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โครงการศึกษาบ่อนคาสิโน ช่องสะงํา-ช่องจร็อกเจือม อ.อันลองเวง
จ.อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชาส่งผลให้วถิ พี นันของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ่อแดน
เปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
นางสาวสดใส สร่างโศรก และนายนนท์ พลางวัน
บทคัดย่อ

อําเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชยั กัมพูชา เคยเป็นฐานทีม่ นของกองกํ
ั่
าลังเขมรแดงมาก่อน จนได้รบั
สมญาว่าเป็ นเมืองหลวงของเขมรแดง ซึง่ กลุ่มเขมรแดงเป็นกลุ่มกองกําลังทีใ่ ช้วนิ ัยเป็นกฎเหล็ก และมีแนวทาง
สร้างสังคมใหม่ตามแนวทางสังคมนิยมทีเ่ ห็นว่า การพนันเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม แต่เมือ่
เขมรแดงถูกโค่นอํานาจลง จนกลายเป็ นกลุ่มนอกกฎหมาย ระดับนํ าของกลุ่มบางส่วนได้เสียชีวติ บางส่วนถูก
ดําเนินคดีฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ส่วนมวลชนเขมรแดง ซึง่ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอําเภออันลองเวงในปจั จุบนั
ต้องปรับตัวเพื่อดํารงชีวติ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไป
ชุมชนบ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นชุมชนทีเ่ คยเป็นชุมชนของชาวเขมรตํ่า
หมายถึงชาวเขมรในกัมพูชาทีข่ า้ มพรมแดนกันไปมาและตัง้ เป็นชุมชนดังกล่าว ต่อมา เมือ่ ราวปี พ.ศ. 2522
ในช่วงทีม่ กี ารปราบปรามสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ทีม่ ฐี านทีม่ นตามรอยตะเข็
ั่
บ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้มกี ลุ่มชาติพนั ธุล์ าวจากหลายอําเภอในจังหวัดศรีสะเกษอพยพเข้าจับจองพืน้ ทีแ่ ละ
แผ้วถางทําไร่มนั สําปะหลัง โดยได้ต่อสูแ้ ย่งชิงพืน้ ทีก่ บั คนในชุมชนเดิมถึงขัน้ มีการเสียชีวติ ไปหลายราย จน
เมือ่ หลายปีผ่านไป กลุ่มชาติพนั ธุล์ าวก็กลายเป็ นประชากรส่วนใหญ่ ชุมชนดังกล่าวจึงเป็ นชุมชนทีร่ วมตัวกัน
อย่างหลวมๆ
บ่อนคาสิโนช่องสะงํา เปิดอย่างเป็ นทางการเมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เป็ น 1 ในจํานวนบ่อนพนัน
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึง่ มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เป็นบ่อนคาสิโนทีเ่ ปิดเป็ นบ่อนล่าสุด ด้วยเป็นบ่อนใหม่
จึงมีกลยุทธ์การตลาดในการโน้มน้าวชักจูงนักพนันให้เข้าเล่นการพนันในบ่อนหลายวิธ ี เช่น การเสนอรายได้
ให้แก่เจ้าของรถตูท้ น่ี ํานักพนันเข้าบ่อน และอนุญาตให้คนท้องถิน่ คือ ชาวเขมรให้สามารถเข้าเล่นพนันในบ่อน
ได้ เป็นต้น การปรากฏตัวและดํารงอยู่ของบ่อนคาสิโนช่องสะงําอยูใ่ นเขตปกครองของอําเภออันลองเวง
ขณะเดียวกันก็อยูใ่ กล้กบั ชุมชนแซรไปร์ของไทย
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาข้ามพรมแดน (Cross Boundary Study) มีความมุง่ หมายเพื่อศึกษา
บ่อนคาสิโนช่องสะงําทีส่ ่งผลกระทบต่อวิถพี นันและทัศนะของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ่อแดนเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จํานวน 5 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลปฏิบตั ิ จํานวน 16 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัวไป
่ จํานวน
20 คน
ั่
การศึกษา พบว่า การเล่นพนันของชาวบ้านก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ในฝงไทย
ทีบ่ า้ นแซรไปร์ มี
การเล่นการพนันทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการพนันพืน้ บ้าน ได้แก่ พนันไก่ชน พนันโบก การพนันในลักษณะทีม่ ผี ู้
นําเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ ไฮโล ไพ่ หวยใต้ดนิ และการเล่นพนันของชาวบ้านหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ยังคงมี
การเล่นการพนันอย่างเดิมทุกชนิด และยังเพิม่ การพนันหวยหุน้ อีกด้วย
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ั ่ มพูชา มีการเล่นการพนันทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
ส่วนการเล่นพนันของชาวบ้านก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ในฝงกั
การพนันพืน้ บ้าน ได้แก่ พนันไก่ชน การพนันในลักษณะทีม่ ผี นู้ ําเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ พนันมวยตู้ หวยใต้ดนิ หวย
หุน้ เวียดนาม อาปอง (คล้ายไฮโล) กดามโฆละก์ หรือ คลาโฆละก์ (กดาม คือ ปู โฆละก์ คือ นํ้าเต้า คล้าย
นํ้าเต้า ปู ปลา) ไพ่ สลากกินแบ่งรัฐบาลของกัมพูชา และการเล่นพนันของชาวบ้านหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
ยังคงมีการเล่นการพนันอย่างเดิมทุกชนิด โดยในระยะหลังมีการเล่นพนันหวยใต้ดนิ โดยใช้ผลสลากฯ ของไทย
และหวยหุน้ เวียดนาม
บ่อนคาสิโนช่องสะงํา เป็ นบ่อนการพนันทีม่ กี ารบริหารห้องเกมพนันด้วยมืออาชีพจากมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และจีน และระบบควบคุมด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทัง้ ห้อง โต๊ะพนันและนัก
พนัน โดยเฉพาะนักพนันทีไ่ ปกับรถตูท้ ไ่ี ด้รบั เบีย้ เลีย้ งแล้วว่าเข้าไปเล่นพนันจริงหรือไม่
ั่
ทัศนะของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ชุมชนฝงไทย
ชาวบ้านมีทศั นะกํ้ากึง่ กัน
ระหว่างทัศนะทีเ่ ป็ นบวกและลบ ในทางบวกเห็นว่า การพนันเป็ นธุรกิจ คนทีเ่ ล่นทุกวันมีรายได้ เล่นยามว่าง
เป็นการผ่อนคลาย เป็ นการเสีย่ งโชค เล่นการพนันเล่นได้ แต่อย่าให้หมดเนื้อหมดตัว เล่นการพนันเป็นการแก้
เครียด ทัศนะในทางลบเห็นว่า การพนันเป็ นอบายมุข มีสงิ่ จูงใจคือความต้องการอยากจะได้เงิน เป็ นยาเสพติด
ชนิดหนึ่ง อยากเลิกแต่เลิกไม่ได้
ั ่ มพูชา ก็เป็นไปในทํานองเดียวกัน กล่าวคือมีทงั ้ บวกและลบ โดยใน
ส่วนทัศนะของชาวบ้านในฝงกั
ทางบวก เห็นว่า บ่อนไม่ได้สร้างผลกระทบ แต่สร้างเศรษฐกิจให้กบั ชาวบ้านได้มงี านทํา มีเงินเดือน มีอาหาร
กินครบ 3 มือ้ เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนทีอ่ ยู่รอบบ่อน สร้างงานให้ชาวบ้านทีก่ ําลังประสบปญั หาการ
ว่างงาน ทัง้ นี้ โดยมีผทู้ ไ่ี ด้ประโยชน์จากการมีบ่อนโดยตรง คือ พนักงานบ่อนกว่า 800 คน และผูท้ ไ่ี ด้ประโยชน์
โดยอ้อม ได้แก่ กลุ่มผูค้ า้ ร้านอาหาร และงานบริการ เช่น โรงแรม-ห้องพัก และผูข้ บั ขีจ่ กั รยานยนต์รบั จ้าง
รถยนต์รบั จ้าง ส่วนทัศนะในทางลบ เห็นว่า เกิดปญั หาในหมูพ่ นักงานของบ่อนเป็นประจํา เช่น การพบรักใหม่
ในหมูพ่ นักงานจนเกิดปญั หาหย่าร้าง งานบ่อนเป็ นงานหนัก มีการลาออกอยูเ่ สมอ อีกทัง้ ไม่สามารถพัฒนา
ตนเอง เพราะงานบ่อนไม่มปี ระโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง เงินเดือนน้อย รายได้ต่าํ กว่าการปลูกมันสําปะหลัง
ไม่มสี วัสดิการ ส่วนใหญ่จงึ มีแต่พนักงานหญิง เนื่องจากผูห้ ญิงเห็นว่างานบ่อนเป็นงานทีอ่ ยูใ่ นห้องแอร์ ทําให้
หน้าขาวใส สําหรับผูท้ เ่ี คยเป็ นมวลชนเขมรแดงเห็นว่า ถ้าเลือกได้ จะเลือกสังคมแบบเขมรแดง ถึงไม่มเี งินแต่
ครอบครัวมีความอบอุ่น ปจั จุบนั เศรษฐกิจดี แต่ครอบครัวมีปญั หา ไม่ซ่อื สัตย์ต่อกัน มีปญั หายาเสพติด วัยรุ่น
ตีกนั เดือดร้อนพ่อแม่ตอ้ งไปเสียเงิน
การเปิดด่านชายแดนและการค้าชายแดนเฟื่องฟูภายหลังการดําเนินนโยบายเปลีย่ นสนามรบให้เป็ น
สนามการค้าของรัฐบาลไทย พร้อมกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ต่อเนื่องถึงการทีร่ ฐั บาลกัมพูชาเปิดบ่อน
ั่
คาสิโนตามแนวชายแดน ได้ก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงของวิถพี นันของชาวบ้านทัง้ สองฝงั ่ ในฝงไทย
ในห้วง
เวลาทีเ่ ปิดบ่อนใหม่ๆ ชาวบ้านเข้าเล่นในบ่อนเป็ นจํานวนมาก ในลักษณะเห่อของใหม่ ในระยะต่อมาก็ลด
จํานวนลงเรือ่ ยๆ จนเหลือแต่นกั พนันอาชีพและชาวบ้านทีเ่ ข้าบ่อนแบบรับจ้างนังรถตู
่ จ้ นกลายเป็นนักพนัน
อาชีพ ส่วนนักพนันอาชีพในชุมชนก็ผนั ตัวเองจากนักพนันหมูบ่ า้ นเป็ นนักพนันในบ่อนคาสิโน เนื่องจากชุมชน
รณรงค์ลดละเลิกการพนันได้ผลักดันให้นกั พนันอาชีพทีม่ ใี นชุมชนประมาณ 20 คนให้เข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโน
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ช่องสะงํา เพื่อให้ภาพของการรณรงค์ออกมาว่าประสบความสําเร็จ และบ่อนคาสิโนช่องสะงําได้กลายเป็น
เครือ่ งมือสําคัญในการลดละเลิกการพนันในชุมชน ส่วนนักพนันหน้าใหม่ทเ่ี ข้าเล่นในบ่อน ได้แก่ คนสูงอายุท่ี
ได้เบีย้ เลีย้ งชีพหรือเงินทีไ่ ด้จากการเกษียณ และผูม้ ฐี านะ เนื่องจากเหล่านี้เห็นว่าการเข้าบ่อนเป็ นการแก้ไข
ปญั หาความว้าเหว่ ขาดเพื่อน และเป็นการผ่อนคลาย ในทีส่ ุด ก็กลายเป็ นนักพนันและประสบเคราะห์กรรม
ต่างๆ กัน
ั ่ มพูชา ชาวบ้านต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสทุนนิยมและโลกาภิวตั น์ จนมีคํากล่าวกันในหมูอ่ ดีต
ในฝงกั
เขมรแดงว่า “เอาเงินไว้ก่อน” ทําให้หลายครอบครัวยอมจํานนต่อความจําเป็นทางเศรษฐกิจ โดยยินยอมให้
ลูกๆ เข้าทํางานในบ่อน คนในชุมชนหน้าบ่อนคาสิโน ส่วนใหญ่ได้แก่ผคู้ า้ พอปิดร้านก็กรูกนั ไปทีบ่ ่อนและเสีย
เงินให้บ่อนจนหมด หลายคนเปลีย่ นพฤติกรรมไม่ชอบทํางานทีต่ อ้ งออกแรง เมือ่ ได้เงินเล่นการพนันจนหมด
บางคนไม่มเี งินซือ้ ข้าวให้ลกู กิน ก็ปล่อยให้ลกู ไปหากินเอง ทําให้เกิดปญั หาสังคมตามมา ส่วนนักพนันทีเ่ คยจับ
กลุ่มเล่นไพ่กย็ กระดับจากวงไพ่ในชุมชนไปสู่การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน หลายคนเมือ่ เสียเงินก็ไม่มเี งินให้ลกู
ไปโรงเรียน ขณะทีน่ กั พนันในตัวอําเภออันลองเวง ทีอ่ ยูห่ ่างจากบ่อนกว่า 10 กิโลเมตร ไม่นิยมเข้าบ่อน เพราะ
รูว้ ่าไม่มที างได้เงินจากบ่อน และยังตระเวนเล่นพนันไปตามหมูบ่ า้ น
ั่
ผลกระทบจากบ่อนคาสิโนช่องสะงําทีม่ ตี ่อชุมชนต่อแดนฝงไทย
มีทงั ้ ผลกระทบด้านบวกและลบ ด้านบวก
คือ เมือ่ มีบ่อนทําให้การคมนาคมดีขน้ึ ราคาทีด่ นิ ถีบตัวสูงขึน้ และตลาดนัดชายแดนทําให้ชาวบ้านสามารถ
เลือกซือ้ สินค้าราคาถูกกว่าในตัวอําเภอขุขนั ธ์ ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ปญั หาอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ โดย
รถนักท่องเทีย่ วและรถตูบ้ ริการนํานักพนันเข้าบ่อนช่องสะงําใช้ความเร็วสูง ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุบนถนนบ่อยครัง้
ั ่ มพูชา ผลกระทบด้านบวก
และมีนกั พนันอาชีพ หมดเนื้อหมดตัวจนต้องขายทีท่ ํากิน และมีหนี้สนิ รุงรัง ในฝงกั
ได้แก่ ทําให้คนมีงานทํา เศรษฐกิจดีขน้ึ มีการสร้างงานให้แก่เยาวชน ชาวบ้านสามารถหางานใกล้บา้ นไม่ตอ้ ง
เดินทางเข้าไปเมืองใหญ่ ส่วนผลกระทบด้านลบมักเกิดกับผูท้ เ่ี ข้าบ่อน ได้แก่ ผูน้ ําชุมชนทีม่ ฐี านะทางการเงินดี
หรือเป็ นนักธุรกิจ มีนกั พนันหญิงชาวเขมรเมือ่ เล่นพนันจนหมดตัวทําให้ตอ้ งขายตัวในทีส่ ุด
จากผลกระทบจากบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรูก้ ารเฝ้าระวังติดตามปญั หา
ั่
สถานการณ์และแนวทางการแก้ปญั หาขึน้ โดยในฝงไทย
ชุมชนได้จดั ตัง้ คณะกรรมการเพื่อดําเนินการการ
ณรงค์ลดละเลิกการพนัน และเฝ้าระวังไม่ให้มกี ารเล่นการพนันโดยเริม่ จากลดละเลิกการพนันในงานศพ โดยให้
กรรมการหมู่บา้ นอยูเ่ ป็ นเพื่อนเจ้าภาพจนถึงสว่างโดยไม่ตอ้ งเล่นการพนัน ซึง่ มีผลพลอยทําให้การลักเล็กขโมย
น้อย และการทะเลาะเบาะแว้งลดลง ขณะเดียวกันชุมชนก็พยายามสกัดกัน้ นักพนันหน้าใหม่ไม่ให้เข้าบ่อน
คาสิโน
ั ่ มพูชา เนื่องจากกลุ่มเขมรแดงไร้องค์กรนํา บุคลากรทีเ่ ป็ นผูอ้ าวุโสก็ไม่มกี ารรวมกลุ่ม หรือมี
ในฝงกั
อํานาจหน้าที่ แม้แต่ผทู้ ม่ี ตี ําแหน่ งทางการปกครองทุกระดับในชุมชนก็ปล่อยให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลห้าม
ปรามสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนกันเอง จากการศึกษาพบว่า ผูอ้ าวุโสอดีตเขมรแดง
แสดงความห่วงใยต่อเยาวชนว่า อยากให้มกี ารอบรมทีด่ ี เพื่อสังคมจะได้มคี วามสงบ มีความอบอุ่น แม้ไม่มเี งิน
แต่กม็ คี วามสุข
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ั่
ั ่ มพูชา อยูห่ ่างไกลจากศูนย์อํานาจและห่างด้วยระยะทาง เป็ นพืน้ ที่
ด้วยชุมชนต่อแดนทัง้ ฝงไทยและฝ
งกั
ชายขอบทัง้ โดยนัยและทางกายภาพ แต่ถูกตัง้ ประชิดโดยบ่อนคาสิโนทีด่ ําเนินงานโดยผูจ้ ดั เกมและผูด้ ําเนินกล
ยุทธ์การตลาดระดับโลก การปกป้องสมาชิกไม่ให้เข้าบ่อนจึงเป็ นภาระทีห่ นักเกินกําลังของชุมชน และเป็ น
เงือ่ นไขปจั จัยทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ดว้ ยศักยภาพของชุมชน สังคมจึงควรเข้าช่วยเหลือสนับสนุ นเพื่อไม่ให้ชุมชน
ต่อสูอ้ ย่างโดดเดีย่ วต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา
ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอําเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ ของไทย เชื่อมต่อกับอําเภออันลอง
เวง จังหวัดอุดรมีชยั ของกัมพูชา โดยมีช่องสะงําเป็ นจุดผ่านแดน ซึง่ ชุมชนต่อแดนของทัง้ สองประเทศ
ใช้สญ
ั จรกันมาแก่ครัง้ โบราณกาลหรือก่อนทีจ่ ะมีรฐั ชาติ และช่องทางดังกล่าวได้รบั การพัฒนาตามลําดับ
จากด่านประเพณี กลายจุดผ่อนปรนเมือ่ มีการชักลากและนําเข้าไม้ซุงในยุคเขมรแดง กระทังการค้
่
า
ชายแดนเฟื่องฟูในยุคทําสนามรบให้กลายเป็นสนามการค้า ต่อเนื่องถึงยุคโลกาภิวตั น์และการท่องเทีย่ ว
ช่องสะงําก็ได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็ นด่านชายแดนถาวร เมือ่ วันที่ 10 มิถุนายน 2547
ั่
ั ่ มพูชาเดิมเป็ นถิน่ ฐานของชาวเขมร ทีเ่ รียกกันว่า
ชุมชนต่อแดนทัง้ สองฝงั ่ ทัง้ ฝงไทยและฝ
งกั
เขมรตํ่า (แขมร์กรอม) ทีข่ า้ มแดนไปมาหาสู่กนั จนมีการโยกย้าย และก่อตัง้ ชุมชนในเขตไทย ด้วยพืน้ ที่
ส่วนใหญ่เป็ นเขตป่าเขาทีร่ าบทีม่ พี น้ื ทีป่ า่ อยูเ่ ป็ นอันมาก จนต่อมาภายหลังการปราบปรามพรรค
คอมมิวนิสต์ในช่วงปี พ.ศ. 2522 ได้มกี ลุ่มชาติพนั ธุล์ าว อพยพโยกย้ายถิน่ จากอําเภอขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
จ.อุบลราชธานี และชาติพนั ธุเ์ ขมร ทีเ่ รียกว่า เขมรสูง (แขมร์เลอ) จาก จ.สุรนิ ทร์ โดยเข้าแผ้วถางปา่ เป็ น
ไร่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสําปะหลัง จนเกลื่อนกลืนกันกลายเป็นชุมชนทีม่ กี ารรวมตัวกันอย่าง
หลวมๆ ขณะทีช่ ุมชนทัง้ สองประเทศยังไปมาหาสู่ทงั ้ การทําการค้าและการทําบุญประเพณี ทางด้าน
ั ่ มพูชา พืน้ ทีอ่ ําเภออันลองเวง อันเป็นศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองและการทหาร
ชุมชนต่อแดนฝงกั
ฐานทีม่ นสุ
ั ่ ดท่าย เป็ นเสมือนเมืองหลวงของเขมรแดง และเป็ นทีฝ่ งั ร่างของผูน้ ําเขมรแดง อย่าง พล พต
และ ตาม็อก และประชาชนในอันลองเวงจึงได้แก่สมาชิกเขมรแดง ซึง่ มีอุดมการณ์ในการ “สร้างสังคม
ใหม่” หมายถึง สร้างสังคมในปริบทและหลักการของการปฏิวตั ขิ องชนชัน้ กรรมาชีพ นันหมายถึ
่
ง การ
สร้างสังคมเพื่อให้เข้มแข็งตามอุดมการณ์ของระบอบคอมมิวนิสต์
เมือ่ เดือนมกราคม 2555 มีการเปิดบ่อนคาสิโนช่องสะงําอย่างเป็ นทางการ ซึง่ เป็ นบ่อนการพนัน
สมัยใหม่ (Modern Gambling) ทีแ่ ปลกแยกต่อวิถพี นันของชุมชนชายแดนโดยสิน้ เชิง มีความแตกต่าง
ทัง้ รูปแบบ สถานที่ การจัดเกมส์ ประเภทและชนิดการพนัน การบริหารจัดการ การตลาด ทัง้ นี้ โดยวิถี
พนันของชุมชนชายแดนมักแอบอิงอยูก่ บั การพนันพืน้ บ้าน แต่การพนันสมัยใหม่เป็ นการพนันทีเ่ รียกกัน
ว่า เล่นบนโต๊ะและเล่นกับเครือ่ ง เป็ นวิถพี นันทีม่ ลี กั ษณะนําเข้าเต็มรูปแบบ และแม้ว่าการพนันสมัยใหม่
จะมีกําแพงของความโอ่อ่าของสถานที่ และเกมส์การพนันทีช่ ุมชนต่อแดนไม่คุน้ เคย แต่บ่อนคาสิโนก็ม ี
กลยุทธ์ทางการตลาดในการหาลูกค้าให้เข้าเล่นการพนันในบ่อนอย่างแยบยล ทัง้ มีรางวัลล่อใจ จึงเป็ น
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การง่ายต่อการถลําตัวเข้าไปเล่นการพนันในบ่อน และการเข้ามาของการพนันสมัยใหม่ผ่านทางบ่อน
คาสิโนช่องสะงํามิได้เข้าถึงชุมชนด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดและเกมส์การพนันเท่านัน้ หากบ่อนคาสิโน
ยังรุกชุมชนชายแดนพร้อมกันหลายทาง อาทิ การตัดเส้นทางคมนาคม การค้าชายแดน และการ
ท่องเทีย่ ว ผลกระทบจากบ่อนคาสิโนช่องสะงําทีส่ ่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงวิถพี นันของชุมชนชายแดนทัง้
ั่
สองฝงั ่ ด้านฝงไทย
ทีเ่ ป็ นชุมชนทีร่ วมตัวกันอย่างหลวมๆ และมีการเล่นการพนัน ขนาดมีนกั พนันอาชีพ
ั ่ มพูชา อุดมการณ์ของการปฏิวตั ขิ องชนชัน้ กรรมาชีพ ทีม่ ที ศั นะต่อต้านการพนัน
ในชุมชน ในขณะทีฝ่ งกั
เพราะเห็นว่าเป็ นเครือ่ งมือทําลายสังคมและขัดขวางการสร้างสังคมใหม่ได้ถูกท้าทายอย่างชัดแจ้ง
บรรดาความเปลีย่ นแปลง ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนชายแดนต่อการพนันสมัยใหม่จงึ น่ าศึกษา
ยิง่
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเล่นพนันของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
2. เพื่อศึกษาทัศนะของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
3. เพื่อศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขัน
้ และการปรับตัวจากการเล่นพนันของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อน
คาสิโนช่องสะงํา
1.3 คําถามในการวิ จยั
การพนันชายแดน (Modern Gambling) การเข้ ามาของการพนันสมัยใหม่ที่สง่ ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีพนันในชุมชนอย่างไร กรณีศกึ ษาบ่อนกาสิโนช่องสะงํา
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตพื้นที่ บ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และชุมชน
ชาวเขมร ใน อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา บริเวณทีอ่ ยูใ่ กล้ด่านช่องสะงํา
1.4.2 กลุ่มเป้ าหมาย คือ ชาวบ้าน ในชุมชนต่อแดนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ผูน้ ํ าชุมชน ชาวบ้านที่
เคยไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ชาวบ้านทีเ่ ป็นนักพนันมีทงั ้ มืออาชีพและสมัครเล่น แม่คา้ /
นักธุรกิจในตลาดชายแดน ประชาชนทัวไป
่
1.4.3 ขอบเขตเนื้ อหา
1) ศึกษาลักษณะการเล่นพนันของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ่อแดนก่อนและหลังจะมีบ่อนคาสิโนช่อง
สะงํา
2) ศึกษาผลกระทบจากการเล่นพนันจากบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ตลอดจนการปรับตัวของนัก
พนัน และชุมชนต่อแดน
3) ศึกษาทัศนะของผูค้ นในชุมชนต่อเรือ่ งการพนันเป็นอย่างไร
4) ศึก ษาความเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ในมิติต่ า งๆ ตลอดจนป จั จัย และสาเหตุ ข องการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
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5) ศึกษากระบวนการเรียนรูก้ ารเฝ้าระวังและติดตามปญั หาสถานการณ์และแนวทางการ
แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนรวบรวมและจัดทําแนวทางการแก้ปญั หาในทางนโยบาย
1.4.4 นิ ยามศัพท์
ผลกระทบ หมายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ด้านบวกและลบ จากการมีบ่อนคาสิโน ช่องสะงํา อ.อันลอง
เวง จ.อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รูปแบบการเล่น
การพนัน วิถกี ารดํารงชีวติ ฯลฯ
การปรับตัวของชาวบ้าน หมายถึง พฤติกรรมตอบสนองต่อการมีบ่อนคาสิโน ช่องสะงํา อ.อัน
ลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
วิ ถีพนัน หมายถึง บรรดาพฤติกรรมและกิจกรรมในการเล่นการพนัน
ั่
ชุมชนต่อแดน หมายถึง ชุมชนในฝงไทย
คือ บ้านแซรไปร์ กับชุมชนในเขตอําเภออันลองเวง
ั ่ มพูชา
จังหวัดอุดรมีชยั ในฝงกั
1.5 วิ ธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาข้ามพรมแดน (Cross Boundary Study) ทัง้ นี้ เพื่อให้เห็นสิง่ ที่
ั่
ั ่ มพูชา ซึง่ มีปมู หลังเป็ นชุมชนชาวเขมรตํ่าเหมือนกัน
เกิดขึน้ กับชุมชนทัง้ สองฝงั ่ อันได้แก่ฝงไทยและฝ
งกั
ั่
แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงในระยะหลัง กล่าวคือ ชุมชนฝงไทยมี
การอพยพเข้าของกลุ่มชาติพนั ธุล์ าวและอยู่
ั ่ มพูชาเป็ นชุมชนเขมรตํ่าอยู่ภายใต้อํานาจการปกครอง
ภายใต้อํานาจการปกครองของรัฐไทย ส่วนฝงกั
ั ่ เผชิญกับ
ของกลุ่มเขมรแดง และต่อมาอยูภ่ ายใต้การปกครองของรัฐกัมพูชา จากนัน้ ชุมชนทัง้ สองฝงก็
ั ่ อนหรือแตกต่างกัน
การเคลื่อนตัวของบ่อนคาสิโน บรรดาผลกระทบ การปรับตัวของชุมชนทัง้ สองฝงเหมื
จึงเป็ นเรือ่ งทีค่ วรศึกษา นอกจากอุปสรรคทางด้านภาษาทีน่ กั วิจยั แก้ไขปญั หาด้วยการใช้ล่ามทีเ่ ป็นอดีต
เขมรแดง ทีม่ คี วามเข้าใจภาษาไทยระดับหนึ่ง แต่นกั วิจยั ก็มพี น้ื ฐานทางภาษาเขมรจึงทําให้อุปสรรค
ดังกล่าวคลีค่ ลายไป แต่สงิ่ ทีส่ าํ คัญคือการรูค้ วามเป็ นไปภายในบ่อนคาสิโน ซึง่ บุคคลภายนอกไม่สามารถ
เข้าถึงแต่นกั วิจยั ก็ได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานของบ่อนทีเ่ ป็ นระดับหัวหน้าพนักงานทีร่ ถู้ งึ ตัวบุคคล
สําคัญ วิธบี ริหารและบุคลากรแต่ละฝา่ ยของบ่อนระดับหนึ่ง และสิง่ ทีท่ ําให้นกั วิจยั มีความมันใจใน
่
ั่
การศึกษาชุมชนทัง้ สองฝงเพราะ
1 ในคณะนักวิจยั เคยเป็นผูส้ ่อื ข่าวของศูนย์อนิ โดจีน ในเครือแมเนเจอร์
มีเดียกรุป๊ ทีท่ าํ งานในกัมพูชาและชายแดนด้านนี้มาก่อน และนักวิจยั ทัง้ สองยังเคยทํางานกับชุมชน
ท้องถิน่ ในไทยอีกด้วย
1.5.1 วิ ธีการเก็บข้อมูล
1) การเก็บข้อมูลจากเอกสาร เป็ นการศึกษาจากเอกสารทีม่ กี ารบันทึกเอาไว้ หรือทีม่ ี
การศึกษาไว้ในเรือ่ งบ่อนคาสิโนช่องสะงํา โดยทําการค้นคว้าจากเอกสารชัน้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2 จากหน่วย
ราชการ สถาบันการศึกษา หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต ประชาชนและบุคคลต่างๆ
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2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาค โดย
2.1) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้างกับกลุ่มประชากรในพืน้ ทีบ่ ่อนคาสิโน
ช่องสะงํา ชายแดน ไทย-กัมพูชา เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการเล่นพนันก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโน
รวมทัง้ ทัศนะของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และความเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ หลังมีบ่อนชายแดน การปรับตัวจากการเล่นพนันของชาวบ้าน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้
การเฝ้าระวังและติดตามปญั หาสถานการณ์และแนวทางการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนรวบรวมและ
จัดทําแนวทางการแก้ปญั หาในทางนโยบาย
2.2) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) เพื่อให้เห็น
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของพืน้ ทีบ่ ่อนชายแดน รวมถึงวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ ปญั หาและทางออก ของ
ผูเ้ ล่นพนัน ครอบครัว และชุมชน ซึง่ ได้มกี ารลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล 4 ครัง้ ๆ ละ 3 วัน โดยครัง้ แรกได้เข้าไป
ทีเ่ มืองเสียมเรียบ ได้เข้าพบกับนักธุรกิจไทยทําให้ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรือ่ งชายแดน การท่องเทีย่ ว
การค้า และได้พบกับนักข่าวท้องถิน่ เป็ นคนในตําบลไพรพัฒนา ต่อมาได้ลงพืน้ ทีส่ ํารวจเมืองอันลองเวง
และสถานทีส่ ําคัญของเขมรแดง โดยมีล่าม ซึง่ ทําให้เชื่อมโยงถึงพนักงานของบ่อนคาสิโนระดับหัวหน้า
ั่
ั ่ มพูชา โดยในฝงั ่
พนักงาน และครัง้ ทีส่ ามเป็ นการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาชุมชนรอบบ่อนคาสิโนทัง้ ฝงไทยและฝ
งกั
ั่
กัมพูชาได้ลงไปอยูใ่ นชุมชนครอบครัวของคนเขมรแดง ส่วนฝงไทยได้
ใช้จดุ แลกเปลีย่ นบ้านผูใ้ หญ่บา้ น
ั่
และครัง้ ทีส่ เ่ี ป็ นการลงพืน้ ทีจ่ ดั ประชุมกลุ่มย่อยในชุมชนฝงไทย
และเข้าไปเล่นบ่อนคาสิโนโดยมีนกั พนัน
ของหมูบ่ า้ นสอนวิธกี ารเล่น และเลือกเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเล่นพนันทีค่ ดิ ว่าจะทําให้ชนะพนัน ส่วนฝงั ่
เขมรได้ลงตรวจสอบข้อมูลและเก็บข้อมูลเพิม่ เติม ซึง่ ได้มกี ารสัมภาษณ์ ทัง้ หมด 36 คน เป็นคนไทย 24
คน ประกอบด้วย ผูน้ ําในชุมชน 3 คน ชาวบ้าน 11 คน นักพนัน 3 คน นักธุรกิจทัง้ ในกัมพูชาและใน
ไทย 4 คน พ่อค้า 1 คน ข้าราชการ 1 คน และผูส้ ่อื ข่าวท้องถิน่ 2 คน เป็นคนกัมพูชา 11 คน นักธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วกับบ่อนคาสิโน 1 คน เจ้าหน้าทีบ่ ่อนคาสิโน 2 คน ข้าราชการ 1 คน ชาวเขมรแดง 3 คน
นักพัฒนาเอกชน 1 คน เยาวชน 1 คน แม่คา้ หน้าบ่อนคาสิโน 1 คน ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากบ่อน
คาสิโน 1 คน
2.3) ใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และไม่มสี ่วน
ร่วม (Non-Participatory Observation) ในบ่อนคาสิโนช่องสะงําและในชุมชนบ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา
อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และ ชุมชนใน อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา บริเวณทีอ่ ยู่
ใกล้ด่านช่องสะงํา โดยเข้าการเข้าไปดูบรรยากาศในบ่อนการสิโน และสํารวจร้านค้าทัง้ ตลาดเก่าและ
ั่
ตลาดใหม่ รวมทัง้ ตลาดนัดวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี ในฝงไทย
รวมทัง้ ตลาดในอันลองเวง และเสียม
เรียบ กัมพูชา
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1.5.2 ระยะเวลา 8 เดือน ตัง้ แต่เดือนเมษายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2556
1.5.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลและนําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมเอกสาร และข้อมูลภาคสนามทีร่ วบรวมได้จากสํารวจ
การสัมภาษณ์ การสังเกต จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์โดยใช้วธิ ตี รวจสอบแบบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data Triangulation) ของ Denzin (1970) เพื่อแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยการสอบ
ทานข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานที่
หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานทีจ่ ะเหมือนกันหรือไม่ และแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เปลีย่ นไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เป็ นต้น
จากนัน้ จะมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อนํามาวิเคราะห์เชิง
คุณภาพและเขียนรายงาน วิธกี ารการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analytic format)
1.5.4 กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
การพนันชายแดน
บ่อนคาสิโน ช่องสะงํา

ชุมชนต่อแดน ฝั่ งไทย และเขมร

การพนันสมัยใหม่
ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ต่อชุมชนต่อแดน

ความเปลีย่ นแปลงวีถีการพนันในชุมชน

กระบวนการปรับตัวของชุมชนต่อแดน
-

การต่อต้ าน (Resistance)

-

การแสดงอํานาจ (Empower)

-

การช่วงชิงความหมาย (Meaning
Contesting)

