
á¼¹§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ»˜ÞËÒ¡ÒÃ¾¹Ñ¹
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.)   

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

บอนคาสิโน ชองสะงำ-ชองจร็อกเจือม 
อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 

สงผลใหวิถีพนันของชาวบาน

ในพื้นที่ตอแดนเปลี่ยนแปลงไปอยางไร

Ê´ãÊ ÊÃ‹Ò§âÈÃ¡
¹¹·� ¾ÅÒ§ÇÑ¹



1 
 

ช่ือเร่ือง โครงการศกึษาบ่อนคาสโิน ช่องสะงาํ-ช่องจรอ็กเจอืม อ.อนัลองเวง  

จ.อุดรมชียั ประเทศกมัพชูาส่งผลใหว้ถิพีนนัของชาวบา้นในพืน้ทีต่่อแดน 

   เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 

ช่ือผูวิ้จยั                   นางสาวสดใส สรา่งโศรก และนายนนท ์พลางวนั 

 

บทคดัย่อ 

 

 อําเภออนัลองเวง จงัหวดัอุดรมชียั กมัพชูา เคยเป็นฐานทีม่ ัน่ของกองกําลงัเขมรแดงมาก่อน จนไดร้บั

สมญาว่าเป็นเมอืงหลวงของเขมรแดง ซึง่กลุ่มเขมรแดงเป็นกลุ่มกองกําลงัทีใ่ชว้นิัยเป็นกฎเหลก็ และมแีนวทาง

สรา้งสงัคมใหมต่ามแนวทางสงัคมนิยมทีเ่หน็ว่า การพนนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสงัคม แต่เมือ่

เขมรแดงถูกโค่นอํานาจลง จนกลายเป็นกลุ่มนอกกฎหมาย ระดบันําของกลุ่มบางส่วนไดเ้สยีชวีติ บางส่วนถูก

ดาํเนินคดฐีานฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ ์ส่วนมวลชนเขมรแดง ซึง่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอําเภออนัลองเวงในปจัจบุนั

ตอ้งปรบัตวัเพื่อดาํรงชวีติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นไป  

ชุมชนบา้นแซรไปร ์ ต.ไพรพฒันา อ.ภสูงิห ์ จ.ศรสีะเกษ เป็นชุมชนทีเ่คยเป็นชุมชนของชาวเขมรตํ่า 

หมายถงึชาวเขมรในกมัพูชาทีข่า้มพรมแดนกนัไปมาและตัง้เป็นชุมชนดงักล่าว ต่อมา เมือ่ราวปี พ.ศ. 2522 

ในช่วงทีม่กีารปราบปรามสมาชกิพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) ทีม่ฐีานทีม่ ัน่ตามรอยตะเขบ็

ชายแดนไทย-กมัพชูา ไดม้กีลุ่มชาตพินัธุล์าวจากหลายอําเภอในจงัหวดัศรสีะเกษอพยพเขา้จบัจองพืน้ทีแ่ละ

แผว้ถางทาํไร่มนัสาํปะหลงั โดยไดต่้อสูแ้ยง่ชงิพืน้ทีก่บัคนในชุมชนเดมิถงึขัน้มกีารเสยีชวีติไปหลายราย จน

เมือ่หลายปีผ่านไป กลุ่มชาตพินัธุล์าวกก็ลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ ชุมชนดงักล่าวจงึเป็นชุมชนทีร่วมตวักนั

อยา่งหลวมๆ  

บ่อนคาสโินช่องสะงาํ เปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 เป็น 1 ในจาํนวนบ่อนพนนั

ตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา ซึง่มอียูเ่ป็นจาํนวนมาก เป็นบ่อนคาสโินทีเ่ปิดเป็นบ่อนล่าสุด ดว้ยเป็นบ่อนใหม่

จงึมกีลยทุธก์ารตลาดในการโน้มน้าวชกัจงูนกัพนันใหเ้ขา้เล่นการพนันในบ่อนหลายวธิ ี เช่น การเสนอรายได้

ใหแ้ก่เจา้ของรถตูท้ีนํ่านกัพนนัเขา้บ่อน และอนุญาตใหค้นทอ้งถิน่ คอื ชาวเขมรใหส้ามารถเขา้เล่นพนันในบ่อน

ได ้ เป็นตน้ การปรากฏตวัและดาํรงอยู่ของบ่อนคาสโินช่องสะงาํอยูใ่นเขตปกครองของอําเภออนัลองเวง 

ขณะเดยีวกนักอ็ยูใ่กลก้บัชุมชนแซรไปรข์องไทย 

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาขา้มพรมแดน (Cross Boundary Study) มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษา

บ่อนคาสโินช่องสะงาํทีส่่งผลกระทบต่อวถิพีนนัและทศันะของชาวบา้นในพืน้ทีต่่อแดนเปลีย่นแปลงไปอย่างไร 

กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูใ้หข้อ้มลูหลกั จาํนวน 5 คน ผูใ้หข้อ้มลูปฏบิตั ิจาํนวน 16 คน ผูใ้หข้อ้มลูทัว่ไป จาํนวน 

20 คน  

การศกึษา พบว่า การเล่นพนนัของชาวบา้นก่อนมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ในฝ ัง่ไทย ทีบ่า้นแซรไปร ์ มี

การเล่นการพนนัทีม่ลีกัษณะเป็นการพนนัพืน้บา้น ไดแ้ก่ พนนัไก่ชน พนนัโบก การพนนัในลกัษณะทีม่ผีู้

นําเขา้สู่ชุมชน ไดแ้ก่ ไฮโล ไพ่ หวยใตด้นิ และการเล่นพนันของชาวบา้นหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ยงัคงมี

การเล่นการพนนัอย่างเดมิทุกชนิด และยงัเพิม่การพนันหวยหุน้อกีดว้ย  

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B3
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ส่วนการเล่นพนนัของชาวบา้นก่อนมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ในฝ ัง่กมัพูชา มกีารเล่นการพนนัทีม่ลีกัษณะเป็น

การพนนัพืน้บา้น ไดแ้ก่ พนันไก่ชน การพนันในลกัษณะทีม่ผีูนํ้าเขา้สู่ชุมชน ไดแ้ก่ พนนัมวยตู ้หวยใตด้นิ หวย

หุน้เวยีดนาม อาปอง (คลา้ยไฮโล) กดามโฆละก์ หรอื คลาโฆละก ์(กดาม คอื ป ูโฆละก ์คอื น้ําเตา้ คลา้ย

น้ําเตา้ ป ูปลา) ไพ่ สลากกนิแบ่งรฐับาลของกมัพชูา และการเล่นพนนัของชาวบา้นหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ 

ยงัคงมกีารเล่นการพนนัอย่างเดมิทุกชนิด โดยในระยะหลงัมกีารเล่นพนันหวยใตด้นิโดยใชผ้ลสลากฯ ของไทย 

และหวยหุน้เวยีดนาม 

 บ่อนคาสโินช่องสะงาํ เป็นบ่อนการพนนัทีม่กีารบรหิารหอ้งเกมพนนัดว้ยมอือาชพีจากมาเลเซยี 

อนิโดนีเซยี และจนี และระบบควบคุมดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทัง้หอ้ง โต๊ะพนนัและนกั

พนนั โดยเฉพาะนกัพนันทีไ่ปกบัรถตูท้ีไ่ดร้บัเบีย้เลีย้งแลว้ว่าเขา้ไปเล่นพนันจรงิหรอืไม ่

ทศันะของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ชุมชนฝ ัง่ไทย ชาวบา้นมทีศันะกํ้ากึง่กนั

ระหว่างทศันะทีเ่ป็นบวกและลบ ในทางบวกเหน็ว่า การพนนัเป็นธุรกจิ คนทีเ่ล่นทุกวนัมรีายได ้ เล่นยามว่าง

เป็นการผ่อนคลาย เป็นการเสีย่งโชค เล่นการพนันเล่นได ้แต่อยา่ใหห้มดเน้ือหมดตวั เล่นการพนันเป็นการแก้

เครยีด ทศันะในทางลบเหน็ว่า การพนันเป็นอบายมุข มสีิง่จงูใจคอืความตอ้งการอยากจะไดเ้งนิ เป็นยาเสพตดิ

ชนิดหน่ึง อยากเลกิแต่เลกิไมไ่ด ้

ส่วนทศันะของชาวบา้นในฝ ัง่กมัพชูา กเ็ป็นไปในทํานองเดยีวกนั กล่าวคอืมทีัง้บวกและลบ โดยใน

ทางบวก เหน็ว่า บ่อนไมไ่ดส้รา้งผลกระทบ แต่สรา้งเศรษฐกจิใหก้บัชาวบา้นไดม้งีานทาํ มเีงนิเดอืน มอีาหาร

กนิครบ 3 มือ้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิใหชุ้มชนทีอ่ยู่รอบบ่อน สรา้งงานใหช้าวบา้นทีก่ําลงัประสบปญัหาการ

ว่างงาน ทัง้น้ี โดยมผีูท้ ีไ่ดป้ระโยชน์จากการมบ่ีอนโดยตรง คอื พนกังานบ่อนกว่า 800 คน และผูท้ีไ่ดป้ระโยชน์

โดยออ้ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูค้า้ รา้นอาหาร และงานบรกิาร เช่น โรงแรม-หอ้งพกั และผูข้บัขีจ่กัรยานยนตร์บัจา้ง 

รถยนตร์บัจา้ง ส่วนทศันะในทางลบ เหน็ว่า เกดิปญัหาในหมูพ่นกังานของบ่อนเป็นประจาํ เช่น การพบรกัใหม่

ในหมูพ่นกังานจนเกดิปญัหาหย่ารา้ง งานบ่อนเป็นงานหนกั มกีารลาออกอยูเ่สมอ อกีทัง้ไมส่ามารถพฒันา

ตนเอง เพราะงานบ่อนไม่มปีระโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง เงนิเดอืนน้อย รายไดต้ํ่ากว่าการปลกูมนัสาํปะหลงั 

ไมม่สีวสัดกิาร ส่วนใหญ่จงึมแีต่พนกังานหญงิ เน่ืองจากผูห้ญงิเหน็ว่างานบ่อนเป็นงานทีอ่ยูใ่นหอ้งแอร ์ทาํให้

หน้าขาวใส สาํหรบัผูท้ีเ่คยเป็นมวลชนเขมรแดงเหน็ว่า ถา้เลอืกได ้จะเลอืกสงัคมแบบเขมรแดง ถงึไม่มเีงนิแต่

ครอบครวัมคีวามอบอุ่น ปจัจบุนั เศรษฐกจิด ีแต่ครอบครวัมปีญัหา ไมซ่ื่อสตัยต่์อกนั มปีญัหายาเสพตดิ วยัรุ่น

ตกีนั เดอืดรอ้นพ่อแมต่อ้งไปเสยีเงนิ 

การเปิดด่านชายแดนและการคา้ชายแดนเฟ่ืองฟูภายหลงัการดําเนินนโยบายเปลีย่นสนามรบใหเ้ป็น

สนามการคา้ของรฐับาลไทย พรอ้มกบัการพฒันาเสน้ทางคมนาคม ต่อเน่ืองถงึการทีร่ฐับาลกมัพชูาเปิดบ่อน

คาสโินตามแนวชายแดน ไดก่้อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงของวถิพีนนัของชาวบา้นทัง้สองฝ ัง่ ในฝ ัง่ไทย ในหว้ง

เวลาทีเ่ปิดบ่อนใหม่ๆ  ชาวบา้นเขา้เล่นในบ่อนเป็นจาํนวนมาก ในลกัษณะเห่อของใหม ่ในระยะต่อมากล็ด

จาํนวนลงเรือ่ยๆ จนเหลอืแต่นกัพนนัอาชพีและชาวบา้นทีเ่ขา้บ่อนแบบรบัจา้งนัง่รถตูจ้นกลายเป็นนกัพนัน

อาชพี ส่วนนกัพนันอาชพีในชุมชนกผ็นัตวัเองจากนกัพนันหมูบ่า้นเป็นนกัพนันในบ่อนคาสโิน เน่ืองจากชุมชน

รณรงคล์ดละเลกิการพนันไดผ้ลกัดนัใหน้กัพนันอาชพีทีม่ใีนชุมชนประมาณ 20 คนใหเ้ขา้ไปเล่นในบ่อนคาสโิน
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ช่องสะงาํ เพื่อใหภ้าพของการรณรงคอ์อกมาว่าประสบความสาํเรจ็ และบ่อนคาสโินช่องสะงาํไดก้ลายเป็น

เครือ่งมอืสาํคญัในการลดละเลกิการพนันในชุมชน ส่วนนกัพนันหน้าใหม่ทีเ่ขา้เล่นในบ่อน ไดแ้ก่ คนสงูอายุที่

ไดเ้บีย้เลีย้งชพีหรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเกษยีณ และผูม้ฐีานะ เน่ืองจากเหล่าน้ีเหน็ว่าการเขา้บ่อนเป็นการแกไ้ข

ปญัหาความวา้เหว่ ขาดเพื่อน และเป็นการผ่อนคลาย ในทีสุ่ด กก็ลายเป็นนกัพนันและประสบเคราะหก์รรม

ต่างๆ กนั 

ในฝ ัง่กมัพชูา ชาวบา้นตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบักระแสทุนนิยมและโลกาภวิตัน์ จนมคีํากล่าวกนัในหมูอ่ดตี

เขมรแดงว่า “เอาเงนิไวก่้อน” ทาํใหห้ลายครอบครวัยอมจาํนนต่อความจาํเป็นทางเศรษฐกจิ โดยยนิยอมให้

ลกูๆ เขา้ทาํงานในบ่อน คนในชุมชนหน้าบ่อนคาสโิน ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ผูค้า้ พอปิดรา้นกก็รกูนัไปทีบ่่อนและเสยี

เงนิใหบ่้อนจนหมด หลายคนเปลีย่นพฤตกิรรมไมช่อบทาํงานทีต่อ้งออกแรง เมือ่ไดเ้งนิเล่นการพนันจนหมด 

บางคนไมม่เีงนิซือ้ขา้วใหล้กูกนิ กป็ล่อยใหล้กูไปหากนิเอง ทาํใหเ้กดิปญัหาสงัคมตามมา ส่วนนกัพนนัทีเ่คยจบั

กลุ่มเล่นไพ่กย็กระดบัจากวงไพ่ในชุมชนไปสู่การเล่นพนนัในบ่อนคาสโิน หลายคนเมือ่เสยีเงนิกไ็มม่เีงนิใหล้กู

ไปโรงเรยีน ขณะทีน่กัพนันในตวัอําเภออนัลองเวง ทีอ่ยูห่่างจากบ่อนกว่า 10 กโิลเมตร ไมนิ่ยมเขา้บ่อน เพราะ

รูว้่าไม่มทีางไดเ้งนิจากบ่อน และยงัตระเวนเล่นพนนัไปตามหมูบ่า้น 

ผลกระทบจากบ่อนคาสโินช่องสะงาํทีม่ต่ีอชุมชนต่อแดนฝ ัง่ไทย มทีัง้ผลกระทบดา้นบวกและลบ ดา้นบวก 

คอื เมือ่มบ่ีอนทาํใหก้ารคมนาคมดขีึน้ ราคาทีด่นิถบีตวัสงูขึน้ และตลาดนดัชายแดนทาํใหช้าวบา้นสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกกว่าในตวัอําเภอขขุนัธ ์ส่วนผลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ ปญัหาอุบตัเิหตุทางรถยนต ์โดย

รถนกัท่องเทีย่วและรถตูบ้รกิารนํานกัพนันเขา้บ่อนช่องสะงาํใชค้วามเรว็สงู ทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุบนถนนบ่อยครัง้ 

และมนีกัพนนัอาชพี หมดเน้ือหมดตวัจนตอ้งขายทีท่ํากนิ และมหีน้ีสนิรุงรงั ในฝ ัง่กมัพชูา ผลกระทบดา้นบวก 

ไดแ้ก่ ทาํใหค้นมงีานทํา เศรษฐกจิดขีึน้ มกีารสรา้งงานใหแ้ก่เยาวชน ชาวบา้นสามารถหางานใกลบ้า้นไมต่อ้ง

เดนิทางเขา้ไปเมอืงใหญ่ ส่วนผลกระทบดา้นลบมกัเกดิกบัผูท้ีเ่ขา้บ่อน ไดแ้ก่ ผูนํ้าชุมชนทีม่ฐีานะทางการเงนิด ี

หรอืเป็นนกัธุรกจิ มนีกัพนนัหญงิชาวเขมรเมือ่เล่นพนนัจนหมดตวัทาํใหต้อ้งขายตวัในทีสุ่ด 

จากผลกระทบจากบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ส่งผลใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูก้ารเฝ้าระวงัตดิตามปญัหา

สถานการณ์และแนวทางการแกป้ญัหาขึน้ โดยในฝ ัง่ไทย ชุมชนไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการเพื่อดาํเนินการการ

ณรงคล์ดละเลกิการพนนั และเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารเล่นการพนนัโดยเริม่จากลดละเลกิการพนนัในงานศพ โดยให้

กรรมการหมู่บา้นอยูเ่ป็นเพื่อนเจา้ภาพจนถงึสว่างโดยไมต่อ้งเล่นการพนนั ซึง่มผีลพลอยทาํใหก้ารลกัเลก็ขโมย

น้อย และการทะเลาะเบาะแวง้ลดลง ขณะเดยีวกนัชุมชนกพ็ยายามสกดักัน้นกัพนนัหน้าใหมไ่มใ่หเ้ขา้บ่อน

คาสโิน  

ในฝ ัง่กมัพชูา เน่ืองจากกลุ่มเขมรแดงไรอ้งคก์รนํา บุคลากรทีเ่ป็นผูอ้าวุโสกไ็ม่มกีารรวมกลุ่ม หรอืมี

อํานาจหน้าที ่แมแ้ต่ผูท้ีม่ตีําแหน่งทางการปกครองทุกระดบัในชุมชนกป็ล่อยใหป้ระชาชนเฝ้าระวงัและดแูลหา้ม

ปรามสมาชกิในครอบครวัไมใ่หเ้ขา้ไปเล่นการพนันในบ่อนกนัเอง จากการศกึษาพบว่า ผูอ้าวุโสอดตีเขมรแดง

แสดงความห่วงใยต่อเยาวชนว่า อยากใหม้กีารอบรมทีด่ ีเพื่อสงัคมจะไดม้คีวามสงบ มคีวามอบอุ่น แมไ้ม่มเีงนิ

แต่กม็คีวามสุข 
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ดว้ยชุมชนต่อแดนทัง้ฝ ัง่ไทยและฝ ัง่กมัพูชา อยูห่่างไกลจากศูนยอ์ํานาจและห่างดว้ยระยะทาง เป็นพืน้ที่

ชายขอบทัง้โดยนัยและทางกายภาพ แต่ถูกตัง้ประชดิโดยบ่อนคาสโินทีด่ําเนินงานโดยผูจ้ดัเกมและผูด้ําเนินกล

ยทุธก์ารตลาดระดบัโลก การปกป้องสมาชกิไมใ่หเ้ขา้บ่อนจงึเป็นภาระทีห่นกัเกนิกําลงัของชุมชน และเป็น

เงือ่นไขปจัจยัทีไ่มอ่าจควบคุมไดด้ว้ยศกัยภาพของชุมชน สงัคมจงึควรเขา้ช่วยเหลอืสนบัสนุนเพื่อไมใ่หชุ้มชน

ต่อสูอ้ยา่งโดดเดีย่วต่อไป 
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บทท่ี 1   

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมา  

ชายแดนไทย-กมัพชูา ดา้นอําเภอภสูงิห ์จงัหวดัศรสีะเกษ ของไทย เชื่อมต่อกบัอําเภออนัลอง

เวง จงัหวดัอุดรมชียั ของกมัพชูา โดยมช่ีองสะงาํเป็นจดุผ่านแดน ซึง่ชุมชนต่อแดนของทัง้สองประเทศ

ใชส้ญัจรกนัมาแก่ครัง้โบราณกาลหรอืก่อนทีจ่ะมรีฐัชาต ิและช่องทางดงักล่าวไดร้บัการพฒันาตามลาํดบั 

จากด่านประเพณ ีกลายจดุผ่อนปรนเมือ่มกีารชกัลากและนําเขา้ไมซุ้งในยคุเขมรแดง กระทัง่การคา้

ชายแดนเฟ่ืองฟูในยคุทาํสนามรบใหก้ลายเป็นสนามการคา้ ต่อเน่ืองถงึยคุโลกาภวิตัน์และการท่องเทีย่ว

ช่องสะงาํกไ็ดร้บัการยกฐานะขึน้เป็นด่านชายแดนถาวร เมือ่วนัที ่10 มถุินายน 2547  

ชุมชนต่อแดนทัง้สองฝ ัง่ ทัง้ฝ ัง่ไทยและฝ ัง่กมัพูชาเดมิเป็นถิน่ฐานของชาวเขมร ทีเ่รยีกกนัว่า 

เขมรตํ่า (แขมรก์รอม) ทีข่า้มแดนไปมาหาสู่กนั จนมกีารโยกยา้ย และก่อตัง้ชุมชนในเขตไทย ดว้ยพืน้ที่

ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าเขาทีร่าบทีม่พีืน้ทีป่า่อยูเ่ป็นอนัมาก จนต่อมาภายหลงัการปราบปรามพรรค

คอมมวินิสตใ์นช่วงปี พ.ศ. 2522 ไดม้กีลุ่มชาตพินัธุล์าว อพยพโยกยา้ยถิน่จากอําเภอขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 

จ.อุบลราชธานี และชาตพินัธุเ์ขมร ทีเ่รยีกว่า เขมรสงู (แขมรเ์ลอ) จาก จ.สุรนิทร ์โดยเขา้แผว้ถางปา่เป็น

ไรเ่พื่อปลกูพชืเศรษฐกจิ เช่น มนัสําปะหลงั จนเกลื่อนกลนืกนักลายเป็นชุมชนทีม่กีารรวมตวักนัอยา่ง

หลวมๆ ขณะทีชุ่มชนทัง้สองประเทศยงัไปมาหาสู่ทัง้การทาํการคา้และการทําบุญประเพณ ีทางดา้น

ชุมชนต่อแดนฝ ัง่กมัพูชา พืน้ทีอ่ําเภออนัลองเวง อนัเป็นศูนยก์ลางอํานาจทางการเมอืงและการทหาร 

ฐานทีม่ ัน่สุดท่าย เป็นเสมอืนเมอืงหลวงของเขมรแดง และเป็นทีฝ่งัรา่งของผูนํ้าเขมรแดง อยา่ง พล พต 

และ ตามอ็ก และประชาชนในอนัลองเวงจงึไดแ้ก่สมาชกิเขมรแดง ซึง่มอุีดมการณ์ในการ “สรา้งสงัคม

ใหม”่ หมายถงึ สรา้งสงัคมในปรบิทและหลกัการของการปฏวิตัขิองชนชัน้กรรมาชพี นัน่หมายถงึ การ

สรา้งสงัคมเพื่อใหเ้ขม้แขง็ตามอุดมการณ์ของระบอบคอมมวินิสต์ 

เมือ่เดอืนมกราคม 2555 มกีารเปิดบ่อนคาสโินช่องสะงาํอยา่งเป็นทางการ ซึง่เป็นบ่อนการพนนั

สมยัใหม ่(Modern Gambling) ทีแ่ปลกแยกต่อวถิพีนนัของชุมชนชายแดนโดยสิน้เชงิ มคีวามแตกต่าง

ทัง้รปูแบบ สถานที ่การจดัเกมส ์ประเภทและชนิดการพนนั การบรหิารจดัการ การตลาด ทัง้น้ี โดยวถิี

พนนัของชุมชนชายแดนมกัแอบองิอยูก่บัการพนนัพืน้บา้น แต่การพนนัสมยัใหมเ่ป็นการพนันทีเ่รยีกกนั

ว่า เล่นบนโต๊ะและเล่นกบัเครือ่ง เป็นวถิพีนนัทีม่ลีกัษณะนําเขา้เตม็รปูแบบ และแมว้่าการพนันสมยัใหม่

จะมกีําแพงของความโอ่อ่าของสถานที ่และเกมสก์ารพนันทีชุ่มชนต่อแดนไมคุ่น้เคย แต่บ่อนคาสโินกม็ี

กลยทุธท์างการตลาดในการหาลกูคา้ใหเ้ขา้เล่นการพนันในบ่อนอยา่งแยบยล  ทัง้มรีางวลัล่อใจ จงึเป็น
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การง่ายต่อการถลําตวัเขา้ไปเล่นการพนันในบ่อน และการเขา้มาของการพนนัสมยัใหมผ่่านทางบ่อน

คาสโินช่องสะงาํมไิดเ้ขา้ถงึชุมชนดว้ยกลยุทธท์างการตลาดและเกมสก์ารพนนัเท่านัน้ หากบ่อนคาสโิน

ยงัรกุชุมชนชายแดนพรอ้มกนัหลายทาง อาท ิการตดัเสน้ทางคมนาคม การคา้ชายแดน และการ

ท่องเทีย่ว ผลกระทบจากบ่อนคาสโินช่องสะงาํทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงวถิพีนันของชุมชนชายแดนทัง้

สองฝ ัง่ ดา้นฝ ัง่ไทย ทีเ่ป็นชุมชนทีร่วมตวักนัอยา่งหลวมๆ และมกีารเล่นการพนนั ขนาดมนีกัพนนัอาชพี

ในชุมชน ในขณะทีฝ่ ัง่กมัพชูา อุดมการณ์ของการปฏวิตัขิองชนชัน้กรรมาชพี ทีม่ทีศันะต่อตา้นการพนนั

เพราะเหน็ว่าเป็นเครือ่งมอืทําลายสงัคมและขดัขวางการสรา้งสงัคมใหมไ่ดถู้กทา้ทายอยา่งชดัแจง้ 

บรรดาความเปลีย่นแปลง ผลกระทบและการปรบัตวัของชุมชนชายแดนต่อการพนันสมยัใหมจ่งึน่าศกึษา

ยิง่ 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาการเล่นพนนัของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ  

2. เพื่อศกึษาทศันะของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ  

3. เพื่อศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขัน้และการปรบัตวัจากการเล่นพนันของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอน

คาสโินช่องสะงาํ  

1.3 คาํถามในการวิจยั  

              การพนนัชายแดน (Modern Gambling) การเข้ามาของการพนนัสมยัใหมท่ี่สง่ผลตอ่การ

เปล่ียนแปลงวิถีพนนัในชมุชนอยา่งไร กรณีศกึษาบอ่นกาสิโนชอ่งสะงํา 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตพื้นท่ี บา้นแซรไปร ์ต.ไพรพฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ประเทศไทย และชุมชน

ชาวเขมร ใน อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั ประเทศกมัพชูา บรเิวณทีอ่ยูใ่กลด้่านช่องสะงาํ 

 1.4.2  กลุ่มเป้าหมาย คอื ชาวบา้น ในชุมชนต่อแดนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ผูนํ้าชุมชน ชาวบา้นที่

เคยไปเล่นการพนันในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ชาวบา้นทีเ่ป็นนกัพนนัมทีัง้มอือาชพีและสมคัรเล่น แมค่า้/

นกัธุรกจิในตลาดชายแดน ประชาชนทัว่ไป  

 1.4.3 ขอบเขตเน้ือหา  

    1)  ศกึษาลกัษณะการเล่นพนันของชาวบา้นในพืน้ทีต่่อแดนก่อนและหลงัจะมบ่ีอนคาสโินช่อง

สะงาํ 

   2)  ศกึษาผลกระทบจากการเล่นพนันจากบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ตลอดจนการปรบัตวัของนัก

พนนั และชุมชนต่อแดน  

  3) ศกึษาทศันะของผูค้นในชุมชนต่อเรือ่งการพนนัเป็นอยา่งไร 

  4) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ตลอดจนปจัจยัและสาเหตุของการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  
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   5) ศกึษากระบวนการเรยีนรูก้ารเฝ้าระวงัและตดิตามปญัหาสถานการณ์และแนวทางการ

แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนรวบรวมและจดัทาํแนวทางการแกป้ญัหาในทางนโยบาย   

 1.4.4  นิยามศพัท ์ 

         ผลกระทบ หมายถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้ดา้นบวกและลบ จากการมบ่ีอนคาสโิน ช่องสะงาํ อ.อนัลอง

เวง  จ.อุดรมชียั ประเทศกมัพชูา เช่น ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและวฒันธรรม  รปูแบบการเล่น

การพนนั วถิกีารดํารงชวีติ  ฯลฯ  

        การปรบัตวัของชาวบ้าน หมายถงึ พฤตกิรรมตอบสนองต่อการมบ่ีอนคาสโิน ช่องสะงาํ อ.อนั

ลองเวง จ.อุดรมชียั ประเทศกมัพชูา ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ   

        วิถีพนัน หมายถงึ บรรดาพฤตกิรรมและกจิกรรมในการเล่นการพนัน 

       ชุมชนต่อแดน หมายถงึ ชุมชนในฝ ัง่ไทย คอื บา้นแซรไปร ์กบัชุมชนในเขตอําเภออนัลองเวง 

จงัหวดัอุดรมชียั ในฝ ัง่กมัพูชา 

1.5 วิธีการศึกษา    

การศกึษาครัง้น้ี  เป็นการศกึษาขา้มพรมแดน (Cross Boundary Study) ทัง้น้ี เพื่อใหเ้หน็สิง่ที่

เกดิขึน้กบัชุมชนทัง้สองฝ ัง่ อนัไดแ้ก่ฝ ัง่ไทยและฝ ัง่กมัพูชา ซึง่มปีมูหลงัเป็นชุมชนชาวเขมรตํ่าเหมอืนกนั 

แต่มกีารเปลีย่นแปลงในระยะหลงั กล่าวคอื ชุมชนฝ ัง่ไทยมกีารอพยพเขา้ของกลุ่มชาตพินัธุล์าวและอยู่

ภายใตอ้ํานาจการปกครองของรฐัไทย ส่วนฝ ัง่กมัพชูาเป็นชุมชนเขมรตํ่าอยู่ภายใตอ้ํานาจการปกครอง

ของกลุ่มเขมรแดง และต่อมาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรฐักมัพูชา จากนัน้ชุมชนทัง้สองฝ ัง่กเ็ผชญิกบั

การเคลื่อนตวัของบ่อนคาสโิน  บรรดาผลกระทบ การปรบัตวัของชุมชนทัง้สองฝ ัง่เหมอืนหรอืแตกต่างกนั

จงึเป็นเรือ่งทีค่วรศกึษา นอกจากอุปสรรคทางดา้นภาษาทีน่กัวจิยัแกไ้ขปญัหาดว้ยการใชล้่ามทีเ่ป็นอดตี

เขมรแดง ทีม่คีวามเขา้ใจภาษาไทยระดบัหน่ึง แต่นกัวจิยักม็พีืน้ฐานทางภาษาเขมรจงึทําใหอุ้ปสรรค

ดงักล่าวคลีค่ลายไป แต่สิง่ทีส่าํคญัคอืการรูค้วามเป็นไปภายในบ่อนคาสโิน ซึง่บุคคลภายนอกไมส่ามารถ

เขา้ถงึแต่นกัวจิยักไ็ดร้บัความรว่มมอืจากพนกังานของบ่อนทีเ่ป็นระดบัหวัหน้าพนกังานทีรู่ถ้งึตวับุคคล

สาํคญั วธิบีรหิารและบุคลากรแต่ละฝา่ยของบ่อนระดบัหน่ึง และสิง่ทีท่ําใหน้กัวจิยัมคีวามมัน่ใจใน

การศกึษาชุมชนทัง้สองฝ ัง่เพราะ 1 ในคณะนกัวจิยัเคยเป็นผูส้ ื่อขา่วของศูนยอ์นิโดจนี ในเครอืแมเนเจอร ์

มเีดยีกรุป๊ทีท่าํงานในกมัพูชาและชายแดนดา้นน้ีมาก่อน และนกัวจิยัทัง้สองยงัเคยทํางานกบัชุมชน

ทอ้งถิน่ในไทยอกีดว้ย 

1.5.1 วิธีการเกบ็ข้อมลู 

   1) การเกบ็ขอ้มลูจากเอกสาร เป็นการศกึษาจากเอกสารทีม่กีารบนัทกึเอาไว ้หรอืทีม่ ี

การศกึษาไวใ้นเรือ่งบ่อนคาสโินช่องสะงาํ   โดยทาํการคน้ควา้จากเอกสารชัน้ที ่1 และชัน้ที ่2 จากหน่วย

ราชการ สถาบนัการศกึษา หนงัสอื ตํารา วทิยานิพนธ ์อนิเตอรเ์น็ต ประชาชนและบุคคลต่างๆ 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B3
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B3
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        2) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาค โดย 

  2.1) ใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสรา้งกบักลุ่มประชากรในพืน้ทีบ่่อนคาสโิน

ช่องสะงาํ ชายแดน ไทย-กมัพชูา เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะการเล่นพนันก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโิน  

รวมทัง้ทศันะของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้และความเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้หลงัมบ่ีอนชายแดน การปรบัตวัจากการเล่นพนนัของชาวบา้น   ตลอดจนกระบวนการเรยีนรู้

การเฝ้าระวงัและตดิตามปญัหาสถานการณ์และแนวทางการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนรวบรวมและ

จดัทําแนวทางการแกป้ญัหาในทางนโยบาย   

  2.2) ใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) เพื่อใหเ้หน็

สภาพเศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ทีบ่่อนชายแดน รวมถงึวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่ปญัหาและทางออก ของ

ผูเ้ล่นพนนั ครอบครวั และชุมชน  ซึง่ไดม้กีารลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู 4 ครัง้ๆ ละ 3 วนั โดยครัง้แรกไดเ้ขา้ไป

ทีเ่มอืงเสยีมเรยีบ ไดเ้ขา้พบกบันกัธุรกจิไทยทาํใหไ้ดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรือ่งชายแดน การท่องเทีย่ว 

การคา้ และไดพ้บกบันกัขา่วทอ้งถิน่เป็นคนในตําบลไพรพฒันา  ต่อมาไดล้งพืน้ทีส่ํารวจเมอืงอนัลองเวง

และสถานทีส่ําคญัของเขมรแดง โดยมลี่าม ซึง่ทาํใหเ้ชื่อมโยงถงึพนกังานของบ่อนคาสโินระดบัหวัหน้า

พนกังาน และครัง้ทีส่ามเป็นการลงพืน้ทีศ่กึษาชุมชนรอบบ่อนคาสโินทัง้ฝ ัง่ไทยและฝ ัง่กมัพชูา โดยในฝ ัง่

กมัพชูาไดล้งไปอยูใ่นชุมชนครอบครวัของคนเขมรแดง ส่วนฝ ัง่ไทยไดใ้ชจ้ดุแลกเปลีย่นบา้นผูใ้หญ่บา้น 

และครัง้ทีส่ ีเ่ป็นการลงพืน้ทีจ่ดัประชุมกลุ่มยอ่ยในชุมชนฝ ัง่ไทย และเขา้ไปเล่นบ่อนคาสโินโดยมนีกัพนัน

ของหมูบ่า้นสอนวธิกีารเล่น และเลอืกเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเล่นพนันทีค่ดิว่าจะทาํใหช้นะพนัน ส่วนฝ ัง่

เขมรไดล้งตรวจสอบขอ้มลูและเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิ ซึง่ไดม้กีารสมัภาษณ์ ทัง้หมด 36 คน เป็นคนไทย 24

คน ประกอบดว้ย ผูนํ้าในชุมชน 3 คน  ชาวบา้น 11  คน นกัพนนั 3 คน นกัธุรกจิทัง้ในกมัพชูาและใน

ไทย 4  คน พ่อคา้ 1 คน ขา้ราชการ 1 คน และผูส้ ื่อขา่วทอ้งถิน่ 2 คน เป็นคนกมัพูชา 11 คน  นกัธุรกจิ

ทีเ่กีย่วกบับ่อนคาสโิน 1 คน เจา้หน้าทีบ่่อนคาสโิน 2 คน ขา้ราชการ 1 คน ชาวเขมรแดง 3  คน 

นกัพฒันาเอกชน 1 คน เยาวชน 1 คน แมค่า้หน้าบ่อนคาสโิน  1 คน  ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากบ่อน

คาสโิน 1 คน   

              2.3) ใชเ้ทคนิคการสงัเกตแบบมสี่วนรว่ม (Participatory Observation) และไมม่สี่วน

รว่ม (Non-Participatory Observation) ในบ่อนคาสโินช่องสะงาํและในชุมชนบา้นแซรไปร ์ต.ไพรพฒันา 

อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ประเทศไทย และ ชุมชนใน อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั ประเทศกมัพชูา บรเิวณทีอ่ยู ่      

ใกลด้่านช่องสะงาํ โดยเขา้การเขา้ไปดูบรรยากาศในบ่อนการสโิน และสาํรวจรา้นคา้ทัง้ตลาดเก่าและ

ตลาดใหม ่รวมทัง้ตลาดนดัวนัอาทติยแ์ละวนัพฤหสับด ีในฝ ัง่ไทย รวมทัง้ตลาดในอนัลองเวง และเสยีม

เรยีบ กมัพูชา  
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 1.5.2 ระยะเวลา   8 เดอืน ตัง้แต่เดอืนเมษายน ถงึเดอืน พฤศจกิายน 2556  

    1.5.3 การวิเคราะหข้์อมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู   

  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมเอกสาร และขอ้มลูภาคสนามทีร่วบรวมไดจ้ากสาํรวจ 

การสมัภาษณ์ การสงัเกต จะนํามาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์โดยใชว้ธิตีรวจสอบแบบสามเสา้ดา้น

ขอ้มลู (Data Triangulation) ของ Denzin (1970) เพื่อแสวงหาความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู โดยการสอบ

ทานขอ้มลู 3 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งเวลา หมายถงึ ถา้ขอ้มลูต่างเวลากนัจะเหมอืนกนัหรอืไม ่แหล่งสถานที ่

หมายถงึ ถา้ขอ้มลูต่างสถานทีจ่ะเหมอืนกนัหรอืไม ่และแหล่งบุคคล หมายถงึ ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มลู

เปลีย่นไป ขอ้มลูจะเหมอืนเดมิหรอืไม ่เป็นตน้  

จากนัน้จะมกีารจดัหมวดหมู่ของขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อนํามาวเิคราะหเ์ชงิ

คุณภาพและเขยีนรายงาน วธิกีารการพรรณนาวเิคราะห ์(descriptive analytic format)  

      1.5.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

   

                                                   

                                                                   

                                                          

 

                                                 

 

                                                                       

                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

    

      

การพนนัชายแดน 

บอ่นคาสโิน ช่องสะงํา  

การพนนัสมยัใหม ่

ชมุชนตอ่แดน  ฝ่ังไทย และเขมร  

ความเปลีย่นแปลงวีถีการพนนัในชมุชน  

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้

ตอ่ชมุชนตอ่แดน  

กระบวนการปรับตวัของชมุชนตอ่แดน 

- การตอ่ต้าน (Resistance)  

- การแสดงอํานาจ (Empower) 

- การชว่งชิงความหมาย (Meaning 

Contesting)  

กระบวนการเรยีนรูก้ารแกป้ญัหาและเฝ้าระวงัตดิตามปญัหา ของชุมชนต่อแดน  
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   1.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

    1) ทาํใหท้ราบลกัษณะการเล่นพนนัของชาวบา้นในพืน้ทีต่่อแดนทัง้ก่อนและหลงัมบ่ีอน

คาสโินช่องสะงาํ และทศันะของผูค้นในชุมชนต่อเรือ่งการพนนัเป็นอย่างไร 

   2)  เกดิการเรยีนรูผ้ลกระทบจากการเล่นพนันจากบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ตลอดจนการปรบัตวั

ของนกัพนนั และชุมชนต่อแดน  

           3) ทําให้ทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมติิต่างๆ ตลอดจนปจัจยัและสาเหตุของการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  

  4) เกดิกระบวนการเรยีนรูก้ารแก้ปญัหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้และคน้หาแนวทางการเฝ้าระวงัและ

ตดิตามปญัหาดงักล่าว  
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บทท่ี  2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “โครงการศกึษา บ่อนคาสโินช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั  ประเทศ

กมัพชูาส่งผลใหว้ถิพีนนัของชาวบา้นในพืน้ทีต่่อแดนเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร” น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร 

และงานวจิยั ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

2.1 ความเป็นพื้นท่ีชายแดน  

          กล่าวในทางทฤษฎ ีคาํว่า ชายแดน ทัง้ในทางรฐัศาสตรแ์ละในทางนิตศิาสตร ์โดยปรกตแิลว้ จะ

มคีวามหมายทีท่บัซอ้นกนัอยูโ่ดยสงัเขป อยา่งน้อยสุด 3 ความหมาย กล่าวคอื 1) คาํว่า ชายแดน 

(Frontier) ซึง่เป็นคาํในภาษาทีเ่ป็นทางการของชาวอเมรกินั ใชส้าํหรบัอธบิายถงึพืน้ทีช่ายขอบทีอ่ารย

ธรรมของชาวตะวนัตกยงัคงแผ่ขยายอทิธพิลไปไมถ่งึ ดงัเช่น พืน้ทีข่องชาวอนิเดยีแดงในทวปีอเมรกิา

เหนือในสมยัทีอ่ารยธรรมของชาวตะวนัตกยงัแผ่อทิธพิลไปไมถ่งึ 2).คอืคาํว่า ขอบเขต (Boundary) เป็น

คาํซึง่ใชใ้นการกําหนดขอบเขตพรมแดนของความเป็นรฐัประชาชาตใินโลกสมยัใหม่ นบัตัง้แต่หลงั

สนธสิญัญาเวสตฟ์าเลยี (Westfalia) เป็นตน้มา แต่ในขณะเดยีวกนั คาํๆ น้ีกอ็าจจะหมายรวมถงึความ

แตกต่างกนัและกนัในทางกลุ่มชาตพินัธอ์กีความหมายหน่ึงดว้ย และ 3).คอืคาํว่า พรมแดน (Border) ซึง่

เป็นคาํทีม่คีวามหมายอยา่งน้อยสุดอกี 3 ความหมายซอ้นทบักนัอยู่ดงัน้ีคอื 3.1) หมายถงึเสน้เขตแดน

ระหว่างรฐัประชาชาต ิซึง่ไดถู้กขดีขึน้ใหมบ่นแผนที ่เพื่อรองรบัอํานาจอธปิไตยของความเป็นรฐัในโลก

สมยัใหม ่ดว้ยเหตุน้ี ในบางกรณจีงึอาจถูกเรยีกว่า พรมแดนในทางภมูริฐัศาสตร ์(Geo-Political Border) 

3.2) หมายถงึพรมแดนทีแ่บ่งแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาตพินัธอ์อกจากกนั (Ethnic Border) ซึง่ก็

อาจจะมคีวามหมายทีซ่อ้นทบัอยูก่บัความหมายที ่3.3) ซึง่กค็อื พรมแดนของความแตกต่างในทาง

วฒันธรรม (Culture Border) ของกลุ่มคนต่างชาตต่ิางภาษา 

            อยา่งไรกต็าม จะเหน็ไดว้่า คาํว่า ชายแดนในทุกความหมายดงัทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งต้น 

โดยปรกตแิลว้ จะมคีวามหมายทีย่ดืหยุ่น คลุมเครอื ซบัซอ้นไปจนกระทัง่ถงึมคีวามหมายมากมายหลาย

ชุดหลายชนิดทบัซอ้นกนัเองอยูเ่สมอ เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่นุษยไ์ดพ้ากนัตัง้รกรากเป็นชุมชนบา้นเรอืน

ขึน้ ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะเกดิการแบ่งเสน้เขตแดนแบบรฐัประชาชาตใินโลกสมยัใหมต่ัง้นานแลว้ ดว้ยเหตุน้ี เรา

จงึมกัจะพบเสน้เขตแดนทีแ่บ่งแยกความเป็นรฐัประชาชาตอิอกจากกนัในหลายๆ กรณแีทบจะทัว่ทัง้โลก

ลากครอ่มทบัชุมชนเดมิซึง่ไดถู้กก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ก่อนทีร่ฐัประชาชาตจิะถอืกําเนิดขึน้ จนในหลายกรณทีํา

ใหด้เูหมอืนกบัว่า เป็นการพรากเอาสายสมัพนัธข์องความเป็นญาตพิีน้่องภายในชุมชนเดมิออกจากกนั 

ไปจนกระทัง่ถงึดเูหมอืนว่า เป็นการฉีกเอาจารตีประเพณดีัง้เดมิของคนภายในชุมชนทีเ่คยมรีว่มกนัมา

ตัง้แต่ครัง้อดตีนัน้ใหข้าดสะบัน้ลงออกจากกนัอยา่งสิน้เชงิ ทัง้ๆ ทีชุ่มชนชายแดนหลายชุมชนในโลกแห่ง

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B3
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ความเป็นจรงินัน้ จะยงัคงมกีารไปมาหาสู่ เพื่อกระชบัความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มคนทีเ่คยเป็นญาตพิีน้่อง

กนัมาตัง้แต่ครัง้ในอดตี และมอีกีไมน้่อยทีย่งัคงสบืทอด กระทัง่ถงึบาํรงุรกัษาและพฒันาจารตีประเพณี

ดัง้เดมิทีเ่คยมรีว่มกนัตัง้แต่ครัง้ในอดตี ดงัเช่น กรณขีองประเพณกีารไหวพ้ระธาตุประจาํปีของชุมชนชาว

ลาวสองฝากฝ ัง่ของแมน้ํ่าโขง 

        ถงึกระนัน้แลว้ เมือ่พดูถงึชายแดนมนัเป็นโครงสรา้งทางการเมอืง มนัเป็นภาพสะทอ้นจนิตนาการ

ของชนชัน้นําทีเ่กดิขึน้ในแต่ละยคุสมยั และกค็วรทีจ่ะตอ้งกล่าวเพิม่เตมิเอาไวอ้กีดว้ยว่า ยิง่เมือ่กาลเวลา

ผนัผ่านล่วงเขา้สู่ยคุสมยัปจัจบุนัมากยิง่ขึน้เท่าไหร ่การกา้วขา้มเสน้เขตแดนของผูค้น ซึง่พาํนกัอยูต่าม

แนวชายแดนทีเ่พิง่จะถูกสถาปนาขึน้โดยรฐัสมยัใหมเ่มือ่ไมน่านมาน้ี กจ็ะยิง่ทวคีวามสลบัซบัซอ้นขึน้ไป

อกี เหมอืนกบัเงาตดิตามตวัความซบัซอ้นดงักล่าวนัน้เขา้ไปดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้าก การขา้มไปซือ้สนิคา้

ราคาถูกในอกีเขตแดนหน่ึง เพื่อทีจ่ะนําเอากลบัมาขายในฝ ัง่ตน, การขา้มเขา้มาเป็นแรงงานรบัจา้ง ทัง้

ในระยะสัน้แบบไปเชา้เยน็กลบัและในระยะยาวแบบอยูค่า้งอา้งแรมเป็นเดอืนปีในพืน้ทีข่องอกีประเทศ

หน่ึง, การรกุเขา้ไปทําการเกษตรในพืน้ทีซ่ึง่ยงัคงเป็นทีร่กรา้งว่างเปล่าอยูใ่นอกีเขตแดนหน่ึง, การจบั

ปลาขา้มน่านน้ํา, การขา้มเขา้มาขอรบับรกิารทางการแพทย ์ซึง่อาจจะมรีะบบการกัษาพยาบาลทีด่กีว่า

หรอือาจจะทนัสมยัมากกว่าในอกีฝ ัง่หน่ึง, ไปจนกระทัง่ถงึการจดัตัง้กองกําลงัตดิอาวุธตามแนวตะเขบ็

ชายแดนขึน้ ทัง้อาจจะเพื่อคุม้ครองการคา้ขายขา้มพรมแดน ไปจนกระทัง่ถงึประกาศทา้รบกบัรฐับาล

กลางอยา่งเปิดเผยตามแนวตะเขบ็ชายแดนระหว่างประเทศไทยกบัเมยีนม่า และสุดทา้ยแลว้กค็อื การ

ขา้มไปเล่นการพนนัยงัอกีฝ ัง่หน่ึงเพื่อเสีย่งโชค ฯลฯ ถงึกระนัน้แลว้ กค็วรทีจ่ะตอ้งกล่าวเพิม่เตมิเอาไว้

อกีดว้ยว่า เสน้เขตแดนของความเป็นรฐัประชาชาตใินโลกสมยัใหมก่ค็งมไิดส้ญูหายไปแต่อยา่งใด 

หากแต่ว่า การดํารงอยูข่องพืน้ทีใ่นบรเิวณชายแดนดงักล่าวนัน้ จะทวคีวามสลบัซบัซอ้นเพิม่มากขึน้ อนั

เป็นผลมาจาก “การปะทะผสาน” ทัง้จากความหลากหลายในทางกลุ่มชาตพินัธ ์และจากความรุ่มรวย

ในทางวฒันธรรมของกลุ่มคนต่างชาตต่ิางภาษา จนกระทัง่ส่งผลใหใ้นทา้ยทีสุ่ดแลว้ พืน้ทีใ่นบรเิวณ

ชายแดนดงักล่าวนัน้กไ็ดก้ลายไปเป็นพืน้ทีซ่ึง่เตม็ไปดว้ยสสีรรของการมชีวีติชวีาท่ามกลางการเจรจา

ต่อรองของกนัและกนัอยูต่ลอดเวลาอยา่งมพีลวตัรระหว่างกลุ่มคนต่างภาษาต่างวฒันธรรมทีต่่างกลุ่มต่าง

กพ็ากนัขยบัตวัเปลีย่นแปลงไปตามความเปลีย่นแปลงของโลกอยา่งเท่าทนัอยูเ่สมอ ดงัทีจ่ะขออนุญาต

กล่าวถงึอยา่งละเอยีดต่อไปในขา้งหน้า     (.ยศ สนัตสมบติั  2554 "เขตแดนของเรา เพื่อนบา้น

อาเซยีนของเรา" ) 

  

 2.1.1 นิยามพืน้ทีช่ายแดนในแต่ละยคุสมยั  

  1) ยคุพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั 
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 พืน้ทีช่ายแดนไทย-กมัพชูาในยคุพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั นายกรฐัมนตร ี(พ.ศ. 2530-

2533) มสีภาพเหมอืนชายแดนไทยดา้นอื่นๆ ทีม่คีวามตื่นตวัตอบรบักระแส “สรา้งสนามรบใหเ้ป็นสนาม

การคา้” อนัเป็นผลมาจากชายแดนดา้นทีต่ดิกบัประเทศกมัพชูามกีารสูร้บกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

ตัง้แต่ยคุสงครามโลก ครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2483-2485) จนถงึสงครามลทัธ ิ(พ.ศ. 2506-2518) กระทัง่สงคราม

ภายในซึง่เกดิต่อเน่ืองจากสงครามลทัธ ิจนในทีสุ่ด ประชาชนชาวกมัพชูาตอ้งแตกออกเป็น 3 กลุ่มหรอื 

“เขมร 3 ฝา่ย” ไดแ้ก่ กลุ่มฟุนซนิเปก นําโดยเจา้รณฤทธิ ์กลุ่มซพีพี ีนําโดยฮุน เซน และกลุ่มเขมรแดง 

นําโดยพล พต ซึง่จนถงึปี พ.ศ. 2541 เมือ่ผูนํ้าเขมรแดงเสยีชวีติ และหว้งเวลาของยคุพลเอกชาตชิาย 

ชุณหะวณั เป็นช่วงทีก่ารสงครามภายในสงบลงระดบัหน่ึง ประชาชนกมัพชูาทีเ่บื่อหน่ายสงครามและ

