวงแรกที่มีระบบการค๎ากันในพื้นท่ีชายแดนเป็นการค๎าที่ไมํเป็นทางการและ
ได๎มีการปรับตัวสูํการเป็นการค๎าแบบเป็นทางการ ภายหลังจากการประกาศนโยบายการเปลี่ยนสนาม
รบเป็นสนามการค๎า ในสมัยรัฐบาลพลเอกวรรณ 

ลักษณะทางด๎านการเมือง พ้ืนที่ชายแดนจะเติบโตขึ้นมาจากภาวะสงครามน าไปสูํ 
การแสดงออกมาในรูปของความมั่นคงของชาติ การประกาศกฎอัยการศึกในพ้ืนที่ชายแดน รวมถึงการ
มีเสรีในการครอบครองอาวุธสงครามซึ่งกํอให๎เกิดการมีอิทธิพลตามแนวชายแดน 
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  บริบทพ้ืนที่ชายแดนไทย – กัมพูชาจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ได๎กลําวมา
ข๎างต๎น จะพบวําในปัจจุบันจะมีกลไกหลักการขับเคลื่อนพ้ืนทีช่ายแดนออกมาใน 2 รูปแบบใหญํๆ คือ 
  1. กลไกด๎านเศรษฐกิจ ในรูปของการค๎าชายแดนจันทบุรีและตราด 
  2. กลไกด๎านการเมือง ในรูปของการก าหนดจุดผํานแดนในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
จันทบุรีและตราด 

1. กลไกด้านเศรษฐกิจกลไกลด๎านเศรษฐกิจทีม่ีพัฒนาการออกมาในรูปแบบการค๎า 
ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นพัฒนาการทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ ตามสถานการณ๑ในพ้ืนที่
ชายแดน เชํน ในชํวงที่มีการท าสงครามและประกาศเป็นกฎอัยการศึก การค๎าในพ้ืนที่ก็จะเป็นใน
ลักษณะที่ไมํเป็นทางการ รวมถึงมีการค๎าผิดกฎหมายรํวมด๎วย รูปแบบการค๎าชายแดนในเขตจังหวัด
จันทบุรีและตราดสามารถสรุปรูปแบบออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้    

  1.1 การค๎าแบบตลาดมืด ตัวอยํางของการค๎าแบบตลาดในพ้ืนที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี ที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษา ได๎แกํ ชุมชนบ๎านคลองใหญํเราพบวําภาวะสงครามตาม
แนวชายแดนในเขตชุมชนบ๎านคลองใหญํได๎กํอให๎เกิดการค๎าชายแดนของชาวบ๎าน โดยเริ่มตั้งแตํ
การค๎าขนาดเล็กเกี่ยวกับสินค๎าที่จ าเป็นในชํวงสงครามซึ่งยังถือวําเป็นยุทธปัจจัยในการนิยมของฝ่าย
ความมั่นคง เชํน สินค๎าประเภทผงชูรส หรือถํานไฟฉาย เป็นต๎น ชาวบ๎านที่เป็นพํอค๎าจะท าการค๎า
ในชํวงสงคราม จะขนสํงสินค๎าด๎วยตัวเองที่เรียกวํา “การสะพายเป้” การที่การค๎าชายแดนแถบนี้เป็น
การค๎าขนาดเล็ก (นายจัด : สัมภาษณ๑ 7 พฤศจิกายน 2556) 

กรณีของชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด กรณีชายแดนไทย-กัมพูชา จ. 
ตราดลักษณะไมํแตกตํางจากพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดจันทบุรี กลําวคือ ลักษณะพ้ืนที่
ชายแดนดังกลําวได๎รับผลกระทบมาจากการเกิดสงครามจนประชาชนต๎องมีการย๎ายถิ่นของประชาชน
ไปมาระหวํางจังหวัดตราด และจังหวัดเกาะกงเพ่ือหนีภัยสงครามในยุคนั้น  แตํก็มีมีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค๎าระหวํางชุมชนชายแดนด๎วยกัน จุดเปลี่ยนที่ส าคัญของพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตราด คือ
การเสียดินแดนในจังหวัดเกาะกงซึ่งเป็นดินแดนของไทยที่รู๎จักกันในนามวํา ประจัญตคีรีเขต ให๎กับ
ฝรั่งเศสในสมัยที่ปกครองประเทศกัมพูชา การเสียดินแดนดังกลําวท าให๎ประชาชนจังหวัดเกาะกงซึ่ง
เดิมมีสัญชาติไทยต๎องกลายเป็นคนสัญชาติกัมพูชาไปโดยปริยายดังค ากลําวที่วํา “เป็นคนไทยตอน
กลางคืน ตื่นเช้ามาก็กลายเป็นคนเขมร”(นายสิน: สัมภาษณ๑ 24 ธันวาคม 2555) 

ดังนั้นในกรณีของพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด จะพบวําพ้ืนที่ 
ชายแดนดังกลําวมีความส าคัญขึ้นมาด๎วยอาศัยเครือขํายของคนไทยสองแผํนดิน ระหวํางจังหวัดตราด
และจังหวัดเกาะกงนั่นเองเครือขํายของคนไทยสองแผํนดินที่เกิดขึ้นโดยกลุํมชนชั้นน าคนไทยที่อาศัย
อยูํในเกาะกงได๎กลายมาเป็นผู๎มีบทบาทอยํางมากทั้งทางด๎านการเมืองและเศรษฐกิจ 
   การค๎าแบบตลาดมืดนั้นถือเป็นการซื้อขายกันระหวํางประชาชนในบริเวณ
แนวชายแดนของทั้งสองประเทศ รูปแบบการค๎าเป็นแบบไมํเป็นทางการหรืออาจเรียกวําเป็นการค๎า
นอกระบบที่ไมํผํานพิธีการทางศุลกากร นอกจากนี้อาจมีการแอบแฝงการค๎าสินค๎าที่ผิดกฎหมายด๎วย 
เชํน อาวุธสงคราม ยาเสพติด เป็นต๎น 

1.2 การค๎าที่ได๎รับอนุญาตตามข๎อตกลง (Sale on Consignment License)   
ตัวอยํางเชํนการค๎าตามชํองทางที่รัฐอนุมติตามชํองทางศุลกากร เชํน ชํองทางอนุมัติทางศุลกากรตาม
มาตรา 5 ทวิ ของพระราชบัญญัติศุลกากรที่ 7 พ.ศ. 2480ชํองทางการค๎ารูปแบบนี้ในกรณีพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดนั้น จะพบวําเป็นชํองทางการค๎าที่เกิดขึ้นมาจากการค๎าขนาดเล็ก
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ของชาวบ๎านตามแนวชายแดนหลังจากที่มีการผํอนปรนเกี่ยวกับนโยบายที่ถือวําสินค๎าเป็นยุทธปัจจัย
ในชํวงสภาวะสงคราม ชํองทางการค๎าในรูปแบบนี้ก็ท าให๎พํอค๎าขนาดเล็กที่อยูํตามแนวชายแดน
สามารถสะสมทุนได๎ โดยการขนสํงสินค๎าผํานรถกระบะแทนที่จะเป็นการสะพายเป้ดังเชํน ภาวะ
สงคราม  

อยํางไรก็ดีในปัจจุบันการค๎าชายแดนไทย-กัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรีพบวํามี 
การเข๎ามาครอบง าของธุรกิจการค๎าขนาดใหญํ เชํน บริษัท เครือจ . กลุํมชนชั้นน าทหาร นักธุรกิจ
ท๎องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เป็นต๎น (นายจัด: สัมภาษณ๑ 7 พฤศจิกายน 2556)ส าหรับพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดตราดจะพบวํากลุํมที่มีบทบาททางเศรษฐกิจการค๎าคือ กลุํมคนไทยสองแผํนดิน ดังที่ได๎กลําว
มาแล๎วข๎างต๎น 
   1.3 การค๎าแบบสากล (normal trade) เป็นการค๎าที่อยูํภายใต๎กรอบของ
กฎหมายในภาวะปกติ เชํน ในภาวะที่ไมํมีสงครามระหวํางชายแดนเกิดขึ้น ในกรณีของชายแดนไทย -
กัมพูชา เขตจังหวัดจันทบุรีและตราดนั้น จุดเปลี่ยนรูปแบบการค๎าจากเดิมมาสูํระบบการค๎าแบบสากล
นั้นเริ่มอยํางกว๎างขวางเมื่อรัฐบาลสมัยพลเอกวรรณ ได๎ประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนาม
การค๎า ท าให๎การค๎าระหวํางไทยและกัมพูชาสามารถด าเนินได๎ตามปกติโดยไมํต๎องพิจารณาสินค๎าสํวน
ใหญํวําเป็นยุทธปัจจัยเชํนเดิมอีกตํอไป การค๎าประเภทนี้เป็นการค๎าที่มีการซื้อขายสินค๎าผํานพิธีการ
ทางศุลกากร เป็นการค๎าที่มีระเบียบแบบแผนและมีการเสียภาษีอยํางถูกต๎อง มีการเก็บข๎อมูลเป็นสถิติ 
อาจอยูํในรูปของการประกอบค๎าของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลบริษัท ห๎างร๎านตํางๆ เป็นต๎น 

1.กลไกด้านการเมือง กลไกลด๎านการเมืองในรูปของจุดผํานแดนจุดผํานแดนในเขต 
จังหวัดจันทบุรีและตราดนั้นเริ่มต๎นจากภาวะสงครามในพ้ืนที่ชายแดน เนื่องจากภาวะสงครามท าให๎มี
ความต๎องการสูงในการใช๎สินค๎า ดังนั้นจึงน าไปสูํการเกิดขึ้นมาของการค๎าชายแดนได๎งํายอยํางไรก็ดีใน
การเดินทางเข๎า - ออกระหวํางประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค๎านั้นจะมีทั้งรูปแบบที่ถูกกฏหมายและ
รูปแบบที่ไมํถูกกฎหมาย รัฐไทยจึงจ าเป็นต๎องก าหนดจุดผํานแดนในการเข๎า-ออกให๎ชัดเจนเพ่ือเป็น
การควบคุมผลกระทบทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคงของประเทศ โดยได๎มีการก าหนดเป็นจุด
ผํานแดนที่ใช๎กันอยูํปัจจุบันสามารถแบํงออกได๎เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1.1 จุดผํานแดนถาวร 
มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ประชาชนทั้งสองประเทศ และยานพาหนะ สามารถ 

สัญจรไปมาเพ่ือการค๎า การทํองเที่ยว และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยได๎รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้ง
สองประเทศ ในสํวนของประเทศไทยนั้น รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎ลงนามในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และจะมีผลบังคับใช๎เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ปัจจุบันมีจุดผํานแดนถาวรทั่วประเทศอยูํทั้งสิ้น 28 แหํง 

1.2 จุดผํานแดนชั่วคราว 
เป็นจุดที่มกีารเปิดเพ่ือผํอนผันให๎มีการผํานแดนได๎ โดยมวีัตถุประสงค๑ 

เฉพาะกิจภายในห๎วงเวลาที่ก าหนดไว๎แนํนอน และเป็นกิจกรรมที่ต๎องไมํมีผลกระทบด๎านความมั่นคง
ปลอดภัย เมื่อผํอนผันครบก าหนดเวลา หรือบรรลุวัตถุประสงค๑แล๎ว ก็จะปิดจุดผํานแดนทันที โดย
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเปิดจุดผําน
แดนชั่วคราวตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผํานแดนของส านักงานสภา
ความมั่นคงแหํงชาติ ปัจจุบันมีจุดผํานแดนชั่วคราวเพียง 1 แหํง ที่ชายแดนด๎านพมํา (ดํานเจดีย๑สาม
องค๑ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี) 
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1.3 จุดผํอนปรนเพ่ือการค๎า 
มีวัตถุประสงค๑เพ่ือชํวยเหลือประเทศเพ่ือนบ๎านด๎านมนุษยธรรมและ 

สํงเสริมความสัมพันธ๑ของประชาชนในระดับท๎องถิ่น การผํอนปรนในที่นี้จะอนุญาตให๎มีการค๎าขาย
สินค๎าอุปโภค – บริโภค และยารักษาโรคที่จ าเป็น ซึ่งผู๎มีอ านาจระดับท๎องถิ่นของทั้งสองฝ่ายได๎
เห็นชอบรํวมกัน ทั้งนี้การประกาศเปิดจุดผํอนปรนเป็นอ านาจของผู๎วําราชการจังหวัด และต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยกํอนด๎วย ปัจจุบันมีจุดผํอนปรนเพ่ือการค๎าทั่วประเทศทั้งสิ้น
จ านวน 39 แหํง1 

1.4 จุดผํานแดนตามธรรมชาติ  
มีลักษณะเป็นจุดผํานเข๎าออกของประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นไปตาม 

ธรรมชาติ โดยไมํมีกฎหมายมาก าหนดดังนั้นจุดผํานแดนตามธรรมชาติจึงมิได๎มีหลักฐานรองรับจาก
ทางราชการของทั้งสองประเทศ สินค๎าสํวนใหญํจะเป็นสินค๎าที่ผิดกฎหมาย(อิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ.
2554:23) 2 

ในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันนั้นจะพบวํา มีจุดผํานแดนถาวร 2  
แหํง และจุดผํอนปรนการค๎า 3 แหํง ดังนี้ 
  1.จุดผํานแดนถาวรบ๎านแหลม  

จุดผํานแดนถาวรบ๎านแหลม หรือที่เรียกวําตลาดชายแดนไทย-กัมพูชาบ๎านแหลม 
ตั้งอยูํที่ต าบลเทพนิมิต อ าเภอโป่งน้ าร๎อน จังหวัดจันทบุรี ติดตํอกับบ๎านกรอมเรียง จังหวัดพระตะบอง
ในประเทศกัมพูชา จุดผํานแดนถาวรบ๎านแหลมเป็นจุดผํานแดนที่ได๎รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของ
ทั้งสองประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีประเทศไทยได๎มีมติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2519 ประกาศให๎ตลาด
ชายแดนบ๎านแหลมเปิดเป็นจุดผํานแดนถาวร ตามพระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง พ.ศ.2522  จุดผําน
แดนดังกลําวกํอให๎เกิดการค๎า การสัญจรไปมา และความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางประเทศ 
  จุดเดํนของจุดผํานแดนบ๎านแหลม เนื่องจากเป็นจุดที่มีเส๎นทางตรงไปจังหวัดพระ
ตะบองได๎ในระยะทางที่ใกล๎กวําจุดผํานแดนอ่ืน ซึ่งสามารถใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  ใน
อนาคตคาดวําจุดผํอนปรนบ๎านแหลมจะเป็นตลาดศูนย๑รวมสินค๎าจาก 2 ประเทศที่มีขนาดใหญํ 
ประกอบกับ หากมีการรวมกลุํมของประเทศในอาเซียนจะท าให๎จุดผํานแดนบ๎านแหลมกลายเป็น
สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎ากับประชาชนกัมพูชากวําหมื่นครัวเรือน  
  นอกจากนี้ภาคเอกชนได๎ให๎ความสนใจและพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือในการพัฒนา
จุดผํานแดนบ๎านแหลม ด๎วยการเข๎าไปลงทุนสร๎างตลาด และมีการจัดเตรียมที่จะกํอตั้งลานพักสินค๎า 
รวมไปถึงการจัดสร๎างร๎านค๎าปลอดภาษีข้ึนในพื้นท่ีของกัมพูชา เป็นต๎น(อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ,2554:23) 
  2.จุดผํานแดนถาวรบ๎านผักกาด  

จุดผํานแดนถาวรบ๎านผักกาด ตั้งอยูํที่บ๎านโอสกรอม จังหวัดไพลิน ตรงข๎ามจุดผําน 
แดนถาวรบ๎านผักกาดต าบลคลองใหญํ อ าเภอโป่งน้ าร๎อน เป็นจุดผํานแดนที่มีศักยภาพสูงมากในการ
ท าธุรกิจการค๎าชายแดนเชื่อมโยงกับเมืองไพลินของประเทศกัมพูชา เนื่องจากมีระยะทางหํางเพียง 20 
กิโลเมตร จึงเป็นปัจจัยเอ้ือตํอการค๎าการลงทุน โดยเฉพาะสินค๎าประเภทวัสดุกํอสร๎างเพ่ื อการฟ้ืนฟู
บูรณะเมืองไพลิน ซึ่งเสียหายจากการสู๎รบ นอกจากนี้เมืองไพลินยังเป็นที่รู๎จักและมีชื่อเสียงในด๎าน

                                                           
1 เว็ปไซด๑.http://fad.moi.go.th/group3/g3_aca1.htm.กองการตํางประเทศ.กระทรวงมหาดไทย.เข๎าถึงเมื่อ.22 ธันวาคม 2556 
2 อ๎างอิงจากเอกสารประกอบการบรรยายของรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหํงชาติ.แนวนโยบายการเปิดจุดผํานแดน.ส านักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ.2549.(
อัดส าเนา) 
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พลอยไพลิน ซึ่งเป็นที่ต๎องการของพํอค๎าท้ังในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล๎เคียงเป็นอยํางมาก(อิสิวุฒิ  
ตั้งเกียรติ.2554:23) 
  3.จุดผํอนปรนการค๎าบ๎านซับตารี บ๎านสวนส๎มและบ๎านบึงชนังลําง  

จุดผํอนปรนการค๎าบ๎านซับตารี บ๎านสวนส๎ม และบ๎านบึงชนังลําง เป็นการเปิดจุด 
ผํอนปรนการค๎าภายใต๎อ านาจของผู๎วําราชการจังหวัด ผํานความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ส าหรับวัตถุประสงค๑ของการเปิดจุดผํอนปรนการค๎าก็เพ่ือการสํงเสริมความสัมพันธ๑ในระดับท๎องถิ่น 
การค๎าขายสินค๎าเครื่องอุปโภคบริโภค และการสัญจรไปมาของประชาชน จุดผํอนปรนการค๎าจะมีการ
ก าหนดประเภทสินค๎า ระยะเวลาเปิด และมาตรการควบคุมการเข๎าออก  
  จุดผํอนปรนการค๎าบ๎านซับตารีและบ๎านสวนส๎ม เป็นพ้ืนที่เขตติดตํอระหวํางไทยกับ
จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา โดยจุดผํอนปรนการค๎าบ๎านซับตารีตั้งอยูํที่ ต.ทุํงขนาน อ.สอย
ดาว จ.จันทบุรี ติดกับบ๎านโอล าดวง อ.พนมปริก จ.พระตะบอง สํวนจุดผํอนปรนการค๎าบ๎านสวนส๎ม
ตั้งอยูํที่ ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ติดกับบ๎านสังกะสี อ.พนมปริก จ.พระตะบอง ส าหรับจุดผํอน
ปรนการค๎าบ๎านบึงชนังลําง อ.โป่งน้ าร๎อน จ.จันทบุรี ติดกับบ๎านสวายเลง อ.กร็อมเรียงจ.พระตะบอง 

จุดผํอนปรนการค๎าทั้งสามแหํงเป็นจุดที่มีการน าเข๎าไม๎เพ่ือท าเฟอร๑นิเจอร๑ที่ส าคัญ และ 
มีอุตสาหกรรมท าเฟอร๑นิเจอร๑รองรับ นอกจากนี้จุดนี้ยังเป็นจุดที่สํงออกสินค๎าอุปโภคบริโภคและการ
เสริมสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับประเทศกัมพูชา รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร๎อยบริเวณชายแดนอีกด๎วย 
  กรณีของจังหวัดตราดจะพบวํามีจุดผํานแดนถาวร 1 แหํง และจุดผํอนปรนการค๎า 2 
แหํง ดังนี้คือ 

1. จุดผํานแดนถาวรบ๎านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญํ จ.ตราด ตรงข๎ามกับบ๎าน 
จามเยียม อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกงเป็นจุดตรวจทางบุคคลและพาหนะทางบกที่เดินทางเข๎า 
– ออกราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2540บริเวณจุด
ผํานแดนในฝั่งประเทศไทยจะเป็นตลาดชายแดนที่มีการค๎าขายสินค๎าอุปโภคบริโภค สํวนในฝั่ง
ประเทศกัมพูชาจะมีบํอนคาสิโนที่รู๎จักกันภายใต๎ชื่อเกาะกงรีสอร๑ท 

2. จุดผํอนปรนการค๎าในพ้ืนที่จังหวัดตราด มี 2 แหํง ประกอบด๎วยจุดผํอนปรน 
การค๎าบ๎านหมื่นดําน  ต.บํอพลอย อ.บํอไรํจ.ตราด ติดกับบ๎านศาลเจ๎า อ.สัมลูด จ.พระตะบอง 
ประเทศกัมพูชา และจุดผํอนปรนการค๎าบ๎านมะมํวงต.นนทรี อ.บํอไรํจ.ตราด ติดกับบ๎านฉอระกา    
อ.ส ารูด จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา เพ่ือเป็นการซื้อขายสินค๎าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในท๎องถิ่น 
และในอนาคตหากผลักดันให๎มีการเปิดเป็นจุดผํานแดนถาวรได๎จะชํวยในการสํงเสริมการทํองเที่ยว
ระหวํางประชาชนทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางระหวํางจังหวัดพระตะบอง กับการทํองเที่ยว
เกาะช๎าง จังหวัดตราด (นายทิว: สัมภาษณ๑ 18 ธันวาคม 2556) 

กลําวโดยสรุปแล๎วพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด มีจุดผํานแดนถาวรจ านวน  
3 แหํง ประกอบด๎วย จุดผํานแดนบ๎านผักกาด จุดผํานแดนบ๎านแหลม และจุดผํานแดนบ๎านหาดเล็ก
แล๎ว นอกจากนี้ยังมีจุดผํอนปรนการค๎าจ านวน 5 แหํง ประกอบด๎วยจุดผํอนปรนการค๎าบ๎านซับตารี 
จุดผํอนปรนการค๎าบ๎านสวนส๎ม จุดผํอนปรนการค๎าบ๎านบึงชนังลํางจุดผํอนปรนการค๎าบ๎านหมื่นดําน 
และจุดผํอนปรนการค๎าบ๎านมะมํวง 
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1.2 บริบทของนโยบายบ่อนคาสิโนของประเทศกัมพูชา 
บริบทพ้ืนที่ชายแดนไทย -กัมพูชาในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราดนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงอยํางเห็นได๎ชัดเมื่อมีการเปิดบํอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในชํวงทศวรรษ 
2540การเปิดบํอนดังกลําวเป็นผลมาจาก “นโยบายการเปลี่ยนสนามรบให๎เป็นสนามการค๎า” ในสมัย
พลเอกวรรณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เจตนารมณ๑ของนโยบายดังกลําวไมํต๎องการให๎ประเทศเพ่ือน
บ๎านต๎องสู๎รบกัน ควรหันมารํวมมือกันในการท าการค๎าการขายระหวํางประเทศ  

นอกจากนโยบายการเปลี่ยนสนามรบมาเป็นสนามการค๎าแล๎ว ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่
มีผลตํอการเปิดบํอนคาสิโนในพ้ืนที่ชายแดนก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน หรือพระราชบัญญัติการ
พนันของไทยที่ไมํอนุญาตให๎มีการเปิดบํอนการพนันอยํางถูกกฎหมายในประเทศดังนั้นผู๎ลงทุนและผู๎
เลํนการพนันในประเทศไทย จึงได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในบํอนคาสิโนชายแดน กลําวคือทํามกลางความ
ต๎องการเลํนการพนันของนักเลํนภายในประเทศที่มีให๎เห็นอยํางกว๎างขวาง ทั้งในงานศพ หรือการ
ลักลอบเลํนการพนันตามบ๎าน ที่ต๎องคอยหลบซํอนเพราะถือเป็นการกระท าที่มีความผิด มีการเสียคํา
สํวยให๎กับเจ๎าหน๎าที่ หรือไมํก็ต๎องเสียคําใช๎จํายให๎กับเจ๎าของสถานที่ที่เสียคําสํวยแล๎ว จะเห็นได๎วําผู๎
เลํนสํวนใหญํก็ยังคงมีความต๎องการที่จะเลํนจึงมีความพยายามหาพื้นที่ที่จะเข๎าไปเลํนการพนันได๎
อยํางถูกต๎อง และไมํมีความเสี่ยงในการถูกจับ การมีสถานที่ที่จัดการให๎บริการที่ดีของบํอนคาสิโนจึง
เป็นที ่มาซึ ่งท าให๎เกิดการเปิดบํอนคาสิโนตามแนวชายแดนภายใต๎เครือขํายของชนชั ้นน าทาง
เศรษฐกิจและการเมืองไทย-กัมพูชา เริ่มตั้งแตํระดับท๎องถิ่นไปสูํระดับประเทศ (นายซื่อ: สัมภาษณ๑
20 พฤษภาคม 2556 และนายพูน : สัมภาษณ๑ 15 มิถุนายน 2556) 

สํวนการลงทุนในบํอนคาสิโนชายแดนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
เขตชายแดนไทยกัมพูชาดังกลําวนั้น ด าเนินการในกรอบของนโยบายของประเทศกัมพูชา ซึ่งมี 2 
รูปแบบใหญํ คือ 

1. นโยบายบ่อนคาสิโนในเขตปกครองพิเศษ 
เขตปกครองพิเศษในประเทศกัมพูชาเกิดขึ้นจากการตํอสู๎ในสงครามโคํนล๎มรัฐบาล 

เขมรแดง ฝ่ายตํอต๎านรัฐบาลเขมรแดงถึงแม๎วําจะมีชัยชนะตํอเขมรแดงแตํก็ไมํสามารถที่จะยึดครองพ้ืนที่
ประเทศกัมพูชา ได๎ทั้งหมด แตํจะมีพ้ืนที่บางแหํงหรือบางจังหวัดที่ยังอยูํภายใต๎อิทธิพลของกลุํมทหาร
เขมรแดงที่ยังมีอ านาจอยูํ ดังนั้นในพ้ืนที่เหลํานี้จึงถือวําเป็นเขตปกครองพิเศษซึ่งรัฐบาลกลางไมํสามารถ
เข๎ายึดครองได ๎และด๎วยความจ าเป็นในการสะสมทุนของกลุํมทหารที่มีอ านาจในพ้ืนที่ปกครองพิเศษก็จะ
สนับสนุนให๎มีการตั้งบํอนคาสิโนในเขตพ้ืนที่ของตน โดยผู๎น าทหารดังกลําวจะได๎รับผลประโยชน๑จากการ
เปิดบํอนในรูปของหุ๎นลมจากการลงทุนในบํอนตัวอยํางเชํน นโยบายบํอนคาสิโนในเขตปกครองพิเศษ
ในชํวงที่ นายฮาน มีอ านาจจ ากัดในราชธานีพนมเปญได๎ผลักดันให๎ลูกเขยเชื้อสายเวียดนามมาลงทุนท า
ธุรกิจบํอนคาสิโนโดยเป็นการรํวมทุนของนักลงทุนกัมพูชา เวียดนามและจีน ในเขตจังหวัดไพลินประเทศ
กัมพูชาที่เป็นเขตอิทธิพลของนายสมพร หรือทีรู่๎จักกันในบํอนนากา 

นอกจากนี้ในกรณีของจังหวัดไพลินในชํวงที่อยูํภายใต๎อิทธิพลของ นายสมพร อดีต 
ผู๎น าเขมรแดงในสงครามเวียดนาม (ปัจจุบันด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการจังหวัดไพลิน) กองทัพของนาย
ฮานไมํสามารถที่จะเข๎าเอาชนะอิทธิพลของนายสมพรได๎ จึงให๎จังหวัดไพลินเป็นเขตปกครองพิเศษ
จังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชา นายสมพร ซึ่งเป็นผู๎มีอิทธิพลในพ้ืนที่จึงเปิดให๎นักลงทุนไทยที่เป็น
เครือขํายมาเปิดบํอนคาสิโนในจังหวัดไพลิน โดยนายสมพรจะขอรํวมลงทุนด๎วยการเป็นหุ๎นสํวนใน
ฐานะหุ๎นลม 
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2.นโยบายบ่อนคาสิโนระดับชาติ 
นโยบายบํอนคาสิโนระดับชาติเกิดขึ้นในชํวงที่กลุํมนายฮานสามารถรวมอ านาจของ

กลุํมตํางๆ ในระดับท๎องถิ่นให๎ขึ้นตรงตํอสํวนกลางในราชธานีพนมเปญได ๎ดังนั้นรัฐบาลกลางจึงก าหนด
นโยบายบํอนการพนันที่สามารถบังคับใช๎ได๎ทั่วทั้งประเทศ โดยไมํถือวํามีเขตปกครองพิเศษในจังหวัด
ใดจังหวัดหนึ่งตัวอยํางเชํน รัฐบาลนายฮาน ได๎อนุญาตให๎เปิดบํอนคาสิโนอยํางถูกกฎหมาย โดยมี
เงื่อนไข  

1) อนุญาตให๎สร๎างอาคารบํอนคาสิโนไดโ๎ดยบํอนคาสิโนจะต๎องอยูํหํางจาก 
เมืองหลวงอยํางน๎อย 200 กิโลเมตรโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ชายแดนจะถือเป็นพ้ืนที่ที่อนุญาตให๎มีการ
สร๎างอาคารบํอนคาสิโนได“๎รัฐบาลกัมพูชาอนุญาตให๎มีการจัดสร๎างอาคารบํอนคาสิโนในพ้ืนที่ชายแดน
ได”๎ (นายSok: สัมภาษณ๑ 13 ธันวาคม 2556) 

2) มีการก าหนดมาตรการเด็ดขาดจากรัฐบาลกัมพูชาในการควบคุมไมํให๎คน 
กัมพูชาเข๎าไปเลํนการพนันในบํอนคาสิโน “การห๎ามคนกัมพูชาเข๎าไปเลํนการพนันในบํอนคาสิโนอยําง
เด็ดขาด” (นายSok: สัมภาษณ๑ 13 ธันวาคม 2556) 

3) มีระบบการจัดเก็บภาษีคําสัมปทานส าหรับการจัดตั้งบํอนคาสิโน เชํน  
คาสิโนที่ชายแดนตลาดโรงเกลือ จ.สระแก๎ว เสียคําสัมปทานปีละ 1 ล๎านเหรียญสหรัฐ เสียคําภาษี
รายได๎ตํอเดือน 30 เปอร๑เซ็นต๑ เป็นต๎น (นายเกียรติและนายสิน: สัมภาษณ๑ 24 ธันวาคม 2555) 

หลังจากที่มีการบังคับใช๎กฎหมายตามนโยบายเปิดบํอนคาสิโนในระดับชาติ  ผลที่
ตามมาจากนโยบายจะพบวํา บรรดาประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงจะพบวํากัมพูชาเป็น
ประเทศท่ีมีการอนุญาตให๎เปิดบํอนคาสิโนมากท่ีสุดในชํวงเวลาไมํถึง 15 ปี 

 รัฐบาลกัมพูชาภายใต๎การน าของนายฮาน ได๎อนุญาตให๎มีการเปิดบํอนคาสิโน
ถึง 18 แหํง บํอนคาสิโนที่ถูกกฎหมายทั้ง 18 แหํงนั้นสํวนใหญํจะตั้งอยูํในเขตที่ติดตํอชายแดนกับ
ประเทศไทยโดย 9 แหํงอยูํที่เมืองปอยเปต (พลอยเพชร) ตรงข๎ามกับอ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก๎ว บํอนคาสิโนในพื้นท่ีชายแดนนี้ ได๎แกํ 1. ฮอลิเดย๑ ปอยเปต 2. ฮอลลิเดย๑พาเลส 3.แกรนด๑ ได
มอนด๑ 4.ปอยเปต รีสอร๑ต  5.ทรอปิค กานํา 6. คราวน๑ คาสิโน  7.ปริ้นเซท คาสิโน  8.เก็นติ้ ง 
คาสิโน และ9.สตาร๑ เวกัส 

ส าหรับบํอนคาสิโนที่เหลืออีก 9 แหํง ตั้งอยูํในเขตพ้ืนทีแ่นวชายแดนจังหวัดจันทบุรี 
และตราด ซ่ึงประกอบด๎วย 
  1) จังหวัดจันทบุรีในพ้ืนที่เขตติดตํอกับจังหวัดไพลิน มีจ านวน 5 แหํงคือ1.บํอนซี
ซาร๑อินเตอร๑เนชั่นแนล2.บํอนไพลิน 3.บํอนมงกุฎเพชร 4.บํอนดรีมเวิร๑ล และ 5.บํอนเค.อาร๑ วิกตอเรีย 
คาสิโน 

2) จังหวัดจันทบุรีในพ้ืนที่เขตติดตํอกับจังหวัดพระตะบองจ านวน 3 แหํง คือ1.
บํอนดราก๎อน คลับ 2.บํอนเจ๎าพระยา คลับ และ 3.บํอน Rio Casino 

3) จังหวัดตราดในพ้ืนทีเ่ขตติดกับจังหวัดเกาะกง จ านวน 1 แหํง คือเกาะกงรีสอร๑ท 
 
เมื่อพิจารณาถึงผลทางเศรษฐกิจในทางสถิติจากนโยบายการเปิดบํอนคาสิโน ก็จะ

พบวํารายไดภ๎าษีจากสถานกาสิโนเกือบ  20 ล๎านดอลลาร๑ และคาดวําจะสร๎างให๎เงินสะพัดนับพันล๎าน
ดอลลาร๑ในแตํละปี  นอกจากนั้นมีการประเมินวําบํอนคาสิโนในกัมพูชามีเครื่องเลํนการพนัน 
(Gambling Machines) รวมกันมากกวํา 2,500 เครื่องมีโต๏ะพนันไว๎คอยรองรับนักเลํนอีก
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มากกวํา 800 โต๏ะ มีการตั้งข๎อสังเกตกันวําการสร๎างงานให๎กับชาวเขมรได๎เพียง 8,000 กวําคนเทํานั้น 
สิ่งที่นําสนใจคือวํา คาสิโนคือวาระแหํงชาติ –ยุทธศาสตร๑ชาติกัมพูชา สถานะปัจจุบันและอนาคตของ
กัมพูชาได๎ก าหนดจุดยืน (Position) ประเทศของตัวเองชัดเจนวําจะเป็นศูนย๑กลางของการพนันที่ใหญํ
ที่สุดในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงและชัดเจนวําจะถึงเม็ดเงินนับหลายหมื่นล๎านบาทตํอไปจากชายแดน
ไทยไปหลํอเลี้ยงเศรษฐกิจของกัมพูชา 

 

 
 
ภาพที่ 4.1.ภาพแผนที่แสดงจุดที่ตั้งบํอนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด3 
 
2. เครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุนบ่อนคาสิโนเกาะกง       
รีสอร์ท 

บํอนคาสิโนเกาะกง เป็นบริการหนึ่งของโรงแรมเกาะกง รีสอร๑ท โรงแรมแหํงนี้ 
ตั้งอยูํบ๎านจามเยี่ยมอ าเภอมณฑลสีมาจังหวัดเกาะกงอยูํหํางจากจุดผํานแดนถาวรประมาณ 800 เมตร 
ติดตํอกับชายแดนประเทศไทยทีบ่๎านหาดเล็กอ าเภอคลองใหญํจังหวัดตราดเจ๎าของกิจการ คือนายพัด
สุภาภา หรือที่รู๎จักกันในนามของเสี่ย พ.หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ “ลี ซอ” (เป็นชื่อที่ใช๎เรียกกันใน
ประเทศกัมพูชา) 

บํอนคาสิโนเกาะกงอยูํในพ้ืนที่นับหมื่นไรํที่เป็นอาณาจักรทางธุรกิจของเสี่ยพัดใน
บริเวณชายแดนจังหวัดตราดภายใต๎บริษัทกลุํมลี ซอ บริษัทดังกลําวมีธุรกิจที่ส าคัญนอกเหนือจากบํอน
คาสิโนและโรงแรม เชํน นิคมอุตสาหกรรม ศูนย๑ผลไม๎ อาคารพาณิชย๑ให๎เชํา ถนนสํวนบุคคล สะพาน
ข๎ามแมํน้ าเป็นต๎น  

นอกจากนั้นเสี่ยพ.ยังมีธุรกิจระดับชาติกัมพูชาที่ส าคัญ เชํน ธุรกิจบุหรี่ โรงแรมใน
กรุงพนมเปญ การท าไรํปลูกอ๎อยขนาดใหญํ (Plantation) การที่เสี่ยพ.สามารถสะสมทุนจนมีกิจการ