ั
้ าระวังติดตามปญหา
ั ของชุมชนต่อแดน
กระบวนการเรียนรูก้ ารแก้ปญหาและเฝ
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1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1) ทําให้ทราบลักษณะการเล่นพนันของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ่อแดนทัง้ ก่อนและหลังมีบ่อน
คาสิโนช่องสะงํา และทัศนะของผูค้ นในชุมชนต่อเรือ่ งการพนันเป็ นอย่างไร
2) เกิดการเรียนรูผ้ ลกระทบจากการเล่นพนันจากบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ตลอดจนการปรับตัว
ของนักพนัน และชุมชนต่อแดน
3) ทําให้ทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ตลอดจนปจั จัยและสาเหตุ ของการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
4) เกิดกระบวนการเรียนรูก้ ารแก้ปญั หาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และค้นหาแนวทางการเฝ้าระวังและ
ติดตามปญั หาดังกล่าว
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “โครงการศึกษา บ่อนคาสิโนช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศ
กัมพูชาส่งผลให้วถิ พี นันของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ่อแดนเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร” นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร
และงานวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ความเป็ นพื้นที่ชายแดน
กล่าวในทางทฤษฎี คําว่า ชายแดน ทัง้ ในทางรัฐศาสตร์และในทางนิตศิ าสตร์ โดยปรกติแล้ว จะ
มีความหมายทีท่ บั ซ้อนกันอยูโ่ ดยสังเขป อย่างน้อยสุด 3 ความหมาย กล่าวคือ 1) คําว่า ชายแดน
(Frontier) ซึง่ เป็ นคําในภาษาทีเ่ ป็ นทางการของชาวอเมริกนั ใช้สาํ หรับอธิบายถึงพืน้ ทีช่ ายขอบทีอ่ ารย
ธรรมของชาวตะวันตกยังคงแผ่ขยายอิทธิพลไปไม่ถงึ ดังเช่น พืน้ ทีข่ องชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกา
เหนือในสมัยทีอ่ ารยธรรมของชาวตะวันตกยังแผ่อทิ ธิพลไปไม่ถงึ 2).คือคําว่า ขอบเขต (Boundary) เป็น
คําซึง่ ใช้ในการกําหนดขอบเขตพรมแดนของความเป็นรัฐประชาชาติในโลกสมัยใหม่ นับตัง้ แต่หลัง
สนธิสญ
ั ญาเวสต์ฟาเลีย (Westfalia) เป็ นต้นมา แต่ในขณะเดียวกัน คําๆ นี้กอ็ าจจะหมายรวมถึงความ
แตกต่างกันและกันในทางกลุ่มชาติพนั ธ์อกี ความหมายหนึ่งด้วย และ 3).คือคําว่า พรมแดน (Border) ซึง่
เป็นคําทีม่ คี วามหมายอย่างน้อยสุดอีก 3 ความหมายซ้อนทับกันอยู่ดงั นี้คอื 3.1) หมายถึงเส้นเขตแดน
ระหว่างรัฐประชาชาติ ซึง่ ได้ถูกขีดขึน้ ใหม่บนแผนที่ เพื่อรองรับอํานาจอธิปไตยของความเป็ นรัฐในโลก
สมัยใหม่ ด้วยเหตุน้ี ในบางกรณีจงึ อาจถูกเรียกว่า พรมแดนในทางภูมริ ฐั ศาสตร์ (Geo-Political Border)
3.2) หมายถึงพรมแดนทีแ่ บ่งแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพนั ธ์ออกจากกัน (Ethnic Border) ซึง่ ก็
อาจจะมีความหมายทีซ่ อ้ นทับอยูก่ บั ความหมายที่ 3.3) ซึง่ ก็คอื พรมแดนของความแตกต่างในทาง
วัฒนธรรม (Culture Border) ของกลุ่มคนต่างชาติต่างภาษา
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า คําว่า ชายแดนในทุกความหมายดังทีไ่ ด้กล่าวมาในข้างต้น
โดยปรกติแล้ว จะมีความหมายทีย่ ดื หยุ่น คลุมเครือ ซับซ้อนไปจนกระทังถึ
่ งมีความหมายมากมายหลาย
ชุดหลายชนิดทับซ้อนกันเองอยูเ่ สมอ เนื่องจากเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี นุษย์ได้พากันตัง้ รกรากเป็นชุมชนบ้านเรือน
ขึน้ ตัง้ แต่ก่อนทีจ่ ะเกิดการแบ่งเส้นเขตแดนแบบรัฐประชาชาติในโลกสมัยใหม่ตงั ้ นานแล้ว ด้วยเหตุน้ี เรา
จึงมักจะพบเส้นเขตแดนทีแ่ บ่งแยกความเป็ นรัฐประชาชาติออกจากกันในหลายๆ กรณีแทบจะทัวทั
่ ง้ โลก
ลากคร่อมทับชุมชนเดิมซึง่ ได้ถูกก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ก่อนทีร่ ฐั ประชาชาติจะถือกําเนิดขึน้ จนในหลายกรณีทํา
ให้ดเู หมือนกับว่า เป็ นการพรากเอาสายสัมพันธ์ของความเป็นญาติพน่ี ้องภายในชุมชนเดิมออกจากกัน
ไปจนกระทังถึ
่ งดูเหมือนว่า เป็ นการฉีกเอาจารีตประเพณีดงั ้ เดิมของคนภายในชุมชนทีเ่ คยมีรว่ มกันมา
ตัง้ แต่ครัง้ อดีตนัน้ ให้ขาดสะบัน้ ลงออกจากกันอย่างสิน้ เชิง ทัง้ ๆ ทีช่ ุมชนชายแดนหลายชุมชนในโลกแห่ง
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ความเป็ นจริงนัน้ จะยังคงมีการไปมาหาสู่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคนทีเ่ คยเป็ นญาติพน่ี ้อง
กันมาตัง้ แต่ครัง้ ในอดีต และมีอกี ไม่น้อยทีย่ งั คงสืบทอด กระทังถึ
่ งบํารุงรักษาและพัฒนาจารีตประเพณี
ดัง้ เดิมทีเ่ คยมีรว่ มกันตัง้ แต่ครัง้ ในอดีต ดังเช่น กรณีของประเพณีการไหว้พระธาตุประจําปีของชุมชนชาว
ั่
ลาวสองฝากฝงของแม่
น้ํ าโขง
ถึงกระนัน้ แล้ว เมือ่ พูดถึงชายแดนมันเป็ นโครงสร้างทางการเมือง มันเป็นภาพสะท้อนจินตนาการ
ของชนชัน้ นําทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละยุคสมัย และก็ควรทีจ่ ะต้องกล่าวเพิม่ เติมเอาไว้อกี ด้วยว่า ยิง่ เมือ่ กาลเวลา
ผันผ่านล่วงเข้าสู่ยคุ สมัยปจั จุบนั มากยิง่ ขึน้ เท่าไหร่ การก้าวข้ามเส้นเขตแดนของผูค้ น ซึง่ พํานักอยูต่ าม
แนวชายแดนทีเ่ พิง่ จะถูกสถาปนาขึน้ โดยรัฐสมัยใหม่เมือ่ ไม่นานมานี้ ก็จะยิง่ ทวีความสลับซับซ้อนขึน้ ไป
อีก เหมือนกับเงาติดตามตัวความซับซ้อนดังกล่าวนัน้ เข้าไปด้วย ดังจะเห็นได้จาก การข้ามไปซือ้ สินค้า
ั ่ การข้ามเข้ามาเป็ นแรงงานรับจ้าง ทัง้
ราคาถูกในอีกเขตแดนหนึ่ง เพื่อทีจ่ ะนํ าเอากลับมาขายในฝงตน,
ในระยะสัน้ แบบไปเช้าเย็นกลับและในระยะยาวแบบอยูค่ า้ งอ้างแรมเป็ นเดือนปีในพืน้ ทีข่ องอีกประเทศ
หนึ่ง, การรุกเข้าไปทําการเกษตรในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ยังคงเป็นทีร่ กร้างว่างเปล่าอยูใ่ นอีกเขตแดนหนึ่ง, การจับ
ปลาข้ามน่านนํ้ า, การข้ามเข้ามาขอรับบริการทางการแพทย์ ซึง่ อาจจะมีระบบการักษาพยาบาลทีด่ กี ว่า
ั ่ ่ง, ไปจนกระทังถึ
หรืออาจจะทันสมัยมากกว่าในอีกฝงหนึ
่ งการจัดตัง้ กองกําลังติดอาวุธตามแนวตะเข็บ
ชายแดนขึน้ ทัง้ อาจจะเพื่อคุม้ ครองการค้าขายข้ามพรมแดน ไปจนกระทังถึ
่ งประกาศท้ารบกับรัฐบาล
กลางอย่างเปิ ดเผยตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนม่า และสุดท้ายแล้วก็คอื การ
ั ่ ่งเพื่อเสีย่ งโชค ฯลฯ ถึงกระนัน้ แล้ว ก็ควรทีจ่ ะต้องกล่าวเพิม่ เติมเอาไว้
ข้ามไปเล่นการพนันยังอีกฝงหนึ
อีกด้วยว่า เส้นเขตแดนของความเป็ นรัฐประชาชาติในโลกสมัยใหม่กค็ งมิได้สญ
ู หายไปแต่อย่างใด
หากแต่ว่า การดํารงอยูข่ องพืน้ ทีใ่ นบริเวณชายแดนดังกล่าวนัน้ จะทวีความสลับซับซ้อนเพิม่ มากขึน้ อัน
เป็นผลมาจาก “การปะทะผสาน” ทัง้ จากความหลากหลายในทางกลุ่มชาติพนั ธ์ และจากความรุ่มรวย
ในทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนต่างชาติต่างภาษา จนกระทังส่
่ งผลให้ในท้ายทีส่ ุดแล้ว พืน้ ทีใ่ นบริเวณ
ชายแดนดังกล่าวนัน้ ก็ได้กลายไปเป็ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ เต็มไปด้วยสีสรรของการมีชวี ติ ชีวาท่ามกลางการเจรจา
ต่อรองของกันและกันอยูต่ ลอดเวลาอย่างมีพลวัตรระหว่างกลุ่มคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทีต่ ่างกลุ่มต่าง
ก็พากันขยับตัวเปลีย่ นแปลงไปตามความเปลีย่ นแปลงของโลกอย่างเท่าทันอยูเ่ สมอ ดังทีจ่ ะขออนุ ญาต
กล่าวถึงอย่างละเอียดต่อไปในข้างหน้า (.ยศ สันตสมบัติ 2554 "เขตแดนของเรา เพื่อนบ้าน
อาเซียนของเรา" )
2.1.1 นิยามพืน้ ทีช่ ายแดนในแต่ละยุคสมัย
1) ยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
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พืน้ ทีช่ ายแดนไทย-กัมพูชาในยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 25302533) มีสภาพเหมือนชายแดนไทยด้านอื่นๆ ทีม่ คี วามตื่นตัวตอบรับกระแส “สร้างสนามรบให้เป็นสนาม
การค้า” อันเป็ นผลมาจากชายแดนด้านทีต่ ดิ กับประเทศกัมพูชามีการสูร้ บกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ตัง้ แต่ยคุ สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2483-2485) จนถึงสงครามลัทธิ (พ.ศ. 2506-2518) กระทังสงคราม
่
ภายในซึง่ เกิดต่อเนื่องจากสงครามลัทธิ จนในทีส่ ุด ประชาชนชาวกัมพูชาต้องแตกออกเป็น 3 กลุ่มหรือ
“เขมร 3 ฝา่ ย” ได้แก่ กลุ่มฟุนซินเปก นําโดยเจ้ารณฤทธิ ์ กลุ่มซีพพี ี นําโดยฮุน เซน และกลุ่มเขมรแดง
นําโดยพล พต ซึง่ จนถึงปี พ.ศ. 2541 เมือ่ ผูน้ ําเขมรแดงเสียชีวติ และห้วงเวลาของยุคพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ เป็ นช่วงทีก่ ารสงครามภายในสงบลงระดับหนึ่ง ประชาชนกัมพูชาทีเ่ บื่อหน่ายสงครามและ
ประสบความทุกข์ยากจึงตอบรับนโยบายดังกล่าว พืน้ ทีช่ ายแดนด้านกัมพูชาจึงเกิดการตื่นตัวอย่างสูง มี
การค้าขายข้ามพรมแดนในทุกจุดทุกช่องทางทีเ่ ชื่อมระหว่างสองประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็ นจุดประเพณีท่ี
ประชาชนทัง้ สองประเทศมีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กนั มีการยกฐานะของจุดประเพณีขน้ึ เป็ นจุดผ่อนปรน
เป็นตลาดชายแดนทีว่ นั เปิด-ปิดตลาดเป็ นตามทีต่ กลงกัน เพื่อให้ประชาชนค้าขายแลกเปลีย่ นกัน ที่
สําคัญ ชายแดนด้านกัมพูชามีช่องทางเชื่อมต่อทีส่ าํ คัญ คือ ช่องทางชักลากไม้ ของบริษทั ค้าไม้ของไทย
ทีต่ ดิ ต่อซือ้ ไม้ในเขตอิทธิพลของเขมรแดงจากกลุ่มเขมรแดง ทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจํานวนมาก และช่องทางชักลาก
ไม้ได้รบั การพัฒนาจนกลายมาเป็ น จุดผ่านแดนถาวร หรือด่านสากลในปจั จุบนั
2) ยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ภายหลังการเปิดสนามรบให้เป็ นสนามการค้าของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สถานการณ์ดา้ น
การเมืองการทหารก็คลีค่ ลายตัวจนเกือบเป็ นปกติ ทําให้ด่านและจุดเชื่อมของสองประเทศได้รบั การ
พัฒนาจากกลุ่มทุนท้องถิน่ ได้แก่ หอการค้าชายแดนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากนโยบายของพลเอกชาติชาย
ได้ทาํ ข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้มกี ารยกระดับความสัมพันธ์ทางการเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ
ทัง้ นี้ มีกลุ่มเป้าหมายของทุนท้องถิน่ คือประชาชนชาวกัมพูชาในจังหวัดชายแดนทีม่ คี วามต้องการทัง้
สินค้าอุปโภคบริโภค และเครือ่ งมือและอุปกรณ์การก่อสร้างเพื่อปลูกสร้างบ้านเรือนทีเ่ สียหายและไม่ได้
ดูแลซ่อมแซมในช่วงสงคราม และด้วยความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูน้ ําของทัง้ สองประเทศ ตลอดจนผูน้ ํา
ไทยได้เข้าไปมีธุรกิจโทรคมนาคมในกัมพูชา ได้ทําให้การค้า เส้นทางคมนาคมทีผ่ ่านด่านชายแดนได้รบั
การพัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็ว การค้าชายแดนเติบโตพร้อมๆ กับกลุ่มทุนชายแดนของไทยก็มศี กั ยภาพใน
การรุกเข้าไปทําธุรกิจในกัมพูชามากขึน้ โดยเฉพาะด่านช่องสะงํา ซึง่ เป็นช่องทางทีเ่ ข้าถึงแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมรดกโลกอย่างนครวัด-นครธม ในจังหวัดเสียมเรียบ ซึง่ อยูห่ ่างจากช่องสะงําเพียง 150
กิโลเมตร จึงเป็ นด่านชายแดนทีม่ ศี กั ยภาพสูง ในทีส่ ุด รัฐบาลกัมพูชาก็อนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนขึน้ ที่
ด่านช่องสะงํา
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2.1.2 พืน้ ทีข่ องการเมือง
1) พืน้ ทีค่ วามมันคงทางทหาร
่
ั่
พืน้ ทีต่ ําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ บนฝงไทย
กับ อําเภออันลองเวง
ั ่ มพูชา เป็ นพืน้ ทีช่ ายแดนไทยทีม่ สี ภาพเหมือนกับพืน้ ทีช่ ายแดนของประเทศ
จังหวัดอุดรมีชยั บนฝงกั
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก อันหมายถึงพืน้ ทีท่ อ่ี ยูใ่ นความ
ดูแลของฝา่ ยทหารและฝ่ายความมันคง
่ เมือ่ รัฐบาลไทยในยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดําเนินนโยบาย
แปรสนามรบให้เป็ นสนามการค้า พืน้ ทีช่ ายแดนกลับพลิกฟื้นขึน้ เป็นด่านผลประโยชน์ทางการค้าโดยการ
ผลักดันของหอการค้าชายแดน เมือ่ กลุ่มทุนท้องถิน่ มีการสะสมทุนจากการทําการค้าชายแดน ทําให้ม ี
อํานาจต่อรองและแปรสภาพชายแดนจากพืน้ ทีค่ วามมันคงให้
่
เป็นพืน้ ทีธ่ ุรกิจ ในทีส่ ุด พืน้ ทีช่ ายแดนก็
กลายเป็ นพืน้ ทีท่ างธุรกิจเมื่อกลุ่มทุนมีค่คู า้ ในกัมพูชา พร้อมๆ กับมีธุรกิจในเมืองท่องเทีย่ วสําคัญของ
กัมพูชา เช่น เสียมเรียบ เป็ นต้น ทําให้พน้ื ทีท่ เ่ี ป็นพืน้ ทีค่ วามมันคงลดระดั
่
บความเคร่งครัดลงแต่
กฎระเบียบด้านความมันคงยั
่ งดํารงอยู่ และในบางพืน้ ทีช่ ายแดนกฎระเบียบของรัฐได้กลายเป็ นอุปสรรค
ของกลุ่มทุนท้องถิน่ จนมีการเรียกร้องต่อรัฐบาลให้มกี ารยกเลิกกฎอัยการศึก ทัง้ นี้ ด้วยกฎหมายดังกล่าว
ทําให้ทด่ี นิ ทีค่ วรจะถูกนํ าไปพัฒนาเป็ นผลประโยชน์ทางธุรกิจกลับต้องติดขัดไม่สามารถออกใบเอกสาร
สิทธิ ์ได้ เช่น การเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกในอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็ นต้น
2) พืน้ ทีส่ เี ทา
ด้วยอยูใ่ นเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของฝา่ ยทหารและฝ่ายความมันคง
่
จนกระทังมี
่ การขนานนามให้เป็ น “แดนสนธยา” อันหมายถึงกิจกรรมใดๆ ทีด่ ําเนินการอยูใ่ นพืน้ ทีล่ ว้ นแต่
เป็นกิจกรรมปิ ดลับ แม้เป็ นธุรกิจก็เป็ นธุรกิจสีเทา เมือ่ ปี พ.ศ. 2518 เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองในกัมพูชา มีการอพยพลีภ้ ยั ของประชาชนชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากเข้าสู่จงั หวัดตามแนว
ชายแดน การปฏิบตั กิ ารทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎอัยการศึกจึงเป็ นอํานาจของฝา่ ยทหาร จึงมีขอ้ ครหาว่าทหาร
ได้รบั ประโยชน์มหาศาลจากผูอ้ พยพทีพ่ กทองคําแท่งติดตัวเมือ่ ลีภ้ ยั เข้าเขตไทยจนมีวาทกรรม “ตูท้ อง
เคลื่อนที”่ ของภริยานายทหารทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมชายแดนด้านกัมพูชา นอกจากนี้ ด้วยเป็นเขตอิทธิพล
ของกลุ่มเขมรแดง ทีก่ ําลังต้อสูก้ บั ฝา่ ยรัฐบาลกัมพูชาทีม่ คี วามจําเป็ นต้องมีรายได้เพื่อซือ้ อาวุธและเลีย้ งดู
กําลังพล จึงได้ขายทรัพยากรในพืน้ ทีท่ ส่ี ําคัญ ได้แก่ ปา่ ไม้ และอัญมณี จนเกิดมีปางไม้ หรือทีพ่ กั ไม้
จํานวนมากตามแนวตะเข็บชายแดน ทัง้ นี้ เนื่องจากมีบริษทั ทําไม้จากชายแดนด้านตะวันตกติดกับพม่า
ย้ายฐานเข้าสู่ชายแดนกัมพูชาอันเนื่องมาจากพม่าประกาศปิดป่า และบรรดาเส้นทางชักลากไม้และ
ช่องทางนําเข้าไม้จากกัมพูชาจึงกลายมาเป็ นด่านชายแดนถาวรและกลายเป็ นจุดท่องเทีย่ วชายแดนใน
ปจั จุบนั
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2.1.3 พหุวฒ
ั นธรรม
พืน้ ทีต่ ่อแดนแห่งนี้ มีกลุ่มชาติพนั ธุเ์ ขมรตํ่า (แขมร์กรอม) เป็นเจ้าของพืน้ ทีม่ าแต่เดิมก่อนทีจ่ ะ
มีรฐั ชาติ (Nation State) มีเส้นทางคมนาคมและการเดินทางไปมาหาสู่กนั มีความสัมพันธ์ฉนั ญาติมติ ร
มีภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียวกัน จนเมือ่ เกิดรัฐชาติ มีการกําหนดเส้นแบ่งเขต
อํานาจของรัฐาธิปตั ย์ (แม้การปกั ปนั เขตแดนยังไม่แล้วเสร็จ) ประชาชนในพืน้ ทีต่ ่อแดนก็ยงั คงไปมาหาสู่
กันมาตลอด ยกเว้นในช่วงทีม่ อี ุปสรรค เช่น ช่วงสงครามและการประกาศปิดพรมแดน แต่เมือ่
สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติประชาชนต่อแดนก็ไปมาหาสู่กนั ตามเดิม
ั ่ มพูชา ในชุมชนในพืน้ ทีต่ ําบลตะเปียงปราสาท อําเภอ
นอกจากกลุ่มชาติพนั ธุเ์ ขมรแล้ว ในฝงกั
อันลองเวง มีกลุ่มชาติพนั ธุล์ าว ซึง่ เป็นกลุ่มชาวลาวในกัมพูชาทีย่ งั รักษาอัตลักษณ์และวิถชี วี ติ แบบกลุ่ม
ั่
ชาติพนั ธุล์ าวไว้อย่างเหนียวแน่ นโดยอยูอ่ าศัยกันเป็ นชุมชนหมูบ่ า้ นปะปนกับชาวเขมร ส่วนในฝงไทย
ในช่วงสงครามลัทธิเมือ่ ทางการได้เข้าปราบปรามสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)
ในพืน้ ทีต่ ่อแดนได้มกี ลุ่มชาติพนั ธุล์ าวจากหลายอําเภอในจังหวัดศรีสะเกษอพยพกันเข้าพืน้ ทีโ่ ดยเข้าจับ
จองทีด่ นิ และแผ้วถางทําไร่มนั สําปะหลัง จนต่อมาได้ก่อตัง้ ชุมชนปะปนอยูก่ บั กลุ่มชาติพนั ธุเ์ ขมรเดิม
ั่
และกลุ่มชาติพนั ธุล์ าวในฝงไทยยั
งข้ามไปมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มชาติพนั ธุล์ าวในเขตกัมพูชา โดยมีการ
ทําบุญร่วมกันในทุกปี
2.2 การพนันชายแดน
รัตพงษ์ สอนสุภาพ (2555) ได้ศกึ ษา บ่อนการพนันตามแนวชายแดน พบว่า บ่อนการพนันตาม
แนวชายแดนไทยประมาณ 10 แห่ง ทีเ่ ป็ นขนาดใหญ่ และมีขนาดเล็กอีกเป็ นจํานวนมาก โดยมีลกู ค้า
เป็ นคนไทย ร้อยละ 90 นิยมเข้าไปในลักษณะส่วนบุคคลและการจัดเป็ นกลุ่มทัวร์ เข้าไปท่องเทีย่ ว แต่แท้
ทีจ่ ริงมีวตั ถุประสงค์ในการเข้าไปเล่นการพนันโดยเฉพาะ ซึง่ กลุ่มคนทีเ่ ข้าไปเล่นการพนันมีตงั ้ แต่กลุ่ม
เยาวชนไปจนถึงผูส้ งู อายุ
เจ้าของบ่อนการพนันมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นนักธุรกิจ นักการเมือง และผูม้ อี ทิ ธิพล ซึ่งมีความสัมพันธ์อนั ดี
ั่
กับผู้นําทางการเมืองทัง้ ฝงไทยและผู
น้ ํ าของประเทศ เพื่อนบ้าน ทัง้ นี้พ้นื ที่ทเ่ี ปิ ดบ่อนตามแนวชายแดน
กับไทยมักจะเป็ นพื้นที่พเิ ศษที่ต้อง ใช้อํานาจพิเศษควบคุมโดยตรงจากผู้มอี ํานาจทางการเมืองแบบ
เบ็ดเสร็จ
ปจั จุบนั บ่อนการพนันชายแดนได้มกี ารปรับตัวเพื่อขยายฐานผูเ้ ล่นหน้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจการพนัน
สู่ระบบออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นทีน่ ิยมเล่นไอทีและชอบเล่นหรือดูฟุตบอล นอกจากนัน้ ยังไม่พอ
ผูป้ ระกอบการยังได้มกี ารนํ าเกมการพนันประเภทอื่นๆ ทีเ่ ล่นในบ่อน อย่างเช่น บาคาร่า ไฮโล กําถัว่
และหวยเข้าสู่ระบบออนไลน์ดว้ ย
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2.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พรชิตา กฤษฎาวานิช (2545). ได้ศกึ ษาผลกระทบจากบ่อนการพนันตามแนวชายแดน :
ศึกษาเฉพาะกรณีบ่อนเกาะกง ประเทศกัมพูชา พบว่า บ่อนการพนัน มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยมีผลกระทบแง่ลบมากกว่าแง่บวก โดยผลกระทบแง่ลบในด้านเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ ได้แก่ การเกิด
ปญั หาหนี้สนิ และการขาดแคลนค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนผลกระทบแง่ลบด้านสังคมทีส่ าํ คัญ ได้แก่
การก่อให้เกิดภาพพจน์แง่ลบแก่ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็ นเมืองพุทธศาสนา
ข้อเสนอแนะ
ทีไ่ ด้จากการศึกษา พบว่า ธุรกิจการพนัน ไม่ได้เป็นธุรกิจหรืออาชีพในทางสร้างสรรค์ แต่เป็นการมอม
เมาประชาชน คุณภาพของคนในระยะยาวจะหมกมุ่นอยูก่ บั การพนัน ทําให้เสียสุขภาพจิตต่อสมาชิกใน
ครอบครัว เป็ นสาเหตุของปญั หาลักทรัพย์หรือประกอบมิจฉาชีพ นอกจากนี้บ่อนการพนันยังเป็นแหล่ง
ฟอกเงินทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบบัญชีได้
สุรชัย บุญพลับ (2545). ศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประชาชนจากบ่อนการพนันตาม
แนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ่อนบ้านผักกาด อําเภอโปง่ นํ้าร้อน จังหวัดจันทบุร ี พบว่า บ่อนบ้าน
ผักกาด ตัง้ อยูใ่ นเขตกัมพูชาติดกับประเทศไทย ผูเ้ ข้าไปเล่นการพนันส่วนมากเป็นชาวจังหวัดจันทบุร ี
และอยูใ่ นวัยแรงงาน ประเภทการพนันทีน่ กั พนันนิยมมากสุดคือ บัคคารา รองลงมาคือ ป๊อกแปด-เก้า
บ่อนการพนันแห่งนี้ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายด้าน นักพนันใช้จา่ ยในการเล่นการพนัน
เฉลีย่ คนละ 6,638 บาท ในขณะทีย่ งั ใช้จ่ายเงินซือ้ ของในประเทศกัมพูชาเฉลีย่ คนละ 360 บาท และ
ผลกระทบทางด้านสังคมพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มผี ลกระทบต่ออาชีพ การงาน ครอบครัวและปญั หา
อาชญากรรม ดังนัน้ เพื่อป้องกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างรุนแรงในอนาคต รัฐบาลและ
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุร ี ต้องปรับปรุงระบบการผ่านแดนและการเข้าไปเล่น
รวมทัง้ การพัฒนาคนซึง่ อยูใ่ นวัยแรงงงานไม่ให้ลุ่มหลงในการพนันอันจะส่งผลเสียในการพัฒนาประเทศ
วิรนิ ดา สุทธิพรมและคณะ (2553). ได้ศกึ ษาสภาพทางเศรษฐกิจจากบ่อนคาสิโนตามแนว
ชายแดน กรณีศกึ ษา ด่านช่องจอม บ้านด่านพัฒนา ตําบลด่าน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์ พบว่า
กลุ่มนักท่องเทีย่ วมีทงั ้ เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีรายได้เฉลีย่ ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อ
เดือน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพทางเศรษฐกิจจากบ่อนคาสิโนเป็ นผลกระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่ายและ
การจ้างงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากบ่อนคาสิโน กับผลกระทบทีเ่ กิดจากบ่อนคาสิโน
พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เดินทางมาบ่อนคาสิโนเพื่อการเสีย่ งโชคประมาณ 2-3 ครัง้ เป็ นการ
เดินทางมาเล่นในช่วงวันหยุด เสาร์–อาทิตย์ ผลของการเล่นพนัน นักท่องเทีย่ วไม่สามารถแยกได้ว่าเล่น
ได้ เล่นเสีย ซึง่ ค่าใช้จา่ ยในการเล่นพนันแต่ละครัง้ คิดเป็ นเงิน 5,000 บาทต่อครัง้ มีค่าใช้จ่ายอันดับหนึ่ง
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คือ ค่าใช้จา่ ยในการเล่นพนัน อันดับสอง คือ การซือ้ ของทีร่ ะลึก อันดับสาม คือ ซือ้ สินค้าตามแนว
ชายแดน อันดับสี่ คือ ใช้จา่ ยสําหรับอาหารและอันดับห้า คือ ค่าใช้จา่ ยในการพักค้างคืน
ศิรมิ ติ ร ประพันธ์ธุรกิจ (2543). ได้ศกึ ษา “บ่อน” สร้างรายได้ หรือ “บ่อน” ทําลายสังคม
พบหลักฐานว่า ข้ออ้างต่างๆ ทีน่ ํามาใช้สนับสนุ นนโยบายการเปิดบ่อนถูกกฎหมายนัน้ มีขอ้ หักล้างได้
ทัง้ สิน้ เช่น การเปิดบ่อนถูกกฎหมายช่วยสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ ถูกโต้แย้งด้วยหลักฐานประเด็น
ต้นทุนทางสังคมทีร่ ฐั บาลต้องสูญเสียผลกระทบของการติดการพนัน การสร้างความเจริญให้กบั ท้องถิน่
ถูกโต้แย้งด้วยหลักฐานทีช่ ว้ี ่าบ่อนการพนันทีเ่ ปิดในระยะหลังทําให้ธุรกิจรายย่อยๆ ของท้องถิน่ ต้องปิด
กิจการลง เนื่องจากประชาชนใช้จ่ายไปกับการเล่นการพนันในบ่อนมากขึน้ การลดปญั หาการนําเงินไป
เล่นการพนันทีต่ ่างประเทศ ถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลว่าการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายจะทําให้อุปสงค์
ของการเล่นพนันเพิม่ มากขึน้ เพราะคนทีอ่ ยูใ่ กล้ชายแดนจะเดินทางไปเล่นการพนันทีเ่ ดิม แต่บ่อนทีเ่ ปิด
ใหม่จะไปดึงดูดนักพนันกลุ่มใหม่ทไ่ี ม่เคยเล่นพนันให้เดินทางมาเล่นแทน หรือในกลุ่มคนระดับสูงทีม่ ี
หน้าตาในสังคมไทย คนกลุ่มนี้จะไม่นิยมเล่นพนันในไทยเพราะจะทําให้เสียชื่อเสียง และการไปเล่นพนัน
ทีต่ ่างประเทศของคนกลุ่มนี้ไปเพื่อพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจชาวต่างชาติเป็ นหลัก ไม่ใช่เพื่อหวังรํ่ารวย
จากการพนัน นอกจากนี้ยงั มีหลักฐานทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าหลายประเทศทีอ่ นุญาตให้มกี ารเปิดบ่อนการพนัน
ถูกกฎหมายไปแล้วเริม่ ประสบปญั หาอย่างหนัก เช่น ไม่สามารถทํารายได้ตามทีค่ าดหวัง จํานวนนัก
พนันทีม่ ปี ญั หาเพิม่ จํานวนมากขึน้ การเกิดแหล่งอาชญากรรม เป็นต้น สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ทําให้หลาย
ประเทศต้องหันมาทบทวนนโยบาย
เหตุผลสําคัญทีไ่ ม่ควรให้ประเทศไทยเปิดบ่อนถูกกฎหมาย คือ ปญั หาการคอร์รปั ชันในวง
่
ราชการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ ทีใ่ ห้การคุม้ ครองธุรกิจบ่อนเถื่อนอยูใ่ นขณะนี้ นอกจากนี้
นักการเมืองไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดอุดมการณ์การทํางานเพื่อประชาชน รวมถึงระบบบริหารราชการที่
อ่อนแอ นักการเมืองทีเ่ ห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ประชาชนทีง่ มงายในเรือ่ งโชคลาภ
มากกว่าความสามารถ ทําให้ผศู้ กึ ษาเห็นว่าประเทศไทยยังไม่สมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะมีการเปิดบ่อนถูก
กฎหมาย แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่านโยบายเปิดบ่อนถูกกฎหมายจะไม่มที างเกิดขึน้ ในอนาคต เพราะเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับนโยบายสาธารณะประโยชน์ มักมีทางการเมืองเข้ามาเกีย่ วข้องอยูด่ ว้ ยเสมอ
พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ ได้ศกึ ษา การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการ
พนันในประเทศไทย พบว่าประชากรศึกษาถึงร้อยละ 77.1 เคยมีประสบการณ์เล่นการพนันมาก่อน โดย
หวยใต้ดนิ เป็นการเล่นพนันครัง้ แรกของประชากรศึกษาส่วนใหญ่ ซึง่ เริม่ เล่นการพนันเพราะชอบเสีย่ ง
โชคและเพื่อความสนุ กสนานเพลิดเพลิน และโดยมากเริม่ เล่นการพนันด้วยตนเองโดยไม่มใี ครชวน
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พันเอกธาร ธรรมสกุล (2553). ได้ศกึ ษากระบวนการจูงใจนักพนันเข้าสู่บ่อนคาสิโน พบว่า มี
การเอือ้ ประโยชน์กนั ระหว่างบ่อนคาสิโน บริษทั ทัวร์และนักพนัน นักพนันได้รบั ผลประโยชน์ คือ ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง เสียค่าใช่จ่ายน้อย มีบ่อนคาสิโนให้เลือกเล่นได้หลากหลาย มีบริการเสริม
อื่นๆ ให้เลือกแบบครบวงจร และมีสนิ ค้าราคาถูกให้เลือกซือ้ ได้ การทีม่ คี นไทยออกไปเล่นการพนัน
จํานวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อความมันคงทั
่
ง้ มิตทิ างเศรษฐกิจและมิตทิ างสังคม
ข้อเสนอแนะ ควรกําหนดมาตรการทีท่ าํ ให้นกั พนันไปเล่นการพนันได้ยากขึน้ โดยเพิม่ ความ
เข้มงวดบริการของบริษทั ทัวร์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพิม่ เจ้าหน้าทีส่ ่วนราชการต่างๆ ให้เพียงพอและ
เคร่งครัดในการปฏิบตั ิ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลเสียของการเล่นการพนันและเพิม่ ความเข้มข้นในการ
ตรวจตราคนผ่านแดน
นายระพี วังศรี (2548). ได้ศกึ ษา ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดจันทบุรที ม่ี กี ารเปิดบ่อนพนัน
เสรี มีผลการศึกษาทัศนคติรายด้าน ดังนี้ ด้านความรูเ้ กีย่ วกับการเปิดบ่อนการพนันเสรีและด้าน
ผลกระทบต่อประชาชน มีทศั นคติทเ่ี ห็นด้วย ส่วนทัศนคติดา้ นเหตุผลในการเข้าบ่อนการพนันด้านความ
เข้าใจเกีย่ วกับการเปิดบ่อนการพนันเสรีและด้านผลดีต่อประชาชนในการเปิดบ่อนเสรี ประชาชนมี
ทัศนคติอยูเ่ กณฑ์ทไ่ี ม่แน่ ใจ
เมือ่ เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนจังหวัดจันทบุรตี ่อการเปิดบ่อนพนันเสรีจาํ แนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความถีแ่ ละเหตุผลในการเข้าบ่อนเล่นการพนัน
พบว่า เพศชายมีทศั นคติต่อการเปิดบ่อนการพนันเสรีสงู กว่าเพศหญิง ประชาชนทีจ่ บการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมที ศั นคติต่อการเปิดบ่อนพนันเสรีสงู กว่าประชาชนทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
และประถมศึกษา ประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและเอกชน/ธุรกิจส่วนตัวมีทศั นคติ
ต่อการเปิดบ่อนพนันเสรีสงู กว่าประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพรับจ้างทัวไปและเกษตรกรรม
่
ประชาชนทีไ่ ม่
เคยเล่นการพนันมีทศั นคติต่อการเปิดบ่อนการพนันเสรีสงู กว่าประชาชนทีม่ คี วามถี่นานๆ ครัง้ และ
มากกว่า 4 ครัง้ ต่อเดือนในการเข้าเล่นการพนัน
ปญั หาและข้อเสนอแนะของประชาชนจังหวัดจันทบุรตี ่อการเปิดบ่อนเสรี คือ ปญั หาครอบครัว
แตกแยก ปญั หาสังคม ปญั หาอาชญากรรม ปญั หาเศรษฐกิจ ปญั หาการขาดศีลธรรมของประชาชนทําให้
สังคมเสื่อมโทรม ข้อเสนอแนะ คือ การเปิดบ่อนการพนันเสรีตอ้ งมีมาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
รัดกุมและเข้างวด เปิดบ่อนเสรีในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ใช่เขตชุมชน กําหนดเวลาเปิด-ปิดทีแ่ น่นอน กําหนด
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าบ่อนการพนันเสรีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจข้อมูลของบ่อนการพนัน
เสรีอย่างถ่องแท้
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จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่ายังไม่มกี ารศึกษาวิถพี นันในชุมชนก่อนและหลังการมี
บ่อนคาสิโน ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้จงึ เป็ นการศึกษา การพนันชายแดน ซึง่ เป็ นการเข้ามาของการพนัน
สมัยใหม่ (Modern Gambling) ทีส่ ่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงวิถพี นันในชุมชนอย่างไร กรณีศกึ ษาบ่อน
คาสิโนช่องสะงําโดยเป็ นการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาข้ามพรมแดน (Cross Boundary Study)
ระหว่างชุมชนต่อแดนกัมพูชาและไทย
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บทที่ 3
บริ บทพื้นที่
3.1 สภาพทางสังคม การเมืองและการทหารของชุมชนในอําเภออันลองเวง จ.อุดรมีชยั
ชุมชนทีต่ งั ้ บ่อนคาสิโนช่องสะงํา มีช่อื เดิมว่า ภูมจิ ะแกเอิด (บ้านสุนขั หอน) ซึง่ ได้จากลักษณะ
ของหน้าผาทีค่ ล้ายกับสุนัขขณะกําลังหอน ตัง้ อยูเ่ ชิงเขาพนมดงรัก (พนมดงแร็ก) และลาดลงสู่ทร่ี าบ
ด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 67 เรียกว่า เจิงพนม (เชิงเขา) ต่อมา หมูบ่ า้ นใน
บริเวณดังกล่าวจึงได้ช่อื ภูมเิ จิงพนม (บ้านเชิงเขา) ต.ตะเปียงไปร อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ส่วนบริเวณ
บนเขา เรียกว่า เลอพนม (บนเขา) เป็ นฐานทีม่ นของกองกํ
ั่
าลังเขมรแดง ซึง่ อยูใ่ นการบังคับบัญชาของ
ตาม็อก ผูน้ ําของเขมรแดง ปจั จุบนั บริเวณหน้าผาได้ช่อื ว่า ผาตาม็อก และอาคารทีท่ าํ การทางทหารของ
เขมรแดงกลายเป็ นร้านอาหาร
ทีช่ ุมชนเจิงพนม ตรงบริเวณทีเ่ ป็ นด่านชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา หรือด่านช่องสะงํา (เก่า)
ซึง่ ต่อมาได้มกี ารย้ายด่านชายแดนช่องสะงําไปอยูท่ ท่ี ต่ี งั ้ ด่านในปจั จุบนั คือ ห่างจากด่านเก่าไปทางทิศ
ใต้ประมาณ 500 เมตร โดยมีการตัดถนนสายใหม่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 67 (ช่องสะงํา-อันลอง
เวง-เสียมเรียบ) และห่างจากด่านไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 800 เมตร คือ ทีต่ งั ้ ของคาสิโนช่องสะงํา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้จาํ แนกชุมชนทีอ่ ยูใ่ นรัศมีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากบ่อนคาสิโนช่องสะ
ั ่ มพูชาตามระยะทางตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข 67 ออกเป็ น 3 ระยะ โดยถือเอาตัวบ่อน
งํา ในฝงกั
คาสิโนช่องสะงําเป็ นจุดตัง้ ต้น ทัง้ นี้ รัศมีของพืน้ ทีส่ ะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกันตัวบ่อนบ่อน
คาสิโนช่องสะงําแตกต่างกัน ดังนี้
1) ระยะใกล้ ได้แก่ ชุมชนบริเวณด่านชายแดน (เก่า) และชุมชนบริเวณด้านหน้าบ่อนคาสิโน
ช่องสะงํา ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงําเพียงทางหลวงหมายเลข 67 กัน้ ได้แก่ ร้านค้า
ด้านหน้าบ่อนคาสิโนช่องสะงํา และภูมโิ อรขะยุง ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา 500 เมตร
2) ระยะกลาง ได้แก่ ชุมชนทีอ่ ยูร่ ะหว่างตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํากับตัวอําเภออันลองเวง ห่าง
จากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ประมาณ 3-5 กิโลเมตร ได้แก่ ภูมสิ ระชูก และภูมเิ จิงพนม ต.
ตะเปียงไปร อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั
3) ระยะไกล ได้แก่ ชุมชนในตัวอําเภออันลองเวง ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา 15
กิโลเมตร
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ดังแผนผัง 3-1
ชุมชนหน้ าคาสิโน

ภูมิเจิงพนม

อําเภออันลอง

ทางหลวงหมายเลข 67 (ไปเสียมเรียบ)

ด่านช่องสะงํา
บ่อนคาสิโน

ระยะใกล้

ภูมิสระชูก

ระยะกลาง

ระยะไกล

1) ระยะใกล้ ได้แก่ ชุมชนบริเวณด่านชายแดน (เก่า) และชุมชนบริเวณด้านหน้าบ่อนคาสิโน
ช่องสะงํา
ชุมชนบริเวณด่านชายแดน (เก่า) และชุมชนบริเวณด้านหน้าบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ยังไม่มชี ่อื
เป็นทางการ แต่ชาวบ้านในบริเวณนัน้ เรียกรวมๆ กันว่าภูมโิ อรขะยุง (บ้านห้วยขะยุง) ซึง่ หมายถึง
หมูบ่ า้ นทัง้ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณหน้าบ่อนคาสิโนช่องสะงํา บริเวณด่านชายแดนเดิม และบ้านเรือนทีต่ งั ้ ถัดขึน้ ไป
ตามเชิงเขาพนมดงรักด้านเลอพนม ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ประมาณ 500-800 เมตร ทัง้ นี้ มี
ข่าวว่า ทางการกัมพูชาจะรวมชุมชนทัง้ หมดให้เป็นภูมหิ รือหมูบ่ า้ นเดียวเรียกว่า ภูมเิ จิงพนม ซึง่ เป็นชื่อ
หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูถ่ ดั เข้าไปในเขตกัมพูชา นัน่ หมายความว่า ชุมชนในระยะใกล้ดงั กล่าวจะได้รบั การผนวก
รวมกับชุมชนในระยะกลาง
สมาชิกของชุมชนระยะใกล้ หากไม่เป็ นชุมชนของเขมรแดงมาก่อน เช่น ภูมโิ อรขะยุง ก็เป็น
ชุมชนใหม่ทส่ี ่วนใหญ่ของผูอ้ ยูอ่ าศัยเป็ นชาวเขมรทีม่ อี าชีพค้าขายและโยกย้ายมาจากจังหวัดอื่นๆ เช่น
พระตะบอง กําปงธม เสียมเรียบ เป็ นต้น และเนื่องจากเป็นชุมชนทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมาจากแรงกระตุน้ จาก
การค้าชายแดนทีม่ จี ดุ ผ่อนปรนการค้าด่านช่องสะงํา หรือ ด่านชายแดนช่องสะงํา (เดิม) เป็ นจุด
ศูนย์กลาง ประชาชนในพืน้ ทีน่ ้ี ส่วนใหญ่จงึ ได้แก่ผทู้ ม่ี อี าชีพค้าขายเป็นหลัก สภาพบ้านเรือนจึงเป็นสิง่
ปลูกสร้างชัวคราวในลั
่
กษณะเพิงค้ามากว่าจะเป็ นอาคารถาวร ยกเว้นสถานทีร่ าชการเช่นทีท่ าํ การด่าน
สํานักงานภาษีอากร และคลังนํ้ามันทีน่ ํ าเข้านํ้ามันจากประเทศไทยก่อนทีจ่ ะระบายนํ้ามันไปสู่ภาคส่วน
ต่างๆ ในอําเภออันลองเวง และจังหวัดอื่นๆ ทีม่ เี ส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับด่านชายแดนช่องสะงํา และ
มีค่าขนส่งแพงกว่าการขนส่งบนเส้นทางทางหลวงหมายเลข 67
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ครอบครัวส่วนทีเ่ หลือในพืน้ ทีร่ ะยะใกล้ โดยเฉพาะทีภ่ ูมโิ อรขะยุงได้แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่
รัฐ คือ ตํารวจและทหาร ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าทีท่ เ่ี คยเป็ นครอบครัวของทหารเขมรแดงทีโ่ อนย้ายเป็ น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในช่วงทีม่ กี ารปรองดองชาติ หรือเข้าเป็ นผูร้ ว่ มพัฒนาชาติ ในปี พ.ศ. 2539 ภายหลัง
ผูน้ ําเขมรแดงถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการไต่สวนคดีฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide Trial)
สภาพทางภูมศิ าสตร์ของพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นไหล่เขาและลาดเอียง พืน้ ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน
ขนาดใหญ่ บางแห่งเป็ นพระลานหินจึงไม่สามารถทําการเกษตรใดๆ ได้ และถัดจากตัวชุมชนไปทางทิศ
เหนือก็คอื ตัวภูเขาพนมดงรัก มีหน้าผาสูงชัน ซึง่ จากหน้าผาดังกล่าวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ดา้ นทิศ
ตะวันออกครอบคลุมตัวอําเภออันลองเวงได้ทงั ้ หมด ตลอดจนสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวบนทาง
หลวงหมายเลข 67 (ช่องสะงํา-อันลองเวง-เสียมราฐ) ซึง่ ในอดีตทีย่ งั มีการสูร้ บระหว่างทหารฝา่ ยรัฐบาล
(นําโดย เฮง สัมริน-ฮุน เซน) กับทหารฝ่ายเขมรแดง (นํ าโดย พล พต) ภายหลังทีก่ องกําลังทหาร
เวียดนามเข้ายึดกรุงพนมเปญ และยึดอํานาจการปกครองจากเขมรแดง ทําให้กองกําลังเขมรแดงที่
ปกครองกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 ต้องล่าถอยจากเขตเมืองและตัง้ ฐานทีม่ นในเขตป
ั่
า่ เขา
โดยเฉพาะตามแนวเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณหน้าผาแห่งนี้จงึ เป็ นฐานทีม่ นทาง
ั่
ทหารของฝา่ ยเขมรแดง ซึง่ นําโดยพล พต และนายพลตาม็อก ซึง่ ในทางการทหารเรียกว่า “จุดสูงข่ม”
สามารถทีจ่ ะมองเห็นความเคลื่อนไหวของฝา่ ยตรงข้ามได้ทุกระยะ อีกทัง้ ยังเป็นฐานทีม่ นที
ั ่ ป่ ลอดภัยทีส่ ุด
เนื่องจากการเข้าสู่บริเวณดังกล่าว เป็ นไปด้วยความยากลําบาก เพราะอยูใ่ นทีส่ งู พืน้ ทีท่ ุรกันดาร การ
เข้าโจมตีดว้ ยกําลังทหาร หรือถล่มด้วยอาวุธหนักจึงทําได้ลาํ บาก อีกประการหนึ่ง ชัยภูมขิ องฐานทีม่ นั ่
ยังใช้หลังพิงเขตไทย หากจะโจมตีจะต้องอ้อมเข้าเขตไทยเพียงทางเดียว เท่านัน้ และสาเหตุทฝ่ี า่ ยเขมร
แดงใช้บริเวณดังกล่าวและตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชาด้านนี้กเ็ นื่องจากมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศ
ไทย ทัง้ ได้รบั การสนับสนุ นจากไทย จีน และสหรัฐฯ ซึง่ เกีย่ วเนื่องกับนโยบายทางทหารและระหว่าง
ประเทศของไทยทีต่ ่อต้านทหารกัมพูชาทีส่ นับสนุ นโดยเวียดนามและรัสเซีย ด้วยเหตุน้ี หน้าผาแห่งนี้จงึ
ได้ช่อื ต่อมาว่า “ผาตาม็อก” โดยนํ าเอาชื่อของผูน้ ําเขมรแดงเป็นชื่อของหน้าผา และปจั จุบนั ภายหลังการ
พ่ายแพ้ของฝา่ ยเขมรแดง ผาตาม็อกจึงกลายเป็นร้านอาหาร ซึง่ ดําเนินการโดยอดีตทหารเขมรแดง โดย
ผูท้ จ่ี ะเข้าใช้บริการของร้านอาหารแห่งนี้ตอ้ งเดินทางผ่านเส้นทางทีเ่ ต็มไปด้วยโขดหินและหลุมบ่อ อีกทัง้
ยังต้องผ่านด่านรักษาการของทหารกัมพูชาก่อนทีจ่ ะเข้าถึงร้าน ประมาณ 300 เมตร และตัวร้านอาหาร
อยูห่ ่างจากด่านชายแดนเดิมประมาณ 800 เมตร ดังนัน้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านจึงได้แก่ลกู ค้าเก่า ผูท้ ่ี
เคยเดินทางไปทีช่ ุมชนโอรขะยุง และด่านชายแดนเดิมเท่านัน้ จึงจะรูว้ ่าบนเขามีรา้ นอาหาร หรือดัน้ ด้น
ขึน้ เขาเพื่อชมผาตาม็อก อาคารสถานทีข่ องฐานทีม่ นเขมรแดง
ั่
และรับประทานอาหาร
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้มกี ารย้ายด่านช่องสะงําจากทีเ่ ดิมไปทีท่ ต่ี งั ้ ปจั จุบนั โดยรัฐบาลไทย ใน
สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลกัมพูชาได้ทาํ ข้อตกลงร่วมและเปิดจุดผ่อน
ปรนการค้าด่านช่องสะงําแห่งใหม่ ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้ยกฐานะของด่านขึน้ เป็ น
เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา (International Check-point)โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รอง
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานในพิธเี ปิด โดยมีผนู้ ําเหล่าทัพ ผูป้ ระกอบการค้า ผูส้ งั เกตการณ์ต่างประเทศ
และประชาชนทัง้ 2 ประเทศ ประมาณ 10,000 คนเข้าร่วมงาน รัฐบาลไทยได้สร้างทางหลวง
หมายเลข 67 ช่วงด่านชายแดนช่องสะงํา-อ.อันลองเวง ซึง่ อ.อันลองเวงเป็นอําเภอทางผ่าน
ไปสู่ 3 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ จ.อุดรมีชยั จ.พระวิหาร และ จ.เสียมเรียบ ซึง่ เป็ นเส้นทางสู่อารยธรรม
ขอมโบราณ นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ส่งผลให้มกี ารกว้านซือ้ ทีด่ นิ บริเวณใกล้ด่าน
ชายแดนช่องสะงําจนราคาทีด่ นิ พุ่งสูงขึน้ โดยนายทุน ผูน้ ํากองทัพ พ่อค้าแม่คา้ ทัง้ ชาวเขมรและ
ชาวต่างชาติ ประชาชนทีม่ ที ด่ี นิ อยูต่ ดิ กับทางหลวงหมายเลข 67 จึงต้องถอยร่นห่างจากเส้นทางหลักไป
เรือ่ ยๆ (นายเพ็ง. สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2556)
ในปี พ.ศ. 2554 ได้มกี ารเปิ ดบ่อนคาสิโนช่องสะงํา โดยนายทุนชาวเขมรเชือ้ สายจีน ชื่อ ลิม เฮง
นักธุรกิจด้านตลาด หรือ ปาซาร (ในภาษาเขมร) ทีอ่ ยูใ่ จกลางกรุงพนมเปญ ใกล้กบั สนามกีฬาโอลิมปิก
และทีส่ าํ คัญ นอกจากจะเป็ นเจ้าของบ่อนคาสิโนช่องสะงําแล้ว ยังเป็ นเจ้าของบ่อนคาสิโนช่องโอรเสม็ด ที่
ด่านชายแดนช่องจอม ด้าน จ.สุรนิ ทร์ อีกด้วย ในการก่อสร้างบ่อน ได้มกี ารไล่รอ้ื ชุมชนทีอ่ ยู่บริเวณทีต่ งั ้
บ่อน และบริเวณทางหลวงหมายเลข 67 ชาวบ้านบางส่วนย้ายไปอยู่รวมกับชุมชนโอรขะยุง และอีกส่วน
หนึ่งย้ายไปตัง้ ชุมชนใหม่ ชื่อ ภูมโิ อรทมอ (บ้านห้วยหิน) ซึง่ อยูด่ า้ นหลังของบ่อนคาสิโนช่องสะงํา โดย
ห่างออกไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร พืน้ ทีบ่ ริเวณด่านชายแดน (แห่งใหม่) ได้กลายเป็ นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจการค้า ซึง่ ย้ายฐานจากด่านชายแดนเดิม (แดง. (ชื่อสมมติ) สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม
ั่
2556) ขณะทีฝ่ งประเทศไทยก็
มกี ารสร้างศูนย์การค้าชายแดนทีเ่ รียกว่า “เมืองใหม่ช่องสะงํา” ตลอดจนมี
การสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําให้ชุมชนทีเ่ กิดจากการค้าชายแดนตรง
บริเวณด่านชายแดนเดิม ต้องโยกย้ายตามความเจริญทางเศรษฐกิจไปด้วย
ด้วยสิง่ ปลูกสร้างในชุมชนเกิดขึน้ จากธุรกิจการค้าชายแดน อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ ทีร่ ะยะใกล้
จึงเป็ นอาคารทีใ่ ช้วสั ดุเท่าทีห่ าได้และการก่อสร้างอย่างหยาบๆ ในลักษณะเป็ นเพิงหรือแผงลอย
เช่นเดียวกับทีด่ ่านเก่า ส่งผลให้ชุมชนทีด่ ่านชายแดน (เดิม) หลายอาคารถูกปล่อยทิง้ ร้าง เนื่องจาก
การค้าซบเซาลง เจ้าของสิง่ ปลูกสร้างหากไม่ยา้ ยร้านไปเปิดทีด่ ่านใหม่ ก็จะใช้รา้ นเก่าเป็นเพียงทีพ่ กั
อาศัยโดยไม่สามารถทําการค้าขายได้ บ้านเรือนส่วนใหญ่มลี กั ษณะเสื่อมโทรม ถนนภายในชุมชนก็ขาด
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การดูแลรักษา ปจั จุบนั ทีด่ ่านเก่ามีผอู้ ยูอ่ าศัยประมาณ 80 ครัวเรือน และส่วนใหญ่เป็นครอบครัว
ข้าราชการทหารและตํารวจ
นอกจากพืน้ ทีท่ างทิศเหนือจะเป็ นเขตภูเขาทีท่ าํ ให้ไม่สามารถขยายชุมชนไปทางทิศดังกล่าว
แล้ว ทางด้านทิศตะวันตกของชุมชนเป็ นเขตแดนไทย-กัมพูชา ซึง่ ชุมชนไม่สามารถขยายตัวทางด้านนี้
เช่นกัน ขณะทีท่ างทิศตะวันออกของชุมชนทีด่ นิ ทัง้ หมดถูกยึดครองโดยนายทุนข้ามชาติและระดับชาติ
อาทิทด่ี นิ ของ “ออกญาลียง พัด” หรือ นายพัด สุภาภา นักธุรกิจ 2 สัญชาติ (กัมพูชา-ไทย) ซึง่ มีช่อื
ทางด้านการทําธุรกิจบ่อนคาสิโนในกัมพูชา และบ่อนคาสิโนส่วนหนึ่งในหลายพืน้ ทีข่ องกัมพูชาเป็นของ
บุคคลดังกล่าว และเหนือขึน้ ไปเกือบถึงผาตาม็อก เป็นทีด่ นิ แปลงใหญ่ขนาดใกล้เคียงกัน เป็นของ “ลิม
เฮง” ซึง่ ทีด่ นิ ของทัง้ สองนักธุรกิจดังกล่าว มีการก่อกําแพงสูงล้อมรอบทีด่ นิ เพื่อกันไม่ให้ชาวชุมชนบุกรุก
ดังนัน้ ชุมชนจึงถูกปิดล้อม เพราะถูกขนาบด้วยกําแพง ขณะทีท่ อ่ี ยูอ่ าศัยถูกปล่อยปละละเลยให้เสื่อม
โทรม สภาพทางสังคมของชุมชนก็เสื่อมทรุดตามไปด้วย เนื่องจากสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัว
ข้าราชการทีไ่ ม่มอี าชีพ เมือ่ มีเวลาว่างก็จบั กลุ่มเล่นการพนัน จะเห็นได้จากขณะทีค่ ณะศึกษาเข้าพืน้ ทีก่ ม็ ี
วงพนัน ซึง่ ส่วนใหญ่ของผูเ้ ล่นเป็ นผูห้ ญิงวัยทีเ่ ป็นแม่บา้ น ซึง่ วงพนัน ได้แก่ การเล่นไพ่ และ คลาโฆละก์
(การพนันคล้ายนํ้ าเต้าปูปลาของไทย) จนทําให้สมาชิกของชุมชนบางรายต้องย้ายครอบครัวไปอยูเ่ สียที่
อื่น เพื่อไม่ให้บุตรหลานอยูใ่ นสภาพอันไม่พงึ ประสงค์ (แดง (ชื่อสมมติ) สัมภาษณ์. 17 กรกฎาคม 2556)
ขนาดของชุมชนแห่งนี้จงึ มีแต่จะลดขนาดลง
พืน้ ทีใ่ นระยะใกล้ ปจั จุบนั มีสถานทีส่ ําคัญทางประวัตศิ าสตร์การเมืองการทหารของกัมพูชาโดยมี
สถานทีท่ ใ่ี ช้ในการพิพากษาโทษของ พล พต ผูน้ ําหมายเลข 1 ของเขมรแดง ซึง่ ตัง้ อยูภ่ ายในชุมชนที่
ด่านชายแดนเก่า และห่างออกไปทางทิศตะวันออกราว 300 เมตร หรือห่างจากบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
ประมาณ 1 กิโลเมตร คือทีป่ ลงศพของ พลพต
2) ระยะกลาง ได้แก่ ชุมชนทีอ่ ยูร่ ะหว่างตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํากับตัวอําเภออันลองเวง ห่าง
จากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ประมาณ 3-5 กิโลเมตร ได้แก่ ภูมสิ ระชูก (บ้านสระบัว) และภูมเิ จิงพนม ต.
ตะเปียงไปร อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั
สภาพสภาพพืน้ ดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ ในเขตปา่ เขายังปกคลุมด้วยป่าไม้นานาพรรณ รวมทัง้
ไม้พะยุง ทีถ่ ูกขนานนามว่า ไม้ทองคํา มีแหล่งนํ้าเป็นบึงขนาดใหญ่เรียกว่า สระชูก หรือสระบัว พืน้ ที่
ส่วนใหญ่เป็นทีร่ าบทีส่ ามารถทําการเกษตรได้ และการเกษตรทีส่ าํ คัญ คือ การปลูกมันสะปะหลัง หรือ
ดําโลง ในภาษาเขมร ซึง่ เป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ ร้างรายได้หลักให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ โดยเกษตรกรจะ
ขายหัวมันให้แก่ธุรกิจลานมัน ซึง่ ลานมันในพืน้ ทีม่ ที งั ้ สิน้ 3 แห่ง และ 2 ใน 3 เป็ นของ “ลิม เฮง” เจ้าของ
บ่อนคาสิโนช่องสะงํา ต่อจากนัน้ นักธุรกิจลานมันก็จะทําให้เป็นมันเส้น และส่งออกให้ผนู้ ําเข้าในประเทศ
ไทย แถบจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 90 กิโลเมตร ซึง่ ทําให้ทุ่นค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยราคามันเส้น
อยูท่ ่ี 700 เรียล (5 บาท) ต่อ 1กิโลกรัม แต่ส่วนหนึ่ง นักธุรกิจลานมันยังส่งออกมันเส้นไปยังประเทศ
เวียดนาม โดยขนส่งผ่านเส้นทางอันลองเวง-เสียมเรียบ-กําปงธม-กําปงจาม-บอเว็ต อีกเส้นทางหนึ่งเข้า
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เวียดนามโดยผ่านทางสวายเรียง ซึง่ ทัง้ สองเส้นทางมีระยะทาง 525 กิโลเมตร แต่ภายหลังจากทีม่ กี าร
เปิดด่านชายแดนช่องสะงําได้มนี กั ลงทุนชาวไทยเข้าไปทําไร่มนั สําปะหลัง โดยจ้างแรงงานชาวกัมพูชา
และนําเข้าหัวมันสะปะหลังเข้าไทย ซึง่ ทํารายได้มากกว่าการทําไร่มนั สะปะหลังในไทย ทัง้ นี้ เนื่องจาก
ค่าแรงในกัมพูชาในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีราคาถูกกว่าการจ้างแรงงานในไทยกว่าครึง่ หนึ่ง คือ 150 บาทต่อวัน
อีกทัง้ พืน้ ทีใ่ นบริเวณดังกล่าวผืนดินยังมีความอุดมสมบูรณ์มากว่าในไทย ทําให้ได้ผลผลิตมากกว่า (ดํา
(ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. 14 สิงหาคม 2556) นอกจากมันสําปะหลังแล้ว พืน้ ส่งออกของพืน้ ทีย่ งั มีพริก
มะนาวและหญ้าคา ขณะทีส่ นิ ค้านํ าเข้าจากไทย ได้แก่ ผัก ผลไม้ เกลือ ซึง่ ประชาชนในพืน้ ทีข่ า้ ม
ชายแดนไปซือ้ จากตลาดนัดในเขตไทย ทีต่ งั ้ อยูต่ ดิ กับด่านชายแดนช่องสะงํา โดยมีตลาดทุกวันอาทิตย์
และวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ สินค้านํ าเข้าจากไทยทีส่ ําคัญและมูลค่าสูงกว่าสินค้าเกษตร ได้แก่ วัสดุ
ก่อสร้างและนํ้ ามัน
นอกจากพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นไร่มนั สําปะหลังแล้ว พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมส่วนหนึ่งยังเป็ นทีน่ า ซึง่ ปลูก
ข้าวจ้าว สําหรับใช้บริโภค เท่านัน้ แต่พน้ื ทีบ่ างส่วนยังไม่มคี วามปลอดภัยสําหรับประชาชน เนื่องจากยัง
มีระเบิดและกระสุนปืนทีย่ งั ไม่ระเบิด และยังมีการเก็บกูอ้ ยูจ่ นปจั จุบนั
ในอดีต ในสมัยทีเ่ ขมรแดงยังยึดครองพืน้ ที่ สินค้าจากบริเวณดังกล่าวทีส่ ร้างรายได้ของเขมร
แดง คือ ไม้ โดยในปจั จุบนั พืน้ ทีท่ เ่ี คยเป็ น ปางไม้ หรือทีพ่ กั ไม้ ยังเป็ นพืน้ ทีโ่ ล่ง แต่บางแห่งก็มปี ่าไม้ขน้ึ
จนไม่หลงเหลือสภาพเดิมแล้ว ปางไม้บางแห่งก็กลายเป็ นลานมันสําปะหลัง เช่น ลานมันของ “ลิม เฮง”
เป็นต้น และการซือ้ -ขายไม้แปรจากบริเวณนี้ยงั เป็นธุรกิจทีส่ ร้างรายได้ให้แก่ชาวเขมรในช่วงต้นๆ ของ
การเปิดด่านชายแดน จนเป็ นกิจการสําคัญทีท่ ําให้ด่านชายแดนช่องสะงําเป็นทีร่ จู้ กั และเป็นช่องทาง
นําเข้าไม้เขมรแห่งสําคัญของไทย แต่ในระยะหลัง ได้เกิดขบวนการฉวยโอกาสลักลอบตัดไม้ในเขตไทย
แล้วนําไปสวมเป็ นไม้เขมร เข้าลักษณะ “สวมตอ” หรือ “นําเข้าไม้ไทย” จนในทีส่ ุด เพื่อตัดปญั หา
ทางการไทยจึงประกาศห้ามนําเข้าไม้จากกัมพูชา (ดํา (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์ 14 สิงหาคม 2556)
ปจั จุบนั บริเวณภายในวัดในภูมสิ ระชูกเป็ นทีบ่ รรจุอฐั ขิ อง ตาม็อก ผูน้ ําทางทหารของเขมรแดง
และกลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งหนึ่งของอันลองเวง
3) ระยะไกล ได้แก่ ชุมชนในตัวอําเภออันลองเวง ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา 15 กิโลเมตร
อําเภออันลองเวง หรือ ซร็อกอันลองเวง (อําเภอห้วยยาว ในภาษาเขมร) จ.อุดรมีชยั อยูห่ ่างจาก จ.เสียม
เรียบ 125 กิโลเมตร และอยูห่ ่างจากด่านชายแดนช่องสะงํา 15 กิโลเมตร นอกจากนี้
แท้จริงแล้ว อันลองเวง เคยเป็ นฐานทีม่ นของกลุ
ั่
่มเขมรแดงในการต่อสูก้ บั รัฐบาลของนายพลลอน นอล
ในพุทธทศวรรษที่ 2520 มาก่อน ในช่วงทีเ่ ขมรแดงได้อํานาจรัฐและปกครองกัมพูชาในช่วง ปี ค.ศ.
1975-1979 กองกําลังเขมรแดงก็เคลื่อนกําลังเข้าอันลองเวง และสถาปนาอันลองเวงเป็นฐานทีม่ นั ่
เนื่องจากอันลองเวงตัง้ อยูใ่ นชัยภูมทิ เ่ี อือ้ ต่อการติดต่อกับประเทศไทย และจีน ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่
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ของจีนมักใช้พน้ื ทีใ่ นจังหวัดชายแดนของไทยติดต่อให้การสนับสนุ นเขมรแดง (Tom Fawthrop and
Helen Jarvis. 2004 : 58) ในห้วงเวลานัน้ อันลองเวง จึงได้เป็ น 1 ในลานสังหาร (Killing Fields) แห่ง
แรกๆ ก่อนทีจ่ ะมีการสังหารหมูแ่ พร่กระจายไปยังทีต่ ่างๆ โดยมีผเู้ สียชีวติ ทีล่ านสังหารอันลองเวง
ประมาณ 3,000 คน ซึง่ สถานทีต่ งั ้ ลานสังหารอยูห่ ่างจากตัวอําเภอ 6 กิโลเมตร
(www.wikipedia.org/wiki. สืบค้นเมือ่ 16 สิงหาคม 2556) ในช่วงทีก่ องกําลังทหารเวียดนามขับไล่เขมร
แดงออกจากการอํานาจรัฐ เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2522 ซึง่ ปจั จุบนั กัมพูชาถือว่าเป็ นวันทีไ่ ด้รบั ชัยชนะต่อ
ระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุข์ องเขมรแดง (Victory Over Genocide Regime Day) วันดังกล่าวถือเป็นวัน
สําคัญของชาติ และเป็ นวันหยุดราชการเพื่อรําลึกเหตุการณ์จนถึงปจั จุบนั กองกําลังเวียดนามจึงได้เข้า
ยึดอันลองเวงในช่วงสัน้ ๆ
ต่อมา เมือ่ กองกําลังเขมรแดงกลับไปใช้อนั ลองเวงภายหลังถูกเวียดนามขับไล่จงึ ต้องสูร้ บกับ
กองกําลังเวียดนาม จนทหารเวียดนามเสียชีวติ หลายร้อยคน เขมรแดงจึงยึดอันลองเวงกลับคืนไปได้
(ดํา (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. 14 สิงหาคม 2556) และอันลองเวงจึงได้กลายเป็ นเสมือนเมืองหลวงของ
เขมรแดง เป็นฐานทีม่ นสุ
ั ่ ดท้ายของเขมรแดง เป็ นทีพ่ ํานักแห่งสุดท้ายของ พล พต ผูน้ ําเขมรแดง เป็ นที่
ปลงศพและบรรจุอฐั ขิ องพล พต ผูน้ ําเขมรแดง และตาม็อก ผูน้ ําทางทหารของเขมรแดง
ในปจั จุบนั อันลองเวง นอกจากเป็ นทางผ่านและจุดแวะพักของนักท่องเทีย่ วก่อนเดินทางต่อไป
ยังเสียมเรียบ และเขาพระวิหาร แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ําคัญของกัมพูชาแล้ว ตัวอําเภออันลองเวง ได้รบั การ
พัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วโดยใช้สถานทีส่ าํ คัญๆ ในยุคเขมรแดงเป็ นจุดท่องเทีย่ วตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2546
ในการเดินทางมาทีอ่ นั ลองเวงของนายกรัฐมนตรีฮุน เซ็น ซึง่ มีดําริจะให้มพี พิ ธิ ภัณฑ์ โรงแรม และบ่อน
คาสิโน (www.wikipedia.org/wiki. สืบค้นเมือ่ 16 สิงหาคม 2556) ซึง่ นโยบายทีไ่ ด้รบั การสนองตอบและ
พัฒนาไปแล้ว คือ บ่อนคาสิโนช่องสะงํา ขณะเดียวกัน อันลองเวงก็เป็ นเป้าหมายของนักท่องเทีย่ วทีน่ ิยม
การเดินทางด้วยจักรยานบนเส้นทาง เสียมเรียบ-อันลองเวง-พนมเปญ
สถานทีแ่ ละแหล่งนํ้าสําคัญของอันลองเวง ซึง่ อยูห่ ่างจากตัวอําเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ
2 กิโลเมตร คือ โอรจิก หรือห้วยขุด บึงนํ้าขนาดเนื้อทีก่ ว่า 10,000 ไร่ นอกจากจะเป็ นแหล่งนํ้าทีห่ ล่อ
เลีย้ งชาวอําเภออันลองเวง ทัง้ ใช้ในการเกษตร เป็ นแหล่งจับสัตว์น้ํา ทําเลเลีย้ งสัตว์ แหล่งทรัพยากรป่า
ไม้ และนํ้าอุปโภคบริโภคแล้ว ในทางการเมืองการทหารถือว่าเป็นสถานทีส่ าํ คัญต่อกองกําลังเขมรแดง
อย่างยิง่ เพราะเป็ นชัยภูมทิ ่ี ตาม็อก ผูน้ ําทางทหารของเขมรแดงได้เลือกสร้างบ้านพัก และใช้เป็นฐาน
ั่
ปฏิบตั กิ ารทางทหารไปพร้อมกัน โดยตัง้ อยู่บนฝงของโอรจิ
ก ทางด้านทิศตะวันออก เป็นบ้านขนาดใหญ่
ซ่อนหรือพรางตัวอยูภ่ ายในสวนมะม่วง ตัวบ้านก่อสร้างโดยใช้เสาไม้และโครงสร้างเป็นพะยูงขนาดใหญ่
และก่ออิฐถือปูน 2 ชัน้ โดยชัน้ ล่างเป็ นห้องใต้ดนิ ทีม่ กี ําแพงเป็ นคอนกรีตและมูลดินหนากว่า 1 เมตร ซึง่
สามารถเป็ นทีห่ ลบภัยจากการโจมตีจากภายนอก ส่วนชัน้ บนใช้เป็นทีป่ ระชุมทางยุทธศาสตร์-ยุทธวิธ ี
โดยทีผ่ นังมีแผนทีป่ ระเทศกัมพูชาและอันลองเวง นอกจากตัวบ้านประธานแล้ว ยังมีบา้ นพักของทหาร
22

