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บทคดัย่อ 
 
พื้นท่ีชายแดน เป็นคาํท่ีใชเ้รียกกนัทัว่ไปหมายถึงพื้นท่ีท่ีอยูห่่างไกลจากศูนยก์ลางอาํนาจของรัฐ

ไทย อยูต่ามรอยตะเขบ็ชายแดนประเทศเพื่อนบา้น ในทางวชิาการมีความหมายเดียวกนักบัคาํวา่พรมแดน 
(Border) การเรียกเมืองท่ีอยูต่ามตะเขบ็ชายแดนมกัจะคุน้ชินในการเรียก “เมืองชายแดน ” มากกวา่ท่ีจะ
เรียก “เมืองพรมแดน ”เมืองแม่สาย จงัหวดัเชียงรายท่ีอยูเ่หนือสุดของประเทศไทยไม่ไดต้ั้งอยูช่ายแดน 
(Frontier) ท่ีเป็นการขยายดินแดนเขา้ไปในท่ีรกร้างซ่ึงเป็นรอยต่อระหวา่งเขตวฒันธรรมหรือเขตกนัชน
ระหวา่งอารยะธรรมตามท่ีเขา้ใจโดยทัว่ไป 

เมืองแม่สายกบัการพนนัใน “พื้นท่ีทบัซอ้น”ในการศึกษาการพนนัพื้นท่ีชายแดนเมืองแม่สายกบั
เมืองท่าข้ีเหล็กในฐานะเมืองแฝดชายแดน ทั้งสองเมืองมีการติดต่อไปมาหาสู่ มาตั้งแต่คร้ังอดีต แมว้า่ท่ี
ผา่นมาจะมีความขดัแยง้กนัระหวา่งรัฐตามแนวตะเขบ็ชายแดนจากการอพยพเคล่ือนยา้ยประชากร
โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ลกัษณะเฉพาะของเมืองแม่สายก็คือ เป็นพื้นชายแดนท่ีทบัซอ้น เตม็ไป
ดว้ยการแข่งขนัช่วงชิงผลประโยชน์จากเศรษฐกิจทั้งใน-นอกระบบ ทั้งถูก-ผดิกฎหมาย พื้นท่ียาเสพติด 
บางช่วงก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ความไม่สงบ   การสู้รบชนกลุ่มนอ้ย ซ่ึงต่อมาเมืองแม่สายมีการ
ขยายตวัจากการเจรจาหยดุยงิกบักองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ย เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขยายตวัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชายแดนอนัมีสาเหตุจากการ  การเขา้มาของวา้ท่ีพวัพนักบัยาเสพติด เขา้มาดาํเนินธุรกิจท่ีเมือง
ท่าข้ีเหล็ก กิจการสีเทา ยาเสพติด สินคา้เลียนแบบ ของหนีภาษี การคา้มนุษย ์รวมถึงคาสิโน และภายใต้
ความทบัซน้ของชายแดนดงักล่าวจึงทาํการศึกษาการพนนัพื้นท่ีชายแดนเมืองแม่สายโดยวาง
วตัถุประสงคไ์ว ้ 3 ประการคือ1.เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิด/ประเภทการพนนัชายแดนเมืองแม่
สาย 2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพนนัต่อคนแม่สาย 3. เพื่อเสนอแนวทางการควบคุมการพนนัในการ
ลดผลกระทบจากการพนนัเมืองแม่สายซ่ึงผลการศึกษาปรากฏออกมาดงัน้ี 
 

1.เมอืงแม่สาย 
ท่าข้ีเหล็กเตม็ไปดว้ยการพนนันานาชนิด จากการเล่นกนัเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุเฉพาะทอ้งถ่ิน

กลายมาเป็นธุรกิจการพนนัท่ีมีผลประโยชน์มากมาย และเก่ียวขอ้งกบันกัธุรกิจ นกัการเมือง ขา้ราชการ 
ทหารทุกระดบั สามารถแบ่งการพนนัชายแดนออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1.1การพนันชายแดนท่ีมีมาแต่เดิม  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัเฉพาะในกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนเองหรือการ
พนนัท่ีนิยมแพร่หลายทั้งไทยและพม่าเช่นหวยชนิดต่างๆ การพนนัประเภทน้ีแฝงอยูใ่นวถีิชีวติ ประเพณี
วฒันธรรมความเช่ือของชาติพนัธ์ุตามแนวชายแดนมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพนนัท่ีใชรู้ป
สัตวเ์ป็นตวัเส่ียงทายเช่น มะก่องถ่ี บะโคกโหลกทาํใหเ้ด็กเยาวชนและผูห้ญิงเขา้มาเล่นพนนัซ่ึงจะพบได้
ทัว่ไปตามงานวดังานปอยงานฉลองต่างๆ ต่อมาการพนนัประเภทน้ีไดก้ลายเป็นธุรกิจรายยอ่ยกระจายไป
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เตม็พื้นท่ีซ่ึงมีผูป้ระกอบการเป็นคนในพื้นท่ีนั้นๆ ต่างจากบ่อนคาสิโนท่ีมีผูป้ระกอบการเป็น
บุคคลภายนอกเป็นส่วนใหญ่  

1.2 ส่วนการพนนัคาสิโน เขา้มาท่ีท่าข้ีเหล็กโดยการลงทุนของนกัธุรกิจคนไทย ภายใตน้โยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลพม่า ขณะท่ีพม่ายงัมีกฎหมายหา้มเล่นการพนนั ภายใตน้โยบายการ
ท่องเท่ียวทาํใหทุ้กคาสิโนในท่าข้ีเหล็กตอ้งมีโรงแรมท่ีพกัควบคู่กนั คนท่ีเขา้มาเล่นในบ่อนคาสิโนจึง
ตอ้งเป็นนกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นคนไทยและคนจีน หา้มคนพม่าเขา้บ่อน แต่ในทางปฏิบติั ทุกสัญชาติ
สามารถเขา้มาเล่นพนนัในบ่อนคาสิโนไดน้อกจากนโยบายการท่องเท่ียวท่ีช่วยส่งเสริมการพนนัชายแดน
ใหคึ้กคกั  ภายหลงัจากการปิดบ่อนคาสิโนท่ีเมืองลา มีการยา้ยกิจการคาสิโนมาตามแนวชายแดนลุ่มนํ้า
โขงและต่อมาท่ีเมืองท่าข้ีเหล็กแทน เพื่อเล่ียงแรงกดดนัจากทางการจีน ท่ีมีมาตรการหา้มคนจีนมาเขา้
บ่อนคาสิโน 
 

2. ผลกระทบจากการพนันต่อคนแม่สาย  
2.1 การพนนัท่ีมีมาแต่เดิมรวมหวยชนิดต่างๆ  การจบัฉลาก มีผลกระทบทีช่วยเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนในชุมชนในลกัษณะการระดมทุนช่วยเหลือกนั ส่วนผลในเชิงเศรษฐกิจ
ครัวเรือนแม่คา้อาจจะสูญเสียรายไดจ้ากการคา้ขายประมาณ 15 เปอร์เซ็นตม์าใชใ้นการซ้ือหวย
นอกจากนั้นการพนนัพื้นบา้นหรือการพนนัชาติพนัธ์ุท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวติของคนชายแดนอาจไม่
สร้างผลกระทบเชิงลบมากนกัตราบใดท่ีการพนนันั้นอยูใ่นการควบคุมของประเพณี ความเช่ือ ดา้นท่ีเป็น
ผลกระทบทางลบมากท่ีสุดคือ การพนนันั้นกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ทาํใหจ้ากเดิมเคยเล่นกนัเป็นบาง
เวลา กลายมาเป็นการพนนัท่ีเล่นกนัตลอดปี หรือมีเล่นทุกวนั นอกจากนั้นการพนนัท่ีไม่มีขอ้หา้มใดใด 
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กทาํใหเ้ด็กเหล่าน้ีเป็นนกัพนนัหนา้ใหม่ในท่ีสุด 

2.2 ส่วนผลกระทบจากคาสิโนต่อคนแม่สายนั้น คาสิโนไม่มีผลใหเ้ศรษฐกิจเมืองแม่สาย
เน่ืองจากเจา้ของกิจการคาสิโนเป็นนายทุนรายใหญ่เป็นบุคคลภายนอกแม่สาย และคนแม่สายส่วนนอ้ย
เท่านั้นท่ีเขา้ไปเล่นการพนนัในคาสิโน เพราะส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขายจึงไม่มีเวลา เขา้บ่อน ส่วน
ผลกระทบดา้นสุขภาพของคนเล่นพนนั จะเป็นอาการของคนเป็นโรคติดการพนนัท่ีเล่นแลว้ไม่กลบับา้น
ทาํใหเ้สียการงาน เช่นการเล่ือนนดัเพราะกาํลงัเล่นพนนัติดพนั “เหมือนผเีขา้สิงเปล่ียนเป็นคนละคน” 
เหมือนคนเร่ร่อน คนบา้ไม่รู้จะไปทางไหนเสมือนเป็น “เสือติดจัน่” ซ่ึงคนท่ีติดการพนนัจะไม่ยอมนอน
ไม่รับรู้ ผลท่ีตามมาคืออาการสมองลา้ ซ่ึงโรคติดการพนนัก็คือ อาการเหมือนผเีขา้สิง เม่ือเล่นเสียก็รู้สึก
ดายทรัพยสิ์นเงินทองของตนเองจึงอยาก “แกมื้อ” ไปเร่ือยๆ จนติดพนนัถอนตวัไม่ข้ึน 
 ส่วนผลกระทบต่อเมืองแม่สายโดยตรงน่าจะเป็นการสูญเสียภาพลกัษณ์ในฐานะท่ีเป็นเมืองการ
ท่องเท่ียว เป็นศูนยก์ลางการคา้ชายแดน จากการมีคาสิโนทางฝ่ังเมืองท่าข้ีเหล็ก ทาํใหเ้มืองท่าข้ีเหล็กไม่
ต่างอะไรกบัเมืองลาชายแดนจีน-พม่าซ่ึงเกล่ือนไปดว้ยการพนนั บ่อนเถ่ือน โสเภณีและยาเสพติด และ



ค 
 

อาชญากรรม ภาพลกัษณ์น้ียงักระทบมายงัเมืองแม่สายซ่ึงเป็นทางผา่น เป็นโลจีสติกใหค้นท่ีจะเขา้-ออก
คาสิโนผา่นระบบจงัเก็ต และคาสิโนท่ีมีเจา้ของเป็นชาววา้ซ่ึงมีภาพลกัษณ์ของความรุนแรงแฝงมาจาก
บ่อนชายแดนแถบประเทศจีนตอนใต ้ ความรุนแรงท่ีมาจากอาํนาจพิเศษชายแดนจากปัญหาความขดัแยง้
ในผลประโยชน์ของบรรดาเจา้ของบ่อนคาสิโนดว้ยกนัโดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายบา้นเมือง มีผลใหเ้กิด
การระเบิดบา้นพกัรับรองนายอาํเภอแม่สาย 2 คร้ังอนักระทบต่อบรรยากาศการคา้การท่องเท่ียวเมืองแม่
สาย   

อน่ึงท่ีเมืองแม่สายอยูใ่นประกาศเป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะรัฐมนตรีวา่ดว้ยนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศไทยเห็นชอบในการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงจะมีการระบบ
คมนาคมระหวา่งประเทศ โดยท่ีแม่สายเป็น เมืองชายแดนนาํร่องในดา้นการพาณิชยแ์ละท่ีอยูอ่าศยั เป็น
ประตูการคา้ท่ีสาํคญั เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงิน การท่องเท่ียว การประกาศพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทบัพื้นท่ีสามเหล่ียมทองคาํท่ีมีมาแต่เดิม ทาํใหก้ารพนนัชายแดนทางภาคเหนือแยกไม่ออกจากการไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดนกัพนนักลายเป็นผูล้กัลอบขนยาบา้ผา่นด่านตรวจเพื่อแลกกบัการปลดหน้ีพนนั
นอกจากนั้นตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติด และอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNODC ไดร้ะบุถึงแหล่งฟอกเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ “บ่อนคาสิโน”และ
แน่นอนวา่กระบวนการฟอกเงินโดยผา่นบ่อนคาสิโนน้ียอ่มเป็นการยากท่ีจะรู้ไดว้า่มีเงินสกปรกคิดเป็น
มูลค่าเท่าไรบ่อนคาสิโนท่ีเมืองท่าข้ีเหล็ก (ติดต่อกบัอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
บ่อนคาสิโนท่ีร่วมทุนกนัระหวา่งนกัธุรกิจ-การเมืองไทยกบัทหารพม่าท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกบักลุ่มวา้
แดงและกลุ่มโกกา้งท่ีมีส่วนพวัพนักบัการคา้ยาเสพติดนัน่เอง ความพยายามในการนาํเงินจากการขายยา
เสพติดขา้มแดนผา่นการตั้งบริษทัการคา้บงัหนา้หรือการลกัลอบขนเงินออกนอกโดยตรง มีผลกระทบต่อ
การหมุนเวยีนเงินตราตามแนวชายแดนไม่มากก็นอ้ยเช่นกนั 
 

3. แนวทางการควบคุมการพนันในการลดผลกระทบจากการพนันเมอืงแม่สาย 
3.1 ในการควบคุมการพนนัชายแดนเชิงนโยบาย พบวา่มีความแตกต่างในนโยบายการควบคุม

การพนนัของ 3 ประเทศกล่าวคือ 
ประเทศจีนนโยบายปกป้องคนของประเทศตนเองไม่ใหเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการพนนั (คาสิโน) 

นอกจากน้ียงัออกนโยบายของทางการจีนในการต่อตา้นการพนนัท่ีผดิกฎหมายจีนอยา่งเด็ดขาด ( anti-
gambling campaign) เป็นผลใหบ้่อนคาสิโนท่ีตั้งประชิดชายแดนจีนตอ้งปิดตวัลง ทั้งบ่อนชายแดนเมือง
มาเก๊า บ่อเตน็สปป .ลาว เมืองลา พม่า หรือก็ยา้ยสถานท่ีมายงัตะเขบ็ชายแดนพม่า ลาว ไทย เช่นคาสิโน
คิงส์โรมนั และคาสิโนแถบชายแดนท่าข้ีเหล็ก-แม่สาย และแถบท่าเรือสบหลวยฝ่ังแม่นํ้าโขง นโยบาย
ของพม่าต่อเร่ืองการพนนั พม่ายงัมีกฎหมายหา้มเล่นพนนัในพม่า ในทางปฏิบติัยงัมีความซบัซอ้นอยูม่าก
เพราะพม่ามี “พื้นท่ียกเวน้” ท่ีมาจากการต่อรองทางอาํนาจระหวา่งรัฐบาลกบัชนกลุ่มนอ้ยเพื่อยติุการสู้รบ 
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และใหช้นกลุ่มนอ้ยมีเขตปกครองตนเอง เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มนอ้ยจึงตอ้งพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจท่ีไดจ้าก ยาเสพติด บ่อนการพนนัรวมถึงคาสิโน ส่วนทางกฎหมายมีการผลกัดนัใหมี้การแก้
กฎหมายใหมี้คาสิโนในโรงแรมไดถู้กตอ้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและตอ้นรับนกัท่องเท่ียว (การ
พนนั) จากประเทศไทยและจีน  

ส่วนของไทยมีการส่งเสริมทางออ้มใหค้นไทยออกไปเล่นการพนนัตามแนวชายแดนโดย 
สร้างโลจิสติกใหค้นเขา้ออกด่านชายแดนไดส้ะดวก แต่ไม่มีมาตรการปกป้องและเยยีวยาผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัสังคมเหมือนเช่นท่ีจีนไดท้าํมา ความสัมพนัธ์ระบบอุปถมัภใ์นรัฐไทยและพม่า ท่ีขา้ราชการเขา้
ไปพวัพนักบัผลประโยชน์ในกิจการชายแดน ยาเสพติด และการพนนั ทาํใหส้ังคมไม่ใหค้วามเช่ือถือต่อ
มาตรการการจดัการพนนัท่ีรัฐไทยเสนอมาไม่วา่จะใหมี้คาสิโนภายในแผน่ดินไทย (inland)  

3.2 การควบคุมทางสังคม มาจากสาํนึกท่ีเห็นผลกระทบจากการพนนัต่อ “สถาบนัครอบครัว” 
ใหเ้กิดปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้ ครอบครัวแตกแยก ติดหน้ี ไม่ทาํการทาํงาน จากประสบการณ์ของ
ผูค้นตามแนวชายแดน ทาํใหชุ้มชน หรือกลุ่มคนในสังคมหนัมาปกป้องตนเองซ่ึงสามารถกระทาํได ้ใน
กรณีชุมชนเก่าแก่ของเมืองแม่สายท่ีมีแรงยดึเหน่ียวทางสังคมสูง ( Social Coercion) สังคมท่ีอยูก่นัแบบ
สังคมเครือญาติ มีพระผูอ้าวโุสหรือครูบาซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจคอยอบรมสั่งสอน การตรวจสอบสมาชิก
ในชุมชน  

3.3 มาตรการในการควบคุมการพนนัอ่ืนๆ  เช่น การจบักุม การปิดบ่อน ไม่สามารถลด
ผลกระทบจากการพนนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากความลกัลัน่ในการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีของทั้งสอง
ประเทศ และมีการใชม้าตรการบางอยา่งเพื่อการต่อรองดา้นผลประโยชน์และกระชบัความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจระหวา่ง นายทุน รัฐ และชนกลุ่มนอ้ยยงัดาํรงอยู ่
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 1) ในการควบคุมการพนนัทางสังคม เป็นการดึงพลงัชุมชนทอ้งถ่ินใหชุ้มชนเขา้มามีบทบาทใน
การดูแลเอาใจใส่สมาชิกในชุมชน ทั้งการจดัเวทีพดูคุยแลกเปล่ียน ศึกษาบทเรียนจากผูท่ี้เคยผา่นการเล่น
พนนัในบ่อนคาสิโน การติดตามพฤติกรรมกลุ่มท่ีมีความเส่ียง ซ่ึงชุมชนในเมืองแม่สายมีการร่วมกลุ่ม/
องคก์รต่างๆ  เช่น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) สมาคมชาติพนัธ์ุต่างๆ สภาองคก์ร
ชุมตาํบลแม่สาย เป็นตน้นอกจากนั้นยงัใหมี้การควบคุมเชิงพื้นท่ีท่ีมีการจดัการเล่นการพนนัทั้งในตลาด 
โรงเรียน ในวดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชนชาวไทล้ือ ไตใหญ่ในเมืองท่าข้ีเหล็ก ท่ีมีวดัเป็นศูนยร์วมทาง
จิตใจมีพระผูอ้าวโุสช่วยอบรมสั่งสอน จะพบวา่มีวดัหลายแห่ง (ส่วนใหญ่เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียง) ไดส้ั่งหา้ม
เล่นการพนนัในงานปอยหรืองานฉลองทางพุทธศาสนาต่างๆ   
 2) การออกมาตรการปกป้องคนไทยขา้มแดนไปเล่นคาสิโน จากขอ้อา้งถึงการตั้งคาสิโน
ชายแดนนั้นก็เพื่อลดการสูเสียเงินตราต่างประเทศและช่วยนกัพนนัไม่ตอ้งเดินทางไปเขา้คาสิโนยงัแดน
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ไกล แต่ในความเป็นจริงการมีคาสิโนชายแดนเป็นการเพิ่มจาํนวนนกัพนนัหนา้ใหม่ตามต่างจงัหวดัให้
มากข้ึน ในกรณีด่านชายแดนแม่สายถึงแมว้า่คนท่ีขา้มแดนไปเล่นคาสิโนจะใชช่้องทางผา่นด่านศุลกากร
เช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ  โดยทัว่ไป ทาํใหย้ากท่ีจะระบุไดว้า่ใครเป็นคนขา้มไปเล่นพนนั ดงันั้นการปกป้อง
คนไทยท่ีจะเขา้คาสิโนโดยการหา้มคนไทยขา้มแดนไปท่าข้ีเหล็กจึงเป็นไปไม่ได ้เพียงแต่ออกมาตรการ
ปกป้องเป็นการสกดักนัหรือชะลอใหค้นเขา้บ่อนคาสิโนไดย้ากข้ึนและไม่ใช่มาตรการการช่วยเหลือคน
ไทยแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเขา้ไปเล่นพนนัในบ่อนคาสิโน สมควรท่ีจะมีมาตรการควบคุม
ระบบโลจิสติคคาสิโนซ่ึงเป็นระบบท่ีทาํหนา้ท่ีลาํเลียงและอาํนวยความสะดวกใหค้นเขา้คาสิโนไดง่้าย
ข้ึนโดยการควบคุมกลุ่มจงัเก็ตท่ีหาลูกคา้เขา้คาสิโน การหา้มไม่ใหมี้รถโรงแรมคาสิโนรับ-ส่งลูกคา้ 
คาสิโนกบัความรุนแรง การฟอกเงิน ยาเสพติด 
 3) การแกไ้ขปัญหาคาสิโนชายแดนในพื้นท่ีทบัซอ้นท่ีเดิมเป็นดินแดนสามเหล่ียมทองคาํ ยาเสพ
ติด เป็นพื้นท่ีการสู้รบของกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ย รวมถึงธุรกิจนอกกฎหมายอ่ืนๆ  ในเวลาต่อมาและตวั
คาสิโนเองก็ถูกจดัไวใ้นฐานะเป็นแหล่งฟอกเงิน แหล่งคา้มนุษย ์แหล่งกาํเนิดอาชญากรรม พื้นท่ีทบัซอ้น
ยงัทบัซอ้นดว้ยความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ ผลประโยชน์ของรัฐและกลุ่มอาํนาจต่างๆ  มีความเก่ียวโยงกบั
ปัญหาต่างๆ  อยา่งแยกไม่ออก มาตรการแกไ้ขปัญหาของรัฐดึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมวางมาตรการ
ร่วมกนั ส่วนหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานยงัคงดาํเนินต่อไปเช่น การป้องกนัเหตุความ
รุนแรงซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของทหารกบัมหาดไทย กบัการหามาตรการป้องกนัการลกัลอบขนเงิน
เขา้-ออกนอกประเทศ การใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินปี 2559 ตรวจสอบ
การเงินของคาสิโน โดยอยูใ่นความรับผดิชอบของสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
 4) ความท่ีคาสิโนชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กไปเก่ียวขอ้งกบัหลายประเทศทั้งพม่า ไทย ลาวและ
จีนประเด็นคาสิโนในพื้นท่ีชายแดนยงัไปเก่ียวขอ้งกบันโยบายการพนนัของแต่ละประเทศ ซ่ึงนโยบาย
การพนนัของประเทศหน่ึงยงัส่งผลกระทบต่ออีกประเทศ การแกไ้ขปัญหาเพื่อลดผลกระทบจากการ
พนนัชายแดนไม่สามารถกระทาํใหส้าํเร็จไดต้ามลาํพงั สมควรท่ีจะถูกนาํบรรจุเขา้เป็นวาระในกรอบการ
ประชุมระดบัอาเซียน ไม่วา่จะเป็นการประชุมอนุภาคลุ่มนํ้าโขง หรือระดบัจงัหวดัเช่น คณะกรรมการ
ร่วมชายแดนไทย-พม่า (เชียงราย-ท่าข้ีเหล็ก) ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตวา่คาสิโนชายแดนมกัจะผดุข้ึนตาม
เส้นทางขนส่งสินคา้จากตอนใตข้องจีนผา่นเขา้มาจรดชายแดนไทยทั้งเส้นทางไทย  (แม่สาย) -พม่า  (เชียง
ตุง,เมืองลา) -จีน (ตา้ลัว่ ,เชียงรุ่ง) หรือท่ีเรียกกนัวา่ ทางสาย R3W และการขนส่งสินคา้ทางเรือตามแม่นํ้า
โขงจากท่าเรือเชียงรุ่ง จีนผา่นท่าเรือสบหลวย  (Sop Lwe) ท่าเรือเมืองมอม พม่า  (เป็นท่าเรือขนถ่ายสินคา้
จากจีนไปยงัท่าข้ีเหล็ก) และท่าเรือเชียงแสน ไทย (บริเวณสามเหล่ียมทองคาํตรงขา้มเชียงแสนมีคาสิโน
ขนาดใหญ่คิงส์โรมนัตั้งอยูฝ่ั่ง สปป .ลาว) และยงัอยูภ่ายใตก้รอบการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว ซ่ึง
นโยบายและมาตรการการปกป้องคนจีนของประเทศจีน ในการเขา้ไปท่องเท่ียวและเล่นการพนนัในบ่อน
คาสิโนเมืองลา พม่า ประสบผลสาํเร็จท่าใหบ้่อนคาสิโนหลายแห่งในเมืองลาปิดตวัลง หรือไม่ก็ยา้ยไป
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ดาํเนินท่ีอ่ืนแทน มาตรการเหล่าน้ีควรท่ีจะนาํไปพดูคุยแลกเปล่ียนในระดบัอาเซียน หรือในอนุภาคลุ่มนํ้า
โขง 
 5) จากการท่ีอาํเภอแม่สายเป็น 1 ใน 3 อาํเภอของจงัหวดัเชียงรายท่ีถูกจดัเขา้ไปในแผนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงอาํเภอแม่สายถูกวางใหเ้ป็นท่ีสามารถพฒันาด่านชายแดนรองรับการคา้ การท่องเท่ียว 
เตรียมพื้นท่ีจดัตั้งโรงแรม ศูนยก์ารประชุม ร้านคา้ปลอดภาษี ศูนยข์นส่งมวลชน และศูนยข์อ้มูลการ
ท่องเท่ียว  ภายใต ้“พื้นท่ียกเวน้” เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจไดรั้บการยกเวน้ในทางกฎหมาย สามารถตั้ง
คาสิโนในเมืองแม่สายได ้โดยอา้งอิงถึงผลกระทบจากคาสิโนท่าข้ีเหล็ก ใหม้าอยูใ่นการควบคุมของรัฐ
ไทย ซ่ึงตวัแทนตวัแทนชุมชนในเมืองแม่สายไม่เห็นดว้ย เพราะเห็นตวัอยา่งเมืองท่าข้ีเหล็กท่ีอยูต่รงขา้ม
เมืองแม่สายปัจจุบนักลายเป็นเมืองการพนนัเสรี ผลเสียจะมากกวา่ผลดีหากมีคาสิโนท่ีเมืองแม่สาย ซ่ึง
ทางตวัแทนชุมชนเมืองแม่สาย และประชาคมเชียงรายจะตอ้งติดตามตรวจสอบโครงการคาสิโนอยา่ง
ใกลชิ้ด และจะมีการทาํขอ้เสนอในทางนโยบายในคราวต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

จากสถานการณ์การพนนัชายแดนประเทศไทยทางภาคตะวนัออกและภาคเหนือ (คาสิโน
ผกักาด  คาสิโนเกาะกง ประเทศกมัพชูา  และคาสิโนคิงส์โรมนั  สปป.ลาว) ไดอ่้านหนงัสือมงักร
หลากสี เขียนโดย ศ.ยศ สันตสมบติั และคณะ รวมทั้งหนงัสือเก่ียวกบัชายแดนลุ่มนํ้าโขงท่ีออกมาก่อน
หนา้น้ี) แน่นอนเน้ือหาหน่ึงในหนงัสือเหล่านั้นไดก้ล่าวถึงการเขา้มาของคาสิโนโดยนายทุนจีน ทาํให้
ผูว้จิยัเกิดความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ประจวบกบัผูว้จิยัไดร่้วม
แลกเปล่ียนกบัประชาคมเชียงรายถึงการรุกเขา้มาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และไดรั้บทราบถึงความ
กงัวลใจของคนเชียงรายต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน เพราะเห็นตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศลาวท่ีอยูใ่กลเ้คียง
มาแลว้ ในสภาวการณ์ท่ีมีความพยายามจะใหมี้การตั้งคาสิโนข้ึนในประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตาม
กฎหมาย แต่ไดถู้กต่อตา้นทกัทว้งจากหลายฝ่าย และตอ้งออกกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนใดมารองรับ 
ซ่ึงทาํไดย้าก ดงันั้นแทนท่ีจะออกกฎหมายใหม่อาจใชก้ฎหมายท่ีมีอยูเ่อ้ือใหเ้กิดคาสิโน และเป็นไปได้
ท่ีจะใชเ้ขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นท่ีเชียงรายเป็นท่ีตั้งคาสิโน 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ จึงเป็นท่ีมาของโครงการวจิยัพนนัชายแดนข้ึน โดยใชพ้ื้นท่ีเมืองแม่สาย
เป็นพื้นท่ีศึกษา เพราะอาํเภอแม่สายเป็นหน่ึงในหลายอาํเภอในจงัหวดัเชียงรายท่ีจะถูกผนวกเขา้ไปใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษยอ่มไดรั้บผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยตรง (ซ่ึงปกติเมือ ง
ชายแดน อยา่งแม่สายก็มีคาสิโนอยูแ่ลว้ เพียงแต่ตั้งอยูเ่มืองท่าข้ีเหล็กฝ่ังประเทศพม่า) ทั้งน้ี ผูว้จิยั
คาดหวงัวา่ผลงานวจิยัการพนนัชายแดนจะทาํเป็นขอ้เสนอผา่นเวทีประชาคมเชียงรายไปยงัรัฐบาล
ต่อไป 

 
แม่สายความพเิศษของพืน้ทีช่ายแดน 
เมืองแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองการคา้และการท่องเท่ียวชายแดนตอนเหนือของ

ประเทศไทย มีช่ือในดา้นการขายสินคา้ท่ีมีราคาถูกจากพม่าและประเทศจีน เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวจะ
แวะมาช็อปป้ิงชายแดนกนั ซ่ึงโดยปกติแม่สายจะเป็นหน่ึงในรายการท่องเท่ียว (ร่วมกบับริเวณ
สามเหล่ียมทองคาํ ดอยแม่สลอง และดอยตุง) แมว้า่แม่สายจะมีคาสิโนอยูฝ่ั่งประเทศพม่า แต่แม่สายก็มี
ลกัษณะเป็นเมืองชายแดนท่ีแตกต่างจากเมืองชายแดนหลายๆ  แห่ง โดยเฉพาะแถบภาคอีสานและภาค
ตะวนัออก ท่ีเร่ืองการขา้มแดนไปเพื่อเล่นการพนนัเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นการศึกษาพื้นท่ีแม่สายจึง
จาํเป็นตอ้งสนใจลกัษณะเฉพาะของแม่สายในเบ้ืองตน้ เพราะแม่สายมีทั้งประวติัศาสตร์และกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
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แม่สายในเส้นทางประวตัิศาสตร์ของเมือง 
แม่สาย เป็นเมืองอยูติ่ดชายแดนไทย-พม่า เป็นจุดเหนือสุดของแผน่ดินไทย และเป็นจุดผา่น

แดนติดต่อทั้งสองประเทศมาเป็นเวลานาน มีแม่นํ้าสายเปรียบเสมือนเขตแดนตามธรรมชาติคัน่กลาง 
การกลายเป็นเมืองของแม่สายไดเ้ร่ิมก่อร่างในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง แม่สายเป็นฐานท่ีตั้งหน่วย
สนบัสนุนทางทหารของกองทพัพายพัท่ีมีการตดัเส้นทางขนส่งทางทหารของกองทพัไทย ระหวา่งแม่
สายกบัเมืองพยากและเชียงตุง  ต่อมาภายหลงัสงครามกลางเมืองในประเทศจีน ในปี 2492 มีการอพยพ
หนีภยัสงครามของชาวไตล้ือจากสิบสองปันนาเขา้มาตั้งรกรากทั้งสองฝ่ังไทย-พม่า รวมทั้งชาวมุสลิม
ยนูนาน และกลุ่มทหารจีนคณะชาติก๊กมินตัง๋หรือเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในนามกองพล 93  ทั้งน้ี รัฐบาล
ไทยไดอ้นุญาตใหก้องพล 93 ตั้งรกรากอยูท่ี่ดอยแม่สลอง อาํเภอแม่ฟ้าหลวง และส่วนหน่ึงของกองพล 
93 ไดพ้าครอบครัวไปตั้งชุมชนท่ีบา้นถํ้า ห่างจากแม่สายประมาณ 10 กิโลเมตร  ส่วนชาวล้ือใหเ้ขา้มาตั้ง
ถ่ินฐานท่ีเมืองแม่สาย  ทาํใหเ้มืองแม่สายและเมืองท่าข้ีเหล็กฝ่ังพม่ากลายเป็นเมืองคู่แฝดตั้งแต่นั้นเป็น
ตน้มา 

การเขา้มาอยูแ่ม่สายของกลุ่มคนท่ีอพยพหนีภยัสงครามกลางเมืองจากประเทศจีน ไดท้าํให้
สังคมแม่สายเป็นสังคมพหุวฒันธรรม มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ขอ้มูลของเทศบาลเมือง แม่สาย
ระบุวา่มีชาติพนัธ์ุอาศยัอยูเ่มืองแม่สาย 10 ชาติพนัธ์ุ ทุกปีในช่วงฤดูหนาวจะมีการจดังาน 10 ชนเผา่ 
 

ภูม-ิรัฐศาสตร์ของแม่สาย 
ในทางภูมิ-รัฐศาสตร์ แมว้า่พื้นท่ีแถบน้ีมีการปันเขตแดนระหวา่งรัฐอยา่งมัน่คง แต่แม่สายก็มี

ความอ่อนไหวจากปัญหาการเมืองภายในพม่า และความไม่สงบในการสู้รบกบักองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ย
ตามแนวตะเขบ็ชายแดนตามนโยบายความมัน่คงในพื้นท่ีชายแดนดา้นพม่าของรัฐไทย ทาํใหพ้ื้นท่ี
ตะเขบ็ชายแดนเป็นเขตกนัชนระหวา่งไทยกบัพม่า ภายหลงัความลม้เหลวของสัญญาปางหลวง ซ่ึงพม่า
ไดต้กลงไวก้บัชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 เช่น กลุ่มกะเหร่ียง มอญ คยา ไทใหญ่ (สืบพงษ์  
พงษส์วสัด์ิ  2546) ซ่ึงมีผลใหเ้กิดกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ ตามมา  บ่อยคร้ังท่ีการปะทะกนัในเขต
พม่าส่งผลการปิดด่านพรมแดน  ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการปิดด่านของฝ่ายเจา้หนา้ท่ีพม่าเน่ืองจากเส้นทาง
ด่านแม่สายเป็นเส้นทางขนส่งสินคา้จากไทยไปยงัดินแดนพม่าดา้นใน ฝ่ายไทยจะเสียประโยชน์ถา้มีการ
ปิดพรมแดน ความอ่อนไหวของคนแม่สายก็คือ ความกลวัการปิดด่านจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พื้นท่ี
ชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กจึงเป็นพื้นท่ีทบัซอ้นของอาํนาจรัฐและอาํนาจอิทธิพลของกลุ่มต่างๆ และบาง
กรณีอาํนาจจากส่วนกลางใชไ้ม่ไดก้บัพื้นท่ีแบบน้ี เช่นอาํนาจทางกฎหมายวา่การจดัการการพนนั 
ในทางปฏิบติัเมืองแม่สายจึงเป็นพื้นท่ี “ผอ่นปรน” ในกฎหมาย มาตรการ ระเบียบต่างๆ ท่ีรัฐส่วนกลาง
ตั้งไว ้
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ระบบเศรษฐกจิชายแดนแม่สาย (การพนันเป็นหน่ึงในระบบเศรษฐกจิเมืองแม่สาย)  
ระบบเศรษฐกิจของเมืองแม่สายท่ีข้ึนอยูก่บัการคา้ขายชายแดน การท่องเท่ียว และเศรษฐกิจสีเทา 

สินคา้ชายแดนจึงมีทั้งถูกกฎหมายและผดิกฎหมายจาํพวกสินคา้เถ่ือน สินคา้เลียนแบบยีห่อ้ดงั แรงงาน
ราคาถูก การคา้มนุษย ์ยาเสพติด และการพนนั นอกจากนั้น พื้นท่ีชายแดนยงัประกอบดว้ยชนชายขอบ 
คนพลดัถ่ินจากภูดอย ซ่ึงถูกกีดกนัจากศูนยก์ลางและถูกจดัประเภทใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เศรษฐกิจ
นอกระบบ ” เช่น หาบเร่ แผงลอย พอ่คา้แม่ขาย กรรมกรรับจา้ง คนขายหวยขายลอตเตอร่ี ลูกจา้ง
ชัว่คราว หรือเป็นองคป์ระกอบเล็กๆ ท่ีสร้างสีสันใหก้บัธุรกิจการท่องเท่ียว การพนนัเมืองแม่สายจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจนอกระบบ และเป็นธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกบัอาํนาจทอ้งถ่ิน ทั้งอาํนาจตามกฎหมาย
และอาํนาจอิทธิพลเถ่ือน  
 

ความซับซ้อนของการพนันเมืองแม่สาย 
นโยบายการจดัการการพนนัในพื้นท่ีชายแดนของรัฐไทยท่ีผา่นมา เป็นการแกไ้ขปัญหาคนใน

ประเทศของตนออกไปเล่นการพนนัในต่างประเทศ ทาํใหสู้ญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก
ในแต่ละปี อีกทั้งชายแดนถูกทาํใหเ้ป็น “พื้นท่ีซ่อนเร้น” ห่างไกลจากการถูกติดตามตรวจสอบจากสังคม 
เป็นพื้นท่ีในการเก็บซ่อนส่ิงไม่ดีท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม ไม่วา่จะเป็นบ่อนพนนัในใจกลางเมืองหลวง 
การตั้งคาสิโนในเขตแดนของประเทศเพื่อนบา้นรอบประเทศไทย และพบวา่เจา้ของคาสิโนจาํนวนไม่
นอ้ยท่ีเป็นนกัธุรกิจ นกัการเมือง และผูมี้อิทธิพล ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้าํทางการเมืองทั้งฝ่ังไทย
และผูน้าํฝ่ังประเทศเพื่อนบา้น ทั้งน้ีพื้นท่ีท่ีเปิดคาสิโนตามแนวชายแดนกบัไทยมกัจะเป็นพื้นท่ีพิเศษท่ี
ตอ้งใชอ้าํนาจพิเศษควบคุมโดยตรงจากเจา้ของคาสิโนและผูมี้อาํนาจทางการเมือง 
 

ประเด็นปัญหาการพนันเมืองแม่สาย 
การวจิยัพนนัชายแดนท่ีผา่นมาส่วนใหญ่จะเนน้ประเด็นการพนนัคาสิโน ส่วนนอ้ยท่ีจะวจิยั

พนนัในเมืองชายแดน การเล่นพนนัในเมืองแม่สายมองโดยผวิเผนิก็เป็นเช่นเดียวกนักบัเมืองโดยทัว่ไป 
แต่จากความหลากหลายของผูค้นในพื้นท่ีชายแดนทาํใหก้ารพนนัในเมืองแม่สายมีความแตกต่างหลากหลาย 
ทั้งประเภทการพนนัและวธีิการเล่น ขณะเดียวกนั เมืองแม่สายก็เผชิญกบัการเขา้มาของการพนนั
สมยัใหม่ ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยคาสิโนฝ่ังท่าข้ีเหล็กสองแห่ง คาสิโนทางสบรวกท่ีสามเหล่ียมทองคาํ และ
คาสิโนคิงส์โรมนัฝ่ังลาวตรงขา้มอาํเภอเชียงแสน พร้อมดว้ยหวยชายแดนทั้งของไทย ลาว และพม่า 

การพนนัขา้มแดนภายใตบ้ริบทการเขา้มาของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโลกาภิวตัน์แบบ
จีน (China-ization) จากตวัแบบการพฒันาแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีกาํลงัเกิดข้ึนท่ีพื้นท่ีอาํเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก กบัพื้นท่ีสามอาํเภอของจงัหวดัเชียงราย คือ อาํเภอเชียงแสน เชียงของและอาํเภอแม่สาย 
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กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศลาวท่ีประชิดชายแดนประเทศไทยแถบอาํเภอเชียงแสนและอาํเภอ
เชียงของ ซ่ึงรัฐบาลลาวไดใ้หส้ัมปทานท่ีดินแก่นกัลงทุนชาวจีนทาํแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวจากจีนและไทย ท่ีดินสัมปทานจากรัฐบาลลาวจาํนวน 62,500 ไร่ แถบตน้ผึ้ง แขวงบ่อแกว้ 
มีอายสุัมปทาน 99 ปี โดยบริษทัดอกง้ิวคาํของนายจา้วเหวย่ มหาเศรษฐีชาวจีน โครงการเร่ิมแรกของ
บริษทัคือ การตั้งคาสิโนคิงส์โรมนัและโรงแรมท่ีพกั ร้านคา้ เป็นอุตสาหกรรมบนัเทิงรองรับการ
ท่องเท่ียว และสร้างเมืองแห่งความทนัสมยับนแผน่ดินลาว (ยศ สันตสมบติั 2557)  

เม่ือดูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเกิดข้ึนท่ีแขวงบ่อแกว้เป็นตวัแบบของพื้นท่ีพิเศษท่ีวา่ดว้ย “สิทธิ
สภาพนอกอาณาเขต ” ท่ีพื้นท่ีสัมปทานอยูภ่ายใตอ้าํนาจการปกครองของเจา้ของสัมปทาน (บริษทั ดอก
ง้ิวคาํ) การมีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีชายแดนจงัหวดัเชียงรายจึงเป็นไปไดสู้งท่ีจะสอดแทรกอุตสาหกรรมการ
พนนัแบบคาสิโนเขา้ไปในพื้นท่ีนั้น แทนท่ีจะผลกัดนันโยบายคาสิโนโดยการแกก้ฎระเบียบหรือ
กฎหมายท่ีมีอยู ่ซ่ึงทาํไดย้ากและถูกต่อตา้นจากประชาชน อีกทั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของ
เชียงราย ทั้งการเดินทางท่ีสะดวก มีสนามบินรองรับอยูแ่ลว้ และมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดม้ากกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัคาสิโนคิงส์โรมนัชายแดนดา้นเชียงแสน 

ขณะอีกมุมมองหน่ึงเสนอวา่ เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจเป็น “พื้นท่ียกเวน้ ” ท่ีรัฐพฒันารูปแบบ
อาํนาจพิเศษบริเวณรอยต่อระหวา่งความเป็นทางการกบัไม่เป็นทางการ ถูกกฎหมายกบัผดิกฎหมาย ซ่ึง
บริเวณรอยต่อท่ีวา่มีลกัษณะของ “ความทบัซอ้น ” กนัระหวา่งส่ิงต่างๆ ท่ีมาเก่ียวขอ้ง ข้ึนอยูก่บัอาํนาจ
การต่อรองกนั ตั้งแต่ระดบัรัฐจนถึงระดบัทอ้งถ่ิน จากการนิยามเขตเศรษฐกิจออกมาเช่นน้ี ทาํให้
ลกัษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษมีคุณลกัษณะไม่ต่างอะไรกบัพื้นท่ีชายแดน เพราะพื้นท่ีชายแดนอยา่งแม่สาย
ก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมาก่อน 

ประเด็นปัญหาอีกประการหน่ึง อยูท่ี่การนาํนิยามความหมายการพนนัของรัฐไปใชโ้ดยไม่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์/ลกัษณะการพนนัในพื้นท่ีชายแดนซ่ึงมีความแตกต่างและหลากหลายทาง
วฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ รวมทั้งประเภทการละเล่น วธีิการเล่น การกลายเป็นธุรกิจการพนนั  อาทิเช่น
การละเล่นบางอยา่งอยูใ่นวถีิวฒันธรรมชาติพนัธ์ุทอ้งถ่ิน   บนพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายแบบชายแดน 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความคลุมเครือ/ล่ืนไหลไปตามสถานการณ์และอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางนโยบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และเป็นพื้นท่ีท่ีอนุญาต (ในทางพฤตินยั) ใหมี้กิจกรรมทั้งถูกและผดิ
กฎหมายอยูด่ว้ยกนั รวมทั้งการพนนั  

ดงันั้น บนฐานการนิยามการพนนั การนาํมาตรการทางกฎหมายควบคุมการพนนัหรือมาตรการ
อ่ืนๆ ของฝ่ายรัฐ ไปจดัการโดยขาดความเขา้ใจสภาพความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีหลากหลายทบัซอ้น
อยา่งแทจ้ริง  ยอ่มประสบกบัความลม้เหลวและส้ินเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ 

ภายใตบ้ริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการวจิยั การศึกษาการพนนัในพื้นท่ีชายแดนเมืองแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย เป็นการพยายามทาํความเขา้ใจการพนนัของคนในพื้นท่ีแม่สายท่ีมีลกัษณะของการทบั
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ซอ้นกนัระหวา่งพื้นท่ีชายแดนกบัพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมีการควบคุมและลดผลกระทบจากการ
พนนัเมืองแม่สาย กนัอยา่งไร 
 

1.2วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิด/ประเภทการพนนัชายแดนเมืองแม่สาย 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพนนัต่อคนแม่สาย 
3. เพื่อเสนอแนวทางการควบคุมการพนนัในการลดผลกระทบจากการพนนัเมืองแม่สาย 
 

1.3 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 บริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ความหลากหลายกลุ่มคน  
(Diversity) และชาติพนัธ์ุ 

ลกัษณะแม่สายเมืองชายแดน ความทบัซอ้นของพรมแดน  
(Complexity) พรมแดนดา้นภูมิ
รัฐศาสตร์ พรมแดนทางชาติพนัธ์ุ
พรมแดนทางวฒันธรรม  

การพนนัท่ีหลากหลายทั้งชนิด
และประเภท 

ธุรกิจการพนนัชายแดนเมืองแม่
สาย 

ทั้งถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย 
(ไทยกบัพม่า) ทั้งเป็นวถีิวฒันธรรม
ขา้มแดนและการพนนัสมยัใหม่  
(Modern Gambling)  

ระดบัความรุนแรง 3 ระดบั 
 

 

ผลกระทบ การนิยามการพนนัจากคนชายแดน
แม่สายและจาํแนกแยกแยะชนิดการ
พนนัท่ีส่งผลกระทบ 

ขอ้เสนอของคนแม่สาย   แนวทางการควบคุมในการลด
ผลกระทบจากการพนนั 

การจดัการความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ
กลุ่มแม่คา้-ทอ้งถ่ิน-รัฐส่วนกลาง
และการต่อรอง ( Negotiation) ของ
คนแม่สาย 

ประชาสังคมเชียงราย การขยายผล นโยบายการพนนัในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
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จากตารางกรอบคิดในการศึกษาสรุปวา่ ในการเขา้มาของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเขา้
มาของทุนจีน ท่ีเขา้มาทบัซอ้นกนักบัพื้นท่ีชายแดนเมืองแม่สาย  ตลอดจนการทาํความเขา้ใจความเป็น
เมืองแม่สาย ความหลากหลายของธุรกิจการพนนัไดอ้าศยัรอยต่อของความเป็นทางการ-ไม่เป็นทางการ
และความถูก-ผดิกฎหมายทั้งของไทยและพม่ามาดาํเนินการ ตลอดจนปฏิบติัการต่อรองของคนแม่สายใน
การเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบจากธุรกิจการพนนั หมายถึงการใหค้วามหมายการละเล่นการพนนั 
ระดบัของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และการลดผลกระทบ และนาํเสนอต่อประชาคมเชียงรายท่ีกาํลงัติดตาม
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู ่
 

1.4ระเบียบวธิีวจิัย 
พืน้ที ่ประชากร ขนาดตัวอย่าง และการเลอืกตัวอย่าง 
พื้นท่ีศึกษา  จากแต่เดิมมกัจะคิดถึงชายแดนในแง่ของอาณาบริเวณสองฝากฝ่ังท่ีแยกออกจาก

กนัโดยเส้นแบ่งพรมแดน แต่ในปัจจุบนังานศึกษาพรมแดนมีแนวโนม้ท่ีจะมองชายแดนทั้งสองฟากฝ่ัง
ของพรมแดนในแง่ของการเป็นพื้นท่ีเดียวกนั เช่นชุมชนชายแดน เชียงของ-หว้ยทราย , เชียงแสน-ตน้
ผึ้ง และแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก  ดงันั้นพื้นท่ีในการศึกษาการพนนัคร้ังน้ี จะเนน้พื้นท่ีเมืองแม่สายเป็นหลกั 
และอาจขา้มไปพื้นท่ีเมืองท่าข้ีเหล็กเป็นบางคร้ัง 

 

ประชากรและขนาดตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมาย การเลือกคนแม่สายในโครงการวจิยัเป็นไปตามนิยามพื้นท่ีชายแดน ซ่ึงอาจจะ

อยูใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะในคนคนเดียวกนั เช่น  
- เป็นคนขา้มรัฐ บางคนมีญาติพี่นอ้งอยูใ่นสองประเทศ หรืออยูแ่บบประชากรแฝง 
- มีคนสองสัญชาติอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั เช่นพอ่แม่เป็นคนพม่าแต่ละลูกไดรั้บสัญชาติไทย 

โดยวธีิไดม้าซ่ึงสัญชาติมีหลายวธีิ 
- เป็นคนท่ีเก่ียวกบัการพนนัชายแดนไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง และมีความรู้ความเขา้ใจการพนนัทั้ง

ฝ่ังไทยและฝ่ังพม่า 
-มีการแบ่งกลุ่มกนัภายในพื้นท่ีท่ีซบัซอ้นและหลากหลาย เช่น ชาติพนัธ์ุ ศาสนา ความเช่ือ 

ระยะเวลาของการอพยพเขา้มาอยูแ่ม่สาย ประเภทของอาชีพ/การคา้  
- สังกดัองคก์รทางสังคม เน่ืองจากการอยูแ่ม่สายจะตอ้งมีสังกดั เพื่อหาช่องทางในทางการคา้การ

ลงทุน และต่อรองกบักบัรัฐ-ทอ้งถ่ิน จดัการขอ้พิพาท จดัการกบัขอ้จาํกดัทางกฎหมายดว้ยวธีิการแบบคน
ชายแดน เขา้ถึงอาํนาจรัฐในทอ้งถ่ิน (เขา้สู่ระบบอุปถมัภใ์นชายแดน)  

จากลกัษณะคนแม่สายดงัท่ีกล่าวมา กระบวนวจิยัจึงแบ่งกลุ่มคนแม่สายท่ีเขา้ร่วมใน
กระบวนการวจิยัออกตามฐานอาชีพและท่ีมาของรายได ้ดงัน้ี 
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1) กลุ่มแม่คา้ตามริมฟุตบาท ทั้งท่ีเป็นหาบเร่ วางของขายตามทางเทา้ตามท่ีเทศบาลกาํหนดให้
เป็นจุดผอ่นปรน บริเวณส่วนใหญ่จะอยูใ่กลด่้านตรวจคนเขา้ออกและทางเขา้วดัดอยเวา ซ่ึงเป็นจุดท่ี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาชอ้ปป้ิง และเช่ือมกบัตลาดไชน่าทาว ส่วนใหญ่แม่คา้
กลุ่มน้ีเป็นชาวไตล้ือ สินคา้ท่ีวางขายมาจากฝ่ังพม่า จีน ผลไมส้ดและแหง้ โดยรับจากเอเยน่มาขายอีกที 
แม่คา้จะอาศยัอยูต่ามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ในการวจิยัจะเชิญแม่คา้กลุ่มน้ีเขา้ร่วมกระบวนการวจิยั
ประมาณ 5 คน 

2) กลุ่มแม่คา้ในตลาดสดเมืองสายและผูป้ระกอบการร้านคา้ ตลาดสดเมืองสาย เป็นตลาดประจาํ
ถ่ิน แยกออกจากตลาดเพื่อการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่จะขายสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวติประจาํวนั ส่วน
ร้านคา้จะขายสินคา้ท่ีผลิตในประเทศไทยซ่ึงมีคุณภาพและมีประกนั คนพม่านิยมมาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน
มากกวา่จะซ้ือสินคา้ท่ีผลิตในประเทศจีน ในการวจิยัจะเชิญแม่คา้กลุ่มน้ีเขา้ร่วมกระบวนการวจิยั
ประมาณ 5 คน 

3) กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานหรือแรงงานรับจา้งเช่น งานก่อสร้าง งานรับจา้งทัว่ไปซ่ึงมกัจะเป็นงาน
รับจา้งรายวนั มีรายไดท่ี้ไม่แน่นอนจะเชิญเขา้ร่วมกระบวนการวจิยัประมาณ 10 คน 

4) กลุ่มชาวพม่า ทั้งท่ีพกัอยูแ่ม่สายและเดินทางไป-กลบั ท่ีมีสายสัมพนัธ์กบัคนไทยในการทาํ
ธุรกรรม เช่น ฝาก-ถอนเงินธนาคารเมืองแม่สาย รวมถึงการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ในการวจิยัจะ
เชิญแม่คา้กลุ่มน้ีเขา้ร่วมกระบวนการวจิยัประมาณ 10คน 

5) คนท่ีเล่นพนนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีเขา้ไปเล่นในคาสิโนฝ่ังพม่าจนส่งผลกระทบและ
เลิกหรือมีความตั้งใจจะเลิกเล่นการพนนั ในการวจิยัจะเชิญเขา้ร่วมกระบวนการวจิยัไม่เกิน 2 คน 

6) . ผูน้าํชุมชน ตวัแทนหอการคา้ ประชาสังคม เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกไม่เกิน 3 คน/โครงการวจิยั
เกิดข้ึนไดจ้ากการคน้หาผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในพื้นท่ีชายแดน ผา่นการประเมินเบ้ืองตน้วา่ มีความเป็นไปไดท่ี้จะ
เขา้ถึงขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูล ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัจึงตอ้งมีความเก่ียวพนักบักลุ่มหรือบุคคล ( Connectivity) เช่น 
เป็นอดีตนายกเทศมนตรีตาํบลท่ีติดกบัเมืองแม่สาย ซ่ึงต่อเส้นสายไปยงัคนแม่สายอีกที ทั้งรู้จกัพอ่คา้เมือง
แม่สายท่ีสามารถใหข้อ้มูลเชิงลึกได ้นอกจากนั้น อดีต นายกฯยงัมีความเก่ียวพนักบัอดีตนกัพนนัใน
คาสิโนท่ีพร้อมจะเขา้ร่วมการถอดบทเรียนการพนนัในการวจิยัคร้ังน้ี และอดีตนายกฯเป็นหน่ึงในประชา
สังคมจงัหวดัเชียงรายและหอการคา้เชียงรายท่ีกาํลงัพวัพนักบันโยบายพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเชียงราย 
อาจมีแผนรองรับการตั้งคาสิในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เพราะเชียงรายมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี 
สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวจากจีนเดินทางทางเคร่ืองบินไดส้ะดวกกวา่จะเดินทางเขา้คาสิโนคิงส์โรมนั
ฝ่ังประเทศลาว 

