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บทคัดยอ 

รายงานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเครือขายและองคกรทางสังคมของกลุมคนที่
เลนคาสิโนในพ้ืนที่พรมแดนระหวางไทยและกัมพูชา  บริเวณชายแดนชองสะงํา อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ 
และชองจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร ผลการศึกษาพบวา การเดินทางเขาออก ณ ดานที่มีคาสิโนขามแดน
ผานดานชองสะงําและชองจอมมีจํานวนราว 700,000 คนตอปและจํานวนผูขามไปเลนเปนผูหญิง
มากกวาผูชายมาก โดยดูจากขอมูลการใชหนังสือเดินทางไทยเขาประเทศไทยเดือนมิถุนายน 2556  
ผูชายที่ใชหนังสือเดินทางไทยมีจํานวน  9,437 คนในขณะที่จํานวนผูหญิงมีมากถึง 11,298 คน ผูทําทัวร
พนันขามแดนมีฐานะปานกลางและชนชั้นกลางและเคยมีประสบการณเก่ียวของกับการพนันขามแดนไม
ทางก็ทางหน่ึงมากอน สวนกลุมผูเลนพบวา เกือบทั้งหมดเปนวัยกลางคนมีทัง้ผูที่มีอาชีพหลักของตัวเองและ
เลนพนันในคาสิโนเปนอาชีพหลัก ผูเลนพนันไปเลนที่คาสิโนชายแดนโดยไมตองกังวลเร่ืองถูกจับกุมและรูสึกอับ
อาย เพราะผูเลนสวนหน่ึงเปนขาราชการทั้งทํางานและเกษียณอายุแลวที่ขามไปเลนในบอนตางประเทศและมี
จํานวนไมมากนักที่เปนคนแก ชาวบาน หรือคนวัยทํางานที่ตกงาน 

เครือขายพนันขามแดนกอตัวขึ้นทั้งแบบตามธรรมชาต ิ ผานระบบเครือญาติและเพ่ือนฝูงที่รูจักคุนเคย
กันและกอตัวผานการจัดตั้งและการจัดการอยางเปนระบบเชิงธุรกิจ นอกจากน้ีการศึกษายังพบวา เครือขาย
ทางสังคมของการพนันขามแดนมีหกลักษณะไดแก (หนึ่ง) เครือขายที่มีการจัดการที่ชัดเจนของธุรกิจที่เรียกวา 
“การขึ้นทัวร” (สอง) เครือขายญาติพ่ีนอง (สาม) เครือขายเพ่ือนฝูง (สี่) เครือขายการเดินทางรวมกันในฐานะ
นักทองเที่ยว (หา) เครือขายภายในครอบครัวเดียวกัน และ (หก) การเดินทางไปคาสิโนแบบสวนตัวโดยไมพ่ึง
เครือขาย แตโดยสวนใหญจะมีลักษณะการจัดการเครือขายผานธุรกิจการขึ้นทัวรเปนหลัก โดยการพนันขาม
ชาติน้ี มีการจัดระบบอยางชัดเจนของผูกระทําการอันเปนการสรางเครือขายความสัมพันธที่ทับซอนกันระหวาง
ความสัมพันธแบบอุปถัมภและความสัมพันธเชิงธุรกิจบนฐานผลประโยชนระหวางเจาของคาสิโนกบัเครือขายผู
จัดทัวรพนัน และกลุมนักพนัน ในแงผลกระทบที่เกิดจากการพนันขามแดนน้ีมทีั้งดานบวกทีก่ารพนันคือรายได
และสามารถทําเปนอาชีพได การเกิดธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับพนันหลากหลายแบบ ที่สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่น สวนผลกระทบดานลบไดแก ความเสี่ยงจากการเปนหนี้แมทัวรและคนทัวรดวยกันเอง การ
ถูกหักหลัง ความเสี่ยงจากการเดินทางและสุขภาพเปนตน  

ประเด็นสําคัญเชิงสังคมวิทยาการพนันขามชาติที่พบคือ เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนมี
การขยายตัวและเติบโตขึ้นเร่ือย  ๆ อันเนื่องมากจากการฉวยใชความเปนพื้นที่ “พิเศษ” ของชายแดนที่เต็มไป
ดวยความสลับซับซอน มีความเลื่อนไหล หลากหลายและมีขอยกเวนหรือเงื่อนไขพิเศษ รวมทั้ง การที่ประเทศ
หนึ่งมีนโยบายและกฎหมายรองรับวาคาสิโน หรือการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย (Legality) ในขณะที่อีก
ประเทศหนึ่งกําหนดทั้งโดยนโยบายและกฎหมายวา การพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย ดังน้ันมาตรการเชิง
นโยบายที่เกี่ยวของกับการพนันขามชาติ จึงตองใหความสําคัญการสรางความเขาใจสูสาธารณะดานขอดี
และขอเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลอาจพิจาณานโยบายการพนันตามแนวชายแดนไทยที่ติดกับ
ประเทศเพ่ือนบาน โดยอาจจะกําหนดใหมีคาสิโนในพ้ืนที่ชายแดนไทยแบบถูกกฎหมาย แตตองมีกฎระเบียบ
ควบคุมเครงครัดทั้งผูเลนและพ้ืนที่ตั้งการพนัน และในอนาคตเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 การ
พนันชายแดนรอบประเทศไทยอาจขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากการยกเวนวีซาระหวางกันของประเทศในกลุม
อาเซียน ทําใหการขามแดนเปนไปอยางสะดวกมากขึ้น หากไทยยังมีนโยบายวา การพนันเปนเร่ืองผิดกฎหมาย 
ผูเลนพนันในประเทศไทยจะเดินทางออกไปเลนพนันนอกประเทศบริเวณชายแดนเพ่ิมขึ้น รัฐบาลตองกําหนด
ทาทีและนโยบายคาสิโนชายแดนใหชัดเจน 

 



คํานํา 

 

 การศึกษาเครือขายและองคกรทางสังคมของกลุมคนที่เลนคาสิโนในพ้ืนที่พรมแดนระหวางไทย

และกัมพูชา บริเวณชองสะงํา อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ และชองจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร ไดรับความ

รวมมือจากผูใหขอมูลสําคัญคือแมทัวร ลูกทัวร และคนขับรถที่ไมสามารถเอยนามได ผูวจัิยขอขอบคุณผูให

ขอมูลทุกทานรวมทั้งผูใหขอมูลจากหนวยงานภาครัฐจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสุรินทรและศรีสะเกษ 

สถานีตํารวจอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  สถานีตํารวจอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  นายดานศุลกากรชอง

จอมและชองสะงํา และทหารหนวยเฉพาะกิจที่ 3 ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลตางๆ เปนอยางดี ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ไชยันต รัชชกูล หัวหนาโครงการที่ใหคําแนะนําในการวิจัย รวมทั้งศูนยศึกษาปญหา

การพนันและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่ใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยชิ้นนี ้
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บทที่ 1 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 
1.1 ความเปนมา 
 

“สํานักขาวตางประเทศรายงานเมื่อวันที่ 10 ส.ค.วา นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา 
เปดเผยตอรัฐสภาตอกรณีถูกพรรคฝายคานโจมตีวา การที่รัฐบาลปลอยใหมีการสราง
คาสิโน ถือเปนอันตรายตอประเทศ ระบุวา สาเหตุที่เขาอนุญาตใหมีการสรางสถานคาสิโน
หลายแหงบริเวณพรมแดน ที่จริงแลวเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรลับ ปองกันการถูก
รุกรานอาณาเขตจากชาติเพื่อนบาน โดยกลาววา เขาไมชอบคาสิโนการพนัน แตเปาหมาย
สูงสุดของการไฟเขียวอนุมัติสรางคาสิโนเหลาน้ี ก็เพื่อใชสิ่งเหลาน้ีคุมครองพรมแดนของ
ประเทศ เพราะปกติแลว เคร่ืองหมายปกหลักพรมแดนอาจถอดกันได แตถาเปนโรงแรม
หาดาวที่มีคาสิโน ก็ไมมีใครสามารถร้ือถอนได "อยาโงไปเลย" เขากลาว และวา "น่ีพวก
คุณบังคับใหผมเผยความลับนะ ทั้งที่เร่ืองน้ีควรจะเปนความลับในการปองกัน
ประเทศชาติ" (มติชนออนไลน, 10 สิงหาคม 2555) 

          
 การใหความเห็นตอรัฐสภากัมพูชาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ในขาวขางตน ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ที่แยกกันไมออกระหวางชายแดน ความเปนรัฐชาติ อํานาจอธิปไตย และการพนัน  กลาวสําหรับการพนัน
ชายแดนในพื้นที่พรมแดนพบวา มักเกิดจากเงื่อนไขสําคัญ อยางนอยสองประการ ไดแก หน่ึง การที่ประเทศ
หน่ึงมีนโยบายและกฎหมายรองรับวา คาสิโนหรือการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย (Legality) ในขณะที่อีก
ประเทศหน่ึงกําหนดทั้งโดยนโยบายและกฎหมายวา การพนันเปนสิ่งตองหาม (Illegality) ทําใหพลเมืองใน
ประเทศที่การพนันเปนสิ่งผิดกฎหมายหลั่งไหลไปเลนพนันในประเทศที่มีพรมแดนติดกัน ที่การพนันเปนสิ่งถูก
หมาย ซึ่งเปนนโยบายการดึงเงินจากประเทศที่คาสิโนผิดกฎหมายน่ันเอง ดังน้ันคาสิโนจํานวนมาก จึงมัก
ตั้งอยูในพื้นที่ชายแดนระหวางประเทศที่มีความแตกตางกันในนโยบายดังกลาว สอง การพนันบนพื้นที่
ชายแดนระหวางประเทศที่มีเสนพรมแดนติดกัน มักเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขที่พรมแดนมีความซับซอนมากขึ้น
ภายใตกระบวนการโลกาภิวัตน เพราะเงื่อนไขเหลาน้ีสรางใหพื้นที่พรมแดนกลายเปนพื้นที่ที่มีความพิเศษไม
เหมือนพื้นที่อื่นๆ ที่เอื้อตอการลงทุนขนาดใหญเชนคาสิโน ดัง 1) พื้นที่พรมแดนมักเปนพื้นที่ของการลดลง
ของกฎระเบียบทางการคาบางประการ เชน ภาษีเพื่อกระตุนการเฟองฟูของการคาชายแดน 2) มีความ
ยืดหยุนของการขามแดนทั้งคน สินคา เงิน และวัฒนธรรม 3) พื้นที่ของการปะทะ ประสานผลประโยชน 
ตอรอง สังสรรค และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและธุรกิจขามชาติของเครือขายตางๆ ทั้งระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นระหวางสองประเทศ 4) เปนจุดเชื่อมประสาน การผอนปรน และ/หรือพื้นที่แหงการยกเวน
บางอยางดานการคา การลงทุน เพื่อการดํารงอยูของทองถิ่น และ 5) พื้นที่ที่มักมีการบริหารจัดการรวมกัน
ระหวางสองรัฐเพื่อรักษาสมดุลระหวางการเอื้ออํานวยความสะดวกและการควบคุมไปพรอมกันๆ ไดแก การ
พัฒนาความสะดวกสบายตางๆ เสนทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคจากเมืองใหญสูเมืองชายแดนเพื่อ
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กระตุนและสรางแรงจูงใจแกนักธุรกิจ 
          คาสิโนบนเสนพรมแดนมีแนวโนมใหเกิดเครือขายทางสังคมและองคกรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจพนันขาม
ชาติมีทั้งระดับแนวราบและแนวดิ่ง และมีความซับซอนทั้งในเชิงโครงสราง กระบวนการที่เกิด การดํารงอยู มี
รูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่ไมมีขอบเขต ความเชื่อมโยงกันระหวางระหวางสมาชิกเครือขายทั้งในชาติ
และขามชาติผานทางปรากฏการณตางๆ เชน เครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสารผาน
ชองทางและโอกาสตางๆ รูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการรวมกันอยูเปนขบวนการจนนํามาสูการพัฒนา
กิจกรรมหรือธุรกิจตอเน่ืองจากการพนันขามชาติ และระดับของเครือขายครอบคลุมครือขายระดับปจเจก
บุคคล   เครือขายระดับหนวยธุรกิจ เครือขายระดับองคกร และ เครือขายระดับขามชาติ เปนตน 

สําหรับปรากฏการณคาสิโนขามชาติบนเสนพรมแดนอีสานลาง โดยเฉพาะกรณีการเลนของคนไทยที่
ขามไปเลนที่ชายแดนฝงประเทศกัมพูชาผานดานชายแดนถาวรชองจอม ต.บานดาน อ.กาบเชิง จังหวัด
สุรินทรไปยังดานโอเสม็ด จังหวัดอุดรมีชัยของประเทศกัมพูชาน้ัน มีการขามไปดวยความสะดวกสบาย
เน่ืองจากไดอานิสงสจากนโยบายการคาชายแดนระหวางไทยและกัมพูชา ซึ่งนํามาสูการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานมากมาย อาทิ ถนนสี่ชองจราจรจากเมืองกาบเชิงสูดานชองจอม มีรานคา โรงแรม ตลาด ศูนยกลาง
การคาและการขนสงที่สะดวกเพื่อเขาสูพื้นที่พรมแดน ทั้งน้ีประเทศกัมพูชาซึ่งสนับสนุนนโยบายสงเสริมการ
สรางธุรกิจพนันในพื้นที่ชายแดน ไดอนุญาตใหเอกชนซึ่งเปนการรวมทุนระหวางคนในชาติและตางชาติสราง
คาสิโนสองแหงคือ รอยัลฮิลล และโอเสม็ดรีสอรท ติดกับดานชองจอมของไทย ในแตละวันจะมีนักพนันชาว
ไทยจํานวนมากซึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 500-700 คน (ขอมูลจากการศึกษาของกนกวรรณ มะโนรมย, 2546) ที่
ขามไปเสี่ยงโชคในคาสิโนทั้งสองแหงโดยเฉพาะชวงวันหยุดเสารและอาทิตย ในชวงน้ัน นักพนันที่ขามไปจะ
ใชวีซานักทองเที่ยว (พ.ศ. 2546)  ผูที่ไปมักเปนวัยกลางคนทั้งเพศชายและเพศหญิง แตโดยมากจะเปนเพศ
หญิงที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดศรีษะเกษ อุบลราชธานี สุรินทรและบุรีรัมย ลักษณะการไปเสี่ยงโชคมักไป
แบบเชาเย็น-กลับ ไปเดี่ยว ไปกับครอบครัว หรือกับคณะทัวร นักพนันบางสวนจะคางคืนในโรงแรมที่ทาง
คาสิโนจัดไวทั้งฝงประเทศไทยและกัมพูชา นอกจากน้ียังพบวาชาวบานในทองถิ่นก็ขามไปเลนในแตละวัน
จํานวนไมนอยเชนกัน จากการพูดคุยแบบไมเปนทางการพบวาผูไปเลนการพนันมีความเกี่ยวของกับเครือขาย
และหรือเปนสวนหน่ึงในการสรางเครือขายทางสังคมในรูปแบบและในระดับตางๆ 
 คาสิโนชายแดนจึงเปนปรากฏการณทางสังคมที่นาสนใจยิ่งในทางวิชาการสังคมวิทยา  โดยเฉพาะ
เพื่อหาคําตอบใหชัดเจนวา เครือขายและองคกรทางสังคมของคาสิโนบริเวณชายแดนเกิดขึ้นและขยายตัว
อยางไร เครือขายและองคกรดังกลาวดํารงอยูอยางไรและโครงขายของความสัมพันธทางสังคมดังกลาวมี
ผูกระทําการหรือตัวแสดงที่หลากหลายอยางไร  โดยพวกเขามีโอกาสในการแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธใน
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยางไร ตลอดจนระดับของการเชื่อมตอ (Degree of connectedness) ของ
กลุมคนกับเครือขายหรือองคกรเปนอยางไร รวมทั้งการมีลําดับชั้นผานความสัมพันธของอํานาจในทิศทาง
เดียวจากเบื้องบนหรือแนวระนาบอยางไร องคความรูเหลาน้ีมีความจําเปนเพื่อทําใหเขาใจบทบาทของพื้นที่
พรมแดนในฐานะที่เปนพื้นที่ยืดหยุนและยกเวนไปพรอมกับการควบคุม รวมทั้งการเห็นเครือขายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจคาสิโนในพื้นที่ชายแดน 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อใหไดองคความรูเกี่ยวกับเครือขายและองคกรทางสังคมของกลุมคนที่เลนคาสิโนในพื้นที่
พรมแดนระหวางไทยและกัมพูชา ไดแก ลักษณะของการจัดตั้งเครือขาย จํานวนเครือขาย การจัดองคกร
ภายในเครือขาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของคนทําธุรกิจทัวรในเครือขาย ความชวยเหลือทาง
การเงินและสังคม ความสัมพันธกับเครือขายขามชาติที่ประเทศกัมพูชา และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นสืบเน่ือง
จากการเปนสวนหน่ึงของเครือขาย 

2. เพื่อวิเคราะหวา เครือขายและองคกรทางสังคมของกลุมผูเลนการพนันมีสวนสนับสนุนให
การพนันชายแดนขยายตัวมากนอยหรือไมอยางไรภายใตเงื่อนไขการตอรองและความรวมมือ ผานกลไก
อะไรบาง ซึ่งองคความรูดังกลาวจะนํามาสูการชี้นัยเชิงนโยบายการพนันชายแดน 

3. เพื่อเผยแพรในรูปของบทความวิชาการและแลกเปลี่ยนในเวทีประชุมวิชาการ 
 
1.3 แนวคิดที่ใชในงานวิจัย 

แนวคิดสําคัญที่ใชในการทําความเขาใจปรากฏการณเครือขายสังคมเร่ืองการพนันชายแดนในงาน
ศึกษาน้ีคือ “แนวคิดชายแดน” (Border) และ “เครือขายทางสังคมในเศรษฐกิจไมเปนทางการ”  (Social 
network and informal economy) สําหรับแนวคิดแรกน้ัน ดวยเงื่อนไขทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งกระบวนการสรางรัฐชาติ  ทําใหพื้นที่ชายแดนกลายเปนพื้นที่พิเศษดังที่เสนอมากอนหนา มิหนําซ้ํายัง
มีคาสิโนสําหรับเลนการพนันในพื้นที่ชายแดนที่คนในอีกประเทศหน่ึงกําหนดวา การพนันคือสิ่งผิดกฎหมาย
แตอีกประเทศหน่ึงจัดวางการพนันใหเปนสิ่งถูกกฎหมาย ยิ่งทําใหเมื่อนําคําวาชายแดนและการพนันชายแดน
มาวิเคราะหรวมกันยิ่งจะทําใหเห็นความซับซอนทั้งในเชิงพื้นที่  การเมือง และสังคมมากขึ้นอีก  

นักวิชาการไดนําเสนอความหมายและแนวคิดชายแดนไวหลายมุม ขึ้นกับวา จะนําแนวคิดชายแดน
ไปวิเคราะหในประเด็นและเงื่อนไขของพื้นที่และเวลาใด  ยศ สันตสมบัติ (2555)   เสนอวา การทําความ
เขาใจชายแดนตองทําความเขาใจไปพรอมกับอํานาจและการตอรองของกลุมคนชายขอบ เน่ืองจากชายแดน
เปนพื้นที่แหงความลักลั่นขัดแยงของภาพตัวแทนความเปนหน่ึงเดียวของรัฐชาติ ซึ่งถูกทาทายและตอตาน
อยางตอเน่ือง การสรางชาติที่มีพรมแดนชัดเจนคือการสถาปนาอธิปไตยเหนือดินแดนและผลิตซ้ําอํานาจ
ครอบงําเหนือพลเมืองทั้งปวง และรัฐชาติเสือกไสชนชาติพันธุหลากหลายกลุมใหมีสถานะเปนชนชายขอบ ณ 
ชายแดนแหงรัฐ  กลุมชาติพันธุที่ประกอบเปนชนชายแดนปฏิเสธไมยอมถูกจัดวางและไมยอมรับการกําหนด
นิยามความหมายโดยรัฐเพียงฝายเดียว 
 หากมองผานกรอบคิดเศรษฐกิจเสรี  ศิริพร  วัชชวัลคุ (2554: 14) ชี้วา “ชายแดน” ตองมีการ
จัดการและดูแลรวมกันที่ดีและมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เนนใหการคา การลงทุนและการขามไปมาระหวาง
คนมีความลื่นไหล สะสวกและรวดเร็วขึ้น ดังน้ันชายแดนจึงมีความหมายไมใชแคจุดผานแดน แตเปนพื้นที่
ของการสะทอนความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐสวนกลางกับอํานาจในพื้นที่ชายแดน อํานวยการใหมีการ
ขยายตัวของเมืองชายแดนอันเปนผลจากการขยายตัวของการคาชายแดน อาทิ การผลิตขามแดนและการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การเคลื่อนยายของผูคน  แรงงาน  และการอพยพโยกยายเพื่อตั้งถิ่น
ฐานใหม การปะทะสังสรรคระหวางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และการปรับตัวเพื่อดํารงอยูของสังคม 
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วัฒนธรรมตางๆ ในพื้นที่ นอกจากน้ีพื้นที่ชายแดนยังเปนทําหนาที่เปน “จุดเชื่อมตอ” ของความรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจโดยผานการอํานวยความสะดวกทางการคาและการผอนปรนการควบคุมตางๆ ในพื้นที่ (Ohmae 
1995 อางใน ศิริพร  วัชชวัลคุ, 2554: 14-16)  รวมทั้งกลายเปน  “พื้นที่ยกเวน” (a site of exception) 
กลาวคือ พื้นที่ชายแดนเปนพื้นที่ที่กิจกรรมบางประการที่ไมสามารถทําไดในพื้นที่อื่นของประเทศ สามารถ
ดําเนินการที่น่ีได  กฎระเบียบที่ใชในพื้นที่ชายแดนอาจมีความแตกตางจากสิ่งที่ใชในพื้นที่อื่น (Walker 2009 
อางใน ศิริพร  วัชชวัลคุ, 2554: 14-16)    เสรีนิยมทางเศรษฐกิจทําใหบทบาทของรัฐตองปรับเปลี่ยนมุมมอง
จากความมั่นคงของรัฐชาติมาสูมุมมองความรวมมือทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการกลายเปนภูมิภาค
เดียวกันในประเทศที่มีความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตรที่ เกิดจากเสนทางคมนาคมทั้งทางบก นํ้าและอากาศ 
ดังน้ันประเทศตางๆ จึงเล็งเห็นวาการผานแดนและจุดขามแดนเปนเร่ืองเรงดวนที่สําคัญที่ตองการการดูแล
และจัดการที่ดี  ศิริพร วัชชวัลคุ กลาวตอวา การจัดการชายแดนเพื่ออํานวยการคาและการขามแดนระหวาง
รัฐจะตองทํางานประสานกันโดยปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ (Deregulation) และอํานาจสั่งการของแตละฝาย
ใหเหมาะสมกับการทํางานรวมกันและเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว  
 Brunet-Jailly (2005  อางใน กนกวรรณ มะโนรมยและคณะ, 2554: 34) กลาววา พรมแดนคือ
พื้นที่ของอิทธิพลและปรากฏการณทางเศรษฐกิจ การคา และการตลาดที่สงผลใหเกิดผลประทบตอชายแดน
ทั้งตอรัฐและประชนในพื้นที่ เชน การตอบสนองของรัฐตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจที่ทําใหรัฐกําหนดแนวนโยบายในชายแดนคอนขางชัดเจนเพื่อควบคุมตางๆ เชน ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชายแดนที่มาจากการยายถิ่นของแรงงาน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม
และอัตลักษณของผูคนในพื้นที่ชายแดนอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางเศรษฐกิจ และ
การคา ขณะเดียวกัน ชายแดนคือพื้นที่การจัดการและกํากับของของรัฐซึ่งเปนการมองพื้นที่ชายแดนจากบนสู
ลางโดยชี้ใหเห็นวา รัฐแตละระดับมีอํานาจในการจัดการและดําเนินการเชิงนโยบายและปฏิบัติในพื้นที่
ชายแดนขณะเดียวกันก็มองถึงอิทธิพลของรัฐแตละรัฐในการกําหนดนโยบายของตนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเปน
การมองเห็นบทบาทของชายแดนในแนวราบผานบทบาทของรัฐแตละรัฐในพื้นที่ชายแดนรวมกัน    
 แนวคิด “เครือขายทางสังคมในเศรษฐกิจไมเปนทางการ” (Social network of an informal 
economy)  ทําใหเห็นวา การพนันเปนรูปแบบหน่ึงเศรษฐกิจไมเปนทางการหรือเศรษฐกิจนอกระบบ (สังศิต 
พิริยะรังสรรค และคณะ, 2546)  Granovetter (1985: 481-482)  ไดวิเคราะหบทบาทของปจเจกบุคคลใน
โครงสรางสังคมที่ดําเนินการทางเศรษฐกิจจากการเรียนรูจากเครือขายความสัมพันธสวนตัว (Network of 
interpersonal relationships) ที่ฝงตัวในสังคม เขากลาววา ตลาด (ตลาดการพนัน) ดวยตัวมันเองมี
ลักษณะทางสังคม (Social entities) เน่ืองจากถูกจัดการโดยคนที่เกี่ยวของกับการคาและตลาด โดยพวกเขา
เหลาน้ีไดสรางเครือขาย การคาดหวังเร่ืองการแลกเปลี่ยนตางตอบแทน ความเห็นอกเห็นใจ หรือการลด
ความไมพอใจการแลกเปลี่ยนขึ้นมาอยางไมเปนทางการ เพื่อลดภาระหรือตนทุนของการดําเนินการ
แลกเปลี่ยนดานเศรษฐกิจ ซึ่ง Portes (2010: 221) เห็นวา การฝงแฝงในสังคมตามความเห็นของ 
Granovetter น้ันหมายถึงเครือขายทางสังคม  
 Granovetter (1985: 493-502) วิเคราะหตอวา โครงสรางการประสานกันของเครือขายทาง
เศรษฐกิจเหลาน้ีดําเนินการไดดีในลักษณะที่ไมเปนทางการ เน่ืองจากมีความยืดหยุนในการปรับตัว เห็นใจกัน 
สามารถที่จะยอมรับงายมากขึ้นระหวางกลุมผูเขามาคาหรือแลกเปลี่ยน หรือเลือกที่จะรับหรือไมรับการ
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แลกเปลี่ยนตามสถานการณหรือการตกลงกันภายใตความสัมพันธกันแบบไมมีลําดับขั้นหรือสูงต่ํากวากันทาง
สังคม การมีเครือขายทางสังคมที่เนนความสัมพันธสวนตัวมากขึ้นในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ยอมมีสวน
ในการลดบทบาทของรัฐหรือระบบอันไมมีประสิทธิภาพของสวนราชการเน่ืองจากเครือขายที่เปนทางการที่
ดําเนินการผานรัฐมักมีความยุงยาก และเพิ่มตนทุน ดังน้ันสถาบันทางสังคมอันไดแกเครือขายทางสังคม
ดังกลาวจึงนาจะเปนเจาภาพสําคัญการดําเนินการทางเศรษฐกิจได 
 Portes (2010: 136-137) ใหความหมายของเศรษฐกิจไมเปนทางการ (Informal economy) ที่ได
ปรับเปลี่ยนจากเดิม (คือเปนเศรษฐกิจที่มีลักษณะการใชทักษะ ทุนและองคกรการจัดการที่ต่ํา  เศรษฐกิจ
ขนาดเล็กที่ครัวเรือนเปนเจาของ และดําเนินการดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีระดับต่ําและใชแรงงาน
ครัวเรือน ผลผลิตที่ไดมีขนาดเล็กและไมมีการควบคุมโดยรัฐ หรือตลาดกําหนด) เปนความหมายในยุค
ปจจุบัน ไดแก เศรษฐกิจที่ดําเนินการโดยบุคคลที่ไมผูกติดกับโครงสรางทางการเชิงสถาบันและเปนเศรษฐกิจ
ที่ถูกละเลยการคุมกันแบบทางการและทางกฎหมายของรัฐในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเดียวกันน้ัน
ไดรับการคุมครองทางกฎหมาย (Portes, 2010: 132-133)  สวน Edgar Feige (อางใน Portes, 2010: 
133) เห็นวา เศรษฐกิจแบบไมเปนทางการเปนรูปแบบหน่ึงของเศรษฐกิจใตดิน (Underground economy) 
หมายถึง การดําเนินการทางเศรษฐกิจที่ไมผานขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบทางการ ไมมีการคุมกันโดย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ เชน สิทธิบัตร ใบอนุญาต สัญญาจาง หรือ ระบบประกันสังคม เปน
ตน สวนเศรษฐกิจรูปแบบอื่นที่อยูในขอบขายของเศรษฐกิจใตดิน ไดแก 1)   เศรษฐกิจผิดกฎหมาย (Illegal 
economy) ที่ดําเนินการซื้อขายสินคาหรือบริการผิดกฎหมายทุกชนิด เชน การคาประเวณี ยาเสพติด และ
การพนัน เปนตน 2) เศรษฐกิจที่ไมมีการรายงาน (Unreported economy) ตอทางราชการเพื่อการเสีย
ภาษี หรือเพื่อดุลงบประมาณ และ 3) เศรษฐกิจที่ไมมีการบันทึก (Unrecorded economy) เพื่อแสดง
ขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมการคาขายอยางเปนทางการเพียงแตคาดคะเนปริมาณการคาขาย  
 กลาวเฉพาะแนวคิด เครือขายทางสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange 
theory) น้ันพบวา นักวิชาการไดนําไปใชในการศึกษาความสัมพันธทางสังคมตั้งแตระดับปจเจกบุคคลไป
จนถึงระดับโครงสรางสังคม เครือขายทางสังคมสะทอนโครงสรางทางสังคมระหวางคนหรือองคการ ที่มีการ
เชื่อมโยงระหวางกันทั้งแบบหลวมและหรือแบบแนนแฟน ซึ่งความเชื่อมโยงมีหลายแบบ โดยการเชื่อมกันของ
เครือขายทางสังคมจะชวยบอกวาเครือขายน้ันมีประโยชนมากนอยแคไหนไดเชนเครือขายที่เล็กและแนนจะมี
ประโยชนนอยตอสมาชิกในเครือขาย ในทางตรงขามเครือขายที่หลวม (Weak ties) เชื่อมโยงออกนอก
สมาชิกมาก เปนเครือขายเปด มักจะมีประโยชนในการไดรับความคิดใหม ไดรับโอกาสใหมแกสมาชิกใน
เครือขายมากกวาเครือขายปด เปนตน นอกจากน้ี กลุมของคนที่อยูรวมกันเปนกลุมและประกอบสรางเปน
เครือขาย กรณีกลุมคนที่อยูในกลุมเดียวกัน (Social cluster) (Wasserman and Faust, 1994)  