ประสบความทุกขย์ากจงึตอบรบันโยบายดงักล่าว พืน้ทีช่ายแดนดา้นกมัพชูาจงึเกดิการตื่นตวัอยา่งสงู มี

การคา้ขายขา้มพรมแดนในทุกจดุทุกช่องทางทีเ่ชื่อมระหว่างสองประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นจดุประเพณทีี่

ประชาชนทัง้สองประเทศมคีวามสมัพนัธไ์ปมาหาสู่กนั มกีารยกฐานะของจดุประเพณขีึน้เป็นจดุผ่อนปรน 

เป็นตลาดชายแดนทีว่นัเปิด-ปิดตลาดเป็นตามทีต่กลงกนั เพื่อใหป้ระชาชนคา้ขายแลกเปลีย่นกนั ที่

สาํคญั ชายแดนดา้นกมัพชูามช่ีองทางเชื่อมต่อทีส่าํคญั คอื ช่องทางชกัลากไม ้ของบรษิทัคา้ไมข้องไทย

ทีต่ดิต่อซือ้ไมใ้นเขตอทิธพิลของเขมรแดงจากกลุ่มเขมรแดง ทีม่อียูเ่ป็นจาํนวนมาก และช่องทางชกัลาก

ไมไ้ดร้บัการพฒันาจนกลายมาเป็น จดุผ่านแดนถาวร หรอืด่านสากลในปจัจบุนั  

  2) ยคุ พ.ต.ท.ทกัษณิ  ชนิวตัร  

 ภายหลงัการเปิดสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้ของพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั สถานการณ์ดา้น

การเมอืงการทหารกค็ลีค่ลายตวัจนเกอืบเป็นปกต ิทาํใหด้่านและจดุเชื่อมของสองประเทศไดร้บัการ

พฒันาจากกลุ่มทุนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ หอการคา้ชายแดนทีไ่ดร้บัประโยชน์จากนโยบายของพลเอกชาตชิาย 

ไดท้าํขอ้เสนอต่อรฐับาลเพื่อใหม้กีารยกระดบัความสมัพนัธท์างการเมอืงควบคู่ไปกบัการพฒันาธุรกจิ 

ทัง้น้ี มกีลุ่มเป้าหมายของทุนทอ้งถิน่คอืประชาชนชาวกมัพชูาในจงัหวดัชายแดนทีม่คีวามตอ้งการทัง้

สนิคา้อุปโภคบรโิภค และเครือ่งมอืและอุปกรณ์การก่อสรา้งเพื่อปลกูสรา้งบา้นเรอืนทีเ่สยีหายและไมไ่ด้

ดแูลซ่อมแซมในช่วงสงคราม และดว้ยความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูนํ้าของทัง้สองประเทศ ตลอดจนผูนํ้า

ไทยไดเ้ขา้ไปมธีุรกจิโทรคมนาคมในกมัพชูา ไดท้ําใหก้ารคา้ เสน้ทางคมนาคมทีผ่่านด่านชายแดนไดร้บั

การพฒันาขึน้อยา่งรวดเรว็ การคา้ชายแดนเตบิโตพรอ้มๆ กบักลุ่มทุนชายแดนของไทยกม็ศีกัยภาพใน

การรกุเขา้ไปทาํธุรกจิในกมัพชูามากขึน้ โดยเฉพาะด่านช่องสะงาํ ซึง่เป็นช่องทางทีเ่ขา้ถงึแหล่ง

ท่องเทีย่วทีเ่ป็นมรดกโลกอยา่งนครวดั-นครธม ในจงัหวดัเสยีมเรยีบ ซึง่อยูห่่างจากช่องสะงาํเพยีง 150 

กโิลเมตร จงึเป็นด่านชายแดนทีม่ศีกัยภาพสงู ในทีสุ่ด รฐับาลกมัพชูากอ็นุญาตใหเ้ปิดบ่อนคาสโินขึน้ที่

ด่านช่องสะงาํ 
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 2.1.2 พืน้ทีข่องการเมอืง  

  1) พืน้ทีค่วามมัน่คงทางทหาร  

 พืน้ทีต่ําบลไพรพฒันา อําเภอภสูงิห ์จงัหวดัศรสีะเกษ บนฝ ัง่ไทย กบั อําเภออนัลองเวง 

จงัหวดัอุดรมชียั บนฝ ัง่กมัพูชา เป็นพืน้ทีช่ายแดนไทยทีม่สีภาพเหมอืนกบัพืน้ทีช่ายแดนของประเทศ

ไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นทัง้หมดทีอ่ยูใ่นเขตประกาศใชก้ฎอยัการศกึ อนัหมายถงึพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นความ

ดแูลของฝา่ยทหารและฝ่ายความมัน่คง เมือ่รฐับาลไทยในยคุพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั ดาํเนินนโยบาย

แปรสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้ พืน้ทีช่ายแดนกลบัพลกิฟ้ืนขึน้เป็นด่านผลประโยชน์ทางการคา้โดยการ

ผลกัดนัของหอการคา้ชายแดน เมือ่กลุ่มทุนทอ้งถิน่มกีารสะสมทุนจากการทาํการคา้ชายแดน ทาํใหม้ี

อํานาจต่อรองและแปรสภาพชายแดนจากพืน้ทีค่วามมัน่คงใหเ้ป็นพืน้ทีธุ่รกจิ ในทีสุ่ด พืน้ทีช่ายแดนก็

กลายเป็นพืน้ทีท่างธุรกจิเมื่อกลุ่มทุนมคีู่คา้ในกมัพชูา พรอ้มๆ กบัมธีุรกจิในเมอืงท่องเทีย่วสาํคญัของ

กมัพชูา เช่น เสยีมเรยีบ เป็นตน้ ทาํใหพ้ืน้ทีท่ีเ่ป็นพืน้ทีค่วามมัน่คงลดระดบัความเครง่ครดัลงแต่

กฎระเบยีบดา้นความมัน่คงยงัดาํรงอยู ่และในบางพืน้ทีช่ายแดนกฎระเบยีบของรฐัไดก้ลายเป็นอุปสรรค

ของกลุ่มทุนทอ้งถิน่จนมกีารเรยีกรอ้งต่อรฐับาลใหม้กีารยกเลกิกฎอยัการศกึ ทัง้น้ี ดว้ยกฎหมายดงักล่าว

ทาํใหท้ีด่นิทีค่วรจะถูกนําไปพฒันาเป็นผลประโยชน์ทางธุรกจิกลบัตอ้งตดิขดัไมส่ามารถออกใบเอกสาร

สทิธิไ์ด ้เช่น การเรยีกรอ้งใหย้กเลกิกฎอยัการศกึในอําเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เป็นตน้ 

  2) พืน้ทีส่เีทา  

 ดว้ยอยูใ่นเขตประกาศใชก้ฎอยัการศกึ ซึง่อยูใ่นความดแูลของฝา่ยทหารและฝ่ายความมัน่คง 

จนกระทัง่มกีารขนานนามใหเ้ป็น “แดนสนธยา” อนัหมายถงึกจิกรรมใดๆ ทีด่ําเนินการอยูใ่นพืน้ทีล่ว้นแต่

เป็นกจิกรรมปิดลบั แมเ้ป็นธุรกจิกเ็ป็นธุรกจิสเีทา เมือ่ปี พ.ศ. 2518 เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงการ

ปกครองในกมัพชูา มกีารอพยพลีภ้ยัของประชาชนชาวกมัพชูาเป็นจาํนวนมากเขา้สู่จงัหวดัตามแนว

ชายแดน การปฏบิตักิารทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎอยัการศกึจงึเป็นอํานาจของฝา่ยทหาร จงึมขีอ้ครหาว่าทหาร

ไดร้บัประโยชน์มหาศาลจากผูอ้พยพทีพ่กทองคาํแท่งตดิตวัเมือ่ลีภ้ยัเขา้เขตไทยจนมวีาทกรรม “ตูท้อง

เคลื่อนที”่ ของภรยิานายทหารทีม่หีน้าทีค่วบคุมชายแดนดา้นกมัพูชา นอกจากน้ี ดว้ยเป็นเขตอทิธพิล

ของกลุ่มเขมรแดง ทีก่ําลงัต้อสูก้บัฝา่ยรฐับาลกมัพชูาทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งมรีายไดเ้พื่อซือ้อาวุธและเลีย้งดู

กําลงัพล จงึไดข้ายทรพัยากรในพืน้ทีท่ีส่ําคญั ไดแ้ก่ ปา่ไม ้และอญัมณ ีจนเกดิมปีางไม ้หรอืทีพ่กัไม้

จาํนวนมากตามแนวตะเขบ็ชายแดน ทัง้น้ี เน่ืองจากมบีรษิทัทาํไมจ้ากชายแดนดา้นตะวนัตกตดิกบัพมา่

ยา้ยฐานเขา้สู่ชายแดนกมัพูชาอนัเน่ืองมาจากพม่าประกาศปิดป่า และบรรดาเสน้ทางชกัลากไมแ้ละ

ช่องทางนําเขา้ไมจ้ากกมัพูชาจงึกลายมาเป็นด่านชายแดนถาวรและกลายเป็นจุดท่องเทีย่วชายแดนใน

ปจัจบุนั 
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 2.1.3 พหุวฒันธรรม  

 พืน้ทีต่่อแดนแห่งน้ี มกีลุ่มชาตพินัธุเ์ขมรตํ่า (แขมรก์รอม) เป็นเจา้ของพืน้ทีม่าแต่เดมิก่อนทีจ่ะ

มรีฐัชาต ิ(Nation State) มเีสน้ทางคมนาคมและการเดนิทางไปมาหาสู่กนั มคีวามสมัพนัธฉ์นัญาตมิติร 

มภีาษา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณอีย่างเดยีวกนั จนเมือ่เกดิรฐัชาต ิมกีารกําหนดเสน้แบ่งเขต

อํานาจของรฐัาธปิตัย ์(แมก้ารปกัปนัเขตแดนยงัไมแ่ลว้เสรจ็) ประชาชนในพืน้ทีต่่อแดนกย็งัคงไปมาหาสู่

กนัมาตลอด ยกเวน้ในช่วงทีม่อุีปสรรค เช่น ช่วงสงครามและการประกาศปิดพรมแดน แต่เมือ่

สถานการณ์กลบัเขา้สู่ปกตปิระชาชนต่อแดนกไ็ปมาหาสู่กนัตามเดมิ  

 นอกจากกลุ่มชาตพินัธุเ์ขมรแลว้ ในฝ ัง่กมัพชูา ในชุมชนในพืน้ทีต่ําบลตะเปียงปราสาท อําเภอ

อนัลองเวง มกีลุ่มชาตพินัธุล์าว ซึง่เป็นกลุ่มชาวลาวในกมัพชูาทีย่งัรกัษาอตัลกัษณ์และวถิชีวีติแบบกลุ่ม

ชาตพินัธุล์าวไวอ้ยา่งเหนียวแน่นโดยอยูอ่าศยักนัเป็นชุมชนหมูบ่า้นปะปนกบัชาวเขมร ส่วนในฝ ัง่ไทย 

ในช่วงสงครามลทัธเิมือ่ทางการไดเ้ขา้ปราบปรามสมาชกิของพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) 

ในพืน้ทีต่่อแดนไดม้กีลุ่มชาตพินัธุล์าวจากหลายอําเภอในจงัหวดัศรสีะเกษอพยพกนัเขา้พืน้ทีโ่ดยเขา้จบั

จองทีด่นิและแผว้ถางทําไร่มนัสาํปะหลงั จนต่อมาไดก่้อตัง้ชุมชนปะปนอยูก่บักลุ่มชาตพินัธุเ์ขมรเดมิ 

และกลุ่มชาตพินัธุล์าวในฝ ัง่ไทยยงัขา้มไปมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มชาตพินัธุล์าวในเขตกมัพชูา โดยมกีาร

ทาํบุญรว่มกนัในทุกปี 

2.2 การพนันชายแดน  

          รตัพงษ์ สอนสุภาพ (2555) ไดศ้กึษา บ่อนการพนนัตามแนวชายแดน พบว่า บ่อนการพนันตาม

แนวชายแดนไทยประมาณ 10 แห่ง ทีเ่ป็นขนาดใหญ่ และมขีนาดเลก็อกีเป็นจาํนวนมาก โดยมลีกูคา้

เป็นคนไทย รอ้ยละ 90 นิยมเขา้ไปในลกัษณะส่วนบุคคลและการจดัเป็นกลุ่มทวัร ์เขา้ไปท่องเทีย่ว แต่แท้

ทีจ่รงิมวีตัถุประสงคใ์นการเขา้ไปเล่นการพนนัโดยเฉพาะ ซึง่กลุ่มคนทีเ่ขา้ไปเล่นการพนันมตีัง้แต่กลุ่ม

เยาวชนไปจนถงึผูส้งูอายุ 

เจา้ของบ่อนการพนันมทีัง้ทีเ่ป็นนักธุรกจิ นักการเมอืง และผูม้อีทิธพิล  ซึ่งมคีวามสมัพนัธอ์นัดี

กบัผู้นําทางการเมอืงทัง้ฝ ัง่ไทยและผูนํ้าของประเทศ เพื่อนบา้น ทัง้น้ีพื้นที่ทีเ่ปิดบ่อนตามแนวชายแดน

กบัไทยมกัจะเป็นพื้นที่พเิศษที่ต้อง ใช้อํานาจพเิศษควบคุมโดยตรงจากผู้มอีํานาจทางการเมอืงแบบ

เบด็เสรจ็ 

            ปจัจบุนับ่อนการพนนัชายแดนไดม้กีารปรบัตวัเพื่อขยายฐานผูเ้ล่นหน้าใหมเ่ขา้สู่ธุรกจิการพนนั

สู่ระบบออนไลน์  โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นทีนิ่ยมเล่นไอทแีละชอบเล่นหรอืดฟุูตบอล นอกจากนัน้ยงัไมพ่อ

ผูป้ระกอบการยงัไดม้กีารนําเกมการพนันประเภทอื่นๆ ทีเ่ล่นในบ่อน อย่างเช่น บาคารา่ ไฮโล กําถัว่ 

และหวยเขา้สู่ระบบออนไลน์ดว้ย 
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2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   

 พรชติา กฤษฎาวานิช (2545). ไดศ้กึษาผลกระทบจากบ่อนการพนันตามแนวชายแดน : 

ศกึษาเฉพาะกรณีบ่อนเกาะกง ประเทศกมัพชูา พบว่า บ่อนการพนัน มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคม 

โดยมผีลกระทบแงล่บมากกว่าแงบ่วก โดยผลกระทบแง่ลบในดา้นเศรษฐกจิทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การเกดิ

ปญัหาหน้ีสนิและการขาดแคลนค่าใชจ้่ายในครอบครวั   ส่วนผลกระทบแงล่บดา้นสงัคมทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

การก่อใหเ้กดิภาพพจน์แงล่บแก่ประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมอืงพุทธศาสนา  ขอ้เสนอแนะ

ทีไ่ดจ้ากการศกึษา พบว่า ธุรกจิการพนนั ไมไ่ดเ้ป็นธุรกจิหรอือาชพีในทางสรา้งสรรค ์แต่เป็นการมอม

เมาประชาชน คุณภาพของคนในระยะยาวจะหมกมุ่นอยูก่บัการพนัน ทาํใหเ้สยีสุขภาพจติต่อสมาชกิใน

ครอบครวั เป็นสาเหตุของปญัหาลกัทรพัยห์รอืประกอบมจิฉาชพี  นอกจากน้ีบ่อนการพนนัยงัเป็นแหล่ง

ฟอกเงนิทีไ่มส่ามารถตรวจสอบบญัชไีด ้

สุรชยั บุญพลบั (2545). ศกึษาความสญูเสยีทางเศรษฐกจิของประชาชนจากบ่อนการพนนัตาม

แนวชายแดน : ศกึษาเฉพาะกรณบ่ีอนบา้นผกักาด อําเภอโปง่น้ํารอ้น จงัหวดัจนัทบุร ีพบว่า บ่อนบา้น

ผกักาด ตัง้อยูใ่นเขตกมัพชูาตดิกบัประเทศไทย ผูเ้ขา้ไปเล่นการพนนัส่วนมากเป็นชาวจงัหวดัจนัทบุรี

และอยูใ่นวยัแรงงาน  ประเภทการพนันทีน่กัพนันนิยมมากสุดคอื บคัคารา รองลงมาคอื ป๊อกแปด-เกา้ 

บ่อนการพนันแห่งน้ีก่อใหเ้กดิการสญูเสยีทางเศรษฐกจิหลายดา้น นกัพนนัใชจ้า่ยในการเล่นการพนนั 

เฉลีย่คนละ 6,638 บาท ในขณะทีย่งัใชจ้่ายเงนิซือ้ของในประเทศกมัพูชาเฉลีย่คนละ 360 บาท และ

ผลกระทบทางดา้นสงัคมพบว่า ส่วนใหญ่ไมม่ผีลกระทบต่ออาชพี การงาน ครอบครวัและปญัหา

อาชญากรรม  ดงันัน้ เพื่อป้องกนัการสญูเสยีทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งรนุแรงในอนาคต รฐับาลและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งโดยเฉพาะจงัหวดัจนัทบุร ีตอ้งปรบัปรงุระบบการผ่านแดนและการเขา้ไปเล่น 

รวมทัง้การพฒันาคนซึง่อยูใ่นวยัแรงงงานไมใ่หลุ้่มหลงในการพนันอนัจะส่งผลเสยีในการพฒันาประเทศ 

วรินิดา สุทธพิรมและคณะ (2553). ไดศ้กึษาสภาพทางเศรษฐกจิจากบ่อนคาสโินตามแนว

ชายแดน กรณศีกึษา ด่านช่องจอม บา้นด่านพฒันา ตําบลด่าน อําเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรนิทร ์พบว่า 

กลุ่มนกัท่องเทีย่วมทีัง้เพศชายและหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อ

เดอืน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพทางเศรษฐกจิจากบ่อนคาสโินเป็นผลกระทบต่อรายได ้ค่าใชจ้่ายและ

การจา้งงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ความสมัพนัธข์องสภาพเศรษฐกจิทีเ่กดิจากบ่อนคาสโิน กบัผลกระทบทีเ่กดิจากบ่อนคาสโิน 

พบว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดนิทางมาบ่อนคาสโินเพื่อการเสีย่งโชคประมาณ 2-3 ครัง้ เป็นการ

เดนิทางมาเล่นในช่วงวนัหยุด เสาร–์อาทติย ์ผลของการเล่นพนนั นกัท่องเทีย่วไมส่ามารถแยกไดว้่าเล่น

ได ้เล่นเสยี ซึง่ค่าใชจ้า่ยในการเล่นพนนัแต่ละครัง้คดิเป็นเงนิ 5,000 บาทต่อครัง้ มคี่าใชจ้่ายอนัดบัหน่ึง
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คอื ค่าใชจ้า่ยในการเล่นพนัน อนัดบัสอง คอื การซือ้ของทีร่ะลกึ อนัดบัสาม คอื ซือ้สนิคา้ตามแนว

ชายแดน อนัดบัสี ่คอื ใชจ้า่ยสาํหรบัอาหารและอนัดบัหา้ คอื ค่าใชจ้า่ยในการพกัคา้งคนื 

ศริมิติร ประพนัธธ์ุรกจิ (2543). ไดศ้กึษา “บ่อน” สรา้งรายได ้หรอื “บ่อน” ทาํลายสงัคม 

พบหลกัฐานว่า ขอ้อา้งต่างๆ ทีนํ่ามาใชส้นบัสนุนนโยบายการเปิดบ่อนถูกกฎหมายนัน้มขีอ้หกัลา้งได้

ทัง้สิน้ เช่น การเปิดบ่อนถูกกฎหมายช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ ถูกโตแ้ยง้ดว้ยหลกัฐานประเดน็

ตน้ทุนทางสงัคมทีร่ฐับาลตอ้งสญูเสยีผลกระทบของการตดิการพนัน การสรา้งความเจรญิใหก้บัทอ้งถิน่ 

ถูกโตแ้ยง้ดว้ยหลกัฐานทีช่ีว้่าบ่อนการพนนัทีเ่ปิดในระยะหลงัทาํใหธุ้รกจิรายยอ่ยๆ ของทอ้งถิน่ตอ้งปิด

กจิการลง เน่ืองจากประชาชนใชจ้่ายไปกบัการเล่นการพนนัในบ่อนมากขึน้  การลดปญัหาการนําเงนิไป

เล่นการพนนัทีต่่างประเทศ ถูกโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลว่าการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายจะทําใหอุ้ปสงค์

ของการเล่นพนนัเพิม่มากขึน้ เพราะคนทีอ่ยูใ่กลช้ายแดนจะเดนิทางไปเล่นการพนันทีเ่ดมิ แต่บ่อนทีเ่ปิด

ใหมจ่ะไปดงึดดูนกัพนันกลุ่มใหมท่ีไ่มเ่คยเล่นพนนัใหเ้ดนิทางมาเล่นแทน หรอืในกลุ่มคนระดบัสงูทีม่ ี

หน้าตาในสงัคมไทย คนกลุ่มน้ีจะไมนิ่ยมเล่นพนนัในไทยเพราะจะทําใหเ้สยีชื่อเสยีง และการไปเล่นพนนั

ทีต่่างประเทศของคนกลุ่มน้ีไปเพื่อพบปะพดูคุยกบันกัธุรกจิชาวต่างชาตเิป็นหลกั ไมใ่ช่เพื่อหวงัรํ่ารวย

จากการพนนั  นอกจากน้ียงัมหีลกัฐานทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าหลายประเทศทีอ่นุญาตใหม้กีารเปิดบ่อนการพนัน

ถูกกฎหมายไปแลว้เริม่ประสบปญัหาอย่างหนกั เช่น ไมส่ามารถทาํรายไดต้ามทีค่าดหวงั จาํนวนนกั

พนนัทีม่ปีญัหาเพิม่จาํนวนมากขึน้ การเกดิแหล่งอาชญากรรม เป็นตน้ สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีทําใหห้ลาย

ประเทศตอ้งหนัมาทบทวนนโยบาย  

 เหตุผลสาํคญัทีไ่มค่วรใหป้ระเทศไทยเปิดบ่อนถูกกฎหมาย คอื ปญัหาการคอรร์ปัชัน่ในวง

ราชการ โดยเฉพาะเจา้หน้าทีต่ํารวจ ทีใ่หก้ารคุม้ครองธุรกจิบ่อนเถื่อนอยูใ่นขณะน้ี  นอกจากน้ี

นกัการเมอืงไทยส่วนใหญ่ยงัขาดอุดมการณ์การทํางานเพื่อประชาชน   รวมถงึระบบบรหิารราชการที่

อ่อนแอ นกัการเมอืงทีเ่หน็แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  ประชาชนทีง่มงายในเรือ่งโชคลาภ

มากกว่าความสามารถ ทําใหผู้ศ้กึษาเหน็ว่าประเทศไทยยงัไมส่มควรอย่างยิง่ทีจ่ะมกีารเปิดบ่อนถูก

กฎหมาย แต่กม็ไิดห้มายความว่านโยบายเปิดบ่อนถูกกฎหมายจะไมม่ทีางเกดิขึน้ในอนาคต  เพราะเรือ่ง

ทีเ่กีย่วกบันโยบายสาธารณะประโยชน์ มกัมทีางการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้งอยูด่ว้ยเสมอ 

              พนิิจ ลาภธนานนท ์และคณะ ไดศ้กึษา การศกึษาสถานการณ์ พฤตกิรรม และผลกระทบการ

พนนัในประเทศไทย พบว่าประชากรศกึษาถงึรอ้ยละ 77.1 เคยมปีระสบการณ์เล่นการพนนัมาก่อน โดย

หวยใตด้นิเป็นการเล่นพนนัครัง้แรกของประชากรศกึษาส่วนใหญ่ ซึง่เริม่เล่นการพนันเพราะชอบเสีย่ง

โชคและเพื่อความสนุกสนานเพลดิเพลนิ และโดยมากเริม่เล่นการพนนัดว้ยตนเองโดยไม่มใีครชวน  
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            พนัเอกธาร ธรรมสกุล (2553). ไดศ้กึษากระบวนการจงูใจนกัพนันเขา้สู่บ่อนคาสโิน พบว่า มี

การเอือ้ประโยชน์กนัระหว่างบ่อนคาสโิน บรษิทัทวัรแ์ละนกัพนัน นกัพนนัไดร้บัผลประโยชน์ คอื ความ

สะดวกสบายในการเดนิทาง เสยีค่าใช่จ่ายน้อย มบ่ีอนคาสโินใหเ้ลอืกเล่นไดห้ลากหลาย มบีรกิารเสรมิ

อื่นๆ ใหเ้ลอืกแบบครบวงจร  และมสีนิคา้ราคาถูกใหเ้ลอืกซือ้ได ้ การทีม่คีนไทยออกไปเล่นการพนัน

จาํนวนมาก ยอ่มส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทัง้มติทิางเศรษฐกจิและมติทิางสงัคม 

 ขอ้เสนอแนะ ควรกําหนดมาตรการทีท่าํใหน้กัพนันไปเล่นการพนันไดย้ากขึน้  โดยเพิม่ความ

เขม้งวดบรกิารของบรษิทัทวัรใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพิม่เจา้หน้าทีส่่วนราชการต่างๆ ใหเ้พยีงพอและ

เครง่ครดัในการปฏบิตั ิ ประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุถงึผลเสยีของการเล่นการพนนัและเพิม่ความเขม้ขน้ในการ

ตรวจตราคนผ่านแดน  

 นายระพ ี วงัศร ี(2548). ไดศ้กึษา ทศันคตขิองประชาชนในจงัหวดัจนัทบุรทีีม่กีารเปิดบ่อนพนนั

เสร ีมผีลการศกึษาทศันคตริายดา้น ดงัน้ี ดา้นความรูเ้กีย่วกบัการเปิดบ่อนการพนนัเสรแีละดา้น

ผลกระทบต่อประชาชน มทีศันคตทิีเ่หน็ดว้ย ส่วนทศันคตดิา้นเหตุผลในการเขา้บ่อนการพนนัดา้นความ

เขา้ใจเกีย่วกบัการเปิดบ่อนการพนนัเสรแีละดา้นผลดต่ีอประชาชนในการเปิดบ่อนเสร ีประชาชนมี

ทศันคตอิยูเ่กณฑท์ีไ่มแ่น่ใจ 

 เมือ่เปรยีบเทยีบทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัจนัทบุรต่ีอการเปิดบ่อนพนันเสรจีาํแนกตาม เพศ 

อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ความถีแ่ละเหตุผลในการเขา้บ่อนเล่นการพนัน 

พบว่า เพศชายมทีศันคตต่ิอการเปิดบ่อนการพนันเสรสีงูกว่าเพศหญงิ ประชาชนทีจ่บการศกึษาระดบั

ปรญิญาตรมีทีศันคตต่ิอการเปิดบ่อนพนันเสรสีงูกว่าประชาชนทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา/ปวช. 

และประถมศกึษา  ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิและเอกชน/ธุรกจิส่วนตวัมทีศันคติ

ต่อการเปิดบ่อนพนนัเสรสีงูกว่าประชาชนทีป่ระกอบอาชพีรบัจา้งทัว่ไปและเกษตรกรรม  ประชาชนทีไ่ม่

เคยเล่นการพนนัมทีศันคตต่ิอการเปิดบ่อนการพนันเสรสีงูกว่าประชาชนทีม่คีวามถี่นานๆ ครัง้และ

มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืนในการเขา้เล่นการพนัน   

 ปญัหาและขอ้เสนอแนะของประชาชนจงัหวดัจนัทบุรต่ีอการเปิดบ่อนเสร ีคอื ปญัหาครอบครวั

แตกแยก ปญัหาสงัคม ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาเศรษฐกจิ ปญัหาการขาดศลีธรรมของประชาชนทาํให้

สงัคมเสื่อมโทรม ขอ้เสนอแนะ คอื การเปิดบ่อนการพนันเสรตีอ้งมมีาตรการ กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

รดักุมและเขา้งวด เปิดบ่อนเสรใีนพืน้ทีท่ีไ่มใ่ช่เขตชุมชน กําหนดเวลาเปิด-ปิดทีแ่น่นอน  กําหนด

คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้บ่อนการพนนัเสรปีระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบและเขา้ใจขอ้มลูของบ่อนการพนัน

เสรอียา่งถ่องแท ้
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  จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบว่ายงัไมม่กีารศกึษาวถิพีนนัในชุมชนก่อนและหลงัการมี

บ่อนคาสโิน  ดงันัน้ งานวจิยัครัง้น้ีจงึเป็นการศกึษา การพนันชายแดน ซึง่เป็นการเขา้มาของการพนนั

สมยัใหม ่(Modern Gambling) ทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงวถิพีนนัในชุมชนอย่างไร กรณศีกึษาบ่อน

คาสโินช่องสะงาํโดยเป็นการศกึษาครัง้น้ี เป็นการศกึษาขา้มพรมแดน (Cross Boundary Study) 

ระหว่างชุมชนต่อแดนกมัพูชาและไทย  
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บทท่ี  3 

บริบทพื้นท่ี 

 

3.1 สภาพทางสงัคม การเมืองและการทหารของชุมชนในอาํเภออนัลองเวง จ.อดุรมีชยั 

ชุมชนทีต่ ัง้บ่อนคาสโินช่องสะงาํ มชีื่อเดมิว่า ภูมจิะแกเอดิ (บา้นสุนขัหอน) ซึง่ไดจ้ากลกัษณะ

ของหน้าผาทีค่ลา้ยกบัสุนัขขณะกําลงัหอน  ตัง้อยูเ่ชงิเขาพนมดงรกั (พนมดงแรก็) และลาดลงสู่ทีร่าบ

ดว้ยระยะทางกว่า 5 กโิลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 67 เรยีกว่า เจงิพนม (เชงิเขา) ต่อมา หมูบ่า้นใน

บรเิวณดงักล่าวจงึไดช้ื่อ ภมูเิจงิพนม (บา้นเชงิเขา) ต.ตะเปียงไปร อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั ส่วนบรเิวณ

บนเขา เรยีกว่า เลอพนม (บนเขา) เป็นฐานทีม่ ัน่ของกองกําลงัเขมรแดง ซึง่อยูใ่นการบงัคบับญัชาของ 

ตามอ็ก ผูนํ้าของเขมรแดง ปจัจบุนับรเิวณหน้าผาไดช้ื่อว่า ผาตามอ็ก และอาคารทีท่าํการทางทหารของ

เขมรแดงกลายเป็นรา้นอาหาร 

ทีชุ่มชนเจงิพนม ตรงบรเิวณทีเ่ป็นด่านชายแดนระหว่างไทย-กมัพชูา หรอืด่านช่องสะงาํ (เก่า) 

ซึง่ต่อมาไดม้กีารยา้ยด่านชายแดนช่องสะงาํไปอยูท่ีท่ ีต่ ัง้ด่านในปจัจุบนั คอื ห่างจากด่านเก่าไปทางทศิ

ใตป้ระมาณ 500 เมตร โดยมกีารตดัถนนสายใหมเ่ชื่อมต่อกบัทางหลวงหมายเลข 67 (ช่องสะงาํ-อนัลอง

เวง-เสยีมเรยีบ) และห่างจากด่านไปทางทศิตะวนัออก ประมาณ 800 เมตร คอื ทีต่ ัง้ของคาสโินช่องสะงาํ 

ในการศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดจ้าํแนกชุมชนทีอ่ยูใ่นรศัมทีีไ่ดร้บัผลกระทบจากบ่อนคาสโินช่องสะ

งาํ ในฝ ัง่กมัพูชาตามระยะทางตามเสน้ทางทางหลวงหมายเลข 67 ออกเป็น 3 ระยะ โดยถอืเอาตวับ่อน

คาสโินช่องสะงาํเป็นจุดตัง้ตน้ ทัง้น้ี รศัมขีองพืน้ทีส่ะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนกนัตวับ่อนบ่อน

คาสโินช่องสะงาํแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1) ระยะใกล ้ไดแ้ก่ ชุมชนบรเิวณด่านชายแดน (เก่า) และชุมชนบรเิวณดา้นหน้าบ่อนคาสโิน

ช่องสะงาํ ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํเพยีงทางหลวงหมายเลข 67 กัน้ ไดแ้ก่ รา้นคา้

ดา้นหน้าบ่อนคาสโินช่องสะงาํ และภูมโิอรขะยงุ ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ 500 เมตร 

2) ระยะกลาง ไดแ้ก่ ชุมชนทีอ่ยูร่ะหว่างตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํกบัตวัอําเภออนัลองเวง ห่าง

จากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ ประมาณ 3-5 กโิลเมตร ไดแ้ก่ ภมูสิระชกู และภูมเิจงิพนม ต.

ตะเปียงไปร อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั 

3) ระยะไกล ไดแ้ก่ ชุมชนในตวัอําเภออนัลองเวง ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ 15 

กโิลเมตร 
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ดงัแผนผงั 3-1 

 

         

    ทางหลวงหมายเลข 67 (ไปเสยีมเรยีบ) 

 

 

  

ระยะใกล ้                 ระยะกลาง            ระยะไกล 

 

1) ระยะใกล ้ไดแ้ก่ ชุมชนบรเิวณด่านชายแดน (เก่า) และชุมชนบรเิวณดา้นหน้าบ่อนคาสโิน

ช่องสะงาํ 

ชุมชนบรเิวณด่านชายแดน (เก่า) และชุมชนบรเิวณดา้นหน้าบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ยงัไมม่ชีื่อ

เป็นทางการ แต่ชาวบา้นในบรเิวณนัน้เรยีกรวมๆ กนัว่าภมูโิอรขะยงุ (บา้นหว้ยขะยุง) ซึง่หมายถงึ

หมูบ่า้นทัง้ทีอ่ยูบ่รเิวณหน้าบ่อนคาสโินช่องสะงาํ บรเิวณด่านชายแดนเดมิ และบา้นเรอืนทีต่ ัง้ถดัขึน้ไป

ตามเชงิเขาพนมดงรกัดา้นเลอพนม ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ ประมาณ 500-800 เมตร ทัง้น้ี มี

ขา่วว่า ทางการกมัพชูาจะรวมชุมชนทัง้หมดใหเ้ป็นภมูหิรอืหมูบ่า้นเดยีวเรยีกว่า ภูมเิจงิพนม ซึง่เป็นชื่อ

หมูบ่า้นทีอ่ยูถ่ดัเขา้ไปในเขตกมัพชูา นัน่หมายความว่า ชุมชนในระยะใกลด้งักล่าวจะไดร้บัการผนวก

รวมกบัชุมชนในระยะกลาง  

สมาชกิของชุมชนระยะใกล ้หากไมเ่ป็นชุมชนของเขมรแดงมาก่อน เช่น ภูมโิอรขะยงุ กเ็ป็น

ชุมชนใหม่ทีส่่วนใหญ่ของผูอ้ยูอ่าศยัเป็นชาวเขมรทีม่อีาชพีคา้ขายและโยกยา้ยมาจากจงัหวดัอื่นๆ เช่น 

พระตะบอง กําปงธม เสยีมเรยีบ เป็นตน้ และเน่ืองจากเป็นชุมชนทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจากแรงกระตุน้จาก

การคา้ชายแดนทีม่จีดุผ่อนปรนการคา้ด่านช่องสะงาํ หรอื ด่านชายแดนช่องสะงาํ (เดมิ) เป็นจดุ

ศูนยก์ลาง ประชาชนในพืน้ทีน้ี่ ส่วนใหญ่จงึไดแ้ก่ผูท้ีม่อีาชพีคา้ขายเป็นหลกั สภาพบา้นเรอืนจงึเป็นสิง่

ปลกูสรา้งชัว่คราวในลกัษณะเพงิคา้มากว่าจะเป็นอาคารถาวร ยกเวน้สถานทีร่าชการเช่นทีท่าํการด่าน 

สาํนกังานภาษอีากร และคลงัน้ํามนัทีนํ่าเขา้น้ํามนัจากประเทศไทยก่อนทีจ่ะระบายน้ํามนัไปสู่ภาคส่วน

ต่างๆ ในอําเภออนัลองเวง และจงัหวดัอื่นๆ ทีม่เีสน้ทางคมนาคมเชื่อมต่อกบัด่านชายแดนช่องสะงาํ และ

มคี่าขนส่งแพงกว่าการขนส่งบนเสน้ทางทางหลวงหมายเลข 67  

บอ่นคาสโิน 

ชมุชนหน้าคาสโิน 

อําเภออนัลอง

 ภมูิเจิงพนม

 
ดา่นช่องสะงํา 

ภมูิสระชกู 
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ครอบครวัส่วนทีเ่หลอืในพืน้ทีร่ะยะใกล ้โดยเฉพาะทีภู่มโิอรขะยงุไดแ้ก่ครอบครวัของเจา้หน้าที่

รฐั คอื ตํารวจและทหาร ทีส่่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าทีท่ีเ่คยเป็นครอบครวัของทหารเขมรแดงทีโ่อนยา้ยเป็น

เจา้หน้าทีข่องรฐัในช่วงทีม่กีารปรองดองชาต ิหรอืเขา้เป็นผูร้ว่มพฒันาชาต ิในปี พ.ศ. 2539 ภายหลงั

ผูนํ้าเขมรแดงถูกจบักุมและเขา้สู่กระบวนการไต่สวนคดฆีา่ลา้งเผ่าพนัธุ ์(Genocide Trial)   

สภาพทางภมูศิาสตรข์องพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและลาดเอยีง พืน้ดนิเตม็ไปดว้ยกอ้นหนิ

ขนาดใหญ่ บางแห่งเป็นพระลานหนิจงึไมส่ามารถทําการเกษตรใดๆ ได ้และถดัจากตวัชุมชนไปทางทศิ

เหนือกค็อืตวัภเูขาพนมดงรกั มหีน้าผาสงูชนั ซึง่จากหน้าผาดงักล่าวสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ดา้นทศิ

ตะวนัออกครอบคลุมตวัอําเภออนัลองเวงไดท้ัง้หมด ตลอดจนสามารถมองเหน็ความเคลื่อนไหวบนทาง

หลวงหมายเลข 67 (ช่องสะงาํ-อนัลองเวง-เสยีมราฐ) ซึง่ในอดตีทีย่งัมกีารสูร้บระหว่างทหารฝา่ยรฐับาล 

(นําโดย เฮง สมัรนิ-ฮุน เซน) กบัทหารฝ่ายเขมรแดง (นําโดย พล พต) ภายหลงัทีก่องกําลงัทหาร

เวยีดนามเขา้ยดึกรงุพนมเปญ และยดึอํานาจการปกครองจากเขมรแดง ทําใหก้องกําลงัเขมรแดงที่

ปกครองกมัพูชาระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 ตอ้งล่าถอยจากเขตเมอืงและตัง้ฐานทีม่ ัน่ในเขตปา่เขา 

โดยเฉพาะตามแนวเทอืกเขาพนมดงรกัชายแดนไทย-กมัพชูา บรเิวณหน้าผาแห่งน้ีจงึเป็นฐานทีม่ ัน่ทาง

ทหารของฝา่ยเขมรแดง ซึง่นําโดยพล พต และนายพลตามอ็ก ซึง่ในทางการทหารเรยีกว่า “จดุสงูขม่”  

สามารถทีจ่ะมองเหน็ความเคลื่อนไหวของฝา่ยตรงขา้มไดทุ้กระยะ อกีทัง้ยงัเป็นฐานทีม่ ัน่ทีป่ลอดภยัทีสุ่ด 

เน่ืองจากการเขา้สู่บรเิวณดงักล่าว เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เพราะอยูใ่นทีส่งู พืน้ทีทุ่รกนัดาร การ

เขา้โจมตดีว้ยกําลงัทหาร หรอืถล่มดว้ยอาวุธหนกัจงึทาํไดล้าํบาก อกีประการหน่ึง ชยัภูมขิองฐานทีม่ ัน่

ยงัใชห้ลงัพงิเขตไทย หากจะโจมตจีะตอ้งออ้มเขา้เขตไทยเพยีงทางเดยีว เท่านัน้ และสาเหตุทีฝ่า่ยเขมร

แดงใชบ้รเิวณดงักล่าวและตะเขบ็ชายแดนไทย-กมัพชูาดา้นน้ีกเ็น่ืองจากมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัประเทศ

ไทย ทัง้ไดร้บัการสนบัสนุนจากไทย  จนี และสหรฐัฯ ซึง่เกีย่วเน่ืองกบันโยบายทางทหารและระหว่าง

ประเทศของไทยทีต่่อตา้นทหารกมัพชูาทีส่นับสนุนโดยเวยีดนามและรสัเซยี ดว้ยเหตุน้ี หน้าผาแห่งน้ีจงึ

ไดช้ื่อต่อมาว่า “ผาตามอ็ก” โดยนําเอาชื่อของผูนํ้าเขมรแดงเป็นชื่อของหน้าผา และปจัจบุนั ภายหลงัการ

พ่ายแพข้องฝา่ยเขมรแดง ผาตามอ็กจงึกลายเป็นรา้นอาหาร ซึง่ดําเนินการโดยอดตีทหารเขมรแดง โดย

ผูท้ีจ่ะเขา้ใชบ้รกิารของรา้นอาหารแห่งน้ีตอ้งเดนิทางผ่านเสน้ทางทีเ่ตม็ไปดว้ยโขดหนิและหลุมบ่อ อกีทัง้

ยงัตอ้งผ่านด่านรกัษาการของทหารกมัพชูาก่อนทีจ่ะเขา้ถงึรา้น ประมาณ 300 เมตร และตวัรา้นอาหาร

อยูห่่างจากด่านชายแดนเดมิประมาณ 800 เมตร ดงันัน้ ลกูคา้ส่วนใหญ่ของรา้นจงึไดแ้ก่ลกูคา้เก่า ผูท้ี่

เคยเดนิทางไปทีชุ่มชนโอรขะยงุ และด่านชายแดนเดมิเท่านัน้ จงึจะรูว้่าบนเขามรีา้นอาหาร หรอืดัน้ดน้

ขึน้เขาเพื่อชมผาตามอ็ก อาคารสถานทีข่องฐานทีม่ ัน่เขมรแดง และรบัประทานอาหาร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ไดม้กีารยา้ยด่านช่องสะงาํจากทีเ่ดมิไปทีท่ีต่ ัง้ปจัจบุนั โดยรฐับาลไทย  ใน

สมยั พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร เป็นนายกรฐัมนตร ีและรฐับาลกมัพูชาไดท้าํขอ้ตกลงร่วมและเปิดจดุผ่อน

ปรนการคา้ด่านช่องสะงาํแห่งใหม่ ต่อมา ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2546 ไดย้กฐานะของด่านขึน้เป็น

เปิดจดุผ่านแดนถาวรช่องสะงาํ (International Check-point)โดยนายจาตุรนต ์  ฉายแสง รอง

นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิด โดยมผีูนํ้าเหล่าทพั ผูป้ระกอบการคา้ ผูส้งัเกตการณ์ต่างประเทศ

และประชาชนทัง้ 2 ประเทศ ประมาณ 10,000 คนเขา้รว่มงาน รฐับาลไทยไดส้รา้งทางหลวง

หมายเลข 67 ช่วงด่านชายแดนช่องสะงาํ-อ.อนัลองเวง ซึง่ อ.อนัลองเวงเป็นอําเภอทางผ่าน

ไปสู่ 3 จงัหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก่ จ.อุดรมชียั จ.พระวหิาร และ จ.เสยีมเรยีบ ซึง่เป็นเสน้ทางสู่อารยธรรม

ขอมโบราณ นครวดั  นครธม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ส่งผลใหม้กีารกวา้นซือ้ทีด่นิบรเิวณใกลด้่าน

ชายแดนช่องสะงาํจนราคาทีด่นิพุ่งสงูขึน้ โดยนายทุน ผูนํ้ากองทพั พ่อคา้แมค่า้ทัง้ชาวเขมรและ

ชาวต่างชาต ิประชาชนทีม่ทีีด่นิอยูต่ดิกบัทางหลวงหมายเลข 67 จงึตอ้งถอยรน่ห่างจากเสน้ทางหลกัไป

เรือ่ยๆ (นายเพง็. สมัภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2556)   

ในปี พ.ศ. 2554 ไดม้กีารเปิดบ่อนคาสโินช่องสะงาํ โดยนายทุนชาวเขมรเชือ้สายจนี ชื่อ ลมิ เฮง 

นกัธุรกจิดา้นตลาด หรอื ปาซาร (ในภาษาเขมร) ทีอ่ยูใ่จกลางกรงุพนมเปญ ใกลก้บัสนามกฬีาโอลมิปิก 

และทีส่าํคญั นอกจากจะเป็นเจา้ของบ่อนคาสโินช่องสะงาํแลว้ ยงัเป็นเจา้ของบ่อนคาสโินช่องโอรเสมด็ ที่

ด่านชายแดนช่องจอม ดา้น จ.สุรนิทร ์อกีดว้ย ในการก่อสรา้งบ่อน ไดม้กีารไล่รือ้ชุมชนทีอ่ยู่บรเิวณทีต่ ัง้

บ่อน และบรเิวณทางหลวงหมายเลข 67 ชาวบา้นบางส่วนยา้ยไปอยู่รวมกบัชุมชนโอรขะยงุ และอกีส่วน

หน่ึงยา้ยไปตัง้ชุมชนใหม ่ชื่อ ภมูโิอรทมอ (บา้นหว้ยหนิ) ซึง่อยูด่า้นหลงัของบ่อนคาสโินช่องสะงาํ โดย

ห่างออกไปทางทศิใตป้ระมาณ 1 กโิลเมตร พืน้ทีบ่รเิวณด่านชายแดน (แห่งใหม)่ ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิการคา้ ซึง่ยา้ยฐานจากด่านชายแดนเดมิ (แดง. (ชื่อสมมต)ิ สมัภาษณ์ 17 กรกฎาคม 

2556) ขณะทีฝ่ ัง่ประเทศไทยกม็กีารสรา้งศูนยก์ารคา้ชายแดนทีเ่รยีกว่า “เมอืงใหมช่่องสะงาํ” ตลอดจนมี

การสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ทาํใหชุ้มชนทีเ่กดิจากการคา้ชายแดนตรง

บรเิวณด่านชายแดนเดมิ ต้องโยกยา้ยตามความเจรญิทางเศรษฐกจิไปดว้ย  

 ดว้ยสิง่ปลกูสรา้งในชุมชนเกดิขึน้จากธุรกจิการคา้ชายแดน อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ทีร่ะยะใกล ้

จงึเป็นอาคารทีใ่ชว้สัดุเท่าทีห่าไดแ้ละการก่อสรา้งอยา่งหยาบๆ ในลกัษณะเป็นเพงิหรอืแผงลอย 

เช่นเดยีวกบัทีด่่านเก่า ส่งผลใหชุ้มชนทีด่่านชายแดน (เดมิ) หลายอาคารถูกปล่อยทิง้รา้ง เน่ืองจาก

การคา้ซบเซาลง เจา้ของสิง่ปลกูสรา้งหากไม่ยา้ยรา้นไปเปิดทีด่่านใหม ่กจ็ะใชร้า้นเก่าเป็นเพยีงทีพ่กั

อาศยัโดยไมส่ามารถทาํการคา้ขายได ้บา้นเรอืนส่วนใหญ่มลีกัษณะเสื่อมโทรม ถนนภายในชุมชนกข็าด
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การดแูลรกัษา ปจัจบุนัทีด่่านเก่ามผีูอ้ยูอ่าศยัประมาณ 80 ครวัเรอืน และส่วนใหญ่เป็นครอบครวั

ขา้ราชการทหารและตํารวจ  

          นอกจากพืน้ทีท่างทศิเหนือจะเป็นเขตภเูขาทีท่าํใหไ้มส่ามารถขยายชุมชนไปทางทศิดงักล่าว

แลว้ ทางดา้นทศิตะวนัตกของชุมชนเป็นเขตแดนไทย-กมัพชูา ซึง่ชุมชนไมส่ามารถขยายตวัทางดา้นน้ี

เช่นกนั ขณะทีท่างทศิตะวนัออกของชุมชนทีด่นิทัง้หมดถูกยดึครองโดยนายทุนขา้มชาตแิละระดบัชาต ิ

อาททิีด่นิของ “ออกญาลยีง พดั” หรอื นายพดั สุภาภา นกัธุรกจิ 2 สญัชาต ิ(กมัพชูา-ไทย) ซึง่มชีื่อ

ทางดา้นการทําธุรกจิบ่อนคาสโินในกมัพชูา และบ่อนคาสโินส่วนหน่ึงในหลายพืน้ทีข่องกมัพชูาเป็นของ

บุคคลดงักล่าว และเหนือขึน้ไปเกอืบถงึผาตามอ็ก เป็นทีด่นิแปลงใหญ่ขนาดใกลเ้คยีงกนั เป็นของ “ลมิ 

เฮง” ซึง่ทีด่นิของทัง้สองนกัธุรกจิดงักล่าว มกีารก่อกําแพงสงูลอ้มรอบทีด่นิ เพื่อกนัไมใ่หช้าวชุมชนบุกรกุ 

ดงันัน้ ชุมชนจงึถูกปิดลอ้ม เพราะถูกขนาบดว้ยกําแพง ขณะทีท่ีอ่ยูอ่าศยัถูกปล่อยปละละเลยใหเ้สื่อม

โทรม สภาพทางสงัคมของชุมชนกเ็สื่อมทรุดตามไปดว้ย เน่ืองจากสมาชกิชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครวั

ขา้ราชการทีไ่ม่มอีาชพี เมือ่มเีวลาว่างกจ็บักลุ่มเล่นการพนนั จะเหน็ไดจ้ากขณะทีค่ณะศกึษาเขา้พืน้ทีก่ม็ ี

วงพนนั ซึง่ส่วนใหญ่ของผูเ้ล่นเป็นผูห้ญงิวยัทีเ่ป็นแมบ่า้น ซึง่วงพนนั ไดแ้ก่ การเล่นไพ่ และ คลาโฆละก ์

(การพนนัคลา้ยน้ําเตา้ปปูลาของไทย) จนทาํใหส้มาชกิของชุมชนบางรายตอ้งยา้ยครอบครวัไปอยูเ่สยีที่

อื่น เพื่อไมใ่หบุ้ตรหลานอยูใ่นสภาพอนัไมพ่งึประสงค ์(แดง (ชื่อสมมต)ิ สมัภาษณ์. 17 กรกฎาคม 2556) 

ขนาดของชุมชนแห่งน้ีจงึมแีต่จะลดขนาดลง  

พืน้ทีใ่นระยะใกล ้ปจัจบุนัมสีถานทีส่ําคญัทางประวตัศิาสตรก์ารเมอืงการทหารของกมัพชูาโดยมี

สถานทีท่ีใ่ชใ้นการพพิากษาโทษของ พล พต ผูนํ้าหมายเลข 1 ของเขมรแดง ซึง่ตัง้อยูภ่ายในชุมชนที่

ด่านชายแดนเก่า และห่างออกไปทางทศิตะวนัออกราว 300 เมตร หรอืห่างจากบ่อนคาสโินช่องสะงาํ 

ประมาณ 1 กโิลเมตร คอืทีป่ลงศพของ พลพต 

2) ระยะกลาง ไดแ้ก่ ชุมชนทีอ่ยูร่ะหว่างตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํกบัตวัอําเภออนัลองเวง ห่าง

จากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ ประมาณ 3-5 กโิลเมตร ไดแ้ก่ ภมูสิระชกู (บา้นสระบวั) และภมูเิจงิพนม ต.