นอกจากนั้น ผูว้จิยัรู้จกัพระสงฆไ์ทย ปัจจุบนัเป็นเจา้อาวาสวดัแห่งหน่ึง ท่ีอาํเภอป่าซาง จงัหวดั
ลาํพนู ซ่ึงมีญาติพี่นอ้งอพยพจากเมืองยอง ประเทศพม่า มาเป็นแม่คา้ชาวล้ือขายของท่ีแม่สายสามารถ 
เขา้ถึงโครงข่ายแม่คา้ชาวล้ือในแม่สายไดส่้วนทางเมืองท่าข้ีเหล็กผูว้จิยัไดรั้บคาํแนะนาํจาก ผศ .ดร.วสันต ์
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ปัญญาแกว้ จากภาควชิาสังคมวทิยา-มานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใหรู้้จกักบัอดีตนกัศึกษา
ปริญญาโทท่ีเคยทาํวทิยานิพนธ์ท่ีเมืองท่าข้ีเหล็กกบัชาวไตล้ือใหม้าช่วยประสานงานและเป็นล่ามใน
ขั้นตอนทาํโฟกสักรุ๊ป 

จากการท่ีผูว้จิยัเคยไปศึกษาผลกระทบร้านคา้ปลีกจากการขยายตวัของเทสไกโ้ลตสัท่ีแม่สาย ทาํ
ใหรู้้จกักบัประชาสังคมแม่สาย ผูอ้าวโุส และกลุ่มสังคมต่างๆ เช่น สมาคมชาวไตล้ืออาํเภอแม่สาย สท.แม่
สาย ทาํใหผู้ว้จิยัมีความมัน่ใจท่ีจะทาํวจิยัไดส้าํเร็จ 

เน่ืองจากพื้นท่ีชายแดนเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากมุมมองของคนภายนอก (outside in) การจะไดเ้ร่ืองราว
ท่ีเป็นความจริงพื้นท่ีดงักล่าวจึงยากและมีความเส่ียง ดงันั้นขั้นตอนแรกของการลงไปเก็บขอ้มูลจึงเป็น
การประเมินความเป็นไปไดข้องการวจิยั นาํความคิดเห็นของคนในพื้นท่ีมาปรับวตัถุประสงคก์บัปรับผล
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และออกแบบกระบวนการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัภาพพื้นท่ี 
 

1.5 แผนการด าเนินงาน 
1) ทาํการคน้ควา้เอกสารท่ีมีผูท้าํการวจิยัการพนนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพนนัในพื้นท่ีชายแดน 

ทั้งท่ีหอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และคน้ควา้ทางเวบ็ไซด์ 

2) ลงพื้นท่ีติดต่อกบัเทศบาลเมืองแม่สาย ขอขอ้มูลมือสองเก่ียวกบัเมืองแม่สาย ถ่ายภาพวถีิชีวติ
คนเมืองแม่สาย 

3) สังเกตการณ์การเล่นพนนัของคนแม่สาย ขา้มพรมแดนไปสังเกตการณ์ท่ีเมืองท่าข้ีเหล็ก ซ่ึงมี
คาสิโนสองแห่ง และทาํปฏิทินการเล่นการพนนัพื้นท่ีแม่สาย 

4) จดัโฟกสักรุ๊ป วเิคราะห์ผลกระทบจากการพนนัแต่ละประเภท และจดัทาํขอ้เสนอ  
5) สัมภาษณ์เชิงลึกและถอดบทเรียนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการพนนั  
6) จดัเวทีคืนขอ้มูล ทาํขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
7) จดัทาํรายงานผลการวจิยั 
 

กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
1.คน้ควา้เอกสาร/สังเกตการณ์
เก็บขอ้มูลการพนนัในพื้นท่ี 
2.ทาํโฟกสักรุ๊ป 
3.สัมภาษณ์เชิงลึก 
4.เวทีวเิคราะห์ผลกระทบ 
5.การทาํขอ้เสนอและขยายผล 
6.การเขียนรายงานวจิยั 
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1.6ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) เห็นภาพการพนนัขา้มแดนเมืองแม่สายภายใตบ้ริบทนโยบายพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคเหนือ  
2) ไดบ้ทเรียนและผลกระทบจากการพนนัของคนเมืองแม่สาย  
3) ไดข้อ้เสนอ/แนวทางการควบคุมในการลดผลกระทบจากการพนนัในการเสนอต่อ

ประชาคมเชียงราย  
4) นาํผลการวจิยัขยายไปยงัพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีบริบทคลา้ยๆ  กนั เช่น เมืองแม่สอด จงัหวดั

ตาก ซ่ึงอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางดา้นตะวนัตกของประเทศไทย  
 

1.7นิยามศัพท์ 
พื้นท่ีชายแดน อาจหมายถึงพื้นท่ีท่ีอยูห่่างไกลจากอาํนาจศูนยก์ลางของรัฐไทย อยูต่ามรอยตะเขบ็

ชายแดนประเทศเพื่อนบา้น ขณะเดียวกนัก็เป็นคาํสามญัท่ีเรียกกนัในหมู่ประชาชน ในทางวชิาการมี
ความหมายเดียวกนักบัคาํวา่พรมแดน ( border) แต่จะคุน้ชินในการเรียก “เมืองชายแดน ” มากกวา่ท่ีจะ
เรียก “เมืองพรมแดน” 

การพนนัชาติพนัธ์ุ หมายถึงการละเล่นหรือการพนนัเฉพาะในกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นๆ จนกลายเป็น
การแสดงออกซ่ึงอตัลกัษณ์ร่วมในเมืองแม่สาย เช่น การเล่นมะกองทีของชาติพนัธ์ุไตล้ือ เป็นตน้ 

ผลกระทบ หมายถึงผลกระทบจากการเล่นการพนนั ซ่ึงมีระดบัของผลกระทบอยู ่3 ระดบั คือ 
ผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสุด ผลกระทบท่ีรุนแรงปานกลาง และผลกระทบนอ้ย ทั้งน้ีผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อาการหมกมุ่นโดยไม่สนใจส่ิงท่ีอยูร่อบตวั คลา้ยกบัโรคติดเทคโนโลย ีหรือในทางการแพทยถื์อ
วา่เป็นอาการทางจิตประเภทหน่ึง ท่ีเรียกวา่ “โรคติดการพนนั ( Pathological Gambling) ” ในทางสุขภาพ
กาย ในทางสังคม เป็นคนท่ีไม่น่าเช่ือถือชอบโกหก ครอบครัวอยา่ร้าง ในทางเศรษฐกิจเสียทรัพย ์มี
หน้ีสิน ถูกยดึทรัพยสิ์น ในทางอาญากรรม ลกัขโมย จ้ี ปลน้ คอร์รัปชัน่ 

ชายแดน (Frontier) หมายถึง การขยายดินแดนเขา้ไปในท่ีรกร้าง หรือหมายถึงรอยต่อระหวา่ง
เขตวฒันธรรมหรือเขตกนัชนระหวา่งอารยะธรรม 

พรมแดน (Border) หมายถึง เส้นแบ่งแนวเขตระหวา่งรัฐชาติ สามารถแยกแยะลกัษณะพรมแดน
ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ พรมแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ พรมแดนทางชาติพนัธ์ุ และพรมแดนทางวฒันธรรม 

- พรมแดนทางภูมิศาสตร์เป็นตวักาํหนดพื้นท่ีแห่งอาํนาจท่ีกลไกรัฐสถาปนาเหนือประชาชน รัฐ
เป็นองคก์รหน่ึงเดียวท่ีอา้งวา่มีความชอบธรรมในการใชอ้าํนาจ และผกูขาดการใชค้วามรุนแรงเม่ือมีการ
ขดัขืน แต่ในทางพฤตินยัชุมชนทอ้งถ่ินและชุมชนชายแดนมีบทบาทสาํคญัในการซอ้นพรมแดนของรัฐ
ดว้ยพรมแดนชาติพนัธ์ุและพรมแดนทางวฒันธรรม 
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- พรมแดนทางชาติพนัธ์ุเกิดจากความรู้สึกเป็นพวกพอ้งเครือญาติการใชภ้าษาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีใกลเ้คียงกนั หรือสืบสายเลือดจากบรรพชนกลุ่มเดียวกนั การสร้างอตั-ลกัษณ์
ตวัตนของกลุ่มแยกออกจากกลุ่มอ่ืนผา่นสาํนึกทางดา้นประวติัศาสตร์ 

- ขณะท่ีพรมแดนทางวฒันธรรมอาจมีขอบเขตท่ีกวา้งขวางกวา่และครอบคลุมปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลายกลุ่ม ท่ีพาํนกัอาศยัร่วมกนัอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง และมีการจดัลาํดบั
ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุ มีการเล่ือนไหลไปมาของอตัลกัษณ์และหยบิยมื
ผสมผสานทางดา้นวฒันธรรมและภาษา 

 
 
 
 

  



13 
 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1แนวความคดิเกีย่วกบัชายแดน 
คาํวา่ “ชายแดน” มีนยัยะส่ือถึงเส้นแบ่งระหวา่งความเป็นอ่ืนกบัความเป็นไทย มากกวา่จะนิยาม

ความหมายทางภูมิศาสตร์ จากวาทกรรมวา่ดว้ยภูมิกายา ( Geo-bodied) ในงานเขียนของธงชยั  วนิิจจะกุล
(2556) เร่ืองกาํเนิดสยามแผนท่ีไดส้ร้างจินตภาพท่ีทรงประสิทธิภาพในการทาํใหก้ลุ่มต่อตา้นใน
สังคมไทยเท่ากบัภยัคุกคามจากภายนอก ดงันั้นตาํรวจตระเวนชายแดนจึงเป็นกองกาํลงัท่ีพิทกัษช์ายแดน 
ความเป็นไทย ต่อตา้นศตัรูท่ีอยูภ่ายนอก ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองปกติท่ีจะพบตาํรวจตระเวนชายแดนปฏิบติัใน
บริเวณชายแดน ในชุมชนของชนกลุ่มนอ้ยไปถึงเมืองใหญ่ (เช่นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีฐานอยูท่ี่อาํเภอแม่
ริม) และเป็นกองกาํลงัหลกัท่ีบุกเขา้ไปในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์ (พื้นท่ีในเมือง) ใน
เหตุการณ์สังหารหมู่ 6 ตุลาคม 2519 คาํวา่ “ชายแดน” ท่ีใชใ้นทางภูมิศาสตร์จึงเป็นคาํท่ี “กาํกวม” อาจ
ไม่ใช่พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ก็ได ้
 พื้นท่ีชายแดน ยงัประกอบดว้ย ชนชายขอบ คนพลดัถ่ินจากภูดอย ซ่ึงถูกกีดกนัจากศูนยก์ลาง 
และถูกจดัประเภทใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เศรษฐกิจนอกระบบ ” เช่น หาบเร่ แผงลอย พอ่คา้แม่ขาย 
กรรมกรรับจา้ง คนขายหวยขายลอตเตอร่ี ลูกจา้งชัว่คราว หรือเป็นองคป์ระกอบเล็กๆ ท่ีสร้างสีสันใหก้บั
ธุรกิจการท่องเท่ียว แต่ในมิติทางวฒันธรรม คาํวา่ “ชายแดน ” สามารถเคล่ือนยา้ยจากชายแดนท่ีอยู่
ห่างไกลความเจริญของชนบทเขา้มาอยูใ่นแผน่ดินใหญ่ในประเทศ เช่นในกรณีศึกษาชาวอาข่าไนทบ์าร์
ซากลางเมืองเชียงใหม่ ของ ไพโรจน์  คงทวศีกัด์ิ (2548) ท่ีไนทบ์าร์ซากลายเป็นชุมชนชายแดนท่ีมีความ
หลากหลายทางอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ และมีพรมแดนทางวฒันธรรมซ่ึงมีลกัษณะพิเศษในแง่ท่ีวา่ ไม่
เพียงแต่ไนทบ์าร์ซาตั้งอยูใ่นเขตเมืองท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเปิดกวา้ง ประกอบดว้ยผูค้นท่ีหลากหลาย แต่
ยงัประกอบดว้ยชาติพนัธ์ุ เจา้ของพื้นท่ี และนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในเมืองเชียงใหม่ ดงันั้น ชายแดนจึงเป็น
พื้นท่ีต่อรองเชิงอาํนาจ สาํหรับคนต่างๆ ท่ีตอ้งการแสวงหาผลประโยชน์ แสวงหาพื้นท่ีท่ีมีหลกัประกนั
ความมัน่คงในการดาํเนินชีวติ จากการอพยพมาตั้งแต่ประวติัศาสตร์ 

เมืองเป็นพื้นท่ีชายแดนท่ีมีนยัยะสาํคญัอยา่งยิง่ในการทบทวนและนาํเสนอขอ้จาํกดัของวาท
กรรมวา่ดว้ยเศรษฐกิจในระบบ การทาํความเขา้ใจในมิติทางวฒันธรรมของเมือง โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้และการท่องเท่ียว จะช่วยใหเ้รามองเห็นการดาํรงอยูร่่วมกนัของเศรษฐกิจหลายระบบ
ท่ีซอ้นทบักนัอยู ่เมืองเป็นเวทีแห่งการปะทะกนัระหวา่งโลกาภิวตัน์กบัทอ้งถ่ินภิวฒัน์ ตลาดการคา้ เช่น
ไนทบ์าร์ซาร์ เป็นพื้นท่ีชายแดนซ่ึงพหุวฒันธรรมดาํรงอยูใ่นฐานะเป็นส่วนหน่ึงของการคา้ การท่องเท่ียว 
และการช่วงชิงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุไปพร้อมกนั 
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 ชายแดน ไม่เพียงจะอา้งอิงถึงพื้นท่ีทางกายภาพ อาจใชค้รอบคลุมกบัการไปปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมกบับ่อนการพนนัของคนเล่นพนนั ไม่วา่คนเล่นพนนันั้นจะอาศยัอยูใ่นท่ีใดก็ตาม จากกรณีศึกษา
ของ ป่ินวดี ศรีสุพรรณและสุรสม กฤษณะจูฑะ  (2556) ถึงกระบวนการทาํใหช้าวบา้นกลายเป็นนกัพนนั
ขา้มแดน โดยศึกษาพื้นท่ีจงัหวดัยโสธรกบัมุกดาหาร แมว้า่พื้นท่ีภูมิรัฐศาสตร์จงัหวดัยโสธรไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัประเทศลาวโดยตรง ภายใตร้ะบบโครงข่ายธุรกิจคาสิโนสะหวนัเวกสั แขวงสะหวนัเขต 
ประเทศลาว การเช่ือมโยงโครงข่ายนกัพนนัในเขตยโสธรทาํใหค้วามเป็นชายแดนครอบคลุมถึงเครือข่าย
นกัพนนัท่ีอยูจ่งัหวดัยโสธรดว้ย 
 ส่วนประเด็นเมืองชายแดนท่ีมีการอา้งถึงอยูบ่า้งในงานวจิยัการพนนัชายแดนท่ีผา่นมา ทั้งท่ีภาค
อีสานดา้นชายแดนติดกบัประเทศลาวและประเทศกมัพชูา กบัภาคตะวนัออกดา้นชายแดนติดกบัประเทศ
กมัพชูา เมืองส่วนใหญ่เกิดข้ึนตามจุดผา่นแดนระหวา่งประเทศภายหลงันโยบายเปล่ียนสนามรบใหเ้ป็น
สนามการคา้ของรัฐบาลพลเอกชาติชาย มีการตั้งชุมชนประชิดชายแดน เกิดร้านคา้ตามมา จากการสร้าง
เส้นทางติดต่อท่ีสะดวกมากข้ึนจึงเกิดการพนนัคาสิโนชายแดน ซ่ึงตรงขา้มเมืองชายแดนทางภาคเหนือ
อยา่งแม่สาย ซ่ึงเคยเป็นเมืองการคา้ชายแดนมาก่อนคร้ังประวติัศาสตร์สมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ในยคุ
สมยันั้นท่ียงัไม่มีคาสิโน 
 ยศและคณะไดก้ล่าวถึงเมืองชายแดนทางภาคเหนือรวมทั้งเมืองแม่สายวา่ การศึกษาพรมแดนมี
แนวโนม้ท่ีจะมองชายแดนทั้งสองฝากฝ่ังของพรมแดนในแง่ของการเป็นพื้นท่ีเดียวกนั จากมุมมองของ
ชุมชนเมืองชายแดนเอง เช่น เชียงของ (ไทย) -หว้ยทราย (ลาว) เชียงแสน (ไทย) -ตน้ผึ้ง (ลาว) และแม่
สาย (ไทย) -ท่าข้ีเหล็ก (พม่า) สาํหรับแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กเป็นพื้นท่ีริมพรมแดนสองฟากฝ่ังซ่ึงปฏิบติัการ
ขา้มพรมแดนมีความเขม้ขน้พลุกพล่านไปดว้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคา้ขาย การเคล่ือนไหลไปมา
ของผูค้น สินคา้และวฒันธรรมขา้มพรมแดน มีการเคล่ือนไหวคึกคกัของแรงงานขา้มชาติ การขนถ่าย
สินคา้ในหลายรูปแบบ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ไปถึงกองทพัมดท่ีขยนัขนัแขง็ ท่ามกลางการตรวจตราของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐทั้งสองฝ่ายอยา่งเขม้งวด ความเป็นเมืองมีการขยายตวั ทั้งโรงแรมท่ีพกั ตลาดขายสินคา้
ปลอดภาษี และของเถ่ือนนานาชนิด ใจกลางเมืองเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูค้นจากท่ีต่างๆ และนกัท่องเท่ียว
เดินทางมาซ้ือของราคาถูก ผลประโยชน์ของธุรกิจท่ีมีความสลบัซบัซอ้นและแปรผนัไปตามสถานการณ์
การเมืองระหวา่งประเทศ ทาํใหก้ลุ่ม/องคก์รธุรกิจทอ้งถ่ิน เช่น หอการคา้ นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
เคล่ือนไหวอยา่งคึกคกัเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองของพื้นท่ีชายแดน(ยศ สันตสมบติั
และคณะ, 2555)  
  
2.2การพนันพืน้ทีช่ายแดน 
 ในงานวจิยัการพนนัของจนัทนา ธนะวฒันาวงศ์  และคณะ 2557) เก่ียวกบัวถีิชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพนนัของคนในจงัหวดัอุบลราชธานีและอาํนาจเจริญ อนัเป็นส่วนหน่ึงของชุดวจิยัการพนนัในพื้นท่ี
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จงัหวดัชายแดนอีสานใต ้ขอ้คน้พบจากการอ่านงานวจิยัของจนัทนาคือ วธีิคิดการแบ่งพื้นท่ีศึกษา
ออกเป็นเมืองกบัชนบทเพื่อสะทอ้นถึงความแตกต่างของวถีิพนนัในเมืองกบัชนบท การใชว้ธีิคิดแบ่ง
เมืองกบัชนบทเป็นลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทย ( generalization) ทาํใหไ้ม่สามารถ
สะทอ้นความเป็น “จงัหวดัชายแดน ” ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะต่างจากจงัหวดัท่ีไม่ชายแดนอยา่งไร ทาํให้
การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนนัของคนในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีและอาํนาจเจริญไม่มีนยัยะของ
ความแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนในประเทศไทย ยกเวนกรณีท่ีมีการพดูถึงการเล่นพนนัขา้มแดนอยูบ่า้ง เช่น 
“หวยลาว” ท่ีอาํเภอโขงเจียม ซ่ึงก็ไม่ไดล้งรายละเอียดเหมือนกบัพนนัประเภทอ่ืน 

 
งานวจิยัพนนัชายแดนท่ีผา่นมา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1) การศึกษาคาสิโนในฐานะเป็นผูจ้ดัใหมี้การเล่นพนนัแถบชายแดนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
จากวตัถุประสงคข์องการมีคาสิโนชายแดนของประเทศเพื่อนบา้น เพื่อลดจาํนวนนกัพนนัคนไทย
เดินทางไปเขา้คาสิโนยงัต่างประเทศ เป็นการประหยดัเงินตราต่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงพบวา่ คน
ท่ีเขา้คาสิโนชายแดนกลายเป็นชาวบา้นระดบัรากหญา้ บางคนกลายเป็นนกัพนนัหนา้ใหม่ จากการดาํเนิน
ธุรกิจ “ทวัร์พนนั” เพื่อหาลูกคา้เขา้คาสิโน ในกรณีศึกษาของป่ินวดี ศรีสุพรรณและสุรสม กฤษณะจูฑะ 
(2556) ส่วนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีงานศึกษาของ พรชิตา กฤษฎาวานิช( 2546) ท่ีศึกษาผลกระทบจากบ่อน
การพนนัตามแนวชายแดน กรณีเกาะกง ประเทศกมัพชูา พบวา่ บ่อนการพนนัมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยผลกระทบในแง่ลบทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การเกิดปัญหาหน้ีสินและความขาดแคลน
รายจ่ายในครอบครัว ปัญหาการลกัทรัพยห์รือประกอบมิจฉาชีพ ส่วนผลกระทบในดา้นสังคมไดแ้ก่ 
ก่อใหเ้กิดภาพพจน์ในแง่ลบของประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา และพบวา่ธุรกิจการ
พนนัไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหรืออาชีพในทางท่ีสร้างสรรค ์แต่เป็นการมอมเมาประชาชนและทาํใหคุ้ณภาพชีวติ
ของคนในระยะยาวจะหมกมุ่นอยูก่บัการพนนั ทาํใหเ้สียสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ี
บ่อนการพนนัยงัเป็นแหล่งฟอกเงินท่ีไม่สามารถตรวจสอบบญัชีได ้ 

ส่วนสุรชยั บุญพลบั ( 2545) ศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประชาชนจากบ่อนการพนนั
ตามแนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีบา้นผกักาด อาํเภอโป่งนํ้าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ผูเ้ล่นพนนั
ส่วนมากเป็นชาวบา้นจนัทบุรี และประเภทพนนัท่ีไดรั้บความนิยมเล่นคือ บคัคารา รองลงมาคือ ป๊อก
แปด-ป๊อกเกา้ ผลเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนคือเล่นเสียเฉล่ียคนละ 6,663 บาท ส่วนผลเสียทางสังคมไม่
ปรากฏ 

2) การศึกษาการเขา้ถึงพนนัของผูเ้ล่นแถบชายแดน ในงานศึกษาของ วสุิทธ์ิ เหล็กสมบูรณ์
(2556) เร่ืองพฤติกรรมการซ้ือหวยขา้มแดนของผูห้ญิงไทใหญ่ชายแดนพม่า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ 
สาํหรับหญิงไทใหญ่ท่ีอพยพมาอยูช่ายแดนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะนิยมซ้ือหวยใตดิ้นกบัเครือข่ายสังคม
ชาติพนัธ์ุเดียวกนั เน่ืองจากมีความใกลชิ้ด ไวเ้น้ือเช่ือใจ และป้องกนัความเส่ียงจากการ “ถูกเบ้ียว” กรณี
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ซ้ือหวยถูกแลว้ไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้นอกจากนั้นหญิงไทใหญ่ยงัใชเ้ทคโนโลยกีาร
ส่ือสารสมยัใหม่ในการซ้ือขายหวยในหมู่เครือข่ายญาติพี่นอ้ง ทั้งในไทยและพม่า (แถวชายแดน) 
โทรศพัทมื์อถือไดก้ลายเป็นเทคโนโลยท่ีีเอ้ือต่อการเติบโตของหวยใตดิ้นเป็นอยา่งมาก ทั้งในแง่การซ้ือ
ขายในระบบใหสิ้นเช่ือหรือระบบ “แปะ” คือซ้ือก่อนจ่ายทีหลงั และการกระจายข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
เลขเด็ดจากเกจิอาจารย ์การเก็งเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้อาํนาจทางการเมือง เป็นตน้ นอกจากนั้น การเล่น
หวยทางดา้นรัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า คนซ้ือหวยและเจา้มือท่ีรับซ้ือจะอยูใ่นพม่า แต่จะเล่นตาม
เลขท่ีออกท่ีประเทศไทย โดยฟังจากวทิยกุระจายเสียงท่ีส่งสัญญาณจากประเทศไทย 

ป่ินวดี ศรีสุพรรณและสุรสม  กฤษณะจูฑะ ( 2556) ศึกษาเครือข่ายธุรกิจการพนนัผา่น “การทาํ
ทวัร์” ทาํใหช้าวบา้นท่ีมีเงินนอ้ยมีโอกาสเขา้ไปเล่นพนนัในคาสิโน ชาวบา้นบางส่วนกลายเป็นนกัพนนั
หนา้ใหม่ในท่ีสุด คาสิโนชายแดนไม่ไดล้ดจาํนวนคนไทยออกไปเล่นพนนัท่ีมาเก๊า ลาสเวกสั หรือ
ออสเตรเลีย แต่กลบักระตุน้ใหมี้นกัพนนัหนา้ใหม่ มีคนไทยเล่นพนนัเพิ่มมากข้ึน การประมาณการจาก
สถิติของด่านตรวจคนเขา้เมืองของมุกดาหารพบวา่ คนไทยขา้มแดนไปเล่นพนนัในคาสิโนสะหวนัเวกสั 
แขวงสะหวนัเขต ประเทศลาว ผา่นบริการทวัร์ประมาณ 1,000 คนต่อวนั ในวนัเสาร์-อาทิตยห์รือวนัหยดุ
พิเศษจะมีมาก นอกจากการทาํทวัร์เพื่อหาลูกคา้ป้อนเขา้คาสิโน คาสิโนยงัมีการทาํกลยทุธ์ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหม้าเล่นพนนัเป็นพิเศษ เช่น สิทธิพิเศษต่างๆ สาํหรับลูกคา้วไีอพี มีโปรโมชัน่ การชิงโชค 
แจกอัง่เปาในวนัตรุษจีน แจกของชาํร่วยต่างๆ การบริการเล่นพนนัออนไลน์กรณีไม่สะดวกในการ
เดินทางมาเล่นในคาสิโน เป็นตน้ 

3) การศึกษาชุมชนชายแดนท่ีไดรั้บผลกระทบจากบ่อนพนนัชายแดน วรีะพนัธ์ พรหมมนตรี
(2547) ศึกษาการเล่น “มะก่องถ่ี” ซ่ึงเป็นหวยรายวนัในพื้นท่ีชายแดน ตลาดแม่สาย ตลาดเชียงแสน ซ่ึงมี
การเล่นฝ่ังพม่ามาก่อน และนาํมาเล่นในฝ่ังไทย การท่ีมะก่องถ่ีไดรั้บความนิยมเพราะมีการเปิดใหเ้ล่นวนั
ละ 2-3 งวด และไดร้างวลัเร็ว เช่นถูกตอนเยน็มารับรางวลัเชา้วนัรุ่งข้ึน นอกจากนั้นลกัษณะมะก่องถ่ี
ไม่ใช่หวยแบบเส่ียงโชค แต่เป็นหวยท่ีตอ้งใช ้ “เชาวปั์ญญาไหวพริบ ” ในการทายคาํใบท่ี้เจา้มือจะเป็น
ผูเ้ขียนคาํใบอ้อกเป็นกลอนใหรู้้ล่วงหนา้ก่อนรับแทง เพื่อใหค้นเล่นตีความในกลอนวา่จะใกลเ้คียงกบั
สัตวป์ระเภทใด ซ่ึงมีอยู ่36 ตวั หรือ 36 หมายเลข แนวคิดสัตว ์36 ตวัมาจากการกาํหนดจุดบนร่างกายคน
ทั้งหมด 36 จุด มะก่องถ่ีสามารถเขา้ถึงคนเล่นไดม้าก เพราะใชส้ถานท่ีรับแทงหวยท่ีร้านชาํซ่ึงกระจายกนั
อยูต่ามชุมชน โดยท่ีเจา้ของร้านชาํจะไดค้่าเปอร์เซ็นต ์10 % ของยอดเงินท่ีรับแทงในแต่ละงวด 

สดใส สร่างโศกและนนท ์พลาวนั ( 2557) ศึกษาผลกระทบต่อวถีิพนนัของชาวบา้นจากการเปิด
คาสิโนช่องสะงาํ อาํเภออนัลองเวง จงัหวดัอุดรมีชยั ประเทศกมัพชูา พบวา่ การมีคาสิโนท่ีช่องสะงาํ
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวถีิการพนนัในชุมชนในไทยและกมัพชูา ทั้งชนิดและประเภทการพนนัท่ีมีอยู่
เดิม เช่นการพนนัพื้นบา้นและการพนนัท่ีมีผูน้าํเขา้จากภายนอกมาสู่ชุมชน นอกจากนั้นยงัมีการเล่นพนนั
แบบใหม่เพิ่มข้ึนในลกัษณะพนนัขา้มพรมแดนทั้งสองประเทศ เช่น หวยหุน้เวยีตนาม หวยออกเลขสลาก
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ของไทย (แต่เล่นในกมัพชูา) และหวยของรัฐบาลกมัพชูา ส่วนผูท่ี้เขา้คาสิโนจากกมัพชูามกัจะเป็นผูน้าํ
ชุมชนท่ีมีฐานะการเงินดีหรือเป็นนกัธุรกิจ และพบวา่เคยมีนกัพนนัหญิงชาวกมัพชูาท่ีเล่นพนนัจนหมด
ตวัไม่มีเงินใชห้น้ีจึงตอ้งขายตวัแลกในท่ีสุด 

ในแง่การเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีชายแดนทั้งกมัพชูาและไทยพบวา่ หลงัจากการมีคาสิโนข้ึนใน
ช่องสะงาํมีการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีชายแดน ชุมชนฝ่ังไทยมีความคึกคกัมากข้ึน เน่ืองจากเป็นทางผา่น
ของนกัเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางไปคาสิโน มีการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัเพื่อสร้างเป็นร้านคา้ ร้านขายของชาํ
และบา้นพกัเพื่อรับรองนกัท่องเท่ียว ในช่วงคาสิโนเพิ่งเปิดใหม่ๆ  ชาวบา้นจาํนวนหน่ึงมีอาการ “เห่อ
ของใหม”่ เดินทางไปเล่นการพนนัท่ีคาสิโน และมีชาวบา้นรับจา้งนัง่รถตูไ้ปเล่นท่ีคาสิโนดว้ยบางคน
กลายเป็นนกัพนนัอาชีพ 

ส่วนชุมชนฝ่ังกมัพชูา จากเดิมคนในชุมชนกมัพชูาไม่เล่นการพนนั เพราะไดรั้บการปลูกฝังใน
แนวคิดในยคุตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเขมรแดงท่ีวา่ “การพนนัเป็นรูปแบบของความเส่ือมโทรม
ทางสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมใหม่”ภายหลงัสงครามกลางเมืองในกมัพชูาพร้อมๆ  กบั
การตั้งคาสิโนช่องสะงาํ แนวคิดอดีตผูน้าํเขมรแดงไดเ้ปล่ียนไปจากเดิมคือ “หาเงิน” และ “เอารวยไว้
ก่อน” มีการอพยพโยกยา้ยผูค้นเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีเป็นจาํนวนมาก เกิดตลาดแลกเปล่ียนสินคา้ เศรษฐกิจใน
ชุมชนเติบโตมากข้ึน เกิดการจา้งงานเพราะในคาสิโนตอ้งใชพ้นกังานมากกวา่ 800 คนซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
คนหนุ่มสาว 
 งานของยศ สันตสมบติั( 2551)  กล่าวถึงพื้นท่ีแม่สายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี
รัฐบาลกาํลงัผลกัดนัเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัลงทุนจากจีน และถา้ไม่
มีการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดอาจมีโครงการตั้งคาสิโน เพราะคาสิโนเป็นการลงทุนดา้นการพนนัท่ีทาํ
กาํไรใหก้บัเจา้ของกิจการไดดี้กวา่การลงทุนกิจการประเภทอ่ืน ขณะท่ีคาสิโนเกิดในแผน่ดินไทยไดย้าก 
ยศไดก้ล่าวถึงการมีคาสิโนในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณสามเหล่ียมทองคาํแถบตน้ผึ้งท่ีอยูต่รงขา้มอาํเภอ
เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ทางการลาวใหส้ัมปทานแก่จีนหลายหม่ืนไร่ และส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ คาสิโนคิงส์
โรมนั ซ่ึงเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ผลกระทบก็คือ มีการยา้ยชาวบา้นท่ีเป็นชาวล้ือออกจากพื้นท่ีไปอยู่
หมู่บา้นจดัสรรท่ีเจา้ของคาสิโนสร้างชดเชยให ้  

งาน นฐักร วทิิตานนท ์(2559) ซ่ึงศึกษาผลกระทบคาสิโนคิงส์โรมนัฝ่ัง สปป.ลาว พบวา่ คาสิโน
ไม่เพียงแต่บริการนกัพนนัจากประเทศจีนเท่านั้น แต่เจา้ของยงัจดัพื้นท่ีบางส่วนของคาสิโนใหค้นไทย
จดัการพนนัเพื่อดึงนกัพนนัจากไทยและลาวเขา้มาเล่นเพิ่มข้ึน โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ังไทยไม่มีมาตรการสั่ง
หา้มไม่ใหค้นไทยไปเล่นการพนนัในคาสิโนนอกจากนั้นการมีคาสิโนคิงส์โรมนัฝ่ัง สปป .ลาว ไดส่้ง
กระทบเชิงบวกดา้นเศรษฐกิจและผลลบทางสังคม  (Social Costs) อนัหมายถึงสังคม (ทั้งไทยและลาว) 
ตอ้งแบกรับภาระในการฟ้ืนฟูและเยยีวยาสังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มใหใ้กลเ้คียงกบัสภาพเดิมก่อน
มีคาสิโน 
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ผลกระทบเชิงบวกไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
ช่วยใหค้นลาวในพื้นท่ีห่างไกลไดมี้คุณภาพชีวติดีข้ึน และคาสิโนกลายเป็นแหล่งจา้งงานขนาดใหญ่
โดยเฉพาะแรงงานจากพม่าและจีน การส่งเสริมใหมี้การท่องเท่ียว มีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวท่ีแขวง
บ่อแกว้เพิ่มข้ึน ส่วนผลลบทางสังคมไดแ้ก่ การสูญเสียทรัพยากรใหต่้างชาติ ชาวบา้นในพื้นท่ีสัมปทาน
ถูกบงัคบัใหย้า้ยท่ีอยูอ่าศยั (Displacement) และสูญเสียสิทธิในท่ีดินทาํกิน ท่ีดินการเกษตรท่ีไดรั้บก็เผชิญ
กบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และการไหลบ่าของคนจีนมีผลต่อการทาํลายอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน คาสิโน
มกัจะอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงเป็นพื้นท่ียกเวน้ทางกฎหมาย เอ้ือใหเ้ป็นศูนยร์วมธุรกิจสีเทาอาทิเช่น 
ตลาดสัตวป่์าหายาก การคา้ประเวณี แหล่งพกัยาเสพติด และกลายเป็นแหล่งฟอกเงินเน่ืองจากลาวไม่มี
กฎหมายต่อตา้นการฟอกเงิน แมว้า่ในทางกฎหมายจะหา้มไม่ใหค้นลาวเล่นการพนนั แต่ในทางปฏิบติัไม่
มีมาตรการท่ีเขม้งวด ทาํใหค้นลาวเกิดปัญหาติดการพนนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนมีรายไดน้อ้ย ติดหน้ีสิน
และครอบครัวแตกแยก 
 กล่าวโดยสรุป งานวจิยัพนนัชายแดนท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการพนนัของ
คาสิโนซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการพนนัสมยัใหม่ ( Modern Gambling) ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลกระทบต่อ
ผูค้นหรือชุมชนในพื้นท่ีชายแดนอยา่งมีนยัยะสาํคญั ท่ีสาํคญัคือ ยงัไม่ไดใ้หภ้าพวถีิชีวติในชุมชน
ชายแดนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียกวา่ การพนนัยอดนิยม ( Popular Gambling) ทั้งการพนนัท่ีแฝงอยูใ่น
วฒันธรรมหรือการพนนัพื้นบา้นและการพนนัสมยัใหม่เช่นงานวจิยัของสดใส สร่างโศกและนนท ์พลา
วนั (2557) การวจิยัคร้ังน้ีจึงมุ่งความสนใจไปท่ีเมืองชายแดนซ่ึงแต่เดิมการศึกษาเมืองชายแดนมกัจะ
คิดถึงชายแดนในแง่ของอาณาบริเวณสองฝากฝ่ังท่ีแยกออกจากกนัโดยเส้นแบ่งพรมแดน แต่ในปัจจุบนั
งานศึกษาพรมแดนมีแนวโนม้ท่ีจะมองชายแดนทั้งสองฟากฝ่ังของพรมแดนในแง่ของการเป็นพื้นท่ี
เดียวกนั คือแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กอนัมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาร่วมกนัต่างจากเมืองชายแดนแห่งอ่ืนเช่น 
ทางดา้นช่องสะงาํ ประเทศกมัพชูา สะหวนัเขต สปป.ลาวและทางดา้นภาคตะวนัออก ประเทศไทย 
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บทที่ 3 
เศรษฐกจิการเมือง และการพนันเมืองแม่สาย 

 
เพื่อท่ีจะเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของชายแดนภาคเหนือ เมืองแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กจึงตอ้งทบทวน

กระบวนการการกลายเป็นเมืองชายแดน ทั้งประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจยคุล่าอาณานิคมซ่ึง
เป็นเง่ือนไขของการก่อกาํเนิดรัฐชาติ การเคล่ือนยา้ยประชากรหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุจากความขดัแยง้ใน
ดินแดนแถบน้ี สงครามยาเสพติด การต่อสู้ดว้ยกองกาํลงัของชนกลุ่มนอ้ย และนโยบายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศในแถบลุ่มนํ้าโขง ลกัษณะเฉพาะของเมืองชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กจึง
แสดงออกถึงความทบัซอ้นของเมืองระหวา่ง วถีิการดาํเนินชีวติประจาํวนัของคนชายแดนกบัวถีิปฏิบติั
ภายใตร้ะเบียบ/กฎเกณฑข์องรัฐชาติ ความเป็นเมืองท่าข้ีเหล็กในปัจจุบนักาํลงัเขา้สู่กบัการกลายเป็นไทย 
(Thaization) ทั้งความนิยมการบริโภคกบัการขยายอิทธิพลของจีน ซ่ึงความเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของเมือง
แม่สาย-ท่าข้ีเหล็กน้ี จะนาํไปสู่การทาํความเขา้ใจการพนนัชายแดนใหม่ ต่างจากการเขา้ใจการพนนัตาม
นิยามทางกฎหมายและเขตแดนรัฐชาติ 

 

3.1 แม่สาย-ท่าขีเ้หลก็เมอืงแฝดชายแดน 
3.1.1 ประวติัการปักเขตแดนไทย-พม่าตอนเหนือกาํเนิดชายแดนเมืองแม่สายมีความชดัเจนข้ึน

จากการสร้างรัฐชาติใหท้นัสมยัในยคุการล่าอาณานิคม เม่ือมีการนาํหลกัการการแบ่งเขตแดนเขา้มาใช้
หลงัจากองักฤษเขา้ยดึครองพม่า และจดัตั้งรัฐอาณานิคมบริติชออฟเบอร์ม่าข้ึนปกครองแทนระบบ
กษตัริย ์

จากความตึงเครียดในการอา้งสิทธิเหนือดินแดนระหวา่งฉาน บริติชออฟเบอร์มา และสยามในปี 
ค.ศ.1890 เม่ือทางบริติชออฟเบอร์มาไดอ้า้งถึงเจา้เชียงตุงท่ีไม่เห็นดว้ยกบัสยามจะนบัเอาเทือกเขามงัคละ
โล (Mang Khla Lo) ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของท่าข้ีเหล็กเป็นท่ีปันเขตแดน และองักฤษยงัไปอา้งถึงขอ้ตกลง
ท่ีไม่ไดบ้นัทึกไวม้าก่อนระหวา่งทางเชียงตุงกบัเชียงใหม่ โดยท่ีทางเชียงใหม่จะไม่ยกทพัขา้มแม่นํ้าสายท่ี
อยูต่อนใตข้องเทือกเขามงัคละโลเท่ากบัทางเชียงใหม่ไดรั้บรองสิทธิเหนือดินแดนท่าข้ีเหล็กของเชียงตุง 
จากความตึงเครียดดงักล่าวจึงนาํมาสู่การปักปันเขตแดนโดยการสาํรวจทางเทา้ร่วมกนั ถือวา่การสาํรวจ
เป็นการแบ่งเขตแดนสมยัใหม่  (Modern Boundary) ข้ึนในพื้นท่ีแถบน้ี จนกระทัง่ปี ค .ศ.1892 มีขอ้ตกลง
ร่วมในการปักเขตแดนสมยัใหม่ระหวา่งบริติสออฟเบอร์มากบัสยาม โดยเอาแม่นํ้าสายเป็นเขตแดนตาม
ธรรมชาติ ใหห้มู่บา้นท่าข้ีเหล็กเป็นท่ีตั้งด่านตรวจข้ึนอยูก่บัเชียงตุง ตามบนัทึกในเอกสารของ
สาํนกังานบริติชออฟเบอร์ม่า (Pith2007,244-245) กระนั้นก็ตาม ยงัเกิดปัญหาตามภายหลงัการปักปันเขต
แดนแบบใหม่ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพของแม่นํ้าสายจากเหตุการณ์นํ้าท่วมขนาดใหญ่ใน
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ปี 1929 รัฐบาลไทยกบัองักฤษจึงมาทาํขอ้ตกลงกนัใหม่โดยยดึเอาร่องนํ้าลึกกลางแม่นํ้าสายเป็นเส้นแบ่ง
เขตในปี ค.ศ.1932 

ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  2 เกิดสัญญาปางโหลง เป็นสัญญาท่ีลงนามร่วมกนัระหวา่งตวัแทน
ไทใหญ่และกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในประเทศพม่าในการขอเอกราชจากองักฤษเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 
1947 (พ.ศ.2490) เม่ือไดเ้อกราชจากองักฤษตวัแทนชาติพนัธ์ุไดม้าร่วมกนัร่างรัฐธรรมนูญ ในร่าง
รัฐธรรมนูญระบุวา่ ใหทุ้กกลุ่มชาติพนัธ์ุอยูร่่วมกนัเป็นสหภาพพม่าเป็นเวลา 10 ปีหลงัจากนั้นจึงมีสิทธ์ิ
แยกตวัเป็นอิสระตั้งประเทศของตนเองได ้เม่ือครบกาํหนดเวลา 10ปีรัฐบาลพม่านาํโดยอู นุไม่ยอมปฏิบติั
ตามสัญญา และนายพลเนวนิไดท้าํการรัฐประหาร ประกาศยบุสภาและยกเลิกรัฐธรรมนูญดงักล่าว ส่งผล
ใหส้ัญญาปางหลวงท่ีนายพลออง ซานเคยทาํร่วมกบัชนกลุ่มนอ้ยเป็นโมฆะ(วนัดี สันติวฒิุเมธี 2545:231) 
กลายมาเป็นการสู้รบตามแนวตะเขบ็ชายแดนระหวา่งกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยกบักองทพัพม่า เพื่อเรียกร้อง
ดินแดนรัฐฉานรวมทั้งท่าข้ีเหล็กซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรัฐฉานดว้ย 

ปัจจุบนัแม่สายอยูใ่นภาวะสงบ ขณะท่ีคนแม่สายยงัคงจดจาํถึงการสู้รบตามแนวตะเขบ็ชายแดน
ระหวา่งแม่สายกบัท่าข้ีเหล็ก ระหวา่งกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยระหวา่งกองกาํลงัรัฐฉาน  (Shan State Army: 
SSA) กองกาํลงัรัฐวา้  (United Wa State Army: UWSA) และกองทพัรัฐบาลพม่าซ่ึงต่อมาภายใตข้อ้ตกลง
สงบศึกรัฐบาลพม่ายนิยอมให ้ UWSA มีอาํนาจเขา้มาประกอบธุรกิจต่างๆ  ในท่าข้ีเหล็กได ้แลกกบัการ
คงไวซ่ึ้งกองกาํลงัติดอาวธุวา้คอยปะทะกบักองกาํลงั SSA แทน เป็นท่ีรับรู้กนัทัว่ไปวา่ UWSA พวัพนักบั
การผลิตแอมฟีตามีนหรือยาบา้ในภาษาไทยและการผลิตซีดีละเมิดลิขสิทธ์ิ และประกอบธุรกิจอิมปอร์ต-
เอก็ปอร์ตในนามบริษทั “หงปัง” ( Yuthpong Chatrawarin 2015,48)  

3.1.2 ประชากรชาติพนัธ์ุกบัการสร้างบา้นแปงเมืองแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กเมืองแม่สายเกิดข้ึนจากการ
อพยพโยกยา้ยไปมาแถบชายแดนของผูค้น จากการขยายอาํนาจของบรรดาเจา้นครรัฐในยคุก่อนการสร้าง
ชาติ (Nation States) จนถึงการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงครามกลางเมืองในประเทศจีน และการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในแถบภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงภายใตภ้ายใตแ้ผนพฒันาส่ีเหลียมเศรษฐกิจ 

ความท่ีเป็นเมืองจากการอพยพไปมาของผูค้น ทาํใหป้ระชากรของเมืองทั้งสองประกอบไปดว้ย
ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ เช่นคนไทย (คนเมือง) ไทล้ือ อาข่า ไทใหญ่ พม่า วา้ จีนองคป์ระกอบ
ประชากรทั้งแม่สายและท่าข้ีเหล็กส่วนใหญ่คือชาวไทล้ือ มีสองกลุ่มท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานคือ กลุ่มท่ี
อพยพมาจากสิบสองปันนาจากสงครามภายในประเทจีนและช่วงการปฏิวติัวฒันธรรม  (2509-2519) โดย
อพยพผา่นเมืองเชียงตุงและเมืองยองจากนั้นก็หาทางโยกยา้ยมาตั้งรกรากตามพื้นท่ีชายแดนท่าข้ีเหล็ก
และแม่สาย อีกกลุ่มอพยพมาจากเมืองยองโดยตรงเร่ิมข้ึนในช่วงปี 1980 สืบเน่ืองมาจากสงครามกลาง
เมืองระหวา่งกองกาํลงัรัฐบาลทหารพม่ากบักองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยซ่ึงมีอยูห่ลายกลุ่มไม่วา่จะเป็น กอง
กาํลงัวา้ กองกาํลงัก๊กมินตัง๋ กองกาํลงัไต (กลุ่มขนุส่า) นอกเหนือจากสาเหตุสงครามและความไม่สงบใน
จีนและพม่าแลว้ การพฒันาเมืองชายแดนจากความร่วมมือทางการคา้และการลงทุนระดบัภูมิภาคลุ่มนํ้า
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โขงตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 1990 เป็นตน้มาไดก้ลายเป็นเง่ือนไขใหเ้กิดการอพยพโยกยา้ยชาวไทล้ือจากเมือง
ยองเขา้มาตั้งรกรากหรือหางานทาํในเมืองชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กเพิ่มจาํนวนมากข้ึน (วสันต ์ ,2555 
:198) ดงันั้นการอพยพยา้ยถ่ินของผูค้นแถบชายแดนแม่สาย  ทาํใหเ้กิดการตั้งถ่ินฐานบา้นช่องระหวา่ง
ชุมชนแม่สายกบัชุมชนท่าข้ีเหล็กและพฒันากลายเป็นเมืองแฝด คนทั้งสองฝ่ังเก่ียวดองเป็นเครือญาติ มี
การติดต่อไปมาหาสู่กนัในชีวติประจาํวนั จะต่างกนัตรงท่ีการถือสัญชาติเท่านั้น  

1. ไทล้ือไทล้ือเขา้มาอยูแ่ม่สาย 2 พวกคือ พวกแรกอพยพมาจากจงัหวดัลาํพนูเขา้มาอยูใ่นชุมชน
ติดแม่นํ้าสายเรียกวา่ “ชุมชนเหมืองแดง” ไทล้ือจากลาํพนูกลุ่มน้ีเรียกตวัเองวา่คนยอง ซ่ึงมีท่ีมาจากคร้ังท่ี
พระเจา้แผน่ดินเชียงใหม่เขา้ไปกวาดตอ้นชาวไทล้ือท่ีเมืองยองมาไวท่ี้ลาํพนูในยคุท่ีเรียกกนัวา่ “ยคุเก็บ
ผกัใส่ส่า เก็บขา้ใส่เมือง” ต่อมาชาวบา้นไดร่้วมกนัขดุเหมืองทาํฝายกั้นนํ้าและผนันํ้าจากแม่นํ้าสายทาํนา 
นํ้าท่ีผนัจากแม่นํ้าสายในฤดูฝนมีสีแดงจึงเรียกลาํเหมืองท่ีขดุวา่ “เหมืองแดง” และช่ือเหมืองแดง
กลายเป็นช่ือหมู่บา้นในเวลาต่อมา ส่วนไทล้ือท่ีอยูท่างเมืองท่าข้ีเหล็ก จะอยูท่ี่บา้นสันทรายล้ือเป็นส่วน
ใหญ่ มีวดัพระธาตุสายเมืองเป็นวดัประจาํหมู่บา้น ชาวไทล้ือส่วนน้ีอพยพมาจากสิบสองปันนาในช่วง
สงครามปี2492 และมีการปฏิวติัวฒันธรรมในจีนและอพยพมาจากเมืองยอง 

2. ไทใหญ่เขา้มาอยูแ่ม่สาย- ท่าข้ีเหล็กนอ้ยกวา่ชาวไทล้ือ เป็นการอพยพโยกยา้ยถ่ินฐานจาก
เง่ือนไขสงครามภายในประเทศพม่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2539 รัฐบาลพม่าไดใ้ชก้าํลงับงัคบัประชาชนกวา่ 
300,000 คนจาก หมู่บา้นกวา่ 1,400 แห่งจากทางภาคกลางของรัฐฉานใหย้า้ยออกจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยั การ
บงัคบัให ้โยกยา้ยถ่ินฐานน้ีเพิ่มมากข้ึนตั้งแต่ปี 2540 และส่ิงท่ีเกิดข้ึนควบคู่กนั คือ ปัญหาการ
ประหตัประหาร และการใชก้ารข่มขืนอยา่งเป็นระบบต่อผูห้ญิง และเด็กชาวไทใหญ่ ซ่ึงเพิ่มความรุนแรง
ข้ึนอยา่ง มาก ทั้งน้ีมีการประมาณวา่ ชาวไทใหญ่กวา่ 80,000 คนหลบหนีเขา้มาในไทยทางดา้นอาํเภอฝาง 
(8,000 ถึง 15000 คนต่อปี) ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีสูงกวา่ตวัเลขแรงงานอพยพท่ีเขา้มาในอาํเภอน้ีก่อนปี 2539  

ผูท่ี้เขา้มาใหม่หลงัปี 2539 ส่วนใหญ่แลว้มาจาก 12 เมืองในรัฐฉาน ซ่ึงประสบปัญหาจากการท่ี
กองทพัรัฐบาลพม่าใชก้าํลงับงัคบัใหมี้การโยกยา้ยประชาชนจาํนวนมาก ภายใตโ้ครงการการ ยา้ยถ่ินท่ีอยู ่
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นระบบ จาํนวนชาวไทใหญ่ท่ีเดินทางเขา้มาใน ไทยในแต่ละเดือน
บ่งช้ีวา่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัแบบแผนของการเขา้มาหางานทาํตามฤดูกาล ร้อยละ 47 ของผูท่ี้เขา้มาอายตุ ํ่า
กวา่ 18 ปี หรือมากกวา่ 45 ปี ซ่ึงแตกต่างจากแรงงานอพยพ ซ่ึงน่ีคือ การอพยพ เคล่ือนยา้ยของทั้ง
ครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวจาํนวนมากไม่ไดอ้ยูใ่นวยัทาํงาน หรือสรุปได ้วา่ คนเหล่าน้ีไม่ใช่
แรงงานอพยพ แต่เป็นผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยั เป็นผูท่ี้หลบหนีจากการถูก ประหตัประหาร และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยา่งเป็นระบบโดยรัฐบาลพม่า (SHRF, 2003)  

ส่วนชาวไทใหญ่ท่าข้ีเหล็ก อพยพมาจากเชียงตุงมาตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสันทรายมีวดัเป็น
ศูนยก์ลางหมู่บา้นคือวดัสันทรายไตซ่ึงต่อมามีชาวไทล้ืออพยพเขา้มาอยูด่ว้ยกนั แต่มีเหตุทะเลาะเบาะแวง้
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ทาํใหไ้ทล้ือแยกออกไปตั้งหมู่บา้นใหม่บริเวณใกลเ้คียงกนัทางทิศเหนือของบา้นเดิม ปัจจุบนัหมู่บา้นท่ี
ชาวไทใหญ่ไดช่ื้อ เป็นหมู่บา้นสันทรายไต 

3. จีน-ก๊กมินตัง๋ โดยทัว่ไปมกัจะเรียกกลุ่มคนจีนเหล่าน้ีวา่ “ฮ่อ (Haw) ” ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ดว้ยกนัคือ กลุ่มแรกทาํการคา้ขายตามพื้นท่ีชายแดนแทบน้ีเป็นเวลานาน ตามเส้นทางระหวา่งตอนใตข้อง
จีนกบัลุ่มนํ้าโขง และกลุ่มท่ีสองคือ กองพล 93 ซ่ึงถูกขบัออกจากยนูานตอนใตข้องจีนจากการสู้รบกบัจีน
คอมมิวนิสตใ์นปี 1949อพยพลงมาอยูท่างรัฐฉาน พม่า และจงัหวดัเชียงรายของไทย 

ต่อมาไดมี้คนจีนท่ีอพยพรุ่นใหม่เขา้มาอยูเ่มืองแม่สายเพิ่มข้ึนเรียกวา่ “ซินยีห่มิน”1กลุ่มคนจีนอพยพ
รุ่นใหม่ท่ีวา่มาจากหลายมณฑล  เช่น  หูหนาน  กวางซี  กวางโจว  เสฉวน  ยนูนาน  และมีคนจีนทีมาจาก
ประเทศพม่า  ซ่ึงอพยพมาจากจีนและเขา้มาอยูใ่นพม่านานแลว้อยูแ่ถวเมืองลาชายแดนพม่า-จีน  เส้นทาง
การเขา้มาของกลุ่มคนจีนอพยพรุ่นใหม่ในแม่สายมาจาก  2 ทางหลกั  คือ ฝ่ังชายแดนจีน  สิบสองปันนา  
เขา้สู่ลาว และมายงัไทยท่ีเชียงแสน  (ทางลาํนํ้าโขง)  เขา้สู่แม่สาย  หรือฝ่ังชายแดนจีนเขา้สู่พม่าท่ีเมืองลา-
เชียงตุง-แม่สาย หรือท่ีชายแดนพม่า-จีนท่ี ลุ่ยล่ี-หมู่เจ ้เขา้สู่พม่า และต่อมายงัไทยท่ีแม่สายกลุ่มคนจีนใหม่
ท่ีเขา้มาหลงัปี ค.ศ.1990 ในแม่สายแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั คือ 