Emerson (1976)  เสนอแนวคิดความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนในโครงสรางเครือขาย (Network 
Structure) โดยชี้วา อํานาจและการพึ่งพา พฤติกรรมนิยม และความสัมพันธทางสังคมคือประเด็นสําคัญใน
การวิเคราะหเครือขายทางสังคม โดยมีตัวละครสําคัญทั้งปจเจกบุคคล (Individuals) หรือหมูคน/กลุมคน 
(Collectivities) ที่พัฒนาความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนและเครือขาย (Exchange Relationships and 
Networks) ผานการมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะของการแลกเปลี่ยนกันภายในเครือขายของตนเอง ซึ่ง     
เครือขายการแลกเปลี่ยนมักประกอบไปดวย (1) โครงขายของความสัมพันธทางสังคม (Web of Social 
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Relation) (2) ตัวแสดงที่หลากหลาย (Various Actors) ซึ่งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน (Exchange 
Opportunities) รวมถึงมีความสัมพันธในการแลกเปลี่ยน (Exchange Relations) ซึ่งกันและกัน และ (3) 
การแลกเปลี่ยนระดับบุคคลจะเปนการสรางโครงสรางเครือขายเดี่ยว (Single Network Structure) 
 
1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การศึกษาการพนันชายแดนพบวา มีไมมากเมื่อเปรียบกับการพนันภายในประเทศและการศึกษา
เกี่ยวกับเครือขายของผูเลนการพนันขามชาติยิ่งมีนอยมากเชนกัน เพราะสวนใหญศึกษาดานเศรษฐกิจและ
ผลกระทบของการพนันทางเศรษฐกิจและสังคมมากกวา เชน จากการศึกษาของวิรินดา สุทธิพรมและคณะ 
(2553) ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจจากคาสิโนตามแนวชายแดน กรณีศึกษาดานชองจอม บานดานพัฒนา 
ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทรพบวา นักทองเที่ยวทั้งเพศหญิงและเพศชาย สวนใหญอายุระหวาง 
31-40 ป สถานภาพแตงงานแลว ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพหลักเปนธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยต่ํา
กวา 10,000 บาท ตอเดือน มีภูมิลําเนาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทาง
เศรษฐกิจจากคาสิโนตามแนวชายแดนดานชองจอม ที่เปนผลกระทบตอรายได คาใชจายและการจางงาน อยู
ในระดับเห็นดวยปานกลาง นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาคาสิโน โดยรถยนตสวนตัว รูจักคาสิโน จากการ
แนะนําผานเพื่อนหรือคนรูจักเดินทางมาเพื่อการเสี่ยงโชค ประมาณ 2-3 คร้ังตอสัปดาห เปนการเดินทางมา
เลนในชวงวันหยุด เสาร-อาทิตย ผลของการเลนการพนัน นักทองเที่ยวไมสามารถแยกไดวาเลนได หรือเลน
เสีย ซึ่งมีคาใชจายในการเลนการพนันในแตละคร้ังคิดเปนเงินโดยเฉลี่ย 5,000 บาทตอคร้ัง สวนคาใชจายเมื่อ
เดินทางมาดานชายแดนชองจอม มีคาใชจายอันดับหน่ึงคือ คาใชจายในการเลนการพนัน อันดับสอง คือ การ
ซื้อของที่ระลึก อันดับสาม คือ ซื้อสินคาตามแนวชายแดน อันดับสี่ คือ ใชจายสําหรับอาหาร และอันดับหา 
คือ คาใชจายในการพักคางคืน   

รัตพงษ สอนสุภาพ (2555) ซึ่งศึกษาคาสิโนการพนันตามแนวชายแดนพบวา การพนันชายแดนมี
ความเกี่ยวของกับเครือขายนักธุรกิจหรือนักการเมืองโดยทั้งสองสวนรวมกันเปนเจาของคาสิโน (อางใน 
http://www.komchadluek.net/detail/20120824/138451) เจาของคาสิโนการพนันจํานวนมักเปนนัก
ธุรกิจ นักการเมือง และผูมีอิทธิพล ซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับผูนําทางการเมืองทั้งฝงไทยและผูนําของประเทศ
เพื่อนบาน ทั้งน้ีพื้นที่ที่เปดคาสิโนตามแนวชายแดนกับไทย มักจะเปนพื้นที่พิเศษที่ตองใชอํานาจพิเศษควบคุม
โดยตรงจากผูมีอํานาจทางการเมือง และงานศึกษาการเลนพนันในพื้นที่พรมแดนสวนมากพบวา คนไทยจํานวน
มากหลั่งไหลขามไปเลนการพนันนอกประเทศที่คาสิโนพนันตั้งอยูในพื้นที่ชายแดนของประเทศที่การพนันเปน
สิ่งถูกกฎหมาย (เรณู เขมาปญญา 2555 พรรณทิพย จันทรพวง 2550 และกนกวรรณ มะโนรมน 2546) 
ประชาชาติธุรกิจ (4 มีนาคม 2555) เปดเผยวา กลุมลูกคารายใหญที่สุดของนักพนันที่ไปเลนที่สะหวันเวกัส 
ในชายแดนลาว (2554) มีมากกวา 1,500 คนในแตละวัน  งานของรัตพงษ  สอนสุภาพ (2555) พบวา 
ผลกระทบจากคาสิโนการพนันชายแดนมีทั้งขอดีและขอเสีย  ดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบ
ซอนของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุม คายาเสพติด และการคาประเวณี สวนดานบวกน้ันคือ ทําใหคนไทย
จํานวนหน่ึงมีงานทํา และสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในคาสิโนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในระเทศ
ไทย และเจาของคาสิโนการพนันที่เปนคนไทย นําเงินที่ไดจากธุรกิจการพนันถายเทไปลงทุนในธุรกิจอื่น ซึ่งเปน
ธุรกิจที่ถูกกฎหมายตั้งอยูในประเทศไทยทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น เชน การจางงาน มีรายได และมี
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การบริโภค เปนตน สวนพรรณทิพย จันทรพวง (2550) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของผู
เลนการพนันตามแนวชายแดน: กรณีศึกษาคาสิโนการพนันที่ปอยเปต อ.โอโจวโรว จ.บันเตียเมียนเจย 
ประเทศกัมพูชา และงานของตรีศักดิ์   สุขสภา (2543) ที่นําเสนอผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคาสิโนบาน
แหลม อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี โดยทั้งสองงานน้ีพบวา การเลนการพนันชายแดนในปจจุบันไมคอย
มีผลกระทบทางลบตอผูเลนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตรงขามกับงานศึกษาของสุรชัย บุญพลับ (2545) 
ที่ศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประชาชนในกรณีคาสิโนบานผักกาด อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี และพรชิตา  กฤษฎาวานิช (2545) ที่ศึกษาผลกระทบจากคาสิโนการพนันเกาะกง ประเทศกัมพูชา 
รวมทั้ง วิรินดา  สุทธิพรม และคณะ (2553) ที่ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของคาสิโนตามแนวชายแดนดาน
ชองจอม ที่พบวา กลุมคนไทยที่เลนที่คาสิโนน้ีเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสูญเสียเวลาในการดูแลธุรกิจ
ของตนเอง สวนงานวิจัยของกนกวรรณ  มะโนรมย (2546) ที่ศึกษาดานชองจอมเชนเดียวกันพบวา คนไทย
ขามไปเลนการพนันจํานวนมากทั้งเพศหญิงและเพศชาย และสงผลกระทบทางสังคมตอชุมชนชายแดนและ
ตอผูเลน ขณะเดียวกันการพนันชายแดนทําใหเกิดเครือขายทางสังคมระหวางกลุมผูเลนอีกดวย 
 สวน Thanyathip Sripana  ในบทความเรื่อง Casinos in Border Towns in the Mekong Sub-
Region (อางใน www.cseas.kyoto-u.ac.jp/edit/wp-content/uploads/.../NL6425-27.pdf) กลาววา
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขงทั้งเอื้ออํานวยการพัฒนาเศรษฐกิจการคาที่ดีใหคน
สามารถเดินทางขามประเทศโดยสะดวกโดยเฉพาะการขนสงนักพนันขามชาติ แตการพนันคือธุรกิจที่ขัดตอ
ศีลธรรม เชน การพนันชายแดนในเมืองชายแดนในประเทศที่การพนันเปนสิ่งถูกกฎหมายและเปนนโยบาย
การสรางรายไดใหกับประเทศ เชน ลาว พมา และกัมพูชา โดยเฉพาะคาสิโนชายแดนของประเทศกัมพูชาที่
กลายเปนธุรกิจที่ใหญที่สุดในสามประเทศน้ี สามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกําใหกับรัฐบาลผานการเสีย
ภาษีของเจาของธุรกิจ แตในอีกดานหน่ึงพบวา การพนันชายแดนไดสรางผลกระทบใหเกิดความไมมั่นคงของ
มนุษยและความไมปลอดภัย เชน ภาวะหน้ีสินและการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของคนทองถิ่นชายแดน 

สําหรับการวิจัยการพนันชายแดนในตางประเทศน้ันมีการศึกษามากพอสมควร ซึ่ง Felsenstein 
and Freeman (2001)  ศึกษาเร่ือง Gambling on the Border: Casinos, Tourism Development 
and the Prisoners’ Dilemma  ระหวางประเทศอิสราเอลและอียิปต เขาชี้ใหเห็นวาการพนันชายแดนถูก
สรางขึ้นในฐานะที่เปนกลยุทธการทองเที่ยวชายแดน โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศเนนการแขงขันทางการคา 
แมวาจะสงผลกระทบทางสังคมก็ตามซึ่งรัฐบาลตองหาทางแกไข สวน Reith (2006) ศึกษาผลกระทบคาสิโน
ในพื้นที่พรมแดนที่พบวาคนทองถิ่นไดรับผลกระทบจากกิจกรรมน้ีและมีผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ และสุขภาวะ รวมทั้งการถูกกีดกันจากสังคม Timothy (2000) ในบทความ
เร่ือง  Borderlands: an unlikely tourist destination? พบวา การพนันชายแดนสามารถกลายเปน
จุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวไดเปนอยางดี เพราะมีการพัฒนาการคมนาคมสูเสนทางชายแดน และ
ชายแดนในตัวของมันเองมีความเปนพิเศษที่เหมือนพื้นที่อื่นที่ผูคนอยากมาเที่ยว เพราะเสมือนกับการ
เดินทางไปเยือนตางประเทศ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถชมความเปนไปของอีกประเทศหน่ึง ในดานทัศนียภาพ 
สังคม วัฒนธรรมพรอมๆ กับการเลนการพนันและจับจายซื้อของที่ชายแดน 
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1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 งานวิจัยน้ีใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาคาสิโนพนันประเทศ
กัมพูชาผานดานชองสะงํา อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ และดานชองจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร โดยศึกษาจาก
นักพนันที่ไปกับทัวรนักพนัน เจาของทัวรที่พานักพนันไป คนขับรถตู และเจาหนาที่รัฐ โดยมีหนวยการ
วิเคราะหคือเครือขายและองคกรที่เกี่ยวของกับการพนันชายแดน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังน้ี  

1) ศึกษาจากเอกสารของสวนราชการเกี่ยวกับการขามไปเลนการพนัน จํานวนผูเขาไปเลน บทบาท
ของอุตสาหกรรมการพนันของประเทศเพื่อนบานที่มีตอประเทศไทย  

2) การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูประกอบการคนไทยและนักพนันที่เกี่ยวของ
กับเครือขายทางสังคมของผูเลนและผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจการพนัน  ผูใหขอมูลไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง แยกเปน 

2.1 เครือขายการพนันขามแดน ประกอบดวย นักพนัน จํานวน 60 คน แยกเปนชาย 30 
คน หญิง 30 คน เจาของรถตู (หรือเจาของทัวร หากเปนหญิง เรียกวา แมทัวร และ หากเปนชาย
เรียกวา พอทัวร) จํานวน 10 คน และคนขับรถตู จํานวน 12 คน  

2.2 เจาหนาที่ภาครัฐ ประกอบดวย ตรวจคนเขาเมืองสุรินทรและศรีสะเกษ สถานีตํารวจ
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  สถานีตํารวจอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  นายดานศุลกากรชองจอม
และชองสะงํา  และทหารหนวยเฉพาะกิจที่ 3  
3) การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ใชการสนทนากลุมกับนักพนันที่เปนชาวบานที่

ไปกับทัวรที่เขาไปเลนพนันที่ชองจอมและชองสะงํา   
 
1.6 ขอบเขตของงานวิจัย 

1) พื้นที่ที่ศึกษา  
รายงานชิ้นน้ีศึกษาการพนันในพื้นที่ขามแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชองจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร และ

ชองสะงํา อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ  
2) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในการศึกษาเครือขายการพนันขามแดน นักพนันที่เขาไปในคาสิโนบริเวณดานชองจอมและชองสะงํา 

ผานทัวร ในวันธรรมดาประมาณ 800 คนตอวัน สวนในวันหยุด มีประมาณ 1,500 คนตอวัน โดยประมาณการจาก
สถิติของดานตรวจคนเขาเมืองของสุรินทรและศรีสะเกษ  เปรียบเทียบสถิติคนเขา-ออกประจําเดือนตางๆ ในป 
2555 และ 2556  กลุมตัวอยางไดมาแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย นักพนัน จํานวน 60 คน แยกเปนชาย 
30 คน หญิง 30 คน เจาของรถตูทัวร  จํานวน 10 คน และคนขับรถตู จํานวน 12 คน  รวมทั้งเจาหนาที่
ภาครัฐ จํานวน 6 คน 
 
1.7 ขอจํากัดของการวิจัย 

การเขาถึงขอมูลในการวิจัยเกี่ยวกับการพนัน  ผูใหขอมูลหลายราย ไมใหความรวมมือ หรือไมประสงคที่จะ
ใหขอมูลบางอยาง  การเขาถึงขอมูลทําไดคอนขางยาก  เน่ืองจากนักพนันจะสนใจเลนพนันมากกวาการพูดคุย   
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บทที่ 2 
คาสิโนขามแดนในพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 

 
 ในบทน้ีจะอธิบายถึงบริบทของคาสิโนที่เปนกรณีศึกษาคือคาสิโนของประเทศกัมพูชาที่อยูตรงขามกับ
ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษและคาสิโนของกัมพูชาที่อยูตรงขามกับชองจอม อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร 
 
2.1 การเขา-ออกของนักทองเที่ยว ณ ดานชองสะงําและชองจอม 
 จากขอมูลทางสถิติพบวาการเดินทางเขาออก ณ ดานที่มีคาสิโนขามแดนตั้งอยูมีจํานวนมากมากกวา
700,000 คนในแตละปและเปนที่นาสังเกตวาจํานวนคนเขาและออกจากดานทั้งสองมีความใกลเคียงกันในแต
ละปเชนกัน 
 
    ตารางที่ 1    แสดงสถิติผูเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักร ปงบประมาณ 2555-2556 (คน) 
 

ดานชองจอม ดานชองสะงํา รวมทั้งสิ้น  
       ป ขาเขา ขาออก ขาเขา ขาออก ขาเขา ขาออก 
2555 (ตค 54-
กย 55) 

555,373 575,587 187,838 188,192 743,211 763,779 

2556 (ตค 55-
มิย.56) 

410,542 413,223 222,600 225,762 633,142 638,985 

    ที่มา: ดานตรวจคนเขาเมืองกาบเชิง และดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (2556) 
 
 หากเมื่อพิจารณาการใชเอกสารการเดินทางเขาออกของคนไทย ณ ดานกาบเชิงที่ตรงขามคาสิโน
พบวา คนขามไปเลนการพนันนิยมเขา-ออกดานน้ีจํานวนมากและใชหนังสือเดินทางมากกวาหนังสือผานแดน
เน่ืองจากไมตองขอทําเอกสารทุกคร้ังซึ่งเสียเวลามากและพบวา จํานวนผูขามไปเลนมีผูหญิงมากกวาผูชาย  
โดยดูจากขอมูลการใชหนังสือเดินทางไทย การเดินทางออกประเทศไทยสําหรับชายที่ใชหนังสือเดินทางผาน
แดนจํานวน 9,553 คน ผูหญิงจํานวน 11,398 คน และกรณีที่ใชหนังสือผานแดนไทยออกประเทศสําหรับ
ชายจํานวน 2,336 คน และผูหญิงจํานวน  2,520 สวนการเดินทางเขาประเทศไทยเดือนมิถุนายน 2556  
ผูชายที่ใชหนังสือเดินทางไทยมีจํานวน  9,437 คนในขณะที่จํานวนผูหญิงมีมากถึง 11,298 คน สวนผูชายที่
ใชหนังสือผานแดนไทยเปนชายจํานวน   2,313 คน และหญิงจํานวน  2,588 คน   (ดานตรวจคนเขาเมือง 
อ.กาบเชิง สุรินทร, 2556) นอกจากน้ียังพบวา การเขาออกเพื่อเขาไปเลนการพนันลดการกวดขันลงมาก 
เพียงแตเสียเงิน 50 บาทโดยไมตองยื่นเอกสารก็สามารถขามไปไดโดยงายดายแลว และวันหน่ึงมีคนขามแบบ
น้ีจํานวนหลายรอยคน 
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2.2 ขอมูลพ้ืนฐานของคาสิโนชายแดน 
 2.1.1 ชายแดนชองสะงํา 

จุดผานแดนถาวรชองสะงํา อยูในเขตตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ เปนพี้นที่ชายแดน
ตั้งอยูหางจากจังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศใต ประมาณ 119 กิโลเมตร และหางจากเสนแนวเขตแดนไทย-กัมพูชา 
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ดานชายแดนถาวรชองสะงําเปนเสนทางการเดินทางเขา-ออกระหวางไทยกับ
กัมพูชา กลาวคือ เปนเสนทางในการเดินทางไปสูจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดเสียมราฐ มีระยะทางจากชายแดนไทย
เร่ิมตนจากชองสะงํา อําเภอภูสงิห ไปอําเภออัลลองเวง และไปจังหวัดเสียมราฐ ประมาณ 167 กิโลเมตร (ทักษพร 
นอยแกว, 2556)  สุรินทร ดูแผนที่ประกอบ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดผานแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร 
ที่มา: http://www.google.co.th/search?q=แผนที่+จังหวัดศรีสะเกษ+ชองสะงํา 
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                                      ภาพที่ 2 แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
            ที่มา:  http://province.m-culture.go.th/sisaket/planvatanatum.htm                                     

 
                                     
การคาชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ในป 2555 มีมูลคาการคารวม 501 ลาน

บาท แยกเปนการสงออกสินคา 465 ลานบาท นําเขา 36  ลานบาท ไทยเกินดุลการคากับกัมพูชา 429 ลานบาท 
สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก นํ้ามันเชื้อเพลิง  ปูนซีเมนตบรรจุถุง ปูนซีเมนตผง กาซ LPG  กระเบื้อง เกลือปน  และ
พันธุยาง เปนตน สวนสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก ชัน นํ้ามันยาง หวายเสน พริกแหง มันสําปะหลัง ถานไมและอื่นๆ 
(ศุลกากรจังหวัดศรีสะเกษ, 2556) 
 จุดผานแดนชองสะงํา จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทรวงมหาดไทย, 2546 : 51) เพื่อกระชับ
ความสัมพันธระหวางสองประเทศใหใกลชิดกันยิ่งขึ้น การพัฒนาพื้นที่ดานชายแดนชองสะงําทําไดยาก เน่ืองจาก
การปกปนพื้นที่ชายแดนระหวางไทย-กัมพูชายังไมบรรลุขอตกลง  ที่ทําการดานตรวจคนเขาเมืองไมสามารถสราง
อาคารถาวรได สภาพที่ทําการจึงเปนเพียงการนําตูคอนเทนเนอรมาวางเปนที่ทําการชั่วคราว สามารถร้ือถอน 
เคลื่อนยายได งบประมาณในการบํารุงรักษาจึงทําไดเพียงการนําตนไมมาประดับ ทําทางเดินโดยใชกอนซีเมนต 
และเสาไม (ธรรมมยุรา สุรัติสุพพัศ, สัมภาษณ) 

ตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา จังหวัดศรีสะเกษ ไดดําเนินการกอสรางเมืองใหมขึ้นบริเวณหางจากดาน
พรมแดน ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใชชื่อวา "เมืองใหมชองสะงํา" (ดูแผนภาพขางลาง)เพื่อรองรับการขยายตัวของ
การคาชายแดนในพื้นที่ดังกลาว แตเน่ืองจากชายแดนบริเวณใกลเคียงมีการปะทะกันบอยคร้ัง ประกอบกับปญหา
ในการใชพื้นที่ สงผลใหตลาดเมืองใหมชองสะงํา ยังไมสามารถเปดทําการไดจนปจจุบัน 
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                            ภาพที่ 3 แผนผังโครงการเมืองใหมชองสะงํา 
                                  ที่มา : http://upic.me/show/36443827 
 
 โครงการพัฒนา เมืองใหมชองสะงํา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จํานวน 966 - 2 - 31 ไร มีกําหนดระยะเวลา 
30 ป ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2576 (จังหวัดศรีสะเกษ, 2555) ในการพัฒนา
พื้นที่บริเวณผังเมืองใหม จังหวัดศรีสะเกษไดวาจางบริษัทที่ปรึกษา ดําเนินการศึกษาและวางผังเมืองใหม ซึ่งบริษัท
ที่ปรึกษาไดสงมอบงานฉบับสมบูรณ ในเดือนธันวาคม 2545 และจังหวัดศรีสะเกษ ไดยึดถือรายงานดังกลาวเปนผัง
แมบท ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ชองสะงํานับตั้งแตป 2546-2554 จังหวัดศรีสะเกษไดรับจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมงบประมาณ 271,192,547 บาท เพื่อพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานตามแผนแมบท (Master Plan ) เชน อาคารพาณิชยและลานตลาดนัด 
สถานีขนสง อาคารคลัง สินคา อางเก็บนํ้า ระบบประปา การขยายเขตไฟฟา การกอสรางถนนลูกรัง และ
ถนนลาดยาง ภายในบริเวณเมืองใหมชองสะงํา เปนตน (รายงานขอมูล จังหวัดศรีสะเกษ ป 2555) ซึ่งการพัฒนา
โครงการเมืองใหมชองสะงํา ไดสรางโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งถนนลาดยางที่อํานวยความสะดวกในการ
เดินทางถึงจุดผานแดนชองสะงํา เปนการอํานวยความสะดวกใหนักพนันสามารถเดินทางไปยังคาสิโนพนันในเขต
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เมืองอัลลองเวงของกัมพูชาดวยเชนกัน การเปดคาสิโนในเขตกัมพูชาทําใหพื้นที่ชองสะงําที่เปนพื้นที่กันดาร ไมมี
ระบบสาธารณูปโภค ตองใชนํ้าที่ซื้อมาจากอางเก็บนํ้าอําเภอภูสิงห  มีความเจริญเขามา ที่ทําการชั่วคราวของดาน
ตรวจคนเขาเมืองบริเวณชองสะงํามีการใชอินเตอรเน็ตระบบเคเบิลใยแกว และอยูในระหวางการของบประมาณ
เพื่อจัดทําระบบขอมูลชีวภาพ (Bio Data) โดยใช E-fingerprint ซึ่งจะใชระบบขอมูลชีวภาพในการตรวจคนเขา
เมืองบริเวณดานชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด ในขณะเดียวกัน การมีคาสิโนเอื้อใหมีพื้นที่ในการเจรจาการคาผิด
กฎหมาย เชน ยาเสพติด ไมพะยูง มีขอสังเกตวา นักพนันที่เขาไปเลนพนันในคาสิโนสะงํารีสอรท สวนใหญเปน
ชาวบาน สวนนักพนันที่เปนระดับ VIP หรือนักพนันที่เลนพนันดวยเงินจํานวนมากมีอยูนอย แตคาสิโน
สามารถดําเนินการได มีผลประกอบการสูง อาจเปนไปไดที่จะเปนแหลงฟอกเงิน  (ธรรมมยุรา สุรัติสุพพัศ, 
สัมภาษณ) 
 

2.1.2. คาสิโนพนันสะงํารีสอรท 
คาสิโนพนันสะงํารีสอรท ตั้งในพื้นที่ อ.อัลลองเวง จ.เสียมเรียบ กัมพูชา เปดทําการเมื่อเดือน

มกราคม 2555  (ธรรมมยุรา สุรัติสุพพัศ, สัมภาษณ) อยูตรงขามบริเวณชายแดนดานชองสะงํา อ. ภูสิงห จ. 
ศรีสะเกษ ที่มีพอคาแมคากัมพูชาคาขายอยูในบริเวณดังกลาว และเขตกอสรางอาคารคาสิโนขนาดใหญ คือ 
สะงํารีสอรท เปนพื้นที่ที่ไทยกับกัมพูชาไดเจรจาตกลงกันใหเปนพื้นที่ผอนปรน เพื่อการคาขายแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจระหวางกัน โดยใหพอคาแมคาทั้ง 2 ประเทศ สามารถเขาจับจองทํารานคาขายสินคาได แตไม
อนุญาตใหมีการกอสรางสิ่งปลูกสรางถาวรขึ้นในบริเวณดังกลาว ในขณะที่อาคารสํานักงานและที่พัก
เจาหนาที่ของกัมพูชาถูกสรางขึ้นเปนอาคารถาวร มีบานพักติดแอรพรอมเคร่ืองอํานวยความสะดวก ซึ่งตาง
จากฝงไทยที่เจาหนาที่ตองอยูในอาคารชั่วคราวที่นําตูคอนเทนเนอรมาใช (อางใน esanclick.com/new 
ses.php?No= 12397) 

 

    
 
ภาพที่ 4 ดานชองสะงําฝงไทย 
 
นักธุรกิจเอกชนกัมพูชา ออกยา ลิม เฮง ไดรับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชา เพื่อดําเนินการกอสราง

คาสิโนขนาดใหญจํานวน 2 แหง พรอมทั้งพัฒนาใหเปนแหลงธุรกิจการทองเที่ยวตามแนวชายแดนไทย - 
กัมพูชาแบบครบวงจร คือ สะงํารีสอรท ที่บริเวณตลาดชองสะงํา พื้นที่เขต อ. อัลลองเวง จ. เสียมเรียบ ตรง
ขามฝงไทยคือ ต. ไพรพัฒนา อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ  โดยคาสิโนแหงน้ีอยูหางจากดานชองสะงําประมาณ 200 
เมตร นอกจากน้ี ออกยา ลิม เฮง ยังเปนเจาของรอยัลฮิลลโฮเต็ล ซึ่งเปนคาสิโนที่ชายแดนชองจอม จ. 