                                                           
3http://www.oknation.net/blog/akom/2009/06/17/entry-1  เข๎าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 

http://www.oknation.net/blog/akom/2009/06/17/entry-1%20%20เข้าถึง
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มากมายใหญํโตเชํนนี้ในเขตชายแดนไทยและกัมพูชาได๎นั้นเป็นเพราะเสี่ยพ. ถือได๎วําเป็นผู๎ที่อยูํใกล๎ชิด
กับ นายฮาน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชามากที่สุด จนมีผู๎กลําววํา เสี่ยพ.เป็นกระเป๋าของ นายฮาน 
นอกเหนือจากการได๎รับต าแหนํงของเขมรที่ส าคัญคือ ต าแหนํง ออกญา และวุฒิสมาชิกของเกาะกง 

 นายพ. หรือ เสี่ย พ. เกิดที่อ าเภอเสาธง จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ได๎
อพยพเข๎ามาอยูํในจังหวัดตราดชํวงที่เกิดสงครามในประเทศกัมพูชาพอเขมรแดงหมดอ านาจลงในปี 
2522 จึงกลับเกาะกง การเข๎ามาอยูํในประเทศไทยท าให๎เขาได๎รับสัญชาติไทยและใช๎นามสกุล“สมใจ” 
เสี่ยพ. ถือวําเป็นคนไทยเกาะกง ที่ถือ 2 สัญชาติ คือ สัญชาติไทย และสัญชาติกัมพูชา หรืออาจ
เรียกวํา “คนไทย 2 แผํนดิน” เสี่ยพ.เป็นคนใฝ่รู๎จึงสามารถพูดได๎ 3 ภาษาคือไทยจีน และเขมร ท าให๎
สามารถเริ่มค๎าขายตั้งแตํอายุ 20 ปีต๎นๆ 

กระบวนการสะสมทุนของ เสี่ยพ.  เริ่มต๎นขึ้นจากการเป็นลูกจ๎างล๎างเครื่องเรือ และ
ตํอมาได๎รํวมกับเพ่ือนท าการค๎าเครื่องยนต๑เกําน าเข๎าจากสิงคโปร๑ขึ้นทําเรือที่เกาะกง และลงทุนรับซื้อ
กุ๎งในฐานะเป็นพํอค๎าคนกลางรับซื้อก๎ุง (นายจุก : สัมภาษณ๑ 22 ตุลาคม 2556) “กุ๎งของเสี่ยพ.ตัวใหญํ
กวําคนอ่ืน ตลาดชอบ” จุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให๎นายพ. ได๎รับการเรียกขานวํา“เสี่ยพ.”คือ การได๎รับ
สิทธิ์จากตัวแทนสิงคโปร๑ให๎ เสี่ยพ. เป็นตัวแทนที่ได๎รับสัมปทานในการขายสํงบุหรี่ ยี่ห๎อ Hero แทน
ตัวแทนชาวกัมพูชาเดิม และด๎วยความสัมพันธ๑กับอ านาจทางการเมืองในประเทศกัมพูชาท าให๎เกิดการ
ผูกขาดการขายบุหรี่ในประเทศกัมพูชา สํงผลให๎เสี่ยพ.มีรายได๎สูงกวํา 30 ล๎านบาทตํอปี (นายจุก: 
สัมภาษณ๑ 22 ตุลาคม 2556)นอกจากนี้เสี่ยพ.ยังมีทําเรือขนสํงสินค๎าทั้งในฝั่งไทยและฝั่งประเทศ
กัมพูชา 

การสะสมทุนของเสี่ยพ.สามารถสร๎างรายได๎และมีเงินทุนมากพอที่จะด าเนินธุรกิจ
อ่ืนๆเพิ่มเติม เชํน การเปิดเกาะกง รีสอร๑ทคลับ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาบํอนคาสิโนของเสี่ยพ.ใน
ปัจจุบันได๎มีการขยายตัวจากเดิมที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กมาเป็นบํอนคาสิโนขนาดใหญํภายใต๎โรงแรม
ระดับหลายดาวที่สามารถด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางครบวงจร (นางลัก: สัมภาษณ๑ 15 มิถุนายน 
2556) “ที่จริงเขาอยากจะเปิดศูนย๑การค๎ามากกวํา แตํพอมีพวกท าบํอนมาติดตํอก็เลยมีบํอนคาสิโน” 
(นายจุก: สัมภาษณ๑ 22 ตุลาคม 2556) “เสี่ยพ.นี่ ไมํเลํนการพนัน” (นายจุก : สัมภาษณ๑ 22ตุลาคม
2556) การมีคาสิโนเกาะกง-บ๎านหาดเล็กในระยะแรกมีผู๎ประกอบการชาวไทยมาเชําและลงทุนท า
บํอน  สํวนในปัจจุบันกลุํมคนที่มาเชําสถานที่ท าบํอนได๎แกํ นักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย สํวนนักเลํน
ที่ข๎ามฝั่งมาเลํนพนัน สํวนใหญํเป็นชาวไทยจากจังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง และกรุงเทพฯ เป็นต๎น 
“พวกข๎าราชการ ดารง ดารา แบบนี้ก็เยอะ” (นายจุก: สัมภาษณ๑ 22 ตุลาคม  2556) ในปัจจุบันบํอน
คาสิโนที่เกาะกงเป็นการลงทุนและด าเนินการของครอบครัว เสี่ยพ.แตํเพียงผู๎เดียวภายใต๎กรอบ
นโยบายที่เป็นทางการของกัมพูชาโดยไมํต๎องมีหุ๎นสํวนนักลงทุนใดรํวมด๎วย (นางลัก: สัมภาษณ๑ 15 
มิถุนายน 2556) 

นอกจากนี้เสี่ยพ.ยังประกอบธุรกิจอ่ืนที่ได๎รับสัมปทานจากประเทศกัมพูชาอีก
มากมาย เชํนการเป็น “ผู๎แทนจ าหนํายไฟฟ้าจาก จ.ตราด โดยซื้อผํานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค เพ่ือไป
จ าหนํายยัง จ.เกาะกง และได๎จัดตั้ง บริษัท เกาะกง อิเลคทริค จ ากัด ขึ้นมาเป็นผู๎รับสัมปทานจ าหนําย
ไฟฟ้าไป ยัง จ.เกาะกง ทั้งหมด การลงทุนกํอสร๎างถนนสายจามเยี่ยม-หัวเขา เป็นถนนคอนกรีต 4 เลน 
พร๎อมสร๎างสะพาน ข๎ามแมํน้ าครางครืน โดยได๎รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาให๎เก็บคําผํานสะพานได๎
และเป็นแหํงแรกของประเทศกัมพูชาที่มีการด าเนินการสัมปทานเส๎นทางคมนาคม การท าธุรกิจสวน
สนุกโดยลงทุนกํอสร๎าง “เกาะกงซาฟารีเวิลด๑” การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑โดยได๎เชําที่ดินของ



109 
 

 

รัฐบาลกัมพูชา จ านวนมากทั้งใน จ.เกาะกง และในอ าเภออ่ืน ๆ เชํน อ.สะแออัมเปิล เพ่ือรอการ
พัฒนา หรือการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมเกาะกงใน จ.เกาะกง การลงทุนกํอสร๎างโรงงานน้ าตาลเกาะกง 
รํวมกับกลุํมโรงงานน้ าตาลขอนแกํน และนายภักดี   ด๎วยเงินลงทุนกวํา 4,000 ล๎านบาท และได๎วําจ๎าง
ประชาชนชาวเกาะกงกวํา 1,000 ครัวเรือน ปลูก อ๎อย เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าตาลในอีก 1-2 ปี
ข๎างหน๎า4 

บํอนคาสิโนเกาะกงของเสี่ยพ.มีพัฒนาการก๎าวหน๎าขึ้นมาตามล าดับ กลําวคือ แตํเดิม
นั้นเป็นบํอนที่ชาวบ๎านเรียกวํา “บํอนป่า” ที่มีลักษณะคล๎ายเพิงไกํ โดยมีผู๎วําราชการจังหวัดเกาะกง
และอดีตก านันที่หาดเล็กเป็นเจ๎าของ รูปแบบการเลํนในบํอนป่าก็ยังเป็นการเลํนพนันแบบดั้งเดิม ทั้ง
ของไทยและกัมพูชา เชํน การเลํนไพํ การเลํนอีโปงซึ่งมีลักษณะคล๎ายคลึงของไทย เป็นต๎น ตํอมา
เสี่ยพ.ได๎เข๎ามาซื้อที่ดินจากเจ๎าของจ านวน 10 ไรํ ในราคา 3 ล๎านกวําบาท และได๎ปรับรูปแบบจาก
บํอนป่ามาเป็นอาคารขนาดเล็ก และในที่สุดก็ได๎ลงทุนสร๎างโรงแรมเกาะกงรีสอร๑ท และท าบํอนคาสิโน
ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในกัมพูชา ดังที่เป็นอยูํในปัจจุบัน (นายสิน: สัมภาษณ๑ 6 ธันวาคม 2556) 

โดยการจัดสร๎างคาสิโนของเสี่ยพ.เริ่มต๎นจากการเข๎าไปแยํงชิงพ้ืนที่ที่มีการท าบํอน
แบบเพิงหมาแหงนของป๋าย. คนไทย 2 แผํนดินอีกคนหนึ่ง (นายกริช : สัมภาษณ๑ 18 มิถุนายน 2556) 
หลังจากนั้นเสี่ยพ.ได๎สัมปทานกํอสร๎างโรงแรม รีสอร๑ต และบํอนคาสิโนอยํางเป็นทางการจากประเทศ
กัมพูชาบนพื้นที่กวํา 1,000 ไรํ บริเวณบ๎านจามเยี่ยม จ.เกาะกง เขตติดตํอกับชายแดนไทยที่บ๎านหาด
เล็ก อ.คลองใหญํ จ.ตราด  

บํอนเกาะกงรีสอร๑ท คลับ เป็นบํอนคาสิโนแหํงแรกที่จัดตั้งขึ้นตามแนวชายแดน
จันทบุรี – ตราด ที่มีการขยายตัวจากเดิมเป็นโรงแรมขนาดเล็กมาเป็นบํอนคาสิโนขนาดใหญํภายใต๎
โรงแรมระดับหลายดาวที่สามารถด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางครบวงจร (นางลัก : สัมภาษณ๑ 15 
มิถุนายน 2556) ส าหรับการลงทุนเป็นการรํวมทุนของพันธมิตรชนชั้นน าระหวํางนายพ. และฮาน 
พันธมิตรเครือขํายดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันอยํางเหนียวแนํนในธุรกิจชายแดนกํอนจะมาเปิดคาสิโน 
โดยมีภาพปรากฏตํอสาธารณชนในปัจจุบันจะเป็นของนายพ.เพียงคนเดียว (นายกริช: สัมภาษณ๑ 18 
มิถุนายน 2556)พ้ืนที่บํอนคาสิโน เป็นพ้ืนที่ที่ติดชายเขา ริมทะเลมีบ๎านพักตากอากาศที่ เพียบพร๎อม
ด๎วยเครื่องอ านวยความสะดวก ร๎านค๎าปลอดภาษี  

ประเภทการพนันที่เปิดในบํอนนี้ ได๎แกํ บาคารา ไพํรูเล็ตและสล็อทแมทชีน มีผู๎ไปใช๎
บริการในวันจันทร๑ – วันพฤหัสบดี วันละประมาณ 100–200 คนเงินหมุนเวียนประมาณ 10 ล๎านบาท 
สํวนวันศุกร๑ – วันอาทิตย๑ มีผู๎ไปใช๎บริการวันละประมาณ 300 คน สํวนใหญํเป็นคณะทัวร๑ที่ไมํต๎องการ
ไปเลํนที่ไต๎หวันและมาเลเซียโดยมีเงินหมุนเวียนประมาณ 40 ล๎านบาท 

 
การก๎าวขึ้นเป็นชนชั้นน าของเสี่ยพ.เกิดจากการมีเครือขํายทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ ดังนี้ 
1.เครือขํายภายในประเทศ 
เครือขํายภายในประเทศของเสี่ยพ.เกิดขึ้นมาในชํวงที่เสียพัดเริ่มมีธุรกิจสัมปทาน

บุหรี่จากประเทศกัมพูชา โดยเสี่ยพ.เริ่มต๎นด๎วยการมีเครือขํายกับผู๎น าพรรคการเมืองใหญํที่เป็นรัฐบาล
ในกลุํมของ นายขจร เลขาธิการของพรรคการเมืองใหญํในขณะนั้น โดยอาศัยหนํวยประสานงานของ
พรรค ในจังหวัดตราดภายใต๎การน าของพันเอกกิจ ที่เป็นผู๎แทนในจังหวัดตราดในยุคนั้นเป็นตัวเชื่อม
                                                           
4http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000063048 เข๎าถึงเมื่อ 7ธันวาคม 2556 
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ร๎อยเครือขํายท าให๎เสี่ยพ.เข๎าไปมีบทบาทส าคัญตํอพรรคการเมืองใหญ ํในฐานะกลุํมทุนที่สนับสนุนเงิน
ให๎กับพรรค 

สาเหตุที่ท าให๎การสถาปนาเครือขํายระหวําง เสี่ยพ.กับพรรคการเมืองใหญํ มี
จุดเริ่มต๎นมาจากการที่ เสี่ยพ.เข๎าไปขอความชํวยเหลือจากผู๎น าพรรคการเมืองใหญํ ในการเจรจากับ
ประเทศจีน กรณีที่จีนยึดเรือบรรทุกบุหรี่ของเสี่ยพ.หลังจากนั้นผู๎น าพรรคการเมืองใหญํ โดยนายขจร 
รัฐบาลในขณะนั้นได๎สนับสนุนให๎มีการเปิดจุดผํานแดนถาวรที่บ๎านหาดเล็ก อ.คลองใหญํ จ.ตราด ขึ้น 
ซึ่งจุดผํานแดนดังกลําวเป็นพื้นที่ทีอ่ยูํในเขตที่ดินโดยการครอบครองของเสี่ยพ. 

ระหวํางที่มีการผลักดันให๎เปิดจุดผํานแดนถาวรบ๎านหาดเล็ก ความพยายามเสนอ
พ้ืนทีช่ายแดนบ๎านเขาวง อ.คลองใหญํ จ.ตราด ให๎เป็นจุดผํานแดนถาวรเนื่องจากบริเวณชายแดนบ๎าน
เขาวงจะมีความพร๎อมในการที่จะเป็นจุดผํานแดนถาวรมากกวําชายแดนบ๎านหาดเล็ก เพราะอยูํหําง
จากตัวอ าเภอคลองใหญํเพียงแคํ 200 เมตร อีกทั้งพ้ืนที่ดังกลําวยังเป็นพ้ืนที่สาธารณะไมํได๎เป็นพ้ืนที่
สํวนบุคคลอยํางเชํน กรณีพ้ืนที่ชายแดนบ๎านหาดเล็กซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ เสี่ยพ.แตํกระนั้นพ้ืนที่ชายแดน
บ๎านเขาวงก็ไมํได๎รับการสนับสนุนให๎เป็นจุดผํานแดนถาวร โดยนายขจร ไมํเซ็นต๑อนุญาตให๎เปิดจุด
ผํานแดนถาวรที่ดํานเขาวง อ.คลองใหญํ จ.ตราด  

หลังจากนั้นพบวํา เสี่ยพ.การสนับสนุนเงินเลือกตั้งให๎กับพรรคการเมืองใหญํ 50 
ล๎าน ในยุคที่ นายขจร เป็นเลขาธิการพรรค และพันเอกกิจ เป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดตราด
(คุณจกุ : สัมภาษณ๑ 22 ตุลาคม 2556) 

หลังจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการเมืองระดับชาติ จากรัฐบาลพรรค
การเมืองใหญมําสูํรัฐบาลพรรคไทยใหมใํนสมัย นายชิน เป็นนายกรัฐมนตรี เสี่ยพ.ได๎สร๎างเครือขํายกับ
ผู๎น าพรรคไทยใหม ํโดยการสานตํอเครือขํายของเสี่ยพ.กับ นายชิน และพลเอกยุทธในชํวงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 ที่คําเงินบาทลอยตัว เสี่ยพัดได๎มีบทบาทหลักในการสนับสนุนการสะสมทุนของ 
นายชินและพลเอกยุทธ ด๎วยวิธีการชํวยล าเลียงเงินดอลลําร๑ของผู๎น าทั้งสองใสํกระติกน้ าจากประเทศ
กัมพูชาเข๎าสูํประเทศไทย 

จากเครือขํายความสัมพันธ๑ระหวํางเสี่ยพ.กับผู๎น าพรรคไทยใหมํดังกลําวสามารถ
เชื่อมโยงไปถึงผู๎น าประเทศกัมพูชา คือนายฮาน ในฐานะลูกพ่ีของเสี่ยพ.ในกัมพูชา เสี่ยพ.ลูกน๎องที่ถูก
นิยามวําเป็นกระเป๋าเงินของ นายฮาน ซ่ึง นายฮานเองก็มีเครือขํายในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน๑กับ
ผู๎น าพรรคไทยใหมอํยํางชัดเจน เชํน การให๎สัมปทานกับ นายชิน บนพ้ืนที่เกาะกงซึ่งมีข๎อมูลพบวําเป็น
แหลํงน้ ามันและก๏าซธรรมชาติที่ส าคัญ เป็นเวลา 99 ปี(นายสรร,สัมภาษณ๑ 4 ธันวาคม 2556) 

ส าหรับปรากฎการณ๑ที่แสดงให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ระหวํางเสี่ยพ.กับผู๎น าพรรคไทย
ใหมํก็คือ การที่เสี่ยพ.เข๎าไปสนับสนุนเงินจ านวน 30 ล๎านบาทให๎กับนายศิลป์ นายกองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดตราด ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดตราด ซึ่งเป็น
เครือขํายของ นายชิน ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือตํอสู๎กับนายพจน๑ สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
จังหวัดตราดพรรคการเมืองใหญํหลายสมัย อันเป็นกลยุทธ๑ที่จะสร๎างพ้ืนที่ของพรรคไทยใหมํในเขต
จังหวัดตราด 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา เสี่ยพ.ได๎มีความพยายามสร๎างเครือขํายกับผู๎น า
พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลของไทย ไมํวําจะเป็นพรรคการเมืองใหญํหรือพรรคไทยใหมํในสมัยนั้น 
เพ่ือตอบสนอง และแลกเปลี่ยนความชํวยเหลือในด๎านธุรกิจของตัวเองเป็นหลัก(นายกริช: สัมภาษณ๑ 
18 มิถุนายน 2556) 
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2. เครือขํายภายนอกประเทศ 
ส าหรับเครือขํายภายนอกประเทศของเสี่ยพ.นั้นเป็นเครือขํายเชิงอุปถัมภ๑กับนาย

ฮาน โดยนายฮาน มีบทบาทในฐานะที่เป็นลูกพ่ีผู๎ให๎ความสะดวกในเรื่องการสัมปทาน ในขณะที่ 
เสี่ยพ.มีบทบาทเป็นเสมือนลูกน๎องที่คอยรับใช๎ จัดหาผลประโยชน๑ให๎กับลูกพ่ีจนมีผู๎กวําวํา “เสี่ยพ.เป็น
กระเป๋าเงินของฮาน” ความจ าเป็นที่จะต๎องเชื่อมร๎อยเครือขํายภายนอกของเสี่ยพ.เกิดจากการได๎ปรับ
รูปแบบการสะสมทุนจากธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือกึ่งผิดกฎหมายมาสูํธุรกิจที่ถูกกฎหมายในรูป
สัมปทาน เชํน การสัมปทานบํอนคาสิโนเกาะกง ชํองจอม และพนมเปญ การผลักดันให๎เขตพ้ืนที่
ชายแดนเกาะกง-หาดเล็กเป็นเศรษฐกิจพิเศษ การสัมปทานการเชําที่ดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจใน
รูปแบบการลงทุนขนาดใหญํ (Plantation)  

ชํองทางส าหรับการเชื่อมร๎อยเครือขํายกับนายฮานเกิดขึ้นจากสถานการณ๑ทาง
การเมืองในประเทศกัมพูชาที่มีการแขํงขันทางการเมืองระหวํางสองกลุํมหลัก ก็คือ กลุํมนายฮาน และ
กลุํมนายสี ในการแขํงขันเลือกตั้งดังกลําวนั้น จุดชี้ขาดชัยชนะของการเป็นรัฐบาลจะอยูํที่เสียงใน
จังหวัดเกาะกง เสี่ยพ.ในชํวงนี้ได๎เข๎ามามีบทบาททางการเมืองในจังหวัดเกาะกง โดยการลงรับสมัคร
เลือกตั้งและได๎เลือกข๎างทางการเมืองเข๎ากับนายฮาน ท าให๎นายฮานเป็นฝ่ายได๎รับชัยชนะครั้งกํอน 
การเลือกข๎างทางการเมืองของเสี่ยพ.จึงมีผลให๎เกิดการเชื่อมร๎อยเครือขํายระหวํางนายฮานกับเสี่ยพ. 
หลังจากนั้นเสี่ยพ.ก็ได๎รับการแตํงตั้งเป็น “ออกญาลียอง พ.” ซึ่งถือวําเป็นเครื่องราชย๑สูงสุดของ
กัมพูชาที่จัดให๎แกํราษฎรทั่วไป 

จากเครือขํายความสัมพันธ๑ทางการเมืองระหวํางเสี่ยพ.กับนายฮาน เป็นจุดเริ่มไปสูํ
เครือขํายในการท าธุรกิจในกัมพูชาในรูปแบบการท าสัมปทานทั้งสัมปทานที่เสี่ ยพ.เป็นผู๎ลงทุนเอง
รวมถึงสัมปทานที่ เสี่ยพ.เป็นคนกลางระหวํางนายทุนไทยที่จะไปลงทุนในกัมพูชา กับนายฮาน 
ตัวอยํางเชํน การจัดตั้งโรงน้ าตาล (นายกริช : สัมภาษณ๑ 18 มิถุนายน 2556) 

 

 
ภาพที่ 4.2.ภาพบํอนคาสิโนเกาะกงรีสอร๑ท ทางด๎านจุดผํานแดนถาวรบ๎านหาดเล็ก อ.คลองใหญํ จ.
ตราด  
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ภาพที่ 4.3.ภาพประตูทางเข๎าสูํคาสิโนเกาะกงรีสอร๑ท 
 

3. เครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุนบ่อนคาสิโนชายแดนบ้าน
ผักกาด 

บํอนคาสิโนชายแดนบ๎านผักกาดเป็นกลุํมของคาสิโนในพ้ืนที่ชายแดน ตั้งอยูํในพ้ืนที่ชายแดน
ไทยที่บ๎านผักกาด ต าบลคลองใหญํ อ าเภอโป่งน้ าร๎อน จังหวัดจันทบุรี ติดตํอกับแนวชายแดนบ๎านโอ
สกรอม จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ตั้งอยูํตรงข๎ามจุดผํอนปรนบ๎านผักกาด หํางจากชายแดนไทย – 
กัมพูชา ประมาณ 100 เมตรปัจจุบันประกอบด๎วยบํอนคาสิโน 5 บํอนคือ (นายพี: สัมภาษณ๑ 27 
มิถุนายน 2556; นายนัท: สัมภาษณ๑4 ธันวาคม 2556) 

1.บํอนซีซาร๑อินเตอร๑เนชั่นแนลเป็นคาสิโนแหํงแรกของพ้ืนที่ในเขตชายแดนบ๎าน
ผักกาดบํอนดังกลําวเป็นการลงทุนรํวมกันระหวํางนักการเมืองท๎องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีและการกิน
หุ๎นลมของนายสมพร ผู๎วําราชการจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันถูกขายให๎กับนายทุนไทยที่
เรียกวํา กลุํมไพลิน และปรับปรุงเป็นบํอนคาสิโนในชื่อ ไพลิน ฟามิงโก๎ คาสิโน (Pailin Flamingo 
Casino) 

2.บํอนไพลิน เป็นการลงทุนรํวมกันของนักธุรกิจและนักการเมืองท๎องถิ่น 
3.บํอนมงกุฎเพชร เป็นการลงทุนระหวํางนักการเมืองท๎องถิ่นและนายพลกัมพูชา 
4.บํอนดรีมเวิร๑ล เป็นการลงทุนระหวําง นายสมพรซึ่งเป็นผู๎วําราชการจังหวัดไพลิน

ในปัจจุบันกับนายทุนสิงคโปร๑แตํประสบปัญหาการขาดทุน จากนั้นจึงได๎โอนกิจการมาให๎นักธุรกิจไทย 
เชําตํอ แตํก็ยังไมํประสบความส าเร็จเทําที่ควร 

5.บํอนเค.อาร๑ วิกตอเรีย คาสิโน เป็นการลงทุนโดยนายสมพรกับเฮียโนนักธุรกิจ
ท๎องถิ่น 
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ภาพที่ 4.4.ภาพบํอนคาสิโนบริเวณชายแดนบ๎านผักกาด ต.คลองใหญํ อ.โป่งน้ าร๎อน จ.จันทบุรี 

 
การวิเคราะห๑เครือขํายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่ เข๎ามาลงทุนบํอน

ชายแดนบ๎านผักกาดนั้น มีพัฒนาการมาจากเครือขํายของชนชั้นน าที่มีการท าธุรกิจในเขตชายแดน
ไทย - กัมพูชา ในอดีตจะมีการลงทุนท าบํอนคาสิโน คือ เครือขํายการท าธุรกิจเหมืองพลอย และ
เครือขํายการท าธุรกิจไม ๎

ในยุคที่เขมรแดงถูกเวียดนามบุก และสามารถยึดครองราชย๑ธานีพนมเปญ เมือง
หลวงของกัมพูชาได๎ ห๎วงเวลาดังกลําวบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได๎เกิดการรวมกลุํมเป็นกลุํม
พันธมิตรเพ่ือหวังผลประโยชน๑บางอยํางระหวํางชนชั้นน าสามกลุํม โดยเริ่มจากการสะสมทุนจากการ
ท าเหมืองพลอย กลุํมชนชั้นน าทั้ง 3 กลุํม ประกอบด๎วย 

1.กลุํมชนชั้นน าทหารไทย น าโดยพลเอกยุทธ กลุํมนี้มียุทธศาสตร๑ต๎องการที่จะ
สนับสนุนเขมรแดงเพ่ือเป็นกันชนให๎กับประเทศไทยจากการรุกรานของเวียดนาม  

2.กลุํมชนชั้นน าทหารของเขมรแดงในเขตจังหวัดไพลิน ซึ่งน าโดยนายสมพร ผู๎วํา
ราชการจังหวัดไพลิน กลุํมนี้มีเป้าหมายในการตํอต๎านการรุกรานของประเทศเวียดนามโดยตรง  

3.กลุํมชนชั้นน าท๎องถิ่นจันทบุรีที่ต๎องการเข๎าไปขุดพลอยหรือท าเหมืองพลอยจาก
จังหวัดไพลิน ซึ่งเป็นจังหวัดที่ถือวํามีพลอยไพลินที่สวยมากที่สุดในโลก และมีจ านวนมากดังค ากลําว
ที่วํา “ฝนตกยังเห็นพลอย” (นายการ :สัมภาษณ๑ 6พฤศจิกายน 2556)กลุํมชนชั้นน าท๎องถิ่นจันทบุรี 
น าโดย นายการ ในฐานะนักธุรกิจท๎องถิ่นก านันเขียว เป็นอดีตก านันในต าบลหนึ่ง อ.เมือง จ.จันทบุรี 
มีฐานะนักธุรกิจท๎องถิ่นท่ีประกอบธุรกิจการท าพลอย การท าไม๎ การท าตลาด มีเครือขํายเชื่อมโยงกับ
ข๎าราชการระดับสูงในจังหวัดจันทบุรี นักธุรกิจ และนักการเมืองท๎องถิ่นจันทบุรี ได๎เข๎าไปขอให๎นัก
ธุรกิจพลอยในเครือขําย เป็นผู๎แนะน าให๎เข๎าไปท าธุรกิจผํานทางพลเอกยุทธในชํวงปี พ.ศ. 2528– พ.ศ.
2535 

นักท๎องถิ่นจันทบุรีจึงเป็นกลุํมชนชั้นน าหลักที่เข๎าไปรํวมท าธุรกิจในจังหวัดไพลิน 
ภายใต๎อิทธิพลของ นายสมพร ในฐานะเจ๎าของพ้ืนที่ โดยมีล าดับเหตุการณ๑การลงทุนธุรกิจที่เริ่มจาก
การท าเหมืองพลอย การท าไม๎ และการท าธุรกิจคาสิโน ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.5.ภาพแสดงพัฒนาการการลงทุนในธุรกิจในพ้ืนที่ชายแดนบ๎านผักกาด ต าบลคลองใหญํ
อ าเภอโป่งน้ าร๎อน จังหวัดจันทบุรี 

 
การท าธุรกิจเหมืองพลอยในเขตชายแดนไทยกัมพูชาของกลุํมชนชั้นน าท๎องถิ่น

จันทบุรีได๎ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎าไปขุดพลอย คือการใช๎รถขุดแม็คโครขุดตักดินมีคําสัมปทานสาม
แสนบาทตํอเดือนที่ต๎องเสียให๎กับนายสมพรชนชั้นน าทหารในเขตจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา 
ส าหรับคําเชําที่ พ้ืนที่กลุํมชนชั้นน าท๎องถิ่นจันทบุรีจะต๎องไปตกลงกับชาวบ๎านในพ้ืนที่เอาเอง          
ในการประกอบกิจการเหมืองพลอยในจังหวัดไพลินสามารถท าการขุดพลอยได๎ตลอด24 ชั่วโมง ดังนั้น
จึงท าให๎เกิดการท าเหมืองพลอยอยํางกว๎างขวางแบบพลิกภูเขา จนกระทั้งพลอยหมดในชํวงเวลาเพียง 
10 ปี คือชํวงในปี พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2545 (นายแมน: สัมภาษณ๑ 15 กรกฎาคม 2556) 

หลังจากปี พ.ศ. 2545 ที่พลอยในพื้นที่จังหวัดไพลินหมดลง กลุํมชนชั้นน าท๎องถิ่น
จันทบุรีจึงหันมาท าธุรกิจท าไม๎เป็นธุรกิจที่ตํอเนื่องจากการท าเหมืองพลอย เนื่องจากการท าเหมือง
พลอยจ าเป็นต๎องโคนต๎นไม๎ ดังนั้นเมื่อพลอยหมดในเขตจังหวัดไพลินเครือขํายนักธุรกิจขุดพลอยเดิม
จึงได๎หันไปท าไม๎ในจังหวัดไพลินแทนการท าธุรกิจไม๎ หรือที่รู๎จักกันคือการตัดไม๎ในจังหวัดไพลินไป
ขายในประเทศไทย การท าธุรกิจท าไม๎ได๎ด าเนินการเป็นเวลา 3-4 ปี ตั้งแตํไม๎ขนาดใหญํ เชํน ไม๎
ประดูํ ไม๎มะคํา(ที่มีขนาด 7-8คนโอบ)หลังจากไม๎ใหญํหมดก็ตัดไม๎เล็กๆ ที่ยังหลงเหลืออยูํ จนกระทั่ง
ไม๎ที่มีอยูํไมํคุ๎มคํากับการลงทุน เพราะเครื่องจักรที่ใช๎ในการท าไม๎มีราคาสูงถึง 30-40 ล๎าน (นายการ 
: สัมภาษณ๑ 6พฤศจิกายน 2556)จนในที่สุดไม๎ในจังหวัดไพลินก็หมด 

หลังจากพลอยและไม๎ในจังหวัดไพลินหมดลงกลุํมผู๎น าท๎องถิ่นจึงหันมาท าธุรกิจบํอน
คาสิโนการท าบํอนคาสิโนของกลุํมชนชั้นน าท๎องถิ่นจันทบุรีเกิดจากประสบการณ๑การไปเห็นบํอนการ
พนันที่ชายแดนบ๎านหาดเล็ก หรือบํอนคาสิโนเกาะกง รีสอร๑ท ในปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นยังมีสภาพเป็น
บํอนหญ๎าคา หรือทีช่าวบ๎านเรียกวํา บํอนป่า รวมถึงการพยายามศึกษาดูงานตามบํอนตํางๆ เชํน บํอน
คาสิโนที่สามเหลี่ยมทองค าของนายอัด และบํอนคาสิโนเกาะสอง จังหวัดระนอง เป็นต๎น  

ธุรกจิ 

เหมืองพลอย 
ธุรกจิค้าไม้ 

ธุรกจิ 

บ่อนคาสิโน 
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บํอนคาสิโนที่สามเหลี่ยมทองค าเป็นบํอนในประเทศลาว(Casino –OK: บํอนคาสิโนล๎อมไทย 
(1):ออนไลน๑)  โดยอยูํใกล๎กับแมํน้ าโขงรัฐบาลลาวอนุญาตให๎มีบํอนนี้ได๎โดยถือวําอยูํในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เป็นข๎อตกลงระหวํางรัฐบาลลาวและรัฐบาลจีน เจ๎าของบํอนจะมีสิทธิในรูปสัญญาเชําเป็นเวลา 
99 ปี บํอนคาสิโนที่สามเหลี่ยมทองค าจัดรูปแบบของบํอนในลักษณะศูนย๑กลางความบันเทิง โดยผู๎เลํน
จะเป็นนักทํองเที่ยวทั้งจากประเทศไทย จีน ยุโรป และอเมริกา สํวนบํอนคาสิโนที่เกาะสอง จังหวัด
ระนองนั้น(เกาะ สอง เกาะสน คาสิโน:ออนไลน๑) เป็นบํอนที่อยูํภายในเขตแดนประเทศพมํา หรือเมียน
มาร๑ รัฐบาลพมํามีนโยบายเปิดบํอนคาสิโนโดยห๎ามคนพมําเข๎าไปเลํนและรูปแบบของบํอนจะเป็นสํวน
หนึ่งของการท าธุรกิจโรงแรม  

จากการได๎ศึกษาดูงานตามบํอนตํางๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ตลาดการค๎าชายแดนแบบ
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก๎ว ที่มีการท าการค๎าในรูปแบบตลาดการค๎าชายแดนควบคูํกับการท าบํอน
คาสิโน นายการ จึงได๎น าแนวคิดที่ได๎จากการศึกษาดูงานตามบํอนคาสิโนตํางๆ มาพัฒนาเป็นการเปิด
บํอนคาสิโนควบคูํกับตลาดการค๎าชายแดนที่บ๎านผักกาด ต.คลองใหญํ อ.โป่งน้ าร๎อน จ.จันทบุรีขึ้น 

นับตั้งแตํที่ นายการ ได๎เข๎าไปท าธุรกิจการขุดพลอยและการท าธุรกิจไม๎ท าให๎ นาย
การ  มีความสนิทสนมกับ นายสมพร ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการจังหวัดไพลินและเกิด
แนวคิดที่จะชํวยฟ้ืนฟูและพัฒนาจังหวัดไพลิน หลังความเสียหายจากการท าสงครามกับประเทศ
เวียดนาม รวมถึงเพ่ือเป็นการกรุยทางไปสูํการท าธุรกิจประเภทอ่ืน  

ในชํวงปี พ.ศ. 2539 นายการ จึงได๎มีการประสานผํานผู๎วําราชการจังหวัดจันทบุรีใน
ขณะนั้น คือ นายชัย (ผู๎วําราชการจังหวัดจันทบุรีในขณะนั้น) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดิน
ทางเข๎า-ออก ระหวําง 2 ประเทศ ในการขนเครื่องมือ อุปกรณ๑ เครื่องจักรตํางๆ รวมถึงน้ ามัน ในการ
เข๎าไปพัฒนาฟ้ืนฟูจังหวัดไพลิน ส าหรับการเข๎าไปฟ้ืนฟูจังหวัดไพลินดังกลําว ได๎เป็นปัจจัยที่เอ้ือให๎  
นายการ สามารถประกอบธุรกิจชายแดนได๎อยํางสะดวกและชํวยสร๎างเครือขํายการประสานงาน
ระหวํางเจ๎าหน๎าที่ของรัฐไทยบางกลุํมในระยะตํอมา 

การพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดไพลินของกลุํมนักธุรกิจท๎องถิ่นจันทบุรี อาทิ เชํน การปรับ
พ้ืนที่ท ากินของชาวบ๎านหลังจากที่ผํานการท าเหมืองพลอย การตัดไม๎ การน าไฟฟ้าจากฝั่งไทยสูํ
จังหวัดไพลิน การสร๎างระบบน้ าประปา รวมทั้งอํางเก็บน้ ากิจกรรมการพัฒนาจังหวัดไพลินที่เกิดขึ้น
เป็นปัจจัยที่เอ้ือให๎การเดินทางเข๎า-ออก เป็นไปอยํางสะดวกไมํเสียคําใช๎จํายเบี้ยใบ๎รายทางให๎กับ
เจ๎าหน๎าที่จากการรํวมมือกันในการพัฒนาจังหวัดไพลินของ นายการ กับนายสมพร น าไปสูํความ
รํวมมือในการลงทุนท าบํอนคาสิโนขึ้น(นายการ : สัมภาษณ๑ 6พฤศจิกายน 2556) 

