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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยเรื่อง

การศึกษาการพนันในพืน้ ที่ชายแดนเมืองแม่ สาย
จังหวัดเชียงราย

โดย
วิเศษ สุ จินพรัหม
ศูนย์ ศึกษาปัญหาการพนัน
ธันวาคม 2560

ก

บทคัดย่ อ
พื้นที่ชายแดน เป็ นคําที่ใช้เรี ยกกันทัว่ ไปหมายถึงพื้นที่ที่อยูห่ ่างไกลจากศูนย์กลางอํานาจของรัฐ
ไทย อยูต่ ามรอยตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ในทางวิชาการมีความหมายเดียวกันกับคําว่าพรมแดน
(Border) การเรี ยกเมืองที่อยูต่ ามตะเข็บชายแดนมักจะคุน้ ชินในการเรี ยก “เมืองชายแดน” มากกว่าที่จะ
เรี ยก “เมืองพรมแดน ”เมืองแม่สาย จังหวัดเชียงรายที่อยูเ่ หนือสุ ดของประเทศไทยไม่ได้ต้ งั อยูช่ ายแดน
(Frontier) ที่เป็ นการขยายดินแดนเข้าไปในที่รกร้างซึ่ งเป็ นรอยต่อระหว่างเขตวัฒนธรรมหรื อเขตกันชน
ระหว่างอารยะธรรมตามที่เข้าใจโดยทัว่ ไป
เมืองแม่สายกับการพนันใน “พื้นที่ทบั ซ้อน”ในการศึกษาการพนันพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สายกับ
เมืองท่าขี้เหล็กในฐานะเมืองแฝดชายแดน ทั้งสองเมืองมีการติดต่อไปมาหาสู่ มาตั้งแต่ครั้งอดีต แม้วา่ ที่
ผ่านมาจะมีความขัดแย้งกันระหว่างรัฐตามแนวตะเข็บชายแดนจากการอพยพเคลื่อนย้ายประชากร
โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ลักษณะเฉพาะของเมืองแม่สายก็คือ เป็ นพื้นชายแดนที่ทบั ซ้อน เต็มไป
ด้วยการแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์จากเศรษฐกิจทั้งใน-นอกระบบ ทั้งถูก-ผิดกฎหมาย พื้นที่ยาเสพติด
บางช่วงก็เกิดเหตุการณ์ความรุ นแรง ความไม่สงบ การสู ้รบชนกลุ่มน้อย ซึ่ งต่อมาเมืองแม่สายมีการ
ขยายตัวจากการเจรจาหยุดยิงกับกองกําลังชนกลุ่มน้อย เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขยายตัวการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชายแดนอันมีสาเหตุจากการ การเข้ามาของว้าที่พวั พันกับยาเสพติด เข้ามาดําเนินธุ รกิจที่เมือง
ท่าขี้เหล็ก กิจการสี เทา ยาเสพติด สิ นค้าเลียนแบบ ของหนีภาษี การค้ามนุษย์ รวมถึงคาสิ โน และภายใต้
ความทับซ้นของชายแดนดังกล่าวจึงทําการศึกษาการพนันพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สายโดยวาง
วัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ 1.เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิด/ประเภทการพนันชายแดนเมืองแม่
สาย 2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพนันต่อคนแม่สาย 3. เพื่อเสนอแนวทางการควบคุมการพนันในการ
ลดผลกระทบจากการพนันเมืองแม่สายซึ่ งผลการศึกษาปรากฏออกมาดังนี้

1.เมืองแม่ สาย
ท่าขี้เหล็กเต็มไปด้วยการพนันนานาชนิด จากการเล่นกันเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์เฉพาะท้องถิ่น
กลายมาเป็ นธุ รกิจการพนันที่มีผลประโยชน์มากมาย และเกี่ยวข้องกับนักธุ รกิจ นักการเมือง ข้าราชการ
ทหารทุกระดับ สามารถแบ่งการพนันชายแดนออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1.1การพนันชายแดนที่มีมาแต่ เดิม ซึ่ งเป็ นที่นิยมกันเฉพาะในกลุ่มชาติพนั ธุ์ของตนเองหรื อการ
พนันที่นิยมแพร่ หลายทั้งไทยและพม่าเช่นหวยชนิดต่างๆ การพนันประเภทนี้แฝงอยูใ่ นวิถีชีวติ ประเพณี
วัฒนธรรมความเชื่อของชาติพนั ธุ์ตามแนวชายแดนมาเป็ นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพนันที่ใช้รูป
สัตว์เป็ นตัวเสี่ ยงทายเช่น มะก่องถี่ บะโคกโหลกทําให้เด็กเยาวชนและผูห้ ญิงเข้ามาเล่นพนันซึ่ งจะพบได้
ทัว่ ไปตามงานวัดงานปอยงานฉลองต่างๆ ต่อมาการพนันประเภทนี้ได้กลายเป็ นธุ รกิจรายย่อยกระจายไป

ข
เต็มพื้นที่ซ่ ึ งมีผปู ้ ระกอบการเป็ นคนในพื้นที่น้ นั ๆ ต่างจากบ่อนคาสิ โนที่มีผปู ้ ระกอบการเป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่
1.2 ส่ วนการพนันคาสิ โน เข้ามาที่ท่าขี้เหล็กโดยการลงทุนของนักธุ รกิจคนไทย ภายใต้นโยบาย
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของรัฐบาลพม่า ขณะที่พม่ายังมีกฎหมายห้ามเล่นการพนัน ภายใต้นโยบายการ
ท่องเที่ยวทําให้ทุกคาสิ โนในท่าขี้เหล็กต้องมีโรงแรมที่พกั ควบคู่กนั คนที่เข้ามาเล่นในบ่อนคาสิ โนจึง
ต้องเป็ นนักท่องเที่ยว ส่ วนใหญ่เป็ นคนไทยและคนจีน ห้ามคนพม่าเข้าบ่อน แต่ในทางปฏิบตั ิ ทุกสัญชาติ
สามารถเข้ามาเล่นพนันในบ่อนคาสิ โนได้นอกจากนโยบายการท่องเที่ยวที่ช่วยส่ งเสริ มการพนันชายแดน
ให้คึกคัก ภายหลังจากการปิ ดบ่อนคาสิ โนที่เมืองลา มีการย้ายกิจการคาสิ โนมาตามแนวชายแดนลุ่มนํ้า
โขงและต่อมาที่เมืองท่าขี้เหล็กแทน เพื่อเลี่ยงแรงกดดันจากทางการจีน ที่มีมาตรการห้ามคนจีนมาเข้า
บ่อนคาสิ โน

2. ผลกระทบจากการพนันต่ อคนแม่ สาย
2.1 การพนันที่มีมาแต่เดิมรวมหวยชนิดต่างๆ การจับฉลาก มีผลกระทบทีช่วยเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนในลักษณะการระดมทุนช่วยเหลือกัน ส่ วนผลในเชิงเศรษฐกิจ
ครัวเรื อนแม่คา้ อาจจะสู ญเสี ยรายได้จากการค้าขายประมาณ
15 เปอร์ เซ็นต์มาใช้ในการซื้ อหวย
นอกจากนั้นการพนันพื้นบ้านหรื อการพนันชาติพนั ธุ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวติ ของคนชายแดนอาจไม่
สร้างผลกระทบเชิงลบมากนักตราบใดที่การพนันนั้นอยูใ่ นการควบคุมของประเพณี ความเชื่อ ด้านที่เป็ น
ผลกระทบทางลบมากที่สุดคือ การพนันนั้นกลายเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่ทาํ ให้จากเดิมเคยเล่นกันเป็ นบาง
เวลา กลายมาเป็ นการพนันที่เล่นกันตลอดปี หรื อมีเล่นทุกวัน นอกจากนั้นการพนันที่ไม่มีขอ้ ห้ามใดใด
กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของเด็กทําให้เด็กเหล่านี้เป็ นนักพนันหน้าใหม่ในที่สุด
2.2 ส่ วนผลกระทบจากคาสิ โนต่อคนแม่สายนั้น คาสิ โนไม่มีผลให้เศรษฐกิจเมืองแม่สาย
เนื่องจากเจ้าของกิจการคาสิ โนเป็ นนายทุนรายใหญ่เป็ นบุคคลภายนอกแม่สาย และคนแม่สายส่ วนน้อย
เท่านั้นที่เข้าไปเล่นการพนันในคาสิ โน เพราะส่ วนใหญ่มีอาชีพค้าขายจึงไม่มีเวลา เข้าบ่อน
ส่ วน
ผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนเล่นพนัน จะเป็ นอาการของคนเป็ นโรคติดการพนันที่เล่นแล้วไม่กลับบ้าน
ทําให้เสี ยการงาน เช่นการเลื่อนนัดเพราะกําลังเล่นพนันติดพัน “เหมือนผีเข้าสิ งเปลี่ยนเป็ นคนละคน”
เหมือนคนเร่ ร่อน คนบ้าไม่รู้จะไปทางไหนเสมือนเป็ น “เสื อติดจัน่ ” ซึ่ งคนที่ติดการพนันจะไม่ยอมนอน
ไม่รับรู ้ ผลที่ตามมาคืออาการสมองล้า ซึ่ งโรคติดการพนันก็คือ อาการเหมือนผีเข้าสิ ง เมื่อเล่นเสี ยก็รู้สึก
ดายทรัพย์สินเงินทองของตนเองจึงอยาก “แก้มือ” ไปเรื่ อยๆ จนติดพนันถอนตัวไม่ข้ ึน
ส่ วนผลกระทบต่อเมืองแม่สายโดยตรงน่าจะเป็ นการสู ญเสี ยภาพลักษณ์ในฐานะที่เป็ นเมืองการ
ท่องเที่ยว เป็ นศูนย์กลางการค้าชายแดน จากการมีคาสิ โนทางฝั่งเมืองท่าขี้เหล็ก ทําให้เมืองท่าขี้เหล็กไม่
ต่างอะไรกับเมืองลาชายแดนจีน-พม่าซึ่ งเกลื่อนไปด้วยการพนัน บ่อนเถื่อน โสเภณี และยาเสพติด และ

ค
อาชญากรรม ภาพลักษณ์น้ ียงั กระทบมายังเมืองแม่สายซึ่ งเป็ นทางผ่าน เป็ นโลจีสติกให้คนที่จะเข้า-ออก
คาสิ โนผ่านระบบจังเก็ต และคาสิ โนที่มีเจ้าของเป็ นชาวว้าซึ่ งมีภาพลักษณ์ของความรุ นแรงแฝงมาจาก
บ่อนชายแดนแถบประเทศจีนตอนใต้ ความรุ นแรงที่มาจากอํานาจพิเศษชายแดนจากปัญหาความขัดแย้ง
ในผลประโยชน์ของบรรดาเจ้าของบ่อนคาสิ โนด้วยกันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง มีผลให้เกิด
การระเบิดบ้านพักรับรองนายอําเภอแม่สาย 2 ครั้งอัน กระทบต่อบรรยากาศการค้าการท่องเที่ยวเมืองแม่
สาย
อนึ่งที่เมืองแม่สายอยูใ่ นประกาศเป็ นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะรัฐมนตรี วา่ ด้วยนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศไทยเห็นชอบในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย ซึ่ งจะมีการระบบ
คมนาคมระหว่างประเทศ โดยที่แม่สายเป็ น เมืองชายแดนนําร่ องในด้านการพาณิ ชย์และที่อยูอ่ าศัย เป็ น
ประตูการค้าที่สาํ คัญ เป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การท่องเที่ยว การประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําที่มีมาแต่เดิม ทําให้การพนันชายแดนทางภาคเหนือแยกไม่ออกจากการไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนักพนันกลายเป็ นผูล้ กั ลอบขนยาบ้าผ่านด่านตรวจเพื่อแลกกับการปลดหนี้พนัน
นอกจากนั้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติด และอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรื อ UNODC ได้ระบุถึงแหล่งฟอกเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดคือ “บ่อนคาสิ โน”และ
แน่นอนว่ากระบวนการฟอกเงินโดยผ่านบ่อนคาสิ โนนี้ยอ่ มเป็ นการยากที่จะรู ้ได้วา่ มีเงินสกปรกคิดเป็ น
มูลค่าเท่าไรบ่อนคาสิ โนที่เมืองท่าขี้เหล็ก (ติดต่อกับอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ น
บ่อนคาสิ โนที่ร่วมทุนกันระหว่างนักธุ รกิจ-การเมืองไทยกับทหารพม่าที่มีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มว้า
แดงและกลุ่มโกก้างที่มีส่วนพัวพันกับการค้ายาเสพติดนัน่ เอง ความพยายามในการนําเงินจากการขายยา
เสพติดข้ามแดนผ่านการตั้งบริ ษทั การค้าบังหน้าหรื อการลักลอบขนเงินออกนอกโดยตรง มีผลกระทบต่อ
การหมุนเวียนเงินตราตามแนวชายแดนไม่มากก็นอ้ ยเช่นกัน

3. แนวทางการควบคุมการพนันในการลดผลกระทบจากการพนันเมืองแม่ สาย
3.1 ในการควบคุมการพนันชายแดนเชิงนโยบาย พบว่ามีความแตกต่างในนโยบายการควบคุม
การพนันของ 3 ประเทศกล่าวคือ
ประเทศจีนนโยบายปกป้ องคนของประเทศตนเองไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพนัน (คาสิ โน)
นอกจากนี้ยงั ออกนโยบายของทางการจีนในการต่อต้านการพนันที่ผดิ กฎหมายจีนอย่างเด็ดขาด ( antigambling campaign) เป็ นผลให้บ่อนคาสิ โนที่ต้ งั ประชิดชายแดนจีนต้องปิ ดตัวลง ทั้งบ่อนชายแดนเมือง
มาเก๊า บ่อเต็นสปป .ลาว เมืองลา พม่า หรื อก็ยา้ ยสถานที่มายังตะเข็บชายแดนพม่า ลาว ไทย เช่นคาสิ โน
คิงส์โรมัน และคาสิ โนแถบชายแดนท่าขี้เหล็ก-แม่สาย และแถบท่าเรื อสบหลวยฝั่งแม่น้ าํ โขง นโยบาย
ของพม่าต่อเรื่ องการพนัน พม่ายังมีกฎหมายห้ามเล่นพนันในพม่า ในทางปฏิบตั ิยงั มีความซับซ้อนอยูม่ าก
เพราะพม่ามี “พื้นที่ยกเว้น” ที่มาจากการต่อรองทางอํานาจระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยเพื่อยุติการสู ้รบ

ง
และให้ชนกลุ่มน้อยมีเขตปกครองตนเอง เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยจึงต้องพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจที่ได้จาก ยาเสพติด บ่อนการพนันรวมถึงคาสิ โน ส่ วนทางกฎหมายมีการผลักดันให้มีการแก้
กฎหมายให้มีคาสิ โนในโรงแรมได้ถูกต้อง เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและต้อนรับนักท่องเที่ยว (การ
พนัน) จากประเทศไทยและจีน
ส่ วนของไทยมีการส่ งเสริ มทางอ้อมให้คนไทยออกไปเล่นการพนันตามแนวชายแดนโดย
สร้างโลจิสติกให้คนเข้าออกด่านชายแดนได้สะดวก แต่ไม่มีมาตรการปกป้ องและเยียวยาผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับสังคมเหมือนเช่นที่จีนได้ทาํ มา ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ในรัฐไทยและพม่า ที่ขา้ ราชการเข้า
ไปพัวพันกับผลประโยชน์ในกิจการชายแดน ยาเสพติด และการพนัน ทําให้สังคมไม่ให้ความเชื่อถือต่อ
มาตรการการจัดการพนันที่รัฐไทยเสนอมาไม่วา่ จะให้มีคาสิ โนภายในแผ่นดินไทย (inland)
3.2 การควบคุมทางสังคม มาจากสํานึกที่เห็นผลกระทบจากการพนันต่อ “สถาบันครอบครัว”
ให้เกิดปั ญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก ติดหนี้ ไม่ทาํ การทํางาน จากประสบการณ์ของ
ผูค้ นตามแนวชายแดน ทําให้ชุมชน หรื อกลุ่มคนในสังคมหันมาปกป้ องตนเองซึ่ งสามารถกระทําได้ ใน
กรณี ชุมชนเก่าแก่ของเมืองแม่สายที่มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมสู ง ( Social Coercion) สังคมที่อยูก่ นั แบบ
สังคมเครื อญาติ มีพระผูอ้ าวุโสหรื อครู บาซึ่ งเป็ นศูนย์รวมจิตใจคอยอบรมสั่งสอน การตรวจสอบสมาชิก
ในชุมชน
3.3 มาตรการในการควบคุมการพนันอื่นๆ เช่น การจับกุม การปิ ดบ่อน ไม่สามารถลด
ผลกระทบจากการพนันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากความลักลัน่ ในการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ของทั้งสอง
ประเทศ และมีการใช้มาตรการบางอย่างเพื่อการต่อรองด้านผลประโยชน์และกระชับความสัมพันธ์เชิง
อํานาจระหว่าง นายทุน รัฐ และชนกลุ่มน้อยยังดํารงอยู่

ข้ อเสนอเชิงนโยบาย
1) ในการควบคุมการพนันทางสังคม เป็ นการดึงพลังชุมชนท้องถิ่นให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
การดูแลเอาใจใส่ สมาชิกในชุมชน ทั้งการจัดเวทีพดู คุยแลกเปลี่ยน ศึกษาบทเรี ยนจากผูท้ ี่เคยผ่านการเล่น
พนันในบ่อนคาสิ โน การติดตามพฤติกรรมกลุ่มที่มีความเสี่ ยง ซึ่ งชุมชนในเมืองแม่สายมีการร่ วมกลุ่ม/
องค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) สมาคมชาติพนั ธุ์ต่างๆ สภาองค์กร
ชุมตําบลแม่สาย เป็ นต้นนอกจากนั้นยังให้มีการควบคุมเชิงพื้นที่ที่มีการจัดการเล่นการพนันทั้งในตลาด
โรงเรี ยน ในวัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนชาวไทลื้อ ไตใหญ่ในเมืองท่าขี้เหล็ก ที่มีวดั เป็ นศูนย์รวมทาง
จิตใจมีพระผูอ้ าวุโสช่วยอบรมสั่งสอน จะพบว่ามีวดั หลายแห่ง (ส่ วนใหญ่เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยง) ได้สั่งห้าม
เล่นการพนันในงานปอยหรื องานฉลองทางพุทธศาสนาต่างๆ
2) การออกมาตรการปกป้ องคนไทยข้ามแดนไปเล่นคาสิ โน จากข้ออ้างถึงการตั้งคาสิ โน
ชายแดนนั้นก็เพื่อลดการสู เสี ยเงินตราต่างประเทศและช่วยนักพนันไม่ตอ้ งเดินทางไปเข้าคาสิ โนยังแดน

จ
ไกล แต่ในความเป็ นจริ งการมีคาสิ โนชายแดนเป็ นการเพิ่มจํานวนนักพนันหน้าใหม่ตามต่างจังหวัดให้
มากขึ้น ในกรณี ด่านชายแดนแม่สายถึงแม้วา่ คนที่ขา้ มแดนไปเล่นคาสิ โนจะใช้ช่องทางผ่านด่านศุลกากร
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ โดยทัว่ ไป ทําให้ยากที่จะระบุได้วา่ ใครเป็ นคนข้ามไปเล่นพนัน ดังนั้นการปกป้ อง
คนไทยที่จะเข้าคาสิ โนโดยการห้ามคนไทยข้ามแดนไปท่าขี้เหล็กจึงเป็ นไปไม่ได้ เพียงแต่ออกมาตรการ
ปกป้ องเป็ นการสกัดกันหรื อชะลอให้คนเข้าบ่อนคาสิ โนได้ยากขึ้นและไม่ใช่มาตรการการช่วยเหลือคน
ไทยแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าไปเล่นพนันในบ่อนคาสิ โน สมควรที่จะมีมาตรการควบคุม
ระบบโลจิสติคคาสิ โนซึ่ งเป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ลาํ เลียงและอํานวยความสะดวกให้คนเข้าคาสิ โนได้ง่าย
ขึ้นโดยการควบคุมกลุ่มจังเก็ตที่หาลูกค้าเข้าคาสิ โน การห้ามไม่ให้มีรถโรงแรมคาสิ โนรับ-ส่ งลูกค้า
คาสิ โนกับความรุ นแรง การฟอกเงิน ยาเสพติด
3) การแก้ไขปั ญหาคาสิ โนชายแดนในพื้นที่ทบั ซ้อนที่เดิมเป็ นดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา ยาเสพ
ติด เป็ นพื้นที่การสู ้รบของกองกําลังชนกลุ่มน้อย รวมถึงธุ รกิจนอกกฎหมายอื่นๆ ในเวลาต่อมาและตัว
คาสิ โนเองก็ถูกจัดไว้ในฐานะเป็ นแหล่งฟอกเงิน แหล่งค้ามนุษย์ แหล่งกําเนิดอาชญากรรม พื้นที่ทบั ซ้อน
ยังทับซ้อนด้วยความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ผลประโยชน์ของรัฐและกลุ่มอํานาจต่างๆ มีความเกี่ยวโยงกับ
ปั ญหาต่างๆ อย่างแยกไม่ออก มาตรการแก้ไขปั ญหาของรัฐดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมวางมาตรการ
ร่ วมกัน ส่ วนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานยังคงดําเนินต่อไปเช่น การป้ องกันเหตุความ
รุ นแรงซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของทหารกับมหาดไทย กับการหามาตรการป้ องกันการลักลอบขนเงิน
เข้า-ออกนอกประเทศ การใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2559 ตรวจสอบ
การเงินของคาสิ โน โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
4) ความที่คาสิ โนชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กไปเกี่ยวข้องกับหลายประเทศทั้งพม่า ไทย ลาวและ
จีนประเด็นคาสิ โนในพื้นที่ชายแดนยังไปเกี่ยวข้องกับนโยบายการพนันของแต่ละประเทศ ซึ่ งนโยบาย
การพนันของประเทศหนึ่งยังส่ งผลกระทบต่ออีกประเทศ การแก้ไขปั ญหาเพื่อลดผลกระทบจากการ
พนันชายแดนไม่สามารถกระทําให้สาํ เร็ จได้ตามลําพัง สมควรที่จะถูกนําบรรจุเข้าเป็ นวาระในกรอบการ
ประชุมระดับอาเซี ยน ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมอนุภาคลุ่มนํ้าโขง หรื อระดับจังหวัดเช่น คณะกรรมการ
ร่ วมชายแดนไทย-พม่า (เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก) ทั้งนี้เป็ นที่น่าสังเกตว่าคาสิ โนชายแดนมักจะผุดขึ้นตาม
เส้นทางขนส่ งสิ นค้าจากตอนใต้ของจีนผ่านเข้ามาจรดชายแดนไทยทั้งเส้นทางไทย (แม่สาย) -พม่า (เชียง
ตุง,เมืองลา) -จีน (ต้าลัว่ ,เชียงรุ่ ง) หรื อที่เรี ยกกันว่า ทางสาย R3W และการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อตามแม่น้ าํ
โขงจากท่าเรื อเชียงรุ่ ง จีนผ่านท่าเรื อสบหลวย (Sop Lwe) ท่าเรื อเมืองมอม พม่า (เป็ นท่าเรื อขนถ่ายสิ นค้า
จากจีนไปยังท่าขี้เหล็ก) และท่าเรื อเชียงแสน ไทย (บริ เวณสามเหลี่ยมทองคําตรงข้ามเชียงแสนมีคาสิ โน
ขนาดใหญ่คิงส์โรมันตั้งอยูฝ่ ั่ง สปป.ลาว) และยังอยูภ่ ายใต้กรอบการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่ ง
นโยบายและมาตรการการปกป้ องคนจีนของประเทศจีน ในการเข้าไปท่องเที่ยวและเล่นการพนันในบ่อน
คาสิ โนเมืองลา พม่า ประสบผลสําเร็ จท่าให้บ่อนคาสิ โนหลายแห่งในเมืองลาปิ ดตัวลง หรื อไม่ก็ยา้ ยไป

ฉ
ดําเนินที่อื่นแทน มาตรการเหล่านี้ควรที่จะนําไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในระดับอาเซี ยน หรื อในอนุภาคลุ่มนํ้า
โขง
5) จากการที่อาํ เภอแม่สายเป็ น 1 ใน 3 อําเภอของจังหวัดเชียงรายที่ถูกจัดเข้าไปในแผนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ งอําเภอแม่สายถูกวางให้เป็ นที่สามารถพัฒนาด่านชายแดนรองรับการค้า การท่องเที่ยว
เตรี ยมพื้นที่จดั ตั้งโรงแรม ศูนย์การประชุม ร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์ขนส่ งมวลชน และศูนย์ขอ้ มูลการ
ท่องเที่ยว ภายใต้ “พื้นที่ยกเว้น” เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจได้รับการยกเว้นในทางกฎหมาย สามารถตั้ง
คาสิ โนในเมืองแม่สายได้ โดยอ้างอิงถึงผลกระทบจากคาสิ โนท่าขี้เหล็ก ให้มาอยูใ่ นการควบคุมของรัฐ
ไทย ซึ่ งตัวแทนตัวแทนชุมชนในเมืองแม่สายไม่เห็นด้วย เพราะเห็นตัวอย่างเมืองท่าขี้เหล็กที่อยูต่ รงข้าม
เมืองแม่สายปั จจุบนั กลายเป็ นเมืองการพนันเสรี ผลเสี ยจะมากกว่าผลดีหากมีคาสิ โนที่เมืองแม่สาย ซึ่ ง
ทางตัวแทนชุมชนเมืองแม่สาย และประชาคมเชียงรายจะต้องติดตามตรวจสอบโครงการคาสิ โนอย่าง
ใกล้ชิด และจะมีการทําข้อเสนอในทางนโยบายในคราวต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การพนันชายแดนประเทศไทยทางภาคตะวันออกและภาคเหนือ (คาสิ โน
ผักกาด คาสิ โนเกาะกง ประเทศกัมพูชา และคาสิ โนคิงส์โรมัน สปป.ลาว) ได้อ่านหนังสื อมังกร
หลากสี เขียนโดย ศ.ยศ สันตสมบัติ และคณะ รวมทั้งหนังสื อเกี่ยวกับชายแดนลุ่มนํ้าโขงที่ออกมาก่อน
หน้านี้) แน่นอนเนื้อหาหนึ่งในหนังสื อเหล่านั้นได้กล่าวถึงการเข้ามาของคาสิ โนโดยนายทุนจีน ทําให้
ผูว้ จิ ยั เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ประจวบกับผูว้ จิ ยั ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนกับประชาคมเชียงรายถึงการรุ กเข้ามาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้รับทราบถึงความ
กังวลใจของคนเชียงรายต่อผลที่จะเกิดขึ้น เพราะเห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่ประเทศลาวที่อยูใ่ กล้เคียง
มาแล้ว ในสภาวการณ์ที่มีความพยายามจะให้มีการตั้งคาสิ โนขึ้นในประเทศไทยอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่ได้ถูกต่อต้านทักท้วงจากหลายฝ่ าย และต้องออกกฎหมายหรื อมาตรการอื่นใดมารองรับ
ซึ่ งทําได้ยาก ดังนั้นแทนที่จะออกกฎหมายใหม่อาจใช้กฎหมายที่มีอยูเ่ อื้อให้เกิดคาสิ โน และเป็ นไปได้
ที่จะใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นที่เชียงรายเป็ นที่ต้ งั คาสิ โน
ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงเป็ นที่มาของโครงการวิจยั พนันชายแดนขึ้น โดยใช้พ้ืนที่เมืองแม่สาย
เป็ นพื้นที่ศึกษา เพราะอําเภอแม่สายเป็ นหนึ่งในหลายอําเภอในจังหวัดเชียงรายที่จะถูกผนวกเข้าไปใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยตรง (ซึ่งปกติเมือ
ง
ชายแดน อย่างแม่สายก็มีคาสิ โนอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ต้ งั อยูเ่ มืองท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศพม่า) ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั
คาดหวังว่าผลงานวิจยั การพนันชายแดนจะทําเป็ นข้อเสนอผ่านเวทีประชาคมเชียงรายไปยังรัฐบาล
ต่อไป
แม่ สายความพิเศษของพืน้ ทีช่ ายแดน
เมืองแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนตอนเหนือของ
ประเทศไทย มีชื่อในด้านการขายสิ นค้าที่มีราคาถูกจากพม่าและประเทศจีน เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวจะ
แวะมาช็อปปิ้ งชายแดนกัน ซึ่ งโดยปกติแม่สายจะเป็ นหนึ่งในรายการท่องเที่ยว (ร่ วมกับบริ เวณ
สามเหลี่ยมทองคํา ดอยแม่สลอง และดอยตุง) แม้วา่ แม่สายจะมีคาสิ โนอยูฝ่ ั่งประเทศพม่า แต่แม่สายก็มี
ลักษณะเป็ นเมืองชายแดนที่แตกต่างจากเมืองชายแดนหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะแถบภาคอีสานและภาค
ตะวันออก ที่เรื่ องการข้ามแดนไปเพื่อเล่นการพนันเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นการศึกษาพื้นที่แม่สายจึง
จําเป็ นต้องสนใจลักษณะเฉพาะของแม่สายในเบื้องต้น เพราะแม่สายมีท้ งั ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมที่
หลากหลาย
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แม่ สายในเส้ นทางประวัติศาสตร์ ของเมือง
แม่สาย เป็ นเมืองอยูต่ ิดชายแดนไทย-พม่า เป็ นจุดเหนือสุ ดของแผ่นดินไทย และเป็ นจุดผ่าน
แดนติดต่อทั้งสองประเทศมาเป็ นเวลานาน มีแม่น้ าํ สายเปรี ยบเสมือนเขตแดนตามธรรมชาติคนั่ กลาง
การกลายเป็ นเมืองของแม่สายได้เริ่ มก่อร่ างในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง แม่สายเป็ นฐานที่ต้ งั หน่วย
สนับสนุนทางทหารของกองทัพพายัพที่มีการตัดเส้นทางขนส่ งทางทหารของกองทัพไทย ระหว่างแม่
สายกับเมืองพยากและเชียงตุง ต่อมาภายหลังสงครามกลางเมืองในประเทศจีน ในปี 2492 มีการอพยพ
หนีภยั สงครามของชาวไตลื้อจากสิ บสองปั นนาเข้ามาตั้งรกรากทั้งสองฝั่งไทย-พม่า รวมทั้งชาวมุสลิม
ยูนนาน และกลุ่มทหารจีนคณะชาติก๊กมินตัง๋ หรื อเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในนามกองพล 93 ทั้งนี้ รัฐบาล
ไทยได้อนุญาตให้กองพล 93 ตั้งรกรากอยูท่ ี่ดอยแม่สลอง อําเภอแม่ฟ้าหลวง และส่ วนหนึ่งของกองพล
93 ได้พาครอบครัวไปตั้งชุมชนที่บา้ นถํ้า ห่างจากแม่สายประมาณ 10 กิโลเมตร ส่ วนชาวลื้อให้เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานที่เมืองแม่สาย ทําให้เมืองแม่สายและเมืองท่าขี้เหล็กฝั่งพม่ากลายเป็ นเมืองคู่แฝดตั้งแต่น้ นั เป็ น
ต้นมา
การเข้ามาอยูแ่ ม่สายของกลุ่มคนที่อพยพหนีภยั สงครามกลางเมืองจากประเทศจีน ได้ทาํ ให้
สังคมแม่สายเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ข้อมูลของเทศบาลเมือง แม่สาย
ระบุวา่ มีชาติพนั ธุ์อาศัยอยูเ่ มืองแม่สาย10 ชาติพนั ธุ์ ทุกปี ในช่วงฤดูหนาวจะมีการจัดงาน
10 ชนเผ่า
ภูมิ-รัฐศาสตร์ ของแม่ สาย
ในทางภูมิ-รัฐศาสตร์ แม้วา่ พื้นที่แถบนี้มีการปั นเขตแดนระหว่างรัฐอย่างมัน่ คง แต่แม่สายก็มี
ความอ่อนไหวจากปั ญหาการเมืองภายในพม่า และความไม่สงบในการสู ้รบกับกองกําลังชนกลุ่มน้อย
ตามแนวตะเข็บชายแดนตามนโยบายความมัน่ คงในพื้นที่ชายแดนด้านพม่าของรัฐไทย ทําให้พ้ืนที่
ตะเข็บชายแดนเป็ นเขตกันชนระหว่างไทยกับพม่า ภายหลังความล้มเหลวของสัญญาปางหลวง ซึ่ งพม่า
ได้ตกลงไว้กบั ชนกลุ่มน้อยต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 เช่น กลุ่มกะเหรี่ ยง มอญ คยา ไทใหญ่ (สื บพงษ์
พงษ์สวัสดิ์ 2546) ซึ่ งมีผลให้เกิดกองกําลังชนกลุ่มน้อยต่างๆ ตามมา บ่อยครั้งที่การปะทะกันในเขต
พม่าส่ งผลการปิ ดด่านพรมแดน ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากการปิ ดด่านของฝ่ ายเจ้าหน้าที่พม่าเนื่องจากเส้นทาง
ด่านแม่สายเป็ นเส้นทางขนส่ งสิ นค้าจากไทยไปยังดินแดนพม่าด้านใน ฝ่ ายไทยจะเสี ยประโยชน์ถา้ มีการ
ปิ ดพรมแดน ความอ่อนไหวของคนแม่สายก็คือ ความกลัวการปิ ดด่านจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พื้นที่
ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กจึงเป็ นพื้นที่ทบั ซ้อนของอํานาจรัฐและอํานาจอิทธิ พลของกลุ่มต่างๆ และบาง
กรณี อาํ นาจจากส่ วนกลางใช้ไม่ได้กบั พื้นที่แบบนี้ เช่นอํานาจทางกฎหมายว่าการจัดการการพนัน
ในทางปฏิบตั ิเมืองแม่สายจึงเป็ นพื้นที่ “ผ่อนปรน” ในกฎหมาย มาตรการ ระเบียบต่างๆ ที่รัฐส่ วนกลาง
ตั้งไว้
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ระบบเศรษฐกิจชายแดนแม่ สาย (การพนันเป็ นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจเมืองแม่ สาย)
ระบบเศรษฐกิจของเมืองแม่สายที่ข้ ึนอยูก่ บั การค้าขายชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสี เทา
สิ นค้าชายแดนจึงมีท้ งั ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจําพวกสิ นค้าเถื่อน สิ นค้าเลียนแบบยีห่ อ้ ดัง แรงงาน
ราคาถูก การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการพนัน นอกจากนั้น พื้นที่ชายแดนยังประกอบด้วยชนชายขอบ
คนพลัดถิ่นจากภูดอย ซึ่ งถูกกีดกันจากศูนย์กลางและถูกจัดประเภทให้เป็ นส่ วนหนึ่งของ “เศรษฐกิจ
นอกระบบ ” เช่น หาบเร่ แผงลอย พ่อค้าแม่ขาย กรรมกรรับจ้าง คนขายหวยขายลอตเตอรี่ ลูกจ้าง
ชัว่ คราว หรื อเป็ นองค์ประกอบเล็กๆ ที่สร้างสี สันให้กบั ธุ รกิจการท่องเที่ยว การพนันเมืองแม่สายจึงเป็ น
ส่ วนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบ และเป็ นธุ รกิจที่เชื่อมโยงกับอํานาจท้องถิ่น ทั้งอํานาจตามกฎหมาย
และอํานาจอิทธิพลเถื่อน
ความซับซ้ อนของการพนันเมืองแม่ สาย
นโยบายการจัดการการพนันในพื้นที่ชายแดนของรัฐไทยที่ผา่ นมา เป็ นการแก้ไขปั ญหาคนใน
ประเทศของตนออกไปเล่นการพนันในต่างประเทศ ทําให้สูญเสี ยเงินตราต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก
ในแต่ละปี อีกทั้งชายแดนถูกทําให้เป็ น “พื้นที่ซ่อนเร้น” ห่างไกลจากการถูกติดตามตรวจสอบจากสังคม
เป็ นพื้นที่ในการเก็บซ่อนสิ่ งไม่ดีที่ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม ไม่วา่ จะเป็ นบ่อนพนันในใจกลางเมืองหลวง
การตั้งคาสิ โนในเขตแดนของประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทย และพบว่าเจ้าของคาสิ โนจํานวนไม่
น้อยที่เป็ นนักธุ รกิจ นักการเมือง และผูม้ ีอิทธิ พล ซึ่ งมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูน้ าํ ทางการเมืองทั้งฝั่งไทย
และผูน้ าํ ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้พ้นื ที่ที่เปิ ดคาสิ โนตามแนวชายแดนกับไทยมักจะเป็ นพื้นที่พิเศษที่
ต้องใช้อาํ นาจพิเศษควบคุมโดยตรงจากเจ้าของคาสิ โนและผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง
ประเด็นปัญหาการพนันเมืองแม่ สาย
การวิจยั พนันชายแดนที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่จะเน้นประเด็นการพนันคาสิ โน ส่ วนน้อยที่จะวิจยั
พนันในเมืองชายแดน การเล่นพนันในเมืองแม่สายมองโดยผิวเผินก็เป็ นเช่นเดียวกันกับเมืองโดยทัว่ ไป
แต่จากความหลากหลายของผูค้ นในพื้นที่ชายแดนทําให้การพนันในเมืองแม่สายมีความแตกต่างหลากหลาย
ทั้งประเภทการพนันและวิธีการเล่น ขณะเดียวกัน เมืองแม่สายก็เผชิญกับการเข้ามาของการพนัน
สมัยใหม่ ซึ่ งล้อมรอบด้วยคาสิ โนฝั่งท่าขี้เหล็กสองแห่ง คาสิ โนทางสบรวกที่สามเหลี่ยมทองคํา และ
คาสิ โนคิงส์โรมันฝั่งลาวตรงข้ามอําเภอเชียงแสน พร้อมด้วยหวยชายแดนทั้งของไทย ลาว และพม่า
การพนันข้ามแดนภายใต้บริ บทการเข้ามาของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโลกาภิวตั น์แบบ
จีน (China-ization) จากตัวแบบการพัฒนาแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กาํ ลังเกิดขึ้นที่พ้ืนที่อาํ เภอแม่สอด
จังหวัดตาก กับพื้นที่สามอําเภอของจังหวัดเชียงราย คือ อําเภอเชียงแสน เชียงของและอําเภอแม่สาย
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กรณี เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศลาวที่ประชิดชายแดนประเทศไทยแถบอําเภอเชียงแสนและอําเภอ
เชียงของ ซึ่ งรัฐบาลลาวได้ให้สัมปทานที่ดินแก่นกั ลงทุนชาวจีนทําแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวจากจีนและไทย ที่ดินสัมปทานจากรัฐบาลลาวจํานวน 62,500 ไร่ แถบต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
มีอายุสัมปทาน 99 ปี โดยบริ ษทั ดอกงิ้วคําของนายจ้าวเหว่ย มหาเศรษฐีชาวจีน โครงการเริ่ มแรกของ
บริ ษทั คือ การตั้งคาสิ โนคิงส์โรมันและโรงแรมที่พกั ร้านค้า เป็ นอุตสาหกรรมบันเทิงรองรับการ
ท่องเที่ยว และสร้างเมืองแห่งความทันสมัยบนแผ่นดินลาว (ยศ สันตสมบัติ 2557)
เมื่อดูเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นที่แขวงบ่อแก้วเป็ นตัวแบบของพื้นที่พิเศษที่วา่ ด้วย
“สิ ทธิ
สภาพนอกอาณาเขต ” ที่พ้นื ที่สัมปทานอยูภ่ ายใต้อาํ นาจการปกครองของเจ้าของสัมปทาน (บริ ษทั ดอก
งิ้วคํา) การมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายจึงเป็ นไปได้สูงที่จะสอดแทรกอุตสาหกรรมการ
พนันแบบคาสิ โนเข้าไปในพื้นที่น้ นั แทนที่จะผลักดันนโยบายคาสิ โนโดยการแก้กฎระเบียบหรื อ
กฎหมายที่มีอยู่ ซึ่ งทําได้ยากและถูกต่อต้านจากประชาชน อีกทั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของ
เชียงราย ทั้งการเดินทางที่สะดวก มีสนามบินรองรับอยูแ่ ล้ว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับคาสิ โนคิงส์โรมันชายแดนด้านเชียงแสน
ขณะอีกมุมมองหนึ่งเสนอว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจเป็ น “พื้นที่ยกเว้น ” ที่รัฐพัฒนารู ปแบบ
อํานาจพิเศษบริ เวณรอยต่อระหว่างความเป็ นทางการกับไม่เป็ นทางการ ถูกกฎหมายกับผิดกฎหมาย ซึ่ ง
บริ เวณรอยต่อที่วา่ มีลกั ษณะของ “ความทับซ้อน” กันระหว่างสิ่ งต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้อง ขึ้นอยูก่ บั อํานาจ
การต่อรองกัน ตั้งแต่ระดับรัฐจนถึงระดับท้องถิ่น จากการนิยามเขตเศรษฐกิจออกมาเช่นนี้ ทําให้
ลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษมีคุณลักษณะไม่ต่างอะไรกับพื้นที่ชายแดน เพราะพื้นที่ชายแดนอย่างแม่สาย
ก็เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษมาก่อน
ประเด็นปั ญหาอีกประการหนึ่ง อยูท่ ี่การนํานิยามความหมายการพนันของรัฐไปใช้โดยไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์/ลักษณะการพนันในพื้นที่ชายแดนซึ่ งมีความแตกต่างและหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ รวมทั้งประเภทการละเล่น วิธีการเล่น การกลายเป็ นธุ รกิจการพนัน อาทิเช่น
การละเล่นบางอย่างอยูใ่ นวิถีวฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ทอ้ งถิ่น บนพื้นที่ที่มีความหลากหลายแบบชายแดน
ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีความคลุมเครื อ/ลื่นไหลไปตามสถานการณ์และอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็ นพื้นที่ที่อนุญาต (ในทางพฤตินยั ) ให้มีกิจกรรมทั้งถูกและผิด
กฎหมายอยูด่ ว้ ยกัน รวมทั้งการพนัน
ดังนั้น บนฐานการนิยามการพนัน การนํามาตรการทางกฎหมายควบคุมการพนันหรื อมาตรการ
อื่นๆ ของฝ่ ายรัฐ ไปจัดการโดยขาดความเข้าใจสภาพความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่หลากหลายทับซ้อน
อย่างแท้จริ ง ย่อมประสบกับความล้มเหลวและสิ้ นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์
ภายใต้บริ บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการวิจยั การศึกษาการพนันในพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สาย
จังหวัดเชียงราย เป็ นการพยายามทําความเข้าใจการพนันของคนในพื้นที่แม่สายที่มีลกั ษณะของการทับ

7
ซ้อนกันระหว่างพื้นที่ชายแดนกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมีการควบคุมและลดผลกระทบจากการ
พนันเมืองแม่สาย กันอย่างไร

1.2วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิด/ประเภทการพนันชายแดนเมืองแม่สาย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพนันต่อคนแม่สาย
3. เพื่อเสนอแนวทางการควบคุมการพนันในการลดผลกระทบจากการพนันเมืองแม่สาย

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย

ความหลากหลายกลุ่มคน
(Diversity) และชาติพนั ธุ์

บริ บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ลักษณะแม่สายเมืองชายแดน

การพนันที่หลากหลายทั้งชนิด
และประเภท

ธุ รกิจการพนันชายแดนเมืองแม่
สาย

ระดับความรุ นแรง 3 ระดับ

ผลกระทบ

ข้อเสนอของคนแม่สาย

แนวทางการควบคุมในการลด
ผลกระทบจากการพนัน

ประชาสังคมเชียงราย

การขยายผล

ความทับซ้อนของพรมแดน
(Complexity) พรมแดนด้านภูมิ
รัฐศาสตร์ พรมแดนทางชาติพนั ธุ์
พรมแดนทางวัฒนธรรม
ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
(ไทยกับพม่า) ทั้งเป็ นวิถีวฒั นธรรม
ข้ามแดนและการพนันสมัยใหม่
(Modern Gambling)
การนิยามการพนันจากคนชายแดน
แม่สายและจําแนกแยกแยะชนิดการ
พนันที่ส่งผลกระทบ
การจัดการความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
กลุ่มแม่คา้ -ท้องถิ่น-รัฐส่ วนกลาง
และการต่อรอง ( Negotiation) ของ
คนแม่สาย
นโยบายการพนันในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
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จากตารางกรอบคิดในการศึกษาสรุ ปว่า ในการเข้ามาของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเข้า
มาของทุนจีน ที่เข้ามาทับซ้อนกันกับพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สาย ตลอดจนการทําความเข้าใจความเป็ น
เมืองแม่สาย ความหลากหลายของธุ รกิจการพนันได้อาศัยรอยต่อของความเป็ นทางการ-ไม่เป็ นทางการ
และความถูก-ผิดกฎหมายทั้งของไทยและพม่ามาดําเนินการ ตลอดจนปฏิบตั ิการต่อรองของคนแม่สายใน
การเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบจากธุ รกิจการพนัน หมายถึงการให้ความหมายการละเล่นการพนัน
ระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น และการลดผลกระทบ และนําเสนอต่อประชาคมเชียงรายที่กาํ ลังติดตาม
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่

1.4ระเบียบวิธีวจิ ัย
พืน้ ที่ ประชากร ขนาดตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่าง
พื้นที่ศึกษา จากแต่เดิมมักจะคิดถึงชายแดนในแง่ของอาณาบริ เวณสองฝากฝั่งที่แยกออกจาก
กันโดยเส้นแบ่งพรมแดน แต่ในปั จจุบนั งานศึกษาพรมแดนมีแนวโน้มที่จะมองชายแดนทั้งสองฟากฝั่ง
ของพรมแดนในแง่ของการเป็ นพื้นที่เดียวกัน เช่นชุมชนชายแดน เชียงของ-ห้วยทราย , เชียงแสน-ต้น
ผึ้ง และแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ดังนั้นพื้นที่ในการศึกษาการพนันครั้งนี้ จะเน้นพื้นที่เมืองแม่สายเป็ นหลัก
และอาจข้ามไปพื้นที่เมืองท่าขี้เหล็กเป็ นบางครั้ง
ประชากรและขนาดตัวอย่าง
กลุ่มเป้ าหมาย การเลือกคนแม่สายในโครงการวิจยั เป็ นไปตามนิยามพื้นที่ชายแดน ซึ่ งอาจจะ
อยูใ่ นลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะในคนคนเดียวกัน เช่น
- เป็ นคนข้ามรัฐ บางคนมีญาติพี่นอ้ งอยูใ่ นสองประเทศ หรื ออยูแ่ บบประชากรแฝง
- มีคนสองสัญชาติอยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน เช่นพ่อแม่เป็ นคนพม่าแต่ละลูกได้รับสัญชาติไทย
โดยวิธีได้มาซึ่งสัญชาติมีหลายวิธี
- เป็ นคนที่เกี่ยวกับการพนันชายแดนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง และมีความรู ้ความเข้าใจการพนันทั้ง
ฝั่งไทยและฝั่งพม่า
-มีการแบ่งกลุ่มกันภายในพื้นที่ที่ซบั ซ้อนและหลากหลาย เช่น ชาติพนั ธุ์ ศาสนา ความเชื่อ
ระยะเวลาของการอพยพเข้ามาอยูแ่ ม่สาย ประเภทของอาชีพ/การค้า
- สังกัดองค์กรทางสังคม เนื่องจากการอยูแ่ ม่สายจะต้องมีสังกัด เพื่อหาช่องทางในทางการค้าการ
ลงทุน และต่อรองกับกับรัฐ-ท้องถิ่น จัดการข้อพิพาท จัดการกับข้อจํากัดทางกฎหมายด้วยวิธีการแบบคน
ชายแดน เข้าถึงอํานาจรัฐในท้องถิ่น (เข้าสู่ ระบบอุปถัมภ์ในชายแดน)
จากลักษณะคนแม่สายดังที่กล่าวมา กระบวนวิจยั จึงแบ่งกลุ่มคนแม่สายที่เข้าร่ วมใน
กระบวนการวิจยั ออกตามฐานอาชีพและที่มาของรายได้ ดังนี้
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1) กลุ่มแม่คา้ ตามริ มฟุตบาท ทั้งที่เป็ นหาบเร่ วางของขายตามทางเท้าตามที่เทศบาลกําหนดให้
เป็ นจุดผ่อนปรน บริ เวณส่ วนใหญ่จะอยูใ่ กล้ด่านตรวจคนเข้าออกและทางเข้าวัดดอยเวา ซึ่ งเป็ นจุดที่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาช้อปปิ้ ง และเชื่อมกับตลาดไชน่าทาว ส่ วนใหญ่แม่คา้
กลุ่มนี้เป็ นชาวไตลื้อ สิ นค้าที่วางขายมาจากฝั่งพม่า จีน ผลไม้สดและแห้ง โดยรับจากเอเย่นมาขายอีกที
แม่คา้ จะอาศัยอยูต่ ามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ในการวิจยั จะเชิญแม่คา้ กลุ่มนี้เข้าร่ วมกระบวนการวิจยั
ประมาณ 5 คน
2) กลุ่มแม่คา้ ในตลาดสดเมืองสายและผูป้ ระกอบการร้านค้า ตลาดสดเมืองสาย เป็ นตลาดประจํา
ถิ่น แยกออกจากตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ส่ วนใหญ่จะขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในชีวติ ประจําวัน ส่ วน
ร้านค้าจะขายสิ นค้าที่ผลิตในประเทศไทยซึ่ งมีคุณภาพและมีประกัน คนพม่านิยมมาซื้ อสิ นค้าที่ร้าน
มากกว่าจะซื้ อสิ นค้าที่ผลิตในประเทศจีน ในการวิจยั จะเชิญแม่คา้ กลุ่มนี้เข้าร่ วมกระบวนการวิจยั
ประมาณ 5 คน
3) กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานหรื อแรงงานรับจ้างเช่น งานก่อสร้าง งานรับจ้างทัว่ ไปซึ่ งมักจะเป็ นงาน
รับจ้างรายวัน มีรายได้ที่ไม่แน่นอนจะเชิญเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั ประมาณ 10 คน
4) กลุ่มชาวพม่า ทั้งที่พกั อยูแ่ ม่สายและเดินทางไป-กลับ ที่มีสายสัมพันธ์กบั คนไทยในการทํา
ธุ รกรรม เช่น ฝาก-ถอนเงินธนาคารเมืองแม่สาย รวมถึงการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ในการวิจยั จะ
เชิญแม่คา้ กลุ่มนี้เข้าร่ วมกระบวนการวิจยั ประมาณ 10คน
5) คนที่เล่นพนัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่เข้าไปเล่นในคาสิ โนฝั่งพม่าจนส่ งผลกระทบและ
เลิกหรื อมีความตั้งใจจะเลิกเล่นการพนัน ในการวิจยั จะเชิญเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั ไม่เกิน 2 คน
6) . ผูน้ าํ ชุมชน ตัวแทนหอการค้า ประชาสังคม เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกไม่เกิน 3 คน/โครงการวิจยั
เกิดขึ้นได้จากการค้นหาผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ในพื้นที่ชายแดน ผ่านการประเมินเบื้องต้นว่า มีความเป็ นไปได้ที่จะ
เข้าถึงข้อมูลและผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จึงต้องมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มหรื อบุคคล ( Connectivity) เช่น
เป็ นอดีตนายกเทศมนตรี ตาํ บลที่ติดกับเมืองแม่สาย ซึ่ งต่อเส้นสายไปยังคนแม่สายอีกที ทั้งรู ้จกั พ่อค้าเมือง
แม่สายที่สามารถให้ขอ้ มูลเชิงลึกได้ นอกจากนั้น อดีต นายกฯยังมีความเกี่ยวพันกับอดีตนักพนันใน
คาสิ โนที่พร้อมจะเข้าร่ วมการถอดบทเรี ยนการพนันในการวิจยั ครั้งนี้ และอดีตนายกฯเป็ นหนึ่งในประชา
สังคมจังหวัดเชียงรายและหอการค้าเชียงรายที่กาํ ลังพัวพันกับนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชียงราย
อาจมีแผนรองรับการตั้งคาสิ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เพราะเชียงรายมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางทางเครื่ องบินได้สะดวกกว่าจะเดินทางเข้าคาสิ โนคิงส์โรมัน
ฝั่งประเทศลาว
นอกจากนั้น ผูว้ จิ ยั รู ้จกั พระสงฆ์ไทย ปั จจุบนั เป็ นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง ที่อาํ เภอป่ าซาง จังหวัด
ลําพูน ซึ่ งมีญาติพี่นอ้ งอพยพจากเมืองยอง ประเทศพม่า มาเป็ นแม่คา้ ชาวลื้อขายของที่แม่สายสามารถ
เข้าถึงโครงข่ายแม่คา้ ชาวลื้อในแม่สายได้ส่วนทางเมืองท่าขี้เหล็กผูว้ จิ ยั ได้รับคําแนะนําจาก ผศ .ดร.วสันต์
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ปั ญญาแก้ว จากภาควิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้รู้จกั กับอดีตนักศึกษา
ปริ ญญาโทที่เคยทําวิทยานิพนธ์ที่เมืองท่าขี้เหล็กกับชาวไตลื้อให้มาช่วยประสานงานและเป็ นล่ามใน
ขั้นตอนทําโฟกัสกรุ๊ ป
จากการที่ผวู ้ จิ ยั เคยไปศึกษาผลกระทบร้านค้าปลีกจากการขยายตัวของเทสไก้โลตัสที่แม่สาย ทํา
ให้รู้จกั กับประชาสังคมแม่สาย ผูอ้ าวุโส และกลุ่มสังคมต่างๆ เช่น สมาคมชาวไตลื้ออําเภอแม่สาย สท.แม่
สาย ทําให้ผวู ้ จิ ยั มีความมัน่ ใจที่จะทําวิจยั ได้สาํ เร็ จ
เนื่องจากพื้นที่ชายแดนเป็ นพื้นที่เสี่ ยงจากมุมมองของคนภายนอก (outside in) การจะได้เรื่ องราว
ที่เป็ นความจริ งพื้นที่ดงั กล่าวจึงยากและมีความเสี่ ยง ดังนั้นขั้นตอนแรกของการลงไปเก็บข้อมูลจึงเป็ น
การประเมินความเป็ นไปได้ของการวิจยั นําความคิดเห็นของคนในพื้นที่มาปรับวัตถุประสงค์กบั ปรับผล
ที่คาดว่าจะได้รับ และออกแบบกระบวนการวิจยั ให้สอดคล้องกับภาพพื้นที่