1) กลุ่มนายทุนจีนขนาดกลาง มาจากเมืองใหญ่ในจีน  เช่น กวางเจา  กวางตุง้  สิบสองปันนา  เซ่ียง
ไฮ ้เซินเจ้ิน ท่ีนาํเงินมาลงทุนในกิจการบางประเภท เช่น ซ้ือตึกในตลาดแม่สาย โดยใชช่ื้อของคนไทยเช้ือ
สายจีนท่ีมาจากสิบสองปันนา สามารถพดูภาษาไทยไดแ้ละมีสัญชาติไทยอยูอ่าศยัในเมืองไทยมายาวนาน  
หรือซ้ือท่ีดินเพื่อเตรียมทาํการเกษตรเชิงเด่ียวปลูกยางพารา  กลว้ยหอม  เป็นตน้ กลุ่มน้ีอาจยงัไม่ขยายตวั
มากนกั  เพราะบางส่วนยงัเฝ้ารอดูสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีชายแดน  และส่วนมากมกัไปต่อยงักรุงเทพฯ  
เพื่อลงทุนในกิจการขนาดใหญ่มากกวา่จะหยดุอยูท่ี่ชายแดน 

2) กลุ่มผูป้ระกอบการรายยอ่ย  ทาํธุรกิจการคา้ปลีกและส่งมีทั้งขนาดเล็ก  และขนาดกลาง  เป็น
กลุ่มคนจีนเจา้ของร้านคา้มาจากเมืองต่างๆ  ของจีน เช่น คุนหมิง โดยส่วนใหญ่เปิดร้านคา้ในตลาดอินโด
จีน และตลาดหนา้วดัพระธาตุดอยเวา  บริเวณชายแดนแม่สาย  กลุ่มน้ีสังเกตไดง่้ายจากสินคา้ท่ีขาย  เช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รองเทา้ ผา้ห่ม เป็นตน้ 

                                                   
1“ซินยีห่มิน” ( Xinyimin) หมายถึง ชาวจีนอพยพรุ่นใหม่ ท่ีเป็นคาํเรียกขานจากภาษาทางการจีนแบบใหม่ในการยอมรับคนจีนเดินทางออก
นอกประเทศตั้งแต่หลงัการปฏิรูปเศรษฐกิจในปี 1978 เป็นตน้มา คนจีนท่ีวา่จะเดินทางออกไปเรียนหนงัสือ คา้ขาย ลงทุนการคา้ แรงงาน
กรรมกร ฯลฯ เขาหรือเธออาจไม่กลบัมายงัแผน่ดินแม่อยา่งถาวรแต่อาจสร้างลู่ทางการขยายตวัทางเศรษฐกิจสงัคมนอกแผน่ดินจีนเอาไว้
สาํหรับเดินทางกลบัในอนาคต สาํหรับรัฐบาลจีนแลว้ ชาวจีนอพยพรุ่นใหม่เหล่าน้ีสาํคญัมากจนถูกนาํเสนอวา่เป็น “ทรัพยากร” อนัลํ้าค่า ทาํ
ให้นบัตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา รัฐบาลจีนเสนอภาพชาวจีนอพยพเหล่าน้ีให้เป็น “ผูรั้กชาติ” ( patriotic) รุ่นใหม่ท่ีไม่เพียงประสบ
ความสาํเร็จในการคา้ธุรกิจยกระดบัฐานะของตนเองและวงศต์ระกูลไดเ้ท่านั้น แต่ยงั “สร้างช่ือเสียงให้แก่แผน่ดินแม่” ( Nyiri 2002:331) 
และมีส่วนสาํคญัในการสร้าง “จีนยคุใหม่” ดว้ย  
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3) กลุ่มผูค้า้เร่  ถือวา่ยงัเป็นกลุ่มรายยอ่ยท่ีทดลองมาเส่ียงดวงก่อน  เช่น ทดลองมาขายผกั  ผลไม้
ในตลาดทอ้งถ่ิน  แต่ยงัไม่พบมากนกั  ส่วนใหญ่เป็นคนจีนมาจากเขตใตค้ง  (Dehong) มณฑลยนูนานติด
ชายแดนพม่า 

4) กลุ่มมืออาชีพ  ท่ีเขา้มาทาํงานเฉพาะทาง  โดยเฉพาะการเป็นครูสอนภาษาจีนใน  3 โรงเรียน
ใหญ่ของแม่สายท่ีเปิดสอนภาษาจีนใหก้บัลูกหลานไทย  พม่า  และจีน  กลุ่มน้ีพบวา่มีคนหนุ่มสาว
หลากหลายกลุ่มเขา้มา  ไม่วา่จะเป็นนกัศึกษาจีนในจีนแผน่ดินใหญ่  ท่ีรัฐบาลจีนสนบัสนุนส่งมาเป็นครู
สอนและออกค่าใชจ่้ายให้  คนหนุ่มสาวจีนท่ีจบมธัยมปลายในจีนเขา้มาเรียนต่อปริญญาตรีเมืองไทยจน
จบแลว้  ไม่อยากกลบับา้นไปแข่งขนัหางานทาํ  จึงตดัสินใจทาํงานต่อในเมืองไทย  อาสาสมคัรจีนจาก
ไตห้วนั ท่ีรัฐบาลไตห้วนัส่งมาเป็นอาสาสมคัรช่วยสอนคนจีนยนูนานในเขตแม่สาย  กลุ่มคนไทยเช้ือสาย
จีน ส่วนใหญ่เป็นจีนยนูนานท่ีรู้ภาษาจีน  เรียนภาษาจีนจากโรงเรียนจีนในเขตเชียงราย  และแม่สาย  แลว้
ออกมาสอนพิเศษภาษาจีนจากขอ้มูลขา้งตน้ แมค้วามสาํเร็จทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนจีนหลากหลายกลุ่ม
เหล่าน้ียงัอยูใ่นช่วง รอการเติบโต แต่ในระยะกวา่สิบปีมาน้ี  กลบัพบวา่  คนจีนและรัฐบาลจีนค่อยๆ  สร้าง
การขยายตวัทางเศรษฐกิจไปทัว่บริเวณชายแดน แนวโนม้ท่ีกาํลงัเห็นได้  ชดัคือ ซินยีห่มินเหล่าน้ีกาํลงัใช้
แบบแผนวฒันธรรมจีน ไม่วา่จะเป็นระบบกงสี ความอดทนหนกัเอาเบาสู้ และความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
จนค่อยๆ  ก่อรูป  “วฒันธรรมเศรษฐกิจชายแดน”  ใหม่ๆ  ซ่ึงแนวโนม้น้ีอาจจะสร้างผลกระอยา่งสาํคญัท่ี
ควรตั้งคาํถามต่อไปกบัระบบเศรษฐกิจชายแดนของไทยไดใ้นอนาคต (อรัญญา ศิริผล2556:7)  

3.1.3การศึกษา แมว้า่ท่ีท่าข้ีเหล็กจะมีโรงเรียนทางการพม่าอยูห่ลายแห่ง แต่ในความเป็นจริงจะ
พบวา่มีเด็กนกัเรียนจากท่าข้ีเหล็กขา้มฟากมาเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนท่ีแม่สาย ใน
ทุกเชา้บริเวณสะพานขา้มแม่นํ้าสายจะเห็นเด็กนกัเรียนแต่งชุดเคร่ืองแบบนกัเรียนไทยเดิน ป่ัน
รถจกัรยานมาเรียนทุกวนั นอกจากน้ียงัมีรถตูข้า้มรับ-ส่งนกัเรียนถึงบา้นเป็นปกติเหมือนในพื้นท่ีฝ่ังแม่
สายอีกดว้ย การเรียนหนงัสือจะเร่ิมเรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงชั้นมธัยมในแม่สาย รวมถึงการเรียนพิเศษ
ท่ีจะเนน้ในเร่ืองภาษาไทยโดยมาเรียนเพิ่มเติมกบัครูในหมู่บา้นฝ่ังท่าข้ีเหล็กท่ีเคยไปเรียนฝ่ังแม่สายมา
ก่อน นอกจากเรียนภาษาไทยยงัตอ้งเรียนภาษาจีนดว้ยทั้งน้ีพอ่แม่เด็กส่วนใหญ่เห็นวา่ การเรียนภาษาไทย
และภาษาจีนจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก 

ท่ีท่าข้ีเหล็ก คนท่ีมีฐานะจะนิยมส่งลูกมาเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ืออยูท่ี่ป่ายาง แม่สาย เช่น
โรงเรียนปิยะพร ส่วนคนชั้นกลางก็จะเรียนโรงเรียนรัฐบาล หรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายก็จะเป็น
โรงเรียนในตวัเมืองเชียงราย ส่วนระดบัอุดมศึกษาก็จะเป็นมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยั
ท่ีใชห้ลกัสูตรภาษาองักฤษ และนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากฝ่ังพม่าจะมีพื้นฐานทางดา้น
ภาษาองักฤษดีอยูแ่ลว้ 

        3.1.4สาธารณสุขในการรักษาพยาบาลทางชายแดน คนรวยจากท่าข้ีเล็ก จะนิยมไปรักษาท่ี
โรงพยาบาลเอกชนท่ีเมืองเชียงรายเช่น โรงพยาบาลโอเวอบรุ๊ค โรงพยาบาลศรีบุรินทร์ ท่ีเมืองแม่สายจะ
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มีคลินิกของโรงพยาบาลสองแห่งตั้งอยู ่ถา้สุดความสามารถในการรักษาจะมีการส่งต่อโดยมีรถพยาบาล
ฉุกเฉินรอรับส่งอยูต่ลอดเวลาส่วนคนท่ีมีฐานะปานกลาง ก็จะมารักษาท่ีโรงพยาบาลแม่สาย โดยจ่ายค่า
รักษาเอง ทาํใหโ้รงพยาบาลแม่สายเป็นโรงพยาบาลท่ีมีเงินในระบบประกนัสุขภาพเหลืออยู ่เน่ืองจาก
คนไขข้า้มแดนตอ้งการความรวดเร็วโดยผา่นช่องทางการรักษาโดยจ่ายเอง แต่ถา้อาการหนกัก็สามารถ
ส่งไปรักษาในเมืองเชียงรายได ้
 ส่วนการรักษาพยาบาลท่ีท่าข้ีเหล็กเร่ิมดีข้ึนและมีราคาถูกกวา่การรักษาฝ่ังไทย เน่ืองจากไดรั้บ
การช่วยเหลืองบประมาณจากต่างประเทศมากข้ึนภายหลงัท่ีพม่าจดัใหมี้การเลือกตั้งเป็นตน้มา 
นอกจากนั้นพม่ายงัมีศกัยภาพในการรักษาโรคเพิ่มข้ึนเช่น โรคมะเร็ง วณัโรค ไวรัสลงตบั แต่พม่ากาํลงั
เผชิญกบัสถานการณ์โรคระบาดอยูเ่ช่น ไขห้วดันก เช้ือไวรัสเอช ไอ ว ีจากพฤติกรรมเสพยาเสพติดและ
แพร่ไปยงัครอบครัวการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว คนท่าข้ีเหล็กมีกาํลงัซ้ือเพิ่มข้ึน จึง
ตอ้งการมาตรฐานในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มข้ึนตาม ภาคเอกชนไดล้งทุนตั้งโรงพยาบาลช่ือ อะ
เซนดอ ถือวา่เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในท่าข้ีเหล็ก สาํหรับการเปรียบเทียบการรักษาพยาบาล
ชายแดนระหวา่งฝ่ังแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก ท่ีโรงพยาบาลท่าข้ีเหล็กค่ารักษาจะถูกกวา่ ขณะท่ีทางแม่สายจะมี
บริการใหค้วามอบอุ่นมากกวา่ 

ในดา้นการคลอดขา้มแดน ช่วงท่ีเกิดความไม่สงบตามชายแดนไทย-พม่า ประชาชนทางฝ่ังท่า
ข้ีเหล็กพยายามขา้มแดนเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยทั้งอยูแ่บบชัว่คราวและถาวร จนกระทัง่การ
พยายามมีบตัรประชาชนไทย การมีบตัรประชาชนไทยจึงหมายถึงการมีหลกัประกนัในการเขา้ถึงสิทธ์ิทุก
ประการเท่ากบัพลเมืองไทยพึงมี ส่ิงหน่ึงท่ีทาํมาก็คือ การขา้มมาคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลมาสายเพื่อให้
โรงพยาบาลออกสูจิบตัรรับรองการเกิด แมว้า่พอ่แม่จะเป็นคนต่างดา้วแต่เด็กท่ีเกิดมามีสิทธิไดรั้บสัญชาติ
ไทยโดยกาํเนิด 
 

3.2 แม่สายภายใต้บริบทเขตเศรษฐกจิพเิศษบริเวณสามเหลีย่มทองค า 
3.2.1 การคา้ขายชายแดนของคนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก 
การติดต่อคา้ขายในชีวติประจาํวนั ปกติคนฝ่ังท่าข้ีเหล็กมีความนิยมสินคา้จากประเทศไทยมาก 

เป็นเพราะอิทธิพลของส่ือโฆษณาโทรทศัน์ หนงัสือพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ต ส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองค่านิยมของ
คนท่าข้ีเหล็กเองท่ีไม่นิยมใชสิ้นคา้พม่าเน่ืองจากเห็นวา่เป็นสินคา้ดอ้ยคุณภาพการทาํโปรโมชัน่สู้ทาง
ไทยไม่ได ้ดงันั้นพอ่คา้แม่คา้ท่าข้ีเหล็กจึงนิยมสั่งซ้ือสินคา้จากฝ่ังแม่สายไปขายยงัร้านของตน แต่เดิมการ
สั่งซ้ือสินคา้จะสั่งตามเอเยน่ตร้์านคา้พาณิชย ์ปัจจุบนัพอ่คา้แม่คา้รุ่นใหม่หนัไปซ้ือสินคา้จาก
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ซ่ึงมีอยู ่ 2 หา้งห่างจากด่านแม่สาย 5 กิโลเมตร และคนไทล้ือจะนิยมเดินทาง
ขา้มแดนมาจบัจ่ายใชส้อยมาซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค การมาซ้ือสินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้ จะขา้มมาซ้ือที
ละมากๆ บางคร้ังจะนาํรถปิคอพัมาขนดว้ย ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการไดรั้บข่าวสารการโฆษณาลดราคาสินคา้
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บางประเภท ก็จะมีการซ้ือเหมาชั้นเพราะนาํขา้มฟากไปขายต่อจะไดก้าํไรดีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ของใช้
จาํเป็นเช่น นํ้ามนัพืชประกอบอาหาร ส่วนการมาซ้ือของกินของใชจ้าํนวนเล็กนอ้ยชาวท่าข้ีเหล็กจะมาซ้ือ
ตามตลาดนดั ถนนคนเดินติดด่าน และตามเทศกาลต่างๆ   

ท่ีท่าข้ีเหล็กในปัจจุบนั มีความเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจาก การคา้ขายรับสินคา้จากจีน/พม่า ขาย
ใหก้บันกัท่องเท่ียว ส่วนของผดิกฎหมายตามแนวตะเขบ็ชายแดนอาทิเช่น อาวธุยทุโธปกรณ์ ยาบา้ 
การคา้ประเวณี การพนนั ท่ีเก่ียวกบัคนไทย จะมีคนไทยบางส่วนจากกรุงเทพ เชียงใหม่เขา้ไปท่าข้ีเหล็ก 
เพื่อดาํเนินกิจการลงหุน้เปิดบ่อน คา้ยาบา้ เปิดร้านเสริมสวย คา้เส้ือผา้ เก็งกาํไรท่ีดิน ร้านอาหารตามสั่ง 
ไอศกรีม ของหวาน 

ในตลาดท่าฬ่อแมว้า่จะเนน้การขายสินคา้ใหก้บันกัท่องเท่ียวก็ตามแต่ก็มีพอ่คา้แม่คา้หลายเช้ือ
ชาติเขา้มาดาํเนินกิจการ ถา้เจา้ของร้านเป็นคนไทย สินคา้ก็จะเป็นจาํพวก ผา้ห่ม ของเล่นเด็ก และอาจมี
ของหนีภาษีท่ีมีราคา เช่น เหลา้ เบียร์ ไวน์ เน่ืองจากส่วนต่างดา้นราคาสินคา้ เป็นแรงจูงใจทาํใหสิ้นคา้หนี
ภาษีทะลกัขา้มแดนเขา้มายงัไทย ของเหล่าน้ีจะมีการลกัลอบเขา้มาผา่นช่องทางธรรมชาติหรือด่านเถ่ือน
ท่ีเรียงรายอยูต่ามฝ่ังแม่นํ้าสาย เท่าท่ีสาํรวจมีประมาณ 5-7 ด่านส่วนแขกจากอินเดีย เนปาลจะขายสินคา้
จาํพวกกาํไล หยก พลอย แผน่ซีดี 
 ส่วนสินคา้ท่ีผา่นด่านศุลกากร เป็นท่ีเป็นทางการเปิดตั้งแต่ 6 โมงเชา้ถึง 2 ทุ่มคร่ึง ถา้มีเทศกาล
งานลอยกระทง หรืองานปีใหม่ก็จะขยายเวลาปิดด่านถึงเท่ียงคืน ในกรณีฉุกเฉินจะมีขอใหเ้ปิดด่านเช่น 
กรณีไฟไหมซ่ึ้งตอ้งการรถดบัเพลิงเขา้ไปช่วยเหลือ หรือการตามจบัผูร้้ายขา้มแดน ซ่ึงผูก่้อเหตุมกัจะหนี
ขา้มไปหลบท่ีท่าข้ีเหล็ก มกัจะมีการเสียภาษีแบบคร่ึงหน่ึงมีใบเสร็จ ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงไม่มีใบเสร็จ เช่นนาํ
ผา้ห่มขนหนูเขา้มาฝ่ังไทย 10 ผนื จะเสียภาษีมีใบเสร็จแค่ 6 ผนื 
 ส่วนคนฝ่ังแม่สายจะรับสินคา้จากฝ่ังท่าข้ีเหล็กซ่ึงมีโกดงัเก็บสินคา้ สินคา้จาํพวกเส้ือผา้ สินคา้
เลียนแบบ ผลไมท้ั้งสดและแหง้ 

ความนิยมสินคา้ของคนชายแดน คนรวยจะนิยมสินคา้มียีห่อ้แบรนดด์งั ส่วนคนจนจะนิยมสินคา้
ตามตลาดนดั สินคา้ท่ีใชไ้ม่วา่จะเป็นมือถือ เคร่ืองสาํอาง  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มอร์เตอร์ไซด ์ซ่ึงมีความนิยม
สินคา้ท่ีผลิตในไทย ส่วนสินคา้ท่ีผลิตในจีนจะซ้ือผา่นบริษทัตวัแทนจาํหน่ายและมีประกนัจะมีความ
แน่นอนกวา่ ส่วนของหนีภาษีแมว้า่จะมีราคาถูกก็จริง แต่จะไม่มีใบประกนัทาํใหเ้ส่ียงท่ีจะไดสิ้นคา้ดอ้ย
คุณภาพซ่ึงคนตามชายแดนทั้งสองฟากฝ่ังต่างรู้จกัเป็นอยา่งดีส่วนความบนัเทิง จะนิยมดูรายการทีวจีาก
ไทย ทั้งรายการข่าวรายการละคร ความนิยมในดาราอนัมีผลต่อการบริโภคของไทยดว้ย 
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Figure 1.ด่านชายแดนแม่สาย-ท่าขีเ้หลก็บนเส้นทางการติดต่อในชีวิตประจ าวนั 

ของคนไทยและพม่า และการเข้าไปคาสิโนท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองท่าขีเ้หลก็ 
 

 
Figure 2 ส่วนหน่ึงของสินค้าชายแดนบนทางเท้าใกล้ด่านแม่สาย 
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Figure3 ตลาดเพ่ือการท่องเท่ียวตรงทางเข้าวดัพระธาตดุอยเวา เมืองแม่สาย เตม็ไปด้วยสินค้าข้ามแดนจากจีน 

 

 
Figure 4การค้าพลอยชายแดนเมืองแม่สาย ปัจจุบันซบเซาลง เพราะรัฐบาลพม่าย้ายตลาดซ้ือขายพลอยไปท่ีเมืองย่างกุ้ง 
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Figure 5สินค้าเลียนแบบตลาดวดัพระธาตดุอยเวา 

 

 
Figure 6 แผงขายเคร่ืองประดับทางเข้าวดัพระธาตดุอยเวา 
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Figure 7 เมืองท่าขีเ้หลก็ท่ีแทรกไปด้วยบ่อนการพนันและคาสิโน 

 
3.2.2 ตลาดการคา้ชายแดนสาํหรับนกัท่องเท่ียว 
ชายแดนไทยเมืองแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก เป็นท่ีตั้งของตลาดสินคา้ชายแดนขนาดใหญ่ /ฝ่ังไทยเรียกวา่ 

ตลาดแม่สาย ส่วนฝ่ังพม่าเรียกวา่ตลาดท่าข้ีเหล็ก ตลาดแม่สายในปัจจุบนัจะรวมพื้นท่ีของตลาดทางเขา้
วดัพระธาตุดอยเวา ไชน่าทาวน์ ออกทางตลาดสายลมจอยตั้งอยูริ่มถนนขนานกบัแม่นํ้าสาย ตั้งแต่
ทศวรรษท่ี 1990 แม่สายกบัท่าข้ีเหล็กไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวชายแดนในดา้นการชอ้ปป้ิงสินคา้
ราคาถูกจากประเทศจีน ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผลไมแ้หง้ อาหารแหง้ อญัมณี รวมทั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิด
ต่างๆ นอกจากนั้นถา้ขา้มแดนไปยงัท่าข้ีเหล็ก ก็สามารถซ้ือสินคา้เลียนแบบ ซีดีเถ่ือน ยาไวอะกร้า 
โทรศพัทมื์อถือ บุหร่ีและสุราต่างประเทศ ทาํใหต้ลาดชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กกลายเป็นส่วนหน่ึงของ
พรมแดนประเทศจีน มีสินคา้หลายชนิดใหเ้ลือก และมีราคาถูกแมว้า่จะดอ้ยคุณภาพก็ตาม 

ตลาดวดัพระธาตุดอยเวา  เป็นตลาดจาํหน่ายสินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะขณะท่ีตลาด
สด ร้านคา้ตามถนนพหลโยธิน 2 ขา้งทางเป็นตลาดท่ีคนทอ้งถ่ินแม่สาย และขา้มแดนจากท่าข้ีเหล็กเขา้มา
ซ้ือหา สินคา้ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยและมีคุณภาพมีสัญญาคํ้าประกนั ซ่ึงคนทางฝ่ังท่าข้ีเหล็กยงัให้
ความนิยมมากกวา่สินคา้จากประเทศจีน เขตตลาดเร่ิมจากดา้นหนา้สถานีตาํรวจแม่สายไปจนติดกบัด่าน
ชายแดน ก่อนนั้นท่ีแถบเชิงวดัพระธาตุดอยเวาเป็นท่ีท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุจากท่าข้ีเหล็กนาํกลว้ยไมป่้า 
สมุนไพร เขาสัตวม์าวางขาย 
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ในช่วงปี 2544-45 เกิดการปิดด่านชายแดนแม่สายเป็นเวลานาน นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขา้ม
แดนไปซ้ือสินคา้ท่ีตลาดท่าข้ีเหล็กไดน้กัท่องเท่ียวต่างจงัหวดัท่ีมาจอดรถพกัท่ีวดัพระธาตุดอยเวาจึงซ้ือ
สินคา้ท่ีคนเอามาวางและเร่ขายหนา้วดั ต่อมาบริเวณท่ีจอดรดท่องเท่ียวหนา้วดักลายเป็นแผงวางสินคา้
ชายแดนและพฒันาเป็นตลาดแม่สายในเวลาต่อมา 

ตลาดท่าฬ่อหรือตลาดท่าข้ีเหล็กตั้งอยูติ่ดแม่นํ้าสายมากวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา แต่เดิมเป็นเพียงตลาด
เล็กๆ ขายของจาํพวก ของทอ้งถ่ินต่างๆ เคร่ืองจกัสาน งานฝีมือนอกจากน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีออกเล่นล็อ
ตเตอร่ี หรือพนนัพื้นบา้นของหมู่ชาวไตท่ีเรียกวา่ มะ ก่อง ถ่ี แต่อยา่งไรก็ตามตลาดแห่งน้ีไดก้ลายเป็น
แหล่งซ้ือขายสินคา้สมยัใหม่เช่นเดียวกบัตลาดทางเขา้วดัพระธาตุดอยเวาฝ่ังแม่สายแต่มีขนาดใหญ่กวา่ 
เจา้ของร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยไดม้าเช่าร้านขายสินคา้เลียนแบบยีห่อ้ดงัจากฝ่ังตะวนัตกเช่น หลุยส์ 
วติตอง ชาแนล และโรเลกซ์ ใหก้บันกัท่องเท่ียวจากประเทศไทย ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีเป็นสินคา้ผดิกฎหมาย
ในประเทศไทยแต่มีขายกนัท่ีท่าข้ีเหล็ก นอกจากนั้นยงัขายเส้ือผา้แฟชัน่ และซีดีเถ่ือน ซีดีโป๊ ซ่ึงพนกังาน
ขายประจาํร้าน เจา้ของร้านนิยมจา้งสาวไตล้ือ เน่ืองจากค่าจา้งถูกและสามารถพดูไดท้ั้งภาษาไทยและ
ภาษาพม่า ร้านคา้เหล่าน้ียงับริการส่งสินคา้ผดิกฎหมายผา่นด่านใหก้บันกัท่องเท่ียว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะ
ขา้มไปรอรับของท่ีฝ่ังแม่สาย 

ตลาดทั้งสองฝ่ัง ยงัมีการคา้ขายสินคา้เลียนแบบหรือสินคา้หนีภาษีใหก้บันกัท่องเท่ียวแมว้า่จะ
ขายไดดี้ แต่เจา้ของร้านก็เจอปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมซํ้ าซอ้นจากทั้งตาํรวจ เจา้หนา้ท่ี เทศกิจ และ
อ่ืนๆ เพื่อแลกกบัการไม่ถูกจบักุม บรรดาพอ่คา้จึงหนัไปเปิดร้านท่ีตลาดท่าฬ่อ ท่าข้ีเหล็กแทนเน่ืองจาก
แค่เสียภาษีร้านคา้ และจ่ายใตโ้ตะ๊ใหก้บัด่านเท่านั้น (กรณีบริการส่งสินคา้ขา้มแดนในช่องทางพิเศษ)  

การเงินชายแดน เงินท่ีมาจากธุรกิจทั้งในระบบและนอกระบบ ถูกลาํเลียงเขา้มาฝากไวใ้นบญัชี
ของธนาคารพาณิชยข์องไทย ในแม่สาย แมว้า่จะมีธนาคารของพม่าอยูท่ี่ท่าข้ีเหล็ก แต่ทวา่บรรดาพอ่คา้
แม่คา้ชาวพม่าท่ีทาํมาหากินอยูใ่น เมืองท่าข้ีเหล็กต่างก็นิยมท่ีจะขา้มมาใชบ้ริการของธนาคารพาณิชยท่ี์
ตั้งอยูใ่นฝ่ังไทยท่ีอาํเภอแม่สายมากกวา่ นอกจากเหตุผลท่ีกลวัวา่รัฐบาลพม่าจะยกเลิกเงินจัต๊โดยไม่ยอม
ชดใชแ้ลว้ พอ่คา้แม่คา้ชาวพม่าส่วนใหญ่ต่างถือเงินบาทหรือเงินดอลล่าร์สหรัฐมากกวา่ท่ีจะถือเงินจัต๊ 
ดงันั้นการเก็บเงินตราต่างประเทศจาํนวนมากๆ ไวก้บัตวัก็ยอ่มเป็นการเส่ียงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวั
เช่นกนั 

"พอ่คา้แม่คา้พม่ากลวัวา่หากเก็บเงินไวก้บัตวัเป็นจาํนวนมากๆ แลว้ อาจจะถูกทหารยดึเอาเงินไป
ดงันั้นพวกน้ีจึงนิยมท่ีจะนาํเงินมาฝากธนาคารท่ีแม่สายมากกวา่" เจา้หนา้ท่ีอาวโุสของธนาคารกรุงไทย
รายหน่ึงใหค้วามเห็นเขายงับอกดว้ยวา่ ปัจจุบนัมีลูกคา้ชาวพม่ามาใชบ้ริการประจาํท่ีธนาคารแห่งน้ี
ประมาณ 30 รายส่วนใหญ่นาํเงินมาฝาก รวมทั้งนาํเช็คท่ีไดรั้บจากพอ่คา้ไทยมาข้ึนเงิน นอกจากน้ียงัมี
ลูกคา้ชาวพม่ารายใหม่มาเปิดบญัชีเงินฝากใหม่ประมาณวนัละ 10 ราย"เราอนุโลมใหลู้กคา้ชาวพม่าใช้
บตัรประชาชนพม่าเป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี แต่ถา้ลูกคา้รายใดไม่มีบตัรประชาชน 
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เราก็จะใชล้ายพิมพน้ิ์วมือเป็นหลกัฐาน" เจา้หนา้ท่ีคนเดิมกล่าวอยา่งไรก็ตาม ยงัมีพอ่คา้แม่คา้
บางรายนิยมใชบ้ริการเงินออมกบัธนาคารทอ้งถ่ินของพม่า อา้ยหน พอ่คา้จาํหน่ายศิลปะโบราณวตัถุใน
ตลาดท่าข้ีเหล็ก บอกวา่เขาเปิดบญัชีเงินฝากทั้งในธนาคารไทยท่ีแม่สาย และธนาคารทอ้งถ่ินของพม่า
เพราะธนาคารทอ้งถ่ินรับประกนัวา่จะมีการชดใชเ้งินฝากหากมีการยกเลิกเงินจัต๊ 

นอกจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งน้ีแลว้ยงัมีธนาคารพาณิชยข์องไทยแห่งอ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ชาวพม่าต่างก็
นิยมไปใชบ้ริการไม่แพก้นัแต่อยา่งไรก็ตาม สถานะทางการเงินตามแนวชายแดนก็ยงัมีความอ่อนไหวไม่
มัน่คง ก่อใหเ้กิดข่าวลือต่างๆ  เช่น มีการปล่อยข่าวกรณีในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จสวรรคต ธนบตัรไทยท่ี
มีรูปพระพกัตร์ในหลวงจะใชไ้ม่ได ้ทาํใหธ้นบตัรไทยท่ีตกคา้งอยูท่ี่ท่าข้ีเหล็กเป็นจาํนวนมากเกิดความ
หวัน่ไหว มีการติดต่อกบัทหารไทยในการขนเงินขา้มแดนและเสนอจ่าย 10 เปอร์เซ็นตเ์พื่อแลกกบัการ
อนุญาต แต่ทหารไม่ตกลงและจะจบักุมถา้มีการขนเงินขา้มแดนจริง เพราะเป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่เงิน
ไทยท่ีตกคา้งอยูท่ี่ท่าข้ีเหล็กเป็นเงินท่ีไดม้าจากการคา้ยาเสพติด การขนเงินเขา้มายงัฝ่ังไทยไดเ้ท่ากบัเป็น
การฟอกเงินอีกทางหน่ึง 

 

3.3 การเมอืงชายแดนของชนกลุ่มน้อยและยาเสพติด 
การสู้รบของชาติพนัธ์ุไทใหญ่ในรัฐฉานเปิดฉากข้ึนภายหลงัการรัฐประหารของนายพลเนวลิ 

การลม้สัญญาปางโหลงในปี 2501 มีการจดัตั้งกองกาํลงัติดอาวธุไทใหญ่คือกองกาํลงักูช้าติไตหรือกอง
กาํลงั SSA (Shan State Army) กองกาํลงั MTA (Mon Tai Army) กองกาํลงั MTA มีขนุส่าหรือรู้จกัอีกช่ือ
หน่ึงคือ จางซีฟูเป็นผูน้าํควบคุมพื้นท่ีและมีอิทธิพลแถบสามเหล่ียมทองคาํ ซ่ึงท่ีท่ีรู้จกักนัดีในฐานะเป็น
พื้นท่ีผลิตเฮโรอินใหญ่ท่ีสุดในโลก ขณะเดียวกนักองกาํลงั MTA ท่ีเป็นกองกาํลงัติดอาวธุท่ีทนัสมยัท่ีสุด
มีส่วนพวัพนักบัธุรกิจยาเสพติดและนาํรายไดจ้ากยาเสพติดมาพฒันากองทพั นอกจากธุรกิจเก่ียวกบัยา
เสพติดแลว้กองกาํลงั MTA ยงัเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืนๆ  ท่ีเช่ือมโยงกบัยาเสพติดทางออ้มอีกดว้ย 

นอกนั้นยงัมีกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีคนในทอ้งถ่ินนิยมเรียกคือ พวกฮ่อ  (Haw) ฮ่อเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีน้ี
ประกอบดว้ย 2 กลุ่มคือกลุ่มพอ่คา้ซ่ึงเขา้มาติดต่อคา้ขายในพื้นท่ีชายแดนมาเป็นเวลานาน กบักลุ่มก๊ก
มินตัง๋ กองพล  93 ท่ีถูกขบัออกจากตอนใตข้องประเทศจีนเม่ือคร้ังพา่ยแพใ้นการสู้รบกบักองทพั
คอมมิวนิสตจี์น และเขา้มาตั้งทพัท่ีดอยแม่สลองซ่ึงอยูห่่างจากแม่สายประมาณ 73 กิโลเมตร ภายใตก้าร
ควบคุมดูแลของรัฐบาลไทย 

สาํหรับกลุ่มฮ่อน้ีมีขอ้ถกเถียงทางวชิาการวา่จะนบัเป็นชาติพนัธ์ุหน่ึงของไทยหรือไม่ แต่ในทาง
อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงรายนบัเอาฮ่อไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของความหลากหลายของเผา่พนัธ์ุ ดงัจะพบใน
การจดังานประจาํปีของเทศบาลแม่สาย 10 เผา่มีฮ่อเป็น 1 ในนั้นเรียกในงานวา่ “จีนยนูนาน” แต่ประเด็น
ยาเสพติดชายแดนทางเหนือ ปรากฏในหลกัฐานวา่มีฮ่อบางกลุ่มเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจยาเสพติด เช่น
การคา้ฝ่ิน หรือการลาํเลียงเฮโรอิน แมแ้ต่กองพล 93 ก๊กมินตัง๋เพื่อนาํรายไดจ้ากการคา้ยาเสพติดเพื่อนาํมา
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ซ้ืออาวธุต่อสู้กบัรัฐบาลพม่าและจีนคอมมิวนิสต ์และการคา้ขายชายแดนสมยัก่อน คนแถวนั้นจะรับรู้กนั
วา่ ท่าข้ีเหล็กเป็นแหล่งพกัยาเสพติด ก่อนจะมีการลกัลอบนาํเขา้มาในประเทศไทย 

จากงานศึกษาของ  Pitch Pongsawat พบวา่ พื้นท่ีแม่สาย/ท่าข้ีเหล็กเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ี
สามเหล่ียมทองคาํ ท่ีมีการลาํเลียงฝ่ิน ผลิตเฮโรอีนและส่งเขา้มาในประเทศไทยต่อไปยงัต่างประเทศ 
ทั้งน้ีมีความเก่ียวพนักนัตั้งแต่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีรัฐบาลองักฤษส่งเสริมใหมี้การคา้ฝ่ินโดยถูก
กฎหมาย ทาํใหก้ารคา้ฝ่ินแพร่กระจายจากจีนเขา้มายงัพม่า (เม่ือคร้ังตกเป็นเมืองข้ึนองักฤษ) ดินแดนจีน
ตอนใต ้พม่า และตอนเหนือของไทยจึงกลายเป็นแหล่งผลิตฝ่ินดิบ)  

มีรายงานวา่ราวๆ ปี 1967-1970 มีโรงผลิตเฮโรอีนท่ีท่าข้ีเหล็ก 14 โรง และมีการลกัลอบนาํเขา้
เฮโรอีนตามเส้นทางแถบแม่สายอนัเป็นส่วนหน่ึงของสามเหล่ียมทองคาํ  (McCoy1972) ฮ่อมีชุมชนเล็กๆ 
ของตวัเองอยูใ่นเมืองแม่สาย ประกอบอาชีพทาํโรงแรมขนาดเล็ก ร้านคา้ ร้านอาหารฮ่อพวกน้ีจะเป็นฮ่อ
มุสลิม และประกอบการอยูใ่กล้ๆ  กบัสุเหร่า 

มีการจาํแนกพวกฮ่อออกเป็น ฮ่อมุสลิม จีนฮ่อ (ฮ่อท่ีไม่เป็นมุสลิม) และฮ่อท่ีมาจากกองพล 93 
ก๊กมินตัง๋ แต่คนทัว่ไปเรียกวา่จีนฮ่อ โดยดูจากรูปร่างหนา้ตาเหมือนคนจีน  (Pitch Pongsawat 2007,258-
260) แมว้า่ขนุส่าจะยอมมอบตวัยติุการต่อสู้กบัทางการพม่าในภายหลงั แต่สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีชายแดนแถบน้ีก็ไม่ไดล้ดลง สืบเน่ืองจากเง่ือนไขขอ้ตกลงหยดุยงิระหวา่งชนกลุ่มนอ้ยกบัรัฐบาล
พม่าตอ้งแลกกบัการมีอิสระในการประกอบธุรกิจ การคา้รวมทั้งการคา้ยาเสพติด การคา้และการขนยาบา้
ตามแนวชายแดนภายใตก้ารควบคุมโดยทหารพม่าบางส่วนและกองกาํลงัรัฐวา้ ( United Wa State Army 
หรือ UWSA) และใหก้องกาํลงัวา้ UWSA สู้รบสกดัอิทธิพลกบักองกาํลงั SSA ดว้ย การท่ีขนุส่ายติุการสู้
รบกบักองทพัพม่าและเขา้มอบตวักบัรัฐบาล ยอมใหถู้กกกัตวัท่ีกรุงร่างกุง้แทนท่ีจะถูกส่งไปดาํเนินคดียา
เสพติดท่ีสหรัฐอเมริกา เจา้ยอดศึกซ่ึงเป็นนายทหารอยูใ่นกองกาํลงั MTA ไม่ยอมมอบตวัตาม ไดแ้ยกตวั
ออกมาตั้งกองกาํลงัของชาวไทใหญ่ในช่ือเดิมคือSSA (Shan State Army)  

สถานการณ์ชายแดนทางแม่สายเขา้สู่ภาวะความตึงเครียดจากการต่อสู้ระหวา่งกองกาํลงั  SSA 
กบักองทพัพม่า เดือนกุมภาพนัธ์ปี2544 -2545 มีการปะทะกนัหลายคร้ังรวมถึงกองทพัภาคท่ี 3 ปะทะกบั
กองกาํลงัวา้ท่ีลกัลอบขนยาเสพติดเขา้มาในไทยอยา่งหนกั ความไม่พอใจของรัฐบาลพม่าท่ีกล่าวหาวา่
ไทยใหแ้หล่งพกัพิงแก่กองกาํลงัเจา้ยอดศึกทั้งการอพยพล้ีภยั อาหาร ยทุโธปกรณ์ รวมทั้งการใหก้าร
รักษาพยาบาลตามพื้นท่ีชายแดน และท่ีสาํคญักองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยยงัใชพ้ื้นท่ีฝ่ังไทยเป็นกาํแพงป้องกนั
ไม่ใหก้องกาํลงัรัฐบาลทหารพม่าทาํการโจมตีดา้นหลงั ถา้เพล่ียงพลํ้าก็ยงัถอยเขา้มาในฝ่ังไทยได ้ดงันั้น
ขณะท่ีทาํการรบติดพนั จึงมีกระสุนปืนจากฝ่ังพม่าตกมายงัฝ่ังไทยแถบวดัถํ้าผาจม และบางส่วนของ
ตลาดชายแดน ความไม่พอใจของรัฐบาลทหารพม่าดงักล่าวจึงนาํไปสู่การปิดด่านชายแดนไทย-พม่า
ตลอดแนวรวมทั้งด่านชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2544 (อิมรอน มะลูลีมและ สุนยั
ผาสุก,2547:26-27) ซ่ึงเหตุการณ์ปะทะกนัระหวา่งกองทพัไทยกบักองทหารพม่าและกองกาํลงัวา้ในตน้ปี 
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2544 ถือวา่เป็นเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศยคุใหม่ ซ่ึงเตม็ไปดว้ย
ความสลบัซบัซอ้นการปะทะกนัระหวา่งกองทพัไทยกบักองทพัพม่าตามแนวตะเขบ็ชายแดนท่าข้ีเหล็ก 
แม่สายและแม่ฟ้าหลวง และใชอ้าวธุหนกั (อาทิเช่นปืนใหญ่ รถถงั รวมถึงเคร่ืองบินขบัไล่ทิ้งระเบิด) เขา้
หํ้ าหัน่กนั มีลูกกระสุนปืนครกตกบริเวณตลาดดอยเวา วดัถํ้าผาจมจนมีผูบ้าดเจบ็เสียชีวติ และเคร่ืองบิน  F 
5 โจมตีดว้ยระเบิดนาํวถีิดว้ยแสงเลเซอร์ต่อเนินฐานปืนใหญ่ของพม่า ซ่ึงตั้งฐานท่ีสนามกอลฟ์แห่งหน่ึง
ในท่าข้ีเหล็ก  (ปัจจุบนัคือโรงแรมเรจิน่า) ระวา่งวนัท่ี 10-12 กุมภาพนัธ์ 2544 จึงมีการเจรจาสงบศึกทั้ง
สองฝ่าย  (http://www.acig.org/artman/publish/article_346.shtml) นอกจากนั้น จากนโยบายของจีนท่ี
กดดนัใหพ้ื้นท่ีชายแดนจีน-พม่าตอนเหนือปลอดยาเสพติดจาํพวกฝ่ินและเฮโรอีน โดยการอพยพชาววา้
จาํนวน 40,000 คน ลงใตป้ระชิดชายแดนไทยภายใตก้ารอาํนวยความสะดวกของกองทพัพม่า ซ่ึงพม่าจะ
ใหอิ้สระในการปกครองตนเอง การคา้ยาเสพติด (อนัเป็นฐานเศรษฐกิจท่ีมีมาแต่เดิมของวา้) ซ่ึงต่อมา
กลุ่มวา้กลายเป็นผูผ้ลิตยาบา้ ยาไอซ์รายใหญ่รายหน่ึงของโลก นอกจากนั้นทางการพม่าไดใ้ชก้ารอพยพ
ชาววา้ (รวมทั้งกองกาํลงัวา้ดว้ย) เขา้ไปแทนพื้นท่ีในเขตอิทธิพลของกองกาํลงั MTA ของขนุส่าเดิมเพื่อ
ใชก้องกาํลงัวา้ปะทะกบักองกาํลงั SSA ของเจา้ยอดศึก 

ภายหลงัการเลือกตั้งภายในประเทศพม่า รัฐบาลพม่าสมยัประธานาธิบดีเตง็เส่งมีการเจรจาหยดุ
ยงิกบัชนกลุ่มนอ้ยหลายกลุ่ม ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการต่อรองเช่น การกาํหนดเขตปกครองตนเอง การแบ่ง
ผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ การเก็บภาษีและการใหส้ัมปทาน ผลการเจรจาดงักล่าวทาํใหก้อง
กาํลงัต่างๆ  ตามแนวชายแดนไทย-พม่ายกเวน้กองกาํลงั SSA หนัมาประกอบธุรกิจในจงัหวดัท่าข้ีเหล็กท่ี
อยูต่รงขา้มอาํเภอแม่สาย 

http://www.acig.org/artman/publish/article_346.shtml
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Figure 8 แสดงพืน้ท่ีอิทธิพลกองก าลงัชนกลุ่มน้อยในรัฐฉาน โดยสมาคมนิยมกองก าลงัชนเผ่า 
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Figure 9 แสดงกองก าลงัชนกลุ่มน้อยในเขตรัฐฉาน พม่า 

 
 ความตึงเครียดชายแดนมาปะทุอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากมีการอพยพเคล่ือนยา้ยประชากรวา้จากดา้น
เหนือติดกบัจีนลงสู่เขตวา้ใต ้ซ่ึงอยูใ่นรัฐฉานตะวนัตกซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ตกลงกบัรัฐบาลพม่า และทางวา้
ไดย้ืน่ขอ้เสนอตั้งเขตปกครองตนเองท่ีเมืองสาดทาํใหเ้กิดการเผชิญหนา้กนั มีการเคล่ือนยา้ยกองกาํลงัทั้ง
สองฝ่ายพร้อมท่ีจะปะทะกนั จนกระทัง่พล.อ.โซ วนิ รองผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) และควบ
ตาํแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมคณะผูบ้ริหารระดบัสูงของกองทพัพม่า ไดเ้ดินทางมาท่ี จ.
ท่าข้ีเหล็ก เพื่อเจรจากบัตวัแทนของกองกาํลงัวา้ ชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีอิทธิพลอยูใ่นเขตปกครองพิเศษท่ี 2 ทาง
ภาคตะวนัตกของรัฐฉาน ทั้งน้ีทางกองกาํลงัวา้ตอ้งการใหมี้การแกไ้ขปัญหาความตึงเครียดดงักล่าวดว้ย
การปรับระบบการปกครองพื้นท่ีเมืองสาด โดยการใหพ้ื้นท่ี จงัหวดัเมืองสาดเป็นเขตปกครองตนเอง 
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คลา้ยเขตปกครองพิเศษท่ี 4 เมืองลา ท่ีทางการพม่าใหสิ้ทธ์ิในการปกครอง และพฒันาเศรษฐกิจค่อนขา้ง
อิสระ แต่กองทพัภาคสามเหล่ียม ซ่ึงรับผดิชอบในพื้นท่ีรัฐฉานไม่สามารถยอมรับได ้ส่งผลใหก้ลุ่มวา้ไม่
ตอ้งการเจราจากบักองทพัพม่าในระดบัภูมิภาคอีกต่อไป และทาํให ้พล.อ.โซ วนิ ตอ้งเดินทางมาเจรจา
ดว้ยตวัเอง  (ผจก ออนไลน์ ,2558) ทั้งน้ีสถานการณ์ความตึงเครียดตามพื้นท่ีชายแดนข้ึนอยูก่บัการเจรจา
ทั้งสองฝ่ายวา่จะตกลงกนัไดห้รือไม่ ท่ีผา่นมาทางการพม่าก็เร่ิมเขา้ไปควบคุมกิจการต่างๆ ของกลุ่มวา้ใน 
จ.ท่าข้ีเหล็ก  
 

ผลกระทบจากการสู้รบ 
การปิดด่าน 
เม่ือปี 2538 พม่าสั่งปิดด่านชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ ส่งผลใหก้ารคา้การ

ท่องเท่ียวซบเซา สร้างความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนฝ่ังท่าข้ีเหล็ก เพราะขาดแคลนเคร่ืองอุปโภค-
บริโภคในชีวติประจาํวนั การสู้รบระหวา่งทั้งสองฝ่ายมีติดต่อกนัมาหลายปีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดู
แลง้ มีกองกาํลงัของขนุส่าไดบุ้กเขา้โจมตีเมืองท่าข้ีเหล็ก และใชอ้าวธุปะทะกนักลางเมือง สามารถไดย้นิ
เสียงปืนและเห็นทหารทั้งสองฝ่ายจากฝ่ังแม่สายไดอ้ยา่งชดัเจน ผลการสู้รบทาํใหพ้ม่าสั่งปิดพรมแดน
อยา่งไม่มีกาํหนดเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2538 (สุพจน์ แสงเพชร 2539) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน
วนัท่ี 29 มิถุนายน 2538 จงัหวดัเชียงรายจึงประกาศจุดผอ่นปรนชายแดนข้ึน 4 แห่งคือ ท่ีท่าบา้นเหมือง
แดง ท่าบา้นเกาะทราย ท่าบา้นปางหา้และท่าสายลมจอย 

และวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2544 เกิดการปะทะกนัเขตชายแดนท่าข้ีเหล็ก ส่งผลกระสุนปืนครกจาก
การสู้รบ หลงมาตกท่ีเขตตลาดวดัพระธาตุดอยเวา บา้นเรือนเสียหาย มีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็เสียชีวติ จนตอ้งมี
การอพยพประชาชนออกจากแนวชายแดน ทาํใหก้ารคา้ชายแดนหยดุชะงกั ทางฝ่ายไทยถูกกล่าวหาวา่ให้
การสนบัสนุนชนกลุ่มนอ้ย ทางฝ่ายพม่าจึงทาํการปิดด่านชายแดนเป็นการโตต้อบ ภายหลงัการปิดด่าน
ชายแดนไดห้น่ึงอาทิตยท์าํใหช้าวบา้นท่าข้ีเหล็กขาดแคลนอาหารของใชจ้าํเป็น ส่วนหน่ึงไดอ้อกจาก
เมืองไปอาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้งในเมืองชั้นใน ทาํใหท้่าข้ีเหล็กเกือบกลายเป็นเมืองร้าง ขณะท่ีทางพม่ายงั
ดาํเนินการปราบปรามกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยอยา่งหนกับริเวณบา้นสันกลางใหม่ ตรงขา้มบา้นพญาไพร 
ตาํบลเทิดไทย อาํเภอแม่ฟ้าหลวง  

เบ้ืองหลงัการเปิดจุดผอ่นปรนจากคาํบอกเล่าของพอ่คา้มีสาเหตุจากนายอาํเภอแม่สายไดรั้บ
คาํแนะนาํจากเจา้ของโรงแรมใหปิ้ดด่านเพื่อสกดักั้นไม่ใหสิ้นคา้ ของกินของใชเ้ล็ดลอดจากฝ่ังไทยไปท่า
ข้ีเหล็ก เม่ือเกิดความอดอยากจะทาํใหท่ี้นัน่เกิดความลุกฮือก่อการจลาจล แต่ก็มีคนจากแม่สาย 3 คนเอา
ขอ้มูลอีกดา้นหน่ึงไปบอกผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย วา่ชาวบา้นท่ีท่าข้ีเหล็กเดือดร้อนจริง แมล้กัลอบ
นาํเอาแป้งมนัทาํโรตี 2 ถุงขา้มฝ่ังไปก็ถูกจบั ท่ีท่าข้ีเหล็กไม่มีแมก้ระทัง่ดอกไมท่ี้จะใชป้ระดบัศพ ขณะท่ี
เงินบาทไทยก็ไปคา้งท่ีประเทศพม่าฝ่ังท่าข้ีเหล็กเป็นจาํนวนมาก แต่ทองคาํก็เอามาฝากกบัคนฝ่ังไทย 
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จากนั้นผูว้า่ฯก็เรียกนายอาํเภอไปคุย ต่อมาจึงมีการประกาศเปิดจุดผอ่นปรน โดยทัว่ไปคนแม่สายไม่รู้วา่
ภาคเอกชนก็มีบทบาทอยูเ่บ้ืองหลงัการเปิดจุดผอ่นปรนดงักล่าว และภายหลงัการเจรจาระหวา่งฝ่ายไทย
กบัฝ่ายพม่าใหเ้ปิดด่านแม่สาย ทางพอ่คา้แม่สายไดเ้ร่ียไรเงินร่วม 10 ลา้นบาทโดยพอ่คา้อา้งวา่เป็น
ค่าธรรมเนียมตามแถบชายแดนท่ียงัปฏิบติักนัอยูปั่จจุบนัไม่มีการปิดด่านแม่สายแม่สายเช่นในอดีต ถา้ปิด
ด่านจริงอาจส่งผลต่อบ่อนคาสิโน จะไม่มีลูกคา้ขา้มแดนไปเล่นยกเวน้ขา้มไปเล่นตามเส้นทางธรรมชาติ 

ผลการเจรจาสงบศึก ก่อใหเ้กิดการขยายตวัทางธุรกิจในเมืองท่าข้ีเหล็กจากความพยายามในการ
เจรจาสงบศึกของพม่ากบักองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ย นอกจากน้ี ยงัมีเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มชนเผา่อาข่า 
ลาหู่ หรือมูเซอ ไทใหญ่ ฯลฯ มากข้ึนตามลาํดบัโดยกลุ่มไทใหญ่ ไดรั้บสิทธิในการจดัเก็บรายไดท้อ้งถ่ิน 
หรือภาษีปากระวางในสินคา้เขา้-ออก ด่านฯ แม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก ตรงสะพานขา้มลาํนํ้าสายแห่งท่ี 1 ทั้งยงัมี
บทบาทดา้นการนาํเขา้ และจาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง-แก๊สรวมถึงวสัดุก่อสร้างรายใหญ่ดว้ย 

ขณะท่ีการลงทุนภายในท่าข้ีเหล็ก และรัฐฉาน มีกลุ่มทุนทอ้งถ่ินท่ีรัฐบาลพม่าใหก้ารรับรอง 
ลงทุนในกิจการต่างๆ อยา่งคึกคกั ไม่วา่จะเป็น “กลุ่มหงปัง” ของวา้ ท่ีลงทุนในกิจการหลากหลาย เช่น 
หงปังอิมพอร์ตเอก็ซ์พอร์ต การก่อสร้างด่านหงปัง (ปัจจุบนัเป็นด่านเก็บค่าผา่นทาง) เหนือด่านหมากยาง
ไปทางเมืองเชียงตุง โรงแรมวา้เกา้ชั้น ติดถนนสายท่าข้ีเหล็ก-อนุสาวรียพ์ระเจา้บุเรงนอง ฯลฯ  นอกจากน้ี 
ทั้งกลุ่มอาข่า และลาหู่ ยงัผดุกิจการดา้นโรงแรม รีสอร์ต คลินิกเสริมความงาม ร้านคา้ขนาดเล็ก 
ร้านอาหาร ฯลฯ อีกหลายแห่ง รวมทั้งมีการสร้างตลาดอาข่า จนสามารถมองเห็นการขยายตวัของท่า
ข้ีเหล็กไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