ตะเปียงไปร อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั  

          สภาพสภาพพืน้ดนิทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ ในเขตปา่เขายงัปกคลุมดว้ยป่าไมน้านาพรรณ รวมทัง้

ไมพ้ะยงุ ทีถู่กขนานนามว่า ไมท้องคาํ มแีหล่งน้ําเป็นบงึขนาดใหญ่เรยีกว่า สระชกู หรอืสระบวั พืน้ที่

ส่วนใหญ่เป็นทีร่าบทีส่ามารถทาํการเกษตรได ้และการเกษตรทีส่าํคญั คอื การปลกูมนัสะปะหลงั หรอื 

ดาํโลง ในภาษาเขมร ซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิทีส่รา้งรายไดห้ลกัใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่โดยเกษตรกรจะ

ขายหวัมนัใหแ้ก่ธุรกจิลานมนั ซึง่ลานมนัในพืน้ทีม่ที ัง้สิน้ 3 แห่ง และ 2 ใน 3 เป็นของ “ลมิ เฮง” เจา้ของ

บ่อนคาสโินช่องสะงาํ ต่อจากนัน้ นกัธุรกจิลานมนักจ็ะทําใหเ้ป็นมนัเสน้ และส่งออกใหผู้นํ้าเขา้ในประเทศ

ไทย แถบจงัหวดัศรสีะเกษ ระยะทาง 90 กโิลเมตร ซึง่ทําใหทุ่้นค่าใชจ้่ายในการขนส่ง โดยราคามนัเสน้

อยูท่ี ่700 เรยีล (5 บาท) ต่อ 1กโิลกรมั แต่ส่วนหน่ึง นกัธุรกจิลานมนัยงัส่งออกมนัเสน้ไปยงัประเทศ

เวยีดนาม โดยขนส่งผ่านเสน้ทางอนัลองเวง-เสยีมเรยีบ-กําปงธม-กําปงจาม-บอเวต็ อกีเสน้ทางหน่ึงเขา้
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เวยีดนามโดยผ่านทางสวายเรยีง  ซึง่ทัง้สองเสน้ทางมรีะยะทาง 525 กโิลเมตร แต่ภายหลงัจากทีม่กีาร

เปิดด่านชายแดนช่องสะงาํไดม้นีกัลงทุนชาวไทยเขา้ไปทาํไร่มนัสําปะหลงั โดยจา้งแรงงานชาวกมัพชูา 

และนําเขา้หวัมนัสะปะหลงัเขา้ไทย ซึง่ทํารายไดม้ากกว่าการทาํไรม่นัสะปะหลงัในไทย ทัง้น้ี เน่ืองจาก

ค่าแรงในกมัพชูาในพืน้ทีด่งักล่าวมรีาคาถูกกว่าการจา้งแรงงานในไทยกว่าครึง่หน่ึง คอื 150 บาทต่อวนั 

อกีทัง้พืน้ทีใ่นบรเิวณดงักล่าวผนืดนิยงัมคีวามอุดมสมบรูณ์มากว่าในไทย ทาํใหไ้ดผ้ลผลติมากกว่า (ดาํ 

(ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. 14 สงิหาคม 2556) นอกจากมนัสาํปะหลงัแลว้ พืน้ส่งออกของพืน้ทีย่งัมพีรกิ 

มะนาวและหญา้คา ขณะทีส่นิคา้นําเขา้จากไทย ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้เกลอื ซึง่ประชาชนในพืน้ทีข่า้ม

ชายแดนไปซือ้จากตลาดนดัในเขตไทย ทีต่ ัง้อยูต่ดิกบัด่านชายแดนช่องสะงาํ โดยมตีลาดทุกวนัอาทติย์

และวนัพฤหสับด ีนอกจากน้ี สนิคา้นําเขา้จากไทยทีส่ําคญัและมลูค่าสงูกว่าสนิคา้เกษตร ไดแ้ก่ วสัดุ

ก่อสรา้งและน้ํามนั 

นอกจากพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นไรม่นัสาํปะหลงัแลว้ พืน้ทีเ่กษตรกรรมส่วนหน่ึงยงัเป็นทีน่า ซึง่ปลกู

ขา้วจา้ว สาํหรบัใชบ้รโิภค เท่านัน้ แต่พืน้ทีบ่างส่วนยงัไมม่คีวามปลอดภยัสาํหรบัประชาชน เน่ืองจากยงั

มรีะเบดิและกระสุนปืนทีย่งัไมร่ะเบดิ และยงัมกีารเกบ็กูอ้ยูจ่นปจัจบุนั 

ในอดตี ในสมยัทีเ่ขมรแดงยงัยดึครองพืน้ที ่สนิคา้จากบรเิวณดงักล่าวทีส่รา้งรายไดข้องเขมร

แดง คอื ไม ้โดยในปจัจบุนัพืน้ทีท่ีเ่คยเป็น ปางไม ้หรอืทีพ่กัไม ้ยงัเป็นพืน้ทีโ่ล่ง แต่บางแห่งกม็ปี่าไมข้ึน้

จนไมห่ลงเหลอืสภาพเดมิแลว้ ปางไมบ้างแห่งกก็ลายเป็นลานมนัสาํปะหลงั เช่น ลานมนัของ “ลมิ เฮง” 

เป็นตน้ และการซือ้-ขายไมแ้ปรจากบรเิวณน้ียงัเป็นธุรกจิทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวเขมรในช่วงตน้ๆ ของ

การเปิดด่านชายแดน จนเป็นกจิการสําคญัทีท่ําใหด้่านชายแดนช่องสะงาํเป็นทีรู่จ้กัและเป็นช่องทาง

นําเขา้ไมเ้ขมรแห่งสาํคญัของไทย แต่ในระยะหลงั ไดเ้กดิขบวนการฉวยโอกาสลกัลอบตดัไมใ้นเขตไทย

แลว้นําไปสวมเป็นไมเ้ขมร เขา้ลกัษณะ “สวมตอ” หรอื “นําเขา้ไมไ้ทย” จนในทีสุ่ด เพื่อตดัปญัหา 

ทางการไทยจงึประกาศหา้มนําเขา้ไมจ้ากกมัพชูา (ดาํ (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์ 14 สงิหาคม 2556)  

ปจัจบุนั บรเิวณภายในวดัในภูมสิระชกูเป็นทีบ่รรจอุฐัขิอง ตามอ็ก ผูนํ้าทางทหารของเขมรแดง 

และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งหน่ึงของอนัลองเวง 

3) ระยะไกล ไดแ้ก่ ชุมชนในตวัอําเภออนัลองเวง ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ 15 กโิลเมตร  

อําเภออนัลองเวง หรอื ซรอ็กอนัลองเวง (อําเภอหว้ยยาว ในภาษาเขมร) จ.อุดรมชียั อยูห่่างจาก จ.เสยีม

เรยีบ 125 กโิลเมตร และอยูห่่างจากด่านชายแดนช่องสะงาํ 15 กโิลเมตร นอกจากน้ี  

แทจ้รงิแลว้ อนัลองเวง เคยเป็นฐานทีม่ ัน่ของกลุ่มเขมรแดงในการต่อสูก้บัรฐับาลของนายพลลอน นอล 

ในพุทธทศวรรษที ่2520 มาก่อน ในช่วงทีเ่ขมรแดงไดอ้ํานาจรฐัและปกครองกมัพูชาในช่วง ปี ค.ศ. 

1975-1979 กองกําลงัเขมรแดงกเ็คลื่อนกําลงัเขา้อนัลองเวง และสถาปนาอนัลองเวงเป็นฐานทีม่ ัน่ 

เน่ืองจากอนัลองเวงตัง้อยูใ่นชยัภูมทิีเ่อือ้ต่อการตดิต่อกบัประเทศไทย และจนี ดงัจะเหน็ไดจ้ากเจา้หน้าที่
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ของจนีมกัใชพ้ืน้ทีใ่นจงัหวดัชายแดนของไทยตดิต่อใหก้ารสนับสนุนเขมรแดง (Tom Fawthrop and 

Helen Jarvis. 2004 : 58) ในหว้งเวลานัน้ อนัลองเวง จงึไดเ้ป็น 1 ในลานสงัหาร (Killing Fields) แห่ง

แรกๆ ก่อนทีจ่ะมกีารสงัหารหมูแ่พรก่ระจายไปยงัทีต่่างๆ โดยมผีูเ้สยีชวีติทีล่านสงัหารอนัลองเวง

ประมาณ 3,000 คน ซึง่สถานทีต่ ัง้ลานสงัหารอยูห่่างจากตวัอําเภอ 6 กโิลเมตร 

(www.wikipedia.org/wiki. สบืคน้เมือ่ 16 สงิหาคม 2556) ในช่วงทีก่องกําลงัทหารเวยีดนามขบัไล่เขมร

แดงออกจากการอํานาจรฐั เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2522 ซึง่ปจัจบุนั กมัพชูาถอืว่าเป็นวนัทีไ่ดร้บัชยัชนะต่อ

ระบอบฆ่าลา้งเผ่าพนัธุข์องเขมรแดง (Victory Over Genocide Regime Day) วนัดงักล่าวถอืเป็นวนั

สาํคญัของชาต ิและเป็นวนัหยดุราชการเพื่อราํลกึเหตุการณ์จนถงึปจัจบุนั กองกําลงัเวยีดนามจงึไดเ้ขา้

ยดึอนัลองเวงในช่วงสัน้ๆ  

ต่อมา เมือ่กองกําลงัเขมรแดงกลบัไปใชอ้นัลองเวงภายหลงัถูกเวยีดนามขบัไล่จงึตอ้งสูร้บกบั

กองกําลงัเวยีดนาม จนทหารเวยีดนามเสยีชวีติหลายรอ้ยคน เขมรแดงจงึยดึอนัลองเวงกลบัคนืไปได ้

(ดาํ (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. 14 สงิหาคม 2556) และอนัลองเวงจงึไดก้ลายเป็นเสมอืนเมอืงหลวงของ

เขมรแดง เป็นฐานทีม่ ัน่สุดทา้ยของเขมรแดง เป็นทีพ่ํานักแห่งสุดทา้ยของ พล พต ผูนํ้าเขมรแดง เป็นที่

ปลงศพและบรรจอุฐัขิองพล พต ผูนํ้าเขมรแดง และตามอ็ก ผูนํ้าทางทหารของเขมรแดง 

ในปจัจบุนั อนัลองเวง นอกจากเป็นทางผ่านและจดุแวะพกัของนกัท่องเทีย่วก่อนเดนิทางต่อไป

ยงัเสยีมเรยีบ และเขาพระวหิาร แหล่งท่องเทีย่วทีส่ําคญัของกมัพชูาแลว้ ตวัอําเภออนัลองเวง ไดร้บัการ

พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วโดยใชส้ถานทีส่าํคญัๆ ในยคุเขมรแดงเป็นจดุท่องเทีย่วตัง้แต่ ปี พ.ศ.2546 

ในการเดนิทางมาทีอ่นัลองเวงของนายกรฐัมนตรฮีุน เซน็ ซึง่มดีํารจิะใหม้พีพิธิภณัฑ ์โรงแรม และบ่อน

คาสโิน (www.wikipedia.org/wiki. สบืคน้เมือ่ 16 สงิหาคม 2556) ซึง่นโยบายทีไ่ดร้บัการสนองตอบและ

พฒันาไปแลว้ คอื บ่อนคาสโินช่องสะงาํ ขณะเดยีวกนั อนัลองเวงกเ็ป็นเป้าหมายของนกัท่องเทีย่วทีนิ่ยม

การเดนิทางดว้ยจกัรยานบนเสน้ทาง เสยีมเรยีบ-อนัลองเวง-พนมเปญ 

สถานทีแ่ละแหล่งน้ําสําคญัของอนัลองเวง ซึง่อยูห่่างจากตวัอําเภอไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 

2 กโิลเมตร คอื โอรจกิ หรอืหว้ยขดุ บงึน้ําขนาดเน้ือทีก่ว่า 10,000 ไร ่นอกจากจะเป็นแหล่งน้ําทีห่ล่อ

เลีย้งชาวอําเภออนัลองเวง ทัง้ใชใ้นการเกษตร เป็นแหล่งจบัสตัวน้ํ์า ทําเลเลีย้งสตัว ์แหล่งทรพัยากรป่า

ไม ้และน้ําอุปโภคบรโิภคแลว้ ในทางการเมอืงการทหารถอืว่าเป็นสถานทีส่าํคญัต่อกองกําลงัเขมรแดง

อยา่งยิง่ เพราะเป็นชยัภูมทิี ่ตามอ็ก ผูนํ้าทางทหารของเขมรแดงไดเ้ลอืกสรา้งบา้นพกั และใชเ้ป็นฐาน

ปฏบิตักิารทางทหารไปพรอ้มกนั โดยตัง้อยู่บนฝ ัง่ของโอรจกิ ทางดา้นทศิตะวนัออก เป็นบา้นขนาดใหญ่

ซ่อนหรอืพรางตวัอยูภ่ายในสวนมะมว่ง ตวับา้นก่อสรา้งโดยใชเ้สาไมแ้ละโครงสรา้งเป็นพะยงูขนาดใหญ่ 

และก่ออฐิถอืปนู 2 ชัน้ โดยชัน้ล่างเป็นหอ้งใตด้นิทีม่กีําแพงเป็นคอนกรตีและมลูดนิหนากว่า 1 เมตร ซึง่

สามารถเป็นทีห่ลบภยัจากการโจมตจีากภายนอก ส่วนชัน้บนใชเ้ป็นทีป่ระชุมทางยุทธศาสตร-์ยทุธวธิ ี

โดยทีผ่นังมแีผนทีป่ระเทศกมัพชูาและอนัลองเวง นอกจากตวับา้นประธานแลว้ ยงัมบีา้นพกัของทหาร

http://www.wikipedia.org/wiki.%20สืบค้น
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และครอบครวัรายลอ้มทัว่บรเิวณ ตลอดจนมทีีคุ่มขงัสําหรบัลงโทษผูก้ระทําความผดิ และเป็นทีต่ ัง้ของ

ปืนใหญ่ ปจัจบุนัสถานทีแ่ห่งน้ีเป็นจดุท่องเทีย่วสาํคญัของอนัลองเวง และมกีารนําประตมิากรรมหนิ

ทรายเทวรปูขอมไวใ้หน้กัท่องเทีย่วไดส้กัการะทีห่น้าทางเขา้ตวับา้นประธาน 

 

3.2 พื้นท่ีการเมืองชายแดนของเขมรแดงกบัอนัลองเวง 

เขมรแดง (Khmer Rouge) หรอื กองทพัแห่งชาตกิมัพูชาประชาธปิไตย เมือ่บุกเขา้ยดึกรงุ

พนมเปญและไดอ้ํานาจการปกครองของประเทศไดแ้ลว้กนํ็าเอารปูแบบการปกครองของเขมรแดงในอนั

ทีจ่ะสรา้ง “สงัคมใหม”่ โดยใชอุ้ดมการณ์ปฏวิตัเิบด็เสรจ็ หรอืเผดจ็การโดยชนชัน้กรรมาชพี หลงัยดึ

อํานาจ พรอ้มทัง้ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญใหม ่เมือ่ 5 มกราคม พ.ศ. 2519 และเปลีย่นชื่อทางการของ

ประเทศ จากสาธารณรฐัเขมร เป็นกมัพชูาประชาธปิไตย (Democratic Kampuchea) ศูนยก์ลางอํานาจ

อยูท่ี ่พล พต นายกรฐัมนตร ี 

ทนัททีีเ่ขา้ยดึพนมเปญ เขมรแดงไดส้ัง่ใหอ้พยพประชาชนจากกรุงพนมเปญและเมอืงสาํคญัทีถ่อื

ว่าเป็นศตัรทูางชนชัน้ เช่น ทหาร ขา้ราชการ เชือ้พระวงศ ์ผูม้กีารศกึษา หรอืผูม้วีชิาชพีเฉพาะดา้นไปสู่

คอมมนูในชนบท พนมเปญทีเ่คยมปีระชากรถงึ 2.5 ลา้นคนกลายเป็นเมอืงรา้ง โรงพยาบาลในพนมเปญ

ไรผู้ป้ว่ย ถนนทีอ่อกสู่ชนบทเตม็ไปดว้ยประชาชนทีถู่กบงัคบัใหเ้ดนิเทา้ เขมรแดงประกาศใหทุ้กคนทิง้

ทรพัยส์นิ ทัง้บา้น เงนิทอง แมแ้ต่คนรกั ประชาชนถูกบงัคบัใหอ้ยูใ่นคอมมนู ซึง่คอมมนูหน่ึงๆ มคีน 

10,000 คนและถูกบงัคบัใชแ้รงงานในงานเกษตรวนัละ 11 ชัว่โมง เป็นเวลา 9 วนัตดิต่อกนั และวนัที ่10 

ตอ้งเขา้อบรมเกี่ยวกบัลทัธคิอมมวินิสตจ์ากเขมรแดง และทาํใหป้ระชาชนลม้ตายจาํนวนมหาศาล ซึง่

จาํนวนผูเ้สยีชวีติยงัไมส่ามารถสรปุจาํนวนทีแ่น่นอนได ้แต่งานวจิยัระบุว่าอยูท่ี ่1.4 - 2.2 ลา้นคน  

ต่อมา เวยีดนามไดส้่งกําลงัทหารบุกกมัพูชาเมือ่ 22 ธนัวาคม 2521 และ 7 มกราคม 2522 พล 

พต และกองกําลงัเขมรแดงตอ้งหลบหนีออกจากพนมเปญไปยงัเขตปา่เขาตามแนวชายแดนไทย และ

ไดร้บัความช่วยเหลอืจากจนี ต่อมา เขมรแดงไดเ้ขา้รว่มในรฐับาลผสมแนวรว่มเขมร 3 ฝา่ย ภายใตก้าร

นําของเจา้สหีนุ เพื่อต่อตา้นเวยีดนามและรฐับาลพนมเปญ และเขา้รว่มในสภาสงูสุดแห่งชาตกิมัพูชาโดย

ตวัแทน คอื เขยีว สมัพนั และซอนเซน ในปี 2536 เขมรแดงไดต้ัง้พรรคสามคัคแีห่งชาตกิมัพูชา เพื่อ

เตรยีมเขา้รว่มการเลอืกตัง้ แต่ภายหลงั เขมรแดงกร็ะแวงว่าอาจเป็นกลลวงใหว้างอาวุธเพื่อจบัตวัไป

ดาํเนินคดฆีา่ลา้งเผ่าพนัธุ ์จงึประกาศควํ่าบาตรการเลอืกตัง้ ถอนตวัจากการเจรจาสนัตภิาพ และไมเ่ขา้

รว่มการเลอืกตัง้ ไมย่อมปลดอาวุธและไมย่อมใหป้ระชาชนไปใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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หลงัการเลอืกตัง้ เขมรแดงเขา้ยดึปราสาทพระวหิารจากฝา่ยฮุน เซน และขอเปิดการเจรจากบั

ฝา่ยเจา้สหีนุ โดยกลุ่มเขมรแดงยืน่ขอ้เรยีกรอ้งขอเขา้รว่มในการบรหิารประเทศ เพื่อแลกกบัปราสาท

พระวหิารและดนิแดนทีย่ดึครอง ซึง่เจา้สหีนุทรงเหน็ดว้ยทีจ่ะรบัเขมรแดงเขา้รว่มรฐับาล แต่ฮุน เซนและ

เจา้นโรดมรณฤทธิไ์มเ่หน็ดว้ย ขณะทีส่หรฐัฯ กป็ระกาศจะตดัความช่วยเหลอืกมัพูชา หากยอมใหเ้ขมร

แดงรว่มรฐับาล การเจรจาเพื่อการปรองดองชาตไิม่ประสบความสาํเรจ็ และหลงัการเจรจาครัง้สุดทา้ย

เมือ่ 27– 31 พฤษภาคม 2537 ทีก่รงุเปียงยาง เกาหลเีหนือลม้เหลว ฝา่ยรฐับาลจงึออกกฎหมายใหเ้ขมร

แดงเป็นกลุ่มนอกกฎหมาย กลุ่มเขมรแดงตอบโตโ้ดยจดัตัง้รฐับาลเฉพาะกาลเพื่อสหภาพแห่งชาตแิละ

การปลดปล่อยแห่งชาตกิมัพชูา
 
ที ่จ.ไพลนิ และ จ.พระวหิาร  

เขมรแดงพยายามเขา้ไปมบีทบาทในรฐับาลใหม ่และต่อตา้นรฐับาลใหมด่ว้ยอาวุธ รฐับาล

พนมเปญจงึส่งกําลงัทหารเขา้ปราบในปี 2537 แต่ไมอ่าจเอาชนะเขมรแดงได ้ยทุธวธิขีองเขมรแดงเน้น

การรบแบบจรยทุธ ์ขณะทีฝ่่ายรฐับาลใชย้ทุธวธินํีาความเจรญิเขา้ไปสู่พืน้ทีห่่างไกล เพื่อไมใ่หต้กอยูใ่ต้

อทิธพิลของเขมรแดง ขณะเดยีวกนักช็กัชวนใหท้หารระดบัล่างของเขมรแดงแปรพกัตรม์ารว่มกบั

ฝา่ยรฐับาล  

ปี 2539 เกดิความแตกแยกทางความคดิภายในกลุ่มเขมรแดง ทําใหเ้อยีง สาร ีและทหารเขมร

แดงกว่า 3,000 คน เขา้มอบตวัเมือ่เดอืนสงิหาคม ก่อนจะจดัตัง้พรรคการเมอืง คอื ขบวนการสหภาพ

แห่งชาตปิระชาธปิไตย
 
ขณะทีว่ทิยเุขมรแดงไดโ้จมตวี่า เอยีง ซารยีกัยอกเงนิจากกองทพัเขมรแดง 400 

ลา้นบาท และไม่ยอมนํารายไดจ้ากการคา้พลอยและไมเ้ขา้กองทุนรวม และเมือ่พล พต สัง่ฆา่ซอน เซน 

ผูนํ้าเขมรแดง และครอบครวั เมือ่ปี 2540 เขยีว สมัพนักแ็ยกตวัออกจากเขมรแดงไปตัง้พรรคการเมอืง 

คอื พรรคเอกภาพแห่งชาตเิขมร เพื่อเขา้รว่มในการเลอืกตัง้ พ.ศ. 2541 

หลงัจากการเสยีชวีติของพล พต ดว้ยโรคพารก์นิสนั ในวนัที ่15 เมษายน 2541 กองกําลงัเขมร

แดงส่วนใหญ่ไดว้างอาวุธ และเขยีว สมัพนั กบั นายเจยี ยอมจาํนนต่อฮุน เซน เมือ่ธนัวาคม 2541 เหลอื

เพยีงกองกําลงัตดิอาวุธจาํนวนน้อยของ ตามอ็ก ผูท้างทหารของเขมรแดง  ต่อมา ตามอ็กถูกฝา่ยรฐับาล

จบักุมไดเ้มือ่เดอืนพฤษภาคม 2542 ตามอ็ก และกงัเกก็เอยีง หรอื สหายดุช ผูบ้ญัชาการเรอืนจาํตว็ล 

ซแลง ยคุเขมรแดงเรอืงอํานาจ ถูกตัง้ขอ้หาฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ ์แต่ตามอ็กไดเ้สยีชวีติในวนัที ่21 กรกฎาคม  

2549 ระหว่างการควบคุมตวัเพื่อรอพจิารณาคด ี

ฐานทีม่ ัน่ตามแนวชายแดนของไทยของเขมรแดง ทีเ่ป็นเสมอืนเมอืงหลวง เป็นทีม่ ัน่สุดทา้ย และ

เป็นทีฝ่งัรา่งของผูนํ้าสงูสุดของเขมรแดง กค็อื อนัลองเวง ซึง่ในยคุสงครามกลางเมอืงก่อนทีจ่ะมกีารเปิด

ด่านชายแดนช่องสะงาํ เสน้ทางคมนาคมหลกั คอื ทางหลวงหมายเลข 67 ยงัเป็นเพยีงเสน้ทางเดนิเทา้ 

และเป็นเสน้ทางทีก่องกําลงัเขมรแดงใชใ้นการลาํเลยีงอาวุธยทุโธปกรณ์เท่านัน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากตลอด

เสน้ทางมกีารวางกบัระเบดิจนปจัจบุนักย็งัมกีารเกบ็กู ้และทหารเขมรแดงไดส้ลกัรปูป ัน้ลอยตวัจาํนวน 5 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A1_%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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รปู เป็นรปูของทหารเขมรแดง 4 รปูทีแ่ต่งกายเตม็ยศพรอ้มอาวุธครบมอื ขณะทีอ่กี 1 รปูเป็นหญงิสาวที่

กําลงัลาํเลยีงเสบยีงและอาวุธ ไดแ้ก่ ขวากไมไ้ผ่ หรอื ดาํโรง เทนิไวบ้นหวั ตัง้อยูก่ลางถนนหลงักอ้นหนิ

ขนาดใหญ่ ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํประมาณ 3 กโิลเมตร ซึง่ต่อมา ทหารฝ่ายรฐับาลไดใ้ชอ้าวุธ

ทาํลายรปูป ัน้จนเหลอืเพยีงรปูหญงิสาวทีย่งัคงสภาพเดมิ และมกีารตัง้ชื่อใหแ้ก่รปูป ัน้ว่า “ยายเมา้” อนั

เป็นชื่อแม่ทพัเรอืในนิยายปรมัปราของชาวกมัพชูา และปจัจบุนัรปูป ัน้ไดร้บัการสกัการบูชาจากชาวบา้น 

นยัว่า ยายเมา้สามารถดลบนัดาลใหป้ระสบความรํ่ารวยและโชคด ีรวมทัง้นกัพนนัในบ่อนคาสโินช่องสะ

งาํกไ็ดบ้นบานยายเมา้เช่นกนั  

ส่วนอกีเสน้ทางหน่ึงทีเ่ป็นเสน้ทางทีม่กีารคมนาคมเชื่อมต่ออนัลองเวงกบัหมูบ่า้นในไทย และเป็น

เสน้ทางมคีวามกวา้งเพยีงพอสาํหรบัรถยนตน์ัน้ เป็นเสน้ทางทีอ่ยูบ่นภเูขาพนมดงรกั โดยเชื่อมต่อทีต่ ัง้

ทางทหารของเขมรแดง ออ้มขึน้เขาและทะลุฝ ัง่ไทยทีบ่า้นนาตําบล ต.ไพรพฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ 

ระยะทาง 17 กโิลเมตร ชาวเขมรทีม่เีกวยีน และมา้ เป็นพาหนะจงึไมส่ามารถใชเ้สน้ทางบนภเูขาได ้ผูใ้ช้

เสน้ทางส่วนใหญ่จงึไดแ้ก่ ผูนํ้าระดบันายทหาร เศรษฐ ีทีม่รีถจีป๊ขนาดใหญ่ ขบัเคลื่อน 4 ลอ้ ทีผ่ลติใน

ประเทศจนี  

หลงัจากทีก่องกําลงัทหารฝ่ายรฐับาลกมัพชูาไล่ตอ้นทหารเขมรแดงเขา้ประชดิชายแดนไทย  

รฐับาลไทยโดยพลเอกเปรม  ตณิสลูานนท ์ เป็นนายกรฐัมนตร ี(ในขณะนัน้) ไดเ้ปิดทางใหก้องกําลงัของ

เขมรแดง นําโดย พล  พต และตามอ็ก ตัง้ฐานทพัในเขตไทย  เพื่อใชเ้ป็นพืน้ทีก่นัชน  ประมาณปี 

2538 ทหารฝา่ยรฐับาลไดส้่งกองกําลงัรกุคบืเขา้อนัลองเวง ทาํใหป้ระชาชนอพยพเขา้เขตไทยทีศู่นย์

อพยพทีบ่า้นนาตําบล ต.ไพรพฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ โดยชาวอนัลองเวงใชเ้วลาพาํนกัในศูนยร์ว่ม 2 

ปี ก่อนทางการไทยจะผลกัดนักลบักมัพูชา ขณะทีก่องกําลงัเขมรแดงทีแ่ปรพกัตรเ์ขา้กบัฝา่ยรฐับาลก็

ไดร้บัการเลื่อนยศ และมกีารแบ่งผลประโยชน์ในการดแูลปกครอง ใหไ้ปปกครองในพืน้ทีท่ีเ่ป็นฐาน

อํานาจของเขมรแดงเดมิ จนกระทัง่ปจัจบุนั (เขยีว (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2556) พืน้ทีอ่นั

ลองเวงและบรเิวณชายแดนทีช่่องสะงาํจงึเป็นเหมอืนดนิแดนสนธยา ไม่มผีูค้นใชส้ญัจร ทัง้ความ

ทุรกนัดารของพืน้ทีแ่ละเกรงกลวัภยัอนัตรายเน่ืองจากเป็นเขตอทิธพิลของเขมรแดง จนถงึยคุ “เปลีย่น

สนามรบ เป็นสนามการคา้” นําโดยพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั อดตีนายกรฐัมนตรขีองไทย ช่องทาง

ดงักล่าวจงึไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นช่องผ่อนปรนชัว่คราว จนในปี 2546 ไดม้กีารยา้ยด่านช่องสะงาํมาอยู่

ทีท่ ีต่ ัง้ปจัจบุนั และไดร้บัการยกฐานะขึน้เป็นช่องผ่านแดนสากล และในปี 2548 ไดม้กีารพฒันาเสน้ทาง

ใหก้วา้งขึน้ เชื่อมต่อกบัทางหลวงหมายเลข 67 โดยโครงการความช่วยเหลอืใหแ้บบใหเ้ปล่าของ

ราชอาณาจกัรไทยต่อราชอาณาจกัรกมัพูชา ของกรมทางหลวง ระยะทาง 18 กโิลเมตร (ช่องสะงาํ-อนั
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ลองเวง) ความกวา้ง 8 เมตร ค่าก่อสรา้ง 92 ลา้นบาท เริม่ตน้ 21 พฤศจกิายน 2548 วนัสิน้สุด 15 

กรกฎาคม 2549  

3.3 บริบทพื้นท่ีการวิจยั 

           ชุมชนต่อแดนฝัง่กมัพชูา  

กมัพชูา มลีกัษณะภูมปิระเทศคลา้ยชามหรอือ่าง โดยตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ํา

โขง พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบรอบทะเลสาบเขมร และทีร่าบลุ่มแม่น้ําโขง มเีทอืกเขาลอ้มรอบทางเหนือ 

คอื เทอืกเขาพนมดงรกั เทอืกเขาบรรทดั เทอืกเขาอนันัม มเีขตแดนทางทศิเหนือของกมัพชูาตดิกบั

ประเทศไทย ดา้นจงัหวดัอุบลราชธานี ศรสีะเกษ สุรนิทร ์บุรรีมัย ์สระแกว้ จนัทบุร ีตราด โดยมเีทอืกเขา

พนมดงรกั และเทอืกเขาบรรทดักัน้ เป็นระยะทางยาว 750 กโิลเมตร  

อําเภออนัลองเวง แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 ตําบล ประกอบดว้ย ตําบลอนัลองเวง ต.ลุมโตง 

ต.ตะเปียงไปร ต.ตะเปียงเตา ต.โอร ์อนัเร และ ต.ภมูถิลา จาํนวน 50 หมูบ่า้น ปจัจุบนัมปีระชากร 

จาํนวนประมาณ 70,000 คน ประชากรทัง้จงัหวดัอุดรมชียั มปีระมาณ 180,000 คน 

 ในอดตี อนัลองเวงมปีระชาชนอยูอ่าศยัไมถ่งึ 30 หลงัคาเรอืน ณ เวลาน้ีมตีกึรามบา้นช่อง 

อาคารพาณชิย ์ธนาคาร สถานีจาํหน่ายน้ํามนั และรา้นคา้ โดยมตีลาด 2 ตลาด คอืตลาดวงเวยีน ซึง่เป็น

ตลาดเก่าและตลาดใหม ่ตัง้อยูห่่างกนัไมเ่กนิ 300 เมตร รวมทัง้ตลาดของเอกชนทีก่ําลงัพฒันาใหเ้ป็น

พลาซ่า 

ประชากรในอนัลองเวงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ประชาชนเขมรแดง แต่ภายหลงัทีเ่ขมรแดงพ่ายแพ ้ผูจ้าํ

ถูกจบักุม ไดม้ชีาวเขมรจากแขวงอื่นๆ ยา้ยเขา้มาอาศยั โดยเฉพาะในช่วงทีม่กีารเปิดบ่อนคาสโินช่องสะ

งาํ ปรากฏมกีารเคลื่อนยา้ยแรงงาน ยา้ยถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัจากเมอืงหลวงพนมเปญ เสยีมเรยีบ กําปงจาม 

กําโปงธม จงัหวดัอื่นๆ เขา้มาอยูอ่าศยัในพืน้ทีอ่นัลองเวง ส่งผลใหจ้ากเดมิประชากรมจีาํนวนไมถ่งึ 

10,000 คน แต่ในปจัจบุนั มปีระชากรรว่ม 70,000 คน เพยีงชัว่ระยะ 1 ทศวรรษเท่านัน้ 

ชุมชนต่อแดนฝัง่ไทย  

ตําบลไพรพฒันา อําเภอภสูงิห ์จงัหวดัศรสีะเกษ ตัง้อยูห่่างจากอําเภอภสูงิห ์เป็นระยะทาง

ประมาณ 20 กโิลเมตร มเีน้ือทีท่ ัง้หมด 156 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 97,500 ไร ่มหีมู่บา้น 10 

หมูบ่า้น ไดแ้ก่ บา้นนาตําบล บา้นโคกแดง บา้นไพรพฒันา บา้นแซรไปร ์บา้นวนาสวรรค ์บา้นโอปงัโกว ์

บา้นโคกชาด บา้นแซรไปรใ์ต ้บา้นทางสายลวด บา้นไพรพฒันาตะวนัออก ปจัจบุนัมจีาํนวนประชากร 

ในเขตพืน้ทีต่ําบล จาํนวน 7,088 คน แยกเป็นชาย 3,605 คน หญงิ 3,483 คน และมจีาํนวนหลงัคาเรอืน 

1,844 หลงัคาเรอืน ไดร้บัการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองคก์ารบรหิารส่วนตําบล เมือ่

วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2540  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1
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อาณาเขต  

ทศิเหนือ     จรด ตําบลหว้ยตามอญ อําเภอภสูงิห ์จงัหวดัศรสีะเกษ 

ทศิใต ้        จรด แนวเทอืกเขาพนมดงรกั เป็นเขตกัน้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูา 

ทศิตะวนัออก  จรดตําบลดงรกั อําเภอภสูงิห ์จงัหวดัศรสีะเกษ  

ทศิตะวนัตก    จรดตําบลจรสั อําเภอบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร ์  

 

ลกัษณะภมูปิระเทศ 

สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปเป็นลูกคลื่นสลบัทีด่อน โดยมลีกัษณะลาดเทจากทศิใตล้งมาทศิตะวนัออก

แมน้ํ่า ตําบลไพรพฒันามลีําหว้ยสาํราญไหลผ่าน มอ่ีางเกบ็น้ําหว้ยสาํราญ ซึง่มคีวามสาํคญัในดา้น

การเกษตรและอุปโภคบรโิภคของประชาชนทัง้ตําบลไพรพฒันา  สภาพพืน้ดนิเป็นดนิรว่นปนทราย พชื

เศรษฐกจิทีส่าํคญั คอื ขา้ว มนัสําปะหลงั ยางพารา ปอ เป็นตน้ 

 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

ปา่ชุมชน ตัง้อยูท่ีห่มู่ที ่5 บา้นวนาสวรรค ์มเีน้ือที ่20 ไร ่

น้ําตกเขาพลาญเพชร ตัง้อยูท่ีห่มูท่ ี ่2 บา้นโคกแดง 

น้ําตกฮ่องปะอาว ตัง้อยูท่ีห่มูท่ ี ่8 บา้นแซรไปรใ์ต ้

ถํ้าเจยี ตัง้อยูท่ีห่มูท่ ี ่9 บา้นทางสายลวด 

ชุมชนตําบลไพรพฒันา เป็นพืน้ทีชุ่มชนดัง้เดมิ กลุ่มคนทีม่าอาศยัอยูส่่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์

เขมรพืน้ถิน่  จากนัน้กไ็ดม้กีารอพยพยา้ยถิน่ของกลุ่มคนชาตพินัธุต่์างๆ เขา้มาอยูอ่าศยัเพิม่มากขึน้จน

กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในปจัจบุนั ซึง่ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุล์าว เหมอืนประชากรส่วน

ใหญ่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มชาตพินัธุล์าวไดอ้พยพมาจากอําเภอต่างๆ ของจงัหวดัศรสีะ

เกษทีอ่ยูใ่นละแวกนัน้ เช่น อําเภอขขุนัธ ์ทีโ่ยกยา้ยเขา้มาเพื่อจบัจองพืน้ทีป่่าเพื่อแผว้ถางทาํไร่มนั

สาํปะหลงั ซึง่ในระยะแรกต้องต่อสูด้ว้ยกําลงัอาวุธกบักลุ่มชาตพินัธุเ์ขมรพืน้ถิน่ จนต่อมา ดว้ยจาํนวนคน

ทีม่ากกว่า ทาํใหก้ลุ่มชาตพินัธุล์าวไดเ้ป็นกลุ่มนําในชุมชน และกลุ่มชาตพินัธุเ์ขมรพืน้ถิน่ดัง้เดมิได้

เกลื่อนกลนืจนกลายเป็นเน้ือเดยีวกนั แต่อยา่งไรกต็าม บรรดาประเพณหีลกัของกลุ่มชาตพินัธุล์าว ไดแ้ก่ 

หลกัคุณค่าฮตี 12 หรอืประเพณ ี12 เดอืน กไ็ดร้บัการยอมรบัเป็นบางเดอืนเท่านัน้ (นายสนัต ์(ชื่อ

สมมต)ิ. สมัภาษณ์วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556) ส่วนภาษาทีชุ่มชนใชใ้นการสื่อสารกนัเป็นการใช้

ผสมผสานกนัระหว่างภาษาลาว (อสีาน) กบัภาษาเขมร แต่ไมว่่าจะสื่อสารดว้ยภาษาใด ชาวชุมชนก็

สามารถเขา้ใจกนัไดด้จีนไม่มอุีปสรรคใดๆ 
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ความสมัพนัธข์องชุมชนสองประเทศ (ไทย-กมัพชูา) และพลวตัชายแดนด้านช่องสะงาํ 

คนในชุมชนตําบลไพรพฒันากบัชุมชนทอ้งถิน่กมัพชูา มคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัมาอยา่ง

ต่อเน่ืองตัง้แต่ครัง้อดตี เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนตําบลไพรพฒันากบัชุมชนบา้นสระชกู ต.ตะ

เปรยีงไปร อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั (กมัพูชา) ซึง่อยู่ห่างจากด่านชายแดนช่องสะงาํประมาณ 3 

กโิลเมตร โดยคนทัง้สองชุมชนไดก้ลายเป็นเพื่อนกนั มหีลายคู่แต่งงานมคีรอบครวัเป็นเขย-สะใภ ้ขา้ม

แดนกนัไปมา ซึง่ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้น้ีไดพ้ฒันาจากการคา้ววั-ควายในอดตี ทัง้น้ี ชุมชนของสอง

ประเทศสามารถสื่อสารกนัทัง้ภาษาไทยและภาษาเขมร นอกจากน้ี ยงัมกีารรว่มงานบุญ เช่น งานบวช 

และงานแต่งงาน เป็นตน้ 

ใน “ยคุโชตช่ิวงชชัวาล” อนัมพีลเอกเปรม  ตณิสลูานนท ์ เป็นนายกรฐัมนตร ี(พ.ศ. 2523-2531) 

กองกําลงัทหารฝา่ยรฐับาลกมัพชูาไล่ตอ้นกลุ่มเขมรแดงจนประชดิชายแดนไทย  รฐับาลไทยไดเ้ปิดทาง

ใหก้องกําลงัของเขมรแดงเขา้ตัง้ฐานทพัในเขตไทยในปี พ.ศ. 2538 ทหารฝา่ยรฐับาลไดส้่งกองกําลงัรกุ

คบืเขา้อนัลองเวง ทาํใหป้ระชาชนจากอนัลองเวงอพยพเขา้เขตไทยทีศู่นยอ์พยพทีบ่า้นนาตําบล ต.ไพร

พฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ พืน้ทีบ่รเิวณช่องสะงาํไรค้นสญัจร เพราะเป็นเขตอทิธพิลของเขมรแดง ทํา

ใหก้ารไปมาหาสู่กนัระหว่างชุมชนสองฝ ัง่เกดิความยุง่ยากขึน้ ความสมัพนัธฉ์นัพีน้่องถูกตดัขาด ส่วน

ทางการไทยเองกม็คีาํสัง่หา้มไมใ่หช้าวบา้นทีม่ทีีท่าํกนิอยูต่ดิแนวชายแดนเขา้ไปพืน้ที ่ตลอดจนหา้มมใิห้

ทาํการคา้ขายในเขตพืน้ทีช่ายแดน หรอืขา้มแดนไปทํามาคา้ขายกนั ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั  

ต่อมา เป็น “ยคุเปลีย่นสนามรบ เป็นสนามการคา้” นําโดยพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั 

นายกรฐัมนตร ีทาํใหด้่านช่องสะงาํ ซึง่เป็นช่องทางทีทุ่รกนัดาร เคยมกีารใชเ้ดนิเทา้ลาํเลยีงอาวุธ

ยทุโธปกรณ์ของทหารเขมรแดง และรถยนตข์บัเคลื่อนสีล่อ้ทีช่กัลากไมข้องกลุ่มเขมรแดงเขา้สู่ไทย ได้

แปรเปลีย่นเป็นจุดผ่อนปรนชัว่คราว การไปมาหาสู่กนัของชุมชนสองประเทศไดก้ลบัมาอกีครัง้ รวมทัง้

เกดิการคา้ขายขึน้ทัง้สองฝ ัง่ 

กระทัง่ถงึ “ยคุคาสโิน” นําโดย พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีรฐับาลไทยและรฐับาล

กมัพชูา ไดร้ว่มกนัเปิดด่านชายแดนช่องสะงาํอย่างเป็นทางการ โดยยกฐานะด่านใหเ้ป็นด่านสากล ใน

เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2546 พรอ้มกบัใหย้า้ยด่านช่องสะงาํจากทีต่ ัง้เดมิมาอยูท่ีท่ ีต่ ัง้ในปจัจบุนั ซึง่

นอกจากจะส่งผลใหค้วามสมัพนัธแ์ละการคา้ขายระหว่างชุมชนทัง้สองประเทศไดร้บัการพฒันาต่อ

ยอดจากยคุเปลีย่นสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้แลว้ ในปี พ.ศ. 2548 ไดม้กีารพฒันาเสน้ทางใหก้วา้งขึน้ 

โดยเชื่อมต่อกบัทางหลวงหมายเลข 67 ของกมัพชูา อนัเป็นโครงการความช่วยเหลอืใหแ้บบใหเ้ปล่า

ของราชอาณาจกัรไทยต่อราชอาณาจกัรกมัพชูา ของกรมทางหลวง ระยะทาง 18 กโิลเมตร (ช่องสะงาํ-

อนัลองเวง) ความกวา้ง 8 เมตร ค่าก่อสรา้ง 92 ลา้นบาท เริม่ตน้ 21 พฤศจกิายน 2548 วนัสิน้สุด 15 
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กรกฎาคม 2549 ทัง้น้ี ทางหลวงดงักล่าว ยงัเชื่อมกบัแหล่งท่องเทีย่วสาํคญัของกมัพชูา คอื นครวดั-

นครธม ในจงัหวดัเสยีมเรยีบ ซึง่ทาํใหเ้กดิการท่องเทีย่วตามมา และดว้ยระยะทางจากด่านช่องสะงาํถงึ

เสยีมเรยีบเพยีง 140 กโิลเมตร ทาํใหด้่านช่องสะงาํมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากด่านชายแดนอื่นๆ 

กล่าวคอื เป็นด่านชายแดนทีเ่ป็นช่องทางเขา้สู่โบราณสถาน นครวดั-นครธม ทีใ่กลท้ีสุ่ดจากฝ ัง่ไทย 

นอกจากน้ียงัมกีารพฒันาเสน้ทาง C-1 จากอนัลองเวงถงึปราสาทพระวหิาร ในจงัหวดัพระวหิารของ

กมัพชูา เพื่อเชื่อมโยงโบราณสถาน นครวดั-นครธม-ปราสาทพระวหิาร เขา้ดว้ยกนั 

ในปี พ.ศ. 2555 รฐับาลกมัพชูา นําโดยฮุน เซน นายกรฐัมนตร ีไดอ้นุญาตใหเ้ปิดบ่อนคาสโินขึน้

ทีช่่องสะงาํ  

 

ในฝ ัง่ไทย บา้นแซรไปร ์ตําบลไพรพฒันา อําเภอภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ มหีมู่บา้น 2 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ 

บา้นแซรไปรห์มูท่ี ่4 และบา้นแซรไปรห์มูท่ี ่8 ปจัจบุนัมจีาํนวนประชากร ในหมู่ที ่4 จาํนวน 1,062  คน 

แยกเป็นชาย 547 คน หญงิ 515 คน และมจีาํนวนหลงัคาเรอืน 254 หลงัคาเรอืน ในหมูท่ี ่8 ปจัจุบนัมี

จาํนวนประชากร จาํนวน 965 คน แยกเป็นชาย 511  คน หญงิ 454  คน และมจีาํนวนหลงัคาเรอืน 146  

หลงัคาเรอืน (ขอ้มลูองคก์ารบรหิารส่วนตําบลไพรพฒันา ณ  2557)  

อาณาเขต บา้นแซรไปร หมูท่ี ่8 (แซรไปรใต)้ 

ทศิเหนือ     จรด บา้นแซรไปร หมู่ที ่4 ตําบลไพรพฒันา อําเภอภสูงิห ์จงัหวดัศรสีะเกษ 

ทศิใต ้        จรด แนวเทอืกเขาพนมดงรกั เป็นเขตกัน้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูา 

ทศิตะวนัออก  จรดเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยศาลา 

ทศิตะวนัตก    จรด บา้นโอรท์ะลนั ตําบลจรสั อําเภอบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร ์

ชุมชนบา้นแซรไปร ์หมู่ที ่8 เป็นชุมชนทีแ่ยกออกจากบา้นแซรไปร ์หมูท่ี ่4 ซึง่ประชาชนใน

ชุมชนไดอ้พยพจากทัว่สารทศิ เขา้พืน้ทีใ่นปี พ.ศ. 2522 ภายหลงัทีร่ฐับาลไทยทําการปราบปราม

คอมมวินิสต ์โดยเขา้ทําไร่มนัสาํปะหลงั ในอดตีมปีระชากรประมาณ 200 ครวัเรอืน แต่ปจัจุบนัจาํนวน

ครวัเรอืนลดลงเหลอื 146 ครวัเรอืน (นายสนัต ์(ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556) 

ชาวบา้นแซรไปร หมูท่ี ่8 มทีีด่นิทีบ่า้นเรอืนและทีท่ํากนิมเีน้ือทีร่าว 7,000 ไร ่นอกจากน้ี ยงัมปีระชาชน

อกีกลุ่มหน่ึงเดนิทางมาจากจงัหวดัอุบลราชธานี และส่วนหน่ึงเป็นผูท้ีเ่ล่นการพนันมาจากบา้นเดมิ โดย

ประชาชนส่วนน้ียา้ยเขา้เมือ่ปี พ.ศ. 2530 สาเหตุของการอพยพเน่ืองจากไดร้บัข่าวว่าบรเิวณน้ี “ไมย้งั

หนา ป่ายงักวา้ง” หมายถงึ ยงัมพีืน้ทีป่่าทีส่ามารถแผว้ถางทําไรเ่ป็นจาํนวนมาก จงึพากนัขายทีด่นิจาก

บา้นเดมิแลว้เขา้ซือ้ทีด่นิในเขตปา่โดยซือ้ในราคาถูก ซึง่ชาวบา้นกลุ่มดงักล่าวสามารถถอืครองทีด่นิ

ตัง้แต่ 50-150 ไรต่่อ 1 ครอบครวั และไดใ้ชท้ีด่นิในการทาํไร่มนัสําปะหลงัทําใหพ้อมรีายไดจ้นุเจอื

ครอบครวั แต่ต่อมาไดม้กีารประกาศเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยศาลาทบัทีข่องชาวบา้นทัง้หมด จน

ชาวบา้นตอ้งเขา้รว่มต่อสูเ้รยีกรอ้งภายใตอ้งคก์รสมชัชาคนจน แต่การต่อสูไ้มป่ระสบผลสาํเรจ็ ซํ้ายงัตอ้ง

เสยีเงนิเป็นค่าใชจ้า่ยในการเรยีกรอ้งอกีดว้ย 
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การสญูเสยีทีด่นิจากการประกาศเขตรกัษาพนัธุป์า่หว้ยศาลา และความเสยีใจทีท่ีด่นิ ทรพัยท์ี่

ทุ่มเทอย่างเพื่อใหไ้ดม้า ทาํใหค้นกลุ่มน้ีหนักลบัไปเล่นการพนนั 

บา้นแซรไปรหมูท่ี ่4 ยงัรวมถงึบา้นเรอืนทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณช่องสะงาํเมอืงใหม ่จาํนวน 30 ครวัเรอืน 

คนในชุมชนส่วนใหญ่มอีาชพีทาํไร่มนัสําปะหลงั โดยคดิเป็นเน้ือทีป่ระมาณ 170 ไร ่ทาํสวนยางพารา 

ประมาณ 200-300 ไร ่(เฉลีย่ ครอบครวัละ 3–15 ไร ่) ทาํนา โดยปลกูขา้วเจา้หอมมะล ิประมาณ 20-30 

ครอบครวั เน้ือที ่130 ไร ่(เฉลีย่ ครอบครวัละ 5 ไร)่  ผูไ้มม่ทีีด่นิทํากนิ 25 ครอบครวั มบีางครอบครวัเช่า

ทีน่าของชาวบา้นหมูท่ี ่4 ทํานา  โดยค่าเช่าประมาณ 1,500 บาท ต่อปีต่อไร ่ในอดตีในชุมชนเคยมกีาร

เลีย้งปศุสตัว ์(ววัควาย) แต่ต่อมาจาํนวนผูเ้ลีย้งไดล้ดลง เน่ืองจากขาดแคลนทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว ์นอกจากน้ี 

ยงัมผีูม้อีาชพีรบัจา้งทัง้ในละแวกชุมชนและกรงุเทพฯ รายไดข้องประชากร ประมาณ 30,000 บาทต่อปี   

เยาวชนเรยีนหนงัสอืในสถานศกึษาภายในชุมชนประมาณรอ้ยละ 30 อกีรอ้ยละ 30 ออกไปเรยีนนอก

ชุมชน และส่วนทีเ่หลอื ออกไปทาํงานต่างถิน่ (ประชุมกลุ่มยอ่ย. วนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2556) 

 ในปี 2547 เริม่มคีวามเปลีย่นแปลงดา้นอาชพีของชุมชน ภายหลงัทีร่ฐับาล นําโดย พ.ต.ท.