1.5 แผนการดาเนินงาน
1) ทําการค้นคว้าเอกสารที่มีผทู ้ าํ การวิจยั การพนัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพนันในพื้นที่ชายแดน
ทั้งที่หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาปั ญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และค้นคว้าทางเว็บไซด์
2) ลงพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลเมืองแม่สาย ขอข้อมูลมือสองเกี่ยวกับเมืองแม่สาย ถ่ายภาพวิถีชีวติ
คนเมืองแม่สาย
3) สังเกตการณ์การเล่นพนันของคนแม่สาย ข้ามพรมแดนไปสังเกตการณ์ที่เมืองท่าขี้เหล็ก ซึ่ งมี
คาสิ โนสองแห่ง และทําปฏิทินการเล่นการพนันพื้นที่แม่สาย
4) จัดโฟกัสกรุ๊ ป วิเคราะห์ผลกระทบจากการพนันแต่ละประเภท และจัดทําข้อเสนอ
5) สัมภาษณ์เชิงลึกและถอดบทเรี ยนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการพนัน
6) จัดเวทีคืนข้อมูล ทําข้อเสนอเชิงนโยบาย
7) จัดทํารายงานผลการวิจยั
กิจกรรม
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1.ค้นคว้าเอกสาร/สังเกตการณ์
เก็บข้อมูลการพนันในพื้นที่
2.ทําโฟกัสกรุ๊ ป
3.สัมภาษณ์เชิงลึก
4.เวทีวเิ คราะห์ผลกระทบ
5.การทําข้อเสนอและขยายผล
6.การเขียนรายงานวิจยั

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.
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1.6ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เห็นภาพการพนันข้ามแดนเมืองแม่สายภายใต้บริ บทนโยบายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ
2) ได้บทเรี ยนและผลกระทบจากการพนันของคนเมืองแม่สาย
3) ได้ขอ้ เสนอ/แนวทางการควบคุมในการลดผลกระทบจากการพนันในการเสนอต่อ
ประชาคมเชียงราย
4) นําผลการวิจยั ขยายไปยังพื้นที่อื่นที่มีบริ บทคล้ายๆ กัน เช่น เมืองแม่สอด จังหวัด
ตาก ซึ่ งอยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านตะวันตกของประเทศไทย

1.7นิยามศัพท์
พื้นที่ชายแดน อาจหมายถึงพื้นที่ที่อยูห่ ่างไกลจากอํานาจศูนย์กลางของรัฐไทย อยูต่ ามรอยตะเข็บ
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันก็เป็ นคําสามัญที่เรี ยกกันในหมู่ประชาชน ในทางวิชาการมี
ความหมายเดียวกันกับคําว่าพรมแดน ( border) แต่จะคุน้ ชินในการเรี ยก “เมืองชายแดน ” มากกว่าที่จะ
เรี ยก “เมืองพรมแดน”
การพนันชาติพนั ธุ์ หมายถึงการละเล่นหรื อการพนันเฉพาะในกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ จนกลายเป็ น
การแสดงออกซึ่ งอัตลักษณ์ร่วมในเมืองแม่สาย เช่น การเล่นมะกองทีของชาติพนั ธุ์ไตลื้อ เป็ นต้น
ผลกระทบ หมายถึงผลกระทบจากการเล่นการพนัน ซึ่ งมีระดับของผลกระทบอยู่ 3 ระดับ คือ
ผลกระทบที่รุนแรงที่สุด ผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง และผลกระทบน้อย ทั้งนี้ผลกระทบที่รุนแรงที่สุด
ได้แก่ อาการหมกมุ่นโดยไม่สนใจสิ่ งที่อยูร่ อบตัว คล้ายกับโรคติดเทคโนโลยี หรื อในทางการแพทย์ถือ
ว่าเป็ นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง ที่เรี ยกว่า “โรคติดการพนัน (Pathological Gambling) ” ในทางสุ ขภาพ
กาย ในทางสังคม เป็ นคนที่ไม่น่าเชื่อถือชอบโกหก ครอบครัวอย่าร้าง ในทางเศรษฐกิจเสี ยทรัพย์ มี
หนี้สิน ถูกยึดทรัพย์สิน ในทางอาญากรรม ลักขโมย จี้ ปล้น คอร์ รัปชัน่
ชายแดน (Frontier) หมายถึง การขยายดินแดนเข้าไปในที่รกร้าง หรื อหมายถึงรอยต่อระหว่าง
เขตวัฒนธรรมหรื อเขตกันชนระหว่างอารยะธรรม
พรมแดน (Border) หมายถึง เส้นแบ่งแนวเขตระหว่างรัฐชาติ สามารถแยกแยะลักษณะพรมแดน
ออกเป็ น 3 ลักษณะคือ พรมแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ พรมแดนทางชาติพนั ธุ์ และพรมแดนทางวัฒนธรรม
- พรมแดนทางภูมิศาสตร์ เป็ นตัวกําหนดพื้นที่แห่งอํานาจที่กลไกรัฐสถาปนาเหนือประชาชน รัฐ
เป็ นองค์กรหนึ่งเดียวที่อา้ งว่ามีความชอบธรรมในการใช้อาํ นาจ และผูกขาดการใช้ความรุ นแรงเมื่อมีการ
ขัดขืน แต่ในทางพฤตินยั ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายแดนมีบทบาทสําคัญในการซ้อนพรมแดนของรัฐ
ด้วยพรมแดนชาติพนั ธุ์และพรมแดนทางวัฒนธรรม
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- พรมแดนทางชาติพนั ธุ์เกิดจากความรู ้สึกเป็ นพวกพ้องเครื อญาติการใช้ภาษาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ใกล้เคียงกัน หรื อสื บสายเลือดจากบรรพชนกลุ่มเดียวกัน การสร้างอัต-ลักษณ์
ตัวตนของกลุ่มแยกออกจากกลุ่มอื่นผ่านสํานึกทางด้านประวัติศาสตร์
- ขณะที่พรมแดนทางวัฒนธรรมอาจมีขอบเขตที่กว้างขวางกว่าและครอบคลุมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่หลากหลายกลุ่ม ที่พาํ นักอาศัยร่ วมกันอยูใ่ นพื้นที่ใกล้เคียง และมีการจัดลําดับ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ มีการเลื่อนไหลไปมาของอัตลักษณ์และหยิบยืม
ผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมและภาษา
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
2.1แนวความคิดเกีย่ วกับชายแดน
คําว่า “ชายแดน” มีนยั ยะสื่ อถึงเส้นแบ่งระหว่างความเป็ นอื่นกับความเป็ นไทย มากกว่าจะนิยาม
ความหมายทางภูมิศาสตร์ จากวาทกรรมว่าด้วยภูมิกายา ( Geo-bodied) ในงานเขียนของธงชัย วินิจจะกุล
(2556) เรื่ องกําเนิดสยามแผนที่ได้สร้างจินตภาพที่ทรงประสิ ทธิ ภาพในการทําให้กลุ่มต่อต้านใน
สังคมไทยเท่ากับภัยคุกคามจากภายนอก ดังนั้นตํารวจตระเวนชายแดนจึงเป็ นกองกําลังที่พิทกั ษ์ชายแดน
ความเป็ นไทย ต่อต้านศัตรู ที่อยูภ่ ายนอก ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องปกติที่จะพบตํารวจตระเวนชายแดนปฏิบตั ิใน
บริ เวณชายแดน ในชุมชนของชนกลุ่มน้อยไปถึงเมืองใหญ่ (เช่นที่จงั หวัดเชียงใหม่ มีฐานอยูท่ ี่อาํ เภอแม่
ริ ม) และเป็ นกองกําลังหลักที่บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (พื้นที่ในเมือง) ใน
เหตุการณ์สังหารหมู่ 6 ตุลาคม 2519 คําว่า “ชายแดน” ที่ใช้ในทางภูมิศาสตร์จึงเป็ นคําที่ “กํากวม” อาจ
ไม่ใช่พ้นื ที่ทางภูมิศาสตร์ ก็ได้
พื้นที่ชายแดน ยังประกอบด้วย ชนชายขอบ คนพลัดถิ่นจากภูดอย ซึ่ งถูกกีดกันจากศูนย์กลาง
และถูกจัดประเภทให้เป็ นส่ วนหนึ่งของ “เศรษฐกิจนอกระบบ ” เช่น หาบเร่ แผงลอย พ่อค้าแม่ขาย
กรรมกรรับจ้าง คนขายหวยขายลอตเตอรี่ ลูกจ้างชัว่ คราว หรื อเป็ นองค์ประกอบเล็กๆ ที่สร้างสี สันให้กบั
ธุ รกิจการท่องเที่ยว แต่ในมิติทางวัฒนธรรม คําว่า “ชายแดน ” สามารถเคลื่อนย้ายจากชายแดนที่อยู่
ห่างไกลความเจริ ญของชนบทเข้ามาอยูใ่ นแผ่นดินใหญ่ในประเทศ เช่นในกรณี ศึกษาชาวอาข่าไนท์บาร์
ซากลางเมืองเชียงใหม่ ของ ไพโรจน์ คงทวีศกั ดิ์ (2548) ที่ไนท์บาร์ซากลายเป็ นชุมชนชายแดนที่มีความ
หลากหลายทางอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ และมีพรมแดนทางวัฒนธรรมซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษในแง่ที่วา่ ไม่
เพียงแต่ไนท์บาร์ ซาตั้งอยูใ่ นเขตเมืองท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะเปิ ดกว้าง ประกอบด้วยผูค้ นที่หลากหลาย แต่
ยังประกอบด้วยชาติพนั ธุ์ เจ้าของพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองเชียงใหม่ ดังนั้น ชายแดนจึงเป็ น
พื้นที่ต่อรองเชิงอํานาจ สําหรับคนต่างๆ ที่ตอ้ งการแสวงหาผลประโยชน์ แสวงหาพื้นที่ที่มีหลักประกัน
ความมัน่ คงในการดําเนินชีวติ จากการอพยพมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์
เมืองเป็ นพื้นที่ชายแดนที่มีนยั ยะสําคัญอย่างยิง่ ในการทบทวนและนําเสนอข้อจํากัดของวาท
กรรมว่าด้วยเศรษฐกิจในระบบ การทําความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมของเมือง โดยเฉพาะในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการค้าและการท่องเที่ยว จะช่วยให้เรามองเห็นการดํารงอยูร่ ่ วมกันของเศรษฐกิจหลายระบบ
ที่ซอ้ นทับกันอยู่ เมืองเป็ นเวทีแห่งการปะทะกันระหว่างโลกาภิวตั น์กบั ท้องถิ่นภิวฒั น์ ตลาดการค้า เช่น
ไนท์บาร์ ซาร์ เป็ นพื้นที่ชายแดนซึ่ งพหุ วฒั นธรรมดํารงอยูใ่ นฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งของการค้า การท่องเที่ยว
และการช่วงชิงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ไปพร้อมกัน
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ชายแดน ไม่เพียงจะอ้างอิงถึงพื้นที่ทางกายภาพ อาจใช้ครอบคลุมกับการไปปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับบ่อนการพนันของคนเล่นพนัน ไม่วา่ คนเล่นพนันนั้นจะอาศัยอยูใ่ นที่ใดก็ตาม จากกรณี ศึกษา
ของ ปิ่ นวดี ศรี สุพรรณและสุ รสม กฤษณะจูฑะ (2556) ถึงกระบวนการทําให้ชาวบ้านกลายเป็ นนักพนัน
ข้ามแดน โดยศึกษาพื้นที่จงั หวัดยโสธรกับมุกดาหาร แม้วา่ พื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ จงั หวัดยโสธรไม่ได้
เกี่ยวข้องกับประเทศลาวโดยตรง ภายใต้ระบบโครงข่ายธุ รกิจคาสิ โนสะหวันเวกัส แขวงสะหวันเขต
ประเทศลาว การเชื่อมโยงโครงข่ายนักพนันในเขตยโสธรทําให้ความเป็ นชายแดนครอบคลุมถึงเครื อข่าย
นักพนันที่อยูจ่ งั หวัดยโสธรด้วย
ส่ วนประเด็นเมืองชายแดนที่มีการอ้างถึงอยูบ่ า้ งในงานวิจยั การพนันชายแดนที่ผา่ นมา ทั้งที่ภาค
อีสานด้านชายแดนติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา กับภาคตะวันออกด้านชายแดนติดกับประเทศ
กัมพูชา เมืองส่ วนใหญ่เกิดขึ้นตามจุดผ่านแดนระหว่างประเทศภายหลังนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็ น
สนามการค้าของรัฐบาลพลเอกชาติชาย มีการตั้งชุมชนประชิดชายแดน เกิดร้านค้าตามมา จากการสร้าง
เส้นทางติดต่อที่สะดวกมากขึ้นจึงเกิดการพนันคาสิ โนชายแดน ซึ่ งตรงข้ามเมืองชายแดนทางภาคเหนือ
อย่างแม่สาย ซึ่ งเคยเป็ นเมืองการค้าชายแดนมาก่อนครั้งประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ในยุค
สมัยนั้นที่ยงั ไม่มีคาสิ โน
ยศและคณะได้กล่าวถึงเมืองชายแดนทางภาคเหนือรวมทั้งเมืองแม่สายว่า การศึกษาพรมแดนมี
แนวโน้มที่จะมองชายแดนทั้งสองฝากฝั่งของพรมแดนในแง่ของการเป็ นพื้นที่เดียวกัน จากมุมมองของ
ชุมชนเมืองชายแดนเอง เช่น เชียงของ (ไทย) -ห้วยทราย (ลาว) เชียงแสน (ไทย) -ต้นผึ้ง (ลาว) และแม่
สาย (ไทย) -ท่าขี้เหล็ก (พม่า) สําหรับแม่สาย-ท่าขี้เหล็กเป็ นพื้นที่ริมพรมแดนสองฟากฝั่งซึ่ งปฏิบตั ิการ
ข้ามพรมแดนมีความเข้มข้นพลุกพล่านไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าขาย การเคลื่อนไหลไปมา
ของผูค้ น สิ นค้าและวัฒนธรรมข้ามพรมแดน มีการเคลื่อนไหวคึกคักของแรงงานข้ามชาติ การขนถ่าย
สิ นค้าในหลายรู ปแบบ ทั้งธุ รกิจขนาดใหญ่ไปถึงกองทัพมดที่ขยันขันแข็ง ท่ามกลางการตรวจตราของ
เจ้าหน้าที่รัฐทั้งสองฝ่ ายอย่างเข้มงวด ความเป็ นเมืองมีการขยายตัว ทั้งโรงแรมที่พกั ตลาดขายสิ นค้า
ปลอดภาษี และของเถื่อนนานาชนิด ใจกลางเมืองเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ผคู ้ นจากที่ต่างๆ และนักท่องเที่ยว
เดินทางมาซื้ อของราคาถูก ผลประโยชน์ของธุ รกิจที่มีความสลับซับซ้อนและแปรผันไปตามสถานการณ์
การเมืองระหว่างประเทศ ทําให้กลุ่ม/องค์กรธุ รกิจท้องถิ่น เช่น หอการค้า นักการเมืองท้องถิ่น
เคลื่อนไหวอย่างคึกคักเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองของพื้นที่ชายแดน(ยศ สันตสมบัติ
และคณะ, 2555)
2.2การพนันพืน้ ทีช่ ายแดน
ในงานวิจยั การพนันของจันทนา ธนะวัฒนาวงศ์ และคณะ 2557) เกี่ยวกับวิถีชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพนันของคนในจังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริ ญ อันเป็ นส่ วนหนึ่งของชุดวิจยั การพนันในพื้นที่
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จังหวัดชายแดนอีสานใต้ ข้อค้นพบจากการอ่านงานวิจยั ของจันทนาคือ วิธีคิดการแบ่งพื้นที่ศึกษา
ออกเป็ นเมืองกับชนบทเพื่อสะท้อนถึงความแตกต่างของวิถีพนันในเมืองกับชนบท การใช้วธิ ี คิดแบ่ง
เมืองกับชนบทเป็ นลักษณะทัว่ ไปของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย ( generalization) ทําให้ไม่สามารถ
สะท้อนความเป็ น “จังหวัดชายแดน ” ซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะต่างจากจังหวัดที่ไม่ชายแดนอย่างไร ทําให้
การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันของคนในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริ ญไม่มีนยั ยะของ
ความแตกต่างจากจังหวัดอื่นในประเทศไทย ยกเวนกรณี ที่มีการพูดถึงการเล่นพนันข้ามแดนอยูบ่ า้ ง เช่น
“หวยลาว” ที่อาํ เภอโขงเจียม ซึ่ งก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเหมือนกับพนันประเภทอื่น
งานวิจยั พนันชายแดนที่ผา่ นมา แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) การศึกษาคาสิ โนในฐานะเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเล่นพนันแถบชายแดนและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากวัตถุประสงค์ของการมีคาสิ โนชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดจํานวนนักพนันคนไทย
เดินทางไปเข้าคาสิ โนยังต่างประเทศ เป็ นการประหยัดเงินตราต่างประเทศ แต่ในความเป็ นจริ งพบว่า คน
ที่เข้าคาสิ โนชายแดนกลายเป็ นชาวบ้านระดับรากหญ้า บางคนกลายเป็ นนักพนันหน้าใหม่ จากการดําเนิน
ธุ รกิจ “ทัวร์พนัน ” เพื่อหาลูกค้าเข้าคาสิ โน ในกรณี ศึกษาของปิ่ นวดี ศรี สุพรรณและสุ รสม กฤษณะจูฑะ
(2556) ส่ วนผลกระทบที่เกิดขึ้นมีงานศึกษาของ พรชิตา กฤษฎาวานิช( 2546) ที่ศึกษาผลกระทบจากบ่อน
การพนันตามแนวชายแดน กรณี เกาะกง ประเทศกัมพูชา พบว่า บ่อนการพนันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยผลกระทบในแง่ลบทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญได้แก่ การเกิดปั ญหาหนี้สินและความขาดแคลน
รายจ่ายในครอบครัว ปั ญหาการลักทรัพย์หรื อประกอบมิจฉาชีพ ส่ วนผลกระทบในด้านสังคมได้แก่
ก่อให้เกิดภาพพจน์ในแง่ลบของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็ นเมืองพุทธศาสนา และพบว่าธุ รกิจการ
พนันไม่ได้เป็ นธุ รกิจหรื ออาชีพในทางที่สร้างสรรค์ แต่เป็ นการมอมเมาประชาชนและทําให้คุณภาพชีวติ
ของคนในระยะยาวจะหมกมุ่นอยูก่ บั การพนัน ทําให้เสี ยสุ ขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้
บ่อนการพนันยังเป็ นแหล่งฟอกเงินที่ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีได้
ส่ วนสุ รชัย บุญพลับ ( 2545) ศึกษาความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจของประชาชนจากบ่อนการพนัน
ตามแนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณี บา้ นผักกาด อําเภอโป่ งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผูเ้ ล่นพนัน
ส่ วนมากเป็ นชาวบ้านจันทบุรี และประเภทพนันที่ได้รับความนิยมเล่นคือ บัคคารา รองลงมาคือ ป๊ อก
แปด-ป๊ อกเก้า ผลเสี ยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคือเล่นเสี ยเฉลี่ยคนละ 6,663 บาท ส่ วนผลเสี ยทางสังคมไม่
ปรากฏ
2) การศึกษาการเข้าถึงพนันของผูเ้ ล่นแถบชายแดน ในงานศึกษาของ วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
(2556) เรื่ องพฤติกรรมการซื้ อหวยข้ามแดนของผูห้ ญิงไทใหญ่ชายแดนพม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า
สําหรับหญิงไทใหญ่ที่อพยพมาอยูช่ ายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะนิยมซื้ อหวยใต้ดินกับเครื อข่ายสังคม
ชาติพนั ธุ์เดียวกัน เนื่องจากมีความใกล้ชิด ไว้เนื้อเชื่อใจ และป้ องกันความเสี่ ยงจากการ “ถูกเบี้ยว” กรณี
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ซื้ อหวยถูกแล้วไม่จ่ายหรื อจ่ายไม่ครบจํานวนที่กาํ หนดไว้ นอกจากนั้นหญิงไทใหญ่ยงั ใช้เทคโนโลยีการ
สื่ อสารสมัยใหม่ในการซื้ อขายหวยในหมู่เครื อข่ายญาติพี่นอ้ ง ทั้งในไทยและพม่า (แถวชายแดน)
โทรศัพท์มือถือได้กลายเป็ นเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเติบโตของหวยใต้ดินเป็ นอย่างมาก ทั้งในแง่การซื้ อ
ขายในระบบให้สินเชื่อหรื อระบบ “แปะ” คือซื้ อก่อนจ่ายทีหลัง และการกระจายข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
เลขเด็ดจากเกจิอาจารย์ การเก็งเลขที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง เป็ นต้น นอกจากนั้น การเล่น
หวยทางด้านรัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า คนซื้ อหวยและเจ้ามือที่รับซื้ อจะอยูใ่ นพม่า แต่จะเล่นตาม
เลขที่ออกที่ประเทศไทย โดยฟังจากวิทยุกระจายเสี ยงที่ส่งสัญญาณจากประเทศไทย
ปิ่ นวดี ศรี สุพรรณและสุ รสม กฤษณะจูฑะ ( 2556) ศึกษาเครื อข่ายธุ รกิจการพนันผ่าน “การทํา
ทัวร์ ” ทําให้ชาวบ้านที่มีเงินน้อยมีโอกาสเข้าไปเล่นพนันในคาสิ โน ชาวบ้านบางส่ วนกลายเป็ นนักพนัน
หน้าใหม่ในที่สุด คาสิ โนชายแดนไม่ได้ลดจํานวนคนไทยออกไปเล่นพนันที่มาเก๊า ลาสเวกัส หรื อ
ออสเตรเลีย แต่กลับกระตุน้ ให้มีนกั พนันหน้าใหม่ มีคนไทยเล่นพนันเพิ่มมากขึ้น การประมาณการจาก
สถิติของด่านตรวจคนเข้าเมืองของมุกดาหารพบว่า คนไทยข้ามแดนไปเล่นพนันในคาสิ โนสะหวันเวกัส
แขวงสะหวันเขต ประเทศลาว ผ่านบริ การทัวร์ ประมาณ 1,000 คนต่อวัน ในวันเสาร์ -อาทิตย์หรื อวันหยุด
พิเศษจะมีมาก นอกจากการทําทัวร์เพื่อหาลูกค้าป้ อนเข้าคาสิ โน คาสิ โนยังมีการทํากลยุทธ์ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเล่นพนันเป็ นพิเศษ เช่น สิ ทธิ พิเศษต่างๆ สําหรับลูกค้าวีไอพี มีโปรโมชัน่ การชิงโชค
แจกอัง่ เปาในวันตรุ ษจีน แจกของชําร่ วยต่างๆ การบริ การเล่นพนันออนไลน์กรณี ไม่สะดวกในการ
เดินทางมาเล่นในคาสิ โน เป็ นต้น
3) การศึกษาชุมชนชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากบ่อนพนันชายแดน วีระพันธ์ พรหมมนตรี
(2547) ศึกษาการเล่น “มะก่องถี่ ” ซึ่ งเป็ นหวยรายวันในพื้นที่ชายแดน ตลาดแม่สาย ตลาดเชียงแสน ซึ่ งมี
การเล่นฝั่งพม่ามาก่อน และนํามาเล่นในฝั่งไทย การที่มะก่องถี่ได้รับความนิยมเพราะมีการเปิ ดให้เล่นวัน
ละ 2-3 งวด และได้รางวัลเร็ ว เช่นถูกตอนเย็นมารับรางวัลเช้าวันรุ่ งขึ้น นอกจากนั้นลักษณะมะก่องถี่
ไม่ใช่หวยแบบเสี่ ยงโชค แต่เป็ นหวยที่ตอ้ งใช้ “เชาว์ปัญญาไหวพริ บ ” ในการทายคําใบ้ที่เจ้ามือจะเป็ น
ผูเ้ ขียนคําใบ้ออกเป็ นกลอนให้รู้ล่วงหน้าก่อนรับแทง เพื่อให้คนเล่นตีความในกลอนว่าจะใกล้เคียงกับ
สัตว์ประเภทใด ซึ่ งมีอยู่ 36 ตัว หรื อ 36 หมายเลข แนวคิดสัตว์ 36 ตัวมาจากการกําหนดจุดบนร่ างกายคน
ทั้งหมด 36 จุด มะก่องถี่สามารถเข้าถึงคนเล่นได้มาก เพราะใช้สถานที่รับแทงหวยที่ร้านชําซึ่ งกระจายกัน
อยูต่ ามชุมชน โดยที่เจ้าของร้านชําจะได้ค่าเปอร์ เซ็นต์ 10 % ของยอดเงินที่รับแทงในแต่ละงวด
สดใส สร่ างโศกและนนท์ พลาวัน ( 2557) ศึกษาผลกระทบต่อวิถีพนันของชาวบ้านจากการเปิ ด
คาสิ โนช่องสะงํา อําเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา พบว่า การมีคาสิ โนที่ช่องสะงํา
ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการพนันในชุมชนในไทยและกัมพูชา ทั้งชนิดและประเภทการพนันที่มีอยู่
เดิม เช่นการพนันพื้นบ้านและการพนันที่มีผนู ้ าํ เข้าจากภายนอกมาสู่ ชุมชน นอกจากนั้นยังมีการเล่นพนัน
แบบใหม่เพิ่มขึ้นในลักษณะพนันข้ามพรมแดนทั้งสองประเทศ เช่น หวยหุ น้ เวียตนาม หวยออกเลขสลาก
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ของไทย (แต่เล่นในกัมพูชา) และหวยของรัฐบาลกัมพูชา ส่ วนผูท้ ี่เข้าคาสิ โนจากกัมพูชามักจะเป็ นผูน้ าํ
ชุมชนที่มีฐานะการเงินดีหรื อเป็ นนักธุ รกิจ และพบว่าเคยมีนกั พนันหญิงชาวกัมพูชาที่เล่นพนันจนหมด
ตัวไม่มีเงินใช้หนี้จึงต้องขายตัวแลกในที่สุด
ในแง่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดนทั้งกัมพูชาและไทยพบว่า หลังจากการมีคาสิ โนขึ้นใน
ช่องสะงํามีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดน ชุมชนฝั่งไทยมีความคึกคักมากขึ้น เนื่องจากเป็ นทางผ่าน
ของนักเที่ยวที่ตอ้ งการเดินทางไปคาสิ โน มีการปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยเพื่อสร้างเป็ นร้านค้า ร้านขายของชํา
และบ้านพักเพื่อรับรองนักท่องเที่ยว ในช่วงคาสิ โนเพิง่ เปิ ดใหม่ๆ ชาวบ้านจํานวนหนึ่งมีอาการ “เห่อ
ของใหม่” เดินทางไปเล่นการพนันที่คาสิ โน และมีชาวบ้านรับจ้างนัง่ รถตูไ้ ปเล่นที่คาสิ โนด้วยบางคน
กลายเป็ นนักพนันอาชีพ
ส่ วนชุมชนฝั่งกัมพูชา จากเดิมคนในชุมชนกัมพูชาไม่เล่นการพนัน เพราะได้รับการปลูกฝังใน
แนวคิดในยุคตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของเขมรแดงที่วา่ “การพนันเป็ นรู ปแบบของความเสื่ อมโทรม
ทางสังคมและเป็ นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมใหม่”ภายหลังสงครามกลางเมืองในกัมพูชาพร้อมๆ กับ
การตั้งคาสิ โนช่องสะงํา แนวคิดอดีตผูน้ าํ เขมรแดงได้เปลี่ยนไปจากเดิมคือ “หาเงิน” และ “เอารวยไว้
ก่อน” มีการอพยพโยกย้ายผูค้ นเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่เป็ นจํานวนมาก เกิดตลาดแลกเปลี่ยนสิ นค้า เศรษฐกิจใน
ชุมชนเติบโตมากขึ้น เกิดการจ้างงานเพราะในคาสิ โนต้องใช้พนักงานมากกว่า 800 คนซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
คนหนุ่มสาว
งานของยศ สันตสมบัติ( 2551) กล่าวถึงพื้นที่แม่สายซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
รัฐบาลกําลังผลักดันเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักลงทุนจากจีน และถ้าไม่
มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอาจมีโครงการตั้งคาสิ โน เพราะคาสิ โนเป็ นการลงทุนด้านการพนันที่ทาํ
กําไรให้กบั เจ้าของกิจการได้ดีกว่าการลงทุนกิจการประเภทอื่น ขณะที่คาสิ โนเกิดในแผ่นดินไทยได้ยาก
ยศได้กล่าวถึงการมีคาสิ โนในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริ เวณสามเหลี่ยมทองคําแถบต้นผึ้งที่อยูต่ รงข้ามอําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทางการลาวให้สัมปทานแก่จีนหลายหมื่นไร่ และสิ่ งที่เกิดขึ้นคือ คาสิ โนคิงส์
โรมัน ซึ่งเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง ผลกระทบก็คือ มีการย้ายชาวบ้านที่เป็ นชาวลื้อออกจากพื้นที่ไปอยู่
หมู่บา้ นจัดสรรที่เจ้าของคาสิ โนสร้างชดเชยให้
งาน นัฐกร วิทิตานนท์ (2559) ซึ่ งศึกษาผลกระทบคาสิ โนคิงส์โรมันฝั่ง สปป.ลาว พบว่า คาสิ โน
ไม่เพียงแต่บริ การนักพนันจากประเทศจีนเท่านั้น แต่เจ้าของยังจัดพื้นที่บางส่ วนของคาสิ โนให้คนไทย
จัดการพนันเพื่อดึงนักพนันจากไทยและลาวเข้ามาเล่นเพิ่มขึ้น โดยที่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยไม่มีมาตรการสั่ง
ห้ามไม่ให้คนไทยไปเล่นการพนันในคาสิ โนนอกจากนั้นการมีคาสิ โนคิงส์โรมันฝั่ง สปป .ลาว ได้ส่ง
กระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจและผลลบทางสังคม (Social Costs) อันหมายถึงสังคม (ทั้งไทยและลาว)
ต้องแบกรับภาระในการฟื้ นฟูและเยียวยาสังคมวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมก่อน
มีคาสิ โน

18
ผลกระทบเชิงบวกได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเช่น ถนน ไฟฟ้ า ประปา
ช่วยให้คนลาวในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึน และคาสิ โนกลายเป็ นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่
โดยเฉพาะแรงงานจากพม่าและจีน การส่ งเสริ มให้มีการท่องเที่ยว มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่แขวง
บ่อแก้วเพิ่มขึ้น ส่ วนผลลบทางสังคมได้แก่ การสู ญเสี ยทรัพยากรให้ต่างชาติ ชาวบ้านในพื้นที่สัมปทาน
ถูกบังคับให้ยา้ ยที่อยูอ่ าศัย (Displacement) และสู ญเสี ยสิ ทธิ ในที่ดินทํากิน ที่ดินการเกษตรที่ได้รับก็เผชิญ
กับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ และการไหลบ่าของคนจีนมีผลต่อการทําลายอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น คาสิ โน
มักจะอยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่ งเป็ นพื้นที่ยกเว้นทางกฎหมาย เอื้อให้เป็ นศูนย์รวมธุ รกิจสี เทาอาทิเช่น
ตลาดสัตว์ป่าหายาก การค้าประเวณี แหล่งพักยาเสพติด และกลายเป็ นแหล่งฟอกเงินเนื่องจากลาวไม่มี
กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน แม้วา่ ในทางกฎหมายจะห้ามไม่ให้คนลาวเล่นการพนัน แต่ในทางปฏิบตั ิไม่
มีมาตรการที่เข้มงวด ทําให้คนลาวเกิดปั ญหาติดการพนันซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคนมีรายได้นอ้ ย ติดหนี้สิน
และครอบครัวแตกแยก
กล่าวโดยสรุ ป งานวิจยั พนันชายแดนที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการจัดการพนันของ
คาสิ โนซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการพนันสมัยใหม่ ( Modern Gambling) ไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบต่อ
ผูค้ นหรื อชุมชนในพื้นที่ชายแดนอย่างมีนยั ยะสําคัญ ที่สาํ คัญคือ ยังไม่ได้ให้ภาพวิถีชีวติ ในชุมชน
ชายแดนที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เรี ยกว่า การพนันยอดนิยม ( Popular Gambling) ทั้งการพนันที่แฝงอยูใ่ น
วัฒนธรรมหรื อการพนันพื้นบ้านและการพนันสมัยใหม่เช่นงานวิจยั ของสดใส สร่ างโศกและนนท์ พลา
วัน (2557) การวิจยั ครั้งนี้จึงมุ่งความสนใจไปที่เมืองชายแดนซึ่ งแต่เดิมการศึกษาเมืองชายแดนมักจะ
คิดถึงชายแดนในแง่ของอาณาบริ เวณสองฝากฝั่งที่แยกออกจากกันโดยเส้นแบ่งพรมแดน แต่ในปั จจุบนั
งานศึกษาพรมแดนมีแนวโน้มที่จะมองชายแดนทั้งสองฟากฝั่งของพรมแดนในแง่ของการเป็ นพื้นที่
เดียวกัน คือแม่สาย-ท่าขี้เหล็กอันมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาร่ วมกันต่างจากเมืองชายแดนแห่งอื่นเช่น
ทางด้านช่องสะงํา ประเทศกัมพูชา สะหวันเขต สปป.ลาวและทางด้านภาคตะวันออก ประเทศไทย
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บทที่ 3
เศรษฐกิจการเมือง และการพนันเมืองแม่ สาย
เพื่อที่จะเข้าใจลักษณะเฉพาะของชายแดนภาคเหนือ เมืองแม่สาย-ท่าขี้เหล็กจึงต้องทบทวน
กระบวนการการกลายเป็ นเมืองชายแดน ทั้งประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจยุคล่าอาณานิคมซึ่ ง
เป็ นเงื่อนไขของการก่อกําเนิดรัฐชาติ การเคลื่อนย้ายประชากรหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์จากความขัดแย้งใน
ดินแดนแถบนี้ สงครามยาเสพติด การต่อสู ้ดว้ ยกองกําลังของชนกลุ่มน้อย และนโยบายความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในแถบลุ่มนํ้าโขง ลักษณะเฉพาะของเมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กจึง
แสดงออกถึงความทับซ้อนของเมืองระหว่าง วิถีการดําเนินชีวติ ประจําวันของคนชายแดนกับวิถีปฏิบตั ิ
ภายใต้ระเบียบ/กฎเกณฑ์ของรัฐชาติ ความเป็ นเมืองท่าขี้เหล็กในปั จจุบนั กําลังเข้าสู่ กบั การกลายเป็ นไทย
(Thaization) ทั้งความนิยมการบริ โภคกับการขยายอิทธิ พลของจีน ซึ่ งความเข้าใจลักษณะเฉพาะของเมือง
แม่สาย-ท่าขี้เหล็กนี้ จะนําไปสู่ การทําความเข้าใจการพนันชายแดนใหม่ ต่างจากการเข้าใจการพนันตาม
นิยามทางกฎหมายและเขตแดนรัฐชาติ

3.1 แม่ สาย-ท่ าขีเ้ หล็กเมืองแฝดชายแดน
3.1.1 ประวัติการปักเขตแดนไทย-พม่าตอนเหนือกําเนิดชายแดนเมืองแม่สายมีความชัดเจนขึ้น
จากการสร้างรัฐชาติให้ทนั สมัยในยุคการล่าอาณานิคม เมื่อมีการนําหลักการการแบ่งเขตแดนเข้ามาใช้
หลังจากอังกฤษเข้ายึดครองพม่า และจัดตั้งรัฐอาณานิคมบริ ติชออฟเบอร์ ม่าขึ้นปกครองแทนระบบ
กษัตริ ย ์
จากความตึงเครี ยดในการอ้างสิ ทธิ เหนือดินแดนระหว่างฉาน บริ ติชออฟเบอร์ มา และสยามในปี
ค.ศ.1890 เมื่อทางบริ ติชออฟเบอร์ มาได้อา้ งถึงเจ้าเชียงตุงที่ไม่เห็นด้วยกับสยามจะนับเอาเทือกเขามังคละ
โล (Mang Khla Lo) ที่อยูท่ างด้านเหนือของท่าขี้เหล็กเป็ นที่ปันเขตแดน และอังกฤษยังไปอ้างถึงข้อตกลง
ที่ไม่ได้บนั ทึกไว้มาก่อนระหว่างทางเชียงตุงกับเชียงใหม่ โดยที่ทางเชียงใหม่จะไม่ยกทัพข้ามแม่น้ าํ สายที่
อยูต่ อนใต้ของเทือกเขามังคละโลเท่ากับทางเชียงใหม่ได้รับรองสิ ทธิ เหนือดินแดนท่าขี้เหล็กของเชียงตุง
จากความตึงเครี ยดดังกล่าวจึงนํามาสู่ การปั กปั นเขตแดนโดยการสํารวจทางเท้าร่ วมกัน ถือว่าการสํารวจ
เป็ นการแบ่งเขตแดนสมัยใหม่ (Modern Boundary) ขึ้นในพื้นที่แถบนี้ จนกระทัง่ ปี ค .ศ.1892 มีขอ้ ตกลง
ร่ วมในการปั กเขตแดนสมัยใหม่ระหว่างบริ ติสออฟเบอร์ มากับสยาม โดยเอาแม่น้ าํ สายเป็ นเขตแดนตาม
ธรรมชาติ ให้หมู่บา้ นท่าขี้เหล็กเป็ นที่ต้ งั ด่านตรวจขึ้นอยูก่ บั เชียงตุง ตามบันทึกในเอกสารของ
สํานักงานบริ ติชออฟเบอร์ ม่า (Pith2007,244-245) กระนั้นก็ตาม ยังเกิดปั ญหาตามภายหลังการปั กปั นเขต
แดนแบบใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของแม่น้ าํ สายจากเหตุการณ์น้ าํ ท่วมขนาดใหญ่ใน
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ปี 1929 รัฐบาลไทยกับอังกฤษจึงมาทําข้อตกลงกันใหม่โดยยึดเอาร่ องนํ้าลึกกลางแม่น้ าํ สายเป็ นเส้นแบ่ง
เขตในปี ค.ศ.1932
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดสัญญาปางโหลง เป็ นสัญญาที่ลงนามร่ วมกันระหว่างตัวแทน
ไทใหญ่และกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในประเทศพม่าในการขอเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
1947 (พ.ศ.2490) เมื่อได้เอกราชจากอังกฤษตัวแทนชาติพนั ธุ์ได้มาร่ วมกันร่ างรัฐธรรมนูญ ในร่ าง
รัฐธรรมนูญระบุวา่ ให้ทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์อยูร่ ่ วมกันเป็ นสหภาพพม่าเป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจึงมีสิทธิ์
แยกตัวเป็ นอิสระตั้งประเทศของตนเองได้ เมื่อครบกําหนดเวลา 10ปี รัฐบาลพม่านําโดยอู นุไม่ยอมปฏิบตั ิ
ตามสัญญา และนายพลเนวินได้ทาํ การรัฐประหาร ประกาศยุบสภาและยกเลิกรัฐธรรมนูญดังกล่าว ส่ งผล
ให้สัญญาปางหลวงที่นายพลออง ซานเคยทําร่ วมกับชนกลุ่มน้อยเป็ นโมฆะ(วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี 2545:231)
กลายมาเป็ นการสู ้รบตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกองกําลังชนกลุ่มน้อยกับกองทัพพม่า เพื่อเรี ยกร้อง
ดินแดนรัฐฉานรวมทั้งท่าขี้เหล็กซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของรัฐฉานด้วย
ปั จจุบนั แม่สายอยูใ่ นภาวะสงบ ขณะที่คนแม่สายยังคงจดจําถึงการสู ้รบตามแนวตะเข็บชายแดน
ระหว่างแม่สายกับท่าขี้เหล็ก ระหว่างกองกําลังชนกลุ่มน้อยระหว่างกองกําลังรัฐฉาน (Shan State Army:
SSA) กองกําลังรัฐว้า (United Wa State Army: UWSA) และกองทัพรัฐบาลพม่าซึ่ งต่อมาภายใต้ขอ้ ตกลง
สงบศึกรัฐบาลพม่ายินยอมให้ UWSA มีอาํ นาจเข้ามาประกอบธุ รกิจต่างๆ ในท่าขี้เหล็กได้ แลกกับการ
คงไว้ซ่ ึ งกองกําลังติดอาวุธว้าคอยปะทะกับกองกําลัง SSA แทน เป็ นที่รับรู ้กนั ทัว่ ไปว่า UWSA พัวพันกับ
การผลิตแอมฟี ตามีนหรื อยาบ้าในภาษาไทยและการผลิตซี ดีละเมิดลิขสิ ทธิ์ และประกอบธุ รกิจอิมปอร์ ตเอ็กปอร์ตในนามบริ ษทั “หงปัง” ( Yuthpong Chatrawarin 2015,48)
3.1.2 ประชากรชาติพนั ธุ์กบั การสร้างบ้านแปงเมืองแม่สาย-ท่าขี้เหล็กเมืองแม่สายเกิดขึ้นจากการ
อพยพโยกย้ายไปมาแถบชายแดนของผูค้ น จากการขยายอํานาจของบรรดาเจ้านครรัฐในยุคก่อนการสร้าง
ชาติ (Nation States) จนถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามกลางเมืองในประเทศจีน และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในแถบภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงภายใต้ภายใต้แผนพัฒนาสี่ เหลียมเศรษฐกิจ
ความที่เป็ นเมืองจากการอพยพไปมาของผูค้ น ทําให้ประชากรของเมืองทั้งสองประกอบไปด้วย
ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ เช่นคนไทย (คนเมือง) ไทลื้อ อาข่า ไทใหญ่ พม่า ว้า จีนองค์ประกอบ
ประชากรทั้งแม่สายและท่าขี้เหล็กส่ วนใหญ่คือชาวไทลื้อ มีสองกลุ่มที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานคือ กลุ่มที่
อพยพมาจากสิ บสองปั นนาจากสงครามภายในประเทจีนและช่วงการปฏิวตั ิวฒั นธรรม (2509-2519) โดย
อพยพผ่านเมืองเชียงตุงและเมืองยองจากนั้นก็หาทางโยกย้ายมาตั้งรกรากตามพื้นที่ชายแดนท่าขี้เหล็ก
และแม่สาย อีกกลุ่มอพยพมาจากเมืองยองโดยตรงเริ่ มขึ้นในช่วงปี 1980 สื บเนื่องมาจากสงครามกลาง
เมืองระหว่างกองกําลังรัฐบาลทหารพม่ากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยซึ่ งมีอยูห่ ลายกลุ่มไม่วา่ จะเป็ น กอง
กําลังว้า กองกําลังก๊กมินตัง๋ กองกําลังไต (กลุ่มขุนส่ า) นอกเหนือจากสาเหตุสงครามและความไม่สงบใน
จีนและพม่าแล้ว การพัฒนาเมืองชายแดนจากความร่ วมมือทางการค้าและการลงทุนระดับภูมิภาคลุ่มนํ้า
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โขงตั้งแต่ตน้ ทศวรรษ 1990 เป็ นต้นมาได้กลายเป็ นเงื่อนไขให้เกิดการอพยพโยกย้ายชาวไทลื้อจากเมือง
ยองเข้ามาตั้งรกรากหรื อหางานทําในเมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กเพิม่ จํานวนมากขึ้น (วสันต์ ,2555
:198) ดังนั้นการอพยพย้ายถิ่นของผูค้ นแถบชายแดนแม่สาย ทําให้เกิดการตั้งถิ่นฐานบ้านช่องระหว่าง
ชุมชนแม่สายกับชุมชนท่าขี้เหล็กและพัฒนากลายเป็ นเมืองแฝด คนทั้งสองฝั่งเกี่ยวดองเป็ นเครื อญาติ มี
การติดต่อไปมาหาสู่ กนั ในชีวติ ประจําวัน จะต่างกันตรงที่การถือสัญชาติเท่านั้น
1. ไทลื้อไทลื้อเข้ามาอยูแ่ ม่สาย 2 พวกคือ พวกแรกอพยพมาจากจังหวัดลําพูนเข้ามาอยูใ่ นชุมชน
ติดแม่น้ าํ สายเรี ยกว่า “ชุมชนเหมืองแดง” ไทลื้อจากลําพูนกลุ่มนี้เรี ยกตัวเองว่าคนยอง ซึ่ งมีที่มาจากครั้งที่
พระเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่เข้าไปกวาดต้อนชาวไทลื้อที่เมืองยองมาไว้ที่ลาํ พูนในยุคที่เรี ยกกันว่า “ยุคเก็บ
ผักใส่ ส่า เก็บข้าใส่ เมือง” ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันขุดเหมืองทําฝายกั้นนํ้าและผันนํ้าจากแม่น้ าํ สายทํานา
นํ้าที่ผนั จากแม่น้ าํ สายในฤดูฝนมีสีแดงจึงเรี ยกลําเหมืองที่ขดุ ว่า “เหมืองแดง” และชื่อเหมืองแดง
กลายเป็ นชื่อหมู่บา้ นในเวลาต่อมา ส่ วนไทลื้อที่อยูท่ างเมืองท่าขี้เหล็ก จะอยูท่ ี่บา้ นสันทรายลื้อเป็ นส่ วน
ใหญ่ มีวดั พระธาตุสายเมืองเป็ นวัดประจําหมู่บา้ น ชาวไทลื้อส่ วนนี้อพยพมาจากสิ บสองปั นนาในช่วง
สงครามปี 2492 และมีการปฏิวตั ิวฒั นธรรมในจีนและอพยพมาจากเมืองยอง
2. ไทใหญ่เข้ามาอยูแ่ ม่สาย- ท่าขี้เหล็กน้อยกว่าชาวไทลื้อ เป็ นการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจาก
เงื่อนไขสงครามภายในประเทศพม่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2539 รัฐบาลพม่าได้ใช้กาํ ลังบังคับประชาชนกว่า
300,000 คนจาก หมู่บา้ นกว่า 1,400 แห่งจากทางภาคกลางของรัฐฉานให้ยา้ ยออกจากถิ่นที่อยูอ่ าศัย การ
บังคับให้ โยกย้ายถิ่นฐานนี้เพิม่ มากขึ้นตั้งแต่ปี
2540 และสิ่ งที่เกิดขึ้นควบคู่กนั คือ ปั ญหาการ
ประหัตประหาร และการใช้การข่มขืนอย่างเป็ นระบบต่อผูห้ ญิง และเด็กชาวไทใหญ่ ซึ่ งเพิ่มความรุ นแรง
ขึ้นอย่าง มาก ทั้งนี้มีการประมาณว่า ชาวไทใหญ่กว่า 80,000 คนหลบหนีเข้ามาในไทยทางด้านอําเภอฝาง
(8,000 ถึง 15000 คนต่อปี ) ซึ่ งเป็ นจํานวนที่สูงกว่าตัวเลขแรงงานอพยพที่เข้ามาในอําเภอนี้ก่อนปี 2539
ผูท้ ี่เข้ามาใหม่หลังปี 2539 ส่ วนใหญ่แล้วมาจาก 12 เมืองในรัฐฉาน ซึ่งประสบปัญหาจากการที่
กองทัพรัฐบาลพม่าใช้กาํ ลังบังคับให้มีการโยกย้ายประชาชนจํานวนมาก ภายใต้โครงการการ ย้ายถิ่นที่อยู่
และการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนอย่างเป็ นระบบ จํานวนชาวไทใหญ่ที่เดินทางเข้ามาใน ไทยในแต่ละเดือน
บ่งชี้วา่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบบแผนของการเข้ามาหางานทําตามฤดูกาล ร้อยละ 47 ของผูท้ ี่เข้ามาอายุต่าํ
กว่า 18 ปี หรื อมากกว่า 45 ปี ซึ่ งแตกต่างจากแรงงานอพยพ ซึ่ งนี่คือ การอพยพ เคลื่อนย้ายของทั้ง
ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวจํานวนมากไม่ได้อยูใ่ นวัยทํางาน หรื อสรุ ปได้ ว่า คนเหล่านี้ไม่ใช่
แรงงานอพยพ แต่เป็ นผูแ้ สวงหาที่ล้ ีภยั เป็ นผูท้ ี่หลบหนีจากการถูก ประหัตประหาร และการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนอย่างเป็ นระบบโดยรัฐบาลพม่า (SHRF, 2003)
ส่ วนชาวไทใหญ่ท่าขี้เหล็ก อพยพมาจากเชียงตุงมาตั้งบ้านเรื อนอยูท่ ี่บา้ นสันทรายมีวดั เป็ น
ศูนย์กลางหมู่บา้ นคือวัดสันทรายไตซึ่ งต่อมามีชาวไทลื้ออพยพเข้ามาอยูด่ ว้ ยกัน แต่มีเหตุทะเลาะเบาะแว้ง
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ทําให้ไทลื้อแยกออกไปตั้งหมู่บา้ นใหม่บริ เวณใกล้เคียงกันทางทิศเหนือของบ้านเดิม ปั จจุบนั หมู่บา้ นที่
ชาวไทใหญ่ได้ชื่อ เป็ นหมู่บา้ นสันทรายไต
3. จีน-ก๊กมินตัง๋ โดยทัว่ ไปมักจะเรี ยกกลุ่มคนจีนเหล่านี้วา่ “ฮ่อ (Haw) ” ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ด้วยกันคือ กลุ่มแรกทําการค้าขายตามพื้นที่ชายแดนแทบนี้เป็ นเวลานาน ตามเส้นทางระหว่างตอนใต้ของ
จีนกับลุ่มนํ้าโขง และกลุ่มที่สองคือ กองพล 93 ซึ่ งถูกขับออกจากยูนานตอนใต้ของจีนจากการสู ้รบกับจีน
คอมมิวนิสต์ในปี 1949อพยพลงมาอยูท่ างรัฐฉาน พม่า และจังหวัดเชียงรายของไทย
ต่อมาได้มีคนจีนที่อพยพรุ่ นใหม่เข้ามาอยูเ่ มืองแม่สายเพิม่ ขึ้นเรี ยกว่า “ซินยีห่ มิน”1กลุ่มคนจีนอพยพ
รุ่ นใหม่ที่วา่ มาจากหลายมณฑล เช่น หูหนาน กวางซี กวางโจว เสฉวน ยูนนาน และมีคนจีนทีมาจาก
ประเทศพม่า ซึ่ งอพยพมาจากจีนและเข้ามาอยูใ่ นพม่านานแล้วอยูแ่ ถวเมืองลาชายแดนพม่า-จีน เส้นทาง
การเข้ามาของกลุ่มคนจีนอพยพรุ่ นใหม่ในแม่สายมาจาก 2 ทางหลัก คือ ฝั่งชายแดนจีน สิ บสองปันนา
เข้าสู่ ลาว และมายังไทยที่เชียงแสน (ทางลํานํ้าโขง) เข้าสู่ แม่สาย หรื อฝั่งชายแดนจีนเข้าสู่ พม่าที่เมืองลาเชียงตุง-แม่สาย หรื อที่ชายแดนพม่า-จีนที่ ลุ่ยลี่-หมู่เจ้ เข้าสู่ พม่า และต่อมายังไทยที่แม่สายกลุ่มคนจีนใหม่
ที่เข้ามาหลังปี ค.ศ.1990 ในแม่สายแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มหลัก คือ
1) กลุ่มนายทุนจีนขนาดกลาง มาจากเมืองใหญ่ในจีน เช่น กวางเจา กวางตุง้ สิ บสองปันนา เซี่ยง
ไฮ้ เซิ นเจิ้น ที่นาํ เงินมาลงทุนในกิจการบางประเภท เช่น ซื้ อตึกในตลาดแม่สาย โดยใช้ชื่อของคนไทยเชื้อ
สายจีนที่มาจากสิ บสองปันนา สามารถพูดภาษาไทยได้และมีสัญชาติไทยอยูอ่ าศัยในเมืองไทยมายาวนาน
หรื อซื้ อที่ดินเพื่อเตรี ยมทําการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกยางพารา กล้วยหอม เป็ นต้น กลุ่มนี้อาจยังไม่ขยายตัว
มากนัก เพราะบางส่ วนยังเฝ้ ารอดูสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชายแดน และส่ วนมากมักไปต่อยังกรุ งเทพฯ
เพื่อลงทุนในกิจการขนาดใหญ่มากกว่าจะหยุดอยูท่ ี่ชายแดน
2) กลุ่มผูป้ ระกอบการรายย่อย ทําธุ รกิจการค้าปลีกและส่ งมีท้ งั ขนาดเล็ก และขนาดกลาง เป็ น
กลุ่มคนจีนเจ้าของร้านค้ามาจากเมืองต่างๆ ของจีน เช่น คุนหมิง โดยส่ วนใหญ่เปิ ดร้านค้าในตลาดอินโด
จีน และตลาดหน้าวัดพระธาตุดอยเวา บริ เวณชายแดนแม่สาย กลุ่มนี้สังเกตได้ง่ายจากสิ นค้าที่ขาย เช่น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า รองเท้า ผ้าห่ม เป็ นต้น