 20 

สุรินทร  โดยลิมเฮงกรุปเปนบริษัทแมที่จะดําเนินการขยายธุรกิจในแถบชายแดนบริเวณน้ีทั้งหมด ลิมเฮงกรุป
ประกอบธุรกิจผลิตแผนเหล็กในอุตสาหกรรมกอสราง คือ Tai Heng Steel Industry  และธุรกิจโรงแรม 
รานอาหารและคาสิโน ประกอบดวย Orussey Hotel, Li Lay Hotel and restaurant, Heng Lay 
Restaurant, Royal Hill Resort และ Sangam Resort and Casino โดยจะมีลักษณะเปนโรงแรมขนาด
ใหญ รานอาหารและสถานบันเทิงหลากหลายเพื่อรองรับนักทองเที่ยว โดยเฉพาะนักพนันชาวไทยที่จะ
เดินทางมาเลนการพนัน  หรือเตรียมจะเดินทางออกไปทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตามเสนทางอารยธรรม
ขอมโบราณ นครวัด - นครธม จ. เสียบเรียบ พนักงานประจําคาสิโนสวนหน่ึงยายมาจากคาสิโนชายแดนกัมพูชา
บริเวณดานชายแดนถาวรชองจอม จ. สุรินทร  

 

  
 
ภาพที่ 5 สะงํารีสอรทและคาสิโน 
ที่มา:  http://www.google.co.th/search?q=แผนที่+จังหวัดศรีสะเกษ+ชองสะงํารีสอรท  

    
สวนคาสิโนคาสิโนอีกแหง เปนคาสิโนของ พล.อ.เตีย  สด  นองชายของ พล.อ.เตีย  บัน รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ประเทศกัมพูชา คาสิโนแหงน้ีดําเนินการกอสราง
มาแลว แตไดหยุดดําเนินการไปเมื่อหลายปกอน ขณะน้ีกําลังดําเนินการกอสรางตออีก    ซึ่งคาดวา วงเงินที่
จะลงทุนเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสถานบันเทิงแบบครบวงจรที่ชองสะงําไมต่ํากวา 1 พันลานบาท 
 

พื้นที่ภายในคาสิโนสะงํารีสอรท ไดแบงเคร่ืองเลนออกเปน 4 โซน คือ  
 
 1. โซนรูเล็ตและสล็อต 
 2. โซนบาคารา โปกเกอร แบล็คแจ็ค ไฮโล และถั่ว 
 3. โซนบาคารา (โตะเล็ก) และดรากอน – ไทเกอร 
 4. โซน VIP 
 
 รานอาหารจะอยูที่ชั้น 2 ดานหลังหองเลนโซนบาคารา โปกเกอร มีรานอาหารทั่วไป และหองบุฟเฟต สวน 
Coffee shop อยูที่ชั้นลอยของหองโถง รานรับจํานําอยูดานหนาโซนดรากอน-ไทเกอร รานรับถอนเงินสดอยูติด
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กับจุดแลกชิป  โดยใหบริการคาถอนเงินรอยละ 3 บาท มธุีรกิจจัดหาคนไปเลนพนันและธุรกิจบริการและอํานวย
ความสะดวกใหแกนักพนันในรูปแบบของทัวร VIP โดยคาสิโนสะงํารีสอรท มีบริษัทนายหนาซึ่งเรียกกันโดยทั่วไป
วา “จังเก็ต” เปนบริษัทที่ตั้งอยูในบริเวณดานชายแดนฝงไทยคือ บริษัท AB Junket รับทัวร VIP ของคนไทย 

เคร่ืองเลนประกอบดวย รูเล็ต สล็อต บารคารา แบล็คแจ็ค ไฮโล ดรากอน – ไทเกอร ถั่วและโปกเกอร 
สวนชิปที่ใชแลกเลน มีตั้งแต 25 บาท ขึ้นไปจนถึงหน่ึงแสนบาท 
 

2.1.3 ชายแดนชองจอม  
 

จุดผานแดนถาวรชองจอม บานดานพัฒนา ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร บริเวณจุดผานแดน
หางจากตัวเมืองสุรินทร  69 กิโลเมตร หรือหางจากตัวอําเภอกาบเชิง 13 กิโลเมตร เดิมอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงซายหวยทับทัน -หวยสําราญและประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา ตั้งแตวันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และ
ไดใชประโยชนเปนจุดผอนปรนการคาระหวางไทยกับกัมพูชา ตอมาไดรับการยกฐานะจากจุดผอนปรนการคา
บริเวณชายแดนชองจอมเปนจุดผานแดนถาวรชองจอม เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2545 เพื่อเปนดานการคา
ตางประเทศผานชายแดนไทย–กัมพูชา จากดานชองจอมไปกัมพูชามีระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ฝงตรงขามดาน
กัมพูชาเปนชุมชนโอเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย   ตั้งแตป พ.ศ. 2554 มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพือ่
อํานวยความสะดวกในการเดินทาง บริเวณทางหลวง สาย 214 สายสุรินทร-ดานผานแดนถาวรชองจอม ชวง 
ตลาดการคาชายแดนชองจอม ต. ดาน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร ไดกอสรางถนนสี่เลน เขาไปยังดานผานแดนถาวร
ชองจอม-โอเสม็ด ติดประเทศกัมพูชา และเชื่อมตอกับถนนสาย 68 โอเสม็ด ไปยังจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 
รองรับการเปดประตูสูประชาคมอาเชียน ในป 2558 (ดูแผนที)่ 
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                  ภาพที่ 6  ถนนเชื่อมตอชายแดนไทย-กัมพูชา 
 ที่มา : http://blog.casino1988.com/wp-content/uploads/2010/05/165083.gif 
 
ชองจอมเปนเสนทางขามแดนที่ใหญและสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร ที่จะขามไปยังกัมพูชา ทําใหมีการ

ติดตอสัญจรไปมาและการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชาวไทยและกัมพูชามาเปนเวลาชานาน และเปนที่มา
ของแนวความคิดในการเปดตลาดการคาชายแดน เพื่อประโยชนของประชาชนทั้งสองประเทศ ตลาดแหงน้ีคาขาย
สินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน เสื้อผา รถจักรยานมือสอง และสิ่งประดิษฐจากไม เชน มาน่ัง หัตถกรรม
ไม เสื่อสาน ตะกราสาน ตลาดการคาชายแดนชองจอมประกอบดวย ตลาดการคาชายแดนชองจอมที่บริหารงาน
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (อบจ. สุรินทร) และตลาดเอกชนอีกสองแหงคือ ตลาดแหลมทองและตลาด
สิงโต ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน 

การคาชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณดานแดนถาวรชองจอม ต.ดาน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร  ตั้งแตป 2551 
ถึงปจจุบัน มีมูลคาการคาเฉลี่ยปละกวา 700 ลานบาท โดยในป 2553 มีมูลคาการคารวม 919 ลานบาท แยกเปน
มูลคาสงออกสินคารวม 892 ลานบาท และ นําเขา 27 ลานบาท ไทยเกินดุลการคากับกัมพูชา 865 ลานบาท และ
ในป 2554 มีมูลคาการคารวม 638 ลานบาท สงออก 604 ลานบาท นําเขา 34 ลานบาท เกินดุลการคา 563 ลาน
บาท ในป 2555 มีมูลคาการคารวมสูงถึง 942 ลานบาท แยกเปนการสงออกสินคา 788 ลานบาท นําเขา 154  
ลานบาท ไทยเกินดุลการคา 634 ลานบาท สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก นํ้ามันเชื้อเพลิง  เบียร  วิสกี้  เคร่ืองดื่มนํ้า
ผลไม ปูนซีเมนตบรรจุถุง เคร่ืองดื่มชูกําลัง นมขนหวาน กาซ LPG  กระเบื้อง เคร่ืองดื่มนํ้าอัดลม  และนํ้ามันพืช 
เปนตน สวนสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง รถจักรยานเกาใชแลว เสื้อผา ผาเกาใชแลว ไมแปรรูปและ
อื่นๆ (ศุลกากรจังหวัดสุรินทร, 2556) 
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       2.2 ขอมูลพ้ืนฐานของคาสิโนชายแดน  

 
บริเวณชายแดนไทยตรงดานผานแดนถาวรชองจอม จ. สุรินทร  มีคาสิโนกัมพูชาขนาดใหญ ตั้งอยู

บริเวณตลาดโอเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย จํานวน 2 แหง คือ “โอเสม็ด รีสอรท” ของ นายพัด 
สุภาภา หรือ “ลี ยง พัด” นักธุรกิจสองสัญชาติ ซึ่งเปนนายทุน “นอมินี” ของ นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
กัมพูชา โอเสม็ดรีสอรทสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2543 มีหองพักทัง้หมด 210 หอง โดย LYP กรุป หรือลียงพัดกรุป 
(อางใน  http://lypgroup.com/hotel-entertainment.php) นอกจากน้ี ลียงพัดกรุปยังมีคาสิโนอีกแหงบริเวณ
เกาะกง  คือ เกาะกงรีสอรทและคาสิโน  

คาสิโนแหงที่สอง คือ “รอยัลฮิลลโฮเต็ล” ของกลุม “ลิมเฮงกรุป”  โดยออกยาลิมเฮง นักธุรกิจชาว

กัมพูชารวมหุนกับนักธุรกิจสิงคโปรและไทย    ตั้งหางจากดานชายแดนชองจอม อําเภอกาบเชิง ประมาณ 
100 เมตร เปดใหบริการตามวันเวลาที่เปดดานคือ วันเสาร – วันอาทิตย – วันจันทร ระหวางเวลา 07.00 - 
20.00 น. (กรุงเทพธุรกิจ, 12 ตุลาคม 2542) 

 

  

ภาพที่ 7 โอเสม็ดคาสิโน                      ภาพที่ 8 รอยัลฮิลล คาสิโน 

เจาหนาที่ดานตรวจคนเขาเมืองประจําดานผานแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชองจอม-โอเสม็ด ระบุวา 
ตามปกติแลว ในชวงวันจันทร-ศุกร ดานผานแดนถาวรชองจอม  ต. ดาน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร จะมีชาวไทย
ขามแดนเขาไปเลนการพนันในคาสิโนกัมพูชาประมาณ 500-800 คนตอวัน สวนวันเสาร-อาทิตย มีจํานวน 
800-1,500 คนตอวัน และชวงหยุดยาวติดตอกันหลายวัน มีจํานวนมากถึง 1,000-2,500 คนตอวัน สําหรับ
ในชวงที่มีนักพนันมากที่สุดจะมีประมาณ 2,500-3,000 คนตอวัน สงผลใหมีเงินรายไดมากถึงเดือนละ 5 พัน
กวาลานบาท คนไทยเขาไปเลนการพนันเปนจํานวนมาก พรอมทั้งมีการสั่งซื้ออาหาร เคร่ืองดื่มตางๆ เขาไปจัด
เลี้ยงนักเสี่ยงโชคกันมากขึ้น ผูประกอบการคาสิโนจึงไมจําเปนตองลงทุนจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคาเหมือน
เมื่อกอน เพราะนักเสี่ยงโชคที่มาสวนใหญมาเพื่อเลนการพนัน ดวยความสบายใจไมตองหลบๆ ซอนๆ เหมือนเลน
ในคาสิโนเมืองไทยที่เสี่ยงถูกจับกุมดําเนินคดีไดตลอดเวลา (อางใน http://www.ryt9.com/s/bmnd/1229191)  

จากการเก็บขอมูลในพื้นที่ เมื่อเดือนเมษายน 2556 ในพื้นที่โอเสม็ดคาสิโน และรอยัลฮิลลคาสิโน พบวา มี
ผูเลน ประมาณ 1,200 – 1,500 คน ตอวัน เน่ืองจากเปนชวงปดเทอม ทําใหมีนักพนันไทยเขาไปเลนพนันมากกวา
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ในชวงเปดเทอม และยังมีนักพนันที่นําบุตรหลานอายุตั้งแต 1- 16 ป เขาไปในคาสิโนดวย  โดยสวนใหญจะเลน
สล็อต และมีเด็กและเยาวชนสวนหน่ึงเลนตูสล็อตกับผูใหญ  

 เว็ปไซตทองเที่ยวแหงหน่ึง ประชาสัมพันธการทองเที่ยวโอเสม็ดรีสอรท วา 
 

“โอ – เสม็ด รีสอรท .....ณ จุดประสานของสองอารยธรรม  เมืองแหงความบันเทิงสนุกสนาน
ทามกลางภูมิสถาปตยอันสวยงาม ขอใหเราไดตอนรับทานสูดินแดนอิสานใตประตูสูอารยธรรมรุงเรืองคร้ัง

โบราณกาล  บนเขาในปาเมืองโอเสม็ด เพียง 100 เมตร จากชองจอม ดานไทย กัมพูชา 68 ก.ม. จาก
จังหวัดสุรินทรและ 440 ก.ม. จากกทม. และ 150 ก.ม.จากเสียมเรียบ  
สิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมของคาสิโน :   

• หองอาหารไทย จีน 
• รานจําหนายสินคาปลอดภาษี 
• คาสิโน / SLOT MACHINE / เกมสรูม 
• ศูนยบริการธุรกิจ 
• ค็อฟฟช็อป 
• สระวายนํ้า 
• ฟตเนส  
• เซาวนา 
• นวดแผนไทย 
• บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

• บริการรถรับสง”  
(อางใน  http://www.edtourcenter.com/travelshop/hotel/thailand/Surin/Hotel_Osmach 
ResortCambodia.php)   
 

 
 

ภาพที่ 9 ภายในคาสิโนโอเสม็ดรีสอรท 
ที่มา : http://kohkongresort.com/o-smach.php 
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Casino Royal Hill ที่ชองจอมมเีคร่ืองเลนสล็อต ของ Royal Hill มีทั้งหมด 134 เคร่ือง และ เคร่ืองเลนรู

เล็ท มีทั้งหมด  7 โตะ โตะละ 8 คน (ดูแผนผังการจัดวางเคร่ืองเลนในภาคผนวก) 
 

กลยุทธในการดึงดูดลูกคาของคาสิโน 
 
 คาสิโนเปดรับทัวรนักพนันตั้งแตเร่ิมเปดกิจการ โดยในชวงแรกมีทัวรประมาณ 60-70 คัน ในเดือน
เมษายน 2556 มีทัวรนักพนันประมาณ 100 กวาคันตอวัน บางคร้ังคาสิโนมีการจัดโปรโมชั่นสมนาคุณลูกคา 
เชน แลกชิปพนัน 5,000 บาท จะไดรับคูปอง 1 ใบสําหรับชิงรางวัลมากมาย รางวัลใหญเปนรถปกอัพ 1 คัน 
และรถจักรยานยนต 2 คัน เปนตน 
 
      ตารางที่   2 ศัพทเฉพาะเกี่ยวกับการพนันมีหลายคําและเปนที่รูจักของคนทําทัวรและลูกทัวร 
 

คําศัพท ความหมาย 
ไพใบเดียว / เขียว-
แดง   

ดรากอน-ไทเกอร 

กงเปน 10 แตม 
 

 ไพที่คิดคาคะแนน 

ทัวรที่กําหนด กิจการที่นําผูเลนเขาไปในคาสิโนโดยเฉพาะตามปริมาณและวงเงิน 
                                                          

แมทัวร/พอทัวร 
  

ผูจัดการกิจการทัวรน้ันๆ หากเปนหญิงเรียกแมทัวร หากเปนชายเรียก
พอทัวร 

เปลี่ยนชิป 
   

การนําเงินในวงเงินที่กําหนดแลกเปลี่ยนเปนชิปโปรโมชั่น 

รีชิป/โรลชิป การหมุนเปลี่ยนชิปโปรโมชั่นใหกลายเปนชิปเงินสดผานการเลนพนัน 
 

ขึ้นชิป   การนําชิปไปแลกเปนเงินสด 
 

Checker (เช็คเกอร)
  

พนักงานของคาสิโนที่มีหนาที่ตรวจตราวา ลูกทัวรมีการเลนพนันจริง
หรือไม 
 

ตัดทัวร   การที่คาสิโนไมจายเงินคาตัวของลูกทัวรใหกับแมทัวร 
 

ผานทัวร   การที่ลูกทัวรมีการเลนพนันตามเกณฑของคาสิโน 
 



 26 

ชิปเปน   ชิปเงินสด 
 

ชิปโปร  ชิปโปรโมชั่น 
 

ขายตัว         การที่แมทัวรขายลูกทัวรที่เกินจํานวน 8 คน ใหกับแมทัวรคนอื่น 
 

ขายยกตู                                  การที่แมทัวรขายลูกทัวรของตนจํานวน 8 คน ใหกับแมทัวรคนอื่น 
 

ไปรับใชชาติ                           การที่ลูกทัวรที่ถูกขายตัวไปรวมกับทัวรอื่น ลูกทัวรจะกลาววา ตนไปรับ
ใชชาต ิ

 
    ตารางที่  3  ลักษณะและรูปแบบของคาสิโนสะงําและชองจอม 
 

ลักษณะ/รูปแบป/การ
จัดการ 

คาสิโนสะงํารีสอรท คาสิโนโอเสม็ดและรอยัลฮิลล 

ปริมาณผูเลน เฉลี่ย 500 คนตอวัน เฉลี่ย 1,500 คนตอวัน 
ผูเลนสวนใหญ ทัวรนักพนัน ทัวรนักพนันและนักทองเที่ยว 
การขึ้นทัวร เฉลี่ย 130 ทัวรตอวัน เฉลี่ย 150 ทัวรตอวัน 
รายได ประมาณ 2,600 ลานบาทตอ

เดือน 
ประมาณ 5,000 ลานบาทตอ
เดือน 

วงเงินในการขึ้นชิป โดยเฉลี่ย 140,000 บาท โดยเฉลี่ย 150,000 บาท 
การแลกชิป ไมสามารถใชเงินสดแลกชิปทีโ่ตะ

เกมได 
ไมสามารถใชเงินสดแลกชิปที่
โตะเกมได 

Score Board ไมมี Score Board ไมมี Score Board 
บรรยากาศภายใน เพดานต่ํา ไมระบายอากาศไมม ี

อบอวลดวยควันบุหร่ี 
ไมคอยระบายอากาศ อบอวล
ดวยควันบุหร่ี 

 
2.3 เง่ือนไขของการขึ้นทัวรของคาสิโน 

คาสิโนชองจอมและชองสะงํากําหนดเงื่อนไขของการขึ้นทัวรไวเหมือนกัน คือ แมทัวรตองซื้อชิปโปรโมชั่น 
หรือชิปตายที่ไมสามารถขึ้นเงินไดตามจํานวนที่คาสิโนกําหนด เมื่อนําชิปเหลาน้ีไปเลนและเลนได จะไดชิปเปน ที่
สามารถนําไปแลกเงินได  ซึ่งแมทัวรจะไดรับสิทธิคูปองอาหารฟรี จํานวน 8 ใบ และคานํ้ามันรถเปนการตอบแทน
ขึ้นอยูกับระยะทางวาเปนทัวรที่มาจากจังหวัดใด  เชน หากเปนทัวรจากจังหวัดอุบลราชธานี  แมทัวรจะไดรับคา
นํ้ามัน 5,200  บาทหรือ จากยโสธร ไดรับคานํ้ามัน 5,600 บาท เปนตน รวมทั้งคาตอบแทนรายหัวของนักพนัน 
คนละ 150 บาท รวม 8 คน เปนเงิน 1,200 บาท 
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2.4 รหัสการขึ้นทัวร 
การขึ้นทัวรเร่ิมจากติดตอขึ้นทัวรกับเจาหนาที่ของคาสิโนเพื่อขึ้นทัวรตามสายว่ิงของแตละจังหวัด จะมี

รหัสดังน้ี 
 R= สุรินทร   
 S = ศรีสะเกษ 
 T = Test หมายถึง อยูในชวงทดลองขึ้นทัวร 
 U = อุบลราชธานี   
 Y = ยโสธร    
 การขอขึ้นทัวรกับคาสิโน เจาของทัวรตองมีเอกสารสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนรถตู  และจะ
ไดรหัสทัวรของตน  แตละทัวรจะมีรหัสที่ขึ้นตนตามรหัสจังหวัด เชน อุบลราชธานี ขึ้นตนดวย U และตามดวย
ตัวอักษรแสดงลําดับที่ของทัวรน้ัน เชน UA คือทัวรจากอุบลราชธานี ทัวรที่หน่ึง  อาจจะมีทัวรที่มีรหัส UAA คือ
ทัวรสํารอง ที่ไมไดมาขึ้นทัวรทุกวัน แตละทัวรจะจํากัดจํานวนคนเพียง 8 คน ที่จะมีสิทธิไดคูปองอาหารฟรี   โดย
แมทัวรจะไดคา ตอบแทนรายหัวเพิ่มอีกคนละ 150 บาท 

2. สัปดาหแรกจะไดรหัสเพื่อทดลองทัวร หากผานชวงโปรหรือชวงทดลองจะไดรหัสจริง 
3. ในการดําเนินการ จะตองกรอกเอกสารเขาออกผานแดนสําหรับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองฝงไทย แต

จะไมไดกรอกเอกสารใดๆ ใหเจาหนาทีก่ัมพูชา 
4. การดําเนินการขึ้นทัวรแตละวัน มีขั้นตอนดังน้ี 

  4.1 เจาของทัวรกรอกเอกสารของคาสิโนที่จุดรับทัวรดานหนาคาสิโน 
  4.2 รับบัตรทัวรที่เคานเคอรดานในหองโถงของคาสิโน 
  4.3 เจาของทัวรเปลี่ยนชิป สวนลูกทัวรใหเดินไปเลนพนันในสวนตาง  ๆในเดือนเมษายน 2556 
คาเปลี่ยนชิปจํานวนขั้นต่ํา 140,000 บาทตอ/ทัวร 
  4.4 หลังจากหมดกําหนดเวลา เจาของทัวรจะไปรับเงินคาเดินทางและคืนบัตรของ 
ลูกทัวร 

5. สําหรับลูกคาที่ขึ้นทัวรจะตองประทับตราเอกสารที่จุดผานแดนจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไทย แต
จะไดรับงดเวนไมตองลงเอกสารดานกัมพูชา  ผูที่มีพาสปอรตไมตองเสียเงินคาผานแดน   หากใชเอกสารประจําตัว
จะตองเสียเงิน 50 บาทที่จุดผานแดนฝงไทย และตองฝากบัตรใหแมทัวร ไปสงใหเจาหนาที่คาสิโน เมื่อเดินทาง
กลับจึงจะไดรับคืน 

6. การลงทะเบียนทัวรจะตองลงทะเบียนอยางชาที่สุดไมเกินบายโมงคร่ึง โดยกอนเขาไปในคาสิโนจะตอง
โทรแจงกอนวาจะมีทัวรของตนเองเขาไป  หากทัวรไปชากวากําหนดจะตองโทรตอรองเวลา โดยตองมีเหตุผลที่
สมควร 

7. ในระหวางการเลน มีระยะเวลาเลนตั้งแต 13.00 – 15.30 น. ลูกทัวรจะตองติดรหัสบัตรอยางชัดเจน 
โดยแมทัวรจะตองถูกบังคับใหเลนการพนันโดยอัตโนมัติ โดยจะมีผูตรวจตรา (Checker) วา ผูเลนมีการเลนจริง
หรือมีการลงทุนต่ํากวาเกณฑหรือไม 
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2.5 ขอบังคับที่ปรากฏในเอกสารของคาสิโน 
 1. ไมอนุญาตใหเปลี่ยนโปรโมชนัชิปกับลูกคากัมพูชาของบริษัท 
 2.  ไมอนุญาตใหใชผูโดยสารเปนบุคคลซึ่งคางคืนอยูภายในบริษัท มาขึ้นทัวร 
 3.  ไมอนุญาตใหเปลี่ยนบัตรติดทัวรกับลกูคาทานอื่นของบริษัท 
 4.  ลูกทัวร 8 ทาน 
 5.  หากนอยกวา 8 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการขึ้นทัวร 
 6. บัตรประชาชนของลูกทัวรในเขตที่ขอสายว่ิง ตองมีจํานวนขั้นต่ํา 5 ทาน 
 

คาสิโนแตละแหงมีความแตกตางกันออกไป แตไมมากนัก อยางเชน ชองจอมกับชองสะงํา ที่แตกตางกัน
คงอยูที่การผานทัวร ชองจอมผานทัวรงายกวาชองสะงํา และมีเงื่อนไขที่นอยกวากัน แตเคร่ืองเลน หรือกฎเกณฑ
ไมแตกตางกัน  
2.6 การยายทัวรจากสะหวันเวกัส (ลาว) สูคาสิโนที่กัมพูชา 
 แตเดิม ทัวรนักพนันมักนิยมไปเลนพนันที่สะหวันเวกัส  แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว แตหลังจาก
คาสิโนที่สะหวันนะเขตเปลี่ยนนโยบายไมใหความสําคัญกับการขึ้นทัวร และเปลี่ยนจากชิปโปรมาเปนบัตรของขวัญ 
(Voucher) ขั้นต่ํา 1,000 บาทแทน โดยใหเปนบัตรของขวัญใบละ 500 บาท สองใบ ตอหน่ึงคน น่ันคือผูเลนแตละ
คนตองใชจายอยางต่ํา 1,000 บาท และบัตรของขวัญใบหน่ึงเปนบัตรโปร คือไมสามารถแลกเปนเงินสดได ดังน้ัน 
หากผูเลนเลนได จะไดเงินคืนเพียงหน่ึงพันหารอยบาท แทนที่จะเปนสองพันบาท ทําใหทัวรนักพนันหรือรถตูทัวร
สวนใหญไมไปทําธุรกิจที่คาสิโนในสะหวันนะเขต  เจาของทัวรหรือแมทัวรอยางแมสา จึงเปลี่ยนไปขึ้นทัวรคาสิโนที่
ชองจอมราวหน่ึงสัปดาห ซึ่งระบบของชองจอมก็จะคลายกับชองสะงํา แตคาสิโนจายคาตอบแทนหรือคานํ้ามันที่
จายใหแมทัวรคอนขางต่ํา แมสาจึงเปลี่ยนมาขึ้นทัวรที่ชองสะงําแทน ตั้งแตเดือนมกราคม 2556  
 การขึ้นทัวรของคาสิโนที่สะหวันนะเขตแตเดิมน้ัน แมทัวรจะติดตอกับบริษัทแทงโก ในพื้นที่คาสิโน เพื่อนํา
ทัวรมาลง  บริษัทไดคาสวนตาง คาดําเนินการ มีการติดปายชื่อทัวร เชน เลิศทัวร เปนตน ซึ่งคาสิโนจะมีนักพนัน
มาเลน มีขอกําหนดการแลกชิปตอนักพนันหน่ึงคน จํานวน 7,000 บาท แตไมไดบงัคับเลนทุกคน ขึ้นอยูกับวานัก
พนันคนไหนตองการจะเลน เน่ืองจากสะหวันเวกัสคาสิโนไมมีระบบตรวจสอบหรือเช็คเกอรเหมือนที่ชองจอมและ
ชองสะงํา ที่ตรวจสอบวา ลูกทัวรมีการใชจายเงินเลนพนันตามจํานวนที่เหมาะสมหรือไม  ทําใหเกิดคนกลุมที่
เรียกวา ไป “เดินแบบ” คือไปรวมกับทัวร ไปรับประทานอาหารกลางวันฟรี ไดเงินสวนหน่ึง แตไมเลนพนัน เดินไป
เดินมา จนถึงเวลาก็กลับ  ทําใหคาสิโนขาดรายได แตมีรายจายเพิ่มขึ้น เชน คาอาหาร คานํ้า กระดาษชําระ และ
อื่น ๆ  เมื่อคาสิโนยกเลิกการขึ้นทัวร ทําใหลดรายจายลงจํานวนมาก แมรายไดจะนอยลงในชวงสองสามเดือนที่มี
การเปลี่ยนแปลง แตคาสิโนจะมีลูกคาที่มาเลนโดยตรงมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหคาสิโนสะหวันเวกัส
มีรายไดโดยตรง และประหยัดรายจาย 
 
2.7 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของคนทําทัวรในเครือขายพนันขามแดน 
  
 ตัวอยางขอมูลในตารางที่ 4 สะทอนใหเห็นวา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผูทําทัวรพนัน
ขามแดนมีฐานะปานกลางและเคยมีประสบการณเกี่ยวของกับการพนันขามแดนไมทางก็ทางหน่ึงมากอน แต
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โดยมากที่จะผันมาเปนผูจัดทัวรพวกเขามีอาชีพคาขาย ผูเลนพนัน หรือขับรถรับจางหรือเจาของรถตู และ
ปลอยเงินกู  



ตารางท่ี 4 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผูจัดทัวร (พอทัวร/แมทัวร)  
 

ที ่ ช่ือ อายุ สถาน 
ภาพ 

ลักษณะ
การทํา
ทัวร 

จังหวัด ปที่
เริ่ม
ทํา
ทัวร 

จุดเริ่มตน
ของการทํา
ทัวร 

ปที่เริ่ม
ดําเนิน
กิจการที่
ชอง
จอม/
ชองสะงํา 

ความถี่
ในการ
ข้ึนทัวร 

อาชีพ
กอนทํา
ทัวร 

อาชีพ
เสริม
อื่นๆ  

ชนิดของ
การพนัน
ที่มักจะ
เลน 

จํานวน
เงินสูงสุด
ที่เคยเสีย
ตอวัน 

จํานวน
รายไดที่
เคยไดจาก
การพนัน
ตอวัน 

รายได
รวมของ
การทํา
ทัวร 

1. สา 45 หยา ทัวร
ตัวเอง 
จางรถตู 

อุบลฯ 2551 
ท่ีลาว 

แมสามีทํามา
กอนและรับ
กิจการตอ 

ม.ค. 
2556 
(เร่ิมเปด
คาสิโน
ใหม) 

ทุกวัน คาขาย - สล็อต + 
ดรากอน-
ไทเกอร 

300 1,000 10,000 
บาท/
เดือน 

2. เอ+ 
บ ี

26 สมรส ทัวร
รับจาง 
รถตูของ
ตนเองซ้ือ
มือ 2 

อุบลฯ ม.ค. 
2556  

ไมอยากเปน
ลูกนองเขา 
อยากมี
กิจการ 

ม.ค. 
2556 

ทุกวัน พนักงาน
ในคาสิโน
ท่ีลาว/ 
ออกรถให
ทัวรเชา 

- Baccarat   1,000 
บาทตอ
วัน 

3. ป+
ตอม 

32 สมรส ทัวร
รับจาง 
รถตูของ
ตนเอง 

ยโสธร 2551
ท่ีลาว 

ทําตามกับ
ทัวรอ่ืน 

ม.ค. 
2556 
หลังจาก
ลาวปด 

ทุกวัน  - Black 
jack 

1,000 2,000 1,000 
บาทตอ
วัน 

4. ปอ+
กาง 

 พ่ีนอง 
 

ทัวร
รับจางรถ
ตัวเอง 

อํานาจ 
เจริญ (อ.
เสนางค
นิคม) 
 

ท่ีลาว ทําตามกับ
ทัวรอ่ืน 

ม.ค. 
2556 

ทุกวัน ขับรถตู
รับจาง 

- Baccarat 3,000 3,000  
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ที ่ ช่ือ อายุ สถาน 
ภาพ 

ลักษณะ
การทํา
ทัวร 

จังหวัด ปที่
เริ่ม
ทํา
ทัวร 

จุดเริ่มตน
ของการทํา
ทัวร 

ปที่เริ่ม
ดําเนิน
กิจการที่
ชอง
จอม/
ชองสะงํา 

ความถี่
ในการ
ข้ึนทัวร 

อาชีพ
กอนทํา
ทัวร 

อาชีพ
เสริม
อื่นๆ  

ชนิดของ
การพนัน
ที่มักจะ
เลน 

จํานวน
เงินสูงสุด
ที่เคยเสีย
ตอวัน 

จํานวน
รายไดที่
เคยไดจาก
การพนัน
ตอวัน 

รายได
รวมของ
การทํา
ทัวร 

5.  จา+
ชาย 

47 สมรส ทัวร
ตัวเอง 

อุบลฯ ลาว มีคนจาง
เหมารถไปท่ี
คาสิโนลาว / 
ตัวเองชอบ
เลน 

ม.ค. 
2556 

ไม
ประจํา 
แลวแต
จังหวะ 

เปด
รานอาหา
ร/ขับรถตู
รับจาง 

- สล็อต + 
ดรากอน-
ไทเกอร 

10,000 10,000  

6.  ตู 
 

40 
กวา 

 ทัวร
ตัวเอง 
ขับเอง  

ทัวร
ยโสธร 
บานอยู
มุกดา 
หาร 

ทํามา
ปกวา
ท่ีลาว 

ทําท่ีลาว 2 เดือน ทุกวัน 
ยกเวน
ในท่ีคน
ไมครบ 

นายหนา
ปลอยกู 

ธุรกิจ
สวนตัว 
(นาจะ
ปลอย
กู) 

Black 
jack 

500 500 2-3 
หม่ืน
บาท/ 
เดือน 

7. ตั้ม+
ตูน 

 สมรส ทัวร
ตัวเอง 

ยโสธร  ทําท่ีลาว  ทุกวัน      1,000 
บาทตอ
วัน 

8.  ผอ. 60 สมรส ทัวร
ตัวเอง 
รีชิปเอง 

ศรีสะเกษ  คาสิโนลาว / 
เลนพนันมา
กอน 

 ทุกวัน ผอ.  Black 
jack 

   

9. 
 

