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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        ท่ีมีผลตอ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

พบวาเครือขายเศรษฐกิจมีดวยกัน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 กอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและ

เขตเศรษฐกิจแมสอด มีลักษณะของเครือขายในการบริหารงาน ซ่ึงสงผลใหเกิดการกระจายผลประโยชนและ

ความสัมพันธในลักษณะเฉพาะตัว ยังไมมีรูปแบบลักษณะเครือขายทางธุรกิจ ยังเปนรูปแบบความสัมพันธนายทุน

กับกองกําลังพิทักษชายแดน (BGF) ระยะท่ี 2 หลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด มีลักษณะของธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมาย และลักษณะของเครือขายในการบริหารธุรกิจในรูปแบบ

ของเครือขายท่ีเชื่อมโยงกัน มากกวาความสัมพันธในรูปแบบของผลประโยชน ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชนอยูท้ังสิ้น 4 

แบบ ไดแก 

1. ผลประโยนดานเศรษฐกิจ  

2. ผลประโยชนดานการยริหารจัดการ 

3. ผลประโยชนานความรวมมือและการประสานผลประโยชนรวมกัน 

4. ผลประโยชนดานกฎหมาย 

ถึงอยางไรก็ตาม ปญหาและผลกระทบไมขยายตัวมากท้ังยังการเขามาของบอนคาสิโนกอใหเกิดผลกระทบ

ดานบวกและลบในดานตางๆ ซ่ึงจําแนกผลประทบออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานสังคม การเขามาของบอนคาสิโนทํา

ใหเกิดแหลงทองเท่ียวแหงใหมในพ้ืนท่ี แตบอนคาสิโนก็สงผลใหเกิดปญหาเรื่อง นักเรียน นักศึกษา โดดเรียนขามไป



(2) 
 
เลนการพนันเปนจํานวนมาก รวมไปถึงปญหายาเสพติด และปญหาการขายบริการทางเพศ  เปนตน   2) ดาน

เศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพใหกับคนในพ้ืนท่ี ธุรกิจตางๆก็มีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน แตการพนันก็

ทําใหเกิดปญหาหนี้สินจากการเลนการพนันจนถึงข้ันหมดเนื้อหมดตัว           3) ดานครอบครัว การมีบอนคาสิโน

ทําใหคนในพ้ืนท่ีไดมีงานทําใกลบาน แตการพนันก็ทําใหเกิดปญหาภายในครอบครัวจากการท่ีคนในครอบครัวติด

การพนันจนนําไปสูการทะเลาะภายในครอบครัว จนนําไปสูปญหาการหยาราง 4) ดานสิ่งแวดลอม การเขามาของ

ผูคนจํานวนมากทําใหเกิดฝุนควันและมลภาวะทางเสียงจากการท่ีมีรถเขา-ออก จํานวนมากตลอดท้ังวัน และปญหา

เรื่องขยะมูลฝอย ท่ีมีการท้ิงไมเปนท่ีเปนทางจนสงผลใหเกิดกลิ่นเนาเหม็น กระทบกับชาวบานในพ้ืนท่ี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การพนันเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษยมาอยางยาวนาน โดยมีรูปแบบการพนันท่ีหลากหลายและ

แพรกระจายเปนจํานวนมาก ทามกลางธุรกิจไรพรมแดนในยุคโลกาภิวัตน รูปแบบการพนัน เชน บอนการพนัน

ไดรับการพัฒนา และจัดการอยางเปนระบบ และไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในหลายประเทศ ท่ีรูจักกันใน

ชื่อท่ีเปนทางการวา บอนคาสิโน (Casino) ซ่ึงการพนันดังกลาวอาจเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความไมเปนธรรมแก

ผูบริโภคได และเปนกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดตนทุนทางสังคมไดคอนขางมาก ดังนั้นการพนันจึงมักจะถูกควบคุม

อยางใกลชิดท้ังดานการควบคุมรูปแบบ วิธีการ            และราคาในหลายประเทศจะมีการออกกฎหมาย และ

ระเบียบขอบังคับเอาไวอยางชัดเจน รวมถึงการขออนุญาตใหเลนอยางถูกตองตามกฎหมาย (ผาสุก พงษไพจิตร, สัง

ศิต พิริยะรังสรรค และ นวลนอย ตรีรัตน. 2543 : 183)  โดยมีรูปแบบการเลนหลายประเภทและเปดบริการอยาง

กวางขวาง ผนวกการเพ่ิมข้ึนของธุรกิจคาสิโนตามชายแดนไทยและประเทศเพ่ือนบานไดสงผลใหประเด็นการพนัน

กลายเปนประเด็นท่ีมีการถกเถียงกันมากข้ึนในปจจุบันระหวางภาคสวนตางๆ เชน ภาครัฐก็ประสบปญหา

ปราบปรามคาสิโนหรือบอนท่ีผิดกฎหมายในประเทศท่ียังไมประสบความสําเร็จ กลุมธุรกิจบางกลุมก็อยากผลักดัน

ใหมีคาสิโนท่ีถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันภาคประชาสังคมก็ยังไมเห็นดวยกับการมีคาสิโนท่ีถูกกฎหมาย                     

(ผาสุก พงษไพจิตร. 2556 : 28) 

 ประเทศไทย การพนันหลายประเภทเปนสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากรัฐบาลพิจารณาวาเปนสิ่งเลวราย และ

สงผลทางดานลบตอสังคม แตจุดยืนของรัฐบาลไมสอดคลองกับพฤติกรรมของคนสวนใหญในสังคม ประชาชน

จํานวนมากใหความรวมมือกับกิจกรรมหลายอยางท่ีผิดกฎหมาย โดยมิไดตระหนักวาการมีสวนรวมในกิจกรรม

เหลานี้ผิดและไมพึงกระทํา (ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค และ           นวลนอย ตรีรัตน. 2543 : 89) 

เนื่องจากการพนัน เปนกิจกรรมท่ีคนไทยจํานวนมากนิยมชมชอบ จึงทําใหมีการตั้งบอนการพนันแบบครบวงจร 

หรือท่ีเรียกกันวา “บอนคาสิโน” ตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบานเปนจํานวนมาก ซ่ึงทางการของ

ประเทศเหลานี้ใหการสนับสนุนการดําเนินการในรูปแบบของการใหสัมปทาน เนื่องจากมีเปาหมายท่ีจะใชบอนการ

พนันเปนแหลงดึงดูดนักทองเท่ียวและนํามาซ่ึงเงินตราตางประเทศท่ีใชหมุนเวียนภายในประเทศ ท้ังนี้จากการ
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สํารวจของหนังสือพิมพผูจัดการไดประมาณการวา บอนการพนันบริเวณชายแดนสามารถดึงเงินจากนักพนันชาว

ไทยท่ีไปเลนการพนันไดถึงประมาณวันละ 100 ลานบาท หรือประมาณปละ 40,000 ลานบาท โดยแบงเปนดาน

พมาวันละประมาณ 50 ลานบาท ดานลาววันละประมาณ 10 ลานบาท และดานกัมพูชาวันละประมาณ 40 ลาน

บาท เนื่องจากบอนการพนันแตละแหงจะตั้งอยูบริเวณใกลเคียงจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนทางการคา             

ซ่ึ ง จ ะ ส ะ ด ว ก สํ า ห รั บ นั ก พ นั น ท่ี 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 สืบคนเม่ือ 3 มีนาคม 2560) 

 หลังปพ.ศ. 2540 เปนตนมา ประเทศพมาไดมีนโยบายเปดบอนการพนันถูกกฎหมายภายในประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา สงผลทําใหเกิดการตั้งบอนคาสิโนข้ึนในเมืองเมีย

วดี โดยเปนการดําเนินธุรกิจของรัฐเพ่ือแสวงหาผลกําไรจากการใหเชาพ้ืนท่ี ดังนั้นการลงทุนธุรกิจบอนคาสิโนจึง

เกิดข้ึนบนเครือขายของกลุมธุรกิจตางๆ ท่ีเห็นโอกาสทางธุรกิจ            โดยมีกลุมนักธุรกิจระดับทองถ่ิน และ

ระดับชาติ ตลอดจนนักธุรกิจขามชาติ ซ่ึงเปนการเชื่อมตอกับการลงทุนธุรกิจในอดีต เชน ธุรกิจพลอย คาไม และ

สินคาหนีภาษี จนเกิดเปนความสัมพันธท่ีเหนียวแนน กอนท่ีจะมาลงทุนบอนคาสิโนรวมกัน ดังนั้นรูปแบบของธุรกิจ

จึงมีความหลากหลายครอบคลุมท้ังแหลงบันเทิง สถานท่ีพักผอน และรานขายของปลอดภาษี สงผลใหการ

ดําเนินงานธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา กรณีบอนคาสิโนเมืองเมียวดี ท่ีรูจักกันในชื่อบอนเมียวดี ริเวอร

ไซด รีสอรท  เริ่มเปดดําเนินการในปพ.ศ. 2543 โดยเปนโครงการลงทุนระหวางนักธุรกิจพมา – ไทยใหญ (กลุมขุน

สา) รวมทุนกับกลุมนักธุรกิจชาวมาเลเชียและนายยง ยะคํานะ ประธานบริษัท bcy intertrade 1991 (จํากัด) โดย

ไดรวมลงทุนเริ่มตนเปนจํานวน 150 ลานบาท และขยายธุรกิจเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวไมนอยกวาวันละ 500 คน 

และจะพัฒนาข้ึนเปนโรงแรมขนาดใหญ สนามกอลฟ ศูนยการคาปลอดภาษี และคาสิโน ดวยเงินลงทุนไมนอยกวา 

2,000 ลานบาท นอกจากนั้นคาสิโนในเมืองเมียวดีไดเปดในอาคารอ่ืนๆอีก เชน happy valley club ซ่ึงเปน

คาสิโนท่ีลงทุนโดยเจาของจากกรุงเทพฯ โดยมีการโฆษณาอยางกวางขวางในเมืองแมสอด โดยเฉพาะชวงบอลโลก

ในป พ.ศ. 2553 โดยมีการจูงใจรับนักพนันจากฝงไทย มีรถรับสงจากเชิงสะพานไทยมิตรภาพพมาไปยังบอนคาสิโน

ฟรี พรอมท้ังเปดโรงแรมในเมืองแมสอดใหนักพนันรวมท้ังคนขับรถไดพักผอนฟร ี

 จากการสัมภาษณแหลงขาวบริเวณชายแดนริมแมน้ําเมย มีเรือรับสงท่ีรูจักกันในนามโกดัง            ซ่ึง

เปนจุดรับซ้ือสินคามือสอง มีบอนคาสิโนอยูท่ีเมืองเมียวดี 2 แหง โดยรูปแบบการเขาไปเลนการพนัน       มีท้ัง

แบบถูกกฎหมายและลักลอบเขาเมือง ความวา “คนไทยท่ีขามไปเลนพนันในฝงพมา บางกลุมเปนนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางมาเท่ียวท่ีอําเภอแมสอด แลวตองการขามไปเสี่ยงโชค แตบางรายก็เปนนักพนันท่ีขามไปใชบริการเปน

ประจํา หากตองการขามไปโดยไมผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองจะเปนนักเสี่ยงโชคท่ีเขาไปเลนในชวงกลางคืน และ
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กลับออกมาในชวงเชา โดยบอนท่ีใหบริการเปนบอนเปดใหม                       มีทหารชนกลุมนอยของพมาดูแล” 

(นายอํ่า สัมภาษณเม่ือ 10 เมษายน 2560)  

 ในการเปดบอนคาสิโนตามแนวชายแดนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัด

ตาก ถึงแมวาจะไดดําเนินการมาเปนระยะหนึ่งแลวแตก็ยังไมมีการศึกษาประสบการณจากการเปดบอนชายแดน

ดังกลาวในประเด็นท่ีมีการถกเถียงในวงทางวิชาการ ซ่ึง ผาสุก พงษไพจิตร ( 2556 : 28)       ไดเสนอประเด็นไว

วา 

 1. บอนคาสิโนกอใหเกิดปญหาโรคติดการพนันและนําผลกระทบมาสูครอบครัวหรือไม มากนอยเพียงใด 

 2. บอนคาสิโนสรางผลกระทบแตกตางกันตามชนชั้นในสังคมหรือไม เชน คนท่ีมีฐานะเลนการพนันเพ่ือ

ความบันเทิง แมจะเสียการพนันก็ไมถือวาเปนผลกระทบเชิงลบ แตถาคนยากจนมาเลนการพนันก็จะเกิดกระทบ

เชิงลบไดงาย 

 3. บอนคาสิโนกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมโดยผูเลนเกิดภาวะหนี้สินจนตองไปประกอบอาชญากรรม

ตางๆเชน การคอรัปชั่นในหนาท่ีการงาน หรือการลักเล็กขโมยนอย 

 4. บอนคาสิโน กระทบตอปญหาศีลธรรมหรือไมเนื่องจากบอนคาสิโน จะมีผลกระทบทางศีลธรรมไดก็

ตอเม่ือประชาชนในสังคมมีความเชื่อในศาสนาอยู ดังนั้นในกรณีท่ีคนไมนับถือศาสนาในใจแลวการเลนการพนันก็

ไมมีผลกระทบ 

 5. สถานท่ีตั้งบอนคาสิโนในประเทศควรอยูในพ้ืนท่ีใดระหวาง คาสิโนขนาดใหญท่ีตั้งอยูหางไกลชุมชน 

คาสิโนท่ีอยูในยานชุมชน หรือ คาสิโนตูเกมสท่ีกระจายอยูตามชุมชนในเมืองและชนบท 

 6. การอนุญาตใหประชาชนเขาไปเลนในบอยคาสิโนจะตองมีเง่ือนไขหรือไมเพ่ือเปนการจัดระเบียบบอน

คาสิโนใหอยูเปนท่ีเปนทางโดยไมเปนการทํารายประชาชนท่ัวไป เชน อายุของผูเลน ระดับรายได สถานภาพการ

เปนคนในประเทศหรือตางประเทศ ระยะเวลาท่ีเปดใหเลน 

 ดังนั้นการศึกษานี้จึงสนใจศึกษาการลงทุนในบอนชายแดน เครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอน

คาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก  และการจัดสรรผลประโยชนจากบอน

เปนอยางไร อีกท้ังการตั้งบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดตอบประเด็นทาง

วิชาการขางตนอยางไรและมีกระบวนการเกิดผลกระทบข้ึนมาไดอยางไรในบริบทของสังคมไทยในการนี้จึงจําเปน

จะตองดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพเก่ียวกับผลกระทบดังกลาวเพ่ือใหไดคําตอบท่ีสามารถอธิบายไดใน

รายละเอียดตอไป ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “เครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-

พมา :  กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด               จังหวัดตาก” 
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1.2 วัตถุประสงคการศึกษา  

 1. ศึกษาเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 2. ศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา         ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 3. ศึกษาผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ท่ีมีผลตอชุมชนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ทําการศึกษาในประเด็นตางๆดังนี้  

 ขอบเขตการวิจัย  ศึกษาเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโนของนักธุรกิจตามแนว

ชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก และ ศึกษากระบวนการเลนการพนันบอนคาสิโนของ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก ตลอดจนศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายและ

ผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ท่ีมีผลตอชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม

สอด จังหวัดตาก 

   ขอบเขตประชากร ไดแกกลุมเปาหมาย 6  กลุม 

 กลุมท่ี1 กลุมนักธุรกิจ หรือผูจัดการและพนักงานในบอนคาสิโนท้ังคนไทยและพมา จํานวน            5  

ทาน 

 กลุมท่ี2  เจาหนาท่ีภาครัฐ ไดแกพัฒนาชุมชน ปลัดอําเภอ ปลัดอบต และเจาหนาท่ีดานศุลกากร 

เจาหนาท่ีตํารวจ จํานวน 5 ทาน 

 กลุมท่ี 3  นักธุรกิจในพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 5 ทาน 

 กลุมท่ี 4  ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน         5 

ทาน 

 กลุมท่ี 5  ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 20ทาน 

 กลุมท่ี 6 นักพนัน จาํนวน 30ทาน 

 ขอบเขตพ้ืนท่ี ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 
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1.4 นิยามคําศัพท   

 เพ่ือเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะกําหนดนิยามศัพทเบื้องตนไวดังนี้ 

 1. เครือขายทางธุรกิจ หมายถึง แบบแผนของการปฏิสัมพันธทางสังคม (Pattern of Social Interaction) 

ของปจเจกบุคคล (Individual) กลุม (Group) และองคกร (Organization) ในลักษณะคลายใยแมงมุมโดยการ

เชื่อมรอยกันดวยการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (Interdependency) ตั้งแตระดับความสัมพันธระหวางปจเจกชน 

ไปจนถึงความสัมพันธระหวางประเทศใชรูปแบบความสัมพันธตางๆ          เชน ความเปนเพ่ือน ความเปนญาติ 

กลุมผลประโยชน ความเชื่อรวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนทางธุรกิจ 

 2. ธุรกิจคาสิโน หมายถึง ระบบการพนันถูกกฎหมายท่ีมีการเลนหลากหลายรูปแบบในสถานท่ีเดียวกัน 

เชน การเลนไพ การเลนบาคารา การเลนสล็อต เปนตน 

 3. ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการภายนอกระบบท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และวัฒนธรรมโดยรวมถึงผลในเชิงบวก เชิงลบ และผลทางตรงและทางออม 

 4. ชุมชนชายแดน หมายถึง ชุมชนทางการปกครองท่ีรวมถึงตําบล องคการบริหารสวนตําบล    หรือ

เทศบาล ท่ีมีพ้ืนท่ีติด หรือ อยูใกลบอนคาสิโนชายแดนมากท่ีสุด 

 5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตพ้ืนท่ีท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะตามกฎหมาย เพ่ือประโยชนในการ

สงเสริมสนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมท้ังใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การ

อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ทราบถึงเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสโินตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 2. ทราบผลประโยชนในเชิงธรุกิจของเครือขายในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 3. ทราบถึงผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ท่ีมีผลตอชุมชนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสํารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับเครือขาย 

 2.2 แนวคิดเครือขายทางสังคมในเศรษฐกิจไมเปนทางการ  

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการพนัน 

 2.4 ชายแดนและองคความรูเก่ียวกับเมืองแมสอด 

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

   

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย 

 คําวา “เครือขาย” มีความสําคัญมากข้ึน ไมวาจะเปนระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผูคน

พูดถึงเครือขายของหนวยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ และในสาขาวิชาชีพตาง ๆ คนบางกลุมมอง  “เครือขาย” วา

เปนเพียงคําท่ีรูกันเฉพาะในวงการหนึ่ง ปจจุบันมีองคกรจํานวนมากตระหนักวา “เครือขาย” เปนเครื่องมือท่ีมี

คุณคาในการพัฒนา แตเครือขายคืออะไร เครือขายทํางานอยางไร ทําไมบางเครือขายประสบความสําเร็จ บาง

เครือขายไมประสบความสําเร็จ เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน หนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ี คนในชุมชน และองคกรชุมชน 

จะรวมกันสรางและพัฒนาเครือขายไดอยางไร การจัดการภายในของเครือขายองคกรชุมชนควรเปนอยางไร 

เครือขายเม่ือสรางข้ึนมาแลวจะทําหนาท่ีอยางไร ชุมชนจะไดประโยชนอะไรบาง ลวนแตเปนคําถามท่ียังตองการ

กระบวนการศึกษาวิจัยอีกมากนัก 

 เครือขาย คือ การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยาง

เปนระบบและอยางเปนรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยท่ีแตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจ

หลักของตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกัน

แบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจําเปน หรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรท่ีเปนโครงสรางของความสัมพันธกัน

อยางชัดเจน   
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 “เครือขาย” ในปจจุบันมีความหมายประการหนึ่ง คือ ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน  โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการบางอยาง

รวมกัน รวมกันดําเนินกิจกรรมบางอยาง โดยท่ีสมาชิกของเครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมข้ึนตอกันอีกประการ

หนึ่ง หมายถึงวัฒนธรรมองคกร เปนกระบวนทัศนใหมท่ีทําใหมีการจัดความสัมพันธภายในองคกรหนึ่ง ระหวางคน

ในองคกร และระหวางองคกรนั้นกับองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยการเปลี่ยนจากการจัดการแบบลําดับชั้น

(hierarchical)มาเปนการสรางเครือขาย(networking)   

  กิจกรรมสําคัญท่ีสุดท่ีเครือขายทุกเครือขายทํารวมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน         

ทําใหดานหนึ่งหลีกเลี่ยงความซํ้าซอน อีกดานหนึ่งทําใหกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเปนการประสาน

พลัง (synergy)  เปนการใชทรัพยากร ใชพลังงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการรณรงคเรื่อง

ตางๆถาทําเปนเครือขายจะไดผลมากกวา  เง่ือนไขสําคัญของเครือขาย คือ ตองมีการติดตอสัมพันธสื่อสารกันอยาง

สมํ่าเสมอระหวางสมาชิก  อาจมีผูประสาน ซ่ึงเปนบุคคลหรือกลุมประสาน ซ่ึงดําเนินกิจกรรมการประสานแตไมใช

เปนผูดําเนินการแทนสมาชิกเครือขายในทุกเรื่อง 

 เครือขายอาจเปนเครือขายแบบผสมผสานระหวางสมาชิกท่ีแตกตางกันในสถานภาพ เชน      เปนผูนํา

ชุมชน ขาราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แตเม่ือทุกคนมีเปาหมายรวมกันก็สามารถเปนเครือขายได  อีกแบบหนึ่ง 

คือ เครือขายขององคกรหรือคนท่ีมีสถานภาพเดียวกัน อาชีพเดียวกัน ระดับเดียวกัน เชน เกษตรกร นักวิจัย องคกร

พัฒนาเอกชน  สถาบันวิจัย  เปนตน 

 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย ในทางสังคมวิทยา เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่งท่ี

แตกตางไปจากกลุม โดยท่ีกลุมจะมีขอบเขตท่ีชัดเจน รูวาใครเปนสมาชิก ใครไมใชสมาชิก             มีความเปน

รูปธรรม มองเห็นได  มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง แตเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมท่ีไมมี

ขอบเขตการเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขายอาจจะมองเห็นและมองไมเห็นเปนรูปธรรมก็ได สาระของ

การเชื่อมโยงระหวางกันท่ีจะชวยใหมองเห็นรูปธรรมของเครือขายมี 3 ลักษณะ คือ เครือขายการแลกเปลี่ยน 

เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน เครือขายไมมีโครงสรางท่ีแนนอนตายตัว 

อาจมีการออกแบบโครงสรางข้ึนมาทําหนาท่ีสานความสัมพันธระหวางคน/กลุมองคกรใหตอเนื่อง แตในเครือขาย

ไมมีใครบังคับใหใครกระทําอะไรได แตละคน/กลุมองคกรตางก็เปนศูนยกลางของเครือขายไดพอ ๆ กัน ดังนั้น

รูปแบบความสัมพันธทางสังคมของเครือขายจึงมีความซับซอนกวากลุม/องคกรมากนัก (Boissevain and 

Mitchell, 1973)  
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 Paul Starkey (1997) ใหความหมายของ “เครือขาย” วา คือ กลุมของคนหรือองคกรท่ีสมัครใจ

แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะท่ีบุคคลหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความ

เปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน การสรางเครือขายเปนการทําใหบุคคลและองคกรท่ีกระจัดกระจายได

ติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ อีกท้ังใหสมาชิกในเครือขายมี

ความสัมพันธกันฉันทเพ่ือนท่ีตางก็มีความเปนอิสระ มากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง 

 ทีมวิจัยสนามในโครงการสนับสนุนเครือขายองคกรชุมชนชวยกันนิยามความหมายของคําวา                

“เครือขาย” สรุปไดวา เครือขาย คือ กลุม/องคกรหลาย ๆ กลุมมารวมตัวกัน ประสานเชื่อมโยง สรางความสัมพันธ 

ถักทอ สรางสรรคกิจกรรมบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร เกิดพลังในการทํางานใหบรรลุเปาหมายทุกองคกร และ

ชุมชนเขมแข็ง หัวใจของเครือขาย คือ การเชื่อมความสัมพันธ พลังของเครือขาย คือ เปาหมายและความพยายาม

ท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย คําวา องคกรเครือขาย กับเครือขายองคกร       มีความหมายตางกัน องคกรเครือขาย 

คือ องคกร ในขณะท่ีเครือขายองคกร คือ เครือขาย 

 องคกรเครือขาย อาจหมายถึงองคกรบริหารเครือขาย องคกรสมาชิกของเครือขาย หรือภาพรวมของ

องคกรท่ีมีความสัมพันธกันในแวดวงอะไรสักอยางหนึ่งแตเครือขายองคกรไมไดเนนท่ีรูปลักษณขององคกร แตเนน

ลักษณะความสัมพันธระหวางองคกร 

 จากการสังเคราะหเครือขายในหลายประเทศ Starkey พบวา เครือขายอาจจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการ

จากหนวยราชการหรือหนวยงานพัฒนาเอกชน หรืออาจเกิดข้ึนแบบไมเปนทางการ ดวยการวางแผนและการทํา

กิจกรรมรวมกันของบุคคลหรือองคกรท่ีสมัครใจ โครงสรางของเครือขายมีไดหลายรูปแบบ แตก็มีความสําคัญนอย

กวากระบวนการติดตอกันหลายทิศทางของสมาชิกภายในเครือขาย เครือขายไมใชการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิก

ตามรายชื่อเทานั้น แตตองมีการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน ชองทางการแลกเปลี่ยนและรวมมือภายใน

เครือขายสามารถจัดข้ึนในลักษณะการประชุม     การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการทดลอง การสัมมนา การ

เผยแพรเอกสาร และการทํากิจกรรมรวมกัน 

 Adam Burke (1999: 76-79) กลาววา การท่ีเครือขายดํารงอยูไดก็ดวยเหตุผลหลายประการ  เชน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเพ่ือเปนศูนยรวมของการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดประโยชนจากการมีประสบการณแตกตาง

กัน เพ่ือเปนชองทางสําหรับแหลงทุน เครือขายเปนเวทีในการเจรจาตอรองกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ๆ 

หนวยงานสงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายดวยเปาหมาย 2 ประการ  คือ 1. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและ

สนับสนุนการเสริมสรางอํานาจแกประชาชน   2. เพ่ือเปนชองทางสําหรับการใหบริการแกประชาชน 
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 Burke อธิบายวา เครือขายกับการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกัน กลาวคือ ท่ีระดับชุมชน        การ

ติดตอสื่อสารทําไดอยางรวดเร็วแบบปากตอปากในกลุมคนรูจักมักคุน โครงการพัฒนามีสวนควบคุมกระบวนการ

ดังกลาวผานการจัดตั้งกลุม/องคกรชุมชน หรือประชาชนกลุมเปาหมายของโครงการ         วิธีการแบบปากตอปาก

ในกลุมคนรูจักมักคุนถูกนํามาใชและคอนขางประสบความสําเร็จ รูปแบบนี้เปนลักษณะท่ีสําคัญของวิธีการ

ติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม บางทีปจจัยหลักท่ีเก่ียวของคือความสมดุลระหวางเครือขายหลวม ๆ ท่ีมีอยูของชุมชน 

กับโครงสรางแบบทางการท่ีทําใหขอมูลขาวสารไหลเวียนไดดีข้ึนท่ีนักพัฒนานําเขามา เชน เครือขายระดับหมูบาน

ใน Bangladesh, and “Naam” เครือขายใน Burkina Faso. การศึกษาของ UNICEF ใน West Africa ชี้ใหเห็น

วา โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีดังกลาวตองมุงวางเง่ือนไขพ้ืนฐานเพ่ือสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือกับการทํา

กิจกรรมข้ันตอไป ซ่ึงรวมถึงการสรางศักยภาพของประชาชน และกลุมองคกร เพ่ือใหโครงสรางหรือองคกรใน

ทองถ่ินสามารถดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในการสรางเครือขายตั้งแตการจูงใจเพ่ือนมารวมเครือขายจนถึงการ

เกลี้ยกลอมระดับนโยบายใหสนับสนุนกิจกรรมของ เครือขาย การทําใหเกิดเครือขายระดับชุมชน กิจกรรม

เสริมสรางศักยภาพนั้นจะแตกตางกันไปในแตละ  พ้ืนท่ี การศึกษาของ UNICEF สรุปวา เครือขายองคกรเปน

ชองทางท่ีมีคุณคาอยางยิ่งสําหรับการดําเนิน   กิจกรรมสงเสริมสุขภาพภาคประชาชน 

 

 

ความหมายของกลุมและเครือขาย 

          กลุม  หมายถึง บุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปมารวมกันหรือมาปรึกษาหารือกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือท่ีจะ

แกไขหรือขจัดขอขัดของในเรื่องนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ใหหมดไป หรือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของตนเองท่ีมี

จุดหมายเอาไว เครือขาย (Network) หรือเครือขายทางสังคม (Social Network) หมายถึง 

 1. ตาขาย (Net) ท่ีโยงใยถึงกันและพรอมท่ีจะ “Work” เม่ือตองการใชงาน 

 2. รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลายองคกร  ท่ีตางก็มีทรัพยากรของ

ตัวเอง มีเปาหมาย มีวิธีการทํางาน และมีกลุมเปาหมายของตัวเอง บุคคล กลุมหรือองคกรเหลานี้ไดเขามา

ประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอสมควร แมอาจจะไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอก็ตาม แตก็จะมี

การวางรากฐานเอาไว เม่ือฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการท่ีจะขอความชวยเหลือ              หรือขอความรวมมือ

จากกลุมอ่ืนๆ เพ่ือแกปญหาก็สามารถติดตอไปได 

  3.  การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ

และอยางเปนรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยท่ีแตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตน
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ตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ 

เฉพาะกิจตามความจําเปน หรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรท่ีเปนโครงสรางของความสัพพันธกันอยางชัดเจน 

  4.  สายใยของความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ               อีก

หลายๆ คน 

  5. ระบบความสัมพันธในสังคมมนุษยท่ีวาดวยความสัมพันธเชิงวัฒนธรรมความสัมพันธเชิงอํานาจและการ

แลกเปลีย่นเรียนรู 

  6.  ความสัมพันธท่ีอิงอาศัยท่ีเปนไปตามกฎของการไหลเลื่อนไปมาระหวาง ความไรระเบียบกับการจัด

ระเบียบ และระหวางการแตกดับกับการเกิดข้ึนใหมท่ีพรอม จะสานตอกับสิ่งตางๆ โดยมุงเนนการสานตอกับ

ปจเจกบุคคล กลุมและองคกรเครือขาย เพ่ือเขามาสรางสรรคคุณคาใหม ความรูใหม               หรือสังคมใหม

อยางเหมาะสม โดยยึดหลักของความไววางใจท่ีมีตอกัน ในฐานะท่ีทุกกระบวนการเปนระบบเปดท่ีมีการเชื่อมโยง

ตอกัน และเพ่ือใหเกิดการกระทําตามภารกิจนั้นๆ จนบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 7.  สายใย (Web) ของความสัมพันธทางสังคม มีความเปนเอกภาพ มีพลังความยึดโยง (cohesive) และ

การสนับสนุนเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

  8.  การท่ีคนมาพบปะกัน มาประชุมกัน และทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอกัน เพราะ มีสิ่งท่ียึดโยงใจระหวาง

สมาชิกเขาดวยกัน คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือขาย โดยบุคคลจําเปนตองใหความสําคัญกับความสัมพันธ

ระหวางกันบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมในดานตางๆ โดยเฉพาะดานโอกาสในการสื่อสาร การเขาถึงแหลงขอมูล

ขาวสาร และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมกัน 

  9.  การเชื่อมตอระหวางมนุษยกับมนุษย แลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง เพ่ือใหสังคมเกิดการพัฒนาไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึน และในการเชื่อมตอระหวางมนุษยนั้นจะเปนความสัมพันธกลับในเชิงบวก        ท่ีจะสงผลใหเกิด

พลังทวีคูณ (reinforcing) เกิดการขยายผลแบบกาวกระโดด (quantum leap)              เปนพลังสรางสรรคท่ี

เปลี่ยนคุณภาพอยางฉับพลัน (emergence) โดยเปาหมายท่ีปรารถนาในการสรางเครือขาย คือ การนําเอาจิต

วิญญาณท่ีสรางสรรคของมนุษยมาถักทอเชื่อมโยงกัน ซ่ึงการสรางเครือขายนั้นสามารถพิจารณาไดจากระบบ

สิ่งมีชีวิต ท่ีมีความสัมพันธตอกัน ดังนั้นจะตองสรางโอกาสในการเชื่อมโยงเครือขายและมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา 

(ลองผิด-ลองถูก) โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการสื่อสารจะตองเขามามีบทบาทท่ีสําคัญในการสรางเครือขาย 

  10. ความรวมมือท่ีเปนไปไดท้ังในระบบบุคคล องคกรและสถาบันอาจมีขอบขายและขนาดตั้งแตเล็กๆ 

ภายในชุมชนไปจนถึงระดับจังหวดั ภูมิภาค ประเทศและระหวางประเทศ เปนสายใยของความสัมพันธท้ังทางตรง
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และทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ และอีกหลายๆ คน ซ่ึงเปนการมองในมิติของการจัดโครงสรางทาง

สังคมท่ีเอ้ือตอการเสริมสรางและความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุมคนในสังคมท่ีมีตอกัน 

  11. ชุมชนแหงสํานึก (conscious community) ท่ีสมาชิกตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวมท่ีมี

ความสัมพันธกันอยางแนบแนน อาจจะดวยพ้ืนฐานของระบบคุณคาเกาหรือ เปาประสงคใหมของการเขามาทํางาน

รวมกัน ซ่ึงมีลักษณะเปนพลวัตท่ีบุคคลและกลุมคนตางมีสวนรวมในการทํากิจกรรมท่ีสนใจรวมกัน มีความสัมพันธ

และการตัดสินใจรวมกัน โดยมีพันธะเชื่อมโยงระบบใหญบนพ้ืนฐานแหงความเปนอยู ท่ีดีรวมกัน และมีการ

ติดตอสื่อสารดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหกลุมหรือเครือขายมีความยั่งยืน (communication and network) 

  12. เครื่องมือทางสังคมในรูปแบบของประชาสังคม ท่ีผูคนในสังคมเห็นวิกฤตการณหรือสภาพปญหาใน

สังคมท่ีสลับซับซอนท่ียากแกการแกไข มีวัตถุประสงครวมกัน มารวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกร (civic 

group/organization) ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน)                ในลักษณะท่ี

เปนหุนสวนกัน (partnership) เพ่ือรวมกันแกปญหา หรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้ดวย

ความรัก ความสมานฉันท ความเอ้ืออาทรตอกันภายใตระบบการจัดการ โดยมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายและ

ประชาคมท่ีรวมกลุมขององคกรอิสระ สาธารณประโยชน ปจเจกชนและสาธารณชนเขาดวยกัน โดยในเครือขาย

ประชาสังคมนั้น กระบวนการเชื่อมประสาน การถายเทความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณทางการเมืองจะ

ยกระดับ จิตสํานึกของปจเจกบุคคล จากการเปนฝายถูกกระทํามาเปนฝายกระทําตอสังคม 

  13. การท่ีปจเจกบุคคล องคกร หนวยงานหรือสถาบันใด ไดตกลงท่ีจะประสานเชื่อมโยงเขาหากันภายใต

วัตถุประสงค หรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีจุดหมายเพ่ือกิจกรรมตางๆ เชน การ

ปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมเครือขายนี้ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกัน 

  14. รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคกร ท่ีสมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน หรือ

กิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตอสื่อสารอาจทําไดท้ังการผานศูนยกลางหรือแมขาย และการติดตอ

โดยตรงระหวางกลุม ซ่ึงมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบท่ียังคงความอิสระ โดยมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ 

ตามความจําเปน หรือเปนโครงสรางท่ีมีความชัดเจน 

 15. ความรวมมือและการเปดรับของฝายตางๆ ท่ีจะมีขอตกลงรวมกันในการ ทํากิจกรรมอยางใดอยาง

หนึ่ง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงขอกําหนดท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนความพยายามท่ีจะระดม

ทรัพยากร กระบวนการ ความรูและวิธีการตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความสําเร็จจากการรวมมือและการเปดรับในสิ่งท่ี

ใหมนั้นเสมอ 
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  16. การสรางสัมพันธภาพทางสังคมในการเรียนรูรวมกัน เพ่ือยกระดับแนวคิดและกิจกรรมท่ีทํารวมกันให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู โดยเปนการเชื่อมโยงสายสัมพันธอยางหลวมๆ ของปจเจก

บุคคล กลุม องคกรและสถาบัน ซ่ึงสมาชิกในเครือขายเขารวมกิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑหรือ

เปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตน รวมท้ังมีการทํางานรวมกันท้ังในงาน

เฉพาะหนา และการประสานผลประโยชนท่ีขยายวงกวางออกไป 

  17. สังคมแหงกัลยาณมิตร หรือเครือขายสังคมแหงการเรียนรู (leaning social networks)        โดย

เครือขายสังคม จะตองมีความสามารถในการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง หรือมี การขยายแนวคิดกระบวนการออกไป

จึงจะสามารถปรับตัวใหอยูในดุลยภาพได 

 18. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนท่ีกวางขวาง เพ่ือสรางความสัมพันธทางสังคมท่ียุติธรรม และกา

สรางเครือขายท่ีกวางขวางมากกวาในอดีต เพ่ือสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

และเครือขายหรือเพ่ือรูเทาทันการเชื่อมโยงเครือขายของเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีไรพรมแดน 

  ดังนั้น เครือขาย คือ กลุมของคนหรือองคกรท่ีสมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน        หรือทํา

กิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสรางท่ีคนหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ ใน

ความหมายนี้ สาระสําคัญคือ ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ กิจกรรมท่ีทําใน

เครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน และการเปนสมาชิกเครือขายไมมีผลกระทบตอ

ความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคนหรือองคกรนั้น ๆ   

ประเภทและรูปแบบของเครือขาย  

 1.  เครือขายเชิงพ้ืนท่ี (area) 

 2.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue) 

 3.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี 

  1.  เครือขายเชิงพ้ืนท่ี (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคกร เครือขาย             ท่ี

อาศัยพ้ืนท่ีดําเนินการเปนปจจัยหลักในการทํางานรวมกันเปนกระบวนการพัฒนาท่ีอาศัยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

เปนเปาหมายนําทางและเปนการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีไมแยกสวนตางๆ ออกจากกัน    โดยยึดเอาพ้ืนท่ีเปนท่ีตั้ง

แหงความสําเร็จในการทํางานรวมกันของทุกฝายลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิงพ้ืนท่ี สามารถจัดไดหลาย

ระดับตามพ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 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)  การแบงพ้ืนท่ีตามความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

        -   เครือขายลุมน้ําปง 

        -   เครือขายอาวปตตานี ฯลฯ 

  2.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue  network) หมายถึง  เครือขายท่ีใชประเด็นกิจกรรม หรือ

สถานการณท่ีเกิดข้ึนเปนปจจัยหลักในการรวมกลุมองคกร โดยมองขามมิติในเชิงพ้ืนท่ี  มุงเนนการจัดการใน

ประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อยางจริงจัง และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของลักษณะและโครงสราง

ของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม  สามารถแบงไดตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจท่ีเกิดข้ึนของฝายตางๆ ท้ัง

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม ยึดติดกับพ้ืนท่ีดําเนินการ แตใชหลักของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเปน

ตัวกําหนดความเปนเครือขาย  เชน  

 -   เครือขายปาชุมชน 

 -   เครือขายภูมิปญญาชาวบาน 

 -   เครือขายธนาคารหมูบาน 

 -   เครือขายผูสูงอายุ 

 -   เครือขายดานคุมครองผูบริโภค 

 -   เครือขายสิ่งแวดลอม 

 -   เครือขายปฏิรูปการศึกษา 

 -   เครือขายสิทธิมนุษยชน 

 -   เครือขายสุขภาพ ฯลฯ 

  3.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี  หมายถึง เครือขายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยภารกิจ/กิจกรรม  และการ

กอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย  ซ่ึงอาจแบงเปนเครือขายภาครัฐ  ภาค

ประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคองคกรพัฒนาเอกชน  โดยเครือขายตางๆ ดังกลาวมุงเนน การดําเนินการ

ภายใตกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของหนวยงาน หรือโครงสรางหลักของกลุม
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ผลประโยชน นั้นๆ ลักษณะและโครงสรางของเครือขายประเภทนี้  สําหรับสังคมไทยอาจแบงกลุมผลประโยชนได 

4 ภาคสวนใหญๆ ไดแก 

 

 

  1)  เครือขายภาครัฐ เชน เครือขายสถาบันการศึกษา เครือขายกรมการพัฒนาชุมชน  

กระทรวงมหาดไทย เครือขายองคกรอิสระของภาครัฐ เชน สถาบันพระปกเกลา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เปนตน  

  2)  เครือขายภาคธุรกิจเอกชน เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผูสงออก    

เครือขาย SME  

 3)  เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เชน เครือขายเพ่ือนตะวันออก เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 

เครือขายดานแรงงานสวัสดิการสังคม เครือขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ  

 4)  เครือขายภาคประชาชน เชนเครือขายปราชญอีสาน เครือขายประมงพ้ืนบานเครือขายสมัชชา 

 เครือขายภาคธุรกิจเอกชน 

           ภาคธุรกิจเอกชน เปนท่ียอมรับกันวา การประสานผลประโยชนเพ่ือลดตนทุนการผลิต            และเพ่ิม

ผลตอบแทน เปนสิ่งท่ีภาคธุรกิจเอกชนไดดําเนินการอยูเสมอ ภายใตความรวมมือในฐานะความเปนหุนสวนตอกัน 

โดยความเปนหุนสวนนั้นเปนท้ังในรูปแบบของความรวมมือในการผลิตการคาขาย        การประสานผลประโยชน 

และการรวมพลังเพ่ือพัฒนาสังคม โดยเครือขายในภาคธุรกิจนั้น สวนใหญจะเปนการรวมตัวของผูทํางานในธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีกลุมองคกรในภาคธุรกิจตางๆ มารวมตัวกันเปนเครือขายภาคธุรกิจ เชน 

สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรมและเครือขายองคกรธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ ท่ีภาครัฐสงเสริม เชน สมาคมผูสงออก 

สมาคมผูประกอบการคา เปนตน โดยเครือขายภาคธุรกิจเหลานี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการประสานผลประโยชน 

และสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของการดําเนินการทางธุรกิจ และการคืนกําไรใหกับสังคม   

กระบวนการเกิดเครือขายภาคธุรกิจเอกชนดังกลาว เปนการแสดงใหเห็นถึงความสามัคคีท่ีจะประสานและรวมกัน

รักษาผลประโยชนในทางธุรกิจ     และนําไปสูการพัฒนาสังคมในดานอ่ืนๆ โดยในชวงท่ีผานมาวงการธุรกิจถูกมอง

วาฉกฉวยผลประโยชนจากภาคประชาชน และใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง มีการผูกขาดทางการคา ฯลฯ ซ่ึงจาก

การมองดังกลาวและกอปรกับการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจทําใหภาคธุรกิจเอกชนมีการปรับตัวเปนธุรกิจเพ่ือ

สังคม         และมีแนวโนมในการทําธุรกิจท่ีสามารถรับใชและคืนประโยชนใหกับสังคมมากข้ึน โดยเฉพาะบริษัท

ขนาดใหญ ดังนั้นเครือขายในภาคธุรกิจจึงมีการพัฒนากระบวนการทํางานรวมกับภาครัฐและภาคประชาชน        
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ในลักษณะของการเขารวมเปนเครือขาย เชน เครือขาย SME เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ เครือขายธุรกิจเพ่ือปฏิรูป

การศึกษา เครือขายภาคธุรกิจเพ่ือการพัฒนาชุมชน เปนตน 

          จุดแข็งของเครือขายภาคธุรกิจ คือ มีกระบวนการทํางานท่ีรวดเร็ว มีความสามารถในการระดมทุนเพ่ือ

การจัดการ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

          ขอจํากัด คือ คํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนมากเกินไป ทําใหไมสามารถทําการลงทุนในการเพ่ือพัฒนา

สังคมได  อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาความเปนเครือขายของภาคธุรกิจเอกชน                        มีความ

นาสนใจตรงท่ีการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพขององคกร                          และการ

รักษาผลประโยชนของเครือขาย รวมท้ังมีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

 เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่งท่ีแตกตางไปจากกลุม โดยท่ีกลุมจะมีขอบเขตท่ี

ชัดเจน  รูวาใครเปนสมาชิก ใครไมใชสมาชิก  มีความเปนรูปธรรม มองเห็นได  มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง 

แตเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมท่ีไมมีขอบเขต  การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขาย

อาจจะมองเห็นและมองไมเห็นเปนรูปธรรมก็ได  สาระของการเชื่อมโยงระหวางกันท่ีจะชวยใหมองเห็นรูปธรรม

ของเครือขายมี 3 ลักษณะคือ เครือขายการแลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธใน

การอยูรวมกัน เครือขายไมมีโครงสรางท่ีแนนอนตายตัว          อาจมีการออกแบบโครงสรางข้ึนมาทําหนาท่ีสาน

ความสัมพันธระหวางคน/กลุมองคกรใหตอเนื่อง          แตในเครือขายไมมีใครบังคับใหใครกระทําอะไรได แตละ

คน/กลุมองคกรตางก็เปนศูนยกลางของเครือขายไดพอ ๆ กัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธทางสังคมของเครือขาย

จึงมีความซับซอนกวากลุม/องคกรมากนัก   

 ความสัมพันธทางสังคมระหวางกันและกันของบุคคลตาง ๆ ท่ีอยูในเครือขายสังคมนั้น               เปน 

ความสัมพันธในทุก ๆ ดานท่ีบุคคลท้ังหมดในเครือขายสังคมมีตอกัน  ท้ังระบบเศรษฐกิจ การแตงงาน  เครือญาติ 

การเมือง และอ่ืน ๆ  สวนพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความสัมพันธทางสังคมข้ึนไดแกการไปมา       หาสู  การเยี่ยม

เยียน  การปรึกษาหารือ  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   เครือขายสังคมของบุคคลหนึ่ง ๆ จึงเปรียบเสมือน

สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ   ขณะเดียวกันบุคคลนั้น ๆ ก็เปรียบเสมือนสวน

หนึ่งของสิ่งแวดลอมทางสังคมของบุคคลอ่ืน ๆ ในเครือขายสังคม ซ่ึงสามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอ่ืน

ดวยเชนกัน 

 ความสัมพันธทางสังคมท่ีบุคคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย  เม่ือเริ่มจากบุคคลท่ีเปนจุดศูนยกลาง    