1

“ซินยีห่ มิน” ( Xinyimin) หมายถึง ชาวจีนอพยพรุ่ นใหม่ ที่เป็ นคําเรี ยกขานจากภาษาทางการจีนแบบใหม่ในการยอมรับคนจีนเดินทางออก
นอกประเทศตั้งแต่หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจในปี 1978 เป็ นต้นมา คนจีนที่วา่ จะเดินทางออกไปเรี ยนหนังสื อ ค้าขาย ลงทุนการค้า แรงงาน
กรรมกร ฯลฯ เขาหรื อเธออาจไม่กลับมายังแผ่นดินแม่อย่างถาวรแต่อาจสร้างลู่ทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคมนอกแผ่นดินจีนเอาไว้
สําหรับเดินทางกลับในอนาคต สําหรับรัฐบาลจีนแล้ว ชาวจีนอพยพรุ่ นใหม่เหล่านี้ สาํ คัญมากจนถูกนําเสนอว่าเป็ น “ทรัพยากร” อันลํ้าค่า ทํา
ให้นบั ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็ นต้นมา รัฐบาลจีนเสนอภาพชาวจีนอพยพเหล่านี้ ให้เป็ น “ผูร้ ักชาติ” ( patriotic) รุ่ นใหม่ที่ไม่เพียงประสบ
ความสําเร็ จในการค้าธุรกิจยกระดับฐานะของตนเองและวงศ์ตระกูลได้เท่านั้น แต่ยงั “สร้างชื่ อเสี ยงให้แก่แผ่นดินแม่” ( Nyiri 2002:331)
และมีส่วนสําคัญในการสร้าง “จีนยุคใหม่” ด้วย
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3) กลุ่มผูค้ า้ เร่ ถือว่ายังเป็ นกลุ่มรายย่อยที่ทดลองมาเสี่ ยงดวงก่อน เช่น ทดลองมาขายผัก ผลไม้
ในตลาดท้องถิ่น แต่ยงั ไม่พบมากนัก ส่ วนใหญ่เป็ นคนจีนมาจากเขตใต้คง (Dehong) มณฑลยูนนานติด
ชายแดนพม่า
4) กลุ่มมืออาชีพ ที่เข้ามาทํางานเฉพาะทาง โดยเฉพาะการเป็ นครู สอนภาษาจีนใน 3 โรงเรี ยน
ใหญ่ของแม่สายที่เปิ ดสอนภาษาจีนให้กบั ลูกหลานไทย
พม่า และจีน กลุ่มนี้พบว่ามีคนหนุ่มสาว
หลากหลายกลุ่มเข้ามา ไม่วา่ จะเป็ นนักศึกษาจีนในจีนแผ่นดินใหญ่ ที่รัฐบาลจีนสนับสนุนส่ งมาเป็ นครู
สอนและออกค่าใช้จ่ายให้ คนหนุ่มสาวจีนที่จบมัธยมปลายในจีนเข้ามาเรี ยนต่อปริ ญญาตรี เมืองไทยจน
จบแล้ว ไม่อยากกลับบ้านไปแข่งขันหางานทํา จึงตัดสิ นใจทํางานต่อในเมืองไทย อาสาสมัครจีนจาก
ไต้หวัน ที่รัฐบาลไต้หวันส่ งมาเป็ นอาสาสมัครช่วยสอนคนจีนยูนนานในเขตแม่สาย กลุ่มคนไทยเชื้อสาย
จีน ส่ วนใหญ่เป็ นจีนยูนนานที่รู้ภาษาจีน เรี ยนภาษาจีนจากโรงเรี ยนจีนในเขตเชียงราย และแม่สาย แล้ว
ออกมาสอนพิเศษภาษาจีนจากข้อมูลข้างต้น แม้ความสําเร็ จทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนจีนหลากหลายกลุ่ม
เหล่านี้ยงั อยูใ่ นช่วง รอการเติบโต แต่ในระยะกว่าสิ บปี มานี้ กลับพบว่า คนจีนและรัฐบาลจีนค่อยๆ สร้าง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจไปทัว่ บริ เวณชายแดน แนวโน้มที่กาํ ลังเห็นได้ ชัดคือ ซิ นยีห่ มินเหล่านี้กาํ ลังใช้
แบบแผนวัฒนธรรมจีน ไม่วา่ จะเป็ นระบบกงสี ความอดทนหนักเอาเบาสู้ และความช่วยเหลือจากรัฐบาล
จนค่อยๆ ก่อรู ป “วัฒนธรรมเศรษฐกิจชายแดน” ใหม่ๆ ซึ่ งแนวโน้มนี้อาจจะสร้างผลกระอย่างสําคัญที่
ควรตั้งคําถามต่อไปกับระบบเศรษฐกิจชายแดนของไทยได้ในอนาคต (อรัญญา ศิริผล2556:7)
3.1.3การศึกษา แม้วา่ ที่ท่าขี้เหล็กจะมีโรงเรี ยนทางการพม่าอยูห่ ลายแห่ง แต่ในความเป็ นจริ งจะ
พบว่ามีเด็กนักเรี ยนจากท่าขี้เหล็กข้ามฟากมาเรี ยนหนังสื อที่โรงเรี ยนทั้งของรัฐและเอกชนที่แม่สาย ใน
ทุกเช้าบริ เวณสะพานข้ามแม่น้ าํ สายจะเห็นเด็กนักเรี ยนแต่งชุดเครื่ องแบบนักเรี ยนไทยเดิน ปั่ น
รถจักรยานมาเรี ยนทุกวัน นอกจากนี้ยงั มีรถตูข้ า้ มรับ-ส่ งนักเรี ยนถึงบ้านเป็ นปกติเหมือนในพื้นที่ฝั่งแม่
สายอีกด้วย การเรี ยนหนังสื อจะเริ่ มเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมจนถึงชั้นมัธยมในแม่สาย รวมถึงการเรี ยนพิเศษ
ที่จะเน้นในเรื่ องภาษาไทยโดยมาเรี ยนเพิม่ เติมกับครู ในหมู่บา้ นฝั่งท่าขี้เหล็กที่เคยไปเรี ยนฝั่งแม่สายมา
ก่อน นอกจากเรี ยนภาษาไทยยังต้องเรี ยนภาษาจีนด้วยทั้งนี้พอ่ แม่เด็กส่ วนใหญ่เห็นว่า การเรี ยนภาษาไทย
และภาษาจีนจะเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
ที่ท่าขี้เหล็ก คนที่มีฐานะจะนิยมส่ งลูกมาเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนที่มีชื่ออยูท่ ี่ป่ายาง แม่สาย เช่น
โรงเรี ยนปิ ยะพร ส่ วนคนชั้นกลางก็จะเรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาล หรื อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะเป็ น
โรงเรี ยนในตัวเมืองเชียงราย ส่ วนระดับอุดมศึกษาก็จะเป็ นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัย
ที่ใช้หลักสู ตรภาษาอังกฤษ และนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากฝั่งพม่าจะมีพ้นื ฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษดีอยูแ่ ล้ว
3.1.4สาธารณสุ ขในการรักษาพยาบาลทางชายแดน คนรวยจากท่าขี้เล็ก จะนิยมไปรักษาที่
โรงพยาบาลเอกชนที่เมืองเชียงรายเช่น โรงพยาบาลโอเวอบรุ๊ ค โรงพยาบาลศรี บุรินทร์ ที่เมืองแม่สายจะ
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มีคลินิกของโรงพยาบาลสองแห่งตั้งอยู่ ถ้าสุ ดความสามารถในการรักษาจะมีการส่ งต่อโดยมีรถพยาบาล
ฉุ กเฉิ นรอรับส่ งอยูต่ ลอดเวลาส่ วนคนที่มีฐานะปานกลาง ก็จะมารักษาที่โรงพยาบาลแม่สาย โดยจ่ายค่า
รักษาเอง ทําให้โรงพยาบาลแม่สายเป็ นโรงพยาบาลที่มีเงินในระบบประกันสุ ขภาพเหลืออยู่ เนื่องจาก
คนไข้ขา้ มแดนต้องการความรวดเร็ วโดยผ่านช่องทางการรักษาโดยจ่ายเอง แต่ถา้ อาการหนักก็สามารถ
ส่ งไปรักษาในเมืองเชียงรายได้
ส่ วนการรักษาพยาบาลที่ท่าขี้เหล็กเริ่ มดีข้ ึนและมีราคาถูกกว่าการรักษาฝั่งไทย เนื่องจากได้รับ
การช่วยเหลืองบประมาณจากต่างประเทศมากขึ้นภายหลังที่พม่าจัดให้มีการเลือกตั้งเป็ นต้นมา
นอกจากนั้นพม่ายังมีศกั ยภาพในการรักษาโรคเพิ่มขึ้นเช่น โรคมะเร็ ง วัณโรค ไวรัสลงตับ แต่พม่ากําลัง
เผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดอยูเ่ ช่น ไข้หวัดนก เชื้อไวรัสเอช ไอ วี จากพฤติกรรมเสพยาเสพติดและ
แพร่ ไปยังครอบครัวการเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว คนท่าขี้เหล็กมีกาํ ลังซื้ อเพิ่มขึ้น จึง
ต้องการมาตรฐานในการดูแลสุ ขภาพของตนเองเพิ่มขึ้นตาม ภาคเอกชนได้ลงทุนตั้งโรงพยาบาลชื่อ อะ
เซนดอ ถือว่าเป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในท่าขี้เหล็ก สําหรับการเปรี ยบเทียบการรักษาพยาบาล
ชายแดนระหว่างฝั่งแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ที่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็กค่ารักษาจะถูกกว่า ขณะที่ทางแม่สายจะมี
บริ การให้ความอบอุ่นมากกว่า
ในด้านการคลอดข้ามแดน ช่วงที่เกิดความไม่สงบตามชายแดนไทย-พม่า ประชาชนทางฝั่งท่า
ขี้เหล็กพยายามข้ามแดนเข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยทั้งอยูแ่ บบชัว่ คราวและถาวร จนกระทัง่ การ
พยายามมีบตั รประชาชนไทย การมีบตั รประชาชนไทยจึงหมายถึงการมีหลักประกันในการเข้าถึงสิ ทธิ์ ทุก
ประการเท่ากับพลเมืองไทยพึงมี สิ่ งหนึ่งที่ทาํ มาก็คือ การข้ามมาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลมาสายเพื่อให้
โรงพยาบาลออกสู จิบตั รรับรองการเกิด แม้วา่ พ่อแม่จะเป็ นคนต่างด้าวแต่เด็กที่เกิดมามีสิทธิ ได้รับสัญชาติ
ไทยโดยกําเนิด

3.2 แม่ สายภายใต้ บริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณสามเหลีย่ มทองคา
3.2.1 การค้าขายชายแดนของคนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
การติดต่อค้าขายในชีวติ ประจําวัน ปกติคนฝั่งท่าขี้เหล็กมีความนิยมสิ นค้าจากประเทศไทยมาก
เป็ นเพราะอิทธิ พลของสื่ อโฆษณาโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์และอินเตอร์ เน็ต ส่ วนหนึ่งเป็ นเรื่ องค่านิยมของ
คนท่าขี้เหล็กเองที่ไม่นิยมใช้สินค้าพม่าเนื่องจากเห็นว่าเป็ นสิ นค้าด้อยคุณภาพการทําโปรโมชัน่ สู ้ทาง
ไทยไม่ได้ ดังนั้นพ่อค้าแม่คา้ ท่าขี้เหล็กจึงนิยมสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากฝั่งแม่สายไปขายยังร้านของตน แต่เดิมการ
สั่งซื้ อสิ นค้าจะสั่งตามเอเย่นต์ร้านค้าพาณิ ชย์ ปั จจุบนั พ่อค้าแม่คา้ รุ่ นใหม่หนั ไปซื้ อสิ นค้าจาก
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ซ่ ึ งมีอยู่ 2 ห้างห่างจากด่านแม่สาย 5 กิโลเมตร และคนไทลื้อจะนิยมเดินทาง
ข้ามแดนมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค การมาซื้ อสิ นค้าที่หา้ งสรรพสิ นค้า จะข้ามมาซื้ อที
ละมากๆ บางครั้งจะนํารถปิ คอัพมาขนด้วย ซึ่ งทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การได้รับข่าวสารการโฆษณาลดราคาสิ นค้า
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บางประเภท ก็จะมีการซื้ อเหมาชั้นเพราะนําข้ามฟากไปขายต่อจะได้กาํ ไรดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ ของใช้
จําเป็ นเช่น นํ้ามันพืชประกอบอาหาร ส่ วนการมาซื้ อของกินของใช้จาํ นวนเล็กน้อยชาวท่าขี้เหล็กจะมาซื้ อ
ตามตลาดนัด ถนนคนเดินติดด่าน และตามเทศกาลต่างๆ
ที่ท่าขี้เหล็กในปั จจุบนั มีความเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วจาก การค้าขายรับสิ นค้าจากจีน/พม่า ขาย
ให้กบั นักท่องเที่ยว ส่ วนของผิดกฎหมายตามแนวตะเข็บชายแดนอาทิเช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ ยาบ้า
การค้าประเวณี การพนัน ที่เกี่ยวกับคนไทย จะมีคนไทยบางส่ วนจากกรุ งเทพ เชียงใหม่เข้าไปท่าขี้เหล็ก
เพื่อดําเนินกิจการลงหุ น้ เปิ ดบ่อน ค้ายาบ้า เปิ ดร้านเสริ มสวย ค้าเสื้ อผ้า เก็งกําไรที่ดิน ร้านอาหารตามสัง่
ไอศกรี ม ของหวาน
ในตลาดท่าฬ่อแม้วา่ จะเน้นการขายสิ นค้าให้กบั นักท่องเที่ยวก็ตามแต่ก็มีพอ่ ค้าแม่คา้ หลายเชื้อ
ชาติเข้ามาดําเนินกิจการ ถ้าเจ้าของร้านเป็ นคนไทย สิ นค้าก็จะเป็ นจําพวก ผ้าห่ม ของเล่นเด็ก และอาจมี
ของหนีภาษีที่มีราคา เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ เนื่องจากส่ วนต่างด้านราคาสิ นค้า เป็ นแรงจูงใจทําให้สินค้าหนี
ภาษีทะลักข้ามแดนเข้ามายังไทย ของเหล่านี้จะมีการลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติหรื อด่านเถื่อน
ที่เรี ยงรายอยูต่ ามฝั่งแม่น้ าํ สาย เท่าที่สาํ รวจมีประมาณ 5-7 ด่านส่ วนแขกจากอินเดีย เนปาลจะขายสิ นค้า
จําพวกกําไล หยก พลอย แผ่นซี ดี
ส่ วนสิ นค้าที่ผา่ นด่านศุลกากร เป็ นที่เป็ นทางการเปิ ดตั้งแต่
6 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มครึ่ ง ถ้ามีเทศกาล
งานลอยกระทง หรื องานปี ใหม่ก็จะขยายเวลาปิ ดด่านถึงเที่ยงคืน ในกรณี ฉุกเฉิ นจะมีขอให้เปิ ดด่านเช่น
กรณี ไฟไหม้ซ่ ึ งต้องการรถดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือ หรื อการตามจับผูร้ ้ายข้ามแดน ซึ่ งผูก้ ่อเหตุมกั จะหนี
ข้ามไปหลบที่ท่าขี้เหล็ก มักจะมีการเสี ยภาษีแบบครึ่ งหนึ่งมีใบเสร็ จ ส่ วนอีกครึ่ งหนึ่งไม่มีใบเสร็ จ เช่นนํา
ผ้าห่มขนหนูเข้ามาฝั่งไทย 10 ผืน จะเสี ยภาษีมีใบเสร็ จแค่ 6 ผืน
ส่ วนคนฝั่งแม่สายจะรับสิ นค้าจากฝั่งท่าขี้เหล็กซึ่ งมีโกดังเก็บสิ นค้า สิ นค้าจําพวกเสื้ อผ้า สิ นค้า
เลียนแบบ ผลไม้ท้ งั สดและแห้ง
ความนิยมสิ นค้าของคนชายแดน คนรวยจะนิยมสิ นค้ามียหี่ อ้ แบรนด์ดงั ส่ วนคนจนจะนิยมสิ นค้า
ตามตลาดนัด สิ นค้าที่ใช้ไม่วา่ จะเป็ นมือถือ เครื่ องสําอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า มอร์ เตอร์ ไซด์ ซึ่ งมีความนิยม
สิ นค้าที่ผลิตในไทย ส่ วนสิ นค้าที่ผลิตในจีนจะซื้ อผ่านบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายและมีประกันจะมีความ
แน่นอนกว่า ส่ วนของหนีภาษีแม้วา่ จะมีราคาถูกก็จริ ง แต่จะไม่มีใบประกันทําให้เสี่ ยงที่จะได้สินค้าด้อย
คุณภาพซึ่ งคนตามชายแดนทั้งสองฟากฝั่งต่างรู ้จกั เป็ นอย่างดีส่วนความบันเทิง จะนิยมดูรายการทีวจี าก
ไทย ทั้งรายการข่าวรายการละคร ความนิยมในดาราอันมีผลต่อการบริ โภคของไทยด้วย
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Figure 1.ด่ านชายแดนแม่ สาย-ท่ าขีเ้ หล็กบนเส้ นทางการติดต่ อในชี วิตประจาวัน
ของคนไทยและพม่ า และการเข้ าไปคาสิ โนที่ ตั้งอยู่ที่เมืองท่ าขีเ้ หล็ก

Figure 2 ส่ วนหนึ่งของสิ นค้ าชายแดนบนทางเท้ าใกล้ ด่านแม่ สาย

27

Figure3 ตลาดเพื่อการท่ องเที่ ยวตรงทางเข้ าวัดพระธาตุดอยเวา เมืองแม่ สาย เต็มไปด้ วยสิ นค้ าข้ ามแดนจากจี น

Figure 4การค้ าพลอยชายแดนเมืองแม่ สาย ปั จจุบันซบเซาลง เพราะรั ฐบาลพม่ าย้ ายตลาดซื ้อขายพลอยไปที่ เมืองย่ างกุ้ง
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Figure 5สิ นค้ าเลียนแบบตลาดวัดพระธาตุดอยเวา

Figure 6 แผงขายเครื่ องประดับทางเข้ าวัดพระธาตุดอยเวา

29

Figure 7 เมืองท่ าขีเ้ หล็กที่ แทรกไปด้ วยบ่ อนการพนันและคาสิ โน

3.2.2 ตลาดการค้าชายแดนสําหรับนักท่องเที่ยว
ชายแดนไทยเมืองแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก เป็ นที่ต้ งั ของตลาดสิ นค้าชายแดนขนาดใหญ่ /ฝั่งไทยเรี ยกว่า
ตลาดแม่สาย ส่ วนฝั่งพม่าเรี ยกว่าตลาดท่าขี้เหล็ก ตลาดแม่สายในปั จจุบนั จะรวมพื้นที่ของตลาดทางเข้า
วัดพระธาตุดอยเวา ไชน่าทาวน์ ออกทางตลาดสายลมจอยตั้งอยูร่ ิ มถนนขนานกับแม่น้ าํ สาย ตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1990 แม่สายกับท่าขี้เหล็กได้รับการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชายแดนในด้านการช้อปปิ้ งสิ นค้า
ราคาถูกจากประเทศจีน ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผลไม้แห้ง อาหารแห้ง อัญมณี รวมทั้งเครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิด
ต่างๆ นอกจากนั้นถ้าข้ามแดนไปยังท่าขี้เหล็ก ก็สามารถซื้ อสิ นค้าเลียนแบบ ซี ดีเถื่อน ยาไวอะกร้า
โทรศัพท์มือถือ บุหรี่ และสุ ราต่างประเทศ ทําให้ตลาดชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของ
พรมแดนประเทศจีน มีสินค้าหลายชนิดให้เลือก และมีราคาถูกแม้วา่ จะด้อยคุณภาพก็ตาม
ตลาดวัดพระธาตุดอยเวา เป็ นตลาดจําหน่ายสิ นค้าสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะขณะที่ตลาด
สด ร้านค้าตามถนนพหลโยธิน 2 ข้างทางเป็ นตลาดที่คนท้องถิ่นแม่สาย และข้ามแดนจากท่าขี้เหล็กเข้ามา
ซื้ อหา สิ นค้าส่ วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยและมีคุณภาพมีสัญญาคํ้าประกัน ซึ่ งคนทางฝั่งท่าขี้เหล็กยังให้
ความนิยมมากกว่าสิ นค้าจากประเทศจีน เขตตลาดเริ่ มจากด้านหน้าสถานีตาํ รวจแม่สายไปจนติดกับด่าน
ชายแดน ก่อนนั้นที่แถบเชิงวัดพระธาตุดอยเวาเป็ นที่ที่กลุ่มชาติพนั ธุ์จากท่าขี้เหล็กนํากล้วยไม้ป่า
สมุนไพร เขาสัตว์มาวางขาย
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ในช่วงปี 2544-45 เกิดการปิ ดด่านชายแดนแม่สายเป็ นเวลานาน นักท่องเที่ยวไม่สามารถข้าม
แดนไปซื้ อสิ นค้าที่ตลาดท่าขี้เหล็กได้นกั ท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่มาจอดรถพักที่วดั พระธาตุดอยเวาจึงซื้ อ
สิ นค้าที่คนเอามาวางและเร่ ขายหน้าวัด ต่อมาบริ เวณที่จอดรดท่องเที่ยวหน้าวัดกลายเป็ นแผงวางสิ นค้า
ชายแดนและพัฒนาเป็ นตลาดแม่สายในเวลาต่อมา
ตลาดท่าฬ่ อหรื อตลาดท่าขี้เหล็กตั้งอยูต่ ิดแม่น้ าํ สายมากว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา แต่เดิมเป็ นเพียงตลาด
เล็กๆ ขายของจําพวก ของท้องถิ่นต่างๆ เครื่ องจักสาน งานฝี มือนอกจากนี้ยงั เคยเป็ นสถานที่ออกเล่นล็อ
ตเตอรี่ หรื อพนันพื้นบ้านของหมู่ชาวไตที่เรี ยกว่า มะ ก่อง ถี่ แต่อย่างไรก็ตามตลาดแห่งนี้ได้กลายเป็ น
แหล่งซื้ อขายสิ นค้าสมัยใหม่เช่นเดียวกับตลาดทางเข้าวัดพระธาตุดอยเวาฝั่งแม่สายแต่มีขนาดใหญ่กว่า
เจ้าของร้านค้าส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยได้มาเช่าร้านขายสิ นค้าเลียนแบบยีห่ อ้ ดังจากฝั่งตะวันตกเช่น หลุยส์
วิตตอง ชาแนล และโรเลกซ์ ให้กบั นักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ซึ่ งสิ นค้าเหล่านี้เป็ นสิ นค้าผิดกฎหมาย
ในประเทศไทยแต่มีขายกันที่ท่าขี้เหล็ก นอกจากนั้นยังขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ และซี ดีเถื่อน ซี ดีโป๊ ซึ่ งพนักงาน
ขายประจําร้าน เจ้าของร้านนิยมจ้างสาวไตลื้อ เนื่องจากค่าจ้างถูกและสามารถพูดได้ท้ งั ภาษาไทยและ
ภาษาพม่า ร้านค้าเหล่านี้ยงั บริ การส่ งสิ นค้าผิดกฎหมายผ่านด่านให้กบั นักท่องเที่ยว ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะ
ข้ามไปรอรับของที่ฝั่งแม่สาย
ตลาดทั้งสองฝั่ง ยังมีการค้าขายสิ นค้าเลียนแบบหรื อสิ นค้าหนีภาษีให้กบั นักท่องเที่ยวแม้วา่ จะ
ขายได้ดี แต่เจ้าของร้านก็เจอปั ญหาการเก็บค่าธรรมเนียมซํ้าซ้อนจากทั้งตํารวจ เจ้าหน้าที่ เทศกิจ และ
อื่นๆ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม บรรดาพ่อค้าจึงหันไปเปิ ดร้านที่ตลาดท่าฬ่อ ท่าขี้เหล็กแทนเนื่องจาก
แค่เสี ยภาษีร้านค้า และจ่ายใต้โต๊ะให้กบั ด่านเท่านั้น (กรณี บริ การส่ งสิ นค้าข้ามแดนในช่องทางพิเศษ)
การเงินชายแดน เงินที่มาจากธุ รกิจทั้งในระบบและนอกระบบ ถูกลําเลียงเข้ามาฝากไว้ในบัญชี
ของธนาคารพาณิ ชย์ของไทย ในแม่สาย แม้วา่ จะมีธนาคารของพม่าอยูท่ ี่ท่าขี้เหล็ก แต่ทว่าบรรดาพ่อค้า
แม่คา้ ชาวพม่าที่ทาํ มาหากินอยูใ่ น เมืองท่าขี้เหล็กต่างก็นิยมที่จะข้ามมาใช้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์ที่
ตั้งอยูใ่ นฝั่งไทยที่อาํ เภอแม่สายมากกว่า นอกจากเหตุผลที่กลัวว่ารัฐบาลพม่าจะยกเลิกเงินจัต๊ โดยไม่ยอม
ชดใช้แล้ว พ่อค้าแม่คา้ ชาวพม่าส่ วนใหญ่ต่างถือเงินบาทหรื อเงินดอลล่าร์ สหรัฐมากกว่าที่จะถือเงินจัต๊
ดังนั้นการเก็บเงินตราต่างประเทศจํานวนมากๆ ไว้กบั ตัวก็ยอ่ มเป็ นการเสี่ ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัว
เช่นกัน
"พ่อค้าแม่คา้ พม่ากลัวว่าหากเก็บเงินไว้กบั ตัวเป็ นจํานวนมากๆ แล้ว อาจจะถูกทหารยึดเอาเงินไป
ดังนั้นพวกนี้จึงนิยมที่จะนําเงินมาฝากธนาคารที่แม่สายมากกว่า" เจ้าหน้าที่อาวุโสของธนาคารกรุ งไทย
รายหนึ่งให้ความเห็นเขายังบอกด้วยว่า ปั จจุบนั มีลูกค้าชาวพม่ามาใช้บริ การประจําที่ธนาคารแห่งนี้
ประมาณ 30 รายส่ วนใหญ่นาํ เงินมาฝาก รวมทั้งนําเช็คที่ได้รับจากพ่อค้าไทยมาขึ้นเงิน นอกจากนี้ยงั มี
ลูกค้าชาวพม่ารายใหม่มาเปิ ดบัญชีเงินฝากใหม่ประมาณวันละ 10 ราย"เราอนุโลมให้ลูกค้าชาวพม่าใช้
บัตรประชาชนพม่าเป็ นหลักฐานในการเปิ ดบัญชี แต่ถา้ ลูกค้ารายใดไม่มีบตั รประชาชน
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เราก็จะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือเป็ นหลักฐาน" เจ้าหน้าที่คนเดิมกล่าวอย่างไรก็ตาม ยังมีพอ่ ค้าแม่คา้
บางรายนิยมใช้บริ การเงินออมกับธนาคารท้องถิ่นของพม่า อ้ายหน พ่อค้าจําหน่ายศิลปะโบราณวัตถุใน
ตลาดท่าขี้เหล็ก บอกว่าเขาเปิ ดบัญชีเงินฝากทั้งในธนาคารไทยที่แม่สาย และธนาคารท้องถิ่นของพม่า
เพราะธนาคารท้องถิ่นรับประกันว่าจะมีการชดใช้เงินฝากหากมีการยกเลิกเงินจัต๊
นอกจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้แล้วยังมีธนาคารพาณิ ชย์ของไทยแห่งอื่นๆ ที่ลูกค้าชาวพม่าต่างก็
นิยมไปใช้บริ การไม่แพ้กนั แต่อย่างไรก็ตาม สถานะทางการเงินตามแนวชายแดนก็ยงั มีความอ่อนไหวไม่
มัน่ คง ก่อให้เกิดข่าวลือต่างๆ เช่น มีการปล่อยข่าวกรณี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ธนบัตรไทยที่
มีรูปพระพักตร์ ในหลวงจะใช้ไม่ได้ ทําให้ธนบัตรไทยที่ตกค้างอยูท่ ี่ท่าขี้เหล็กเป็ นจํานวนมากเกิดความ
หวัน่ ไหว มีการติดต่อกับทหารไทยในการขนเงินข้ามแดนและเสนอจ่าย 10 เปอร์ เซ็นต์เพื่อแลกกับการ
อนุญาต แต่ทหารไม่ตกลงและจะจับกุมถ้ามีการขนเงินข้ามแดนจริ ง เพราะเป็ นที่ทราบกันทัว่ ไปว่าเงิน
ไทยที่ตกค้างอยูท่ ี่ท่าขี้เหล็กเป็ นเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด การขนเงินเข้ามายังฝั่งไทยได้เท่ากับเป็ น
การฟอกเงินอีกทางหนึ่ง

3.3 การเมืองชายแดนของชนกลุ่มน้ อยและยาเสพติด
การสู ้รบของชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ในรัฐฉานเปิ ดฉากขึ้นภายหลังการรัฐประหารของนายพลเนวิล
การล้มสัญญาปางโหลงในปี 2501 มีการจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธไทใหญ่คือกองกําลังกูช้ าติไตหรื อกอง
กําลัง SSA (Shan State Army) กองกําลัง MTA (Mon Tai Army) กองกําลัง MTA มีขนุ ส่ าหรื อรู ้จกั อีกชื่อ
หนึ่งคือ จางซี ฟูเป็ นผูน้ าํ ควบคุมพื้นที่และมีอิทธิ พลแถบสามเหลี่ยมทองคํา ซึ่ งที่ที่รู้จกั กันดีในฐานะเป็ น
พื้นที่ผลิตเฮโรอินใหญ่ที่สุดในโลก ขณะเดียวกันกองกําลัง MTA ที่เป็ นกองกําลังติดอาวุธที่ทนั สมัยที่สุด
มีส่วนพัวพันกับธุ รกิจยาเสพติดและนํารายได้จากยาเสพติดมาพัฒนากองทัพ นอกจากธุ รกิจเกี่ยวกับยา
เสพติดแล้วกองกําลัง MTA ยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุ รกิจอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับยาเสพติดทางอ้อมอีกด้วย
นอกนั้นยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่คนในท้องถิ่นนิยมเรี ยกคือ พวกฮ่อ (Haw) ฮ่อเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่น้ ี
ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือกลุ่มพ่อค้าซึ่ งเข้ามาติดต่อค้าขายในพื้นที่ชายแดนมาเป็ นเวลานาน กับกลุ่มก๊ก
มินตัง๋ กองพล 93 ที่ถูกขับออกจากตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อครั้งพ่ายแพ้ในการสู ้รบกับกองทัพ
คอมมิวนิสต์จีน และเข้ามาตั้งทัพที่ดอยแม่สลองซึ่ งอยูห่ ่างจากแม่สายประมาณ 73 กิโลเมตร ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของรัฐบาลไทย
สําหรับกลุ่มฮ่อนี้มีขอ้ ถกเถียงทางวิชาการว่าจะนับเป็ นชาติพนั ธุ์หนึ่งของไทยหรื อไม่ แต่ในทาง
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนับเอาฮ่อไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของความหลากหลายของเผ่าพันธุ์ ดังจะพบใน
การจัดงานประจําปี ของเทศบาลแม่สาย 10 เผ่ามีฮ่อเป็ น 1 ในนั้นเรี ยกในงานว่า “จีนยูนนาน” แต่ประเด็น
ยาเสพติดชายแดนทางเหนือ ปรากฏในหลักฐานว่ามีฮ่อบางกลุ่มเกี่ยวข้องกับการทําธุ รกิจยาเสพติด เช่น
การค้าฝิ่ น หรื อการลําเลียงเฮโรอิน แม้แต่กองพล 93 ก๊กมินตัง๋ เพื่อนํารายได้จากการค้ายาเสพติดเพื่อนํามา
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ซื้ ออาวุธต่อสู ้กบั รัฐบาลพม่าและจีนคอมมิวนิสต์ และการค้าขายชายแดนสมัยก่อน คนแถวนั้นจะรับรู ้กนั
ว่า ท่าขี้เหล็กเป็ นแหล่งพักยาเสพติด ก่อนจะมีการลักลอบนําเข้ามาในประเทศไทย
จากงานศึกษาของ Pitch Pongsawat พบว่า พื้นที่แม่สาย/ท่าขี้เหล็กเป็ นส่ วนหนึ่งของพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคํา ที่มีการลําเลียงฝิ่ น ผลิตเฮโรอีนและส่ งเข้ามาในประเทศไทยต่อไปยังต่างประเทศ
ทั้งนี้มีความเกี่ยวพันกันตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองที่รัฐบาลอังกฤษส่ งเสริ มให้มีการค้าฝิ่ นโดยถูก
กฎหมาย ทําให้การค้าฝิ่ นแพร่ กระจายจากจีนเข้ามายังพม่า (เมื่อครั้งตกเป็ นเมืองขึ้นอังกฤษ) ดินแดนจีน
ตอนใต้ พม่า และตอนเหนือของไทยจึงกลายเป็ นแหล่งผลิตฝิ่ นดิบ)
มีรายงานว่าราวๆ ปี 1967-1970 มีโรงผลิตเฮโรอีนที่ท่าขี้เหล็ก 14 โรง และมีการลักลอบนําเข้า
เฮโรอีนตามเส้นทางแถบแม่สายอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสามเหลี่ยมทองคํา (McCoy1972) ฮ่อมีชุมชนเล็กๆ
ของตัวเองอยูใ่ นเมืองแม่สาย ประกอบอาชีพทําโรงแรมขนาดเล็ก ร้านค้า ร้านอาหารฮ่อพวกนี้จะเป็ นฮ่อ
มุสลิม และประกอบการอยูใ่ กล้ๆ กับสุ เหร่ า
มีการจําแนกพวกฮ่อออกเป็ น ฮ่อมุสลิม จีนฮ่อ (ฮ่อที่ไม่เป็ นมุสลิม) และฮ่อที่มาจากกองพล 93
ก๊กมินตัง๋ แต่คนทัว่ ไปเรี ยกว่าจีนฮ่อ โดยดูจากรู ปร่ างหน้าตาเหมือนคนจีน (Pitch Pongsawat 2007,258260) แม้วา่ ขุนส่ าจะยอมมอบตัวยุติการต่อสู ้กบั ทางการพม่าในภายหลัง แต่สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ชายแดนแถบนี้ก็ไม่ได้ลดลง สื บเนื่องจากเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาล
พม่าต้องแลกกับการมีอิสระในการประกอบธุ รกิจ การค้ารวมทั้งการค้ายาเสพติด การค้าและการขนยาบ้า
ตามแนวชายแดนภายใต้การควบคุมโดยทหารพม่าบางส่ วนและกองกําลังรัฐว้า ( United Wa State Army
หรื อ UWSA) และให้กองกําลังว้า UWSA สู ้รบสกัดอิทธิ พลกับกองกําลัง SSA ด้วย การที่ขนุ ส่ ายุติการสู ้
รบกับกองทัพพม่าและเข้ามอบตัวกับรัฐบาล ยอมให้ถูกกักตัวที่กรุ งร่ างกุง้ แทนที่จะถูกส่ งไปดําเนินคดียา
เสพติดที่สหรัฐอเมริ กา เจ้ายอดศึกซึ่ งเป็ นนายทหารอยูใ่ นกองกําลัง MTA ไม่ยอมมอบตัวตาม ได้แยกตัว
ออกมาตั้งกองกําลังของชาวไทใหญ่ในชื่อเดิมคือSSA (Shan State Army)
สถานการณ์ชายแดนทางแม่สายเข้าสู่ ภาวะความตึงเครี ยดจากการต่อสู ้ระหว่างกองกําลัง SSA
กับกองทัพพม่า เดือนกุมภาพันธ์ปี2544 -2545 มีการปะทะกันหลายครั้งรวมถึงกองทัพภาคที่ 3 ปะทะกับ
กองกําลังว้าที่ลกั ลอบขนยาเสพติดเข้ามาในไทยอย่างหนัก ความไม่พอใจของรัฐบาลพม่าที่กล่าวหาว่า
ไทยให้แหล่งพักพิงแก่กองกําลังเจ้ายอดศึกทั้งการอพยพลี้ภยั อาหาร ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการให้การ
รักษาพยาบาลตามพื้นที่ชายแดน และที่สาํ คัญกองกําลังชนกลุ่มน้อยยังใช้พ้ืนที่ฝั่งไทยเป็ นกําแพงป้ องกัน
ไม่ให้กองกําลังรัฐบาลทหารพม่าทําการโจมตีดา้ นหลัง ถ้าเพลี่ยงพลํ้าก็ยงั ถอยเข้ามาในฝั่งไทยได้ ดังนั้น
ขณะที่ทาํ การรบติดพัน จึงมีกระสุ นปื นจากฝั่งพม่าตกมายังฝั่งไทยแถบวัดถํ้าผาจม และบางส่ วนของ
ตลาดชายแดน ความไม่พอใจของรัฐบาลทหารพม่าดังกล่าวจึงนําไปสู่ การปิ ดด่านชายแดนไทย-พม่า
ตลอดแนวรวมทั้งด่านชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544 (อิมรอน มะลูลีม และ สุ นยั
ผาสุ ก,2547:26-27) ซึ่ งเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทหารพม่าและกองกําลังว้าในต้นปี
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2544 ถือว่าเป็ นเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคใหม่ ซึ่ งเต็มไปด้วย
ความสลับซับซ้อนการปะทะกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพพม่าตามแนวตะเข็บชายแดนท่าขี้เหล็ก
แม่สายและแม่ฟ้าหลวง และใช้อาวุธหนัก (อาทิเช่นปื นใหญ่ รถถัง รวมถึงเครื่ องบินขับไล่ทิ้งระเบิด) เข้า
หํ้าหัน่ กัน มีลูกกระสุ นปื นครกตกบริ เวณตลาดดอยเวา วัดถํ้าผาจมจนมีผบู ้ าดเจ็บเสี ยชีวติ และเครื่ องบิน F
5 โจมตีดว้ ยระเบิดนําวิถีดว้ ยแสงเลเซอร์ ต่อเนินฐานปื นใหญ่ของพม่า ซึ่ งตั้งฐานที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง
ในท่าขี้เหล็ก (ปั จจุบนั คือโรงแรมเรจิน่า) ระว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2544 จึงมีการเจรจาสงบศึกทั้ง
สองฝ่ าย (http://www.acig.org/artman/publish/article_346.shtml) นอกจากนั้น จากนโยบายของจีนที่
กดดันให้พ้ืนที่ชายแดนจีน-พม่าตอนเหนือปลอดยาเสพติดจําพวกฝิ่ นและเฮโรอีน โดยการอพยพชาวว้า
จํานวน 40,000 คน ลงใต้ประชิดชายแดนไทยภายใต้การอํานวยความสะดวกของกองทัพพม่า ซึ่ งพม่าจะ
ให้อิสระในการปกครองตนเอง การค้ายาเสพติด (อันเป็ นฐานเศรษฐกิจที่มีมาแต่เดิมของว้า) ซึ่ งต่อมา
กลุ่มว้ากลายเป็ นผูผ้ ลิตยาบ้า ยาไอซ์รายใหญ่รายหนึ่งของโลก นอกจากนั้นทางการพม่าได้ใช้การอพยพ
ชาวว้า (รวมทั้งกองกําลังว้าด้วย) เข้าไปแทนพื้นที่ในเขตอิทธิ พลของกองกําลัง MTA ของขุนส่ าเดิมเพื่อ
ใช้กองกําลังว้าปะทะกับกองกําลัง SSA ของเจ้ายอดศึก
ภายหลังการเลือกตั้งภายในประเทศพม่า รัฐบาลพม่าสมัยประธานาธิ บดีเต็งเส่ งมีการเจรจาหยุด
ยิงกับชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการต่อรองเช่น การกําหนดเขตปกครองตนเอง การแบ่ง
ผลประโยชน์ในการประกอบธุ รกิจ การเก็บภาษีและการให้สัมปทาน ผลการเจรจาดังกล่าวทําให้กอง
กําลังต่างๆ ตามแนวชายแดนไทย-พม่ายกเว้นกองกําลัง SSA หันมาประกอบธุ รกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กที่
อยูต่ รงข้ามอําเภอแม่สาย
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Figure 8 แสดงพืน้ ที่ อิทธิ พลกองกาลังชนกลุ่มน้ อยในรั ฐฉาน โดยสมาคมนิยมกองกาลังชนเผ่ า
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Figure 9 แสดงกองกาลังชนกลุ่มน้ อยในเขตรั ฐฉาน พม่ า

ความตึงเครี ยดชายแดนมาปะทุอีกครั้งหนึ่ง หลังจากมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรว้าจากด้าน
เหนือติดกับจีนลงสู่ เขตว้าใต้ ซึ่ งอยูใ่ นรัฐฉานตะวันตกซึ่ งไม่ได้อยูใ่ นข้อตกลงกับรัฐบาลพม่า และทางว้า
ได้ยนื่ ข้อเสนอตั้งเขตปกครองตนเองที่เมืองสาดทําให้เกิดการเผชิญหน้ากัน มีการเคลื่อนย้ายกองกําลังทั้ง
สองฝ่ ายพร้อมที่จะปะทะกัน จนกระทัง่ พล.อ.โซ วิน รองผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด (ผบ.สส.) และควบ
ตําแหน่งผูบ้ ญั ชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมคณะผูบ้ ริ หารระดับสู งของกองทัพพม่า ได้เดินทางมาที่ จ.
ท่าขี้เหล็ก เพื่อเจรจากับตัวแทนของกองกําลังว้า ชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิ พลอยูใ่ นเขตปกครองพิเศษที่ 2 ทาง
ภาคตะวันตกของรัฐฉาน ทั้งนี้ทางกองกําลังว้าต้องการให้มีการแก้ไขปั ญหาความตึงเครี ยดดังกล่าวด้วย
การปรับระบบการปกครองพื้นที่เมืองสาด โดยการให้พ้ืนที่ จังหวัดเมืองสาดเป็ นเขตปกครองตนเอง

36
คล้ายเขตปกครองพิเศษที่ 4 เมืองลา ที่ทางการพม่าให้สิทธิ์ ในการปกครอง และพัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้าง
อิสระ แต่กองทัพภาคสามเหลี่ยม ซึ่ งรับผิดชอบในพื้นที่รัฐฉานไม่สามารถยอมรับได้ ส่ งผลให้กลุ่มว้าไม่
ต้องการเจราจากับกองทัพพม่าในระดับภูมิภาคอีกต่อไป และทําให้ พล.อ.โซ วิน ต้องเดินทางมาเจรจา
ด้วยตัวเอง (ผจก ออนไลน์ ,2558) ทั้งนี้สถานการณ์ความตึงเครี ยดตามพื้นที่ชายแดนขึ้นอยูก่ บั การเจรจา
ทั้งสองฝ่ ายว่าจะตกลงกันได้หรื อไม่ ที่ผา่ นมาทางการพม่าก็เริ่ มเข้าไปควบคุมกิจการต่างๆ ของกลุ่มว้าใน
จ.ท่าขี้เหล็ก
ผลกระทบจากการสู้ รบ
การปิ ดด่ าน
เมื่อปี 2538 พม่าสั่งปิ ดด่านชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ส่ งผลให้การค้าการ
ท่องเที่ยวซบเซา สร้างความเดือดร้อนให้กบั ประชาชนฝั่งท่าขี้เหล็ก เพราะขาดแคลนเครื่ องอุปโภคบริ โภคในชีวติ ประจําวัน การสู ้รบระหว่างทั้งสองฝ่ ายมีติดต่อกันมาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดู
แล้ง มีกองกําลังของขุนส่ าได้บุกเข้าโจมตีเมืองท่าขี้เหล็ก และใช้อาวุธปะทะกันกลางเมือง สามารถได้ยนิ
เสี ยงปื นและเห็นทหารทั้งสองฝ่ ายจากฝั่งแม่สายได้อย่างชัดเจน ผลการสู ้รบทําให้พม่าสั่งปิ ดพรมแดน
อย่างไม่มีกาํ หนดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2538 (สุ พจน์ แสงเพชร 2539) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
วันที่ 29 มิถุนายน 2538 จังหวัดเชียงรายจึงประกาศจุดผ่อนปรนชายแดนขึ้น 4 แห่งคือ ที่ท่าบ้านเหมือง
แดง ท่าบ้านเกาะทราย ท่าบ้านปางห้าและท่าสายลมจอย
และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 เกิดการปะทะกันเขตชายแดนท่าขี้เหล็ก ส่ งผลกระสุ นปื นครกจาก
การสู้รบ หลงมาตกที่เขตตลาดวัดพระธาตุดอยเวา บ้านเรื อนเสี ยหาย มีผไู้ ด้รับบาดเจ็บเสี ยชีวติ จนต้องมี
การอพยพประชาชนออกจากแนวชายแดน ทําให้การค้าชายแดนหยุดชะงัก ทางฝ่ ายไทยถูกกล่าวหาว่าให้
การสนับสนุนชนกลุ่มน้อย ทางฝ่ ายพม่าจึงทําการปิ ดด่านชายแดนเป็ นการโต้ตอบ ภายหลังการปิ ดด่าน
ชายแดนได้หนึ่งอาทิตย์ทาํ ให้ชาวบ้านท่าขี้เหล็กขาดแคลนอาหารของใช้จาํ เป็ น ส่ วนหนึ่งได้ออกจาก
เมืองไปอาศัยอยูก่ บั ญาติพี่นอ้ งในเมืองชั้นใน ทําให้ท่าขี้เหล็กเกือบกลายเป็ นเมืองร้าง ขณะที่ทางพม่ายัง
ดําเนินการปราบปรามกองกําลังชนกลุ่มน้อยอย่างหนักบริ เวณบ้านสันกลางใหม่ ตรงข้ามบ้านพญาไพร
ตําบลเทิดไทย อําเภอแม่ฟ้าหลวง
เบื้องหลังการเปิ ดจุดผ่อนปรนจากคําบอกเล่าของพ่อค้ามีสาเหตุจากนายอําเภอแม่สายได้รับ
คําแนะนําจากเจ้าของโรงแรมให้ปิดด่านเพื่อสกัดกั้นไม่ให้สินค้า ของกินของใช้เล็ดลอดจากฝั่งไทยไปท่า
ขี้เหล็ก เมื่อเกิดความอดอยากจะทําให้ที่นนั่ เกิดความลุกฮือก่อการจลาจล แต่ก็มีคนจากแม่สาย 3 คนเอา
ข้อมูลอีกด้านหนึ่งไปบอกผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย ว่าชาวบ้านที่ท่าขี้เหล็กเดือดร้อนจริ ง แม้ลกั ลอบ
นําเอาแป้ งมันทําโรตี 2 ถุงข้ามฝั่งไปก็ถูกจับ ที่ท่าขี้เหล็กไม่มีแม้กระทัง่ ดอกไม้ที่จะใช้ประดับศพ ขณะที่
เงินบาทไทยก็ไปค้างที่ประเทศพม่าฝั่งท่าขี้เหล็กเป็ นจํานวนมาก แต่ทองคําก็เอามาฝากกับคนฝั่งไทย
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จากนั้นผูว้ า่ ฯก็เรี ยกนายอําเภอไปคุย ต่อมาจึงมีการประกาศเปิ ดจุดผ่อนปรน โดยทัว่ ไปคนแม่สายไม่รู้วา่
ภาคเอกชนก็มีบทบาทอยูเ่ บื้องหลังการเปิ ดจุดผ่อนปรนดังกล่าว และภายหลังการเจรจาระหว่างฝ่ ายไทย
กับฝ่ ายพม่าให้เปิ ดด่านแม่สาย ทางพ่อค้าแม่สายได้เรี่ ยไรเงินร่ วม 10 ล้านบาทโดยพ่อค้าอ้างว่าเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามแถบชายแดนที่ยงั ปฏิบตั ิกนั อยูป่ ั จจุบนั ไม่มีการปิ ดด่านแม่สายแม่สายเช่นในอดีต ถ้าปิ ด
ด่านจริ งอาจส่ งผลต่อบ่อนคาสิ โน จะไม่มีลูกค้าข้ามแดนไปเล่นยกเว้นข้ามไปเล่นตามเส้นทางธรรมชาติ
ผลการเจรจาสงบศึก ก่อให้เกิดการขยายตัวทางธุ รกิจในเมืองท่าขี้เหล็กจากความพยายามในการ
เจรจาสงบศึกของพม่ากับกองกําลังชนกลุ่มน้อย นอกจากนี้ ยังมีเครื อข่ายทางธุ รกิจของกลุ่มชนเผ่าอาข่า
ลาหู่ หรื อมูเซอ ไทใหญ่ ฯลฯ มากขึ้นตามลําดับโดยกลุ่มไทใหญ่ ได้รับสิ ทธิ ในการจัดเก็บรายได้ทอ้ งถิ่น
หรื อภาษีปากระวางในสิ นค้าเข้า-ออก ด่านฯ แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตรงสะพานข้ามลํานํ้าสายแห่งที่ 1 ทั้งยังมี
บทบาทด้านการนําเข้า และจําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง-แก๊สรวมถึงวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ดว้ ย
ขณะที่การลงทุนภายในท่าขี้เหล็ก และรัฐฉาน มีกลุ่มทุนท้องถิ่นที่รัฐบาลพม่าให้การรับรอง
ลงทุนในกิจการต่างๆ อย่างคึกคัก ไม่วา่ จะเป็ น “กลุ่มหงปั ง” ของว้า ที่ลงทุนในกิจการหลากหลาย เช่น
หงปั งอิมพอร์ ตเอ็กซ์พอร์ ต การก่อสร้างด่านหงปั ง (ปั จจุบนั เป็ นด่านเก็บค่าผ่านทาง) เหนือด่านหมากยาง
ไปทางเมืองเชียงตุง โรงแรมว้าเก้าชั้น ติดถนนสายท่าขี้เหล็ก-อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าบุเรงนอง ฯลฯ นอกจากนี้
ทั้งกลุ่มอาข่า และลาหู่ ยังผุดกิจการด้านโรงแรม รี สอร์ ต คลินิกเสริ มความงาม ร้านค้าขนาดเล็ก
ร้านอาหาร ฯลฯ อีกหลายแห่ง รวมทั้งมีการสร้างตลาดอาข่า จนสามารถมองเห็นการขยายตัวของท่า
ขี้เหล็กได้อย่างชัดเจนด้วย
กลุ่มที่ดูจะมีกิจการโดดเด่นขึ้นมาอย่างมากในท่าขี้เหล็ก คือ “กลุ่มอาข่า” ที่ล่าสุ ด มีการลงทุน
ก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน “อาเซนต่อ” หรื อ AST ภายใต้คาํ ขวัญว่า “ 24 Hour Hospital”เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ เออีซี ทั้งยังมีการขยายกิจการด้านห้างสรรพสิ นค้าขนาดกลางหลายแห่ง ซึ่ งมีความทันสมัยแตกต่าง
จากร้านค้าในอดีต ส่ วนโรงแรมในท่าขี้เหล็กที่โดดเด่น ยังคงเป็ น “โรงแรมสานมุน” ของอาข่า ที่
เกี่ยวข้องกับ พันโทยีเ่ ซ หัวหน้ากองกําลังชาวมูเซอ ที่มีอิทธิ พลในย่านนี้ โรงแรมท่าขี้เหล็กนิวส์ ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มของ พันโทจะลอโบ่ เป็ นต้น แน่นอนโรงแรมที่ต้ งั ขึ้นย่อมเกี่ยวข้องกับสถานคาสิ โน
ควบคู่กนั ซึ่ งเป็ นไปตามกฎหมายอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวพม่า
การตั้งโรงไฟฟ้าถ่ านหินทีท่ ่าขีเ้ หล็ก ระหว่างที่มีการปิ ดด่านชายแดนแม่สายยังมีการตัด
กระแสไฟฟ้ าที่ส่งจากแม่สายไปยังท่าขี้เหล็ก ทําให้เมืองท่าขี้เหล็กตกอยูใ่ นความมืดและมีโรงไฟฟ้ า
ขนาดเล็กใช้ในยามจําเป็ นเท่านั้นความจริ งก็คือ พวกคนไทยขายไฟฟ้ าให้พม่าแพงเกินไปแม้วา่ จะมีการ
เซ็นสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับรัฐบาล คนกินหัวคิวซื้ อไฟฟ้ าจากไทยยูนิตละ 2.7 บาทแต่ไปขายให้พม่ายูนิ
ตละ 10 กว่าบาทพม่าก็ยอมเพราะจําเป็ นต้องใช้ พอเกิดการปิ ดด่านขึ้นมา ก็ไปตัดไฟไม่จ่ายไฟให้ทางฝั่ง
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พม่าจึงเกิดความเดือดร้อนด้านคนจ่ายไฟไม่ยอมจ่ายไฟไป เพราะส่ งไฟไปแล้วเมื่อปิ ดด่าน ไม่รู้วา่ จะไป
เก็บค่าไฟกับใคร ทางการพม่าจึงเกิดความคิดที่จะตั้งโรงไฟฟ้ าของตนเองโดยไม่ตอ้ งพึ่งไทยอีกต่อไป
การตั้งโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นที่ท่าขี้เหล็กสร้างความวิตกให้กบั คนแม่สายเป็ นอย่างมาก ซึ่ งต้องเผชิญ
หมอกควันพิษเช่นเดียวกับควันไฟป่ าที่พดั มาจากฝั่งพม่าทุกๆ ปี จากการข่าวของคนแม่สายที่ทาํ งานชิปปิ้ ง
ที่ท่าเรื อแหลมฉะบัง ชลบุรีที่แจ้งมาที่บา้ นพ่อแม่ที่แม่สายถึงการขนอุปกรณ์สร้างโรงไฟฟ้ ารถเทลเลอร์
ขนอุปกรณ์โรงไฟฟ้ ากว่า 40 คันได้เคลื่อนมาถึงด่านชายแดนตอนกลางคืน พอดีด่านปิ ดจึงไม่สามารถ
ข้ามแดนไปได้ ทหารไทยได้มาควบคุมให้รถขนอุปกรณ์ถอยไปจอดที่ป่านํ้าจําห่างจากชายแดนต่อมามี
การตั้งเวทีคดั ค้านโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นที่หน้าด่าน มีพอ่ ค้าและ สส . เชียงรายบางคนเห็นด้วยที่จะให้ขน
อุปกรณ์ผา่ นด่านเพื่อแลกกับการให้พม่าเปิ ดด่าน จะได้ทาํ การค้าขายตามปกติ และสว .เชียงรายจะมาขอ
เปิ ดผ้าคลุมรถด้วยเกรงว่าจะมีการลักลอบขนถังสารตั้งต้นผลิตยาบ้าแทรกเข้ามาด้วย แต่แกนนําไม่
อนุญาตเนื่องจากจะเป็ นเงื่อนไขให้รถขนอุปกรณ์ผา่ นด่านเข้าไปได้ ถ้าหากผลการตรวจค้นไม่เจอถังใส่
สารตั้งต้นผลิตยาบ้า เมื่อรถจอดได้ 3 วันไม่มีผรู ้ ับผิดชอบมาติดต่อจึงขับรถกลับทั้งขบวน เอาอุปกรณ์ที่
ขนมาไปเก็บที่แหลมฉบัง ชลบุรีเช่นเดิม
ในข้อมูลเชิงลึก บริ ษทั ที่รับเหมาขนอุปกรณ์ขา้ มแดนเป็ นของนายทหารเกษียรยศพลเอก
ประสานงานโดยแม่คา้ ที่ติดต่อขายข้าวให้กบั จีนนําอุปกรณ์ต้ งั โรงไฟฟ้ าที่ลา้ สมัย (ล้าสมัยไป 60 ปี ตาม
ผลการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ) และคนแม่สายเพิ่มเติมด้วยว่า โรงไฟฟ้ าที่จะสร้างนั้น
เชื่อมโยงกับธุ รกิจบ่อนคาสิ โนที่นายทหารใหญ่คนดังกล่าวมีหุน้ ส่ วนอยู่