และครอบครัวรายล้อมทัวบริ
่ เวณ ตลอดจนมีทค่ี ุมขังสําหรับลงโทษผูก้ ระทําความผิด และเป็นทีต่ งั ้ ของ
ปืนใหญ่ ปจั จุบนั สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นจุดท่องเทีย่ วสําคัญของอันลองเวง และมีการนําประติมากรรมหิน
ทรายเทวรูปขอมไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้สกั การะทีห่ น้าทางเข้าตัวบ้านประธาน
3.2 พื้นที่การเมืองชายแดนของเขมรแดงกับอันลองเวง
เขมรแดง (Khmer Rouge) หรือ กองทัพแห่งชาติกมั พูชาประชาธิปไตย เมือ่ บุกเข้ายึดกรุง
พนมเปญและได้อํานาจการปกครองของประเทศได้แล้วก็นําเอารูปแบบการปกครองของเขมรแดงในอัน
ทีจ่ ะสร้าง “สังคมใหม่” โดยใช้อุดมการณ์ปฏิวตั เิ บ็ดเสร็จ หรือเผด็จการโดยชนชัน้ กรรมาชีพ หลังยึด
อํานาจ พร้อมทัง้ ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญใหม่ เมือ่ 5 มกราคม พ.ศ. 2519 และเปลีย่ นชื่อทางการของ
ประเทศ จากสาธารณรัฐเขมร เป็ นกัมพูชาประชาธิปไตย (Democratic Kampuchea) ศูนย์กลางอํานาจ
อยูท่ ่ี พล พต นายกรัฐมนตรี
ทันทีทเ่ี ข้ายึดพนมเปญ เขมรแดงได้สงให้
ั ่ อพยพประชาชนจากกรุงพนมเปญและเมืองสําคัญทีถ่ อื
ว่าเป็นศัตรูทางชนชัน้ เช่น ทหาร ข้าราชการ เชือ้ พระวงศ์ ผูม้ กี ารศึกษา หรือผูม้ วี ชิ าชีพเฉพาะด้านไปสู่
คอมมูนในชนบท พนมเปญทีเ่ คยมีประชากรถึง 2.5 ล้านคนกลายเป็นเมืองร้าง โรงพยาบาลในพนมเปญ
ไร้ผปู้ ว่ ย ถนนทีอ่ อกสู่ชนบทเต็มไปด้วยประชาชนทีถ่ ูกบังคับให้เดินเท้า เขมรแดงประกาศให้ทุกคนทิง้
ทรัพย์สนิ ทัง้ บ้าน เงินทอง แม้แต่คนรัก ประชาชนถูกบังคับให้อยูใ่ นคอมมูน ซึง่ คอมมูนหนึ่งๆ มีคน
10,000 คนและถูกบังคับใช้แรงงานในงานเกษตรวันละ 11 ชัวโมง
่ เป็ นเวลา 9 วันติดต่อกัน และวันที่ 10
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์จากเขมรแดง และทําให้ประชาชนล้มตายจํานวนมหาศาล ซึง่
จํานวนผูเ้ สียชีวติ ยังไม่สามารถสรุปจํานวนทีแ่ น่นอนได้ แต่งานวิจยั ระบุว่าอยูท่ ่ี 1.4 - 2.2 ล้านคน
ต่อมา เวียดนามได้ส่งกําลังทหารบุกกัมพูชาเมือ่ 22 ธันวาคม 2521 และ 7 มกราคม 2522 พล
พต และกองกําลังเขมรแดงต้องหลบหนีออกจากพนมเปญไปยังเขตปา่ เขาตามแนวชายแดนไทย และ
ได้รบั ความช่วยเหลือจากจีน ต่อมา เขมรแดงได้เข้าร่วมในรัฐบาลผสมแนวร่วมเขมร 3 ฝา่ ย ภายใต้การ
นําของเจ้าสีหนุ เพื่อต่อต้านเวียดนามและรัฐบาลพนมเปญ และเข้าร่วมในสภาสูงสุดแห่งชาติกมั พูชาโดย
ตัวแทน คือ เขียว สัมพัน และซอนเซน ในปี 2536 เขมรแดงได้ตงั ้ พรรคสามัคคีแห่งชาติกมั พูชา เพื่อ
เตรียมเข้าร่วมการเลือกตัง้ แต่ภายหลัง เขมรแดงก็ระแวงว่าอาจเป็ นกลลวงให้วางอาวุธเพื่อจับตัวไป
ดําเนินคดีฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์ จึงประกาศควํ่าบาตรการเลือกตัง้ ถอนตัวจากการเจรจาสันติภาพ และไม่เข้า
ร่วมการเลือกตัง้ ไม่ยอมปลดอาวุธและไม่ยอมให้ประชาชนไปใช้สทิ ธิ ์เลือกตัง้
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หลังการเลือกตัง้ เขมรแดงเข้ายึดปราสาทพระวิหารจากฝา่ ยฮุน เซน และขอเปิดการเจรจากับ
ฝา่ ยเจ้าสีหนุ โดยกลุ่มเขมรแดงยืน่ ข้อเรียกร้องขอเข้าร่วมในการบริหารประเทศ เพื่อแลกกับปราสาท
พระวิหารและดินแดนทีย่ ดึ ครอง ซึง่ เจ้าสีหนุทรงเห็นด้วยทีจ่ ะรับเขมรแดงเข้าร่วมรัฐบาล แต่ฮุน เซนและ
เจ้านโรดมรณฤทธิ ์ไม่เห็นด้วย ขณะทีส่ หรัฐฯ ก็ประกาศจะตัดความช่วยเหลือกัมพูชา หากยอมให้เขมร
แดงร่วมรัฐบาล การเจรจาเพื่อการปรองดองชาติไม่ประสบความสําเร็จ และหลังการเจรจาครัง้ สุดท้าย
เมือ่ 27– 31 พฤษภาคม 2537 ทีก่ รุงเปียงยาง เกาหลีเหนือล้มเหลว ฝา่ ยรัฐบาลจึงออกกฎหมายให้เขมร
แดงเป็ นกลุ่มนอกกฎหมาย กลุ่มเขมรแดงตอบโต้โดยจัดตัง้ รัฐบาลเฉพาะกาลเพื่อสหภาพแห่งชาติและ
การปลดปล่อยแห่งชาติกมั พูชา ที่ จ.ไพลิน และ จ.พระวิหาร
เขมรแดงพยายามเข้าไปมีบทบาทในรัฐบาลใหม่ และต่อต้านรัฐบาลใหม่ดว้ ยอาวุธ รัฐบาล
พนมเปญจึงส่งกําลังทหารเข้าปราบในปี 2537 แต่ไม่อาจเอาชนะเขมรแดงได้ ยุทธวิธขี องเขมรแดงเน้น
การรบแบบจรยุทธ์ ขณะทีฝ่ ่ายรัฐบาลใช้ยทุ ธวิธนี ําความเจริญเข้าไปสู่พน้ื ทีห่ ่างไกล เพื่อไม่ให้ตกอยูใ่ ต้
อิทธิพลของเขมรแดง ขณะเดียวกันก็ชกั ชวนให้ทหารระดับล่างของเขมรแดงแปรพักตร์มาร่วมกับ
ฝา่ ยรัฐบาล
ปี 2539 เกิดความแตกแยกทางความคิดภายในกลุ่มเขมรแดง ทําให้เอียง สารี และทหารเขมร
แดงกว่า 3,000 คน เข้ามอบตัวเมือ่ เดือนสิงหาคม ก่อนจะจัดตัง้ พรรคการเมือง คือ ขบวนการสหภาพ
แห่งชาติประชาธิปไตย ขณะทีว่ ทิ ยุเขมรแดงได้โจมตีว่า เอียง ซารียกั ยอกเงินจากกองทัพเขมรแดง 400
ล้านบาท และไม่ยอมนํารายได้จากการค้าพลอยและไม้เข้ากองทุนรวม และเมือ่ พล พต สังฆ่
่ าซอน เซน
ผูน้ ําเขมรแดง และครอบครัว เมือ่ ปี 2540 เขียว สัมพันก็แยกตัวออกจากเขมรแดงไปตัง้ พรรคการเมือง
คือ พรรคเอกภาพแห่งชาติเขมร เพื่อเข้าร่วมในการเลือกตัง้ พ.ศ. 2541
หลังจากการเสียชีวติ ของพล พต ด้วยโรคพาร์กนิ สัน ในวันที่ 15 เมษายน 2541 กองกําลังเขมร
แดงส่วนใหญ่ได้วางอาวุธ และเขียว สัมพัน กับ นายเจีย ยอมจํานนต่อฮุน เซน เมือ่ ธันวาคม 2541 เหลือ
เพียงกองกําลังติดอาวุธจํานวนน้อยของ ตาม็อก ผูท้ างทหารของเขมรแดง ต่อมา ตาม็อกถูกฝา่ ยรัฐบาล
จับกุมได้เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2542 ตาม็อก และกังเก็กเอียง หรือ สหายดุช ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจําต็วล
ซแลง ยุคเขมรแดงเรืองอํานาจ ถูกตัง้ ข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ตาม็อกได้เสียชีวติ ในวันที่ 21 กรกฎาคม
2549 ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อรอพิจารณาคดี
ฐานทีม่ นตามแนวชายแดนของไทยของเขมรแดง
ั่
ทีเ่ ป็ นเสมือนเมืองหลวง เป็นทีม่ นสุ
ั ่ ดท้าย และ
เป็ นทีฝ่ งั ร่างของผูน้ ําสูงสุดของเขมรแดง ก็คอื อันลองเวง ซึง่ ในยุคสงครามกลางเมืองก่อนทีจ่ ะมีการเปิด
ด่านชายแดนช่องสะงํา เส้นทางคมนาคมหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 67 ยังเป็ นเพียงเส้นทางเดินเท้า
และเป็นเส้นทางทีก่ องกําลังเขมรแดงใช้ในการลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์เท่านัน้ ดังจะเห็นได้จากตลอด
ั้
เส้นทางมีการวางกับระเบิดจนปจั จุบนั ก็ยงั มีการเก็บกู้ และทหารเขมรแดงได้สลักรูปปนลอยตั
วจํานวน 5
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รูป เป็ นรูปของทหารเขมรแดง 4 รูปทีแ่ ต่งกายเต็มยศพร้อมอาวุธครบมือ ขณะทีอ่ กี 1 รูปเป็ นหญิงสาวที่
กําลังลําเลียงเสบียงและอาวุธ ได้แก่ ขวากไม้ไผ่ หรือ ดําโรง เทินไว้บนหัว ตัง้ อยูก่ ลางถนนหลังก้อนหิน
ขนาดใหญ่ ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงําประมาณ 3 กิโลเมตร ซึง่ ต่อมา ทหารฝ่ายรัฐบาลได้ใช้อาวุธ
ั้
ั ้ า “ยายเม้า” อัน
ทําลายรูปปนจนเหลื
อเพียงรูปหญิงสาวทีย่ งั คงสภาพเดิม และมีการตัง้ ชื่อให้แก่รปู ปนว่
ั ้ รบั การสักการบูชาจากชาวบ้าน
เป็นชื่อแม่ทพั เรือในนิยายปรัมปราของชาวกัมพูชา และปจั จุบนั รูปปนได้
นัยว่า ยายเม้าสามารถดลบันดาลให้ประสบความรํ่ารวยและโชคดี รวมทัง้ นักพนันในบ่อนคาสิโนช่องสะ
งําก็ได้บนบานยายเม้าเช่นกัน
ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งทีเ่ ป็ นเส้นทางทีม่ กี ารคมนาคมเชื่อมต่ออันลองเวงกับหมูบ่ า้ นในไทย และเป็น
เส้นทางมีความกว้างเพียงพอสําหรับรถยนต์นนั ้ เป็นเส้นทางทีอ่ ยูบ่ นภูเขาพนมดงรัก โดยเชื่อมต่อทีต่ งั ้
ั่
ทางทหารของเขมรแดง อ้อมขึน้ เขาและทะลุฝงไทยที
บ่ า้ นนาตําบล ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ
ระยะทาง 17 กิโลเมตร ชาวเขมรทีม่ เี กวียน และม้า เป็นพาหนะจึงไม่สามารถใช้เส้นทางบนภูเขาได้ ผูใ้ ช้
เส้นทางส่วนใหญ่จงึ ได้แก่ ผูน้ ําระดับนายทหาร เศรษฐี ทีม่ รี ถจีป๊ ขนาดใหญ่ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทีผ่ ลิตใน
ประเทศจีน
หลังจากทีก่ องกําลังทหารฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาไล่ตอ้ นทหารเขมรแดงเข้าประชิดชายแดนไทย
รัฐบาลไทยโดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (ในขณะนัน้ ) ได้เปิดทางให้กองกําลังของ
เขมรแดง นําโดย พล พต และตาม็อก ตัง้ ฐานทัพในเขตไทย เพื่อใช้เป็ นพืน้ ทีก่ นั ชน ประมาณปี
2538 ทหารฝา่ ยรัฐบาลได้ส่งกองกําลังรุกคืบเข้าอันลองเวง ทําให้ประชาชนอพยพเข้าเขตไทยทีศ่ ูนย์
อพยพทีบ่ า้ นนาตําบล ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ โดยชาวอันลองเวงใช้เวลาพํานักในศูนย์รว่ ม 2
ปี ก่อนทางการไทยจะผลักดันกลับกัมพูชา ขณะทีก่ องกําลังเขมรแดงทีแ่ ปรพักตร์เข้ากับฝา่ ยรัฐบาลก็
ได้รบั การเลื่อนยศ และมีการแบ่งผลประโยชน์ในการดูแลปกครอง ให้ไปปกครองในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นฐาน
อํานาจของเขมรแดงเดิม จนกระทังป
่ จั จุบนั (เขียว (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2556) พืน้ ทีอ่ นั
ลองเวงและบริเวณชายแดนทีช่ ่องสะงําจึงเป็ นเหมือนดินแดนสนธยา ไม่มผี คู้ นใช้สญ
ั จร ทัง้ ความ
ทุรกันดารของพืน้ ทีแ่ ละเกรงกลัวภัยอันตรายเนื่องจากเป็ นเขตอิทธิพลของเขมรแดง จนถึงยุค “เปลีย่ น
สนามรบ เป็ นสนามการค้า” นําโดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ช่องทาง
ดังกล่าวจึงได้รบั การพัฒนาให้เป็ นช่องผ่อนปรนชัวคราว
่
จนในปี 2546 ได้มกี ารย้ายด่านช่องสะงํามาอยู่
ทีท่ ต่ี งั ้ ปจั จุบนั และได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็ นช่องผ่านแดนสากล และในปี 2548 ได้มกี ารพัฒนาเส้นทาง
ให้กว้างขึน้ เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 67 โดยโครงการความช่วยเหลือให้แบบให้เปล่าของ
ราชอาณาจักรไทยต่อราชอาณาจักรกัมพูชา ของกรมทางหลวง ระยะทาง 18 กิโลเมตร (ช่องสะงํา-อัน
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ลองเวง) ความกว้าง 8 เมตร ค่าก่อสร้าง 92 ล้านบาท เริม่ ต้น 21 พฤศจิกายน 2548 วันสิน้ สุด 15
กรกฎาคม 2549
3.3 บริ บทพื้นที่การวิ จยั
ชุมชนต่อแดนฝังกั
่ มพูชา
กัมพูชา มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศคล้ายชามหรืออ่าง โดยตรงกลางเป็ นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ํา
โขง พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นทีร่ าบรอบทะเลสาบเขมร และทีร่ าบลุ่มแม่น้ําโขง มีเทือกเขาล้อมรอบทางเหนือ
คือ เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม มีเขตแดนทางทิศเหนือของกัมพูชาติดกับ
ประเทศไทย ด้านจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ สระแก้ว จันทบุร ี ตราด โดยมีเทือกเขา
พนมดงรัก และเทือกเขาบรรทัดกัน้ เป็ นระยะทางยาว 750 กิโลเมตร
อําเภออันลองเวง แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลอันลองเวง ต.ลุมโตง
ต.ตะเปียงไปร ต.ตะเปียงเตา ต.โอร์ อันเร และ ต.ภูมถิ ลา จํานวน 50 หมูบ่ า้ น ปจั จุบนั มีประชากร
จํานวนประมาณ 70,000 คน ประชากรทัง้ จังหวัดอุดรมีชยั มีประมาณ 180,000 คน
ในอดีต อันลองเวงมีประชาชนอยูอ่ าศัยไม่ถงึ 30 หลังคาเรือน ณ เวลานี้มตี กึ รามบ้านช่อง
อาคารพาณิชย์ ธนาคาร สถานีจาํ หน่ ายนํ้ ามัน และร้านค้า โดยมีตลาด 2 ตลาด คือตลาดวงเวียน ซึง่ เป็ น
ตลาดเก่าและตลาดใหม่ ตัง้ อยูห่ ่างกันไม่เกิน 300 เมตร รวมทัง้ ตลาดของเอกชนทีก่ ําลังพัฒนาให้เป็ น
พลาซ่า
ประชากรในอันลองเวงส่วนใหญ่ได้แก่ประชาชนเขมรแดง แต่ภายหลังทีเ่ ขมรแดงพ่ายแพ้ ผูจ้ าํ
ถูกจับกุม ได้มชี าวเขมรจากแขวงอื่นๆ ย้ายเข้ามาอาศัย โดยเฉพาะในช่วงทีม่ กี ารเปิดบ่อนคาสิโนช่องสะ
งํา ปรากฏมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ย้ายถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากเมืองหลวงพนมเปญ เสียมเรียบ กําปงจาม
กําโปงธม จังหวัดอื่นๆ เข้ามาอยูอ่ าศัยในพืน้ ทีอ่ นั ลองเวง ส่งผลให้จากเดิมประชากรมีจาํ นวนไม่ถงึ
10,000 คน แต่ในปจั จุบนั มีประชากรร่วม 70,000 คน เพียงชัวระยะ
่
1 ทศวรรษเท่านัน้
ชุมชนต่อแดนฝังไทย
่
ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตัง้ อยูห่ ่างจากอําเภอภูสงิ ห์ เป็นระยะทาง
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อทีท่ งั ้ หมด 156 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 97,500 ไร่ มีหมู่บา้ น 10
หมูบ่ า้ น ได้แก่ บ้านนาตําบล บ้านโคกแดง บ้านไพรพัฒนา บ้านแซรไปร์ บ้านวนาสวรรค์ บ้านโอปงั โกว์
บ้านโคกชาด บ้านแซรไปร์ใต้ บ้านทางสายลวด บ้านไพรพัฒนาตะวันออก ปจั จุบนั มีจาํ นวนประชากร
ในเขตพืน้ ทีต่ ําบล จํานวน 7,088 คน แยกเป็ นชาย 3,605 คน หญิง 3,483 คน และมีจาํ นวนหลังคาเรือน
1,844 หลังคาเรือน ได้รบั การยกฐานะจากสภาตําบลเป็ นองค์การบริหารส่วนตําบล เมือ่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
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อาณาเขต
ทิศเหนือ จรด ตําบลห้วยตามอญ อําเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้
จรด แนวเทือกเขาพนมดงรัก เป็ นเขตกัน้ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก จรดตําบลดงรัก อําเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จรดตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรนิ ทร์
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
สภาพพืน้ ทีโ่ ดยทัวไปเป็
่
นลูกคลื่นสลับทีด่ อน โดยมีลกั ษณะลาดเทจากทิศใต้ลงมาทิศตะวันออก
แม่น้ํา ตําบลไพรพัฒนามีลําห้วยสําราญไหลผ่าน มีอ่างเก็บนํ้าห้วยสําราญ ซึง่ มีความสําคัญในด้าน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคของประชาชนทัง้ ตําบลไพรพัฒนา สภาพพืน้ ดินเป็นดินร่วนปนทราย พืช
เศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ คือ ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปอ เป็ นต้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปา่ ชุมชน ตัง้ อยูท่ ห่ี มู่ท่ี 5 บ้านวนาสวรรค์ มีเนื้อที่ 20 ไร่
นํ้าตกเขาพลาญเพชร ตัง้ อยูท่ ห่ี มูท่ ่ี 2 บ้านโคกแดง
นํ้าตกฮ่องปะอาว ตัง้ อยูท่ ห่ี มูท่ ่ี 8 บ้านแซรไปร์ใต้
ถํ้าเจีย ตัง้ อยูท่ ห่ี มูท่ ่ี 9 บ้านทางสายลวด
ชุมชนตําบลไพรพัฒนา เป็ นพืน้ ทีช่ ุมชนดัง้ เดิม กลุ่มคนทีม่ าอาศัยอยูส่ ่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์
เขมรพืน้ ถิน่ จากนัน้ ก็ได้มกี ารอพยพย้ายถิน่ ของกลุ่มคนชาติพนั ธุต์ ่างๆ เข้ามาอยูอ่ าศัยเพิม่ มากขึน้ จน
กลายเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ในปจั จุบนั ซึง่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนั ธุล์ าว เหมือนประชากรส่วน
ใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มชาติพนั ธุล์ าวได้อพยพมาจากอําเภอต่างๆ ของจังหวัดศรีสะ
เกษทีอ่ ยูใ่ นละแวกนัน้ เช่น อําเภอขุขนั ธ์ ทีโ่ ยกย้ายเข้ามาเพื่อจับจองพืน้ ทีป่ ่าเพื่อแผ้วถางทําไร่มนั
สําปะหลัง ซึง่ ในระยะแรกต้องต่อสูด้ ว้ ยกําลังอาวุธกับกลุ่มชาติพนั ธุเ์ ขมรพืน้ ถิน่ จนต่อมา ด้วยจํานวนคน
ทีม่ ากกว่า ทําให้กลุ่มชาติพนั ธุล์ าวได้เป็ นกลุ่มนําในชุมชน และกลุ่มชาติพนั ธุเ์ ขมรพืน้ ถิน่ ดัง้ เดิมได้
เกลื่อนกลืนจนกลายเป็ นเนื้อเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม บรรดาประเพณีหลักของกลุ่มชาติพนั ธุล์ าว ได้แก่
หลักคุณค่าฮีต 12 หรือประเพณี 12 เดือน ก็ได้รบั การยอมรับเป็ นบางเดือนเท่านัน้ (นายสันต์ (ชื่อ
สมมติ). สัมภาษณ์วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2556) ส่วนภาษาทีช่ ุมชนใช้ในการสื่อสารกันเป็นการใช้
ผสมผสานกันระหว่างภาษาลาว (อีสาน) กับภาษาเขมร แต่ไม่ว่าจะสื่อสารด้วยภาษาใด ชาวชุมชนก็
สามารถเข้าใจกันได้ดจี นไม่มอี ุปสรรคใดๆ
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ความสัมพันธ์ของชุมชนสองประเทศ (ไทย-กัมพูชา) และพลวัตชายแดนด้านช่องสะงํา
คนในชุมชนตําบลไพรพัฒนากับชุมชนท้องถิน่ กัมพูชา มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันมาอย่าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่ครัง้ อดีต เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนตําบลไพรพัฒนากับชุมชนบ้านสระชูก ต.ตะ
เปรียงไปร อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั (กัมพูชา) ซึง่ อยู่ห่างจากด่านชายแดนช่องสะงําประมาณ 3
กิโลเมตร โดยคนทัง้ สองชุมชนได้กลายเป็ นเพื่อนกัน มีหลายคู่แต่งงานมีครอบครัวเป็นเขย-สะใภ้ ข้าม
แดนกันไปมา ซึง่ ความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ นี้ได้พฒ
ั นาจากการค้าวัว-ควายในอดีต ทัง้ นี้ ชุมชนของสอง
ประเทศสามารถสื่อสารกันทัง้ ภาษาไทยและภาษาเขมร นอกจากนี้ ยังมีการร่วมงานบุญ เช่น งานบวช
และงานแต่งงาน เป็ นต้น
ใน “ยุคโชติช่วงชัชวาล” อันมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2523-2531)
กองกําลังทหารฝา่ ยรัฐบาลกัมพูชาไล่ตอ้ นกลุ่มเขมรแดงจนประชิดชายแดนไทย รัฐบาลไทยได้เปิดทาง
ให้กองกําลังของเขมรแดงเข้าตัง้ ฐานทัพในเขตไทยในปี พ.ศ. 2538 ทหารฝา่ ยรัฐบาลได้ส่งกองกําลังรุก
คืบเข้าอันลองเวง ทําให้ประชาชนจากอันลองเวงอพยพเข้าเขตไทยทีศ่ ูนย์อพยพทีบ่ า้ นนาตําบล ต.ไพร
พัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ พืน้ ทีบ่ ริเวณช่องสะงําไร้คนสัญจร เพราะเป็ นเขตอิทธิพลของเขมรแดง ทํา
ั ่ ดความยุง่ ยากขึน้ ความสัมพันธ์ฉนั พีน่ ้องถูกตัดขาด ส่วน
ให้การไปมาหาสู่กนั ระหว่างชุมชนสองฝงเกิ
ทางการไทยเองก็มคี าํ สังห้
่ ามไม่ให้ชาวบ้านทีม่ ที ท่ี าํ กินอยูต่ ดิ แนวชายแดนเข้าไปพืน้ ที่ ตลอดจนห้ามมิให้
ทําการค้าขายในเขตพืน้ ทีช่ ายแดน หรือข้ามแดนไปทํามาค้าขายกัน ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
ต่อมา เป็ น “ยุคเปลีย่ นสนามรบ เป็ นสนามการค้า” นํ าโดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี ทําให้ด่านช่องสะงํา ซึง่ เป็ นช่องทางทีท่ ุรกันดาร เคยมีการใช้เดินเท้าลําเลียงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ของทหารเขมรแดง และรถยนต์ขบั เคลื่อนสีล่ อ้ ทีช่ กั ลากไม้ของกลุ่มเขมรแดงเข้าสู่ไทย ได้
แปรเปลีย่ นเป็ นจุดผ่อนปรนชัวคราว
่
การไปมาหาสู่กนั ของชุมชนสองประเทศได้กลับมาอีกครัง้ รวมทัง้
เกิดการค้าขายขึน้ ทัง้ สองฝงั ่
กระทังถึ
่ ง “ยุคคาสิโน” นํ าโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทยและรัฐบาล
กัมพูชา ได้รว่ มกันเปิดด่านชายแดนช่องสะงําอย่างเป็ นทางการ โดยยกฐานะด่านให้เป็นด่านสากล ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 พร้อมกับให้ยา้ ยด่านช่องสะงําจากทีต่ งั ้ เดิมมาอยูท่ ท่ี ต่ี งั ้ ในปจั จุบนั ซึง่
นอกจากจะส่งผลให้ความสัมพันธ์และการค้าขายระหว่างชุมชนทัง้ สองประเทศได้รบั การพัฒนาต่อ
ยอดจากยุคเปลีย่ นสนามรบให้เป็ นสนามการค้าแล้ว ในปี พ.ศ. 2548 ได้มกี ารพัฒนาเส้นทางให้กว้างขึน้
โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 67 ของกัมพูชา อันเป็ นโครงการความช่วยเหลือให้แบบให้เปล่า
ของราชอาณาจักรไทยต่อราชอาณาจักรกัมพูชา ของกรมทางหลวง ระยะทาง 18 กิโลเมตร (ช่องสะงําอันลองเวง) ความกว้าง 8 เมตร ค่าก่อสร้าง 92 ล้านบาท เริม่ ต้น 21 พฤศจิกายน 2548 วันสิน้ สุด 15
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กรกฎาคม 2549 ทัง้ นี้ ทางหลวงดังกล่าว ยังเชื่อมกับแหล่งท่องเทีย่ วสําคัญของกัมพูชา คือ นครวัดนครธม ในจังหวัดเสียมเรียบ ซึง่ ทําให้เกิดการท่องเทีย่ วตามมา และด้วยระยะทางจากด่านช่องสะงําถึง
เสียมเรียบเพียง 140 กิโลเมตร ทําให้ด่านช่องสะงํามีลกั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างจากด่านชายแดนอื่นๆ
ั่
กล่าวคือ เป็นด่านชายแดนทีเ่ ป็ นช่องทางเข้าสู่โบราณสถาน นครวัด-นครธม ทีใ่ กล้ทส่ี ุดจากฝงไทย
นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาเส้นทาง C-1 จากอันลองเวงถึงปราสาทพระวิหาร ในจังหวัดพระวิหารของ
กัมพูชา เพื่อเชื่อมโยงโบราณสถาน นครวัด-นครธม-ปราสาทพระวิหาร เข้าด้วยกัน
ในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลกัมพูชา นํ าโดยฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ได้อนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนขึน้
ทีช่ ่องสะงํา
ั่
ในฝงไทย
บ้านแซรไปร์ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ มีหมู่บา้ น 2 หมูบ่ า้ น ได้แก่
บ้านแซรไปร์หมูท่ ่ี 4 และบ้านแซรไปร์หมูท่ ่ี 8 ปจั จุบนั มีจาํ นวนประชากร ในหมู่ท่ี 4 จํานวน 1,062 คน
แยกเป็ นชาย 547 คน หญิง 515 คน และมีจาํ นวนหลังคาเรือน 254 หลังคาเรือน ในหมูท่ ่ี 8 ปจั จุบนั มี
จํานวนประชากร จํานวน 965 คน แยกเป็ นชาย 511 คน หญิง 454 คน และมีจาํ นวนหลังคาเรือน 146
หลังคาเรือน (ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบลไพรพัฒนา ณ 2557)
อาณาเขต
บ้านแซรไปร หมูท่ ่ี 8 (แซรไปรใต้)
ทิศเหนือ จรด บ้านแซรไปร หมู่ท่ี 4 ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้
จรด แนวเทือกเขาพนมดงรัก เป็ นเขตกัน้ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก จรดเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยศาลา
ทิศตะวันตก จรด บ้านโอร์ทะลัน ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรนิ ทร์
ชุมชนบ้านแซรไปร์ หมู่ท่ี 8 เป็ นชุมชนทีแ่ ยกออกจากบ้านแซรไปร์ หมูท่ ่ี 4 ซึง่ ประชาชนใน
ชุมชนได้อพยพจากทัวสารทิ
่
ศ เข้าพืน้ ทีใ่ นปี พ.ศ. 2522 ภายหลังทีร่ ฐั บาลไทยทําการปราบปราม
คอมมิวนิสต์ โดยเข้าทําไร่มนั สําปะหลัง ในอดีตมีประชากรประมาณ 200 ครัวเรือน แต่ปจั จุบนั จํานวน
ครัวเรือนลดลงเหลือ 146 ครัวเรือน (นายสันต์ (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2556)
ชาวบ้านแซรไปร หมูท่ ่ี 8 มีทด่ี นิ ทีบ่ า้ นเรือนและทีท่ ํากินมีเนื้อทีร่ าว 7,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีประชาชน
อีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนหนึ่งเป็นผูท้ เ่ี ล่นการพนันมาจากบ้านเดิม โดย
ประชาชนส่วนนี้ยา้ ยเข้าเมือ่ ปี พ.ศ. 2530 สาเหตุของการอพยพเนื่องจากได้รบั ข่าวว่าบริเวณนี้ “ไม้ยงั
หนา ป่ายังกว้าง” หมายถึง ยังมีพน้ื ทีป่ ่าทีส่ ามารถแผ้วถางทําไร่เป็ นจํานวนมาก จึงพากันขายทีด่ นิ จาก
บ้านเดิมแล้วเข้าซือ้ ทีด่ นิ ในเขตปา่ โดยซือ้ ในราคาถูก ซึง่ ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวสามารถถือครองทีด่ นิ
ตัง้ แต่ 50-150 ไร่ต่อ 1 ครอบครัว และได้ใช้ทด่ี นิ ในการทําไร่มนั สําปะหลังทําให้พอมีรายได้จนุ เจือ
ครอบครัว แต่ต่อมาได้มกี ารประกาศเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยศาลาทับทีข่ องชาวบ้านทัง้ หมด จน
ชาวบ้านต้องเข้าร่วมต่อสูเ้ รียกร้องภายใต้องค์กรสมัชชาคนจน แต่การต่อสูไ้ ม่ประสบผลสําเร็จ ซํ้ายังต้อง
เสียเงินเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเรียกร้องอีกด้วย
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การสูญเสียทีด่ นิ จากการประกาศเขตรักษาพันธุป์ า่ ห้วยศาลา และความเสียใจทีท่ ด่ี นิ ทรัพย์ท่ี
ทุ่มเทอย่างเพื่อให้ได้มา ทําให้คนกลุ่มนี้หนั กลับไปเล่นการพนัน
บ้านแซรไปรหมูท่ ่ี 4 ยังรวมถึงบ้านเรือนทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณช่องสะงําเมืองใหม่ จํานวน 30 ครัวเรือน
คนในชุมชนส่วนใหญ่มอี าชีพทําไร่มนั สําปะหลัง โดยคิดเป็นเนื้อทีป่ ระมาณ 170 ไร่ ทําสวนยางพารา
ประมาณ 200-300 ไร่ (เฉลีย่ ครอบครัวละ 3–15 ไร่ ) ทํานา โดยปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิ ประมาณ 20-30
ครอบครัว เนื้อที่ 130 ไร่ (เฉลีย่ ครอบครัวละ 5 ไร่) ผูไ้ ม่มที ด่ี นิ ทํากิน 25 ครอบครัว มีบางครอบครัวเช่า
ทีน่ าของชาวบ้านหมูท่ ่ี 4 ทํานา โดยค่าเช่าประมาณ 1,500 บาท ต่อปีต่อไร่ ในอดีตในชุมชนเคยมีการ
เลีย้ งปศุสตั ว์ (วัวควาย) แต่ต่อมาจํานวนผูเ้ ลีย้ งได้ลดลง เนื่องจากขาดแคลนทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ นอกจากนี้
ยังมีผมู้ อี าชีพรับจ้างทัง้ ในละแวกชุมชนและกรุงเทพฯ รายได้ของประชากร ประมาณ 30,000 บาทต่อปี
เยาวชนเรียนหนังสือในสถานศึกษาภายในชุมชนประมาณร้อยละ 30 อีกร้อยละ 30 ออกไปเรียนนอก
ชุมชน และส่วนทีเ่ หลือ ออกไปทํางานต่างถิน่ (ประชุมกลุ่มย่อย. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556)
ในปี 2547 เริม่ มีความเปลีย่ นแปลงด้านอาชีพของชุมชน ภายหลังทีร่ ฐั บาล นําโดย พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายส่งเสริมการปลูกยางพารา เมื่อสามารถกรีดยางได้ และชาวบ้านเริม่ มีรายได้
จาการราคายางพารา ทําให้วถิ ชี วี ติ ชาวบ้านเริม่ เปลีย่ นแปลงไปด้วย นางสวย เล่าว่า ตนเองมีตน้ ยาง
1,300 ต้น เริม่ กรีดยางเมือ่ ประมาณ 3-4 ปีมาแล้ว แต่ปีน้ี (2556) ราคายางตก รัฐบาลรับปากจะให้
ค่าชดเชยไร่ละ 2,520 บาท ขณะทีค่ ่าครองชีพสูง เงิน 100 บาท ซือ้ ของได้ไม่กอ่ี ย่าง มีลกู 3 คน ชีวติ
ทํางานหนักขึน้ ช่วงกลางวัน ออกไปรับจ้าง ตอนเย็นทํางานบ้าน เทีย่ งคืนถึงตี 5 ออกกรีดยาง ทุกวัน
อังคารจะมีตลาดนัดขายยาง ทําให้มเี งินหมุนในมือ แต่ค่าต้นทุนในการปลูกยางก็สงู ค่าปุ๋ย ค่าแรงขึน้
เป็น 300 บาท (นางสวย (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์วนั ที่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556)
นายสันต์ เล่าอีกว่า ตนปลูกยางพาราได้ 11 ปีแล้ว และได้กรีดยางเมือ่ 4 ปีทผ่ี ่านมา ทําให้ม ี
รายได้มากกว่าก่อนทีย่ งั ไม่ได้ปลูกยาง การมีรายได้สงู ขึน้ ทําให้ชาวบ้านบางคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึน้
กว่าในอดีต รวมทัง้ มีการเล่นการพนัน ทําให้มคี นภายนอกทีเ่ ป็นนักพนันอาชีพเข้าสู่ชุมชนและเปิดบ่อน
ขึน้ ตามสวนยางพาราขึน้ ในชุมชน (นายสันต์ (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2556)
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บทที่ 4
การพนันชายแดน
ในการศึกษา การพนันชายแดน ผูศ้ กึ ษาได้จาํ แนก ออกเป็ น 2 หัวข้อ คือ 4.1 ประเภทและชนิดของการ
พนันชายแดนก่อนและหลังการมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา และ 4.2 บ่อนคาสิโนช่องสะงํา ดังนี้
4.1 ประเภทและชนิ ดของการพนันชายแดนก่อนและหลังการมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงํา
ชุมชนต่อแดนไทย
4.1.1 ประเภทและชนิ ดของการพนันชายแดนก่อนการมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงํา
ชุมชนต่อแดนไทย
ฝังไทย
่
การพนันของชาวบ้านก่อนทีจ่ ะมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ยังเป็นการพนันพืน้ บ้านทีอ่ งิ อยูก่ บั
วิถเี กษตรกรรม เช่น การพนันไก่ชน และการเล่นโบก ซึง่ อุปกรณ์การเล่นพนันได้จากผลิตผลทาง
การเกษตรและหาได้จากสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่ นอกจากนัน้ ยังมีการพนันทีม่ ลี กั ษณะทีม่ คี นนําเข้าสู่
ชุมชน เป็ นเกมส์ และใช้อุปกรณ์การเล่นพนันเป็ นการนํ าเข้าจากภายนอก เช่น ไฮโล ไพ่ และมีการพนัน
ทีเ่ ป็นทีน่ ิยมทัวไป
่ เช่น หวยใต้ดนิ ซึง่ ในระยะหลังมีการเล่นหวยหุน้ ซึง่ มีความถีม่ ากกว่าหวยใต้ดนิ ดัง
รายละเอียดของชนิดของการพนัน ดังนี้
1) การพนันพื้นบ้าน
การพนันไก่ชน
การชนไก่เป็ นการพนันอีกชนิดหนึ่ง แต่เนื่องจากในหมู่บา้ นไม่มสี นามไก่ชน นักพนันจึงต้อง
เดินทางไปเล่นพนันทีบ่ า้ นโคกชาด ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ซึง่ อยูใ่ นตําบลเดียวกัน ซึง่ เป็ น
ั่
ั ่ มพูชา
บ่อนทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั กันดีของนักพนันทัง้ ในฝงไทยและฝ
งกั
การพนันโบก
ในหมูบ่ า้ นมีการเล่นการพนันทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงโดยเฉพาะในหมูผ่ สู้ งู อายุ คือ โบก มีการเล่น
ทัง้ ในหมู่บา้ นและนอกหมูบ่ า้ น รูปแบบของอุปกรณ์การเล่นพนันคล้ายกับไฮโล แต่แทนทีจ่ ะใช้ลกู เต๋า
กลับใช้เม็ดมะขาม ซึง่ นิยมใช้มะขามจํานวน 2 เม็ด แล้วผ่าครึง่ ซีก ได้เป็ นเม็ดละ 2 ซีก รวมเป็ น 4 ซีก
หรือ 4 เปี่ยง ซึง่ โบกแบบนี้เรียก “โบก 4”
ส่วนโบกทีน่ ิยมเล่นในบ้านแซรไปรใช้เม็ดของหมากแต้ (มะค่าโมง) จํานวน 4 เม็ด นําเม็ดหมาก
แต้ทงั ้ หมดไปผ่าครึง่ จะได้เม็ดครึง่ ซีก 8 ชิน้ หรือ 8 เปี่ยง (ซีก) หรือทีเ่ รียกว่า “โบก 8” ซึง่ เป็ นโบกทีเ่ ล่น
กันมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ประกอบด้วยส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อเม็ดในและเปลือกเม็ดใน และแต่ละซีกมี 2 สี คือ สี
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ขาว (สีเนื้อเม็ดใน) และสีดาํ (นํ้าตาลแก่-เปลือกของเม็ดใน) แล้วใช้กะลามะพร้าวครอบ ก่อนเขย่าและตบ
(วาง) ลงกับพืน้ โดยควํ่ากะลาไว้รอลูกขาแทง การแทงหรือทาย แทง คู่-คี-่ ดําล้วน-ขาวล้วน โดย “คู่” คือ
สีดาํ หรือขาวทีม่ จี าํ นวนเป็ นเลขคู่ ได้แก่ 2,4,6,8 “คี”่ คือ สีดาํ หรือขาวทีม่ จี าํ นวนเป็ นเลขคี่ ได้แก่ 1,3,5,7
“ดําล้วน” คือ แต่ละซีกได้ควํ่าหน้าหันด้านทีเ่ ป็ นสีเนื้อเม็ดในลง โดยผูเ้ ล่นจะมองเห็นเฉพาะสีของเปลือก
ซีกเม็ดในทีเ่ ป็ นสีน้ํ าตาลแก่ หรือทีเ่ รียกว่าดํา ทุกเม็ด ดําล้วน จึงหมายถึง ทุกเม็ดควํ่าจนเป็ นสีดาํ ทุกเม็ด
ส่วน “ขาวล้วน” คือ ทุกเม็ดได้หงายให้เห็นสีขาวของเนื้อเม็ดในทุกเม็ด เรียกว่า ขาวล้วน ถ้าผูเ้ ล่นแทง
ถูกเจ้ามือต้องจ่ายเงินเท่าจํานวนทีล่ งพนัน
การเล่นโบกไม่มกี ารเล่นทีซ่ บั ซ้อน การจ่ายก็จา่ ยเท่าจํานวนเงินทีล่ งพนัน ทีถ่ อื ว่าซับซ้อนมี
เพียง เมือ่ จะแทงพนัน ลูกขามีความเชื่อมันและแน่
่
ใจว่า ตัวเองรูว้ ่าโบกจะออกอะไร เมือ่ มีความเชื่อมัน่ ก็
จะบอกกับเจ้ามือให้รวู้ ่า ตัวเองต้องการจะใช้เงือ่ นไขใหม่ เพื่อทีจ่ ะได้เงินทีเ่ จ้ามือต้องจ่ายมากขึน้ เป็ น
เท่าตัว ว่า “3 ยก” หรือบอกตัวเลข แล้วตามด้วยคําว่า “ยก” เช่น 1 ยก 2 ยก 4 ยก 5 ยก 6 ยก 7 ยก
หรือ 8 ยก หมายถึง โบกทีอ่ อกจะออกเป็ นสีขาว 3 เม็ด หรือตามตัวเลขอื่นทีบ่ อก ถ้าโบกไม่ออกตามนัน้
ให้เจ้ามือกิน แต่ถา้ โบกออกตามตัวเลขทีแ่ จ้ง เจ้ามือจะต้องจ่ายเป็ น 2 เท่าของจํานวนเงินทีน่ กั พนันที่
บอกให้ยกนัน้ แทง
โบกเป็ นการพนันทีม่ มี าแต่สมัยโบราณของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุทม่ี กี าร
รือ้ ฟื้นนําโบกกลับมาเล่นในชุมชน เนื่องจากการเล่นพนันไฮโลมีการโกงกันมาก แต่อย่างไรก็ตาม โบกที่
เล่นก็ยงั มีการโกงกัน อาจเป็ นการฝงั แม่เหล็กในเม็ดในหมากแต้ เป็นต้น
2) การพนันในลักษณะที่มีผนู้ ําเข้าสู่ชุมชน
การพนันไฮโล
โดยเจ้ามือเป็ นมืออาชีพจากภายนอก เข้าชุมชนได้ดว้ ยการแต่งงานกับคนในชุมชน
การพนันไพ่
ประเภททีเ่ ล่นพนันมีไพ่ป๊อกเด้งและผสมสิบ แต่มผี เู้ ล่นพนันไพ่ไม่มากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับการพนัน
ประเภทอื่น
การพนันหวย
การพนันหวยใต้ดนิ เป็ นประเภทการพนันทีม่ กี ารเล่นมากเหมือนชุมชนทัวไป
่
มวยตู้
ในหมูบ่ า้ นแซรไปรมีสถานทีเ่ ล่นพนันมวยตูจ้ าํ นวน 2 แห่ง เป็ นทีช่ ุมนุ มนักพนันแห่งละประมาณ
5-10 คน โดยเล่นทัง้ วันเสาร์และอาทิตย์ โดยรับชมการแพร่ภาพจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 และ
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สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ส่วนมวยของช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ไม่นิยมมากนักและไม่มกี ารเล่น วงเงินที่
เล่นมักไม่มาก เรียกกันว่า “เล่นพอได้ซอ้ื เหล้ากิน” ในปจั จุบนั สถานทีเ่ ล่นพนันได้หยุดไปแล้ว เนื่องจาก
เครือ่ งรับโทรทัศน์ตงั ้ อยูด่ า้ นหน้าของร้านอาหารของลูกสาวของเจ้าของสถานที่ สาเหตุทป่ี ิดลง เนื่องจาก
การเล่นพนันได้เล่นอย่างเปิ ดเผย ทําให้หลานๆ ซึง่ ก็คอื ลูกๆ ของลูกสาวไม่เป็นอันทําการบ้าน หรืออ่าน
หนังสือ ในทีส่ ุด ก็จงึ ตัดสินใจเลิกการเล่นพนัน เพื่อเห็นแก่หลานๆ แต่สถานทีเ่ ล่นพนันมวยตูอ้ กี แห่งยัง
ดําเนินการต่อไป
ประเภทและชนิดของการพนันชายแดนหลังการมีบ่อนคาสิโนช่องสะงําชุมชนต่อแดนไทย ฝงั ่
ไทย
หลังจากทีช่ ุมชนมีมาตรการในการลดละเลิกการพนันในงานศพ และมีการชีแ้ นะให้นักพนันให้
เข้าเล่นการพนันในบ่อนคาสิโน ซึง่ เป็ นสถานทีเ่ ล่นการพนันโดยถูกกฎหมาย ทําให้พน้ื ทีใ่ นการเล่นพนัน
ของนักพนันอาชีพในชุมชนลดน้อยลง แต่การเล่นการพนันก็หาได้ลดลงไม่ การพนันทีน่ กั พนันอาชีพเล่น
คือ ไฮโล โบก และไก่ชน เนื่องจากนักพนันอาชีพในชุมชนไม่ยอมเข้าบ่อนคาสิโน ด้วยเห็นว่า ไม่มที าง
เอาชนะทางบ่อนได้ และเห็นว่า บ่อนคาสิโนคือสถานทีส่ าํ หรับคนรวย โดยได้ยา้ ยสถานทีเ่ ล่นพนันทีเ่ คย
เล่นในงานศพโดยเข้าเล่นนอกเขตชุมชน เช่น สวนยางพารา เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ได้ยา้ ยไปเล่นในเขต
อําเภออื่น เช่น อ.บัวเชด จ.สุรนิ ทร์ (ห่างจากชุมชนราว 20 กิโลเมตร และ อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ (ห่างชุมชน
ราว 40 กิโลเมตร)
ในระยะหลังภายในชุมชนเองก็มกี ารเล่นหวยหุน้ ซึง่ มีความถี่มากกว่าหวยใต้ดนิ โดย เล่นวันละ
4 ครัง้ คือ 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น. แต่มผี เู้ ล่นจํานวนไม่มากนัก ทัง้ นี้ เนื่องจาก
ความถีข่ องหวยหุน้ ทําให้ผเู้ ล่นเสียเงินมากกว่าเล่นหวยใต้ดนิ
ช่วงเวลาเล่นพนันและกลุ่มอายุ-อาชีพของผู้เล่น
ส่วนใหญ่การเล่นการพนันของคนในชุมชนนิยมเล่นในช่วงกลางวัน เนื่องจากหากเล่นในช่วงกลางวันไม่
ต้องใช้แสงไฟฟ้าส่องสว่างให้เป็ นทีผ่ ดิ สังเกตเหมือนในช่วงกลางคืน ขณะเดียวกัน หากเล่นกันในเวลา
กลางวันก็สามารถหลบเล่นได้ในทุกสถานทีท่ ล่ี บั หูลบั ตาผูค้ น ซึง่ หากไม่เล่นกันภายในชุมชน ก็มสี ถานที่
ลับตาผูค้ นเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะสวนยางพารา ประเภทการพนันทีเ่ ล่นตามสวนยางคือ โบก และ
ไฮโล ซึง่ เป็นการพนันทีน่ ิยมเล่นกันมากในชุมชน โดยมีการย้ายสถานทีเ่ ล่นไปเรือ่ ยๆ เพื่อกลบเกลื่อน
และสร้างความสับสนให้แก่เจ้าหน้าที่
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ผูเ้ ล่นพนันสามารถจําแนกได้ 3 กลุ่มตามช่วงอายุ ดังนี้
1. นักพนันอายุ 60 ปีขน้ึ ไป ประเภทการพนันทีน่ ิยมเล่น คือ โบก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง โดยให้เหตุผล
ว่า เพื่อ “หาค่ากับข้าว” ส่วนใหญ่ของผูส้ งู วัยได้แก่ผทู้ ม่ี ไี ม่มงี านทํา ไม่มสี วนยาง ไม่มที น่ี า โดยมีผเู้ ล่น
หลักประมาณ 20 คน
2. คนวัยช่วงทํางานอายุ 40 ปีขน้ึ ไปส่วนใหญ่ไม่มที ท่ี ํากิน ประเภทการพนันทีน่ ิยมเล่น คือ ไฮโล ใน
จํานวนนี้มนี กั พนันอาชีพ 2 คน ไม่มงี านทําเป็ นหลักแหล่ง แต่เดินสายเล่นไฮโลเพียงอย่างเดียว นักพนัน
กลุ่มนี้ถอื ว่าเป็ นนักพนันกลุ่มใหญ่ทส่ี ุด คือ ประมาณ 30-40 คน มีทงั ้ นักพนันในชุมชนและนักพนัน
ภายนอกทีม่ าจาก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
3. เยาวชน นิยมเล่นพนันประเภทไพ่ตามงานศพ เล่นครัง้ ละ 5-10 บาท มีได้เสียทีห่ ลักร้อยบาท
เมือ่ กลางปี 2556 ในหมูท่ ่ี 8 ได้มกี ารกวดขันจากฝา่ ยปกครอง โดยมีการณรงค์ให้หมูบ่ า้ นเป็ นหมู่บา้ น
ปลอดเหล้าและการพนันในงานศพ กําหนดมาตรการหลายประการ ตัง้ แต่จบั กุมนักพนัน ขอร้อง และ
แนะนําให้นกั พนันเลิกเล่นการพนันในชุมชน แต่ถา้ เลิกไม่ได้กข็ อให้ไปเล่นในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ส่งผล
ให้นกั พนันรายใหญ่ยา้ ยไปเล่นการพนันทีบ่ ่อนช่องสะงํา
บ้านแซรไปร์กบั บ่อนคาสิ โนช่องสะงํา
ก่อนการเปิดบ่อนช่องสะงําอย่างเป็ นทางการ ชาวบ้านในชุมชนแซรไปร์ หมูท่ ่ี 4 ได้เคยเดิน
สํารวจเส้นทางจากตําบลไพรพัฒนา-ช่องสะงํา โดยร่วมกับนายสุจริต นันทมนตรี ขณะดํารงตําแหน่งผูว้ ่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึง่ ใช้เส้นทางบ้านนาตําบล เลีย้ วขวาขึน้ สันเขาพนมดงรักและวกลงสู่ด่านช่อง
สะงํา ระยะทาง 17 กิโลเมตร อันเป็ นคนละเส้นทางทีเ่ ข้าสู่ช่องสะงําในปจั จุบนั ทีต่ ดั ตรงผ่านบ้านแซรไปร์
และเข้าสู่ด่านช่องสะงํา ด้วยระยะทาง 12 กิโลเมตร และจากความใกล้ชดิ กับผูว้ ่าฯ ดังกล่าว ผูน้ ําชุมชน
จึงได้จดั ทําโครงการเพื่อการลดละเลิกการพนัน เพื่อสนองตอบกับนโยบายเลิกอบายมุขของจังหวัด
เมือ่ มีการตัง้ บ่อนคาสิโนช่องสะงํา ผูน้ ํ าชุมชนได้ขอให้นกั พนันในหมูบ่ า้ นเลิกเล่นการพนันในชุมชน โดย
ให้ไปเล่นพนันทีบ่ ่อนช่องสะงํา ซึง่ เป็ นสถานทีๆ่ เล่นการพนันโดยไม่ผดิ กฎหมาย จึงมีนกั พนันทีเ่ ป็ นนัก
พนันโดยอาชีพเดินทางไปเล่นพนันทีบ่ ่อนคาสิโนช่องสะงํา ประจวบเหมาะกับทางบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
ได้มนี โยบายในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มนี กั พนันเข้าเล่นการพนันในบ่อนให้มาก ด้วยการบริหาร
จัดการโน้มน้าวชักนําให้คนเข้าบ่อนโดยให้รายได้แก่รถตูบ้ ริการ ชาวบ้านจึงเดินทางไปเล่นการพนันใน
บ่อนช่องสะงําโดยโดยสารรถตู้ ซึง่ จะมีรถตูท้ ห่ี าคนไปเข้าบ่อนเพราะรถตูม้ เี งือ่ นไขกับบ่อนว่าจะต้องหา
คนขึน้ รถไปให้ได้ 8 คน จึงจะจ่ายค่านํ้ามันให้
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เจ้าของรถตูซ้ ง่ึ เป็ นรถจังหวัดศรีสะเกษ จะมาจ่ายให้ชาวบ้านวันละ 100 บาท รถตูม้ ารับตัง้ แต่ช่วงเวลา
11.00-18.00 น. ในช่วงแรกๆ จะมีประมาณวันละ 10 คน ปจั จุบนั จะมีคนไปประจํา 5-6 คน ส่วนใหญ่
อายุ 40 ปีขน้ึ ไป จุดรอจะอยู่ทห่ี น้าอนามัยหมูบ่ า้ น บางคนไม่เคยเล่นการพนัน แต่เมื่อได้เข้าบ่อนแล้วได้
ทําให้กลายเป็ นคนติดการพนัน การรับจ้างขึน้ รถตูไ้ ปบ่อนไปแล้วต้องเล่น ถ้าไม่เล่นการพนันทางบ่อนจะ
ไม่ให้เข้าอีก ดังนัน้ เมือ่ ไปจึงต้องไปนังถื
่ อไพ่ หรือต้องเล่น ซึง่ ในช่วงหลังๆ นักพนันทีไ่ ปจากอําเภอภู
สิงห์ จ.ศรีสะเกษ ทางบ่อนมักไม่อนุ ญาตให้เข้าบ่อน เพราะทางบ่อนรูว้ ่า เมือ่ ไปแล้วไม่ยอมเล่นพนัน
ส่วนผูท้ ต่ี งั ้ ใจไปเล่นการพนันในบ่อน ถ้าเป็ นชาวนาก็มกั มีฐานะดี แต่ส่วนใหญ่มกั เป็นชาวสวนยาง ส่วน
หนึ่งได้แก่ขา้ ราชการทีเ่ กษียณอายุราชการก่อนกําหนด (early-retired) โดยใช้เงินจากการเกษียณ
ราชการ นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มผูส้ งู วัย อายุ 60 ปีขน้ึ ไปทีม่ รี ายได้จากเงินเบีย้ ผูส้ งู อายุบา้ ง หรือเงินที่
ลูกหลานทีอ่ อกไปทํางานต่างถิน่ ส่งมาให้บา้ ง บางรายว่างงาน ขาดเพื่อน ว้าเหว่ ก็ไปบ่อนเพื่อทีจ่ ะได้พบ
เพื่อนเก่า และยังมีของกินทีท่ างบ่อนเตรียมไว้บริการโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยอีกด้วย
นักพนันทีเ่ สียเงินเพราะเล่นพนันจนหมดตัว บางคนหนีไปบวช บางคนไปมีสามีใหม่ บางคนก็ยดึ การเล่น
พนันเป็ นอาชีพไปก็ม ี ซึง่ ในชุมชนมีอยูป่ ระมาณ 5-7 คน