ทอน 55 สมรส ทัวร
ตัวเอง 

ศรีสะเกษ  คาสิโนลาว / 
ทําตอจาก
นอง 

ม.ค. 
2556 

ทุกวัน  ใหกู 
 

   3 หม่ืน
บาท/ 
เดือน 

10.  
 

ใส 40 
กวา 

สมรส ทัวร
ตัวเอง 

ยโสธร  คาสิโนท่ีลาว ม.ค. 
2556 

ทุกวัน รับจาง     1,000  
บาท/วัน 
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2.8. สภาพสังคมและเศรษฐกิจของนักพนัน  

สําหรับกลุมนักพนัน จากขอมูลการสัมภาษณนักพนันชาย 30 คน หญิง 30 คน อายุระหวาง 18-80 
ป พบวา สวนใหญอยูในวัยกลางคน มีทั้งผูที่มีอาชีพหลักของตัวเองและผูที่ทําทัวรพนันเปนอาชีพหลัก ผูเลนไป
เลนที่คาสิโนชายแดนโดยไมตองกังวลเร่ืองถูกจับกุมและไดรับการอับอายเพราะสวนหน่ึงเปนขาราชการทั้งทาํงาน
และเกษียณอายุแลวที่ขามไปเลนในบอนตางประเทศและมีจํานวนหน่ึงแตไมมากนักเปนคนแก ขอมูลนักพนัน
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี 

1. กลุมนักพนันที่อายุนอย กลุมน้ีเขาสูทัวรนักพนันเน่ืองจากไมมีงานทํา เชน บาส อายุ 19 ป  

ภูมิลําเนาอําเภอเขื่องใน จ. อุบลราชธานี  สถานภาพ โสด อาชีพหลักรับจางทั่วไป มีรายไดตอเดือน  3,000 – 

5,000 บาท เร่ิมเลนเมื่อป พ.ศ. 2554  เน่ืองจากไมมีงานทํา  เพื่อนในอําเภอเดียวกันแนะนําวา ใหไปทัวรที่

สะหวันเวกัสกับแมทัวร เดินทางสะดวกสบายและมีรถรับสง โดยเฉลี่ยลงทุน เลนพนันวันละ 2,000 บาท สวนมาก

จะเสียมากกวาได ในรอบปน้ี เสียสูงสุดราว 8,500 บาท  และไดสูงสุดประมาณ 13,000บาท ตอนแรกน้ันแมทัวร

จะแนะนําใหรูจักคนเฉพาะในทัวรของตนเองกอน และคอยจะแนะนําใหรูจักกับบุคคลที่เปนนักพนันจากทัวรอื่น 

และคนที่ปลอยเงินกู รูจักพนันคนอื่นๆ ผานเพื่อนที่มาจากทัวรเดียวกัน  เวลาเลนจะไดดูชวยกัน ชวยใหคําแนะนํา

การเลนมากกวาเร่ืองการเงิน  เพื่อนนักพนันที่ชวยเหลือเร่ืองการเงินจะเปนเพื่อนสนิทกัน เชน จีจ้ี ผลัดกันยืม 

เพราะพักที่เดียวกัน และมาเลนดวยกันทุกวัน    

2. กลุมนักพนันวัยกลางคน กลุมตัวอยางที่สัมภาษณสวนใหญอยูในกลุมน้ี ซึ่งมีอาชีพหลากหลาย ทั้ง
ทํานา รับจาง รับราชการหรือเกษียณอายุกอนกําหนด เชน แมไหม  อายุ 41 ป อาชีพ ทํานาและรับจาง  รายได
ประมาณ 8,000-10,000 บาทตอเดือน ภูมิลําเนา อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สถานภาพ หยาราง มีบุตร 3 
คน แมไหมเร่ิมเลนการพนันคร้ังแรกเมื่อตนป 2556 เคยไปบอนชองสะงําและชองจอม  โดยจะไปเลนทุกวันหยุด
หรือวันที่มีเวลาวาง สวนใหญแลวแมไหมจะไปเลนที่ชองจอมมากกวาชองสะงํา เพราะวา มีตลาดขายของและ
สะดวกสบาย รวมไปถึงการเดินทางงายกวาชองสะงํา ในการลงทุนแตละคร้ัง แมไหมจะลงทุน 10,000 บาทโดย
เฉลี่ย ไดสูงสุดอยูที่ประมาณ 20,000 บาท และเสียสูงสุดอยูที่ 5,000 บาทโดยประมาณ แมไหมรูจักกับแมทัวร 
เพราะบานอยูบริเวณใกลกัน แมทัวรมีรถตู 2 คน เวลาที่จะไปเลนการพนัน แมไหมจะโทรหาแมทัวร หรือบางที แม
ทัวรก็จะโทรตาม  ในดานการชวยเหลือ แมทัวรจะชวยเหลือหากเกิดปญหา และยังแนะนําใหรูจักกับลูกทัวรภายใน
รถตูเดียวกันอีกดวย  ในดานการชวยเหลือจากนักพนันดวยกัน ถาเปนเพื่อนในรถตูเดียวกัน แมไหมจะชวยเหลือ
เต็มที่ และเพื่อนในทัวรก็จะชวยเหลือแมไหมเหมือนกัน แตนักพนันคนอื่นๆที่ไมไดมาดวยกัน แมไหมแคทกัทายกัน
ตามปกติ เพราะความที่มาเลนบอย เลยทําใหรูจักกันแตก็ไมไดใหความชวยเหลือแตอยางใด สวนเร่ืองนักพนัน ถา
เปนวันธรรมดาจะเปนนักพนันหนาเดิม แตในวันหยุดจะมีกลุมขาราชการมาเลนดวย สวนใหญจะมากับเพื่อนที่เคย
มากับทัวร เพื่อนนักพนันจะมีขอแนะนําในการเลน และคอยชวยเตือนในการเลนวาอยาเลนมากจนเกินไป  

ขาราชการบํานาญอยาง  เชษฐ   ทีข่อเกษียณอายุกอนกําหนด อายุ  52 ป ภูมิลําเนาอําเภอ เดชอุดม  จ. 

อุบลราชธานี สถานภาพสมรส  มีบุตร 3 คน ชาย 2 หญิง 1 คน รายไดตอเดือน 15,000 บาท เร่ิมเลนการพนัน

คร้ังแรก เมื่อปพ.ศ. 2543 เดิมไปเลนที่บอนปอยเปต  ตอมามาเลนที่สะหวันเวกัส และชองสะงํา  ชวงที่ทํางานเลน

พนันดวยเงินจํานวนมากเคยเสียสูงสุด 10,000 บาท  และไดสูงสุด 75,000  บาท ตอนน้ีเงินที่ใชเลนเปนเงินคาตัว
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ที่ไดจากแมทัวร หมดแลวก็เลิกเลน รูจักแมทัวรชองสะงํา จากเพื่อนที่เลนการพนันดวยกัน  จนสนิทกับแมทัวร เปน

เพื่อนกัน พักดวยกันในบานที่เชาใหแกลูกทัวรอยู  รูจักนักพนันคนอื่นๆ สวนมากจากเพื่อนรวมทัวรดวยกันหรือไมก็

จากเพื่อนทัวรที่มาพักบานหลังเดียวกัน จะมีเปลี่ยนหนาบาง สวนมากจะเปนคนที่แมทัวรหามา มีหลายอาชพี ทํา

นา คาขาย สวนมากจะชวยเหลือนักพนันทีอ่ยูบานพักเดียวกัน ชวยบอกวิธีการเลน ชวยพาไปตลาด ซื้อเสื้อผา หุง

หาอาหารที่แมทัวรจัดไวใหกิน 

สวนนางคิด อายุ 45 ป ภูมิลําเนา อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร สถานภาพสมรส บุตร 2 คน ชาย 1คน หญิง 1
คน อาชีพหลัก คาขาย รายไดตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท  เร่ิมเลนคร้ังแรก พ.ศ 2550 จากบอนพนันแถว
บาน คร้ังแรกไปเลนพนันที่สะหวันเวกัสเอง ไปเจอคนอําเภอเดียวกัน เขาบอกวามากับทัวร  ไมเสียคาใชจาย นาง
คิดจึงขึ้นทัวรไปเลนที่สะหวันเวกัส  มีบางคร้ังที่ไมไดขึ้นทัวร จะขับรถไปเอง แตการขามแดนยุงยาก ไมเหมือนไป
กับทัวรที่สะดวกกวา  โดยเฉลี่ยนางคิดลงทุน คร้ังละ 3,000 – 5,000 บาทสวนมากก็จะรูจักเพื่อนทัวรเดียวกันไมกี่
คน นายบุญยิ่ง  อายุ  53 ป  ภูมิลําเนา อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ  สถานภาพโสด อาชีพทํานา  
รายไดประมาณ 4,000-5,000 บาทตอเดือน  เลนการพนันคร้ังแรกที่บอนชายแดนลาวเมื่อป 2555 และมาเลนที่
บอนฝงกัมพูชาเมื่อตนป 2556 ที่บอนชองสะงํา มาเลนทุกวันสลับกันไปมาระหวางที่บอนลาวและบอนชองสะงํา 
ตามความสะดวก โดยเฉลี่ยในการลงทุนในแตละคร้ัง จะลงทุนโดยประมาณ 5,000-10,000 บาท ถาหากไมมีเงิน 
จะไปกูยืมมาเพื่อมาตอทุนในรอบถัดไป  เคยไดและเสียมากที่สุดประมาณ 10,000 บาท นายบุญยิ่งรูจักกับแมทัวร
เพราะบานอยูใกลกัน เมื่อเห็นแมทัวรพาลูกทัวรคนอื่นไปจึงอยากไปบาง  มีคันไหนใหขึ้นก็จะขึ้นคันน้ัน  แมทัวรไม
แนะนําใหรูจักกับลูกทัวรคนอื่น  และแมทัวรก็ไมมีการชวยเหลือดานการเงิน  สวนนักพนันคนอื่นๆที่รูจักคือคน
ที่มาจากหมูบานเดียวกัน หรือคนที่เจอกันจากการเลนพนันทุกวัน  ในทัวรที่นายบุญยิ่งน่ังมาดวยน้ัน สวนใหญจะ
เปนคนหนาตาเดิมๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบางถาจํานวนคนที่มาเลนไมครบทัวร   

3. นักพนันที่เปนผูสูงอายุ ผูสูงอายสุวนหน่ึงมาเลนพนันเพราะลูกหลานทําทัวรนักพนัน เมื่อนักพนัน

มีไมครบจํานวน 8 คน ก็มักจะขอใหญาติมาชวยขึ้นทัวร อยางปาทวี อายุ 62 ป เปนคนอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะ

เกษ สามีเสียชีวิตไดสองปแลว มบีุตร 3 คน อาชีพหลักคือปลูกหมอน รายไดก็พอใช ถาวางและมีเงินก็จะมาเลนอยู

บอน นองสาวของปาเปนแมทัวรก็เลยมาชวยขึ้นทัวรกับนองมาเลนที่ชองสะงําเร่ิมเลนได 3 เดือนแลว เลนไพ และ

ไฮโล ลงทุนคร้ังประมาณ 50-100 บาท นองสาวเปนแมทัวรมีบริการทั้งรับสงถึงบานในตางจังหวัดและบานเชาของ

นักพนัน ในกรณีของนายสุพี  อายุ 66 ป ไมไดประกอบอาชีพ  รายไดสวนใหญมาจากเงินผูสูงอายุ สถานภาพ

สมรส มีบุตร 2 คน นายสุพีเร่ิมเลนการพนันคร้ังแรกเมื่อตนป 2556 เน่ืองจากแมทัวรเปนญาติกัน ลูกชายของนาย

สุพีแตงงานกับลูกสาวของแมทัวร กรณีที่มีลูกทัวรไมครบนายสุพีจะไปขึ้นทัวรใหที่บอนชองจอม  ลงทุนประมาณ 

100-200 บาท โดยคร้ังที่ไดมากที่สุดอยูที่ประมาณ 1,000-2,000 บาท และเสียมากที่สุด 1,000 บาทโดยประมาณ 

และในสวนใหญจะเสียมากกวาได นักพนันคนอื่นๆ ในทัวร จะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดปญหา แต

การพนันไมเคยใหประโยชนกับใคร 

นางแวว  อายุ 59 ป  อาชีพ รับจาง ภูมิลําเนา อําเภอเลิงนกทา จ. ยโสธร   เร่ิมเลนการพนันที่คาสิโน
ชายแดนคร้ังแรก เมื่อ 5 ป ที่แลว โดยไดไปเลนที่บอนในประเทศลาว และบอนในกัมพูชา ทั้งชองสะงําและชอง
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จอม เหตุที่เปลี่ยนบอนเลนเพื่อจะไดไมตองเสียอยางเดียว บอนที่เลนบอยที่สุด ก็คือ บอนในลาว เพราะสามารถคุย
กันรูเร่ือง มีความคุนเคยกันกับคนลาวมากกวาคนเขมร รูสึกวาอบอุน ไมคอยกลัวเหมือนกับเลนที่เขมร ใชเงิน
ลงทุนคอนขางสูงในการเลนแตละคร้ัง เสียมากสุดประมาณ 5 หมื่นบาท และถาหากนับรวมตั้งแตที่เลนมา เสียเงิน
ไปประมาณมากกวา 2 ลานบาท นางแววรูจักกับทัวรมาประมาณ 3 ป  สวนใหญคนในทัวรเดียวกัน จะเปนคน
รูจักกัน เปนญาติกัน สวนหน่ึงแมทัวรและคนในทัวรแนะนําใหรูจัก ทัวรที่ไปสวนใหญเปนลูกทัวรคนเดิม รูจัก สนิท
กัน ไปดวยกันตลอด เหมือนทัวรประจํา คนในทัวรสวนใหญจะเปนการชวยเหลือกันเร่ืองเงิน สามารถยืมเงินเพื่อ
เลนตอได โดยจะโอนเงินคืนผานทางธนาคารใหในภายหลัง สวนนักพนันที่มาใหมหรือเขาหาในบอน ก็จะไมไวใจ
เขา เพราะบางคนก็จะเขามาตีสนิทเราเพื่อที่จะขอยืมเงินซึ่งเปนคนที่เราไมรูจัก แตสําหรับคนที่ขึ้นทัวรมาดวยกัน ก็
จะไวใจ  

นักพนันสูงอายุอยางนายโว  อายุ 75 ป ภูมิลําเนาอยูที่  อ. กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ  สถานภาพสมรส 
บุตร 5 คน ชาย 2 คน หญิง 3 คน อาชีพหลัก ไมมี อดีตพนักงาน ธกส. รายไดมาจากเงินบําเหน็จ  เร่ิมเลนการ
พนันคร้ังแรก เมื่อป พ.ศ. 2551 ที่สะหวันเวกัส ตอมามาเลนทีช่องสะงํา เลนการพนันเฉลี่ย 5 วันตอสัปดาห ลงทุน
วันละ 100 บาท เทาที่ไดจากแมทัวร  เพราะไมมีอาชีพ ไมไดทํางาน ไมมีเงินมาเลน คิดวามาเอาเงิน 100 บาท มา
เลนเพื่อความสนุก หมดแลวก็หยุด ถาไดกลับไปก็ถือวาโชคดี รูจักแมทัวรเพราะเปนคนบานเดียวกัน นักพนัน
สวนมากน้ันจะเปนคนรุนเดียวกัน ทัวรน้ีมีนักพนันคนเดิมประมาณรอยละ 70 คนใหม ประมาณรอยละ 30 คนไม
คอยขึ้นทัวรน้ีเพราะรถตูคอนขางเกา การรูจักนักพนันเพิ่มมากขึ้นน้ันก็ดีอีกอยางหน่ึงน้ันคือ เวลารอกลับบานก็จะมี
เพื่อนคุย และเวลาเขาเลนไดมากๆ เขากแ็บงใหใช  

ที่นาสังเกตคือ นักพนันบางคนเร่ิมจากการเปนนักทองเที่ยวที่เขาไปเที่ยวและลองเลนพนันในเขตชายแดน
เชน นางแดง  อายุ 45  ป  ภูมิลําเนา บุรีรัมย    สถานภาพ สมรส  บุตร 2 คน  อาชีพหลัก ธุรกิจสวนตัว   รายได
ตอเดือน 15,000 บาท   เร่ิมเลนคร้ังแรกประมาณป พ.ศ. 2554 จากการไดมาเที่ยวพักผอนกับเพื่อนๆ ที่ชองจอม 
แลวเขาไปในคาสิโนโอรเสม็ด ลองเลนโดยการสังเกตจากนักพนันคนอื่น สวนใหญจะมาเลนพนันที่ชองจอม ชวง
เสาร-อาทิตย หรือไเดือนละคร้ัง ลงทุนคร้ังละประมาณ 5,000 บาท เลนพนันที่ชองจอมสะดวกสบาย ระยะทางไม
ไกลมากนัก บางคร้ังขึ้นทัวรมากับคนรูจัก เพราะสะดวก ประหยัดคาใชจายของตัวเอง และไดรับการดูแลจากแม
ทัวร และจากคาสิโน เชน ไดทานอาหารฟรี และเคร่ืองดื่มฟรี ตลอดระยะเวลาการเลน  

สําหรับนักพนันที่เดินทางมากับทัวรดวยกันสวนใหญรูจักกันอยูแลว และมีการชวยเหลือกัน ในเร่ืองการยืม
เงินกันเองในกลุมทัวรเดียวกัน มีการติดตอสื่อสาร สวนนักพนันที่เจอกันในคาสิโน มีชวยเหลือกันบางในบางคร้ัง 
ขึ้นอยูกับสถานการณ สวนใหญนางแดงจะเลนเคร่ืองเลนสล็อต เลนไดประมาณ 1,000 – 1,500 บาท ถาเสียก็ไม
เกิน 1,000 บาท และหลังจากน้ันก็จะไปเลนรูเล็ต (ตู) ลงทุนคร้ังละ 1,000 บาท ถาเลนไดประมาณ 1,500 – 
2,000 บาท และถาเสียก็ประมาณ 500 – 1,000 บาท  
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บทที่ 3 
เครือขายและการจัดองคการคาสิโนขามแดน 

 
เครือขายและองคกรทางสังคมของคาสิโนขามแดนเปนปรากฏการณทางสังคมที่นาสนใจมาก เน่ืองจาก

นํามาสูการขยายตัวของการเลนการพนันขามชาติมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับการไมมีเครือขาย
ซึ่งเห็นไดจากการมีสถิติที่เพิ่มขึ้นของนักพนัน การขยายตัวของจํานวนผูที่เกี่ยวของกับการจัดการภายในเครือขาย 
จํานวนผูเลนและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับเครือขาย บทน้ีเปนการตอบโจทยการศึกษาที่วาเพื่อใหไดองคความรู
เกี่ยวกับเครือขายและองคกรทางสังคมของกลุมคนที่เลนคาสิโน ในพื้นที่พรมแดนระหวางไทยและกัมพูชา 
ไดแก ลักษณะของการจัดตั้งเครือขาย จํานวนเครือขาย การจัดองคกรภายในเครือขาย สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของคนในเครือขาย ความชวยเหลือทางการเงินและสังคม ความสัมพันธกับเครือขายขาม
ชาติที่ประเทศกัมพูชา และ กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น สืบเน่ืองจากจากการเปนสวนหน่ึงของเครือขาย รวมทั้ ง
อธิยายวา เครือขายและองคกรทางสังคมของกลุมผูเลนการพนันมีสวนสนับสนุนใหการพนันชายแดนขยายตัว
มากนอยหรือไมอยางไรภายใตเงื่อนไขการตอรอง และความรวมมือ ผานกลไกอะไรบาง ซึ่งองคความรู
ดังกลาวจะนํามาสูการชี้นัยเชิงนโยบายการพนันชายแดนในบทถัดไป 
 
3.1 การกอตัวของเครือขายคาสิโนขามแดน 

เครือขายคาสิโนขามแดนกอตัวแบบทั้งตามธรรมชาติและกอตัวผานการจัดตั้งและการจัดการอยางเปน
ระบบเชิงธุรกิจ แตเปนธุรกิจใตดิน  

 
3.1.1 การกอตัวแบบเปนธรรมชาติ  
การกอตัวของเครือขายคาสิโนขามแดนที่มีพื้นฐานธรรมชาต ิ มักเกิดมาจากการชักชวนกันของญาติพี่นอง

หรือเพื่อนฝูงที่รูจักกัน ดังเชนกรณีในกรณีของตาทอป ที่มีอาย ุ 70 ป  เปนคนมาจากยโสธร ตาทอป จากเดิมเปน
ขาราชการ และหันมาทําไรออย อายุเร่ิมมากเร่ียวแรงเร่ิมไมมี ก็ไมไดทํางานหนักอีก ลูกหลานไมใหตาทาํอะไร 
พอดีชวงที่คาสิโนในลาวเปด (สะหวันเวกัสคาสิโน) ไดมีจัดทัวรทองถิ่นเพื่อหาคนไปเลน ตาก็เลนลองมาเลนกับ
เพื่อนๆ ที่อยูในละแวกเดียวกัน ทําใหรูสึกไมเหงา ตอนน้ันประมาณป พ.ศ. 2553 เปนปแรกที่ตาไดมาเลนการพนัน
ในคาสิโน จนถึงทุกวันน้ี เปนระยะเวลา 3 ป และไดลองมาเลนในกัมพูชาอยูที่ชองจอม และชองสะงํา ชองจอมไม
คอยไดไป มาที่ชองสะงํามากกวา เพราะวาสะดวก สวนใหญตาก็เลนแต Blackjack และกําถั่ว ตาลงทุนคร้ังละ 
5,000 บาท บางวันก็ได 3,000 บาท บางวันก็เสีย 2,000 – 3,000 บาท พอมีเพื่อนคุย  
 ตาขึ้นทัวรมาจากอํานาจเจริญ ในทัวรสวนใหญก็จะมีแตคนรูจักกัน ทําใหการขึ้นทัวรไมเงียบเหงามีการ
พูดคยุกันตลอดระยะทาง และบางคร้ังเมื่อทัวรที่ตาขึ้นไมครบทัวร แมทัวรก็จะหาลูกทัวรเขามาเพิ่ม ทําใหตาได
เพื่อนเพิ่มขึ้น จากการถามไถวาเปนมาอยางไรถึงไดมา มากี่คร้ังแลว จนรูสึกคุนเคยกัน มีการแลกเบอรโทรศัพทกัน 
ซึ่งทัวรที่ตาขึ้นมาคาสิโนสวนใหญตาจะขึ้นคันเดิม ทําใหตาสนิทกับคนขับรถและเจาของทัวร จนเกิดเปนความสนิท
สนมกัน มีการชวยเหลือกันอยูตลอด ไมวาจะเปนเร่ืองเงินๆ ทองๆ เจาของทัวรเขาก็จะคอยชวยเหลือตลอดเวลา 
หรือแมแตในคาสิโนตาก็ไดรูจักนักพนันมากขึ้นจากการน่ังเลนรวมวงเดียวกัน จากคนที่ไมเคยเจอกัน ไมเคยพูดคุย
กัน ก็เร่ิมที่จะสนิทกัน จากการพูดคุยกันในวง ถามไถวาไดไหม เสียเทาไหร มาอยางไร จนไปถึงการยืมเงินกันก็มี 
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การเพื่อนที่เพิ่มขึ้นถือเปนประโยชนอยางหน่ึง ถาเรารูจักที่จะเลือกคบคน ตาก็จะดูจากการชวยเหลือของเขา บาง
คนเขาก็ชวยเหลือดี ในทุกๆ อยาง ก็ทําใหความสัมพันธน้ันยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้น 
 

3.1.2 การกอตัวผานการจัดต้ังเชิงธุรกิจ 
การกอตัวของเครือขายคาสิโนที่มาจากการจัดการแบบเปนทางการ มักมาจากความประสงคของเจาของ

คาสิโนที่ตองการลูกคาเขามาเลนที่คาสิโนในฐานะที่เห็นวา เปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายของประเทศตนเองที่สามารถ
สรางรายไดแกผูประกอบการและเปนธุรกิจที่เอื้อตอผูที่เกี่ยวของไดแกผูจัดทัวรพนันและผูเลน ในขณะเดียวกันการ
กอตัวของเครือขายน้ียังมาจากแรงจูงใจของนักธุรกิจคนไทยเองที่เล็งเห็นรายได อันมาจากการทําธุรกิจดังกลาว
จากการเขาไปเกี่ยวของกับคาสิโนไมทางใดก็ทางหน่ึง  

กรณีที่เปนความประสงคของเจาของคาสิโนน้ันพบวา เจาหนาที่หรือผูจัดการของคาสิโนมักรูจักกับผูจัด
ทัวรหลายรูปแบบไดแก การเคยทํางานดวยกันมากอน การแนะนําตอกันมาภายในเครือขาย เคยนักพนันที่มาเลน
แลวผันตัวเองมาเปนเจาของทัวรหรือผูจัดทัวร หรือมาจากนายทุนเงินกูที่ใหนักพนันกูเงินเลนพนัน ดงักรณีศึกษาที่
หลากหลายน้ี 

ในกรณีของเอและบี คูสามีภรรยา จากจังหวัดยโสธร  เออายุ 31 และบีอายุ 30 ป สําเร็จการ ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  เดิมเอเปนพนักงานในบริษัทนายหนาหรือจังเก็ตในคาสิโนสะหวันเวกัส สปป. ลาว มีประสบการณจาก
การทํางานที่เกี่ยวของกับทัวรนักพนันมากอน  ตอมาลาออกเพราะไมอยากเปนลูกนอง เอและบีเพิ่งเร่ิมทําทัวรได
ประมาณ 4-5 เดือน โดยซื้อรถตูมือสอง เอเปนคนขับรถ บีเปนแมทัวรและมีการจัดการเชิงธุรกิจอยางชัดเจน เชน 
ในการทําทัวรเคยโดนตัดทัวรสูงสุด 4 คนยังไมเคยโดนตัดทัวรถึง 5 คน โดยเฉลี่ยมีรายไดตอวันประมาณ 1,000 
บาท ลูกทัวรสวนใหญเปนหน้ีกับแมทัวร การคืนเงินก็จะใชวิธีการหักคาตอบแทนรายหัว กรณีของพี่ตู บานอยูที่
มุกดาหาร  เคยปลอยเงินกูในคาสิโนสะหวันเวกัส  ตอมาจึงทําทัวรนักพนันที่สะหวันเวกัส เมื่อคาสิโนเปลี่ยนระบบ 
จึงทําทัวรยโสธร มาที่ชองสะงํา เปนแมทัวรที่ขับรถเอง นอกจากเปนแมทัวรแลว พี่ตูยังเปนคนเปลี่ยนชิปรวมกับ
นายทุนคนอื่นดวย 