3.4 ชายแดนภายใต้ บริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มนา้ โขง
รอยต่อพื้นที่ชายแดนสามเหลี่ยมทองคํา กําลังเป็ นส่ วนหนึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(ASEAN Economic Community : AEC) ที่เริ่ มต้นตั้งแต่สิ้นปี 25 58 เป็ นต้นไปอันจะก่อให้เกิดพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย และเพื่อนบ้าน
ตั้งแต่เหนือจดใต้อย่างแน่นอน
ช่วงปี 2558-2559 รัฐบาลไทยได้เลือกประตูการค้าหลักที่มีมูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดนสู งสุ ด
หรื อเป็ นเมืองหน้าด่าน เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับการเข้าสู่ เออีซี ซึ่ งในพื้นที่ภาคเหนือมี
2
พื้นที่ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด พบพระ แม่ระมาด) ติดกับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ ยง ของ
พม่า ที่อยูใ่ นแผนพัฒนาระยะที่ 1 และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (แม่สาย เชียงแสน เชียงของ)
ติดกับท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ของพม่า และแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาวซึ่ งนับย้อนไปตั้งแต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2543 คณะรัฐมนตรี วา่ ด้วยนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยเห็นชอบในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนจังหวัด ซึ่ งจะมีการระบบคมนาคมระหว่างประเทศ โดยที่แม่สายเป็ น 1 ใน 3 เมืองชายแดนนํา
ร่ องในด้านการพาณิ ชย์และที่อยูอ่ าศัย (Trading City) เป็ นประตูการค้าที่สาํ คัญ เป็ นศูนย์กลางทางด้าน
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การเงิน การท่องเที่ยวตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือใต้ส่วนอําเภอเชียงแสนคือ ศูนย์กลางของการขนส่ ง
สิ นค้าทางนํ้า (PortCity) และอําเภอเชียงของคือ พื้นที่ส่งสิ นค้าทางบก (Logistics City) ผ่านแขวงสอง
แขวงของ สปป .ลาว คือ แขวงบ่อแก้วและหลวงนํ้าทาขณะเดียวกันพม่าก็ได้ปรับระบบการค้าชายแดน
ใหม่โดยอบรมหน่วยงานเกี่ยวกับการค้าชายแดน เพื่อลดการขาดดุลการค้ากับไทยเมื่อปี 2542
ในด้านการพัฒนาเส้นทางแม่น้ าํ โขง ตามนโยบายของจีน ต้องการให้เป็ นความร่ วมมือ
4
ประเทศแบบ CLMT (China,Loas,Mynmar,Thailand) ก็คือเส้นทางคู่ขนานกับR3A ซึ่ งเข้าไปในพม่าผ่าน
เขตพื้นที่อาํ เภอแม่สาย ปั จจุบนั มีด่านผ่านพรมแดนที่เป็ นด่านถาวรสองด่าน คือ
พื้นที่น้ ี ในอดีต
รัฐบาลพม่า วางระบบทางเศรษฐกิจเพื่อจัดเก็บผลประโยชน์จากการค้าชายแดนที่คึกคักผ่านสะพานข้าม
ลํานํ้าสายตรงจุดผ่านแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ทั้งสะพานข้ามลํานํ้าสายแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ด่านหมากยาง
บนถนน R3b เชื่อมต่อกับเชียงตุง-เมืองลา-สิ บสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ด่านแม่สายแห่งแรก ซึ่ งข้ามสะพานแม่สายที่ถูกสร้างมา 50 กว่าปี และถ้ามาด่านนี้จะไม่อนุญาต
ให้นาํ รถบรรทุกสิ นค้าขนาดใหญ่ขา้ ม จะใช้รถขนาดเล็กที่มีประมาณ 400 กว่าคัน ตรงจุดนี้ผา่ นเข้ามาก็จะ
เสี ยภาษีทอ้ งถิ่น 3 % อยูใ่ นความดูแลของรัฐบาลท้องถิ่นนัน่ ก็คือ รัฐฉาน
ด่านที่สองคือ ด่านที่ส่งออกสิ นค้าประเภท ปูน นํ้ามัน เหล็กเส้น ซึ่ งเป็ นสิ นค้าหลักๆ ใหญ่ๆ ที่มี
นํ้าหนักมากด่านแห่งนี้ได้เปิ ดใช้สะพานข้ามนํ้าสายแห่งที่ 2เมื่อปี 2550ซึ่ งเชื่อมต่อเส้นทางถนนสาย R3B
จากจีน-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก เชื่อมไทย โดยสะพานข้ามนํ้าสายแห่งที่ 2 ห่างจากสะพานแห่งแรก 3กิโลเมตร
ซึ่ งรัฐบาลกลางพม่า จะจัดเก็บภาษีผา่ นสะพานข้ามลํานํ้าสายแห่งที่ 2 ซึ่ งเป็ นจุดส่ งออก-นําเข้าหลัก และก็
มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเรี ยกว่า “โมบายทีม” ดักตรวจเก็บภาษีตามด่านชั้นใน เช่น ด่านหมากยาง
ฯลฯ ด้วยเช่นกัน
ดังนั้นการขนส่ งที่จะได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลกลางกรุ งเนปิ ดอ ก็คือเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า
ทุกอย่างที่ผา่ นกงศุลกากรที่ด่านแม่สายทั้งหมด ถ้าจะนําสิ นค้าผ่านเข้าท่าขี้เหล็ก จะต้องเปลี่ยนถ่ายสิ นค้า
จากรถสิ บล้อขนาดใหญ่เป็ นรถขนาดเล็ก มี 400 กว่าคัน และรถตูเ้ ก่าๆ ที่มีจอดอยูม่ ากมายที่แม่สาย นัน่
คือรถสิ นค้าที่เข้ามาตามเงื่อนไขของรัฐบาลท้องถิ่น ที่เสี ยภาษี 3 % โดยที่ไม่ตอ้ งไปขึ้นสะพานสองซึ่ ง
ต้องใช้ใบอนุญาตจากรัฐบาลกลาง สิ นค้าส่ วนใหญ่ก็เป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ธุ รกิจชนกลุ่มน้อยเบ่งบานเต็มท่าขี้เหล็ก ส่ วนพื้นที่ตรงข้ามเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
โดยเฉพาะรัฐฉานของพม่า ซึ่ งเป็ นพื้นที่ขนาดใหญ่ติดภาคเหนือ-ภาคะวันตกของไทย (ส่ วนหนึ่งของ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ หรื อ North-South Economic Corridor ; NSEC) ก็มีชนกลุ่มน้อยต่างๆ
มากมาย ทั้งที่เคยต่อสู ้ และเป็ นพันธมิตรกับรัฐบาลพม่า ภายใต้การเจรจาสงบศึกระหว่างกองกําลังชน
กลุ่มน้อยต่างๆ ในเขตรัฐฉานและจัดสรรอํานาจปกครองตนเองและผลประโยชน์ในการดําเนินธุ รกิจ ทํา
ให้เมืองท่าขี้เหล็กขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มีการเคลื่อนย้ายประชากรจากด้านเหนือลงสู่ ทางใต้ เมืองแม่สาย
กลายเป็ นประตูการค้าที่สาํ คัญสู่ ภาคเหนือของรัฐฉานนั้น รัฐบาลพม่าให้ความสําคัญมากขึ้นดูได้จากการ
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จัดงานของชนกลุ่มน้อยต่างๆ แต่เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.58 ที่ผา่ นมา พล.ท.ตาน ทอน อู แม่ทพั ภาคสามเหลี่ยม
ซึ่ งดูแลความมัน่ คงในรัฐฉาน ก็เดินทางเข้าร่ วมงานฉลองของชาติพนั ธุ์อาข่าด้วย และยังมีกิจกรรมอื่นๆ
ของชนกลุ่มน้อยอีกมากมายที่รัฐบาลพม่าให้ความสําคัญ เพื่อแลกกับความสงบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(ทางการพม่าจัดตั้งกองกําลังอาสาสมัครชาวอาข่า สนับสนุนกองทัพพม่าในแถบรัฐฉาน)
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บทที่ 4
การพนันชายแดนเมืองแม่ สาย
ในการศึกษาการพนันเมืองแม่สายอาจต้องทบทวนประวัติความเป็ นมาของการพนันประเภทการ
พนัน ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเติบโตการพนัน การเจรจาหยุดยิงทางฝั่งพม่าทําให้พ้นื ที่
ท่าขี้เหล็กการเป็ นพื้นที่หาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งธุ รกิจการพนัน ไม่ใช่พ้นื ที่การสู ้รบ
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการพนันต่อพื้นที่ชายแดน

4.1การพนันชายแดนในอดีต กรณีปอยปางวาด
การพนันในพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สายเท่าที่มีการบันทึกเป็ นเอกสารเกิดขึ้นมานานแล้วที่มีการ
กล่าวถึงคืองานปอยปางวาดปอยปางวาดเป็ นงานประจําปี ของทางพม่าซึ่ งจัดขึ้นหลังจากได้รับเอกราช
จากอังกฤษเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2491 การฉลองเอกราชที่จดั ในรัฐฉานนั้น จัดที่เมืองตองยีซ่ ึ งเป็ นเมือง
หลวง ส่ วนที่อาํ เภอท่าขี้เหล็กจังหวัดเชียงตุงฝั่งตรงข้ามกับเมืองแม่สายนั้น จัดในรู ปของการเปิ ดบ่อนการ
พนันซึ่ งเริ่ มมีการเล่นตั้งแต่วนั ปี ใหม่หรื อก่อนนั้นเล็กน้อยไปจนถึง หรื อเลยวันที่ 4 มกราคม ซึ่งเป็ นวัน
ชาติพม่างานฉลองนี้ เรี ยกว่า ปอยปางวาด ในบริ เวณบ่อนซึ่ งทําเป็ นเพิงใหญ่เรี ยงรายกันบนพื้นที่เล็กๆ
เชิงเขาฝั่งตรงข้ามกับย่านการค้าในปั จจุบนั มีการพนันของจีน พม่า และไทใหญ่หลายชนิด ทั้งประเภท
ไพ่ผอ่ งจีน จับยีก่ ี ถัว่ ส่ วนชนิดการพนันในยุคนั้นนิยมการพนันที่มีการทายเป็ นรู ปสัตว์หรื อสิ่ งของ ต่าง
กับชนิดการพนันในปั จจุบนั ที่นิยมทายกันเป็ นตัวเลข เช่น มะโขกโหลก จักกะเล้มะก่องถี่ การเล่นพนันที่
ท่าขี้เหล็กสมัยนั้น เขาเล่นกันแบบหามรุ่ งหามคํ่าคือเล่นกันทั้งวันทั้งคืน
บางปี ปอยปางวาดที่ท่าขี้เหล็กเลิกไปแล้ว แต่การพนันบางชนิดก็ยงั เล่นกันต่อเช่น มะก่องถี่เจ้ามือ
มะก่องถี่ยงั ต่อระยะเวลาเล่นมะก่องถี่ ออกไปอีกเป็ นเวลาหนึ่งหรื อสองสัปดาห์หรื อนานกว่านั้น ปอยปาง
วาดที่ท่าขี้เหล็กเปิ ดเป็ นปี สุ ดท้ายเมื่อต้นปี 2505 จากนั้นก็ยบุ เลิกไปเนื่องจากนายพลเนวินทําการ
รัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญและผนวกเอารัฐต่างๆ ที่องั กฤษฝากไว้รวมเข้ากับพม่าเป็ นสหภาพพม่า
แม้ไม่มีปอยปางวาด ชาวแม่สายก็ยงั มีมะก่องถี่เล่นเป็ นระยะๆ หลังจากนั้นอีกนับสิ บปี โดยมีคนตั้งตัวเป็ น
เจ้ามือ (ซึ่ งชาวแม่สายให้ฉายาว่าเจ้าฟ้ า) ก่อนที่มะก่องถี่จะค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลา ทุกวันนี้ชาวแม่
สายวัยอาวุโสที่เคยเกี่ยวข้องกับมะก่องถี่ก็จะให้หมายเลขประจําตัวของสัตว์น้ นั เป็ นเลขเด็ดสําหรับซื้ อ
สลากกินแบ่ง (หรื อกินรวบ) เป็ นต้น
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Figure 10 การเล่ นการพนันที่ ท่าขีเ้ หล็กสมัยก่ อน

Figure11 ปอยปางวาด การเล่ นการพนันในงานฉลองเอกราชพม่ าที่ ท่าขีเ้ หล็ก
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4.2ชนิดและประเภทการพนันชายแดนเมืองแม่ สาย-ท่ าขีเ้ หล็ก
สถานการณ์การพนันชายแดนเมืองแม่สายการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เมืองท่าขี้เหล็กผลจาก
การเจรจาสงบศึกกับชนกลุ่มน้อยทําให้ชนกลุ่มน้อยมาลงทุนที่ท่าขี้เหล็กไม่วา่ จะเป็ นการค้าขาย การ
บริ การ ธุ รกิจโรงแรมและการพนัน ประกอบกับคนไทยเป็ นจํานวนมากข้ามฝั่งไปทํามาหากินที่ท่าขี้เหล็ก
เช่นทําร้านอาหาร ร้านเสริ มสวยธุ รกิจบันเทิง เก็งกําไรที่ดินธุ รกิจก่อสร้าง การใช้เงินตราที่ท่าขี้เหล็กใช้
เงินไทย ทําให้การพนันที่นนั่ เฟื่ องฟู กว่าฝั่งแม่สายการเล่นการพนันชายแดนแถบเมืองแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
สามารถแบ่งประเภทการพนันออกได้ 2 ประเภทคือ การพนันยอดนิยม กับการพนันสมัยใหม่ ( Modern
Gambling)
4.2.1 การพนันยอดนิยม
การพนันยอดนิยมหมายถึง การพนันที่อยูใ่ นวิถีชีวติ ของผูค้ นที่อาศัยอยูต่ ามตะเข็บชายแดน และ
นิยมเล่นในกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มเช่น การพนันชาติพนั ธุ์ การพนันพื้นบ้าน การพนันชาติพนั ธุ์กบั การพนัน
พื้นบ้านมีความสัมพันธ์กบั แนวความเชื่อเรื่ อง “โชควาสนา” ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยูเ่ หนือธรรมชาติช่วยดล
บันดาลให้ประสบกับความโชคดีในการเล่น นัน่ คือนอกเหนือจากความสารถในการทายให้ถูกรางวัลแล้ว
ยังต้องมีโชค มีพลังบางชนิดช่วยกํากับการตัดสิ นใจเล่นไม่ให้ผดิ พลาด การพนันบางชนิดพัฒนา
กลายเป็ นธุ รกิจการพนันมีโครงข่ายความสัมพันธ์เชื่อมโยงเข้าไปในดินแดนภายใน ( in land) ของพม่า
ธุ รกิจการพนันแบบนี้ทาํ ให้ความเป็ นชายแดนเลื่อนไหลไปมา นิยามชายแดนที่มีอยูเ่ ดิมไม่สามารถ
อธิ บายปรากฏการณ์พนันแบบนี้ได้อาทิเช่น กรณี หวยไทย
1) มะโขกโหลก
เป็ นการละเล่นของไทใหญ่ ได้แก่ มะโขกโหลก ซึ่ งใช้ลูกเต๋ าทั้งหกหน้ามีรูปต่างๆ เช่น นํ้าเต้า ปู
ปลา ผีเสื้ อ เสื อ นก หรื ออย่างอื่นก็ได้แต่ตอ้ งเหมือนกันทั้งสามลูก จะเล่นด้วยวิธีครอบและเขย่าเหมือน
ไฮโล ในบ้านเราเจ้ามือบางคนใช้วธิ ี นาํ ลูกเต๋ าขนาดใหญ่มากสามลูกวางบนกระดานที่เอียงลาดมีไม้ยาว
คัน่ เป็ นระยะๆ สําหรับปล่อยลูกเต๋ ากลิ้งลงมาสะดุดและพลิกหลายตลบก่อนถึงกระบะที่รองรับข้างล่าง
2) จักกะแร้
ของพม่ามี โปปั่ น ซึ่ งมีสี่หน้ามีรูปสัตว์หน้าละรู ปคือ ไก่ ปลาไหล หมูและกบ ชาวแม่สาย
สมัยก่อนรู ้จกั โปปั่ น นี้ในนาม แจ๊กกะเล้ ซึ่ งเป็ นคําที่ใกล้กบั คําพม่าที่แปลว่า ไก่ เวลาที่หน้ารู ปไก่หงาย
ขึ้น ทั้งเจ้ามือและคนแทงจะร้อง แจ๊กกะเล้ ดังลัน่ และแสดงอาการขยับแขนคล้ายๆ กับไก่ตีปีกจนทําให้คาํ
ที่แสดงอาการนี้กลายเป็ นชื่อเรี ยกเกมการพนันชนิดนี้ ถึงแม้รูปสัตว์อื่นๆ จะมีชื่อพม่าด้วยว่า งาชิ่น (ปลา
ไหล) เว็ดก้ง (หมู) และ พากะเล (กบ) คนก็ไม่นิยมใช้ชื่ออื่น ยังเรี ยกเกมพนันนี้วา่ จักกะเเร้เหมือนเดิมการ
พนันในงานฉลองเอกราชพม่าปอยปางวาดนั้น จะมีคนไทยข้ามฟากแม่น้ าํ สายไปยังบ่อนเท่านั้น
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3) มะก่องถี่
เป็ นการพนันที่ชาวเมืองแม่สายมีโอกาสได้เล่นมากกว่าโดยไม่จาํ กัดเพศ วัยฐานะและอาชีพคือ
มะก่องถี่ คํานีเป็ นคําพม่าที่ใช้เรี ยกหวยชนิดหนึ่งซึ่ งใช้รูปคน สัตว์ และสิ่ งของ พร้อมกับเบอร์ ประจําตัว
รวม 36 เบอร์ เป็ นตัวหวย บางทีมีผเู ้ รี ยกหวยนี้วา่ สามสิ บหกเมืองหลวง ตามจํานวนเบอร์ ผูเ้ ป็ นเจ้ามือที่มี
ชื่อเสี ยงจนเป็ นตํานานได้แก่ เจ้าฟ้ าเชียงตุง กับชาวจีนชื่อ เม่งหลี แต่ละงวดเจ้ามือจะเลือกรู ป รู ปหนึ่งใส่
ตลับห่อผ้าอย่างมิดชิด ชักรอกขึ้นไปบนปลายเสาหน้าโรงรับแทง แล้วเขียนข้อความเป็ นปริ ศนาและบอก
ใบ้แจกจ่ายไปให้ลูกค้านําไปขบคิดก่อนแทง ปริ ศนาดังกล่าวมีชื่อตามภาษาถิ่นว่า ปั ญหาคําบอกใบ้มกั อยู่
ที่ประโยคสุ ดท้าย โดยขึ้นต้นว่า ปั ญหาดูที่.....คนที่แทงถูกจะได้รับเงิน 27 เท่าของเงินที่แทง การขายหวย
มะก่องถี่ในแม่สายใช้วธิ ี จา้ งคนเดินโพยโดยหักค่าจ้างจากยอดเงินที่ลูกค้าแทงร้อยละ 20 ทั้งนี้ เจ้ามือมัก
เป็ นชาวแม่สายเอง แต่อาศัยหวยและปั ญหาของเจ้ามือทางฝั่งท่าขี้เหล็ก (เหมือนเจ้ามือหวยใต้ดินอาศัย
สลากกินแบ่งรัฐบาล)
ตัวหวยทั้งสามสิ บตัวนั้น มี คู่มิตร หรื อ คู่หู ตัวแทน ซึ่ งเรี ยกว่า คู่จะแหล่ ทําให้ตวั หวยมีสิบแปด
คู่ บางทีปัญหาทําให้คนแทงมัน่ ใจว่าตัวหวยคือตัวใดตัวหนึ่ง เช่น สมมุติวา่ เราตีปัญหาแล้วสรุ ปว่า หวย
น่าจะออก ม้า (เบอร์ 13) แต่หวยจริ งๆ อาจจะออก นกยูง (เบอร์ 26) ซึ่ งเป็ นคู่จะแหล่ของม้าก็ได้นกั แทง
มะก่องถี่จาํ นวนไม่นอ้ ยนิยมแทงหวยเป็ นคู่ๆ มากกว่าแทงเบอร์ เดียวโดดๆ เพื่อกันผิดหวัง
4) หวยหวยที่ท่าขี้เหล็กมี 2 ประเภทคือ หวยไทย กับหวยพม่า
หวยพม่า คือสลากกินแบ่งของรัฐบาลพม่า ออกผลเดือนละครั้ง นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วยังมีการเล่นหวยเถื่อน 2 ตัว 3 ตัวใช้เลขท้ายของสลากกินแบ่งพม่า ส่ วนหวยเถื่อนออกเลขเอง เป็ น
หวยรายวัน 2ตัว 3ตัว ออกเลขเช้า-เย็นแต่หวยเหล่านี้มกั จะเล่นกันเฉพาะกลุ่มไม่แพร่ หลาย และคนท่า
ขี้เหล็กไม่นิยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะใช้เวลาหวยออกนานเมื่อเปรี ยบเทียบกับหวยไทย
ส่ วนการเล่นหวยไทยที่ท่าขี้เหล็กจัดเป็ นการเล่นหวยข้ามแดนที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มคนในในเขตเมือง ไทลื้อ ไทใหญ่ ย่านการค้า เนื่องจากได้รับอิทธิ พลจากสื่ อเช่น
การถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์ รางวัลที่ได้รับ เช่น กรณี หนุ่มจากอําเภอแม่สายถูกล๊อตเตอร์ รี่รางวัลที่ 1
เป็ นหวยชุดรางวัล 24 ล้านบาทออกงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ยิง่ ทําให้กระแสความนิยมหวยไทยเพิ่ม
มากขึ้น ความนิยมหวยไทยเกิดขึ้นหลังจากหวยรู ปสัตว์หรื อมะก่องถี่เสื่ อมความนิยมลง การเล่นหวยไทย
หมายถึงการเล่นหวยที่ออกเลขรางวัลของไทยเดือนละ 2 ครั้ง โดยที่วธิ ี การเล่นอาจจะเหมือนหรื อ
แตกต่างจากการเล่นหวยในฝั่งไทยจากการศึกษาการเล่นหวยของผูห้ ญิงชุมชนทุ่งยาวจังหวัดลําพูนของ
วิเศษ สุ จินพรัหม (2556) พบว่า มีการเล่นหวยในชุมชน 3 ประเภทคือ สลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน และหวย
กระด้าง กล่าวคือสลากกินแบ่งหรื อหวยรัฐ เป็ นหวยที่ออกโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยรัฐจะ
ออกรางวัลเดือนละ 2 งวดราคาหวยคู่ละ 80 บาท เนื่องจากรัฐเป็ นเจ้าของกิจการสลากกินแบ่งแต่เพียงผู ้
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เดียวจึงเป็ นการผูกขาดทั้งการออกเลข การออกระเบียบวิธีการเล่น การซื้ อขายในตลาดหวยทําให้รัฐเป็ น
ฝ่ ายได้เปรี ยบถูกประตู เปรี ยบเหมือนเสื อนอนกินและผลักภาระความเสี่ ยงไปยังผูซ้ ้ื อและผูค้ า้ รายย่อย
หวยใต้ดิน นายทุนใหญ่ระดับจังหวัด มีโครงข่ายหวยใต้ดินในชุมชนหมู่บา้ น และโรงงาน
อุตสาหกรรมแม้วา่ หวยใต้ดินเป็ นหวยผิดกฎหมายต้องแอบเล่นกันอย่างลับๆ ล่อๆ เป็ นที่รับรู ้กนั ว่า
เจ้ามือรับแทงหวยรายใหญ่เป็ นนายทุนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที่รัฐบางคนเป็ นอย่างดี
สามารถ “เคลียร์ ” ปั ญหาแบบถ้อยที่ถอ้ ยอาศัยได้ การที่ชาวบ้านเล่นหวยใต้ดินอย่างแพร่ หลายโดยไม่ตอ้ ง
กลัวจะถูกจับกุม เพราะเชื่อมัน่ ในความสัมพันธ์ของเจ้ามือหวยดังกล่าว เลขรางวัลที่ออกเป็ นไปตามเลข
รางวัลของหวยรัฐ หวยใต้ดินเป็ นที่นิยมกันมากเพราะเล่นง่าย ไม่จาํ กัดจํานวนเงิน มีวธิ ี การเล่นหลายแบบ
และเลือกตัวเลขที่ตนเองชอบได้หลายตัวต่างจากสลากกินแบ่งและหวยกระด้าง
หวยกระด้างหมายถึงแข็ง/ไม่เปลี่ยน ในที่น้ ีหวยกระด้างเป็ นหวยชุดที่มีตวั เลขเดียวให้แทงจํากัด
ตายตัว เป็ นหวยที่เล่นกันเองในหมู่ผหู ้ ญิงทั้งในหมู่บา้ นและตามโรงงานที่มีกลุ่มเพื่อนที่สนิทกัน ไม่นิยม
เล่นกับคนแปลกหน้าต่างถิ่นเพราะคนขายจะออกใบประทวนหวยต้องมีรายเซ็นคนขาย รายมือชื่อคนซื้ อ
อยูใ่ นใบหวยหวยกระด้างเป็ นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาหรื อเป็ นการกระชับ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนที่สนิทกัน เลขหวยที่นิยมใช้เล่นเป็ นสองตัวตั้งแต่ เลข 00 จนถึงเลข 99 การ
เล่นจึงจํากัดเลขหวยและจํากัดจํานวนเงินโดยทัว่ ไปจะคิดเลขละ 20 บาท รางวัลที่ได้จะเป็ นตัวเงิน หรื อ
สิ่ งของเครื่ องใช้สาํ หรับสตรี หรื อครอบครัวเช่น แหวน ผ้า พัดลม อาหารทะเล เป็ นต้นทั้งนี้รางวัลที่เสนอ
มาล่วงหน้าคนขายหวยจะทําเป็ นรู ปถ่ายรางวัลที่จะได้ให้ดูก่อนตัดสิ นใจเล่น ในกรณี รางวัลเป็ นเงินสด
หวยชุดหนึ่งมี 100 หมายเลข (เลขคู่) ราคาหมายเลขละ 20 บาท ถ้าขายหมดชุดจะได้เงิน 2,000 บาท ถ้าถูก
รางวัลจะได้ 1,400 บาทที่เหลือเป็ นเงินเปอร์เซ็นต์สาํ หรับคนขาย600 บาท (วิเศษ สุ จินพรัหม2556:25-27)
เมื่อย้อนมาศึกษาการเล่นหวยไทยที่ท่าขี้เหล็กจะพบว่ามีวธิ ี เล่นต่างจากไทยคือทางท่าขี้เหล็กจะ
ทําแบบหวยพ่วงโดยนําสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายพ่วงด้วยหวยกระด้าง แล้วเรี ยกหวยชนิดนี้วา่ “หวย
กระด้าง”กล่าวคือจะใช้สลากกินแบ่งไทยพ่วงด้วยหวย 2 ตัว 3 ตัว ซึ่งรางวัลที่จะได้นอกจากรางวัลตาม
สลากกินแบ่งแล้วยังได้รางวัลที่พว่ งมาด้วยเครื่ องประดับจําพวกสร้อยคอทองคําและอื่นๆ ราคาหวยชนิด
นี้จะมีราคาคู่ละ 150 บาทจากเดิมคู่ละ 80 บาทซึ่ งพฤติกรรมการเล่นหวยพ่วงของคนท่าขี้เหล็กดังกล่าว มี
ความคล้ายคลึงกับการเล่นหวยของผูห้ ญิงที่จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ในงานวิจยั ของกนกพร ดีบุรีเรี ยก
หวยที่เล่นนี้วา่ “หวยแอ” หวยแอเป็ นการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลพ่วงกับรางวัลพิเศษที่จะได้รับเมื่อถูก
รางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่ปรากฏในใบสลากกินแบ่ง หวยแอจึงเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูซ้ ้ื อได้
ลุน้ รางวัลในอีกช่องทางหนึ่งในการจัดการความเสี่ ยงไม่ตอ้ งรู ้สึกเสี ยดายจากการพลาดรางวัลในเลขที่
ตนเองซื้ อถูก ทั้งนี้ผขู ้ ายอาจจะเพิ่มราคาสลากให้มากกว่าราคาปกติเพื่อแลกกับรางวัลพิเศษที่ผขู ้ าย
กําหนดเช่น ราคาสลากกินแบ่งปกติคู่ละ 80 บาทจะขายในราคา 150 บาท หากเลขท้ายสองตัวที่ลูกค้าซื้ อ
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ไปตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่ 1 (โดยทัว่ ไปจะเรี ยกว่า 2 ตัวบน) ลูกค้าจะได้รางวัลพิเศษจากผูข้ ายตามที่
ตกลงไว้ล่วงหน้า (อริ ยา เศวตามร์ 2557:41)
ส่ วนหวยเถื่อน 2 ตัว 3 ตัววิธีการเล่นเหมือนกับทางฝั่งแม่สายทุกประการ จะต่างกันตรงที่จาํ นวน
เงินที่แทงมากกว่ากัน ประมาณกันว่าคนท่าขี้เหล็กจะซื้ อเลขมากกว่าคนฝั่งแม่สาย 10 เท่าเช่น คนแม่สาย
ซื้ อหวย 10 บาทส่ วนคนท่าขี้เหล็กจะซื้ อเลขตัวเดียวกัน 100 บาท แสดงว่ากําลังซื้ อของคนท่าขี้เหล็ก
มากกว่าคนแม่สาย
คนขายหวยที่ท่าขี้เหล็กเยอะมาก ปกติคนขายรายย่อยจะขายได้ 3-4 แสนจ๊าดต่องวดหรื อ 7,50010,000 บาทต่องวดและจะได้เปอร์ เซ็นต์จากการขาย 14 เปอร์ เซ็นต์โครงข่ายหวยใต้ดิน จะขยายจากแม่
สายข้ามไปยังท่าขี้เหล็ก และใช้เมืองท่าขี้เหล็กเป็ นเสมือนฮับของหวยใต้ดินแผ่ขยายครอบคลุมเมืองใหญ่
แถบด้านตะวันออกของพม่าเช่นเมืองเชียงตุง เมืองยอง มัณทะเลย์ ตองยี ย่างกุง้ แขวงบ่อแก้ว สปป .ลาว
และสิ บสองปั นนา จีนตอนใต้ซ่ ึ งจะเล่นกันในหมู่ไตลื้อโดยที่เจ้ามือใหญ่เมืองแม่สายจะคอยรับการ “ออก
ตัว” หรื อการรับภาระความเสี่ ยงจากเจ้ามือทางท่าขี้เหล็กอีกทอดหนึ่ง ในช่วงที่ภายในประเทศพม่ามีการ
พัฒนาเทคโนโลยีต่ ิดต่อสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ วกว่าในอดีต โครงข่ายหวยใต้ดินก็ใช้เทคโนโลยีส่ ื่ อสารใน
การสั่งซื้ อหวย หรื อการแบ่งรับความเสี่ ยงสามารถทําได้ 3 ทางคือ ทางโทรศัพท์ ทางไลน์/ ทางแฟค (Fax)
และทางรถขึ้นอยูก่ บั ระยะทางใกล้-ไกลซึ่ งทางรถจะใช้ระบบการเดินโพยมายังเจ้ามืออีกที โครงข่ายหวย
ใต้ดินจะสร้างความเชื่อใจต่อกันบนฐานความสัมพันธ์ทางการค้าชายแดนที่มีมานาน ผ่านความสัมพันธ์
ทางชาติพนั ธุ์เช่นความเป็ นคนไทลื้อ ความเป็ นไทใหญ่และความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ ซึ่ งพบได้กบั พวก
ไทลื้อที่อพยพมาจากสิ บสองปั นนา จากเมืองยอง มาอยูท่ ี่แม่สาย ท่าขี้เหล็ก
ลาดับความนิยมชนิดการพนัน
เมื่อดูความนิยมการละเล่นพนันที่ได้รับความนิยมจากคนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กเห็นจะหนีไม่พน้ การ
เล่นหวย โดยเฉพาะอย่างหวยไทยใต้ดินหรื อ “หวย 2 ตัว 3 ตัว” จุดเด่นของหวยชนิดนี้ก็คือ เป็ นหวยที่เล่น
ง่าย วิธีการเล่นไม่ซบั ซ้อน คนทุกชั้นทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ทกเพศทุกวัยเข้าถึงง่าย มีการพูดกันเล่นๆ ว่า “เรื่ อง
ที่ทุกกลุ่มพูดคุยกันได้ไม่ทะเลาะกันก็คือ เรื่ องหวยนี่แหละ” แม้วา่ จะเป็ นการพนันที่มีสัญชาติไทย แต่
หวยก็เข้ากันได้กบั วิธีคิด ความเชื่อของคนแถบชายแดนทั้งความเชื่อเรื่ องโชค ความฝันที่แปลมาเป็ น
ตัวเลข การแสวงเลขเด็ดจากเกจิอาจารย์ สิ่ งธรรมชาติที่เป็ นเหมือนลางสังหรณ์ดลบันดาลให้โชคและเข้า
กันได้กบั การเล่นพนันรู ปสัตว์เช่น มะก่องถี่ของไทใหญ่ เทคโนโลยีส่ ื่ อสารเช่น การถ่ายทอดออกเลขทาง
โทรทัศน์ของไทย ช่วยให้เลขหวยได้รับการรับรู ้อย่างสะดวกรวดเร็ ว และระบบโครงข่ายหวยครอบคลุม
ทุกพื้นที่ผคู ้ นสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาส่ วน ไฮโล บะจักกะแร้ บะกิ้งหลอย จะเล่นกันหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวข้าว เล่นตามงานวัด งานปอยต่างๆ แต่พอถึงฤดูฝนไม่มีงานปอยก็จะไม่มีการเล่น ยกเว้นจะมีการนัด
กันมาเล่นเป็ นครั้งคราวเท่านั้น
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การจัดการพนันตามงานปอย
การพนันที่กาํ เนิดขึ้นควบคู่กบั วิถีชีวติ ของประชาชนแถบชายแดนซึ่ งมีมานาน จนกลายเป็ นเรื่ อง
ปกติน้ นั ถือว่าเป็ นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานและเป็ นสี สันในงานต่างๆ เพื่อไม่ให้งานนั้นกร่ อย
ดังนั้นการพนันจึงถูกจัดการให้สอดคล้องกับเวลาและสถานที่ นัน่ คือจะเล่นพนันกันเมื่อหลังฤดูเก็บเกี่ยว
หรื อ ชาวบ้านจะนิยมเล่นการพนันภายหลังออกพรรษางานวันเพ็ญเดือน 7 งานวันเพ็ญเดือน 4 ส่ วน
สถานที่จะเล่นตามงานปอยต่างๆ เช่น งานจุดบ้องไฟ งานวัด งานพระธาตุงานยีเ่ ป็ ง งานลอยกระทงใน
เมืองท่าขี้เหล็กและหมู่บา้ นรอบนอก จะมีงานวัดชุกชุมและพยายามจัดวันงานไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกันเพื่อ
สะดวกสําหรับคาราวานเจ้ามือการพนันในการเดินสาย และถือว่าบรรดาเจ้ามือการพนันเป็ นแหล่งรายได้
เข้าวัดทางหนึ่งส่ วนเวลาที่เขาไม่นิยมเล่นการพนันกันคือ ช่วงฤดูกาลทํานา วันเข้าพรรษา แต่จะมีการ
ลักลอบเล่นในกลุ่มเล็กๆ เช่น เล่นไพ่ พวกนี้จะเป็ นที่รังเกียจ เพราะถือว่าเป็ นพวกขี้เกียจไม่ทาํ มาหากิน
การจัดให้มีการเล่นพนัน จากประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลพบว่า แม้วา่ ในพื้นที่จะอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมดูแลของกองทัพก็ตาม ทหารจะไม่เข้ามายุง่ เกี่ยว แต่จะมีคนมา “รับเหมา” คือเป็ นคนประสานงาน
ระหว่างทางวัด เจ้ามือ และเจ้าหน้าที่“อย่างตามหมู่บา้ น เขาจะมีพอ่ บ้านรับเหมา รับผิดชอบดําเนินการ
หมดหมายถึงสามารถเคลียร์ กบั ทุกฝ่ ายโดยไม่เกิดปั ญหา”สําหรับเจ้ามือที่จะมาตั้งบ่อนในงานวัด จะต้อง
จ่ายให้ผรู ้ ับเหมาพ่อบ้านจะมาเก็บค่าธรรมเนียมเข้าวัดที่เรี ยกว่า “รางวัล” “ผูร้ ับเหมาพ่อบ้านเขามาเก็บ
รางวัลเจ้าละ5,000-10,000 จ๊าด เงินรางวัลดังกล่าวคล้ายกับเป็ น “ภาษี” ช่วยชาวบ้านหาเงินเข้าวัด เช่นที่
บ้านกอมเขาจะมีงานวัด แต่ไม่มีงบประมาณในการจัดงานเลี้ยงแขกที่รับเชิญมาในงาน ชาวบ้านจะมานัง่
ประชุมกันให้อนุญาตเล่นพนันได้ เขาจะเก็บเงินค่าตั้งบ่อนพนัน”
เงินที่เก็บได้จากบ่อนจะนํามาแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือ
1) ส่ งเข้าเป็ นรายได้วดั
2) ส่ งเข้าฝ่ ายจัดงานเลี้ยงในวันจะมีงานเลี้ยงรับแขก ซึ่ งรวมทั้งเอาเงินส่ วนนี้มาจ่ายค่านํ้าค่าไฟใน
งานด้วย
3) ส่ งให้ตาํ รวจหรื อทหารแม้วา่ ตามระเบียบของบ้านเมืองจะมีการห้ามเล่นการพนัน แต่ในทาง
ปฏิบตั ิจะมีการ
อนุญาตให้เล่นโดยการประสานงานของผูร้ ับเหมาพ่อบ้านเหมือนเป็ นค่าดูแลรักษาความสงบในงานการ
เก็บภาษีพนัน จะมีเกณฑ์กว้างๆ ในการเก็บ ถ้ามีคนมาเที่ยวงานน้อยจะเก็บประมาณ 5,000 จ๊าด (200
บาทไทย) แต่ถา้ คนเยอะก็จะเก็บ 10,000 จ๊าด ( 400 บาทไทย) ในแต่ละงานจะมีการตั้งวงพนันถ้าเป็ น
ไฮโล ประมาณ7-10 วง ส่ วนการเล่นบะกิ้งหลอย ก็จะมี 7-10 วงเช่นกัน รวมทั้งการเล่นจัก๊ กะแร้ เป็ นการ
พนันที่กาํ ลังมาแรงเวลาเปิ ดวงเล่น จะเล่นกันในเวลากลางคืนระหว่าง
19.00-24.00 นเจ้ามือจะนอน
บริ เวณงานวัดซึ่ งจะมีการทําเต๊นนอนกัน ถ้าบริ เวณจัดงานอยูใ่ กล้บา้ นญาติก็จะไปนอนกับญาติช่วงเวลา
ออกไปเล่นงานปอยแต่ละครั้งไม่เท่ากัน บางครั้งก็ 2 อาทิตย์ บางครั้งก็ 7 วัน10 วันดังนั้นบรรดาเจ้ามือที่
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เดินสายตามงานปอยจะได้พกั ผ่อนกันจริ งๆ ก็ตอนเข้าฤดูฝน หรื อเข้าพรรษา เพราะเป็ นช่วงการทํานาทํา
สวนจึงไม่มีเวลามาเล่นการพนัน
การลงทุนของเจ้ามือ จากการสนทนากับเจ้ามือที่เป็ นสาววัยรุ่ นเธอบอกว่า “การลงทุนแต่ละครั้ง
แม่จะออกทุนให้ 1 แสนจ๊าดเป็ นเงินในสกุลเงินจ๊าด และจะเก็บเงินที่แล่นได้เป็ นเงินสกุลเงินบาทไทย
หรื อเงินหยวนของจีน”ซึ่ งหมายความว่ากิจการเจ้ามือพนันเป็ นกิจการของครอบครัวที่แม่ของเจ้ามือเป็ น
ผูด้ ูแลการเงินของครอบครัว และเจ้ามือสาวผูเ้ ป็ นลูกยังเป็ นโสดอยูจ่ ึงทํางานช่วยครอบครัว การเก็บเงินที่
เล่นได้เป็ นเงินบาทและเงินหยวนไว้เป็ นเพราะที่ท่าขี้เหล็กมีการใช้เงินบาทเป็ นหลักและสะดวกในการ
จับจ่ายใช้สอยเมื่อข้ามไปแม่สาย และไม่ตอ้ งลําบากในการแลกเงิน ซึ่ งเงินบาทไทยสามารถใช้ได้จนถึง
เมืองเชียงตุง สิ บสองปั นนาผลการเล่นได้ -เสี ย สําหรับเจ้ามือแล้ว ส่ วนใหญ่เล่นได้ และที่เคยเล่นได้มาก
ที่สุด 5 แสนจ๊าดกับเล่นได้ต่าํ สุ ด 5 หมื่นจ๊าด โดยเฉลี่ยได้ประมาณ 2 แสนจ๊าดหรื อ 4,940 บาทไทย (ที่
พม่าเงินเดือนข้าราชการที่จบปริ ญญาตรี ตกเดือนละ 3 แสนกว่าจ๊าด อย่างเช่นครู ใหญ่เงินเดือน 350,000
จ๊าดหรื อ 8,255 บาท) ส่ วนการขาดทุนหรื อเล่นเสี ยเคยขาดทุนประมาณ 2-3 หมื่นจ๊าด ส่ วนความเห็นต่อ
เงินที่ได้จากการพนันของเจ้ามือสาวนั้นเห็นว่า “ เงินที่ได้จากการเล่นเป็ นเงินไม่ดี เพราะเป็ นเงินที่ไม่ได้
ออกแรงทํางาน และเป็ นเงินที่ได้ก็มาจากการโกง แต่จาํ เป็ นต้องทํา การไปเล่นตั้งวงไฮโลก็ไม่ได้สบายใจ
รู ้สึกสงสารคนเล่นเสี ย” ความเป็ นลูกสาวที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวจึงคิดว่า เงินที่ได้จะเอาไป
ช่วยพ่อแม่สร้างบ้าน แม้วา่ จะเป็ นเงินไม่ดีก็ตามและวางแผนไว้วา่ เมื่อสร้างบ้านเสร็ จ จะเก็บเงินสักก้อน
ทําร้านค้า หาอาชีพติดตัวเปิ ดร้านขายของประเภทกิ๊บช้อปของผูห้ ญิงใช้ประดับ และรับตัดเย็บเสื้ อผ้าด้วย
การพนันกับพิธีกรรมความเชื่อ
ก่อนลงสนามเล่นการพนันของเจ้ามือในการเล่นพนันจัก๊ กะแร้ มีเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเมื่อครั้งเดินทางพาเพื่อนซึ่ งประสบอุบตั ิเหตุไปรักษาที่เชียงราย จากนั้นจึงนําผูป้ ่ วยไปส่ งที่
บ้าน ก็เลยเห็นป้ าเพื่อนทําพิธีพอดี“ป้ าที่เป็ นเจ้ามือจะทําพิธีเอาไก่มาเชือด เอาเลือดไปทาลูบใต้แผงเล่น 3
ครั้งแล้วเอาเลือดไก่มาทาตัวพร้อมทั้งบริ กรรมคาถา หลังเสร็ จพิธีจึงไปอาบนํ้าชําระตัว ป้ าคนนี้แกเป็ นคน
สวยมีเสน่ห์ทาํ ให้คนหลง เป็ นที่เล่าลือกันมีการเอาเลือดไก่มาป้ าย อุปกรณ์การเล่นบะจัก๊ กะแร้ ด้วยเชื่อว่า
ถ้าผ่านพิธีน้ ี จะทําให้ลูกค้ามองเจ้ามือเป็ นสาวสวย ยิง่ ดึกเท่าไหร่ สาวเจ้ามือก็จะสวยยิง่ ขึ้นทุกที ทําให้
ลูกค้าเล่นจนไม่รู้จกั กลับบ้าน”ส่ วนการเล่นไฮโลซึ่ งเป็ นการพนันที่นาํ เข้าจากไทย ก็มีการทําพิธีปัดเป่ า
จากการทําคุณไสยของฝ่ ายคู่แข่งมีการใช้น้ าํ ส้มป่ อยล้างลูกเต๋ าไฮโล แล้วเอานํ้าเดียวกันมาพรมอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเล่นแล้วก็เช็ดให้แห้ง ทั้งนี้ในวงการการพนันด้วยกันมีสองด้านทั้งความร่ วมมือและเป็ นคู่แข่ง
ความร่ วมมือเกิดขึ้นจากการที่จะต้องร่ วมกันสร้างการต่อรองกับรัฐที่จะรักษาอาชีพเล่นการพนัน อีกด้าน
หนึ่งเป็ นการแข่งขันกันแย่งลูกค้าให้มาเล่นในวงตนเอง จึงมีการกลัน่ แกล้งกันขึ้นโดยการทําคุณไสยจาก
ประสบการณ์ของเจ้ามือไฮโลสาวเธอเล่าว่า “ ในหมู่เจ้ามือด้วยกัน ถ้าคนไหนเล่นได้เงินเยอะกว่า ก็จะมี
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การกลัน่ แกล้งโดยการทําคุณไสย น้าของหนูเคยโดนมาแล้วเล่นทีไรขาดทุนทุกที ขาดทุนตลอด จึงต้อง
กลับไปบ้านเอาใบส้มป่ อยเผาไฟ และล้างอุปกรณ์ให้หมด”ส่ วนการเล่นบะกิ้งหลอย คนที่จะเป็ นเจ้ามือ
การจะทําพิธีเซ่นไหว้ มีเครื่ องเซ่นเช่น นํ้าแดง ผลไม้ คําหมากแล้วแต่ความเชื่อเจ้ามือบางคนก็นาํ รู ปปั้ น
คล้ายๆ กับนางกวักมาตั้งโดยเชื่อว่า นางกวักจะช่วยกวักมือเรี ยกลูกค้าให้เข้ามาเล่นกลเม็ดในการเล่นการ
พนันการที่จะเล่นให้ได้ก็ตอ้ งมีการโกง สําหรับเจ้ามืออย่างเธอใช้วธิ ี ถ้าคนจีนเล่น จะใช้เงินหยวนเวลา
จ่ายคืนหรื อทอนเงินจะคืนด้วยเงินจ๊าด หรื ออีกแบบหนึ่งจ่ายเงินไม่ครบจํานวนเช่น แทนที่จะจ่ายคิดเป็ น
เงินจ๊าด 2,500 จ๊าดก็จ่ายแค่ 2,000 จ๊าด ถ้าแทงสู ง-ตํ่าเป็ นเงินบาท 1,000 บาทแล้วแทงถูกจะได้ 1,000 บาท
ก็จ่ายแค่ 800 บาทลูกค้าก็วา่ เพราะเจ้ามือสวยทําตาหวานใส่ ถ้าลูกค้าอยากได้เงินบาทคืน ก็ไม่ให้จะจ่าย
เป็ นเงินจ๊าดแทน การเล่นแต่ละที่จะใช้เงินไม่เหมือนกัน ถ้าเป็ นที่เมืองยอง คนเล่นในเมืองนิยมใช้เงิน
บาทและเงินจ๊าด แต่ถา้ เป็ นนอกเมืองและมีคนจากสิ บสองปั นนามาเล่นจะใช้เงินหยวนเยอะถ้าเล่นการ
พนัน จัก๊ กะแร้จะนิยมเล่นโดยใช้เงินบาท เงินหยวน และการพนันชนิดนี้มีการเล่นได้เสี ยหนัก บางครั้ง
หมดตัวต้องจํานําของ ทั้งทองคํา มอร์ เตอร์ ไซด์ บ้านสาเหตุที่นิยมใช้เงินบาทไทยในการเล่นการพนัน
ชายแดนแถบท่าขี้เหล็กก็เพราะเงินบาทเป็ นเงินชายแดน ( Border money) หมายความว่าเป็ นเงินที่มีความ
คล่องตัวในระบบการแลกเปลี่ยน ซึ่ งชายแดนแถบนี้ยงั ต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทย และนิยมนําเงิน
บาทมาซื้ อทองคําที่ฝ่ังไทยเก็บไว้ จากความเชื่อถือในมาตรฐานทองคําของไทย (เปอร์ เซ็นต์เนื้อทองคํา
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล)
ชี วติ เจ้ ามือไฮโลสาววัยรุ่ น
นางอ่อน2 (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี เรี ยนจบมัธยมต้น ที่ไม่ได้เรี ยนต่อเพราะมีฐานะยากจน ถ้าจะเรี ยน
ต่อต้องไปเรี ยนที่เมืองเชียงตุงหรื องเมืองตองยีซ่ ึ งเป็ นเมืองหลวงของรัฐฉานซึ่ งอยูห่ ่างไกลออกไปอ่อน
แก้วเริ่ มเข้าสู่ การพนันครั้งแรกตั้งแต่อายุ 12 ขวบ โดยไปช่วยน้าซึ่ งเป็ นเจ้ามือไฮโลเร่ ตามงานวัด งาน
ฉลองต่างๆ หลังจากช่วยน้าได้ 3 ปี จนมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มาเป็ นเจ้ามือเสี ยเองสถานที่เล่นจะเดินสาย
เล่นตามงานปอยต่างๆ เช่น งานจุดบ้องไฟ งานวัด งานลอยกระทงส่ วนช่วงเวลาเล่นการพนัน ชาวบ้าน
จะนิยมเล่นการพนันภายหลังออกพรรษาและจะมีคิวงานต่อกันตามลําดับตามบ้านตามวัดชนิดเดินสาย
กัน ถ้าเป็ นงานปอยโหลง (งานฉลองใหญ่) จะมีงานยีเ่ ป็ งงานเดือน 7 เพ็ญ งานเดือน 4 เพ็ญ งานพระธาตุ
วันธรรมดาจะไม่นิยมเล่นกัน แต่จะมีการลักลอบเล่นในกลุ่มเล็กๆ เช่น เล่นไพ่ พวกนี้จะเป็ นที่รังเกียจ
เพราะถือว่าเป็ นพวกขี้เกียจไม่ทาํ มาหากิน ชีวติ เดินสายเปิ ดวงเล่นไฮโลตามงานวัดของนางอ่อน จะนอน
ตามบริ เวณงานเพราะ จะเล่นกันในเวลากลางคืน ตั้งแต่หวั คํ่าถึงเที่ยงคืนจึงกลับไปนอนที่บา้ นไม่ได้ ถ้า
เป็ นงานวัดจะมีการทําเต๊นนอนกับแม่ ถ้าบริ เวณงานอยูใ่ กล้บา้ นญาติก็ จะไปนอนกับญาติ การ ออกเดินสาย
แต่ละครั้งใช้เวลานาน บางครั้งกินเวลา 7-10 วันดังนั้นจะได้พกั ผ่อนกันจริ งๆ ก็ตอนเข้าฤดูฝน หรื อ
2

