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(1)

บทคัดยอ

การวิจัยเรื่อง โครงการเครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามชายแดนไทย – พมา :
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค 1. ศึกษาเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหาร
บอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก

2.

ศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม
สอด จังหวัดตาก 3. ศึกษาผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา

ที่มีผลตอ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
พบวาเครือขายเศรษฐกิจมีดวยกัน 2 ระยะ ระยะที่ 1 กอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและ
เขตเศรษฐกิจแมสอด มีลักษณะของเครือขายในการบริหารงาน ซึ่งสงผลใหเกิดการกระจายผลประโยชนและ
ความสัมพันธในลักษณะเฉพาะตัว ยังไมมีรูปแบบลักษณะเครือขายทางธุรกิจ ยังเปนรูปแบบความสัมพันธนายทุน
กับกองกําลังพิทักษชายแดน (BGF) ระยะที่ 2 หลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด มีลักษณะของธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย และลักษณะของเครือขายในการบริหารธุรกิจในรูปแบบ
ของเครือขายที่เชื่อมโยงกัน มากกวาความสัมพันธในรูปแบบของผลประโยชน ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนอยูทั้งสิ้น 4
แบบ ไดแก
1. ผลประโยนดานเศรษฐกิจ
2. ผลประโยชนดานการยริหารจัดการ
3. ผลประโยชนานความรวมมือและการประสานผลประโยชนรวมกัน
4. ผลประโยชนดานกฎหมาย
ถึงอยางไรก็ตาม ปญหาและผลกระทบไมขยายตัวมากทั้งยังการเขามาของบอนคาสิโนกอใหเกิดผลกระทบ
ดานบวกและลบในดานตางๆ ซึ่งจําแนกผลประทบออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานสังคม การเขามาของบอนคาสิโนทํา
ใหเกิดแหลงทองเที่ยวแหงใหมในพื้นที่ แตบอนคาสิโนก็สงผลใหเกิดปญหาเรื่อง นักเรียน นักศึกษา โดดเรียนขามไป

(2)

เลนการพนันเปนจํานวนมาก รวมไปถึงปญหายาเสพติด และปญหาการขายบริการทางเพศ เปนตน 2) ดาน
เศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพใหกับคนในพื้นที่ ธุรกิจตางๆก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แตการพนันก็
ทําใหเกิดปญหาหนี้สินจากการเลนการพนันจนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัว

3) ดานครอบครัว การมีบอนคาสิโน

ทําใหคนในพื้นที่ไดมีงานทําใกลบาน แตการพนันก็ทําใหเกิดปญหาภายในครอบครัวจากการที่คนในครอบครัวติด
การพนันจนนําไปสูการทะเลาะภายในครอบครัว จนนําไปสูปญหาการหยาราง 4) ดานสิ่งแวดลอม การเขามาของ
ผูคนจํานวนมากทําใหเกิดฝุนควันและมลภาวะทางเสียงจากการที่มีรถเขา-ออก จํานวนมากตลอดทั้งวัน และปญหา
เรื่องขยะมูลฝอย ที่มีการทิ้งไมเปนที่เปนทางจนสงผลใหเกิดกลิ่นเนาเหม็น กระทบกับชาวบานในพื้นที่
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บทที่ 1
บทนํา
1.1ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพนันเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยมาอยางยาวนาน โดยมีรูปแบบการพนันที่หลากหลายและ
แพรกระจายเปนจํานวนมาก ทามกลางธุรกิจไรพรมแดนในยุคโลกาภิวัตน รูปแบบการพนัน เชน บอนการพนัน
ไดรับการพัฒนา และจัดการอยางเปนระบบ และไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในหลายประเทศ ที่รูจักกันใน
ชื่อที่เปนทางการวา บอนคาสิโน (Casino) ซึ่งการพนันดังกลาวอาจเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมแก
ผูบริโภคได และเปนกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดตนทุนทางสังคมไดคอนขางมาก ดังนั้นการพนันจึงมักจะถูกควบคุม
อยางใกลชิดทั้งดานการควบคุมรูปแบบ วิธีการ

และราคาในหลายประเทศจะมีการออกกฎหมาย และ

ระเบียบขอบังคับเอาไวอยางชัดเจน รวมถึงการขออนุญาตใหเลนอยางถูกตองตามกฎหมาย (ผาสุก พงษไพจิตร, สัง
ศิต พิริยะรังสรรค และ นวลนอย ตรีรัตน. 2543 : 183) โดยมีรูปแบบการเลนหลายประเภทและเปดบริการอยาง
กวางขวาง ผนวกการเพิ่มขึ้นของธุรกิจคาสิโนตามชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบานไดสงผลใหประเด็นการพนัน
กลายเป น ประเด็ น ที่ มีก ารถกเถี ย งกั น มากขึ้น ในปจ จุบั น ระหว า งภาคสว นต า งๆ เชน ภาครัฐ ก็ป ระสบป ญ หา
ปราบปรามคาสิโนหรือบอนที่ผิดกฎหมายในประเทศที่ยังไมประสบความสําเร็จ กลุมธุรกิจบางกลุมก็อยากผลักดัน
ให มี ค าสิ โ นที่ ถู ก กฎหมาย ขณะเดี ย วกั น ภาคประชาสั ง คมก็ ยั ง ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การมี ค าสิ โ นที่ ถู ก กฎหมาย
(ผาสุก พงษไพจิตร. 2556 : 28)
ประเทศไทย การพนันหลายประเภทเปนสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากรัฐบาลพิจารณาวาเปนสิ่งเลวราย และ
สงผลทางดานลบตอสังคม แตจุดยืนของรัฐบาลไมสอดคลองกับพฤติกรรมของคนสวนใหญในสังคม ประชาชน
จํานวนมากใหความรวมมือกับกิจกรรมหลายอยางที่ผิดกฎหมาย โดยมิไดตระหนักวาการมีสวนรวมในกิจกรรม
เหลานี้ผิดและไมพึงกระทํา (ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค และ

นวลนอย ตรีรัตน. 2543 : 89)

เนื่องจากการพนัน เปนกิจกรรมที่คนไทยจํานวนมากนิยมชมชอบ จึงทําใหมีการตั้งบอนการพนันแบบครบวงจร
หรือที่เรียกกันวา “บอนคาสิโน” ตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมาก ซึ่งทางการของ
ประเทศเหลานี้ใหการสนับสนุนการดําเนินการในรูปแบบของการใหสัมปทาน เนื่องจากมีเปาหมายที่จะใชบอนการ
พนันเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวและนํามาซึ่งเงินตราตางประเทศที่ใชหมุนเวียนภายในประเทศ ทั้งนี้จากการ
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สํารวจของหนังสือพิมพผูจัดการไดประมาณการวา บอนการพนันบริเวณชายแดนสามารถดึงเงินจากนักพนันชาว
ไทยที่ไปเลนการพนันไดถึงประมาณวันละ 100 ลานบาท หรือประมาณปละ 40,000 ลานบาท โดยแบงเปนดาน
พมาวันละประมาณ 50 ลานบาท ดานลาววันละประมาณ 10 ลานบาท และดานกัมพูชาวันละประมาณ 40 ลาน
บาท เนื่องจากบอนการพนันแตละแหงจะตั้งอยูบริเวณใกลเคียงจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนทางการคา
ซึ่ ง จ ะ ส ะ ด ว ก สํ า ห รั บ นั ก พ นั น ที่ จ ะ เ ดิ น ท า ง เ ข า ไ ป แ ส ว ง โ ช ค ( https://mgronline.com
/specialscoop/detail/9540000011917 สืบคนเมื่อ 3 มีนาคม 2560)
หลังปพ.ศ. 2540 เปนตนมา ประเทศพมาไดมีนโยบายเปดบอนการพนันถูกกฎหมายภายในประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา สงผลทําใหเกิดการตั้งบอนคาสิโนขึ้นในเมืองเมีย
วดี โดยเปนการดําเนินธุรกิจของรัฐเพื่อแสวงหาผลกําไรจากการใหเชาพื้นที่ ดังนั้นการลงทุนธุรกิจบอนคาสิโนจึง
เกิดขึ้นบนเครือขายของกลุมธุรกิจตางๆ ที่เห็นโอกาสทางธุรกิจ

โดยมีกลุมนักธุรกิจระดับทองถิ่น และ

ระดับชาติ ตลอดจนนักธุรกิจขามชาติ ซึ่งเปนการเชื่อมตอกับการลงทุนธุรกิจในอดีต เชน ธุรกิจพลอย คาไม และ
สินคาหนีภาษี จนเกิดเปนความสัมพันธที่เหนียวแนน กอนที่จะมาลงทุนบอนคาสิโนรวมกัน ดังนั้นรูปแบบของธุรกิจ
จึ งมี ความหลากหลายครอบคลุ มทั้ ง แหล งบั น เทิ ง สถานที่พักผอน และรานขายของปลอดภาษี สงผลใหการ
ดําเนินงานธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา กรณีบอนคาสิโนเมืองเมียวดี ที่รูจักกันในชื่อบอนเมียวดี ริเวอร
ไซด รีสอรท เริ่มเปดดําเนินการในปพ.ศ. 2543 โดยเปนโครงการลงทุนระหวางนักธุรกิจพมา – ไทยใหญ (กลุมขุน
สา) รวมทุนกับกลุมนักธุรกิจชาวมาเลเชียและนายยง ยะคํานะ ประธานบริษัท bcy intertrade 1991 (จํากัด) โดย
ไดรวมลงทุนเริ่มตนเปนจํานวน 150 ลานบาท และขยายธุรกิจเพื่อรองรับนักทองเที่ยวไมนอยกวาวันละ 500 คน
และจะพัฒนาขึ้นเปนโรงแรมขนาดใหญ สนามกอลฟ ศูนยการคาปลอดภาษี และคาสิโน ดวยเงินลงทุนไมนอยกวา
2,000 ล านบาท นอกจากนั้ น คาสิ โ นในเมื องเมียวดีไดเปดในอาคารอื่น ๆอีก เชน happy valley club ซึ่งเปน
คาสิโนที่ลงทุนโดยเจาของจากกรุงเทพฯ โดยมีการโฆษณาอยางกวางขวางในเมืองแมสอด โดยเฉพาะชวงบอลโลก
ในป พ.ศ. 2553 โดยมีการจูงใจรับนักพนันจากฝงไทย มีรถรับสงจากเชิงสะพานไทยมิตรภาพพมาไปยังบอนคาสิโน
ฟรี พรอมทั้งเปดโรงแรมในเมืองแมสอดใหนักพนันรวมทัง้ คนขับรถไดพักผอนฟรี
จากการสัมภาษณแหลงขาวบริเวณชายแดนริมแมน้ําเมย มีเรือรับสงที่รูจักกันในนามโกดัง
เปนจุดรับซื้อสินคามือสอง มีบอนคาสิโนอยูที่เมืองเมียวดี 2 แหง โดยรูปแบบการเขาไปเลนการพนัน

ซึ่ง
มีทั้ง

แบบถูกกฎหมายและลักลอบเขาเมือง ความวา “คนไทยที่ขามไปเลนพนันในฝงพมา บางกลุมเปนนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวที่อําเภอแมสอด แลวตองการขามไปเสี่ยงโชค แตบางรายก็เปนนักพนันที่ขามไปใชบริการเปน
ประจํา หากตองการขามไปโดยไมผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองจะเปนนักเสี่ยงโชคที่เขาไปเลนในชวงกลางคืน และ
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กลับออกมาในชวงเชา โดยบอนที่ใหบริการเปนบอนเปดใหม

มีทหารชนกลุมนอยของพมาดูแล”

(นายอ่ํา สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560)
ในการเปดบอนคาสิโนตามแนวชายแดนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัด
ตาก ถึงแมวาจะไดดําเนินการมาเปนระยะหนึ่งแลวแตก็ยังไมมีการศึกษาประสบการณจากการเปดบอนชายแดน
ดังกลาวในประเด็นที่มีการถกเถียงในวงทางวิชาการ ซึ่ง ผาสุก พงษไพจิตร ( 2556 : 28)

ไดเสนอประเด็นไว

วา
1. บอนคาสิโนกอใหเกิดปญหาโรคติดการพนันและนําผลกระทบมาสูครอบครัวหรือไม มากนอยเพียงใด
2. บอนคาสิโนสรางผลกระทบแตกตางกันตามชนชั้นในสังคมหรือไม เชน คนที่มีฐานะเลนการพนันเพื่อ
ความบันเทิง แมจะเสียการพนันก็ไมถือวาเปนผลกระทบเชิงลบ แตถาคนยากจนมาเลนการพนันก็จะเกิดกระทบ
เชิงลบไดงาย
3. บอนคาสิโนกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมโดยผูเลนเกิดภาวะหนี้สินจนตองไปประกอบอาชญากรรม
ตางๆเชน การคอรัปชั่นในหนาที่การงาน หรือการลักเล็กขโมยนอย
4. บอนคาสิโน กระทบตอปญหาศีลธรรมหรือไมเนื่องจากบอนคาสิโน จะมีผลกระทบทางศีลธรรมไดก็
ตอเมื่อประชาชนในสังคมมีความเชื่อในศาสนาอยู ดังนั้นในกรณีที่คนไมนับถือศาสนาในใจแลวการเลนการพนันก็
ไมมีผลกระทบ
5. สถานที่ตั้งบอนคาสิโนในประเทศควรอยูในพื้นที่ใดระหวาง คาสิโนขนาดใหญที่ตั้งอยูหางไกลชุ มชน
คาสิโนที่อยูในยานชุมชน หรือ คาสิโนตูเกมสที่กระจายอยูตามชุมชนในเมืองและชนบท
6. การอนุญาตใหประชาชนเขาไปเลนในบอยคาสิโนจะตองมีเงื่อนไขหรือไมเพื่อเปนการจัดระเบียบบอน
คาสิโนใหอยูเปนที่เปนทางโดยไมเปนการทํารายประชาชนทั่วไป เชน อายุของผูเลน ระดับรายได สถานภาพการ
เปนคนในประเทศหรือตางประเทศ ระยะเวลาที่เปดใหเลน
ดังนั้นการศึกษานี้จึงสนใจศึกษาการลงทุนในบอนชายแดน เครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอน
คาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก และการจัดสรรผลประโยชนจากบอน
เปนอยางไร อีกทั้งการตั้งบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา และผลกระทบที่เกิดขึ้นไดตอบประเด็ น ทาง
วิชาการขางตนอยางไรและมีกระบวนการเกิดผลกระทบขึ้นมาไดอยางไรในบริบทของสังคมไทยในการนี้จึงจําเปน
จะต อ งดํ า เนิ น การวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ ผลกระทบดั ง กล า วเพื่ อ ให ไ ด คํ า ตอบที่ ส ามารถอธิ บ ายได ใ น
รายละเอียดตอไป ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “เครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามชายแดนไทยพมา : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด

จังหวัดตาก”
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1.2 วัตถุประสงคการศึกษา
1. ศึกษาเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตาก
2. ศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา

ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
3. ศึกษาผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ที่มีผลตอชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ทําการศึกษาในประเด็นตางๆดังนี้
ขอบเขตการวิ จั ย ศึ กษาเครื อข า ยธุร กิจ และกระบวนการบริห ารบ อนคาสิโ นของนักธุร กิจ ตามแนว
ชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก และ ศึกษากระบวนการเลนการพนันบอนคาสิโนของ
ชุ มชนในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแม ส อด จั งหวัดตาก ตลอดจนศึกษาผลประโยชนในเชิงธุร กิจ ของเครือขายและ
ผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ที่มีผลตอชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม
สอด จังหวัดตาก
ขอบเขตประชากร ไดแกกลุมเปาหมาย 6 กลุม
กลุมที่1 กลุมนักธุรกิจ หรือผูจัดการและพนักงานในบอนคาสิโนทั้งคนไทยและพมา จํานวน
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ทาน
กลุ ม ที่ 2 เจ า หน า ที่ ภ าครั ฐ ได แ ก พั ฒ นาชุ ม ชน ปลั ด อํ า เภอ ปลั ด อบต และเจ า หน า ที่ ด า นศุ ล กากร
เจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 5 ทาน
กลุมที่ 3 นักธุรกิจในพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 5 ทาน
กลุมที่ 4 ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน
ทาน
กลุมที่ 5 ประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 20ทาน
กลุมที่ 6 นักพนัน จํานวน 30ทาน
ขอบเขตพื้นที่ ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
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1.4 นิ ย ามคํา ศั พ ท
เพื่อเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะกําหนดนิยามศัพทเบื้องตนไวดังนี้
1. เครือขายทางธุรกิจ หมายถึง แบบแผนของการปฏิสัมพันธทางสังคม (Pattern of Social Interaction)
ของปจเจกบุคคล (Individual) กลุม (Group) และองคกร (Organization) ในลักษณะคลายใยแมงมุมโดยการ
เชื่อมรอยกันดวยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependency) ตั้งแตระดับความสัมพันธระหวางปจเจกชน
ไปจนถึงความสัมพันธระหวางประเทศใชรูปแบบความสัมพันธตางๆ

เชน ความเปนเพื่อน ความเปนญาติ

กลุมผลประโยชน ความเชื่อรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนทางธุรกิจ
2. ธุรกิจคาสิโน หมายถึง ระบบการพนันถูกกฎหมายที่มีการเลนหลากหลายรูปแบบในสถานที่เดียวกัน
เชน การเลนไพ การเลนบาคารา การเลนสล็อต เปนตน
3. ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการภายนอกระบบทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรมโดยรวมถึงผลในเชิงบวก เชิงลบ และผลทางตรงและทางออม
4. ชุมชนชายแดน หมายถึง ชุมชนทางการปกครองที่รวมถึงตําบล องคการบริหารสวนตําบล หรือ
เทศบาล ที่มีพื้นที่ติด หรือ อยูใกลบอนคาสิโนชายแดนมากที่สุด
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะตามกฎหมาย เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมสนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตาก
2. ทราบผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตาก
3. ทราบถึงผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ที่มีผลตอชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสํารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย
2.2 แนวคิดเครือขายทางสังคมในเศรษฐกิจไมเปนทางการ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการพนัน
2.4 ชายแดนและองคความรูเกี่ยวกับเมืองแมสอด
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.6 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย
คําวา “เครือขาย” มีความสําคัญมากขึ้น ไมวาจะเปนระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผูคน
พูดถึงเครือขายของหนวยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ และในสาขาวิชาชีพตาง ๆ คนบางกลุมมอง “เครือขาย” วา
เปนเพียงคําที่รูกันเฉพาะในวงการหนึ่ง ปจจุบันมีองคกรจํานวนมากตระหนักวา “เครือขาย” เปนเครื่องมื อที่มี
คุณคาในการพัฒนา แตเครือขายคืออะไร เครือขายทํางานอยางไร ทําไมบางเครือขายประสบความสําเร็จ บาง
เครือขายไมประสบความสําเร็จ เจาหนาที่พัฒนาชุมชน หนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ คนในชุมชน และองคกรชุมชน
จะรวมกันสรางและพัฒนาเครื อขา ยได อยางไร การจัดการภายในของเครือขายองคกรชุมชนควรเปน อย างไร
เครือขายเมื่อสรางขึ้นมาแลวจะทําหนาที่อยางไร ชุมชนจะไดประโยชนอะไรบาง ลวนแตเปนคําถามที่ยังตองการ
กระบวนการศึกษาวิจัยอีกมากนัก
เครือขาย คือ การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยาง
เปนระบบและอยางเปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยที่แตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจ
หลักของตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกัน
แบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจําเปน หรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรที่เปนโครงสรางของความสัมพันธกัน
อยางชัดเจน
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“เครื อ ข า ย” ในป จ จุ บั น มี ค วามหมายประการหนึ่ ง คื อ ขบวนการทางสั ง คม อั น เกิ ด จากการสร า ง
ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการบางอยาง
รวมกัน รวมกันดําเนินกิจกรรมบางอยาง โดยที่สมาชิกของเครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมขึ้นตอกันอีกประการ
หนึ่ง หมายถึงวัฒนธรรมองคกร เปนกระบวนทัศนใหมที่ทําใหมีการจัดความสัมพันธภายในองคกรหนึ่ง ระหวางคน
ในองค ก ร และระหว า งองค ก รนั้ น กั บ องค ก รอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยการเปลี่ ย นจากการจั ด การแบบลํ าดั บ ชั้ น
(hierarchical)มาเปนการสรางเครือขาย(networking)
กิ จ กรรมสํ า คั ญ ที่ สุ ดที่ เ ครื อข า ยทุ กเครือขายทํารวมกัน คือ การแลกเปลี่ย นเรีย นรู แลกเปลี่ย นขอมูล
ขาวสารประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน
ทําใหดานหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน อีกดานหนึ่งทําใหกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเปนการประสาน
พลัง (synergy) เปนการใชทรัพยากร ใชพลังงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรณรงคเรื่อง
ตางๆถาทําเปนเครือขายจะไดผลมากกวา เงื่อนไขสําคัญของเครือขาย คือ ตองมีการติดตอสัมพันธสื่อสารกันอยาง
สม่ําเสมอระหวางสมาชิก อาจมีผูประสาน ซึ่งเปนบุคคลหรือกลุมประสาน ซึ่งดําเนินกิจกรรมการประสานแตไมใช
เปนผูดําเนินการแทนสมาชิกเครือขายในทุกเรื่อง
เครือขายอาจเปนเครือขายแบบผสมผสานระหวางสมาชิกที่แตกตางกันในสถานภาพ เชน

เปนผูนํา

ชุมชน ขาราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แตเมื่อทุกคนมีเปาหมายรวมกันก็สามารถเปนเครือขายได อีกแบบหนึ่ง
คือ เครือขายขององคกรหรือคนที่มีสถานภาพเดียวกัน อาชีพเดียวกัน ระดับเดียวกัน เชน เกษตรกร นักวิจัย องคกร
พัฒนาเอกชน สถาบันวิจัย เปนตน
แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย ในทางสังคมวิทยา เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่งที่
แตกตางไปจากกลุม โดยที่กลุมจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รูวาใครเปนสมาชิก ใครไมใชสมาชิก

มีความเปน

รูปธรรม มองเห็นได มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง แตเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่ไมมี
ขอบเขตการเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขายอาจจะมองเห็นและมองไมเห็นเปนรูปธรรมก็ได สาระของ
การเชื่อมโยงระหวางกันที่จะชวยใหมองเห็นรูปธรรมของเครือขายมี 3 ลักษณะ คือ เครือขายการแลกเปลี่ยน
เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน เครือขายไมมีโครงสรางที่แนนอนตายตัว
อาจมีการออกแบบโครงสรางขึ้นมาทําหนาที่สานความสัมพันธระหวางคน/กลุมองคกรใหตอเนื่อง แตในเครือขาย
ไมมีใครบังคับใหใครกระทําอะไรได แตละคน/กลุมองคกรตางก็เปนศูนยกลางของเครือขายไดพอ ๆ กัน ดังนั้น
รู ป แบบความสั ม พั น ธ ท างสั ง คมของเครื อ ข า ยจึ ง มี ค วามซั บ ซ อ นกว า กลุ ม /องค ก รมากนั ก (Boissevain and
Mitchell, 1973)
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Paul Starkey (1997) ให ค วามหมายของ “เครื อ ข า ย” ว า คื อ กลุ ม ของคนหรื อ องค ก รที่ ส มั ค รใจ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความ
เปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน การสรางเครือขายเปนการทําใหบุคคลและองคกรที่กระจัดกระจายได
ติ ด ต อ และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสาร และการร ว มมื อ กั น ด ว ยความสมั ค รใจ อี ก ทั้ ง ให ส มาชิ ก ในเครื อ ข า ยมี
ความสัมพันธกันฉันทเพื่อนที่ตางก็มีความเปนอิสระ มากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง
ที ม วิ จั ย สนามในโครงการสนั บ สนุ น เครื อ ข า ยองค ก รชุ ม ชนช ว ยกั น นิ ย ามความหมายของคํ า ว า
“เครือขาย” สรุปไดวา เครือขาย คือ กลุม/องคกรหลาย ๆ กลุมมารวมตัวกัน ประสานเชื่อมโยง สรางความสัมพันธ
ถักทอ สรางสรรคกิจกรรมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร เกิดพลังในการทํางานใหบรรลุเปาหมายทุกองคกร และ
ชุมชนเขมแข็ง หัวใจของเครือขาย คือ การเชื่อมความสัมพันธ พลังของเครือขาย คือ เปาหมายและความพยายาม
ที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย คําวา องคกรเครือขาย กับเครือขายองคกร

มีความหมายตางกัน องคกรเครือขาย

คือ องคกร ในขณะที่เครือขายองคกร คือ เครือขาย
องคกรเครือขาย อาจหมายถึงองคกรบริหารเครือขาย องคกรสมาชิกของเครือขาย หรือภาพรวมของ
องคกรที่มีความสัมพันธกันในแวดวงอะไรสักอยางหนึ่งแตเครือขายองคกรไมไดเนนที่รูปลักษณขององคกร แตเนน
ลักษณะความสัมพันธระหวางองคกร
จากการสังเคราะหเครือขายในหลายประเทศ Starkey พบวา เครือขายอาจจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ
จากหนวยราชการหรือหนวยงานพัฒนาเอกชน หรืออาจเกิดขึ้นแบบไมเปนทางการ ดวยการวางแผนและการทํา
กิจกรรมรวมกันของบุคคลหรือองคกรที่สมัครใจ โครงสรางของเครือขายมีไดหลายรูปแบบ แตก็มีความสําคัญนอย
กวากระบวนการติดตอกันหลายทิศทางของสมาชิกภายในเครือขาย เครือขายไมใชการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิก
ตามรายชื่อเทานั้น แตตองมีการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน ชองทางการแลกเปลี่ยนและรวมมือภายใน
เครือขายสามารถจัดขึ้นในลักษณะการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการทดลอง การสัมมนา การ

เผยแพรเอกสาร และการทํากิจกรรมรวมกัน
Adam Burke (1999: 76-79) กลาววา การที่เครือขายดํารงอยูไดก็ดวยเหตุผลหลายประการ เชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเพื่อเปนศูนยรวมของการสนับสนุนเพื่อใหเกิดประโยชนจากการมีประสบการณแตกตาง
กั น เพื่ อเป น ช องทางสํ า หรั บ แหล ง ทุ น เครือขายเปน เวทีในการเจรจาต อรองกับ หนว ยงานหรื อ องค กรอื่ น ๆ
หนวยงานสงเสริมสนับสนุนการสรางเครื อขายดวยเป าหมาย 2 ประการ คือ 1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
สนับสนุนการเสริมสรางอํานาจแกประชาชน 2. เพื่อเปนชองทางสําหรับการใหบริการแกประชาชน
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Burke อธิบายวา เครือขายกับการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกัน กลาวคือ ที่ระดับชุมชน

การ

ติดตอสื่อสารทําไดอยางรวดเร็วแบบปากตอปากในกลุมคนรูจักมักคุน โครงการพัฒนามีสวนควบคุมกระบวนการ
ดังกลาวผานการจัดตั้งกลุม/องคกรชุมชน หรือประชาชนกลุมเปาหมายของโครงการ

วิธีการแบบปากตอปาก

ในกลุ มคนรู จั กมั ก คุ น ถู กนํ า มาใช และค อนขางประสบความสํ าเร็จ รูป แบบนี้เปน ลักษณะที่สํา คัญ ของวิ ธี ก าร
ติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม บางทีปจจัยหลักที่เกี่ยวของคือความสมดุลระหวางเครือขายหลวม ๆ ที่มีอยูของชุมชน
กับโครงสรางแบบทางการที่ทําใหขอมูลขาวสารไหลเวียนไดดีขึ้นที่นักพัฒนานําเขามา เชน เครือขายระดับหมูบาน
ใน Bangladesh, and “Naam” เครือขายใน Burkina Faso. การศึกษาของ UNICEF ใน West Africa ชี้ใหเห็น
วา โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ดังกลาวต องมุงวางเงื่อนไขพื้นฐานเพื่ อสร างสภาพแวดลอมให เ อื้อกับ การทํ า
กิจกรรมขั้นตอไป ซึ่งรวมถึงการสรางศักยภาพของประชาชน และกลุมองคกร เพื่อใหโครงสรางหรือองคกรใน
ทองถิ่นสามารถดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในการสรางเครือขายตั้งแตการจูงใจเพื่อนมารวมเครือขายจนถึงการ
เกลี้ ย กล อมระดั บ นโยบายให ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมของ เครือขาย การทําใหเกิดเครือขายระดับ ชุมชน กิจ กรรม
เสริมสรางศักยภาพนั้นจะแตกตางกันไปในแตละ พื้นที่ การศึกษาของ UNICEF สรุปวา เครือขายองคกรเป น
ชองทางที่มีคุณคาอยางยิ่งสําหรับการดําเนิน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพภาคประชาชน

ความหมายของกลุมและเครือขาย
กลุม หมายถึง บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมารวมกันหรือมาปรึกษาหารือกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อที่จะ
แกไขหรือขจั ดข อขัด ข องในเรื่ องนั้ นๆ หรือปญหานั้นๆ ใหหมดไป หรือใหบรรลุถึงวัต ถุประสงค ของตนเองที่มี
จุดหมายเอาไว เครือขาย (Network) หรือเครือขายทางสังคม (Social Network) หมายถึง
1. ตาขาย (Net) ที่โยงใยถึงกันและพรอมที่จะ “Work” เมื่อตองการใชงาน
2. รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลายองคกร ที่ตางก็มีทรัพยากรของ
ตั ว เอง มี เ ป าหมาย มี วิ ธี การทํ า งาน และมี กลุมเปาหมายของตัว เอง บุคคล กลุมหรือองคกรเหลานี้ ได เ ข า มา
ประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอสมควร แมอาจจะไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอก็ตาม แตก็จะมี
การวางรากฐานเอาไว เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความชวยเหลือ

หรือขอความรวมมือ

จากกลุมอื่นๆ เพื่อแกปญหาก็สามารถติดตอไปได
3. การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ
และอยางเปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยที่แตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตน
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ตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ
เฉพาะกิจตามความจําเปน หรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรที่เปนโครงสรางของความสัพพันธกันอยางชัดเจน
4. สายใยของความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ

อีก

หลายๆ คน
5. ระบบความสัมพันธในสังคมมนุษยที่วาดวยความสัมพันธเชิงวัฒนธรรมความสัมพันธเชิงอํานาจและการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
6. ความสัมพันธที่อิงอาศัยที่เปนไปตามกฎของการไหลเลื่อนไปมาระหวาง ความไรระเบียบกับการจัด
ระเบียบ และระหวางการแตกดับกับการเกิดขึ้นใหมที่พรอม จะสานตอกับสิ่งตางๆ โดยมุงเนนการสานตอกับ
ปจเจกบุคคล กลุมและองคกรเครือขาย เพื่อเขามาสรางสรรคคุณคาใหม ความรูใหม

หรือสังคมใหม

อยางเหมาะสม โดยยึดหลักของความไววางใจที่มีตอกัน ในฐานะที่ทุกกระบวนการเปนระบบเปดที่มีการเชื่อมโยง
ตอกัน และเพื่อใหเกิดการกระทําตามภารกิจนั้นๆ จนบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สายใย (Web) ของความสัมพันธทางสังคม มีความเปนเอกภาพ มีพลังความยึดโยง (cohesive) และ
การสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
8. การที่คนมาพบปะกัน มาประชุมกัน และทําสิ่งที่เปนประโยชนตอกัน เพราะ มีสิ่งที่ยึดโยงใจระหวาง
สมาชิกเขาดวยกัน คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือขาย โดยบุคคลจําเปนตองใหความสําคัญกับความสัมพันธ
ระหวางกันบนพื้นฐานของความเทาเทียมในดานตางๆ โดยเฉพาะดานโอกาสในการสื่อสาร การเขาถึงแหลงขอมูล
ขาวสาร และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมกัน
9. การเชื่อมตอระหวางมนุษยกับมนุษย แลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง เพื่อใหสังคมเกิดการพัฒนาไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น และในการเชื่อมตอระหวางมนุษยนั้นจะเปนความสัมพันธกลับในเชิงบวก
พลังทวีคูณ (reinforcing) เกิดการขยายผลแบบกาวกระโดด (quantum leap)

ที่จะสงผลใหเกิด
เปนพลังสรางสรรคที่

เปลี่ยนคุณภาพอยางฉับพลัน (emergence) โดยเปาหมายที่ปรารถนาในการสรางเครือขาย คือ การนําเอาจิต
วิญญาณที่สรางสรรคของมนุษยมาถักทอเชื่อมโยงกัน ซึ่งการสรางเครือขายนั้นสามารถพิจารณาไดจากระบบ
สิ่งมีชีวิต ที่มีความสัมพันธตอกัน ดังนั้นจะตองสรางโอกาสในการเชื่อมโยงเครือขายและมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา
(ลองผิด-ลองถูก) โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการสื่อสารจะตองเขามามีบทบาทที่สําคัญในการสรางเครือขาย
10. ความรวมมือที่เปนไปไดทั้งในระบบบุคคล องคกรและสถาบันอาจมีขอบขายและขนาดตั้งแตเล็ กๆ
ภายในชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหวางประเทศ เปนสายใยของความสัมพันธทั้งทางตรง
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และทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ และอีกหลายๆ คน ซึ่งเปนการมองในมิติของการจัดโครงสรางทาง
สังคมที่เอื้อตอการเสริมสรางและความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุมคนในสังคมที่มีตอกัน
11. ชุ ม ชนแห ง สํ า นึ ก (conscious community) ที่ ส มาชิ ก ต า งเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบโดยรวมที่ มี
ความสัมพันธกันอยางแนบแนน อาจจะดวยพื้นฐานของระบบคุณคาเกาหรือ เปาประสงคใหมของการเขามาทํางาน
รวมกัน ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตที่บุคคลและกลุมคนตางมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่สนใจรวมกัน มีความสัมพันธ
และการตั ด สิ น ใจร ว มกั น โดยมี พัน ธะเชื่ อมโยงระบบใหญบ นพื้ น ฐานแห ง ความเป น อยู ที่ดีรว มกัน และมี ก าร
ติดตอสื่อสารดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลุมหรือเครือขายมีความยั่งยืน (communication and network)
12. เครื่องมือทางสังคมในรูปแบบของประชาสังคม ที่ผูคนในสังคมเห็นวิกฤตการณหรือสภาพปญหาใน
สั ง คมที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ นที่ ย ากแก ก ารแก ไ ข มี วั ต ถุ ป ระสงค ร ว มกั น มารวมตั ว กั น เป น กลุ ม หรื อ องค ก ร (civic
group/organization) ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน)

ในลักษณะที่

เปนหุนสวนกัน (partnership) เพื่อรวมกันแกปญหา หรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งนี้ดวย
ความรัก ความสมานฉันท ความเอื้ออาทรตอกันภายใตระบบการจัดการ โดยมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายและ
ประชาคมที่รวมกลุมขององคกรอิสระ สาธารณประโยชน ปจเจกชนและสาธารณชนเขาดวยกัน โดยในเครือขาย
ประชาสังคมนั้น กระบวนการเชื่อมประสาน การถายเทความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณทางการเมืองจะ
ยกระดับ จิตสํานึกของปจเจกบุคคล จากการเปนฝายถูกกระทํามาเปนฝายกระทําตอสังคม
13. การที่ปจเจกบุคคล องคกร หนวยงานหรือสถาบันใด ไดตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเขาหากันภายใต
วัตถุประสงค หรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีจุดหมายเพื่อกิจกรรมตางๆ เชน การ
ปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมเครือขายนี้ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกัน
14. รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคกร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน หรือ
กิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตอสื่อสารอาจทําไดทั้งการผานศูนยกลางหรือแมขาย และการติดตอ
โดยตรงระหวางกลุม ซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบที่ยังคงความอิสระ โดยมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ
ตามความจําเปน หรือเปนโครงสรางที่มีความชัดเจน
15. ความรวมมือและการเปดรับของฝายตางๆ ที่จะมีขอตกลงรวมกันในการ ทํากิจกรรมอยางใดอย าง
หนึ่ง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งขอกําหนดที่เกิดขึ้นนั้นเปนความพยายามที่จะระดม
ทรัพยากร กระบวนการ ความรูและวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จจากการรวมมือและการเปดรับในสิ่งที่
ใหมนั้นเสมอ
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16. การสรางสัมพันธภาพทางสังคมในการเรียนรูรวมกัน เพื่อยกระดับแนวคิดและกิจกรรมที่ทํารวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู โดยเปนการเชื่อมโยงสายสัมพันธอยางหลวมๆ ของปจเจก
บุคคล กลุม องคกรและสถาบัน ซึ่งสมาชิกในเครือขายเขารวมกิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑหรือ
เปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตน รวมทั้งมีการทํางานรวมกันทั้งในงาน
เฉพาะหนา และการประสานผลประโยชนที่ขยายวงกวางออกไป
17. สังคมแหงกัลยาณมิตร หรือเครือขายสังคมแหงการเรียนรู (leaning social networks)

โดย

เครือขายสังคม จะตองมีความสามารถในการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง หรือมี การขยายแนวคิดกระบวนการออกไป
จึงจะสามารถปรับตัวใหอยูในดุลยภาพได
18. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนที่กวางขวาง เพื่อสรางความสัมพันธทางสังคมที่ยุติธรรม และกา
สรางเครือขายที่กวางขวางมากกวาในอดีต เพื่อสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และเครือขายหรือเพื่อรูเทาทันการเชื่อมโยงเครือขายของเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไรพรมแดน
ดังนั้น เครือขาย คือ กลุมของคนหรือองคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน

หรือทํา

กิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดรูปหรื อจัด ระเบียบโครงสรางที่คนหรื อองคกรสมาชิกยังคงมีความเปน อิส ระ ใน
ความหมายนี้ สาระสํ า คั ญ คื อ ความสั มพั น ธของสมาชิกในเครือขายตองเปน ไปโดยสมัครใจ กิจ กรรมที่ทําใน
เครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการเปนสมาชิกเครือขายไมมีผลกระทบต อ
ความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคนหรือองคกรนั้น ๆ
ประเภทและรูปแบบของเครือขาย
1. เครือขายเชิงพื้นที่ (area)
2. เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue)
3. เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่
1. เครือขายเชิงพื้นที่ (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคกร เครือขาย

ที่

อาศัยพื้นที่ดําเนินการเปนปจจัยหลักในการทํางานรวมกันเปนกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เปนเปาหมายนําทางและเปนการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไมแยกสวนตางๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่เปนที่ตั้ง
แหงความสําเร็จในการทํางานรวมกันของทุกฝายลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิงพื้นที่ สามารถจัดไดหลาย
ระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาทิ
1) การแบงเครือขายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เชน
- เครือขายระดับหมูบาน ตําบลและอําเภอ เชน เครือขายประชาคม อ.แมสอด จ.ตาก
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- เครือขายระดับจังหวัด เชน เครือขายประชาคม จ.นาน
- เครือขายระดับภูมิภาค เชน เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ
- เครือขายระดับประเทศ เชน เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย
- เครือขายองคกรระหวางประเทศ เชน เครือขายการพัฒนาของ UNDP เปนตน
2) การแบงพื้นที่ตามความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน
- เครือขายลุมน้ําปง
- เครือขายอาวปตตานี ฯลฯ
2. เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) หมายถึง เครือขายที่ใชประเด็นกิจกรรม หรือ
สถานการณที่เ กิ ด ขึ้นเปน ปจจั ยหลั กในการรวมกลุมองค กร โดยมองขามมิติในเชิงพื้น ที่ มุงเนนการจัด การใน
ประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อยางจริงจัง และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของลักษณะและโครงสราง
ของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม สามารถแบงไดตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจที่เกิดขึ้นของฝายตางๆ ทั้ง
ภาครั ฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม ยึ ด ติ ด กั บ พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ แต ใ ช ห ลั ก ของกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เปน
ตัวกําหนดความเปนเครือขาย เชน
- เครือขายปาชุมชน
- เครือขายภูมิปญญาชาวบาน
- เครือขายธนาคารหมูบาน
- เครือขายผูสูงอายุ
- เครือขายดานคุมครองผูบริโภค
- เครือขายสิ่งแวดลอม
- เครือขายปฏิรูปการศึกษา
- เครือขายสิทธิมนุษยชน
- เครือขายสุขภาพ ฯลฯ
3. เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่ หมายถึง เครือขายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/กิจกรรม และการ
กอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย ซึ่งอาจแบงเปนเครือขายภาครัฐ ภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองคกรพัฒนาเอกชน โดยเครือขายตางๆ ดังกลาวมุงเนน การดําเนินการ
ภายใต กรอบแนวคิ ด หลั กการ วั ตถุ ป ระสงคและเปาหมายหลั ก ของหนว ยงาน หรือโครงสรางหลัก ของกลุ ม
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ผลประโยชน นั้นๆ ลักษณะและโครงสรางของเครือขายประเภทนี้ สําหรับสังคมไทยอาจแบงกลุมผลประโยชนได
4 ภาคสวนใหญๆ ไดแก

1) เครือขายภาครัฐ เชน เครือขายสถาบันการศึกษา เครือขายกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย เครือขายองคกรอิสระของภาครัฐ เชน สถาบันพระปกเกลา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนตน
2) เครือขายภาคธุรกิจเอกชน เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผูสงออก
เครือขาย SME
3) เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เชน เครือขายเพื่อนตะวันออก เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
เครือขายดานแรงงานสวัสดิการสังคม เครือขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ
4) เครือขายภาคประชาชน เชนเครือขายปราชญอีสาน เครือขายประมงพื้นบานเครือขายสมัชชา
เครือขายภาคธุรกิจเอกชน
ภาคธุรกิจเอกชน เปนที่ยอมรับกันวา การประสานผลประโยชนเพื่อลดตนทุนการผลิต

และเพิ่ม

ผลตอบแทน เปนสิ่งที่ภาคธุรกิจเอกชนไดดําเนินการอยูเสมอ ภายใตความรวมมือในฐานะความเปนหุนสวนตอกัน
โดยความเปนหุนสวนนั้นเปนทั้งในรูปแบบของความรวมมือในการผลิตการคาขาย

การประสานผลประโยชน

และการรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม โดยเครือขายในภาคธุรกิจนั้น สวนใหญจะเปนการรวมตัวของผูทํางานในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดจากการที่กลุมองคกรในภาคธุรกิจตางๆ มารวมตัวกันเปนเครือขายภาคธุรกิจ เชน
สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรมและเครือขายองคกรธุรกิจเอกชนอื่นๆ ที่ภาครัฐสงเสริม เชน สมาคมผูสงออก
สมาคมผูประกอบการคา เปนตน โดยเครือขายภาคธุรกิจเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน
และสนั บ สนุ น เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพของการดํ า เนิ น การทางธุ ร กิ จ และการคื น กํ า ไรให กั บ สั ง คม
กระบวนการเกิดเครือขายภาคธุรกิจเอกชนดังกลาว เปนการแสดงใหเห็นถึงความสามัคคีที่จะประสานและรวมกัน
รักษาผลประโยชนในทางธุรกิจ

และนําไปสูการพัฒนาสังคมในดานอื่นๆ โดยในชวงที่ผานมาวงการธุรกิจถูกมอง

วาฉกฉวยผลประโยชนจากภาคประชาชน และใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง มีการผูกขาดทางการคา ฯลฯ ซึ่งจาก
การมองดังกลาวและกอปรกับการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจทําใหภาคธุรกิจเอกชนมีการปรับตัวเปนธุรกิจเพื่อ
สังคม

และมีแนวโนมในการทําธุรกิจที่สามารถรับใชและคืนประโยชนใหกับสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัท

ขนาดใหญ ดังนั้นเครือข ายในภาคธุร กิจ จึงมีการพัฒนากระบวนการทํางานรว มกับภาครัฐ และภาคประชาชน
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ในลักษณะของการเขารวมเปนเครือขาย เชน เครือขาย SME เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ เครือขายธุรกิจเพื่อปฏิรูป
การศึกษา เครือขายภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน เปนตน
จุดแข็งของเครือขายภาคธุรกิจ คือ มีกระบวนการทํางานที่รวดเร็ว มีความสามารถในการระดมทุนเพื่อ
การจัดการ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
ขอจํากัด คือ คํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนมากเกินไป ทําใหไมสามารถทําการลงทุนในการเพื่อพัฒนา
สังคมได อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาความเปนเครือขายของภาคธุรกิจเอกชน
นาสนใจตรงที่การเสริมสรางกระบวนการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพขององคกร

มีความ
และการ

รักษาผลประโยชนของเครือขาย รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่งที่แตกตางไปจากกลุม โดยที่กลุมจะมีขอบเขตที่
ชัดเจน รูวาใครเปนสมาชิก ใครไมใชสมาชิก มีความเปนรูปธรรม มองเห็นได มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง
แตเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่ไมมีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขาย
อาจจะมองเห็นและมองไมเห็นเปนรูปธรรมก็ได สาระของการเชื่อมโยงระหวางกันที่จะชวยใหมองเห็นรูปธรรม
ของเครือขายมี 3 ลักษณะคือ เครือขายการแลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธใน
การอยูรวมกัน เครือขายไมมีโครงสรางที่แนนอนตายตัว
ความสัมพันธระหวางคน/กลุมองคกรใหตอเนื่อง

อาจมีการออกแบบโครงสรางขึ้นมาทําหนาที่สาน
แตในเครือขายไมมีใครบังคับใหใครกระทําอะไรได แตละ

คน/กลุมองคกรตางก็เปนศูนยกลางของเครือขายไดพอ ๆ กัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธทางสังคมของเครือขาย
จึงมีความซับซอนกวากลุม/องคกรมากนัก
ความสัมพันธทางสังคมระหวางกันและกันของบุคคลตาง ๆ ที่อยูในเครือขายสังคมนั้น

เปน

ความสัมพันธในทุก ๆ ดานที่บุคคลทั้งหมดในเครือขายสังคมมีตอกัน ทั้งระบบเศรษฐกิจ การแตงงาน เครือญาติ
การเมือง และอื่น ๆ สวนพฤติกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธทางสังคมขึ้นไดแกการไปมา

หาสู การเยี่ยม

เยี ย น การปรึ กษาหารื อ การช ว ยเหลื อซึ่ งกัน และกัน เครือขายสังคมของบุ คคลหนึ่ง ๆ จึงเปรีย บเสมื อ น
สิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ขณะเดียวกันบุคคลนั้น ๆ ก็เปรียบเสมือนสวน
หนึ่งของสิ่งแวดลอมทางสังคมของบุคคลอื่น ๆ ในเครือขายสังคม ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอื่น
ดวยเชนกัน
ความสัมพันธทางสังคมที่บุคคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย เมื่อเริ่มจากบุคคลที่เปนจุดศูนยกลาง
ก็จะขยายวงกวางออกไปไดหลายปริมณฑลตามขั้นตอนของวงจรชีวิต สถานภาพและบทบาทของบุคคลผูนั้น เกิด
เปนเครือขายรวมและเครือขายยอย
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เครื อ ข า ยย อ ยก็ คื อ ความสั ม พั น ธ ส ว นหนึ่ ง ในหลาย ๆ ส ว นของเครื อ ข า ยรวม ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐาน
ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ เครือญาติ การเมือง หรือระบบยอยอื่น ๆ ของสังคม เครือขายรวมเปรียบเสมือน
ระบบสังคมใหญ และเครือขายยอยเปรียบเสมือนระบบสังคมยอย ในการคนหาหรือแมแตสงเสริมพัฒนาเครือขาย
เราอาจเริ่มจากเครือขายยอยได
โครงสรางของเครือขายที่ซับซอนขึ้นไปอีก เราเรียกวา โครงขาย (NET) โครงขาย ประกอบดวย เครือขาย
หลายเครือขาย (networks) การทํางานของเครือขายตาง ๆ ในโครงขายหนึ่งหรือหลายโครงขาย เปนการทํางาน
แบบจัดการตนเอง จัดระเบียบกันเอง เครือขายในโครงขายจะสลับซับ ซอนเพีย งใด

มีกี่ประเภท และ

สัมพันธกันอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับความเปนมาของสังคมแตละแหง ซึ่งโครงขายมีทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ที่รัฐยอมรับ มีสถานภาพตามกฎหมายและที่อยูนอกกฎหมาย
ภายในโครงข ายมี แนวความคิดสํ า คัญ ที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธทางสังคมระหวางหนว ยและ
เครือขายที่อยูในโครงขายนั้น แนวความคิดดังกลาวคือ แนวความคิดที่วาดวยอํานาจและศูนยกลาง (Power and
centrality) คนที่มีตําแหนงเปนศูนยกลางเปนตําแหนงที่มีเอกสิทธิ์เหนือคนที่ยอมลดชั้นในวงนั้น คนศูนยกลางนี้
เราเรียกวา hub ซึ่งสามารถหวังไดวาจะตองใหความสนใจเปนพิเศษกับเรื่องของอํานาจ งานวิจัยจํานวนมากไดขอ
สรุปวา คนศูนยกลางไดรับการยอมรับวาเปนผูมีอํานาจ ทั้งในองคการและในเครือขายที่ไมเปนทางการ อีกทั้งยัง
พบอีกวา ความสัมพันธไมเปนไปอยางตรงไปตรงมาและไมเปนความสัมพันธที่เทาเทียมกันดวย และแมวาเรื่องของ
คนศูนยกลางเปนคุณลักษณะทางโครงสรางที่สําคัญ แตก็เปนเรื่องลําบากที่จะคนหาคุณสมบัติใหชัดเจน คน
ศูนยกลางในเครือขายดําเนินการบางอยางที่ไมเทาเทียมในการจัดแบงชั้นทางสังคม Linton Freeman (1979)
จําแนกรูปแบบของคนศูนยกลางออกเปน 3 รูปแบบ
1. ระดับของการเปนศูนยกลาง (Degree Centrality) การวัดความเปนศูนยกลางของบุคคลสามารถ
วัดไดจากจํานวนของการติดตอกับคนอื่น คนที่เปนศูนยกลางจะมีการติดตออยางแข็งขันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ใน
เครือขาย ในขณะที่คนที่อยูขอบ ๆ เครือขายจะไมมีการติดตอกับคนอื่นบอยครั้งนัก การวัดสามารถวัดจากการ
ติดตอทั้งทางออมผานคนที่เปนสื่อ และการติดตอโดยตรง
2.ความใกลชิดของการเปนศูนยกลาง (Closeness centrality) วัดจากผลรวมของระยะทางระหวาง
คนศูนยกลางกับคนที่ติดตอดวยทั้งหมด การวิจัยของนักวิชาการหลายทานชี้วา ความใกลชิดของบุคคลที่มีตอคน
อื่นที่เพิ่มขึ้น ทําใหเขาสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร อํานาจ เกียรติ อิทธิพล
สังคมที่สูงขึ้น

และมีสถานภาพทาง
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3.การคั่นกลางของคนที่เปนศูนยกลาง (Between’s centrality) การคั่นกลางแสดงถึงความสําคัญ
ของคนศูนยกลาง ยิ่งมีศักยภาพในการเปนคนกลางไดมากเทาไร ก็สามารถควบคุมการ flow ของการติดตอสื่อสาร
และความเปนอิสระของคนในเครือขายที่จะติดตอสื่อสารกับคนอื่น ๆ ไดมากเทานั้น
2.2 แนวคิดเครือขายทางสังคมในเศรษฐกิจไมเปนทางการ (Social network of an informal economy)
ทําใหเห็นวา การพนันเปนรูปแบบหนึ่งเศรษฐกิจไมเปนทางการหรือเศรษฐกิจนอกระบบ

(สังศิต

พิ ริ ย ะรั ง สรรค และคณะ, 2546) Granovetter (1985: 481-482) ได วิ เ คราะห บ ทบาทของป จ เจกบุ ค คลใน
โครงสร า งสั ง คมที่ ดํ า เนิ น การทางเศรษฐกิ จ จากการเรี ย นรู จ ากเครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ ส ว นตั ว (Network of
interpersonal relationships) ที่ ฝ งตั ว ในสังคม เขากลาววา ตลาด (ตลาดการพนัน )

ดว ยตัว มัน เองมี

ลักษณะทางสังคม (Social entities) เนื่องจากถูกจัดการโดยคนเกี่ยวของกับการคาและตลาด โดยพวกเขาเหลานี้
ไดสรางเครือขาย การคาดหวังเรื่องการแลกเปลี่ยนตางตอบแทน

ความเห็นอกเห็นใจ หรือการลดความ

ไมพอใจการแลกเปลี่ยนขึ้นมาอยางไมเปนทางการ เพื่อลดภาระหรือตนทุนของการดําเนินการแลกเปลี่ยนด าน
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง Portes (2010: 221) เห็ น ว า การฝงแฝงในสังคมตามความเห็น ของ Granovetter นั้น หมายถึ ง
เครือขายทางสังคม
Granovetter (1985: 493-502) วิเคราะหตอวา โครงสรางการประสานกันของเครือขายทางเศรษฐกิจ
เหลานี้ดําเนินการไดดีในลักษณะที่ไมเปนทางการ เนื่องจากมีความยืดหยุนในการปรับตัว

เห็นใจกัน

สามารถที่จะยอมรับงายมากขึ้นระหวางกลุมผูเขามาคาหรือแลกเปลี่ยน หรือเลือกที่จะรับหรือไมรับการแลกเปลี่ยน
ตามสถานการณหรือการตกลงกันภายใตความสัมพันธกันแบบไมมีลําดับขั้นหรือสูงต่ํากวากันทางสังคม การมี
เครือขายทางสังคมที่เนนความสัมพันธสวนตัวมากขึ้นในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ยอมมีสวนในการลดบทบาท
ของรัฐหรือระบบอันไมมีประสิทธิภาพของสวนราชการเนื่องจากเครือขายที่เปนทางการที่ดําเนินการผานรัฐมักมี
ความยุงยาก และเพิ่มตนทุน ดังนั้นสถาบันทางสังคมอันไดแกเครือขายทางสังคม ดังกลาวจึงนาจะเปนเจาภาพ
สําคัญการดําเนินการทางเศรษฐกิจได
Portes (2010: 136-137) ใหความหมายของเศรษฐกิจไมเปนทางการ (informal economy)

ที่ได

ปรับเปลี่ยนจากเดิม (คือเปนเศรษฐกิจที่มีลักษณะการใชทักษะ ทุนและองคกรการจัดการที่ต่ํา เศรษฐกิจขนาดเล็ก
ที่ครัวเรือนเปนเจาของ และดําเนินการดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีระดับต่ําและใชแรงงานครัวเรือน ผลผลิตที่ไดมี
ขนาดเล็ ก และไม มี ก ารควบคุ ม โดยรั ฐ หรื อ ตลาดกํ า หนด) เป น ความหมายในยุ ค ป จ จุ บั น ได แ ก เศรษฐกิ จ ที่
ดําเนินการโดยบุคคลที่ไมผูกติดกับโครงสรางทางการเชิงสถาบันและเปนเศรษฐกิจที่ถูกละเลยการคุมกันแบบ
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ทางการและทางกฎหมายของรัฐในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเดียวกันนั้นไดรับการคุมครองทางกฎหมาย
(Portes, 2010: 132-133) สวน Edgar Feige (อางใน Portes, 2010: 133) เห็นวา เศรษฐกิจแบบไมเปนทางการ
เปนรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจใตดิน (Underground economy) หมายถึง การดําเนินการทางเศรษฐกิจที่ไมผาน
ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบทางการ ไมมีการคุมกันโดยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เชน สิทธิบัตร
ใบอนุญาต สัญญาจาง หรือ ระบบประกันสังคม เปนตน สวนเศรษฐกิจรูปแบบอื่นที่อยูในขอบขายของเศรษฐกิจใต
ดิน ไดแก 1) เศรษฐกิจผิดกฎหมาย (Illegal economy) ที่ดําเนินการซื้อขายสินคาหรือบริการผิดกฎหมายทุกชนิด
เชน การคาประเวณี ยาเสพติด และการพนัน เปนตน 2) เศรษฐกิจที่ไมมีการรายงาน (Unreposrted economy)
ต อทางราชการเพื่ อ การเสี ย ภาษี หรื อเพื่ อดุล งบประมาณ และ 3) เศรษฐกิ จ ที่ ไม มี การบั น ทึ ก (unrecorded
economy) เพื่อแสดงขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมการคาขายอยางเปนทางการเพียงแตคาดคะเนปริมาณการ
คาขาย
กลาวเฉพาะแนวคิด เครือขายทางสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange theory)
นั้ น พบว า นั กวิ ช าการได นํ า ไปใช ในการศึ กษาความสัมพัน ธทางสังคมตั้งแตระดับ ปจ เจกบุคคลไปจนถึงระดับ
โครงสรางสังคม เครือขายทางสังคมสะทอนโครงสรางทางสังคมระหวางคนหรือองคการ

ที่มีการเชื่อมโยง

ระหวางกันทั้งแบบหลวมและหรือแบบแนนแฟน ซึ่งความเชื่อมโยงมีหลายแบบ โดยการเชื่อมกันของเครือขายทาง
สังคมจะชวยบอกวาเครือขายนั้นมีประโยชนมากนอยแคไหนไดเชนเครือขายที่เล็กและแนนจะมีประโยชนนอยตอ
สมาชิกในเครือขาย ในทางตรงขามเครือขายที่หลวม (Weak ties) เชื่อมโยงออกนอกสมาชิกมาก เปนเครือขายเปด
มักจะมีประโยชนในการไดรับความคิดใหม

ไดรับโอกาสใหมแกสมาชิกในเครือขาย กรณีกลุมคนที่อยู

ในกลุมเดียวกัน (Social cluster) (Wasserman and Faust, 1994)
Emerson (1976) เสนอแนวคิดความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนในโครงสรางเครือขาย (Network Structure)
โดยชี้ ว า อํ านาจและการพึ่ งพา พฤติ กรรมนิย ม และความสัมพัน ธทางสังคมคือประเด็นสําคัญ ในการวิเคาะห
เครือขายทางสังคม โดยมีตัวละครสําคัญทั้งปจเจกบุคคล (Individuals) หรือหมูคน/กลุมคน (Collectivities) ที่
พั ฒ นาความสั ม พั น ธ เ ชิ ง แลกเปลี่ ย นและเครื อ ข า ย (Exchange Relationships and Network) ผ า นการมี
ปฏิ สั มพั น ธ กัน ในลั กษณะของการแลกเปลี่ ย นกัน ภายในเครือขายของตนเอง ซึ่งเครือขายการแลกเปลี่ย นมัก
ประกอบดวย (1) โครงขายของความสัมพันธทางสังคม (Web of Social Relation) (2) ตัวแสดงที่หลากหลาย
(Various Actors) ซึ่ ง มี โ อกาสในการแลกเปลี่ ย น (Exchange Opportunities) รวมถึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นการ
แลกเปลี่ยน (Exchange Relations) ซึ่งกันและกัน และ
เครือขายเดี่ยว (Single Network Stucture)

(3) การแลกเปลี่ยนระดับบุคคลจะเปนการสร าง
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการพนัน
ผลกระทบของการพนันนั้น เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดผลกระทบของการพนันกอน เนื่องจากแนวคิดเรื่อง
ผลกระทบเปนแนวคิดที่มีความซับซอน ดังนั้นจากการสํารวจองคความรูพบวา มีนักวิชาการไดใหความหมายของ
ผลกระทบไว ดังนี้
อนั น ต เกตุ ว งศ ได ให ความหมายของผลกระทบวาหมายถึงผลที่ตามมาจากผลงาน หรื อผลผลิ ตหรือ
ผลประโยชนในระดับประถม (Primary Effects) ของแผนหรือโครงการ ผลกระทบอาจเปนไดทั้งทางบวกและทาง
ลบ และอาจเกิ ดขึ้ น กั บ กลุ มเป า หมายและมิใชกลุมเปาหมายทั้งในปจ จุบัน และอนาคต และไดใหความหมาย
ผลกระทบอีกวา เปนผลของการเปลี่ยนแปลงระดับประถม เปนผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของแผนและโครงการ
และผลอันนีจ้ ะมีสวนทําใหเกิดผลกระทบตอไปไดอีกระดับหนึ่งหรือหลายระดับเปนกรณี ๆ ไป
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบไว วา “ผลกระทบ”(Impact)

ที่

กลาวถึงนั้น โดยทั่วไปจะหมายถึงผลของการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอม โดย
ผลกระทบดังกลาวอาจจําแนกออกตามประเภท ขนาด และระยะเวลา ไดดังนี้

ประเภทของผลกระทบไดแก

การสู ญเสี ย ทางเศรษฐกิ จ ความสู ญ เสี ย บริการทางสังคมและความสูญ เสีย เกี่ย วกับ วิถีดําเนิน ชีวิต ขนาดของ
ผลกระทบจะมีตั้งแตระดับที่นอยถึงมากและระยะเวลาของผลกระทบก็มีทงั้ ระยะสั้นและระยะยาว
Bryant & White ผลกระทบ หมายถึง ผลทั้งหมดของนโยบายที่มีขึ้นในสภาพแหงความเปนจริงในโลก
อันไดแก ผลกระทบ ที่มีตอสถานการณและกลุมเปาหมาย, ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต คาใชจาย
ทางตรงที่ใชสําหรับทรัพยากรของโครงการ คาใชจายทางออมตางๆ รวมทั้งคาเสียโอกาสดวยนอกจากนี้ยังไดให
ความหมายผลกระทบ วาผลกระทบของกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจะใชผลกระทบในความหมายแคบ ดังกลาวขางตนถาพิจารณาความหมายผลกระทบ
ในความหมายที่ แ คบให ชั ด เจนขึ้ น ผู วิ จั ย จะใช แ นวคิ ดการวิเคราะหร ะบบ (System Analyze) มาช ว ยนิ ย าม
ความหมาย วาการดําเนินกิจกรรมไมวาจะเปนในรูปของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้นจะกอใหเกิดผลงาน
(Result) ใน 3 รูปแบบคือ คือ ระดับผลผลิต (Output) ระดับ ผลลัพธ (Outcome) และระดับผลกระทบ (Impact)
ประเภทของผลกระทบ แสวง รัตนมงคลมาส ไดแบงผลกระทบไดเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. การแบงผลกระทบตามแงมุมเนื้อหา (Content of Impact) อาจแบงออกไดเปน ผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจสังคมดานการเมืองดานการบริหารดานสิ่งแวดลอมและกายภาคเชน ผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย
สรางเขื่อนทําใหคนเปนโรคพยาธิซึ่งไมเคยเปนมากอนมากขึ้นหรือ ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายโครงการ
คจก. กอใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวบานและทหารมากขึ้นหรือผลกระทบจากโครงการกอสรางทอสงกาซ
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ธรรมชาติบนบกตัดผานพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการยายที่อยูเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรอยางไมเคยเปนมากอนมากขึ้น
2. การแบงผลกระทบตามแงมุมของความเปนจริงที่เกิดขึ้น (Reality) เราอาจแบงได เปน