กลุ่มท่ีดูจะมีกิจการโดดเด่นข้ึนมาอยา่งมากในท่าข้ีเหล็ก คือ “กลุ่มอาข่า” ท่ีล่าสุด มีการลงทุน
ก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน “อาเซนต่อ” หรือ AST ภายใตค้าํขวญัวา่ “ 24 Hour Hospital”เพื่อรองรับการ
เขา้สู่เออีซี ทั้งยงัมีการขยายกิจการดา้นหา้งสรรพสินคา้ขนาดกลางหลายแห่ง ซ่ึงมีความทนัสมยัแตกต่าง
จากร้านคา้ในอดีต  ส่วนโรงแรมในท่าข้ีเหล็กท่ีโดดเด่น ยงัคงเป็น “โรงแรมสานมุน” ของอาข่า ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั พนัโทยีเ่ซ หวัหนา้กองกาํลงัชาวมูเซอ ท่ีมีอิทธิพลในยา่นน้ี โรงแรมท่าข้ีเหล็กนิวส์ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มของ พนัโทจะลอโบ่ เป็นตน้ แน่นอนโรงแรมท่ีตั้งข้ึนยอ่มเก่ียวขอ้งกบัสถานคาสิโน
ควบคู่กนัซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายอนุญาตใหมี้การเล่นการพนนั อยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงการ
ท่องเท่ียวพม่า 

การตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินทีท่่าขีเ้หลก็ ระหวา่งท่ีมีการปิดด่านชายแดนแม่สายยงัมีการตดั
กระแสไฟฟ้าท่ีส่งจากแม่สายไปยงัท่าข้ีเหล็ก ทาํใหเ้มืองท่าข้ีเหล็กตกอยูใ่นความมืดและมีโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กใชใ้นยามจาํเป็นเท่านั้นความจริงก็คือ พวกคนไทยขายไฟฟ้าใหพ้ม่าแพงเกินไปแมว้า่จะมีการ
เซ็นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัรัฐบาล คนกินหวัคิวซ้ือไฟฟ้าจากไทยยนิูตละ 2.7 บาทแต่ไปขายใหพ้ม่ายนิู
ตละ 10 กวา่บาทพม่าก็ยอมเพราะจาํเป็นตอ้งใช ้พอเกิดการปิดด่านข้ึนมา ก็ไปตดัไฟไม่จ่ายไฟใหท้างฝ่ัง
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พม่าจึงเกิดความเดือดร้อนดา้นคนจ่ายไฟไม่ยอมจ่ายไฟไป เพราะส่งไฟไปแลว้เม่ือปิดด่าน ไม่รู้วา่จะไป
เก็บค่าไฟกบัใคร ทางการพม่าจึงเกิดความคิดท่ีจะตั้งโรงไฟฟ้าของตนเองโดยไม่ตอ้งพึ่งไทยอีกต่อไป 

การตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีท่าข้ีเหล็กสร้างความวติกใหก้บัคนแม่สายเป็นอยา่งมาก ซ่ึงตอ้งเผชิญ
หมอกควนัพิษเช่นเดียวกบัควนัไฟป่าท่ีพดัมาจากฝ่ังพม่าทุกๆ ปีจากการข่าวของคนแม่สายท่ีทาํงานชิปป้ิง
ท่ีท่าเรือแหลมฉะบงั ชลบุรีท่ีแจง้มาท่ีบา้นพอ่แม่ท่ีแม่สายถึงการขนอุปกรณ์สร้างโรงไฟฟ้ารถเทลเลอร์
ขนอุปกรณ์โรงไฟฟ้ากวา่ 40 คนัไดเ้คล่ือนมาถึงด่านชายแดนตอนกลางคืน พอดีด่านปิดจึงไม่สามารถ
ขา้มแดนไปได ้ทหารไทยไดม้าควบคุมใหร้ถขนอุปกรณ์ถอยไปจอดท่ีป่านํ้าจาํห่างจากชายแดนต่อมามี
การตั้งเวทีคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีหนา้ด่าน มีพอ่คา้และ สส . เชียงรายบางคนเห็นดว้ยท่ีจะใหข้น
อุปกรณ์ผา่นด่านเพื่อแลกกบัการใหพ้ม่าเปิดด่าน จะไดท้าํการคา้ขายตามปกติ และสว .เชียงรายจะมาขอ
เปิดผา้คลุมรถดว้ยเกรงวา่จะมีการลกัลอบขนถงัสารตั้งตน้ผลิตยาบา้แทรกเขา้มาดว้ย แต่แกนนาํไม่
อนุญาตเน่ืองจากจะเป็นเง่ือนไขใหร้ถขนอุปกรณ์ผา่นด่านเขา้ไปได ้ถา้หากผลการตรวจคน้ไม่เจอถงัใส่
สารตั้งตน้ผลิตยาบา้ เม่ือรถจอดได ้ 3 วนัไม่มีผูรั้บผดิชอบมาติดต่อจึงขบัรถกลบัทั้งขบวน เอาอุปกรณ์ท่ี
ขนมาไปเก็บท่ีแหลมฉบงั ชลบุรีเช่นเดิม 

ในขอ้มูลเชิงลึก บริษทัท่ีรับเหมาขนอุปกรณ์ขา้มแดนเป็นของนายทหารเกษียรยศพลเอก
ประสานงานโดยแม่คา้ท่ีติดต่อขายขา้วใหก้บัจีนนาํอุปกรณ์ตั้งโรงไฟฟ้าท่ีลา้สมยั (ลา้สมยัไป 60 ปีตาม
ผลการวเิคราะห์ของเจา้หนา้ท่ีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ) และคนแม่สายเพิ่มเติมดว้ยวา่ โรงไฟฟ้าท่ีจะสร้างนั้น 
เช่ือมโยงกบัธุรกิจบ่อนคาสิโนท่ีนายทหารใหญ่คนดงักล่าวมีหุน้ส่วนอยู ่
 

3.4 ชายแดนภายใต้บริบทเขตเศรษฐกจิพเิศษลุ่มน า้โขง  
รอยต่อพื้นท่ีชายแดนสามเหล่ียมทองคาํ กาํลงัเป็นส่วนหน่ึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC) ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ส้ินปี 25 58 เป็นตน้ไปอนัจะก่อใหเ้กิดพลวตัการ
เปล่ียนแปลงทั้ง ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในพื้นท่ีตามแนวตะเขบ็ชายแดนไทย และเพื่อนบา้น
ตั้งแต่เหนือจดใตอ้ยา่งแน่นอน 

ช่วงปี 2558-2559 รัฐบาลไทยไดเ้ลือกประตูการคา้หลกัท่ีมีมูลค่าการคา้ชายแดน-ผา่นแดนสูงสุด 
หรือเป็นเมืองหนา้ด่าน เป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับการเขา้สู่เออีซี ซ่ึงในพื้นท่ีภาคเหนือมี 2 
พื้นท่ี คือ เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด พบพระ แม่ระมาด) ติดกบัเมืองเมียวดี รัฐกะเหร่ียง ของ
พม่า ท่ีอยูใ่นแผนพฒันาระยะท่ี 1 และเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (แม่สาย เชียงแสน เชียงของ) 
ติดกบัท่าข้ีเหล็ก รัฐฉาน ของพม่า และแขวงบ่อแกว้ สปป.ลาวซ่ึงนบัยอ้นไปตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2543 คณะรัฐมนตรีวา่ดว้ยนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยเห็นชอบในการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนจงัหวดั ซ่ึงจะมีการระบบคมนาคมระหวา่งประเทศ โดยท่ีแม่สายเป็น 1 ใน 3 เมืองชายแดนนาํ
ร่องในดา้นการพาณิชยแ์ละท่ีอยูอ่าศยั  (Trading City) เป็นประตูการคา้ท่ีสาํคญั เป็นศูนยก์ลางทางดา้น
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การเงิน การท่องเท่ียวตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือใตส่้วนอาํเภอเชียงแสนคือ ศูนยก์ลางของการขนส่ง
สินคา้ทางนํ้า (PortCity) และอาํเภอเชียงของคือ พื้นท่ีส่งสินคา้ทางบก  (Logistics City) ผา่นแขวงสอง
แขวงของ สปป .ลาว คือ แขวงบ่อแกว้และหลวงนํ้าทาขณะเดียวกนัพม่าก็ไดป้รับระบบการคา้ชายแดน
ใหม่โดยอบรมหน่วยงานเก่ียวกบัการคา้ชายแดน เพื่อลดการขาดดุลการคา้กบัไทยเม่ือปี 2542 

ในดา้นการพฒันาเส้นทางแม่นํ้าโขง ตามนโยบายของจีน ตอ้งการใหเ้ป็นความร่วมมือ 4 
ประเทศแบบ CLMT (China,Loas,Mynmar,Thailand) ก็คือเส้นทางคู่ขนานกบัR3A ซ่ึงเขา้ไปในพม่าผา่น
เขตพื้นท่ีอาํเภอแม่สาย ปัจจุบนัมีด่านผา่นพรมแดนท่ีเป็นด่านถาวรสองด่าน คือ         พื้นท่ีน้ี ในอดีต
รัฐบาลพม่า วางระบบทางเศรษฐกิจเพื่อจดัเก็บผลประโยชน์จากการคา้ชายแดนท่ีคึกคกัผา่นสะพานขา้ม
ลาํนํ้าสายตรงจุดผา่นแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก ทั้งสะพานขา้มลาํนํ้าสายแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 ด่านหมากยาง
บนถนน R3b เช่ือมต่อกบัเชียงตุง-เมืองลา-สิบสองปันนา มณฑลยนูนาน ประเทศจีน 

ด่านแม่สายแห่งแรก ซ่ึงขา้มสะพานแม่สายท่ีถูกสร้างมา 50 กวา่ปี และถา้มาด่านน้ีจะไม่อนุญาต
ใหน้าํรถบรรทุกสินคา้ขนาดใหญ่ขา้ม จะใชร้ถขนาดเล็กท่ีมีประมาณ 400 กวา่คนั ตรงจุดน้ีผา่นเขา้มาก็จะ
เสียภาษีทอ้งถ่ิน 3 %  อยูใ่นความดูแลของรัฐบาลทอ้งถ่ินนัน่ก็คือ รัฐฉาน 

ด่านท่ีสองคือ ด่านท่ีส่งออกสินคา้ประเภท ปูน นํ้ามนั เหล็กเส้น ซ่ึงเป็นสินคา้หลกัๆ ใหญ่ๆ ท่ีมี
นํ้าหนกัมากด่านแห่งน้ีไดเ้ปิดใชส้ะพานขา้มนํ้าสายแห่งท่ี 2เม่ือปี 2550ซ่ึงเช่ือมต่อเส้นทางถนนสาย R3B 
จากจีน-เชียงตุง-ท่าข้ีเหล็ก เช่ือมไทย โดยสะพานขา้มนํ้าสายแห่งท่ี 2 ห่างจากสะพานแห่งแรก 3กิโลเมตร
ซ่ึงรัฐบาลกลางพม่า จะจดัเก็บภาษีผา่นสะพานขา้มลาํนํ้าสายแห่งท่ี 2 ซ่ึงเป็นจุดส่งออก-นาํเขา้หลกั และก็
มีการจดัตั้งเจา้หนา้ท่ีเฉพาะกิจเรียกวา่ “โมบายทีม” ดกัตรวจเก็บภาษีตามด่านชั้นใน เช่น ด่านหมากยาง 
ฯลฯ ดว้ยเช่นกนั 

ดงันั้นการขนส่งท่ีจะไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐบาลกลางกรุงเนปิดอ ก็คือเส้นทางการขนส่งสินคา้ 
ทุกอยา่งท่ีผา่นกงศุลกากรท่ีด่านแม่สายทั้งหมด ถา้จะนาํสินคา้ผา่นเขา้ท่าข้ีเหล็ก จะตอ้งเปล่ียนถ่ายสินคา้
จากรถสิบลอ้ขนาดใหญ่เป็นรถขนาดเล็ก มี 400 กวา่คนั และรถตูเ้ก่าๆ ท่ีมีจอดอยูม่ากมายท่ีแม่สาย นัน่
คือรถสินคา้ท่ีเขา้มาตามเง่ือนไขของรัฐบาลทอ้งถ่ิน ท่ีเสียภาษี 3 % โดยท่ีไม่ตอ้งไปข้ึนสะพานสองซ่ึง
ตอ้งใชใ้บอนุญาตจากรัฐบาลกลาง สินคา้ส่วนใหญ่ก็เป็นสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั  

ธุรกิจชนกลุ่มนอ้ยเบ่งบานเตม็ท่าข้ีเหล็ก ส่วนพื้นท่ีตรงขา้มเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
โดยเฉพาะรัฐฉานของพม่า ซ่ึงเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ติดภาคเหนือ-ภาคะวนัตกของไทย (ส่วนหน่ึงของ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้หรือ North-South Economic Corridor ; NSEC) ก็มีชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ 
มากมาย ทั้งท่ีเคยต่อสู้ และเป็นพนัธมิตรกบัรัฐบาลพม่า ภายใตก้ารเจรจาสงบศึกระหวา่งกองกาํลงัชน
กลุ่มนอ้ยต่างๆ ในเขตรัฐฉานและจดัสรรอาํนาจปกครองตนเองและผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ ทาํ
ใหเ้มืองท่าข้ีเหล็กขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  มีการเคล่ือนยา้ยประชากรจากดา้นเหนือลงสู่ทางใต ้เมืองแม่สาย
กลายเป็นประตูการคา้ท่ีสาํคญัสู่ภาคเหนือของรัฐฉานนั้น รัฐบาลพม่าใหค้วามสาํคญัมากข้ึนดูไดจ้ากการ
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จดังานของชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ แต่เม่ือวนัท่ี 15 ธ.ค.58 ท่ีผา่นมา พล.ท.ตาน ทอน อู แม่ทพัภาคสามเหล่ียม 
ซ่ึงดูแลความมัน่คงในรัฐฉาน ก็เดินทางเขา้ร่วมงานฉลองของชาติพนัธ์ุอาข่าดว้ย และยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ของชนกลุ่มนอ้ยอีกมากมายท่ีรัฐบาลพม่าใหค้วามสาํคญั เพื่อแลกกบัความสงบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
(ทางการพม่าจดัตั้งกองกาํลงัอาสาสมคัรชาวอาข่า สนบัสนุนกองทพัพม่าในแถบรัฐฉาน)  
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บทที่ 4 
การพนันชายแดนเมืองแม่สาย 

 
ในการศึกษาการพนนัเมืองแม่สายอาจตอ้งทบทวนประวติัความเป็นมาของการพนนัประเภทการ

พนนั ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเติบโตการพนนั การเจรจาหยดุยงิทางฝ่ังพม่าทาํใหพ้ื้นท่ี
ท่าข้ีเหล็กการเป็นพื้นท่ีหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งธุรกิจการพนนั ไม่ใช่พื้นท่ีการสู้รบ 
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการพนนัต่อพื้นท่ีชายแดน 
 

4.1การพนันชายแดนในอดีต กรณปีอยปางวาด 
การพนนัในพื้นท่ีชายแดนเมืองแม่สายเท่าท่ีมีการบนัทึกเป็นเอกสารเกิดข้ึนมานานแลว้ท่ีมีการ

กล่าวถึงคืองานปอยปางวาดปอยปางวาดเป็นงานประจาํปีของทางพม่าซ่ึงจดัข้ึนหลงัจากไดรั้บเอกราช
จากองักฤษเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2491 การฉลองเอกราชท่ีจดัในรัฐฉานนั้น จดัท่ีเมืองตองยซ่ึีงเป็นเมือง
หลวง ส่วนท่ีอาํเภอท่าข้ีเหล็กจงัหวดัเชียงตุงฝ่ังตรงขา้มกบัเมืองแม่สายนั้น จดัในรูปของการเปิดบ่อนการ
พนนัซ่ึงเร่ิมมีการเล่นตั้งแต่วนัปีใหม่หรือก่อนนั้นเล็กนอ้ยไปจนถึง หรือเลยวนัท่ี 4 มกราคม ซ่ึงเป็นวนั
ชาติพม่างานฉลองน้ี เรียกวา่ ปอยปางวาด ในบริเวณบ่อนซ่ึงทาํเป็นเพิงใหญ่เรียงรายกนับนพื้นท่ีเล็กๆ 
เชิงเขาฝ่ังตรงขา้มกบัยา่นการคา้ในปัจจุบนั มีการพนนัของจีน พม่า และไทใหญ่หลายชนิด ทั้งประเภท
ไพผ่อ่งจีน จบัยีกี่ ถัว่ ส่วนชนิดการพนนัในยคุนั้นนิยมการพนนัท่ีมีการทายเป็นรูปสัตวห์รือส่ิงของ ต่าง
กบัชนิดการพนนัในปัจจุบนัท่ีนิยมทายกนัเป็นตวัเลข เช่น มะโขกโหลก จกักะเลม้ะก่องถ่ี การเล่นพนนัท่ี
ท่าข้ีเหล็กสมยันั้น เขาเล่นกนัแบบหามรุ่งหามคํ่าคือเล่นกนัทั้งวนัทั้งคืน 

บางปี ปอยปางวาดท่ีท่าข้ีเหล็กเลิกไปแลว้ แต่การพนนับางชนิดก็ยงัเล่นกนัต่อเช่น มะก่องถ่ีเจา้มือ
มะก่องถ่ียงัต่อระยะเวลาเล่นมะก่องถ่ี ออกไปอีกเป็นเวลาหน่ึงหรือสองสัปดาห์หรือนานกวา่นั้น ปอยปาง
วาดท่ีท่าข้ีเหล็กเปิดเป็นปีสุดทา้ยเม่ือตน้ปี 2505 จากนั้นก็ยบุเลิกไปเน่ืองจากนายพลเนวนิทาํการ
รัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญและผนวกเอารัฐต่างๆ ท่ีองักฤษฝากไวร้วมเขา้กบัพม่าเป็นสหภาพพม่า 
แมไ้ม่มีปอยปางวาด ชาวแม่สายก็ยงัมีมะก่องถ่ีเล่นเป็นระยะๆ หลงัจากนั้นอีกนบัสิบปีโดยมีคนตั้งตวัเป็น
เจา้มือ (ซ่ึงชาวแม่สายใหฉ้ายาวา่เจา้ฟ้า) ก่อนท่ีมะก่องถ่ีจะค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลา ทุกวนัน้ีชาวแม่
สายวยัอาวโุสท่ีเคยเก่ียวขอ้งกบัมะก่องถ่ีก็จะใหห้มายเลขประจาํตวัของสัตวน์ั้นเป็นเลขเด็ดสาํหรับซ้ือ
สลากกินแบ่ง (หรือกินรวบ) เป็นตน้ 
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Figure 10 การเล่นการพนันท่ีท่าขีเ้หลก็สมยัก่อน 

 

 
 

Figure11 ปอยปางวาด การเล่นการพนันในงานฉลองเอกราชพม่าท่ีท่าขีเ้หลก็ 
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4.2ชนิดและประเภทการพนันชายแดนเมอืงแม่สาย-ท่าขีเ้หลก็ 
สถานการณ์การพนนัชายแดนเมืองแม่สายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเมืองท่าข้ีเหล็กผลจาก

การเจรจาสงบศึกกบัชนกลุ่มนอ้ยทาํใหช้นกลุ่มนอ้ยมาลงทุนท่ีท่าข้ีเหล็กไม่วา่จะเป็นการคา้ขาย การ
บริการ ธุรกิจโรงแรมและการพนนั ประกอบกบัคนไทยเป็นจาํนวนมากขา้มฝ่ังไปทาํมาหากินท่ีท่าข้ีเหล็ก 
เช่นทาํร้านอาหาร ร้านเสริมสวยธุรกิจบนัเทิง เก็งกาํไรท่ีดินธุรกิจก่อสร้าง การใชเ้งินตราท่ีท่าข้ีเหล็กใช้
เงินไทย ทาํใหก้ารพนนัท่ีนัน่เฟ่ืองฟู กวา่ฝ่ังแม่สายการเล่นการพนนัชายแดนแถบเมืองแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก
สามารถแบ่งประเภทการพนนัออกได ้ 2 ประเภทคือ การพนนัยอดนิยม กบัการพนนัสมยัใหม่ ( Modern 
Gambling)  

4.2.1 การพนนัยอดนิยม  
การพนนัยอดนิยมหมายถึง การพนนัท่ีอยูใ่นวถีิชีวติของผูค้นท่ีอาศยัอยูต่ามตะเขบ็ชายแดน และ

นิยมเล่นในกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มเช่น การพนนัชาติพนัธ์ุ การพนนัพื้นบา้น การพนนัชาติพนัธ์ุกบัการพนนั
พื้นบา้นมีความสัมพนัธ์กบัแนวความเช่ือเร่ือง “โชควาสนา” ท่ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอยูเ่หนือธรรมชาติช่วยดล
บนัดาลใหป้ระสบกบัความโชคดีในการเล่น นัน่คือนอกเหนือจากความสารถในการทายใหถู้กรางวลัแลว้
ยงัตอ้งมีโชค มีพลงับางชนิดช่วยกาํกบัการตดัสินใจเล่นไม่ใหผ้ดิพลาด การพนนับางชนิดพฒันา
กลายเป็นธุรกิจการพนนัมีโครงข่ายความสัมพนัธ์เช่ือมโยงเขา้ไปในดินแดนภายใน ( in land) ของพม่า 
ธุรกิจการพนนัแบบน้ีทาํใหค้วามเป็นชายแดนเล่ือนไหลไปมา นิยามชายแดนท่ีมีอยูเ่ดิมไม่สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์พนนัแบบน้ีไดอ้าทิเช่น กรณีหวยไทย 

1) มะโขกโหลก 
เป็นการละเล่นของไทใหญ่ ไดแ้ก่ มะโขกโหลก ซ่ึงใชลู้กเต๋าทั้งหกหนา้มีรูปต่างๆ เช่น นํ้าเตา้ ปู 

ปลา ผเีส้ือ เสือ นก หรืออยา่งอ่ืนก็ไดแ้ต่ตอ้งเหมือนกนัทั้งสามลูก จะเล่นดว้ยวธีิครอบและเขยา่เหมือน 
ไฮโล ในบา้นเราเจา้มือบางคนใชว้ธีินาํลูกเต๋าขนาดใหญ่มากสามลูกวางบนกระดานท่ีเอียงลาดมีไมย้าว
คัน่เป็นระยะๆ สาํหรับปล่อยลูกเต๋ากล้ิงลงมาสะดุดและพลิกหลายตลบก่อนถึงกระบะท่ีรองรับขา้งล่าง 

2) จกักะแร้  
ของพม่ามี โปป่ัน ซ่ึงมีส่ีหนา้มีรูปสัตวห์นา้ละรูปคือ ไก่ ปลาไหล หมูและกบ ชาวแม่สาย

สมยัก่อนรู้จกัโปป่ัน น้ีในนาม แจก๊กะเล ้ซ่ึงเป็นคาํท่ีใกลก้บัคาํพม่าท่ีแปลวา่ ไก่ เวลาท่ีหนา้รูปไก่หงาย
ข้ึน ทั้งเจา้มือและคนแทงจะร้อง แจก๊กะเล ้ดงัลัน่และแสดงอาการขยบัแขนคลา้ยๆ กบัไก่ตีปีกจนทาํใหค้าํ
ท่ีแสดงอาการน้ีกลายเป็นช่ือเรียกเกมการพนนัชนิดน้ี ถึงแมรู้ปสัตวอ่ื์นๆ จะมีช่ือพม่าดว้ยวา่ งาช่ิน (ปลา
ไหล) เวด็กง้ (หมู) และ พากะเล (กบ) คนก็ไม่นิยมใชช่ื้ออ่ืน ยงัเรียกเกมพนนัน้ีวา่ จกักะเเร้เหมือนเดิมการ
พนนัในงานฉลองเอกราชพม่าปอยปางวาดนั้น จะมีคนไทยขา้มฟากแม่นํ้าสายไปยงับ่อนเท่านั้น  
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3) มะก่องถ่ี 
เป็นการพนนัท่ีชาวเมืองแม่สายมีโอกาสไดเ้ล่นมากกวา่โดยไม่จาํกดัเพศ วยัฐานะและอาชีพคือ

มะก่องถ่ี คาํนีเป็นคาํพม่าท่ีใชเ้รียกหวยชนิดหน่ึงซ่ึงใชรู้ปคน สัตว ์และส่ิงของ พร้อมกบัเบอร์ประจาํตวั
รวม 36 เบอร์เป็นตวัหวย บางทีมีผูเ้รียกหวยน้ีวา่สามสิบหกเมืองหลวง ตามจาํนวนเบอร์ ผูเ้ป็นเจา้มือท่ีมี
ช่ือเสียงจนเป็นตาํนานไดแ้ก่ เจา้ฟ้าเชียงตุง กบัชาวจีนช่ือ เม่งหลี แต่ละงวดเจา้มือจะเลือกรูป รูปหน่ึงใส่
ตลบัห่อผา้อยา่งมิดชิด ชกัรอกข้ึนไปบนปลายเสาหนา้โรงรับแทง แลว้เขียนขอ้ความเป็นปริศนาและบอก
ใบแ้จกจ่ายไปใหลู้กคา้นาํไปขบคิดก่อนแทง ปริศนาดงักล่าวมีช่ือตามภาษาถ่ินวา่ ปัญหาคาํบอกใบม้กัอยู่
ท่ีประโยคสุดทา้ย โดยข้ึนตน้วา่ ปัญหาดูท่ี.....คนท่ีแทงถูกจะไดรั้บเงิน 27 เท่าของเงินท่ีแทง การขายหวย
มะก่องถ่ีในแม่สายใชว้ธีิจา้งคนเดินโพยโดยหกัค่าจา้งจากยอดเงินท่ีลูกคา้แทงร้อยละ 20 ทั้งน้ี เจา้มือมกั
เป็นชาวแม่สายเอง แต่อาศยัหวยและปัญหาของเจา้มือทางฝ่ังท่าข้ีเหล็ก (เหมือนเจา้มือหวยใตดิ้นอาศยั
สลากกินแบ่งรัฐบาล)  

ตวัหวยทั้งสามสิบตวันั้น มี คู่มิตร หรือ คู่หู ตวัแทน ซ่ึงเรียกวา่ คู่จะแหล่ ทาํใหต้วัหวยมีสิบแปด
คู่ บางทีปัญหาทาํใหค้นแทงมัน่ใจวา่ตวัหวยคือตวัใดตวัหน่ึง เช่น สมมุติวา่เราตีปัญหาแลว้สรุปวา่ หวย
น่าจะออก มา้ (เบอร์ 13) แต่หวยจริงๆ อาจจะออก นกยงู (เบอร์ 26) ซ่ึงเป็นคู่จะแหล่ของมา้ก็ไดน้กัแทง
มะก่องถ่ีจาํนวนไม่นอ้ยนิยมแทงหวยเป็นคู่ๆ มากกวา่แทงเบอร์เดียวโดดๆ เพื่อกนัผดิหวงั 

4) หวยหวยท่ีท่าข้ีเหล็กมี 2 ประเภทคือ หวยไทย กบัหวยพม่า 
หวยพม่า คือสลากกินแบ่งของรัฐบาลพม่า ออกผลเดือนละคร้ัง นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาล

แลว้ยงัมีการเล่นหวยเถ่ือน 2 ตวั 3 ตวัใชเ้ลขทา้ยของสลากกินแบ่งพม่า ส่วนหวยเถ่ือนออกเลขเอง เป็น
หวยรายวนั 2ตวั3ตวั ออกเลขเชา้-เยน็แต่หวยเหล่าน้ีมกัจะเล่นกนัเฉพาะกลุ่มไม่แพร่หลาย และคนท่า
ข้ีเหล็กไม่นิยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะใชเ้วลาหวยออกนานเม่ือเปรียบเทียบกบัหวยไทย  

ส่วนการเล่นหวยไทยท่ีท่าข้ีเหล็กจดัเป็นการเล่นหวยขา้มแดนท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มคนในในเขตเมือง ไทล้ือ ไทใหญ่ ยา่นการคา้ เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากส่ือเช่น 
การถ่ายทอดสดออกโทรทศัน์ รางวลัท่ีไดรั้บ เช่น กรณีหนุ่มจากอาํเภอแม่สายถูกล๊อตเตอร์ร่ีรางวลัท่ี 1 
เป็นหวยชุดรางวลั 24 ลา้นบาทออกงวดวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ยิง่ทาํใหก้ระแสความนิยมหวยไทยเพิ่ม
มากข้ึน ความนิยมหวยไทยเกิดข้ึนหลงัจากหวยรูปสัตวห์รือมะก่องถ่ีเส่ือมความนิยมลง การเล่นหวยไทย
หมายถึงการเล่นหวยท่ีออกเลขรางวลัของไทยเดือนละ 2 คร้ัง โดยท่ีวธีิการเล่นอาจจะเหมือนหรือ
แตกต่างจากการเล่นหวยในฝ่ังไทยจากการศึกษาการเล่นหวยของผูห้ญิงชุมชนทุ่งยาวจงัหวดัลาํพนูของ
วเิศษ สุจินพรัหม (2556) พบวา่ มีการเล่นหวยในชุมชน 3 ประเภทคือ สลากกินแบ่ง หวยใตดิ้น และหวย
กระดา้ง กล่าวคือสลากกินแบ่งหรือหวยรัฐ เป็นหวยท่ีออกโดยสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยรัฐจะ
ออกรางวลัเดือนละ 2 งวดราคาหวยคู่ละ 80 บาท เน่ืองจากรัฐเป็นเจา้ของกิจการสลากกินแบ่งแต่เพียงผู ้
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เดียวจึงเป็นการผกูขาดทั้งการออกเลข การออกระเบียบวธีิการเล่น การซ้ือขายในตลาดหวยทาํใหรั้ฐเป็น
ฝ่ายไดเ้ปรียบถูกประตู เปรียบเหมือนเสือนอนกินและผลกัภาระความเส่ียงไปยงัผูซ้ื้อและผูค้า้รายยอ่ย  

หวยใตดิ้น นายทุนใหญ่ระดบัจงัหวดั มีโครงข่ายหวยใตดิ้นในชุมชนหมู่บา้น และโรงงาน
อุตสาหกรรมแมว้า่หวยใตดิ้นเป็นหวยผดิกฎหมายตอ้งแอบเล่นกนัอยา่งลบัๆ  ล่อๆ  เป็นท่ีรับรู้กนัวา่
เจา้มือรับแทงหวยรายใหญ่เป็นนายทุนในทอ้งถ่ินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐบางคนเป็นอยา่งดี
สามารถ “เคลียร์” ปัญหาแบบถอ้ยท่ีถอ้ยอาศยัได ้การท่ีชาวบา้นเล่นหวยใตดิ้นอยา่งแพร่หลายโดยไม่ตอ้ง
กลวัจะถูกจบักุม เพราะเช่ือมัน่ในความสัมพนัธ์ของเจา้มือหวยดงักล่าว เลขรางวลัท่ีออกเป็นไปตามเลข
รางวลัของหวยรัฐ หวยใตดิ้นเป็นท่ีนิยมกนัมากเพราะเล่นง่าย ไม่จาํกดัจาํนวนเงิน มีวธีิการเล่นหลายแบบ
และเลือกตวัเลขท่ีตนเองชอบไดห้ลายตวัต่างจากสลากกินแบ่งและหวยกระดา้ง  

หวยกระดา้งหมายถึงแขง็/ไม่เปล่ียน ในท่ีน้ีหวยกระดา้งเป็นหวยชุดท่ีมีตวัเลขเดียวใหแ้ทงจาํกดั
ตายตวั เป็นหวยท่ีเล่นกนัเองในหมู่ผูห้ญิงทั้งในหมู่บา้นและตามโรงงานท่ีมีกลุ่มเพื่อนท่ีสนิทกนั ไม่นิยม
เล่นกบัคนแปลกหนา้ต่างถ่ินเพราะคนขายจะออกใบประทวนหวยตอ้งมีรายเซ็นคนขาย รายมือช่ือคนซ้ือ
อยูใ่นใบหวยหวยกระดา้งเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีปัญหาหรือเป็นการกระชบั
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มเพื่อนท่ีสนิทกนั เลขหวยท่ีนิยมใชเ้ล่นเป็นสองตวัตั้งแต่ เลข  00 จนถึงเลข 99 การ
เล่นจึงจาํกดัเลขหวยและจาํกดัจาํนวนเงินโดยทัว่ไปจะคิดเลขละ 20 บาท รางวลัท่ีไดจ้ะเป็นตวัเงิน หรือ
ส่ิงของเคร่ืองใชส้าํหรับสตรีหรือครอบครัวเช่น แหวน ผา้ พดัลม อาหารทะเล เป็นตน้ทั้งน้ีรางวลัท่ีเสนอ
มาล่วงหนา้คนขายหวยจะทาํเป็นรูปถ่ายรางวลัท่ีจะไดใ้หดู้ก่อนตดัสินใจเล่น ในกรณีรางวลัเป็นเงินสด
หวยชุดหน่ึงมี 100 หมายเลข (เลขคู่) ราคาหมายเลขละ 20 บาท ถา้ขายหมดชุดจะไดเ้งิน 2,000 บาท ถา้ถูก
รางวลัจะได ้1,400 บาทท่ีเหลือเป็นเงินเปอร์เซ็นตส์าํหรับคนขาย600 บาท (วเิศษ สุจินพรัหม2556:25-27)  

เม่ือยอ้นมาศึกษาการเล่นหวยไทยท่ีท่าข้ีเหล็กจะพบวา่มีวธีิเล่นต่างจากไทยคือทางท่าข้ีเหล็กจะ
ทาํแบบหวยพว่งโดยนาํสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายพว่งดว้ยหวยกระดา้ง แลว้เรียกหวยชนิดน้ีวา่ “หวย
กระดา้ง”กล่าวคือจะใชส้ลากกินแบ่งไทยพว่งดว้ยหวย 2 ตวั 3 ตวั ซ่ึงรางวลัท่ีจะไดน้อกจากรางวลัตาม
สลากกินแบ่งแลว้ยงัไดร้างวลัท่ีพว่งมาดว้ยเคร่ืองประดบัจาํพวกสร้อยคอทองคาํและอ่ืนๆ ราคาหวยชนิด
น้ีจะมีราคาคู่ละ 150 บาทจากเดิมคู่ละ 80 บาทซ่ึงพฤติกรรมการเล่นหวยพว่งของคนท่าข้ีเหล็กดงักล่าว มี
ความคลา้ยคลึงกบัการเล่นหวยของผูห้ญิงท่ีจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ในงานวจิยัของกนกพร ดีบุรีเรียก
หวยท่ีเล่นน้ีวา่ “หวยแอ” หวยแอเป็นการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลพว่งกบัรางวลัพิเศษท่ีจะไดรั้บเม่ือถูก
รางวลันอกเหนือจากรางวลัท่ีปรากฏในใบสลากกินแบ่ง หวยแอจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูซ้ื้อได้
ลุน้รางวลัในอีกช่องทางหน่ึงในการจดัการความเส่ียงไม่ตอ้งรู้สึกเสียดายจากการพลาดรางวลัในเลขท่ี
ตนเองซ้ือถูก ทั้งน้ีผูข้ายอาจจะเพิ่มราคาสลากใหม้ากกวา่ราคาปกติเพื่อแลกกบัรางวลัพิเศษท่ีผูข้าย
กาํหนดเช่น ราคาสลากกินแบ่งปกติคู่ละ 80 บาทจะขายในราคา 150 บาท หากเลขทา้ยสองตวัท่ีลูกคา้ซ้ือ
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ไปตรงกบัเลขทา้ยของรางวลัท่ี 1 (โดยทัว่ไปจะเรียกวา่ 2 ตวับน) ลูกคา้จะไดร้างวลัพิเศษจากผูข้ายตามท่ี
ตกลงไวล่้วงหนา้ (อริยา เศวตามร์2557:41)  

ส่วนหวยเถ่ือน 2 ตวั 3 ตวัวธีิการเล่นเหมือนกบัทางฝ่ังแม่สายทุกประการ จะต่างกนัตรงท่ีจาํนวน
เงินท่ีแทงมากกวา่กนั ประมาณกนัวา่คนท่าข้ีเหล็กจะซ้ือเลขมากกวา่คนฝ่ังแม่สาย 10 เท่าเช่น คนแม่สาย
ซ้ือหวย 10 บาทส่วนคนท่าข้ีเหล็กจะซ้ือเลขตวัเดียวกนั 100 บาท แสดงวา่กาํลงัซ้ือของคนท่าข้ีเหล็ก
มากกวา่คนแม่สาย 

คนขายหวยท่ีท่าข้ีเหล็กเยอะมาก ปกติคนขายรายยอ่ยจะขายได ้ 3-4 แสนจา๊ดต่องวดหรือ 7,500-
10,000 บาทต่องวดและจะไดเ้ปอร์เซ็นตจ์ากการขาย 14 เปอร์เซ็นตโ์ครงข่ายหวยใตดิ้น จะขยายจากแม่
สายขา้มไปยงัท่าข้ีเหล็ก และใชเ้มืองท่าข้ีเหล็กเป็นเสมือนฮบัของหวยใตดิ้นแผข่ยายครอบคลุมเมืองใหญ่
แถบดา้นตะวนัออกของพม่าเช่นเมืองเชียงตุง เมืองยอง มณัทะเลย ์ตองย ียา่งกุง้ แขวงบ่อแกว้ สปป .ลาว 
และสิบสองปันนา จีนตอนใตซ่ึ้งจะเล่นกนัในหมู่ไตล้ือโดยท่ีเจา้มือใหญ่เมืองแม่สายจะคอยรับการ “ออก
ตวั” หรือการรับภาระความเส่ียงจากเจา้มือทางท่าข้ีเหล็กอีกทอดหน่ึง ในช่วงท่ีภายในประเทศพม่ามีการ
พฒันาเทคโนโลยีติ่ดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่ในอดีต โครงข่ายหวยใตดิ้นก็ใชเ้ทคโนโลยีส่ื่อสารใน
การสั่งซ้ือหวย หรือการแบ่งรับความเส่ียงสามารถทาํได ้3 ทางคือ ทางโทรศพัท ์ทางไลน์/ ทางแฟค (Fax) 
และทางรถข้ึนอยูก่บัระยะทางใกล-้ไกลซ่ึงทางรถจะใชร้ะบบการเดินโพยมายงัเจา้มืออีกที โครงข่ายหวย
ใตดิ้นจะสร้างความเช่ือใจต่อกนับนฐานความสัมพนัธ์ทางการคา้ชายแดนท่ีมีมานาน ผา่นความสัมพนัธ์
ทางชาติพนัธ์ุเช่นความเป็นคนไทล้ือ ความเป็นไทใหญ่และความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ ซ่ึงพบไดก้บัพวก
ไทล้ือท่ีอพยพมาจากสิบสองปันนา จากเมืองยอง มาอยูท่ี่แม่สาย ท่าข้ีเหล็ก 
 

ล าดับความนิยมชนิดการพนัน 
เม่ือดูความนิยมการละเล่นพนนัท่ีไดรั้บความนิยมจากคนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กเห็นจะหนีไม่พน้การ

เล่นหวย โดยเฉพาะอยา่งหวยไทยใตดิ้นหรือ “หวย 2 ตวั 3 ตวั” จุดเด่นของหวยชนิดน้ีก็คือ เป็นหวยท่ีเล่น
ง่าย วธีิการเล่นไม่ซบัซอ้น คนทุกชั้นทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุทกเพศทุกวยัเขา้ถึงง่าย มีการพดูกนัเล่นๆ วา่ “เร่ือง
ท่ีทุกกลุ่มพดูคุยกนัไดไ้ม่ทะเลาะกนัก็คือ เร่ืองหวยน่ีแหละ” แมว้า่จะเป็นการพนนัท่ีมีสัญชาติไทย แต่
หวยก็เขา้กนัไดก้บัวธีิคิด ความเช่ือของคนแถบชายแดนทั้งความเช่ือเร่ืองโชค ความฝันท่ีแปลมาเป็น
ตวัเลข การแสวงเลขเด็ดจากเกจิอาจารย ์ส่ิงธรรมชาติท่ีเป็นเหมือนลางสังหรณ์ดลบนัดาลใหโ้ชคและเขา้
กนัไดก้บัการเล่นพนนัรูปสัตวเ์ช่น มะก่องถ่ีของไทใหญ่ เทคโนโลยีส่ื่อสารเช่น การถ่ายทอดออกเลขทาง
โทรทศัน์ของไทย ช่วยใหเ้ลขหวยไดรั้บการรับรู้อยา่งสะดวกรวดเร็ว และระบบโครงข่ายหวยครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีผูค้นสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลาส่วน ไฮโล บะจกักะแร้ บะก้ิงหลอย จะเล่นกนัหลงัฤดูกาลเก็บ
เก่ียวขา้ว เล่นตามงานวดั งานปอยต่างๆ แต่พอถึงฤดูฝนไม่มีงานปอยก็จะไม่มีการเล่น ยกเวน้จะมีการนดั
กนัมาเล่นเป็นคร้ังคราวเท่านั้น 
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การจัดการพนันตามงานปอย 
การพนนัท่ีกาํเนิดข้ึนควบคู่กบัวถีิชีวติของประชาชนแถบชายแดนซ่ึงมีมานาน จนกลายเป็นเร่ือง

ปกตินั้น ถือวา่เป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานและเป็นสีสันในงานต่างๆ  เพื่อไม่ใหง้านนั้นกร่อย 
ดงันั้นการพนนัจึงถูกจดัการใหส้อดคลอ้งกบัเวลาและสถานท่ี นัน่คือจะเล่นพนนักนัเม่ือหลงัฤดูเก็บเก่ียว
หรือ ชาวบา้นจะนิยมเล่นการพนนัภายหลงัออกพรรษางานวนัเพญ็เดือน 7 งานวนัเพญ็เดือน 4 ส่วน
สถานท่ีจะเล่นตามงานปอยต่างๆ  เช่น งานจุดบอ้งไฟ งานวดั งานพระธาตุงานยีเ่ป็ง งานลอยกระทงใน
เมืองท่าข้ีเหล็กและหมู่บา้นรอบนอก จะมีงานวดัชุกชุมและพยายามจดัวนังานไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกนัเพื่อ
สะดวกสาํหรับคาราวานเจา้มือการพนนัในการเดินสาย และถือวา่บรรดาเจา้มือการพนนัเป็นแหล่งรายได้
เขา้วดัทางหน่ึงส่วนเวลาท่ีเขาไม่นิยมเล่นการพนนักนัคือ ช่วงฤดูกาลทาํนา วนัเขา้พรรษา แต่จะมีการ
ลกัลอบเล่นในกลุ่มเล็กๆ  เช่น เล่นไพ ่พวกน้ีจะเป็นท่ีรังเกียจ เพราะถือวา่เป็นพวกข้ีเกียจไม่ทาํมาหากิน
การจดัใหมี้การเล่นพนนั จากประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูลพบวา่ แมว้า่ในพื้นท่ีจะอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมดูแลของกองทพัก็ตาม ทหารจะไม่เขา้มายุง่เก่ียว แต่จะมีคนมา “รับเหมา” คือเป็นคนประสานงาน
ระหวา่งทางวดั เจา้มือ และเจา้หนา้ท่ี“อยา่งตามหมู่บา้น เขาจะมีพอ่บา้นรับเหมา รับผดิชอบดาํเนินการ
หมดหมายถึงสามารถเคลียร์กบัทุกฝ่ายโดยไม่เกิดปัญหา”สาํหรับเจา้มือท่ีจะมาตั้งบ่อนในงานวดั จะตอ้ง
จ่ายใหผู้รั้บเหมาพอ่บา้นจะมาเก็บค่าธรรมเนียมเขา้วดัท่ีเรียกวา่ “รางวลั” “ผูรั้บเหมาพอ่บา้นเขามาเก็บ
รางวลัเจา้ละ 5,000-10,000 จา๊ด เงินรางวลัดงักล่าวคลา้ยกบัเป็น “ภาษี” ช่วยชาวบา้นหาเงินเขา้วดั เช่นท่ี
บา้นกอมเขาจะมีงานวดั แต่ไม่มีงบประมาณในการจดังานเล้ียงแขกท่ีรับเชิญมาในงาน ชาวบา้นจะมานัง่
ประชุมกนัใหอ้นุญาตเล่นพนนัได ้เขาจะเก็บเงินค่าตั้งบ่อนพนนั” 

เงินท่ีเก็บไดจ้ากบ่อนจะนาํมาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
1) ส่งเขา้เป็นรายไดว้ดั 
2) ส่งเขา้ฝ่ายจดังานเล้ียงในวนัจะมีงานเล้ียงรับแขก ซ่ึงรวมทั้งเอาเงินส่วนน้ีมาจ่ายค่านํ้าค่าไฟใน

งานดว้ย 
3) ส่งใหต้าํรวจหรือทหารแมว้า่ตามระเบียบของบา้นเมืองจะมีการหา้มเล่นการพนนั แต่ในทาง

ปฏิบติัจะมีการ 
อนุญาตใหเ้ล่นโดยการประสานงานของผูรั้บเหมาพอ่บา้นเหมือนเป็นค่าดูแลรักษาความสงบในงานการ
เก็บภาษีพนนั จะมีเกณฑก์วา้งๆ  ในการเก็บ  ถา้มีคนมาเท่ียวงานนอ้ยจะเก็บประมาณ 5,000 จา๊ด ( 200 
บาทไทย) แต่ถา้คนเยอะก็จะเก็บ 10,000 จา๊ด ( 400 บาทไทย) ในแต่ละงานจะมีการตั้งวงพนนัถา้เป็น
ไฮโล ประมาณ7-10 วง ส่วนการเล่นบะก้ิงหลอย ก็จะมี 7-10 วงเช่นกนั รวมทั้งการเล่นจัก๊กะแร้ เป็นการ
พนนัท่ีกาํลงัมาแรงเวลาเปิดวงเล่น จะเล่นกนัในเวลากลางคืนระหวา่ง 19.00-24.00 นเจา้มือจะนอน 
บริเวณงานวดัซ่ึงจะมีการทาํเตน๊นอนกนั ถา้บริเวณจดังานอยูใ่กลบ้า้นญาติก็จะไปนอนกบัญาติช่วงเวลา
ออกไปเล่นงานปอยแต่ละคร้ังไม่เท่ากนั บางคร้ังก็ 2 อาทิตย ์บางคร้ังก็ 7 วนั10 วนัดงันั้นบรรดาเจา้มือท่ี
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เดินสายตามงานปอยจะไดพ้กัผอ่นกนัจริงๆ  ก็ตอนเขา้ฤดูฝน หรือเขา้พรรษา เพราะเป็นช่วงการทาํนาทาํ
สวนจึงไม่มีเวลามาเล่นการพนนั 

การลงทุนของเจา้มือ จากการสนทนากบัเจา้มือท่ีเป็นสาววยัรุ่นเธอบอกวา่ “การลงทุนแต่ละคร้ัง 
แม่จะออกทุนให ้ 1 แสนจา๊ดเป็นเงินในสกุลเงินจา๊ด และจะเก็บเงินท่ีแล่นไดเ้ป็นเงินสกุลเงินบาทไทย
หรือเงินหยวนของจีน”ซ่ึงหมายความวา่กิจการเจา้มือพนนัเป็นกิจการของครอบครัวท่ีแม่ของเจา้มือเป็น
ผูดู้แลการเงินของครอบครัว และเจา้มือสาวผูเ้ป็นลูกยงัเป็นโสดอยูจึ่งทาํงานช่วยครอบครัว การเก็บเงินท่ี
เล่นไดเ้ป็นเงินบาทและเงินหยวนไวเ้ป็นเพราะท่ีท่าข้ีเหล็กมีการใชเ้งินบาทเป็นหลกัและสะดวกในการ
จบัจ่ายใชส้อยเม่ือขา้มไปแม่สาย และไม่ตอ้งลาํบากในการแลกเงิน ซ่ึงเงินบาทไทยสามารถใชไ้ดจ้นถึง
เมืองเชียงตุง สิบสองปันนาผลการเล่นได้ -เสีย สาํหรับเจา้มือแลว้ ส่วนใหญ่เล่นได ้และท่ีเคยเล่นไดม้าก
ท่ีสุด 5 แสนจา๊ดกบัเล่นไดต้ํ่าสุด 5 หม่ืนจา๊ด โดยเฉล่ียไดป้ระมาณ 2 แสนจา๊ดหรือ 4,940 บาทไทย (ท่ี
พม่าเงินเดือนขา้ราชการท่ีจบปริญญาตรี ตกเดือนละ 3 แสนกวา่จา๊ด อยา่งเช่นครูใหญ่เงินเดือน 350,000 
จา๊ดหรือ 8,255 บาท) ส่วนการขาดทุนหรือเล่นเสียเคยขาดทุนประมาณ 2-3 หม่ืนจา๊ด ส่วนความเห็นต่อ
เงินท่ีไดจ้ากการพนนัของเจา้มือสาวนั้นเห็นวา่ “ เงินท่ีไดจ้ากการเล่นเป็นเงินไม่ดี เพราะเป็นเงินท่ีไม่ได้
ออกแรงทาํงาน และเป็นเงินท่ีไดก้็มาจากการโกง แต่จาํเป็นตอ้งทาํ การไปเล่นตั้งวงไฮโลก็ไม่ไดส้บายใจ 
รู้สึกสงสารคนเล่นเสีย” ความเป็นลูกสาวท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อครอบครัวจึงคิดวา่ เงินท่ีไดจ้ะเอาไป
ช่วยพอ่แม่สร้างบา้น แมว้า่จะเป็นเงินไม่ดีก็ตามและวางแผนไวว้า่เม่ือสร้างบา้นเสร็จ จะเก็บเงินสักกอ้น
ทาํร้านคา้ หาอาชีพติดตวัเปิดร้านขายของประเภทก๊ิบชอ้ปของผูห้ญิงใชป้ระดบั และรับตดัเยบ็เส้ือผา้ดว้ย 
 

การพนันกบัพธีิกรรมความเช่ือ 
ก่อนลงสนามเล่นการพนนัของเจา้มือในการเล่นพนนัจัก๊กะแร้ มีเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของ

ผูใ้หข้อ้มูลเม่ือคร้ังเดินทางพาเพื่อนซ่ึงประสบอุบติัเหตุไปรักษาท่ีเชียงราย จากนั้นจึงนาํผูป่้วยไปส่งท่ี
บา้น ก็เลยเห็นป้าเพื่อนทาํพิธีพอดี“ป้าท่ีเป็นเจา้มือจะทาํพิธีเอาไก่มาเชือด เอาเลือดไปทาลูบใตแ้ผงเล่น 3 
คร้ังแลว้เอาเลือดไก่มาทาตวัพร้อมทั้งบริกรรมคาถา หลงัเสร็จพิธีจึงไปอาบนํ้าชาํระตวั ป้าคนน้ีแกเป็นคน
สวยมีเสน่ห์ทาํใหค้นหลง เป็นท่ีเล่าลือกนัมีการเอาเลือดไก่มาป้าย อุปกรณ์การเล่นบะจัก๊กะแร้ ดว้ยเช่ือวา่
ถา้ผา่นพิธีน้ี จะทาํใหลู้กคา้มองเจา้มือเป็นสาวสวย ยิง่ดึกเท่าไหร่สาวเจา้มือก็จะสวยยิง่ข้ึนทุกที ทาํให้
ลูกคา้เล่นจนไม่รู้จกักลบับา้น”ส่วนการเล่นไฮโลซ่ึงเป็นการพนนัท่ีนาํเขา้จากไทย ก็มีการทาํพิธีปัดเป่า
จากการทาํคุณไสยของฝ่ายคู่แข่งมีการใชน้ํ้าส้มป่อยลา้งลูกเต๋าไฮโล แลว้เอานํ้าเดียวกนัมาพรมอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการเล่นแลว้ก็เช็ดใหแ้หง้ ทั้งน้ีในวงการการพนนัดว้ยกนัมีสองดา้นทั้งความร่วมมือและเป็นคู่แข่ง 
ความร่วมมือเกิดข้ึนจากการท่ีจะตอ้งร่วมกนัสร้างการต่อรองกบัรัฐท่ีจะรักษาอาชีพเล่นการพนนั อีกดา้น
หน่ึงเป็นการแข่งขนักนัแยง่ลูกคา้ใหม้าเล่นในวงตนเอง จึงมีการกลัน่แกลง้กนัข้ึนโดยการทาํคุณไสยจาก
ประสบการณ์ของเจา้มือไฮโลสาวเธอเล่าวา่ “ ในหมู่เจา้มือดว้ยกนั ถา้คนไหนเล่นไดเ้งินเยอะกวา่ ก็จะมี
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การกลัน่แกลง้โดยการทาํคุณไสย นา้ของหนูเคยโดนมาแลว้เล่นทีไรขาดทุนทุกที ขาดทุนตลอด จึงตอ้ง
กลบัไปบา้นเอาใบส้มป่อยเผาไฟ และลา้งอุปกรณ์ใหห้มด”ส่วนการเล่นบะก้ิงหลอย คนท่ีจะเป็นเจา้มือ
การจะทาํพิธีเซ่นไหว ้มีเคร่ืองเซ่นเช่น นํ้าแดง ผลไม ้คาํหมากแลว้แต่ความเช่ือเจา้มือบางคนก็นาํรูปป้ัน
คลา้ยๆ  กบันางกวกัมาตั้งโดยเช่ือวา่ นางกวกัจะช่วยกวกัมือเรียกลูกคา้ใหเ้ขา้มาเล่นกลเมด็ในการเล่นการ
พนนัการท่ีจะเล่นใหไ้ดก้็ตอ้งมีการโกง สาํหรับเจา้มืออยา่งเธอใชว้ธีิ ถา้คนจีนเล่น จะใชเ้งินหยวนเวลา
จ่ายคืนหรือทอนเงินจะคืนดว้ยเงินจา๊ด หรืออีกแบบหน่ึงจ่ายเงินไม่ครบจาํนวนเช่น แทนท่ีจะจ่ายคิดเป็น
เงินจา๊ด 2,500 จา๊ดก็จ่ายแค่ 2,000 จา๊ด ถา้แทงสูง-ตํ่าเป็นเงินบาท 1,000 บาทแลว้แทงถูกจะได ้ 1,000 บาท
ก็จ่ายแค่ 800 บาทลูกคา้ก็วา่ เพราะเจา้มือสวยทาํตาหวานใส่ ถา้ลูกคา้อยากไดเ้งินบาทคืน ก็ไม่ใหจ้ะจ่าย
เป็นเงินจา๊ดแทน การเล่นแต่ละท่ีจะใชเ้งินไม่เหมือนกนั ถา้เป็นท่ีเมืองยอง คนเล่นในเมืองนิยมใชเ้งิน
บาทและเงินจา๊ด แต่ถา้เป็นนอกเมืองและมีคนจากสิบสองปันนามาเล่นจะใชเ้งินหยวนเยอะถา้เล่นการ
พนนั จัก๊กะแร้จะนิยมเล่นโดยใชเ้งินบาท เงินหยวน และการพนนัชนิดน้ีมีการเล่นไดเ้สียหนกั บางคร้ัง
หมดตวัตอ้งจาํนาํของ ทั้งทองคาํ มอร์เตอร์ไซด ์บา้นสาเหตุท่ีนิยมใชเ้งินบาทไทยในการเล่นการพนนั
ชายแดนแถบท่าข้ีเหล็กก็เพราะเงินบาทเป็นเงินชายแดน ( Border money) หมายความวา่เป็นเงินท่ีมีความ
คล่องตวัในระบบการแลกเปล่ียน ซ่ึงชายแดนแถบน้ียงัตอ้งพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทย และนิยมนาํเงิน
บาทมาซ้ือทองคาํท่ีฝ่ังไทยเก็บไว ้จากความเช่ือถือในมาตรฐานทองคาํของไทย (เปอร์เซ็นตเ์น้ือทองคาํ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล)  