รายชื่อหมู่บา้ น ใน อ.ภูสงิ ห์ และ อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ ทีม่ ชี าวบ้านรับจ้างขึน้ รถตูไ้ ปบ่อนคาสิโน
ช่องสะงํา
ตําบล
ละลม
ห้วยตามอญ
ไพรพัฒนา

โคกตาล
ดงรัก

หมู่บา้ น
ห้วยตามอญ ขะยุง ละลม
ห้วยตามอญ หนองขีด ไทยถาวร
โคกแดง โคกชาด โอปงั โกว์
นาสวรรค์ ไพรพัฒนา นาตําบล
แซรไปร์ หมู่ท่ี 4 แซรไปร์ หมูท่ ่ี 8
โคกตาล ศาลา
สันติสขุ ดงรัก ไร่พฒ
ั นา
จําปานวย แซชะไบว์ กลาง
คู่สแ่ี จ
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เปรียบเทียบการพนันก่อนและหลังการมีบ่อน ของบ้าน แซรไปร์ หมู่ 8
ประเภท
การพนัน

ก่อนมีบอ่ นคาสิ โน
การพนันพืน้ บ้าน
ไก่ชน โบก
การพนันในลักษณะที่มีผนู้ ําเข้าสู่
ชุมชน
ไฮโล ไพ่ หวยใต้ดนิ มวยตู้

หลังมีบอ่ นคาสิ โน
ไก่ชน หวยใต้ดนิ หวยหุน้ มวยตู้

บ่อนคาสิโน (พนันบนเครื่อง ได้แก่ สล็อตแมชีน และ
ไพ่โปกเกอร์ ส่วนพนันบนโต๊ะ ได้แก่ รูเล็ต บาคารา
โปกเกอร์ )

จะเห็นได้ว่า การพนันในชุมชนยังคงเหลือการเล่นหวยใต้ดนิ และการเล่นหวยหุน้ เล่นมากขึน้
เพราะความถีข่ องการออกหวยหุน้ รวมทัง้ มวยตู้ เพราะชาวบ้านมองว่าเป็นเรือ่ งปกติเล่นเพื่อคลาย
เครียดและมีความหวังในรายได้มาจุนเจือในครอบครัว นอกจากนี้ยงั มีไก่ชน เพราะยังมีชมรมไก่ชนตาม
สวนยางพารา ส่วนบ่อนคาสิโนช่องสะงําทําให้วถิ พี นันของชาวชุมชนเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะในกลุ่ม
นักพนันอาชีพ ซึง่ มีอยู่ประมาณ 5-7 คน โดยผันตัวเองเข้าเล่นในบ่อนอย่างนักพนันอาชีพ ส่วนชาวบ้าน
ทัวไป
่ ก็เข้าเล่นในบ่อนคาสิโนเป็ นจํานวนมากในระยะเริม่ มีการเปิดบ่อนคาสิโน ในลักษณะเห่อของใหม่
และในจํานวนนัน้ ได้กลายเป็ นนักพนันอาชีพทีเ่ ข้าบ่อนเป็นประจํา ต่อมาจํานวนผูเ้ ข้าบ่อนก็ลดจํานวนลง
มีเพียงชาวบ้านทีร่ บั จ้างขึน้ รถตูเ้ ข้าบ่อนเพื่อรับเบีย้ เลีย้ งทีบ่ ่อนจ่ายให้ และในจํานวนนี้กม็ ผี ทู้ ก่ี ลายเป็น
นักพนันอาชีพเช่นกัน
4.1.2 ประเภทและชนิ ดของการพนันชายแดน ฝังกั
่ มพูชา
ในอดีต ก่อนปี พ.ศ. 2549 อันเป็ นปีท่ี ตาม็อก ผูน้ ําทางทหารของเขมรแดง และเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารเขมรแดงกลุ่มสุดท้ายทีม่ ฐี านทีม่ นที
ั ่ อ่ นั ลองเวงได้เสียชีวติ ลง อันลองเวง คือ ฐานทีม่ นของกลุ
ั่
่ม
เขมรแดง ทีเ่ ป็ นเสมือนเมืองหลวงของเขมรแดง ซึง่ เป็ นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย
ภายหลังการยึดอํานาจการปกครองโดยกองกําลังทหารเวียดนาม และเป็น 1 ในลานสังหาร (Killing
Fields) ในกัมพูชา อันลองเวงจึงเป็ นศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองและการทหารของเขมรแดงทีม่ คี วาม
เข้มข้นยิง่ กว่าพืน้ ทีอ่ ่นื ในเขตยึดครองของเขมรแดง
เขมรแดง หรือกลุ่มอํานาจทีป่ กครองกัมพูชาภายใต้ทฤษฎีสงั คมนิยม ยึดแนวทางการปฏิวตั ขิ อง
ชนชัน้ กรรมาชีพ มีทศั นคติต่อต้านทุนนิยม เพื่อสร้าง “สังคมใหม่” นอกจากนี้ ในห้วงเวลาดังกล่าว
สภาพทางสังคมในอันลองเวงยังอยูใ่ นภาวะสงครามอย่างยาวนานกว่า 40 ปี (2513-2549) หรือตัง้ แต่
การสูร้ บด้วยอาวุธของกลุ่มปญั ญาชนปารีสกับรัฐบาลลอน นอล ซึง่ ด้วยสภาพการณ์เช่นนี้ ทําให้วถิ ชี วี ติ
ของประชาชนในอันลองเวง อันหมายรวมถึงหมู่บา้ นรายรอบตัวเมืองอันลองเวง ต้องตกอยูใ่ นสภาพขาด
ความมันคงในชี
่
วติ ทีส่ าํ คัญ สําหรับทัศนะของการปฏิวตั ชิ นชัน้ กรรมาชีพเช่นการปกครองของเขมรแดง
ถือว่า การพนันเป็ นรูปแบบของความเสื่อมโทรมแหลกเหลวทางสังคมและเป็ นอุปสรรคต่อการสร้างสังคม
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ใหม่ จึงทําให้ชาวเขมรไม่นิยมเล่นการพนัน หรือไม่มกี ารเล่นการพนันในพืน้ ที่ โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ห่ี ่างจาก
ตัวเมือง
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเขมรในเขตอําเภออันลองเวงและบริเวณชุมชนหน้าบ่อน
คาสิโนช่องสะงํา ยังมีการเล่นการพนันทีม่ ลี กั ษณะทัง้ เป็ นการพนันพืน้ บ้านและการพนันทีม่ ผี นู้ ําเข้ามา
ภายหลังมีบ่อนคาสิโน ดังนี้
1) การพนันในลักษณะการพนันพื้นบ้าน
มีการเล่นการพนันในหมูช่ าวเขมรในพืน้ ทีอ่ ําเภออันลองเวง ซึง่ รูปแบบและชนิดการพนันทําให้เห็นว่า
เป็ นการพนันทีม่ รี ากเหง้าของชุมชนดัง้ เดิมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวิถภี าคเกษตรกรรม อุปกรณ์การเล่นสามารถ
หาได้ในพืน้ ที่ เช่น
พนันชนไก่
เนื่องจากการเลีย้ งไก่ชนในกัมพูชาไม่แพร่หลาย หรือมีกระบวนการส่งเสริมด้านการเพาะเลีย้ ง
และจัดให้มกี ารแข่งขันไก่ชน ตลอดจนความพยายามต่อสูเ้ พื่อให้การพนันชนไก่เป็ นการพนันทีถ่ ูก
กฎหมายเช่นในไทย จึงทําให้การพนันชนไก่ในกัมพูชาไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย และแม้ว่าการเล่นพนันชนไก่
ในกัมพูชาไม่มกี ารเข้มงวดหรือจับกุมจากเจ้าหน้าที่ แต่การพนันชนไก่กย็ งั อยูใ่ นวงจํากัด ทัง้ นี้ อาจเป็น
เพราะว่าในพืน้ ทีอ่ นั ลองเวงตกอยูใ่ นการปกครองของเขมรแดงเป็นเวลานาน ซึง่ การพนันถือเป็นสิง่
ต้องห้ามสําหรับรูปแบบการปกครองด้วยการปฏิวตั ชิ นชัน้ กรรมาชีพ หรืออาจเป็ นเพราะตกอยูใ่ นภาวะ
สงครามเป็นเวลานาน ทําให้ไม่มกี ารเลีย้ ง เพาะและคัดพันธุไ์ ก่ชน ซึง่ การดังกล่าวจําเป็นต้องใช้เวลาเป็ น
อันมากในการเอาใจใส่ในการเลีย้ งดูและฝึกซ้อม ทัง้ นี้ ในการศึกษา พบว่า ไม่มสี นามชนไก่เป็นการ
เฉพาะ การแข่งขันและเล่นพนันเป็ นเพียงกลุ่มชาวบ้านทีท่ าํ การล้อมวงและจัดให้มกี ารชนไก่ภายใน
บริเวณลานบ้าน การแข่งขันมีขน้ึ คู่หรือ 2 คู่กเ็ ลิกกันไป ส่วนวงเงินพนันอยูใ่ นวงจํากัด หรือไม่ทาํ ให้ตอ้ ง
หมดเนื้อหมดตัว หรือมีผลกระทบในด้านต่างๆ ตามมา เป็นเพียง “ติดปลายนวม” จริงๆ
2) การพนันในลักษณะที่มีผนู้ ําเข้าสู่ชุมชน
เมือ่ สภาพทางสังคมในอันลองเวงคลีค่ ลายตัว เมือ่ มีการเปิดด่านชายแดนช่องสะงํา เมือ่ เดือน
พฤศจิกายน 2546 และภายหลังที่ ตาม็อก ผูน้ ําทางทหารของเขมรแดงทีม่ ฐี านอยู่ทอ่ี นั ลองเวงถูกจับกุม
ดําเนินคดีฆา่ ล้างเผ่าพันธุแ์ ละเสียชีวติ ลงในปี พ.ศ. 2549 และทหารเขมรแดงทีแ่ ปรพักตร์เข้ากับ
ฝา่ ยรัฐบาลก่อนหน้านัน้ และทีโ่ อนย้ายเป็ นทหารฝา่ ยรัฐบาลภายหลังการเสียชีวติ ของผูน้ ําทัง้ พล พต
และ ตาม็อก ซึง่ ถือว่าเป็ นกลุ่มทีเ่ ป็ นเจ้าของพืน้ ทีเ่ ดิม โดยเฉพาะทหารระดับนํ าของกองทัพเขมรแดง
ยังคงยึดกุมพืน้ ที่ จะเห็นได้จากผูท้ ําการค้าทีด่ ่านช่องสะงําเมือ่ แรกเปิดได้แก่ครอบครัวของทหารเขมร
แดง และยังอยูอ่ าศัยจนปจั จุบนั
การทีต่ กอยูใ่ นสภาพเคร่งเครียดทางการเมืองและการทหารเมือ่ สมัยเป็นทหารเขมรแดง ซึง่ ต้อง
รับฟงั คําสัง่ ปฏิบตั กิ ารตามคําบัญชา ต้องสูร้ บ ต้องประสบกับภาวะความเป็น-ความตายเท่ากัน บ้างก็
สูญเสียชีวติ บ้างก็ทุพพลภาพ ทําให้คนเหล่านี้มสี ภาพตื่นต่ออิสรภาพ ตื่นต่อสภาพการณ์ใหม่
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อุดมการณ์ “สังคมใหม่” ของเขมรแดงได้ตายไปพร้อมๆ กับชีวติ ของผูน้ ํา ในความคิดของอดีตเขมรแดง
คือ “หาเงิน” และ “เอารวยไว้ก่อน” (ทอง (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ มิถุนายน 2556) ทัง้ นี้ พบว่า
ภายหลังการล่มสลายของเขมรแดง อดีตพลพรรคของเขมรแดงทัง้ หมด หากไม่เข้าเป็ นทหารของ
ฝา่ ยรัฐบาลก็ทําการค้าตรงบริเวณด่านชายแดนช่องสะงํา (เดิม) แต่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนรุน่ หนุ่มสาวมักเข้าทํางานในเสียมเรียบ อันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วระดับโลกของกัมพูชา มีนครวัด-นครธม เป็น
แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ ถึงกับมีคาํ กล่าวทีว่ ่า “See Angor Wat and Die” อังลองเวงตัง้ อยูห่ ่างจากเสียม
เรียบเพียง 140 กิโลเมตร โดยเข้าทํางานในหน่วยธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ซึง่ ในเสียม
เรียบมีจาํ นวนมากกว่า 200 แห่ง ร้านอาหาร และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น AMK – Mikroheranhvatho
(Kampuchea) องค์กรเพื่อให้กยู้ มื เงินแก่ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อย กอปรกับในห้วงเวลาเดียวกัน ได้เกิด
กระแสการเปิดบ่อนคาสิโนจํานวนมากในกัมพูชา ทัง้ ในพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา ปอยเปต ด่าน
ชายแดนสําคัญติดต่อกับประเทศไทยด้านอําเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยเฉพาะช่องจอม-โอรเสม็ด
ด้านจังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ อยูห่ ่างจากอันลองเวง เพียง 70 กิโลเมตร และประชาชนจากอันลองเวงบางส่วน
ได้เดินทางไปทํางานในบ่อนคาสิโนช่องจอม-โอรเสม็ดมาแล้ว
ความตื่นตัวทางด้านการหารายได้จากกระแสการเปิดด่าน การท่องเทีย่ ว และการเปิดบ่อน
คาสิโนส่งผลให้ประชาชนในอันลองเวง หรืออดีตครอบครัวเขมรแดงมีรายได้ ซึง่ ในอดีตในสมัยทีย่ งั เป็ น
เขมรแดงนัน้ ไม่มรี ายได้ หรือมีขอ้ ห้ามไม่ให้สะสมหรือเก็บออมเงิน อีกทัง้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของกัมพูชาไม่ได้เข้มงวดในการเล่นการพนัน (แม้แต่รฐั เองยังอนุ ญาตและหารายได้จากบ่อนคาสิโน)
และในช่วงเริม่ ต้นธุรกิจของบ่อนคาสิโนทุกแห่งในกัมพูชามักไม่มขี อ้ ห้ามมิให้ประชาชนชาวเขมรเข้าบ่อน
คาสิโน จนกระทัง่ มีลกู ค้าประจําทีส่ ร้างรายได้ให้กบั บ่อนเพียงพอแล้ว จึงประกาศห้ามในภายหลัง (ทอง
(ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ มิถุนายน 2556) ด้วยปจั จัยดังกล่าว ทําให้ประชาชนในอันลองเวงมีการเล่น
การพนันในลักษณะทีม่ ผี นู้ ําเข้ามาภายหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา โดยอุปกรณ์ในการเล่นเป็ นสิง่ ของที่
นํามาจากภายนอกชุมชน หรือนอกวิถเี กษตรกรรม ดังนี้
พนันมวยตู้
สถานีโทรทัศน์ในกัมพูชามีทงั ้ สิน้ 8 สถานี และจัดให้มกี ารแข่งขันชกมวย 3 สถานี ได้แก่ สถานี
CCN, Bayon และ ช่อง 5 โดยถ่ายทอดสดระหว่าง 12.00 น.-18.00 น. ซึง่ กติกาและรูปแบบการชกเป็ น
แบบเดียวกับกติกาและรูปแบบของการแข่งขันมวยไทย และทัง้ หมดจัดการแข่งขันและแพร่ภาพทาง
โทรทัศน์ในวันเสาร์-อาทิตย์ รายการแข่งขันชกมวยแต่ละครัง้ มีค่มู วยอยู่ระหว่าง 5-6 คู่ ซึง่ การ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยเขมรถือว่าเป็ นการแข่งขันกีฬาทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากชาวเขมรอย่างยิง่
เป็นเพราะมีการประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึ
่ งด้วยสื่อนานาชนิด ทัง้ โทรทัศน์ สื่อสิง่ พิมพ์และโฆษณาข้างรถ
รับจ้าง เป็นต้น ทัง้ นี้ การดําเนินการได้รบั การสนับสนุนจากภาคธุรกิจเช่นเดียวกับการดําเนินการในไทย
ผูเ้ ล่นการพนันมวยตูเ้ ป็ นระดับชาวบ้าน โดยเฉพาะผูม้ อี าชีพขับขีร่ ถรับจ้าง จะเห็นได้จากในบริเวณคิวรถ
มักมีเครือ่ งรับโทรทัศน์เพื่อให้บริการนักพนัน นอกจากนี้ยงั พบตามตลาดในตัวอําเภออันลองเวง ซึง่ มี
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ตลาดใหญ่อยู่ 2 แห่ง คือตลาดเก่า (ปะซาจ๊ะ) และตลาดใหม่ (ปะซาทไม) ซึง่ ตลาดทัง้ สองตัง้ อยูห่ ่างกัน
ประมาณ 200 เมตร มักมีการเปิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยเขมร และมีเล่นการพนันระหว่าง
พ่อค้า-แม่คา้ ด้วยการ ซึง่ วงเงินพนันไม่มากเป็นการเล่นพนัน เป็นไปเพื่อแก้ความเบื่อหน่ายในช่วงทีร่ อ
ให้มลี กู ค้าเข้าร้านเท่านัน้
หวยใต้ดนิ
เป็ นการเล่นการพนันหวยใต้ดนิ แบบเดียวกับของไทย และใช้ผลการออกสลากจากกองสลากกินแบ่ง
รัฐบาลของไทยในการอ้างอิง ซึง่ รับฟงั ผลการออกสลากจากวิทยุคลื่นจากพนมเปญ ซึง่ เมือ่ 5-6 ปีทผ่ี ่าน
มา ชาวเขมรในจังหวัดเสียมเรียบนิยมเล่นกันมาก ส่วนในอันลองเวงกลุ่มทีเ่ ล่นกันมากอยูใ่ นชุมชนใกล้
ตลาด โดยเล่น 2 ครัง้ /เดือนตามการออกสลาก คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน
หวยหุน้ เวียดนาม
มีการเล่นทุกวัน วันละ 4 เวลา ตามการซือ้ -ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามโดยรับฟงั ผลได้
จากโทรทัศน์ และมีอตั ราการจ่ายเท่ากับอัตราของหวยใต้ดนิ ของไทย คือ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จ่าย
บาทละ 70 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว บาทละ 300 บาท
อาปอง
คล้ายไฮโล อุปกรณ์การเล่นมีผงั แบ่งช่องเป็นตารางจํานวน 6 ช่อง ในแต่ละช่องมีแต้มเป็นจุด
ตัง้ แต่ 1 จุด จนถึง 6 จุด เช่นเดียวกับผังไฮโล ส่วนอุปกรณ์ในการออกแต้มมีลกั ษณะเป็นก้อนทีท่ ําจาก
ซากสัตว์ เช่น เขีย้ วหมู่ปา่ เขาสัตว์ งาช้าง เขีย้ วเสือ ขนาดเท่าหัวแม่มอื ทําหน้าทีค่ ล้ายลูกเต๋าของไฮโล
แต่ไม่มรี ปู ร่างเป็ นลูกบาศก์อย่างลูกเต๋า โดยออกแบบให้มเี หลีย่ มจํานวน 6 เหลีย่ ม แต่ละเหลีย่ มมีแต้ม
บอกจํานวนตัง้ แต่ 1-6 แต้ม และมีแกนตรงกลาง ลูกอาปองจึงมีรปู ลักษณ์เหมือนลูกข่างทีม่ แี กน 2 แกน
หัว-ท้าย เมือ่ ทําการออกผลจะใช้ฝากระติบข้าวเหนียวครอบ ลูกอาปองแล้วเขย่า จากนัน้ เจ้ามือก็เปิดให้
ลูกขาแทง
กดามโฆละก์ หรือ คลาโฆละก์
(กดาม คือ ปู โฆละก์ คือ นํ้าเต้า) วิธเี ล่นก็ลงเงินแล้วก็เปิด หรือ แทงแล้วเปิด หากเปิดแล้วออก
รูปภาพทีล่ งถูกก็ได้เงินพนัน เหมือนการเล่น “นํ้าเต้า ปู ปลา” ของไทย แต่บางวงพนันก็เรียกการเล่น
พนันชนิดนี้ว่า คลาโฆละก์ (คลา คือ เสือ)โดยเพิม่ รูปเสือเข้าไป วิธกี ารเล่นจึงเหมือนกับการพนันไฮโล
เพียงแต่เปลีย่ นจากแต้มนับจํานวนเป็ นรูปภาพเท่านัน้ จะต่างจากไฮโลก็ตรงทีไ่ ม่มสี ูง-ตํ่า และผูเ้ ล่นไม่
สามารถลง “โต๊ด” หรือลงคาบเกีย่ วกัน 2 รูปหรือมากกว่าอย่างไฮโลได้ ทัง้ นี้ โดยมีผเู้ ป็นเจ้ามือรับแทง
กดามโฆละก์ หรือ คลาโฆละก์ จึงจัดว่าเป็ นการเล่นพนันทีง่ า่ ย ไม่ตอ้ งใช้สมอง เพียงแต่สงั เกต คาดเดา
หรือโดยกลวิธอี ่นื ๆ แต่ไม่ใช่เล่นเพื่อความสนุ กเปล่าๆ เพราะการเล่นผูเ้ ล่นต้องลงด้วยเงิน แต่อย่างไรก็
ตาม ประชาชนชาวเขมรทีเ่ ล่นการพนันรูปแบบดังกล่าวก็เล่นไม่มาก แต่วงเงินทีเ่ ล่นมากกว่าการเล่น
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พนันมวยตูเ้ นื่องจากผูเ้ ล่นมวยตูม้ กั มีอาชีพเป็ นกรรมกรขับขีร่ ถรับจ้าง แต่การเล่นพนันกดามโฆละก์หรือ
คลาโฆละก็เล่นด้วยวงเงินทีม่ ากกว่า และเจ้ามือสามารถแทงได้ไม่อนั ้ หรือจํากัดจํานวน อีกทัง้ ยัง มีหลาย
วง และมีความถีม่ ากกว่าการพนันมวยตูแ้ ละการพนันไก่ชน เนื่องจากมีเล่นกันเป็ นประจํา ซึง่ ส่วนใหญ่
มักเล่นกันตามใต้ถุนบ้าน ซึง่ บ้านชาวเขมรในชุมชน ยกเว้นในตัวอําเภออันลองเวงนิยมปลูกบ้านใต้ถุน
สูงเช่นเดียวกับบ้านไทยในชุมชนชนบท โดยเล่นแบบเปิดเผยไม่ตอ้ งหลบซ่อน แต่ผเู้ ล่นไม่ส่งเสียงดัง
จนเกินไป ทัง้ นี้ เนื่องจากในทัศนคติของคนเขมรยังแนบแน่นอยูก่ บั พุทธศาสนา ซึง่ มีหลักคุณค่าอัน
เข้มแข็งและตัง้ ตัวเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อการพนันทุกชนิด เพราะการพนันทุกชนิดล้วนเป็ นอบายมุข หรือปาก
ทางแห่งหายนะเดือดร้อน
กดามโฆละก์ หรือ คลาโฆละก์ มักนิยมเล่นกันมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ โดยจะ
เล่นในหมูญ
่ าติพน่ี ้อง ช่วงเวลาทีเ่ ล่นจะมีทงั ้ ก่อนเทศกาลและหลังเทศกาลรวมประมาณ 1 สัปดาห์ เป็ น
การเล่นเพื่อความสนุ กสนาน กล่าวคือ คนทีเ่ สียจะเป็ นคนออก “ค่าไก่ ค่าเหล้า” หากเล่นนอกเทศกาล
จะเป็ นกลุ่มนักพนันอาชีพ โดยมีการเดินสายด้วยรถจักรยานยนต์ตระเวนเล่นตามหมูบ่ า้ น ซึง่ เจ้ามือต้อง
จ่ายใต้โต๊ะให้แก่ตํารวจ เมื่อเร็วๆ นี้ ทางอําเภออันลองเวงได้ประกาศห้ามให้มกี ารเล่นการพนันชนิดนี้
แล้ว
โลโต (Loto) อุปกรณ์การเล่นพนันผลิตจากเวียดนาม โดยเรียกว่า “Thanh Cong” ประกอบด้วย
ใบตารางสําหรับแทง ทีม่ ตี วั เลขคละทัง้ หมด 16 ใบ หรือ 8 คู่ แต่ละคู่มสี ปี ระจํา ได้แก่ ฟ้า เขียว นํ้าเงิน
เหลืองอ่อน เหลืองแก่ นํ้าตาลอ่อน นํ้าตาลแก่ และสีชมพู ตัวเลขทีค่ ละกันอยูใ่ บตารางคนละสีไม่ซ้าํ กัน
โดยเลขทีค่ ละกันมีตงั ้ แต่เลข 1 ถึง 90 และมีเบีย้ ทําจากไม้แกะสลักเป็ นตัวเลขตัง้ แต่ 1 ถึง 90
วิธเี ล่น เจ้ามือหยิบเบีย้ ทีม่ ตี วั เลขกํากับแล้วทอดโดยใช้ฝาครอบ จากนัน้ ผูเ้ ล่นก็แทง โดยใช้จุดสีดาํ ทีท่ าํ
จากพลาสติกวางทับตัวเลขในกระดาษตาราง เมือ่ เปิดถ้าตัวเลขทีแ่ ทบตรงกับเบีย้ ก็เงินพนัน โดยจ่ายกัน
เท่ากับจํานวนเงินทีล่ ง
โลโตไม่เป็นทีน่ ิยมในหมูป่ ระชาชนมากนัก
การพนันไพ่
การพนันไพ่เป็ นทีน่ ิยมของประชาชนชาวเขมร ในอันลองเวงมีเล่นกันอยูห่ ลายชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนทีเ่ ป็ นด่านช่องสะงํา (เดิม) ซึง่ ปจั จุบนั ตัวด่านถูกปล่อยทิง้ ร้าง อีกทัง้ ถนนทางเข้าสู่ชุมชนก็มสี ภาพ
ยํ่าแย่ทุรกันดาร โดยเฉพาะในหน้าฝน ซึง่ นอกจากถนนจะเป็ นหลุมเป็นบ่อแล้ว ยังมีน้ําขังเฉอะแฉะอีก
ด้วย ด้วยเหตุน้ี ชุมชนดังกล่าวจึงเป็ นเหมือนพืน้ ทีถ่ ูกลืม ไม่มผี คู้ นหรือนักท่องเทีย่ วเดินทางผ่าน มีเพียง
ผูท้ ร่ี จู้ กั ร้านอาหารทีผ่ าตาม็อกเท่านัน้ จึงจะใช้เส้นทางนี้ กอปรกับภายในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ได้แก่
ครอบครัวข้าราชการ ทัง้ ทหารและตํารวจ ซึง่ ครอบครัวเหล่านี้เมือ่ สมัยทีด่ ่านชายแดนยังไม่ได้ยา้ ยไปอยู่
ทีด่ ่านช่องสะงําในปจั จุบนั การค้ายังคึกคัก มีประชาชนทีส่ ่วนใหญ่ได้แก่นกั ท่องเทีย่ วชาวไทยเข้าไป
จับจ่ายซือ้ สินค้า แต่เมือ่ การค้าซบเซาและไม่ได้ยา้ ยร้านไปเปิดทีต่ ลาดแห่งใหม่ทห่ี น้าบ่อนคาสิโนช่องสะ
งํา ครอบครัวของข้าราชการเหล่านี้จงึ ว่างงาน จึงเอาเวลามานังเล่
่ นไพ่กนั โดยเล่นแบบเปิดเผย และ
พบว่า ส่วนใหญ่ของนักพนันเป็ นผูห้ ญิงร้อยละ 80
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การเล่นพนันไพ่มวี ธิ กี ารเล่นทีแ่ ตกต่างกัน โดยถือเอาจํานวนผูเ้ ล่น หรือ “ขา” ทีเ่ ล่นเป็นสําคัญ
จํานวนของผูเ้ ล่นเป็ นตัวกําหนดจํานวนไพ่ทแ่ี จกให้แก่ลกู ขา ดังนี้
1. การเล่นไพ่ 4 คน แจกไพ่คนละ 13ใบ เรียก “กับฮาย”
๊
ไพ่ใหญ่กว่าชนะ เล่นแบบเวียดนาม ไพ่
เลข 2 ถือว่าใหญ่สุด สามารถกินได้ทุกใบ
2. การเล่นไพ่ 4 คนแจกไพ่คนละ 8 ใบ เรียก “กฮอม”
3. การเล่นไพ่ 5 คน แจกไพ่คนละ 6 ใบ เรียก “กเต”
4. การเล่นไพ่ ทีเ่ รียกว่า “เป๊าะ”
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากกินแบ่งรัฐบาลของกัมพูชาออกรางวัลทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ดังนัน้ ภายใน 1 เดือนมี
การออกรางวัล 3 ครัง้ หรือ 3 งวด โดยรางวัลทีอ่ อกและเงินรางวัล มีดงั นี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลคิดเป็ นไทย 2,800,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลคิดเป็ นเงินไทย 500,000 บาท
จากการศึกษา พบว่า ประชาชนชาวเขมรไม่นิยมซือ้ สลากฯ ของรัฐบาลกัมพูชา ทัง้ นี้ เป็นเพราะมี
ความรูส้ กึ ว่ามีโอกาสถูกยากกว่าสลากฯ ของไทย และมีรางวัลน้อยกว่า โดยสลากกินแบ่งของกัมพูชาไม่
มี “เลขหาง” หรือรางวัลเลขท้าย 2-3 ตัว ดังนัน้ ประชาชนจึงไม่นิยมซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลของกัมพูชา
แต่ได้หนั มาซือ้ สลากฯ ของไทย เพราะรูส้ กึ ว่ามีโอกาสถูกมากกว่า และเงินรางวัลยังมากกว่าด้วย ทัง้ นี้
เมือ่ ถูกรางวัลสลากฯ ไทย ชาวเขมรจะฝากคนไทยทีไ่ ว้ใจได้ให้ขน้ึ เงินรางวัลให้ แต่ทผ่ี ่านมา ชาวเขมรไม่
ถูกรางวัลใหญ่ ทีถ่ ูกก็ถูกเพียงรางวัลเลขท้าย จึงสามารถนําสลากฯ ไปขึน้ เงินกับนักพนันคนไทยทีร่ จู้ กั ที่
เข้ามาเล่นพนันในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
เนื่องจากสลากฯ ของรัฐบาลกัมพูชาไม่ดงึ ดูดใจให้ชาวเขมรซือ้ จึงมีการนัดพบปะพูดคุยธุรกิจการออก
สลากฯ ระหว่างนักธุรกิจชาวไทยกับเลขานุการของทีป่ รึกษาของนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เมือ่ วันที่ 4-5
สิงหาคม 2556 ที่ จ.สุรนิ ทร์ ในครัง้ นัน้ มีการเจรจาเรือ่ งแนวทางการขออนุญาตจากทางการกัมพูชาใน
การเข้าทําธุรกิจออกสลากกินแบ่งในกัมพูชา สาระสําคัญทีท่ างนักธุรกิจไทขนําเสนอ คือ การนํารูปแบบ
สลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเป็ นต้นแบบในการดําเนินการ ดังรายละเอียด ดังนี้
ราคาของสลากกินแบ่งของไทยราคา 80 บาท ในสลากฯ 1 ฉบับ มี 2 ท่อน คือ ท่อนบนและท่อนล่าง แต่
ราคาทีซ่ อ้ื -ขายกันในตลาดตกฉบับละ 110-120 บาท
รางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย เป็นดังนี้
รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลๆ ละ 3,000,000 บาท
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รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 มี10 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 4,000 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 10,000 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
โดยสลาก 1 ชุดมี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 24,000,000 บาท
(ทีม่ า : สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)
เพื่อลดความเสีย่ งและทํากําไรมากขึน้ นักธุรกิจไทยระบุว่า ในการออกสลากฯ ในกัมพูชาจะทําให้ตวั
สลากมีท่อนเดียว และขายในราคาฉบับละ 40 บาท และระยะเวลาในการออกสลากฯ แทนทีจ่ ะออกทุก
วันที่ 16 และ 1 ของทุกเดือน หรือ 2 งวดต่อเดือน อย่างการออกสลากของไทย ก็จะออกเป็ น 1 เดือน
ออกรางวัล 3 ครัง้ หรือ 3 งวดต่อเดือน คือ ออกทุกวันที่ 10, 20 และ 30 ของทุกเดือน และจะพิมพ์สลาก
ในระยะต้นจํานวน 1 ล้านฉบับ เมือ่ คิดคํานวณจากราคาขายฉบับละ 40 บาท ก็จะทําให้ได้เงินจากการ
ขายสลาก 40 ล้านบาทต่อ 1 งวด โดยถ้าจําหน่ ายได้ 2 ล้านฉบับก็จะคืนทุนได้ภายใน 6 เดือน และการ
จําหน่ายสลากทีช่ ายแดนช่องสะงํามีโอกาสขายได้มากกว่า เนื่องจากมีนกั ท่องเทีย่ วเข้า-ออกและจับจ่าย
สินค้า อีกทัง้ ยังมีพ่อค้า-แม่คา้ จํานวนมาก นอกจากนี้ ราคาสลากยังเป็ นจุดดึงดูดให้ผซู้ อ้ื ตัดสินใจซือ้ ได้
ง่ายกว่าสลากของไทย เพราะมีราคาเพียง 40 บาท แต่ถา้ ซือ้ 80 บาทก็ได้สลากถึง 2 ใบ นันหมายถึ
่
งว่า
โอกาสทีจ่ ะถูกรางวัลมีมากขึน้
อย่างไรก็ตาม ผูร้ บั อนุ ญาตมีภาระในค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั รัฐและค่าดําเนินการ ดังนี้
1.ค่าใช้จา่ ยในการจัดจําหน่ายคิดเป็นร้อยละ 10 เป็ นเงิน 4,000,000 บาทต่อ 1 งวด
2.ค่าภาษีคดิ เป็ นร้อยละ 10 เป็ นเงิน 4,000,000 บาทต่อ 1 งวด
3.เงินรางวัลร้อยละ 57.5 คิดเป็ นเงิน 20,000,000 บาทต่อ 1 งวด
4.ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าเดินทางของพนักงานเพื่อขยายงาน รวมทัง้ ค่าพิมพ์สลาก รวมคิดเป็ นร้อย
ละ 12.5
เมือ่ นําค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไปหักลบจากค่าจําหน่ ายสลากจะมีผลกําไรอยู่ทร่ี อ้ ยละ 10 หรือคิดเป็ นเงิน
4,000,000 บาทต่อ 1 งวด จากสมมติฐานผลกําไรร้อยละ 10 ต่องวด ใน 1 ปีจะได้กําไร 44,000,000
ล้านบาท ทัง้ นี้ ไม่นับรวมหากมีการพิมพ์สลากเพิม่ เป็ น 2 ล้านฉบับ ก็จะทําให้มกี ําไรเป็นเท่าตัว
กล่าวคือ ยิง่ พิมพ์มากก็ยงิ่ ได้กําไรมากเป็ นทวีคณ
ู ซึง่ นักธุรกิจไทยคนดังกล่าวกล่าว่า การเพิม่ จํานวน
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สลาก หรืออีกนัยหนึ่งก็คอื การเพิม่ ผลกําไรยังสามารถมีช่องทางทําได้อกี มาก ทัง้ นี้ โดยอ้างอิงจาก
จํานวนสลากฯ ของไทยทีพ่ มิ พ์อยูใ่ นปจั จุบนั คือ 70 ล้านฉบับต่อจํานวนประชากรประมาณ 70 ล้านคน
ขณะทีป่ ระชากรชาวกัมพูชามีประมาณ 15 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม การลงทุนขัน้ ต้นจะต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย 5,000,000 เหรียญสหรัฐฯ เงินจํานวน
ดังกล่าวเป็นเป็ นเงินประกัน ทีต่ อ้ งวางกับธนาคารแห่งชาติของกัมพูชา ในระยะเวลาทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตมี
กําหนด 30 ปี ซึง่ จํานวนเงินประกันดังกล่าว กึง่ หนึ่งสามารถใช้หลักทรัพย์หรือใช้หนุ้ ในการลงทุนใน
กัมพูชาเป็นประกันก็ได้ ซึง่ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยกัมพูชาได้แจงสัดส่วนของเงินประกันในการดําเนินการ ดังนี้
1. เงินประกันร้อยละ 10 ของเงินประกัน 5,000,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อเป็ นประกันว่าเมือ่ ได้รบั
ใบอนุญาตแล้ว ผูร้ บั อนุ ญาตจะต้องดําเนินการจัดตัง้ กองสลากฯ และออกสลากภายใน 6 เดือน โดย
สามารถเลื่อนกําหนดการดําเนินการได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 3 เดือน แต่ตอ้ งดําเนินการให้ได้ภายใน 1 ปี ถ้าเกิน
กําหนดเงินประกันส่วนนี้จะถูกริบ
2. เงินประกันร้อยละ 50 เป็ นเงินคํ้าประกันสัญญา ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่จา่ ยเงินรางวัลให้แก่ผถู้ ูกรางวัล
ซึง่ รัฐบาลจะนํ าเงินประกันส่วนนี้จ่ายให้กบั ผูถ้ ูกรางวัล
3. เงินประกันร้อยละ 18 เป็ นเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจาก 6 สถาบัน
นอกจากเงินประกันแล้ว ยังมีภาระค่าใช้จา่ ยในการจัดตัง้ กองสลาก เช่น ค่าใช้จ่ายทางด้านการเช่า
อาคารสถานทีก่ ่อนทีจ่ ะสร้างเป็ นอาคารถาวร รวมทัง้ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าอุปกรณ์สลาก ค่าเช่า
สถานีโทรทัศน์ ค่ารณรงค์และประชาสัมพันธ์
นักธุรกิจไทยคนดังกล่าวระบุว่า มีนกั ธุรกิจไทยสนใจทีจ่ ะทําธุรกิจด้านนี้จาํ นวนมาก แต่ขณะนี้ยงั ไม่ม ี
ใครดําเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม ส่วนนักธุรกิจเขมรกลับมีทศั นคติว่า ธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ม ี
ความเสีย่ งและไม่เชิดหน้าชูตาในสังคม “ไม่หรู” นักธุรกิจชาวเขมรเมือ่ ต้องการการยอมรับในสังคมและมี
ความเสีย่ ง คือ ธุรกิจโรงแรม เนื่องจากนอกจากจะให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ วเป็ นรายได้แล้ว ทีส่ าํ คัญ ยัง
สามารถใช้โรงแรมไว้รบั รอง “ผูใ้ หญ่” ได้เป็ นหน้าเป็ นตายกฐานะทางสังคมแก่ตนเองได้อกี ด้วย (หลง
(ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 6 สิงหาคม 2556)
พนันบัง้ ไฟ
การพนันบัง้ ไฟถือว่าเป็ นการพนันนําเข้า โดยการส่งออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
และเป็ นชนิดการพนันทีใ่ หม่ทส่ี ุดของช่องสะงําและสังคมกัมพูชา ซึง่ สังคมวัฒนธรรมประเพณีของ
กัมพูชาไม่มบี ุญบัง้ ไฟ กล่าวคือ ในช่วงทีม่ กี ารจัดงานประเพณีวนั ลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน 2556
โดยเล่นทัง้ หมด 3 วัน และต่อมาในช่วงหลังปีใหม่ 2557 หรือช่วงกลางเดือนมกราคม 2557 มีการเล่น
พนันบัง้ ไฟอีกในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ โดยในช่วงทีเ่ ริม่ มีการเล่นพนันบัง้ ไฟครัง้ แรกมีการจัดงานอย่าง
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ยิง่ ใหญ่ โดยมีการจัดขบวนแห่บงั ้ ไฟโดยเริม่ ขบวนตัง้ แต่ด่านชายแดนช่องสะงํา มีการฟ้อนรํา เซิง้ บัง้ ไฟ
เหมือนประเพณีบุญบัง้ ไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกประการ โดยขบวนแห่ได้ผ่านบ่อนคาสิโนช่อง
สะงํา และเลีย้ วขวาเข้าบริเวณลานกว้างทางด้านข้างบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของฐานจุดบัง้ ไฟ
และเส้นทางนี้สามารถเข้าถึงชุมชนทีอ่ ยูด่ า้ นหลังบ่อนคาสิโน คือ ชุมชนโอรทมอ ทัง้ นี้โดยการดําเนินการ
ของ (นาย น.) อดีตสมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกษ และการดําเนินการให้มกี ารพนันดําเนินการโดยคนไทย
ทัง้ หมด
นักพนันทีเ่ ข้าเล่นพนันบัง้ ไฟเกือบทัง้ หมดเป็ นคนไทย ประมาณ 200 คน นักพนันไทยทีเ่ ข้าไป
เล่นพนันบัง้ ไฟต้องนังรถจั
่ กรยานยนต์รบั จ้างจากด่านถึงสนามแข่งด้วยค่าจ้าง 20 บาท และมีบางส่วนก็
ั่
นังรถตู
่ จ้ ากฝงไทยจนถึ
งสนามแข่ง และต้องเสียค่าผ่านประตูอกี คนละ 300 บาท ทัง้ นี้ การพนันบัง้ ไฟยัง
ถือว่าเป็นการพนันชนิดใหม่สาํ หรับคนเขมร และวิธกี ารเล่นยังไม่แพร่หลายในกัมพูชา ความแปลกใหม่
ของการพนันชนิดนี้สะท้อนจากคํากล่าวของชาวเขมร ชื่อ สน (ชื่อสมมุต)ิ ทีก่ ล่าว่า
“ตอนแรกทีม่ กี ารจุดบัง้ ไฟ ทหารเขมรเกือบยิงสวนแล้ว เพราะคิดว่ามีการยิงปืนใหญ่ถล่ม”
การพนันบัง้ ไฟในเขตกัมพูชา ใกล้กบั บ่อนคาสิโนช่องสะงําถือว่าเป็นการพนันทีม่ อี นาคตสดใส
เนื่องจากนักพนันสามารถเล่นได้โดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการถูกจับกุมเพราะอยูน่ อกเขตประเทศและ
กฎหมายของไทย ตลอดจนไม่ตอ้ งจ่ายเงินใต้โต๊ะทีน่ บั วันจะเพิม่ จํานวนเงินขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างในไทย โดย
ั ่ มพูชาจะจ่ายให้แก่ฝ่ายทหารซึง่ คุมพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ และมีค่าใช้จา่ ยในการเช่าสถานที่ ซึง่ นับว่ามีราคา
ในฝงกั
ถูกกว่าในไทย เพราะทีด่ นิ บริเวณดังกล่าวเป็ นทีด่ นิ ของนักลงทุนชาวเขมร และยังไม่ได้มแี ผนทําธุรกิจ
ในปจั จุบนั ยังเป็ นเพียงทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่าและมีไร่มนั สําปะหลังเป็นบางช่วง โดยเฉพาะทางเข้าชุมชน
โอรทมอ เมือ่ จัดให้มเี ล่นการพนันบัง้ ไฟถี่ขน้ึ อาจเป็ นไปได้ทช่ี าวเขมรจะหันมาเล่นพนันบัง้ ไฟ เป็ นการ
เพิม่ จํานวนนักพนัน