นางเป็ นคําสรรพนามนําหน้าชื่ อผูห้ ญิงไทลื้อทั้งเป็ นโสดและแต่งงานแล้ว

50
เข้าพรรษา เพราะเป็ นช่วงการทํานาทําสวนจึงไม่มีเวลามาเล่นการพนันนางอ่อนบอกถึงเหตุผลที่ใช้หญิง
สาวเป็ นเจ้ามือการพนัน เพราะผูห้ ญิงจะแต่งตัวดูสวยงามพูดจาดีจะดึงให้ลูกค้าผูช้ ายมาติดนัน่ หมายถึง
รายได้เพิ่มขึ้นตามมา ซึ่ งต้องและกับการยอมให้ลูกค้ามาจีบ พูดแหย่พดู แซวได้ ยิม้ ไปด้วยเล่นไปด้วย
ตอนนี้ก็มีผชู ้ ายมาชอบ 2-3 คน แต่อย่างไรเธอไม่ชอบเพราะรู ้วา่ ผูช้ ายที่มาชอบเป็ นคนมีนิสัยชอบเล่น ถ้า
จะมีแฟน แฟนต้องเป็ นคนทํางานความรู ้สึกของนางอ่อนในการเป็ นเจ้ามือ ขณะอายุยงั น้อย พอเห็นคน
เล่นเสี ยเยอะๆ ก็สงสาร หรื อเรามีส่วนทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกก็ไม่สบายใจหรื อเล่นหมดจนไม่มี
อะไรกิน เวลาจะกลับบ้านลูกค้าบางคนมาขอเงิน เจ้ามือจะให้คืน พันถึงสองพันจ๊าดที่นอ้ งไม่สบายใจกับ
สิ่ งที่เรี ยกว่า “โกง” หมายถึงแค่การแลกเงิน การจ่ายรางวัลแบบเอาเปรี ยบลูกค้า การเล่นได้ -เสี ย สําหรับ
เจ้ามือแล้ว ส่ วนใหญ่เล่นได้ ได้เยอะที่สุด 5 แสนจ๊าด ได้ต่าํ สุ ด 5 หมื่นจ๊าด โดยเฉลี่ยได้ประมาณ 2
แสนจ๊าดหรื อ 4,940 บาทไทย (เงินเดือนคนจบปริ ญญาตรี ตกเดือนละ 3 แสนกว่าจ๊าด อย่างครู ใหญ่
เงินเดือน 350,000 จ๊าดหรื อ 8,255 บาท) ส่ วนการขาดทุนหรื อเล่นเสี ยเคยขาดทุนประมาณ 2-3 หมื่นจ๊าด
ความเห็นต่อเงินที่ได้จากการพนัน เงินที่ได้จากการเล่นเป็ นเงินไม่ดี เพราะเป็ นเงินที่ไม่ได้ออกแรงทํางาน
และเงินที่ได้ก็มาจากการโกง แต่จาํ เป็ นต้องทํา การไปเล่นตั้งวงไฮโลก็ไม่ได้สบายใจ สงสารคนเล่นเสี ย
แต่เงินที่ได้จะเอาไปช่วยพ่อแม่สร้างบ้าน แม้วา่ จะเป็ นเงินไม่ดี โดยทัว่ ไปบ้านหนึ่งหลังปั จจุบนั จะใช้งบ
สร้างประมาณ วางแผนเมื่อสร้างบ้านเสร็ จ จะเก็บเงินสักก้อนทําร้าน หาอาชีพติดตัวเปิ ดร้านขายของ
ประเภทกิ๊บช้อปของผูห้ ญิงใช้ประดับ และตัดเย็บเสื้ อผ้าด้วย

Figure 12 1เจ้ าฟ้ าในการพนันมะก่ องถี่ กลายเป็ นเครื่ องลางของขลังในการเสี่ ยงโชคการพนัน
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Figure 13 ไฮโล การพนันจากฝั่ งไทยไปเล่ นกันที่ ฝั่งท่ าขีเ้ ล็ก

Figure 14 ใบโพยและเงินที่ ยึดได้ จากการจับพนันมะก่ องถี่ที่แม่ สาย
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Figure 15 การพนันบะโคกโหลกหรื อบะกิง้ หลอย

Figure 16 การแทงพนันรู ปสัตว์ (บะกิง้ หลอย) ในงานปอย
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Figure17 คาสิ โนโรงแรมแม่ โขงรี เวอร์ หรื อโรงแรมว้ าเก้ าชั้น
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คาสิโนอัลลัวร์ รีสอร์ ต
โกลเด้ นพาราไดรี สอร์ ต
แม่โขง (ว้ าเก้ าชัน)
้
เรจินา่ แอนด์กอล์ฟคลับ
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Figure 18 จุดแดงแสดงที่ ตั้งคาสิ โนชายแดนฝั่ งท่ าขีเ้ หล็ก 4 แห่ งคือ
อัลรั วร์ รีสอร์ ต โกลเด้ นพาราไดท์ รีสอร์ ต แม่ โขง (ว้ าเก้ าชั้น) และเรจิ น่าแอนด์ กอล์ ฟคลับ ตามลาดับ
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4.2.2การพนันสมัยใหม่ : คาสิ โนท่าขีเ้ หล็ก
พม่ามีอาณาเขตทิศตะวันตกติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศ
ตะวันออกติดกับไทยและลาว แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่า คาสิ โนชายแดนจะเรี ยงรายตามแนวตะเข็บชายแดน
ไทย จีน และลาว ทั้งนี้เป็ นไปตามนโยบายชายแดนของแต่ละประเทศที่มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกัน
กล่าวคือ พม่าอนุญาตให้มีการพนันคาสิ โนได้ตามกฎหมายภายใต้ นโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ที่
จะต้องตั้งโรงแรมมีกิจการอย่างชัดเจนและมีคาสิ โนพ่วงในลักษณะของการบริ การความบันเทิงส่ วนไทย
กับจีน ไม่อนุญาตให้มีการพนันได้ตามกฎหมายนักพนันตามคาสิ โนส่ วนใหญ่จึงมาจากประเทศที่มี
กฎหมายห้ามเล่นพนันในประเทศคือ จากจีนกับไทย ส่ วนประเทศไทยมีการปลุกกระแสสนับสนุนให้ต้ งั
คาสิ โนเพื่อแก้ปัญหาบ่อนเถื่อนในกรุ งเทพและลดจํานวนคนไทยเดินทางออกไปเล่นการพนันยัง
ต่างประเทศ อันทําให้เงินตราไหลออกนอกประเทศแต่มีกระแสคัดค้านด้วยกลัวว่าจะทําให้ประเทศไทย
เต็มไปด้วยอบายมุข ผูค้ นไม่เป็ นอันทํามาหากิน ตกเป็ นทาสการพนัน ประเทศเพื่อนบ้านรอบไทยจึงเปิ ด
พื้นที่ชายแดนเป็ นพิเศษติดกับไทยเปิ ดบ่อนหรื อคาสิ โน เท่ากับไทยได้มีมาตรการผลักบ่อนต่างๆ
ออกไปอยูต่ ามแนวตะเข็บชายแดนโดย การเอื้ออํานวยความสะดวกด้านปั จจัยพื้นฐานเช่น การคมนาคม
สร้างถนน สนามบินพานิชย์ การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามกฎหมายของเมียนมาร์ ไม่ได้บ่งบอกว่า
การพนันเป็ นสิ่ งกฎหมาย ทําให้การพนันกลายเป็ นเรื่ องธรรมดาในทุกพื้นที่ในประเทศเมียนมาร์ รวมถึง
บ่อนคาสิ โนด้วย จึงมีนกั ลงทุนชาวไทยจํานวนไม่นอ้ ยเข้าไปเปิ ดในจังหวัดท่าขี้เหล็ก เนื่องจากกฎหมาย
ของไทยไม่อนุญาตให้เปิ ดบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศ กลุ่มทุนขนาดใหญ่จึงหันหน้าเข้า
หาพื้นที่ชายแดนอย่างท่าขี้เหล็ก
ดังนั้นจากการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวซึ่ งต้องอยูค่ ู่กบั ธุ รกิจโรงแรมที่เมืองท่าขี้เหล็กของพม่าและ
มาตรการการผลักบ่อนไปอยูช่ ายแดนของไทย จึงเกิดคาสิ โนทางภาคเหนือของไทยคือเมืองท่าขี้เหล็ก
พม่าตรงข้ามเมืองแม่สาย2 แห่งคือ เรจิน่า แอนด์ กอล์ฟคลับ กับอัลลัวร์ รีสอร์ ตในกระแสการเคลื่อนย้าย
คาสิ โนมาสู่ ท่าขี้เหล็กจากเดิมท่าขี้เหล็กมีคาสิ โนที่เปิ ดต้อนรับลูกค้าจากคนไทยอยู่
2 แห่งคือ เรจิน่า
แอนด์ กอล์ฟคลับ และอัลลัวร์ รีสอร์ ต ต่อมามีการขยายจัดตั้งคาสิ โนควบคู่โรงแรมเพิ่ม ซึ่ งมีองค์ประกอบ
มาจากกระแสกดดันจากรัฐบาลจีน ห้ามคนจีนข้ามมาเล่นพนันในบ่อนมีผลให้มีการปิ ดคาสิ โนที่เมืองลา
ชายแดนจีน-พม่า มีการเลื่อนที่ต้ งั คาสิ โนลงมาข้างล่างยังฝั่งลาวกรณี การตั้งคาสิ โนคิงส์โรมันที่แขวงบ่อ
แก้วสปป.ลาวตรงข้ามอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายการเจรจาหยุดยิงภายหลังรัฐบาลเต็งเส่ งกับกอง
กําลังชนกลุ่มน้อยแบบผ่อนปรนโดยไม่ตอ้ งปลดอาวุธ ทําให้กลุ่มธุ รกิจชนกลุ่มน้อยเข้ามาลงทุนประกอบ
กิจการในเมืองท่าขี้เหล็กเพิ่มขึ้นร่ วมทั้งกิจการคาสิ โน ผลการเจรจาทําให้ท่าขี้เหล็กเป็ นเมืองเมือง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวปลอดการสู ้รบมีชนกลุ่มน้อย ทั้งที่เคยต่อสู ้ และเป็ นพันธมิตรกับรัฐบาลพม่า
ภายใต้การเจรจาสงบศึกระหว่างกองกําลังชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในเขตรัฐฉานและจัดสรรอํานาจปกครอง
ตนเองและผลประโยชน์ในการดําเนินธุ รกิจ ทําให้เมืองท่าขี้เหล็กขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มีการเคลื่อนย้าย
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ประชากรจากด้านเหนือลงสู่ ทางใต้ เมืองแม่สายกลาย เป็ นประตูการค้าที่สาํ คัญสู่ ภาคเหนือของรัฐฉาน
นั้น รัฐบาลพม่าให้ความสําคัญมากขึ้น ดูได้จากการจัดงานของชนกลุ่มน้อยต่างๆ แต่เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.58
ที่ผา่ นมา พล.ท.ตาน ทอน อู แม่ทพั ภาคสามเหลี่ยม ซึ่ งดูแลความมัน่ คงในรัฐฉาน ก็เดินทางเข้าร่ วมงาน
ฉลองของชาติพนั ธุ์อาข่าด้วย และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ของชนกลุ่มน้อยอีกมากมายที่รัฐบาลพม่าให้
ความสําคัญ เพื่อแลกกับความสงบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ทางการพม่าจัดตั้งกองกําลังอาสาสมัครชาวอา
ข่า สนับสนุนกองทัพพม่าในแถบรัฐฉาน) แต่ความสงบที่ได้มาจากการเจรจาสงบศึกษาชัว่ คราว ไม่
สามารถปลดอาวุธกองกําลังชนกลุ่มน้อย เป็ นความสงบที่มีความเปราะบางพร้อมที่จะเกิดความรุ นแรงได้
ทุกขณะอาทิเช่น การย้ายประชากรว้าสู่ ชายแดนตอนเหนือของไทยรอบใหม่ ก่อให้เกิดความตึงเครี ยด
ทางชายแดนมาปะทุอีกครั้งหนึ่ง หลังจากมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรว้าจากด้านเหนือติดกับจีนลงสู่
เขตว้าใต้ ซึ่ งอยูใ่ นรัฐฉานตะวันตกซึ่ งไม่ได้อยูใ่ นข้อตกลงกับรัฐบาลพม่า และทางว้าได้ยนื่ ข้อเสนอตั้ง
เขตปกครองตนเองที่เมืองสาดทําให้เกิดการเผชิญหน้ากัน มีการเคลื่อนย้ายกองกําลังทั้งสองฝ่ ายพร้อมที่
จะปะทะกัน จนกระทัง่ พล.อ.โซ วิน รองผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด (ผบ.สส.) และควบตําแหน่งผู ้
บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมคณะผูบ้ ริ หารระดับสู งของกองทัพพม่า ได้เดินทางมาที่ จ.ท่าขี้เหล็ก
เพื่อเจรจากับตัวแทนของกองกําลังว้า ชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิ พลอยูใ่ นเขตปกครองพิเศษที่ 2 ทางภาค
ตะวันตกของรัฐฉาน ทั้งนี้ทางกองกําลังว้าต้องการให้มีการแก้ไขปั ญหาความตึงเครี ยดดังกล่าวด้วยการ
ปรับระบบการปกครองพื้นที่เมืองสาด โดยการให้พ้ืนที่ จังหวัดเมืองสาดเป็ นเขตปกครองตนเอง คล้าย
เขตปกครองพิเศษที่ 4 เมืองลา ตอนเหนือเมืองเชียงตุง
สรุ ป คาสิ โนที่ท่าขี้เหล็กตั้งอยูบ่ นพื้นที่ รอยตะเข็บเหมือนเป็ นรอยเลื่อนเชื่อมโยงตั้งแต่ตอนใต้
ของประเทศจีน พม่า ลาว และไทย จนถึงรอยต่อของ 3 ประเทศที่เรี ยกว่าสามเหลี่ยมทองคํา ตั้งแต่เมืองลา
เขตนํ้าปานติดชายแดนสิ บสองปั นนาอยูใ่ นการปกครองของว้าแดงระยะทางห่างจากเมืองยองนัง่ รถสาม
ชัว่ โมงซึ่ งเปิ ดเป็ นคาสิ โน มีลูกค้าบ่อน ทั้งจีน ไทย ลาวนัง่ เรื อตามลํานํ้าโขง 3 ชัว่ โมงก็ถึง ส่ วนทางด้าน
จีนจะนัง่ เครื่ องบินลงที่สนามบินสิ บสองปั นนาต่อรถยนต์ประมาณ 2 ชัว่ โมงจึงทับซ้อนพื้นที่การค้าของ
รัฐฉานพร้อมกับแผนพัฒนา 4 เหลี่ยมเศรษฐกิจ ทับซ้อนพื้นที่ยาเสพติดยังมีการต่อสู ้กบั กองกําลังชนกลุ่ม
น้อย
บ่ อนคาสิ โนท่าขีเ้ หล็ก
ข้อมูลเกี่ยวกับคาสิ โนที่ท่าขี้เหล็กเป็ นข้อมูลที่พอหาได้จากสกรุ๊ ฟข่าวของสื่ อออนไลน์ท้ งั ของ
ส่ วนกลางและท้องถิ่นส่ วนใหญ่จะเน้นด้านที่เกี่ยวพันกับอาชญากรรม การท่องเที่ยว กิจกรรมที่แฝงมา
กับคาสิ โนโรงแรมเช่น ภัตตาคาร บาร์ บางแห่งยังมีร้านคาราโอเกะ สปา สระว่ายนํ้าและสนามกอล์ฟ
เท่าที่ปรากฏเป็ นทางการจะมีคาสิ โนอยู่ 2 แห่งคือ เรจิน่า แอนด์ กอล์ฟคลับ กับอัลลัวร์ รีสอร์ ต แต่จาก
สัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่ามีคาสิ โนที่ท่าขี้เหล็กเพิ่มขึ้นหลายแห่งคือ นอกจากโรงแรมเรจิน่า
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แอนด์ กอส์ฟ คลับ โรงแรมอัลรัวร์ โรงแรมแม่โขง (ว้าเก้าชั้น) ยังมีโรงแรมอื่นๆ เช่นนํ้าเต้าทอง โรงแรม
วันจีวนั พอจะยกตัวอย่างข้อมูลที่มีอยูด่ งั นี้คือ
1) โรงแรมแม่ โขง (เก้าชั้น) และคาสิโน เป็ นของกลุ่มทุนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ 2 พม่า (กลุ่ม
ว้าแดง) ที่เปิ ดให้บริ การภายในอาคารโรงแรม 9 ชั้น ริ มถนนท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง ห่างจากด่านศุลกากรแม่
สาย ประมาณ 5-6 กม.เปิ ดเป็ นสถานบันเทิงสําหรับวัยรุ่ นหรื อผูท้ ี่รักในชีวติ กลางคืนก็ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เล่า
ว่า เป็ นสถานที่เดียวที่วยั รุ่ นจะเข้าไปเที่ยวหาความบันเทิง ราวกับเป็ น RCA ขนาดเล็กของกรุ งเทพ
โรงแรม 9 ชั้น ที่จะสามารถให้ความเพลิดเพลินใจแก่ผคู ้ นในบริ เวณชายแดนได้อย่างดี ซึ่ งเจ้าของธุ รกิจก็
จะมีการจ้างนักร้อง และนักแสดงชื่อดังจากประเทศไทยไปยังสถานที่ดงั กล่าวเนื่องจากสื่ อและโฆษณา
ของไทยเป็ นที่นิยมสําหรับชาวพม่า จึงเป็ นจุดดึงดูดให้ผคู ้ นเข้าไปเที่ยวเป็ นจํานวนมาก เรี ยกว่าเป็ นสถาน
บันเทิงอย่างครบวงจรที่มีบริ การที่พกั บ่อนกาสิ โน และสถานบันเทิง ซึ่ งปั จจุบนั การเกิดขึ้นของธุ รกิจที่
เป็ นโรงแรมพ่วงบ่อนกาสิ โนนั้นเริ่ มมีการเติบโตขึ้นอย่างเป็ นลํ่าเป็ นสัน ซึ่ งไม่ได้ดึงดูดแค่ชาวพม่าให้เข้า
ไปแสวงหาโชค แต่ยงั ดึงดูดนักพนันต่างชาติ เช่น นักพนันชาวจีนกระเป๋ าหนัก ให้แห่กนั เข้ามาแสวงหา
สิ่ งพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่มีในประเทศของตนเอง
2) คาสิโนอัลลัวร์ รีสอร์ ตตั้งอยูบ่ า้ นปงถุน จ.ท่าขี้เหล็ก ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ สายตรงข้ามท่าข้ามสาย
ลมจอย แม่สาย เป็ นคาสิ โนที่บริ การพร้อมกับโรงแรมซึ่ งสะดวกในการเดินทางทั้งรถประจําทาง รถ
ส่ วนตัวรวมทั้งโดยสาร เครื่ องบิน ซึ่ งจะลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีรถบริ การรับส่ งโดย
ติดต่อบริ ษทั ก่อนล่วงหน้า ส่ วนการเดินทางข้ามแดนใช้วธิ ี เดียวกับการเดินทางไปต่างประเทศ และ
ประเภท/ชนิดการพนันในคาสิ โนนั้นคล้ายๆ กับคาสิ โนทัว่ ไปไม่วา่ จะเป็ น บัคคาร่ า แบล็คแจ๊ค ไพ่ป๊อก
เด้ง สล็อตแมชชีน ประกอบด้วยสล็อตแมทชีน 133 ตูแ้ ละโต๊ะพนัน 16 โต๊ะควบคุมดูแลโดย กลุ่มอัลลัวร์
กรุ๊ ป หัวหน้าคือ นักธุ รกิจไทยชื่อนายอุปกิจ ประชาริ ยางกุล เปิ ดเมื่อปี 2543 คาสิ โนอัลลัวร์ รี สอร์ต ลูกค้า
ส่ วนใหญ่เป็ นคนไทย และมีจาํ นวนน้อยที่เป็ นคนพม่า คนจีนเข้ามาเล่น ภาษาที่ใช้ในคาสิ โนคือ
ภาษาไทย มีคนไทยมาจากหลายที่ท้ งั กรุ งเทพ เชียงใหม่ จะมาเป็ นกรุ๊ ปในวันหยุด และวันธรรมดาจะมา
จากตัวเมืองแม่สาย เมืองเชียงราย
3) คาสิโนเรจิน่า แอนด์ กอร์ ฟคลับ ตั้งเมื่อ ปี 2543 เป็ นของนักการเมืองใหญ่ อดีต ส.ส.คน
ดังภาคอีสานในพรรคภูมิใจไทย ร่ วมถือหุ น้ ด้วย และมี น.ส.ลักษณา จิรยวัฒน์สกุล เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง
คาสิ โนเรจิน่า ถือเป็ นโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่งหนึ่งในฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็กมีสล็อตแมทชีน 30 ตูแ้ ละโต๊ะ
พนัน 12 โต๊ะ บ่อนแห่งนี้มีท้ งั สนามกอล์ฟอยูด่ า้ นหน้าที่พกั ซึ่ งนักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน โดยมีท้ งั
ร้านค้าปลอดภาษีเจ้าของบ่อนวางกลล่อใจนักพนันตั้งแต่แรกเข้า เพียงแค่แลกเงิน 1,000 บาท จะได้บตั ร
สมนาคุณ (วอยเชอร์) จํานวน 200 บาทพูดภาษาชาวบ้านคือแค่แลกเงิน 1,000บาทจะได้ชิปมีมูลค่า 1,200
บาท
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4) คาสิ โนโกลด์ เด้ นท์พาราไดซ์ รีสอร์ ทซึ่ งตั้งที่สามเหลี่ยมทองคํา ตรงข้ามสบรวก อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย เป็ นของ “เฮียกวง” ต่อมาได้ขยายมาตั้งเครื อข่ายที่เมืองท่าขี้เหล็กรวมถึงบ่อนคาสิ โนแห่งใหม่
ที่กาํ ลังจะมีการเปิ ดขึ้นบริ เวณตรงข้ามสถานีขนส่ งท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่ามาเปิ ดบริ การเอนเตอร์ เทน
เมนต์รูม ที่หมายรวมถึงการพนันหลากหลายชนิดด้วย ที่โรงแรมโกลด์เด้นท์ ฝั่งท่าขี้เหล็ก ของ “เจ๊นางอัญชลี ” และพาราไดท์รีสอร์ ตเปิ ดที่ท่าขี้เหล็กเป็ นโรงแรมขนาด 144 ห้องสร้างด้วยงบประมาณ 25
ล้านดอลล่าห์โดยนักลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ชื่อ จีรัตน์ อนุภาวะธรรม ร่ วมกับประสิ ทธิ์ โพธสุ ทน พี่ชาย
อดีตรัฐมนตรี ประพัทธ์ โพธสุ ทนส่ วนวิเวอร์ ไซด์คลับเชื่อว่าเป็ นของ ธอง โจ (Tong Jo) ลูกชายเจ้าพ่อยา
เสพติดขุนส่ าซึ่ งมอบตัวต่อทางการพม่าเมื่อปี 1996และใช้ชีวติ อย่างสบายที่เมืองย่างกุง้ ( Michael
Backman 2005:155) ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ได้รับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาเช่น ชื่อเจ้าของกิจการ
หรื อหุ น้ ส่ วน ถือว่าเป็ นปกติในวงการบ่อนการพนันชายแดน
นอกจากนั้นยังมีบ่อนชายแดนไทย-พม่า พบว่าบริ เวณตลาดท่าขี้เหล็ก ซึ่ งติดกับเขตอําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย หนาแน่นไปด้วยบ่อนน้อยใหญ่ไม่ต่าํ กว่า 3แห่งเช่น บ่อนปงถุน เจ้าของเป็ นชาวพม่า
บ่อนคาสิ โนฮ่องลึก ตั้งอยูบ่ ริ เวณบ้านหลวง ตําบลฮ่องลึก อําเภอท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก มีนายสาม/
ขุนศึกสาม อดีตสมาชิกกลุ่มกองทัพเมืองไต ( Mong Tai Army - MTA) เป็ น ผูด้ าํ เนินการ โดยมี นายหวู
จึง แหลง ชาวจีนฮ่อสัญชาติไทยเป็ นนายทุน บ่อนคาสิ โน ดังกล่าวเปิ ดให้เล่นการพนันพื้นบ้านและ
สมัยใหม่หลายประเภท เช่น บาคาร่ า ไพ่บาคาร่ า เกมส์บาคาร่ า ถัว่ โป ไฮโล และมะก่องถี่ โดยเปิ ดเล่น
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเช้า นักเล่นพนันส่ วนใหญ่เป็ นชาวพม่า โดยเฉพาะกลุ่มว้า ไทยใหญ่ จีน
ฮ่อ รวมทั้งนักพนันชาวไทย มีเงินทุนหมุนเวียนวันละ 5 - 10 ล้านบาท โดยจะเปิ ดเป็ นร้านอาหารและ
บังกะโลที่พกั บังหน้า กลุ่มผูด้ าํ เนินการได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหลายหน่วยวันละ
ประมาณ50,000บาท
บ่อนท่าล้อเจ้าของเป็ นชาวพม่าเชื้อสายจีน ตั้งอยูบ่ ริ เวณอาคารพาณิ ชย์ในตลาดท่าขี้เหล็กใกล้หา้ ง
สิ งคโปร์ บริ เวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (
https://www.thairath.co.th/content/256523) บ่อนการ
พนัน River Club North Top Myanmar บริ เวณบ้านมะก่าหัวคํา จังหวัดท่าขี้เหล็ก ซึ่ งเป็ นการร่ วมทุน
ระหว่าง บริ ษทั เอ็ม วาย เอ็ม กรุ๊ ป จํากัด ของ พ.ต.ท.อดุลย์ บุญเสริ ฐ กับ อู อ่องละ เจ้าของบริ ษทั เอ็ม วาย
เอ็นเตอร์ ไพรส์ เอกชนพม่า เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542
ทางการพม่าได้มีคาํ สัง่ ให้ยตุ ิการดําเนินการจนถึงปั จจุบนั เนื่องจากผิดกฎหมายของพม่า
ลักษณะทัว่ ไปของคาสิ โนท่าขีเ้ หล็ก
สถานที่ต้ งั จะตั้งอยูใ่ นตัวเมืองท่าขี้เหล็กต่างจากคาสิ โนชายแดนด้านอื่นๆ ซึ่ งมักจะตั้งอยูใ่ นเขต
ทุรกันดารตามป่ าเขา อาจเป็ นไปได้แต่เดิมอาจตั้งในบริ เวณรกร้างว่างเปล่า ต่อมามีการขยายการตั้งถิ่น
ฐานบ้านช่องใกล้ชิดคาสิ โน ทําให้คาสิ โนตั้งอยูก่ ลางเมืองการตั้งคาสิ โนยังแฝงด้วยความเชื่อเรื่ องฮวงจุย้
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ของคาสิ โน อันเป็ นความเชื่อของเจ้าของคาสิ โนที่เป็ นคนไทยและคนจีน ความจริ งเจ้าของคาสิ โนก็
ต้องการฮวงจุย้ เพื่อลดความเสี่ ยง เช่นหน้าคาสิ โนต้องวางกระบี่ปักไว้สาํ หรับนักแทงพนัน เพื่อทําเป็ น
“ประตูซวย” เมื่อลอดประตูชะตานักพนันตกลง สิ่ งที่เขาห้ามวางในที่ดีๆ จะถูกนํามาวางหน้าคาสิ โนเพื่อ
ทําลายดวงผูเ้ ล่นการพนัน กระจกด้านในวางเพื่อดูดพลังนักพนัน ภายในไม่มีนาฬิกาไม่มีหน้าต่างเพื่อให้
ผูเ้ ล่นติดพนันจนลืมวันลืมเวลา แต่กลับกันคาสิ โนแห่งหนึ่งในเมืองท่าขี้เหล็กซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มนํ้าสายหันหลัง
ไปทางฝั่งไทย เมื่อจะเข้าบ่อน ได้ถูกพระเนตรของพระพุทธรู ปที่กาํ ลังสร้างอยูบ่ นภูเขาวัดถํ้าผาจมจ้องมา
พอดี ซึ่ งเป็ นลางบอกถึงอํานาจของธรรมะแผ่เข้ามาสลายอํานาจอธรรมในคาสิ โน เจ้าของคาสิ โนได้มา
ขอร้องให้ยา้ ยพระพุทธรู ปให้หนั หน้าไปทางอื่นแต่ไม่เป็ นผล ดังนั้นเจ้าของคาสิ โนจึงไปนํากระถางต้น
ท้อ 3 กระถางมาตั้งเพื่อบังสายพระเนตรพระพุทธรู ปเป็ นการแก้เคล็ด

Figure 19 พระพุทธรู ปบนดอยวัดถา้ ผาจม
หั นหน้ าไปทางด้ านเมืองท่ าขีเ้ หล็ก ในชื่ อพระพุทธพิชิตมารประทานพร

60

Figure 20 2เมืองท่ าขีเ้ หล็กในระดับสายตาพระพุทธรู ป ที่ เจ้ าของคาสิ โน (อาคารมุมล่ างซ้ าย)
อ้ างว่ าถูกจับจ้ องและไปทาลายพลังอานาจที่ เจ้ าของคาสิ โนทาไว้

\Figure 21 เจ้ าของคาสิ โนนาต้ น”ท้ อ”3ต้ นจากยูนนานมาปลูกไว้ บดบังสายตาจับจ้ องของพระพุทธรู ป
เชื่ อว่ าเป็ นการแก้ เคล็ดจากชื่ อ “ท้ อ” จะสลายพลังพุทธรรม
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ชนิดการพนันทีน่ ิยมเล่นในคาสิ โน
โดยทัว่ ไปภายในคาสิ โนจะแบ่งสถานที่หอ้ งเล่นพนันออกเป็ น 2 ห้องคือ ห้องโถงหรื อสนาม
ทรายซึ่ งจะเปิ ดให้มีการเล่นพนันนานาชนิดโดยไม่จาํ กัดเพดานจํานวนเงินที่เอามาเล่นส่ วนใหญ่จะใช้
สกุลเงินบาทไทยและคาสิ โนบางแห่งใช้เงินสกุลเงินหยวนได้ อีกห้องเป็ นห้องวี .ไอ.พีซ่ ึงรับลูกค้าเป็ น
แขกพิเศษที่นาํ เงินมาเล่นขั้นตํ่าตามคาสิ โนกําหนดหรื อมากันเป็ นกลุ่มผ่านระบบจังเก็ต ส่ วนประเภทการ
พนันที่นิยมเล่นกันในคาสิ โนคือ
ก. เสื อ-มังกร มีพนักงานประจําโต๊ะๆ ละ 3 คน 2 คนแรกทําหน้าที่แจกและเปิ ดไพ่ จ่ายเงิน
เก็บเงินแก่ลูกค้า อีกคนรอสับเปลี่ยนทําหน้าที่แทน ส่ วนคนที่ 3 ดูแลความเรี ยบร้อย ดูแลยอดเงิน
พนันตามที่กาํ หนดไว้ และดูแลการจ่ายเงิน วิธีการเล่นเสื อ-มังกร คือ จะหงายไพ่ฝั่ง (ข้าง) ละหนึ่งใบ ฝั่ง
ไหนแต้มสู งกว่าจะชนะ ถ้าแต้มเท่ากันให้ดูดอกไพ่ ฝ่ ายไหนดอกใหญ่กว่าจะชนะ ทั้งนี้การกําหนดว่า
ดอกใหญ่ดอกน้อย ในคาสิ โนแต่ละแห่งอาจแตกต่างไม่เหมือนกัน สําหรับคาสิ โนที่เป็ นของคนจีนจะ
เรี ยงจากใหญ่ไปหาเล็กคือ โพดํา โพแดง ดอกจิก ข้าวหลามตัด ให้ผเู ้ ล่นเลือกแทงได้ระหว่างมังกร (แดง)
หรื อเสื อ (เหลือง) ถ้าไพ่ท้ งั สองใบออกมาเหมือนกันทั้งแต้มและดอกเจ้ามือจะกินทั้งสองข้าง ถ้าแทงแต้ม
เสมอคือวางเงินไว้ตรงกลางถ้าถูกจะได้ 8 เท่าคือแทง 100 บาทจะได้ 800 บาทรวมทั้งเงินที่แทงจะได้รวม
900 บาท ลูกค้าสามารถใช้เงินสดแทง และใช้ได้ท้ งั เงินไทยและเงินหยวน ส่ วนมากจะใช้เงินไทยมากกว่า
ข.บัคคาร่ า มีพนักงานประจําโต๊ะๆ ละ 2 คน คนแรกจะทําหน้าที่จดสกอร์ ดูแลภาพรวม
ทั้งหมด คนที่ 2 ทําหน้าที่เปิ ดไพ่ จ่ายชิพเมื่อลูกค้าแทงถูกและเก็บชิพเมื่อลูกค้าแทงผิด นอกนั้น
จะมีคนที่ทาํ หน้าที่กาํ หนดราคาต่อรองนัง่ อยูด่ ว้ ยเรี ยกว่า “อินชัวรัน”คนนี้จะไม่ใช่พนักงานคาสิ โน
โดยตรง แต่เป็ นคนที่เจ้าของคาสิ โนหรื อพ่อเลี้ยงจ้างมาต่างหากซึ่ งพนักงานต่อรองจะมาจากการเลื่อน
ตําแหน่งมาจากพนักงานดีลเล่อร์ ที่มีนิสัยดี หน้าตาดี คุยเก่ง ต่อรองได้ พูดเล่นสนุก ซื่ อสัตย์ไม่โกงเพราะ
เป็ นคนจับเงิน
วิธีเล่นบัคคาร่ าจะคล้ายการเล่นป็ อกเด้งของไทย โดยการแจกไพ่ให้ลูกค้าและเจ้าเมือฝ่ ายละสอง
ใบ ฝ่ ายไหนได้แต้ม 8 หรื อ 9 ถือว่าป๊ อก ถ้าไม่มีฝ่ายไหนได้ป๊อกก็ตดั สิ นกันที่แต้ม ใครได้แต้มมากกว่า
เป็ นฝ่ ายชนะ ในคาสิ โนที่มีลูกค้าเป็ นคนไทยเยอะๆ ถ้ามีการเรี ยกไพ่ใบที่สามเพื่อเพิ่มแต้มให้สูงได้ 9
แต้ม จะมีการเปิ ดโอกาสให้คนเล่นได้ออกตัวเพื่อลดความเสี่ ยงที่จะเล่นเสี ย โดยมีการกําหนดอัตรา
ต่อรองแตกต่างความน่าจะเป็ นเช่น แทง 1 จ่าย 2 ผูท้ ี่กาํ หนดอัตราต่อรองคือคนที่เจ้าของบ่อนจ้างให้มา
ดูแลลูกค้าหรื อจังเก็ต (Junket)
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การอานวยความสะดวกเข้ าถึงคาสิ โน
การเดินทางข้ามแดนไปยังคาสิ โน โดยส่ วนมากคนที่ตอ้ งการไปจะต้องเดินทางไปยังจังหวัด
เชียงรายที่อาํ เภอแม่สายเหนือสุ ดของประเทศไทยซึ่ งจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรื อจะเดินทาง
โดยสารเครื่ องบินก็ได้ หลายปี ให้หลังมานี้ส่วนมากเลือกเดินทางโดยเครื่ องบินมากกว่าหากเดินทางมา
จากกรุ งเทพหรื อจังหวัดที่ไกลๆ เพราะจะช่วยประหยัดเรื่ องเวลาดีกว่าไปทางรถยนต์ ซึ่ งใช้เวลาแค่
1 ชัว่ โมงกว่าเท่านั้นต่างจากการเดินทางโดยรถยนต์จากกรุ งเทพมาก็ใช้เวลากว่า 11-12 ชัว่ โมง คาสิ โน
ชายแดนทุกแห่งจะช่วยดําเนินการอํานวยความสะดวกในเรื่ องการผ่านแดน การมีรถรับ-ส่ ง ทั้งการการ
เดินทางจากกรุ งเทพซึ่ งสามารถเข้าไปเล่นได้เองหรื อไปกับจังเก็ตเช่น คาสิ โนแห่งหนึ่งที่ท่าขี้เหล็กจะมี
รถตูแ้ ละห้องรับรองที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายคอยรับรองและรับลูกค้าที่จะข้ามแดนไปเล่น
แต่อาจต้องติดต่อกับทางบริ ษทั ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้จดั เตรี ยมความพร้อมเรื่ องการรับส่ ง
การทําหนังสื อเดินทาง (Border pass) กรณี ไม่มีหนังสื อพาสปอร์ ต สําหรับการเดินทางกับจังเก็ต
จังเก็ตก็จะช่วยดูแลอํานวยความสะดวกในเรื่ องการเงินหรื อวงเครดิตที่ใช้ในการเล่น การแลกชิฟ ที่พกั
และการเดินทางให้ กรณี บ่อนคาสิ โนที่ท่าขี้เหล็กซึ่ งมีการแข่งขันกันในการดึงลูกค้าที่เป็ นนักพนันเข้า
บ่อน จะมีการเสนอการบริ การอันเป็ นการจูงใจโดยไม่เลือกเฉพาะนักพนัน “กระเป๋ าหนัก” แต่เพียงกลุ่ม
เดียว แต่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ขา้ มแดนมาซื้ อสิ นค้ายังท่าขี้เหล็ก ก็ถูกบรรดารถรับจ้างพูดจาชักชวนพาไป
ส่ งยังคาสิ โนแต่บางครั้งการแข่งขันอํานวยความสะดวกของคาสิ โนซึ่ งหมายถึงการให้บริ การแก่ลูกค้า
ทั้งก่อน-หลังเข้าคาสิ โนก็นาํ ไปสู่ ความขัดแย้งจากการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมนําไปสู่ ความรุ นแรง
ดังปรากฏเป็ นข่าวกรณี การวางระเบิดบ้านพักนายอําเภอแม่สายซึ่ งเป็ นสถานที่ราชการ เนื่องจากคาสิ โน
แห่งหนึ่งที่ท่าขี้เหล็กอาศัยเส้นสายความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กบั ราชการ มาใช้บา้ นพักนายอําเภอตั้งเป็ น
สํานักงานคาสิ โน ทําการบริ การกับลูกค้าในการข้ามแดนเข้าไปเล่นพนันในคาสิ โน สร้างความไม่พอใจ
ให้กบั คาสิ โนคู่แข่ง 3 แห่งมีการร้องเรี ยน และต่อมามีการวางระเบิด 2 ครั้งเป็ นการขู่และทําลายทรัพย์สิน
ทางราชการการปิ ด-เปิ ดด่าน ถือว่าเป็ นการเอื้ออํานวยความสะดวกต่อการเข้าไปในคาสิ โน
ซึ่ งการเดินทางไปคาสิ โนนั้นต้องผ่านด่านศุลกากร ที่เปิ ดเป็ นทางการเปิ ดตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง
2 ทุ่ม แต่ถา้ มีเทศกาลงานลอยกระทง หรื องานปี ใหม่ก็จะขยายเวลาปิ ดด่านถึงเที่ยงคืน ในกรณี ฉุกเฉิ นจะ
มีขอให้เปิ ดด่านเช่น กรณี ไฟไหม้ซ่ ึ งต้องการรถดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือ หรื อการตามจับผูร้ ้ายข้ามแดน
ซึ่ งผูก้ ่อเหตุมกั จะหลบหนีจากฝั่งไทยข้ามไปหลบที่ท่าขี้เหล็ก พม่า ในกรณี ที่นกั พนันไปกันเป็ นกลุ่ม
มักจะฝากใบผ่านแดนให้กบั คนขับรถตูข้ นส่ ง (กรณี ไปกลับโดยรถตู ้ ลูกค้าจะฝากใบผ่านแดนให้กบั
คนขับ) เมื่อใกล้ถึงเวลาปิ ดด่านคนขับจะเข้ามาเรี ยกให้กลับ บางครั้งนักพนันบางคนจะขอกลับทีหลังซึ่ ง
จะต้องค้างคืนที่บ่อน หรื อไม่ก็ตอ้ งกลับโดยผ่านช่องทางพิเศษตามคําบอกเล่าที่วา่ “หลังด่านปิ ดก็มี
เหมือนกันที่ลูกค้ากลับตี 2 ตี 3 ก็จะข้ามนํ้ามา แบบเสี ยค่าข้ามนํ้าคนละ 500 บาท ใส่ อ่าง (นัง่ ในอ่าง) แล้ว
เหนี่ยวเชือกที่ขึงไว้ดึงสาวกลับฝั่ง โดยการรู ้เห็นของเจ้าหน้าที่ ตอนข้ามนํ้าจะมีทหารฝั่งท่าขี้เหล็กและฝั่ง
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แม่สายรออยู่ ก็จะกินกันแบบนี้ ตามแม่น้ าํ สายจะมีจุดข้ามอยูเ่ ยอะเรี ยกว่า “ด่านเถื่อน” เมื่อข้ามมาเสร็ จก็
เอาใบผ่านแดนให้ทหาร ทหารจะเอาใบผ่านแดนไปเคลียร์ กบั ทางด่านย้อนหลัง ถือว่าเราได้ขา้ มมาฝั่ง
ไทยแล้ว ไม่ตกค้างที่พม่าสําหรับชายแดนด่านเถื่อนจะมีประโยชน์ในยามจําเป็ นต่อเมื่อด่านศุลกากรปิ ด
การส่ งคนป่ วยอาการหนักจากท่าขี้เหล็กข้ามฝั่งมายังโรงพยาบาลแม่สายเวลาเที่ยงคืน จากประสบการณ์
ตรงของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนหนึ่ง 3“อาทิตย์ที่แล้วหนูพาคนป่ วยข้ามนํ้ามา เพราะอาการหนัก พอดีด่านปิ ด
ประมาณเที่ยงคืนแล้ว ก็ตอ้ งโทรหาคนที่รู้จกั ติดต่อเอาคนป่ วย ญาติ และหนูขา้ มมา โดยใส่ เรื อจ่ายคนละ
500 บาท ทหารพม่าเขาจะโทรขอความช่วยเหลือจากทหารไทย เอารถพยาบาลมารับมาโรงพยาบาลแม่
สาย และก็ส่งต่อเชียงราย ตื่นเช้าเราก็เอาบัตรรับประกันจากหมอมา ทําบัตรผ่านแดน ดังนั้นคนเล่น
คาสิ โนก็จะใช้วธิ ี ขา้ มแดนแบบเดียวกับคนป่ วย”
กล่าวโดยสรุ ป การข้ามแดนมาเล่นการพนันทัว่ ๆ ไปจะมี 2 พวกคือ พวกแรกคือลูกค้าที่มาเช้า
เย็นกลับ ส่ วนใหญ่เป็ นคนท้องถิ่น ซึ่ งจะเข้ามาตอนสายและกลับตอนเย็นก่อนที่ด่านจะปิ ด และพวกที่
สองคือลูกค้ามาเล่นค้างคืน มักจะเป็ นพวกขาประจําทั้งคนไทยและคนจีนบางคนไม่กลับบ้านเลย 7-8 วัน
ก็มีบางคนอยูเ่ ป็ นเดือน ส่ วนลูกค้าประเภทติดบ่อนคาสิ โนจนถอนตัวไม่ข้ ึนก็มี เช่นบางคนมาจากแม่สาย
มากินอยูถ่ าวร จากคําบอกเล่าของพนักงานคาสิ โนที่เห็นมี 3 คนชนิดเปิ ดห้องพักไว้เลย บ้างก็พบเห็นหน้า
มาทุกวันโดยเฉพาะลูกค้าสนามทราย 4-5 คนลูกค้าประเภทนี้จะกินข้าวฟรี ที่ทางคาสิ โนจัดอาหารบุบเฟ่
ตักเองเลี้ยงใน2 ช่วงเวลาคือ เวลา 11-13 น. กับเวลา17-20 น.ของทุกวัน
การแบ่ งห้ องคาสิ โน
สถานการณ์คาสิ โนช่วง3 ปี ที่ผา่ นมามีลูกค้าเข้ามาเล่นคาสิ โนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเล่น
การพนันประเภท บัคคาร่ าซึ่ งลูกค้าที่เป็ นคนไทยนิยมเข้าไปเล่นคาสิ โนทั้งๆ ที่เศรษฐกิจไม่ดี แต่ในช่วง
ฤดูฝนลูกค้าจะไม่ค่อยเยอะ คาสิ โนส่ วนใหญ่จะมีการทําโปรโมชัน่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เข้าเล่นมามาก
ขึ้น ซึ่ งคาสิ โนจะมีหอ้ งทั้งหมด 2ห้องแบ่งเป็ น
-สนามทราย คือห้องโถงใหญ่มีการพนันหลากหลายชนิด จะรับลูกค้าขาจรหรื อลูกค้ารายย่อย
หมายถึงลูกค้าที่มีวงเงินเล่นจํากัด วางเงินลงเล่นทีละร้อยบาท
-ห้อง VIP มีอยู่ 2 ห้อง จุลูกค้าได้ 50 คนต่อห้องและห้อง VIP 1ห้องจะมีโต๊ะ 2-3 โต๊ะ ซึ่งห้อง
VIP จะรับเฉพาะลูกค้าระดับเศรษฐีมีเงินเยอะหรื อที่เรี ยกว่าระดับ “ขาใหญ่” ใช้ธนบัตรพันบาทลงเล่นซึ่ ง
ลูกค้าขาใหญ่น้ ีรวมถึง ลูกค้าจากประเทศจีนจะเอาเงินสดมาเล่น ส่ วนลูกค้าคนไทยจะมีบญั ชีธนาคาร และ
มียอดเงินมาเล่นประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป แทง (ลงเงิน) แต่ละครั้งไม่ต่าํ กว่า 1,000 บาทดังนั้นก่อน
เข้าบ่อนเล่นลูกค้าต้องเปิ ดการ์ ด ขอแลกชิพและสามารถแลกชิพเล่นได้ตลอดคืน
การแบ่งห้องคาสิ โนเพื่อรองรับลูกค้า ในวันหยุดลูกค้าจะเข้าบ่อนเยอะจนเต็มห้องกะประ3