จุดเริ่มต๎นของการเปิดบํอนคาสิโนบ๎านผักกาด เริ่มต๎นขึ้นในปี พ.ศ.2540 ด๎วยการ
เปิดเป็นบํอนแบบบํอนเพิง หรือที่รู๎จักกันในนาม “บํอนหญ๎าคา”บํอนหญ๎าคานั้น จะมีลักษณะเป็นเพิง
โปรํง โลํง หลังคาท าด๎วยใบหญ๎าคา พ้ืนจะเทปูนซีเมนต๑ และจะมีเจ๎าของโต๏ะเอาอุปกรณ๑การเลํนติดตั้ง
ไว๎ส าหรับให๎นักเลํนได๎เข๎ามาเลํน บางโต๏ะอาจมีพนักงานคอยเชียร๑แขกให๎เข๎าไปเลํน พนักงานเหลํานี้
บางสํวนจะมาจากคนในชุมชนคลองใหญํ  

โดยในระยะแรกมีสถานะเป็นเพียงสถานที่เลํนการพนันแหํงใหมํของนักเลํนเดิมใน
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ที่ต๎องการเลํนการพนันอยํางปลอดภัยส าหรับการพนันมี2 รูปแบบ คือการพนัน
แบบดั้งเดิมและการพนันสมัยใหมํ (นายสิทธิ์: สัมภาษณ๑25 ตุลาคม 2556)  

การพนันแบบดั้งเดิม เป็นการน ารูปแบบการพนันที่เคยเลํนกันในชุมชน เลํนกันตาม
งานพิธีกรรมตํางๆ มาเปิดให๎เลํนที่บํอนชายแดนบ๎านผักกาด เพื่อเป็นการตอบสนองความต๎องการของ
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นักเลํนพนันรายเดิม โดยรูปแบบที่มี ได๎แกํ“ไพํป๊อก 8 ป๊อก9,ไฮโล,น้ าเต๎าปูปลา อะไรที่เลํนกันในบ๎าน
เราที่นั่นก็มีเพราะคนเลํน ก็คือ คนบ๎านเรา”(นายสิทธิ์: สัมภาษณ๑25 ตุลาคม 2556)   

รูปแบบการพนันสมัยใหมํ เป็นการน ารูปแบบการเลํนพนันที่มีอยูํในบํอนคาสิโน
ทั่วไป เชํน สล็อต บาคารํา มาไว๎ในบํอนคาสิโนที่บ๎านผักกาด โดยเริ่มจากการชักชวน เจ๏ อ. จากเกาะ
กงให๎น าเครื่องเลํน“บาคารํา”มาติดตั้งทีบ่ํอนแหํงนี้เพ่ือให๎เกิดความทันสมัยและเหมือนกับบํอนคาสิโน
ทั่วๆ ไป พร๎อมทั้งเป็นการดึงดูดนักเลํนรายใหมํให๎เข๎าสูํบํอนคาสิโนมากข้ึน 

ส าหรับกลุํมพันธมิตรที่รํวมลงทุนในธุรกิจคาสิโนชายแดนบ๎านผักกาด ประกอบด๎วย 
กลุํมชนชั้นน าท๎องถิ่นจันทบุรี ภายใต๎การน าของก านันเขียวในการรํวมลงทุนโดยมีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง
กับการลงทุนในธุรกิจคาสิโน เชํน กลุํมเครือญาติ กลุํมเพ่ือน กลุํมนักการเมืองท๎องถิ่น กลุํม
นักการเมืองท๎องที่ และกลุํมข๎าราชการ ส าหรับกับกลุํมนายสมพร รํวมลงทุนแบบ “หุ๎นลม” ในฐานะ
ที่เป็นเจ๎าของพ้ืนที ่

ในระหวํางการด าเนินการของบํอนหญ๎าคาก็มีการกํอสร๎างอาคารของบํอนไพลิน 
และหลังจากสร๎างเสร็จเรียบร๎อยได๎มีเครือขํายของกลุํมชนชั้นน าเข๎ารํวมในการลงทุนแบํงออกเป็น 3 
กลุํม คือ 

1. กลุํม นายการ ซ่ึงเป็นกลุํมชนชั้นน าท๎องถิ่นจันทบุรี ที่ได๎รับอนุญาตประกอบ 
กิจการเป็นระยะเวลา1 ปี โดยถือเป็นใบอนุญาตจากท๎องถิ่นภายใต๎อิทธิพลของนายสมพร 

2. กลุํมทุนฟลามิงโก๎ ที่เป็นกลุํมทุนจากประเทศสิงคโปร๑มีบทบาทในฐานะเป็นกลุํม 
ทุนที่น าเข๎าเครื่องเลํนสมัยใหมํเชํน ตู๎สล๏อตแชชีนเข๎ามาในบํอนคาสิโน 

3. กลุํมนายสมพร ในฐานะเจ๎าของพ้ืนที่ ซึ่งหมายถึง ตัวของเขาเพียงคนเดียวและ 
เป็นการลงทุนในลักษณะ“หุ๎นลม” มีบทบาทท าหน๎าทีเพียงอ านวยความสะดวกและรับผลประโยชน๑
จากบํอนคาสิโน 

ผลประโยชน๑จากการลงทุนธุรกิจบํอนคาสิโนชายแดนบ๎านผักกาดได๎ดึงดูดให๎กลุํม
นายทหารโดยการน ากลุํมของพลเอก อ. อดีตผู๎ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ซึ่งเป็นนายทหารที่มี
บทบาทในทางการเมืองที่ส าคัญคนหนึ่ง ในชํวงรัฐบาล นายชิน โดยมีต าแหนํงเป็นที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และกลุํมนักธุรกิจในกรุงเทพฯ เกิดความสนใจและพยายามเข๎ามามี
บทบาทรํวมในการลงทุนโดยขอซื้อหุ๎นในธุรกิจบํอนคาสิโน แตํไมํสามารถจัดสรรผลประโยชน๑ได๎ลงตัว
ท าให๎กลุํมทุนจากสิงคโปร๑ที่ใช๎ชื่อวํา “กลุํมฟลามิงโก๎” ถูกบีบให๎ออกจากการรํวมลงทุน เนื่องจากไมํมี
อิทธิพลทางการเมืองชํวยหนุน 

กรณีของเครือขํายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุนบํอนคาสิโน
ชายแดนบ๎านผักกาดของกลุํมนักธุรกิจจากกรุงเทพฯ ที่นําสนใจอีกกลุํมหนึ่งก็คือ กลุํมนักธุรกิจภายใต๎
การน าของ นายนัท หรือที่รู๎จักกันในกลุํมของชาวบ๎านผักกาด และนักเลํนการพนันวํา เสี่ยนัท
หรือป๋านัท อดีตผู๎ก ากับภาพยนตร๑ที่สร๎างสรรค๑ผลงานเป็นที่ประจักษ๑ตํอสายตาสาธารณะชนมากกวํา 
40 เรื่อง 

หลังจากที่วางมือจากวงการภาพยนตร๑ เสี่ยนัทได๎หันมาลงทุนธุรกิจม๎าแขํงใน
กรุงเทพฯ มีการเปิดคอกม๎าเป็นของตัวเองด๎วยการซื้อพันธ๑ม๎าจากตํางประเทศ แตํธุรกิจม๎าแขํงก็
ประสบปัญหาหลายด๎าน เชํน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาระบบการบริหารงานของราชตฤณมัยสมาคม
แหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ท าให๎เสี่ยนัทเลิกกิจการคอกม๎าจากความหวังที่จะสร๎างม๎าแขํง
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ให๎เป็นทั้งกีฬาและการพนัน ซึ่งเป็นธุรกิจแบบครบวงจร โดยหันมาลงทุนในธุรกิจบํอนคาสิโนที่
ชายแดนจังหวัดจันทบุรีตามค าชักชวนของเครือขําย  

เสี่ยนัทเข๎ามาลงทุนในบํอนคาสิโน ตั้งแตํปี พ.ศ.2540 การลงทุนในธุรกิจบํอนคาสิโน
ของเสี่ยนัทเกิดขึ้นภายใต๎แนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดบํอนคาสิโน วํา “มนุษย์ทุกคนเมื่อมีแล้วก็
มักจะเล่นการพนันเพ่ือความบันเทิง เริงสุขกันทั้งนั้น” (เสี่ยนัท,26 พ.ย.2556) ดังนั้นการเปิดบํอน
คาสิโนจึงมิได๎หมายถึงการหาประโยชน๑จากนักเลํนเพียงอยํางเดียว การพนันจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่หาก
มองในเชิงเศรษฐศาสตร๑แล๎วมีความค๎ุมทุนในการที่จะลงทุน 

การเปิดบํอนคาสิโนชายแดนในระยะแรกของ เสี่ยนัทคือ การจํายเงินจ านวนมาก
เพ่ือให๎ได๎ใบอนุญาตอยํางเป็นทางการมาจากรัฐบาล ด๎วยวิธีการตํางๆ ทั้งวิธีที่เป็นทางการและไมํ เป็น
ทางการ ทั้งในระบบและนอกระบบ “ผมท าถนนเข้าไพลิน แล้วก็เอาเงินไปให้เขาด้วยถึงท าบ่อนได้”
หลังจากท่ีได๎รับใบอนุญาตอยํางเป็นทางการแล๎วการประกอบธุรกิจบํอนคาสิโนยังจ าเป็นต๎องประสบ 
กับการขูดรีดจากผู๎มีอิทธิพลทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เชํน การขอปูนซีเมนต๑เพ่ื อสร๎าง
อาคารให๎กับหนํวยงานราชการ“นโยบายของรัฐบาลกัมพูชาชัดเจน แต่คนกัมพูชาไม่ชัดเจน” (เสี่ยนัท.
26 พ.ย.2556) 

แม๎จะมีคําใช๎จํายกํอนเปิดบํอนคาสิโนอยํางมหาศาล แตํเขามองวําการลงทุนบํอน 
 
คาสิโนเป็นการลงทุนที่ค๎ุมคํา เพราะ“คาสิโนหาเงินง่าย” (เสี่ยนัท: สัมภาษณ๑ 26 พ.ย.2556) รายได๎ที่
เขาได๎รับจากนักเลํนพนัน บางสํวนถูกน าไปเป็นคําใช๎จําย เชํน คําสัมปทาน คําภาษี ที่ต๎องจํายเป็นราย
เดือน “กรณีคนเช่าโต๊ะ จะเพ่ิม หรือ ลด ก็ต้องแจ้งทางการกัมพูชาด้วย เพราะมีผลต่อการเสียภาษี ” 
(เสี่ยนัท: สัมภาษณ๑26 พ.ย.2556)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.6. ภาพบํอน Pailin Flamingo Casino ด๎านจุดผํานแดนถาวรบ๎านผักกาด อ.โป่งน้ าร๎อน จ.จันทบุรี 

 
ปี พ.ศ. 2541 กลุํมทุนของเม๎น ลูกชายนายท๎วม คนสนิทของ นายฮาน ได๎เข๎ามามี

บทบาทธุรกิจการพนันในพ้ืนที่จังหวัดไพลิน เนื่องจากได๎ใบอนุญาตระดับชาติ ในชํวงนี้ประเทศกัมพูชา
เกิดความขัดแย๎งกันระหวํางรัฐบาลกลางภายใต๎อิทธิพลของนายฮาน ที่พยายามควบคุมพ้ืนที่ทั้งหมด
รวมถึงท๎องถิ่น(เขตปกครองพิเศษ)ในจังหวัดไพลินด๎วย ขณะที่จังหวัดไพลินเป็นพ้ืนที่ที่อยูํภายใต๎
อิทธิพลของ นายสมพร อดีตผู๎น าเขมรแดง ท าให๎การประกอบธุรกิจบํอนคาสิโนของกลุํมที่รํวมลงทุน
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กับนายสมพร ซึ่งได๎ใบอนุญาตระดับท๎องถิ่น ต๎องเสียคําสัมปทานซ้ าซ๎อน  ขาดเอกภาพเนื่องจากต๎อง
เสียสัมปทานทั้งรัฐบาลกลางและสัมปทานระดับท๎องถิ่น  

ส าหรับในชํวงเวลาดังกลําวการลงทุนบํอนคาสิโนจะต๎องได๎รับใบอนุญาตที่ต๎องเสีย
เงิน 50 ล๎านบาทเพ่ือเป็นการขอใบอนุญาตหรือที่เรียกวําคําสัมปทานชาติจากรัฐบาลกลาง ประกอบ
กับกํอนหน๎านั้น ในชํวงปี พ.ศ.2540 นายการ ได๎รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ รวมทั้งมีนายทหาร
ของฝ่ายไทยได๎มาขอรํวมลงทุนการประกอบธุรกิจบํอนคาสิโนในฐานะหุ๎นลม แตํนายการไมํยอมเลย
ถูกขูํฆํา ท าให๎ นายการ ถอนตัวจากการประกอบธุรกิจดังกลําว  

กลุํมทุนของเม๎น จึงได๎ไปดึง นายสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี ในเขต อ.ทํา
ใหมํ จ.จันทบุรี และได๎หันมาเลํนการเมืองระดับชาติด๎วยการลงสมัครสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรในนาม
พรรคคนผลัดถิ่น เข๎ามารํวมลงทุนแทนที่กลุํมของนายการเดิม นายสิทธิ์ จะเป็นที่รู๎จักกันในหมูํของ
นักเลํนการพนันในพ้ืนที่อ าเภอทําใหมํ ในฐานะท่ีจัดสถานที่ให๎คนมาเลํนการพนันได๎โดยไมํต๎องเสี่ยงตํอ
การถูกจับโดยใช๎อิทธิพลทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ การรวมลงทุนในธุรกิจบํอนคาสิโนชายแดน
บ๎านผักกาดของ นายสิทธิ์ เป็นชํวงเวลาใกล๎เคียงกับชํวงที่นายสมพรโดนแรงบีบจากทางการรัฐบาล
กลาง  

อยํางไรก็ดีการด าเนินการเปิดบํอนคาสิโนของเครือขํายพันธมิตรดังกลําวด ารงอยูํได๎
ไมํนานเนื่องจากเกิดความขัดแย๎งในการจัดสรรผลประโยชน๑จากบํอนคาสิโนกลําวคือ นายสมพรใน
ฐานะเจ๎าของพ้ืนที่และมีหุ๎นลมได๎เรียกร๎องสํวนแบํงก าไรเพิ่มข้ึนตามล าดับดังนี้ 

1. จากครั้งแรกท่ีได๎ตกลงกันไว๎ที่30 เปอร๑เซ็นต๑ แตํหลังจากด าเนินการสร๎างบํอนการ
คาสิโนเสร็จเรียบร๎อยก็มีการขอเพ่ิมเป็น 40 เปอร๑เซ็นต๑ (60 : 40) 

2. เมื่อบํอนด าเนินการไปได๎ 2 เดือน ตัวแทนของนายสมพรซึ่งควบคุมอยูํในบํอน
เห็นวําได๎ก าไรมากจึงมีการขอสํวนแบํงเพ่ิมเป็น 50 เปอร๑เซ็นต๑ (50 : 50) 

3. ในที่สุดเมื่อเปิดบํอนได๎ 6 เดือน นายสมพรได๎ขอสํวนแบํงเพ่ิมเป็น 60 เปอร๑เซ็นต๑  
(60 : 40) แตนํายสิทธิ์ ปฏิเสธ นายสมพรจึงขูํวําจะปิดบํอนและน าไปสูํการประกาศปิดดํานเป็นเวลา 7 
วัน ท าให๎ธุรกิจบํอนคาสิโนหยุดด าเนินการ จากนั้น นายสิทธิ์ จึงขอถอนตัวจากการลงทุน(นายสิทธิ์: 
สัมภาษณ๑16 กรกฎาคม 2556) 

การด าเนินธุรกิจบํอนคาสิโนในชํวงแรกได๎เกิดการแตกแยกระหวํางเครือขํายชนชั้น
น าของไทยและกัมพูชา เนื่องจากการเปิดบํอนในชํวงแรกอยูํภายใต๎อิทธิพลของผู๎น ากัมพูชาที่ยึดครอง
พ้ืนที่จังหวัดไพลินโดยอาศัยอดีตกองก าลังของเขมรแดง แตํหลังจากที่จังหวัดไพลินยอมรับอ านาจ
กลางของรัฐบาล นายฮาน การด าเนินธุรกิจของบํอนคาสิโนจ าเป็นต๎องได๎รับใบอนุญาตอยํางเป็นทาง
กลางโดยเสียคําสัมปทานและภาษีอยํางเป็นทางการ ดังนั้นการท าธุรกิจบํอนคาสิโนจึงด าเนินมา
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน  

ในชํวงระหวํางที่เกิดความขัดแย๎งในกลุํมนักลงทุนในบํอนคาสิโนตามแนวชายแดน 
บ๎านผักกาด สํงผลให๎เกิดบํอนคาสิโนใหมํในพ้ืนที่แนวชายแดนบ๎านแหลม บํอนคาสิโนชายแดนบ๎าน
แหลม ตั้งอยูํในพื้นท่ีบ๎านภุมเรียง อ าเภอภุมเรียง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ตรงข๎ามจุดผํอน
ปรนบ๎านแหลม ต าบลเทพนิมิต อ าเภอโป่งน้ าร๎อน จังหวัดจันทบุรีโดยมีกลุํมนักลงทุนที่บํอนคาสิโน
บ๎านผักกาดบางกลุํมได๎ย๎ายไปลงทุนที่บํอนคาสิโนชายแดนบ๎านแหลมแทน 
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4. เครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุนบ่อนคาสิโนชายแดนบ้าน
แหลม  

บํอนคาสิโนตามแนวชายแดนบ๎านแหลม ก็มีลักษณะเป็นกลุํมของคาสิโนหลายๆ
บํอน เชํนเดียวกับบํอนคาสิโนตามแนวชายแดนบ๎านผักกาดในปัจจุบันชายแดนบ๎านแหลมจะ
ประกอบด๎วยบํอนคาสิโน 3 แหํงคือ 

1.บํอนคาสิโน ดราก๎อน คลับ  
2.บํอนคาสิโน เจ๎าพระยา คลับ  
3.บํอนคาสิโนRio Casino 
เมื่อพิจารณาบํอนคาสิโนชายแดนบ๎านแหลม มีตั้งอยูํในพื้นท่ีประเทศกัมพูชาในพ้ืนที่ 

บ๎านภุมเรียง อ าเภอภุมเรียง จังหวัดพระตะบอง ซึ่งอยูํตรงข๎ามจุดผํานแดนถาวรบ๎านแหลม จังหวัด
จันทบุรี การจัดตั้งบํอนคาสิโนบ๎านแหลมเริ่มต๎นจากบํอนดราก๎อน คลับ 

ซึ่งเป็นคาสิโนที่เกิดข้ึนในสถานการณ๑ความขัดแย๎งที่บ๎านผักกาดดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว 
ข๎างต๎น ระหวํางนักธุรกิจไทยกับผู๎มีอิทธิพลกัมพูชาเกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน๑ของบํอนซีซาร๑
กลําวคือ ในสถานการณ๑ที่นายสมพรได๎ใช๎อิทธิพลปิดดํานบ๎านผักกาดจนท าให๎กิจการบํอนซีซาร๑ต๎อง
หยุดกิจการไปชั่วคราวการกระท าของนายสมพรดังกลําวสํงผลให๎เจ๎ามือผู๎ลงทุนในบํอนซีซาร๑เกิดความ
ไมํม่ันใจในการท าธุรกิจ ดังนั้นนักธุรกิจไทยจึงหันไปหานักการเมืองท๎องถิ่นในเขตอ าเภอโป่งน้ าร๎อนให๎
มาเป็นผู๎ลงทุนบํอนคาสิโนแหํงใหมํ โดยชวนเจ๏อ.คลองใหญํเจ๎ามือในคาสิโนบ๎านผักกาดหันมารํวมมือ
กับนายเกียรติ เปิดบํอนดราก๎อนคลับในชายแดนบ๎านแหลม(นายสิทธิ์: สัมภาษณ๑16 กรกฎาคม 2556) 

นายเกียรติ เป็นผู๎น าในพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตอ าเภอโป่งน้ าร๎อน จังหวัด
จันทบุรี โดยพัฒนาจากการเป็นผู๎มีอิทธิพลมาสูํนักธุรกิจการเมืองในปัจจุบัน การเป็นผู๎มีอิทธิพลของผู๎
มีอิทธิพลของ นายเกียรติ เริ่มต๎นจากการเป็นผู๎บุกเบิกป่าไม๎ในเขตบ๎านแหลม ในชํวงที่ยังมีสงคราม
ชายแดนไทย-กัมพูชา ท าให๎ นายเกียรติต๎องเกี่ยวข๎องกับการใช๎ความรุนแรงจากการใช๎อาวุธสงคราม
อยํางแพรํหลาย หลังจากท่ีเป็นนายทุนไรํอ๎อย และมันส าปะหลังนับพันไรํในพ้ืนที่บ๎านแหลม อ.โป่งน้ า
ร๎อน จ.จันทบุรี ภายใต๎ระบบกงสีของครอบครัว ก็ได๎กลายเป็นผู๎น าม๏อบชาวไรํอ๎อยและมันส าปะหลัง 
การใช๎อิทธิพลของ  นายเกียรติ ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจะมีลักษณะของความเป็นเจ๎าพํอท๎องถิ่น คือ 
เป็นนายทุนที่ท าธุรกิจโดยอาศัยอ านาจอิทธิพลที่อยูํเหนือกฎหมาย ดังค าสัมภาษณ๑ของ  นายเกียรติที่
ให๎ไว๎วํา (นายเกียรต ิ: สัมภาษณ๑ 5 กุมภาพันธ๑ 2555)  

“เป็นนักเลง แตํไมํใชํอันธพาล”  
  “ไมํรังแกใคร แตํไมํยอมให๎ใครรังแก” 
  “ถึงลูกถึงคน” 
  “ใช๎ก าลังเมื่อมีปัญหาฆําขมขืน ยาเสพติด” 

“พวกมาก” 
  หลังจากนั้น นายเกียรติ ก็เริ่มเข๎าสูํการเป็นนักการเมืองท๎องถิ่นในต าแหนํง สมาชิก
สภาองค๑กรท๎องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี มาเป็นเวลาถึง 25 ปี ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น นาย
เกียรติ จึงได๎พัฒนาจากการเป็นเจ๎าพํอท๎องถิ่นมาสูํนักธุรกิจการเมืองมากขึ้น ดังจะเห็นได๎จากการน า
เงินงบประมาณขององค๑กรท๎องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี มาสร๎างถนนในพ้ืนที่ของตนเอง หรือการได๎
รับค าวิจารณ๑เกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินเวนคืนที่ดินในการสร๎างเขื่อนคลองพุทธ อ าเภอโป่งน้ าร๎อน 
จังหวัดจันทบุรี อยํางไรก็ดีในต าแหนํงนักการเมืองของ นายเกียรติ ก็ยังพบการใช๎ความรุนแรงในการ
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จัดการปัญหา เชํน ในการแขํงขันการเลือกตั้งต าแหนํง สมาชิกองค๑กรท๎องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ใน
เขตอ าเภอเขาสอยดาว ก็จะพบวํา ผู๎สมัครฝ่ายตรงข๎ามคือ นายเดียว ได๎ถูกฆําตายในชํวงเลือกตั้ง
แขํงขันกับ นายคม ซึ่งถือวําเป็นลูกน๎องคนสนิทของ นายเกียรติ (นายข า : สัมภาษณ๑ 11 ธันวาคม 
2556) 

จากปัญหาความขัดแย๎งของบํอนคาสิโนซีซาร๑ชายแดนบ๎านผักกาดท าให๎ นายเกียรติ 
หันมาลงทุนคาสิโนบ๎าง โดยได๎ลงทุนในเขตพ้ืนที่ชายแดนกัมพูชาที่ติดกับพ้ืนที่อิทธิพลของตนเองคือ
บ๎านแหลมในนามบํอนดราก๎อน คลับ คาสิโนดังกลําวนั้น นายเกียรติ ใช๎เงินทุนจ านวน 10 กวําล๎าน
บาทเพ่ือลงทุนกํอสร๎างอาคารสถานที่ และโรงแรมที่คูํขนานไปกับคาสิโน สํวนเครื่องเลํนการพนันนั้น
จะมีเจ๎ามือมาลงทุนโดยนายเกียรติ จะเป็นผู๎เก็บคําเชํา (นายเกียรติ: สัมภาษณ๑ 4 มกราคม 2555) 

จุดเริ่มต๎นของการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนบ๎านแหลมเริ่มต๎นจากการเปิดบํอนคาสิโน 
และจากนั้นจึงได๎มีการเปิดเป็นตลาดการค๎า“มีบ่อนบ้านแหลมก่อน แล้วถึงได้มีตลาดบ้านแหลม”(นาย
สิทธิ์,8สิงหาคม 2556) หลังจากมีบํอนที่ชายแดนบ๎านแหลมแล๎ว ตลาดชายแดนบ๎านแหลมจึงเกิดขึ้น
ตามมาโดยถือวําเป็นธุรกิจครอบครัว ของ นายเกียรติ จากการมีบํอนคาสิโนและตลาดบ๎านแหลม นาย
เกียรติ จึงพยายามที่จะขอขยายจุดผํานแดนชั่วคราวบ๎านแหลม เป็น จุดผํานแดนถาวรบ๎านแหลม 
และประสบความส าเร็จเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2546 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ตรวจคนเข๎าเมือง
จันทบุรี:ออนไลน๑)มีผลท าให๎การเข๎าออกตามบริเวณจุดผํานแดนถาวรของนักเลํนพนันมีความสะดวก
ยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งนักเลํนโดยเฉพาะนักเลํนคนไทยไมํจ าเป็นต๎องใช๎ Passport(นายสิทธิ์: สัมภาษณ๑ 
8 สิงหาคม 2556) 

บํอนคาสิโนที่บ๎านแหลมก็ใช๎โมเดลการท าธุรกิจเชํนเดียวกับบ๎านผักกาด ก็คือ การมี
บํอนคาสิโนในเขตประเทศกัมพูชา และมีตลาดการค๎าชายแดนในเขตประเทศไทย อยํางไรก็ดีในกรณี
ยุทธศาสตร๑บํอนคาสิโนดราก๎อนคลับ จะพบวํามีความพยายามผลักดันให๎ตลาดบ๎านแหลมหรือที่
เรียกวําตลาดอินโดจีนในปัจจุบันเป็นตลาดการค๎าที่ส าคัญในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี แตํ ไมํ
ประสบความส าเร็จ และไมํถือวําเป็นจุดยุทธศาสตร๑ที่ส าคัญเนื่องจากตลาดดังกลําวไมํมีจุดเดํนทาง
การตลาดเพียงพอที่จะเป็นจุดขายให๎กับผู๎มาซื้อสินค๎าได๎ เชํน สินค๎าสํวนใหญํจะมาจากตลาดโรงเกลือ 
จังหวัดสระแก๎ว ซึ่งชาวบ๎านในแถบนั้นสามารถที่จะเดินทางไปตลาดโรงเกลือได๎ด๎วยตนเอง โดย
เส๎นทางลัดในระยะทางเพียงประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งจะท าให๎ได๎สินค๎าราคาถูกกวํา นอกจากนี้จาก
การสังเกตการณ๑ในภาคสนามวิจัยหลายๆ ครั้งพบวํา ตลาดบ๎านแหลม เป็นตลาดที่คํอนข๎างเงียบเหงา
ทางด๎านการค๎า (นายจิต : สัมภาษณ๑ 12 ตุลาคม 2556) 

การด าเนินธุรกิจของบํอนดราก๎อนคลับเกิดขึ้นตั้งแตํในชํวงนโยบายที่ไมํเป็นทางการ
ของประเทศกัมพูชา แตํเนื่องจากไมํได๎อยูํพื้นที่เขตอิทธิพลของนายสมพร จึงขึ้นอยูํกับอิทธิพลของนาย
ฮาน โดยตรง จึงไมํเกิดปัญหาการแบํงสรรผลประโยชน๑ดังเชํนที่เกิดกับบํอนคาสิโนซีซาร๑ ชายแดนบ๎าน
ผักกาด ปัจจุบันบํอนดราก๎อนคลับ ด าเนินการภายใต๎นโยบายที่เป็นทางการในระดับชาติของกัมพูชา 
โดยจะต๎องมีการเสียเงินให๎แกํรัฐบาลกัมพูชา ใน 3 รูปแบบใหญํๆ คือ (นายเกียรติ: สัมภาษณ๑ 10 
มีนาคม 2556) 

1.การเสียคําใบอนุญาตให๎เปิดบํอนคาสิโนให๎แกํรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งอยูํในวงเงินตั้งแตํ 
20-80 ล๎านบาท   

2.การเสียคําตํอใบอนุญาตเป็นรายปี โดยเฉลี่ยแล๎วปีละ 5-6 แสนบาท 
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3.การเสียภาษีรายได๎ของบํอนเป็นรายเดือน ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการเลํนพนัน 
เชํน ภาษีสล็อตมีฐานภาษีมาจากการจ านวนเครื่อง 

 
5.การได้มาซึ่งผลประโยชน์ของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุนบ่อน
คาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 

ในการศึกษาการได๎มาซึ่งผลประโยชน๑ของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
การลงทุนบํอนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด จะน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข๎อง 3 
ประเด็น ประกอบด๎วย รูปแบบการเลํนการพนันตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด ผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียในบํอนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด และรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน๑ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบการเลํนการพนันตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 
จากการศึกษาบํอนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดนั้นจะพบวําได๎

มีรูปแบบการเลํนคาสิโนตั้งแตํอดีตมาจนถึงปัจจุบันสามารถแบํงได๎เป็น 2 รูปแบบใหมํได๎ดังนี้ 
1. การเลํนพนันในรูปแบบดั้งเดิม เป็นการเลํนการพนันทั่วไปตามงานประเพณี หรือ 

การเลํนตามบ๎าน ส าหรับรูปแบบการพนันแบบดั้งเดิม เชํน ไพํ ไฮโล หวย น้ าเต๎าปูปลา เป็นต๎น 
2. การเลํนการพนันในรูปแบบสมัยใหมํ เป็นการเลํนการพนันในพ้ืนที่ที่ได๎รับการ

อนุญาตให๎เลํนการพนันได๎ เชํน บํอนคาสิโน ซึ่งจะมีเครื่องเลํนตํางๆ ที่ทันสมัยเพื่อเป็นการจูงใจนักเลํน
พนันและเพ่ือให๎เกิดความหลากหลายในการเลํนการพนัน การพนันรูปแบบสมัยใหมํ เชํน บาคารํา รู
เล็ต สล็อตแม็ทชีน การพนันบอลออนไลน๑ เป็นต๎น ส าหรับการเลํนการพนันในรูปแบบสมัยใหมํใน
ปัจจุบันอาจไมํจ าเป็นจะต๎องตั้งอยูํในบํอนคาสิโนเพียงอยํางเดียว แตํสามารถเลํนในพ้ืนที่ที่มีก าลังซื้อ
สูงๆ อยํางเชํนในสถานบันเทิง สถานที่ทํองเที่ยวอยํางจังหวัดระยอง เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี  รวมถึง
การเลํนที่บ๎านด๎วยระบบการเลํนผําน Internet (นายนัท: สัมภาษณ๑ 4 ธ.ค. 2556)  

2. บทบาทกลุํมตํางๆ ในบํอนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 
ส าหรับผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นภายใต๎ระบบธุรกิจของบํอนคาสิโนตามแนวชายแดน

จังหวัดจันทบุรีและตราดจากการศึกษาจะพบวํา ผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียในธุรกิจบํอนคาสิโนจะมีอยูํ
ด๎วยกัน 3 กลุํมหลักซ่ึงประกอบด๎วย 

1. ผู๎มีบทบาทในฐานะนักลงทุนบํอนคาสิโน หรือเจ๎าของบํอน โดยสํวนใหญํจะเป็น
ชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่มาลงทุนในการสร๎างอาคารของคาสิโนจากข๎อมูลพบวํานัก
ลงทุนดังกลําวสามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ นักลงทุนที่น าเงินมาลงทุนโดยตรง และผู๎มี
อิทธิพลของฝ่ายกัมพูชาที่เข๎ามาถือหุ๎นลม โดยอาศัยการเป็นเจ๎าของพ้ืนที่  

ในกรณีของนักลงทุนไทยได๎อ๎างเหตุผลในการสร๎างความชอบธรรมเพ่ือการลงทุนใน
บํอนคาสิโนตามแนวชายแดนวํา การลงทุนในบํอนคาสิโนนั้นเป็นกิจการที่ไมํได๎สร๎างผลกระทบตํอ
ประเทศไทยเนื่องจากถือวํา “ท านอกประเทศ” นอกจากนี้การลงทุนทางธุรกิจคาสิโนยังถือวําเป็น
ธุรกิจที่ถูกกฎหมายตามนโยบายของประเทศกัมพูชา และการลงทุนบํอนคาสิโนเป็นธุรกิจที่ไมํได๎
พัวพันกับเรื่องการค๎าอาวุธ หรือยาเสพติดตามแนวชายแดน (นายเกียรติ : สัมภาษณ๑ 4 มกราคม 
2556) 

2. ผู๎มีบทบาทในฐานะเจ๎ามือ เจ๎าของโต๏ะ หรือเรียกวํา ขอน บางครั้งเป็นเจ๎าของ
บํอนคาสิโน ผู๎มีบทบาทในฐานะเจ๎ามือ หมายถึง นักธุรกิจที่น าเครื่องหรือการเลํนคาสิโนมาลงในบํอน 
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โดยเจ๎ามือจะต๎องเสียคําเชําพ้ืนที่วางเครื่องเลํนให๎แกํเจ๎าของบํอน โดยจะได๎เงินกินเปลําหรือคําต๐ง ใน
การเลํนแตํละครั้ง 

3. ผู๎มีบทบาทในฐานะนักเลํนพนันบํอนคาสิโน ได๎แกํ ประชาชนทั่วไปที่เข๎ามาเลํน
คาสิโนในบํอน เราสามารถแบํงนักเลํนการพนันในบํอนคาสิโนออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 3.1 นักเลํนรายใหญํ หมายถึง ผู๎เลํนซึ่งลงทุนเลํนในแตํละครั้งเป็นจ านวน
มากกวํา 10,000 บาทขึ้นไป โดยทั่วไปเป็นนักเลํนพนันจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง นักเลํนกลุํมนี้จะรู๎จักกันในนาม VIP โดยนักเลํนกลุํมนี้จะแยกสถานที่ในการ
เลํนออกจากนักเลํนรายยํอยซึ่งเรียกกันวํา ตลาดบน นอกจากนี้นักเลํนกลุํมนี้จะได๎รับการดูแลเป็น
พิเศษจากทางบํอนคาสิโน 

 3.2 นักเลํนรายยํอย หมายถึง ผู๎เลํนซึ่งเข๎ามาเลํนในบํอนคาสิโนด๎วยเงิน
จ านวนน๎อยแตํเป็นคนสํวนใหญํของบํอนคาสิโน หรือที่รู๎จักกันในนามกลุํมนักเลํน ตลาดลําง หรือ 
“สนามทราย” นักเลํนรายยํอยถูกวางบทบาทโดยเจ๎าของบํอนวําเป็นหน๎าม๎าให๎บํอนคาสิโน เพ่ือให๎
บํอนคาสิโนมีบรรยากาศที่คึกคัก ดังนั้น ทางบํอนคาสิโนจะมีการจัดตั้งรถตู๎ให๎ไปรับสํงผู๎เลํนพนันราย
ยํอยเข๎ามาบํอนเป็นประจ า โดยมีแรงจูงใจให๎กับนักเลํนพนันคือเงินจ านวนเล็กน๎อย และการได๎รับ
ประทานอาหารฟรีตลอดทั้งวัน 