 

ชีวติเจ้ามือไฮโลสาววยัรุ่น 
นางอ่อน2 (นามสมมุติ) อาย ุ18 ปีเรียนจบมธัยมตน้ ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อเพราะมีฐานะยากจน ถา้จะเรียน

ต่อตอ้งไปเรียนท่ีเมืองเชียงตุงหรืองเมืองตองยซ่ึีงเป็นเมืองหลวงของรัฐฉานซ่ึงอยูห่่างไกลออกไปอ่อน
แกว้เร่ิมเขา้สู่การพนนัคร้ังแรกตั้งแต่อาย ุ 12 ขวบ โดยไปช่วยนา้ซ่ึงเป็นเจา้มือไฮโลเร่ตามงานวดั งาน
ฉลองต่างๆ หลงัจากช่วยนา้ได ้ 3 ปีจนมีความเช่ียวชาญแลว้ก็มาเป็นเจา้มือเสียเองสถานท่ีเล่นจะเดินสาย
เล่นตามงานปอยต่างๆ  เช่น งานจุดบอ้งไฟ งานวดั งานลอยกระทงส่วนช่วงเวลาเล่นการพนนั ชาวบา้น
จะนิยมเล่นการพนนัภายหลงัออกพรรษาและจะมีคิวงานต่อกนัตามลาํดบัตามบา้นตามวดัชนิดเดินสาย
กนั ถา้เป็นงานปอยโหลง (งานฉลองใหญ่) จะมีงานยีเ่ป็งงานเดือน  7 เพญ็ งานเดือน 4 เพญ็ งานพระธาตุ
วนัธรรมดาจะไม่นิยมเล่นกนั แต่จะมีการลกัลอบเล่นในกลุ่มเล็กๆ  เช่น เล่นไพ ่พวกน้ีจะเป็นท่ีรังเกียจ 
เพราะถือวา่เป็นพวกข้ีเกียจไม่ทาํมาหากิน ชีวติเดินสายเปิดวงเล่นไฮโลตามงานวดัของนางอ่อน จะนอน
ตามบริเวณงานเพราะ จะเล่นกนัในเวลากลางคืน ตั้งแต่หวัคํ่าถึงเท่ียงคืนจึงกลบัไปนอนท่ีบา้นไม่ได ้ ถา้
เป็นงานวดัจะมีการทาํเตน๊นอนกบัแม่ ถา้บริเวณงานอยูใ่กลบ้า้นญาติก็ จะไปนอนกบัญาติ การ ออกเดินสาย
แต่ละคร้ังใชเ้วลานาน บางคร้ังกินเวลา 7-10 วนัดงันั้นจะไดพ้กัผอ่นกนัจริงๆ  ก็ตอนเขา้ฤดูฝน หรือ

                                                   
2นางเป็นคาํสรรพนามนาํหนา้ช่ือผูห้ญิงไทล้ือทั้งเป็นโสดและแต่งงานแลว้ 
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เขา้พรรษา เพราะเป็นช่วงการทาํนาทาํสวนจึงไม่มีเวลามาเล่นการพนนันางอ่อนบอกถึงเหตุผลท่ีใชห้ญิง
สาวเป็นเจา้มือการพนนั เพราะผูห้ญิงจะแต่งตวัดูสวยงามพดูจาดีจะดึงใหลู้กคา้ผูช้ายมาติดนัน่หมายถึง
รายไดเ้พิ่มข้ึนตามมา ซ่ึงตอ้งและกบัการยอมใหลู้กคา้มาจีบ พดูแหยพ่ดูแซวได ้ยิม้ไปดว้ยเล่นไปดว้ย 
ตอนน้ีก็มีผูช้ายมาชอบ 2-3 คน แต่อยา่งไรเธอไม่ชอบเพราะรู้วา่ผูช้ายท่ีมาชอบเป็นคนมีนิสัยชอบเล่น ถา้
จะมีแฟน แฟนตอ้งเป็นคนทาํงานความรู้สึกของนางอ่อนในการเป็นเจา้มือ ขณะอายยุงันอ้ย พอเห็นคน
เล่นเสียเยอะๆ  ก็สงสาร หรือเรามีส่วนทาํใหค้รอบครัวเขาแตกแยกก็ไม่สบายใจหรือเล่นหมดจนไม่มี
อะไรกิน เวลาจะกลบับา้นลูกคา้บางคนมาขอเงิน เจา้มือจะใหคื้น พนัถึงสองพนัจา๊ดท่ีนอ้งไม่สบายใจกบั
ส่ิงท่ีเรียกวา่ “โกง” หมายถึงแค่การแลกเงิน การจ่ายรางวลัแบบเอาเปรียบลูกคา้ การเล่นได้ -เสีย สาํหรับ
เจา้มือแลว้ ส่วนใหญ่เล่นได ้ไดเ้ยอะท่ีสุด 5 แสนจา๊ด ไดต้ ํ่าสุด 5 หม่ืนจา๊ด โดยเฉล่ียไดป้ระมาณ 2 
แสนจา๊ดหรือ 4,940 บาทไทย (เงินเดือนคนจบปริญญาตรี ตกเดือนละ 3 แสนกวา่จา๊ด อยา่งครูใหญ่
เงินเดือน 350,000 จา๊ดหรือ 8,255 บาท) ส่วนการขาดทุนหรือเล่นเสียเคยขาดทุนประมาณ 2-3 หม่ืนจา๊ด
ความเห็นต่อเงินท่ีไดจ้ากการพนนั เงินท่ีไดจ้ากการเล่นเป็นเงินไม่ดี เพราะเป็นเงินท่ีไม่ไดอ้อกแรงทาํงาน 
และเงินท่ีไดก้็มาจากการโกง แต่จาํเป็นตอ้งทาํ การไปเล่นตั้งวงไฮโลก็ไม่ไดส้บายใจ สงสารคนเล่นเสีย 
แต่เงินท่ีไดจ้ะเอาไปช่วยพอ่แม่สร้างบา้น แมว้า่จะเป็นเงินไม่ดี โดยทัว่ไปบา้นหน่ึงหลงัปัจจุบนัจะใชง้บ
สร้างประมาณ วางแผนเม่ือสร้างบา้นเสร็จ จะเก็บเงินสักกอ้นทาํร้าน หาอาชีพติดตวัเปิดร้านขายของ
ประเภทก๊ิบชอ้ปของผูห้ญิงใชป้ระดบั และตดัเยบ็เส้ือผา้ดว้ย 

 

 
Figure 12 1เจ้าฟ้าในการพนันมะก่องถ่ี กลายเป็นเคร่ืองลางของขลงัในการเส่ียงโชคการพนัน 
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Figure 13 ไฮโล การพนันจากฝ่ังไทยไปเล่นกันท่ีฝ่ังท่าขีเ้ลก็ 

 

 
Figure 14 ใบโพยและเงินท่ียึดได้จากการจับพนันมะก่องถ่ีท่ีแม่สาย 
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Figure 15 การพนันบะโคกโหลกหรือบะกิง้หลอย 

 

 
Figure 16 การแทงพนันรูปสัตว์ (บะกิง้หลอย) ในงานปอย 
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Figure17 คาสิโนโรงแรมแม่โขงรีเวอร์หรือโรงแรมว้าเก้าช้ัน 
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Figure 18 จุดแดงแสดงท่ีตั้งคาสิโนชายแดนฝ่ังท่าขีเ้หลก็ 4 แห่งคือ  

อัลรัวร์รีสอร์ต โกลเด้นพาราไดท์รีสอร์ต แม่โขง (ว้าเก้าช้ัน) และเรจิน่าแอนด์กอล์ฟคลบั ตามล าดับ 
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คาสิโนอลัลวัร์รีสอร์ต 
โกลเด้นพาราไดรีสอร์ต 
แมโ่ขง (ว้าเก้าชัน้)  
เรจินา่แอนด์กอล์ฟคลบั 
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4.2.2การพนันสมัยใหม่ : คาสิโนท่าขีเ้หลก็ 
พม่ามีอาณาเขตทิศตะวนัตกติดกบับงัคลาเทศและอินเดีย ทิศเหนือติดกบัประเทศจีน ทิศ

ตะวนัออกติดกบัไทยและลาว แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ คาสิโนชายแดนจะเรียงรายตามแนวตะเขบ็ชายแดน
ไทย จีน และลาว ทั้งน้ีเป็นไปตามนโยบายชายแดนของแต่ละประเทศท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั
กล่าวคือ พม่าอนุญาตใหมี้การพนนัคาสิโนไดต้ามกฎหมายภายใต้ นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว  ท่ี
จะตอ้งตั้งโรงแรมมีกิจการอยา่งชดัเจนและมีคาสิโนพว่งในลกัษณะของการบริการความบนัเทิงส่วนไทย
กบัจีน ไม่อนุญาตใหมี้การพนนัไดต้ามกฎหมายนกัพนนัตามคาสิโนส่วนใหญ่จึงมาจากประเทศท่ีมี
กฎหมายหา้มเล่นพนนัในประเทศคือ จากจีนกบัไทย ส่วนประเทศไทยมีการปลุกกระแสสนบัสนุนใหต้ั้ง
คาสิโนเพื่อแกปั้ญหาบ่อนเถ่ือนในกรุงเทพและลดจาํนวนคนไทยเดินทางออกไปเล่นการพนนัยงั
ต่างประเทศ อนัทาํใหเ้งินตราไหลออกนอกประเทศแต่มีกระแสคดัคา้นดว้ยกลวัวา่จะทาํใหป้ระเทศไทย
เตม็ไปดว้ยอบายมุข ผูค้นไม่เป็นอนัทาํมาหากิน ตกเป็นทาสการพนนั ประเทศเพื่อนบา้นรอบไทยจึงเปิด
พื้นท่ีชายแดนเป็นพิเศษติดกบัไทยเปิดบ่อนหรือคาสิโน เท่ากบัไทยไดมี้มาตรการผลกับ่อนต่างๆ  
ออกไปอยูต่ามแนวตะเขบ็ชายแดนโดย การเอ้ืออาํนวยความสะดวกดา้นปัจจยัพื้นฐานเช่น การคมนาคม
สร้างถนน สนามบินพานิชย ์การผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง ตามกฎหมายของเมียนมาร์ไม่ไดบ้่งบอกวา่
การพนนัเป็นส่ิงกฎหมาย ทาํใหก้ารพนนักลายเป็นเร่ืองธรรมดาในทุกพื้นท่ีในประเทศเมียนมาร์รวมถึง
บ่อนคาสิโนดว้ย จึงมีนกัลงทุนชาวไทยจาํนวนไม่นอ้ยเขา้ไปเปิดในจงัหวดัท่าข้ีเหล็ก เน่ืองจากกฎหมาย
ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ปิดบ่อนการพนนัอยา่งถูกกฎหมายในประเทศ กลุ่มทุนขนาดใหญ่จึงหนัหนา้เขา้
หาพื้นท่ีชายแดนอยา่งท่าข้ีเหล็ก 

ดงันั้นจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวซ่ึงตอ้งอยูคู่่กบัธุรกิจโรงแรมท่ีเมืองท่าข้ีเหล็กของพม่าและ
มาตรการการผลกับ่อนไปอยูช่ายแดนของไทย จึงเกิดคาสิโนทางภาคเหนือของไทยคือเมืองท่าข้ีเหล็ก 
พม่าตรงขา้มเมืองแม่สาย 2 แห่งคือ เรจิน่า แอนด ์กอลฟ์คลบั กบัอลัลวัร์รีสอร์ตในกระแสการเคล่ือนยา้ย
คาสิโนมาสู่ท่าข้ีเหล็กจากเดิมท่าข้ีเหล็กมีคาสิโนท่ีเปิดตอ้นรับลูกคา้จากคนไทยอยู ่ 2 แห่งคือ เรจิน่า 
แอนด ์กอลฟ์คลบั และอลัลวัร์รีสอร์ต ต่อมามีการขยายจดัตั้งคาสิโนควบคู่โรงแรมเพิ่ม ซ่ึงมีองคป์ระกอบ
มาจากกระแสกดดนัจากรัฐบาลจีน หา้มคนจีนขา้มมาเล่นพนนัในบ่อนมีผลใหมี้การปิดคาสิโนท่ีเมืองลา
ชายแดนจีน-พม่า มีการเล่ือนท่ีตั้งคาสิโนลงมาขา้งล่างยงัฝ่ังลาวกรณีการตั้งคาสิโนคิงส์โรมนัท่ีแขวงบ่อ
แกว้สปป .ลาวตรงขา้มอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายการเจรจาหยดุยงิภายหลงัรัฐบาลเตง็เส่งกบักอง
กาํลงัชนกลุ่มนอ้ยแบบผอ่นปรนโดยไม่ตอ้งปลดอาวธุ ทาํใหก้ลุ่มธุรกิจชนกลุ่มนอ้ยเขา้มาลงทุนประกอบ
กิจการในเมืองท่าข้ีเหล็กเพิ่มข้ึนร่วมทั้งกิจการคาสิโน ผลการเจรจาทาํใหท้่าข้ีเหล็กเป็นเมืองเมือง
เศรษฐกิจการท่องเท่ียวปลอดการสู้รบมีชนกลุ่มนอ้ย ทั้งท่ีเคยต่อสู้ และเป็นพนัธมิตรกบัรัฐบาลพม่า 
ภายใตก้ารเจรจาสงบศึกระหวา่งกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ  ในเขตรัฐฉานและจดัสรรอาํนาจปกครอง
ตนเองและผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ ทาํใหเ้มืองท่าข้ีเหล็กขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  มีการเคล่ือนยา้ย
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ประชากรจากดา้นเหนือลงสู่ทางใต ้เมืองแม่สายกลาย  เป็นประตูการคา้ท่ีสาํคญัสู่ภาคเหนือของรัฐฉาน

นั้น รัฐบาลพม่าใหค้วามสาํคญัมากข้ึน  ดูไดจ้ากการจดังานของชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ แต่เม่ือวนัท่ี 15 ธ.ค.58 
ท่ีผา่นมา พล.ท.ตาน ทอน อู แม่ทพัภาคสามเหล่ียม ซ่ึงดูแลความมัน่คงในรัฐฉาน ก็เดินทางเขา้ร่วมงาน
ฉลองของชาติพนัธ์ุอาข่าดว้ย และยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ  ของชนกลุ่มนอ้ยอีกมากมายท่ีรัฐบาลพม่าให้
ความสาํคญั เพื่อแลกกบัความสงบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  (ทางการพม่าจดัตั้งกองกาํลงัอาสาสมคัรชาวอา
ข่า สนบัสนุนกองทพัพม่าในแถบรัฐฉาน) แต่ความสงบท่ีไดม้าจากการเจรจาสงบศึกษาชัว่คราว ไม่
สามารถปลดอาวธุกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ย เป็นความสงบท่ีมีความเปราะบางพร้อมท่ีจะเกิดความรุนแรงได้
ทุกขณะอาทิเช่น การยา้ยประชากรวา้สู่ชายแดนตอนเหนือของไทยรอบใหม่  ก่อใหเ้กิดความตึงเครียด
ทางชายแดนมาปะทุอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากมีการอพยพเคล่ือนยา้ยประชากรวา้จากดา้นเหนือติดกบัจีนลงสู่
เขตวา้ใต ้ซ่ึงอยูใ่นรัฐฉานตะวนัตกซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ตกลงกบัรัฐบาลพม่า และทางวา้ไดย้ืน่ขอ้เสนอตั้ง
เขตปกครองตนเองท่ีเมืองสาดทาํใหเ้กิดการเผชิญหนา้กนั มีการเคล่ือนยา้ยกองกาํลงัทั้งสองฝ่ายพร้อมท่ี
จะปะทะกนั จนกระทัง่พล.อ.โซ วนิ รองผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) และควบตาํแหน่งผู ้
บญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมคณะผูบ้ริหารระดบัสูงของกองทพัพม่า ไดเ้ดินทางมาท่ี จ.ท่าข้ีเหล็ก 
เพื่อเจรจากบัตวัแทนของกองกาํลงัวา้ ชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีอิทธิพลอยูใ่นเขตปกครองพิเศษท่ี 2 ทางภาค
ตะวนัตกของรัฐฉาน ทั้งน้ีทางกองกาํลงัวา้ตอ้งการใหมี้การแกไ้ขปัญหาความตึงเครียดดงักล่าวดว้ยการ
ปรับระบบการปกครองพื้นท่ีเมืองสาด โดยการใหพ้ื้นท่ี จงัหวดัเมืองสาดเป็นเขตปกครองตนเอง คลา้ย
เขตปกครองพิเศษท่ี 4 เมืองลา ตอนเหนือเมืองเชียงตุง 

สรุป คาสิโนท่ีท่าข้ีเหล็กตั้งอยูบ่นพื้นท่ี รอยตะเขบ็เหมือนเป็นรอยเล่ือนเช่ือมโยงตั้งแต่ตอนใต้
ของประเทศจีน พม่า ลาว และไทย จนถึงรอยต่อของ 3 ประเทศท่ีเรียกวา่สามเหล่ียมทองคาํ ตั้งแต่เมืองลา 
เขตนํ้าปานติดชายแดนสิบสองปันนาอยูใ่นการปกครองของวา้แดงระยะทางห่างจากเมืองยองนัง่รถสาม
ชัว่โมงซ่ึงเปิดเป็นคาสิโน มีลูกคา้บ่อน ทั้งจีน ไทย ลาวนัง่เรือตามลาํนํ้าโขง 3 ชัว่โมงก็ถึง ส่วนทางดา้น
จีนจะนัง่เคร่ืองบินลงท่ีสนามบินสิบสองปันนาต่อรถยนตป์ระมาณ 2 ชัว่โมงจึงทบัซอ้นพื้นท่ีการคา้ของ
รัฐฉานพร้อมกบัแผนพฒันา 4 เหล่ียมเศรษฐกิจ ทบัซอ้นพื้นท่ียาเสพติดยงัมีการต่อสู้กบักองกาํลงัชนกลุ่ม
นอ้ย 

 
บ่อนคาสิโนท่าขีเ้หลก็ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัคาสิโนท่ีท่าข้ีเหล็กเป็นขอ้มูลท่ีพอหาไดจ้ากสกรุ๊ฟข่าวของส่ือออนไลน์ทั้งของ

ส่วนกลางและทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะเนน้ดา้นท่ีเก่ียวพนักบัอาชญากรรม การท่องเท่ียว กิจกรรมท่ีแฝงมา
กบัคาสิโนโรงแรมเช่น ภตัตาคาร บาร์ บางแห่งยงัมีร้านคาราโอเกะ สปา สระวา่ยนํ้าและสนามกอลฟ์ 
เท่าท่ีปรากฏเป็นทางการจะมีคาสิโนอยู ่ 2 แห่งคือ เรจิน่า แอนด ์กอลฟ์คลบั กบัอลัลวัร์รีสอร์ต แต่จาก
สัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่มีคาสิโนท่ีท่าข้ีเหล็กเพิ่มข้ึนหลายแห่งคือ นอกจากโรงแรมเรจิน่า 
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แอนด ์กอส์ฟ คลบั โรงแรมอลัรัวร์ โรงแรมแม่โขง (วา้เกา้ชั้น) ยงัมีโรงแรมอ่ืนๆ  เช่นนํ้าเตา้ทอง โรงแรม
วนัจีวนั พอจะยกตวัอยา่งขอ้มูลท่ีมีอยูด่งัน้ีคือ  

1) โรงแรมแม่โขง (เก้าช้ัน) และคาสิโน เป็นของกลุ่มทุนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี 2 พม่า (กลุ่ม
วา้แดง) ท่ีเปิดใหบ้ริการภายในอาคารโรงแรม 9 ชั้น ริมถนนท่าข้ีเหล็ก-เชียงตุง ห่างจากด่านศุลกากรแม่
สาย ประมาณ 5-6 กม.เปิดเป็นสถานบนัเทิงสาํหรับวยัรุ่นหรือผูท่ี้รักในชีวติกลางคืนก็ ผูใ้หส้ัมภาษณ์เล่า
วา่ เป็นสถานท่ีเดียวท่ีวยัรุ่นจะเขา้ไปเท่ียวหาความบนัเทิง ราวกบัเป็น RCA ขนาดเล็กของกรุงเทพ 
โรงแรม 9 ชั้น ท่ีจะสามารถใหค้วามเพลิดเพลินใจแก่ผูค้นในบริเวณชายแดนไดอ้ยา่งดี ซ่ึงเจา้ของธุรกิจก็
จะมีการจา้งนกัร้อง และนกัแสดงช่ือดงัจากประเทศไทยไปยงัสถานท่ีดงักล่าวเน่ืองจากส่ือและโฆษณา
ของไทยเป็นท่ีนิยมสาํหรับชาวพม่า จึงเป็นจุดดึงดูดใหผู้ค้นเขา้ไปเท่ียวเป็นจาํนวนมาก เรียกวา่เป็นสถาน
บนัเทิงอยา่งครบวงจรท่ีมีบริการท่ีพกั บ่อนกาสิโน และสถานบนัเทิง ซ่ึงปัจจุบนัการเกิดข้ึนของธุรกิจท่ี
เป็นโรงแรมพว่งบ่อนกาสิโนนั้นเร่ิมมีการเติบโตข้ึนอยา่งเป็นลํ่าเป็นสัน ซ่ึงไม่ไดดึ้งดูดแค่ชาวพม่าใหเ้ขา้
ไปแสวงหาโชค แต่ยงัดึงดูดนกัพนนัต่างชาติ เช่น นกัพนนัชาวจีนกระเป๋าหนกั ใหแ้ห่กนัเขา้มาแสวงหา
ส่ิงพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีไม่มีในประเทศของตนเอง 

2) คาสิโนอัลลัวร์ รีสอร์ตตั้งอยูบ่า้นปงถุน จ .ท่าข้ีเหล็ก ตั้งอยูริ่มแม่นํ้าสายตรงขา้มท่าขา้มสาย
ลมจอย แม่สาย เป็นคาสิโนท่ีบริการพร้อมกบัโรงแรมซ่ึงสะดวกในการเดินทางทั้งรถประจาํทาง รถ
ส่วนตวัรวมทั้งโดยสาร เคร่ืองบิน ซ่ึงจะลงท่ีสนามบินแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย มีรถบริการรับส่งโดย
ติดต่อบริษทัก่อนล่วงหนา้ ส่วนการเดินทางขา้มแดนใชว้ธีิเดียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ และ
ประเภท/ชนิดการพนนัในคาสิโนนั้นคลา้ยๆ  กบัคาสิโนทัว่ไปไม่วา่จะเป็น บคัคาร่า แบล็คแจค๊ ไพป๊่อก
เดง้ สล็อตแมชชีน ประกอบดว้ยสล็อตแมทชีน 133 ตูแ้ละโตะ๊พนนั 16 โตะ๊ควบคุมดูแลโดย กลุ่มอลัลวัร์
กรุ๊ป หวัหนา้คือ นกัธุรกิจไทยช่ือนายอุปกิจ ประชาริยางกุล เปิดเม่ือปี 2543 คาสิโนอลัลวัร์ รีสอร์ต ลูกคา้
ส่วนใหญ่เป็นคนไทย และมีจาํนวนนอ้ยท่ีเป็นคนพม่า คนจีนเขา้มาเล่น ภาษาท่ีใชใ้นคาสิโนคือ 
ภาษาไทย มีคนไทยมาจากหลายท่ีทั้งกรุงเทพ เชียงใหม่ จะมาเป็นกรุ๊ปในวนัหยดุ และวนัธรรมดาจะมา
จากตวัเมืองแม่สาย เมืองเชียงราย 

3) คาสิโนเรจิน่า แอนด์ กอร์ฟคลับ    ตั้งเม่ือ ปี 2543 เป็นของนกัการเมืองใหญ่ อดีต ส.ส.คน
ดงัภาคอีสานในพรรคภูมิใจไทย ร่วมถือหุน้ดว้ย และมี น.ส.ลกัษณา จิรยวฒัน์สกุล เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 
คาสิโนเรจิน่า ถือเป็นโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงในฝ่ัง จ.ท่าข้ีเหล็กมีสล็อตแมทชีน 30 ตูแ้ละโตะ๊
พนนั 12 โตะ๊     บ่อนแห่งน้ีมีทั้งสนามกอลฟ์อยูด่า้นหนา้ท่ีพกั  ซ่ึงนกัท่องเท่ียวนิยมไปเยอืน โดยมีทั้ง
ร้านคา้ปลอดภาษีเจา้ของบ่อนวางกลล่อใจนกัพนนัตั้งแต่แรกเขา้ เพียงแค่แลกเงิน 1,000 บาท จะไดบ้ตัร
สมนาคุณ (วอยเชอร์) จาํนวน 200 บาทพดูภาษาชาวบา้นคือแค่แลกเงิน 1,000บาทจะไดชิ้ปมีมูลค่า 1,200
บาท 
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4) คาสิโนโกลด์เด้นท์พาราไดซ์รีสอร์ทซ่ึงตั้งท่ีสามเหล่ียมทองคาํ ตรงขา้มสบรวก อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย เป็นของ “เฮียกวง” ต่อมาไดข้ยายมาตั้งเครือข่ายท่ีเมืองท่าข้ีเหล็กรวมถึงบ่อนคาสิโนแห่งใหม่ 
ท่ีกาํลงัจะมีการเปิดข้ึนบริเวณตรงขา้มสถานีขนส่งท่าข้ีเหล็ก ประเทศพม่ามาเปิดบริการเอนเตอร์เทน
เมนตรู์ม ท่ีหมายรวมถึงการพนนัหลากหลายชนิดดว้ย ท่ีโรงแรมโกลดเ์ดน้ท ์ฝ่ังท่าข้ีเหล็ก ของ “เจน๊าง-
อญัชลี ” และพาราไดทรี์สอร์ตเปิดท่ีท่าข้ีเหล็กเป็นโรงแรมขนาด 144 หอ้งสร้างดว้ยงบประมาณ 25 
ลา้นดอลล่าห์โดยนกัลงทุนอสังหาริมทรัพยช่ื์อ จีรัตน์ อนุภาวะธรรม ร่วมกบัประสิทธ์ิ โพธสุทน พี่ชาย
อดีตรัฐมนตรีประพทัธ์ โพธสุทนส่วนวเิวอร์ไซดค์ลบัเช่ือวา่เป็นของ ธอง โจ  (Tong Jo) ลูกชายเจา้พอ่ยา
เสพติดขนุส่าซ่ึงมอบตวัต่อทางการพม่าเม่ือปี 1996และใชชี้วติอยา่งสบายท่ีเมืองยา่งกุง้ ( Michael 
Backman 2005:155) ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาเช่น ช่ือเจา้ของกิจการ
หรือหุน้ส่วน ถือวา่เป็นปกติในวงการบ่อนการพนนัชายแดน 

นอกจากนั้นยงัมีบ่อนชายแดนไทย-พม่า พบวา่บริเวณตลาดท่าข้ีเหล็ก ซ่ึงติดกบัเขตอาํเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย หนาแน่นไปดว้ยบ่อนนอ้ยใหญ่ไม่ตํ่ากวา่ 3แห่งเช่น บ่อนปงถุน เจา้ของเป็นชาวพม่า
บ่อนคาสิโนฮ่องลึก  ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นหลวง ตาํบลฮ่องลึก อาํเภอท่าข้ีเหล็ก จงัหวดัท่าข้ีเหล็ก มีนายสาม/
ขนุศึกสาม อดีตสมาชิกกลุ่มกองทพัเมืองไต ( Mong Tai Army - MTA) เป็น ผูด้าํเนินการ โดยมี นายหว ู
จึง แหลง ชาวจีนฮ่อสัญชาติไทยเป็นนายทุน บ่อนคาสิโน ดงักล่าวเปิดใหเ้ล่นการพนนัพื้นบา้นและ
สมยัใหม่หลายประเภท เช่น  บาคาร่า ไพบ่าคาร่า เกมส์บาคาร่า   ถัว่โป  ไฮโล และมะก่องถ่ี โดยเปิดเล่น
ทุกวนั ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเชา้ นกัเล่นพนนัส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า โดยเฉพาะกลุ่มวา้ ไทยใหญ่ จีน
ฮ่อ รวมทั้งนกัพนนัชาวไทย มีเงินทุนหมุนเวยีนวนัละ 5 - 10 ลา้นบาท โดยจะเปิดเป็นร้านอาหารและ
บงักะโลท่ีพกับงัหนา้ กลุ่มผูด้าํเนินการไดมี้การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ินหลายหน่วยวนัละ
ประมาณ50,000บาท 

บ่อนท่าลอ้เจา้ของเป็นชาวพม่าเช้ือสายจีน ตั้งอยูบ่ริเวณอาคารพาณิชยใ์นตลาดท่าข้ีเหล็กใกลห้า้ง
สิงคโปร์บริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก ( https://www.thairath.co.th/content/256523) บ่อนการ
พนนั River Club North Top Myanmar บริเวณบา้นมะก่าหวัคาํ จงัหวดัท่าข้ีเหล็ก ซ่ึงเป็นการร่วมทุน
ระหวา่ง บริษทั เอม็ วาย เอม็ กรุ๊ป จาํกดั ของ พ.ต.ท.อดุลย ์บุญเสริฐ กบั อู อ่องละ เจา้ของบริษทั เอม็ วาย 
เอน็เตอร์ไพรส์ เอกชนพม่า เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2541 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2542 
ทางการพม่าไดมี้คาํสั่งใหย้ติุการดาํเนินการจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากผดิกฎหมายของพม่า 

 
ลกัษณะทัว่ไปของคาสิโนท่าขีเ้หลก็ 
สถานท่ีตั้ง จะตั้งอยูใ่นตวัเมืองท่าข้ีเหล็กต่างจากคาสิโนชายแดนดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงมกัจะตั้งอยูใ่นเขต

ทุรกนัดารตามป่าเขา อาจเป็นไปไดแ้ต่เดิมอาจตั้งในบริเวณรกร้างวา่งเปล่า ต่อมามีการขยายการตั้งถ่ิน
ฐานบา้นช่องใกลชิ้ดคาสิโน ทาํใหค้าสิโนตั้งอยูก่ลางเมืองการตั้งคาสิโนยงัแฝงดว้ยความเช่ือเร่ืองฮวงจุย้

http://baccarat-online.lucky1st.com/baccarat-genting.html
https://www.thairath.co.th/content/256523
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ของคาสิโน อนัเป็นความเช่ือของเจา้ของคาสิโนท่ีเป็นคนไทยและคนจีน ความจริงเจา้ของคาสิโนก็
ตอ้งการฮวงจุย้เพื่อลดความเส่ียง เช่นหนา้คาสิโนตอ้งวางกระบ่ีปักไวส้าํหรับนกัแทงพนนั เพื่อทาํเป็น 
“ประตูซวย” เม่ือลอดประตูชะตานกัพนนัตกลง ส่ิงท่ีเขาหา้มวางในท่ีดีๆ จะถูกนาํมาวางหนา้คาสิโนเพื่อ
ทาํลายดวงผูเ้ล่นการพนนั กระจกดา้นในวางเพื่อดูดพลงันกัพนนั ภายในไม่มีนาฬิกาไม่มีหนา้ต่างเพื่อให้
ผูเ้ล่นติดพนนัจนลืมวนัลืมเวลา แต่กลบักนัคาสิโนแห่งหน่ึงในเมืองท่าข้ีเหล็กซ่ึงตั้งอยูริ่มนํ้าสายหนัหลงั
ไปทางฝ่ังไทย เม่ือจะเขา้บ่อน ไดถู้กพระเนตรของพระพุทธรูปท่ีกาํลงัสร้างอยูบ่นภูเขาวดัถํ้าผาจมจอ้งมา
พอดี ซ่ึงเป็นลางบอกถึงอาํนาจของธรรมะแผเ่ขา้มาสลายอาํนาจอธรรมในคาสิโน เจา้ของคาสิโนไดม้า
ขอร้องใหย้า้ยพระพุทธรูปใหห้นัหนา้ไปทางอ่ืนแต่ไม่เป็นผล ดงันั้นเจา้ของคาสิโนจึงไปนาํกระถางตน้
ทอ้ 3 กระถางมาตั้งเพื่อบงัสายพระเนตรพระพุทธรูปเป็นการแกเ้คล็ด 
 

 

Figure 19 พระพทุธรูปบนดอยวดัถ  า้ผาจม 
หันหน้าไปทางด้านเมืองท่าขีเ้หลก็ ในช่ือพระพทุธพิชิตมารประทานพร 
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 Figure  20 2เมืองท่าขีเ้หลก็ในระดับสายตาพระพทุธรูป ท่ีเจ้าของคาสิโน (อาคารมมุล่างซ้าย)  
อ้างว่าถกูจับจ้องและไปท าลายพลงัอ านาจท่ีเจ้าของคาสิโนท าไว้ 

 

 
 

\Figure 21 เจ้าของคาสิโนน าต้น”ท้อ”3ต้นจากยนูนานมาปลกูไว้บดบังสายตาจับจ้องของพระพทุธรูป  
เช่ือว่าเป็นการแก้เคลด็จากช่ือ “ท้อ” จะสลายพลงัพทุธรรม 
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ชนิดการพนันทีนิ่ยมเล่นในคาสิโน 
โดยทัว่ไปภายในคาสิโนจะแบ่งสถานท่ีหอ้งเล่นพนนัออกเป็น 2 หอ้งคือ หอ้งโถงหรือสนาม 

ทรายซ่ึงจะเปิดใหมี้การเล่นพนนันานาชนิดโดยไม่จาํกดัเพดานจาํนวนเงินท่ีเอามาเล่นส่วนใหญ่จะใช้
สกุลเงินบาทไทยและคาสิโนบางแห่งใชเ้งินสกุลเงินหยวนได ้อีกหอ้งเป็นหอ้งวี .ไอ.พีซ่ึงรับลูกคา้เป็น
แขกพิเศษท่ีนาํเงินมาเล่นขั้นตํ่าตามคาสิโนกาํหนดหรือมากนัเป็นกลุ่มผา่นระบบจงัเก็ต ส่วนประเภทการ
พนนัท่ีนิยมเล่นกนัในคาสิโนคือ 

ก. เสือ-มงักร มีพนกังานประจาํโตะ๊ๆ  ละ 3 คน 2 คนแรกทาํหนา้ท่ีแจกและเปิดไพ ่จ่ายเงิน 
เก็บเงินแก่ลูกคา้ อีกคนรอสับเปล่ียนทาํหนา้ท่ีแทน ส่วนคนท่ี 3 ดูแลความเรียบร้อย ดูแลยอดเงิน

พนนัตามท่ีกาํหนดไว ้และดูแลการจ่ายเงิน วธีิการเล่นเสือ-มงักร คือ จะหงายไพฝ่ั่ง (ขา้ง) ละหน่ึงใบ ฝ่ัง
ไหนแตม้สูงกวา่จะชนะ ถา้แตม้เท่ากนัใหดู้ดอกไพ ่ฝ่ายไหนดอกใหญ่กวา่จะชนะ ทั้งน้ีการกาํหนดวา่
ดอกใหญ่ดอกนอ้ย ในคาสิโนแต่ละแห่งอาจแตกต่างไม่เหมือนกนั สาํหรับคาสิโนท่ีเป็นของคนจีนจะ
เรียงจากใหญ่ไปหาเล็กคือ โพดาํ โพแดง ดอกจิก ขา้วหลามตดั ใหผู้เ้ล่นเลือกแทงไดร้ะหวา่งมงักร (แดง) 
หรือเสือ (เหลือง) ถา้ไพท่ั้งสองใบออกมาเหมือนกนัทั้งแตม้และดอกเจา้มือจะกินทั้งสองขา้ง ถา้แทงแตม้
เสมอคือวางเงินไวต้รงกลางถา้ถูกจะได ้8 เท่าคือแทง 100 บาทจะได ้800 บาทรวมทั้งเงินท่ีแทงจะไดร้วม 
900 บาท ลูกคา้สามารถใชเ้งินสดแทง และใชไ้ดท้ั้งเงินไทยและเงินหยวน ส่วนมากจะใชเ้งินไทยมากกวา่ 
 

ข.บคัคาร่า มีพนกังานประจาํโตะ๊ๆ  ละ 2 คน คนแรกจะทาํหนา้ท่ีจดสกอร์ ดูแลภาพรวม 
ทั้งหมด คนท่ี 2 ทาํหนา้ท่ีเปิดไพ ่จ่ายชิพเม่ือลูกคา้แทงถูกและเก็บชิพเม่ือลูกคา้แทงผดิ นอกนั้น

จะมีคนท่ีทาํหนา้ท่ีกาํหนดราคาต่อรองนัง่อยูด่ว้ยเรียกวา่ “อินชวัรัน”คนน้ีจะไม่ใช่พนกังานคาสิโน
โดยตรง แต่เป็นคนท่ีเจา้ของคาสิโนหรือพอ่เล้ียงจา้งมาต่างหากซ่ึงพนกังานต่อรองจะมาจากการเล่ือน
ตาํแหน่งมาจากพนกังานดีลเล่อร์ท่ีมีนิสัยดี หนา้ตาดี คุยเก่ง ต่อรองได ้ พดูเล่นสนุก ซ่ือสัตยไ์ม่โกงเพราะ
เป็นคนจบัเงิน 

วธีิเล่นบคัคาร่าจะคลา้ยการเล่นป็อกเดง้ของไทย โดยการแจกไพใ่หลู้กคา้และเจา้เมือฝ่ายละสอง
ใบ ฝ่ายไหนไดแ้ตม้ 8 หรือ 9 ถือวา่ป๊อก ถา้ไม่มีฝ่ายไหนไดป๊้อกก็ตดัสินกนัท่ีแตม้ ใครไดแ้ตม้มากกวา่
เป็นฝ่ายชนะ ในคาสิโนท่ีมีลูกคา้เป็นคนไทยเยอะๆ ถา้มีการเรียกไพใ่บท่ีสามเพื่อเพิ่มแตม้ใหสู้งได ้ 9 
แตม้ จะมีการเปิดโอกาสใหค้นเล่นไดอ้อกตวัเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเล่นเสีย โดยมีการกาํหนดอตัรา
ต่อรองแตกต่างความน่าจะเป็นเช่น แทง 1 จ่าย 2 ผูท่ี้กาํหนดอตัราต่อรองคือคนท่ีเจา้ของบ่อนจา้งใหม้า
ดูแลลูกคา้หรือจงัเก็ต (Junket)  
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การอ านวยความสะดวกเข้าถึงคาสิโน 
การเดินทางขา้มแดนไปยงัคาสิโน โดยส่วนมากคนท่ีตอ้งการไปจะตอ้งเดินทางไปยงัจงัหวดั

เชียงรายท่ีอาํเภอแม่สายเหนือสุดของประเทศไทยซ่ึงจะเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั หรือจะเดินทาง
โดยสารเคร่ืองบินก็ได ้หลายปีใหห้ลงัมาน้ีส่วนมากเลือกเดินทางโดยเคร่ืองบินมากกวา่หากเดินทางมา
จากกรุงเทพหรือจงัหวดัท่ีไกลๆ เพราะจะช่วยประหยดัเร่ืองเวลาดีกวา่ไปทางรถยนต ์ซ่ึงใชเ้วลาแค่  
1 ชัว่โมงกวา่เท่านั้นต่างจากการเดินทางโดยรถยนตจ์ากกรุงเทพมาก็ใชเ้วลากวา่ 11-12 ชัว่โมง  คาสิโน
ชายแดนทุกแห่งจะช่วยดาํเนินการอาํนวยความสะดวกในเร่ืองการผา่นแดน การมีรถรับ-ส่ง ทั้งการการ
เดินทางจากกรุงเทพซ่ึงสามารถเขา้ไปเล่นไดเ้องหรือไปกบัจงัเก็ตเช่น คาสิโนแห่งหน่ึงท่ีท่าข้ีเหล็กจะมี
รถตูแ้ละหอ้งรับรองท่ีสนามบินแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงรายคอยรับรองและรับลูกคา้ท่ีจะขา้มแดนไปเล่น 
แต่อาจตอ้งติดต่อกบัทางบริษทัก่อนล่วงหนา้เพื่อจะไดจ้ดัเตรียมความพร้อมเร่ืองการรับส่ง  

การทาํหนงัสือเดินทาง (Border pass) กรณีไม่มีหนงัสือพาสปอร์ต สาํหรับการเดินทางกบัจงัเก็ต 
จงัเก็ตก็จะช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกในเร่ืองการเงินหรือวงเครดิตท่ีใชใ้นการเล่น การแลกชิฟ ท่ีพกั
และการเดินทางให ้กรณีบ่อนคาสิโนท่ีท่าข้ีเหล็กซ่ึงมีการแข่งขนักนัในการดึงลูกคา้ท่ีเป็นนกัพนนัเขา้
บ่อน จะมีการเสนอการบริการอนัเป็นการจูงใจโดยไม่เลือกเฉพาะนกัพนนั “กระเป๋าหนกั” แต่เพียงกลุ่ม
เดียว แต่รวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีขา้มแดนมาซ้ือสินคา้ยงัท่าข้ีเหล็ก ก็ถูกบรรดารถรับจา้งพดูจาชกัชวนพาไป
ส่งยงัคาสิโนแต่บางคร้ังการแข่งขนัอาํนวยความสะดวกของคาสิโนซ่ึงหมายถึงการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  
ทั้งก่อน-หลงัเขา้คาสิโนก็นาํไปสู่ความขดัแยง้จากการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมนาํไปสู่ความรุนแรง  
ดงัปรากฏเป็นข่าวกรณีการวางระเบิดบา้นพกันายอาํเภอแม่สายซ่ึงเป็นสถานท่ีราชการ เน่ืองจากคาสิโน
แห่งหน่ึงท่ีท่าข้ีเหล็กอาศยัเส้นสายความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภก์บัราชการ มาใชบ้า้นพกันายอาํเภอตั้งเป็น
สาํนกังานคาสิโน ทาํการบริการกบัลูกคา้ในการขา้มแดนเขา้ไปเล่นพนนัในคาสิโน สร้างความไม่พอใจ
ใหก้บัคาสิโนคู่แข่ง 3 แห่งมีการร้องเรียน และต่อมามีการวางระเบิด 2 คร้ังเป็นการขู่และทาํลายทรัพยสิ์น
ทางราชการการปิด-เปิดด่าน ถือวา่เป็นการเอ้ืออาํนวยความสะดวกต่อการเขา้ไปในคาสิโน    

ซ่ึงการเดินทางไปคาสิโนนั้นตอ้งผา่นด่านศุลกากร ท่ีเปิดเป็นทางการเปิดตั้งแต่ 6 โมงเชา้ถึง  
2 ทุ่ม แต่ถา้มีเทศกาลงานลอยกระทง หรืองานปีใหม่ก็จะขยายเวลาปิดด่านถึงเท่ียงคืน ในกรณีฉุกเฉินจะ
มีขอใหเ้ปิดด่านเช่น กรณีไฟไหมซ่ึ้งตอ้งการรถดบัเพลิงเขา้ไปช่วยเหลือ หรือการตามจบัผูร้้ายขา้มแดน 
ซ่ึงผูก่้อเหตุมกัจะหลบหนีจากฝ่ังไทยขา้มไปหลบท่ีท่าข้ีเหล็ก พม่า ในกรณีท่ีนกัพนนัไปกนัเป็นกลุ่ม
มกัจะฝากใบผา่นแดนใหก้บัคนขบัรถตูข้นส่ง (กรณีไปกลบัโดยรถตู ้ลูกคา้จะฝากใบผา่นแดนใหก้บั
คนขบั) เม่ือใกลถึ้งเวลาปิดด่านคนขบัจะเขา้มาเรียกใหก้ลบั บางคร้ังนกัพนนับางคนจะขอกลบัทีหลงัซ่ึง
จะตอ้งคา้งคืนท่ีบ่อน หรือไม่ก็ตอ้งกลบัโดยผา่นช่องทางพิเศษตามคาํบอกเล่าท่ีวา่“หลงัด่านปิดก็มี
เหมือนกนัท่ีลูกคา้กลบัตี 2 ตี 3 ก็จะขา้มนํ้ามา แบบเสียค่าขา้มนํ้าคนละ 500 บาท ใส่อ่าง (นัง่ในอ่าง) แลว้
เหน่ียวเชือกท่ีขึงไวดึ้งสาวกลบัฝ่ัง โดยการรู้เห็นของเจา้หนา้ท่ี ตอนขา้มนํ้าจะมีทหารฝ่ังท่าข้ีเหล็กและฝ่ัง
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แม่สายรออยู ่ก็จะกินกนัแบบน้ี ตามแม่นํ้าสายจะมีจุดขา้มอยูเ่ยอะเรียกวา่ “ด่านเถ่ือน” เม่ือขา้มมาเสร็จก็
เอาใบผา่นแดนใหท้หาร ทหารจะเอาใบผา่นแดนไปเคลียร์กบัทางด่านยอ้นหลงั ถือวา่เราไดข้า้มมาฝ่ัง
ไทยแลว้ ไม่ตกคา้งท่ีพม่าสาํหรับชายแดนด่านเถ่ือนจะมีประโยชน์ในยามจาํเป็นต่อเม่ือด่านศุลกากรปิด 
การส่งคนป่วยอาการหนกัจากท่าข้ีเหล็กขา้มฝ่ังมายงัโรงพยาบาลแม่สายเวลาเท่ียงคืน จากประสบการณ์
ตรงของผูใ้หข้อ้มูลคนหน่ึง 3“อาทิตยท่ี์แลว้หนูพาคนป่วยขา้มนํ้ามา เพราะอาการหนกั พอดีด่านปิด
ประมาณเท่ียงคืนแลว้ ก็ตอ้งโทรหาคนท่ีรู้จกัติดต่อเอาคนป่วย ญาติ และหนูขา้มมา โดยใส่เรือจ่ายคนละ 
500 บาท ทหารพม่าเขาจะโทรขอความช่วยเหลือจากทหารไทย เอารถพยาบาลมารับมาโรงพยาบาลแม่
สาย และก็ส่งต่อเชียงราย ต่ืนเชา้เราก็เอาบตัรรับประกนัจากหมอมา ทาํบตัรผา่นแดน ดงันั้นคนเล่น
คาสิโนก็จะใชว้ธีิขา้มแดนแบบเดียวกบัคนป่วย” 

กล่าวโดยสรุป การขา้มแดนมาเล่นการพนนัทัว่ๆ  ไปจะมี 2 พวกคือ พวกแรกคือลูกคา้ท่ีมาเชา้ 
เยน็กลบั ส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเขา้มาตอนสายและกลบัตอนเยน็ก่อนท่ีด่านจะปิด และพวกท่ี
สองคือลูกคา้มาเล่นคา้งคืน มกัจะเป็นพวกขาประจาํทั้งคนไทยและคนจีนบางคนไม่กลบับา้นเลย 7-8 วนั
ก็มีบางคนอยูเ่ป็นเดือน ส่วนลูกคา้ประเภทติดบ่อนคาสิโนจนถอนตวัไม่ข้ึนก็มี เช่นบางคนมาจากแม่สาย
มากินอยูถ่าวร จากคาํบอกเล่าของพนกังานคาสิโนท่ีเห็นมี 3 คนชนิดเปิดหอ้งพกัไวเ้ลย บา้งก็พบเห็นหนา้
มาทุกวนัโดยเฉพาะลูกคา้สนามทราย 4-5 คนลูกคา้ประเภทน้ีจะกินขา้วฟรี ท่ีทางคาสิโนจดัอาหารบุบเฟ่
ตกัเองเล้ียงใน2 ช่วงเวลาคือ เวลา 11-13 น. กบัเวลา17-20 น.ของทุกวนั 

 
การแบ่งห้องคาสิโน 
สถานการณ์คาสิโนช่วง3 ปีท่ีผา่นมามีลูกคา้เขา้มาเล่นคาสิโนมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเล่น

การพนนัประเภท บคัคาร่าซ่ึงลูกคา้ท่ีเป็นคนไทยนิยมเขา้ไปเล่นคาสิโนทั้งๆ  ท่ีเศรษฐกิจไม่ดี แต่ในช่วง
ฤดูฝนลูกคา้จะไม่ค่อยเยอะ คาสิโนส่วนใหญ่จะมีการทาํโปรโมชัน่เพื่อสร้างแรงจูงใจใหเ้ขา้เล่นมามาก
ข้ึน ซ่ึงคาสิโนจะมีหอ้งทั้งหมด 2หอ้งแบ่งเป็น 

-สนามทราย  คือหอ้งโถงใหญ่มีการพนนัหลากหลายชนิด จะรับลูกคา้ขาจรหรือลูกคา้รายยอ่ย
หมายถึงลูกคา้ท่ีมีวงเงินเล่นจาํกดั วางเงินลงเล่นทีละร้อยบาท 

-หอ้ง VIP มีอยู่ 2 หอ้ง จุลูกคา้ได้50 คนต่อหอ้งและหอ้ง  VIP 1หอ้งจะมีโตะ๊ 2-3 โตะ๊ ซ่ึงหอ้ง 
VIP จะรับเฉพาะลูกคา้ระดบัเศรษฐีมีเงินเยอะหรือท่ีเรียกวา่ระดบั “ขาใหญ่” ใชธ้นบตัรพนับาทลงเล่นซ่ึง
ลูกคา้ขาใหญ่น้ีรวมถึง ลูกคา้จากประเทศจีนจะเอาเงินสดมาเล่น ส่วนลูกคา้คนไทยจะมีบญัชีธนาคาร และ
มียอดเงินมาเล่นประมาณ 100,000 บาทข้ึนไป แทง (ลงเงิน) แต่ละคร้ังไม่ตํ่ากวา่ 1,000 บาทดงันั้นก่อน
เขา้บ่อนเล่นลูกคา้ตอ้งเปิดการ์ด ขอแลกชิพและสามารถแลกชิพเล่นไดต้ลอดคืน 

การแบ่งหอ้งคาสิโนเพื่อรองรับลูกคา้ ในวนัหยดุลูกคา้จะเขา้บ่อนเยอะจนเตม็หอ้งกะประ- 

                                                   
3ล่ามชาวพม่านอกจากช่วยแปลภาษาไทล้ือเป็นภาษาไทย ยงัให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมอีกดว้ย 
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มาณ 150 คน ส่วนหอ้ง VIP จะมาเป็นกรุ๊ปๆ  ละประมาณ 30-40 คนต่อหอ้ง  ส่วนวนัธรรมดา ตอนบ่าย
ตน้ๆ  ลูกคา้จะเขา้มาเตม็หอ้งแต่พอตกเยน็ลูกคา้จะค่อยๆ  ทยอยกลบัไปขา้มแดนกลบัไทยก่อนด่านปิด 

 
ระบบพ่อเลีย้งกบัการจัดการคาสิโนทีท่่าขีเ้หลก็ 
 แมว้า่ระบบการจดัการคาสิโนจะมีมาตรฐานเหมือนกนัทัว่โลก แต่ก็จะมีความเป็นเฉพาะของแต่

ละแห่งท่ีไม่เหมือนกนัเช่น คาสิโนชายแดน ความต่างอาจข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของบุคลากรในองคก์ร
คาสิโน วฒันธรรมความเช่ือของพนกังาน เจา้ของหุน้ส่วนและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินชายแดนจะข้ึนตรง
ต่อพอ่เล้ียงหรือหุน้ส่วนโดยตรง ทาํใหค้าสิโนมีระบบการจดัการ 2 ระบบซอ้นกนั นัน่คือการจดัการผา่น
ระบบอุปถมัภข์องทางลา้นนาท่ีเรียกวา่ “ระบบพอ่เล้ียง” เป็นความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภร์ะหวา่ง พอ่เล้ียง
ซ่ึงเป็นเจา้ของคาสิโน (เทียบไดก้บัคาํวา่ “ป๋า” ในหมู่คนไทย) กบัลูกนอ้งในฐานะท่ีเป็นแรงงานรับจา้งใน
บ่อนของตนเอง คือ จา้งแรงงานประจาํรับผดิชอบในแต่ละแผนก การแบ่งแยกแรงงานออกตามลกัษณะ
ของงานต่างๆ และท่ีสาํคญัคือพอ่เล้ียงจะรักษาความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภไ์ว ้อยา่งเขม้ขน้ และให้
สอดคลอ้งกบัการจดัการตามมาตรฐานของคาสิโน คือการจดัการ ดา้นบุคลากรอนัประกอบดว้ยผูจ้ดัการ
คาสิโน เมเนเจอร์ ซูปเปอร์ไวส์ ดีไอ (คนดูแลโตะ๊) และดีลเลอร์ ส่วนประกนั  ( insurance ) ซ่ึงดูแล
การเงินประจาํโตะ๊จะข้ึนต่อพอ่เล้ียงโดยตรง หวัใจของการจดัการคาสิโนก็คือ ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัท่ี
พอ่เล้ียงตอ้งการจะไดจ้ากลูกนอ้ง แมว้า่จะมีกลอ้งวงจรปิดคอยติดตามความเคล่ือนไหวภายในคาสิโนอยู่
แลว้ก็ตาม พอ่เล้ียงมีกลยทุธ์ทาํใหลู้กนอ้งมีความรู้สึกภูมิใจท่ีพอ่เล้ียงเห็นความสามารถ มีการทาํงานไม่
บกพร่องในหนา้ท่ี จนไดรั้บความไวว้างใจไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งและไดค้่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน ลูกนอ้ง
จะตอบแทนพอ่เล้ียงดว้ยความจงรักภกัดี ทาํงานในคาสิโนโดยไม่ลาออกไปอยูท่ี่อ่ืน ซ่ึงกระบวนการใน
ระบบพอ่เล้ียงน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ การรับพนกังาน การอบรมเป็นดีลเล่อร์ การเล่ือนตาํแหน่ง 