ทกัษณิ ชนิวตัร มนีโยบายส่งเสรมิการปลกูยางพารา เมื่อสามารถกรดียางได ้และชาวบา้นเริม่มรีายได้

จาการราคายางพารา ทําใหว้ถิชีวีติชาวบา้นเริม่เปลีย่นแปลงไปดว้ย นางสวย เล่าว่า ตนเองมตีน้ยาง 

1,300 ตน้ เริม่กรดียางเมือ่ประมาณ 3-4 ปีมาแลว้ แต่ปีน้ี (2556) ราคายางตก รฐับาลรบัปากจะให้

ค่าชดเชยไรล่ะ 2,520 บาท ขณะทีค่่าครองชพีสงู เงนิ 100 บาท ซือ้ของไดไ้มก่ีอ่ย่าง มลีกู 3 คน ชวีติ

ทาํงานหนกัขึน้ ช่วงกลางวนั ออกไปรบัจา้ง ตอนเยน็ทํางานบา้น เทีย่งคนืถงึต ี5 ออกกรดียาง ทุกวนั

องัคารจะมตีลาดนดัขายยาง ทาํใหม้เีงนิหมุนในมอื แต่ค่าตน้ทุนในการปลกูยางกส็งู ค่าปุ๋ ย ค่าแรงขึน้

เป็น 300 บาท (นางสวย (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์วนัที ่วนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2556) 

 นายสนัต ์เล่าอกีว่า ตนปลกูยางพาราได ้11 ปีแลว้ และไดก้รดียางเมือ่ 4 ปีทีผ่่านมา ทาํใหม้ี

รายไดม้ากกว่าก่อนทีย่งัไมไ่ดป้ลกูยาง การมรีายไดส้งูขึน้ ทาํใหช้าวบา้นบางคนใชจ้่ายฟุ่มเฟือยมากขึน้

กว่าในอดตี รวมทัง้มกีารเล่นการพนัน ทาํใหม้คีนภายนอกทีเ่ป็นนกัพนนัอาชพีเขา้สู่ชุมชนและเปิดบ่อน

ขึน้ตามสวนยางพาราขึน้ในชุมชน (นายสนัต ์(ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556) 
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บทท่ี  4 

 

การพนันชายแดน 

 

ในการศกึษา การพนนัชายแดน ผูศ้กึษาไดจ้าํแนก ออกเป็น 2 หวัขอ้ คอื 4.1 ประเภทและชนิดของการ

พนนัชายแดนก่อนและหลงัการมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ และ 4.2 บ่อนคาสโินช่องสะงาํ ดงัน้ี 

 

4.1 ประเภทและชนิดของการพนันชายแดนก่อนและหลงัการมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํ  

ชุมชนต่อแดนไทย  

4.1.1 ประเภทและชนิดของการพนันชายแดนก่อนการมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํ  

ชุมชนต่อแดนไทย   

 ฝัง่ไทย 

การพนนัของชาวบา้นก่อนทีจ่ะมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ยงัเป็นการพนันพืน้บา้นทีอ่งิอยูก่บั

วถิเีกษตรกรรม เช่น การพนนัไก่ชน และการเล่นโบก ซึง่อุปกรณ์การเล่นพนันไดจ้ากผลติผลทาง

การเกษตรและหาไดจ้ากสภาพแวดลอ้มในพืน้ที ่นอกจากนัน้ยงัมกีารพนนัทีม่ลีกัษณะทีม่คีนนําเขา้สู่

ชุมชน เป็นเกมส ์และใชอุ้ปกรณ์การเล่นพนันเป็นการนําเขา้จากภายนอก เช่น ไฮโล ไพ่ และมกีารพนัน

ทีเ่ป็นทีนิ่ยมทัว่ไป เช่น หวยใตด้นิ ซึง่ในระยะหลงัมกีารเล่นหวยหุน้ ซึง่มคีวามถีม่ากกว่าหวยใตด้นิ ดงั

รายละเอยีดของชนิดของการพนัน ดงัน้ี  

1) การพนันพื้นบ้าน 

การพนนัไก่ชน    

การชนไก่เป็นการพนันอกีชนิดหน่ึง แต่เน่ืองจากในหมู่บา้นไม่มสีนามไก่ชน นกัพนันจงึตอ้ง

เดนิทางไปเล่นพนนัทีบ่า้นโคกชาด ต.ไพรพฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ซึง่อยูใ่นตําบลเดยีวกนั ซึง่เป็น

บ่อนทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดขีองนักพนนัทัง้ในฝ ัง่ไทยและฝ ัง่กมัพชูา  

การพนนัโบก  

ในหมูบ่า้นมกีารเล่นการพนันทีไ่ดร้บัความนิยมสงูโดยเฉพาะในหมูผู่ส้งูอาย ุคอื โบก มกีารเล่น

ทัง้ในหมู่บา้นและนอกหมูบ่า้น รปูแบบของอุปกรณ์การเล่นพนนัคลา้ยกบัไฮโล แต่แทนทีจ่ะใชล้กูเต๋า 

กลบัใชเ้มด็มะขาม ซึง่นิยมใชม้ะขามจาํนวน 2 เมด็ แลว้ผ่าครึง่ซกี ไดเ้ป็นเมด็ละ 2 ซกี รวมเป็น 4 ซกี 

หรอื 4 เป่ียง ซึง่โบกแบบน้ีเรยีก “โบก 4”   

ส่วนโบกทีนิ่ยมเล่นในบา้นแซรไปรใชเ้มด็ของหมากแต ้(มะค่าโมง) จาํนวน 4 เมด็ นําเมด็หมาก

แตท้ัง้หมดไปผ่าครึง่ จะไดเ้มด็ครึง่ซกี 8 ชิน้ หรอื 8 เป่ียง (ซกี) หรอืทีเ่รยีกว่า “โบก 8” ซึง่เป็นโบกทีเ่ล่น

กนัมาตัง้แต่สมยัโบราณ ประกอบดว้ยส่วนทีเ่ป็นเน้ือเมด็ในและเปลอืกเมด็ใน และแต่ละซกีม ี2 ส ีคอื สี
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ขาว (สเีน้ือเมด็ใน) และสดีาํ (น้ําตาลแก่-เปลอืกของเมด็ใน) แลว้ใชก้ะลามะพรา้วครอบ ก่อนเขยา่และตบ 

(วาง) ลงกบัพืน้ โดยควํ่ากะลาไวร้อลกูขาแทง การแทงหรอืทาย แทง คู่-คี-่ดาํลว้น-ขาวลว้น โดย “คู”่ คอื 

สดีาํหรอืขาวทีม่จีาํนวนเป็นเลขคู่ ไดแ้ก่ 2,4,6,8 “คี”่ คอื สดีาํหรอืขาวทีม่จีาํนวนเป็นเลขคี ่ไดแ้ก่ 1,3,5,7 

“ดาํลว้น” คอื แต่ละซกีไดค้วํ่าหน้าหนัดา้นทีเ่ป็นสเีน้ือเมด็ในลง โดยผูเ้ล่นจะมองเหน็เฉพาะสขีองเปลอืก

ซกีเมด็ในทีเ่ป็นสน้ํีาตาลแก่ หรอืทีเ่รยีกว่าดาํ ทุกเมด็ ดาํลว้น จงึหมายถงึ ทุกเมด็ควํ่าจนเป็นสดีาํทุกเมด็ 

ส่วน “ขาวลว้น” คอื ทุกเมด็ไดห้งายใหเ้หน็สขีาวของเน้ือเมด็ในทุกเมด็ เรยีกว่า ขาวลว้น ถา้ผูเ้ล่นแทง

ถูกเจา้มอืตอ้งจ่ายเงนิเท่าจาํนวนทีล่งพนัน   

การเล่นโบกไม่มกีารเล่นทีซ่บัซอ้น การจ่ายกจ็า่ยเท่าจาํนวนเงนิทีล่งพนนั ทีถ่อืว่าซบัซอ้นมี

เพยีง เมือ่จะแทงพนัน ลกูขามคีวามเชื่อมัน่และแน่ใจว่า ตวัเองรูว้่าโบกจะออกอะไร เมือ่มคีวามเชื่อมัน่ ก็

จะบอกกบัเจา้มอืใหรู้ว้่า ตวัเองตอ้งการจะใชเ้งือ่นไขใหม่ เพื่อทีจ่ะไดเ้งนิทีเ่จา้มอืตอ้งจา่ยมากขึน้เป็น

เท่าตวั ว่า “3 ยก” หรอืบอกตวัเลข แลว้ตามดว้ยคาํว่า “ยก” เช่น 1 ยก 2 ยก 4 ยก 5 ยก 6 ยก 7 ยก 

หรอื 8 ยก หมายถงึ โบกทีอ่อกจะออกเป็นสขีาว 3 เมด็ หรอืตามตวัเลขอื่นทีบ่อก ถา้โบกไมอ่อกตามนัน้ 

ใหเ้จา้มอืกนิ แต่ถา้โบกออกตามตวัเลขทีแ่จง้ เจา้มอืจะต้องจา่ยเป็น 2 เท่าของจาํนวนเงนิทีน่กัพนันที่

บอกใหย้กนัน้แทง  

โบกเป็นการพนนัทีม่มีาแต่สมยัโบราณของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาเหตุทีม่กีาร

รือ้ฟ้ืนนําโบกกลบัมาเล่นในชุมชน เน่ืองจากการเล่นพนันไฮโลมกีารโกงกนัมาก แต่อยา่งไรกต็าม โบกที่

เล่นกย็งัมกีารโกงกนั อาจเป็นการฝงัแมเ่หลก็ในเมด็ในหมากแต ้เป็นต้น 

 

2) การพนันในลกัษณะท่ีมีผูนํ้าเข้าสู่ชุมชน 

การพนนัไฮโล  

โดยเจา้มอืเป็นมอือาชพีจากภายนอก เขา้ชุมชนไดด้ว้ยการแต่งงานกบัคนในชุมชน  

การพนนัไพ่  

ประเภททีเ่ล่นพนนัมไีพ่ป๊อกเดง้และผสมสบิ แต่มผีูเ้ล่นพนนัไพ่ไมม่ากนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการพนนั

ประเภทอื่น 

การพนนัหวย 

 การพนนัหวยใตด้นิเป็นประเภทการพนันทีม่กีารเล่นมากเหมอืนชุมชนทัว่ไป 

มวยตู ้

ในหมูบ่า้นแซรไปรมสีถานทีเ่ล่นพนนัมวยตูจ้าํนวน 2 แห่ง เป็นทีชุ่มนุมนกัพนันแห่งละประมาณ 

5-10 คน โดยเล่นทัง้วนัเสารแ์ละอาทติย ์โดยรบัชมการแพรภ่าพจากสถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 และ
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สถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 7 ส่วนมวยของช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ไมนิ่ยมมากนกัและไมม่กีารเล่น วงเงนิที่

เล่นมกัไม่มาก เรยีกกนัว่า “เล่นพอไดซ้ือ้เหลา้กนิ” ในปจัจบุนั สถานทีเ่ล่นพนนัไดห้ยุดไปแลว้ เน่ืองจาก 

เครือ่งรบัโทรทศัน์ตัง้อยูด่า้นหน้าของรา้นอาหารของลกูสาวของเจา้ของสถานที ่สาเหตุทีปิ่ดลง เน่ืองจาก

การเล่นพนนัไดเ้ล่นอยา่งเปิดเผย ทาํใหห้ลานๆ ซึง่กค็อืลกูๆ ของลกูสาวไมเ่ป็นอนัทาํการบา้น หรอือ่าน

หนงัสอื ในทีสุ่ด กจ็งึตดัสนิใจเลกิการเล่นพนนั เพื่อเหน็แก่หลานๆ แต่สถานทีเ่ล่นพนนัมวยตูอ้กีแห่งยงั

ดาํเนินการต่อไป   

ประเภทและชนิดของการพนนัชายแดนหลงัการมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํชุมชนต่อแดนไทย ฝ ัง่

ไทย 

หลงัจากทีชุ่มชนมมีาตรการในการลดละเลกิการพนนัในงานศพ และมกีารชีแ้นะใหน้ักพนนัให้

เขา้เล่นการพนันในบ่อนคาสโิน ซึง่เป็นสถานทีเ่ล่นการพนนัโดยถูกกฎหมาย ทาํใหพ้ืน้ทีใ่นการเล่นพนนั

ของนกัพนันอาชพีในชุมชนลดน้อยลง แต่การเล่นการพนนักห็าไดล้ดลงไม ่การพนันทีน่กัพนนัอาชพีเล่น 

คอื ไฮโล โบก และไก่ชน เน่ืองจากนกัพนนัอาชพีในชุมชนไม่ยอมเขา้บ่อนคาสโิน ดว้ยเหน็ว่า ไม่มทีาง

เอาชนะทางบ่อนได ้และเหน็ว่า บ่อนคาสโินคอืสถานทีส่าํหรบัคนรวย โดยไดย้า้ยสถานทีเ่ล่นพนนัทีเ่คย

เล่นในงานศพโดยเขา้เล่นนอกเขตชุมชน เช่น สวนยางพารา เป็นตน้ แต่ส่วนใหญ่ไดย้า้ยไปเล่นในเขต

อําเภออื่น เช่น อ.บวัเชด จ.สุรนิทร ์(ห่างจากชุมชนราว 20 กโิลเมตร และ อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์(ห่างชุมชน

ราว 40 กโิลเมตร)   

ในระยะหลงัภายในชุมชนเองกม็กีารเล่นหวยหุน้ ซึง่มคีวามถี่มากกว่าหวยใตด้นิ โดย เล่นวนัละ 

4 ครัง้ คอื 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น. แต่มผีูเ้ล่นจาํนวนไม่มากนกั ทัง้น้ี เน่ืองจาก

ความถีข่องหวยหุน้ ทําใหผู้เ้ล่นเสยีเงนิมากกว่าเล่นหวยใตด้นิ 

 

ช่วงเวลาเล่นพนันและกลุ่มอายุ-อาชีพของผู้เล่น 

ส่วนใหญ่การเล่นการพนนัของคนในชุมชนนิยมเล่นในช่วงกลางวนั เน่ืองจากหากเล่นในช่วงกลางวนัไม่

ตอ้งใชแ้สงไฟฟ้าส่องสว่างใหเ้ป็นทีผ่ดิสงัเกตเหมอืนในช่วงกลางคนื ขณะเดยีวกนั หากเล่นกนัในเวลา

กลางวนักส็ามารถหลบเล่นไดใ้นทุกสถานทีท่ีล่บัหลูบัตาผูค้น ซึง่หากไมเ่ล่นกนัภายในชุมชน กม็สีถานที่

ลบัตาผูค้นเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะสวนยางพารา ประเภทการพนนัทีเ่ล่นตามสวนยางคอื โบก และ

ไฮโล ซึง่เป็นการพนนัทีนิ่ยมเล่นกนัมากในชุมชน โดยมกีารยา้ยสถานทีเ่ล่นไปเรือ่ยๆ เพื่อกลบเกลื่อน

และสรา้งความสบัสนใหแ้ก่เจา้หน้าที ่  
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ผูเ้ล่นพนนัสามารถจาํแนกได ้3 กลุ่มตามช่วงอาย ุดงัน้ี 

1. นกัพนนัอาย ุ60 ปีขึน้ไป ประเภทการพนนัทีนิ่ยมเล่น คอื โบก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ โดยใหเ้หตุผล

ว่า เพื่อ “หาค่ากบัขา้ว” ส่วนใหญ่ของผูส้งูวยัไดแ้ก่ผูท้ีม่ไีมม่งีานทาํ ไม่มสีวนยาง ไม่มทีีน่า โดยมผีูเ้ล่น

หลกัประมาณ 20 คน  

2. คนวยัช่วงทํางานอาย ุ40 ปีขึน้ไปส่วนใหญ่ไมม่ทีีท่ํากนิ ประเภทการพนนัทีนิ่ยมเล่น คอื ไฮโล ใน

จาํนวนน้ีมนีกัพนันอาชพี 2 คน ไมม่งีานทาํเป็นหลกัแหล่ง แต่เดนิสายเล่นไฮโลเพยีงอยา่งเดยีว นกัพนนั

กลุ่มน้ีถอืว่าเป็นนกัพนันกลุ่มใหญ่ทีสุ่ด คอื ประมาณ 30-40 คน มทีัง้นกัพนนัในชุมชนและนกัพนัน

ภายนอกทีม่าจาก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ 

3. เยาวชน นิยมเล่นพนนัประเภทไพ่ตามงานศพ เล่นครัง้ละ 5-10 บาท มไีดเ้สยีทีห่ลกัรอ้ยบาท   

เมือ่กลางปี 2556 ในหมูท่ี ่8 ไดม้กีารกวดขนัจากฝา่ยปกครอง โดยมกีารณรงคใ์หห้มูบ่า้นเป็นหมู่บา้น

ปลอดเหลา้และการพนนัในงานศพ กําหนดมาตรการหลายประการ ตัง้แต่จบักุมนกัพนนั ขอรอ้ง และ

แนะนําใหน้กัพนนัเลกิเล่นการพนนัในชุมชน แต่ถา้เลกิไมไ่ดก้ข็อใหไ้ปเล่นในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ส่งผล

ใหน้กัพนนัรายใหญ่ยา้ยไปเล่นการพนนัทีบ่่อนช่องสะงาํ 

 

 บ้านแซรไปรก์บับ่อนคาสิโนช่องสะงาํ 

 ก่อนการเปิดบ่อนช่องสะงาํอยา่งเป็นทางการ ชาวบา้นในชุมชนแซรไปร ์หมูท่ี ่4 ไดเ้คยเดนิ

สาํรวจเสน้ทางจากตําบลไพรพฒันา-ช่องสะงาํ โดยรว่มกบันายสุจรติ นนัทมนตร ีขณะดาํรงตําแหน่งผูว้่า

ราชการจงัหวดัศรสีะเกษ ซึง่ใชเ้สน้ทางบา้นนาตําบล เลีย้วขวาขึน้สนัเขาพนมดงรกัและวกลงสู่ด่านช่อง

สะงาํ ระยะทาง 17 กโิลเมตร อนัเป็นคนละเสน้ทางทีเ่ขา้สู่ช่องสะงาํในปจัจบุนัทีต่ดัตรงผ่านบา้นแซรไปร์

และเขา้สู่ด่านช่องสะงาํ ดว้ยระยะทาง 12 กโิลเมตร และจากความใกลช้ดิกบัผูว้่าฯ ดงักล่าว ผูนํ้าชุมชน

จงึไดจ้ดัทาํโครงการเพื่อการลดละเลกิการพนัน เพื่อสนองตอบกบันโยบายเลกิอบายมขุของจงัหวดั  

เมือ่มกีารตัง้บ่อนคาสโินช่องสะงาํ ผูนํ้าชุมชนไดข้อใหน้กัพนนัในหมูบ่า้นเลกิเล่นการพนนัในชุมชน โดย

ใหไ้ปเล่นพนนัทีบ่่อนช่องสะงาํ ซึง่เป็นสถานที่ๆ  เล่นการพนนัโดยไมผ่ดิกฎหมาย จงึมนีกัพนนัทีเ่ป็นนกั

พนนัโดยอาชพีเดนิทางไปเล่นพนนัทีบ่่อนคาสโินช่องสะงาํ ประจวบเหมาะกบัทางบ่อนคาสโินช่องสะงาํ

ไดม้นีโยบายในการประชาสมัพนัธเ์พื่อใหม้นีกัพนันเขา้เล่นการพนนัในบ่อนใหม้าก ดว้ยการบรหิาร

จดัการโน้มน้าวชกันําใหค้นเขา้บ่อนโดยใหร้ายไดแ้ก่รถตูบ้รกิาร ชาวบา้นจงึเดนิทางไปเล่นการพนันใน

บ่อนช่องสะงาํโดยโดยสารรถตู ้ซึง่จะมรีถตูท้ีห่าคนไปเขา้บ่อนเพราะรถตูม้เีง ือ่นไขกบับ่อนว่าจะตอ้งหา

คนขึน้รถไปใหไ้ด ้8 คน จงึจะจ่ายค่าน้ํามนัให ้ 
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เจา้ของรถตูซ้ึง่เป็นรถจงัหวดัศรสีะเกษ จะมาจา่ยใหช้าวบา้นวนัละ 100 บาท รถตูม้ารบัตัง้แต่ช่วงเวลา 

11.00-18.00 น. ในช่วงแรกๆ จะมปีระมาณวนัละ 10 คน ปจัจบุนัจะมคีนไปประจาํ 5-6 คน  ส่วนใหญ่

อาย ุ40 ปีขึน้ไป จดุรอจะอยู่ทีห่น้าอนามยัหมูบ่า้น บางคนไมเ่คยเล่นการพนนั แต่เมื่อไดเ้ขา้บ่อนแลว้ได้

ทาํใหก้ลายเป็นคนตดิการพนนั การรบัจา้งขึน้รถตูไ้ปบ่อนไปแลว้ตอ้งเล่น ถา้ไมเ่ล่นการพนนัทางบ่อนจะ

ไมใ่หเ้ขา้อกี ดงันัน้ เมือ่ไปจงึตอ้งไปนัง่ถอืไพ่ หรอืตอ้งเล่น ซึง่ในช่วงหลงัๆ นกัพนันทีไ่ปจากอําเภอภู

สงิห ์จ.ศรสีะเกษ ทางบ่อนมกัไมอ่นุญาตใหเ้ขา้บ่อน เพราะทางบ่อนรูว้่า เมือ่ไปแลว้ไมย่อมเล่นพนัน 

ส่วนผูท้ีต่ ัง้ใจไปเล่นการพนันในบ่อน ถา้เป็นชาวนากม็กัมฐีานะด ีแต่ส่วนใหญ่มกัเป็นชาวสวนยาง ส่วน

หน่ึงไดแ้ก่ขา้ราชการทีเ่กษยีณอายรุาชการก่อนกําหนด (early-retired) โดยใชเ้งนิจากการเกษยีณ

ราชการ นอกจากน้ียงัมกีลุ่มผูส้งูวยั อาย ุ60 ปีขึน้ไปทีม่รีายไดจ้ากเงนิเบีย้ผูส้งูอายุบา้ง หรอืเงนิที่

ลกูหลานทีอ่อกไปทํางานต่างถิน่ส่งมาใหบ้า้ง บางรายว่างงาน ขาดเพื่อน วา้เหว่ กไ็ปบ่อนเพื่อทีจ่ะไดพ้บ

เพื่อนเก่า และยงัมขีองกนิทีท่างบ่อนเตรยีมไวบ้รกิารโดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยอกีดว้ย 

นกัพนันทีเ่สยีเงนิเพราะเล่นพนนัจนหมดตวั บางคนหนีไปบวช บางคนไปมสีามใีหม ่บางคนกย็ดึการเล่น

พนนัเป็นอาชพีไปกม็ ีซึง่ในชุมชนมอียูป่ระมาณ 5-7 คน 

  

 

          รายชื่อหมู่บา้น ใน อ.ภสูงิห ์และ อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ทีม่ชีาวบา้นรบัจา้งขึน้รถตูไ้ปบ่อนคาสโิน

ช่องสะงาํ   

ตําบล หมู่บา้น 

ละลม  หว้ยตามอญ     ขะยุง    ละลม 

หว้ยตามอญ หว้ยตามอญ    หนองขดี  ไทยถาวร 

ไพรพฒันา โคกแดง     โคกชาด    โอปงัโกว ์

นาสวรรค ์  ไพรพฒันา   นาตําบล 

แซรไปร ์หมู่ที ่4   แซรไปร ์หมูท่ี ่8 

โคกตาล โคกตาล    ศาลา 

ดงรกั สนัตสิขุ   ดงรกั     ไร่พฒันา    

จาํปานวย   แซชะไบว ์  กลาง 

คู่สีแ่จ 
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เปรียบเทียบการพนันก่อนและหลงัการมีบ่อน ของบ้าน แซรไปร ์หมู่ 8 

ประเภท ก่อนมีบอ่นคาสิโน หลงัมีบอ่นคาสิโน 

การพนนั  การพนันพืน้บา้น   

ไก่ชน  โบก  

การพนันในลกัษณะท่ีมีผูนํ้าเข้าสู่

ชุมชน 

ไฮโล   ไพ ่ หวยใตด้นิ  มวยตู ้

ไก่ชน    หวยใตด้นิ หวยหุน้  มวยตู ้  

 

 

บ่อนคาสโิน (พนนับนเครื่อง ไดแ้ก่ สลอ็ตแมชนี และ

ไพ่โปกเกอร ์สว่นพนนับนโต๊ะ ไดแ้ก่ รเูลต็ บาคารา 

โปกเกอร ์)  

 

จะเหน็ไดว้่า  การพนนัในชุมชนยงัคงเหลอืการเล่นหวยใตด้นิและการเล่นหวยหุน้เล่นมากขึน้

เพราะความถีข่องการออกหวยหุน้ รวมทัง้มวยตู ้เพราะชาวบา้นมองว่าเป็นเรือ่งปกตเิล่นเพื่อคลาย

เครยีดและมคีวามหวงัในรายไดม้าจุนเจอืในครอบครวั นอกจากน้ียงัมไีก่ชน เพราะยงัมชีมรมไก่ชนตาม

สวนยางพารา  ส่วนบ่อนคาสโินช่องสะงาํทาํใหว้ถิพีนันของชาวชุมชนเปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะในกลุ่ม

นกัพนันอาชพี ซึง่มอียู่ประมาณ 5-7 คน โดยผนัตวัเองเขา้เล่นในบ่อนอยา่งนกัพนนัอาชพี ส่วนชาวบา้น

ทัว่ไป กเ็ขา้เล่นในบ่อนคาสโินเป็นจาํนวนมากในระยะเริม่มกีารเปิดบ่อนคาสโิน ในลกัษณะเห่อของใหม ่

และในจาํนวนนัน้ไดก้ลายเป็นนกัพนนัอาชพีทีเ่ขา้บ่อนเป็นประจาํ ต่อมาจาํนวนผูเ้ขา้บ่อนกล็ดจาํนวนลง 

มเีพยีงชาวบา้นทีร่บัจา้งขึน้รถตูเ้ขา้บ่อนเพื่อรบัเบีย้เลีย้งทีบ่่อนจา่ยให ้และในจาํนวนน้ีกม็ผีูท้ ีก่ลายเป็น

นกัพนันอาชพีเช่นกนั  

4.1.2 ประเภทและชนิดของการพนันชายแดน ฝัง่กมัพชูา 

ในอดตี ก่อนปี พ.ศ. 2549 อนัเป็นปีที ่ตามอ็ก ผูนํ้าทางทหารของเขมรแดง และเป็นผูบ้ญัชาการ

ทหารเขมรแดงกลุ่มสุดทา้ยทีม่ฐีานทีม่ ัน่ทีอ่นัลองเวงไดเ้สยีชวีติลง   อนัลองเวง คอื ฐานทีม่ ัน่ของกลุ่ม

เขมรแดง ทีเ่ป็นเสมอืนเมอืงหลวงของเขมรแดง ซึง่เป็นกลุ่มต่อตา้นรฐับาลกมัพูชาประชาธปิไตย 

ภายหลงัการยดึอํานาจการปกครองโดยกองกําลงัทหารเวยีดนาม และเป็น 1 ในลานสงัหาร (Killing 

Fields) ในกมัพชูา อนัลองเวงจงึเป็นศูนยก์ลางอํานาจทางการเมอืงและการทหารของเขมรแดงทีม่คีวาม

เขม้ขน้ยิง่กว่าพืน้ทีอ่ื่นในเขตยดึครองของเขมรแดง  

เขมรแดง หรอืกลุ่มอํานาจทีป่กครองกมัพูชาภายใตท้ฤษฎสีงัคมนิยม ยดึแนวทางการปฏวิตัขิอง

ชนชัน้กรรมาชพี มทีศันคตต่ิอตา้นทุนนิยม เพื่อสรา้ง “สงัคมใหม”่ นอกจากน้ี ในหว้งเวลาดงักล่าว 

สภาพทางสงัคมในอนัลองเวงยงัอยูใ่นภาวะสงครามอยา่งยาวนานกว่า 40 ปี (2513-2549) หรอืตัง้แต่

การสูร้บดว้ยอาวุธของกลุ่มปญัญาชนปารสีกบัรฐับาลลอน นอล ซึง่ดว้ยสภาพการณ์เช่นน้ี ทําใหว้ถิชีวีติ

ของประชาชนในอนัลองเวง อนัหมายรวมถงึหมู่บา้นรายรอบตวัเมอืงอนัลองเวง ตอ้งตกอยูใ่นสภาพขาด

ความมัน่คงในชวีติ ทีส่าํคญั สาํหรบัทศันะของการปฏวิตัชินชัน้กรรมาชพีเช่นการปกครองของเขมรแดง

ถอืว่า การพนนัเป็นรปูแบบของความเสื่อมโทรมแหลกเหลวทางสงัคมและเป็นอุปสรรคต่อการสรา้งสงัคม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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ใหม ่จงึทําใหช้าวเขมรไม่นิยมเล่นการพนนั หรอืไมม่กีารเล่นการพนนัในพืน้ที ่โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีห่่างจาก

ตวัเมอืง 

อยา่งไรกต็าม จากการศกึษาพบว่า ประชาชนเขมรในเขตอําเภออนัลองเวงและบรเิวณชุมชนหน้าบ่อน

คาสโินช่องสะงาํ ยงัมกีารเล่นการพนันทีม่ลีกัษณะทัง้เป็นการพนันพืน้บา้นและการพนนัทีม่ผีูนํ้าเขา้มา

ภายหลงัมบ่ีอนคาสโิน ดงัน้ี 

1) การพนันในลกัษณะการพนันพื้นบ้าน 

มกีารเล่นการพนันในหมูช่าวเขมรในพืน้ทีอ่ําเภออนัลองเวง ซึง่รปูแบบและชนิดการพนนัทําใหเ้หน็ว่า 

เป็นการพนันทีม่รีากเหงา้ของชุมชนดัง้เดมิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัวถิภีาคเกษตรกรรม อุปกรณ์การเล่นสามารถ

หาไดใ้นพืน้ที ่เช่น  

พนนัชนไก่   

เน่ืองจากการเลีย้งไก่ชนในกมัพชูาไมแ่พรห่ลาย หรอืมกีระบวนการส่งเสรมิดา้นการเพาะเลีย้ง

และจดัใหม้กีารแขง่ขนัไก่ชน ตลอดจนความพยายามต่อสูเ้พื่อใหก้ารพนนัชนไก่เป็นการพนันทีถู่ก

กฎหมายเช่นในไทย จงึทาํใหก้ารพนนัชนไก่ในกมัพชูาไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลาย และแมว้่าการเล่นพนนัชนไก่

ในกมัพชูาไม่มกีารเขม้งวดหรอืจบักุมจากเจา้หน้าที ่แต่การพนนัชนไก่กย็งัอยูใ่นวงจาํกดั ทัง้น้ี อาจเป็น

เพราะว่าในพืน้ทีอ่นัลองเวงตกอยูใ่นการปกครองของเขมรแดงเป็นเวลานาน ซึง่การพนนัถอืเป็นสิง่

ตอ้งหา้มสาํหรบัรปูแบบการปกครองดว้ยการปฏวิตัชินชัน้กรรมาชพี หรอือาจเป็นเพราะตกอยูใ่นภาวะ

สงครามเป็นเวลานาน ทาํใหไ้มม่กีารเลีย้ง เพาะและคดัพนัธุไ์ก่ชน ซึง่การดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาเป็น

อนัมากในการเอาใจใส่ในการเลีย้งดแูละฝึกซอ้ม  ทัง้น้ี ในการศกึษา พบว่า ไม่มสีนามชนไก่เป็นการ

เฉพาะ การแขง่ขนัและเล่นพนนัเป็นเพยีงกลุ่มชาวบา้นทีท่าํการลอ้มวงและจดัใหม้กีารชนไก่ภายใน

บรเิวณลานบา้น การแขง่ขนัมขีึน้คู่หรอื 2 คู่กเ็ลกิกนัไป ส่วนวงเงนิพนนัอยูใ่นวงจาํกดั หรอืไมท่าํใหต้อ้ง

หมดเน้ือหมดตวั หรอืมผีลกระทบในดา้นต่างๆ ตามมา เป็นเพยีง “ตดิปลายนวม” จรงิๆ 

 

2) การพนันในลกัษณะท่ีมีผูนํ้าเข้าสู่ชุมชน 

เมือ่สภาพทางสงัคมในอนัลองเวงคลีค่ลายตวั เมือ่มกีารเปิดด่านชายแดนช่องสะงาํ เมือ่เดอืน

พฤศจกิายน 2546 และภายหลงัที ่ตามอ็ก ผูนํ้าทางทหารของเขมรแดงทีม่ฐีานอยู่ทีอ่นัลองเวงถูกจบักุม

ดาํเนินคดฆีา่ลา้งเผ่าพนัธุแ์ละเสยีชวีติลงในปี พ.ศ. 2549 และทหารเขมรแดงทีแ่ปรพกัตรเ์ขา้กบั

ฝา่ยรฐับาลก่อนหน้านัน้ และทีโ่อนยา้ยเป็นทหารฝา่ยรฐับาลภายหลงัการเสยีชวีติของผูนํ้าทัง้ พล พต 

และ ตามอ็ก ซึง่ถอืว่าเป็นกลุ่มทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ทีเ่ดมิ โดยเฉพาะทหารระดบันําของกองทพัเขมรแดง

ยงัคงยดึกุมพืน้ที ่จะเหน็ไดจ้ากผูท้ําการคา้ทีด่่านช่องสะงาํเมือ่แรกเปิดไดแ้ก่ครอบครวัของทหารเขมร

แดง และยงัอยูอ่าศยัจนปจัจุบนั  

การทีต่กอยูใ่นสภาพเครง่เครยีดทางการเมอืงและการทหารเมือ่สมยัเป็นทหารเขมรแดง ซึง่ตอ้ง

รบัฟงัคาํสัง่ ปฏบิตักิารตามคาํบญัชา ตอ้งสูร้บ ตอ้งประสบกบัภาวะความเป็น-ความตายเท่ากนั บา้งก็

สญูเสยีชวีติ บา้งกทุ็พพลภาพ ทาํใหค้นเหล่าน้ีมสีภาพตื่นต่ออสิรภาพ ตื่นต่อสภาพการณ์ใหม ่
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อุดมการณ์ “สงัคมใหม”่ ของเขมรแดงไดต้ายไปพรอ้มๆ กบัชวีติของผูนํ้า ในความคดิของอดตีเขมรแดง 

คอื “หาเงนิ” และ “เอารวยไวก่้อน” (ทอง (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่มถุินายน 2556) ทัง้น้ี พบว่า 

ภายหลงัการล่มสลายของเขมรแดง อดตีพลพรรคของเขมรแดงทัง้หมด หากไมเ่ขา้เป็นทหารของ

ฝา่ยรฐับาลกท็ําการคา้ตรงบรเิวณด่านชายแดนช่องสะงาํ (เดมิ)  แต่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนรุน่หนุ่ม-

สาวมกัเขา้ทาํงานในเสยีมเรยีบ อนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบัโลกของกมัพูชา มนีครวดั-นครธม เป็น

แหล่งท่องเทีย่วทีส่าํคญั ถงึกบัมคีาํกล่าวทีว่่า “See Angor Wat and Die” องัลองเวงตัง้อยูห่่างจากเสยีม

เรยีบเพยีง 140 กโิลเมตร โดยเขา้ทาํงานในหน่วยธุรกจิเอกชน โดยเฉพาะธุรกจิโรงแรม ซึง่ในเสยีม

เรยีบมจีาํนวนมากกว่า 200 แห่ง รา้นอาหาร และองคก์รพฒันาเอกชน เช่น AMK – Mikroheranhvatho 

(Kampuchea) องคก์รเพื่อใหกู้ย้มืเงนิแก่ประชาชนผูม้รีายไดน้้อย กอปรกบัในหว้งเวลาเดยีวกนั ไดเ้กดิ

กระแสการเปิดบ่อนคาสโินจาํนวนมากในกมัพูชา ทัง้ในพนมเปญ เมอืงหลวงของกมัพชูา ปอยเปต ด่าน

ชายแดนสาํคญัตดิต่อกบัประเทศไทยดา้นอําเภออรญัประเทศ จ.สระแกว้ โดยเฉพาะช่องจอม-โอรเสมด็ 

ดา้นจงัหวดัสุรนิทร ์ซึง่อยูห่่างจากอนัลองเวง เพยีง 70 กโิลเมตร และประชาชนจากอนัลองเวงบางส่วน

ไดเ้ดนิทางไปทํางานในบ่อนคาสโินช่องจอม-โอรเสมด็มาแลว้ 

ความตื่นตวัทางดา้นการหารายไดจ้ากกระแสการเปิดด่าน การท่องเทีย่ว และการเปิดบ่อน

คาสโินส่งผลใหป้ระชาชนในอนัลองเวง หรอือดตีครอบครวัเขมรแดงมรีายได ้ซึง่ในอดตีในสมยัทีย่งัเป็น

เขมรแดงนัน้ ไมม่รีายได ้หรอืมขีอ้หา้มไมใ่หส้ะสมหรอืเกบ็ออมเงนิ อกีทัง้กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั

ของกมัพชูาไมไ่ดเ้ขม้งวดในการเล่นการพนนั (แมแ้ต่รฐัเองยงัอนุญาตและหารายไดจ้ากบ่อนคาสโิน) 

และในช่วงเริม่ตน้ธุรกจิของบ่อนคาสโินทุกแห่งในกมัพูชามกัไม่มขีอ้หา้มมใิหป้ระชาชนชาวเขมรเขา้บ่อน

คาสโิน จนกระทัง่ มลีกูคา้ประจาํทีส่รา้งรายไดใ้หก้บับ่อนเพยีงพอแลว้ จงึประกาศหา้มในภายหลงั (ทอง 

(ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่มถุินายน 2556) ดว้ยปจัจยัดงักล่าว ทาํใหป้ระชาชนในอนัลองเวงมกีารเล่น

การพนนัในลกัษณะทีม่ผีูนํ้าเขา้มาภายหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ โดยอุปกรณ์ในการเล่นเป็นสิง่ของที่

นํามาจากภายนอกชุมชน หรอืนอกวถิเีกษตรกรรม ดงัน้ี  

พนนัมวยตู้ 

สถานีโทรทศัน์ในกมัพูชามทีัง้สิน้ 8  สถานี และจดัใหม้กีารแขง่ขนัชกมวย 3 สถานี ไดแ้ก่ สถานี 

CCN, Bayon และ ช่อง 5 โดยถ่ายทอดสดระหว่าง 12.00 น.-18.00 น. ซึง่กตกิาและรปูแบบการชกเป็น

แบบเดยีวกบักตกิาและรปูแบบของการแขง่ขนัมวยไทย และทัง้หมดจดัการแขง่ขนัและแพรภ่าพทาง

โทรทศัน์ในวนัเสาร-์อาทติย ์รายการแขง่ขนัชกมวยแต่ละครัง้มคีู่มวยอยู่ระหว่าง 5-6 คู่ ซึง่การ

ถ่ายทอดสดการแขง่ขนัชกมวยเขมรถอืว่าเป็นการแขง่ขนักฬีาทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวเขมรอย่างยิง่ 

เป็นเพราะมกีารประชาสมัพนัธอ์ยา่งทัว่ถงึดว้ยสื่อนานาชนิด ทัง้โทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพแ์ละโฆษณาขา้งรถ

รบัจา้ง เป็นต้น ทัง้น้ี การดําเนินการไดร้บัการสนับสนุนจากภาคธุรกจิเช่นเดยีวกบัการดําเนินการในไทย  

ผูเ้ล่นการพนนัมวยตูเ้ป็นระดบัชาวบา้น โดยเฉพาะผูม้อีาชพีขบัขีร่ถรบัจา้ง จะเหน็ไดจ้ากในบรเิวณควิรถ

มกัมเีครือ่งรบัโทรทศัน์เพื่อใหบ้รกิารนกัพนนั นอกจากน้ียงัพบตามตลาดในตวัอําเภออนัลองเวง ซึง่มี
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ตลาดใหญ่อยู ่2 แห่ง คอืตลาดเก่า (ปะซาจะ๊) และตลาดใหม ่(ปะซาทไม) ซึง่ตลาดทัง้สองตัง้อยูห่่างกนั

ประมาณ 200 เมตร มกัมกีารเปิดการถ่ายทอดสดการแข่งขนัชกมวยเขมร และมเีล่นการพนนัระหว่าง

พ่อคา้-แมค่า้ดว้ยการ ซึง่วงเงนิพนันไม่มากเป็นการเล่นพนนั เป็นไปเพื่อแกค้วามเบื่อหน่ายในช่วงทีร่อ

ใหม้ลีกูคา้เขา้รา้นเท่านัน้ 

 

หวยใตด้นิ 

    เป็นการเล่นการพนันหวยใตด้นิแบบเดยีวกบัของไทย และใชผ้ลการออกสลากจากกองสลากกนิแบ่ง

รฐับาลของไทยในการอ้างองิ ซึง่รบัฟงัผลการออกสลากจากวทิยคุลื่นจากพนมเปญ ซึง่เมือ่ 5-6 ปีทีผ่่าน

มา ชาวเขมรในจงัหวดัเสยีมเรยีบนิยมเล่นกนัมาก ส่วนในอนัลองเวงกลุ่มทีเ่ล่นกนัมากอยูใ่นชุมชนใกล้

ตลาด โดยเล่น  2 ครัง้/เดอืนตามการออกสลาก คอื วนัที ่1 และวนัที ่16 ของทุกเดอืน  

หวยหุน้เวยีดนาม 

มกีารเล่นทุกวนั วนัละ 4 เวลา ตามการซือ้-ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยข์องเวยีดนามโดยรบัฟงัผลได้

จากโทรทศัน์ และมอีตัราการจ่ายเท่ากบัอตัราของหวยใตด้นิของไทย คอื รางวลัเลขทา้ย  2 ตวั จา่ย

บาทละ 70 บาท และรางวลัเลขทา้ย  3 ตวั บาทละ 300 บาท  

อาปอง        

คลา้ยไฮโล อุปกรณ์การเล่นมผีงัแบ่งช่องเป็นตารางจาํนวน 6 ช่อง ในแต่ละช่องมแีตม้เป็นจดุ

ตัง้แต่ 1 จดุ จนถงึ 6 จดุ เช่นเดยีวกบัผงัไฮโล ส่วนอุปกรณ์ในการออกแตม้มลีกัษณะเป็นกอ้นทีท่ําจาก

ซากสตัว ์เช่น เขีย้วหมู่ปา่ เขาสตัว ์งาชา้ง เขีย้วเสอื ขนาดเท่าหวัแมม่อื ทําหน้าทีค่ลา้ยลกูเต๋าของไฮโล 

แต่ไมม่รีปูร่างเป็นลกูบาศก์อยา่งลกูเต๋า โดยออกแบบใหม้เีหลีย่มจาํนวน 6 เหลีย่ม แต่ละเหลีย่มมแีตม้

บอกจาํนวนตัง้แต่ 1-6 แตม้ และมแีกนตรงกลาง ลกูอาปองจงึมรีปูลกัษณ์เหมอืนลกูขา่งทีม่แีกน 2 แกน 

หวั-ทา้ย เมือ่ทําการออกผลจะใชฝ้ากระตบิขา้วเหนียวครอบ ลกูอาปองแลว้เขยา่ จากนัน้เจา้มอืกเ็ปิดให้

ลกูขาแทง 

กดามโฆละก์ หรอื คลาโฆละก ์ 

(กดาม คอื ป ูโฆละก ์คอื น้ําเตา้) วธิเีล่นกล็งเงนิแลว้กเ็ปิด หรอื แทงแลว้เปิด หากเปิดแลว้ออก

รปูภาพทีล่งถูกกไ็ดเ้งนิพนัน เหมอืนการเล่น “น้ําเตา้ ป ูปลา” ของไทย แต่บางวงพนนักเ็รยีกการเล่น

พนนัชนิดน้ีว่า คลาโฆละก ์(คลา คอื เสอื)โดยเพิม่รปูเสอืเขา้ไป วธิกีารเล่นจงึเหมอืนกบัการพนันไฮโล 

เพยีงแต่เปลีย่นจากแต้มนบัจาํนวนเป็นรปูภาพเท่านัน้ จะต่างจากไฮโลกต็รงทีไ่ม่มสีูง-ตํ่า และผูเ้ล่นไม่

สามารถลง “โต๊ด” หรอืลงคาบเกีย่วกนั 2 รปูหรอืมากกว่าอยา่งไฮโลได ้ทัง้น้ี โดยมผีูเ้ป็นเจา้มอืรบัแทง 

กดามโฆละก ์หรอื คลาโฆละก ์จงึจดัว่าเป็นการเล่นพนันทีง่า่ย ไมต่อ้งใชส้มอง เพยีงแต่สงัเกต คาดเดา

หรอืโดยกลวธิอีื่นๆ แต่ไมใ่ช่เล่นเพื่อความสนุกเปล่าๆ เพราะการเล่นผูเ้ล่นตอ้งลงดว้ยเงนิ แต่อยา่งไรก็

ตาม ประชาชนชาวเขมรทีเ่ล่นการพนนัรปูแบบดงักล่าวกเ็ล่นไมม่าก แต่วงเงนิทีเ่ล่นมากกว่าการเล่น
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พนนัมวยตูเ้น่ืองจากผูเ้ล่นมวยตูม้กัมอีาชพีเป็นกรรมกรขบัขีร่ถรบัจา้ง แต่การเล่นพนนักดามโฆละกห์รอื

คลาโฆละกเ็ล่นดว้ยวงเงนิทีม่ากกว่า และเจา้มอืสามารถแทงไดไ้มอ่ัน้หรอืจาํกดัจาํนวน อกีทัง้ยงั มหีลาย

วง และมคีวามถีม่ากกว่าการพนันมวยตูแ้ละการพนนัไก่ชน เน่ืองจากมเีล่นกนัเป็นประจาํ ซึง่ส่วนใหญ่

มกัเล่นกนัตามใตถุ้นบา้น ซึง่บา้นชาวเขมรในชุมชน ยกเวน้ในตวัอําเภออนัลองเวงนิยมปลกูบา้นใตถุ้น

สงูเช่นเดยีวกบับา้นไทยในชุมชนชนบท โดยเล่นแบบเปิดเผยไมต่อ้งหลบซ่อน แต่ผูเ้ล่นไมส่่งเสยีงดงั

จนเกนิไป ทัง้น้ี เน่ืองจากในทศันคตขิองคนเขมรยงัแนบแน่นอยูก่บัพุทธศาสนา ซึง่มหีลกัคุณค่าอนั

เขม้แขง็และตัง้ตวัเป็นปฏปิกัษ์ต่อการพนนัทุกชนิด เพราะการพนันทุกชนิดลว้นเป็นอบายมขุ หรอืปาก

ทางแห่งหายนะเดอืดรอ้น  

กดามโฆละก ์หรอื คลาโฆละก ์มกันิยมเล่นกนัมากในช่วงเทศกาลสงกรานต ์และปีใหม ่โดยจะ

เล่นในหมูญ่าตพิีน้่อง  ช่วงเวลาทีเ่ล่นจะมทีัง้ก่อนเทศกาลและหลงัเทศกาลรวมประมาณ 1 สปัดาห ์เป็น

การเล่นเพื่อความสนุกสนาน กล่าวคอื  คนทีเ่สยีจะเป็นคนออก “ค่าไก่  ค่าเหลา้” หากเล่นนอกเทศกาล

จะเป็นกลุ่มนกัพนันอาชพี โดยมกีารเดนิสายดว้ยรถจกัรยานยนตต์ระเวนเล่นตามหมูบ่า้น ซึง่เจา้มอืตอ้ง

จา่ยใตโ้ต๊ะใหแ้ก่ตํารวจ  เมื่อเรว็ๆ น้ี ทางอําเภออนัลองเวงไดป้ระกาศหา้มใหม้กีารเล่นการพนนัชนิดน้ี

แลว้ 

โลโต (Loto) อุปกรณ์การเล่นพนันผลติจากเวยีดนาม โดยเรยีกว่า “Thanh Cong” ประกอบดว้ย 

ใบตารางสําหรบัแทง ทีม่ตีวัเลขคละทัง้หมด 16 ใบ หรอื 8 คู่ แต่ละคู่มสีปีระจาํ ไดแ้ก่ ฟ้า เขยีว น้ําเงนิ 

เหลอืงอ่อน เหลอืงแก่ น้ําตาลอ่อน น้ําตาลแก่ และสชีมพู ตวัเลขทีค่ละกนัอยูใ่บตารางคนละสไีม่ซํ้ากนั 

โดยเลขทีค่ละกนัมตีัง้แต่เลข 1 ถงึ 90 และมเีบีย้ทําจากไมแ้กะสลกัเป็นตวัเลขตัง้แต่ 1 ถงึ 90  

วธิเีล่น เจา้มอืหยบิเบีย้ทีม่ตีวัเลขกํากบัแลว้ทอดโดยใชฝ้าครอบ จากนัน้ผูเ้ล่นกแ็ทง โดยใชจุ้ดสดีาํทีท่าํ

จากพลาสตกิวางทบัตวัเลขในกระดาษตาราง เมือ่เปิดถ้าตวัเลขทีแ่ทบตรงกบัเบีย้กเ็งนิพนัน โดยจ่ายกนั

เท่ากบัจาํนวนเงนิทีล่ง 

โลโตไมเ่ป็นทีนิ่ยมในหมูป่ระชาชนมากนกั  

 

 การพนนัไพ่ 

 การพนนัไพ่เป็นทีนิ่ยมของประชาชนชาวเขมร ในอนัลองเวงมเีล่นกนัอยูห่ลายชุมชน โดยเฉพาะ

ชุมชนทีเ่ป็นด่านช่องสะงาํ (เดมิ) ซึง่ปจัจบุนัตวัด่านถูกปล่อยทิง้รา้ง อกีทัง้ถนนทางเขา้สู่ชุมชนกม็สีภาพ

ยํ่าแย่ทุรกนัดาร โดยเฉพาะในหน้าฝน ซึง่นอกจากถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อแลว้ ยงัมน้ํีาขงัเฉอะแฉะอกี

ดว้ย ดว้ยเหตุน้ี ชุมชนดงักล่าวจงึเป็นเหมอืนพืน้ทีถู่กลมื ไมม่ผีูค้นหรอืนกัท่องเทีย่วเดนิทางผ่าน มเีพยีง

ผูท้ีรู่จ้กัรา้นอาหารทีผ่าตามอ็กเท่านัน้จงึจะใชเ้สน้ทางน้ี กอปรกบัภายในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ไดแ้ก่

ครอบครวัขา้ราชการ ทัง้ทหารและตํารวจ ซึง่ครอบครวัเหล่าน้ีเมือ่สมยัทีด่่านชายแดนยงัไมไ่ดย้า้ยไปอยู่

ทีด่่านช่องสะงาํในปจัจบุนั การคา้ยงัคกึคกั มปีระชาชนทีส่่วนใหญ่ไดแ้ก่นกัท่องเทีย่วชาวไทยเขา้ไป

จบัจา่ยซือ้สนิคา้ แต่เมือ่การคา้ซบเซาและไมไ่ดย้า้ยรา้นไปเปิดทีต่ลาดแห่งใหมท่ีห่น้าบ่อนคาสโินช่องสะ

งาํ ครอบครวัของขา้ราชการเหล่าน้ีจงึว่างงาน จงึเอาเวลามานัง่เล่นไพ่กนั โดยเล่นแบบเปิดเผย และ

พบว่า ส่วนใหญ่ของนกัพนันเป็นผูห้ญงิรอ้ยละ 80  
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 การเล่นพนนัไพ่มวีธิกีารเล่นทีแ่ตกต่างกนั โดยถอืเอาจาํนวนผูเ้ล่น หรอื “ขา” ทีเ่ล่นเป็นสาํคญั 

จาํนวนของผูเ้ล่นเป็นตวักําหนดจาํนวนไพ่ทีแ่จกใหแ้ก่ลกูขา ดงัน้ี 

1. การเล่นไพ่ 4 คน แจกไพ่คนละ 13ใบ เรยีก “กับ๊ฮาย” ไพ่ใหญ่กว่าชนะ เล่นแบบเวยีดนาม ไพ่