2

ประเภทใหญ ๆ คือผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective impact) ซึ่งไดแกผลกระทบที่ เกิดขึ้นโดยที่ไมขึ้นอยู
กับความรูสึกนึกคิดของคนเชนการดําเนินนโยบายคุมกําเนิดจะทําใหสัดสวนของ ผูสูงอายุสูงขึ้นไมวาใครจะรับรู
หรือไมเชนนี้ก็จะเกิดขึ้นประเภทหนึ่งคือผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ไดแกผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ความรูสึกนึกคิดของคนเชนการดําเนินนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวที่กอใหเกิดการขยายตัวของโสเภณีใหคนไทย
เปนอันมากรูสึกอับอายตางชาติ
3. การแบงตามแงมุมของทิศทางที่กระทบ (Direction of Impact) อาจแบงออกได

เปน

ผลกระทบโดยตรง (Direction Impact) ผลกระทบทางออม (Indirect Impact)
4. การแบงตามแงมุมของคุณคาของผลกระทบ (Value of impact) อาจแบงออกไดเปนผลกระทบในเชิง
บวก (Positive impact) หมายถึงผลกระทบที่เปนสิ่งที่พึงปรารถนาและผลกระทบในเชิงลบ (Negative impact)
ไดแกผลกระทบที่ไมเปนที่พึงปรารถนา
5. การแบงผลกระทบตามชวงเวลา (Time of impact) ที่เกิดขึ้นจะสามารถแบงออกเปน

2

ประเภท คือ ผลกระทบในระยะสั้น (Shot run impact) สวนอีกประเภทหนึ่ง ไดแก ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต
(future run impact) หรือผลกระทบในระยะยาว (long run impact)
6. การแบงผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น (Scope of impact) สามารถแบงออกไดเปนผลกระทบที่มี
ผลในวงกวางแลผลกระทบที่มีผลในวงแคบในการวิจัยโครงการนี้จะจํากัดขอบเขตของผลกระทบในแงที่เปนเนื้อหา
ทางดานทางเศรษฐกิจ และดานสังคม โดยครอบคลุมทั้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ และรวมถึงผลกระทบ
ทางตรงและทางอ อ ม นอกจากนี้ ใ นการพิ จ ารณาหน ว ยในการวิ เ คราะห (Object unit of analysis) จะให
ความสําคัญตอหนวยการวิเคราะห 3 ระดับดวยกัน 1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบอน ในฐานะเปนหนวยระดับองคกร
เชน บอนคาสิโนที่เปดใหมหรือบอนการพนันที่มีอยูเดิม

2. ผลกระทบที่เกิดกับผูเลนในฐานะระดับปจเจก

ชน 3. ผลกระทบตอชุมชนชายแดนในฐานะหนวยระดับชุมชน ในการศึกษาเกี่ยวกับขอดังกลาวเปนการศึกษา
ผลกระทบเชิงบวกของการพนันและ ผลกระทบเชิงลบของการพนันซึ่งผลกระทบเชิงบวกจากกลาวถึงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบเชิงลบทางดานสังคม ในการพิจารณาถึงผลกระทบของการพนันโดยพิจารณาในเชิง
คุณคา(Value) เราสามารถแยกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 1. ผลกระทบเชิงบวกของการพนัน 2. ผลกระทบ
เชิงลบของการพนัน
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ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มไดรับการยอมรับคําอธิบายในเชิงบวกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพนันวา เปน
กิจกรรมยามวางที่ถูกกฎหมาย ในสมัยหลังสงครามโอกาสสําหรับ “ผูใชแรงงานที่มีฐานะ”

ที่จะมีสวน

รวมในการพนันที่ถูกจัดขึ้นไดเพิ่มขึ้นเปนอยางมากในหลายประเทศ พรอม ๆ กับสถานภาพทางกฎหมายและการ
ยอมรั บ จากสั ง คมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การพนั น เริ่ ม ไม ถู ก มองว า เป น ป ญ หาสั ง คมที่ ไ ปสู ค วามเสื่ อ มทางศี ล ธรรมและ
อาชญากรรมอีกตอไป
ในการศึกษาผลกระทบเชิงบวกของการพนันในทางสังคมวิทยาเกิดจากความเห็นที่วาการพนันเปดโอกาส
ใหนักเลนไดแสดงบุคลิกที่แข็งแกรงและความตั้งใจจะเสี่ยง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สังคมใหการ

ยกยองเชนเดียวกับ

ความกลาหาญหรือความซื่อสัตย และการพนันมีขอดีในการควบคุมศีลธรรมและการเมืองของสังคมเพราะเปนการ
ตอกย้ําคานิยมที่มีมาแตเดิม ในขณะที่การพนันเปนสิ่งที่ทดแทนความทาทายที่หมดไปในชีวิต และยังมีหนาที่ทาง
สั งคมเป น ศู น ย ร วมที่ เ ป น ประโยชน ในการพบปะสั งสรรคและการปฏิ บัติต ามระเบีย บสั งคมอีก ดว ย และทาง
สังคมศาสตรยังมองผลกระทบเชิงบวกของการพนันคือ

การพนันเปนสวนหนึ่งของการพักผอน (Leisure)

จากมุมมองนี้ การพนันเปนสิ่งที่ใหความบันเทิงและไดรับความนิยมดวยตัวของมันเอง ดังนั้นการศึกษาจํานวนมาก
มุงสนใจที่จิตวิทยาของการพนัน

โดยพยายามศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข องใน

กระบวนการเลน จากมุมมองนี้การเลนการพนันถือวาเปนกิจกรรมยามวางที่ไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งชดเชยมุมที่
ลมเหลว และไมนาพึงพอใจของสังคมในปจจุบัน การพนัน(เหมือนกิจกรรมสีนทนาการ) จึงถูกนิยามดวยคําวา
“เลน” หรือ “ยามวาง”

ซึ่งอยู ถัดจากคําวา “งาน” หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ถือวาเปนความรับผิดชอบทางสังคม

ดังนั้นกิจกรรมยามวางเชน การพนันจึงถือวาเปนองคประกอบที่จําเปนและรักษาดุลยภาพของโครงสรางสังคม
เอาไว

การพนันกลายเปนประเด็นสําคัญก็เพราะลักษณะของการทํางานสมัยใหมใหคนออนลาและบั่น

ทอนความคิดสรางสรรคของคนทั่วไป จากมุมมองนี้การพนันซึ่งแมจะแตกตางจากกิจกรรมยามวางอื่นๆที่เปน
ความผิดตามกฎหมายและมีความดางพรอยทางสังคมก็จึงกลายเปนกิจกรรม “ปกติ” และเขากันไดดีกับการกระทํา
และกับสถาบันอื่น ๆ ทางสังคมจากมุมมองทางทฤษฎีจํานวนมาก นักสังคมวิทยาเสนอวา

การพนันมีบทบาท

ทั้งเปน “เกมของผูใหญ” และเปน “ทางระบาย (Safety valve) ของผูที่ตองการหลบเลี่ยงจากภาระ “การปรับตัว
ที่เบี่ยงเบน” สูสิ่งที่ไมดี เปนการสรางความแปลกใหมใหกับตัวเอง

เปนองคประกอบที่เชื่อมร อย

วัฒนธรรมของคนทํางานที่ตองการเอาชนะการไมมีความสําเร็จและความไมมั่นคงในอาชีพ เปนทางออกสําหรับนัก
พนันในการทดสอบโชคและฝมือ เปนโอกาสที่ไดผลในการแสดงความเปนตัวของตัวเองและความคิดสรางสรรคซึ่ง
ที่ทํางานไมสามารถใหได
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ในชวงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ.2513) มีการศึกษาเกี่ยวกับการพนันอยางเปนทางการ

ผล

เปนประโยชนตอนโยบายโดยตรง เชน ความเหลื่อมลาทางสังคมที่เกิดจากผลกระทบของการพนันที่ถูกกฎหมาย
การพนันที่ถูกกฎหมายที่ไดรับอิทธิพลจากสังคมและตัวแปรสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางไรบาง

หรือการพนันมี

ความเกี่ยวโยงกับลักษณะของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมอยางไร เปนตน สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือ การ
ยืนยันวาการพนันมีความเกี่ยวของกับลักษณะของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเหลานี้เปนสิ่งที่ผู
กํ า หนดนโยบายการพนั น ต อ งรั บ รู โดยรั ฐ เองเป น ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น เพราะรั ฐ ย อ มมี ค วามห ว งใยในป ญ หา
อาชญากรรมและผลกระทบที่อาจมีตอนโยบายดานสวัสดิภาพและสังคม

แตรัฐเองเริ่มใหความสําคัญกับ

การวิจัยหลังจากที่ปรากฏวาการพนันที่ผิดกฎหมายไดมีการขยายตัวออกไปเปนอยางมาก ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา
รัฐมีความหวงใยตอปญหาการพนัน เชน กรณีที่รัฐเกิดความสงสัยวายังควรที่จะหามการพนันตอไปอีกหรือไม หรือ
สงสัยวาสังคมไดรับอะไรตอบแทนจากใชเงินจํานวนมากในการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย
กลาวโดยสรุปแลว การพนันที่ถูกกฎหมายมีการจัดรูปแบบคลายคลึงกับการทําธุรกิจโดยมีลักษณะองคกร
และเปาหมายทางการคาเหมือนกับในอุตสาหกรรมอื่น ๆ การศึกษาสวนใหญพบความจริงที่วา การพนันถูกกระตุน
โดยบริษัทและหนว ยงานรัฐ จนกระทั่งมัน กลายเปน อุต สาหกรรมข ามชาติ ที่ดําเนิน การภายใตร ะบบที่มี ความ
สลับซับซอนระหวางชาติและวัฒนธรรมโลก และเปนการผสมผสานคาสิโนที่ถูกกฎหมายเขากับการทองเที่ยวเชิง
ธุรกิจฝายที่สนับสนุนใหการพนันเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายไดสรุปถึงผลกระทบเชิงบวกของการพนันดังนี้ คือ
เพื่อเปนการเพิ่มรายไดเขารัฐมีบุคคลบางกลุมคิดวาควรจะใหการพนันเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย เพราะเมื่อการ
พนันเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายแลวการพนันจะมีกฎหมายเขาคุมครอง มีกฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ เขามา
เกี่ยวของ และรายไดที่เกิดจากการเลนการพนันก็จะตกเปนของรัฐอยางมีระเบียบแบบแผน ตัวอยางเชน ล็อตเตอรี่
หรือ คาใบอนุญาตเลนการพนัน ไพตาง ๆ สามารถ ทํารายไดเขารัฐปหนึ่ง ๆ เปนจํานวนมาก การเปดบอนใหถูก
กฎหมายทําใหรัฐเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เงินจํานวนนี้สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาสังคม
2.4 ชายแดนและองคความรูเกี่ยวกับเมืองแมสอด
แนวคิดเกี่ยวกับ “ชายแดน” (Frontiers-Border, Boundary)
งานของ Anderson เรื่อง “Imagined Community” ที่ไดพูดถึงแผนที่ของรัฐในฐานะที่เปนเครื่องมืออัน
ทรงประสิทธิภาพและถูกนํามาใชอยางแพรหลาย ในการสรางมโนสํานึกของผูคนในเรื่องอาณาเขตของความเปน
ชาติ และเอกลักษณของชาติ นั่นเพราะแผนที่เปนสื่อที่สามารถผลิตซ้ําแลวซ้ําเลาสามารถสงผานหรือประทับตรา
สัญลักษณของรัฐ และสามารถที่จะตีพิมพในหนังสือเรียน นิตยสาร เอกสาร ตางๆหรือโปสเตอรที่ติดตอตามอาคาร
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บานเรือนไดอยางงายดาย การรับรูเรื่องของความเปนชาติ และอาณานิเขตของรัฐจึงปรากฏอยูทุกหนแหง ซึ่งรับรู
ไดโดยมิตองเสียเวลา การคิดอยางมีสํานึกมากนัก และกอเกิดเปนจินตนาการของผูคนในเรื่องการเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนที่เรียกวาชาติรวมกันในที่สุด
งานของ ธงชัย วินิจจะกูล บทความเรื่อง “ประวัติศาสตรการสรางตัวตน” ไดอธิบายวา รัฐสยามเพิ่งรูจัก
คําวา “เสนเขตแดน” ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 หลังจากที่อังกฤษยึดอํานาจจากพมาไดแลว อังกฤษเรียกรอง
ใหสยามไปตกลงเรื่องเสนเขตแดน ในชวงแรกรัฐสยามไมใหความสําคัญเทาที่ควร

เพราะมโนภาพเรื่องของ

อาณาจักรที่มีขอบเขตชัดเจน เปนเรื่องแปลกที่นึกไมออก และไมมีการปฏิบัติ ขณะเดียวกันทางฝายอังกฤษรูสึก
แปลกใจและไมอาจเขาใจไดวาเหตุใดรัฐสยามจึงไมใหความสําคัญกับการกําหนดขอบเขตอาณาจักรของตนเอง
อังกฤษก็เรียกรองใหรัฐสยามสงคนมากําหนดเสนเขตแดน

เพราะวารัฐสยามมองวาการกําหนดแดนเขตแดน

หรือควบคุมการเขาออกอยางที่อังกฤษทํา อาจหมายถึงความไมไววางใจกันระหวางประเทศเพื่อนบาน และกอน
หนานั้นสยามรูจักแตคําวาพรมแดน เพราะรัฐสยามไมเคยกําหนดเขตแดนลอมรอบ และไมเคยมีแผนที่อาณาเขต
ของตนเองที่แนชัดมากอน
งาน “Siam mapped: A History of the Geo-body of a Nation” ของ ธงชัย วินิจจะกูล ไดแสดงให
เห็นภาพของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของการนิยามพรมแดนอยางเปนรูปธรรม ธงชัยชี้วาการศึกษาแผนที่
ของรัฐชาติ ตองทําความเขาใจการพัฒนาของการสราง เผยแพร และการนําแผนที่มาใชในชีวิตประจําวันดวย
เพราะว า แผนที่ นั้ น ย อมจะหลี กเลี่ ย งการตัด ทอน ปรับ เปลี่ย น ดัดแปลง ซอนเรน หรือปรุงแตเนื้อหา หรือ
ความหมายแฝงตางๆไปได แผนที่จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการกอสรางตัวตนของความเปนรัฐชาติ
งานของ Andrew Walker ซึ่งชี้ใหเห็นวาผูคนในพื้นที่ชายแดนไมไดจํานนตอการถูกนิยาม

การ

ควบคุมจากรัฐศูนยกลางอยางเฉื่อยชา หากแตมีบทบาทอยางกระตือรือรนในการตอรองกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่รอยตอของรัฐในบริบทของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยศึกษาเสนทางการคาของกลุมแมคาชาวลาวที่
เดินทางมาฝงเชียงของเพื่อซื้อสินคาอุปโภคบริโภคและนําไปขายฝงลาว เขาเสนอวากลุมคนเหลานี้สามารถปรับตัว
เขากับอํานาจรัฐไดอยางดี รวมทั้งนโยบายสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจยังไดเปดพื้นที่ใหกับคนทองถิ่นสามารถเขาถึ งทาง
การคาไดโดยเฉพาะผูหญิงชาวลาว ซึ่งที่ผานมาผูหญิงถูกมองวามีบทบาทเฉพาะการคาทางใกลเทานั้น แตจะไมมี
บทบาทในพื้นที่การคาทางไกลดังนั้นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจจึงกลายเปนพื้นที่สําหรับโอกาสในการมีบทบาทของผูหญิง
กลุมหนึ่ง
งานของ Walker เรื่อง “Border in Motion on the Upper Mekong” เสนอวา เมื่อเริ่มมีเขตแดนรัฐ
ชาติแบบสมัยใหมที่แนชัด เจาหนาที่อาณานิคมกลับมิไดใสใจหรือยืดติดกับเสนเขตแดนนั้นอยางเอาเปนเอาตาย
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หากแตเจาหนาที่ เหล านั้น ยังมี ความคิ ดที่ ยืด หยุน และเลือกใชเ กณฑ ในการควบคุมชายแดนแลว แตว าเมื่ อใดที่
รูปแบบความคิดวาดวยเขตแดนแบบสมัยใหมในการบังคับการใชกฎหมายและควบคุมคนอยางเครงครัด สุดทาย
แลวเราจะเห็นวาพรมแดนนั้นไมไดมีลักษณะที่ตายตัวตั้งแตแรกของการกอตัวขึ้นอยาง geo-body แตอยางใด
หากแต ยั งมี ความหละหลวม ผ อนปรน มี การเลือกใชป ฏิบัติอยางหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้น อยูกับ ยุทธศาสตรและ
ผลประโยชนที่จะมีตอผูที่ดูแลจัดการทั้งสองฝากฝงของเสนเขตแดน
วิ ธี การศึ กษาของ Walker น า สนใจในแงของการตั้งตน การศึกษาจากผูคนในพื้น ที่ช ายแดนแทนที่จ ะ
ทําการศึกษาจากมุมมองของอํานาจรัฐศูนยกลาง หรือการศึกษาความสัมพันธระหวางอํานาจกับพื้นที่ Walker มุง
วิเคราะหอํานาจผูคนที่ชายแดนในการตีความการใช อํานาจควบคุมของรัฐชาติ ทําใหขาดความสนใจในความ
แตกตางของกลุมคนในทองถิ่นจนดูราวกับวาความเปนทองถิ่นมีลักษณะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และกลุมตางๆ
สามารถเขาถึงพื้นที่ทางการคาไดอยางเทาเทียม ทั้งที่สภาพความเปนจริงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร
การเมือง เศรษฐกิจแตละยุคไดกอใหเกิดความสัมพันธทางสังคมและการเขาถึงทรัพยากรของผูคนในพื้นที่แตกตาง
กันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปลี่ยนแปลงและความรวมมือทางเศรษฐกิจแบบใหมภายใตยุคโลกาวิวัฒนไดนําซึ่ง
ความสัมพันธที่หลากหลายกลุมมากขึ้นและมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น หรือในอีกดานก็คือ ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในแตละยุคนํามาสูเงื่อนไขที่กอใหเกิดการเขาถึงการเขาถึงและกอใหเกิดการกีดกันการเขาถึงทรัพยากรของ
กลุมคนตางๆแตกตางกันไป

ซึ่งผูคนในทองถิ่นจําตองเลือกใชเลือกใชเงื่อนไขตางๆเพื่อรักษาพื้นที่ของตน

ไว
งานวิจัยของ ยศ สันตสัมบัติ เรื่อง “อํานาจ พื้นที่ และอัตลักษณทางชาติพันธุ:

การเมือง

วัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย” ไดใหความสนใจประเด็นเกี่ยวกับการเมืองวัฒนธรรม การเปดพื้นที่ทางสังคม
และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณทางชาติพันธุ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เลือกพื้นที่วิจัยในลักษณะที่เปนเวทีแบบตางๆ ซึ่งมี
ผูคนหลากหลายกลุมชาติพันธุอาศัยอยูรวมกันในหลายพื้นที่ เชน เชียงของ

เชียงแสน ทาสองยาง แมอาย-

ฝาง และปางมะผา ซึ่งทั้งหมดลวนแลวแตเปนพื้นที่ชายแดนที่มีการเคลื่อนไหวของผูคน สินคา และวัฒนธรรมขาม
พรมแดนของรับชาติมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ เชน ไนทบารซาร และมงดอยปุย แมจะมิใชพื้นที่
ชายแดน หากแตเปนพื้นที่ซึ่งการเลื่อนไหลของสินคา ผูคนและปฏิสัมพันธขามกลุมชาติพันธุในลักษณะเดียวกัน
พื้นที่ซึ่งไดรับการเลือกสรรในโครงการวิจัยชิ้นนี้จึงมิใชหมูบาน หากแตเปนพื้นที่ของการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจซึ่ง
ปรับเปลี่ยนและเลื่อนไหลอยางตอเนื่อง รวมทั้งอัตลักษณทางชาติพันธุและความสัมพันธเชิงอํานาจอาจถูกผลิตซ้ํา
และสรางใหมในการเจรจาตอรองระหวางกลุมตางๆซึ่งไปมาหาสูและการทําการคาตามแนวชาติแดนและขาม
พรมแดนรัฐชาติ

ในขณะเดียวกันพื้นที่วิจัยแตละพื้นที่ก็มีบริบทและเงื่อนไขแตกตางกันออกไป มีคําถาม
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เฉพาะและมีบทเรียนที่จะชวยใหเราทําความเขาใจอํานาจพื้นที่และการเมื องวัฒนธรรมจากเงื่อนไขของความ
แตกตาง มากกวาความคลายคลึงหรือการมองหาขอสรุปรวบยอด ในที่นี้ขอยกตัวอยางงานศึกษาในพื้นที่ชายแดน
ไดแกงานของ โสภิดา วีรกุลเทวัญ, วาสนา ละอองปลิว, อรัญญา ศิริผล, ทวิช จตุวรพฤกษ และขวัญชีวัน บัวแดง
องคความรูเกี่ยวกับเมืองแมสอด
วิทยานิพนธปริญญาเอกของพิชญ พงษสวัสดิ์ ที่ประยุกตใชการศึกษาวิเคราะหประวัติศาสตรเชิงวิพากษ
การเมืองเชิงภูมิศาสตรเรื่ องพื้ นที่ ในการอธิบายปรากฏการณที่เ กี่ยวข องกั บการพัฒนาเศรษฐกิจบริ เวณเมื อง
ชายแดน พบวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในบริเวณดังกลาวมีพื้นฐานมาจากการตอสู ดิ้นรนกับอํานาจ
ทหารพมาของกลุมชาติพันธุตางๆที่อาศัยอยูตามชายแดน และการขยายตัวของอุตสาหกรรมสงออกของรัฐไทยจาก
กรุงเทพฯ ถึงบริเวณเมืองชายแดนไทย-พมา การพัฒนาที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเปนการพัฒนาที่ไมเทาเทียมกัน
ระหวางไทย-พมา รัฐไทยไดสรางระบบการควบคุมจดทะเบียนแรงงานอพยพเขามาชั่วคราวจากประเทศเพื่อนบาน
เชน พมา กัมพูชา ลาว ที่ลักลอบเขาเมืองไทยอยางผิดกฎหมาย ซึ่งมีผลตอการสรางแรงงานราคาถูกจํานวนมาก
แรงงานเหลานี้ถูกทําใหมีวินัย และตกอยูในสภาพการชีวิ ตแบบเสี่ยงอยู ตลอดเวลา เปนแรงงานที่ถูกกดขี่ ไม มี
เสรีภาพในทางเศรษฐกิจ ไมมีสิทธิในการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพื่อปองกันผลประโยชนตนเอง ที่เชื่อมโยง
การสะสมทุนแบบบุพกาลเขากับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ผานการเคลื่อนยายแรงงานมนุษยราคาถูกขามแดน
การคาพาณิชยกรรมและการผลิตที่เอารัดเอาเปรียบแรงงาน
งานชิ้นนี้ของพิช ญ ยังไดแสดงถึ งประเด็น ในการพิ จารณาเรื่ องพื้ น ที่ชายแดน ก็คือ เสนเขตแดนพื้ น ที่
ชายแดน และภาคเหนือ โดยพิชญเสนอวา เสนเขตแดน ชายแดน ชาติพันธุและภาคเหนือมีความสัมพันธกันอยาง
สลับซับซอน เพราะเสนเขตแดนนั้นไมไดมีความสัมพันธกับชายแดนอยางตรงไปตรงมา และชายแดนนั้น มี การ
เปลี่ยนแปลงจุดพิกัดอันเนื่องมาจากพัฒนาการของพื้นที่ เชน
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ

เมื่อมีการสถาปนาเสนแดนในแผนที่หรือ
และสังคมในระดับมหาภาคเทานั้น หากแตกระ

บวบการดังกลาวมีมิติในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ ในพื้นที่ที่มีลักษณะผันแปรไปดวยเหตุปจจัยใน
ระดับโครงสรางหลายประการ กลาวคือ ประการแรก การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายแดนเกาและกําเนิดของพื้นที่
ชายแดนใหม เชน กรณีความเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ศูนยกลางอนุภูมิภาคจากเชียงแสนมาเปนแมสาย และการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนยกลางอนุภูมิภาคจากระแหง (ตาก) สูแมสอด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจากลานนามาเปนลาว
เฉียง พายัพ และภาคเหนือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายแดนเชนนี้ ทําใหเห็นวาพื้นที่แมสอด และแมสาย
มิไดเปนพื้นที่ชายแดนมาโดยตลอด
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ประการที่สอง การพิจารณามิติเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ชายแดนในปจจุบันโดยเฉพาะจากเมือง
ชายแดนที่มีความสําคัญ เชน แมสาย แมสอด จะพบวามิติเรื่องชาติพันธุเชิงวัฒนธรรมนั้นไมสามารถแยกตัวเอง
ออกมาจากเรื่องของเศรษฐกิจ การเมืองและภูมิรัฐศาสตรเชิงพื้นที่ได

พิชญไดยกตัวอยางเชน

กรณีแมสอด ที่มีกลุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองจํานวนมาก ถึงแมจะจดทะเบียนเพื่อใหเกิดลักษณะของ
กรรมาชีพ แตแรงงานเหลานี้ก็ไมไดรับสิทธิทางเศรษฐกิจและสวัสดิการเทาพลเมืองในประเทศ และอยูในสภาพที่
เปราะบางตอการถูกกดขี่ คนเหลานี้ทําหนาที่สงเสริมใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชายแดน แตทวาพวกเขาไม
สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากแมสอดได
พิ ช ญ อธิ บ ายว า แรงงานต า งด า วในพื้น ที่ช ายแดนนี้เองที่เปนหัวใจสําคัญ ตอการเติบ โตของเศรษฐกิจ
ชายแดน ทั้งกรณีเกษตรและอุตสาหกรรม และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา

พื้นที่ชายแดนนั้น

นอกจากเรื่องเสนเขตแดนและชุมชนกายภาพ ความเปนชายแดนยังถูกสรางไวในตัวคน คือ เสนเขตแดนที่เสมือน
สักลงไปในตัวคนผานการแจกบัตร และผานการตรวจบัตรที่ขอบเมืองชายแดนตรงทางคมนาคมเขาเมืองหลวง
มากกวาเสนเขตแดนจริง ซึ่งหมายความวาในพื้นที่ชายแดนแมสอดมีขอยกเวนที่สามารถปลอยใหมีไหลผานของ
แรงงานตางดาวได แตไมสามารถออกจากพื้นที่ตรงนั้นได

ทําใหเห็นวาเสนเขตแดน ชายแดน และพรมแดน

นั้นอยูไมไดเกี่ยวของกับเรือนรางของชาติ (geo-body of the nation) เทานั้น แตยังหมายถึงกระบวนการอํานาจ
ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่กระทําตอเรือนรางของผูคนดวย
วิทยานิพนธของ จักรพันธ ชักชุมแสง เรื่อง “ชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา : สัมพันธภาพ
ระหว า ง พหุ สั งคม วิ ถีชี วิ ตทางเศรษฐกิ จ และการธํารงชาติพัน ธุ” ไดชี้ใหเห็น วา พหุสังคม
เศรษฐกิจ การธํารงชาติพันธ ของชุมชนมุสลิมในแมสอดเปนประเด็นที่มีการเชื่อมโยงกัน
สังคมที่ซอนกันอยูสองระดับ คือ ระดับชุมชนมุสลิม และระดับชุมชนแมสอด

วิ ถีชีวิตทาง
โดยความเปนพหุ

ในระดับชุมชนมุสลิ ม

ประกอบดวยมุสลิมกลุมตางๆ อยางนอยหกกลุมซึ่งสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ

และอํานาจในการ

ตอรองแตกตางกัน ในจํานวนนี้มุสลิมเชื้อสายพมา หรืออารากันเปนกลุมที่มีสถานภาพต่ําที่สุด และเปนกลุมชาย
ขอบของสั ง คมในแม ส อด ส ว นในพหุ สั ง คมระดั บ ชุ ม ชนในแม ส อดนั้ น พบว า มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ค น
หลากหลายชาติพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง ไทยใหญ พมา จีน ไทยลานนา มุสลิม ซิกขและฮินดู ทั้งทางสังคมรวมกัน
กลุมมุสลิมแมสอดเองมีความสามารถในการปรับตัวเขากับบริบททางเศรษฐกิจในพหุสังคมของแมสอดเปนอยางดี
ดวยการเปนเจาของกิจการขนาดเล็กและกลายเปนเอกลักษณที่สําคัญของกลุมมุสลิมในแมสอด
นอกจากพฤติกรรมเชิงเศรษฐกิจซึ่งเสนอเปนเอกลักษณทางชาติพันธุมุสลิมแลว เอกลักษณเดนอีกประการ
ก็คือการธํารงชาติพันธุ กลุมมุสลิมแมสอดมีความอิสระในการแสดงซึ่งความมีตัวตนของกลุมชาติพันธุ เนื่องจาก
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ชุมชนแมสอดเปนพหุสังคมที่นโยบายของรัฐคอนขางผอนปรนประนีประนอม ไมตองตกอยูในสภาวะถูกบีบบังคับ
ใหละทิ้งอัตลักษณของตนเองแตมีโ อกาสฟนฟู อัตลักษณเดิ มของกลุมดวยไมวา
พิธีกรรม แนวปฏิบัติทางศาสนา และระบบสัญลักษณ กลุมมุสลิมแมสอด

อัตลักษณทางกายภาพ
จึงภาคภูมิใจที่จะแสดงตัวตน

ในการเปนมุสลิม ซึ่งเปนเอกลักษณทางชาติพันธุศาสนา และอีกดานหนึ่งก็แสดงตัวตนในการเปนคนไทย ที่มีสิทธิ์
เทาเทียมกับสมาชิกของกลุมชาติพันธุอื่นๆในสังคมไทย สวนคําวากะลาก็ไดถูกผลักใหใชเรียกกลุมมุสลิมที่มาจาก
พมาหรืออารากัน ซึ่งกลายเปนกลุมชายขอบที่สุดของเมืองตลาดชายแดนแมสอด
งานศึกษา “บทบาทของหอการคาจังหวัดตาก ตอการคาชายแดนไทย-พมา” ไดขอสรุปไววาหอการคา
จังหวัดตากที่กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2527 เปนการรวมกลุมของนักธุรกิจทองถิ่นเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน
และมีบทบาทในการดําเนินงานสนับสนุนการคาชายแดนไทย-พมา โดยการดําเนินงานผานองคกรภาครัฐบาล ใน
รูปแบบของคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกวา กรอ. และ
ภาคเอกชนคือหอการคาไทย และขณะเดียวกันก็มีการดําเนินงานผานทางนักการเมือง ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิ กสภาจั งหวั ด สมาชิ กสภาเทศบาล โดยที่กลุมนักธุร กิจ ในหอการคาจังหวัดตากมีความสัมพัน ธกับ กลุ ม
นักการเมืองในจังหวัดตาก ในลักษณะความสัมพันธสวนตัว การดําเนินธุรกิจรวมกัน ความสัมพันธแบบเครือญาติ
การใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อใหชวยผลักดันขอเสนอที่เปนประโยชนตอการคาชายแดนไทย-พมา
นอกจากนั้นยังมีงานที่เกี่ยวกับปญหาและผลกระทบของการคาชายแดนที่แมสอด คือ

“ปญหา

การคาชายแดนของจังหวัดตาก” โดยศึกษาจากการสังเกตสอบถาม ไดพบวา การคาชายแดนของจังหวัดตากซึ่ง
รวมถึงพื้นที่ในเขตอําเภอแมสอดมีปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนคลายกับเมืองชายแดนทั่วไป เชน ปญหา
การขนสงและการสื่อสาร ปญหาทางดานการคมนาคมไมสะดวก ปญหาเรื่องขอจํากัดในการนําเขาสินคาบางชนิด
และปญหาการเมืองภายในประเทศพมาไดสงผลใหรัฐบาลพมาสั่งปอดจุดชายแดน จึงสงผลใหผูประกอบการตอง
ทําการคานอกระบบ ปญหาทางดานขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรสําหรับสินคาบางประเภท ปญหาทางดานการขาด
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีปญหาการลักลอบนําเขาสินคาในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจาก
อัตรากําลังของเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของและเครื่องมือที่ใชในการปองกันและปราบปรามสินคาที่ลักลอบนําเขามี ไม
เพียงพอ และปญหาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในการนําเขาสินคาและการละเมิดลิขสิทธิ์
งานของ กรรณิการ ธรรมรัตน เรื่อง “ผลกระทบของการปดชายแดนตอการคาชายแดนไทย-พมา กรณี
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก” ไดอธิบายสาเหตุของการปดดานการคาชายแดนนั้น สวนใหญจะมาจากคําสั่งของ
รัฐบาลพมาโดยสาเหตุหลัก คือ ปญหาการเมืองภายในประเทศพมาและปญหาพิพาททางแมน้ําเมยระหวางไทย
และพมา การสั่งปดดานมีผลกระทบตอธุรกิจการคาขายแดนทําใหสินคาไมสามารถนําเขาและสงออกไดตามระบบ
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แตการคาชายแดนก็ยังคงสามารถดําเนินตอไปไดในรูปแบบของการคานอกระบบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาอํานาจรัฐไม
สามารถเขาไปควบคุมการคาชายแดนไทย-พมาได
การศึกษาเรื่อง “ปญหาที่ตั้งคายอพยพผูลี้ภัยชายกะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย-พมา ที่อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก” และ “ปญหาการควบคุมดูแลผูหลบหนีภัยจากการสูรบชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว จังหวัด
ตาก” ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับคายอพยพผูลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมีผลของการศึกษาที่คลายกันวา ที่ตั้งคายอพยพผูลี้ภัย
ชาวกะเหรี่ยงที่ตั้งอยูตามแนวชายแดนไทย-พมา ไมปลอดภัยจากกองกําลังทหารพมาและกองกําลังทหารกะเหรี่ยง
พุทธที่ลักลอบเขามาโจมตีทําใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณประเทศไทย จึงไดยายที่ตั้งคายอพยพผูลี้ภัยมา
รวมกัน และใหหางจากชายแดน 10 กิโลเมตร ในปพ.ศ. 2540

เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว พรอมกับสราง

ความเชื่อมั่นใหกับตางประเทศวาประเทศไทยยึดหลักมนุษยธรรมชวยเหลือดูแลผูดูแลหลบหนีภัยจากการสูรบเปน
อยางดี
งาน “การลั กลอบเข า สู ป ระเทศไทยของคนสัญ ชาติ พม า : กรณีศึกษาอํา เภอแม ส อด จังหวัดตาก”,
“แรงงานอพยพภาคอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดนไทย-พมา : กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพมา ในอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก”, “ปญหาแรงงานตางชาติ ในกรณีกะเหรี่ยงหลบหนีเขาเมือง อําเภอแมสอด
“การประเมินความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวในประเทศไทย : ศึกษากรณี

จังหวัดตาก”,

อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก” , “ผลกระทบจากแรงงานพมาผิดกฎหมายในประเทศไทย : ศึกษากรณีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก”
งานศึกษาเหลานี้อธิบายคลายกันเกี่ยวกับแรงงานตางดาวในพื้นที่อําเภอแมสอด และเสนอภาพปญหาของ
แมสอดในทิศทางเดียวกัน โดยมีสาระสําคัญคือ ปจจัยที่ทําใหแรงงานตางดาวทะลักเขาในพื้นที่แมสอดมีอยูสอง
ปจจัยหลักคือ ปจจัยดึงดูดภายในพื้นที่ ไดแก สภาพภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยตอการอพยพขามเขตแดน การมี
โรงงานอุตสาหกรรมเขามาตั้งเปน จํานวนมาก ทําใหตองการแรงงานจํานวนมากที่คาแรงต่ํา นอกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแลว แรงงานตางดาวยังสามารถเขามาทํางานประเภทแรงงานกอสราง แรงงานดานเกษตร งานบริการ
ตามรานอาหาร ลูกจางตามบานเรือนฯ และปจจัยจากในประเทศพมาที่ทําให แรงงานตางดาวทั้งพมาและกะเหรี่ยง
ตองการเขามาทํางานในประเทศไทย เพื่อหนีปญหาทางเศรษฐกิจและความไมสงบจากการเมืองภายในประเทศ
งานเหลานี้อธิบายถึงผลกระทบของแรงงานตางดาว วาเปนที่มาของอาชญากรรม ปญหาโสเภณี ปญหา
สาธารณสุข แรงงานตางด าวแยงงานของคนไทย ทําใหคนไทยตกงานบ าง ทําใหแมส อดสูญเสีย เงิน ออกนอก
ประเทศบาง เพราะแรงงานตางดาวที่มาทํางานในอําเภอแมสอดจะนําเงินกลับประเทศไปใหพอแมญาติพี่นองที่
ประเทศตน และยังพบวาปญหาแรงงานตางดาวสวนหนึ่งเกิดจากเจาหนาที่รัฐบางสวนอาศัยชองวางของกฎหมาย
ลักลอบสงแรงงานตางดาวจากชายแดนปอนโรงงานอุตสาหกรรม
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งานอีกหนึ่งชิ้นที่กลาวถึงนโยบายของภาครัฐที่เขามาแกปญหาแรงงานเรื่อง “การแกไขปญหาแรงงานตาง
ดาวผิดกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 2544 : ศึกษากรณีพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก” ของ
ปริญญา ปนปก ไดชี้ใหเห็นวา นโยบายแกไขปญหาแรงงานตางดาว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ในอําเภอแมสอด
ไมมีผลทําใหการลักลอบเขาเมืองของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายลดน อยลง เพราะนโยบายนี้ตองการสํารวจ
จํานวนแรงงานตางดาวไมไดมุงกดดันใหกลับประเทศ

การประสานงานระหวางหนวยงานราชการที่

ตองปฏิบัติหนาที่รวมกันยังไมดีนัก ตางฝายตางปฏิบัติ

และความรวมมือจากภาคเอกชนยังไมคอยดี คือขาด

ความจริงใจในการแกปญหา จึงทําใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ไมไดจดทะเบียนอีกเปนจํานวนมาก
วิทยานิพนธของ รพีพรรณ จักรสาน เรื่อง “ประวัติศาสตรชาติพันธุจีนและการสรางอัตลักษณของเมืองแม
สอด ตั้ งแต พ.ศ. 2510 ถึ ง พ.ศ. 2554” เพื่อแสดงใหเห็น วากลุมชาติพัน ธุจีน ในแมสอดซึ่งเปน เมืองชายแดน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเมียนมารนนั้ สามารถสะสมทุนและกลายเปนผูมีบทบาทนําทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองทองถิ่นไดอยางไร และคนจีนเหลานี้มีบทบาทอยางไรในการทําใหเมืองแมสอดมีอัตลักษณเปน “พื้นที่ทาง
เศรษฐกิจ” ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
ผลการศึกษาพบวา ในชวงทศวรรษ 2510 ถึงทศวรรษ 2520 เมืองแมสอดเปนพื้นที่

“ชายแดน

ตลาดมืด” กลุมคนจีนแมสอดสะสมทุจากการคาในยุคตลาดมืด โดยสรางเครือขายความสัมพันธกับกะเหรี่ยงที่มี
อิทธิพลในแถบชายแดนเพื่อซื้อ-ขายสินคาในประเทศพมา
ในทศวรรษ 2530 เปนตนมา เมื่อรัฐบาลไทยดําเนินนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา” คนจีน
ในแมสอดก็สามารถทําการคาขามพรมแดนอยางถูกกฎหมาย แต “การคาในระบบ” ก็ดําเนินควบคูไปกับ “การคา
นอกระบบ” พรอมกันนั้นคนจีนแมสอดก็พยายามปรับเปลี่ยนอัตลักษณของเมืองแมสอดจาก “พื้นที่ดอยความ
เจริญและเสี่ย งอัน ตราย” ใหกลายเปน “พื้นที่ทางเศรษฐกิจ ” เพื่อใหเมื องแมส อดไดรั บ การพัฒ นาจากรั ฐ จน
สามารถแขงขันกับเมืองอื่นๆในประเทศพมา ที่ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศอยางมากในทศวรรษ 2540 เปนตน

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การศึกษาการพนันชายแดนพบวา มีไมมากเมื่อเปรียบกับการพนันภายในประเทศและการศึกษาเกี่ยวกับ
เครือขายของผูเลนการพนันขามชาติยิ่งมีนอยมากเชนกัน เพราะสวนใหญศึกษาดานเศรษฐกิจและผลกระทบของ
การพนั น ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมมากกว า เชน จากการศึกษาของวิริน ดา สุทธิพรมและคณะ (2553) ศึกษา
สถานภาพทางเศรษฐกิจจากคาสิโนตามแนวชายแดน กรณีศึกษาดานชองจอม

บานดานพัฒนา ตําบลดาน

อํ า เภอกาบเชิ ง จั งหวั ดสุ ริ น ทร พบว า นั กทองเที่ย วทั้งเพศหญิงและเพศชาย สว นใหญอายุร ะหวาง 31-40 ป
สถานภาพแตงงานแลว ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพหลักเปนธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท
ตอเดือน มีภูมิลําเนาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจจากคาสิโนตาม
แนวชายแดนานชองจอม ที่เปนผลกระทบตอรายได คาใชจายและการจางงาน อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาคาสิโน โดยรถยนตสวนตัว รูจักคาสิโน จากการแนะนําผานเพื่อนหรือคนรู จัก
เดินทางมาเพื่อการเสี่ยงโชค ประมาณ

2-3 ครั้งตอสัปดาห เปนการเดินทางมาเลนในชวงวันหยุด เสาร-อาทิตย

ผลของการเลนการพนัน นักทองเที่ยวไมสามารถแยกไดวาเลนได หรือเลนเสีย ซึ่งมีคาใชจายในการเลนการพนันใน
แตละครั้งคิดเปนเงินเฉลี่ย 5,000 บาทตอครั้ง สวนคาใชจายเมื่อซื้อของที่ระลึก อันดับสาม คือ ซื้อสินคาตามแนว
ชายแดน อันดับสี่ คือ ใชจายสําหรับอาหาร และอันดับหา คือ คาใชจายในการพักคางคืน
รัตพงษ สอนสุภาพ (2555) ซึ่งศึกษาคาสิโนการพนันตามแนวชายแดนพบวา การพนันชายแดนมีความ
เกี่ยวของกับเครือขายนักธุรกิจหรือนักการเมืองโดยทั้งสองสวนรวมกันเปนเจาของคาสิโน

(อางใน

http://www.komchadluek.net/detail/20120824/138451) เจาของคาสิโนการพนั นจํ านวนมากมักเป น นั ก
ธุรกิจ นักการเมือง และผูมีอิทธิพล ซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับผูนําทางการเมืองทั้งฝงไทยและผูนําของประเทศ
เพื่อนบาน ทั้งนี้พ้ืนที่ที่เปดคาสิโนตามแนวชายแดนกับไทย มักจะเปนพื้นที่พิเศษที่ตองใชอํานาจพิเศษควบคุม
โดยตรงจากผูมีอํานาจทางการเมือง และงานศึกษาการเลนพนันในพื้นที่พรมแดนสวนมากพบวา คนไทยจํานวน
มากหลั่งไหลขามไปเลนการพนันนอกประเทศที่คิสโนพนันตั้งอยูในพื้นที่ชายแดนของประเทศที่การพนันเปนสิ่งถูก
กฎหมาย (เรณู เขมาปญญา 2555 พรรณทิพย จันทรพวง 2550 และกนกวรรณ มะโนรมน 2546) ประชาชาติ
ธุรกิจ (4 มีนาคม 2555) เปดเผยวา กลุมลูกคารายใหญที่สุดของนักพนันที่ไปเลนที่สะหวันเวกัสในชายแดนลาว
(2554) มีมากกวา 1,500 คนในแตละวัน งานของรัตพงษ สอนสุภาพ (2555) พบวาผลกระทบจากคาสิโนการพนัน
ชายแดนมีทั้งขอดีและขอเสีย ดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอนของอาชญากรที่หลบหนี
การจับกุม คายาเสพติด และการคาประเวณี สวนดานบวกนั้นคือ ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมีงานทํา และสินคาเพื่อ
การอุปโภคบริโภคภายในคาสิโน การพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย และเจาของคาสิโนการพนันที่
เปนคนไทย นําเงินที่ไดจากธุรกิจการพนันถายเทไปลงทุนในธุรกิจอื่น ซึ่งเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายตั้งอยูในประเทศ
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ไทยทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น เชน การจางงาน มีรายได และการบริโภค เปนตน สวนพรรณทิพย
จันทรพวง (2550) ศึกษาเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของผูเลนการพนันตามแนวชายแดน: กรณีศึกษา
คาสิโนการพนันที่ปอยเปต อ.โอโจวโรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

และงานของ ตรี

ศักดิ์ สุขสภา (2543) ที่นําเสนอผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคาสิโนบานแหลม อําเภอบานโปงน้ํารอน จังหวัด
จันทบุรี โดยทั้งสองงานนี้พบวา การเลนการพนันชายแดนในปจจุบันไมคอยมีผลกระทบทางลบตอผูเลนทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตรงขามกับงานศึกษาของสุรชัย บุญพลับ (2545) ที่ศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนในกรณีคาสิโนบานผักกาด อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี และพรชิตา กฤษฎาวานิช (2545) ที่ศึกษา
ผลกระทบจากคาสิโนการพนันเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมทั้ง วิรินดา สุทธิพรม และคณะ (2553) ที่ศกึ ษาสภาพ
ทางเศรษฐกิจของคาสิโนตามแนวชายแดนดานชองจอม ที่พบวา กลุมคนไทยที่เลนคาสิโนนี้เกิดการสูญเสีย ทาง
เศรษฐกิจและสูญเสียเวลาในการดูแลธุรกิจของตนเอง สวนงานวิจัยของกนกวรรณ มะโนรมย (2546) ที่ศึกษาดาน
ชองจอมเชนเดียวกันพบวา

คนไทยขามไปเลนการพนันจํานวนมากทั้งเพศหญิงและเพศชาย และสงผลกระ

ทบทางสังคมตอชุมชนชายแดนและตอผูเลน ขณะเดียวกันการพนันชายแดนทําใหเกิดเครือขายทางสังคมระหวาง
กลุมผูเลนอีกดวย
ส ว น Thanyathip Sripana ใ น บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง Casinos in Border Towns in the Mekong
Subregion(อ า งใน https://dornsife.usc.edu/assets/sites/329/docs/Indigneous_Religions_.pdf) กล า ว
วาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในกลุมประเทศลุมน้ําโขงทั้งเอื้ออํานวยการพัฒนาเศรษฐกิจการคาที่ดีใหคนสามารถ
เดินทางขามประเทศโดยสะดวกโดยเฉพาะการขนสงนักพนันขามชาติ แตการพนันคือธุรกิจที่ขัดตอการสรางรายได
ใหกับประเทศ เชน ลาว พมา และกัมพูชา โดยเฉพาะคาสิโนชายแดนของประเทศกันพูชาที่กลายเปนธุรกิจที่ใหญ
ที่สุดในสามประเทศนี้ สามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกําใหกับรัฐบาลผานการเสียภาษีของเจาของธุรกิจ แตในอีก
ดานหนึ่งพบวา การพนันชายแดนไดสรางผลกระทบใหเกิดความไมมั่นคงของมนุษยและความไมปลอดภัย เชน
ภาวะหนี้และการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของคนทองถิ่นชายแดน
สําหรับการวิจัยการพนันชายแดนในตางประเทศนั้นมีการศึกษามากพอสมควร ซึ่ง Felsenstein and
Freeman (2001) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง Gambling on the Border: Casinos, Tourism Development and the
Prisoner’ Dilemma ระหวางประเทศอิสราเอลและอียิปต เขาชี้ใหเห็นวาการพนันชายแดนถูกสรางขึ้นในฐานะที่
เปนกลยุทธการทองเที่ยวชายแดน โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศเนนการแขงขันทางการคาแมวาจะสงผลกระทบทาง
สังคมก็ตามซึ่งรัฐบาลตองหาทางแกไข สวน Reith (2006) ศึกษาผลกระทบคาสิโนในพื้นที่พรมแดนที่พบวาคนทิ้ง
ถิ่นไดรับผลกระทบจากกิจกรรมนี้และมีผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ และสุข
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ภาวะ รวมทั้งการกีดกันจากสังคม Timothy (2000)

ในบทความเรื่อง Borderlands: an unlikely tourist

destination? พบวา การพนันชายแดนสามารถกลายเปน จุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวไดเปน อย างดี
เพราะมีการพัฒนาการคมนาคมสูเสนทางชายแดน และชายแดนในตัวของมันเองมีความเปนพิเศษที่เหมือนพื้นที่
อื่นที่ผูคนอยากมาเที่ยว เพราะเสมือนกับการเดินทางไปเยือนตางประเทศ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถชมความเปนไป
ของอีกประเทศหนึง่ ในดานทัศนียภาพสังคม วัฒนธรรมพรอมๆกับการเลนการพนันและจับจายซื้อของที่ชายแดน
2.6 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
เครือข่ ายธุรกิจบ่ อนคาสิ โน

การบริการจัดการบ่ อนคาสิ โนชายแดน

ทั้งระดับท้ องถิ่น ชาติ และข้ าม

การลงทุน การบริหารจัดการ การโฆษณา

ชาติ

และการส่ งเสริมการขาย และธุรกิจ

ผลประโยชน์ ของกลุ่มธุรกิจ

ผลกระทบของชุ มชน

33

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะใช ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพใน 2 รู ป แบบ คื อ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแนว
ประวัติศาสตร (Historical Approach) และการวิจัยเชิงคุณภาพแนวกรณีศึกษา (Case study Approach)
3.2 พื้นที่ ประชากร ขนาดตัวอยาง และการเลือกตัวอยาง
พื้นที่ ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
ประชากรไดจากการเลือกสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องการทองเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจออก-ตก (EastWeat Economic Corridor) กั บ หน ว ยงานภาครัฐ และเอกชน จึงทําใหมีความสัมพัน ธสว นตัว กับ นักการเมือง
ทองถิ่น กลุมนักธุรกิจทองถิ่น และนักธุรกิจขามชาติ ซึ่งสามารถที่จะนําเสนอข อมูลในเชิงเครือขายธุร กิ จ และ
ผลกระทบจากการเปดบ อนคาสิโน ตามแนวชายแดนไทย-พมา โดยคําถามวิจัยไดเกิดจากการพู ดคุย เกี่ ย วกั บ
นโยบายการทองเที่ยวของประเทศตามแนวชายแดนในกอนหนานั้นบางสวน
บอนคาสิโนชายแดน แตยังไมมีการวิจัยอยางจริงจังเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว

ในสวนที่เกี่ยวของกับการเปด
จึงเปนเหตุใหเกิดความสนใจในการ

ทําวิจัยดังกลาว
ไดแกกลุมเปาหมาย 6 กลุม
กลุมที่1 กลุมนักธุรกิจหรือผูจัดการและพนักงานในบอนคาสิโนทั้งคนไทยและพมา จํานวน
สัมภาษณเพื่อใหเห็นนโยบาย แนวคิด เปาหมาย การลงทุน เครือขาย ผลประโยชน

5 ทาน
การ

เลือกตัดสินใจ ความสัมพันธ การจางงาน การควบคุม และการดําเนิน งานภายในพื้น ที่ บ อนคาสิโ น พรอมทั้ ง
เครือขายรวม เชนพื้นที่ปลอดภาษี ทาเรือนําเขาสินคาจากญี่ปุน จํานวน 10 ทา สภาพของพื้นที่และกันชน การ
ลงทุนกับเครือขายการทองเที่ยว เชน รีสอรท ที่พัก สนามกอลฟ
กลุ ม ที่ 2 เจ า หน า ที่ ภ าครั ฐ ได แ ก พั ฒ นาชุ ม ชน ปลั ด อํ า เภอ ปลั ด อบต. และเจ า หน า ที่ ด า นศุ ล กากร
เจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 5 ทาน
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สัมภาษณถึงมาตรการ แนวทางการปองกัน และปญหาของการเขาไปในบอนคาสิโนของชุมชน โดยไมผาน
ดานสากล และดานจารีต(ดานผอนปรน) เปนการขามเรือที่จัดโดยเอกชน โดยเจาของบอนโดยเปนการเดินทางเขาออก อยางเสรี บริเวณทาเรือขนถายสินคาของเอกชนริมแมน้ําเมย โดยไมมีการปองกัน พรอมทั้งสถานบันเทิงตางๆ
ที่มีอยูในพื้นที่คาสิโน สงผลกระทบอยางไรกับชุมชน
กลุมที่ 3 นักธุรกิจในพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 5 ทาน
สัมภาษณเพื่อใหเห็นนโยบาย แนวคิด เปาหมาย การลงทุน เครือขาย ผลประโยชน

การ

เลือกตัดสินใจ ความสัมพันธ การจางงาน การควบคุม และการดําเนิน งานภายในพื้น ที่บ อนคาสิโ น พรอมทั้ ง
เครือขายรวม เชนพื้นที่ปลอดภาษี ทาเรือนําเขาสินคาจากญี่ปุน จํานวน 10 ทา สภาพของพื้นที่และกันชน การ
ลงทุนกับเครือขายการทองเที่ยว เชน รีสอรท ที่พัก สนามกอลฟ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
กลุมที่ 4 ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน

5

ทาน
สัมภาษณถึงมาตรการ แนวทางการปองกัน และปญหาของการเขาไปในบอนคาสิโนของชุมชน โดยไมผาน
ดานสากล และดานจารีต(ดานผอนปรน) เปนการขามเรือที่จัดโดยเอกชน โดยเจาของบอนโดยเปนการเดินทางเขาออก อยางเสรี บริเวณทาเรือขนถายสินคาของเอกชนริมแมน้ําเมย โดยไมมีการปองกัน พรอมทั้งสถานบันเทิงตางๆ
ที่มีอยูในพื้นที่คาสิโน สงผลกระทบอยางไรกับชุมชน
กลุมที่ 5 ประชาชนในในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 20 ทาน
สัมภาษณเพื่อใหทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการเขาไปเลนการพนันตามพื้นที่ชายแดนตลอดจนทราบถึง
การลงทุน เครือขาย ผลประโยชน การเลือกตัดสินใจในการเลน ความสัมพันธระหวางผูเลนกับบอนคาสิโน การ
ควบคุม บทลงโทษที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่บอนคาสิโน พรอมทั้งเครือขายรวม เชน
เอกชน สภาพของพื้นที่และกันชน การลงทุนกับเครือขายการทองเที่ยว เชน

พื้นที่ปลอดภาษี ทาเรือ
รีสอรท ที่พัก สนามกอลฟ ใน

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ มีผลอยางไรในการเลือกตัดสินใจเขาเลน ผลกระทบ และวงเงิน พรอมทั้งกระบวนการเขาออก และปญหาของการเขาไปในบอนคาสิโนของชุมชน โดยไมผานดานสากล และดานจารีต(ดานผอนปรน) เปน
การขามเรือที่จัดโดยเอกชน โดยเจาของบอนโดยเปนการเดินทางเขา-ออก อยางเสรี บริเวณทาเรือขนถายสินคา
ของเอกชนริมแมน้ําเมย โดยไมมีการปองกัน พรอมทั้งสถานบันเทิงตางๆ ที่มีอยูในพื้นที่คาสิโน สงผลกระทบ
อยางไรกับชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
กลุมที่ 6 นักพนัน จํานวน 30ทาน
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สัมภาษณเพื่อใหทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการเขาไปเลนการพนันตามพื้นที่ชายแดนตลอดจนทราบถึง
การลงทุน เครือขาย ผลประโยชน การเลือกตัดสินใจในการเลน ความสัมพันธระหวางผูเลนกับบอนคาสิโน การ
ควบคุม บทลงโทษที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่บอนคาสิโน พรอมทั้งเครือขายรวม เชนพื้นที่ปลอดภาษี ทาเรือเอกชน
สภาพของพื้นที่และกันชน การลงทุนกับเครือขายการทองเที่ยว เชน รีสอรท

ที่พัก สนามกอลฟ ในพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษ มีผลอยางไรในการเลือกตัดสินใจเขาเลน ผลกระทบ และวงเงิน พรอมทั้งกระบวนการเขา-ออก
และปญหาของการเขาไปในบอนคาสิโนของชุมชน โดยไมผานดานสากล และดานจารีต(ดานผอนปรน) เปนการ
ขามเรือที่จัดโดยเอกชน โดยเจาของบอนโดยเปนการเดินทาง

เขา-ออก อยางเสรี บริเวณทาเรือขนถายสินคา

ของเอกชนริมแมน้ําเมย โดยไมมีการปองกัน พรอมทั้งสถานบันเทิงตางๆ ที่มีอยูในพื้นที่คาสิโน สงผลกระทบ
อยางไรกับชุมชน ตามความคิดเห็นของนักพนัน
3.3 เครื่องมือ/แบบเก็บขอมูล
ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมุงประเด็นในการสัมภาษณถึงเครือขาย การคาการ
ลงทุน ประโยชน และผลกระทบที่เกิดจากการเปดคาสิโน ในแงของผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ตอเศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
จังหวัดตาก
การสรางและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. ศึกษาคนควาเอกสารจากหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และวิเคราะหลักษณะของ
ขอมูลที่ตองการ
2. ประมวลความรูที่ศึกษาเปนแนวคิด กําหนดขอบเขต และกําหนดเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย
3. สรางแบบสัมภาษณฉบับรางใหครอบคลุมเนื้อหา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. นํารางแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองของ
เนื้อหา
5. นําแบบสัมภาษณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากรที่กําหนดไว
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Non-Structure Interview) โดยผูวิจัยได
เตรียมคําถามอยางกวางๆ มาลวงหนาเพื่อใชเปนแนวในการสัมภาษณ ซึ่งในเบื้องตนผูวิจัยไดใชการสัมภาษณแบบ
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ไมเปนทางการ (Information Interview) ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบเปดกวาง ไมจํากัดคําตอบและมีความยืดหยุน
มาก โดยที่ผู ถูกสั มภาษณ ส ามารถที่ จ ะแสดงความคิ ดเห็ น ของตนเองไดเ รื่อ ยๆ และเมื่อมีความสนิ ทสนมกั บ
กลุมเปาหมายแลว ผูวิจัยจึงใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) พรอมทั้งนํากลุมผูสัมภาษณที่
เปนกลุมตาง ๆ มาทําการตรวจสอบขอมูลโดยการประชุมกลุมยอย (Focus group Interview) และการสังเกต
แบบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสังเกตและบันทึกภาคสนามจาการลงพื้นที่บอนในเมืองเมียวดี
3.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหผลการศึกษานั้นผูวิจัยทําการวิเคราะหผล โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content
Analysis) และจําแนกขอมูลตํามประเภทโดยใชทฤษฎีเปนตัวจําแนกประเภทของขอมูลทั้งเรื่องเครือขาย กลุม
ผลประโยชน ผลกระทบที่เกี่ยวของในมิติตางๆ
3.6 แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.ศึกษาจากขอมูลเอกสาร

สํ า รวจข อ มู ล พื้ น ฐานที่
เ กี่ ย ว ข อ ง เ ก็ บ ข อ มู ล
ภาคสนามเบื้องตนในบอน
คาสิโนพื้นที่ชายแดน ไทยพม า พร อ มทั้ ง สร า งแนว
คํ าถามแบบกึ่ งโครงสร า ง
แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมขอมูล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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กิจกรรม
2.สัมภาษณขั้นลึกเกี่ยวกับ

ความคิ ด เห็ น จากกลุ ม
ตั ว อย า ง 6 กลุ ม ในด า น
ตางๆดังนี้
ก อ ตั ว ของเครื อ ข า ยการ
พัฒนาเครือขาย ในระดับ
ต า งๆ ทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น
ชาติ และข า มชาติ และ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บ อ น
คาสิ โ น ประโยชน ท าง
เศรษฐกิ จ และผลกระทบ
ตอชุมชน
3.จั ด Focus group กั บ กลุ ม

ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น ร ะ ดั บ
เจ า ของพื้ น ที่ (ทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนที่ เ กี่ ย วข อ ง )
เพื่ อ ประเมิ น ผ ล ระ ท บ
ต า งๆและแนวทางในเชิ ง
น โ ย บ า ย ต อ ก า ร พ นั น
ชายแดนไทย -พม า เพื่ อ
ตรวจสอบข อ มู ล และหา
แ น ว ท า ง ก า ร กํ า ห น ด
นโยบายและการแกไขเชิง
นโยบาย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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กิจกรรม
4. .วิเคราะหขอมูล การกอ

ตั ว ข อ ง เ ค รื อ ข า ย ก า ร
พัฒนาเครือขาย ในระดับ
ต า งๆ ทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น
ชาติ และข า มชาติ และ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บ อ น
คาสิ โ น ประโยชน ท าง
เศรษฐกิ จ และผลกระทบ
ตอชุมชน
5.ทํ า การวิ เ คราะห เ พื่ อ