การรับพนกังานใหม่ ในระบบคาสิโนจะมีการรับพนกังานใหม่หลายๆ  ช่องทางเช่น ประกาศรับ
ทางส่ือ ทางป้ายติดประกาศและท่ีสาํคญัคือ การรับพนกังานใหม่โดยผา่นความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ 
เพื่อนฝงูหรือผา่นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัเช่นกลุ่มไทล้ือ ซ่ึงการสมคัรงานผา่นคนแนะนาํ คนท่ีไวใ้จไดจ้ะ
เป็นหลกัคํ้าประกนัการทาํงานของพนกังานใหม่ ทาํใหค้นท่ีแนะนาํรู้สึกตอ้งดูแลรับผดิชอบพนกังาน
ใหม่ ในลกัษณะของพี่เล้ียงเพื่อรักษาความน่าเช่ือถือต่อระบบพอ่เล้ียง 

ส่วนการฝึกเป็นพนกังานดีลเล่อร์หรือพนกังานแจกไพน่ั้น กรณีท่ีไม่เคยทาํมาก่อน พนกังานใหม่
จะไดรั้บการฝึกแจกไพเ่ป็นเวลาหน่ึงเดือนเตม็ ระหวา่งการทาํงานจริงพนกังานแจกไพค่นใหม่จะถูกพี่
เล้ียงคอยประกบและปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดเช่น สายตาจอ้งอยูบ่นโตะ๊ตลอด วางมือทั้งสอง
ขา้งอยูบ่นโตะ๊ หา้มกม้ลงเก็บไพท่ี่ทาํหล่นอยา่งเด็ดขาดจะมีพนกังานคนอ่ืนเก็บใหเ้ป็นตน้ 
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1) ปฏิสัมพนัธ์พนักงานกบัลูกค้าในคาสิโน  
ในการศึกษาคาสิโนชายแดนผา่นปฏิสัมพนัธ์ของพนกังาน เป็นการทาํความเขา้ใจพนกังานใน

ฐานะเป็นคนท่ีมีชีวติจิตใจมีกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เคร่ืองยนตก์ลไกท่ีปราศจากชีวติ 
ดงันั้น การตีความของพนกังานจากท่ีคนต่างๆ  เขา้มามีความสัมพนัธ์ไม่วา่จะเป็นเช้ือชาติ การแต่งกาย 
อุปนิสัย และพฤติกรรมการเล่นพนนัจากประสบการณ์ของพนกังานสามารถบ่งบอกไดถึ้งลูกคา้ท่ีเขา้
คาสิโนนั้นมาจากประเทศใดโดยดูจากลกัษณะการแต่งกายสามารถแยกแยะออกไดว้า่ใครเป็นไทยใคร
เป็นพม่าถา้เป็นลูกคา้คนไทยจะแต่งตวัธรรมดาเรียบๆ  ไม่ใส่เส้ือสีฉูดฉาดเหมือนไปท่องเท่ียว ส่วน
ผูห้ญิงพม่าจะแต่งตวัสวยงามใส่เคร่ืองประดบัอญัมณีคลา้ยไปงานเล้ียงหรืองานบุญ บางคนใส่สร้อยคอ 
ถา้เล่นพนนัเสียมกัเอาสร้อยไปจาํนาํเล่นต่อลูกคา้คาสิโนแห่งน้ีส่วนใหญ่เป็นคนไทย การดูนิสัยของลูกคา้
เป็นประเด็นสาํคญัต่อปฏิสัมพนัธ์ของพนกังานท่ีจะปฏิบติัต่อลูกคา้กนัอยา่งไร ซ่ึงส่วนใหญ่ผูจ้ดัการจะ
เลือกพนกังานใหต้รงกบันิสัยลูกคา้ อนัจะทาํใหลู้กคา้รู้สึกประทบัใจและจะหวลกลบัมาเขา้บ่อนอีกนิสัย
ลูกคา้ท่ีเป็นคนไทยถา้มาเป็นกลุ่มจะมีนิสัยชอบสนุกสนาน หวัเราะเสียงดงั และด่ืมเหลา้ด่ืมเบียร์ ดว้ยแต่
ถา้ลูกคา้มาคนเดียวจะนัง่เครียดเคร่งขรึม ส่วนใหญ่พนกังานจะมีขอ้มูลลูกคา้ประเภทน้ีเช่นเคยมาเล่นท่ี
บ่อนอยูก่่อนหรือไม่ส่ิงท่ีพบไดว้า่ทาํไมลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเล่นการพนนัท่ีคาสิโนมกัจะเล่นเสียมากกวา่ 
จากการสัมภาษณ์พนกังานเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมาบ่อนคนเดียวพบวา่ เป็นเพราะความโลภไม่
รู้จกัพอ และเช่ือมัน่ในตนเองวา่มีความสามารถจะเอาชนะไดท้าํใหลู้กคา้จะเล่นเสียในท่ีสุด 

“วนัแรกท่ีเขาจะเล่นได ้ถา้เขาไม่กลบั วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 เขาจะเล่นเสียบางคนหมดตวักลบับา้น
ไม่ได ้บางคนเล่นไดก้ลบัเลยก็มี แต่ถา้เล่นต่อมกัจะเสีย ส่วนคนพม่าจะเล่นอยูเ่งียบๆ คนจีนจะมีนิสัย
ชอบสูบบุหร่ีและส่งเสียงดงัระหวา่งเล่น คนจีนจะส่งเสียงดงัพดูจีนฟังไม่ค่อยเขา้ใจ เราก็จะเงียบทาํหนา้ท่ี
แจกไพอ่ยา่งเดียว”นิสัยอยา่งหน่ึงของลูกคา้ท่ีเป็นผูช้ายไทยมกัจะมีนิสัยเจา้ชูช้อบแหย ่พดูแซวเหมือน
หมาหยอกไก่จากประสบการณ์ของพนกังานสาวเธอเล่าวา่“บางคนเล่นได ้ก็จะพดูตรงๆ  วา่ขอซ้ือตวันอ้ง
เขา้โรงแรมไดไ้หมเ๊คา้คงเขา้ใจวา่พนกังานทุกคนจะเป็นแบบน้ีหรือเปล่า หรือพดูเพื่อย ัว่ใหพ้นกังานรู้สึก
โมโหจะไดเ้สียสมาธิเล่นไม่ดี  แต่มีกฎขอ้หา้มของทางการคาสิโนหา้มไปกบัลูกคา้ ถา้รู้จะถูกใหอ้อกจาก
งานทนัที”ลูกคา้ท่ีมาเขา้คาสิโนมิใช่เพียงแค่เขา้มาเส่ียงโชคไดเ้งินกลบับา้นเท่านั้น แต่อาจมาใชค้าสิโน
เป็นสถานท่ีปลดปล่อยอารมณ์ การจีบการพดูจากระเซา้เยา้แหยข่องลูกคา้ชายจึงคลา้ยกบัการกระทาํกบั
หญิงบริการทางอารมณ์เช่น สาวพาร์ทเนอร์ในไนตค์ลบั (เพื่อนคุยและคู่เตน้ลีลาศ) สาวนัง่ดร๊ิงหรือกบั
พนกังานตอ้นรับในคาสิโนท่ีคอยเอาอกเอาใจลูกคา้วไีอพี 

พฤติกรรมการเล่นของลูกคา้แสดงถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้คาสิโนของลูกคา้หลากหลาย ลูกคา้
บางกลุ่มบางคนจะมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัคาสิโนระหวา่งกนั ซ่ึงลูกคา้บางคนจะเล่นแบบยา้ย
คาสิโนไม่ประจาํท่ีใดท่ีหน่ึง ท่ีไหนเล่นไดก้็จะอยูท่ี่นัน่นานหน่อยวนกนัไปหรือไม่แต่ละคาสิโนจะออก
โปรโมชัน่เพื่อดึงลูกคา้เขา้บ่อนเพิ่มข้ึนเช่น ออกรางวลัชิงโชค การแถมชิฟเล่นแทนเงิน 
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ชนิดการพนันท่ีลูกค้าชอบ ถา้สังเกตถึงความนิยมของคนแต่ละชาติจะสังเกตวา่ คนพม่าจะนิยม
เล่นพนนัเสือ-มงักร ซ่ึงคลา้ยกบัการพนนัพื้นถ่ินของพม่าท่ีนิยมเล่นการพนนัท่ีเป็นรูปสัตว ์ส่วนการ
เล่นบคัคาร่าลูกคา้คนไทยกบัลูกคา้คนจีนนิยมเล่นเยอะ และถา้จดัความนิยมชนิดการพนนัตามเพศ ผูห้ญิง
จะนิยมเล่นพนนั เสือ-มงักร มากกวา่ท่ีชอบเป็นเพราะวธีิการเล่นง่ายไม่ซบัซอ้น และผูช้ายจะนิยมเล่น
พนนับคัคาร่าเพราะเป็นเกมส์ท่ีตอ้งใชไ้หวพริบและมีการต่อรอง ถา้นบัจาํนวนผูห้ญิงเขา้บ่อนคาสิโน
พบวา่ ผูห้ญิงไทยเขา้ไปเล่นเยอะ รองลงมาคือหญิงพม่า และหญิงจีนเขา้เล่นนอ้ย 

นอกจากนั้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัลูกคา้ยงัถูกวเิคราะห์ผา่นความเช่ือเร่ือง“ดวง” วา่
ดวงของลูกคา้จะข่มดวงของพนกังานหรือไม่ ถา้พนกังานแจกไพเ่ล่นเสียติดกนับ่อยๆ  ก็จะมีการเปล่ียน
พนกังานแจกไพค่นใหม่ บางทีทาํใหลู้กคา้ไม่พอใจ“ แต่บางทีก็มีคือวา่ เวลาหนูแจกใหลู้กคา้ แลว้ลูกคา้
เล่นไดไ้ปเยอะๆ  ผูดู้แลโตะ๊ก็จะมาเปล่ียนคนแจกไพเ่ลย แต่วธีิการเปล่ียนแบบน้ีลูกคา้จะไม่ค่อยพอใจ ก็
เคยถูกลูกคา้ต่อวา่เวลาเจา้มือเล่นไดท้าํไมไม่เปล่ียน แต่เวลาเจา้มือเสียทาํไมถึงเปล่ียน อะไรแบบน้ี”ซ่ึง
โดยปกติทางคาสิโนจะมีระเบียบการเปล่ียนพนกังานแจกไพ ่เช่นบคัคาร่าจะเปล่ียนพนกังานแจกไพ่
หมุนเวยีนคร้ังละ 1 ชัว่โมง ใหพ้นกังานพกัเบรก 20 นาที พอเบรกเสร็จก็กลบัมาเปล่ียนกบัพนกังานคน
อ่ืนอีก บางทีแจกไพ ่ 40 นาทีก็พกัเบรก บางทีแจกไพใ่หห้มดขอน (สาํรับ) ก่อนถึงพกัเบรก โดยสรุป
พนกังานคนแจกไพจ่ะเปล่ียน แต่ลูกคา้ซ่ึงเป็นคนเล่นเป็นคนเดิมไม่เปล่ียน แต่ก็มีเหมือนกนัท่ีลูกคา้เล่น
เสียก็ยา้ยโตะ๊ไปเล่นโตะ๊ใหม่  

 
2) ปฏิสัมพนัธ์กบัพนักงานด้วยกนัดู 
จากการสมคัรเขา้เป็นพนกังาน ใชค้วามสัมพนัธ์เครือญาติ เป็นคนล้ือดว้ยกนั และความสัมพนัธ์

อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบขององคก์รเช่น ไม่ใหมี้ความสัมพนัธ์เชิงชูส้าว นอกจากนั้นเครือข่ายพนกังานยงัมี
ความสัมพนัธ์กนัขา้มแดนผา่นการเล่นไลน์ เพราะท่ีท่าข้ีเหล็กยงันิยมใชค้ล่ืนสัญญาณโทรศพัทข์องไทย
ไดใ้นรัศมี 10 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง เป็นการติดตามสถานการณ์แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัเช่น 
การติดตามข่าวคราวเพื่อนฝงูถูกจบักุมในบ่อนกลางกรุงเทพฯ การสมคัรงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่หนุ่มสาว
ไตล้ือ ไทใหญ่ท่ีเรียนจบจากมหาวทิยาลยัในพม่านิยมมาทาํงานตามโรงแรม คาสิโนทั้งในไทยและตาม
แนวชายแดนซ่ึงตอ้งการพนกังานท่ีสามารถพดูภาษาไทยภาษาองักฤษได ้ทั้งน้ีขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจสมคัรงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัสถานประกอบการ ผูจ้ดัการท่ีตอ้งอาศยั
เครือข่ายเล่นไลน์ซ่ึงมีประสบการณ์อยูก่่อนช่วย เบ้ืองหลงัการสมคัรงานของพนกังานพบวา่ 
กระบวนการตดัสินใจมาเป็นพนกังานในคาสิโนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสิทธิความเป็นปัจเจกซ่ึงปัจเจกบุคคลจะ
สามารถทาํอะไรไดอ้ยา่งอิสระ หากแต่ยงัสัมพนัธ์กบัญาติพี่นอ้งท่ีอยูร่อบขา้งในครอบครัวชุมชน ดงัคาํ
ใหส้ัมภาษณ์ของพนกังานคาสิโนคนหน่ึงผา่นล่าม 
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“สาํหรับนอ้ง (พนกังาน) มีพี่ทาํงานคาสิโนอยูก่่อน เห็นนอ้งไปทาํงานท่ีตลาดท่าฬ่อก็ไม่โอเคคือ
ไดค้่าตอบแทนนอ้ย และนอ้งเขามีมีแฝดผูพ้ี่อีกคนหน่ึง ทั้ง 2 คนรักพอ่แม่มาก นอ้งเคา้ถามพี่วา่ พี่มีงาน
ทาํหรือเปล่าถา้มีนอ้งก็อยากไปดว้ย และช่วยคุยกบัพอ่แม่หน่อยซิ พอ่แม่ก็เลยสั่งสอน ตอ้งดูแลนอ้งให้
ดีๆ โอเคไปไดเ้ลย พอ่แม่นอ้งเป็นลูกพี่ลูกนอ้งบี (ล่าม) พี่เขามีอะไรตอ้งปรึกษากบับีก่อน ส่วนแม่ของ
เวลาบีเขา้มาเยีย่มบา้นก็จะบอกใหบี้ช่วยคุยกบัหลาน แต่บีเขา้ใจนอ้งทุกอยา่ง บีจึงคุยไดทุ้กคนมากกวา่พอ่
แม่เคา้ เม่ือเคา้มีปัญหาจะมาปรึกษากบับี บีก็บอกวา่ ถา้ตดัสินใจทาํ (ทาํงานคาสิโน) จะยอมรับไดไ้หม 
ชาวบา้นคนอ่ืนๆ  เขาจะนินทาเรา ถา้ยอมรับไดก้็ใหเ้ขาทาํ อยา่ทาํใหต้วัเองเสียหายนะ เพราะพวกเราเป็น
ลูกผูห้ญิง” 

นอกจากนั้นเครือข่ายเล่นไลน์ยงัไดแ้ชร์ประสบการณ์ซ่ึงพนกังานอาจจะตอ้งเจอโดยเฉพาะ
พนกังานในบ่อนพนนัเถ่ือนทั้งในไทยและพม่า ดงัจะพบไดใ้นการจบักุมของตาํรวจมีมาตรการเขม้งวด
ต่างกนั จากคาํสัมภาษณ์ของพนกังานคาสิโนพบวา่ 

“ มีเพื่อนท่ีทาํงานในบ่อนเถ่ือนกลางกรุงเทพถูกตาํรวจจบักุม ก็จะมีพวกพอ่เล้ียงเจา้ของบ่อนมา
ประกนั เสียค่าปรับใหไ้ม่ตอ้งติดคุกและยงัไดท้าํงานต่อ ขอเพียงอยา่ต่อสู้กบัตาํรวจ แต่ถา้ถูกจบัท่ีพม่าจะ
ไม่มีคนมาประกนั ถูกจบัก็ติดคุกเลยครอบครัวเดือดร้อนตาม” 

 
3) ปฏิสัมพนัธ์พนักงานกบัเจ้าของคาสิโน 
เจา้ของคาสิโนใชค้วามสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์“ความสัมพนัธ์แบบพอ่เล้ียง” รักษาความมัน่คงของ

องคก์ร ซ่ึงระบบการเล่ือนระดบัพนกังานท่ีสูงข้ึนจากพนกังานแจกไพป่ระจาํโตะ๊เป็นพนกังานอินชวัร์รัน
ท่ีรับผดิชอบการเงินของเจา้ของบ่อนโดยตรง เป็นการเปล่ียนสถานะพนกังานจากข้ึนต่อผูจ้ดัการมาข้ึน
ต่อพอ่เล้ียงซ่ึงเป็นเจา้ของบ่อน เรียกวา่ไม่ใช่คนของบ่อนแต่เป็นคนอยูใ่นความอุปถมัภข์องพอ่เล้ียง ซ่ึงจะ
ดูแลความเป็นอยูข่องพนกังาน พนกังานรู้สึกถึงความผกูพนักบัอยูก่บับ่อน และไม่ลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน 
ยกเวน้การยา้ยไปทาํงานท่ีบ่อนอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายเดียวกนั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัพอ่เล้ียงเกิดข้ึนเม่ือพนกังานคนนั้นทาํงานดีลเล่อร์ไดป้ระมาณ 
4 ปี จะมีพนกังานอินชวัร์รันรุ่นพี่เขา้มาทาบทาม ต่อมาจะมีพอ่เล้ียงเรียกใหม้าพบและกล่าวชมเชยใน
ความขยนัในการทาํงานไม่บกพร่อง มีความซ่ือสัตยพ์ร้อมกบัถามพนกังาน “อยากทาํไหม”๊ ซ่ึงพนกังานท่ี
ทาํงานคาสิโนมานานรู้ไดว้า่การเปล่ียนตาํแหน่งพนกังานจากดีลเล่อร์มาเป็นอินชวัร์รันคือการไดรั้บ
ความดีความชอบไดเ้ล่ือนตาํแหน่งข้ึนซ่ึงนอ้ยคนจะไดรั้บโอกาสน้ี และการรับการชมเชยจากนายจา้งมี
คุณค่าทางจิตใจของพนกังานซ่ึงหาไม่ไดจ้ากสังคมภายนอกคาสิโน กระบวนการสรรหาพนกังานอินชวัร์
รันเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัพอ่เล้ียงและความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานดว้ยกนั 
ถึงแมว้า่ภายในบริเวณคาสิโนจะเตม็ไปดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการควบคุมตรวจสอบการเล่นการพนนั
ทุกชนิด แต่การมีพนกังานท่ีซ่ือสัตยจ์งรักภกัดีต่อองคก์รมีค่ามากและคาสิโนจะหวงแหนพนกังานเหล่าน้ี
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ไม่ใหถู้กดึงตวัไปทาํงานท่ีอ่ืน เพราะพนกังานอินชวัร์รันจะเป็นคนถือเงินไดเ้พียงคนเดียวและการเล่น
การพนนับางคร้ังลูกคา้นาํเงินสดมาเล่นหรือไม่ก็นาํเงินสดมาแลกชิปท่ีโตะ๊เล่นโดยตรง 

 
เร่ืองเล่าชีวติพนักงานคาสิโน  
นางดาว (นามสมมุติ) อาย ุ23 ปี จบการศึกษาระดบั 10 จากโรงเรียนท่าข้ีเหล็กดาวเป็นสาวชาว

ไทล้ืออาศยัอยูท่ี่ท่าข้ีเหล็ก พม่า รู้ภาษาไทยโดยไม่ไดเ้รียนในโรงเรียน และอาศยัพวกเพื่อนๆ  ช่วยสอน
ให ้ และฝ่ังท่าข้ีเหล็กมีการเรียนการสอนภาษาไทยซ่ึงจาํเป็นต่ออาชีพคา้ขายหรือเขา้มาทาํงานในประเทศ
ไทย ภายหลงัจบชั้นมธัยมตน้ดาวไม่ไดเ้รียนต่อ  ก็มาสมคัรงานท่ีคาสิโนเลย เน่ืองจากมีเพื่อนทาํงานท่ีนัน่
มาก่อนชวนมาสมคัรงานและเห็นวา่ดาวพดูภาษาไทยได ้คาสิโนแห่งน้ีลูกคา้เกือบทั้งหมดเป็นคนไทยจึง
รับเฉพาะพนกังานท่ีพดูไทยได ้ก่อนทาํงานจริงทางคาสิโนจะฝึกดาวใหแ้จกไพเ่ป็นก่อน 1 เดือน ท่ีมา
ทาํงานท่ีคาสิโนก็เพราะไดเ้งินเยอะ โดยมาทาํในตาํแหน่งดีลเล่อร์หรือพนกังานแจกไพ ่สตาร์ทเงินเดือน
คร้ังแรกไดเ้ดือนละ 4,000 บาทและมีรายไดพ้ิเศษจากค่าทิปเยอะ คือไดทิ้ปจากลูกคา้ท่ีเล่นได ้ถา้ลูกคา้
เล่นเสียจะไม่ไดทิ้ป ส่วนพิเศษนอกนั้นไดจ้าก “พอ่เล้ียง” ซ่ึงเป็นหุน้ส่วนเจา้ของบริษทัต่อมานอ้งดาวได้
เล่ือนมาทาํงานตาํแหน่ง “ทาํประกนั  (insurance) ” หลงัจากทาํงานในคาสิโนได ้ 4 ปีคือทาํหนา้ท่ีต่อรอง 
เวลาลูกคา้เล่นมากๆ  ตอ้งการมีการป้องกนัความเส่ียงหรือออกตวัจึงทาํการประกนัเอาไว ้ถา้เล่นเสียคน
รับประกนัจะเป็นคนจ่ายแทน ตวัอยา่งเช่น แทง 300 บาท เขาออกตวั 3 ออก 1 เขาก็เอาเงินออกจากการ
แทง 100 บาท ออกไปทาํประกนั ถา้ผลออกมาเสีย ลูกคา้จะไดป้ระกนัคืน 300 บาท ประโยชน์ของ
ประกนัคือ เวลาลูกคา้กลวัเสีย เขาจะมีทางออกตวั ประกนัจะยนือยูข่า้งๆ  คนแจกไพท่าํใหลู้กคา้เขา้ใจวา่
ประกนัอยูข่า้งเขาไม่ใช่อยูข่า้งคาสิโน 

บคัคาร่า 1 โตะ๊ จะมีพนกังานประจาํโตะ๊ 3 คนประกอบดว้ยคนแจกไพ ่คนดูแลโตะ๊ และประกนั 
ซ่ึงจะคอยคุยกบัลูกคา้อยูต่ลอด ลูกคา้ท่ีพนกังานชอบมากท่ีสุดคือ ลูกคา้ท่ีเขาฝากชิฟใหเ้ราเล่นแทน เม่ือ
เล่นไดเ้ขาจะใหทิ้ปเรา เงินเดือนประกนั ( insurance) จะไดเ้ดือนละ 8,000 บาท ส่วนค่าทิปบางวนัจะได ้
1,000-2,000 บาท รายไดต้กเฉล่ียเดือนละ หม่ืนกวา่ถึงสองหม่ืนบาท รายไดห้ลกัจะอยูท่ี่ค่าทิป ส่วนคน
แจกไพห่รือดีลเลอร์จะไม่ไดทิ้ป หรือจะไดจ้ากลูกคา้ท่ีเล่นไดแ้ต่ไดน้อ้ย เพราะลูกคา้เขา้ใจวา่คนแจกไพ่
เป็นคู่แข่ง และตามกฎของคาสิโนเม่ือดีลเลอร์ไดค้่าทิป จะตอ้งนาํค่าทิปมาไวเ้ป็นกองกลางหา้มเอาไปไว้
ส่วนตวั ยกเวน้รายท่ีลูกคา้บอกจะใหค้่าทิปเป็นการเฉพาะรายบุคคล 

รายไดพ้นกังานคาสิโนเดือนละ 2 หม่ืนบาท สาํหรับคนท่าข้ีเหล็กโดยทัว่ไปถือวา่เป็นรายได้
เยอะเม่ือเทียบกบัเงินเดือนขา้ราชการพม่า แรกๆ  พอ่แม่ไม่อยากใหท้าํ ดว้ยภาพพจน์ของคาสิโนไป
ในทางไม่ดีกลวัเราไปเล่นยา (ยาบา้) เลิกงานกลบับา้นไม่ค่อยตอ้นรับ แต่ปัจจุบนัพอ่แม่รู้สึกเฉยๆ ก็จะ
ทาํงานไปสักระยะหน่ึงเก็บเงินไดเ้อามาลงทุนทาํร้านคา้เป็นของตนเอง 
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นางค า (นามสมมุติ) อาย ุ22 ปี สถานภาพแต่งงาน การศึกษาเรียนจบชั้น 9 ถา้จะเรียนต่อตอ้งไป
เรียนต่อท่ีเมืองเชียงตุง หรือไม่ก็เมืองตองย ีนางคาํเกิดท่ีเมืองยองและพอ่แม่ยา้ยครอบครัวมาอยูเ่มืองท่า
ข้ีเหล็กตั้งแต่อาย ุ5 ปี ในกระบวนการกลายมาเป็นพนกังานคาสิโนนั้นนางคาํเร่ิมมาทาํงานคาสิโนตั้งอาย ุ
18 ปีจากการแนะนาํของพี่ซ่ึงทาํงานคาสิโนอยูก่่อน ก่อนหนา้นั้นนางคาํไปทาํงานรับจา้งขายของสาํหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีตลาดท่าลอ้ขายสินคา้จาํพวกของเลียนแบบยีห่อ้ดงัอาทิเช่น กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ให้
นกัท่องเท่ียวซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนไทย การจะขายของได ้ตอ้งรู้ภาษาไทยมาก่อนโดยเรียนกนัตามบา้น 
ตอนสมคัรงานนายจา้งจะถามก่อนวา่พดูภาษาไทยไดห้รือเปล่าถา้พดูภาษาไทยไดเ้จา้ของร้านถึงจะรับ
เป็นลูกจา้งโดยไดรั้บค่าจา้ง3,000 บาทต่อเดือน ทาํงานประมาณวนัละ 10 ชัว่โมง (เร่ิม 8 โมงเชา้-ปิดร้าน 5 
โมงเยน็)  

ท่ีเปล่ียนมาทาํงานคาสิโน เพราะไดเ้งินเดือนมากกวา่ประมาณ 4,000 บาทกวา่ถึง 5,000 บาทโดย
เงินเดือนเร่ิมเขา้ทาํงาน 4,000 บาท เป็นพนกังานคร้ังแรกเขาจะมีการสอนวธีิแจกไพ ่โดยท่ีผูฝึ้กหรือคน
สอนเคยเป็นดิลเล่อร์มาก่อน การฝึกสอนวธีิแจกไพ ่ทาํไพจ่ะใชเ้วลาฝึก1 เดือนจากนั้นถึงเร่ิมทาํงาน จาํได้
วา่วนัแรกท่ีทาํหนา้ท่ีแจกไพ ่มือจะสั่นเพราะกลวัแจกไพผ่ดิ ในระเบียบการแจกไพใ่นบ่อนจะมีกลอ้งคอย
จบัภาพอยู ่ ถา้แจกไพผ่ดิเขาจะโทรสั่งมาหรือทาํไพห่ล่นก็หา้มกม้ลงไปเก็บไพเ่องจะมีพนกังานอีกคน
เก็บให ้เพราะทางผูจ้ดัการบอกไม่ใหล้ะสายตาและมือทั้งสองขา้งตอ้งวางอยูบ่นโตะ๊ส่วนเวลาทาํงานใน
คาสิโน คือเขา้ 8 โมงเชา้ ออก 5 โมงเยน็ จะมี 2 กะคือ กะกลางวนั กบักะกลางคืน 

นอกจากการเป็นพนกังานบ่อน ก็จะไม่ไปเล่นการพนนัท่ีไหน นางคาํคิดวา่ การเป็นพนักงาน
คาสิโนเป็นการไปท างานหารายได้ไม่ได้ไปเป็นนักพนัน และในสายตาของคนท่าข้ีเหล็กแลว้การพนนั
เป็นของธรรมดา ขา้งบา้นก็เล่นป๊อกเดง้ ส่วนไฮโลวจ์ะเล่นตามงานวดั หวยก็เคยเล่นเพราะเพื่อนย ุก็เลย
แทง 10 บาท 20 บาท 

 

สรุป 
การพนนัชายแดนท่ีมีมาแต่เดิมซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัเฉพาะในกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนเองหรือการพนนั

ท่ีนิยมแพร่หลายทั้งไทยและพม่าเช่นหวยชนิดต่างๆ  การพนนัประเภทน้ีแฝงอยูใ่นวถีิชีวติ ประเพณี
วฒันธรรมความเช่ือของชาติพนัธ์ุตามแนวชายแดนมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพนนัท่ีใชรู้ป
สัตวเ์ป็นตวัเส่ียงทายเช่น มะก่องถ่ี บะโคกโหลกหรือบะก้ิงหลอย ทาํใหห้ลายคนเขา้ใจวา่ไม่ใช่การพนนั
ซ่ึงความเขา้ใจการพนนัเช่นน้ีกลายเป็นช่องโหว ่ใหเ้ด็กเยาวชนและผูห้ญิงเขา้มาเล่นพนนัซ่ึงจะพบเห็น
ไดท้ัว่ไปตามงานวดังานปอยเพราะเป็นการเล่นเส่ียงทายต่อมาการพนนัไดก้ลายเป็นธุรกิจรายยอ่ย
กระจายไปเตม็พื้นท่ีซ่ึงมีผูป้ระกอบการเป็นคนในพื้นท่ีนั้นๆ ต่างจากบ่อนคาสิโนท่ีมีผูป้ระกอบการเป็น
บุคคลภายนอกเป็นส่วนใหญ่ส่วนมาตรการในการควบคุมการพนนัชายแดนโดยรัฐนั้นแตกต่างกนั 
ทางการพม่ามีมาตรการผอ่นปรนและไม่มีการจบักุมทั้งน้ีธุรกิจการพนนัยงัคงเป็นแหล่งหารายไดพ้ิเศษ
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ของขา้ราชการในทอ้งถ่ิน ขณะท่ีมาตรการของทางการไทยมีความเขม้งวดกวดขนัถึงระดบัชุมชน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มาตรการของ คสช . ท่ีออกมาในช่วงปี 2557แต่ก็ยงัมีการลกัลอบเล่นพนนักนัอยู่
เพียงแต่ไม่เปิดเผยเอิกเกริกเหมือนเช่นท่ีผา่นมา 

การพนนัในคาสิโนเร่ิมเขา้มาท่ีท่าข้ีเหล็กคร้ังแรกเม่ือตน้ปี 2542 โดยการลงทุนของนกัธุรกิจคน
ไทย ภายใตน้โยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลพม่า ขณะท่ีพม่ายงัมีกฎหมายหา้มเล่นการพนนั 
ดว้ยการตั้งคาสิโนอยูภ่ายใตน้โยบายการท่องเท่ียวทาํใหทุ้กคาสิโนในท่าข้ีเหล็กตอ้งมีโรงแรมท่ีพกัควบคู่
กนั คนท่ีเขา้มาเล่นในบ่อนคาสิโนจึงตอ้งเป็นนกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นคนไทยและคนจีน หา้มคนพม่า
เขา้บ่อนทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหา้มเล่นการพนนัของพม่า แต่ในทางปฏิบติั ทุกสัญชาติ
สามารถเขา้มาเล่นพนนัในบ่อนคาสิโนไดน้อกจากนโยบายการท่องเท่ียวท่ีช่วยส่งเสริมการพนนัชายแดน
ใหคึ้กคกั ยงัมีนโยบายปรองดองกบัชนกลุ่มนอ้ยซ่ึงเร่ิมทาํสัญญาสงบศึกคร้ังแรกกบักลุ่มโกกา้ง กลุ่มวา้ 
กลุ่มเมืองลา (ชาติพนัธ์ุไทล้ือในพม่า) ซ่ึงอยูต่ามแนวตะเขบ็ชายแดนพม่า-จีนเม่ือปี 2532ภายใตส้ัญญา
สงบภายในรัฐฉาน พม่าเกิดเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มนอ้ยข้ึนและยงัคงกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยไม่วา่
จะเป็นกองกาํลงั MNDAA ของกลุ่มโกกา้ง  UWSA ของกลุ่มวา้และ NDAA ของเมืองลา (ภายใตก้ารนาํ
ของจา้วจายลืน) และชนกลุ่มนอ้ยดงักล่าวยงัไปพวัพนักบัธุรกิจยาเสพติด การคา้ของเถ่ือน การให้
สัมปทานแร่รวมถึงธุรกิจการพนนัและคาสิโน ซ่ึงเป็นรายไดบ้าํรุงกองทพั และการบริหารในเขต
ปกครองตนเอง ภายหลงัจากการปิดบ่อนคาสิโนท่ีเมืองลา จึงมีการยา้ยกิจการคาสิโนมาตามแนวชายแดน
ลุ่มนํ้าโขงและต่อมาท่ีเมืองท่าข้ีเหล็ก 
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บทที่ 5 
ผลกระทบจากการพนันพืน้ที่ชายแดนเมืองแม่สาย 

 
พนนัชายแดนท่ีรับความสนใจเป็นอยา่งมากมีสาเหตุมาจากการท่ีคนไทยกลุ่มหน่ึงนาํเงินออกไป

เล่นการพนนัท่ีบ่อนคาสิโนในต่างประเทศเป็นการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจาํนวนมาก 
ขณะเดียวกนัชายแดนรอบประเทศไทยมีการตั้งคาสิโนผดุข้ึนมากมาย กลุ่มคนท่ีเขา้สู่บ่อนพนนัชายแดน
ไม่ใช่กลุ่มคนท่ีมีฐานะร่ํารวยมีเงินทองเฉกเช่นเม่ือก่อน หากรวมถึงกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลายอาทิเช่น 
ขา้ราชการ พอ่คา้แม่คา้เกษตรกร และชาวบา้น ซ่ึงแน่นอนยอ่มส่งผลกระทบในวงกวา้งอยา่งเล่ียงไม่พน้ 
การท่ีคาสิโนบริเวณชายแดนเป็นธุรกิจท่ีไม่อยูใ่นการควบคุมของประเทศไทย สามารถดาํเนินการได้
อยา่งเสรีภายใตข้อ้ตกลงท่ีสามารถทาํเป็นเขตพื้นท่ีพิเศษท่ีไดรั้บการยกเวน้เป็นเขตใหส้ัมปทานหรือให้
เช่าพื้นท่ีในการลงทุน เพียงแต่ออกมาตรการควบคุมหา้มคนของประเทศตนเองเขา้ไปเล่นในบ่อน 
คาสิโนชายแดนเป็นแหล่งรายไดข้องรัฐและผูน้าํสาํหรับประเทศเพื่อนบา้น รวมทั้งเป็นแหล่งจา้งงานนบั
เหม่ืนคน คาสิโนชายแดนเป็นสถานท่ีท่ีนกัลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ผดิกฎหมาย นกัการเมือง ผูค้า้ยา
เสพติด ใชเ้ป็นแหล่งฟอกเงินโดยท่ีรัฐบาลไทยไม่สามารถตรวจสอบหรือเก่ียวขอ้งได ้ ปริมาณเงินท่ีนกั
พนนันาํออกไปเล่นในบ่อนเป็นจาํนวนเท่าใดก็ไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นกนั ลกัษณะเฉพาะของบ่อนการ
พนนัท่ีท่าข้ีเหล็กคือ การมีบ่อนอยูเ่กล่ือนเมืองซ่ึงแฝงอยูต่ามโรงแรมสถานท่ีพกั ผสมกบัสถานบนัเทิง
ยามกลางคืน ดงันั้นการพนนัชายแดนในลกัษณะน้ีจึงแยกไม่ออกจากความเป็นเมือง ในภาพลกัษณ์ของ
เมืองท่องเท่ียวชายแดน และซอ้นทบักบัความเป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ชายแดนทั้งถูกกฎหมายและผดิ
กฎหมาย คลา้ยๆ  กบัเมืองลา ในรัฐฉานตอนเหนือซ่ึงอยูติ่ดชายแดนจีน-พม่าแน่นอนเน่ืองจากการพนนั
ชายแดนทางภาคเหนือตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีทบัซอ้นดว้ยแหล่งผลิตและลาํเลียงยาเสพติด พื้นท่ีการสู้รบ
ระหวา่งกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยในรัฐฉาน พม่าและพื้นท่ีคา้ขายชายแดนทั้งสินคา้หนีภาษี สินคา้เลียนแบบ
ยีห่อ้ดงั การเคล่ือนไปมาของผูค้นชนชาติต่างๆ รวมทั้งการเคล่ือนยา้ยการเงินตามแนวตะเขบ็ชายแดนซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเป็นการเงินนอกระบบท่ีไม่สามารถควบคุมไดท้าํใหผ้ลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีความสลบัซบัซอ้น
และไม่ไดมี้สาเหตุจากการพนนัแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ผลกระทบมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัอยา่งแยก
ไม่ออก ผลกระทบจากกิจกรรมอยา่งหน่ึงอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดกิจกรรมอยา่งหน่ึงตามมา 
 

5.1 ผลกระทบจากการพนันยอดนิยม (การพนันแบบดั่งเดิม)  
5.1.1 ผลกระทบดา้นบวก 
การกระชบัความสัมพนัธ์ทางสังคมของแม่คา้ในตลาด ในตลาดสดแห่งหน่ึงในเมืองสายจะมี

แม่คา้ขายของเคร่ืองอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ในทอ้งถ่ินท่ีคนแม่สายมาจบัจ่ายแยกออกจาก
ตลาดเพื่อการท่องเท่ียวแถบชายแดน ความจาํเจท่ีประจาํอยูก่บัการคา้ขายเป็นเวลานานจนเกิดความเบ่ือ
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หน่าย ทาํใหบ้รรดาแม่คา้หาทางออกในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์และยงั
ต่อเน่ืองไปถึงการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไม่วา่จะเป็น การเล่นแชร์ การเล่นหวยใตดิ้นทุกชนิดซ่ึงทุกคนรู้
เป็นอยา่งดีวา่เป็นการพนนั แม่คา้ใหค้วามเห็นวา่การพนนัในชีวติประจาํวนัไม่ใช่การพนนัเพราะส่งผล
กระทบไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัการเสียเงินเพื่อแลกกบัความสุขเล็กๆ  นอ้ยๆ ไดลุ้น้โชค และการเล่น
หวยรายวนัอยา่งเช่นมะกองถ่ีเป็นการฝึกเชาวปั์ญญาไดข้บคิดแกค้าํปริศนาก่อนเล่นการช่วยเหลือกนัใน
รูปแบบช่วยซ้ือของขายท่ีเหลือแมว้า่จะเป็นส่ิงของท่ีซ้ือยงัไม่จาํเป็นในครอบครัวก็ตามซ่ึงเพื่อนแม่คา้จะ
ไดก้ลบับา้นโดยช่วยซ้ือของใหห้มด ดงัคาํกล่าวของแม่คา้ในตลาดท่ีวา่  

“ ท่ีชุมชนเป่ินจะซ้ือไข่เป็นแผงแลว้ไปออกเบอร์ เป่ินอาจจะม่วนไดลุ้น้โชคคนท่ีถูกก็เอาไข่ไป
กิน คนบ่ถูกก็เสีย 5 บาทเองหรือท่ีตลาดสดเป่ินขายหมูบ่หมดช่วยซ้ือหน่อย ก็เลยเอาเน้ือหมูไปออกเบอร์ 
จะมีการเอาหมูมา 3 กิโล เลขเบอร์ละ 50บาทมี 10 เบอร์ ถา้ถูกก็เหมือนซ้ือหมูถูก 3 กิโลราคา 50 บาทซ่ึง
รูปแบบการเล่นในตลาดสดน้ี เฮาบ่ถือวา่เป็นการเล่นการพนนัแต่เป็นการช่วยเหลือกนั” นัน่คือเน้ือหมูท่ี
ยงัเหลือขายไม่หมดจึงกลบับา้นไม่ได ้เหล่าแม่คา้ดว้ยจึงมาช่วยดว้ยการนาํเน้ือหมูเป็นรางวลัในการจบั
ฉลาก กิจกรรมเหล่าน้ีมีอยูใ่นวถีิชีวติประจาํวนัของคนไม่วา่จะในชุมชนหรือในตลาด แมว้า่กิจกรรมจะ
เขา้ข่ายการเล่นการพนนัชนิดหน่ึงตามพระราชบญัญติัควบคุมการพนนัปี 2478 ซ่ึงเป็นการจดัชนิดการ
พนนัแบบเหมารวมโดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบของการพนนัแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนั 

- กระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน การพนนัตามงานวดั งานปอยช่วยสร้างอาชีพกระจายรายไดใ้หก้บั
ชาวบา้นระดบัรากหญา้ในทางออ้ม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์แม่คา้ในเมืองแม่สายพบวา่ ชาวบา้นตามชุมชน
ต่างๆ  ท่ีออกมาเล่นการพนนัตอนกลางคืนก็ตอ้งทานอาหาร ทาํใหเ้กิดแม่คา้รถเขน็เร่ขายลูกช้ินทอด 
ปลาหมึกยา่ง ขนมเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ แม่คา้เร่เห็นวา่ การพนนัช่วยใหน้กัพนนัมาซ้ือของแม่คา้ทาํใหเ้กิด
การกระจายรายไดใ้หก้บัคนระดบัรากหญา้ต่างจากคาสิโนรายไดจ้ะไปกระจุกอยูก่บันายทุนภายนอกเสีย
ส่วนใหญ่ ทั้งน้ีเศรษฐกิจในเมืองแม่สายระดบัล่างจะพยงุอยูไ่ด ้ตอ้งอาศยักาํลงัซ้ือของคนในชุมชนท่ี
เพิ่มข้ึน 

-การพนนัช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเท่ียวจากการสนทนากบันกัธุรกิจเมืองแม่สายเขาเห็นวา่ 
การท่องเท่ียวชายแดนท่ีเมืองแม่สายมีลกัษณะเฉพาะท่ีเป็น “พื้นท่ีท่ีไดรั้บการยกเวน้” จากกฎหมายทัว่ไป
เช่นกฎหมายหา้มเล่นการพนนั เพราะตน้ทุนการท่องเท่ียวเมืองแม่สายมีช่ือเสียงในดา้นสินคา้เลียนแบบท่ี
มีราคาถูก สินคา้ตอ้งหา้มอ่ืนๆ อยูใ่นพื้นท่ีสามเหล่ียมทองคาํท่ีสามารถเช่ือมไปยงัแหล่งท่องเท่ียวใน
บริเวณแถบแม่นํ้าโขงได ้ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวมีไดไ้ม่เฉพาะตอนกลางวนัเท่านั้น ส่วนตอนกลางคืน
จะเป็นบรรยากาศของความบนัเทิง มีตลาดอาหารคํ่าริมถนน ร้านคา้ ร้านอาหาร บาร์ท่ีมีโปรเจก็เตอร์
ถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลจากต่างประเทศ การพนนัเช่นโตะ๊รับพนนับอล ยาเสพติด การบริการทาง
เพศ บรรยากาศคึกคกัในยามคํ่าคืนจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวมาพกัคา้งคืนท่ีแม่สายและมาใชจ่้ายท่ีเมืองแม่
สายมากข้ึน ผลประโยชน์ท่ีคนแม่สายจะไดรั้บจะกระจายไปทัว่ถึง เพราะพอ่คา้แม่คา้ในตอนกลางวนั
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และกลางคืนเป็นคนละกลุ่มกนั ซ่ึงแน่นอนทางการไม่วา่จะเป็นทอ้งท่ีหรือทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
จะตอ้งเขา้มาป้องกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ 

 
5.1.2ผลกระทบด้านลบ 
- การโกงพนนั ในการเล่นพนนัเจา้มือจะตอ้งทาํทุกวธีิใหไ้ดเ้ปรียบลูกคา้ นอกเหนือจากความ

เป็นไปไดโ้อกาสท่ีจะถูกและอตัรารางวลัท่ีไดรั้บ เจา้มือยงัมีวธีิการท่ีทาํใหไ้ดเ้ปรียบเช่น การหกัรางวลั
บางส่วน การคิดอตัราการแลกเงินแบบปัดเศษโดยท่ีลูกคา้ยนิยอมพร้อมใจซ่ึงเจา้มือท่ีใชว้ธีิการแบบน้ี
มกัจะเป็นสาวสวย นิสัยดีพดูคุยกบัลูกคา้ชายเก่ง เจา้มือจะใชว้ธีิโกง 2วธีิคือ วธีิแรกการจ่ายเงินรางวลัเป็น
เงินจา๊ดพม่า ซ่ึงจะใชก้บัลูกคา้ท่ีเป็นคนจีนกบัคนไทย ลูกคา้จะแทงดว้ยเงินหยวนหรือเงินบาท เม่ือลูกคา้
แทงถูกเจา้มือจะจ่ายเป็นเงินจา๊ดซ่ึงจะจ่ายไม่ครบเท่าอตัราการแลกเงินเช่น จ่ายคิดเป็นเงินจา๊ด 2,500 จา๊ด
ก็จ่ายแค่ 2,000 จา๊ด ทั้งน้ี การเล่นแต่ละแห่งจะใชส้กุลเงินไม่เหมือนกนั ถา้เล่นท่ีเมืองยองเมืองท่าข้ีเหล็ก 
คนเล่นในเมืองนิยมใชเ้งินบาทและเงินจา๊ด แต่ถา้เป็นนอกเมืองและมีคนจากสิบสองปันนามาเล่นมกัจะ
ใชเ้งินหยวน วธีิท่ีสองคือจ่ายรางวลัไม่ครบ ซ่ึงเจา้มือนอกจากจะจ่ายเป็นสกุลเงินจา๊ดแลว้ ยงัจ่ายใหก้บั
ลูกคา้ไม่ครบอีกดว้ย เม่ือมีการทกัทว้งจากลูกคา้เจา้มือสาวก็จะทาํตาหวานใส่ และเป็นท่ีเขา้ใจดว้ยวา่
วตัถุประสงคก์ารมาเล่นพนนัของลูกคา้ก็เพื่อ “มาจีบเจา้มือสาว” มากกวา่จะเล่นเพื่อเอาชนะ ซ่ึงลูกคา้
ตอ้งการเขา้ถึงหญิงสาวนิสัยดีมีเสน่ห์เพื่อสานความสัมพนัธ์กนัต่อถา้มีโอกาส ในมุมมองของเจา้มือถา้
ลูกคา้ท่ีเป็นคนรู้จกักนัคนบา้นเดียวกนัมาเล่นพนนัในความรู้สึกของเจา้มือบางคร้ัง พอเห็นคนเล่นเสีย
เยอะก็สงสารเพราะรู้ถึงภูมิหลงัของครอบครัวลูกคา้ซ่ึงเจา้มือมีส่วนทาํใหค้รอบครัวแตกแยกก็ไม่สบายใจ
เคยมีลูกคา้บางคนเล่นพนนัเสียหมดจนไม่มีอะไรกิน เวลาจะกลบับา้นลูกคา้บางคนมาขอเงิน เจา้มือจะให้
เงินคืน พนัถึงสองพนัจา๊ด 
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Figure 22 ภาพวาดรูปสตัวใ์นการพนนัท่ีนิยมเล่นในรัฐฉาน พม่า ดึงดูดใจใหเ้ด็กเขา้สู่วงการพนนัไดไ้ม่ยาก 

 

- การสร้างการเป็นนกัพนนัใหก้บัเด็ก ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเขา้ถึงการเล่นพนนั
ตั้งแต่วยัเด็ก ทาํใหบ้ริเวณวดั งานปอยต่างๆ  กลายเป็นแหล่งเรียนรู้พนนัท่ีเด็กมีความรู้จกัคุน้เคย ซ่ึง
บางคร้ังผูใ้หญ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่พอ่แม่ ก็จูงเด็กไปเท่ียวงานและแวะเขา้บ่อนพนนั นอกจากนั้น
ผลกระทบจากการพนนัท่ีใชภ้าพวาดสัตวใ์นการเส่ียงทายท่ีมีต่อเด็ก อนัมีรากฐานจากความสัมพนัธ์ท่ี
ลึกซ้ึงระหวา่งภาพการ์ตูนกบัเด็กในเชิงจิตวทิยา (ดงัในภาพท่ี 22) เป็นผลกระทบท่ีไม่ควรมองขา้มมิ
เช่นนั้นอาจกลายเป็นบรรทดัฐานทางสังคมจนยากในการแกไ้ข  

- สูญเสียรายไดเ้ขา้ครอบครัว การเล่นการพนนัในพื้นท่ีตลาดสดจะมีความคึกคกัอยูต่ลอด ทั้งน้ี
ตลาดสดเป็นสถานท่ีท่ีมีกระแสหมุนเวยีนเงินสดอยูต่ลอดเวลา จึงมีการเดินโพยหวยอยูห่ลากหลายชนิด
อาทิเช่น หวยรายวนัหรือหวยหุน้ หวยใตดิ้น มะก่องถ่ี (จากฝ่ังท่าข้ีเหล็ก พม่า) และหวยกระดา้งหรือหวย
แชร์ จากการสอบถามแม่คา้ท่ีขายของในตลาดสดใหข้อ้มูลวา่ไดใ้ชจ่้ายในการพนนัเหล่าน้ีประมาณเดือน
ละ 450 บาท โดยคิดจากค่าแรงวนัละ 300 บาท จะจ่ายค่าพนนัประมาณ 15% ของรายไดท่ี้ไดรั้บ สาํหรับ
แม่คา้จะรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บผลกระทบ เพราะเป็นรายจ่ายกระแสรายวนัเป็นเงินจาํนวนนอ้ยเม่ือเทียบกบั
รายไดใ้นแต่ละวนั แต่ถา้คิดรายจ่ายการพนนัเป็นเดือนก็รู้สึกวา่มีจาํนวนมากและเสียดายอยูเ่หมือนกนั ถา้
นาํรายจ่ายจาํนวนดงักล่าวไปเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเล่าเรียนลูกก็จะดีไม่นอ้ย 
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5.2 ผลกระทบจากคาสิโน 
สาํหรับพม่าถือวา่ คาสิโนเป็นการพนนัผดิกฎหมาย แต่มีการเปิดเล่นอยา่งเปิดเผยแทบทุกแห่ง 

เช่นแถบพื้นท่ีชายแดนท่ีมีการทาํสัญญาสงบศึกระหวา่งรัฐบาลพม่ากบักองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ย และรัฐบาล
พม่ามอบพื้นท่ีใหเ้ป็นเขตปกครองตนเองชนกลุ่มนอ้ยเมืองลุกไก ( MyintKyuMyint) ของกลุ่มโกกา้งใน
หมู่บา้นในพื้นท่ีวา้และเมืองลา ติดชายแดนจีนมีทั้งคาสิโนขนาดใหญ่จนถึงคาสิโนขนาดเล็ก และคาสิโน
เคล่ือนท่ีสามารถพบเห็นไดต้ามริมถนน ตลาดนดั งานแต่งงาน งานศพละงานอ่ืนๆ คนทอ้งถ่ินบางส่วน
เฉพาะอยา่งยิง่คนยากจน ท่ียงัพึ่งพารายไดจ้ากการพนนั บางคนหมกมุ่นอยูก่บัการพนนัตลอดทั้งวนัทั้ง
คืน ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางสังคมตามมาเช่น การออกจากโรงเรียนกลางครัน การหยา่ร้าง การลกัเล็ก
ขโมยนอ้ย โจรปลน้และการฆ่าตวัตาย เด็กหญิงทอ้งถ่ินถูกล่อลวงมาขายตวั ยิง่กวา่นั้นรายไดข้องรัฐ
ทอ้งถ่ินหลกัๆ  ลว้นมาจากภาษีการพนนั ซ่ึงผูท่ี้เล่นการพนนัแทบทั้งหมดเป็นคนภายนอก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่นกัพนนัชาวจีน ( Myint Kyu Myint,2016:27) จากการปิดคาสิโนท่ีเมืองลาและยา้ยมาเปิดคาสิโน
คิงส์โรมนัท่ีแขวงบ่อแกว้ สปป .ลาวบางส่วนก็อาจโยกยา้ยมาเปิดท่ีเมืองท่าข้ีเหล็ก ซ่ึงสถานการณ์การ
พนนัและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจะไม่ต่างจากท่ีเกิดข้ึนท่ีเมืองลาอยา่งแน่นอน 
 

5.3 ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมก่อให้เกดิสังคมเส่ียง 
จากการเปล่ียนแปลง การขยายตวัเป็นเมืองอยา่งรวดเร็วของเมืองท่าข้ีเหล็กซ่ึงเป็นเมืองคู่แฝดกบั

เมืองแม่สาย ท่ีผา่นมาเมืองแม่สายมกัจะเป็นพื้นท่ีประกนัความมัน่คงในชีวติใหก้บัคนท่ีอพยพหนีภยัการ
สู้รบชายแดนฝ่ังพม่าซ่ึงเกิดข้ึนแทบทุกปี ความรุนแรงจะมากข้ึนในฤดูร้อนและข้ึนอยูก่บันโยบายของ
กองทพัในรัฐบาลพม่าสัญญาสงบศึกษาและเง่ือนไขดา้นผลประโยชน์ท่ีกระทาํข้ึนไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนั
วา่จะไม่มีการสู้รบกนัอีก ผูค้นชนชาติต่างๆ  จึงพยายามโยกยา้ยเขา้มาอาศยัอยูท่ี่เมืองแม่สายโดยอาศยัอยู่
กบัญาติพี่นอ้งท่ีอพยพเขา้มาอยูก่่อน ปัจจุบนัเมืองชายแดนท่าข้ีเหล็กมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไป
ค่อนขา้งมาก และมีแนวโนม้วา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจยงัมีอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึนอีกดว้ยดงัจะเห็นไดจ้าก
สภาพท่ีอยูอ่าศยั และราคาท่ีดิน แหล่งบนัเทิงและการพนนั ระบบการขนส่งและคมนาคม ระบบการวาง
ผงัเมือง ประชาชนท่ีอยูอ่าศยั การคา้และการลงทุน แหล่งท่องเท่ียว และภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร คนแม่
สายไปมีกิจการการคา้ท่ีท่าข้ีเหล็กมากข้ึน การเปิดเมืองท่าข้ีเหล็กใหมี้ความเจริญโดยไม่มีการวางแผน 
เตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญการการเปล่ียนแปลงทางวตัถุเพื่อแลกกบัการสูญเสียทางวฒันธรรมท่ีไม่อาจ
ฟ้ืนฟูใหก้ลบัคืนมาได ้คลา้ยกบัท่ีเกิดข้ึนท่ีเมืองลาซ่ึงส่ือมวลชนทางตะวนัตกเปล่ียนสมญานามเมืองลา
จากลาสเวกสัตะวนัออกเป็น “ เมืองคนบาป (Sin City) ” 