ก็จะขยายวงกวางออกไปไดหลายปริมณฑลตามข้ันตอนของวงจรชีวิต สถานภาพและบทบาทของบุคคลผูนั้น  เกิด

เปนเครือขายรวมและเครือขายยอย   
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 เครือขายยอยก็คือความสัมพันธสวนหนึ่งในหลาย ๆ สวนของเครือขายรวม   ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ เครือญาติ การเมือง หรือระบบยอยอ่ืน ๆ ของสังคม เครือขายรวมเปรียบเสมือน

ระบบสังคมใหญ  และเครอืขายยอยเปรียบเสมือนระบบสังคมยอย ในการคนหาหรือแมแตสงเสริมพัฒนาเครือขาย

เราอาจเริ่มจากเครือขายยอยได    

 โครงสรางของเครือขายท่ีซับซอนข้ึนไปอีก เราเรียกวา โครงขาย (NET)   โครงขาย ประกอบดวย เครือขาย

หลายเครือขาย (networks) การทํางานของเครือขายตาง ๆ ในโครงขายหนึ่งหรือหลายโครงขาย   เปนการทํางาน

แบบจัดการตนเอง จัดระเบียบกันเอง เครือขายในโครงขายจะสลับซับซอนเพียงใด           มีก่ีประเภท และ

สัมพันธกันอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับความเปนมาของสังคมแตละแหง ซ่ึงโครงขายมีท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

ท่ีรัฐยอมรับ มีสถานภาพตามกฎหมายและท่ีอยูนอกกฎหมาย  

 ภายในโครงขายมีแนวความคิดสําคัญท่ีใชในการวิเคราะหความสัมพันธทางสังคมระหวางหนวยและ

เครือขายท่ีอยูในโครงขายนั้น แนวความคิดดังกลาวคือ แนวความคิดท่ีวาดวยอํานาจและศูนยกลาง (Power and 

centrality) คนท่ีมีตําแหนงเปนศูนยกลางเปนตําแหนงท่ีมีเอกสิทธิ์เหนือคนท่ียอมลดชั้นในวงนั้น  คนศูนยกลางนี้ 

เราเรียกวา hub ซ่ึงสามารถหวังไดวาจะตองใหความสนใจเปนพิเศษกับเรื่องของอํานาจ  งานวิจัยจํานวนมากไดขอ

สรุปวา คนศูนยกลางไดรับการยอมรับวาเปนผูมีอํานาจ  ท้ังในองคการและในเครือขายท่ีไมเปนทางการ  อีกท้ังยัง

พบอีกวา ความสัมพันธไมเปนไปอยางตรงไปตรงมาและไมเปนความสัมพันธท่ีเทาเทียมกันดวย  และแมวาเรื่องของ

คนศูนยกลางเปนคุณลักษณะทางโครงสรางท่ีสําคัญ แตก็เปนเรื่องลําบากท่ีจะคนหาคุณสมบัติใหชัดเจน   คน

ศูนยกลางในเครือขายดําเนินการบางอยางท่ีไมเทาเทียมในการจัดแบงชั้นทางสังคม Linton Freeman (1979) 

จําแนกรูปแบบของคนศูนยกลางออกเปน 3 รูปแบบ 

 1.  ระดับของการเปนศูนยกลาง (Degree Centrality)   การวัดความเปนศูนยกลางของบุคคลสามารถ

วัดไดจากจํานวนของการติดตอกับคนอ่ืน คนท่ีเปนศูนยกลางจะมีการติดตออยางแข็งขันกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน

เครือขาย ในขณะท่ีคนท่ีอยูขอบ ๆ เครือขายจะไมมีการติดตอกับคนอ่ืนบอยครั้งนัก การวัดสามารถวัดจากการ

ติดตอท้ังทางออมผานคนท่ีเปนสื่อ และการติดตอโดยตรง  

 2.ความใกลชิดของการเปนศูนยกลาง (Closeness centrality)  วัดจากผลรวมของระยะทางระหวาง

คนศูนยกลางกับคนท่ีติดตอดวยท้ังหมด การวิจัยของนักวิชาการหลายทานชี้วา ความใกลชิดของบุคคลท่ีมีตอคน

อ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหเขาสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร อํานาจ เกียรติ อิทธิพล                    และมีสถานภาพทาง

สังคมท่ีสูงข้ึน    
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 3.การคั่นกลางของคนท่ีเปนศูนยกลาง (Between’s centrality)   การค่ันกลางแสดงถึงความสําคัญ

ของคนศูนยกลาง  ยิ่งมีศักยภาพในการเปนคนกลางไดมากเทาไร ก็สามารถควบคุมการ flow ของการติดตอสื่อสาร

และความเปนอิสระของคนในเครือขายท่ีจะติดตอสื่อสารกับคนอ่ืน ๆ ไดมากเทานั้น 

 

2.2 แนวคิดเครือขายทางสังคมในเศรษฐกิจไมเปนทางการ (Social network of an informal economy)  

 ทําใหเห็นวา การพนันเปนรูปแบบหนึ่งเศรษฐกิจไมเปนทางการหรือเศรษฐกิจนอกระบบ              (สังศิต 

พิริยะรังสรรค และคณะ, 2546) Granovetter (1985: 481-482) ไดวิเคราะหบทบาทของปจเจกบุคคลใน

โครงสรางสังคมท่ีดําเนินการทางเศรษฐกิจจากการเรียนรูจากเครือขายความสัมพันธสวนตัว (Network of 

interpersonal relationships) ท่ีฝงตัวในสังคม เขากลาววา ตลาด (ตลาดการพนัน)         ดวยตัวมันเองมี

ลักษณะทางสังคม (Social entities) เนื่องจากถูกจัดการโดยคนเก่ียวของกับการคาและตลาด โดยพวกเขาเหลานี้

ไดสรางเครือขาย การคาดหวังเรื่องการแลกเปลี่ยนตางตอบแทน                ความเห็นอกเห็นใจ หรือการลดความ

ไมพอใจการแลกเปลี่ยนข้ึนมาอยางไมเปนทางการ เพ่ือลดภาระหรือตนทุนของการดําเนินการแลกเปลี่ยนดาน

เศรษฐกิจ ซ่ึง Portes (2010: 221) เห็นวา การฝงแฝงในสังคมตามความเห็นของ Granovetter นั้นหมายถึง

เครือขายทางสังคม 

 Granovetter (1985: 493-502) วิเคราะหตอวา โครงสรางการประสานกันของเครือขายทางเศรษฐกิจ

เหลานี้ดําเนินการไดดีในลักษณะท่ีไมเปนทางการ เนื่องจากมีความยืดหยุนในการปรับตัว            เห็นใจกัน

สามารถท่ีจะยอมรับงายมากข้ึนระหวางกลุมผูเขามาคาหรือแลกเปลี่ยน หรือเลือกท่ีจะรับหรือไมรับการแลกเปลี่ยน

ตามสถานการณหรือการตกลงกันภายใตความสัมพันธกันแบบไมมีลําดับข้ันหรือสูงต่ํากวากันทางสังคม การมี

เครือขายทางสังคมท่ีเนนความสัมพันธสวนตัวมากข้ึนในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ยอมมีสวนในการลดบทบาท

ของรัฐหรือระบบอันไมมีประสิทธิภาพของสวนราชการเนื่องจากเครือขายท่ีเปนทางการท่ีดําเนินการผานรัฐมักมี

ความยุงยาก และเพ่ิมตนทุน ดังนั้นสถาบันทางสังคมอันไดแกเครือขายทางสังคม ดังกลาวจึงนาจะเปนเจาภาพ

สําคัญการดําเนินการทางเศรษฐกิจได 

 Portes (2010: 136-137) ใหความหมายของเศรษฐกิจไมเปนทางการ (informal economy)       ท่ีได

ปรับเปลี่ยนจากเดิม (คือเปนเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะการใชทักษะ ทุนและองคกรการจัดการท่ีต่ํา เศรษฐกิจขนาดเล็ก

ท่ีครัวเรือนเปนเจาของ และดําเนินการดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีระดับต่ําและใชแรงงานครัวเรือน ผลผลิตท่ีไดมี

ขนาดเล็กและไมมีการควบคุมโดยรัฐ หรือตลาดกําหนด) เปนความหมายในยุคปจจุบัน ไดแก เศรษฐกิจท่ี

ดําเนินการโดยบุคคลท่ีไมผูกติดกับโครงสรางทางการเชิงสถาบันและเปนเศรษฐกิจท่ีถูกละเลยการคุมกันแบบ
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ทางการและทางกฎหมายของรัฐในขณะท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเดียวกันนั้นไดรับการคุมครองทางกฎหมาย 

(Portes, 2010: 132-133) สวน Edgar Feige (อางใน Portes, 2010: 133) เห็นวา เศรษฐกิจแบบไมเปนทางการ

เปนรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจใตดิน (Underground economy) หมายถึง การดําเนินการทางเศรษฐกิจท่ีไมผาน

ข้ันตอนทางกฎหมายหรือระเบียบทางการ ไมมีการคุมกันโดยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เชน สิทธิบัตร 

ใบอนุญาต สัญญาจาง หรือ ระบบประกันสังคม เปนตน สวนเศรษฐกิจรูปแบบอ่ืนท่ีอยูในขอบขายของเศรษฐกิจใต

ดิน ไดแก 1) เศรษฐกิจผิดกฎหมาย (Illegal economy) ท่ีดําเนินการซ้ือขายสินคาหรือบริการผิดกฎหมายทุกชนิด 

เชน การคาประเวณี ยาเสพติด และการพนัน เปนตน 2) เศรษฐกิจท่ีไมมีการรายงาน (Unreposrted economy) 

ตอทางราชการเพ่ือการเสียภาษี หรือเพ่ือดุลงบประมาณ และ 3) เศรษฐกิจท่ีไมมีการบันทึก (unrecorded 

economy) เพ่ือแสดงขอมูลทางสถิติเก่ียวกับกิจกรรมการคาขายอยางเปนทางการเพียงแตคาดคะเนปริมาณการ

คาขาย 

 กลาวเฉพาะแนวคิด เครือขายทางสังคม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange theory) 

นั้นพบวา นักวิชาการไดนําไปใชในการศึกษาความสัมพันธทางสังคมต้ังแตระดับปจเจกบุคคลไปจนถึงระดับ

โครงสรางสังคม เครือขายทางสังคมสะทอนโครงสรางทางสังคมระหวางคนหรือองคการ             ท่ีมีการเชื่อมโยง

ระหวางกันท้ังแบบหลวมและหรือแบบแนนแฟน ซ่ึงความเชื่อมโยงมีหลายแบบ โดยการเชื่อมกันของเครือขายทาง

สังคมจะชวยบอกวาเครือขายนั้นมีประโยชนมากนอยแคไหนไดเชนเครือขายท่ีเล็กและแนนจะมีประโยชนนอยตอ

สมาชิกในเครือขาย ในทางตรงขามเครือขายท่ีหลวม (Weak ties) เชื่อมโยงออกนอกสมาชิกมาก เปนเครือขายเปด 

มักจะมีประโยชนในการไดรับความคิดใหม                 ไดรับโอกาสใหมแกสมาชิกในเครือขาย กรณีกลุมคนท่ีอยู

ในกลุมเดียวกัน (Social cluster) (Wasserman and Faust, 1994) 

 Emerson (1976) เสนอแนวคิดความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนในโครงสรางเครือขาย (Network Structure) 

โดยชี้วา อํานาจและการพ่ึงพา พฤติกรรมนิยม และความสัมพันธทางสังคมคือประเด็นสําคัญในการวิเคาะห

เครือขายทางสังคม โดยมีตัวละครสําคัญท้ังปจเจกบุคคล (Individuals) หรือหมูคน/กลุมคน (Collectivities) ท่ี

พัฒนาความสัมพันธ เชิงแลกเปลี่ยนและเครือขาย (Exchange Relationships and Network) ผานการมี

ปฏิสัมพันธกันในลักษณะของการแลกเปลี่ยนกันภายในเครือขายของตนเอง ซ่ึงเครือขายการแลกเปลี่ยนมัก

ประกอบดวย (1) โครงขายของความสัมพันธทางสังคม (Web of Social Relation) (2) ตัวแสดงท่ีหลากหลาย 

(Various Actors) ซ่ึงมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน (Exchange Opportunities) รวมถึงมีความสัมพันธในการ

แลกเปลี่ยน (Exchange Relations) ซ่ึงกันและกัน และ       (3) การแลกเปลี่ยนระดับบุคคลจะเปนการสราง

เครือขายเดี่ยว (Single Network Stucture) 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการพนัน 

 ผลกระทบของการพนันนั้น เขาใจเก่ียวกับแนวคิดผลกระทบของการพนันกอน เนื่องจากแนวคิดเรื่อง

ผลกระทบเปนแนวคิดท่ีมีความซับซอน ดังนั้นจากการสํารวจองคความรูพบวา มีนักวิชาการไดใหความหมายของ

ผลกระทบไว ดังนี้ 

 อนันต เกตุวงศ ไดใหความหมายของผลกระทบวาหมายถึงผลท่ีตามมาจากผลงาน หรือผลผลิตหรือ

ผลประโยชนในระดับประถม (Primary Effects) ของแผนหรือโครงการ ผลกระทบอาจเปนไดท้ังทางบวกและทาง

ลบ และอาจเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายและมิใชกลุมเปาหมายท้ังในปจจุบันและอนาคต และไดใหความหมาย

ผลกระทบอีกวา เปนผลของการเปลี่ยนแปลงระดับประถม เปนผลท่ีเกิดข้ึนตามวัตถุประสงคของแผนและโครงการ

และผลอันนีจ้ะมีสวนทําใหเกิดผลกระทบตอไปไดอีกระดับหนึ่งหรือหลายระดับเปนกรณี ๆ ไป 

 ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหผลกระทบไว วา “ผลกระทบ”(Impact)        ท่ี

กลาวถึงนั้น โดยท่ัวไปจะหมายถึงผลของการดําเนินกิจกรรมของมนุษยท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอม โดย

ผลกระทบดังกลาวอาจจําแนกออกตามประเภท ขนาด และระยะเวลา ไดดังนี้          ประเภทของผลกระทบไดแก 

การสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียบริการทางสังคมและความสูญเสียเก่ียวกับวิถีดําเนินชีวิต ขนาดของ

ผลกระทบจะมีตั้งแตระดับท่ีนอยถึงมากและระยะเวลาของผลกระทบก็มีท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

 Bryant & White ผลกระทบ หมายถึง ผลท้ังหมดของนโยบายท่ีมีข้ึนในสภาพแหงความเปนจริงในโลก 

อันไดแก ผลกระทบ ท่ีมีตอสถานการณและกลุมเปาหมาย, ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต คาใชจาย

ทางตรงท่ีใชสําหรับทรัพยากรของโครงการ คาใชจายทางออมตางๆ รวมท้ังคาเสียโอกาสดวยนอกจากนี้ยังไดให

ความหมายผลกระทบ วาผลกระทบของกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง 

 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจะใชผลกระทบในความหมายแคบ ดังกลาวขางตนถาพิจารณาความหมายผลกระทบ 

ในความหมายท่ีแคบใหชัดเจนข้ึน ผูวิจัยจะใชแนวคิดการวิเคราะหระบบ (System Analyze) มาชวยนิยาม

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

สรางเข่ือนทําใหคนเปนโรคพยาธิซ่ึงไมเคยเปนมากอนมากข้ึนหรือ ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายโครงการ 

คจก. กอใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวบานและทหารมากข้ึนหรือผลกระทบจากโครงการกอสรางทอสงกาซ
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ธรรมชาติบนบกตัดผานพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการยายท่ีอยูเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูก

พืชผลทางการเกษตรอยางไมเคยเปนมากอนมากข้ึน 

 2. การแบงผลกระทบตามแงมุมของความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน (Reality) เราอาจแบงได เปน              2 

ประเภทใหญ ๆ คือผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective impact) ซ่ึงไดแกผลกระทบท่ี  เกิดข้ึนโดยท่ีไมข้ึนอยู

กับความรูสึกนึกคิดของคนเชนการดําเนินนโยบายคุมกําเนิดจะทําใหสัดสวนของ ผูสูงอายุสูงข้ึนไมวาใครจะรับรู

หรือไมเชนนี้ก็จะเกิดข้ึนประเภทหนึ่งคือผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ไดแกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน

ความรูสึกนึกคิดของคนเชนการดําเนินนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดการขยายตัวของโสเภณีใหคนไทย

เปนอันมากรูสึกอับอายตางชาติ      

 3. การแบงตามแงมุมของทิศทางท่ีกระทบ (Direction of Impact) อาจแบงออกได                   เปน

ผลกระทบโดยตรง (Direction Impact) ผลกระทบทางออม (Indirect Impact) 

 4. การแบงตามแงมุมของคุณคาของผลกระทบ (Value of impact) อาจแบงออกไดเปนผลกระทบในเชิง

บวก (Positive impact) หมายถึงผลกระทบท่ีเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาและผลกระทบในเชิงลบ (Negative impact) 

ไดแกผลกระทบท่ีไมเปนท่ีพึงปรารถนา 

 5. การแบงผลกระทบตามชวงเวลา (Time of impact) ท่ีเกิดข้ึนจะสามารถแบงออกเปน             2 

ประเภท คือ ผลกระทบในระยะสั้น (Shot run impact) สวนอีกประเภทหนึ่ง ไดแก ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

(future run impact) หรือผลกระทบในระยะยาว (long run impact) 

 6. การแบงผลกระทบตามขอบเขตท่ีเกิดข้ึน (Scope of impact) สามารถแบงออกไดเปนผลกระทบท่ีมี

ผลในวงกวางแลผลกระทบท่ีมีผลในวงแคบในการวิจัยโครงการนี้จะจํากัดขอบเขตของผลกระทบในแงท่ีเปนเนื้อหา

ทางดานทางเศรษฐกิจ และดานสังคม โดยครอบคลุมท้ังผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ และรวมถึงผลกระทบ

ทางตรงและทางออม นอกจากนี้ในการพิจารณาหนวยในการวิเคราะห (Object unit of analysis) จะให

ความสําคัญตอหนวยการวิเคราะห 3 ระดับดวยกัน  1. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับบอน ในฐานะเปนหนวยระดับองคกร 

เชน บอนคาสิโนท่ีเปดใหมหรือบอนการพนันท่ีมีอยูเดิม             2. ผลกระทบท่ีเกิดกับผูเลนในฐานะระดับปจเจก

ชน  3. ผลกระทบตอชุมชนชายแดนในฐานะหนวยระดับชุมชน  ในการศึกษาเก่ียวกับขอดังกลาวเปนการศึกษา

ผลกระทบเชิงบวกของการพนันและ  ผลกระทบเชิงลบของการพนันซ่ึงผลกระทบเชิงบวกจากกลาวถึงผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบเชิงลบทางดานสังคม  ในการพิจารณาถึงผลกระทบของการพนันโดยพิจารณาในเชงิ

คุณคา(Value) เราสามารถแยกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 1. ผลกระทบเชิงบวกของการพนัน 2. ผลกระทบ

เชิงลบของการพนัน 
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ในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เริ่มไดรับการยอมรับคําอธิบายในเชิงบวกยิ่งข้ึนเก่ียวกับการพนันวา เปน

กิจกรรมยามวางท่ีถูกกฎหมาย ในสมัยหลังสงครามโอกาสสําหรับ “ผูใชแรงงานท่ีมีฐานะ”               ท่ีจะมีสวน

รวมในการพนันท่ีถูกจัดข้ึนไดเพ่ิมข้ึนเปนอยางมากในหลายประเทศ  พรอม ๆ กับสถานภาพทางกฎหมายและการ

ยอมรับจากสังคมท่ีเพ่ิมข้ึน การพนันเริ่มไมถูกมองวาเปนปญหาสังคมท่ีไปสูความเสื่อมทางศีลธรรมและ

อาชญากรรมอีกตอไป  

 ในการศึกษาผลกระทบเชิงบวกของการพนันในทางสังคมวิทยาเกิดจากความเห็นท่ีวาการพนันเปดโอกาส

ใหนักเลนไดแสดงบุคลิกท่ีแข็งแกรงและความตั้งใจจะเสี่ยง ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสังคมใหการ     ยกยองเชนเดียวกับ

ความกลาหาญหรือความซ่ือสัตย และการพนันมีขอดีในการควบคุมศีลธรรมและการเมืองของสังคมเพราะเปนการ

ตอกย้ําคานิยมท่ีมีมาแตเดิม ในขณะท่ีการพนันเปนสิ่งท่ีทดแทนความทาทายท่ีหมดไปในชีวิต และยังมีหนาท่ีทาง

สังคมเปนศูนยรวมท่ีเปนประโยชนในการพบปะสังสรรคและการปฏิบัติตามระเบียบสังคมอีกดวย และทาง

สังคมศาสตรยังมองผลกระทบเชิงบวกของการพนันคือ             การพนันเปนสวนหนึ่งของการพักผอน (Leisure) 

จากมุมมองนี้ การพนันเปนสิ่งท่ีใหความบันเทิงและไดรับความนิยมดวยตัวของมันเอง ดังนั้นการศึกษาจํานวนมาก

มุงสนใจท่ีจิตวิทยาของการพนัน               โดยพยายามศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของคนท่ีเก่ียวของใน

กระบวนการเลน จากมุมมองนี้การเลนการพนันถือวาเปนกิจกรรมยามวางท่ีไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งชดเชยมุมท่ี

ลมเหลว และไมนาพึงพอใจของสังคมในปจจุบัน การพนัน(เหมือนกิจกรรมสีนทนาการ) จึงถูกนิยามดวยคําวา 

“เลน” หรือ “ยามวาง”      ซ่ึงอยู ถัดจากคําวา “งาน” หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบทางสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมยามวางเชน การพนันจึงถือวาเปนองคประกอบท่ีจําเปนและรักษาดุลยภาพของโครงสรางสังคม

เอาไว              การพนันกลายเปนประเด็นสําคัญก็เพราะลักษณะของการทํางานสมัยใหมใหคนออนลาและบั่น

ทอนความคิดสรางสรรคของคนท่ัวไป จากมุมมองนี้การพนันซ่ึงแมจะแตกตางจากกิจกรรมยามวางอ่ืนๆท่ีเปน

ความผิดตามกฎหมายและมีความดางพรอยทางสังคมก็จึงกลายเปนกิจกรรม “ปกติ” และเขากันไดดีกับการกระทํา

และกับสถาบันอ่ืน ๆ ทางสังคมจากมุมมองทางทฤษฎีจํานวนมาก นักสังคมวิทยาเสนอวา         การพนันมีบทบาท

ท้ังเปน “เกมของผูใหญ” และเปน “ทางระบาย (Safety valve) ของผูท่ีตองการหลบเลี่ยงจากภาระ “การปรับตัว

ท่ีเบี่ยงเบน” สูสิ่งท่ีไมดี เปนการสรางความแปลกใหมใหกับตัวเอง                เปนองคประกอบท่ีเชื่อมรอย

วัฒนธรรมของคนทํางานท่ีตองการเอาชนะการไมมีความสําเร็จและความไมม่ันคงในอาชีพ เปนทางออกสําหรับนัก

พนันในการทดสอบโชคและฝมือ เปนโอกาสท่ีไดผลในการแสดงความเปนตัวของตัวเองและความคิดสรางสรรคซ่ึง

ท่ีทํางานไมสามารถใหได 
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 ในชวงทศวรรษท่ี 1970 (พ.ศ.2513) มีการศึกษาเก่ียวกับการพนันอยางเปนทางการ                    ผล

เปนประโยชนตอนโยบายโดยตรง เชน ความเหลื่อมลาทางสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของการพนันท่ีถูกกฎหมาย 

การพนันท่ีถูกกฎหมายท่ีไดรับอิทธิพลจากสังคมและตัวแปรสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ อยางไรบาง         หรือการพนันมี

ความเก่ียวโยงกับลักษณะของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมอยางไร เปนตน สิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดก็คือ การ

ยืนยันวาการพนันมีความเก่ียวของกับลักษณะของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเหลานี้เปนสิ่งท่ีผู

กําหนดนโยบายการพนันตองรับรู โดยรัฐเองเปนผูใหการสนับสนุนเพราะรัฐยอมมีความหวงใยในปญหา

อาชญากรรมและผลกระทบท่ีอาจมีตอนโยบายดานสวัสดิภาพและสังคม          แตรัฐเองเริ่มใหความสําคัญกับ

การวิจัยหลังจากท่ีปรากฏวาการพนันท่ีผิดกฎหมายไดมีการขยายตัวออกไปเปนอยางมาก ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวา

รัฐมีความหวงใยตอปญหาการพนัน เชน กรณีท่ีรัฐเกิดความสงสัยวายังควรท่ีจะหามการพนันตอไปอีกหรือไม หรือ

สงสัยวาสังคมไดรับอะไรตอบแทนจากใชเงินจํานวนมากในการปราบปรามการพนันท่ีผิดกฎหมาย 

 กลาวโดยสรุปแลว การพนันท่ีถูกกฎหมายมีการจัดรูปแบบคลายคลึงกับการทําธุรกิจโดยมีลักษณะองคกร

และเปาหมายทางการคาเหมือนกับในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ การศึกษาสวนใหญพบความจริงท่ีวา การพนันถูกกระตุน

โดยบริษัทและหนวยงานรัฐ จนกระท่ังมันกลายเปนอุตสาหกรรมขามชาติท่ีดําเนินการภายใตระบบท่ีมีความ

สลับซับซอนระหวางชาติและวัฒนธรรมโลก และเปนการผสมผสานคาสิโนท่ีถูกกฎหมายเขากับการทองเท่ียวเชิง

ธุรกิจฝายท่ีสนับสนุนใหการพนันเปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมายไดสรุปถึงผลกระทบเชิงบวกของการพนันดังนี้ คือ

เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดเขารัฐมีบุคคลบางกลุมคิดวาควรจะใหการพนันเปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมาย เพราะเม่ือการ

พนันเปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมายแลวการพนันจะมีกฎหมายเขาคุมครอง มีกฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ เขามา

เก่ียวของ และรายไดท่ีเกิดจากการเลนการพนันก็จะตกเปนของรัฐอยางมีระเบียบแบบแผน ตัวอยางเชน ล็อตเตอรี่ 

หรือ คาใบอนุญาตเลนการพนัน ไพตาง ๆ สามารถ ทํารายไดเขารัฐปหนึ่ง ๆ เปนจํานวนมาก การเปดบอนใหถูก

กฎหมายทําใหรัฐเก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก เงินจํานวนนี้สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาสังคม 

 

2.4 ชายแดนและองคความรูเกี่ยวกับเมืองแมสอด 

 แนวคิดเกี่ยวกับ “ชายแดน”  (Frontiers-Border, Boundary) 

 งานของ Anderson เรื่อง “Imagined Community” ท่ีไดพูดถึงแผนท่ีของรัฐในฐานะท่ีเปนเครื่องมืออัน

ทรงประสิทธิภาพและถูกนํามาใชอยางแพรหลาย ในการสรางมโนสํานึกของผูคนในเรื่องอาณาเขตของความเปน

ชาติ และเอกลักษณของชาติ นั่นเพราะแผนท่ีเปนสื่อท่ีสามารถผลิตซํ้าแลวซํ้าเลาสามารถสงผานหรือประทับตรา

สัญลักษณของรัฐ และสามารถท่ีจะตีพิมพในหนังสือเรียน นิตยสาร เอกสาร ตางๆหรือโปสเตอรท่ีติดตอตามอาคาร
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บานเรือนไดอยางงายดาย การรับรูเรื่องของความเปนชาติ และอาณานิเขตของรัฐจึงปรากฏอยูทุกหนแหง ซ่ึงรับรู

ไดโดยมิตองเสียเวลา การคิดอยางมีสํานึกมากนัก และกอเกิดเปนจินตนาการของผูคนในเรื่องการเปนสวนหนึ่งของ

ชุมชนท่ีเรียกวาชาติรวมกันในท่ีสุด 

 งานของ ธงชัย วินิจจะกูล บทความเรื่อง “ประวัติศาสตรการสรางตัวตน” ไดอธิบายวา รัฐสยามเพ่ิงรูจัก

คําวา “เสนเขตแดน” ในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 หลังจากท่ีอังกฤษยึดอํานาจจากพมาไดแลว อังกฤษเรียกรอง

ใหสยามไปตกลงเรื่องเสนเขตแดน ในชวงแรกรัฐสยามไมใหความสําคัญเทาท่ีควร         เพราะมโนภาพเรื่องของ

อาณาจักรท่ีมีขอบเขตชัดเจน เปนเรื่องแปลกท่ีนึกไมออก และไมมีการปฏิบัติ ขณะเดียวกันทางฝายอังกฤษรูสึก

แปลกใจและไมอาจเขาใจไดวาเหตุใดรัฐสยามจึงไมใหความสําคัญกับการกําหนดขอบเขตอาณาจักรของตนเอง 

อังกฤษก็เรียกรองใหรัฐสยามสงคนมากําหนดเสนเขตแดน        เพราะวารัฐสยามมองวาการกําหนดแดนเขตแดน

หรือควบคุมการเขาออกอยางท่ีอังกฤษทํา อาจหมายถึงความไมไววางใจกันระหวางประเทศเพ่ือนบาน และกอน

หนานั้นสยามรูจักแตคําวาพรมแดน เพราะรัฐสยามไมเคยกําหนดเขตแดนลอมรอบ และไมเคยมีแผนท่ีอาณาเขต

ของตนเองท่ีแนชัดมากอน 

 งาน “Siam mapped: A History of the Geo-body of a Nation” ของ ธงชัย วินิจจะกูล ไดแสดงให

เห็นภาพของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของการนิยามพรมแดนอยางเปนรูปธรรม ธงชัยชี้วาการศึกษาแผนท่ี

ของรัฐชาติ ตองทําความเขาใจการพัฒนาของการสราง เผยแพร และการนําแผนท่ีมาใชในชีวิตประจําวันดวย 

เพราะวา แผนท่ีนั้นยอมจะหลีกเลี่ยงการตัดทอน ปรับเปลี่ยน  ดัดแปลง ซอนเรน หรือปรุงแตเนื้อหา หรือ

ความหมายแฝงตางๆไปได แผนท่ีจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการกอสรางตัวตนของความเปนรัฐชาติ 

 งานของ Andrew Walker ซ่ึงชี้ใหเห็นวาผูคนในพ้ืนท่ีชายแดนไมไดจํานนตอการถูกนิยาม           การ

ควบคุมจากรัฐศูนยกลางอยางเฉ่ือยชา หากแตมีบทบาทอยางกระตือรือรนในการตอรองกับการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรอยตอของรัฐในบริบทของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยศึกษาเสนทางการคาของกลุมแมคาชาวลาวท่ี

เดินทางมาฝงเชียงของเพ่ือซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคและนําไปขายฝงลาว เขาเสนอวากลุมคนเหลานี้สามารถปรับตัว

เขากับอํานาจรัฐไดอยางดี รวมท้ังนโยบายสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจยังไดเปดพ้ืนท่ีใหกับคนทองถ่ินสามารถเขาถึงทาง

การคาไดโดยเฉพาะผูหญิงชาวลาว ซ่ึงท่ีผานมาผูหญิงถูกมองวามีบทบาทเฉพาะการคาทางใกลเทานั้น แตจะไมมี

บทบาทในพ้ืนท่ีการคาทางไกลดังนั้นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจจึงกลายเปนพ้ืนท่ีสําหรับโอกาสในการมีบทบาทของผูหญิง

กลุมหนึ่ง 

 งานของ Walker เรื่อง “Border in Motion on the Upper Mekong” เสนอวา เม่ือเริ่มมีเขตแดนรัฐ

ชาติแบบสมัยใหมท่ีแนชัด เจาหนาท่ีอาณานิคมกลับมิไดใสใจหรือยืดติดกับเสนเขตแดนนั้นอยางเอาเปนเอาตาย 
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หากแตเจาหนาท่ีเหลานั้นยังมีความคิดท่ียืดหยุนและเลือกใชเกณฑในการควบคุมชายแดนแลวแตวาเม่ือใดท่ี

รูปแบบความคิดวาดวยเขตแดนแบบสมัยใหมในการบังคับการใชกฎหมายและควบคุมคนอยางเครงครัด สุดทาย

แลวเราจะเห็นวาพรมแดนนั้นไมไดมีลักษณะท่ีตายตัวตั้งแตแรกของการกอตัวข้ึนอยาง geo-body แตอยางใด 

หากแตยังมีความหละหลวม ผอนปรน มีการเลือกใชปฏิบัติอยางหลากหลาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับยุทธศาสตรและ

ผลประโยชนท่ีจะมีตอผูท่ีดูแลจัดการท้ังสองฝากฝงของเสนเขตแดน   

 วิธีการศึกษาของ Walker นาสนใจในแงของการตั้งตนการศึกษาจากผูคนในพ้ืนท่ีชายแดนแทนท่ีจะ

ทําการศึกษาจากมุมมองของอํานาจรัฐศูนยกลาง หรือการศึกษาความสัมพันธระหวางอํานาจกับพ้ืนท่ี Walker มุง

วิเคราะหอํานาจผูคนท่ีชายแดนในการตีความการใชอํานาจควบคุมของรัฐชาติ ทําใหขาดความสนใจในความ

แตกตางของกลุมคนในทองถ่ินจนดูราวกับวาความเปนทองถ่ินมีลักษณะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และกลุมตางๆ

สามารถเขาถึงพ้ืนท่ีทางการคาไดอยางเทาเทียม ท้ังท่ีสภาพความเปนจริงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร 

การเมือง เศรษฐกิจแตละยุคไดกอใหเกิดความสัมพันธทางสังคมและการเขาถึงทรัพยากรของผูคนในพ้ืนท่ีแตกตาง

กันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปลี่ยนแปลงและความรวมมือทางเศรษฐกิจแบบใหมภายใตยุคโลกาวิวัฒนไดนําซ่ึง

ความสัมพันธท่ีหลากหลายกลุมมากข้ึนและมีความสลับซับซอนยิ่งข้ึน หรือในอีกดานก็คือ ความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนในแตละยุคนํามาสูเง่ือนไขท่ีกอใหเกิดการเขาถึงการเขาถึงและกอใหเกิดการกีดกันการเขาถึงทรัพยากรของ

กลุมคนตางๆแตกตางกันไป            ซ่ึงผูคนในทองถ่ินจําตองเลือกใชเลือกใชเง่ือนไขตางๆเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีของตน

ไว 

 งานวิจัยของ ยศ สันตสัมบัติ เรื่อง “อํานาจ พ้ืนท่ี และอัตลักษณทางชาติพันธุ:                     การเมือง

วัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย” ไดใหความสนใจประเด็นเก่ียวกับการเมืองวัฒนธรรม การเปดพ้ืนท่ีทางสังคม 

และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณทางชาติพันธุ ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้เลือกพ้ืนท่ีวิจัยในลักษณะท่ีเปนเวทีแบบตางๆ ซ่ึงมี

ผูคนหลากหลายกลุมชาติพันธุอาศัยอยูรวมกันในหลายพ้ืนท่ี เชน เชียงของ        เชียงแสน ทาสองยาง แมอาย-

ฝาง และปางมะผา ซ่ึงท้ังหมดลวนแลวแตเปนพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีการเคลื่อนไหวของผูคน สินคา และวัฒนธรรมขาม

พรมแดนของรับชาติมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันบางพ้ืนท่ี เชน ไนทบารซาร และมงดอยปุย แมจะมิใชพ้ืนท่ี

ชายแดน หากแตเปนพ้ืนท่ีซ่ึงการเลื่อนไหลของสินคา ผูคนและปฏิสัมพันธขามกลุมชาติพันธุในลักษณะเดียวกัน 

พ้ืนท่ีซ่ึงไดรับการเลือกสรรในโครงการวิจัยชิ้นนี้จึงมิใชหมูบาน หากแตเปนพ้ืนท่ีของการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจซ่ึง

ปรับเปลี่ยนและเลื่อนไหลอยางตอเนื่อง รวมท้ังอัตลักษณทางชาติพันธุและความสัมพันธเชิงอํานาจอาจถูกผลิตซํ้า

และสรางใหมในการเจรจาตอรองระหวางกลุมตางๆซ่ึงไปมาหาสูและการทําการคาตามแนวชาติแดนและขาม

พรมแดนรัฐชาติ           ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีวิจัยแตละพ้ืนท่ีก็มีบริบทและเง่ือนไขแตกตางกันออกไป มีคําถาม
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เฉพาะและมีบทเรียนท่ีจะชวยใหเราทําความเขาใจอํานาจพ้ืนท่ีและการเมืองวัฒนธรรมจากเง่ือนไขของความ

แตกตาง มากกวาความคลายคลึงหรือการมองหาขอสรุปรวบยอด ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางงานศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 

ไดแกงานของ โสภิดา วีรกุลเทวัญ, วาสนา ละอองปลิว, อรัญญา ศิริผล, ทวิช จตุวรพฤกษ และขวัญชีวัน บัวแดง  

 

 องคความรูเกี่ยวกับเมืองแมสอด 

 วิทยานิพนธปริญญาเอกของพิชญ พงษสวัสดิ์ ท่ีประยุกตใชการศึกษาวิเคราะหประวัติศาสตรเชิงวิพากษ 

การเมืองเชิงภูมิศาสตรเรื่องพ้ืนท่ี ในการอธิบายปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณเมือง

ชายแดน พบวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในบริเวณดังกลาวมีพ้ืนฐานมาจากการตอสู    ดิ้นรนกับอํานาจ

ทหารพมาของกลุมชาติพันธุตางๆท่ีอาศัยอยูตามชายแดน และการขยายตัวของอุตสาหกรรมสงออกของรัฐไทยจาก

กรุงเทพฯ ถึงบริเวณเมืองชายแดนไทย-พมา การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายแดนเปนการพัฒนาท่ีไมเทาเทียมกัน

ระหวางไทย-พมา รัฐไทยไดสรางระบบการควบคุมจดทะเบียนแรงงานอพยพเขามาชั่วคราวจากประเทศเพ่ือนบาน 

เชน พมา กัมพูชา ลาว ท่ีลักลอบเขาเมืองไทยอยางผิดกฎหมาย ซ่ึงมีผลตอการสรางแรงงานราคาถูกจํานวนมาก 

แรงงานเหลานี้ถูกทําใหมีวินัยและตกอยูในสภาพการชีวิตแบบเสี่ยงอยูตลอดเวลา เปนแรงงานท่ีถูกกดข่ี ไมมี

เสรีภาพในทางเศรษฐกิจ   ไมมีสิทธิในการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนตนเอง ท่ีเชื่อมโยง

การสะสมทุนแบบบุพกาลเขากับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ผานการเคลื่อนยายแรงงานมนุษยราคาถูกขามแดน            

การคาพาณิชยกรรมและการผลิตท่ีเอารัดเอาเปรียบแรงงาน 

 งานชิ้นนี้ของพิชญ ยังไดแสดงถึงประเด็นในการพิจารณาเรื่องพ้ืนท่ีชายแดน ก็คือ เสนเขตแดนพ้ืนท่ี

ชายแดน และภาคเหนือ โดยพิชญเสนอวา เสนเขตแดน ชายแดน ชาติพันธุและภาคเหนือมีความสัมพันธกันอยาง

สลับซับซอน เพราะเสนเขตแดนนั้นไมไดมีความสัมพันธกับชายแดนอยางตรงไปตรงมา และชายแดนนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงจุดพิกัดอันเนื่องมาจากพัฒนาการของพ้ืนท่ี เชน            เม่ือมีการสถาปนาเสนแดนในแผนท่ีหรือ

การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ            และสังคมในระดับมหาภาคเทานั้น หากแตกระ

บวบการดังกลาวมีมิติในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะผันแปรไปดวยเหตุปจจัยใน

ระดับโครงสรางหลายประการ กลาวคือ ประการแรก การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชายแดนเกาและกําเนิดของพ้ืนท่ี

ชายแดนใหม เชน กรณีความเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีศูนยกลางอนุภูมิภาคจากเชียงแสนมาเปนแมสาย และการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีศูนยกลางอนุภูมิภาคจากระแหง (ตาก) สูแมสอด รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงจากลานนามาเปนลาว

เฉียง พายัพ และภาคเหนือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชายแดนเชนนี้ ทําใหเห็นวาพ้ืนท่ีแมสอด และแมสาย

มิไดเปนพ้ืนท่ีชายแดนมาโดยตลอด 
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 ประการท่ีสอง การพิจารณามิติเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ีชายแดนในปจจุบันโดยเฉพาะจากเมือง

ชายแดนท่ีมีความสําคัญ เชน แมสาย แมสอด จะพบวามิติเรื่องชาติพันธุเชิงวัฒนธรรมนั้นไมสามารถแยกตัวเอง

ออกมาจากเรื่องของเศรษฐกิจ การเมืองและภูมิรัฐศาสตรเชิงพ้ืนท่ีได                        พิชญไดยกตัวอยางเชน

กรณีแมสอด ท่ีมีกลุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองจํานวนมาก ถึงแมจะจดทะเบียนเพ่ือใหเกิดลักษณะของ

กรรมาชีพ แตแรงงานเหลานี้ก็ไมไดรับสิทธิทางเศรษฐกิจและสวัสดิการเทาพลเมืองในประเทศ และอยูในสภาพท่ี

เปราะบางตอการถูกกดข่ี คนเหลานี้ทําหนาท่ีสงเสริมใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชายแดน แตทวาพวกเขาไม

สามารถท่ีจะเคลื่อนท่ีออกจากแมสอดได 

 พิชญอธิบายวา แรงงานตางดาวในพ้ืนท่ีชายแดนนี้เองท่ีเปนหัวใจสําคัญตอการเติบโตของเศรษฐกิจ

ชายแดน ท้ังกรณีเกษตรและอุตสาหกรรม และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา               พ้ืนท่ีชายแดนนั้น

นอกจากเรื่องเสนเขตแดนและชุมชนกายภาพ ความเปนชายแดนยังถูกสรางไวในตัวคน คือ เสนเขตแดนท่ีเสมือน

สักลงไปในตัวคนผานการแจกบัตร และผานการตรวจบัตรท่ีขอบเมืองชายแดนตรงทางคมนาคมเขาเมืองหลวง

มากกวาเสนเขตแดนจริง ซ่ึงหมายความวาในพ้ืนท่ีชายแดนแมสอดมีขอยกเวนท่ีสามารถปลอยใหมีไหลผานของ

แรงงานตางดาวได แตไมสามารถออกจากพ้ืนท่ีตรงนั้นได        ทําใหเห็นวาเสนเขตแดน ชายแดน และพรมแดน

นั้นอยูไมไดเก่ียวของกับเรือนรางของชาติ (geo-body of the nation) เทานั้น แตยังหมายถึงกระบวนการอํานาจ

ท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีกระทําตอเรือนรางของผูคนดวย 

 วิทยานิพนธของ จักรพันธ ชักชุมแสง เรื่อง “ชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา : สัมพันธภาพ

ระหวาง พหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุ” ไดชี้ใหเห็นวา พหุสังคม        วิถีชีวิตทาง

เศรษฐกิจ การธํารงชาติพันธ ของชุมชนมุสลิมในแมสอดเปนประเด็นท่ีมีการเชื่อมโยงกัน         โดยความเปนพหุ

สังคมท่ีซอนกันอยูสองระดับคือ ระดับชุมชนมุสลิม และระดับชุมชนแมสอด               ในระดับชุมชนมุสลิม 

ประกอบดวยมุสลิมกลุมตางๆ อยางนอยหกกลุมซ่ึงสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ              และอํานาจในการ

ตอรองแตกตางกัน ในจํานวนนี้มุสลิมเชื้อสายพมา หรืออารากันเปนกลุมท่ีมีสถานภาพตํ่าท่ีสุด และเปนกลุมชาย

ขอบของสังคมในแมสอด สวนในพหุสังคมระดับชุมชนในแมสอดนั้น พบวามีการปฏิสัมพันธระหวางผูคน

หลากหลายชาติพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง ไทยใหญ พมา จีน ไทยลานนา มุสลิม ซิกขและฮินดู ท้ังทางสังคมรวมกัน 

กลุมมุสลิมแมสอดเองมีความสามารถในการปรับตัวเขากับบริบททางเศรษฐกิจในพหุสังคมของแมสอดเปนอยางดี 

ดวยการเปนเจาของกิจการขนาดเล็กและกลายเปนเอกลักษณท่ีสําคัญของกลุมมุสลิมในแมสอด 

 นอกจากพฤติกรรมเชิงเศรษฐกิจซ่ึงเสนอเปนเอกลักษณทางชาติพันธุมุสลิมแลว เอกลักษณเดนอีกประการ

ก็คือการธํารงชาติพันธุ กลุมมุสลิมแมสอดมีความอิสระในการแสดงซ่ึงความมีตัวตนของกลุมชาติพันธุ เนื่องจาก
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ชุมชนแมสอดเปนพหุสังคมท่ีนโยบายของรัฐคอนขางผอนปรนประนีประนอม ไมตองตกอยูในสภาวะถูกบีบบังคับ

ใหละท้ิงอัตลักษณของตนเองแตมีโอกาสฟนฟูอัตลักษณเดิมของกลุมดวยไมวา          อัตลักษณทางกายภาพ 

พิธีกรรม แนวปฏิบัติทางศาสนา และระบบสัญลักษณ กลุมมุสลิมแมสอด             จึงภาคภูมิใจท่ีจะแสดงตัวตน

ในการเปนมุสลิม ซ่ึงเปนเอกลักษณทางชาติพันธุศาสนา และอีกดานหนึ่งก็แสดงตัวตนในการเปนคนไทย ท่ีมีสิทธิ์

เทาเทียมกับสมาชิกของกลุมชาติพันธุอ่ืนๆในสังคมไทย สวนคําวากะลาก็ไดถูกผลักใหใชเรียกกลุมมุสลิมท่ีมาจาก

พมาหรืออารากัน ซ่ึงกลายเปนกลุมชายขอบท่ีสุดของเมืองตลาดชายแดนแมสอด 

 งานศึกษา “บทบาทของหอการคาจังหวัดตาก ตอการคาชายแดนไทย-พมา” ไดขอสรุปไววาหอการคา

จังหวัดตากท่ีกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2527 เปนการรวมกลุมของนักธุรกิจทองถ่ินเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน 

และมีบทบาทในการดําเนินงานสนับสนุนการคาชายแดนไทย-พมา โดยการดําเนินงานผานองคกรภาครัฐบาล ใน

รูปแบบของคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกวา กรอ. และ

ภาคเอกชนคือหอการคาไทย และขณะเดียวกันก็มีการดําเนินงานผานทางนักการเมือง ท้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล โดยท่ีกลุมนักธุรกิจในหอการคาจังหวัดตากมีความสัมพันธกับกลุม

นักการเมืองในจังหวัดตาก ในลักษณะความสัมพันธสวนตัว การดําเนินธุรกิจรวมกัน ความสัมพันธแบบเครือญาติ 