 บทบาทของผู๎ เลํนในธุรกิจบํอนคาสิโนนั้นถือวําเป็นผู๎กระท าการที่มี
ความส าคัญ โดยมีพ้ืนฐานที่เป็นแบบแผนในเชิงโครงสร๎าง กลําวคือ ผู๎เลํนพนันนั้นจะมีความโลภเป็น
แรงจูงใจพ้ืนฐานซึ่งจะท าให๎บํอนคาสิโนสามารถด าเนินการตํอไปได๎อยํางยั่งยืน ดังมีค ากลําวของ
ผู๎บริหารบํอนคาสิโนที่มีประสบการณ๑วํา “การพนันหลํอเลี้ยงด๎วยความโลภ”(นายพูน : สัมภาษณ๑ 5 
ธันวาคม 2556) หรือ ข๎อมูลจากประสบการณ๑ของนักบริหารบํอนคาสิโนแหํงหนึ่งในบ๎านผักกาดได๎
สรุปความโลภในการเลํนการพนันของมนุษย๑วํา “เศรษฐกิจดีคาสิโนคนก็เยอะ เศรษฐกิจไมํดีคนก็มา
เยอะ”(นายนัท : สัมภาษณ๑ 4 ธันวาคม 2556) 

ดังนั้นลักษณะของผู๎เลํนการพนันมืออาชีพจึงมีพฤติกรรมที่แตกตํางจากพฤติกรรม
แบบอ่ืนอยํางเห็นเดํนชัด คือ “คนมาเท่ียวอยํางเดียวไมํเลํน คนเลํนอยํางเดียวไมํเที่ยว” แตํถ๎าหากเป็น
คนเลํนพนันจะเป็นคนนอนดึกแตํตื่นสาย (นายนัท: สัมภาษณ๑ 4 ธันวาคม 2556)  

   
3. รูปแบบการจัดสรรผลประโยชน๑ภายในบํอนคาสิโนพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี

และตราด 
จากการศึกษาพบวําในกระบวนการเกี่ยวกับธุรกิจบํอนคาสิโนพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด

จันทบุรีและตราด สามารถสรุปแบบแผนการจัดสรรผลประโยชน๑ ได๎วําแนวโน๎มการได๎มาซึ่ง
ผลประโยชน๑ของกลุํมตํางๆ มีความแตกตํางกันขึ้นอยูํกับบทบาทในบํอนคาสิโน ซึ่งสามารถอธิบายได๎
ดังนี้  (นายสิทธิ์ : สัมภาษณ๑ 8 สิงหาคม 2556) (นายพูน : สัมภาษณ๑15 มิถุนายน 2556)  

3.1 กลุํมผู๎ที่มีแนวโน๎มที่จะเสียเสมอ โดยภาพรวมแล๎วนักเลํนการพนันจะเป็นผู๎เสีย
เสมอ เนื่องจากบํอนการพนันจะมีกลไกและเทคนิค 2 รูปแบบที่ท าให๎นักเลํนการพนันเป็นฝ่ายเสีย คือ  

3.1.1 คาสิโนที่เลํนโดยใช๎ระบบเครื่อง (machine) การเลํนแบบนี้
เจ๎าของเครื่องเลํน สามารถคุมความเสี่ยงในการพนันด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑ เชํน สล็อตแมทชีน ฝ่ายผู๎
ลงทุนสามารถตั้งโปรแกรมก าหนดก าไรได๎  เพราะ“มนุษย์เป็นคนสร้างยังไงก็ตั้งได้”(นายสิทธิ์: 
สัมภาษณ๑ 8 สิงหาคม 2556) 
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3.1.2 การพนันในรูปแบบเกมส๑  (gameing)เจ๎ามือจะใช๎เทคนิคทาง
พฤติกรรมศาสตร๑เอาชนะนักเลํนการพนัน เชํน การให๎เจ๎าหน๎าที่ของคาสิโนพักทุกชั่วโมง ในขณะที่นัก
พนันเลํนตลอดเวลา“นั่งเล่นทั้งวันก็มึนเป็นธรรมดา” (นายสิทธิ์: สัมภาษณ๑ 8สิงหาคม 2556)นักเลํน
บางคนถึงขนาดนั่งเลํนตลอดเวลาโดยไมํลุกไปท าธุระสํวนตัว “จะฉี่ก็ต้องใช้คอมฟอร์ด100 มาช่วย” 
(นายสิทธิ์: สัมภาษณ๑ 8สิงหาคม 2556)ดังนั้นในชํวงเวลากลางคืนหลัง 2 ทุํมเป็นต๎นไป จึงเป็นชํวงที่
เจ๎ามือจะมีโอกาสได๎ก าไรมาก ประกอบกับการจัดบริการเบียร๑ฟรีตลอดเวลา ท าให๎ผู๎เลํนอาจพลาด
และเสียการพนันได๎งําย 

3.2 กลุํมผู๎ที่มีแนวโน๎มที่จะมีโอกาสทั้งได๎และเสีย ในการลงทุนธุรกิจบํอน
คาสิโนกลุํมที่มีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสได๎และโอกาสเสีย ได๎แกํ เจ๎าของโต๏ะ เจ๎าของเครื่อง หรือเจ๎ามือ
โดยแบํงโอกาสที่จะได๎และเสีย ได๎ดังนี้ 

3.2.1 โอกาสที่เจ๎ามือจะได๎อยํางแนํนอน เกิดมาจากการเก็บคําต๐ง 
(commission) จึงมีลักษณะของนายทุนกินคําเชําที่เรียกกวํา เสือนอนกิน เชํน ถ๎านักเลํนพนันเลํน
หรือแทงบาคารํา 1 ครั้ง เป็นเงินจ านวน 100 บาท ถ๎าแทงถูกจะได๎เงินเพียง 95 บาท อีก 5 บาท
จะต๎องเสียเป็นคําต๐งให๎กับเจ๎ามือ (นายพูน: สัมภาษณ๑ 1 สิงหาคม 2556) 

3.2.2 โอกาสที่เจ๎ามือจะเสีย เกิดมาจากความเสี่ยงในการเลํนพนัน 
ของนักพนันในแตํละครั้งทั้งเกมส๑การพนันที่อาศัยเจ๎าหน๎าที่ควบคุม เชํน ไพํบาคาลํา หรือเกมส๑การ
พนันที่ใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑ควบคุม เชํน รูเล็ตสล็อต เป็นการเลํนที่มีความเสี่ยงที่เจ๎ามือมีโอกาสเสีย
ได๎เชํนเดียวกัน 

3.3 กลุํมผู๎ที่มีแนวโน๎มที่จะได๎เสมอหรือชนะเสมอ จากการศึกษาจะพบวํากลุํมของผู๎
ที่ได๎เสมอจะเป็นกลุํมที่มีบทบาทในฐานะผู๎ลงทุนบํอนคาสิโน ได๎แกํนักธุรกิจที่ลงทุนในการกํอสร๎าง
อาคารให๎เชําพ้ืนที่เลํนคาสิโน และโรงแรมที่พัก ส าหรับผลประโยชน๑ที่กลุํมนักลงทุนจะได๎นั้นมาจาก
การเรียกเก็บคําตั้งโต๏ะจากผู๎เชํา ซึ่งเป็นรายได๎ที่แนํนอน เชํน การเลํนบาคารํา จะต๎องเสียคําโต๏ะ 
10,000 บาทตํอโต๏ะ สํวนคําใช๎จํายของผู๎ลงทุนในบํอนคาสิโน  ได๎แกํ คําจ๎างบุคลากรและการลงทุน
กํอสร๎างอาคาร และคําบริหารงานภายในบํอน ยกเว๎นนักลงทุนที่มีนิสัยชอบเลํนด๎วย เชํน นายสมพร
แหํงจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา เป็นต๎น 

นอกจากนี้ชนชั้นน าในฐานะผู๎ลงทุนในธุรกิจบํอนคาสิโน และชนชั้นน าไทยที่ท าธุรกิจ
ผิดกฎหมายยังได๎ประโยชน๑อยํางแนํนอนจากกระบวนซักฟอกเงินในบํอนคาสิโน ดังค าสัมภาษณ๑ของ
นักธุรกิจที่เข๎าไปลงทุนในบํอนคาสิโนชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด ที่วํา 

“เอาเงินธุรกิจสีเทามาลงทุน ออกมาก็ถูกต๎อง”(นายสิทธิ์: สัมภาษณ๑ 7 สิงหาคม 
2556) 

“เงินใต๎ดิน ฟอกออกมา ก็เป็นเงินที่ถูกต๎อง”(นายจุก: สัมภาษณ๑ 11 สิงหาคม 2556) 
“นักการเมืองไปเลํน ได๎มา ก็แสดงวําต๎องมีที่มา”(นายสิทธิ์ : สัมภาษณ๑ 7 สิงหาคม 

2556) 
“ฟอก 10 ล๎าน ใช๎เวลาแคํ 1 ชั่วโมง”(นายการ: สัมภาษณ๑ 6 พฤศจิกายน 2556) 
 
ส าหรับกระบวนการฟอกเงินของบํอนคาสิโนชายแดนโดยทั่วไปสามารถสรุปได๎จาก

ประสบการณ๑ของนักลงทุนบํอนคาสิโนคนแรกของจังหวัดจันทบุรี ที่ชี้ให๎เห็นถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการอยํางชัดเจน ดังนี้ (นายการ : สัมภาษณ๑ 25 ตุลาคม 2556) 
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 1.ในกระบวนการฟอกเงินจะต๎องเป็นที่รู๎กันระหวํางคนที่น าเงินมาฟอก กับ
เจ๎าของบํอนคาสิโนที่สนับสนุนการฟอกเงิน โดยจะมีการพูดคุยตกลงระหวํางผู๎ฟอกเงิน เชํน 
นักการเมือง นักธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาย กับเจ๎าของบํอนคาสิโนโดยสํวนใหญํแล๎วเจ๎าของบํอน
จะได๎เงินตอบแทน 10% จากเงินที่น ามาฟอกท้ังหมด 

 2.ผู๎ฟอกเงินจะน าเงินเข๎าบํอนโดยใช๎รถบริการที่ทางบํอนคาสิโนจัดไว๎
ให๎บริการบริเวณชายแดนฝั่งประเทศไทยข๎ามมายังฝั่งประเทศกัมพูชาที่เป็นที่ตั้งของบํอนคาสิโน ท าให๎
ผู๎ฟอกเงินสามารถขนเงินเข๎า-ออก ประเทศได๎อยํางสะดวกในฐานะนักเลํนการพนันระดับ V.I.P. ของ
บํอน โดยไมํต๎องผํานพิธีการทางศุลกากรและพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง 

 3.หลังจากท่ีได๎มีการตกลงกันระหวํางผู๎ฟอกเงิน กับเจ๎าของบํอนคาสิโนเป็น
ที่เรียบร๎อย ทางเจ๎าของบํอนคาสิโนก็จะมีการจัดเตรียมท าไพํไว๎เฉพาะส าหรับผู๎น าเงินมาฟอกเพ่ือให๎
เป็นฝ่ายชนะในการเลํนการพนันในครั้งนี้จากนั้นจึงเข๎าสูํกระบวนการเลํนการพนันตามปกติ 

 4. ในระหวํางการเลํนการพนันของผู๎ที่น าเงินมาฟอก ทางบํอนคาสิโนจะมี
การบันทึกภาพไว๎เป็นหลักฐานเพ่ืออ๎างอิงถึงแหลํงที่มาของเงินวําผู๎น าเงินมาฟอกเป็นผู๎ที่ได๎ โดยใน
ระหวํางการเลํนทางบํอนจะมีการแกล๎งแพ๎บ๎าง ชนะบ๎างเป็นครั้งคราวเพื่อความสมจริง 

 5. หลังจากท่ีผู๎ฟอกเงินเป็นฝ่ายได๎หรือชนะจากการเลํนการพนัน เงินที่ผําน
การฟอกทางบํอนคาสิโนจะออกหลักฐานเป็นสลิปให๎กับผู๎น าเงินมาฟอก เพ่ือเป็นเอกสารยืนยัน
แหลํงที่มาของเงิน 

 6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฟอกเงินผู๎ฟอกเงินจะน าเงินที่ฟอกได๎กลับ
ประเทศไทยโดยถือวําเป็นเงินที่ถูกกฎหมายทันท ี
  จากขั้นตอนที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นผู๎วิจัยสามารถสรุปผังทางเดินของกระบวนการฟอก
เงินได๎ดังแผนภาพด๎านลําง 
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ภาพที่ 4.7.ภาพแสดงผังทางเดินของกระบวนการฟอกเงิน 

 
จากข๎อมูลของ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (รู๎ทัน "กาสิโน" 

แหลํงฟอกเงินโจรใสํสูท,2554:ออนไลน๑)5เปิดเผยวํา ปัจจุบัน "บํอนคาสิโน" ในหลายประเทศเป็นแหลํง
ฟอกเงิน เนื่องจากเจ๎าของบํอนมักจะไมํเข๎มงวดกับนักเลํนพนันในการตรวจสอบแหลํงที่มาของเงิน
บํอนคาสิโนบางแหํงเมื่อเลํนพนันชนะจะมีใบเสร็จยืนยันให๎วํา "เป็นรายได๎จากการชนะพนัน" จุดที่เป็น
ปัญหามาที่สุดส าหรับ ปปง. คือ การสมรู๎รํวมคิดระหวําง "เจ๎าของบํอนกับคนที่น าเงินมาฟอก" เมื่อใดก็
ตามท่ีเจ๎าของบํอนเปิดไฟเขียว เงินที่เลํนพนันได๎จะมีจ านวนมหาศาล เลํนได๎มีใบเสร็จรับรองทันที แตํ
ถ๎าเจ๎าของบํอนไมํมีเ อ่ียวก็เป็นเรื่องของดวงมีได๎มี เสีย  ดังกรณีตัวอยํางของ นายธนน อดีต
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข ที่รับโทษจ าคุกฐานรับสินบนจากบริษัทยาเมื่อปี 2546 นั้น มี
ชํวงหนึ่งที่นายธนน ใช๎วิธีฟอกเงินด๎วยการไปเลํนการพนันในบํอนคาสิโนในประเทศออสเตรเลีย ใน
ส านวนอ๎างวํามีเงินรายได๎จากการชนะพนันที่บํอนคาสิโนตํางประเทศเกือบ 150 ล๎าน 

                                                           
5 รู๎ทัน "กาสิโน" แหลํงฟอกเงินโจรใสํสูท,hhttp://www.oknation.net/blog/print.php?id=751554รู๎ทัน "กาสิโน" แหลํงฟอกเงินโจรใสํสูท. เข๎าถึงเมื่อ 12 
ธันวาคม 2556 

เจรจาพูดคุยตกลงจ านวน
เงินที่จะท าการฟอก 

ก าหนดวันเวลาที่จะท าการ
ฟอกเงิน 

บํอนคาสิโนท าการเตรียมไพํ 
(สร๎างฉาก) 

บันทึกภาพเพื่อประกอบเป็น
หลักฐาน 

ขณะเลํนพนันบํอนคาสิโน
จะเลํนพนันเสียมากกวําได๎ 

นักพนันเลํนพนันได๎ เงินตาม
จ านวนที่ต๎องการ (ยุติการเลํน) 

บํอนคาสิโนจะออกสลิปเงิน
เพื่อประกอบเป็นหลักฐาน
การเลํนพนันได๎ของนักพนัน 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=751554
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=751554


 

 

บทท่ี 5 
ผลการศึกษา 

กระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนและการเข้าสูก่ารเล่นการพนันในบ่อนคาสิโน 
ตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 

 
ในการนําเสนอผลการศึกษากระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนและกระบวนการเข้าสู่

การเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดจะนําเสนอหัวข้อที่สําคัญ
ดังนี้ 

1. สถานการณ์ของบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด 
2. กระบวนการเข้าสู่การเล่นการพนันบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี

และตราด 
3. กระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนว

ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 
 

1. สถานการณ์ของบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด 
จากการที่พระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478 กําหนดให้การพนันเป็นสิ่งที่ผิด

กฎหมายโดยจําแนกการพนันออกเป็น 2ประเภท คือ บัญชี ก และ บัญชี ข 
การพนันตามบัญชีประเภท ก เป็นประเภทที่ห้ามเล่นเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตให้เล่น ณ สถานที่อันสมควรที่รัฐบาลกําหนดให้เล่นได้ ซึ่งจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ตัวอย่างการพนันประเภทนี้ ได้แก่หวย ก. ข. โปปั่นโปกําถั่วแปดเก้าจับยี่กีต่อแต้มเบี้ยโบก หรือคู่คี่ 
หรืออีโจ้งไพ่สามใบไม้สามอันช้างงา หรือป๊อกไม้ดํา ไม้แดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดงอีโปง
ครอบกําตัดไม้หมุน หรือล้อหมุนทุกๆ อย่างหัวโตหรือทายภาพการเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น เอามีด
หรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กันหรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกันหรือการเล่น
อ่ืนๆซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้บิลเลียดรู ตีผีโยนจิ่มสี่เหงาลั กขลุกขลิก
น้ําเต้าทุกๆ อย่างไฮโล อีก้อย ปั่นแปะ อีโปงซัด 

การพนันประเภทตามบัญชี ข นั้น เป็นประเภทที่ขออนุญาตเล่นได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503ซึ่งจะต้องขอเจ้าพนักงานผู้ที่มีอํานาจออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามบัญชี ข 
โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในจํานวนเงินแตกต่างกันไปตามประเภทของการ
เล่นการพนัน การพนันตามบัญชี ข ได้แก่การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ 
กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก. วิ่งวัวคนชกมวย มวยปล้ําแข่ง
เรือพุ่ง แข่งเรือล้อชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆ
ยิงเป้าปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆเต๋าข้ามด่าน หมากแกวหมากหัวแดงปิงโกสลากกินแบ่ง สลาก
กินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งโตแตไลเซ
เตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งสวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งบุ๊กเมกิง สําหรับการเล่น
อย่างใดอย่างหนึ่งขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยาม แต่ได้จัดให้
มีข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศท่ีจัดนั้นไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆดวดบิลเลียด และ
ข้องอ้อย 
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แต่ความต้องการในการเล่นการพนันที่สะดวก ปลอดภัยและได้รับบริการที่ดีทําให้ 
นักเล่นพนันคนไทยได้หันไปเล่นการพนันที่คาสิโนชายแดนไทย-กัมพูชา ในกรณีของชายแดนจังหวัด
จันทบุรีและตราด นั้นจะพบว่า มีบ่อนคาสิโนที่สําคัญดังนี้ 

 
บ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี เราจะพบว่าพ้ืนที่ของประเทศกัมพูชาที่

อยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันนั้นได้มีการเปิดบ่อนคาสิโนที่สําคัญ โดยจําแนกตามจุด
ผ่านแดนถาวร ดังนี้ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ได้แก่ บ่อนไพลินแอนด์ฟามิงโก บ่อนซีซา
อินเตอร์เนชั่นแนล บ่อนเคอาร์ บ่อนวิกตอเรีย บ่อนมงกุฎ และบอ่นดรีมเวิร์ล 

บ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีบ้านผักกาดตั้งอยู่ที่บ้านโอสกรอม 
จังหวัดไพลิน ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งน้ําร้อน ห่างจาก
ชายแดนไทย - กัมพูชา ประมาณ 100 เมตร มีการเปิดทําการบ่อนแรก เมื่อวันที่5 กรกฎาคม พ.ศ. 
2542 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผังเมืองและก่อสร้างกัมพูชามาเป็นประธานเปิดบ่อนดังกล่าว 
บ่อนนี้เป็นความร่วมทุนกันระหว่างนักธุรกิจกัมพูชากับนักธุรกิจไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.1.ภาพจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตําบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี 

 
สําหรับบ่อนคาสิโนชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม มีจํานวนทั้งสิ้น 3 

แห่งประกอบด้วย บ่อนดรากอนกรุ๊ปบ้านแหลม บ่อนเจ้าพระยาบ้านแหลม และบ่อน Rio Casino ซึ่ง
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านภุมเรียง อําเภอภุมเรียง จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม 
ตําบลเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน สําหรับผู้ที่จะเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนดังกล่าวเจ้าของบ่อนจะมี
บริการรถยนต์โดยสารขนาดเล็กรับส่งนักเล่นพนันและรถตู้ปรับอากาศที่ข้างห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
จันทบุรีมาถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมด้วยหรือหากนักพนันเดินทางมาเองด้วยรถส่วนตัวทาง
เจ้าของบอ่นก็จะบริการที่จอดรถและดูแลรถให้ฟรี 
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กรณีบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดตราด เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดเกาะกง 
ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมีการเปิดบ่อนคาสิโนแบบครบวงจรเพียงแห่งเดียวคือ เกาะกง รีสอร์ท ตั้งอยู่
บ้านจามเยี่ยม อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกงตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอําเภอคลอง
ใหญ่จังหวัดตราดห่างจากจุดผ่านแดนถาวรประมาณ 800 เมตรบ่อนแห่งนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างนัก
ธุรกิจสองสัญชาติ คือ สัญชาติไทย และสัญชาติกัมพูชาหรืออาจเรียกว่า “คนไทย 2 แผ่นดิน” ที่รู้จัก
กันในนามเสี่ยพ. หรือ นายพ. สมใจ กับ ฮาน  

 

โดยรูปแบบการเล่นคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด ส่วนใหญ่มี
รูปแบบการเล่นคาสิโนมาจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ดังนี้ 

1. การพนันในรูปแบบดั้งเดิม ประกอบด้วย หวยไพ่ ไฮโล น้ําเต้าปูปลา อ่ืนๆ  
2. การพนันในรูปแบบสมัยใหม่ ประกอบด้วย บาคาร่า รูเล็ต สล็อตแม็ทชีน การ

พนันบอลออนไลน์ รูปแบบอื่นๆ เช่น เกมส์ยิงปลา 
 

2. กระบวนการเข้าสู่การเล่นการพนันบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี 
และตราด 

ก่อนที่จะมีการเปิดบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นั้น เมื่อพิจารณาใน
แนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีจะพบว่า ในชุมชนชายแดนที่ใกล้บ่อนคาสิโน อย่างเช่น ชุมชนตําบลคลอง
ใหญ่มีการเล่นการพนันแบบดั้งเดิมทั้งเพ่ือความบันเทิง และเป็นการเล่นเป็นประเพณี เช่นในงานสวด
ศพบ่อนเล่นตามบ้าน ซึ่งการเล่นพนันมีลักษณะสําคัญคือเป็นการเล่นเพ่ือความบันเทิงและประเพณี
“เล่นสนุกๆ ตามงานศพ” ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเล่นในแบบดั้งเดิมจะมีเดิมพันไม่มาก“ไม่เสีย
หนัก”(กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่:สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2556) 

หลังจากที่มีการเปิดบ่อนคาสิโนชายแดน ในปีพ.ศ.2540 จะพบว่าชุมชนชายแดน
คลองใหญ่ไปเล่นพนันบ่อนคาสิโนชายแดนโดยสามารถสรุปได้เป็นแบบแผนดังนี้  

1. ความสนใจบ่อนคาสิโนในฐานะที่เป็นของใหม่สําหรับชุมชน การทําบ่อนคาสิโน
ถือเป็นของใหม่สําหรับชุมชน เนื่องจากมีลักษณะการทําในเชิงธุรกิจเป็นอาชีพ ไม่ใช่การเล่นกันเป็น
ครั้งคราว ดังนั้นชาวชุมชนคลองใหญ่จึงมีปฏิกิริยาต่อบ่อนคาสิโนในฐานะเป็นของแปลกใหม่สําหรับ
ชุมชน“ช่วงแรกจะไปดู” (กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่: สัมภาษณ์พฤษภาคม 2556)
เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่“ตอนแรกๆเห็นเป็นของใหม่ จึงลองไปเล่นดู”(นายชัย: สัมภาษณ์15 
กรกฎาคม 2556)แต่หลังจากนั้นชาวบ้านในชุมชนก็ไม่ใคร่ให้ความสนใจเหมือนช่วงแรกเปิดบ่อน 

2. การไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนของชุมชนคลองใหญ่ในช่วงแรกนั้นจะมีการเข้า
ไปเล่นการพนันกันอย่างกว้างขวาง การไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนของชาวบ้านคลองใหญ่ใน
ช่วงแรกเป็นลักษณะของการลองไปเล่นดู ในช่วงแรกชาวบ้านคลองใหญ่และพ้ืนที่ใกล้เคียงจะพากันไป
ทั้งตําบล(นายชัย : สัมภาษณ์15 กรกฎาคม 2556)และ“ไปเกือบทุกวัน” (กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่
เทศบาลคลองใหญ่: สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2556)การเดินทางไปเล่นการพนันในบ่อนของชาวบ้านคือ
การ“ซ้อนมอเตอร์ไซด์ไปเล่น”(กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่: สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 
2556)มีทั้งที่ไปแบบหมู่คณะและ“ต่างคนต่างไป” (นายอุด: สัมภาษณ์ 7 พฤศจิกายน2556) 

3. การได้รับผลกระทบเชิงลบจากการไปเล่นบ่อนคาสิโน จากการที่ชุมชนชายแดน
ได้เข้าไปเล่นการพนันของบ่อนคาสิโนก็จะมีผลกระทบเชิงลบที่ออกมาในช่วงเวลาหนึ่งคือ การเป็นผู้
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เสียการพนันเป็นหลัก จากคําสัมภาษณ์ของชาวชุมชนคลองใหญ่ที่ไปเล่นนั้น “เสียเงินจากการเล่นการ
พนันอย่างจริงจังไม่กี่คน”แต่ก็มีที่เช่นกันที่บางคน“หมดตัว”เพราะเสียเงินให้กับการเล่นการพนันใน
บ่อนจํานวนหลายหมื่น (กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่ : สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2556 

4. ชุมชนเรียนรู้ที่จะยุติการเล่นการพนันต่อไป จากผลกระทบเชิงลบที่ชาวบ้านคลอง
ใหญ่ได้รับ ภายใต้บริบทความเป็นชุมชนที่ยังไปมาหาสู่กันอยู่ ทําให้ชุมชนเรียนรู้ร่วมกันที่จะไม่ไปเล่น
การพนันในบ่อนคาสิโนอีกต่อไปเพราะ “เข็ด”กับการสูญเสียเงินการสูญเสียเงินของชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ในแถบชุมชนชายแดนนี้พวกเขาถือว่า“เป็นบทเรียน”ที่ทําให้ได้รู้ว่า “คนเล่นไม่เคยรวย”และความ
ร่ํารวยที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขามาจากวิธีอ่ืนมากกว่า ซึ่งชาวบ้านหลายคนในชุมชนมักกล่าวคล้ายๆกัน
ว่า “ไม่เอาแล้วคาสิโน” (กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่ : สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 
2556) 

แบบแผนการไปเล่นการพนันของชุมชนชายแดน อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด ก็จะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับการไปเล่นการพนันของชุมชนชายแดนที่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 
เช่นกัน กล่าวคือ ชาวบ้านคลองใหญ่จะไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโน ที่ เกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนลรี
สอร์ทคลับ อย่างกว้างขวางในช่วงแรกที่มีการเปิดคาสิโนใหม่ๆ หลังจากนั้นความนิยมเล่นก็จะลดลง 
เช่นเดียวกับ ชุมชนตําบลคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรี (กลุ่มนักศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต: สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2556.) 

อย่างไรก็ตามเพ่ือสามารถเข้าใจได้เกี่ยวกับกระบวนการอย่างชัดเจน ทีมวิจัยจึงได้
จําแนกเกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่การเล่นการพนันบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและ
ตราดออกเป็นหัวข้อดังนี้1.ผู้เล่น 2. การเดินทางสู่บ่อนคาสิโนและ 3.ประเภทของการเล่น  

1.ผู้เล่น  
ลักษณะส่วนตัวของผู้เล่นในชุมชมคลองใหญ่ เริ่มเล่นพนันตั้งแต่ยังเป็นบ่อนหญ้าคา 

เนื่องจากลูกชายเข้าไปรับเหมาในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นการเล่นยามว่าง ชาวชุมชนที่เคยไปเล่น
การพนันบอกกับทีมวิจัยเกี่ยวกับการไปเล่นของนักเล่นคนอ่ืนๆว่าส่วนใหญ่มักจะ “ไปเล่นแก้ร าคาญ
ว่างเมื่อไหร่ก็ไป อยู่บ้านก็เบื่อ”(นายอุด:สัมภาษณ์ 7 พฤศจิกายน 2556)ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงได้แบ่ง
ประเภทของผู้เล่นออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

1.1.ผู้เล่นรายใหญ่ หรือที่เรียกว่ากลุ่มV.I.P. 
1.2.ผู้เล่นรายย่อย 

ในกรณีของบ่อนคาสิโนเกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทคลับ ชายแดนจังหวัดตราด
จะพบว่าผู้เล่นการพนันส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นในระดับ VIP ที่มาจากกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด
จันทบุรี โดยทางบ่อนคาสิโนจะมีการจัดระบบรถทัวร์ให้ความสะดวกในการเดินทางมาเล่น ดังนั้นทาง
บ่อนคาสิโนจึงไม่ได้เน้นเป้าหมายที่กลุ่มผู้เล่นรายย่อย ดังจะเห็นได้จากการที่บ่อนคาสิโนไม่มีระบบ
การส่งเสริมการตลาด หรือการอํานวยความสะดวกด้วยการจัดระบบรถตู้เพ่ือให้บริการกับผู้เล่นราย
ย่อยมาตั้งแต่เริ่มเปิดบ่อน รวมถึงภายในบ่อนคาสิโนไม่มีระบบบริการอาหารฟรีเหมือนกับบ่อนคาสิโน
ที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีที่มีจุดเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย จึงพยายามสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการอาหารเครื่องดื่มฟรี การจัดรถตู้โดยสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางเข้าออกบ่อนคาสิโน เป็นต้น(กลุ่มนักศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: 
สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2556.) 
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2.การเดินทางสู่บ่อนคาสิโน 
การเดินทางไปบ่อนคาสิโนของชุมชนบ้านคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรี และอําเภอ

คลองใหญ่ จังหวัดตราด ส่วนมากแล้วจะเดินไปโดยพาหนะส่วนตัวเนื่องจากระยะทางที่ไม่ไกลมาก ดัง
คําสัมภาษณ์ว่า“ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปเนี่ยแหละ ใกล้แค่นี้ ไปถึงเค้าก็มีที่ให้ฝากรถ ถ้าเป็น
รถยนต์คันละ 50 บาทต่อวัน ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ คันละ 20 บาทต่อวัน” (นายอุด : สัมภาษณ์ 7 
พฤศจิกายน 2556) (กลุ่มนักศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 
2556.) ยกเว้นในกรณีของชุมชนบ้านคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรีจะมีเพียงช่วงแรกเท่านั้นที่มีคิวรถ
รับส่งจากชุมชนไปบ่อนคาสิโน ซึ่งเป็นคิวรถของ นายวัตร แฟนนางมนซึ่งเล่นการพนันจนหมดตัวและ
เป็นญาติกับ นายการ  

3.ประเภทของการเล่น 
ชาวบ้านคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรี และชาวบ้านอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่

เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนชายแดนนั้น เป็นกลุ่มที่ไปเล่นการพนันตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้ง
บ่อนคาสิโน ซึ่งมีลักษณะเป็นเพิงหญ้าคา ไปจนถึงเป็นตึกอาคาร จะพบว่าการพนันที่ชาวบ้านเข้าไป
เล่น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (นายอุด,นางยินดี: สัมภาษณ์ 7 พฤศจิกายน2556) (กลุ่ม
นักศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2556.) 