ล่ามชาวพม่านอกจากช่วยแปลภาษาไทลื้อเป็ นภาษาไทย ยังให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมอีกด้วย
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มาณ 150 คน ส่ วนห้อง VIP จะมาเป็ นกรุ๊ ปๆ ละประมาณ 30-40 คนต่อห้อง ส่ วนวันธรรมดา ตอนบ่าย
ต้นๆ ลูกค้าจะเข้ามาเต็มห้องแต่พอตกเย็นลูกค้าจะค่อยๆ ทยอยกลับไปข้ามแดนกลับไทยก่อนด่านปิ ด
ระบบพ่อเลีย้ งกับการจัดการคาสิ โนทีท่ ่าขีเ้ หล็ก
แม้วา่ ระบบการจัดการคาสิ โนจะมีมาตรฐานเหมือนกันทัว่ โลก แต่ก็จะมีความเป็ นเฉพาะของแต่
ละแห่งที่ไม่เหมือนกันเช่น คาสิ โนชายแดน ความต่างอาจขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร
คาสิ โน วัฒนธรรมความเชื่อของพนักงาน เจ้าของหุ น้ ส่ วนและวัฒนธรรมของท้องถิ่นชายแดนจะขึ้นตรง
ต่อพ่อเลี้ยงหรื อหุ น้ ส่ วนโดยตรง ทําให้คาสิ โนมีระบบการจัดการ 2 ระบบซ้อนกัน นัน่ คือการจัดการผ่าน
ระบบอุปถัมภ์ของทางล้านนาที่เรี ยกว่า “ระบบพ่อเลี้ยง” เป็ นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ระหว่าง พ่อเลี้ยง
ซึ่งเป็ นเจ้าของคาสิ โน (เทียบได้กบั คําว่า “ป๋ า” ในหมู่คนไทย) กับลูกน้องในฐานะที่เป็ นแรงงานรับจ้างใน
บ่อนของตนเอง คือ จ้างแรงงานประจํารับผิดชอบในแต่ละแผนก การแบ่งแยกแรงงานออกตามลักษณะ
ของงานต่างๆ และที่สาํ คัญคือพ่อเลี้ยงจะรักษาความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ไว้ อย่างเข้มข้น และให้
สอดคล้องกับการจัดการตามมาตรฐานของคาสิ โน คือการจัดการ ด้านบุคลากรอันประกอบด้วยผูจ้ ดั การ
คาสิ โน เมเนเจอร์ ซูปเปอร์ไวส์ ดีไอ (คนดูแลโต๊ะ) และดีลเลอร์ ส่ วนประกัน ( insurance ) ซึ่งดูแล
การเงินประจําโต๊ะจะขึ้นต่อพ่อเลี้ยงโดยตรง หัวใจของการจัดการคาสิ โนก็คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่
พ่อเลี้ยงต้องการจะได้จากลูกน้อง แม้วา่ จะมีกล้องวงจรปิ ดคอยติดตามความเคลื่อนไหวภายในคาสิ โนอยู่
แล้วก็ตาม พ่อเลี้ยงมีกลยุทธ์ทาํ ให้ลูกน้องมีความรู ้สึกภูมิใจที่พอ่ เลี้ยงเห็นความสามารถ มีการทํางานไม่
บกพร่ องในหน้าที่ จนได้รับความไว้วางใจได้รับการเลื่อนตําแหน่งและได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ลูกน้อง
จะตอบแทนพ่อเลี้ยงด้วยความจงรักภักดี ทํางานในคาสิ โนโดยไม่ลาออกไปอยูท่ ี่อื่น ซึ่ งกระบวนการใน
ระบบพ่อเลี้ยงนี้จะเริ่ มตั้งแต่ การรับพนักงาน การอบรมเป็ นดีลเล่อร์ การเลื่อนตําแหน่ง
การรับพนักงานใหม่ ในระบบคาสิ โนจะมีการรับพนักงานใหม่หลายๆ ช่องทางเช่น ประกาศรับ
ทางสื่ อ ทางป้ ายติดประกาศและที่สาํ คัญคือ การรับพนักงานใหม่โดยผ่านความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ
เพื่อนฝูงหรื อผ่านกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันเช่นกลุ่มไทลื้อ ซึ่ งการสมัครงานผ่านคนแนะนํา คนที่ไว้ใจได้จะ
เป็ นหลักคํ้าประกันการทํางานของพนักงานใหม่ ทําให้คนที่แนะนํารู ้สึกต้องดูแลรับผิดชอบพนักงาน
ใหม่ ในลักษณะของพี่เลี้ยงเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือต่อระบบพ่อเลี้ยง
ส่ วนการฝึ กเป็ นพนักงานดีลเล่อร์ หรื อพนักงานแจกไพ่น้ นั กรณี ที่ไม่เคยทํามาก่อน พนักงานใหม่
จะได้รับการฝึ กแจกไพ่เป็ นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม ระหว่างการทํางานจริ งพนักงานแจกไพ่คนใหม่จะถูกพี่
เลี้ยงคอยประกบและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัดเช่น สายตาจ้องอยูบ่ นโต๊ะตลอด วางมือทั้งสอง
ข้างอยูบ่ นโต๊ะ ห้ามก้มลงเก็บไพ่ที่ทาํ หล่นอย่างเด็ดขาดจะมีพนักงานคนอื่นเก็บให้เป็ นต้น
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1) ปฏิสัมพันธ์ พนักงานกับลูกค้ าในคาสิ โน
ในการศึกษาคาสิ โนชายแดนผ่านปฏิสัมพันธ์ของพนักงาน เป็ นการทําความเข้าใจพนักงานใน
ฐานะเป็ นคนที่มีชีวติ จิตใจมีกระบวนการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่เครื่ องยนต์กลไกที่ปราศจากชีวติ
ดังนั้น การตีความของพนักงานจากที่คนต่างๆ เข้ามามีความสัมพันธ์ไม่วา่ จะเป็ นเชื้อชาติ การแต่งกาย
อุปนิสัย และพฤติกรรมการเล่นพนันจากประสบการณ์ของพนักงานสามารถบ่งบอกได้ถึงลูกค้าที่เข้า
คาสิ โนนั้นมาจากประเทศใดโดยดูจากลักษณะการแต่งกายสามารถแยกแยะออกได้วา่ ใครเป็ นไทยใคร
เป็ นพม่าถ้าเป็ นลูกค้าคนไทยจะแต่งตัวธรรมดาเรี ยบๆ ไม่ใส่ เสื้ อสี ฉูดฉาดเหมือนไปท่องเที่ยว ส่ วน
ผูห้ ญิงพม่าจะแต่งตัวสวยงามใส่ เครื่ องประดับอัญมณี คล้ายไปงานเลี้ยงหรื องานบุญ บางคนใส่ สร้อยคอ
ถ้าเล่นพนันเสี ยมักเอาสร้อยไปจํานําเล่นต่อลูกค้าคาสิ โนแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็ นคนไทย การดูนิสัยของลูกค้า
เป็ นประเด็นสําคัญต่อปฏิสัมพันธ์ของพนักงานที่จะปฏิบตั ิต่อลูกค้ากันอย่างไร ซึ่ งส่ วนใหญ่ผจู ้ ดั การจะ
เลือกพนักงานให้ตรงกับนิสัยลูกค้า อันจะทําให้ลูกค้ารู ้สึกประทับใจและจะหวลกลับมาเข้าบ่อนอีกนิสัย
ลูกค้าที่เป็ นคนไทยถ้ามาเป็ นกลุ่มจะมีนิสัยชอบสนุกสนาน หัวเราะเสี ยงดัง และดื่มเหล้าดื่มเบียร์ ด้วยแต่
ถ้าลูกค้ามาคนเดียวจะนัง่ เครี ยดเคร่ งขรึ ม ส่ วนใหญ่พนักงานจะมีขอ้ มูลลูกค้าประเภทนี้เช่นเคยมาเล่นที่
บ่อนอยูก่ ่อนหรื อไม่สิ่งที่พบได้วา่ ทําไมลูกค้าส่ วนใหญ่ที่เล่นการพนันที่คาสิ โนมักจะเล่นเสี ยมากกว่า
จากการสัมภาษณ์พนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่มาบ่อนคนเดียวพบว่า เป็ นเพราะความโลภไม่
รู ้จกั พอ และเชื่อมัน่ ในตนเองว่ามีความสามารถจะเอาชนะได้ทาํ ให้ลูกค้าจะเล่นเสี ยในที่สุด
“วันแรกที่เขาจะเล่นได้ ถ้าเขาไม่กลับ วันที่ 2 วันที่ 3 เขาจะเล่นเสี ยบางคนหมดตัวกลับบ้าน
ไม่ได้ บางคนเล่นได้กลับเลยก็มี แต่ถา้ เล่นต่อมักจะเสี ย ส่ วนคนพม่าจะเล่นอยูเ่ งียบๆ คนจีนจะมีนิสัย
ชอบสู บบุหรี่ และส่ งเสี ยงดังระหว่างเล่น คนจีนจะส่ งเสี ยงดังพูดจีนฟังไม่ค่อยเข้าใจ เราก็จะเงียบทําหน้าที่
แจกไพ่อย่างเดียว”นิสัยอย่างหนึ่งของลูกค้าที่เป็ นผูช้ ายไทยมักจะมีนิสัยเจ้าชูช้ อบแหย่ พูดแซวเหมือน
หมาหยอกไก่จากประสบการณ์ของพนักงานสาวเธอเล่าว่า“บางคนเล่นได้ ก็จะพูดตรงๆ ว่าขอซื้ อตัวน้อง
เข้าโรงแรมได้ไหม๊เค้าคงเข้าใจว่าพนักงานทุกคนจะเป็ นแบบนี้หรื อเปล่า หรื อพูดเพื่อยัว่ ให้พนักงานรู ้สึก
โมโหจะได้เสี ยสมาธิ เล่นไม่ดี แต่มีกฎข้อห้ามของทางการคาสิ โนห้ามไปกับลูกค้า ถ้ารู ้จะถูกให้ออกจาก
งานทันที”ลูกค้าที่มาเข้าคาสิ โนมิใช่เพียงแค่เข้ามาเสี่ ยงโชคได้เงินกลับบ้านเท่านั้น แต่อาจมาใช้คาสิ โน
เป็ นสถานที่ปลดปล่อยอารมณ์ การจีบการพูดจากระเซ้าเย้าแหย่ของลูกค้าชายจึงคล้ายกับการกระทํากับ
หญิงบริ การทางอารมณ์เช่น สาวพาร์ ทเนอร์ ในไนต์คลับ (เพื่อนคุยและคู่เต้นลีลาศ) สาวนัง่ ดริ๊ งหรื อกับ
พนักงานต้อนรับในคาสิ โนที่คอยเอาอกเอาใจลูกค้าวีไอพี
พฤติกรรมการเล่ นของลูกค้าแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าคาสิ โนของลูกค้าหลากหลาย ลูกค้า
บางกลุ่มบางคนจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคาสิ โนระหว่างกัน ซึ่ งลูกค้าบางคนจะเล่นแบบย้าย
คาสิ โนไม่ประจําที่ใดที่หนึ่ง ที่ไหนเล่นได้ก็จะอยูท่ ี่นน่ั นานหน่อยวนกันไปหรื อไม่แต่ละคาสิ โนจะออก
โปรโมชัน่ เพื่อดึงลูกค้าเข้าบ่อนเพิ่มขึ้นเช่น ออกรางวัลชิงโชค การแถมชิฟเล่นแทนเงิน
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ชนิดการพนันที่ลูกค้ าชอบ ถ้าสังเกตถึงความนิยมของคนแต่ละชาติจะสังเกตว่า คนพม่าจะนิยม
เล่นพนันเสื อ-มังกร ซึ่ งคล้ายกับการพนันพื้นถิ่นของพม่าที่นิยมเล่นการพนันที่เป็ นรู ปสัตว์ ส่ วนการ
เล่นบัคคาร่ าลูกค้าคนไทยกับลูกค้าคนจีนนิยมเล่นเยอะ และถ้าจัดความนิยมชนิดการพนันตามเพศ ผูห้ ญิง
จะนิยมเล่นพนัน เสื อ-มังกร มากกว่าที่ชอบเป็ นเพราะวิธีการเล่นง่ายไม่ซบั ซ้อน และผูช้ ายจะนิยมเล่น
พนันบัคคาร่ าเพราะเป็ นเกมส์ที่ตอ้ งใช้ไหวพริ บและมีการต่อรอง ถ้านับจํานวนผูห้ ญิงเข้าบ่อนคาสิ โน
พบว่า ผูห้ ญิงไทยเข้าไปเล่นเยอะ รองลงมาคือหญิงพม่า และหญิงจีนเข้าเล่นน้อย
นอกจากนั้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้ายังถูกวิเคราะห์ผา่ นความเชื่อเรื่ อง“ดวง” ว่า
ดวงของลูกค้าจะข่มดวงของพนักงานหรื อไม่ ถ้าพนักงานแจกไพ่เล่นเสี ยติดกันบ่อยๆ ก็จะมีการเปลี่ยน
พนักงานแจกไพ่คนใหม่ บางทีทาํ ให้ลูกค้าไม่พอใจ“ แต่บางทีก็มีคือว่า เวลาหนูแจกให้ลูกค้า แล้วลูกค้า
เล่นได้ไปเยอะๆ ผูด้ ูแลโต๊ะก็จะมาเปลี่ยนคนแจกไพ่เลย แต่วธิ ี การเปลี่ยนแบบนี้ลูกค้าจะไม่ค่อยพอใจ ก็
เคยถูกลูกค้าต่อว่าเวลาเจ้ามือเล่นได้ทาํ ไมไม่เปลี่ยน แต่เวลาเจ้ามือเสี ยทําไมถึงเปลี่ยน อะไรแบบนี้”ซึ่ง
โดยปกติทางคาสิ โนจะมีระเบียบการเปลี่ยนพนักงานแจกไพ่ เช่นบัคคาร่ าจะเปลี่ยนพนักงานแจกไพ่
หมุนเวียนครั้งละ 1 ชัว่ โมง ให้พนักงานพักเบรก 20 นาที พอเบรกเสร็ จก็กลับมาเปลี่ยนกับพนักงานคน
อื่นอีก บางทีแจกไพ่ 40 นาทีก็พกั เบรก บางทีแจกไพ่ให้หมดขอน (สํารับ) ก่อนถึงพักเบรก โดยสรุ ป
พนักงานคนแจกไพ่จะเปลี่ยน แต่ลูกค้าซึ่ งเป็ นคนเล่นเป็ นคนเดิมไม่เปลี่ยน แต่ก็มีเหมือนกันที่ลูกค้าเล่น
เสี ยก็ยา้ ยโต๊ะไปเล่นโต๊ะใหม่
2) ปฏิสัมพันธ์ กบั พนักงานด้ วยกันดู
จากการสมัครเข้าเป็ นพนักงาน ใช้ความสัมพันธ์เครื อญาติ เป็ นคนลื้อด้วยกัน และความสัมพันธ์
อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบขององค์กรเช่น ไม่ให้มีความสัมพันธ์เชิงชูส้ าว นอกจากนั้นเครื อข่ายพนักงานยังมี
ความสัมพันธ์กนั ข้ามแดนผ่านการเล่นไลน์ เพราะที่ท่าขี้เหล็กยังนิยมใช้คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ของไทย
ได้ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง เป็ นการติดตามสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกันเช่น
การติดตามข่าวคราวเพื่อนฝูงถูกจับกุมในบ่อนกลางกรุ งเทพฯ การสมัครงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ หนุ่มสาว
ไตลื้อ ไทใหญ่ที่เรี ยนจบจากมหาวิทยาลัยในพม่านิยมมาทํางานตามโรงแรม คาสิ โนทั้งในไทยและตาม
แนวชายแดนซึ่ งต้องการพนักงานที่สามารถพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ขอ้ มูลประกอบการ
ตัดสิ นใจสมัครงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานประกอบการ ผูจ้ ดั การที่ตอ้ งอาศัย
เครื อข่ายเล่นไลน์ซ่ ึ งมีประสบการณ์อยูก่ ่อนช่วย เบื้องหลังการสมัครงานของพนักงานพบว่า
กระบวนการตัดสิ นใจมาเป็ นพนักงานในคาสิ โนไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สิ ทธิ ความเป็ นปั จเจกซึ่ งปั จเจกบุคคลจะ
สามารถทําอะไรได้อย่างอิสระ หากแต่ยงั สัมพันธ์กบั ญาติพี่นอ้ งที่อยูร่ อบข้างในครอบครัวชุมชน ดังคํา
ให้สัมภาษณ์ของพนักงานคาสิ โนคนหนึ่งผ่านล่าม
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“สําหรับน้อง (พนักงาน) มีพี่ทาํ งานคาสิ โนอยูก่ ่อน เห็นน้องไปทํางานที่ตลาดท่าฬ่อก็ไม่โอเคคือ
ได้ค่าตอบแทนน้อย และน้องเขามีมีแฝดผูพ้ ี่อีกคนหนึ่ง ทั้ง 2 คนรักพ่อแม่มาก น้องเค้าถามพี่วา่ พี่มีงาน
ทําหรื อเปล่าถ้ามีนอ้ งก็อยากไปด้วย และช่วยคุยกับพ่อแม่หน่อยซิ พ่อแม่ก็เลยสั่งสอน ต้องดูแลน้องให้
ดีๆ โอเคไปได้เลย พ่อแม่นอ้ งเป็ นลูกพี่ลูกน้องบี (ล่าม) พี่เขามีอะไรต้องปรึ กษากับบีก่อน ส่ วนแม่ของ
เวลาบีเข้ามาเยีย่ มบ้านก็จะบอกให้บีช่วยคุยกับหลาน แต่บีเข้าใจน้องทุกอย่าง บีจึงคุยได้ทุกคนมากกว่าพ่อ
แม่เค้า เมื่อเค้ามีปัญหาจะมาปรึ กษากับบี บีก็บอกว่า ถ้าตัดสิ นใจทํา (ทํางานคาสิ โน) จะยอมรับได้ไหม
ชาวบ้านคนอื่นๆ เขาจะนินทาเรา ถ้ายอมรับได้ก็ให้เขาทํา อย่าทําให้ตวั เองเสี ยหายนะ เพราะพวกเราเป็ น
ลูกผูห้ ญิง”
นอกจากนั้นเครื อข่ายเล่นไลน์ยงั ได้แชร์ ประสบการณ์ซ่ ึ งพนักงานอาจจะต้องเจอโดยเฉพาะ
พนักงานในบ่อนพนันเถื่อนทั้งในไทยและพม่า ดังจะพบได้ในการจับกุมของตํารวจมีมาตรการเข้มงวด
ต่างกัน จากคําสัมภาษณ์ของพนักงานคาสิ โนพบว่า
“ มีเพื่อนที่ทาํ งานในบ่อนเถื่อนกลางกรุ งเทพถูกตํารวจจับกุม ก็จะมีพวกพ่อเลี้ยงเจ้าของบ่อนมา
ประกัน เสี ยค่าปรับให้ไม่ตอ้ งติดคุกและยังได้ทาํ งานต่อ ขอเพียงอย่าต่อสู ้กบั ตํารวจ แต่ถา้ ถูกจับที่พม่าจะ
ไม่มีคนมาประกัน ถูกจับก็ติดคุกเลยครอบครัวเดือดร้อนตาม”
3) ปฏิสัมพันธ์ พนักงานกับเจ้ าของคาสิ โน
เจ้าของคาสิ โนใช้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ “ความสัมพันธ์แบบพ่อเลี้ยง” รักษาความมัน่ คงของ
องค์กร ซึ่ งระบบการเลื่อนระดับพนักงานที่สูงขึ้นจากพนักงานแจกไพ่ประจําโต๊ะเป็ นพนักงานอินชัวร์ รัน
ที่รับผิดชอบการเงินของเจ้าของบ่อนโดยตรง เป็ นการเปลี่ยนสถานะพนักงานจากขึ้นต่อผูจ้ ดั การมาขึ้น
ต่อพ่อเลี้ยงซึ่ งเป็ นเจ้าของบ่อน เรี ยกว่าไม่ใช่คนของบ่อนแต่เป็ นคนอยูใ่ นความอุปถัมภ์ของพ่อเลี้ยง ซึ่ งจะ
ดูแลความเป็ นอยูข่ องพนักงาน พนักงานรู ้สึกถึงความผูกพันกับอยูก่ บั บ่อน และไม่ลาออกไปทํางานที่อื่น
ยกเว้นการย้ายไปทํางานที่บ่อนอื่นที่เป็ นเครื อข่ายเดียวกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพ่อเลี้ยงเกิดขึ้นเมื่อพนักงานคนนั้นทํางานดีลเล่อร์ ได้ประมาณ
4 ปี จะมีพนักงานอินชัวร์ รันรุ่ นพี่เข้ามาทาบทาม ต่อมาจะมีพอ่ เลี้ยงเรี ยกให้มาพบและกล่าวชมเชยใน
ความขยันในการทํางานไม่บกพร่ อง มีความซื่ อสัตย์พร้อมกับถามพนักงาน “อยากทําไหม๊” ซึ่งพนักงานที่
ทํางานคาสิ โนมานานรู ้ได้วา่ การเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานจากดีลเล่อร์ มาเป็ นอินชัวร์ รันคือการได้รับ
ความดีความชอบได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นซึ่ งน้อยคนจะได้รับโอกาสนี้ และการรับการชมเชยจากนายจ้างมี
คุณค่าทางจิตใจของพนักงานซึ่ งหาไม่ได้จากสังคมภายนอกคาสิ โน กระบวนการสรรหาพนักงานอินชัวร์
รันเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพ่อเลี้ยงและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน
ถึงแม้วา่ ภายในบริ เวณคาสิ โนจะเต็มไปด้วยเครื่ องมืออุปกรณ์ในการควบคุมตรวจสอบการเล่นการพนัน
ทุกชนิด แต่การมีพนักงานที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กรมีค่ามากและคาสิ โนจะหวงแหนพนักงานเหล่านี้
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ไม่ให้ถูกดึงตัวไปทํางานที่อื่น เพราะพนักงานอินชัวร์ รันจะเป็ นคนถือเงินได้เพียงคนเดียวและการเล่น
การพนันบางครั้งลูกค้านําเงินสดมาเล่นหรื อไม่ก็นาํ เงินสดมาแลกชิปที่โต๊ะเล่นโดยตรง
เรื่องเล่าชีวติ พนักงานคาสิ โน
นางดาว (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี จบการศึกษาระดับ 10 จากโรงเรี ยนท่าขี้เหล็กดาวเป็ นสาวชาว
ไทลื้ออาศัยอยูท่ ี่ท่าขี้เหล็ก พม่า รู ้ภาษาไทยโดยไม่ได้เรี ยนในโรงเรี ยน และอาศัยพวกเพื่อนๆ ช่วยสอน
ให้ และฝั่งท่าขี้เหล็กมีการเรี ยนการสอนภาษาไทยซึ่ งจําเป็ นต่ออาชีพค้าขายหรื อเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทย ภายหลังจบชั้นมัธยมต้นดาวไม่ได้เรี ยนต่อ ก็มาสมัครงานที่คาสิ โนเลย เนื่องจากมีเพื่อนทํางานที่นนั่
มาก่อนชวนมาสมัครงานและเห็นว่าดาวพูดภาษาไทยได้ คาสิ โนแห่งนี้ลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็ นคนไทยจึง
รับเฉพาะพนักงานที่พดู ไทยได้ ก่อนทํางานจริ งทางคาสิ โนจะฝึ กดาวให้แจกไพ่เป็ นก่อน 1 เดือน ที่มา
ทํางานที่คาสิ โนก็เพราะได้เงินเยอะ โดยมาทําในตําแหน่งดีลเล่อร์ หรื อพนักงานแจกไพ่ สตาร์ ทเงินเดือน
ครั้งแรกได้เดือนละ 4,000 บาทและมีรายได้พิเศษจากค่าทิปเยอะ คือได้ทิปจากลูกค้าที่เล่นได้ ถ้าลูกค้า
เล่นเสี ยจะไม่ได้ทิป ส่ วนพิเศษนอกนั้นได้จาก “พ่อเลี้ยง” ซึ่ งเป็ นหุ น้ ส่ วนเจ้าของบริ ษทั ต่อมาน้องดาวได้
เลื่อนมาทํางานตําแหน่ง “ทําประกัน (insurance) ” หลังจากทํางานในคาสิ โนได้ 4 ปี คือทําหน้าที่ต่อรอง
เวลาลูกค้าเล่นมากๆ ต้องการมีการป้ องกันความเสี่ ยงหรื อออกตัวจึงทําการประกันเอาไว้ ถ้าเล่นเสี ยคน
รับประกันจะเป็ นคนจ่ายแทน ตัวอย่างเช่น แทง 300 บาท เขาออกตัว 3 ออก 1 เขาก็เอาเงินออกจากการ
แทง 100 บาท ออกไปทําประกัน ถ้าผลออกมาเสี ย ลูกค้าจะได้ประกันคืน 300 บาท ประโยชน์ของ
ประกันคือ เวลาลูกค้ากลัวเสี ย เขาจะมีทางออกตัว ประกันจะยืนอยูข่ า้ งๆ คนแจกไพ่ทาํ ให้ลูกค้าเข้าใจว่า
ประกันอยูข่ า้ งเขาไม่ใช่อยูข่ า้ งคาสิ โน
บัคคาร่ า 1 โต๊ะ จะมีพนักงานประจําโต๊ะ 3 คนประกอบด้วยคนแจกไพ่ คนดูแลโต๊ะ และประกัน
ซึ่ งจะคอยคุยกับลูกค้าอยูต่ ลอด ลูกค้าที่พนักงานชอบมากที่สุดคือ ลูกค้าที่เขาฝากชิฟให้เราเล่นแทน เมื่อ
เล่นได้เขาจะให้ทิปเรา เงินเดือนประกัน ( insurance) จะได้เดือนละ 8,000 บาท ส่ วนค่าทิปบางวันจะได้
1,000-2,000 บาท รายได้ตกเฉลี่ยเดือนละ หมื่นกว่าถึงสองหมื่นบาท รายได้หลักจะอยูท่ ี่ค่าทิป ส่ วนคน
แจกไพ่หรื อดีลเลอร์ จะไม่ได้ทิป หรื อจะได้จากลูกค้าที่เล่นได้แต่ได้นอ้ ย เพราะลูกค้าเข้าใจว่าคนแจกไพ่
เป็ นคู่แข่ง และตามกฎของคาสิ โนเมื่อดีลเลอร์ ได้ค่าทิป จะต้องนําค่าทิปมาไว้เป็ นกองกลางห้ามเอาไปไว้
ส่ วนตัว ยกเว้นรายที่ลูกค้าบอกจะให้ค่าทิปเป็ นการเฉพาะรายบุคคล
รายได้พนักงานคาสิ โนเดือนละ 2 หมื่นบาท สําหรับคนท่าขี้เหล็กโดยทัว่ ไปถือว่าเป็ นรายได้
เยอะเมื่อเทียบกับเงินเดือนข้าราชการพม่า แรกๆ พ่อแม่ไม่อยากให้ทาํ ด้วยภาพพจน์ของคาสิ โนไป
ในทางไม่ดีกลัวเราไปเล่นยา (ยาบ้า) เลิกงานกลับบ้านไม่ค่อยต้อนรับ แต่ปัจจุบนั พ่อแม่รู้สึกเฉยๆ ก็จะ
ทํางานไปสักระยะหนึ่งเก็บเงินได้เอามาลงทุนทําร้านค้าเป็ นของตนเอง
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นางคา (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี สถานภาพแต่งงาน การศึกษาเรี ยนจบชั้น 9 ถ้าจะเรี ยนต่อต้องไป
เรี ยนต่อที่เมืองเชียงตุง หรื อไม่ก็เมืองตองยี นางคําเกิดที่เมืองยองและพ่อแม่ยา้ ยครอบครัวมาอยูเ่ มืองท่า
ขี้เหล็กตั้งแต่อายุ 5 ปี ในกระบวนการกลายมาเป็ นพนักงานคาสิ โนนั้นนางคําเริ่ มมาทํางานคาสิ โนตั้งอายุ
18 ปี จากการแนะนําของพี่ซ่ ึ งทํางานคาสิ โนอยูก่ ่อน ก่อนหน้านั้นนางคําไปทํางานรับจ้างขายของสําหรับ
นักท่องเที่ยวที่ตลาดท่าล้อขายสิ นค้าจําพวกของเลียนแบบยีห่ อ้ ดังอาทิเช่น กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้าให้
นักท่องเที่ยวซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคนไทย การจะขายของได้ ต้องรู ้ภาษาไทยมาก่อนโดยเรี ยนกันตามบ้าน
ตอนสมัครงานนายจ้างจะถามก่อนว่าพูดภาษาไทยได้หรื อเปล่าถ้าพูดภาษาไทยได้เจ้าของร้านถึงจะรับ
เป็ นลูกจ้างโดยได้รับค่าจ้าง3,000 บาทต่อเดือน ทํางานประมาณวันละ 10 ชัว่ โมง (เริ่ ม 8 โมงเช้า-ปิ ดร้าน5
โมงเย็น)
ที่เปลี่ยนมาทํางานคาสิ โน เพราะได้เงินเดือนมากกว่าประมาณ 4,000 บาทกว่าถึง 5,000 บาทโดย
เงินเดือนเริ่ มเข้าทํางาน 4,000 บาท เป็ นพนักงานครั้งแรกเขาจะมีการสอนวิธีแจกไพ่ โดยที่ผฝู ้ ึ กหรื อคน
สอนเคยเป็ นดิลเล่อร์ มาก่อน การฝึ กสอนวิธีแจกไพ่ ทําไพ่จะใช้เวลาฝึ ก1 เดือนจากนั้นถึงเริ่ มทํางาน จําได้
ว่าวันแรกที่ทาํ หน้าที่แจกไพ่ มือจะสั่นเพราะกลัวแจกไพ่ผดิ ในระเบียบการแจกไพ่ในบ่อนจะมีกล้องคอย
จับภาพอยู่ ถ้าแจกไพ่ผดิ เขาจะโทรสัง่ มาหรื อทําไพ่หล่นก็หา้ มก้มลงไปเก็บไพ่เองจะมีพนักงานอีกคน
เก็บให้ เพราะทางผูจ้ ดั การบอกไม่ให้ละสายตาและมือทั้งสองข้างต้องวางอยูบ่ นโต๊ะส่ วนเวลาทํางานใน
คาสิ โน คือเข้า 8 โมงเช้า ออก 5 โมงเย็น จะมี 2 กะคือ กะกลางวัน กับกะกลางคืน
นอกจากการเป็ นพนักงานบ่อน ก็จะไม่ไปเล่นการพนันที่ไหน นางคําคิดว่า การเป็ นพนักงาน
คาสิ โนเป็ นการไปทางานหารายได้ ไม่ ได้ ไปเป็ นนักพนัน และในสายตาของคนท่าขี้เหล็กแล้วการพนัน
เป็ นของธรรมดา ข้างบ้านก็เล่นป๊ อกเด้ง ส่ วนไฮโลว์จะเล่นตามงานวัด หวยก็เคยเล่นเพราะเพื่อนยุ ก็เลย
แทง 10 บาท 20 บาท

สรุป
การพนันชายแดนที่มีมาแต่เดิมซึ่ งเป็ นที่นิยมกันเฉพาะในกลุ่มชาติพนั ธุ์ของตนเองหรื อการพนัน
ที่นิยมแพร่ หลายทั้งไทยและพม่าเช่นหวยชนิดต่างๆ การพนันประเภทนี้แฝงอยูใ่ นวิถีชีวติ ประเพณี
วัฒนธรรมความเชื่อของชาติพนั ธุ์ตามแนวชายแดนมาเป็ นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพนันที่ใช้รูป
สัตว์เป็ นตัวเสี่ ยงทายเช่น มะก่องถี่ บะโคกโหลกหรื อบะกิ้งหลอย ทําให้หลายคนเข้าใจว่าไม่ใช่การพนัน
ซึ่ งความเข้าใจการพนันเช่นนี้กลายเป็ นช่องโหว่ ให้เด็กเยาวชนและผูห้ ญิงเข้ามาเล่นพนันซึ่ งจะพบเห็น
ได้ทว่ั ไปตามงานวัดงานปอยเพราะเป็ นการเล่นเสี่ ยงทายต่อมาการพนันได้กลายเป็ นธุ รกิจรายย่อย
กระจายไปเต็มพื้นที่ซ่ ึ งมีผปู ้ ระกอบการเป็ นคนในพื้นที่น้ นั ๆ ต่างจากบ่อนคาสิ โนที่มีผปู ้ ระกอบการเป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่ส่วนมาตรการในการควบคุมการพนันชายแดนโดยรัฐนั้นแตกต่างกัน
ทางการพม่ามีมาตรการผ่อนปรนและไม่มีการจับกุมทั้งนี้ธุรกิจการพนันยังคงเป็ นแหล่งหารายได้พิเศษ
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ของข้าราชการในท้องถิ่น ขณะที่มาตรการของทางการไทยมีความเข้มงวดกวดขันถึงระดับชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการของ คสช . ที่ออกมาในช่วงปี 2557แต่ก็ยงั มีการลักลอบเล่นพนันกันอยู่
เพียงแต่ไม่เปิ ดเผยเอิกเกริ กเหมือนเช่นที่ผา่ นมา
การพนันในคาสิ โนเริ่ มเข้ามาที่ท่าขี้เหล็กครั้งแรกเมื่อต้นปี 2542 โดยการลงทุนของนักธุ รกิจคน
ไทย ภายใต้นโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของรัฐบาลพม่า ขณะที่พม่ายังมีกฎหมายห้ามเล่นการพนัน
ด้วยการตั้งคาสิ โนอยูภ่ ายใต้นโยบายการท่องเที่ยวทําให้ทุกคาสิ โนในท่าขี้เหล็กต้องมีโรงแรมที่พกั ควบคู่
กัน คนที่เข้ามาเล่นในบ่อนคาสิ โนจึงต้องเป็ นนักท่องเที่ยว ส่ วนใหญ่เป็ นคนไทยและคนจีน ห้ามคนพม่า
เข้าบ่อนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายห้ามเล่นการพนันของพม่า แต่ในทางปฏิบตั ิ ทุกสัญชาติ
สามารถเข้ามาเล่นพนันในบ่อนคาสิ โนได้นอกจากนโยบายการท่องเที่ยวที่ช่วยส่ งเสริ มการพนันชายแดน
ให้คึกคัก ยังมีนโยบายปรองดองกับชนกลุ่มน้อยซึ่ งเริ่ มทําสัญญาสงบศึกครั้งแรกกับกลุ่มโกก้าง กลุ่มว้า
กลุ่มเมืองลา (ชาติพนั ธุ์ไทลื้อในพม่า) ซึ่ งอยูต่ ามแนวตะเข็บชายแดนพม่า-จีนเมื่อปี 2532ภายใต้สัญญา
สงบภายในรัฐฉาน พม่าเกิดเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยขึ้นและยังคงกองกําลังชนกลุ่มน้อยไม่วา่
จะเป็ นกองกําลัง MNDAA ของกลุ่มโกก้าง UWSA ของกลุ่มว้าและNDAA ของเมืองลา (ภายใต้การนํา
ของจ้าวจายลืน) และชนกลุ่มน้อยดังกล่าวยังไปพัวพันกับธุ รกิจยาเสพติด การค้าของเถื่อน การให้
สัมปทานแร่ รวมถึงธุ รกิจการพนันและคาสิ โน ซึ่ งเป็ นรายได้บาํ รุ งกองทัพ และการบริ หารในเขต
ปกครองตนเอง ภายหลังจากการปิ ดบ่อนคาสิ โนที่เมืองลา จึงมีการย้ายกิจการคาสิ โนมาตามแนวชายแดน
ลุ่มนํ้าโขงและต่อมาที่เมืองท่าขี้เหล็ก
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บทที่ 5
ผลกระทบจากการพนันพืน้ ที่ชายแดนเมืองแม่ สาย
พนันชายแดนที่รับความสนใจเป็ นอย่างมากมีสาเหตุมาจากการที่คนไทยกลุ่มหนึ่งนําเงินออกไป
เล่นการพนันที่บ่อนคาสิ โนในต่างประเทศเป็ นการสู ญเสี ยเงินตราต่างประเทศในแต่ละปี เป็ นจํานวนมาก
ขณะเดียวกันชายแดนรอบประเทศไทยมีการตั้งคาสิ โนผุดขึ้นมากมาย กลุ่มคนที่เข้าสู่ บ่อนพนันชายแดน
ไม่ใช่กลุ่มคนที่มีฐานะรํ่ารวยมีเงินทองเฉกเช่นเมื่อก่อน หากรวมถึงกลุ่มอาชีพที่หลากหลายอาทิเช่น
ข้าราชการ พ่อค้าแม่คา้ เกษตรกร และชาวบ้าน ซึ่ งแน่นอนย่อมส่ งผลกระทบในวงกว้างอย่างเลี่ยงไม่พน้
การที่คาสิ โนบริ เวณชายแดนเป็ นธุ รกิจที่ไม่อยูใ่ นการควบคุมของประเทศไทย สามารถดําเนินการได้
อย่างเสรี ภายใต้ขอ้ ตกลงที่สามารถทําเป็ นเขตพื้นที่พิเศษที่ได้รับการยกเว้นเป็ นเขตให้สัมปทานหรื อให้
เช่าพื้นที่ในการลงทุน เพียงแต่ออกมาตรการควบคุมห้ามคนของประเทศตนเองเข้าไปเล่นในบ่อน
คาสิ โนชายแดนเป็ นแหล่งรายได้ของรัฐและผูน้ าํ สําหรับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็ นแหล่งจ้างงานนับ
เหมื่นคน คาสิ โนชายแดนเป็ นสถานที่ที่นกั ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าผิดกฎหมาย นักการเมือง ผูค้ า้ ยา
เสพติด ใช้เป็ นแหล่งฟอกเงินโดยที่รัฐบาลไทยไม่สามารถตรวจสอบหรื อเกี่ยวข้องได้ ปริ มาณเงินที่นกั
พนันนําออกไปเล่นในบ่อนเป็ นจํานวนเท่าใดก็ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน ลักษณะเฉพาะของบ่อนการ
พนันที่ท่าขี้เหล็กคือ การมีบ่อนอยูเ่ กลื่อนเมืองซึ่ งแฝงอยูต่ ามโรงแรมสถานที่พกั ผสมกับสถานบันเทิง
ยามกลางคืน ดังนั้นการพนันชายแดนในลักษณะนี้จึงแยกไม่ออกจากความเป็ นเมือง ในภาพลักษณ์ของ
เมืองท่องเที่ยวชายแดน และซ้อนทับกับความเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนทั้งถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย คล้ายๆ กับเมืองลา ในรัฐฉานตอนเหนือซึ่ งอยูต่ ิดชายแดนจีน-พม่าแน่นอนเนื่องจากการพนัน
ชายแดนทางภาคเหนือตั้งอยูบ่ นพื้นที่ที่ทบั ซ้อนด้วยแหล่งผลิตและลําเลียงยาเสพติด พื้นที่การสู ้รบ
ระหว่างกองกําลังชนกลุ่มน้อยในรัฐฉาน พม่าและพื้นที่คา้ ขายชายแดนทั้งสิ นค้าหนีภาษี สิ นค้าเลียนแบบ
ยีห่ อ้ ดัง การเคลื่อนไปมาของผูค้ นชนชาติต่างๆ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายการเงินตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่ ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการเงินนอกระบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ทาํ ให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อน
และไม่ได้มีสาเหตุจากการพนันแต่เพียงอย่างเดียว แต่ผลกระทบมีความเชื่อมโยงซึ่ งกันและกันอย่างแยก
ไม่ออก ผลกระทบจากกิจกรรมอย่างหนึ่งอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดกิจกรรมอย่างหนึ่งตามมา

5.1 ผลกระทบจากการพนันยอดนิยม (การพนันแบบดั่งเดิม)
5.1.1 ผลกระทบด้านบวก
การกระชับความสัมพันธ์ทางสังคมของแม่คา้ ในตลาด ในตลาดสดแห่งหนึ่งในเมืองสายจะมี
แม่คา้ ขายของเครื่ องอุปโภคบริ โภค ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าในท้องถิ่นที่คนแม่สายมาจับจ่ายแยกออกจาก
ตลาดเพื่อการท่องเที่ยวแถบชายแดน ความจําเจที่ประจําอยูก่ บั การค้าขายเป็ นเวลานานจนเกิดความเบื่อ
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หน่าย ทําให้บรรดาแม่คา้ หาทางออกในการดําเนินกิจกรรมร่ วมกันเป็ นการกระชับความสัมพันธ์และยัง
ต่อเนื่องไปถึงการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันไม่วา่ จะเป็ น การเล่นแชร์ การเล่นหวยใต้ดินทุกชนิดซึ่ งทุกคนรู ้
เป็ นอย่างดีวา่ เป็ นการพนัน แม่คา้ ให้ความเห็นว่าการพนันในชีวติ ประจําวันไม่ใช่การพนันเพราะส่ งผล
กระทบไม่มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเสี ยเงินเพื่อแลกกับความสุ ขเล็กๆ น้อยๆ ได้ลุน้ โชค และการเล่น
หวยรายวันอย่างเช่นมะกองถี่เป็ นการฝึ กเชาว์ปัญญาได้ขบคิดแก้คาํ ปริ ศนาก่อนเล่นการช่วยเหลือกันใน
รู ปแบบช่วยซื้ อของขายที่เหลือแม้วา่ จะเป็ นสิ่ งของที่ซ้ื อยังไม่จาํ เป็ นในครอบครัวก็ตามซึ่ งเพื่อนแม่คา้ จะ
ได้กลับบ้านโดยช่วยซื้ อของให้หมด ดังคํากล่าวของแม่คา้ ในตลาดที่วา่
“ ที่ชุมชนเปิ่ นจะซื้ อไข่เป็ นแผงแล้วไปออกเบอร์ เปิ่ นอาจจะม่วนได้ลุน้ โชคคนที่ถูกก็เอาไข่ไป
กิน คนบ่ถูกก็เสี ย 5 บาทเองหรื อที่ตลาดสดเปิ่ นขายหมูบ่หมดช่วยซื้ อหน่อย ก็เลยเอาเนื้อหมูไปออกเบอร์
จะมีการเอาหมูมา 3 กิโล เลขเบอร์ ละ 50บาทมี 10 เบอร์ ถ้าถูกก็เหมือนซื้ อหมูถูก 3 กิโลราคา 50 บาทซึ่ง
รู ปแบบการเล่นในตลาดสดนี้ เฮาบ่ถือว่าเป็ นการเล่นการพนันแต่เป็ นการช่วยเหลือกัน” นัน่ คือเนื้อหมูที่
ยังเหลือขายไม่หมดจึงกลับบ้านไม่ได้ เหล่าแม่คา้ ด้วยจึงมาช่วยด้วยการนําเนื้อหมูเป็ นรางวัลในการจับ
ฉลาก กิจกรรมเหล่านี้มีอยูใ่ นวิถีชีวติ ประจําวันของคนไม่วา่ จะในชุมชนหรื อในตลาด แม้วา่ กิจกรรมจะ
เข้าข่ายการเล่นการพนันชนิดหนึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมการพนันปี 2478 ซึ่งเป็ นการจัดชนิดการ
พนันแบบเหมารวมโดยไม่คาํ นึงถึงผลกระทบของการพนันแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน
- กระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่น การพนันตามงานวัด งานปอยช่วยสร้างอาชีพกระจายรายได้ให้กบั
ชาวบ้านระดับรากหญ้าในทางอ้อม ซึ่ งจากการสัมภาษณ์แม่คา้ ในเมืองแม่สายพบว่า ชาวบ้านตามชุมชน
ต่างๆ ที่ออกมาเล่นการพนันตอนกลางคืนก็ตอ้ งทานอาหาร ทําให้เกิดแม่คา้ รถเข็นเร่ ขายลูกชิ้นทอด
ปลาหมึกย่าง ขนมเครื่ องดื่มชนิดต่างๆ แม่คา้ เร่ เห็นว่า การพนันช่วยให้นกั พนันมาซื้ อของแม่คา้ ทําให้เกิด
การกระจายรายได้ให้กบั คนระดับรากหญ้าต่างจากคาสิ โนรายได้จะไปกระจุกอยูก่ บั นายทุนภายนอกเสี ย
ส่ วนใหญ่ ทั้งนี้เศรษฐกิจในเมืองแม่สายระดับล่างจะพยุงอยูไ่ ด้ ต้องอาศัยกําลังซื้ อของคนในชุมชนที่
เพิม่ ขึ้น
-การพนันช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวจากการสนทนากับนักธุ รกิจเมืองแม่สายเขาเห็นว่า
การท่องเที่ยวชายแดนที่เมืองแม่สายมีลกั ษณะเฉพาะที่เป็ น “พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้น” จากกฎหมายทัว่ ไป
เช่นกฎหมายห้ามเล่นการพนัน เพราะต้นทุนการท่องเที่ยวเมืองแม่สายมีชื่อเสี ยงในด้านสิ นค้าเลียนแบบที่
มีราคาถูก สิ นค้าต้องห้ามอื่นๆ อยูใ่ นพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําที่สามารถเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
บริ เวณแถบแม่น้ าํ โขงได้ ซึ่ งกิจกรรมการท่องเที่ยวมีได้ไม่เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น ส่ วนตอนกลางคืน
จะเป็ นบรรยากาศของความบันเทิง มีตลาดอาหารคํ่าริ มถนน ร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ที่มีโปรเจ็กเตอร์
ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลจากต่างประเทศ การพนันเช่นโต๊ะรับพนันบอล ยาเสพติด การบริ การทาง
เพศ บรรยากาศคึกคักในยามคํ่าคืนจะทําให้นกั ท่องเที่ยวมาพักค้างคืนที่แม่สายและมาใช้จ่ายที่เมืองแม่
สายมากขึ้น ผลประโยชน์ที่คนแม่สายจะได้รับจะกระจายไปทัว่ ถึง เพราะพ่อค้าแม่คา้ ในตอนกลางวัน
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และกลางคืนเป็ นคนละกลุ่มกัน ซึ่ งแน่นอนทางการไม่วา่ จะเป็ นท้องที่หรื อท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
จะต้องเข้ามาป้ องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยูแ่ ล้ว
5.1.2ผลกระทบด้ านลบ
- การโกงพนัน ในการเล่นพนันเจ้ามือจะต้องทําทุกวิธีให้ได้เปรี ยบลูกค้า นอกเหนือจากความ
เป็ นไปได้โอกาสที่จะถูกและอัตรารางวัลที่ได้รับ เจ้ามือยังมีวธิ ี การที่ทาํ ให้ได้เปรี ยบเช่น การหักรางวัล
บางส่ วน การคิดอัตราการแลกเงินแบบปั ดเศษโดยที่ลูกค้ายินยอมพร้อมใจซึ่ งเจ้ามือที่ใช้วธิ ี การแบบนี้
มักจะเป็ นสาวสวย นิสัยดีพดู คุยกับลูกค้าชายเก่ง เจ้ามือจะใช้วธิ ี โกง2วิธีคือ วิธีแรกการจ่ายเงินรางวัลเป็ น
เงินจ๊าดพม่า ซึ่ งจะใช้กบั ลูกค้าที่เป็ นคนจีนกับคนไทย ลูกค้าจะแทงด้วยเงินหยวนหรื อเงินบาท เมื่อลูกค้า
แทงถูกเจ้ามือจะจ่ายเป็ นเงินจ๊าดซึ่ งจะจ่ายไม่ครบเท่าอัตราการแลกเงินเช่น จ่ายคิดเป็ นเงินจ๊าด 2,500 จ๊าด
ก็จ่ายแค่ 2,000 จ๊าด ทั้งนี้ การเล่นแต่ละแห่งจะใช้สกุลเงินไม่เหมือนกัน ถ้าเล่นที่เมืองยองเมืองท่าขี้เหล็ก
คนเล่นในเมืองนิยมใช้เงินบาทและเงินจ๊าด แต่ถา้ เป็ นนอกเมืองและมีคนจากสิ บสองปั นนามาเล่นมักจะ
ใช้เงินหยวน วิธีที่สองคือจ่ายรางวัลไม่ครบ ซึ่ งเจ้ามือนอกจากจะจ่ายเป็ นสกุลเงินจ๊าดแล้ว ยังจ่ายให้กบั
ลูกค้าไม่ครบอีกด้วย เมื่อมีการทักท้วงจากลูกค้าเจ้ามือสาวก็จะทําตาหวานใส่ และเป็ นที่เข้าใจด้วยว่า
วัตถุประสงค์การมาเล่นพนันของลูกค้าก็เพื่อ “มาจีบเจ้ามือสาว” มากกว่าจะเล่นเพื่อเอาชนะ ซึ่ งลูกค้า
ต้องการเข้าถึงหญิงสาวนิสัยดีมีเสน่ห์เพื่อสานความสัมพันธ์กนั ต่อถ้ามีโอกาส ในมุมมองของเจ้ามือถ้า
ลูกค้าที่เป็ นคนรู ้จกั กันคนบ้านเดียวกันมาเล่นพนันในความรู ้สึกของเจ้ามือบางครั้ง พอเห็นคนเล่นเสี ย
เยอะก็สงสารเพราะรู ้ถึงภูมิหลังของครอบครัวลูกค้าซึ่ งเจ้ามือมีส่วนทําให้ครอบครัวแตกแยกก็ไม่สบายใจ
เคยมีลูกค้าบางคนเล่นพนันเสี ยหมดจนไม่มีอะไรกิน เวลาจะกลับบ้านลูกค้าบางคนมาขอเงิน เจ้ามือจะให้
เงินคืน พันถึงสองพันจ๊าด
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Figure 22 ภาพวาดรู ปสัตว์ในการพนันที่นิยมเล่นในรัฐฉาน พม่า ดึงดูดใจให้เด็กเข้าสู่วงการพนันได้ไม่ยาก

- การสร้างการเป็ นนักพนันให้กบั เด็ก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงการเล่นพนัน
ตั้งแต่วยั เด็ก ทําให้บริ เวณวัด งานปอยต่างๆ กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้พนันที่เด็กมีความรู ้จกั คุน้ เคย ซึ่ ง
บางครั้งผูใ้ หญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ พ่อแม่ ก็จูงเด็กไปเที่ยวงานและแวะเข้าบ่อนพนัน นอกจากนั้น
ผลกระทบจากการพนันที่ใช้ภาพวาดสัตว์ในการเสี่ ยงทายที่มีต่อเด็ก อันมีรากฐานจากความสัมพันธ์ที่
ลึกซึ้ งระหว่างภาพการ์ ตูนกับเด็กในเชิงจิตวิทยา (ดังในภาพที่ 22) เป็ นผลกระทบที่ไม่ควรมองข้ามมิ
เช่นนั้นอาจกลายเป็ นบรรทัดฐานทางสังคมจนยากในการแก้ไข
- สู ญเสี ยรายได้เข้าครอบครัว การเล่นการพนันในพื้นที่ตลาดสดจะมีความคึกคักอยูต่ ลอด ทั้งนี้
ตลาดสดเป็ นสถานที่ที่มีกระแสหมุนเวียนเงินสดอยูต่ ลอดเวลา จึงมีการเดินโพยหวยอยูห่ ลากหลายชนิด
อาทิเช่น หวยรายวันหรื อหวยหุ น้ หวยใต้ดิน มะก่องถี่ (จากฝั่งท่าขี้เหล็ก พม่า) และหวยกระด้างหรื อหวย
แชร์ จากการสอบถามแม่คา้ ที่ขายของในตลาดสดให้ขอ้ มูลว่าได้ใช้จ่ายในการพนันเหล่านี้ประมาณเดือน
ละ 450 บาท โดยคิดจากค่าแรงวันละ 300 บาท จะจ่ายค่าพนันประมาณ 15% ของรายได้ที่ได้รับ สําหรับ
แม่คา้ จะรู ้สึกว่าไม่ได้รับผลกระทบ เพราะเป็ นรายจ่ายกระแสรายวันเป็ นเงินจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับ
รายได้ในแต่ละวัน แต่ถา้ คิดรายจ่ายการพนันเป็ นเดือนก็รู้สึกว่ามีจาํ นวนมากและเสี ยดายอยูเ่ หมือนกัน ถ้า
นํารายจ่ายจํานวนดังกล่าวไปเป็ นค่ารักษาพยาบาลหรื อค่าเล่าเรี ยนลูกก็จะดีไม่นอ้ ย
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5.2 ผลกระทบจากคาสิ โน
สําหรับพม่าถือว่า คาสิ โนเป็ นการพนันผิดกฎหมาย แต่มีการเปิ ดเล่นอย่างเปิ ดเผยแทบทุกแห่ง
เช่นแถบพื้นที่ชายแดนที่มีการทําสัญญาสงบศึกระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกําลังชนกลุ่มน้อย และรัฐบาล
พม่ามอบพื้นที่ให้เป็ นเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยเมืองลุกไก ( MyintKyuMyint) ของกลุ่มโกก้างใน
หมู่บา้ นในพื้นที่วา้ และเมืองลา ติดชายแดนจีนมีท้ งั คาสิ โนขนาดใหญ่จนถึงคาสิ โนขนาดเล็ก และคาสิ โน
เคลื่อนที่สามารถพบเห็นได้ตามริ มถนน ตลาดนัด งานแต่งงาน งานศพละงานอื่นๆ คนท้องถิ่นบางส่ วน
เฉพาะอย่างยิง่ คนยากจน ที่ยงั พึ่งพารายได้จากการพนัน บางคนหมกมุ่นอยูก่ บั การพนันตลอดทั้งวันทั้ง
คืน ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามมาเช่น การออกจากโรงเรี ยนกลางครัน การหย่าร้าง การลักเล็ก
ขโมยน้อย โจรปล้นและการฆ่าตัวตาย เด็กหญิงท้องถิ่นถูกล่อลวงมาขายตัว ยิง่ กว่านั้นรายได้ของรัฐ
ท้องถิ่นหลักๆ ล้วนมาจากภาษีการพนัน ซึ่ งผูท้ ี่เล่นการพนันแทบทั้งหมดเป็ นคนภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นักพนันชาวจีน ( Myint Kyu Myint,2016:27) จากการปิ ดคาสิ โนที่เมืองลาและย้ายมาเปิ ดคาสิ โน
คิงส์โรมันที่แขวงบ่อแก้ว สปป .ลาวบางส่ วนก็อาจโยกย้ายมาเปิ ดที่เมืองท่าขี้เหล็ก ซึ่ งสถานการณ์การ
พนันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะไม่ต่างจากที่เกิดขึ้นที่เมืองลาอย่างแน่นอน