เลข 2 ถอืว่าใหญ่สุด สามารถกนิไดทุ้กใบ 

2. การเล่นไพ่ 4 คนแจกไพ่คนละ 8 ใบ เรยีก “กฮอม”  

3. การเล่นไพ่ 5 คน แจกไพ่คนละ 6 ใบ เรยีก “กเต” 

4. การเล่นไพ่ ทีเ่รยีกว่า “เป๊าะ” 

 

สลากกนิแบ่งรฐับาล 

สลากกนิแบ่งรฐับาลของกมัพชูาออกรางวลัทุกวนัที ่10 ของทุกเดอืน ดงันัน้ ภายใน 1 เดอืนมี

การออกรางวลั 3 ครัง้ หรอื 3 งวด โดยรางวลัทีอ่อกและเงนิรางวลั มดีงัน้ี 

รางวลัที ่1 เงนิรางวลัคดิเป็นไทย 2,800,000 บาท 

รางวลัที ่2 เงนิรางวลัคดิเป็นเงนิไทย 500,000 บาท  

 

จากการศกึษา พบว่า ประชาชนชาวเขมรไมนิ่ยมซือ้สลากฯ ของรฐับาลกมัพูชา ทัง้น้ี เป็นเพราะมี

ความรูส้กึว่ามโีอกาสถูกยากกว่าสลากฯ ของไทย และมรีางวลัน้อยกว่า โดยสลากกนิแบ่งของกมัพชูาไม่

ม ี“เลขหาง” หรอืรางวลัเลขทา้ย 2-3 ตวั ดงันัน้ ประชาชนจงึไม่นิยมซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลของกมัพชูา 

แต่ไดห้นัมาซือ้สลากฯ ของไทย เพราะรูส้กึว่ามโีอกาสถูกมากกว่า และเงนิรางวลัยงัมากกว่าดว้ย ทัง้น้ี 

เมือ่ถูกรางวลัสลากฯ ไทย ชาวเขมรจะฝากคนไทยทีไ่วใ้จไดใ้หข้ึน้เงนิรางวลัให ้แต่ทีผ่่านมา ชาวเขมรไม่

ถูกรางวลัใหญ่ ทีถู่กกถ็ูกเพยีงรางวลัเลขทา้ย จงึสามารถนําสลากฯ ไปขึน้เงนิกบันักพนนัคนไทยทีรู่จ้กัที่

เขา้มาเล่นพนนัในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ  

เน่ืองจากสลากฯ ของรฐับาลกมัพชูาไมด่งึดูดใจใหช้าวเขมรซือ้ จงึมกีารนดัพบปะพดูคุยธุรกจิการออก

สลากฯ ระหว่างนกัธุรกจิชาวไทยกบัเลขานุการของทีป่รกึษาของนายกรฐัมนตร ีฮุน เซน เมือ่วนัที ่4-5 

สงิหาคม 2556 ที ่จ.สุรนิทร ์ในครัง้นัน้มกีารเจรจาเรือ่งแนวทางการขออนุญาตจากทางการกมัพูชาใน

การเขา้ทําธุรกจิออกสลากกนิแบ่งในกมัพชูา สาระสาํคญัทีท่างนกัธุรกจิไทขนําเสนอ คอื การนํารปูแบบ

สลากกนิแบ่งรฐับาลของไทยเป็นตน้แบบในการดาํเนินการ ดงัรายละเอยีด ดงัน้ี 

ราคาของสลากกนิแบ่งของไทยราคา 80 บาท ในสลากฯ 1 ฉบบั ม ี2 ท่อน คอื ท่อนบนและท่อนล่าง แต่

ราคาทีซ่ือ้-ขายกนัในตลาดตกฉบบัละ 110-120 บาท  

รางวลัของสลากกนิแบ่งรฐับาลของไทย เป็นดงัน้ี 

รางวลัที ่1 ม ี1 รางวลัๆ ละ 3,000,000 บาท 
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รางวลัที ่2 ม ี5 รางวลัๆ ละ 100,000 บาท 

รางวลัที ่3 ม1ี0 รางวลัๆ ละ 40,000 บาท 

รางวลัที ่4 ม ี50 รางวลัๆ ละ 20,000 บาท 

รางวลัที ่5 ม ี100 รางวลัๆ ละ 10,000 บาท 

รางวลัขา้งเคยีงรางวลัที ่1 ม ี2 รางวลัๆ ละ 50,000 บาท 

รางวลัเลขทา้ย 3 ตวั ม ี4,000 รางวลัๆ ละ 2,000 บาท 

รางวลัเลขทา้ย 2 ตวั ม ี10,000 รางวลัๆ ละ 1,000 บาท 

 โดยสลาก 1 ชุดม ี14,168 รางวลั เป็นเงนิ 24,000,000 บาท 

(ทีม่า : สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล) 

เพื่อลดความเสีย่งและทํากําไรมากขึน้ นกัธุรกจิไทยระบุว่า ในการออกสลากฯ ในกมัพชูาจะทําใหต้วั

สลากมท่ีอนเดยีว และขายในราคาฉบบัละ 40 บาท และระยะเวลาในการออกสลากฯ แทนทีจ่ะออกทุก

วนัที ่16 และ 1 ของทุกเดอืน หรอื 2 งวดต่อเดอืน อยา่งการออกสลากของไทย กจ็ะออกเป็น 1 เดอืน

ออกรางวลั 3 ครัง้ หรอื 3 งวดต่อเดอืน คอื ออกทุกวนัที ่10, 20 และ 30 ของทุกเดอืน และจะพมิพส์ลาก

ในระยะตน้จาํนวน 1 ลา้นฉบบั เมือ่คดิคาํนวณจากราคาขายฉบบัละ 40 บาท กจ็ะทาํใหไ้ดเ้งนิจากการ

ขายสลาก 40 ลา้นบาทต่อ 1 งวด โดยถา้จาํหน่ายได ้2 ลา้นฉบบักจ็ะคนืทุนไดภ้ายใน 6 เดอืน และการ

จาํหน่ายสลากทีช่ายแดนช่องสะงาํมโีอกาสขายไดม้ากกว่า เน่ืองจากมนีกัท่องเทีย่วเขา้-ออกและจบัจา่ย

สนิคา้ อกีทัง้ยงัมพี่อคา้-แมค่า้จาํนวนมาก นอกจากน้ี ราคาสลากยงัเป็นจดุดงึดดูใหผู้ซ้ ือ้ตดัสนิใจซือ้ได้

งา่ยกว่าสลากของไทย เพราะมรีาคาเพยีง 40 บาท แต่ถา้ซือ้ 80 บาทกไ็ดส้ลากถงึ 2 ใบ นัน่หมายถงึว่า

โอกาสทีจ่ะถูกรางวลัมมีากขึน้ 

อยา่งไรกต็าม ผูร้บัอนุญาตมภีาระในค่าใชจ้่ายทีต่อ้งจา่ยใหก้บัรฐัและค่าดําเนินการ ดงัน้ี 

1.ค่าใชจ้า่ยในการจดัจาํหน่ายคดิเป็นรอ้ยละ 10 เป็นเงนิ 4,000,000 บาทต่อ 1 งวด 

2.ค่าภาษคีดิเป็นรอ้ยละ 10 เป็นเงนิ 4,000,000 บาทต่อ 1 งวด 

3.เงนิรางวลัรอ้ยละ 57.5 คดิเป็นเงนิ 20,000,000 บาทต่อ 1 งวด 

4.ค่าเงนิเดอืนพนกังาน ค่าเดนิทางของพนกังานเพื่อขยายงาน รวมทัง้ค่าพมิพส์ลาก รวมคดิเป็นรอ้ย

ละ 12.5  

เมือ่นําค่าใชจ้่ายทัง้หมดไปหกัลบจากค่าจาํหน่ายสลากจะมผีลกําไรอยู่ทีร่อ้ยละ 10 หรอืคดิเป็นเงนิ 

4,000,000 บาทต่อ 1 งวด จากสมมตฐิานผลกําไรรอ้ยละ 10 ต่องวด ใน 1 ปีจะไดก้ําไร 44,000,000 

ลา้นบาท ทัง้น้ี ไมน่ับรวมหากมกีารพมิพส์ลากเพิม่เป็น 2 ลา้นฉบบั กจ็ะทําใหม้กีําไรเป็นเท่าตวั 

กล่าวคอื ยิง่พมิพม์ากกย็ิง่ไดก้ําไรมากเป็นทวคีณู ซึง่นักธุรกจิไทยคนดงักล่าวกล่าว่า การเพิม่จาํนวน
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สลาก หรอือกีนยัหน่ึงกค็อืการเพิม่ผลกําไรยงัสามารถมช่ีองทางทําไดอ้กีมาก ทัง้น้ี โดยอา้งองิจาก

จาํนวนสลากฯ ของไทยทีพ่มิพอ์ยูใ่นปจัจบุนั คอื 70 ลา้นฉบบัต่อจาํนวนประชากรประมาณ 70 ลา้นคน 

ขณะทีป่ระชากรชาวกมัพชูามปีระมาณ 15 ลา้นคน 

อยา่งไรกต็าม การลงทุนขัน้ตน้จะตอ้งมเีงนิลงทุนอยา่งน้อย 5,000,000 เหรยีญสหรฐัฯ เงนิจาํนวน

ดงักล่าวเป็นเป็นเงนิประกนั ทีต่อ้งวางกบัธนาคารแห่งชาตขิองกมัพชูา ในระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตมี

กําหนด 30 ปี ซึง่จาํนวนเงนิประกนัดงักล่าว กึง่หน่ึงสามารถใชห้ลกัทรพัยห์รอืใชหุ้น้ในการลงทุนใน

กมัพชูาเป็นประกนักไ็ด ้ซึง่เจา้หน้าทีฝ่า่ยกมัพชูาไดแ้จงสดัส่วนของเงนิประกนัในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. เงนิประกนัรอ้ยละ 10 ของเงนิประกนั 5,000,000 เหรยีญสหรฐัฯ เพื่อเป็นประกนัว่าเมือ่ไดร้บั

ใบอนุญาตแลว้ ผูร้บัอนุญาตจะตอ้งดาํเนินการจดัตัง้กองสลากฯ และออกสลากภายใน 6 เดอืน โดย

สามารถเลื่อนกําหนดการดําเนินการได ้2 ครัง้ๆ ละ 3 เดอืน แต่ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดภ้ายใน 1 ปี ถา้เกนิ

กําหนดเงนิประกนัส่วนน้ีจะถูกรบิ 

2. เงนิประกนัรอ้ยละ 50 เป็นเงนิคํ้าประกนัสญัญา ในกรณทีีบ่รษิทัไม่จา่ยเงนิรางวลัใหแ้ก่ผูถู้กรางวลั 

ซึง่รฐับาลจะนําเงนิประกนัส่วนน้ีจ่ายใหก้บัผูถู้กรางวลั 

3. เงนิประกนัรอ้ยละ 18 เป็นเงนิค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจาก 6 สถาบนั 

นอกจากเงนิประกนัแลว้ ยงัมภีาระค่าใชจ้า่ยในการจดัตัง้กองสลาก เช่น ค่าใชจ้่ายทางดา้นการเช่า

อาคารสถานทีก่่อนทีจ่ะสรา้งเป็นอาคารถาวร รวมทัง้ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าอุปกรณ์สลาก ค่าเช่า

สถานีโทรทศัน์ ค่ารณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ ์ 

นกัธุรกจิไทยคนดงักล่าวระบุว่า มนีกัธุรกจิไทยสนใจทีจ่ะทาํธุรกจิดา้นน้ีจาํนวนมาก แต่ขณะน้ียงัไม่มี

ใครดาํเนินการอยา่งเป็นรปูธรรม ส่วนนกัธุรกจิเขมรกลบัมทีศันคตวิ่า ธุรกจิสลากกนิแบ่งรฐับาลไมม่ี

ความเสีย่งและไมเ่ชดิหน้าชูตาในสงัคม “ไมห่ร”ู นกัธุรกจิชาวเขมรเมือ่ตอ้งการการยอมรบัในสงัคมและมี

ความเสีย่ง คอื ธุรกจิโรงแรม เน่ืองจากนอกจากจะใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วเป็นรายไดแ้ลว้ ทีส่าํคญั ยงั

สามารถใชโ้รงแรมไวร้บัรอง “ผูใ้หญ่” ไดเ้ป็นหน้าเป็นตายกฐานะทางสงัคมแก่ตนเองไดอ้กีดว้ย (หลง 

(ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่6 สงิหาคม 2556) 

 พนนับัง้ไฟ 

 การพนนับัง้ไฟถอืว่าเป็นการพนันนําเขา้ โดยการส่งออกจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย 

และเป็นชนิดการพนันทีใ่หม่ทีสุ่ดของช่องสะงาํและสงัคมกมัพชูา ซึง่สงัคมวฒันธรรมประเพณีของ

กมัพชูาไม่มบุีญบัง้ไฟ กล่าวคอื ในช่วงทีม่กีารจดังานประเพณวีนัลอยกระทงในเดอืนพฤศจกิายน 2556 

โดยเล่นทัง้หมด 3 วนั และต่อมาในช่วงหลงัปีใหม ่2557 หรอืช่วงกลางเดอืนมกราคม 2557 มกีารเล่น

พนนับัง้ไฟอกีในช่วงวนัเสาร-์อาทติย ์โดยในช่วงทีเ่ริม่มกีารเล่นพนนับัง้ไฟครัง้แรกมกีารจดังานอยา่ง
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ยิง่ใหญ่ โดยมกีารจดัขบวนแห่บัง้ไฟโดยเริม่ขบวนตัง้แต่ด่านชายแดนช่องสะงาํ มกีารฟ้อนราํ เซิง้บัง้ไฟ

เหมอืนประเพณบุีญบัง้ไฟในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทุกประการ โดยขบวนแห่ไดผ้่านบ่อนคาสโินช่อง

สะงาํ และเลีย้วขวาเขา้บรเิวณลานกวา้งทางดา้นขา้งบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของฐานจดุบัง้ไฟ 

และเสน้ทางน้ีสามารถเขา้ถงึชุมชนทีอ่ยูด่า้นหลงับ่อนคาสโิน คอื ชุมชนโอรทมอ ทัง้น้ีโดยการดําเนินการ

ของ (นาย น.) อดตีสมาชกิสภาจงัหวดัศรสีะเกษ และการดําเนินการใหม้กีารพนนัดําเนินการโดยคนไทย

ทัง้หมด 

นกัพนันทีเ่ขา้เล่นพนันบัง้ไฟเกอืบทัง้หมดเป็นคนไทย ประมาณ 200 คน นกัพนันไทยทีเ่ขา้ไป

เล่นพนนับัง้ไฟตอ้งนัง่รถจกัรยานยนตร์บัจา้งจากด่านถงึสนามแขง่ดว้ยค่าจา้ง 20 บาท และมบีางส่วนก็

นัง่รถตูจ้ากฝ ัง่ไทยจนถงึสนามแข่ง และตอ้งเสยีค่าผ่านประตูอกีคนละ 300 บาท ทัง้น้ี การพนนับัง้ไฟยงั

ถอืว่าเป็นการพนันชนิดใหม่สาํหรบัคนเขมร และวธิกีารเล่นยงัไมแ่พรห่ลายในกมัพชูา ความแปลกใหม่

ของการพนนัชนิดน้ีสะทอ้นจากคํากล่าวของชาวเขมร ชื่อ สน (ชื่อสมมตุ)ิ ทีก่ล่าว่า  

“ตอนแรกทีม่กีารจดุบัง้ไฟ ทหารเขมรเกอืบยงิสวนแลว้ เพราะคดิว่ามกีารยงิปืนใหญ่ถล่ม” 

การพนนับัง้ไฟในเขตกมัพูชา ใกลก้บับ่อนคาสโินช่องสะงาํถอืว่าเป็นการพนนัทีม่อีนาคตสดใส 

เน่ืองจากนกัพนันสามารถเล่นไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลเรือ่งการถูกจบักุมเพราะอยูน่อกเขตประเทศและ

กฎหมายของไทย ตลอดจนไมต่อ้งจา่ยเงนิใตโ้ต๊ะทีน่บัวนัจะเพิม่จาํนวนเงนิขึน้เรือ่ยๆ อยา่งในไทย โดย

ในฝ ัง่กมัพชูาจะจ่ายใหแ้ก่ฝ่ายทหารซึง่คุมพืน้ทีเ่ท่านัน้ และมคี่าใชจ้า่ยในการเช่าสถานที ่ซึง่นบัว่ามรีาคา

ถูกกว่าในไทย เพราะทีด่นิบรเิวณดงักล่าวเป็นทีด่นิของนกัลงทุนชาวเขมร และยงัไมไ่ดม้แีผนทําธุรกจิ 

ในปจัจบุนัยงัเป็นเพยีงทีด่นิรกรา้งว่างเปล่าและมไีรม่นัสําปะหลงัเป็นบางช่วง โดยเฉพาะทางเขา้ชุมชน

โอรทมอ เมือ่จดัใหม้เีล่นการพนนับัง้ไฟถี่ขึน้ อาจเป็นไปไดท้ีช่าวเขมรจะหนัมาเล่นพนนับัง้ไฟ เป็นการ

เพิม่จาํนวนนกัพนัน   

 

 

4.2 บ่อนคาสิโนช่องสะงาํ 

4.2.1 ลกัษณะทางกายภาพของบ่อนคาสโินช่องสะงาํ 

บ่อนคาสโินช่องสะงาํตัง้อยูต่ดิกบัทางหลวงหมายเลข 67 (ช่องสะงาํ-เสยีมเรยีบ) ถา้หนัหน้าเขา้ไปใน

กมัพชูาจะอยูท่างดา้นขวามอื ห่างจากด่านชายแดนช่องสะงาํประมาณ 500 เมตร บนเน้ือทีป่ระมาณ 30 

ไร ่ทางดา้นหน้าเป็นซุม้ประตูทางเขา้ทีม่คีวามสงูราวตกึ 3 ชัน้ มลีกัษณะคลา้ยประตูโรมนั ซึง่ขณะน้ี

กําลงัก่อสรา้งและตบแต่ง พืน้ทีท่ ัง้หมดแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ เป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
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ส่วนที ่1 คอื ตวัอาคารคาสโินเป็นอาคาร 4 ชัน้ โดยชัน้ที ่1 เป็นสถานทีส่าํหรบัเล่นการพนนั อนั

ถอืว่าเป็นกจิกรรมหลกัของบ่อน ชัน้ที ่2 ประกอบดว้ยรา้นขายเครือ่งดื่มและหอ้งอาหารขนาดใหญ่ที่

รองรบันกัพนันไดห้ลายรอ้ยคน อกีซกีหน่ึงเป็นหอ้งพนันสาํหรบัแขกระดบั VVIPs แบละภาคส่วนสาํคญั

ทีเ่สมอืนเป็นหวัใจของการเปิดกจิการบ่อนคาสโิน คอื ศนูยค์วบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น กลอ้งวงจรปิด 

ศูนยว์ทิยสุื่อสารภายใน ชัน้ที ่3 ขึน้ไป จดัเตรยีมไวส้าํหรบัเป็นโรงแรมทีพ่กัสาํหรบัลกูคา้ ซึง่เป็น

โครงการในอนาคตอนัใกล ้  ดา้นขา้งของตวัอาคารคาสโินมเีครือ่งป ัน่กระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่จาํนวน 4 

เครือ่ง เน่ืองจากไฟฟ้าคอือุปกรณ์ทีส่ําคญัหรบักจิการบ่อนคาสโิน ทัง้น้ี เน่ืองจากบ่อนคาสโินตอ้งใช้

เครือ่งปรบัอากาศจาํนวนมาก และตอ้งใชต้ลอด 24 ชัว่โมง และตลอดการเปิดกจิกรรม ดงันัน้ จงึ

จาํเป็นตอ้งมเีครือ่งป ัน่กระแสไฟฟ้าหลายเครือ่งเพื่อสลบักนัใชง้าน อน่ึง เน่ืองจากการใหบ้รกิาร

กระแสไฟฟ้าจากรฐัยงัมไีปไมถ่งึบ่อนคาสโิน  

ทางดา้นหลงัของอาคารคาสโิน เป็นตกึทีป่ลกูซอ้นขึน้มา แต่ดภูายนอกเหมอืนเป็นตกึเดยีวกนั 

บรเิวณน้ีเป็นโรงแรมใหบ้รกิารแก่นกัพนัน โดยคดิค่าหอ้งคนืละ 700 บาท ถดัจากตวัอาคารคาสโินไป

ทางดา้นทศิตะวนัออกของตวัอาคารเป็นส่วนบา้นพกัพนักงาน ประกอบดว้ยเรอืนแถวทีม่หีอ้งสาํหรบั

พนกังานทีเ่ป็นโสด สามารถพกัรวมกนัไดต้ัง้แต่ 10 คนขึน้ไป และหอ้งสาํหรบัหวัหน้าคนงาน ทีพ่กัได ้2 

คน และหอ้งสาํหรบัผูท้ีม่คีรอบครวั  

ส่วนที ่2 ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของกําลงัต่อเตมิเป็นแหล่งเรงิรมยค์รบวงจร หรอื Entertainment 

Complex ซึง่ขณะน้ีกําลงัเร่งก่อสรา้ง คาดว่าจะใหเ้สรจ็ทนัเทศกาลขึน้ปีใหม ่ 

ส่วนที ่3 เป็นส่วนทีอ่ยูท่างดา้นทศิตะวนัตก เป็นทีจ่อดรถทีส่ามารถรองรบัรถยนตไ์ดห้ลายรอ้ย

คนั 

4.2.2 การบรหิารจดัการ 

 บ่อนคาสโินช่องสะงาํเป็นบ่อนคาสโินแห่งที ่2 ของ ลมิ เฮง นกัธุรกจิชาวเขมร ทีม่ธีุรกจิหลกัและ

เป็นฐานทางเศรษฐกจิก่อนทีจ่ะดําเนินกจิการเปิดบ่อนคาสโิน คอื เป็นเจา้ของตลาดในใจกลางกรงุ

พนมเปญ ใกลก้บัสนามกฬีาโอลมิปิก สาํหรบับ่อนคาสโินแห่งแรกของเขา คอื บ่อนคาสโินช่องจอม-โอร

เสมด็ ดา้นจงัหวดัสุรนิทร ์ชื่อ รอยลั ฮลิล ์ปจัจบุนัเขาใหภ้รรยาดแูลกจิการ ส่วนตวัลมิ เฮง ทุ่มเทในการ

ดแูลกจิการทีช่่องสะงาํ เน่ืองจากยงัมงีานควบคุมการก่อสรา้งทัง้ตวับ่อน โรงแรม และกจิการเสรมิ เช่น 

สถานบนัเทงิครบวงจร อกีทัง้บ่อนคาสโินถอืเป็นหน่วยธุรกจิเปิดใหม ่จาํเป็นตอ้งดแูลอยา่งใกลช้ดิ โดย

ทุกวนั นกัพนันและพนกังานของบ่อนคาสโินจะเหน็ชายวยั 60 ตน้ๆ แต่งตวัดว้ยชุดลาํลองเหมอืนเถา้แก่

คนจนีทัว่ไป ต่างจากพนกังานระดบับรหิารทุกคนทีส่วมชุดสากลดภููมฐิาน พรอ้มดว้ยเลขานุการออก

ตรวจตราความเรยีบรอ้ยของการก่อสรา้ง ทัง้อาคารในชัน้ทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารเป็นโรงแรม และส่วนทีเ่ป็น
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แหล่งเรงิรมยค์รบวงจร ซึง่ส่วนดงักล่าวการก่อสรา้งกําลงัรดุหน้า คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดเ้รว็ๆ 

น้ี  

 ตวัอาคารประธาน เป็นทีต่ ัง้ของบ่อนคาสโิน อนัเป็นกจิการหลกัของบ่อน เป็นหวัใจและแหล่ง

รายไดส้าํคญั แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

ก. ภาคคาสโิน อนัถอืว่าเป็นส่วนทีม่คีวามสําคญัทีสุ่ดของบ่อนคาสโิน ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ที ่1 เมือ่

เขา้ประตูบ่อน ผ่านส่วนตอ้นรบัและตรวจจบัอาวุธทัง้โดยบุคคลทีถ่อืเครือ่งตรวจจบัวตัถุและเครือ่งตรวจ

อาวุธแลว้ กเ็ขา้สู่ส่วนคาสโินไดโ้ดยสะดวก เป็นส่วนทีม่คีวามโอ่โถงและใหญ่ทีสุ่ดขององคป์ระกอบ

ทัง้หมด นอกจากจะมโีถงส่วนกลางทีบ่รรจโุต๊ะพนนับาคารา และรเูลต็ต ์ทีม่สีพีืน้เขยีวคลา้ยโต๊ะบลิเลยีด 

อนัเป็นสโีทนเดยีวกบัชุดเครื่องแต่งกายของบรกิร หรอื “คนแจกไพ่” หรอืดลีเลอร ์(Dealers) ประมาณ 

300-350 โต๊ะแลว้ ทางดา้นทศิตะวนัออกของอาคารยงัมหีอ้งพนันเสรมิอยูท่างดา้นขา้ง โดยมฉีากกัน้เป็น

สดัส่วน ส่วนทีก่นัไวน้ี้สาํรองไวส้าํหรบันกัพนันหรอืแขกพเิศษของคาสโิน ทีเ่รยีกว่า “แขกวไีอพ”ี (Very 

Important Persons - VIPs) อนัหมายถงึบุคคลทีเ่ล่นพนันดว้ยเงนิจาํนวนมาก โดยการแนะนํารบัรอง

ของ “นกัลงทุน” (ซึง่จะกล่าวถงึในลาํดบัต่อไป) โดยแขกพเิศษดงักล่าวจะไดร้บัการใหบ้รกิารทีพ่เิศษ 

โดยจะมรีถของบ่อนไปรอรบัทีส่นามบนิ คอื สนามบนินานาชาตอุิบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จากนัน้ก็

ไดร้บัการเชือ้เชญิใหเ้ขา้หอ้งวไีอพ ีโดยไมใ่หป้ะปนกบันักพนนัทัว่ไปทีอ่ยูใ่นโถงใหญ่ บรรจโุต๊ะพนันได้

ประมาณ 10 โต๊ะ ฉากกัน้ดงักล่าวสามารถพบัเกบ็และเปิดใหเ้ป็นหอ้งเดยีวกนักบัโถงใหญ่ไดแ้บบ

เดยีวกบัหอ้งจดัเลีย้งตามโรงแรมทัว่ไป ส่วนทางดา้นทศิใตภ้ายในโถงใหญ่เป็นส่วนของตูส้ลอ็ตแมชนี 

(Slot Machines) ซึง่ตัง้วางเรยีงกนัจาํนวนประมาณ 200 ตู ้ถดัจากตูส้ลอ็ตแมชนีไปทางดา้นทศิใตเ้ป็น

โต๊ะสาํหรบัออกสลาก โดยมกีล่องสีเ่หลีย่มใส่ลกูทรงกลมทีม่หีมายเลขกํากบัโปร่งใส ทาํดว้ยพลาสตกิ

หนาลกัษณะเดยีวกบักล่องออกสลากของกองสลากกนิแบ่งรฐับาล สาํนกังานสลากกนิแบ่งของไทย 

จาํนวน 2 โต๊ะโดยตัง้อยูใ่กลก้บัทางเขา้หอ้งน้ํา ซึง่มทีางเขา้อยู ่2 ทาง ถดัจากตูอ้อกสลากเป็นเคาน์เตอร์

แลกชปิ (chip) เป็นเคาน์เตอรย์าวตลอดแนวขนานไปกบัหอ้งน้ําทีอ่ยูด่า้นหลงั และทางดา้นทศิตะวนัตก

ของโถงใหญ่คอืส่วนทีเ่ป็นหอ้งน้ํา ทีม่หีอ้งกรดุว้ยหนิแกรนิตแผ่นใหญ่และสุขภณัฑช์ัน้เลศิ โดยภายใน

ส่วนคาสโินทัง้หมดเป็นหอ้งปรบัอากาศครอบคลุมจนถงึหอ้งน้ํา  

ในส่วนโต๊ะพนัน นอกจากโถงใหญ่ หอ้งวไีอพ ีตูส้ลอ็ตแมชนี โต๊ะออกสลาก ทีต่ ัง้อยูบ่น

ชัน้ที ่1 แลว้ ทีช่ ัน้สองดา้นทีอ่ยูต่รงกบัโถงใหญ่ ยงัมโีต๊ะพนนัอกีส่วนหน่ึงทีก่นัไวต่้างหาก คอื โต๊ะพนนั

สาํหรบัแขกพเิศษสุด (Very-Very Important Persons – VVIPs) หมายถงึ นอกจากจะเป็นบุคคลทีเ่ล่น

พนนัดว้ยเงนิจาํนวนมากแลว้ ยงัเป็นบุคคลทีม่ตีําแหน่งหน้าทีแ่ละมฐีานะทางสงัคมทีไ่มต่อ้งการเปิดเผย

ตวัใหเ้สยีภาพลกัษณ์ โดยทางบ่อนจะใหบ้รกิารแบบเยีย่มยอดตัง้แต่ดาํเนินการดา้นตัว๋สาํหรบัการ

เดนิทาง หอ้งพกัระดบัหร ูรถใหบ้รกิารชัน้เยีย่ม และจดัพนกังานทีใ่หบ้รกิารชัน้ยอดไวค้อยบรกิาร ทัง้

การบรกิารดา้นเกมการพนันและ “บารน้ํ์า” ประเภทอาหารเครือ่งดื่มตลอดเวลาทีเ่ล่นการพนันและ

พกัผ่อน 
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ข. ภาคการใหบ้รกิารเสรมิ นอกจากส่วนคาสโินทีใ่หบ้รกิารดา้นเกมการเล่นพนันแลว้ ยงัมี

ส่วนสนบัสนุนหรอืส่วนใหบ้รกิารเสรมิอนัเป็นส่วนสาํคญัทีส่นบัสนุนการใหบ้รกิารและการสรา้งรายได้

ใหก้บับ่อน ดงัน้ี 

โต๊ะรบัรถ 

เป็นโต๊ะตัง้ชัว่คราว อยูข่า้งทางลาดรบั-ส่งผูโ้ดยสาร ดา้นหน้าทางเขา้อาคาร เป็นส่วน

ตอ้นรบัลกูคา้ก่อนส่วนอื่นใด เป็นส่วนแรกๆ ทีทุ่กคนตอ้งไดเ้หน็หลงัจากทีผ่่านซุม้ประตู อนัเป็นตําแหน่ง

ทีส่ามารถตรวจนับจาํนวนรถยนต ์ซึง่ส่วนใหญ่ คอื รถตู ้และจาํนวนผูโ้ดยสารทีโ่ดยสารไปกบัรถ และ

เป็นทีท่ีน่กัพนนัทีไ่ปกบัรถตูต้อ้งถูกตดิป้ายรหสัประจาํตวั เพื่อกระบวนการในการตรวจสอบตามขัน้ตอน

ต่อไป (ดรูายละเอยีดในเรือ่งรถตู)้ 

รา้นคา้ปลอดภาษ ี 

ตัง้อยูบ่นชัน้ที ่1 เมือ่เดนิเขา้อาคารจะอยูท่างดา้นขวามอื ถดัจากหอ้งคาสโินไปและใกลก้บั

บนัไดทางขึน้ชัน้ 2 ทีต่รงไปยงัคาเฟ่ (หอ้งกาแฟ) มสีนิคา้เครือ่งอุปโภคบรโิภควางบนชัน้เหมอืนรา้นคา้

ปลอดภาษตีามด่านชายแดนทัว่ไป เช่น ขนม ชอ็กโกแลต ของขบเคีย้ว ของเล่นสาํหรบัเดก็ เป็นต้น 

ส่วนสนิคา้ทีม่จีาํนวนมากและโดดเด่นทีสุ่ด ไดแ้ก่ สุราและบุหรีต่่างประเทศ  

โต๊ะรบัจาํนํา 

ตัง้อยูช่ ัน้ที ่1 ดา้นหน้าประตูทางเขา้โถงทางดา้นซา้ยมอื มลีกัษณะเป็นโต๊ะยาว เหมอืน

เคาน์เตอร ์มพีนกังานประจาํประมาณ 1-2 คน แต่งกายดว้ยชุดสทู (ดรูายละเอยีดในเรือ่งการรบัจาํนํา) 

คาเฟ่ (หอ้งกาแฟ)/หอ้งอาหาร 

ตัง้อยูบ่นชัน้ 2 เป็นทีส่าํหรบัพกัผ่อนภายหลงัเหน็ดเหน่ือยและครํ่าเครง่จากการเล่นพนนั 

โดยการดื่มเครือ่งดื่ม และใหบ้รหิารแก่นกัพนนัทีไ่ปกบัรถตู ้ทัง้น้ี นกัพนนัหรอืคนรบัจา้งตดิรถตูน้อกจาก

จะไดค้่าเสยีเวลาทีน่ัง่ไปกบัรถตูแ้ลว้ ยงัไดร้บัแจกคปูองอาหาร (Coupon) อกีดว้ย (ดรูายละเอยีดในเรือ่ง

คนรบัจา้งนัง่รถตู)้ ดงันัน้ จาํนวนคนทีใ่ชบ้รกิารในหอ้งน้ีจงึมจีาํนวนมาก เพื่อใหบ้รกิารอย่างทัว่ถงึและ

งา่ยต่อการบรหิารจดัการ ทางบ่อนจงึจดัเตรยีมอาหารไวใ้นรปูของบุฟเฟต ์(Buffet) โดยคดิค่าอาหารหวั

ละ 150 บาท ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขึน้ไปรบัประทานอาหารไดต้ลอดเวลา 
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ดงัแผนผงัชัน้ 1 ของบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ดงัน้ี 

 

  หอ้งวไีอพ ี    ตูส้ลอ็ตแมชนี 

         หอ้งน้ําหญงิ 

 

                  โต๊ะออกสลาก  

                              โถงใหญ่ โต๊ะบาคารา และรเูลต็ 

 

                 หอ้งน้ําชาย

  

           เคาน์เตอรแ์ลกชปิ   

               ทางเขา้ 

        โต๊ะรบัจาํนํา     โต๊ะรกัษาความปลอดภยั   รา้นสนิคา้ปลอดภาษ ี

    ประตูใหญ่ 

           โต๊ะรบัรถตู ้

 

 

แผนผงั 4-1 

 

4.2.3 โครงสรา้งการบรหิารบ่อนคาสโินช่องสะงาํ 

โครงสรา้งการบรหิารบ่อนคาสโินช่องสะงาํเป็นการบรหิารแบบเถา้แก่ผสมผสานกบัการ

บรหิารแบบมอือาชพี กล่าวคอื ในส่วนของโครงสรา้งทัง้ดา้นกายภาพและดา้นโครงสรา้งอาคารอยูใ่น

ความควบคุมดแูลของเจา้ของบ่อนคาสโิน คอื ลมิ เฮง โดยเขาเป็นผูต้ดัสนิใจทัง้การจดัซือ้จดัจา้ง ในส่วน

ของงานก่อสรา้งและการออกแบบ ว่าจา้งบรษิทัของคนไทยและควบคุมโดยวศิวกรและสถาปนิกไทย 

ส่วนคนงานและช่างใชค้นเขมร ทัง้น้ี ทีต่อ้งใชบ้รกิารการควบคุมการก่อสรา้งของคนไทยกเ็น่ืองจากวสัดุ

ก่อสรา้งและเครือ่งตกแต่งทัง้หมดลว้นนําเขา้จากไทย สถาปนิกคนไทยยอ่มรูร้าคา และคุณภาพของวสัดุ

อุปกรณ์ไดด้กีว่าบุคลากรในกมัพชูา และตอ้งนําเขา้วสัดุอุปกรณ์ดา้นการก่อสรา้งทัง้หมดจากไทยก็

เน่ืองจากช่องสะงาํอยูใ่กลก้บัแหล่งคา้วสัดุก่อสรา้ง คอื จงัหวดัอุบลราชธานี ซึง่มหีา้งคา้วสัดุก่อสรา้ง
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จาํนวนมาก ดว้ยระยะทาง 200 กโิลเมตร จาก จ.อุบลราชธานี-ช่องสะงาํ ทําใหทุ่้นเวลาและค่าการขนส่ง 

รวมทัง้คุณภาพของสนิคา้ไทยกเ็ป็นทีย่อมรบัของนกัลงทุนชาวเขมรเป็นทุนเดมิอยู่ดว้ย  

ภาคส่วนทีเ่ป็นหวัใจสําคญัของกจิการบ่อนคาสโินอยูท่ีก่ารใหบ้รกิารการเล่นพนัน ดงันัน้ ผูค้วบคุมดแูล

ดา้นน้ี จงึเป็นชาวต่างชาตทิีม่ปีระสบการณ์ดา้นการดาํเนินการแหล่งการพนนั ทางบ่อนเลอืกใชบ้รกิาร

ของชาวมาเลเซยี เชือ้สายจนี ซึง่ลมิ เฮง สามารถสื่อสารกนัดว้ยภาษาจนี โดยมทีมีงานทีช่าํนญัการเขา้

มาฝึกอบรมใหพ้นกังานก่อนถงึกําหนดการเปิดบ่อนคาสโิน ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2554 โดยพนกังาน

ทัง้หมดทุกแผนกเขา้รบัการฝึกอบรม เตรยีมความพรอ้มและทดลองปฏบิตังิานทีบ่่อนคาสโิน “รอยลั 

ฮลิล”์ ทีโ่อรเสมด็-ช่องจอมเป็นเวลากว่า 3 เดอืน การฝึกอบรมมกีารคุมเขม้เป็นพเิศษในแผนกทีท่ี่

สาํคญัๆ ส่วนใหญ่อยูใ่นสายงานเกมพนัน ภายใตก้ารควบคุมโดยผูจ้ดัการดา้นเกมพนนั (Games 

Manager) การบรหิารงานดา้นการพนนัจงึเป็นรปูแบบและระบบเดยีวกนักบัรอยลั ฮลิล ์และเป็นระบบ

เดยีวกบัสถานคาสโินในระดบัสากล ซึง่เป็นระบบทีง่า่ยต่อการตรวจสอบ หากมคีวามผดิพลาดเสยีหาย

สามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงท ีและภาคส่วนดงักล่าวมกีฎขอ้บงัคบัทีเ่ป็นเสมอืนกฎเหลก็ มโีอกาสผดิพลาด

ไดเ้พยีงครัง้เดยีว ฝา่ฝืนถูกไล่ออกสถานเดยีวพรอ้มหกัค่าเสยีหายทีก่่อ 10 เท่า (รายละเอยีดในการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องดลีเลอร)์ 
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แผนผงัโครงสรา้งการบรหิารบ่อนคาสโินช่องสะงาํ เป็นดงัน้ี  

 

แผนผงัโครงสร้างการบริหารบ่อนคาสิโนช่องสะงาํ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงั 4-2 

  เถ้าแก่ 

ลมิ เฮง หรอืทีพ่นกังานของบ่อนเรยีก “เถา้แก่” ถอืเป็นผูบ้รหิารทีม่อีํานาจสงูสุด ส่งผ่านคาํสัง่

ทาง “โลกเน้ียยวั” หรอื Secretary หรอื เลขานุการ ซึง่เป็นชายชาวเขมรและเป็นคนทีเ่ถา้แก่ไวใ้จมาก

ทีสุ่ด ตําแหน่งถดัจากเลขานุการ คอื ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Manager) เป็นชายชาวเขมรเช่นกนั ทาํ

หน้าทีเ่ป็นเหมอืนแมบ่า้น โดยดแูลกจิกรรมทุกๆ ดา้น โดยรบัคําสัง่ต่อจากเลขานุการอกีทอดหน่ึง 

ตลอดจนทาํรายงานผลการปฏบิตังิาน ปญัหาอุปสรรค และงบประมาณสนบัสนุนโดยรายงานตรงต่อเถา้

แก่  

เจ้าของบ่อนคาสิโน 

  
เลขานุการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสลอ็ตแมชีน 

ซูเปอร์ 

 

DI 

  

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ ั   

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

บาร์นํ้ า 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายเกมพนนั 

 

ซูเปอร์ 
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ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล (Human Resources Manager)  

เป็นบุคลากรทีม่คีวามสําคญัในระดบัผูบ้รหิารในฝา่ยปฏบิตักิารตําแหน่งหน่ึง โดยเถ้าแก่เลอืก

ผูจ้ดัการเป็นชายชาวเขมร เพราะตอ้งสื่อสารดา้นแรงงานสมัพนัธก์บัพนกังาน ตําแหน่งน้ีตอ้งดแูลกจิการ

ทัง้ดา้นงานบุคคล (Personnel) และภาคการใหบ้รกิารเสรมิ คอื ส่วนทีเ่ป็นคาเฟ่ (หอ้งกาแฟ) และ

หอ้งอาหาร อนัเป็นภาคส่วนทีม่จีาํนวนพนกังานมากรองจากภาคการพนนั จาํนวนกว่า 100 คนและส่วน

ใหญ่ของพนกังานไดแ้ก่บรกิร หรอืพนกังานเสริฟ์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (Cashier Manager) 

เป็นฝา่ยบรหิารทีม่คีวามสําคญัทีสุ่ด เน่ืองจากมภีารกจิทางดา้นรายรบั-รายจ่ายของบ่อน โดย

รายไดทุ้กภาคส่วนจะถูกเกบ็รวบรวมไวท้ีผู่จ้ดัการฝ่ายบญัชทีัง้สิน้ เป็นบุคคลทีเ่ถา้แก่ใหค้วามสาํคญัและ

ใหบ้ทบาทมากทีสุ่ด นอกจากควบคุมดา้นบญัชแีลว้ ฝา่ยบญัชยีงัมหีน่วยสรา้งรายไดเ้ป็นของฝา่ยดว้ย 

นัน่คอื แผนกบารน้ํ์า หรอืการใหบ้รกิารเครือ่งดื่ม-อาหารแก่นกัพนันระหว่างการเล่นพนนัดว้ยการบรกิาร

ถงึโต๊ะพนนัโดยไม่ทาํใหก้ารเล่นพนนัของลกูคา้สะดุด อกีทัง้ยงัอํานวยความสะดวกใหไ้มต่อ้งเสยีเวลาลุก

จากโต๊ะพนนัไปทีร่า้นอาหาร ทาํใหเ้กมของนกัพนนัลื่นไหล ทีส่าํคญั การทีม่อีาหารเครือ่งดื่มวางบนโต๊ะ

เคยีงกบัโต๊ะพนันยงัเป็นการเสรมิบารมใีหแ้ก่นกัพนนัรายดงักล่าว ทาํใหเ้หน็โดยทัว่กนัว่าเป็นผูเ้ล่นได้

และกระเป๋าหนกั นอกจากน้ี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชยีงัควบคุมฝา่ยยานยนต ์และหน่วยธุรกจิอื่นๆ เช่น 

รา้นคา้ปลอดภาษ ีและโต๊ะรบัรถ (ดรูายละเอยีดในเรือ่งรถตู)้ โดยบุคลากรฝา่ยปฏบิตักิารเชื่อมต่อ

ระหว่างผูจ้ดัการฝา่ยบญัชกีบัพนกังาน คอื หวัหน้าพนกังาน หรอืทีเ่รยีกกนัสัน้ๆ ในหมูพ่นกังานว่า 

“ซเูปอร”์ (supervisors) ซึง่ฝา่ยบญัชมีซีเูปอรป์ระจาํฝ่ายจาํนวนทัง้สิน้ 3 คน  

ผูจ้ดัการฝ่ายเกมพนัน (Game Managers) 

ในสายงานดา้นบรหิาร ตําแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายเกมพนันถอืว่าเป็นตําแหน่งทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจของบ่อน

คาสโิน บ่อนช่องสะงาํใชท้มีงานชาวต่างชาตทิีผ่ลดัเปลีย่นกนัปฏบิตัหิน้าที ่มทีัง้ชาวมาเลเซยี 

อนิโดนีเซยี และชาวจนี เป็นมอือาชพีทีเ่ขา้รบับรหิารจดัการดา้นเกมพนัน สื่อสารกบัเถา้แก่และพนกังาน

ดว้ยภาษาองักฤษ ส่งผ่านคาํสัง่ทางหวัหน้าพนกังาน หรอื ซเูปอร ์(supervisors) ซึง่ใชซ้เูปอรจ์าํนวน

มากถงึ 10-40 คน เพื่อใหพ้อเพยีงและทัว่ถงึในการควบคุม พนกังานตรวจสอบคนแจกไพ่ หรอื ดไีอ (DI 

– Dealer Inspectors) จาํนวน 100 คน ทีต่อ้งตรวจสอบในทุกวนิาทตีลอด 24 ชัว่โมงในการปฏบิตังิาน

ของ คนแจกไพ่ หรอื ดลีเลอร ์(Dealers) จาํนวนกว่า 500 คน  

ผูจ้ดัการฝ่ายสลอ็ตแมชีน (Slot Machine Managers)  

เป็นฝา่ยบรหิารทีท่ํางานกบัหวัหน้าพนกังาน หรอืซเูปอรเ์พยีง 2 คน (2 กะ) เน่ืองจากส่วนใหญ่ทาํงาน

กบัเครือ่งจกัร โดยควบคุมดูแล ตูส้ลอ็ตแมชนี หรอื “ตูส้ลอ็ต” และแมจ้ะเป็นฝ่ายทีม่บุีคลากรน้อยทีสุ่ด
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ของบ่อน แต่กเ็ป็นฝา่ยทีท่ํารายไดใ้หก้บับ่อนเป็นอนัดบัตน้ๆ ในทางกลบักนั กลบัเป็นฝา่ยทีเ่สยี

ค่าใชจ้่ายน้อยทีสุ่ด เน่ืองจากตูส้ลอ็ตเป็นการพนันทีเ่ล่นงา่ยไมซ่บัซอ้นและเริม่ต้นดว้ยเงนิพนันตํ่า และ

นกัพนันส่วนใหญ่มกัเริม่การเล่นการพนนัเมือ่เขา้บ่อนดว้ยการหยอดเหรยีญเล่นสลอ็ตแมชนี “ตูส้ลอ็ต” 

ถอืเป็นเสน่หข์องบ่อนช่วยดงึดดูนกัเล่นหน้าใหมไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัแลว้ ยงัมพีนกังานอกีส่วนหน่ึงทีไ่มไ่ดม้ี

บทบาทเกีย่วกบัเกมการพนัน แต่ทาํหน้าทีส่นบัสนุนและประสานงานกบัหน่วยงานหลกัและรกัษากฎของ

บ่อน ไดแ้ก่ พนกังานแผนกยานยนต ์ไดแ้ก่ พนกังานขบัรถประจาํบ่อน และพนกังานรบัรถ ซึง่อยู่ภายใต้

การกํากบัดแูลของผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ีและพนกังานรกัษาความปลอดภยั โดยส่วนใหญ่เป็นอดตีทหารที่

ลาออกมาทํางานกบับ่อน เน่ืองจากการไดค้่าตอบแทนมากกว่าเงนิเดอืนจากรฐับาลทีไ่ดเ้พยีงเดอืนละ 

2,500 บาท  

4.2.4 การปฏิบติังานของฝ่ายเกมพนัน 

หวัใจและรายไดส้าํคญัของบ่อนคาสโินช่องสะงาํอยู่ทีฝ่า่ยเกมพนัน และเป็นฝ่ายทีม่บุีคลากรมาก

ทีสุ่ด ดว้ยจาํนวนพนกังานราวๆ 650 คน ซึง่ดแูลควบคุมอยา่งใกลช้ดิโดยผูบ้รหิาร คอื ผูจ้ดัการฝา่ยเกม

พนนั ซึง่เป็นผูช้ํานญัการดา้นเกมการพนนัทุกประเภทภายในบ่อน อกีทัง้รอบรูก้ลโกงทุกชนิดของเกม

การพนนัแต่ละประเภท มรีะบบการบรหิารงานอยา่งมอือาชพีทีป้่องกนัการโกงอย่างไดผ้ล เมือ่เกดิ

ปญัหาการโกงหรอืขอ้ขดัขอ้งของระบบกส็ามารถวเิคราะหป์ญัหาและคดิมาตรการแก้ไขไดท้นัท่วงท ี

ทัง้น้ี เพื่อไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแก่บ่อน ขณะเดยีวกนักส็รา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่นกัพนนั รวมถงึเป็นการ

ปรามไมใ่หเ้กดิปญัหาเช่นนัน้อยูใ่นท ีผูจ้ดัการฝา่ยเกมพนนัทีเ่ป็นชาวต่างชาตมิากกว่า 3 คน แต่ละคน

จะแบ่งหน้าทีก่นัคอยควบคุมพนกังานระดบัหวัหน้างาน หรอืซเูปอร ์จาํนวนกว่า 50 คน ซึง่กํากบัและ

ตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานตรวจสอบดลีเลอร ์หรอืดไีอ (Dealer Inspectors) จาํนวนกว่า 

100 คน ทัง้น้ี DI จาํนวน 1 คน จะคอยควบคุมดลีเลอร ์(Dealers) หรอืพนกังานแจกไพ่ 4-8 คน ขึน้อยู่

กบัจาํนวนเงนิพนันบนโต๊ะ กล่าวคอื ถา้เกมสาํคญัๆ มเีงนิและผูเ้ล่นพนันจาํนวนมากจะตอ้งม ีDI ควบคุม

ดลีเลอรถ์งึ 8 คน โดยทางบ่อนใชส้ตูรของการควบคุม (DI : Dealer) เป็นดงัน้ี เกมปกตใิชส้ตูร 1:4 เกม

สาํคญัใชส้ตูร 1:7 และเกมสาํคญัยิง่ใชส้ตูร 1:8  

การควบคุมตามลําดบัชัน้มเีครือ่งมอืสาํคญั คอื โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ซึง่โต๊ะพนันทุกโต๊ะมี

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทุกโต๊ะ และโต๊ะหน่ึงๆ ใชค้วบคุมหลายเครือ่ง เพื่อใหไ้ดภ้าพทุกมุมมอง ทัง้จบัที่

โต๊ะ นกัพนนั ดลีเลอร ์DI โดยเฉพาะโต๊ะววีไีอพแีละวไีอพ ีดงันัน้ ทุกความเคลื่อนไหวภายในโถงใหญ่ 

โต๊ะพนนัทุกโต๊ะ นกัพนันทุกคนจงึอยูใ่นการจบัตาของผูจ้ดัการฝา่ยเกมพนนัตลอด 24 ชัว่โมง หากมี

ปญัหา ณ จดุใด สามารถเรยีกกลบัภาพขึน้มาวเิคราะหไ์ดท้นัท ีจากนัน้กส็ ัง่การโดยผ่านวทิยุรบั-ส่ง

ภายในตามลาํดบัชัน้ต่อไป ซึง่หอ้งบญัชาการและตดิตัง้จอโทรทศัน์วงจรปิดตัง้อยู่มุมใดมุมหน่ึงของชัน้ 2 
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หรอืดา้นบนตรงกบัโถงใหญ่ ผูจ้ดัการฝ่ายเกมพนัน ซเูปอรฝ์า่ยเกมพนัน และดไีอฝา่ยพนนัทุกคนจงึมี

ไมโครโฟนและหฟูงัอยูใ่นตําแหน่งทีพ่รอ้มใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง  

ผูท้ีร่บัหน้าทีห่นกัทีสุ่ดในกจิกรรมการพนัน คอื พนกังานแจกไพ่ หรอืดลีเลอร ์ซึง่เป็นพนกังาน

หญงิทัง้หมด จาํนวนประมาณ 500 คน โดยผลดัเปลีย่นกะกนัคนละ 8 ชัว่โมง และส่วนใหญ่มกีารทํางาน