พี่จา อายุ 47 ป ชาวอุบลราชธานี โดยสวนตวัเปนคนชอบเลนพนันอยูแลว  เร่ิมทําทัวรคร้ังแรกที่ลาว ทํา
ทัวรไปสะหวันเวกัส มีคนเชารถไป สามีเปนคนขับรถตูและตนเองไปเลนดวย ก็เร่ิมทําทัวรตั้งแตน้ันเปนตนมา    
เดิมทํารานอาหารพอหมดสัญญาเชาก็เลิกกิจการ เคยว่ิงทัวรที่ชองจอมอยูระยะหน่ึง แตไดคาตอบแทนนอย จึงยาย
มาทําทัวรที่ชองสะงํา 
 พี่จาชอบเลนดรากอน-ไทเกอรและสล็อต มีวงเงินลงทุนจํานวนมาก แตในระยะหลังจํากัดวงเงินไดเสีย
ประมาณ 10,000 บาท ตอวัน ตั้งแตเลนมา เสียเงินรวมแลวประมาณ 2 ลานบาท สวนใหญ เคยโดนตัดทัวรสูงสุด 
4 คน ไมเคยโดนถึง 5 คน ทัวรพี่จา เปนทัวรที่ไมไดมาประจํา ขึ้นอยูกับโอกาส สวนในกรณีของตอง เดิมก็เปนคน
ขึ้นทัวรไปเลนพนันกับเจาของทัวรคนอื่น ตอมาตนเองจึงเห็นโอกาส และตัดสินใจมาทําทัวรเอง 
  
3.2 ลักษณะของเครือขายคาสิโนขามแดนอันหลากหลาย 
 ลักษณะสําคัญของการขามไปเลนการพนันที่ชายแดนกัมพูชาของนักพนันชาวไทย มีลักษณะแบบ
ผสมผสานหลากหลายลักษณะไดแก (หน่ึง) เครือขายที่มีการจัดการที่ชัดเจนของธุรกิจที่เรียกวา “การขึ้นทัวร” 
(สอง) เครือขายญาติพี่นอง (สาม) เครือขายเพื่อนฝูง (สี)่ เครือขายการเดินทางรวมกันในฐานะนักทองเที่ยว และ 
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(หา) เครือขายภายในครอบครัวเดียวกัน (หก) การเดินทางไปคาสิโนแบบสวนตัวโดยไมพึ่งเครือขาย แตโดยสวน
ใหญมากกวา 80 เปอรเซ็นตจะมีลักษณะการจัดการเครือขายผานธุรกิจการขึ้นทัวรเปนหลัก 
 
 3.2.1 เครือขายที่มีการจัดการที่ชัดเจนเชิงของธุรกิจที่เรียกวา “การขึ้นทัวร” 
  3.2.1.1 “ทัวรนักพนัน” 
 ทัวรพนันเปนการทําธุรกิจของคนในทองถิ่น ที่บริการรถตูรับ-สงฟรีสําหรับผูที่ตองการเสี่ยงโชคในคาสิโน
จากบานจนถึงคาสิโนที่อยูบริเวณดานชายแดนชองสะงําและชองจอม รวมถึงคาสิโนบริเวณชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน  โดยมีเจาของทัวรทีห่ากเปนหญิง เรียกวา “แมทัวร” หากเปนชาย เรียกวา “พอทัวร” เจาของ
ทัวรรายยอยมักเปนเจาของรถตู บางรายเชารถหรือเชาซื้อรถตู เพื่อทํากิจการโดยเฉพาะ สวนใหญภรรยาเปนแม
ทัวร สามีเปนคนขับรถ ในรายที่มีทุนสูง อาจมีรถตูมากถึง 10 กวาคัน มีการจางคนขับรถเพื่อรับนักพนัน หรือ “ลูก
ทัวร” ในแตละเสนทาง หรือที่เรียกวา “สายว่ิง” เจาของทัวรที่มีฐานะมักเปนเจาหน้ี ใหนักพนันกูยืมเงิน หรือเปน
นายทุนในคาสิโนเพื่อทําธุรกิจแลกชิปโปรโมชั่นจากแมทัวรรายยอย การทําธุรกิจดังกลาวมีความเสี่ยงเชนกนั ใน
เดือนกันยายน  2554 มีขาวเจาของทัวร ที่มีรถตูรับนักพนันกวา 10 คัน ถูกฆาชิงทรัพยหรืออาจเปนการฆาลางหน้ี 
ที่คาสิโนรอยัลฮิลล บริเวณโอเสม็ด ตรงขามดานชองจอม (ไทยรัฐ, 16 กันยายน 2554) เจาของทัวรที่สัมภาษณ
สวนใหญเปนหญิง หากสมรสแลวสามีมักเปนผูขับรถ หรือจางคนขับรถ ซึ่งการเขาสูอาชีพเจาของทัวรเกิดขึ้นได
หลายกรณี  
 การจัดการทัวรพนันยังเกี่ยวของกับการรับชวงทัวรนักพนันตอจากคนในครอบครัว แมทัวรในกรณีของแม
สา (นามสมมุต)ิ   อาย ุ45 ป อยูที่ อ. เมือง อุบลราชธานี  สถานภาพหยาราง เดิมมีอาชีพคาขาย ขายของชําอยูที่
บาน แมสามีเคยเปนแมทัวรมากอน ราว 5 ป รายไดตอเดือนเฉลี่ยราวหน่ึงหมื่นบาท เมื่อแมสามีเลิกทํา แมสามา
รับชวงตอ ลูกทัวรสวนหน่ึงของแมสาเคยเปนลูกทัวรของแมสามีมากอน แมสาเปนแมทัวรราว 3 ป  
 ชวงสองปแรก แมสาเปนแมทัวรพานักพนันไปเลนทีค่าสิโนสะหวันนะเขต แมสามีรถตูเปนของตนเอง แต
เน่ืองจากมีคาใชจายสูงในการดูแลรถตู  คาผอนรถ คาจางคนขับรถ และปญหาคนขับรถไมวาง ไมมีความ
รับผิดชอบจึงขายรถตูของตนเอง และหันไปเชารถแทน คาเชารถพรอมนํ้ามันและคนขับ วันละ 2,600 บาท  รถตูที่
เชาเปนประจํา ใชในปจจุบันเปนของลูกทัวรคนหน่ึง เมื่อขายรถแลว ลูกทัวรคนน้ีเสนอวา จะซื้อรถตูมาใหแมสาเชา 
เพื่อจะไดเดินทางไปคาสิโนไดทุกวัน สาเหตุหลักที่แมสาเปลี่ยนจากคาสิโนสะหวันนะเขตเปนชองจอม และตอมาที่
ดานชองสะงํา เน่ืองจากคานํ้ามันหรือคาตอบแทนที่ไดจากคาสิโน ซึ่งชองสะงําใหคานํ้ามันสูงสุด การยายทัวรมาที่
คาสิโนชองสะงํา แมทัวรจะไดรับคาตอบแทนจากคาสิโนเปนคานํ้ามันวันละ 5,200 บาท และคาตอบแทนรายหัว
ของลูกทัวร คนละ 150 บาท รวม 8 คน เปนเงิน 6,400 บาท ซึ่งแมสามักจะ “ขายยกตู” คือ ขายลูกทัวรใหผูอื่น 
หรือนายทุน ซึ่งจะหักเงินไปจํานวน 3,000 บาท  (เปนคานํ้ามันรถ 1,200 บาท คาคนขับรถ 300 บาท คาลูกทัวร 
1,500 บาท)  แมสาจะไดรับเงิน 3,400 บาท ซึ่ง จายปนคาเชารถ 2,600 บาท เหลือเงิน วันละ 800 บาท  แมสา
ไมมีคาตอบแทนรายหัวใหลูกทัวร  เน่ืองจากจะขายทัวรยกตูในคนอื่น หากลูกทัวรเดินทางโดยมีหนังสือเดินทางจะ
ไมเสียคาผานแดน หากใชบัตรประชาชนจะตองเสียคาผานแดนจํานวน 50 บาท โดยแมทัวรจะเปนผูดําเนินการให  
เดือนหน่ึงจะหยุดทําทัวรประมาณเดือนละ 2 วัน 

การทําทัวรนักพนันนอกจากเปนอาชีพเลี้ยงครอบครัวแลว แมสายังกลาววา  
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“มันหลวมตัวเขามาแลวออกไมได การพนันมันเหมือมีเสนหบางอยาง และตัวเองก็ชอบ 
ที่ไดไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ ไมเคยเหน่ือยที่ตองตระเวนไปรับแตละบาน เพราะมันเปน 
อาชีพและชินแลว” 
 

 เคยมีเร่ืองเลาในคาสิโนที่แมสาไดยินมา  คือเพื่อน 2 คนไปเลนบาคาราดวยกัน แลวคนหน่ึงก็เห็นภาพ
เพื่อนถูกลามขาไวที่โตะบาคารา เขา เชื่อวาเขมรมีคุณไสย  ในวันที่ยกเสาเอก คาสิโนเชิญหมอไสยศาสตรทั่ว
ประเทศมาลงยันต ลูกทัวรของแมสามาจากหลายหลายอาชีพ  แมคา ผูประกอบกิจการสวนตัว ตํารวจ ครู ทหาร 
แมบาน  แมสามีลูกทัวรประจําเกือบ 20 คน หมุนเวียนมาขึ้นทัวรตามแตโอกาส  โดยนัดหมายกันตอนเย็น หรือ
เชา และออกเดินทางจากอุบลราชธานีประมาณ 08.00-09.00 น. หลังจากตระเวนรับลูกทัวรแลว  โดยหากวันไหน
ลูกทัวรไมครบจํานวน 8 คน จะใหคนขับรถตูชวยขึ้นทัวรให โดยไมมีคาตอบแทน  แตถือเปนการชวยเหลือกัน ลูก
ทัวรหวังเงินพนันทุกคน ลูกทัวรอายุประมาณ 50 ปขึ้นไปมักจะไปเลนเพื่อผอนคลาย สวนอายุต่ํากวาน้ันก็หวังเงิน
พนัน 

แมทัวรตองแจงคาสิโนวาจะขึ้นทัวรสัปดาหละกี่วัน  แมสาขึ้นทัวรทุกวัน ยกเวนเมื่อมีธุระหรือรถไมวาง แต
ตองโทรแจงคาสิโนกอนหากไมสามารถไปได เมื่อเร่ิมขึ้นทัวรในสัปดาหแรกจะอยูในชวงยังไมผานโปรหรือชวง
ทดลอง  แมทัวรและลูกทัวรจะมีแผนคลองคอที่มีตัวอักษร  T  ในแตละวันเมื่อรถมาถึงคาสิโน จะมีโตะเช็คเกอรอยู
หนาประตู  แมทัวรจะตองแจงจํานวนลูกทัวรเพื่อตรวจสอบจํานวน จากน้ันจึงเขาไปในอาคารเพื่อรับบัตรคลองคอ 
และบัตรรับประทานอาหาร ทัวรหน่ึงจะมีลูกทัวรไมเกิน 8 คน จะไดบัตรอาหาร 8 ใบ บางคร้ังหากลูกทัวรไมครบ
ตามจํานวน แมทัวรและคนขับรถอาจจะตองขึ้นทัวรดวย   

 
3.2.1.2 การหาลูกทัวร 
จากการศึกษาพบวา ทั้งที่ชองสะงําและชองจอมน้ัน มีลูกทัวรแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. ลูกทัวรประจํา ที่ไมไดคาจางขึ้นทัวร มักขึ้นทัวรกับเจาของทัวรคนเดิมมาเปนเวลานาน เชนลุงโว 

อายุ 75 ป จากจังหวัดศรีสะเกษ  รูจักแมทัวรเพราะเปนคนบานเดียวกันและรูจักกันชวงเร่ิมเลนพนันที่สะหวัน 
เวกัส  เพราะแตกอนแมทัวรคนน้ีทําทัวรอยูที่สะหวันเวกัส แลวจึงมาทําทัวรใหชองสะงํา ตนก็ตามแมทัวรมาเลนที่
ชองสะงําดวย   อีกรายหน่ึงคือ บาส อายุ 19 ป จากจังหวัดอุบลราชธานี รูจักแมทัวร ก็เพราะวาเพื่อนในอําเภอ
เดียวกันแนะนําใหรูจัก แนะนําวา ไปทัวรกับแมทวัร ไมตองเสียคารถ และแปม อายุ 56 ป จากยโสธร รูจักกับ
เจาของทัวรเพราะเปนคนบานเดียวกัน แลวเขาก็ชวนมาเลน สวนเชษฐ อายุ 52 ป จากอุบลราชธานี กลาววา ตน
รูจักแมทัวรดี เพราะเปนเพื่อนกัน ลูกทัวรประจําเปนคนที่ชอบไปเลนพนันอยูแลว จึงขึ้นทัวรใหฟรี แตจะได
ประโยชนจากการบริการของแมทัวรในการขามแดน หรือแมทัวรอาจเลี้ยงขาวในตอนเย็น เปนการตอบแทนลูก
ทัวรแทนคาตัวที่ตองจายให 

2. ลูกทัวรชั่วคราว เปนลูกทัวรที่มาขึ้นทัวรเปนคร้ังคราว ลูกทัวรเหลาน้ีอาจเปนญาติพี่นอง เพื่อน
หรือคนในหมูบานที่ตองการรายไดจากการขึ้นทัวร หรือตองขึ้นทัวรใหญาติและเพื่อน เพื่อใหมีลูกทัวรครบ
จํานวน 8 คน หรือเปนนักพนันที่เลนเปนประจําเปนลูกทัวรที่ถูก “ซื้อตัว” มาจากทัวรอื่น  หรือนักพนันที่ไมมี
ทัวรเจาประจํา เชน ปุกกี้ อายุ 40 ป จากยโสธร ที่ขึ้นหลายทัวรไมเจาะจงกับคนใดคนหน่ึง  พอใครมารับที่จุด
นัดพบเปนคนแรกก็จะขึ้นทัวรกับคนน้ัน  
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3. ลูกทัวรรับจาง คือผูที่รับจางแมทัวรไปขึ้นทัวรเปนอาชีพ กลุมคนเหลาน้ีจะขึ้นทัวรเปนประจํา และมี
ทั้งคนที่ขึ้นกับทัวรเดิม และคนที่ขึ้นเปลี่ยนทัวร ลูกทัวรรับจางสวนใหญเปนผูหญิง มีผูชายและเพศที่สามบาง สวน
ใหญจะไปกับสามีหรือภรรยา หรือไปกับคนในครอบครัว เพื่อนหรือญาติ  ลูกทัวรรับจางสวนใหญจะมี
ประสบการณการเลนพนันในหมูบานมาบางแลว มีบางสวนที่ไมเคยเลนพนันเลย เร่ิมตนเลนพนันคร้ังแรกที่
คาสิโน สาเหตุขึ้นทัวรแมวาจะไมเคยเลนพนัน เน่ืองจากไมเสียคาใชจาย มีขาวกินฟรี และไดเงินคาตอบแทน 
สําหรับคนที่ทําการเกษตรอยูแลว ทําอาชีพขึ้นทัวรเปนรายไดเสริม หากเปนฤดูทํานา ก็ตองทํานาดํานา หรือเกี่ยว
ขาวใหเสร็จกอน จึงจะขึ้นทัวร สวนใหญลูกทัวรรับจางมองวา การขึ้นทัวรเปนอาชีพหน่ึงที่มีเวลาทํางานวันละ
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง ทํางานในหองแอร มีที่พักและอาหาร เคร่ืองอุปโภคบริโภคฟรี เชน สบู ยาสีฟน และ
ผงซักฟอก จากแมทัวร วันไหนโชคดีก็จะไดเงิน วันไหนโชครายก็เสีย หากสามารถควบคุมตัวเองใหเลนในวงเงินที่
ไดรับจากแมทัวร คือ 100 บาท หากเสีย ก็ถือวาเสมอตัว  
 ลูกทัวรมองวา การขึ้นทัวร เปนการไปเลนพนันแบบถูกกฎหมาย ไมตองอายใคร ไมมีใครมาจับผิด 
นอกจากน้ีการไปคาสิโน เปนโอกาสที่จะไดพบปะพูดคุยกับเพื่อน หรือคนรูจักที่มีความชอบอยางเดียวกัน การมีเงิน
ลงทุนจํานวนนอย ไมมีเครดิตกูยมืเงิน หรือยืมเงินจากเจาของทัวรไดไมมากนัก ทําใหจํากัดปริมาณการเลนและ
จํากัดวงเงินในการเลนดวย 

ลูกทัวรจะตองอยูในคาสิโนตั้งแตบายโมงถึงราวสี่โมงเย็น จึงจะออกจากคาสิโนได  และลูกทัวรตองเลน
พนันใหผาน คือ เลนหรือใชเงินเลนมากกวาหน่ึงรอยบาทขึ้นไปหรือเทาที่ผูตรวจสอบหรือเช็คเกอรเห็นวาเหมาะสม 
ซึ่งเช็คเกอรจะเร่ิมตรวจสอบลูกทัวรตั้งแตบายโมงเปนตนไป  หากทัวรหน่ึง มีลูกทัวรที่เลนไมผาน ตั้งแต 4 คน ขึ้น
ไป จะถูกพิจารณางดหรือยกเลิกการขึ้นทัวรของทัวรน้ัน  ระบบเช็คเกอรดังกลาวทําใหคาสิโนชองสะงําสามารถ
ตรวจสอบจํานวนผูเลนที่แทจริงและบังคับใหลูกทัวรตองใชจายเงินเพื่อแลกกับการไดรับบัตรอาหารและสิทธิในการ
ขึ้นทัวรของแมทัวรดวย  รถตูทัวรจะขึ้นเงินไดตั้งแตหาโมงเย็น ในกรณีที่ตองการออกไปกอนหนาน้ัน แมทัวร
อาจจะไปรับคานํ้ามันกับนายทุนหรือคนที่ซื้อทัวรยกตูกอนตั้งแตบายสามโมงคร่ึง และออกไปไดหลังจากสี่โมงเย็น
ทันท ี

สวนลูกทัวรจะไดเงินคาทัวรคนละหน่ึงรอยหาสิบบาท หากใชหนังสือเดินทางขามแดน และไดคาทัวรคน
ละ 100 บาท หากใชบัตรผานแดนที่ตองจายคาธรรมเนียม 50 บาท พรอมคูปองอาหารกลางวัน และแผน      
สติกเกอรหรือแผนปายคลองคอใหรูวาเปนทัวรกลุมใด  จากน้ันจึงเขาไปเลน ถึงสี่โมงเย็น จึงจะเลิกเลนได หรือหาก
ตองการเลนตอ ก็จะมีคูปองอาหารเย็นให แตจะแจกหลังหาโมงเย็น  หากตองการพักที่โรงแรมก็จะตองจายคาที่พัก
เอง แตวันรุงขึ้น จะไมสามารถเปนลูกทัวรได เน่ืองจากไมไดมากับรถตูทัวร  

 
3.2.1.3 การจัดหากลยุทธเพ่ือดึงลูกคา 
นอกจากน้ี ในการขยายตัวของเครือขายธุรกิจขึ้นทัวรยังดําเนินการผานการหาลูกคาของคาสิโนเพิ่มเติม

ผานการใชกลยุทธอันหลากหลายเพื่อจูงใจนักพนัน ซึ่งพบวา มีการเอื้อผลประโยชนตางตอบแทนระหวางคาสิโน 
เจาของทัวรและนักพนัน ซึ่งมีลักษณะการบริหารจัดการคลายคลึงกับผลการศึกษาเร่ือง กระบวนการจูงใจนักพนัน
เขาสูคาสิโนกาสิโน ของ ธาร ธรรมสกุล (2553) ที่ศึกษาคาสิโนคาสิโนที่ปอยเปต โดยคาสิโนและบริษัทจะใหบริการ
แกนักพนันที่ไปเลนการพนัน โดยมีคูปองอาหารฟรี และการสรางแรงจูงใจดวยการจับรางวัลแจก  ซึ่งการจัดหานัก
พนันเขาไปเลนพนันในคาสิโนชองจอมและชองสะงํามีลักษณะการทํางานเชนเดียวกัน คือ ทัวรจะใหบริการรถ
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รับสง และไดรับคาตอบแทนจากคาสิโนเปนคานํ้ามัน ผูที่เปนเจาของทัวร หรือที่เรียกวา “แมทัวร” จะไดรับ
คาตอบแทนรายหัวในการพาลูกคาไป สวนลูกคาจะไดบัตรทัวร และคูปองอาหารฟรี การจัดหานักพนันจะใชรถตูใน
การเดินทาง ซึ่งนักพนันจะใชศัพทในการเดินทางดังกลาววาเปนการ “ไปขึ้นทัวร” นักพนันจะไดรับคาตัวในการ
เดินทางไปพรอมกับทัวร คร้ังละ 150 บาท โดยผูจัดการทัวรจะเปนผูออกคาใชจายในการเดินทางเขา-ออกประเทศ
ลาวให แตละทัวร เรียกวาการ“ขึ้นทัวร” ซึ่งทําใหมีชาวบานจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะผูหญิง วัยกลางคนขึ้นไป เดิน
ทางเขาคาสิโนเปนจํานวนมาก แมวาจะไมมีเงินการเลนพนันมากนักก็ตาม ซึ่งทวัรดังกลาวมักเรียกวา “ทัวรผาถุง”  
(ธรรมมยุรา สุรัติสุพพัศ, สัมภาษณ) ทําใหการเปนนักพนันขามแดนกลายเปนอาชีพของชาวบาน 

 
3.2.2 เครือขายญาติพ่ีนอง 

 เครือขายการพนันขามแดนที่พบอีกแบบหน่ึงคือ การดําเนินการแบบกนัเองระหวางญาติพี่นองที่ความ
ผูกพันรูจักมักคุนและพึ่งพาอาศัยกันมา เชน ในกรณีของลุงทอนซึ่งมีญาติพี่นองที่ทําทัวร 4 คัน ทําทัวรนักพนันจาก
จังหวัด ศรีสะเกษและสุรินทร  พี่นองชักชวนใหลุงทอนมาเร่ิมทําทัวรคร้ังแรกที่ชองสะงํา รวมกับพี่สาวกอน ทําได
ปกวาแลว ตั้งแตที่คาสิโนชองสะงําเร่ิมมีทัวรนักพนันใหม  ๆมีทัวรประมาณ 70 ทัวร ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
มีประมาณ 130 ทัวร การเขาสูอาชีพเจาของทัวรมีการใชเครือขายของญาติพี่นอง ประสบการณในการทํางานหรือ
การเปนนักพนันมากอน โครงสรางการประสานกันของเครือขายในการเขาสูอาชีพเจาของทัวรมีลักษณะที่ไม
เปนทางการ มีความยืดหยุนในการปรับตัว เห็นใจกัน สามารถที่จะยอมรับงายมากขึ้นระหวางกลุมผูเขามาคา
หรือแลกเปลี่ยน หรือเลือกที่จะรับหรือไมรับการแลกเปลี่ยนตามสถานการณหรือการตกลงกันภายใต
ความสัมพันธกันแบบไมมีลําดับขั้นหรือสูงต่ํากวากันทางสังคม การมีเครือขายทางสังคมที่เนนความสัมพันธ
สวนตัวมาก 

ในกรณีของยายแอ   อายุ  62 ป  จากอุบลราชธานี ยายเดินทางมาเลนพนันพรอมกับกับสาม ีโดยเร่ิมเลน
จากที่หลานทําทัวรที่สะหวันเวกัส ในชวงป พ.ศ.2555 เปนระยะเวลา 1 ป และยายไดยายมาเลนที่ชองสะงําก็
เพราะหลานยายทัวรมาทีช่องสะงํา แตยายไมไดมาเลนประจํา อยางนอยก็เดือนละคร้ัง ยายจะมาก็ตอเมื่อหลาน
โทรศัพทมาชวยไปขึ้นทัวร เพราะบางทีคนไมเต็ม ในการไปแตละคร้ังก็ทําใหยายไดเพื่อนใหมๆ เพิ่มขึ้นทกุคร้ัง 
เพราะบางคร้ังก็มีลูกทัวรหนาใหมๆ ขึ้นมารวมทัวรดวย สวนใหญยายก็จะชวนเขาพูดคุยกันจนเกิดเปนความคุนเคย 
มีการติดตอกันบางแลวแตโอกาส  การเลนในคาสิโน สวนใหญยายจะเลนแตสล็อต เพราะตัวอื่นยายเลนไมเปน 
เลนแตละคร้ังยายลงทุนคร้ังละไมเกิน 1,500 บาท บางวันยายก็เลนไดประมาณ 500-1,000 บาท ถาเสียก็ไมเกิน 
1,500 บาท ทุกคร้ังที่ยายไปเลน ยายเลนเพื่อความสนุก เพื่อคลายความเครียด ความเหงา คนแกก็วันๆ ไมรูจะทํา
อะไร ใครชวนไปไหนก็ไปกับเขาทุกที ่ สวนทัวรที่ยายขึ้นถึงแมจะเปนทัวรของหลานก็ตาม แตยายก็ไดเพื่อนจากที่
ตางๆ เหมือนกัน สวนใหญจะมาจากยโสธร พนันที่ยายรูจักสวนใหญเปนขาราชการเกษียณ อยางเชน อาจารย 
ตํารวจ เปนตน และไดชวยเหลือกันในเร่ืองตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองเงิน หรือบางคร้ังที่ยายซื้อของติดไมติดมือ
กลับไปดวย ยายก็จะเอาไปแบงกันกิน เปนตน สวนกรณีของสันชัยน้ันเขามีมีญาติพี่นองที่ทําทัวร 4 คัน ทําทัวร ศรี
สะเกษกับสุรินทร เร่ิมทําคร้ังแรกที่ชองสะงํา ไมเคยไปทัวรอื่น ทํากับพี่สาวกอน ทําไดปกวาแลว ตั้งแตมทีัวรใหม  ๆ
ประมาณ 70 ทัวร ตอนน้ีมีประมาณ 130 ทัวร มีการแลกเปลี่ยนทัวรกับคนอื่นที่รูจักกัน 

สวนกรณีของยอด   อายุ  41 ปเปนชาวอยุธยาที่เมื่อกอนทํางานอยูที่กรุงเทพ พอมีเวลาหยุดงานก็ไดมา
เที่ยว และไดมาเยี่ยมญาติอยูที่ศรีสะเกษ และหลานไดทําทัวรที่พานักพนันไปเลนตามคาสิโนตางๆ จึงไดขึ้นทัวรไป



 41 

กับหลานจึงลองเลน และหลังจากน้ันก็ไดลาออกจากงานที่ทําอยูในกรุงเทพ ออกมาทําธุรกิจสวนตัวอยูใกลๆ กับ
บานญาติ  เร่ิมเลนการพนันเมื่อป พ.ศ.2551 เปนระยะเวลา 5 ป ไดไปคาสิโนที่ สะหวันเวกัส ชองสะงํา และชอง
จอม ที่ไปบอยที่สุด คือชองสะงํา เพราะวาหลานทําทัวรอยูที่น่ี จึงขึ้นทัวรมาเลนกับหลานทุกคร้ังทีห่ลานออกทัวร 
ในการเลนแตละคร้ังลงทุนประมาณ 4,000-10,000 บาท สวนใหญจะเลนรูเล็ต สล็อต บาคารา ทั้งแบบตูและแบบ
โตะ ในการเลนแตละคร้ังก็มีไดบาง เสียบาง 