นอกจากนั้นเมืองยงัเส่ียงใหเ้กิดผลกระทบต่างๆ  อาทิเช่น สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหา
ขยะลน้เมืองเป็นปัญหาใหญ่ทั้งฝ่ังไทยและฝ่ังพม่าเพราะมีปริมาณขยะจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ  สาเหตุหน่ึง
มากจากอุปนิสัยของคนพม่า ท่ีชอบทิ้งขยะลงแม่นํ้าสายซ่ึงไหลออกสู่แม่นํ้าโขง  ทั้งขยะทัว่ไปรวมถึงฟูก
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ท่ีนอนก็ทิ้งลงแม่นํ้าสายเช่นกนั   และแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอาํเภอแม่สาย  

ในการจดัทาํโครงการก่อสร้างบ่อบาํบดันํ้าเสียในพื้นท่ีหมู่บา้นเหมืองแดง หมู่ท่ี 1 ตาํบลแม่สายดว้ย 4

ปัญหานํ้าท่วมยงัเป็นปัญหาซํ้ าซาก  เน่ืองจากบริเวณตน้แม่นํ้าสายหรือบริเวณ “ หวันํ้า” หากมีฝนตกไม่
เกิน 3 วนั จะมีนํ้าป่าไหลหลากอยา่งรุนแรง แต่ขณะเดียวกนักระแสนํ้าจะมีการกดัเซาะตล่ิงฝ่ังพม่า
มากกวา่ฝ่ังประเทศไทย  จึงพบวา่เสาหลกัสุดเขตประเทศไทยถูกฝ่ังไวอ้ยูใ่นฝ่ังประเทศไทย 

ส่วนการสร้างบา้นท่ีอยูอ่าศยัหรือตึกอาคารพานิชจะกระจดักระจายดูไม่เป็นระเบียบเหมือนกบั
ไม่ไดมี้การจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระบบ ขาดการวางโครงสร้างผงัเมืองท่ีดี เม่ือเมืองมีการเจริญเติบโตข้ึน 
ส่ิงปลูกสร้างก็จะเพิ่มข้ึนตามเช่นกนั ส่งผลใหห้ลายบริเวณมีการกระจุกตวัอยา่งหนาแน่นมากเกินไป 
เน่ืองจากพื้นท่ีดา้นทิศเหนือ ทิศตะวนัตกถูกโอบดว้ยภูเขาสูงอนัเป็นเร่ืองทา้ทายสาํหรับพื้นท่ีชายแดน
อยา่งท่าข้ีเหล็กท่ีจะพฒันาพื้นท่ีชายแดนใหร้องรับกบัการเปล่ียนแปลง และการเติบโตท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

ราคาทีด่ินสูงขึน้ การขยายตวัของเมืองแม่สาย -ท่าข้ีเหล็กในปัจจุบนัทาํใหมี้การก่อสร้างอาคาร
ต่างๆ  ข้ึนจาํนวนมาก  เช่น  การก่อสร้างภตัตาคาร ร้านอาหารขนาดใหญ่   การก่อสร้างสวนนํ้า  อนัมี
รายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจชายแดน และท่ีตอ้งการฟอกเงินจากการคา้หรือธุรกิจผดิกฎหมาย  โดยการนาํ
เงินมาลงทุนใหเ้ป็นธุรกิจสะอาด การเงินสะพดั ค่าครองชีพสูงข้ีนรวมถึงราคาซ้ือขายท่ีดินในส่วนเมือง
แม่สายในสมยัก่อน ประมาณปี พ.ศ. 2523 ราคาท่ีดินไร่ละ  400 บาท  ปัจจุบนั (ปี 2560) ราคาท่ีดินแปลง
เดียวกนัตกประมาณ  3 ลา้นบาทต่อไร่ข้ึนไป และปี  2546 ราคาท่ีดินแถบพื้นท่ีระหวา่งแม่นํ้าสายและ
ถนนเหมืองแดงซ่ึงเป็นยา่นการคา้ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นของเมืองราคาจะตกอยูท่ี่ 2 -3 ลา้นบาทต่อไร่ ถา้อยู่
ในทาํเลการคา้จะตกท่ี 4-6 ลา้นบาทต่อไร่ (สืบพงษ ์พงษส์วสัด์ิ เพิ่งอา้ง,93) ทั้งน้ีราคาท่ีดินท่ีอา้งเป็นราคา
ประเมินของทางการ ราคาท่ีดินในการซ้ือขายจริงอาจมากกวา่นั้น 

ส่วนราคาท่ีดินในเมืองท่าข้ีเหล็กนั้นมีราคาสูงกวา่เมืองแม่สายถึงสามเท่า เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ไดส้าํหรับพื้นท่ีท่ีมีการเติบโตสูงอยา่งเมืองท่าข้ีเหล็กซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า จะเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ การท่องเท่ียวและบ่อนคาสิโนซ่ึงนัน่ก็จะตามมาดว้ยนกัลงทุนจากทัว่สารทิศเขา้มากวา้น
ซ้ือท่ีดินเพื่อเก็งกาํไร รวมถึงการท่ีพม่ายงัคงไม่มีมาตรการ หรือกฎหมายท่ีเขา้มาควบคุมราคาท่ีดิน ทาํให้
ราคาท่ีดินในท่าข้ีเหล็กนั้นมีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น ซ่ึงราคาท่ีดินมีราคาสูงถึงประมาณ 7 – 8 ลา้นบาท
ต่อท่ีดินหน่ึงแปลง (ประมาณ 2 งาน) ซ่ึงนัน่ไดไ้ปกระทบกบัชาวบา้นท่ีจาํตอ้งขายท่ีดินท่ีอยูอ่าศยัเดิม 
ยา้ยไปอยูใ่นท่ีท่ีลึกในพื้นท่ีหุบเขาท่ีห่างจากชายแดนออกไป 

การเสียทรัพย์ จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนและการทาํสนทนากลุ่มในชุมชนเหมืองแดง เขต
เทศบาลเมืองแม่สายพบวา่ มีคนในชุมชนขา้มฟากไปเล่นคาสิโนนอ้ยมากแต่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว

                                                   
4 โครงการก่อสร้างบ่อบาํบดันํ้าเสียถูกต่อตา้นจากชาวบา้นเหมืองแดง เน่ืองจากตั้งอยูใ่นท่ีต ํ่าเม่ือนํ้าท่วม ชาวบา้นเกรงวา่นํ้าเสียจะไหลเขา้
พ้ืนท่ีปลูกขา้ว และชาวบา้นยงัไม่ให้ความเช่ือถือในระบบธรรมาภิบาลของภาครัฐ 
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สูง ถึงขั้นหมดตวัติดหน้ี ตอ้งขายทรัพยสิ์นและเปล่ียนนิสัยกลายกลายเป็นคนพดูโกหก หมดความ
น่าเช่ือถือดงัคาํบอกเล่าของผูน้าํชุมชนท่ีวา่ 

“ คนท่ีชุมชนเหมืองแดง 600 คน มีขา้มฟากไปเล่นคาสิโน 2 คน เป็นหญิงลว้น 2 คนน่ีติดพนนั
ชนิดเลิกไม่ได ้ตอนนั้นก็เขา้บ่อนอลัลวัร์ ปัจจุบนัสองคนไม่มีทรัพยสิ์นเหลืออยู ่เกล้ียงหมดขายบา้นขาย
ช่อง เลิกกบัผวั (ในทางนิตินยั) เขาเล่นมานานและเห็นการเปล่ียนแปลงก่อน-หลงัเล่นการพนนั แต่เขา
เป็นขา้ราชการเป็นคุณนายไฮโซ เราไม่รู้มนัเร่ิมมาจากตอนไหนทาํใหเ้ขาติดพนนั อาจเป็นวา่เพื่อนชวน 
บางท่ีมีเจา้นายมาแม่สายก็ชวนกนัไปเท่ียว พอไปบ่อยๆ  เขา้ก็ติด ส่งเพื่อนส่งแขก ผวัเขาเป็นขา้ราชการ 
ตวัเขาก็เป็นขา้ราชการ ผูช้ายไม่เล่นแต่ผูห้ญิงเล่น” 

“ อีกคนหน่ึงเป็นชาวบา้น เป็นหญิงท่ีไปโกอินเตอร์มา เงินหาง่ายเลยติดนิสัยตอนไปทาํงานท่ี
เมืองนอก มีสมบติัเยอะ พอกลบัมาอาจพากนัไปด่ืมเหลา้-เบียร์ และก็พากนัเขา้คาสิโน ไปลองดูอะไรเน่ีย 
หรือไม่ก็มีเพื่อนชกัชวนไปลองดู อาจเป็นอยา่งน้ีก็ได ้คนเราอยูดี่ๆ  เขาจะไม่ไปเดินเล่นแถวคาสิโนดอก 
ตอ้งมีคนชกัชวนกนัไป พอไปเสร็จทีน้ี จากคนเคยมีเงินก็มาไล่ยมืเขาหมด มีรถมีบา้นก็เอาไปจาํนาํ  
เขาหมด” 

นอกจากนั้นคาสิโนยงัเปล่ียนนิสัยจากคนพดูจาน่าเช่ือถือ กลายเป็นคนโกหกปล้ินปลอ้น  
“คนเป็นขา้ราชการก็เหมือนกนัแต่ก่อนฐานะดีเป็นคุณนายมีคนนบัหนา้ถือตา แต่พอไปเล่นเขา้ก็เปล่ียน
นิสัยทาํไดทุ้กอยา่งเพื่อจะนาํเงินไปเล่น กลายเป็นโกหกตลบตะแลง จากเป็นคนพดูดี กลายมาเป็นคนพดู
โกหก  ยมืเงินคนไปทัว่ พดูโกหกเพื่อใหไ้ดเ้งินทั้ง 2 คนขายบา้นออกจากชุมชนไปแลว้ แต่คนท่ีแฟนเป็น
ขา้ราชการ แฟนเขายา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน” 

ผลกระทบอยา่งหน่ึงก็คือ ทาํใหพ้อ่-แม่ตรอมใจจากการสูญเสียท่ีดินเพราะลูกสาวติดการพนนั
จนอุทาหรณ์ใหก้บัคนในชุมชนแม่สายไม่ใหเ้ขา้ไปยุง่เก่ียวกบัคาสิโน“ ท่ีดินท่ีพอ่-แม่หามา ลูกเอาไป
จาํนอง ขาย ตรอมใจจนเสียชีวติ น่ีเฉพาะชุมชนเหมืองแดงท่ีอ่ืนก็เหมือนกนั เพราะมนั (คาสิโน) อยูใ่กล้  
,2 คนท่ีเล่น เล่นมาได ้ 5-6 ปีท่ีแลว้ หลงัจากนั้นก็ไม่ปรากฏมีคนจากชุมชนเหมืองแดงเขา้ไปเล่นใน
คาสิโนอีกเลย” 

การรับจ าน าลูกคา้ท่ีเล่นเสียมกัอยากไดทุ้นคืนคือ ทรัพยสิ์นท่ีนาํติดตวัมาก็จะถูกนาํไปแปลงเป็น
ทุนเพื่อนาํไปเล่นในคาสิโนต่อ ไม่วา่จะเป็นจาํพวกโทรศพัทมื์อถือ รถมอเตอร์ไซด ์สร้อยคอทองคาํไป
จาํนาํ บริเวณโรงแรมจะมีท่ีตั้งแผนกรับจาํนาํ โดยแยกการจดัการออกจากคาสิโน ในแผนกรับจาํนาํจะมี
พนกังานตีราคาทรัพยสิ์นท่ีเอามาจาํนาํ โดยคิดดอกเบ้ีย 10% ต่อเดือนท่ีผา่นมาลูกคา้บางคนก็ไถ่ได ้บาง
คนก็ไม่มีความสามารถไถ่ไดข้องเลยหลุดจาํนาํ หากทรัพยสิ์นท่ีหลุดจาํนาํ จะนาํของไปขายต่อ โดย
วางขายตรงแผนกรับจาํนาํนั้น พนกังานท่ีคาสิโนบางคนก็ซ้ือหรือไม่ก็โทรบอกญาติเพื่อนฝงูมาซ้ือ ของท่ี
หลุดจาํนาํส่วนใหญ่จะเป็นพวกแหวน สร้อยหรือจาํพวกไอโฟนมียีห่อ้ราคาแพง 
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คาสิโนกบัภาพลกัษณ์ของความรุนแรง 
จากชายแดนในฐานะท่ีเป็น “พื้นท่ีซ่อนเร้น ” ห่างไกลจากการถูกติดตามตรวจสอบจากสังคม 

และพบวา่เจา้ของคาสิโนในเขตแดนของประเทศเพื่อนบา้นรอบประเทศไทย มกัจะเป็นนกัธุรกิจ 
นกัการเมือง และผูมี้อิทธิพล ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้าํทางการเมืองทั้งฝ่ังไทยและผูน้าํฝ่ังประเทศ
พม่า ทั้งน้ีพื้นท่ีท่ีเปิดคาสิโนตามแนวชายแดนกบัไทยมกัจะเป็นพื้นท่ีพิเศษท่ีตอ้งใชอ้าํนาจพิเศษควบคุม
โดยตรงจากเจา้ของคาสิโนทั้งน้ีส่วนหน่ึงพื้นท่ีชายแดนของพม่าเป็นไปตามขอ้ตกลงหยดุยงิกบักองกาํลงั
ชนกลุ่มนอ้ยเช่นกลุ่มวา้ กาํหนดเขตปกครองตนเองพิเศษตั้งแต่รัฐฉานตอนเหนือติดชายแดนจีนตอนใต้
คือเมืองลาและเมืองยอนรัฐฉานตอนใต ้ตลอดจนกลุ่มธุรกิจชนกลุ่มนอ้ยท่ีเขา้มาดาํเนินการยงัเมืองท่า
ข้ีเหล็ก อาํนาจพิเศษในการควบคุมพื้นท่ีการคาสิโนท่ีผา่นมามีภาพลกัษณ์ของความรุนแรงแฝงอยูจ่าก
มาตรการของบ่อนคาสิโนชายแดนบางแห่งมีหน่วยรักษาความปลอดภยัเป็นของตนเอง และมีเสียงเล่าลือ
ถึงการจดัการกบัลูกคา้ท่ีโกงบ่อนแบบทารุณโหดร้ายอาทิเช่นภาพลกัษณ์ของกลุ่มวา้ 3ซ่ึงความรุนแรง
ดงักล่าวมีการอธิบายผา่นเร่ืองเล่าของอดีตแม่คา้บริเวณคาสิโนเขตนํ้าปานของวา้แดง และกลุ่มวา้ดงักล่าว
ต่อมาไดเ้ขา้มาเป็นหุน้ส่วนเจา้ของโรงแรมเกา้ชั้นในเมืองท่าข้ีเหล็กห่างจากเมืองยองสามชัว่โมง ติด
ชายแดนจีนเขตสิบสองปันนาเป็นเขตนํ้าปานอยูใ่นการปกครองของวา้แดง ซ่ึงเปิดเป็นคาสิโน มีลูกคา้
บ่อน ทั้งจีน ไทย ลาวนัง่เรือตามลาํนํ้าโขง 3 ชัว่โมง ส่วนทางดา้นจีนจะนัง่เคร่ืองบินลงท่ีสนามบินสิบ
สองปันนาต่อรถยนตป์ระมาณ 2 ชัว่โมง   

“ คาสิโนแห่งน้ีมกัจะมีการฆาตกรรมเกิดข้ึนประมาณเดือนละ 3-4 ศพ (ศพมกัจะเป็นคนจีนท่ี
ไม่ใช่คนจีนเช้ือสายฮัน่) ศพน้ีเป็นลูกนอ้งนกัธุรกิจชาวจีน เขาเคยเอากระเป๋าเงินมาฝากหนูท่ีร้าน เดือน
หน่ึงจะอยูม่า 3 อาทิตย ์ก่อนตายเขามาขอเงิน 5,000 หยวนแต่หนูไม่ใหเ้น่ืองจากนกัธุรกิจสั่งไว ้และต่อมา
อาฝาก็ถูกทาํร้ายร่างเละในบริเวณคาสิโน” 

ภาพความรุนแรงท่ีคาสิโนยงัติดกบัวธีิการจดัการปัญหาของกลุ่มชาติพนัธ์ุตามแนวชายแดนเช่น
กลุ่มวา้มีกิติศพัทใ์นดา้นความโหดร้ายเป็นท่ีเกรงขาม ซ่ึงแต่เดิมวา้มีความเช่ือเก่ียวการล่าหวัมนุษย์ 5เม่ือ
เกิดปัญหาข้ึนจึงนาํไปสู่การฆ่าตดัคอดงัคาํบอกเล่าของแม่คา้ท่ีประสบดว้ยตวัเอง เม่ือหนา้ร้านตอนเชา้
เห็นศีรษะมนุษยว์างอยู ่

                                                   
5 การล่าหวัมนุษยข์องพวกวา้ เช่ือวา่ หมู่บา้นใดไดห้วัมนุษยม์าก จะทาํให้การเพาะปลูกไดผ้ลดียิง่ข้ึน ความเช่ือเช่นน้ี การฆ่าตดัหวัมนุษย ์

สาํหรับนกัล่าวา้ถือวา่เป็นวีรกรรม ในช่วงเวลา “ล่าหวัมนุษย”์ มีอยูเ่ดือนเดียว เร่ิมตน้เดือนมีนาคมไปส้ินสุดเอาตน้เดือนเมษาฯ ก่อน
สงกรานต ์ แลว้เอากะโหลกไปตั้งไวบ้นเสาไมใ้หญ่สูง 1 วา ท่ีปักไวบ้นทางเขา้หมู่บา้น หนัหนา้กะโหลกเขา้หาถนน เพ่ือให้คนเดินผา่นเห็น
ถนดัหมู่บา้นใด มีเสากะโหลกมาก ถนนยาว แสดงวา่เป็นหมู่บา้นเก่า ถา้เสาหวักะโหลกนอ้ย ถนนสั้น เป็นหมู่บา้นใหม่   พวกวา้ มีถ่ินฐาน
ทัว่ไปอยูต่ามเขาตามดอย ท่ีรวมกนัตั้งเป็นบา้นเมืองใหญ่ อยูร่ะหวา่งรัฐเชียงตุงกบัจีนเรียกเมืองวะ วา้ชาวป่า ถือประเพณีล่าหวัคนจริงจงัเม่ือ
วา้นกัล่าไดห้วัคนมาแลว้บางส่วนก็แบ่งออกไปขายให้วา้พวกท่ีหน่ึงและพวกท่ีสอง  
กิเลน ประลอง : https://www.thairath.co.th/content/343475 
 

https://www.thairath.co.th/content/343475
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“ตกใจจนยนืตวัชาแขง็ ต่อมามีทหารเขา้มาสั่งใหปิ้ดร้านอยูข่า้งในอยา่ออกมา ท่ีนัน่อยูบ่ริเวณ
คาสิโนในเขตวา้แดง ดอยปางควายท่ีเรียกกนัวา่ “เกต 240” ต่อมารู้วา่เป็นคนเขา้ไปเล่นพนนัในบ่อนแลว้
เล่นเสียติดหน้ี จึงเกิดการทะเลาะทาํร้ายกนั”จากภาพความโหดเห้ียมในการจดัการปัญหาในคาสิโนของ
กลุ่มวา้ ทาํใหค้าสิโนท่ีท่าข้ีเหล็กท่ีมีกลุ่มวา้เป็นเจา้ของถูกมองวา่เป็นสถานท่ีป่าเถ่ือนใหเ้กิดความรุนแรง 

 
ความรุนแรงจากการขัดผลประโยชน์ของคาสิโน 
ความรุนแรงท่ีมาจากอาํนาจพิเศษชายแดนยงัรวมถึง การจดัการปัญหาความขดัแยง้ใน

ผลประโยชน์ของบรรดาเจา้ของบ่อนคาสิโนดว้ยกนัโดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายบา้นเมือง ดงัปรากฏ  
ในกรณีการขวา้งระเบิดบา้นพกัรับรองนายอาํเภอแม่สาย 2 คร้ังเหตุการณ์ขวา้งระเบิดใส่ท่ีวา่การอาํเภอ
แม่สาย  ทั้ง 2 คร้ังนั้น  มาจากปมขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์คาสิโนใหญ่ของกลุ่มทุนไทยในฝ่ังท่าข้ีเหล็ก  
ประเทศพม่า  ตรงขา้มอาํเภอแม่สาย  ท่ีขยายเครือข่ายการลงทุนคาสิโนมาจากสามเหล่ียมทองคาํตรงขา้ม
อาํเภอเชียงแสน  จงัหวดัเชียงรายมาเปิดสาขาเพิ่มในโรงแรมหรูของตวัเมืองท่าข้ีเหล็ก และกลุ่มเจา้ของ
บ่อนคาสิโนใหม่ในท่าข้ีเหล็กท่ีวา่กนัวา่มีความสัมพนัธ์แนบแน่นกบั“คุณนาย”คนโตแห่งอาํเภอแม่สาย  
ท่ีเคยใชเ้ครือข่ายสัมพนัธ์ในกระทรวงมหาดไทย ช่วยใหไ้ดม้าซ่ึงใบอนุญาตเปิดโรงรับจาํนาํ มากถึง  
10 สาขามาแลว้ ไดเ้ขา้มาใชพ้ื้นท่ี “ใตถุ้น” บา้นพกัรับรองนายอาํเภอแม่สาย เป็นจุดประสานงานใหเ้ซียน
พนนัขา้มฝ่ังจากแม่สายเขา้ไปใชบ้ริการคาสิโนของตนเองในฝ่ังท่าข้ีเหล็กไดอ้ยา่งราบร่ืน  รวดเร็ว ทั้งการ
เดินทางผา่นเขา้ออก และการจดัทาํเอกสารผา่นแดน โดยมีการนาํสติกเกอร์ป้ายช่ือของคาสิโน  
“โกลดเ์ดน้ทพ์าราไดซ์รีสอร์ทสาขาท่าข้ีเหล็ก”มาแปะไวท่ี้ประตูกระจกท่ีใชก้ั้นพื้นท่ีใตถุ้นบา้นพกั
รับรองนายอาํเภอกนัอยา่งโจ่งแจง้ จนทาํใหก้ลุ่มทุนเจา้ของบ่อนกาสิโนรายอ่ืนๆ ท่ีมีอยูอี่ก 3 ราย ไดแ้ก่ 
โรงแรมอลัลวัร์ โรงแรมเรจิน่า และ โรงแรมแม่นํ้าโขง หรือท่ีรู้จกักนัวา่โรงแรม 9 ชั้น ของกลุ่มวา้ในฝ่ัง
เมืองท่าข้ีเหล็ก พม่า แสดงความไม่พอใจอยา่งมาก เพราะจะเกิดการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมกบั
ผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง มีเส่ียใหญ่บ่อนคาสิโนใหญ่ฝ่ังพม่าเคยเจรจาต่อรองกบั “คุณนาย” วา่ ขอใหย้า้ย
สาํนกังานบริการของคาสิโนโกลดเ์ดน้ทพ์าราไดซ์ ออกจากใตถุ้นบา้นพกันายอาํเภอ แต่ไม่เป็นผล  จึง
นาํมาซ่ึงปฏิบติัการขวา้งระเบิดปิงปองใส่สถานท่ีราชการอยา่งอุกอาจคร้ังแรก ( 7ธ.ค.2553) เหมือนเป็น
การตกัเตือนคนบนท่ีวา่การอาํเภอแม่สาย ตลอดจนคนใกลชิ้ดใหเ้ลิกอาํนวยความสะดวกบ่อนคาสิโนราย
ใหม่ถดัมาอีกหน่ึงเดือน ยงัคงมีพนกังานของคาสิโนใหม่ มานัง่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ของ
ตนเองบริเวณใตถุ้นบา้นพกัรับรองนายอาํเภอเช่นเดิม  จนทาํใหเ้ป็นท่ีมาของเหตุระเบิดท่ีวา่การอาํเภอแม่
สายคร้ังท่ีสองตอนเชา้มืด ( 15ม.ค.2554) ท่ีทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึน ต่อมาสาํนกังานบริการคาสิโนถูกยา้ย
ออกจากใตถุ้นบา้นพกันายอาํเภอในท่ีสุด  คาสิโนตามแนวชายแดนดา้นท่าข้ีเหล็ก เป็นกิจการท่ีมีการ
แข่งขนัสูง มีการช่วงชิงท่ีจะใหต้นเองมีความไดเ้ปรียบ พร้อมท่ีจะใชค้วามรุนแรงเป็นเคร่ืองมือในต่อรอง
อาํนาจและผลประโยชน์ โดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบต่อบรรยากาศการคา้การท่องเท่ียว         
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การพนันสัมพนัธ์กบัยาเสพติด 
การท่ีคาสิโนไปทบัซอ้นกบัพื้นท่ีท่ีมีการคา้ยาเสพติดทาํใหค้าสิโนกลายเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียน

ต่อรองนอกเหนือจากวตัถุประสงคเ์พื่อเล่นการพนนัเพื่อความบนัเทิงเริงรมยเ์ท่านั้น ดงันั้นในกรณีท่ีนกั
พนนัเล่นเสียพนนัจนติดหน้ีไม่สามารถออกจากบ่อนได ้จนมีคนกลุ่มหน่ึงไดเ้ขา้มาติดต่อเสนอเง่ือนไข
แลกเปล่ียนกบัการปลดหน้ีพนนั นัน่คือเง่ือนไขการขนยาบา้ขา้มแดนเขา้มาในประเทศไทย จากคาํ
สารภาพของนกัพนนัท่ีถูกจบักุมพร้อมของกลางท่ีเป็นยาบา้คาด่านตรวจยอมรับวา่ 

“ยาบา้ทั้งหมดเป็นของตนเอง โดยไดน้าํมาจากอาํเภอแม่สาย เชียงรายและจะนาํไปส่งใหลู้กคา้ท่ี
กรุงเทพ ซ่ึงก่อนหนา้น้ีตนเองไดข้า้มฝากไปจงัหวดัท่าข้ีเหล็ก เพื่อไปเล่นการพนนัท่ีคาสิโน เล่นจนเงิน
หมดและเป็นหน้ี กระทัง่มีคนฝ่ังโนน้ไดติ้ดต่อใหต้นนาํยาบา้ไปส่งใหลู้กคา้ เพื่อนาํเงินมาชดใชห้น้ีใน
บ่อน โดยรับค่าจา้งเป็นเงิน 30,000 บาท หลงัจากนั้น ตนเองก็ขา้มมายงัประเทศไทย และไปรับยาบา้ใน
หมู่บา้นป่ายาง อาํเภอแม่สาย ตามท่ีคนฝ่ังพม่าแนะนาํ และนาํข้ึนรถออกจากแม่สายเขา้กรุงเทพจนมาถูก
จบั”  

 
คาสิโนสัมพนัธ์กบัการฟอกเงิน 
ความคลุมเครือจากการทบัซอ้นของคาสิโนชายแดนบนพื้นท่ีคา้ยาเสพติด และพื้นท่ีการ

ท่องเท่ียวสันทนาการ จึงเป็นการยากท่ีจะระบุถึงแหล่งท่ีมาของเงินท่ีเอามาเขา้บ่อนคาสิโน ภายใต้
หลกัการสากลวา่ดว้ยการตา้นการฟอกเงินนั้นไดมี้การจดัแบ่งแหล่งท่ีมาของเงินท่ีจะตอ้งนาํมาผา่น
กระบวนการฟอกเงินออกเป็น 10 แหล่งดว้ยกนั กล่าวคือเงินท่ีมาจากการคา้ยาเสพติด การทุจริตจากวง
การเมือง การฉอ้โกงประชาชน การรับสินบนของขา้ราชการ การโกงทางดา้นบญัชีของบริษทั เงิน
ส่วนตวัท่ีตอ้งการปกปิด เงินท่ีมีการหลบเล่ียงภาษีของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีใจบาป เงินท่ีไดจ้ากการ
ยกัยอกงบประมาณของรัฐบาล เงินนอกระบบท่ีไดจ้ากธุรกิจผดิกฎหมายต่างๆ และเงินจากบ่อนการพนนั 
ทั้งน้ีโดยแหล่งท่ีมาของเงินสกปรก ( Dirty Money) ท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุดในทุกวนัน้ีก็เป็นท่ียอมรับกนัวา่
เป็นเงินสกปรกท่ีมาจากการคา้ยาเสพติด ทั้งน้ีจากการประเมินโดยสาํนกังานคณะกรรมการเพื่อการ
ควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ในปี 2007ยงัไดร้ะบุอยา่งชดัเจนวา่
มีเงินสกปรกจากการคา้ยาเสพติดคิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 3 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐท่ีไดผ้า่น
กระบวนการฟอกใหเ้ป็นเงินสะอาดไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็นกั และแหล่งฟอกเงินท่ีมีประ สิทธิภาพมากท่ีสุด
ก็คือบ่อนคาสิโน  

กระบวนการฟอกเงินสกปรกใหเ้ป็นเงินสะอาดสามารถ ทาํไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็นั้น ก็เพราะวา่
เจา้ของบ่อนคาสิโนจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มนกัธุรกิจกลุ่มเดียวกนักบัท่ีดาํเนินธุรกิจในดา้นต่างๆ  เคียงคู่
กนัไป เฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศท่ีพึ่งจะเช่ือมเศรษฐกิจของชาติเขา้กบัระบบทุนนิยมโลกเม่ือไม่นานมาน้ี
ยงัเปิดโอกาสใหเ้จา้ของบ่อนคาสิโนสามารถดาํเนินกิจการธนาคารเคียงคู่กนัไปกบับ่อนไดอี้กดว้ย
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แน่นอนวา่ดว้ยกระบวนการฟอกเงินโดยผา่นบ่อนคาสิโนน้ียอ่มเป็นการยากท่ีจะรู้ไดว้า่มีเงินสกปรกคิด
เป็นมูลค่าเท่าไรบ่อนคาสิโนท่ีเมืองท่าข้ีเหล็ก (ติดต่อกบัอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย) ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นบ่อนคาสิโนท่ีร่วมทุนกนัระหวา่งนกัธุรกิจ-การเมืองไทยกบัทหารพม่าท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกบักลุ่ม
วา้แดงและกลุ่มโกกา้งท่ีมีส่วนพวัพนักบัการคา้ยาเสพติดนัน่เอง (ทรงฤทธ์ิ โพนเงิน ,2551 )  

เม่ือเร็วๆ  น้ี ทางศุลกากร-ทหารแม่สายทาํการจบักุมคนขบัรถตูข้องโรงแรมอลัลวัร์รีสอร์ท ซ่ึง
เปิดกิจการเป็นโรงแรมและบ่อนคาสิโนอยูท่างฝ่ังเมืองท่าข้ีเหล็ก ประเทศพม่า ซ่ึงไดน้าํเงินสด จาํนวน 2 
ลา้นบาท ท่ีเพิ่งเบิกมาจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงออกนอกประเทศผา่นจุดผา่นแดนถาวรไทย-พม่า 
อาํเภอแม่สาย ซ่ึงตามระเบียบการนาํเงินเกินกวา่ 2 ลา้นบาทก็ตอ้งมีเอกสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย
รับรองดว้ยขณะท่ีคนขบัรถตูโ้รงแรมอลัลวัร์รีสอร์ทอา้งวา่ตนทาํงานเป็นฝ่ายบญัชีและประสานงานของ
โรงแรม และไม่ทราบขอ้กฎหมายดงักล่าว 

อาการคนเป็นโรคติดการพนนั เป็นผลกระทบท่ีไดจ้ากประสบการณ์การทาํงานของพนกังาน
คาสิโนท่ีพบเห็นอยูเ่สมอในคาสิโน นอกจากจะดูท่ีความถ่ีในการเขา้คาสิโนประมาณอาทิตยล์ะคร้ังและ
มาพกัคร้ังละประมาณ 3 คืน ก็จะแสดงอาการทางสุขภาพของลูกคา้ท่ีเล่นพนนัเสียหรือเล่นแลว้ไม่รู้จกั
กลบับา้นคนท่ีเล่นบางคนมีการงานทาํอยูแ่ลว้อาจทาํใหเ้สียการเสียงานเช่นมีการโทรเล่ือนนดัเพราะกาํลงั
เล่นพนนัติดพนั หรือนาํเงินท่ีเป็นรายไดจ้ากการทาํงานมาเล่นจนหมด สังเกตดูไดจ้ากลูกคา้เหล่าน้ี 
“เหมือนผเีขา้สิงเปล่ียนเป็นคนละคน” ตอนมีเงินเป็นคนปกติแต่ตอนเล่นพนนัเสียไม่มีเงินเหมือนคน
เร่ร่อน คนบา้ไม่รู้จะไปไหนซ่ึงคนท่ีติดการพนนัจะไม่ยอมนอนไม่รับรู้เวลาจนกวา่จะออกไปนอกอาคาร 
ผลท่ีตามมาคืออาการสมองลา้ตอ้งการพกัผอ่น ความคิดชา้ลงและไม่รอบคอบ  ซ่ึงโรคติดการพนนัใน
ความเห็นของพนกังานคาสิโนก็คือ อาการเหมือนผเีขา้สิง ท่ีเล่นไดก้็จะเกิดความรู้สึกลาํพองสาํคญัผดิคิด
วา่ตนเองกาํลงัมีโชคหรือสาํคญัตวัเองมีความฉลาดกวา่เจา้มือ หรือเล่นเสียก็รู้สึกดายทรัพยสิ์นเงินทอง
ของตนเองจึงอยาก “แกมื้อ” ไปเร่ือยๆ  จนติดพนนัถอนตวัไม่ข้ึน 

“ พนกังานเขาจะสังเกตดูอาการลูกคา้ตลอดเวลา เม่ือเวลาเล่น คนเล่นไม่ยอมนอนหรอก บางที
ออกไปขา้งนอกโอส้วา่งแลว้เหรอ สมองจะลา้ตอ้งการพกัผอ่น ก็คิดอะไรไดช้า้ลง ขณะท่ีพนกังานจะ
เปล่ียนตามเวลา (กะ) การตดัสินใจแทงก็จะแทงแบบพอใหห้มดงวดไป จะไปลงอะไรก็ลงไม่ตอ้งคิด ซ่ึง
พนกังานจะรู้ไดท้นัทีวา่ลูกคา้สมองเบลอ เล่นเสียแน่ๆ  ”ส่วนพนกังานอีกคนใหค้วามเห็นสนบัสนุนวา่ 

“คนเล่นส่วนใหญ่เขาจะไม่คิดเร่ืองการเร่ืองงาน คาสิโนน้ันเป็นแหล่งทีค่นดีเขาไม่ไปกนั เพราะ
เป็นทีอ่ยู่ของ “ผ”ี  ซ่ึงลูกคา้ท่ีเขา้บ่อนบางคนเล่นก็ไม่สนใจโลกภายนอกนอนหลบัเป็นตาย (นอนท่ี
โรงแรมคาสิโน) หรือไม่ก็เล่นขา้มวนัขา้มคืน ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อนนัง่เบลออยูค่นเดียว สมองสั่งงาน
เพี้ยนบางคร้ังแทงตวัน้ีก็บอกไม่ไดแ้ทง พอออกมาตรงขา้มก็โวยวาย” 
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5.4 ผลกระทบต่อพนักงานคาสิโน  
1) ภาพลกัษณ์คาสิโนในสายตาคนท่าข้ีเหล็กทัว่ไป “เป็นส่ิงไม่ดี” ท่ีนาํมาจากฝ่ังไทยเป็นทั้งบ่อน

การพนนัและสถานบนัเทิงท่ีเปิดทั้งวนัทั้งคืนผูห้ญิงท่ีเขา้ไปเท่ียวในคาสิโน หมายถึงผูห้ญิง “ไม่ทาํงานทาํ
การ เล่นกินอยา่งเดียว” แต่งตวัโป๊ไม่เอาไหน มกัจะต่ืนสาย บางคนก็เขา้ใจวา่พนกังานคาสิโนก็คือ
“ผูห้ญิงหาเงิน” เพราะคาสิโนบางแห่งโฆษณาในภาพลกัษณ์ของสถานบนัเทิงแบบเอนเตอร์เทนเมน้ต์
คอมเพล็กส์และมีข่าวออกมาถึงการนาํสาวบริการทางเพศจากสิบสองปันนาและประเทศไทยดงันั้น
พนกังานคาสิโนท่ีเขา้ไปทาํงานในสถานท่ีดงักล่าวก็ถูกเหมารวมวา่เป็นผูห้ญิงหาเงินดว้ย ตรงขา้มกบั
ภาพลกัษณ์ผูห้ญา้ท่ีเป็นแม่ค ้

2) การกลายเป็นนกัพนนั พนกังานบางคนทาํงานในคาสิโนเป็นเวลานาน กลายเป็นคนชอบเล่น
การพนนัท่ีเรียกวา่ “ข้ีไพ”่ ในพนกังาน 100 คนจะเป็นคนข้ีไพ ่10 คน และมีส่วนไดส่้วนเสียกบัลูกคา้เช่น 
กรณีลูกคา้มาคาสิโนบ่อยๆ  และรู้จกักนัสนิทกนั พนกังานคนเหล่าน้ีจะมีตกลงกนัวางแผนจากขา้งนอก
และจะส่งซิกตามท่ีตกลงไว ้เม่ือเล่นพนนัไดก้็นาํเงินมาแบ่งกนั ส่วนมากจะเป็นพนกังานผูช้าย  

3) เวลาพกัผอ่นมีการพกัผอ่นไม่เป็นเวลา พนกังานมีการทาํงานเป็นกะ แรกๆ  ทาํงาน พนกังาน
ส่วนใหญ่ปรับตวัไม่ทนัจะรู้สึกอ่อนเพลีย หรือมีลูกคา้เยอะๆ  ทาํงานไม่มีเวลาหยดุก็จะรู้สึกอ่อนเพลีย 
บางคนถึงขั้นอาเจียนหรือเบ่ืออาหาร 

4) พนกังานทานอาหารไม่เป็นเวลาจากการทาํงานกะวนสลบักลางวนัและกลางคืน ทาํใหก้าร
ทานอาหารไม่เป็นเวลาเช่น ปกติเป็นเวลานอนก็เปล่ียนมาเป็นเวลาทานอาหาร ทาํใหเ้กิดโรคกระเพราะ
ข้ึน (เป็นแผลในกระเพาะอาหาร)  
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บทที่ 6 
แนวทางการควบคุมการพนันเมืองชายแดน 

 
แมว้า่ประเทศไทยจะมีพระราชบญัญติัการพนนัตั้งแต่ปี 2478 ประกอบดว้ยชนิดการพนนัท่ีหา้ม

เล่นโดยเด็ดขาดกบัชนิดการพนนัท่ีตอ้งขออนุญาตจากทางการก่อน ถึงกระนั้นการพนนัก็ไม่ไดห้มดไป
จากสังคมไทย และนบัวนัจะมีชนิด วธีิการเล่นท่ีสลบัซบัซอ้นข้ึนจนกฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่สอดคลอ้งกบัการ
พนนัท่ีเปล่ียนไปได ้ภายใตข้อ้จาํกดัทางกฎหมายการพนนั แนวทางในการควบคุมการพนนัจึงเป็นไป
เพื่อท่ีจะลดผลกระทบจากการพนนัซ่ึงนโยบายการควบคุมการพนนัชายแดนของ 3 ประเทศคือ ไทย จีน 
และพม่ามีความแตกต่างกนั และตามมาดว้ยมาตรการการจดัการต่างกนั ทาํใหก้ารควบคุมการพนนัมี
อุปสรรคมากมาย 

 

6.1 การควบคุมทางนโยบาย  
การควบคุมชายแดนของทางการจีน   
การศึกษาการควบคุมการพนนัชายแดนท่ีผา่นมามุ่งเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นคนไทยแต่ภายใต้

ยทุธศาสตร์การพฒันาส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจซ่ึงผนวกรวมเอาพื้นท่ีตอนใตข้องประเทศจีนเขา้มาดว้ย ทาํให้
ธุรกิจการพนนัมุ่งใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ซ่ึงเป็นคนจีนและมีกาํลงัทรัพยใ์นการใชจ่้ายสูง ทาํใหธุ้รกิจ
บ่อนการพนนัเคล่ือนยา้ยมาประชิดชายแดนของประเทศในสามเหล่ียมทองคาํมากข้ึน จากเดิมท่ีมีคาสิโน
เฉพาะในเมืองท่าข้ีเหล็กเม่ือปี 2542 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นนกัธุรกิจจากประเทศไทย ต่อมามีการ
บ่อนการพนนัทั้งเล็กและใหญ่ข้ึนท่ีเมืองลา ตอนเหนือของรัฐฉาน พม่าติดชายแดนจีน อยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของกองกาํลงัวา้  (UWSA : United Wa State Army) เมืองลาจึงไดช่ื้อวา่เป็น “ลาสเวกสัแห่งรัฐ
ฉาน”กระทัง่กลางปี 2546ทางการจีนมีนโยบายใหช้าวจีนท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั -ทาํงาน ในเขตเมืองลากลบั
ประเทศทั้งหมดนบัหม่ืนๆ คน เน่ืองจากพบวา่มีขา้ราชการ คนจีนนาํเงินมาสูญเสียและติดหน้ีจาํนวน
มหาศาล กล่าวคือ ทางการจีนระบุวา่ในช่วงปี  2006 นั้น นกัพนนัจากจีนไดน้าํเงินหยวนไปเล่นในบ่อน
คาสิโนเถ่ือนในเขตเมืองลาท่ีมีอยูม่ากกวา่ 80 แห่งคิดเป็นมูลค่ารวมมากกวา่  5 หม่ืนลา้นหยวน (ประมาณ  
250,000 ลา้นบาท) ทาํใหค้วามคึกคกัของเมืองลาท่ีเคยมีในอดีตลดลงอยา่งฮวบฮาบทนัที นอกจากน้ี
นโยบายของทางการจีนในการต่อตา้นการพนนัท่ีผดิกฎหมายจีนอยา่งเด็ดขาด ( antigambling campaign) 
(นฐักร วทิิตานนท2์559:32) 6ดงักล่าวยงัทาํใหก้ลุ่มนกัธุรกิจเจา้ของบ่อนคาสิโน ท่ีเคยปักหลกัทาํมาหากิน

                                                   
6มีมาตรการท่ีเด็ดขาดตามมาอาทิเช่น การจบักุมผูติ้ดการพนนั สกดักั้นไม่ให้คนจีนออกไปยงัสถานพนนัตามเมืองชายแดน ห้ามเผยแพร่หรือ

โฆษณาเก่ียวกบัคาสิโน 
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อยูใ่นเมืองลาเร่ิมอพยพโยกยา้ยเขา้มาปักหลกัอยูใ่นเขตเมืองท่าข้ีเหล็ก ตรงขา้ม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ของ
ไทยแทน 

นอกจากนั้น จีนยงัมีนโยบายหา้มมิใหค้นจากฝ่ังจีนเขา้มานอนคา้งในเมืองลาและมีมาตรการ
หา้มมิใหพ้กเงินสดติดตวัเกิน 5,000 หยวน (ประมาณ 27,500 บาท) ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการท่องเท่ียว
ของเมืองลาเป็นอยา่งมากต่อมาปี 2549 ทางการจีนไดก้ดดนัใหปิ้ดบ่อนคาสิโนบา้นเส้ียวซ่ึงอยูห่่างจาก
เมืองลาชายแดนพม่า-จีน 16 ไมล ์เน่ืองจากคาสิโนบา้นเส้ียวเปิดใหมี้การเล่นพนนัออนไลน์ โดยท่ีคนจีน
สามารถเล่นพนนัท่ีบา้นพกัไม่ตอ้งเดินทางขา้มแดนใหล้าํบาก โดยท่ีผูเ้ล่นมีอินเตอร์เน็ตเปิดเวป็ไซดแ์ละ
โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารเท่านั้น การปิดคาสิโนบา้นเส่ียวมาจากคาํสั่งเจา้หนา้ท่ีพม่าหรือมาจากการร้อง
ขอจากทางการจีนเพื่อปกป้องคนจีนไม่ใหติ้ดกบัพนนัหรือมาจากรัฐบาลทั้งสองประเทศรวมถึงเจา้หนา้ท่ี
ชนกลุ่มนอ้ยปกครองตนเองจากเมืองลาแน่นอนก็ตอ้งไดรั้บการร้องขอจากทางการจีนเช่นกนั 

หลงัทางการจีนเขม้งวดการเดินทางขา้มชายแดนระหวา่งเมืองลา (รัฐฉาน) – ท่าล่อ (เขตสิบสอง
ปันนา) ตั้งแต่ตน้ปี 2552 น้ีเป็นตน้มา ส่งผลใหธุ้รกิจการคา้ในเมืองลา เขตปกครองตนเองของกองกาํลงั
หยดุยงิ  NDAA -ESS อยูใ่นรัฐฉานภาคตะวนัออกเงียบเหงาลงไปมาก และธุรกิจการคา้ เช่น โรงแรม 
ร้านอาหาร และผบั หลายแห่งถูกปิดกิจการลง 

หลงัจากโดนอิทธิพลของจีนสกดัการเติบโตของบ่อนคาสิโนท่ีเมืองลา ล่าสุด ข่าวความ
เคล่ือนไหวล่าสุดของทางพม่า ไดร้ายงานวา่  หลินหมิงเสียน (จายลืน) มีแผนจะเปล่ียนเมืองสบลัว๊ะให้
กลายเป็นแหล่งคาสิโนในอนาคต 

โดยเมืองสบลัว๊ะตั้งอยูบ่นชายฝ่ังแม่นํ้าโขงช่วงปากแม่นํ้าลัว๊ะ ( Lwe) 7 ซ่ึงเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ี
สาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเรือสินคา้ขนาดใหญ่สามารถล่องในแม่นํ้าโขงไดแ้ลว้ เส้นทางน้ีจะเป็นท่ี
นิยมมากข้ึนสาํหรับการลกัลอบขนสินคา้ปลอมแปลงทั้งหลาย และยาเสพติด รถเถ่ือน ปืนเถ่ือน ปศุสัตว ์
ไม ้และสัตวป่์า หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลพม่าในพื้นท่ีน้ีมีอาํนาจนอ้ย เพราะทหารของหลินเป็นผูกุ้ม
อาํนาจท่ีแทจ้ริง และทาํใหก้ารคา้ในตลาดมืดดาํเนินไปอยา่งสะดวกและทาํกาํไรใหอ้ยา่งงาม กอง
พล 911 เป็นทหารของหลินซ่ึงประจาํอยูท่ี่สบลัว๊ะและคอยเก็บภาษี 

การควบคุมของทางการไทย ทางการไทยมีนโยบายไม่อนุญาตใหมี้คาสิโนใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมาย แต่มีมาตรการทางออ้มส่งเสริมใหมี้คาสิโนชายแดนแทนเช่น การจดัการเอ้ืออาํนวยความ
สะดวกในดา้นโลจีสติก พิธีการขา้มแดนเขา้-ออกใหร้วดเร็วมีการขยายเวลาปิดดา้นแม่สาย หรือจดัการ
ขา้มแดนในเส้นทางธรรมชาติ การจดัการสนามบินแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงรายรถรับส่งเพื่อรองรับนกั
พนนัจากกรุงเทพ และประเทศจีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่วนัหยดุสุดสัปดาห์หรือวนัหยดุในเทศกาลต่างๆ  

                                                   
7  ปากแม่นํ้าลัว๊ะคือ จุดท่ีแม่นํ้าลัว๊ะไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้าโขงห่างจากชายแดนจีน นกัพนนัชาวจีนสามารถล่องเรือตามนํ้าโขงมาเล่นพนนั
ไดแ้ละนกัพนนัคนไทยนัง่เรือจากท่าเรือเชียงแสนทวนนํ้าไปเล่นพนนัไดเ้ช่นกนั 
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นอกจากการเอ้ืออาํนวยในดา้นโลจีสติ กการเดินทางของนกัพนนัแลว้ ยงัมีโลจีสติคการพนนัออนไลน์
ขา้มแดนและโลจีสติ กดา้นการเงินท่ีนกัพนนัไม่ตอ้งนาํเงินสดเขา้คาสิโนแต่ลาํเลียงผา่นระบบธนาคาร
ของไทยแทน ซ่ึงทั้งมาตรการ นโยบายของไทยมีความแตกต่างจากมาตรการของทางการจีนชนิดเป็นคู่
ตรงขา้มทีเดียว เท่ากบัวา่ทางจีนมุ่งท่ีจะปกป้องคนจีนไปเขา้ไปเล่นพนนัในคาสิโนแมว้า่เจา้ของคาสิโน
จะเป็นคนจีนก็ตาม ส่วนไทยจะส่งเสริมเจา้ของคาสิโนและไม่มีมาตรการปกป้องคนของตนเอง ทั้งๆ  ท่ี 
2 ประเทศยงัคงกฎหมายหา้มเล่นการพนนัเหมือนกนั 

ส่วนการควบคุมการพนนัเมืองแม่สาย ภายหลงัการรัฐประหารปี 2557เกิดคณะ คสช .ทหารเขา้
มามีบทบาทในการกวดขนัจบักุมการพนนัทุกชนิดในเมืองแม่สาย ซ่ึงก่อนหนา้นั้นมีการจดัเล่นพนนัใน
งานตามท่ีสาธารณะโดยติดต่อใชส้ถานท่ีตามหมู่บา้นชนิดการพนนัท่ีเล่นกนัอาทิเช่น ไพ ่ไฮโล นํ้าเตา้ ปู 
ปลาเป็นตน้ หรือการจดังานฉลองในศาลเจา้กลางเมืองแม่สาย จะมีการเล่นพนนัท่ีคนจีนรุ่นเก่าชอบกนั 
แต่ภายหลงั คสช.การพนนัในงานไดห้ายไป ส่วนการพนนัในงานศพ มีการบอกกล่าวในท่ีประชุมอาํเภอ
วา่ “ถา้หมู่บา้นไหนมีการเล่นการพนนัในงานศพ ผูใ้หญ่บา้นตอ้งรับผดิชอบ” และนายอาํเภอก็ย ํ้าถึงวา่ถา้
ไม่มีผูใ้ดจบักุมนายอาํเภอจะนาํอาสาสมคัร (อส .) ไปจบัเอง ดว้ยมาตรการกวดขนัการเล่นการพนนัท่ีฝ่ัง
ไทย คนท่ีติดการพนนัมากๆ  ก็จะขา้มไปเล่นการพนนัท่ีเมืองท่าข้ีเหล็กแทนรวมถึงบรรดาโตะ๊รับพนนั
บอลซ่ึงถูกเจา้หนา้ท่ีกวาดจบั ก็ยา้ยไปเมืองท่าข้ีเหล็กเช่นกนั ซ่ึงก่อนหนา้นั้นคนเล่นพนนับอลจะออกมา
แทงพนนัในตอนกลางคืนซ่ึงตรงกบัการถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลลีกต่างประเทศรายการใหญ่ๆ  เช่น
ขององักฤษ สเปญ ฝร่ังเศสและอิตาลี เป็นตน้ จึงมาร้านคา้ร้านอาหารเปิดบริการลูกคา้จนดึก การกวาดจบั
โตะ๊พนนับอลตามนโยบายของ คสช . ทาํใหปั้จจุบนับรรยากาศเมืองแม่สายในยามคํ่าคืนไม่คึกคกัแม่คา้
จะบ่นวา่ขายของไม่ดีเหมือนเก่าต่างจากเมืองท่าข้ีเหล็กซ่ึงอยูฝ่ั่งตรงขา้มกลบัคึกคกัมาแทนส่วนการ
ควบคุมโดยใชม้าตรการการปราบปรามของตาํรวจ ในการจบัของตาํรวจไทยต่างจากตาํรวจพม่า 

การควบคุมของทางการพม่า สาํหรับคาสิโนท่ีตั้งอยูเ่มืองท่าข้ีเหล็ก ไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
มาตรการกวดขนัการพนนัของเจา้หนา้ท่ีไทยขณะเดียวกนัทางพม่ามีนโยบายจดัตั้งคาสิโนตามรัฐต่างๆ  ท่ี
อยูติ่ดชายแดนประเทศไทย ดงัปรากฏในข่าวออนไลน์เร็วๆ  น้ีถึงแมว้า่พม่ายงัถือวา่การพนนัเป็นส่ิงท่ีผดิ
กฎหมาย แต่ล่าสุดรัฐบาลพม่าจะสนบัสนุนใหมี้คาสิโนเพิ่มข้ึน โดยจดัประชุมรัฐมนตรีประจาํภูมิภาค  
5 รัฐ รัฐมนตรีประจาํกระทรวงการโรงแรมและการท่องเท่ียวแห่งชาติ นายออน หม่อง  (Ohn Maung) 
เสนอใหมี้หน่วยงานสนบัสนุนคาสิโนข้ึนในประเทศ นายออน หม่องกล่าววา่  

“ภายใตก้ฎหมายใหม่  (New Legislation) หน่วยงานท่ีรับผดิชอบจะอนุญาตใหมี้คาสิโนบนเกาะ
สาํหรับชาวต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ยิง่กวา่นั้นนายหม่องไดย้ ํ้า (ยนืยนั) วา่ทางกระทรวงจะผลกัดนัให้
มีคาสิโนอยา่งแน่นอน ภายหลงัจากมีการแกไ้ขกฎหมายอนุญาตใหมี้คาสิโนแลว้เสร็จ”ตอนน้ีคาสิโนใน
พม่ายงัคงเป็นส่ิงตอ้งหา้ม รวมถึงการพนนัต่างๆ  ยงัเป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมายอยู ่ทั้งๆ  ท่ีไดรั้บความนิยมจาก
คนพม่าและท่ีมาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย คาสิโนแห่งใหม่จะตั้งอยูใ่นบริเวณ
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โรงแรม เพื่อท่ีจะเพิ่มการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวอนัเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ และรัฐบาล
ของรัฐ มนัดะเลย ์( Mandalay) ตะนาวศรี (Tanintharyi ) ฉาน (Shan) คะฉ่ิน (Kayin) และ มอญ (Mon) 
พร้อมท่ีจะผลกัดนัคาสิโน นั้นแสดงวา่จงัหวดัท่าข้ีเหล็กซ่ึงอยูใ่นรัฐฉานตรงขา้มอาํเภอแม่สายมีแนวโนม้
จะมีการตั้งคาสิโนเพิ่มอยา่งแน่นอน  (Focus Gaming News,2018) และโรงแรมเมืองท่าข้ีเหล็กหลายแห่ง
พร้อมท่ีจะมีคาสิโนเพิ่มไม่วา่จะเป็น โรงแรมท่ีโดดเด่น ยงัคงเป็น “โรงแรมสานมุน” ของอาข่า ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั พ.ท.ยีเ่ซ หวัหนา้กองกาํลงัชาวมูเซอ ท่ีมีอิทธิพลในยา่นน้ี โรงแรมท่าข้ีเหล็กนิวส์ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มของ พ.ท.จะลอโบ่ เป็นตน้ 

 

6.2 ควบคุมตามประเภทการพนัน 
การพนันพืน้บ้าน  เป็นธุรกิจเดิมทีการพนนัประเภทน้ีจะมีการเล่นกนัตามงานฉลอง งานวดั  