ล่วงเวลาวนัละ 2 ชัว่โมง โดยผลดัเปลีย่นกนัไปพกั 1 ชัว่โมง ดลีเลอรไ์ดร้บัการฝึกอบรมการแจกไพ่ดว้ย

จงัหวะทีเ่หมอืนกนั โดยทําในจงัหวะทีส่มํ่าเสมอ ไมเ่รว็หรอืชา้เกนิไป จากนัน้กจ็ะผายมอืเพื่อใหน้กัพนนั

ตรวจสอบและแสดงถงึความโปรง่ใส ดลีเลอรถ์ูกกําชบัไม่ใหพ้ดูคุยกนัระหว่างพนกังานดว้ยกนัตลอดเวลา

ทีป่ฏบิตัหิน้าที ่และหา้มมใิหสุ้งสงิหรอืพดูคุยกบันกัพนันจนเกนิความจาํเป็น ดงันัน้ ดลีเลอรจ์งึเป็น

เหมอืนเครือ่งจกัรทีไ่รร้อยยิม้ตลอดระยะเวลาปฏบิตัหิน้าที ่8-10 ชัว่โมงต่อวนั 

ส่วน DI หรอืพนกังานตรวจสอบการปฏบิตังิานของดลีเลอร ์ทัง้หมดเป็นพนกังานชายชาวเขมร 

แต่งกายดว้ยชุดสากล กางเกง-เสือ้นอกสดีาํ เสือ้เชิต้สขีาว รองเทา้ดํา ทาํงานใกลช้ดิกบัดลีเลอร ์ตอ้ง

สงัเกตการณ์ทีโ่ต๊ะพนนั งานหลกัคอืการควบคุมและเป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่ดลีเลอร ์เมือ่ดลีเลอรม์ปีญัหากบันกั

พนนั เช่น จา่ยเงนิ (จ่ายชปิ) พนนัผดิพลาด ทัง้มากเกนิไปและน้อยเกนิไป หากจา่ยขาด อาจเป็นเพราะ

สะเพรา่ หรอืสมองชา้ นกัพนนัมกัโวยวาย ทาํใหเ้สยีภาพลกัษณ์ของบ่อน DI  ตอ้งเขา้ช่วยคดิเงนิตาม

จาํนวนทีน่กัพนันเล่นได ้แต่หากจ่ายมากกว่าจาํนวนเงนิทีน่กัพนันเล่นได ้ถา้ผดิพลาดเพราะเผอเรอหรอื

สมองชา้ DI ตอ้งเขา้จดัการแกไ้ขปญัหาเช่นกนั แต่ถา้จ่ายเงนิเกนิบ่อยครัง้ อาจเป็นไปไดว้่า ดลีเลอรก์บั

นกัพนันสมรูร้ว่มคดิกนั หรอืรว่มกนัโกงบ่อน ถา้หาก DI ไมเ่ขา้จดัการ DI กจ็ะถูกเหมารวมว่ามสี่วนสมรู้

รว่มคดิกบัดลีเลอรแ์ละนกัพนนั ดงันัน้ DI จงึตอ้งยนืสงัเกตการณ์อยูต่ลอดเวลา จงึเป็นเป็นงานทีห่นกั 

เพราะเป็นงานสําคญัทีจ่ะดงึเงนิเขา้บ่อนและเป็นรายไดห้ลกัอกีดว้ย บ่อนจะมกีําไรหรอืขาดทุนอยูท่ี่

ตําแหน่งน้ี ดงันัน้ DI หน่ึงคน เมือ่ประจาํทีโ่ต๊ะพนนัได ้1 ชัว่โมง แลว้ตอ้งออกไปพกัผ่อน 20 นาท ี

ผลดัเปลีย่นให ้DI คนอื่นเขา้ประจาํทีแ่ทน นอกจากน้ี DI ยงัตอ้งคอยสอดส่องสงัเกตนกัพนัน โดยเฉพาะ

นกัพนันทีฝ่า่ยยานยนตต์ดิรหสัทีเ่สือ้ ว่า นกัพนนัเล่นการพนันหรอืไม ่หรอืเขา้ไปเพยีงเพื่อรบัเงนิค่านัง่

รถตูเ้ท่านัน้ อนัเป็นการตบตาบ่อน หากพบว่านกัพนนัไมเ่ล่นการพนันกร็ายงานตามสายงาน (ดู

รายละเอยีดเรือ่งการรบัรถ) 

อน่ึง บ่อนคาสโินช่องสะงาํเปิดใหบ้รกิารครบ 1 ปี ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2556 (บ่อนช่องสะงาํ

เปิดใหบ้รกิารเดอืนมกราคม 2555) เคยเกดิปญัหาขึน้หลายครัง้ เช่น กรณนีกัพนนัเขา้ตสีนิทกบัดลีเลอร ์

แลว้รว่มกนัโกงทางบ่อนดว้ยการจ่ายเงนิพนันใหเ้กนิอยู่เป็นประจาํ ทัง้น้ี โดยม ีDI มสี่วนรูเ้หน็ แต่การ

ละเมดิกฎของบ่อนเช่นนัน้ แต่ละกรณพีนกังานคนหน่ึงๆ สามารถทาํไดเ้พยีงครัง้เดยีว เพราะหลงัจาก

นัน้กถ็ูกไล่ออก พรอ้มเรยีกใหช้ดใชเ้งนิคนื อนัถอืว่าเป็นมาตรการขึน้เดด็ขาดและเป็นโทษสงูสุด 
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4.2.5 บคุลากรและธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบับ่อนคาสิโนช่องสะงาํ 

นอกจากผูบ้รหิาร พนกังานและพนกังานเสรมิของบ่อนแลว้ บ่อนคาสโินช่องสะงาํยงัมบุีคคลอกีหลาย

ส่วนทีเ่ขา้ไปทาํธุรกจิภายในบ่อน มดีงัน้ี 

นายทุน 

นายทุน เป็นคาํเรยีกขานเฉพาะในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ไมไ่ดห้มายถงึนกัลงทุน ในความหมาย

ของ Investor หรอืเป็นผูร้ว่มทุนกบัเถา้แก่ในลกัษณะรว่มกจิการคา้ (Joint Venture) แต่อยา่งใด หาก

หมายถงึผูท้ีท่ําหน้าทีช่กัชวนนกัพนนัระดบั VIPs และ VVIPs ใหเ้ขา้ไปเล่นการพนันกบับ่อน โดย

นายทุนคนหน่ึงๆ มพีาหนะสาํคญั คอื รถตู ้หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “รถวไีอพ”ี เป็นพาหนะรบั-ส่งนกัพนัน ซึง่

อาจเป็นรถตูข้องตนเอง หรอืรว่มกบัเจา้ของรถตู ้หรอืมเีจา้ของรถตูเ้ขา้ขอรว่มคณะ (ทมี) โดยมรีายได้

เป็นค่าตอบแทนจากบ่อน ภายในบ่อนคาสโินช่องสะงาํมนีายทุนประมาณ 3-4 คน และคนทัง้หมดเป็นคน

ไทย ทัง้น้ี เน่ืองจากลกูคา้คนสาํคญั คอื คนไทย และส่วนใหญ่ของนกัพนันคนสําคญัมาจากกรงุเทพฯ  

และเป็นนกัพนันขาประจาํทีคุ่น้เคยกนัดกีบันายทุน และรถตูท้ีใ่หบ้รกิารทัง้หมดเป็นรถตูไ้ทย จดทะเบยีน

ในประเทศไทย เน่ืองจากตอ้งวิง่เขา้-ออกไทย และแขกคนสาํคญัทัง้หมดเป็นคนไทย 

รายไดข้องนายทุนขึน้อยูก่บัการหาลกูคา้คนสําคญัใหก้บับ่อน บ่อนทุกบ่อนตามแนวชายแดน

ตอ้งมตีําแหน่งนายทุนไวค้อยป้อนลกูคา้คนสาํคญั ดงันัน้ ลกูคา้คนสาํคญัทัง้ VVIPs และ VIPs จงึเป็น

รายไดห้ลกัของทางบ่อน ส่วนนกัพนนัทัว่ไปแมจ้ะมจีาํนวนมาก กเ็ป็นเพยีงตวัเสรมิ หรอืสรา้งภาพให้

บ่อนดเูหมอืนมคีนนิยมเขา้เล่นพนนัจาํนวนมาก เป็นเพยีงสญัลกัษณ์หรอืการสรา้งภาพลกัษณ์ ตําแหน่ง

นายทุน จงึมลีกัษณะเป็นนกัลงทุนทีเ่ขา้ไปใชส้ถานทีข่องบ่อน โดยไมต่อ้งลงทุนรว่มกบัเจา้ของบ่อน แต่

สามารถเขา้ไปสรา้งรายไดใ้นบ่อนเป็นกอบเป็นกํา ถา้มลีกูคา้มากกส็ามารถทาํใหน้ายทุนคนนัน้ๆ รํ่ารวย

ได ้ยกเวน้ นายทุนจะเกดิความโลภ หรอื “ตาโต” ตอ้งการไดเ้งนิมากๆ จงึนําเงนิทีไ่ดไ้ปเล่นพนันแลว้ 

“ถูกกนิ”  

ผูร้บัจาํนํา  

ผูร้บัจาํนํา กเ็ป็นอกีตําแหน่งหน่ึงทีเ่ขา้ไปทําธุรกจิในบ่อน โดยไมต่อ้งลงทุนสรา้งบ่อนคาสโินเอง ในบ่อน

คาสโินช่องสะงาํมผีูร้บัจาํนําอยู ่2 ราย โดยรายหน่ึงเป็นของบ่อนคาสโินช่องสะงาํเอง ส่วนอกีรายเป็น

บุคคลภายนอก และเป็นชาวเขมร โดยตัง้โต๊ะคอยรบัลกูคา้อยูท่ีด่า้นหน้าของบ่อนทัง้สองราย รายแรก

หรอืโต๊ะรบัจาํนําของบ่อน มพีนกังานรบัจาํนําและผูค้วบคุมดแูล เป็นอดตีนายทหารของเขมรแดง ซึง่

ภายหลงัจากทีม่กีลุ่มเขมรแดงเขา้รว่มพฒันาชาต ิหรอืหลงัจากทีผู่นํ้า ทัง้พล พต และ ตามอ็ก เสยีชวีติ 

ขณะที ่“เจา้นาย” ของเขา หมายถงึ นายทหารเขมรแดงระดบัคุมกองกําลงัทหารเทยีบเท่าระดบัแมท่พั

ภาค ถ่ายโอนเป็นทหารกบัฝา่ยรฐับาล ปจัจุบนัมตีําแหน่งเทยีบเท่าแมท่พัภาค บญัชาการในเขตงานเดมิ
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ของกลุ่มเขมรแดง ควบคุมกําลงัพลทีเ่คยเป็นทหารเขมรแดง และมบีา้นหลงัใหญ่ใกลก้บัตวับ่อน แต่อยู่

คนละฟากถนน ส่วนตวัเขาไมข่อรบัการถ่ายโอน ต่อมาไดร้บัการทาบทามจากทางบ่อนใหช่้วยเหลอืบ่อน

ในลกัษณะเป็นตวัแทนผลประโยชน์ใหเ้จา้นาย ทัง้น้ี เป็นการคุมกําลงัพลทีเ่คยเป็นทหารเขมรแดงและได้

เขา้เป็นพนกังานของบ่อนทีส่่วนใหญ่คอืยามรกัษาการณ์ใหบ่้อน หรอืพนกังานรกัษาความปลอดภยั ใน

อกีทางหน่ึง เพื่อเป็นช่องทาง หรอืเป็นเหตุผลใหท้างบ่อนสามารถเบกิจ่ายค่าตอบแทนในทางบญัช ีจงึ

ไดร้บัหน้าทีใ่นการดแูลการรบัจาํนําใหก้บับ่อน หรอืในอกีทางหน่ึง ตวัเขาเป็นช่องทางใหบ่้อนสามารถ

จา่ยค่าตอบแทนใหก้บั “เจา้นาย” ของเขา นัน่เอง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีต่วัเขาไมไ่ดเ้ขา้ดาํเนินการ

โดยตรง หากมบุีคลากรของบ่อนเป็นผูด้ําเนินการรบัจาํนํา ซึง่เขาระบุว่า สิง่ของทีร่บัจาํนํามทีัง้รถยนต์

และของมคี่า เช่น สรอ้ยคาํทองคาํ แต่ส่วนใหญ่เป็นรถยนต ์เงือ่นไขของการจาํนํา คอื การตกลงเงือ่น

เวลาในการไถ่จาํนํา อกีพน้กําหนดระยะเวลา รถยนตห์รอืของมคี่าจะถูกยดึ แต่อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่เปิด

บ่อนยงัไมม่กีารยดึทรพัยท์ีเ่อาจาํนําเลย ส่วนอกีรายทีเ่ป็นผูร้บัจาํนําของคนขา้งนอก รบัจาํนําทรพัยส์นิ

ไดแ้ก่รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ โดยมเีงือ่นไขในการรบัจาํนําอย่างเดยีวกนัคอืคดิดอกเบีย้ รอ้ยละ  5   

รถเข้าบ่อน 

พาหนะทีใ่ชใ้นการนํานกัพนันเขา้เล่นการพนนัในบ่อน มอียู ่3 ประเภท ดงัน้ี 

1.รถตู้ทัว่ไป 

ไดแ้ก่ รถตูท้ีใ่ชร้บั-ส่งนกัพนันทัว่ไป ซึง่นกัพนันตอ้งเสยีค่าโดยสารในการโดยสารรถตูเ้ขา้บ่อน 50 บาท 

พรอ้มยื่นบตัรประชาชนใหเ้จา้พนกังานตรวจคนเขา้เมอืงตรวจสอบ ลงตราประทบั และเกบ็สาํเนาบตัรฯ 

ไวท้ีส่าํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง และขัน้ตอนสุดทา้ยคอืจา่ยค่าประทบัลงตราใหแ้ก่ตรวจคนเขา้เมอืงฝ ัง่

กมัพชูาอกี 10 บาท โดยมกีําหนดระยะเวลาเขา้-ออกได ้4 ชัว่โมง 

รถตูท้ ัว่ไปเป็นรถของบุคคลภายนอก ผูท้ีจ่ะนํารถตูเ้ขา้วิง่รบั-ส่งนกัพนนัเขา้บ่อนคาสโินช่องสะงาํได ้

จะตอ้งนําเงนิ 120,000-150,000 บาทวางเป็นเงนิมดัจาํไวก้บัทางบ่อน แต่แทนทีจ่ะจา่ยค่ามดัจาํเป็นเงนิ

สด ทางบ่อนไดว้างเงือ่นไขใหเ้จา้ของรถตูนํ้าเงนิจาํนวนดงักล่าวไปซือ้ “ชปิตาย” หรอื “ชปิโปรโมชัน่” 

(Promotion Chip) เป็นชปิทีม่สีบีรอนซเ์งนิ มรีาคาดงัน้ี 15, 100, 500, 1,000, 5,000, 10,000, 100,000 

และ 500,000 บาท ซึง่ชปิดงักล่าวไมส่ามารถนําไปขึน้เงนิ หรอืแลกคนืเป็นเงนิสดได ้ถา้หากผูซ้ือ้

ตอ้งการเงนิจาํนวนน้ีคนื มทีางเดยีวคอืตอ้งเล่นการพนนัในบ่อน เพื่อเปลีย่นจากชปิตายใหเ้ป็นชปิทัว่ไป 

ซึง่เป็นการบบีบงัคบัทางออ้มใหผู้ซ้ ือ้ชปิตอ้งหาทางเปลีย่นชปิทีส่ามารถนําไปขึน้เงนิได ้ช่องทาง คอื 

ตอ้งปล่อย (ขาย) ชปิตายใหก้บัลกูทวัรท์ีไ่ปกบัรถ หรอืไมก่นํ็าชปิไปขายต่อใหน้กัพนนัหรอืพรรคพวกที่

รูจ้กักนั ซึง่อตัราการซือ้-ขายอยูท่ี ่ส่วนลดรอ้ยละ 20  
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โดยทางบ่อนคาสโินช่องสะงาํจะจ่ายเงนิใหแ้ก่รถตูค้นัละ 5,000-6,000 บาทต่อวนั ขึน้อยูก่บั

ระยะทางทีก่ําหนด ถา้เป็นรถตูท้ะเบยีนอุบลราชธานี จ่าย 6,000 บาทต่อวนั แต่ถา้เป็นรถตูศ้รสีะเกษ 

จา่ย 5,000 บาทต่อวนั อยา่งไรกต็าม การทีท่างบ่อนจะจา่ยใหก้บัรถตู ้จะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไข คอื รถ

ตูจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารนัง่ไปกบัรถ 8 คน และคนทัง้หมดในรถตอ้งเขา้บ่อน โดยสามารถใชบ้ตัรประชาชน 

หรอืหนงัสอืผ่านแดน (Passport) กไ็ด ้ในจาํนวน 8 คน หากหาลกูคา้ภายในจงัหวดัทีร่ะบุในการขึน้กบั

บ่อนไดไ้มค่รบ 8 คน สามารถจะหาผูโ้ดยสารรายทางเตมิจนครบ 8 คนได ้แต่จาํนวนผูโ้ดยสารจาก

จงัหวดัทีร่ะบุตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกว่า 5  คน เช่น รถตูอุ้บลราชธานี จะตอ้งมลีกูคา้ทีถ่อืบตัรประชาชน

เป็นราษฎรทีม่ทีะเบยีนบา้นในจงัหวดัอุบลราชธานีอยา่งน้อย 5 คน ส่วนทีเ่หลอือกี 3 คน สามารถรบั

ผูโ้ดยสารรายทางทีเ่ป็นคนจงัหวดัอื่นได ้เช่น ศรสีะเกษ หรอืสุรนิทร ์ถอืว่าถูกตอ้งตามเงือ่นไข ทัง้น้ี เมือ่

รถตูไ้ปถงึหน้าบ่อน หวัหน้าฝา่ยยานยนต์จะเป็นตรวจสอบ และลงทะเบยีน ผูโ้ดยสารจะตอ้งแสดงบตัร

ประชาชนไทย พรอ้มแจง้ชื่อ-ทีอ่ยู ่ซึง่พนกังานของบ่อนสามารถอ่านภาษาไทยได ้เป็นผูต้รวจสอบ 

จากนัน้ฝ่ายยานยนตก์จ็ะออกบตัรใหผู้โ้ดยสารเพื่อใหต้ดิทีห่น้าอกเสือ้ทุกคน และตลอดเวลาทีอ่ยูภ่ายใน

บ่อน ผูโ้ดยสารจะไดร้บัเงนิค่าทีไ่ปกบัรถตูค้นละ 150 บาท จากจาํนวนผูโ้ดยสารมทีัง้สิน้ 8 คน ดงันัน้ รถ

ตูค้นัหน่ึงๆ จะไดค้่าตอบแทนสาํหรบัผูโ้ดยสาร 1,200 บาท โดยผูโ้ดยสารทีไ่ปกบัรถตูทุ้กคนัจะมกีาร

ลงทะเบยีนทีโ่ต๊ะรบัรถหน้าคาสโิน โดยหวัหน้าฝ่ายยานยนต ์สงักดัฝา่ยบญัชเีป็นผูอ้อกบตัรให ้โดยทาง

บ่อนจะใชร้หสัทีส่ามารถตรวจสอบไดเ้พยีงเหน็บตัร เช่น Sa – Sisaket, Ra – Surin, Ua – 

Ubolratchathani เป็นตน้ โดยบตัรทีต่ดิจะมสีแีละหมายเลขต่างกนัเพื่อใหง้า่ยต่อการตรวจสอบ และหาก

พนกังานของบ่อนตรวจสอบแลว้พบว่า ผูท้ีม่ากบัรถตูม้กีารเล่นการพนนัจรงิ เมือ่ถงึเวลา 17.00 น. ทาง

บ่อนกจ็ะจ่ายเงนิค่าเบีย้เลีย้งจาํนวน 150 บาท แต่ถา้พบว่า ผูน้ัน้ไมเ่ล่นพนันเลยกจ็ะถูกหกั 150 บาท

จากค่าเบีย้เลีย้ง นอกจากน้ี ยงัมเีงือ่นไขสาํคญัอกีว่า หากรถตูม้เีหตุขดัขอ้งไมส่ามารถนําผูโ้ดยสารวิง่เขา้

บ่อนมากกว่า 3 วนั ตอ้งแจง้กบัฝา่ยยานยนต ์หากหยดุไป 1 สปัดาหจ์ะตอ้งหยดุวิง่     อยา่งไรกต็าม ใน

ทุกวนั จะมรีถตูจ้ากจงัหวดัต่างๆ วิง่เขา้-ออกบ่อนไมต่ํ่ากว่า 100 คนั 

2. รถตู้วีไอพี 

รถตูอ้กีประเภทหน่ึง คอื รถตูท้ีเ่ป็นพาหนะรบั-ส่งนกัพนันคนสาํคญั (แขกวไีอพ)ี ซึง่รถตูป้ระเภทหลงัน้ี 

เป็นของนายทุนหรอืเขา้รว่มทมีกบันายทุน ทางบ่อนมรีถยนตส์าํหรบัวไีอพอียู ่3 คนั เป็นรถตู ้2 คนั และ

เป็นรถตรวจการ ยีห่อ้ โตโยตา้ รุน่ ฟอรจ์นูเนอร ์(Fortuner) จาํนวน 1 คนั โดยรถยนตร์บั-ส่งแขกวไีอพ ี

ไมต่อ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อไมใ่หม้ปีระวตัใินการเขา้-ออกด่านชายแดนดา้นทีม่บ่ีอนคาสโิน 

เผื่อปญัหาทีอ่าจเกดิมขีึน้กบัแขกวไีอพใีนภายหน้า  
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3. รถสองแถว 

นอกจากน้ี ทางบ่อนยงัมบีรกิารรถสองแถวเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นกัพนันทีผ่่าน

กระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง เป็นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้โดยไมต่อ้งเสยีค่าโดยสาร รถสองแถวทีใ่ชร้บั-

ส่งนกัพนันจากด่านชายแดนช่องสะงาํถงึบ่อนคาสโินช่องสะงาํเป็นของบ่อน แต่จดในประเทศไทย ซึง่

หมดจดทะเบยีนในจงัหวดัสุรนิทร ์หรอื “ทะเบยีนสุรนิทร”์ ซึง่มจีาํนวนทัง้สิน้ ซึง่มรีถสองแถวทัง้สิน้

จาํนวน 4 คนั มคีนขบัรถประจาํรถสองแถวจาํนวน 5 คน แบ่งเป็น 2 กะ ผลดัเปลีย่นเวรขบัคนละ 12 

ชัว่โมง จาก 8.00 น.-20.00 น. (8 am-8 pm)  

รถรบั-ส่งทัง้หมดอยู่ภายใต้การดแูลและจดัการโดยฝา่ยยานยนตท์ีข่ ึน้อยูก่บัผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี

และรถยนตท์ีใ่หบ้รกิารทุกประเภทลว้นเป็นรถไทย จดทะเบยีนในประเทศไทย   

 

อาชพีรบัจา้งนัง่รถตูเ้ขา้บ่อน 

เมือ่คนทีน่ัง่รถตูไ้ดค้่าตอบแทนจากทางบ่อน การมคีนนัง่ไปกบัรถจงึเป็นรายไดข้องเจา้ของรถ ดงันัน้ จงึ

มกีารหาคนนัง่รถเขา้บ่อน เพื่อใหไ้ด ้8 คน เตม็ตามจาํนวนทีท่างบ่อนกําหนด เมือ่มคีวามตอ้งการคนนัง่

รถ จงึเกดิมอีาชพีๆ หน่ึง คอื อาชพีรบัจา้งนัง่รถตูเ้ขา้บ่อน ซึง่ผูป้ระกอบอาชพีน้ี ไดแ้ก่ ชาวบา้นทีอ่ยู่

ตามหมูบ่า้นรายทางก่อนถงึตวับ่อน (ดรูายชื่อหมูบ่า้น) โดยคนรบัจา้งนัง่รถตู ้เมือ่ไดเ้วลานดัหมาย ซึง่

ส่วนใหญ่คอืช่วงเชา้ จะออกมารอขึน้รถตามจดุกําหนด ไดแ้ก่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลไพร

พฒันา เป็นตน้ การรบัจา้งนัง่รถตูเ้ขา้บ่อนคอืการเตมิจาํนวนคนในรถตูใ้หเ้ตม็จาํนวนตามเงือ่นไข 

เน่ืองจากทางบ่อนคาดหวงัว่ารถตูจ้ะนํานกัพนนัเขา้เล่นพนนัในบ่อน แต่ผูร้บัจา้งส่วนใหญ่ไมใ่ช่นกัพนัน 

แต่เป็นชาวบา้นทีต่อ้งการมรีายได ้ดว้ยการเขา้ไปนัง่ในบ่อนเพื่อรอเวลาจา่ยเบีย้เลีย้งประจาํวนั คอื เวลา 

17.00 น.  แต่ระหว่างนัน้จะตอ้งเล่นละครทาํทเีป็นว่าไดเ้ล่นการพนนั เช่น พยายามถอืไพ่ เพื่อใหก้ลอ้ง

วงจรปิดของบ่อนไดจ้บัภาพว่าไดเ้ล่นการพนันจรงิ ซึง่ส่วนใหญ่มกัถูกจบัได ้แต่ถงึแมจ้ะเสีย่งทีต่อ้งเล่น

ละครตบตาบ่อน แต่ชาวบา้นทีร่บัจา้งกพ็อใจทีจ่ะเสีย่ง หลายรายบอกว่า “ดกีว่าตากแดดดาํนา-เกีย่วขา้ว 

ไดอ้ยูใ่นหอ้งแอร ์ขา้ว กาแฟกก็นิฟร”ี  

รา้นคา้หน้าบ่อนคาสโินช่องสะงาํ 

รา้นคา้หน้าบ่อนคาสโินช่องสะงาํ มจีาํนวนมากกว่า 100 แผง ส่วนใหญ่จาํหน่ายสนิคา้เครือ่งอุปโภค

บรโิภค ส่วนผูค้า้เป็นชาวเขมรทีม่าจากหลายจงัหวดัของกมัพชูา เช่น พระตะบอง เสยีมเรยีบ เป็นตน้ 

เป็นชุมชนทีร่วมตวักนัอยา่งหลวมๆ และแมผู้ค้า้จะอยูใ่กลเ้พยีงถนนคัน่ แต่คนส่วนใหญ่ไมเ่ขา้เล่นการ

พนนัในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ บางรายกล่าวว่า ไมเ่ขา้เล่นเดด็ขาด เพราะรูว้่าไมม่ทีางได ้สูข้ายของดกีว่า 
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4.2.6 คู่แข่งทางธรุกิจและแนวโน้มการพฒันาของช่องสะงาํ  

 ทีด่นิว่างเปล่าทีต่ ัง้อยูฝ่ ัง่ตรงขา้มกบัตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ และอยูห่ลงัรา้นคา้หน้าบ่อนคาสโิน

ช่องสะงาํ เป็นทีรู่ก้นัทัว่ไปว่า เป็นทีด่นิของ “ลยีง พดั” หรอื “ออกญาลยีง พดั” หรอืทีน่กัธุรกจิไทยทีท่ํา

การคา้ในกมัพูชารูจ้กักนัดใีนนาม นายพดั สุภาภา ชาวเขมรเชือ้สายไทยเกาะกง คนทัว่ไปทีช่่องสะงาํ

ต่างรูว้่า ลยีง พดัเตรยีมจะเปิดบ่อนคาสโินและสถานบนัเทงิครบวงจรเป็นแห่งที ่2 ต่อจากบ่อนและสถาน

เรงิรมยข์องลมิ เฮง  

 ลยีง พดั คอื นกัธุรกจิทีม่สีายสมัพนัธอ์นัดกีบัผูนํ้าของกมัพชูา นายฮุน เซน็ นายกรฐัมนตร ีเป็น

เจา้ของบ่อนคาสโินและสถานเรงิรมยค์รบวงจรหลายต่อหลายแห่งในกมัพชูา โดยเฉพาะทีป่อยเปต เป็น

ผูส้รา้งโครงสรา้งพืน้ฐานใหแ้ก่กมัพชูา ทัง้ถนนและสะพาน ซึง่สะพานทีส่าํคญั คอื สะพานขา้มแมน้ํ่า

ครางครนืเชื่อมหาดเลก็ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ของไทยกบัเกาะกง ของกมัพชูา ซึง่ในอดตีผูท้ีจ่ะเขา้เกาะ

กงตอ้งนัง่ “เรอืบือ๋” คอื เรอืรบัจา้งขนาดเลก็และเสีย่งอนัตรายจากคลื่นลมในทะเล พรอ้มๆ กบัสรา้ง

สะพาน เขาไดส้รา้งสวนสนุกเกาะกงซาฟารเีวริล์ อกีดว้ย นอกจากนายพดั สุภาภา จะเป็นคนใกลช้ดิกบั

ผูนํ้าของกมัพชูาคนปจัจบุนัมากทีสุ่ดแลว้ เขายงัเป็นมอืหารายไดใ้หก้บัผูนํ้ากมัพชูาอกีดว้ย และรายได้

สาํคญัทีเ่ขาสรา้งคอืรายไดจ้ากบ่อนการพนนั ดว้ยศกัยภาพและสายสมัพนัธข์องเขา เมือ่เขามทีีด่นิทีช่่อง

สะงาํและเตรยีมทีจ่ะผุดโครงการบ่อนคาสโินจงึเชื่อไดว้่า บ่อนของเขาจะตอ้งใหญ่กว่าบ่อนช่องสะงาํใน

ปจัจบุนั และเมือ่โครงการของเขาแลว้เสรจ็จะส่งผลต่อความเปลีย่นแปลงของช่องสะงาํเป็นอนัมาก  

แนวโน้มชายแดนช่องสะงาํจะมสีภาพและระดบัเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัเดยีวกบัปอยเปต หรอื เป็นปอยเปต 

๒ ดา้นจงัหวดัสระแกว้ของไทย เน่ืองจากมโีครงสรา้งพืน้ฐาน มฐีานเศรษฐกจิในไทยรองรบั เช่น อยูใ่กล้

กบัหวัเมอืงใหญ่ของไทย เช่น จงัหวดัอุบลราชธานี ศรสีะเกษ เมอืงทีม่รีายไดท้างการเกษตร โดยเฉพาะ

ยางพารา และผลไมท้ีม่ตีลาดส่งออกต่างประเทศในระดบัเดยีวกบัภาคตะวนัออกของไทย สุรนิทร ์

บุรรีมัย ์ยโสธร กระทัง่รอ้ยเอด็ ซึง่ศกัยภาพของจงัหวดัใกลเ้คยีงและจาํนวนประชากรทีม่มีากกว่าจงัหวดั

สระแกว้ จงึทําใหส้ามารถคาดการณ์ไดว้่า ในอนาคตชุมชนช่องสะงาํน่าจะไดร้บัการพฒันาใหก้ลายเป็น

ชุมชนเมอืงเช่นเดยีวกบัปอยเปต 
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เปรียบเทียบการพนันก่อนและหลงัการมีบ่อน ชุมชนชายแดนฝัง่เขมร  

ประเภท ก่อนมีบอ่นคาสิโน หลงัมีบอ่นคาสิโน 

การพนนั  การพนันพืน้บา้น  ไก่ชน  

การพนันในลกัษณะท่ีมีผูนํ้าเข้าสู่

ชุมชน  ไพ ่  หวยใตด้นิ  หวยหุน้

เวยีดนาม มวยตู ้  อาปอง  กดามโฆ

ละก ์หรอื คลาโฆละก ์ สลากกนิแบ่ง

รฐับาล โลโต (Loto)  

การพนันพืน้บา้น  ไก่ชน  

การพนันในลกัษณะท่ีมีผูนํ้าเข้าสู่ชุมชน 

ไพ ่  หวยใตด้นิ  หวยหุน้เวยีดนาม มวยตู ้  อาปอง  

กดามโฆละก ์หรอื คลาโฆละก ์ สลากกนิแบ่งรฐับาล  

โลโต (Loto)  บัง้ไฟ    

บ่อนคาสโิน (พนนับนเครื่อง ไดแ้ก่ สลอ็ตแมชนี และ

ไพ่โปกเกอร ์สว่นพนนับนโต๊ะ ไดแ้ก่ รเูลต็ บาคารา 

โปกเกอร ์) 

การเปล่ียนแปลงวิถีพนันภายหลงัการเปิดบ่อนคาสิโนช่องสะงาํ 

ในฝ ัง่กมัพชูา ตําแหน่งทีต่ ัง้ของชุมชนชาวกมัพชูาเป็นปจัจยัสาํคญัต่อการเปลีย่นแปลงวถิพีนนั กล่าวคอื  

          1. ชุมชนระยะใกล ้ไดแ้ก่ ชุมชนบรเิวณด่านชายแดน (เก่า) และชุมชนบรเิวณดา้นหน้าบ่อน

คาสโินช่องสะงาํ ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํเพยีงทางหลวงหมายเลข 67 กัน้ ไดแ้ก่ รา้นคา้

ดา้นหน้าบ่อนคาสโินช่องสะงาํ และภูมโิอรขะยงุ ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ 500 เมตร เป็นชุมชนที่

มคีวามหลากหลายและมคีวามเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากมปีระชากรทีโ่ยกยา้ยมาจากทีอ่ื่น ทัง้

ครอบครวัขา้ราชการและพ่อคา้นกัธุรกจิ พบว่า วถิพีนนัของชุมชนมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมาก กล่าวคอื 

มกีารเขา้บ่อนคาสโินและหมดเน้ือหมดตวัเพราะการพนัน 

2. ชุมชนระยะกลาง ไดแ้ก่ ชุมชนทีอ่ยู่ระหว่างตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํกบัตวัอําเภออนัลองเวง 

ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ ประมาณ 3-5 กโิลเมตร ไดแ้ก่ ภมูสิระชกู และภูมเิจงิพนม ต.ตะเปียง

ไปร อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั เป็นชุมชนทีม่ลีกัษณะเป็นชุมชนชนบททีม่พีืน้ฐานเป็นประชากรของกลุ่ม

เขมรแดง และเป็นชุมชนทีว่ถิพีนนัไม่มกีารเปลีย่นแปลงเลย ทัง้น้ี เน่ืองจากคนในชุมชนไมเ่ล่นการพนัน

และไมเ่ขา้บ่อนคาสโิน มเีพยีงเยาวชนทีเ่ขา้ไปทาํงานในบ่อนเท่านัน้ 

3. ชุมชนระยะไกล ไดแ้ก่ ชุมชนในตวัอําเภออนัลองเวง ห่างจากตวับ่อนคาสโินช่องสะงาํ 15 

กโิลเมตร เป็นชุมชนทีม่สีภาพแบบชุมชนเมอืง มตีลาดเก่าและใหมเ่ป็นศูนยก์ลาง ประชาชนมกีารเล่น

พนนัพืน้บา้นเป็นพืน้ฐาน วถิพีนนัหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํมกีารเปลีย่นแปลงไม่มาก มกีารเขา้บ่อน

คาสโินบา้ง แต่เมือ่เหน็ว่าเล่นแลว้เสยี จงึหนักลบัมาเล่นพนนัพืน้บา้นตามเดมิและมกีารตระเวนเล่นตาม

ชุมชนต่างๆ ดว้ย 
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บทท่ี 5 

การพนันสมยัใหม่กบัการเปล่ียนแปลงวิถีพนันในชุมชนต่อแดน 

ในการศกึษา การพนนัสมยัใหมก่บัการเปลีย่นแปลงวถิพีนนัในชุมชนต่อแดน ผูศ้กึษาไดจ้าํแนก 

ออกเป็น 5 หวัขอ้ ดงัน้ี  

5.1 ทศันะของชาวบา้นก่อนและหลงัการมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ 

5.2 ความเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ในมติต่ิางๆ ตลอดจนปจัจยัและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึน้  

5.3 การปรบัตวัของนกัพนัน และชุมชนต่อแดน  

5.4 ผลกระทบของบ่อนคาสโินช่องสะงาํทีม่ต่ีอชุมชนต่อแดน 

5.5 กระบวนการเรยีนรูก้ารเฝ้าระวงัและตดิตามปญัหาสถานการณ์และแนวทางการแกป้ญัหาที่

เกดิขึน้ 

 

5.1 ทศันะของชาวบ้านก่อนและหลงัการมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํ 

5.1.1 ทศันะของชาวบ้านก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํในชุมชนในฝัง่ไทย   

สนัตม์องว่า การพนนัเป็นเรื่องปกต ิไมไ่ดช้อบไมเ่กลยีด แยกแยะได ้เพราะการพนันไทยคู่กนั

มานานอยา่งฝงัรากลกึ เล่นการพนนัเล่นได ้แต่อยา่ใหห้มดเน้ือหมดตวั เล่นการพนันเป็นการแกเ้ครยีด 

และการพนนัยงัสามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัเพื่อนเก่าไดเ้ป็นอย่างด ี(สนัต ์(ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. 

วนัที ่11 สงิหาคม 2556)   

ส่ง เป็นนกัพนนัทัง้โบกและไฮโล โยกยา้ยครอบครวัจากจงัหวดัอื่น เพื่อมาตัง้ตน้ชวีติทีแ่ซรไ์ปร ์

เมือ่ปี พ.ศ. 2530 โดยนําเงนิทีข่ายทรพัยส์นิจากบา้นเดมิซือ้ทีด่นิทีไ่มม่เีอกสารสทิธิ ์เน้ือที ่55 ไร ่และ

ปลกูมนัสําปะหลงั ภายหลงัทีท่าํกนิไดป้ระมาณ 5 ปี ทางราชการไดป้ระกาศเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ย

ศาลาทบัทีด่นิของเขา เขาพรอ้มทัง้เพื่อนบา้นทีโ่ยกยา้ยทีอ่ยูม่าจากบา้นเดมิกเ็ขา้รว่มต่อสูเ้รยีกรอ้ง

ภายใตส้มชัชาคนจน ซึง่เป็นองคก์รภาคประชาชนในภาคทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการพฒันาของรฐั 

ในสมยัรฐับาลนายบรรหาร ศลิปอาชา แต่ไมไ่ดท้ัง้ทีด่นิคนืและค่าชดเชย เมือ่สญูเสยีทีด่นิทีเ่ป็นสมบตัิ

สาํคญั ส่ง ซึง่เป็นนกัพนันมาแต่บา้นเกดิ เมือ่มาอยูแ่ซรไ์ปรก์ย็งัเล่นพนัน กจ็งึเริม่ต้นเล่นพนันอยา่ง

จรงิจงัเพื่อชดเชยรายได ้ต่อมาเมือ่ลกูๆ โตขึน้ และอายุของเขากม็ากขึน้ ลกูๆ ไดข้อรอ้งใหเ้ขาหยดุการ

พนนั และเขากพ็ยายามเล่นใหน้้อยลง จนปจัจบุนัถา้ขดัเพื่อนฝงูนกัพนันทีม่าชวนไม่ได ้เขากจ็ะเล่นบา้ง 

แต่ถา้เปรยีบเทยีบกบัในอดตีทีเ่ล่นในหมู่บา้นและตระเวนเล่นไปถงึอําเภอบวัเชด จ.สุรนิทร ์(ห่างจาก

แซรไ์ปรป์ระมาณ 20 กโิลเมตร) ถอืว่าเล่นน้อยอยา่งยิง่ เขาไดใ้หท้ศันะต่อการเล่นพนนั ว่า การพนันไม่
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มดีสีกัอยา่ง มไีดม้เีสยี แต่จะเสยีๆ มากกว่า เพราะไมอ่ยา่งนัน้ เขาคงไมห่มดไรห่มดนา เมือ่ถามว่าเมือ่รู้

ว่าการพนนัไมด่ ีแลว้ทาํไมถงึเล่นอยูไ่ดเ้ป็น 30-40 ปี เขาตอบว่า การเล่นพนนัทาํใหเ้กดิความสนุก ไดใ้ช้

และไดบ้รหิารสมอง แต่อยา่งไรเขากย็งัยนืยนัว่า การพนนัไมม่ดี ีจะเหน็ไดว้่า เขาจะหา้มปรามลกูๆ ทัง้ 

7 คน โดยไมใ่หเ้ล่นการพนันโดยเดด็ขาด ทัง้น้ี ไมไ่ดห้มายถงึการเล่นไพ่สนุกในหมูพ่ีน้่อง และลกูๆ ของ

เขาไม่มใีครเล่นการพนนัเป็นอาชพีอย่างเขาสกัคน (ส่ง. (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่17 มกราคม 

2557)  

ส ีโยกยา้ยมาจากต่างจงัหวดั มาอยูแ่ซรไ์ปร ์ซือ้ทีด่นิทีไ่มม่เีอกสารสทิธิ ์เน้ือที ่140 ไร ่เขา

แต่งงานกบัภรรยา ทีเ่ป็นนกัพนนัอาชพี และมาจากครอบครวันกัพนันอาชพี เมือ่แต่งงานแลว้ เขาตอ้ง

ทาํหน้าทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนตส์่งภรรยาไปเล่นการพนันไฮโล เมือ่ไปถงึบ่อนหรอืสถานทีเ่ล่นการพนนั 

เขากจ็ะเลีย่งนําจกัรยานยนตไ์ปผกูเปลนอนโดยใหห้่างพอสมควร ดงันัน้ ตลอด 30 ปีทีเ่ขาทําหน้าทีแ่ม้

จะมกีารบุกจบักุมนกัพนันโดยเจา้หน้าทีต่ํารวจ ตวัของเขารอดพน้การจบักุมทุกครัง้ โดยเขาใหป้ากคาํ

กบัเจา้หน้าทีทุ่กครัง้เช่นกนั ว่า ไมไ่ดเ้ล่นพนัน เป็นแต่เพยีงขีจ่กัรยานยนต์มาส่งนกัพนนั เท่านัน้ เขาเล่า

ถงึวธิเีล่นพนนัของภรรยาว่า เมือ่เล่นไดป้ระมาณ 3-4 แสนบาท กจ็ะไมย่อมหยดุ ถงึแมเ้จา้มอืหรอืนกั

พนนัอื่นเล่นจนหมดเคา้หรอืหมดตวั ภรรยาเขากจ็ะใหย้มืเงนิเล่น ในทีสุ่ด ตวัเองตอ้งหมดตวัแทน 

ตลอดเวลาทีใ่ชช้วีติอยูก่บัภรรยา ซึง่มลีกูดว้ยกนั 7 คน บางครัง้ทีไ่ม่มเีงนิตดิบา้น เขาตอ้งขีร่ถไปบา้น

เกดิ เพื่อขอขา้วจากญาตมิาเลีย้งดคูรอบครวั เขาคดิจะเลกิกบัภรรยาหลายครัง้ แต่กเ็หน็แก่ลกูๆ จงึยอม

ทน ในทีสุ่ด เมือ่ภรรยาเสยีพนนัจนหมดตวั ตอ้งขายทีด่นิทีเ่หลอือยูจ่ากการประกาศเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์

ปา่หว้ยศาลาทบัทีด่นิของเขาทัง้ 140 ไร ่และภรรยาหนีไปมสีามใีหม ่และยงัเล่นพนันเป็นประจาํ ส่วน

ลกูๆ ทัง้หมดสมคัรใจอยูก่บัเขา ต่อมา เขาจงึตดัสนิใจอุปสมบท ตัง้แต่ปี 2554 ส่วนลกูๆ กเ็ขา้วดัทาํบุญ

ทุกวนั มเีพยีงลกูสาวคนเดยีวทีเ่ป็นนกัพนนัเหมอืนผูเ้ป็นแม ่เขาใหท้ศันะขณะทีอ่ยูใ่นเพศบรรพชติว่า 

การพนนัไมม่ดีสีกัอย่าง ถงึจะไดเ้งนิวนัน้ี พรุ่งน้ีกต็อ้งเสยี ไดเ้งนิพรุง่น้ี มะรนืกเ็สยี ไมม่เีหลอื แต่คนที่

เล่นการพนนัน้อยคนทีจ่ะเลกิเล่นได ้และเขาตัง้ขอ้สงัเกตว่า สาเหตุทีน่กัพนันเป็นเล่นเสยีและเสยี

ทรพัยส์นิจนหมดเน้ือหมดตวัเป็นเพราะ สาเหตุหน่ึง นกัพนนัมกัหยบิยมืเงนิไดง้่ายกว่าชาวบา้นทัว่ไป 

โดยคนทัว่ไปทีเ่ลีย้งชพีตามปกต ิมคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิเพื่อซือ้ววัควาย หรอืจะขายของ เมือ่ไปขอยมื

เงนิจากเจา้ของเงนิมกัจะยมืไมไ่ด ้แต่ถา้เป็นนกัพนัน ออกปากขอยมืมกัไดทุ้กครัง้ ไมม่พีลาด เขาตัง้

ขอ้สงัเกตอกีว่า อาจเป็นเพราะนกัพนนัรูว้ธิพีดู และยืน่ขอ้เสนอใหด้อกเบีย้ทีส่งู และหกัเงนิเป็นดอกเบีย้

ในวนัทีกู่ย้มื จงึทาํใหเ้จา้ของเงนิพอใจและตกลงใหกู้ย้มื แต่เมือ่ไดเ้งนิและเล่นพนนัแลว้ ส่วนใหญ่มกัไม่

ชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ี แต่กระนัน้ เมือ่นกัพนันขอยมืเงนิ กม็กัจะไดทุ้กครัง้ (ส.ี (ชื่อสมมต.ิ) สมัภาษณ์. วนัที ่

17 มกราคม 2557) 
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ประมวลการพนนัในความหมาย (นิยาม) ของชาวบา้น   

จากการประชุมกลุ่มยอ่ย พบว่า ชาวบา้นมทีศันะกํ้ากึง่กนัระหว่างทศันะทีเ่ป็นเป็นบวกต่อการ

พนนั ทีย่อมรบัสภาพใหม้กีารพนนัในชุมชนได ้กบัทศันะทีเ่ป็นลบต่อการพนนั ดงัน้ี 

ทศันะในทางบวก 

- การพนัน เล่นยามว่างเป็นการผ่อนคลาย  

- การพนัน เป็นการเสีย่งโชค  

- การพนัน เป็นการทายทกั ว่าจะไดห้รอืไมไ่ด ้ใช่หรอืไม่ใช่  

- การพนัน เป็นการใชแ้ละบรหิารสมอง 

ทศันะในทางลบ 

-  การพนันขนัต่อมผีูไ้ดม้ผีูเ้สยี ไมม่เีสมอกนั  

- การพนนั เป็นอบายมขุ มสีิง่จงูใจคอืความตอ้งการอยากจะไดเ้งนิ  

-  (ประชุมกลุ่มยอ่ย. วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556) 

5.1.2 ทศันะของชาวบ้านหลงัมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํในชุมชนในฝัง่ไทย    

พร มสีามเีป็นเจา้หน้าทีต่ํารวจ และเป็นเจา้ของรา้นอาหารทีใ่หญ่ทีสุ่ดของแซรไปร ซึง่เปิดรา้น

เมือ่ปี 2550 หรอืก่อนการเปิดบ่อนคาสโินช่องสะงาํ 6 ปี โดยมลีกูคา้เป็นนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปเทีย่ว

นครวดั-นครธม ในกมัพชูา และบรรดาขา้ราชการในอําเภอภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ โดยไมม่นีกัพนันที่

เดนิทางไปเล่นการพนนัในบ่อนคารสโินช่องสะงาํ หรอืแมแ้ต่รถตูน้กัพนันกไ็มเ่คยเขา้รา้น ทัง้น้ี เป็น

เพราะ นกัพนนัไปกนิอาหารและเครือ่งดื่มทีท่างบ่อนจดัไวใ้ห ้และรถตูเ้องกต็อ้งทาํเวลา อกีทัง้ นกัพนนั

ทีร่บั-ส่งเขา้บ่อนกไ็มเ่คยรูจ้กักนั จงึเป็นไปไมไ่ดท้ีผู่โ้ดยสารจะใหแ้วะรบัประทานอาหารทีร่า้น แต่ปจัจบุนั

กําลงัจะขายกจิการ เพื่อไปเปิดธุรกจิรา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ทีม่องเหน็ช่องทางว่า น่าจะเป็นธุรกจิที่

ดกีว่า และอกีอยา่งหน่ึง ธุรกจิรา้นอาหารกท็าํมานาน โดยเคยเปิดรา้นอาหารมาแลว้หลายทีก่่อนทีจ่ะมี

รา้นในปจัจบุนั จงึรูส้กึเบื่อหน่าย และราคาทีข่ายกจิการกม็กีําไรมากแลว้ เธอใหท้ศันะต่อการพนนั ทัง้ใน

ฐานะผูท้ีค่ลุกคลอียูก่บัชาวบา้น โดยเคยใหเ้งนินกัพนนัทีม่าขอเงนิเพื่อหมดตวั แต่เมือ่ใหเ้งนิไปแลว้ เธอ

กย็งัเหน็นกัพนันผูน้ัน้เขา้เล่นในบ่อน และในฐานะภรรยาของนายตํารวจทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชาผูอ้ยูใ่ต้

บงัคบัจาํนวนมาก และไดพ้รํ่าสอน ไมใ่หค้นในบงัคบัของตวัเองเขา้เล่นการพนนัในบ่อน และสามขีองเธอ

ยงัไดอ้ธบิายถงึกลไกของบ่อนทีน่กัพนนัไมส่ามารถจะเล่นเอาชนะทางบ่อนได ้เธอใหท้ศันะว่า การพนัน

ไมด่ ีและไม่มทีางทีจ่ะเล่นพนนักบับ่อนไดเ้ลย มบีา้งทีบ่่อนปล่อยใหไ้ด ้ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นนกัพนนัหน้า

ใหม ่ทางบ่อนจะปล่อยใหเ้ล่นได ้ดงันัน้ แสดงว่า บ่อนมโีทรทศัน์วงจรปิด และเลอืกทีจ่ะใหน้กัพนันหน้า

ใหมเ่พื่อดงึดดูใจใหเ้ขา้เล่นในโอกาสต่อไป 
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ทศันะในทางบวก  

-   การพนนั เป็นธุรกจิอย่างหน่ึง คนทีเ่ล่นทุกวนัมรีายได ้  

 - การเล่นการพนนัไมไ่ดเ้สยีหายมากมาย หากเรารูจ้กัแยกแยะ เพราะการพนนัไทยคู่กนัมา

ฝงัรากลกึ การเล่นการพนันบางครัง้กเ็ป็นการเล่นเพื่อคลายเครยีด เป็นการสรา้งความสมัพนัธใ์นกลุ่ม

เพื่อน ไดอ้ยูก่บัเพื่อนเก่า ตอ้งเล่นแบบอยา่หลง ใหม้สีต ิเล่นแบบอยากไดม้กัหมดเน้ือหมดตวั    

- การมบ่ีอนคาสโิน ทาํใหม้รีายไดว้นัละ 100 บาท มอีาหาร มกีาแฟใหก้นิ   

- บ่อนคาสโิน ไมไ่ดส้่งผลดอีะไรต่อชุมชน  

- การมบ่ีอนคาสโินเป็นการยา้ยทีเ่ล่น จากบา้นไปเล่นทีบ่่อนคาสโิน แต่การเล่นจากทีเ่คย

เล่น 1 บาท ตอ้งเริม่เล่น 25 บาท  

- อยากใหเ้ปิดบ่อนเสรใีนไทย เพราะมแีต่คนไทยเอาเงนิไปใหค้นเขมร เงนิจะไดไ้มร่ ัว่ไหล  

 - การพนนักบัคนไทยเป็นของคู่กนั คนไทยชอบเล่นการพนนั มกีารพนนัตลอด หมากดักนั

ยงัพนันกนัว่าตวัไหนจะชนะ   

ทศันะในทางลบ   

- การมบ่ีอนคาสโิน เป็นเหตุจงูใจใหช้าวบา้นตดิการพนัน เพราะเคยเหน็มคีนไดเ้งนิจากการ