5.3 ผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้อมก่อให้ เกิดสั งคมเสี่ ยง
จากการเปลี่ยนแปลง การขยายตัวเป็ นเมืองอย่างรวดเร็ วของเมืองท่าขี้เหล็กซึ่ งเป็ นเมืองคู่แฝดกับ
เมืองแม่สาย ที่ผา่ นมาเมืองแม่สายมักจะเป็ นพื้นที่ประกันความมัน่ คงในชีวติ ให้กบั คนที่อพยพหนีภยั การ
สู ้รบชายแดนฝั่งพม่าซึ่ งเกิดขึ้นแทบทุกปี ความรุ นแรงจะมากขึ้นในฤดูร้อนและขึ้นอยูก่ บั นโยบายของ
กองทัพในรัฐบาลพม่าสัญญาสงบศึกษาและเงื่อนไขด้านผลประโยชน์ที่กระทําขึ้นไม่ได้เป็ นหลักประกัน
ว่าจะไม่มีการสู ้รบกันอีก ผูค้ นชนชาติต่างๆ จึงพยายามโยกย้ายเข้ามาอาศัยอยูท่ ี่เมืองแม่สายโดยอาศัยอยู่
กับญาติพี่นอ้ งที่อพยพเข้ามาอยูก่ ่อน ปั จจุบนั เมืองชายแดนท่าขี้เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไป
ค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีอตั ราที่เพิ่มสู งขึ้นอีกด้วยดังจะเห็นได้จาก
สภาพที่อยูอ่ าศัย และราคาที่ดิน แหล่งบันเทิงและการพนัน ระบบการขนส่ งและคมนาคม ระบบการวาง
ผังเมือง ประชาชนที่อยูอ่ าศัย การค้าและการลงทุน แหล่งท่องเที่ยว และภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร คนแม่
สายไปมีกิจการการค้าที่ท่าขี้เหล็กมากขึ้น การเปิ ดเมืองท่าขี้เหล็กให้มีความเจริ ญโดยไม่มีการวางแผน
เตรี ยมความพร้อมที่จะเผชิญการการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุเพื่อแลกกับการสู ญเสี ยทางวัฒนธรรมที่ไม่อาจ
ฟื้ นฟูให้กลับคืนมาได้ คล้ายกับที่เกิดขึ้นที่เมืองลาซึ่ งสื่ อมวลชนทางตะวันตกเปลี่ยนสมญานามเมืองลา
จากลาสเวกัสตะวันออกเป็ น “ เมืองคนบาป (Sin City) ”
นอกจากนั้นเมืองยังเสี่ ยงให้เกิดผลกระทบต่างๆ อาทิเช่น สถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม ปั ญหา
ขยะล้นเมืองเป็ นปั ญหาใหญ่ท้ งั ฝั่งไทยและฝั่งพม่าเพราะมีปริ มาณขยะจํานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ สาเหตุหนึ่ง
มากจากอุปนิสัยของคนพม่า ที่ชอบทิ้งขยะลงแม่น้ าํ สายซึ่ งไหลออกสู่ แม่น้ าํ โขง ทั้งขยะทัว่ ไปรวมถึงฟูก
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ที่นอนก็ทิ้งลงแม่น้ าํ สายเช่นกัน และแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่อาํ เภอแม่สาย
4

ในการจัดทําโครงการก่อสร้างบ่อบําบัดนํ้าเสี ยในพื้นที่หมู่บา้ นเหมืองแดง หมู่ที่ 1 ตําบลแม่สายด้วย
ปั ญหานํ้าท่วมยังเป็ นปั ญหาซํ้าซาก เนื่องจากบริ เวณต้นแม่น้ าํ สายหรื อบริ เวณ “ หัวนํ้า” หากมีฝนตกไม่
เกิน 3 วัน จะมีน้ าํ ป่ าไหลหลากอย่างรุ นแรง แต่ขณะเดียวกันกระแสนํ้าจะมีการกัดเซาะตลิ่งฝั่งพม่า
มากกว่าฝั่งประเทศไทย จึงพบว่าเสาหลักสุ ดเขตประเทศไทยถูกฝั่งไว้อยูใ่ นฝั่งประเทศไทย
ส่ วนการสร้างบ้านที่อยูอ่ าศัยหรื อตึกอาคารพานิชจะกระจัดกระจายดูไม่เป็ นระเบียบเหมือนกับ
ไม่ได้มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระบบ ขาดการวางโครงสร้างผังเมืองที่ดี เมื่อเมืองมีการเจริ ญเติบโตขึ้น
สิ่ งปลูกสร้างก็จะเพิ่มขึ้นตามเช่นกัน ส่ งผลให้หลายบริ เวณมีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นมากเกินไป
เนื่องจากพื้นที่ดา้ นทิศเหนือ ทิศตะวันตกถูกโอบด้วยภูเขาสู งอันเป็ นเรื่ องท้าทายสําหรับพื้นที่ชายแดน
อย่างท่าขี้เหล็กที่จะพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
ราคาทีด่ ินสู งขึน้ การขยายตัวของเมืองแม่สาย -ท่าขี้เหล็กในปั จจุบนั ทําให้มีการก่อสร้างอาคาร
ต่างๆ ขึ้นจํานวนมาก เช่น การก่อสร้างภัตตาคาร ร้านอาหารขนาดใหญ่ การก่อสร้างสวนนํ้า อันมี
รายได้จากการดําเนินธุ รกิจชายแดน และที่ตอ้ งการฟอกเงินจากการค้าหรื อธุ รกิจผิดกฎหมาย โดยการนํา
เงินมาลงทุนให้เป็ นธุ รกิจสะอาด การเงินสะพัด ค่าครองชีพสู งขี้นรวมถึงราคาซื้ อขายที่ดินในส่ วนเมือง
แม่สายในสมัยก่อน ประมาณปี พ.ศ. 2523 ราคาที่ดินไร่ ละ 400 บาท ปัจจุบนั (ปี 2560) ราคาที่ดินแปลง
เดียวกันตกประมาณ 3 ล้านบาทต่อไร่ ข้ ึนไป และปี 2546 ราคาที่ดินแถบพื้นที่ระหว่างแม่น้ าํ สายและ
ถนนเหมืองแดงซึ่ งเป็ นย่านการค้าที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นของเมืองราคาจะตกอยูท่ ี่ 2 -3 ล้านบาทต่อไร่ ถ้าอยู่
ในทําเลการค้าจะตกที่ 4-6 ล้านบาทต่อไร่ (สื บพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ เพิ่งอ้าง,93) ทั้งนี้ราคาที่ดินที่อา้ งเป็ นราคา
ประเมินของทางการ ราคาที่ดินในการซื้ อขายจริ งอาจมากกว่านั้น
ส่ วนราคาที่ดินในเมืองท่าขี้เหล็กนั้นมีราคาสู งกว่าเมืองแม่สายถึงสามเท่า เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้สาํ หรับพื้นที่ที่มีการเติบโตสู งอย่างเมืองท่าขี้เหล็กซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า จะเป็ น
ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวและบ่อนคาสิ โนซึ่ งนัน่ ก็จะตามมาด้วยนักลงทุนจากทัว่ สารทิศเข้ามากว้าน
ซื้ อที่ดินเพื่อเก็งกําไร รวมถึงการที่พม่ายังคงไม่มีมาตรการ หรื อกฎหมายที่เข้ามาควบคุมราคาที่ดิน ทําให้
ราคาที่ดินในท่าขี้เหล็กนั้นมีราคาสู งกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่ งราคาที่ดินมีราคาสู งถึงประมาณ 7 – 8 ล้านบาท
ต่อที่ดินหนึ่งแปลง (ประมาณ 2 งาน) ซึ่ งนัน่ ได้ไปกระทบกับชาวบ้านที่จาํ ต้องขายที่ดินที่อยูอ่ าศัยเดิม
ย้ายไปอยูใ่ นที่ที่ลึกในพื้นที่หุบเขาที่ห่างจากชายแดนออกไป
การเสี ยทรัพย์ จากการสัมภาษณ์ผนู ้ าํ ชุมชนและการทําสนทนากลุ่มในชุมชนเหมืองแดง เขต
เทศบาลเมืองแม่สายพบว่า มีคนในชุมชนข้ามฟากไปเล่นคาสิ โนน้อยมากแต่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว
4

โครงการก่อสร้างบ่อบําบัดนํ้าเสี ยถูกต่อต้านจากชาวบ้านเหมืองแดง เนื่ องจากตั้งอยูใ่ นที่ต่าํ เมื่อนํ้าท่วม ชาวบ้านเกรงว่านํ้าเสี ยจะไหลเข้า
พื้นที่ปลูกข้าว และชาวบ้านยังไม่ให้ความเชื่ อถือในระบบธรรมาภิบาลของภาครัฐ
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สู ง ถึงขั้นหมดตัวติดหนี้ ต้องขายทรัพย์สินและเปลี่ยนนิสัยกลายกลายเป็ นคนพูดโกหก หมดความ
น่าเชื่อถือดังคําบอกเล่าของผูน้ าํ ชุมชนที่วา่
“ คนที่ชุมชนเหมืองแดง 600 คน มีขา้ มฟากไปเล่นคาสิ โน 2 คน เป็ นหญิงล้วน 2 คนนี่ติดพนัน
ชนิดเลิกไม่ได้ ตอนนั้นก็เข้าบ่อนอัลลัวร์ ปั จจุบนั สองคนไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ เกลี้ยงหมดขายบ้านขาย
ช่อง เลิกกับผัว (ในทางนิตินยั ) เขาเล่นมานานและเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังเล่นการพนัน แต่เขา
เป็ นข้าราชการเป็ นคุณนายไฮโซ เราไม่รู้มนั เริ่ มมาจากตอนไหนทําให้เขาติดพนัน อาจเป็ นว่าเพื่อนชวน
บางที่มีเจ้านายมาแม่สายก็ชวนกันไปเที่ยว พอไปบ่อยๆ เข้าก็ติด ส่ งเพื่อนส่ งแขก ผัวเขาเป็ นข้าราชการ
ตัวเขาก็เป็ นข้าราชการ ผูช้ ายไม่เล่นแต่ผหู ้ ญิงเล่น”
“ อีกคนหนึ่งเป็ นชาวบ้าน เป็ นหญิงที่ไปโกอินเตอร์ มา เงินหาง่ายเลยติดนิสัยตอนไปทํางานที่
เมืองนอก มีสมบัติเยอะ พอกลับมาอาจพากันไปดื่มเหล้า-เบียร์ และก็พากันเข้าคาสิ โน ไปลองดูอะไรเนี่ย
หรื อไม่ก็มีเพื่อนชักชวนไปลองดู อาจเป็ นอย่างนี้ก็ได้ คนเราอยูด่ ีๆ เขาจะไม่ไปเดินเล่นแถวคาสิ โนดอก
ต้องมีคนชักชวนกันไป พอไปเสร็ จทีน้ ี จากคนเคยมีเงินก็มาไล่ยมื เขาหมด มีรถมีบา้ นก็เอาไปจํานํา
เขาหมด”
นอกจากนั้นคาสิ โนยังเปลี่ยนนิสัยจากคนพูดจาน่าเชื่อถือ กลายเป็ นคนโกหกปลิ้นปล้อน
“คนเป็ นข้าราชการก็เหมือนกันแต่ก่อนฐานะดีเป็ นคุณนายมีคนนับหน้าถือตา แต่พอไปเล่นเข้าก็เปลี่ยน
นิสัยทําได้ทุกอย่างเพื่อจะนําเงินไปเล่น กลายเป็ นโกหกตลบตะแลง จากเป็ นคนพูดดี กลายมาเป็ นคนพูด
โกหก ยืมเงินคนไปทัว่ พูดโกหกเพื่อให้ได้เงินทั้ง 2 คนขายบ้านออกจากชุมชนไปแล้ว แต่คนที่แฟนเป็ น
ข้าราชการ แฟนเขาย้ายไปอยูท่ ี่อื่น”
ผลกระทบอย่างหนึ่งก็คือ ทําให้พอ่ -แม่ตรอมใจจากการสู ญเสี ยที่ดินเพราะลูกสาวติดการพนัน
จนอุทาหรณ์ให้กบั คนในชุมชนแม่สายไม่ให้เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับคาสิ โน“ ที่ดินที่พอ่ -แม่หามา ลูกเอาไป
จํานอง ขาย ตรอมใจจนเสี ยชีวติ นี่เฉพาะชุมชนเหมืองแดงที่อื่นก็เหมือนกัน เพราะมัน (คาสิ โน) อยูใ่ กล้
,2 คนที่เล่น เล่นมาได้ 5-6 ปี ที่แล้ว หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏมีคนจากชุมชนเหมืองแดงเข้าไปเล่นใน
คาสิ โนอีกเลย”
การรับจานาลูกค้าที่เล่นเสี ยมักอยากได้ทุนคืนคือ ทรัพย์สินที่นาํ ติดตัวมาก็จะถูกนําไปแปลงเป็ น
ทุนเพื่อนําไปเล่นในคาสิ โนต่อ ไม่วา่ จะเป็ นจําพวกโทรศัพท์มือถือ รถมอเตอร์ ไซด์ สร้อยคอทองคําไป
จํานํา บริ เวณโรงแรมจะมีที่ต้ งั แผนกรับจํานํา โดยแยกการจัดการออกจากคาสิ โน ในแผนกรับจํานําจะมี
พนักงานตีราคาทรัพย์สินที่เอามาจํานํา โดยคิดดอกเบี้ย 10% ต่อเดือนที่ผา่ นมาลูกค้าบางคนก็ไถ่ได้ บาง
คนก็ไม่มีความสามารถไถ่ได้ของเลยหลุดจํานํา หากทรัพย์สินที่หลุดจํานํา จะนําของไปขายต่อ โดย
วางขายตรงแผนกรับจํานํานั้น พนักงานที่คาสิ โนบางคนก็ซ้ื อหรื อไม่ก็โทรบอกญาติเพื่อนฝูงมาซื้ อ ของที่
หลุดจํานําส่ วนใหญ่จะเป็ นพวกแหวน สร้อยหรื อจําพวกไอโฟนมียหี่ อ้ ราคาแพง
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คาสิ โนกับภาพลักษณ์ ของความรุ นแรง
จากชายแดนในฐานะที่เป็ น “พื้นที่ซ่อนเร้น ” ห่างไกลจากการถูกติดตามตรวจสอบจากสังคม
และพบว่าเจ้าของคาสิ โนในเขตแดนของประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทย มักจะเป็ นนักธุ รกิจ
นักการเมือง และผูม้ ีอิทธิ พล ซึ่ งมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูน้ าํ ทางการเมืองทั้งฝั่งไทยและผูน้ าํ ฝั่งประเทศ
พม่า ทั้งนี้พ้นื ที่ที่เปิ ดคาสิ โนตามแนวชายแดนกับไทยมักจะเป็ นพื้นที่พิเศษที่ตอ้ งใช้อาํ นาจพิเศษควบคุม
โดยตรงจากเจ้าของคาสิ โนทั้งนี้ส่วนหนึ่งพื้นที่ชายแดนของพม่าเป็ นไปตามข้อตกลงหยุดยิงกับกองกําลัง
ชนกลุ่มน้อยเช่นกลุ่มว้า กําหนดเขตปกครองตนเองพิเศษตั้งแต่รัฐฉานตอนเหนือติดชายแดนจีนตอนใต้
คือเมืองลาและเมืองยอนรัฐฉานตอนใต้ ตลอดจนกลุ่มธุ รกิจชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาดําเนินการยังเมืองท่า
ขี้เหล็ก อํานาจพิเศษในการควบคุมพื้นที่การคาสิ โนที่ผา่ นมามีภาพลักษณ์ของความรุ นแรงแฝงอยูจ่ าก
มาตรการของบ่อนคาสิ โนชายแดนบางแห่งมีหน่วยรักษาความปลอดภัยเป็ นของตนเอง และมีเสี ยงเล่าลือ
ถึงการจัดการกับลูกค้าที่โกงบ่อนแบบทารุ ณโหดร้ายอาทิเช่นภาพลักษณ์ของกลุ่มว้า 3ซึ่งความรุ นแรง
ดังกล่าวมีการอธิ บายผ่านเรื่ องเล่าของอดีตแม่คา้ บริ เวณคาสิ โนเขตนํ้าปานของว้าแดง และกลุ่มว้าดังกล่าว
ต่อมาได้เข้ามาเป็ นหุ น้ ส่ วนเจ้าของโรงแรมเก้าชั้นในเมืองท่าขี้เหล็กห่างจากเมืองยองสามชัว่ โมง ติด
ชายแดนจีนเขตสิ บสองปั นนาเป็ นเขตนํ้าปานอยูใ่ นการปกครองของว้าแดง ซึ่ งเปิ ดเป็ นคาสิ โน มีลูกค้า
บ่อน ทั้งจีน ไทย ลาวนัง่ เรื อตามลํานํ้าโขง 3 ชัว่ โมง ส่ วนทางด้านจีนจะนัง่ เครื่ องบินลงที่สนามบินสิ บ
สองปั นนาต่อรถยนต์ประมาณ 2 ชัว่ โมง
“ คาสิ โนแห่งนี้มกั จะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นประมาณเดือนละ 3-4 ศพ (ศพมักจะเป็ นคนจีนที่
ไม่ใช่คนจีนเชื้อสายฮัน่ ) ศพนี้เป็ นลูกน้องนักธุ รกิจชาวจีน เขาเคยเอากระเป๋ าเงินมาฝากหนูที่ร้าน เดือน
หนึ่งจะอยูม่ า 3 อาทิตย์ ก่อนตายเขามาขอเงิน 5,000 หยวนแต่หนูไม่ให้เนื่องจากนักธุ รกิจสัง่ ไว้ และต่อมา
อาฝาก็ถูกทําร้ายร่ างเละในบริ เวณคาสิ โน”
ภาพความรุ นแรงที่คาสิ โนยังติดกับวิธีการจัดการปั ญหาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตามแนวชายแดนเช่น
กลุ่มว้ามีกิติศพั ท์ในด้านความโหดร้ายเป็ นที่เกรงขาม ซึ่ งแต่เดิมว้ามีความเชื่อเกี่ยวการล่าหัวมนุษย์ 5เมื่อ
เกิดปั ญหาขึ้นจึงนําไปสู่ การฆ่าตัดคอดังคําบอกเล่าของแม่คา้ ที่ประสบด้วยตัวเอง เมื่อหน้าร้านตอนเช้า
เห็นศีรษะมนุษย์วางอยู่
5

การล่าหัวมนุษย์ของพวกว้า เชื่ อว่า หมู่บา้ นใดได้หวั มนุษย์มาก จะทําให้การเพาะปลูกได้ผลดียง่ิ ขึ้น ความเชื่ อเช่นนี้ การฆ่าตัดหัวมนุษย์
สําหรับนักล่าว้าถือว่าเป็ นวีรกรรม ในช่วงเวลา “ล่าหัวมนุษย์” มีอยูเ่ ดือนเดียว เริ่ มต้นเดือนมีนาคมไปสิ้ นสุ ดเอาต้นเดือนเมษาฯ ก่อน
สงกรานต์ แล้วเอากะโหลกไปตั้งไว้บนเสาไม้ใหญ่สูง 1 วา ที่ปักไว้บนทางเข้าหมู่บา้ น หันหน้ากะโหลกเข้าหาถนน เพื่อให้คนเดินผ่านเห็น
ถนัดหมู่บา้ นใด มีเสากะโหลกมาก ถนนยาว แสดงว่าเป็ นหมู่บา้ นเก่า ถ้าเสาหัวกะโหลกน้อย ถนนสั้น เป็ นหมู่บา้ นใหม่ พวกว้า มีถ่ินฐาน
ทัว่ ไปอยูต่ ามเขาตามดอย ที่รวมกันตั้งเป็ นบ้านเมืองใหญ่ อยูร่ ะหว่างรัฐเชี ยงตุงกับจีนเรี ยกเมืองวะ ว้าชาวป่ า ถือประเพณี ล่าหัวคนจริ งจังเมื่อ
ว้านักล่าได้หวั คนมาแล้วบางส่ วนก็แบ่งออกไปขายให้วา้ พวกที่หนึ่งและพวกที่สอง
กิเลน ประลอง : https://www.thairath.co.th/content/343475
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“ตกใจจนยืนตัวชาแข็ง ต่อมามีทหารเข้ามาสั่งให้ปิดร้านอยูข่ า้ งในอย่าออกมา ที่นนั่ อยูบ่ ริ เวณ
คาสิ โนในเขตว้าแดง ดอยปางควายที่เรี ยกกันว่า “เกต 240” ต่อมารู ้วา่ เป็ นคนเข้าไปเล่นพนันในบ่อนแล้ว
เล่นเสี ยติดหนี้ จึงเกิดการทะเลาะทําร้ายกัน”จากภาพความโหดเหี้ ยมในการจัดการปั ญหาในคาสิ โนของ
กลุ่มว้า ทําให้คาสิ โนที่ท่าขี้เหล็กที่มีกลุ่มว้าเป็ นเจ้าของถูกมองว่าเป็ นสถานที่ป่าเถื่อนให้เกิดความรุ นแรง
ความรุ นแรงจากการขัดผลประโยชน์ ของคาสิ โน
ความรุ นแรงที่มาจากอํานาจพิเศษชายแดนยังรวมถึง การจัดการปัญหาความขัดแย้งใน
ผลประโยชน์ของบรรดาเจ้าของบ่อนคาสิ โนด้วยกันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง ดังปรากฏ
ในกรณี การขว้างระเบิดบ้านพักรับรองนายอําเภอแม่สาย 2 ครั้งเหตุการณ์ขว้างระเบิดใส่ ที่วา่ การอําเภอ
แม่สาย ทั้ง 2 ครั้งนั้น มาจากปมขัดแย้งเรื่ องผลประโยชน์คาสิ โนใหญ่ของกลุ่มทุนไทยในฝั่งท่าขี้เหล็ก
ประเทศพม่า ตรงข้ามอําเภอแม่สาย ที่ขยายเครื อข่ายการลงทุนคาสิ โนมาจากสามเหลี่ยมทองคําตรงข้าม
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายมาเปิ ดสาขาเพิ่มในโรงแรมหรู ของตัวเมืองท่าขี้เหล็ก และกลุ่มเจ้าของ
บ่อนคาสิ โนใหม่ในท่าขี้เหล็กที่วา่ กันว่ามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับ“คุณนาย”คนโตแห่งอําเภอแม่สาย
ที่เคยใช้เครื อข่ายสัมพันธ์ในกระทรวงมหาดไทย ช่วยให้ได้มาซึ่ งใบอนุญาตเปิ ดโรงรับจํานํา มากถึง
10 สาขามาแล้ว ได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ “ใต้ถุน” บ้านพักรับรองนายอําเภอแม่สาย เป็ นจุดประสานงานให้เซี ยน
พนันข้ามฝั่งจากแม่สายเข้าไปใช้บริ การคาสิ โนของตนเองในฝั่งท่าขี้เหล็กได้อย่างราบรื่ น รวดเร็ ว ทั้งการ
เดินทางผ่านเข้าออก และการจัดทําเอกสารผ่านแดน
โดยมีการนําสติกเกอร์ป้ายชื่อของคาสิ โน
“โกลด์เด้นท์พาราไดซ์รีสอร์ ทสาขาท่าขี้เหล็ก”มาแปะไว้ที่ประตูกระจกที่ใช้ก้ นั พื้นที่ใต้ถุนบ้านพัก
รับรองนายอําเภอกันอย่างโจ่งแจ้ง จนทําให้กลุ่มทุนเจ้าของบ่อนกาสิ โนรายอื่นๆ ที่มีอยูอ่ ีก 3 ราย ได้แก่
โรงแรมอัลลัวร์ โรงแรมเรจิน่า และ โรงแรมแม่น้ าํ โขง หรื อที่รู้จกั กันว่าโรงแรม 9 ชั้น ของกลุ่มว้าในฝั่ง
เมืองท่าขี้เหล็ก พม่า แสดงความไม่พอใจอย่างมาก เพราะจะเกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมกับ
ผูป้ ระกอบการด้วยกันเอง มีเสี่ ยใหญ่บ่อนคาสิ โนใหญ่ฝั่งพม่าเคยเจรจาต่อรองกับ “คุณนาย” ว่า ขอให้ยา้ ย
สํานักงานบริ การของคาสิ โนโกลด์เด้นท์พาราไดซ์ ออกจากใต้ถุนบ้านพักนายอําเภอ แต่ไม่เป็ นผล จึง
นํามาซึ่ งปฏิบตั ิการขว้างระเบิดปิ งปองใส่ สถานที่ราชการอย่างอุกอาจครั้งแรก ( 7ธ.ค.2553) เหมือนเป็ น
การตักเตือนคนบนที่วา่ การอําเภอแม่สาย ตลอดจนคนใกล้ชิดให้เลิกอํานวยความสะดวกบ่อนคาสิ โนราย
ใหม่ถดั มาอีกหนึ่งเดือน ยังคงมีพนักงานของคาสิ โนใหม่ มานัง่ อํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของ
ตนเองบริ เวณใต้ถุนบ้านพักรับรองนายอําเภอเช่นเดิม จนทําให้เป็ นที่มาของเหตุระเบิดที่วา่ การอําเภอแม่
สายครั้งที่สองตอนเช้ามืด ( 15ม.ค.2554) ที่ทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น ต่อมาสํานักงานบริ การคาสิ โนถูกย้าย
ออกจากใต้ถุนบ้านพักนายอําเภอในที่สุด คาสิ โนตามแนวชายแดนด้านท่าขี้เหล็ก เป็ นกิจการที่มีการ
แข่งขันสู ง มีการช่วงชิงที่จะให้ตนเองมีความได้เปรี ยบ พร้อมที่จะใช้ความรุ นแรงเป็ นเครื่ องมือในต่อรอง
อํานาจและผลประโยชน์ โดยไม่คาํ นึงถึงผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าการท่องเที่ยว
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การพนันสั มพันธ์ กบั ยาเสพติด
การที่คาสิ โนไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีการค้ายาเสพติดทําให้คาสิ โนกลายเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยน
ต่อรองนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อเล่นการพนันเพื่อความบันเทิงเริ งรมย์เท่านั้น ดังนั้นในกรณี ที่นกั
พนันเล่นเสี ยพนันจนติดหนี้ไม่สามารถออกจากบ่อนได้ จนมีคนกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาติดต่อเสนอเงื่อนไข
แลกเปลี่ยนกับการปลดหนี้พนัน นัน่ คือเงื่อนไขการขนยาบ้าข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย จากคํา
สารภาพของนักพนันที่ถูกจับกุมพร้อมของกลางที่เป็ นยาบ้าคาด่านตรวจยอมรับว่า
“ยาบ้าทั้งหมดเป็ นของตนเอง โดยได้นาํ มาจากอําเภอแม่สาย เชียงรายและจะนําไปส่ งให้ลูกค้าที่
กรุ งเทพ ซึ่ งก่อนหน้านี้ตนเองได้ขา้ มฝากไปจังหวัดท่าขี้เหล็ก เพื่อไปเล่นการพนันที่คาสิ โน เล่นจนเงิน
หมดและเป็ นหนี้ กระทัง่ มีคนฝั่งโน้นได้ติดต่อให้ตนนํายาบ้าไปส่ งให้ลูกค้า เพื่อนําเงินมาชดใช้หนี้ใน
บ่อน โดยรับค่าจ้างเป็ นเงิน 30,000 บาท หลังจากนั้น ตนเองก็ขา้ มมายังประเทศไทย และไปรับยาบ้าใน
หมู่บา้ นป่ ายาง อําเภอแม่สาย ตามที่คนฝั่งพม่าแนะนํา และนําขึ้นรถออกจากแม่สายเข้ากรุ งเทพจนมาถูก
จับ”
คาสิ โนสั มพันธ์ กบั การฟอกเงิน
ความคลุมเครื อจากการทับซ้อนของคาสิ โนชายแดนบนพื้นที่คา้ ยาเสพติด และพื้นที่การ
ท่องเที่ยวสันทนาการ จึงเป็ นการยากที่จะระบุถึงแหล่งที่มาของเงินที่เอามาเข้าบ่อนคาสิ โน ภายใต้
หลักการสากลว่าด้วยการต้านการฟอกเงินนั้นได้มีการจัดแบ่งแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องนํามาผ่าน
กระบวนการฟอกเงินออกเป็ น 10 แหล่งด้วยกัน กล่าวคือเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด การทุจริ ตจากวง
การเมือง การฉ้อโกงประชาชน การรับสิ นบนของข้าราชการ การโกงทางด้านบัญชีของบริ ษทั เงิน
ส่ วนตัวที่ตอ้ งการปกปิ ด เงินที่มีการหลบเลี่ยงภาษีของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีใจบาป เงินที่ได้จากการ
ยักยอกงบประมาณของรัฐบาล เงินนอกระบบที่ได้จากธุ รกิจผิดกฎหมายต่างๆ และเงินจากบ่อนการพนัน
ทั้งนี้โดยแหล่งที่มาของเงินสกปรก ( Dirty Money) ที่มีมูลค่ามากที่สุดในทุกวันนี้ก็เป็ นที่ยอมรับกันว่า
เป็ นเงินสกปรกที่มาจากการค้ายาเสพติด ทั้งนี้จากการประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการเพื่อการ
ควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ UNODC ในปี 2007ยังได้ระบุอย่างชัดเจนว่า
มีเงินสกปรกจากการค้ายาเสพติดคิดเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์ สหรัฐที่ได้ผา่ น
กระบวนการฟอกให้เป็ นเงินสะอาดได้อย่างไม่ยากเย็นนัก และแหล่งฟอกเงินที่มีประ สิ ทธิ ภาพมากที่สุด
ก็คือบ่อนคาสิ โน
กระบวนการฟอกเงินสกปรกให้เป็ นเงินสะอาดสามารถ ทําได้อย่างไม่ยากเย็นนั้น ก็เพราะว่า
เจ้าของบ่อนคาสิ โนจะเป็ นบุคคลหรื อกลุ่มนักธุ รกิจกลุ่มเดียวกันกับที่ดาํ เนินธุ รกิจในด้านต่างๆ เคียงคู่
กันไป เฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศที่พ่ งึ จะเชื่อมเศรษฐกิจของชาติเข้ากับระบบทุนนิยมโลกเมื่อไม่นานมานี้
ยังเปิ ดโอกาสให้เจ้าของบ่อนคาสิ โนสามารถดําเนินกิจการธนาคารเคียงคู่กนั ไปกับบ่อนได้อีกด้วย
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แน่นอนว่าด้วยกระบวนการฟอกเงินโดยผ่านบ่อนคาสิ โนนี้ยอ่ มเป็ นการยากที่จะรู ้ได้วา่ มีเงินสกปรกคิด
เป็ นมูลค่าเท่าไรบ่อนคาสิ โนที่เมืองท่าขี้เหล็ก (ติดต่อกับอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) ซึ่ งส่ วนใหญ่จะ
เป็ นบ่อนคาสิ โนที่ร่วมทุนกันระหว่างนักธุ รกิจ-การเมืองไทยกับทหารพม่าที่มีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่ม
ว้าแดงและกลุ่มโกก้างที่มีส่วนพัวพันกับการค้ายาเสพติดนัน่ เอง (ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ,2551 )
เมื่อเร็ วๆ นี้ ทางศุลกากร-ทหารแม่สายทําการจับกุมคนขับรถตูข้ องโรงแรมอัลลัวร์ รีสอร์ ท ซึ่ ง
เปิ ดกิจการเป็ นโรงแรมและบ่อนคาสิ โนอยูท่ างฝั่งเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ซึ่ งได้นาํ เงินสด จํานวน 2
ล้านบาท ที่เพิง่ เบิกมาจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งออกนอกประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-พม่า
อําเภอแม่สาย ซึ่ งตามระเบียบการนําเงินเกินกว่า 2 ล้านบาทก็ตอ้ งมีเอกสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย
รับรองด้วยขณะที่คนขับรถตูโ้ รงแรมอัลลัวร์ รีสอร์ ทอ้างว่าตนทํางานเป็ นฝ่ ายบัญชีและประสานงานของ
โรงแรม และไม่ทราบข้อกฎหมายดังกล่าว
อาการคนเป็ นโรคติดการพนัน เป็ นผลกระทบที่ได้จากประสบการณ์การทํางานของพนักงาน
คาสิ โนที่พบเห็นอยูเ่ สมอในคาสิ โน นอกจากจะดูที่ความถี่ในการเข้าคาสิ โนประมาณอาทิตย์ละครั้งและ
มาพักครั้งละประมาณ 3 คืน ก็จะแสดงอาการทางสุ ขภาพของลูกค้าที่เล่นพนันเสี ยหรื อเล่นแล้วไม่รู้จกั
กลับบ้านคนที่เล่นบางคนมีการงานทําอยูแ่ ล้วอาจทําให้เสี ยการเสี ยงานเช่นมีการโทรเลื่อนนัดเพราะกําลัง
เล่นพนันติดพัน หรื อนําเงินที่เป็ นรายได้จากการทํางานมาเล่นจนหมด สังเกตดูได้จากลูกค้าเหล่านี้
“เหมือนผีเข้าสิ งเปลี่ยนเป็ นคนละคน” ตอนมีเงินเป็ นคนปกติแต่ตอนเล่นพนันเสี ยไม่มีเงินเหมือนคน
เร่ ร่อน คนบ้าไม่รู้จะไปไหนซึ่ งคนที่ติดการพนันจะไม่ยอมนอนไม่รับรู ้เวลาจนกว่าจะออกไปนอกอาคาร
ผลที่ตามมาคืออาการสมองล้าต้องการพักผ่อน ความคิดช้าลงและไม่รอบคอบ ซึ่ งโรคติดการพนันใน
ความเห็นของพนักงานคาสิ โนก็คือ อาการเหมือนผีเข้าสิ ง ที่เล่นได้ก็จะเกิดความรู ้สึกลําพองสําคัญผิดคิด
ว่าตนเองกําลังมีโชคหรื อสําคัญตัวเองมีความฉลาดกว่าเจ้ามือ หรื อเล่นเสี ยก็รู้สึกดายทรัพย์สินเงินทอง
ของตนเองจึงอยาก “แก้มือ” ไปเรื่ อยๆ จนติดพนันถอนตัวไม่ข้ ึน
“ พนักงานเขาจะสังเกตดูอาการลูกค้าตลอดเวลา เมื่อเวลาเล่น คนเล่นไม่ยอมนอนหรอก บางที
ออกไปข้างนอกโอ้สว่างแล้วเหรอ สมองจะล้าต้องการพักผ่อน ก็คิดอะไรได้ชา้ ลง ขณะที่พนักงานจะ
เปลี่ยนตามเวลา (กะ) การตัดสิ นใจแทงก็จะแทงแบบพอให้หมดงวดไป จะไปลงอะไรก็ลงไม่ตอ้ งคิด ซึ่ ง
พนักงานจะรู ้ได้ทนั ทีวา่ ลูกค้าสมองเบลอ เล่นเสี ยแน่ๆ ”ส่ วนพนักงานอีกคนให้ความเห็นสนับสนุนว่า
“คนเล่นส่ วนใหญ่เขาจะไม่คิดเรื่ องการเรื่ องงาน คาสิ โนนั้นเป็ นแหล่งทีค่ นดีเขาไม่ ไปกัน เพราะ
เป็ นทีอ่ ยู่ของ “ผี” ซึ่ งลูกค้าที่เข้าบ่อนบางคนเล่นก็ไม่สนใจโลกภายนอกนอนหลับเป็ นตาย (นอนที่
โรงแรมคาสิ โน) หรื อไม่ก็เล่นข้ามวันข้ามคืน ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนัง่ เบลออยูค่ นเดียว สมองสั่งงาน
เพี้ยนบางครั้งแทงตัวนี้ก็บอกไม่ได้แทง พอออกมาตรงข้ามก็โวยวาย”
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5.4 ผลกระทบต่ อพนักงานคาสิ โน
1) ภาพลักษณ์คาสิ โนในสายตาคนท่าขี้เหล็กทัว่ ไป “เป็ นสิ่ งไม่ดี” ที่นาํ มาจากฝั่งไทยเป็ นทั้งบ่อน
การพนันและสถานบันเทิงที่เปิ ดทั้งวันทั้งคืนผูห้ ญิงที่เข้าไปเที่ยวในคาสิ โน หมายถึงผูห้ ญิง “ไม่ทาํ งานทํา
การ เล่นกินอย่างเดียว” แต่งตัวโป๊ ไม่เอาไหน มักจะตื่นสาย บางคนก็เข้าใจว่าพนักงานคาสิ โนก็คือ
“ผูห้ ญิงหาเงิน” เพราะคาสิ โนบางแห่งโฆษณาในภาพลักษณ์ของสถานบันเทิงแบบเอนเตอร์ เทนเม้นต์
คอมเพล็กส์และมีข่าวออกมาถึงการนําสาวบริ การทางเพศจากสิ บสองปั นนาและประเทศไทยดังนั้น
พนักงานคาสิ โนที่เข้าไปทํางานในสถานที่ดงั กล่าวก็ถูกเหมารวมว่าเป็ นผูห้ ญิงหาเงินด้วย ตรงข้ามกับ
ภาพลักษณ์ผหู ้ ญ้าที่เป็ นแม่ค ้
2) การกลายเป็ นนักพนัน พนักงานบางคนทํางานในคาสิ โนเป็ นเวลานาน กลายเป็ นคนชอบเล่น
การพนันที่เรี ยกว่า “ขี้ไพ่” ในพนักงาน 100 คนจะเป็ นคนขี้ไพ่ 10 คน และมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับลูกค้าเช่น
กรณี ลูกค้ามาคาสิ โนบ่อยๆ และรู ้จกั กันสนิทกัน พนักงานคนเหล่านี้จะมีตกลงกันวางแผนจากข้างนอก
และจะส่ งซิ กตามที่ตกลงไว้ เมื่อเล่นพนันได้ก็นาํ เงินมาแบ่งกัน ส่ วนมากจะเป็ นพนักงานผูช้ าย
3) เวลาพักผ่อนมีการพักผ่อนไม่เป็ นเวลา พนักงานมีการทํางานเป็ นกะ แรกๆ ทํางาน พนักงาน
ส่ วนใหญ่ปรับตัวไม่ทนั จะรู ้สึกอ่อนเพลีย หรื อมีลูกค้าเยอะๆ ทํางานไม่มีเวลาหยุดก็จะรู ้สึกอ่อนเพลีย
บางคนถึงขั้นอาเจียนหรื อเบื่ออาหาร
4) พนักงานทานอาหารไม่เป็ นเวลาจากการทํางานกะวนสลับกลางวันและกลางคืน ทําให้การ
ทานอาหารไม่เป็ นเวลาเช่น ปกติเป็ นเวลานอนก็เปลี่ยนมาเป็ นเวลาทานอาหาร ทําให้เกิดโรคกระเพราะ
ขึ้น (เป็ นแผลในกระเพาะอาหาร)
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บทที่ 6
แนวทางการควบคุมการพนันเมืองชายแดน
แม้วา่ ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการพนันตั้งแต่ปี 2478 ประกอบด้วยชนิดการพนันที่หา้ ม
เล่นโดยเด็ดขาดกับชนิดการพนันที่ตอ้ งขออนุญาตจากทางการก่อน ถึงกระนั้นการพนันก็ไม่ได้หมดไป
จากสังคมไทย และนับวันจะมีชนิด วิธีการเล่นที่สลับซับซ้อนขึ้นจนกฎหมายที่มีอยูไ่ ม่สอดคล้องกับการ
พนันที่เปลี่ยนไปได้ ภายใต้ขอ้ จํากัดทางกฎหมายการพนัน แนวทางในการควบคุมการพนันจึงเป็ นไป
เพื่อที่จะลดผลกระทบจากการพนันซึ่งนโยบายการควบคุมการพนันชายแดนของ 3 ประเทศคือ ไทย จีน
และพม่ามีความแตกต่างกัน และตามมาด้วยมาตรการการจัดการต่างกัน ทําให้การควบคุมการพนันมี
อุปสรรคมากมาย

6.1 การควบคุมทางนโยบาย
การควบคุมชายแดนของทางการจีน
การศึกษาการควบคุมการพนันชายแดนที่ผา่ นมามุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็ นคนไทยแต่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสี่ เหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่ งผนวกรวมเอาพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีนเข้ามาด้วย ทําให้
ธุ รกิจการพนันมุ่งให้ความสําคัญกับลูกค้าซึ่ งเป็ นคนจีนและมีกาํ ลังทรัพย์ในการใช้จ่ายสู ง ทําให้ธุรกิจ
บ่อนการพนันเคลื่อนย้ายมาประชิดชายแดนของประเทศในสามเหลี่ยมทองคํามากขึ้น จากเดิมที่มีคาสิ โน
เฉพาะในเมืองท่าขี้เหล็กเมื่อปี 2542 ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นนักธุ รกิจจากประเทศไทย ต่อมามีการ
บ่อนการพนันทั้งเล็กและใหญ่ข้ ึนที่เมืองลา ตอนเหนือของรัฐฉาน พม่าติดชายแดนจีน อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของกองกําลังว้า (UWSA : United Wa State Army) เมืองลาจึงได้ชื่อว่าเป็ น “ลาสเวกัสแห่งรัฐ
ฉาน”กระทัง่ กลางปี 2546ทางการจีนมีนโยบายให้ชาวจีนที่เข้ามาอยูอ่ าศัย -ทํางาน ในเขตเมืองลากลับ
ประเทศทั้งหมดนับหมื่นๆ คน เนื่องจากพบว่ามีขา้ ราชการ คนจีนนําเงินมาสู ญเสี ยและติดหนี้จาํ นวน
มหาศาล กล่าวคือ ทางการจีนระบุวา่ ในช่วงปี 2006 นั้น นักพนันจากจีนได้นาํ เงินหยวนไปเล่นในบ่อน
คาสิ โนเถื่อนในเขตเมืองลาที่มีอยูม่ ากกว่า 80 แห่งคิดเป็ นมูลค่ารวมมากกว่า 5 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ
250,000 ล้านบาท) ทําให้ความคึกคักของเมืองลาที่เคยมีในอดีตลดลงอย่างฮวบฮาบทันที นอกจากนี้
นโยบายของทางการจีนในการต่อต้านการพนันที่ผดิ กฎหมายจีนอย่างเด็ดขาด ( antigambling campaign)
(นัฐกร วิทิตานนท์2559:32) 6ดังกล่าวยังทําให้กลุ่มนักธุ รกิจเจ้าของบ่อนคาสิ โน ที่เคยปั กหลักทํามาหากิน

6

มีมาตรการที่เด็ดขาดตามมาอาทิเช่น การจับกุมผูต้ ิดการพนัน สกัดกั้นไม่ให้คนจีนออกไปยังสถานพนันตามเมืองชายแดน ห้ามเผยแพร่ หรื อ
โฆษณาเกี่ยวกับคาสิ โน
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อยูใ่ นเมืองลาเริ่ มอพยพโยกย้ายเข้ามาปั กหลักอยูใ่ นเขตเมืองท่าขี้เหล็ก ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ของ
ไทยแทน
นอกจากนั้น จีนยังมีนโยบายห้ามมิให้คนจากฝั่งจีนเข้ามานอนค้างในเมืองลาและมีมาตรการ
ห้ามมิให้พกเงินสดติดตัวเกิน 5,000 หยวน (ประมาณ 27,500 บาท) ทําให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ของเมืองลาเป็ นอย่างมากต่อมาปี 2549 ทางการจีนได้กดดันให้ปิดบ่อนคาสิ โนบ้านเสี้ ยวซึ่ งอยูห่ ่างจาก
เมืองลาชายแดนพม่า-จีน 16 ไมล์ เนื่องจากคาสิ โนบ้านเสี้ ยวเปิ ดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ โดยที่คนจีน
สามารถเล่นพนันที่บา้ นพักไม่ตอ้ งเดินทางข้ามแดนให้ลาํ บาก โดยที่ผเู ้ ล่นมีอินเตอร์ เน็ตเปิ ดเว็ปไซด์และ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น การปิ ดคาสิ โนบ้านเสี่ ยวมาจากคําสั่งเจ้าหน้าที่พม่าหรื อมาจากการร้อง
ขอจากทางการจีนเพื่อปกป้ องคนจีนไม่ให้ติดกับพนันหรื อมาจากรัฐบาลทั้งสองประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่
ชนกลุ่มน้อยปกครองตนเองจากเมืองลาแน่นอนก็ตอ้ งได้รับการร้องขอจากทางการจีนเช่นกัน
หลังทางการจีนเข้มงวดการเดินทางข้ามชายแดนระหว่างเมืองลา (รัฐฉาน) – ท่าล่อ (เขตสิ บสอง
ปันนา) ตั้งแต่ตน้ ปี 2552 นี้เป็ นต้นมา ส่ งผลให้ธุรกิจการค้าในเมืองลา เขตปกครองตนเองของกองกําลัง
หยุดยิง NDAA -ESS อยูใ่ นรัฐฉานภาคตะวันออกเงียบเหงาลงไปมาก และธุ รกิจการค้า เช่น โรงแรม
ร้านอาหาร และผับ หลายแห่งถูกปิ ดกิจการลง
หลังจากโดนอิทธิ พลของจีนสกัดการเติบโตของบ่อนคาสิ โนที่เมืองลา ล่าสุ ด ข่าวความ
เคลื่อนไหวล่าสุ ดของทางพม่า ได้รายงานว่า หลินหมิงเสี ยน (จายลืน) มีแผนจะเปลี่ยนเมืองสบลัว๊ ะให้
กลายเป็ นแหล่งคาสิ โนในอนาคต
7

โดยเมืองสบลัว๊ ะตั้งอยูบ่ นชายฝั่งแม่น้ าํ โขงช่วงปากแม่น้ าํ ลัว๊ ะ ( Lwe) ซึ่งเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่
สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเรื อสิ นค้าขนาดใหญ่สามารถล่องในแม่น้ าํ โขงได้แล้ว เส้นทางนี้จะเป็ นที่
นิยมมากขึ้นสําหรับการลักลอบขนสิ นค้าปลอมแปลงทั้งหลาย และยาเสพติด รถเถื่อน ปื นเถื่อน ปศุสัตว์
ไม้ และสัตว์ป่า หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลพม่าในพื้นที่น้ ีมีอาํ นาจน้อย เพราะทหารของหลินเป็ นผูก้ ุม
อํานาจที่แท้จริ ง และทําให้การค้าในตลาดมืดดําเนินไปอย่างสะดวกและทํากําไรให้อย่างงาม กอง
พล 911 เป็ นทหารของหลินซึ่ งประจําอยูท่ ี่สบลัว๊ ะและคอยเก็บภาษี
การควบคุมของทางการไทย ทางการไทยมีนโยบายไม่อนุญาตให้มีคาสิ โนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่มีมาตรการทางอ้อมส่ งเสริ มให้มีคาสิ โนชายแดนแทนเช่น การจัดการเอื้ออํานวยความ
สะดวกในด้านโลจีสติก พิธีการข้ามแดนเข้า-ออกให้รวดเร็ วมีการขยายเวลาปิ ดด้านแม่สาย หรื อจัดการ
ข้ามแดนในเส้นทางธรรมชาติ การจัดการสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายรถรับส่ งเพื่อรองรับนัก
พนันจากกรุ งเทพ และประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ วันหยุดสุ ดสัปดาห์หรื อวันหยุดในเทศกาลต่างๆ
7

ปากแม่น้ าํ ลัว๊ ะคือ จุดที่แม่น้ าํ ลัว๊ ะไหลมาบรรจบกับแม่น้ าํ โขงห่ างจากชายแดนจีน นักพนันชาวจีนสามารถล่องเรื อตามนํ้าโขงมาเล่นพนัน
ได้และนักพนันคนไทยนัง่ เรื อจากท่าเรื อเชี ยงแสนทวนนํ้าไปเล่นพนันได้เช่นกัน
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นอกจากการเอื้ออํานวยในด้านโลจีสติ กการเดินทางของนักพนันแล้ว ยังมีโลจีสติคการพนันออนไลน์
ข้ามแดนและโลจีสติ กด้านการเงินที่นกั พนันไม่ตอ้ งนําเงินสดเข้าคาสิ โนแต่ลาํ เลียงผ่านระบบธนาคาร
ของไทยแทน ซึ่ งทั้งมาตรการ นโยบายของไทยมีความแตกต่างจากมาตรการของทางการจีนชนิดเป็ นคู่
ตรงข้ามทีเดียว เท่ากับว่าทางจีนมุ่งที่จะปกป้ องคนจีนไปเข้าไปเล่นพนันในคาสิ โนแม้วา่ เจ้าของคาสิ โน
จะเป็ นคนจีนก็ตาม ส่ วนไทยจะส่ งเสริ มเจ้าของคาสิ โนและไม่มีมาตรการปกป้ องคนของตนเอง ทั้งๆ ที่
2 ประเทศยังคงกฎหมายห้ามเล่นการพนันเหมือนกัน
ส่ วนการควบคุมการพนันเมืองแม่สาย ภายหลังการรัฐประหารปี 2557เกิดคณะ คสช .ทหารเข้า
มามีบทบาทในการกวดขันจับกุมการพนันทุกชนิดในเมืองแม่สาย ซึ่ งก่อนหน้านั้นมีการจัดเล่นพนันใน
งานตามที่สาธารณะโดยติดต่อใช้สถานที่ตามหมู่บา้ นชนิดการพนันที่เล่นกันอาทิเช่น ไพ่ ไฮโล นํ้าเต้า ปู
ปลาเป็ นต้น หรื อการจัดงานฉลองในศาลเจ้ากลางเมืองแม่สาย จะมีการเล่นพนันที่คนจีนรุ่ นเก่าชอบกัน
แต่ภายหลัง คสช.การพนันในงานได้หายไป ส่ วนการพนันในงานศพ มีการบอกกล่าวในที่ประชุมอําเภอ
ว่า “ถ้าหมู่บา้ นไหนมีการเล่นการพนันในงานศพ ผูใ้ หญ่บา้ นต้องรับผิดชอบ” และนายอําเภอก็ย้าํ ถึงว่าถ้า
ไม่มีผใู ้ ดจับกุมนายอําเภอจะนําอาสาสมัคร (อส .) ไปจับเอง ด้วยมาตรการกวดขันการเล่นการพนันที่ฝั่ง
ไทย คนที่ติดการพนันมากๆ ก็จะข้ามไปเล่นการพนันที่เมืองท่าขี้เหล็กแทนรวมถึงบรรดาโต๊ะรับพนัน
บอลซึ่ งถูกเจ้าหน้าที่กวาดจับ ก็ยา้ ยไปเมืองท่าขี้เหล็กเช่นกัน ซึ่ งก่อนหน้านั้นคนเล่นพนันบอลจะออกมา
แทงพนันในตอนกลางคืนซึ่ งตรงกับการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลลีกต่างประเทศรายการใหญ่ๆ เช่น
ของอังกฤษ สเปญ ฝรั่งเศสและอิตาลี เป็ นต้น จึงมาร้านค้าร้านอาหารเปิ ดบริ การลูกค้าจนดึก การกวาดจับ
โต๊ะพนันบอลตามนโยบายของ คสช . ทําให้ปัจจุบนั บรรยากาศเมืองแม่สายในยามคํ่าคืนไม่คึกคักแม่คา้
จะบ่นว่าขายของไม่ดีเหมือนเก่าต่างจากเมืองท่าขี้เหล็กซึ่ งอยูฝ่ ั่งตรงข้ามกลับคึกคักมาแทนส่ วนการ
ควบคุมโดยใช้มาตรการการปราบปรามของตํารวจ ในการจับของตํารวจไทยต่างจากตํารวจพม่า
การควบคุมของทางการพม่ า สําหรับคาสิ โนที่ต้ งั อยูเ่ มืองท่าขี้เหล็ก ไม่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการกวดขันการพนันของเจ้าหน้าที่ไทยขณะเดียวกันทางพม่ามีนโยบายจัดตั้งคาสิ โนตามรัฐต่างๆ ที่
อยูต่ ิดชายแดนประเทศไทย ดังปรากฏในข่าวออนไลน์เร็ วๆ นี้ถึงแม้วา่ พม่ายังถือว่าการพนันเป็ นสิ่ งที่ผดิ
กฎหมาย แต่ล่าสุ ดรัฐบาลพม่าจะสนับสนุนให้มีคาสิ โนเพิม่ ขึ้น โดยจัดประชุมรัฐมนตรี ประจําภูมิภาค
5 รัฐ รัฐมนตรี ประจํากระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งชาติ นายออน หม่อง (Ohn Maung)
เสนอให้มีหน่วยงานสนับสนุนคาสิ โนขึ้นในประเทศ นายออน หม่องกล่าวว่า
“ภายใต้กฎหมายใหม่ (New Legislation) หน่วยงานที่รับผิดชอบจะอนุญาตให้มีคาสิ โนบนเกาะ
สําหรับชาวต่างประเทศเป็ นการเฉพาะ ยิง่ กว่านั้นนายหม่องได้ย้าํ (ยืนยัน) ว่าทางกระทรวงจะผลักดันให้
มีคาสิ โนอย่างแน่นอน ภายหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายอนุญาตให้มีคาสิ โนแล้วเสร็ จ”ตอนนี้คาสิ โนใน
พม่ายังคงเป็ นสิ่ งต้องห้าม รวมถึงการพนันต่างๆ ยังเป็ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมายอยู่ ทั้งๆ ที่ได้รับความนิยมจาก
คนพม่าและที่มาจากต่างประเทศ ส่ วนใหญ่มาจากประเทศไทย คาสิ โนแห่งใหม่จะตั้งอยูใ่ นบริ เวณ
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โรงแรม เพื่อที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ และรัฐบาล
ของรัฐ มันดะเลย์ ( Mandalay) ตะนาวศรี (Tanintharyi ) ฉาน (Shan) คะฉิ่ น (Kayin) และ มอญ (Mon)
พร้อมที่จะผลักดันคาสิ โน นั้นแสดงว่าจังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่ งอยูใ่ นรัฐฉานตรงข้ามอําเภอแม่สายมีแนวโน้ม
จะมีการตั้งคาสิ โนเพิ่มอย่างแน่นอน (Focus Gaming News,2018) และโรงแรมเมืองท่าขี้เหล็กหลายแห่ง
พร้อมที่จะมีคาสิ โนเพิ่มไม่วา่ จะเป็ น โรงแรมที่โดดเด่น ยังคงเป็ น “โรงแรมสานมุน” ของอาข่า ที่
เกี่ยวข้องกับ พ.ท.ยีเ่ ซ หัวหน้ากองกําลังชาวมูเซอ ที่มีอิทธิ พลในย่านนี้ โรงแรมท่าขี้เหล็กนิวส์ ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มของ พ.ท.จะลอโบ่ เป็ นต้น