การใหการสนับสนุนซ่ึงกันและกันเพ่ือใหชวยผลักดันขอเสนอท่ีเปนประโยชนตอการคาชายแดนไทย-พมา 

 นอกจากนั้นยังมีงานท่ีเก่ียวกับปญหาและผลกระทบของการคาชายแดนท่ีแมสอด คือ              “ปญหา

การคาชายแดนของจังหวัดตาก” โดยศึกษาจากการสังเกตสอบถาม ไดพบวา การคาชายแดนของจังหวัดตากซ่ึง

รวมถึงพ้ืนท่ีในเขตอําเภอแมสอดมีปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนคลายกับเมืองชายแดนท่ัวไป เชน ปญหา

การขนสงและการสื่อสาร ปญหาทางดานการคมนาคมไมสะดวก ปญหาเรื่องขอจํากัดในการนําเขาสินคาบางชนิด

และปญหาการเมืองภายในประเทศพมาไดสงผลใหรัฐบาลพมาสั่งปอดจุดชายแดน จึงสงผลใหผูประกอบการตอง

ทําการคานอกระบบ ปญหาทางดานข้ันตอนพิธีการทางศุลกากรสําหรับสินคาบางประเภท ปญหาทางดานการขาด

ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีปญหาการลักลอบนําเขาสินคาในพ้ืนท่ีจังหวัดตากเนื่องจาก

อัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและเครื่องมือท่ีใชในการปองกันและปราบปรามสินคาท่ีลักลอบนําเขามีไม

เพียงพอ และปญหาเก่ียวกับการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในการนําเขาสินคาและการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 งานของ กรรณิการ ธรรมรัตน เรื่อง “ผลกระทบของการปดชายแดนตอการคาชายแดนไทย-พมา กรณี

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก” ไดอธิบายสาเหตุของการปดดานการคาชายแดนนั้น สวนใหญจะมาจากคําสั่งของ

รัฐบาลพมาโดยสาเหตุหลัก คือ ปญหาการเมืองภายในประเทศพมาและปญหาพิพาททางแมน้ําเมยระหวางไทย

และพมา การสั่งปดดานมีผลกระทบตอธุรกิจการคาขายแดนทําใหสินคาไมสามารถนําเขาและสงออกไดตามระบบ 
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แตการคาชายแดนก็ยังคงสามารถดําเนินตอไปไดในรูปแบบของการคานอกระบบ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอํานาจรัฐไม

สามารถเขาไปควบคุมการคาชายแดนไทย-พมาได 

 การศึกษาเรื่อง “ปญหาท่ีตั้งคายอพยพผูลี้ภัยชายกะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย-พมา ท่ีอําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก” และ “ปญหาการควบคุมดูแลผูหลบหนีภัยจากการสูรบชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว จังหวัด

ตาก” ซ่ึงไดศึกษาเก่ียวกับคายอพยพผูลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงมีผลของการศึกษาท่ีคลายกันวา ท่ีตั้งคายอพยพผูลี้ภัย

ชาวกะเหรี่ยงท่ีตั้งอยูตามแนวชายแดนไทย-พมา ไมปลอดภัยจากกองกําลังทหารพมาและกองกําลังทหารกะเหรี่ยง

พุทธท่ีลักลอบเขามาโจมตีทําใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณประเทศไทย จึงไดยายท่ีตั้งคายอพยพผูลี้ภัยมา

รวมกัน และใหหางจากชายแดน 10 กิโลเมตร ในปพ.ศ. 2540         เพ่ือเปนการแกปญหาดังกลาว พรอมกับสราง

ความเชื่อม่ันใหกับตางประเทศวาประเทศไทยยึดหลักมนุษยธรรมชวยเหลือดูแลผูดูแลหลบหนีภัยจากการสูรบเปน

อยางดี 

 งาน “การลักลอบเขาสูประเทศไทยของคนสัญชาติพมา : กรณีศึกษาอําเภอแมสอด จังหวัดตาก”, 

“แรงงานอพยพภาคอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดนไทย-พมา : กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพมา ในอําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก”, “ปญหาแรงงานตางชาติ ในกรณีกะเหรี่ยงหลบหนีเขาเมือง อําเภอแมสอด         จังหวัดตาก”, 

“การประเมินความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวในประเทศไทย : ศึกษากรณี              อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก” , “ผลกระทบจากแรงงานพมาผิดกฎหมายในประเทศไทย : ศึกษากรณีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก” 

 งานศึกษาเหลานี้อธิบายคลายกันเก่ียวกับแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด และเสนอภาพปญหาของ

แมสอดในทิศทางเดียวกัน โดยมีสาระสําคัญคือ ปจจัยท่ีทําใหแรงงานตางดาวทะลักเขาในพ้ืนท่ีแมสอดมีอยูสอง

ปจจัยหลักคือ ปจจัยดึงดูดภายในพ้ืนท่ี ไดแก สภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวยตอการอพยพขามเขตแดน การมี

โรงงานอุตสาหกรรมเขามาตั้งเปนจํานวนมาก ทําใหตองการแรงงานจํานวนมากท่ีคาแรงตํ่า นอกจากโรงงาน

อุตสาหกรรมแลว แรงงานตางดาวยังสามารถเขามาทํางานประเภทแรงงานกอสราง แรงงานดานเกษตร งานบริการ

ตามรานอาหาร ลูกจางตามบานเรือนฯ และปจจัยจากในประเทศพมาท่ีทําให แรงงานตางดาวท้ังพมาและกะเหรี่ยง 

ตองการเขามาทํางานในประเทศไทย เพ่ือหนีปญหาทางเศรษฐกิจและความไมสงบจากการเมืองภายในประเทศ 

 งานเหลานี้อธิบายถึงผลกระทบของแรงงานตางดาว วาเปนท่ีมาของอาชญากรรม ปญหาโสเภณี ปญหา

สาธารณสุข แรงงานตางดาวแยงงานของคนไทย ทําใหคนไทยตกงานบาง ทําใหแมสอดสูญเสียเงินออกนอก

ประเทศบาง เพราะแรงงานตางดาวท่ีมาทํางานในอําเภอแมสอดจะนําเงินกลับประเทศไปใหพอแมญาติพ่ีนองท่ี

ประเทศตน และยังพบวาปญหาแรงงานตางดาวสวนหนึ่งเกิดจากเจาหนาท่ีรัฐบางสวนอาศัยชองวางของกฎหมาย

ลักลอบสงแรงงานตางดาวจากชายแดนปอนโรงงานอุตสาหกรรม 
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 งานอีกหนึ่งชิ้นท่ีกลาวถึงนโยบายของภาครัฐท่ีเขามาแกปญหาแรงงานเรื่อง “การแกไขปญหาแรงงานตาง

ดาวผิดกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 2544 : ศึกษากรณีพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก” ของ

ปริญญา ปนปก ไดชี้ใหเห็นวา นโยบายแกไขปญหาแรงงานตางดาว เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2544 ในอําเภอแมสอด 

ไมมีผลทําใหการลักลอบเขาเมืองของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายลดนอยลง เพราะนโยบายนี้ตองการสํารวจ

จํานวนแรงงานตางดาวไมไดมุงกดดันใหกลับประเทศ                 การประสานงานระหวางหนวยงานราชการท่ี

ตองปฏิบัติหนาท่ีรวมกันยังไมดีนัก ตางฝายตางปฏิบัติ        และความรวมมือจากภาคเอกชนยังไมคอยดี คือขาด

ความจริงใจในการแกปญหา จึงทําใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายท่ีไมไดจดทะเบียนอีกเปนจํานวนมาก 

 วิทยานิพนธของ รพีพรรณ จักรสาน เรื่อง “ประวัติศาสตรชาติพันธุจีนและการสรางอัตลักษณของเมืองแม

สอด ตั้งแต พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2554” เพ่ือแสดงใหเห็นวากลุมชาติพันธุจีนในแมสอดซ่ึงเปนเมืองชายแดน

ระหวางประเทศไทยกับประเทศเมียนมารนัน้สามารถสะสมทุนและกลายเปนผูมีบทบาทนําท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองทองถ่ินไดอยางไร และคนจีนเหลานี้มีบทบาทอยางไรในการทําใหเมืองแมสอดมีอัตลักษณเปน “พ้ืนท่ีทาง

เศรษฐกิจ” ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ 

 ผลการศึกษาพบวา ในชวงทศวรรษ 2510 ถึงทศวรรษ 2520 เมืองแมสอดเปนพ้ืนท่ี              “ชายแดน

ตลาดมืด” กลุมคนจีนแมสอดสะสมทุจากการคาในยุคตลาดมืด โดยสรางเครือขายความสัมพันธกับกะเหรี่ยงท่ีมี

อิทธิพลในแถบชายแดนเพ่ือซ้ือ-ขายสินคาในประเทศพมา 

 ในทศวรรษ 2530 เปนตนมา เม่ือรัฐบาลไทยดําเนินนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา” คนจีน

ในแมสอดก็สามารถทําการคาขามพรมแดนอยางถูกกฎหมาย แต “การคาในระบบ” ก็ดําเนินควบคูไปกับ “การคา

นอกระบบ” พรอมกันนั้นคนจีนแมสอดก็พยายามปรับเปลี่ยนอัตลักษณของเมืองแมสอดจาก “พ้ืนท่ีดอยความ

เจริญและเสี่ยงอันตราย” ใหกลายเปน “พ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ” เพ่ือใหเมืองแมสอดไดรับการพัฒนาจากรัฐจน

สามารถแขงขันกับเมืองอ่ืนๆในประเทศพมา ท่ีดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศอยางมากในทศวรรษ 2540 เปนตน 

 

 

 

 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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 การศึกษาการพนันชายแดนพบวา มีไมมากเม่ือเปรียบกับการพนันภายในประเทศและการศึกษาเก่ียวกับ

เครือขายของผูเลนการพนันขามชาติยิ่งมีนอยมากเชนกัน เพราะสวนใหญศึกษาดานเศรษฐกิจและผลกระทบของ

การพนันทางเศรษฐกิจและสังคมมากกวา เชน จากการศึกษาของวิรินดา สุทธิพรมและคณะ (2553) ศึกษา

สถานภาพทางเศรษฐกิจจากคาสิโนตามแนวชายแดน กรณีศึกษาดานชองจอม           บานดานพัฒนา ตําบลดาน 

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทรพบวา นักทองเท่ียวท้ังเพศหญิงและเพศชาย สวนใหญอายุระหวาง 31-40 ป 

สถานภาพแตงงานแลว ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพหลักเปนธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท 

ตอเดือน มีภูมิลําเนาท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจจากคาสิโนตาม

แนวชายแดนานชองจอม ท่ีเปนผลกระทบตอรายได คาใชจายและการจางงาน อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาคาสิโน โดยรถยนตสวนตัว รูจักคาสิโน จากการแนะนําผานเพ่ือนหรือคนรูจัก

เดินทางมาเพ่ือการเสี่ยงโชค ประมาณ     2-3 ครั้งตอสัปดาห เปนการเดินทางมาเลนในชวงวันหยดุ เสาร-อาทิตย 

ผลของการเลนการพนัน นักทองเท่ียวไมสามารถแยกไดวาเลนได หรือเลนเสีย ซ่ึงมีคาใชจายในการเลนการพนันใน

แตละครั้งคิดเปนเงินเฉลี่ย 5,000 บาทตอครั้ง สวนคาใชจายเม่ือซ้ือของท่ีระลึก อันดับสาม คือ ซ้ือสินคาตามแนว

ชายแดน อันดับสี่ คือ ใชจายสําหรับอาหาร และอันดับหา คือ คาใชจายในการพักคางคืน 

 รัตพงษ สอนสุภาพ (2555) ซ่ึงศึกษาคาสิโนการพนันตามแนวชายแดนพบวา การพนันชายแดนมีความ

เก่ียวของกับเครือขายนักธุรกิจหรือนักการเมืองโดยท้ังสองสวนรวมกันเปนเจาของคาสิโน                (อางใน 

http://www.komchadluek.net/detail/20120824/138451) เจาของคาสิโนการพนันจํานวนมากมักเปนนัก

ธุรกิจ นักการเมือง และผูมีอิทธิพล ซ่ึงมีความสัมพันธอันดีกับผูนําทางการเมืองท้ังฝงไทยและผูนําของประเทศ

เพ่ือนบาน ท้ังนี้พ้ืนท่ีท่ีเปดคาสิโนตามแนวชายแดนกับไทย มักจะเปนพ้ืนท่ีพิเศษท่ีตองใชอํานาจพิเศษควบคุม

โดยตรงจากผูมีอํานาจทางการเมือง และงานศึกษาการเลนพนันในพ้ืนท่ีพรมแดนสวนมากพบวา คนไทยจํานวน

มากหลั่งไหลขามไปเลนการพนันนอกประเทศท่ีคิสโนพนันต้ังอยูในพ้ืนท่ีชายแดนของประเทศท่ีการพนันเปนสิ่งถูก

กฎหมาย (เรณู เขมาปญญา 2555 พรรณทิพย จันทรพวง 2550 และกนกวรรณ มะโนรมน 2546) ประชาชาติ

ธุรกิจ (4 มีนาคม 2555) เปดเผยวา กลุมลูกคารายใหญท่ีสุดของนักพนันท่ีไปเลนท่ีสะหวันเวกัสในชายแดนลาว 

(2554) มีมากกวา 1,500 คนในแตละวัน งานของรัตพงษ สอนสุภาพ (2555) พบวาผลกระทบจากคาสิโนการพนัน

ชายแดนมีท้ังขอดีและขอเสีย ดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอนของอาชญากรท่ีหลบหนี

การจับกุม คายาเสพติด และการคาประเวณี สวนดานบวกนั้นคือ ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมีงานทํา และสินคาเพ่ือ

การอุปโภคบริโภคภายในคาสิโน การพนันสวนใหญเปนสินคาท่ีผลิตในประเทศไทย และเจาของคาสิโนการพนันท่ี

เปนคนไทย นําเงินท่ีไดจากธุรกิจการพนันถายเทไปลงทุนในธุรกิจอ่ืน ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีถูกกฎหมายตั้งอยูในประเทศ

http://www.komchadluek.net/detail/20120824/138451
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ไทยทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน เชน การจางงาน มีรายได และการบริโภค เปนตน สวนพรรณทิพย 

จันทรพวง (2550) ศึกษาเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของผูเลนการพนันตามแนวชายแดน: กรณีศึกษา

คาสิโนการพนันท่ีปอยเปต อ.โอโจวโรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา                         และงานของ ตรี

ศักดิ์ สุขสภา (2543) ท่ีนําเสนอผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคาสิโนบานแหลม อําเภอบานโปงน้ํารอน จังหวัด

จันทบุรี โดยท้ังสองงานนี้พบวา การเลนการพนันชายแดนในปจจุบันไมคอยมีผลกระทบทางลบตอผูเลนท้ังทาง

เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงตรงขามกับงานศึกษาของสุรชัย บุญพลับ (2545) ท่ีศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนในกรณีคาสโินบานผักกาด อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี และพรชิตา กฤษฎาวานิช (2545) ท่ีศึกษา

ผลกระทบจากคาสิโนการพนันเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมท้ัง วิรินดา สุทธิพรม และคณะ (2553) ท่ีศึกษาสภาพ

ทางเศรษฐกิจของคาสิโนตามแนวชายแดนดานชองจอม ท่ีพบวา กลุมคนไทยท่ีเลนคาสิโนนี้เกิดการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจและสูญเสียเวลาในการดูแลธุรกิจของตนเอง สวนงานวิจัยของกนกวรรณ มะโนรมย (2546) ท่ีศึกษาดาน

ชองจอมเชนเดียวกันพบวา        คนไทยขามไปเลนการพนันจํานวนมากท้ังเพศหญิงและเพศชาย 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(อางใน https://dornsife.usc.edu/assets/sites/329/docs/Indigneous_Religions_.pdf) กลาว

วาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในกลุมประเทศลุมน้ําโขงท้ังเอ้ืออํานวยการพัฒนาเศรษฐกิจการคาท่ีดีใหคนสามารถ

เดินทางขามประเทศโดยสะดวกโดยเฉพาะการขนสงนักพนันขามชาติ แตการพนันคือธุรกิจท่ีขัดตอการสรางรายได

ใหกับประเทศ เชน ลาว พมา และกัมพูชา โดยเฉพาะคาสิโนชายแดนของประเทศกันพูชาท่ีกลายเปนธุรกิจท่ีใหญ

ท่ีสุดในสามประเทศนี้ สามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกําใหกับรัฐบาลผานการเสียภาษีของเจาของธุรกิจ แตในอีก

ดานหนึ่งพบวา การพนันชายแดนไดสรางผลกระทบใหเกิดความไมม่ันคงของมนุษยและความไมปลอดภัย เชน 

ภาวะหนี้และการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของคนทองถ่ินชายแดน 

 สําหรับการวิจัยการพนันชายแดนในตางประเทศนั้นมีการศึกษามากพอสมควร ซ่ึง Felsenstein and 

Freeman (2001) ศึ กษ า เ รื่ อ ง  Gambling on the Border: Casinos, Tourism Development and the 

Prisoner’ Dilemma ระหวางประเทศอิสราเอลและอียิปต เขาชี้ใหเห็นวาการพนันชายแดนถูกสรางข้ึนในฐานะท่ี

เปนกลยุทธการทองเท่ียวชายแดน โดยเฉพาะกรณีท่ีประเทศเนนการแขงขันทางการคาแมวาจะสงผลกระทบทาง

สังคมก็ตามซ่ึงรัฐบาลตองหาทางแกไข สวน Reith (2006) ศึกษาผลกระทบคาสิโนในพ้ืนท่ีพรมแดนท่ีพบวาคนท้ิง

ถ่ินไดรับผลกระทบจากกิจกรรมนี้และมีผลกระทบท้ังระยะสั้นและระยะยาวท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ และสุข
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ภาวะ รวมท้ังการกีดกันจากสังคม Timothy (2000)           ในบทความเรื่อง Borderlands: an unlikely tourist 

destination? พบวา การพนันชายแดนสามารถกลายเปนจุดหมายปลายทางของการทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

เพราะมีการพัฒนาการคมนาคมสูเสนทางชายแดน และชายแดนในตัวของมันเองมีความเปนพิเศษท่ีเหมือนพ้ืนท่ี

อ่ืนท่ีผูคนอยากมาเท่ียว เพราะเสมือนกับการเดินทางไปเยือนตางประเทศ ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถชมความเปนไป

ของอีกประเทศหนึง่ ในดานทัศนียภาพสังคม วัฒนธรรมพรอมๆกับการเลนการพนันและจับจายซ้ือของท่ีชายแดน 

 

2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 
 

  

เครือข่ายธุรกจิบ่อนคาสิโน 

ทั้งระดับท้องถิ่น  ชาติ และข้าม

ชาต ิ

การบริการจัดการบ่อนคาสิโนชายแดน 

การลงทุน การบริหารจัดการ การโฆษณา 

และการส่งเสริมการขาย และธุรกจิ

ผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกจิ ผลกระทบของชุมชน 



33 
 

 

บทที่ 3 

การดําเนินการวิจัย 

 

3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย  

 ในการศึกษาครั้งนี้จะใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใน 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพแนว

ประวัติศาสตร (Historical Approach) และการวิจัยเชิงคุณภาพแนวกรณีศึกษา (Case study Approach) 

 

3.2 พ้ืนท่ี ประชากร ขนาดตัวอยาง และการเลือกตัวอยาง  

 พ้ืนท่ี ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 ประชากรไดจากการเลือกสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  

เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจออก-ตก (East-

Weat Economic Corridor) กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน จึงทําใหมีความสัมพันธสวนตัวกับนักการเมือง

ทองถ่ิน กลุมนักธุรกิจทองถ่ิน และนักธุรกิจขามชาติ ซ่ึงสามารถท่ีจะนําเสนอขอมูลในเชิงเครือขายธุรกิจและ

ผลกระทบจากการเปดบอนคาสิโน ตามแนวชายแดนไทย-พมา โดยคําถามวิจัยไดเกิดจากการพูดคุยเก่ียวกับ

นโยบายการทองเท่ียวของประเทศตามแนวชายแดนในกอนหนานั้นบางสวน          ในสวนท่ีเก่ียวของกับการเปด

บอนคาสิโนชายแดน แตยังไมมีการวิจัยอยางจริงจังเก่ียวกับเรื่องดังกลาว       จึงเปนเหตุใหเกิดความสนใจในการ

ทําวิจัยดังกลาว 

 ไดแกกลุมเปาหมาย 6  กลุม 

 กลุมท่ี1 กลุมนักธุรกิจหรือผูจัดการและพนักงานในบอนคาสิโนท้ังคนไทยและพมา จํานวน          5  ทาน 

 สัมภาษณเพ่ือใหเห็นนโยบาย แนวคิด เปาหมาย การลงทุน เครือขาย ผลประโยชน                   การ

เลือกตัดสินใจ ความสัมพันธ การจางงาน การควบคุม และการดําเนินงานภายในพ้ืนท่ีบอนคาสิโน พรอมท้ัง

เครือขายรวม เชนพ้ืนท่ีปลอดภาษี ทาเรือนําเขาสินคาจากญ่ีปุน จํานวน 10 ทา สภาพของพ้ืนท่ีและกันชน การ

ลงทุนกับเครือขายการทองเท่ียว เชน รีสอรท ท่ีพัก สนามกอลฟ 

 กลุมท่ี2  เจาหนาท่ีภาครัฐ ไดแกพัฒนาชุมชน ปลัดอําเภอ ปลัดอบต. และเจาหนาท่ีดานศุลกากร 

เจาหนาท่ีตํารวจ จํานวน 5 ทาน 
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 สัมภาษณถึงมาตรการ แนวทางการปองกัน และปญหาของการเขาไปในบอนคาสิโนของชุมชน โดยไมผาน

ดานสากล และดานจารีต(ดานผอนปรน) เปนการขามเรือท่ีจัดโดยเอกชน โดยเจาของบอนโดยเปนการเดินทางเขา-

ออก อยางเสรี บริเวณทาเรือขนถายสินคาของเอกชนริมแมน้ําเมย โดยไมมีการปองกัน พรอมท้ังสถานบันเทิงตางๆ 

ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีคาสิโน สงผลกระทบอยางไรกับชุมชน 

 กลุมท่ี 3  นักธุรกิจในพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 5 ทาน 

สัมภาษณเพ่ือใหเห็นนโยบาย แนวคิด เปาหมาย การลงทุน เครือขาย ผลประโยชน                     การ

เลือกตัดสินใจ ความสัมพันธ การจางงาน การควบคุม และการดําเนินงานภายในพ้ืนท่ีบอนคาสิโน พรอมท้ัง

เครือขายรวม เชนพ้ืนท่ีปลอดภาษี ทาเรือนําเขาสินคาจากญ่ีปุน จํานวน 10 ทา สภาพของพ้ืนท่ีและกันชน การ

ลงทุนกับเครือขายการทองเท่ียว เชน รีสอรท ท่ีพัก สนามกอลฟ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

 กลุมท่ี 4  ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน       5 

ทาน 

สัมภาษณถึงมาตรการ แนวทางการปองกัน และปญหาของการเขาไปในบอนคาสิโนของชุมชน โดยไมผาน

ดานสากล และดานจารีต(ดานผอนปรน) เปนการขามเรือท่ีจัดโดยเอกชน โดยเจาของบอนโดยเปนการเดินทางเขา-

ออก อยางเสรี บริเวณทาเรือขนถายสินคาของเอกชนริมแมน้ําเมย โดยไมมีการปองกัน พรอมท้ังสถานบันเทิงตางๆ 

ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีคาสิโน สงผลกระทบอยางไรกับชุมชน 

 กลุมท่ี 5  ประชาชนในในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 20 ทาน 

สัมภาษณเพ่ือใหทราบถึงแนวความคิดเก่ียวกับการเขาไปเลนการพนันตามพ้ืนท่ีชายแดนตลอดจนทราบถึง

การลงทุน เครือขาย ผลประโยชน การเลือกตัดสินใจในการเลน ความสัมพันธระหวางผูเลนกับบอนคาสิโน การ

ควบคุม บทลงโทษท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีบอนคาสิโน พรอมท้ังเครือขายรวม เชน             พ้ืนท่ีปลอดภาษี ทาเรือ

เอกชน สภาพของพ้ืนท่ีและกันชน การลงทุนกับเครือขายการทองเท่ียว เชน        รีสอรท ท่ีพัก สนามกอลฟ ใน

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ มีผลอยางไรในการเลือกตัดสินใจเขาเลน ผลกระทบ และวงเงิน  พรอมท้ังกระบวนการเขา-

ออก และปญหาของการเขาไปในบอนคาสิโนของชุมชน โดยไมผานดานสากล และดานจารีต(ดานผอนปรน) เปน

การขามเรือท่ีจัดโดยเอกชน โดยเจาของบอนโดยเปนการเดินทางเขา-ออก อยางเสรี บริเวณทาเรือขนถายสินคา

ของเอกชนริมแมน้ําเมย โดยไมมีการปองกัน พรอมท้ังสถานบันเทิงตางๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีคาสิโน สงผลกระทบ

อยางไรกับชุมชน  ตามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 กลุมท่ี 6 นักพนัน จาํนวน 30ทาน 
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สัมภาษณเพ่ือใหทราบถึงแนวความคิดเก่ียวกับการเขาไปเลนการพนันตามพ้ืนท่ีชายแดนตลอดจนทราบถึง

การลงทุน เครือขาย ผลประโยชน การเลือกตัดสินใจในการเลน ความสัมพันธระหวางผูเลนกับบอนคาสิโน การ

ควบคุม บทลงโทษท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีบอนคาสิโน พรอมท้ังเครือขายรวม เชนพ้ืนท่ีปลอดภาษี ทาเรือเอกชน 

สภาพของพ้ืนท่ีและกันชน การลงทุนกับเครือขายการทองเท่ียว เชน รีสอรท         ท่ีพัก สนามกอลฟ ในพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจพิเศษ มีผลอยางไรในการเลือกตัดสินใจเขาเลน ผลกระทบ และวงเงิน   พรอมท้ังกระบวนการเขา-ออก 

และปญหาของการเขาไปในบอนคาสิโนของชุมชน โดยไมผานดานสากล และดานจารีต(ดานผอนปรน) เปนการ

ขามเรือท่ีจัดโดยเอกชน โดยเจาของบอนโดยเปนการเดินทาง         เขา-ออก อยางเสรี บริเวณทาเรือขนถายสินคา

ของเอกชนริมแมน้ําเมย โดยไมมีการปองกัน พรอมท้ังสถานบันเทิงตางๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีคาสิโน สงผลกระทบ

อยางไรกับชุมชน  ตามความคิดเห็นของนักพนัน 

 

3.3 เครื่องมือ/แบบเก็บขอมูล  

 ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมุงประเด็นในการสัมภาษณถึงเครือขาย การคาการ

ลงทุน ประโยชน และผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดคาสิโน ในแงของผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ตอเศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

จังหวัดตาก  

 การสรางและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 1. ศึกษาคนควาเอกสารจากหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และวิเคราะหลักษณะของ

ขอมูลท่ีตองการ 

 2. ประมวลความรูท่ีศึกษาเปนแนวคิด กําหนดขอบเขต และกําหนดเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัย 

 3. สรางแบบสมัภาษณฉบับรางใหครอบคลุมเนื้อหา เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. นํารางแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองของ

เนื้อหา 

 5. นําแบบสัมภาษณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากรท่ีกําหนดไว 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Non-Structure Interview) โดยผูวิจัยได

เตรียมคําถามอยางกวางๆ มาลวงหนาเพ่ือใชเปนแนวในการสัมภาษณ ซ่ึงในเบื้องตนผูวิจัยไดใชการสัมภาษณแบบ



36 
 

ไมเปนทางการ (Information Interview) ซ่ึงเปนการสัมภาษณแบบเปดกวาง ไมจํากัดคําตอบและมีความยืดหยุน

มาก โดยท่ีผูถูกสัมภาษณสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเองไดเรื่อยๆ และเม่ือมีความสนิทสนมกับ

กลุมเปาหมายแลว ผูวิจัยจึงใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  พรอมท้ังนํากลุมผูสัมภาษณท่ี

เปนกลุมตาง ๆ มาทําการตรวจสอบขอมูลโดยการประชุมกลุมยอย (Focus group Interview)  และการสังเกต

แบบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการสังเกตและบันทึกภาคสนามจาการลงพ้ืนท่ีบอนในเมืองเมียวดี 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหผลการศึกษานั้นผูวิจัยทําการวิเคราะหผล โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) และจําแนกขอมูลตํามประเภทโดยใชทฤษฎีเปนตัวจําแนกประเภทของขอมูลท้ังเรื่องเครือขาย กลุม

ผลประโยชน ผลกระทบท่ีเก่ียวของในมิติตางๆ 

 

3.6 แผนการดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน  

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.ศึกษาจากขอมูลเอกสาร 

สํ ารวจขอ มูล พ้ืนฐาน ท่ี

เ ก่ี ย ว ข อ ง เ ก็ บ ข อ มู ล

ภาคสนามเบื้องตนในบอน

คาสิโนพ้ืนท่ีชายแดน ไทย-

พมาพรอมท้ังสรางแนว

คําถามแบบก่ึงโครงสราง

แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร เ ก็ บ

รวบรวมขอมูล 
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กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.สัมภาษณข้ันลึกเก่ียวกับ

ความคิดเห็น จากกลุ ม

ตัวอยาง 6 กลุมในดาน

ตางๆดังนี ้

กอตัวของเครือขายการ

พัฒนาเครือขาย ในระดับ

ต างๆ ท้ังระดับทอง ถ่ิน 

ชาติ และขามชาติ  และ

การ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บ อน

คาสิ โน  ประโยชนทาง

เศรษฐกิจและผลกระทบ

ตอชุมชน 

          

3.จัดFocus group กับกลุม

ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ น ร ะ ดั บ

เจาของพ้ืนท่ี(ท้ังภาครัฐ

และเอกชนท่ีเ ก่ียวของ ) 

เ พ่ื อประ เ มินผลระทบ

ตางๆและแนวทางในเชิง

น โ ย บ า ย ต อ ก า ร พ นั น

ชายแดนไทย -พมา เ พ่ือ

ตรวจสอบขอมูลและหา

แ น ว ท า ง ก า ร กํ า ห น ด

นโยบายและการแกไขเชิง

นโยบาย 
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กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. .วิเคราะหขอมูล การกอ

ตั ว ข อ ง เ ค รื อ ข า ย ก า ร

พัฒนาเครือขาย ในระดับ

ต างๆ ท้ังระดับทอง ถ่ิน 

ชาติ และขามชาติ  และ

การ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บ อน

คาสิ โน  ประโยชนทาง

เศรษฐกิจและผลกระทบ

ตอชุมชน 

          

5.ทํ าการวิ เ คราะห เ พ่ือ

นํา เสนอนโยบายท่ีและ

การแก ไข เ ชิ ง น โ ยบ าย

เก่ียวกับการพนันชายแดน

ไทย-พมา 

          

6.รูปเลมรายงานสมบูรณ           
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บทที่ 4 

เครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย – พมา : กรณีศึกษา

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 

การนําเสนอผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับเครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามแนว

ชายแดนไทย – พมา : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก โดยแบงตามวัตถุประสงคการวิจัยเปน 3 

ประเด็น คือ  

1. ศึกษาเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 2. ศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา         ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 3. ศึกษาผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ท่ีมีผลตอชุมชนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 
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ภาพท่ี 1 ภาพแผนท่ีจุดตั้งคาสิโนริมแมน้ําเมย อ.แมสอด จ.ตาก 

 

4.1 เครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโน 

 ในการศึกษาเก่ียวกับการเกิดธุรกิจบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทยพมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ             

แมสอด จังหวัดตากจําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจเก่ียวกับ“สภาพของพ้ืนท่ีริมแมน้ําเมย” เปนเสนแบง  เขตแดน

ระหวางไทยกับพมา ซ่ึงมีลักษณะพิเศษ ไมเหมือนกับชายแดนอ่ืนๆ เนื่องดวยพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีปลายสุดแหง

อํานาจรัฐท่ีมีพัฒนาการในลักษณะของชายแดนตลาดมืด พ้ืนท่ีผอนปรน เฝาระวังและพรามัวในเรื่องอํานาจ โดยมี

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีอันสัมพันธอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของรัฐบาลพมาและ

ชนกลุมนอยชาวกะเหรี่ยงในบริเวณชายแดน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลพมาและรัฐบาลไทยท่ีมีตอพ้ืนท่ีดังกลาว

โดยเฉพาะนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ   เมียวดีของพมาและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดของไทย รวมถึง

กฎหมายการคาการลงทุนเพราะจะทําใหเห็นภาพของเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนในชวงกอนและหลังการเกิด

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด รวมถึงกฎหมายการคาการลงทุนไดอยางชัดเจน  

4.1.1 เครือขายธุรกิจและการบริหารบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด บนพ้ืนฐานความสัมพันธแบบไมเปนทางการ ไดแก   กาแล็กซ่ี และ วินน  
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 4.1.1.1 เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

การเปลี่ยนแปลงในพมาท่ีสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีชายแดนริมแมน้ําเมยเริ่มปรากฏเดนชัดเม่ือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในพมา ภายหลังเหตุการณท่ีนายพลเนวินไดทําการรัฐประหารยึดอํานาจจากนายพลอูนุในป

พ.ศ.2505 แลวดําเนินนโยบายท่ีเรียกวา“สังคมนิยมวิถีพมา” (The Burmese Way to Socialist) โดยไดออก

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการผลิต คือ การยึดเอาการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการขนสงการสื่อสารการ

คาขายกับตางประเทศและอ่ืนๆ วิถีทางแหงการผลิตของชาติท้ังมวล ดังกลาวนั้น จําเปนตองใหรัฐเปนเจาของหรือ

ใหสมาคมสหกรณเปนเจาของหรือไมก็ตองใหสหภาพรวมกันเปนเจาของดําเนินการท้ังสิ้น (พันธุสูรย ลดาวัลย

,2541 : 35) นอกจากนี้นายพลเนวินยังไดดําเนินนโยบายปดประเทศพรอมกับการประกาศปดพรมแดนหามมีการ

ติดตอซ้ือขายบริเวณชายแดนสงผลใหความสัมพันธทางการคาในระบบกับประเทศไทยหยุดชะงัก สงผลใหเกิด

ความขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคในประเทศพมา อันเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหการคานอกระบบขยายตัวแพร

สะพัดมากยิ่งข้ึน               การคานอกระบบดังกลาวนี้สงผลใหชาวกะเหรี่ยงหรือสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง 

(Karen National Union : KNU) ซ่ึงเปนกองกําลังท่ีเปนปรปกษกับรัฐบาลทหารพมาซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ีบริเวณ

ชายแดนริมแมน้ําเมยไดรับประโยชนเปนอยางมาก โดยสินคาอุปโภคบริโภคจากไทยกวารอยละ 80 ตองผานเขต

แดนในการควบคุมของกะเหรี่ยง KNU และมีการเก็บภาษีรอยละ 5 ของราคาสินคา นอกจากรายไดจากภาษี

ดังกลาวยังมีรายไดมหาศาลจากการใหสัมปทานตัดไมกับนายทุนชาวไทยสงผลใหกองกําลังของกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงสามารถขยายการปกครองและเขตทหารของตนไปยังหมูบานตางๆ ท่ีอยูริมแมน้ําเมย               เพ่ือเปน

การยึดพ้ืนท่ีของตนไวและเพ่ือทําการควบคุมการคานอกระบบตามหมูบานตางๆ เพ่ือนํารายไดจากการเก็บภาษีมา

ซ้ืออาวุธเถ่ือนจากชาวไทยท่ีลักลอบนําเขามาจากลาวและกัมพูชาอีกที ในปพ.ศ.2531 นักเศรษฐกิจของ

ธนาคารโลกประเมินวาเศรษฐกิจนอกระบบ (Black market) ของพมามีมูลคาสูงถึง 3,000 ลานเหรียญดอลลาร

สหรัฐตอป (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2548 : 30) 

ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยมองวารัฐกะเหรี่ยงคือรัฐกันชนระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา                     

เพ่ือปองกันมิใหกองกําลังของพรรคคอมมิวนิสตเขามาเคลื่อนไหวในเขตแดนไทย และกันไมใหกองกําลังของรัฐบาล

พมาเขามาประชิดชายแดน จากแนวความคิดดังกลาวสงผลใหเสนแบงเขตแดนเปนเพียงเสนท่ีสรางข้ึนใน

อุดมการณแตไมมีความหมายในเชิงปฏิบัติท่ีแทจริง ดานความเขมงวดในการตรวจสอบผูคนและสินคาเขาออก

บริเวณพรมแดน จึงอาจกลาวสรุปไดวาในยุคท่ีสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง KNU มีอํานาจปกครองพ้ืนท่ีชายแดน

ดังกลาวเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทยพมาริมแมน้ําเมยจึงมีความสําคัญดานเศรษฐกิจในฐานะท่ีเปนเขตพ้ืนท่ีพิเศษท่ีมีการ
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เคลื่อนไหวในลักษณะของการคานอกระบบหรือตลาดมืด พรอมท้ังมีความสําคัญดานความม่ันคงในฐานะรัฐกันชน

ของประเทศไทยและประเทศพมา  

ความขัดแยงภายในสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง KNU สงผลใหเกิดการแยกตัวของทหารกะเหรี่ยงกวา 400 

คน โดยใชชื่อวากองกําลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (Democratic Karen Buddhist Army : DKBA) ในปพ.ศ.

2537 ซ่ึงกองกําลังดังกลาวมีเปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญเนื่องจากไดเขารวมกับรัฐบาลพมาบุกเขายึดฐานท่ีม่ันและ

คายตางๆของสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง KNU ไดอยางรวดเร็วในปพ.ศ.2538 ทําใหพ้ืนท่ีชายแดนริมแมน้ําเมยฝง

ประเทศพมา ไดกลายเปนพ้ืนท่ีใตการปกครองของ กองกําลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (Democratic Karen 

Buddhist Army : DKBA) ตอมาในปพ.ศ.2553 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกครั้งเม่ือมีการกอตั้งกองกําลัง

พิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) ข้ึนโดยแปรกําลังจากกองกําลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย 

(Democratic Karen Buddhist Army : DKBA)  เขารวมพัฒนาประเทศกับรัฐบาลพมา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบตาม

แนวชายแดนไทยพมา โดยกองกําลังของ DKBA ท่ีเปลี่ยนสถานะเปนกองกําลังพิทักษชายแดนนี้ไดรวมถึง กองพล

นอย 999 ของ นายพลชิตตู ผูนําของ DKBA ดวยซ่ึงภายหลังไดเปน ผูท่ีเขามามีบทบาทในการควบคุมดูแลพ้ืนท่ี

ชายแดน            ริมแมน้ําเมย (http://www.dvb.no/news/dkba-officially-becomes-border-guard-

force/11330 สืบคน เม่ือวันท่ี 16 พฤศจกิายน พ.ศ.2560) 

 ภายหลังจากการเขามามีบทบาทในการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีชายแดนริมแมน้ําเมยของนายพลชิตตู                      

ไดมีการดําเนินธุรกิจใหมคือการใหใหเชาพ้ืนท่ีริมแมน้ําเมยซ่ึงอยูในการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยง บริเวณฝงตรง

ขามทาเรือธรรมชาติของฝงไทยเพ่ือเปดบอนคาสิโน ซ่ึงแตเดิมทาเรือตางๆนี้ท้ังฝงไทยและฝงพมา                  เปน

ทาเรือขนถายสินคาอุปโภคและบริโภคภายใตระบบการคาท่ีไดรับอนุญาตตามขอตกลง (Sale on Consignment 

License) ตัวอยางเชน การคาตามชองทางท่ีรัฐอนุมัติตามชองทางศุลกากร เชน ชองทางท่ีอนุมัติทางศุลกากรตาม

มาตราทวิ 5 ของพระราชบัญญัติศุลกากรท่ี 7 พ.ศ.2480 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก ผูนําเขาและสงออกสินคา ซ่ึง

สามารถนําเขาและสงออกสินคาระหวางอําเภอแมสอดและจังหวัดเมียวดีประเทศพมา สวนใหญตั้งอยูริมแมน้ําเมย 

จึงเรียกคลังสินคาวาทาขามหมายเลขตางๆ ปจจุบันมี 23 ทาขามโดยคลังสินคาตางๆเหลานี้ดําเนินการโดยเอกชน

ท้ังสิ้น โดยผูประกอบการสามารถนําสินคาไปผานพิธีศุลกากรไดตามทาเรือตางๆ ซ่ึงมีเจาหนาท่ีกรมศุลกากรประจํา

อยู โดยสินคาสวนใหญกวารอยละ 70 เปนสินคาอุปโภคบริโภคท่ีรัฐบาลพมาไมอนุญาตใหนําเขา ดังนั้นจึง

จําเปนตองขนสงผานคลังสินคาชั่วคราวเพ่ือสะดวกในการสงมอบสินคาใหกับพอคาชาวพมา การขนถายสินคา

ดังกลาวจากฝงไทย  ไปฝงพมานั้นอยูในการควบคุมดูแลโดยกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : 

BGF) ภายใตการนําของนายพลชิตตู ดังปรากฏในคําบอกเลาของพอคารายหนึ่งวา 
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  “เรามีหนาท่ีแคฝงเราเทานั้น เม่ือเราจัดการธุระศุลกากรเสร็จก็จะนัดวันกับพอคาพมามา

รับของ พอคาฝงนูนก็มารอรับท่ีทาเรือ พอสินคาขามไปเปนเรื่องของเขา สินคาถูกปลน โกดังถูกเผาก็

ไมใชความรับผิดชอบของเราท่ีนี่ เขาจะผานศุลกากรของเขาหรือเปลา หรือจะสงตอไปทางไหนเราจะ

ไมยุง มันเปนระบบของเขา เปนเขตอิทธิพลของกระเหรี่ยงเลยไปก็เห็นแตบังเกอรตองผานเขตของ

เขากอนถึงจะเขาเมืองเมียวดีได” (นายเกม สัมภาษณเม่ือ 10 เมษายน 2560)  

  

ขณะเดียวกันจากการสัมภาษณพอคาชายแดนฝงพมาเลาวา  

  “ชายแดนฝงพมาเปนดานเก็บภาษีของกะเหรี่ยง ดูแลโดยนายพลชิตตู เพ่ือเปนรายไดของ

ทหาร ชาวบานตามชายแดนตองเสียภาษีวัว ภาษีไม ภาษีของปา เม่ือรัฐบาลพมาสั่งปดดาน แต

รัฐบาลไทยไมไดสั่ง   ปดดาน การนําสินคาออกขายก็ตองจายภาษีใหกับฝายกะเหรี่ยง โดยภาษีจะ

จายท้ังหมด 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี1 ภาษีท่ีแหลงผลิต ครั้งท่ี2                  จายใหกับกะเหรี่ยง DKBA 

ครั้งท่ี3 จายคาขามแมน้ําจากฝงพมามาไทย ใหนายพล ชิตตู ครั้งท่ี4 จายคาข้ึนฝงไทย ใหศุลกากร

ไทย ถึงจะนําสินคาออกมาขายได” (นายหนุม สัมภาษณเม่ือ 10 เมษายน 2560)  

 

 คําบอกเลาของพอคาท้ังสองฝงดังกลาวขางตนทําใหเห็นสภาพของพ้ืนท่ีบริเวณริมแมน้ําเมยฝงพมาวาอยู

ภายใตการควบคุมดูแลของกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) นับต้ังแตปพ.ศ. 2557 เปน

ตน ยังคงมีรูปแบบการแสวงหารายไดในการบํารุงกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) โดย

การเก็บภาษีจากการคาชายแดนเปนรายไดหลัก ภายใตความสัมพันธรวมกันของเครือขายชนชั้นนําเศรษฐกิจและ

การเมือง  ภายใตเครือขายธุรกิจการคาขามแดน โดยมุงเนนการรักษาสมดุลและรักษาความสัมพันธกับรัฐบาลพมา

และชนกลุมนอยกระเหรี่ยงบริเวณตะเข็บชายแดน เพราะหากความสัมพันธอยูในระดับปกติ จะสงผลใหเศรษฐกิจ

ชายแดนและการคาระหวางประเทศพัฒนาโดยไมชะงัก (ศุภกาญจน พงษยี่หลา, 2548)   

 สถานภาพของพ้ืนท่ีชายแดนแมสอดยังคงเปนพ้ืนท่ีมาอํานาจการเมืองและอิทธิพลทองถ่ินสูงมากดังคํา

บอกเลาของนายเทิดเกียรติ ชินสรนันท อดีตนายกเทศมนตรีนครแมสอด ไดกลาวถึงสภาพพ้ืนท่ีวาพ้ืนท่ีท้ังหมดไม

สามารถขยายตัวไดเทาท่ีควร เชน  

  “การขยายสะพานเพ่ือขนถายสินคาไดไวข้ึน ปจจุบันใชเวลา 1 วัน เขาวันหนึ่ง ออกวัน

หนึ่ง เรียกวาไปวันมาวัน มูลคาสินคา 6 หม่ืนลานบาทตอป ฉะนั้นถาขยายสําเร็จมูลคาการคาจะ

เพ่ิมข้ึนเทาตัว แตท่ีผานมาขยายไมได สะพานแหงท่ี 2 ก็สรางไมได จึงตองขนสินคาโดยไมผานดาน
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ศุลกากร ใชชองทางพิเศษ ขามแพตางๆ มูลคาการคารวมตางๆ  เพราะในบริเวณแมน้ําเมยมีทาเรือ 

20ทา การขนสงสินคาขนาดใหญท่ีข้ึนสะพานไมไดก็ตองผานทาพวกนี้ ขณะท่ีฝงพมาไมใชพ้ืนท่ี

อิทธิพลของรัฐบาลกลาง แตอยูในความครอบครองของกระเหรี่ยง มีเพียงเมืองเมียวดีท่ีเปนของ

รัฐบาลพมา ฉะนั้นถาสะพานเสร็จ  ผูไดรับผลประโยชนอยูก็จะเสียผลประโยชน” (นายเทิดเกียรติ 

ชินสรนันท สัมภาษณเม่ือ                 4 พฤศจิกายน 2560) 

 

 ภายใตความพยายามของรัฐบาลในการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดใหมีความพรอมในทุกๆดาน 

โดยเฉพาะการสรางสะพานขามแมน้ําเมยแหงท่ีสองซ่ึงมีมูลคาการลงทุนกวา 3,900 ลานบาท           เพ่ือเปน

เสนทางหลักในการขนสงสินคาระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพมาโดยตรง พรอมท้ังมีนโยบายในการปดโกดัง

บริเวณทาเรือแมสอดและใหสงออกโดยผานทางสะพานเพียงอยางเดียวเทานั้น ซ่ึงสงผลใหผลประโยชนทางธุรกิจ

การคาชายแดนท้ังหมดตกอยูภายใตรัฐบาลกลางพมา (สัมภาษณนาย กอ             ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ 

สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560)  

 จากสภาวการณดังกลาวทําใหกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) เริ่มเปดพ้ืนท่ี

ชายแดนภายใตการดูแลบริเวณริมแมน้ําเมยตั้งแตบริเวณอําเภอแมสอดจนถึงอําเภอทาสองยาง          ซ่ึงเรียงราย

ไปดวยทาเรือขนสงสินคาจํานวนมากถึง 23 ทา เพ่ือใหเชาพ้ืนท่ีทําธุรกิจตางๆ เชน ทําบอนคาสิโน รานคา Duty 

Free ข้ึน โดยเริ่มในพ้ืนท่ีท่ีรูจักกันท้ังฝงไทยและพมาวา ปอม 99 โดยมีพัฒนาการของการเปดใหเชาตั้งแตปพ.ศ.