นํ า เสนอนโยบายที่ แ ละ
การแก ไ ขเชิ ง นโ ยบ าย
เกี่ยวกับการพนันชายแดน
ไทย-พมา
6.รูปเลมรายงานสมบูรณ

1
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6

7

8

9

10
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บทที่ 4
เครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย – พมา : กรณีศึกษา
เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
การนําเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับเครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามแนว
ชายแดนไทย – พมา : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก โดยแบงตามวัตถุประสงคการวิจัยเปน 3
ประเด็น คือ
1. ศึกษาเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตาก
2. ศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา

ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
3. ศึกษาผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ที่มีผลตอชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
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ภาพที่ 1 ภาพแผนที่จุดตั้งคาสิโนริมแมน้ําเมย อ.แมสอด จ.ตาก
4.1 เครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโน
ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเกิ ด ธุ ร กิ จ บ อ นคาสิ โ นตามแนวชายแดนไทยพม า ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
แมสอด จังหวัดตากจําเปนที่จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ“สภาพของพื้นที่ริมแมน้ําเมย” เปนเสนแบง เขตแดน
ระหวางไทยกับพมา ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ไมเหมือนกับชายแดนอื่นๆ เนื่องดวยพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปลายสุดแหง
อํานาจรัฐที่มีพัฒนาการในลักษณะของชายแดนตลาดมืด พื้นที่ผอนปรน เฝาระวังและพรามัวในเรื่องอํานาจ โดยมี
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อันสัมพันธอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของรัฐบาลพมาและ
ชนกลุม นอยชาวกะเหรี่ยงในบริเวณชายแดน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลพมาและรัฐบาลไทยที่มีตอพื้นที่ดังกลาว
โดยเฉพาะนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิ จ เมียวดีของพมาและเขตเศรษฐกิจ พิ เศษแมส อดของไทย รวมถึ ง
กฎหมายการคาการลงทุนเพราะจะทําใหเห็นภาพของเครือขายธุรกิจบ อนคาสิโนในชวงกอนและหลังการเกิ ด
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด รวมถึงกฎหมายการคาการลงทุนไดอยางชัดเจน
4.1.1 เครือขายธุรกิจและการบริหารบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด บนพื้นฐานความสัมพันธแบบไมเปนทางการ ไดแก กาแล็กซี่ และ วินน
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4.1.1.1 เครื อข า ยธุ ร กิ จ บ อนคาสิโ นในชว งก อนการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจ พิเศษเมีย วดีและเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด
การเปลี่ ย นแปลงในพม า ที่ ส งผลกระทบตอพื้น ที่ช ายแดนริมแมน้ําเมยเริ่มปรากฏเดน ชัดเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในพมา ภายหลังเหตุการณที่นายพลเนวินไดทําการรัฐประหารยึดอํานาจจากนายพลอูนุในป
พ.ศ.2505 แลวดําเนินนโยบายที่เรียกวา“สังคมนิย มวิถีพมา” (The Burmese Way to Socialist) โดยไดออก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิต คือ การยึดเอาการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการขนสงการสื่อสารการ
คาขายกับตางประเทศและอื่นๆ วิถีทางแหงการผลิตของชาติทั้งมวล ดังกลาวนั้น จําเปนตองใหรัฐเปนเจาของหรือ
ใหสมาคมสหกรณเปนเจาของหรือไมก็ตองใหสหภาพรวมกันเปนเจาของดําเนินการทั้งสิ้น (พันธุสูรย ลดาวัลย
,2541 : 35) นอกจากนี้นายพลเนวินยังไดดําเนินนโยบายปดประเทศพรอมกับการประกาศปดพรมแดนหามมีการ
ติดตอซื้อขายบริเวณชายแดนสงผลใหความสัมพันธทางการคาในระบบกับประเทศไทยหยุดชะงัก สงผลใหเกิด
ความขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคในประเทศพมา อันเปนสาเหตุหลักที่ทําใหการคานอกระบบขยายตัว แพร
สะพัดมากยิ่งขึ้น

การคานอกระบบดั งกลาวนี้ส งผลใหช าวกะเหรี่ ยงหรือสหภาพแห งชาติ กะเหรี่ ย ง

(Karen National Union : KNU) ซึ่งเปนกองกําลังที่เปนปรปกษกับรัฐบาลทหารพมาซึ่งเปนเจาของพื้นที่บริเวณ
ชายแดนริมแมน้ําเมยไดรับประโยชนเปนอยางมาก โดยสินคาอุปโภคบริโภคจากไทยกวารอยละ 80 ตองผานเขต
แดนในการควบคุมของกะเหรี่ย ง KNU และมีการเก็บภาษีรอยละ 5 ของราคาสินคา นอกจากรายไดจากภาษี
ดังกลาวยังมีรายไดมหาศาลจากการใหสัมปทานตัด ไม กับนายทุนชาวไทยสงผลใหกองกําลังของกลุ มชาติ พัน ธุ
กะเหรี่ยงสามารถขยายการปกครองและเขตทหารของตนไปยังหมูบานตางๆ ที่อยูริมแมน้ําเมย

เพื่อเปน

การยึดพื้นที่ของตนไวและเพื่อทําการควบคุมการคานอกระบบตามหมูบานตางๆ เพื่อนํารายไดจากการเก็บภาษีมา
ซื้ อ อาวุ ธ เถื่ อ นจากชาวไทยที่ ลั ก ลอบนํ า เข า มาจากลาวและกั ม พู ช าอี ก ที ในป พ .ศ.2531 นั ก เศรษฐกิ จ ของ
ธนาคารโลกประเมินวาเศรษฐกิจนอกระบบ (Black market) ของพมามีมูลคาสูงถึง 3,000 ลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐตอป (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2548 : 30)
ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลไทยมองว า รั ฐ กะเหรี่ ย งคื อ รั ฐ กั น ชนระหว า งประเทศไทยกั บ ประเทศพม า
เพื่อปองกันมิใหกองกําลังของพรรคคอมมิวนิสตเขามาเคลื่อนไหวในเขตแดนไทย และกันไมใหกองกําลังของรัฐบาล
พม า เข า มาประชิ ด ชายแดน จากแนวความคิ ด ดั ง กล า วส ง ผลให เ ส น แบ ง เขตแดนเป น เพี ย งเส น ที่ ส ร า งขึ้ น ใน
อุดมการณแตไมมีความหมายในเชิงปฏิบัติที่แทจริง ดานความเขมงวดในการตรวจสอบผูคนและสินคาเข าออก
บริเวณพรมแดน จึงอาจกลาวสรุปไดวาในยุคที่สหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง KNU มีอํานาจปกครองพื้นที่ชายแดน
ดังกลาวเขตพื้นที่ชายแดนไทยพมาริมแมน้ําเมยจึงมีความสําคัญดานเศรษฐกิจในฐานะที่เปนเขตพื้นที่พิเศษที่มีการ
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เคลื่อนไหวในลักษณะของการคานอกระบบหรือตลาดมืด พรอมทั้งมีความสําคัญดานความมั่นคงในฐานะรัฐกันชน
ของประเทศไทยและประเทศพมา
ความขัดแยงภายในสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง KNU สงผลใหเกิดการแยกตัวของทหารกะเหรี่ยงกวา 400
คน โดยใชชื่อวากองกําลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (Democratic Karen Buddhist Army : DKBA) ในปพ.ศ.
2537 ซึ่งกองกําลังดังกลาวมีเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญเนื่องจากไดเขารวมกับรัฐบาลพมาบุกเขายึดฐานที่มั่นและ
คายตางๆของสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง KNU ไดอยางรวดเร็วในปพ.ศ.2538 ทําใหพื้นที่ชายแดนริมแมน้ําเมยฝง
ประเทศพมา ไดกลายเปนพื้นที่ใตการปกครองของ กองกําลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (Democratic Karen
Buddhist Army : DKBA) ตอมาในปพ.ศ.2553 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกครั้งเมื่อมีการกอตั้งกองกําลัง
พิ ทั ก ษ ช ายแดน (Border Guard Force : BGF) ขึ้ น โดยแปรกํ า ลั ง จากกองกํ า ลั ง กะเหรี่ ย งพุ ท ธประชาธิ ป ไตย
(Democratic Karen Buddhist Army : DKBA) เขารวมพัฒนาประเทศกับรัฐบาลพมา ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบตาม
แนวชายแดนไทยพมา โดยกองกําลังของ DKBA ที่เปลี่ยนสถานะเปนกองกําลังพิทักษชายแดนนี้ไดรวมถึง กองพล
นอย 999 ของ นายพลชิตตู ผูนําของ DKBA ดวยซึ่งภายหลังไดเปน ผูที่เขามามีบทบาทในการควบคุมดูแลพื้นที่
ชายแดน

ริ ม แม น้ํ า เมย (http://www.dvb.no/news/dkba-officially-becomes-border-guard-

force/11330 สืบคน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)
ภายหลั ง จากการเข า มามี บ ทบาทในการควบคุ ม ดู แ ลพื้ น ที่ ช ายแดนริ ม แม น้ํ า เมยของนายพลชิ ต ตู
ไดมีการดําเนินธุรกิจใหมคือการใหใหเชาพื้นที่ริมแมน้ําเมยซึ่งอยูในการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยง บริเวณฝงตรง
ขามทาเรือธรรมชาติของฝงไทยเพื่อเปดบอนคาสิโน ซึ่งแตเดิมทาเรือตางๆนี้ทั้งฝงไทยและฝงพมา

เปน

ทาเรือขนถายสินคาอุปโภคและบริโภคภายใตระบบการคาที่ไดรับอนุญาตตามขอตกลง (Sale on Consignment
License) ตัวอยางเชน การคาตามชองทางที่รัฐอนุมัติตามชองทางศุลกากร เชน ชองทางที่อนุมัติทางศุลกากรตาม
มาตราทวิ 5 ของพระราชบัญญัติศุลกากรที่ 7 พ.ศ.2480 เพื่ออํานวยความสะดวกแก ผูนําเขาและสงออกสินคา ซึ่ง
สามารถนําเขาและสงออกสินคาระหวางอําเภอแมสอดและจังหวัดเมียวดีประเทศพมา สวนใหญตั้งอยูริมแมน้ําเมย
จึงเรียกคลังสินคาวาทาขามหมายเลขตางๆ ปจจุบันมี 23 ทาขามโดยคลังสินคาตางๆเหลานี้ดําเนินการโดยเอกชน
ทั้งสิ้น โดยผูประกอบการสามารถนําสินคาไปผานพิธีศุลกากรไดตามทาเรือตางๆ ซึ่งมีเจาหนาที่กรมศุลกากรประจํา
อยู โดยสิ น ค า ส ว นใหญ ก ว า ร อ ยละ 70 เป น สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ รัฐ บาลพม า ไม อ นุ ญาตให นํ าเข า ดั ง นั้ น จึ ง
จําเปนตองขนสงผานคลังสินคาชั่วคราวเพื่อสะดวกในการสงมอบสินคาใหกับพอคาชาวพมา การขนถายสิน คา
ดังกลาวจากฝงไทย ไปฝงพมานั้นอยูในการควบคุมดูแลโดยกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force :
BGF) ภายใตการนําของนายพลชิตตู ดังปรากฏในคําบอกเลาของพอคารายหนึ่งวา
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“เรามีหนาที่แคฝงเราเทานั้น เมื่อเราจัดการธุระศุลกากรเสร็จก็จะนัดวันกับพอคาพมามา
รับของ พอคาฝงนูนก็มารอรับที่ทาเรือ พอสินคาขามไปเปนเรื่องของเขา สินคาถูกปลน โกดังถูกเผาก็
ไมใชความรับผิดชอบของเราที่นี่ เขาจะผานศุลกากรของเขาหรือเปลา หรือจะสงตอไปทางไหนเราจะ
ไมยุง มันเปนระบบของเขา เปนเขตอิทธิพลของกระเหรี่ยงเลยไปก็เห็นแตบังเกอรตองผานเขตของ
เขากอนถึงจะเขาเมืองเมียวดีได” (นายเกม สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560)
ขณะเดียวกันจากการสัมภาษณพอคาชายแดนฝงพมาเลาวา
“ชายแดนฝงพมาเปนดานเก็บภาษีของกะเหรี่ยง ดูแลโดยนายพลชิตตู เพื่อเปนรายไดของ
ทหาร ชาวบานตามชายแดนตองเสียภาษีวัว ภาษีไม ภาษีของปา เมื่อรัฐบาลพมาสั่งปดดาน แต
รัฐบาลไทยไมไดสั่ง ปดดาน การนําสินคาออกขายก็ตองจายภาษีใหกับฝายกะเหรี่ยง โดยภาษีจะ
จายทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่1 ภาษีที่แหลงผลิต ครั้งที่2

จายใหกับกะเหรี่ยง DKBA

ครั้งที่3 จายคาขามแมน้ําจากฝงพมามาไทย ใหนายพล ชิตตู ครั้งที่4 จายคาขึ้นฝงไทย ใหศุลกากร
ไทย ถึงจะนําสินคาออกมาขายได” (นายหนุม สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560)
คําบอกเลาของพอคาทั้งสองฝงดังกลาวขางตนทําใหเห็นสภาพของพื้นที่บริเวณริมแมน้ําเมยฝงพมาวาอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) นับตั้งแตปพ.ศ. 2557 เปน
ตน ยังคงมีรูปแบบการแสวงหารายไดในการบํารุงกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) โดย
การเก็บภาษีจากการคาชายแดนเปนรายไดหลัก ภายใตความสัมพันธรวมกันของเครือขายชนชั้นนําเศรษฐกิจและ
การเมือง ภายใตเครือขายธุรกิจการคาขามแดน โดยมุงเนนการรักษาสมดุลและรักษาความสัมพันธกบั รัฐบาลพมา
และชนกลุมนอยกระเหรี่ยงบริเวณตะเข็บชายแดน เพราะหากความสัมพันธอยูในระดับปกติ จะสงผลใหเศรษฐกิจ
ชายแดนและการคาระหวางประเทศพัฒนาโดยไมชะงัก (ศุภกาญจน พงษยี่หลา, 2548)
สถานภาพของพื้นที่ชายแดนแมสอดยังคงเปนพื้นที่มาอํานาจการเมืองและอิทธิพลทองถิ่นสูงมากดังคํา
บอกเลาของนายเทิดเกียรติ ชินสรนันท อดีตนายกเทศมนตรีนครแมสอด ไดกลาวถึงสภาพพื้นที่วาพื้นที่ทั้งหมดไม
สามารถขยายตัวไดเทาที่ควร เชน
“การขยายสะพานเพื่อขนถายสินคาไดไวขึ้น ปจจุบันใชเวลา 1 วัน เขาวันหนึ่ง ออกวัน
หนึ่ง เรียกวาไปวันมาวัน มูลคาสินคา 6 หมื่นลานบาทตอป ฉะนั้นถาขยายสําเร็จมูลคาการคาจะ
เพิ่มขึ้นเทาตัว แตที่ผานมาขยายไมได สะพานแหงที่ 2 ก็สรางไมได จึงตองขนสินคาโดยไมผานดาน
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ศุลกากร ใชชองทางพิเศษ ขามแพตางๆ มูลคาการคารวมตางๆ เพราะในบริเวณแมน้ําเมยมีทาเรือ
20ท า การขนส งสิ นค า ขนาดใหญ ที่ขึ้นสะพานไมไดก็ตองผานทาพวกนี้ ขณะที่ฝงพม าไมใชพื้น ที่
อิทธิพลของรัฐบาลกลาง แตอยูในความครอบครองของกระเหรี่ยง มีเพียงเมืองเมียวดีที่เปน ของ
รัฐบาลพมา ฉะนั้นถาสะพานเสร็จ ผูไดรับผลประโยชนอยูก็จะเสียผลประโยชน” (นายเทิดเกียรติ
ชินสรนันท สัมภาษณเมื่อ

4 พฤศจิกายน 2560)

ภายใตความพยายามของรัฐบาลในการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดใหมีความพรอมในทุกๆดาน
โดยเฉพาะการสรางสะพานขามแมน้ําเมยแหงที่สองซึ่งมีมูลคาการลงทุนกวา 3,900 ลานบาท

เพื่อเปน

เสนทางหลักในการขนสงสิน คาระหว างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพมาโดยตรง พรอมทั้งมีนโยบายในการปดโกดั ง
บริเวณทาเรือแมสอดและใหสงออกโดยผานทางสะพานเพียงอยางเดียวเทานั้น ซึ่งสงผลใหผลประโยชนทางธุรกิจ
การคาชายแดนทั้งหมดตกอยูภายใตรัฐบาลกลางพมา (สัมภาษณนาย กอ

ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ

สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
จากสภาวการณ ดังกลา วทํ าให กองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) เริ่มเปดพื้นที่
ชายแดนภายใตการดูแลบริเวณริมแมน้ําเมยตั้งแตบริเวณอําเภอแมสอดจนถึงอําเภอทาสองยาง

ซึ่งเรียงราย

ไปดวยทาเรือขนสงสินคาจํานวนมากถึง 23 ทา เพื่อใหเชาพื้นที่ทําธุรกิจตางๆ เชน ทําบอนคาสิโน รานคา Duty
Free ขึ้น โดยเริ่มในพื้นที่ที่รูจักกันทั้งฝงไทยและพมาวา ปอม 99 โดยมีพัฒนาการของการเปดใหเชาตั้งแตปพ.ศ.
2557 ในลักษณะบอนคาสิโนขนาดเล็กของนาย ปอ และนาย กอ ซึ่งเปนบุคคลแรกที่เริ่มเขามาลงทุนในพื้นที่ของ
กองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF)

โดยใชชื่อวากาแล็กซี่ และวินน การมาลงทุน

ของนาย ปอและนาย กอ นั้นอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับนายพลชิตตู โดยมิไดรับการรับรองทางกฎหมายโดย
รัฐบาลกลางพมาแตอยางใด อาจกลาวไดวากลุมนักลงทุนกลุมแรกที่เขามาลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโนในฝงเมียวดี
บริเวณริมแมน้ําเมยซึ่งอยูในการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยงนั้น เปนกลุมผูมีอิทธิพลที่มีเครือขายระดับชาติและมี
ประสบการณในการทําบอนชายแดนอื่นมากอน
การมาทําธุรกิจบอนคาสิโนนั้น กลุมอิทธิพลดังกลาวนี้นับไดวาเปนกลุมแรกๆ ที่ไดมีการเจรจาเรื่อง การ
ขอเชาพื้นที่เพื่อเปดบอนคาสิโนกับนายพลชิตตู โดยกอนที่จะเขามาเชาพื้นที่เพื่อทําธุรกิจคาสิโนนั้นกลุมอิทธิพล
กลุมนี้ทํางานใหกับนักการเมืองระดับชาติโดยทําหนาที่ดูแลบอนคาสิโนชายแดนฝงตรงขามอําเภอแมสายมากอนดัง
คําบอกเลาของนักธุรกิจทองถิ่นรายหนึ่งซึ่งเปนคนบานเดียวกับนาย ปอ ที่เลาวา
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“กลุมนายปอ ซึ่งเปนลูกนองเกาของนักการเมืองระดับชาติในภาคกลาง เคยทําหนาที่เปน
ผูจัดการบอนคาสิโนที่แมสายมากอน แตภายหลังเมื่อนักการเมืองคนดังกลาวเกิดกรณีพิพาทกับกลุม
นักการเมืองทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมและกลุมอิทธิพลในเขตภาคเหนือตอนบน จนเปน คดีความ
สงผลใหนาย ปอ ไมสามารถอยูในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไดจึงยายลงมาทําธุรกิจบริเวณชายแดน
แมน้ําเมย” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อเขามาอยูในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด กลุมอิทธิพลดังกลาวเริ่มเขามาลงทุน

ทํา

ธุรกิจการคาชายแดนทั้งในระบบและนอกระบบ ที่รับรูกันทั่วไปคือ เครื่องใชไฟฟาและน้ํามัน จนมีเครือขายนัก
ธุรกิจทั้งฝงไทยและฝงพมา และคอยๆรูจักคนมากขึ้น ทําใหรูจักเครือขายนักธุรกิจทั้งฝงไทยและฝงพมาจึงทําการ
ชักชวนสรางโกดังในฝงพมาเพื่อขนสงสินคาประเภทตางๆ เชน น้ํามัน เครื่องใชไฟฟา ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลา
ของกลุมพอคาในเมืองแมสอดซึ่งเลาวา
“การจําหนายสินคาประเภทอุปกรณไฟฟา หลอดไฟ เปนที่ตองการของคนพมาเปนอยาง
มาก โดยสวนใหญเปนคาขายทางชายแดนริมแมน้ําเมยผานกลุมพอคาที่เคย มีความสัมพันธกันมา
กอน ซึ่งการคาเครื่องใชไฟฟาและน้ํามันทํากําไรไดดีมากจึงมีการสรางโกดังขนถายสินคาระหวางไทย
– พมา” (นายอ่ํา สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560)
สาเหตุและการเขามาเชาพื้นที่เพื่อทําธุรกิจคาสิโน คือจากความเจริญกาวหนาทางดานการคาดังกลาวทํา
ใหนาย ปอ ไดเริ่มรูจักกับกลุมนายทุนระดับลางในพมาสูกลุมผูมีอิทธิพลระดับนายพลฝงพมา
บอกเลาของนาย ปอ ที่เลาวา
“เมื่อการคาขยายตัวมากขึ้นจากการคาขายเครื่องใชไฟฟา ก็ทําใหเริ่มรูจักนายทุนระดับ
ลางและนําไปจนรูจักผูมีอิทธิพลระดับนายพลฝงพมา นายพลหมองชิตตู ซึ่งก็คือคนกะเหรี่ยง จึงไดมี
การเสนอจัดทําคาสิโนขึ้น โดยทําครั้งแรกในพื้นที่โกดังสินคาเกาที่เคยเปนแหลงขนถายเครื่องใชไฟฟา
และคอยๆ พัฒนาสูการเชาอาคารทําคาสิโนรวมกับพมา

โดยเริ่มจากบอนขนาดเล็ กเอา

อุปกรณการเลนมาติดตั้งใหนักเลนเขามาเลน บางโตะอาจมีพนักงานคอยเชียรแขกเขามาดวย คน
ที่มาเลนสวนใหญในชวงนี้เปนคนกะเหรี่ยงที่เปนคนงานในโกดังและบอกเลาตอกันไปในชุมชน ซึ่ง
ระยะแรกยังไมไดมีการทําสัมปทานเปนทางการเปนเพียงการขออนุญาตเปดบอนกับนายพลชิตตู
เทานั้น โดยรวมบริจาคสรางวัดในเขตกะเหรี่ยงครั้งละ 5 แสน รวมแลวปพ.ศ.2557 บริจาคไป 2 ลาน

ดังคํา
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บาท จนมีความสนิทสนมกับนายพลชิตตูจึงขอสัมปทานเพื่อทําคาสิโน โดยเนนแบบลูกทุง ตรงๆ พูด
งายๆ เพราะไมรูวาธุรกิจการคาจะไปไดดีขนาดไหนในอนาคตและการเสียภาษีการคาใหกับกะเหรี่ยง
ก็ไมมีมาตรฐานที่แนนอนจะมีขอเรื่อยๆ ทั้งป ทั้งงานประเพณี งานวัดเกิด และงานทําบุญตางๆ ซึ่งก็
ไปบางไมไปบางแตตองบริจาค จริงๆมันก็คือสวยนั่นแหละ” (นาย ปอ

เจาของบอน

คาสิโนกาแล็กซี่ สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
จึ ง อาจกล า วสรุ ป ได ว า นอกเหนื อ จากการเสี ย ภาษี ก ารค า ที่ ไ ม มี ม าตรฐานแน น อนในพื้ น ที่ ดู แ ลของ
กองกํ า ลั ง พิ ทั ก ษ ช ายแดน (Border Guard Force : BGF)และการมี ป ระสบการณ ใ นการดู แ ลบ อ นคาสิ โ น
ที่แมสายมากอนแลว การที่ทําการคาจนมีเสนสายรูจักกับผูมีอิทธิพลในฝงพมาก็นับไดวาเปนอีกสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหนาย ปอ ตัดสินใจทําธุรกิจคาสิโน ดังคําบอกเลาของนาย ปอ ที่วา
“ถาใครรูจักผูมีอิทธิพลก็จะเลือกทําคาสิโนเนื่องจากเปนชองทางหาเงินที่งายที่สุดและถูก
กฎหมายสําหรับฝงพมา แมวาคนไทยจะไมไดมีสิทธิ์ขาดในพื้นที่สัมปทาน ตองไปรวมกับทางพมา
เรียกไดวาถือหุนลม กินหุนลม” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน
2560)
ภายหลั ง ที่ เ ข า มาเช า พื้ น ที่ ทํ า ธุ ร กิ จ บ อ นคาสิ โ น นาย ปอ ได มี ก ารวางแผนปรั บ ปรุ ง โกดั ง
ในป พ .ศ.2557 ด ว ยตนเองเพื่ อ พั ฒ นาอุ ป กรณ เ ล น การพนั น โดยนํ า รู ป แบบการเล น พนั น สมั ย ใหม ซึ่ ง ได แ ก
ตูสล็อต จํานวน 5 เครื่อง โตะบาคาราจํานวน 3 โตะ เขามาแทนที่บอนคาสิโนแบบดั้งเดิม ที่เลนกันในหมูคนงาน
ชาวกะเหรี่ยงและชาวบานในพื้นที่กะเหรี่ยง ไดแก ไฮโล น้ําเตาปูปลา ปอก 8 ปอก 9 โดยนาย ปอ

ได

ทํ า การจ า งลู ก น อ งเก า ชาวฟ ลิ ป ป น ส มาทํ า การฝ ก สอนพนั ก งานชาวกะเหรี่ ย งในคาสิ โ นด า นต า งๆ เช น
การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการเลนพนัน การแจกไพ เปนตน
ผลประโยชนจากการลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโนทําใหนาย ปอ ร่ํารวยขึ้นมาอยางรวดเร็ว

ทําให

กลุมพันธมิตรเขามารวมลงทุนในธุรกิจคาสิโนอยางรวดเร็ว เนื่องจากในชวงระยะนั้น นาย ปอ

เปนเพียงผู

เดียวที่ไดเปดบอนคาสิโนแลว สงผลใหกลุมเครือญาติ กลุมนักการเมืองทองถิ่นและกลุมนายทุน ทั้งในฝงไทยและ
พมาไดเขามามีบทบาทในฐานะกลุมทุนนําเขาเครื่องเลนตูสล็อตเขามาในบอนคาสิโน

โดยมีตูสล็อตภายในบอน

เพิ่มขึ้นมากถึง 120 ตูภายในเวลา 2 เดือน โดยมีนักลงทุนชาวออสเตรเลียเปนกลุมใหญสุดลงทุนมากถึง 50 ตู แยก
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โซนดานตะวันออกของบอนคาสิโน การเรียกเก็บผลประโยชนจากตูสล็อตนั้น นาย ปอ เรียกเก็บผลประโยชนที่
อัตราสวน 70 : 30 คือ นาย ปอ ไดรอยละ 70 นักลงทุนไดรอยละ 30
สวนการลงทุนโตะบาคารานั้นนาย ปอ ไดจัดหาโตะมาลงในคาสิโนดวยตนเอง แลวปลอยใหนักลงทุนเชา
โตะแลวเรียกเก็บคาเชาโตะโดยในชวงระยะแรกที่คนมาเลนเยอะนั้น มีการเก็บคาเชาไดสูงถึงเดือนละ 2 ลานบาท
ตอโตะ โดยผูเชาโตะสวนใหญเปนชาวพมาและชาวจีนในพมา
ผลประโยชนมหาศาลจากการลงทุนธุรกิจบอนคาสิโนนี้ทําใหขาราชการ และนักการเมืองทองถิ่นระดับ
จังหวัดบางกลุม เกิดความสนใจและพยายามเขามามีบทบาทในการลงทุนในการขอซื้อหุนธุรกิจบอนคาสิโน จาก
นาย ปอ แตนาย ปอ ไมขายหุนใหเนื่องจากนาย ปอ เชื่อวาตนเองไดรับการหนุนหลังจากนักการเมืองระดับประเทศ
อยูแลว พรอมทั้งพยายามอธิบายความสัมพันธดังกลาวผานเครือขายเจาหนาที่ปกครองระดับทองที่และระดับ
ทองถิ่นที่เจริญเติบโตภายใตการโยกยายแตงตั้งที่มีมากอนหนาในสมัยที่พรรคการเมืองดังกลาวเปนพรรครวม
รัฐบาล โดยเห็นไดจากการเจรจาตางๆ ที่เกี่ยวของกับฝงไทย

จะดําเนินการผานเครือขายนักการเมือง

ระดับประเทศเปนกลไกในการเจรจาตอรองกับกลุมขาราชการและนักการเมืองทองถิ่นซึ่งนักการเมืองคนดังกลาวที่
มีภาพลักษณเปนนักเลนการพนัน ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณในหนังสือพิมพฉบับหนึ่งในปพ.ศ.2557 ที่วา
“ผมไมปฏิเสธวาไมเลน และผมไมไดสงเสริมใหคนเลน แตผมเลนเองมันเปนของคูบานคูเมือง ผม
เลนการพนัน…แตมันก็ใจรัก แตสิ่งที่รักบานเมืองไมเสียหายหรอก ผมไปโกงบานโกงเมืองมาเลนการ
พนันไหม ผมเลนตลอดเวลาไหม ผมเลนเฉพาะตอนผมมีเงิน หมดผมก็ไมเลน ดังนั้นก็ไมปฏิเสธวาผม
เลน ไมปฏิเสธเพียงแตใหสังคมรับรูวา ผมไมใชคนประพฤติชั่วราย แตถามวาการเลนพนันเปนสิ่งดี
ไหม แนนอนมันไมดี ไมไดสงเสริมใหคนเลน

แตคนมันรักนะใหทําไงได…เวลามีตําแหนง

ห น า ที่ ผ ม เ ป น รั ฐ ม น ต รี ก ว า 40 เ ดื อ น ไ ม เ ค ย เ ล น เ ล ย

ไ ม เ ค ย เ ข า บ อ น เ ล ย ”

(https://www.posttoday.com/politic/report/289279 สืบคนเมื่อ 3 มีนาคม 2560)
นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณเกี่ยวกับภาพลักษณที่ถูกมองวาเปนนักเลง ดังนี้
“ผมไมใชคนแบบเปนนักเลงหัวไมนะ แตเปนนักเลงดานจิตใจ คือ คบคนทั่วไปหมด ดีชั่ว
คบหมด แยกแยะเอา ถาดีเราก็คบสนิท ถาชั่วเราก็คบแตตองหางๆ และผมก็ไมทะเลาะกับคน ผมวา
เปนคนเดียวเลยนะ คนมาไหวผม ผมขอรองเลยวา เฮย มึงอยามาไหวกู ตอนผมไปหาเสียง ไอโจรหา
รอย พวกติดยาผมก็คบ แตมึงไหวกู กูเสียคะแนน คนเขาไมเลือกกูแน แตก็ไมมีอะไรกับมึง ไมเปนไร

48

มึงมาเปนลูกนองกูได แตวาเวลาเปดเผยเจอกูมึงไมตองไหว เพราะไหวมาเราก็ตองรับไหว และพอคน
เขาเห็นก็ โอลูกนองแมงคายา อยางนี้มันเสียคะแนน อยาไหวกูขอรอง แตเราก็ไมทะเลาะกัน”
(https://www.posttoday.com/politic/report/289279 สืบคนเมื่อ 3 มีนาคม 2560)
นอกจากนี้จากเหตุการณที่ผูวิจัยไดเขาไปอยูในชวงที่มีการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

นาย

ปอ กับขาราชการทองถิ่นถึงปญหาและความขัดแยงตางๆ นาย ปอ ก็จะอางอิงถึงบุญคุณและความสัมพันธ ที่มี
รวมกันตั้งแตยุคที่นาย (นักการเมืองระดับประเทศคนดังกลาว) มีอิทธิพล บางชวงของการสนทนาก็มีการกลาวอาง
ถึงเหรียญที่หอยคอวาไดมาจากใคร ถาเขาใจก็ตองแกปญหาใหเสร็จภายในวันหรือสองวัน ซึ่งบทสนทนาดังกลาว
ของนาย ปอ ไดสะทอนใหเห็นถึงวานาย ปอ เปนลูกนองนักการเมืองระดับประเทศ คนดังกลาวและไดรับการ
สนับสนุนโดยนักการเมืองคนดังกลาวนั่นเอง โดยนาย ปอ

ไดอาศัยบารมีของนักการเมืองคนดังกลาวในการ

เจรจากับขาราชการและนักการเมืองทองถิ่นเพื่อเปดทาขามเพื่อขามไปยังบอนคาสิโนของนาย ปอ โดยจายเงินให
อบต.ทาสายลวดเดือนละ 40,000 บาท นอกจากนั้นยังจายคาเชาใหกับสํานักสงฆเจาของพื้นที่เดือนละ 100,000
บาท
ภายหลังจากที่ คสช. มีนโยบายลดบทบาทผูมีอิทธิพลในพื้นที่ตางๆและดําเนินการอยางจริงจังในปพ.ศ.
2559 โดยมีสาระสําคั ญเรื่ องป องกั น และปราบปรามการกระทําผิดบางประการที่ เปน ภยัน ตรายต อความสงบ
เรียบรอยหรือบอนทําลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยระบุวา ดวยปรากฏวามีบุคคลซึ่งมีพฤติการณกระทํา
ความผิดอาญาบางประการที่เปนภยันตรายตอความสงบเรียบรอยหรือบอนทําลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มีบุคคลที่ดํารงชีพดวยการกระทําผิดกฎหมาย เชน คายาเสพติด

เปนเจามือพนัน มีพฤติกรรมซองสุมอาวุธ

การดําเนินนโยบายปราบปรามอย างจริงจังดังกลาวข างตนส งผลให นักการเมืองระดั บประเทศคนดังกล าวลด
บทบาทที่เกี่ยวของกับเครือขายการพนันของตนเองลง
เมื่อนักการเมืองระดับประเทศคนดังกลาวลดบทบาทที่เกี่ยวของกับเครือขายการพนันของตนเองลงรวมถึง
เครือขายแถบชายแดนแมสอดสงผลใหนาย ปอ ประสบวิกฤตในการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโน ในปพ.ศ. 2560 ไดมี
ประกาศปดทาขามและดําเนินการปดทาขามของนาย ปอ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ของโบราณสถานคอก
ชางเผือก โดยเปนการรวมกําลังเจาหนาที่ 4 ฝาย ประกอบไปดวย 1. เจาหนาที่ทหารหนวยเฉพาะกิจ ทหารราบที่
14 2. เจาหนาที่สมาชิกอาสารักษาดินแดนอําเภอแมสอด
3505 4. เจาหนาที่กองชางองคการบริหารสวนตําบล

3. เจาหนาที่ทหารกองรอยทหารพรานที่
ทาสายลวด กวา 50 นาย นําแผงเหล็กกั้นและนํา
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ลวดหนามทํารั้วกั้นพื้นที่จอดรถและพื้นที่ทาขามของนาย ปอ พรอมทั้งประกาศหามผูที่เกี่ยวของและประชาชน
โดยทั่วไปใชเสนทางดังกลาวหากฝาฝนจะดําเนินตามกฎหมายอยางเครงครัด
จากขอมูลขางตนยิ่งสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของความสัมพันธที่ขาดเสถียรภาพ ไมมีความมั่นคงของ
เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนที่เกิดขึ้นในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ แมสอด
เนื่องจากเปนเครือขายที่ตั้งอยูบนฐานความสัมพันธแบบไมเปนทางการ ไมมีกฎหมายของรัฐบาลกลางพมามา
รองรับจึงนํามาสูปญหาตางๆ ไดโดยงาย
บอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด

ซึ่ง

ไดแก กาแล็กซี่ และ วินน
กาแล็กซี่ (Galaxy Entertainment)
กาแล็กซี่ เอนเตอรเทนเมนทหรือกาแล็กซี่ ตั้งอยูที่เมืองเมียวดี รัฐคะฉิ่น บริเวณริมแมน้ําเมย บริเวณตรง
ขามกับหมู 4 บานวังคะเคียน ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก ไลออน คอมเพล็กซ

แบงพื้นที่สําหรับ

ใหบริการดังนี้ 1. คาสิโน 2. ดิวตี้ ฟรี 3. รานหมูกระทะ 4. ที่พัก (อยูฝงไทย)
การเดินทางมายังกาแลกซี่ เมื่อเดินทางเขาสูพื้นที่อําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผาน
โรบินสัน ผานทาอากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพื่อไปยังเมียวดี
คอมเพล็กซ จากนั้นจะพบสี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซึ่งเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพทาสายลวดและวัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เมื่อขับมาถึงดานตรวจถึงดาน
ตรวจใหเลี้ยวไปทางซายมือ ขับตอไปตามเสนทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบปาย Galaxy MaeSot จากนั้นจะ
พบปากทางเขาลานจอดรถของของกาแล็กซี่

50

ภาพที่ 2 ภาพปายหนาทางเขาลานจอดรถ

51

ลานจอดรถ เปนลานจอดรถฟรี กวางขวางเปนลานปูน แตไมมีหลังคา สามารถรองรับรถ ไดประมาณ
300 คัน

ภาพที่ 3 ภาพบริเวณลานจอดรถ

ภาพที่ 4 ภาพบริเวณลานจอดรถ
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บรรยากาศบริเวณทาเรือ เปนบันไดสรางลงไปตามตลิ่งจนสามารถเดินทางจากบันไดปูน

ขึ้น

หัวเรือไดเลย แตบันไดมีรองรอยการแตกพังเสียหายบาง เนื่องจากโดนน้ําเซาะ สําหรับการขามจากฝงไทย ไปยังกา
แล็กซี่เมื่อเปรียบเทียบกับคาสิโนอีกแหงที่อยูติดกันที่ชื่อวา วินน จะพบวามีจํานวนรอบการขามฝงที่ถี่กวา ในแตละ
รอบที่มีการขามไปยังฝงกาแลกซี่พบวาวันธรรมดาขามรอบนึงประมาณไมถึง 10 คน แตสําหรับวันเสาร – อาทิตย
ขามรอบนึงเกือบ 30 คน

ภาพที่ 5 ภาพบริเวณทาขามเรือ
บรรยากาศภายนอก สภาพบรรยากาศเมื่อมองจากฝงไทยไปนั้นจะพบวากาแล็กซี่ คาสิโนที่ตั้งอยูริมแมน้ํา
เมย มีเนินทรายกั้นกลางอยูกลางแมน้ํา มีหญาขึ้นรก ไมมีคนเดินอยูภายนอกอาคาร กาแล็กซี่ เปนสถานบันเทิงที่
เรียกไดวาใหความรูสึกวาเปนบอนคอนขางชัดเจน จากลักษณะของพื้นที่ที่ตั้ง สิ่งกอสรางตางๆและบรรยากาศโดย
รวม กลาวคือ เปนสถานที่ที่ตั้งอยูริมแมน้ําเมย เหมือนกับเมียววดี คอมเพล็กซ แตมีเนินทรายกั้นกลางมีหญาขึ้นรก
บดบัง ริมตลิ่งเต็มไปดวยขยะ มีปายรานหมูกระทะ

แตพบวามีการยางหมูแคเตาเดียวขาย อาจเพราะไมมี

ลูกคาเลยไมมีการขายหมูกระทะ ตัวอาคารคอนขางเกา บรรยากาศรวมๆ ใหความรูสึกเหมือนไมไดมาสถานที่
ทองเที่ยวเหมือนเวลาไปยังเมียววดี คอมเพล็กซ ตองตั้งใจมาเพื่อเขาคาสิโนโดยเฉพาะ แตดิวตี้ฟรีที่กาแลกซี่ที่แมจะ
ดูเหมือนหองรานโชวหวยในประเทศไทยแตกลับมีสินคามากกวาดิวตี้ฟรีที่ไลออน คอมเพล็กซเสียอีก รวมถึงราคา
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ยังถูกกวาดิวตี้ฟรีที่เมียวดี

คอมเพล็กซเล็กนอย ทําใหเห็นไดวามีคนมาจํานวนหนึ่งมาซื้อเหลา เบียร ไวน

ซึ่งเปนสินคาหลักของดิวตี้ฟรีแหงนี้บาง แตก็ไมครึกครื้นเทากับที่เมียววดี คอมเพล็กซ

ภาพที่ 6 ภาพบริเวณทาขามเรือ

ภาพที่ 7 ภาพภายนอกของกาแล็กซี่
บรรยากาศภายใน เมื่อจะเขาไปใชบริการในพื้นที่คาสิโน กอนเขาสูคาสิโนจะผานโถงที่มีทางเขาดิวตี้ฟรี
ในโถงนี้จะมีเครื่องเลนเกาๆ อยางเชน ตูมา ตูพินบอลใหเห็นและสามารถเลนไดดวย จากนั้นเมื่อเดินผานดิวตี้ฟรีที่
อยูทางซายมือจะเจอ ผนังกั้นซึ่งเปนจุดรับจํานํากับจุดรับแทงบอล ซึ่งทางฝงซายและขวามือเปนทางโลงเดินเขาไป
ใชบริการคาสิโน ไดเลย ภายในเปนหองโถงกวางหองเดียว แตแบงพื้นที่คราวๆ ดังนี้ ครึ่งฝงซายเนนเครื่องเลน เชน
ตูสล็อต ตูรูเล็ท และตูเกมสยิงปลา ตรงกลางเนนเปนโตะไพปอกเดงและไพบูจี ฝงขวามือเปนโตะไพสําหรับเลนเสือ
มังกรและบาคารา มีสิ่งอื่นๆ ที่นาสนใจคือ โตะไฮโล กับโตะไพทวิน ซึ่งไมเห็นในคาสิโนอื่นๆ (ไพทวินไมมีคนเลน
ทั้งวันธรรมดาและวันเสาร อาทิตย) นอกจากนี้ยังไมอีกโตะที่เปนการนําลูกเตาคลายน้ําเตาปูปลาลูกใหญๆ วางไว
บนโตะที่ตั้งเอียงๆ ใหกลิ้งลงมา แตมีรูปสัตวมากมายหลายชนิด นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการจดบันทึก
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และบอกสถิติการเลนไพ เชน ไพเสือมังกรของที่กาแล็กซี่ยังพบวาเปนระบบเกาเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นๆ เชน
เมียวดี คอมเพล็กซ ไลออน คอมเพล็กซ และสตาร คอมเพล็กซ เปนตน

ภาพที่ 8 บรรยากาศภายในกาแล็กซี่

ภาพที่ 9 บรรยากาศภายในกาแล็กซี่
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ภาพที่ 10 บรรยากาศภายในกาแล็กซี่

ภาพที่ 11 บรรยากาศภายในกาแล็กซี่
วันธรรมดาจะมีคนเขามาใชบริการไมมาก แตถาเปนวันเสาร – อาทิตยจํานวนผูเขามาใชบริการจะเพิ่มขึ้น
เยอะมาก ยกตัวอยางเชน รอบการใชบริการของวันธรรมดาจะมีการเขามาใชบริการประมาณไมถึง 100 คน ถือได
วาคอนขางเงียบเหงา แตเมื่อเปนวันเสาร – อาทิตยกลับพบวามีคนเขามาใชบริการหลายรอยคน จนทําใหเครื่อง
เลนและโตะตางๆ เต็มไปดวยผูคน ดูแลวคึกคักแตไมถึงขั้นแออัดเหมือนกับเมียววดี คอมเพล็กซ แตกลับเหม็นกลิ่น
บุหรี่มากกวา
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ภาพที่ 12 ภาพแผนผังภายในกาแล็กซี่
วินน (AGP Wynn) ปจจุบันไดเปลี่ยนเจาของและไดเปลี่ยนชื่อกิจการเปน HengSheng
คาสิ โ น วิ น น ตั้ ง อยู ที่ เ มื อ งเมี ย วดี รั ฐ คะฉิ่ น บริ เ วณริ ม แม น้ํ า เมย บริ เ วณตรงข า มกั บ หมู 4
บานวังตะเคียน ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก วินนเปดใหบริการคาสิโนเปนหลัก
ปายรานอาหารอีสานบริเวณทาน้ําบันไดทางเขาแตก็ไมไดเปดใหบริการ

แมจะมี
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ภาพที่ 13 ภาพดานหนาวินน
การเดิ น ทางเข า สู วิ น น เมื่ อ เดิ น ทางเข า สู พื้ น ที่ อํ า เภอแม ส อดให ขั บ รถตามเส น ทางหมายเลข 12
ผานโรบินสัน ผานทาอากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพื่อไปยังเมีย
วดี คอมเพล็กซ จากนั้นจะพบสี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซึ่งเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพทาสายลวดและวัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เมื่อขับมาถึงดานตรวจถึงดาน
ตรวจใหเลี้ยวไปทางซายมือ ขับตอไปตามเสนทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบปาย Galaxy MaeSot ใหขับรถ
ตอไปอีกประมาณ 500 เมตร จากนั้นจะพบทางเขาลานจอดรถของของวินน
ลานจอดรถเปนดินธรรมดาไมมีหลังคา จอดไดประมาณ70 – 80 คัน แมวาพื้นที่จะกวางแตเนื่องจากเปน
ทางลําเลียงของเกา ของไรไซเคิล มีรถบรรทุกวิ่งขนสง จึงตองเวนทางสําหรับรถบรรทุกวิ่งทําใหจอดไดนอยกวา
ความเปนจริง
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ภาพที่ 14 ภาพบริเวณลานจอนรถของวินน
บรรยากาศบริเวณทาเรือ ฝงไทยพบวาอยูติดกับทาเรือสําหรับขนสงสินคารีไซเคิล ทําใหบรรยากาศดู
เหมือนอยูในรานขายของเกา ตองเดินผานกองของเกากอนถึงจะเจอทาเรือขามไปยังวินน บริเวณทาเรือเปนบันได
ปูนสรางลงไปตามตลิ่งจนสามารถเดินทางจากบันไดปูนขึ้นหัวเรือไดเลย แตฝงวินนพบวามีการสรางบันไดมาตาม
ตลิ่งจนสามารถขึ้นหัวเรือไดเลย แตวันที่เดินทางพบวาบันไดปูนบริเวณฝงของวินนมีรองรอยการแตกพักบางสวน
และมีการนํากระสอบทรายมาวางจากบันไดขั้นสุดทายลงมาในน้ําเพื่อใหเดินจากแนวกระสอบทรายไปยังบันไดเพื่อ
เดินเขาไปยังคาสิโน รูปแบบการรับสงผูเขาไปใชบริการจะแตกตางจากคาสิโนอื่นๆ คือ จะมีการใชวิทยุสื่อสารใน
การแจงวามีลูกคาจะเดินทางไปยังคาสิโนจากนั้นคนขับเรือจะขับเรือมารับ เนื่องจากทาเรือกับคาสิโนอยูไกลกัน
พอสมควรไมสามารถมองเห็นกันไดเหมือนคาสิโนอื่นๆ ที่ทาเรืออยูตรงขามกับทาเรือพอดี

ภาพที่ 15 ภาพบริเวณทาขามเรือ

59

บรรยากาศภายนอก วินน เปนสถานบันเทิงอีกแหงที่เรียกไดวาใหความรูสึกวาเปนบอนคอนขางชัดเจน
คลายกับกาแล็กซี่ จากลักษณะของพื้นที่ที่ตั้ง สิ่งกอสรางตางๆและบรรยากาศโดยรวม กลาวคือ เปนสถานที่ที่
ตั้งอยูริมแมน้ําเมย แตมีเนินทรายกั้นกลางมีหญาขึ้นรกบดบัง ริมตลิ่งเต็มไปดวยขยะ มีปายรานอาหารอีสานอยู
บริเวณดานขางบันไดทาน้ําบริเวณดานหนาทางเขาคาสิโน แตพื้นที่ในรานกลับพบวามีโตะเกาอี้ แตฝาเพดานยังไม
มี สายไฟ หอยเต็มไปหมด ไมพบวามีการขายอาหารแตอยางใด สรุปไดวากิจกรรมหลักของที่วินนคือคาสิโน ไมพบ
เห็นผูคนเดินอยูนอกคาสิโน

ภาพที่ 16 ภาพการขนสงสินคาบริเวณทาขามเรือของวินน

ภาพที่ 17 ภาพจุดรอเรือทางฝงคาสิโนวินน
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ภาพที่ 18 ภาพจุดพักผอนภายนอก

ภาพที่ 19 ภาพบานเรือนในบริเวณคาสิโนวินน
บรรยากาศภายใน เมื่อจะเขาไปใชบริการในพื้นที่คาสิโน เมื่อเดินผานประตูกระจกติดฟลมสีดําดานหนาก็
มีทางเดินทางเขาสูโถงคาสิโนไดเลย ไมมีเครื่องสแกนและการดคอยคุมแตอยางใด ภายในเปนหองโถงกวาง กอน
เขาถึงโถงกวาง ฝงซายมือจะเปนโตะไฮโล กับเครื่องคอมสําหรับเลนพนันออนไลน ฝงขวามือเปนจุดแคชเชียร เมื่อ
ผานจุดดังกลาวจะเขาสูโถงคาสิโน ภายในโถงคาสิโนจะมีการแบงโซนคราวๆ ดังนี้ โถงกลางสําหรับผูเลนตัวไป มี
การแบงพื้นที่สําหรับหอง VIP ไว 1 หอง อีก 2 หองยังเปนหองเปลา ผังหองคราวๆ จากซายไปขวา ฝงซายของโถง
กลางเปนแนวตูสล็อต และตูเกมสยิงปลา ถัดมาเปนโซนโตะไพเสือมังกรและพื้นที่จัดไพของพนักงาน ถัดมากลาง
หองเปนจุดโชวรางวัลสําหรับคูปองลุนชิงโชค และโตะการเลนโยนบอล (ลูกปงปอง) ซึ่งไมพบในคาสิโนอื่นๆ ถัดมา
คือโซน โตะไพบูจีและไพปอกเดง ถัดมาเปนโตะรูเล็ท และกลุมโตะไพบาคารา ขวาสุด ติดผนังคือ จุดรับจํานํา
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สําหรับคาสิโน วินนนั้นพบวามีการเขาใชบริการคอนขางนอยทั้งวันธรรมดาและเสาร อาทิตย เมื่อเทียบกับ
กาแล็กซี่ที่อยูติดกัน ที่แมจะมีคนใชบริการนอยในชวงวันธรรมดาแตพอวันเสาร อาทิตยก็จะมีคนมาใชบริการเยอะ

ภาพที่ 20 ภาพแผนผังภายในของวินน
4.1.1.2 การบริหารบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด
บอนคาสิโนที่เปดใหบริการในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอดที่เปนที่รูจักคือ กาแล็กซี่ กับ วินน ซึ่งเปนบอนคาสิโนที่มีรูปแบบการบริหารโดยเจาของคาสิโนเพียง
คนเดียว ไมมีหุนสวนนั้น มีรูปแบบการบริหารที่คลายคลึงกันดังนี้
1. การบริหารการสงเสริมการตลาด
1.1 การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ในสวนของการอํานวยความสะดวกในการเดินทางนั้นพบวาสวนใหญผูที่มาเลนยังบอนคาสิโนกา
แล็กซี่นั้น จะนํารถยนตสวนตัวมาเองเปนสวนมาก ในสวนของการอํานวยความสะดวกทางการเดินทางจะเปนการ

62

ดูแลในสวนของลูกคา VIP เปนหลัก คือมาการนํารถไปรับ-สงยังสนามบิน โรงแรมที่พัก

ดัง

คําสัมภาษณของผูบริหารคาสิโนที่เลาวา
“เรามีการดูแลกลุมลูกคาที่เลนหนัก ลูกคา VIP โดยตองมีการติดตอมากอน เราก็จะเตรียม
รถไปรับ-สง กลุมลูกคากลุมนี้ทั้งที่สนามบิน โรงแรมที่พัก อาหารการกิน”

(นาย ปอ เจาของ

บอนคาสิโนกาแล็กซี่สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
1.2 การจับรางวัลการสงคูปองชิงโชค
การจับรางวัลหรือสงคูปองชิงโชคนั้นพบวาทางบอนคาสิโนกาแล็กซี่ นั้นไมไดมีการจับฉลากแต
อยางใด จะมีก็เพียงบัตรกํานัล (Gift voucher) ที่แจกใหกับนักพนันที่มาเลนในแตละโตะ

โดยจะแจกเปน

ชวงๆ คือ แจกตอนเปดโตะหรือการเปดสํารับไพสํารับใหม และการที่นักพนันลงแทงขางเจามือหรือคนแจกไพแลว
เกิดเสียในตานั้นๆ ก็อาจจะมีการใหสินน้ําใจโดยการแจกบัตรกํานัล

(Gift voucher) ใหกับนักพนัน

เปนตน ดังคําบอกเลาของนาย จา ที่เลาวา
“เวลาเลนบางครั้งถาเราเลนเสียหลายๆ ตา เคาก็แจกบัตรกํานัลมาให ยกตัวอยางนะพี่ ได
บัตรกํานัล 100 บาท เราไปแลกเงินสดไมได แตเราเอาไปแทงได หมายความวา

เราลงเงิน 100

รวมกับ บัตรกํานัล 100 ถาได เราก็ได 200 เคาใหเรามาเหมือนเปนของปลอบใจ มันก็รูสึกดีนะดีกวา
ไมไดอะไรเลย” (นาย จา สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560 )
1.3 การสรางระบบการใหบริการที่แตกตางจากคูแขง
ระบบการใหบริการที่บอนคาสิโนนํามาใชในตอนดําเนินกิจการเนนไปที่การใหบริการแบบปกติ
ทั่วไป นั่นคือ มีการใหบริการดานความปลอดภัย การใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มฟรีสําหรับผูที่เขามาเลน
การพนั น โดยมี การติ ดป า ยขนาดใหญ ที่ทา เรือฝงไทยเพื่อใหทราบถึงเมนูอาหารที่ใหบ ริการในแตล ะวัน การ
ใหบริการดานที่พัก (แตอยูในฝงไทย) ตลอดจนบริการรถรับสงจากโรงแรมที่พักหรือสนามบินมายังบอนคาสิโนกา
แล็กซี่ ยังไมไดมีการสรางระบบการใหบริการที่แตกตางจากคูแขงเพื่อสรางแรงดึงดูดแตอยางใด เนื่องจากบอน
คาสิโนกาแล็กซี่นั้นนับไดวาเปนบอนคาสิโนที่เปดใหบริการเปนแหงแรกในฝงเมียวดี ริมแมน้ําเมยของประเทศพมา
ยังไมมีคูแขงมากนัก แตกลยุทธที่นาย ปอ ใชในการดึงดูดใหคนจํานวนมากเดินทางมายังบอนคาสิโนกาแล็กซี่คือ
การเปดรานหมูกระทะรานราคา 59 บาทตอหัวและการเปดสถานบันเทิงยามค่ําคืน ที่ใหบริการถึงเชา รวมถึงการ
แจกเงินคูปองเงินสด 300 บาทตอคนใหกับ 300 คนแรกที่เขามาใชบริการในแตละวัน ตอมาภายหลังบอนคาสิโนที่
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เปดใหบริการภายหลังใหบริการเกี่ยวกับรานคาปลอดภาษี (Duty Free) จึงสังเกตเห็นวาบอนคาสิโนกาแล็กซี่ได
แบงพื้นที่สวนเล็กๆ เพื่อเปนพื้นที่ขายสินคาปลอดภาษีบาง แตสินคาสวนใหญมีแคสุรา เบียรและบุหรี่ เทานั้น
1.4 การบริหารระบบการเลนการพนันแบบมีไดมีเสีย
เมื่อนาย ปอ ลงทุนเปดบอนคาสิโนการแล็กซี่ในชวงแรกไดนํารูปแบบการเลนพนันแบบทองถิ่น
เชน น้ําเตาปูปลา ไฮโล ไพปอก เปนตน มาใชในบอนคาสิโน ตอมาไดมีการพัฒนาใหเปนรูปแบบสากลมากขึ้นเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความเปนบอนคาสิโนที่ไดมาตรฐาน โดยนํารูปแบบการเลนที่เปนมาตรฐานสากลมาใชมากขึ้น เชน
ตูสล็อต บาคารา เสือมังกร ที่มีเครื่องอุปกรณการเลนการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของฝงเจามือ ทําใหผูเลนเกิด
ความรูสึกมั่นใจวาจะไมถูกเอาเปรียบหรือถูกโกง การเลนการพนันจึงเปนการเสี่ยงดวงแบบมีไดมีเสีย แตอยางไรก็
ตามดวยกฎการเลน ตางจะพบวาโอกาสที่เจามือ

จะเปนฝายชนะจะมีเปอรเซ็นตมากกวาผูเลนเปนฝายชนะ

ทุกประเภทการพนัน ซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่นาย ปอ พยายามบอกกับนักวิจัยวา
“ถาเราไมแสดงความซื่อสัตยใหเห็นเดนชัด ก็จะไมมีคนมา เพราะสังคมบอนเปนสังคม
แคบๆ แตถาเราดี มีความยุติธรรม คนก็จะมากันเอง” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิ โน กาแล็ กซี่
สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
1.5 การบริหารธุรกิจบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
กลุมเปาหมายของบอนคาสิโนกาแล็กซี่และวินน คือ คนในพื้นที่ฝงเมียวดี ทั้งชาวพมาและชาว
กะเหรี่ยงที่ทํางานอยูในบริเวณโกดั งเกาเปนหลัก (รูปแบบสนามทราย) ในชวงดังกลาวจึงไม ได เนน การอบรม
พนักงานเพื่อใหบริการแบบไทย เชน การตอนรับดวยการไหว การพูดจาสุภาพ ยิ้มแยม

รวมถึงการเอาใจ

ลูกคาดวยวิธีการต างๆ เพื่อสรางความประทั บใจและกลับ มาเล นที่ บ อนคาสิโนอี กครั้ ง

มากเทาใดนัก แต

ภายหลังจากที่พัฒนามาเปนบอนคาสิโนที่ไดมาตรฐานจึงเริ่มเชิญชวนคนจากฝงไทยใหเขาใชบริการมากขึ้น จึงได
เริ่มมีการอบรมพนักงานเพื่อใหบริการแบบไทยดังกลาวขางตนมากขึ้น เพื่อใชในการตอนรับผูเลนระดับ VIP จากฝง
ไทยที่เดินทางมาเลนพนัน จากการพูดคุยกับผูที่เคยรวมบริหารคาสิโน วินนวาทําไมการดําเนินธุรกิจของวินนไม
ประสบความสําเร็จ ปญหาสําคัญคือ จุดเริ่มตนของการทําบอนไมไดคิดจะเปนบอนคาสิโนที่ถูกกฎหมายหรือรับ
นักทองเที่ยวขาจร ดังนั้นจึงปลอยใหการดําเนินงาน

สวนใหญเปนไปตามพฤติกรรมของคนกะเหรี่ยง ไมไดให

ความสําคัญกับการบริการในรูปแบบที่นักพนันชาวไทยตองการมากนัก ทําใหนักทองเที่ยวฝงไทยจํานวนหนึ่งรูสึก
วาไดรับการบริการที่ไมดีและไมดึงดูดใจใหมาเลนอีก จํานวนนักเลนพนันจึงลดลง ขณะที่กาแล็กซี่ไดมีการปรับปรุง
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และไดใหคนไทยเขามามีสวนในการปรับปรุงพนักงานใหเขาใจถึงลักษณะของนักพนันชาวไทย พรอมทั้งเปดธุรกิจ
อื่น ๆ ประกอบ เชน รานอาหาร รานหมูกระทะเพื่อสรางภาพลักษณใหมีลักษณะเปนแหลงทองเที่ยวมากกวาเปน
บอน ซึ่งเปนลักษณะที่นักพนันชาวไทยรูสึกพึงพอใจ
2. การบริหารบุคคล
แนวคิดหลักในการบริหารบุคคลเพื่อดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนของนาย ปอ นั่นก็คือ คุมคนได มีคนที่ไวใจก็
พอ จึงสงผลใหการบริหารงานดานบุคคลของบอนคาสิโนกาแล็กซี่นั้นมีลักษณะในรูปแบบของการจัดการดว ย
ผูบริหารเพียงผูเดียว ตั้งอยูบนฐานการบริหารงานแบบผูมีอิทธิพล โดยมีการใชคนในครอบครัว

และ

เครือญาติชวยกันควบคุมดูแลกิจการงานตาง ๆ ในบอนคาสิโนตามความสามารถ เชน บางคนดูแลเรื่องกิจกรรม
การเลนพนันในบอนคาสิโน บางคนดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย บางคนดูแลเรื่องความสะอาดบางคนดูแล
เรื่องรานอาหารและอาหารที่ใหบริการภายในคาสิโน บางคนดูแลเรื่องกิจการ

คาราโอเกะ เปนตน ในสวน

ของการคัดเลือกพนักงานที่จะเขามาทํางานภายในบอนคาสิโนนั้น นาย ปอ จะยกการตัดสินใจในเรื่องดังกลาว
ใหกับผูที่รับผิดชอบดูแลในแตละเรื่องเปนผูตัดสินใจเอง ดังเห็นไดจากคําบอกเลาของนาย ปอที่วา
“ก็แบงใหแตละคนดูเคาดูแลเปนเรื่องๆ ไป ตามถนัด แตละสายก็ไปจัดการกันเอง จะไป
หาคนมาทํางานกันยังไงก็แลวแต สวนใหญผมไมรูจักหรอกเพราะเปนกะเหรี่ยง ปลอยใหเมียผมที่เปน
คนกะเหรี่ยงจัดการไป สวนที่สําคัญคือที่คุมในบอนผมจะใหนองชายกับญาติอีกคนไปคอยดูแลแทน ”
(นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่ สัมภาษณเมื่อ