3.1.การพนันในรูปแบบดั้งเดิม เช่น การเล่นไฮโล การเล่นถั่ว เป็นต้น 
3.2.การพนันในรูปแบบสมัยใหม่ เช่น บัคคาร่า ในช่วงที่เป็นบ่อนเพิงหญ้า

คา เพราะเล่น “เขียวแดงง่าย” ต่อมาเมื่อสร้างเป็นบ่อนตึกอาคาร ก็จะมีรูปแบบการพนันสมัยใหม่
เพ่ิมเข้ามา เช่น สล็อต รูเล็ต 
 
3. กระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนว
ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 

การบริหารบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยทั่วไป
นอกจากจะถือว่าการพนันเป็นเรื่องธุรกิจที่ต้องใช้การบริหารธุรกิจเป็นหลักแล้ว ยังมีลักษณะเฉพาะ
ของการบริหารบ่อนคาสิโนที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากในกระบวนการเล่นการพนัน
ในคาสิโนนั้นการรั่วไหลของเงินจะสามารถเกิดได้ในทุกขั้นตอนและทุกเวลาที่เล่น ดังนั้นผู้บริหาร
คาสิโนมีประสบการณ์ท่านหนึ่งได้สรุปถึงลักษณะการบริหารคาสิโนเปรียบเสมือนการดีดลูกคิด
ตลอดเวลา”(นายนัท : สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2556) 

นอกจากนี้แล้วธุรกิจการพนันบ่อนคาสิโนยังเป็นการบริหารที่อยู่ใต้อิทธิพลตามแนว
ชายแดน ทําให้ไม่สามารถที่จะควบคุมต้นทุนของบ่อนคาสิโนให้คงที่ได้ ตัวอย่างเช่น การมีทหารมาขอ
เงินจากบ่อน ข้าราชการมาขอค่าเดินทาง หรือต้องจ่ายเงินเดือนเป็นประจําให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ของกัมพูชา เป็นต้น (นายนัท : สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2556) 

สําหรับการอธิบายถึงกระบวนการลงทุนและการบริหารจัดการในธุรกิจบ่อนคาสิโน
ของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ และการเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด จําเป็นที่จะต้อง
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโน ดังนั้นการนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารจะนําเสนอใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

3.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและ
การเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด 
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3.2 กระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและ
การเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 

 
3.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมือง

ตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด  จะพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายหลัก 
ประกอบด้วย (นายการ : สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556) 

1.นักลงทุนบ่อนคาสิโน  
นักลงทุนบ่อนคาสิโนจะเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนในการสร้างอาคารของ

คาสิโนรวมทั้งโรงแรมที่ตั้งมาคู่ขนานกับบ่อนคาสิโน จะทําหน้าที่เป็นผู้จัดสถานที่เพ่ือให้นักเล่นได้เข้า
มาเล่นและดูแลความเรียบร้อยต่างๆ “เป็นแค่คนจัดสถานที่ให้คนชอบเล่นมาเล่น” (นายสิทธิ์ : 
สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2556) ภายในบ่อนนักลงทุนดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1.นักลงทุนที่นําเงินมาลงทุนโดยตรง ซึ่งจากข้อมูลในพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยนักการเมืองท้องถิ่น 
นักธุรกิจท้องถิ่น นักธุรกิจจากกรุงเทพมหานคร หรือนักธุรกิจจากต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์
รวมทั้งนักลงทุนจากประเทศกัมพูชานักลงทุนเหล่านี้จะนําเงินมาลงทุนในบ่อนคาสิโนโดยใช้เครือข่าย
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ด้วยการชักชวนพรรคพวก เพ่ือนฝูงมาร่วมลงทุน 

1.2.นักลงทุนซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลของฝ่ายกัมพูชาที่เข้ามาถือหุ้นลม 
โดยอาศัยการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ส่วนใหญ่นักลงทุนที่เข้ามาถือหุ้นลมจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองใน
ประเทศกัมพูชา ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ  

จากการศึกษาจะพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาลงทุนธุรกิจบ่อนคาสิโนจะต้องมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่กัมพูชา จึงจะสามารถดําเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนได้ และการ
ลงทุนในบ่อนคาสิโน กลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ กลุ่มนักลงทุนบ่อนคาสิโน เพราะเป็นเพียงผู้ที่
อํานวยความสะดวก และจัดสถานที่ให้กับเจ้าของโต๊ะหรือเจ้ามือ และนักเล่นได้เข้ามาเล่นได้อย่าง
ปลอดภัยรวมทั้งการอํานวยความสะดวก และการบริการต่างๆ เช่น การเดินทาง อาหาร ที่พักให้กับ
นักเล่นพนัน โดยนักลงทุนบ่อนคาสิโนจะได้ค่าตอบแทน จากการเก็บเช่าที่ตั้งโต๊ะ และเสียค่าใช้จ่ายไป
กับ ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในขณะเดียวกันนักลงทุนบ่อนคาสิโนส่วน
ใหญ่มักจะเป็นเจ้าของโต๊ะ หรือเป็นเจ้ามือด้วย 

2.เจ้าของโต๊ะ (ขอน) หรือ เจ้ามือ 
เจ้าของโต๊ะ (ขอน)หรือ เจ้ามือ หมายถึง นักธุรกิจที่นําเครื่องหรือการเล่น

คาสิโนมาลงในบ่อน โดยเจ้ามือจะต้องเสียค่าเช่าให้แก่เจ้าของบ่อน แต่ก็จะได้เงินกินเปล่าหรือค่าต๋ง 
ในการเล่นแต่ละครั้งในขณะเดียวกันเจ้าของบ่อนหรือนักลงทุนเองก็มักจะเป็นเจ้ามือหรือเจ้าของ
เครื่องเล่นบางประเภทด้วย 
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ภาพที่ 5.2.ภาพกระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนว
ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 
 

เจ้าของโต๊ะ หรือเจ้ามือ จะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีโอกาสทั้งได้และเสีย
จากการลงทุนในบ่อนคาสิโน โดยเจ้าของโต๊ะที่เป็นเจ้าของบ่อนหรือนักลงทุนบ่อนคาสิโน จะใช้ระบบ
การบริหารที่เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคุมการเสียประโยชน์ ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อ
ต่อไป (นายการ : สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556) 

3.นักเล่นพนันบ่อนคาสิโน ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเล่นการพนันใน
บ่อนคาสิโน เราสามารถแบ่งนักเล่นพนันบ่อนคาสิโนออกเป็น 2ระดับโดยใช้เกณฑ์จํานวนเงินที่นํามา
เล่นในบ่อนคาสิโน คือ (นายการ : สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556) 

3.1.กลุ่มนักเล่นรายใหญ่ หมายถึง ผู้เล่นซึ่งลงทุนเล่นในแต่ละครั้งจํานวน
มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป โดยทั่วไปเป็นนักเล่นพนันจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัด
ชลบุรี หรือจังหวัดระยองนักเล่นกลุ่มนี้รู้จักกันในนามกลุ่มVIP โดยจะมีการแยกสถานที่ในการเล่นออก
จากนักเล่นรายย่อยอย่างชัดเจน นอกจากนี้นักเล่นกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทางบ่อน
คาสิโนตามความต้องการของนักเล่น เช่น บริการที่พัก การบริการทางเพศ เป็นต้น 

3.2.กลุ่มนักเล่นรายย่อย หมายถึง ผู้เล่นซึ่งเข้ามาเล่นในบ่อนคาสิโนด้วยเงิน
จํานวนน้อยแต่เป็นคนส่วนใหญ่ของบ่อนคาสิโนหรือที่เรียกว่าเป็นกลุ่มนักเล่น “สนามทราย” นักเล่น
รายย่อยถูกวางบทบาทโดยเจ้าของบ่อนว่าเป็นหน้าม้าให้บ่อนคาสิโนเพ่ือสร้างให้มีบรรยากาศที่คึกคัก 
ดังนั้น ทางบ่อนคาสิโนจะมีการจัดตั้งรถตู้รับส่งผู้เล่นพนันรายย่อยเข้ามาบ่อนเป็นประจํา โดยมี
แรงจูงใจให้กับนักเล่นพนันคือเงินเล็กน้อย และการได้รับประทานอาหารฟรีตลอดทั้งวัน 
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3.2 กระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองตาม
แนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 

สําหรับกระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
ฐานะที่เป็นเจ้าของบ่อนจะเป็นผู้กําหนดระบบการบริหารบ่อนคาสิโนในการกําหนดการบริหารบ่อน
คาสิโนสามารถจะแบ่งรูปแบบการบริหาร ซ่ึงประกอบไปด้วย การส่งเสริมการตลาด การบริหารบุคคล 
การบริหารความเสี่ยง การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทย และการบริหารงาน
สนับสนุน ดังนี้ 

1. การบริหารการส่งเสริมการตลาด 
การบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและการเมืองในฐานะที่

เป็นเจ้าของบ่อนจะมีระบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลกําไรจากการลงทุนเป็นหลัก ดังนั้นกระบวนการหนึ่ง
ที่จะนํามาซึ่งผลกําไรก็คือ กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาด ด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะให้มีลูกค้าหรือผู้เล่น
พนันเข้ามาเล่นในบ่อนของตนให้มากที่สุด “การทําธุรกิจต้องรู้จักวัฒนธรรมลูกค้า”โดยเฉพาะลูกค้า
คนไทย “คนไทยชอบของแถม ของฟรี” (นายนัท : สัมภาษณ์ 4ธันวาคม 2556)สําหรับการส่งเสริม
การตลาดสามารถแบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้  

1.1 การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
การส่งเสริมการตลาดของบ่อนคาสิโนเป็นหัวใจสําคัญในการจูงใจและการ

อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาเล่น โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ถือเป็นกลยุทธ์หลักท่ีบ่อนคาสิโนหลายแห่งนิยมนํามาใช้ สามารถสรุปรูปแบบการอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางให้กับลูกค้านักเล่นพนันได้ 2 รูปแบบหลัก คือ 

1) การอ านวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถตู้ การอํานวย 
ความสะดวกในรูปแบบนี้ถือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับนักเล่นพนันรายย่อยเข้าสู่บ่อนคาสิโน 
การให้ความสะดวกในการเดินทางโดยรถตู้ตั้งอยู่บนหลักการให้ผู้เล่นนั่งรถฟรี คือ ผู้เล่นการพนัน
จะต้องเสียค่าตั๋วรถไปก่อนล่วงหน้าและเมื่อถึงบ่อนคาสิโนก็จะนําตั๋วไปแลก ship เพ่ือนําไปเล่นการ
พนันต่อไป ในการจัดระบบรถตู้เป็นนโยบายที่ใช้เป็นหลักในบ่อนคาสิโนของกลุ่มไพลินที่บ้านผักกาด 
บ่อนคาสิโนดังกล่าวจะจัดระบบคิวรถตู้ในอําเภอเมืองจันทบุรีตามเจ้าของคิว หรือหัวหน้าคิว โดยใช้
บัตรรถตู้ท่ีมีสีต่างๆ กัน เช่น บัตรสีฟ้าสําหรับคิวของป๋าช. บัตรสีเหลืองสําหรับคิวของป๋าอ. บัตรสีขาว
สําหรับคิวของป้า ด. หรือบัตรสีแดงสําหรับคิวของป๋าน. เป็นต้น 
    การจัดคิ วรถตู้ ของบ่อนคาสิ โนก็ถือ เป็น เรื่ องของธุ รกิ จที่
ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ ผู้บริหารบ่อนคาสิโน หัวหน้าคิวรถตู้ และเจ้าของรถตู้ร่วมวิ่ง  ลักษณะ
การทําธุรกิจจะเริ่มจากการที่หัวหน้าคิดรถตู้จะต้องติดต่อขอโควต้าผู้เล่นพนันจากผู้บริหารบ่อนคาสิโน 
หลังจากนั้นเจ้าของรถที่จะเข้าร่วมในธุรกิจก็ต้องเสียเงินประมาณ 3 หมื่นบาทต่อ 1 เบอร์ให้กับ
หัวหน้าคิว โดยเจ้าของรถก็จะได้เงินค่าตั๋วรถจากผู้เล่นพนัน (นายน้อม: สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2556) 

สําหรับวิธีการส่งเสริมการตลาดด้วยระบบรถตู้นั้นจะใช้กับกลุ่ม 
นักเล่นรายย่อย หรือกลุ่มสนามทราย นักเล่นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาเล่นแบบไปเช้าเย็นกลับ 
โดยจะมาถึงบ่อนคาสิโนในช่วงสายๆ และจะกลับออกจากบ่อนคาสิโนตอนช่วงเย็นๆ  

2) การอ านวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถทัวร์ เป็นระบบ 
อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักเล่นพนันคล้ายกับระบบรถตู้ แต่ระบบรถทัวร์จะเน้นไปที่
กลุ่มนักเล่นรายใหญ่ หรือกลุ่ม VIP ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑล กลุ่ม VIP และจะมีการ
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แลก Ship ขั้นต่ํา 4,000 บาทข้ึนไป นักเล่นกลุ่ม VIP ที่เข้ามาเล่นในแต่ละครั้งจะอยู่เล่นในบ่อนคาสิโน
เป็นเวลาหลายวันโดยเฉพาะหากเป็นช่วงวันหยุดจะมีนักเล่นพนันที่มาในระบบรถทัวร์มากกว่าวัน
ธรรมดา นักเล่นกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางบ่อนคาสิโน 

1.3 การจับรางวัลการส่งคูปองชิงโชค เป็นรูปแบบการส่งเสริมการขายที่
นํามาใช้เพ่ือดึงดูดใจนักเล่นพนันให้เข้ามาเล่นในบ่อนคาสิโนมากขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีบ่อนคาสิโน
หลายแห่ง เช่น ชายแดนบ้านผักกาด จําเป็นต้องสร้างระบบการส่งเสริมการตลาดเพ่ือแข่งขันในการ
ดึงดูดใจลูกค้า 

สําหรับวิธีการในการส่งเสริมการตลาดด้วยการจับรางวัลและการส่งคูปอง
ชิงโชค ก็คือ ทางบ่อนคาสิโนจะมีการกําหนดเกณฑ์ว่าหากนักเล่นพนันคนใดเล่นพนันตามเกณฑ์ที่
กําหนด เช่น มีการเล่นการพนันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้คูปองเพ่ือส่งชิงรางวัล สําหรับรางวัลที่
เป็นสิ่งล่อใจนักเล่นพนัน ได้แก่ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น นอกจากนั้นอาจมีการจัดโปรโมชั่น
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว  

1.4 การสร้างระบบการให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง การสร้างกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดอีกวิธีหนึ่งคือ การสร้างระบบการให้บริการต่อลูกค้าหรือนักเล่นพนันให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดในการที่จะเข้ามาเล่นในบ่อนคาสิโน และจะต้องแตกต่างจากบ่อนคาสิโนข้างเคียง 
เพ่ือเป็นจุดขายให้กับบ่อน 

ตัวอย่างของระบบบริการในเรื่องอาหารของบ่อนคาสิโนชายแดนบ้าน
ผักกาด กรณีบ่อนไพลิน ฟาร์มิงโก้ Groupถือว่ามีจุดเด่นและถือเป็นวิธีการดึงดูดนักเล่นพนันได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากโดยทั่วไปจะพบว่าเรื่องระบบอาหารถือว่าในแต่ละบ่อนคาสิโนจะมีการให้บริการ
อาหารฟรีเกือบทุกบ่อน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องสร้างความแตกต่างในบริการด้านนี้ให้ดีกว่าบ่อนอื่นๆ  

ดังนั้นบ่อนไพลิน ฟาร์มิงโก้ จึงเน้นการเปิดให้บริการอาหารตลอดเวลา 
นักเล่นพนันหิวตอนไหนสามารถเข้ามากินอาหารได้ตลอด “ครัวเราเปิดตลอด 24 ชั่วโมง”(นายนัท: 
สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2556) 

1.5 การบริหารระบบการเล่นการพนันแบบมีได้มีเสีย สําหรับการสร้างกล
ยุทธ์ในการดึงดูดใจนักเล่นพนันอีกวิธีการหนึ่งก็คือ การสร้างระบบการเล่นที่ยุติธรรมให้กับนักเล่น
พนัน ให้มีโอกาสได้และโอกาสเสียเท่าๆ กัน เพ่ือให้ลูกค้าหรือนักเล่นพนันเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าจะไม่
โดนโกงจากบ่อนคาสิโน “เกมส์ที่เล่นต้องแฟร์ เสียตลอดใครจะมาเล่นบ่อนเรา” “กินจนหมดก็ไม่มี
ลูกค้า” (นายนัท : สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2556) 

ซึ่งจะเห็นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้จริงกับนักเล่นพนันชาวไทยดังคํา
สัมภาษณ์ของนักเล่นพนันที่ว่า “เล่นบ่อนเกาะกงไม่ไหวเสียอย่างเดียว สู้บ่อนผักกาดไม่ได้” (นายซื่อ : 
สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2556) แตอ่ย่างไรก็ดีดังท่ีจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไปว่าบ่อนคาสิโนเองจะมีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่ป้องกันการเสียประโยชน์ไว้แล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่นักเล่นพนันจะเป็นผู้ได้จากการ
เล่นจนถึงขั้นเจ้ามือเสียหมดตัว 

1.6การบริหารธุรกิจบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม เนื่องจากบ่อนคาสิโน
ชายแดนจันทบุรีและตราด กลุ่มนักเล่นส่วนใหญ่ที่เข้าไปเล่นจะเป็นคนไทย ดังนั้นการประกอบธุรกิจ
จําเป็นต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าหลักดังนั้นการให้บริการจึงจําเป็นต้องใช้เทคนิคการ
บริการแบบไทย เช่น การต้อนรับด้วยการไหว้ การพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้ม รวมถึงการลด แลก แจก แถม 
เพ่ือเป็นการเอาใจลูกค้า  
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วิธีการต่างๆ เหล่านี้จะต้องเริ่มตั้งแต่นักเล่นพนันก้าวเข้าสู่ประตูบ่อน 
ระหว่างที่อยู่ในบ่อนคาสิโนและจะต้องพยายามสร้างจุดขายเพ่ือดึงดูดให้นักเล่นพนันเกิดความ
ประทับใจ และกลับเข้ามาเล่นในบ่อนคาสิโนอีกครั้งหนึ่ง 

2.การบริหารบุคคล 
การบริหารบุคคลในบ่อนคาสิโนนั้นจะแตกต่างกันตามระบบการบริหารของ

เจ้าของบ่อนคาสิโน โดยบุคลากรภายในบ่อนคาสิโนส่วนใหญ่จะเป็นคนกัมพูชา “ผมมีลูกน้องที่ต้อง
ดูแลกว่า 700 ชีวิต เป็นทั้งคนไทยประมาณ20% กับคนเขมร 80%” “เราอยู่ในใบอนุญาตของเขมร 
ต้องเอาเขมร มิฉะนั้นเขาจะไม่เอาเรา” (นายนัท: สัมภาษณ์ 26 พฤศจิกายน 2556) ในการบริหารงาน
บุคคลของบ่อนคาสิโนสามารถแบ่งออกเป็นตําแหน่งต่างๆ ได้ดังนี้ 

2.1 ผู้จัดการบ่อนคาสิโน บทบาทผู้จัดการในการบริหารบ่อนคาสิโนนั้นถือ
ว่าเป็นบทบาทที่มีความสําคัญค่อนข้างมาก เนื่องจากคนทําหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อย
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมไม่ให้เกิดการโกงขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากฝ่ายผู้เล่น หรือฝ่ายคาสิโนก็
ตาม นอกจากนี้ยังต้องคอยอํานวยความสะดวก การประสานงานภายในบ่อนคาสิโน ดังนั้นบ่อน
คาสิโนที่เป็นมาตรฐานทั่วไปจึงจําเป็นต้องจัดระบบผู้จัดการออกเป็นหลายระดับ เพ่ือช่วยการบริหาร
บ่อนคาสิโน ตั้งแต่ผู้จัดการใหญ่ (Supervisor) ผู้จัดการโต๊ะ และผู้จัดการ chip (chip manager) 

2.2 คนแจกไพ่ (Dealer) เป็นผู้ที่ทําหน้าที่แจกไพ่ให้กับนักเล่นพนัน คน
แจกไพ่มีความสําคัญต่อธุรกิจบ่อนคาสิโนเนื่องจาก ถ้าคนแจกไพ่เข้าไปสมคบกับผู้เล่นการพนันก็จะ
ก่อให้เกิดการโกงบ่อนคาสิโนได้ ดังนั้นในบ่อนคาสิโนมาตรฐาน การเตรียมคนที่จะมาเป็นผู้แจกไพ่ถือ
เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือ ในการสมัครคัดเลือกคนเข้ามาเป็นคนแจกไพ่นั้น บ่อน
คาสิโนขนาดใหญ่ต้องคํานึงถึงคุณสมบัติที่สําคัญหลายๆ เรื่อง ได้แก่ การมีบุคลิกที่ดี การมีไหวพริบใน
การทํางาน ซึ่งต้องผ่านการทดสอบความถนันเกี่ยวกับตัวเลขและคนที่ทําหน้าที่แจกไพ่จะต้องมี
สติปัญญาค่อนข้างสูง ซึ่งบางบ่อนก็จะมีการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาด้วย การคัดเลือกผู้สมัคร
ในตําแหน่งคนแจกไพ่สามารถสะท้อนได้จากคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารบ่อนคาสิโนชายแดนจังหวัด
จันทบุรีและตราดได้ดังนี้ 

“พนักงานเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อย 18-20 สมองยังดีอยู่” (นาย
นัท: สัมภาษณ์ 26 พฤศจิกายน 2556) 

หลังจากท่ีคัดเลือกผู้ที่มาสมัครเป็นคนแจกไพ่แล้ว ทางบ่อนคาสิโนก็จะต้อง
มีกระบวนการในการฝึกอบรมผู้ผ่านการคัดเลือก แต่จะต้องที่ผ่านการฝึกอบรมวิธีการแจกไพ่อย่าง
เข้มข้น มานานกว่า 6 เดือนก่อนที่จะออกมาปฏิบัติงานได้ โดยมีครูฝึกอบรมที่เป็นมืออาชีพและได้รับ
การศึกษาเกี่ยวกับบ่อนคาสิโนมาโดยตรง โดยเฉพาะผู้อบรมดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นคนฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับธุรกิจคาสิโนโดยตรง “ต้องมา
สร้าง DNA ของผมเอง” และส่วนใหญ่ 

อย่างไรก็ดีในภาคปฏิบัติเราจะพบว่าคนแจกไพ่ส่วนใหญ่จะเป็นคนกัมพูชา
เนื่องจากจะมีแรงงานตลอดเวลา รวมทั้งเป็นกติกาที่ทางกัมพูชากําหนดว่าการลงทุนทําบ่อนคาสิโน
จะต้องจ้างแรงงานในกัมพูชา (นายนัท: สัมภาษณ์ 26 พ.ย.56) 

หลังจากที่ได้อบรมคนแจกไพ่มาแล้ว ทางบ่อนคาสิโนยังต้องให้คนแจกไพ่
ทดลองปฏิบัติงานดูโดยมีพ่ีเลี้ยงยืนประกบอยู่ตลอดเวลา เป็นเวลาระยะหนึ่ง หลังจากทางบ่อนมั่นใจ
ในการทํางานแล้วทางบ่อนถึงจะปล่อยให้คนแจกไพ่สามารถดําเนินงานได้ด้วยตัวเอง 
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2.3 พนักงานดูแลลูกค้า (Junket) หมายถึง จะเป็นกลุ่มที่ทําหน้าที่ดูแล
นักเล่นพนัน ซึ่งอาจจะทําหน้าที่หลายอย่าง เช่นเชียร์นักเล่นพนันให้เล่น ดูแลอํานวยความสะดวก
ให้แก่นักเล่นพนัน ขอเครดิตให้กับนักเล่นติดตามหนี้ ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนจากค่าต๋ง ประมาณ 2-3 
เปอร์เซ็นต์(นายนัท: สัมภาษณ์ 26 พ.ย.56) หากเป็นการดูแลกลุ่มลูกค้า VIP รายได้ส่วนหนึ่งจะมา
จากค่าคอมมิชชั่นในการแลกชิป (นายการ : สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556) 

สําหรับค่าตอบแทนของบุคลากรเหล่านี้จะนักลงทุนบ่อนการพนันจะนํามา
จากกําไรที่ได้จากกลุ่มผู้เล่น “สนามทราย” และตู้สล็อตแมทชีน (นายการ : สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 
2556) 

อย่างไรก็ดีในการบริหารธุรกิจบ่อนคาสิโนถือเป็นธุรกิจที่บริหารยากเพราะ 
“การโกงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา” ดังนั้นการบริหารต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะการ
โกงที่เกิดขึ้นมักจะมีพนักงานของธุรกิจเกี่ยวข้องอยู่ด้วย “ลูกค้ามาเล่นโกงไม่ได้ ถ้าลูกน้องไม่โกงให้” 
(นายนัท: สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2556) ทางบ่อนจึงต้องมีวิธีการลงโทษพนักงานที่โกงเพ่ือไม่ให้เป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีกับพนักงานคนอ่ืน  

3.การบริหารความเสี่ยง 
ในกระบวนการบริหารธุรกิจการพนันซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้งในแง่

ของผู้เล่นและเจ้าของโต๊ะหรือเจ้ามือ ดังนั้นในการบริหารธุรกิจบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัด
จันทบุรีและตราด จะพบว่าแต่ละบ่อนคาสิโนจะใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเสีย
ประโยชน์ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 3 ศาสตร์ ดังนี้  

3.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การประกอบธุรกิจของนักลงทุนในบ่อน
คาสิโน กลุ่มที่มีความเสี่ยง คือ กลุ่มเจ้ามือหรือเจ้าของโต๊ะซึ่งอาจรวมถึงนักลงทุนที่เป็นเจ้าของบ่อน
ด้วยจําเป็นต้องมีวิธีการในการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการโกงทั้งจากผู้เล่น และ คนแจกไพ่ ใน
บ่อนคาสิโนส่วนใหญ่นี้จะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมใน 2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบแรก เป็นการควบคุมด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่จะใช้ติดตาม
พฤติกรรมของผู้เล่นเพ่ือป้องกันการโกง “รู้แม้กระทั่งดูไพ่ ตรวจสอบไม่ให้คนเล่นมาโกงเรา” (นาย
สิทธิ์: สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2556) นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมคนแจกไพ่ที่อาจรู้เห็นกับผู้เล่น 

รูปแบบที่สอง เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมอุปกรณ์การ
พนันสมัยใหม่ เช่น รูเล็ต สล็อตแม็ทชีน การพนันบอลออนไลน์ โดยมีการกําหนดสัดส่วนของรายได้
จากเครื่องเล่นอย่างชัดเจน“เค้าตั้งโปรแกรมกินเอาไว้แล้ว” (นายการ : สัมภาษณ์ 6พฤศจิกายน 
2556) 

3.2 ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์  ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่น
และหาเทคนิคที่จะเอาชนะผู้เล่น เช่น  

1.ดูพฤติกรรมการเล่นถ้าเจ้ามือแพ้ก็จะเปลี่ยนตัวคนแจกไพ่  
2.การเอนเตอร์เทนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือให้นักเล่นพนันเกิด

ความมึนงง ขาดสติยับยั้งอันนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่าย  
3.การใช้ห้องปรับอากาศเพ่ือสร้างบรรยากาศและอาศัยความล้าที่เล่น

มาตลอดทั้งวัน “เล่นยาวสู้เจ้าไม่ได้”(นายสิทธิ์: สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2556) และทางบ่อนคาสิโนส่วน
ใหญ่หวังที่จะชนะผู้มาเล่นการพนันในช่วงกลางคืน ซึ่งผู้เล่นจะเริ่มมีอาการงวง เหงา หาว นอน จาก
เงื่อนไขเช่นนี้จึงทําให้บ่อนคาสิโนชายแดนทั้งหมดจะต้องเปิดบริการหลังการปิดจุดผ่านแดนจันทบุรี
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และตราด ผลที่ตามมาก็คือ ทําให้บ่อนคาสิโนจะต้องพ่ึงพาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการยอมให้
ผ่านด่านเกินเวลากําหนด     

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันจะพบว่ามีการผลักดันช่วงเวลาเปิดปิดด่านคาสิโน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ให้ขยายเวลาเป็น 20.00 น. 

3.3 ความรู้ทางไสยศาสตร์การใช้ความรู้ทางไสยศาสตร์ของนักลงทุนใน
บ่อนคาสิโนจะวิธีการใน 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้ 

1.การใช้ซินแสหรือหมอดู บ่อนคาสิโนบางแห่งจะมีการว่าจ้างหมอดู
หรือซินแสไว้ประจําบ่อน“ซินแส นี่เท่าไหร่ก็สู้”(นายเกษม: สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556)  เพ่ือคอย
ตรวจสอบดวงของพนักงานแจกไพ่ เช่น ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ปีชง วันตกฟาก โหงวเฮ้งของ
พนักงาน เป็นต้น นอกจากจะดูดวงชะตาของพนักงานแล้วอาจมีการดูลักษณะโหงวเฮ้ง ดวงชะตาของ
นักเล่นบางคนเท่าที่มีข้อมูล เพ่ือจัดวางพนักงานแจกไพ่ได้อย่างถูกต้อง 

2.การดูบุคลิก ลักษณะ ดวงชะตา ของพนักงานแจกไพ่ ตั้งแต่การรับ
สมัครพนักงานเข้ามาทํางาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องเปิดข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียด เช่น วันเดือนปี
เกิดเวลาตกฟาก เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลให้ซินแส คํานวณปีชงเบื้องต้น“กว่าจะเข้ามาทํางานได้นี่ ซินแส 
ต้องพิจารณา โหงวเฮ้งพนักงานอีกรอบหนึ่ง”(นายเกษม: สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556) 

3. การไหว้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากวิธีการทางไสยศาสตร์ดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น วิธีการอีกวิธีหนึ่งที่หลายบ่อนนิยมใช้กันก็คือการกราบไหว้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุด
ต่างๆ ของบ่อน เพ่ือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลในสิ่งที่ตนต้องการ เช่น หากเมื่อใดที่นักเล่นพนันเป็น
ฝ่ายได้จากการเล่น จะพบว่าเจ้าของโต๊ะหรือนักลงทุนจะจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในบางครั้งทําให้ถึง
ขนาด“เปลี่ยนกระถางธูปไม่ทันกันเลยทีเดียว”(นายการ : สัมภาษณ์ 6พฤศจิกายน 2556) 

 
4.การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความม่ันคงของไทย  จําเป็นจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของไทยเพ่ืออํานวยความสะดวกในเรื่องเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
4.1. เรื่องเวลาเปิด-ปิดด่านชายแดน  
4.2. การอํานวยความสะดวกเก่ียวกับหนังสือเดินทาง  
4.3. การตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายระหว่างการเดินทางมายังบ่อนคาสิโนและ 
4.4. การห้ามนําเงินข้ามประเทศ 

นอกจากผลประโยชน์จากคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดดังกล่าว 
จะตกอยู่กับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพนัน แต่ผลประโยชน์บางส่วนตกอยู่กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เช่น กรณีรถตู้ที่รับนักเล่นจากในชุมชนเมือง มุ่งหน้าสู่บ่อนคาสิโนชายแดน เจ้าของบ่อน
จะต้องจ่ายค่าส่วยเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักเล่น “เราต้องเคลียร์ ทหาร ตํารวจ นายอําเภอ ผู้
ว่าฯ ผบ.นย. เดือนละกว่าล้าน”(นายสิทธิ์ : สัมภาษณ์ 8สิงหาคม 2556) 

5. การบริหารงานสนับสนุน (Supporting Agency) 
นอกจากระบบการบริหารหลักของธุรกิจบ่อนคาสิโนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการ

ดําเนินกิจการบ่อนยังมีบริการต่างๆ ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับนักเล่นพนันระหว่างที่อยู่ในบ่อน
คาสิโนด้วย เช่น อาหาร การปล่อยเครดิต การรับจํานํา การขายบริการทางเพศ เป็นต้นในการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก อาจแบ่งการอธิบายของลักษณะงานในแต่ละฝ่ายดังนี้ 

5.1 ฝ่ายบริหารธุรกิจรับจ าน า  
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ฝ่ายที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจจํานํานั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งที่นักลงทุนบ่อนคาสิโนเป็น
ผู้ดําเนินการเอง เจ้าของโต๊ะเป็นผู้ดําเนินการ การให้เครือข่ายของนักลงทุนเข้ามาดําเนินการ หรือการ
ใช้วิธีการจ้างบริษัทเอกชนภายนอก (Outsource) เข้ามาดําเนินการภายใต้สัญญา “รายจ่ายเยอะ 
จ้าง Outsource ดีกว่า ทําไม่ดีก็เลิกจ้าง” (นายนัท : สัมภาษณ์ 26 พ.ย.2556) สําหรับกลุ่มผู้เล่นการ
พนันที่เรียกว่า สนามทราย ส่วนใหญ่จะใช้บริการธุรกิจจํานํา เช่น การจํานําโทรศัพท์มือถือ ทรัพย์สิน
มีค่าต่างๆ เป็นต้น (นายการ : สัมภาษณ์ 6พฤศจิกายน 2556 

5.2 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
อาหารและเครื่องดื่มที่จัดเลี้ยงภายในบ่อนและโรงแรมจะมีระบบการบริหาร

แบบเดียวกับฝ่ายบริหารธุรกิจรับจํานํา ผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโน เครือข่าย
ของเจ้าของบ่อน หรือบริษัทเอกชนภายนอก โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารจะหาซื้อจากตลาดใน
เมืองจันทบุรี “อาหารการกินจะไปซื้อที่ตลาดโบว์ลิ่ง จันทบุรี” (นายชัย: สัมภาษณ์ 15 ก.ค. 56) 
เพราะในชุมชนชายแดนผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของบ่อน “พวกคนมาเล่นเขาไม่กินอาหาร
แบบบ้านเราหรอก เขากินอาหารฝรั่ง” (นายวุฒิ: สัมภาษณ์ 15 ก.ค.56)  

5.3 ฝ่ายดูแลการขายบริการทางเพศ  
การให้บริการทางเพศในบ่อนคาสิโนนั้นจะมีส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการกับ

กลุ่มลูกค้า VIP ที่จะมีการสั่งจองล่วงหน้าเพ่ือให้ทางบ่อนคาสิโนจัดหามาให้ ซึ่งก็จะมีให้บริการทั้งคน
ไทย คนกัมพูชา ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า (นายการ : สัมภาษณ์ 6พฤศจิกายน 2556)  

5.4 ฝ่ายบริหารที่พัก  
การให้บริการที่พักของบ่อนคาสิโนถือเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกอีกประเภท

หนึ่งที่มีการดําเนินการควบคู่กับบ่อนคาสิโนทุกแห่ง โดยนักเล่นพนันทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ 
ภายใต้กติกาต่างๆ เช่น หากมีการแลก Ship ตามเกณฑ์ที่กําหนดก็จะสามารถเข้าพักได้ฟรี เป็นต้น 
โดยระบบการบริหารที่พักส่วนใหญ่เจ้าของบ่อนจะเป็นผู้ดําเนินการเอง ในส่วนนี้อาจมีการจ้างแรงงาน
ไทย เนื่องจากงานบริการจะคนไทยจะทําได้ดีกว่า “งานบริการส่วนใหญ่จะจ้างคนไทย” (นายสิทธิ์ : 
สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2556) 

5.6 ฝ่ายสินเชื่อ หรือการปล่อยเครดิต  
การให้บริการด้านสินเชื่อ เป็นการบริการนักพนันระดับ VIP ที่อยู่ใน “ตลาด

บน” กลุ่มลูกค้า VIP ที่จะขอให้บริการด้านเครดิตผ่านทางพนักงานดูแลลูกค้า (Junket) และพนักงาน
ดูแลลูกค้า (Junket) จะต้องติดตามหนี้ (นายการ : สัมภาษณ์ 6พฤศจิกายน 2556) 

สําหรับกระบวนการติดตามหนี้จะมีกําหนดระยะเวลาและมีขั้นตอนแตกต่างกัน
ในแต่ละคาสิโน อย่างไรก็ดีทุกคาสิโนจําเป็นต้องเปลี่ยนใช้กลไกความรุนแรงในเชิงอิทธิพลเป็นฐานใน
การบริหารสินเชื่อ ตัวอย่างเช่น   

ในการบริหารของบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งที่ชายแดนบ้านผักกาด ผู้บริหารจะให้
เวลา 7 วันหลังจากขอเครดิตไปจะมีการติดตามที่เรียกว่า “ติดตามทวงถาม” จากนั้นจะมีการกําหนด
ระยะเวลาในการชดใช้หนี้ เช่น 1-3 เดือน สําหรับกรณีของลูกค้าที่ไม่มีเงินมาใช้หนี้ก็จะใช้การพูดคุย 
หากพอมีของมีค่าก็ยึดทรัพย์สินที่มีเท่าที่จะทําได้ แต่ในกรณีที่มีเงินแต่ไม่ใช้หนี้ทางบ่อนคาสิโนก็จะมี
กระบวนการจัดการตามระบบของบ่อนคาสิโน “มีแต่ไม่จ่าย อันนี้โดนแน่”(นายนัท : สัมภาษณ์ 4 
ธันวาคม 2556) 



139 
 

 

ส่วนในการบริหารสินเชื่อเพ่ือติดตามทวงหนี้ในอีกคาสิโนหนึ่ง จะมีมาตรการที่
แตกต่างกันออกไป คือ ผู้เล่นที่ยืมเงินบ่อนแล้วไม่จ่ายคืนทางบ่อนจะใช้สูตรในการบริหารหนี้ที่เรียกว่า 
“อุ้ม ขัง รีด” กล่าวคือ ผู้เล่นที่ไม่จ่ายหนี้จะถูกทางบ่อนลักพาตัวและจะนําไปขังในห้องลับที่ไม่มีใคร
รู้จัก หลังจากนั้นก็จะรีดเงินจากญาติที่อยู่ทางบ้าน โดยการโทรศัพท์ไปหาญาติสนิทเพ่ือบีบให้มาจ่าย
หนี้แทนผู้เล่นดังกล่าว (นายพูน : สัมภาษณ์15 มิถุนายน 2556) 

5.7 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
บ่อนคาสิโนที่บ้านผักกาดบางแห่งที่มีบทบาทของนายทุนไทยในการทําธุรกิจ

เป็นหลักจะมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบ่อนคาสิโนกับชุมชนชายแดนไทยที่ติดกับบ่อนคาสิโน 
ตัวอย่างเช่น ชุมชนตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี เราพบว่า บ่อนคาสิโนของกลุ่ม
ไพลินได้ดําเนินกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ในเชิงอุปถัมภ์แก่ชุมชนคลองใหญ่ คือ  

1. การจัดทอดกฐินประจําปีให้แก่วัดในชุมชนคลองใหญ่ทุกๆ ปีที่ผ่านมา  
2. การรับคนงานที่เป็นคนไทยจากชุมชนเข้ามาทํางานในบ่อนคาสิโนซึ่งปัจจุบัน

เป็นจํานวนร้อยละ 10 ของพนักงาน และ  
3. การรับซื้อขนมจากชุมชน การทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ดังกล่าวได้สร้าง

ความชอบธรรมให้กับการดํารงอยู่ของธุรกิจบ่อนคาสิโนตามชายแดน  
ดังนั้นเราจึงพบว่ายังไม่เกิดความเคลื่อนไหวต่อต้านบ่อนคาสิโนจากชุมชนชายแดน 

(นายนัท : สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2556),(นายจัด : สัมภาษณ์ 7 พฤศจิกายน 2556) 
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กิจกรรมการบริหาร ประเภทของกิจกรรม 
1.การบริหารด้านงานบุคคล  1. ผู้จัดการบ่อน  

2. คนแจกไพ่ (Dealer)  
3. พนักงานดูแลลูกค้า (Junket)  

2.การบริหารงานด้านการจัดการความเสี่ยง  

 

1. ควบคุมด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)  
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
3. วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่น  
4. ซินแสหรือหมอดู / บุคลิก ลักษณะ ดวง

ชะตา ของพนักงานแจกไพ่  / สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  

3.การบริหารงานด้านการประสานงาน  
 

1. ค่าใช้จ่าย  
2. เวลาเปิด-ปิดด่าน  
3. การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับหนังสือ

เดินทาง  
4. การตรวจค้น  
5. การห้ามนําเงินข้ามประเทศ  

4.การบริหารงานด้านการส่งเสริมการตลาด  
 

1. การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง  
2. การจับรางวัล เช่นการส่งคูปองชิงโชค  
3. การสร้างจุดขาย  
4. การสร้างระบบการเล่นการพนันแบบมี

ได้มีเสีย  
5. การบริหารงานบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 

5.การบริหารงานด้านการสนับสนุนกิจกรรม
ภายในคาสิโน 
 

1. อาหารและเครื่องดื่ม  
2. ดูแลการขายบริการทางเพศ  
3. ที่พัก  
4. สินเชื่อ หรือการปล่อยเครดิต  

 
ตารางที่ 5.1. แสดงกระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนว
ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด 



บทท่ี 6 
ผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา           

ที่มีต่อชมุชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก: กรณีศึกษาบ่อนที่จุดผ่อนแดนถาวร
บ้านผักกาดอ้าเภอโป่งน ้าร้อนจังหวัดจันทบุรี 

  
ในการน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นในที่นี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