4.2 บ่อนคาสิ โนช่องสะงํา
4.2.1 ลักษณะทางกายภาพของบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
บ่อนคาสิโนช่องสะงําตัง้ อยูต่ ดิ กับทางหลวงหมายเลข 67 (ช่องสะงํา-เสียมเรียบ) ถ้าหันหน้าเข้าไปใน
กัมพูชาจะอยูท่ างด้านขวามือ ห่างจากด่านชายแดนช่องสะงําประมาณ 500 เมตร บนเนื้อทีป่ ระมาณ 30
ไร่ ทางด้านหน้าเป็ นซุม้ ประตูทางเข้าทีม่ คี วามสูงราวตึก 3 ชัน้ มีลกั ษณะคล้ายประตูโรมัน ซึง่ ขณะนี้
กําลังก่อสร้างและตบแต่ง พืน้ ทีท่ งั ้ หมดแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ เป็น 3 ส่วน ได้แก่
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ส่วนที่ 1 คือ ตัวอาคารคาสิโนเป็ นอาคาร 4 ชัน้ โดยชัน้ ที่ 1 เป็นสถานทีส่ าํ หรับเล่นการพนัน อัน
ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของบ่อน ชัน้ ที่ 2 ประกอบด้วยร้านขายเครือ่ งดื่มและห้องอาหารขนาดใหญ่ท่ี
รองรับนักพนันได้หลายร้อยคน อีกซีกหนึ่งเป็ นห้องพนันสําหรับแขกระดับ VVIPs แบละภาคส่วนสําคัญ
ทีเ่ สมือนเป็ นหัวใจของการเปิดกิจการบ่อนคาสิโน คือ ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องวงจรปิด
ศูนย์วทิ ยุส่อื สารภายใน ชัน้ ที่ 3 ขึน้ ไป จัดเตรียมไว้สาํ หรับเป็ นโรงแรมทีพ่ กั สําหรับลูกค้า ซึง่ เป็ น
้ าขนาดใหญ่จาํ นวน 4
ั่
โครงการในอนาคตอันใกล้ ด้านข้างของตัวอาคารคาสิโนมีเครือ่ งปนกระแสไฟฟ
เครือ่ ง เนื่องจากไฟฟ้าคืออุปกรณ์ทส่ี ําคัญหรับกิจการบ่อนคาสิโน ทัง้ นี้ เนื่องจากบ่อนคาสิโนต้องใช้
เครือ่ งปรับอากาศจํานวนมาก และต้องใช้ตลอด 24 ชัวโมง
่ และตลอดการเปิดกิจกรรม ดังนัน้ จึง
้ าหลายเครือ่ งเพื่อสลับกันใช้งาน อนึ่ง เนื่องจากการให้บริการ
ั่
จําเป็ นต้องมีเครือ่ งปนกระแสไฟฟ
กระแสไฟฟ้าจากรัฐยังมีไปไม่ถงึ บ่อนคาสิโน
ทางด้านหลังของอาคารคาสิโน เป็ นตึกทีป่ ลูกซ้อนขึน้ มา แต่ดภู ายนอกเหมือนเป็ นตึกเดียวกัน
บริเวณนี้เป็ นโรงแรมให้บริการแก่นกั พนัน โดยคิดค่าห้องคืนละ 700 บาท ถัดจากตัวอาคารคาสิโนไป
ทางด้านทิศตะวันออกของตัวอาคารเป็ นส่วนบ้านพักพนักงาน ประกอบด้วยเรือนแถวทีม่ หี อ้ งสําหรับ
พนักงานทีเ่ ป็ นโสด สามารถพักรวมกันได้ตงั ้ แต่ 10 คนขึน้ ไป และห้องสําหรับหัวหน้าคนงาน ทีพ่ กั ได้ 2
คน และห้องสําหรับผูท้ ม่ี คี รอบครัว
ส่วนที่ 2 ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของกําลังต่อเติมเป็นแหล่งเริงรมย์ครบวงจร หรือ Entertainment
Complex ซึง่ ขณะนี้กําลังเร่งก่อสร้าง คาดว่าจะให้เสร็จทันเทศกาลขึน้ ปีใหม่
ส่วนที่ 3 เป็ นส่วนทีอ่ ยูท่ างด้านทิศตะวันตก เป็ นทีจ่ อดรถทีส่ ามารถรองรับรถยนต์ได้หลายร้อย
คัน
4.2.2 การบริหารจัดการ
บ่อนคาสิโนช่องสะงําเป็ นบ่อนคาสิโนแห่งที่ 2 ของ ลิม เฮง นักธุรกิจชาวเขมร ทีม่ ธี ุรกิจหลักและ
เป็นฐานทางเศรษฐกิจก่อนทีจ่ ะดําเนินกิจการเปิดบ่อนคาสิโน คือ เป็นเจ้าของตลาดในใจกลางกรุง
พนมเปญ ใกล้กบั สนามกีฬาโอลิมปิก สําหรับบ่อนคาสิโนแห่งแรกของเขา คือ บ่อนคาสิโนช่องจอม-โอร
เสม็ด ด้านจังหวัดสุรนิ ทร์ ชื่อ รอยัล ฮิลล์ ปจั จุบนั เขาให้ภรรยาดูแลกิจการ ส่วนตัวลิม เฮง ทุ่มเทในการ
ดูแลกิจการทีช่ ่องสะงํา เนื่องจากยังมีงานควบคุมการก่อสร้างทัง้ ตัวบ่อน โรงแรม และกิจการเสริม เช่น
สถานบันเทิงครบวงจร อีกทัง้ บ่อนคาสิโนถือเป็นหน่วยธุรกิจเปิดใหม่ จําเป็ นต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ โดย
ทุกวัน นักพนันและพนักงานของบ่อนคาสิโนจะเห็นชายวัย 60 ต้นๆ แต่งตัวด้วยชุดลําลองเหมือนเถ้าแก่
คนจีนทัวไป
่ ต่างจากพนักงานระดับบริหารทุกคนทีส่ วมชุดสากลดูภูมฐิ าน พร้อมด้วยเลขานุการออก
ตรวจตราความเรียบร้อยของการก่อสร้าง ทัง้ อาคารในชัน้ ทีจ่ ะเปิดให้บริการเป็ นโรงแรม และส่วนทีเ่ ป็น
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แหล่งเริงรมย์ครบวงจร ซึง่ ส่วนดังกล่าวการก่อสร้างกําลังรุดหน้า คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เร็วๆ
นี้
ตัวอาคารประธาน เป็ นทีต่ งั ้ ของบ่อนคาสิโน อันเป็นกิจการหลักของบ่อน เป็ นหัวใจและแหล่ง
รายได้สาํ คัญ แบ่งออกเป็ นส่วนต่างๆ ดังนี้
ก.
ภาคคาสิโน อันถือว่าเป็ นส่วนทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุดของบ่อนคาสิโน ตัง้ อยูท่ ช่ี นั ้ ที่ 1 เมือ่
เข้าประตูบ่อน ผ่านส่วนต้อนรับและตรวจจับอาวุธทัง้ โดยบุคคลทีถ่ อื เครือ่ งตรวจจับวัตถุและเครือ่ งตรวจ
อาวุธแล้ว ก็เข้าสู่ส่วนคาสิโนได้โดยสะดวก เป็นส่วนทีม่ คี วามโอ่โถงและใหญ่ทส่ี ุดขององค์ประกอบ
ทัง้ หมด นอกจากจะมีโถงส่วนกลางทีบ่ รรจุโต๊ะพนันบาคารา และรูเล็ตต์ ทีม่ สี พี น้ื เขียวคล้ายโต๊ะบิลเลียด
อันเป็นสีโทนเดียวกับชุดเครื่องแต่งกายของบริกร หรือ “คนแจกไพ่” หรือดีลเลอร์ (Dealers) ประมาณ
300-350 โต๊ะแล้ว ทางด้านทิศตะวันออกของอาคารยังมีหอ้ งพนันเสริมอยูท่ างด้านข้าง โดยมีฉากกัน้ เป็ น
สัดส่วน ส่วนทีก่ นั ไว้น้ีสาํ รองไว้สาํ หรับนักพนันหรือแขกพิเศษของคาสิโน ทีเ่ รียกว่า “แขกวีไอพี” (Very
Important Persons - VIPs) อันหมายถึงบุคคลทีเ่ ล่นพนันด้วยเงินจํานวนมาก โดยการแนะนํารับรอง
ของ “นักลงทุน” (ซึง่ จะกล่าวถึงในลําดับต่อไป) โดยแขกพิเศษดังกล่าวจะได้รบั การให้บริการทีพ่ เิ ศษ
โดยจะมีรถของบ่อนไปรอรับทีส่ นามบิน คือ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จากนัน้ ก็
ได้รบั การเชือ้ เชิญให้เข้าห้องวีไอพี โดยไม่ให้ปะปนกับนักพนันทัวไปที
่ อ่ ยูใ่ นโถงใหญ่ บรรจุโต๊ะพนันได้
ประมาณ 10 โต๊ะ ฉากกัน้ ดังกล่าวสามารถพับเก็บและเปิดให้เป็ นห้องเดียวกันกับโถงใหญ่ได้แบบ
เดียวกับห้องจัดเลีย้ งตามโรงแรมทัวไป
่ ส่วนทางด้านทิศใต้ภายในโถงใหญ่เป็ นส่วนของตูส้ ล็อตแมชีน
(Slot Machines) ซึง่ ตัง้ วางเรียงกันจํานวนประมาณ 200 ตู้ ถัดจากตูส้ ล็อตแมชีนไปทางด้านทิศใต้เป็ น
โต๊ะสําหรับออกสลาก โดยมีกล่องสีเ่ หลีย่ มใส่ลกู ทรงกลมทีม่ หี มายเลขกํากับโปร่งใส ทําด้วยพลาสติก
หนาลักษณะเดียวกับกล่องออกสลากของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล สํานักงานสลากกินแบ่งของไทย
จํานวน 2 โต๊ะโดยตัง้ อยูใ่ กล้กบั ทางเข้าห้องนํ้า ซึง่ มีทางเข้าอยู่ 2 ทาง ถัดจากตูอ้ อกสลากเป็ นเคาน์เตอร์
แลกชิป (chip) เป็ นเคาน์เตอร์ยาวตลอดแนวขนานไปกับห้องนํ้าทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง และทางด้านทิศตะวันตก
ของโถงใหญ่คอื ส่วนทีเ่ ป็ นห้องนํ้า ทีม่ หี อ้ งกรุดว้ ยหินแกรนิตแผ่นใหญ่และสุขภัณฑ์ชนั ้ เลิศ โดยภายใน
ส่วนคาสิโนทัง้ หมดเป็ นห้องปรับอากาศครอบคลุมจนถึงห้องนํ้า
ในส่วนโต๊ะพนัน นอกจากโถงใหญ่ ห้องวีไอพี ตูส้ ล็อตแมชีน โต๊ะออกสลาก ทีต่ งั ้ อยูบ่ น
ชัน้ ที่ 1 แล้ว ทีช่ นั ้ สองด้านทีอ่ ยูต่ รงกับโถงใหญ่ ยังมีโต๊ะพนันอีกส่วนหนึ่งทีก่ นั ไว้ต่างหาก คือ โต๊ะพนัน
สําหรับแขกพิเศษสุด (Very-Very Important Persons – VVIPs) หมายถึง นอกจากจะเป็ นบุคคลทีเ่ ล่น
พนันด้วยเงินจํานวนมากแล้ว ยังเป็ นบุคคลทีม่ ตี ําแหน่งหน้าทีแ่ ละมีฐานะทางสังคมทีไ่ ม่ตอ้ งการเปิดเผย
ตัวให้เสียภาพลักษณ์ โดยทางบ่อนจะให้บริการแบบเยีย่ มยอดตัง้ แต่ดาํ เนินการด้านตั ๋วสําหรับการ
เดินทาง ห้องพักระดับหรู รถให้บริการชัน้ เยีย่ ม และจัดพนักงานทีใ่ ห้บริการชัน้ ยอดไว้คอยบริการ ทัง้
การบริการด้านเกมการพนันและ “บาร์น้ํ า” ประเภทอาหารเครือ่ งดื่มตลอดเวลาทีเ่ ล่นการพนันและ
พักผ่อน
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ข.
ภาคการให้บริการเสริม นอกจากส่วนคาสิโนทีใ่ ห้บริการด้านเกมการเล่นพนันแล้ว ยังมี
ส่วนสนับสนุ นหรือส่วนให้บริการเสริมอันเป็นส่วนสําคัญทีส่ นับสนุนการให้บริการและการสร้างรายได้
ให้กบั บ่อน ดังนี้
โต๊ะรับรถ
เป็ นโต๊ะตัง้ ชัวคราว
่
อยูข่ า้ งทางลาดรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร ด้านหน้าทางเข้าอาคาร เป็นส่วน
ต้อนรับลูกค้าก่อนส่วนอื่นใด เป็ นส่วนแรกๆ ทีท่ ุกคนต้องได้เห็นหลังจากทีผ่ ่านซุม้ ประตู อันเป็นตําแหน่ ง
ทีส่ ามารถตรวจนับจํานวนรถยนต์ ซึง่ ส่วนใหญ่ คือ รถตู้ และจํานวนผูโ้ ดยสารทีโ่ ดยสารไปกับรถ และ
เป็นทีท่ น่ี กั พนันทีไ่ ปกับรถตูต้ อ้ งถูกติดป้ายรหัสประจําตัว เพื่อกระบวนการในการตรวจสอบตามขัน้ ตอน
ต่อไป (ดูรายละเอียดในเรือ่ งรถตู)้
ร้านค้าปลอดภาษี
ตัง้ อยูบ่ นชัน้ ที่ 1 เมือ่ เดินเข้าอาคารจะอยูท่ างด้านขวามือ ถัดจากห้องคาสิโนไปและใกล้กบั
บันไดทางขึน้ ชัน้ 2 ทีต่ รงไปยังคาเฟ่ (ห้องกาแฟ) มีสนิ ค้าเครือ่ งอุปโภคบริโภควางบนชัน้ เหมือนร้านค้า
ปลอดภาษีตามด่านชายแดนทัวไป
่ เช่น ขนม ช็อกโกแลต ของขบเคีย้ ว ของเล่นสําหรับเด็ก เป็ นต้น
ส่วนสินค้าทีม่ จี าํ นวนมากและโดดเด่นทีส่ ุด ได้แก่ สุราและบุหรีต่ ่างประเทศ
โต๊ะรับจํานํา
ตัง้ อยูช่ นั ้ ที่ 1 ด้านหน้าประตูทางเข้าโถงทางด้านซ้ายมือ มีลกั ษณะเป็นโต๊ะยาว เหมือน
เคาน์เตอร์ มีพนักงานประจําประมาณ 1-2 คน แต่งกายด้วยชุดสูท (ดูรายละเอียดในเรือ่ งการรับจํานํา)
คาเฟ่ (ห้องกาแฟ)/ห้องอาหาร
ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 2 เป็ นทีส่ าํ หรับพักผ่อนภายหลังเหน็ดเหนื่อยและครํ่าเคร่งจากการเล่นพนัน
โดยการดื่มเครือ่ งดื่ม และให้บริหารแก่นกั พนันทีไ่ ปกับรถตู้ ทัง้ นี้ นักพนันหรือคนรับจ้างติดรถตูน้ อกจาก
จะได้ค่าเสียเวลาทีน่ ัง่ ไปกับรถตูแ้ ล้ว ยังได้รบั แจกคูปองอาหาร (Coupon) อีกด้วย (ดูรายละเอียดในเรือ่ ง
คนรับจ้างนังรถตู
่ )้ ดังนัน้ จํานวนคนทีใ่ ช้บริการในห้องนี้จงึ มีจาํ นวนมาก เพื่อให้บริการอย่างทัวถึ
่ งและ
ง่ายต่อการบริหารจัดการ ทางบ่อนจึงจัดเตรียมอาหารไว้ในรูปของบุฟเฟต์ (Buffet) โดยคิดค่าอาหารหัว
ละ 150 บาท ซึง่ ผูใ้ ช้บริการสามารถขึน้ ไปรับประทานอาหารได้ตลอดเวลา
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ดังแผนผังชัน้ 1 ของบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ดังนี้
ห้องวีไอพี

ตูส้ ล็อตแมชีน
ห้องนํ้าหญิง
โต๊ะออกสลาก
โถงใหญ่ โต๊ะบาคารา และรูเล็ต
ห้องนํ้าชาย
เคาน์เตอร์แลกชิป

โต๊ะรับจํานํา

ทางเข้า
โต๊ะรักษาความปลอดภัย ร้านสินค้าปลอดภาษี
ประตูใหญ่
โต๊ะรับรถตู้

แผนผัง 4-1
4.2.3 โครงสร้างการบริหารบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
โครงสร้างการบริหารบ่อนคาสิโนช่องสะงําเป็ นการบริหารแบบเถ้าแก่ผสมผสานกับการ
บริหารแบบมืออาชีพ กล่าวคือ ในส่วนของโครงสร้างทัง้ ด้านกายภาพและด้านโครงสร้างอาคารอยูใ่ น
ความควบคุมดูแลของเจ้าของบ่อนคาสิโน คือ ลิม เฮง โดยเขาเป็นผูต้ ดั สินใจทัง้ การจัดซือ้ จัดจ้าง ในส่วน
ของงานก่อสร้างและการออกแบบ ว่าจ้างบริษทั ของคนไทยและควบคุมโดยวิศวกรและสถาปนิกไทย
ส่วนคนงานและช่างใช้คนเขมร ทัง้ นี้ ทีต่ อ้ งใช้บริการการควบคุมการก่อสร้างของคนไทยก็เนื่องจากวัสดุ
ก่อสร้างและเครือ่ งตกแต่งทัง้ หมดล้วนนํ าเข้าจากไทย สถาปนิกคนไทยย่อมรูร้ าคา และคุณภาพของวัสดุ
อุปกรณ์ได้ดกี ว่าบุคลากรในกัมพูชา และต้องนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ดา้ นการก่อสร้างทัง้ หมดจากไทยก็
เนื่องจากช่องสะงําอยูใ่ กล้กบั แหล่งค้าวัสดุก่อสร้าง คือ จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ มีหา้ งค้าวัสดุก่อสร้าง
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จํานวนมาก ด้วยระยะทาง 200 กิโลเมตร จาก จ.อุบลราชธานี-ช่องสะงํา ทําให้ทุ่นเวลาและค่าการขนส่ง
รวมทัง้ คุณภาพของสินค้าไทยก็เป็ นทีย่ อมรับของนักลงทุนชาวเขมรเป็ นทุนเดิมอยู่ดว้ ย
ภาคส่วนทีเ่ ป็ นหัวใจสําคัญของกิจการบ่อนคาสิโนอยูท่ ก่ี ารให้บริการการเล่นพนัน ดังนัน้ ผูค้ วบคุมดูแล
ด้านนี้ จึงเป็ นชาวต่างชาติทม่ี ปี ระสบการณ์ดา้ นการดําเนินการแหล่งการพนัน ทางบ่อนเลือกใช้บริการ
ของชาวมาเลเซีย เชือ้ สายจีน ซึง่ ลิม เฮง สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาจีน โดยมีทมี งานทีช่ าํ นัญการเข้า
มาฝึกอบรมให้พนักงานก่อนถึงกําหนดการเปิดบ่อนคาสิโน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดยพนักงาน
ทัง้ หมดทุกแผนกเข้ารับการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมและทดลองปฏิบตั งิ านทีบ่ ่อนคาสิโน “รอยัล
ฮิลล์” ทีโ่ อรเสม็ด-ช่องจอมเป็ นเวลากว่า 3 เดือน การฝึกอบรมมีการคุมเข้มเป็ นพิเศษในแผนกทีท่ ่ี
สําคัญๆ ส่วนใหญ่อยูใ่ นสายงานเกมพนัน ภายใต้การควบคุมโดยผูจ้ ดั การด้านเกมพนัน (Games
Manager) การบริหารงานด้านการพนันจึงเป็ นรูปแบบและระบบเดียวกันกับรอยัล ฮิลล์ และเป็นระบบ
เดียวกับสถานคาสิโนในระดับสากล ซึง่ เป็ นระบบทีง่ า่ ยต่อการตรวจสอบ หากมีความผิดพลาดเสียหาย
สามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงที และภาคส่วนดังกล่าวมีกฎข้อบังคับทีเ่ ป็ นเสมือนกฎเหล็ก มีโอกาสผิดพลาด
ได้เพียงครัง้ เดียว ฝา่ ฝืนถูกไล่ออกสถานเดียวพร้อมหักค่าเสียหายทีก่ ่อ 10 เท่า (รายละเอียดในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องดีลเลอร์)
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แผนผังโครงสร้างการบริหารบ่อนคาสิโนช่องสะงํา เป็นดังนี้
แผนผังโครงสร้างการบริ หารบ่อนคาสิ โนช่องสะงํา
เจ้ าของบ่ อนคาสิโน
เลขานุการ

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

ผูจ้ ดั การ
ฝ่

ั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ซูเปอร์

บาร์น้ าํ
ฝ่ ายยานยนต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเกมพนัน

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสล็อตแมชีน

ซูเปอร์

DI

Dealers

แผนผัง 4-2
เถ้าแก่
ลิม เฮง หรือทีพ่ นักงานของบ่อนเรียก “เถ้าแก่” ถือเป็ นผูบ้ ริหารทีม่ อี ํานาจสูงสุด ส่งผ่านคําสัง่
ทาง “โลกเนี้ยยัว” หรือ Secretary หรือ เลขานุการ ซึง่ เป็นชายชาวเขมรและเป็นคนทีเ่ ถ้าแก่ไว้ใจมาก
ทีส่ ุด ตําแหน่ งถัดจากเลขานุ การ คือ ผูจ้ ดั การทัวไป
่ (General Manager) เป็นชายชาวเขมรเช่นกัน ทํา
หน้าทีเ่ ป็นเหมือนแม่บา้ น โดยดูแลกิจกรรมทุกๆ ด้าน โดยรับคําสังต่
่ อจากเลขานุการอีกทอดหนึ่ง
ตลอดจนทํารายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปญั หาอุปสรรค และงบประมาณสนับสนุ นโดยรายงานตรงต่อเถ้า
แก่
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ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Manager)
เป็นบุคลากรทีม่ คี วามสําคัญในระดับผูบ้ ริหารในฝา่ ยปฏิบตั กิ ารตําแหน่งหนึ่ง โดยเถ้าแก่เลือก
ผูจ้ ดั การเป็ นชายชาวเขมร เพราะต้องสื่อสารด้านแรงงานสัมพันธ์กบั พนักงาน ตําแหน่งนี้ตอ้ งดูแลกิจการ
ทัง้ ด้านงานบุคคล (Personnel) และภาคการให้บริการเสริม คือ ส่วนทีเ่ ป็นคาเฟ่ (ห้องกาแฟ) และ
ห้องอาหาร อันเป็ นภาคส่วนทีม่ จี าํ นวนพนักงานมากรองจากภาคการพนัน จํานวนกว่า 100 คนและส่วน
ใหญ่ของพนักงานได้แก่บริกร หรือพนักงานเสิรฟ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี (Cashier Manager)
เป็นฝา่ ยบริหารทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุด เนื่องจากมีภารกิจทางด้านรายรับ-รายจ่ายของบ่อน โดย
รายได้ทุกภาคส่วนจะถูกเก็บรวบรวมไว้ทผ่ี จู้ ดั การฝ่ายบัญชีทงั ้ สิน้ เป็ นบุคคลทีเ่ ถ้าแก่ให้ความสําคัญและ
ให้บทบาทมากทีส่ ุด นอกจากควบคุมด้านบัญชีแล้ว ฝา่ ยบัญชียงั มีหน่ วยสร้างรายได้เป็ นของฝา่ ยด้วย
นันคื
่ อ แผนกบาร์น้ํา หรือการให้บริการเครือ่ งดื่ม-อาหารแก่นกั พนันระหว่างการเล่นพนันด้วยการบริการ
ถึงโต๊ะพนันโดยไม่ทาํ ให้การเล่นพนันของลูกค้าสะดุด อีกทัง้ ยังอํานวยความสะดวกให้ไม่ตอ้ งเสียเวลาลุก
จากโต๊ะพนันไปทีร่ า้ นอาหาร ทําให้เกมของนักพนันลื่นไหล ทีส่ าํ คัญ การทีม่ อี าหารเครือ่ งดื่มวางบนโต๊ะ
เคียงกับโต๊ะพนันยังเป็ นการเสริมบารมีให้แก่นกั พนันรายดังกล่าว ทําให้เห็นโดยทัวกั
่ นว่าเป็ นผูเ้ ล่นได้
และกระเป๋าหนัก นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชียงั ควบคุมฝา่ ยยานยนต์ และหน่วยธุรกิจอื่นๆ เช่น
ร้านค้าปลอดภาษี และโต๊ะรับรถ (ดูรายละเอียดในเรือ่ งรถตู)้ โดยบุคลากรฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเชื่อมต่อ
ระหว่างผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีกบั พนักงาน คือ หัวหน้าพนักงาน หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ ในหมูพ่ นักงานว่า
“ซูเปอร์” (supervisors) ซึง่ ฝา่ ยบัญชีมซี เู ปอร์ประจําฝ่ายจํานวนทัง้ สิน้ 3 คน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเกมพนัน (Game Managers)
ในสายงานด้านบริหาร ตําแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ายเกมพนันถือว่าเป็นตําแหน่งทีเ่ ป็ นเหมือนหัวใจของบ่อน
คาสิโน บ่อนช่องสะงําใช้ทมี งานชาวต่างชาติทผ่ี ลัดเปลีย่ นกันปฏิบตั หิ น้าที่ มีทงั ้ ชาวมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และชาวจีน เป็ นมืออาชีพทีเ่ ข้ารับบริหารจัดการด้านเกมพนัน สื่อสารกับเถ้าแก่และพนักงาน
ด้วยภาษาอังกฤษ ส่งผ่านคําสังทางหั
่
วหน้าพนักงาน หรือ ซูเปอร์ (supervisors) ซึง่ ใช้ซเู ปอร์จาํ นวน
มากถึง 10-40 คน เพื่อให้พอเพียงและทัวถึ
่ งในการควบคุม พนักงานตรวจสอบคนแจกไพ่ หรือ ดีไอ (DI
– Dealer Inspectors) จํานวน 100 คน ทีต่ อ้ งตรวจสอบในทุกวินาทีตลอด 24 ชัวโมงในการปฏิ
่
บตั งิ าน
ของ คนแจกไพ่ หรือ ดีลเลอร์ (Dealers) จํานวนกว่า 500 คน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสล็อตแมชีน (Slot Machine Managers)
เป็นฝา่ ยบริหารทีท่ ํางานกับหัวหน้าพนักงาน หรือซูเปอร์เพียง 2 คน (2 กะ) เนื่องจากส่วนใหญ่ทาํ งาน
กับเครือ่ งจักร โดยควบคุมดูแล ตูส้ ล็อตแมชีน หรือ “ตูส้ ล็อต” และแม้จะเป็นฝ่ายทีม่ บี ุคลากรน้อยทีส่ ุด
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ของบ่อน แต่กเ็ ป็ นฝา่ ยทีท่ ํารายได้ให้กบั บ่อนเป็นอันดับต้นๆ ในทางกลับกัน กลับเป็นฝา่ ยทีเ่ สีย
ค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ ุด เนื่องจากตูส้ ล็อตเป็ นการพนันทีเ่ ล่นง่ายไม่ซบั ซ้อนและเริม่ ต้นด้วยเงินพนันตํ่า และ
นักพนันส่วนใหญ่มกั เริม่ การเล่นการพนันเมือ่ เข้าบ่อนด้วยการหยอดเหรียญเล่นสล็อตแมชีน “ตูส้ ล็อต”
ถือเป็ นเสน่ หข์ องบ่อนช่วยดึงดูดนักเล่นหน้าใหม่ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักแล้ว ยังมีพนักงานอีกส่วนหนึ่งทีไ่ ม่ได้ม ี
บทบาทเกีย่ วกับเกมการพนัน แต่ทาํ หน้าทีส่ นับสนุ นและประสานงานกับหน่วยงานหลักและรักษากฎของ
บ่อน ได้แก่ พนักงานแผนกยานยนต์ ได้แก่ พนักงานขับรถประจําบ่อน และพนักงานรับรถ ซึง่ อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่เป็ นอดีตทหารที่
ลาออกมาทํางานกับบ่อน เนื่องจากการได้ค่าตอบแทนมากกว่าเงินเดือนจากรัฐบาลทีไ่ ด้เพียงเดือนละ
2,500 บาท
4.2.4 การปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายเกมพนัน
หัวใจและรายได้สาํ คัญของบ่อนคาสิโนช่องสะงําอยู่ทฝ่ี า่ ยเกมพนัน และเป็นฝ่ายทีม่ บี ุคลากรมาก
ทีส่ ุด ด้วยจํานวนพนักงานราวๆ 650 คน ซึง่ ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชดิ โดยผูบ้ ริหาร คือ ผูจ้ ดั การฝา่ ยเกม
พนัน ซึง่ เป็นผูช้ ํานัญการด้านเกมการพนันทุกประเภทภายในบ่อน อีกทัง้ รอบรูก้ ลโกงทุกชนิดของเกม
การพนันแต่ละประเภท มีระบบการบริหารงานอย่างมืออาชีพทีป่ ้ องกันการโกงอย่างได้ผล เมือ่ เกิด
ปญั หาการโกงหรือข้อขัดข้องของระบบก็สามารถวิเคราะห์ปญั หาและคิดมาตรการแก้ไขได้ทนั ท่วงที
ทัง้ นี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บ่อน ขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมันให้
่ แก่นกั พนัน รวมถึงเป็นการ
ปรามไม่ให้เกิดปญั หาเช่นนัน้ อยูใ่ นที ผูจ้ ดั การฝา่ ยเกมพนันทีเ่ ป็นชาวต่างชาติมากกว่า 3 คน แต่ละคน
จะแบ่งหน้าทีก่ นั คอยควบคุมพนักงานระดับหัวหน้างาน หรือซูเปอร์ จํานวนกว่า 50 คน ซึง่ กํากับและ
ตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานตรวจสอบดีลเลอร์ หรือดีไอ (Dealer Inspectors) จํานวนกว่า
100 คน ทัง้ นี้ DI จํานวน 1 คน จะคอยควบคุมดีลเลอร์ (Dealers) หรือพนักงานแจกไพ่ 4-8 คน ขึน้ อยู่
กับจํานวนเงินพนันบนโต๊ะ กล่าวคือ ถ้าเกมสําคัญๆ มีเงินและผูเ้ ล่นพนันจํานวนมากจะต้องมี DI ควบคุม
ดีลเลอร์ถงึ 8 คน โดยทางบ่อนใช้สตู รของการควบคุม (DI : Dealer) เป็นดังนี้ เกมปกติใช้สตู ร 1:4 เกม
สําคัญใช้สตู ร 1:7 และเกมสําคัญยิง่ ใช้สตู ร 1:8
การควบคุมตามลําดับชัน้ มีเครือ่ งมือสําคัญ คือ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึง่ โต๊ะพนันทุกโต๊ะมี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดทุกโต๊ะ และโต๊ะหนึ่งๆ ใช้ควบคุมหลายเครือ่ ง เพื่อให้ได้ภาพทุกมุมมอง ทัง้ จับที่
โต๊ะ นักพนัน ดีลเลอร์ DI โดยเฉพาะโต๊ะวีวไี อพีและวีไอพี ดังนัน้ ทุกความเคลื่อนไหวภายในโถงใหญ่
โต๊ะพนันทุกโต๊ะ นักพนันทุกคนจึงอยูใ่ นการจับตาของผูจ้ ดั การฝา่ ยเกมพนันตลอด 24 ชัวโมง
่ หากมี
ปญั หา ณ จุดใด สามารถเรียกกลับภาพขึน้ มาวิเคราะห์ได้ทนั ที จากนัน้ ก็สงการโดยผ่
ั่
านวิทยุรบั -ส่ง
ภายในตามลําดับชัน้ ต่อไป ซึง่ ห้องบัญชาการและติดตัง้ จอโทรทัศน์วงจรปิดตัง้ อยู่มุมใดมุมหนึ่งของชัน้ 2
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หรือด้านบนตรงกับโถงใหญ่ ผูจ้ ดั การฝ่ายเกมพนัน ซูเปอร์ฝา่ ยเกมพนัน และดีไอฝา่ ยพนันทุกคนจึงมี
ไมโครโฟนและหูฟงั อยูใ่ นตําแหน่ งทีพ่ ร้อมใช้งานตลอด 24 ชัวโมง
่
ผูท้ ร่ี บั หน้าทีห่ นักทีส่ ุดในกิจกรรมการพนัน คือ พนักงานแจกไพ่ หรือดีลเลอร์ ซึง่ เป็ นพนักงาน
หญิงทัง้ หมด จํานวนประมาณ 500 คน โดยผลัดเปลีย่ นกะกันคนละ 8 ชัวโมง
่ และส่วนใหญ่มกี ารทํางาน
ล่วงเวลาวันละ 2 ชัวโมง
่ โดยผลัดเปลีย่ นกันไปพัก 1 ชัวโมง
่ ดีลเลอร์ได้รบั การฝึกอบรมการแจกไพ่ดว้ ย
จังหวะทีเ่ หมือนกัน โดยทําในจังหวะทีส่ มํ่าเสมอ ไม่เร็วหรือช้าเกินไป จากนัน้ ก็จะผายมือเพื่อให้นกั พนัน
ตรวจสอบและแสดงถึงความโปร่งใส ดีลเลอร์ถูกกําชับไม่ให้พดู คุยกันระหว่างพนักงานด้วยกันตลอดเวลา
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ และห้ามมิให้สุงสิงหรือพูดคุยกับนักพนันจนเกินความจําเป็น ดังนัน้ ดีลเลอร์จงึ เป็น
เหมือนเครือ่ งจักรทีไ่ ร้รอยยิม้ ตลอดระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าที่ 8-10 ชัวโมงต่
่
อวัน
ส่วน DI หรือพนักงานตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของดีลเลอร์ ทัง้ หมดเป็ นพนักงานชายชาวเขมร
แต่งกายด้วยชุดสากล กางเกง-เสือ้ นอกสีดาํ เสือ้ เชิต้ สีขาว รองเท้าดํา ทํางานใกล้ชดิ กับดีลเลอร์ ต้อง
สังเกตการณ์ทโ่ี ต๊ะพนัน งานหลักคือการควบคุมและเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้แก่ดลี เลอร์ เมือ่ ดีลเลอร์มปี ญั หากับนัก
พนัน เช่น จ่ายเงิน (จ่ายชิป) พนันผิดพลาด ทัง้ มากเกินไปและน้อยเกินไป หากจ่ายขาด อาจเป็ นเพราะ
สะเพร่า หรือสมองช้า นักพนันมักโวยวาย ทําให้เสียภาพลักษณ์ของบ่อน DI ต้องเข้าช่วยคิดเงินตาม
จํานวนทีน่ กั พนันเล่นได้ แต่หากจ่ายมากกว่าจํานวนเงินทีน่ กั พนันเล่นได้ ถ้าผิดพลาดเพราะเผอเรอหรือ
สมองช้า DI ต้องเข้าจัดการแก้ไขปญั หาเช่นกัน แต่ถา้ จ่ายเงินเกินบ่อยครัง้ อาจเป็ นไปได้ว่า ดีลเลอร์กบั
นักพนันสมรูร้ ว่ มคิดกัน หรือร่วมกันโกงบ่อน ถ้าหาก DI ไม่เข้าจัดการ DI ก็จะถูกเหมารวมว่ามีส่วนสมรู้
ร่วมคิดกับดีลเลอร์และนักพนัน ดังนัน้ DI จึงต้องยืนสังเกตการณ์อยูต่ ลอดเวลา จึงเป็นเป็ นงานทีห่ นัก
เพราะเป็นงานสําคัญทีจ่ ะดึงเงินเข้าบ่อนและเป็ นรายได้หลักอีกด้วย บ่อนจะมีกําไรหรือขาดทุนอยูท่ ่ี
ตําแหน่งนี้ ดังนัน้ DI หนึ่งคน เมือ่ ประจําทีโ่ ต๊ะพนันได้ 1 ชัวโมง
่ แล้วต้องออกไปพักผ่อน 20 นาที
ผลัดเปลีย่ นให้ DI คนอื่นเข้าประจําทีแ่ ทน นอกจากนี้ DI ยังต้องคอยสอดส่องสังเกตนักพนัน โดยเฉพาะ
นักพนันทีฝ่ า่ ยยานยนต์ตดิ รหัสทีเ่ สือ้ ว่า นักพนันเล่นการพนันหรือไม่ หรือเข้าไปเพียงเพื่อรับเงินค่านัง่
รถตูเ้ ท่านัน้ อันเป็ นการตบตาบ่อน หากพบว่านักพนันไม่เล่นการพนันก็รายงานตามสายงาน (ดู
รายละเอียดเรือ่ งการรับรถ)
อนึ่ง บ่อนคาสิโนช่องสะงําเปิดให้บริการครบ 1 ปี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 (บ่อนช่องสะงํา
เปิดให้บริการเดือนมกราคม 2555) เคยเกิดปญั หาขึน้ หลายครัง้ เช่น กรณีนกั พนันเข้าตีสนิทกับดีลเลอร์
แล้วร่วมกันโกงทางบ่อนด้วยการจ่ายเงินพนันให้เกินอยู่เป็นประจํา ทัง้ นี้ โดยมี DI มีส่วนรูเ้ ห็น แต่การ
ละเมิดกฎของบ่อนเช่นนัน้ แต่ละกรณีพนักงานคนหนึ่งๆ สามารถทําได้เพียงครัง้ เดียว เพราะหลังจาก
นัน้ ก็ถูกไล่ออก พร้อมเรียกให้ชดใช้เงินคืน อันถือว่าเป็นมาตรการขึน้ เด็ดขาดและเป็ นโทษสูงสุด
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4.2.5 บุคลากรและธุรกิ จที่ เกี่ยวเนื่ องกับบ่อนคาสิ โนช่องสะงํา
นอกจากผูบ้ ริหาร พนักงานและพนักงานเสริมของบ่อนแล้ว บ่อนคาสิโนช่องสะงํายังมีบุคคลอีกหลาย
ส่วนทีเ่ ข้าไปทําธุรกิจภายในบ่อน มีดงั นี้
นายทุน
นายทุน เป็ นคําเรียกขานเฉพาะในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ไม่ได้หมายถึงนักลงทุน ในความหมาย
ของ Investor หรือเป็ นผูร้ ว่ มทุนกับเถ้าแก่ในลักษณะร่วมกิจการค้า (Joint Venture) แต่อย่างใด หาก
หมายถึงผูท้ ท่ี ําหน้าทีช่ กั ชวนนักพนันระดับ VIPs และ VVIPs ให้เข้าไปเล่นการพนันกับบ่อน โดย
นายทุนคนหนึ่งๆ มีพาหนะสําคัญ คือ รถตู้ หรือทีเ่ รียกกันว่า “รถวีไอพี” เป็นพาหนะรับ-ส่งนักพนัน ซึง่
อาจเป็ นรถตูข้ องตนเอง หรือร่วมกับเจ้าของรถตู้ หรือมีเจ้าของรถตูเ้ ข้าขอร่วมคณะ (ทีม) โดยมีรายได้
เป็นค่าตอบแทนจากบ่อน ภายในบ่อนคาสิโนช่องสะงํามีนายทุนประมาณ 3-4 คน และคนทัง้ หมดเป็ นคน
ไทย ทัง้ นี้ เนื่องจากลูกค้าคนสําคัญ คือ คนไทย และส่วนใหญ่ของนักพนันคนสําคัญมาจากกรุงเทพฯ
และเป็นนักพนันขาประจําทีค่ ุน้ เคยกันดีกบั นายทุน และรถตูท้ ใ่ี ห้บริการทัง้ หมดเป็นรถตูไ้ ทย จดทะเบียน
ในประเทศไทย เนื่องจากต้องวิง่ เข้า-ออกไทย และแขกคนสําคัญทัง้ หมดเป็ นคนไทย
รายได้ของนายทุนขึน้ อยูก่ บั การหาลูกค้าคนสําคัญให้กบั บ่อน บ่อนทุกบ่อนตามแนวชายแดน
ต้องมีตําแหน่ งนายทุนไว้คอยป้อนลูกค้าคนสําคัญ ดังนัน้ ลูกค้าคนสําคัญทัง้ VVIPs และ VIPs จึงเป็ น
รายได้หลักของทางบ่อน ส่วนนักพนันทัวไปแม้
่
จะมีจาํ นวนมาก ก็เป็ นเพียงตัวเสริม หรือสร้างภาพให้
บ่อนดูเหมือนมีคนนิยมเข้าเล่นพนันจํานวนมาก เป็ นเพียงสัญลักษณ์หรือการสร้างภาพลักษณ์ ตําแหน่ง
นายทุน จึงมีลกั ษณะเป็ นนักลงทุนทีเ่ ข้าไปใช้สถานทีข่ องบ่อน โดยไม่ตอ้ งลงทุนร่วมกับเจ้าของบ่อน แต่
สามารถเข้าไปสร้างรายได้ในบ่อนเป็ นกอบเป็ นกํา ถ้ามีลกู ค้ามากก็สามารถทําให้นายทุนคนนัน้ ๆ รํ่ารวย
ได้ ยกเว้น นายทุนจะเกิดความโลภ หรือ “ตาโต” ต้องการได้เงินมากๆ จึงนํ าเงินทีไ่ ด้ไปเล่นพนันแล้ว
“ถูกกิน”
ผูร้ บั จํานํา
ผูร้ บั จํานํา ก็เป็ นอีกตําแหน่ งหนึ่งทีเ่ ข้าไปทําธุรกิจในบ่อน โดยไม่ตอ้ งลงทุนสร้างบ่อนคาสิโนเอง ในบ่อน
คาสิโนช่องสะงํามีผรู้ บั จํานํ าอยู่ 2 ราย โดยรายหนึ่งเป็ นของบ่อนคาสิโนช่องสะงําเอง ส่วนอีกรายเป็ น
บุคคลภายนอก และเป็ นชาวเขมร โดยตัง้ โต๊ะคอยรับลูกค้าอยูท่ ด่ี า้ นหน้าของบ่อนทัง้ สองราย รายแรก
หรือโต๊ะรับจํานําของบ่อน มีพนักงานรับจํานํ าและผูค้ วบคุมดูแล เป็นอดีตนายทหารของเขมรแดง ซึง่
ภายหลังจากทีม่ กี ลุ่มเขมรแดงเข้าร่วมพัฒนาชาติ หรือหลังจากทีผ่ นู้ ํา ทัง้ พล พต และ ตาม็อก เสียชีวติ
ขณะที่ “เจ้านาย” ของเขา หมายถึง นายทหารเขมรแดงระดับคุมกองกําลังทหารเทียบเท่าระดับแม่ทพั
ภาค ถ่ายโอนเป็ นทหารกับฝา่ ยรัฐบาล ปจั จุบนั มีตําแหน่งเทียบเท่าแม่ทพั ภาค บัญชาการในเขตงานเดิม
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ของกลุ่มเขมรแดง ควบคุมกําลังพลทีเ่ คยเป็ นทหารเขมรแดง และมีบา้ นหลังใหญ่ใกล้กบั ตัวบ่อน แต่อยู่
คนละฟากถนน ส่วนตัวเขาไม่ขอรับการถ่ายโอน ต่อมาได้รบั การทาบทามจากทางบ่อนให้ช่วยเหลือบ่อน
ในลักษณะเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ให้เจ้านาย ทัง้ นี้ เป็ นการคุมกําลังพลทีเ่ คยเป็ นทหารเขมรแดงและได้
เข้าเป็ นพนักงานของบ่อนทีส่ ่วนใหญ่คอื ยามรักษาการณ์ให้บ่อน หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
อีกทางหนึ่ง เพื่อเป็ นช่องทาง หรือเป็ นเหตุผลให้ทางบ่อนสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนในทางบัญชี จึง
ได้รบั หน้าทีใ่ นการดูแลการรับจํานําให้กบั บ่อน หรือในอีกทางหนึ่ง ตัวเขาเป็นช่องทางให้บ่อนสามารถ
จ่ายค่าตอบแทนให้กบั “เจ้านาย” ของเขา นัน่ เอง ดังจะเห็นได้จากการทีต่ วั เขาไม่ได้เข้าดําเนินการ
โดยตรง หากมีบุคลากรของบ่อนเป็ นผูด้ ําเนินการรับจํานํา ซึง่ เขาระบุว่า สิง่ ของทีร่ บั จํานํามีทงั ้ รถยนต์
และของมีค่า เช่น สร้อยคําทองคํา แต่ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ เงือ่ นไขของการจํานํา คือ การตกลงเงือ่ น
เวลาในการไถ่จาํ นํา อีกพ้นกําหนดระยะเวลา รถยนต์หรือของมีค่าจะถูกยึด แต่อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เปิด
บ่อนยังไม่มกี ารยึดทรัพย์ทเ่ี อาจํานําเลย ส่วนอีกรายทีเ่ ป็นผูร้ บั จํานําของคนข้างนอก รับจํานําทรัพย์สนิ
ได้แก่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยมีเงือ่ นไขในการรับจํานําอย่างเดียวกันคือคิดดอกเบีย้ ร้อยละ 5
รถเข้าบ่อน
พาหนะทีใ่ ช้ในการนํานักพนันเข้าเล่นการพนันในบ่อน มีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
1.รถตู้ทวไป
ั่
ได้แก่ รถตูท้ ใ่ี ช้รบั -ส่งนักพนันทัวไป
่ ซึง่ นักพนันต้องเสียค่าโดยสารในการโดยสารรถตูเ้ ข้าบ่อน 50 บาท
พร้อมยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ ลงตราประทับ และเก็บสําเนาบัตรฯ
ไว้ทส่ี าํ นักงานตรวจคนเข้าเมือง และขัน้ ตอนสุดท้ายคือจ่ายค่าประทับลงตราให้แก่ตรวจคนเข้าเมืองฝงั ่
กัมพูชาอีก 10 บาท โดยมีกําหนดระยะเวลาเข้า-ออกได้ 4 ชัวโมง
่
รถตูท้ วไปเป็
ั่
นรถของบุคคลภายนอก ผูท้ จ่ี ะนํารถตูเ้ ข้าวิง่ รับ-ส่งนักพนันเข้าบ่อนคาสิโนช่องสะงําได้
จะต้องนําเงิน 120,000-150,000 บาทวางเป็นเงินมัดจําไว้กบั ทางบ่อน แต่แทนทีจ่ ะจ่ายค่ามัดจําเป็ นเงิน
สด ทางบ่อนได้วางเงือ่ นไขให้เจ้าของรถตูน้ ําเงินจํานวนดังกล่าวไปซือ้ “ชิปตาย” หรือ “ชิปโปรโมชัน”
่
(Promotion Chip) เป็ นชิปทีม่ สี บี รอนซ์เงิน มีราคาดังนี้ 15, 100, 500, 1,000, 5,000, 10,000, 100,000
และ 500,000 บาท ซึง่ ชิปดังกล่าวไม่สามารถนําไปขึน้ เงิน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ ถ้าหากผูซ้ อ้ื
ต้องการเงินจํานวนนี้คนื มีทางเดียวคือต้องเล่นการพนันในบ่อน เพื่อเปลีย่ นจากชิปตายให้เป็นชิปทัวไป
่
ซึง่ เป็นการบีบบังคับทางอ้อมให้ผซู้ อ้ื ชิปต้องหาทางเปลีย่ นชิปทีส่ ามารถนําไปขึน้ เงินได้ ช่องทาง คือ
ต้องปล่อย (ขาย) ชิปตายให้กบั ลูกทัวร์ทไ่ี ปกับรถ หรือไม่กน็ ําชิปไปขายต่อให้นกั พนันหรือพรรคพวกที่
รูจ้ กั กัน ซึง่ อัตราการซือ้ -ขายอยูท่ ่ี ส่วนลดร้อยละ 20
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โดยทางบ่อนคาสิโนช่องสะงําจะจ่ายเงินให้แก่รถตูค้ นั ละ 5,000-6,000 บาทต่อวัน ขึน้ อยูก่ บั
ระยะทางทีก่ ําหนด ถ้าเป็ นรถตูท้ ะเบียนอุบลราชธานี จ่าย 6,000 บาทต่อวัน แต่ถา้ เป็นรถตูศ้ รีสะเกษ
จ่าย 5,000 บาทต่อวัน อย่างไรก็ตาม การทีท่ างบ่อนจะจ่ายให้กบั รถตู้ จะต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไข คือ รถ
ตูจ้ ะต้องมีผโู้ ดยสารนังไปกั
่ บรถ 8 คน และคนทัง้ หมดในรถต้องเข้าบ่อน โดยสามารถใช้บตั รประชาชน
หรือหนังสือผ่านแดน (Passport) ก็ได้ ในจํานวน 8 คน หากหาลูกค้าภายในจังหวัดทีร่ ะบุในการขึน้ กับ
บ่อนได้ไม่ครบ 8 คน สามารถจะหาผูโ้ ดยสารรายทางเติมจนครบ 8 คนได้ แต่จาํ นวนผูโ้ ดยสารจาก
จังหวัดทีร่ ะบุตอ้ งมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5 คน เช่น รถตูอ้ ุบลราชธานี จะต้องมีลกู ค้าทีถ่ อื บัตรประชาชน
เป็นราษฎรทีม่ ที ะเบียนบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างน้อย 5 คน ส่วนทีเ่ หลืออีก 3 คน สามารถรับ
ผูโ้ ดยสารรายทางทีเ่ ป็ นคนจังหวัดอื่นได้ เช่น ศรีสะเกษ หรือสุรนิ ทร์ ถือว่าถูกต้องตามเงือ่ นไข ทัง้ นี้ เมือ่
รถตูไ้ ปถึงหน้าบ่อน หัวหน้าฝา่ ยยานยนต์จะเป็ นตรวจสอบ และลงทะเบียน ผูโ้ ดยสารจะต้องแสดงบัตร
ประชาชนไทย พร้อมแจ้งชื่อ-ทีอ่ ยู่ ซึง่ พนักงานของบ่อนสามารถอ่านภาษาไทยได้ เป็นผูต้ รวจสอบ
จากนัน้ ฝ่ายยานยนต์กจ็ ะออกบัตรให้ผโู้ ดยสารเพื่อให้ตดิ ทีห่ น้าอกเสือ้ ทุกคน และตลอดเวลาทีอ่ ยูภ่ ายใน
บ่อน ผูโ้ ดยสารจะได้รบั เงินค่าทีไ่ ปกับรถตูค้ นละ 150 บาท จากจํานวนผูโ้ ดยสารมีทงั ้ สิน้ 8 คน ดังนัน้ รถ
ตูค้ นั หนึ่งๆ จะได้ค่าตอบแทนสําหรับผูโ้ ดยสาร 1,200 บาท โดยผูโ้ ดยสารทีไ่ ปกับรถตูท้ ุกคันจะมีการ
ลงทะเบียนทีโ่ ต๊ะรับรถหน้าคาสิโน โดยหัวหน้าฝ่ายยานยนต์ สังกัดฝา่ ยบัญชีเป็ นผูอ้ อกบัตรให้ โดยทาง
บ่อนจะใช้รหัสทีส่ ามารถตรวจสอบได้เพียงเห็นบัตร เช่น Sa – Sisaket, Ra – Surin, Ua –
Ubolratchathani เป็ นต้น โดยบัตรทีต่ ดิ จะมีสแี ละหมายเลขต่างกันเพื่อให้งา่ ยต่อการตรวจสอบ และหาก
พนักงานของบ่อนตรวจสอบแล้วพบว่า ผูท้ ม่ี ากับรถตูม้ กี ารเล่นการพนันจริง เมือ่ ถึงเวลา 17.00 น. ทาง
บ่อนก็จะจ่ายเงินค่าเบีย้ เลีย้ งจํานวน 150 บาท แต่ถา้ พบว่า ผูน้ นั ้ ไม่เล่นพนันเลยก็จะถูกหัก 150 บาท
จากค่าเบีย้ เลีย้ ง นอกจากนี้ ยังมีเงือ่ นไขสําคัญอีกว่า หากรถตูม้ เี หตุขดั ข้องไม่สามารถนําผูโ้ ดยสารวิง่ เข้า
บ่อนมากกว่า 3 วัน ต้องแจ้งกับฝา่ ยยานยนต์ หากหยุดไป 1 สัปดาห์จะต้องหยุดวิง่ อย่างไรก็ตาม ใน
ทุกวัน จะมีรถตูจ้ ากจังหวัดต่างๆ วิง่ เข้า-ออกบ่อนไม่ต่ํากว่า 100 คัน
2. รถตู้วีไอพี
รถตูอ้ กี ประเภทหนึ่ง คือ รถตูท้ เ่ี ป็ นพาหนะรับ-ส่งนักพนันคนสําคัญ (แขกวีไอพี) ซึง่ รถตูป้ ระเภทหลังนี้
เป็นของนายทุนหรือเข้าร่วมทีมกับนายทุน ทางบ่อนมีรถยนต์สาํ หรับวีไอพีอยู่ 3 คัน เป็นรถตู้ 2 คัน และ
เป็นรถตรวจการ ยีห่ อ้ โตโยต้า รุน่ ฟอร์จนู เนอร์ (Fortuner) จํานวน 1 คัน โดยรถยนต์รบั -ส่งแขกวีไอพี
ไม่ตอ้ งผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อไม่ให้มปี ระวัตใิ นการเข้า-ออกด่านชายแดนด้านทีม่ บี ่อนคาสิโน
เผื่อปญั หาทีอ่ าจเกิดมีขน้ึ กับแขกวีไอพีในภายหน้า
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3. รถสองแถว
นอกจากนี้ ทางบ่อนยังมีบริการรถสองแถวเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นกั พนันทีผ่ ่าน
กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นการให้บริการแก่ลกู ค้าโดยไม่ตอ้ งเสียค่าโดยสาร รถสองแถวทีใ่ ช้รบั ส่งนักพนันจากด่านชายแดนช่องสะงําถึงบ่อนคาสิโนช่องสะงําเป็ นของบ่อน แต่จดในประเทศไทย ซึง่
หมดจดทะเบียนในจังหวัดสุรนิ ทร์ หรือ “ทะเบียนสุรนิ ทร์” ซึง่ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ ซึง่ มีรถสองแถวทัง้ สิน้
จํานวน 4 คัน มีคนขับรถประจํารถสองแถวจํานวน 5 คน แบ่งเป็น 2 กะ ผลัดเปลีย่ นเวรขับคนละ 12
ชัวโมง
่ จาก 8.00 น.-20.00 น. (8 am-8 pm)
รถรับ-ส่งทัง้ หมดอยู่ภายใต้การดูแลและจัดการโดยฝา่ ยยานยนต์ทข่ี น้ึ อยูก่ บั ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี
และรถยนต์ทใ่ี ห้บริการทุกประเภทล้วนเป็ นรถไทย จดทะเบียนในประเทศไทย
อาชีพรับจ้างนังรถตู
่ เ้ ข้าบ่อน
เมือ่ คนทีน่ งรถตู
ั ่ ไ้ ด้ค่าตอบแทนจากทางบ่อน การมีคนนัง่ ไปกับรถจึงเป็ นรายได้ของเจ้าของรถ ดังนัน้ จึง
มีการหาคนนังรถเข้
่
าบ่อน เพื่อให้ได้ 8 คน เต็มตามจํานวนทีท่ างบ่อนกําหนด เมือ่ มีความต้องการคนนัง่
รถ จึงเกิดมีอาชีพๆ หนึ่ง คือ อาชีพรับจ้างนัง่ รถตูเ้ ข้าบ่อน ซึง่ ผูป้ ระกอบอาชีพนี้ ได้แก่ ชาวบ้านทีอ่ ยู่
ตามหมูบ่ า้ นรายทางก่อนถึงตัวบ่อน (ดูรายชื่อหมูบ่ า้ น) โดยคนรับจ้างนัง่ รถตู้ เมือ่ ได้เวลานัดหมาย ซึง่
ส่วนใหญ่คอื ช่วงเช้า จะออกมารอขึน้ รถตามจุดกําหนด ได้แก่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไพร
พัฒนา เป็นต้น การรับจ้างนัง่ รถตูเ้ ข้าบ่อนคือการเติมจํานวนคนในรถตูใ้ ห้เต็มจํานวนตามเงือ่ นไข
เนื่องจากทางบ่อนคาดหวังว่ารถตูจ้ ะนํ านักพนันเข้าเล่นพนันในบ่อน แต่ผรู้ บั จ้างส่วนใหญ่ไม่ใช่นกั พนัน
แต่เป็นชาวบ้านทีต่ อ้ งการมีรายได้ ด้วยการเข้าไปนังในบ่
่ อนเพื่อรอเวลาจ่ายเบีย้ เลีย้ งประจําวัน คือ เวลา
17.00 น. แต่ระหว่างนัน้ จะต้องเล่นละครทําทีเป็นว่าได้เล่นการพนัน เช่น พยายามถือไพ่ เพื่อให้กล้อง
วงจรปิดของบ่อนได้จบั ภาพว่าได้เล่นการพนันจริง ซึง่ ส่วนใหญ่มกั ถูกจับได้ แต่ถงึ แม้จะเสีย่ งทีต่ อ้ งเล่น
ละครตบตาบ่อน แต่ชาวบ้านทีร่ บั จ้างก็พอใจทีจ่ ะเสีย่ ง หลายรายบอกว่า “ดีกว่าตากแดดดํานา-เกีย่ วข้าว
ได้อยูใ่ นห้องแอร์ ข้าว กาแฟก็กนิ ฟรี”
ร้านค้าหน้าบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
ร้านค้าหน้าบ่อนคาสิโนช่องสะงํา มีจาํ นวนมากกว่า 100 แผง ส่วนใหญ่จาํ หน่ ายสินค้าเครือ่ งอุปโภค
บริโภค ส่วนผูค้ า้ เป็ นชาวเขมรทีม่ าจากหลายจังหวัดของกัมพูชา เช่น พระตะบอง เสียมเรียบ เป็ นต้น
เป็นชุมชนทีร่ วมตัวกันอย่างหลวมๆ และแม้ผคู้ า้ จะอยูใ่ กล้เพียงถนนคัน่ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าเล่นการ
พนันในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา บางรายกล่าวว่า ไม่เข้าเล่นเด็ดขาด เพราะรูว้ ่าไม่มที างได้ สูข้ ายของดีกว่า
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4.2.6 คู่แข่งทางธุรกิ จและแนวโน้ มการพัฒนาของช่องสะงํา
ั่
ทีด่ นิ ว่างเปล่าทีต่ งั ้ อยูฝ่ งตรงข้
ามกับตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา และอยูห่ ลังร้านค้าหน้าบ่อนคาสิโน
ช่องสะงํา เป็นทีร่ กู้ นั ทัวไปว่
่ า เป็ นทีด่ นิ ของ “ลียง พัด” หรือ “ออกญาลียง พัด” หรือทีน่ กั ธุรกิจไทยทีท่ ํา
การค้าในกัมพูชารูจ้ กั กันดีในนาม นายพัด สุภาภา ชาวเขมรเชือ้ สายไทยเกาะกง คนทัวไปที
่ ช่ ่องสะงํา
ต่างรูว้ ่า ลียง พัดเตรียมจะเปิดบ่อนคาสิโนและสถานบันเทิงครบวงจรเป็ นแห่งที่ 2 ต่อจากบ่อนและสถาน
เริงรมย์ของลิม เฮง
ลียง พัด คือ นักธุรกิจทีม่ สี ายสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูน้ ําของกัมพูชา นายฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรี เป็น
เจ้าของบ่อนคาสิโนและสถานเริงรมย์ครบวงจรหลายต่อหลายแห่งในกัมพูชา โดยเฉพาะทีป่ อยเปต เป็น
ผูส้ ร้างโครงสร้างพืน้ ฐานให้แก่กมั พูชา ทัง้ ถนนและสะพาน ซึง่ สะพานทีส่ าํ คัญ คือ สะพานข้ามแม่น้ํ า
ครางครืนเชื่อมหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ของไทยกับเกาะกง ของกัมพูชา ซึง่ ในอดีตผูท้ จ่ี ะเข้าเกาะ
กงต้องนัง่ “เรือบือ๋ ” คือ เรือรับจ้างขนาดเล็กและเสีย่ งอันตรายจากคลื่นลมในทะเล พร้อมๆ กับสร้าง
สะพาน เขาได้สร้างสวนสนุ กเกาะกงซาฟารีเวิรล์ อีกด้วย นอกจากนายพัด สุภาภา จะเป็ นคนใกล้ชดิ กับ
ผูน้ ําของกัมพูชาคนปจั จุบนั มากทีส่ ุดแล้ว เขายังเป็ นมือหารายได้ให้กบั ผูน้ ํากัมพูชาอีกด้วย และรายได้
สําคัญทีเ่ ขาสร้างคือรายได้จากบ่อนการพนัน ด้วยศักยภาพและสายสัมพันธ์ของเขา เมือ่ เขามีทด่ี นิ ทีช่ ่อง
สะงําและเตรียมทีจ่ ะผุดโครงการบ่อนคาสิโนจึงเชื่อได้ว่า บ่อนของเขาจะต้องใหญ่กว่าบ่อนช่องสะงําใน
ปจั จุบนั และเมือ่ โครงการของเขาแล้วเสร็จจะส่งผลต่อความเปลีย่ นแปลงของช่องสะงําเป็นอันมาก
แนวโน้มชายแดนช่องสะงําจะมีสภาพและระดับเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับเดียวกับปอยเปต หรือ เป็นปอยเปต
๒ ด้านจังหวัดสระแก้วของไทย เนื่องจากมีโครงสร้างพืน้ ฐาน มีฐานเศรษฐกิจในไทยรองรับ เช่น อยูใ่ กล้
กับหัวเมืองใหญ่ของไทย เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ เมืองทีม่ รี ายได้ทางการเกษตร โดยเฉพาะ
ยางพารา และผลไม้ทม่ี ตี ลาดส่งออกต่างประเทศในระดับเดียวกับภาคตะวันออกของไทย สุรนิ ทร์
บุรรี มั ย์ ยโสธร กระทังร้
่ อยเอ็ด ซึง่ ศักยภาพของจังหวัดใกล้เคียงและจํานวนประชากรทีม่ มี ากกว่าจังหวัด
สระแก้ว จึงทําให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตชุมชนช่องสะงําน่ าจะได้รบั การพัฒนาให้กลายเป็น
ชุมชนเมืองเช่นเดียวกับปอยเปต
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เปรียบเทียบการพนันก่อนและหลังการมีบ่อน ชุมชนชายแดนฝังเขมร
่
ประเภท
การพนัน

ก่อนมีบอ่ นคาสิ โน
การพนันพืน้ บ้าน ไก่ชน
การพนันในลักษณะที่มีผนู้ ําเข้าสู่
ชุมชน ไพ่ หวยใต้ดนิ หวยหุน้
เวียดนาม มวยตู้ อาปอง กดามโฆ
ละก์ หรือ คลาโฆละก์ สลากกินแบ่ง
รัฐบาล โลโต (Loto)

หลังมีบอ่ นคาสิ โน
การพนันพืน้ บ้าน ไก่ชน
การพนันในลักษณะที่มีผนู้ ําเข้าสูช่ ุมชน
ไพ่ หวยใต้ดนิ หวยหุน้ เวียดนาม มวยตู้ อาปอง
กดามโฆละก์ หรือ คลาโฆละก์ สลากกินแบ่งรัฐบาล
โลโต (Loto) บัง้ ไฟ
บ่อนคาสิโน (พนันบนเครื่อง ได้แก่ สล็อตแมชีน และ
ไพ่โปกเกอร์ ส่วนพนันบนโต๊ะ ได้แก่ รูเล็ต บาคารา
โปกเกอร์ )