4 พฤศจิกายน 2560)

3.การบริหารความเสี่ยง
ในกระบวนการบริหารธุรกิจการพนันซึ่งเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้งในแงของผูเลนและเจาของโต ะหรื อ
เจามือ ดังนั้นในการบริหารธุรกิจบอนคาสิโนกาแล็กซี่ จะพบวามีวิธีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อปองกันการเสีย
ประโยชน ดังนี้
3.1 การควบคุมดูแลโดยใชเทคโนโลยี
การประกอบธุรกิจของนักลงทุนในบอนคาสิโน กลุมที่มีความเสี่ยง คือ กลุมเจามือหรือเจาของโตะซึ่งอาจ
รวมถึงนักลงทุนที่เปนเจาของบอนดวยจําเปนตองมีวิธีการในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อปองกันการโกงทั้งจากผู
เลน และ คนแจกไพ ในบอนคาสิโนสวนใหญนี้จะเปนการใชเทคโนโลยีเขามาควบคุมใน

2 รูปแบบ คือ

65

รูปแบบแรก เปนการควบคุมดวยกลองวงจรปด (CCTV) ที่จะใชติดตามพฤติกรรมของผูเลนเพื่อปองกันการโกง
นอกจากนี้ ยั งเป น การควบคุ มคนแจกไพ ที่อาจรูเห็น กับ ผูเลน รูป แบบที่ส องเปน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ควบคุมอุปกรณการพนันสมัยใหม เชน รูเล็ต สล็อตแม็ทชีน พนันบอลออนไลน โดยมีการกําหนดสัดสวนโอกาส
ชนะของฝงเจามือและผูเลนอยางชัดเจน โดยที่ฝงเจามือจะมีโอกาสชนะมากกวาเสมอ
3.2 การควบคุมดูแลดานบุคลากร
ใชสําหรับการเลนการพนันที่ดําเนินการเลนโดยพนักงานที่เปนบุคคล โดยมีเปาหมายหลักเพื่อเพิ่มโอกาส
ชนะและลดโอกาสแพใหกับฝงเจามือ
1. มีการแบงรอบการทํางานของพนักงานเปนชวงเวลา เพื่อใหเกิดความพรอมของสภาพรางกาย
ในการทํางานสูงที่สุด
2. มีกฎหามพนักงานที่ทําหนาที่แจกไพหรือเจามือหรือ Dealer มิใหละสายตาจากโตะเด็ดขาด
หามเคลื่อนกายออกไป มือตองอยูบนโตะเสมอ แมวาทําของตกก็จะตองใหพนักงานที่ทํางานรวมกันทําหนาที่เก็บ
ของแทน
3.ถาพนักงานแจกไพคนใดที่เลนแพบอยๆ ก็จะมีเปลี่ยนตัวพนักงานแจกไพในทันที
3.3 กลยุทธการเพิ่มโอกาสชนะใหกับฝงเจามือ
1.การให บ ริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล กั บ ผู เ ล น เพื่ อ ให ผู เ ล น เกิ ด ความมึ น งง ขาดสติ ยั บ ยั้ ง
อันนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาดไดงาย
2. ชวงเวลาในการออกคูปองชิงโชคจะอยูในชวงดึกเพื่อใหนักทองเที่ยวอยูรอรางวัลจนดึกและเกิด
ความเหนื่อยลา
4.การประสานงานกับเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจบอนคาสิโน
ฝงพมา
การประสานงานกับฝายพมานั้น จะเปนการประสานงานกับกลุมกองกําลังในรัฐกระเหรี่ยง ที่เรียกตัวเอง
ว า กองกํ าลั งป องกั น ชายแดน หรื อที่ ชื่ อย อ “BGF” โดยมีพล.อ.ชิตตูเปนผูควบคลุมกองกําลังดังกลาว ซึ่งทาง
ผูบริหารของทางบอนคาสิโนจะเปนผูประสานงานกับกลุมกองกําลังดวยตนเอง มีการรวมงานตางๆเปนประจํา ทํา
ใหความสัมพันธ กับทางฝ งพม านั้ นเปน ไปดวยความเรี ยบรอย ไมมีปญหาใดๆ โดยนาย ปอไดรับเกีย รติ ให เ ข า
รวมงานบุญและงานประเพณีตางๆ ของคนกะเหรี่ยง โดยไดนั่งเกาอี้อยูในกลุมนายพลชิตตูทุกงาน นอกจากนั้นยังมี
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การบริจาคเงินเพื่อทําอาหารเลี้ยงคนกะเหรี่ยง วันละ 5,000 บาท ทุกวัน

ในนามของนายพลชิตตู สงผลใหคน

กะเหรี่ยงสวนใหญเชื่อวา นาย ปอ กับนายพลชิตตู มีสายสัมพันธที่ดีตอกันอยางแนนแฟนทําใหเกิดชาวกะเหรี่ยง
และชาวพมาที่อาศัยอยูฝงเมียวดี บริเวณริมแมน้ําเมย
ของนายพลชิตตู ซึ่งหมายถึงวามีความปลอดภัยสูงมากนั่นเอง

เขาใจวาบอนคาสิโนของนาย ปอนั้น อยูในการดูแล
จึงมีความมั่นใจและเขามาเลนการพนันในบอน

ของนาย ปอ เปนจํานวนมาก
ฝงไทย
แมวาความสัมพันธระหวางนาย ปอ กับเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจบอนคาสิโนในฝงพมานั้นจะมี
ความแนนแฟนเปนอยางมาก แตความสัมพันธกับเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจบอนคาสิโนฝงไทยรวมถึง
เครือขายตางๆ กลับมีอยูนอยมาก ตลอดจนเครือขายที่มีในฝงไทยหมดอํานาจลง สงผลใหแมวาทางบอนคาสิโนกา
แล็กซี่ ไดมีการประงานกับฝายความมั่นคงและเขารวมประชุมอยูเสมอ ซึ่งในการประชุมครั้งลาสุดนั้น คาสิโนก็ไดมี
การกําหนดขอหามตางๆ โดยมีการติดปายบอกชัดเจนในเรื่องของขอหาม รวมถึงการจํากัดอายุในการเขาบอนการ
พนัน และไดมีการประสานงานกับเจาหนาที่ฝายความมั่นคงในการมาดูแลความสงบเรียบรอยในชวงเวลา หลัง
20.30-05.30 น. แตก็ยังประสบปญหาความขัดแยงเรื่องทาขามเรือซึ่งไดในอดีตไดรับอนุญาตจากองคการปกครอง
สวนทองถิ่นแตภายหลังถูกระงับโดยการปกครองสวนทองที่ ในระดับอําเภอ ซึ่งแตละหนวยงานในฝงไทยมีอํานาจ
ควบคุ มดู แลเกี่ ย วกั บ ท า ข า ม ระยะเวลาการขามฝงการออกใบอนุญ าตและลักษณะรูป แบบทาขามเรือขึ้น กั บ
หนวยงานตางๆ

หลายหนวย ดังนั้น การดําเนินธุรกิจของนาย ปอ จึงประสบปญหาในการประสานงาน

กับหนวยงานฝงไทยเปนอยางมาก
5. การบริหารงานสนับสนุน (Supporting Agency)
นอกจากระบบการบริหารหลักของธุรกิจบอนคาสิโนดังที่ไดกลาวมาแลว ในการดําเนินกิจการบอนยังมี
บริการตางๆ ที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับนักเลนพนันระหวางที่อยูในบอนคาสิโนดวย เชน

การ

รับจํานํา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการที่พัก เปนตน ในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

อาจ

แบงการอธิบายของลักษณะงานในแตละฝายดังนี้
5.1 ฝายบริหารธุรกิจรับจํานํา
ในกาแล็กซี่นั้น มีบริการรับจํานําทรัพยสินของผูเลนที่เลนเสียแลวตองการเงินสดไปเลนการพนันตอ โดย
นาย ปอดําเนินการรับจํานําดวยตนเองเปนสวนใหญ ถาเปนชาวกะเหรี่ยงจะเนนรับจํานําทองคํา ถาเปนคนไทยก็
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รับทั้งทองคํา จักรยานยนตร รถยนต เมื่อผูที่จํานําไมมีเงินมาไถถอนทีมการดจะตามมายึดรถที่ฝงไทยและนําไปขาย
ฝงพมาทันที
5.2 ฝายอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่มที่จัดเลี้ยงภายในบอน จะมีโซนในการรับประทานอาหารฟรีอยูภายในตัวบอนคาสิโน
โดยแยกเปนอาหารของคนไทยและคนกะเหรี่ยง โดยคนไทยจะมีการแจงใหรูลวงหนาวาในแตละวันมีอาหารอะไรไว
คอยใหบริการ สวนของคนกะเหรี่ยงสวนใหญจะเปนลักษณะของขบเขี้ยว จําพวกถั่ว ขนมปง ราดนมและกาแฟเย็น
แบบกดเอง โดยลูกคาสามารถกดเครื่องดื่มจากตูกดไดเอง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของที่นี่ นอกจากนั้นก็ยังสามารถ
เรียกขอเครื่องดื่มอื่นๆ จากพนักงานได และจะมีการใหบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวงเวลาเย็นเปนตน ไป
สําหรับกลุมผูเลน VIP
5.3 ฝายบริหารที่พัก
จากการสังเกตของและเก็บขอมูลของผูวิจัยทําใหพบวาทั้งกาแล็กซี่และวินนนั้นไมมีการใหบริการดาน
โรงแรมและที่พัก
5.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
เนื่องจากนาย ปอซึ่งเปนเจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่ มีสายสัมพันธอันดีกับนายพลชิตตู รวมถึงอาศัยและ
ดําเนินชีวิตสวนใหญอยูในฝงพมา ทําใหมีโอกาสในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนกะเหรี่ยงในเมืองเมียวดี
บริเวณริมฝงแมน้ําเมยอยูบอยครั้งผานการทําบุญรูปแบบตางๆ รวมถึงการไดรับเกียรติจากนายพลชิตตูดังเห็นได
จากการไดรับเชิญไปรวมงานบุญและไดนั่งเกาอี้กลุมเดียวกันกับนายพลชิตตู ตลอดจนการทําบุญดวยการเลี้ ยง
อาหารชาวกะเหรี่ยงวันละ 5,000 บาท ในนามนายพลชิตตู

สิ่งเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ

อันดีระหวางนาย ปอ กับชุมชนกะเหรี่ยงฝงเมียวดี บริเวณริมแมน้ําเมย ซึ่งทําใหนาย ปอเปนที่ยอมรับและนับหนา
ถือตาของคนในชุมชนดังกลาวไดเปนอยางดีทั้งในฐานะของผูที่มีความสัมพันธใกลชิดกับนายพลชิตตูและในฐานะ
ของการที่เปนผูใจบุญ มีน้ําใจ
6.การดูแลรักษาความปลอดภัย
จากการสังเกตของผูวิจัยพบวาระบบการรักษาความปลอดภัยของบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะมีลักษณะคลายคลึงกันอยางแรกคือ ไมมีการใชเครื่อง
สแกนกอนเขาไปใชบริการในบอนคาสิโน ผูที่ทําหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยก็คือลูกนองของเจาของบอนซึ่งอาจ
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เปนญาติพี่นองของเจาของบอนซึ่งมีเพียงไมกี่คน สงผลใหลูกคาขาจรที่เขามาใชบริการรูสึกไมคอยปลอดภัยเพราะ
เกรงวาจะดูแลไมทั่วถึง
ในส ว นของการดํ า เนิ น การกรณี ที่ เ กิ ด ป ญ หาต า งๆ ภายในบ อ นคาสิ โ นนั้ น จากคํ า บอกเล า ของนาย
ปอทําใหทราบวา ลูกนองของนาย ปอ จะทําหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยใหในเบื้องตน แตถาหากเกิดการโกง
การทะเลาะวิวาท หรือเกิดเหตุรายอื่นๆ ลูกนองของนาย ปอ ที่ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยก็จะมาคุมตัว ไว
จากนั้นจะมีคนของนายพลชิตตู เขามารับชวง ควบคุมตัวไปดําเนินการตอไป ดังความวา
“มีปญหาการดก็จัดการไดหมด ไมมีการแสดงตัวมากมาย จะเขามาควบคุมเหตุการณ
การดของบอนเราจะเปนอดีตมือปนมากอนทําใหจริงๆแลวเรารับมือไดหมดนั่นแหละ แตเราจะไมทํา
อะไรรุนแรง เราจะแคควบคุมสถานการณหรือควบคุมตัวคนกอเหตุ แลวเราก็จะแจงไปยังฝายทหาร
แลวทหารก็จะมารับตัวไป ” (นาย นอ สัมภาษณเมื่อ

5 พฤศจิกายน 2560)

อาจกลาวสรุปไดวาเครือขายการทําธุร กิจบ อนคาสิโน กรณีกลุมอิทธิพลที่มีเ ครื อขายระดับชาติ และมี
ประสบการณในการทําบอนชายแดนอื่นมากอน
1.เป าหมายหลั ก ของการดํ าเนิน ธุ ร กิ จ คาสิ โ นของกลุม อิ ทธิ พ ลที่ มี เ ครื อ ข า ยระดั บ ชาติ แ ละมี
ประสบการณในการทําบอนชายแดนอื่นมากอน คือ การทําธุรกิจคาสิโนเพื่อหากําไร
2.เครือขายผูลงทุนในคาสิโน คือ เจาของคนเดียว ตอมาภายหลังไดเริ่มชักชวนกลุมนายทุนตางๆ
ทั้งชาวพมา ชาวกะเหรี่ยง ชาวจีน และชาวตะวันตกที่เคยรูจักในเครือขายบอนเกาที่แมสายและนักธุรกิจในพื้นที่ฝง
เมียวดี เขามาลงทุนเพื่อพัฒนาบอนเดิมในโกดังใหกลายเปนบอนคาสิโนที่ทันสมัยและสามารถดึงดูดนักเลนพนัน
รายใหมไดมากขึ้น โดยนาย ปอถือไดวาเปนผูมีอํานาจเต็มสูงสุดในการบริหาร พื้นที่ทั้งหมดอยูในการดูแลของนาย
ปอ ไมไดมีการปลอยใหเชาพื้นที่ภายในคาสิโน พนักงานทั้งหมดเปนคนของนาย ปอ
3.เครือขายทางธุรกิจ นายปอ ลงทุนดวยตนเองเปนสวนใหญ พรอมทั้งเปดโอกาสใหเครือขายซึ่ง
เปนนักลงทุนชาวตางชาติ เขามาลงทุนในธุรกิจบอนคาสิโนในลักษณะผูลงทุนเครื่องสล็อตและโตะบาคาราโดยแบง
ผลประโยชนในอัตรา 70 : 30 โดยนาย ปอได 70 คนลงทุนได 30
4.อํานาจในพื้นที่คาสิโน นาย ปอไดเลาวา
“ในสวนของเรื่องการสัมปทานก็ดําเนินการกันไป การบริหารจัดการทางฝงพมามีสิทธิ์ขาด
ในบริเวณโดยรอบอาคารคาสิโน แตถาเกิดเหตุการณภายในคาสิโนหรือในฮอลลเจาของพื้นที่ที่เชา
สัมปทานก็สามารถจัดการกันเองได ซึ่งเรามีอํานาจเต็มในพื้นที่ของเรา จึงไดเปลี่ยนจากเชาทําโกดัง

69

เปนเชาพื้นที่เพื่อทําคาสิโน ทําธุรกิจอื่นมันเหนื่อย คาสิโนไดเงินงายแตก็มีความเสี่ยงสูงเพราะไมรูวา
คนใหญคนโตจะหมดอํานาจและยกเลิกเมื่อไหร แตก็คุมสําหรับคนไมมีอะไร ทุมหมดตัวไปกูเงินมา
ลงทุนจนวันนี้มีลูกนองกวา 300 คน คาใชจายวันๆ นึงเกือบ 3 แสนบาท เฉพาะคาลูกนอง” (นาย
ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
5.วงเงินหมุนเวียน แรกเริ่มดําเนินธุรกิจมีกําไรวันละหลายสิบลานบาท ปจจุบันลดลงเหลือ
กําไรวันละประมาณ 1 – 2 ลานบาท
4.1.2 เครือขายธุรกิจและการบริหารบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด บนพื้นฐานความสัมพันธแบบทางการ (กิจการรวมลงทุนในรูปแบบเอกชนตางชาติเปนผูรับ
สัมปทาน) ไดแก เมียวดี คอมเพล็กซ และ อื่นๆ
รั ฐ บาลพม า ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศพร อ มทั้ ง จั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเมี ย วดี ขึ้ น ในป พ .ศ.2557
โดยมีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน สงผลใหมีการใชกฎหมายการคาการลงทุนที่
ชวยเอื้อโอกาสใหกับนักลงทุนในสาขาตางๆ ที่ตองการเขามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี กลาวคือ การ
ลงทุนในเมียวดีไมมีกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุนโดยเฉพาะ ดังนั้นการเขามาลงทุนของนัก
ลงทุนชาวตางชาติในเมืองเมียวดี จะตองดําเนินการภายใตรูปแบบการลงทุนของรัฐบาลพมา ซึ่งมีรายละเอียดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของและนาสนใจดังนี้
กฎระเบี ย บการลงทุ น กล า วถึ งในกฎหมายการลงทุน ตา งชาติ ฉบั บ ใหม (Foreign Investment Law
2012) ของพมาไดกลาวถึงรูปแบบการลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติในเมืองเมียวดีวามีรูปแบบเดียวกับการเขา
มาของนักลงทุนชาวตางชาติในพมา ซึ่งมีอยู 3 รูปแบบ ไดแก กิจการที่ชาวตางชาติเปนเจาของทั้งหมด (Wholly
Foreign-Owned Enterprises) กิจการรวมทุน (Joint Inventure) กับเอกชนชาวพมา และกิจการรวมลงทุนใน
รู ป แบบเอกชนชาวต า งชาติ เ ป น ผู รั บ สั ม ปทาน (Build – Operate Transfer : BOT) โดยกิ จ การร ว มลงทุ น ใน
รูปแบบเอกชนชาวตางชาติเปนผูรับสัมปทานมีรายละเอียดดังนี้ คือ เอกชนตางรับสัมปทานในกิจการขนาดใหญ
โดยเปนผูลงทุนการออกแบบ ดําเนินการกอสรางและการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการภายในระยะเวลาที่ตก
ลง เมื่อสิ้นสุดสัญญาตองทําการโอนกิจการทั้งหมดใหกับหนวยงานของรัฐบาลพมารับผิดชอบ
กิจการที่ตางชาติจะลงทุนไดภายใตสัมปทาน หรือกิจการรวมทุน มี 42 ประเภท คือการผลิตและจําหนาย
เมล็ดพันธุผสม (Hybird Seeds) และเมล็ดพันธุทองถิ่น ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอบกรอบที่ทําจากแปงสาลี
อุตสาหกรรมถนอมอาหาร บรรจุกระปอง ผลิตภัณฑที่ไมใชนม หรือใชนมเปนวัตถุดิบหลัก ผลิตและจําหนาย
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เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และไมมีแอลกอฮอล ผลิตและจําหนายเสนดายสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตและ
จําหนายเครื่องเคลือบ สินคาพลาสติกทุกชนิด ธุรกิจฟอกหนังทุกชนิด (ยกเวนหนังสังเคราะห) ผลิตและจําหนาย
รองเท า กระเป า ผลิ ตและจํ า หน า ยกระดาษกระดาษทุกชนิด ผลิตและจําหนายผลิตภั ณ ฑเ คมี ผลิตวัตถุดิ บ
อุตสาหกรรมยา ผลิตวัคซีนโดยใชเทคโนโลยีทันสมัย ขุดคนและสํารวจแร การทําเหมืองแรขนาดใหญ โรงงานผลิต
ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป โครงการคมนาคมพื้นฐาน

เชน สะพาน ทางดวย รถไฟใตดิน ผลิตหัวรถจักรและ

รถไฟบริการคมนาคมทางน้ํา เพื่อการทองเที่ยวและขนสงสินคา โครงการที่อยูอาศัย ขาย อาคาร สํานักงาน บาน
เอื้ออาทร พัฒนาเมืองใหม ธุรกิจทองเที่ยวและบริการ พัฒนาสนามกอลฟ และรีสอรท ธุรกิจการบินในประเทศ
ธุรกิจการบินระหวางประเทศ

ธุรกิจตอเรือ บริการซอมบํารุงบริเวณทาเรือ คลังสินคาและใหบริการคลังสินคา

บริเวณทาเรือ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางและแพทยแผนโบราณ
จากรายละเอียดขอกฎหมายดังกลาวขางตนนักลงทุนจํานวนมากเห็นโอกาสในการลงทุนในเมียวดีดวย
รูปแบบการทําสัมปทาน จึงรวมทุนและนําเงินทุนมาลงทุนทําสัมปทานกิจการโรงแรมและบริการ

ดวย

ความรูสึกเชื่อมั่นและมั่นใจในเสถียรภาพของการลงทุนเนื่องจากการเปนดําเนินกิจการที่ถูกตองตามกฎหมายของ
รัฐบาลกลางพมา เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนจึงขยายตัวอยางมากในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด มีการเปดบอนคาสิโนขึ้นหลายแหงในระยะเวลาไลเลี่ยกัน โดยเครือขายบอนคาสิโน
ตางๆ นิยมดําเนินการในรู ปแบบของสถานบริ การครบวงจรหรื อที่ เรีย กวาคอมเพล็ กซ เพื่ อใหส อดคล องกั บ ข อ
กฎหมายดังกลาว โดยผูวิจัยไดสังเกตเห็นวาเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย
วดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะมีการใหบริการนอกเหนือจากบอนคาสิโน อีก 3 อยางสําคัญ คือ โรงแรมที่พัก
รานอาหารและรานขายสินคาปลอดภาษี (Duty Free) โดยคาสิโนที่กอตั้งขึ้นมาภายหลังก็จะเลือกใชรูปแบบบอน
คาสิโนที่มีลักษณะครบวงจรดวยเชนกัน
การลงทุนในรูปแบบคอมเพล็กซนี้เริ่มเห็นไดชัดเจนภายหลังในปพ.ศ.2558 เมื่อนาย ต. ไดทําการระดมทุน
ในระดับภูมิภาคเพื่อยายบอนผิดกฎหมายภายในประเทศมาตั้งกิจการแบบถูกกฎหมายในพื้นที่ดูแลของกองกําลัง
พิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) โดยมีเงินลงทุนครั้งแรกกวา 100 ลานบาทพรอมเครือขายการ
ลงทุนที่จะพัฒนาตอในลักษณะของสถานบริการครบวงจรหรือที่เรียกวา

คอมเพล็กซ ในชื่อ เมียวดี คอม

เพล็กซ ใหบริการแบบครบวงจรคือ นอกจากมีการใหบริการคาสิโนแลวนั้น ยังมีโรงแรมที่พักรานขายสินคาปลอด
ภาษี (Duty Free) และรานอาหาร รวมถึงกิจการสนามกอลฟ

ตอมาในตนปพ.ศ.2559 มีกลุมทุนจากภายนอก

ที่เคยลงทุนทําบอนคาสิโนชายแดนอื่นๆ ไดเขามาทดลองเพื่อขยายตลาดในพื้นที่สัมปทานโดยเปดคาสิโนชื่อ ไล
ออน คอมเพล็กซ และในปพ.ศ.2560 ไดเปดคาสิโนอีก 3 แหง ไดแก สตาร คอมเพล็กซ ซัน ซิตี้และแจค ดรา
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กอน ไนท และปพ.ศ.2561 จะเปดอีก

2 แหงซึ่งเปนการลงทุนจากนายทุนชาวจีน แหงหนึ่งอยูบริเวณเขต

อําเภอพบพระ และอีกแหงหนึ่งอยูในติดกับคาสิโนซัน ซิตี้ ในบริเวณทา 26 ขณะนี้อยูระหวางการเจรจาเรื่องทาเรือ
ในฝงไทย
อาจกล า วได ว า กลุ ม นั ก ลงทุ น ที่ เ ข า มาลงทุ น ทํ า ธุ ร กิ จ บ อ นคาสิ โ นในฝ ง เมี ย วดี บริ เ วณริ ม แม น้ํ า เมย
ในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดนั้น แมวาจะมีการดําเนินการตาม
กฎหมายอยางถูกตองกับรัฐบาลกลางพมา แตทวาพื้นที่ที่ตั้งของบอนคาสิโนนั้นอยูในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย
วดีซึ่งยังคงอยูในการดูแลของกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) ภายใตการนําของนายพล
ชิตตู จึงมิอาจปฏิเสธไดวานายพลชิตตูยังเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอนักธุรกิจและนักลงทุนที่จะเขามาดําเนินกิจการ
ตางๆ ภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ดังเห็นไดวาหากนักธุรกิจ นักลงทุนกลุมใดที่ตองการเขามาทําธุรกิจใน
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเมียวดี จําเปนตองติดตอประสานงานกับนายพลชิตตูกอนที่จะไปดําเนินการติดตอกับทาง
รัฐบาลกลางพมา ดังคําบอกเลาของนาง จาก ที่เลาวา
“คนที่จะเขามาทําธุรกิจในเมืองเมียวดีนั้น เขาจะรูกันดีวา จะตองผานนายพลชิตตูกอน
เพราะพื้นที่นี้เขาดูแลอยู ถาผานเขาเขาก็จะชวยใหการติดตอ การดําเนินงานสะดวก

เจา

ไหนไมรูเรื่องไปติดตอกับรัฐบาลกลางโดยตรง ไมผานนายพล แมวาจะถูกตามกฎหมายกลาง แตก็ไม
แนวาจะไดรับความสะดวกสบายและความปลอดภัยไหมในพื้นที่เวลาดําเนินกิจการไหม” (นางจาก
สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560)
4.1.2.1 เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอด ประกอบดวย กลุมเครือขายขาราชการ นักการเมืองทองถิ่นระดับภูมิภาค ยายฐานจากบอนผิดกฎหมาย
ภายในประเทศสูคาสิโนถูกกฎหมายในเขตสัมปทานและกลุมนายทุนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนบอนคาสิโน
ชายแดนอื่นๆ และตองการขยายตลาด
กลุมเครือขายขาราชการ นักการเมืองทองถิ่นระดับภูมิภาค ยายฐานจากบอนผิดกฎหมายภายในประเทศ
สูคาสิโนถูกกฎหมายในเขตสัมปทาน
ก อนมาทํ า สั มปทานคาสิโนในพื้ น ที่สัมปทาน กลุมเครือขายขาราชการและนักการเมืองทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาคที่เคยทําธุรกิจเปดบอนภายในประเทศมากอน เมื่อมีโอกาสมาปฏิบัติราชการในพื้นที่

อําเภอแมสอด

ทําใหมีโอกาสในการดูแลควบคุมการขนสงสินคาขามแดนระหวางไทย – พมาจนกอใหเกิดสายสัมพันธอันดี กับ
นายทุนทองถิ่นและผูมีอิทธิพลฝงพมาผานการการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาดังกลาว
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ภายหลังจากที่มีโอกาสไดมาปฏิบัติราชการในพื้นที่อําเภอแมสอดทําใหมีโอกาสในการดูแลควบคุ มการ
ขนสงสินคาขามแดนระหวางไทย – พมา จนกอใหเกิดสายสัมพันธอันดีกับนายทุนและนักการเมืองทองถิ่น รวมถึงผู
มีอิทธิพลฝงพมาผานการการอํานวยความสะดวก ในการขนสงสินคาดังกลาว

จึงอาจกลาวไดวาสาย

สัมพันธอันดีดังกลาวประกอบกับการมีประสบการณในการเปดบอนภายในประเทศมากอน ทําใหเมื่อมีการกวาด
ลางบอนการพนันตามประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 24/2557 หามใหมีการเลนพนันที่
ผิดกฎหมายโดยเฉพาะบอนพนัน ตูมา สลากกินรวบและอื่นๆ หากพบวามีการปลอยปละละเลยจากผูรับผิดชอบจะ
ลงโทษทางวินัยและคดีอาญาจนถึงที่สุด

กลุมเครือขายขาราชการและนักการเมืองทองถิ่นระดับ

ภูมิภาคกลุมนี้จึงตัดสินใจเลือกไปลงทุนเปดบอนคาสิโนที่ฝง เมียวดีของประเทศพมา เนื่องจากในชวงดังกลาวทาง
ฝงชายแดนพมายังมีบอนคาสิโนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับชายแดนฝงอื่นๆของประเทศไทยและเพื่อเปนการดึงกลุม
นักพนันที่เคยมาเลนในบอนผิดกฎหมายในประเทศที่ถูกปดไปใหเดินทางมาเลนที่บอนคาสิโนที่จะเปดที่ฝงเมียวดี
ดังกลาว โดยมีแรงจูงใจหลักคือ เปนการมาเลนพนันแบบถูกกฎหมายของฝงพมา การเดินทางขามไปยังคาสิโนฝง
พมามีความสะดวกเนื่องจากไม ตองทําบัตรผานแดนเหมือนคาสิโนชายแดนอื่นๆ ดังปรากฏในคําบอกเล าของ
ผูจัดการคาสิโนความวา
“เปนการลงทุนของนักลงทุนไทย โดยกลุมขาราชการในทองถิ่น เห็นวาธุรกิจคาสิโน ใน
ลักษณะครบวงจรนาจะนํารายได และผลประกอบการที่ดี ประกอบกับชวงเวลานี้ฝงพมา อยากมี
รายไดที่แนนอนจากการสัมปทาน การลงทุน และการคา เพราะเศรษฐกิจของแมสอดและเมียวดี
เฟองฟู เพราะลูกคาก็มีทั้งคนไทยคนพมาที่เปนคนชั้นกลางและคนรวยจากการคาชายแดน และที่
สําคัญชวงเวลานี้สถานการณการเมืองไทยทําใหคนอยากเลนในประเทศตองหลบๆซอนๆ ถาเปดเปน
คาสิโนครบวงจรนาจะรองรับนักเลนในภูมิภาคนี้ได เนื่องจากดานอื่นๆมีคาสิโนเต็มไปหมด แตฝงแม
สอดยังไมมีคาสิโนที่ครบวงจรและดีที่สุด ทําใหกลุมนักลงทุนไทยและขาราชการรวมกัน และเจรจา
ขอเชาที่ในบริเวณตรงขามกับโกดังที่ 10 ซึ่งบริเวณนี้เปนที่ตั้งของปอม 99 ซึ่งเปนหนึ่งในกองกําลัง
ของนายพลหมองชิตตู คิดวานาจะไดสัมปทานเพราะพื้นที่ใกลกันก็ใหสัมปทานแลว” (สัมภาษณนาย
กอ ผูจัดการ

เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)

ภายหลังที่เขามาสัมปทานทําธุรกิจคาสิโน คาสิโนไดพยายามนําเสนอการเปน Landmark แหงใหมดาน
การทองเที่ยวของอําเภอแมสอดใหโดดเดนมากกวาการเปนบอน มุงเนนธุรกิจการใหบริการแบบครบวงจร โดยเห็น
ไดจากการที่เปนคาสิโนแรกที่มีผูจัดการฝายการตลาด มาออกขาว นําเสนอภาพลักษณการเปน Landmark แหง
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ใหมของแมสอดมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวชาวไทย และขณะเดียวกันก็เปนแหลงทองเที่ยวชั้นนําของ
พมาเพื่อรองรับนักธุรกิจจากยางกุงที่มาทําธุรกิจในเมียวดี เนื่องจากในชวงดังกลาวอําเภอแมสอดและเมืองเมียวดี
ขาดสถานที่ที่ดึงดูดใจและมีศักยภาพในการรองรับแขกระดับสูง โดยในพื้นที่มีการใหบริการดานตางๆ แบบครบ
วงจร โดยนอกจากการใหบริการดานคาสิโนแลวนั้น ภายในพื้นที่ยังมีการใหบริการดานรานอาหาร ซึ่งมีเชฟ
ระดับโรงแรมหรูในกรุงเทพทําหนาที่คอยปรุงอาหารมีโรงแรมระดับ 5 ดาว มีรานขายสินคาปลอดภาษี (Duty
Free) ซึ่งนับไดวาเปนคาสิโนแหงแรกๆ ที่ดําเนินกิจการในรูปแบบครบวงจรดังกลาว ซึ่งเปนแบบอยางใหคาสิโน
ที่มาเปดภายหลังนิยมดําเนินตาม (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดีคอมเพล็กซ) ซึ่งสอดคลองกับการนําเสนอขาย
สํานักขาวตางๆ

เกี่ยวกับเมียวดี คอมเพล็กซวาเปนการลงทุนรวมกันระหวางนักธุรกิจชาวไทยและพมา ใน

การพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวดังความวา
“เมียวดี คอมเพล็กซเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมที่สรางศักยภาพดานการทองเที่ยวทั้งฝง
พมาและไทย เพียงขามแมน้ําเมยเพียงแค 10 เมตรก็สามารถขามมาทองเที่ยวไดทันทีจากฝงแมสอด
ซึ่งที่นี่มีทั้งรานอาหาร ที่พักและแหลงชอปปงครบวงจร โดยมีรานคาปลอดภาษีและคาสิโนที่เปดให
นักทองเที่ยวเขามาเสี่ยงโชค เปดบริการ 24 ชั่วโมง แมจะเปดมาเพียงแค 2 – 3 เดือนแตก็มีความ
คึกคักไมนอย (http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/727461 สืบคนเมื่อ 3 มีนาคม
2560)
นอกจากนี้นายณัฐนนฐ วิญญา ผอ.ฝายการตลาดเมียวดี คอมเพล็กซไดใหสัมภาษณวา
“ณ ตอนนี้เราเปนคอมเพล็กซที่ใหญที่สุดและเพียงแหงเดียวในละแวกนี้ อีกทั้งยังอยูใกล
สนามบินมากเพียงแค 10 – 15 นาทีก็มาถึง คนที่เขามาใชบริการก็พอๆ กันทั้งคนไทยและคนพมา
เพราะวาคนไทยในแมสอดเองนั้น สถานที่ทองเที่ยวไมมีเลย เพราะผมเองจากการอยูที่นี่มา 4 – 5 ป
พอเวลามี แ ขกผู ใ หญ ใ ครมากิ น ข า วเสร็ จ ปุ บ ก็ ไ ม มี ที่ ไ ป ตั้ ง แต มี ที่ นี่ ทุ ก คนก็ ม าเรื่ อ ยๆ”
(https://www.youtube.com/watch?v=M22s6ZGwhCQ สืบคนเมื่อ 3 มีนาคม 2560)
นอกจากนี้นายณัฐนนฐยังไดอธิบายเพิ่มเติมวา ในฐานะที่เขาเปนนักลงทุนเขามองวาการลงทุนในฝงเมียวดี
นั้นถูกกวาฝงไทยและสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดทั้งฝงไทยและฝงพมา โดยเฉพาะนักลงทุนฝงพมาที่เขามาทํา
การค า ในเมื องเมี ย วดี ซึ่งเป น ด า นทางธุ ร กิ จ สําคัญ สามารถสรางโอกาสตางๆ ไดมากกวาการลงทุน ในฝงไทย
เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดเนนอุตสาหกรรมมากกวาภาคบริการขณะที่กฎหมายการลงทุนฝงเมียวดีให
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สัมปทานในธุรกิจดานบริการ โดยมีระยะเวลาของการสัมปทานยาวนานกวา 30 ป ซึ่งคุมกวา ตลอดจนระบบการ
ดูแลและคุมครองอยูภายใตกองกําลังนายพลชิตตูเพียงคนเดียวทําใหสะดวกในเชิงธุรกิจ
ขณะเดียวกันขั้นตอนในการขออนุมัติการลงทุนจะตองการทําขอใบอนุญาตทําการคา (Permit of Trade)
และการจัดตั้งบริษัท โดยการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศพมาโดยสามารถยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงาน
จดทะเบียนบริษัท (Ministry of National Planning and Economic Development) โดยที่เมืองเมียวดีไดทํา
หนาที่เปนตัวกลางในการผลักดันและสงเสริมการจัดตั้งบริษัทในรูปแบบ One Stop Service โดยเฉพาะในเขต
เศรษฐกิจพิ เ ศษเมียวดี จะอํานวยความสะดวกในการออกใบสําคัญการจดทะเบียนบริ ษัทซึ่งจะได สิทธิ์ ใ นการ
สัมปทานที่ดินจากรัฐ โดยสามารถเชาเปนระยะเวลาสูงสุด 50 ปขึ้นอยูกับประเภทการลงทุนและสามารถตอสัญญา
ไดครั้งละ 10 ป จํานวน 2 ครั้ง

รวมระยะเวลาเชาที่ดินไดนานสูงสุด 70 ป และการดําเนินธุรกิจเปนไป

ตามกฎหมายแรงงานของพมา ดังนั้น การดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จึงมีความจําเปนอยางมากที่ตองอาศัยนักกฎหมายในการดําเนินธุรกิจซึ่งแตกตาง
อยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดเชน กาแล็กซี่และวินน ดังเห็นไดจากผูจัดการของเมียวดี คอมเพล็กซและสตาร คอม
เพล็กซ ที่ดําเนินธุรกิจโดยมีสํานักงานกฎหมายเขามาดูแลในการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ
ในสถานการณปจจุบันที่มีบอนคาสิโนซึ่งมีลักษณะแบบครบวงจรเปดขึ้นหลายแหงในบริเวณริมแมน้ําเมย
ทําใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับนโยบายในการปราบปรามบอนผิดกฎหมายในกรุงเทพ
และสวนตางๆของประเทศทําใหเกิดการขยายตัวการลงทุน เชนพบวามีการเปดคาสิโนจากเครือขายกลุมทุนจาก
กรุงเทพฯ เขามายังเขตเมียวดีมากขึ้น ภายในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนมากกวา

10 แหง ทําใหธุรกิจคาสิโนยุค

แรกๆเริ่มมีการปรับตัว เชน เมียวดี คอมเพล็กซพยายามสรางแรงจูงใจใหมๆ ที่แตกตางจากคาสิโนเหลานั้น โดย
แผนที่จะสราง Outlet เปนคลังสินคาที่มีเกรดมาตรฐานเดียวกับอเมริกาเพื่อเปนการดึงดูดลูกคากลุมใหมๆ ใหมา
ใชบริการ
บอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ซึ่งไดแก เมียวดี
คอมเพล็กซ ไลออน คอมเพล็กซ สตารคอมเพล็กซ ซันซิตี้ และแจ็คดรากอนไนท
เมียวดี คอมเพล็กซ (Myawaddy Complex)
เมียวดี คอมเพล็กซ ตั้งอยูที่เมืองเมียวดี รัฐคะฉิ่น บริเวณริมแมน้ําเมยบริเวณตรงขามกับหมู 3 บานทาอาจ
ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก ใกลกับบริเวณโกงดัง 7 และโกดัง 10 ซึ่งเปนโกดังที่ขายสินคามือสองจาก
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ประเทศญี่ปุนมากมายหลายชนิด เชน จักรยาน เครื่องถวย เสื้อผา โตะ ตู และของเบ็ดเตล็ดตางๆ เมียวดี คอม
เพล็กซ เปดใหบริการมาตั้งแตปพ.ศ.2557 แบงพื้นที่สําหรับใหบริการดังนี้

1.คาสิโน 2.ดิวตี้ ฟรี 3.รานอาหาร

Jasper Bar&Grill 4.รานอาหาร The Terrace 5.River Lounge 6.โรงแรม

ภาพที่ 21 ภาพโมเดลตนแบบของเมียวดี คอมเพล็กซ
ทางเขา เมื่อเดินทางเขาสูพื้นที่อําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผานโรบินสัน ผานทา
อากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพื่อไปยังเมียวดี คอมเพล็กซ
จากนั้นจะพบ สี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซึ่งเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทา
สายลวดและวัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เมื่อขับมาถึงดานตรวจถึงดานตรวจใหเลี้ยว
ไปทางซายมือระหวางทางจะผานทาเรือเพื่อขามไปยังคาสิโน 2 แหง

คือ กาแล็กซี่และวินน จากนั้นขับตอไป

จะผานรานกาแฟสดกาลาโต อยูติดกับกําแพงโรงเรียนบานทาอาจ จะมีปายใหเลี้ยวซายเพื่อไปยังเมียววดี คอม
เพล็กซซ จากนั้นขับไปสุดทางใหเลี้ยวซายอีกครั้งเพื่อเขาสูเสนทางเพื่อไปยังลานจอดรถและทาเรือเพื่อขามไปยัง
เมียวดีคอมเพล็กซ
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ภาพที่ 22 ภาพปายบอกทางไปเมียวดีคอมเพล็กซ

ภาพที่ 23 ภาพปายบอกทางกอนถึงดานตรวจ
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ภาพที่ 24 ภาพปายเตือนบริเวณทาขามเรือ

ภาพที่ 25 ภาพปายบริการรถรับสงของเมียวดี
คอมเพล็กซ

ลานจอดรถ มีใหเลือกใชบริการทั้งลานจอดรถฟรี (มี 2 จุด) จุดแรกบริเวณตรงขามเมียวเมียวดี คอม
เพล็กซ มีทั้งพื้นที่ที่เปนพื้นปูน จะมีการสํารองพื้นที่บางสวนไวสําหรับลูกคาขาประจําหรือรูจักกับเจาหนาที่ใหเมีย
วดี คอมเพล็กซ รองรับไดประมาณ 80 – 100 คันขึ้นอยูกับรูปแบบการจอด และพื้นที่ที่เปนพื้นดินธรรมดา จุดที่
สองหางจากจุดแรกประมาณ 500 เมตร เปนพื้นดินธรรมดา รองรับไดประมาณ 50 – 70 คัน ขึ้นอยูกับประเภทรถ
ที่จอด นอกเหนือจากลานจอดรถฟรีจะเห็นไดวามีบานของชาวบาน หมู 3 บานทาอาจ หลายบานเลือกที่จะเปด
พื้นที่ของบานเพื่อทําเปนที่รับจอดรถโดยคิดคาบริการคันละ 50 บาท แรกเริ่มจะเปนบานที่มีพื้นที่กวางมากจอดได
เปนหลัก 50 คันขึ้นไป ภายหลังบางบานเห็นวากอใหเกิดรายไดดีจึงปรับปรุงพื้นที่บานทําลานจอดรถขนาดเล็ก รับ
ฝากรถไดประมาณ 20 คันเกิดขึ้นหลายราย ภาพรวมทั้งลานจอดรถฟรีและลานจอดรถแบบเสียคาบริการ สามารถ
รองรับรถไดประมาณ 500 คัน
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ภาพที่ 26 ภาพบริเวณลานจอดรถของเมียวดี คอมเพล็กซ

ภาพที่ 27 ภาพบริเวณลานจอดรถของเมียวดี คอมเพล็กซ
บรรยากาศบริเวณทาเรือฝงไทยก็กวางขวางดูมั่นคง เนื่องจากกอสรางดวยปูน ตั้งแตลานจอดรถ บันไดลง
ไปจนถึงบริเวณที่ขึ้นเรือ เมื่อลองสังเกตจะเห็นไดวามีนักทองเที่ยวใชบริการเรือขามฝากไป – กลับ ระหวางฝงไทย
และ เมียววดี คอมเพล็กซ เกือบตลอดเวลา โดยทุกๆ 5 นาทีจะเห็นวามีนักทองเที่ยวนั่งเรือจากฝงไทยมายังเมียว
วดี คอมเพล็กซ โดยในเรือเขียนระบุวาหามนั่งเกิน 25 คน แตจากการสังเกต
ประมาณ 30 คนขึ้นไปสูงสุดอยูที่ประมาณเกือบ 50 คน

จะพบวาแตละรอบจะอยูที่
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ภาพที่ 28 ภาพบริเวณทาขามเรือ

ภาพที่ 29 ภาพบริเวณทาขามเรือ

บรรยากาศภายนอกเมียวดี คอมเพล็กซ สภาพบรรยากาศเมื่อมองจากฝงไทยไปนั้นจะพบวา

เมียวดี

คอมเพล็กซ เปนคาสิโนที่ตั้งอยูริมแมน้ําเมยเหมือนกับคาสิโนอื่นๆ แตใหความรูสึกแตกตางจากคาสิโนอื่นๆ มาก
กลาวคือ บรรยากาศดี ดูสวยงาม นาถายรูป ริมฝงแมน้ําฝงเมียวดี คอมเพล็กซ ไดรับการดูแลอยางดี ปรับปรุงภูมิ
ทัศนริมตลิ่งสวยงาม ไมมีเศษขยะ
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ภาพที่ 30 ภาพบริเวณดานหนาของเมมียวดีคอมเพล็กซ
บรรยากาศภายใน เมื่อจะเขาไปใชบริการในพื้นที่คาสิโนถาเขาทางประตูหนาจะตองเดินทางเครื่องสแกน
โดยมีการด คอยควบคุมดูแลอยู (แตถาเขาทางประตูดานหลังและดานขางจะไมมีการตรวจ) ภายในคาสิโนคอนขาง
ที่จะแออัดแตกลับไมคอยเหม็นกลิ่นบุหรี่มากนัก ภายในมีการแยกเปนโซนหอง เชน โถงกลาง หองจัสมิน จัสมิน
(VIP) พีพีคลับ อยูตามมุมตางๆ ของหอง บางหองระบุวาหามสูบบุหรี่ แตละหองจะมีเครื่องเลน เชน ตูสล็อต ตู
เกมสยิงปลา และโตะเลน เชน เสือมังกร บาคารา บูจี ปอกเดง ใหเลือกเลนตามความสนใจ เมื่อเขาไปภายในจะ
พบวามีผูคนที่เขามาใชบริการมีจํานวนมาก ทําใหดูคึกคักทั้งสัปดาห โดยมีผูมาใชบริการเฉลี่ยประมาณ 3,000 คน
ในวันธรรมดาและเพิ่มมากขึ้นเปนประมาณ 5,000 คนในชวงวันเสาร อาทิตย แตกตางจากบางคาสิโนที่จะคึกคัก
เฉพาะวันเสาร – อาทิตย
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ภาพที่ 31 ภาพการขยายพื้นที่ของบอนคาสิโนมายังหองพัก

ภาพที่ 32 ภาพแผนผังเมียวดี คอมเพล็กซ
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ภาพที่ 33 ภาพแผนผังภายในเมียวดีคอมเพล็กซ

ไลออน คอมเพล็กซซ (Lion Complex)
ไลออน คอมเพล็ ก ซ ตั้ ง อยู ที่ เ มื อ งเมี ย วดี รั ฐ คะฉิ่ น บริ เ วณริ ม แม น้ํ า เมย บริ เ วณตรงข า มกั บ หมู 4
บ า นวั งคะเคี ย น ต.ท า สายลวด อ.แม ส อด จังหวัดตาก ไลออน คอมเพล็กซ แบงพื้น ที่สําหรับ ใหบ ริการดั ง นี้
1.คาสิโน 2.ดิวตี้ ฟรี 3.หองอาหาร 4.หองพัก 5.ลานเบียร
ทางเขา เมื่อเดินทางเขาสูพื้นที่อําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผานโรบินสัน ผานทา
อากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพื่อไปยั งสตาร คอมเพล็ กซ
จากนั้นจะพบ สี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซึ่งเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทาสาย
ลวดและวัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เมื่อขับมาถึงดานตรวจถึงดานตรวจใหเลี้ยวไป
ทางขวามือเสนทางเดียวกับที่จะเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยหินกิ่ว ระหวางทางจะผานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทาสายลวด ผานโรงเรียนบานวังตะเคียนจากนั้นขับตอไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจะเปนบริเวณทางแยก
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จะพบที่จอดรถของสตาร คอมเพล็กซและไลออน คอมเพล็กซอยูติดกันทางขวามือ สวนทางซายมือจะเปนทาเรือ
เพื่อขามไปยังไลออน คอมเพล็กซซึ่งอยูติดกับทาเรือเพื่อขามไปยังสตารคอมเพล็กซ

ภาพที่ 34 ภาพปายโปรโมชั่นของไลออน คอมเพล็กซ

ภาพที่ 35 ภาพปายโปรโมชั่นของไลออน คอมเพล็กซ
ลานจอดรถของไลออน คอมเพล็กซ เปนลานจอดรถฟรี กวางขวางมากรองรับรถไดประมาณ 300 คัน แต
เปนพื้นดินมีการนําหินคลุกมาลงเพื่อปองกันดินเปนหลม พื้นที่สวนใหญไมมีหลังคารองรับ มีเพียงแคพื้นที่เล็กๆ ที่มี
การขึ้นเสาปูนและนําแสลมกันแดดมาคลุมแทนหลังคารองรับรถประมาณ 30 คัน
คน

มีเจาหนาที่คอยเฝา 1 – 2
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บรรยากาศบริเวณทาเรือ บริเวณทาเรือทั้งฝงไทยและฝงไลออน คอมเพล็กซเปนทาเรือธรรมดาจากถนน
ปูนก็มีการวางแผนไมเปนทางเดินไปยังเรือ บรรยากาศการขามเรือคอนขางจะเงียบเหงา เนื่องจากสถานบันเทิง
แหงนี้มีคนมาใชบริการนอย นานๆ จึงจะมีการชักรอกเพื่อรับสงผูโดยสารและแตละรอบก็จะมีผูโดยสารนอยมาก
แตละรอบไมเกิน 10 คน บางรอบมีเพียง 2 – 3 คน แตพนักงานที่ชักรอกเรือก็เต็มใจใหบริการ

ภาพที่ 36 ภาพบริเวณทาขามเรือและดานหนาของไลออนคอมเพล็กซ
บรรยากาศภายนอก สภาพบรรยากาศเมื่อมองจากฝงไทยไปนั้นจะพบวาไลออน คอมเพล็กซเปนคาสิโนที่
ตั้งอยูริมแมน้ําเมย อยูติดกับสตาร คอมเพล็กซแคเพียงกําแพงกั้นเทานั้น แมวาไลออน คอมเพล็กซจะดําเนินการ
กอสรางและตอเติมอาคารใหมใหมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น แตบริเวณตลิ่งเปนตลิ่งธรรมชาติ ไมไดมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน มีหญาขึ้นตามปกติมีเศษขยะบางเล็กนอย
บรรยากาศภายใน เมื่อจะเขาไปใชบริการในพื้นที่คาสิโน สามารถเปดประตูเขาไปไดโดยไมมีเครื่องสแกน
และการดคอยคุมภายในแบงออกเปนหองโถงใหญ 2 หอง หองโถงฝงซายเนนเครื่องเลน เชน ตูสล็อตและตูเกมสยิง
ปลา ในสวนของโถงฝงขวามือจะเน นเปนโต ะสําหรับ ไพต างๆ เชน เสือมังกร บาคารา เปนตน ภายในคาสิโ น
คอนขางที่จะกวางขวางแตมีผูเขาไปใชบริการนอย ทําใหบรรยากาศคอนขางโหรงเหรง หายใจคอนขางสะดวก
เนื่องจากไมมีกลิ่นบุหรี่ พื้นที่ตางๆ นอกเหนือจากคาสิโน เปดใหบริการแลวแตยังมีผูมาใชบริการนอยมาก ผูคนบาง
ตา ในหองคาสิโนมีไมถึง 100 คน ทั้งที่เปนวันเสาร – อาทิตย ในสวนของดิวตี้ฟรี เปนเพียงหองเล็กๆ เนนขายเหลา
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กับไวน ถือไดวามีสินคานอยมากเมื่อเทียบกับดิวตี้ฟรีของที่อื่น หองอาหารกวางขวาง แตมีผูใชบริการนอยมาก ถือ
ไดวาเปนสถานบันเทิงที่คอนขางจะเงียบเหงา

ภาพที่ 37 ภาพแผนผังภายในไลออน คอมเพล็กซ
สตาร คอมเพล็กซ (Star Complex)
สตาร คอมเพล็ ก ซ ตั้ ง อยู ที่ เ มื อ งเมี ย วดี รั ฐ คะฉิ่ น บริ เ วณริ ม แม นํ้ า เมย บริ เ วณตรงข า มกั บ
หมู 4 บานวังคะเคียน ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก สตาร คอมเพล็กซ แบงพื้นที่สําหรับใหบริการดังนี้ 1.
คาสิโน 2.หองพัก พื้นที่สวนอื่นๆ กําลังอยูระหวางการดําเนินการกอสราง ปรับปรุงและตอเติม
ทางเขา เมื่อเดินทางเขาสูพื้นที่อําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผานโรบินสัน ผานทา
อากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพื่อไปยั งสตาร คอมเพล็ กซ
จากนั้นจะพบสี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซึ่งเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทาสาย
ลวดและ วัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เมื่อขับมาถึงดานตรวจถึงดานตรวจใหเลี้ยวไป
ทางขวามือเสนทางเดียวกับที่จะเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยหินกิ่ว ระหวางทางจะผานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทาสายลวด ผานโรงเรียนบานวังตะเคียนจากนั้นขับตอไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจะเปนบริเวณทางแยก
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จะพบที่จอดรถของสตาร คอมเพล็กซและไลออน คอมเพล็กซอยูติดกันทางขวามือ สวนทางซายมือจะเปนทาเรือ
เพื่อขามไปยังสตาร คอมเพล็กซซึ่งอยูติดกับทาเรือเพื่อขามไปยังไลออน คอมเพล็กซ

ภาพที่ 38 ภาพปายบอกทางกอนถึงดานตรวจ
ลานจอดรถของสตาร คอมเพล็กซ เปนลานจอดรถฟรี กวางขวางเปนลานปูน มีหลังคาเมททัลชีท รองรับ
รถไดประมาณ 100 คัน มีเจาหนาที่คอยเฝาประมาณ 2 – 3 คน

ภาพที่ 39 ภาพดานหนาบริเวณลานจอดรถ
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บรรยากาศบริเวณทาเรือทั้งฝงไทยและฝงสตาร คอมเพล็กซเปนทาเรือธรรมดาจากถนนปูนก็มีการวาง
แผนไมเปนทางเดินไปยังเรือ บรรยากาศการขามเรือคอนขางจะเงียบเหงา เนื่องจากสถานบันเทิงแหงนี้มีคนมาใช
บริการนอย นานๆ จึงจะมีการชักรอกเพื่อรับสงผูโดยสารและแตละรอบก็จะมีผูโดยสารนอยมากแตละรอบไมเกิน
10 คน บางรอบมีเพียง 2 – 3 คน แตพนักงานที่ชักรอกเรือก็เต็มใจใหบริการ

ภาพที่ 40 ภาพบริเวณทาขามเรือ

ภาพที่ 41 ภาพบริเวณทาขามเรือ
บรรยากาศภายนอก สภาพบรรยากาศเมื่อมองจากฝงไทยไปนั้นจะพบวาสตาร คอมเพล็กซเปนคาสิโนที่
ตั้งอยูริมแมน้ําเมย อยูติดกับไลออน คอมเพล็กซแคเพียงกําแพงกั้นเทานั้น บริเวณตลิ่งมีหญาขึ้นตามปกติมีเศษขยะ
บางเล็กนอยแตจะสังเกตไดวานอกจากตัวอาคารที่กําลังกอสรางเพิ่มเติมแลวนั้นทางสตาร คอมเพล็กซยังมี การ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตลิ่งริมน้ําเพื่อใหมีความสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นดวยสตาร คอมเพล็กซเปนสถานบันเทิงที่
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เปดใหบริการแลวแตกําลังตอเติมขยายอาคารสวนตางๆ เชน

หองกระจกกวางนาจะใชสําหรับเปดดิวตี้ฟรี

หองพักที่ไดมาตรฐานนาจะใชสําหรับเปดกิจการโรงแรม ปจจุบันใหบริการเกี่ยวกับคาสิโนเปนหลัก ไมสามารถ
มองเห็นประตูทางเขาคาสิโนจากฝงไทยเนื่องจากอาคารที่กําลังกอสรางเพิ่มเติมบังจนมองไมเห็น
บรรยากาศภายใน เมื่อขามฝงมายังสตาร คอมเพล็กซจะมีรถสองแถวคอยใหบริการรับนักทองเที่ยวไปสง
ยังทางเขาคาสิโน เดินตามทางไปจะพบประตูกระจก มีการดเฝาอยูบริเวณประตู 2 – 3 คน ไมมีเครื่องสแกน
ภายในเปน หองโถงกวาง มีการแบงพื้นที่เปนพื้นที่สําหรับบุคคลทั่วไปและมีการกั้นฉากแบงเพื่อเปนหองสําหรับ
ลูกคา VIP จํานวน 2 หอง บริเวณฝงซายของตัวอาคารดานที่ติดกับพื้นที่เคาทเตอรขายกาแฟจะมีบันไดขึ้นชั้น 2
เปนหอง VIP อีกจุดหนึ่งของที่นี่ นอกจากนี้ ยังมีโซนที่มีกั้นดวยเชือกสีแดง กลุมลูกคาที่เลนการพนันในโซนดังกลาว
จะใชชิพในการเลนมากกวาเงินสด แมภายในคาสิโนคอนขางที่จะกวางขวางแตมีผูเขาไปใชบริการนอย ทําใหไมคึก
ครื้นเทาที่ควร แมคนจะนอยไมมีกลิ่นบุหรี่รบกวนใจ แตกลับมีกลิ่นสีที่ยังไมแหงดีคอยรบกวนโสตประสาทอยู
ตลอดเวลา กลิ่นสีและเสียงของการตอเติมนี้เองนาจะเปนสิ่งที่ทําใหยังไมผูเขามาใชบริการนอยกวาที่ควร

ภาพที่ 42 ภาพแผนผังภายในสตารคอมเพล็กซ
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Sun City
Sun City เปนบอนคาสิโนที่เพิ่งเริ่มเปดใหบริการเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งอยูบริเวณริม
แมน้ําเมย บริเวณตรงขามกับทา 26 หมู 3 บานทาอาจ ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก ไลออน คอมเพล็กซ
แบงพื้นที่สําหรับใหบริการดังนี้

1. บอนคาสิโน 2. รานอาหาร 3. รานกาแฟ 4. DUTY FREE 5.โรงแรมสําหรับผู

ที่ตองการที่จะนอนที่บอนคาสิโน(ราคา 1,200 บาทตอหอง)
ทางเขา เมื่อเดินทางเขาสูพื้นที่อําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผานโรบินสัน ผานทา
อากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพื่อไปยังเมียวดี คอมเพล็กซ ขับ
ตอไปเรื่อยๆจะพบกับรานกาแฟกาลาโต ก็จะพบปายบอกทางใหตรงไปยัง Sun City

ใหขับตรงไปจนถึง 3

แยก ก็จะมีปายบอกทางไปยัง Sun City โกดังทาที่ 26 เลี้ยวขวาเล็กนอยก็จะเจอปายบอกทางทาที่ 26 ใหเลี้ยว
ซาย ทางเขาคอนขางแคบ รถไมสามารถสวนทางกันได และสองขางทางจะมีพอคาแมคาชาวกระเหรี่ยงมาตั้งของ
ขายริมถนน ทําใหทางแคบยิ่งขึ้น ขับตรงไปประมาณ 100 เมตร

ก็จะเจอลานจออดรถและทาขามเรือของ Sun

City
ลานจอดพื้นดินธรรมดาไมมีหลังคา ซึ่งจอดไดประมาณ 300 คัน ไมมีการเก็บคาบริการจอดรถ แมวา
พื้นที่จะกวางทําใหสามารถจอดรถไดอยางสะดวกสะบาย อีกทั้งยังติดกับทาขามเรือไปยังบอนคาสิโน Sun City

ภาพที่ 43 ภาพลานจอดรถ
บรรยากาศภายนอก Sun City เปนคาสิโนที่เรียกไดวาครบวงจรเลยก็วาได กลาวคือ เปนคาสิโนที่มีทั้ง
บอนคาสิโน โรงแรมที่พัก รานอาหาร รานกาแฟ รวมทั้ง Duty Free เปนสถานที่ที่ตั้งอยูริมแมน้ําเมยบริเวณทา
ขามเรือ 26 มีการปรับภูมิทัศนบริเวณขางนอกคาสิโนที่สวยงาม แตบริเวณดานขางทั้งสองฝง ยังมีความสกปรกอยู
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บางเพราะเปนทาเรือขนสงสินคา รวมทั้งเปนทาเรือขามฝากของคนงานชาวกระเหรี่ยงที่เขามาทํางานที่โรงงานฝง
ไทยใชสําหรับขามไปมา ทําใหความสวยงามจะอยูที่โซนของคาสิโนเทานั้น

ภาพที่ 44 ภาพภายนอกคาสิโนซันซิตี้
บรรยากาศภายใน เมื่อจะเขาไปใชบริการในพื้นที่คาสิโน เมื่อเดินผานประตูจะมีทางแยกอยู

2 ทาง

คือทางเขา กับทางออก ในสวนของทางเขานั้นจะมีเครื่องสแกนสําหรับผูที่เขามาใชบริการในคาสิโน จะมีการด
คอยคุมอยูบริเวณเครื่องสแกน โดยภายในจะมีเครื่องเลนทั้งตูสล็อต ตูปลาหรือยิงปลา

โตะเสือ-มังกร

โตะบัคคารา เปนตน เนื่องดวยเปนคาสิโนที่เพิ่งเปดใหมทําใหมีผูคนไมมากนัก สวนใหญ จะเปนลูกคาชาวไทยที่
เขามาใชบริการ มีการบริการลูกคาโดยการเสริฟน้ําและอาหารอยูตลอดอีกทั้งยังมีการคอยแนะนําลูกคาเกี่ยวกับ
เครื่องตางๆเพื่อเชิญชวนใหเขาไปเลนเสี่ยดวง แตมีขอเสียอยางหนึ่งคือระบบปรับอากาศภายในยังไมดีเทาที่ควร
เนื่องดวยมีนักพนันที่สูบบุหรี่จํานวนมากทําใหกลิ่นและควันบุหรี่ตลบอบอวลอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจเสี่ยงตอโรค
ตางๆที่จะตามมาได
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ภาพที่ 45 ภาพแผนผังคาสิโนซัน ซิตี้
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Jack Dragon Night
คาสิโน Jack Dragon Night เพิ่งเปดใหมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตั้งอยูในเขตทหารฝงเมียวดีของ
ประเทศพมา Jack Dragon Night แบงพื้นที่สําหรับใหบริการดังนี้ 1. บอนคาสิโน