เล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีต่อชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ใน
บทนี้จะใช้กรณีศึกษาผลกระทบจากบ่อน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ที่มีบ่อนคาสิโนมากที่สุดในบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด ในการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบก็จะเลือกชุมชนตัวอย่าง 2 แห่งด้วยกัน กล่าวคือ ชุมชนชายแดน และชุมชนในเมือง
จังหวัดจันทบุรี ดังนั้นในการน าเสนอจะแบ่งออกเป็นหัวข้อที่ส าคัญดังนี้ 

1. บริบทและผลกระทบของบ่อนบ้านผักกาดต่อชุมชนชายแดนจังหวัดจันทบุรี 
2. บริบทและผลกระทบของบ่อนบ้านผักกาดต่อชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี 

 
1. บริบทและผลกระทบของบ่อนบ้านผักกาดต่อชุมชนชายแดนจังหวัดจันทบุรี 

ในการน าเสนอผลการศึกษาจากผลกระทบของบ่อนคาสิโนที่มีต่อชุมชนชายแดน
จังหวัด จันทบุรี จะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย 2 หัวข้อดังนี้ 

 1.1 บริบทของชุมชนต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 1.2 ผลกระทบของบ่อนคาสิโนบ้านผักกาดต่อชุมชนต าบลคลองใหญ่ 

1.1 บริบทของชุมชนต้าบลคลองใหญ่ อ้าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ส าหรับความเป็นมาของอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้มอบหมายให้ พระองค์ชายน า
กองทัพจากกรุงเทพมหานครไปปราบพวกแขก ซึ่งก่อการจลาจลที่หัวเมืองพระตระบอง ซึ่งอยู่ในความ
ปกครองของประเทศไทยในสมัยนั้น พระองค์เจ้าชายทรงน ากองทัพจากกรุงเทพมหานครไปตั้งค่ายพัก
ที่บ้านหลวงภักดี (เก) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมานะ อุตสาหะอยู่เสมอ พระองค์เจ้าชายจึง
ได้เสนอให้เลื่อนยศและฐานันดรศักดิ์เป็น “พญากัมพุชพนมระดมภักดี” และตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นบ้าน
หลวง (มะขาม) ในปี พ.ศ.2445 บ้านพญากัมพุชได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอกัมพุช และในปี พ.ศ.
2494 ขุนประสงค์สุขการี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาเห็นว่า ที่ตั้งกิ่งอ าเภอเดิมไม่
เหมาะสมเพราะขาดแคลนน้ า จึงได้ย้ายไปตั้งที่บ้านโป่งน้ าร้อน ซึ่งเป็นบ้านหมู่ที่  3 ของต าบลโป่งน้ า
ร้อน และได้เปลี่ยนชื่อกิ่งอ าเภอกัมพุช เป็นกิ่งอ าเภอโป่งน้ าร้อนตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้ง เนื่องจากในท้องที่
หมู่บ้านนี้มีบ่อน้ าร้อนอยู่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้ล าคลองซึ่งเรียกกันว่า “โป่ง” จึงเรียกผสมกันว่า “โป่งน้ า
ร้อน” และได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2494 เป็นต้นมา  

ในปี พ.ศ.2496 ฯพณฯ โกเดช เดชปฏิยุทธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้เดินทางตรวจราชการและได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณที่ตั้งอ าเภอไม่สามารถขยายให้เจริญขึ้นได้โดยที่
กรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินจากจังหวัดจันทบุรีไปยังสระแก้ว ซึ่งผ่านหมู่บ้านทับไทร 
ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จึงสั่งการให้หาที่ดินเตรียมไว้เพ่ือก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอขึ้นใหม่ริม
ถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว ในปี พ.ศ.2506 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอเป็น
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อาคารไม้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ในวงเงิน 300,000 บาท ณ บริเวณ
สถานที่ริมถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว ที่บ้านทับไทร หมู่ที่ 1 ต าบลทับไทร โดยย้ายที่ว่าการอ าเภอเดิม
มาอยู่ที่แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2508 ในปลายปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นเงิน 6,590,000 บาท เพื่อก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอหลังใหม่ได้ก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2540 และได้ใช้ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2540 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน (77จังหวัด.com:  ออนไลน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.1.ภาพแผนที่แสดงอาณาเขต อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 
 
พ.ศ. 2475 จึงได้ตั้งต าบลคลองใหญ่ ในท้องที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน โดยแยกมาจาก

ต าบลโป่งน้ าร้อน ส าหรับชื่อ “คลองใหญ่” นั้นคงตั้งตามล าคลองโป่งน้ าร้อน มีลักษณะกว้างใหญ่มาก 
ซึ่งแหล่งน้ าเกิดจากเทือกเขาพระพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธ(ต าบล
คลองใหญ่ :ออนไลน์) มีพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ต าบลคลอง
ใหญ่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน มีหมู่บ้านจ านวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. หมู่ที่ 1 มีชื่อว่าบ้านหนองบอนในหมู่นี้มีโรงเรียน 1 แห่งคือ โรงเรียนหนองบอน
เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งอยู่บริเวณวัดหนองบอน 

2. หมู่ที่ 2 มีชื่อว่าบ้านเสียมจับ ประวัติหมู่บ้านเสียมจับ เล่ากันว่าเดิมเป็นที่อยู่ของ
ชนกลุ่มหนึ่ง ไม่ทราบสัญชาติ ผู้น าหมู่บ้านเป็นผู้มีอิทธิพลและผู้มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ ต่อมาปี 
พ.ศ.2439 มีสงครามไทยกับฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยสืบทราบว่า มีหมู่บ้านดังกล่าว จึงส่งเจ้าหน้าที่
ไทยเข้าไปสอบถาม หัวหน้าหมู่บ้านก็บอกว่า ขึ้นกับเขมร เมื่อทางการเขมรมาสอบถาม หัวหน้า
หมู่บ้านก็จะตอบว่า ขึ้นอยู่กับไทย เมื่อมีการชี้เขตแดนระหว่างประเทศ ปรากฏว่าอยู่ในประเทศไทย
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ฝ่ายไทยจึงใช้กลอุบายให้ผู้น าหมู่บ้าน แจ้งชาวบ้านก าหนดวันเข้าเยี่ยมเยียน เมื่อถึงวันนัดจึงมีการ
จับกุมผู้น าหมู่บ้านเข้าบางกอก จากเหตุการณ์นี้ค าว่า “เซียมจับ” คือ “เซียม” แปลว่าไทย เหตุการณ์
นี้ คือ การจับกุมของไทย คือ ไทยจับ นั่นเอง ปัจจุบัน เรียกชื่อหมู่บ้านเพ้ียนไปเป็น “เสียมจับ” ”
(นายตรี ผักกาดทอง,มปป) 

3. หมู่ที่ 3 มีชื่อว่าบ้านผักกาด เดิมชื่อ“บ้านพนมรุน”(ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
วัฒนธรรม,ออนไลน์)หรือ“วัดระเซอซัน”(นายตรี ผักกาดทอง,มปป)ในหมู่นี้มีโรงเรียนวัดผักกาดเป็น
โรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งอยู่บริเวณวัดผักกาด 

4. หมู่ที่ 4 บ้านคลองใหญ่ มีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณวัดคลองใหญ่ 
5. หมู่ที่ 5 บ้านป่าวิไล เดิมชื่อว่า “บ้านป่า”แต่ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านโดย

น าเอาค าว่า “วิไล” มาต่อท้ายค าว่า “บ้านป่า” เพ่ือความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน จึงเรียกกันว่า 
“บ้านป่าวิไล”ตั้งแต่นั้นมาส าหรับบ้านป่าวิไลนั้นมี 1 แห่งคือ โรงเรียนบ้านป่าวิไลเป็นโรงเรียน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา 

6. หมู่ที่ 6 บ้านมะรุมแต่เดิมบ้านมะรุมขึ้นอยู่กับบ้านหมู่ที่ 8 ต าบลโป่งน้ าร้อน แต่
ต่อมาแยกเป็นหมู่ 4 ต าบลคลองใหญ่ และในปี พ.ศ. 2536 แยกมาเป็นหมู่ 6 ต าบลคลองใหญ่ และใช้
ชื่อหมู่บ้านมะรุม เพราะมีการกล่าวกันว่า เคยมีต้นมะรุมใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน แต่ปัจจุบัน ไม่มีแล้ว (ศูนย์
ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม,ออนไลน์) ส าหรับหมู่บ้านแห่งนี้มี วัดมหาคงคาราม เป็นศาสนสถาน
นอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังมีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขชั่วคราวไว้บริการประชาชนด้วย 

7. หมู่ที่ 7 บ้านนา ซึ่งมีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 บ้านผักกาด ในอดีตการเดิน
ทางเข้าไปสู่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน้าร้อน มีความยากล าบาก กล่าวคือ เส้นทางมีลักษณะเป็น
ทาง “ลูกรัง” ต้องเดินทางด้วยเท้า ใช้ม้าหรือเกวียน ประมาณ พ.ศ.2508 มีการตัดถนนท าให้การ
สัญจรและการไปมาหาสู่ระหว่างชาวบ้านรวมทั้งการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน การ
ตัดถนนเข้าสู่หมู่บ้านท าให้ระยะต่อมาเริ่มมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านในช่วงประมาณปีพ.ศ.
2525 ในระยะแรกชาวบ้านใช้ประโยชน์จากแสงสว่างของไฟฟ้า การมีถนนไม่ได้ท าให้การสัญจรไปมา
ของประชาชนสะดวกแต่ยังดึงดูดผู้คนแปลกหน้าเข้าสู่เขตพ้ืนที่ต าบลคลองใหญ่มากขึ้น “มีรถโดยสาร
ขนข้าวของพวก กะปิ เกลือ ยาสูบ สบู่นกแก้ว แล้วก็ปลากระป๋องมาขาย” (นางตี: สัมภาษณ์ 8 
พฤศจิกายน 2556) 

ปัจจุบันการเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ต าบลคลองใหญ่ สามารถเดินทางโดยใช้ถนนทาง
หลวงลาดยางหมายเลข 3193 หรือ เส้นทางสายจันทบุรี -สระแก้ว ซึ่ ง เป็นถนนสาย
ยุทธศาสตร์ ระยะทาง 25 กิโลเมตรโดยมีถนนลาดยางในต าบล จ านวน 5 สายคือ (เทศบาลต าบล
คลองใหญ่,(มปป.):ออนไลน์)  

1. ผ่านระหว่างต าบลโป่งน้ าร้อนคลองใหญ่ เทพนิมิต และหนองตาคง หมายเลข 
3193 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

2. เข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาด ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร บริเวณจุดนี้
ตรงกับบ้านโอคอม ต. สตึงไกร อ.สลักกาว จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
จันทบุรี: ออนไลน์) 

3. เข้าหมู่บ้านผักกาดหมายเลข 3227 (หมู่บ้านผักกาด - โอล าเจียก) ระยะทาง
ประมาณ 6 กิโลเมตร 
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4. ถนนเข้าบ้านเสียมจับ ระยะทางประมาณ 700 เมตร 
5. ถนนสายคลองใหญ่-ซอย (2) 1,100 เมตร 
อาชีพของชาวบ้านที่อาศัยในต าบลคลองใหญ่ ในอดีตการเกิดสงครามขึ้นในประเทศ

กัมพูชา มีส่วนอย่างส าคัญต่อการทะลักเข้าสู่เขตแดนประเทศไทยของชาวบ้านกัมพูชา ชาวกัมพูชา
บางส่วนเข้ามาแผ้วถางป่าเพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว พริกขี้หนู ผัก มะเขือ ฝ้าย 
ข้าวโพด งา ถั่วลิสง ในพ้ืนที่ต าบลคลองใหญ่ไม่ได้มี เพียงชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามมาจาก
ประเทศกัมพูชา แต่ยังมีคนไทยย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดอ่ืนๆ เช่น นครราชสีมา สุพรรณบุรี ระยอง เป็น
ต้นที่เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพท าไร่ พวกเขาน าพืชไร่แลกเปลี่ยนสินค้า ข้าวของเครื่องใช้ (นาง
ตี: สัมภาษณ์ 8 พฤศจิกายน 2556) กับพ่อค้าและต่อมาเมื่อมีถนนตัดเข้าสู่หมู่บ้านและมีรถยนต์ของ
พ่อค้าสัญจรไปมามากข้ึนท าให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืชไร่ประเภทเดิม และหันมาปลูกมัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด ขายให้กับพ่อค้าแทนการแลกเปลี่ยนสินค้าในแบบเดิม 

ในปัจจุบันความสะดวกสบายในการสัญจรไปของชาวบ้านต าบลคลองใหญ่ ท าให้
พวกเขาสามารถเดินทางไปมาระหว่าง ต าบล อ าเภอ จังหวัดและต่างจังหวัดได้มากขึ้น ในอดีตที่
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มีท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกพืชไร่ เปลี่ยนแปลงเป็นพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน ซึ่งเป็น
ผลไม้หลักของจังหวัดจันทบุรี แต่เป็นเพราะการมีราคาตกต่ าอย่างต่อเนื่องของผลไม้ชนิดนี้ ท าให้ชาว
ต าบลคลองใหญ่เปลี่ยนไปปลูกล าไยพืชสวนเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เกษตรกรชาวอ าเภอโป่งน้ าร้อนหันมา
กันปลูกและสร้างรายได้อย่างมาก เพราะล าไยมีรสชาติดี หวาน กรอบ เนื้อมาก ท าให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดขนาดใหญ่อย่างประเทศจีนเกษตรกรผู้ปลูกล าไย
สามารถก าหนดช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวกับผลผลิตได้ตามความต้องการของตลาด ราคาสูงกว่า 30 
บาทต่อกิโลกรัมเม่ือเปรียบเทียบกับ เงาะ มังคุด ลองกอง ที่ตกต่ าอย่างต่อเนื่อง “เมื่อก่อนคนโป่งฯจะ
เข้าไปซื้อรถยนต์คนขายก็เบือนหน้าหนี แต่เดี๋ยวนี้รีบวิ่งเข้ามาต้อนรับ” (ชาวบ้านในต าบลคลองใหญ่ : 
สัมภาษณ์ 7 พฤศจิกายน 2556) ส่วนชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็ประกอบอาชีพค้าขายของช า ขายอาหาร 
เหมือนชาวบ้านในพื้นที่อ่ืน ๆ ทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริบท ณ บริเวณต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรีข้างต้นนั้น เป็นบริบทที่กล่าวถึงเพียงด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวิถีชีวิตของ
ผู้คนบริเวณนั้นตามที่ภาครัฐ และงานวิจัยชิ้นนี้ได้รวบรวมไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแกนหลักส าคัญและยังไม่
มีงานด้านวิชาการใดกล่าวถึงหรือได้อธิบายไว้เลย ก็คือ บริบทของพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงกับบ่อนคาสิโน ซึ่ง
งานวิจัยชิ้นนี้จะขอน าเสนอสภาพพ้ืนที่ที่เป็นจริงโดยจะอธิบายชุมชนเชื่อมโยงกับบ่อนการพนัน 
กล่าวคือ บริเวณต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นพ้ืนที่ชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยและกัมพูชาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ การคมนาคมข้ามชายแดนไปมาระหว่างกัน
สะดวกสบายเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่เดิมนั้นประชากรทั้งสองประเทศได้ใช้เส้นทางก็เพ่ือติ ดต่อค้าขาย
สินค้า ขนส่งสินค้า การค้าแรงงาน รวมถึงการท่องเที่ยว  

ภายหลังไม่นานนักประเทศกัมพูชาได้ด าเนินนโยบายการสร้างบ่อนการพนันหรือ
บ่อนคาสิโนขึ้นตามแนวชายแดน ท าให้สมาชิกในชุมชนคลองใหญ่เห็นว่าการเปิดบ่อนเสรีในประเทศ
เพ่ือนบ้าน และเป็นการเล่นการพนันที่กฎหมายไทยไม่สามารถด าเนินการเอาตนมารับผิดได้ มิหน าซ้ า
ประเทศกัมพูชายังอนุญาตให้คนไทยสามารถเข้าไปเล่นพนันในบ่อนได้ ประกอบกับการเกิดของบ่อน
คาสิโนเป็นของใหมน่อกเหนือจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน ท าให้คนในชุมชนคลองใหญ่รู้สึกเป็น



145 

 

ของใหม่และแปลก พวกตนก็ต้องการไปเล่นพนันและเข้าไปสัมผัสบรรยายภายในบ่อนคาสิโน และที่
ส าคัญสถานที่ตั้งของบ่อนคาสิโนอยู่ใกล้ชายแดนประเทศไทย การเดินทางเข้าไปเล่นพนันในบ่อน
คาสิโนจึงสะดวกมาก คนในชุมชนไม่ว่าฐานะใด ๆ ไม่ว่าจะฐานะรวยหรือจน ก็สามารถเข้าไปสัมผัส
หรือเล่นพนันในบ่อนคาสิโนได้หมดทุกคน 
 
1.2 ผลกระทบของบ่อนคาสิโนบ้านผักกาดต่อชุมชนต้าบลคลองใหญ่ 

จากการที่คณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ชาวบ้านต าบลคลองใหญ่ต่างให้ความเห็น
เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวส่วนใหญ่ตรงกันว่าในการเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนชายแดน 
ตามค าให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งที่ว่า “ตอนแรก ๆ เป็นของใหม่จึงลองไปเล่น” (นายชัย : สัมภาษณ์ 15 
กรกฎาคม 2556) จากค าให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ว่า  ที่จริงแล้วเมื่อพิจารณาให้ดี
สังคมไทยไดย้อมรับโดยดุษฎีที่ว่า “การพนันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้ว” แต่การ
จัดการให้เล่นการพนันในลักษณะที่เป็นระบบระเบียบ มีโครงสร้างอาคาร การบริหารงานในลักษณะ
ธุรกิจ การให้บริการแบบเห็นนักเล่นพนันเป็นลูกค้า ซึ่งแปลกแยกไปจากชีวิตประจ าวันของพวกเขา 
ที่ตั้งวงเล่นการพนันในที่ส่วนบุคคล หรือในงานประเพณีเพ่ือหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐ สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นการเสมือนสร้างความแปลกใหม่ให้กับคนในชุมชน คนในชุมชนจึงสะท้อน
ความเห็นดังค าสัมภาษณ์ข้างต้น  

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นเป็นเพียงแค่สิ่งใหม่ หรือเป็นสิ่งที่
น่าตื่นตาตื่นใจของชาวบ้านคลองใหญ่ในช่วงแรกของการเปิดบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนเท่านั้น ซึ่ง
ภายหลังจากนั้นความรู้สึกดังกล่าวของคนในชุมชนคลองใหญ่ก็ได้มลายหายไปก็เนื่องมาจากว่า 
ชาวบ้านคลองใหญ่ได้หันกลับมาทบทวนและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของการเล่นพนันในบ่อน
คาสิโน โดยคณะผู้วิจัยได้สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์สามารถแบ่งแยกผลกระทบที่เกิดขึ้นการเล่น
พนัน ดังต่อไปนี้ 

1. ผลกระทบต่อชุมชนคลองใหญ่ด้านเศรษฐกิจ 
ผลกระทบของบ่อนคาสิโนบริเวณบ้านผักกาด ต่อชาวบ้านชุมชนคลองใหญ่ในด้าน

เศรษฐกิจนั้นมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.1 การเล่นพนันในลักษณะ“เสียพนัน”ซึ่งการเสียพนันของชาวบ้านคลองใหญ่

เกิดขึ้นในช่วงแรกที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าไปเล่นพนันที่บ่อนคาสิโนที่เปิดใหม่บริเวณบ้านผักกาด การ
เสียพนันในบ่อนคาสิโนจากประสบการณ์ของ นางมน นามสมมติ ปัจจุบัน อายุ 52 ปี (2556) เธอเป็น
ชาวบ้านต าบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ าร้อน จันทบุรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดร้านค้าขายของช า และ
อาหารตามสั่งทั่วไปในหมู่บ้านที่เธออาศัยอยู่ ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอยู่ตามล าพังหลังจากเลิกกับสามีของ
เธอ เหตุผลเพราะไม่ต้องการให้สามีและลูกชายมีส่วนรับผิดชอบกับหนี้สินที่เธอก่อขึ้นจากการเล่น
พนัน ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ พูดคุยกับเธอ เมื่อ8 พฤษภาคม 2556 (และอีกหลายครั้ง)  นางมน ได้
สะท้อนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเล่นการพนันจากค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 

นางมน เล่าว่า การเปิดบ่อนในประเทศกัมพูชา หรือบริเวณใกล้กับชายแดนประเทศ
ไทยได้ด าเนินการเปิดบ่อนในช่วงปี พ.ศ. 2540 โดยในเวลานั้น เธอยังไม่รู้จักรูปแบบหรือวิธีการเล่น
พนันในบ่อน เธอท าหน้าที่เพียงส่งเพ่ือนเข้าไปเล่นพนันในบ่อนชายแดนที่เรียกว่า โดยเธอเรียกบ่อน
ดังกล่าวว่า “บ่อนหญ้าคา” โดยลักษณะของบ่อนดังกล่าวเป็นการสร้างตัวโรงเรือนแบบง่าย ๆ 
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กล่าวคือ เป็นโรงเรือนแบบเปิดโล่ง หลังคาท าด้วยหญ้าคา มุงเป็นลักษณะคล้ายเพิงหมาแหงน เสาค้ า
ยันใช้ไม้ไผ่ และพ้ืนเป็นการเทคอนกรีต 

ในระยะแรกมนมีความรู้สึกแค่ต้องการไปเที่ยวชมสัมผัสกับบรรยากาศภายในบ่อน
หญ้าคา ซ่ึงรูปแบบวิธีการเล่นพนันส่วนใหญ่ คือ ไพ่ป๊อกยี่สิบเอ็ด (21) อย่างไรก็ตามในที่สุดจากที่เธอ
ท าหน้าที่เพียงแค่พานักพนันเข้าสู่บ่อน เธอจึงผันตัวเองเข้าสู่งวงโคจรของนักเล่นพนันเสียเอง โดย
เหตุผลที่เธอให้กับคณะผู้วิจัยว่าเธอเพียงต้องการลองเล่นพนัน ประกอบกับเธอเองไม่สามารถหักห้าม
ใจที่จะไม่สัมผัสกับการเล่นพนันในบ่อนได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของเธอที่กล่าวว่า “เห็นคนอ่ืนเขาเล่นก็
เลยลองเล่น”เธอยังให้สัมภาษณ์ต่อว่า เธอจึงน าเงินไปเล่นพนันในบ่อนหญ้าคาโดยแรกเริ่มเป็นจ านวน
ไม่มากนัก ประมาณ 20-30 บาท หลังจากนั้นเธอก็น าเงินจ านวนดังกล่าวไปวางพนันบนโต๊ะพนัน มน 
บอกต่อเวลาเธอเล่นพนันเธอเองยังไม่รู้เลยว่าตนเองชนะพนันหรือแพ้พนันจะรู้ก็ต่อเมื่อเจ้ามือกวาด
เงินของเธอไปหรือเจ้ามือน าเงินมาทบเงินให้ตนเอง “ตอนเล่นได้ไม่รู้ด้วยซ้้าว่าตัวเองได้รู้ก็ตอนที่เขา
กวาดเงินมาให”้ 

ครัน้เมื่อปี พ.ศ. 2543 เมื่อบ่อนหญ้าคา ถูกแทนที่ด้วยบ่อนคาสิโน โดยเป็นลักษณะ
อาคารถาวรบริเวณฝั่งแดนของประเทศกัมพูชา ท าให้การเดินทางเข้าไปเล่นพนันในบ่อนคาสิโนตาม
ล าพังของ มน ปรากฏชัดและบ่อยครั้งขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการเล่นพนันในบ่อนคาสิโนก็มีลักษณะ
หลากหลายชนิดขึ้นและนักพนันก็สามารถเลือกเล่นพนันได้โดยขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่คน (นัก
พนัน) ไม่จ าเป็นจะถูกบังคับให้เล่นพนันชนิดไพ่แบบไพ่ยี่สิบเอ็ดอีก อย่างไรก็ดีโดยส่วนตัวของมนบอก
ว่า รูปแบบพนันชนิดหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์เป็นไพ่หรือที่เราเรียกว่าไพ่ “บาคาร่า” เป็นการเล่นพนันแบบ
ใหมส่ าหรับเธอ ในขณะเดียวกันการที่มนไปเล่นพนันในบ่อนคาสิโนบ่อยครั้งขึ้นนั้น สะท้อนให้เห็นจาก
ค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า “เพราะเสียเยอะแล้วอยากได้คืน” เธอจึงเข้าไปเล่นพนันในบ่อยหลายครั้งก็
เนื่องมาจากเหตุผลง่าย ๆ ก็คือต้องการได้เงินคืนจากการที่เธอเสียพนันไป ขณะที่จากค าให้สัมภาษณ์
ดังกล่าวยังตีความได้อีกว่านักพนันที่ชื่อมน ยังมีโอกาสเสียหรือแพ้พนันมากกว่าที่จะชนะหรือได้เงิน
จากบ่อนคาสิโน เพราะเธอเสียเงินจ านวนมากเธอจึงต้องการแก้ตัวเพ่ือให้ได้เงินคืน ประกอบกับโดย
ลักษณะรูปแบบของการเล่นพนันของมน ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ซึ่งครั้งแรกเริ่มที่เธอ
ทดลองเล่นพนันเธอแทงพนันโดยใช้จ านวนเงินไม่มากนัก คือเพียงแค่ 20 ถึง 30 บาทต่อครั้ง (หนึ่ง
เกมในการแจกไพ่บาคาร่า) จากการเล่นพนันที่บ่อนหญ้าคา แต่หลังจากเธอเองเข้าไปเล่นพนันที่บ่อน
คาสิโน เธอค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณจ านวนเงินมากขึ้นเป็น 30 ถึง 100 บาทต่อครั้ง และจ านวนเงินสูงสุด
ส าหรับเงินที่เธอเล่นพนันในแต่ละอาจครัง้สูงถึง 5,000 บาทต่อครั้ง 

นางมน ยังบอกต่อว่า เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้มีอาการหรือความรู้สึกติดการพนันแต่
อย่างใด แต่การที่เธอเล่นพนันบ่อยครั้งขึ้นและใช้เงินแทงพนันเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเธอให้
เหตุผลว่า ก็เพราะต้องการได้เงินที่เสียไปคืนเท่านั้น มน บอกกับคณะผู้วิจัยว่า ในระยะแรก ๆ ของการ
เล่นการพนันในบ่อนคาสิโน เธอมักจะแอบเล่นพนันโดยไม่ให้สามีของเธอรู้แต่ในที่สุดก็ไม่สามารถ
ปกปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ เพราะสามีของเธอเป็นทั้งหุ้นส่วน และผู้ประสานงานระหว่างนักธุรกิจบ่อน
คาสิโนชาวไทยและกัมพูชา โดยสามีของมนเป็นลักษณะบุคคลกว้างขวางและเป็นที่รู้จักในบ่อนคาสิโน
ชายแดน  

เมื่อไม่มีจ านวนเงินพอที่จะเล่นพนันในบ่อนคาสิโน ครั้งหนึ่งเธอจึงตัดสินใจขโมย
ทะเบียนรถยนต์ของสามีไปจ าน าที่บ่อนคาสิโน เพ่ือให้ได้เงินมาเล่นพนันและได้เงินมาจ านวน 80,000 
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บาท หลังจากนั้นเธอก็น าเงินจ านวนดังกล่าวไปเล่นพนันในบ่อนคาสิโน ผลปรากฏว่าเธอก็เสียพนันจน
หมดตัว เมื่อสามีของเธอทราบเรื่องดังกล่าว ก็น าเงินไปไถ่ถอนจ าน ารถยนต์คืน เธอบอกว่า สามีของ
เธอไม่ว่ากล่าวหรือต าหนิอะไรเธอเลย ดังความสัมภาษณ์ “พ่ีเขาไม่ว่าอะไรสักค้า” ภายหลังจากเรื่อง
การจ าน าทะเบียนรถยนต์ข้างต้น การเล่นพนันของ มน ยังคงเกิดขึ้นซ้ า ๆ และต่อเนื่องเรื่อยมา และ
เหตุการณ์ที่ส าคัญที่สุดของเธอก็คือว่า เธอยังได้น าบ้านพักที่เธอและครอบครัวอาศัยอยู่ รวมทั้งที่ดิน
ไปจ านองเพ่ือจะน าเงินทั้งหมดไปเล่นพนันในบ่อนคาสิโน ประวัติศาสตร์การเล่นพนันของเธอก็ยังซ้ า
รอยเดิม ผลก็คือเธอก็ยังคงเสียพนันในบ่อนคาสิโนอยู่ดี 

เมื่อหันกลับมาพิจารณาโดยให้ความสนใจกับวิถีชีวิตของเธอ สามารถสะท้อนให้เห็น
ได้ว่าวิถีชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากที่เดียวดังค าให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนว่า “ตอนกลางวัน
ขายของตามปกติ แต่ตอนกลางคืนปิดบ้านไปเล่น” สะท้อนให้เห็นได้ว่าเดิมที่เดียวเธอเปิดร้านค้าขาย
ของช าในเวลากลางวัน พอตกเวลากลางคืนก็พักผ่อนกับครอบครัวตามปกติ แต่หลังจากการที่เธอเข้า
สู่วงโคจรการเล่นพนันท าให้วิถีชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมาก กล่าวคือแทนที่เธอจะเลิกงานปิดร้านค้าขาย
ของช าและพักผ่อนกับครอบครัวตามปกติ เธอใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวตอนกลางคืนเพ่ือข้ามไป
เล่นพนันในบ่อนคาสิโน และมิหน าซ้ าเนื่องด้วยเป็นการเล่นพนันที่ใช้จ านวนเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้
สถานะทางการเงินของมนเริ่มมีปัญหาและไมค่่อยดีนัก ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า รายได้จากการเปิด
ร้านค้าขายของช าไม่สามารถรับใช้การเล่นการพนันของเธอได้ วิธีการในการเพ่ิมเงินต่อครั้งในการเล่น
พนันวิธีการหนึ่ง จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการกู้หนี้ยืมสินได้ แต่เมื่อกู้เงินมาเล่นพนันในบ่อนคาสิโนเธอก็
ยังเสียพนันจนหมดอยู่ดี ปัญหาต่อมาหลังจากการกู้เงินก็คือครั้นถึงเวลาจะต้องช าระหนี้เงินกู้ เธอก็ไม่
สามารถหาเงินมาช าระหนี้ตามนัดได้ ภายหลังเธอจึงพยายามหลบหน้าเจ้าหนี้ ท าให้เธอใช้เวลาเล่น
พนันทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยเธอไม่สนใจกิจการส่วนตัวและครอบครัวของเธอเอง ดังค าให้
สัมภาษณ์ทีน่่าเศร้าว่า “หลัง ๆ ตอนกลางวันก็ไปเล่นเพราะมีคนมาทวงหนี้”  

สุดท้ายมนก็ยังคงมีความหวังในใจลึก ๆ ที่ว่าจะได้เงินที่สูญเสียไปจากการเล่นพนันที่
ผ่านมากลับคืน ท าให้เธอพอมีเงินเธอก็จะเข้าไปเล่นพนันในบ่อนคาสิโนอยู่เป็นนิจ ดังค ากล่าวที่ว่า “มี
เงินอยู่ในมือก็เล่น” ในขณะเดียวกัน มน ยังยอมรับต่อว่าการเล่นพนันท าให้เธอเกิดอาการเครียด
เพราะต้องคิดซ้ าไปซ้ ามาตลอดเวลาว่า จะหาเงินจากที่ไหนมาช าระหนี้สินที่กู้ยืมมา หลายต่อหลาย
ครั้งที่เธอต้องไปกู้ยืนเงินนอกระบบที่อัตราดอกเบี้ยแสนแพง แต่เธอก็ยังไม่คิดว่าการกู้ยืนเงินจะเป็น
ปัญหาส าหรับเธอ โดยเธอคิดอย่างเดียวว่าจะสามารถหาเงินจากไหนได้ จากค าสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า 
“คิดตลอดเวลาจะเอาเงินที่ไหนมาสู้ ร้อยละเท่าไหร่ก็เอา” เธอยังเล่าให้คณะผู้วิจัยฟังต่อถึงลักษณะ
ของนักพนันส่วนใหญ่ในบ่อนคาสิโนจะมีลักษณะเล่นพนันแบบไม่สนใจต่อสภาพแวดล้อมรอบกาย พูด
ง่าย ๆ คือ เป็นการเล่นพนันแบบลืมวัน ลืมคืน ลืมหิว ลืมแม้กระทั่งเข้าห้องน้ า “คนเล่นไม่กิน คนกิน
ไม่เล่น”  

อย่างไรก็ตามในกรณีศึกษาผลกระทบต่อชุมชนคลองใหญ่ในงานวิจัยชิ้นนี้ ขอเสนอ
ว่า การค้นหาตัวอย่างเชิงคุณภาพในส่วนของผลกระทบเชิงส่วนบุคคลนั้น ประชาชนคลองใหญ่ส่วน
ใหญ่จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในแง่มุมของประสบการณ์ส่วนตัวที่ตนเข้าสู่วงโคจรการ
พนันท าไม หรืออย่างไร จะมีกรณีศึกษาเพียงน้อยนิดที่น่าสนใจในงานวิจัยชิ้นนี้ที่ได้น าเสนอไว้ข้างต้น
เท่านั้น อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยพยายามอย่างยิ่งที่จะค้นหาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือ
ฉายภาพผลกระทบต่อชุมชนคลองใหญ่ให้ได้ โดยผู้วิจัยไปขอสัมภาษณ์กับผู้ที่ไม่เล่นพนันผู้หนึ่งซึ่งเป็น



148 

 

ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ความว่า แท้ที่จริงแล้วผลกระทบต่อชุมชนดังกล่าวที่เกิดขึ้น
โดยส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นเพียงกับประชาชนในชุมชนคลองใหญ่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น ดังเห็นได้จากค า
สัมภาษณ์ที่ว่า 

“คนคลองใหญ่เสียพนันไม่ก่ีคน” 
(นายชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น: สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2556) 

 
“ปัจจุบันคนคลองใหญ่ไม่เกี่ยวกับคาสิโน”  

(นายชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น: สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2556) 
 

“เข็ด” 
(กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่: สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2556) 

 
“เป็นบทเรียน” 

(กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองใหญ่: สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2556) 
     

โดยหลังจากการที่ชาวบ้านคลองใหญ่ส่วนใหญ่หมดความนิยมเข้าไปเล่นพนันในบ่อน
คาสิโนแล้ว การด าเนินงานการบริหารจัดการของบ่อนคาสิโนบริเวณบ้านผักกาด ยังมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนบ้านคลองใหญ่หรือไม่อย่างไรนั้น เราสามารถสรุปได้จากค าให้สัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลคลองใหญ่ที่ว่า “ผลประโยชน์ ข้ามหัวคนคลองใหญ่” (นายชัย: สัมภาษณ์ 16 
กรกฎาคม 2556) 

ดังนั้น บ่อนคาสิโน 5 แห่ง บริเวณชายแดนบ้านผักกาด จึงไม่ค่อยส่งผลกระทบใน
เชิงบวกด้านเศรษฐกิจของชุมชนคลองใหญ่มากนัก จะมีเฉพาะคนจ านวนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนส่วนน้อย
เท่านั้น ที่สามารถเข้าไปท างานตามต าแหน่งต่าง ๆ ในบ่อนคาสิโนได้ ดังเช่นที่ผู้บริหารระดับสูงบ่อน
คาสิโนรายหนึ่งได้กล่าวว่า การรับสมัครคนไทยเข้าท างานในบ่อนคาสิโนนั้น ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย
ละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบ่อนคาสิโนที่ประเทศกัมพูชาได้ก าหนดเอาไว้
เป็นกฎหมาย เหตุผลก็เพ่ือส่งเสริมการจ้างแรงงานของประชาชนในประเทศตนให้มีงานท า ดังนั้น การ
ที่เจ้าของหรือผู้บริหารบ่อนคาสิโนจะจ้างแรงงานไทยให้มากกว่าจ านวนที่กฎหมายประเทศกัมพูชา
ก าหนดไว้จึงด าเนินการหรือกระท าไม่ได้ การจ้างแรงงานไทยในสัดส่วนจ านวนเพียงร้อยละ 20 ของ
บุคลากรผู้ซึ่งท างานในบ่อนคาสิโนทั้งหมด จึงมีนัยหรือผลกระทบค่อนน้อยมากต่อผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยหรือชุมชนคลองใหญ่จะได้รับจากบ่อนคาสิโน (นายนัท: สัมภาษณ์ 4 
ธันวาคม 2556) ยิ่งไปกว่านั้น การบริหารจัดการภายในบ่อนคาสิโนที่บ่อนคาสิโนไม่สามารถผลิตขึ้น
เองได้ โดยการบริหารจัดการภายในจะต้องอาศัยหรือการเพ่ิงพิงจากภายนอก ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่ผลิตขึ้นจากชุมชนคลองใหญ่ กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด พืชผล
ทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์จากชุมชน เป็นต้น ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า  
 