เล่น 4 ลา้นบาท ทาํใหค้นหลัง่ไหลเขา้ไปเล่น หลายคนตอ้งขายทีแ่ละตอ้งกูห้น้ียมืสนิ - การ

พนนัทําใหม้ปีญัหาการลกัเลก็ขโมยน้อยจากเดก็วยัรุน่   

               - การพนนั เป็นยาเสพตดิชนิดหน่ึงอยากจะเลกิแต่เลกิไมไ่ด ้ 

               - การพนนั ไม่มอีะไรด ีมแีต่เสยีจนหมดเน้ือหมดตวั หมดสาม-ีภรรยา หมดครอบครวั 

 

5.2 ทศันะของชาวบ้านก่อนและหลงัการมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํ 

5.2.1 ทศันะของชาวบ้านก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํในชุมชนในฝัง่กมัพชูา  

ประชาชนชาวเขมรนับถอืศาสนาพุทธรอ้ยละ 95 และในรฐัธรรมนูญบญัญตัใิหศ้าสนาพุทธเป็นศาสนา

ประจาํชาต ิดงันัน้ ทศันคตต่ิอการพนันจงึมเีรือ่งของหลกัค่านิยมทางพุทธศาสนาเขา้ไปมสี่วนสําคญั และ

ในพืน้ทีอ่ําเภออนัลองเวง เป็นพืน้ทีท่ีถู่กยดึครองโดยกลุ่มเขมรแดง ซึง่มอุีดมการณ์ในการ “สรา้งสงัคม

ใหม”่ หมายถงึ สรา้งสงัคมในปรบิทและหลกัการของการปฏวิตัขิองชนชัน้กรรมาชพี นัน่หมายถงึ การ

สรา้งสงัคมเพื่อใหเ้ขม้แขง็ตามอุดมการณ์ของระบอบคอมมวินิสต ์ซึง่ทศันะของผูท้ีแ่นบแน่นอยูก่บั

หลกัการของพุทธศาสนาถอืว่า การพนันเป็นอบายมุข ส่วนผูท้ีแ่อบองิอยูก่บัทฤษฎทีางการเมอืงของ

เขมรแดง หรอือดตีเขมรแดงเหน็ว่า การพนนัเป็นการทําลายสงัคมและขดัขวางการสรา้งสงัคม อกีทัง้ไม่

ยอมรบับ่อนคาสโินช่องสะงาํ เพราะจะเป็นสิง่ทาํลายสงัคมอนัดขีองประชาชน 
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“ถา้เลอืกได ้จะเลอืกสงัคม แบบเขมรแดง ถงึไม่มเีงนิแต่ครอบครวัมคีวามอบอุ่น สงบ สนุกสนาน 

ปจัจบุนั เศรษฐกจิด ีแต่ครอบครวัมปีญัหา ไม่ซื่อสตัยต่์อกนั มปีญัหายาเสพตดิ (ยาไอซ)์ วยัรุน่ตกีนั 

เดอืดรอ้นพ่อแมต่อ้งไปเสยีเงนิ” (ฮุน (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่11 กรกฎาคม 2556) 

 

5.2.2 ทศันะของชาวบ้านหลงัมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํในชุมชนในฝัง่กมัพชูา    

ทศันคตขิองคนในชุมชนทีม่ต่ีอพนกังานทีม่าทาํงานในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ จาํแนกได ้2 อยา่ง 

กล่าวคอื ถา้เป็นผูช้ายกถ็อืเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา แต่ถา้มคีรอบครวั กจ็ะมปีญัหาเรือ่งความไวว้างใจจาก

ลกูเมยี ซึง่ระแวงว่าพ่อบา้นจะไปมชีูห้รอืมผีูห้ญงิอื่น เพราะผูห้ญงิทีท่ํางานในบ่อนมแีต่คนหน้าตาดี

แต่งตวัด ีขณะทีผู่ห้ญงิส่วนใหญ่ทีท่าํงานในบ่อนจะถูกมองในแงล่บ 

ขอ้เสยี คอื บ่อนคาสโินทีช่่องสะงาํอนุญาตใหพ้ลเมอืงขอกมัพชูา สามารถเขา้เล่นการพนนัไดอ้ย่างเสร ี

ซึง่ต่างจากบ่อนคาสโินอื่นๆ ทีจ่ะไมอ่นุญาตใหค้นเขมรเขา้เล่นการพนนั  ทาํใหเ้กดิวฒันธรรมการเล่น

พนนัแบบใหมข่ึน้ในชุมชน จากแต่ก่อนทีจ่ะมกีารสรา้งบ่อนคาสโิน พฤตกิรรมของคนชุมชนด่านช่องสะ

งาํ (ฝ ัง่กมัพชูา) กนิ็ยมเล่นการพนนักนัอยูเ่ป็นประจาํอยู่แลว้ เช่น เล่นมวย และการพนนัทีย่อดนิยมทีสุ่ด 

คอื การเล่นไพ่  ตลาดช่องสะงาํในยคุทีย่งัไม่มบ่ีอนจะสงัเกตเหน็ชาวบา้นนัง่จบักลุ่มกนัเล่นไพ่ หลายต่อ

หลายวง จนเป็นเรือ่งธรรมดา เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนัของกมัพชูายงัไมเ่ขม้งวด หลงัจากที่

บ่อนสรา้งแลว้เสรจ็ กลุ่มคนเหล่าน้ีกย็กระดบัการเล่นจากพนนัในวงไพ่ธรรมดา ไปสู่การเล่นพนนัในบ่อน

คาสโิน 

ทศันะของประชาชนเขมรทีม่ต่ีอบ่อนคาสโินช่องสะงาํ จาํแนกตามสถานะได ้2 สถานะ ไดแ้ก่ 1) 

ประชาชนเขมรทีอ่ยูใ่นชุมชนโดยรอบบ่อนคาสโินช่องสะงาํ 2) ประชาชนเขมรทีท่าํงานเป็นพนกังานใน

บ่อนคาสโินช่องสะงาํ จากการสมัภาษณ์ พบว่า ประชาชนเขมรมทีศันะต่อบ่อนคาสโินช่องสะงาํว่ามทีัง้

ขอ้ดแีละขอ้เสยี ดงัน้ี 

  ข้อดี   

ส่วนใหญ่ของผูท้ีใ่หข้อ้มลูว่า บ่อนคาสโินช่องสะงาํดแีละมปีระโยชน์มกัไดแ้ก่ผูท้ีม่ผีลประโยชน์

จากการมบ่ีอนโดยตรงและทางออ้ม ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์โดยตรง ไดแ้ก่ พนกังานประจาํบ่อน ประมาณ 

800 คน ทัง้จาก อ.อนัลองเวง และทีม่าจากทีอ่ื่น เช่น เสยีมราฐ กําปงธม เป็นตน้ ทีท่าํงานเป็นพนกังาน

ในบ่อนคาสโินช่องสะงาํในตําแหน่งต่างๆ ส่วนผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์โดยออ้ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูค้า้ขาย 

รา้นอาหาร และงานบรกิาร เช่น โรงแรม-หอ้งพกั และผูข้บัขีจ่กัรยานยนต์รบัจา้ง รถยนตร์บัจา้ง (ช่องสะ

งาํ–อนัลองเวง–เสยีมราฐ) โดยผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า การมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํไดก้ระตุน้เศรษฐกจิต่อ

ชุมชนทีอ่ยูโ่ดยรอบบ่อน ทีส่ําคญับ่อนคาสโินเป็นการสรา้งงานใหก้บัประชาชนเขมรทีก่ําลงัประสบปญัหา

การว่างงาน  

 “บ่อนไมม่สีรา้งผลกระทบอะไร แต่สรา้งเศรษฐกจิใหก้บัชาวบา้นไดม้งีานทํา ลกูหลานไดม้งีาน

ทาํ มเีงนิเดอืน มอีาหารกนิ 3 มือ้” (อมิ (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่11 กรกฎาคม 2556) 

 



65 

 

ข้อเสีย 

เกดิปญัหาในหมูพ่นกังานของบ่อนอยูเ่ป็นประจาํ ส่วนใหญ่เป็นกรณกีารพบรกัใหม ่เกดิปญัหา

หยา่รา้ง  พนกังานหญงิส่วนใหญ่เป็นคนในละแวกอนัลองเวง ส่วนผูช้ายมาจากทีอ่ื่น อกีทัง้การทํางานใน

บ่อนถอืว่าเป็นงานทีห่นกัเกนิไป จนทําใหบ้างคนทํางานไดเ้พยีง 2-3 เดอืนกล็าออก ทีส่าํคญั คนทาํงาน

บ่อนมรีายไดน้้อยกว่าปลกูมนัสาํปะหลงั มแีต่ผูห้ญงินิยมทาํเพราะเป็นงานทีอ่ยูใ่นหอ้งแอร ์ทาํใหห้น้า

ขาวใส  

นอกจากน้ี ยงัมผีูใ้หท้ศันะว่า คนทาํงานในบ่อนไมส่ามารถพฒันาตนเองได ้งานบ่อนเป็นงานที่

ไมม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง และบ่อนคาสโินไมม่สีวสัดกิาร     

 

“ถา้ทอ้งจะคลอดลกู ใหห้ยดุพกั ๑ ปี ไมใ่หเ้งนิเดอืน แต่ใหก้ลบัมาทํางานใหมไ่ด”้ (ทน (ชื่อ

สมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่11 กรกฎาคม 2556) 

 

5.3 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในมิติต่างๆ ตลอดจนปัจจยัและสาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้น   

5.3.1 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในมติต่ิางๆ ตลอดจนปจัจยัและสาเหตุของการเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ในฝ ัง่ไทย 

การเปลีย่นแปลงทีเ่คลื่อนตวัเขา้สู่พืน้ทีชุ่มชนต่อแดนในลกัษณะการถาโถม เน่ืองจากมกีาร

ประดงัในหว้งเวลาทีพ่รอ้มๆ กนั กล่าวคอื ในปี พ.ศ. 2546 ในยคุรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร รฐับาล

ไดส้่งเสรมิการปลกูยางพาราในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และในพืน้ทีท่ีช่าวบา้นต่างกท็ําการปลกู

พชืเศรษฐกจินบัแต่ทีโ่ยกยา้ยเขา้สู่พืน้ทีจ่นก่อตัง้เป็นชุมชน จงึตอบสนองต่อนโยบายส่งเสรมิการปลกู

ยางพาราอยา่งทนัท่วงท ีไดม้กีารปรบัเปลีย่นไร่มนัสําปะหลงัเป็นสวนยางพารากนัอยา่งขนานใหญ่และ

พรอ้มๆ กนัทัง้ชุมชน ขณะเดยีวกนัรฐับาลกร็ว่มกบัรฐับาลกมัพชูาเปิดด่านชายแดนช่องสะงาํและ

ยกระดบัขึน้เป็นจดุผ่านแดนถาวรหรอืด่านสากล พรอ้มๆ กบัการดาํเนินการโครงการช่องสะงาํเมอืงใหม ่

ซึง่กระตุ้นความกระตอืรอืรน้ในการตอบรบักบัการพฒันาอยา่งกา้วกระโดด จากทีเ่คยเป็นชุมชนชายแดน

อนัห่างไกลตอ้งเผชญิหน้ากบัความเจรญิทีม่ากบักระแสการพฒันาของรฐับาลไทยและกระแสโลกาภวิตัน์ 

และต่อเน่ืองกบัการปรากฏตวัของบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่แปลกแยกอยา่งสิน้เชงิกบัพืน้ทีท่ี่

มคีวามเป็นชนบทห่างไกลอยา่งยิง่ ทัง้น้ี เน่ืองจากรปูลกัษณ์และรปูทรงสถาปตัยกรรมของตวัอาคารของ

บ่อนคาสโินช่องสะงาํเป็นตวัแทนของความทนัสมยัอยา่งยิง่ และยิง่การตกแต่งภายในบ่อนทีต่กแต่งดว้ย

วสัดุและรปูแบบการตกแต่งทีแ่ตกต่างจากการตกแต่งภายในบา้นเรอืนทัว่ไปของชุมชน ดว้ยรปูลกัษณ์
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และกระแสดงักล่าว ไดท้ําใหเ้ป็นแรงกระตุ้นและปลุกความตื่นตวัใหแ้ก่ชาวบา้นต่อแดนอยา่งยิง่ ซึง่ส่งผล

ต่อความเปลีย่นแปลงอยา่งขนานใหญ่ของชุมชน  

ภายหลงัทีป่ลกูยางพาราและตน้ยางเจรญิเตบิโตจนสามารถกรดีไดน้บัแต่นัน้วถิชีวีติของ

ชาวบา้นกเ็ปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ จากทีเ่คยทําการเกษตรในเวลากลางวนัตอ้งกรดียางในเวลากลางคนื 

พรอ้มๆ กบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้มากกว่าการปลกูมนัสาํปะหลงัทาํใหช้วีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ มกีาร

เปลีย่นแปลงทางกายภาพของชุมชนดว้ยการต่อเตมิบา้นเรอืนและจบัจา่ยซือ้เครือ่งเรอืนเขา้บา้น และ

กระแสตื่นตวัน้ีทําใหช่้องว่างของฐานะทางเศรษฐกจิในระดบัปจัเจกชนในชุมชนห่างกนัมากขึน้ ระหว่าง

ชาวบา้นทีม่สีวนยางกบัชาวบา้นทีไ่ม่มสีวยยาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ีไ่มม่แีมแ้ต่ทีน่าและตอ้งเช่าทีน่า

เพื่อนบา้นทาํ ความเหลื่อมลํ้าทางฐานะทางเศรษฐกจิไดก้ลายเป็นตวักระตุน้ใหผู้ท้ ีม่ฐีานะดอ้ยกว่า

ตอ้งการทีจ่ะปรบัปรงุตวัเองใหท้ดัเทยีมกบัผูท้ีม่ฐีานะดกีว่า สิง่น้ีเป็นปจัจยัอนัหน่ึงทีท่าํใหม้กีารเขา้บ่อน

คาสโินและการรบัจา้งนัง่รถตูเ้ขา้บ่อน 

ขณะเดยีวกนั เมือ่มบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ซึง่ตัง้อยูใ่กลชุ้มชน ไดก้ลายเป็นภยัคุกคามทีส่รา้ง

ความกงัวลใหแ้ก่ผูนํ้าชุมชนและผูป้กครองเดก็และเยาวชน ดว้ยเกรงว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเขา้ไปเล่น

การพนนัในบ่อนหรอืไดร้บัรูแ้ละไดเ้หน็การเขา้เพื่อเล่นการพนนั จงึไดส้รา้งเครือ่งมอืในการยบัยัง้กระแส

ดว้ยการรณรงคล์ดละเลกิการพนันในชุมชน โดยเริม่ทีก่ารพนันในงานศพ และดว้ยศกัยภาพทีจ่าํกดัของ

คณะกรรมการหมูบ่า้นทีท่าํการรณรงคจ์งึผลกัดนัใหน้กัพนนั โดยเฉพาะนกัพนันอาชพีทีม่ใีนชุมชน

ประมาณ 20 คนใหเ้ขา้ไปเล่นในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ เพื่อใหภ้าพของการรณรงคอ์อกมาว่าประสบ

ความสาํเรจ็ และบ่อนคาสโินช่องสะงาํไดก้ลายเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการลดละเลกิการพนนัในชุมชน ซึง่

เป็นทํานองเดยีวกบัการรณรงคล์ดอุบตัเิหตุในช่วงเทศกาลทีม่ป้ีายแจง้ว่า “หา้มตายในจงัหวดัน้ี” การ

รณรงคแ์ทนทีจ่ะทาํใหน้กัพนนัปรบัเปลีย่นจติสาํนึกกลบัเป็นการปดัสวะใหพ้น้ตวั และในทางกลบักนั 

ปรากฏว่า คนสงูอายทุีป่ลดระวางจากงานประจาํ พรอ้มมเีบีย้เลีย้งชพี หรอืเงนิทีไ่ดร้บัจากการเกษยีณ

ก่อนอายรุาชการ และผูม้ฐีานะดกีเ็ขา้ไปเล่นการพนนัในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ นยัว่าเพื่อแกไ้ขปญัหา

ความวา้เหว่ ขาดเพื่อน และเป็นการผ่อนคลาย ในทีสุ่ด คนเหล่าน้ีกก็ลายเป็นนกัพนันและประสบ

เคราะหก์รรมจากการเล่นการพนันต่างๆ 

   นกัพนนัอาชพีในชุมชน ประมาณ 20 คน ไดผ้นัตวัเองจากนกัพนนัภายในหมูบ่า้นเป็นนกัพนนั

ในบ่อนคาสโิน ส่วนนกัพนนัหน้าใหมท่ีเ่ขา้เล่นในบ่อน ไดแ้ก่ คนสงูอายทุีไ่ดเ้บีย้เลีย้งชพีหรอืเงนิทีไ่ดจ้าก

การเกษยีณ เหตุผลทีเ่ขา้บ่อนเพยีงตอ้งการแกไ้ขปญัหาความวา้เหว่ ขาดเพื่อน และเป็นการผ่อนคลาย 

ในทีสุ่ด กก็ลายเป็นนกัพนนัและประสบเคราะหก์รรมจากการเล่นการพนนัต่างๆ กนั  
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5.3.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในมิติต่างๆ ตลอดจนปัจจยัและสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในฝัง่กมัพชูา 

การเปิดด่านชายแดนและการคา้ชายแดนเฟ่ืองฟูภายหลงัการดําเนินนโยบายเปลีย่นสนามรบใหเ้ป็น

สนามการคา้ของรฐับาลไทย (พล.อ.ชาตชิาย ชุณหะวณั) พรอ้มๆ กบัการพฒันาเสน้ทางคมนาคมที่

เชื่อมต่อระหว่างประเทศ กอปรกบัทีร่ฐับาลกมัพูชาไดด้าํเนินนโยบายเปิดบ่อนคาสโินตามแนวชายแดน 

ทาํใหช้าวบา้นในอําเภออนัลองเวง ซึง่อดตีคอืพลพรรคและมวลชนของกลุ่มเขมรแดงทีถู่กปลกูฝงัตาม

แนวทฤษฎสีงัคมนิยมทีไ่มอ่นุญาตใหป้จัเจกชนสะสมทรพัยส์นิ เมือ่ผูนํ้าเขมรแดงเสยีชวีติและถูกจบักุม 

พรอ้มกบัการเสื่อมอํานาจของเขมรแดง ชาวบา้นจงึตอ้งปรบัตวัใหก้ลมกลนืกบักระแสทุนนิยมและกระแส

โลกาภวิตัน์ จนมคีํากล่าวกนัในหมูอ่ดตีเขมรแดงว่า “เอาเงนิไวก่้อน” และพืน้ทีว่่างเปล่าหรอืแมแ้ต่คลงัไม้

ของเขมรแดงไดถู้กปรบัเปลีย่นเป็นลานมนั เพื่อเป็นทีร่บัซือ้ผลผลติและส่งออกประเทศไทยผ่านเสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงขณะทีพ่ืน้ทีเ่กษตรจาํนวนมากถูกปรบัปรงุใหเ้ป็นไร่มนัสาํปะหลงั  

อน่ึง การปลกูมนัสําปะหลงั หรอื ดาํโลง ในภาษาเขมร ถอืว่าเป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นอย่าง

สาํคญั ถงึขนาดมผีูนํ้ารายไดจ้ากการทาํไรม่นัสาํปะหลงัไปเปรยีบเทยีบกบัรายไดจ้ากงานประเภทอื่น 

เช่น ทาํงานในบ่อนไดเ้งนิเดอืนน้อยกว่าทําไร่มนัสําปะหลงั เป็นตน้ และมไีม่น้อยทีพ่ืน้ทีใ่นอําเภออนัลอง

เวงไดม้นีายทุนจากไทยเขา้ไปเช่าทีด่นิเพื่อปลกูมนัสาํปะหลงั 

การเปิดบ่อนคาสโินช่องสะงาํถอืเป็นภยัคุกคามและเป็นสิง่ทา้ทายต่ออุดมคตแิละแนวทางของเขมรแดง

อยา่งชดัเจน และดว้ยความตื่นตวัต่อกระแสทุนนิยมทาํใหห้ลายครอบครวัพ่ายแพต่้อความจาํเป็นทาง

เศรษฐกจิโดยยนิยอมใหล้กูๆ เขา้ทาํงานในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ขณะทีม่อีดตีเขมรแดงหลายครอบครวั

ยงัคงยดึมัน่ในอุดมการณ์ไม่ยอมใหล้กูหลานเขา้ทํางานในบ่อน แต่อยา่งไรกต็าม ภายในบ่อนเองกม็อีดตี

ทหารเขมรแดงเขา้ทํางานกบับ่อนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

ชาวบา้นตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบักระแสทุนนิยมและโลกาภวิตัน์ จนมคีํากล่าวกนัในหมู่อดตีเขมรแดงว่า 

“เอาเงนิไวก่้อน” ทาํใหห้ลายครอบครวัยอมจาํนนต่อความจาํเป็นทางเศรษฐกจิ โดยยนิยอมใหล้กูๆ เขา้

ทาํงานในบ่อน คนในชุมชนหน้าบ่อนคาสโิน ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ผูค้า้ พอปิดรา้นกก็รกูนัไปทีบ่่อนและเสยีเงนิ

ใหบ่้อนจนหมด หลายคนเปลีย่นพฤตกิรรมไม่ชอบทาํงานทีต่อ้งออกแรง เมือ่ไดเ้งนิเล่นการพนนัจนหมด 

บางคนไมม่เีงนิซือ้ขา้วใหล้กูกนิ กป็ล่อยใหล้กูไปหากนิเอง ทาํใหเ้กดิปญัหาสงัคมตามมา ส่วนนกัพนนัที่

เคยจบักลุ่มเล่นไพ่กย็กระดบัจากวงไพ่ในชุมชนไปสู่การเล่นพนันในบ่อนคาสโิน หลายคนเมือ่เสยีเงนิก็

ไมม่เีงนิใหล้กูไปโรงเรยีน ขณะทีน่กัพนนัในตวัอําเภออนัลองเวง ทีอ่ยูห่่างจากบ่อนกว่า 10 กโิลเมตร ไม่

นิยมเขา้บ่อน เพราะรูว้่าไม่มทีางไดเ้งนิจากบ่อน และแทนทีจ่ะเขา้บ่อนกข็ีจ่กัรยานยนตต์ระเวนเล่นพนนั

ไปตามหมูบ่า้น 
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5.3 การปรบัตวัของนักพนัน และชุมชนต่อแดน  

5.3.1 การปรบัตวัของนักพนัน และชุมชนต่อแดน ฝัง่ไทย  

 เมือ่มกีารเปิดด่านช่องสะงาํและตามมาดว้ยการเปิดบ่อนคาสโินช่องสะงาํ อกีทัง้การคมนาคมขนส่ง

เสน้ทางจากหมูบ่า้นสู่บ่อนคาสโินมคีวามสะดวกยิง่ขึน้ ตลอดจนทางบ่อนมกีารรณรงคป์ระชาสมัพนัธแ์ละ

ชกัจงูใหน้กัพนันเขา้เล่นในบ่อนดว้ยขอ้เสนอทีน่่าสนใจ จงึไดเ้กดิการปรบัตวัทัง้ในส่วนของนกัพนันและ

ชุมชน ดงัน้ี 

นกัพนัน 

นกัพนันทีถ่อืไดว้่าเป็นนกัพนนัอาชพีในชุมชน ไดผ้นัตวัเองจากนกัพนนัภายในหมูบ่า้นเป็นนกั

พนนัในบ่อนคาสโิน ทัง้น้ี เน่ืองจากการเล่นการพนนัในชุมชนทาํใหไ้มไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคมภายใน

ชุมชน ซํ้ายงัถูกดถููกเหยยีดหยาม และยงัตอ้งเสีย่งต่อการถูกจบักุมจากเจา้หน้าที ่ตลอดจนฝา่ยปกครอง

กร็ณรงคเ์พื่อใหม้กีารลดละเลกิการพนันในงานศพ ซึง่งานศพถอืไดว้่าเป็นเพยีงงานเดยีวทีน่กัพนนัมี

ความชอบธรรมหรอืไดร้บัการยอมรบัใหม้กีารเล่นการพนนัเป็นเพื่อนเจา้ภาพ แต่กถ็ูกลดิรอนดว้ยการ

รณรงค ์

คนในชุมชน 

แรงดงึดดูจากบ่อนคาสโินช่องสะงาํ และการเปิดการท่องเทีย่วผ่านด่านช่องสะงาํ-อนัลองเวง-

เสยีมเรยีบ ทาํใหม้ผีูค้นสญัจรผ่านไป-มาจาํนวนมาก ชาวบา้นทีม่บีา้นอยู่รมิถนนจงึปรบัปรงุบา้นทาํเป็น

รา้นขายของชําแก่ผูเ้ดนิทาง แต่กไ็มป่ระสบความสําเรจ็นกั เพราะเป็นเพยีงทางผ่าน ผูส้ญัจรไมไ่ดล้งซือ้

ของ นอกจากน้ี ยงัมผีูท้ ีส่รา้งบา้นพกัในรปูของรสีอรต์ แต่กพ็บว่า มกีารเช่าหอ้งจาํนวนน้อย แต่มี

ผูใ้ชบ้รกิารจาํนวนมาก เน่ืองจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่มกัเช่าเพยีงเพื่อใชเ้ป็นสถานทีอ่าบน้ํา เท่านัน้    

ในยคุรฐับาลของ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีทางรฐับาลไดนํ้างบประมาณ 994 ลา้นบาท 

สรา้งโครงการเมอืงใหม่ช่องสะงาํ ซึง่ตัง้อยูห่่างจากตวัด่านช่องสะงาํประมาณ 2-3 กโิลเมตร อยูใ่นเขต

ปกครองของบา้นแซรไปร ์หมูท่ี ่8 โดยคาดหวงัว่าจะเป็นศูนยก์ารคา้ชายแดน ประกอบดว้ยส่วนราชการ

ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ด่านภาษอีากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง สถานีรถโดยสาร พรอ้มดว้ยอาคารพาณชิย ์แต่

กลบัประสบความลม้เหลว เน่ืองจากไม่มผีูค้า้เขา้ทําการคา้ เน่ืองจากตัง้อยูห่่างจากด่านชายแดน ผูค้า้ที่

เขา้จองรา้นคา้จงึตอ้งยา้ยไปทาํการคา้ทีต่ลาดทีอ่ยูต่ดิกบัด่านชายแดนช่องสะงาํ โครงการเมอืงใหมช่่อง

สะงาํจงึเป็นโครงการรา้ง มชีาวบา้นจาก จ.อุบลราชธานี 4-5 ครอบครวัทีเ่ขา้อยูอ่าศยั เพื่อใชเ้ป็นฐานนํา

สนิคา้ไปขายทีต่ลาดด่านช่องสะงาํ 
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5.3.2 การปรบัตวัของนักพนัน และชุมชนต่อแดนฝัง่กมัพชูา 

 ถงึแมว้่าบ่อนคาสโินช่องสะงาํจะเป็นบ่อนเพยีงแห่งเดยีวในกมัพชูาทีอ่นุญาตใหค้นทอ้งถิน่ หรอื

ชาวบา้นเขา้เล่นการพนันในบ่อนได ้แต่พบว่า ชาวบา้นในอําเภออนัลองเวงไมนิ่ยมเขา้เล่นการพนนัใน

บ่อน ดงัน้ี 

นกัพนัน 

การเล่นการพนนัของชาวบา้นในอําเภออนัลองเวง ไมไ่ดผ้นัตวัเองเขา้เล่นในบ่อน ในทางตรงกนั

ขา้ม ชาวบา้นหลายคนกล่าวว่า รูอ้ยูว่่าการเล่นพนันในบ่อนสูบ่้อนไมไ่ด ้ไมม่ทีางไดเ้งนิจากการเขา้บ่อน 

และแทนทีจ่ะเขา้เล่นการพนันในบ่อน นกัพนนัอาชพีในอนัลองเวงกลบัใชร้ถจกัรยานยนตต์ระเวนเล่น

พนนัไปตามหมูบ่า้น 

คนในชุมชน 

คนในชุมชนไม่นิยมเขา้ไปเล่นการพนันในบ่อน แมว้่าจะเล่นการพนนัในชุมชน แต่การเล่นการ

พนนักเ็ป็นไปเพื่อการพกัผ่อนและเพื่อความสนุก หรอืเพื่อใหม้รีายไดเ้ลก็ๆ น้อยๆ ชาวเขมรทีเ่ขา้เล่นใน

บ่อนคาสโินช่องสะงาํกลบัเป็นชาวเขมรจากจงัหวดัอื่น ซึง่ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ทหาร และนกัธุรกจิ 

 

5.3.3 ความเปล่ียนแปลงของวิถีพนันของชาวบ้าน 

การเปิดด่านชายแดนและการคา้ชายแดนเฟ่ืองฟูภายหลงัการดําเนินนโยบายเปลีย่นสนามรบให้

เป็นสนามการคา้ของรฐับาลไทย พรอ้มกบัการพฒันาเสน้ทางคมนาคม ต่อเน่ืองถงึการทีร่ฐับาลกมัพูชา

เปิดบ่อนคาสโินตามแนวชายแดน ไดก่้อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงของวถิพีนันของชาวบา้นทัง้สองฝ ัง่ 

ดงัน้ี ในฝ ัง่ไทย นกัพนันอาชพีในชุมชน ไดผ้นัตวัเองจากนกัพนันภายในหมูบ่า้นเป็นนกัพนันในบ่อน

คาสโิน เน่ืองจากชุมชนรณรงคล์ดละเลกิการพนันไดผ้ลกัดนัใหน้กัพนนัอาชพีทีม่ใีนชุมชนประมาณ 20 

คนใหเ้ขา้ไปเล่นในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ เพื่อใหภ้าพของการรณรงคอ์อกมาว่าประสบความสาํเรจ็ และ

บ่อนคาสโินช่องสะงาํไดก้ลายเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการลดละเลกิการพนันในชุมชน ส่วนนกัพนันหน้า

ใหมท่ีเ่ขา้เล่นในบ่อน ไดแ้ก่ คนสงูอายทุีไ่ดเ้บีย้เลีย้งชพีหรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเกษยีณ และผูม้ฐีานะ 

เน่ืองจากเหล่าน้ีเหน็ว่าการเขา้บ่อนเป็นการแกไ้ขปญัหาความวา้เหว่ ขาดเพื่อน และเป็นการผ่อนคลาย 

ในทีสุ่ด คนเหล่าน้ีกก็ลายเป็นนกัพนนัและประสบเคราะหก์รรมจากการเล่นการพนันต่างๆ กนั 

ในฝ ัง่กมัพชูา ชาวบา้นตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบักระแสทุนนิยมและโลกาภวิตัน์ จนมคีํากล่าวกนัในหมูอ่ดตี

เขมรแดงว่า “เอาเงนิไวก่้อน” ทาํใหห้ลายครอบครวัยอมจาํนนต่อความจาํเป็นทางเศรษฐกจิ โดยยนิยอม

ใหล้กูๆ เขา้ทาํงานในบ่อน คนในชุมชนหน้าบ่อนคาสโิน ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ผูค้า้ พอปิดรา้นกก็รกูนัไปทีบ่่อน

และเสยีเงนิใหบ่้อนจนหมด หลายคนเปลีย่นพฤตกิรรมไมช่อบทํางานทีต่อ้งออกแรง เมือ่ไดเ้งนิเล่นการ

พนนัจนหมด บางคนไม่มเีงนิซือ้ขา้วใหล้กูกนิ กป็ล่อยใหล้กูไปหากนิเอง ทาํใหเ้กดิปญัหาสงัคมตามมา 
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ส่วนนกัพนันทีเ่คยจบักลุ่มเล่นไพ่กย็กระดบัจากวงไพ่ในชุมชนไปสู่การเล่นพนนัในบ่อนคาสโิน หลายคน

เมือ่เสยีเงนิกไ็ม่มเีงนิใหล้กูไปโรงเรยีน ขณะทีน่กัพนันในตวัอําเภออนัลองเวง ทีอ่ยูห่่างจากบ่อนกว่า 10 

กโิลเมตร ไมนิ่ยมเขา้บ่อน เพราะรูว้่าไมม่ทีางไดเ้งนิจากบ่อน และแทนทีจ่ะเขา้บ่อนกข็ีจ่กัรยานยนต์

ตระเวนเล่นพนันไปตามหมู่บา้น 

 

  5.4 ผลกระทบของบ่อนคาสิโนช่องสะงาํท่ีมีต่อชุมชนต่อแดน 

5.4.1 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเล่นการพนันก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํท่ีมีต่อชุมชน

ต่อแดนฝัง่ไทย 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเล่นการพนนัก่อนมบ่ีอนคาสโิน ชาวบา้น โดยเฉพาะผูท้ีโ่ยกยา้ยถิน่

จากจงัหวดัอื่นทีเ่ขา้ซือ้ทีด่นิในเขตปา่ ต่อมาไดถู้กประกาศเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยศาลาทบัทีท่ํากนิ 

ทาํใหช้าวบา้น ทีเ่ป็นนกัพนันอาชพีไดห้นัไปเล่นการพนันอยา่งจรงิจงั เพื่อชดเชยความสญูเสยี และหวงั

ว่าจะไดเ้งนิมาจนุเจอืครอบครวั ในทีสุ่ดกจ็งึทําใหห้มดไรห่มดนาทีเ่หลอือยู ่บางราย นอกจากจะหมดเน้ือ

หมดตวัแลว้ ยงัสญูเสยีครอบครวั โดยภรรยาทีเ่ป็นนกัพนนัไดห้นีไปมสีามใีหม ่ส่วนสามจีงึตอ้งหนีไป

บวช 

5.4.2 ผลกระทบจากการเล่นการพนันหลงัมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํท่ีมีต่อชุมชนต่อแดนฝัง่

ไทย 

ผลกระทบดา้นบวก 

การเปิดด่านและบ่อนคาสโินทาํใหร้ฐับาลตอ้งสรา้งและปรบัปรงุถนนจากทางลกูรงัเป็น

ถนนลาดยางผ่านหมูบ่า้น ทําใหก้ารคมนาคมและสญัจรมคีวามสะดวกมากกว่าในอดตี ขณะเดยีวกนัก็

ส่งผลกระทบต่อราคาทีด่นิใหถ้บีตวัสงูขึน้ และเน่ืองจากไดม้ตีลาดนดัชายแดน ไดท้ําใหช้าวบา้นสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาถูกกว่าสนิคา้ทีว่างขายในตวัอําเภอขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ซึง่เป็นตลาดทีช่าวบา้น

นิยมไปจบัจ่ายสนิคา้ อกีทัง้การเดนิทางไปตลาดช่องสะงาํกม็คีวามสะดวก ทุ่นระยะทางและเวลาได้

มากกว่าการไป อ.ขขุนัธ ์

ผลกระทบดา้นลบ  

เน่ืองจากหมูบ่า้นเป็นทางผ่านของรถยนต ์ทัง้รถนกัท่องเทีย่วและรถตูบ้รกิารนํานกัพนนัเขา้บ่อน

ช่องสะงาํทีใ่ชค้วามเรว็สงูและผูข้บัขีข่าดมารยาท ทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุบนถนนบ่อยครัง้ ว่ากนัว่า สุนขัของ

ชาวบา้นทีม่บีา้นอยูต่ดิถนนหายไปจนหมดแลว้ เน่ืองจากถูกรถทบัตาย  และมนีกัพนนัอาชพี หมดเน้ือ

หมดตวัจนตอ้งขายทีท่าํกนิ และมหีน้ีสนิรงุรงั 
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5.4.3 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเล่นการพนันก่อนมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํท่ีมีต่อชุมชนต่อ

แดนฝัง่กมัพชูา 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเล่นการพนนัก่อนมบ่ีอนคาสโินทีม่ต่ีอชุมชนต่อแดนฝ ัง่กมัพชูา 

เน่ืองจากสงัคมของประชาชนในเขตอําเภออนัลองเวงอยูใ่นอทิธพิลของกลุ่มเขมรแดงจนถงึปี พ.ศ.  

2549 หรอืปีที ่ตามอ็ก ผูนํ้ากลุ่มเขมรแดงเสยีชวีติ ถอืเป็นช่วงทีป่ระชาชนในพืน้ทีย่งัไม่มกีารเล่นการ

พนนั จงึไม่มผีลกระทบ  

5.4.4 ผลกระทบจากการเล่นการพนันหลงัมีบ่อนคาสิโนช่องสะงาํท่ีมีต่อชุมชนต่อแดนฝัง่

กมัพชูา 

ผลกระทบดา้นลบ  

จากการสมัภาษณ์ทรง นกัธุรกจิชุมชนโอรข์ะยงุ ทีอ่ยู่ทีด่่านชายแดนช่องสะงาํ พบว่า เดมิตวัเขา

และครอบครวัอาศยัอยูท่ีบ่า้นโอรข์ะยงุ แต่ปจัจบุนัไดย้า้ยครอบครวัออกไปอยูใ่นตวัอําเภออนัลองเวง 

เน่ืองจากไมส่ามารถยอมรบัหรอืปรบัตวักบัสภาพสงัคมทีเ่ป็นอยู่ของคนในชุมชนใหม ่กล่าวคอื คนใน

ชุมชนใหมส่่วนใหญ่ไมช่อบทาํงาน หรอืทํางานแบบไมต่้องออกแรง ตอ้งการเพยีงแบมอืขอ แลว้ไดเ้งนิ 

และเมือ่ไดเ้งนิมากพ็ากนัเล่นการพนันจนหมด บางคนไมม่เีงนิซือ้ขา้วใหล้กูกนิ กป็ล่อยใหล้กูไปหากนิ

เอง และทาํใหเ้กดิปญัหาสงัคมตามมาอกีมาก จงึไดต้ดัสนิใจยา้ยลงไปอยูใ่นตวัอําเภออนัลองเวง ซึง่ยา้ย

ไปอยูไ่ด ้12 ปีแลว้ โดยเกบ็บา้นเดมิทีโ่อรข์ะยงุไวเ้ป็นสํานกังาน เพื่อรบังานบรกิารเช่าเหมารถตูไ้ปเทีย่ว

สถานทีต่่างๆ ในกมัพชูา ตามความตอ้งการของลกูคา้ (ทรง (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่11 

พฤศจกิายน 2556) 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ยงัสะทอ้นปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ว่า เขารูส้กึดใีจที่

ตดัสนิใจยา้ยครอบครวัออกไปจากชุมชนด่านชายแดนแห่งน้ี เพราะปจัจุบนั ไดเ้กดิปญัหาการตดิพนัน

ของคนในชุมชนสงูขึน้จากเดมิ 

 

“หลายคนทีเ่หน็ทํามาคา้ขาย เหมอืนจะไดเ้งนิไดท้องมาเกบ็ไวใ้ชจ้า่ยในครอบครวั แต่จรงิๆ แลว้ 

พอปิดรา้นเสรจ็ ส่วนใหญ่กว็ิง่กรกูนัไปทีบ่่อนและเสยีเงนิใหบ่้อนหมด ... 

“แมค่า้ทีต่ลาดคนหนึง่เขา้ไปเล่นได ้60,000 บาท กม็าประกาศใหค้นรูไ้ปทัว่ วนัหลงัเขา้เล่นใหมเ่สยีไป

เป็นแสน แต่ทุกวนัน้ีกย็งัไมเ่ลกิเล่น ขา้ราชคนหนึง่ในอําเภออนัลองเวง ขายทีไ่ดร้อ้ยลา้นบาทไทย แลว้

มาเล่นพนนัทีบ่่อนเสยีเงนิหมดทัง้รอ้ยลา้น เป็นขา่วดงัไปทัว่อนัลองเวงอยูต่อนน้ี ... 

 “พ่อแมห่ลายคนเมือ่เสยีเงนิไมม่เีงนิใหล้กูไปโรงเรยีน เพราะทีเ่ขมรไปโรงเรยีนพ่อแมต่อ้ง

จา่ยเงนิเองทุกบาท ไมเ่หมอืนประเทศไทย จงึไมแ่ปลกทีเ่หน็คนกมัพูชาทีชุ่มชนตดิด่านช่องสะงาํจะนิยม

ส่งลกูขา้มไปเรยีนในฝ ัง่ไทยเป็นจาํนวนมาก เหตุผลส่วนหนึง่กค็อื เพราะไปเรยีนในไทย นอกจากจะเรยีน

ฟรแีลว้ ยงัอยูด่กีนิดกีว่าเรยีนอยูท่ีเ่ขมร” (ทรง (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่7 กรกฎาคม 2556) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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“บางคนมาเล่นทัง้สามแีละภรรยา เมือ่หมดเงนิกจ็ะทะเลาะกนัและเอารถมอเตอรไ์ซค ์ไปจาํนําจนไมเ่หลอื

อะไร หรอืมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง มรีายไดว้นัละ 200-300 บาท มาเล่นการพนนัจนไมเ่หลอืมอเตอรไ์ซค”์ (ด ี

(ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่7 กรกฎาคม 2556).) 

 

“มผีูห้ญงิทีม่าเล่นทุกวนั จนหมดเงนิและเลกิกบัสาม ีแลว้ไปนอนกบัผูช้ายไปเรือ่ยๆ” (เทอ (ชื่อ

สมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่7 กรกฎาคม 2556) 

 

รฐับาลไทยไดส้รา้งทางหลวงหมายเลข 67 ช่วงด่านชายแดนช่องสะงาํ-อ.อนัลองเวง ซึง่ อ.อนั

ลองเวงเป็นอําเภอทางผ่านไปสู่ 3 จงัหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก่ จ.อุดรมชียั จ.พระวหิาร และ จ.เสยีมเรยีบ 

ซึง่เป็นเสน้ทางสู่อารยธรรมขอมโบราณ นครวดั นครธม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ส่งผลใหม้กีาร

กวา้นซือ้ทีด่นิบรเิวณใกลด้่านชายแดนช่องสะงาํจนราคาทีด่นิพุ่งสงูขึน้ โดยนายทุน ผูนํ้ากองทพั พ่อคา้

แมค่า้ทัง้ชาวเขมรและชาวต่างชาต ิประชาชนทีม่ทีีด่นิอยูต่ดิกบัทางหลวงหมายเลข 67 จงึตอ้งถอยรน่

ห่างจากเสน้ทางหลกัไปเรือ่ยๆ 

ผลกระทบดา้นบวก  

บ่อนคาสโินช่องสะงาํส่งผลต่อชาวบา้นดา้นเศรษฐกจิ ทําใหค้นมงีานทํา เศรษฐกจิดขีึน้ มกีารสรา้ง

งานใหแ้ก่เยาวชน และชาวบา้นสามารถหางานใกลบ้า้นไมต่อ้งเดนิทางเขา้ไปเมอืงใหญ่ ต่อกรณทีีบ่่อน

คาสโินช่องสะงาํเปิดใหค้นทอ้งถิน่ หรอืคนเขมรเขา้เล่นการพนนัในบ่อนไดน้ัน้ กลบัพบว่า เน่ืองจากบ่อน

คาสโินมคีวามโอ่อ่า ชาวบา้นจงึไมก่ลา้เขา้บ่อน ชาวเขมรทีเ่ขา้เล่นการพนนัในบ่อนมกัเป็นผูม้หีน้ามตีา 

มฐีานะทางเศรษฐกจิ ส่วนมากประชาชนชาวเขมรทีเ่ขา้เล่นมกัไดแ้ก่ผูนํ้าชุมชนทีม่ฐีานะทางการเงนิด ี

หรอืเป็นนกัธุรกจิ  

 

 5.5 กระบวนการเรียนรู้การเฝ้าระวงั ติดตามปัญหาสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้น 

 5.5.1 กระบวนการเรียนรู้การเฝ้าระวงัติดตามปัญหาสถานการณ์ และแนวทางการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในฝัง่ไทย 

ถงึแมว้่าการเปิดบ่อนคาสโินช่องสะงาํ จะทําใหก้ารรณรงคเ์พื่อการลดละเลกิการพนนัในหมูบ่า้นประสบ

ความสาํเรจ็ในระดบัทีน่่าพอใจ เพราะกรรมการรณรงคข์องชุมชนสามารถโน้มน้าวและผลกัดนัใหน้กั

พนนัไปเล่นในบ่อนคาสโินแทนการเล่นในชุมชน แต่การเขา้เล่นการพนันในบ่อนของคนในชุมชนกไ็ด้

สรา้งปญัหาตามมา เน่ืองจากเมือ่เขา้เล่นในบ่อน ซึง่ส่วนใหญ่นกัพนันจากชุมชนมกัไดแ้ก่ผูส้งูอาย ุซึง่
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การเสยีพนนัไดส้่งผลกระทบและเป็นภาระต่อลกูหลาน การแกไ้ขปญัหาการพนนัของชุมชนแบ่งออกเป็น  

2 กรณ ีดงัน้ี  

กรณกีารพนันในหมูบ่า้น 

 ฝา่ยปกครองของชุมชนไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการเพื่อดาํเนินการการณรงคล์ดละเลกิการพนันโดย 

การประชาสมัพนัธใ์นงานเทศกาลของชุมชน และมกีารเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารเล่นการพนนัในงานศพ ดว้ย

การรณรงคเ์พื่อใหง้านศพปลอดการเล่นการพนัน โดยคณะกรรมการหมูบ่า้นทําหน้าทีอ่ยูเ่ป็นเพื่อน

เจา้ภาพจนถงึสว่างโดยไมต่อ้งเล่นการพนันเหมอืนในอดตี โดยผูนํ้าไดใ้ชย้ทุธวธิ ี“ใชต้นี-ใชป้ญัญา” 

กล่าวคอื ผูนํ้าชุมชนตอ้งเดนิเขา้หาปญัหา หมัน่ไปคุยกบับา้นทีเ่ล่นการพนนัเพื่อใหม้กีารลดละเลกิการ

เล่นการพนนั และชุมชนคาดว่าภายในอกี 2 ปี ชุมชนจะเป็นหมูบ่า้นปลอดการพนัน 100% 

ทัง้น้ี การณรงคห์มูบ่า้นปลอดเหลา้และการพนันในงานศพ เริม่ดาํเนินการเมือ่ประมาณกลางปี 2556 

เมือ่รณรงคอ์ย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3-4 เดอืน กส็ามารถทาํใหง้านศพปลอดจากการเล่นการพนนั ซึง่

การรณรงคด์งักล่าว เป็นการดาํเนินการพรอ้มๆ กนัของอําเภอภสูงิหท์ีม่หีมูบ่า้นจาํนวน 84 หมูบ่า้น ซึง่

จากการประเมนิของอําเภอพบว่า หมูบ่า้นทีก่ารณรณรงคป์ระสบผลความความสาํเรจ็มรีอ้ยละ 80 ส่วน

อกีรอ้ยละ 20 ไม่ประสบความสาํเรจ็  กล่าวเฉพาะบา้นแซรไปร ์นอกจากจะสามารถลดการเล่นพนนัแลว้ 

ยงัมผีลพลอยไดต้ามมา คอื ไดม้กีารลดการลกัเลก็ขโมยน้อย นอกจากน้ี ยงัทาํใหล้ดการทะเลาะเบาะ

แวง้ในงานไดด้ว้ย  

 การรณรงคไ์ดร้บัการตอบรบัทีด่จีากคร ูและแพทยใ์นชุมชน แต่สรา้งความไมพ่อใจใหแ้ก่นกั

พนนั โดยนกัพนันอา้งเหตุผลว่า การเล่นการพนันในงานศพมกีารประพฤตปิฏบิตัจินกลายเป็นประเพณี

แลว้ เพราะทาํใหเ้จา้ภาพมเีพื่อนอยูร่ว่มงานศพ แต่เมือ่เปรยีบเทยีบถงึขอ้ด-ีขอ้เสยีแลว้ ทาํใหทุ้กฝา่ย

ตอ้งยอมรบัปฏบิตั ิจะเหน็ไดจ้ากเมือ่มกีารเล่นการพนนัในงานศพทีอ่า้งว่า เล่นเป็นเพื่อนเจา้ภาพ ได้

ปรากฏว่า เจา้ภาพและบรรดาลกูหลานของเจา้ภาพต่างกเ็สยีพนนั ไม่มเีงนิจดังานศพ บางคนเสยีนาเสยี

สวน อยา่งไรกต็าม เมือ่มกีารรณรงคไ์ดท้าํใหจ้าํนวนคนทีไ่ปรว่มงานศพลดน้อยลง  ทาํใหผู้นํ้าหมู่บา้นมี

ภาระตอ้งไปช่วยงานเจา้ภาพ    

กรณบ่ีอนการพนนัในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ 

ในระยะตน้ๆ ของการเปิดบ่อนคาสโินช่องสะงาํ พบว่า คนในชุมชนไดพ้ากนัเขา้เล่นพนันทีบ่่อนคาสโิน

ช่องสะงาํกนัเป็นจาํนวนมาก เขา้ลกัษณะการเห่อของใหม ่แต่ระยะหลงัๆ  การเขา้บ่อนของคนจากชุมชน

กเ็บาบางลง หลายคนเริม่ไดค้ดิว่า “จะไปเอาเงนิบ่อน สุดทา้ยบ่อนเอาเงนิตวัเอง” แต่กย็งัมกีารเขา้เล่นใน

บ่อนอยูบ่า้ง และการเล่นการพนันในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ ถอืเป็นกรณีทีเ่กนิอํานาจของชุมชน และเป็น
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เงือ่นไขทีไ่มอ่าจควบคุมได ้แต่สิง่ทีชุ่มชนทําไดแ้ละพยายามทาํคอืการใชเ้วลาในทีป่ระชุมสรา้งความคดิ 

วสิยัทศัน์ และพยายาม “สกดัดาวรุง่” หมายถงึ การสกดักัน้นกัพนนัหน้าใหมไ่มใ่หเ้ขา้เล่นในบ่อนคาสโิน  

 

5.5.2 กระบวนการเรียนรู้การเฝ้าระวงัติด ตามปัญหาสถานการณ์ และแนวทางการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในฝัง่กมัพชูา 

เน่ืองจากกลุ่มเขมรแดงไดถู้กกําจดัพรอ้มๆ กบัการจาํกดับทบาท แมแ้ต่โครงสรา้งขององคก์รกไ็ม่

หลงเหลอื เน่ืองจากกลุ่มเขมรแดงไดก้ลายเป็นกลุ่มนอกกฎหมาย แมป้ระชากรดัง้เดมิหรอืประชากรส่วน

ใหญ่ของอําเภออนัลองเวงจะเป็นสมาชกิของกลุ่มเขมรแดง แต่ดว้ยภาพลกัษณ์ของเขมรแดงได้

กลายเป็นกลุ่มผูฆ้่าลา้งเผ่าพนัธุ ์พรอ้มกบัการเสยีชวีติของระดบันํา ไดท้ําใหอ้ดตีสมาชกิเขมรแดงไม่

เปิดเผยตวัเอง และใชช้วีติอยา่งเงยีบๆ นอกจากจะไรอ้งคก์รนําแลว้ ในระดบัปจัเจกชนและระดบักลุ่ม 

อดตีเขมรแดงกไ็มเ่คยรวมตวักนัเพื่อถกเถยีงปญัหา และหากเป็นขา้ราชการ โดยเฉพาะขา้ราชการทหาร 

เมือ่เขา้รว่มพฒันาชาตแิลว้กโ็อนเขา้เป็นขา้ราชการของฝา่ยรฐับาลและยตุบิทบาทการเป็นเขมรแดงไป

โดยปรยิาย ดงันัน้ การเฝ้าระวงัและตดิตามปญัหาสถานการณ์ปญัหาทีเ่กดิขึน้อนัเกดิจากผลกระทบจาก

บ่อนคาสโินช่องสะงาํจงึไมไ่ดร้บัการแกไ้ข มเีพยีงการดูแลและหา้มปรามสมาชกิในครอบครวัไมใ่หเ้ขา้ไป

เล่นการพนนัในบ่อน เท่านัน้ จากการศกึษาพบว่า อดตีเขมรแดงทีม่อีายุมกัจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ

เป็นห่วงเป็นใยต่อเยาวชนคนรุ่นใหม ่และโหยหาอดตีทีเ่คยอยูใ่นกฎระเบยีบของเขมรแดง 

 

“อยากใหม้กีารอบรมทีด่ ีเพื่อสงัคมจะไดม้คีวามสงบ มคีวามอบอุ่น แมไ้มม่เีงนิแต่กม็คีวามสุข” 

(ทอง (ชื่อสมมต)ิ. สมัภาษณ์. วนัที ่7 กรกฎาคม 2556) 
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บทท่ี  6 

สรปุผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  การศกึษาวจิยัเรือ่ง “โครงการศกึษา บ่อนคาสโินช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั  ประเทศ

กมัพชูาส่งผลใหว้ถิพีนนัของชาวบา้นในพืน้ทีต่่อแดนเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร” น้ี โดยมกีลุ่มเป้าหมายใน 

ชุมชนบา้นแซรไปร ์ต.ไพรพฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บรเิวณใกล้

ด่านช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั ประเทศกมัพชูา และมวีตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

เพื่อศกึษาการเล่นพนนัของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ  

เพื่อศกึษาทศันะของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ  

เพื่อศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขัน้และการปรบัตวัจากการเล่นพนันของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอน

คาสโินช่องสะงาํ 

        การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบคาํถามว่า ชุมชนทีม่ ี

พืน้ฐานคลา้ยกนัเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงจากบ่อนคาสโินจะไดร้บัผลกระทบ การปรบัตวัเหมอืนกนัหรอื

แตกต่างกนั และวถิพีนนัในชุมชนก่อนและหลงัการมบ่ีอนคาสโินเปลีย่นแปลงหรอืไม ่อยา่งไร ผูศ้กึษา

สรปุผล อภปิรายผล และเสนอแนะตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

6.1 สรปุผล 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “โครงการศกึษา บ่อนคาสโินช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั ประเทศ

กมัพชูาส่งผลใหว้ถิพีนนัของชาวบา้นในพืน้ทีต่่อแดนเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร” สรปุผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. การเล่นพนนัของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ในชุมชนบา้นแซรไปร ์ต.ไพร

พฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บรเิวณใกลด้่านช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.