2557 ในลักษณะบอนคาสิโนขนาดเล็กของนาย ปอ และนาย กอ ซ่ึงเปนบุคคลแรกท่ีเริ่มเขามาลงทุนในพ้ืนท่ีของ

กองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF)             โดยใชชื่อวากาแล็กซ่ี และวินน การมาลงทุน

ของนาย ปอและนาย กอ นั้นอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับนายพลชิตตู โดยมิไดรับการรับรองทางกฎหมายโดย

รัฐบาลกลางพมาแตอยางใด อาจกลาวไดวากลุมนักลงทุนกลุมแรกท่ีเขามาลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโนในฝงเมียวดี 

บริเวณริมแมน้ําเมยซ่ึงอยูในการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยงนั้น เปนกลุมผูมีอิทธิพลท่ีมีเครือขายระดับชาติและมี

ประสบการณในการทําบอนชายแดนอ่ืนมากอน 

 

 การมาทําธุรกิจบอนคาสิโนนั้น กลุมอิทธิพลดังกลาวนี้นับไดวาเปนกลุมแรกๆ ท่ีไดมีการเจรจาเรื่อง   การ

ขอเชาพ้ืนท่ีเพ่ือเปดบอนคาสิโนกับนายพลชิตตู โดยกอนท่ีจะเขามาเชาพ้ืนท่ีเพ่ือทําธุรกิจคาสิโนนั้นกลุมอิทธิพล

กลุมนี้ทํางานใหกับนักการเมืองระดับชาติโดยทําหนาท่ีดูแลบอนคาสิโนชายแดนฝงตรงขามอําเภอแมสายมากอนดัง

คําบอกเลาของนักธุรกิจทองถ่ินรายหนึ่งซ่ึงเปนคนบานเดียวกับนาย ปอ ท่ีเลาวา  
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  “กลุมนายปอ ซ่ึงเปนลูกนองเกาของนักการเมืองระดับชาติในภาคกลาง  เคยทําหนาท่ีเปน

ผูจัดการบอนคาสิโนท่ีแมสายมากอน แตภายหลังเม่ือนักการเมืองคนดังกลาวเกิดกรณีพิพาทกับกลุม

นักการเมืองทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมและกลุมอิทธิพลในเขตภาคเหนือตอนบน จนเปน    คดีความ 

สงผลใหนาย ปอ ไมสามารถอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนไดจึงยายลงมาทําธุรกิจบริเวณชายแดน

แมน้ําเมย” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีสัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจกิายน 2560) 

 

 เม่ือเขามาอยูในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด กลุมอิทธิพลดังกลาวเริ่มเขามาลงทุน                 ทํา

ธุรกิจการคาชายแดนท้ังในระบบและนอกระบบ ท่ีรับรูกันท่ัวไปคือ เครื่องใชไฟฟาและน้ํามัน จนมีเครือขายนัก

ธุรกิจท้ังฝงไทยและฝงพมา และคอยๆรูจักคนมากข้ึน ทําใหรูจักเครือขายนักธุรกิจท้ังฝงไทยและฝงพมาจึงทําการ

ชักชวนสรางโกดังในฝงพมาเพ่ือขนสงสินคาประเภทตางๆ เชน น้ํามัน เครื่องใชไฟฟา ซ่ึงสอดคลองกับคําบอกเลา

ของกลุมพอคาในเมืองแมสอดซ่ึงเลาวา  

  “การจําหนายสินคาประเภทอุปกรณไฟฟา หลอดไฟ เปนท่ีตองการของคนพมาเปนอยาง

มาก โดยสวนใหญเปนคาขายทางชายแดนริมแมน้ําเมยผานกลุมพอคาท่ีเคย มีความสัมพันธกันมา

กอน ซ่ึงการคาเครื่องใชไฟฟาและน้ํามันทํากําไรไดดีมากจึงมีการสรางโกดังขนถายสินคาระหวางไทย 

– พมา” (นายอํ่า สัมภาษณเม่ือ 10 เมษายน 2560) 

 

 สาเหตุและการเขามาเชาพ้ืนท่ีเพ่ือทําธุรกิจคาสิโน คือจากความเจริญกาวหนาทางดานการคาดังกลาวทํา

ใหนาย ปอ ไดเริ่มรูจักกับกลุมนายทุนระดับลางในพมาสูกลุมผูมีอิทธิพลระดับนายพลฝงพมา                 ดังคํา

บอกเลาของนาย ปอ ท่ีเลาวา  

  “เม่ือการคาขยายตัวมากข้ึนจากการคาขายเครื่องใชไฟฟา ก็ทําใหเริ่มรูจักนายทุนระดับ

ลางและนําไปจนรูจักผูมีอิทธิพลระดับนายพลฝงพมา นายพลหมองชิตตู ซ่ึงก็คือคนกะเหรี่ยง จึงไดมี

การเสนอจัดทําคาสิโนข้ึน โดยทําครั้งแรกในพ้ืนท่ีโกดังสินคาเกาท่ีเคยเปนแหลงขนถายเครื่องใชไฟฟา

และคอยๆ พัฒนาสูการเชาอาคารทําคาสิโนรวมกับพมา            โดยเริ่มจากบอนขนาดเล็กเอา

อุปกรณการเลนมาติดตั้งใหนักเลนเขามาเลน บางโตะอาจมีพนักงานคอยเชียรแขกเขามาดวย คน

ท่ีมาเลนสวนใหญในชวงนี้เปนคนกะเหรี่ยงท่ีเปนคนงานในโกดังและบอกเลาตอกันไปในชุมชน ซ่ึง

ระยะแรกยังไมไดมีการทําสัมปทานเปนทางการเปนเพียงการขออนุญาตเปดบอนกับนายพลชิตตู

เทานั้น โดยรวมบริจาคสรางวัดในเขตกะเหรี่ยงครั้งละ 5 แสน รวมแลวปพ.ศ.2557 บริจาคไป 2 ลาน
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บาท จนมีความสนิทสนมกับนายพลชิตตูจึงขอสัมปทานเพ่ือทําคาสิโน โดยเนนแบบลูกทุง ตรงๆ พูด

งายๆ เพราะไมรูวาธุรกิจการคาจะไปไดดีขนาดไหนในอนาคตและการเสียภาษีการคาใหกับกะเหรี่ยง

ก็ไมมีมาตรฐานท่ีแนนอนจะมีขอเรื่อยๆ ท้ังป ท้ังงานประเพณี งานวัดเกิด และงานทําบุญตางๆ   ซ่ึงก็

ไปบางไมไปบางแตตองบริจาค จริงๆมันก็คือสวยนั่นแหละ” (นาย ปอ                     เจาของบอน

คาสิโนกาแล็กซ่ี สัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560) 

  

 จึงอาจกลาวสรุปไดวา นอกเหนือจากการเสียภาษีการคาท่ีไมมีมาตรฐานแนนอนในพ้ืนท่ีดูแลของ              

กองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF)และการมีประสบการณในการดูแลบอนคาสิโน                      

ท่ีแมสายมากอนแลว การท่ีทําการคาจนมีเสนสายรูจักกับผูมีอิทธิพลในฝงพมาก็นับไดวาเปนอีกสาเหตุสําคัญท่ีทํา

ใหนาย ปอ ตัดสินใจทําธุรกิจคาสิโน ดังคําบอกเลาของนาย ปอ ท่ีวา  

  “ถาใครรูจักผูมีอิทธิพลก็จะเลือกทําคาสิโนเนื่องจากเปนชองทางหาเงินท่ีงายท่ีสุดและถูก

กฎหมายสําหรับฝงพมา แมวาคนไทยจะไมไดมีสิทธิ์ขาดในพ้ืนท่ีสัมปทาน ตองไปรวมกับทางพมา

เรียกไดวาถือหุนลม กินหุนลม” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีสัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 

2560)   

 

 ภายหลั ง ท่ี เข ามา เช า พ้ืน ท่ี ทํ าธุ ร กิจบ อนคาสิ โน  นาย ปอ ได มีการวางแผนปรับปรุ ง โ กดั ง                              

ในปพ.ศ.2557 ดวยตนเองเพ่ือพัฒนาอุปกรณเลนการพนันโดยนํารูปแบบการเลนพนันสมัยใหม ซ่ึงไดแก                    

ตูสล็อต จํานวน 5 เครื่อง โตะบาคาราจํานวน 3 โตะ เขามาแทนท่ีบอนคาสิโนแบบดั้งเดิม ท่ีเลนกันในหมูคนงาน 

ชาวกะเหรี่ยงและชาวบานในพ้ืนท่ีกะเหรี่ยง ไดแก ไฮโล น้ําเตาปูปลา ปอก 8 ปอก 9 โดยนาย ปอ                     ได

ทําการจางลูกนองเกาชาวฟลิปปนส มาทําการฝกสอนพนักงานชาวกะเหรี่ยงในคาสิโนดานตางๆ เชน                      

การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการเลนพนัน การแจกไพ เปนตน   

 ผลประโยชนจากการลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโนทําใหนาย ปอ ร่ํารวยข้ึนมาอยางรวดเร็ว               ทําให

กลุมพันธมิตรเขามารวมลงทุนในธุรกิจคาสิโนอยางรวดเร็ว เนื่องจากในชวงระยะนั้น นาย ปอ         เปนเพียงผู

เดียวท่ีไดเปดบอนคาสิโนแลว สงผลใหกลุมเครือญาติ กลุมนักการเมืองทองถ่ินและกลุมนายทุน ท้ังในฝงไทยและ

พมาไดเขามามีบทบาทในฐานะกลุมทุนนําเขาเครื่องเลนตูสล็อตเขามาในบอนคาสิโน       โดยมีตูสล็อตภายในบอน

เพ่ิมข้ึนมากถึง 120 ตูภายในเวลา 2 เดือน โดยมีนักลงทุนชาวออสเตรเลียเปนกลุมใหญสุดลงทุนมากถึง 50 ตู แยก



47 
 

โซนดานตะวันออกของบอนคาสิโน การเรียกเก็บผลประโยชนจากตูสล็อตนั้น นาย ปอ เรียกเก็บผลประโยชนท่ี

อัตราสวน 70 : 30 คือ นาย ปอ ไดรอยละ 70 นักลงทุนไดรอยละ 30  

 สวนการลงทุนโตะบาคารานั้นนาย ปอ ไดจัดหาโตะมาลงในคาสิโนดวยตนเอง แลวปลอยใหนักลงทุนเชา

โตะแลวเรียกเก็บคาเชาโตะโดยในชวงระยะแรกท่ีคนมาเลนเยอะนั้น มีการเก็บคาเชาไดสูงถึงเดือนละ 2 ลานบาท

ตอโตะ โดยผูเชาโตะสวนใหญเปนชาวพมาและชาวจีนในพมา  

 ผลประโยชนมหาศาลจากการลงทุนธุรกิจบอนคาสิโนนี้ทําใหขาราชการ และนักการเมืองทองถ่ินระดับ

จังหวัดบางกลุม เกิดความสนใจและพยายามเขามามีบทบาทในการลงทุนในการขอซ้ือหุนธุรกิจบอนคาสิโน จาก

นาย ปอ แตนาย ปอ ไมขายหุนใหเนื่องจากนาย ปอ เชื่อวาตนเองไดรับการหนุนหลังจากนักการเมืองระดับประเทศ

อยูแลว พรอมท้ังพยายามอธิบายความสัมพันธดังกลาวผานเครือขายเจาหนาท่ีปกครองระดับทองท่ีและระดับ

ทองถ่ินท่ีเจริญเติบโตภายใตการโยกยายแตงตั้งท่ีมีมากอนหนาในสมัยท่ีพรรคการเมืองดังกลาวเปนพรรครวม

รัฐบาล โดยเห็นไดจากการเจรจาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับฝงไทย            จะดําเนินการผานเครือขายนักการเมือง

ระดับประเทศเปนกลไกในการเจรจาตอรองกับกลุมขาราชการและนักการเมืองทองถ่ินซ่ึงนักการเมืองคนดังกลาวท่ี

มีภาพลักษณเปนนักเลนการพนัน ซ่ึงสอดคลองกับบทสัมภาษณในหนังสือพิมพฉบับหนึ่งในปพ.ศ.2557 ท่ีวา  

 “ผมไมปฏิเสธวาไมเลน และผมไมไดสงเสริมใหคนเลน แตผมเลนเองมันเปนของคูบานคูเมือง ผม

เลนการพนัน…แตมันก็ใจรัก แตสิ่งท่ีรักบานเมืองไมเสียหายหรอก ผมไปโกงบานโกงเมืองมาเลนการ

พนันไหม ผมเลนตลอดเวลาไหม ผมเลนเฉพาะตอนผมมีเงิน หมดผมก็ไมเลน ดังนั้นก็ไมปฏิเสธวาผม

เลน ไมปฏิเสธเพียงแตใหสังคมรับรูวา ผมไมใชคนประพฤติชั่วราย แตถามวาการเลนพนันเปนสิ่งดี

ไหม แนนอนมันไมดี ไมไดสงเสริมใหคนเลน               แตคนมันรักนะใหทําไงได…เวลามีตําแหนง

หน า ท่ี  ผ ม เป น รั ฐ มนตรี ก ว า  40 เ ดื อน  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 สืบคนเม่ือ    3 มีนาคม 2560) 

 

 นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณเก่ียวกับภาพลักษณท่ีถูกมองวาเปนนักเลง ดังนี้  

  “ผมไมใชคนแบบเปนนักเลงหัวไมนะ แตเปนนักเลงดานจิตใจ คือ คบคนท่ัวไปหมด ดีชั่ว

คบหมด แยกแยะเอา ถาดีเราก็คบสนิท ถาชั่วเราก็คบแตตองหางๆ และผมก็ไมทะเลาะกับคน ผมวา

เปนคนเดียวเลยนะ คนมาไหวผม ผมขอรองเลยวา เฮย มึงอยามาไหวกู ตอนผมไปหาเสียง ไอโจรหา

รอย พวกติดยาผมก็คบ แตมึงไหวกู กูเสียคะแนน คนเขาไมเลือกกูแน แตก็ไมมีอะไรกับมึง ไมเปนไร
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มึงมาเปนลูกนองกูได แตวาเวลาเปดเผยเจอกูมึงไมตองไหว เพราะไหวมาเราก็ตองรับไหว และพอคน

เขาเห็นก็ โอลูกนองแมงคายา อยางนี้มันเสียคะแนน อยาไหวกูขอรอง แตเราก็ไมทะเลาะกัน”  

(https://www.posttoday.com/politic/report/289279 สืบคนเม่ือ 3 มีนาคม 2560) 

  

 นอกจากนี้จากเหตุการณท่ีผูวิจัยไดเขาไปอยูในชวงท่ีมีการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง                 นาย 

ปอ กับขาราชการทองถ่ินถึงปญหาและความขัดแยงตางๆ นาย ปอ ก็จะอางอิงถึงบุญคุณและความสัมพันธ   ท่ีมี

รวมกันตั้งแตยุคท่ีนาย (นักการเมืองระดับประเทศคนดังกลาว) มีอิทธิพล บางชวงของการสนทนาก็มีการกลาวอาง

ถึงเหรียญท่ีหอยคอวาไดมาจากใคร ถาเขาใจก็ตองแกปญหาใหเสร็จภายในวันหรือสองวัน ซ่ึงบทสนทนาดังกลาว

ของนาย ปอ ไดสะทอนใหเห็นถึงวานาย ปอ เปนลูกนองนักการเมืองระดับประเทศ คนดังกลาวและไดรับการ

สนับสนุนโดยนักการเมืองคนดังกลาวนั่นเอง โดยนาย ปอ         ไดอาศัยบารมีของนักการเมืองคนดังกลาวในการ

เจรจากับขาราชการและนักการเมืองทองถ่ินเพ่ือเปดทาขามเพ่ือขามไปยังบอนคาสิโนของนาย ปอ โดยจายเงินให 

อบต.ทาสายลวดเดือนละ 40,000 บาท นอกจากนั้นยังจายคาเชาใหกับสํานักสงฆเจาของพ้ืนท่ีเดือนละ 100,000 

บาท 

 ภายหลังจากท่ี คสช. มีนโยบายลดบทบาทผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีตางๆและดําเนินการอยางจริงจังในปพ.ศ.

2559 โดยมีสาระสําคัญเรื่องปองกันและปราบปรามการกระทําผิดบางประการท่ีเปนภยันตรายตอความสงบ

เรียบรอยหรือบอนทําลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยระบุวา ดวยปรากฏวามีบุคคลซ่ึงมีพฤติการณกระทํา

ความผิดอาญาบางประการท่ีเปนภยันตรายตอความสงบเรียบรอยหรือบอนทําลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

มีบุคคลท่ีดํารงชีพดวยการกระทําผิดกฎหมาย เชน คายาเสพติด         เปนเจามือพนัน มีพฤติกรรมซองสุมอาวุธ 

การดําเนินนโยบายปราบปรามอยางจริงจังดังกลาวขางตนสงผลใหนักการเมืองระดับประเทศคนดังกลาวลด

บทบาทท่ีเก่ียวของกับเครือขายการพนันของตนเองลง  

 เม่ือนักการเมืองระดับประเทศคนดังกลาวลดบทบาทท่ีเก่ียวของกับเครือขายการพนันของตนเองลงรวมถึง

เครือขายแถบชายแดนแมสอดสงผลใหนาย ปอ ประสบวิกฤตในการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโน ในปพ.ศ. 2560 ไดมี

ประกาศปดทาขามและดําเนินการปดทาขามของนาย ปอ เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีของโบราณสถานคอก

ชางเผือก โดยเปนการรวมกําลังเจาหนาท่ี 4 ฝาย ประกอบไปดวย 1. เจาหนาท่ีทหารหนวยเฉพาะกิจ ทหารราบท่ี 

14  2. เจาหนาท่ีสมาชิกอาสารักษาดินแดนอําเภอแมสอด                3. เจาหนาท่ีทหารกองรอยทหารพรานท่ี 

3505  4. เจาหนาท่ีกองชางองคการบริหารสวนตําบล              ทาสายลวด กวา 50 นาย นําแผงเหล็กก้ันและนํา
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ลวดหนามทํารั้วก้ันพ้ืนท่ีจอดรถและพ้ืนท่ีทาขามของนาย ปอ พรอมท้ังประกาศหามผูท่ีเก่ียวของและประชาชน

โดยท่ัวไปใชเสนทางดังกลาวหากฝาฝนจะดําเนินตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 จากขอมูลขางตนยิ่งสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของความสัมพันธท่ีขาดเสถียรภาพ ไมมีความม่ันคงของ

เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนท่ีเกิดข้ึนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ แมสอด 

เนื่องจากเปนเครือขายท่ีตั้งอยูบนฐานความสัมพันธแบบไมเปนทางการ  ไมมีกฎหมายของรัฐบาลกลางพมามา

รองรับจึงนํามาสูปญหาตางๆ ไดโดยงาย 

บอนคาสิโนในชวงกอนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด          ซ่ึง

ไดแก กาแล็กซ่ี และ วินน   

 

 กาแล็กซ่ี (Galaxy Entertainment) 

 กาแล็กซ่ี เอนเตอรเทนเมนทหรือกาแล็กซ่ี ตั้งอยูท่ีเมืองเมียวดี รัฐคะฉ่ิน บริเวณริมแมน้ําเมย บริเวณตรง

ขามกับหมู 4 บานวังคะเคียน ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก ไลออน คอมเพล็กซ          แบงพ้ืนท่ีสําหรับ

ใหบริการดังนี้ 1. คาสิโน 2. ดิวตี้ ฟรี 3. รานหมูกระทะ 4. ท่ีพัก (อยูฝงไทย) 

 การเดินทางมายังกาแลกซ่ี เม่ือเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผาน

โรบินสัน ผานทาอากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพ่ือไปยังเมียวดี 

คอมเพล็กซ จากนั้นจะพบสี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซ่ึงเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพทาสายลวดและวัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เม่ือขับมาถึงดานตรวจถึงดาน

ตรวจใหเลี้ยวไปทางซายมือ ขับตอไปตามเสนทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบปาย Galaxy MaeSot จากนั้นจะ

พบปากทางเขาลานจอดรถของของกาแล็กซ่ี  
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ภาพท่ี 2 ภาพปายหนาทางเขาลานจอดรถ 
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 ลานจอดรถ เปนลานจอดรถฟรี กวางขวางเปนลานปูน แตไมมีหลังคา สามารถรองรับรถ ไดประมาณ 

300 คัน  

 
ภาพท่ี 3 ภาพบริเวณลานจอดรถ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพบริเวณลานจอดรถ 
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 บรรยากาศบริเวณทาเรือ เปนบันไดสรางลงไปตามตลิ่งจนสามารถเดินทางจากบันไดปูน               ข้ึน

หัวเรือไดเลย แตบันไดมีรองรอยการแตกพังเสียหายบาง เนื่องจากโดนน้ําเซาะ สําหรับการขามจากฝงไทย ไปยังกา

แล็กซ่ีเม่ือเปรียบเทียบกับคาสิโนอีกแหงท่ีอยูติดกันท่ีชื่อวา วินน จะพบวามีจํานวนรอบการขามฝงท่ีถ่ีกวา ในแตละ

รอบท่ีมีการขามไปยังฝงกาแลกซ่ีพบวาวันธรรมดาขามรอบนึงประมาณไมถึง 10 คน แตสําหรับวันเสาร – อาทิตย 

ขามรอบนึงเกือบ 30 คน  

 

 
ภาพท่ี 5 ภาพบริเวณทาขามเรือ 

 

บรรยากาศภายนอก สภาพบรรยากาศเม่ือมองจากฝงไทยไปนั้นจะพบวากาแล็กซ่ี คาสิโนท่ีตั้งอยูริมแมน้ํา

เมย มีเนินทรายก้ันกลางอยูกลางแมน้ํา มีหญาข้ึนรก ไมมีคนเดินอยูภายนอกอาคาร กาแล็กซ่ี เปนสถานบันเทิงท่ี

เรียกไดวาใหความรูสึกวาเปนบอนคอนขางชัดเจน จากลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีต้ัง สิ่งกอสรางตางๆและบรรยากาศโดย

รวม กลาวคือ เปนสถานท่ีท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเมย เหมือนกับเมียววดี คอมเพล็กซ แตมีเนินทรายก้ันกลางมีหญาข้ึนรก

บดบัง ริมตลิ่งเต็มไปดวยขยะ มีปายรานหมูกระทะ        แตพบวามีการยางหมูแคเตาเดียวขาย อาจเพราะไมมี

ลูกคาเลยไมมีการขายหมูกระทะ ตัวอาคารคอนขางเกา บรรยากาศรวมๆ ใหความรูสึกเหมือนไมไดมาสถานท่ี

ทองเท่ียวเหมือนเวลาไปยังเมียววดี คอมเพล็กซ ตองตั้งใจมาเพ่ือเขาคาสิโนโดยเฉพาะ แตดิวตี้ฟรีท่ีกาแลกซ่ีท่ีแมจะ

ดูเหมือนหองรานโชวหวยในประเทศไทยแตกลับมีสินคามากกวาดิวตี้ฟรีท่ีไลออน คอมเพล็กซเสียอีก รวมถึงราคา
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ยังถูกกวาดิวต้ีฟรีท่ีเมียวดี           คอมเพล็กซเล็กนอย ทําใหเห็นไดวามีคนมาจํานวนหนึ่งมาซ้ือเหลา เบียร ไวน 

ซ่ึงเปนสินคาหลักของดิวตี้ฟรีแหงนี้บาง แตก็ไมครึกครื้นเทากับท่ีเมียววดี คอมเพล็กซ  

    
ภาพท่ี 6 ภาพบริเวณทาขามเรือ        

 

 
ภาพท่ี 7 ภาพภายนอกของกาแล็กซ่ี 

 

บรรยากาศภายใน เม่ือจะเขาไปใชบริการในพ้ืนท่ีคาสิโน กอนเขาสูคาสิโนจะผานโถงท่ีมีทางเขาดิวตี้ฟรี 

ในโถงนี้จะมีเครื่องเลนเกาๆ อยางเชน ตูมา ตูพินบอลใหเห็นและสามารถเลนไดดวย  จากนั้นเม่ือเดินผานดิวตี้ฟรีท่ี

อยูทางซายมือจะเจอ ผนังก้ันซ่ึงเปนจุดรับจํานํากับจุดรับแทงบอล ซ่ึงทางฝงซายและขวามือเปนทางโลงเดินเขาไป

ใชบริการคาสิโน ไดเลย ภายในเปนหองโถงกวางหองเดียว แตแบงพ้ืนท่ีคราวๆ ดังนี้ ครึ่งฝงซายเนนเครื่องเลน เชน 

ตูสล็อต ตูรูเล็ท และตูเกมสยิงปลา ตรงกลางเนนเปนโตะไพปอกเดงและไพบูจี ฝงขวามือเปนโตะไพสําหรับเลนเสือ

มังกรและบาคารา มีสิ่งอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจคือ โตะไฮโล กับโตะไพทวิน ซ่ึงไมเห็นในคาสิโนอ่ืนๆ  (ไพทวินไมมีคนเลน   

ท้ังวันธรรมดาและวันเสาร อาทิตย)  นอกจากนี้ยังไมอีกโตะท่ีเปนการนําลูกเตาคลายน้ําเตาปูปลาลูกใหญๆ วางไว

บนโตะท่ีตั้งเอียงๆ ใหกลิ้งลงมา แตมีรูปสัตวมากมายหลายชนิด นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการจดบันทึก
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และบอกสถิติการเลนไพ เชน ไพเสือมังกรของท่ีกาแล็กซ่ียังพบวาเปนระบบเกาเม่ือเปรียบเทียบกับท่ีอ่ืนๆ เชน               

เมียวดี  คอมเพล็กซ ไลออน คอมเพล็กซ และสตาร คอมเพล็กซ เปนตน 

 
ภาพท่ี 8 บรรยากาศภายในกาแล็กซ่ี 

 
ภาพท่ี 9 บรรยากาศภายในกาแล็กซ่ี 
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ภาพท่ี 10 บรรยากาศภายในกาแล็กซ่ี 

 

 
ภาพท่ี 11 บรรยากาศภายในกาแล็กซ่ี 

 

วันธรรมดาจะมีคนเขามาใชบริการไมมาก แตถาเปนวันเสาร – อาทิตยจํานวนผูเขามาใชบริการจะเพ่ิมข้ึน

เยอะมาก ยกตัวอยางเชน รอบการใชบริการของวันธรรมดาจะมีการเขามาใชบริการประมาณไมถึง 100 คน ถือได

วาคอนขางเงียบเหงา แตเม่ือเปนวันเสาร – อาทิตยกลับพบวามีคนเขามาใชบริการหลายรอยคน จนทําใหเครื่อง

เลนและโตะตางๆ เต็มไปดวยผูคน ดูแลวคึกคักแตไมถึงข้ันแออัดเหมือนกับเมียววดี คอมเพล็กซ แตกลับเหม็นกลิ่น

บุหรี่มากกวา  
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ภาพท่ี 12 ภาพแผนผังภายในกาแล็กซ่ี 

 

 วินน (AGP Wynn)  ปจจุบันไดเปล่ียนเจาของและไดเปล่ียนช่ือกิจการเปน HengSheng 

 คาสิ โน วินน  ตั้ งอยู ท่ี เ มือง เ มียวดี  รั ฐคะ ฉ่ิน บริ เวณริมแมน้ํ า เมย บริ เวณตรงข ามกับหมู  4                        

บานวังตะเคียน ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก วินนเปดใหบริการคาสิโนเปนหลัก                       แมจะมี

ปายรานอาหารอีสานบริเวณทาน้ําบันไดทางเขาแตก็ไมไดเปดใหบริการ  
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ภาพท่ี 13 ภาพดานหนาวินน 

 

 การเดินทางเขาสูวินน เม่ือเดินทางเขาสู พ้ืนท่ีอําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12                  

ผานโรบินสัน ผานทาอากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพ่ือไปยังเมีย

วดี คอมเพล็กซ จากนั้นจะพบสี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซ่ึงเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพทาสายลวดและวัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เม่ือขับมาถึงดานตรวจถึงดาน

ตรวจใหเลี้ยวไปทางซายมือ ขับตอไปตามเสนทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบปาย Galaxy MaeSot ใหขับรถ

ตอไปอีกประมาณ 500 เมตร จากนั้นจะพบทางเขาลานจอดรถของของวินน  

 ลานจอดรถเปนดินธรรมดาไมมีหลังคา จอดไดประมาณ70 – 80 คัน แมวาพ้ืนท่ีจะกวางแตเนื่องจากเปน

ทางลําเลียงของเกา ของไรไซเคิล มีรถบรรทุกวิ่งขนสง จึงตองเวนทางสําหรับรถบรรทุกวิ่งทําใหจอดไดนอยกวา

ความเปนจริง 
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ภาพท่ี 14 ภาพบริเวณลานจอนรถของวินน 

  

 บรรยากาศบริเวณทาเรือ ฝงไทยพบวาอยูติดกับทาเรือสําหรับขนสงสินคารีไซเคิล ทําใหบรรยากาศดู

เหมือนอยูในรานขายของเกา ตองเดินผานกองของเกากอนถึงจะเจอทาเรือขามไปยังวินน บริเวณทาเรือเปนบันได

ปูนสรางลงไปตามตลิ่งจนสามารถเดินทางจากบันไดปูนข้ึนหัวเรือไดเลย แตฝงวินนพบวามีการสรางบันไดมาตาม

ตลิ่งจนสามารถข้ึนหัวเรือไดเลย แตวันท่ีเดินทางพบวาบันไดปูนบริเวณฝงของวินนมีรองรอยการแตกพักบางสวน 

และมีการนํากระสอบทรายมาวางจากบันไดข้ันสุดทายลงมาในน้ําเพ่ือใหเดินจากแนวกระสอบทรายไปยังบันไดเพ่ือ

เดินเขาไปยังคาสิโน รูปแบบการรับสงผูเขาไปใชบริการจะแตกตางจากคาสิโนอ่ืนๆ คือ จะมีการใชวิทยุสื่อสารใน

การแจงวามีลูกคาจะเดินทางไปยังคาสิโนจากนั้นคนขับเรือจะขับเรือมารับ เนื่องจากทาเรือกับคาสิโนอยูไกลกัน

พอสมควรไมสามารถมองเห็นกันไดเหมือนคาสิโนอ่ืนๆ ท่ีทาเรืออยูตรงขามกับทาเรือพอดี 

 
ภาพท่ี 15 ภาพบริเวณทาขามเรือ 
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บรรยากาศภายนอก วินน เปนสถานบันเทิงอีกแหงท่ีเรียกไดวาใหความรูสึกวาเปนบอนคอนขางชัดเจน

คลายกับกาแล็กซ่ี  จากลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีต้ัง สิ่งกอสรางตางๆและบรรยากาศโดยรวม กลาวคือ เปนสถานท่ีท่ี

ตั้งอยูริมแมน้ําเมย แตมีเนินทรายก้ันกลางมีหญาข้ึนรกบดบัง ริมตลิ่งเต็มไปดวยขยะ มีปายรานอาหารอีสานอยู

บริเวณดานขางบันไดทาน้ําบริเวณดานหนาทางเขาคาสิโน แตพ้ืนท่ีในรานกลับพบวามีโตะเกาอ้ี แตฝาเพดานยังไม

มี สายไฟ หอยเต็มไปหมด ไมพบวามีการขายอาหารแตอยางใด สรุปไดวากิจกรรมหลักของท่ีวินนคือคาสิโน ไมพบ

เห็นผูคนเดินอยูนอกคาสิโน 

 
ภาพท่ี 16 ภาพการขนสงสินคาบริเวณทาขามเรือของวินน 

 

 
ภาพท่ี 17 ภาพจุดรอเรือทางฝงคาสิโนวินน 
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ภาพท่ี 18 ภาพจุดพักผอนภายนอก 

 

 
ภาพท่ี 19 ภาพบานเรือนในบริเวณคาสิโนวินน 

 

บรรยากาศภายใน เม่ือจะเขาไปใชบริการในพ้ืนท่ีคาสิโน เม่ือเดินผานประตูกระจกติดฟลมสีดําดานหนาก็

มีทางเดินทางเขาสูโถงคาสิโนไดเลย ไมมีเครื่องสแกนและการดคอยคุมแตอยางใด ภายในเปนหองโถงกวาง กอน

เขาถึงโถงกวาง ฝงซายมือจะเปนโตะไฮโล กับเครื่องคอมสําหรับเลนพนันออนไลน ฝงขวามือเปนจุดแคชเชียร เม่ือ

ผานจุดดังกลาวจะเขาสูโถงคาสิโน ภายในโถงคาสิโนจะมีการแบงโซนคราวๆ ดังนี้ โถงกลางสําหรับผูเลนตัวไป มี

การแบงพ้ืนท่ีสําหรับหอง VIP ไว 1 หอง อีก 2 หองยังเปนหองเปลา ผังหองคราวๆ จากซายไปขวา ฝงซายของโถง

กลางเปนแนวตูสล็อต และตูเกมสยิงปลา ถัดมาเปนโซนโตะไพเสือมังกรและพ้ืนท่ีจัดไพของพนักงาน ถัดมากลาง

หองเปนจุดโชวรางวัลสําหรับคูปองลุนชิงโชค และโตะการเลนโยนบอล (ลูกปงปอง) ซ่ึงไมพบในคาสิโนอ่ืนๆ ถัดมา

คือโซน โตะไพบูจีและไพปอกเดง  ถัดมาเปนโตะรูเล็ท และกลุมโตะไพบาคารา ขวาสุด  ติดผนังคือ จุดรับจํานํา  
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สําหรับคาสิโน วินนนั้นพบวามีการเขาใชบริการคอนขางนอยท้ังวันธรรมดาและเสาร อาทิตย เม่ือเทียบกับ

กาแล็กซ่ีท่ีอยูติดกัน ท่ีแมจะมีคนใชบริการนอยในชวงวันธรรมดาแตพอวันเสาร อาทิตยก็จะมีคนมาใชบริการเยอะ 

 
ภาพท่ี 20 ภาพแผนผังภายในของวินน 

 

 4.1.1.2 การบริหารบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด 

  บอนคาสิโนท่ีเปดใหบริการในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอดท่ีเปนท่ีรูจักคือ กาแล็กซ่ี กับ วินน ซ่ึงเปนบอนคาสิโนท่ีมีรูปแบบการบริหารโดยเจาของคาสิโนเพียง

คนเดียว ไมมีหุนสวนนั้น มีรูปแบบการบริหารท่ีคลายคลึงกันดังนี้ 

 

1. การบริหารการสงเสริมการตลาด 

 1.1 การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

  ในสวนของการอํานวยความสะดวกในการเดินทางนั้นพบวาสวนใหญผูท่ีมาเลนยังบอนคาสิโนกา

แล็กซ่ีนั้น จะนํารถยนตสวนตัวมาเองเปนสวนมาก ในสวนของการอํานวยความสะดวกทางการเดินทางจะเปนการ
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ดูแลในสวนของลูกคา VIP เปนหลัก คือมาการนํารถไปรับ-สงยังสนามบิน โรงแรมท่ีพัก                             ดัง

คําสัมภาษณของผูบริหารคาสิโนท่ีเลาวา  

  “เรามีการดูแลกลุมลูกคาท่ีเลนหนัก ลูกคา VIP โดยตองมีการติดตอมากอน เราก็จะเตรียม

รถไปรับ-สง กลุมลูกคากลุมนี้ท้ังท่ีสนามบิน โรงแรมท่ีพัก อาหารการกิน”            (นาย ปอ เจาของ

บอนคาสิโนกาแล็กซ่ีสัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560) 

 

 1.2 การจับรางวัลการสงคูปองชิงโชค 

  การจับรางวัลหรือสงคูปองชิงโชคนั้นพบวาทางบอนคาสิโนกาแล็กซ่ี นั้นไมไดมีการจับฉลากแต

อยางใด จะมีก็เพียงบัตรกํานัล (Gift voucher) ท่ีแจกใหกับนักพนันท่ีมาเลนในแตละโตะ           โดยจะแจกเปน

ชวงๆ คือ แจกตอนเปดโตะหรือการเปดสํารับไพสํารับใหม และการท่ีนักพนันลงแทงขางเจามือหรือคนแจกไพแลว

เกิดเสียในตานั้นๆ ก็อาจจะมีการใหสินน้ําใจโดยการแจกบัตรกํานัล                 (Gift voucher) ใหกับนักพนัน 

เปนตน ดังคําบอกเลาของนาย จา ท่ีเลาวา  

  “เวลาเลนบางครั้งถาเราเลนเสียหลายๆ ตา เคาก็แจกบัตรกํานัลมาให ยกตัวอยางนะพ่ี ได

บัตรกํานัล 100 บาท เราไปแลกเงินสดไมได แตเราเอาไปแทงได หมายความวา       เราลงเงิน 100 

รวมกับ บัตรกํานัล 100 ถาได เราก็ได 200 เคาใหเรามาเหมือนเปนของปลอบใจ มันก็รูสึกดีนะดีกวา

ไมไดอะไรเลย” (นาย จา สัมภาษณเม่ือ 11 เมษายน 2560 ) 

 

 1.3 การสรางระบบการใหบริการท่ีแตกตางจากคูแขง 

  ระบบการใหบริการท่ีบอนคาสิโนนํามาใชในตอนดําเนินกิจการเนนไปท่ีการใหบริการแบบปกติ

ท่ัวไป นั่นคือ มีการใหบริการดานความปลอดภัย การใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มฟรีสําหรับผูท่ีเขามาเลน

การพนันโดยมีการติดปายขนาดใหญท่ีทาเรือฝงไทยเพ่ือใหทราบถึงเมนูอาหารท่ีใหบริการในแตละวัน  การ

ใหบริการดานท่ีพัก (แตอยูในฝงไทย) ตลอดจนบริการรถรับสงจากโรงแรมท่ีพักหรือสนามบินมายังบอนคาสิโนกา

แล็กซ่ี ยังไมไดมีการสรางระบบการใหบริการท่ีแตกตางจากคูแขงเพ่ือสรางแรงดึงดูดแตอยางใด เนื่องจากบอน

คาสิโนกาแล็กซ่ีนั้นนับไดวาเปนบอนคาสิโนท่ีเปดใหบริการเปนแหงแรกในฝงเมียวดี ริมแมน้ําเมยของประเทศพมา

ยังไมมีคูแขงมากนัก แตกลยุทธท่ีนาย ปอ ใชในการดึงดูดใหคนจํานวนมากเดินทางมายังบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีคือ 

การเปดรานหมูกระทะรานราคา 59 บาทตอหัวและการเปดสถานบันเทิงยามคํ่าคืน  ท่ีใหบริการถึงเชา รวมถึงการ

แจกเงินคูปองเงินสด 300 บาทตอคนใหกับ 300 คนแรกท่ีเขามาใชบริการในแตละวัน ตอมาภายหลังบอนคาสิโนท่ี
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เปดใหบริการภายหลังใหบริการเก่ียวกับรานคาปลอดภาษี (Duty Free) จึงสังเกตเห็นวาบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีได

แบงพ้ืนท่ีสวนเล็กๆ เพ่ือเปนพ้ืนท่ีขายสินคาปลอดภาษีบาง แตสินคาสวนใหญมีแคสุรา เบียรและบุหรี่ เทานั้น  

 

 1.4 การบริหารระบบการเลนการพนันแบบมีไดมีเสีย 

  เม่ือนาย ปอ ลงทุนเปดบอนคาสิโนการแล็กซ่ีในชวงแรกไดนํารูปแบบการเลนพนันแบบทองถ่ิน  

เชน น้ําเตาปูปลา ไฮโล ไพปอก เปนตน มาใชในบอนคาสิโน ตอมาไดมีการพัฒนาใหเปนรูปแบบสากลมากข้ึนเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความเปนบอนคาสิโนท่ีไดมาตรฐาน โดยนํารูปแบบการเลนท่ีเปนมาตรฐานสากลมาใชมากข้ึน เชน 

ตูสล็อต บาคารา เสือมังกร ท่ีมีเครื่องอุปกรณการเลนการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของฝงเจามือ ทําใหผูเลนเกิด

ความรูสึกม่ันใจวาจะไมถูกเอาเปรียบหรือถูกโกง การเลนการพนันจึงเปนการเสี่ยงดวงแบบมีไดมีเสีย แตอยางไรก็

ตามดวยกฎการเลน  ตางจะพบวาโอกาสท่ีเจามือ      จะเปนฝายชนะจะมีเปอรเซ็นตมากกวาผูเลนเปนฝายชนะ

ทุกประเภทการพนัน ซ่ึงสอดคลองกับสิ่งท่ีนาย ปอ พยายามบอกกับนักวิจัยวา 

  “ถาเราไมแสดงความซ่ือสัตยใหเห็นเดนชัด ก็จะไมมีคนมา เพราะสังคมบอนเปนสังคม

แคบๆ แตถาเราดี มีความยุติธรรม คนก็จะมากันเอง” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโน  กาแล็กซ่ี 

สัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560) 

 

 1.5 การบริหารธุรกิจบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 

  กลุมเปาหมายของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีและวินน คือ คนในพ้ืนท่ีฝงเมียวดี ท้ังชาวพมาและชาว

กะเหรี่ยงท่ีทํางานอยูในบริเวณโกดังเกาเปนหลัก (รูปแบบสนามทราย) ในชวงดังกลาวจึงไมไดเนนการอบรม

พนักงานเพ่ือใหบริการแบบไทย เชน การตอนรับดวยการไหว การพูดจาสุภาพ ยิ้มแยม          รวมถึงการเอาใจ

ลูกคาดวยวิธีการตางๆ เพ่ือสรางความประทับใจและกลับมาเลนท่ีบอนคาสิโนอีกครั้ง      มากเทาใดนัก แต

ภายหลังจากท่ีพัฒนามาเปนบอนคาสิโนท่ีไดมาตรฐานจึงเริ่มเชิญชวนคนจากฝงไทยใหเขาใชบริการมากข้ึน จึงได

เริ่มมีการอบรมพนักงานเพ่ือใหบริการแบบไทยดังกลาวขางตนมากข้ึน เพ่ือใชในการตอนรับผูเลนระดับ VIP จากฝง

ไทยท่ีเดินทางมาเลนพนัน จากการพูดคุยกับผูท่ีเคยรวมบริหารคาสิโน วินนวาทําไมการดําเนินธุรกิจของวินนไม

ประสบความสําเร็จ ปญหาสําคัญคือ จุดเริ่มตนของการทําบอนไมไดคิดจะเปนบอนคาสิโนท่ีถูกกฎหมายหรือรับ

นักทองเท่ียวขาจร ดังนั้นจึงปลอยใหการดําเนินงาน      สวนใหญเปนไปตามพฤติกรรมของคนกะเหรี่ยง ไมไดให

ความสําคัญกับการบริการในรูปแบบท่ีนักพนันชาวไทยตองการมากนัก  ทําใหนักทองเท่ียวฝงไทยจํานวนหนึ่งรูสึก

วาไดรับการบริการท่ีไมดีและไมดึงดูดใจใหมาเลนอีก จํานวนนักเลนพนันจึงลดลง ขณะท่ีกาแล็กซ่ีไดมีการปรับปรุง
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และไดใหคนไทยเขามามีสวนในการปรับปรุงพนักงานใหเขาใจถึงลักษณะของนักพนันชาวไทย   พรอมท้ังเปดธุรกิจ

อ่ืน ๆ ประกอบ เชน รานอาหาร รานหมูกระทะเพ่ือสรางภาพลักษณใหมีลักษณะเปนแหลงทองเท่ียวมากกวาเปน

บอน ซ่ึงเปนลักษณะท่ีนักพนันชาวไทยรูสึกพึงพอใจ   

   

2. การบริหารบุคคล 

 แนวคิดหลักในการบริหารบุคคลเพ่ือดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนของนาย ปอ นั่นก็คือ คุมคนได มีคนท่ีไวใจก็

พอ จึงสงผลใหการบริหารงานดานบุคคลของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีนั้นมีลักษณะในรูปแบบของการจัดการดวย

ผูบริหารเพียงผูเดียว ตั้งอยูบนฐานการบริหารงานแบบผูมีอิทธิพล โดยมีการใชคนในครอบครัว               และ

เครือญาติชวยกันควบคุมดูแลกิจการงานตาง ๆ ในบอนคาสิโนตามความสามารถ เชน บางคนดูแลเรื่องกิจกรรม

การเลนพนันในบอนคาสิโน บางคนดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย บางคนดูแลเรื่องความสะอาดบางคนดูแล

เรื่องรานอาหารและอาหารท่ีใหบริการภายในคาสิโน  บางคนดูแลเรื่องกิจการ          คาราโอเกะ เปนตน ในสวน

ของการคัดเลือกพนักงานท่ีจะเขามาทํางานภายในบอนคาสิโนนั้น นาย  ปอ   จะยกการตัดสินใจในเรื่องดังกลาว

ใหกับผูท่ีรับผิดชอบดูแลในแตละเรื่องเปนผูตัดสินใจเอง ดังเห็นไดจากคําบอกเลาของนาย ปอท่ีวา 

  “ก็แบงใหแตละคนดูเคาดูแลเปนเรื่องๆ ไป ตามถนัด แตละสายก็ไปจัดการกันเอง จะไป

หาคนมาทํางานกันยังไงก็แลวแต สวนใหญผมไมรูจักหรอกเพราะเปนกะเหรี่ยง ปลอยใหเมียผมท่ีเปน

คนกะเหรี่ยงจัดการไป สวนท่ีสําคัญคือท่ีคุมในบอนผมจะใหนองชายกับญาติอีกคนไปคอยดูแลแทน ” 

(นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ี สัมภาษณเม่ือ                     4 พฤศจิกายน 2560) 

  

3.การบริหารความเสี่ยง 

 ในกระบวนการบริหารธุรกิจการพนันซ่ึงเปนธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงท้ังในแงของผูเลนและเจาของโตะหรือ

เจามือ ดังนั้นในการบริหารธุรกิจบอนคาสิโนกาแล็กซ่ี จะพบวามีวิธีการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือปองกันการเสีย

ประโยชน ดังนี้ 

 

 3.1 การควบคุมดูแลโดยใชเทคโนโลย ี

 การประกอบธุรกิจของนักลงทุนในบอนคาสิโน กลุมท่ีมีความเสี่ยง คือ กลุมเจามือหรือเจาของโตะซ่ึงอาจ

รวมถึงนักลงทุนท่ีเปนเจาของบอนดวยจําเปนตองมีวิธีการในการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือปองกันการโกงท้ังจากผู

เลน และ คนแจกไพ ในบอนคาสิโนสวนใหญนี้จะเปนการใชเทคโนโลยีเขามาควบคุมใน              2 รูปแบบ คือ
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รูปแบบแรก เปนการควบคุมดวยกลองวงจรปด (CCTV) ท่ีจะใชติดตามพฤติกรรมของผูเลนเพ่ือปองกันการโกง 

นอกจากนี้ยังเปนการควบคุมคนแจกไพท่ีอาจรูเห็นกับผูเลน รูปแบบท่ีสองเปนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ควบคุมอุปกรณการพนันสมัยใหม เชน รูเล็ต สล็อตแม็ทชีน พนันบอลออนไลน โดยมีการกําหนดสัดสวนโอกาส

ชนะของฝงเจามือและผูเลนอยางชัดเจน โดยท่ีฝงเจามือจะมีโอกาสชนะมากกวาเสมอ 

 3.2 การควบคุมดูแลดานบุคลากร 

 ใชสําหรับการเลนการพนันท่ีดําเนินการเลนโดยพนักงานท่ีเปนบุคคล โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ชนะและลดโอกาสแพใหกับฝงเจามือ  

  1. มีการแบงรอบการทํางานของพนักงานเปนชวงเวลา เพ่ือใหเกิดความพรอมของสภาพรางกาย

ในการทํางานสูงท่ีสุด  

  2. มีกฎหามพนักงานท่ีทําหนาท่ีแจกไพหรือเจามือหรือ Dealer มิใหละสายตาจากโตะเด็ดขาด 

หามเคลื่อนกายออกไป มือตองอยูบนโตะเสมอ แมวาทําของตกก็จะตองใหพนักงานท่ีทํางานรวมกันทําหนาท่ีเก็บ

ของแทน  

  3.ถาพนักงานแจกไพคนใดท่ีเลนแพบอยๆ ก็จะมีเปลี่ยนตัวพนักงานแจกไพในทันที  

 

 3.3 กลยุทธการเพ่ิมโอกาสชนะใหกับฝงเจามือ 

  1.การใหบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับผู เลนเพ่ือใหผู เลนเกิดความมึนงง ขาดสติยับยั้ง            

อันนําไปสูการตัดสินใจท่ีผิดพลาดไดงาย  

  2. ชวงเวลาในการออกคูปองชิงโชคจะอยูในชวงดึกเพ่ือใหนักทองเท่ียวอยูรอรางวัลจนดึกและเกิด

ความเหนื่อยลา 

   

4.การประสานงานกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบอนคาสิโน 

 ฝงพมา  

 การประสานงานกับฝายพมานั้น จะเปนการประสานงานกับกลุมกองกําลังในรัฐกระเหรี่ยง ท่ีเรียกตัวเอง

วากองกําลังปองกันชายแดน หรือท่ีชื่อยอ “BGF” โดยมีพล.อ.ชิตตูเปนผูควบคลุมกองกําลังดังกลาว ซ่ึงทาง

ผูบริหารของทางบอนคาสิโนจะเปนผูประสานงานกับกลุมกองกําลังดวยตนเอง มีการรวมงานตางๆเปนประจํา ทํา

ใหความสัมพันธกับทางฝงพมานั้นเปนไปดวยความเรียบรอย ไมมีปญหาใดๆ โดยนาย ปอไดรับเกียรติใหเขา

รวมงานบุญและงานประเพณีตางๆ ของคนกะเหรี่ยง โดยไดนั่งเกาอ้ีอยูในกลุมนายพลชิตตูทุกงาน นอกจากนั้นยังมี
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การบริจาคเงินเพ่ือทําอาหารเลี้ยงคนกะเหรี่ยง วันละ 5,000 บาท ทุกวัน        ในนามของนายพลชิตตู สงผลใหคน

กะเหรี่ยงสวนใหญเชื่อวา นาย ปอ กับนายพลชิตตู มีสายสัมพันธท่ีดีตอกันอยางแนนแฟนทําใหเกิดชาวกะเหรี่ยง

และชาวพมาท่ีอาศัยอยูฝงเมียวดี บริเวณริมแมน้ําเมย         เขาใจวาบอนคาสิโนของนาย ปอนั้น อยูในการดูแล

ของนายพลชิตตู ซ่ึงหมายถึงวามีความปลอดภัยสูงมากนั่นเอง        จึงมีความม่ันใจและเขามาเลนการพนันในบอน

ของนาย ปอ เปนจํานวนมาก 

 ฝงไทย 

 แมวาความสัมพันธระหวางนาย ปอ กับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบอนคาสิโนในฝงพมานั้นจะมี

ความแนนแฟนเปนอยางมาก  แตความสัมพันธกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบอนคาสิโนฝงไทยรวมถึง

เครือขายตางๆ กลับมีอยูนอยมาก ตลอดจนเครือขายท่ีมีในฝงไทยหมดอํานาจลง สงผลใหแมวาทางบอนคาสิโนกา

แล็กซ่ี ไดมีการประงานกับฝายความม่ันคงและเขารวมประชุมอยูเสมอ ซ่ึงในการประชุมครั้งลาสุดนั้น คาสิโนก็ไดมี

การกําหนดขอหามตางๆ โดยมีการติดปายบอกชัดเจนในเรื่องของขอหาม รวมถึงการจํากัดอายุในการเขาบอนการ

พนัน และไดมีการประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงในการมาดูแลความสงบเรียบรอยในชวงเวลา หลัง 

20.30-05.30 น.  แตก็ยังประสบปญหาความขัดแยงเรื่องทาขามเรือซ่ึงไดในอดีตไดรับอนุญาตจากองคการปกครอง

สวนทองถ่ินแตภายหลังถูกระงับโดยการปกครองสวนทองท่ี ในระดับอําเภอ ซ่ึงแตละหนวยงานในฝงไทยมีอํานาจ

ควบคุมดูแลเก่ียวกับทาขาม ระยะเวลาการขามฝงการออกใบอนุญาตและลักษณะรูปแบบทาขามเรือข้ึนกับ

หนวยงานตางๆ             หลายหนวย ดังนั้น การดําเนินธุรกิจของนาย ปอ จึงประสบปญหาในการประสานงาน

กับหนวยงานฝงไทยเปนอยางมาก  

  

5. การบริหารงานสนับสนุน (Supporting Agency) 

 นอกจากระบบการบริหารหลักของธุรกิจบอนคาสิโนดังท่ีไดกลาวมาแลว ในการดําเนินกิจการบอนยังมี

บริการตางๆ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับนักเลนพนันระหวางท่ีอยูในบอนคาสิโนดวย เชน                    การ

รับจํานํา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การบริการท่ีพัก เปนตน ในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก            อาจ

แบงการอธิบายของลักษณะงานในแตละฝายดังนี้ 

 5.1 ฝายบริหารธุรกิจรับจํานํา 

 ในกาแล็กซ่ีนั้น มีบริการรับจํานําทรัพยสินของผูเลนท่ีเลนเสียแลวตองการเงินสดไปเลนการพนันตอ โดย

นาย ปอดําเนินการรับจํานําดวยตนเองเปนสวนใหญ ถาเปนชาวกะเหรี่ยงจะเนนรับจํานําทองคํา ถาเปนคนไทยก็
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รับท้ังทองคํา จักรยานยนตร รถยนต เม่ือผูท่ีจํานําไมมีเงินมาไถถอนทีมการดจะตามมายึดรถท่ีฝงไทยและนําไปขาย

ฝงพมาทันที  

 5.2 ฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

 อาหารและเครื่องดื่มท่ีจัดเลี้ยงภายในบอน จะมีโซนในการรับประทานอาหารฟรีอยูภายในตัวบอนคาสิโน 

โดยแยกเปนอาหารของคนไทยและคนกะเหรี่ยง โดยคนไทยจะมีการแจงใหรูลวงหนาวาในแตละวันมีอาหารอะไรไว

คอยใหบริการ สวนของคนกะเหรี่ยงสวนใหญจะเปนลักษณะของขบเข้ียว จําพวกถ่ัว ขนมปง ราดนมและกาแฟเย็น

แบบกดเอง โดยลูกคาสามารถกดเครื่องดื่มจากตูกดไดเอง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของท่ีนี่  นอกจากนั้นก็ยังสามารถ

เรียกขอเครื่องด่ืมอ่ืนๆ จากพนักงานได และจะมีการใหบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวงเวลาเย็นเปนตนไป

สําหรับกลุมผูเลน VIP  

 5.3 ฝายบริหารท่ีพัก 

 จากการสังเกตของและเก็บขอมูลของผูวิจัยทําใหพบวาท้ังกาแล็กซ่ีและวินนนั้นไมมีการใหบริการดาน

โรงแรมและท่ีพัก  

 5.4 กิจกรรมชมุชนสัมพันธ 

 เนื่องจากนาย ปอซ่ึงเปนเจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ี มีสายสัมพันธอันดีกับนายพลชิตตู รวมถึงอาศัยและ

ดําเนินชีวิตสวนใหญอยูในฝงพมา ทําใหมีโอกาสในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนกะเหรี่ยงในเมืองเมียวดี 

บริเวณริมฝงแมน้ําเมยอยูบอยครั้งผานการทําบุญรูปแบบตางๆ รวมถึงการไดรับเกียรติจากนายพลชิตตูดังเห็นได

จากการไดรับเชิญไปรวมงานบุญและไดนั่งเกาอ้ีกลุมเดียวกันกับนายพลชิตตู ตลอดจนการทําบุญดวยการเลี้ยง

อาหารชาวกะเหรี่ยงวันละ 5,000 บาท ในนามนายพลชิตตู             สิ่งเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ

อันดีระหวางนาย ปอ กับชุมชนกะเหรี่ยงฝงเมียวดี บริเวณริมแมน้ําเมย ซ่ึงทําใหนาย ปอเปนท่ียอมรับและนับหนา

ถือตาของคนในชุมชนดังกลาวไดเปนอยางดีท้ังในฐานะของผูท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับนายพลชิตตูและในฐานะ

ของการท่ีเปนผูใจบุญ มีน้ําใจ  

 

6.การดูแลรักษาความปลอดภัย 

 จากการสังเกตของผูวิจัยพบวาระบบการรักษาความปลอดภัยของบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะมีลักษณะคลายคลึงกันอยางแรกคือ    ไมมีการใชเครื่อง

สแกนกอนเขาไปใชบริการในบอนคาสิโน ผูท่ีทําหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยก็คือลูกนองของเจาของบอนซ่ึงอาจ
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เปนญาติพ่ีนองของเจาของบอนซ่ึงมีเพียงไมก่ีคน  สงผลใหลูกคาขาจรท่ีเขามาใชบริการรูสึกไมคอยปลอดภัยเพราะ

เกรงวาจะดูแลไมท่ัวถึง 

 ในสวนของการดําเนินการกรณีท่ีเกิดปญหาตางๆ ภายในบอนคาสิโนนั้น จากคําบอกเลาของนาย          

ปอทําใหทราบวา ลูกนองของนาย ปอ จะทําหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยใหในเบื้องตน แตถาหากเกิดการโกง 

การทะเลาะวิวาท หรือเกิดเหตุรายอ่ืนๆ ลูกนองของนาย ปอ ท่ีทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยก็จะมาคุมตัวไว 

จากนั้นจะมีคนของนายพลชิตตู เขามารับชวง ควบคุมตัวไปดําเนินการตอไป ดังความวา 

  “มีปญหาการดก็จัดการไดหมด ไมมีการแสดงตัวมากมาย จะเขามาควบคุมเหตุการณ 

การดของบอนเราจะเปนอดีตมือปนมากอนทําใหจริงๆแลวเรารับมือไดหมดนั่นแหละ แตเราจะไมทํา

อะไรรุนแรง เราจะแคควบคุมสถานการณหรือควบคุมตัวคนกอเหตุ แลวเราก็จะแจงไปยังฝายทหาร 

แลวทหารก็จะมารับตัวไป ” (นาย นอ สัมภาษณเม่ือ          5 พฤศจิกายน 2560) 

 

 อาจกลาวสรุปไดวาเครือขายการทําธุรกิจบอนคาสิโน กรณีกลุมอิทธิพลท่ีมีเครือขายระดับชาติและมี

ประสบการณในการทําบอนชายแดนอ่ืนมากอน 

  1.เปาหมายหลักของการดําเนินธุรกิจคาสิโนของกลุมอิทธิพลท่ีมีเครือขายระดับชาติและมี

ประสบการณในการทําบอนชายแดนอ่ืนมากอน คือ การทําธุรกิจคาสิโนเพ่ือหากําไร  

  2.เครือขายผูลงทุนในคาสิโน คือ เจาของคนเดียว ตอมาภายหลังไดเริ่มชักชวนกลุมนายทุนตางๆ 

ท้ังชาวพมา ชาวกะเหรี่ยง ชาวจีน และชาวตะวันตกท่ีเคยรูจักในเครือขายบอนเกาท่ีแมสายและนักธุรกิจในพ้ืนท่ีฝง

เมียวดี เขามาลงทุนเพ่ือพัฒนาบอนเดิมในโกดังใหกลายเปนบอนคาสิโนท่ีทันสมัยและสามารถดึงดูดนักเลนพนัน

รายใหมไดมากข้ึน โดยนาย ปอถือไดวาเปนผูมีอํานาจเต็มสูงสุดในการบริหาร พ้ืนท่ีท้ังหมดอยูในการดูแลของนาย 

ปอ ไมไดมีการปลอยใหเชาพ้ืนท่ีภายในคาสิโน พนักงานท้ังหมดเปนคนของนาย ปอ  

  3.เครือขายทางธุรกิจ นายปอ ลงทุนดวยตนเองเปนสวนใหญ พรอมท้ังเปดโอกาสใหเครือขายซ่ึง

เปนนักลงทุนชาวตางชาติ เขามาลงทุนในธุรกิจบอนคาสิโนในลักษณะผูลงทุนเครื่องสล็อตและโตะบาคาราโดยแบง

ผลประโยชนในอัตรา 70 : 30 โดยนาย ปอได 70 คนลงทุนได 30   

  4.อํานาจในพ้ืนท่ีคาสิโน นาย ปอไดเลาวา  

  “ในสวนของเรื่องการสัมปทานก็ดําเนินการกันไป การบริหารจัดการทางฝงพมามีสิทธิ์ขาด

ในบริเวณโดยรอบอาคารคาสิโน แตถาเกิดเหตุการณภายในคาสิโนหรือในฮอลลเจาของพ้ืนท่ีท่ีเชา

สัมปทานก็สามารถจัดการกันเองได ซ่ึงเรามีอํานาจเต็มในพ้ืนท่ีของเรา จึงไดเปลี่ยนจากเชาทําโกดัง
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เปนเชาพ้ืนท่ีเพ่ือทําคาสิโน ทําธุรกิจอ่ืนมันเหนื่อย คาสิโนไดเงินงายแตก็มีความเสี่ยงสูงเพราะไมรูวา

คนใหญคนโตจะหมดอํานาจและยกเลิกเม่ือไหร แตก็คุมสําหรับคนไมมีอะไร ทุมหมดตัวไปกูเงินมา

ลงทุนจนวันนี้มีลูกนองกวา 300 คน คาใชจายวันๆ นึงเกือบ 3 แสนบาท เฉพาะคาลูกนอง” (นาย 

ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีสัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560) 

  5.วงเงินหมุนเวียน แรกเริ่มดําเนินธุรกิจมีกําไรวันละหลายสิบลานบาท ปจจุบันลดลงเหลือ

กําไรวันละประมาณ 1 – 2 ลานบาท 

 

 4.1.2 เครือขายธุรกิจและการบริหารบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด บนพ้ืนฐานความสัมพันธแบบทางการ (กิจการรวมลงทุนในรูปแบบเอกชนตางชาติเปนผูรับ

สัมปทาน) ไดแก เมียวดี คอมเพล็กซ และ อ่ืนๆ  

 รัฐบาลพมาดําเนินการปฏิรูปประเทศพรอมท้ังจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีข้ึนในปพ.ศ.2557                 

โดยมีเปาหมายเพ่ือกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน สงผลใหมีการใชกฎหมายการคาการลงทุนท่ี

ชวยเอ้ือโอกาสใหกับนักลงทุนในสาขาตางๆ ท่ีตองการเขามาลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี กลาวคือ การ

ลงทุนในเมียวดีไมมีกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการลงทุนโดยเฉพาะ ดังนั้นการเขามาลงทุนของนัก

ลงทุนชาวตางชาติในเมืองเมียวดี จะตองดําเนินการภายใตรูปแบบการลงทุนของรัฐบาลพมา ซ่ึงมีรายละเอียดของ

กฎหมายท่ีเก่ียวของและนาสนใจดังนี้  

 กฎระเบียบการลงทุน กลาวถึงในกฎหมายการลงทุนตางชาติฉบับใหม (Foreign Investment Law 

2012) ของพมาไดกลาวถึงรูปแบบการลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติในเมืองเมียวดีวามีรูปแบบเดียวกับการเขา

มาของนักลงทุนชาวตางชาติในพมา ซ่ึงมีอยู 3 รูปแบบ ไดแก กิจการท่ีชาวตางชาติเปนเจาของท้ังหมด (Wholly 

Foreign-Owned Enterprises) กิจการรวมทุน (Joint Inventure) กับเอกชนชาวพมา และกิจการรวมลงทุนใน

รูปแบบเอกชนชาวตางชาติเปนผูรับสัมปทาน (Build – Operate Transfer : BOT) โดยกิจการรวมลงทุนใน

รูปแบบเอกชนชาวตางชาติเปนผูรับสัมปทานมีรายละเอียดดังนี้ คือ เอกชนตางรับสัมปทานในกิจการขนาดใหญ 

โดยเปนผูลงทุนการออกแบบ ดําเนินการกอสรางและการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการภายในระยะเวลาท่ีตก

ลง เม่ือสิ้นสุดสัญญาตองทําการโอนกิจการท้ังหมดใหกับหนวยงานของรัฐบาลพมารับผิดชอบ  

 กิจการท่ีตางชาติจะลงทุนไดภายใตสัมปทาน หรือกิจการรวมทุน มี 42 ประเภท คือการผลิตและจําหนาย

เมล็ดพันธุผสม (Hybird Seeds) และเมล็ดพันธุทองถ่ิน ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอบกรอบท่ีทําจากแปงสาลี 

อุตสาหกรรมถนอมอาหาร บรรจุกระปอง ผลิตภัณฑท่ีไมใชนม หรือใชนมเปนวัตถุดิบหลัก ผลิตและจําหนาย
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เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และไมมีแอลกอฮอล ผลิตและจําหนายเสนดายสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตและ

จําหนายเครื่องเคลือบ สินคาพลาสติกทุกชนิด ธุรกิจฟอกหนังทุกชนิด (ยกเวนหนังสังเคราะห) ผลิตและจําหนาย

รองเทา กระเปา ผลิตและจําหนายกระดาษกระดาษทุกชนิด ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเคมี ผลิตวัตถุดิบ

อุตสาหกรรมยา ผลิตวัคซีนโดยใชเทคโนโลยีทันสมัย ขุดคนและสํารวจแร การทําเหมืองแรขนาดใหญ โรงงานผลิต

ชิ้นสวนคอนกรีตสําเรจ็รูป โครงการคมนาคมพ้ืนฐาน         เชน สะพาน ทางดวย รถไฟใตดิน ผลิตหัวรถจักรและ

รถไฟบริการคมนาคมทางน้ํา เพ่ือการทองเท่ียวและขนสงสินคา โครงการท่ีอยูอาศัย ขาย อาคาร สํานักงาน บาน

เอ้ืออาทร พัฒนาเมืองใหม ธุรกิจทองเท่ียวและบริการ พัฒนาสนามกอลฟ และรีสอรท ธุรกิจการบินในประเทศ 

ธุรกิจการบินระหวางประเทศ        ธุรกิจตอเรือ บริการซอมบํารุงบริเวณทาเรือ คลังสินคาและใหบริการคลังสินคา

บริเวณทาเรือ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางและแพทยแผนโบราณ    

 จากรายละเอียดขอกฎหมายดังกลาวขางตนนักลงทุนจํานวนมากเห็นโอกาสในการลงทุนในเมียวดีดวย

รูปแบบการทําสัมปทาน จึงรวมทุนและนําเงินทุนมาลงทุนทําสัมปทานกิจการโรงแรมและบริการ             ดวย

ความรูสึกเชื่อม่ันและม่ันใจในเสถียรภาพของการลงทุนเนื่องจากการเปนดําเนินกิจการท่ีถูกตองตามกฎหมายของ

รัฐบาลกลางพมา เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนจึงขยายตัวอยางมากในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี

และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด มีการเปดบอนคาสิโนข้ึนหลายแหงในระยะเวลาไลเลี่ยกัน โดยเครือขายบอนคาสิโน

ตางๆ นิยมดําเนินการในรูปแบบของสถานบริการครบวงจรหรือท่ีเรียกวาคอมเพล็กซเพ่ือใหสอดคลองกับขอ

กฎหมายดังกลาว โดยผูวิจัยไดสังเกตเห็นวาเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย

วดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะมีการใหบริการนอกเหนือจากบอนคาสิโน อีก 3 อยางสําคัญ คือ โรงแรมท่ีพัก 

รานอาหารและรานขายสินคาปลอดภาษี (Duty Free)  โดยคาสิโนท่ีกอตั้งข้ึนมาภายหลังก็จะเลอืกใชรูปแบบบอน

คาสิโนท่ีมีลักษณะครบวงจรดวยเชนกัน  

 การลงทุนในรูปแบบคอมเพล็กซนี้เริ่มเห็นไดชัดเจนภายหลังในปพ.ศ.2558 เม่ือนาย ต. ไดทําการระดมทุน

ในระดับภูมิภาคเพ่ือยายบอนผิดกฎหมายภายในประเทศมาตั้งกิจการแบบถูกกฎหมายในพ้ืนท่ีดูแลของกองกําลัง

พิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) โดยมีเงินลงทุนครั้งแรกกวา 100 ลานบาทพรอมเครือขายการ

ลงทุนท่ีจะพัฒนาตอในลักษณะของสถานบริการครบวงจรหรือท่ีเรียกวา         คอมเพล็กซ ในชื่อ เมียวดี คอม

เพล็กซ ใหบริการแบบครบวงจรคือ นอกจากมีการใหบริการคาสิโนแลวนั้น ยังมีโรงแรมท่ีพักรานขายสินคาปลอด

ภาษี (Duty Free) และรานอาหาร รวมถึงกิจการสนามกอลฟ      ตอมาในตนปพ.ศ.2559 มีกลุมทุนจากภายนอก

ท่ีเคยลงทุนทําบอนคาสิโนชายแดนอ่ืนๆ ไดเขามาทดลองเพ่ือขยายตลาดในพ้ืนท่ีสัมปทานโดยเปดคาสิโนชื่อ 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 แหงซ่ึงเปนการลงทุนจากนายทุนชาวจีน แหงหนึ่งอยูบริเวณเขต

อําเภอพบพระ และอีกแหงหนึ่งอยูในติดกับคาสิโนซัน ซิตี้ ในบริเวณทา 26 ขณะนี้อยูระหวางการเจรจาเรื่องทาเรือ

ในฝงไทย 

 อาจกลาวไดวากลุมนักลงทุนท่ีเขามาลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโนในฝงเมียวดี บริเวณริมแมน้ําเมย               

ในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดนั้น แมวาจะมีการดําเนินการตาม

กฎหมายอยางถูกตองกับรัฐบาลกลางพมา แตทวาพ้ืนท่ีท่ีตั้งของบอนคาสิโนนั้นอยูในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย

วดีซ่ึงยังคงอยูในการดูแลของกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : BGF) ภายใตการนําของนายพล

ชิตตู จึงมิอาจปฏิเสธไดวานายพลชิตตูยังเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอนักธุรกิจและนักลงทุนท่ีจะเขามาดําเนินกิจการ

ตางๆ ภายในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ดังเห็นไดวาหากนักธุรกิจ นักลงทุนกลุมใดท่ีตองการเขามาทําธุรกิจใน

เขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี จําเปนตองติดตอประสานงานกับนายพลชิตตูกอนท่ีจะไปดําเนนิการติดตอกับทาง

รัฐบาลกลางพมา ดังคําบอกเลาของนาง จาก ท่ีเลาวา  

  “คนท่ีจะเขามาทําธุรกิจในเมืองเมียวดีนั้น เขาจะรูกันดีวา  จะตองผานนายพลชิตตูกอน 

เพราะพ้ืนท่ีนี้เขาดูแลอยู ถาผานเขาเขาก็จะชวยใหการติดตอ การดําเนินงานสะดวก              เจา

ไหนไมรูเรื่องไปติดตอกับรัฐบาลกลางโดยตรง ไมผานนายพล แมวาจะถูกตามกฎหมายกลาง แตก็ไม

แนวาจะไดรับความสะดวกสบายและความปลอดภัยไหมในพ้ืนท่ีเวลาดําเนินกิจการไหม” (นางจาก 

สัมภาษณเม่ือ 10 เมษายน 2560) 

 

4.1.2.1 เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แมสอด ประกอบดวย กลุมเครือขายขาราชการ นักการเมืองทองถ่ินระดับภูมิภาค ยายฐานจากบอนผิดกฎหมาย

ภายในประเทศสูคาสิโนถูกกฎหมายในเขตสัมปทานและกลุมนายทุนท่ีประสบความสําเร็จในการลงทุนบอนคาสิโน

ชายแดนอ่ืนๆ และตองการขยายตลาด 

กลุมเครือขายขาราชการ นักการเมืองทองถ่ินระดับภูมิภาค ยายฐานจากบอนผิดกฎหมายภายในประเทศ

สูคาสิโนถูกกฎหมายในเขตสัมปทาน 

 กอนมาทําสัมปทานคาสิโนในพ้ืนท่ีสัมปทาน กลุมเครือขายขาราชการและนักการเมืองทองถ่ินระดับ

ภูมิภาคท่ีเคยทําธุรกิจเปดบอนภายในประเทศมากอน เม่ือมีโอกาสมาปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี         อําเภอแมสอด

ทําใหมีโอกาสในการดูแลควบคุมการขนสงสินคาขามแดนระหวางไทย – พมาจนกอใหเกิดสายสัมพันธอันดีกับ

นายทุนทองถ่ินและผูมีอิทธิพลฝงพมาผานการการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาดังกลาว  
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 ภายหลังจากท่ีมีโอกาสไดมาปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดทําใหมีโอกาสในการดูแลควบคุมการ

ขนสงสินคาขามแดนระหวางไทย – พมา จนกอใหเกิดสายสัมพันธอันดีกับนายทุนและนักการเมืองทองถ่ิน รวมถึงผู

มีอิทธิพลฝงพมาผานการการอํานวยความสะดวก  ในการขนสงสินคาดังกลาว                   จึงอาจกลาวไดวาสาย

สัมพันธอันดีดังกลาวประกอบกับการมีประสบการณในการเปดบอนภายในประเทศมากอน ทําใหเม่ือมีการกวาด

ลางบอนการพนันตามประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 24/2557 หามใหมีการเลนพนันท่ี

ผิดกฎหมายโดยเฉพาะบอนพนัน ตูมา สลากกินรวบและอ่ืนๆ หากพบวามีการปลอยปละละเลยจากผูรับผิดชอบจะ

ลงโทษทางวินัยและคดีอาญาจนถึงท่ีสุด                  กลุมเครือขายขาราชการและนักการเมืองทองถ่ินระดับ

ภูมิภาคกลุมนี้จึงตัดสินใจเลือกไปลงทุนเปดบอนคาสิโนท่ีฝง เมียวดีของประเทศพมา เนื่องจากในชวงดังกลาวทาง

ฝงชายแดนพมายังมีบอนคาสิโนคอนขางนอยเม่ือเทียบกับชายแดนฝงอ่ืนๆของประเทศไทยและเพ่ือเปนการดึงกลุม

นักพนันท่ีเคยมาเลนในบอนผิดกฎหมายในประเทศท่ีถูกปดไปใหเดินทางมาเลนท่ีบอนคาสิโนท่ีจะเปดท่ีฝงเมียวดี

ดังกลาว โดยมีแรงจูงใจหลักคือ   เปนการมาเลนพนันแบบถูกกฎหมายของฝงพมา การเดินทางขามไปยังคาสิโนฝง

พมามีความสะดวกเนื่องจากไมตองทําบัตรผานแดนเหมือนคาสิโนชายแดนอ่ืนๆ ดังปรากฏในคําบอกเลาของ

ผูจัดการคาสิโนความวา 

  “เปนการลงทุนของนักลงทุนไทย โดยกลุมขาราชการในทองถ่ิน เห็นวาธุรกิจคาสิโน   ใน

ลักษณะครบวงจรนาจะนํารายไดและผลประกอบการท่ีดี ประกอบกับชวงเวลานี้ฝงพมาอยากมี

รายไดท่ีแนนอนจากการสัมปทาน การลงทุน และการคา เพราะเศรษฐกิจของแมสอดและเมียวดี

เฟองฟู เพราะลูกคาก็มีท้ังคนไทยคนพมาท่ีเปนคนชั้นกลางและคนรวยจากการคาชายแดน และท่ี

สําคัญชวงเวลานี้สถานการณการเมืองไทยทําใหคนอยากเลนในประเทศตองหลบๆซอนๆ ถาเปดเปน

คาสิโนครบวงจรนาจะรองรับนักเลนในภูมิภาคนี้ได เนื่องจากดานอ่ืนๆมีคาสิโนเต็มไปหมด แตฝงแม

สอดยังไมมีคาสิโนท่ีครบวงจรและดีท่ีสุด ทําใหกลุมนักลงทุนไทยและขาราชการรวมกัน และเจรจา

ขอเชาท่ีในบริเวณตรงขามกับโกดังท่ี 10 ซ่ึงบริเวณนี้เปนท่ีตั้งของปอม 99    ซ่ึงเปนหนึ่งในกองกําลัง

ของนายพลหมองชิตตู คิดวานาจะไดสัมปทานเพราะพ้ืนท่ีใกลกันก็ใหสัมปทานแลว”  (สัมภาษณนาย 

กอ ผูจัดการ        เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

 

 ภายหลังท่ีเขามาสัมปทานทําธุรกิจคาสิโน คาสิโนไดพยายามนําเสนอการเปน Landmark แหงใหมดาน

การทองเท่ียวของอําเภอแมสอดใหโดดเดนมากกวาการเปนบอน มุงเนนธุรกิจการใหบริการแบบครบวงจร โดยเห็น

ไดจากการท่ีเปนคาสิโนแรกท่ีมีผูจัดการฝายการตลาด มาออกขาว นําเสนอภาพลักษณการเปน Landmark แหง
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ใหมของแมสอดมีศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียวชาวไทย และขณะเดียวกันก็เปนแหลงทองเท่ียวชั้นนําของ

พมาเพ่ือรองรับนักธุรกิจจากยางกุงท่ีมาทําธุรกิจในเมียวดี เนื่องจากในชวงดังกลาวอําเภอแมสอดและเมืองเมียวดี 

ขาดสถานท่ีท่ีดึงดูดใจและมีศักยภาพในการรองรับแขกระดับสูง โดยในพ้ืนท่ีมีการใหบริการดานตางๆ แบบครบ

วงจร โดยนอกจากการใหบริการดานคาสิโนแลวนั้น    ภายในพ้ืนท่ียังมีการใหบริการดานรานอาหาร  ซ่ึงมีเชฟ

ระดับโรงแรมหรูในกรุงเทพทําหนาท่ีคอยปรุงอาหารมีโรงแรมระดับ 5 ดาว  มีรานขายสินคาปลอดภาษี (Duty 

Free)  ซ่ึงนับไดวาเปนคาสิโนแหงแรกๆ ท่ีดําเนินกิจการในรูปแบบครบวงจรดังกลาว ซ่ึงเปนแบบอยางใหคาสิโน

ท่ีมาเปดภายหลังนิยมดําเนินตาม (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดีคอมเพล็กซ) ซ่ึงสอดคลองกับการนําเสนอขาย

สํานักขาวตางๆ        เก่ียวกับเมียวดี คอมเพล็กซวาเปนการลงทุนรวมกันระหวางนักธุรกิจชาวไทยและพมา ใน

การพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวดังความวา  

  “เมียวดี คอมเพล็กซเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมท่ีสรางศักยภาพดานการทองเท่ียวท้ังฝง

พมาและไทย เพียงขามแมน้ําเมยเพียงแค 10 เมตรก็สามารถขามมาทองเท่ียวไดทันทีจากฝงแมสอด 

ซ่ึงท่ีนี่มีท้ังรานอาหาร ท่ีพักและแหลงชอปปงครบวงจร โดยมีรานคาปลอดภาษีและคาสิโนท่ีเปดให

นักทองเท่ียวเขามาเสี่ยงโชค เปดบริการ 24 ชั่วโมง แมจะเปดมาเพียงแค 2 – 3 เดือนแตก็มีความ

คึกคักไมนอย (http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/727461 สืบคนเม่ือ 3 มีนาคม 

2560) 

 

 นอกจากนี้นายณัฐนนฐ วิญญา ผอ.ฝายการตลาดเมียวดี คอมเพล็กซไดใหสัมภาษณวา  

  “ณ ตอนนี้เราเปนคอมเพล็กซท่ีใหญท่ีสุดและเพียงแหงเดียวในละแวกนี้ อีกท้ังยังอยูใกล

สนามบินมากเพียงแค 10 – 15 นาทีก็มาถึง คนท่ีเขามาใชบริการก็พอๆ กันท้ังคนไทยและคนพมา 

เพราะวาคนไทยในแมสอดเองนั้น สถานท่ีทองเท่ียวไมมีเลย เพราะผมเองจากการอยูท่ีนี่มา 4 – 5 ป 

พอเวลา มีแขกผู ใหญ ใครมา กินข าว เสร็ จปุ บ ก็ ไม มี ท่ี ไป  ตั้ งแต มี ท่ีนี่ ทุ กคนก็มา เรื่ อยๆ” 

(https://www.youtube.com/watch?v=M22s6ZGwhCQ สืบคนเม่ือ 3 มีนาคม 2560) 

 

 นอกจากนี้นายณัฐนนฐยังไดอธิบายเพ่ิมเติมวา ในฐานะท่ีเขาเปนนักลงทุนเขามองวาการลงทุนในฝงเมียวดี

นั้นถูกกวาฝงไทยและสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดท้ังฝงไทยและฝงพมา โดยเฉพาะนักลงทุนฝงพมาท่ีเขามาทํา

การคาในเมืองเมียวดีซ่ึงเปนดานทางธุรกิจสําคัญ สามารถสรางโอกาสตางๆ ไดมากกวาการลงทุนในฝงไทย

เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดเนนอุตสาหกรรมมากกวาภาคบริการขณะท่ีกฎหมายการลงทุนฝงเมียวดีให
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สัมปทานในธุรกิจดานบริการ โดยมีระยะเวลาของการสัมปทานยาวนานกวา 30 ป ซ่ึงคุมกวา ตลอดจนระบบการ

ดูแลและคุมครองอยูภายใตกองกําลังนายพลชิตตูเพียงคนเดียวทําใหสะดวกในเชิงธุรกิจ 

 ขณะเดียวกันข้ันตอนในการขออนุมัติการลงทุนจะตองการทําขอใบอนุญาตทําการคา (Permit of Trade) 

และการจัดตั้งบริษัท โดยการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศพมาโดยสามารถยื่นจดทะเบียนไดท่ีสํานักงาน

จดทะเบียนบริษัท (Ministry of National Planning and Economic Development) โดยท่ีเมืองเมียวดีไดทํา

หนาท่ีเปนตัวกลางในการผลักดันและสงเสริมการจัดต้ังบริษัทในรูปแบบ One Stop Service โดยเฉพาะในเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดี จะอํานวยความสะดวกในการออกใบสําคัญการจดทะเบียนบริษัทซ่ึงจะไดสิทธิ์ในการ

สัมปทานท่ีดินจากรัฐ โดยสามารถเชาเปนระยะเวลาสูงสุด 50 ปข้ึนอยูกับประเภทการลงทุนและสามารถตอสัญญา

ไดครั้งละ 10 ป จํานวน 2 ครั้ง               รวมระยะเวลาเชาท่ีดินไดนานสูงสุด 70 ป และการดําเนินธุรกิจเปนไป

ตามกฎหมายแรงงานของพมา ดังนั้น การดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี

และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จึงมีความจําเปนอยางมากท่ีตองอาศัยนักกฎหมายในการดําเนินธุรกิจซ่ึงแตกตาง

อยางเห็นไดชัดเม่ือเปรียบเทียบกับการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดเชน กาแล็กซ่ีและวินน ดังเห็นไดจากผูจัดการของเมียวดี คอมเพล็กซและสตาร คอม

เพล็กซ ท่ีดําเนินธุรกิจโดยมีสํานักงานกฎหมายเขามาดูแลในการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ 

 ในสถานการณปจจุบันท่ีมีบอนคาสิโนซ่ึงมีลักษณะแบบครบวงจรเปดข้ึนหลายแหงในบริเวณริมแมน้ําเมย

ทําใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงมากข้ึน  ประกอบกับนโยบายในการปราบปรามบอนผิดกฎหมายในกรุงเทพ

และสวนตางๆของประเทศทําใหเกิดการขยายตัวการลงทุน เชนพบวามีการเปดคาสิโนจากเครือขายกลุมทุนจาก

กรุงเทพฯ เขามายังเขตเมียวดีมากข้ึน ภายในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนมากกวา      10 แหง ทําใหธุรกิจคาสิโนยุค

แรกๆเริ่มมีการปรับตัว เชน เมียวดี คอมเพล็กซพยายามสรางแรงจูงใจใหมๆ ท่ีแตกตางจากคาสิโนเหลานั้น โดย

แผนท่ีจะสราง Outlet เปนคลังสินคาท่ีมีเกรดมาตรฐานเดียวกับอเมริกาเพ่ือเปนการดึงดูดลูกคากลุมใหมๆ ใหมา

ใชบริการ  

 

บอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ซ่ึงไดแก เมียวดี

คอมเพล็กซ  ไลออน คอมเพล็กซ สตารคอมเพล็กซ ซันซิตี้ และแจ็คดรากอนไนท 

 เมียวดี คอมเพล็กซ (Myawaddy Complex) 

เมียวดี คอมเพล็กซ ตั้งอยูท่ีเมืองเมียวดี รัฐคะฉ่ิน บริเวณริมแมน้ําเมยบริเวณตรงขามกับหมู 3 บานทาอาจ 

ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก ใกลกับบริเวณโกงดัง 7 และโกดัง 10 ซ่ึงเปนโกดังท่ีขายสินคามือสองจาก
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ประเทศญ่ีปุนมากมายหลายชนิด เชน จักรยาน เครื่องถวย เสื้อผา โตะ ตู และของเบ็ดเตล็ดตางๆ เมียวดี คอม

เพล็กซ เปดใหบริการมาตั้งแตปพ.ศ.2557 แบงพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการดังนี้     1.คาสิโน 2.ดิวตี้ ฟรี 3.รานอาหาร

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

 
ภาพท่ี 21 ภาพโมเดลตนแบบของเมียวดี คอมเพล็กซ 

 

 ทางเขา เม่ือเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผานโรบินสัน ผานทา

อากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพ่ือไปยังเมียวดี คอมเพล็กซ 

จากนั้นจะพบ   สี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซ่ึงเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทา

สายลวดและวัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เม่ือขับมาถึงดานตรวจถึงดานตรวจใหเลี้ยว

ไปทางซายมือระหวางทางจะผานทาเรือเพ่ือขามไปยังคาสิโน 2 แหง        คือ กาแล็กซ่ีและวินน จากนั้นขับตอไป

จะผานรานกาแฟสดกาลาโต อยูติดกับกําแพงโรงเรียนบานทาอาจ จะมีปายใหเลี้ยวซายเพ่ือไปยังเมียววดี คอม

เพล็กซซ จากนั้นขับไปสุดทางใหเลี้ยวซายอีกครั้งเพ่ือเขาสูเสนทางเพ่ือไปยังลานจอดรถและทาเรือเพ่ือขามไปยัง

เมียวดีคอมเพล็กซ 
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ภาพท่ี 22 ภาพปายบอกทางไปเมียวดีคอมเพล็กซ 

 

 
ภาพท่ี 23 ภาพปายบอกทางกอนถึงดานตรวจ 
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ภาพท่ี 24 ภาพปายเตือนบริเวณทาขามเรือ  ภาพท่ี 25 ภาพปายบริการรถรับสงของเมียวดี       

     คอมเพล็กซ 

 

 ลานจอดรถ มีใหเลือกใชบริการท้ังลานจอดรถฟรี (มี 2 จุด) จุดแรกบริเวณตรงขามเมียวเมียวดี  คอม

เพล็กซ มีท้ังพ้ืนท่ีท่ีเปนพ้ืนปูน จะมีการสํารองพ้ืนท่ีบางสวนไวสําหรับลูกคาขาประจําหรือรูจักกับเจาหนาท่ีใหเมีย

วดี คอมเพล็กซ รองรับไดประมาณ 80 – 100 คันข้ึนอยูกับรูปแบบการจอด และพ้ืนท่ีท่ีเปนพ้ืนดินธรรมดา จุดท่ี

สองหางจากจุดแรกประมาณ 500 เมตร เปนพ้ืนดินธรรมดา รองรับไดประมาณ 50 – 70 คัน ข้ึนอยูกับประเภทรถ

ท่ีจอด นอกเหนือจากลานจอดรถฟรีจะเห็นไดวามีบานของชาวบาน    หมู 3 บานทาอาจ หลายบานเลือกท่ีจะเปด

พ้ืนท่ีของบานเพ่ือทําเปนท่ีรับจอดรถโดยคิดคาบริการคันละ 50 บาท แรกเริ่มจะเปนบานท่ีมีพ้ืนท่ีกวางมากจอดได

เปนหลัก 50 คันข้ึนไป ภายหลังบางบานเห็นวากอใหเกิดรายไดดีจึงปรับปรุงพ้ืนท่ีบานทําลานจอดรถขนาดเล็ก รับ

ฝากรถไดประมาณ 20 คันเกิดข้ึนหลายราย ภาพรวมท้ังลานจอดรถฟรีและลานจอดรถแบบเสียคาบริการ สามารถ

รองรับรถไดประมาณ 500 คัน 
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ภาพท่ี 26 ภาพบริเวณลานจอดรถของเมียวดี คอมเพล็กซ 

 
ภาพท่ี 27 ภาพบริเวณลานจอดรถของเมียวดี คอมเพล็กซ 

 

 บรรยากาศบริเวณทาเรือฝงไทยก็กวางขวางดูม่ันคง เนื่องจากกอสรางดวยปูน ต้ังแตลานจอดรถ บันไดลง

ไปจนถึงบริเวณท่ีข้ึนเรือ เม่ือลองสังเกตจะเห็นไดวามีนักทองเท่ียวใชบริการเรือขามฝากไป – กลับ ระหวางฝงไทย

และ เมียววดี คอมเพล็กซ เกือบตลอดเวลา โดยทุกๆ 5 นาทีจะเห็นวามีนักทองเท่ียวนั่งเรือจากฝงไทยมายังเมียว

วดี คอมเพล็กซ โดยในเรือเขียนระบุวาหามนั่งเกิน 25 คน แตจากการสังเกต        จะพบวาแตละรอบจะอยูท่ี

ประมาณ 30 คนข้ึนไปสูงสุดอยูท่ีประมาณเกือบ 50 คน   
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ภาพท่ี 28 ภาพบริเวณทาขามเรือ   ภาพท่ี 29 ภาพบริเวณทาขามเรือ 

 

บรรยากาศภายนอกเมียวดี คอมเพล็กซ สภาพบรรยากาศเม่ือมองจากฝงไทยไปนั้นจะพบวา     เมียวดี 

คอมเพล็กซ เปนคาสิโนท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเมยเหมือนกับคาสิโนอ่ืนๆ แตใหความรูสึกแตกตางจากคาสิโนอ่ืนๆ มาก 

กลาวคือ บรรยากาศดี ดูสวยงาม  นาถายรูป ริมฝงแมน้ําฝงเมียวดี คอมเพล็กซ ไดรับการดูแลอยางดี ปรับปรุงภูมิ

ทัศนริมตลิ่งสวยงาม ไมมีเศษขยะ  
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ภาพท่ี 30 ภาพบริเวณดานหนาของเมมียวดีคอมเพล็กซ 

 

บรรยากาศภายใน เม่ือจะเขาไปใชบริการในพ้ืนท่ีคาสิโนถาเขาทางประตูหนาจะตองเดินทางเครื่องสแกน 

โดยมีการด คอยควบคุมดูแลอยู (แตถาเขาทางประตูดานหลังและดานขางจะไมมีการตรวจ) ภายในคาสิโนคอนขาง

ท่ีจะแออัดแตกลับไมคอยเหม็นกลิ่นบุหรี่มากนัก ภายในมีการแยกเปนโซนหอง    เชน โถงกลาง หองจัสมิน จัสมิน 

(VIP)  พีพีคลับ อยูตามมุมตางๆ ของหอง บางหองระบุวาหามสูบบุหรี่ แตละหองจะมีเครื่องเลน เชน ตูสล็อต ตู

เกมสยิงปลา และโตะเลน เชน เสือมังกร บาคารา บูจี ปอกเดง ใหเลือกเลนตามความสนใจ เม่ือเขาไปภายในจะ

พบวามีผูคนท่ีเขามาใชบริการมีจํานวนมาก ทําใหดูคึกคักท้ังสัปดาห โดยมีผูมาใชบริการเฉลี่ยประมาณ 3,000 คน

ในวันธรรมดาและเพ่ิมมากข้ึนเปนประมาณ 5,000 คนในชวงวันเสาร อาทิตย แตกตางจากบางคาสิโนท่ีจะคึกคัก

เฉพาะวันเสาร – อาทิตย   
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ภาพท่ี 31 ภาพการขยายพ้ืนท่ีของบอนคาสิโนมายังหองพัก 

 
 

ภาพท่ี 32 ภาพแผนผังเมียวดี คอมเพล็กซ 
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ภาพท่ี 33 ภาพแผนผังภายในเมียวดีคอมเพล็กซ 

 

 

 ไลออน คอมเพล็กซซ (Lion Complex) 

ไลออน คอมเพล็กซ ตั้งอยู ท่ีเมืองเมียวดี รัฐคะฉ่ิน บริเวณริมแมน้ําเมย บริเวณตรงขามกับหมู 4                     

บานวังคะเคียน ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก ไลออน คอมเพล็กซ  แบงพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการดังนี้                   

1.คาสิโน 2.ดิวตี้ ฟรี 3.หองอาหาร 4.หองพัก 5.ลานเบียร  

 ทางเขา เม่ือเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผานโรบินสัน ผานทา

อากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพ่ือไปยังสตาร คอมเพล็กซ 

จากนั้นจะพบ สี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซ่ึงเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทาสาย

ลวดและวัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เม่ือขับมาถึงดานตรวจถึงดานตรวจใหเลี้ยวไป

ทางขวามือเสนทางเดียวกับท่ีจะเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยหินก่ิว ระหวางทางจะผานท่ีทําการองคการบริหาร

สวนตําบลทาสายลวด ผานโรงเรียนบานวังตะเคียนจากนั้นขับตอไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจะเปนบริเวณทางแยก
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จะพบท่ีจอดรถของสตาร คอมเพล็กซและไลออน คอมเพล็กซอยูติดกันทางขวามือ สวนทางซายมือจะเปนทาเรือ

เพ่ือขามไปยังไลออน คอมเพล็กซซ่ึงอยูติดกับทาเรือเพ่ือขามไปยังสตารคอมเพล็กซ  

 

 
ภาพท่ี 34 ภาพปายโปรโมชั่นของไลออน คอมเพล็กซ 

 
ภาพท่ี 35 ภาพปายโปรโมชั่นของไลออน คอมเพล็กซ 

 

 ลานจอดรถของไลออน คอมเพล็กซ เปนลานจอดรถฟรี กวางขวางมากรองรับรถไดประมาณ 300 คัน แต

เปนพ้ืนดินมีการนําหินคลุกมาลงเพ่ือปองกันดินเปนหลม พ้ืนท่ีสวนใหญไมมีหลังคารองรับ มีเพียงแคพ้ืนท่ีเล็กๆ ท่ีมี

การข้ึนเสาปูนและนําแสลมกันแดดมาคลุมแทนหลังคารองรับรถประมาณ 30 คัน         มีเจาหนาท่ีคอยเฝา 1 – 2 

คน 
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 บรรยากาศบริเวณทาเรือ บริเวณทาเรือท้ังฝงไทยและฝงไลออน คอมเพล็กซเปนทาเรือธรรมดาจากถนน

ปูนก็มีการวางแผนไมเปนทางเดินไปยังเรือ บรรยากาศการขามเรือคอนขางจะเงียบเหงา เนื่องจากสถานบันเทิง

แหงนี้มีคนมาใชบริการนอย นานๆ จึงจะมีการชักรอกเพ่ือรับสงผูโดยสารและแตละรอบก็จะมีผูโดยสารนอยมาก

แตละรอบไมเกิน 10 คน บางรอบมีเพียง  2 – 3 คน แตพนักงานท่ีชักรอกเรือก็เต็มใจใหบริการ  

 
ภาพท่ี 36 ภาพบริเวณทาขามเรือและดานหนาของไลออนคอมเพล็กซ 

 

บรรยากาศภายนอก สภาพบรรยากาศเม่ือมองจากฝงไทยไปนั้นจะพบวาไลออน คอมเพล็กซเปนคาสิโนท่ี

ตั้งอยูริมแมน้ําเมย  อยูติดกับสตาร คอมเพล็กซแคเพียงกําแพงก้ันเทานั้น  แมวาไลออน คอมเพล็กซจะดําเนินการ

กอสรางและตอเติมอาคารใหมใหมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน แตบริเวณตลิ่งเปนตลิ่งธรรมชาติ ไมไดมีการปรับปรุง

ภูมิทัศน มีหญาข้ึนตามปกติมีเศษขยะบางเล็กนอย                 

บรรยากาศภายใน เม่ือจะเขาไปใชบริการในพ้ืนท่ีคาสิโน สามารถเปดประตูเขาไปไดโดยไมมีเครื่องสแกน

และการดคอยคุมภายในแบงออกเปนหองโถงใหญ 2 หอง หองโถงฝงซายเนนเครื่องเลน เชน ตูสล็อตและตูเกมสยิง

ปลา ในสวนของโถงฝงขวามือจะเนนเปนโตะสําหรับไพตางๆ เชน เสือมังกร บาคารา เปนตน ภายในคาสิโน

คอนขางท่ีจะกวางขวางแตมีผูเขาไปใชบริการนอย ทําใหบรรยากาศคอนขางโหรงเหรง หายใจคอนขางสะดวก

เนื่องจากไมมีกลิ่นบุหรี่ พ้ืนท่ีตางๆ นอกเหนือจากคาสิโน เปดใหบริการแลวแตยังมีผูมาใชบริการนอยมาก ผูคนบาง

ตา ในหองคาสิโนมีไมถึง 100 คน ท้ังท่ีเปนวันเสาร – อาทิตย ในสวนของดิวตี้ฟรี เปนเพียงหองเล็กๆ เนนขายเหลา
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กับไวน ถือไดวามีสินคานอยมากเม่ือเทียบกับดิวตี้ฟรีของท่ีอ่ืน หองอาหารกวางขวาง แตมีผูใชบริการนอยมาก  ถือ

ไดวาเปนสถานบันเทิงท่ีคอนขางจะเงียบเหงา  

 
ภาพท่ี 37 ภาพแผนผังภายในไลออน คอมเพล็กซ 

  

 สตาร คอมเพล็กซ (Star Complex) 

สตาร  คอมเพล็กซ  ตั้ งอยู ท่ี เ มือง เ มียวดี  รั ฐคะ ฉ่ิน บริ เวณริมแมน้ํ า เมย บริ เวณตรงข ามกับ                               

หมู 4 บานวังคะเคียน ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก สตาร คอมเพล็กซ แบงพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการดังนี้ 1.