6.2 ควบคุมตามประเภทการพนัน
การพนันพืน้ บ้ าน เป็ นธุ รกิจเดิมทีการพนันประเภทนี้จะมีการเล่นกันตามงานฉลอง งานวัด
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเล่นกันตามฤดูกาลเสร็ จจากการทํานาซึ่ งจะมีงานต่างชุกชุมจนถึงงานปี ใหม่เมืองหรื องาน
สงกรานต์ ต่อมาการพนันพื้นบ้านประเภทนี้กลายเป็ นธุ รกิจการพนัน มีการดําเนินการเป็ นระบบเช่น การ
เปิ ดบ่อนสัญจร การทําโครงข่ายเพื่อป้ องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น การประสานงานกับข้าราชการบาง
หน่วยที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีการพนันบางชนิดดําเนินการจากตามฤดูกาลมามีการเล่นทุกวันคล้ายหวยรายวัน
เช่น มะก่องถี่ซ่ ึ งมีการออกเลขรางวัลทุกวันๆ ละ 2 เวลา แม้วา่ การพนันประเภทนี้จะมีกฎหมายห้ามทั้ง
ของไทยและพม่า แต่ในทางปฏิบตั ิก็ยงั มีการละเล่นตามงานวัด งานศพ ซึ่ งทั้งนี้มีการเก็บส่ วยเพื่อแลกกับ
การเปิ ดบ่อน ภายหลังรัฐประหารปี 2557 ตามคําสัง่ คสช .ออกมาตรการเข้มงวดห้ามเล่นการพนันทุก
ชนิดโดยเด็ดขาดและมีการจับกุมผูท้ ี่ลกั ลอบเล่นกันตามบ้าน ขณะที่ทางฝั่งท่าขี้เหล็กยังมีการเล่นกัน
ตามปกติ และการพนันบางชนิดถูกนําข้ามฟากจากแม่สายไปเล่นที่ท่าขี้เหล็กแทนอาทิเช่น มะก่องถี่ มี
การเดินโพยที่ฝั่งแม่สายตามชุมชนต่างๆ แต่ไปทายผลออกรางวัลที่ท่าขี้เหล็ก ซึ่ งคนเดินโพยจะไลน์มา
บอกและนํารางวัลมาให้
การพนันออนไลน์ ตามชายแดน นอกจากนั้นการพนันที่มาตามความทันสมัยเช่น การพนัน
ฟุตบอลซึ่ งเป็ นที่นิยมกันในหมู่วยั รุ่ น จะมีการตั้งโต๊ะรับพนันบอลกันอย่างเปิ ดเผยในตอนกลางคืน
บางซอยจะเปิ ดร้านอาหารเครื่ องดื่มติดโปรเจ๊คเตอร์ให้ลูกค้าเข้าร้านเชียร์บอล ภายหลังมาตรการ คสช .
ทั้งร้านและโต๊ะรับแทงบอลถูกปิ ด นายทุนบางคนข้ามไปเปิ ดร้านที่ท่าขี้เหล็กแทน หรื อไม่ก็เปลี่ยน
วิธีการเล่นพนันเป็ นพนันออนไลน์แทนและมีร้านพนันออนไลน์ที่ท่าขี้เหล็กผุดขึ้นเป็ นจํานวนมาก
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นคนไทย จากคําให้สัมภาษณ์พนักงานร้านรับพนันออนไลน์แห่งหนึ่งที่ท่า
ขี้เหล็กชื่อสาย (นามสมมุติ)
“ ผมพักอยูช่ ุมชนเหมืองแดง แม่สาย และข้ามไปทํางานรับพนันออนไลน์ที่ท่าขี้เหล็กได้
เงินเดือน 15,000 บาทค่าอาหารต่างหากและค่าข้ามแดนปี ละ 200 บาท ที่ร้านเขาเปิ ดเป็ นบริ ษทั บังหน้า
ทํางานเป็ นกะตลอด 24 ชัว่ โมงมีพนักงานประมาณ 200 คนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ผูจ้ ดั การเป็ นคน
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ใต้ (ไม่ระบุจงั หวัด) และกําชับพนักงานให้อยูใ่ นอาคารห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาด นอกจากจะรับพนัน
ออนไลน์ทุกชนิดแล้ว ยังทําหน้าที่หาลูกค้าให้คาสิ โนเล่นคาสิ โนออนไลน์ซ่ ึ งจะได้ค่าเปอร์ เซ็นต์จาก
คาสิ โน หรื อไม่ร้านรับพนันออนไลน์อาจจะมีเจ้าของคาสิ โนเป็ นหุ น้ ส่ วน

6.3 การจับกุมการพนัน
ในทางนิติสาํ นึกของคนไทย-พม่าการควบคุมการพนันผ่านทางกฎหมาย พบว่าการพนันผิด
กฎหมายหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นทั้งนี้ ทั้งนี้ตอ้ งติดตามสถานการณ์ทาง
ชายแดนที่ไม่มีความแน่นอนเงื่อนไขที่มีการจับกุมการพนันชายแดนมาจาก
- การรัฐประหารของประเทศไทยเมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 มีผลห้ามการเล่นการพนันในพื้นที่
ชายแดนฝั่งไทย จากที่เคยเล่นโดยไม่ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ จะเป็ นไฮโลในงานศพ การพนันใน
งานวัด การพนันชาติพนั ธุ์เช่น มะกองถี่ ทําให้นกั พนันไทยข้ามไปเล่นการพนันที่ฝั่งท่าขี้เหล็กเพิ่มขึ้น ไม่
ต้องเสี่ ยงต่อการถูกจับกุม
- การต่อรองระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เป็ นผูถ้ ือกฎหมาย กับเจ้าของบ่อนหรื อเจ้ามือ ซึ่งเป็ นไปตามการ
สับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งของทางราชการในแต่ละครั้ง ทําให้ตอ้ งมีการเจรจาต่อรอง ถ้าตกลงกันไม่ได้
จะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายทําการจับกุม หรื อไม่เจ้าหน้าที่ตอ้ งการผลงาน อาจมีดาํ เนินการจับกุม
ทั้งนี้ตอ้ งผ่านการตกลงกันล่วงหน้าซึ่ งเป็ นรับรู ้กนั ทั้งสองฝ่ าย
ในเรื่ องการจับกุม ต่อสู ้ยตุ ิธรรมมีความแตกต่างระหว่างไทยกับพม่าเช่นภายกลังการจับกุมของ
พม่าไม่มีการประกันติดคุกเลย ขณะที่ไทยมีการประกันต่อสู ้ในศาล ทั้งนี้ในกลุ่มพนักงานบ่อนพนันใน
ชายแดนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์บ่อนพนันทั้งในกรุ งเทพและชายแดนอยูต่ ลอดพบว่าการ
จับพนัน ที่ไทยจะจับมากกว่าที่พม่า เพราะจากเพื่อนที่ทาํ งานในบ่อนที่กลางกรุ งเทพฯ โทรแจ้งมาช่วงนี้ที่
กรุ งเทพทางไทยกําลังกวาดจับกันบ่อย แต่จบั แล้วมีการให้ประกัน ซึ่ งต่างกันกับที่พม่า จับแล้วติดคุกเลย
ไม่มีการประกัน
“ ที่ไทยเพื่อนถูกจับคาบ่อน ก็จะมีคนมาช่วยประกันให้ออก แต่ที่พม่า พนักงานถูกจับจะไม่มี
ใครมาประกันให้ เจ้าของบ่อนก็จะเอาตัวรอด ส่ วนที่ประเทศไทยเจ้าของบ่อน จะรับผิดชอบต่อลูกน้อง”

6.4 การควบคุมทางสั งคม
แม้วา่ ความเข้าใจต่อเรื่ องการพนันในเชิงกฎหมายของคนทั้งสองฝั่งจะต่างกันแต่สาํ นึกในการ
เห็นผลร้ายของการพนันจะคล้ายกัน ตราบเท่าที่การพนันนั้นไปสร้างผลกระทบต่อ “ครอบครัว” ให้เกิด
ปั ญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก ติดหนี้ ไม่ทาํ การทํางานชนิดที่เรี ยกว่า “ผีพนันเข้าสิ ง”
ถ้าเกิดตามแนวชายแดนเช่นเมืองแม่สาย-ท่าขี้เหล็กมีความเสี่ ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก่อ
อาชญากรรมตามมา จากประสบการณ์ของผูค้ นตามแนวชายแดน ซึ่ งไม่ได้คาดหวังจากหน่วยงานภาครัฐ
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ในท้องถิ่น ทําให้ชุมชน หรื อกลุ่มคนในสังคมหันมาปกป้ องตนเองซึ่ งสามารถกระทําได้ โดยเฉพาะ
สังคมที่มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมสู ง ( Social Coercion ) ที่อยูก่ นั แบบสังคมเครื อญาติ มีพระผูอ้ าวุโสหรื อ
ครู บาซึ่ งเป็ นศูนย์รวมจิตใจคอยอบรมสั่งสอน การตรวจสอบสมาชิกในชุมชน ซึ่ งชุมชนที่มีความสามารถ
ปกป้ องตนเองได้ยงั มีอยูน่ อ้ ย เนื่องจากพื้นที่ชายแดนแถบนี้มีการอพยพโยกย้ายของผูค้ นจากที่ต่างๆ จึง
เกิดชุมชนแบบร้อยพ่อพันธุ์แม่ ต่างคนต่างอยูห่ รื อต่างคนต่างดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด จึงยกเอากรณี ของ
ชุมชนเก่าแก่ของเมืองแม่สายว่า เขามีวธิ ี ในการควบคุมตนเองอย่างไรผูน้ าํ ชุมชนได้สะท้อนความเห็นต่อ
การมีบ่อนคาสิ โนว่า
“ ตั้งแต่มีคาสิ โน ในชุมชนก็มีการคุยกันอย่างไม่เป็ นทางการ แต่เขาก็เรี ยนรู ้เองจากตัวอย่าง ตาม
ธรรมดาในชุมชนก็มีกลุ่มนักเล่นพนัน ชวนกันไปตั้งวงเล่นกันในหมู่บา้ น แต่พอมีการเข้มงวดเขาก็ยา้ ย
ไปเล่น ข้ามฝั่งไปเล่น ก็จะชวนกันไป เขามีสาขา
การนิยามการพนัน โดยทัว่ ไปชาวบ้านมองว่า การพนันเป็ นของไม่ดี เอาคาสิ โนมาตั้งทําไม ถ้า
การพนันเป็ นของไม่ดี ชาวบ้านไม่ชอบเล่นอยูแ่ ล้ว เมื่อไม่ชอบแล้วเอามาตั้งทําไมถ้ามันไม่ดี ส่ วนมากคน
ที่เข้าใจเขาจะไม่ไป คนโลภ อยากได้อยากรวยถึงไป อาจเริ่ มจากไปลองดูก่อน เลยติด ถ้ามีคนเป็ นอย่างนี้
ชาวบ้านก็จะคุย ซุ บซิ บนินทา คนนั้นเป็ นอย่างนั้นเพราะมันไปติดบ่อน เล่นหมดเนื้อหมดตัว ทรัพย์สิน
พ่อ-แม่หามาให้ แล้วเขาจะบอกลูกบอกหลาน “นี่อย่านะดูคนนั้นเป็ นตัวอย่าง มันเป็ นสิ่ งไม่ดี เห็นไหม๊
พ่อแม่หามาก็หมดเนื้อหมดตัว อย่าเอาเป็ นเยีย่ งอย่างนะ”
จากความเห็นของผูน้ าํ ชุมชนชี้ให้เห็นว่า ชุมชนมีการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนัน
และเฝ้ าระวังตรวจสอบสมาชิกชุมชนที่เสี่ ยงจะตกเป็ นเหยือ่ การพนันโดยชี้ให้เห็นตัวอย่างของผลที่
เกิดขึ้นจริ ง อันเป็ นกระบวนการให้การศึกษาโดยหยิบยกรู ปธรรมมาเป็ นเครื่ องมือให้เกิดความเข้าใจ
ร่ วมกัน ซึ่ งการควบคุมโดยชุมชนยังอยูใ่ นขั้นตอนการสร้างความตระหนักรู ้แต่ยงั ไม่ถึงขั้นการสร้าง
“ข้อตกลงร่ วมกัน”
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Figure 23 การซึ มซับการพนันของเด็กจากสภาพแวดล้ อมในงานปอยต่ างๆ ที่ ท่าขีเ้ หล็ก

Figure 24 โรงแรมท่ าขีเ้ หล็กนิวของพันตรี จะลอโป
ลูกชายขุนส่ าอดีตราชายาเสพติดที่ สหรั ฐอเมริ กาต้ องการตัวไปดาเนินคดี
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Figure 25โรงแรมสานมุนของพันโทยี่เซราชายาเสพติด มักจะใช้ เป็ นที่ ประชุมของคณะกรรมการชายแดนไทย-พม่ า

6.5 การควบคุมด้ วยมาตรการปิ ดบ่ อนคาสิ โน
การปิ ดบ่อนจากประสบการณ์จริ งของคนที่อาศัยอยูต่ ามแนวชายแดนพบว่า “เมื่อ 4-5 ปี ที่แล้ว
มีคนมาเล่นที่คาสิ โนคนหนึ่ง พอดีเกิดเหตุการณ์ยงิ ปะทะกันในเวลากลางคืน มีการไล่จบั กัน ทหารก็เข้า
มาไล่คนที่กาํ ลังเล่นในในบ่อนคาสิ โนให้กลับบ้าน คาสิ โนเขาก็ติดต่อมาที่คนที่รู้จกั ให้ทหารช่วยนําคน
ในบ่อนที่ติดฝั่งโน้น (ท่าขี้เหล็ก) กําลังลําบาก ให้ขา้ มฝากมายังแม่สาย มารู ้ทีหลังสาเหตุเกิดจากพวกว้า
เอาของมาส่ งแล้วคุยกันไม่รู้เรื่ องเลยยิงกัน ผลตามมามีการปิ ดคาสิ น คาสิ โนใหญ่ไม่รู้ รู ้แต่วา่ คาสิ โนเล็ก
ปิ ดไป 2 เดือน”นี่เป็ นประสบการณ์ที่มกั จะพบในกรณี พ้ืนที่การค้ายาบ้าทับซ้อนกับพื้นที่การพนัน
ส่ วนการมาตรวจงานของ “คนหลวง” ในท่าขี้เหล็กนั้น คนหลวงคือผูใ้ หญ่ที่เป็ นตัวแทนของฝ่ าย
รัฐหรื อหน่วยงานรัฐบาล ซึ่ งเดินทางมาจากกรุ งเนปิ ดอ หรื อเมืองตองยีซ่ ึ งเป็ นเมืองหลวงของรัฐฉาน
(Shan State) เมืองย่างกุง้ ถ้ามาจากกรุ งเนปิ ดอ ต้องระดับนายกรัฐมนตรี หรื อระดับนายพลมา ถ้าเดินทาง
มาจากเมืองตองยีจะเป็ นระดับรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบดูแลรัฐแต่ส่วนมากจะเป็ นระดับลูกน้อง ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นทหารและหน่วยปราบปรามพิเศษ สําหรับหน่วยปราบปรามพิเศษ เป็ นหน่วยปราบปราม
อาชญากรรมทุกประเภท การมาเมืองท่าขี้เหล็กจะมาอย่างเงียบๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่ ง
มาตรการการปิ ดบ่อนคาสิ โนทุกชนิดจะเป็ นการเตรี ยมพร้อมที่จะรับการมาเยือนของ “คนหลวง” เมื่อคน
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หลวงจะเดินทางมาตรวจงานที่ท่าขี้เหล็ก ก็มีการแจ้งจากต้นทางเป็ นการล่วงหน้า “ถ้าจะมาวันนี้ใช่ไหม
คะ ตอนเช้าเขาจะโทรมา แต่บางครั้งเขาก็จะไม่บอก พอเขาขึ้นเครื่ องบินมาถึง คนที่อยูท่ ี่สนามบินเห็นเข้า
เขาก็โทรมาบอก ที่ท่าขี้เหล็กเขาจะรู ้กนั ดังนั้นทางบ่อนก็ตอ้ งระวัง “รี บเคลียร์ นะ เขากําลังจะขึ้น
เครื่ องบิน” ถ้ามีการเปิ ดบ่อนอยู่ ก็จะรี บปิ ดทันทีและให้ลูกค้าหลบหนี ลูกค้าบางคนอาจเป็ นแขกมาพักที่
โรงแรมเพื่อมาพักผ่อน ทางโรงแรมก็จะให้เช็คเอาท์ไป ถ้าเขา (คนหลวง) มาในลักษณะนี้ บ่อนก็จะปิ ด
ประมาณ 2-3 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระยะเวลาที่เขาอยู่ ถ้าเขาเดินทางกลับบ่อนถึงจะเปิ ดอีกครั้ง”
จากมุมมองของพนักงาน บรรดาพวกคนหลวง เขาจะมาตรวจงานตามหน้าที่ สัง่ จัดอาหาร
กับข้าวมาเลี้ยงตามที่โรงแรม ช่วงที่คนหลวงอยู่ พวกพนักงานคาสิ โนจะถูกสั่งให้หยุดงานกลับบ้าน เท่าที่
รู ้มาพวกคนหลวงเขาจะมาแค่มากินข้าวการปิ ดบ่อนจึงเป็ นมาตรการป้ องกันไว้ก่อน และอาจมีการต่อรอง
ในการจ่ายส่ วยตามมา
ส่ วนการย้ายผูว้ า่ ท่าขี้เหล็กนั้น จะออกมาในแบบปิ ดบ่อนข้างนอกแต่เปิ ดข้างใน เพียงแต่ไม่ทาํ ให้
เป็ นที่เอิกกะเกริ ก หรื อถ้ามีการย้ายมารับตําแหน่งใหม่เขาจะให้หยุดชัว่ คราวไม่ใช่ปิดไปเลย แต่อาจมีอยู่
โดยเปิ ดเป็ นห้องเล็กๆ
ส่ วนพื้นที่การพนันไปทับซ้อนพื้นที่การค้าประเวณี ก็จะมีสั่งปิ ดบ่อนท่าขี้เหล็กทันทีเช่นพบว่ามี
การค้าประเวณี ก็สั่งปิ ดบ่อนทั้งหมด หลังพบว่ามีขบวนการฟอกเงิน เกี่ยวข้องการการค้าประเวณี และยา
เสพติด อยูเ่ บื้องหลังเป็ นเจ้าของบ่อนและมีนายทุนเป็ นคนไทย ทั้งนี้บ่อนคาสิ โนหลายแห่งในจังหวัดท่า
ขี้เหล็ก ถูกสัง่ ปิ ดบ่อนไม่มีกาํ หนด หลังถูกร้องเรี ยนว่ามีหน่วยงานในไทย ให้การสนับสนุนกลุ่มนักพนัน
นํารถข้ามไปเล่นการพนันตามบ่อนคาสิ โนอย่างสะดวกสบาย และไม่มีการตรวจค้น นอกจากนี้ยงั มี
ข้อมูลน่าสนใจระบุวา่ มีขบวนการฟอกเงินเกี่ยวพันกับยาเสพติดและการค้าประเวณี เข้าไปประกอบ
ธุ รกิจบ่อนคาสิ โนหลายแห่งในจังหวัดท่าขี้เหล็ก
ล่าสุ ดรัฐมนตรี รัฐฉานที่มีอาํ นาจเต็มก็เลยสั่งให้ปิดบ่อนกาสิ โนทั้งหมดและเข้าไปตรวจค้น เพื่อ
หาหลักฐานการโอนเงินจากการค้ายาเสพติดรวมไปถึงการค้าประเวณี ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย ถ้า
ตรวจพบก็เอาผิดกับเจ้าของบ่อนคาสิ โนทันทีนอกจากนั้นมีการจัดระเบียบบ่อนคาสิ โนเสี ยใหม่เนื่องจาก
ที่ผา่ นมา บางบ่อนมีการแอบค้าประเวณี ให้กบั กลุ่มว้าด้วยในโรงแรมที่คาสิ โนตั้งอยู่ อันเป็ นมาตรการ
ป้ องปรามการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ขา้ มชาติ ( OBEL แม่ฟ้าหลวง University) การปิ ดบ่อนเป็ น
มาตรการการควบคุมเพื่อต่อรองในการจ่ายส่ วยเพื่อแลกกับการทําบ่อนคาสิ โนนอกเหนือจากการจ่ายค่า
ภาษี ค่าสัมปทาน แต่มาตรการปิ ดบ่อนก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการพนันให้หมดไป แต่เพียงแค่การแสดง
ละครตบตา ทั้งๆ ที่จริ งเป็ นการต่อรองด้านผลประโยชน์ของผูม้ ีอาํ นาจทั้งในระบบราชการและกองทัพ
จากการโยกย้ายตําแหน่ง การเปลี่ยนขั้วอํานาจในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
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บทที่ 7
สรุป
ในการศึกษาการพนันพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สายกับเมืองท่าขี้เหล็กในฐานะเมืองแฝดชายแดนมี
การติดต่อไปมาหาสู่ มาตั้งแต่ครั้งอดีตแม้วา่ ที่ผา่ นมาจะมีความขัดแย้งกันระหว่างรัฐตามแนวตะเข็บ
ชายแดนจากการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ลักษณะเฉพาะของเมืองแม่
สายก็คือ เป็ นพื้นชายแดนที่ทบั ซ้อน เต็มไปด้วยการแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์จากเศรษฐกิจทั้งใน-นอก
ระบบ ทั้งถูก-ผิดกฎหมาย บางช่วงก็เกิดเหตุการณ์ความรุ นแรง ความไม่สงบ ทําให้ผคู ้ นตามแนวชายแดน
ต้องรู ้จกั ดิ้นรนเอาตัวรอด โดยไม่หวังยึดตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย และศีลธรรมแต่ยดึ ตามความเป็ นจริ ง
ของพื้นที่แม่สายพื้นที่ที่ทบั ซ้อนด้วยพื้นที่ยาเสพติด การสู ้รบชนกลุ่มน้อย มาจากการเจรจาหยุดยิงกับกอง
กําลังชนกลุ่มน้อย เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขยายตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนอันมีสาเหตุจากการ ย้าย
คนบ่อนจากเมืองลา การเข้ามาของว้าที่พวั พันกับยาเสพติด เข้ามาดําเนินธุ รกิจที่เมืองท่าขี้เหล็ก กิจการสี
เทา ยาเสพติด สิ นค้าเลียนแบบ ของหนีภาษี การค้ามนุษย์ รวมถึงคาสิ โน การพนันซึ่ งเป็ นแหล่ง
ผลประโยชน์มหาศาล ผลการศึกษาการพนันพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สายพบว่า
1. เมืองแม่สาย-ท่าขี้เหล็กเต็มไปด้วยการพนันนานาชนิด จากการเล่นกันเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์
เฉพาะท้องถิ่นและบางช่วงเวลากลายมาเป็ นธุ รกิจการพนันที่มีผลประโยชน์มากมาย และเกี่ยวข้องกับนัก
ธุ รกิจ นักการเมือง ข้าราชการ ทหารทุกระดับ สามารถแบ่งการพนันชายแดนออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1.1 การพนันชายแดนที่มีมาแต่เดิมซึ่ งเป็ นที่นิยมกันเฉพาะในกลุ่มชาติพนั ธุ์ของตนเองหรื อการ
พนันที่นิยมแพร่ หลายทั้งไทยและพม่าเช่นหวยชนิดต่างๆ การพนันประเภทนี้แฝงอยูใ่ นวิถีชีวติ ประเพณี
วัฒนธรรมความเชื่อของชาติพนั ธุ์ตามแนวชายแดนมาเป็ นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพนันที่ใช้รูป
สัตว์เป็ นตัวเสี่ ยงทายเช่น มะก่องถี่ บะโคกโหลกหรื อบะกิ้งหลอยทําให้หลายคนเข้าใจว่าไม่ใช่การพนัน
ซึ่ งความเข้าใจการพนันเช่นนี้กลายเป็ นช่องโหว่ ให้เด็กเยาวชนและผูห้ ญิงเข้ามาเล่นพนันซึ่ งจะพบเห็น
ได้ทว่ั ไปตามงานวัดงานปอยเพราะเป็ นการเล่นเสี่ ยงทาย ต่อมาการพนันได้กลายเป็ นธุ รกิจรายย่อย
กระจายไปเต็มพื้นที่ซ่ ึ งมีผปู ้ ระกอบการเป็ นคนในพื้นที่น้ นั ๆ ต่างจากบ่อนคาสิ โนที่มีผปู ้ ระกอบการเป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่
1.2ส่ วนการพนันคาสิ โนเริ่ มเข้ามาที่ท่าขี้เหล็กครั้งแรกเมื่อต้นปี 2542 โดยการลงทุนของนัก
ธุ รกิจคนไทย ภายใต้นโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของรัฐบาลพม่า ขณะที่พม่ายังมีกฎหมายห้ามเล่นการ
พนัน คาสิ โนจึงตั้งอยูภ่ ายใต้นโยบายการท่องเที่ยวทําให้ทุกคาสิ โนในท่าขี้เหล็กต้องมีโรงแรมที่พกั ควบคู่
กัน คนที่เข้ามาเล่นในบ่อนคาสิ โนจึงต้องเป็ นนักท่องเที่ยว ส่ วนใหญ่เป็ นคนไทยและคนจีน ห้ามคนพม่า
เข้าบ่อนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายห้ามเล่นการพนันของพม่า แต่ในทางปฏิบตั ิ ทุกสัญชาติ
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สามารถเข้ามาเล่นพนันในบ่อนคาสิ โนได้นอกจากนโยบายการท่องเที่ยวที่ช่วยส่ งเสริ มการพนันชายแดน
ให้คึกคัก ยังมีนโยบายปรองดองกับชนกลุ่มน้อยซึ่ งเริ่ มทําสัญญาสงบศึกครั้งแรกกับกลุ่มโกก้าง กลุ่มว้า
กลุ่มเมืองลา (ชาติพนั ธุ์ไทลื้อในพม่า) ซึ่ งอยูต่ ามแนวตะเข็บชายแดนพม่า-จีนเมื่อปี 2532 ภายใต้สัญญา
สงบภายในรัฐฉาน พม่าเกิดเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยขึ้นและยังคงกองกําลังชนกลุ่มน้อยไม่วา่
จะเป็ นกองกําลัง MNDAA ของกลุ่มโกก้าง UWSA ของกลุ่มว้าและNDAA ของเมืองลา (ภายใต้การนํา
ของจายลืนหรื อหลีหมิงเสี ยน) และชนกลุ่มน้อยดังกล่าวยังไปพัวพันกับธุ รกิจยาเสพติด การค้าของเถื่อน
การให้สัมปทานแร่ รวมถึงธุ รกิจการพนันและคาสิ โน ซึ่ งเป็ นรายได้บาํ รุ งกองทัพ และการบริ หารในเขต
ปกครองตนเอง ภายหลังจากการปิ ดบ่อนคาสิ โนที่เมืองลา จึงมีการย้ายกิจการคาสิ โนมาตามแนวชายแดน
ลุ่มนํ้าโขงและต่อมาที่เมืองท่าขี้เหล็กแทน เพื่อเลี่ยงแรงกดดันจากทางการจีน ที่มีมาตรการห้ามคนจีนมา
เข้าบ่อนคาสิ โน
2. ผลกระทบจากการพนันต่อคนแม่สายขึ้นอยูก่ บั ประเภทการพนันว่าเป็ นการพนันประเภทใด
2.1 การพนันที่มีมาแต่เดิม ประเภทหวยทั้งสลากกินแบ่งและหวยใต้ดิน การจับฉลากซึ่ งเป็ นการ
พนันที่ช่วยเสริ มสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชน ในลักษณะการระดมทุนช่วยเหลือกัน
ส่ วนในเชิงเศรษฐกิจครัวเรื อนแม่คา้ อาจจะสู ญเสี ยรายได้จากการค้าขายประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์มาใช้ใน
การซื้ อหวยทั้งนี้ข้ ึนอยูภ่ าวะเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็จะลดรายจ่ายในการซื้ อหวยลงนอกจากนั้นการ
พนันพื้นบ้านหรื อการพนันชาติพนั ธุ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวติ ของคนชายแดนอาจไม่สร้างผลกระทบ
เชิงลบมากนักตราบใดที่การพนันนั้นอยูใ่ นการควบคุมของประเพณี ความเชื่อ ด้านที่เป็ นผลกระทบทาง
ลบมากที่สุดคือ การพนันนั้นกลายเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่ทาํ ให้จากเดิมเคยเล่นกันเป็ นบางเวลา กลายมา
เป็ นการพนันที่เล่นกันตลอดปี หรื อมีเล่นทุกวัน นอกจากนั้นการพนันที่มองเป็ นประเพณี ไม่มีขอ้ ห้ามใด
ใด กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของเด็กๆ ทําให้เด็กๆ เหล่านี้เป็ นนักพนันหน้าใหม่ในที่สุด
2.2 ส่ วนผลกระทบจากคาสิ โนต่อคนแม่สายนั้น คาสิ โนไม่มีผลให้เศรษฐกิจเมืองแม่สายดีข้ ึน
เนื่องจากเจ้าของกิจการคาสิ โนเป็ นนายทุนรายใหญ่เป็ นบุคคลภายนอกไม่ใช่คนแม่สาย และคนแม่สาย
ส่ วนน้อยเท่านั้นที่เข้าไปเล่นการพนันในคาสิ โน เพราะส่ วนใหญ่มีอาชีพค้าขายไม่มีเวลา เข้าบ่อนและถ้า
เข้าบ่อนจะเสี ยเวลาทํามาหากินและขาดรายได้ และคนแม่สายไม่มีรสนิยมหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จากการเข้าคาสิ โน ซึ่ งการเข้าบ่อนคาสิ โนเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินเป็ นรสนิยมของชาวต่างประเทศ
มากกว่า
ส่ วนผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนเล่นพนัน จะเป็ นอาการของคนเป็ นโรคติดการพนันจาก
ประสบการณ์การทํางานของพนักงานคาสิ โนที่พบเห็นอยูเ่ สมอในคาสิ โน นอกจากจะดูที่ความถี่ในการ
เข้าคาสิ โนประมาณอาทิตย์ละครั้งและมาพักครั้งละประมาณ 3 คืน ลูกค้าก็จะแสดงอาการทางสุ ขภาพที่
เล่นพนันเสี ย หรื อเล่นแล้วไม่รู้จกั กลับบ้าน คนที่เล่นบางคนมีการงานทําอยูแ่ ล้วอาจทําให้เสี ยการเสี ยงาน
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เช่นมีการโทรเลื่อนนัดเพราะกําลังเล่นพนันติดพัน หรื อนําเงินที่เป็ นรายได้จากการทํางานมาเล่นจนหมด
สังเกตดูได้จากลูกค้าเหล่านี้ “เหมือนผีเข้าสิ งเปลี่ยนเป็ นคนละคน” ซึ่ งก่อนเข้าบ่อนดูเป็ นคนปกติแต่ตอน
เล่นพนันเสี ยไม่มีเงินเหมือนคนเร่ ร่อน คนบ้าไม่รู้จะไปทางไหนเสมือนเป็ น “เสื อติดจัน่ ” ซึ่งคนที่ติดการ
พนันจะไม่ยอมนอนไม่รับรู ้เวลาจนกว่าจะออกไปนอกอาคาร ผลที่ตามมาคืออาการสมองล้าต้องการ
พักผ่อน ความคิดช้าลงและไม่รอบคอบ ซึ่ งโรคติดการพนันในความเห็นของพนักงานคาสิ โนก็คือ
อาการเหมือนผีเข้าสิ ง ที่เล่นได้ก็จะเกิดความรู ้สึกลําพองสําคัญผิดคิดว่าตนเองกําลังมีโชคหรื อสําคัญ
ตัวเองมีความฉลาดกว่าเจ้ามือ หรื อเล่นเสี ยก็รู้สึกดายทรัพย์สินเงินทองของตนเองจึงอยาก “แก้มือ” ไป
เรื่ อยๆ จนติดพนันถอนตัวไม่ข้ ึน
ส่ วนผลกระทบต่อเมืองแม่สายโดยตรงน่าจะเป็ นการสู ญเสี ยภาพลักษณ์ในฐานะที่เป็ นเมืองการ
ท่องเที่ยว เป็ นศูนย์กลางการค้าชายแดน จากการมีคาสิ โนทางฝั่งเมืองท่าขี้เหล็ก ทําให้เมืองท่าขี้เหล็กไม่
ต่างอะไรกับเมืองลาชายแดนจีน-พม่า มีผคู ้ นอพยพเข้ามาอยูเ่ มืองขยายจนเกินศักยภาพของรัฐท้องถิ่นใน
การจัดการด้านต่างๆ เต็มไปด้วย การพนัน บ่อนเถื่อน โสเภณี และยาเสพติด และอาชญากรรม
ภาพลักษณ์ยงั กระทบมายังเมืองแม่สายซึ่ งเป็ นทางผ่าน เป็ นโลจีสติกให้คนที่จะเข้าบ่อนคาสิ โน และ
คาสิ โนที่มีเจ้าของเป็ นชาวว้าซึ่ งมีภาพลักษณ์ของความรุ นแรงแฝงมาจากบ่อนชายแดนแถบประเทศจีน
ตอนใต้ ความรุ นแรงที่มาจากอํานาจพิเศษชายแดนจากปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ของบรรดา
เจ้าของบ่อนคาสิ โนด้วยกันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง มีผลให้เกิดการระเบิดบ้านพักรับรอง
นายอําเภอแม่สาย 2 ครั้งอันกระทบต่อบรรยากาศการค้าการท่องเที่ยวเมืองแม่สาย
อนึ่งที่เมืองแม่สายอยูใ่ นประกาศเป็ นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะรัฐมนตรี วา่ ด้วยนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศไทยเห็นชอบในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย ซึ่ งจะมีการระบบ
คมนาคมระหว่างประเทศ โดยที่แม่สายเป็ น เมืองชายแดนนําร่ องในด้านการพาณิ ชย์และที่อยูอ่ าศัยเป็ น
ประตูการค้าที่สาํ คัญ เป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การท่องเที่ยว การประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําที่มีมาแต่เดิม ทําให้การพนันชายแดนทางภาคเหนือแยกไม่ออกจากการไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนักพนันกลายเป็ นผูล้ กั ลอบขนยาบ้าผ่านด่านตรวจเพื่อแลกกับการปลดหนี้พนัน
นอกจากนั้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรื อ UNODC ได้ระบุถึงแหล่งฟอกเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดคือ “บ่อนคาสิ โน”และ
แน่นอนว่ากระบวนการฟอกเงินโดยผ่านบ่อนคาสิ โนนี้ยอ่ มเป็ นการยากที่จะรู ้ได้วา่ มีเงินสกปรกคิดเป็ น
มูลค่าเท่าไรบ่อนคาสิ โนที่เมืองท่าขี้เหล็ก (ติดต่อกับอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ น
บ่อนคาสิ โนที่ร่วมทุนกันระหว่างนักธุ รกิจ-การเมืองไทยกับทหารพม่าที่มีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มว้า
แดงและกลุ่มโกก้างที่มีส่วนพัวพันกับการค้ายาเสพติดนัน่ เอง ความพยายามในการนําเงินจากการขายยา
เสพติดข้ามแดนผ่านการตั้งบริ ษทั การค้าบังหน้าหรื อการลักลอบขนเงินออกนอกโดยตรง มีผลกระทบต่อ
การหมุนเวียนเงินตราตามแนวชายแดนไม่มากก็นอ้ ยเช่น มีการใช้สกุลเงินบาทแทนเงินจ๊าดที่ตลาดเมือง

95
ท่าขี้เหล็ก พม่า และมีขอ้ สังเกตจากการที่มีนกั การเมืองไทยเข้าไปดําเนินกิจการคาสิ โนในฝั่งท่าขี้เหล็ก
นั้น คาสิ โนอาจจะเป็ นเหมือน “ท่อนํ้าเลี้ยง” สําหรับการหาเสี ยงเลือกตั้งในประเทศไทยทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ
3. แนวทางการควบคุมการพนันในการลดผลกระทบจากการพนันเมืองแม่สาย
3.1 ในการควบคุมการพนันชายแดนเชิงนโยบาย พบว่ามีความแตกต่างในนโยบายการควบคุม
การพนันของ 3 ประเทศกล่าวคือประเทศจีนนโยบายปกป้ องคนของประเทศตนเองไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการพนัน (คาสิ โน) นอกจากนี้ยงั ออกนโยบายของทางการจีนในการต่อต้านการพนันที่ผดิ กฎหมายจีน
อย่างเด็ดขาด (anti-gambling campaign) เป็ นผลให้บ่อนคาสิ โนที่ต้ งั ประชิดชายแดนจีนต้องปิ ดตัวลง ทั้ง
บ่อนชายแดนเมืองมาเก๊า บ่อเต็น สปป.ลาว เมืองลา พม่า หรื อก็ยา้ ยสถานที่มายังตะเข็บชายแดนพม่า ลาว
ไทย เช่นคาสิ โนคิงส์โรมัน และคาสิ โนแถบชายแดนท่าขี้เหล็ก-แม่สาย และแถบท่าเรื อสบลื้อริ มฝั่งแม่น้ าํ
โขง
นโยบายของพม่าต่อเรื่ องการพนัน พม่ายังมีกฎหมายห้ามเล่นพนันในพม่า ในทางปฏิบตั ิยงั มี
ความซับซ้อนอยูม่ ากเพราะพม่ามี “พื้นที่ยกเว้น” ที่มาจากการต่อรองทางอํานาจระหว่างรัฐบาลกับชน
กลุ่มน้อยเพื่อยุติการสู ้รบ และให้ชนกลุ่มน้อยมีเขตปกครองตนเอง เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย
จึงต้องพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจที่ได้จาก ยาเสพติด บ่อนการพนันรวมถึงคาสิ โน ส่ วนกฎหมายมีการ
ผลักดันให้มีการแก้กฎหมายให้มีคาสิ โนในโรงแรมได้ถูกต้อง เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและต้อนรับ
นักท่องเที่ยว (การพนัน) จากประเทศและจีน
ส่ วนของไทยมีการส่ งเสริ มทางอ้อมให้คนคนออกไปเล่นการพนันตามแนวชายแดนโดย
สร้างโลจิสติกให้คนเข้าออกด่านชายแดนได้สะดวก อนาคตยังมีการผลักดันให้มีการตั้งคาสิ โนใน
ประเทศไทยโดยอ้างเหตุผลเพื่อไม่ให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ ซึ่ งเท่ากับส่ งเสริ มให้คนไทยเข้า
คาสิ โนเล่นการพนันในประเทศได้อย่างถูกต้องไม่ตอ้ งหลบเลี่ยงลับๆ ล่อๆ เหมือนเช่นที่ผา่ นมา แต่ไม่มี
มาตรการปกป้ องและเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมเหมือนเช่นที่จีนได้ทาํ มา ความต่างประการ
หนึ่งน่าจะเป็ นความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ในรัฐไทยและพม่า ที่ขา้ ราชการเข้าไปพัวพันกับผลประโยชน์
ในกิจการชายแดน ยาเสพติด และการพนัน ทําให้สังคมไม่ให้ความเชื่อถือต่อมาตรการการพนันที่รัฐไทย
เสนอมา
3.2 การควบคุมทางสังคมมาจากสํานึกในการเห็นผลกระทบจากการพนัน ที่ส่งผลต่อ
“ครอบครัว” ให้เกิดปั ญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก ติดหนี้ ไม่ทาํ การทํางานชนิดที่
เรี ยกว่า “ผีพนันเข้าสิ ง”ตามแนวชายแดนเมืองแม่สาย-ท่าขี้เหล็กมีความเสี่ ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและก่ออาชญากรรมตามมา จากประสบการณ์ของผูค้ นตามแนวชายแดน ทําให้ชุมชน หรื อกลุ่ม
คนในสังคมหันมาปกป้ องตนเองซึ่ งสามารถกระทําได้ ในกรณี ชุมชนเก่าแก่ของเมืองแม่สายที่มีแรงยึด
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เหนี่ยวทางสังคมสู ง ( Social Coercion ) สังคมที่อยูก่ นั แบบสังคมเครื อญาติ มีพระผูอ้ าวุโสหรื อครู บาซึ่ ง
เป็ นศูนย์รวมจิตใจคอยอบรมสัง่ สอน การตรวจสอบสมาชิกในชุมชน ส่ วนชุมชนอื่นๆ ที่มีความสามารถ
ปกป้ องตนเองได้ยงั มีอยูน่ อ้ ย เนื่องจากพื้นที่ชายแดนแถบนี้มีการอพยพโยกย้ายของผูค้ นจากที่ต่างๆ จึง
เกิดชุมชนแบบร้อยพ่อพันธุ์แม่ ต่างคนต่างอยูห่ รื อต่างคนต่างดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด
3.3 มาตรการในการควบคุมการพนันอื่นๆ เช่น การจับกุม การปิ ดบ่อน ไม่สามารถลด
ผลกระทบจากการพนันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากความลักลัน่ ในการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ของทั้งสอง
ประเทศ และมีการใช้มาตรการบางอย่างเพื่อการต่อรองด้านผลประโยชน์และกระชับความสัมพันธ์เชิง
อํานาจระหว่าง นายทุน รัฐ และชนกลุ่มน้อย

ข้ อเสนอเชิงนโยบาย
1) ในการควบคุมการพนันทางสังคม เป็ นการดึงพลังชุมชนท้องถิ่นให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
ดูแลเอาใจใส่ สมาชิกในชุมชน ทั้งการจัดเวทีพดู คุยแลกเปลี่ยน ศึกษาบทเรี ยนจากผูท้ ี่เคยผ่านการเล่น
พนันในบ่อนคาสิ โน การติดตามพฤติกรรมกลุ่มที่มีความเสี่ ยงซึ่ งชุมชนในเมืองแม่สายมีการร่ วมกลุ่ม
องค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) สมาคมชาติพนั ธุ์ต่างๆ สภาองค์กร
ชุมตําบลแม่สาย เป็ นต้นนอกจากนั้นยังให้มีการควบคุมเชิงพื้นที่ที่มีการจัดการเล่นการพนันทั้งในตลาด
โรงเรี ยน ในวัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนชาวไทลื้อ ไตใหญ่ในเมืองท่าขี้เหล็ก ที่มีวดั เป็ นศูนย์รวมทาง
จิตใจมีพระผูอ้ าวุโสช่วยอบรมสัง่ สอน จะพบว่ามีวดั หลายวัด (ส่ วนใหญ่เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยง) ได้สัง่ ห้าม
เล่นการพนันในงานปอยหรื องานฉลองทางพุทธศาสนาต่างๆ
2) การออกมาตรการปกป้ องคนไทยข้ามแดนไปเล่นคาสิ โนจากข้ออ้างถึงการตั้งคาสิ โนชายแดน
นั้นก็เพื่อลดการสู เสี ยเงินตราต่างประเทศและช่วยนักพนันไม่ตอ้ งเดินทางไปเข้าคาสิ โนยังแดนไกล แต่
ในความเป็ นจริ งการมีคาสิ โนชายแดนเป็ นการเพิ่มจํานวนนักพนันหน้าใหม่ตามต่างจังหวัดให้มากขึ้น
และพบว่าคนไทยที่เข้าบ่อนคาสิ โนมาจากหลายอาชีพทั้งพ่อค้า ข้าราชการ ครู นักการเมือง ตลอดจน
ชาวบ้านเกษตรกรซึ่ งสอดคล้องกับข้อสรุ ปในการศึกษาทัวร์ พนันข้ามแดนสู่ คาสิ โนสะหวันเวกัส ของ
ปิ่ นวดี ศรี สุพรรณและสุ รสม กฤษณะจูฑะ( 2556) ที่ธุรกิจทัวร์ พนันทําให้ชาวบ้านบางส่ วนกลายเป็ นนัก
พนันหน้าใหม่ คาสิ โนชายแดนไม่ได้ลดจํานวนคนไทยออกไปเล่นพนันที่มาเก๊า ลาสเวกัส หรื อ
ออสเตรเลีย แต่กลับกระตุน้ ให้มีนกั พนันหน้าใหม่ มีคนไทยเล่นพนันเพิ่มมากขึ้น ในกรณี ด่านชายแดน
แม่สายถึงแม้วา่ คนที่ขา้ มแดนไปเล่นคาสิ โนจะใช้ช่องทางผ่านด่านศุลกากรเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
โดยทัว่ ไป ทําให้ยากที่จะระบุได้วา่ ใครเป็ นคนข้ามไปเล่นพนัน ดังนั้นการปกป้ องคนไทยที่จะเข้าคาสิ โน
โดยการห้ามคนไทยข้ามแดนไปท่าขี้เหล็กจึงเป็ นไปไม่ได้เพียงแต่ออกมาตรการปกป้ องเป็ นการสกัดกั้น
หรื อชะลอให้คนเข้าบ่อนคาสิ โนได้ยากขึ้นและไม่ใช่มาตรการการช่วยเหลือคนไทยแก้ไขผลกระทบที่
เกิดขึ้นภายหลังเข้าไปเล่นพนันในบ่อนคาสิ โน สมควรที่จะมีมาตรการควบคุมระบบโลจิสติ ก คาสิ โนซึ่ง
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เป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ลาํ เลียงและอํานวยความสะดวกให้คนเข้าคาสิ โนได้ง่ายขึ้นโดยการควบคุมกลุ่ม
จังเก็ตที่หาลูกค้าเข้าคาสิ โน การห้ามไม่ให้มีรถโรงแรมคาสิ โนรับ-ส่ งลูกค้าหรื อไม่ตอ้ งมีมาตรการ
เข้มงวดกวดขันเพื่อป้ องกันขบวนการแก๊งมิจฉาชีพหลอกเหยือ่ เข้าคาสิ โน
3) การแก้ไขปั ญหาคาสิ โนชายแดน ในพื้นที่ทบั ซ้อนที่เดิมเป็ นดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา
ยาเสพติด เป็ นพื้นที่การสู ้รบของกองกําลังชนกลุ่มน้อย รวมถึงธุ รกิจนอกกฎหมายอื่นๆ ในเวลาต่อมา
และตัวคาสิ โนเองก็ถูกจัดไว้ในฐานะเป็ นแหล่งฟอกเงิน แหล่งค้ามนุษย์แหล่งกําเนิดอาชญากรรม พื้นที่
ทับซ้อนยังทับซ้อนด้วยความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ผลประโยชน์ของรัฐและกลุ่มอํานาจต่างๆ มีความเกี่ยว
โยงกับปั ญหาต่างๆ อย่างแยกไม่ออก มาตรการแก้ไขปั ญหาของรัฐยังเป็ นไปในลักษณะแยกประเด็น
ปั ญหาเป็ นส่ วนๆ ต่างคนต่างทํา สําหรับพื้นที่ชายแดนแม่สาย ควรต้องใช้มาตรการแก้ไขโดยใช้พ้ืนที่
เป็ นฐาน(Area Based Approach) ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมวางมาตรการร่ วมกัน ส่ วนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานยังคงดําเนินต่อไปเช่น การป้ องกันเหตุความรุ นแรงซึ่ งอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของทหารกับมหาดไทย กับการหามาตรการป้ องกันการลักลอบขนเงินเข้า-ออกนอกประเทศ
การใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2559ตรวจสอบการเงินของคาสิ โน โดยอยู่
ในความรับผิดชอบของสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
4) ความที่คาสิ โนชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กไปเกี่ยวข้องกับหลายประเทศทั้งพม่า ไทย ลาวและ
จีนประเด็นคาสิ โนในพื้นที่ชายแดนยังไปเกี่ยวข้องกับนโยบายการพนันของแต่ละประเทศ ซึ่ งนโยบาย
การพนันของประเทศหนึ่งยังส่ งผลกระทบต่ออีกประเทศ การแก้ไขปั ญหาเพื่อลดผลกระทบจากการ
พนันชายแดนไม่สามารถกระทําให้สาํ เร็ จได้ตามลําพังสมควรที่จะถูกนําบรรจุเข้าเป็ นวาระในกรอบการ
ประชุมระดับอาเซี ยน ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมอนุภาคลุ่มนํ้าโขง หรื อระดับจังหวัดเช่น คณะกรรมการ
ร่ วมชายแดนไทย-พม่า (เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก) ทั้งนี้เป็ นที่น่าสังเกตว่าคาสิ โนชายแดนมักจะผุดขึ้นตาม
เส้นทางขนส่ งสิ นค้าจากตอนใต้ของจีนผ่านเข้ามาจรดชายแดนไทยทั้งเส้นทางไทย (แม่สาย) -พม่า (เชียง
ตุง,เมืองลา) -จีน (ต้าลัว่ ,เชียงรุ่ ง) หรื อที่เรี ยกกันว่า ทางสาย R3Wและการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อตามแม่น้ าํ
โขงจากท่าเรื อเชียงรุ่ ง จีนผ่านท่าเรื อสบหลวย (Sop Lwe) ท่าเรื อเมืองมอม พม่า (เป็ นท่าเรื อขนถ่ายสิ นค้า
จากจีนไปยังท่าขี้เหล็ก) และท่าเรื อเชียงแสน ไทย (บริ เวณสามเหลี่ยมทองคําตรงข้ามเชียงแสนมีคาสิ โน
ขนาดใหญ่คิงส์โรมันตั้งอยูฝ่ ั่ง สปป.ลาว) และยังอยูภ่ ายใต้กรอบการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่ ง
นโยบายและมาตรการการปกป้ องคนจีนของประเทศจีน ในการเข้าไปท่องเที่ยวและเล่นการพนันในบ่อน
คาสิ โนเมืองลา พม่า ประสบผลสําเร็ จท่าให้บ่อนคาสิ โนหลายแห่งในเมืองลาปิ ดตัวลง หรื อไม่ก็ยา้ ยไป
ดําเนินที่อื่นแทน มาตรการเหล่านี้ควรที่จะนําไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในระดับอาเซี ยน หรื อในอนุภาคลุ่มนํ้า
โขง
5) จากการที่อาํ เภอแม่สายเป็ น 1 ใน 3 อําเภอของจังหวัดเชียงรายที่ถูกจัดเข้าไปในแผนเขต
เศรษฐกิจพิเศษซึ่ งอําเภอแม่สายถูกวางให้เป็ นที่สามารถพัฒนาด่านชายแดนรองรับการค้า การท่องเที่ยว
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เตรี ยมพื้นที่จดั ตั้งโรงแรม ศูนย์การประชุม ร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์ขนส่ งมวลชน และศูนย์ขอ้ มูลการ
ท่องเที่ยว ภายใต้ “พื้นที่ยกเว้น” เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจได้รับการยกเว้นในทางกฎหมาย สามารถตั้ง
คาสิ โนในเมืองแม่สายได้ โดยอ้างอิงถึงผลกระทบจากคาสิ โนท่าขี้เหล็ก ให้มาอยูใ่ นการควบคุมของรัฐ
ไทย ซึ่ งตัวแทนตัวแทนชุมชนในเมืองแม่สายไม่เห็นด้วย เพราะเห็นตัวอย่างเมืองท่าขี้เหล็กที่อยูต่ รงข้าม
เมืองแม่สายปั จจุบนั กลายเป็ นเมืองการพนันเสรี ผลเสี ยจะมากกว่าผลดีหากมีคาสิ โนที่เมืองแม่สาย ซึ่ ง
ทางตัวแทนชุมชนเมืองแม่สาย และประชาคมเชียงรายจะต้องติดตามตรวจสอบโครงการคาสิ โนอย่าง
ใกล้ชิด และจะมีการทําข้อเสนอในทางนโยบายในคราวต่อไป
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