การเปลี่ยนแปลงวิ ถีพนันภายหลังการเปิ ดบ่อนคาสิ โนช่องสะงํา
ั ่ มพูชา ตําแหน่ งทีต่ งั ้ ของชุมชนชาวกัมพูชาเป็ นปจั จัยสําคัญต่อการเปลีย่ นแปลงวิถพี นัน กล่าวคือ
ในฝงกั
1. ชุมชนระยะใกล้ ได้แก่ ชุมชนบริเวณด่านชายแดน (เก่า) และชุมชนบริเวณด้านหน้าบ่อน
คาสิโนช่องสะงํา ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงําเพียงทางหลวงหมายเลข 67 กัน้ ได้แก่ ร้านค้า
ด้านหน้าบ่อนคาสิโนช่องสะงํา และภูมโิ อรขะยุง ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา 500 เมตร เป็นชุมชนที่
มีความหลากหลายและมีความเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา เนื่องจากมีประชากรทีโ่ ยกย้ายมาจากทีอ่ ่นื ทัง้
ครอบครัวข้าราชการและพ่อค้านักธุรกิจ พบว่า วิถพี นันของชุมชนมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก กล่าวคือ
มีการเข้าบ่อนคาสิโนและหมดเนื้อหมดตัวเพราะการพนัน
2. ชุมชนระยะกลาง ได้แก่ ชุมชนทีอ่ ยู่ระหว่างตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํากับตัวอําเภออันลองเวง
ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ประมาณ 3-5 กิโลเมตร ได้แก่ ภูมสิ ระชูก และภูมเิ จิงพนม ต.ตะเปียง
ไปร อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั เป็ นชุมชนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นชุมชนชนบททีม่ พี น้ื ฐานเป็ นประชากรของกลุ่ม
เขมรแดง และเป็ นชุมชนทีว่ ถิ พี นันไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเลย ทัง้ นี้ เนื่องจากคนในชุมชนไม่เล่นการพนัน
และไม่เข้าบ่อนคาสิโน มีเพียงเยาวชนทีเ่ ข้าไปทํางานในบ่อนเท่านัน้
3. ชุมชนระยะไกล ได้แก่ ชุมชนในตัวอําเภออันลองเวง ห่างจากตัวบ่อนคาสิโนช่องสะงํา 15
กิโลเมตร เป็นชุมชนทีม่ สี ภาพแบบชุมชนเมือง มีตลาดเก่าและใหม่เป็นศูนย์กลาง ประชาชนมีการเล่น
พนันพืน้ บ้านเป็ นพืน้ ฐาน วิถพี นันหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํามีการเปลีย่ นแปลงไม่มาก มีการเข้าบ่อน
คาสิโนบ้าง แต่เมือ่ เห็นว่าเล่นแล้วเสีย จึงหันกลับมาเล่นพนันพืน้ บ้านตามเดิมและมีการตระเวนเล่นตาม
ชุมชนต่างๆ ด้วย
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บทที่ 5
การพนันสมัยใหม่กบั การเปลี่ยนแปลงวิ ถีพนันในชุมชนต่อแดน
ในการศึกษา การพนันสมัยใหม่กบั การเปลีย่ นแปลงวิถพี นันในชุมชนต่อแดน ผูศ้ กึ ษาได้จาํ แนก
ออกเป็ น 5 หัวข้อ ดังนี้
5.1 ทัศนะของชาวบ้านก่อนและหลังการมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
5.2 ความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในมิตติ ่างๆ ตลอดจนปจั จัยและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้
5.3 การปรับตัวของนักพนัน และชุมชนต่อแดน
5.4 ผลกระทบของบ่อนคาสิโนช่องสะงําทีม่ ตี ่อชุมชนต่อแดน
5.5 กระบวนการเรียนรูก้ ารเฝ้าระวังและติดตามปญั หาสถานการณ์และแนวทางการแก้ปญั หาที่
เกิดขึน้
5.1 ทัศนะของชาวบ้านก่อนและหลังการมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงํา
5.1.1 ทัศนะของชาวบ้านก่อนมีบอ่ นคาสิ โนช่องสะงําในชุมชนในฝังไทย
่
สันต์มองว่า การพนันเป็ นเรื่องปกติ ไม่ได้ชอบไม่เกลียด แยกแยะได้ เพราะการพนันไทยคู่กนั
มานานอย่างฝงั รากลึก เล่นการพนันเล่นได้ แต่อย่าให้หมดเนื้อหมดตัว เล่นการพนันเป็นการแก้เครียด
และการพนันยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนเก่าได้เป็ นอย่างดี (สันต์ (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์.
วันที่ 11 สิงหาคม 2556)
ส่ง เป็ นนักพนันทัง้ โบกและไฮโล โยกย้ายครอบครัวจากจังหวัดอื่น เพื่อมาตัง้ ต้นชีวติ ทีแ่ ซร์ไปร์
เมือ่ ปี พ.ศ. 2530 โดยนําเงินทีข่ ายทรัพย์สนิ จากบ้านเดิมซือ้ ทีด่ นิ ทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิ ์ เนื้อที่ 55 ไร่ และ
ปลูกมันสําปะหลัง ภายหลังทีท่ าํ กินได้ประมาณ 5 ปี ทางราชการได้ประกาศเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วย
ศาลาทับทีด่ นิ ของเขา เขาพร้อมทัง้ เพื่อนบ้านทีโ่ ยกย้ายทีอ่ ยูม่ าจากบ้านเดิมก็เข้าร่วมต่อสูเ้ รียกร้อง
ภายใต้สมัชชาคนจน ซึง่ เป็ นองค์กรภาคประชาชนในภาคทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ
ในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา แต่ไม่ได้ทงั ้ ทีด่ นิ คืนและค่าชดเชย เมือ่ สูญเสียทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นสมบัติ
สําคัญ ส่ง ซึง่ เป็ นนักพนันมาแต่บา้ นเกิด เมือ่ มาอยูแ่ ซร์ไปร์กย็ งั เล่นพนัน ก็จงึ เริม่ ต้นเล่นพนันอย่าง
จริงจังเพื่อชดเชยรายได้ ต่อมาเมือ่ ลูกๆ โตขึน้ และอายุของเขาก็มากขึน้ ลูกๆ ได้ขอร้องให้เขาหยุดการ
พนัน และเขาก็พยายามเล่นให้น้อยลง จนปจั จุบนั ถ้าขัดเพื่อนฝูงนักพนันทีม่ าชวนไม่ได้ เขาก็จะเล่นบ้าง
แต่ถา้ เปรียบเทียบกับในอดีตทีเ่ ล่นในหมู่บา้ นและตระเวนเล่นไปถึงอําเภอบัวเชด จ.สุรนิ ทร์ (ห่างจาก
แซร์ไปร์ประมาณ 20 กิโลเมตร) ถือว่าเล่นน้อยอย่างยิง่ เขาได้ให้ทศั นะต่อการเล่นพนัน ว่า การพนันไม่
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มีดสี กั อย่าง มีได้มเี สีย แต่จะเสียๆ มากกว่า เพราะไม่อย่างนัน้ เขาคงไม่หมดไร่หมดนา เมือ่ ถามว่าเมือ่ รู้
ว่าการพนันไม่ด ี แล้วทําไมถึงเล่นอยูไ่ ด้เป็ น 30-40 ปี เขาตอบว่า การเล่นพนันทําให้เกิดความสนุก ได้ใช้
และได้บริหารสมอง แต่อย่างไรเขาก็ยงั ยืนยันว่า การพนันไม่มดี ี จะเห็นได้ว่า เขาจะห้ามปรามลูกๆ ทัง้
7 คน โดยไม่ให้เล่นการพนันโดยเด็ดขาด ทัง้ นี้ ไม่ได้หมายถึงการเล่นไพ่สนุ กในหมูพ่ น่ี ้อง และลูกๆ ของ
เขาไม่มใี ครเล่นการพนันเป็ นอาชีพอย่างเขาสักคน (ส่ง. (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 17 มกราคม
2557)
สี โยกย้ายมาจากต่างจังหวัด มาอยูแ่ ซร์ไปร์ ซือ้ ทีด่ นิ ทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิ ์ เนื้อที่ 140 ไร่ เขา
แต่งงานกับภรรยา ทีเ่ ป็ นนักพนันอาชีพ และมาจากครอบครัวนักพนันอาชีพ เมือ่ แต่งงานแล้ว เขาต้อง
ทําหน้าทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ส่งภรรยาไปเล่นการพนันไฮโล เมือ่ ไปถึงบ่อนหรือสถานทีเ่ ล่นการพนัน
เขาก็จะเลีย่ งนํ าจักรยานยนต์ไปผูกเปลนอนโดยให้ห่างพอสมควร ดังนัน้ ตลอด 30 ปีทเ่ี ขาทําหน้าทีแ่ ม้
จะมีการบุกจับกุมนักพนันโดยเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ ตัวของเขารอดพ้นการจับกุมทุกครัง้ โดยเขาให้ปากคํา
กับเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ เช่นกัน ว่า ไม่ได้เล่นพนัน เป็นแต่เพียงขีจ่ กั รยานยนต์มาส่งนักพนัน เท่านัน้ เขาเล่า
ถึงวิธเี ล่นพนันของภรรยาว่า เมือ่ เล่นได้ประมาณ 3-4 แสนบาท ก็จะไม่ยอมหยุด ถึงแม้เจ้ามือหรือนัก
พนันอื่นเล่นจนหมดเค้าหรือหมดตัว ภรรยาเขาก็จะให้ยมื เงินเล่น ในทีส่ ุด ตัวเองต้องหมดตัวแทน
ตลอดเวลาทีใ่ ช้ชวี ติ อยูก่ บั ภรรยา ซึง่ มีลกู ด้วยกัน 7 คน บางครัง้ ทีไ่ ม่มเี งินติดบ้าน เขาต้องขีร่ ถไปบ้าน
เกิด เพื่อขอข้าวจากญาติมาเลีย้ งดูครอบครัว เขาคิดจะเลิกกับภรรยาหลายครัง้ แต่กเ็ ห็นแก่ลกู ๆ จึงยอม
ทน ในทีส่ ุด เมือ่ ภรรยาเสียพนันจนหมดตัว ต้องขายทีด่ นิ ทีเ่ หลืออยูจ่ ากการประกาศเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์
ปา่ ห้วยศาลาทับทีด่ นิ ของเขาทัง้ 140 ไร่ และภรรยาหนีไปมีสามีใหม่ และยังเล่นพนันเป็นประจํา ส่วน
ลูกๆ ทัง้ หมดสมัครใจอยูก่ บั เขา ต่อมา เขาจึงตัดสินใจอุปสมบท ตัง้ แต่ปี 2554 ส่วนลูกๆ ก็เข้าวัดทําบุญ
ทุกวัน มีเพียงลูกสาวคนเดียวทีเ่ ป็ นนักพนันเหมือนผูเ้ ป็ นแม่ เขาให้ทศั นะขณะทีอ่ ยูใ่ นเพศบรรพชิตว่า
การพนันไม่มดี สี กั อย่าง ถึงจะได้เงินวันนี้ พรุ่งนี้กต็ อ้ งเสีย ได้เงินพรุง่ นี้ มะรืนก็เสีย ไม่มเี หลือ แต่คนที่
เล่นการพนันน้อยคนทีจ่ ะเลิกเล่นได้ และเขาตัง้ ข้อสังเกตว่า สาเหตุทน่ี กั พนันเป็ นเล่นเสียและเสีย
ทรัพย์สนิ จนหมดเนื้อหมดตัวเป็ นเพราะ สาเหตุหนึ่ง นักพนันมักหยิบยืมเงินได้ง่ายกว่าชาวบ้านทัวไป
่
โดยคนทัวไปที
่ เ่ ลีย้ งชีพตามปกติ มีความจําเป็ นต้องใช้เงินเพื่อซือ้ วัวควาย หรือจะขายของ เมือ่ ไปขอยืม
เงินจากเจ้าของเงินมักจะยืมไม่ได้ แต่ถา้ เป็ นนักพนัน ออกปากขอยืมมักได้ทุกครัง้ ไม่มพี ลาด เขาตัง้
ข้อสังเกตอีกว่า อาจเป็ นเพราะนักพนันรูว้ ธิ พี ดู และยืน่ ข้อเสนอให้ดอกเบีย้ ทีส่ งู และหักเงินเป็ นดอกเบีย้
ในวันทีก่ ยู้ มื จึงทําให้เจ้าของเงินพอใจและตกลงให้กยู้ มื แต่เมือ่ ได้เงินและเล่นพนันแล้ว ส่วนใหญ่มกั ไม่
ชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ แต่กระนัน้ เมือ่ นักพนันขอยืมเงิน ก็มกั จะได้ทุกครัง้ (สี. (ชื่อสมมติ.) สัมภาษณ์. วันที่
17 มกราคม 2557)
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ประมวลการพนันในความหมาย (นิยาม) ของชาวบ้าน
จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า ชาวบ้านมีทศั นะกํ้ากึง่ กันระหว่างทัศนะทีเ่ ป็ นเป็ นบวกต่อการ
พนัน ทีย่ อมรับสภาพให้มกี ารพนันในชุมชนได้ กับทัศนะทีเ่ ป็ นลบต่อการพนัน ดังนี้
ทัศนะในทางบวก
- การพนัน เล่นยามว่างเป็ นการผ่อนคลาย
- การพนัน เป็ นการเสีย่ งโชค
- การพนัน เป็ นการทายทัก ว่าจะได้หรือไม่ได้ ใช่หรือไม่ใช่
- การพนัน เป็ นการใช้และบริหารสมอง
ทัศนะในทางลบ
- การพนันขันต่อมีผไู้ ด้มผี เู้ สีย ไม่มเี สมอกัน
- การพนัน เป็ นอบายมุข มีสงิ่ จูงใจคือความต้องการอยากจะได้เงิน
- (ประชุมกลุ่มย่อย. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556)
5.1.2 ทัศนะของชาวบ้านหลังมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงําในชุมชนในฝังไทย
่
พร มีสามีเป็ นเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ และเป็นเจ้าของร้านอาหารทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของแซรไปร ซึง่ เปิดร้าน
เมือ่ ปี 2550 หรือก่อนการเปิ ดบ่อนคาสิโนช่องสะงํา 6 ปี โดยมีลกู ค้าเป็ นนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปเทีย่ ว
นครวัด-นครธม ในกัมพูชา และบรรดาข้าราชการในอําเภอภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ โดยไม่มนี กั พนันที่
เดินทางไปเล่นการพนันในบ่อนคารสิโนช่องสะงํา หรือแม้แต่รถตูน้ กั พนันก็ไม่เคยเข้าร้าน ทัง้ นี้ เป็น
เพราะ นักพนันไปกินอาหารและเครือ่ งดื่มทีท่ างบ่อนจัดไว้ให้ และรถตูเ้ องก็ตอ้ งทําเวลา อีกทัง้ นักพนัน
ทีร่ บั -ส่งเข้าบ่อนก็ไม่เคยรูจ้ กั กัน จึงเป็ นไปไม่ได้ทผ่ี โู้ ดยสารจะให้แวะรับประทานอาหารทีร่ า้ น แต่ปจั จุบนั
กําลังจะขายกิจการ เพื่อไปเปิดธุรกิจร้านขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ทีม่ องเห็นช่องทางว่า น่าจะเป็ นธุรกิจที่
ดีกว่า และอีกอย่างหนึ่ง ธุรกิจร้านอาหารก็ทาํ มานาน โดยเคยเปิดร้านอาหารมาแล้วหลายทีก่ ่อนทีจ่ ะมี
ร้านในปจั จุบนั จึงรูส้ กึ เบื่อหน่ าย และราคาทีข่ ายกิจการก็มกี ําไรมากแล้ว เธอให้ทศั นะต่อการพนัน ทัง้ ใน
ฐานะผูท้ ค่ี ลุกคลีอยูก่ บั ชาวบ้าน โดยเคยให้เงินนักพนันทีม่ าขอเงินเพื่อหมดตัว แต่เมือ่ ให้เงินไปแล้ว เธอ
ก็ยงั เห็นนักพนันผูน้ นั ้ เข้าเล่นในบ่อน และในฐานะภรรยาของนายตํารวจทีเ่ ป็นผูบ้ งั คับบัญชาผูอ้ ยูใ่ ต้
บังคับจํานวนมาก และได้พรํ่าสอน ไม่ให้คนในบังคับของตัวเองเข้าเล่นการพนันในบ่อน และสามีของเธอ
ยังได้อธิบายถึงกลไกของบ่อนทีน่ กั พนันไม่สามารถจะเล่นเอาชนะทางบ่อนได้ เธอให้ทศั นะว่า การพนัน
ไม่ด ี และไม่มที างทีจ่ ะเล่นพนันกับบ่อนได้เลย มีบา้ งทีบ่ ่อนปล่อยให้ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นนักพนันหน้า
ใหม่ ทางบ่อนจะปล่อยให้เล่นได้ ดังนัน้ แสดงว่า บ่อนมีโทรทัศน์วงจรปิด และเลือกทีจ่ ะให้นกั พนันหน้า
ใหม่เพื่อดึงดูดใจให้เข้าเล่นในโอกาสต่อไป
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ทัศนะในทางบวก
- การพนัน เป็ นธุรกิจอย่างหนึ่ง คนทีเ่ ล่นทุกวันมีรายได้
- การเล่นการพนันไม่ได้เสียหายมากมาย หากเรารูจ้ กั แยกแยะ เพราะการพนันไทยคู่กนั มา
ฝงั รากลึก การเล่นการพนันบางครัง้ ก็เป็ นการเล่นเพื่อคลายเครียด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม
เพื่อน ได้อยูก่ บั เพื่อนเก่า ต้องเล่นแบบอย่าหลง ให้มสี ติ เล่นแบบอยากได้มกั หมดเนื้อหมดตัว
- การมีบ่อนคาสิโน ทําให้มรี ายได้วนั ละ 100 บาท มีอาหาร มีกาแฟให้กนิ
- บ่อนคาสิโน ไม่ได้ส่งผลดีอะไรต่อชุมชน
- การมีบ่อนคาสิโนเป็ นการย้ายทีเ่ ล่น จากบ้านไปเล่นทีบ่ ่อนคาสิโน แต่การเล่นจากทีเ่ คย
เล่น 1 บาท ต้องเริม่ เล่น 25 บาท
- อยากให้เปิดบ่อนเสรีในไทย เพราะมีแต่คนไทยเอาเงินไปให้คนเขมร เงินจะได้ไม่รวไหล
ั่
- การพนันกับคนไทยเป็ นของคู่กนั คนไทยชอบเล่นการพนัน มีการพนันตลอด หมากัดกัน
ยังพนันกันว่าตัวไหนจะชนะ
ทัศนะในทางลบ
- การมีบ่อนคาสิโน เป็ นเหตุจงู ใจให้ชาวบ้านติดการพนัน เพราะเคยเห็นมีคนได้เงินจากการ
เล่น 4 ล้านบาท ทําให้คนหลังไหลเข้
่
าไปเล่น หลายคนต้องขายทีแ่ ละต้องกูห้ นี้ยมื สิน - การ
พนันทําให้มปี ญั หาการลักเล็กขโมยน้อยจากเด็กวัยรุน่
- การพนัน เป็ นยาเสพติดชนิดหนึ่งอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้
- การพนัน ไม่มอี ะไรดี มีแต่เสียจนหมดเนื้อหมดตัว หมดสามี-ภรรยา หมดครอบครัว
5.2 ทัศนะของชาวบ้านก่อนและหลังการมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงํา
5.2.1 ทัศนะของชาวบ้านก่อนมีบอ่ นคาสิ โนช่องสะงําในชุมชนในฝังกั
่ มพูชา
ประชาชนชาวเขมรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 และในรัฐธรรมนูญบัญญัตใิ ห้ศาสนาพุทธเป็ นศาสนา
ประจําชาติ ดังนัน้ ทัศนคติต่อการพนันจึงมีเรือ่ งของหลักค่านิยมทางพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนสําคัญ และ
ในพืน้ ทีอ่ ําเภออันลองเวง เป็ นพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกยึดครองโดยกลุ่มเขมรแดง ซึง่ มีอุดมการณ์ในการ “สร้างสังคม
ใหม่” หมายถึง สร้างสังคมในปริบทและหลักการของการปฏิวตั ขิ องชนชัน้ กรรมาชีพ นันหมายถึ
่
ง การ
สร้างสังคมเพื่อให้เข้มแข็งตามอุดมการณ์ของระบอบคอมมิวนิสต์ ซึง่ ทัศนะของผูท้ แ่ี นบแน่ นอยูก่ บั
หลักการของพุทธศาสนาถือว่า การพนันเป็ นอบายมุข ส่วนผูท้ แ่ี อบอิงอยูก่ บั ทฤษฎีทางการเมืองของ
เขมรแดง หรืออดีตเขมรแดงเห็นว่า การพนันเป็นการทําลายสังคมและขัดขวางการสร้างสังคม อีกทัง้ ไม่
ยอมรับบ่อนคาสิโนช่องสะงํา เพราะจะเป็ นสิง่ ทําลายสังคมอันดีของประชาชน
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“ถ้าเลือกได้ จะเลือกสังคม แบบเขมรแดง ถึงไม่มเี งินแต่ครอบครัวมีความอบอุ่น สงบ สนุ กสนาน
ปจั จุบนั เศรษฐกิจดี แต่ครอบครัวมีปญั หา ไม่ซ่อื สัตย์ต่อกัน มีปญั หายาเสพติด (ยาไอซ์) วัยรุน่ ตีกนั
เดือดร้อนพ่อแม่ตอ้ งไปเสียเงิน” (ฮุน (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
5.2.2 ทัศนะของชาวบ้านหลังมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงําในชุมชนในฝังกั
่ มพูชา
ทัศนคติของคนในชุมชนทีม่ ตี ่อพนักงานทีม่ าทํางานในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา จําแนกได้ 2 อย่าง
กล่าวคือ ถ้าเป็ นผูช้ ายก็ถอื เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา แต่ถา้ มีครอบครัว ก็จะมีปญั หาเรือ่ งความไว้วางใจจาก
ลูกเมีย ซึง่ ระแวงว่าพ่อบ้านจะไปมีชหู้ รือมีผหู้ ญิงอื่น เพราะผูห้ ญิงทีท่ ํางานในบ่อนมีแต่คนหน้าตาดี
แต่งตัวดี ขณะทีผ่ หู้ ญิงส่วนใหญ่ทท่ี าํ งานในบ่อนจะถูกมองในแง่ลบ
ข้อเสีย คือ บ่อนคาสิโนทีช่ ่องสะงําอนุ ญาตให้พลเมืองขอกัมพูชา สามารถเข้าเล่นการพนันได้อย่างเสรี
ซึง่ ต่างจากบ่อนคาสิโนอื่นๆ ทีจ่ ะไม่อนุ ญาตให้คนเขมรเข้าเล่นการพนัน ทําให้เกิดวัฒนธรรมการเล่น
พนันแบบใหม่ขน้ึ ในชุมชน จากแต่ก่อนทีจ่ ะมีการสร้างบ่อนคาสิโน พฤติกรรมของคนชุมชนด่านช่องสะ
ั ่ มพูชา) ก็นิยมเล่นการพนันกันอยูเ่ ป็นประจําอยู่แล้ว เช่น เล่นมวย และการพนันทีย่ อดนิยมทีส่ ุด
งํา (ฝงกั
คือ การเล่นไพ่ ตลาดช่องสะงําในยุคทีย่ งั ไม่มบี ่อนจะสังเกตเห็นชาวบ้านนัง่ จับกลุ่มกันเล่นไพ่ หลายต่อ
หลายวง จนเป็ นเรือ่ งธรรมดา เพราะการบังคับใช้กฎหมายการพนันของกัมพูชายังไม่เข้มงวด หลังจากที่
บ่อนสร้างแล้วเสร็จ กลุ่มคนเหล่านี้กย็ กระดับการเล่นจากพนันในวงไพ่ธรรมดา ไปสู่การเล่นพนันในบ่อน
คาสิโน
ทัศนะของประชาชนเขมรทีม่ ตี ่อบ่อนคาสิโนช่องสะงํา จําแนกตามสถานะได้ 2 สถานะ ได้แก่ 1)
ประชาชนเขมรทีอ่ ยูใ่ นชุมชนโดยรอบบ่อนคาสิโนช่องสะงํา 2) ประชาชนเขมรทีท่ าํ งานเป็ นพนักงานใน
บ่อนคาสิโนช่องสะงํา จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนเขมรมีทศั นะต่อบ่อนคาสิโนช่องสะงําว่ามีทงั ้
ข้อดีและข้อเสีย ดังนี้
ข้อดี
ส่วนใหญ่ของผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลว่า บ่อนคาสิโนช่องสะงําดีและมีประโยชน์มกั ได้แก่ผทู้ ม่ี ผี ลประโยชน์
จากการมีบ่อนโดยตรงและทางอ้อม ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลประโยชน์โดยตรง ได้แก่ พนักงานประจําบ่อน ประมาณ
800 คน ทัง้ จาก อ.อันลองเวง และทีม่ าจากทีอ่ ่นื เช่น เสียมราฐ กําปงธม เป็ นต้น ทีท่ าํ งานเป็ นพนักงาน
ในบ่อนคาสิโนช่องสะงําในตําแหน่ งต่างๆ ส่วนผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลประโยชน์โดยอ้อม ได้แก่ กลุ่มผูค้ า้ ขาย
ร้านอาหาร และงานบริการ เช่น โรงแรม-ห้องพัก และผูข้ บั ขีจ่ กั รยานยนต์รบั จ้าง รถยนต์รบั จ้าง (ช่องสะ
งํา–อันลองเวง–เสียมราฐ) โดยผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า การมีบ่อนคาสิโนช่องสะงําได้กระตุน้ เศรษฐกิจต่อ
ชุมชนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบบ่อน ทีส่ ําคัญบ่อนคาสิโนเป็ นการสร้างงานให้กบั ประชาชนเขมรทีก่ ําลังประสบปญั หา
การว่างงาน
“บ่อนไม่มสี ร้างผลกระทบอะไร แต่สร้างเศรษฐกิจให้กบั ชาวบ้านได้มงี านทํา ลูกหลานได้มงี าน
ทํา มีเงินเดือน มีอาหารกิน 3 มือ้ ” (อิม (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
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ข้อเสีย
เกิดปญั หาในหมูพ่ นักงานของบ่อนอยูเ่ ป็นประจํา ส่วนใหญ่เป็นกรณีการพบรักใหม่ เกิดปญั หา
หย่าร้าง พนักงานหญิงส่วนใหญ่เป็ นคนในละแวกอันลองเวง ส่วนผูช้ ายมาจากทีอ่ ่นื อีกทัง้ การทํางานใน
บ่อนถือว่าเป็นงานทีห่ นักเกินไป จนทําให้บางคนทํางานได้เพียง 2-3 เดือนก็ลาออก ทีส่ าํ คัญ คนทํางาน
บ่อนมีรายได้น้อยกว่าปลูกมันสําปะหลัง มีแต่ผหู้ ญิงนิยมทําเพราะเป็ นงานทีอ่ ยูใ่ นห้องแอร์ ทําให้หน้า
ขาวใส
นอกจากนี้ ยังมีผใู้ ห้ทศั นะว่า คนทํางานในบ่อนไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ งานบ่อนเป็นงานที่
ไม่มปี ระโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และบ่อนคาสิโนไม่มสี วัสดิการ
“ถ้าท้องจะคลอดลูก ให้หยุดพัก ๑ ปี ไม่ให้เงินเดือน แต่ให้กลับมาทํางานใหม่ได้” (ทน (ชื่อ
สมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
5.3 การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นในมิ ติต่างๆ ตลอดจนปั จจัยและสาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้น
5.3.1 การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในมิตติ ่างๆ ตลอดจนปจั จัยและสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงที่
ั่
เกิดขึน้ ในฝงไทย
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ คลื่อนตัวเข้าสู่พน้ื ทีช่ ุมชนต่อแดนในลักษณะการถาโถม เนื่องจากมีการ
ประดังในห้วงเวลาทีพ่ ร้อมๆ กัน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2546 ในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล
ได้ส่งเสริมการปลูกยางพาราในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ และในพืน้ ทีท่ ช่ี าวบ้านต่างก็ทําการปลูก
พืชเศรษฐกิจนับแต่ทโ่ี ยกย้ายเข้าสู่พน้ื ทีจ่ นก่อตัง้ เป็นชุมชน จึงตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการปลูก
ยางพาราอย่างทันท่วงที ได้มกี ารปรับเปลีย่ นไร่มนั สําปะหลังเป็นสวนยางพารากันอย่างขนานใหญ่และ
พร้อมๆ กันทัง้ ชุมชน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็รว่ มกับรัฐบาลกัมพูชาเปิดด่านชายแดนช่องสะงําและ
ยกระดับขึน้ เป็ นจุดผ่านแดนถาวรหรือด่านสากล พร้อมๆ กับการดําเนินการโครงการช่องสะงําเมืองใหม่
ซึง่ กระตุ้นความกระตือรือร้นในการตอบรับกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จากทีเ่ คยเป็นชุมชนชายแดน
อันห่างไกลต้องเผชิญหน้ากับความเจริญทีม่ ากับกระแสการพัฒนาของรัฐบาลไทยและกระแสโลกาภิวตั น์
และต่อเนื่องกับการปรากฏตัวของบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ แปลกแยกอย่างสิน้ เชิงกับพืน้ ทีท่ ่ี
มีความเป็นชนบทห่างไกลอย่างยิง่ ทัง้ นี้ เนื่องจากรูปลักษณ์และรูปทรงสถาปตั ยกรรมของตัวอาคารของ
บ่อนคาสิโนช่องสะงําเป็ นตัวแทนของความทันสมัยอย่างยิง่ และยิง่ การตกแต่งภายในบ่อนทีต่ กแต่งด้วย
วัสดุและรูปแบบการตกแต่งทีแ่ ตกต่างจากการตกแต่งภายในบ้านเรือนทัวไปของชุ
่
มชน ด้วยรูปลักษณ์
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และกระแสดังกล่าว ได้ทําให้เป็ นแรงกระตุ้นและปลุกความตื่นตัวให้แก่ชาวบ้านต่อแดนอย่างยิง่ ซึง่ ส่งผล
ต่อความเปลีย่ นแปลงอย่างขนานใหญ่ของชุมชน
ภายหลังทีป่ ลูกยางพาราและต้นยางเจริญเติบโตจนสามารถกรีดได้นบั แต่นนั ้ วิถชี วี ติ ของ
ชาวบ้านก็เปลีย่ นไปโดยสิน้ เชิง จากทีเ่ คยทําการเกษตรในเวลากลางวันต้องกรีดยางในเวลากลางคืน
พร้อมๆ กับรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ มากกว่าการปลูกมันสําปะหลังทําให้ชวี ติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ มีการ
เปลีย่ นแปลงทางกายภาพของชุมชนด้วยการต่อเติมบ้านเรือนและจับจ่ายซือ้ เครือ่ งเรือนเข้าบ้าน และ
กระแสตื่นตัวนี้ทําให้ช่องว่างของฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปจั เจกชนในชุมชนห่างกันมากขึน้ ระหว่าง
ชาวบ้านทีม่ สี วนยางกับชาวบ้านทีไ่ ม่มสี วยยาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ไ่ี ม่มแี ม้แต่ทน่ี าและต้องเช่าทีน่ า
เพื่อนบ้านทํา ความเหลื่อมลํ้าทางฐานะทางเศรษฐกิจได้กลายเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผทู้ ม่ี ฐี านะด้อยกว่า
ต้องการทีจ่ ะปรับปรุงตัวเองให้ทดั เทียมกับผูท้ ม่ี ฐี านะดีกว่า สิง่ นี้เป็นปจั จัยอันหนึ่งทีท่ าํ ให้มกี ารเข้าบ่อน
คาสิโนและการรับจ้างนังรถตู
่ เ้ ข้าบ่อน
ขณะเดียวกัน เมือ่ มีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้ชุมชน ได้กลายเป็ นภัยคุกคามทีส่ ร้าง
ความกังวลให้แก่ผนู้ ําชุมชนและผูป้ กครองเด็กและเยาวชน ด้วยเกรงว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเข้าไปเล่น
การพนันในบ่อนหรือได้รบั รูแ้ ละได้เห็นการเข้าเพื่อเล่นการพนัน จึงได้สร้างเครือ่ งมือในการยับยัง้ กระแส
ด้วยการรณรงค์ลดละเลิกการพนันในชุมชน โดยเริม่ ทีก่ ารพนันในงานศพ และด้วยศักยภาพทีจ่ าํ กัดของ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ นทีท่ าํ การรณรงค์จงึ ผลักดันให้นกั พนัน โดยเฉพาะนักพนันอาชีพทีม่ ใี นชุมชน
ประมาณ 20 คนให้เข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา เพื่อให้ภาพของการรณรงค์ออกมาว่าประสบ
ความสําเร็จ และบ่อนคาสิโนช่องสะงําได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการลดละเลิกการพนันในชุมชน ซึง่
เป็นทํานองเดียวกับการรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลทีม่ ปี ้ ายแจ้งว่า “ห้ามตายในจังหวัดนี้” การ
รณรงค์แทนทีจ่ ะทําให้นกั พนันปรับเปลีย่ นจิตสํานึกกลับเป็นการปดั สวะให้พน้ ตัว และในทางกลับกัน
ปรากฏว่า คนสูงอายุทป่ี ลดระวางจากงานประจํา พร้อมมีเบีย้ เลีย้ งชีพ หรือเงินทีไ่ ด้รบั จากการเกษียณ
ก่อนอายุราชการ และผูม้ ฐี านะดีกเ็ ข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา นัยว่าเพื่อแก้ไขปญั หา
ความว้าเหว่ ขาดเพื่อน และเป็ นการผ่อนคลาย ในทีส่ ุด คนเหล่านี้กก็ ลายเป็ นนักพนันและประสบ
เคราะห์กรรมจากการเล่นการพนันต่างๆ
นักพนันอาชีพในชุมชน ประมาณ 20 คน ได้ผนั ตัวเองจากนักพนันภายในหมูบ่ า้ นเป็นนักพนัน
ในบ่อนคาสิโน ส่วนนักพนันหน้าใหม่ทเ่ี ข้าเล่นในบ่อน ได้แก่ คนสูงอายุทไ่ี ด้เบีย้ เลีย้ งชีพหรือเงินทีไ่ ด้จาก
การเกษียณ เหตุผลทีเ่ ข้าบ่อนเพียงต้องการแก้ไขปญั หาความว้าเหว่ ขาดเพื่อน และเป็ นการผ่อนคลาย
ในทีส่ ุด ก็กลายเป็ นนักพนันและประสบเคราะห์กรรมจากการเล่นการพนันต่างๆ กัน
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5.3.2

การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในมิ ติ ต่ า งๆ ตลอดจนปั จ จัย และสาเหตุ ข องการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นในฝังกั
่ มพูชา
การเปิดด่านชายแดนและการค้าชายแดนเฟื่องฟูภายหลังการดําเนินนโยบายเปลีย่ นสนามรบให้เป็น
สนามการค้าของรัฐบาลไทย (พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ) พร้อมๆ กับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่
เชื่อมต่อระหว่างประเทศ กอปรกับทีร่ ฐั บาลกัมพูชาได้ดาํ เนินนโยบายเปิดบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดน
ทําให้ชาวบ้านในอําเภออันลองเวง ซึง่ อดีตคือพลพรรคและมวลชนของกลุ่มเขมรแดงทีถ่ ูกปลูกฝงั ตาม
แนวทฤษฎีสงั คมนิยมทีไ่ ม่อนุ ญาตให้ปจั เจกชนสะสมทรัพย์สนิ เมือ่ ผูน้ ํ าเขมรแดงเสียชีวติ และถูกจับกุม
พร้อมกับการเสื่อมอํานาจของเขมรแดง ชาวบ้านจึงต้องปรับตัวให้กลมกลืนกับกระแสทุนนิยมและกระแส
โลกาภิวตั น์ จนมีคํากล่าวกันในหมูอ่ ดีตเขมรแดงว่า “เอาเงินไว้ก่อน” และพืน้ ทีว่ ่างเปล่าหรือแม้แต่คลังไม้
ของเขมรแดงได้ถูกปรับเปลีย่ นเป็ นลานมัน เพื่อเป็ นทีร่ บั ซือ้ ผลผลิตและส่งออกประเทศไทยผ่านเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงขณะทีพ่ น้ื ทีเ่ กษตรจํานวนมากถูกปรับปรุงให้เป็ นไร่มนั สําปะหลัง
อนึ่ง การปลูกมันสําปะหลัง หรือ ดําโลง ในภาษาเขมร ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่าง
สําคัญ ถึงขนาดมีผนู้ ํ ารายได้จากการทําไร่มนั สําปะหลังไปเปรียบเทียบกับรายได้จากงานประเภทอื่น
เช่น ทํางานในบ่อนได้เงินเดือนน้อยกว่าทําไร่มนั สําปะหลัง เป็นต้น และมีไม่น้อยทีพ่ น้ื ทีใ่ นอําเภออันลอง
เวงได้มนี ายทุนจากไทยเข้าไปเช่าทีด่ นิ เพื่อปลูกมันสําปะหลัง
การเปิดบ่อนคาสิโนช่องสะงําถือเป็ นภัยคุกคามและเป็ นสิง่ ท้าทายต่ออุดมคติและแนวทางของเขมรแดง
อย่างชัดเจน และด้วยความตื่นตัวต่อกระแสทุนนิยมทําให้หลายครอบครัวพ่ายแพ้ต่อความจําเป็นทาง
เศรษฐกิจโดยยินยอมให้ลกู ๆ เข้าทํางานในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ขณะทีม่ อี ดีตเขมรแดงหลายครอบครัว
ยังคงยึดมันในอุ
่ ดมการณ์ไม่ยอมให้ลกู หลานเข้าทํางานในบ่อน แต่อย่างไรก็ตาม ภายในบ่อนเองก็มอี ดีต
ทหารเขมรแดงเข้าทํางานกับบ่อนอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
ชาวบ้านต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสทุนนิยมและโลกาภิวตั น์ จนมีคํากล่าวกันในหมู่อดีตเขมรแดงว่า
“เอาเงินไว้ก่อน” ทําให้หลายครอบครัวยอมจํานนต่อความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ โดยยินยอมให้ลกู ๆ เข้า
ทํางานในบ่อน คนในชุมชนหน้าบ่อนคาสิโน ส่วนใหญ่ได้แก่ผคู้ า้ พอปิดร้านก็กรูกนั ไปทีบ่ ่อนและเสียเงิน
ให้บ่อนจนหมด หลายคนเปลีย่ นพฤติกรรมไม่ชอบทํางานทีต่ อ้ งออกแรง เมือ่ ได้เงินเล่นการพนันจนหมด
บางคนไม่มเี งินซือ้ ข้าวให้ลกู กิน ก็ปล่อยให้ลกู ไปหากินเอง ทําให้เกิดปญั หาสังคมตามมา ส่วนนักพนันที่
เคยจับกลุ่มเล่นไพ่กย็ กระดับจากวงไพ่ในชุมชนไปสู่การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน หลายคนเมือ่ เสียเงินก็
ไม่มเี งินให้ลกู ไปโรงเรียน ขณะทีน่ กั พนันในตัวอําเภออันลองเวง ทีอ่ ยูห่ ่างจากบ่อนกว่า 10 กิโลเมตร ไม่
นิยมเข้าบ่อน เพราะรูว้ ่าไม่มที างได้เงินจากบ่อน และแทนทีจ่ ะเข้าบ่อนก็ขจ่ี กั รยานยนต์ตระเวนเล่นพนัน
ไปตามหมูบ่ า้ น
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5.3 การปรับตัวของนักพนัน และชุมชนต่อแดน
5.3.1 การปรับตัวของนักพนัน และชุมชนต่อแดน ฝังไทย
่
เมือ่ มีการเปิดด่านช่องสะงําและตามมาด้วยการเปิดบ่อนคาสิโนช่องสะงํา อีกทัง้ การคมนาคมขนส่ง
เส้นทางจากหมูบ่ า้ นสู่บ่อนคาสิโนมีความสะดวกยิง่ ขึน้ ตลอดจนทางบ่อนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
ชักจูงให้นกั พนันเข้าเล่นในบ่อนด้วยข้อเสนอทีน่ ่ าสนใจ จึงได้เกิดการปรับตัวทัง้ ในส่วนของนักพนันและ
ชุมชน ดังนี้
นักพนัน
นักพนันทีถ่ อื ได้ว่าเป็ นนักพนันอาชีพในชุมชน ได้ผนั ตัวเองจากนักพนันภายในหมูบ่ า้ นเป็ นนัก
พนันในบ่อนคาสิโน ทัง้ นี้ เนื่องจากการเล่นการพนันในชุมชนทําให้ไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคมภายใน
ชุมชน ซํ้ายังถูกดูถูกเหยียดหยาม และยังต้องเสีย่ งต่อการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ ตลอดจนฝา่ ยปกครอง
ก็รณรงค์เพื่อให้มกี ารลดละเลิกการพนันในงานศพ ซึง่ งานศพถือได้ว่าเป็นเพียงงานเดียวทีน่ กั พนันมี
ความชอบธรรมหรือได้รบั การยอมรับให้มกี ารเล่นการพนันเป็ นเพื่อนเจ้าภาพ แต่กถ็ ูกลิดรอนด้วยการ
รณรงค์
คนในชุมชน
แรงดึงดูดจากบ่อนคาสิโนช่องสะงํา และการเปิดการท่องเทีย่ วผ่านด่านช่องสะงํา-อันลองเวงเสียมเรียบ ทําให้มผี คู้ นสัญจรผ่านไป-มาจํานวนมาก ชาวบ้านทีม่ บี า้ นอยู่รมิ ถนนจึงปรับปรุงบ้านทําเป็น
ร้านขายของชําแก่ผเู้ ดินทาง แต่กไ็ ม่ประสบความสําเร็จนัก เพราะเป็นเพียงทางผ่าน ผูส้ ญ
ั จรไม่ได้ลงซือ้
ของ นอกจากนี้ ยังมีผทู้ ส่ี ร้างบ้านพักในรูปของรีสอร์ต แต่กพ็ บว่า มีการเช่าห้องจํานวนน้อย แต่ม ี
ผูใ้ ช้บริการจํานวนมาก เนื่องจากผูเ้ ช่าส่วนใหญ่มกั เช่าเพียงเพื่อใช้เป็นสถานทีอ่ าบนํ้า เท่านัน้
ในยุครัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทางรัฐบาลได้นํางบประมาณ 994 ล้านบาท
สร้างโครงการเมืองใหม่ช่องสะงํา ซึง่ ตัง้ อยูห่ ่างจากตัวด่านช่องสะงําประมาณ 2-3 กิโลเมตร อยูใ่ นเขต
ปกครองของบ้านแซรไปร์ หมูท่ ่ี 8 โดยคาดหวังว่าจะเป็ นศูนย์การค้าชายแดน ประกอบด้วยส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ด่านภาษีอากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานีรถโดยสาร พร้อมด้วยอาคารพาณิชย์ แต่
กลับประสบความล้มเหลว เนื่องจากไม่มผี คู้ า้ เข้าทําการค้า เนื่องจากตัง้ อยูห่ ่างจากด่านชายแดน ผูค้ า้ ที่
เข้าจองร้านค้าจึงต้องย้ายไปทําการค้าทีต่ ลาดทีอ่ ยูต่ ดิ กับด่านชายแดนช่องสะงํา โครงการเมืองใหม่ช่อง
สะงําจึงเป็นโครงการร้าง มีชาวบ้านจาก จ.อุบลราชธานี 4-5 ครอบครัวทีเ่ ข้าอยูอ่ าศัย เพื่อใช้เป็ นฐานนํา
สินค้าไปขายทีต่ ลาดด่านช่องสะงํา
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5.3.2 การปรับตัวของนักพนัน และชุมชนต่อแดนฝัง่ กัมพูชา
ถึงแม้ว่าบ่อนคาสิโนช่องสะงําจะเป็นบ่อนเพียงแห่งเดียวในกัมพูชาทีอ่ นุญาตให้คนท้องถิน่ หรือ
ชาวบ้านเข้าเล่นการพนันในบ่อนได้ แต่พบว่า ชาวบ้านในอําเภออันลองเวงไม่นิยมเข้าเล่นการพนันใน
บ่อน ดังนี้
นักพนัน
การเล่นการพนันของชาวบ้านในอําเภออันลองเวง ไม่ได้ผนั ตัวเองเข้าเล่นในบ่อน ในทางตรงกัน
ข้าม ชาวบ้านหลายคนกล่าวว่า รูอ้ ยูว่ ่าการเล่นพนันในบ่อนสูบ้ ่อนไม่ได้ ไม่มที างได้เงินจากการเข้าบ่อน
และแทนทีจ่ ะเข้าเล่นการพนันในบ่อน นักพนันอาชีพในอันลองเวงกลับใช้รถจักรยานยนต์ตระเวนเล่น
พนันไปตามหมูบ่ า้ น
คนในชุมชน
คนในชุมชนไม่นิยมเข้าไปเล่นการพนันในบ่อน แม้ว่าจะเล่นการพนันในชุมชน แต่การเล่นการ
พนันก็เป็ นไปเพื่อการพักผ่อนและเพื่อความสนุ ก หรือเพื่อให้มรี ายได้เล็กๆ น้อยๆ ชาวเขมรทีเ่ ข้าเล่นใน
บ่อนคาสิโนช่องสะงํากลับเป็ นชาวเขมรจากจังหวัดอื่น ซึง่ ส่วนใหญ่ได้แก่ทหาร และนักธุรกิจ
5.3.3 ความเปลี่ยนแปลงของวิ ถีพนันของชาวบ้าน
การเปิดด่านชายแดนและการค้าชายแดนเฟื่องฟูภายหลังการดําเนินนโยบายเปลีย่ นสนามรบให้
เป็นสนามการค้าของรัฐบาลไทย พร้อมกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ต่อเนื่องถึงการทีร่ ฐั บาลกัมพูชา
เปิดบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดน ได้ก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงของวิถพี นันของชาวบ้านทัง้ สองฝงั ่
ั่
ดังนี้ ในฝงไทย
นักพนันอาชีพในชุมชน ได้ผนั ตัวเองจากนักพนันภายในหมูบ่ า้ นเป็นนักพนันในบ่อน
คาสิโน เนื่องจากชุมชนรณรงค์ลดละเลิกการพนันได้ผลักดันให้นกั พนันอาชีพทีม่ ใี นชุมชนประมาณ 20
คนให้เข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา เพื่อให้ภาพของการรณรงค์ออกมาว่าประสบความสําเร็จ และ
บ่อนคาสิโนช่องสะงําได้กลายเป็ นเครือ่ งมือสําคัญในการลดละเลิกการพนันในชุมชน ส่วนนักพนันหน้า
ใหม่ทเ่ี ข้าเล่นในบ่อน ได้แก่ คนสูงอายุทไ่ี ด้เบีย้ เลีย้ งชีพหรือเงินทีไ่ ด้จากการเกษียณ และผูม้ ฐี านะ
เนื่องจากเหล่านี้เห็นว่าการเข้าบ่อนเป็ นการแก้ไขปญั หาความว้าเหว่ ขาดเพื่อน และเป็ นการผ่อนคลาย
ในทีส่ ุด คนเหล่านี้กก็ ลายเป็ นนักพนันและประสบเคราะห์กรรมจากการเล่นการพนันต่างๆ กัน
ั ่ มพูชา ชาวบ้านต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสทุนนิยมและโลกาภิวตั น์ จนมีคํากล่าวกันในหมูอ่ ดีต
ในฝงกั
เขมรแดงว่า “เอาเงินไว้ก่อน” ทําให้หลายครอบครัวยอมจํานนต่อความจําเป็นทางเศรษฐกิจ โดยยินยอม
ให้ลกู ๆ เข้าทํางานในบ่อน คนในชุมชนหน้าบ่อนคาสิโน ส่วนใหญ่ได้แก่ผคู้ า้ พอปิดร้านก็กรูกนั ไปทีบ่ ่อน
และเสียเงินให้บ่อนจนหมด หลายคนเปลีย่ นพฤติกรรมไม่ชอบทํางานทีต่ อ้ งออกแรง เมือ่ ได้เงินเล่นการ
พนันจนหมด บางคนไม่มเี งินซือ้ ข้าวให้ลกู กิน ก็ปล่อยให้ลกู ไปหากินเอง ทําให้เกิดปญั หาสังคมตามมา
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ส่วนนักพนันทีเ่ คยจับกลุ่มเล่นไพ่กย็ กระดับจากวงไพ่ในชุมชนไปสู่การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน หลายคน
เมือ่ เสียเงินก็ไม่มเี งินให้ลกู ไปโรงเรียน ขณะทีน่ กั พนันในตัวอําเภออันลองเวง ทีอ่ ยูห่ ่างจากบ่อนกว่า 10
กิโลเมตร ไม่นิยมเข้าบ่อน เพราะรูว้ ่าไม่มที างได้เงินจากบ่อน และแทนทีจ่ ะเข้าบ่อนก็ขจ่ี กั รยานยนต์
ตระเวนเล่นพนันไปตามหมู่บา้ น
5.4 ผลกระทบของบ่อนคาสิ โนช่องสะงําที่มีต่อชุมชนต่อแดน
5.4.1 ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากการเล่นการพนันก่อนมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงําที่มีต่อชุมชน
ต่อแดนฝังไทย
่
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเล่นการพนันก่อนมีบ่อนคาสิโน ชาวบ้าน โดยเฉพาะผูท้ โ่ี ยกย้ายถิน่
จากจังหวัดอื่นทีเ่ ข้าซือ้ ทีด่ นิ ในเขตปา่ ต่อมาได้ถูกประกาศเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยศาลาทับทีท่ ํากิน
ทําให้ชาวบ้าน ทีเ่ ป็ นนักพนันอาชีพได้หนั ไปเล่นการพนันอย่างจริงจัง เพื่อชดเชยความสูญเสีย และหวัง
ว่าจะได้เงินมาจุนเจือครอบครัว ในทีส่ ุดก็จงึ ทําให้หมดไร่หมดนาทีเ่ หลืออยู่ บางราย นอกจากจะหมดเนื้อ
หมดตัวแล้ว ยังสูญเสียครอบครัว โดยภรรยาทีเ่ ป็นนักพนันได้หนีไปมีสามีใหม่ ส่วนสามีจงึ ต้องหนีไป
บวช
5.4.2 ผลกระทบจากการเล่นการพนันหลังมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงําที่มีต่อชุมชนต่อแดนฝัง่
ไทย
ผลกระทบด้านบวก
การเปิดด่านและบ่อนคาสิโนทําให้รฐั บาลต้องสร้างและปรับปรุงถนนจากทางลูกรังเป็ น
ถนนลาดยางผ่านหมูบ่ า้ น ทําให้การคมนาคมและสัญจรมีความสะดวกมากกว่าในอดีต ขณะเดียวกันก็
ส่งผลกระทบต่อราคาทีด่ นิ ให้ถบี ตัวสูงขึน้ และเนื่องจากได้มตี ลาดนัดชายแดน ได้ทําให้ชาวบ้านสามารถ
เลือกซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาถูกกว่าสินค้าทีว่ างขายในตัวอําเภอขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึง่ เป็ นตลาดทีช่ าวบ้าน
นิยมไปจับจ่ายสินค้า อีกทัง้ การเดินทางไปตลาดช่องสะงําก็มคี วามสะดวก ทุ่นระยะทางและเวลาได้
มากกว่าการไป อ.ขุขนั ธ์
ผลกระทบด้านลบ
เนื่องจากหมูบ่ า้ นเป็ นทางผ่านของรถยนต์ ทัง้ รถนักท่องเทีย่ วและรถตูบ้ ริการนํานักพนันเข้าบ่อน
ช่องสะงําทีใ่ ช้ความเร็วสูงและผูข้ บั ขีข่ าดมารยาท ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุบนถนนบ่อยครัง้ ว่ากันว่า สุนขั ของ
ชาวบ้านทีม่ บี า้ นอยูต่ ดิ ถนนหายไปจนหมดแล้ว เนื่องจากถูกรถทับตาย และมีนกั พนันอาชีพ หมดเนื้อ
หมดตัวจนต้องขายทีท่ าํ กิน และมีหนี้สนิ รุงรัง
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5.4.3 ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากการเล่นการพนันก่อนมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงําที่มีต่อชุมชนต่อ
แดนฝังกั
่ มพูชา
ั ่ มพูชา
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเล่นการพนันก่อนมีบ่อนคาสิโนทีม่ ตี ่อชุมชนต่อแดนฝงกั
เนื่องจากสังคมของประชาชนในเขตอําเภออันลองเวงอยูใ่ นอิทธิพลของกลุ่มเขมรแดงจนถึงปี พ.ศ.
2549 หรือปีท่ี ตาม็อก ผูน้ ํากลุ่มเขมรแดงเสียชีวติ ถือเป็ นช่วงทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีย่ งั ไม่มกี ารเล่นการ
พนัน จึงไม่มผี ลกระทบ
5.4.4 ผลกระทบจากการเล่นการพนันหลังมีบ่อนคาสิ โนช่องสะงําที่มีต่อชุมชนต่อแดนฝัง่
กัมพูชา
ผลกระทบด้านลบ
จากการสัมภาษณ์ทรง นักธุรกิจชุมชนโอร์ขะยุง ทีอ่ ยู่ทด่ี ่านชายแดนช่องสะงํา พบว่า เดิมตัวเขา
และครอบครัวอาศัยอยูท่ บ่ี า้ นโอร์ขะยุง แต่ปจั จุบนั ได้ยา้ ยครอบครัวออกไปอยูใ่ นตัวอําเภออันลองเวง
เนื่องจากไม่สามารถยอมรับหรือปรับตัวกับสภาพสังคมทีเ่ ป็นอยู่ของคนในชุมชนใหม่ กล่าวคือ คนใน
ชุมชนใหม่ส่วนใหญ่ไม่ชอบทํางาน หรือทํางานแบบไม่ต้องออกแรง ต้องการเพียงแบมือขอ แล้วได้เงิน
และเมือ่ ได้เงินมาก็พากันเล่นการพนันจนหมด บางคนไม่มเี งินซือ้ ข้าวให้ลกู กิน ก็ปล่อยให้ลกู ไปหากิน
เอง และทําให้เกิดปญั หาสังคมตามมาอีกมาก จึงได้ตดั สินใจย้ายลงไปอยูใ่ นตัวอําเภออันลองเวง ซึง่ ย้าย
ไปอยูไ่ ด้ 12 ปีแล้ว โดยเก็บบ้านเดิมทีโ่ อร์ขะยุงไว้เป็นสํานักงาน เพื่อรับงานบริการเช่าเหมารถตูไ้ ปเทีย่ ว
สถานทีต่ ่างๆ ในกัมพูชา ตามความต้องการของลูกค้า (ทรง (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 11
พฤศจิกายน 2556)
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ยงั สะท้อนปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ว่า เขารูส้ กึ ดีใจที่
ตัดสินใจย้ายครอบครัวออกไปจากชุมชนด่านชายแดนแห่งนี้ เพราะปจั จุบนั ได้เกิดปญั หาการติดพนัน
ของคนในชุมชนสูงขึน้ จากเดิม
“หลายคนทีเ่ ห็นทํามาค้าขาย เหมือนจะได้เงินได้ทองมาเก็บไว้ใช้จา่ ยในครอบครัว แต่จริงๆ แล้ว
พอปิดร้านเสร็จ ส่วนใหญ่กว็ งิ ่ กรูกนั ไปทีบ่ ่อนและเสียเงินให้บ่อนหมด ...
“แม่คา้ ทีต่ ลาดคนหนึง่ เข้าไปเล่นได้ 60,000 บาท ก็มาประกาศให้คนรูไ้ ปทัว่ วันหลังเข้าเล่นใหม่เสียไป
เป็นแสน แต่ทุกวันนี้กย็ งั ไม่เลิกเล่น ข้าราชคนหนึง่ ในอําเภออันลองเวง ขายทีไ่ ด้รอ้ ยล้านบาทไทย แล้ว
มาเล่นพนันทีบ่ ่อนเสียเงินหมดทัง้ ร้อยล้าน เป็นข่าวดังไปทัวอั
่ นลองเวงอยูต่ อนนี้ ...
“พ่อแม่หลายคนเมือ่ เสียเงินไม่มเี งินให้ลกู ไปโรงเรียน เพราะทีเ่ ขมรไปโรงเรียนพ่อแม่ตอ้ ง
จ่ายเงินเองทุกบาท ไม่เหมือนประเทศไทย จึงไม่แปลกทีเ่ ห็นคนกัมพูชาทีช่ ุมชนติดด่านช่องสะงําจะนิยม
ั่
ส่งลูกข้ามไปเรียนในฝงไทยเป็
นจํานวนมาก เหตุผลส่วนหนึง่ ก็คอื เพราะไปเรียนในไทย นอกจากจะเรียน
ฟรีแล้ว ยังอยูด่ กี นิ ดีกว่าเรียนอยูท่ เี ่ ขมร” (ทรง (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 7 กรกฎาคม 2556)
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“บางคนมาเล่นทัง้ สามีและภรรยา เมือ่ หมดเงินก็จะทะเลาะกันและเอารถมอเตอร์ไซค์ ไปจํานําจนไม่เหลือ
อะไร หรือมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง มีรายได้วนั ละ 200-300 บาท มาเล่นการพนันจนไม่เหลือมอเตอร์ไซค์” (ดี
(ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 7 กรกฎาคม 2556).)
“มีผหู้ ญิงทีม่ าเล่นทุกวัน จนหมดเงินและเลิกกับสามี แล้วไปนอนกับผูช้ ายไปเรือ่ ยๆ” (เทอ (ชื่อ
สมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 7 กรกฎาคม 2556)
รัฐบาลไทยได้สร้างทางหลวงหมายเลข 67 ช่วงด่านชายแดนช่องสะงํา-อ.อันลองเวง ซึง่ อ.อัน
ลองเวงเป็นอําเภอทางผ่านไปสู่ 3 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ จ.อุดรมีชยั จ.พระวิหาร และ จ.เสียมเรียบ
ซึง่ เป็นเส้นทางสู่อารยธรรมขอมโบราณ นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ส่งผลให้มกี าร
กว้านซือ้ ทีด่ นิ บริเวณใกล้ด่านชายแดนช่องสะงําจนราคาทีด่ นิ พุ่งสูงขึน้ โดยนายทุน ผูน้ ํากองทัพ พ่อค้า
แม่คา้ ทัง้ ชาวเขมรและชาวต่างชาติ ประชาชนทีม่ ที ด่ี นิ อยูต่ ดิ กับทางหลวงหมายเลข 67 จึงต้องถอยร่น
ห่างจากเส้นทางหลักไปเรือ่ ยๆ
ผลกระทบด้านบวก
บ่อนคาสิโนช่องสะงําส่งผลต่อชาวบ้านด้านเศรษฐกิจ ทําให้คนมีงานทํา เศรษฐกิจดีขน้ึ มีการสร้าง
งานให้แก่เยาวชน และชาวบ้านสามารถหางานใกล้บา้ นไม่ตอ้ งเดินทางเข้าไปเมืองใหญ่ ต่อกรณีทบ่ี ่อน
คาสิโนช่องสะงําเปิดให้คนท้องถิน่ หรือคนเขมรเข้าเล่นการพนันในบ่อนได้นนั ้ กลับพบว่า เนื่องจากบ่อน
คาสิโนมีความโอ่อ่า ชาวบ้านจึงไม่กล้าเข้าบ่อน ชาวเขมรทีเ่ ข้าเล่นการพนันในบ่อนมักเป็ นผูม้ หี น้ามีตา
มีฐานะทางเศรษฐกิจ ส่วนมากประชาชนชาวเขมรทีเ่ ข้าเล่นมักได้แก่ผนู้ ําชุมชนทีม่ ฐี านะทางการเงินดี
หรือเป็ นนักธุรกิจ
5.5 กระบวนการเรียนรู้การเฝ้ าระวัง ติ ดตามปัญหาสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกิ ดขึ้น
5.5.1 กระบวนการเรียนรู้การเฝ้ าระวังติ ดตามปัญหาสถานการณ์ และแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นในฝังไทย
่
ถึงแม้ว่าการเปิดบ่อนคาสิโนช่องสะงํา จะทําให้การรณรงค์เพื่อการลดละเลิกการพนันในหมูบ่ า้ นประสบ
ความสําเร็จในระดับทีน่ ่ าพอใจ เพราะกรรมการรณรงค์ของชุมชนสามารถโน้มน้าวและผลักดันให้นกั
พนันไปเล่นในบ่อนคาสิโนแทนการเล่นในชุมชน แต่การเข้าเล่นการพนันในบ่อนของคนในชุมชนก็ได้
สร้างปญั หาตามมา เนื่องจากเมือ่ เข้าเล่นในบ่อน ซึง่ ส่วนใหญ่นกั พนันจากชุมชนมักได้แก่ผสู้ งู อายุ ซึง่
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การเสียพนันได้ส่งผลกระทบและเป็ นภาระต่อลูกหลาน การแก้ไขปญั หาการพนันของชุมชนแบ่งออกเป็น
2 กรณี ดังนี้
กรณีการพนันในหมูบ่ า้ น
ฝา่ ยปกครองของชุมชนได้จดั ตัง้ คณะกรรมการเพื่อดําเนินการการณรงค์ลดละเลิกการพนันโดย
การประชาสัมพันธ์ในงานเทศกาลของชุมชน และมีการเฝ้าระวังไม่ให้มกี ารเล่นการพนันในงานศพ ด้วย
การรณรงค์เพื่อให้งานศพปลอดการเล่นการพนัน โดยคณะกรรมการหมูบ่ า้ นทําหน้าทีอ่ ยูเ่ ป็นเพื่อน
เจ้าภาพจนถึงสว่างโดยไม่ตอ้ งเล่นการพนันเหมือนในอดีต โดยผูน้ ําได้ใช้ยทุ ธวิธ ี “ใช้ตนี -ใช้ปญั ญา”
กล่าวคือ ผูน้ ําชุมชนต้องเดินเข้าหาปญั หา หมันไปคุ
่ ยกับบ้านทีเ่ ล่นการพนันเพื่อให้มกี ารลดละเลิกการ
เล่นการพนัน และชุมชนคาดว่าภายในอีก 2 ปี ชุมชนจะเป็นหมูบ่ า้ นปลอดการพนัน 100%
ทัง้ นี้ การณรงค์หมูบ่ า้ นปลอดเหล้าและการพนันในงานศพ เริม่ ดําเนินการเมือ่ ประมาณกลางปี 2556
เมือ่ รณรงค์อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 3-4 เดือน ก็สามารถทําให้งานศพปลอดจากการเล่นการพนัน ซึง่
การรณรงค์ดงั กล่าว เป็ นการดําเนินการพร้อมๆ กันของอําเภอภูสงิ ห์ทม่ี หี มูบ่ า้ นจํานวน 84 หมูบ่ า้ น ซึง่
จากการประเมินของอําเภอพบว่า หมูบ่ า้ นทีก่ ารณรณรงค์ประสบผลความความสําเร็จมีรอ้ ยละ 80 ส่วน
อีกร้อยละ 20 ไม่ประสบความสําเร็จ กล่าวเฉพาะบ้านแซรไปร์ นอกจากจะสามารถลดการเล่นพนันแล้ว
ยังมีผลพลอยได้ตามมา คือ ได้มกี ารลดการลักเล็กขโมยน้อย นอกจากนี้ ยังทําให้ลดการทะเลาะเบาะ
แว้งในงานได้ดว้ ย
การรณรงค์ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากครู และแพทย์ในชุมชน แต่สร้างความไม่พอใจให้แก่นกั
พนัน โดยนักพนันอ้างเหตุผลว่า การเล่นการพนันในงานศพมีการประพฤติปฏิบตั จิ นกลายเป็นประเพณี
แล้ว เพราะทําให้เจ้าภาพมีเพื่อนอยูร่ ว่ มงานศพ แต่เมือ่ เปรียบเทียบถึงข้อดี-ข้อเสียแล้ว ทําให้ทุกฝา่ ย
ต้องยอมรับปฏิบตั ิ จะเห็นได้จากเมือ่ มีการเล่นการพนันในงานศพทีอ่ า้ งว่า เล่นเป็ นเพื่อนเจ้าภาพ ได้
ปรากฏว่า เจ้าภาพและบรรดาลูกหลานของเจ้าภาพต่างก็เสียพนัน ไม่มเี งินจัดงานศพ บางคนเสียนาเสีย
สวน อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีการรณรงค์ได้ทาํ ให้จาํ นวนคนทีไ่ ปร่วมงานศพลดน้อยลง ทําให้ผนู้ ําหมู่บา้ นมี
ภาระต้องไปช่วยงานเจ้าภาพ
กรณีบ่อนการพนันในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
ในระยะต้นๆ ของการเปิดบ่อนคาสิโนช่องสะงํา พบว่า คนในชุมชนได้พากันเข้าเล่นพนันทีบ่ อ่ นคาสิโน
ช่องสะงํากันเป็ นจํานวนมาก เข้าลักษณะการเห่อของใหม่ แต่ระยะหลังๆ การเข้าบ่อนของคนจากชุมชน
ก็เบาบางลง หลายคนเริม่ ได้คดิ ว่า “จะไปเอาเงินบ่อน สุดท้ายบ่อนเอาเงินตัวเอง” แต่กย็ งั มีการเข้าเล่นใน
บ่อนอยูบ่ า้ ง และการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ถือเป็นกรณีทเ่ี กินอํานาจของชุมชน และเป็ น
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เงือ่ นไขทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ แต่สงิ่ ทีช่ ุมชนทําได้และพยายามทําคือการใช้เวลาในทีป่ ระชุมสร้างความคิด
วิสยั ทัศน์ และพยายาม “สกัดดาวรุง่ ” หมายถึง การสกัดกัน้ นักพนันหน้าใหม่ไม่ให้เข้าเล่นในบ่อนคาสิโน
5.5.2 กระบวนการเรียนรู้การเฝ้ าระวังติ ด ตามปัญหาสถานการณ์ และแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นในฝังกั
่ มพูชา
เนื่องจากกลุ่มเขมรแดงได้ถูกกําจัดพร้อมๆ กับการจํากัดบทบาท แม้แต่โครงสร้างขององค์กรก็ไม่
หลงเหลือ เนื่องจากกลุ่มเขมรแดงได้กลายเป็ นกลุ่มนอกกฎหมาย แม้ประชากรดัง้ เดิมหรือประชากรส่วน
ใหญ่ของอําเภออันลองเวงจะเป็ นสมาชิกของกลุ่มเขมรแดง แต่ดว้ ยภาพลักษณ์ของเขมรแดงได้
กลายเป็ นกลุ่มผูฆ้ ่าล้างเผ่าพันธุ์ พร้อมกับการเสียชีวติ ของระดับนํา ได้ทําให้อดีตสมาชิกเขมรแดงไม่
เปิดเผยตัวเอง และใช้ชวี ติ อย่างเงียบๆ นอกจากจะไร้องค์กรนําแล้ว ในระดับปจั เจกชนและระดับกลุ่ม
อดีตเขมรแดงก็ไม่เคยรวมตัวกันเพื่อถกเถียงปญั หา และหากเป็ นข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการทหาร
เมือ่ เข้าร่วมพัฒนาชาติแล้วก็โอนเข้าเป็ นข้าราชการของฝา่ ยรัฐบาลและยุตบิ ทบาทการเป็ นเขมรแดงไป
โดยปริยาย ดังนัน้ การเฝ้าระวังและติดตามปญั หาสถานการณ์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อันเกิดจากผลกระทบจาก
บ่อนคาสิโนช่องสะงําจึงไม่ได้รบั การแก้ไข มีเพียงการดูแลและห้ามปรามสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เข้าไป
เล่นการพนันในบ่อน เท่านัน้ จากการศึกษาพบว่า อดีตเขมรแดงทีม่ อี ายุมกั จะสะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็ นห่วงเป็ นใยต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ และโหยหาอดีตทีเ่ คยอยูใ่ นกฎระเบียบของเขมรแดง
“อยากให้มกี ารอบรมทีด่ ี เพื่อสังคมจะได้มคี วามสงบ มีความอบอุ่น แม้ไม่มเี งินแต่กม็ คี วามสุข”
(ทอง (ชื่อสมมติ). สัมภาษณ์. วันที่ 7 กรกฎาคม 2556)
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บทที่ 6
สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “โครงการศึกษา บ่อนคาสิโนช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศ
กัมพูชาส่งผลให้วถิ พี นันของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ่อแดนเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร” นี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนบ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บริเวณใกล้
ด่านช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา และมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
เพื่อศึกษาการเล่นพนันของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
เพื่อศึกษาทัศนะของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
เพื่อศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขัน้ และการปรับตัวจากการเล่นพนันของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อน
คาสิโนช่องสะงํา
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบคําถามว่า ชุมชนทีม่ ี
พืน้ ฐานคล้ายกันเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงจากบ่อนคาสิโนจะได้รบั ผลกระทบ การปรับตัวเหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน และวิถพี นันในชุมชนก่อนและหลังการมีบ่อนคาสิโนเปลีย่ นแปลงหรือไม่ อย่างไร ผูศ้ กึ ษา
สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะตามลําดับ ดังนี้
6.1 สรุปผล
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “โครงการศึกษา บ่อนคาสิโนช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศ
กัมพูชาส่งผลให้วถิ พี นันของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ่อแดนเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร” สรุปผลการวิจยั ดังนี้
1. การเล่นพนันของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ในชุมชนบ้านแซรไปร์ ต.ไพร
พัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บริเวณใกล้ด่านช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.
อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา
ฝังไทย
่
(บ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ)
ก่อนมีบ่อนช่องสะงํา
การพนันของชาวบ้านก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา เป็ นการพนันพืน้ บ้านทีอ่ งิ อยูก่ บั วิถี
เกษตรกรรม เช่น ไก่ชน และโบก และการพนันทีม่ กี ารนําเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ ไฮโล ไพ่ และหวยใต้ดนิ
ผูเ้ ล่นพนันมี 3 กลุ่ม จําแนกตามช่วงอายุ คือ 1. อายุ 60 ปีขน้ึ ไป นิยมเล่น คือ โบก 2. อายุ 40
ปีขน้ึ ไป คือ ไฮโล เป็ นนักพนันกลุ่มใหญ่ทส่ี ุด 3. เยาวชน นิยมเล่นพนันไพ่ตามงานศพ
หลังมีบ่อนช่องสะงํา
กลางปี 2556 มีการณรงค์ให้หมูบ่ า้ นปลอดเหล้าและการพนันในงานศพ มาตรการมีตงั ้ แต่จบั กุม
นักพนัน ขอร้อง แนะนํ าให้เลิกเล่นพนันในชุมชน ให้ไปเล่นในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา แต่ผทู้ เ่ี ข้าเล่นในบ่อน
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คาสิโนกลับไม่ใช่นกั พนันอาชีพ แต่เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มที ด่ี นิ ไม่มงี านทํา และอีกกลุ่ม คือ ผูส้ งู วัยทีเ่ ข้าบ่อนโดย
เงินทีไ่ ด้จากเบีย้ เลีย้ งชีพผูส้ ูงอายุ หรือเงินทีล่ กู หลานทีอ่ อกไปทํางานต่างถิน่ ส่วนนักพนันอาชีพใน
ชุมชนทีม่ ปี ระมาณ 5-7 คน ไม่ยอมเข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา เพราะเห็นว่า บ่อนคาสิโนหรูหรา
เกินฐานะระดับชาวบ้านอย่างพวกเขา การเอาชนะทางบ่อนไม่มที างเป็นไปได้ และพวกเขาไม่สามารถ
เข้าเป็ นเจ้ามือได้เมือ่ เข้าบ่อน แต่ทางบ่อนคาสิโนก็มกี ลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าให้เข้าบ่อน โดยจูงใจด้วย
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าของรถตูท้ น่ี ํานักพนันเข้าบ่อน และจ่ายให้กบั ผูท้ โ่ี ดยสารไปกับรถตูแ้ ละเข้าเล่นพนัน
ในบ่อน จึงทําให้เกิดอาชีพใหม่ คือ การขึน้ รถตูเ้ พื่อไปรับเงินวันละ 100 บาท ตามรายทางจึงมีชาวบ้าน
กว่า 21 หมูบ่ า้ น ใน อ.ภูสงิ ห์ และ อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ ทีร่ อขึน้ รถตูไ้ ปบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ซึง่ เมือ่ เข้า
บ่อนก็ตอ้ งเล่นพนัน ถ้าไม่เล่นการพนันทางบ่อนจะไม่จ่าย นานเข้าชาวบ้านบางคนเลยกลายเป็ นนักพนัน
นอกจากนี้ ภายในชุมชนยังมีการเล่นหวยหุน้ แต่มผี เู้ ล่นจํานวนไม่มาก เนื่องจากทําให้ผเู้ ล่นเสีย
เงินมากกว่าเล่นหวยใต้ดนิ เพราะออกรางวัลถีก่ ว่าหวยใต้ดนิ
ฝังกั
่ มพูชา (อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั )
ก่อนมีบ่อนช่องสะงํา
ด้วยอันลองเวงอยูใ่ นภาวะสงครามนานกว่า 40 ปี (2513-2549) และเป็ นฐานทีม่ นและเมื
ั่
อง
หลวงของเขมรแดง กลุ่มอํานาจทีป่ กครองภายใต้ทฤษฎีสงั คมนิยม มีทศั นคติต่อต้านทุนนิยม และการ
พนันเป็ นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมใหม่ จึงทําให้ชาวเขมรในเขตอันลองเวงไม่นิยมเล่นการพนัน หรือไม่
มีการเล่นการพนันในพืน้ ที่ โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ห่ี ่างจากตัวอําเภอ
หลังมีบ่อนช่องสะงํา
ประชาชนเขมรในตัวอําเภออันลองเวง และบริเวณชุมชนหน้าบ่อนคาสิโนช่องสะงํา มีการเล่น
การพนันทีม่ ลี กั ษณะทัง้ เป็ นการพนันพืน้ บ้าน ได้แก่ ชนไก่ เป็นการเล่นพนันเพียง 1 คู่ หรือ 2 คู่กเ็ ลิก
วงเงินพนันอยูใ่ นวงจํากัด เป็ นการ “ติดปลายนวม” จริงๆ และการพนันในลักษณะทีม่ ผี นู้ ําเข้าสู่ชุมชน มี
ขึน้ ภายหลังจากทีผ่ นู้ ํ าเขมรแดงเสียชีวติ ถูกจับ และมอบตัว และมีการเปิดด่านชายแดนช่องสะงํา ผูท้ ท่ี ํา
การค้าทีด่ ่านช่องสะงํา (เดิม) เมือ่ แรกเปิด คือ ครอบครัวของทหารเขมรแดง ซึง่ อยูใ่ นภาวะตื่นต่อ
สภาพการณ์ใหม่หรือจะเรียกว่า “ตื่นเงิน” จนมีคาํ พูดว่า “เอารวยไว้ก่อน” ขณะทีค่ นรุน่ หนุ่ ม-สาวอดีต
เขมรแดงก็ยา้ ยไปทํางานในเสียมเรียบ อันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วระดับโลกของกัมพูชา ในช่วงนี้มกี ารเล่น
การพนันในลักษณะทีม่ ผี นู้ ําเข้ามาจากภายนอก ภายหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ได้แก่
พนันมวยตู้ โดยสถานีโทรทัศน์ของกัมพูชา 3 ใน 8 สถานีจดั ให้มกี ารถ่ายทอดสดการแข่งขันชก
มวย การเล่นพนันมีในหมูพ่ ่อค้า-แม่คา้ มีวงเงินพนันไม่มาก
หวยใต้ดนิ ใช้ผลการออกสลากจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย กลุ่มนักพนันทีเ่ ล่นส่วน
ใหญ่อยูใ่ นชุมชนใกล้ตลาด
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หวยหุน้ เวียดนาม เล่นทุกวันๆ ละ 4 เวลา ตามการซือ้ -ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนาม
โดยรับฟงั ผลได้จากโทรทัศน์ และมีอตั ราการจ่ายเท่ากับอัตราของหวยใต้ดนิ ของไทย คือ รางวัลเลขท้าย
2 ตัว จ่ายบาทละ 70 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว บาทละ 300 บาท
อาปอง การพนันทีค่ ล้ายไฮโล แต่ไม่เป็ นทีน
่ ิยมแพร่หลายนัก เนื่องจาก???
กดามโฆละก์ หรือ คลาโฆละก์ เหมือนพนัน “นํ้าเต้า ปู ปลา” ของไทย บางวงพนันเรียก คลาโฆ
ละก์ (คลา คือ เสือ) เล่นกันมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ นักพนันอาชีพจะเล่นนอกเทศกาล
โดยเดินสายเล่นตามหมูบ่ า้ น เจ้ามือต้องจ่ายใต้โต๊ะให้แก่ตํารวจ เมือ่ เร็วๆ นี้ ทางอําเภออันลองเวงได้
ประกาศห้ามให้มกี ารเล่นการพนันชนิดนี้แล้ว
โลโต (Loto) อุปกรณ์การเล่นพนันผลิตจากเวียดนาม โดยเรียกว่า “Thanh Cong” ซึง้ ไม่เป็ นที่
นิยมในหมูป่ ระชาชนมากนัก
ไพ่ เป็ นการพนันทีน่ ิยมของประชาชนชาวเขมร มีเล่นกันหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนทีเ่ ป็ น
ด่านช่องสะงํา (เดิม) โดยเล่นกันเปิดเผย ส่วนใหญ่เป็ นนักพนันผูห้ ญิงร้อยละ 80
สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยรัฐบาลของกัมพูชาออกรางวัลทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน 1 เดือนมีการ
ออกรางวัล 3 ครัง้ หรือ 3 งวด การศึกษาพบว่า จะมีการปรับปรุงการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาล
กัมพูชา โดยมีการนัดพบปะพูดคุยธุรกิจการออกสลากฯ ระหว่างนักธุรกิจชาวไทยกับเลขานุการของผูน้ ํา
กัมพูชา
2. ทัศนะของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ในชุมชนบ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา
อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บริเวณใกล้ด่านช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมี
ชัย ประเทศกัมพูชา
ทัศนะของชาวบ้านฝังไทย
่
ทัศนะก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
ผูน้ ําชุมชนมองการพนันว่า เป็ นเรือ่ งปกติ ไม่ชอบไม่เกลียด แยกแยะได้ เพราะการพนันไทยคู่
กันมานานอย่างฝงั รากลึก แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นว่า การพนันเป็ นอบายมุข และก่อความไม่สงบให้แก่
ชุมชน เช่น เมือ่ มีการพนันมักมีการลักเล็กขโมยน้อย และมีทศั นะทัง้ ในแง่บวกและลบ โดยทัศนะใน
ทางบวก เห็นว่า เล่นยามว่างเป็ นการผ่อนคลาย เป็นการเสีย่ งโชค เป็ นธุรกิจอย่างหนึ่ง คนทีเ่ ล่นทุกวันมี
รายได้ เล่นยามว่างเป็ นการผ่อนคลาย ส่วนทัศนะในทางลบ มีตงั ้ แต่เห็นว่า การพนันขันต่อมีผไู้ ด้มผี เู้ สีย
ไม่มเี สมอกัน เป็ นอบายมุข การพนัน ไม่มอี ะไรดี มีแต่เสียจนหมดเนื้อหมดตัว หมดสามี-ภรรยา หมด
ครอบครัว
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ทัศนะหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
ทัศนะในทางบวก เห็นว่า การพนัน เป็ นธุรกิจอย่างหนึ่ง คนทีเ่ ล่นทุกวันมีรายได้ ส่วนทัศนะ
ในทางลบ เห็นว่า การมีบ่อนคาสิโน เป็ นเหตุจงู ใจให้ชาวบ้านติดการพนันและเป็ นยาเสพติดชนิดหนึ่ง
อยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้ การเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนไม่มที างทีจ่ ะเล่นพนันกับบ่อนได้เลย มีบา้ งที่
บ่อนปล่อยให้ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นนักพนันหน้าใหม่ ทางบ่อนจะปล่อยให้เล่นได้
ทัศนะของชาวบ้านฝังกั
่ มพูชา
ทัศนะก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
ชาวเขมรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 และรัฐธรรมนูญกัมพูชาก็บญ
ั ญัตใิ ห้ศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจําชาติ ทัศนะต่อการพนัน ชาวเขมรจึงใช้หลักค่านิยมทางพุทธศาสนา โดยเห็นว่า การพนัน
เป็ นอบายมุข เป็ นทางแห่งหายนะ กอปรกับ พืน้ ทีอ่ ําเภออันลองเวง ถูกยึดครองโดยกลุ่มเขมรแดง ซึง่ มี
อุดมการณ์ในการ “สร้างสังคมใหม่” ด้วยอุดมการณ์ของระบอบคอมมิวนิสต์ เห็นว่า การพนันเป็ นการ
ทําลายสังคมและขัดขวางการสร้างสังคม
ทัศนะหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา
ั ่ มพูชา เห็นแตกต่างกัน โดยขึน้ อยูก่ บั สถานภาพของผูใ้ ห้ทศั นะ ได้แก่ 1)
ทัศนะของชาวบ้านฝงกั
ประชาชนทัวไปที
่ อ่ ยูใ่ นชุมชนโดยรอบบ่อนคาสิโนช่องสะงํา 2) พนักงานในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา หาก
เป็นชาวบ้านทัวไปก็
่ ไม่ยอมรับบ่อนคาสิโนช่องสะงํา เพราะเห็นว่าเป็ นสิง่ ทําลายสังคมอันดีของประชาชน
ถ้าเลือกได้ขอเลือกสังคมแบบเขมรแดง ถึงไม่มเี งินแต่ครอบครัวมีความอบอุ่น สงบ สนุ กสนาน ปจั จุบนั
หลังมีบ่อน ถึงเศรษฐกิจดี แต่ครอบครัวมีปญั หา ไม่ซ่อื สัตย์ต่อกัน มีปญั หายาเสพติด และยังมีทศั นะต่อ
พนักงานทีม่ าทํางานในบ่อนคาสิโนช่องสะงําว่า มีแต่เสีย คือ ถ้าเป็นพนักงานผูช้ ายทีม่ คี รอบครัว มักมี
ปญั หาชูส้ าวกับพนักงานผูห้ ญิง และแม้พนักงานผูห้ ญิงทีท่ าํ งานในบ่อนจะมีหน้าตาดีแต่งตัวดี แต่คนใน
ชุมชนมองในแง่ลบ การทํางานในบ่อนมักทําให้เกิดปญั หาหย่าร้าง และเห็นว่างานในบ่อนเป็ นงานที่
หนักเกินไป บางคนทํางานได้เพียง 2-3 เดือนก็ลาออก ซํ้ายังมีรายได้น้อยกว่าปลูกมันสําปะหลัง และ
งานบ่อนเป็นงานทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และบ่อนคาสิโนไม่มสี วัสดิการ
ส่วนทัศนะด้านบวกหรือเห็นข้อดีของการมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา คือ ทัศนะของพนักงานบ่อน
โดยทัศนะของพนักงานผูห้ ญิงเห็นว่า ได้ทาํ งานในห้องแอร์ ทําให้หน้าขาวใส และพนักงานชายเห็นว่า
บ่อนไม่ได้ผลกระทบ มีแต่สร้างเศรษฐกิจให้กบั ชาวบ้านได้มงี านทํา ลูกหลานได้มงี านทํา มีเงินเดือน มี
อาหารกิน 3 มือ้ และยังมีผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลประโยชน์อกี ส่วนหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มผูค้ า้ ขาย ร้านอาหาร และงาน
บริการ เช่น โรงแรม-ห้องพัก และผูข้ บั ขีจ่ กั รยานยนต์รบั จ้าง รถยนต์รบั จ้าง (ช่องสะงํา–อันลองเวง–
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เสียมราฐ) ทีเ่ ห็นว่า การมีบ่อนคาสิโนช่องสะงําได้สร้างงานให้กบั ประชาชนทีก่ ําลังประสบปญั หาการ
ว่างงาน
3. ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และการปรับตัวจากการเล่นพนันของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโน
ช่องสะงํา ในชุมชนบ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร
บริเวณใกล้ด่านช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา
ฝังไทย
่
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเล่นการพนันก่อนมีบ่อนคาสิโน เมือ่ ชาวบ้านถูกประกาศเขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ ทับทีท่ าํ กิน ทําให้ชาวบ้าน ทีเ่ ป็ นนักพนันอาชีพได้หนั ไปเล่นการพนันอย่างจริงจัง โดยหวัง
จะได้เงินมาจุนเจือครอบครัว ทําให้หมดไร่หมดนา บางรายได้สญ
ู เสียครอบครัว จนต้องหนีไปบวช
ั่
ผลกระทบจากการเล่นการพนันหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงําทีม่ ตี ่อชุมชนต่อแดนฝงไทย
มีทงั ้
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ โดยผลกระทบด้านบวก ได้แก่ การเปิดด่านและบ่อนคาสิโนทําให้รฐั บาล
ต้องสร้างและปรับปรุงถนนจากทางลูกรังเป็ นถนนลาดยางผ่านหมูบ่ า้ น ทําให้การคมนาคมและสัญจรมี
ความสะดวก และยังทําให้ราคาทีด่ นิ ถีบตัวสูงขึน้ และตลาดนัดชายแดน ได้ทําให้ชาวบ้านสามารถเลือก
ซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาถูกกว่าสินค้าทีว่ างขายในตัวอําเภอขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึง่ การเดินทางไปตลาดช่องสะ
งําก็มคี วามสะดวกการไป อ.ขุขนั ธ์ ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ มีนกั พนันอาชีพ หมดเนื้อหมดตัวจน
ต้องขายทีท่ ํากิน และมีหนี้สนิ รุงรัง และรถนักท่องเทีย่ วและรถตูบ้ ริการนํานักพนันเข้าบ่อนช่องสะงําที่
ผ่านหมูบ่ า้ นใช้ความเร็วสูงและผูข้ บั ขีข่ าดมารยาท ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุบนถนนบ่อยครัง้
ฝังกั
่ มพูชา
ั ่ มพูชา
ผลกระทบจากการเล่นการพนันก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงําทีม่ ตี ่อชุมชนต่อแดนฝงกั
ั ่ มพูชา เนื่องจาก
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเล่นการพนันก่อนมีบ่อนคาสิโนทีม่ ตี ่อชุมชนต่อแดนฝงกั
สังคมของประชาชนในเขตอําเภออันลองเวงอยูใ่ นอิทธิพลของกลุ่มเขมรแดงจนถึงปี พ.ศ. 2549 เป็ น
ช่วงทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีย่ งั ไม่มกี ารเล่นการพนัน จึงไม่มผี ลกระทบ แต่ภายหลังทีม่ กี ารเปิดด่านชายแดน
ช่องสะงํา และมีตลาดชายแดน ทําให้มกี ารเล่นการพนันไพ่ในหมูพ่ ่อค้าแม่คา้ ในตลาดบริเวณด่านช่องสะ
งํา (เดิม) แต่กย็ งั ไม่เกิดผลกระทบเนื่องจากเป็ นการเล่นพนันเพื่อความความสนุ กหรือมีวงเงินพนันตํ่า
ั ่ มพูชา มีทงั ้
ผลกระทบจากการเล่นการพนันหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงําทีม่ ตี ่อชุมชนต่อแดนฝงกั
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
ผลกระทบด้านบวก คือ บ่อนคาสิโนช่องสะงําทําให้เศรษฐกิจของชาวบ้านดีขน้ึ ทําให้คนมีงาน
ทํา มีการสร้างงานให้แก่เยาวชน สามารถหางานใกล้บา้ นไม่ตอ้ งเดินทางเข้าไปเมืองใหญ่ และการทีบ่ ่อน
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คาสิโนช่องสะงําเปิดให้คนท้องถิน่ เข้าเล่นพนันในบ่อนไม่ทาํ ให้ชาวบ้านเข้าบ่อน เนื่องจากบ่อนคาสิโนมี
ความโอ่อ่า ชาวบ้านจึงไม่กล้าเข้าบ่อน ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ การทีบ่ ่อนคาสิโนทีช่ ่องสะงํา
อนุ ญาตให้พลเมืองของกัมพูชาเข้าเล่นการพนันได้อย่างเสรี ทําให้เกิดวัฒนธรรมการเล่นพนันแบบใหม่
ขึน้ ในชุมชน ซึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้ด่านและบ่อนคาสิโนช่องสะงําหรือชุมชนพ่อค้าแม่คา้ ซึง่
ก่อนมีบ่อนก็นิยมเล่นการพนันเป็ นประจําอยูแ่ ล้ว เมือ่ มีบ่อนกลุ่มคนกลุ่มนี้กย็ กระดับไปสู่การเล่นพนันใน
บ่อนคาสิโนช่องสะงํา นอกจากนี้ ยังเกิดค่านิยมกับคนในชุมชนดังกล่าว คือ ไม่ชอบทํางาน หรือทํางาน
แบบไม่ตอ้ งออกแรง เมือ่ ได้เงินมาก็เล่นการพนันจนหมด บางคนไม่มเี งินซือ้ ข้าวให้ลกู กิน ก็ปล่อยให้ลกู
ไปหากินเอง พอปิดร้านก็เข้าบ่อนและเสียเงินให้บ่อน และยังทําให้เกิดปญั หาสังคมตามมา เช่น ข้าราช
ในอําเภออันลองเวง ขายทีไ่ ด้รอ้ ยล้านบาทไทย แล้วเล่นพนันทีบ่ ่อนเสียเงินทัง้ หมด และมีผปู้ กครอง
นักเรียนเมือ่ เล่นเสียก็ไม่มเี งินให้ลกู ไปโรงเรียน ชาวกัมพูชาทีช่ ุมชนติดด่านช่องสะงําจึงนิยมส่งลูกข้าม
ั่
นจํานวนมาก ในนักพนันหญิงบางรายเมือ่ เสียถึงกับต้องขายตัว และข้อเสียทีเ่ ป็ น
ไปเรียนในฝงไทยเป็
ปญั หากระทบชาวบ้านโดยตรง คือ เมือ่ มีการตัดถนน ทางหลวงหมายเลข 67 จากด่านชายแดนช่องสะ
งําถึงแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น นครวัด นครธม ได้ทําให้เกิดการกว้านซือ้ ทีด่ นิ บริเวณใกล้ด่านชายแดนช่องสะ
งําโดยนายทุน ผูน้ ํากองทัพ ซึง่ ทําให้ประชาชนทีม่ ที ด่ี นิ อยูต่ ดิ กับทางหลวงสายดังกล่าวต้องย้าย
บ้านเรือนห่างจากเส้นทางหลักไปเรือ่ ยๆ