 
 3.2.3 เครือขายเพ่ือนฝูง  
 กอนที่จะกลายเปนนักพนันขามแดนมืออาชีพ พวกเขามาคาสิโนเพราะการชักชวนของเพื่อนฝูง เร่ิมจาก
จากการไปเที่ยวกับเพื่อนๆ หลังจากน้ันเพื่อนไดชวนใหลองมาเลน พอเลนไปไดสักพักก็เร่ิมติด และเลนมาจนถึงทุก
วันน้ี แตไมไดเลนประจํา เชน สไปร จะมาเลนก็ตอเมื่อตนเองวางจากอาชีพหลักของตนที่ทําอยูในวงหมอลํา ก็จะ
นัดรวมตัวกันกับเพื่อนๆ มาเลนกัน สวนคาสิโนที่ไปเลนบอยที่สุด คือ สะหวันเวกัสคาสิโน แตไดยายมาเลนที่ชองสะ
งําไดประมาณ 3 เดือน เพราะใกลและสะดวกกวา ในการเลนแตละคร้ังจะกําหนดทุนในการเลนไวอยางต่ําอยู 
1,000 บาท และในการเลนแตละคร้ังจะมีการไดการเสียแตกตางกันออกไป บางวันไดประมาณ 8,000 – 9,000 
บาท บางคร้ังเสีย 2,000 – 3,000 บาท และยังรูจักกับนายทุนในคาสิโน เพื่อหารายไดอีกทางหน่ึงดวย โดยเปนคน
แลกเปลี่ยนชิปใหกับนักพนันคนอื่นๆ ซึ่งคาสิโนจะใหคาตอบแทน เชน ถาแลกชิป 1,000 บาท จะได 20 บาท 
ขึ้นอยูกับจํานวนนักพนัน ถานักพนันตองการแลกมากก็จะไดคาตอบแทนมาก ขั้นต่ําอยูที่ประมาณ 200 บาท ตอ
วัน การเขามาเลนบอยมากขึ้นกับเพื่อนๆ ทําใหเขารูจักการขึ้นทัวรผานการแนะนําของคนทัวรที่พบกันในคาสิโน
เพราะเห็นวาการการขึ้นทัวรไปเลนที่คาสิโนจะมีความสะดวกสบายกวา และทําใหสไปรไดรูจักแมทัวรหลายคน ซึ่ง
บางคนมีทัวรประมาณ 3-4 ทัวร ในแตละทัวรจะมีนักพนัน  8-10 คน สวนใหญจะมาจากยโสธร ซึ่งแมทัวรได
แนะนํา และคอยชวยเหลือในดานตางๆ ไมวาจะอยูในคาสิโนหรืออยูขางนอก และแนะนําใหรูจักกับนักพนันคน
อื่นๆ อีกดวย จึงนําไปสูความสนิทสนม มีการแลกเปลี่ยนความรูสึกของการเลนใหกันฟง และคนเหลาน้ีกลายมา
เปนลูกคาของ สไปรในการแลกชิปในคาสิโนดวย นอกจากน้ีภายในคาสิโนมีนักพนันมากมาย มาจากที่ตางๆ และมี
เคร่ืองเลนมากมาย ทําใหเกิดการพูดคุยกันจากในวงการเลน จนนําไปสูความสนิทสนมกัน บางคนมีการแลกเบอร
โทรศัพท เพื่อติดตอกัน มีการไปมาหาสูกันบาง และมีการชวยเหลือกันในดานการเงิน มีการยืม บางคนก็คืน บาง
คนก็ไมคืน แตตนก็ไมไดวาอะไร ยิ่งรูจักคนมากเทาไหร ก็ยิ่งดีกับตนมากเทาน้ัน จากคนสนิทก็กลายมาเปนลูกคาใน
การแลกชิปกับตน 
 
 3.2.4 เครือขายการเดินทางรวมกันในฐานะนักทองเที่ยว 
 การขามแดนไปตางประเทศไมวาใกลหรือไกลถือเปนการไปเทีย่วเพื่อการพักผอนหยอนใจ หากแตวา
สถานที่ที่ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ โบราณสถาน สถานที่สําคัญ โรงแรม หางสรรพสินคา รีสอรท 
รวมทั้งคาสิโนตางถือเปนการเดินทางเพื่อการพักผอนหยอนใจได  จากขอมูลภาคสนามพบวา นักพนันที่เขามาเลน
ใหม สไปรคิดวา ถาเขามาเลนเพื่อการพักผอน ก็ยินดีที่จะแนะนําวิธีการเลนตางๆ แกนักพนันคนน้ัน แตถาเขา
ตองการที่จะเขามาเลนอยางจริงจังตนไมอยากสนับสนุน เพราะวาเขาไมอยากใหใครมาเปนเหมือนนักพนันตนเอง  
เครือขายระหวางนักพนันโดยเฉพาะลูกทัวร เปนการสรางเครือขายผานการเปนลูกทัวรเดียวกัน หรือรูจักกันผาน
การแลกเปลี่ยนลูกทัวร  หรือทําความรูจักกันในคาสิโน มกีารชวยเหลือกัน ในการแนะนําการเลน ใหยืมเงิน 
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แลกเปลี่ยนขาวสารในการเปนลูกทัวร ขอมูลของแมทัวร สถานที่เลนพนัน และชวยเหลือใชบริการจากคนใน
เครือขาย อยางกรณีของสไปร เปนตน 
 
 3.2.5 เครือขายภายในครอบครัวเดียวกัน 
 เครือขายประเภทหน่ึงที่ปรากฏในคาสิโนขามแดนคือ การเครือขายของผูทําทัวรการพนันที่เปนคนใน
ครอบครัวเดียวกันซึ่งมีจํานวนมากพอสมควร  เชน กรณีของครอบครัวของตั้มและตูน (นามสมมต)ิ ตูนในฐานะ
ภรรยาทําหนาที่เปนแมทัวร สวนสามีเปนคนขับรถตู มาจากภาคอื่น พวกเขาทําทัวรจากจังหวัดยโสธร ลูกทัวร
มักจะเลน Blackjack จํากัดวงเงินไดเสียประมาณ 1-2 พันบาท ในชวงทีท่ําทัวรที่ลาวไมไดเลนพนัน เพราะไมมีการ
บังคับแมทัวรเลน สงลูกทัวรเสร็จก็พอแลว เขาใหขอมูลวาโดยเฉลีย่รายไดจากการทําทัวรประมาณวันละ 1,000 
บาท นอกจากน้ีบางครอบครัวยังไดเชาบานที่อําเภอใกลเคียงเพื่อสะดวกในการจัดการทัวรและลดคาใชจาย เชน 
การเชาบานที่ขุขันธ คาเชาเดือนละ 4,000 บาท แตไดจายคาหัวคนละ 100 บาท โดยคาใชจายอื่นๆ ในบานจะ
ดูแลทั้งหมด อาหาร 2 มื้อเชา-เย็น เคร่ืองใชในบานทั้งหมด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ  
 
 3.2.6 การเดินทางไปคาสิโนแบบสวนตัวโดยไมพ่ึงเครือขาย 
 นอกจากเครือขายของคาสิโนที่กลาวมาหารูปแบบขางตนแลว ยังมีการเดินทางไปคาสิโนขามแดนยังเปน
การไปแบบไมตองมีเครือขายหรือใชการขึ้นทวัรไปกับรถตูที่มีการจัดการอยางชัดเจน การไปลักษณะน้ีมีมาก
พอสมควรสวนมากจะเปนพอคาที่มีอาชีพหลักอื่นๆ  นักพนันที่มีอาชีพเสริมอื่นๆ ขาราชการในและนอกพื้นที่ท่ีมี
เวลาชวงเสารอาทิตยหรือวันหยุดราชการ และชาวบานในพื้นที่ใกลเคียงกับคาสิโนที่ไปสะดวกที่มีเพยีง
รถจักรยานยนตก็สามารถเดินทางไปไดแลว ตัวอยางเชน ขาราชการครูทานหน่ึงในจังหวัดศรีสะเกษที่หากมีเวลาก็
จะเดินทางไปดวยตัวเองโดยใหลูกชายขับรถไปให สวนลูกชายก็ใชเวลาในการหาซื้อสินคามือสองจากตลาด      
ชองจอมมาขายในเมืองศรีสะเกษ สวนกรณีหน่ึงคือพอคาผูมีอันจะกินทานหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฐานะดี
มากซึ่งการเดินทางไปเลนคาสิโนที่ชองจอมมักจะโดยโดยตัวเองโดยมีคนขับรถสวนตัว และมักจะคางคืนที่โรงแรม
ในคาสิโน จากการสอบถามคนขับรถของเขาพบวาเงินที่ใชในการเลนจํานวนเปนหลักลานและเลนในหองวีไอพี 
นอกจากน้ียงัมีนักพนันมาจากกรุงเทพที่เดินทางมาเลนที่ชองสะงําและชองจอมดวยตัวเองโดยไมผานการขึ้นทัวร 
 
3.3 การจัดองคกรเครือขายการพนันขามแดนผานผูกระทําการ 
 จากการศึกษาพบวา เครือขายความสัมพันธในการพนันชายแดนมีทั้งแนวตั้งและแนวราบ  ซึ่งเครือขาย
ความสัมพันธแนวตัง้หรือแนวดิ่ง ซึ่งแสดงถึงการใชอํานาจและระบบอุปถัมภ ไมมีความไวใจ อยูไดดวยผลประโยชน 
ตางตอบแทน ฝายหน่ึงเกื้อหนุนหรืออุปถัมภค้ําชูอีกฝายหน่ึง (เสรี พงศพิศ, 2554) ซึ่งเห็นไดจากการเลนการพนัน
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีการจัดระบบอยางชัดเจนของผูเลนผาน ผูจัดทัวร และเจาของคาสิโน  เปนการ
สรางเครือขายความสัมพันธในแนวตั้ง คือคาสิโนเปนผูวางระบบการจัดหานักพนันผานการขึ้นทัวร  มีระบบควบคุม
การเลนพนันของลูกทัวรใหเลนในวงเงินที่มากพอที่จะผานการขึ้นทัวรตามที่เช็คเกอรพิจารณา  มีระบบการจูงใจ
โดยการใหคาตอบแทนเปนคานํ้ามันรถ และเพิ่มคาตอบแทนรายหัวใหแมทัวร ตามจํานวนนักพนันที่ขึ้นทัวรและ
ผานทัวร  สวนเครือขายการพนันแนวราบซึ่ง หมายถึง ความสัมพันธแบบภาคี หุนสวน แบบเพื่อน แบบพี่แบบนอง 
เปนความสัมพันธที่มาจากและกอใหเกิดความไวใจกันของผูคน (เสรี พงศพิศ, 2554) ความสัมพันธกันแบบไมมี
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ลําดับขั้นหรือสูงต่ํากวากันทางสังคม เปนเครือขายทางสังคมที่เนนความสัมพันธสวนตัว สถานะของสมาชิกใน
เครือขายและความเปนเพื่อนกันหรือญาติพี่นองกัน 
 การจัดการเครือขายแนวตั้งดําเนินการโดยกลุมคนตอไปน้ี 
 

1. นายทุนไทยกับความสัมพันธกับคาสิโนที่ประเทศกัมพูชา  

นายทุนที่ทําการลงทุนดวยการเปนนายหนาซื้อชิปโปรโมชั่นแทนทัวรมีจํานวนประมาณ 10 กวาคน มีทั้ง
ที่มาจากอุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ และนครราชสีมา สวนหน่ึงเปนทั้งเจาของทัวรดวย นายทุนเหลาน้ีสวน
ใหญยายฐานการลงทุนมาจากคาสิโนสะหวันเวกัส สปป. ลาว โดยรายที่ลงทุนซื้อชิปโปรโมชั่นใหเจาของทัวรมาก
ที่สุดประมาณ 20 ทัวรตอวัน  แมทัวรตองซื้อชิปโปรจากคาสิโนสะงํารีสอรท เดิมวันละ 130,000 บาท ตอมา
ในเดือนเมษายน 2556 เพิ่มขึ้นเปน 140,000 บาท ตอวัน  ซึ่งแมทัวรตองนําเงินไปแลกชิปโปร (โปรโมชั่น คือ ชิป
ที่แลกเปนเงินสดไมได ตองไปเลนใหไดเงินหรือไปโรล –โรลลิงหรือเปลี่ยนใหเปนชิปเงินสดกอน) กับบริษัท แมทัวร
ที่มีเงินลงทุนนอย สามารถแลกชิบโปรไดคราวละหมื่น ไปโรลเปลี่ยนเปนชิบเงินสดกอน     แลวมาแลกอีกเร่ือย ๆ 
จนถึงแสนสี่หมื่นบาทในวันน้ัน  สําหรับแมทัวรที่ไมมีเงินลงทุน   จะตองจายคาจางโรลชิปใหนายทุนในราคารอยละ 
3 บาท  ซึ่งหากตองโรลชิปคร้ังละ 140,000 บาท  ก็จะตองเสียประมาณ 4,200 บาทตอวัน  นอกจากน้ี แมทัวรที่
ไมมีเงินลงทุนมักจะ “ขายยกตู” คือ ขายลูกทัวรใหผูอื่น หรือนายทุน  ซึ่งจะหักเงินไปจํานวน 3,000 บาท แมทัวร
จากอุบลราชธานี ที่ไดคานํ้ามันรถวันละ 5,200 บาท และคาตอบแทนรายหัวของลูกทัวร คนละ 150 บาท จํานวน 
8 คน รวมเงิน 1,200 บาท เปนรายไดรวมทั้งหมด 6,400 บาท ตอวัน จะไดรับเงิน  3,400 บาท ซึ่งหากเชารถมา 
ตองจายปนคาเชารถ 2,600 บาท เหลือกําไร วันละ 800 บาท  แตเน่ืองจากแมทัวรตองเปนผูเลนพนันดวย ดังน้ัน
รายไดในการขึ้นทัวรมากหรือนอยจึงขึ้นอยูกับการเลนไดหรือเสียจากการเลนพนันในวันน้ัน 
 ความสัมพันธระหวางคาสิโนและนายทุนในคาสิโน และความสัมพันธระหวางนายทนุกับแมทัวรเปน
ความสัมพันธที่มีผลประโยชนตางตอบแทน เปนการเกื้อหนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน แมวาคาสิโนจะเปนผูกําหนด
เงื่อนไขและกติกาในการทําธุรกิจ แตก็เปนเงื่อนไขที่ใหผลตอบแทนแกนายทุนดวยเชนกัน นายทุนจึงเปน “ขอตอ” 
หรือสวนสําคัญที่จะเชื่อมโยงใหคาสิโนอยูได และชวยใหแมทัวรมีโอกาสในการทําธุรกิจขึ้นทัวรและมีรายได  เพราะ
การขึ้นทัวรโดยตองแลกชิปโปรวันละ 140,000 บาท เปนการลงทุนที่สูงสําหรับแมทัวรที่เปนคนทองถิ่นในภาค
อีสาน  

การติดตามกํากับของคาสโินที่มีตอแมทัวรและลูกทัวรโดยผานระบบเช็คเกอร เปนการตรวจสอบการใช
เงินเพื่อเลนพนันของลูกทัวร ซึ่งมีผลตอแมทัวรและคาตอบแทนของแมทัวรดวย  ถือไดวา คาสิโนมีการลงทุนใหแม
ทัวรจัดหาลูกทัวร มีบริการอาหารฟรี หากเลนพนันในวงเงินที่มากพอ ก็สามารถขอหองพักฟรีได  ดังน้ันระบบการ
ตรวจสอบดังกลาว จึงเปนมาตรการในการรักษาผลประโยชนของคาสิโน ทั้งน้ีคาสิโนยังกําหนดคาเปลี่ยนชิปโปร ที่
ไมสามารถแลกเงินได เปนจํานวนสูงถึง 140,000 บาทตอวันตอทัวร และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เปนการ
รับประกันยอดเงินรายไดที่จะหมุนเวียนอยูในคาสิโนอยางชัดเจน แมทัวรตองลงทุนสูงและไดรับความกดดันจาก
คาสิโนในเงื่อนไขการขึ้นทัวรเปนอยางมาก  ถาแมทัวรมีเงินทุนไมมาก ตองใชบริการของนายทุน 

นอกจากน้ี คาสิโนยังมีขอกําหนดอื่น ๆ เชน ไมอนุญาตใหเปลี่ยนโปรโมชั่นชิปกับลูกคากัมพูชาของบริษัท  
ดังน้ันความรับผิดชอบในการเปลี่ยนชิปจึงขึ้นอยูกับลูกคาคนไทย แมทัวรหรือนายทุนไทยในคาสิโนเปนหลัก  ทั้งยัง
ไมอนุญาตใหใชผูโดยสารเปนบุคคลซึ่งคางคืนอยูภายในบริษัท มาขึ้นทัวร หากนักพนันที่ขึ้นทัวรในวันน้ัน ตองการ
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เลนพนันตอในตอนเย็นและคางคืนในที่พักของคาสิโน จะไมสามารถขึ้นทัวรในวันตอไปได ดังน้ัน สวนใหญเมื่อหมด
กําหนดเวลาเลนพนัน ราวสี่โมงเย็น นักพนันสวนใหญจะขามแดนกลับประเทศไทย  โดยเฉพาะผูที่มีอาชีพเปนลูก
ทัวร  ขอกําหนดดังกลาวทําใหแมทัวรมีหนาที่ตองหาลูกทัวรมาเพิ่มใหไดครบ 8 คน ตามที่คาสิโนกําหนด เพื่อให
สามารถทําธุรกิจทําทัวรไดในแตละวัน และเปนการประกันจํานวนผูเลนในคาสิโนตามที่คาสิโนกําหนด หากลูกทัวร
นอยกวา 8 คนบริษัทจะขอสงวนสิทธ์ิในการขึ้นทัวร  นอกจากน้ี การกําหนดวา บัตรประชาชนของลูกทัวรในเขตที่
ขอสายว่ิง ตองมีจํานวนขั้นต่ํา 5 คน เชนทัวรที่มาจากอุบลราชธานี ตองมีนักพนันที่มภีูมิลําเนาอยูในอุบลราชธานี
อยางนอย 5 คน ขอกําหนดดังกลาวอาจเปนเพราะไมตองการใหมีการดึงตัวนักพนันขามเขตหรือมีการแลกเปลี่ยน
นักพนันมากกวา 3 คนในแตละทัวร แมทัวรตองรับผิดชอบหาลูกทัวรในพื้นที่ของตนในแตละวันใหไดจํานวนตามที่
คาสิโนกําหนด การที่คาสิโนไมอนุญาตใหเปลี่ยนบัตรติดทัวรกับลูกคาอื่นของบริษัท ก็เชนเดียวกัน คือแมทัวรตอง
หาลูกคามาเองจากในพื้นที่ของตน จะไมสามารถมาหานักพนันสมัครเลน หรือนักทองเที่ยวที่เขามาเลนพนันเปน
คร้ังคราวในแตละวัน มาเปนลูกทัวรของตนเองได ความรับผิดชอบในการหาคนมาขึน้ทัวรใหไดครบตามเงื่อนไข
ของคาสิโนจึงเปนภาระหนาที่โดยตรงของแมทัวร ที่ตองดําเนินการเพื่อความอยูรอดของตน  

 
 2. เจาของทัวร 

เจาของทัวรรายยอยมีการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนลูกทัวรระหวางกัน เจาของทัวรสวนใหญที่ชอง
สะงํา มักเคยทําทัวรที่คาสิโนสะหวันเวกัส ใน สปป. ลาวมากอน มีความคุนเคยกัน เมื่อมาทําทัวรที่ชองสะงํา ก็
พบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน การแลกเปลี่ยนลูกทัวรเกิดจากมีลูกทัวรไมครบตามจํานวน 8 คน หรือ
มีลูกทัวรเกินกวา 8  คน การแลกเปลี่ยนมักทํากันในพื้นที่ประเทศไทย กอนถึงบริเวณดานตรวจคนเขาเมือง อาจ
เปนขางทาง หรือรานอาหาร หรือบานเชาก็ได เมื่อมาถึงพื้นที่นัดหมาย อาจมีมากกวา 2 ทัวรที่มีการแลกเปลี่ยนลูก
ทัวร หรือซื้อขายลูกทัวรระหวางกัน ในการแลกเปลี่ยนลูกทัวร เจาของทัวรทีรั่บลูกทัวรจากทัวรอื่น ตองจาย
คาตอบแทนรายหัวของลูกทัวรคนละ 150 บาทใหเจาของทัวรที่ใหลูกทัวรน้ัน ในกรณีที่มีการขายยกตู คือขายลูก
ทัวรทั้งหมดใหผูอื่น เจาของทัวรจะไดรับเงิน 3,400 บาท จากจํานวนที่ควรจะไดรับเต็มคือ 6,400 บาท 
 ในกรณีของเอและบีมีการแลกเปลี่ยนลูกทัวรกับทัวรอื่นเปนประจํา ในกรณีที่มีลูกทัวรไมครบตามจํานวนที่
กําหนด  ลูกทัวรจะโอนชื่อมาอยูในเขตที่ตนเองขึ้นทัวร ตัวเองไมคอยไดหยุด ทัวรที่เอรูจักสวนใหญเปนลูกคา
สะหวันเวกัสเกา มีทัวรในเครือขายที่รูจักกันแลกเปลี่ยนลูกคากันประมาณ 20 ทัวร สวนลุงทอนก็มีการแลกเปลี่ยน
ทัวรกับเจาของทัวรที่รูจักกันหรือแลกเปลี่ยนกับทัวรของญาติพี่นองอีก 4 คัน  แมสาก็มีเครือขายเจาของทัวรที่
แลกเปลี่ยนกันราวสิบกวาทัวร  
 ทัวรพี่ตูมักไมไดมีวันหยุดทําทัวร ในกรณีที่หยุดคือลูกทัวรไมครบ  พี่ตูมีทัวรในเครือขายที่รูจักประมาณ 20 
ทัวร ถาพี่ตูไมไดไปทัวร ก็ใหลูกทัวรไปขึ้นทัวรอื่น  นอกจากเครือขายในจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานีแลว พี่ตูเคย
แลกเปลี่ยนลูกทัวรกับทัวรที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ และศรีสะเกษ 
   
 3. ลูกทัวรและเจาของทัวรกับความชวยเหลือทางการเงินและสังคม 

ลูกทัวรทั้งที่ชองสะงําและชองจอมมีเพศชายและหญิง ในจํานวนไมแตกตางกันนัก ลูกทัวรซึ่งเปนเพศที่
สามก็มี ลูกทัวรสวนใหญมีอายุระหวาง 18-80 ป สวนใหญมาจากจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน 
จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุและนครราชสีมา โดยไมมีทัวรมาจากกรุงเทพฯ 
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เน่ืองจากไมคุมทุน และเดินทางไกล ใชเวลาเดินทางนาน เสนทางเปนทางขึ้นเขา ไมสะดวก ลูกทัวรมีทั้งผูที่เปน
นักพนัน ที่ตั้งใจเขาไปเลนและหวังผลไดจากการเลนพนัน เปนแมบาน ผูประกอบการ แมคาพอคา และ
ขาราชการที่มักเดินทางไปเลนในชวงวันหยุด นักพนันที่มีฐานะปานกลางและฐานะดีจะใชหนังสือเดินทางเปน
สวนใหญ สวนนักพนันที่มีทุนนอย มักจะใชหนังสือผานแดน หรือบัตรประชาชนผานแดนเขาไปในคาสิโนใน
ชายแดนกัมพูชา นอกจากน้ี ยังมีผูที่มีอาชีพเปนนักพนันรับจาง ที่สวนใหญเปนชาวบานที่มีฐานะยากจนถึง
ปานกลาง ไมมีอาชีพหลัก ดังน้ัน การรับจางเปนลูกทัวรไดรับเงินวันละ 100 บาท เพื่อไปเลนพนันในหอง
ปรับอากาศวันละ 3-4 ชั่วโมง มีอาหารกลางวันฟรี มีรถรับ-สงและมีโอกาสที่จะไดเงินจากการพนัน ถือเปน
งานที่ทําไดงาย มีรายไดพอสมควร ไมตองออกแรงงาน และสุดทายคือลูกทัวรที่เปนนักทองเที่ยว เปนขาจรที่
ตองการหาประสบการณในการเขาคาสิโนหรือไดออกไปประเทศเพื่อนบาน นอกจากน้ี กลุมคนเหลาน้ียังหา
รายไดเพิ่มจากการรับจางถือบุหร่ี และขายคูปองอาหารที่ไดจากแมทัวร หรือรับแลกชิป เชน กรณีของสไปร   อาย ุ 
23 ป  จากยโสธร สไปรเร่ิมเลนการพนันคร้ังแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2555 เปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งเร่ิมเลนการ
พนันที่สะหวันเวกัสคาสิโนเปนแหงแรก และไดเลนในคาสิโนแถบชายแดนภาคอีสาน เชน ที่ชองสะงํา โอเสม็ด
คาสิโน และรอยัลฮิลล ในประเทศกัมพูชา ซึ่งอยูติดกับจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร ซึ่งจะไปเลนหลังจากที่
ไมมีงานจากวงหมอลํา หรือเดือนละคร้ัง 
 ลูกทัวรสวนใหญจะมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับเจาของทัวร ลูกทัวรบางคนกลายเปนนายหนาใหกับแมทัวร
เพื่อหาลูกคาให โดยตนจะไดรายไดพิเศษจากเจาของทัวรดวย ในวันไหนที่ทัวรขาด ก็จะเรียกคนรูจัก หรือลูกทัวร
ใหชวยขึ้นทัวรให ลูกทัวรสวนใหญจะเห็นใจเจาของทัวรที่ไมมีคนขึ้นทัวร เมื่อเจาของทัวรขอรองก็ไปขึ้นทัวรให 
หรือชวยหาคนมาขึ้นทัวรให ลูกทัวรบางคนเปนญาติพี่นองกับเจาของทัวร เจาของทัวรจึงไมตองหาลูกทวัร และ
ไมไดจายคาจาง เพราะถือวาคนใกลชิดกัน สําหรับบางคนหากไมชอบเจาของทัวรก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปกับทัวร
อื่นได  ความสัมพันธระหวางลูกทัวรกับเจาของทัวร มี 2 ลักษณะคือ ความสัมพันธของเจาของทัวรที่จายและไม
ตองจายคาตัวหรือคาตอบแทนรายหัวใหลูกทัวร  ลูกทัวรเปนคนที่ชอบเลนพนันอยูแลว จึงขึ้นทัวรใหโดยไมรับ
คาตัว แตไดประโยชนจากการขามแดนฟรี และมีรถรับ-สงฟรี เจาของทัวรแตละทัวรจะมีเบอรโทรศัพทของลูกทัวร
เครือขายในพื้นที่น้ันๆ อยูแลว   
 สวนเครือขายทางสังคมของเจาของทัวรเปนเครือขายแนวราบ ที่มีความยืดหยุนในการปรับตัว เห็นใจ
กัน สามารถที่จะยอมรับงายมากขึ้นระหวางกลุมผูเจาของทัวรที่แลกเปลี่ยนลูกทัวร หรือเลือกที่จะรับหร ือไม
รับการแลกเปลี่ยนตามสถานการณหรือการตกลงกันภายใตความสัมพันธกันแบบไมมีลําดับขั้นหรือสูงต่ํากวา
กันทางสังคม เปนเครือขายทางสังคมที่เนนความสัมพันธสวนตัวมาก นอกจากน้ี การแลกเปลี่ยนลูกทัวรยังทํา
ใหแมทัวรตางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีเจาของทัวรบางรายที่แทบไมเคยมีลูกทัวรครบตามจํานวนที่กําหนด  
แตอาศัยการแลกเปลี่ยน ซื้อขายลูกทัวรชวยใหตนเองอยูรอด ซึ่งเจาของทัวรสวนใหญจะรูจักเจาของทัวรรายน้ี 
และหากมีทางเลือก จะไมแลกหรือขายลูกทัวรให เน่ืองจากเห็นวา เปนคนที่เห็นแกตัว เห็นแกประโยชนของตนเอง 
เปนตน  ความสัมพันธแนวราบระหวางคนทัวรดวยกันที่นอกเหนือจากความสัมพันธระหวางลูกทัวรกับเจาของทัวร
แลวน้ันเกี่ยวของกับการขึน้ทัวร ซึ่งบางคร้ังไปขึ้นกับทัวรอื่นคนทัวรในรถตูคันอื่นเพราะวาทัวรบางคันลูกทัวรไม
ครบก็เลยมีการแลกเปลี่ยนลูกทัวรกัน ทําใหไดเจอนักพนันหนาใหมๆ มีการพูดคุยกันบาง วาเปนมาอยางไร สําหรับ
การชวยเหลือไมเคยสนใจ ถาเดือดรอนจริงๆ ก็จะยืมกับญาติของตนเอง เพราะคิดวาพูดกับญาติตัวเองงายกวา 
และเคลียรกันงายกวา สวนในคาสิโนก็มีการพูดคุยกับนักพนันคนอื่นๆ เหมือนกัน สวนใหญจะพูดคุยในวงเลน พอ
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หลังจากที่เลนเสร็จก็ไมไดสนใจวาใครเปนใคร  
 
 4. คนขับรถตู 
 คนขับรถตูถือเปนผูกระทําการสําคัญในเครือขาย คนขับรถตูแบงเปน 2 กลุม กลุมแรกคือ กลุมที่รับจาง
ขับรถ เชนลุงนอย (นามสมมต)ิ อายุ 60 กวาป มีลูก 3 คน โตมีงานทําหมดแลว อาชีพเดิมของลุงคือขับรถใหกับ
ขาราชการชั้นผูใหญและนักการเมือง ลุงนอยเลนพนันทุกชนิด เคยเปนเจามือไฮโล ทั้งแบบโกงและไมโกง ทําจนถึง
ป 2532 คิดไดก็เลยหยุด ปจจุบันรับจางขับรถตูใหเจาของรถตูทีท่ัวรเหมาไป มีรายไดเปนคาจางวันละ 300 บาท 
เลนเสียไมเกิน 300 ไดประมาณ 1,000 ก็มากพอ ลุงบอกวาถาจํากัดตัวเองไดโดยเอากําไรวันละ 1,000 บาททุกคน 
รับรองวาคาสิโนไมสามารถทําธุรกิจได แตน่ีหลายคนทําไมได แมทัวรที่มีฐานะดี อาจมีรถตูหลายคัน ทําใหตองจาง
คนขับรถ สวนกลุมที่สอง คือ สามีหรือคนในครอบครัวของแมทัวรที่ทําธุรกิจในครอบครัวรวมกัน สวนใหญ
คนขับรถตูที่สัมภาษณจะอยูในกลุมน้ี เชน เอ ป ปอ ชายและตั้ม 
 โดยปกติคนขับรถตูจะไมตองขึ้นทัวร แตหากแมทัวรมีลูกทัวรไมครบ 8 คน ก็อาจขอใหคนขับรถชวยขึ้น
ทัวรใหได ดังน้ัน คนขับรถจึงถือเปนนักพนันสํารองที่สามารถชวยเหลือแมทัวรไดในยามจําเปน คนขับรถท่ีควบคุม
ตนเองไมใหติดการเลนพนันไดน้ัน จะสามารถเก็บเงินเพื่อครอบครัวไดพอสมควร แตถาหลงติดการพนัน ก็จะ
นําไปสูปญหาอื่นไดเชนกัน  
 