คาสิโน 2.หองพัก พ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ กําลังอยูระหวางการดําเนินการกอสราง ปรับปรุงและตอเติม    

 ทางเขา เม่ือเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผานโรบินสัน ผานทา

อากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพ่ือไปยังสตาร คอมเพล็กซ 

จากนั้นจะพบสี่แยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาเขาซอยซ่ึงเปนปากทางเขาจุดสังเกตคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทาสาย

ลวดและ วัดไทยวัฒนาราม ขับรถตอไปตามเสนทางจนถึงดานตรวจ เม่ือขับมาถึงดานตรวจถึงดานตรวจใหเลี้ยวไป

ทางขวามือเสนทางเดียวกับท่ีจะเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยหินก่ิว ระหวางทางจะผานท่ีทําการองคการบริหาร

สวนตําบลทาสายลวด ผานโรงเรียนบานวังตะเคียนจากนั้นขับตอไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจะเปนบริเวณทางแยก
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จะพบท่ีจอดรถของสตาร คอมเพล็กซและไลออน คอมเพล็กซอยูติดกันทางขวามือ สวนทางซายมือจะเปนทาเรือ

เพ่ือขามไปยังสตาร คอมเพล็กซซ่ึงอยูติดกับทาเรือเพ่ือขามไปยังไลออน คอมเพล็กซ  

 
ภาพท่ี 38 ภาพปายบอกทางกอนถึงดานตรวจ 

 

 ลานจอดรถของสตาร คอมเพล็กซ เปนลานจอดรถฟรี กวางขวางเปนลานปูน มีหลังคาเมททัลชีท รองรับ

รถไดประมาณ 100 คัน มีเจาหนาท่ีคอยเฝาประมาณ 2 – 3 คน  

 

 
ภาพท่ี 39 ภาพดานหนาบริเวณลานจอดรถ 
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บรรยากาศบริเวณทาเรือท้ังฝงไทยและฝงสตาร คอมเพล็กซเปนทาเรือธรรมดาจากถนนปูนก็มีการวาง

แผนไมเปนทางเดินไปยังเรือ บรรยากาศการขามเรือคอนขางจะเงียบเหงา เนื่องจากสถานบันเทิงแหงนี้มีคนมาใช

บริการนอย นานๆ จึงจะมีการชักรอกเพ่ือรับสงผูโดยสารและแตละรอบก็จะมีผูโดยสารนอยมากแตละรอบไมเกิน 

10 คน บางรอบมีเพียง  2 – 3 คน แตพนักงานท่ีชักรอกเรือก็เต็มใจใหบริการ  

 
ภาพท่ี 40 ภาพบริเวณทาขามเรือ 

 
ภาพท่ี 41 ภาพบริเวณทาขามเรือ 

บรรยากาศภายนอก สภาพบรรยากาศเม่ือมองจากฝงไทยไปนั้นจะพบวาสตาร คอมเพล็กซเปนคาสิโนท่ี

ตั้งอยูริมแมน้ําเมย อยูติดกับไลออน คอมเพล็กซแคเพียงกําแพงก้ันเทานั้น บริเวณตลิ่งมีหญาข้ึนตามปกติมีเศษขยะ

บางเล็กนอยแตจะสังเกตไดวานอกจากตัวอาคารท่ีกําลังกอสรางเพ่ิมเติมแลวนั้นทางสตาร คอมเพล็กซยังมีการ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตลิ่งริมน้ําเพ่ือใหมีความสวยงามเพ่ิมมากยิ่งข้ึนดวยสตาร คอมเพล็กซเปนสถานบันเทิงท่ี
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เปดใหบริการแลวแตกําลังตอเติมขยายอาคารสวนตางๆ เชน       หองกระจกกวางนาจะใชสําหรับเปดดิวตี้ฟรี 

หองพักท่ีไดมาตรฐานนาจะใชสําหรับเปดกิจการโรงแรม ปจจุบันใหบริการเก่ียวกับคาสิโนเปนหลัก ไมสามารถ

มองเห็นประตูทางเขาคาสิโนจากฝงไทยเนื่องจากอาคารท่ีกําลังกอสรางเพ่ิมเติมบังจนมองไมเห็น  

บรรยากาศภายใน เม่ือขามฝงมายังสตาร คอมเพล็กซจะมีรถสองแถวคอยใหบริการรับนักทองเท่ียวไปสง

ยังทางเขาคาสิโน เดินตามทางไปจะพบประตูกระจก มีการดเฝาอยูบริเวณประตู 2 – 3 คน ไมมีเครื่องสแกน 

ภายในเปน หองโถงกวาง มีการแบงพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีสําหรับบุคคลท่ัวไปและมีการก้ันฉากแบงเพ่ือเปนหองสําหรับ

ลูกคา VIP จํานวน 2 หอง บริเวณฝงซายของตัวอาคารดานท่ีติดกับพ้ืนท่ีเคาทเตอรขายกาแฟจะมีบันไดข้ึนชั้น 2  

เปนหอง VIP อีกจุดหนึ่งของท่ีนี่ นอกจากนี้ ยังมีโซนท่ีมีก้ันดวยเชือกสีแดง กลุมลูกคาท่ีเลนการพนันในโซนดังกลาว

จะใชชิพในการเลนมากกวาเงินสด แมภายในคาสิโนคอนขางท่ีจะกวางขวางแตมีผูเขาไปใชบริการนอย ทําใหไมคึก

ครื้นเทาท่ีควร แมคนจะนอยไมมีกลิ่นบุหรี่รบกวนใจ แตกลับมีกลิ่นสีท่ียังไมแหงดีคอยรบกวนโสตประสาทอยู

ตลอดเวลา กลิ่นสีและเสียงของการตอเติมนี้เองนาจะเปนสิ่งท่ีทําใหยังไมผูเขามาใชบริการนอยกวาท่ีควร 

 
ภาพท่ี 42 ภาพแผนผังภายในสตารคอมเพล็กซ 
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 Sun City 

 Sun City เปนบอนคาสิโนท่ีเพ่ิงเริ่มเปดใหบริการเม่ือประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  ตั้งอยูบริเวณริม

แมน้ําเมย บริเวณตรงขามกับทา 26 หมู 3 บานทาอาจ ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จังหวัดตาก   ไลออน คอมเพล็กซ  

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

ท่ีตองการท่ีจะนอนท่ีบอนคาสิโน(ราคา 1,200 บาทตอหอง) 

 ทางเขา เม่ือเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดใหขับรถตามเสนทางหมายเลข 12 ผานโรบินสัน ผานทา

อากาศยานแมสอด ผานสํานักงานเทศบาลทาสายลวด จะมีปายบอกใหเลี้ยวขวาเพ่ือไปยังเมียวดี คอมเพล็กซ ขับ

ตอไปเรื่อยๆจะพบกับรานกาแฟกาลาโต ก็จะพบปายบอกทางใหตรงไปยัง Sun City        ใหขับตรงไปจนถึง 3 

แยก ก็จะมีปายบอกทางไปยัง Sun City  โกดังทาท่ี 26 เลี้ยวขวาเล็กนอยก็จะเจอปายบอกทางทาท่ี 26 ใหเลี้ยว

ซาย ทางเขาคอนขางแคบ รถไมสามารถสวนทางกันได และสองขางทางจะมีพอคาแมคาชาวกระเหรี่ยงมาตั้งของ

ขายริมถนน ทําใหทางแคบยิ่งข้ึน ขับตรงไปประมาณ 100 เมตร     ก็จะเจอลานจออดรถและทาขามเรือของ Sun 

City  

 ลานจอดพ้ืนดินธรรมดาไมมีหลังคา  ซ่ึงจอดไดประมาณ 300  คัน  ไมมีการเก็บคาบริการจอดรถ แมวา

พ้ืนท่ีจะกวางทําใหสามารถจอดรถไดอยางสะดวกสะบาย อีกท้ังยังติดกับทาขามเรือไปยังบอนคาสิโน Sun City 

 
ภาพท่ี  43 ภาพลานจอดรถ 

 

บรรยากาศภายนอก Sun City เปนคาสิโนท่ีเรียกไดวาครบวงจรเลยก็วาได  กลาวคือ เปนคาสิโนท่ีมีท้ัง

บอนคาสิโน โรงแรมท่ีพัก รานอาหาร รานกาแฟ รวมท้ัง Duty Free  เปนสถานท่ีท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเมยบริเวณทา

ขามเรือ 26 มีการปรับภูมิทัศนบริเวณขางนอกคาสิโนท่ีสวยงาม แตบริเวณดานขางท้ังสองฝง ยังมีความสกปรกอยู
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บางเพราะเปนทาเรือขนสงสินคา รวมท้ังเปนทาเรือขามฝากของคนงานชาวกระเหรี่ยงท่ีเขามาทํางานท่ีโรงงานฝง

ไทยใชสําหรับขามไปมา ทําใหความสวยงามจะอยูท่ีโซนของคาสิโนเทานั้น 

 
ภาพท่ี 44 ภาพภายนอกคาสิโนซันซิตี้ 

 

บรรยากาศภายใน เม่ือจะเขาไปใชบริการในพ้ืนท่ีคาสิโน เม่ือเดินผานประตูจะมีทางแยกอยู        2 ทาง

คือทางเขา กับทางออก  ในสวนของทางเขานั้นจะมีเครื่องสแกนสําหรับผูท่ีเขามาใชบริการในคาสิโน จะมีการด

คอยคุมอยูบริเวณเครื่องสแกน โดยภายในจะมีเครื่องเลนท้ังตูสล็อต ตูปลาหรือยิงปลา          โตะเสือ-มังกร 

โตะบัคคารา เปนตน เนื่องดวยเปนคาสิโนท่ีเพ่ิงเปดใหมทําใหมีผูคนไมมากนัก สวนใหญ  จะเปนลูกคาชาวไทยท่ี

เขามาใชบริการ มีการบริการลูกคาโดยการเสริฟน้ําและอาหารอยูตลอดอีกท้ังยังมีการคอยแนะนําลูกคาเก่ียวกับ

เครื่องตางๆเพ่ือเชิญชวนใหเขาไปเลนเสี่ยดวง แตมีขอเสียอยางหนึ่งคือระบบปรับอากาศภายในยังไมดีเทาท่ีควร 

เนื่องดวยมีนักพนันท่ีสูบบุหรี่จํานวนมากทําใหกลิ่นและควันบุหรี่ตลบอบอวลอยูตลอดเวลา ซ่ึงอาจเสี่ยงตอโรค

ตางๆท่ีจะตามมาได 
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ภาพท่ี 45 ภาพแผนผังคาสิโนซัน ซิตี้ 
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 Jack Dragon Night 

 คาสิโน Jack Dragon Night เพ่ิงเปดใหมเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตั้งอยูในเขตทหารฝงเมียวดีของ

ประเทศพมา Jack Dragon Night แบงพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการดังนี้ 1. บอนคาสิโน           2. รานอาหาร 3. DUTY 

FREE 4.โรงแรมสําหรับผูท่ีตองการท่ีจะนอนท่ีบอนคาสิโน 

 ทางเขา เม่ือเดินทางจากสนามบินแมสอดไปทางตลาดริมเมยจะพบวามีปายบอกทางเปนระยะ ปาก

ทางเขาจะอยูกอนถึงตลาดริมเมยประมาณ 500 เมตร เม่ือเขาซอยไปจะมีปายบอกทางเปนระยะ ถนนภายในซอย

สภาพคอนขางดีแตเม่ือถึงทางลงไปท่ีทาขามท่ี 1 ถนนเปนทางลาดชันและขรุขระ  

 
ภาพท่ี 46 ภาพทางเขาไปยังลานจอดรถของคาสิโน Jack Dragon Night 

 

 ลานจอดรถเปนลานดินโรยดวยหิน สามารถจอดรถไดประมาณ 60 – 80 คัน มีเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัยคอยใหบริการเรียกเรือขามฝากมาใหบริการรับ – สง   ท่ีคาสิโนแหงนี้มีการตรวจอายุผูมาใชบริการ 

รวมถึงหามเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปเขาใชบริการโดยเด็ดขาด 
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ภาพท่ี 47 ภาพลานจอดรถของคาสิโน Jack Dragon Night 

บรรยากาศภายนอก เนื่องจากเปนบอนคาสิโนท่ีเพ่ิงเปดทําการไดเพียงไมก่ีเดือน จึงทําใหยังอยูในชวงของ

การปรับปรุงภูมิทัศนภายนอก ซ่ึงในโซนภายนอกนั้นก็จะมีDuty Free รานอาหารและเครื่องดื่มคอยใหบริการแก

นักพนันและนักทองเท่ียว 

 

ภาพท่ี 48 ภาพบรรยากาศภายนอกของคาสิโน Jack Dragon Night 

 

บรรยากาศภายใน เม่ือจะเขาไปใชบริการในพ้ืนท่ีคาสิโน เม่ือเดินผานประตูก็จะจะตองเดินผานเครื่อง

สแกนและมีการดคอยควบคุมอยู ภายในเปนหองโถงกวาง มีการแบงเปน Hall ใหเชาอยูดวยกัน 2 Hall ภายในก็

จะมีเครื่องเลนการพนันท่ีประกอบไปดวย เสือ-มังกร ตูสล็อต บัคคารา รูเล็ต ตูปลาหรือยิงปลา เปนตน 
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ภาพท่ี 49 ภาพแผนผังคาสิโน Jack Dragon Night 
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 4.1.2.2 การบริหารบอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด 

  บอนคาสิโนท่ีเปดใหบริการในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แมสอดท่ีเปนท่ีรูจักคือ เมียวดีคอมเพล็กซ  ไลออน คอมเพล็กซ สตารคอมเพล็กซ ซันซิตี้ และแจ็คดรากอนไนท ซ่ึง

เปนบอนคาสิโนท่ีมีรูปแบบการบริหารโดยเจาของคาสิโนหลายคนท่ีเปนหุนสวน ซ่ึงบอนคาสิโนเปนการรวมหุน

ระหวางไทยและตางประเทศในการเขามาลงทันในพ้ืนท่ีเมืองเมียวดี          รัฐกระเหรี่ยง ประเทศพมา ในพ้ืนท่ีริม

แมน้ําเมย อีกท้ังยังแบงพ้ืนท่ีภายในบอนคาสิโนใหบุคคลภายนอก บริษัทเอกชน เขามาเชาพ้ืนท่ีทําธุรกิจคาสิโน 

และรับผลตอบแทนจากผูท่ีมาเชาพ้ืนท่ี ทําใหเปนการกระจายความเสี่ยงท่ีจะตองแบกรับเพียงฝายเดียวท้ังหมด อีก

ท้ังยังเปนการดึงดูดนักพนันใหเขามายังบอนคาสิโนของตนเองมากข้ึนกวาเดิม เนื่องดวย ผูท่ีมาเชาพ้ืนท่ีนั้นๆ ก็

จะตองมีการเชิญชวนนักพนันใหเขามาเลนและใชจายเงิน เพ่ือท่ีตองการผลกําไรตอบแทนกับการท่ีไดลงทุนไป และ

จากการศึกษาทําใหไดทราบถึงรูปแบบของการบริหารจัดการของบอนคาสิโนท้ัง 6 แหง มีรูปแบบการบริหารท่ี

คลายคลึงกันดังนี้ 

  

1. การบริหารการสงเสริมการตลาด 

 1.1 การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

  1) การอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถตู  

  รูปแบบของการอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถตูนั้นมีเปาหมายหลักเพ่ือใหบริการรับ – 

สงภายในตัวเมืองแมสอดซ่ึงเปนบริการท่ีไมเสียคาใชจาย จะใหบริการรับผูท่ีมาทองเท่ียว    เมียวดีคอมเพล็กซจาก

สนามบินและท่ีพัก จากนั้นเม่ือตองการเดินทางกลับสนามบินหรือท่ีพักก็จะมีรถตูบริการไปสง ซ่ึงการบริการใน

รูปแบบดังกลาวนี้มีลักษณะเฉพาะกลาวคือผูท่ีไปใชบริการท่ี                     เมียวดี คอมเพล็กซจะตองแจงกับผูท่ี

ทําหนาท่ีดูแลลูกคาภายในเมียวดี คอมเพล็กซเสียกอน ซ่ึงผูท่ีใชบริการรถตูสวนมากมักจะเปนลูกคา VIP หรือลูกคา

ท่ีเขามาใชบริการในสวนของคาสิโนโดยมีอัตราการลงเดิมพันท่ีคอนขางสูงหรืออยูในเง่ือนไขท่ีไดตกลงกับคาสิโน ดัง

คําบอกเลาผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซวา “ลูกคาท่ีบินมาลงท่ีตาก สวนใหญจะเปนลูกคาระดับ VIP ซ่ึงลูกคากลุมนี้

เราก็จะมีรถตู รถสวนตัวไปรับและมีการเปดหองพักไวใหกับลูกคา VIP เหลานี้ ซ่ึงท้ังหมดก็อยูท่ีเง่ือนไขในการตกลง

วามีอะไรบาง”     (นาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ : สัมภาษณเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560) หรืออาจจะ

เปนลูกคาท่ีไปใชบริการเปนประจําจนคุนเคยกับผูดูแลจึงจะกลาท่ีจะเรียกขอการบริการดังกลาว ซ่ึงถาเปน

นักทองเท่ียวหรือผูท่ีไปใชบริการท่ัวไปมักจะไมทราบวามีบริการรถตูรับสงหรือไมกลาท่ีจะเรียกขอบริการดังกลาว  
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  นอกจากการใหบริการรับ – สงภายในตัวเมืองแมสอดแลวนั้น ทางเมียวดี คอมเพล็กซยังมีบริการ

ติดตอรถตูสําหรับเดินทางไปยังจังหวัดตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนลาง เชน พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร 

เพชรบูรณ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคาอีกดวย 

  2) การอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถแท็กซ่ี 

  ดานการเดินทางมายังเมียวดี คอมเพล็กซนั้นจะมีบริการรถแท็กซ่ีไปรับผูท่ีตองการเดินทางมายัง

เมียวดีคอมเพล็กซถึงสนามบินและท่ีพัก และในการของการเดินทางกลับจากเมียวดี คอมเพล็กซไปยังท่ีพักหรือตัว

เมืองแมสอดนั้นก็จะมีจุดบริการรถแท็กซ่ี อยูบริเวณดานหนาลานจอดรถท่ีอยูติดกับทาขามท่ีขามฝงไปยังเมียวดี 

คอมเพล็กซ โดยมีการตกลงคาโดยสารกันเองระหวางคนขับกับผูโดยสาร 

  3) การอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยเครื่องบิน  

  การอํานวยความสะดวกดวยวิธีการดังกลาวนี้ ทางเมียวดี คอมเพล็กซเนนใหบริการกับลูกคากลุม 

VIP เปนหลัก โดยเม่ือลูกคาเดินทางมาถึงสนามบินก็จะมีรถสวนตัวไปรับถึงสนามบินเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ลูกคากลุมดังกลาว ในสวนของลูกคาท่ัวไปท่ีเดินทางมาแมสอดโดยเครื่องบินแลวตองการใชบริการรถรับ – สงจาก

สนามบินไปยังเมียวดี คอมเพล็กซก็สามารถเรียกขอบริการรถรับ – สงโดยแจงไปยังผูท่ีทําหนาท่ีดูแลลูกคาท่ีเมียวดี 

คอมเพล็กซไดเชนกัน สอดคลองกับบอกเลาของผูจัดการ   เมียวดี คอมเพล็กซท่ีวา ท่ีเลาวา 

 “ตั๋วเครื่องบินฟรีสําหรับลูกคาท่ีเปน VIP ซ่ึงเม่ือลูกคามาถึงก็จะมีรถสวนตัวไปรับถึงสนามบินและมา

สงท่ีเมียวดี คอมเพล็กซและในสวนของลูกคาท่ีเดินทางมาโดยเครื่องบินถาแจงมาทางเรา เราก็จะมีรถ

ตูไปรับท่ีสนามบินเชนกัน”  (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ          เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 

เมษายน 2560) 

 

 1.2 การจับรางวัลการสงคูปองชิงโชค 

  การจับรางวัลหรือสงคูปองชิงโชคนั้น นับไดวา เปนหนึ่งในกลยุทธทางการตลาดท่ีบอนคาสิโนทุก

แหงนิยมนํามาใชในตอนเริ่มเปดคาสิโนเพ่ือดึงดูดลูกคาและกระตุนการเขามาใชบริการในบอนคาสิโน กรณีของ 

เมียวดี คอมเพล็กซนั้น พบวามีกลยุทธในการสงเสริมการตลาดและกระตุนการเขามาใชบริการมากมาย

เชนเดียวกับบอนคาสิโนอ่ืนๆ เชน แจกทอง รถจักรยานยนต รวมถึงบัตรกํานัล (Gift voucher) ท่ีนําไปใชรวมกับ

เงินสดในการเลนการพนัน  ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซท่ีวา 
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 “กอนท่ีจะติดตลาดเราก็ไดจัดโปรโมชั่น แจกทอง แจกรถมอเตอรไซด มี Gift voucher โดยกลยุทธ

ท่ีไดผลมากท่ีสุดในชวงแรก 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 สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

 

  ตอมาภายหลังจากท่ีเมียวดี คอมเพล็กซเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปและติดตลาดแลวนั้น โปรโมชั่นอยาง

การแจกทอง แจกรถจักรยานยนตก็ถูกนํามาใชนอยลง คงเหลือไวเพียงการแจกบัตรกํานัล (Gift voucher) ท่ียังคง

มีการนํามาใชอยางตอเนื่อง แตอาจจะไมไดใหบอยเทากับตอนท่ีเปดใหบริการชวงแรกๆ โดยจากแจกบัตรกํานัล 

(Gift voucher) นั้นก็จะมีเง่ือนไขตางๆ เชน บัตรกํานัล (Gift voucher) คาเปดโตะในแตละรอบ หรือ ลงเดิมพัน

ฝงเจามือ (Banker) แลวเสียก็อาจจะไดบัตรกํานัล (Gift voucher) เปนสิ่งปลอบใจ เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลย

พินิจของพนักงานแจกไพ (Dealer)  

  ในปจจุบันนั้นการจัดโปรโมชั่นนอกเหนือไปจากการแจกบัตรกํานัล (Gift voucher) แลวนั้น ยัง

พบวามีการจับคูปองรางวัลหรือการจับสลากในเทศกาลสําคัญตางๆ โดยท้ังจากคาสิโนเมียวดีคอมเพล็กซ และแต

ละฮอลในคาสิโนท่ีจัดกันเองตามเทศกาล ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซท่ีวา 

 “ในชวงเทศกาลจะมีการจับคูปอง ซ่ึงเราจัดของเราดวย และแตละฮอลเขาก็จัดของเขาเองดวย โดย

หนาท่ีในการจับรางวัลจะเปนหนาท่ีของฝายบุคคล ซ่ึงเราจะเนนท่ีเทศกาลของไทย เทศกาลไทย-พมา

มันใกลเคียงกันอยูแลวปใหมมันก็  ปใหมดวยกัน สงการนตมันก็สงกรานตดวยกัน” (สัมภาษณนาย 

กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

  

 1.3 การสรางระบบการใหบริการท่ีแตกตางจากคูแขง 

  การเปดตัวของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นไดรับการวางกลยุทธเพ่ือใหเปน Land mark ใหมของแม

สอดท่ีใหบริการแบบครบวงจรในรูปแบบท่ีเรียกวา Complex ซ่ึงนอกเหนือจากการใหบริการสวนของบอนคาสิโน

ท่ีมีเครื่องเลนหลากหลายทันสมัยแลวนั้น ยังมีการใหบริการในสวนตางๆ อีกเชน โรงแรมระดับ 5 ดาว รานอาหาร

ท่ีมีเชฟจากโรงแรมชื่อดังในประเทศไทยมาทําหนาท่ีปรุงอาหาร รานขายสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ซ่ึงมีสินคา

หลากหลายชนิดท้ังเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล นาฬิกา เสื้อผา น้ําหอม เครื่องสําอางค จานชาม รวมไปถึงสินคา

ประเภทขนมตางๆ โดยถือไดวาเปนคาสิโนแหงแรกในพ้ืนท่ีชายแดนริมแมน้ําเมยท่ีใหบริการในรูปแบบครบวงจร
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ดังกลาว จึงเปนสาเหตุใหในเวลาตอมาคาสิโนท่ีสรางข้ึนภายหลังเมียวดี คอมเพล็กซจึงนิยมสรางคาสิโนในลักษณะ

ท่ีคลายคลึงกับเมียวดี คอมเพล็กซคือมีการใหบริการแบบครบวงจร  

  นอกเหนือจากการใหบริการแบบครบวงจรเปนเจาแรกแลวนั้น เมียวดี คอมเพล็กซยังเปนสถาน

ใหบริการแหงแรกท่ีมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ท้ังทางโทรทัศนและสื่ออินเตอรเน็ต      ดังเห็นไดจากขาว

การสัมภาษณผูจัดการฝายการตลาดของเมียวดี คอมเพล็กซ ซ่ึงการนําเสนอผานสื่อในฐานะท่ีเปน Landmark แหง

ใหมของแมสอดนี้ ไมเพียงแตทําใหเปนท่ีรูจักในวงกวางอยางรวดเร็ว แตยังชวยสงเสริมภาพลักษณท่ีดีและให

ความรูสึกปลอดภัยแกนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางมายังเมียวดี คอมเพล็กซซ่ึงอยูในฝงพมา เปนเหตุใหไมเพียงแตนัก

พนันเทานั้นท่ีเขามาใชบริการท่ีเมียวดี คอมเพล็กซ                 แตยังมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเลือกท่ีจะมาใช

บริการยังสถานท่ีแหงนี้ดวย เม่ือมีคนจํานวนมากมาใชบริการท่ี   เมียวดี คอมเพล็กซก็มีการบอกตอกันท้ังรูปแบบ

ปากตอปากและทางสื่อออนไลนตาง ยิ่งทําใหเมียวดี คอมเพล็กซเปนท่ีรูจักและเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวจํานวน

มากสงผลเม่ือมาเดินทางมาแมสอดนักทองเท่ียวจะเลือกมาใชบริการท่ีเมียวดี คอมเพล็กซกอนไปคาสิโนแหงอ่ืนๆ 

(ท่ัวฟาคมนาคมไทย : https://www.youtube.com/watch?v=M22s6ZGwhCQ สืบคนเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 

2560 )   นอกจากนีเ้มียวดีคอมเพล็กซยังเนนในเรื่องของความปลอดภัย ทําใหคนท่ีมาท้ังนักพนัน และนักทองเท่ียว

รูสีกปลอดภัยทุกครั้งท่ีมายังเมียวคอมเพล็กซ ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซท่ีวาดังความวา 

   “ถาถามถึงความแตกตางระหวางคาสิโนใกลกับของเรา การบริการคือหัวใจหลักของเรา 

เชน การบริการลูกคา ความสะอาดก็สําคัญ เราลองไปดูรอบๆ นี้แลวเปรียบเทียบความสะอาดดู 

ความปลอดภัย ซ่ึงความปลอดภัยเราเนนเปนอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องการบริการและความ

สะอาด ถาเรารูสึกไมปลอดภัยเราจะอยากเท่ียวไหม เพราะฉะนั้นถามันไมปลอดภัยก็ไมมีใครอยาก

เท่ียวหรอก”  (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

 

  เม่ือทําการเก็บข็อมูลในสวนของการใหบริการดานคาสิโนของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นทําใหทราบ

วามีลักษณะท่ีแตกตางกับการใหบริการดานคาสิโนของคาสิโนท่ีเปดใหบริการกอนหนาอยาง      กาแล็กซ่ีอยางเห็น

ไดชัดเจน กลาวคือ การใหบริการของคาสิโนในกาแล็กซ่ีนั้นจะมีรูปแบบเจาของคนเดียว ดูแลคนเดียวท้ังหมดท้ัง

สวนของการใหบริการคาสิโน ความปลอดภัย อาหารและเครื่องดื่ม แตของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นจะแบงพ้ืนท่ี

ภายในคาสิโนเปนล็อคตางๆ หรือท่ีเรียกวา Hall โดยเปดโอกาสใหนักลงทุนจากภายนอกสามารถเขามาเชาพ้ืนท่ี 

Hall ตางๆ เพ่ือดําเนินกิจการคาสิโน โดยนักลงทุนแตละกลุมท่ีมาเชาพ้ืนท่ีจะดําเนินการดูแลในสวนของการเลน

พนันและใหบริการอาหารและเครื่องดื่มเอง แตในสวนของการดูแลรักษาความปลอดภัยนั้นจะใชบริการของทีม
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การดของเมียวดี คอมเพล็กซเพียงทีมเดียวเทานั้นเพ่ือปองกันปญหาการกระทบกระท่ังกันกระหวางการดของแตละ 

Hall นั่นเอง   

  การรับลูกคาทุกระดับเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีครึกครื้นในบอนคาสโิน ก็นับไดวาเปนอีกหนึ่งในการ

ใหบริการท่ีแตกตางจากคูแขงของเมียวดี คอมเพล็กซ ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา  

“เมียวดี คอมเพล็กซนั้นรับลูกคาทุกระดับ ไมจําเปนวาตองเปนลูกคารายยอย ขาประจํา รายใหญ  

VIP ซ่ึงจะแตกตางจากท่ีอ่ืนท่ีจะเนนเฉพาะเจาะจงวา เนนรับลูกคาระดับไหน บางบอนอาจจะเนน

กลุม VIP อาจจะมีลูกคารายยอยแคประปรายเพ่ือทําใหคาสิโนไมเงียบเหงาเกินไปนัก ซ่ึงเม่ือเทียบกับ

ของเรานั้น การท่ีเราไมเนนระดับของลูกคาทําใหมีคนเขามาใชบริการในแตละวันเปนจํานวนมากทํา

ใหบรรยากาศดูครึกครื้นและไมเงียบเหงา สิ่งนี้เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีเราใชในการดึงคนเขามาใชบริการ 

โดยอาศัยความครึกครื้นของคน”  (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 

เมษายน 2560) 

  

 1.4 การบริหารระบบการเลนการพนันแบบมีไดมีเสีย 

  สําหรับการสรางกลยุทธในการดึงดูดใจนักเลนพนันอีกวิธีการหนึ่งก็คือ การสรางระบบการเลนท่ี

ยุติธรรมใหกับนักพนัน ทําใหรูสึกวาเม่ือเลนการพนันแลวมีโอกาสไดและโอกาสเสียเทาๆกัน ยกตัวอยางเชน การ

เลนพนันเสือมังกร ท่ีสามารถเลือกแทงฝงใดฝงหนึ่ง คือ เสือหรือมังกร โอกาสในการแพชนะก็จะอยูท่ี 50 : 50 

ประกอบกับการใชอุปกรณการเลนท่ีไดมาตรฐานคือการนําไพท่ีจะเลนพนันใสในกลองท่ีมีลักษณะโปรงใสแลวจึงให

พนักงานหยิบไพทีละใบมาเพ่ือเลนการพนัน การใชอุปกรณดังกลาวยิ่งชวยเสริมสรางความม่ันใจใหกับนักพนันวา

การเลนพนันดวยอุปกรณดังกลาวนี้จะมีความยุติธรรมและปลอดภัยมากเนื่องจากไพท้ังหมดไมไดอยูในมือของ

พนักงานแจกไพซ่ึงอาจจะมีการทําไพหรือเปลี่ยนไพเม่ือใดก็ได    

  เม่ือศึกษาในรายละเอียดของวิธีการเลนการพนันแตละอยางแลวนั้นจะทราบไดวาทางคาสิโนเอง

นั้นก็จะมีระบบการปองกันการเสียผลประโยชนไวแลว กลาวคือ การพนันแตละอยางนั้นโอกาสท่ีฝงพนักงานแจก

ไพจะเปนผูชนะนั้นจะมีมากกวาผูเลนเสมอ ยกตัวอยางเชน การเลนพนันเสือมังกร       ท่ีนักพนันคิดวาโอกาสแพ

ชนะคือ 50 : 50 นั้น กรณีท่ีไพออกมาเปนเลขและดอกเดียวกันหรือท่ีเรียกวา Tie    นั้นถาลูกคาเลือกแทง Tie นั้น

จะไดเงิน 30 เทาจากเงินท่ีลงไป สวนลูกคาท่ีแทงเสือหรือมังกรแบบปกตินั้นก็จะถูกกินท้ังหมด ดังนั้นแลวถาคนท่ี

แทงเสือหรือมังกรอยางใดอยางหนึ่งตลอดนั้นหมายถึงในแตละตาท่ีคุณเลนคุณมีโอกาสท่ีจะแพ 2 กรณี คือ ไพท่ี

ออกมาไมตรงกับท่ีคุณเลือกกลาวคือ คุณแทงเสือแลวมังกรชนะ หรือ คุณแทงมังกรแลวเสือชนะ กับอีกกรณีคือ
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ออกไพสีและดอกเดียวกันหรือท่ีเรียกวา Tie ดังท่ีไดกลาวไปแลวนั่นเอง จากกรณีตัวอยางไดแสดงใหเห็นแลววา

โอกาสท่ีเจาจะชนะในแตละตานั้นมีมากกวาผูเลนเนื่องจากกฎ กติกาการเลนท่ีตั้งเอาไวนั่นเอง แตอยางไรก็ตามการ

บริหารระบบการเลนพนันแบบมีไดมีเสียนี้ก็นับไดวามีสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศท่ีดีในการเลนพนันใหกับ

นักพนันเนื่องจากนักพนันเกิดความรูสึกเชื่อม่ันในความยุติธรรมท่ีบอนคาสิโนนําเสนอออกมานั่นเอง  

 

 1.5 การบริหารธุรกิจบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 

  การเปดตัวในฐานะสถานบริการครบวงจรเพ่ือเปน Land Mark แหงใหมของเมืองเมียวดีและแม

สอดนั้นทําใหเมียวดี คอมเพล็กซใหความสําคัญดานการใหบริการเปนอยางมาก เพ่ือสรางความรูสึกประทับใจ

ใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการในทุกๆ สวนท้ังคาสิโน โรงแรม รานอาหารและรานขายสินคาปลอดภาษี ดังนั้นแลวจะ

เห็นไดวาพนักงานของเมียวดี คอมเพล็กซจะใหบริการท่ีดีท้ังลูกคาท่ีเปนนักพนันและนักทองเท่ียว ไมวาจะเปนคน

ไทย พมา หรือกะเหรี่ยงก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ                 เมียวดี คอมเพล็กซเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียว

ชาวไทยสงผลใหมีนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางไปทองเท่ียวและเลนพนันท่ีเมียวดี คอมเพล็กซ มากข้ึน สงผลใหเมีย

วดี คอมเพล็กซคํานึงถึงวัฒนธรรมของลูกคาชาวไทย จึงไดมีการอบรมพนักงานเพ่ือใหสามารถใหบริการแบบไทย

เพ่ือมัดใจลูกคาชาวไทยใหเกิดความประทับใจดวยวิธีการตางๆ เชน การตอนรับดวยการไหว การพูดจาสุภาพ 

ไพเราะ ยิ้มแยมแจมใส เปนตน รวมท้ังใหความสําคัญกับการคัดเลือกพนักงานท่ีเขามาทํางานกลาวคือถาหาก

พนักงานคนใดท่ีพูดภาษาไทยไดดวยก็จะไดเงินคาจางท่ีมากกวาพูดไดแตภาษาพมาเพียงอยางเดียวเพราะพนักงาน

ท่ีพูดภาษาไทยและสื่อสารกับนักทองเท่ียวชาวไทยไดจะนําไปสูการสื่อสารและการบริการท่ีดีดวยนั่นเองเพราะ

พนักงานสามารถเขาใจถึงความตองการของลูกคาและสามารถแนะนําหรือใหบริการไดอยางถูกตอง  

  

 1.6 การสรางเครือขายคนขับรถตูแทนระบบ “พอทัวร” “แมทัวร” 

 การบริหารการสงเสริมการตลาดดวยระบบ “พอทัวร” “แมทัวร” นับไดวาเปนความแตกตาง

อยางหนึ่งระหวางบอนคาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดและ

บอนคาสิโนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดกลาวคือบอนคาสิโน

ในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เชน กาแล็กซ่ี และ วินน ไมไดเนน

การสงเสริมการตลาดหรือขยายตลาดลูกคาดวยระบบ “พอทัวร”        “แมทัวร” เนื่องจากลูกคาท่ีเปน

กลุมเปาหมายหลักนั้นอยูในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดของไทยและเมืองเมียวดีของพมาอยูแลว แตบอนคาสิโนในชวงกอน

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เชน เมียวดี คอมเพล็กซนั้น มีตองการอํานวย



101 
 

ความสะดวกใหกับกลุมลูกคาท่ีอยูจังหวัดตางๆ ภายในประเทศท่ีมีความประสงคจะเดินทางมาเลนการพนันเปน

ประจําแตไมมีรถยนตสวนตัวหรือไมอยากขับรถทางไกลดวยตนเอง จึงนําระบบ “พอทัวร” “แมทัวร” ซ่ึงเปนระบบ

ท่ีพบเห็นไดท่ัวไปในบอนคาสิโนชายแดนเขมรและลาวมาประยุกตใช 

 รูปแบบดังกลาวนี้จากการท่ีผูวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยกับคนขับรถตูรูปแบบดังกลาว        ทําใหได

ทราบวาเปนการบริการสําหรับกลุมท่ีมาเลนการพนัน โดยผูท่ีขับรถตูจะรับผูท่ีจะมาเลนการพนันจากจังหวัดตางๆ 

ในเขตภาคเหนือตอนลาง เชน กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ เปนตน มาสงท่ี    เมียวดี คอมเพล็กซ 

จากนั้นก็จะรอรับนักพนันเพ่ือขับกลับไปสงยังจังหวัดท่ีไปรับมา ซ่ึงการใหบริการรถตูรับ – สงจากจังหวัดตางๆ 

มายังบอนคาสิโนนั้นนับเปนบริการอยางหนึ่งของคาสิโนหลายแหงเพ่ือหาลูกคาซ่ึงเปนนักพนันใหมาใชบริการท่ี

บอนคาสิโน โดยมีการใหผลตอบแทนกับผูท่ีนํานักพนันมาใชบริการท่ีบอนคาสิโน โดยท่ัวไปจะรูจักกันในชื่อระบบ

พอทัวร แมทัวร ซ่ึงจะพบไดท่ัวไปในบอนคาสิโนฝงชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบานดังเห็นไดจากงานวิจัยของ

กนกวรรณ มะโนรมย เรื่อง “เครือขายและองคกรทางสังคมของคาสิโนขามแดนระหวางไทยและกัมพูชาในพ้ืนท่ี

อีสานลางและนัยเชิงนโยบาย” ก็ไดมีการกลาวถึงระบบการข้ึนทัวร ท่ีเรียกกันวาพอทัวร แมทัวร ไววา 

 

  “มีบริการรับ-สงฟรีสําหรับผูท่ีตองการเสี่ยงโชคในคาสิโนจากบานจนถึงคาสิโนท่ีอยูบริเวณ

ดานชายแดนชองสะงําและชองจอม รวมถึงคาสิโนบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน โดยมี

เจาของทัวรท่ีหากเปนหญิง เรียกวา “แมทัวร” หากเปนชาย เรียกวา     “พอทัวร” (กนกวรรณ มะ

โนรมย และวัชรี ศรีคํา. (2556) ) 

 

 แตในกรณีของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นจากการพูดคุยกับผูท่ีขับรถตูรับ – สงนักพนันรายหนึ่งทําใหทราบวา 

รูปแบบรถตูทัวรสําหรับรับ – สง นักพนันของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นมีรูปแบบท่ีแตกตางจากรถตูทัวรรับ – สงนัก

พนันท่ีคาสิโนชายแดนกัมพูชาและลาว คนขับรถตูคนดังกลาวไดอธิบายวา เจาของเมียวดีของคอมเพล็กซ ไมชอบ

ระบบพอทัวร แมทัวร ชอบท่ีจะใหคนขับรถตูแตละคนทําหนาท่ีเปนคนนําทัวรนักพนันมาลงดวยตนเองเลย 

เนื่องจากระบบพอทัวร แมทัวรมักจะมีปญหาคือเม่ือพอทัวร แมทัวรไมพอใจคนขับก็สามารถไลออกและหาคนอ่ืน

มาขับแทนได ซ่ึงอาจจะขับรถและบริการไมดีเหมือนกับคนขับรถตูคนเกาท่ีโดนไลออกไป ทําใหบริการจัดการและ

ดูแลไดยาก  สวนอีกสาเหตุหนึ่งคือระบบพอทัวร แมทัวรนั้นผลตอบแทนจากการนํานักพนันมาใชบริการท่ีคาสิโน

นั้นจะตกอยูกับพอทัวร แมทัวรเปนหลัก คนขับรถตูอาจจะไดรับเพียงแคคาแรงในการขับรถ แตในกรณีของเมียวดี 

คอมเพล็กซนั้นเลือกท่ีจะใหคนขับทําหนาท่ีเปนพอทัวร แมทัวรเองเลยคนขับก็จะไดรับผลตอบแทนในการนํานัก
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พนันมาใชบริการโดยตรงซ่ึงถือวาเปนแรงจูงใจท่ีดีในการขับรถรับ – สงนักพนันจากจังหวัดตางๆ เพ่ือมาใชบริการท่ี