2. รานอาหาร 3. DUTY

FREE 4.โรงแรมสําหรับผูที่ตองการที่จะนอนที่บอนคาสิโน
ทางเขา เมื่อเดินทางจากสนามบิ นแมส อดไปทางตลาดริ มเมยจะพบวามีป ายบอกทางเปนระยะ ปาก
ทางเขาจะอยูกอนถึงตลาดริมเมยประมาณ 500 เมตร เมื่อเขาซอยไปจะมีปายบอกทางเปนระยะ ถนนภายในซอย
สภาพคอนขางดีแตเมื่อถึงทางลงไปที่ทาขามที่ 1 ถนนเปนทางลาดชันและขรุขระ

ภาพที่ 46 ภาพทางเขาไปยังลานจอดรถของคาสิโน Jack Dragon Night
ลานจอดรถเปนลานดินโรยดวยหิน สามารถจอดรถไดประมาณ 60 – 80 คัน มีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยคอยใหบริการเรียกเรือขามฝากมาใหบริ การรับ – สง ที่คาสิโนแหงนี้มีการตรวจอายุผูมาใชบริการ
รวมถึงหามเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ปเขาใชบริการโดยเด็ดขาด

93

ภาพที่ 47 ภาพลานจอดรถของคาสิโน Jack Dragon Night
บรรยากาศภายนอก เนื่องจากเปนบอนคาสิโนที่เพิ่งเปดทําการไดเพียงไมกี่เดือน จึงทําใหยังอยูในชวงของ
การปรับปรุงภูมิทัศนภายนอก ซึ่งในโซนภายนอกนั้นก็จะมีDuty Free รานอาหารและเครื่องดื่มคอยใหบริการแก
นักพนันและนักทองเที่ยว

ภาพที่ 48 ภาพบรรยากาศภายนอกของคาสิโน Jack Dragon Night
บรรยากาศภายใน เมื่อจะเขาไปใชบริการในพื้นที่คาสิโน เมื่อเดินผานประตูก็จะจะตองเดินผานเครื่ อง
สแกนและมีการดคอยควบคุมอยู ภายในเปนหองโถงกวาง มีการแบงเปน Hall ใหเชาอยูดวยกัน 2 Hall ภายในก็
จะมีเครื่องเลนการพนันที่ประกอบไปดวย เสือ-มังกร ตูสล็อต บัคคารา รูเล็ต ตูปลาหรือยิงปลา เปนตน
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ภาพที่ 49 ภาพแผนผังคาสิโน Jack Dragon Night
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4.1.2.2 การบริหารบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด
บอนคาสิโนที่เปดใหบริการในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอดที่เปนที่รูจักคือ เมียวดีคอมเพล็กซ ไลออน คอมเพล็กซ สตารคอมเพล็กซ ซันซิตี้ และแจ็คดรากอนไนท ซึ่ง
เปนบอนคาสิโนที่มีรูปแบบการบริหารโดยเจาของคาสิโนหลายคนที่เปนหุนสวน ซึ่งบอนคาสิโนเปนการรวมหุน
ระหวางไทยและตางประเทศในการเขามาลงทันในพื้นที่เมืองเมียวดี

รัฐกระเหรี่ยง ประเทศพมา ในพื้นที่ริม

แมน้ําเมย อีกทั้งยังแบงพื้นที่ภายในบอนคาสิโนใหบุคคลภายนอก บริษัทเอกชน เขามาเชาพื้นที่ทําธุรกิจคาสิโน
และรับผลตอบแทนจากผูที่มาเชาพื้นที่ ทําใหเปนการกระจายความเสี่ยงที่จะตองแบกรับเพียงฝายเดียวทั้งหมด อีก
ทั้งยังเปนการดึงดูดนักพนันใหเขามายังบอนคาสิโนของตนเองมากขึ้นกวาเดิม เนื่องดวย ผูที่มาเชาพื้นที่นั้นๆ ก็
จะตองมีการเชิญชวนนักพนันใหเขามาเลนและใชจายเงิน เพื่อที่ตองการผลกําไรตอบแทนกับการที่ไดลงทุนไป และ
จากการศึกษาทําใหไดทราบถึงรูปแบบของการบริหารจัดการของบอนคาสิโนทั้ง 6 แหง มีรูปแบบการบริหารที่
คลายคลึงกันดังนี้
1. การบริหารการสงเสริมการตลาด
1.1 การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
1) การอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถตู
รูปแบบของการอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถตูนั้นมีเปาหมายหลักเพื่อใหบริการรับ –
สงภายในตัวเมืองแมสอดซึ่งเปนบริการที่ไมเสียคาใชจาย จะใหบริการรับผูที่มาทองเที่ยว เมียวดีคอมเพล็กซจาก
สนามบินและที่พัก จากนั้นเมื่อตองการเดินทางกลับสนามบินหรือที่พักก็จะมีรถตูบริการไปสง ซึ่งการบริการใน
รูปแบบดังกลาวนี้มีลักษณะเฉพาะกลาวคือผูที่ไปใชบริการที่

เมียวดี คอมเพล็กซจะตองแจงกับผูที่

ทําหนาที่ดูแลลูกคาภายในเมียวดี คอมเพล็กซเสียกอน ซึ่งผูที่ใชบริการรถตูสวนมากมักจะเปนลูกคา VIP หรือลูกคา
ที่เขามาใชบริการในสวนของคาสิโนโดยมีอัตราการลงเดิมพันที่คอนขางสูงหรืออยูในเงื่อนไขที่ไดตกลงกับคาสิโน ดัง
คําบอกเลาผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซวา “ลูกคาที่บินมาลงที่ตาก สวนใหญจะเปนลูกคาระดับ VIP ซึ่งลูกคากลุมนี้
เราก็จะมีรถตู รถสวนตัวไปรับและมีการเปดหองพักไวใหกับลูกคา VIP เหลานี้ ซึ่งทั้งหมดก็อยูที่เงื่อนไขในการตกลง
วามีอะไรบาง”

(นาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ : สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560) หรืออาจจะ

เป น ลู กค า ที่ ไปใช บ ริ การเป น ประจํ า จนคุ น เคยกับ ผูดูแลจึงจะกลาที่จ ะเรีย กขอการบริ การดังกลาว ซึ่งถาเปน
นักทองเที่ยวหรือผูที่ไปใชบริการทั่วไปมักจะไมทราบวามีบริการรถตูรับสงหรือไมกลาที่จะเรียกขอบริการดังกลาว

96

นอกจากการใหบริการรับ – สงภายในตัวเมืองแมสอดแลวนั้น ทางเมียวดี คอมเพล็กซยังมีบริการ
ติ ด ต อรถตู สํ า หรั บ เดิ น ทางไปยั งจั ง หวั ด ต า งๆ ในเขตภาคเหนื อ ตอนลา ง เชน พิษณุโ ลก พิจิตร กําแพงเพชร
เพชรบูรณ เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาอีกดวย
2) การอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถแท็กซี่
ดานการเดินทางมายังเมียวดี คอมเพล็กซนั้นจะมีบริการรถแท็กซี่ไปรับผูที่ตองการเดินทางมายัง
เมียวดีคอมเพล็กซถึงสนามบินและที่พัก และในการของการเดินทางกลับจากเมียวดี คอมเพล็กซไปยังที่พักหรือตัว
เมืองแมสอดนั้นก็จะมีจุดบริการรถแท็กซี่ อยูบริเวณดานหนาลานจอดรถที่อยูติดกับทาขามที่ขามฝงไปยังเมียวดี
คอมเพล็กซ โดยมีการตกลงคาโดยสารกันเองระหวางคนขับกับผูโดยสาร
3) การอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยเครื่องบิน
การอํานวยความสะดวกดวยวิธีการดังกลาวนี้ ทางเมียวดี คอมเพล็กซเนนใหบริการกับลูกคากลุม
VIP เปนหลัก โดยเมื่อลูกคาเดินทางมาถึงสนามบินก็จะมีรถสวนตัวไปรับถึงสนามบินเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคากลุมดังกลาว ในสวนของลูกคาทั่วไปที่เดินทางมาแมสอดโดยเครื่องบินแลวตองการใชบริการรถรับ – สงจาก
สนามบินไปยังเมียวดี คอมเพล็กซก็สามารถเรียกขอบริการรถรับ – สงโดยแจงไปยังผูที่ทําหนาที่ดูแลลูกคาที่เมียวดี
คอมเพล็กซไดเชนกัน สอดคลองกับบอกเลาของผูจัดการ เมียวดี คอมเพล็กซที่วา ที่เลาวา
“ตั๋วเครื่องบินฟรีสําหรับลูกคาที่เปน VIP ซึ่งเมื่อลูกคามาถึงก็จะมีรถสวนตัวไปรับถึงสนามบินและมา
สงที่เมียวดี คอมเพล็กซและในสวนของลูกคาที่เดินทางมาโดยเครื่องบินถาแจงมาทางเรา เราก็จะมีรถ
ตูไปรับที่สนามบินเชนกัน” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ

เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9

เมษายน 2560)
1.2 การจับรางวัลการสงคูปองชิงโชค
การจับรางวัลหรือสงคูปองชิงโชคนั้น นับไดวา เปนหนึ่งในกลยุทธทางการตลาดที่บอนคาสิโนทุก
แหงนิยมนํามาใชในตอนเริ่มเปดคาสิโนเพื่อดึงดูดลูกคาและกระตุนการเขามาใชบริการในบอนคาสิโน กรณีของ
เมี ย วดี คอมเพล็ ก ซ นั้ น พบว า มี ก ลยุ ท ธ ใ นการส ง เสริ ม การตลาดและกระตุ น การเข า มาใช บ ริ ก ารมากมาย
เชนเดียวกับบอนคาสิโนอื่นๆ เชน แจกทอง รถจักรยานยนต รวมถึงบัตรกํานัล (Gift voucher) ที่นําไปใชรวมกับ
เงินสดในการเลนการพนัน ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซที่วา
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“กอนที่จะติดตลาดเราก็ไดจัดโปรโมชั่น แจกทอง แจกรถมอเตอรไซด มี Gift voucher โดยกลยุทธ
ที่ไดผลมากที่สุดในชวงแรก คือ Gift voucher คือ Gift voucher ละ 100 บาท เชน เวลาคุณแทง
100 บวกกับ Gift voucher อีก 100 คุณก็จะได 200 เหมือนคุณลงทุนไปแค 100 เดียว ลูกคาจะ
ชอบตรงนี้ จับสลากใครเขาจะมารอ ตรงนี้ไดคือไดเลย จับตองไดมากกวา” (สัมภาษณนาย กอ
ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
ตอมาภายหลังจากที่เมียวดี คอมเพล็กซเปนที่รูจักโดยทั่วไปและติดตลาดแลวนั้น โปรโมชั่นอยาง
การแจกทอง แจกรถจักรยานยนตก็ถูกนํามาใชนอยลง คงเหลือไวเพียงการแจกบัตรกํานัล (Gift voucher) ที่ยังคง
มีการนํามาใชอยางตอเนื่อง แตอาจจะไมไดใหบอยเทากับตอนที่เปดใหบริการชวงแรกๆ โดยจากแจกบัตรกํานัล
(Gift voucher) นั้นก็จะมีเงื่อนไขตางๆ เชน บัตรกํานัล (Gift voucher) คาเปดโตะในแตละรอบ หรือ ลงเดิมพัน
ฝงเจามือ (Banker) แลวเสียก็อาจจะไดบัตรกํานัล (Gift voucher) เปนสิ่งปลอบใจ เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ดุลย
พินิจของพนักงานแจกไพ (Dealer)
ในปจจุบันนั้นการจัดโปรโมชั่นนอกเหนือไปจากการแจกบัตรกํานัล (Gift voucher) แลวนั้น ยัง
พบวามีการจับคูปองรางวัลหรือการจับสลากในเทศกาลสําคัญตางๆ โดยทั้งจากคาสิโนเมียวดีคอมเพล็กซ และแต
ละฮอลในคาสิโนที่จัดกันเองตามเทศกาล ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซที่วา
“ในชวงเทศกาลจะมีการจับคูปอง ซึ่งเราจัดของเราดวย และแตละฮอลเขาก็จัดของเขาเองดวย โดย
หนาที่ในการจับรางวัลจะเปนหนาที่ของฝายบุคคล ซึ่งเราจะเนนที่เทศกาลของไทย เทศกาลไทย-พมา
มันใกลเคียงกันอยูแลวปใหมมันก็ ปใหมดวยกัน สงการนตมันก็สงกรานตดวยกัน” (สัมภาษณนาย
กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
1.3 การสรางระบบการใหบริการที่แตกตางจากคูแขง
การเปดตัวของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นไดรับการวางกลยุทธเพื่อใหเปน Land mark ใหมของแม
สอดที่ใหบริการแบบครบวงจรในรูปแบบที่เรียกวา Complex ซึ่งนอกเหนือจากการใหบริการสวนของบอนคาสิโน
ที่มีเครื่องเลนหลากหลายทันสมัยแลวนั้น ยังมีการใหบริการในสวนตางๆ อีกเชน โรงแรมระดับ 5 ดาว รานอาหาร
ที่มีเชฟจากโรงแรมชื่อดังในประเทศไทยมาทําหนาที่ปรุงอาหาร รานขายสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งมีสินคา
หลากหลายชนิดทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล นาฬิกา เสื้อผา น้ําหอม เครื่องสําอางค จานชาม รวมไปถึงสิน คา
ประเภทขนมตางๆ โดยถือไดวาเปนคาสิโนแหงแรกในพื้นที่ชายแดนริมแมน้ําเมยที่ใหบริการในรูปแบบครบวงจร
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ดังกลาว จึงเปนสาเหตุใหในเวลาตอมาคาสิโนที่สรางขึ้นภายหลังเมียวดี คอมเพล็กซจึงนิยมสรางคาสิโนในลักษณะ
ที่คลายคลึงกับเมียวดี คอมเพล็กซคือมีการใหบริการแบบครบวงจร
นอกเหนือจากการใหบริการแบบครบวงจรเปนเจาแรกแลวนั้น เมียวดี คอมเพล็กซยังเปนสถาน
ใหบริการแหงแรกที่มีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทั้งทางโทรทัศนและสื่ออินเตอรเน็ต

ดังเห็นไดจากขาว

การสัมภาษณผูจัดการฝายการตลาดของเมียวดี คอมเพล็กซ ซึ่งการนําเสนอผานสื่อในฐานะที่เปน Landmark แหง
ใหมของแมสอดนี้ ไมเพียงแตทําใหเปนที่รูจักในวงกวางอยางรวดเร็ว แตยังชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีและให
ความรูสึกปลอดภัยแกนักทองเที่ยวที่จะเดินทางมายังเมียวดี คอมเพล็กซซึ่งอยูในฝงพมา เปนเหตุใหไมเพียงแตนัก
พนันเทานั้นที่เขามาใชบริการที่เมียวดี คอมเพล็กซ

แตยังมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเลือกที่จะมาใช

บริการยังสถานที่แหงนี้ดวย เมื่อมีคนจํานวนมากมาใชบริการที่ เมียวดี คอมเพล็กซก็มีการบอกตอกันทั้งรูปแบบ
ปากตอปากและทางสื่อออนไลนตาง ยิ่งทําใหเมียวดี คอมเพล็กซเปนที่รูจักและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวจํานวน
มากสงผลเมื่อมาเดินทางมาแมสอดนักทองเที่ยวจะเลือกมาใชบริการที่เมียวดี คอมเพล็กซกอนไปคาสิโนแหงอื่นๆ
(ทั่ ว ฟ า คมนาคมไทย : https://www.youtube.com/watch?v=M22s6ZGwhCQ สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 3 มี น าคม
2560 ) นอกจากนีเ้ มียวดีคอมเพล็กซยังเนนในเรื่องของความปลอดภัย ทําใหคนที่มาทั้งนักพนัน และนักทองเที่ยว
รูสีกปลอดภัยทุกครั้งที่มายังเมียวคอมเพล็กซ ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซที่วาดังความวา
“ถาถามถึงความแตกตางระหวางคาสิโนใกลกับของเรา การบริการคือหัวใจหลักของเรา
เชน การบริการลูกคา ความสะอาดก็สําคัญ เราลองไปดูรอบๆ นี้แลวเปรียบเทียบความสะอาดดู
ความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยเราเนนเปนอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องการบริ การและความ
สะอาด ถาเรารูสึกไมปลอดภัยเราจะอยากเที่ยวไหม เพราะฉะนั้นถามันไมปลอดภัยก็ไมมีใครอยาก
เที่ยวหรอก” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
เมื่อทําการเก็บข็อมูลในสวนของการใหบริการดานคาสิโนของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นทําใหทราบ
วามีลักษณะที่แตกตางกับการใหบริการดานคาสิโนของคาสิโนที่เปดใหบริการกอนหนาอยาง

กาแล็กซี่อยางเห็น

ไดชัดเจน กลาวคือ การใหบริการของคาสิโนในกาแล็กซี่นั้นจะมีรูปแบบเจาของคนเดียว ดูแลคนเดียวทั้งหมดทั้ง
สวนของการใหบริการคาสิโน ความปลอดภัย อาหารและเครื่องดื่ม แตของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นจะแบงพื้ นที่
ภายในคาสิโนเปนล็อคตางๆ หรือที่เรียกวา Hall โดยเปดโอกาสใหนักลงทุนจากภายนอกสามารถเขามาเชาพื้นที่
Hall ตางๆ เพื่อดําเนินกิจการคาสิโน โดยนักลงทุนแตละกลุมที่มาเชาพื้นที่จะดําเนินการดูแลในสวนของการเลน
พนันและใหบริการอาหารและเครื่องดื่มเอง แตในสวนของการดูแลรักษาความปลอดภัยนั้นจะใชบริการของทีม

99

การดของเมียวดี คอมเพล็กซเพียงทีมเดียวเทานั้นเพื่อปองกันปญหาการกระทบกระทั่งกันกระหวางการดของแตละ
Hall นั่นเอง
การรับลูกคาทุกระดับเพื่อสรางบรรยากาศที่ครึกครื้นในบอนคาสิโน ก็นับไดวาเปนอีกหนึ่งในการ
ใหบริการที่แตกตางจากคูแขงของเมียวดี คอมเพล็กซ ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา
“เมียวดี คอมเพล็กซนั้นรับลูกคาทุกระดับ ไมจําเปนวาตองเปนลูกคารายยอย ขาประจํา รายใหญ
VIP ซึ่งจะแตกตางจากที่อื่นที่จะเนนเฉพาะเจาะจงวา เนนรับลูกคาระดับไหน บางบอนอาจจะเนน
กลุม VIP อาจจะมีลูกคารายยอยแคประปรายเพื่อทําใหคาสิโนไมเงียบเหงาเกินไปนัก ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ของเรานั้น การที่เราไมเนนระดับของลูกคาทําใหมีคนเขามาใชบริการในแตละวันเปนจํานวนมากทํา
ใหบรรยากาศดูครึกครื้นและไมเงียบเหงา สิ่งนี้เปนอีกวิธีการหนึ่งที่เราใชในการดึงคนเขามาใชบริการ
โดยอาศัยความครึกครื้นของคน” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9
เมษายน 2560)
1.4 การบริหารระบบการเลนการพนันแบบมีไดมีเสีย
สําหรับการสรางกลยุทธในการดึงดูดใจนักเลนพนันอีกวิธีการหนึ่งก็คือ การสรางระบบการเลนที่
ยุติธรรมใหกับนักพนัน ทําใหรูสึกวาเมื่อเลนการพนันแลวมีโอกาสไดและโอกาสเสียเทาๆกัน ยกตัวอยางเชน การ
เลนพนันเสือมังกร ที่สามารถเลือกแทงฝงใดฝงหนึ่ง คือ เสือหรือมังกร โอกาสในการแพชนะก็จะอยูที่ 50 : 50
ประกอบกับการใชอุปกรณการเลนที่ไดมาตรฐานคือการนําไพที่จะเลนพนันใสในกลองที่มีลักษณะโปรงใสแลวจึงให
พนักงานหยิบไพทีละใบมาเพื่อเลนการพนัน การใชอุปกรณดังกลาวยิ่งชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับนักพนันวา
การเลนพนันดวยอุปกรณดังกลาวนี้จะมีความยุติธรรมและปลอดภัยมากเนื่องจากไพทั้งหมดไมไดอยูในมื อของ
พนักงานแจกไพซึ่งอาจจะมีการทําไพหรือเปลี่ยนไพเมื่อใดก็ได
เมื่อศึกษาในรายละเอียดของวิธีการเลนการพนันแตละอยางแลวนั้นจะทราบไดวาทางคาสิโนเอง
นั้นก็จะมีระบบการปองกันการเสียผลประโยชนไวแลว กลาวคือ การพนันแตละอยางนั้นโอกาสที่ฝงพนักงานแจก
ไพจะเปนผูชนะนั้นจะมีมากกวาผูเลนเสมอ ยกตัวอยางเชน การเลนพนันเสือมังกร

ที่นักพนันคิดวาโอกาสแพ

ชนะคือ 50 : 50 นั้น กรณีที่ไพออกมาเปนเลขและดอกเดียวกันหรือที่เรียกวา Tie นั้นถาลูกคาเลือกแทง Tie นั้น
จะไดเงิน 30 เทาจากเงินที่ลงไป สวนลูกคาที่แทงเสือหรือมังกรแบบปกตินั้นก็จะถูกกินทั้งหมด ดังนั้นแลวถาคนที่
แทงเสือหรือมังกรอยางใดอยางหนึ่งตลอดนั้นหมายถึงในแตละตาที่คุณเลนคุณมีโอกาสที่จะแพ 2 กรณี คือ ไพที่
ออกมาไมตรงกับที่คุณเลือกกลาวคือ คุณแทงเสือแลวมังกรชนะ หรือ คุณแทงมังกรแลวเสือชนะ กับอีกกรณีคือ
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ออกไพสีและดอกเดียวกันหรือที่เรียกวา Tie ดังที่ไดกลาวไปแลวนั่นเอง จากกรณีตัวอยางไดแสดงใหเห็นแลววา
โอกาสที่เจาจะชนะในแตละตานั้นมีมากกวาผูเลนเนื่องจากกฎ กติกาการเลนที่ตั้งเอาไวนั่นเอง แตอยางไรก็ตามการ
บริหารระบบการเลนพนันแบบมีไดมีเสียนี้ก็นับไดวามีสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศที่ดีในการเลนพนันใหกับ
นักพนันเนื่องจากนักพนันเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในความยุติธรรมที่บอนคาสิโนนําเสนอออกมานั่นเอง
1.5 การบริหารธุรกิจบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
การเปดตัวในฐานะสถานบริการครบวงจรเพื่อเปน Land Mark แหงใหมของเมืองเมียวดีและแม
สอดนั้นทําใหเมียวดี คอมเพล็กซใหความสําคัญดานการใหบริการเปนอยางมาก เพื่อสรางความรูสึกประทับ ใจ
ใหกับลูกคาที่มาใชบริการในทุกๆ สวนทั้งคาสิโน โรงแรม รานอาหารและรานขายสินคาปลอดภาษี ดังนั้นแลวจะ
เห็นไดวาพนักงานของเมียวดี คอมเพล็กซจะใหบริการที่ดีทั้งลูกคาที่เปนนักพนันและนักทองเที่ยว ไมวาจะเปนคน
ไทย พมา หรือกะเหรี่ยงก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

เมียวดี คอมเพล็กซเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว

ชาวไทยสงผลใหมีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางไปทองเที่ยวและเลนพนันที่เมียวดี คอมเพล็กซ มากขึ้น สงผลใหเมีย
วดี คอมเพล็กซคํานึงถึงวัฒนธรรมของลูกคาชาวไทย จึงไดมีการอบรมพนักงานเพื่อใหสามารถใหบริการแบบไทย
เพื่อมัดใจลูกคาชาวไทยใหเกิดความประทับใจดวยวิธีการตางๆ เชน การตอนรับดวยการไหว การพูดจาสุภาพ
ไพเราะ ยิ้มแยมแจมใส เปนตน รวมทั้งใหความสําคัญกับการคัดเลือกพนักงานที่เขามาทํางานกลาวคือถาหาก
พนักงานคนใดที่พูดภาษาไทยไดดวยก็จะไดเงินคาจางที่มากกวาพูดไดแตภาษาพมาเพียงอยางเดียวเพราะพนักงาน
ที่พูดภาษาไทยและสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวไทยไดจะนําไปสูการสื่อสารและการบริการที่ดีดวยนั่นเองเพราะ
พนักงานสามารถเขาใจถึงความตองการของลูกคาและสามารถแนะนําหรือใหบริการไดอยางถูกตอง
1.6 การสรางเครือขายคนขับรถตูแทนระบบ “พอทัวร” “แมทัวร”
การบริหารการสงเสริมการตลาดดวยระบบ “พอทัวร” “แมทัวร” นับไดวาเปนความแตกตาง
อยางหนึ่งระหวางบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดและ
บอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดกลาวคือบอนคาสิโน
ในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เชน กาแล็กซี่ และ วินน ไมไดเนน
การส ง เสริ ม การตลาดหรื อ ขยายตลาดลู ก ค า ด ว ยระบบ “พ อ ทั ว ร ”

“แม ทั ว ร ” เนื่ อ งจากลู ก ค า ที่ เ ป น

กลุมเปาหมายหลักนั้นอยูในพื้นที่อําเภอแมสอดของไทยและเมืองเมียวดีของพมาอยูแลว แตบอนคาสิโนในชวงกอน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เชน เมียวดี คอมเพล็กซนั้น มีตองการอํานวย
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ความสะดวกใหกับกลุมลูกคาที่อยูจังหวัดตางๆ ภายในประเทศที่มีความประสงคจะเดินทางมาเลนการพนันเปน
ประจําแตไมมีรถยนตสวนตัวหรือไมอยากขับรถทางไกลดวยตนเอง จึงนําระบบ “พอทัวร” “แมทัวร” ซึ่งเปนระบบ
ที่พบเห็นไดทั่วไปในบอนคาสิโนชายแดนเขมรและลาวมาประยุกตใช
รูปแบบดังกลาวนี้จากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยกับคนขับรถตูรูปแบบดังกลาว

ทําใหได

ทราบวาเปนการบริการสําหรับกลุมที่มาเลนการพนัน โดยผูที่ขับรถตูจะรับผูที่จะมาเลนการพนันจากจังหวัดตางๆ
ในเขตภาคเหนือตอนลาง เชน กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ เปนตน มาสงที่ เมียวดี คอมเพล็กซ
จากนั้นก็จะรอรับนักพนันเพื่อขับกลับไปสงยังจังหวัดที่ไปรับมา ซึ่งการใหบริการรถตูรับ – สงจากจังหวัดตางๆ
มายังบอนคาสิโนนั้นนับเปนบริการอยางหนึ่งของคาสิโนหลายแหงเพื่อหาลูกคาซึ่งเปนนักพนันใหมาใชบริ การที่
บอนคาสิโน โดยมีการใหผลตอบแทนกับผูที่นํานักพนันมาใชบริการที่บอนคาสิโน โดยทั่วไปจะรูจักกันในชื่อระบบ
พอทัวร แมทัวร ซึ่งจะพบไดทั่วไปในบอนคาสิโนฝงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานดังเห็นไดจากงานวิจัยของ
กนกวรรณ มะโนรมย เรื่อง “เครือขายและองคกรทางสังคมของคาสิโนขามแดนระหวางไทยและกัมพูชาในพื้นที่
อีสานลางและนัยเชิงนโยบาย” ก็ไดมีการกลาวถึงระบบการขึ้นทัวร ที่เรียกกันวาพอทัวร แมทัวร ไววา
“มีบริการรับ-สงฟรีสําหรับผูที่ตองการเสี่ยงโชคในคาสิโนจากบานจนถึงคาสิโนที่อยูบริเวณ
ดานชายแดนชองสะงําและชองจอม รวมถึงคาสิโนบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยมี
เจาของทัวรที่หากเปนหญิง เรียกวา “แมทัวร” หากเปนชาย เรียกวา

“พอทัวร” (กนกวรรณ มะ

โนรมย และวัชรี ศรีคํา. (2556) )
แตในกรณีของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นจากการพูดคุยกับผูที่ขับรถตูรับ – สงนักพนันรายหนึ่งทําใหทราบวา
รูปแบบรถตูทัวรสําหรับรับ – สง นักพนันของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นมีรูปแบบที่แตกตางจากรถตูทัวรรับ – สงนัก
พนันที่คาสิโนชายแดนกัมพูชาและลาว คนขับรถตูคนดังกลาวไดอธิบายวา เจาของเมียวดีของคอมเพล็กซ ไมชอบ
ระบบพ อทั ว ร แม ทัว ร ชอบที่จ ะให คนขั บ รถตูแตล ะคนทําหนา ที่เปน คนนําทัว รนัก พนัน มาลงดว ยตนเองเลย
เนื่องจากระบบพอทัวร แมทัวรมักจะมีปญหาคือเมื่อพอทัวร แมทัวรไมพอใจคนขับก็สามารถไลออกและหาคนอื่น
มาขับแทนได ซึ่งอาจจะขับรถและบริการไมดีเหมือนกับคนขับรถตูคนเกาที่โดนไลออกไป ทําใหบริการจัดการและ
ดูแลไดยาก สวนอีกสาเหตุหนึ่งคือระบบพอทัวร แมทัวรนั้นผลตอบแทนจากการนํานักพนันมาใชบริการที่คาสิโน
นั้นจะตกอยูกับพอทัวร แมทัวรเปนหลัก คนขับรถตูอาจจะไดรับเพียงแคคาแรงในการขับรถ แตในกรณีของเมียวดี
คอมเพล็กซนั้นเลือกที่จะใหคนขับทําหนาที่เปนพอทัวร แมทัวรเองเลยคนขับก็จะไดรับผลตอบแทนในการนํานัก
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พนันมาใชบริการโดยตรงซึ่งถือวาเปนแรงจูงใจที่ดีในการขับรถรับ – สงนักพนันจากจังหวัดตางๆ เพื่อมาใชบริการที่
เมียวดี คอมเพล็กซ

ดังคําสัมภาษณของคนขับรถตูทัวรรายหนึ่งวา

“ที่นี่ไมมีระบบพอทัวร แมทัวร เหมือนที่อื่น เพราะเปนการตัดปญหาพอทัวร แมทัวรรับ
เงินจากลูกทัวรไปแลวไมพาลูกทัวรมายังคาสิโน ทําใหคาสิโนเขาเสียชื่อ ทางนี้เขาเลยรับเฉพาะคนที่มี
รถตูสวนตัว คือคนขับเปนคนรับมาเอง ดูแลลูกคาเอง ทําใหรับเงินจากคาสิโนไดเยอะกวา เห็นเขาวา
มันบริหารจัดการงาย” (นาย อาง

สัมภาษณเมื่อ

14 พฤศจิกายน 2560)
แมวารูปแบบของรถตูทัวรรับ – สง นักพนันของเมียวดี คอมเพล็กซจะมีรูปแบบที่แตกตางจาก
คาสิ โ นฝ งกั มพู ช าและลาวดั ง ที่ ไ ด กล า วมาขา งตน แตรูป แบบของการบริ การและผลตอบแทนจะมีลั ก ษณะที่
คลายคลึงกัน คือเมื่อนํานักพนันมาที่บอนคาสิโนคนที่พามาก็จะไดรับสติ๊กเกอรเพื่อติดใหกับนักพนัน แตละคนที่
นํามาเพื่อใหเช็คเกอรของคาสิโนสามารถที่จะเช็คจํานวนคนวารถตูคันดังกลาวพานักพนันมาครบ ตามจํานวนขั้น
ต่ําที่คาสิโนกําหนดไวหรือไม โดยจํานวนขั้นต่ําที่คาสิโนกําหนดไวคือ

อยางนอย 8 คนขึ้นไป และเมื่อทาง

เช็คเกอรตรวจสอบเรียบรอยแลวทางคนที่พามาก็จะพานักพนันไปแลกชิปหรือถาคนที่พามามีทุนก็จะไปแลกชิปเอา
มาใหนักพนันที่พามา โดยสวนของเงินที่นําไปแลวชิปนั้นจะมีการเก็บเปนรายหัวหัวละ 1,000 บาท โดยชิปที่ไดรับ
มานั้นจะเรียกวา “ชิปตาย” ซึ่งในรถตูทัวรแตละคันจะมีคาแลกชิปครั้งละประมาณ 8,000 – 10,000 บาท ตาม
จํานวนคนที่โดยสารมากับรถตู โดยชิปดังกลาวไมสามารถแลกเปนเงินสดไดตองนําไปเลนใหไดเปนเงินจริงเสียกอน
โดยทางเมียวดี คอมเพล็กซจะมีโตะสําหรับเลนชิปตายดังกลาวอยูใน Hall กลางจํานวน 2 โตะ ผูที่ถือชิปตาย
จําเปนจะตองนํามาเลนใน 2 โตะนี้เทานั้น กรณีที่อยากไปเลนโตะอื่นก็สามารถเลนได แตจะตองใชเงินสดเทานั้น
ภายหลังจากที่พานักพนันไปแลกชิปหรือผูที่นํานักพนันมานําเงินของตัวเองไปแลกชิปแลวเอามา
ใหนักพนันจนครบแลวนั้น ผูที่นํานักพนันมาจะตองไปเซ็นเอกสารเพื่อรับผลตอบแทน ซึ่งไดแก คาน้ํามันรถ 2,000
บาทหรืออาจจะไดเพิ่มมากขึ้นตามเหมาะสมกับระยะทางของจังหวัดตนทางที่ไกลออกไป และเงินตอบแทนโดยคิด
เปนรายหัวของนักพนันคนละ 150 บาท ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของพนักงานรับแลกชิปที่วา “พวกรถตูทัวรที่
เขาพานักพนันมา พอมาถึงเขาก็จะพานักพนันมาแลกชิปเพื่อไปเลนกอน ครั้งหนึ่ง ก็ประมาณ 8,000-10,000 บาท
อยูที่จํานวนคนที่พามา พอแลกเสร็จแลวคนขับรถตูก็จะมาเซ็นตเอกสารรับเงิน ก็จะมีพวกคาน้ํามันรถคันละ 2,000
บาท คาจํานวนนักพนันที่พามา ก็ตกคนละ 150 บาท” (นางสาว ปลา สัมภาษณเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560)
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2. การบริหารบุคคล
การบริหารงานดานบุคคลของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นมีลักษณะในรูปแบบของบริษัท มีการแบงสายการ
ทํางานเปนแผนกตางๆ แตละแผนกจะมีหัวหนาแผนกคอยควบคุมดูแล พนักงานในแตละแผนกจะมีทั้งคนไทยและ
คนพมา แตสวนใหญจะเปนคนพมาที่พูดภาษาไทยไดดวย ในสวนของการจัดหาพนักงานเพื่อมาทํางานในเมียวดี
คอมเพล็กซนั้นสามารถแบงได 2 รูปแบบคือ 1.พนักงานที่เมียวดี คอมเพล็กซจัดหาเองซึ่งพนักงานกลุมนี้ มักจะ
ทํางานในแผนกที่ไมเกี่ยวของกับงานดานคาสิโนโดยตรง เชน งานโรงแรม งานบริการดานอาหาร งานบริการดาน
ความสะอาด ที่ทางเมียวดี คอมเพล็กซสามารถที่จะอบรม

สอนงานใหเองได 2.พนักงานที่บริษัทที่ทํางาน

ดานคาสิโนจัดหามาให ตามความตองการของทางคาสิโนวาตองการพนักงานแบบไหน ซึ่งพนักงานในกลุมนี้นั้น
เปนกลุมคนมีความรูความสามารถเฉพาะทาง

ไดรับการอบรมและฝกฝนสําหรับทํางานในบอนคาสิโนแบบ

มืออาชีพ จากการสังเกตพบวาพนักงานที่ทําหนาที่ในตําแหนงผูจัดการ รองผูจัดการและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยสวนใหญจะเปนคนไทย
2.1 ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ
การบริหารจัดการของเมียวดี คอมเพล็กซจะมีผูจัดการใหญทําหนาที่ควบคุมดูแลทั้งระบบ โดยจะ
มีผูจัดการในแตละแผนกคอยดูแลในดานตางๆ ขึ้นตรงกับผูจัดการใหญ โดยผูจัดการเหลานี้จากการสังเกตจะพบวา
เปนคนไทย ไมวาจะเปนผูจัดการฝายโรงแรมที่พักที่ทําหนาที่ดูแลเรื่องการอํานวยความสะดวกใหกับกลุมลูกคาที่
ตองการพักคางคืนที่เมียวดี คอมเพล็กซ ทั้งเรื่องหองพัก อาหาร เครื่องดื่มและบริการรถรับ – สง ผูจัดการฝาย
การตลาดซึ่งทําหนาที่ในการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อนําเสนอภาพลักษณที่ดีของ เมียวดี คอมเพล็กซสู
สายของนักทองเที่ยว รวมถึงวิเคราะหความตองการของกลุมลูกคาที่มาใชบริการ ผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่ งทํ าหน าที่ ในการดู แลทั้ งด า นการให บ ริ การอาหารและเครื่ องดื่ มฟรีสําหรับ ลูก คาที่ มาเลน การพนัน รวมถึง
รานอาหารบริเวณดานนอกคาสิโนที่มีอาหารหลากหลายในราคาที่เหมาะสมที่นักทองเที่ยวที่ไมไดเลนการพนันก็
สามารถมาเลือกใชบริการได

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล ดูแลในสวนของพนักงาน ลูกคา รถตูทัวรและ

ความเรียบรอยใน Hall กลางของ เมียวดี คอมเพล็กซ
2.2 พนักงานแจกไพ (Dealer)
พนักงานแจกไพ (Dealer) ที่เมียวดีคอมเพล็กซน้ันมี 2 กลุม คือ กลุมที่บริษัทเอกชนที่ทําธุรกิจ
คาสิโนมืออาชีพจัดหามาใหและกลุมที่เมียวดี คอมเพล็กซจัดหามาเอง ไมไดระบุเจาะจงวาจะตองเปนผูชายหรือ
ผูหญิง โดยกลุมที่บริษัทเอกชนที่ทําธุรกิจคาสิโนมืออาชีพจัดหามาใหนั้นจะเปนพนักงานที่ผานการอบรมและฝกฝน
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จนมีความรูความสามารถแบบมืออาชีพพรอมทํางานในบอนคาสิโน สวนกลุมที่

เมียวดี คอมเพล็กซจัดหามา

เองนั้น ทางเมียวดี คอมเพล็กซจ ะให พนั กงานกลุมดังกลาวนี้ฝ กอบรมเสีย กอน โดยจะมีการวาจางที มงานที่ มี
ประสบการณเกี่ยวกับการทําธุรกิจบอนคาสิโนจากประเทศฟลิปปนสมาสอนโดยสอนเปนภาษาอังกฤษ จากนั้นจึง
แปลเปนภาษาพมาแลวทําการสอน อบรมและฝกฝนใหกับพนักงานที่เปนคนพมาตอไป ดังคําบอกเลาของผูจัดการ
เมียวดี คอมเพล็กซที่วา
“อยางคนแจกไพ เราไมไดมีสเปค เอาคนที่ทํางานเปน ชายก็ได หญิงก็ได โดยเราจะมี
บริษัทจัดหามาให ซึ่งเขาเปนเอกชนและทางเราจัดหามาเอง แตก็ตองนําไปฝกและมีชวงทดลองงาน
ซึ่งอยูดีๆ จะไปแจกเลยไมได ในกรณีที่เอกชนจัดหามาใหนั้นคือบริษัทเขาพรอมและฟอรมทีมของเขา
มาอยูแลว จึงพรอมทํางานไดเลย” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ

เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณ

เมื่อ 9 เมษายน 2560)
2.3 พนักงานดูแลลูกคา (Junket)
เมียวดี คอมเพล็กซนั้นมีพนักงานที่ทําหนาที่ในการแนะนําลูกคาที่มาเลนการพนันที่คาสิโน โดยผู
ที่เปนรองผูจัดการจะทําหนาที่ในการพาลูกคาไปตามโตะตางๆ แนะนําวิธีการเลนแตละอยางให วาเครื่องเลนและ
เกมตางๆ นั้นมีวิธีการเลนอยางไร ในสวนของพนักงานทั่วไปจะดูแลในสวนของ

มีการเสิรฟน้ํา เสิรฟอาหาร

และจากการสังเกตพบวาจะมีพนักงานประจําในจุดตางๆ คอยบริการลูกคา รวมทั้งในโตะพนันตางๆ นอกจากจะมี
พนักงานแจกไพแลวนั้น จะมีพนักงานอีกคนหนึ่งที่ทําหนาที่คอยดูแลและใหบริการลูกคา กรณีที่ลูกคาเรี ย กขอ
บริการตางๆ เชน ขออาหาร เครื่องดื่ม พนักงานคนดังกลาวก็จะดูแลอํานวยความสะดวกให
3.การบริหารความเสี่ยง
ในกระบวนการบริหารธุรกิจการพนันซึ่งเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้งในแงของผูเลนและเจาของโต ะหรื อ
เจามือ ดังนั้นในการบริหารธุรกิจบอนคาสิโนของเมียวดี คอมเพล็กซ จะพบวามีวิธีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อ
ปองกันการเสียประโยชน ดังนี้
3.1 การควบคุมดูแลโดยใชเทคโนโลยี
การประกอบธุรกิจของนักลงทุนในบอนคาสิโน กลุมที่มีความเสี่ยง คือ กลุมเจามือหรือเจาของโตะซึ่งอาจ
รวมถึงนักลงทุนที่เปนเจาของบอนดวยจําเปนตองมีวิธีการในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อปองกันการโกงทั้งจากผู
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เลน และ คนแจกไพ ในบอนคาสิโนสวนใหญนี้จะเปนการใชเทคโนโลยีเขามาควบคุมใน

2 รูปแบบ คือรูปแบบ

แรก เปนการควบคุมดวยกลองวงจรปด (CCTV) ที่จะใชติดตามพฤติกรรมของผูเลนเพื่อปองกันการโกง นอกจากนี้
ยังเปนการควบคุมคนแจกไพที่อาจรูเห็นกับผูเลน รูปแบบที่สองเปนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ควบคุมอุปกรณ
การพนันสมัยใหม เชน รูเล็ต สล็อตแม็ทชีน การพนันบอลออนไลนโดยมีการกําหนดสัดสวนของรายไดจากเครื่อง
เลนอยางชัดเจน นอกจากกลองวงจรปดจะทําหนาที่ในการควบคุมเพื่อปองกันการโกงแลวนั้น ผูคร่ําหวอดในวงการ
พนันเลาวาในบอนคาสิโนแตละแหงนั้นกลองวงจรปด (CCTV) นี้ยังมีอีกหนาที่สําคัญนั่นก็คือชวยในการติดตามและ
ประเมินลูกคาที่เขามาใชบริการเพื่อที่

จะไดทราบวาลูกคารายใดเปนกลุมเปาหมายที่ตองการเขาไปดูแลเปน

พิเศษ ดังความวา
“นับตั้งแตวินาทีแรกที่คุณเขามาในคาสิโน คุณจะผานเครื่องแสกนแบบในสนามบิน คุณจะ
โดนเจาหนาที่ของคาสิโนจับตาคุณตลอด เขาจะรูทันทีวาคุณคือลูกคาใหมหรือลูกคาเกาของที่นี่ คุณ
จะโดนสอดสองเปนระยะๆ จากกลองวงจรปด โดยที่คุณไมรูตัว…คาสิโนเขาหวังจากตรงนี้ นั่นคือ
ลูกคาขาจร ลูกคาหนาใหม ลูกคาที่มากับทัวรของคาสิโน ลูกคา VIP ที่มาจากเอเจนซี่ ขอย้ําวาคาสิโน
เขามีฝายที่ดูแลเรื่องนี้…หากคุณไดเขามาอยูในวังวนคาสิโนจริงๆ คุณจะรูวาคาสิโนเขาไมชอบลูกคา
ผู ดี นั กหรอก ที่ เ ขาชอบสุ ดๆ คื อพวกคายา ทํางานผิดกฎหมายหรือพวกมาฟอกเงินเพราะลูกคา
ประเภทนี้เลนหนัก ใจถึง กลาไดกลาเสีย ถือวาหมดแลวเดี๋ยวกูก็หาเงินมาเลนใหมได ลูกคาประเภทนี้
แหละครับที่คาสิโนชอบ สวนลูกคาที่ประเภทผูดีมีความรูไมใชลูกคาเปาหมายของคาสิโนเขาเลย
ครับ” (นายประมวลสัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560)
3.2 การควบคุมดูแลดานบุคลากร
ใชสําหรับการเลนการพนันที่ดําเนินการเลนโดยพนักงานที่เปนบุคคล โดยมีเปาหมายหลักเพื่อเพิ่มโอกาส
ชนะและลดโอกาสแพใหกับฝงเจามือ
1. มีการแบงรอบการทํางานของพนักงานเปนชวงเวลา เพื่อใหเกิดความพรอมของสภาพรางกาย
ในการทํางานสูงที่สุด
2. มีกฎหามพนักงานที่ทําหนาที่แจกไพหรือเจามือหรือ Dealer มิใหละสายตาจากโตะเด็ดขาด
หามเคลื่อนกายออกไป มือตองอยูบนโตะเสมอ แมวาทําของตกก็จะตองใหพนักงานที่ทํางานรวมกันทําหนาที่เก็บ
ของแทน
3.ถาพนักงานแจกไพคนใดที่เลนแพบอยๆ ก็จะมีเปลี่ยนตัวพนักงานแจกไพในทันที
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3.3 กลยุทธการเพิ่มโอกาสชนะใหกับฝงเจามือ
1. การใหบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อใหนักเลนพนันเกิดความมึนงง ขาดสติยับยั้งอันนําไปสู
การตัดสินใจที่ผิดพลาดไดงาย
2. การใชหองปรับอากาศเพื่อสรางบรรยากาศและอาศัยความลาที่เลนมาตลอดทั้งวันและทาง
บอนคาสิโนสวนใหญหวังที่จะชนะผูมาเลนการพนันในชวงกลางคืน ซึ่งผูเลนจะเริ่มมีอาการงวง เหงา หาว นอน
จากเงื่อนไขเชนนี้จึงทําใหบอนคาสิโนชายแดนไมมีเวลาเปดปดที่แนชัด ผลที่ตามมาก็คือ ทําใหบอนคาสิโนจะตอง
พึ่งพาเจาหนาที่ฝายความมั่นคงในการยอมใหผานขามทาเรือเกินเวลากําหนด

อยางไรก็ดีใน

ปจจุบันจะพบวามีการผลักดันชวงเวลาเปดปดทาขามเรืออยางจริงจัง กลาวคือ หามคนฝงไทยขามทาขามเรือไปยัง
บอนคาสิโนในเวลาหลัง20.30 น. และจะสามารถขามไปไดในเวลา 05.30 น.
ขามกลับมายังฝงไทยไดตลอด 24 ชั่วโมง แตภายในเวลาดังกลาว

แตคนที่อยูในฝงคาสิโนสามารถ

20.30-05.30 น. จะมีเจาหนาที่ความ

มั่นคงตรวจสอบบุคคลที่ขามมาฝงไทย รวมทั้งของที่ถือวามาดวย เพื่อเช็ความีการลักลอบนําสินคาผิดกฎหมายเขา
ประเทศหรือไม
4.การประสานงานกับเจาหนาที่ฝายความมั่นคง
ฝงพมา
การประสานงานกับฝายพมานั้น จะเปนการประสานงานกับกลุมกองกําลังในรัฐกระเหรี่ยง

ที่

เรียกตัวเองวากองกําลังปองกันชายแดน หรือที่ชื่อยอ “BGF” โดยมีพล.อ. ชิตตูเปนผูควบคลุมกองกําลังดังกลาว
จะเห็ น ว า การประสานของทางฝ ง คาสิ โ นกั บ ทางฝ ง พม า นั้ น ไม ไ ด ป ระสานงานกั บ ทางรั ฐ บาลโดยตรงแต จ ะ
ประสานงานผานทางกองกําลังที่ดูแลในพื้นที่แทน ซึ่งทางฝงพมานั้นไมไดเขมงวดในเรื่องของการไป-มาขามแดน
ของผูที่มาใชบริการคาสิโนเมียวดี คอมเพล็กซ เพียงแตใหคนมาคอยประสานงานระหวางคาสิโนและกลุมกองกําลัง
เทานั้น อีกทั้งตัวพื้นที่คาสิโนเมียวดี คอมเพล็กซ ตั้งอยูในพื้นปอม 99 ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีทหารของกองกําลังเฝาดูแล
อยูตลอดเวลาอยูแลว สอดคลองกับคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซที่วา
“การประสานงานในทางฝงพมามีการซอนทับกันอยูระหวางรัฐกระเหรี่ยงหรือที่นี่ทีเราอยูคือรัฐกระ
เหรี่ยง เปนรัฐที่อยูในประเทศพมา รัฐกระเหรี่ยงเปนรัฐที่มีกองกําลังเปนของตนเอง มีการบริหารเปน
ของตนเอง โดยมีทางพล.อ. ชิตตู เปนผูนํากองกําลัง BGF ที่ดูแลเขตพื้นที่ตรงนี้อยู โดยเขาไดสงเลขา
ของเขามาประจําอยูที่นี่ เพื่อคอยประสานงานกับทางคาสิโน อํานวยความสะดวกใหในเรื่องของความ
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มั่นคงทางฝงนี้ ที่เราจะประสานมากสุดก็คือ

รัฐกระเหรี่ยงไมใชรัฐบาลกลาง ซึ่งเราสวนมากจะ

ทํ า งานกั บ รั ฐ กระเหรี่ ย ง ส ว นเขาจะรั บ งานจากเราไปประสานกั บ ทางรั ฐ บาลกลางอี ก ที นึ ง ”
(สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
ฝงไทย
ไดมีการประสานงานกับทางเจาหนาที่ฝายความมั่นคงทางฝงไทยตลอดนับตั้งแตมีการสรางบอนคาสิโนเมีย
วดีคอมเพล็กซ แตเนื่องดวยการขามไป-มายังคาสิโนเมียวดี คอมเพล็กซนั้น สามารถขามไป-มาไดอยางสะดวก ไม
ตองเสียเวลาทําบัตรผานแดนชั่วคราว ก็สามารถขามจากฝงไทยขามมายังบอนคาสิโนเมียวดี คอมเพล็กซ โดย
สามารถขามไดตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหในชวงแรกนั้นไมไดมีการควบคุมดูแลในสวนของนักพนันที่เขามาเลน จึงทํา
ใหมีเยาวชนที่อายุไมถึง 20 ป ขามไปเลนการพนันยังเมียวดี คอมเพล็กซ ซึ่งทําใหเกิดการฟองรองจากผูปกครอง
เปนจํานวนมากในเรื่องของบุตรหลาน ติดการพนันไมสนใจในการเรียน จึงมีการจัดประชุมเพื่อหารือระหว าง
หนวยงานฝายความมั่นคงและทางบอนคาสิโน

เพื่อกําหนดมาตรการขอหามที่แนชัดและเปนระเบียบ

ดังปรากฎในขาวการประชุมตอนหนึ่งวา
“พ.อ.กิตติพงษ ชื่นใจชน ไดกลาวในที่ประชุมวาจะกําหนดระยะเวลาในการขามไปในพื้นที่ ทีมีบอน
กาสิโน โดยจะกําหนดการขามไป-มาได ตามเวลาที่ทางการพมา และทางการไทยไดกําหนดไวคือ
ระหวางเวลา 05.30-20.30 น. ซึ่งจากนี้ไปหลังเวลา 20.30 น. จะหามไมใหคนไทยขามไปเลนการ
พนันเด็ดขาด และกอนหนานี้ไดแจงและทําความเขาใจกับผูนําฝายชนกลุมนอยฝงพมาแลว พรอมกับ
การประชาสัมพันธ ไมใหประชาชนขามไป – มาในหวงเวลาดังกลาว เพราะถือวา ผิดกฎหมายคนเขา
เมือง และคนที่ไปเลนการพนันมากคือ เยาวชนจากประเทศไทย ขามไป -มาตลอดทั้งคืน ไรการ
ค ว บ คุ ม ดู แ ล ผู ป ก ค ร อ ง เ ดื อ ด ร อ น มี ก า ร ร อ ง เ รี ย น ม า ต ล อ ด ”
(http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/727461 สืบคนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560)
ภายหลังจากที่มีการประชุมทางฝงคาสิโนก็ไดมีการกําหนดขอหามตางๆ โดยมีการติดปายบอกชัดเจนใน
เรื่องของขอหาม รวมถึงการจํากัดอายุในการเขาบอนการพนัน และไดมีการประสานงานกับเจาหนาที่ฝายความ
มั่นคงในการมาดูแลความสงบเรียบรอยในชวงเวลา หลัง 20.30-05.30 น. ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอม
เพล็กซที่วา
“ทางเราไดมีการประสานงานกับเจาหนาที่ฝายความมั่งคงอยูแลว โดยมีนโยบายทางฝายทหารมา
ที่วาหามขาม โดยเวลา 20.30 - 05.30 น. เราก็ปฏิบัติตามดวยดีไมใหคนทางฝงไทยขามมายังฝงนี้
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แตคนฝงคาสิโนสามารถขามกลับไปยังฝงไทยไดตลอด โดยเราจะเห็นเจาหนาที่ฝายความมั่นคงมา
ประจําจุดทาขามเรือฝงไทย ซึ่งเจาหนาที่ที่มาดูแลก็จะมีทั้ง ทหารบก ทหารพรานก็มี และก็เจาหนาที่
ตํารวจดวย ที่คอยดูแลความปลอดภัยในชวงเวลานั้น” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอม
เพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)

5. การบริหารงานสนับสนุน (Supporting Agency)
นอกจากระบบการบริหารหลักของธุรกิจบอนคาสิโนดังที่ไดกลาวมาแลว ในการดําเนินกิจการบอนยังมี
บริการตางๆ ที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับนักเลนพนันระหวางที่อยูในบอนคาสิโนดวย เชน อาหาร เครื่องดื่ม
ที่พัก การปลอยเครดิต การรับจํานํา เปนตนในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก อาจแบงการอธิบายของลักษณะงาน
ในแตละฝายดังนี้
5.1 ฝายบริหารธุรกิจรับจํานํา
ฝายที่ดูแลธุรกิจรับจํานํานั้น ตัวทางคาสิโนไดมีการปลอยใหเอกชนเขามารับทําในสวนของธุรกิจจํานวน
โดยแบงสวนแบงเปนเปอรเซ็นของเงินที่ได 70 : 30 โดยทางคาสิโนจะได 30 เปอรเซ็นต และทางเอกชนที่เขามารับ
จํานํานั้นได 70 เปอรเซ็นต
5.2 ฝายอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่มที่จัดเลี้ยงภายในบอนนั้นมีทั้งสวนที่ดําเนินการโดยเมียวดี คอมเพล็กซเองโดยมีทั้ง
รูปแบบที่ใหบริการฟรีและแบบที่คิดคาใชจาย โดยแบบที่ใหบริการฟรีนั้นจะมีการกําหนดเปนรอบตามชวงเวลาที่
ทางเมียวดี คอมเพล็กซกําหนด โดยรอบที่ใหบริการฟรีนั้น จะมีบริการอาหาร น้ําเปลา กาแฟธรรมดา (ไมใชกาแฟ
สด) และอีกสวนหนึ่งคือสวนที่เอกชนที่เขามาเชาพื้นที่ Hall ตางๆ เพื่อทําธุรกิจบอนคาสิโนก็จะมีการจัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่มไวคอยใหบริการลูกคาที่เขามาใชบริการใน Hall ของตนเอง โดยวัตถุดิบตางๆจะหาซื้อจาก
ตลาดและรานคาในบริเวณตําบลทาสายลวด หรือสามารถสั่งซื้อของจากทางเมียวดี คอมเพล็กซ โดยทางเมียวดี
คอมเพล็กซจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบและสินคาตางๆที่แตละ Hall ตองการมาให
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5.3 ฝายบริหารที่พัก
การใหบริการที่พักของบอนคาสิโนถือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกอีกประเภทหนึ่งที่มีการดําเนินการควบคู
กับบอนคาสิโนทุกแหง ซึ่งทางเมียวดี คอมเพล็กซนั้นก็มีการสรางโรงแรมที่พักระดับ

5 ดาว ไวรองรับแขก

ระดับสูง หรือบรรดาแขก VIP โดยนักเลนพนันโดยทั่วไปก็สามารถเขาไปใชบริการไดโดยเสียคาบริการหองพักเปน
รายวันในแบบธรรมดา ที่อยูดานหลังติดกับคาสิโน ซึ่งหองพักมีราคาขึ้นอยูกับลักษณะของหองพัก ราคาก็จะมี
ตั้งแตหองละ 1,000-1,500 บาทขึ้นไปตอการพัก 1 คืน หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือหากมีการแลก Ship ตามเกณฑที่
บอนคาสิโนกําหนดหรือเลนเดิมพันในจํานวนมากก็จะสามารถเขาพักไดฟรี เปนตน โดยระบบการบริหารที่พักจะมี
พนักงานเปนผูจัดการโรงแรมเปนผูควบคลุมดูแล

โดยมีพนักงานเปนชาวไทยเปนสวนใหญ เนื่องจากงาน

บริการจะคนไทยจะทําได ดีกวา สวนชาวพมานั้นก็มีบางแต มีจํานวนไม มากเมื่อเทีย บกั บพนักงานชาวไทย แต
สามารถพูดได 2 ภาษาคือ ไทย และพมา

เพื่อดูแลลูกคา VIP ทางฝงพมา

5.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
บอนคาสิโนเมียวดีคอมเพล็กซนั้นเนื่องดวยหุนสวนสวนใหญของทางบอนคาสิโนเปนนายทุนไทย ประกอบ
กับการที่จะลดปญหาการกระทบกระทั่งระหวางชาวบานในชุมชนบานทาอาจและชุมชนใกลเคียงทางฝงไทย จึงได
มีการรวมกิจกรรมกับ ทางชุมชนชายแดนไทยที่ติดกั บบ อนคาสิโ นและชุ มชนใกลเ คียง

โดยการดําเนิน

กิ จ กรรมเป น ไปในรู ป แบบของการเอื้ อ ประโยชน ใ นเชิ ง อุ ป ถั ม ภ แ ก ชุ ม ชนบ า นท า อาจและชุ ม ชนใกล เ คี ย ง
ตัวอยางเชน
1. มีการรวมกิจกรรมงานบุญประเพณีตางๆของชุมชนในทุกๆ ปที่ผานมา
2. การรับคนภายในชุมชนทั้งวัยรุนและวัยทํางาน เขามาทํางานในบอนคาสิโน
3. มีการซื้ออาหารขาวกลองสําหรับพนักงานที่สั่งมาจากชุมชนใกลเคียงคาสิโน
การทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธดังที่ไดกลาวมาขางตนนั้นทําใหไมเกิดการตอตานของชุมชนที่มีตอคาสิโนทํา
ใหคาสิโนเกิดภาพลักษณที่ดีและการดําเนินกิจการบอนคาสิโนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น
อาจกลาวสรุปไดวาเครือขายการทําธุรกิจบอนคาสิโน กรณีกลุมเครือขายการทําธุรกิจบอนคาสิโน กรณี
กลุมเครือขายขาราชการ นักการเมืองทองถิ่นระดับภูมิภาค ยายฐานจากบอนผิดกฎหมายภายในประเทศสูคาสิโน
ถูกกฎหมายในเขตสัมปทาน
1.เป า หมายหลักของการดําเนินธุรกิจ คาสิโนของเมียวดี คอมเพล็กซ คือ การทําธุร กิจ สถาน
บันเทิงครบวงจรที่เรียกวา คอมเพล็กซ เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของเมืองแมสอด
ใหบริการเปนสวนตางๆ ทั้ง คาสิโน รานคาดิวตี้ฟรี รานอาหาร โรงแรมที่พัก เปนตน

โดยแบงพื้นที่

110

2.เครื อข า ยผูล งทุ น ในคาสิโน เปน การรวมตัวของของกลุมเครือขายขาราชการ นักการเมือง
ทองถิ่นระดับภูมิภาค รวมลงทุนในรูปแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดานบริการ และการทองเที่ยว โดยเปน
การรวมลงทุนในรูปแบบของบริษัทอยางถูกกฎหมาย และจัดตั้งบริษัทในประเทศพมา
3.เครือขายแตละฝายมาไดอยางไร เครือขายมีการแบงพื้นที่ใหเชา โดยมีการแบงผลประกอบการ
ในแตละเดือน ในอัตราสวน 70: 30 โดยทางเมียวดีคอมเพล็กซจะไดคาเชา 30 เปอรเซ็นต คิดเปนเงินประมาณ 12 ลานบาทตอเดือน ตอ Hall
4.อํานาจในพื้นที่ ภายในเมียวดีคอมเพล็กซนั้นไดแบงพื้นที่เปนล็อคหรือที่เรียกวา Hall แบงให
นายทุนเอกชนมาเชาพื้นที่เพื่อดําเนินกิจการคาสิโนของตนเอง โดยเจาของ Hall แตละรายนั้นมีอํานาจในการ
บริหารจัดการในพื้นที่ Hall ของตนเอง ทั้งเรื่องการใหบริการดานการเลนพนัน

การใหบริการดาน

อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการอํานวยความสะดวกตางๆใหแกนักพนันที่มาเลนพนัน แตในสวนของใหบริการดาน
ความปลอดภัยนั้น จะมีทีมการดของทางเมียวดี คอมเพล็กซดูแลภายในพื้นที่เมียวดี คอมเพล็กซเพียงทีมเดียว
เทานั้น เพื่อปองกันปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่แตละ Hall