3.4   ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับความสัมพันธเชิงธุรกิจ 
 การพนันขามแดนเกิดขึ้นและดํารงอยูภายใตความสัมพันธอันซับซอนระหวางความสัมพันธฺเชิงธุรกิจและ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภของผูกระทําการทุฝายที่เกี่ยวของกับการพนันในพื้นที่ชายแดนที่มีความซับซอน เลื่อนไหล 
ยืดหยุนเชนน้ี จากการศึกษาภาคสนามเห็นไดวา เจาของคาสิโนที่เปนชาวกัมพูชา แมทัวร เจาของธุรกิจรถตู 
เจาของหางรานตางๆ ธนาคาร และเจาหนาที่ที่ปฎิบัตการณในพื้นที่ชายแดนตางถอยทีถอยอาศัยเชิงอุปถัมภให
ธุรกิจดํารงอยูได เชน การใหคานายหนาและความชวยเหลือที่ตอเน่ืองของเจาของคาสิโนตอแมทัวร เจาของรถตู
กับแมทัวรที่ตองพึ่งอาอาศัยในเร่ืองการเดินทางและความปลอดภัย เจาของรานคาตางๆที่ไดประโยชนจากการขาย
สินคาแกคนทัวร ธนาคารที่ไดประโยชนดานการเงินเพราะมีตูเอทีเอ็มเปดใหบริการที่ชายแดน เจาหนาที่รัฐเปด
ชายแดนใหมีการขามแดนโดยสะดวกสําหรับนักเลนพนันเพราะไมจําเปนตองมีเอกสารเดินทางเพียงจายเงินจํานวน 
50 บาทก็สามารถขามไปเลนการพนันที่คาสิโนไดแลว 
 
3.5 ผลกระทบและความเสี่ยงของการพนันขามแดน 
 3.5.1 ความเสี่ยง 
         สังศิต พิริยะรังสรรค (2547: 2-3) กลาววา การพนันหมายถึงอะไรก็ไดที่มีลักษณะเปนธุรกรรมทางการเงิน 
(Financial transaction) ที่เกี่ยวของกับผลลัพธความไมแนนอน การพนันขามแดนก็เชนกันพบวาเกี่ยวของกับ
ภาวะความไมแนนอนจากการเพิ่มหน้ีสินและเสี่ยงตอการเสียชีวิต เน่ืองการพนันขามแดนเปนธุรกิจใตดินแบบหน่ึง
ที่ไมผานการควบคุมทางกฎหมายใดๆ เจาของทัวรไมไดมีใบอนุญาตใหทําทัวรพนันหรือมีระบบประกันสังคมยกเวน
การประกับอุบัติเหตุรถที่เจาของรถไดทํา นอกจากน้ีการพนันขามแดนยังอยูในขายเศรษฐกิจนอกระบบที่ไมมีการ
เสียภาษีเจาของทัวร เพียงแตเสียภาษีรถตูตามระเบียบของกรมการขนสงเทาน้ันไมตองจายเงินเสียภาษีจากการทํา
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ทัวรพานักพนันไปที่บอน ความเสี่ยงและการจัดการบริหารความเสี่ยงแบงเปนประเด็นไดดังน้ี 
3.5.1.1 ความเสี่ยงและการจัดการบริหารความเสี่ยงของแมทัวร 

1. ความเสี่ยงในการใหลูกทัวรกูยืมเงิน 
ความเสี่ยงจากการทําทัวรมักเกิดจากการกูยืมเงินกันเลนระหวางแมทัวรและลูกทัวร ซึ่งการศึกษา

น้ีพบวาเจาของทัวรตางเคยถูกลูกทัวรที่เลนเสีย ยืมเงินภายในคาสิโน ซึ่งอาจจะใหยืมบางหรือไมใหบาง แตแมทัวร
จะบริหารความเสี่ยงโดยใหยืมในจํานวนที่ไมมากนัก  เชน อาจจะใหยืมคร้ังละ 100-500 บาท ซึ่งแมทัวรก็จะหัก
จากคาตัวขึ้นทัวรแทน  เจาของทัวรกับลูกทัวรตองเกื้อกูลกัน การใหยืมเงินดังกลาวถือวาเปนวิธีหน่ึงที่เจาของทัวร
ใชสําหรับดูแลรักษาลูกทัวรของตนเองไว  ในทางตรงกันขาม วันใดที่ลูกทัวรเลนได  ก็จะใหทิปเจาของทัวร แมสาก็
เคยไดคาทิปจากลูกทัวร คร้ังละ 500 บาท อยางไรก็ตามการไดรับทิปก็ไมคุมนักเพราะมีความเสี่ยง ดังที่แมสา
กลาววา“มันก็ไมมีประโยชน เพราะ บางทีเขาก็มาหักหลังเราเร่ืองของการยมืเงิน เราก็เขาใจ คนประเภทน้ีก็จะตี
ตัวออกหาง เพื่อตัวเราจะไดไมเดือดรอนเพราะคนอื่น”  

2. ความเสี่ยงจากการแลกชิปโปรในคาสิโน เน่ืองจากคาสิโนกําหนดใหแมทัวรตองแลก
ชิปโปรวันละ 140,000 บาท แมทัวรที่ไมมีเงินมักจะผลผักความเสี่ยงน้ีใหแมทัวรคนอื่นหรือนายทุนในคาสิโน 
โดยการ “ขายยกตู” คือขายลูกทัวรทั้งหมดใหผูอื่น หรือนายทุน ซึ่งจะหักเงินไปจํานวน 3,000 บาท  (เปนคา
นํ้ามันรถ 1,200 บาท คาคนขับรถ 300 บาท คาลูกทัวร 1,500 บาท)  แมทัวรจะไดรับเงิน 3,400 บาทตอวัน 
นอกจากน้ียังมีการเปลี่ยนชิปหรือแลกชิปกับนายทุน กรณีนายสนใหขอมูลวา ใชบริการของเฮียหน่ึงในการ
เปลี่ยนชิป ถามวาเพราะเหตุใดจึงไมขึ้นชิปเอง นายสนตอบวา ไมอยากเอาเงินแสนไปแลกกองไว เพราะเขา
เองไมมีเวลาไปเดินขายชิปเน่ืองจากเพราะตองเปนผูเลนพนันดวย โดยเฉลี่ยตนไดรายไดตอวันประมาณวันละ 
1,000บาท ทัวรที่ตนเองรูจักสวนใหญมักเปนลูกคาสะหวันเวกัสเกา มีทัวรในเครือขายที่รูจักกันแลกเปลี่ยน
ลูกคากันประมาณ 20 ทัวรซึ่งนายสนเคยถูกตัดทัวรดวย 

3. ความเสีย่งที่เกิดจากการมีลูกทัวรไมครบตามจํานวนที่คาสิโนตองการ เชน กรณีของใสที่
เลาวา ตนเปนแมทัวร บางคร้ังเคยถูกตัดทัวรเน่ืองจากลูกทัวรไมครบ 8 คน  ถาโดนตัดทัวร 4 คร้ังติดตอกันจะถูก
ขึ้นบัญชีไว หรืออาจถูกตัดทัวร ดังน้ัน เครือขายของแมทัวรและการหาผูเลนหนาใหม จึงเปนความจําเปนที่แมทัวร
ตองสรางขึ้นหรือเสาะแสวงหา เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกตัดทัวร ลูกทัวรหลายคนทีรู่จักแมทัวรจากการแนะนํา
ของเพื่อนที่เคยมากับแมทัวร และแมทัวรก็ฝากนามบัตรไวใหติดตอมาขึ้นทัวรดวย หรือลูกทัวรคนอื่นชวยโทรศัพท
ตามเพื่อนมาชวยขึ้นทัวรให เปนตน  

4. ความเสี่ยงของแมทัวรในดานปริมาณเงินของลูกทัวรที่เลนพนัน กลาวคือ หากลูกทัวร
เลนพนันไมไดตามเปาหมายที่คาสิโนพิจารณา แมทัวรจะถูกตัดคาไดรับบริการตาง  ๆ จากคาสิโน เชน กรณีที่แม
ทัวรไดคาตอบแทนรายหัวเพิ่มอีกคนละ 150 บาท ซึ่งขึ้นอยูกับวา จะผานทัวรหรือไม การผานทัวร คือการที่นัก
พนันในทัวรน้ัน เลนพนันในวงเงินที่เหมาะสม ซึ่งไมไดกําหนดวาตองเลนดวยจํานวนเงินมากนอยเพียงใด แตจะใช
ระบบการตรวจสอบหรือเช็คเกอร คือเจาหนาที่ของคาสิโน ที่เปนผูสังเกตและตรวจสอบการเลนพนันของลูกทัวร
ตามรหัสปายที่ติดไว หากลูกทัวรไมเลน หรือเลนโดยใชเงินจํานวนไมมากนัก เช็คเกอรจะสงชื่อใหเจาหนาที่ที่
เคานเตอร หากมีนักพนันที่เลนพนันไมผาน 5 คน ในวันน้ัน  ทัวรน้ันก็จะไมผานการขึ้นทัวร  และแมทัวรจะไมได
คานํ้ามันรถและคาตอบแทนรายหัวหรือถูกงดทัวรในวันน้ัน  หากมีการขึ้นทัวรแลวไมผาน 4 คร้ังติดตอกันก็อาจถูก
ตัดสิทธ์ิในการทําทัวรกับคาสิโนได  
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5. ความเสี่ยงในดานชีวิตและทรัพยสิน แมทัวรอยูทามกลางความเสี่ยงเน่ืองจากเปนที่รูจัก
ของลูกทัวรจํานวนมากมายและตองถือเงินจํานวนมากและบางคร้ังตองพักอาศัยในคาสิโนดวยทําใหเสี่ยงตอการถูก
ชิงทรัพยและฆาตกรรมดังเชนกรณีของแมทัวรรายหน่ึงไดแก เจหงษหยกที่เปนเจาของทัวรพนัน ดังขาวขางลางน้ี 

 
คดีนางชนัทดา หรือเจหงษหยก เกษตรธีระกุล อายุ 47 ป อยูบานเลขที่ 234 หมู 15 
ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เจาของกิจการรถตูรับสงนักพนันเขาบอนกาสิโน 
ถูกฆาชิงทรัพย ในลักษณะถูกมัดมือไขวหลัง มัดขา ศีรษะถูกทุบตีดวยของแข็งมี
บาดแผลฉกรรจ ลําคอถูกของมีคมเชือดเปนแผลเหวอะหวะ ใชถุงพลาสติกคลุมศีรษะ
ไวในหองนํ้า หองพักเลขที่ 107 โรงแรมรอยัลฮิลล รีสอรท บอนกาสิโน ที่โอรเสม็ด อ.
กรุงสําโรง จ.อุดรมีชัย  ประเทศกัมพูชา ตรงขามจุดผานแดนถาวรชองจอม-โอรเสม็ด 
ต.ดาน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร คนรายปลดเอาทรัพยสินทั้งเคร่ืองเพชร สรอยคอ สรอย
ขอมือ รวมประมาณ 3 ลานบาท หลบหนีไป...ถือเปนคดีฆาชิงทรัพยสะเทือนขวัญคร้ัง
แรกของบอนกาสิโนแหงน้ี...เปนคดีสะเทือนขวัญที่สอเคาวาจะมืดมน เพราะเหตุเกิด
ในประเทศกัมพูชา ซึ่งตํารวจไทยไมสามารถเขาไปกาวกายการทําคดีได เวนเสียแตวา 
อัยการสูงสุดทําขอมูลเสนอไปยังกระทรวงการตางประเทศ เพื่อประสานงานให
เจาหนาที่ของกัมพูชาสอบสวนหาพยานหลักฐานจากกลองวงจรปดของบอนกาสิโนวา 
มีใครขึ้นไปบนหองพัก 107 ที่เกิดเหตุบาง และประสานตํารวจกัมพูชาในการติดตาม
คนรายรายน้ีมาดําเนินคด ี  "จากพยานหลักฐานทั้งกลองวงจรปดและพยานบุคคลทํา
ใหเชื่อวานักทองเที่ยวชาว จ.กาญจนบุรี ทั้งหมด 4 คน กลุมน้ีเปนผูตองสงสัยกอเหตุ
ฆาชิงทรัพยนางชนัทดา สวนพยานระบุวาเห็นนางชนัทดาคร้ังสุดทายกอนเสียชีวิตเดิน
พรอมกับผูตองสงสัยไปหองที่เกิดเหตุ ซึ่งเปนหองพักของผูตองสงสัยและภรรยา สวน
ชายอีก 2 คน ทราบวาเปนนอง กอนเกิดเหตุเดินเขาออกหอง หลังเกิดเหตุกลองวงจร
ปดมีภาพผูตองสงสัยและภรรยาเดินออกจากรีสอรท สวนนองชายทั้งสองคนไมมีผูพบ
เห็น เขาใจวาแยกยายกันเดินทางเขาประเทศ"ชุดสืบสวนสอบสวนใหขอมูล     นาย
หัตถชัย เพ็งแจม ผูประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา บอกวา ขาวการฆาชิงทรัพย
ลักษณะน้ีเพิ่งเคยไดยินเปนคร้ังแรก ทางเจาของบอนตองมีมาตรการปองกันรักษา
ความปลอดภัยอยางเครงครัดใหลูกคา เหตุการณในลักษณะสงผลกระทบสรางความ
สะเทือนขวัญแกลูกคา และสรางความเสียหายใหบอนเปนอยางมาก  สําหรับบอน
กาสิโนที่จุดผานแดนถาวรชองจอม-โอรเสม็ดน้ัน สวนใหญนักพนันเดินทางไปถึงก็จะ
แลกชิพตามจํานวนเงินที่ตองการ หากมือขึ้นไดเงินมากก็นําชิพไปแลกเปนเงินสด เมื่อ
ไมตองการเก็บเงินไวกับตัวก็ฝากไวกับเจาของบอน ซึ่งจะคิดคารับฝากขึ้นกับจํานวน
เงิน หากเดินทางกลับประเทศไทยเจาของบอนจะอํานวยความสะดวกดวยการสง
พนักงานมาชวยดูแลทั้งเงินและนักพนันจนถึงแนวชายแดนสงขึ้นรถกลับประเทศ โดย
คนที่จะรูวาเงินที่นักพนันนํามาฝากไวมากนอยเทาไร จะมีเจาของเงินและเจาของบอน
เทาน้ันที่รู (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=757854) 
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 การฆาตกรรมเจาหงสหยกเปนคดีสะเทือนขวัญที่สงตอคนทําทัวรมากพอควร เพราะเปนคดีที่ยากตอการ
สืบหาหลักฐานอันเน่ืองมาจากเหตุเกิดขึ้นในตางประเทศ แมทัวรจําเปนตองดูแลตนเอง หรือหากมีเงินจํานวนมาก
และรูสึกไมปลอดภัยก็จะฝากเงินไวกับเจาของบอน และจายคารับฝากตามจํานวนเงินน้ัน 

6. ความเสี่ยงในดานสุขภาพ คาสิโนทั้งสามแหง เปนหองปรับอากาศ ที่มีผูเลนพนันสูบบุหร่ี 
และระบบการไหลเวียนถายเทอากาศไมดีนัก ทําใหกลิ่นและควันบุหร่ีอบอวลอยูในหองที่เลนพนัน แมทัวรและนัก
พนันจึงมีความเสี่ยงดานสุขภาพที่มาจากบุหร่ีและระบบการไหลเวียนของอากาศ มีนักพนันและแมทัวรบางสวนที่
ใชผาปดปากปดจมูก เพื่อลดความเสี่ยง  

7. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง แมทัวรที่มาจากจังหวัดใกลเคียงกับศรีสะเกษ
และสุรินทร ตองเดินทางดวยรถตูทุกวัน จึงมีความเสี่ยงตออุบัติเหตุได แมทัวรหลายรายลดความเสี่ยงโดยการเชา
บานในบริเวณใกลเคียงกับชายแดน จางลูกทัวรรับจาง ทําใหไมตองเดินทางทุกวัน ทั้งยังประหยัดคานํ้ามัน และมี
รายรับเพิ่มขึ้น 

8. ความเสี่ยงจากการเลนพนัน การขึ้นทัวรในคาสิโนทั้งที่ชองจอมและชองสะงํา กําหนดให
แมทัวรตองเลนพนันดวย แมทัวรหลายรายที่ไมเคยเลนพนัน เมื่อคร้ังทําทัวรที่คาสิโนสะหวันเวกัส ตองมาเลนพนัน
ที่ชองจอมและชองสะงํา เมื่อเลนเสียทําใหขาดรายได หรือเปนหน้ีสินเพิ่มขึ้น บางรายตองขายรถตูเอาเงินไปใชหน้ี 
และมาเชารถทําทัวรแทน ในบางกรณีตองหยุดทําทัวรก็ม ี

9. ความเสี่ยงในดานชีวิตครอบครัว แมทัวรตองเดินทางจากบานทุกวันเพื่อทําทัวร พบปะ
ผูคนมากขึ้น บางรายก็เลิกกับสามีเพราะเจอผูชายคนใหมทีค่าสิโน ดงัน้ันแมทัวรหลายรายจึงใหสามีเปนคนขับรถ 
เพื่อจะไดไปทําทัวรดวยกัน เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว  

10. ความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม เน่ืองจากรถตูที่ว่ิงเสนทางชองจอมและชองสะงํา เปนรถตูที่ใช
งานผิดประเภท หรือว่ิงทับเสนทางเดินรถประจําทาง แมทัวรก็จะตองก็จายเงินใหตํารวจ เดือนละ 500-1.000 
บาท เพื่อจะไมตองถูกจับกุม 

3.5.1.2 ความเสี่ยงและการจัดการบริหารความเสี่ยงของลูกทัวร 
1. ความเสี่ยงในดานการเงิน จากสายตาของนักเลนการพนันพบวา ที่ผานมาพวกเขามาเลน

ทั้งในฐานะที่เปนนักพนันมืออาชีพ นักพนันสมัครเลนเพื่อการพักผอน ผอนคลายหรือการทองเที่ยว รวมทั้งการหา
รายไดเสริมจากอาชีพหลักที่ทําอยูแลวเชน คาขาย การเปนพนักงาน การเปนขาราชการ หรืออาชีพทํานาทําสวน มี
ทั้งเลนการพนันไดเงินและเสียไปเปนวัฏจักรเชนน้ีเสมอ จนบอกวา ไมมีใครรวยเพราะการพนันแตยังเลนอยูเพราะ
สนุกและชวยลดความเครียดจากการตกงานหรือไมมีงานทํา คําใหสัมภาษณตอไปน้ีสะทอนไดดีถึงความเสี่ยงของ
แตละบุคคลที่มีตอการเลนพนันขามแดน 

 
  “ไดแตความช้ําใจ” ลุงชัยคนขับรถตู 
  “การพนันเหมือนยาเสพยติด ถาเปนไปได ถายอนเวลากลับได ก็จะไมมา” ครูดา 
  “การพนันมันมีเสนห ชวนใหคนเขาไปสัมผัส” พี่สมใจ 
   

2. ความเสี่ยงที่จะไมผานทัวร หากลูกทัวรไมผานทัวร คือเลนพนันไมมากตามจํานวนที่เช็ค
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เกอรกําหนด ก็อาจทําใหไมผานทัวร แมทัวรจะไมไดเงินคาตอบแทนรายหัว ที่ใหลูกทัวรใชเลนพนัน ลกูทัวรก็มี
เทคนิคในการทําใหผานทัวร เชน แมสมคิด  อายุ 61 ป  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ  สถานภาพ
สมรส มีบุตร 2 คน อาชีพทํานากับคาขาย  รายไดประมาณ 4,000-5,000 บาท  เลนการพนันคร้ังแรกที่บอนฝง
กัมพูชาเมื่อตนป 2556 ที่บอนชองสะงํา แมสมคิดจะมาขึ้นทัวรเลนทุกวัน  โดยเฉลี่ยในการลงทุนในแตละคร้ัง จะ
ลงทุนประมาณ 200-500 บาท โดยปกติจะไดมากกวาเสีย เพราะเมื่อเวลาทีเ่ลนไดแลวจะหยุดเลนทันที ใชเทคนิค
ในการทําใหผานทัวรคือ จะคอยลงพนัน หรือเลนเมื่อเวลาที่มีเจาหนาที่มาตรวจ แมสมคิดบอกวา ที่ไดมากที่สุดอยู
ที่ประมาณ 1,500-2,000 บาท และที่เสยีมากที่สุดอยูที่ประมาณ 500 บาท  สวนใหญลูกทัวรรับจางหรือลูกทัวร
ชั่วคราวมักจะประสบปญหาความเสี่ยงดานการเงินนอยกวานักพนันมืออาชีพ เน่ืองจากมีเงินลงทนุจํานวนนอย ไม
มีศักยภาพทางดานเครดิต หรือการกูยืมเงิน และสามารถจํากัดปริมาณการเลนของตนเองได เมื่อเสียก็จะเสียเทาที่
ตัวเองมีเงินที่ไดจากแมทัวร เทากับเปนการจํากัดวงเงินในการเลนไปในตัว 

ลูกทัวรบางรายรับจางนวดใหนักพนัน รับจางถือบุหร่ีและเหลาขามแดน ขายคูปองอาหารที่ไดจากแมทัวร 
รวมทั้งซื้อของจากฝงกัมพูชากลับมาขาย ไดแก ผักหวานหรือเห็ดตามฤดูกาลที่หายากและราคาถูกกวาในไทย กบ 
อึ่งอางและปลานํ้าจืด ปลาแหง ปลายาง เปนตน 
  
 3.5.2  คดีความที่เกี่ยวของการพนันและปญหาจราจรทางบก 
 มีประเด็นที่นาสนใจวาเมื่อพิจารณาสถิติการที่เกี่ยวของกับการพนันในพื้นที่การพนันขามแดนปรากฎวา 
สถิติมีจํานวนไมมากนักเมือ่เปรียบเทียบกับคดียาเสพติด ดังเชนกรณีรายงานการจับกุมคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติ จากสภ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทรที่มีพื้นที่ของคาสิโนขามชาติตั้งอยูติดกับเขตความรับผิดชอบ
ของสภ.ดังกลาว คดีดังกลาวไมเกี่ยวของการการพนันขามชาติ อยางไรก็ตามพบวาคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดและ
คดีวาดวยจราจรทางบกมีจํานวนที่สูงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับคดีการพนัน 
 
 ตารางที่ 5    แสดงรายงานการจับกุมคดีดานพนันและคดีอื่นๆ ที่สําคัญ 
 

ผลการจับกุม ประเภทคดี 
2554 2555 2556 (มค-กค) 

 จํานวนคด ี จํานวนคด ี จํานวนคด ี
พ.ร.บ.การพนัน 25 26 25 
เปนผูเลนการพนัน 13 8 15 
เลนการพนันสลากกินรวบ 4 9 6 
เลนพนันไฮโลว 6 8 3 
พรบ.ยาเสพติด 160 153 52 
เสพยาเสพติด 94 89 36 
ครอบครองยาเสพติด 9 5 30 
พรบ.จราจรทางบก 74 71 30 
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ปรับปรุงจากรายรายงานการจับกุมคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ จากสภ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร (2555 และ 
2556) 
 
 3.5.3 ผลกระทบทางบวกของการพนันขามชาติ 
 3.5.3.1 การทําทัวรและมีเครือขายกับลูกทัวรทําใหเกิดอาชีพได 
 จากขอมูลภาคสนามพบวา การเลนคาสิโนขามชาติมีผลทางบวกดวยกลาวคือเปนการสรางรายไดใหกับ
กลุมคนที่อยูในเครือขายขึ้นทัวรและทําธุรกจิใตดินน้ีในฐานะที่เปนอาชีพที่สรางรายไดดี พี่สาไดคาตอบแทนจาก
การทําทัวรอุบลฯ แบงเปนคานํ้ามันรอบละ 5,200 และคาตอบแทนรายหัวคนละ 150 บาท รวมทั้งสิ้นจะได 6,400 
บาท โดยในแตละวันมักจะไมไดคาตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหนวย บางรอบก็ถกูตัดทัวร โดยพี่สาใหขอมลูวา หากโดน
ตัดทัวร 5 คนขึ้นไปจะไมไดคานํ้ามัน สวนคาใชจายในแตละคร้ังน้ันพี่สาจะตองจายคาเชารถตูวันละ 2,600 บาท
โดยใชบริการจากเจาประจําที่รูจักกัน โดยคนที่เปนเจาของรถจะจางคนขับรถตู นอกจากน้ีพี่สาจะมีรายไดเปนทิป
จากลูกทัวรที่ไดเงินจากการพนัน โดยเคยไดสูงสุด 500 บาท  สวนแมนาง นักพนันอายุ 50 เปนหมายมีอาชีพปลอย
เงินกู คาขาย จบ ป.6 ชอบเลนบาคาราไฟฟาวงเงินเลนเปนแสนบาทเคยไดสูงสุดถึง 2 หมื่นบาทแตเสียไมเกิน 6 
หมื่นบาทจะไปเลนในวันที่สะดวก และที่ไปเพราะอยากไดเงิน 
 
 3.5.3.2 ความสบายใจและไมกังวลวาจะถูกจับกลุมเหมือนประเทศไทย 
 กลุมผูเลนเปนวัยกลางคนมีทั้งอาชีพหลักของตัวเองและคาสิโนคืออาชีพหลัก ผูเลนพนันไปเลนที่คาสิโน
ชายแดนโดยไมตองกังวลเร่ืองถูกจับกุมและไดรับการอับอาย เพราะจํานวนมากเปนขาราชการที่ขามไปเลนในบอน
ตางประเทศและการเลนคาสิโนชายแดนมาจากการเขมงวดทางกฎหมายการพนันในประเทศไทย สงผลใหนักพนัน
ชาวไทยจํานวนมากในประเทศเดินทางขามไปเลนในบอนการพนันชายแดนของประเทศกัมพูชา ที่ไมตองวิตกเร่ือง
การผิดกฎหมายและไมมีใครสอดสองนินทาเพราะหลบหนาผูคนหรือเพื่อนบานไดด ีเชน กรณีของนิด อายุ 63 เปน
แมบาน มีวงเงินในการเลน 2,000 บาท เธอชอบเลนไพใบเดียว เคยไปประจํากับทัวร เพื่อผอนคลายและไมมี
ปญหาทางครอบครัว หรือกรณีของพอหนูเปนคนอุบลฯ อายุ 65 ป ยศรอยตรี ขึ้นทัวรสาเพราะรูจักบานใกลกัน 
เคยไปเกือบทุกคาสิโนรอบประเทศไทย เกาะกงก็เคยไป เคยมีวงเงินในการเลนเปนแสน เคยไดเงินมากสุดหาหมื่น 
เสียมากสุดประมาณหกหมื่นบาท เลนคาสิโนเพื่อผอนคลาย สวนมากมาเลนบาคารา 
 
 3.5.3.3 ระบบอุปถัมภระหวางผูเลนและแมทัวร  
 การเลนการพนันการมีการจัดระบบอยางชัดเจนของผูเลนผาน ผูจัดทัวร เจาของคาสิโน ทัง้แนวตั้งและ
แนวระนาบผานเครือขายการขึ้นทัวรในลักษณะผสมระหวางธุรกิจและระบบอุปถัมภระหวางแมทัวรกับคาสิโน ลูก
ทัวรกับแมทัวร และระหวางลูกทัวรดวยกัน รวมทั้งระบบการจัดการการติดตามกํากับใหความชวยเหลือในบาง
โอกาสของเจาของคาสิโนที่มีตอแมทัวรและลูกทวัรซึ่งแตกตางไปจากการเลนพนันที่ไปเองไมมีเครือขาย เน่ืองจาก
กลุมผูเลนมีเครือขายระหวางกันผานเครือขายเพื่อนบาน เพื่อนใหม เพื่อนบานกับแมทัวรและลูกทัวร เชน พี่ใสที่
เลาใหฟงวาลูกคามีทุกอาชีพตั้งแต แมคา ผูประกอบกิจการสวนตัว ตํารวจ ครู โดยหากวันไหนลูกทัวรไมครบจะให
คนขับรถตูชวยขึ้นทัวรให โดยไมมีคาตอบแทน แตถือเปนการชวยเหลือกัน ลูกคาก็หวังเงินพนันทุกคน แตอายุ
ประมาณ 50 ปขึ้นไปมักจะไปเลนเพื่อผอนคลาย สวนอายุต่ํากวาน้ันก็หวังเงินพนัน พี่ใสไมมีคาตอบแทนใหลูกทัวร 
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หากลูกทัวรเดินทางโดยมีพาสปอรตจะไมเสียคาผานแดน หากใชบัตรประชาชนจะตองเสียคาผานแดนจํานวน 50 
บาท โดยแมทัวรจะเปนผูดําเนินการให ทําใหลูกทัวรไดรับการบริการที่ดี มีคนดูแล 
 