เมียวดี คอมเพล็กซ          ดังคําสัมภาษณของคนขับรถตูทัวรรายหนึ่งวา  

  “ท่ีนี่ไมมีระบบพอทัวร แมทัวร เหมือนท่ีอ่ืน เพราะเปนการตัดปญหาพอทัวร แมทัวรรับ

เงินจากลูกทัวรไปแลวไมพาลูกทัวรมายังคาสิโน ทําใหคาสิโนเขาเสียชื่อ ทางนี้เขาเลยรับเฉพาะคนท่ีมี

รถตูสวนตัว คือคนขับเปนคนรับมาเอง ดูแลลูกคาเอง ทําใหรับเงินจากคาสิโนไดเยอะกวา เห็นเขาวา

มันบริหารจัดการงาย” (นาย อาง   สัมภาษณเม่ือ    

14 พฤศจิกายน 2560) 

 

  แมวารูปแบบของรถตูทัวรรับ – สง นักพนันของเมียวดี คอมเพล็กซจะมีรูปแบบท่ีแตกตางจาก

คาสิโนฝงกัมพูชาและลาวดังท่ีไดกลาวมาขางตน แตรูปแบบของการบริการและผลตอบแทนจะมีลักษณะท่ี

คลายคลึงกัน คือเม่ือนํานักพนันมาท่ีบอนคาสิโนคนท่ีพามาก็จะไดรับสติ๊กเกอรเพ่ือติดใหกับนักพนัน  แตละคนท่ี

นํามาเพ่ือใหเช็คเกอรของคาสิโนสามารถท่ีจะเช็คจํานวนคนวารถตูคันดังกลาวพานักพนันมาครบ  ตามจํานวนข้ัน

ต่ําท่ีคาสิโนกําหนดไวหรือไม  โดยจํานวนข้ันตํ่าท่ีคาสิโนกําหนดไวคือ          อยางนอย 8 คนข้ึนไป และเม่ือทาง

เช็คเกอรตรวจสอบเรียบรอยแลวทางคนท่ีพามาก็จะพานักพนันไปแลกชิปหรือถาคนท่ีพามามีทุนก็จะไปแลกชิปเอา

มาใหนักพนันท่ีพามา  โดยสวนของเงินท่ีนําไปแลวชิปนั้นจะมีการเก็บเปนรายหัวหัวละ 1,000 บาท โดยชิปท่ีไดรับ

มานั้นจะเรียกวา “ชิปตาย” ซ่ึงในรถตูทัวรแตละคันจะมีคาแลกชิปครั้งละประมาณ 8,000 – 10,000 บาท ตาม

จํานวนคนท่ีโดยสารมากับรถตู โดยชิปดังกลาวไมสามารถแลกเปนเงินสดไดตองนําไปเลนใหไดเปนเงินจริงเสียกอน 

โดยทางเมียวดี คอมเพล็กซจะมีโตะสําหรับเลนชิปตายดังกลาวอยูใน Hall กลางจํานวน 2 โตะ ผูท่ีถือชิปตาย

จําเปนจะตองนํามาเลนใน 2 โตะนี้เทานั้น กรณีท่ีอยากไปเลนโตะอ่ืนก็สามารถเลนได แตจะตองใชเงินสดเทานั้น  

  ภายหลังจากท่ีพานักพนันไปแลกชิปหรือผูท่ีนํานักพนันมานําเงินของตัวเองไปแลกชิปแลวเอามา

ใหนักพนันจนครบแลวนั้น ผูท่ีนํานักพนันมาจะตองไปเซ็นเอกสารเพ่ือรับผลตอบแทน ซ่ึงไดแก คาน้ํามันรถ 2,000 

บาทหรืออาจจะไดเพ่ิมมากข้ึนตามเหมาะสมกับระยะทางของจังหวัดตนทางท่ีไกลออกไป และเงินตอบแทนโดยคิด

เปนรายหัวของนักพนันคนละ 150 บาท ซ่ึงสอดคลองกับคําสัมภาษณของพนักงานรับแลกชิปท่ีวา “พวกรถตูทัวรท่ี

เขาพานักพนันมา พอมาถึงเขาก็จะพานักพนันมาแลกชิปเพ่ือไปเลนกอน ครั้งหนึ่ง ก็ประมาณ 8,000-10,000 บาท 

อยูท่ีจํานวนคนท่ีพามา พอแลกเสร็จแลวคนขับรถตูก็จะมาเซ็นตเอกสารรับเงิน ก็จะมีพวกคาน้ํามันรถคันละ 2,000 

บาท คาจํานวนนักพนันท่ีพามา ก็ตกคนละ 150 บาท” (นางสาว ปลา สัมภาษณเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2560) 
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 2. การบริหารบุคคล 

 การบริหารงานดานบุคคลของเมียวดี คอมเพล็กซนั้นมีลักษณะในรูปแบบของบริษัท มีการแบงสายการ

ทํางานเปนแผนกตางๆ แตละแผนกจะมีหัวหนาแผนกคอยควบคุมดูแล พนักงานในแตละแผนกจะมีท้ังคนไทยและ

คนพมา แตสวนใหญจะเปนคนพมาท่ีพูดภาษาไทยไดดวย ในสวนของการจัดหาพนักงานเพ่ือมาทํางานในเมียวดี 

คอมเพล็กซนั้นสามารถแบงได 2 รูปแบบคือ 1.พนักงานท่ีเมียวดี คอมเพล็กซจัดหาเองซ่ึงพนักงานกลุมนี้มักจะ

ทํางานในแผนกท่ีไมเก่ียวของกับงานดานคาสิโนโดยตรง เชน งานโรงแรม งานบริการดานอาหาร งานบริการดาน

ความสะอาด ท่ีทางเมียวดี คอมเพล็กซสามารถท่ีจะอบรม            สอนงานใหเองได 2.พนักงานท่ีบริษัทท่ีทํางาน

ดานคาสิโนจัดหามาให ตามความตองการของทางคาสิโนวาตองการพนักงานแบบไหน  ซ่ึงพนักงานในกลุมนี้นั้น

เปนกลุมคนมีความรูความสามารถเฉพาะทาง          ไดรับการอบรมและฝกฝนสําหรับทํางานในบอนคาสิโนแบบ

มืออาชีพ จากการสังเกตพบวาพนักงานท่ีทําหนาท่ีในตําแหนงผูจัดการ รองผูจัดการและพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยสวนใหญจะเปนคนไทย  

 2.1 ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ 

  การบริหารจัดการของเมียวดี คอมเพล็กซจะมีผูจัดการใหญทําหนาท่ีควบคุมดูแลท้ังระบบ โดยจะ

มีผูจัดการในแตละแผนกคอยดูแลในดานตางๆ ข้ึนตรงกับผูจัดการใหญ โดยผูจัดการเหลานี้จากการสังเกตจะพบวา

เปนคนไทย ไมวาจะเปนผูจัดการฝายโรงแรมท่ีพักท่ีทําหนาท่ีดูแลเรื่องการอํานวยความสะดวกใหกับกลุมลูกคาท่ี

ตองการพักคางคืนท่ีเมียวดี คอมเพล็กซ ท้ังเรื่องหองพัก อาหาร เครื่องดื่มและบริการรถรับ – สง ผูจัดการฝาย

การตลาดซ่ึงทําหนาท่ีในการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพ่ือนําเสนอภาพลักษณท่ีดีของ    เมียวดี คอมเพล็กซสู

สายของนักทองเท่ียว รวมถึงวิเคราะหความตองการของกลุมลูกคาท่ีมาใชบริการ ผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

ซ่ึงทําหนาท่ีในการดูแลท้ังดานการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีสําหรับลูกคาท่ีมาเลนการพนัน รวมถึง

รานอาหารบริเวณดานนอกคาสิโนท่ีมีอาหารหลากหลายในราคาท่ีเหมาะสมท่ีนักทองเท่ียวท่ีไมไดเลนการพนันก็

สามารถมาเลือกใชบริการได          ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล ดูแลในสวนของพนักงาน ลูกคา รถตูทัวรและ

ความเรียบรอยใน Hall กลางของ เมียวดี คอมเพล็กซ  

 

 2.2 พนักงานแจกไพ (Dealer) 

  พนักงานแจกไพ (Dealer) ท่ีเมียวดีคอมเพล็กซนั้นมี 2 กลุม คือ กลุมท่ีบริษัทเอกชนท่ีทําธุรกิจ

คาสิโนมืออาชีพจัดหามาใหและกลุมท่ีเมียวดี คอมเพล็กซจัดหามาเอง ไมไดระบุเจาะจงวาจะตองเปนผูชายหรือ

ผูหญิง โดยกลุมท่ีบริษัทเอกชนท่ีทําธุรกิจคาสิโนมืออาชีพจัดหามาใหนั้นจะเปนพนักงานท่ีผานการอบรมและฝกฝน
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จนมีความรูความสามารถแบบมืออาชีพพรอมทํางานในบอนคาสิโน สวนกลุมท่ี        เมียวดี คอมเพล็กซจัดหามา

เองนั้น ทางเมียวดี คอมเพล็กซจะใหพนักงานกลุมดังกลาวนี้ฝกอบรมเสียกอน โดยจะมีการวาจางทีมงานท่ีมี

ประสบการณเก่ียวกับการทําธุรกิจบอนคาสิโนจากประเทศฟลิปปนสมาสอนโดยสอนเปนภาษาอังกฤษ จากนั้นจึง

แปลเปนภาษาพมาแลวทําการสอน อบรมและฝกฝนใหกับพนักงานท่ีเปนคนพมาตอไป ดังคําบอกเลาของผูจัดการ

เมียวดี คอมเพล็กซท่ีวา 

   “อยางคนแจกไพ เราไมไดมีสเปค เอาคนท่ีทํางานเปน ชายก็ได หญิงก็ได โดยเราจะมี

บริษัทจัดหามาให ซ่ึงเขาเปนเอกชนและทางเราจัดหามาเอง แตก็ตองนําไปฝกและมีชวงทดลองงาน 

ซ่ึงอยูดีๆ จะไปแจกเลยไมได ในกรณีท่ีเอกชนจัดหามาใหนั้นคือบริษัทเขาพรอมและฟอรมทีมของเขา

มาอยูแลว จึงพรอมทํางานไดเลย” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ        เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณ

เม่ือ 9 เมษายน 2560) 

 

 2.3 พนักงานดูแลลูกคา (Junket) 

  เมียวดี คอมเพล็กซนั้นมีพนักงานท่ีทําหนาท่ีในการแนะนําลูกคาท่ีมาเลนการพนันท่ีคาสิโน โดยผู

ท่ีเปนรองผูจัดการจะทําหนาท่ีในการพาลูกคาไปตามโตะตางๆ แนะนําวิธีการเลนแตละอยางให วาเครื่องเลนและ

เกมตางๆ นั้นมีวิธีการเลนอยางไร ในสวนของพนักงานท่ัวไปจะดูแลในสวนของ        มีการเสิรฟน้ํา เสิรฟอาหาร

และจากการสังเกตพบวาจะมีพนักงานประจําในจุดตางๆ คอยบริการลูกคา รวมท้ังในโตะพนันตางๆ นอกจากจะมี

พนักงานแจกไพแลวนั้น จะมีพนักงานอีกคนหนึ่งท่ีทําหนาท่ีคอยดูแลและใหบริการลูกคา กรณีท่ีลูกคาเรียกขอ

บริการตางๆ เชน ขออาหาร เครื่องดื่ม พนักงานคนดังกลาวก็จะดูแลอํานวยความสะดวกให 

 

 3.การบริหารความเสี่ยง 

 ในกระบวนการบริหารธุรกิจการพนันซ่ึงเปนธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงท้ังในแงของผูเลนและเจาของโตะหรือ

เจามือ ดังนั้นในการบริหารธุรกิจบอนคาสิโนของเมียวดี คอมเพล็กซ จะพบวามีวิธีการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือ

ปองกันการเสียประโยชน ดังนี้ 

 

 3.1 การควบคุมดูแลโดยใชเทคโนโลย ี

 การประกอบธุรกิจของนักลงทุนในบอนคาสิโน กลุมท่ีมีความเสี่ยง คือ กลุมเจามือหรือเจาของโตะซ่ึงอาจ

รวมถึงนักลงทุนท่ีเปนเจาของบอนดวยจําเปนตองมีวิธีการในการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือปองกันการโกงท้ังจากผู
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เลน และ คนแจกไพ ในบอนคาสิโนสวนใหญนี้จะเปนการใชเทคโนโลยีเขามาควบคุมใน        2 รูปแบบ คือรูปแบบ

แรก เปนการควบคุมดวยกลองวงจรปด (CCTV) ท่ีจะใชติดตามพฤติกรรมของผูเลนเพ่ือปองกันการโกง นอกจากนี้

ยังเปนการควบคุมคนแจกไพท่ีอาจรูเห็นกับผูเลน  รูปแบบท่ีสองเปนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ควบคุมอุปกรณ

การพนันสมัยใหม เชน รูเล็ต สล็อตแม็ทชีน การพนันบอลออนไลนโดยมีการกําหนดสัดสวนของรายไดจากเครื่อง

เลนอยางชัดเจน นอกจากกลองวงจรปดจะทําหนาท่ีในการควบคุมเพ่ือปองกันการโกงแลวนั้น ผูคร่ําหวอดในวงการ

พนันเลาวาในบอนคาสิโนแตละแหงนั้นกลองวงจรปด (CCTV) นี้ยังมีอีกหนาท่ีสําคัญนั่นก็คือชวยในการติดตามและ

ประเมินลูกคาท่ีเขามาใชบริการเพ่ือท่ี       จะไดทราบวาลูกคารายใดเปนกลุมเปาหมายท่ีตองการเขาไปดูแลเปน

พิเศษ ดังความวา  

  “นับตั้งแตวินาทีแรกท่ีคุณเขามาในคาสิโน คุณจะผานเครื่องแสกนแบบในสนามบิน คุณจะ

โดนเจาหนาท่ีของคาสิโนจับตาคุณตลอด เขาจะรูทันทีวาคุณคือลูกคาใหมหรือลูกคาเกาของท่ีนี่ คุณ

จะโดนสอดสองเปนระยะๆ จากกลองวงจรปด โดยท่ีคุณไมรูตัว…คาสิโนเขาหวังจากตรงนี้ นั่นคือ

ลูกคาขาจร ลูกคาหนาใหม ลูกคาท่ีมากับทัวรของคาสิโน ลูกคา VIP ท่ีมาจากเอเจนซ่ี ขอย้ําวาคาสิโน

เขามีฝายท่ีดูแลเรื่องนี้…หากคุณไดเขามาอยูในวังวนคาสิโนจริงๆ คุณจะรูวาคาสิโนเขาไมชอบลูกคา

ผูดีนักหรอก ท่ีเขาชอบสุดๆ คือพวกคายา ทํางานผิดกฎหมายหรือพวกมาฟอกเงินเพราะลูกคา

ประเภทนี้เลนหนัก ใจถึง กลาไดกลาเสีย ถือวาหมดแลวเดี๋ยวกูก็หาเงินมาเลนใหมได ลูกคาประเภทนี้

แหละครับท่ีคาสิโนชอบ สวนลูกคาท่ีประเภทผูดีมีความรูไมใชลูกคาเปาหมายของคาสิโนเขาเลย

ครับ” (นายประมวลสัมภาษณเม่ือ 14 พฤศจิกายน 2560) 

 

 3.2 การควบคุมดูแลดานบุคลากร 

 ใชสําหรับการเลนการพนันท่ีดําเนินการเลนโดยพนักงานท่ีเปนบุคคล โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ชนะและลดโอกาสแพใหกับฝงเจามือ  

  1. มีการแบงรอบการทํางานของพนักงานเปนชวงเวลา เพ่ือใหเกิดความพรอมของสภาพรางกาย

ในการทํางานสูงท่ีสุด  

  2. มีกฎหามพนักงานท่ีทําหนาท่ีแจกไพหรือเจามือหรือ Dealer มิใหละสายตาจากโตะเด็ดขาด 

หามเคลื่อนกายออกไป มือตองอยูบนโตะเสมอ แมวาทําของตกก็จะตองใหพนักงานท่ีทํางานรวมกันทําหนาท่ีเก็บ

ของแทน  

  3.ถาพนักงานแจกไพคนใดท่ีเลนแพบอยๆ ก็จะมีเปลี่ยนตัวพนักงานแจกไพในทันที  
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 3.3 กลยุทธการเพ่ิมโอกาสชนะใหกับฝงเจามือ 

  1. การใหบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือใหนักเลนพนันเกิดความมึนงง ขาดสติยับยั้งอันนําไปสู

การตัดสินใจท่ีผิดพลาดไดงาย 

 

  2. การใชหองปรับอากาศเพ่ือสรางบรรยากาศและอาศัยความลาท่ีเลนมาตลอดท้ังวันและทาง

บอนคาสิโนสวนใหญหวังท่ีจะชนะผูมาเลนการพนันในชวงกลางคืน ซ่ึงผูเลนจะเริ่มมีอาการงวง เหงา หาว นอน 

จากเง่ือนไขเชนนี้จึงทําใหบอนคาสิโนชายแดนไมมีเวลาเปดปดท่ีแนชัด ผลท่ีตามมาก็คือ ทําใหบอนคาสิโนจะตอง

พ่ึงพาเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงในการยอมใหผานขามทาเรือเกินเวลากําหนด                            อยางไรก็ดีใน

ปจจุบันจะพบวามีการผลักดันชวงเวลาเปดปดทาขามเรืออยางจริงจัง กลาวคือ หามคนฝงไทยขามทาขามเรือไปยัง

บอนคาสิโนในเวลาหลัง20.30 น. และจะสามารถขามไปไดในเวลา 05.30 น.     แตคนท่ีอยูในฝงคาสิโนสามารถ

ขามกลับมายังฝงไทยไดตลอด 24 ชั่วโมง แตภายในเวลาดังกลาว          20.30-05.30 น. จะมีเจาหนาท่ีความ

ม่ันคงตรวจสอบบุคคลท่ีขามมาฝงไทย รวมท้ังของท่ีถือวามาดวย เพ่ือเช็ความีการลักลอบนําสินคาผิดกฎหมายเขา

ประเทศหรือไม  

 

4.การประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายความม่ันคง 

 ฝงพมา 

 การประสานงานกับฝายพมานั้น จะเปนการประสานงานกับกลุมกองกําลังในรัฐกระเหรี่ยง              ท่ี

เรียกตัวเองวากองกําลังปองกันชายแดน หรือท่ีชื่อยอ “BGF” โดยมีพล.อ. ชิตตูเปนผูควบคลุมกองกําลังดังกลาว 

จะเห็นวาการประสานของทางฝงคาสิโนกับทางฝงพมานั้น ไมไดประสานงานกับทางรัฐบาลโดยตรงแตจะ

ประสานงานผานทางกองกําลังท่ีดูแลในพ้ืนท่ีแทน ซ่ึงทางฝงพมานั้นไมไดเขมงวดในเรื่องของการไป-มาขามแดน

ของผูท่ีมาใชบริการคาสิโนเมียวดี คอมเพล็กซ เพียงแตใหคนมาคอยประสานงานระหวางคาสิโนและกลุมกองกําลัง

เทานั้น อีกท้ังตัวพ้ืนท่ีคาสิโนเมียวดี คอมเพล็กซ ตั้งอยูในพ้ืนปอม 99 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทหารของกองกําลังเฝาดูแล

อยูตลอดเวลาอยูแลว สอดคลองกับคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซท่ีวา 

 “การประสานงานในทางฝงพมามีการซอนทับกันอยูระหวางรัฐกระเหรี่ยงหรือท่ีนี่ทีเราอยูคือรัฐกระ

เหรี่ยง เปนรัฐท่ีอยูในประเทศพมา รัฐกระเหรี่ยงเปนรัฐท่ีมีกองกําลังเปนของตนเอง มีการบริหารเปน

ของตนเอง โดยมีทางพล.อ. ชิตตู เปนผูนํากองกําลัง BGF ท่ีดูแลเขตพ้ืนท่ีตรงนี้อยู โดยเขาไดสงเลขา

ของเขามาประจําอยูท่ีนี่ เพ่ือคอยประสานงานกับทางคาสิโน อํานวยความสะดวกใหในเรื่องของความ
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ม่ันคงทางฝงนี้ ท่ีเราจะประสานมากสุดก็คือ         รัฐกระเหรี่ยงไมใชรัฐบาลกลาง ซ่ึงเราสวนมากจะ

ทํางานกับรัฐกระเหรี่ยง สวนเขาจะรับงานจากเราไปประสานกับทางรัฐบาลกลางอีกทีนึง”  

(สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

ฝงไทย 

 ไดมีการประสานงานกับทางเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงทางฝงไทยตลอดนับตั้งแตมีการสรางบอนคาสิโนเมีย

วดีคอมเพล็กซ แตเนื่องดวยการขามไป-มายังคาสิโนเมียวดี คอมเพล็กซนั้น สามารถขามไป-มาไดอยางสะดวก ไม

ตองเสียเวลาทําบัตรผานแดนชั่วคราว ก็สามารถขามจากฝงไทยขามมายังบอนคาสิโนเมียวดี คอมเพล็กซ โดย

สามารถขามไดตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหในชวงแรกนั้นไมไดมีการควบคุมดูแลในสวนของนักพนันท่ีเขามาเลน จึงทํา

ใหมีเยาวชนท่ีอายุไมถึง 20 ป ขามไปเลนการพนันยังเมียวดี คอมเพล็กซ ซ่ึงทําใหเกิดการฟองรองจากผูปกครอง

เปนจํานวนมากในเรื่องของบุตรหลาน ติดการพนันไมสนใจในการเรียน จึงมีการจัดประชุมเพ่ือหารือระหวาง

หนวยงานฝายความม่ันคงและทางบอนคาสิโน               เพ่ือกําหนดมาตรการขอหามท่ีแนชัดและเปนระเบียบ 

ดังปรากฎในขาวการประชุมตอนหนึ่งวา  

“พ.อ.กิตติพงษ ชื่นใจชน ไดกลาวในท่ีประชุมวาจะกําหนดระยะเวลาในการขามไปในพ้ืนท่ี ทีมีบอน

กาสิโน โดยจะกําหนดการขามไป-มาได ตามเวลาท่ีทางการพมา และทางการไทยไดกําหนดไวคือ 

ระหวางเวลา 05.30-20.30 น. ซ่ึงจากนี้ไปหลังเวลา 20.30 น. จะหามไมใหคนไทยขามไปเลนการ

พนันเด็ดขาด และกอนหนานี้ไดแจงและทําความเขาใจกับผูนําฝายชนกลุมนอยฝงพมาแลว พรอมกับ

การประชาสัมพันธ ไมใหประชาชนขามไป – มาในหวงเวลาดังกลาว เพราะถือวา ผิดกฎหมายคนเขา

เมือง และคนท่ีไปเลนการพนันมากคือ เยาวชนจากประเทศไทย ขามไป -มาตลอดท้ังคืน 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 สืบคนเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2560) 

 

 ภายหลังจากท่ีมีการประชุมทางฝงคาสิโนก็ไดมีการกําหนดขอหามตางๆ โดยมีการติดปายบอกชัดเจนใน

เรื่องของขอหาม รวมถึงการจํากัดอายุในการเขาบอนการพนัน และไดมีการประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายความ

ม่ันคงในการมาดูแลความสงบเรียบรอยในชวงเวลา หลัง 20.30-05.30 น.  ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอม

เพล็กซท่ีวา 

 “ทางเราไดมีการประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายความม่ังคงอยูแลว โดยมีนโยบายทางฝายทหารมา

ท่ีวาหามขาม โดยเวลา 20.30 - 05.30 น. เราก็ปฏิบัติตามดวยดีไมใหคนทางฝงไทยขามมายังฝงนี้ 
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แตคนฝงคาสิโนสามารถขามกลับไปยังฝงไทยไดตลอด โดยเราจะเห็นเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงมา

ประจําจุดทาขามเรือฝงไทย ซ่ึงเจาหนาท่ีท่ีมาดูแลก็จะมีท้ัง ทหารบก ทหารพรานก็มี และก็เจาหนาท่ี

ตํารวจดวย ท่ีคอยดูแลความปลอดภัยในชวงเวลานั้น” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอม

เพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

   

 

 

5. การบริหารงานสนับสนุน (Supporting Agency) 

 นอกจากระบบการบริหารหลักของธุรกิจบอนคาสิโนดังท่ีไดกลาวมาแลว ในการดําเนินกิจการบอนยังมี

บริการตางๆ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับนักเลนพนันระหวางท่ีอยูในบอนคาสิโนดวย เชน อาหาร เครื่องดื่ม  

ท่ีพัก การปลอยเครดิต การรับจํานํา เปนตนในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก อาจแบงการอธิบายของลักษณะงาน

ในแตละฝายดังนี้ 

 

 5.1 ฝายบริหารธรุกิจรับจํานํา 

 ฝายท่ีดูแลธุรกิจรับจํานํานั้น ตัวทางคาสิโนไดมีการปลอยใหเอกชนเขามารับทําในสวนของธุรกิจจํานวน 

โดยแบงสวนแบงเปนเปอรเซ็นของเงินท่ีได 70 : 30 โดยทางคาสิโนจะได 30 เปอรเซ็นต และทางเอกชนท่ีเขามารับ

จํานํานั้นได 70  เปอรเซ็นต 

  

 5.2 ฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

 อาหารและเครื่องดื่มท่ีจัดเลี้ยงภายในบอนนั้นมีท้ังสวนท่ีดําเนินการโดยเมียวดี คอมเพล็กซเองโดยมีท้ัง

รูปแบบท่ีใหบริการฟรีและแบบท่ีคิดคาใชจาย โดยแบบท่ีใหบริการฟรีนั้นจะมีการกําหนดเปนรอบตามชวงเวลาท่ี

ทางเมียวดี คอมเพล็กซกําหนด โดยรอบท่ีใหบริการฟรีนั้น จะมีบริการอาหาร น้ําเปลา กาแฟธรรมดา (ไมใชกาแฟ

สด) และอีกสวนหนึ่งคือสวนท่ีเอกชนท่ีเขามาเชาพ้ืนท่ี Hall ตางๆ เพ่ือทําธุรกิจบอนคาสิโนก็จะมีการจัดเตรียม

อาหารและเครื่องดื่มไวคอยใหบริการลูกคาท่ีเขามาใชบริการใน Hall ของตนเอง โดยวัตถุดิบตางๆจะหาซ้ือจาก

ตลาดและรานคาในบริเวณตําบลทาสายลวด หรือสามารถสั่งซ้ือของจากทางเมียวดี คอมเพล็กซ  โดยทางเมียวดี 

คอมเพล็กซจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบและสินคาตางๆท่ีแตละ Hall ตองการมาให 
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 5.3 ฝายบริหารท่ีพัก 

 การใหบริการท่ีพักของบอนคาสิโนถือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกอีกประเภทหนึ่งท่ีมีการดําเนินการควบคู

กับบอนคาสิโนทุกแหง ซ่ึงทางเมียวดี คอมเพล็กซนั้นก็มีการสรางโรงแรมท่ีพักระดับ          5 ดาว ไวรองรับแขก

ระดับสูง หรือบรรดาแขก VIP โดยนักเลนพนันโดยท่ัวไปก็สามารถเขาไปใชบริการไดโดยเสียคาบริการหองพักเปน

รายวันในแบบธรรมดา ท่ีอยูดานหลังติดกับคาสิโน ซ่ึงหองพักมีราคาข้ึนอยูกับลักษณะของหองพัก ราคาก็จะมี

ตั้งแตหองละ 1,000-1,500 บาทข้ึนไปตอการพัก 1 คืน หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือหากมีการแลก Ship ตามเกณฑท่ี

บอนคาสิโนกําหนดหรือเลนเดิมพันในจํานวนมากก็จะสามารถเขาพักไดฟรี เปนตน โดยระบบการบริหารท่ีพักจะมี

พนักงานเปนผูจัดการโรงแรมเปนผูควบคลุมดูแล        โดยมีพนักงานเปนชาวไทยเปนสวนใหญ เนื่องจากงาน

บริการจะคนไทยจะทําไดดีกวา สวนชาวพมานั้นก็มีบางแตมีจํานวนไมมากเม่ือเทียบกับพนักงานชาวไทย แต

สามารถพูดได 2 ภาษาคือ ไทย และพมา           เพ่ือดูแลลูกคา VIP ทางฝงพมา 

 5.4 กิจกรรมชมุชนสัมพันธ 

 บอนคาสิโนเมียวดีคอมเพล็กซนั้นเนื่องดวยหุนสวนสวนใหญของทางบอนคาสิโนเปนนายทุนไทย ประกอบ

กับการท่ีจะลดปญหาการกระทบกระท่ังระหวางชาวบานในชุมชนบานทาอาจและชุมชนใกลเคียงทางฝงไทย จึงได

มีการรวมกิจกรรมกับทางชุมชนชายแดนไทยท่ีติดกับบอนคาสิโนและชุมชนใกลเคียง          โดยการดําเนิน

กิจกรรมเปนไปในรูปแบบของการเอ้ือประโยชนในเชิงอุปถัมภแกชุมชนบานทาอาจและชุมชนใกลเ คียง 

ตัวอยางเชน  

 1. มีการรวมกิจกรรมงานบุญประเพณีตางๆของชุมชนในทุกๆ ปท่ีผานมา 

 2. การรับคนภายในชุมชนท้ังวัยรุนและวัยทํางาน เขามาทํางานในบอนคาสิโน  

 3. มีการซ้ืออาหารขาวกลองสําหรับพนักงานท่ีสั่งมาจากชุมชนใกลเคียงคาสิโน  

 การทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธดังท่ีไดกลาวมาขางตนนั้นทําใหไมเกิดการตอตานของชุมชนท่ีมีตอคาสิโนทํา

ใหคาสิโนเกิดภาพลักษณท่ีดีและการดําเนินกิจการบอนคาสิโนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น  

 อาจกลาวสรุปไดวาเครือขายการทําธุรกิจบอนคาสิโน กรณีกลุมเครือขายการทําธุรกิจบอนคาสิโน กรณี

กลุมเครือขายขาราชการ นักการเมืองทองถ่ินระดับภูมิภาค ยายฐานจากบอนผิดกฎหมายภายในประเทศสูคาสิโน

ถูกกฎหมายในเขตสัมปทาน 

  1.เปาหมายหลักของการดําเนินธุรกิจคาสิโนของเมียวดี คอมเพล็กซ คือ การทําธุรกิจสถาน

บันเทิงครบวงจรท่ีเรียกวา คอมเพล็กซ เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมของเมืองแมสอด                โดยแบงพ้ืนท่ี

ใหบริการเปนสวนตางๆ ท้ัง คาสิโน รานคาดิวตี้ฟรี รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก เปนตน  
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  2.เครือขายผูลงทุนในคาสิโน เปนการรวมตัวของของกลุมเครือขายขาราชการ นักการเมือง

ทองถ่ินระดับภูมิภาค รวมลงทุนในรูปแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดานบริการ และการทองเท่ียว โดยเปน

การรวมลงทุนในรูปแบบของบริษัทอยางถูกกฎหมาย และจัดตั้งบริษัทในประเทศพมา  

  3.เครือขายแตละฝายมาไดอยางไร เครือขายมีการแบงพ้ืนท่ีใหเชา โดยมีการแบงผลประกอบการ

ในแตละเดือน ในอัตราสวน 70: 30 โดยทางเมียวดีคอมเพล็กซจะไดคาเชา 30 เปอรเซ็นต คิดเปนเงินประมาณ 1-

2 ลานบาทตอเดือน ตอ Hall    

  4.อํานาจในพ้ืนท่ี ภายในเมียวดีคอมเพล็กซนั้นไดแบงพ้ืนท่ีเปนล็อคหรือท่ีเรียกวา Hall แบงให

นายทุนเอกชนมาเชาพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินกิจการคาสิโนของตนเอง โดยเจาของ Hall แตละรายนั้นมีอํานาจในการ

บริหารจัดการในพ้ืนท่ี Hall ของตนเอง ท้ังเรื่องการใหบริการดานการเลนพนัน                   การใหบริการดาน

อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการอํานวยความสะดวกตางๆใหแกนักพนันท่ีมาเลนพนัน แตในสวนของใหบริการดาน

ความปลอดภัยนั้น จะมีทีมการดของทางเมียวดี คอมเพล็กซดูแลภายในพ้ืนท่ีเมียวดี คอมเพล็กซเพียงทีมเดียว

เทานั้น เพ่ือปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีแตละ Hall         มีทีมการดของตนเอง กรณีท่ีมีปญหา

ทีมการดก็จะเขาไปเคลียร  

  ในสวนของอํานาจภายนอกเมียวดี คอมเพล็กซนั้นจากคําบอกเลาของผูจัดเมียวดี คอมเพล็กซทํา

ใหทราบไดวาอยูในการดูแลของนายพลชิตตูซ่ึงเปนผูนําของกองกําลังพิทักษชายแดน (Border Guard Force : 

BGF) ดังกรณีตัวอยางท่ีมีนักพนันท่ีเปนฝรั่งเขาไปเลนโกงในคาสิโนแลวโดนจับได ก็จะมีการจับกุมและนําไปขังไวใน

คุกของทางฝงพมา  

  5.วงเงินหมุนเวียน แรกเริ่มดําเนินธุรกิจมีกําไรมากถึงวันละ 100 ลานบาท ปจจุบันลดลงเหลือ

กําไรวันละประมาณ  20 – 30 ลานบาท 

 

4.2 ศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

  การกอตัวของเครือขายบอนคาสิโนในบริเวณชายแดนไทย-พมา อาจกลาวไดวาเริ่มเกิดข้ึน

ภายหลังความพยายามในการพัฒนาการลงทุนคาสิโนใหถูกกฎหมายและสอดคลองกับกฎหมายการลงทุน(Foreign 

Investment Law 2012) ท่ีใหโอกาสการเกิดข้ึนของบอนคาสิโนในรูปของการบริการและการทองเท่ียวในลักษณะ 

“คอมเพล็กซ” ท่ีเปนศูนยบริการครบวงจร พรอมกับการกําหนดเมืองเมียวดีข้ึนเปนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี

ในฝงพมาและเขตเศรษฐกิจแมสอดในฝงไทย เพราะแตเดิมการทําบอนคาสิโนเปนลักษณะกลุมผลประโยชนท่ีมี
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เปาหมายเฉพาะภายใตความรวมมือระหวางกลุมนักลงทุนไทยและกองกําลังพิทักษชายแดนของพมาท่ีพัฒนาข้ึน

เปนบอนคาสิโนในพ้ืนท่ีโกดังสินคาเดิม ไมใชลักษณะเครือขายเพ่ือการลงทุนภายใตกฎหมายการลงทุนของพมา 

จากการสัมภาษณพบวาการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนของนายปอ ซ่ึงเปนเจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ี เอนเตอเท

นเมนท ไดสะทอนใหเห็นถึง ความสัมพันธของตนเองกับนายพลชิตตู โดยอาจกลาวไดวาเปนความสัมพันธเชิง

ปจเจก ท่ีมารวมตัวกันอยางใกลชิด มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนท่ีจะเปนบอนคาสิโน บนฐานระบบ

การคาแบบเดิมเชน การคาวัว การคาพืช ผัก ผลไม จากฝงพมาสูไทย และสินคาอุปโภคบริโภคจากฝงไทยสูฝงพมา 

โดยรูปแบบความสัมพันธมีฐานความคิดมาจากความเชื่อเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ผานประสบการณตางๆ 

รวมกัน ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมตางๆ ท่ีเหมือนหรือใกลเคียงกัน มีพันธกิจรวมกัน และดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายเดียวกัน ดังปรากฏในคําบอกเลาท่ีนาสนใจถึงรูปแบบการใชชีวิตการรวมกิจกรรมกับกองกําลังพิทักษ

ชายแดน การรวมบริจาคเพ่ือการสรางวัด การจายเชาทาเรือในฝงพมาท่ีอยูภายใตการดูแลของนายพลชิตตูเปน

ลักษณะการจายมากจายนอยตามรายได และปริมาณคนขามมากกวา การจายตามกฎระเบียบสากล ตลอดจนการ

สรางความสัมพันธกับกลุมคนกระเหรี่ยงผานการแตงงานกับลูกสาวผูนําและแบงผลประโยชนในบอนคาสิโนใหใน

ฐานะหัวหนางาน ดังปรากฏในคําบอกเลาวา 

 “เนื่องดวยเรามาทําธุรกิจอยูทางฝงพมานี้ ก็ตองมีการสรางความสัมพันธกับผูคนและผูมี

อํานาจในพ้ืนท่ี เพ่ือการอํานวยความสะดวกของธุรกิจ ซ่ึงเราก็ตองมีคาใชจายท่ีนอกเหนือจาก

ภาษีท่ีเราตองจาย ก็จะมีคาใชจายเล็กๆนอยๆ ใหสําหรับคนในพ้ืนท่ี เชน แจกอาหาร สรางวัด 

สรางสาธารณูปโภคใหคนในพ้ืนท่ี  แลวก็รวมไปถึง        การแตงงานกับคนในพ้ืนท่ี เพ่ือแสดงให

เห็นวาเราเปนคนของพวกเขา และเปนการสรางความเปนมิตรใหกับคนในพ้ืนท่ี ผมเนี่ยมีเมียชาว

กระเหรี่ยง 4 คน แบงงานใหทําคนละหนาท่ี เชน อาหาร บาร เราจําเปนตองใชคนในพ้ืนท่ีเขาไป

สื่อสาร มีปญหาอะไรเมียผมก็จะเขาไปคุยกอน บางครั้งก็ไมตองถึงผูใหญ นายบานก็จัดการได 

เพราะยังไงเราก็เปนคนบานนี้ มีงานสําคัญก็ตองไปรวมใหคนเห็นหนาบอยๆ เพราะบางทีทหาร

ปลายแถวก็เยอะท่ีไมรูจักเรา ก็จะมาวุนวาย” (นาย ปอ สัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจกิายน 2560) 

 

 ในขณะท่ีการดําเนินงานของกลุมเครือขายธุรกิจของบอนคาสิโนในยุคหลังท่ีอยูภายใตกฎหมายการลงทุน

ของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีพบวาเปนลักษณะเครือขายองคกรท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางหนวยงาน

ตางๆท่ีมีสมาชิกท่ีแตกตางกัน ท้ังสถานะภาพและบทบาท แตสามารถรวมตัวกันภายใตเปาหมายรวมกันเพ่ือการขอ

สัมปทานการดําเนินธุรกิจภาคบริการ ภายใตกฎหมายการลงทุน ท่ีมุงเนนการเปน “คอมเพล็กซ” มากกวาการเปน



112 
 

บอนคาสิโน ดังนั้นจึงเกิดเครือขายธุรกิจครบวงจรภายใตกฎหมายการลงทุน โดยลักษณะเครือขายเปนการ

เชื่อมโยงสายสัมพันธอยางหลวมๆ ของปจเจกบุคคล กลุม องคกร และสถาบันโดยท่ีสมาชิกในเครือขายเขารวมทํา

กิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑหรือเปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และ

ปรัชญาของตนและมีการทํางานรวมกัน ท้ังงานเฉพาะหนาและการประสานผลประโยชนท่ีขยายวงกวางออกไป 

โดยกลุมคนดังกลาวท่ีรวมกันเปนเครือขาย บุคคลท่ีมีความคิด ความเชื่อเหมือนหรือตางกันก็ได แตทุกคน  

ต า ง มุ ง เ น น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ พ่ื 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 ท่ี เ ป า ห ม า ย ย อ ย  

ของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเปนสมาชิกของเครือขายอาจแตกตางกันไป ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากความคิด ความ

เชื่อ ประสบการณ การกระทํา พันธกิจและเปาหมาย ดังปรากฏในความบอกเลา 

 “บอนคาสิโนของเราคือธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยเราไดรับสัมปทานจากทาง

รัฐบาลกลางของพมา ในการลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโนบริเวณริมแมน้ําเมย ทางเราพยายาม

นําเสนอรูปแบบของบอนคาสิโนในรูปแบบท่ีแตกตางจากในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม นั้นคือรูปแบบของ

สถานบริการท่ีครบวงจร หรือท่ีเรียกกันวา คอมเพล็กซ เพ่ือท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาใช

บริการในพ้ืนท่ีเพ่ือความครึกครื้น ไมไดมีแตนักพนันเพียงอยางเดียว และเราก็มีเครือขายท่ีมี

ความสามารถในดานตางๆ เขามาชวยพัฒนา และแกไขจุดบกพรองตางไดๆ สิ่งสําคัญก็คือการทํา

ใหคนรูสึกวาท่ีนี่คือแหลงทองเท่ียว คือจุดหมายปลายทางใหม ผูใหญในจังหวัดก็มาเท่ียวได 

ประชุมสัมมนา หนวยงานตางๆก็พามาเท่ียวได มีความปลอดภัย ตองใหทุกคนรูสึกวาการมาบอน

คาสิโน ไมใชนักพนัน เปนเพียงแคนักทองเท่ียวมาเท่ียวแหลงทองเท่ียวหนึ่งท่ีพรอม จะกินเลี้ยง 

จะซ้ือของ เรามีใหครบเรื่องความบันเทิง”(สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ 

สัมภาษณเม่ือ              9 เมษายน 2560)  

 

ดังนั้นเองอาจกลาวไดวาบอนคาสิโนชายแดนไทย-พมา ในปจจุบัน (2560) ซ่ึงอยูภายใตกฎหมายการ

ลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี มีลักษณะเปนเครือขายธุรกิจบอนคาสิโน ท่ีเรียกตัวเองวา คอมเพล็กซ 

เพ่ือใหสอดรับกับกฎหมายการลงทุน ดังนั้นอาจกลาวไดวาบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-พมา เปนเครือขายธุรกิจท่ี

มุงเนนผลประโยชนและเปาหมายรวมกันเชิงเศรษฐกิจ  

 เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนดังกลาวนี้มีลักษณะเปนเครือขายธุรกิจเอกชนท่ีมีเปาหมาย                 ของ

การสรางเครือขายซ่ึงกันและกันเพ่ือการประสานผลประโยชน เพ่ือลดตนทุนการผลิต                      และเพ่ิม

ผลตอบแทน ภายใตความรวมมือในฐานะของการเปนหุนสวนตอกัน โดยความเปนหุนสวนนั้น            เปนท้ังใน
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รูปแบบของความรวมมือในการคาขาย การประสานผลประโยชน สวนใหญเปนการรวมตัวกันของผูท่ีทําธุรกิจท่ี

สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เชน ธุรกิจคาสิโน ธุรกิจรานขายสินคาปลอดภาษี                  ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจ

โรงแรม เปนตน โดยเครือขายธุรกิจเหลานี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการประสานผลประโยชนและสนับสนุนเพ่ือใหเกิด

การพัฒนาศักยภาพของการดําเนินงานทางธุรกิจ จุดแข็งของเครือขายดังกลาวนี้คือ มีกระบวนการทํางานท่ี

แบงแยกหนาท่ีชัดเจน มีความสามารถในการระดมทุนเพ่ือการจัดการตาง ๆ และมีความสามารถในการพัฒนา

ตนเองไดอยางตอเนื่อง 

 โดยเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนชายแดนไทย-พมา อาจจําแนกองคประกอบท่ีเก่ียวของไดดังนี้  

1.�คุณลักษณะของสมาชิกท่ีเปนเครือขายแบบผสมผสานซ่ึงสมาชิกมีความแตกตางกันท้ังสถานภาพและ

บทบาทแตท้ังหมดมีเปาหมายรวมกันคือการลงทุนในธุรกิจ อันเปนผลประโยชนหลักท่ีสามารถพัฒนาเปนเครือขาย

ได โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญดังนี้ 

(1) มีการทํางานของระบบเครือขายในลักษณะเปนตาขาย (Net) ท่ีโยงใยถึงกันมากกวาการเปนการ

เชื่อมตอจากจุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่ง (Link)  และพรอมท่ีจะปฏิบัติการ “Work” เม่ือตองการใชงานในเชิงระบบเพ่ือ

เขาสูเปาหมายรวมกัน ดังเห็นไดจากความสัมพันธท่ีเปลี่ยนจากเจาของบอนคาสิโนกับนายพลชิตตู กลายเปนกลุม

ทุนตางๆ ท่ีมีฐานศักยภาพเดิม ท่ีมีการลงทุนภายในจังหวัด ท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ เขามารวมตัวกันเพ่ือ

เขาจัดการเชิงระบบ ภายใตคําวา “คอมเพล็กซ” เพ่ือโยงใยความสัมพันธไปสูระบบทุนท่ีเปดโอกาสใหท้ังในแง

กฎหมายและพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(2) รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคลกลุมหรือองคกรหลายองคกร ท่ีตางก็มีทรัพยากรของ

ตัวเอง มีเปาหมาย มีวิธีการทํางาน และมีกลุมเปาหมายของตัวเอง บุคคล กลุมหรือ องคกร เหลานี้ไดเขามา 

ประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอสมควรแมอาจจะไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอก็ตาม แตก็จะมี

การวางรากฐานเอาไวเม่ือฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการท่ีจะขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือจากกลุมอ่ืนๆ

เพ่ือแกปญหาก็สามารถติดตอไปได ความนาสนใจของกลุมทุนตางๆ นําประสบการณ ทรัพยากรเดิมท่ีมีอยูแลว 

เชน รานขายสินคาปลอดภาษี สวนใหญมีเครือขายกับ โรงงานขนาดใหญท่ีสามารถกําหนดราคาสินคาใหถูกกวา

ทองตลาดไดเขามารวมกับธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร ซ่ึงเปนทุนในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และขามชาติ เชน

พบวาโรงแรมบางสวนเปนนายทุนชาวพมา ซ่ึงมีเครือขายกับบริษัททัวรนําเท่ียว โดยรับนักทองเท่ียวจากยางกุง เขา

มานอนและเลนพนันในบอนคาสิโน โดยมีการจองลวงหนาในลักษณะของนายหนา ท่ีกําหนดการซ้ือซิปตายมาแลว 

คนละ 20,000-30,000 บาท พรอมเขาพักท่ีพักพรอมอาหารฟรี โดยกระบวนการดังกลาวเชื่อมโยงกับบริษัททัวรใน
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ตัวเมืองยางกุง ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวพมาไมสามารถเลนการพนันถูกกฎหมายได พรอมท้ังไมไดมีธุรกิจในบริเวณ

ชายแดน ใหเดินทางมายังบริเวณชายแดนเพ่ือการทองเท่ียว พรอมการเขาเลนในบอนคาสิโน  (นายอา ไกดชาว

พมา สัมภาษณเม่ือ 10 ตุลาคม 2560) 

 (3) สายใย (Web) ของความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆแบบ

ซับซอน โดยมีพลังความยึดโยง (cohesive) และการสนับสนุนเก้ือกูลกลูซ่ึงกันและกัน พรอมความสัมพันธเชิง

วัฒนธรรม ความสัมพันธเชิงอํานาจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีดังกลาวทําใหเห็นถึงความสัมพันธของ