มีทีมการดของตนเอง กรณีที่มีปญหา

ทีมการดก็จะเขาไปเคลียร
ในสวนของอํานาจภายนอกเมียวดี คอมเพล็กซนั้นจากคําบอกเลาของผูจัดเมียวดี คอมเพล็กซทํา
ใหทราบไดวาอยูในการดูแลของนายพลชิตตูซึ่งเปนผูนําของกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force :
BGF) ดังกรณีตัวอยางที่มีนักพนันที่เปนฝรั่งเขาไปเลนโกงในคาสิโนแลวโดนจับได ก็จะมีการจับกุมและนําไปขังไวใน
คุกของทางฝงพมา
5.วงเงินหมุนเวียน แรกเริ่มดําเนินธุรกิจมีกําไรมากถึงวันละ 100 ลานบาท ปจจุบันลดลงเหลือ
กําไรวันละประมาณ 20 – 30 ลานบาท
4.2 ศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตาก
การก อตั ว ของเครื อ ข า ยบ อนคาสิโ นในบริเวณชายแดนไทย-พม า อาจกลาวไดวาเริ่มเกิ ด ขึ้ น
ภายหลังความพยายามในการพัฒนาการลงทุนคาสิโนใหถูกกฎหมายและสอดคลองกับกฎหมายการลงทุน(Foreign
Investment Law 2012) ที่ใหโอกาสการเกิดขึ้นของบอนคาสิโนในรูปของการบริการและการทองเที่ยวในลักษณะ
“คอมเพล็กซ” ที่เปนศูนยบริการครบวงจร พรอมกับการกําหนดเมืองเมียวดีขึ้นเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
ในฝงพมาและเขตเศรษฐกิจแมสอดในฝงไทย เพราะแตเดิมการทําบอนคาสิโนเปนลักษณะกลุมผลประโยชนที่มี
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เปาหมายเฉพาะภายใตความรวมมือระหวางกลุมนักลงทุนไทยและกองกําลังพิทักษชายแดนของพมาที่พัฒนาขึ้น
เปนบอนคาสิโนในพื้นที่โกดังสินคาเดิม ไมใชลักษณะเครือขายเพื่อการลงทุนภายใตกฎหมายการลงทุนของพมา
จากการสัมภาษณพบวาการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนของนายปอ ซึ่งเปนเจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่ เอนเตอเท
นเมนท ไดสะทอนใหเห็นถึง ความสัมพันธของตนเองกับนายพลชิตตู โดยอาจกลาวไดวาเปนความสัมพันธเชิง
ปจเจก ที่มารวมตัวกันอยางใกลชิด มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนที่จะเปนบอนคาสิโน บนฐานระบบ
การคาแบบเดิมเชน การคาวัว การคาพืช ผัก ผลไม จากฝงพมาสูไทย และสินคาอุปโภคบริโภคจากฝงไทยสูฝงพมา
โดยรูปแบบความสัมพันธมีฐานความคิดมาจากความเชื่อเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ผานประสบการณตางๆ
รวมกัน ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมตางๆ ที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน มีพันธกิจรวมกัน และดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน ดังปรากฏในคําบอกเลาที่นาสนใจถึงรูปแบบการใชชีวิตการรวมกิจกรรมกับกองกําลังพิทักษ
ชายแดน การรวมบริจาคเพื่อการสรางวัด การจายเชาทาเรือในฝงพมาที่อยูภายใตการดูแลของนายพลชิตตูเปน
ลักษณะการจายมากจายนอยตามรายได และปริมาณคนขามมากกวา การจายตามกฎระเบียบสากล ตลอดจนการ
สรางความสัมพันธกับกลุมคนกระเหรี่ยงผานการแตงงานกับลูกสาวผูนําและแบงผลประโยชนในบอนคาสิโนใหใน
ฐานะหัวหนางาน ดังปรากฏในคําบอกเลาวา
“เนื่องดวยเรามาทําธุรกิจอยูทางฝงพมานี้ ก็ตองมีการสรางความสัมพันธกับผูคนและผูมี
อํานาจในพื้นที่ เพื่อการอํานวยความสะดวกของธุรกิจ ซึ่งเราก็ตองมีคาใชจายที่นอกเหนือจาก
ภาษีที่เราตองจาย ก็จะมีคาใชจายเล็กๆนอยๆ ใหสําหรับคนในพื้นที่ เชน แจกอาหาร สรางวัด
สรางสาธารณูปโภคใหคนในพื้นที่ แลวก็รวมไปถึง

การแตงงานกับคนในพื้นที่ เพื่อแสดงให

เห็นวาเราเปนคนของพวกเขา และเปนการสรางความเปนมิตรใหกับคนในพื้นที่ ผมเนี่ยมีเมียชาว
กระเหรี่ยง 4 คน แบงงานใหทําคนละหนาที่ เชน อาหาร บาร เราจําเปนตองใชคนในพื้นที่เขาไป
สื่อสาร มีปญหาอะไรเมียผมก็จะเขาไปคุยกอน บางครั้งก็ไมตองถึงผูใหญ นายบานก็จัดการได
เพราะยังไงเราก็เปนคนบานนี้ มีงานสําคัญก็ตองไปรวมใหคนเห็นหนาบอยๆ เพราะบางทีทหาร
ปลายแถวก็เยอะที่ไมรูจักเรา ก็จะมาวุนวาย” (นาย ปอ สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
ในขณะที่การดําเนินงานของกลุมเครือขายธุรกิจของบอนคาสิโนในยุคหลังที่อยูภายใตกฎหมายการลงทุน
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีพบวาเปนลักษณะเครือขายองคกรที่มุงเนนความสัมพันธระหวางหนวยงาน
ตางๆที่มีสมาชิกที่แตกตางกัน ทั้งสถานะภาพและบทบาท แตสามารถรวมตัวกันภายใตเปาหมายรวมกันเพื่อการขอ
สัมปทานการดําเนินธุรกิจภาคบริการ ภายใตกฎหมายการลงทุน ที่มุงเนนการเปน “คอมเพล็กซ” มากกวาการเปน
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บ อนคาสิ โ น ดั งนั้ น จึ งเกิ ดเครื อข า ยธุ ร กิ จ ครบวงจรภายใตกฎหมายการลงทุน โดยลักษณะเครือขายเปน การ
เชื่อมโยงสายสัมพันธอยางหลวมๆ ของปจเจกบุคคล กลุม องคกร และสถาบันโดยที่สมาชิกในเครือขายเขารวมทํา
กิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑหรือเปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และ
ปรัชญาของตนและมีการทํางานรวมกัน ทั้งงานเฉพาะหนาและการประสานผลประโยชนที่ขยายวงกวางออกไป
โดยกลุ ม คนดั ง กล า วที่ ร วมกั น เป น เครื อ ข า ย บุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด ความเชื่ อ เหมื อ นหรื อ ต า งกั น ก็ ไ ด แต ทุ ก คน
ต า ง มุ ง เ น น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ใ ห บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ห ลั ก ร ว ม กั น ใ น ข ณ ะ ที่ เ ป า ห ม า ย ย อ ย
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนสมาชิกของเครือขายอาจแตกตางกันไป ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากความคิด ความ
เชื่อ ประสบการณ การกระทํา พันธกิจและเปาหมาย ดังปรากฏในความบอกเลา
“บอนคาสิโนของเราคื อธุร กิจ ที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยเราไดรับสัมปทานจากทาง
รัฐบาลกลางของพมา ในการลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโนบริเวณริมแมน้ําเมย ทางเราพยายาม
นําเสนอรูปแบบของบอนคาสิโนในรูปแบบที่แตกตางจากในพื้นที่ที่มีอยูเดิม นั้นคือรูปแบบของ
สถานบริ การที่ ครบวงจร หรื อที่ เ รี ย กกัน วา คอมเพล็กซ เพื่อที่จ ะดึงดูดนักทองเที่ย วใหมาใช
บริการในพื้นที่เพื่อความครึกครื้น ไมไดมีแตนักพนันเพียงอยางเดียว และเราก็มีเครือขายที่มี
ความสามารถในดานตางๆ เขามาชวยพัฒนา และแกไขจุดบกพรองตางไดๆ สิ่งสําคัญก็คือการทํา
ให คนรู สึ กว า ที่ นี่ คือแหลงท องเที่ ยว คือจุดหมายปลายทางใหม ผูใหญในจังหวัดก็มาเที่ยวได
ประชุมสัมมนา หนวยงานตางๆก็พามาเที่ยวได มีความปลอดภัย ตองใหทุกคนรูสึกวาการมาบอน
คาสิโน ไมใชนักพนัน เปนเพียงแคนักทองเที่ยวมาเที่ยวแหลงทองเที่ยวหนึ่งที่พรอม จะกินเลี้ยง
จะซื้ อของ เรามี ให ครบเรื่ องความบัน เทิง ”(สั มภาษณ น าย กอ ผูจัดการเมีย วดี คอมเพล็ ก ซ
สัมภาษณเมื่อ

9 เมษายน 2560)

ดังนั้นเองอาจกลาวไดวาบอนคาสิโนชายแดนไทย-พมา ในปจจุบัน (2560) ซึ่งอยูภายใตกฎหมายการ
ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี มีลักษณะเปนเครือขายธุรกิจบอนคาสิโน ที่เรียกตัวเองวา คอมเพล็กซ
เพื่อใหสอดรับกับกฎหมายการลงทุน ดังนั้นอาจกลาวไดวาบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-พมา เปนเครือขายธุรกิจที่
มุงเนนผลประโยชนและเปาหมายรวมกันเชิงเศรษฐกิจ
เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนดังกลาวนี้มีลักษณะเปนเครือขายธุรกิจเอกชนที่มีเปาหมาย

ของ

การสรางเครือขายซึ่งกันและกันเพื่อการประสานผลประโยชน เพื่อลดตนทุนการผลิต

และเพิ่ม

ผลตอบแทน ภายใตความรวมมือในฐานะของการเปนหุนสวนตอกัน โดยความเปนหุนสวนนั้น

เปนทั้งใน
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รูปแบบของความรวมมือในการคาขาย การประสานผลประโยชน สวนใหญเปนการรวมตัวกันของผูที่ทําธุรกิจที่
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน ธุรกิจคาสิโน ธุรกิจรานขายสินคาปลอดภาษี

ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจ

โรงแรม เปนตน โดยเครือขายธุรกิจเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประสานผลประโยชนและสนับสนุนเพื่อใหเกิด
การพั ฒ นาศั กยภาพของการดํ าเนิน งานทางธุรกิจ จุดแข็งของเครือขายดังกลาวนี้คือ มีกระบวนการทํางานที่
แบงแยกหนาที่ชัดเจน มีความสามารถในการระดมทุนเพื่อการจัดการตาง ๆ และมีความสามารถในการพั ฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
โดยเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนชายแดนไทย-พมา อาจจําแนกองคประกอบที่เกี่ยวของไดดังนี้
1.�คุณลักษณะของสมาชิกที่เปนเครือขายแบบผสมผสานซึ่งสมาชิกมีความแตกตางกันทั้งสถานภาพและ
บทบาทแตทั้งหมดมีเปาหมายรวมกันคือการลงทุนในธุรกิจ อันเปนผลประโยชนหลักที่สามารถพัฒนาเปนเครือขาย
ได โดยมีแนวคิดที่สําคัญดังนี้
(1) มี การทํ า งานของระบบเครื อข ายในลักษณะเปนตาขาย (Net) ที่โ ยงใยถึงกัน มากกวาการเปนการ
เชื่อมตอจากจุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่ง (Link) และพรอมที่จะปฏิบัติการ “Work” เมื่อตองการใชงานในเชิงระบบเพื่อ
เขาสูเปาหมายรวมกัน ดังเห็นไดจากความสัมพันธที่เปลี่ยนจากเจาของบอนคาสิโนกับนายพลชิตตู กลายเปนกลุม
ทุนตางๆ ที่มีฐานศักยภาพเดิม ที่มีการลงทุนภายในจังหวัด ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ เขามารวมตัวกันเพื่อ
เขาจัดการเชิงระบบ ภายใตคําวา “คอมเพล็กซ” เพื่อโยงใยความสัมพันธไปสูระบบทุนที่เปดโอกาสใหทั้งในแง
กฎหมายและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(2) รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคลกลุมหรือองคกรหลายองคกร ที่ตางก็มีทรัพยากรของ
ตัวเอง มีเปาหมาย มีวิธีการทํางาน และมีกลุมเปาหมายของตัวเอง บุคคล กลุมหรือ องคกร เหลานี้ไดเข ามา
ประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอสมควรแมอาจจะไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอก็ตาม แตก็จะมี
การวางรากฐานเอาไวเมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือจากกลุมอื่นๆ
เพื่อแกปญหาก็สามารถติดตอไปได ความนาสนใจของกลุมทุนตางๆ นําประสบการณ ทรัพยากรเดิมที่มีอยูแลว
เชน รานขายสินคาปลอดภาษี สวนใหญมีเครือขายกับ โรงงานขนาดใหญที่สามารถกําหนดราคาสินคาใหถูกกวา
ทองตลาดไดเขามารวมกับธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร ซึ่งเปนทุนในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และขามชาติ เชน
พบวาโรงแรมบางสวนเปนนายทุนชาวพมา ซึ่งมีเครือขายกับบริษัททัวรนําเที่ยว โดยรับนักทองเที่ยวจากยางกุง เขา
มานอนและเลนพนันในบอนคาสิโน โดยมีการจองลวงหนาในลักษณะของนายหนา ที่กําหนดการซื้อซิปตายมาแลว
คนละ 20,000-30,000 บาท พรอมเขาพักที่พักพรอมอาหารฟรี โดยกระบวนการดังกลาวเชื่อมโยงกับบริษัททัวรใน
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ตัวเมืองยางกุง ซึ่งนักทองเที่ยวชาวพมาไมสามารถเลนการพนันถูกกฎหมายได พรอมทั้งไมไดมีธุรกิจในบริ เวณ
ชายแดน ใหเดินทางมายังบริเวณชายแดนเพื่อการทองเที่ยว พรอมการเขาเลนในบอนคาสิโน (นายอา ไกดชาว
พมา สัมภาษณเมื่อ 10 ตุลาคม 2560)
(3) สายใย (Web) ของความสัมพันธทั้งทางตรงและทางอ อม ระหวางบุคคลหนึ่งกั บบุ คคลอื่น ๆแบบ
ซับซอน โดยมีพลังความยึดโยง (cohesive) และการสนับสนุนเกื้อกูลกลูซึ่งกันและกัน พรอมความสัมพันธเชิง
วัฒ นธรรม ความสัมพัน ธ เ ชิ งอํ านาจ และการแลกเปลี่ย นเรีย นรู กรณีดั งกล าวทํ า ใหเ ห็ น ถึ งความสั มพั น ธ ข อง
เครือขายของรานอาหารทองถิ่นที่ไดรับการยอมรับจากชุมชนรูสึกภูมิใจที่ไดรับการคัดเลือกใหมาเปนสวนหนึ่งใน
รานอาหารในบอนคาสิโนประเภทคอมเพล็กซ การไดรับการยกยองและเกื้อกลูในความสัมพันธเชิงอํานาจ ตลอด
การยอมรับลักษณะเฉพาะของธุรกิจชุมชนที่สามารถยกระดับเขาสูแหลงทุนระดับชาติ สงใหเกิดความสัมพันธ
ทางออมที่โยงใยและเกื้อกูลเขากับกลุมทุนทองถิ่นอื่นๆตอมา
2. วัตถุประสงคของเครือขายเพื่อการลงทุนและรักษาธุรกิจเดิมจากนอกระบบสูในระบบ

โดยมี

แนวคิดที่สําคัญดังนี้
(1) รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคกร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันหรือ
กิจกรรมรวมกันชวยเหลือกันโดยการติดตอสื่อสารอาจทําไดทั้งการผานศูนยกลางหรือแมขาย และ การติดตอ
โดยตรงระหวางกลุม ซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบที่ยัง คงความอิสระ โดยมีรูปแบบการ รวมตัวแบบหลวม ๆ
ตามความจําเปน หรือเปนโครงสรางที่มีความชัดเจน ดังเห็นไดจากการวางโครงสรางความสัมพันธของบอนคาสิโน
ประเภทคอมเพล็กซที่มีโครงสรางผานแมขาย และ การติดตอโดยตรงระหวางกลุม เชน 1.กองกําลังของนายพลชิต
ตูรับหนาที่ดูแลภายนอกบอนคาสิโนและดูแลเหตุรายตางๆที่เกิดจากคนนอกพื้นที่บอนเขามากอความวุนวาย โดย
ประสานงานกับระดับผูจัดการเทานั้น

2.พนักงานรักษาความปลอดภัยจะรับผิดชอบในพื้นที่ของ

สวนกลางโดยอํานาจในการตัดสินใจมีอยูในพื้นที่ๆ กําหนดไวเทานั้น 3. พื้นที่เชา(Hall) ผูเชามีอํานาจเต็มในพื้นที่
ของตนเองในการควบคุมดูแล

ตั้งแตการเลน การลงโทษผูกระทําผิดในสวนที่ตัวเองมี ซึ่งสวนของกองกําลัง

นายพลชิตตูและผูจัดการจะไมเขามาวุนวาย เพียงแตจะทําหนาที่ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมู ล
ขาวสาร ผานผูจัดการบอนคาสิโนเทานั้น (นาย กอ ผูจัดการเมียวดีคอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
(2) การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ
และอยางเปนรูปธรรมเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยที่แตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลัก ของตน
ตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจ เปนรูปของการรวมตัว กันแบบหลวมๆ
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เฉพาะกิจตามความจําเปนหรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรที่เปนโครงสรางของความสัมพันธกันอยางชัดเจน
ลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวาแตละสวนทั้งสวนของการรวมหุน โรงแรม รานคา รานของที่ระลึก รานสินคาปลอด
ภาษี ตลอดจนการเชาพื้นที่ภายในบอนคาสิโนตางมีความสัมพันธโยงใยอยูกับเครือขายเดิมของตนเอง เชน โรงแรม
สัมพันธกับเครือขายบริษัททัวร รานอาหาร รานสินคาปลอดภาษีสัมพันธกับการจัดการสินคาและเครือขายสินคา
ซึ่งแตละที่มีสินคาไมเหมือนกันตามเครือขายและลักษณะเฉพาะของแตละราน การผสมผสานดังกลาวเปนลักษณะ
เครือขายเชิงระบบ ภายใตกรอบแนวคิดเรื่อง คอมเพล็กซ ทางการทองเที่ยว บอนคาสิโนมีโอกาสนอยในการเขาไป
ควบรวมกําหนด ประเภทสินคาวิธีการจัดการรานอาหาร รานของที่ระลึก และโรงแรม เพราะทุกคนรับรูวาทั้งหมด
เปนการรวมกันแบบหลวมๆ เพื่อเปาหมายในการกอรูปขององคกรเพื่อการลงทุนเทานั้น ดังปรากฎในคําบอกเลา
ของเจาของรานคาปลอดภาษีในบอนคาสิโนแจ็ค ดรากอนไนท เลาวา “สินคาของแตละที่ไมเหมือนกัน ราคาก็
แตกตางกัน อยางของเรามีเครือขายสินคาปลอดภาษีจากตลาดสิงคโปร ซึ่งเปนที่ทํางานเดิม

ทําใหเรารู

แหลงในการนําเขาสินคาที่แตกตางออกไป นี่อาจจะเปนเหตุหนึ่ง ที่มีลูกคาจํานวนหนึ่งมาที่นี่ เพราะรูวาเรามีสินคา
ที่ไมเหมือนคนอื่น อยางไวน เรามีหองเก็บอยางดี ใครจะมาบอนคาสิโนรึเปลาไมรู แตถาอยากไดไวนดีตองมาที่เรา
เทานั้น ไมมีการแนะนําตองเที่ยวบอนคาสิโนขางใน เขามี Pr ของเขาก็ทําหนาที่ของเขาไป เขามีอะไรบางเราก็ไมรู
เราแตวาเรามีอะไรดัชี ที่จะดึงดูดลูกคาใหขามฝงมาซื้อของเรา บางคนมาซื้อของกอนเลยเพราะกลัวเงินหมด แลว
ฝากไวกอนจะไปเลนในบอนคาสิโนก็มี ซึ่งก็แลวแตทางลูกคา เราจะไมไปยุง เจาของเขาเปนผูหญิงก็มีความสัมพันธ
กับชาวพมาใหรวมลงทุนขายสินคาปลอดภาษี โดยแบงพื้นที่ให เราก็เลยยายจากโกดังที่อยูฝงไทยมาเปดที่นี่ เปน
สาขา 2” (นายกร เจาของขายสินคาปลอดภาษีแจ็คดรากอนไนท สัมภาษณเมื่อ 10 ตุลาคม 2560)
3. ลักษณะทางภู มิศาสตร ที่เป นเขตชายแดนไทย-พม า ซึ่งเปนพื้นที่ ที่มีความซับซอนของกลุมคนและ
รูปแบบของรัฐทั้งสองประเทศที่แตกตางกัน โดนไทยเปนรัฐเดี่ยว รัฐพมาเปนรัฐรวม สงผลใหมีสภาพพื้นที่มีความ
ซับซอนดังนั้นการเกิดเครือขายทางธุรกิจจึงจําเปนอยางมากในการสรางอํานาจในการตอรอง โดยเฉพาะการลงทุน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ขณะที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ก็มีการกําหนดนโยบายที่แตกตางกัน
อยางชัดเจนทั้งสองรัฐ ในเรื่องเปาหมายการลงทุน โดยมีแนวคิดที่สําคัญดังนี้
(1) ความรวมมือและการเปดรับของฝายตาง ๆ ที่จะมีขอตกลงรวมกันในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อใหบ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค และเป า หมายที่ กํา หนดไว ซึ่ งข อกําหนดที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เป น ความพยายามที่จ ะระดม
ทรัพยากรกระบวนการความรูและวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จจากการรวมมือและการเปดรับในสิ่งที่
ใหมนนั้ เสมอ
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(2) การที่ปจเจกบุคคล องคกร หนวยงานหรือสถาบันใด ไดตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเขา หากันภายใต
วัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน อยางเปนระบบ โดยมีจุดหมายเพื่อกิจกรรมตาง ๆ เชน การ
ปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมเครือขายนี้ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกัน
(3) ความรวมมือที่เปนไปไดทั้งในระบบบุคคล องคกรและสถาบันอาจมีขอบขายและขนาดตั้งแต เล็ก ๆ
ภายในชุ มชนไปจนถึ งระดั บ จั งหวั ด ภู มิภ าค ประเทศและระหวางประเทศเปน สายใย

ของ

ความสัมพันธทั้ง ทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอืน่ ๆ และอีกหลายๆ คน ซึ่งเปนการมอง ในมิติ
ของการจัดโครงสรางทางสังคมที่เอื้อตอการเสริมสรางและความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ เปาหมายของกลุมคน
ในสังคมที่มีตอกัน
(4) ความสัมพันธที่อิงอาศัย ที่เปนไปตามกฎของการไหลเลื่อนไปมาระหวางความไรระเบียบกับการจัด
ระเบียบ และระหวางการแตกดับกับการเกิดขึ้นใหมที่พรอม จะสานตอกับสิ่งตางๆ โดยมุงเนนการสานต อกับ
ปจเจกบุคคล กลุมและองคกรเครือขาย เพือ่ เขามาสรางสรรคคุณคาใหม ความรูใหม หรือสังคมใหมอยางเหมาะสม
โดยยึดหลักของความไววางใจที่มีตอกันในฐานะที่ทุกกระบวนการเปนระบบเปดที่มีการเชื่อมโยงตอกันและเพื่อให
เกิดการกระทําตามภารกิจนั้น ๆ จนบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การจัดการเครือขายบนความหลากหลายของสมาชิกทั้งความคิดอุดมการณ และประสบการณ โดยการ
สรางเครือขายดังกลาวมุงเนนใหเกิดพลังของเครือชายในการรักษาผลประโยชนชายแดนเปนสําคัญ โดยมีแนวคิดที่
สําคัญดังนี้
(1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนที่กวางขวาง เพื่อสรางความสัมพันธทางสังคมทีย่ ุติธรรม และกา
สรางเครือขายที่กวางขวางมากกวาในอดีต เพื่อสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และเครือขายหรือเพื่อรูเทาทันการเชื่อมโยงเครือขายของเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไร พรมแดน
(2) การสรางสัมพันธภาพทางสังคมในการเรียนรูรวมกันเพื่อยกระดับแนวคิดและกิจกรรมที่ทํารวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูโดยเปนการเชื่อมโยงสายสัมพันธอยาง หลวม ๆ ของปจเจก
บุคคลกลุมองคกรและสถาบันซึ่งสมาชิกในเครือขายเขารวมกิจกรรมตามความ เหมาะสมภายใตกฎเกณฑหรือ
เปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตน รวมทั้งมีการทํางานรวมกันทั้งในงาน
เฉพาะหนาและการประสานผลประโยชนที่ขยายวงกวางออกไป
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(3) ชุ ม ชนแห ง สํ า นึ ก (conscious community) ที่ ส มาชิ ก ต า งเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบโดยรวมที่ มี
ความสัมพันธกันอยางแนบแนนอาจจะดวยพื้นฐานของระบบคุณคาเกาหรือเปาประสงคใหมของการเขามาทํางาน
รวมกันซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตรที่บุคคลและกลุมคนตางมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่สนใจรวมกันมีความสัมพันธ
และการตั ด สิ น ใจร ว มกั น โดยมี พัน ธะเชื่ อ มโยงระบบใหญ บนพื้น ฐานแหงความเปน อยู ที่ดีรว มกัน และมี ก าร
ติดตอสื่อสารดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลุมหรือ เครือขายมีความยั่งยืน (communication and network)
(4) การเชื่อมตอระหวางมนุษยกับมนุษยแลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง เพื่อใหสังคมเกิดการพัฒนาไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นและในการเชื่อมตอระหวางมนุษยนั้นจะเปนความสัมพันธ กลับในเชิงบวกที่จะสงผลใหเกิดพลัง
ทวีคูณ (reinforcing) เกิดการขยายผลแบบกาวกระโดด (quantum leap) เปนพลังสรางสรรคที่เปลี่ยนคุณภาพ
อยางฉบับพลัน (emergence) โดยเปาหมายที่ปรารถนาในการสราง

เครือขาย คือ การนํา เอาจิตวิญญาณที่

สรางสรรคของมนุษยมาถักทอเชื่อมโยงกันซึ่งการสรางเครือขายนั้นสามารถพิจารณาไดจากระบบสิ่งมีชีวิตที่มี
ความสัมพันธตอกันดังนั้น จะตองสรางโอกาสในการเชื่อมโยง เครือขายและมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา (ลองผิด ลองถูก) โดยเฉพาะอยางยิง ระบบการสื่อสารจะตองเขามามีบทบาทที่สําคัญในการสรางเครือขาย
รูปแบบของผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตาก
รู ป แบบของผลประโยชน ในเชิ งธุ ร กิจ ของเครือ ขายของบ อนคาสิโ นบริเวณชายแดนไทย-พม าในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากสามารถแบงได 2 ระยะคือระยะที่ 1 ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขาย
ของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดและระยะที่ 2 ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโน
บริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ไดแก
ระยะที่ 1 ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตากกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
การลงทุนในธุรกิจบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมายการลงทุนในยุคกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เกิดขึ้นจากการที่นักลงทุนฝงไทยที่มีสายสัมพันธกับผูที่มีอํานาจในการดูแลพื้นที่
ชายแดนฝงเมียวดีซึ่งก็คือพันตรีชิตตู และไดเขาไปขอเชาพื้นที่จากนายพลชิตตู เพื่อทําธุรกิจบอนคาสิโน เนนการ
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หารายไดจากการพนันในบอนคาสิโนเปนหลัก กิจการอื่นๆ ที่บอนคาสิโน ทําขึ้นมานั้น เชน สถานบันเทิงยามราตรี
รานหมูกระทะ มีเปาหมายเพื่อเปนแรงดึงดูดใหมีคนเขามาเลนการพนันในบอนมากขึ้น สวนมากจะมีลักษณะการ
ดําเนินงานแบบเจาของรายเดียวแลวแบงหนาที่ตางๆ ใหสมาชิกในครอบครัว หรือลูกนองไปดูแล ซึ่งการดําเนิน
ธุ ร กิ จ บ อนคาสิ โ นในช ว งดั ง กล า วนี้ ถื อว า ยั ง ไม ไดรั บ การรับ รองจากรั ฐ บาลกลางพมา โดยจะอธิบ ายเกี่ ย วกั บ
ผลประโยชนของกลุมผลประโยชนที่ทําธุรกิจบอนคาสิโนโดยแยกเปนรายขอ ดังนี้
1.ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ
1.1 นักลงทุนชาวไทยไดโอกาสเขาไปเปดบอนคาสิโนภายในพื้นที่การดูแลของ
ชิตตู ทําใหมีกําไรจํานวนมากจากการดําเนินกิจการบอนคาสิโน ดังคําบอกเลาของพอคาฝงพมา ที่วา
“ชายแดนฝงพมาเปนดานเก็บภาษีของกะเหรี่ยง ดูแลโดยนายพลชิตตู เพื่อเปนรายได
ของทหาร ชาวบานตามชายแดนตองเสียภาษีวัว ภาษีไม ภาษีของปา เมื่อรัฐบาลพมาสั่งปดดาน
แตรัฐบาลไทยไมไดสั่ง ปดดาน การนําสินคาออกขายก็ตองจายภาษีใหกับฝายกะเหรี่ยง โดย
ภาษีจะจายทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่1 ภาษีที่แหลงผลิต ครั้งที่2 จายใหกับกะเหรี่ยง DKBA
ครั้ ง ที่ 3 จ า ยค า ข า มแม น้ํ า จากฝ ง พม า มาไทย ให น ายพล ชิ ต ตู ครั้ ง ที่ 4 จ า ยค า ขึ้ น ฝ งไทย ให
ศุลกากรไทย ถึงจะนําสินคาออกมาขายได” (นายหนุมสัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560)
ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซี่ เอนเตอรเทนเมนต ที่วา
“เมื่อการคาขยายตัวมากขึ้นจากการคาขายเครื่องใชไฟฟา ก็ทําใหเริ่มรูจักนายทุนระดับ
ลางและนําไปจนรูจักผูมีอิทธิพลระดับนายพลฝงพมา นายพลหมองชิตตู ซึ่งก็คือคนกะเหรี่ยง จึง
ได มีการเสนอจั ดทํ า คาสิ โนขึ้ น โดยทําครั้งแรกในพื้น ที่โกดังสินคาเกาที่เคยเปนแหลงขนถาย
เครื่องใชไฟฟาและคอยๆ พัฒนาสูการเชาอาคารทําคาสิโนรวมกับพมา โดยเริ่มจากบอนขนาดเล็ก
เอาอุปกรณการเลนมาติดตั้งใหนักเลนเขามาเลน บางโตะอาจมีพนักงานคอยเชียรแขกเขามาดวย
คนที่มาเลนสวนใหญในชวงนี้เปนคนกะเหรี่ยงที่เปนคนงานในโกดังและบอกเลาตอกันไปในชุมชน
ซึ่งระยะแรกยังไมไดมีการทําสัมปทานเปนทางการเปนเพียงการขออนุญาตเปดบอนกับนายพล
ชิตตูเทานั้น โดยรวมบริจาคสรางวัดในเขตกะเหรี่ยงครั้งละ 5 แสน รวมแลวปพ.ศ.2557 บริจาค
ไป 2 ลานบาท จนมีความสนิทสนมกับนายพลชิตตูจึงขอสัมปทานเพื่อทําคาสิโน โดยเนนแบบ
ลูกทุง ตรงๆ พูดงายๆ เพราะไมรูวาธุรกิจการคาจะไปไดดีขนาดไหนในอนาคตและการเสียภาษี

นายพล
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การคาใหกับกะเหรี่ยงก็ไมมีมาตรฐานที่แนนอนจะมีขอเรื่อยๆ ทั้งป ทั้งงานประเพณี งานวัดเกิด
และงานทําบุญตางๆ ซึ่งก็ไปบางไมไปบางแตตองบริจาค จริงๆมันก็คือสวยนั่นแหละ ถาใครรูจัก
ผูมีอิทธิพลก็จะเลือกทําคาสิโนเนื่องจากเปนชองทางหาเงินที่งายที่สุดและถูกกฎหมายสําหรับฝง
พมา แมวาคนไทยจะไมไดมีสิทธิ์ขาดในพื้นที่สัมปทาน ตองไปรวมกับทางพมาเรียกไดวาถือหุนลม
กินหุนลม” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
1.2 นั กลงทุ น ที่ เ ข า ไปเป ดบอนคาสิโนไดร ายไดจ ากนักลงทุน ที่เขามาขอเชาพื้น ที่ภายในบอน
คาสิโนเพื่อนําเครื่องเลนการพนันแบบอัตโนมัตมาเปดใหบริการภายในบอนคาสิโน ดังคําบอกเลาของเจาของบอน
คาสิโนกาเล็กซี่ เอนเตอรเทนเมนต ที่วา
“ทางเราไดมีการเปดโอกาสใหนักลงทุนชาวตางชาติเขามารวมลงทุนในบอนคาสิโน โดย
อยูในรูปแบบของการเปดใหเชาพื้นที่ เพื่อนําเครื่องเลนตางๆมาลงยังบอนคาสิโน เชน เครื่องเลน
สล็อต โตะบาคารา โดยเราไดมีการบแบงผลประโยชนในอัตรา 70:30 โดยทางเราได 70 นัก
ลงทุนได 30” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
1.3 มี การต อยอดธุ ร กิ จที่ เ กี่ยวเนื่องกับธุร กิจบอนคาสิโน คือ ธุร กิจ การรับ จํานําและการขาย
บริการทางเพศ ดังคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซี่ เอนเตอรเทนเมนต ที่วา
“บ อนคาสิ โ นของเรานั้ น ได มีการใหบ ริ การรับ จํ านํา กับ ผูที่เ ขามาใชบ ริ การในกรณี ที่
ตองการเงินสดเพื่อนําไปเลนในบอนคาสิโน ซึ่งถาเปนชาวกระเหรี่ยงจะเราจะเนนรับจํานําแต
ทองคําเพียงอยางเดียว และถาเปนคนไทยเราจับทั้งทองคํา รถจักรยานยนต รถยนต และหากไม
มีเงินมาไถคืน เราก็จะการดของทางเราตามไปยึดสิ่งของทางฝงไทยแลวนําขามมาขายยังฝงพมา
ทันที” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
2.ผลประโยชนดานการบริหารจัดการ
การบริการจัดการบอนคาสิโนในชวงกอนกฎหมายนี้สวนใหญเปนธุรกิจนอกระบบที่มีลักษณะเปน
เจาของรายเดียวบริหารจัดการดวยตนเองเพียงคนเดียว ไมมีระบบแบบแผน ขาดเครือขาย ขาดศักยภาพ ถูก
แทรกแซงจากแหลงทุน อื่น ที่มีทุน มากกวาไดงาย การรับรูขอมูล ขาวสารไม ร อบดานส งผลใหเกิดการตัดสิน ใจ
ผิดพลาดไดงาย มีขอจํากัดทางการเมืองคือเมื่อไมไดรับการรับรองทางกฎหมายจากรัฐบาลกลางพมาสงผลให
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จําเปนตองอยูภายใตการปกปองดูแลของพันตรีชิตตูแตเพียงผูเดียว ดังนั้น

การบริหารจัดการจึงเปนไปใน

ลักษณะของกลุมผลประโยชนที่ทําธุรกิจบอนคาสิโนรวมกันระหวางเจาของที่เปนนักลงทุนชาวไทยกับพันตรีชิตตู
เทานั้น จึงเปนที่สังเกตวานายพลชิตตูจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจและการบริหารจัดการของเจาของบอน
คาสิโน
แสดงความเปนมิตร กับใจบุญสุนทานกับคนกะเหรี่ยง เชน เลนเสียมากก็มีการคืนเงินใหบางสวน

มี

การทําอาหารเลี้ยงที่ศาลพระวอ ดังคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซี่ เอนเตอรเทนเมนต ที่วา
“ทางบอนคาสิโนตองพึ่งพาความชวยเหลือของนายพลชิตตูในการอํานวยความสะดวก
ในดานตางๆในพื้นที่นี้ เพราะเขาเปนคนดูแลพื้นนี้ตรงนี้อยู หากทําอะไรโดยไมผานเขา ก็จะทํา
อะไรติดขัด ซึ่งเปนที่รูกันดีวาหากทําอะไรโดยผานนายพลชิตตู สิ่งตางๆก็จะสะดวกสบายไมมี
ปญหาอะไรตามมา อีกทั้งเรายังไดมีการทําบุญ บริจาคสิ่งของตางๆ ใหกับวัด และคนในพื้นที่ เชน
เราบริจาคเงินเพื่อทําอาหารเลี้ยงคนกระเหรี่ยง วันละ 5,000 บาท ทุกวันในนามของนายพลชิตตู
ซึ่งมันก็สงผลใหคนกระเหรี่ยงเชื่อวาเรากับนายพลชิตตูใหการคุมครองและดูแลอํ านวยความ
สะดวกใหเราอยู” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
3.ผลประโยชนดานความรวมมือและการประสานผลประโยชนรวมกัน
การดํ า เนิ น กิ จ การบ อนคาสิโ นชวงกอนกฎหมายนี้เปน การรว มมือและประสานผลประโยชน
ระหวางเจาของบอนคาสิโนที่เปนคนไทยกับพันตรีชิตตูที่เปนผูมีอํานาจดูแลชายแดนฝงเมียวดีโดยตรง จึงมีการ
ประสานความรวมมือและแบงผลประโยชนซึ่งกันและกันเปนหลัก ดังคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซี่
เอนเตอรเทนเมนต ที่วา
“ในเรื่องของผลประโยชนนั้นเราจะประสานกับทางฝงเมืองเมียวดีเปนหลัก โดยเราจะ
ประสานกับนายพลชิตตู เพราะเปนผูมีอํานาจที่ดูแลพื้นที่นี้อยู เราตองใหความสําคัญกับเขาเปน
อันดับแรก เราจึงมีการแบงปนผลประโยชนบางสวนใหกับนายพลชิตตู เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหเราในดานตางๆในพื้นที่ แตกับฝงไทยนั้นเราไมไดมีการประสานงานความรวมมือเทาไหรนัก
เนื่องดวยบอนคาสิโนของเรานั้นตั้งอยูทางฝงเมียวดี” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็ กซี่
สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
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4.ผลประโยชนดานกฎหมาย
การดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนแบบที่ไมถูกตองตามกฎหมายและจําเปนตองไดรับการปกปองดูแล
จากพันตรีชิตตูเทานั้นสงผลใหการดําเนินธุรกิจดังกลาวของนักลงทุนชาวไทยตองพบกับอุปสรรคและปญหาตางๆ
มากมายโดยเฉพาะปญหาดานการเมืองและดานกฎหมาย ดังคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซี่ เอนเตอร
เทนเมนต ที่วา
“เนื่องดวยบอนคาสิโนของเราในชวงกอนหนานั้น ไมไดถูกตองตามกฎหมายเทาไหรนัก
จึงทําใหตองพึ่งพิงอาศัยอํานาจของนายพลชิตตูในการคุมครองและอํานวยความสะดวกในดาน
ตางๆ เพื่อใหบอนคาสิโนของเราสามารถเปดใหบริการโดยที่ไมมีปญหาใดๆ” (นาย ปอ เจาของ
บอนคาสิโนกาแล็กซี่สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
ระยะที่ 2 ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตากหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
การลงทุนในธุรกิจบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมายการลงทุนในยุคกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมบุคคลที่ดําเนินธุรกิจแตกตางกันเพื่อสรางการ
ดําเนินกิจการในลักษณะของสถานบริการครบวงจรหรือที่เรียกวาคอมเพล็กซนั้น นับไดวาเปนลักษณะของการ
ประสานผลประโยชนที่ไมเพียงแตจะ สงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของการ
ดําเนินการทางธุรกิจเทานั้น แตยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนเพื่อสรางอํานาจใน
การเจรจาตอรองกับผูที่มีอํานาจดูแลภายในพื้นที่รวมถึงรัฐบาลกลางพมา รวมถึงการสรางความชอบธรรมทางดาน
กฎหมายในการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโน ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชนของเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนโดยแยก
เปนรายขอ ดังนี้
1.ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ
1.1 สามารถระดมทุนจากนักลงทุนหลายรายทําใหมีเม็ดเงินจํานวนมหาศาลสามารถที่จะพัฒนา
ศักยภาพของธุรกิจบอนคาสิโนใหกลายเปนการดําเนินงานในลักษณะสถานบริการครบวงจรหรือที่เรียกวาคอม
เพล็กซสรางแรงดึงดูดใหมีลูกคาเขามาใชบริการมากขึ้น ดังคําบอกเลาของผูจัดการ

เมียวดี คอมเพล็กซ

ที่วา
“เปนการลงทุนของนักลงทุนไทย โดยกลุมขาราชการในทองถิ่น เห็นวาธุรกิจคาสิโน ใน
ลักษณะครบวงจรนาจะนํารายไดและผลประกอบการที่ดี ประกอบกับชวงเวลานี้ฝงพมา อยากมี

122

รายไดที่แนนอนจากการสัมปทาน การลงทุน และการคา เพราะเศรษฐกิจของแมสอดและเมียวดี
เฟองฟู เพราะลูกคาก็มีทั้งคนไทยคนพมาที่เปนคนชั้นกลางและคนรวยจากการคาชายแดน และที่
สําคัญชวงเวลานี้สถานการณการเมืองไทยทําใหคนอยากเลนในประเทศตองหลบๆซอนๆ ถาเปดเปน
คาสิโนครบวงจรนาจะรองรับนักเลนในภูมิภาคนี้ได เนื่องจากดานอื่นๆมีคาสิโนเต็มไปหมด แตฝงแม
สอดยังไมมีคาสิโนที่ครบวงจรและดีที่สุด ทําใหกลุมนักลงทุนไทยและขาราชการรวมกัน และเจรจา
ขอเชาที่ในบริเวณตรงขามกับโกดังที่ 10 ซึ่งบริเวณนี้เปนที่ตั้งของปอม 99 ซึ่งเปนหนึ่งในกองกําลัง
ของนายพลหมองชิตตู คิดวานาจะไดสัมปทานเพราะพื้นที่ใกลกันก็ใหสัมปทานแลว” (สัมภาษณนาย
กอ ผูจัดการ

เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)

1.2 เกิดการดําเนินธุรกิจในลักษณะของเครือขายที่นักลงทุนแตละรายมีฐานะเปนหุนสว นทาง
ธุรกิจที่มารวมทําธุรกิจสถานบริการครบวงจรรวมกัน สงผลใหนักลงทุนแตละรายมีแรงจูงใจในการดําเนินธุรกิจของ
ตนเองอยางเต็มที่กอใหเกิดการใหบริการที่ดีเปนที่พึงพอใจแกนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการของสถานบริการครบ
วงจร ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา
“เมียวดีคอมเพล็กซมีเครือขายที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ เพื่อพัฒนาใหเมีย
วดี ค อมเพล็ ก ซ เ ป น สถานบริ ก ารที่ ค รบวงจร และตอบโจทย ก ลุ ม ลู ก ค า ที่ เ ข า มาใช บ ริ ก าร”
(สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
1.3 เกิดการตอยอดธุรกิจอื่นๆ ภายในบริเวณของสถานบริการครบวงจร เชน Outlet

ตลาด

ขายสินคาเพื่อใหคนเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนพมา ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ
ที่วา
“ทางเมียวดีคอมเพล็กซ เราพยามยามที่จะเขาถึงกลุมลูกคาทุกเพศทุกวัยใหเขามายังเมีย
วดี คอมเพล็กซ ซึ่งเราไมไดมีเพียงบอนคาสิโนเพียงอยางเดียว เรายังมี Duty Free รานอาหาร
รานกาแฟ โรงแรม อีกทั้งในอนาคตเรายังจะพัฒนาตอยอดในดานอื่นๆ เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา เพื่อใหคนเขามายังพื้นที่ของเราใหมากขึ้น” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมีย
วดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
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1.4 รัฐบาลกลางพมาไดรับผลประโยชนจากการดําเนินธุรกิจในรูปของคาสัมปทานและภาษี ทํา
ใหรัฐบาลมีรายไดและสามารถนําเงินดังกลาวไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาดานอื่นๆ ตอไป ดังคําบอกเลา
ของผูจ ัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา
“เมียวดีคอมเพล็กซของทางเรานั้นไดมีการสัมปทานจากทางรัฐบาลกลางของพมาใน
ระยะยาวและเสียภาษีใหกับรัฐบาลกลางในทุกป อยางถูกตองตามกฎหมาย ทําใหเราสามารถ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได โ ดยไม ตองไม มีความกังวล จึงทําใหส ามารถพัฒ นาและตอยอดธุรกิจ ได อยาง
ราบรื่น” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ

9 เมษายน 2560)

1.5 เกิดการจางงานคนทองถิ่นเปนจํานวนมากเนื่องจากในกฎหมายไดมีการระบุวาตองมีการจาง
แรงงานเปนคนภายในประเทศรอยละ 25 จากจํานวนแรงงานทั้งหมด ภายใน 2 ปแรก และเพิ่มเปนรอยละ 50 ใน
ปที่ 4 และเพิ่มเปนรอยละ 75 ในปที่ 6 เปนตนไป รวมทั้งตองมีการฝกฝมือแรงงานชาวพมาเพื่อทดแทนการใช
แรงงานตางดาวในกรณีการคัดเลือกคนเพื่อเขาทํางานในตําแหนงที่ตองใชความชํานาญพิเศษ กอใหเกิดการสราง
งาน สรางอาชีพ ทําใหคนในท องถิ่ น มีรายได ตลอดจนไดรับ การพัฒ นาฝมือและทักษะดานตางๆ ใหมีความรู
ความสามารถในการทํางานมากขึ้น ดังคําบอกเลาของผูจัดการ

เมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา

“เนื่องดวยในตัวกฎหมายไดมีการระบุเอาไววาเราตองจางแรงงานคนในพื้นที่ หรือคน
พมาใหเขามาทํางานกับเรา ทําใหพนักงานของเราสวนใหญจะเปนคนพมา และจะมีคนไทยบาง
ซึ่งคนไทยเราจะใหคอยดูแลในสวนที่สําคัญๆ” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ
สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
2.ผลประโยชนดานการบริหารจัดการ
2.1 เกิ ดการดํ า เนิ นการแบบเครือขายธุร กิจบอนคาสิโนที่นักลงทุนหลายรายที่ดําเนิน ธุรกิจที่
แตกตางกัน เชน ธุรกิจบอนคาสิโน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาปลอดภาษี

มา

ดําเนินธุรกิจรวมกันในลักษณะของการเสริมแรงซึ่งกันและกัน สงผลใหนักลงทุนแตละคนสามารถที่บริหารจัดการ
ธุรกิจของตนเองไดอยางดี เต็มศักยภาพ ดูแลไดทั่วถึงมากกวาการที่นายทุนคนเดียวดูแลทุกเรื่องแบบบอนคาสิโน
สมัยกอนกฎหมาย ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา
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“เมียวดีคอมเพล็กซนั้นมีนักลงทุนหลายรายที่เขามาเปนหุนสวน ทําใหเกิดการพัฒนาใน
ดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น มากกวาการที่จะมีแตบอนคาสิโนเพียงอยางเดียว การที่เรามีหุนสวนราย
คนนั้น ทําใหเกิดธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นในสวนของเมียวดี คอมเพล็กซ และพัฒนาเพิ่มเติมใน
อนาคต เพื่อที่เราจะพัฒนาใหเมียวดีคอมเพล็กซ เปนสถานบริการที่ครบวงจร” (สัมภาษณนาย
กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ

9 เมษายน 2560)

2.2 เกิดการบริหารจั ดการแบบที่มีร ะบบแบบแผน มีโครงสรางหน าที่ แบงแยกหนาที่ใ นการ
ดําเนินงานสงผลใหการดําเนินงานในสวนตางๆ เปนไปอยางเปนระเบียบเรียบรอย ดูแล ตรวจสอบไดงายและทั่วถึง
นําไปสูการพัฒนาการใหบริการที่ดียิ่งขึ้นและ แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี
คอมเพล็กซ ที่วา
“เรามี การแบ งหน า ที่ เ หมื อนกับ ระบบบริ ษั ท มีผูจัดการในแตล ะแผนกคอยควบคุ ม
ลูกนองที่มีตําแหนงลดหลั่นกันลงมา ทําใหการทํางานของเรานั้นมีระบบระเบียบ และบริหาร
จัดการไดงาย ที่นี่ของเราเนนการบริการใหกับลูกคามาเปนอันดับแรกๆ เนื่องจากหากเราบริการ
ลูกคาไดดี ลูกคาก็อยากที่จะกลับมาใชบริการเราอีกในครั้งตอๆไป” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ
เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
2.3 สรางความเชื่อมั่นในการเขามารวมลงทุนหรือดําเนินธุรกิจตางๆ ภายในสถานบริการครบ
วงจรใหกับนักลงทุนรายใหมๆ ที่มีความสนใจ เนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจวาสามารถเขามาประกอบธุรกิจได
อยางถูกตองตามกฎหมายและที่สําคัญคือสามารถบริหารจัดการดวยตนเองโดยไมถูกแทรกแซงจากผูที่ทําหนาที่
ดูแลพื้นที่บอนคาสิโนเหมือนบอนคาสิโนในชวงกอนกฎหมาย ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา
“ทางเมี ย วดี ค อมเพล็ ก ซ ข องเรานั้ น คื อ สถานบริ ก ารที่ ค รบวงจร เราสร า ง
ภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอนักลงทุนที่จะเขามาลงทุนกับเรา วาสถานบริการของเรานั้นมี
อัตราการเติบโตของธุรกิจ ที่เพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆ และเปนสถานบริการที่ถูกกฎหมาย โดยนักลงทุ น
สามารถเขามาเชาพื้นที่ในสวนที่ทางเราไดจัดสรรไวให

โดยทางเมียวดี คอมเพล็กซจะ

ไมเขาไปแทรกแซงใดๆทั้งสิ้น ปลอยใหบริหารจัดการกันเอง โดยเราจะคิดเปอเซ็นตของคาเชา
เปนสวนแบงรายได” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน
2560)
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3.ผลประโยชนดานความรวมมือและการประสานผลประโยชนรวมกัน
3.1 การดําเนินธุรกิจสถานบริการครบวงจรนับไดวาเปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนที่มีความรู
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกันใหสามารถมีโอกาสมารวมดําเนินธุรกิจรวมกันในลักษณะของการ
รวมมือกันเพื่อเสริมแรงซึ่งกันและกัน ตลอดจนประสานผลประโยชนรวมกัน ซึ่งการประสานความรวมมือดังกลาว
นับไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของสถานบริการครบวงจรใหมีความกาวหนาทางธุรกิจ
มากกวาธุรกิจบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมายเปนอยางมาก ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา
“การดําเนินธุรกิจแบบใหมในลักษณะคอมเพล็กซ ตองอาศัยการรวมทุนและความเชี่ยวชาญจาก
ผูดําเนินกิจการหลายๆดาน ในฐานะเราเปนผูเริ่มตนในการพัฒนาที่ดิน จัดตั้งบริษัทเพื่อขอสัมปทานจากรัฐบาล
พมาไดแลว แตตามแผนที่ตองทําโรงแรม ทําสนามกอลฟ ทําตลาดหรือหางสรรพสินคา และบอนคาสิโน ตลอดจน
รานอาหาร ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญผูมีประสบการณเขามารวมทุนกัน เพื่อสรางใหเมียวดี คอมเพล็กซ เปน Land
mark แหงใหม ที่ดึงดูนักทองเที่ยวได โรงแรมจําเปนที่จะตองมีผูที่มีประสบการณในการบริหารโรงแรมเขามารวม
มือ เพราะมันสัมพันธกับ Agency ในการดึงนักทองเที่ยวเขามา อาหารก็ตองไดผูเชี่ยวชาญ เชน แมสอด มีราน
กาแฟดัง ซึ่งขายแตตอนเชา 8 โมงเชาก็หมด ทํายังไงถึงจะดึงเอาเจาของรานมารวมลงทุนเปดรานกาแฟที่บ อน
คาสิโนแหงนี้ ที่จะบอกไดวาที่นี่มีกาแฟชื่อดังกินไดตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งเหลานี้ตองดึงผูเชี่ยวชาญเขามารวมมือ และ
ทําใหที่นี่ไมใชบอนคาสิโนแตคือคอมเพล็กซ ซึ่งคนทั่วไปสามารถเขามาใชบริการได” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ
เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
4.ผลประโยชนดานกฎหมาย
4.1 การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สถานบริ ก ารครบวงจรนั้ น เป น ลั ก ษณะของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายหลั ง
กฎหมายสงผลใหผูที่ดําเนินธุรกิจดังกลาวใหความสําคัญกับนักกฎหมายเปนอยางมาก และมีการจาง

นัก

กฎหมายเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมบริหารงานเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย สงผลให
การดําเนินธุรกิจของสถานบริการครบวงจรภายภายหลังกฎหมายเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ไดรับการ
รับรองจากรัฐบาลกลางพมา ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา
“ทางเมียวดี คอมเพล็กซจะใหความสําคัญกับเรื่องกฎหมายเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
ทางฝ งพม า หรื อแม กระทั้ ง ทางฝ ง ไทย ดังนั้น ทางเราจึงตอ งมี นัก กฎหมายที่รู เรื่ องกฎหมาย
ระหวาง 2 ประเทศ เขามาดูแลในเรื่องกฎหมาย เพื่อใหดการดําเนินธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย
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และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกลูกคาที่จะเขามาใชบริการ” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ
เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)
4.2 เมื่อการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายไดรับการรับรองจากรัฐบาลกลางพมาสงผลให
ผูป ระกอบการธุรกิจสถานบริการครบวงจรสามารถโฆษณาเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจสถานบริการครบวงจรตามสื่อ
ตางๆ ไดอยางเต็มที่ พรอมกับการสรางภาพลักษณใหมในฐานะของการเปน Landmark ใหมของเมืองเมียวดีและ
เมืองแมสอด ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา
“เมียวดี คอมเพล็กซคือสถานบริการที่ถูกกฎหมาย ทําใหเราสามารถโฆษณาผานสื่อ
ตางๆ และนําเสนอวาเมียวดี คอมเพล็กซ ของเรานั้นคืออะไร เมียวดี คอมเพล็กซของเราไมไดมี
เพียงคาสิโนเพียงอยางเดียว แตยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากเพื่อดึงดูดลูกคาเขามาใชบริการ ไมใชมีแตนัก
พนันเพียงอยางเดียว” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน
2560)
4.3 นักลงทุนที่เขามารวมดําเนินธุรกิจตางๆ ในสถานบริการครบวงจรมีความเชื่อมั่นที่จะเข า
มารวมลงทุนเนื่องจากการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนในสถานบริการครบวงจรนั้นถูกตองตามกฎหมายและไดรับการ
รับรองโดยรัฐบาลกลางพมาจึงไมตองเปนกังวลวาบอนคาสิโนจะถูกปดหรือไมเหมือนกับบอนคาสิโนที่เปดใหบริการ
กอนกฎหมาย ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ที่วา
“เนื่องดวยเมียวดี คอมเพล็กซคือสถานบริการที่ไดรับสัมปทานมาจากรัฐบาลกลางของ
พมาในระยะยาว ทําใหสรางความเชื่อมั่นตอผูที่จะเขามาลงทุนไดวาเราเปนสถานบริการที่ ถูก
กฎหมายแนนอน ตัดปญหาความกังวลในดานอื่นๆไปไดเลย” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี
คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560)

โดยทั้งสองระยะมีรูปแบบเครือขายความสัมพันธทางธุรกิจที่กลุมบุคคลหนึ่งมีตอกันและกัน ซึ่งรูปแบบของ
ความสัมพันธดังกลาวคือจุดของการเชื่อมโยงระหวางบุคคลที่กอใหเกิดความสัมพันธในรูปแบบตางๆ โดยการ
เชื่อมโยงดังกลาวแตละบุคคลจะเหมือนจุดศูนยกลางที่มีสายสัมพันธกับจุดหรือบุคคลอื่นที่มีสายสัมพันธกับคนอื่นๆ
ตอไปอีก โดยบุคคลที่เปนจุดศูนยกลางอาจจะไมรูจักจุดเชื่อมโยงอื่นๆ เลย ความสัมพันธระหวางเครือขายในแตละ
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จุด (Node) ถามีการเชื่อมโยงไปยังจุดอื่นๆ (Node) ความสัมพันธของจุดเหลานี้ก็คือเครือขาย (Network) ซึ่งทั้ง 2
ระยะ ได ระยะที่ 1 ผลประโยชน ในเชิ งธุ ร กิจ ของเครือข ายของบ อนคาสิโ นบริเวณชายแดนไทย-พม าในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เปรียบ
ไดกับ กลุมผลประโยชน

(รูปแบบความสัมพันธเปนเพียงแคระดับ Link : Node ตอ Node) และระยะที่

2 ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
จังหวัดตากหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เปรียบไดกับ เครือขายธุรกิจ
คาสิโน (รูปแบบความสัมพันธมีการพัฒนาไปถึงระดับการเปนเครือขาย Network) ดังปรากฎในภาพที่ 53
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ภาพที่ 50 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนที่ทําธุรกิจบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมายและความสัมพันธระหวางกลุมเครือขายธุรกิจสถานบริการครบ
วงจรหรือคอมเพล็กซ
พื ้นที่ฝั่งไทย
ช่วงก่อนการจัดตัง้
พื ้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เมียวดีและ
กลุม่
ผลประโยชน์

ช่วงหลังการจัดตัง้
พื ้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เมียวดีและ

กลุม่
ผลประโยชน์

พื ้นที่ชายแดนเมืองเมียวดี อยูใ่ นการ
ดูแลของผู้นํากองกําลังพิทกั ษ์ ชายแดน
คือพันตรี ชิตตู่ (ในขณะนัน)
้ ซึง่ ต่อมา
ภายหลังได้ รับการเลือ่ นตําแหน่งเป็ น