 3.5.3.4 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเครือขายพนันขามชาติ 
 จากขอมูลภาคสนามพบวา เครือขายพนันขามชาตินํามาสูธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับพนันดังกลาว หลากหลาย
แบบที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น ซึ่งถือวาเปนขอดีของการพนันขามชาติที่สรางงานและรายไดใหกับคน
ทองถิ่นเชน นายทุนเงินกู (ดังที่กลาวมาแลว) ธุรกิจปมนํ้ามันที่มีมากตามเสนทางไปยังชายแดน หมอนวดแผน
โบราณเน่ืองจากนักพนันที่น่ังนานมักปวดเมื่อย การใชบริการหมอนวดแผนโบราณจึงคอนขางเปนที่นิยมมากของ
พวกเขา การขายสินคาอุปโภคบริโภค ธุรกิจรานอาหารตามริมถนน การขายสินคาตามถนนแกนักทองเที่ยวและนัก
พนัน ธุรกิจที่พักแบบงายๆ ราคาไมแพงใกลชายแดน ตลาดนัดและตลาดถาวรที่ชายแดน ปมนํ้ามันขนาดเล็กใน
ชุมชน  สวนผูคาขายมาจากคนในทองถิ่นทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา โดยมาชาวกัมพูชาขายสินคาใหกับนักพนันขา
ออกจากคาสิโน โดยสินคาที่ขายมักเปนสินคาตามฤดูกาลหาไดตามทองถิ่น เชน ไขมดแดง เห็ด มะมวง ผักหวาน 
ผลไมอื่นๆ หอมกระเทียม นํ้าผึ้ง หนอไม ปลาแหงและปลาสดนํ้าจืด สวนสินคาบริโภคไดแก นมเปร้ียว นํ้าอัดลม 
นํ้าเปลา เบียร บุหร่ี ยาดม ยาหมอง และอื่น ๆ เชน การขนสินคา การกางรมใหกับนักพนัน การชวยถือของใหนัก
พนัน การขนผูพนันจากดานไปยังบอนคาสิโนโดยรถสองแถว เปนตน   
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บทที่ 4 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
เครือขายทางสังคมและองคกรในคาสิโนขามแดน กรณีคนไทยไปเลนการพนันที่สะงํารีสอรทผานดานชอง

สะงําจังหวัดศรีสะเกษและคาสิโนโอเสม็ดและรอยัลฮิล ที่อยูตรงขามดานชองจอมจังหวัดสุรินทร เปนผลมาจากการ
ที่คาสิโนเปนสิ่งผิดกฎหมายไทย สงผลใหนักพนันชาวไทยจํานวนมากในประเทศเดินทางขามไปเลนในคาสิโน
บริเวณชายแดนของประเทศกัมพูชา เครือขายทางสังคมเกิดจากกลุมคนที่หลากหลายไดแก เจาของคาสิโนที่มี
นโยบายจูงใจใหผูเลนผานโปรโมชั่นแบบตางๆ แกกลุมผูจัดทัวรและลูกทัวร  กลุมแมทัวร กลุมคนทัวรซึ่งโดยมาก
เปนผูเลนเปนวัยกลางคนที่เปนผูหญิงมากกวาผูชายมากกวาถึงสองถึงสามเทา พวกเธอมีทั้งอาชีพหลักของตัวเอง
และคาสิโนคืออาชีพหลักโดยการขามดานนิยมใชหนังสือเดินทางเปนหลัก กลุมคนขับรถตู และกลุมคนคาขายที่ไม
ใชนักพนันที่พวกเขาไดมีโอกาสสรางรายไดจากการทําธุรกิจที่ตอเน่ืองจากเครือขายการพนันขามแดน  โดยรวม
แลวผลการศึกษาสามารถสรุปไดในประเด็นตอไปน้ี 

4.1. สรุปผลการศึกษา 
4.1.1 การกอตัวของเครือขายการพนันขามแดน 
พบวามีลักษณะการกอตัวขึ้นแบบทั้งตามธรรมชาติผานระบบเครือญาติและเพื่อนฝูงที่รูจักคุนเคยกัน และ

กอตัวผานการจัดตั้งและการจัดการอยางเปนระบบเชิงธุรกิจ แตเปนธุรกิจใตดินที่สนับสนุนจากเจาของคาสโินใน
ประเทศเพื่อนบานที่สนับสนุนใหเกิดเครือขายแมทัวร ลูกทัวร และการจัดการทัวรผานระบบการขึ้นทัวร การทํา
ตามเงื่อนไขการขึ้นทัวรทั้งการลงทุน การจัดการผานการแลกชิป การตั้งเพดานเงินในการเลน การมีจํานวนคนทัวร
ในแตละคร้ัง การกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนกับคนทําทัวร คนทัวร คารถ คาบริการและอื่น  ๆ
 4.1.2 ลักษณะของเครือขายคาสิโนขามแดนมีความหลากหลาย 
 ซึ่งสรุปไดวามีหกแบบไดแก (หน่ึง) เครือขายที่มีการจัดการที่ชัดเจนของธุรกิจที่เรียกวา “การขึ้นทัวร” 
(สอง) เครือขายญาติพี่นอง (สาม) เครือขายเพื่อนฝูง (สี)่ เครือขายการเดินทางรวมกันในฐานะนักทองเที่ยว และ 
(หา) เครือขายภายในครอบครัวเดียวกัน (หก) การเดินทางไปคาสิโนแบบสวนตัวโดยไมพึ่งเครือขาย แตโดยสวน
ใหญจะมีลักษณะการจัดการเครือขายผานธุรกิจการขึ้นทัวรเปนหลัก 

4.1.3  การเขาสูอาชีพเจาของทัวรนักพนัน 
การเขาสูอาชีพเจาของทัวรเกิดขึ้นไดหลายกรณี ไดแก การรับชวงทัวรนักพนันตอจากคนในครอบครัวการ

ทําทัวรรวมกับญาติ การทํางานเกี่ยวของกับทัวรพนันทําใหเห็นชองทางในการเขาสูอาชีพเจาของทัวร นักพนันที่ทํา
อาชีพเจาของทัวร การเขาสูอาชีพเจาของทัวรมีการใชเครือขายของญาติพี่นอง ประสบการณในการทํางานหรือการ
เปนนักพนันมากอน โครงสรางการประสานกันของเครือขายในการเขาสูอาชีพเจาของทัวรมีลักษณะที่ไมเปน
ทางการ มีความยืดหยุนในการปรับตัว เห็นใจกัน สามารถที่จะยอมรับงายมากขึ้นระหวางกลุมผูเขามาคาหรือ
แลกเปลี่ยน หรือเลือกที่จะรับหรือไมรับการแลกเปลี่ยนตามสถานการณหรือการตกลงกันภายใต
ความสัมพันธกันแบบไมมีลําดับขั้นหรือสูงต่ํากวากันทางสังคม เปนเครือขายทางสังคมที่เนนความสัมพันธ
สวนตัวมาก 
 4.1.4 การจัดองคกรเครือขายการพนันขามแดนผานผูกระทําการ 

การเลนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชามีการจัดระบบอยางชัดเจนของผูกระทําการในภายเครือขาย
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การพนันขามแดน ไดแก นายทุนที่ทําการลงทุนดวยการเปนนายหนาซื้อชิปโปรโมชั่น เจาของทัวรรายยอยมีการ
สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนลูกทัวรระหวางกัน ลูกทัวรและเจาของทัวร และคนขับรถตู ผูเลนผาน ผูจัดทัวร 
และเจาของคาสิโน  เปนการสรางเครือขายความสัมพันธในแนวตั้ง ซึ่งแสดงถึงการใชอํานาจและระบบอุปถัมภ ไม
มีความไวใจ อยูไดดวยผลประโยชน ตางตอบแทน ฝายหน่ึงเกื้อหนุนหรืออุปถัมภค้ําชูอีกฝาย คือ คาสิโนเปนผูวาง
ระบบการจัดหานักพนันผานการขึ้นทัวร  มีระบบควบคุมการเลนพนันของลูกทัวรใหเลนในวงเงินที่มากพอที่จะผาน
การขึ้นทัวรตามที่เช็คเกอรพิจารณา  มีระบบการจูงใจโดยการใหคาตอบแทนเปนคานํ้ามันรถ และเพิ่มคาตอบแทน
รายหัวใหแมทัวร ตามจํานวนนักพนันที่ขึ้นทัวรและผานทัวร การติดตามกํากับของคาสิโนที่มีตอแมทัวรและลูกทัวร  
โดยผานระบบเช็คเกอร มีผลตอแมทัวรและคาตอบแทนของแมทัวร ระบบการตรวจสอบดงักลาว จึงเปนมาตรการ
ในการรักษาผลประโยชนของคาสิโน ทั้งคาสิโนยังกําหนดคาเปลี่ยนชิปโปร ที่ไมสามารถแลกเงินได เพื่อรับประกัน
ยอดเงินรายไดที่จะหมุนเวียนอยูในคาสิโน เพื่อประโยชนของธุรกิจอยางชัดเจน นอกจากน้ี คาสิโนยังมีขอกาํหนด
อื่น ๆ เชน ไมอนุญาตใหเปลีย่นโปรโมชั่นชิปกับลูกคากัมพูชาของบริษัท  ไมอนุญาตใหใชผูโดยสารเปนบุคคลซึ่ง
คางคืนอยูภายในบริษัท มาขึ้นทัวร การกําหนดวา บัตรประชาชนของลูกทัวรในเขตที่ขอสายว่ิง ตองมีจํานวนขั้นต่ํา 
5 คน ไมอนุญาตใหเปลี่ยนบัตรติดทัวรกับลูกคาอื่นของบริษัท ความรับผิดชอบในการหาคนมาขึ้นทัวรใหไดครบ
ตามเงื่อนไขของคาสิโนจึงเปนภาระหนาที่โดยตรงของแมทัวร ที่ตองดําเนินการเพื่อความอยูรอดของตน ภายใต
เงื่อนไขที่คาสิโนกําหนด  
 4.1.5 เครือขายความสัมพันธการพนันขามแดน 
 ความสัมพันธแบบภาคทีี่ซับซอนผสมผสานระหวางความสัมพันธแบบอุปถัมภและความสัมพันธเชิงธุรกิจ
แบบการมีหุนสวน แบบเพื่อน แบบพี่แบบนอง เปนความสัมพันธที่มาจากและกอใหเกิดความไวใจกันของผูคน 
ความสัมพันธกันแบบไมมีลําดับขั้นหรือสูงต่ํากวากันทางสังคม เปนเครือขายทางสังคมที่เนนความสัมพันธ
สวนตัว ซึ่งจําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ 

4.1.5.1 ความสัมพันธระหวางคาสิโนและนายทุน และความสัมพันธระหวางนายทุนกับแมทัวร 
เปนความสัมพันธที่มีผลประโยชนตางตอบแทน เปนการเกื้อหนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน แมวาคาสิโนจะเปนผู

กําหนดเงื่อนไขและกติกาในการทําธุรกิจ แตก็เปนเงื่อนไขที่ใหผลตอบแทนแกนายทุนดวยเชนกัน นายทุนจึงเปน
สวนสําคัญที่จะเชื่อมโยงใหคาสิโนและเจาของทัวรมีโอกาสในการทําธุรกิจมากขึ้น 
 4.1.5.2 เครือขายเจาของทัวร 

เจาของทัวรรายยอยมีการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนลูกทัวรระหวางกัน เจาของทัวรสวนใหญ มี
ความคุนเคยกัน มีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน มีการแลกเปลี่ยนลูกทัวร หรือซื้อขายลูกทัวร
ระหวางกัน เครือขายทางสังคมของเจาของทัวรเปนเครือขายแนวราบ ที่มีความยืดหยุนในการปรับตัว เห็นใจ
กัน สามารถที่จะยอมรับงายมากขึ้นระหวางกลุมผูเจาของทัวรที่แลกเปลี่ยนลูกทัวร หรือเลือกที่จะรับหรือไม
รับการแลกเปลี่ยนตามสถานการณหรือการตกลงกันภายใตความสัมพันธกันแบบไมมีลําดับขั้นหรือสูงต่ํากวา
กันทางสังคม เปนเครือขายทางสังคมที่เนนความสัมพันธสวนตัวมาก  

4.1.5.3 เครือขายความสัมพันธระหวางเจาของทัวรกับลูกทัวร 
ความสัมพันธระหวางลูกทัวรกับเจาของทัวร มี 2 ลักษณะคือ ความสัมพันธของเจาของทัวรที่จายและไม

ตองจายคาตัวหรือคาตอบแทนรายหัวใหลูกทัวร  เจาของทัวรกับลูกทัวรตองเกื้อกูลกัน การใหยืมเงินดังกลาว
ถือวาเปนวิธีหน่ึงที่เจาของทัวรใชสําหรับดูแลรักษาลูกทัวรของตนเองไว  เมื่อลูกทัวรเลนได  ก็จะใหทิปเจาของทัวร 
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ลูกทัวรสวนใหญจะมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับเจาของทัวร ลูกทัวรบางคนกลายเปนนายหนาใหกับแมทัวรเพื่อหา
ลูกคาให โดยจะมีรายไดพิเศษจากเจาของทัวรดวย การเลนการพนันการมีการจัดระบบอยางชัดเจนของผูเลนผาน 
ผูจัดทัวร เจาของคาสิโน ทั้ง แนวตั้งและแนวระนาบผานเครือขายการขึ้นทัวร ในลักษณะผสมระหวางธุรกิจและ
ระบบอุปถัมภระหวางแมทัวรกับคาสิโน ลูกทัวรกับแมทัวร และระหวางลูกทัวรดวยกันรวมทั้งระบบการจัดการการ
ติดตามกํากับของเจาของคาสิโนที่มีตอแมทัวรและลกูทัวร กลุมผูเลนมีเครือขายระหวางกันผานเครือขายเพื่อนบาน 
เพื่อนใหม เพื่อนบานกับแมทัวรและลูกทัวร นอกจากน้ียังมีธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับพนัน เชน เงินกู หมอนวด การขาย
สินคา 
 4.1.5.4 จํานวนทัวรในเครือขายพนันขามแดน 
 จํานวนทัวรที่อยูในเครือขายพนันขามแดนอีสานใตทั้งสองแหงมีจํานวน 300 กวาทัวรตอวันซึ่งโดยเฉลี่ยแม
ทัวรจะมีทัวรราวๆ 10-20 ทัวร ซึ่งนักทองพนันที่เดินทางไปเลนพนันขามแดนจะมากับทัวรสวนอีกจํานวนหน่ึงจะ
มาเพราะมาเที่ยว มาหารายไดเสริม หรือมาเฉพาะวันหยุด 

4.1.5.5 ผลกระทบของการพนันขามแดน 
การศึกษาน้ีสรุปไดวาเครือขายพนันขามแดนสงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ ผลกระทบ

ทางบวกไดแกการสรางรายไดและสามารถเปนอาชีพไดเชน เจาของทัวร เจาของใหเชารถตู รายไดจากการ
พนันที่ถัวเฉลี่ยระหวางที่ไดและเสีย ความสบายใจและไมกังวลวาจะถูกจับกลุมเหมือนประเทศไทย ลูกทัวร
ไดรับการดูแลผานระบบอุปถัมภระหวางแมทัวรและลูกทัวร นอกจากน้ีเครือขายพนันขามชาตินํามาสูธุรกิจที่
เกี่ยวเน่ืองกับพนันดังกลาวหลากหลายแบบที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นเปนอยางดี ซึ่งถือวาเปน
ขอดีของการพนันขามชาติที่สรางงานและรายไดใหกับคนทองถิ่น  สวนผลกระทบดานลบไดแก ความเสี่ยงของ
แมทัวรซึ่งเปนผูที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือ ความเสี่ยงในการใหลูกทัวรกูยืมเงิน ความเสี่ยงจากการแลกชิปโปร
ในคาสิโน เน่ืองจากคาสิโนกําหนดใหแมทัวรตองแลกชิปโปรวันละ 140,000 บาท แมทัวรที่ไมมีเงินมกัจะผลัก
ความเสี่ยงน้ีใหแมทัวรคนอื่นหรือนายทุนในคาสิโน ความเสีย่งทีเ่กิดจากการมีลูกทัวรไมครบตามจํานวนที่
คาสิโนตองการ ความเสี่ยงของแมทัวรในดานปริมาณเงินของลูกทัวรที่เลนพนัน หากลูกทัวรเลนพนันไมไดตาม
เปาหมายที่คาสิโนพิจารณา แมทัวรจะถูกตัดคาไดรับบริการตางๆ จากคาสิโน ความเสี่ยงในดานชีวิตและ
ทรัพยสิน เสี่ยงตอการถูกชิงทรัพยและฆาตกรรม ความเสี่ยงในดานสุขภาพที่มาจากบุหร่ีและระบบการ
ไหลเวียนของอากาศ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ความเสี่ยงจากการเลนพนัน ที่คาสิโนกําหนดให
แมทัวรตองเลนพนันดวย ความเสี่ยงในดานชีวิตครอบครัว และความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม เน่ืองจากรถตูที่ว่ิง
เสนทางชองจอมและชองสะงํา เปนรถตูที่ใชงานผิดประเภท  

ลูกทัวรมคีวามเสี่ยงในดานการเงิน เปนหน้ี หมดตัวจากการเลนพนัน และความเสี่ยงที่จะไมผานทัวร 
หากลูกทัวรไมผานทัวร แมทัวรจะไมไดเงินคาตอบแทนรายหัวแตเปนที่สังเกตวา สถิติคดีเกี่ยวกับการพนันมีไม
มากสวนมากเปนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด 
 

4.2 อภิปรายผล 
เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนที่ขยายตัวและเติบโตขึ้นเร่ือยๆในพื้นที่ชายแดนเน่ืองจากในพื้นที่

ชายแดนโดยนัยของพื้นที่แลวมีลักษณะของการเปนพื้นที่กวางใหญและยาว ครอบคลุมจุดผานแดนระหวางสอง
ประเทศทั้งดานดานประเพณี และดานทางการ (จุดผอนปรน ดานชั่วคราวและดานถาวร) ทําให “ชายแดน” เปน
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แนวคิดที่ทําใหขาพเจาเห็นวาเปน “พื้นที่พิเศษที่เต็มไปดวยความสลับซับซอนเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรและสังคม
วัฒนธรรมทองถิ่นพอๆ  กับประวัติศาสตรโลกและกระบวนการโลกาภิวัตน สังคมชายแดนมีความเลื่อนไหล 
หลากหลายและมีขอยกเวนหรือเงื่อนไขพิเศษในหลายๆเร่ืองเพราะเกี่ยวของกับความสัมพันธเชิงอํานาจ อยางนอย
ทําใหชายแดนเปนพื้นที่ของการลดลงของกฎระเบียบทางการคาบางประการ เชน ภาษีเพื่อกระตุนการเฟองฟูของ
การคาชายแดนรวมทั้งมีความยืดหยุนของการขามแดนทั้งคน สินคา เงิน และวัฒนธรรม (กนกวรรณ มะโนรมย, 
2554) 

จากลักษณะความเปนชายแดนดังกลาวทําใหเครือขายการพนันขามชาติสามารถเติบโต และขยายตัวอยาง
รวดเร็วเพราะชายแดนกลายเปนพื้นที่ของการปะทะประสานผลประโยชน ตอรอง สังสรรค และการแลกเปลี่ยน
ของธุรกิจขามพนันขามชาติและเครือขายตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นระหวางสองประเทศ 
นอกจากน้ีชายแดนยังทําหนาที่เปนจุดเชื่อมประสาน การผอนปรน และ/หรือพื้นที่แหงการยกเวนบางอยางดาน
การคา การลงทุน เพื่อการดํารงอยูของทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการพนันขามชาติเชนแมทัวร เจาของคาสิโน คนทัวร
รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของกับเครือขายทางสังคมของทัวรพนันขามชาต ิ ในขณะเดียวกับการขยายและเติบโตของ
เครือขายพนันขามแดนยังสงผลเชิงบวกกับคนในพื้นที่ไดแกการสรางรายไดแกคนทองถิ่น จากการมีการพัฒนา
ความสะดวกสบายตางๆ เสนทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคจากเมืองใหญสูเมืองชายแดนเพื่อกระตุนและ
สรางแรงจูงใจแกชาวบานและนายทุน สวนผลกระทบทางลบไดแกความเสี่ยงดานหน้ีสินและความไมปลอดภัยน้ัน
เปนปรากฏการณที่มักจะเกิดขึ้นอยูแลวในการเลนการพนันไมวาจะเลนที่ใด แตความพิเศษของผลกระทบทางลบ
ในพื้นที่การพนันขามชาติน้ันมักควบคุมไดยากเพราะอยูนอกประเทศและกฎหมายของไทย เชนการฆาตกรรม 
 นอกจากน้ีพบวาเครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนยังสะทอนใหเห็นวาเปน “เครือขายทางสังคม
ในเศรษฐกิจไมเปนทางการ” (Social network of an informal economy)  ทําใหเห็นวาการพนันเปน
รูปแบบหน่ึงเศรษฐกิจไมเปนทางการหรือเศรษฐกิจนอกระบบ (สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ, 2546)  ที่
กลุมคนทําทัวร ลูกทัวร นายหนา และคนที่เกี่ยวของตางๆ ไดมีโอกาสเรียนรูจากเครือขายความสัมพันธ
สวนตัวอยางชัดเจน คนกลุมน้ีไดมีสวนรวมในการสรางเครือขายการคาดหวังเร่ืองการแลกเปลี่ยนตางตอบ
แทน ความเห็นอกเห็นใจ หรือการลดความไมพอใจการแลกเปลี่ยนขึ้นมาอยางไมเปนทางการเพื่อลดภาระ
หรือตนทุนของการดําเนินการแลกเปลี่ยนดานเศรษฐกิจ บนฐานของการมีเครือขายทางสังคมที่เนน
ความสัมพันธสวนตัวในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ตามสถานการณหรือการตกลงกันภายใตความสัมพันธ
กันแบบไมมีลําดับขั้นหรือสูงต่ํากวากันทางสังคมที่แตกตางกันมากนักเน่ืองจากคนทัวรมักเปนกลุมคนชนชั้น
กลางเชนเดียวกัน (Granovetter, 2002)  
 นอกจากนี้ การศึกษาน้ียังสะทอนใหเห็นอีกวาเครือขายความสัมพันธของการพนันขามแดนเปน
ความสัมพันธที่ทับซอนกันระหวางระบบอุปถัมภที่มีความเปนเพื่อนพองนองพี่และเครือญาติที่ตองพึ่งพา
อาศัยทั้งการเงินและคําแนะนําและระบบเงินตราหรือความเปนธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและ
กันในลักษณะตางตอบแทนกลาวคือการใชเงินในการแลกเปลี่ยนดานผลประโยชน เชนการยืมเงิน การใชเงิน
คืนอาจมีและไมมีดอกเบี้ย การจัดระบบการขึ้นทัวร และการใหคานายหนา เปนตน ความสัมพันธเหลาน้ี
สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของความสัมพันธที่เปนแบบเฉพาะเจาะจงในบางเร่ือง โดยจะ ดํารงอยูไดตราบใดที่ทั้ง
สองฝายสามารถที่จะใหการตอบแทนซึ่งกันและกันเชิงผลประโยชนได (อมรา พงศาพิชญ และปรีชา คุวินทรพันธ 
2539) 
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 ประการสุดทายงานศึกษาชิ้นน้ีพบวา เครือขายการพนันขามแดนสะทอนใหเห็นการเติบโตของคาสิโนขาม
ชาติในฐานะที่เปนธุรกิจใตดินไดเปนอยางดีเน่ืองจากไมตองดําเนินการภายใตการควบคุมทางกฎหมาย หรือ
ระเบียบทางการ ไมมีการคุมกันโดยกฎหมาย (Portes, 2010) เชน กฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ของฝายประเทศไทย เชน สิทธิบัตร ใบอนุญาต สัญญาจาง หรือ ระบบประกันสังคม เปนตน อีกทั้งผูที่
เกี่ยวของในเครือขายยังไมตองแสดงขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมการคาขายแตอยางใดในขณะที่เครือขาย
กลับเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันภายในเครือขายของการทําทัวรพนันอยางกวางขวางโดยไมมี
ขอบเขตจํากัดเร่ืองกฎหมายของรัฐ 
 
4.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การประมวลขอมูลจากการศึกษาน้ีนํามาสูขอเสนอที่เปนนัยเชิงนโยบายแกผูที่เกี่ยวของดังน้ี 
1. สสส. และศูนยศึกษาการพนันควรนําเสนอขอมูลรอบดานเกี่ยวกับการพนันขามชาติสูสาธาณะดานขอดี 

(การขยายตวัของธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของเชน รถตู การคาทองถิ่น การขนสง เงินกูนอกระบบ ขอเสีย และขอพึงระวัง
ตางๆ) 

2. เน่ืองจากการขยายตัวของการพนันขามชาติมีมากขึ้น เพราะมีเครือขายทางเศรษฐกิจและสังคมรองรับ 
ดังน้ันรัฐบาลอาจพิจาณานโยบายการพนันตามแนวชายแดนไทยที่ติดกบัประเทศเพื่อนบาน โดยอาจจะกําหนดใหมี
คาสิโนในพื้นที่ชายแดนไทยแบบถูกกฎหมายแตตองมีกฎระเบียบควบคุมเครงครัดของผูเลนและพื้นที่ตั้งการพนัน  

3.หนวยงานที่เกี่ยวของควรหาแนวทางในการจัดการเศรษฐกิจแบบไมเปนทางการ หรือเศรษฐกิจผิด
กฎหมายที่เกิดนอกประเทศไดแก การทําทัวรของคาสิโนชายแดน ซึ่งอาจมีสองแนวทาง  คือ แนวทางในการ
สนับสนุนธุรกิจการทําทัวรนักพนัน โดยการจัดระบบ การลงทะเบียนผูจัดทัวร เปนตน หรือแนวทางในการลด
จํานวนผูจัดทัวร โดยการกวดขันรถตูที่บรรทุกนักพนันขามแดน การกวดขันการผานแดนที่ยากขึ้น การเตือนนัก
พนันผานการรณรงคตางๆ เร่ืองความเสี่ยง เปนตน  

4. การสงเสริมหรือลดจํานวนผูจัดทัวร ควรทําเปนระบบและตอเน่ืองทั้งในระดับทองถิ่น คือ ในระดับ
หมูบาน เมือง จังหวัด พื้นที่ชายแดน และระดับประเทศ เพื่อใหมาตรการดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอการ
ดําเนินงาน 

5. เน่ืองจากการพนันขามแดนอยูในบริบทความสัมพันธที่ซับซอนระหวางความสัมพันธเชิงอุปถัมภและ
ความสัมพันธเชิงธุรกิจ ดังน้ันควรมีแนวทางการหารือกันระหวางกลุมผูที่เกี่ยวของใหเขาใจธรรมชาติของ
ความสัมพันธดังกลาววาเปนอยางไร มีประโยชนหรือมีโทษอยางไรบางเพื่อสรางความตระหนักกับผูที่เกี่ยวของ 

6. ในอนาคต เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 การพนันชายแดนรอบประเทศไทย อาจ
ขยายตัวมากขึ้น เน่ืองจากการยกเวนวีซาระหวางกันของประเทศในกลุมอาเซียน ทําใหการขามแดนเปนไปอยาง
สะดวกมากขึ้น หากไทยยังมีนโยบายวา การพนันเปนเร่ืองผิดกฎหมาย ผูเลนพนันในประเทศไทยจะเดินทางออกไป
เลนพนันนอกประเทศบริเวณชายแดนเพิ่มขึ้นรัฐบาลตองกําหนดทาทีและนโยบายคาสิโนชายแดนใหชัดเจน 
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ภาคผนวก 
 
แผนผัง Casino Royal Hill ที่ชองจอม 
เคร่ืองเลนสล็อต ของ Royal Hill มีทั้งหมด 134 เคร่ือง และ เคร่ืองเลนรูเล็ท มีทั้งหมด  7 โตะ โตะละ 8 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแลก
เหรียญ 

หองน้ํา 

บาร
เครื่องดื่ม 

ทางเข
า 

ทางเข

เคร่ืองเลน สล็อต  

เคร่ืองเลนรูเล็ท  
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แผนผังโตะไพ โรยัลฮิลล 
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7 โตะ 

จุดรับ
แลกเปล่ียน 
ชิป- เงินสด 

 โตะไฮโล  โตะถั่ว 
 

รูเล็ท รูเล็ท รูเล็ท 
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                                      ทาง             ทาง 
           
                                     เดิน                                 เดิน 
 

 

หองน้ํา 

จุดแลก
เหรียญ 

ทางเขา 

เคร่ืองเลนรูเล็ท  
 

เคร่ืองเลน สล็อต  

Casino โอเสม็ดคาสิโน ที่ชองจอม  เครื่องเลนสล็อต มีทัง้หมด 290 

เครื่อง และเครื่องเลนรูเล็ท มีทั้งหมด  6 โตะ โตะละ 8 คน 
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กาแฟ 
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สัญลักษณ 
เคร่ืองเลน สล็อต  
เคร่ืองเลน รูเล็ต  
 
หองนํ้าหญิง 
 
หองนํ้าชาย 
 
จุดแลกเหรียญ 
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ดรากอน ไท
เกอร 
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ไฮโล 
 

 เคานเตอร 
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