“อาหารการกินจะไปซื้อที่ตลาดโบว์ลิ่ง จันทบุรี” 
(นายชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น : สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2556) 
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“การจ้างงานมีน้อยมาก” และ “ท าหลังฤดูเก็บเกี่ยว” 
(นายชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น: สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2556) 

 
อย่างไรก็ดีการเปิดบ่อนคาสิโนดังกล่าวยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงบวกต่อ

ชุมชนคลองใหญ่ก็เป็นลักษณะโดยทางอ้อม (Indirect) มากกว่า เช่น การท าให้การค้าขายดีขึ้น
เนื่องจากการใช้เส้นทางคมนาคมสะดวกมากขึ้น “ซื้อขายเพ่ิมขึ้นเพราะเส้นทางสะดวกขึ้น” (กลุ่ม
นักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่: สัมภาษณ์  8 พฤษภาคม 2556) 
 
   2. ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านครอบครัว 

ผลกระทบของบ่อนคาสิโนบริเวณบ้านผักกาดที่มี อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต
ครอบครัวของประชาชนในต าบลบ้านคลองใหญ่ พบว่า ผลกระทบของบ่อนคาสิโนส่งผลอยู่ในวงแค
ของนักพนันเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การเกิดอาการของโรคติดการพนัน (Addicted 
Gambling) จากบ่อนคาสิโนนั้นพบว่า มีนักเล่นพนันบางคนในบ้านคลองใหญ่ไปเล่นพนันในบ่อน
คาสิโนชายแดนตลอดต่อเนื่อง ก็เนื่องจากเหตุผลที่ว่านักพนันที่เป็นคนเคยเล่นพนันตามบ่อนบ้านใน
ชุมชนแต่เดิมก็ผันตัวเองเข้าสู่การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน สะท้อนได้จากค าให้สัมภาษณ์  “คนติดเล่น
เพราะอดีตเคยเล่น” (กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่: สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2556) 

ส่วนผลกระทบของบ่อนคาสิโนที่มีต่อปัญหาการหย่าร้างในชุมชนบ้านคลองใหญ่นั้น 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มพบว่ามีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ที่เคยเล่นพนันมาตั้งแต่เป็นบ่อนหญ้าคา  
“มีคนเดียว เล่นพนันมาตั้งแต่บ่อนหญ้าคา”(กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่ : สัมภาษณ์ 
8 พฤษภาคม 2556) 

อย่างไรก็ดีการเปิดบ่อนคาสิโนบริเวณบ้านผักกาดท าให้ครอบครัวต้องปรับวิถีชีวิตใน
รูปแบบใหม่ของกลุ่มของนักเล่นพนันดังที่มีค ากล่าวโดยทั่วไปในชุมชนคลองใหญ่ว่า ครอบครัวที่เล่น
การพนันนั้น จากเดิมท่ีทั้งสามีและภรรยาหรือครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างจะช่วยเหลือ
กันการท าสวนผลไม้ แต่เมื่อใดก็ตามครอบครัวใดที่เข้าสู่วงโคจรของบ่อนคาสิโน นั้นจะเป็นสัญญาณ
โดยเหลือคนท าสวนเพียงคนเดียวคือฝ่ายชายนั้นก็คือสามี จึงมีความกล่าวแบบประชดประชันที่ว่า 
“ผัวเข้าสวน เมียเข้าบ่อน” (กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่ 8 พฤษภาคม 2556) 
ผลกระทบของบ่อนคาสิโนที่มีต่อครอบครัวของชาวชุมชนชายแดน  

ผลกระทบของการเล่นคาสิโนผู้วิจัยขอยกตัวอย่างกรณีของ นางมน มาเป็น
กรณีศึกษา  วันที่ 27 ตุลาคม 2555 เป็นวันที่ มน ไม่สามารถลบความทรงจ าที่น่าเศร้าที่สุดของเธอ
ออกไปได้ เพราะเป็นวันที่เธอสูญเสียลูกสาวคนโตจากการประสบอุบัติจากรถจักรยานยนต์คว่ า       
ลูกสาวคนโตของเธอร่ าร้องให้เธอเลิกเล่นการพนันเสีย แต่ มน ไม่สนใจยังคงตั้งหน้าตั้งตาเล่นพนัน 
สร้างหนี้สินให้กับตนเองและครอบครัวโดยไม่ได้สนใจกับเสียงขอร้องดังกล่าวของลูกสาว ปัจจุบันนี้เธอ
เหลือเพียงลูกชายคนสุดท้อง และอาศัยอยู่ร่วมกันแค่สองคน โดยปราศจากสามีของเธอ เหตุเพราะทั้ง
มนและสามี ได้ท าการหย่าขาดจากกันไปแล้ว เธอให้เหตุผลแห่งการหย่าขาดท่ีว่าเธอไม่ต้องการให้สามี
ของเสียชื่อเสียงและไม่ต้องการสร้างปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินที่ตัวเธอเป็นผู้ก่อขึ้น สะท้อนจากน้ าเสียง
ของเธอที่ว่า “หย่าเพราะไม่อยากให้เค้าเสียชื่อและมีปัญหากับหนี้ที่เราท้าไว้” ในขณะเดียวกันการ
สูญเสียลูกสาวคนโตท าให้เธอยุติการเล่นพนันอย่างสิ้นเชิง โดยเธอเน้นย้ าว่าอย่างไรตัวเธอก็จะไม่หวน
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ไปเล่นพนันอีก ดังค าพูดของเธอ “หวยก็ไม่เล่น อะไรก็ไม่เอาทั้งนั้น” และสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดและเป็น
เหตุผลให้เธอยุติการเล่นพนันนั้นก็คือ มน พูดด้วยน้ าเสียงสั่นเครือและมีน้ าตาคลอเบ้าเมื่อย้อนนึกถึง
เรื่องราวอุบัติที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอในอดีต 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 15 ปี ที่ตัวเธอเข้าสู่วงการเล่นพนัน ปัจจุบันนี้ มน กลับมา
เปิดร้านค้าขายของช า และขายอาหารตามสั่งเหมือนเดิม แต่สิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
และไม่อาจหวนคืนกลับมาได้อีกต่อไป นั้นก็คือ ชีวิตครอบครัวที่เคยอบอุ่น ความเคยเป็นครอบครัว 
เคยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข และทรัพย์สินทั้งหลายที่เธอและครอบครัวร่วมสร้างกันขึ้นมา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ล้วนสูญสิ้นไปเพราะการเล่นพนัน อย่างไรก็ตามท่ามกลางความสูญสิ้นมลายสิ้น ก็ยังเหลือความ
โชคดีอยู่บ้างที่เธอยังเหลือลูกชายคนเล็กที่อาศัยอยู่กับเธอคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญ
ชาวบ้านต าบลคลองใหญ่ที่พร้อมจะให้อภัยกับสิ่งที่ มน ได้เคยท าผิดพลาดมาในอดีต  

บทเรียนที่ส าคัญยิ่งที่คณะผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์จากประสบการณ์อันน่าเศร้า
ของ มน ก็คือ นักพนันมักจะแพ้หรือเสียพนันเสมอ โดยสะท้อนได้จากค ากล่าวของเธอที่ว่า  “เล่นการ
พนันไม่มีวันชนะ” 

3. ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านสังคม 
ผลกระทบด้านสังคมของบ่อนคาสิโนบริเวณบ้านผักกาด ที่มีต่อชุมชนคลองใหญ่ 

พบว่า ยังมีลักษณะค่อนข้างเบาบางหรือไม่ชัดเจน (Blur) เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพราะนักเล่นพนัน
มักจะมีเหตุผลประกอบความเห็นส่วนตัวที่ว่า “ศาสนาไม่เสื่อมเพราะไม่เกี่ยวกับศาสนา” (นายชัย : 
สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2556) 

อย่างไรก็ดีผลกระทบด้านสังคมโดยทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนบ้านคลองใหญ่
ก็คือ ในการด าเนินการบริหารจัดการธุรกิจบ่อนคาสิโนชายแดนบริเวณบ้านผักกาดหรือในพ้ืนที่อ่ืน
โดยทั่วไป จะพบว่า นอกจากอาคารสถานที่เปิดให้นักพนันเข้าไปเล่นพนันแล้ว ทางบ่อนคาสิโนหรือ
ผู้ประกอบการบ่อนคาสิโน ยังจะจัดโรงแรมที่พักเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เล่นพนันที่ไม่ต้องการ
เดินทางกลับบ้านในวันนั้นด้วย ในการบริหารจัดการโรงแรมที่พักที่อยู่ติดกับบ่อนคาสิโนและอยู่ในเขต
พรมแดนของประเทศกัมพูชานั้น ชาวบ้านคลองใหญ่มองว่าทุกโรงแรมที่พักก็จะแอบแฝงเรื่องการ
ค้าประเวณีเอาไว้เสมอ ความคิดของชาวบ้านดังกล่าวถือได้ว่ามีข้อมูลรองรับจากประสบการณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลว่า มีสาวกัมพูชาหรือสาวเวียดนามมาให้บริการทางเพศในโรงแรมของบ่อนคาสิโนเป็น
ประจ า ดังค าพูดจากการสัมภาษณ์ท่ีว่า 
    

“สร้างโรงแรมเอาไว้ขายตัว”  
(กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่: สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2556) 

“ผู้เล่นระดับ V.I.P. บ่อนจัดให้ได้” 
(นายการ: สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556) 
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   4. ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านความม่ันคง 
บ่อนคาสิโนบริเวณบ้านผักกาดนั้น เป็นบ่อนที่ตั้งอยู่ในเขตของประเทศกัมพูชา 

ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากมีนักเล่นพนัน รวมถึง
นักท่องเที่ยว หรือบุคคลทั่วไปเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ จากการสัมภาษณ์ของคณะผู้วิจัย 
สามารถสรุปไดว้่า บ่อนคาสิโนบริเวณบ้านผักกาด อาจมีกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ 2 เรื่อง 
กล่าวคือ การลักลอบเข้าออกประเทศ และการฟอกเงิน 

การลักลอบเข้าประเทศที่เป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศเกิดขึ้นจากการจัดรถ
ของบ่อนให้บริการกับผู้โดยสารเพ่ือสะดวกในการข้ามชายแดนเข้าไปเล่นการพนัน กล่าวคือ นักเล่น
พนันที่มากับระบบรถทัวร์หรือในบางกรณีที่ผู้เล่นน ารถส่วนตัวมาจอดไว้ในท่าจอดรถที่ทางบ่อนได้
จัดเตรียมไว้ให้ในเขตชายแดนไทยในกรณีที่เป็นผู้เล่นระดับ V.I.P ซึ่งมีที่จอดรถของบ่อนโดยตรง 
หลังจากนั้นทางบ่อนคาสิโนจะจัดรถพิเศษส าหรับการเดินทางข้ามไปกัมพูชา การใช้รถข้ามพรมแดน
เช่นนี้ ทางบ่อนต้องมีการติดต่อกับทางราชการ เพ่ือให้การผ่านด่านสะดวก โดยที่นักเล่นพนันไม่ต้อง
ใช้พาสปอร์ตหรือบอร์เดอร์พาส ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะมีการลักลอบเข้า-ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย 
ซึ่งหมายรวมถึงการน าเอาสินค้าผิดกฎหมายหรือยาเสพติดเข้ามา (นายน้อม: สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 
2556) 

การลักลอบเข้าประเทศอีกช่องทางหนึ่ง คือ การผ่านชายแดนหลังเวลาเปิด -ปิด 
ชายแดนตามกฎหมาย เช่นในกรณีของบ้านผักกาด ตามมติคณะรัฐมนตรีให้มีเวลาเปิดปิดตั้งแต่   
07.00 น. - 20.00 น. ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้ปรับเวลาเปิด-ปิด มาเป็น        
06.00 น. - 22.00 น. อย่างไรก็ดีในการเล่นพนันในบ่อนคาสิโนนั้น ช่วงที่มีการเล่นคึกคักเป็นช่วงเวลา
กลางคืน เนื่องจากนักเล่นพนันนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่ส าคัญคือ “คนเล่นนอนดึก ตื่นสาย” ใน
ขณะเดียวกันช่วงเวลากลางคืนก็เป็นช่วงที่บ่อนคาสิโนถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเอาชนะนักเล่นการพนัน
ได้ดีที่สุดจากการที่นักเล่นพนันอ่อนล้ามาตลอดวัน ตามหลักการบริหารพฤติกรรมศาสตร์ของบ่อน
คาสิโนที่ผู้วิเคราะห์ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การใช้เวลากลางคืนของบ่อนคาสิโนท าให้จ าเป็นต้องมีการ
ข้ามแดนเกินเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งการข้ามแดนจะเป็นการผ่านช่องทางที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า 
“ช่องรูหนู” การผ่านช่องนี้จึงมีโอกาสที่จะลักลอบคนและสินค้าผิดกฎหมายเข้าประเทศได้โดยง่าย 
(นายชัย : สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2556)   

อย่างไรก็ตามรายได้ ( Income) ที่เป็นจริงของบ่อนคาสิโนที่เกิดจากการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพที่กล่าวไว้แล้ว (บทที่ 4 และ 5) เป็นหนึ่งรายได้ที่ส าคัญหรือเป็นรายได้ที่
เรียกว่ารายได้บนพรม เป็นรายได้ที่ชอบธรรมของผู้ประกอบการบ่อนคาสิโน แต่อีกแหล่งรายได้ที่
ส าคัญประเภทหนึ่งที่คณะผู้วิจัยค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ กล่าวคือ กิจกรรมทางธุรกิจที่ถือเป็นรายได้
หลักอีกประการของบ่อนคาสิโนซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง คือ ธุรกิจการฟอกเงิน ระหว่างผู้น า
เงินมาฟอกหรือเจ้าของบ่อนคาสิโน และผู้น าเงินมาฟอกส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองที่น าเงินผิดกฎหมาย
มาเปลี่ยนให้เป็นเงินถูกกฎหมาย เงินที่ผิดกฎหมายมักเป็นเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด โดยมี
กระบวนการฟอกเงินที่เริ่มจากการพูดคุยตกลงกันถึงเรื่องจ านวนเงินที่จะฟอก วันเวลาที่จะฟอก 
หลังจากนั้นจะมีการจัดเตรียมไพ่หรือ “การท าไพ่” ไว้ส าหรับการฟอกเงินโดยเฉพาะ เมื่อผู้ต้องการที่
จะฟอกเงินเดินทางมาถึงบ่อนคาสิโน ทางบ่อนคาสิโนจะเตรียมห้องเล่นพนันไว้โดยเฉพาะหรือใน
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ลักษณะจัดเป็นห้องระดับบุคคลส าคัญ (V.I.P.) หลังจากนั้นจะเริ่มเล่นพนันไพ่ที่เตรียมไว้ มีการ
บันทึกภาพด้วยกล้องวงจรเปิดประกอบเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่ามีการเล่นไพ่จริง  

เหตุผลที่ต้องมีการบันทึกภาพประกอบคือ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า “ปปง.” ไม่เชื่อว่านักพนันที่เล่นพนันในบ่อนคาสิโน สามารถเล่น
พนันได้เงินเป็นจ านวนครั้งละมาก ๆ ได้ ซึ่งแต่เดิมนักพนันผู้ใดที่น าเงินข้ามฝั่งเข้ามาในเขตรับผิดชอบ
ของราชอาณาจักรไทยจ านวนมาก ๆ ปปง. จะท าการยึดหรืออายัดเงินดังกล่าวไว้ และทางเจ้าหน้าที่
จะท าการสืบสวนการได้มาของเงินดังกล่าวอย่างละเอียด มาตรการดังกล่าวท าให้นักพนันหลายคนถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมายไทยและถูกยึดทรัพย์ บทเรียนดังกล่าวท าให้ทั้งนักพนันและเจ้าของบ่อน
คาสิโน ได้มีการปรับเปลี่ยนหาแนวทางเพ่ือท าให้การฟอกเงินไม่จุดอ่อนให้เจ้าหน้าที่รัฐของไทย
สามารถจับผิดหรือสังเกตความผิดปกติกระบวนการฟอกเงินดังกล่าวได้ ท าให้การเล่นพนันที่ผู้เล่น
พนันเล่นพนันได้จึงเป็นเรื่องของการได้เสียกันระหว่างบ่อนคาสิโนและนักพนันเป็นเรื่องปกติทั่วไป
เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน การเล่นพนันไพ่ที่ใช้เพื่อเป็นกระบวนการฟอกเงินในที่นี้คือ บาคาล่า เกมพนัน
ไพ่นี้บ่อนคาสิโนจะสร้างภาพว่าบ่อนคาสิโนแพ้พนัน หลังจากนั้นจะออกเป็นสลิปเงินของบ่อนคาสิโน
ให้กับผู้เล่นพนันแสดงถึงจ านวนเงินที่เล่นได้ โดยเจ้าของบ่อนคาสิโนจะได้ส่วนต่างร้อยละ 10 ของ
จ านวนทั้งหมดที่ท าการฟอก นอกจากนี้ในแต่ละปี ผู้ที่น าเงินมาฟอกในบ่อนคาสิโนยังมีการแบ่งเงิน
พิเศษให้เจ้าของบ่อนคาสิโนอีกส่วนหนึ่ง      

กระบวนการฟอกเงินนั้นสอดรับกับการอ านวยความสะดวกโดยการให้บริการรถ 
V.I.P. ข้ามไปยังบ่อนคาสิโน ซึ่งนักเล่นการพนันไม่ต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจ 
เมื่อน ารถมาจอดยังสถานที่รับฝากรถของบ่อนคาสิโน ทางบ่อนคาสิโนจะมีรถ V.I.P.  ไว้คอยบริการ
รับ-ส่งจากลานจอดรถไปยังบ่อนคาสิโนได้โดยสะดวก หรือในบางกรณีก็สามารถน ารถส่วนตัวข้ามไป
ยังบ่อนคาสิโนไดโ้ดยการติดต่อผ่านเจ้าของบ่อนคาสิโนไว้ล่วงหน้า 

ดังเหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบทั้งในแง่ของกลุ่มคนผู้ลักลอบเข้า
ออกประเทศ หรือกรณีการลักลอบน าสิ่งผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษีเข้าออกได้โดยไม่สามารถท าการ
ตรวจตราความถูกต้อง จึงน ามาซึ่งผลกระทบต่อความม่ังคงของประเทศ โดยสรุปเป็นค าสัมภาษณ์ที่ว่า 
 

“มันจะยากอะไร ระดับนักการเมือง หิ้วเงินเข้ามาเท่าไหร่ จะมีใครตรวจ” 
(นายการ : สัมภาษณ์ 25  ตุลาคม 2556) 

 
“มันก็ท้าไพ่ไว้รอ มาถึงเล่นครั้งละ4-5แสน ไม่ก่ีครั้งก็ครบแล้ว 100ล้าน” 

 (นาย การ: สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556) 
 

“ไม่ต่้ากว่า 100 คน พอถึงปีก็แจกอ่ังเปาให้บ่อนอีกคนละแสน คิดดูแล้วกันว่าเป็นเงินเท่าไหร่” 
(นายจุก: สัมภาษณ์ 22 ตุลาคม 2556) 

 
2. บริบทและผลกระทบของบ่อนบ้านผักกาดต่อชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี 

ในการน าเสนอผลการศึกษาจากผลกระทบของบ่อนคาสิโนที่มีต่อชุมชนเมือง จังหวัด 
จันทบุรี จะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย 2 หัวข้อดังนี้ 
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2.1 บริบทของชุมชนอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
2.2 ผลกระทบของบ่อนคาสิโนบ้านผักกาดต่อชุมชนอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

2.1.บริบทของชุมชนอ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ชุมชนเมืองจันทบุรีนั้น เติบโตมากับการท าพลอย ค้าพลอย ซึ่งพลอยที่มีชื่อเสียงของ

ประเทศไทย ดังไปไกลถึงระดับโลก ก็คือพลอยเมืองจันท์ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลอย
แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศและของโลก แต่กว่าที่พลอยเม็ดหนึ่งถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินและน ามาผ่าน
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ จนมาเป็นพลอยน้ างามที่อยู่บนเครื่องประดับนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย
ทีเดียว การท าพลอยในเมืองจันทบุรีเรียกได้ว่า “พลิกแผ่นดินเป็นเหมืองพลอย” 

ขั้นตอนแรกของกระบวนการท าพลอย เริ่มต้นขึ้นที่เหมืองพลอย การท าเหมือง
พลอยในอดีตค่อนข้างแตกต่างจากในปัจจุบันอยู่มาก ในอดีตนั้นเมื่อส ารวจพ้ืนที่และรู้ว่าที่ตรงนี้มีสาย
แร่หรือเป็นที่ที่เคยขุดพบแร่มาก่อน คนงานเหมืองก็จะเริ่มขุดโดยใช้แรงงานคน ซึ่งหลุมที่ขุดนั้นก็จะไม่
ลึกมาก คือประมาณ 1 - 2 เมตรเท่านั้น เมื่อขุดได้แร่มาแล้ว ก็จะน ามาร่อนกับน้ า เพ่ือแยกดิน หิน
และแร่ออกจากกัน ซึ่งทุกขั้นตอนนั้นจะใช้แรงงานคนทั้งหมดแต่เมื่อความต้องการพลอยมีเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งพลอยบริเวณหน้าดินถูกขุดไปหมดแล้ว ประกอบกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเดิม การท า
เหมืองพลอยจึงได้มีเครื่องจักรเข้ามาช่วย ซึ่งสามารถขุดได้ลึกขึ้นได้จ านวนพลอยที่มากขึ้น ลดจ านวน
คนงานลง เมื่อมีรถขุดดินเข้ามาช่วย จึงสามารถขุดได้ลึกไปกว่าเดิมถึงประมาณ 15เมตรเมื่อขุดไปถึง
บริเวณที่มีแร่ รถขุดจะตักดินบริเวณนั้นมาใช้เครื่องแยกแร่ออกจากดินและหินใช้แรงดันน้ าฉีด ส่วนที่
เป็นดินจะละลายไปกับน้ า ส่วนที่เป็นหินก้อนใหญ่จะถูกแยกทิ้ง ส่วนที่เป็นแร่และหินก้อนเล็กก้อน
น้อย จะถูกดูดไปยังเครื่องร่อนแร่เพ่ือแยกอีกทีหนึ่งใช้เวลาร่อนแร่ สักพักหนึ่งก็จะหยุดเครื่องและท า
การ “กู้พลอย” หรือเก็บพลอยดิบที่ได้ไปสู่ขั้นตอนต่อไปเห็นได้ว่าน้ าเป็นสิ่งส าคัญต่อเหมืองพลอยมาก 
เพราะทุกข้ันตอนจะมีน้ าเป็นส่วนประกอบตั้งแต่การฉีดแยกแร่และการร่อนแร่ ดังนั้นจึงต้องมีแหล่งน้ า
อยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กับเหมืองเพ่ือความสะดวกในการท างาน 

การท าเหมืองนั้นก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่ง เพราะการขุดบางครั้งอาจจะได้
พลอยเป็นจ านวนมากหรือบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เจอพลอยเลย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเหมือนกันจาก
พลอยดิบสู่พลอยน้ างาม พลอยดิบที่ขุดขึ้นมาจากเหมือง หากให้คนไม่รู้มองดูก็คงคิดว่าเป็นก้อนหิน
ธรรมดา อาจโยนทิ้งไปอย่างไม่ใส่ใจ แต่เมื่อได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ คุณค่าความงามของพลอยจึงปรากฏ
ให้เห็นชัดเจน 

ขั้นแรกของกระบวนการเสริมความงามให้พลอย คือน าพลอยดิบที่ได้มาคัดคุณภาพ 
คัดเกรด โดยผู้คัดจะน าพลอยดิบไปส่องกับไฟและดูความใส สีสัน ความวาว ดูที่เนื้อพลอยว่าใช้ได้
หรือไม่ ถ้าเนื้อด้านหรือตันเกินไปก็จะไม่เอา แต่พลอยที่ใช้ได้ หรือที่เรียกว่า “มีไฟ” ก็จะถูกคัดแยกไว้
เพ่ือไปสู่ขั้นตอนต่อไปเมื่อคัดขนาดแล้วจะต้องน าไปเผาเพ่ือให้พลอยมีสีเข้มขึ้น เนื้อใสขึ้นซึ่งอุณหภูมิ
ในการเผานั้นคือ พันองศาเซลเซียสขึ้นไป ใช้เวลาเผา 1-2 วันเรื่องของอุณหภูมิและระยะเวลาในการ
เผานั้น เป็นความลับของโรงงานแต่ละแห่ง เพราะความร้อนที่ต่างกันและระยะเวลาต่างกัน สีสันและ
คุณภาพของพลอยย่อมออกมาไม่เหมือนกัน 

พลอยที่เผาแล้วจะถูกน าไปโกลน การโกลนพลอยก็คือการออกแบบรูปร่าง ตาม
โครงสร้างของพลอยแต่ละเม็ด เช่น หากพลอยเม็ดนี้ลักษณะคล้ายรูปหัวใจ คนโกลนก็จะเป็นคนขึ้น
โครงคร่าวๆ ให้พลอยเม็ดนั้นออกมาเป็นรูปหัวใจ ซึ่งเครื่องมือในการโกลนจะมีลักษณะเป็นแกนเหล็ก
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หมุน คนโกลนจะน าเม็ดพลอยไปตะไบกับแกนเหล็กนั้นให้เข้ารูปทรงพลอยที่ถูกโกลนแล้ว ถือว่าเป็น
งานที่หยาบอยู่ จะต้องน ามาแต่งอีกครั้ง ขั้นตอนการแต่งนี้มีเครื่องมือเรียกว่า “ไม้ทวน” มีขนาดเล็ก
ใหญ่ตามขนาดของพลอย วิธีแต่งคือเอาไม้ทวนไปลนเพ่ือให้พลอยติดอยู่บนปลายไม้ได้ เครื่องมือใน
การแต่งมีลักษณะคล้ายกับของการโกลน แต่ว่าสามารถบังคับแกนเหล็กให้หมุนช้า -เร็วได้ โดยใช้มือ
หมุน การแต่ง คือการเอาพลอยที่ติดบนไม้ทวนนี้มาตะไบกับแกนเหล็กให้เป็นรูปทรงชัดเจนมากขึ้น
กว่าการโกลน 

เสร็จจากการแต่งก็ต้องน าพลอยมาวัดขนาดหรือที่เรียกว่า “วัดมิล” โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้วัดความกว้างและความยาวของพลอยเป็นมิลลิเมตร เช่น ลูกค้าสั่งมาว่าต้องการพลอยขนาด 6 - 
4 ก็คือมีขนาดยาว 6 มิลลิเมตร กว้าง 4 มิลลิเมตร ในกรณีที่พลอยมีขนาดใหญ่หรือมีรูปทรงแปลก ๆ 
เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ก็จะไม่ท าตามขนาดแต่จะเลี้ยงน้ าหนักเอาไว้ เมื่อแต่งพลอยเสร็จแล้ว
จะต้องมาแยกคุณภาพอีกครั้ง โดยแบ่งเกรดเป็น A B C D Eถ้าต่ ากว่า E จะไม่น ามาใช้ บางทีก็จะมีคน
มาขอซื้อไป เช่น เคยมีชาวอินเดียขอซื้อเพ่ือเอาไปประดับตกแต่งอาคารในประเทศของเขา 

การเจียระไนนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ก่อนส่งไปขายในตลาดพลอย 
เพ่ือให้คนมารับซื้อไปประกอบเป็นเครื่องประดับ ซึ่งการเจียระไนก็มีหลายแบบ เช่น การเจียระไนรูป
ไข่รูปกลมแบบมีเหลี่ยมผสม เป็นต้น  จากการมีอาชีพดั้งเดิมในการขุดพลอย ท าพลอยดังกล่าว ชาว
อ าเภอเมืองจันทบุรีจึงได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีพลอย ภายหลังที่พลอยในจังหวัดจันทบุรีหมด การค้าขาย
พลอยเริ่มซบเซา ก็มีนักธุรกิจบางส่วนหันไปลงทุนท าพลอยยังประเทศเพ่ือนบ้านและต่อมาได้
กลายเป็นเครือข่ายการลงทุนท าธุรกิจบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนบ้านผักกาดในเวลาต่อมา 

อย่างไรก็ตาม การหมดของพลอยเมืองจันทบุรี ส่งผลให้ธุรกิจการท าพลอยและ
การค้าชะงักเพียงไม่นาน เริ่มมีการน าพลอยจากทวีปแอฟริกาเข้ามาค้าขายในตลาดเมืองจันทบุรีต่อไป 
ทั้งนี้เนื่องมาจากความเชี่ยวชาญและฝีมือในการท าพลอยตั้งแต่ขั้นตอนการเผาพลอยจนถึงขั้นตอน
สุดท้าย ดังนั้น ชุมชนเมืองในจังหวัดจันทบุรีนั้นถือเป็นผู้เล่นรายย่อยและผู้เล่นระดับ V.I.P. ส าหรับ
บ่อนคาสิโนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เป็นแหล่งที่มีนักการพนันไปเล่นเป็นจ านวนมากที่สุดดังนั้นจึงเป็นชุมชน
ที่ผู้วิจัยได้เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานศึกษาผลกระทบจากบ่อนคาสิโนที่บริเวณบ้านผักกาด 
ชุมชนเมืองในจังหวัดจันทบุรีนั้น แต่เดิมก่อนที่จะมีการเปิดบ่อนคาสิโนชายแดนในทศวรรษ 2540 
ชุมชนดังกล่าวก็มีการเล่นการพนันในแบบดั้งเดิม “บ่อนบ้าน” เป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น การเล่นไพ่  
ไฮโล น้ าเต้าปู-ปลา เป็นต้น บ่อนบ้านที่มีอยู่ในจังหวัดจันทบุรีมีกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อ าเภอเมืองและอ าเภอท่าใหม่ การมีบ่อนบ้านในจังหวัดจันทบุรีนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่น การรู้เห็นเป็นใจจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ การได้รับข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับ
การปราบบ่อนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อยุติการเล่น หรือยักย้ายคนเล่นไปไว้ที่อ่ืน เป็นต้น บทบาทของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความส าคัญต่อบ่อนบ้านในจังหวัดจันทบุรีนั้น สามารถสะท้อนได้จากค าพูดของผู้มี
ประสบการณ์จากการจัดการบ่อนบ้าน คือ  

“ไม่มีการเคลียร์ ก็ไม่เกิดบ่อน” 
(นายสิทธิ์ : สัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2556) 

 
“ต้ารวจต้องได้ มิเช่นนั้นจะเปิดได้ไม่เกิน 2 วัน” 

(นายการ : สัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556) 
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การเล่นพนันตามบ่อนบ้านในจังหวัดจันทบุรีนั้น มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเพ่ือความ

บันเทิง เป็นครั้งคราว เช่น การเล่นน้ าเต้าปูปลา หรือการเล่นไพ่ในหมู่ญาติสนิทมิตรสหาย รวมถึงการ
เล่นเพ่ือถือเป็นอาชีพด้วย เช่น การเล่นไพ่ผ่องอย่างถูกกฎหมาย การเล่นไพ่รัมมี่ กบด ากบแดง หรือไพ่
ป๊อก รวมถึงการเล่นไฮโล เป็นต้น ผู้ที่นิยมเล่นการพนันในบ่อนบ้าน ส่วนใหญ่มักเป็นแม่บ้านที่ว่างงาน 
อย่างไรก็ดี การพนันตามบ้านก็ส่งผลกระทบเชิงลบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและครอบครัวในบางกรณีได้ 
เช่น การเสียพนันจนต้องขายบ้านขายช่อง การสร้างปัญหาการหย่าร้าง การผิดผัวผิดเมีย การท าร้าย
กันในวงพนัน เป็นต้น 

 
2.2 ผลกระทบของบ่อนคาสิโนบ้านผักกาดต่อชุมชนอ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 1. ผลกระทบต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
 ชุมชนเมืองจันทบุรีในฐานะที่เป็นนักเล่นการพนันส่วนใหญ่ของบ่อนคาสิโน

ชายแดนบ้านผักกาดได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเป็นกรณีๆไปมากกว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง
ชุมชน เนื่องจากในชุมชนเมืองจันทบุรีนั้น มีวิถีชีวิตพ้ืนฐานนั้นอยู่ที่แต่ละครอบครัวซึ่งแตกต่างจาก
ชุมชนในชนบท เช่น ชุมชนชายแดนบ้านคลองใหญ่ที่ยังคงมีลักษณะของการท ากิจกรรมแบบชุมชน
มากกว่า 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวก นักเล่นพนันในอ าเภอเมืองส่วนใหญ่ที่ไปบ่อน
คาสิโนบริเวณชายแดนบ้านผักกาด กล่าวว่าการไปเล่นบ่อนคาสิโนที่ชายแดนนั้นสามารถสร้างรายได้
เสริมให้กับตนเองดีกว่าการอยู่บ้านว่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์ นอกจากไปบ่อนเพ่ือความสนุกสนานแล้ว
ยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการหิ้วสินค้าชายแดนมาขาย ได้แก่ บุหรี่ ไพ่ ผัก ผลไม้ ข้าว ร่ม ผ้าห่ม 
มุ้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศของหนีภาษีจากจีน เป็นต้น โดยเฉพาะบุหรี่ เนื่องจากมี
ราคาถูกท าให้ร้านค้าปลีกนิยมฝากซ้ือเพ่ือน ามาแบ่งขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง 
สามารถซื้อได้ง่ายมากขึ้น ภายหลังจากซื้อมาให้ร้านขายปลีกแล้ว ตนเองก็ผันตัวมาเป็นผู้ขายรายย่อย
เช่นเดียวกันในหมู่กลุ่มวัยรุ่น รวมถึงการซื้อแบบยกแพคในกลุ่มคิวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งนักเล่น
การพนันบ่อนคาสิโนจะใช้รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นทุนในการเล่นพนันครั้งต่อไป ท าให้กลุ่มนักเล่นพนัน
บ่อนคาสิโนไม่ค่อยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลบ เพราะเป็นการเล่นที่ใช้ทุนจากรายได้เสริม ใน
การซื้อบุหรี่นั้น โดยปกติจะจ ากัดจ านวนการซื้อคนละไม่เกิน 1 คอตตอน ซึ่งผู้ที่หารายได้เสริมจะใช้
วิธีการกระจายไปยังผู้อ่ืนที่เดินทางมาด้วยกันแต่มิได้ซื้อบุหรี่ของตนเองกลับไป โดยหมุนเวียนกัน 
“หิ้ว” 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบ ส าหรับนักเล่นพนันในอ าเภอเมืองพบว่ากลุ่มคน
รวยจะมีโอกาสหมดตัวมากกว่ากลุ่มคนจน เนื่องจากคนจนมีข้อจ ากัดในเรื่องทุนมากกว่าคนรวย 
ตัวอย่างเช่น คนจนต้องใช้เงินเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ในขณะที่คนรวย
กรณีตัวอย่างของครอบครัวเจ้าของปั๊มน้ ามันแห่งหนึ่งที่มีฐานะในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งลูกชายเจ้าของปั๊ม
เป็นนักเล่นการพนันของบ่อนคาสิโนบ้านผัดกาด ผลจากการเล่นพนันท าให้ลูกชายต้องเสียเงินไปใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 15 ล้าน จนมีคนกล่าวถึงว่า “มีเมียคนแรก หมดไป 5 ล้าน ได้เมียคนที่
สอง หมดอีก 10 ล้าน” (นายซื่อ นักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี: สัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 
2556) 



156 

 

กล่าวโดยสรุปแล้วผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักเล่นการพนันเมื่อ
เปรียบเทียบกับนักลงทุนบ่อนคาสิโน หรือ เจ้ามือคาสิโน นั้น นักเล่นการพนันเป็นฝ่ายต้องสูญเสียใน
ระยะยาว ดังจะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของผู้มีประสบการณ์ในบ่อนการพนันคาสิโนว่า 

 
“ไม่เป็นเจ้าเล่นยังไงก็เจ๊ง”  

(นายพูล ผู้บริหารบ่อนชายแดนแห่งหนึ่ง: สัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2556) 
 