พื ้นที่ฝั่งพม่า

สัญลักษณ์
นักลงทุน/นักธุรกิจ
ลูกน้ อง

กลุม่ เครื อข่ายธุรกิจสถาน
บริ การครบวงจร

พันเอกชิตตูซ่ งึ่
ภายหลังได้ รับการ
เลือ่ นตําแหน่งเป็ น

รัฐบาลกลาง
พม่า

ผู้บริ หารสถาน
บริ การครบวงจร
การสือ่ สาร
แบบสัง่ การ
การสือ่ สาร
แบบสองทาง
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จากภาพที่ 50 สามารถอธิบายรูปแบบความสัมพันธและความแตกตางของรูปแบบความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ในชวงกอนและหลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอด ไดดังนี้คือ ชวงกอนการจัดตั้งพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอดนักลงทุน/นักธุรกิจชาวไทย ไดเขาไปขอเชาพื้นที่ที่เปนโกดังสินคาเกาในเขต
ชายแดนเมืองเมียวดีซึ่งอยูในการดูแลของพันเอกชิตตูเพื่อดําเนินธุรกิจบอนคาสิโน โดยสวนใหญเปนลักษณะของ
เจาของรายเดียว บริหารจัดการดวยตนเอง การดําเนินกิจการนั้นอาศัยเครือญาติและลูกนองที่ไววางใจใหมาดูแล
ในสวนตางๆ ตามความถนัด รูปแบบความสัมพันธภายในบอนคาสิโนและกิจการตางๆ จึงเปนลักษณะของการ สั่ง
การเปนหลัก สวนความสัมพันธระหวางบอนคาสิโนกับพันเอกชิตตูเปนไปในลักษณะของการสื่อสาร แบบสองทาง
มี การพบปะพู ดคุ ย นั กลงทุ น /นั กธุร กิ จชาวไทยไดรับ เชิญ ไปงานบุญ ตางๆ อยูเปน ประจํา โดยไดนั่ งอยู ในแถว
เดียวกับพันเอกชิตตู ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีระหวางนักลงทุน/นักธุรกิจชาวไทยที่เปนเจาของบอน
คาสิโนกับพันเอกชิตตู นอกจากนี้เจาของบอนดังกลาวยังไดมีการบริจาคเงินเพื่อทําอาหารเลี้ยงชาวกะเหรี่ยงที่ศาล
พระวอซึ่งเปนศาลที่ชาวกะเหรี่ยงใหความเคารพนับถือเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตามเนื่องจากการทําธุรกิจบอน
คาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอดนั้นยังถือวาเปนธุรกิจที่ผิดกฎหมายสงผลให
ธุรกิจบอนคาสิโนตางๆ ไมมีความสัมพันธใดๆกับรัฐบาลกลางพมา จึงจําเปนตองไดรับการคุมครองดูแลโดยผูนํา
กองกํ าลั งพิ ทัก ษ ช ายแดนซึ่ งก็ คื อ พั น เอกชิ ต ตูเป น หลัก เนื่ องจากกองกําลัง ดัง กลาวเป น กลุ มที่ มี อํานาจในการ
ควบคุมดูแลพื้นที่ชายแดนเมืองเมียวดี
ในขณะที่ชวงหลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอดนับไดวาเปนการเปดโอกาสครั้ง
สําคัญใหกับนักลงทุน/นักธุรกิจที่สนใจทําธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบอนคาสิโนแบบถูกตองกฎหมาย ไดรับการรับรอง
โดยรัฐบาลกลางพมา ในรูปแบบของการทําสัมปทานและจายภาษีใหกับรัฐ สงผลใหเกิดการรวมตัวกันและการ
ระดมทุนของนักลงทุน/นักธุรกิจที่มีความรูความสามารถในหลายสาขา เชน ธุรกิจคาสิโน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
รานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาปลอดภาษี เปนตน เพื่อรวมกันดําเนินธุรกิจสถานบริการครบวงจรหรือที่เรียกวา
คอมเพล็กซ โดยเปนการรวมกลุมในลักษณะของการประสานผลประโยชนและดําเนินงานแบบเสริมแรงซึ่งกันและ
กัน สงผลใหธุรกิจใหมที่เกิดขึ้นมานี้มีความโดดเดน มีศักยภาพเหนือกวาบอนคาสิโนแบบเกาอยางมาก โดยรูปแบบ
ความสัมพันธภายในสถานบริการครบวงจรสามารถอธิบายไดดังนี้คือ ในสถานบริการครบวงจรนี้จะมีผูบริหารที่ทาํ
หนาที่คอยบริหารจัดการในภาพรวม ติดตอสื่อสารกับนักลงทุน/นักธุรกิจที่ดูแลสวนตางๆ ดวยการสื่อสารแบบสอง
ทาง และติดตอประสานความรวมมือกับพันเอกชิตตูที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนนายพลชิตตูในลักษณะการ
สื่อสารแบบสองทาง ประสานผลประโยชนรวมกัน โดยชวง หลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแม
สอดนี้นายพลชิตตูนับไดวามีบทบาทสําคัญมากในการเปนสื่อกลางที่คอยประสานความสัมพันธระหวางผูบริหาร
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สถานบริการครบวงจร นักลงทุน/นักธุรกิจที่มาลงทุนกับรัฐบาลกลางพมา ในขณะที่รูปแบบความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ภายในสถานบริการครบวงจรสามารถอธิบายไดดังนี้คือ นักลงทุน/นักธุรกิจแตละรายที่เขามาเปนหุนสวนทางธุรกิจ
นั้นจะมีการติดตอสื่อสารกับผูบริหารสถานบริการครบวงจรแบบสองทาง ซึ่งนักลงทุน/นักธุรกิจแตละรายอาจจะมี
ความสัมพันธกับนักลงทุน/นักธุรกิจคนอื่นและใชการสื่อสารแบบสองทาง ในขณะที่บางรายก็ไมมีความสัมพันธกับ
นักลงทุน/นักธุรกิจรายอื่นๆ เลยก็ได ในสวนของความสัมพันธระหวางนักลงทุน/นักธุรกิจรายตางๆกับลูกนองใน
ธุรกิจของตนเองนั้นแมวาจะเปนรูปแบบของการสั่งการเหมือนกันกับบอนคาสิโนในชวงชวงกอนการจัดตั้งพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอด แตการที่นักลงทุน/นักธุรกิจแตละรายมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการดวยเองตาม
ความรูความเชี่ยวชาญสงผลใหเกิดการบริหารจัดการแบบที่มีระบบแบบแผน มีโครงสรางหนาที่ แบงแยกหนาที่ใน
การดําเนินงานสงผลใหการดําเนินงานในสวนตางๆ เปนไปอยางเปนระเบียบเรียบรอย ดูแล ตรวจสอบไดงายและ
ทั่วถึง นําไปสูการพัฒนาการใหบริการที่ดียิ่งขึ้นและ แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
4.3 ผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-พมา : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตาก
1. ผลกระทบตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-พมา : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัด
ตาก
การเปดใหบริการของบอนคาสิโนในฝงเมียวดีของพมานั้น นับไดวาเปนการเปดโลกทัศนใหมเกี่ยวกับ การ
เลนการพนันใหกับชาวบานที่อาศัยอยูโดยรอบบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย – พมา นั่นก็คือ “ความแปลกใหม
และปลอดภัย” เนื่องจากการเลนการพนันในประเทศไทยนั้นเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตองเลนกันแบบหลบซอน ปกติ
จะเลนการพนันในพื้นที่สวนบุคคลหรือตามงานประเพณีเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาที่ แตในกรณีของบอน
คาสิ โ นในฝ งเมี ย วดี นั้ น เป น บ อนคาสิ โนตามบริเวณชายแดนมีลักษณะโครงสรางที่เปน ระบบมีความปลอดภัย
นาเชื่อถือ มีการบริหารงานที่เปนรูปแบบธุรกิจ มีอาคารสถานที่นาเขาไปใชบริการ โดยมีทั้งสวนที่เปนบอนคาสิโน
รานคาดิวตี้ ฟรี โรงแรม รานอาหาร รวมถึงการใหบริการแกผูที่มาเลนการพนัน โดยมองผูที่มาเลนการพนันคือผู
ที่มาใชบริการหรือลูกคา แตอยางไรก็ตามเมื่อบอนคาสิโนในฝงเมียวดีเปดใหบริการก็ยอมมีผลกระทบตามมาอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดและเพื่อใหเกิดความเขาใจตอสภาพปญหาไดอยางชัดเจนคณะผูวิจัยที่จึงจําแนกผลกระทบออกเปน
4 ดานดวยกัน คือ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานครอบครัวและดานสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 ผลกระทบดานสังคม
ผลกระทบของบอนคาสิโนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก ตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนใน
ดานสังคมมีประเด็นสําคัญดังนี้
ผลกระทบดานลบ
1.มีการขามฝงไปเลนการพนันเปนจํานวนมาก
จากการที่ ค ณะผู วิ จั ย ได ล งพื้ น ที่ สั ม ภาษณ เ ก็ บ ข อ มู ล ด า นผลกระทบต อ ชุ ม ชนโดยรอบ
บ อ นคาสิ โ นนั้ น ทํ า ให ท ราบทั ศ นคติ ข องชาวบ า นที่ อ าศั ย อยู ใ นชุ ม ชนโดยรอบบ อ นคาสิ โ นตามแนวชายแดน
ไทย – พมาในเขตอําเภอแมสอดวาชาวบานมองวาคาสิโนคือสิ่งแปลกใหมในชีวิตประจําวันและสามารถไปเลนได
ดวยความสบายใจเนื่องจากถูกกฎหมายฝงพมาและใหความรูสึกปลอดภัยเวลาเขาไปเลน จึงทําใหชวงแรกที่คาสิโน
เปดตัวนั้นชาวบานจึงขามฝงไปเลนการพนันกันอยางครึกครื้น ดังเห็นไดจากคําบอกเลาของนายสําราญที่วา “ตอน
บ อนเป ด แรกๆ คนในหมูบ า นก็ แห ไปเล น กั น เพราะเปน ของแปลกใหม ตัว คาสิโ นมัน ก็ดูกวางขวางดี แลว ก็ดู
ปลอดภัยดีนะ มีเครื่องเลนหลายอยางที่เราไมเคยเห็น บริการก็ดีนาเขาไปเลน แลวพอไปเลนก็เลนไดแบบสบายใจ
เพราะมันถูกกฎหมายฝงนั้นไง เวลาเลนก็ไมตองคอยระแวงเหมือนเลน ที่ฝงไทยเรา” (นายสําราญ : สัมภาษณเมื่อ
11 เมษายน 2560 )
สอดคลองกับคําบอกเลาของชาวบานนาย พ. ที่เลาวา “โอยอยาวาแตคนที่อยูใกลๆนี่เลย ตอน
เปดใหมๆ นะมากันทั่วสารทิศเลย อําเภอใกลๆ ก็มากันเยอะดูจากทะเบียนรถนะ ตาก บางทีก็ไดมีโอกาสพูดคุยนิด
หนอยถามเคาวามาจากไหนกันบาง บางทีก็มากันไกลนะ กําแพงเพชร เพชรบูรณ สุพรรณ กรุงเทพก็มีอีสานก็มา
แตสวนมากจริงๆ ก็คนตากเรานี่แหละ นาจะอารมณเหอของใหม…ผมเหรอ โอยคุณ ไมนาถาม ตองเคยขามไปอยู
แลว ก็มีไปเช็คดวง เสี่ยงโชคกับเคาบาง แตชวงหลังมานี่ไมคอยไดไปแลว” (นายพา สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน
2560)
2.มีนักเรียน นักศึกษาเขาไปใชบริการที่บอนคาสิโน
จากการสัมภาษณครูทานหนึ่งในอําเภอแมระมาดทําใหไดทราบวาการเปดบอนคาสิโนที่ฝงเมียวดี
นั้นสงผลใหเกิดปญหาที่คุณครูเปนหวงนั่นก็คือมีนักเรียน นักศึกษาในอําเภอแมสอดขามฝงไปเลน

การพนัน

ดังความวา “เมื่อกอนนี้นะขามไปเลนกันเยอะมาก ไมใชแคผูใหญอยางเรานะ ที่แตนาเปนหวงคือ นักเรียนก็ขามไป
เลนเยอะ อยาวาแตพวกนักศึกษาเลย อยาวาอยางนั้น อยางนี้เลยนะนักเรียนมัธยมก็มีไปกันเพียบ แตวาเดี๋ยวนี้ก็
นาจะไปเลนไดนอยลง เพราะทางคาสิโนเขาหาม เด็กอายุต่ํากวา 20 ปเขาไปใชบริการ เห็นมีปายเตือนอยูขางหนา
แตก็อยางวาแหละขามไปก็ไมเคยเห็นมีการตรวจบัตร ดูอายุ เด็กบางคนหนาแกๆ สงสัยก็จะเขาไปเลนไดนะ…กลัว
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วาพอเด็กไปเลนแลวติด พอเสียพนันเยอะๆ มันจะมีปญหาอื่นตามมา” (ครู บัว สัมภาษณเมื่อว 5 พฤศจิกายน
2560)
นอกจากนี้ยังมีคําบอกเลาของชาวบานที่อาศัยอยูใกลทาเรือขามฝากวา “บางครั้งก็เห็นเด็กวัยรุน
ขามฝงไปคาสิโนนะ แตเราก็วาอะไรไมได เพราะเคาอาจจะเขาไปกินขาวหรือซื้อของก็ได เคาหามเขาแคในตัวบอน
ตรงอื่นเขาไมไดหาม บางทีก็มาคนสองคน บางทีก็เห็นมาเปนกลุมหลายคนก็มีแลวแตวัน” (นายเตา สัมภาษณเมื่อ
11 เมษายน 2560)
เมื่อทําการพูดคุยและสัมภาษณวัยรุนในอําเภอแมสอดเกี่ยวกับการขามฝงไปยังคาสิโนที่ฝงเมียวดี
ก็ทําใหทราบไดวามีการขามฝงไปคาสิโนฝงเมียวดีจริง โดยมีทั้งที่ขามไปเพื่อเลนการพนันและไมไดเลนการพนัน
โดยกลุมที่ขามไปเลนการพนันไดเลาวา “ผมก็เคยขามไปเลนครับ ตอนมันเปดแรกๆ เลย มันยังไมเขมมาก ตอน
แรกผมก็ไปกับพวกคนโตนั่นแหละเคาพาไป ตอนหลังผมรูแลวผมก็ไปเองได … ออ ผมไปไดชิลๆ พี่ ปนี้ผมอายุเกิน
แลว การเสี่ยงโชคมันก็มีไดมีเสียพี่ เราแคไปเลนมัน แตอยาใหมันมาเลนเราก็พอ” (นาย กบ สัมภาษณเมื่อ 5
พฤศจิกายน 2560) ซึ่งสอดคลองกับวัยรุนอีกคนที่เลาวา
“เมื่อกอนมันจะมีบอนเล็กๆ แถวทางไปบอนแจ็คดรากอนไนทแตถึงกอน เด็กวัยรุนแถวนี้ชอบ
ขามไปเลนกัน เพราะไมมีการตรวจอะไรขามแมน้ําไปก็เขาไปเลนไดเลย ไปเลนหลังเลิกเรียน หรือบางวันโดดเรียน
ไปเลนบางก็มี ตอนหลังๆ มีบอนกาแล็กซี่ เด็กก็แหกันมาเลนที่บอนนี้เพราะมีโปรโมชั่น เชน มีชิปตายเอาไวเลน
คาสิโน 100 บาง 200 บาง ทําใหวัยรุนชอบมาเลนที่นี่กัน…ตอมาบอนก็เปดมีหมูกระทะ มีผับ ทําใหวัยรุนแถวแม
สอดขามไปฝงกาแล็กซี่เยอะขึ้น จนเขามีกฎหามเด็กอายุต่ํากวา20 ขามเขาไปเลน ครูที่โรงเรียนก็มีประกาศหามเด็ก
นักเรียนขามไปเลนพนันเด็ดขาด หลังๆก็มีคนขามไปเลนนอยลง แตก็มีบางที่แอบขามเขาไปเลน เพราะเขาหามแค
ฝงไทย แตเขาก็ไมไดมีการตรวจอะไร มีแคปายหามเทานั้น” (นาย เสือ สัมภาษณเมื่อ

5 พฤศจิกายน 2560)

ในขณะที่วัยรุนบางคนก็เลาเสริมวา “เพื่อนชวนมาครับ เพื่อนมันอยูแมสอดนี่เลยผมอยูอําเภอ
ใกลๆ นี่แหละ ผมก็มาเที่ยวหามันที่บานเหมือนปกตินั่นแหละ แตวามันอวด บอกวามีที่เที่ยวใหมจะพาไป ผมก็ตาม
มันไป มันก็พาผมขามฝงไปเที่ยวที่คาสิโน ก็ลองเขาไปเลนนิดนึงนะพี่ ไหนๆ ก็ไปถึงที่แลว เดี๋ยวจะหาวาไปไมถึง”
(นาย อิน สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560)
ในสวนของกลุมที่ขามไปแตไมไดเลนการพนันไดเลาวา “หนูไปกับครอบครัวคะ พอกับแมพาไป
กินขาวที่รานที่อยูติดแมน้ํา อาหารก็อรอยดีนะพี่ ตอนเย็นบรรยากาศก็ดีนะ แลวหนูก็เขาไปดูของในดิวตี้ ฟรี แต
ของนอยไปหนอย สวนมากเปนพวกเหลา เบียร หนูก็ซื้อพวกขนม ช็อคโกแลตมานิดหนอย” (นางสาว บี สัมภาษณ
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560)
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นอกจากนี้ยังมีวัยรุนอีกคนเลาวา “ผมเหรอ เคยไปสิพี่ เคาก็ไปกันทั้งนั้นแหละ เลนไมเลนก็ไปได
เคาตอนรับหมดแหละ เราเปนลูกคานี่นา อยางบานผมก็ไปกินขาวที่นั่นบอย พอชอบไป บางทีก็พาผมกับแมไปดวย
บางทีนั่งกินขาวกัน พอก็แอบแวบเขาไปขางใน (บอน) สวนผมก็แมก็นั่งกินขาวรออยูขางนอกนั่นแหละ” (นายดิน
สัมภาษณเมื่อ 6 สิงหาคม 2560)
ในขณะที่บางกลุมก็เลือกที่จะไปชอปปงในดิวตี้ ฟรีเปนหลัก ดังคําบอกเลาของวัยรุน ส. ความวา
“พวกผมก็ไปพี่ แตวาไมไดเขาไปเลนนะ พวกผมเนนไปซื้อของในดิวตี้ฟรี ของอะไรอะเหรอพี่ ก็พวกเหลา พวกเบียร
นั่นแหละ มีมันของแปลกๆ ใหมๆใหลอง ราคาก็ถูกกวาบานเรา ผมกับเพื่อนไปซื้อกันบอย ยิ่งชวงกอนเทศกาลจะ
ไปซื้อมาตุนไวกินกัน” (นายเสือ สัมภาษณเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560)
สอดคลองกับคําบอกเลาของนางสาวบี ที่เลาวา “พวกหนูก็ไปดิวตี้ ฟรี อะพี่ ไปดูพวก น้ําหอม
บาง เครื่องสําอางบาง แตสวนมากจะไดขนมเสียเปนสวนใหญ น้ําหอม เครื่องสําอาง มันก็ไมคอยจะถูกเทาไหรนะ
เผลอๆ บางอยาง บางตัวนาจะแพงกวาซื้อในอินเตอรเน็ตซะอีก” (นางสาวบี สัมภาษณเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2560)
3.ปญหาการขายบริการทางเพศ
ปญหาการขายบริการทางเพศนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยและสัมภาษณทําใหไดทราบวาปญหาดังกลาวนี้สวน
หนึ่งเปนผลมาจากการที่นักพนันผูหญิงที่เขาไปเลนการพนันแลวเสียและเมื่อไมมีเงินชดใชหนี้พนันประกอบกับไม
ตองการใหผูอื่นทราบวาตนเองติดหนี้การพนัน จึงตัดสินใจขายบริการเพื่อหาเงินมาชดใชหนี้ดังกลาว ดังคําบอกเลา
ของการดคนหนึ่งที่เลาวา “อยางบางทีเปนนักพนันผูหญิงมาจากภาคกลางขับรถหรู มาเลย แตมาเลนแลวเสีย เห็น
วาเสียเยอะเงินไมพอใชหนี้ แลวเคาก็ตกลงกับเจาหนี้ดวยการมีเพศสัมพันธเพื่อแลกกับ การยกหนี้” (นาย นอ
สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560) นอกจากนี้การดคนดังกลาวยังไดเลาเสริมอีกวา
“ที่เลาไปเมื่อกี้มันกรณีนักพนันนะ สวนที่เปนพวกขาจร เด็กวัยรุน พวกนักเรียน

นัก

ศึกษาเนี่ย เอาจริงๆ ก็ไมแนใจวาเปนเพราะเสียการพนันเลยตองขายบริการเพื่อหาเงินใชหนี้หรือเปลาหรือวาเปน
กลุมที่ขายกันเองอยูแลว เพราะอยางที่รูๆ กันนั่นแหละวาในปจจุบันเรื่องเด็กไซดไลน ขายบริการมันแทบจะเปน
เรื่องธรรมดาในสังคมอยูแลวพบเห็นไดทั่วไป ถาถามวามีไหมที่พวกวัยรุน นักเรียน นักศึกษาขายบริการ ก็ตอบได
เลยวามี สวนหนึ่งก็อยางที่เดาไดนั่นแหละ มาเลนแลวเสียแลวอยากหาทางใชหนี้ไวๆ พอเจาหนี้เสนอทางออกมาวา
ขอมีเพศสัมพันธแลวยกหนี้ให พวกลูกหนี้ก็ยอมเพราะจะไดหมดหนี้หมดสินกันไป แตนอกเหนือจากแบบนั้น ก็มี
แบบที่วามาขายบริการเพื่อหาเงินเลยก็มีบาง บางก็เปนคนที่เคยเสียตัวเพื่อลางหนี้นั่นแหละมาทํา บางทีก็เปน
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เพื่อนๆ ที่แนะนํากันมาก็มี สวนเงินที่ไดเอาไปไหนนั้น ก็แลวแตละ บางคนก็เอาไปเลนการพนันตอ บางคนเอาไป
ซื้อของ” (นาย นอ สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560)
4.ปญหายาเสพติด
ป ญ หายาเสพติ ด นี้ จ ากการลงพื้ น ที่ พู ด คุ ย และสั ม ภาษณ วั ย รุ น ในพื้ น ที่ อํ า เภอแม ส อดที่ ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาไดเลาถึงสภาพของกลุมวัยรุนในพื้นที่อําเภอแมสอดที่เขาไปในบอนคาสิโน โดยเลาวานอกจาก
วัยรุนจะขามไปยังที่คาสิโนเพราะตองไปเที่ยวเธคที่เปดใหบริการถึงเชาแลวนั้นยังมีอีกสวนที่เริ่มเขาไปเลนการพนัน
ในบอนคาสิโน ซึ่งกลุมที่เขาไปเลนการพนันแลวเสียพนันจนถึงขั้นเปนหนี้จะพยายามหาเงินดวยวิธีการตางๆ เพื่อ
มาใชหนี้ วิธีการแรกๆ คือ นําทรัพยสินที่มีเชน โทรศัพท รถจักรยานยนต มาจํานํา แตสวนมากก็จะไมมีเงินไปไถคืน
โดนยึดเกือบทุกราย หลังจากไมมีทรัพยสินไปจํานําก็เริ่มหาเงินดวยวิธีอื่นๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การไปรับกัญชาจาก
ฝงพมามาขายใหกับวัยรุนในอําเภอแมสอดเพื่อหาเงินมาไถทรัพยสินที่เอาไปจํานํา โดยเปนการทําในลักษณะผูคา
รายยอยและกลุมแรงงานมด
ผลกระทบดานบวก
1.มีแหลงดึงดูดแหงใหมทางการทองเที่ยว
การเปดใหบริการของบอนคาสิโนฝงเมียวดี ซึ่งภายหลังนิยมใหบริการแบบครบวงจรมีทั้งบ อน
คาสิโน โรงแรม รานอาหาร รานดิวตี้ ฟรี และบริการอื่นๆ นับไดวาเปนการสรางแหลงดึงดูดทางการทองเที่ยวแบบ
ใหมใหกับอําเภอแมสอดเปนการเพิ่มแรงดึงดูดทําใหมีการเดินทางเขามายังอําเภอแมสอดมากขึ้น

ดังคํา

บอกเลาของนางทิพย แมคาในตลาดริมเมยที่เลาวา “เมื่อกอนแมสอดมันก็ไมคอยมีอะไรจริงๆนะ สวนมากก็สุด
ประจิมที่ริมเมย ตลาดริมเมยนั่นแหละ คนมาเที่ยวก็ตองไปกันทุกคน แตพอไปแลวหลังจากนั้นก็ไมรูจะไปไหนแลว
เมื่อกอนโรบินสันก็ยังไมมี มาริมเมยเสร็จก็แทบจะไมรูวาจะไปไหนตอแลว สวนมาก พอซื้อของที่ริมเมยเสร็จก็กลับ
เลย แตพอมีคาสิโนที่ฝงโนน มันก็แบบวามีที่ใหเที่ยวเพิ่ม มีกิจกรรมใหทําเพิ่ม คนที่มาแมสอดเคาก็ดูโอเคนะ”
(นาง ทิพย สัมภาษณเมื่อ 7 สิงหาคม 2560)
นอกจากนี้นายปอ ไดเลาเสริมวา “อยางเมื่อกอนเวลามีเพื่อนมาเที่ยวหา ผมก็พามาตลาดริมเมย
จริงๆอยางที่เขาวานั่นแหละครับ พอตอนเย็นจะพาไปทานอาหารเมื่อกอนผมก็พาไปแตรานขาวเมา ขาวฟาง
เพราะไมรูจะพาไปทานอาหารเย็นที่ไหน ทีนี้พอคาสิโนเปด มันครบวงจรมีทั้งตัวคาสิโน รานอาหาร ดิวตี้ ฟรี ผมก็
ไปลองทานอาหารดู แ ล ว ผมก็ ว า มั น เวิ ร ค ดี น ะ ตอนหลั ง เวลาเพื่ อ นมาเที่ ย วหาผมก็ มั ก จะพาไปทานอาหารที่
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รานอาหารในคาสิโนแทน เพราะกินเสร็จเพื่อนๆ ก็จะไดเขาไปดูของในดิวตี้ ฟรีดวย เสียงตอบรับดีนะเวลาผมพา
เพื่อนไป ผมวามันเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่นาสนใจมากๆ เลย” (นาย ปอ สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560)
1.2 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ผลกระทบของบอนคาสิโนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก ตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนใน
ดานเศรษฐกิจมีประเด็นสําคัญดังนี้
ผลกระทบดานลบ
1.การสูญเสียทรัพยสินและปญหาหนี้สินจากการเลนการพนัน
จากการสัมภาษณนายสําราญทําใหทราบวาชาวบานที่อาศัยในชุมชนโดยรอบบอนคาสิโ นนั้น
สูญเสียทรัพยสินจากการขามฝงไปเลนการพนันที่บอนคาสิโนเปนจํานวนมาก ดังความวา “เอาจริงๆเลยนะ เสีย
เงินเสียทองกันไปเยอะ มีสวนนอยที่ไดเงินกลับมา มีไมถึง 10 คน เวลาไดก็ไดไมเยอะหรอก แตเวลาเสียทีเสียเยอะ
แลวตอนไดก็อยากจะไดมากกวาเดิม ตอนเสียก็อยากจะไดเงินคืน กวาจะรูตัวก็หมดตัวกันไปหลายคน” (นาย
สําราญ สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560 )
สอดคลองกับคําบอกเลาของนาย สัน ซึ่งทําหนาที่เปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของคาสิโน
แหงนี้ที่เลาวา “คนที่มาเลนที่นี่ สวนใหญก็เปนคนบานนี้นี่แหละ มาเลนก็เสียกันซะเปนสวนใหญอยางบางคนขี่รถ
มาเลน แตขากลับตองใหเพื่อนไปสง หมดรถพวงไปอีกคัน ไมใชรถสิบลอ รถมอเตอรไซดพวงขางนั่นแหละ บางคน
ก็หมดบานหลังแลวก็ไปอาศัยอยูกับญาติ ญาติเขาก็ไมอยากจะใหอยูแตก็พูดอะไรไมไดมาก เพราะเปนญาติพี่นอง
กัน” (นาย สัน สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560) และวัยรุนอีกคนหนึ่งไดเลาในทิศทางที่คลายคลึงกันวา
“อยางผมเลนเอาสนุกๆ ชิปหมดก็เลิก เพื่อนบางคนเลนไปเกิดติดลม เอารถมอเตอรไซไปจํานํา ขากลับก็ไมมีรถ
กลับตองกลับกับเพื่อน” (วัยรุน ดัง สัมภาษณเมื่อ 6 พฤศจิการยน 2560)
นอกจากนี้นางสาว ศรี ซึ่งทํางานในหนวยงานราชการทองถิ่นแหงหนึ่งไดเลาวา “บานที่ขึ้นปาย
ขายระหวางทางไปทาเรือที่จะขามไปคาสิโนเนี่ย หลายหลังประกาศขายเพราะเจงจากการเลนพนันนั่นแหละ บางที
ก็ ป ด ข า วนะ แต สุ ด ท า ยก็ มั น รู กั น อยู ดี สั ง คมมั น เล็ ก แป บ เดี ย วก็ รู กั น แล ว ” (นางสาว ศรี สั ม ภาษณ เ มื่ อ 5
พฤศจิกายน 2560)
ในขณะที่นางสาว จีน ซึ่งเปนครูในโรงเรียนแหงหนึ่งในอําเภอใกลเคียงอําเภอแมสอดก็ได เลาวา
“อยางครูที่โรงเรียนนี้ก็มี คนเขาก็เห็นวาไปที่คาสิโนบอยๆ แตเขาไมพูดกัน ถือวาเปนเรื่องสวนตัวแตจริงๆ มันก็พูด
ยากนะอยางรถที่เขาขับ ชวงนึงมีคนสังเกตเห็นวารถครูหายไปไหน ไมเห็นคอยขับมาที่โรงเรียน พอมีคนถามก็บอก
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วาเอาไปซอม แตจริงๆ ก็เสียพนันเอารถไปขายนั่นแหละ” (นางสาว จีน สัมภาษณเมื่อ

5 พฤศจิกายน

2560)
ผลกระทบดานบวก
1.กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ
บอนคาสิโนซึ่งถือวาเปนสิ่งแปลกใหมสําหรับชุมชนโดยรอบในชวงแรกนั้นทําใหมีชาวบานขามฝง
ไปใชบริการเปนจํานวนมาก ตอมาเมื่อคนในชุมชนไดตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลนการพนันในบอน
คาสิโน จึงทําใหชาวบานในชุมชนบางสวนไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเพื่อใหตนเองเกิดรายไดมากกวาเสีย
รายไดไปกับการพนัน กลาวคือไดมีชาวบานบางสวนไดขามไปทํางานกับบอนคาสิโน ทําใหเกิดรายไดและอาชีพที่
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได สวนอีกบางสวนที่มีบานอยูบริเวณใกลกับทาขามเรือไปยังคาสิโนก็ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่บานใหเปนลานจอดรถ เพื่อเก็บคาเชารับฝากรถสําหรับผูที่มาใชบริการที่บอนคาสิโน และมีสวน
นอยที่ยังคงเลนการพนันอยูบาง ดังคําบอกเลาของนางอุนที่วา “ชวงหลังชาวบานไดเปลี่ยนจากเลนมาเปนการ
สรางรายไดแบบอื่นๆ เชน เปดพื้นที่บานเปนที่จอดรถ ขามไปทํางานที่คาสิโน และอื่นๆ แตก็ยังมีชาวบานขามไป
เลนบาง แตไมมากเหมือนชวงแรกที่บอนเปด” (นางอุน สัมภาษณเมื่อ

10 เมษายน 2560)

สอดคลองกับคําบอกเลาของนางทา ที่เลาวา “เรื่องผลกระทบมันมีมาตั้งแตที่เปดเปนโกดังแลว
รถใหญวิ่งมา รถคนมาซื้อของที่โกดังเขามาวันๆ นึงเยอะ คนแถวนี้ก็ไดรับผลกระทบกันทั้งนั้น แลวทีนี้พอเราเห็นวา
ฝงโนนมาตั้งคาสิโน แลวบานเราพอมีที่ พี่เห็นโอกาสพี่ก็เลยรื้อบางสวนแลวทําที่จอดรถ ก็ มีรายไดจากตรงนี้นี่
แหละ ดีกวารับผลกระทบเฉยๆ” (นางทา สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560)
นอกจากนี้นางสาว ปน ซึ่งทํางานอยูในบอนคาสิโนแหงหนึ่งในฝงเมียวดีไดถึงโอกาสในการกลับมา
ทํางานที่บานเกิดวา “ก็ดีเหมือนกันที่มีคาสิโนมาเปด ตอนแรกกลับมาบานที่แมสอดก็หางานทํายาก ยังไมไดงาน
สักที พอดีพี่ที่รูจักเคาทํางานอยูขางใน แลวเคาก็ชวน แลวพาไปสมัคร เงินเดือนก็ดีอยูนะ ที่สําคัญไดอยูบาน ไมตอง
ไป ดิ้นรนลําบากอยูในกรุงเทพ” (นางสาว ปน สัมภาษณเมื่อ 6 พฤศจิการยน 2560)
สอดคล อ งกั บ คํ า บอกเล า ของนายช. ซึ่ ง ทํ า งานอยู ใ นดิ ว ตี้ ฟรี ของคาสิ โ นแห ง หนึ่ ง ที่ เ ล า ว า
“เมื่อกอนนี้ผมทํางานอยูนนทบุรี อยูกับเจ ทีนี้รูขาวจากเพื่อนที่แมสอดวา ที่แมสอดมีคาสิโนมาเปด รับสมัครคนมา
ทํางาน ผมก็เลยกลับมาสมัครแลวก็ไดทํางาน เงินเดือนก็ดีกวาตอนทําอยูที่นนทบุรีเสียอีก
ไดอยูบานดวย” (นาย ชีพ สัมภาษณเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560)
2.ธุรกิจขยายตัวเพราะมีคนมาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

แถม
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เมื่ อ มี แ หล ง ดึ ง ดู ด ทางการท อ งเที่ ย วแห ง ใหม เ กิ ด ขึ้ น และมี นั ก ท อ งเที่ ย วเข า มาท อ งเที่ ย วใน
แมสอดมากขึ้นก็สงผลใหธุร กิจหลายอย างในเมืองแมสอดมี การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีคนจากภายนอกเข า มา
จับจายใชสอย ใชบริการภายในแมสอดเพิ่มมากขึ้น ดังคําบอกเลาของนาย พ.เจาของโรงแรมแหงหนึ่งไดเลาวา
“นับตั้งแตมีคาสิโนมาเปด ก็สังเกตวามีคนมาพักที่โรงแรงของพี่มากขึ้นนะ เมื่อกอนสวนมากจะเปนพวกเซลลขาย
ของ แตเดี๋ยวนี้เปนนักทองเที่ยวกันซะเยอะ มากันเปนรถตู พอไดคุยกับพวกเขาก็แนะนําใหลองไปที่คาสิโนดูบางคน
ไมเคยไปก็ขอบใจเราที่แนะนํา แตชวงหลังๆ พอแนะนําใหเขาไป เขาก็จะตอบมาวาไปมาแลว”

(นาย พี

สัมภาษณเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560)
นอกจากนี้นาง มา ไดเลาวา “ตั้งแตอยูแมสอดมา ก็เขาใจวาเปนเมืองการคาชายแดนนะ เคาเนน
ดานการคามากกวาทองเที่ยว แมสอดเราไกลก็ไกล เมื่อกอนทางก็ไมดี มีขาวรถตกถนนบอยๆ เลยไมเดนเรื่อง
ทองเที่ยว สวนมากก็จะเห็นพวกรถขนสงสินคาซะเปนสวนมาก เพิ่งมา 2 – 3 ปหลังนี่แหละ พอไดยินวามั น มี
คาสิโนอะไรเนี่ยแหละ ก็เริ่มเห็นวามีพวกรถเกงจากจังหวัดแปลกๆ เขามาแมสอดเยอะ ก็แวะกินขาวที่รานของพี่
พอดีรานพี่ติดถนนมั้งเคาเลยแวะงาย พอถามเคาวาจะไปริมเมยเหรอ เคาก็บอกวาริมเมยเคาเคยไปแลว รอบนี้เคา
จะไปคาสิโน” (นางมา สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560)
สอดคลองกับคําบอกเลาของนางสาว ปลาย ที่ทํางานในรานเหลาแหงหนึ่งที่เลาวา “ทํางานที่ราน
มาหลายปแลวกอนที่จะมีคาสิโนอีก กอนหนามีคาสิโนสวนมากคนที่มาก็จะเปนคนแมสอดหรือคนตากนี่แหละ แต
พอตั้งแตมีคาสิโน ลูกคาที่มานั่งดื่มกินในรานก็เริ่มเปนนักทองเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆ เยอะขึ้น จังหวัดไหนเหรอ ก็มี
มาจากหลายจังหวัดพี่ บางคนที่มาที่รานเคาก็ไปที่คาสิโนมากอน สังเกตงายๆ ถาคนไหนเลนไดมานะหนาตาจะดู
อารมณ ดี ๆ แต ถา ไปคาสิ โ นแล ว เสี ย หนู ว า เคาคงจะไมมี อารมณ มามั้งนะ” (นางสาว ปลาย สัมภาษณเมื่อ 7
พฤศจิกายน 2560)
1.3 ผลกระทบดานครอบครัว
ผลกระทบของบอนคาสิโนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก ตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนใน
ดานสังคมมีประเด็นสําคัญดังนี้
ผลกระทบดานลบ
1.คนในครอบครัวติดการพนันนําไปสูปญหาการหยาราง
จากการมี บ อ นคาสิ โ นเข า มาในพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนนั้ น ทํ า ให ค นในชุ ม ชนมองเห็ น เป น สิ่ ง
แปลกใหม หลายๆครอบครัวก็เขาไปเลนในบอนการพนัน บางรายก็เลนเพียงแคสนุก แตบางรายก็ถลําตัวกลายเปน
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ติดการพนันจนสงผลกระทบหลายๆอยางตามมา ไมวาจะเปนปญหาหนี้สินในครอบครัว ปญหา

การหยา

ราง เปนตน จึงทําใหคนในชุมชนตระหนักถึงปญญาเหลานี้ บางครอบครัวที่กลับตัวไดเร็วก็สามารถ แกสถานการณ
ไมใหหนี้สินบานปลายได แตบางครอบครัวก็ตองขายที่ดินและทรัพยสินมาใชหนี้

และเกิด

ทะเลาะกันภายในครอบครัวจนถึงขั้นเลิกรากันไป จนในระยะหลังแทบจะไมมีชาวบานคนไหนขามไปเลนการพนัน
ที่บอนคาสิโนอีกเลยและหันมาประกอบอาชีพสุจริตมากกวาการที่จะหาเงินทางลัดจากการ

เลนการ

พนัน จะมีก็เพียงแคสวนนอยเทานั้นที่ขามไปเลนแตก็ไมไดถึงขั้นติดการพนันจนเปนหนี้สิน

ซึ่ง

สะทอนจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณชาวบานในพื้นที่ความวา “มีบางครอบครัวที่เลนการพนันจนมีปญหา
ครอบครัวเลยก็ม”ี (นายสําราญ สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560 ) สอดคลองกับคําบอกเลาของนาย ยา ชาวบาน
หมู 4 คนหนึ่งยังเลาเสริมวา “เดี๋ยวนี้บานเราจะไมคอยมีใครเลนนะ แทบไมมีเลย เมื่อกอนคนแถวนี้ไปเลนเสียกับ
มาก็เปนปญหาครอบครัว ผัวเมียทะเลาะกัน ทําใหแถวนี้เขาไมคอยไปเลนกัน จะมีก็แคสวนนอยเทานั้นที่ไปเลน แต
จะเปนมาจากที่อื่นมาเลนกัน ขนาดผมยังไมเคยเขาไปเลนเลย” (นาย ยา สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560)
นอกจากนี้นางอาย ไดเลาเสริมวา “การพนันจะสงผลเสียตอครอบครัวก็ตอเมื่อเกิดการเสียเงิน
และการเปนหนี้ ซึ่งก็มีบางในชวงแรกที่ชาวบานเขาไปเลน แลวทีนี้พอเปนหนี้ก็ทะเลาะกันในครอบครัวจนบางคูก็
ถึงขั้นหยากันก็มี แตในชวงหลังเปนตนมาชาวบาน ไมคอยนิยมเลน แตนิยมหันมาทําธุรกิจรับฝากรถมากกว า”
(นางอาย สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560)
ผลกระทบดานบวก
1.ลูกหลานของคนในชุมชนไดมีโอกาสในการทํางานใกลบาน
การเป ด บ อ นคาสิ โ นที่ ฝ ง เมี ย วดี นั้ น มี ก ารรั บ คนเข า ทํ า งานทั้ ง คนไทย พม า กะเหรี่ ย ง
โดยชาวบานที่อยูอาศัยในชุมชนโดยรอบคาสิโนริมชายแดนไทย – พมา ไดเลาวาการที่มีบอนคาสิโนก็ไมไดเปนเรื่อง
รายเสียหมด เพราะการมีคาสิโนนั้นทําใหเกิดการจางงาน ทําใหลูกหลานของคนในชุมชนไดมีโอกาสกลับมาทํางาน
อยูกับครอบครัวที่แมสอด หรือบางคนก็ไดทํางานที่แมสอดไมตองจากครอบครัวไปทํางานไกล ดังคําบอกเลาของ
นาง สา ที่เลาวา “บางบานเขาก็บอกวามันดีลูกหลานเขาไดงานทําที่คาสิโนพอดี เลยไมตองไปทํางานที่อื่นไกลๆ
ครอบครัวยังไดอยูดวยกัน เขาวามันก็ดีของเขานะ ไปทํางานที่อื่นคาใชจายมันเยอะ ไหนจะคาที่พัก คาเดินทาง อัน
นี้ใกลๆ นอนก็นอนบาน” (นาง สา สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560)
สอดคล อ งกั บ คํ า บอกเล า ของนางพิ ม ที่ เ ล า ว า “ตอนแรกลู ก ชายป า ทํ า งานอยู ก รุ ง เทพ
มั น ก็ ไ กล กลั บ มาบ อ ยไม ไ ด คิ ด ถึ ง ลู ก แต ก็ ต อ งทํ า ใจ ตอนที่ ไ ด ยิ น ลู ก บอกว า จะกลั บ มาทํ า งานที่ แ ม ส อด
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ป า ก็ ดี ใ จมาก ก็ ถ ามเขาว า ทํ า งานที่ ไ หน เขาก็ บ อกว า ทํ า ในคาสิ โ น ตอนแรกป า ก็ คิ ด ว า มั น จะเป น งานไม ดี
แต จ ริ งๆ มั น มี ห ลายส ว นหลายอย า ง ที่ ไม เกี่ย วกั บ การพนัน ก็ มี แลว ลูกชายปาเขาก็ ไ มเ ลน การพนั น ปา ก็ เ ลย
ไมตองเปนหวงเยอะ” (นาง พิม สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560)
1.4 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ผลกระทบของบอนคาสิโนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก ตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนใน
ดานสิ่งแวดลอมมีประเด็นสําคัญดังนี้
ผลกระทบดานลบ
1.ปญหาเรื่องฝุนควันและมลภาวะดานเสียง
จากการที่ มี บ อ นคาสิ โ นถู ก สร า งขึ้ น มาในพื้ น ที่ นั้ น ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ในดานตางๆ เชน ผลกระทบที่เกิดจากฝุนควันและมลภาวะดานเสียง สาเหตุมาจากการที่นักพนันหรือคนที่มายัง
บอนคาสิโนนั้น ไดขับรถยนตมาในแตละวันเปนจํานวนมาก กอใหเกิดปญหาดานฝุนควันและ เสียงดังใหกับชุมชน
ซึ่งเมื่อกอนมีเพียงรถบรรทุกขนสงสินคาที่มายังโกดังบริเวณทาเรือเทานั้น แตในปจจุบันมีนักพนันและนักทองเที่ยว
เขามาเยอะขึ้น ซึ่งเปนปญหาที่แกไขไมได เพราะไมสามารถหามปรามผูที่จะมาทองเที่ยวหรือนักพนันที่จะมาเลน
การพนันได อีกทั้งอาจจะกอใหเกิดการเสียผลประโยชนสําหรับ บานที่เปนเปนที่จอดรถ

ดังเห็นไดจากคําบอก

เลาของของคนในชุมชนที่วา “ในชุมชนนั้นมีปญหามลภาวะฝุนควัน เสียงดัง และมีรถเขาออกตลอดทั้งคืน ยิ่งเปน
หนาเทศกาลรถยิ่งเยอะกวาเดิม สวนผลประโยชนในเรื่องของบานที่ทําเปนที่จอดรถนั้นก็เปนประโยชนสําหรับเขา
เราก็ไมไดมีปญหาอะไร สวนที่มีปญหาคือเรื่องรถเขาออก ทําใหเกิดเสียงดังเวลากลางคืน ไอที่จอดมันไมดังหรอก
แตมันดังชวงเวลาขับรถกลางคืน” (นายสําราญ สัมภาษณเมื่อ

11 เมษายน 2560)

สอดคลองกับคําบอกเลาของนางจัน ที่เลาวา “พี่เปนคนที่นี่ นี่แหละแตเล็กมาก็เห็นเปนแบบนี้มา
นานแลว ปญหาเรื่องฝุนเนี่ย สังเกตไหมเวลาขับรถผานมาเขาจะปดบานกันเกือบทุกบาน บางทีไมใชไมอยู อยูแต
ตองปดไวกันฝุนเขาบาน เมื่อกอนแครถใหญกับคนมาซื้อของที่โกดังมันยังแคชวงกลางวันไง แตพอมีคาสิโนทีนี้ขับ
รถเขามากันทั้งคืน ทีนี้ก็มีเรื่องเสียงดังตอนกลางคืนเพิ่มมาอีกดวย” นาง จัน สัมภาษณเมื่อ

12 เมษายน

2560)
นอกจากจะมีปญหามลภาวะเสียงดังที่เกิดจากรถยนตแลวยังมีมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากทางฝง
พมา ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณที่วา “เมื่อกอนเรายูอยางมีความสุขเดี๋ยวนี้มีทั้งเสียงรถ เสียงเพลง จะเปดเพลง
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ดังตอนกลางคืน ประมาณ 4-5 ทุม ไปจนตี 3-4 โนน บางวันก็มีคอนเสิรตบาง ละครพมาบาง” (นาง มา สัมภาษณ
เมื่อ 12 เมษายน 2560)
2.ปญหาเรื่องขยะมูลฝอย
นอกจากป ญ หาป ญ หาเรื่ อ งฝุ น ควั น และมลภาวะด า นเสี ย งที่ ก ล า วมาข า งต น แล ว ยั ง พบว า
มีปญหาอีกอยางหนึ่งนั่นก็คือปญหาเรื่องขยะมูลฝอย ซึ่งสะทอนจากคําสัมภาษณของชาวบานในพื้นที่ที่กลาววา
“เรื่องขยะทางฝงเราไมมีปญหาอะไร เพราะมีเทศบาลเขามาเก็บตลอด แตจะมีปญหาทางฝงโนนที่เอาขยะมาทิ้งลง
แมน้ําหมดเลย ทําใหขยะไหลมาเกยยังฝงไทย” (นางมา สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560) ซึ่งสอดคลองกับคํา
สัมภาษณของชาวบานอีกทานหนึ่งที่วา “ขยะที่นี่เยอะแยะเลย ริมน้ําเมย เมื่อกอนน้ําเมยสะอาดเดี๋ยวนี้ขยะเต็ม
บางวันมีเผาขยะ พวกควันก็ลอยมา” (นาย กา สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560)
การเจริญเติบโตของธุรกิจบอนคาสิโนในพื้นที่เมืองเมียวดี บริเวณริมแมน้ําเมยสงผลใหมีสถานบริการที่มี
บริการบอนคาสิโนเปดใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนความจริงที่วาเมื่อมีการเปดสถานบริการตางๆ คนใน
พื้นที่ก็ยอมไดรับผลประโยชน เชน ไดรับการวาจางใหเขาไปทํางานในตําแหนงตางๆ ไดทํางานอยู ใกลบานอยูใกล
ครอบครัว แตอยางไรก็ตามภายใตภาพที่ดูสวยงาม หรูหราของสถานบริการตางๆ ที่กาวเขามายังเมืองเมียวดีและ
หยิบยื่นโอกาสในดานการทํางานใหกับคนในชุมชน การที่สถานบริการเหลานั้นเปดใหบริการบอนคาสิโนดวยนั้น ได
คอยๆ สงผลกระทบตอผูคนและสังคมเมืองเมียวดีอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังเห็นไดจากขาวจากเว็บไซดตางๆ ที่ไดให
ขาวเกี่ยวกับการรวมตัวกันของชาวพมาในเมืองเมียวดีเพื่อเดินขบวนประทวงใหปดบอนการพนันในเมืองเมียวดี
เชน www.onbnews.com ไดใหขาววาในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561 ชาวพมา รวมทั้งพระสงฆในเมืองเมียวดี
จํานวนกวา 1,000 คน รวมตัวกันเดินขบวนประทวงใหปดบอนการพนันทั้งหมด โดยเดินขบวนไปตามถนนสาย
ต างๆ พร อมด ว ยเครื่ องขยายเสี ย งในการต อต านการพนัน ทุ กรูป แบบในพื้น ที่จัง หวัดเมีย วดี โดยขอใหส ถาน
ประกอบการที่เลนการพนันมีทั้งในตัวเมืองเมียวดีและตามแนวชายแดน

ไทย – พมา ที่มีชาวไทยและชาว

พมาไปเลนกันเปนจํานวนมากและมีสถานประกอบการเลนการพนันสงผลใหวิถีชีวิตของชาวพมาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมบานเมืองที่เคยสงบกลับมีโจรเต็มบานเต็มเมือง และมีสถานบริการคาประเวณี บันเทิงตางๆ ไมสมกับเปน
เมืองพุทธ โดยภาพรวมชาวพมาไมตองการบอนการพนัน

โดยเฉพาะคาสิโน อยางไรก็ดีกอนหนานี้แกน

นําชาวพมาไดทําหนังสือสงถึงหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานดานความมั่นคงใหปราบปรามบอนการพนันใน
พื้นที่จังหวัดเมียวดีใหหมด เพราะประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก บานชองถูกขโมยทรัพยสินและมีสถาน
บันเทิงตางๆ ตลอด 24 ชั่วโมง สงเสียงดังกระทบตอประชาชนผูปวย นักเรียน นักศึกษา ไมไดหลับไมไดนอน
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ก า ร นํ า เ ส น อ ข า ว ข า ง ต น ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร นํ า เ ส น อ ข า ว ข อ ง www.77kaoded.com แ ล ะ
www.tnews.co.th ที่ นํ า เสนอข า วว า นายมิน ซอว แกนนําทองถิ่น พรรคเอ็น แอลดีส าขาจังหวัดเมีย วดี ไดนํา
ชาวบานกวา 500 คนเดินประทวงไปตามจุดตางๆของจังหวัดเมียวดี เรียกรองใหคนเมียวดี ลุกขึ้นตอตานการเขา
มายึดครองที่ดินของชาวบาน ตามตะเข็บชายแดนในการเอาไปสรางเปนอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะบอนคาสิโน ที่
กําลังผุดโครงการใหญๆมากกวา 10 ของการ สงผลกระทบตอชาวเมียนมา ทั้งกออาชญากรรม ปลน ชิงทรัพย
รายวัน นายมินซอว เปดเผยวา มีความหวงใยตอสิทธิของพลเมืองชาวเมียนมาที่กําลังถูกนายทุนมายึดครองพื้นที่
ที่ดิน รวมไปถึงความปลอดภัยของชาวเมียนมาในพื้นที่ ตองหวาดกลัว หวาดระแวงจากโจรผูราย กอเหตุปลน จี้ชิง
วิ่งราวทรัพย มีการกอเหตุจํานวนมาก หลังจากตั้งคาสิโน เนื่องจากคนติดพนันงอมแงม จึงขอเรียกรองใหผูวา
ราชการเมียวดีตรวจสอบเรื่องดังกลาวดวย
จากการนําเสนอขาวขางตนนี้นับไดวามีสวนสําคัญในการชวยฉายใหเห็นถึงสภาพปญหาและผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการเปดใหบริการบอนคาสิโนในเมืองเมียวดีที่ซอนตัว สะสมและมีแนวโนมที่จะ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ไดเปนอยางดี

ทวีความ
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บทที่ 5
บทสรุป
ในการศึกษาเรื่องเครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบ อนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พม า :
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด จังหวัดตาก
2. ศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา

ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
3. ศึกษาผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ที่มีผลตอชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
5.1 สรุปผลการศึกษา
ในการสรุปผลการศึกษาของการวิจัยเพื่อใหเขาใจถึงลักษณะเครือขายบอนคาสิโน

การ

บริหารบอนคาสิโน ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายและผลกระทบที่เกิดจากการเลนการพนันในบอนคาสิโน
ในบริเวณชายแดนไทย – พมา ที่มีผลตอชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก

จึงทําการสรุป

และอธิบายแยกเปนรายประเด็นดังนี้
เครื อ ข า ยธุ ร กิ จ บ อ นคาสิ โ นตามแนวชายแดนไทย-พม า ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแม ส อด
จังหวัดตาก เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนจึงไดมีการสรุปรายละเอียดที่สําคัญของเครือขายบอนคาสิโนดังกลาว
ข างต น ออกมาใน 3 หั ว ข อได แก 1.ลั กษณะนั กลงทุ น 2.แรงจู งในการเป ดบอนคาสิโ นและ

3.รู ป แบบ

ความสัมพันธกับฝงพมา โดยสามารถเปรียบเทียบเครือขายบอนคาสิโนที่เปดใหบริการกอนการเปดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมียวดีและบอนคาสิโนที่เปดใหบริการหลังการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
ภาพที่ 51

ดังปรากฏใน
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ภาพที่ 51 แสดงรายละเอียดเครือขายบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก
การเปิ ดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย
วดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่
กาแล็คซี่
วินน

1.ลักษณะ
นักลงทุน

2.แรงจูงใจในการ
เปดบอนคาสิโน

3.รูปแบบ
ความสัมพันธ
กับฝงพมา

กลุมผูมีอิทธิพลที่มีเครือขาย
ระดับชาติ และมีประสบการณใน
การทําบอนชายแดนอื่นมากอน

2557

เมียวดี คอมเพล็กซ (2558)
ไลออน คอมเพล็กซ (2559)
สตาร คอมเพล็กซ (2560)
ซัน ซิตี้ (2560)
แจค ดรากอนไนท (2560)

ปพ.ศ.

1.กลุ ม เครื อข า ยข า ราชการ นั กการเมื องท องถิ่ น

ระดั บ ภู มิ ภ าค ย า ยฐานจากบ อ นผิ ด กฎหมาย
ภายในประเทศไทยสูคาสิโนถูก กฎหมายในเขต
สัมปทานฝงเมืองเมียวดี
2.กลุมนายทุนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุ น
บอนคาสิโนชายแดนอื่นๆ และตองการขยายตลาด

1.การเสี ย ภาษี ก ารค า ที่ ไ ม มี ม าตรฐาน
แนนอนในพื้นที่ดูแลของกองกําลัง พิ ทั ก ษ
ชายแดน (Border Guard Force : BGF)
2.มีประสบการณในการดูแลบอนคาสิโนที่
แมสายมากอน
3.การที่ทําการคาจนมีเสนสายรูจักกับผูมี
อิทธิพลในฝงพมาซึ่งไดแกนายพลชิตตู ซึ่งมี
อํ า นาจในการควบคุ ม ดู แ ลพื้ น ที่ ช ายแดน
ไทย – พมา ริมแมน้ําเมย

แดนระหวางไทย – พมาจนกอใหเกิดสายสัมพันธ
อันดีกับนายทุนทองถิ่นและผูมีอิทธิพลฝงพมาผาน
การการอํานวยความสะดวกในการขนสง สิ น ค า
ดังกลาว
2.มีประสบการณในการเปดบอนภายในประเทศ
มากอน

อาศัยความสัมพันธสวนตัวกับนายพล
ชิ ต ตู โดยมิ ไ ด รั บ การรั บ รองทาง
ก ฎ ห ม า ย โ ด ยรั ฐ บ า ล ก ล า ง พม า
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ที่ ไ ปขอเช า เพื่ อ เป ด
บอนคาสิโนนั้นอยูภายใตการดูแลของ
กองกําลังกะเหรี่ยง สงผลใหการการ
ทํ า ธุ ร กิ จ ขาดเสถี ย รภาพ ไม มี ค วาม
มั่นคงเนื่องจากเปนเครือขายที่ตั้งอยู
บนฐานความสั ม พั น ธ แ บบไม เ ป น

รัฐบาลพมาปฏิรูปประเทศนํากฎระเบียบเกี่ยวกับ
การลงทุ น มาใช เ ป น การเป ด โอกาสให เ อกชน
ชาวต า งชาติ เ ข า มาร ว มลงทุ น ในลั ก ษณะการทํา
สัมปทานกวา 42โครงการซึ่งหนึ่งในนั้นคือกิจ การ
โรงแรมและบริการซึ่งเปนชองทางใหกลุมนักลงทุน
มองเห็นถึงโอกาสในการดําเนินการรวบรวมเงินทุน
เพื่อมาทําสัมปทานธุรกิจโรงแรมและบริก าร บน
พื้นฐานความสัมพันธแบบเปนทางการ มีกฎหมาย
รองรั บ จึ ง กล า ลงทุ น และดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ย
ความรูสึกเชื่อมั่นและมั่นใจในเสถียรภาพของการ
ลงทุนเนื่องจากการเปนดําเนินกิจการที่ถูกตองตาม
กฎหมายของรัฐบาลกลางพมา

1.มีโอกาสในการดูแลควบคุมการขนสงสินคาขาม
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จากภาพที่ 51 เครือขายบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของเครือขายกอนที่จะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด และเครือขายภายหลังที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด กลาวคือ
1. ลักษณะของนักลงทุน กอนที่จะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
นั้นจะอยูในลักษณะของกลุมผูมีอิทธิพลที่มีเครือขายระดับชาติและมีประสบการณในการทําบอนชายแดนอื่นมา
กอน แลวเล็งเห็นผลประโยชนในการทําธุรกิจในพื้นที่ประกอบกับมีเครือขายของผูมีอิทธิพลในพื้นที่จึงไดเข ามา
ลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโน และในชวงหลังจากที่มีการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอด รูปแบบของนักลงทุนจะแตกตางกันอยูมากในสวนของการเขามาลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโน โดยนักลงทุนที่
เข า มาจะเป น กลุ ม เครื อ ข า ยข า ราชการ นั ก การเมื อ งท อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค ย า ยฐานจากบ อ นผิ ด กฎหมาย
ภายในประเทศไทยสู คาสิ โ นถู กกฎหมายในเขตสัมปทานฝงเมืองเมียวดี ซึ่งเปน การทําธุร กิจ บอนคาสิโ นที่ถูก
กฎหมาย ไมตองมากลัววาจะโดนปดเหมือนในประเทศไทย ซึ่งบอนคาสิโนถือเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตกตางกับที่พมา
ที่บอนคาสิโนคือธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ทําใหนักลงทุนหรือกลุมนายทุนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนบอนคาสิโน
ชายแดนอื่นๆ เล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจบอนคาสิโนในพื้นที่เมียวดีจึงตองการขยายฐานการตลาดจากที่ชายแดน
อื่น เขามายังที่นี่เพื่อเพิ่มประมาณกลุมลูกคาใหมและเปนการเปลี่ยนบรรยากาศในการเลนการพนันใหกลุมลูกคาขา
ประจําหรือVIP
2. แรงจูงใจในการเปดบอนคาสิโน ในชวงกอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษแม ส อด นั้ น การเสี ย ภาษี การค า ที่ ไม มีมาตรฐานแนน อนในพื้น ที่และอยู ในการดูแลของกองกําลังพิทักษ
ชายแดน (Border Guard Force : BGF) ซึ่งจะตองจายตามที่กองกําลังพิทักษชายแดนเรียกขอ โดยไมมีจํานวนแน
ชัดในแตละครั้งวาจะมากหรือนอย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนในพื้นที่ โดยผูที่
เขามาลงทุนธุรกิจบอนคาสิโนนั้นมีประสบการณในการดูแลบอนคาสิโนในพื้นที่อื่นมากอน ดวยการเขามาทําการคา
จนมีเสนสายและรูจักกับผูมีอิทธิพลในฝงพมาซึ่งไดแกนายพลชิตตู ซึ่งมีอํานาจในการควบคุมดูแลพื้นที่ชายแดนไทย
– พมา ริมแมน้ําเมย จึงเล็งเห็นชองทางในการทําธุรกิจประกอบกับการที่มีประสบการณในการทําบอนคาสิโน
มาแลว จึงไดเริ่มเปดบอนคาสิโนในพื้นที่ริมแมน้ําเมย ในสวนของชวงหลังที่มีการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย
วดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จะเปนการนําธุรกิจที่ผิดกฎหมายเขามาทําใหถูกกฎหมาย โดยการสัมปทานจาก
รัฐบาลกลาง โดยในจุดนี้ทําใหนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีโอกาสในการดูแลควบคุมการขนสงสินคาขามแดนระหวาง
ไทย – พมาจนกอใหเกิดสายสัมพันธอันดีกับนายทุนทองถิ่นและผูมีอิทธิพลฝงพมาผานการการอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาดังกลาวประกอบกับมีประสบการณในการเปดบอนภายในประเทศมากอนและมองเห็นวาธุรกิจ
บอนคาสิโนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายและมีการเติบโตของธุรกิจและผลตอบแทนที่มากกวางานที่ทําอยู จึงไดมีการ
เขาขอสัมปทานลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโนริมแมน้ําเมย
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3. รูปแบบความสัมพันธกับฝงพมา ในชวงกอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอดไดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับนายพลชิตตู โดยมิไดรับการรับรองทางกฎหมายโดยรัฐบาลกลางพมา
เนื่องจากพื้นที่ที่ไปขอเชาเพื่อเปดบอนคาสิโนนั้นอยูภายใตการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยง สงผลใหการการทํา
ธุรกิจขาดเสถียรภาพ ไมมีความมั่นคงเนื่องจากเปนเครือขายที่ตั้งอยูบนฐานความสัมพันธแบบไมเปนทางการ ไมมี
กฎหมายของรัฐบาลกลางพมามารองรับจึงนํามาสูปญหาตางๆ
ไดโดยงาย และในชวงหลังการจัดตั้งพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด รัฐบาลพมาปฏิรูปประเทศนํากฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุน
มาใชเปนการเปดโอกาสใหเอกชนชาวตางชาติเขามารวมลงทุนในลักษณะการทําสัมปทานกวา 42 โครงการซึ่งหนึ่ง
ในนั้นคือกิจการโรงแรมและบริการซึ่งเปนชองทางใหกลุมนักลงทุนมองเห็นถึงโอกาสในการดําเนินการรวบรวม
เงินทุนเพื่อมาทําสัมปทานธุรกิจโรงแรมและบริการ บนพื้นฐานความสัมพันธแบบเปนทางการ มีกฎหมายรองรับ จึง
กลาลงทุนและดําเนินธุรกิจดวยความรูสึกเชื่อมั่นและมั่นใจในเสถียรภาพของการลงทุนเนื่องจากการเปนดําเนิน
กิจการที่ถูกตองตามกฎหมายของรัฐบาลกลางพมา
การบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
มี
เปาหมายหลักเพื่อการแสวงหาผลกําไร เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนจึงไดมีการสรุปรายละเอียดที่สําคัญมา
นําเสนอดังภาพที่52
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ภาพที่ 52 แสดงรายละเอียดการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
การเปิ ดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่ สอด
กาแล็คซี่
วินน

พ.ศ.