อุดรมชียั ประเทศกมัพูชา 

  

ฝัง่ไทย (บา้นแซรไปร ์ต.ไพรพฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ) 

ก่อนมบ่ีอนช่องสะงาํ 

การพนนัของชาวบา้นก่อนมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ เป็นการพนนัพืน้บา้นทีอ่งิอยูก่บัวถิี

เกษตรกรรม เช่น ไก่ชน และโบก และการพนันทีม่กีารนําเขา้สู่ชุมชน ไดแ้ก่ ไฮโล ไพ่ และหวยใตด้นิ  

ผูเ้ล่นพนนัม ี3 กลุ่ม จาํแนกตามช่วงอาย ุคอื 1. อาย ุ60 ปีขึน้ไป นิยมเล่น คอื โบก 2. อาย ุ40 

ปีขึน้ไป คอื ไฮโล เป็นนกัพนนักลุ่มใหญ่ทีสุ่ด 3. เยาวชน นิยมเล่นพนันไพ่ตามงานศพ 

หลงัมบ่ีอนช่องสะงาํ 

กลางปี 2556 มกีารณรงคใ์หห้มูบ่า้นปลอดเหลา้และการพนันในงานศพ มาตรการมตีัง้แต่จบักุม

นกัพนัน ขอรอ้ง แนะนําใหเ้ลกิเล่นพนนัในชุมชน ใหไ้ปเล่นในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ แต่ผูท้ีเ่ขา้เล่นในบ่อน

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B3
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B3
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คาสโินกลบัไมใ่ช่นกัพนนัอาชพี แต่เป็นผูท้ีไ่ม่มทีีด่นิ ไม่มงีานทํา และอกีกลุ่ม คอื ผูส้งูวยัทีเ่ขา้บ่อนโดย

เงนิทีไ่ดจ้ากเบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอาย ุหรอืเงนิทีล่กูหลานทีอ่อกไปทาํงานต่างถิน่ ส่วนนักพนนัอาชพีใน

ชุมชนทีม่ปีระมาณ 5-7 คน ไมย่อมเขา้ไปเล่นในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ เพราะเหน็ว่า บ่อนคาสโินหรหูรา

เกนิฐานะระดบัชาวบา้นอย่างพวกเขา การเอาชนะทางบ่อนไมม่ทีางเป็นไปได ้และพวกเขาไมส่ามารถ

เขา้เป็นเจา้มอืไดเ้มือ่เขา้บ่อน แต่ทางบ่อนคาสโินกม็กีลยทุธใ์นการเรยีกลกูคา้ใหเ้ขา้บ่อน โดยจงูใจดว้ย

การจา่ยเงนิใหแ้ก่เจา้ของรถตูท้ีนํ่านกัพนันเขา้บ่อน และจา่ยใหก้บัผูท้ีโ่ดยสารไปกบัรถตูแ้ละเขา้เล่นพนนั

ในบ่อน จงึทําใหเ้กดิอาชพีใหม ่คอื การขึน้รถตูเ้พื่อไปรบัเงนิวนัละ 100 บาท ตามรายทางจงึมชีาวบา้น

กว่า 21 หมูบ่า้น ใน อ.ภสูงิห ์และ อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ทีร่อขึน้รถตูไ้ปบ่อนคาสโินช่องสะงาํ  ซึง่เมือ่เขา้

บ่อนกต็อ้งเล่นพนนั ถา้ไมเ่ล่นการพนันทางบ่อนจะไมจ่่าย นานเขา้ชาวบา้นบางคนเลยกลายเป็นนกัพนนั  

นอกจากน้ี ภายในชุมชนยงัมกีารเล่นหวยหุน้ แต่มผีูเ้ล่นจาํนวนไม่มาก เน่ืองจากทาํใหผู้เ้ล่นเสยี

เงนิมากกว่าเล่นหวยใตด้นิ เพราะออกรางวลัถีก่ว่าหวยใตด้นิ 

 

 ฝัง่กมัพชูา (อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั) 

ก่อนมบ่ีอนช่องสะงาํ 

ดว้ยอนัลองเวงอยูใ่นภาวะสงครามนานกว่า 40 ปี (2513-2549) และเป็นฐานทีม่ ัน่และเมอืง

หลวงของเขมรแดง กลุ่มอํานาจทีป่กครองภายใตท้ฤษฎสีงัคมนิยม มทีศันคตต่ิอตา้นทุนนิยม และการ

พนนัเป็นอุปสรรคต่อการสรา้งสงัคมใหม ่จงึทําใหช้าวเขมรในเขตอนัลองเวงไมนิ่ยมเล่นการพนนั หรอืไม่

มกีารเล่นการพนันในพืน้ที ่โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีห่่างจากตวัอําเภอ 

หลงัมบ่ีอนช่องสะงาํ 

ประชาชนเขมรในตวัอําเภออนัลองเวง และบรเิวณชุมชนหน้าบ่อนคาสโินช่องสะงาํ มกีารเล่น

การพนนัทีม่ลีกัษณะทัง้เป็นการพนนัพืน้บา้น ไดแ้ก่ ชนไก่  เป็นการเล่นพนนัเพยีง 1 คู่ หรอื 2 คู่กเ็ลกิ  

วงเงนิพนนัอยูใ่นวงจาํกดั เป็นการ “ตดิปลายนวม” จรงิๆ และการพนันในลกัษณะทีม่ผีูนํ้าเขา้สู่ชุมชน มี

ขึน้ภายหลงัจากทีผู่นํ้าเขมรแดงเสยีชวีติ ถูกจบั และมอบตวั และมกีารเปิดด่านชายแดนช่องสะงาํ ผูท้ีท่ํา

การคา้ทีด่่านช่องสะงาํ (เดมิ) เมือ่แรกเปิด คอื ครอบครวัของทหารเขมรแดง ซึง่อยูใ่นภาวะตื่นต่อ

สภาพการณ์ใหมห่รอืจะเรยีกว่า “ตื่นเงนิ” จนมคีาํพดูว่า “เอารวยไวก่้อน” ขณะทีค่นรุน่หนุ่ม-สาวอดตี

เขมรแดงกย็า้ยไปทาํงานในเสยีมเรยีบ อนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบัโลกของกมัพูชา ในช่วงน้ีมกีารเล่น

การพนนัในลกัษณะทีม่ผีูนํ้าเขา้มาจากภายนอก ภายหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ไดแ้ก่  

พนนัมวยตู ้โดยสถานีโทรทศัน์ของกมัพชูา 3 ใน 8 สถานีจดัใหม้กีารถ่ายทอดสดการแขง่ขนัชก

มวย การเล่นพนันมใีนหมูพ่่อคา้-แมค่า้ มวีงเงนิพนันไม่มาก  

หวยใตด้นิ ใชผ้ลการออกสลากจากกองสลากกนิแบ่งรฐับาลของไทย กลุ่มนกัพนันทีเ่ล่นส่วน

ใหญ่อยูใ่นชุมชนใกลต้ลาด  
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หวยหุน้เวยีดนาม เล่นทุกวนัๆ ละ 4 เวลา ตามการซือ้-ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยข์องเวยีดนาม

โดยรบัฟงัผลไดจ้ากโทรทศัน์ และมอีตัราการจา่ยเท่ากบัอตัราของหวยใตด้นิของไทย คอื รางวลัเลขทา้ย  

2 ตวั จา่ยบาทละ 70 บาท และรางวลัเลขทา้ย  3 ตวั บาทละ 300 บาท  

อาปอง การพนนัทีค่ลา้ยไฮโล แต่ไมเ่ป็นทีนิ่ยมแพรห่ลายนกั เน่ืองจาก??? 

กดามโฆละก์ หรอื คลาโฆละก ์เหมอืนพนัน “น้ําเต้า ป ูปลา” ของไทย บางวงพนันเรยีก คลาโฆ

ละก ์(คลา คอื เสอื) เล่นกนัมากในช่วงเทศกาลสงกรานต ์และปีใหม ่นกัพนันอาชพีจะเล่นนอกเทศกาล 

โดยเดนิสายเล่นตามหมูบ่า้น เจา้มอืตอ้งจา่ยใตโ้ต๊ะใหแ้ก่ตํารวจ  เมือ่เรว็ๆ น้ี ทางอําเภออนัลองเวงได้

ประกาศหา้มใหม้กีารเล่นการพนันชนิดน้ีแลว้  

โลโต (Loto) อุปกรณ์การเล่นพนันผลติจากเวยีดนาม โดยเรยีกว่า “Thanh Cong” ซึง้ไมเ่ป็นที่

นิยมในหมูป่ระชาชนมากนกั  

ไพ่ เป็นการพนนัทีนิ่ยมของประชาชนชาวเขมร มเีล่นกนัหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนทีเ่ป็น

ด่านช่องสะงาํ (เดมิ) โดยเล่นกนัเปิดเผย ส่วนใหญ่เป็นนกัพนันผูห้ญงิรอ้ยละ 80  

สลากกนิแบ่งรฐับาล โดยรฐับาลของกมัพูชาออกรางวลัทุกวนัที ่10 ของทุกเดอืน 1 เดอืนมกีาร

ออกรางวลั 3 ครัง้ หรอื 3 งวด การศกึษาพบว่า จะมกีารปรบัปรงุการออกสลากกนิแบ่งของรฐับาล

กมัพชูา โดยมกีารนดัพบปะพดูคุยธุรกจิการออกสลากฯ ระหว่างนกัธุรกจิชาวไทยกบัเลขานุการของผูนํ้า

กมัพชูา  

 

2. ทศันะของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ในชุมชนบา้นแซรไปร ์ต.ไพรพฒันา 

อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บรเิวณใกลด้่านช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมี

ชยั ประเทศกมัพชูา 

 

ทศันะของชาวบ้านฝัง่ไทย  

ทศันะก่อนมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ 

ผูนํ้าชุมชนมองการพนนัว่า เป็นเรือ่งปกต ิไม่ชอบไมเ่กลยีด แยกแยะได ้เพราะการพนนัไทยคู่

กนัมานานอย่างฝงัรากลกึ แต่ชาวบา้นส่วนใหญ่เหน็ว่า การพนนัเป็นอบายมุข และก่อความไมส่งบใหแ้ก่

ชุมชน เช่น เมือ่มกีารพนันมกัมกีารลกัเลก็ขโมยน้อย และมทีศันะทัง้ในแงบ่วกและลบ โดยทศันะใน

ทางบวก เหน็ว่า เล่นยามว่างเป็นการผ่อนคลาย เป็นการเสีย่งโชค เป็นธุรกจิอยา่งหน่ึง คนทีเ่ล่นทุกวนัมี

รายได ้ เล่นยามว่างเป็นการผ่อนคลาย ส่วนทศันะในทางลบ มตีัง้แต่เหน็ว่า การพนนัขนัต่อมผีูไ้ดม้ผีูเ้สยี 

ไมม่เีสมอกนั เป็นอบายมขุ การพนนั ไม่มอีะไรด ีมแีต่เสยีจนหมดเน้ือหมดตวั หมดสาม-ีภรรยา หมด

ครอบครวั 
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ทศันะหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ    

ทศันะในทางบวก เหน็ว่า การพนนั เป็นธุรกจิอย่างหน่ึง คนทีเ่ล่นทุกวนัมรีายได ้ส่วนทศันะ

ในทางลบ เหน็ว่า การมบ่ีอนคาสโิน เป็นเหตุจงูใจใหช้าวบา้นตดิการพนันและเป็นยาเสพตดิชนิดหน่ึง

อยากจะเลกิแต่เลกิไมไ่ด ้การเลน่การพนันในบ่อนคาสโินไม่มทีางทีจ่ะเล่นพนนักบับ่อนไดเ้ลย มบีา้งที่

บ่อนปล่อยใหไ้ด ้ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นนกัพนนัหน้าใหม ่ทางบ่อนจะปล่อยใหเ้ล่นได ้ 

 

ทศันะของชาวบ้านฝัง่กมัพชูา 

ทศันะก่อนมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ 

ชาวเขมรนับถอืศาสนาพุทธรอ้ยละ 95 และรฐัธรรมนูญกมัพชูากบ็ญัญตัใิหศ้าสนาพุทธเป็น

ศาสนาประจาํชาต ิทศันะต่อการพนนั ชาวเขมรจงึใชห้ลกัค่านิยมทางพุทธศาสนา โดยเหน็ว่า การพนัน

เป็นอบายมุข เป็นทางแห่งหายนะ กอปรกบั พืน้ทีอ่ําเภออนัลองเวง ถูกยดึครองโดยกลุ่มเขมรแดง ซึง่มี

อุดมการณ์ในการ “สรา้งสงัคมใหม”่ ดว้ยอุดมการณ์ของระบอบคอมมวินิสต ์เหน็ว่า การพนนัเป็นการ

ทาํลายสงัคมและขดัขวางการสรา้งสงัคม 

ทศันะหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ 

ทศันะของชาวบา้นฝ ัง่กมัพชูา เหน็แตกต่างกนั โดยขึน้อยูก่บัสถานภาพของผูใ้หท้ศันะ ไดแ้ก่ 1) 

ประชาชนทัว่ไปทีอ่ยูใ่นชุมชนโดยรอบบ่อนคาสโินช่องสะงาํ 2) พนกังานในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ หาก

เป็นชาวบา้นทัว่ไปกไ็มย่อมรบับ่อนคาสโินช่องสะงาํ เพราะเหน็ว่าเป็นสิง่ทําลายสงัคมอนัดขีองประชาชน 

ถา้เลอืกไดข้อเลอืกสงัคมแบบเขมรแดง ถงึไม่มเีงนิแต่ครอบครวัมคีวามอบอุ่น สงบ สนุกสนาน ปจัจุบนั

หลงัมบ่ีอน ถงึเศรษฐกจิด ีแต่ครอบครวัมปีญัหา ไมซ่ื่อสตัยต่์อกนั มปีญัหายาเสพตดิ และยงัมทีศันะต่อ

พนกังานทีม่าทํางานในบ่อนคาสโินช่องสะงาํว่า มแีต่เสยี คอื ถา้เป็นพนกังานผูช้ายทีม่คีรอบครวั มกัมี

ปญัหาชูส้าวกบัพนกังานผูห้ญงิ และแมพ้นกังานผูห้ญงิทีท่าํงานในบ่อนจะมหีน้าตาดแีต่งตวัด ีแต่คนใน

ชุมชนมองในแงล่บ การทาํงานในบ่อนมกัทาํใหเ้กดิปญัหาหย่ารา้ง  และเหน็ว่างานในบ่อนเป็นงานที่

หนกัเกนิไป บางคนทาํงานไดเ้พยีง 2-3 เดอืนกล็าออก ซํ้ายงัมรีายไดน้้อยกว่าปลกูมนัสําปะหลงั และ

งานบ่อนเป็นงานทีไ่ม่มปีระโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง และบ่อนคาสโินไม่มสีวสัดกิาร  

ส่วนทศันะดา้นบวกหรอืเหน็ขอ้ดขีองการมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ คอื ทศันะของพนกังานบ่อน 

โดยทศันะของพนกังานผูห้ญงิเหน็ว่า ไดท้าํงานในหอ้งแอร ์ทาํใหห้น้าขาวใส และพนกังานชายเหน็ว่า 

บ่อนไมไ่ดผ้ลกระทบ มแีต่สรา้งเศรษฐกจิใหก้บัชาวบา้นไดม้งีานทํา ลกูหลานไดม้งีานทาํ มเีงนิเดอืน มี

อาหารกนิ 3 มือ้ และยงัมผีูท้ ีไ่ดร้บัผลประโยชน์อกีส่วนหน่ึง ไดแ้ก่ กลุ่มผูค้า้ขาย รา้นอาหาร และงาน

บรกิาร เช่น โรงแรม-หอ้งพกั และผูข้บัขีจ่กัรยานยนตร์บัจา้ง รถยนต์รบัจา้ง (ช่องสะงาํ–อนัลองเวง–
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เสยีมราฐ) ทีเ่หน็ว่า การมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํไดส้รา้งงานใหก้บัประชาชนทีก่ําลงัประสบปญัหาการ

ว่างงาน  

 

3. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้และการปรบัตวัจากการเล่นพนันของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโิน

ช่องสะงํา ในชุมชนบ้านแซรไปร ์ต.ไพรพฒันา อ.ภูสงิห์ จ.ศรสีะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร 

บรเิวณใกลด้่านช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั ประเทศกมัพชูา 

ฝัง่ไทย 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเลน่การพนนัก่อนมบ่ีอนคาสโิน เมือ่ชาวบา้นถูกประกาศเขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป์า่ทบัทีท่าํกนิ ทาํใหช้าวบา้น ทีเ่ป็นนกัพนนัอาชพีไดห้นัไปเล่นการพนันอย่างจรงิจงั โดยหวงั

จะไดเ้งนิมาจุนเจอืครอบครวั ทาํใหห้มดไรห่มดนา บางรายไดส้ญูเสยีครอบครวั จนตอ้งหนีไปบวช 

ผลกระทบจากการเล่นการพนนัหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํทีม่ต่ีอชุมชนต่อแดนฝ ัง่ไทย มทีัง้

ผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบ โดยผลกระทบดา้นบวก ไดแ้ก่ การเปิดด่านและบ่อนคาสโินทําใหร้ฐับาล

ตอ้งสรา้งและปรบัปรงุถนนจากทางลกูรงัเป็นถนนลาดยางผ่านหมูบ่า้น ทําใหก้ารคมนาคมและสญัจรมี

ความสะดวก และยงัทําใหร้าคาทีด่นิถบีตวัสงูขึน้ และตลาดนดัชายแดน ไดท้ําใหช้าวบา้นสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาถูกกว่าสนิคา้ทีว่างขายในตวัอําเภอขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ซึง่การเดนิทางไปตลาดช่องสะ

งาํกม็คีวามสะดวกการไป อ.ขขุนัธ ์ส่วนผลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ มนีกัพนันอาชพี หมดเน้ือหมดตวัจน

ตอ้งขายทีท่ํากนิ และมหีน้ีสนิรงุรงั และรถนกัท่องเทีย่วและรถตูบ้รกิารนํานกัพนันเขา้บ่อนช่องสะงาํที่

ผ่านหมูบ่า้นใชค้วามเรว็สงูและผูข้บัขีข่าดมารยาท ทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุบนถนนบ่อยครัง้ 

 

ฝัง่กมัพชูา 

ผลกระทบจากการเล่นการพนนัก่อนมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํทีม่ต่ีอชุมชนต่อแดนฝ ัง่กมัพชูา

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเล่นการพนนัก่อนมบ่ีอนคาสโินทีม่ต่ีอชุมชนต่อแดนฝ ัง่กมัพชูา เน่ืองจาก

สงัคมของประชาชนในเขตอําเภออนัลองเวงอยูใ่นอทิธพิลของกลุ่มเขมรแดงจนถงึปี พ.ศ.  2549 เป็น

ช่วงทีป่ระชาชนในพืน้ทีย่งัไมม่กีารเล่นการพนนั จงึไม่มผีลกระทบ แต่ภายหลงัทีม่กีารเปิดด่านชายแดน

ช่องสะงาํ และมตีลาดชายแดน ทาํใหม้กีารเล่นการพนันไพ่ในหมูพ่่อคา้แมค่า้ในตลาดบรเิวณด่านช่องสะ

งาํ (เดมิ) แต่กย็งัไมเ่กดิผลกระทบเน่ืองจากเป็นการเล่นพนนัเพื่อความความสนุกหรอืมวีงเงนิพนันตํ่า  

ผลกระทบจากการเล่นการพนนัหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํทีม่ต่ีอชุมชนต่อแดนฝ ัง่กมัพชูา มทีัง้

ผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบ ดงัน้ี  

ผลกระทบดา้นบวก คอื บ่อนคาสโินช่องสะงาํทาํใหเ้ศรษฐกจิของชาวบา้นดขีึน้ ทําใหค้นมงีาน

ทาํ มกีารสรา้งงานใหแ้ก่เยาวชน สามารถหางานใกลบ้า้นไมต่อ้งเดนิทางเขา้ไปเมอืงใหญ่ และการทีบ่่อน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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คาสโินช่องสะงาํเปิดใหค้นทอ้งถิน่เขา้เล่นพนนัในบ่อนไมท่าํใหช้าวบา้นเขา้บ่อน เน่ืองจากบ่อนคาสโินมี

ความโอ่อ่า ชาวบา้นจงึไมก่ลา้เขา้บ่อน ส่วนผลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ การทีบ่่อนคาสโินทีช่่องสะงาํ

อนุญาตใหพ้ลเมอืงของกมัพูชาเขา้เล่นการพนันไดอ้ย่างเสร ีทาํใหเ้กดิวฒันธรรมการเล่นพนนัแบบใหม่

ขึน้ในชุมชน ซึง่ทีเ่หน็ไดช้ดั คอื ชุมชนทีอ่ยูใ่กลด้่านและบ่อนคาสโินช่องสะงาํหรอืชุมชนพ่อคา้แมค่า้ ซึง่

ก่อนมบ่ีอนกนิ็ยมเล่นการพนนัเป็นประจาํอยูแ่ลว้ เมือ่มบ่ีอนกลุ่มคนกลุ่มน้ีกย็กระดบัไปสู่การเล่นพนันใน

บ่อนคาสโินช่องสะงาํ นอกจากน้ี ยงัเกดิค่านิยมกบัคนในชุมชนดงักล่าว คอื ไมช่อบทาํงาน หรอืทํางาน

แบบไมต่อ้งออกแรง เมือ่ไดเ้งนิมากเ็ล่นการพนันจนหมด บางคนไมม่เีงนิซือ้ขา้วใหล้กูกนิ กป็ล่อยใหล้กู

ไปหากนิเอง พอปิดรา้นกเ็ขา้บ่อนและเสยีเงนิใหบ่้อน และยงัทําใหเ้กดิปญัหาสงัคมตามมา  เช่น ขา้ราช

ในอําเภออนัลองเวง ขายทีไ่ดร้อ้ยลา้นบาทไทย แลว้เล่นพนนัทีบ่่อนเสยีเงนิทัง้หมด และมผีูป้กครอง

นกัเรยีนเมือ่เล่นเสยีกไ็ม่มเีงนิใหล้กูไปโรงเรยีน ชาวกมัพชูาทีชุ่มชนตดิด่านช่องสะงาํจงึนิยมส่งลกูขา้ม

ไปเรยีนในฝ ัง่ไทยเป็นจาํนวนมาก ในนกัพนันหญงิบางรายเมือ่เสยีถงึกบัตอ้งขายตวั และขอ้เสยีทีเ่ป็น

ปญัหากระทบชาวบา้นโดยตรง คอื เมือ่มกีารตดัถนน ทางหลวงหมายเลข 67 จากด่านชายแดนช่องสะ

งาํถงึแหล่งท่องเทีย่ว เช่น นครวดั นครธม ไดท้ําใหเ้กดิการกวา้นซือ้ทีด่นิบรเิวณใกลด้่านชายแดนช่องสะ

งาํโดยนายทุน ผูนํ้ากองทพั ซึง่ทาํใหป้ระชาชนทีม่ทีีด่นิอยูต่ดิกบัทางหลวงสายดงักล่าวตอ้งยา้ย

บา้นเรอืนห่างจากเสน้ทางหลกัไปเรือ่ยๆ 

 

 

6.2.อภิปรายผล 

การศกึษาวจิยัเรือ่ง “โครงการศกึษา บ่อนคาสโินช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั  ประเทศ

กมัพชูาส่งผลใหว้ถิพีนนัของชาวบา้นในพืน้ทีต่่อแดนเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร” ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีค่วร

นํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 

1. การเล่นพนนัของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ในชุมชนบา้นแซรไปร ์ต.ไพร

พฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บรเิวณใกลด้่านช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.

อุดรมชียั ประเทศกมัพูชา 

 

ในฝ ัง่ไทย (บา้นแซรไปร ์ต.ไพรพฒันา อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ) ก่อนมบ่ีอนช่องสะงาํ การพนนัของ

ชาวบา้น เป็นการพนนัพืน้บา้นทีอ่งิอยูก่บัวถิเีกษตรกรรม ไดแ้ก่ ไก่ชน และโบก และการพนนัทีม่กีาร

นําเขา้สู่ชุมชน ไดแ้ก่ ไฮโล ไพ่ หวยใตด้นิ หวยหุน้  ส่วนหลงัมบ่ีอนช่องสะงาํ นกัพนนัอาชพีเขา้ไปเล่น

พนนัในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ มชีาวนาทีฐ่านะด ีชาวสวนยาง ขา้ราชการทีเ่กษยีณอายรุาชการก่อน

กําหนด และผูส้งูวยัทีไ่ดเ้งนิเบีย้ผูส้งูอาย ุเน่ืองจากบ่อนคาสโินช่องสะงาํมกีลยทุธใ์นการเรยีกลกูคา้ใหเ้ขา้

บ่อน ไดม้กีารจ่ายเงนิใหแ้ก่เจา้ของรถตู ้ทีนํ่านกัพนันเขา้บ่อน และยงัจา่ยใหก้บัผูท้ีโ่ดยสารไปกบัรถตู้

และเขา้เล่นพนนัในบ่อน จงึทาํใหเ้กดิอาชพีใหมใ่นหมูช่าวบา้น คอื การขึน้รถตูเ้พื่อไปรบัเงนิ สอดคลอ้ง

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B3
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กบั พนัเอกธาร ธรรมสกุล (2553). ทีศ่กึษากระบวนการจงูใจนกัพนันเขา้สู่บ่อนคาสโิน พบว่า มกีารเอือ้

ประโยชน์กนัระหว่างบ่อนคาสโิน บรษิทัทวัรแ์ละนกัพนัน นกัพนันไดร้บัผลประโยชน์ คอื ความ

สะดวกสบายในการเดนิทาง เสยีค่าใช่จ่ายน้อย มบ่ีอนคาสโินใหเ้ลอืกเล่นไดห้ลากหลาย  

ฝ ัง่กมัพชูา ก่อนมบ่ีอนช่องสะงาํ เน่ืองจากอนัลองเวง ฐานทีม่ ัน่และเป็นเสมอืนเมอืงหลวงของ

เขมรแดง ซึง่มอุีดมคตเิพื่อสรา้ง “สงัคมใหม”่ และมทีศันคตต่ิอตา้นทุนนิยมและการพนนั ชาวเขมรจงึไม่

นิยมเล่นการพนัน หรอืไม่มกีารเล่นการพนนัในพืน้ที ่โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีห่่างจากตวัอําเภอ ส่วนหลงัมี

บ่อนช่องสะงาํ ประชาชนเขมรในเขตการคา้ ไดแ้ก่ ในตวัอําเภออนัลองเวง และบรเิวณดา้นหน้าบ่อน

คาสโินช่องสะงาํ มกีารเล่นการพนนั ทัง้พนนัพืน้บา้น ไดแ้ก่ ชนไก่  และการพนันนําเขา้ ไดแ้ก่ มวยตู ้

หวยใตด้นิ หวยหุน้เวยีดนาม อาปอง กดามโฆละก์ หรอื คลาโฆละก ์ไพ ่สลากกนิแบ่งรฐับาล ของรฐับาล

กมัพชูา และชาวเขมรทีเ่ขา้เล่นในบ่อนคาสโิน กลบัเป็นผูม้ตีําแหน่ง เช่น ตํารวจ ทหาร และมฐีานะ เช่น 

นกัธุรกจิ  

ซึง่ทัง้ฝ ัง่ไทยและฝ ัง่กมัพูชา จะเหน็ว่า บ่อนคาสโินไมไ่ดช่้วยลดปญัหาการพนนั แต่บ่อนคาสโิน

กลบัดงึดดูนกัพนนักลุ่มใหม่ทีไ่มเ่คยเล่นพนนัใหเ้ดนิทางมาเล่น สอดคลอ้งกบั ศริมิติร ประพนัธธ์ุรกจิ 

(2543). ทีศ่กึษา “บ่อน” สรา้งรายได ้หรอื “บ่อน” ทาํลายสงัคม พบว่า บ่อนทีเ่ปิดใหม่จะไปดงึดดูนกั

พนนักลุ่มใหมท่ีไ่มเ่คยเล่นพนนัใหเ้ดนิทางมาเล่นแทน หรอืในกลุ่มคนระดบัสงูทีม่หีน้าตาในสงัคมไทย 

คนกลุ่มน้ีจะไมนิ่ยมเล่นพนันในไทยเพราะจะทําใหเ้สยีชื่อเสยีง และการไปเล่นพนันทีต่่างประเทศของคน

กลุ่มน้ีไปเพื่อพบปะพดูคุยกบันกัธุรกจิชาวต่างชาตเิป็นหลกั 

 

2. ทศันะของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ในชุมชนบา้นแซรไปร ์ต.ไพรพฒันา 

อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร บรเิวณใกลด้่านช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมี

ชยั ประเทศกมัพชูา 

ทศันะของชาวบา้นฝ ัง่ไทย ซึง่ก่อนมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ กม็กีารเล่นการพนนัในชุมชนอยูแ่ลว้ 

ในระดบัผูนํ้าชุมชน ต่อมา มกีารเปิดบ่อนคาสโินใกลบ้า้น มทีศันะว่า การพนนัเป็นเรื่องปกต ิบ่อนคาสโิน

เป็นธุรกจิอยา่งหน่ึง ทําใหค้นทีเ่ล่นมรีายได ้ เป็นการผ่อนคลายยามว่าง เป็นการเสีย่งโชค และยงั

ตอ้งการใหม้บ่ีอนเสรใีนไทย เพื่อไมใ่หเ้งนิไหลออกนอกประเทศ ซึง่ขดัแยง้กบั พรชติา กฤษฎาวานิช 

(2545). ทีศ่กึษาผลกระทบจากบ่อนการพนนัตามแนวชายแดน : ศกึษาเฉพาะกรณบ่ีอนเกาะกง ประเทศ

กมัพชูา พบว่า บ่อนการพนัน มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคม โดยมผีลกระทบแงล่บมากกว่าแงบ่วก 

โดยผลกระทบแงล่บในดา้นเศรษฐกจิทีส่ําคญั ไดแ้ก่ การเกดิปญัหาหน้ีสนิและการขาดแคลนค่าใชจ้่ายใน

ครอบครวั และ ระพ ี วงัศร ี(2548). ทีศ่กึษา ทศันคตขิองประชาชนในจงัหวดัจนัทบุรทีีม่กีารเปิดบ่อน

พนนัเสร ีมผีลการศกึษาทศันคตริายดา้น และพบปญัหาจากขอ้เสนอแนะของประชาชนจงัหวดัจนัทบุรี
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ต่อการเปิดบ่อนเสร ีไดแ้ก่ ปญัหาครอบครวัแตกแยก ปญัหาสงัคม ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาเศรษฐกจิ 

ปญัหาการขาดศลีธรรมของประชาชนทําใหส้งัคมเสื่อมโทรม 

ฝัง่กมัพชูา 

ทศันะของชาวบา้นก่อนมบ่ีอนคาสโินช่องสะงาํ ชาวเขมรกว่ารอ้ยละ 95 นบัถอืพุทธศาสนา จงึมี

ความสอดคลอ้งกบัหลกัการทางพุทธศาสนา ทีเ่หน็ว่าการพนันเป็นทางแห่งหายนะ หรอือบายมขุ และ

ทศันคตภิายใตอุ้ดมการณ์ทีเ่คยอยูใ่นระบอบคอมมวินิสต ์เหน็ว่า การพนนัเป็นการทําลายสงัคมและ

ขดัขวางการสรา้งสงัคมใหม ่จะเหน็ไดว้่า หลกัการทางศาสนาและหลกัการทางทฤษฎกีารเมอืงต่างเหน็

สอดคลอ้งกนั การพนนัเป็นสิง่ไมด่ ีจงึไดม้ผีูนํ้าเอาพุทธศาสนามาเป็นอตัลกัษณ์ของประเทศ เพื่อปกป้อง

สงัคมจากบ่อนคาสโิน ดงัใน พรชติา กฤษฎาวานิช (2545). ทีศ่กึษาผลกระทบแงล่บจากบ่อนการพนัน

ตามแนวชายแดน ทีเ่สนอแนะว่า บ่อนการพนนัชายแดนก่อใหเ้กดิภาพพจน์แงล่บแก่ประเทศ เน่ืองจาก

ประเทศไทยเป็นเมอืงพุทธศาสนา 

3. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้และการปรบัตวัจากการเล่นพนันของชาวบา้นก่อนและหลงัมบ่ีอนคาสโิน

ช่องสะงํา ในชุมชนบ้านแซรไปร ์ต.ไพรพฒันา อ.ภูสงิห์ จ.ศรสีะเกษ ประเทศไทย และชุมชนชาวเขมร 

บรเิวณใกลด้่านช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั ประเทศกมัพชูา 

ฝัง่ไทย 

ผลกระทบของบ่อนคาสโินช่องสะงาํทีม่ต่ีอชุมชนต่อแดนฝ ัง่ไทย มทีัง้ผลกระทบดา้นบวกและ

ดา้นลบ โดยผลกระทบดา้นบวก มเีพยีงการเปิดด่านและบ่อนคาสโินทําใหม้กีารสรา้งและปรบัปรงุถนน

จากทางลกูรงัเป็นถนนลาดยางผ่านหมูบ่า้น ทําใหร้าคาทีด่นิถบีตวัสงูขึน้ และตลาดนดัชายแดน ไดท้าํให้

ชาวบา้นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาถูกกว่าสนิคา้ทีว่างขายในตวัอําเภอขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ส่วน

ผลกระทบดา้นลบ ซึง่เป็นผลกระทบทีส่รา้งภาระและบ่อนเซาะศกัยภาพของชาวบา้น คอื นกัพนนัอาชพี 

หมดเน้ือหมดตวัจนตอ้งขายทีท่าํกนิ และมหีน้ีสนิรงุรงั ทําใหช้าวบา้นเป็นนกัพนันหน้าใหม ่และมี

ช่องทางหาเงนิอย่างง่าย ดว้ยการโดยสารรถตูเ้ขา้บ่อน แลว้ไปเสยีเวลากว่า 6 ชัว่โมง จงึไดร้บัเงนิเพยีง 

100 บาท 

ฝัง่กมัพชูา 

ผลกระทบของบ่อนคาสโินช่องสะงาํทีม่ต่ีอชุมชนต่อแดนฝ ัง่กมัพชูากเ็ช่นเดยีวกนั มทีัง้

ผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบ ดงัน้ี ผลกระทบดา้นบวก คอื บ่อนคาสโินช่องสะงาํทาํใหเ้ศรษฐกจิของ

ชาวบา้นดขีึน้ ทาํใหค้นมงีานทาํ มกีารสรา้งงานใหแ้ก่เยาวชน สามารถหางานใกลบ้า้นไมต่อ้งเดนิ

ทางเขา้ไปเมอืงใหญ่ และการทีบ่่อนคาสโินช่องสะงาํเปิดใหค้นทอ้งถิน่เขา้เล่นพนันในบ่อนไมท่าํให้

ชาวบา้นเขา้บ่อนแต่อยา่งใด เน่ืองจากบ่อนคาสโินมคีวามโอ่อ่า ชาวบา้นจงึไมก่ลา้เขา้บ่อน ชาวเขมรที่

เขา้บ่อนมกัเป็นผูม้หีน้ามตีาในสงัคม มฐีานะทางเศรษฐกจิ หรอืเป็นนกัธุรกจิ และผูนํ้าชุมชน  
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ส่วนผลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ การทีบ่่อนคาสโินทีช่่องสะงาํอนุญาตใหพ้ลเมอืงของกมัพชูาเขา้

เล่นการพนนัไดอ้ย่างเสร ีทําใหชุ้มชนทีอ่ยูใ่กลด้่านและบ่อนคาสโินช่องสะงาํหรอืชุมชนพ่อคา้แมค่า้ ซึง่

นิยมเล่นการพนันอยูแ่ลว้ไดย้กระดบัไปสู่การเล่นพนนัในบ่อนคาสโินช่องสะงาํ และมผีูเ้ล่นจนหมดเน้ือ

หมดตวัขนาดไม่มเีงนิซือ้ขา้วใหล้กูกนิ ในทีสุ่ด กส็่งลกูเขา้โรงเรยีนในฝ ัง่ไทยซึง่มเีป็นจาํนวนมาก ในนกั

พนนัหญงิบางรายเมือ่เสยีถงึกบัตอ้งขายตวั ทีส่าํคญั และขอ้เสยีทีเ่ป็นปญัหากระทบชาวบา้นโดยตรง คอื 

เมือ่ตดัถนน ทางหลวงหมายเลข 67 ไดเ้กดิการกวา้นซือ้ทีด่นิบรเิวณใกลด้่านชายแดนช่องสะงาํโดย

นายทุน ผูนํ้ากองทพั ซึง่ทาํใหป้ระชาชนทีม่ทีีด่นิอยูต่ดิกบัทางหลวงสายตอ้งโยกยา้ยทีอ่ยู ่ 

 

การปรบัตวัของนักพนันและชุมชนต่อแดน  

ในฝ ัง่ไทย การปรบัตวัของนักพนนั และชุมชนต่อแดนฝ ัง่ไทย นกัพนันอาชพีในชุมชน ไดผ้นั

ตวัเองเป็นนกัพนนัในบ่อนคาสโิน ส่วนคนในชุมชนทีม่บีา้นอยู่รมิถนนปรบัปรงุบา้นทาํเป็นรา้นขายของ

ชาํแก่ผูเ้ดนิทาง และมผีูท้ ีส่รา้งบา้นพกั และชาวบา้นมกีารฉวยใชโ้ครงการพฒันาเศรษฐกจิชายแดน 

ภายใตช้ื่อ โครงการเมอืงใหมช่่องสะงาํ เป็นฐานสําหรบัพกัอาศยัและเกบ็สนิคา้เพื่อทาํการคา้ทีต่ลาด

ชายแดนด่านช่องสะงาํ ส่วนในฝ ัง่กมัพชูา การปรบัตวัของนกัพนนั ซึง่รบัรูว้่า บ่อนมเีทคนิคและชัน้เชงิ

มากกว่านกัพนันทัว่ไป ไมม่ทีางเอาชนะบ่อนหรอืไดเ้งนิจากบ่อน จงึไมเ่ขา้บ่อน ชาวเขมรทีเ่ขา้บ่อนมี

เพยีงขา้ราชการทหารและนักธุรกจิ 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ   

 การวจิยั “โครงการศกึษา บ่อนคาสโินช่องสะงาํ อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั  ประเทศกมัพชูา 

ส่งผลใหว้ถิพีนนัของชาวบา้นในพืน้ทีต่่อแดนเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

  1. ขอ้เสนอแนะเพื่อนําผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อสงัคม 

   1.1 ควรมมีาตรการหรอืใหก้ารดแูลอย่างจรงิจงัจากระดบันโยบาย ทัง้น้ี พืน้ที่

ชายแดนถอืกนัว่าเป็นแดนสนธยา ทีอุ่ดมไปดว้ยผลประโยชน์ ส่วนชาวบา้นเองกถ็อืว่าอยูไ่กลปืนเทีย่ง 

เป็นชนชายขอบ แต่เมือ่ชุมชนถูกรกุจากความทนัสมยัทีม่ากบับ่อนคาสโิน ชุมชนย่อมไมม่วีธิแีละไมม่ี

กําลงัเพยีงพอทีจ่ะตอบโตก้บัภยัคุกคามจากภายนอกได ้

1.2 ไมค่วรปล่อยใหชุ้มชนชายแดนต่อสูเ้พยีงลาํพงั การกําหนดมาตรการและ 

ลงสู่การปฏบิตัขิองชุมชน ย่อมแสดงใหเ้หน็ว่า ชุมชนมแีนวคดิและมองเหน็พษิภยัจากบ่อนคาสโิน แต่

มาตรการของชุมชนยงัไม่มพีลงัพอทีจ่ะตา้นทานสิง่เรา้จากบ่อน ซึง่มทุีนระดบัประเทศ และมาพรอ้มกบั

ความทนัสมยัอนัเป็นกระแสหลกัของสงัคม จาํเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจากภายนอก 

1.3 ทางฝ ัง่กมัพูชา ควรรือ้ฟ้ืนหลกัค่านิยมทางพุทธศาสนา ซึง่เป็นจดุแขง็ของ 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B3
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ชุมชน พรอ้มๆ กบัรือ้ฟ้ืนอุดมคตขิองเขมรแดงทีป่ฏเิสธการพนนัเพราะถอืว่าเป็นภยัและส่งผลกระทบต่อ

สงัคม เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ไดแ้ก่อดตีเขมรแดงและเป็นชาวพุทธ หากรือ้ฟ้ืนหลกัคุณค่าของทัง้

สองอยา่งจะใหไ้ดร้บัการตอบรบัจากประชาชน 

   1.4 ถา้บ่อนคาสโินช่องสะงาํมกีารเปิดเป็นศูนยร์วมแหล่งบนัเทงิ หรอื เอนเตอร์

เทนเมนต ์คอมเพลก็ซ ์(Entertainment Complex) โดยอาจรวมถงึภาคส่วนสนัทนาการ สวนสนุก และ

สนามเดก็เล่น จะทาํใหช้าวบา้นต่อแดนทัง้ในฝ ัง่ไทยและฝ ัง่กมัพชูาแห่กนัเขา้ใชบ้รกิารของบ่อนคาสโิน

ชนิดมดืฟ้ามวัดนิ เหมอืนกบัตอนทีบ่่อนคาสโินช่องสะงาํเปิดบรกิารในระยะเริม่ตน้ การเขา้บ่อนคาสโินจะ

เป็นเหมอืนการเดนิเขา้หา้งสรรพสนิคา้ หรอืสวนสนุก เมือ่ถงึขัน้นัน้ แมผู้นํ้าชุมชนเองกบ็อกว่าหมด

ปญัญาทีจ่ะต่อสูก้บักระแสความทนัสมยัทีแ่ฝงมากบับ่อนคาสโิน ดงันัน้ ทุกภาคส่วนในสงัคมควร

พจิารณาช่วยหาทางออกใหก้บัชุมชน 

  2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรมกีารศกึษาขอ้ด-ีขอ้เสยีของการอนุญาตใหเ้ปิดบ่อนคาสโินตามแนว

ชายแดน เพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบทีส่ามารถใชย้นัแนวคดิการเปิดบ่อนเสรใีนไทย ซึง่ถงึจะมผีูศ้กึษาอยูก่่อน

แลว้ แต่ขอ้มลู องคค์วามรู ้และขอ้คน้พบ ในฝ ัง่กมัพูชา หรอืประเทศทีเ่ปิดใหม้บ่ีอนคาสโินยงัไมเ่พยีงพอ  

2.2 ควรมกีารศกึษาคน้ควา้แนวทางการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากบ่อนคาสโินอยา่ง 

เป็นระบบและยัง่ยนื โดยเฉพาะประเดน็ทีต่ ัง้ของบ่อนคาสโิน ซึง่แมป้ระเทศไทยจะไมย่อมใหบ่้อนเสร ีแต่

การตัง้ประชดิชายแดน และกลุ่มเป้าหมาย หรอืลกูคา้ส่วนใหญ่ของบ่อนกค็อืคนไทย นอกจากน้ี ยงัมกีาร

อํานวยความสะดวกในการเขา้เล่นการพนนัในบ่อน โดยใหบ้รหิารถงึที ่ตัง้แต่กรงุเทพฯ และจงัหวดัใน

รศัมใีกลเ้คยีงกบัทีต่ ัง้บ่อน ดงันัน้ แมจ้ะไม่มกีารตัง้บ่อนในไทยในความเป็นจรงิ แต่ผลทีเ่กดิขึน้ยอ่มมผีล

ไมแ่ตกต่างกนั 

   2.3 ควรมกีารศกึษากรณกีารพนันบัง้ไฟทีข่า้มพรมแดนไปอยูอ่กีประเทศหน่ึง 

ซึง่จะทาํใหก้ารพนนัพืน้บา้นกลายเป็นการเพิม่พนนัชายแดนอกีสาขาหน่ึง ซึง่เกนิกว่าขอบเขตของรฐั

ไทย และมแีนวโน้มว่า ประชาชนชาวกมัพชูาจะสามารถเขา้ใจการเล่นพนนัและกลายเป็นนกัพนนับัง้ไฟ

อยา่งแน่นอน ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษาเพื่อใหรู้เ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลงทีม่ากบัความเป็นชายแดน 
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รายการสมัภาษณ์/เร่ือง  ( ช่ือสมมติุ ) 

 

1 .นาย  นนัทดล       ผูจ้ดัการโรงแรมในเสยีมเรยีบ    วนัที ่  7 เมษายน  2556  

2.นาย   อุดม           เจา้หน้าทีใ่นกาสโิน     วนัที ่18  มถุินายน 2556  

3.นาย   สุชาต ิ       ผูนํ้าในชุมชน ตําบลไพรพฒันา วนัทื่  19 ม.ิย. 2556   

4.นาย มานะ  เจา้ของ รสีอรท์   บ.หว้ยตามอญ   ต. ตําบลไพรพฒันา  19 ม.ิย. 2556   

5. นายวนัชยั  เจา้ของ รสีอรท์ บ.แซรไปร ตําบลไพรพฒันา   20 มถุินายน  2556 

6.นายแดง เจา้ของธุรกจิรถตูนํ้าเทีย่วทีชุ่มชนโอรข์ะยงุ ต.ตะเปียงไปร อ.อนัลองเวง จ.อุดรมชียั วนัที ่17 

กรกฏาคม 2556  

7.นายสนัตภิาพ นกัธุรกจิคนไทย ผูจ้ดัการรสีอรท์–รา้นอาหาร หน้าบ่อนกาสโินวนัที ่17 กรกฏาคม 2556 

8.นายสอ    ครโูรงเรยีนฮุนเซน อลัลอง เวง    วนัที ่17 กรกฏาคม 2556  

9 นายเขยีว    อส.อําเภอภสูงิห ์    วนัที ่17 กรกฏาคม 2556  

10.นายเพง็     ประธานผูป้ระกอบการคา้การท่องเทีย่วช่องสะงาํ  วนัที ่17 กรกฏาคม 2556 

11.นายเดช  ผูส้ ื่อขา่วทอ้งถิน่ในพืน้ที ่อ.ภสูงิห ์  วนัที ่18 กรกฏาคม 2556 

12.นายสุเทยี  หวัหน้าพนกังานดแูลรถประจาํบ่อนกาสโิน   วนัที ่18 กรกฏาคม 2556 

13.นางธาํ สูน  ผูด้แูลสุสาน นายพล พอล พต   วนัที ่19 กรกฏาคม 2556   

14. นางขดั สแอม. วนัที ่11 สงิหาคม 2556  ภมูเิวยีเวยีน อนัลองเวง   

15.นายอาต ดาล.ี วนัที ่11 สงิหาคม 2556  ภมูสิระชกู อนัลองเวง (AMK)  

16. นางเอง. วนัที ่12 สงิหาคม 2556 ที ่ภูมเิจงิพนม 

17.ฮุน สุวณันาร.ี  วนัที ่12 สงิหาคม 2556 ที ่ภมูเิจงิพนม 

18.อดตีทหารเขมรแดง.  วนัที ่13 สงิหาคม 2556 ที ่รา้นคา้หน้าคาสโิน 

19.แมค่า้จากพระตะบอง.  วนัที ่13 สงิหาคม 2556 ที ่รา้นคา้หน้าคาสโิน 

20.นายดาํ  พ่อคา้จากอําเภอขขุนัธ.์ วนัที ่14 สงิหาคม 2556 ที ่เมอืงใหม่ช่องสะงาํ 

21.นายสงิห.์   ผูนํ้าชุมชน   วนัที ่14 สงิหาคม 2556 ที ่บา้นแซรไปร หมูท่ี ่8 

22.นางวนั      วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมู่ที ่8  

23.น.ส.ปา       ชาวบา้นวนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมูท่ี ่8 

24.น.ส.พนิ     ชาวบา้นวนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมูท่ี ่8 

25.นางสน      ผูนํ้าชุมชน   วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมูท่ี ่8 

26.นายเทยีว   ชาวบา้น  วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมู่ที ่8 

27.นายสง     ชาวบา้น   วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมู่ที ่8 

28.นายสนิ     ชาวบา้น   วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมู่ที ่8 

29 นางงาม    ชาวบา้น   วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมู่ที ่8 

30.นางไว     นกัพนัน   วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมูท่ี ่8  

31.นางสวย   ชาวบา้น  วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมูท่ี ่8  



 

32.น.ส.ยา   ชาวบา้น      วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมู่ที ่8   

33.นางเกิง้     ชาวบา้น   วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  ที ่บา้นแซรไปร หมู่ที ่8  

34. นายส ี    นกัพนนัในชุมชน วนัที ่17 มกราคม 2557  ที ่บา้นแซรไปร หมูท่ี ่8    

35. นายส่ง    นกัพนนัในชุมชน วนัที ่17 มกราคม 2557  ที ่บา้นแซรไปร หมู่ที ่8     

36.นางพร   นกัธุรกจิในชุมชน วนัที ่17 มกราคม 2557  ที ่บา้นแซรไปร หมูท่ี ่8      
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