“คนรวยเล่นจากเศรษฐีกลายเป็นผีข้างบ่อน”  
(นายพูล ผู้บริหารบ่อนชายแดนแห่งหนึ่ง: สัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2556) 

 
“เจ้าของบ่อนได้แน่ ๆ เจ้ามือมีได้มีเสีย คนเล่นยังไงก็เสีย” 

(นายสิทธิ นักการเมืองท้องถิ่น และผู้ประกอบการ: สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2556) 
 

“เล่นไปก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง ไม่เห็นมีใครเคยรวยเพราะพนันเลยซักคน” 
(นาย จ: สัมภาษณ์ 21 ตุลาคม 2556) 

2. ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านสังคม 
ผลกระทบทางด้านสังคมจากบ่อนคาสิโนชายแดนที่มีต่อนักเล่นพนันในชุมชนเมือง

จันทบุรีนั้น มีผลกระทบแตกต่างกันไปต่อนักเล่นการพนันแต่ละคน แต่มีผลกระทบต่อสังคมเกิดขึ้น
ร่วมกันในหมู่นักเล่นการพนัน จังหวัดจันทบุรี ก็คือ “โรคจากควันบุหรี่”โรคจากควันบุหรี่เป็น
ผลกระทบที่เกิดจากการที่นักเล่นการพนันต้องอยู่ภายในอาคารของบ่อนคาสิโนที่ปล่อยให้นักเล่นการ
พนันสามารถสูบบุหรี่ได้ตามต้องการ โดยเฉพาะในห้องของนักเล่นการพนันรายย่อย ที่เราเรียกกันใน
หมู่นักเล่นพนันว่า “สนามทราย” ผลกระทบของโรคจากควันบุหรี่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคล แต่มีผลกระทบที่เป็นเรื่องเล่าที่พูดต่อๆกันจากการเล่นพนันในบ่อนคาสิโนบ้านผักกาด
ว่า มีนักเล่นพนันจากบ่อนบ้านผักกาดเสียชีวิตจากโรคควันบุหรี่แล้วถึง 4 คน (นายซื่อ นักการเมือง
ท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี: สัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2556)  

ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นจากบ่อนคาสิโนเป็นผลมาจากผู้เล่นการพนันที่เสียพนันจน
ต้องหารายได้จากการค้ายาเสพติดระหว่างชายแดน ดังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วว่า  

 
“จับรถตู้ระยองที่เขาเกลือ ผู้หญิงเสียการพนัน” 

(กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่: สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2556) 
 

ปัญหาการค้ายาเสพติดจากการเล่นพนันที่บ่อนคาสิโนชายแดนนั้นเกิดขึ้นได้
เนื่องจากระบบการผ่านชายแดนเพ่ือไปเล่นการพนันในกัมพูชานั้น โดยทั่วไปจะมีระบบคือ การผ่าน
แดนที่เป็นทางการโดยพาสปอต หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “บัตรเขียว”การผ่านแดนที่เป็นทางการจะมี
การก าหนดเวลาตั้งแต่ 7.00 – 20.00 น. นอกจากนี้ยังมีระบบที่ไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการลักลอบผ่าน
แดนไปเล่นการพนันในเวลากลางคืนตั้งแต่ 20.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งรู้จักกันในนามว่า“ช่องรูหนู”ความ
จ าเป็นที่จะต้องมีการผ่านแดนไปเล่นการพนันตอนกลางคืนเนื่องจากในเวลากลางคืนนั้นเป็นโอกาสที่



157 

 

เจ้ามือบ่อนคาสิโนจะได้ก าไรสูงเนื่องจากความอ่อนล้าและง่วงหงาวหาวนอนของผู้เล่นในขณะที่เจ้ามือ
สามารถวางแผนให้พนักงานแจกไพ่สลับกันท าหน้าที่ได้โดยไม่อ่อนล้า 

นอกจากนี้ยังมีผลกระทบในด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากบ่อนคาสิโนชายแดนที่มีผลเป็น
กรณี ๆ ไป คือปัญหาการค้ายาเสพติดหลังการเสียพนัน ส าหรับผลกระทบของบ่อนคาสิโนที่มีต่อ
การค้ายาเสพติดเพ่ิมข้ึนนั้น มาจากเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ขนยาบ้ามาจากชายแดนไทย-กัมพูชา 
ที่ด่านตรวจเขาเกลือ อ าเภอมะขาม จากการจับกุมพบว่า ผู้ที่ขนยาบ้ามาอ้างว่า ท าไปเพราะเสี ยการ
พนันจนหมดตัวจากบ่อนชายแดนบ้านผักกาด จึงมาสรุปเป็นค าสัมภาษณ์ที่ว่า 

 
“หมดเงินไปค้ายาบ้า” 

(กลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลคลองใหญ่: สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2556) 
 

3. ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านครอบครัว 
บ่อนคาสิโนชายแดนจันทบุรี ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวของคนใน

ชุมชนจันทบุรีปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันโดยทั่วไปก็คือ“ระหอง ระแหงในครอบครัว”แต่ในบางกรณีนั้นก็
อาจพบบุคคลที่เกิดปัญหารุนแรงทางด้านครอบครัวและการขายบริการทางเพศหลังจากเล่นจนหมด
ตัว เช่น “เล่นหมดตัวจนต้องขายตัว”หรือ “ขายตัว เป็นชู้” เป็นต้น 

กรณีผลกระทบด้านครอบครัวที่เกิดขึ้นจากบ่อนชายแดนบ้านผักกาดดังกล่าวข้างต้น 
ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ่อนคาสิโนชายแดนจังหวัดตราดด้วยเช่นเดียวกัน เราสามารถ
เทียบเคียงผลกระทบที่เกิดจากบ่อนคาสิโนได้เช่นเดียวกัน โดยบ่อนคาสิโนที่ชายแดนจังหวัดตราด จะ
เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้เล่นสตรีระดับ V.I.P. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เล่นที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เป็นส าคัญ 
นักเล่นการพนัน V.I.P. ดังกล่าว หลังจากที่เล่นการพนันจนหมดตัวแล้วก็จะมีแม่เล้าซึ่งคอยสังเกต
พฤตกิรรมของผู้เล่นในบ่อนคาสิโนก็จะเสนอให้ยืมเงิน แต่เมื่อไปเล่นจนเงินยืมหมด แม่เล้าจะเสนอให้
ขายบริการทางเพศแก่นักเล่นพนันระดับ V.I.P. ด้วยกัน 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวมักเกิดกับนักเล่นการพนันสตรีที่มีลักษณะนิสัยเล่นการพนัน
จนติดเป็นนิสัย ดังนั้นจึงยอมเข้าสู่กระบวนการขายบริการทางเพศได้ การกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นจนผู้
มีประสบการณ์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนชายแดนได้สรุปเป็นค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เล่นสตรี
ระดับ V.I.P.ว่า (นาย จ.: สัมภาษณ์ 21 ตุลาคม 2556) 
 

“ให้เลิกเล่น เลิกกับผัวดีกว่า” 



 

 

บทท่ี 7 
บทสรุป อภิปรายและเสนอแนะ 

 
โครงการศึกษาเครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อน

คาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกชุดนี้ เป็นชุดโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ทั่วไปดังนี ้ 

1. เพ่ือศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจการเมืองในการด าเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนใน
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชาที่มีต่อชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 

ในชุดโครงการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์การเมือง
ของเครือข่ายธุรกิจคาสิโนตามชายไทยกัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกและผลกระทบจากการเล่น
การพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีต่อชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก : 
กรณีศึกษา บ่อนที่จุดผ่อนแดนถาวรบ้านผักกาดอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ดังนั้นในการ
น าเสนอเนื้อหาการวิจัยในบทนี้จะแบ่งการน าเสนอออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

  1. สรุปผลการศึกษา 
  2. การอภิปรายผลและนัยเชิงทฤษฎี 
  3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.สรุปผลการศึกษา 
 ในการสรุปผลการศึกษาของการวิจัยนี้จะมุ่งที่จะตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามที่ระบุ
ไว้ดังนี้ 
 
1.โครงการเศรษฐศาสตร์การเมืองของเครือข่ายธุรกิจคาสิโนตามชายไทยกัมพูชาในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออก 

1.1 เพ่ือศึกษาการเชื่อมร้อยเครือข่ายระหว่างชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมือง
ในการลงทุนบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด  

ผลการศึกษาพบว่า ในการลงทุนบ่อนคาสิโนของเครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ
และการเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราดนั้น เกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยชนชั้นน าที่อยู่ในเครือข่ายการลงทุนจะประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ 

1. กลุ่มชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ นักธุรกิจท้องถิ่น นักธุรกิจจาก
กรุงเทพมหานคร และนักธุรกิจข้ามชาติจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 

2. กลุ่มชนชั้นน าทางการเมือง จะประกอบไปด้วย นักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดจันทบุรีและตราด ตั้งแต่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นไป และนักการเมืองของประเทศ
กัมพูชา ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
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3. การเชื่อมร้อยเครือข่ายนั้นมีพัฒนาการมาจากการลงทุนธุรกิจในอดีต
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การขุดพลอย ท าไม้ ค้าน้ ามัน ค้าบุหรี่ เป็นต้น จนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
เหนียวแน่น (Inter-locking) ก่อนที่จะมาลงทุนบ่อนคาสิโนร่วมกัน 

1.2 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและ
การเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและ
การเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด เป็นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี
เป้าหมายเพื่อแสวงหาก าไรจากการลงทุน จึงต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร ทั้งนี้ในการบริหารงาน
บ่อนคาสิโนสามารถสรุประบบการบริหารได้ 5 รูปแบบ คือ การส่งเสริมการตลาด การบริหารบุคคล 
การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานสนับสนุน และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง นอกเหนือจากการบริหารงานสนับสนุนจากองค์กร (Supporting Agency) 

1.3. ในการศึกษาการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ
และการเมืองตามแนวชายแดนของจังหวัดจันทบุรี และตราด  

ผลการศึกษาพบว่า การได้มาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นน าทาง
เศรษฐกิจและการเมืองตามแนวชายแดนของจังหวัดจันทบุรี และตราด มีแนวโน้มการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ จึงแตกต่างกันตามบทบาทในบ่อนคาสิโน กล่าวคือ  ผู้ลงทุนบ่อนคาสิโน
จะได้ผลประโยชน์จากการค่าเช่าสถานที่ ส่วนเจ้าของโต๊ะหรือเจ้ามือมีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์
มากกว่าที่จะเสียประโยชน์  เนื่องจากได้ประโยชน์จากเก็บค่าต๋ง และการพนันในรูปแบบที่เป็นเครื่อง
ไฟฟ้า (Machine) ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมการได้ก าไรได้ และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุมได้ ส่วนกลุ่มผู้เล่นมีแนวโน้มในระยะยาวจะเสียประโยชน์  

จากผลการศึกษาในเชิงคุณภาพดังกล่าวผู้วิจัยสามารถน ามาสรุปเป็นทฤษฎีติดพ้ืนที่ 
(Grounded theory) ได้ดังภาพภูมิข้างล่างนี้ 

 
ภาพที่ 7.1.ภาพแสดงผลการศึกษาในเชิงคุณภาพตามแนวทฤษฎีติดพ้ืนที่ (grounded theory) 
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2.โครงการผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชาที่มีต่อ
ชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก:กรณีศึกษาบ่อนที่จุดผ่อนแดนถาวรบ้านผักกาดอ้าเภอโป่งน ้า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี 

2.1. เพ่ือศึกษากระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนของชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาใน
จังหวัดจันทบุรีระหว่างชุมชนชายแดนกับชุมชนในตัวจังหวัด  

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ว่า กระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโน 
ของชุมชนในจังหวัดจันทบุรีระหว่างชุมชนชายแดนและชุมชนในตัวจังหวัดมีความเหมือนและความ
แตกต่างกันดังนี้ 

ความเหมือนของกระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนของชุมชนทั้งสองที่เห็นได้ชัด
คือ ผู้เล่นการพนันส่วนใหญ่ของชุมชนทั้งสองถือได้ว่าเป็นผู้เล่นรายย่อย คือ เข้าไปเล่นโดยแทงใน
วงเงินน้อยกว่าหลักหมื่นลงมา ดังนั้น การเล่นจึงเป็นการใช้เงินสดและเล่นอยู่ในห้องรวมที่เรียกว่า 
“สนามทราย” และผู้เล่นรายย่อยมีฐานะในบ่อนเป็นหน้าม้าหรือเป็นรายได้ที่น ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารบุคคลากรภายในบ่อนคาสิโน 

ส่วนความแตกต่างในกระบวนการเล่นคาสิโนระหว่างชุมชนชายแดนและชุมชนในตัว
จังหวัดจันทบุรี ก็คือ ในขณะที่ชุมชนชายแดนต าบลคลองใหญ่ มีกระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโน
บนฐานความเป็นชุมชนดังนั้นจึงเกิดเป็นลักษณะการเรียนรู้ของเครือข่ายชุมชน จึงสามารถสรุปได้เป็น
ขั้นตอนดังนี้ คือ 

1. ความสนใจบ่อนคาสิโนในฐานะท่ีเป็นของใหม่ส าหรับชุมชน 
2. การไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนอย่างกว้างขวางทั้งชุมชน  
3. การได้รับผลกระทบเชิงลบจากการไปเล่นบ่อนคาสิโน  
4. ชุมชนเรียนรู้ที่จะยุติการเล่นการพนันต่อไป  

ส่วนชุมชนในตัวจังหวัดจะมีกระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนบนฐานการต่อ
ยอดจากการพนันของบ่อนบ้านที่มีอยู่และผู้เล่นพนันจะมีลักษณะเป็นเรื่องของปัจเจกชน คือเป็นการ
เล่นแบบตัวใคร ตัวมันค่อนข้างสูง  ดังนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ส่วนตัวท าให้การเล่นพนันบ่อนคาสิโนของ
ชุมชนในตัวจังหวัดจึงด าเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ยุติเหมือนชุมชนชายแดน 

อย่างไรก็ดีกระบวนการเล่นคาสิโนระหว่างชุมชนชายแดนและชุมชนในตัวจังหวัด
จันทบุรี ก็มีความแตกต่างกันในประเด็นส าคัญคือ ในขณะที่ชุมชนชายแดนต าบลคลองใหญ่  มี
กระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนเป็นลักษณะการเรียนรู้ของเครือข่ายชุมชน จึงมีขั้นตอนเริ่มต้น
และสิ้นสุดดังนี้ 

1. ความสนใจบ่อนคาสิโนในฐานะท่ีเป็นของใหม่ส าหรับชุมชน 
2. การไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนอย่างกว้างขวางทั้งชุมชน  
3. การได้รับผลกระทบเชิงลบจากการไปเล่นบ่อนคาสิโน  
4. ชุมชนเรียนรู้ที่จะยุติการเล่นการพนันต่อไป  

แต่เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการเล่นการพนันบ่อนคาสิโนของชุมชนในตัวจังหวัดจะ
เป็นการต่อยอดจากการพนันของบ่อนบ้านที่มีอยู่และผู้เล่นพนันจะมีลักษณะเป็นเรื่องของปัจเจกชนที่
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ไปเล่นโดยถูกจัดตั้งในระบบรถตู้ของเจ้าของบ่อน ดังนั้นการเล่นพนันบ่อนคาสิโนของชุมชนในตัว
จังหวัดจึงด าเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ยุติเหมือนชุมชนชายแดน 

2.2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชาทีจุ่ดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดที่มีต่อชุมชนชายแดนต าบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ าร้อน และชุมชน
ในเขต อ.เมือง จ.จันทบุรี  

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า ชุมชนชายแดนกับ
ชุมชนในตัวจังหวัดทั้งคู่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ (Negative impact) มากกว่าผลที่ได้ในเชิงบวก เมื่อ
พิจารณาทั้งในด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคมและความมั่นคง อย่างไรก็ดีผลกระทบที่ชุมชนทั้งสอง
ได้รับก็มีความแตกต่างกัน ในแง่ทิศทางของผลกระทบ (Direction) ขอบเขต (Scope) และระยะเวลา
ในการเกิด (Time) กล่าวคือ   

2.1. ในขณะที่ชุมชนชายแดนโดยทั่วไปได้รับผลกระทบเบาบางจากการตั้ง
บ่อนการพนันคาสิโนชายแดน ยกเว้นผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลบที่เกิดขึ้นเป็นระยะสั้นในช่วงแรก
ของการตั้งบ่อน เนื่องจากความเป็นชุมชนท าให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวได้เร็วแต่ชุมชนในตัวจังหวัด
ซึ่งมีลักษณะเล่นแบบปัจเจกชนจะได้รับผลกระทบในเชิงลบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มมี
การสร้างบ่อนจนกระท่ังถึงในปัจจุบัน 

 2.2. ในขณะที่ผลกระทบของบ่อนคาสิโนที่มีต่อชุมชนชายแดน จะมี
ลักษณะที่เป็นผลกระทบโดยอ้อม (Indirect impact) และจ ากัดตัวอยู่ในวงแคบ แต่บ่อนคาสิโน
ชายแดนได้ส่งผลโดยตรง (Direct impact) และเกิดในวงกว้างต่อผู้เล่นการพนันที่อยู่ในเมือง 
เนื่องจากบ่อนคาสิโนเป็นการต่อยอดการเล่นพนันในบ่อนผิดกฎหมายที่มีอยู่แล้วในเมืองโดยสร้าง
เงื่อนไขให้เกิดความสะดวกในทางกฎหมายต่อผู้เล่นการพนัน    

จากผลการศึกษาในเชิงคุณภาพดังกล่าวผู้วิจัยสามารถน ามาสรุปเป็นทฤษฎีติดพ้ืนที่ 
(grounded theory) ได้ดังภาพภูมิข้างล่างนี้ 

 

 

ภาพที่ 7.2.ภาพแสดงผลการศึกษาผลกระทบการเล่นพนันตามแนวทฤษฎีติดพ้ืนที่(grounded 
theory) 
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2.การอภิปรายผลและนัยเชิงทฤษฎี 
จากผลการศึกษาในโครงการวิจัยย่อยทั้ง 2 โครงการ ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์และ

ยกระดับให้เป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎีของชุดโครงการเครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมือง และ
ผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ดังภาพ 
 

 
 
ภาพที่ 7.3.ภาพแสดงผลการศึกษาเครือข่ายชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมือง และผลกระทบของบ่อน
คาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจันทบุรีและตราด 
 

ในการที่จะวิเคราะห์ว่าผลการศึกษาในงานวิจัยนี้จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับการพนันบ่อนคาสิโนชายแดนหรือไม่นั้น ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผล
การศึกษากับองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 2 ประเด็น กล่าวคือ  
  1.นัยของการศึกษาในเชิงทฤษฎีเครือข่ายเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในบ่อนคาสิโนของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนวชายแดนของ
จังหวัดจันทบุรี และตราด มีการเชื่อมร้อยเครือข่ายทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการ 
แต่ลักษณะเครือข่ายที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักก็คือ เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากลักษณะ
อ านาจในประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่มีพัฒนาการจากอ านาจในเชิงอิทธิพลที่เรียกว่าเขตการปกครอง
พิเศษไปสู่อ านาจที่มีการรวมศูนย์อย่างเป็นทางการในระดับชาติของรัฐบาลที่ราชธานีพนมเปญ 
  นอกจากนี้ทฤษฎีเครือข่ายแบบชนชั้นน าที่เป็นนัยจากการศึกษาจะสอดคล้องกับการ
ส ารวจองค์ความรู้ของผาสุก พงษ์ไพจิตร (ผาสุก พงษ์ไพจิตร,ปาถกฐา,2556 และ ศูนย์ศึ กษาปัญหา
การพนัน,2555:28) ในประเด็นว่าการลงทุนของธุรกิจบ่อนคาสิโนมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรจาก
การผูกขาด(Rent Seeking) เนื่องจากเป็นการจ ากัดอุปทานเพ่ือขยายก าไร กล่าวคือ ผลการศึกษาใน
โครงการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นการท าธุรกิจบ่อนการพนันชายแดนถูกครอบง าหรืออยู่ในอ านาจของกลุ่มชนชั้น
น าที่มีลักษณะเป็นพิเศษเจาะจงในกรณีนี้ คือ เป็นกลุ่มชนชั้นน าระหว่างประเทศ ไม่ว่านักลงทุนชาว
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ไทย หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงชนชั้นน าทางการทหาร หรือการเมืองในประเทศกัมพูชา 
และกลุ่มนักธุรกิจการเมืองไทย อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชั้นน าที่ร่วมลงทุนในบ่อน
คาสิโนดังกล่าวจะมีทั้งความขัดแย้ง (Conflict) และความร่วมมือกัน (Cooperation) ภายในกลุ่ม ท า
ให้ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว กล่าวโดยสรุปแล้ว ธุรกิจการพนันบ่อนคาสิโน
ชายแดนจึงเป็นการลงทุนของกลุ่มชนชั้นน าที่มีการแสวงหาก าไรจากการผูกขาดน้อยราย (Oligopoly)  
  2. นัยเกี่ยวกับทฤษฎีการพนัน จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าถึงข้อสรุปทางทฤษฎีใหม่
นอกเหนือจากการส ารวจทฤษฎีเชิงวิพากษ์  โดย สังศิต พิริยะรังสรรค์  สังศิตได้สรุปทฤษฎีการพนัน
ไว้หลายรูปแบบคือ  

   2.1 ทฤษฎีการพนันแนวอนุรักษ์นิยม: การพนันเป็นปัญหาสังคม 
           2.2 ทฤษฎีการพนันแนวหน้าที่นิยม: การพนันเป็นกิจกรรมยามว่าง 
  2.3 ทฤษฎีการพนันแนวการบริหารสังคม  
  2.4 ทฤษฎีการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ  
  2.5 ทฤษฎีการพนันแนวอาชญาวิทยาและประวัติศาสตร์กฎหมาย 

  จากผลการวิจัยในโครงการนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงนัยทางทฤษฎีโดยมีข้อสรุปดังนี้ 
  2.1 ทฤษฎีการพนันแนวอนุรักษ์นิยม ทฤษฎีนี้มองว่าการพนันเป็นเรื่องของปัญหา
สังคมเป็นหลัก แต่จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าบ่อนคาสิโนชายแดนไม่ได้สร้างปัญหาสังคมตามที่
กล่าวมา ดังจะเห็นได้จากประเด็นต่อไปนี้ 

 1.ประเด็นว่าบ่อนคาสิโนก่อให้เกิดปัญหาโรคติดการพนันและน าผลกระทบ
มาสู่ครอบครัวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จากผลการศึกษาในวิจัยนี้พบว่า ผู้เล่นพนันที่มีปัญหาโรคติด
การพนันนั้น เกิดขึ้นในเงื่อนไขที่ผู้เล่นการพนันมีประสบการณ์ในการเล่นจนเป็นนิสัยเป็นหลัก 
นอกเหนือจากนั้นจะเกิดขึ้นในกรณีของผู้เล่นการพนันที่มีทัศนคติต่อการพนันในเชิงที่เป็นเกมของการ
แพ้ชนะ  

 2.ประเด็นว่าบ่อนคาสิโนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมโดยผู้เล่นเกิดภาวะ
หนี้สินจนต้องไปประกอบอาชญากรรมต่างๆเช่น การคอรัปชั่นในหน้าที่การงาน หรือ การลักเล็กขโมย
น้อย จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันยังมิได้เกิดขึ้นอย่างเป็นแบบแผน แต่จะเกิด
เป็นบางกรณีซึ่งมีลักษณะมาจากปัจจัยที่หลากหลาย(Multifactors) 
   3.ประเด็นว่าบ่อนคาสิโน กระทบต่อปัญหาศีลธรรมหรือไม่เนื่องจากบ่อน
คาสิโน จะมีผลกระทบทางศีลธรรมได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในสังคมมีความเชื่อในศาสนาอยู่  ดังนั้นใน
กรณีท่ีคนไม่นับถือศาสนาในใจแล้วการเล่นการพนันก็ไม่มีผลกระทบ จากผลการศึกษาพบว่า ศาสนา
ที่ผู้เล่นการพนันนับถือ ทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์คาธอลิก ไม่ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลกระทบทางศีลธรรม เนื่องจากหลักค าสอนของศาสนาพุทธยังไม่มีการตีความการพนันเป็นข้อบังคับ
ทางศาสนา (Dogmatism) ส่วนศาสนาคริสต์คาธอลิกถือเพียงว่าการพนันเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยที่
เรียกว่า “บาปเบา”   



164 
 

 

2.2 ทฤษฎีการพนันแนวหน้าที่นิยม ทฤษฎีนี้ให้บทบาทส าคัญทางสังคมว่าการพนัน
เป็นกิจกรรมยามว่างหรือมีบทบาทในการสร้างความบันเทิงในสังคม แต่จากผลการศึกษาในวิจัยนี้
พบว่า ทุกชนชั้นมิได้มองการพนันเป็นเพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน เจ้าของโต๊ะการพนัน หรือนักเล่นการพนัน กล่าวคือ ผู้ลงทุนจะต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยง ส่วนผู้เล่นการพนันระดับ V.I.P จะมีรูปแบบการพนันเฉพาะแบบของชนชั้นน า เช่น มีห้อง
ส่วนตัวในการเล่นพนัน ในขณะที่ชนชั้นที่เป็นประชาชนทั่วไปจะเข้าไปเล่นในระบบและกระบวนการ
ของผู้เล่นรายย่อย เช่น การเล่นในห้องรวมที่ใช้เงินสดเป็นหลัก ซึ่งเรียกว่า “สนามทราย” เป็นต้น  
 การพนันของบ่อนคาสิโนชายแดนมีลักษณะเป็นธุรกิจ ที่เป็นทางการ (Legal) รวมถึงเป็น
ธุรกิจใต้ดิน (Illegal) ในการเป็นธุรกิจที่เป็นทางการนั้น บ่อนคาสิโนจึงให้ความส าคัญต่อผู้เล่นรายใหญ่ 
ส่วนบทบาทที่ส าคัญของการเป็นธุรกิจใต้ดินคือ การเป็นแหล่งฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ    

2.3 ทฤษฎีการพนันแนวการบริหารสังคม ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการพนันเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม แต่จากผลการศึกษาในโครงการนี้ ชี้ให้เห็นว่าการเล่นการพนันบ่อน
คาสิโน เกิดขึ้นกับทุกชนชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็นผู้เล่นระดับ V.I.P.  และผู้เล่นรายย่อย  นอกจากนี้การ
พนันยังด าเนินได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะที่เศรษฐกิจดีและเศรษฐกิจตกต่ า และเมื่อพิจารณาในเชิง
ระยะทางจะพบว่า นักลงทุนมาจากหลากหลายประเทศ ในขณะที่ผู้เล่นก็มาจากหลากหลายจังหวัด
เช่นกัน 

2.4 ทฤษฎีการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ มองว่าการพนันเป็นกิจกรรมที่มีการ
วิเคราะห์ในเชิงได้เสียอย่างสมเหตุสมผล โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้จาก
การลงทุน (Cost-Benefit Analysis) แต่จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนในการมองการพนันใน
มิติทางเศรษฐกิจของแนวทางเลือกสาธารณะ เนื่องจากการผลการศึกษาการพนันคาสิโนชายแดน
พบว่า นอกจากต้องพิจารณาการพนันในเชิงธุรกิจดังกล่าวแล้ว ยังต้องพิจารณาการพนันในมิติทาง
การเมืองและวัฒนธรรมด้วย กล่าวคือ การลงทุนและการบริหารการพนันตามแนวชายแดนนั้น อยู่ใน
บริบทของความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจที่เป็นทางการของรัฐและอิทธิพลที่ไม่เป็นทางการ รวมถึง
วัฒนธรรมการเล่นการพนันของผู้เล่นที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่    

2.5 ทฤษฎีการพนันแนวอาชญาวิทยาและประวัติศาสตร์กฎหมาย เป็นการอธิบาย
การพนันจากมุมมองทางการเมืองและนิติศาสตร์ ทฤษฎีดังกล่าวนี้เป็นการอธิบายในอีกด้านหนึ่งซึ่ง
ละเลยมิติการพนันในฐานะที่ เป็นธุรกิจของนักลงทุนและนักเล่นการพนัน นอกจากนี้การให้
ความส าคัญกับการเมืองและกฎหมายในรูปแบบที่เป็นทางการนั้น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ่อน
คาสิโน ไทย-กัมพูชา ที่ต้องด าเนินการในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการต่างๆ เช่น การจัดรถข้ามพรมแดน
อย่างไม่เป็นทางการ การปล่อยให้มี เข้า-ออก พรมแดนเพ่ือไปเล่นการพนันบ่อนคาสิโนหลังเวลา  
เปิด-ปิดด่าน หรือที่เรียกว่า “ช่องรูหนู” การแสวงหาค่าเช่าของนักการเมืองและข้าราชการในพ้ืนที่ 
เป็นต้น  
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จากจุดอ่อนของทฤษฎีเกี่ยวกับการพนันดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อสรุปจาก
ผลการวิจัยในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรม คือ บ่อนการพนันชายแดนมีบทบาท
หลักในสังคมไทย คือ เป็นธุรกิจที่มีบทบาทในการตอบสนองความโลภ(การแสวงหาก าไร) ใน
กระบวนการพัฒนาทุนนิยมไทยและมีบทบาทในการฟอกเงินของกลุ่มชนชั้นน าไทยที่ท าธุรกิจผิด
กฎหมาย กล่าวคือ  

1.ผลการวิจัยพบว่ามีปรากฎการณ์ของกระบวนการฟอกเงินด ารงอยู่อย่างเป็นระบบ 
ในบ่อนคาสิโนสมัยใหม่ทั่วไปคือ มีการสมคบคิดระหว่างชนชั้นน าที่จะฟอกเงินกับเจ้าของบ่อนและมี
กระบวนการสร้างหลักฐานให้ปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในรูปแบบวีดีโอ และ สลิปเงินที่เป็น
เป็นหลักฐานะทางบการเงินจากบ่อนคาสิโน  

2.กระบวนการฟอกเงินเกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นน า ดังจะเห็นได้จาก ผู้ที่มาฟอกเงินนั้น 
ทางบ่อนจะถือว่าเป็นลูกค้าระดับ V.I.P. ที่มีการจัดระบบพิเศษแยกออกมาจากนักการพนันรายย่อย 
ซึ่งถือว่านักการพนันรายย่อยเป็นเพียงหน้าม้า ส าหรับการเล่นพนันในบ่อนและเล่นอยู่ในพ้ืนที่ที่รวม
ของนักเล่น ที่เรียกว่า “สนามทราย” หรือ “ตลาดล่าง” อย่างไรก็ดีถ้าบ่อนคาสิโนจะได้ก าไรจากการ
เล่นรายย่อยก็ถือเป็นรายได้ส่วนน้อย ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเจ้าของบ่อนจะน ามาใช้ในการจ่าย
ค่าตอบแทนบุคลากรที่บ่อนจ้างมาท างานเป็นหลัก  

3.การให้ความส าคัญต่อนักเล่นระดับ VIP. ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นชนชั้นน าที่มาฟอกเงินนั้น 
จะพบว่าทางบ่อนจะจัดระบบที่ให้ความส าคัญต่อนักเล่นระดับ V.I.P.เป็นพิเศษ เช่น บางบ่อนจะจัดรถ
เดินทางให้แก่นักเล่นระดับ V.I.P.แต่เพียงกลุ่มเดียวโดยปล่อยให้นักเล่นระดับรายย่อยเดินทางมาเอง 
ส่วนในบางกรณีบางบ่อนจะจัดรถออกเป็น 2 ระดับ คือ รถตู้ส าหรับผู้เล่นรายย่อย และ รถทัวร์อย่างดี
ส าหรับผู้เล่น V.I.P.นอกจากนี้ยังพบอีกว่าในบ่อนคาสิโน วิธีการฟอกเงินจะมีผู้เล่นที่ปรากฏทั่วไป
จ านวนน้อยมาก จนแทบไม่คุ้มทุนต่อการด าเนินธุรกิจคาสิโน แต่ที่บ่อนด ารงอยู่ได้จึงเป็นเพราะมีธุรกิจ
ฟอกเงินอยู่เบื้องหลังนั่นเอง 

3.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
จากผลการศึกษาของการวิจัยผู้ศึกษาน ามาเป็นฐานในการพิจารณาข้อเสนอแนะใน

เชิงนโยบายสาธารณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. การจัดระเบียบการพนันบ่อนคาสิโนชายแดนในกรณีท่ีรัฐบาลไทยยังไม่อนุญาตให้
มีบ่อนเสรีตามกฎหมาย จึงต้องค านึงถึงมาตรการการให้การศึกษาและสังคม ดังนี้  

1.1. ควรมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกัน
ปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนัน 

1.2. การใช้สื่อมวลชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ทราบถึงโทษของการพนันได้ดี  

1.3. ควรมีการพัฒนาแหล่งบันเทิงอ่ืนๆ ที่มิใช่บ่อนการพนัน เช่น สนาม
กีฬา ศูนย์ออกก าลังกาย ศูนย์การค้า หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ดึงดูดประชาชนใช้บริการมากขึ้น 
เพ่ือลดการใช้เวลาที่จะเล่นแต่การพนัน 
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2. การจัดระเบียบการพนันบ่อนคาสิโนในกรณีที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโน
เสรีตามกฎหมาย จะต้องค านึงถึงเง่ือนไขที่ส าคัญดังนี้ 

2.1 การจ ากัดอายุของผู้ที่จะเข้าเล่นการพนัน ให้เฉพาะบุคคลที่ถือเป็น
ผู้ใหญ่แล้วซึ่งสามารถที่จะค านวณผลดีผลเสียจากการพนันได้ระดับหนึ่ง เช่น การจ ากัดอายุตั้งแต่ 40 
ปีขึ้นไป เป็นต้น 

2.2 การจ ากัดผู้ที่จะเล่นการพนันโดยพิจารณาจากจ านวนเงินที่จะน าเข้า
บ่อน 

2.3 การจ ากัดผู้ที่จะเล่นการพนันจะต้องเป็นเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น 
2.4 สถานที่ตั้งบ่อนคาสิโนควรอยู่ห่างไกลจากชุมชน เช่น บนเกาะ เป็นต้น  
2.5 การสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมบ่อนการ

พนัน เช่น การเป็นตัวแทนของกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองเพ่ือสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน เป็นต้น 

3. จากผลการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนบ่อนคาสิโนส่วนใหญ่จะ
ตกอยู่ในกลุ่มชนชั้นน าเพียงไม่กี่คนที่ไปลงทุน ดังนั้นควรที่จะมีมาตรการที่ก่อให้เกิดการกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่กลุ่มต่างๆ ในชุมชนโดยรอบด้วย เช่น การจัดเก็บภาษีที่น ามาใช้ส าหรับท้องถิ่น
โดยตรง 

4. จากการศึกษาและยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในเรื่องของความเหมาะสม ส าหรับ
การเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศไทย ซึ่งจากผลการศึกษามีข้อสังเกตบางประการ เช่น หากปล่อยให้
บ่อนคาสิโนตกอยู่ภายใต้อ านาจของกลุ่มชนชั้นน าเพียงไม่กี่กลุ่ม อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะ
ควบคุมหรือจัดระเบียบบ่อนคาสิโนได้ เช่น มาตรการควบคุมการฟอกเงินในบ่อนคาสิโน เป็นต้น   

5. จากการศึกษาพบว่า การเล่นพนันบนฐานของความเป็นชุมชนจะก่อให้เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการพนันได้รวดเร็ว ดังนั้น ควรเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชายแดนที่อยู่ใกล้บ่อนคาสิโน 
 
4.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพนันของประเทศ
กัมพูชาเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารบ่อนคาสิโนชายแดนไทย -กัมพูชา
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการท าธุรกิจบ่อนคาสิโนชายแดนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แก่ ไทย-กัมพูชา ไทย-ลาว ไทย-พม่า และไทย-มาเลเซีย เพ่ือแสวงหาข้อสรุปเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับการพนันชายแดน 

3. ควรมีการศึกษาการปรับตัวของบ่อนคาสิโนชายแดนในช่วงการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4. ควรให้ความส าคัญในการศึกษาผู้เล่นระดับ V.I.P ในลักษณะกรณีศึกษา 
5. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการพนันบ่อนคาสิโนชายแดน ในช่วงที่มี

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยของกระแสโลกาภิวัตน์ว่ามีผลกระทบ
อย่างไรต่อบ่อนชายแดนไทย-กัมพูชา 
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