เมี ย วดี คอมเพล็ ก ซ ไลออน คอมเพล็ ก ซ
สตาร คอมเพล็กซ ซัน ซิตี้ แจค ดรากอนไนท

ภาพลักษณ

บอนคาสิโน

สถานบริการครบวงจร (คอมเพล็กซ)

ผูบริหาร

รายเดียว

หลายราย

การดําเนินกิจการ

มิไดรับการรับรองอยางถูกกฎหมายโดยรัฐบาล
ก ล า งพ ม า แ ต ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร โ ด ย อ า ศั ย
ความสัมพันธสวนตัวกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยง
ที่ดูแลพื้นที่ริมแมน้ําเมย

เปนดําเนินกิจการที่ถูกตองตามกฎหมายของ
รัฐบาลกลางพมา นักกฎหมายมีบทบาทสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก

เน น ดึ ง ดู ด แค ลู ก ค า ภายในเมื อ งเมี ย วดี แ ละ
แมสอดเปนหลัก โดยเฉพาะกลุมที่เปนนักพนัน

เนนดึงดูดลูกคาจากทั่วประเทศทั้งกลุมที่เปนนัก
พนันและกลุม ที่เปนนักทองเที่ยว ในฐานะสถาน
บริการครบวงจรและนําเสนอขาวผานสื่อตางๆ
สรางระบบเครือขายรถตูแทน “พอทัวร” แมทัวร”

2.การบริหารบุคคล

บริหารแบบผูมีอิทธิพลใชลูกนองและเครือญาติ
ในการดูแลงานตางๆ ตามความถนัด

บริหารแบบบริษัท มีการแบงงานเปนแผนกตางๆ
มีหัวหนาแผนกรับผิดชอบลูกนองในแผนก

3.การบริหาร

เทคโนโลยี บุคลากร กลยุทธการเพิ่มโอกาสชนะ
ใหกับฝงเจามือ

เทคโนโลยี บุคลากร กลยุทธการเพิ่มโอกาสชนะ
ใหกับฝงเจามือ

ความสัมพันธกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงที่ดูแล
พื้นที่ริมแมน้ําเมยเปนไปดวยดีแตไมไดมี
ความสัมพันธกับรัฐบาลกลางพมา ไมไดรับการ
รับรองทางกฎหมาย เมื่อเครือขายที่อยูฝงไทย
หมดอํานาจ จึงนํามาสูปญ
 หาตางๆ ไดงาย

ติดตอประสานงานเพื่อทําสัมปทานจากรัฐบาล
กลางพมาโดยตรง ไดรับการรับรองทางกฎหมาย
แตในการติดตอประสานงานดังกลาวยังติดตอผาน
ผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงที่ดูแลพื้นที่ริมแมน้ําเมย

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี และ
บริการรับจํานํา แตไมมีการบริหารที่พัก

มีการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี และ
บริการโรงแรม รานขายสินคาปลอดภาษี


1.การสงเสริม

การตลาด

ความเสีย่ ง
4.การประสานงาน

กับเจาหนาที่ฝาย
ความมั่นคง

5.การบริหารงาน
สนับสนุน
6.การดูแลรักษา

ความปลอดภัย

ไมมเี ครื่องแสกนกอนเขาคาสิโน ผูท ําหนาที่
รักษาความปลอดภัยในคาสิโนคือลูกนองของ
เจาของบอน ภายในมีสิทธิ์เต็มที่สว นภายนอก
อยูในการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยงที่ดูแล
พื้นที่ริมแมน้ําเมย

มีเครื่องแสกนกอนเขาคาสิโน มีทมี พนักงานรักษา
ความปลอดภัยมืออาชีพที่คาสิโนจางมาดูแลความ
ปลอดภัยภายในคาสิโนและHallตางๆ ที่มีเอกชน
มาเชา สวนภายนอกอยูในการดูแลของกองกําลัง
BGF ที่ผูนําเปนคนเดียวกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยง
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จากภาพที่ 51 แสดงรายละเอียดการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอด จังหวัดตาก ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการบริหารธุรกิจบอนคาสิโนในชวงกอนและหลังการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด โดยไดมีการนําเสนอภาพลักษณที่แตกตางกัน ในชวงกอ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ภาพลักษณคือ บอนคาสิโน ที่เนนตัวบอน
คาสิโนแบบชัดเจนและเปนตัวชูโรง สวนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม
สอดภาพลักษณที่พยายามนําเสนอนั้นถูกเรียกวา คอมเพล็กซ หรือ ธุรกิจแบบครบวงจร ไมไดนําเสนอเพียงแคบอน
คาสิ โ นเพี ย งอย า งเดี ย ว แต ยั งมี Duty Free, รานอาหาร, รานเครื่องดื่ม, รานกาแฟ, โรงแรม เปน ตน เพื่อดึง
นักทองเที่ยวเขามาใชบริการภายในพื้นที่ใหมีความครึกครื้น ไมใชมีเพียงแตนักพนันเทานั้น
การดําเนินกิจการในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดมิไดรับ
การรับรองอยางถูกกฎหมายโดยรัฐบาลกลางพมา แตดําเนินกิจการโดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับผูนํากองกําลัง
กะเหรี่ยงที่ดูแลพื้นที่ริมแมน้ําเมย และในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม
สอดเปนดําเนินกิจการที่ถูกตองตามกฎหมายของรัฐบาลกลางพมา นักกฎหมายมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
เปนอยางมาก
ในสวนของการบริหารบอนคาสิโนสามารถจําแนกออกมาได 5 ประเด็น ไดแก
1.การสงเสริมการตลาดในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะ
เนนดึงดูดแคลูกคาภายในเมืองเมียวดีและแมสอดเปนหลัก โดยเฉพาะกลุมที่เปนนักพนัน ในชวงหลังการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดนั้นจะเนนดึงดูดลูกคาจากทั่วประเทศทั้งกลุมที่เปนนักพนัน
และกลุมที่เปนนักทองเที่ยว ในฐานะสถานบริการครบวงจรและนําเสนอขาวผานสื่อตางๆ และมีการสรางระบบ
เครือขายรถตูแทน “พอทัวร” แมทัวร”
2.การบริหารบุคคลในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดเปนการ
บริหารแบบผูมีอิทธิพลใชลูกนองและเครือญาติในการดูแลงานตางๆ ตามความถนัด ในชวงหลังการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดรูปแบบการบริหารจะเปนแบบบริษัท มีการแบงงานเปน
แผนกตางๆ มีหัวหนาแผนกรับผิดชอบลูกนองในแผนก
3.การบริหารความเสี่ยงในชวงกอนและหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอดไมมีความแตกตางกันเท าไหร นัก โดยมีการใชเทคโนโลยี เข ามาชวยในการกระจายความเสี่ย ง รวมทั้ง
บุคลากรที่จะมีการเปลี่ยนมือโดยตลอดสําหรับคนแจกไพเมื่อเห็นวาเสียมากเกินไป ซึ่งบอนคาสิโนก็จะมีกลยุทธ
ตางๆในการเพิ่มโอกาสชนะใหกับฝงเจามือ เชน ใหนักพนันเลนไดบอยครั้ง จนลงจํานวนเงินเพิ่มมากขึ้น แลวเจาก็
กินรวบทีเดียว จากที่เจามือเสีย กับกลายเปนไดกําไร และนักพนันที่ไมรูจักยับยั้งชั่งใจก็จะเปนฝายที่เสียเงินหมดตัว
4.การประสานงานกับเจาหนาที่ฝายความมั่นคงในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะเปนความสัมพันธกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงที่ดูแลพื้นที่ริมแมน้ําเมยเปนไปดวยดีแตไมได
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มีความสัมพันธกับรัฐบาลกลางพมา ไมไดรับการรับรองทางกฎหมาย เมื่อเครือขายที่อยูฝงไทยหมดอํานาจ จึงนํามา
สูปญหาตางๆ ไดงาย ในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดมีการติดตอ
ประสานงานเพื่อทําสัมปทานจากรัฐบาลกลางพมาโดยตรง โดยไดรับการรับรองทางกฎหมาย แตในการติดตอ
ประสานงานดังกลาวยังติดตอผานผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงที่ดูแลพื้นที่ริมแมน้ําเมยเพราะเปนคนกลางที่การติดตอ
ประสานงานกับทางรัฐบาลกลาง
5.การบริหารงานสนับสนุนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
ทางบอนคาสิโนนั้นมีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี และบริการรับจํานํา แตไมมีการบริหารที่พัก สวนในชวงหลัง
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะมีเพิ่มเขามาคือบริการโรงแรม รานขายสินคา
ปลอดภาษี รานอาหาร และรานกาแฟ เปนตน
6.การดูแลรักษาความปลอดภัยในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม
สอดไมมีเครื่องแสกนกอนเขาคาสิโน ผูทําหนาที่รักษาความปลอดภัยในคาสิโนคือลูกนองของเจาของบอน ภายในมี
สิทธิ์เต็มที่ สวนภายนอกอยูในการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยงที่ดูแลพื้นที่ริมแมน้ําเมย ในชวงหลังการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะมีเครื่องแสกนกอนเขาคาสิโนเพื่อความปลอดภัยของผูที่มา
เลนพนันและปองกันอุปกรณตางๆที่จะมีสวนในการโกง มีทีมพนักงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพที่คาสิโนจาง
มาดูแลความปลอดภัยภายในคาสิโนและHallตางๆ ที่มีเอกชนมาเชา สวนภายนอกอยูในการดูแลของกองกําลัง
BGF ที่ผูนําเปนคนเดียวกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยง
จากเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ และผลกระทบของการเป ด บ อ นคาสิ โ นตามชายแดนไทย – พม า : กรณี ศึ ก ษา
เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากดังกลาวเห็นไดวา เกิดการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของเครือขายใน 2
ลักษณะ คือ กอน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด กลุมผลประโยชน (รูปแบบ
ความสัมพันธเปนเพียงแคระดับ Link : Node ตอ Node) และหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด มีกฎหมายการลงทุน (Foreign Investment Law 2012) และการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมียวดีและแมสอด เครือขายธุรกิจคาสิโน
(รูปแบบความสัมพันธมีการพัฒนาไปถึงระดับการ
เปนเครือขาย Network) โดยเห็นถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญโดยอาจแบงเปนประเด็นไดดังนี้
1. คุณลักษณะของสมาชิกที่เปนเครือขายแบบผสมผสานซึ่งสมาชิกมีความแตกตางกันทั้งสถานภาพและ
บทบาทแตทั้งหมดมีเปาหมายรวมกันคือการลงทุนในธุรกิจ อันเปนผลประโยชนหลักที่สามารถพัฒนาเปนเครือขาย
ได
2. วัตถุประสงคของเครือขายเพื่อการลงทุนและรักษาธุรกิจเดิมจากนอกระบบสูในระบบ
3. ลักษณะทางภู มิศาสตร ที่เ ปน เขตชายแดนไทย-พมา ซึ่งเปนพื้น ที่ที่มีความซับ ซ อนของกลุมคนและ
รูปแบบของรัฐทั้งสองประเทศที่แตกตางกัน โดนไทยเปนรัฐเดี่ยว รัฐพมาเปนรัฐรวม สงผลใหมีสภาพพื้นที่มีความ
ซับซอนดังนั้นการเกิดเครือขายทางธุรกิจจึงจําเปนอยางมากในการสรางอํานาจในการตอรอง โดยเฉพาะการลงทุน
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ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ขณะที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
ก็มีการกําหนดนโยบาย
ที่แตกตางกันอยางชัดเจนทั้งสองรัฐ ในเรื่องเปาหมายการลงทุน
4. การจัดการเครือขายบนความหลากหลายของสมาชิกทั้งความคิดอุดมการณ และประสบการณ โดยการ
สรางเครือขายดังกลาวมุงเนนใหเกิดพลังของเครือชายในการรักษาผลประโยชนชายแดนเปนสําคัญ
ความแตกตางทั้ง 4 ขอดังกลาวสงผลต อรูป แบบและการกระจายผลประโยชนที่แตกตางกัน ในแตล ะ
ประเด็น ดังปรากฏในตารางเปรียบเทียบในแตละดาน ถึงผลประโยชนในมิติตางๆ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงเครือขายผลประโยชนธุรกิจของบอนคาสิโน ชายแดนไทย – พมา : กรณีศึกษาเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
เครือขายผลประโยชนธุรกิจของ กอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจ หลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
บอนคาสิโน

พิ เ ศษเมี ย วดี แ ละเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเมี ย วดี แ ละเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษแมสอด

1.ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด

1.นั กลงทุน ชาวไทยเป น เจ า ของ 1.เปนการระดมทุนจากนักลงทุน
รายเดียว

หลายราย

2. มี ร ายได จ ากการเป ด พื้ น ที่ให 2. การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะ
เชา โดยที่นักลงทุนนําเครื่องเลน ของเครื อ ข า ย เพื่ อ สร า งสถาน
อั ต โ น มั ติ ม า ติ ด ตั้ ง ยั ง พื้ น ที่ ที่ บริการครบวงจร “คอมเพล็กซ”
กําหนดให

3. เกิดการตอยอดธุรกิจอื่นๆ เชน

3. มีการตอยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง Outlet ตลาดขายสิน คาเพื่อให
กั บ ธุ ร กิ จ บ อ นคาสิ โ น คื อ ธุ ร กิ จ คนเข า มาใช บ ริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น
การรับจํานําและการขายบริ การ โดยเฉพาะคนพมา
ทางเพศ

4. รั ฐ บ า ล ก ล า ง พ ม า ไ ด รั บ

4. การจายภาษีใหกับนายพลชิตตู ผลประโยชนจากการดําเนินธุรกิจ
เนื่ อ งจากเป น ผู ค วบคุ ม ดู แ ลใน ในรูปของคาสัมปทานและภาษี
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เครือขายผลประโยชนธุรกิจของ กอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจ หลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
บอนคาสิโน

พิ เ ศษเมี ย วดี แ ละเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเมี ย วดี แ ละเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษแมสอด

พิเศษแมสอด

พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ก ารจ า ยภาษี ที่ ไ ม
แนนอน
2.ผลประโยชน ด า นการบริ ห าร 1. เ ป น ธุ ร กิ จ น อ ก ร ะ บ บ ที่ มี 1. เ ป น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร แ บ บ
จัดการ

ลั ก ษณะเป น เจ า ของรายเดี ย ว เครือขายธุร กิจ บอนคาสิโนที่นัก
ขาดเครือขาย ขาดศักยภาพ ถูก ลงทุนหลายรายที่ดําเนินธุ ร กิจ ที่
แทรกแซงจากแหลงทุนอื่นที่มีทุน แตกต า งกั น เช น ธุ ร กิ จ บ อ น
มากกวาไดงายและมีขอจํากัดทาง คาสิ โ น ธุ ร กิ จ โรงแรม ธุ ร กิ จ
การเมือง

รานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคา
ปลอดภาษี
2. เกิดการบริหารจัดการแบบที่มี
ระบบแบบแผน มี โ ครงสร า ง
แบงแยกหนาที่ในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
3. สรางความเชื่ อมั่ น ในการเข า
มาร ว มลงทุ น หรื อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ต า งๆ ภายในสถานบริ ก ารครบ
วงจรใหกับนักลงทุนรายใหมๆ ที่
มีความสนใจ
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เครือขายผลประโยชนธุรกิจของ กอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจ หลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
บอนคาสิโน

พิ เ ศษเมี ย วดี แ ละเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเมี ย วดี แ ละเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษแมสอด

พิเศษแมสอด

3.ผลประโยชนดานความรว มมือ 1. การดําเนินกิจการบอนคาสิโน 1. การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบ
และการประสานผลประโยชน ช ว งก อ นกฎหมายนี้ เ ป น การ สถานบริ ก ารครบวงจรนั บ ไดว า
รวมกัน

รวมมือและประสานผลประโยชน เปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนที่
ระหวางเจาของบอนคาสิโนที่เปน มี ค วามรู ค วามสามารถในการ
คนไทยกับนายพลชิตตู

ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต า งกั น ให
สามารถมี โ อกาสมาร ว มดํ า เนิ น
ธุรกิจรวมกันในลักษณะของการ
ร ว มมื อ กั น เพื่ อ เสริ ม แรงซึ่ ง กั น
และกัน

4.ผลประโยชนดานกฎหมาย

1. การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บ อ นคาสิ โ น 1. การดําเนินธุรกิจสถานบริการ
แบบที่ ไ ม ถู ก ต อ งตามกฎหมาย ครบวงจรนั้นเปนลักษณะของการ
จําเปนตองไดรับการปกปองดูแล ดําเนินธุรกิจที่ใหความสําคัญกับ
จากนายพลชิตตูเทานั้ นสงผลให นักกฎหมายเปนอยางมาก
การดําเนินธุรกิจดังกลาวของนัก
ล ง ทุ น ช า ว ไ ท ย ต อ ง พ บ กั บ
อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ ป ญ ห า ต า ง ๆ
มากมายโดยเฉพาะป ญ หาด า น
การเมืองและดานกฎหมาย

2. การดําเนิน ธุร กิจ เปน ไปอยาง
ถู ก ต อ งตามกฎหมายได รั บ การ
รับรองจากรัฐบาลกลางพมา
3. นั ก ลงทุ น ที่ เ ข า มาร ว มดํ าเนิ น
ธุรกิจตางๆ ในสถานบริการครบ
วงจรมี ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ จ ะเข า
มารวมลงทุน
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จากตางรางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงเครือขายผลประโยชนทางธุรกิจของบอนคาสิโนในชวงกอนและหลังการ
จัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดที่มีความแตตางกันอยางเดนชัด กลาวคือ
1.ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ กอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด จะเปน
ธุรกิจบอนคาสิโนที่มีเจาของเพียงคนเดียว และมีการเปดพื้นที่ใหนักลงทุนเชา โดยการนําเครื่องเลนอัตโนมัติเขามา
วางในพื้นที่ของบอนคาสิโน มีธุรกิจรับจํานําและขายประการทางเพศเปนธุรกิจเสริมจากบอนคาสิโนที่เปนธุรกิจ
หลัก การจายภาษีจะเปนการจายใหกับนายพลชิตตูเพียงคนเดียวเทานั้นเพราะเปนผูที่ควบคุมดูแลในพื้นที่และคอย
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ และชวงหลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแม
สอด เปนการระดมทุนจากนักลงทุนหลายรายเขามารวมลงทุนในการเปดบอนคาสิโน โดยมีแนวคิดในการสราง
สถานบริการที่ครบวงจรไมไดมีแตเพียงบอนคาสิโนเพียงอยางเดียวเทานั้นโดยมีการตอยอดธุรกิจอื่นๆ เชน outlet
ซึ่งเปนการนําสินคาจากตางประเทศเขามาขายในราคาที่ถูกลง และตลาดขายสินคาเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวไทย
ละชาวพมาใหเขามาใชบริการ ซึ่งการจายภาษีนั้นจะอยู ในรู ปแบบของสั มปทานกับ ทางรัฐบาลกลางของพม า
2.ผลประโยชนดานการบริหารจัดการกอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด
เปนธุรกิจนอกระบบที่มีลักษณะเปนเจาของรายเดียว ทําใหขาดเครือขาย ขาดศักยภาพ และถูกแทรกแซงจาก
แหลงทุนอื่นที่มีทุนมากกวาไดงาย อีกทั้งยังมีขอจํากัดทางการเมือง จึงตองพึ่งพิงนายพลชิตตูในการดูแลและอํานวย
ความสะดวกทางธุรกิจในพื้นที่อยูตลอดเวลา และชวงหลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐ
กิจพิเศษแมสอด เปนการดําเนินการแบบเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนที่นักลงทุนหลายรายที่ดําเนินธุรกิจที่แตกตาง
กัน เชน ธุรกิจบอนคาสิโน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาปลอดภาษี ทําใหเกิดการบริหาร
จัดการแบบที่มีระบบแบบแผน มีโครงสรางแบงแยกหนาที่ในการดําเนินงานอยางชัดเจน พรอมทั้งสรางความ
เชื่อมั่นในการเขามารวมลงทุนหรือดําเนินธุรกิจตางๆ ภายในสถานบริการครบวงจรใหกับนักลงทุนรายใหมๆ ที่มี
ความสนใจ เนื่องจากเปนธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมายที่ไดรับอนุญาตการลงทุนสัมปทานจากรัฐบาลกลางพมา 3.
ผลประโยชนดานความรวมมือและการประสานผลประโยชนรวมกัน กอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
และเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด การดําเนินกิจการบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมาย ทําใหเปนการรวมมือและประสาน
ผลประโยชนระหวางเจาของบอนคาสิโนที่เปนคนไทยกับนายพลชิตตูเพียงคนเดียวเทานั้น และชวงหลังการจัดตั้ง
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด เปนการดําเนินธุรกิจสถานบริการครบวงจร

ซึ่ง

เปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนที่มีความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกันใหสามารถมีโอกาสมารวม
ดําเนินธุรกิจรวมกันในลักษณะของการรวมมือกันเพื่อเสริมแรงซึ่งกันและกันในการลงทุนทางธุรกิจ 4.ผลประโยชน
ดานกฎหมาย กอนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด การดําเนินธุรกิจบอน
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คาสิโนแบบที่ไมถูกตองตามกฎหมายจําเปนตองไดรับการปกปองดูแลจากนายพลชิตตูเทานั้นสงผลใหการดําเนิน
ธุรกิจดังกลาวของนักลงทุนชาวไทยตองพบกับอุปสรรคและปญหาตางๆ มากมายโดยเฉพาะปญหาดานการเมือง
และดานกฎหมาย และชวงหลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด การดําเนิน
ธุรกิจในรูปแบบสถานบริการครบวงจรนั้นเปนลักษณะของการดําเนินธุรกิจที่ใหความสําคัญกับนักกฎหมายเปน
อยางมาก เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งการดําเนินธุรกิจนั้นไดรับการรับรองจาก
รัฐบาลกลางพมาในการเขาลงทุนสัมปทานในพื้นที่ และเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุนที่จะเขามารวม
ดําเนินธุรกิจตางๆ ในสถานบริการครบวงจรแหงนี้
ผลกระทบตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-พมา : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัด
ตาก
การเปดใหบริการของบอนคาสิโนในฝงเมียวดีของพมานั้น นับไดวาเปนการเปดโลกทัศนใหมเกี่ยวกับ การ
เลนการพนันใหกับชาวบานที่อาศัยอยูโดยรอบบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย – พมา นั่นก็คือ “ความ
แปลกใหมและปลอดภัย” เนื่องจากการเลนการพนันในประเทศไทยนั้นเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตองเลนกันแบบหลบ
ซอน ปกติจะเลนการพนันในพื้นที่สวนบุคคลหรือตามงานประเพณีเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาที่ แตใน
กรณีของบอนคาสิโนในฝงเมียวดีนั้นเปนบอนคาสิโนตามบริเวณชายแดนมีลักษณะโครงสรางที่เปนระบบมีความ
ปลอดภัยนาเชื่อถือ มีการบริหารงานที่เปนรูปแบบธุรกิจ
มีอาคารสถานที่นาเขาไปใชบริการ
โดยมีทั้งสวนที่เปนบอนคาสิโน รานคาดิวตี้ ฟรี โรงแรม รานอาหาร รวมถึงการใหบริการแกผูที่มาเลนการ
พนัน โดยมองผูที่มาเลนการพนันคือผูที่มาใชบริการหรือลูกคา แตอยางไรก็ตามเมื่อบอนคาสิโนในฝงเมียวดีเปด
ใหบริการก็ยอมมีผลกระทบตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดและเพื่อใหเกิดความเขาใจตอสภาพปญหาไดอยางชัดเจน
คณะผูวิจัยที่จึงจําแนกผลกระทบออกเปน 4 ดานดวยกัน คือ ดานสังคม
ดานเศรษฐกิจ ดานครอบครัว
และดานสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงผลกระทบอันเนื่องมาจากการเลนพนันในบอนคาสิโนชายแดนไทย – พมา : กรณีศึกษา
เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
ผลกระทบ
1.ผลกระทบดานสังคม

ผลกระทบดานลบ

ผลกระทบดานบวก

1.มี ก ารข า มฝ ง ไปเล น การพนั น 1.มีแหลงดึงดูดแหงใหมทางการ
เปนจํานวนมาก

ทองเที่ยว
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ผลกระทบ

ผลกระทบดานลบ

ผลกระทบดานบวก

2.มี นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเข า ไปใช
บริการที่บอนคาสิโน
3.ปญหาการขายบริการทางเพศ
4.ปญหายาเสพติด
2.ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

1.ก า ร สู ญ เ สี ย ท รั พ ย สิ น แ ล ะ 1.ก อ ใ ห เ กิ ด ก า ร ส ร า ง ง า น
ป ญ หาหนี้ สิ น จากการเล น การ สรางอาชีพ
พนัน

2.ธุ ร กิ จ ขยายตั ว เพราะมี ค นมา
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

3.ผลกระทบดานครอบครัว

1.คนในครอบครั ว ติ ด การพนั น 1.ลู กหลานของคนในชุ มชนได มี
นําไปสูปญหาการหยาราง

4.ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

โอกาสในการทํางานใกลบาน

1.ป ญ ห า เ รื่ อ ง ฝุ น ค วั น แ ล ะ
มลภาวะดานเสียง
2.ปญหาเรื่องขยะมูลฝอย

จากตางรางที่ 2 แสดงใหเห็นผลกระทบในดานตางๆ อันเนื่องมาจากการเลนพนันในบอนคาสิโนชายแดน
ไทย – พมา ดังนี้ 1.ผลกระทบดานสังคม โดยมีผลกระทบดานลบ คือ มีการขามฝงไปเลนการพนันเปนจํานวนมาก
และยังมีนักเรียน นักศึกษาเขาไปใชบริการที่บอนคาสิโน ซึ่งไมมีการตรวจบัตรและออกกฎหามอยางเดนชัด รวมไป
ถึงปญหาการขายบริการทางเพศและปญหายาเสพติดที่ตามมาจากการเลนการพนัน สวนผลกระทบดานบวก คือ
การมีบอนคาสิโนถือไดวาเปนแหลงดึงดูดแหงใหมทางการทองเที่ยวของพื้นที่ 2.ผลกระทบดานเศรษฐกิจ โดยมี
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ผลกระทบดานลบ คือ เกิดการสูญเสียทรัพยสินและปญหาหนี้สินจากการเลนการพนันทําใหหลายคนตองขายบาน
ขายรถ เพื่อนํามาใชหนี้พนัน จนบางคนหมดเนื้อหมดตัวกับการพนัน เสียหนาที่การงาน กลายเปนคนรอนเรพเนจร
ไร ที่ อ ยู เ ป น หลั ก แหล ง บางคนถึ ง ขั้ น เป น ขอทานเพื่ อ หาเศษเงิ น มาประทั ง ชี วิ ต ส ว นผลกระทบด า นบวก คื อ
กอใหเกิดการสรางงาน

สรางอาชีพใหกับคนในพื้นที่ใหมีงานทําและเปนการทํางานใกลบาน ไมตอง

ออกไปหางานทํายังตางจังหวัดและการมีบอนคาสิโนยังสงผลใหธุรกิจตางๆในพื้นที่เกิดขยายตัวเพราะมีคนมา
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

3.ผลกระทบดานครอบครัว โดยมีผลกระทบดานลบ คือ คนในครอบครัวติดการพนัน

จนเกิดเปนหนี้สิน ตองขายทุกอยางเพื่อมาใชหนี้ จึงทําใหเกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัว จนนําไปสูปญหาการ
หยารางในที่สุด สวนผลกระทบดานบวก คือ ลูกหลานของคนในชุมชนไดมีโอกาสในการทํางานใกลบาน ไดดูแลพอ
แมอยางใกลชิดและไมตองเสียคาใชจายมากมายในการที่ตองไปทํางานยังตางจังหวัดที่มีคาใชจายที่สูงในแตละวัน
4.ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยมีผลกระทบดานลบเพียงอยางเดียว คือ การมีบอนคาสิโนทําใหมีรถเขาและออก
ในพื้นที่เปนจํานวนมากกอใหเกิดปญหาเรื่องฝุนควันและมลภาวะดานเสียง และการที่มีคนเขามาในพื้นที่เ ป น
จํานวนมากยังสงผลใหเกิดปญหาเรื่องขยะมูลฝอย สงกลิ่นเนาเหม็นใหกับชาวบานที่อยูในบริเวณบอนคาสิโนอีก
ดวย
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ภาพที่ 53 แสดงผลการศึกษาเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดและผลกระทบของการเลนพนันในบอนคาสิโน
กลุมผูมีอิทธิพลที่มีเครือขาย

ผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงที่ดูแล

ระดับชาติและมีประสบการณ

พื้นที่บริเวณชายแดนไทย –

ในการทําบอนชายแดนอื่นมา

พมา ริมแมน้ําเมย

เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนที่เปดใหบริการ

ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ
ผลประโยชนดานการบริหาร
ผลประโยชน
ผลประโยชนดานความรวมมือ

กอนเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี

และการประสานผลประโยชน
ผลประโยชนดานกฎหมาย

เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนที่เปดใหบริการ
หลังเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
การบริหาร
ขาราชการ
นักการเมืองทองถิ่น

บอนคาสิโนชายแดน
ประสานงานและอํานวยความ

กลุมนายทุนที่ประสบ

พิทักษชายแดน (BGF) ซึ่งมีผูนํา

บอนคาสิโนชายแดนอื่นๆ


พนันในบอนคาสิโน

รัฐบาลกลางพมา ภายใตการ

ระดับภูมิภาค
ความสําเร็จในการลงทุน

ผลกระทบของการเลน

สะดวกโดยผูนํากองกําลัง
เปนคนเดียวกันกับผูนํากอง
กําลังกะเหรี่ยงที่ดูแลพื้นที่
บริเวณชายแดน

ไทย –

ดานสังคม
ดานครอบครัว
ดานเศรษฐกิจ

1.การสงเสริม

4.การประสานงานกับ

การตลาด

เจาหนาที่ฝายความมั่นคง

2.การบริหาร

5.การบริหารงาน

บุคคล
3.การบริหาร
ความเสี่ยง

สนับสนุน
6.การดูแลรักษา
ความปลอดภัย

ดานสิ่งแวดลอม
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5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องเครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามแนวชายแดน ไทย-พมา :
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก พบวามีขอคนพบที่นาสนใจดังนี้
1. การเป ดบ อนคาสิ โ นชายแดนไทย – พมา ริมแมน้ําเมย มีความเกี่ย วของกับ เครื อ ขายขา ราชการ
นักการเมืองทองถิ่นระดับภูมิภาค กลุมนายทุน รวมถึงผูมีอิทธิพล ซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับผูนําของทางการเมือง
ทั้งฝงไทยและพมา ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของรัตพงษ สอนสุภาพ (2555) ซึ่งศึกษาคาสิโนการพนันตามแนว
ชายแดนพบวา การพนันชายแดนมีความเกี่ยวของกับเครือขายนักธุรกิจหรือนักการเมืองโดยทั้งสองสวนรวมกัน
เปนเจาของคาสิโน (อางใน http://www.komchadluek.net/detail
/20120824/138451) เจาของคาสิโนการพนันจํานวนมากมั กเปนนั กธุ รกิจ นักการเมือง และผูมีอิทธิพล ซึ่งมี
ความสัมพันธอันดีกับผูนําทางการเมืองทั้งฝงไทยและผูนําของประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้พื้นที่ที่เปดคาสิโนตามแนว
ชายแดนกั บ ไทย มั กจะเป น พื้ น ที่ พิเ ศษที่ ตองใชอํานาจพิเศษควบคุมโดยตรงจากผูมีอํานาจทางการเมื อง แต
นอกเหนือจาก ชุดความสัมพันธดังกลาวขางตนแลวนั้นประเด็นที่นาสนใจของการลงทุนในธุรกิจบอนคาสิโนใน
ชายแดน ไทย – พมา ริมแมน้ําเมย นี้ยังมีอีกรูปแบบที่สําคัญนั่นก็คือบอนคาสิโนที่เปดใหบริการภายหลังการเปด
เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีนั้นสงผลใหมีการนํากฎระเบียบเกี่ยวกับการคาการลงทุนมาใชซึ่งเปดโอกาสใหนักลงทุน
ตางชาติสามารถรวมลงทุนกับรัฐบาลพมาในลักษณะการสัมปทาน โดยหนึ่งในกิจการที่นาสนใจคือกิจการโรงแรม
และบริการซึ่งเปดโอกาสใหนักลงทุนที่มีความพรอมเขามาลงทุนทําธุรกิจดังกลาว จึงเปนที่นาสังเกตวาลักษณะ
ความสัมพันธที่เกิดเปนความสัมพันธระหวางกลุมนักลงทุนที่มีความพรอมทางดานทุนและความรูทางดานกฎหมาย
กับรัฐบาลกลางประเทศพมา โดยอาศัยผูมีอํานาจในเขตชายแดนเปนผูติดตอและอํานวยความสะดวก
2. คนไทยเดิ น จํ า นวนมากเดิ น ทางข า มไปเล น การพนั น ที่ ค าสิ โ นในเมื อ งเมี ย วดี ซึ่ ง เป น ชายแดน
ไทย – พมา ริมแมน้ําเมยเนื่องจากเปนการเลนการพนันแบบถูกกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาการเลนพนัน
ในพื้นที่พรมแดนสวนมากพบวา คนไทยจํานวนมากหลั่งไหลขามไปเลนการพนันนอกประเทศที่คาสิโนพนันตั้งอยูใน
พื้นที่ชายแดนของประเทศที่การพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย (เรณู เขมาปญญา 2555 พรรณทิพย จันทรพวง 2550
และกนกวรรณ มะโนรมน 2546) ประชาชาติธุรกิจ (4 มีนาคม 2555) เปดเผยวา กลุมลูกคารายใหญที่สุดของนัก
พนันที่ไปเลนที่สะหวันเวกัสในชายแดนลาว (2554) มีมากกวา 1,500 คนในแตละวัน แตนอกเหนือจากการที่
คาสิโนชายแดนไทย – พมา ริมแมน้ําเมยจะเปนสถานที่เลนการพนันที่ถูกกฎหมายแลวนั้นการที่สามารถขามไปยัง
คาสิโนดังกลาวไดอยางสะดวกเนื่องจากไมตองผานดานตรวจคนเขาเมือง สามารถนั่งเรือขามไดเลยเนื่องจากเปน
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จุดผอนปรนตามลักษณะพื้น ที่ที่เปน ทาขามธรรมชาติ มาตั้งแต ดั้งเดิม ก็นับไดวาเปนอี กปจ จัยที่ทําให มีค นไทย
จํานวนมากทั้งที่เปนนักพนันและนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปใชบริการในคาสิโน

3. การบริหาร / การบริการ ในสวนของการบริหารและการบริการ มีขอคนพบที่นาสนใจคือ เจาของบอน
คาสิโนชายแดนไทย – พมา ริมแมน้ําเมยไดมีการสรางเครือขายคนขับรถตูแทนระบบ

“พอทัวร” “แมทัวร”

โดยมีการใหผลตอบแทนกับคนขับรถตูที่นํานักพนันมาใชบริการที่บอนคาสิโนโดยตรงไมผาน “พอทัวร” หรือ “แม
ทัวร” ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของกนกวรรณ มะโนรมย

เรื่อง “เครือขายและองคกรทางสังคมของ

คาสิโนขามแดนระหวางไทยและกัมพูชาในพื้นที่อีสานลางและนัยเชิงนโยบาย” ที่พบวา มีบริการ รับ-สงฟรีสําหรับ
ผูที่ตองการเสี่ยงโชคในคาสิโนจากบานจนถึงคาสิโนที่อยูบริเวณดานชายแดนชองสะงําและชองจอม รวมถึงคาสิโน
บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีเจาของทัวรที่หากเปนหญิง เรียกวา “แมทัวร” หากเปนชาย
เรียกวา “พอทัวร” โดยผูที่เปน “แมทัวร” หรือ “พอทัวร” จะไดรับผลตอบแทนในการพานักพนันไปเลนการพนัน
ในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน แตอยางไรก็ตามรูปแบบเครือขายรถตูดังกลาวนี้มีลักษณะ
เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจให นั ก พนั น เข า สู บ อ นคาสิ โ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ พั น เอกธาร ธรรมสกุ ล (2553.) ที่ ศึ ก ษา
กระบวนการจูงใจนักพนันเขาสูบอนคาสิโน พบวามีการเอื้อประโยชนกันระหวางบอนคาสิโน บริษัททัวรและนัก
พนัน คือ นักพนันไดรับผลประโยชนคือความสะดวกสบายในการเดินทาง เสียคาใชจายนอย มีบอนคาสิโนใหเลือก
เลนหลากหลาย
4. ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา พบวามีกลุมเครือขาย
ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนนั้นมีดวยกัน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด และระยะที่ 2
เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ซึ่งจะพบวาทั้ง 2

กอนการจัดตั้ง

หลังการจัดตั้งพื้นที่เขต
ระยะมีผลประโยชนเชิงธุรกิจ

ของเครือขายที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยในระยะที่ 1 รูปแบบของเครือขายผลประโยชนในเชิงธุรกิจจะเปน
การที่มีความสัมพันธกับผูมีอํานาจในพื้นที่ และเปนธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไมไดรับการรับรองจากทางรัฐบาลกลาง
ของพมา เปนการพึ่งพิงอํานาจของผูที่มีอํานาจในพื้นที่ในการเปดธุรกิจบอนคาสิโน โดยมีการตกลงสวนแบงตางๆ
ของธุรกิจกับผูมีอํานาจเพื่ออํานวยความสะดวกในดานตางๆ เพื่อธุรกิจบอนคาสิโนสามารถดําเนินกิจการอย าง
ราบรื่น โดยไมตองกังวลถึงผลกระทบใดๆ สวนระยะที่ 2 จะมีรูปแบบที่แตกตางจากในระยะแรก กลาวคือ รูปแบบ
ของเครือขายผลประโยชนเชิงธุรกิจในระยะที่ 2 เปนรูปแบบของการสัมปทานในการทําธุรกิจโดยมีการอนุมัติจาก
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รัฐบาลกลางของพมา ซึ่งถือไดวาเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เพียงแตวาการดําเนินการตางๆนั้น ตองผานตัวแทนที่เปน
ฝายประสานงานกับทางรัฐบาลกลางอีกทอดนึง กลาวคือหากตัวแทนไมอนุมัติการดําเนินการนั้นก็ไมสามารถสงไป
ถึงมือของรัฐบาลกลาง หรือไมผานการอนุมัติใดๆเลย ฉะนั้นหากอยากใหรัฐบาลกลางเห็นชอบใดๆ ในธุรกิจในพื้นที่
ตองผานการอนุมัติจากตัวแทนเปนอันดับแรก จึงทําใหเห็นวาผลประโยชนในเชิงธุรกิจนั้นจะตองผานทั้งตัวแทนที่
เปนคนประสานงาน และทางรัฐบาลกลางของพมา จึงทําใหเห็นวาผลประโยชนในระยะที่ 2 จะมีผูมีสวนเกี่ยวของ
หลายฝาย ทําใหตองมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีเรื่องตัวบทกฎหมายเขามาเกี่ยวของเนื่องดวยเปนธุรกิจที่ถูก
กฎหมายและอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย จึงจําเปนตองพึ่ง

นักกฎหมายเขามาชวยในสวนนี้เพื่อใหการ

ดําเนินธุรกิจเปนไปไดอยางราบรื่น ตลอดจนการพัฒนาเครือขายไดขยายจากแนวคิดการเชื่อมตอจากจุดหนึ่งไปหา
จุดหนึ่งไปสูการเชื่อมตอ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงผลประโยชนในระยะที่ 2 สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยการพนันชายแดนของFelsenstein and Freeman (2001) ศึกษาเรื่อง Gambling on the Border:
Casinos, Tourism Development and the Prisoners’ Dilemma ระหวางประเทศอิสราเอลและอียิปต เขาชี
ใหเห็นวาการพนันชายแดนถูกสรางขึ้นในฐานะ ที่เปนกลยุทธการทองเที่ยวชายแดน โดยเฉพาะ กรณีที่ประเทศเนน
การแขงขันทางการคา แมวาจะสงผลกระทบทางสังคมก็ตามซึ่งรัฐบาลตองหาทางแกไข และTimothy (2000) ใน
บทความเรื่ อง Borderlands: an unlikely tourist destination? พบวาการพนัน ชายแดนสามารถกลายเปน
จุ ด หมายปลายทางของการท องเที่ ย วได เป น อยางดี เพราะมีการพัฒ นาการคมนาคมสูเสน ทางชายแดน และ
ชายแดนในตัวของมันเองมีความเปนพิเศษที่เหมือนพื้นที่อื่นที่ผูคนอยากมาเที่ยว เพราะเสมือนกับการเดินทางไป
เยือนตางประเทศ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถชมความเปนไปของอีกประเทศหนึ่ง ในดานทัศนียภาพ สังคม วัฒนธรรม
พรอมๆ กับการเลนและจับจายซื้อของชายแดน

การพนันชายแดนไทย-พมา พบการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบธุรกิจเปนคอมเพล็กซ เพื่อการลงทุนทางการทองเที่ยวและบริการตลอดจนภายใตกฎหมายการลงทุนที่รัฐ
ไดประโยชน พรอมสามารถคอบคุมรายไดที่แนนอน ยกระดับบอนตลาดสนามทรายเปนบอนถูกกฎหมายเพื่อรอง
รับการทองเที่ยว สงผลใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบเครือขายและการกระจายผลประโยชนที่ตางออกไปจากเดิมที่มี
รูปแบบเครือขายระหวางนักลงทุนกับกองกําลังพิทักษชายแดนที่ผิดกฎหมายรัฐบาลกลางพมา เปนนักลงทุนกับรัฐ
กลางกลางพมาที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมไดการคุมครองจากกองกําลังพิทักษชายแดนแทน การระดมทุนและ
การกระจายผลประโยชนจึงมีหลายมิติ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ ดานความรวมมือและการ
ประสานผลประโยชนรวมกัน ดานกฎหมาย
5. ผลกระทบจากคาสิโนชายแดนตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนในฝงไทย พบวา เกดชุมชนโดยรอบบอน
คาสิโนในฝงไทยไดรับผลกระทบทั้งผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบ แตสวนใหญเปนผลกระทบในดาน
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ลบ โดยผลกระทบดานลบตอสังคมคือ มีการขามฝงไปเลนการพนันเปนจํานวนมาก

มีนักเรียนนักศึกษาเขา

ไปใชบริการที่บอนคาสิโน ปญหาการขายบริการทางเพศและปญหายาเสพติด และผลกระทบดานลบตอเศรษฐกิจ
คือการสูญเสียทรัพยสินและปญหาหนี้สินจากการเลนการพนันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตพงษ สอนสุภาพ
(2555) พบวาผลกระทบจากคาสิโนการพนันชายแดนมีทั้งขอดีและขอเสีย ดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอก
เงิน แหลงหลบซอนของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุม

คายาเสพติด และการคาประเวณี รวมถึงงานวิจัย

ของพรชิตา กฤษฎาวานิช (2545) ที่วาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสวนใหญเปนดานลบ คือ การเกิดหนี้สิน
ขาดแคลนเงินใชจาย และกอใหเกิดภาพพจนแงลบแกประเทศ ซึ่งแตกตางจากงานของพรรณทิพย จันทรพวง
(2550) ศึกษาเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของผูเลนการพนันตามแนวชายแดน: กรณีศึกษาคาสิโนการ
พนันทีป่ อยเปต

อ.โอโจวโรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และงานของตรีศักดิ์ สุขสภา (2543)

ที่นําเสนอผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคาสิโนบานแหลม อําเภอบานโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

โดยทั้ง

สองงานนี้พบวา การเลนการพนันชายแดนในปจจุบันไมคอยมีผลกระทบทางลบตอผูเลนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ เ มื่ อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากคาสิ โ นชายแดนต อ ชุ ม ชนโดยรอบคาสิ โ น
ในฝงพมาจากขาวในเว็บไซดตางๆ ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ทําใหทราบวา ชาวบานที่อาศัยอยูโดยรอบบอน
คาสิโนในเมืองเมียวดีนั้น ไดรับผลกระทบดานลบหลายดาน เชน มีสถานประกอบการเลนการพนัน หลายแหง มี
ชาวพมาเขาไปเลนการพนันเปนจํานวนมากสงผลใหวิถีชีวิตของชาวพมาเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมบานเมืองที่เคย
สงบกลับมีโจรเต็มบานเต็มเมือง บานชองถูกขโมยทรัพยสิน

ตองหวาดกลัวและหวาดระแวงจากโจรผูรายที่กอ

เหตุ ปลน จี้ ชิง วิ่งราวทรัพย ซึ่งมีการกอเหตุมากขึ้นภายหลังจากการเปดใหบริการของคาสิโนตางๆ รวมทั้งมีสถาน
บริการคาประเวณี บันเทิงตางๆ

และมีสถานบันเทิงที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงสงเสียงดังกระทบ

ตอประชาชนผูปวย นักเรียน นักศึกษา ไมไดหลับไมไดนอน ซึ่งสอดคลองกับ Thanyathip Sripana ในบทความ
เรื่ อง Casinos in Border Towns in the Mekong Subregion (อ างใน www.cseas.kyoto-u.ac.jp/edit/wpcontent/uploads/.../NL6425-27.pdf) กล า วว า การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานในกลุ ม ประเทศลุ ม น้ํ า โขงทั้ ง
เอื้ออํานวยการพัฒนาเศรษฐกิจการคาที่ดีใหคนสามารถเดินทางขามประเทศโดยสะดวกโดยเฉพาะการขนสงนัก
พนันขามชาติ แตการพนันคือธุรกิจที่ขัดตอการสรางรายไดใหกับประเทศ เชน ลาว พมา แลกัมพูชา โดยเฉพาะ
คาสิโนชายแดนของประเทศกันพูชาที่กลายเปนธุรกิจที่ใหญที่สุดในสามประเทศนี้ สามารถสรางรายไดเปนกอบเปน
กําใหกับรัฐบาลผานการเสียภาษีของเจาของธุรกิจ แตในอีกดานหนึ่งพบวา การพนันชายแดนไดสรางผลกระทบให
เกิดความไมมั่นคงของมนุ ษยและความไมปลอดภัย เชน ภาวะหนี้และการปรับเปลี่ยนการดํ าเนินชีวิตของคน
ทองถิ่นชายแดน
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปนี้
1.ควรทําการศึกษาผลกระทบจากการสรางคาสิโนในฝงพมาอยางละเอียดเพิ่มเติม
2.ควรศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนดานคาสิโนโดยกลุมทุนจีนในประเทศลาวและพมา
ศึกษาระบบการบริหารจัดการบอนคาสิโนแบบจีนที่ดําเนินการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เพื่อ

162

บรรณานุกรม
กนกวรรณ มะโนรมย. (2546). คาสิโนชายแดน กรณีศึกษาคาสิโนในพื้นที่ชายแดนสุรินทร.

เอกสาร

ประกอบการนําเสนองานประชุมวิชาการชาติพันธชายแดน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
กนกวรรณ มะโนรมย และวัชรี ศรีคํา. (2556). เครือขายและองคกรทางสังคมของคาสิโนขามแดนระหวางไทยและ
กั ม พู ช าในพื้ น ที่ อี ส านล า งและนั ย เชิ ง นโยบาย. กรุ ง เทพฯ: ศู น ย ศึ ก ษาป ญ หาการพนั น จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ ธรรมรัตน. (2542). ผลกระทบของการปดดานชายแดนไทย-พมา : ศึกษากรณีอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก. เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
จักรพันธ ขัดชุมแสง. (2543). ชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา : สัมพันธภาพระหวาง

พหุ

สังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
จีระศักดิ์ เพชรตรา. (2541). ปญหาที่ตั้งคายอพยพผูลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย – พมา

ที่

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก. เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม . (2535). ปญหาแรงงานตางชาติ : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงหลบหนีเขาเมือง อําเภอแม ส อ ด
จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย.
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. (2549). วาทกรรมการพัฒนา : อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ

แ ล ะ

ความเปนอื่น. กรุงเทพฯ.
ตรีศักดิ์ สุขสภา. (2543). เรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากบอนการพนันตามแนวชายแดน:ศึกษาเฉพาะ ก ร ณี
บอนบานแหลม อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี, รัฐประสานศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ตรีศักดิ์ สุขสภา. (2543). ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากบอนการพนันตามแนวชายแดน: ศึกษาเฉพาะกรณี:
บอนบานแหลม อําเภอโปงาร
น อน จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ธงชัย วินิจจะกุล. (2531). ประวัติศาสตรการสรางตัวตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. สถาบัน ไ ท ย ค ดี
ศึกษา.

163

นรวัฒน ศรีเทพ. (2553). บทบาทของเจาหนาที่ภาครัฐเครือขายภาคประชาชนและเอกชนในการปองกัน แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

(ปปช.).

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอนซัลแทนซี่ เน็ตเวอรค จํากัด. (2543). โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการเขต
เศรษฐกิจชายแดน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ เสนอตอ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (ม.ป.ท.).
ประชาชาติธุรกิจ 3 มีนาคม 2560.
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1330844050&grpid=09&catid =no.
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2540). การวิเคราะหและประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร.
ปริญญา ปนปก . (2546). การแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี

28

สิงหาคม 2544 : ศึกษากรณีพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม .
ผาสุ ก พงษ ไ พจิ ต ร, สั ง ศิ ต พิ ริ ย ะรั ง สรรค และนวลน อ ย ตรี รั ต น . (2543). หวย ซ อ ง บ อ น ยาบ า :
เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย, เชียงใหม : ซิลกเวิรมบุคส.
ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค, นวลนอย ตรีรัตน และกนกศักดิ์ แกวเทพ. (2543). อุตสาหกรรมการพนัน
ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย, เชียงใหม : ซิลกเวิรมบุคส.
ผาสุก พงษไพจิตร. (2543). การพนันในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพตรัสวิน. (ซิลกเวิรมบุคส).
ผาสุก พงษไพจิตร. (2556). ปาฐกถา “การพนันรอบบาน-ลอมเมือง กับการจัดระเบียบการพนัน

ใ

น

สังคมไทย”. ในการประชุมประจําป 2555 ของศูนยศึกษาปญหาการพนัน.
ผูจัดการออนไลน 3 มีนาคม 2560.
https://mgronline.com/specialscoop/detail /9540000011917 .
พรชิตา กฤษฎาวานิช. (2545). ผลกระทบจากบอนการพนันตามแนววิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา.ชายแดน: ศึกษาเฉพาะกรณีบอน เกาะกง
ประเทศกัมพูชา. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะ มหาวิ ท ยาลั ย

บูรพา.
พรพิ ม ล ตรี โ ชติ . (2541). ป ญ หาชนกลุ ม น อ ยตามชายแดนไทย-พม า : ศึ ก ษาผลกระทบที่ มี ต อ การค า
ชายแดนระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรรณทิพย จันทรพวง. (2550). ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของผูเลนการพนันตามแนวชายแดน:

164

กรณีศึกษาบอนการพนันที่ปอยเปต อ.โอโจวโรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา. การศึกษา อิ ส ร ะ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ไพรินทร มากเจริญ. (2551). ปฏิสัมพันธทางสังคมของกลุมชาติพันธุบริเวณชายแดน : กรณีศึกษา ชุมชนในเขต
เทศบาล อํ า เภอแม ส อด จั งหวั ดตาก. วิทยานิพนธห ลักสูตรปริญ ญาศิล ปะศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ภาสกร โกไศยกานนท. (2547). แรงงานอพยพภาคอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทย-พมา กรณีศึกษา
สัญชาติพมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต

แรงงาน

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย

(ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ยศ สันตสมบัติและคณะ. (2550). อํานาจ พื้นที่ และอัตลักษณทางชาติพันธุ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐ
ชาติในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน).
รณรงค เส็งเอี่ยม. (2550). ปญหาการคาชายแดนของจังหวัดตาก = Border trade problems in

Tak

Province. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ระดม สรรพพันธุ. (2535). บทบาทของหอการคาจังหวัดตากตอการคาชายแดนไทย-พมา. เชียงใหม :

บั ณ ฑิ ต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
รพีพรรณ จักรสาน. (2557). ประวัติศาสตรชาติพันธจีนและการสรางอัตลักษณของเมืองแมสอด
ตั้งแต พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ.2554. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
รัตพงษ สอนสุภาพ. (2555). บอนการพนันตามแนวชายแดน : ผลกระทบและแนวทางการจัดการ,
โครงการสถานการณ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทยสนับสนุนโดย

รายงาน

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.).
ริ น ดา สุ ทธิ พรม, ดลฤดี จั น ทร แก ว , วั น วิ ส า มากดี, ณัฐ รินีย โชคชัย ตระกูล . (2553). การศึ กษาสภาพทาง
เศรษฐกิจจากบอนคาสิโนตามแนวชายแดนกรณีศึกษา ดานชองจอม บานดานพัฒนา ตําบลดาน อํ า เ ภ อ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
เรณู เขมาปญญา. (23 เมษายน 2555). กมธ.ความมั่นคงแหงรัฐ สผ. ชี้ บอนการพนันบริเวณชายแดน

กระทบ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน รั ฐ สภา. สื บ ค น เมื่ อ 3
สิงหาคม 2560 จาก http://ibcbetgroup.net/category/slot-online/.

165

ศรีนคร วงศใจ . (2543). ผลกระทบจากแรงงานพมาผิดกฎหมายในประเทศไทย : กรณีศึกษาอําเภอแม ส อ ด
จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย.
สถาบันวิจัยสังคม. (2550). ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และประชากร พ.ศ. 2526 อ.ทาสองยาง

อ.

แมระมาด อ.แมสอด กิ่ง อ.พบพระ จ.ตาก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทบวงมหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.).
สังศิต พิริยะรังสรรคและคณะ, เศรษฐกิจการพนัน, พิมพครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพรวมดวย

ชวยอาน

สังศิต พิริยะรังสรรคและคณะ. (2546). เศรษฐกิจการพนัน : ทางเลือกเชิงนโยบาย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสลาก
กินแบงรัฐบาล.
สุจินดา เจียมศรีพงษ. (2550). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาความสามารถในการแขงขัน
ชายแดนไทย-พมา ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตรพัฒนากลุมสี่แยก

ก า ร ค า

อิ น โดจี น . คณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุทธิรัตน ชุมวิเศษ. (2540). การลักลอบเขาสูประเทศไทยของคนสัญชาติพมา : กรณีศึกษาอําเภอแมสอด จั ง ห วั ด
ตาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย.
สุ ร ชั ย บุ ญพลั บ . (2545). ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิจ ของประชาชนจากบ อนแนวชายแดน: ศึกษากรณีบ อน
บ า นผั ก กาด อํ า เภอโป ง าร
น อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี . วิ ท ยานิ พ นธ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เสกสิทธิ คูณศรี. (2539). การประเมินความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวในประเทศไทย : ศึกษากรณี อํ า เ ภ อ
แมสอด จังหวัดตาก. เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
อนันต เกตุวงศ. (2541). หลักและเทคนิคการวางแผน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
อมรรัตน นุกูล. (2545). ปญหาการควบคุมดูแลผูหลบหนีภัยจากการสูรบชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่พักพิง

ชั่ ว คราว

จังหวัดตาก. เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ภาษาอังกฤษ
Adam, Bert N. & R. A. Sydie. (2001). Sociological Theory. Thousand Oak, CA: Sage
Publications.
Alejandro Portes. (2010). Economic Sociology: A Systematic Inquiry. Princeton university press.

166

Anderson, Benedict R. O'G. (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread
of nationalism (Revised and extended. ed.). London: Verso.
BOISSEVAIJNE,REMY and J. CLYDEMITCHELLE.ditors. 1973.Network analysis: Studies in human
interaction. The Hague: Mouton.
Bryant & White, (1982). Political Analysis Technique and practice. Belmont Calif Wasworth.
Burke, Adam. (1999). Communications & Development : a practical guide. London : Social
Development Division Department for International Development.
Carden, F. (2009). Knowledge to Policy: Making the Most of Development Research. Los
Angeles: SAGE.
Development and Prisoner’s dilemma.” pp.95-113, in Krakover.S and Gradus,
Y.(eds). Tourism in frontier areas. Lexington:KY.
Embeddness.” pp 69-93. in Readings in Economic Sociology. edited by Nicole Woolsey
Biggart. Blackwell publishers: Malden.
Emerson, Richard. 1976. Social Exchange Theory. Available : http://www.Annual
reviews.org/aronline.
Felsenstien, D and Freemand D. 2001. “Gambling on the border: Casino Tourism.
Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of
Embeddedness. American Journal of Sociology . Volume 91.
Herman, R. K. (ed.). (1967). Gambling. New York: Harper and Row.
Mcmillen, Jan. (ed.). (1996). Gambling Culture. New York: Routledge.
Portes Alejandro. 2010. Economic Sociology: a thematic inquiry. Princeton:

Princeton

University Press.
Reith, Gerda. 2006. Research on the social impacts of gambling. Scottish Executive
Social Research.
Reuven Brenner with Gabrielle A. Brenner, Gambling and Speculation: A Throry, a History,
and a Future of Some Human Decisions, (NY: Cambridge University press,
1990).

167

Richard M. Emerson. (1976). Social Exchange Theory. Annual Review of Sociology. Vol. 2.
Starkey, Paul. (1997). Networking for development. London, England : International

Forum

for Rural Transport and Development.
Thanyathip Sripana . (2011). Casinos in Border Towns in the Mekong Subregion. Newsletter .Center
for Southeast Asian Studies Kyoto University. No.64.
Thanyathip Sripana. Casinos in Border Towns in the Mekong Sub-Region (อางใน
www.cseas.kyoto-u.ac.jp/edit/wp-content/uploads/.../NL6425-27.pdf
Thompson, William N. (1994). “The States Bet on Legalized Gambling.” World Book
Encyclopedia: 1994 year book, Chicago: World Book, Inc.
Thongchai Winichakul. (1994). Siam mapped: A History of the Geo-body of a Nation. Chiang Mai :
Silkworm Books.
Timothy. J Dallen. 2 0 0 0 . “ Borderlands: An unlikely tourist destination?”. IBRU Boundary and
Security Bulletin. Spring.
Walker, Andrew. ( 1 9 6 1 ) . Thailand's political peasants : power in the modern rural economy.
Madison, Wis. : University of Wisconsin Press
Walker, Andrew. (2008). BORDERS IN MOTION ON THE UPPER MEKONG: SIAM AND FRANCE IN THE
1890S. Vientiane: Ecole Frangaise d'Extreme—Orient.
Wasserman, S. and Faust, K. (1994). Social Network Analysis Methods and Applications.
Cambridge University Press, Cambridge.
Wasserman S. and Faust K. 1994. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge,
Cambridge University Press.
สัมภาษณ
นาย ปอ

เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซี่

สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560

นาย นอ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกาแล็กซี่

สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560

นาย สัน

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกาแล็กซี่

สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560

นาย จา

นักพนันที่เขามาเลนบอนคาสิโนกาแล็กซี่

สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560

นาย กอ

ผูจัดการเมียวดีคอมเพล็กซ

สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน 2560

168

นายประมวล

หัวหนาประชาสัมพันธเมียวดีคอมเพล็กซ

สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560

นายตอม

หัวหนาหองอาหารเมียวดีคอมเพล็กซ

สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560

นาย อาง

คนขับรถตูทัวรบอนคาสิดนเมียวดีคอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560

นาง อุน

เจาของบานที่เปดบานเปนที่จอดรถ

สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560

นายสําราญ

ชาวบานหมู 3 ต. ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560

นายพา

ชาวบานหมู 3 ต. ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560

ครู บัว

อาจารยโรงเรียนในแมสอด

สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560

นาย เตา

ชาวบานหมู 3 ต. ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560

นาย กบ

วัยรุนในพื้นที่ ต.ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560

นาย เสือ

วัยรุนในพื้นที่ อ.แมสอด

สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560

นาย อิน

วัยรุนในพื้นที่ อ.แมสอด

สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560

นางสาว บี

วัยรุนในพื้นที่ อ.แมสอด

สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560

นาย ดิน

วัยรุนในพื้นที่ อ.แมสอด

สัมภาษณเมื่อ 6 สิงหาคม 2560

นาย ดัง

วัยรุนในพื้นที่ อ.แมสอด

สัมภาษณเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560

นาง ทิพย

แมคาในตลาดริมเมย

สัมภาษณเมื่อ 7 สิงหาคม 2560

นาย ปราง

พอคาในตลาดริมเมย

สัมภาษณเมื่อ 7 สิงหาคม 2560

นาย เสือ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560

นางสาว ศรี

ขาราชการทองถิ่น

สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560

นางสาว จีน

อาจารยโรงเรียนใกลเคียงอําเภอแมสอด

สัมภาษณเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560

นางอาย

ชาวบานหมู 3 ต. ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 9 กันยายน 2560

นางทา

ชาวบานหมู 3 ต. ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560

นางสาว ปลา

พนักงานบอนคาสิโนเมียวดี คอมเพล็กซ

สัมภาษณเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560

นาย ชีพ

พนักงานดิวตี้ฟรี

สัมภาษณ 6 พฤศจิกายน 2560

นาย พี

เจาของโรงแรมในพื้นที่

สัมภาษณ 7 พฤศจิกายน 2560

นางมา

ชาวบานในอ.แมสอด

สัมภาษณเมื่อ 26 พฤษภาคม 2560

นางสาว ปลา

พนักงานรานเครื่องดื่ม

สัมภาษณเมื่อ 27 พฤษภาคม 2560

นาย ยา

ชาวบานหมู 4 ต.ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560
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นางสา

ชาวบานหมู 4 ต.ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 11 เมษายน 2560

นางพิม

ชาวบานหมู 4 ต.ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560

นางจัน

ชาวบานหมู 3 ต. ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560

นางมา

ชาวบานหมู 4 ต.ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560

นายกา

ชาวบานหมู 4 ต.ทาสายลวด

สัมภาษณเมื่อ 12 เมษายน 2560

นายวัน

พนักงานรักษาความปลอดภัยสตาร คอมเพล็กซ สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560

นายพาส

พนักงานรักษาความปลอดภัยซันซิตี้

สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560

นางจาก

ชาวบานในพื้นที่

สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560

นางสาว ปน

ชาวบานในพื้นที่

สัมภาษณเมื่อ 6 พฤศจิการยน 2560

นายบิน

พนักงานบริการลูกคาซันซิตี้

สัมภาษณ 4 พฤศจิกายน 2560

นายอ่ํา

พอคาตลาดริมเมย

สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560

นายเกม

พอคาฝงไทย

สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560

นายหนุม

พอคาฝงพมา

สัมภาษณเมื่อ 10 เมษายน 2560

นายเทิดเกียรติ ชินสรนันท นายกเทศมนตรีเมืองแมสอด

สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560

นางสาว ปลาย พนักงานรานเหลา

สัมภาษณเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560

นายอา

ไกดชาวพมา

สัมภาษณเมื่อ 10 ตุลาคม 2560

นายกร

เจาของขายสินคาปลอดภาษีแจ็คดรากอนไนท สัมภาษณเมื่อ 10 ตุลาคม 2560