6.2.อภิ ปรายผล
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “โครงการศึกษา บ่อนคาสิโนช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศ
กัมพูชาส่งผลให้วถิ พี นันของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ่อแดนเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร” ผูว้ จิ ยั มีประเด็นทีค่ วร
นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การเล่นพนันของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ในชุมชนบ้านแซรไปร์ ต.ไพร
พัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บริเวณใกล้ด่านช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.
อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา
ั่
ในฝงไทย
(บ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ) ก่อนมีบ่อนช่องสะงํา การพนันของ
ชาวบ้าน เป็นการพนันพืน้ บ้านทีอ่ งิ อยูก่ บั วิถเี กษตรกรรม ได้แก่ ไก่ชน และโบก และการพนันทีม่ กี าร
นําเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ ไฮโล ไพ่ หวยใต้ดนิ หวยหุน้ ส่วนหลังมีบ่อนช่องสะงํา นักพนันอาชีพเข้าไปเล่น
พนันในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา มีชาวนาทีฐ่ านะดี ชาวสวนยาง ข้าราชการทีเ่ กษียณอายุราชการก่อน
กําหนด และผูส้ งู วัยทีไ่ ด้เงินเบีย้ ผูส้ งู อายุ เนื่องจากบ่อนคาสิโนช่องสะงํามีกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าให้เข้า
บ่อน ได้มกี ารจ่ายเงินให้แก่เจ้าของรถตู้ ทีน่ ํานักพนันเข้าบ่อน และยังจ่ายให้กบั ผูท้ โ่ี ดยสารไปกับรถตู้
และเข้าเล่นพนันในบ่อน จึงทําให้เกิดอาชีพใหม่ในหมูช่ าวบ้าน คือ การขึน้ รถตูเ้ พื่อไปรับเงิน สอดคล้อง
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กับ พันเอกธาร ธรรมสกุล (2553). ทีศ่ กึ ษากระบวนการจูงใจนักพนันเข้าสู่บ่อนคาสิโน พบว่า มีการเอือ้
ประโยชน์กนั ระหว่างบ่อนคาสิโน บริษทั ทัวร์และนักพนัน นักพนันได้รบั ผลประโยชน์ คือ ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง เสียค่าใช่จ่ายน้อย มีบ่อนคาสิโนให้เลือกเล่นได้หลากหลาย
ั ่ มพูชา ก่อนมีบ่อนช่องสะงํา เนื่องจากอันลองเวง ฐานทีม่ นและเป็
ฝงกั
ั่
นเสมือนเมืองหลวงของ
เขมรแดง ซึง่ มีอุดมคติเพื่อสร้าง “สังคมใหม่” และมีทศั นคติต่อต้านทุนนิยมและการพนัน ชาวเขมรจึงไม่
นิยมเล่นการพนัน หรือไม่มกี ารเล่นการพนันในพืน้ ที่ โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ห่ี ่างจากตัวอําเภอ ส่วนหลังมี
บ่อนช่องสะงํา ประชาชนเขมรในเขตการค้า ได้แก่ ในตัวอําเภออันลองเวง และบริเวณด้านหน้าบ่อน
คาสิโนช่องสะงํา มีการเล่นการพนัน ทัง้ พนันพืน้ บ้าน ได้แก่ ชนไก่ และการพนันนําเข้า ได้แก่ มวยตู้
หวยใต้ดนิ หวยหุน้ เวียดนาม อาปอง กดามโฆละก์ หรือ คลาโฆละก์ ไพ่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ของรัฐบาล
กัมพูชา และชาวเขมรทีเ่ ข้าเล่นในบ่อนคาสิโน กลับเป็ นผูม้ ตี ําแหน่ ง เช่น ตํารวจ ทหาร และมีฐานะ เช่น
นักธุรกิจ
ั่
ั ่ มพูชา จะเห็นว่า บ่อนคาสิโนไม่ได้ช่วยลดปญั หาการพนัน แต่บ่อนคาสิโน
ซึง่ ทัง้ ฝงไทยและฝ
งกั
กลับดึงดูดนักพนันกลุ่มใหม่ทไ่ี ม่เคยเล่นพนันให้เดินทางมาเล่น สอดคล้องกับ ศิรมิ ติ ร ประพันธ์ธุรกิจ
(2543). ทีศ่ กึ ษา “บ่อน” สร้างรายได้ หรือ “บ่อน” ทําลายสังคม พบว่า บ่อนทีเ่ ปิดใหม่จะไปดึงดูดนัก
พนันกลุ่มใหม่ทไ่ี ม่เคยเล่นพนันให้เดินทางมาเล่นแทน หรือในกลุ่มคนระดับสูงทีม่ หี น้าตาในสังคมไทย
คนกลุ่มนี้จะไม่นิยมเล่นพนันในไทยเพราะจะทําให้เสียชื่อเสียง และการไปเล่นพนันทีต่ ่างประเทศของคน
กลุ่มนี้ไปเพื่อพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจชาวต่างชาติเป็ นหลัก
2. ทัศนะของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ในชุมชนบ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา
อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บริเวณใกล้ด่านช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมี
ชัย ประเทศกัมพูชา
ั่
ทัศนะของชาวบ้านฝงไทย
ซึง่ ก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ก็มกี ารเล่นการพนันในชุมชนอยูแ่ ล้ว
ในระดับผูน้ ําชุมชน ต่อมา มีการเปิดบ่อนคาสิโนใกล้บา้ น มีทศั นะว่า การพนันเป็ นเรื่องปกติ บ่อนคาสิโน
เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง ทําให้คนทีเ่ ล่นมีรายได้ เป็นการผ่อนคลายยามว่าง เป็นการเสีย่ งโชค และยัง
ต้องการให้มบี ่อนเสรีในไทย เพื่อไม่ให้เงินไหลออกนอกประเทศ ซึง่ ขัดแย้งกับ พรชิตา กฤษฎาวานิช
(2545). ทีศ่ กึ ษาผลกระทบจากบ่อนการพนันตามแนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ่อนเกาะกง ประเทศ
กัมพูชา พบว่า บ่อนการพนัน มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผลกระทบแง่ลบมากกว่าแง่บวก
โดยผลกระทบแง่ลบในด้านเศรษฐกิจทีส่ ําคัญ ได้แก่ การเกิดปญั หาหนี้สนิ และการขาดแคลนค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว และ ระพี วังศรี (2548). ทีศ่ กึ ษา ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดจันทบุรที ม่ี กี ารเปิดบ่อน
พนันเสรี มีผลการศึกษาทัศนคติรายด้าน และพบปญั หาจากข้อเสนอแนะของประชาชนจังหวัดจันทบุร ี
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ต่อการเปิดบ่อนเสรี ได้แก่ ปญั หาครอบครัวแตกแยก ปญั หาสังคม ปญั หาอาชญากรรม ปญั หาเศรษฐกิจ
ปญั หาการขาดศีลธรรมของประชาชนทําให้สงั คมเสื่อมโทรม
ฝังกั
่ มพูชา
ทัศนะของชาวบ้านก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ชาวเขมรกว่าร้อยละ 95 นับถือพุทธศาสนา จึงมี
ความสอดคล้องกับหลักการทางพุทธศาสนา ทีเ่ ห็นว่าการพนันเป็นทางแห่งหายนะ หรืออบายมุข และ
ทัศนคติภายใต้อุดมการณ์ทเ่ี คยอยูใ่ นระบอบคอมมิวนิสต์ เห็นว่า การพนันเป็ นการทําลายสังคมและ
ขัดขวางการสร้างสังคมใหม่ จะเห็นได้ว่า หลักการทางศาสนาและหลักการทางทฤษฎีการเมืองต่างเห็น
สอดคล้องกัน การพนันเป็ นสิง่ ไม่ด ี จึงได้มผี นู้ ําเอาพุทธศาสนามาเป็นอัตลักษณ์ของประเทศ เพื่อปกป้อง
สังคมจากบ่อนคาสิโน ดังใน พรชิตา กฤษฎาวานิช (2545). ทีศ่ กึ ษาผลกระทบแง่ลบจากบ่อนการพนัน
ตามแนวชายแดน ทีเ่ สนอแนะว่า บ่อนการพนันชายแดนก่อให้เกิดภาพพจน์แง่ลบแก่ประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็ นเมืองพุทธศาสนา
3. ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และการปรับตัวจากการเล่นพนันของชาวบ้านก่อนและหลังมีบ่อนคาสิโน
ช่องสะงํา ในชุมชนบ้านแซรไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร
บริเวณใกล้ด่านช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา
ฝังไทย
่
ั่
ผลกระทบของบ่อนคาสิโนช่องสะงําทีม่ ตี ่อชุมชนต่อแดนฝงไทย
มีทงั ้ ผลกระทบด้านบวกและ
ด้านลบ โดยผลกระทบด้านบวก มีเพียงการเปิดด่านและบ่อนคาสิโนทําให้มกี ารสร้างและปรับปรุงถนน
จากทางลูกรังเป็ นถนนลาดยางผ่านหมูบ่ า้ น ทําให้ราคาทีด่ นิ ถีบตัวสูงขึน้ และตลาดนัดชายแดน ได้ทาํ ให้
ชาวบ้านสามารถเลือกซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาถูกกว่าสินค้าทีว่ างขายในตัวอําเภอขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ ส่วน
ผลกระทบด้านลบ ซึง่ เป็ นผลกระทบทีส่ ร้างภาระและบ่อนเซาะศักยภาพของชาวบ้าน คือ นักพนันอาชีพ
หมดเนื้อหมดตัวจนต้องขายทีท่ าํ กิน และมีหนี้สนิ รุงรัง ทําให้ชาวบ้านเป็นนักพนันหน้าใหม่ และมี
ช่องทางหาเงินอย่างง่าย ด้วยการโดยสารรถตูเ้ ข้าบ่อน แล้วไปเสียเวลากว่า 6 ชัวโมง
่ จึงได้รบั เงินเพียง
100 บาท
ฝังกั
่ มพูชา
ั ่ มพูชาก็เช่นเดียวกัน มีทงั ้
ผลกระทบของบ่อนคาสิโนช่องสะงําทีม่ ตี ่อชุมชนต่อแดนฝงกั
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ดังนี้ ผลกระทบด้านบวก คือ บ่อนคาสิโนช่องสะงําทําให้เศรษฐกิจของ
ชาวบ้านดีขน้ึ ทําให้คนมีงานทํา มีการสร้างงานให้แก่เยาวชน สามารถหางานใกล้บา้ นไม่ตอ้ งเดิน
ทางเข้าไปเมืองใหญ่ และการทีบ่ ่อนคาสิโนช่องสะงําเปิดให้คนท้องถิน่ เข้าเล่นพนันในบ่อนไม่ทาํ ให้
ชาวบ้านเข้าบ่อนแต่อย่างใด เนื่องจากบ่อนคาสิโนมีความโอ่อ่า ชาวบ้านจึงไม่กล้าเข้าบ่อน ชาวเขมรที่
เข้าบ่อนมักเป็ นผูม้ หี น้ามีตาในสังคม มีฐานะทางเศรษฐกิจ หรือเป็นนักธุรกิจ และผูน้ ําชุมชน
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ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ การทีบ่ ่อนคาสิโนทีช่ ่องสะงําอนุ ญาตให้พลเมืองของกัมพูชาเข้า
เล่นการพนันได้อย่างเสรี ทําให้ชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้ด่านและบ่อนคาสิโนช่องสะงําหรือชุมชนพ่อค้าแม่คา้ ซึง่
นิยมเล่นการพนันอยูแ่ ล้วได้ยกระดับไปสู่การเล่นพนันในบ่อนคาสิโนช่องสะงํา และมีผเู้ ล่นจนหมดเนื้อ
ั่
หมดตัวขนาดไม่มเี งินซือ้ ข้าวให้ลกู กิน ในทีส่ ุด ก็ส่งลูกเข้าโรงเรียนในฝงไทยซึ
ง่ มีเป็ นจํานวนมาก ในนัก
พนันหญิงบางรายเมือ่ เสียถึงกับต้องขายตัว ทีส่ าํ คัญ และข้อเสียทีเ่ ป็ นปญั หากระทบชาวบ้านโดยตรง คือ
เมือ่ ตัดถนน ทางหลวงหมายเลข 67 ได้เกิดการกว้านซือ้ ทีด่ นิ บริเวณใกล้ด่านชายแดนช่องสะงําโดย
นายทุน ผูน้ ํากองทัพ ซึง่ ทําให้ประชาชนทีม่ ที ด่ี นิ อยูต่ ดิ กับทางหลวงสายต้องโยกย้ายทีอ่ ยู่
การปรับตัวของนักพนันและชุมชนต่อแดน
ั ่ การปรับตัวของนักพนัน และชุมชนต่อแดนฝงไทย
ั่
ในฝงไทย
นักพนันอาชีพในชุมชน ได้ผนั
ตัวเองเป็ นนักพนันในบ่อนคาสิโน ส่วนคนในชุมชนทีม่ บี า้ นอยู่รมิ ถนนปรับปรุงบ้านทําเป็ นร้านขายของ
ชําแก่ผเู้ ดินทาง และมีผทู้ ส่ี ร้างบ้านพัก และชาวบ้านมีการฉวยใช้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ภายใต้ช่อื โครงการเมืองใหม่ช่องสะงํา เป็ นฐานสําหรับพักอาศัยและเก็บสินค้าเพื่อทําการค้าทีต่ ลาด
ั ่ มพูชา การปรับตัวของนักพนัน ซึง่ รับรูว้ ่า บ่อนมีเทคนิคและชัน้ เชิง
ชายแดนด่านช่องสะงํา ส่วนในฝงกั
มากกว่านักพนันทัวไป
่ ไม่มที างเอาชนะบ่อนหรือได้เงินจากบ่อน จึงไม่เข้าบ่อน ชาวเขมรทีเ่ ข้าบ่อนมี
เพียงข้าราชการทหารและนักธุรกิจ
6.3 ข้อเสนอแนะ
การวิจยั “โครงการศึกษา บ่อนคาสิโนช่องสะงํา อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา
ส่งผลให้วถิ พี นันของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ่อแดนเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร” ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
1.1 ควรมีมาตรการหรือให้การดูแลอย่างจริงจังจากระดับนโยบาย ทัง้ นี้ พืน้ ที่
ชายแดนถือกันว่าเป็ นแดนสนธยา ทีอ่ ุดมไปด้วยผลประโยชน์ ส่วนชาวบ้านเองก็ถอื ว่าอยูไ่ กลปืนเทีย่ ง
เป็นชนชายขอบ แต่เมือ่ ชุมชนถูกรุกจากความทันสมัยทีม่ ากับบ่อนคาสิโน ชุมชนย่อมไม่มวี ธิ แี ละไม่ม ี
กําลังเพียงพอทีจ่ ะตอบโต้กบั ภัยคุกคามจากภายนอกได้
1.2 ไม่ควรปล่อยให้ชุมชนชายแดนต่อสูเ้ พียงลําพัง การกําหนดมาตรการและ
ลงสู่การปฏิบตั ขิ องชุมชน ย่อมแสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีแนวคิดและมองเห็นพิษภัยจากบ่อนคาสิโน แต่
มาตรการของชุมชนยังไม่มพี ลังพอทีจ่ ะต้านทานสิง่ เร้าจากบ่อน ซึง่ มีทุนระดับประเทศ และมาพร้อมกับ
ความทันสมัยอันเป็ นกระแสหลักของสังคม จําเป็นต้องได้รบั การสนับสนุ นจากภายนอก
ั ่ มพูชา ควรรือ้ ฟื้นหลักค่านิยมทางพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นจุดแข็งของ
1.3 ทางฝงกั
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ชุมชน พร้อมๆ กับรือ้ ฟื้ นอุดมคติของเขมรแดงทีป่ ฏิเสธการพนันเพราะถือว่าเป็ นภัยและส่งผลกระทบต่อ
สังคม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้แก่อดีตเขมรแดงและเป็ นชาวพุทธ หากรือ้ ฟื้ นหลักคุณค่าของทัง้
สองอย่างจะให้ได้รบั การตอบรับจากประชาชน
1.4 ถ้าบ่อนคาสิโนช่องสะงํามีการเปิดเป็ นศูนย์รวมแหล่งบันเทิง หรือ เอนเตอร์
เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) โดยอาจรวมถึงภาคส่วนสันทนาการ สวนสนุก และ
ั่
ั ่ มพูชาแห่กนั เข้าใช้บริการของบ่อนคาสิโน
สนามเด็กเล่น จะทําให้ชาวบ้านต่อแดนทัง้ ในฝงไทยและฝ
งกั
ชนิดมืดฟ้ามัวดิน เหมือนกับตอนทีบ่ ่อนคาสิโนช่องสะงําเปิดบริการในระยะเริม่ ต้น การเข้าบ่อนคาสิโนจะ
เป็นเหมือนการเดินเข้าห้างสรรพสินค้า หรือสวนสนุก เมือ่ ถึงขัน้ นัน้ แม้ผนู้ ําชุมชนเองก็บอกว่าหมด
ปญั ญาทีจ่ ะต่อสูก้ บั กระแสความทันสมัยทีแ่ ฝงมากับบ่อนคาสิโน ดังนัน้ ทุกภาคส่วนในสังคมควร
พิจารณาช่วยหาทางออกให้กบั ชุมชน
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาข้อดี-ข้อเสียของการอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนตามแนว
ชายแดน เพื่อให้ได้ขอ้ ค้นพบทีส่ ามารถใช้ยนั แนวคิดการเปิดบ่อนเสรีในไทย ซึง่ ถึงจะมีผศู้ กึ ษาอยูก่ ่อน
ั ่ มพูชา หรือประเทศทีเ่ ปิดให้มบี ่อนคาสิโนยังไม่เพียงพอ
แล้ว แต่ขอ้ มูล องค์ความรู้ และข้อค้นพบ ในฝงกั
2.2 ควรมีการศึกษาค้นคว้าแนวทางการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากบ่อนคาสิโนอย่าง
เป็นระบบและยังยื
่ น โดยเฉพาะประเด็นทีต่ งั ้ ของบ่อนคาสิโน ซึง่ แม้ประเทศไทยจะไม่ยอมให้บ่อนเสรี แต่
การตัง้ ประชิดชายแดน และกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าส่วนใหญ่ของบ่อนก็คอื คนไทย นอกจากนี้ ยังมีการ
อํานวยความสะดวกในการเข้าเล่นการพนันในบ่อน โดยให้บริหารถึงที่ ตัง้ แต่กรุงเทพฯ และจังหวัดใน
รัศมีใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ บ่อน ดังนัน้ แม้จะไม่มกี ารตัง้ บ่อนในไทยในความเป็นจริง แต่ผลทีเ่ กิดขึน้ ย่อมมีผล
ไม่แตกต่างกัน
2.3 ควรมีการศึกษากรณีการพนันบัง้ ไฟทีข่ า้ มพรมแดนไปอยูอ่ กี ประเทศหนึ่ง
ซึง่ จะทําให้การพนันพืน้ บ้านกลายเป็ นการเพิม่ พนันชายแดนอีกสาขาหนึ่ง ซึง่ เกินกว่าขอบเขตของรัฐ
ไทย และมีแนวโน้มว่า ประชาชนชาวกัมพูชาจะสามารถเข้าใจการเล่นพนันและกลายเป็ นนักพนันบัง้ ไฟ
อย่างแน่ นอน ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเพื่อให้รเู้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลงทีม่ ากับความเป็ นชายแดน
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24.น.ส.พิน ชาวบ้านวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมูท่ ่ี 8
25.นางสน ผูน้ ําชุมชน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมูท่ ่ี 8
26.นายเทียว ชาวบ้าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมู่ท่ี 8
27.นายสง ชาวบ้าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมู่ท่ี 8
28.นายสิน ชาวบ้าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมู่ท่ี 8
29 นางงาม ชาวบ้าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมู่ท่ี 8
30.นางไว นักพนัน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมูท่ ่ี 8
31.นางสวย ชาวบ้าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมูท่ ่ี 8

32.น.ส.ยา
33.นางเกิง้
34. นายสี
35. นายส่ง
36.นางพร

ชาวบ้าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมู่ท่ี 8
ชาวบ้าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ บ้านแซรไปร หมู่ท่ี 8
นักพนันในชุมชน วันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ บ้านแซรไปร หมูท่ ่ี 8
นักพนันในชุมชน วันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ บ้านแซรไปร หมู่ท่ี 8
นักธุรกิจในชุมชน วันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ บ้านแซรไปร หมูท่ ่ี 8