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเล่นกนัตามฤดูกาลเสร็จจากการทาํนาซ่ึงจะมีงานต่างชุกชุมจนถึงงานปีใหม่เมืองหรืองาน
สงกรานต ์ต่อมาการพนนัพื้นบา้นประเภทน้ีกลายเป็นธุรกิจการพนนั มีการดาํเนินการเป็นระบบเช่น การ
เปิดบ่อนสัญจร การทาํโครงข่ายเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึน การประสานงานกบัขา้ราชการบาง
หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ก็มีการพนนับางชนิดดาํเนินการจากตามฤดูกาลมามีการเล่นทุกวนัคลา้ยหวยรายวนั
เช่น มะก่องถ่ีซ่ึงมีการออกเลขรางวลัทุกวนัๆ  ละ 2 เวลา แมว้า่การพนนัประเภทน้ีจะมีกฎหมายหา้มทั้ง
ของไทยและพม่า แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัมีการละเล่นตามงานวดั งานศพ ซ่ึงทั้งน้ีมีการเก็บส่วยเพื่อแลกกบั
การเปิดบ่อน ภายหลงัรัฐประหารปี 2557 ตามคาํสั่ง คสช .ออกมาตรการเขม้งวดหา้มเล่นการพนนัทุก
ชนิดโดยเด็ดขาดและมีการจบักุมผูท่ี้ลกัลอบเล่นกนัตามบา้น ขณะท่ีทางฝ่ังท่าข้ีเหล็กยงัมีการเล่นกนั
ตามปกติ และการพนนับางชนิดถูกนาํขา้มฟากจากแม่สายไปเล่นท่ีท่าข้ีเหล็กแทนอาทิเช่น มะก่องถ่ี มี
การเดินโพยท่ีฝ่ังแม่สายตามชุมชนต่างๆ แต่ไปทายผลออกรางวลัท่ีท่าข้ีเหล็ก ซ่ึงคนเดินโพยจะไลน์มา
บอกและนาํรางวลัมาให ้ 

การพนันออนไลน์ตามชายแดน นอกจากนั้นการพนนัท่ีมาตามความทนัสมยัเช่น การพนนั
ฟุตบอลซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัในหมู่วยัรุ่น จะมีการตั้งโตะ๊รับพนนับอลกนัอยา่งเปิดเผยในตอนกลางคืน  
บางซอยจะเปิดร้านอาหารเคร่ืองด่ืมติดโปรเจค๊เตอร์ใหลู้กคา้เขา้ร้านเชียร์บอล ภายหลงัมาตรการ คสช . 
ทั้งร้านและโตะ๊รับแทงบอลถูกปิด นายทุนบางคนขา้มไปเปิดร้านท่ีท่าข้ีเหล็กแทน หรือไม่ก็เปล่ียน
วธีิการเล่นพนนัเป็นพนนัออนไลน์แทนและมีร้านพนนัออนไลน์ท่ีท่าข้ีเหล็กผดุข้ึนเป็นจาํนวนมาก 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นคนไทย จากคาํใหส้ัมภาษณ์พนกังานร้านรับพนนัออนไลน์แห่งหน่ึงท่ีท่า
ข้ีเหล็กช่ือสาย (นามสมมุติ)  

“ ผมพกัอยูชุ่มชนเหมืองแดง แม่สาย และขา้มไปทาํงานรับพนนัออนไลน์ท่ีท่าข้ีเหล็กได้
เงินเดือน 15,000 บาทค่าอาหารต่างหากและค่าขา้มแดนปีละ 200 บาท ท่ีร้านเขาเปิดเป็นบริษทับงัหนา้
ทาํงานเป็นกะตลอด 24 ชัว่โมงมีพนกังานประมาณ 200 คนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ได ้ผูจ้ดัการเป็นคน
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ใต ้(ไม่ระบุจงัหวดั) และกาํชบัพนกังานใหอ้ยูใ่นอาคารหา้มออกไปขา้งนอกเด็ดขาด นอกจากจะรับพนนั
ออนไลน์ทุกชนิดแลว้ ยงัทาํหนา้ท่ีหาลูกคา้ใหค้าสิโนเล่นคาสิโนออนไลน์ซ่ึงจะไดค้่าเปอร์เซ็นตจ์าก
คาสิโน หรือไม่ร้านรับพนนัออนไลน์อาจจะมีเจา้ของคาสิโนเป็นหุน้ส่วน 
 
6.3 การจับกมุการพนัน 

ในทางนิติสาํนึกของคนไทย-พม่าการควบคุมการพนนัผา่นทางกฎหมาย พบวา่การพนนัผดิ
กฎหมายหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัการต่อรองกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐในทอ้งถ่ินทั้งน้ี ทั้งน้ีตอ้งติดตามสถานการณ์ทาง
ชายแดนท่ีไม่มีความแน่นอนเง่ือนไขท่ีมีการจบักุมการพนนัชายแดนมาจาก 

- การรัฐประหารของประเทศไทยเม่ือ 24 พฤษภาคม 2557 มีผลหา้มการเล่นการพนนัในพื้นท่ี
ชายแดนฝ่ังไทย จากท่ีเคยเล่นโดยไม่ถูกจบักุมโดยเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่จะเป็นไฮโลในงานศพ การพนนัใน
งานวดั การพนนัชาติพนัธ์ุเช่น มะกองถ่ี ทาํใหน้กัพนนัไทยขา้มไปเล่นการพนนัท่ีฝ่ังท่าข้ีเหล็กเพิ่มข้ึน ไม่
ตอ้งเส่ียงต่อการถูกจบักุม 

- การต่อรองระหวา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูถื้อกฎหมาย กบัเจา้ของบ่อนหรือเจา้มือ ซ่ึงเป็นไปตามการ
สับเปล่ียนโยกยา้ยตาํแหน่งของทางราชการในแต่ละคร้ัง ทาํใหต้อ้งมีการเจรจาต่อรอง ถา้ตกลงกนัไม่ได้
จะมีการใชม้าตรการทางกฎหมายทาํการจบักุม หรือไม่เจา้หนา้ท่ีตอ้งการผลงาน อาจมีดาํเนินการจบักุม
ทั้งน้ีตอ้งผา่นการตกลงกนัล่วงหนา้ซ่ึงเป็นรับรู้กนัทั้งสองฝ่าย 

ในเร่ืองการจบักุม ต่อสู้ยติุธรรมมีความแตกต่างระหวา่งไทยกบัพม่าเช่นภายกลงัการจบักุมของ
พม่าไม่มีการประกนัติดคุกเลย ขณะท่ีไทยมีการประกนัต่อสู้ในศาล ทั้งน้ีในกลุ่มพนกังานบ่อนพนนัใน
ชายแดนมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและสถานการณ์บ่อนพนนัทั้งในกรุงเทพและชายแดนอยูต่ลอดพบวา่การ
จบัพนนั ท่ีไทยจะจบัมากกวา่ท่ีพม่า เพราะจากเพื่อนท่ีทาํงานในบ่อนท่ีกลางกรุงเทพฯ โทรแจง้มาช่วงน้ีท่ี
กรุงเทพทางไทยกาํลงักวาดจบักนับ่อย แต่จบัแลว้มีการใหป้ระกนั ซ่ึงต่างกนักบัท่ีพม่า จบัแลว้ติดคุกเลย
ไม่มีการประกนั  

“ ท่ีไทยเพื่อนถูกจบัคาบ่อน ก็จะมีคนมาช่วยประกนัใหอ้อก แต่ท่ีพม่า พนกังานถูกจบัจะไม่มี
ใครมาประกนัให ้เจา้ของบ่อนก็จะเอาตวัรอด ส่วนท่ีประเทศไทยเจา้ของบ่อน จะรับผดิชอบต่อลูกนอ้ง” 
 
6.4 การควบคุมทางสังคม 

แมว้า่ความเขา้ใจต่อเร่ืองการพนนัในเชิงกฎหมายของคนทั้งสองฝ่ังจะต่างกนัแต่สาํนึกในการ
เห็นผลร้ายของการพนนัจะคลา้ยกนั ตราบเท่าท่ีการพนนันั้นไปสร้างผลกระทบต่อ “ครอบครัว” ใหเ้กิด
ปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้ ครอบครัวแตกแยก ติดหน้ี ไม่ทาํการทาํงานชนิดท่ีเรียกวา่ “ผพีนนัเขา้สิง”  
ถา้เกิดตามแนวชายแดนเช่นเมืองแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กมีความเส่ียงท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและก่อ
อาชญากรรมตามมา จากประสบการณ์ของผูค้นตามแนวชายแดน ซ่ึงไม่ไดค้าดหวงัจากหน่วยงานภาครัฐ
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ในทอ้งถ่ิน ทาํใหชุ้มชน หรือกลุ่มคนในสังคมหนัมาปกป้องตนเองซ่ึงสามารถกระทาํได ้โดยเฉพาะ
สังคมท่ีมีแรงยดึเหน่ียวทางสังคมสูง ( Social Coercion ) ท่ีอยูก่นัแบบสังคมเครือญาติ มีพระผูอ้าวโุสหรือ
ครูบาซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจคอยอบรมสั่งสอน การตรวจสอบสมาชิกในชุมชน ซ่ึงชุมชนท่ีมีความสามารถ
ปกป้องตนเองไดย้งัมีอยูน่อ้ย เน่ืองจากพื้นท่ีชายแดนแถบน้ีมีการอพยพโยกยา้ยของผูค้นจากท่ีต่างๆ จึง
เกิดชุมชนแบบร้อยพอ่พนัธ์ุแม่ ต่างคนต่างอยูห่รือต่างคนต่างด้ินรนเพื่อเอาตวัรอด จึงยกเอากรณีของ
ชุมชนเก่าแก่ของเมืองแม่สายวา่ เขามีวธีิในการควบคุมตนเองอยา่งไรผูน้าํชุมชนไดส้ะทอ้นความเห็นต่อ
การมีบ่อนคาสิโนวา่ 

“ ตั้งแต่มีคาสิโน ในชุมชนก็มีการคุยกนัอยา่งไม่เป็นทางการ แต่เขาก็เรียนรู้เองจากตวัอยา่ง ตาม
ธรรมดาในชุมชนก็มีกลุ่มนกัเล่นพนนั ชวนกนัไปตั้งวงเล่นกนัในหมู่บา้น แต่พอมีการเขม้งวดเขาก็ยา้ย
ไปเล่น ขา้มฝ่ังไปเล่น ก็จะชวนกนัไป เขามีสาขา 

การนิยามการพนนั โดยทัว่ไปชาวบา้นมองวา่ การพนนัเป็นของไม่ดี เอาคาสิโนมาตั้งทาํไม ถา้
การพนนัเป็นของไม่ดี ชาวบา้นไม่ชอบเล่นอยูแ่ลว้ เม่ือไม่ชอบแลว้เอามาตั้งทาํไมถา้มนัไม่ดี ส่วนมากคน
ท่ีเขา้ใจเขาจะไม่ไป คนโลภ อยากไดอ้ยากรวยถึงไป อาจเร่ิมจากไปลองดูก่อน เลยติด ถา้มีคนเป็นอยา่งน้ี 
ชาวบา้นก็จะคุย ซุบซิบนินทา คนนั้นเป็นอยา่งนั้นเพราะมนัไปติดบ่อน เล่นหมดเน้ือหมดตวั ทรัพยสิ์น
พอ่-แม่หามาให ้แลว้เขาจะบอกลูกบอกหลาน “น่ีอยา่นะดูคนนั้นเป็นตวัอยา่ง มนัเป็นส่ิงไม่ดี เห็นไหม๊
พอ่แม่หามาก็หมดเน้ือหมดตวั อยา่เอาเป็นเยีย่งอยา่งนะ” 

จากความเห็นของผูน้าํชุมชนช้ีใหเ้ห็นวา่ ชุมชนมีการติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพนนั 
และเฝ้าระวงัตรวจสอบสมาชิกชุมชนท่ีเส่ียงจะตกเป็นเหยือ่การพนนัโดยช้ีใหเ้ห็นตวัอยา่งของผลท่ี
เกิดข้ึนจริง อนัเป็นกระบวนการใหก้ารศึกษาโดยหยบิยกรูปธรรมมาเป็นเคร่ืองมือใหเ้กิดความเขา้ใจ
ร่วมกนั ซ่ึงการควบคุมโดยชุมชนยงัอยูใ่นขั้นตอนการสร้างความตระหนกัรู้แต่ยงัไม่ถึงขั้นการสร้าง 
“ขอ้ตกลงร่วมกนั” 
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Figure  23 การซึมซับการพนันของเดก็จากสภาพแวดล้อมในงานปอยต่างๆ  ท่ีท่าขีเ้หลก็ 

 

 
 

Figure 24 โรงแรมท่าขีเ้หลก็นิวของพันตรีจะลอโป  
ลกูชายขนุส่าอดีตราชายาเสพติดท่ีสหรัฐอเมริกาต้องการตัวไปด าเนินคดี 
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Figure 25โรงแรมสานมนุของพันโทย่ีเซราชายาเสพติด มกัจะใช้เป็นท่ีประชุมของคณะกรรมการชายแดนไทย-พม่า 

 

6.5 การควบคุมด้วยมาตรการปิดบ่อนคาสิโน 
การปิดบ่อนจากประสบการณ์จริงของคนท่ีอาศยัอยูต่ามแนวชายแดนพบวา่ “เม่ือ 4-5 ปีท่ีแลว้  

มีคนมาเล่นท่ีคาสิโนคนหน่ึง พอดีเกิดเหตุการณ์ยงิปะทะกนัในเวลากลางคืน มีการไล่จบักนั ทหารก็เขา้
มาไล่คนท่ีกาํลงัเล่นในในบ่อนคาสิโนใหก้ลบับา้น คาสิโนเขาก็ติดต่อมาท่ีคนท่ีรู้จกั ใหท้หารช่วยนาํคน
ในบ่อนท่ีติดฝ่ังโนน้ (ท่าข้ีเหล็ก) กาํลงัลาํบาก ใหข้า้มฝากมายงัแม่สาย มารู้ทีหลงัสาเหตุเกิดจากพวกวา้
เอาของมาส่งแลว้คุยกนัไม่รู้เร่ืองเลยยงิกนั ผลตามมามีการปิดคาสิน คาสิโนใหญ่ไม่รู้ รู้แต่วา่คาสิโนเล็ก
ปิดไป 2 เดือน”น่ีเป็นประสบการณ์ท่ีมกัจะพบในกรณีพื้นท่ีการคา้ยาบา้ทบัซอ้นกบัพื้นท่ีการพนนั 

ส่วนการมาตรวจงานของ “คนหลวง” ในท่าข้ีเหล็กนั้น คนหลวงคือผูใ้หญ่ท่ีเป็นตวัแทนของฝ่าย
รัฐหรือหน่วยงานรัฐบาล ซ่ึงเดินทางมาจากกรุงเนปิดอ หรือเมืองตองยซ่ึีงเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน  
(Shan State) เมืองยา่งกุง้ ถา้มาจากกรุงเนปิดอ ตอ้งระดบันายกรัฐมนตรี หรือระดบันายพลมา ถา้เดินทาง
มาจากเมืองตองยจีะเป็นระดบัรัฐมนตรีท่ีรับผดิชอบดูแลรัฐแต่ส่วนมากจะเป็นระดบัลูกนอ้ง ส่วนใหญ่จะ
เป็นทหารและหน่วยปราบปรามพิเศษ สาํหรับหน่วยปราบปรามพิเศษ เป็นหน่วยปราบปราม
อาชญากรรมทุกประเภท การมาเมืองท่าข้ีเหล็กจะมาอยา่งเงียบๆ  โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึง
มาตรการการปิดบ่อนคาสิโนทุกชนิดจะเป็นการเตรียมพร้อมท่ีจะรับการมาเยอืนของ “คนหลวง” เม่ือคน
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หลวงจะเดินทางมาตรวจงานท่ีท่าข้ีเหล็ก ก็มีการแจง้จากตน้ทางเป็นการล่วงหนา้ “ถา้จะมาวนัน้ีใช่ไหม
คะ ตอนเชา้เขาจะโทรมา แต่บางคร้ังเขาก็จะไม่บอก พอเขาข้ึนเคร่ืองบินมาถึง คนท่ีอยูท่ี่สนามบินเห็นเขา้
เขาก็โทรมาบอก ท่ีท่าข้ีเหล็กเขาจะรู้กนั ดงันั้นทางบ่อนก็ตอ้งระวงั “รีบเคลียร์นะ เขากาํลงัจะข้ึน
เคร่ืองบิน” ถา้มีการเปิดบ่อนอยู ่ก็จะรีบปิดทนัทีและใหลู้กคา้หลบหนี ลูกคา้บางคนอาจเป็นแขกมาพกัท่ี
โรงแรมเพื่อมาพกัผอ่น ทางโรงแรมก็จะใหเ้ช็คเอาทไ์ป ถา้เขา (คนหลวง) มาในลกัษณะน้ี บ่อนก็จะปิด
ประมาณ 2-3 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีเขาอยู ่ถา้เขาเดินทางกลบับ่อนถึงจะเปิดอีกคร้ัง” 

จากมุมมองของพนกังาน บรรดาพวกคนหลวง เขาจะมาตรวจงานตามหนา้ท่ี สั่งจดัอาหาร
กบัขา้วมาเล้ียงตามท่ีโรงแรม ช่วงท่ีคนหลวงอยู ่พวกพนกังานคาสิโนจะถูกสั่งใหห้ยดุงานกลบับา้น เท่าท่ี
รู้มาพวกคนหลวงเขาจะมาแค่มากินขา้วการปิดบ่อนจึงเป็นมาตรการป้องกนัไวก่้อน และอาจมีการต่อรอง
ในการจ่ายส่วยตามมา 

ส่วนการยา้ยผูว้า่ท่าข้ีเหล็กนั้น จะออกมาในแบบปิดบ่อนขา้งนอกแต่เปิดขา้งใน เพียงแต่ไม่ทาํให้
เป็นท่ีเอิกกะเกริก หรือถา้มีการยา้ยมารับตาํแหน่งใหม่เขาจะใหห้ยดุชัว่คราวไม่ใช่ปิดไปเลย แต่อาจมีอยู่
โดยเปิดเป็นหอ้งเล็กๆ   

ส่วนพื้นท่ีการพนนัไปทบัซอ้นพื้นท่ีการคา้ประเวณีก็จะมีสั่งปิดบ่อนท่าข้ีเหล็กทนัทีเช่นพบวา่มี
การคา้ประเวณีก็สั่งปิดบ่อนทั้งหมด หลงัพบวา่มีขบวนการฟอกเงิน เก่ียวขอ้งการการคา้ประเวณีและยา
เสพติด อยูเ่บ้ืองหลงัเป็นเจา้ของบ่อนและมีนายทุนเป็นคนไทย ทั้งน้ีบ่อนคาสิโนหลายแห่งในจงัหวดัท่า
ข้ีเหล็ก ถูกสั่งปิดบ่อนไม่มีกาํหนด หลงัถูกร้องเรียนวา่มีหน่วยงานในไทย ใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มนกัพนนั 
นาํรถขา้มไปเล่นการพนนัตามบ่อนคาสิโนอยา่งสะดวกสบาย และไม่มีการตรวจคน้ นอกจากน้ียงัมี
ขอ้มูลน่าสนใจระบุวา่ มีขบวนการฟอกเงินเก่ียวพนักบัยาเสพติดและการคา้ประเวณี เขา้ไปประกอบ
ธุรกิจบ่อนคาสิโนหลายแห่งในจงัหวดัท่าข้ีเหล็ก  

ล่าสุดรัฐมนตรีรัฐฉานท่ีมีอาํนาจเตม็ก็เลยสั่งใหปิ้ดบ่อนกาสิโนทั้งหมดและเขา้ไปตรวจคน้ เพื่อ
หาหลกัฐานการโอนเงินจากการคา้ยาเสพติดรวมไปถึงการคา้ประเวณี ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมาย ถา้
ตรวจพบก็เอาผดิกบัเจา้ของบ่อนคาสิโนทนัทีนอกจากนั้นมีการจดัระเบียบบ่อนคาสิโนเสียใหม่เน่ืองจาก
ท่ีผา่นมา บางบ่อนมีการแอบคา้ประเวณีใหก้บักลุ่มวา้ดว้ยในโรงแรมท่ีคาสิโนตั้งอยู ่อนัเป็นมาตรการ
ป้องปรามการคา้ยาเสพติดและการคา้มนุษยข์า้มชาติ ( OBEL แม่ฟ้าหลวง  University) การปิดบ่อนเป็น
มาตรการการควบคุมเพื่อต่อรองในการจ่ายส่วยเพื่อแลกกบัการทาํบ่อนคาสิโนนอกเหนือจากการจ่ายค่า
ภาษี ค่าสัมปทาน แต่มาตรการปิดบ่อนก็ไม่ไดช่้วยแกปั้ญหาการพนนัใหห้มดไป แต่เพียงแค่การแสดง
ละครตบตา ทั้งๆ  ท่ีจริงเป็นการต่อรองดา้นผลประโยชน์ของผูมี้อาํนาจทั้งในระบบราชการและกองทพั 
จากการโยกยา้ยตาํแหน่ง การเปล่ียนขั้วอาํนาจในรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 
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บทที่ 7 
สรุป 

 
ในการศึกษาการพนนัพื้นท่ีชายแดนเมืองแม่สายกบัเมืองท่าข้ีเหล็กในฐานะเมืองแฝดชายแดนมี

การติดต่อไปมาหาสู่ มาตั้งแต่คร้ังอดีตแมว้า่ท่ีผา่นมาจะมีความขดัแยง้กนัระหวา่งรัฐตามแนวตะเขบ็
ชายแดนจากการอพยพเคล่ือนยา้ยประชากรโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ลกัษณะเฉพาะของเมืองแม่
สายก็คือ เป็นพื้นชายแดนท่ีทบัซอ้น เตม็ไปดว้ยการแข่งขนัช่วงชิงผลประโยชน์จากเศรษฐกิจทั้งใน-นอก
ระบบ ทั้งถูก-ผดิกฎหมาย บางช่วงก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ความไม่สงบ ทาํใหผู้ค้นตามแนวชายแดน
ตอ้งรู้จกัด้ินรนเอาตวัรอด โดยไม่หวงัยดึตามกฎเกณฑท์างกฎหมาย และศีลธรรมแต่ยดึตามความเป็นจริง
ของพื้นท่ีแม่สายพื้นท่ีท่ีทบัซอ้นดว้ยพื้นท่ียาเสพติด การสู้รบชนกลุ่มนอ้ย มาจากการเจรจาหยดุยงิกบักอง
กาํลงัชนกลุ่มนอ้ย เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขยายตวัการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนอนัมีสาเหตุจากการ ยา้ย
คนบ่อนจากเมืองลา การเขา้มาของวา้ท่ีพวัพนักบัยาเสพติด เขา้มาดาํเนินธุรกิจท่ีเมืองท่าข้ีเหล็ก กิจการสี
เทา ยาเสพติด สินคา้เลียนแบบ ของหนีภาษี การคา้มนุษย ์รวมถึงคาสิโน การพนนัซ่ึงเป็นแหล่ง
ผลประโยชน์มหาศาล ผลการศึกษาการพนนัพื้นท่ีชายแดนเมืองแม่สายพบวา่ 

 
1. เมืองแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กเตม็ไปดว้ยการพนนันานาชนิด จากการเล่นกนัเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุ

เฉพาะทอ้งถ่ินและบางช่วงเวลากลายมาเป็นธุรกิจการพนนัท่ีมีผลประโยชน์มากมาย และเก่ียวขอ้งกบันกั
ธุรกิจ นกัการเมือง ขา้ราชการ ทหารทุกระดบั สามารถแบ่งการพนนัชายแดนออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1.1 การพนนัชายแดนท่ีมีมาแต่เดิมซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัเฉพาะในกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนเองหรือการ
พนนัท่ีนิยมแพร่หลายทั้งไทยและพม่าเช่นหวยชนิดต่างๆ การพนนัประเภทน้ีแฝงอยูใ่นวถีิชีวติ ประเพณี
วฒันธรรมความเช่ือของชาติพนัธ์ุตามแนวชายแดนมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพนนัท่ีใชรู้ป
สัตวเ์ป็นตวัเส่ียงทายเช่น มะก่องถ่ี บะโคกโหลกหรือบะก้ิงหลอยทาํใหห้ลายคนเขา้ใจวา่ไม่ใช่การพนนั
ซ่ึงความเขา้ใจการพนนัเช่นน้ีกลายเป็นช่องโหว ่ใหเ้ด็กเยาวชนและผูห้ญิงเขา้มาเล่นพนนัซ่ึงจะพบเห็น
ไดท้ัว่ไปตามงานวดังานปอยเพราะเป็นการเล่นเส่ียงทาย ต่อมาการพนนัไดก้ลายเป็นธุรกิจรายยอ่ย
กระจายไปเตม็พื้นท่ีซ่ึงมีผูป้ระกอบการเป็นคนในพื้นท่ีนั้นๆ ต่างจากบ่อนคาสิโนท่ีมีผูป้ระกอบการเป็น
บุคคลภายนอกเป็นส่วนใหญ่  

1.2ส่วนการพนนัคาสิโนเร่ิมเขา้มาท่ีท่าข้ีเหล็กคร้ังแรกเม่ือตน้ปี 2542 โดยการลงทุนของนกั
ธุรกิจคนไทย ภายใตน้โยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลพม่า ขณะท่ีพม่ายงัมีกฎหมายหา้มเล่นการ
พนนั คาสิโนจึงตั้งอยูภ่ายใตน้โยบายการท่องเท่ียวทาํใหทุ้กคาสิโนในท่าข้ีเหล็กตอ้งมีโรงแรมท่ีพกัควบคู่
กนั คนท่ีเขา้มาเล่นในบ่อนคาสิโนจึงตอ้งเป็นนกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นคนไทยและคนจีน หา้มคนพม่า
เขา้บ่อนทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหา้มเล่นการพนนัของพม่า แต่ในทางปฏิบติั ทุกสัญชาติ
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สามารถเขา้มาเล่นพนนัในบ่อนคาสิโนไดน้อกจากนโยบายการท่องเท่ียวท่ีช่วยส่งเสริมการพนนัชายแดน
ใหคึ้กคกั ยงัมีนโยบายปรองดองกบัชนกลุ่มนอ้ยซ่ึงเร่ิมทาํสัญญาสงบศึกคร้ังแรกกบักลุ่มโกกา้ง กลุ่มวา้ 
กลุ่มเมืองลา (ชาติพนัธ์ุไทล้ือในพม่า) ซ่ึงอยูต่ามแนวตะเขบ็ชายแดนพม่า-จีนเม่ือปี 2532 ภายใตส้ัญญา
สงบภายในรัฐฉาน พม่าเกิดเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มนอ้ยข้ึนและยงัคงกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ยไม่วา่
จะเป็นกองกาํลงั MNDAA ของกลุ่มโกกา้ง  UWSA ของกลุ่มวา้และ NDAA ของเมืองลา (ภายใตก้ารนาํ
ของจายลืนหรือหลีหมิงเสียน) และชนกลุ่มนอ้ยดงักล่าวยงัไปพวัพนักบัธุรกิจยาเสพติด การคา้ของเถ่ือน 
การใหส้ัมปทานแร่รวมถึงธุรกิจการพนนัและคาสิโน ซ่ึงเป็นรายไดบ้าํรุงกองทพั และการบริหารในเขต
ปกครองตนเอง ภายหลงัจากการปิดบ่อนคาสิโนท่ีเมืองลา จึงมีการยา้ยกิจการคาสิโนมาตามแนวชายแดน
ลุ่มนํ้าโขงและต่อมาท่ีเมืองท่าข้ีเหล็กแทน เพื่อเล่ียงแรงกดดนัจากทางการจีน ท่ีมีมาตรการหา้มคนจีนมา
เขา้บ่อนคาสิโน 

 
2. ผลกระทบจากการพนนัต่อคนแม่สายข้ึนอยูก่บัประเภทการพนนัวา่เป็นการพนนัประเภทใด  
2.1 การพนนัท่ีมีมาแต่เดิม ประเภทหวยทั้งสลากกินแบ่งและหวยใตดิ้น การจบัฉลากซ่ึงเป็นการ

พนนัท่ีช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนในชุมชน ในลกัษณะการระดมทุนช่วยเหลือกนั 
ส่วนในเชิงเศรษฐกิจครัวเรือนแม่คา้อาจจะสูญเสียรายไดจ้ากการคา้ขายประมาณ 15 เปอร์เซ็นตม์าใชใ้น
การซ้ือหวยทั้งน้ีข้ึนอยูภ่าวะเศรษฐกิจ ถา้เศรษฐกิจไม่ดีก็จะลดรายจ่ายในการซ้ือหวยลงนอกจากนั้นการ
พนนัพื้นบา้นหรือการพนนัชาติพนัธ์ุท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวติของคนชายแดนอาจไม่สร้างผลกระทบ
เชิงลบมากนกัตราบใดท่ีการพนนันั้นอยูใ่นการควบคุมของประเพณี ความเช่ือ ดา้นท่ีเป็นผลกระทบทาง
ลบมากท่ีสุดคือ การพนนันั้นกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ทาํใหจ้ากเดิมเคยเล่นกนัเป็นบางเวลา กลายมา
เป็นการพนนัท่ีเล่นกนัตลอดปี หรือมีเล่นทุกวนั นอกจากนั้นการพนนัท่ีมองเป็นประเพณีไม่มีขอ้หา้มใด
ใด กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ  ทาํใหเ้ด็กๆ  เหล่าน้ีเป็นนกัพนนัหนา้ใหม่ในท่ีสุด 

2.2 ส่วนผลกระทบจากคาสิโนต่อคนแม่สายนั้น คาสิโนไม่มีผลใหเ้ศรษฐกิจเมืองแม่สายดีข้ึน
เน่ืองจากเจา้ของกิจการคาสิโนเป็นนายทุนรายใหญ่เป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่คนแม่สาย และคนแม่สาย
ส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีเขา้ไปเล่นการพนนัในคาสิโน เพราะส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขายไม่มีเวลา เขา้บ่อนและถา้
เขา้บ่อนจะเสียเวลาทาํมาหากินและขาดรายได ้และคนแม่สายไม่มีรสนิยมหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จากการเขา้คาสิโน ซ่ึงการเขา้บ่อนคาสิโนเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินเป็นรสนิยมของชาวต่างประเทศ
มากกวา่ 

ส่วนผลกระทบดา้นสุขภาพของคนเล่นพนนั จะเป็นอาการของคนเป็นโรคติดการพนนัจาก
ประสบการณ์การทาํงานของพนกังานคาสิโนท่ีพบเห็นอยูเ่สมอในคาสิโน นอกจากจะดูท่ีความถ่ีในการ
เขา้คาสิโนประมาณอาทิตยล์ะคร้ังและมาพกัคร้ังละประมาณ 3 คืน ลูกคา้ก็จะแสดงอาการทางสุขภาพท่ี
เล่นพนนัเสีย หรือเล่นแลว้ไม่รู้จกักลบับา้น คนท่ีเล่นบางคนมีการงานทาํอยูแ่ลว้อาจทาํใหเ้สียการเสียงาน
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เช่นมีการโทรเล่ือนนดัเพราะกาํลงัเล่นพนนัติดพนั หรือนาํเงินท่ีเป็นรายไดจ้ากการทาํงานมาเล่นจนหมด 
สังเกตดูไดจ้ากลูกคา้เหล่าน้ี “เหมือนผเีขา้สิงเปล่ียนเป็นคนละคน” ซ่ึงก่อนเขา้บ่อนดูเป็นคนปกติแต่ตอน
เล่นพนนัเสียไม่มีเงินเหมือนคนเร่ร่อน คนบา้ไม่รู้จะไปทางไหนเสมือนเป็น “เสือติดจัน่” ซ่ึงคนท่ีติดการ
พนนัจะไม่ยอมนอนไม่รับรู้เวลาจนกวา่จะออกไปนอกอาคาร ผลท่ีตามมาคืออาการสมองลา้ตอ้งการ
พกัผอ่น ความคิดชา้ลงและไม่รอบคอบ  ซ่ึงโรคติดการพนนัในความเห็นของพนกังานคาสิโนก็คือ 
อาการเหมือนผเีขา้สิง ท่ีเล่นไดก้็จะเกิดความรู้สึกลาํพองสาํคญัผดิคิดวา่ตนเองกาํลงัมีโชคหรือสาํคญั
ตวัเองมีความฉลาดกวา่เจา้มือ หรือเล่นเสียก็รู้สึกดายทรัพยสิ์นเงินทองของตนเองจึงอยาก “แกมื้อ” ไป
เร่ือยๆ  จนติดพนนัถอนตวัไม่ข้ึน 

ส่วนผลกระทบต่อเมืองแม่สายโดยตรงน่าจะเป็นการสูญเสียภาพลกัษณ์ในฐานะท่ีเป็นเมืองการ
ท่องเท่ียว เป็นศูนยก์ลางการคา้ชายแดน จากการมีคาสิโนทางฝ่ังเมืองท่าข้ีเหล็ก ทาํใหเ้มืองท่าข้ีเหล็กไม่
ต่างอะไรกบัเมืองลาชายแดนจีน-พม่า มีผูค้นอพยพเขา้มาอยูเ่มืองขยายจนเกินศกัยภาพของรัฐทอ้งถ่ินใน
การจดัการดา้นต่างๆ เตม็ไปดว้ย การพนนั บ่อนเถ่ือน โสเภณีและยาเสพติด และอาชญากรรม 
ภาพลกัษณ์ยงักระทบมายงัเมืองแม่สายซ่ึงเป็นทางผา่น เป็นโลจีสติกใหค้นท่ีจะเขา้บ่อนคาสิโน และ
คาสิโนท่ีมีเจา้ของเป็นชาววา้ซ่ึงมีภาพลกัษณ์ของความรุนแรงแฝงมาจากบ่อนชายแดนแถบประเทศจีน
ตอนใต ้ ความรุนแรงท่ีมาจากอาํนาจพิเศษชายแดนจากปัญหาความขดัแยง้ในผลประโยชน์ของบรรดา
เจา้ของบ่อนคาสิโนดว้ยกนัโดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายบา้นเมือง มีผลใหเ้กิดการระเบิดบา้นพกัรับรอง
นายอาํเภอแม่สาย 2 คร้ังอนักระทบต่อบรรยากาศการคา้การท่องเท่ียวเมืองแม่สาย 

อน่ึงท่ีเมืองแม่สายอยูใ่นประกาศเป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะรัฐมนตรีวา่ดว้ยนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศไทยเห็นชอบในการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงจะมีการระบบ
คมนาคมระหวา่งประเทศ โดยท่ีแม่สายเป็น เมืองชายแดนนาํร่องในดา้นการพาณิชยแ์ละท่ีอยูอ่าศยัเป็น
ประตูการคา้ท่ีสาํคญั เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงิน การท่องเท่ียว การประกาศพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทบัพื้นท่ีสามเหล่ียมทองคาํท่ีมีมาแต่เดิม ทาํใหก้ารพนนัชายแดนทางภาคเหนือแยกไม่ออกจากการไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดนกัพนนักลายเป็นผูล้กัลอบขนยาบา้ผา่นด่านตรวจเพื่อแลกกบัการปลดหน้ีพนนั
นอกจากนั้นตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNODC ไดร้ะบุถึงแหล่งฟอกเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ “บ่อนคาสิโน”และ
แน่นอนวา่กระบวนการฟอกเงินโดยผา่นบ่อนคาสิโนน้ียอ่มเป็นการยากท่ีจะรู้ไดว้า่มีเงินสกปรกคิดเป็น
มูลค่าเท่าไรบ่อนคาสิโนท่ีเมืองท่าข้ีเหล็ก (ติดต่อกบัอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
บ่อนคาสิโนท่ีร่วมทุนกนัระหวา่งนกัธุรกิจ-การเมืองไทยกบัทหารพม่าท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกบักลุ่มวา้
แดงและกลุ่มโกกา้งท่ีมีส่วนพวัพนักบัการคา้ยาเสพติดนัน่เอง ความพยายามในการนาํเงินจากการขายยา
เสพติดขา้มแดนผา่นการตั้งบริษทัการคา้บงัหนา้หรือการลกัลอบขนเงินออกนอกโดยตรง มีผลกระทบต่อ
การหมุนเวยีนเงินตราตามแนวชายแดนไม่มากก็นอ้ยเช่น มีการใชส้กุลเงินบาทแทนเงินจา๊ดท่ีตลาดเมือง
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ท่าข้ีเหล็ก พม่า และมีขอ้สังเกตจากการท่ีมีนกัการเมืองไทยเขา้ไปดาํเนินกิจการคาสิโนในฝ่ังท่าข้ีเหล็ก
นั้น คาสิโนอาจจะเป็นเหมือน “ท่อนํ้าเล้ียง” สาํหรับการหาเสียงเลือกตั้งในประเทศไทยทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

 
3. แนวทางการควบคุมการพนนัในการลดผลกระทบจากการพนนัเมืองแม่สาย 
3.1 ในการควบคุมการพนนัชายแดนเชิงนโยบาย พบวา่มีความแตกต่างในนโยบายการควบคุม

การพนนัของ 3 ประเทศกล่าวคือประเทศจีนนโยบายปกป้องคนของประเทศตนเองไม่ใหเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง
กบัการพนนั (คาสิโน) นอกจากน้ียงัออกนโยบายของทางการจีนในการต่อตา้นการพนนัท่ีผดิกฎหมายจีน
อยา่งเด็ดขาด (anti-gambling campaign) เป็นผลใหบ้่อนคาสิโนท่ีตั้งประชิดชายแดนจีนตอ้งปิดตวัลง ทั้ง
บ่อนชายแดนเมืองมาเก๊า บ่อเตน็ สปป.ลาว เมืองลา พม่า หรือก็ยา้ยสถานท่ีมายงัตะเขบ็ชายแดนพม่า ลาว 
ไทย เช่นคาสิโนคิงส์โรมนั และคาสิโนแถบชายแดนท่าข้ีเหล็ก-แม่สาย และแถบท่าเรือสบล้ือริมฝ่ังแม่นํ้า
โขง 

นโยบายของพม่าต่อเร่ืองการพนนั พม่ายงัมีกฎหมายหา้มเล่นพนนัในพม่า ในทางปฏิบติัยงัมี
ความซบัซอ้นอยูม่ากเพราะพม่ามี “พื้นท่ียกเวน้” ท่ีมาจากการต่อรองทางอาํนาจระหวา่งรัฐบาลกบัชน
กลุ่มนอ้ยเพื่อยติุการสู้รบ และใหช้นกลุ่มนอ้ยมีเขตปกครองตนเอง เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มนอ้ย
จึงตอ้งพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจท่ีไดจ้าก ยาเสพติด บ่อนการพนนัรวมถึงคาสิโน ส่วนกฎหมายมีการ
ผลกัดนัใหมี้การแกก้ฎหมายใหมี้คาสิโนในโรงแรมไดถู้กตอ้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียว (การพนนั) จากประเทศและจีน  

ส่วนของไทยมีการส่งเสริมทางออ้มใหค้นคนออกไปเล่นการพนนัตามแนวชายแดนโดย 
สร้างโลจิสติกใหค้นเขา้ออกด่านชายแดนไดส้ะดวก อนาคตยงัมีการผลกัดนัใหมี้การตั้งคาสิโนใน
ประเทศไทยโดยอา้งเหตุผลเพื่อไม่ใหเ้งินตราไหลออกนอกประเทศ ซ่ึงเท่ากบัส่งเสริมใหค้นไทยเขา้
คาสิโนเล่นการพนนัในประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่ตอ้งหลบเล่ียงลบัๆ  ล่อๆ  เหมือนเช่นท่ีผา่นมา แต่ไม่มี
มาตรการปกป้องและเยยีวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัสังคมเหมือนเช่นท่ีจีนไดท้าํมา ความต่างประการ
หน่ึงน่าจะเป็นความสัมพนัธ์ระบบอุปถมัภใ์นรัฐไทยและพม่า ท่ีขา้ราชการเขา้ไปพวัพนักบัผลประโยชน์
ในกิจการชายแดน ยาเสพติด และการพนนั ทาํใหส้ังคมไม่ใหค้วามเช่ือถือต่อมาตรการการพนนัท่ีรัฐไทย
เสนอมา  

3.2 การควบคุมทางสังคมมาจากสาํนึกในการเห็นผลกระทบจากการพนนั ท่ีส่งผลต่อ 
“ครอบครัว” ใหเ้กิดปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้ ครอบครัวแตกแยก ติดหน้ี ไม่ทาํการทาํงานชนิดท่ี
เรียกวา่ “ผพีนนัเขา้สิง”ตามแนวชายแดนเมืองแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กมีความเส่ียงท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยา
เสพติดและก่ออาชญากรรมตามมา จากประสบการณ์ของผูค้นตามแนวชายแดน ทาํใหชุ้มชน หรือกลุ่ม
คนในสังคมหนัมาปกป้องตนเองซ่ึงสามารถกระทาํได ้ในกรณีชุมชนเก่าแก่ของเมืองแม่สายท่ีมีแรงยดึ
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เหน่ียวทางสังคมสูง (  Social Coercion ) สังคมท่ีอยูก่นัแบบสังคมเครือญาติ มีพระผูอ้าวโุสหรือครูบาซ่ึง
เป็นศูนยร์วมจิตใจคอยอบรมสั่งสอน การตรวจสอบสมาชิกในชุมชน ส่วนชุมชนอ่ืนๆ  ท่ีมีความสามารถ
ปกป้องตนเองไดย้งัมีอยูน่อ้ย เน่ืองจากพื้นท่ีชายแดนแถบน้ีมีการอพยพโยกยา้ยของผูค้นจากท่ีต่างๆ จึง
เกิดชุมชนแบบร้อยพอ่พนัธ์ุแม่ ต่างคนต่างอยูห่รือต่างคนต่างด้ินรนเพื่อเอาตวัรอด  

3.3 มาตรการในการควบคุมการพนนัอ่ืนๆ  เช่น การจบักุม การปิดบ่อน ไม่สามารถลด
ผลกระทบจากการพนนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากความลกัลัน่ในการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีของทั้งสอง
ประเทศ และมีการใชม้าตรการบางอยา่งเพื่อการต่อรองดา้นผลประโยชน์และกระชบัความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจระหวา่ง นายทุน รัฐ และชนกลุ่มนอ้ย 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1) ในการควบคุมการพนนัทางสังคม เป็นการดึงพลงัชุมชนทอ้งถ่ินใหชุ้มชนเขา้มามีบทบาทใน

ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในชุมชน ทั้งการจดัเวทีพดูคุยแลกเปล่ียน ศึกษาบทเรียนจากผูท่ี้เคยผา่นการเล่น
พนนัในบ่อนคาสิโน การติดตามพฤติกรรมกลุ่มท่ีมีความเส่ียงซ่ึงชุมชนในเมืองแม่สายมีการร่วมกลุ่ม
องคก์รต่างๆ  เช่น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) สมาคมชาติพนัธ์ุต่างๆ สภาองคก์ร
ชุมตาํบลแม่สาย เป็นตน้นอกจากนั้นยงัใหมี้การควบคุมเชิงพื้นท่ีท่ีมีการจดัการเล่นการพนนัทั้งในตลาด 
โรงเรียน ในวดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชนชาวไทล้ือ ไตใหญ่ในเมืองท่าข้ีเหล็ก ท่ีมีวดัเป็นศูนยร์วมทาง
จิตใจมีพระผูอ้าวโุสช่วยอบรมสั่งสอน จะพบวา่มีวดัหลายวดั (ส่วนใหญ่เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียง) ไดส้ั่งหา้ม
เล่นการพนนัในงานปอยหรืองานฉลองทางพุทธศาสนาต่างๆ   

2) การออกมาตรการปกป้องคนไทยขา้มแดนไปเล่นคาสิโนจากขอ้อา้งถึงการตั้งคาสิโนชายแดน
นั้นก็เพื่อลดการสูเสียเงินตราต่างประเทศและช่วยนกัพนนัไม่ตอ้งเดินทางไปเขา้คาสิโนยงัแดนไกล แต่
ในความเป็นจริงการมีคาสิโนชายแดนเป็นการเพิ่มจาํนวนนกัพนนัหนา้ใหม่ตามต่างจงัหวดัใหม้ากข้ึน 
และพบวา่คนไทยท่ีเขา้บ่อนคาสิโนมาจากหลายอาชีพทั้งพอ่คา้ ขา้ราชการ ครู นกัการเมือง ตลอดจน
ชาวบา้นเกษตรกรซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปในการศึกษาทวัร์พนนัขา้มแดนสู่คาสิโนสะหวนัเวกสั  ของ 
ป่ินวดี ศรีสุพรรณและสุรสม กฤษณะจูฑะ( 2556) ท่ีธุรกิจทวัร์พนนัทาํใหช้าวบา้นบางส่วนกลายเป็นนกั
พนนัหนา้ใหม่ คาสิโนชายแดนไม่ไดล้ดจาํนวนคนไทยออกไปเล่นพนนัท่ีมาเก๊า ลาสเวกสั หรือ
ออสเตรเลีย แต่กลบักระตุน้ใหมี้นกัพนนัหนา้ใหม่ มีคนไทยเล่นพนนัเพิ่มมากข้ึน ในกรณีด่านชายแดน
แม่สายถึงแมว้า่คนท่ีขา้มแดนไปเล่นคาสิโนจะใชช่้องทางผา่นด่านศุลกากรเช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ  
โดยทัว่ไป ทาํใหย้ากท่ีจะระบุไดว้า่ใครเป็นคนขา้มไปเล่นพนนั ดงันั้นการปกป้องคนไทยท่ีจะเขา้คาสิโน
โดยการหา้มคนไทยขา้มแดนไปท่าข้ีเหล็กจึงเป็นไปไม่ไดเ้พียงแต่ออกมาตรการปกป้องเป็นการสกดักั้น
หรือชะลอใหค้นเขา้บ่อนคาสิโนไดย้ากข้ึนและไม่ใช่มาตรการการช่วยเหลือคนไทยแกไ้ขผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัเขา้ไปเล่นพนนัในบ่อนคาสิโน สมควรท่ีจะมีมาตรการควบคุมระบบโลจิสติ ก คาสิโนซ่ึง
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เป็นระบบท่ีทาํหนา้ท่ีลาํเลียงและอาํนวยความสะดวกใหค้นเขา้คาสิโนไดง่้ายข้ึนโดยการควบคุมกลุ่ม
จงัเก็ตท่ีหาลูกคา้เขา้คาสิโน การหา้มไม่ใหมี้รถโรงแรมคาสิโนรับ-ส่งลูกคา้หรือไม่ตอ้งมีมาตรการ
เขม้งวดกวดขนัเพื่อป้องกนัขบวนการแก๊งมิจฉาชีพหลอกเหยือ่เขา้คาสิโน  

3) การแกไ้ขปัญหาคาสิโนชายแดน    ในพื้นท่ีทบัซอ้นท่ีเดิมเป็นดินแดนสามเหล่ียมทองคาํ       
ยาเสพติด เป็นพื้นท่ีการสู้รบของกองกาํลงัชนกลุ่มนอ้ย รวมถึงธุรกิจนอกกฎหมายอ่ืนๆ  ในเวลาต่อมา
และตวัคาสิโนเองก็ถูกจดัไวใ้นฐานะเป็นแหล่งฟอกเงิน แหล่งคา้มนุษยแ์หล่งกาํเนิดอาชญากรรม พื้นท่ี
ทบัซอ้นยงัทบัซอ้นดว้ยความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ ผลประโยชน์ของรัฐและกลุ่มอาํนาจต่างๆ  มีความเก่ียว
โยงกบัปัญหาต่างๆ  อยา่งแยกไม่ออก มาตรการแกไ้ขปัญหาของรัฐยงัเป็นไปในลกัษณะแยกประเด็น
ปัญหาเป็นส่วนๆ  ต่างคนต่างทาํ สาํหรับพื้นท่ีชายแดนแม่สาย ควรตอ้งใชม้าตรการแกไ้ขโดยใชพ้ื้นท่ี
เป็นฐาน(Area Based Approach) ดึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมวางมาตรการร่วมกนั ส่วนหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานยงัคงดาํเนินต่อไปเช่น การป้องกนัเหตุความรุนแรงซ่ึงอยูใ่นความ
รับผดิชอบของทหารกบัมหาดไทย กบัการหามาตรการป้องกนัการลกัลอบขนเงินเขา้-ออกนอกประเทศ 
การใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินปี 2559ตรวจสอบการเงินของคาสิโน โดยอยู่
ในความรับผดิชอบของสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

4) ความท่ีคาสิโนชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กไปเก่ียวขอ้งกบัหลายประเทศทั้งพม่า ไทย ลาวและ
จีนประเด็นคาสิโนในพื้นท่ีชายแดนยงัไปเก่ียวขอ้งกบันโยบายการพนนัของแต่ละประเทศ ซ่ึงนโยบาย
การพนนัของประเทศหน่ึงยงัส่งผลกระทบต่ออีกประเทศ การแกไ้ขปัญหาเพื่อลดผลกระทบจากการ
พนนัชายแดนไม่สามารถกระทาํใหส้าํเร็จไดต้ามลาํพงัสมควรท่ีจะถูกนาํบรรจุเขา้เป็นวาระในกรอบการ
ประชุมระดบัอาเซียน ไม่วา่จะเป็นการประชุมอนุภาคลุ่มนํ้าโขง หรือระดบัจงัหวดัเช่น คณะกรรมการ
ร่วมชายแดนไทย-พม่า (เชียงราย-ท่าข้ีเหล็ก) ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตวา่คาสิโนชายแดนมกัจะผดุข้ึนตาม
เส้นทางขนส่งสินคา้จากตอนใตข้องจีนผา่นเขา้มาจรดชายแดนไทยทั้งเส้นทางไทย (แม่สาย) -พม่า (เชียง
ตุง,เมืองลา) -จีน (ตา้ลัว่ ,เชียงรุ่ง) หรือท่ีเรียกกนัวา่ ทางสาย R3Wและการขนส่งสินคา้ทางเรือตามแม่นํ้า
โขงจากท่าเรือเชียงรุ่ง จีนผา่นท่าเรือสบหลวย  (Sop Lwe) ท่าเรือเมืองมอม พม่า (เป็นท่าเรือขนถ่ายสินคา้
จากจีนไปยงัท่าข้ีเหล็ก) และท่าเรือเชียงแสน ไทย (บริเวณสามเหล่ียมทองคาํตรงขา้มเชียงแสนมีคาสิโน
ขนาดใหญ่คิงส์โรมนัตั้งอยูฝ่ั่ง สปป .ลาว) และยงัอยูภ่ายใตก้รอบการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว ซ่ึง
นโยบายและมาตรการการปกป้องคนจีนของประเทศจีน ในการเขา้ไปท่องเท่ียวและเล่นการพนนัในบ่อน
คาสิโนเมืองลา พม่า ประสบผลสาํเร็จท่าใหบ้่อนคาสิโนหลายแห่งในเมืองลาปิดตวัลง หรือไม่ก็ยา้ยไป
ดาํเนินท่ีอ่ืนแทน มาตรการเหล่าน้ีควรท่ีจะนาํไปพดูคุยแลกเปล่ียนในระดบัอาเซียน หรือในอนุภาคลุ่มนํ้า
โขง 

5) จากการท่ีอาํเภอแม่สายเป็น 1 ใน 3 อาํเภอของจงัหวดัเชียงรายท่ีถูกจดัเขา้ไปในแผนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงอาํเภอแม่สายถูกวางใหเ้ป็นท่ีสามารถพฒันาด่านชายแดนรองรับการคา้ การท่องเท่ียว 
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เตรียมพื้นท่ีจดัตั้งโรงแรม ศูนยก์ารประชุม ร้านคา้ปลอดภาษี ศูนยข์นส่งมวลชน และศูนยข์อ้มูลการ
ท่องเท่ียว  ภายใต ้“พื้นท่ียกเวน้” เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจไดรั้บการยกเวน้ในทางกฎหมาย สามารถตั้ง
คาสิโนในเมืองแม่สายได ้โดยอา้งอิงถึงผลกระทบจากคาสิโนท่าข้ีเหล็ก ใหม้าอยูใ่นการควบคุมของรัฐ
ไทย ซ่ึงตวัแทนตวัแทนชุมชนในเมืองแม่สายไม่เห็นดว้ย เพราะเห็นตวัอยา่งเมืองท่าข้ีเหล็กท่ีอยูต่รงขา้ม
เมืองแม่สายปัจจุบนักลายเป็นเมืองการพนนัเสรี ผลเสียจะมากกวา่ผลดีหากมีคาสิโนท่ีเมืองแม่สาย ซ่ึง
ทางตวัแทนชุมชนเมืองแม่สาย และประชาคมเชียงรายจะตอ้งติดตามตรวจสอบโครงการคาสิโนอยา่ง
ใกลชิ้ด และจะมีการทาํขอ้เสนอในทางนโยบายในคราวต่อไป 
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และคณะ, สาํนกัพิมพร่์วมดว้ยช่วยอ่าน 

สืบพงษ ์พงษส์วสัด์ิ (2546) พฒันาการทางพืน้ทีช่ายแดนของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย 
จังหวัดเชียงรายวทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาภูมิศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

สุพจน์ แสงเพชร (2539) ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการลักลอบเข้าเมืองของคนสัญชาติพม่า :กรณีศึกษาอาํเภอ
แม่สาย จงัหวดัเชียงราย รัฐศาสตรมหาบญัฑิต สาขาวชิาการเมืองและการปกครอง 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

สุรชยั บุญพลบั (2545) ความสูญเสียทางเศรษฐกจิของประชาชนจากบ่อนแนวชายแดน : ศึกษากรณบ่ีอน
บ้านผักกาด อ าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการนโยบายสาธารณะ,มหาวทิยาลยับูรพา 

เสาวรีย ์ชยัวรรณ (2555) ลื้อชายแดน : ประวัติศาสตร์ เศรษฐกจิ และความเป็นถิน่ฐานของชาวลื้อทีเ่มือง
ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก  วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาสังคม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

อริยา เศวตามร์ ( 2557) หวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญงิ  ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั กรุงเทพฯ. 

อรัญญา ศิริผล ( 2556) “ซินยีห้มิน ” กบัแนวโน้มการเคลื่อนย้ายในชายแดนไทยภาคเหนือตอนบน  
ประชาคมวจิยัจดหมายข่าวราย 2 เดือนฉบบัท่ี 108 ปีท่ี 18สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
(สกว.)  

อิมรอน มะลูลีมและสุนยั ผาสุก ( 2547) ความมั่นคง และชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทย-พม่า ,
สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา 
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