เครือขายของรานอาหารทองถ่ินท่ีไดรับการยอมรับจากชุมชนรูสึกภูมิใจท่ีไดรับการคัดเลือกใหมาเปนสวนหนึ่งใน

รานอาหารในบอนคาสิโนประเภทคอมเพล็กซ การไดรับการยกยองและเก้ือกลูในความสัมพันธเชิงอํานาจ ตลอด

การยอมรับลักษณะเฉพาะของธุรกิจชุมชนท่ีสามารถยกระดับเขาสูแหลงทุนระดับชาติ สงใหเกิดความสัมพันธ

ทางออมท่ีโยงใยและเก้ือกูลเขากับกลุมทุนทองถ่ินอ่ืนๆตอมา 

2. วัตถุประสงคของเครือขายเพ่ือการลงทุนและรักษาธุรกิจเดิมจากนอกระบบสูในระบบ             โดยมี

แนวคิดท่ีสําคัญดังนี้ 

 (1) รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคกร ท่ีสมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันหรือ

กิจกรรมรวมกันชวยเหลือกันโดยการติดตอสื่อสารอาจทําไดท้ังการผานศูนยกลางหรือแมขาย และ การติดตอ

โดยตรงระหวางกลุม ซ่ึงมีการจัดรปูแบบหรือจัดระเบียบท่ียัง คงความอิสระ โดยมีรูปแบบการ รวมตัวแบบหลวม ๆ 

ตามความจําเปน หรือเปนโครงสรางท่ีมีความชัดเจน ดังเห็นไดจากการวางโครงสรางความสัมพันธของบอนคาสิโน

ประเภทคอมเพล็กซท่ีมีโครงสรางผานแมขาย และ การติดตอโดยตรงระหวางกลุม เชน 1.กองกําลังของนายพลชิต

ตูรับหนาท่ีดูแลภายนอกบอนคาสิโนและดูแลเหตุรายตางๆท่ีเกิดจากคนนอกพ้ืนท่ีบอนเขามากอความวุนวาย โดย

ประสานงานกับระดับผูจัดการเทานั้น                        2.พนักงานรักษาความปลอดภัยจะรับผิดชอบในพ้ืนท่ีของ

สวนกลางโดยอํานาจในการตัดสินใจมีอยูในพ้ืนท่ีๆ กําหนดไวเทานั้น 3. พ้ืนท่ีเชา(Hall) ผูเชามีอํานาจเต็มในพ้ืนท่ี

ของตนเองในการควบคุมดูแล        ตั้งแตการเลน การลงโทษผูกระทําผิดในสวนท่ีตัวเองมี ซ่ึงสวนของกองกําลัง

นายพลชิตตูและผูจัดการจะไมเขามาวุนวาย เพียงแตจะทําหนาท่ีประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร ผานผูจัดการบอนคาสิโนเทานั้น (นาย กอ ผูจัดการเมียวดีคอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

  (2) การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ

และอยางเปนรูปธรรมเพ่ือปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยท่ีแตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลัก ของตน

ตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจ เปนรูปของการรวมตัว กันแบบหลวมๆ 
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เฉพาะกิจตามความจําเปนหรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรท่ีเปนโครงสรางของความสัมพันธกันอยางชัดเจน 

ลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวาแตละสวนท้ังสวนของการรวมหุน โรงแรม รานคา รานของท่ีระลึก รานสินคาปลอด

ภาษี ตลอดจนการเชาพ้ืนท่ีภายในบอนคาสิโนตางมีความสัมพันธโยงใยอยูกับเครือขายเดิมของตนเอง เชน โรงแรม

สัมพันธกับเครือขายบริษัททัวร รานอาหาร รานสินคาปลอดภาษีสัมพันธกับการจัดการสินคาและเครือขายสินคา 

ซ่ึงแตละท่ีมีสินคาไมเหมือนกันตามเครือขายและลักษณะเฉพาะของแตละราน การผสมผสานดังกลาวเปนลักษณะ

เครือขายเชิงระบบ ภายใตกรอบแนวคิดเรื่อง คอมเพล็กซ ทางการทองเท่ียว บอนคาสิโนมีโอกาสนอยในการเขาไป

ควบรวมกําหนด ประเภทสินคาวิธีการจัดการรานอาหาร รานของท่ีระลึก และโรงแรม เพราะทุกคนรับรูวาท้ังหมด

เปนการรวมกันแบบหลวมๆ เพ่ือเปาหมายในการกอรูปขององคกรเพ่ือการลงทุนเทานั้น ดังปรากฎในคําบอกเลา

ของเจาของรานคาปลอดภาษีในบอนคาสิโนแจ็ค ดรากอนไนท เลาวา “สินคาของแตละท่ีไมเหมือนกัน ราคาก็

แตกตางกัน อยางของเรามีเครือขายสินคาปลอดภาษีจากตลาดสิงคโปร ซ่ึงเปนท่ีทํางานเดิม             ทําใหเรารู

แหลงในการนําเขาสินคาท่ีแตกตางออกไป นี่อาจจะเปนเหตุหนึ่ง ท่ีมีลูกคาจํานวนหนึ่งมาท่ีนี่ เพราะรูวาเรามีสินคา

ท่ีไมเหมือนคนอ่ืน อยางไวน เรามีหองเก็บอยางดี ใครจะมาบอนคาสิโนรึเปลาไมรู แตถาอยากไดไวนดีตองมาท่ีเรา

เทานั้น ไมมีการแนะนําตองเท่ียวบอนคาสิโนขางใน เขามี Pr ของเขาก็ทําหนาท่ีของเขาไป เขามีอะไรบางเราก็ไมรู 

เราแตวาเรามีอะไรดัชี ท่ีจะดึงดูดลูกคาใหขามฝงมาซ้ือของเรา บางคนมาซ้ือของกอนเลยเพราะกลัวเงินหมด แลว

ฝากไวกอนจะไปเลนในบอนคาสิโนก็มี ซ่ึงก็แลวแตทางลูกคา เราจะไมไปยุง เจาของเขาเปนผูหญิงก็มีความสัมพันธ

กับชาวพมาใหรวมลงทุนขายสินคาปลอดภาษี โดยแบงพ้ืนท่ีให เราก็เลยยายจากโกดังท่ีอยูฝงไทยมาเปดท่ีนี่ เปน

สาขา 2” (นายกร เจาของขายสินคาปลอดภาษีแจ็คดรากอนไนท  สัมภาษณเม่ือ 10 ตุลาคม 2560) 

3. ลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีเปนเขตชายแดนไทย-พมา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความซับซอนของกลุมคนและ

รูปแบบของรัฐท้ังสองประเทศท่ีแตกตางกัน โดนไทยเปนรัฐเดี่ยว รัฐพมาเปนรัฐรวม สงผลใหมีสภาพพ้ืนท่ีมีความ

ซับซอนดังนั้นการเกิดเครือขายทางธุรกิจจึงจําเปนอยางมากในการสรางอํานาจในการตอรอง โดยเฉพาะการลงทุน

ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ขณะท่ีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ก็มีการกําหนดนโยบายท่ีแตกตางกัน

อยางชัดเจนท้ังสองรัฐ ในเรื่องเปาหมายการลงทุน  โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญดังนี้ 

(1) ความรวมมือและการเปดรับของฝายตาง ๆ ท่ีจะมีขอตกลงรวมกันในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงขอกําหนดท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนความพยายามท่ีจะระดม

ทรัพยากรกระบวนการความรูและวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความสําเร็จจากการรวมมือและการเปดรับในสิ่งท่ี

ใหมนัน้เสมอ  
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(2) การท่ีปจเจกบุคคล องคกร หนวยงานหรือสถาบันใด ไดตกลงท่ีจะประสานเชื่อมโยงเขา หากันภายใต

วัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน อยางเปนระบบ โดยมีจุดหมายเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ เชน การ

ปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมเครือขายนี้ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกัน  

(3) ความรวมมือท่ีเปนไปไดท้ังในระบบบุคคล องคกรและสถาบันอาจมีขอบขายและขนาดตั้งแต เล็ก ๆ

ภายในชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหวางประเทศเปนสายใย                     ของ 

ความสัมพันธท้ัง ทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ และอีกหลายๆ คน ซ่ึงเปนการมอง ในมิติ

ของการจัดโครงสรางทางสังคมท่ีเอ้ือตอการเสริมสรางและความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ เปาหมายของกลุมคน

ในสงัคมท่ีมีตอกัน 

(4) ความสัมพันธท่ีอิงอาศัย ท่ีเปนไปตามกฎของการไหลเลื่อนไปมาระหวางความไรระเบียบกับการจัด 

ระเบียบ และระหวางการแตกดับกับการเกิดข้ึนใหมท่ีพรอม จะสานตอกับสิ่งตางๆ โดยมุงเนนการสานตอกับ

ปจเจกบุคคล กลุมและองคกรเครือขาย เพ่ือเขามาสรางสรรคคุณคาใหม ความรูใหม หรือสังคมใหมอยางเหมาะสม 

โดยยึดหลักของความไววางใจท่ีมีตอกันในฐานะท่ีทุกกระบวนการเปนระบบเปดท่ีมีการเชื่อมโยงตอกันและเพ่ือให

เกิดการกระทําตามภารกิจนั้น ๆ จนบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

4. การจัดการเครือขายบนความหลากหลายของสมาชิกท้ังความคิดอุดมการณ และประสบการณ โดยการ

สรางเครือขายดังกลาวมุงเนนใหเกิดพลังของเครือชายในการรักษาผลประโยชนชายแดนเปนสําคัญ โดยมีแนวคิดท่ี

สําคัญดังนี้ 

(1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนท่ีกวางขวาง เพ่ือสรางความสัมพันธทางสังคมท่ียุติธรรม และกา

สรางเครือขายท่ีกวางขวางมากกวาในอดีต เพ่ือสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

และเครือขายหรือเพ่ือรูเทาทันการเชื่อมโยงเครือขายของเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีไร พรมแดน 

 (2) การสรางสัมพันธภาพทางสังคมในการเรียนรูรวมกันเพ่ือยกระดับแนวคิดและกิจกรรมท่ีทํารวมกันให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยูโดยเปนการเชื่อมโยงสายสัมพันธอยาง หลวม ๆ ของปจเจก

บุคคลกลุมองคกรและสถาบันซ่ึงสมาชิกในเครือขายเขารวมกิจกรรมตามความ เหมาะสมภายใตกฎเกณฑหรือ

เปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตน รวมท้ังมีการทํางานรวมกันท้ังในงาน

เฉพาะหนาและการประสานผลประโยชนท่ีขยายวงกวางออกไป  
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(3) ชุมชนแหงสํานึก (conscious community) ท่ีสมาชิกตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวมท่ีมี

ความสัมพันธกันอยางแนบแนนอาจจะดวยพ้ืนฐานของระบบคุณคาเกาหรือเปาประสงคใหมของการเขามาทํางาน

รวมกันซ่ึงมีลักษณะเปนพลวัตรท่ีบุคคลและกลุมคนตางมีสวนรวมในการทํากิจกรรมท่ีสนใจรวมกันมีความสัมพันธ

และการตัดสินใจรวมกันโดยมีพันธะเชื่อมโยงระบบใหญ บนพ้ืนฐานแหงความเปนอยู ท่ีดีรวมกัน และมีการ

ติดตอสื่อสารดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหกลุมหรือ เครือขายมีความยั่งยืน (communication and network)  

(4) การเชื่อมตอระหวางมนุษยกับมนุษยแลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง เพ่ือใหสังคมเกิดการพัฒนาไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึนและในการเชื่อมตอระหวางมนุษยนั้นจะเปนความสัมพันธ กลับในเชิงบวกท่ีจะสงผลใหเกิดพลัง

ทวีคูณ (reinforcing) เกิดการขยายผลแบบกาวกระโดด (quantum leap) เปนพลังสรางสรรคท่ีเปลี่ยนคุณภาพ

อยางฉบับพลนั (emergence) โดยเปาหมายท่ีปรารถนาในการสราง        เครือขาย คือ การนํา เอาจิตวิญญาณท่ี

สรางสรรคของมนุษยมาถักทอเชื่อมโยงกันซ่ึงการสรางเครือขายนั้นสามารถพิจารณาไดจากระบบสิ่งมีชีวิตท่ีมี

ความสัมพันธตอกันดังนั้น จะตองสรางโอกาสในการเชื่อมโยง เครือขายและมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา (ลองผิด -

ลองถูก) โดยเฉพาะอยางยงิ ระบบการสื่อสารจะตองเขามามีบทบาทท่ีสําคัญในการสรางเครือขาย  

 

รูปแบบของผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 รูปแบบของผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากสามารถแบงได 2 ระยะคือระยะท่ี 1  ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขาย

ของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดและระยะท่ี 2 ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโน

บริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ไดแก 

 

ระยะท่ี 1  ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตากกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

การลงทุนในธุรกิจบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมายการลงทุนในยุคกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี

และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เกิดข้ึนจากการท่ีนักลงทุนฝงไทยท่ีมีสายสัมพันธกับผูท่ีมีอํานาจในการดูแลพ้ืนท่ี

ชายแดนฝงเมียวดีซ่ึงก็คือพันตรีชิตตู และไดเขาไปขอเชาพ้ืนท่ีจากนายพลชิตตู  เพ่ือทําธุรกิจบอนคาสิโน เนนการ
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หารายไดจากการพนันในบอนคาสิโนเปนหลัก กิจการอ่ืนๆ ท่ีบอนคาสิโน  ทําข้ึนมานั้น เชน สถานบันเทิงยามราตรี 

รานหมูกระทะ มีเปาหมายเพ่ือเปนแรงดึงดูดใหมีคนเขามาเลนการพนันในบอนมากข้ึน สวนมากจะมีลักษณะการ

ดําเนินงานแบบเจาของรายเดียวแลวแบงหนาท่ีตางๆ ใหสมาชิกในครอบครัว หรือลูกนองไปดูแล ซ่ึงการดําเนิน

ธุรกิจบอนคาสิโนในชวงดังกลาวนี้ถือวายังไมไดรับการรับรองจากรัฐบาลกลางพมา โดยจะอธิบายเก่ียวกับ

ผลประโยชนของกลุมผลประโยชนท่ีทําธุรกิจบอนคาสิโนโดยแยกเปนรายขอ ดังนี้ 

1.ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ 

  1.1 นักลงทุนชาวไทยไดโอกาสเขาไปเปดบอนคาสิโนภายในพ้ืนท่ีการดูแลของ              นายพล

ชิตตู  ทําใหมีกําไรจํานวนมากจากการดําเนินกิจการบอนคาสิโน ดังคําบอกเลาของพอคาฝงพมา ท่ีวา  

 

“ชายแดนฝงพมาเปนดานเก็บภาษีของกะเหรี่ยง ดูแลโดยนายพลชิตตู เพ่ือเปนรายได

ของทหาร ชาวบานตามชายแดนตองเสียภาษีวัว ภาษีไม ภาษีของปา เม่ือรัฐบาลพมาสั่งปดดาน 

แตรัฐบาลไทยไมไดสั่ง   ปดดาน การนําสินคาออกขายก็ตองจายภาษีใหกับฝายกะเหรี่ยง โดย

ภาษีจะจายท้ังหมด 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี1 ภาษีท่ีแหลงผลิต ครั้งท่ี2  จายใหกับกะเหรี่ยง DKBA 

ครั้งท่ี3 จายคาขามแมน้ําจากฝงพมามาไทย ใหนายพล ชิตตู ครั้งท่ี4 จายคาข้ึนฝงไทย ให

ศุลกากรไทย ถึงจะนําสินคาออกมาขายได” (นายหนุมสัมภาษณเม่ือ 10 เมษายน 2560)  

 

ซ่ึงสอดคลองกับคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซ่ี เอนเตอรเทนเมนต ท่ีวา 

“เม่ือการคาขยายตัวมากข้ึนจากการคาขายเครื่องใชไฟฟา ก็ทําใหเริ่มรูจักนายทุนระดับ

ลางและนําไปจนรูจักผูมีอิทธิพลระดับนายพลฝงพมา นายพลหมองชิตตู ซ่ึงก็คือคนกะเหรี่ยง จึง

ไดมีการเสนอจัดทําคาสิโนข้ึน โดยทําครั้งแรกในพ้ืนท่ีโกดังสินคาเกาท่ีเคยเปนแหลงขนถาย

เครื่องใชไฟฟาและคอยๆ พัฒนาสูการเชาอาคารทําคาสิโนรวมกับพมา โดยเริ่มจากบอนขนาดเล็ก

เอาอุปกรณการเลนมาติดตั้งใหนักเลนเขามาเลน บางโตะอาจมีพนักงานคอยเชียรแขกเขามาดวย 

คนท่ีมาเลนสวนใหญในชวงนี้เปนคนกะเหรี่ยงท่ีเปนคนงานในโกดังและบอกเลาตอกันไปในชุมชน 

ซ่ึงระยะแรกยังไมไดมีการทําสัมปทานเปนทางการเปนเพียงการขออนุญาตเปดบอนกับนายพล

ชิตตูเทานั้น โดยรวมบริจาคสรางวัดในเขตกะเหรี่ยงครั้งละ 5 แสน รวมแลวปพ.ศ.2557 บริจาค

ไป 2 ลานบาท จนมีความสนิทสนมกับนายพลชิตตูจึงขอสัมปทานเพ่ือทําคาสิโน โดยเนนแบบ

ลูกทุง ตรงๆ พูดงายๆ เพราะไมรูวาธุรกิจการคาจะไปไดดีขนาดไหนในอนาคตและการเสียภาษี
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การคาใหกับกะเหรี่ยงก็ไมมีมาตรฐานท่ีแนนอนจะมีขอเรื่อยๆ ท้ังป ท้ังงานประเพณี งานวัดเกิด 

และงานทําบุญตางๆ ซ่ึงก็ไปบางไมไปบางแตตองบริจาค จริงๆมันก็คือสวยนั่นแหละ  ถาใครรูจัก

ผูมีอิทธิพลก็จะเลือกทําคาสิโนเนื่องจากเปนชองทางหาเงินท่ีงายท่ีสุดและถูกกฎหมายสําหรับฝง

พมา แมวาคนไทยจะไมไดมีสิทธิ์ขาดในพ้ืนท่ีสัมปทาน ตองไปรวมกับทางพมาเรียกไดวาถือหุนลม 

กินหุนลม” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีสัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560)  

 

  1.2 นักลงทุนท่ีเขาไปเปดบอนคาสิโนไดรายไดจากนักลงทุนท่ีเขามาขอเชาพ้ืนท่ีภายในบอน

คาสิโนเพ่ือนําเครื่องเลนการพนันแบบอัตโนมัตมาเปดใหบริการภายในบอนคาสิโน ดังคําบอกเลาของเจาของบอน

คาสิโนกาเล็กซ่ี เอนเตอรเทนเมนต ท่ีวา 

“ทางเราไดมีการเปดโอกาสใหนักลงทุนชาวตางชาติเขามารวมลงทุนในบอนคาสิโน โดย

อยูในรูปแบบของการเปดใหเชาพ้ืนท่ี เพ่ือนําเครื่องเลนตางๆมาลงยังบอนคาสิโน เชน เครื่องเลน

สล็อต โตะบาคารา  โดยเราไดมีการบแบงผลประโยชนในอัตรา 70:30 โดยทางเราได 70 นัก

ลงทุนได 30” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีสัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560)  

 

  1.3 มีการตอยอดธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจบอนคาสิโน คือ ธุรกิจการรับจํานําและการขาย

บริการทางเพศ ดังคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซ่ี เอนเตอรเทนเมนต ท่ีวา 

 “บอนคาสิโนของเรานั้นไดมีการใหบริการรับจํานํากับผูท่ีเขามาใชบริการในกรณีท่ี

ตองการเงินสดเพ่ือนําไปเลนในบอนคาสิโน ซ่ึงถาเปนชาวกระเหรี่ยงจะเราจะเนนรับจํานําแต

ทองคําเพียงอยางเดียว และถาเปนคนไทยเราจับท้ังทองคํา รถจักรยานยนต รถยนต และหากไม

มีเงินมาไถคืน เราก็จะการดของทางเราตามไปยึดสิ่งของทางฝงไทยแลวนําขามมาขายยังฝงพมา

ทันที” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีสัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560)  

 

2.ผลประโยชนดานการบริหารจัดการ 

 การบริการจัดการบอนคาสิโนในชวงกอนกฎหมายนี้สวนใหญเปนธุรกิจนอกระบบท่ีมีลักษณะเปน

เจาของรายเดียวบริหารจัดการดวยตนเองเพียงคนเดียว ไมมีระบบแบบแผน ขาดเครือขาย ขาดศักยภาพ ถูก

แทรกแซงจากแหลงทุนอ่ืนท่ีมีทุนมากกวาไดงาย การรับรูขอมูลขาวสารไมรอบดานสงผลใหเกิดการตัดสินใจ

ผิดพลาดไดงาย มีขอจํากัดทางการเมืองคือเม่ือไมไดรับการรับรองทางกฎหมายจากรัฐบาลกลางพมาสงผลให
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จําเปนตองอยูภายใตการปกปองดูแลของพันตรีชิตตูแตเพียงผูเดียว ดังนั้น         การบริหารจัดการจึงเปนไปใน

ลักษณะของกลุมผลประโยชนท่ีทําธุรกิจบอนคาสิโนรวมกันระหวางเจาของท่ีเปนนักลงทุนชาวไทยกับพันตรีชิตตู

เทานั้น จึงเปนท่ีสังเกตวานายพลชิตตูจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจและการบริหารจัดการของเจาของบอน

คาสิโน  

แสดงความเปนมิตร กับใจบุญสุนทานกับคนกะเหรี่ยง เชน เลนเสียมากก็มีการคืนเงินใหบางสวน      มี

การทําอาหารเลี้ยงท่ีศาลพระวอ  ดังคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซ่ี เอนเตอรเทนเมนต ท่ีวา 

 “ทางบอนคาสิโนตองพ่ึงพาความชวยเหลือของนายพลชิตตูในการอํานวยความสะดวก

ในดานตางๆในพ้ืนท่ีนี้ เพราะเขาเปนคนดูแลพ้ืนนี้ตรงนี้อยู หากทําอะไรโดยไมผานเขา ก็จะทํา

อะไรติดขัด ซ่ึงเปนท่ีรูกันดีวาหากทําอะไรโดยผานนายพลชิตตู สิ่งตางๆก็จะสะดวกสบายไมมี

ปญหาอะไรตามมา อีกท้ังเรายังไดมีการทําบุญ บริจาคสิ่งของตางๆ ใหกับวัด และคนในพ้ืนท่ี เชน 

เราบริจาคเงินเพ่ือทําอาหารเลี้ยงคนกระเหรี่ยง วันละ 5,000 บาท ทุกวันในนามของนายพลชิตตู 

ซ่ึงมันก็สงผลใหคนกระเหรี่ยงเชื่อวาเรากับนายพลชิตตูใหการคุมครองและดูแลอํานวยความ

สะดวกใหเราอยู” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ีสัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560)  

  

3.ผลประโยชนดานความรวมมือและการประสานผลประโยชนรวมกัน 

  การดําเนินกิจการบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมายนี้เปนการรวมมือและประสานผลประโยชน

ระหวางเจาของบอนคาสิโนท่ีเปนคนไทยกับพันตรีชิตตูท่ีเปนผูมีอํานาจดูแลชายแดนฝงเมียวดีโดยตรง จึงมีการ

ประสานความรวมมือและแบงผลประโยชนซ่ึงกันและกันเปนหลัก ดังคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซ่ี 

เอนเตอรเทนเมนต ท่ีวา 

 “ในเรื่องของผลประโยชนนั้นเราจะประสานกับทางฝงเมืองเมียวดีเปนหลัก โดยเราจะ

ประสานกับนายพลชิตตู เพราะเปนผูมีอํานาจท่ีดูแลพ้ืนท่ีนี้อยู เราตองใหความสําคัญกับเขาเปน

อันดับแรก เราจึงมีการแบงปนผลประโยชนบางสวนใหกับนายพลชิตตู เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหเราในดานตางๆในพ้ืนท่ี แตกับฝงไทยนั้นเราไมไดมีการประสานงานความรวมมือเทาไหรนัก 

เนื่องดวยบอนคาสิโนของเรานั้นตั้งอยูทางฝงเมียวดี” (นาย ปอ เจาของบอนคาสิโนกาแล็กซ่ี

สัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560)  
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4.ผลประโยชนดานกฎหมาย 

 การดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนแบบท่ีไมถูกตองตามกฎหมายและจําเปนตองไดรับการปกปองดูแล

จากพันตรีชิตตูเทานั้นสงผลใหการดําเนินธุรกิจดังกลาวของนักลงทุนชาวไทยตองพบกับอุปสรรคและปญหาตางๆ 

มากมายโดยเฉพาะปญหาดานการเมืองและดานกฎหมาย ดังคําบอกเลาของเจาของบอนคาสิโนกาเล็กซ่ี เอนเตอร

เทนเมนต ท่ีวา 

“เนื่องดวยบอนคาสิโนของเราในชวงกอนหนานั้น ไมไดถูกตองตามกฎหมายเทาไหรนัก 

จึงทําใหตองพ่ึงพิงอาศัยอํานาจของนายพลชิตตูในการคุมครองและอํานวยความสะดวกในดาน

ตางๆ เพ่ือใหบอนคาสิโนของเราสามารถเปดใหบริการโดยท่ีไมมีปญหาใดๆ” (นาย ปอ เจาของ

บอนคาสิโนกาแล็กซ่ีสัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2560)  

  

ระยะท่ี 2 ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตากหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

การลงทุนในธุรกิจบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมายการลงทุนในยุคกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี

และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจแตกตางกันเพ่ือสรางการ

ดําเนินกิจการในลักษณะของสถานบริการครบวงจรหรือท่ีเรียกวาคอมเพล็กซนั้น นับไดวาเปนลักษณะของการ

ประสานผลประโยชนท่ีไมเพียงแตจะ สงเสริมและสนับสนุนซ่ึงกันและกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของการ

ดําเนินการทางธุรกิจเทานั้น แตยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนเพ่ือสรางอํานาจใน

การเจรจาตอรองกับผูท่ีมีอํานาจดูแลภายในพ้ืนท่ีรวมถึงรัฐบาลกลางพมา  รวมถึงการสรางความชอบธรรมทางดาน

กฎหมายในการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโน ซ่ึงจะอธิบายเก่ียวกับผลประโยชนของเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนโดยแยก

เปนรายขอ ดังนี้ 

 1.ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ 

  1.1 สามารถระดมทุนจากนักลงทุนหลายรายทําใหมีเม็ดเงินจํานวนมหาศาลสามารถท่ีจะพัฒนา

ศักยภาพของธุรกิจบอนคาสิโนใหกลายเปนการดําเนินงานในลักษณะสถานบริการครบวงจรหรือท่ีเรียกวาคอม

เพล็กซสรางแรงดึงดูดใหมีลูกคาเขามาใชบริการมากข้ึน ดังคําบอกเลาของผูจัดการ             เมียวดี คอมเพล็กซ 

ท่ีวา 

  “เปนการลงทุนของนักลงทุนไทย โดยกลุมขาราชการในทองถ่ิน เห็นวาธุรกิจคาสิโน   ใน

ลักษณะครบวงจรนาจะนํารายไดและผลประกอบการท่ีดี ประกอบกับชวงเวลานี้ฝงพมาอยากมี
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รายไดท่ีแนนอนจากการสัมปทาน การลงทุน และการคา เพราะเศรษฐกิจของแมสอดและเมียวดี

เฟองฟู เพราะลูกคาก็มีท้ังคนไทยคนพมาท่ีเปนคนชั้นกลางและคนรวยจากการคาชายแดน และท่ี

สําคัญชวงเวลานี้สถานการณการเมืองไทยทําใหคนอยากเลนในประเทศตองหลบๆซอนๆ ถาเปดเปน

คาสิโนครบวงจรนาจะรองรับนักเลนในภูมิภาคนี้ได เนื่องจากดานอ่ืนๆมีคาสิโนเต็มไปหมด แตฝงแม

สอดยังไมมีคาสิโนท่ีครบวงจรและดีท่ีสุด ทําใหกลุมนักลงทุนไทยและขาราชการรวมกัน และเจรจา

ขอเชาท่ีในบริเวณตรงขามกับโกดังท่ี 10 ซ่ึงบริเวณนี้เปนท่ีตั้งของปอม 99    ซ่ึงเปนหนึ่งในกองกําลัง

ของนายพลหมองชิตตู คิดวานาจะไดสัมปทานเพราะพ้ืนท่ีใกลกันก็ใหสัมปทานแลว”  (สัมภาษณนาย 

กอ ผูจัดการ           เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

 

  1.2 เกิดการดําเนินธุรกิจในลักษณะของเครือขายท่ีนักลงทุนแตละรายมีฐานะเปนหุนสวนทาง

ธุรกิจท่ีมารวมทําธุรกิจสถานบริการครบวงจรรวมกัน สงผลใหนักลงทุนแตละรายมีแรงจูงใจในการดําเนินธุรกิจของ

ตนเองอยางเต็มท่ีกอใหเกิดการใหบริการท่ีดีเปนท่ีพึงพอใจแกนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการของสถานบริการครบ

วงจร ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา 

 “เมียวดีคอมเพล็กซมีเครือขายท่ีมีความรูความสามารถในดานตางๆ เพ่ือพัฒนาใหเมีย

วดีคอมเพล็กซเปนสถานบริการท่ีครบวงจร และตอบโจทยกลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการ”

(สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

 

  1.3 เกิดการตอยอดธุรกิจอ่ืนๆ ภายในบริเวณของสถานบริการครบวงจร เชน Outlet        ตลาด

ขายสินคาเพ่ือใหคนเขามาใชบริการเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะคนพมา ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ 

ท่ีวา 

 “ทางเมียวดีคอมเพล็กซ เราพยามยามท่ีจะเขาถึงกลุมลูกคาทุกเพศทุกวัยใหเขามายังเมีย

วดี คอมเพล็กซ ซ่ึงเราไมไดมีเพียงบอนคาสิโนเพียงอยางเดียว เรายังมี Duty Free รานอาหาร 

รานกาแฟ โรงแรม อีกท้ังในอนาคตเรายังจะพัฒนาตอยอดในดานอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคา เพ่ือใหคนเขามายังพ้ืนท่ีของเราใหมากข้ึน” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมีย

วดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 
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  1.4 รัฐบาลกลางพมาไดรับผลประโยชนจากการดําเนินธุรกิจในรูปของคาสัมปทานและภาษี ทํา

ใหรัฐบาลมีรายไดและสามารถนําเงินดังกลาวไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาดานอ่ืนๆ ตอไป ดังคําบอกเลา

ของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา 

 “เมียวดีคอมเพล็กซของทางเรานั้นไดมีการสัมปทานจากทางรัฐบาลกลางของพมาใน

ระยะยาวและเสียภาษีใหกับรัฐบาลกลางในทุกป อยางถูกตองตามกฎหมาย ทําใหเราสามารถ

ดําเนินธุรกิจไดโดยไมตองไมมีความกังวล จึงทําใหสามารถพัฒนาและตอยอดธุรกิจไดอยาง

ราบรื่น” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ        9 เมษายน 2560) 

 

  1.5 เกิดการจางงานคนทองถ่ินเปนจํานวนมากเนื่องจากในกฎหมายไดมีการระบุวาตองมีการจาง

แรงงานเปนคนภายในประเทศรอยละ 25 จากจํานวนแรงงานท้ังหมด ภายใน 2 ปแรก และเพ่ิมเปนรอยละ 50 ใน

ปท่ี 4 และเพ่ิมเปนรอยละ 75 ในปท่ี 6 เปนตนไป รวมท้ังตองมีการฝกฝมือแรงงานชาวพมาเพ่ือทดแทนการใช

แรงงานตางดาวในกรณีการคัดเลือกคนเพ่ือเขาทํางานในตําแหนงท่ีตองใชความชํานาญพิเศษ กอใหเกิดการสราง

งาน สรางอาชีพ ทําใหคนในทองถ่ินมีรายได ตลอดจนไดรับการพัฒนาฝมือและทักษะดานตางๆ ใหมีความรู 

ความสามารถในการทํางานมากข้ึน ดังคําบอกเลาของผูจัดการ       เมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา 

 

 

 “เนื่องดวยในตัวกฎหมายไดมีการระบุเอาไววาเราตองจางแรงงานคนในพ้ืนท่ี หรือคน

พมาใหเขามาทํางานกับเรา ทําใหพนักงานของเราสวนใหญจะเปนคนพมา และจะมีคนไทยบาง 

ซ่ึงคนไทยเราจะใหคอยดูแลในสวนท่ีสําคัญๆ” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ 

สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

 

2.ผลประโยชนดานการบริหารจัดการ 

  2.1 เกิดการดําเนินการแบบเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนท่ีนักลงทุนหลายรายท่ีดําเนินธุรกิจท่ี

แตกตางกัน เชน ธุรกิจบอนคาสิโน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาปลอดภาษี                  มา

ดําเนินธุรกิจรวมกันในลักษณะของการเสริมแรงซ่ึงกันและกัน สงผลใหนักลงทุนแตละคนสามารถท่ีบริหารจัดการ

ธุรกิจของตนเองไดอยางดี เต็มศักยภาพ ดูแลไดท่ัวถึงมากกวาการท่ีนายทุนคนเดียวดูแลทุกเรื่องแบบบอนคาสิโน

สมัยกอนกฎหมาย ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา 
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 “เมียวดีคอมเพล็กซนั้นมีนักลงทุนหลายรายท่ีเขามาเปนหุนสวน ทําใหเกิดการพัฒนาใน

ดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน มากกวาการท่ีจะมีแตบอนคาสิโนเพียงอยางเดียว การท่ีเรามีหุนสวนราย

คนนั้น ทําใหเกิดธุรกิจอ่ืนๆเพ่ิมเติมมากข้ึนในสวนของเมียวดี คอมเพล็กซ และพัฒนาเพ่ิมเติมใน

อนาคต เพ่ือท่ีเราจะพัฒนาใหเมียวดีคอมเพล็กซ เปนสถานบริการท่ีครบวงจร” (สัมภาษณนาย 

กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ            9 เมษายน 2560) 

 

  2.2 เกิดการบริหารจัดการแบบท่ีมีระบบแบบแผน มีโครงสรางหนาท่ี แบงแยกหนาท่ีในการ

ดําเนินงานสงผลใหการดําเนินงานในสวนตางๆ เปนไปอยางเปนระเบียบเรียบรอย ดูแล ตรวจสอบไดงายและท่ัวถึง 

นําไปสูการพัฒนาการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึนและ แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี 

คอมเพล็กซ ท่ีวา 

 “เรามีการแบงหนาท่ีเหมือนกับระบบบริษัท มีผูจัดการในแตละแผนกคอยควบคุม

ลูกนองท่ีมีตําแหนงลดหลั่นกันลงมา ทําใหการทํางานของเรานั้นมีระบบระเบียบ และบริหาร

จัดการไดงาย ท่ีนี่ของเราเนนการบริการใหกับลูกคามาเปนอันดับแรกๆ เนื่องจากหากเราบริการ

ลูกคาไดดี ลูกคาก็อยากท่ีจะกลับมาใชบริการเราอีกในครั้งตอๆไป” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ

เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

 

  2.3 สรางความเชื่อม่ันในการเขามารวมลงทุนหรือดําเนินธุรกิจตางๆ ภายในสถานบริการครบ

วงจรใหกับนักลงทุนรายใหมๆ ท่ีมีความสนใจ เนื่องจากนักลงทุนมีความม่ันใจวาสามารถเขามาประกอบธุรกิจได

อยางถูกตองตามกฎหมายและท่ีสําคัญคือสามารถบริหารจัดการดวยตนเองโดยไมถูกแทรกแซงจากผูท่ีทําหนาท่ี

ดูแลพ้ืนท่ีบอนคาสิโนเหมือนบอนคาสิโนในชวงกอนกฎหมาย  ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา 

  “ทางเมียวดีคอมเพล็กซของเรานั้นคือสถานบริการท่ีครบวงจร เราสราง

ภาพลักษณและความเชื่อม่ันตอนักลงทุนท่ีจะเขามาลงทุนกับเรา วาสถานบริการของเรานั้นมี

อัตราการเติบโตของธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และเปนสถานบริการท่ีถูกกฎหมาย โดยนักลงทุน

สามารถเขามาเชาพ้ืนท่ีในสวนท่ีทางเราไดจัดสรรไวให                โดยทางเมียวดี คอมเพล็กซจะ

ไมเขาไปแทรกแซงใดๆท้ังสิ้น ปลอยใหบริหารจัดการกันเอง โดยเราจะคิดเปอเซ็นตของคาเชา

เปนสวนแบงรายได” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 

2560) 
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3.ผลประโยชนดานความรวมมือและการประสานผลประโยชนรวมกัน 

  3.1 การดําเนินธุรกิจสถานบริการครบวงจรนับไดวาเปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนท่ีมีความรู

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกตางกันใหสามารถมีโอกาสมารวมดําเนินธุรกิจรวมกันในลักษณะของการ

รวมมือกันเพ่ือเสริมแรงซ่ึงกันและกัน ตลอดจนประสานผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงการประสานความรวมมือดังกลาว

นับไดวาเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของสถานบริการครบวงจรใหมีความกาวหนาทางธุรกิจ

มากกวาธุรกิจบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมายเปนอยางมาก ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา 

  “การดําเนินธุรกิจแบบใหมในลักษณะคอมเพล็กซ ตองอาศัยการรวมทุนและความเชี่ยวชาญจาก

ผูดําเนินกิจการหลายๆดาน ในฐานะเราเปนผูเริ่มตนในการพัฒนาท่ีดิน จัดตั้งบริษัทเพ่ือขอสัมปทานจากรัฐบาล

พมาไดแลว แตตามแผนท่ีตองทําโรงแรม ทําสนามกอลฟ ทําตลาดหรือหางสรรพสินคา  และบอนคาสิโน ตลอดจน

รานอาหาร ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญผูมีประสบการณเขามารวมทุนกัน เพ่ือสรางใหเมียวดี คอมเพล็กซ เปน Land 

mark แหงใหม ท่ีดึงดูนักทองเท่ียวได โรงแรมจําเปนท่ีจะตองมีผูท่ีมีประสบการณในการบริหารโรงแรมเขามารวม

มือ เพราะมันสัมพันธกับ Agency ในการดึงนักทองเท่ียวเขามา อาหารก็ตองไดผูเชี่ยวชาญ เชน แมสอด มีราน

กาแฟดัง ซ่ึงขายแตตอนเชา 8 โมงเชาก็หมด ทํายังไงถึงจะดึงเอาเจาของรานมารวมลงทุนเปดรานกาแฟท่ีบอน

คาสิโนแหงนี้ ท่ีจะบอกไดวาท่ีนี่มีกาแฟชื่อดังกินไดตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งเหลานี้ตองดึงผูเชี่ยวชาญเขามารวมมือ และ

ทําใหท่ีนี่ไมใชบอนคาสิโนแตคือคอมเพล็กซ ซ่ึงคนท่ัวไปสามารถเขามาใชบริการได” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ                

เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

  

4.ผลประโยชนดานกฎหมาย 

  4.1 การดําเนินธุรกิจสถานบริการครบวงจรนั้นเปนลักษณะของการดําเนินธุรกิจภายหลัง

กฎหมายสงผลใหผูท่ีดําเนินธุรกิจดังกลาวใหความสําคัญกับนักกฎหมายเปนอยางมาก และมีการจาง              นัก

กฎหมายเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมบริหารงานเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย สงผลให

การดําเนินธุรกิจของสถานบริการครบวงจรภายภายหลังกฎหมายเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ไดรับการ

รับรองจากรัฐบาลกลางพมา ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา 

 “ทางเมียวดี คอมเพล็กซจะใหความสําคัญกับเรื่องกฎหมายเปนอยางมาก ไมวาจะเปน

ทางฝงพมา หรือแมกระท้ังทางฝงไทย ดังนั้นทางเราจึงตองมีนักกฎหมายท่ีรูเรื่องกฎหมาย

ระหวาง 2 ประเทศ เขามาดูแลในเรื่องกฎหมาย เพ่ือใหดการดําเนินธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย 
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และเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกลูกคาท่ีจะเขามาใชบริการ” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการ

เมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

  

 4.2 เม่ือการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายไดรับการรับรองจากรัฐบาลกลางพมาสงผลให

ผูประกอบการธุรกิจสถานบรกิารครบวงจรสามารถโฆษณาเก่ียวกับการลงทุนในธุรกิจสถานบริการครบวงจรตามสื่อ

ตางๆ ไดอยางเต็มท่ี พรอมกับการสรางภาพลักษณใหมในฐานะของการเปน Landmark ใหมของเมืองเมียวดีและ

เมืองแมสอด ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา 

 “เมียวดี คอมเพล็กซคือสถานบริการท่ีถูกกฎหมาย ทําใหเราสามารถโฆษณาผานสื่อ

ตางๆ และนําเสนอวาเมียวดี คอมเพล็กซ ของเรานั้นคืออะไร เมียวดี คอมเพล็กซของเราไมไดมี

เพียงคาสิโนเพียงอยางเดียว แตยังมีสิ่งอ่ืนๆอีกมากเพ่ือดึงดูดลูกคาเขามาใชบริการ ไมใชมีแตนัก

พนันเพียงอยางเดียว” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 

2560) 

 

  4.3 นักลงทุนท่ีเขามารวมดําเนินธุรกิจตางๆ ในสถานบริการครบวงจรมีความเชื่อม่ันท่ีจะเขา

มารวมลงทุนเนื่องจากการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนในสถานบริการครบวงจรนั้นถูกตองตามกฎหมายและไดรับการ

รับรองโดยรัฐบาลกลางพมาจึงไมตองเปนกังวลวาบอนคาสิโนจะถูกปดหรือไมเหมือนกับบอนคาสิโนท่ีเปดใหบริการ

กอนกฎหมาย  ดังคําบอกเลาของผูจัดการเมียวดี คอมเพล็กซ ท่ีวา 

 “เนื่องดวยเมียวดี คอมเพล็กซคือสถานบริการท่ีไดรับสัมปทานมาจากรัฐบาลกลางของ

พมาในระยะยาว ทําใหสรางความเชื่อม่ันตอผูท่ีจะเขามาลงทุนไดวาเราเปนสถานบริการท่ีถูก

กฎหมายแนนอน ตัดปญหาความกังวลในดานอ่ืนๆไปไดเลย” (สัมภาษณนาย กอ ผูจัดการเมียวดี 

คอมเพล็กซ สัมภาษณเม่ือ 9 เมษายน 2560) 

 

 

โดยท้ังสองระยะมีรูปแบบเครือขายความสัมพันธทางธุรกิจท่ีกลุมบุคคลหนึ่งมีตอกันและกัน ซ่ึงรูปแบบของ

ความสัมพันธดังกลาวคือจุดของการเชื่อมโยงระหวางบุคคลท่ีกอใหเกิดความสัมพันธในรูปแบบตางๆ โดยการ

เชื่อมโยงดังกลาวแตละบุคคลจะเหมือนจุดศูนยกลางท่ีมีสายสัมพันธกับจุดหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีสายสัมพันธกับคนอ่ืนๆ 

ตอไปอีก โดยบุคคลท่ีเปนจุดศูนยกลางอาจจะไมรูจักจุดเชื่อมโยงอ่ืนๆ เลย ความสัมพันธระหวางเครือขายในแตละ
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จุด (Node) ถามีการเชื่อมโยงไปยังจุดอ่ืนๆ (Node) ความสัมพันธของจุดเหลานี้ก็คือเครือขาย (Network) ซ่ึงท้ัง 2 

ระยะ ได ระยะท่ี 1 ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เปรียบ

ไดกับ กลุมผลประโยชน           (รูปแบบความสัมพันธเปนเพียงแคระดับ Link : Node ตอ Node)  และระยะท่ี 

2 ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

จังหวัดตากหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เปรียบไดกับ เครือขายธุรกิจ

คาสิโน (รูปแบบความสัมพันธมีการพัฒนาไปถึงระดับการเปนเครือขาย Network)  ดังปรากฎในภาพท่ี 53
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ภาพท่ี 50 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนท่ีทําธุรกิจบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมายและความสัมพันธระหวางกลุมเครือขายธุรกิจสถานบริการครบ

วงจรหรือคอมเพล็กซ 

 

สญัลกัษณ์ 
  

    นกัลงทนุ/นกัธุรกิจ 

ลกูน้อง 

 
ผู้บริหารสถาน 

บริการครบวงจร 
  

การสือ่สาร  

แบบสัง่การ 
  
  

การสือ่สาร   

แบบสองทาง 
  

พืน้ท่ีชายแดนเมืองเมยีวดี อยูใ่นการ

ดแูลของผู้ นํากองกําลงัพิทกัษ์ชายแดน

คือพนัตรีชิตตู ่(ในขณะนัน้) ซึง่ตอ่มา

ภายหลงัได้รับการเลือ่นตําแหนง่เป็น

พืน้ท่ีฝ่ังไทย พืน้ท่ีฝ่ังพมา่ 

 พนัเอกชิตตูซ่ึง่

ภายหลงัได้รับการ

เลือ่นตําแหนง่เป็น

 กลุม่

ผลประโยชน์

ช่วงก่อนการจดัตัง้

พืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ    เมียวดีและ

 กลุม่

ผลประโยชน์

 กลุม่เครือขา่ยธุรกิจสถาน

บริการครบวงจร 

  

รัฐบาลกลาง

พมา่ ช่วงหลงัการจดัตัง้

พืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ    เมียวดีและ
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 จากภาพท่ี 50 สามารถอธิบายรูปแบบความสัมพันธและความแตกตางของรูปแบบความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน

ในชวงกอนและหลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอด ไดดังนี้คือ ชวงกอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอดนักลงทุน/นักธุรกิจชาวไทย ไดเขาไปขอเชาพ้ืนท่ีท่ีเปนโกดังสินคาเกาในเขต

ชายแดนเมืองเมียวดีซ่ึงอยูในการดูแลของพันเอกชิตตูเพ่ือดําเนินธุรกิจบอนคาสิโน โดยสวนใหญเปนลักษณะของ

เจาของรายเดียว บริหารจัดการดวยตนเอง การดําเนินกิจการนั้นอาศัยเครือญาติและลูกนองท่ีไววางใจใหมาดูแล  

ในสวนตางๆ ตามความถนัด รูปแบบความสัมพันธภายในบอนคาสิโนและกิจการตางๆ จึงเปนลักษณะของการ  สั่ง

การเปนหลัก สวนความสัมพันธระหวางบอนคาสิโนกับพันเอกชิตตูเปนไปในลักษณะของการสื่อสาร แบบสองทาง 

มีการพบปะพูดคุย นักลงทุน/นักธุรกิจชาวไทยไดรับเชิญไปงานบุญตางๆ อยูเปนประจํา โดยไดนั่งอยูในแถว

เดียวกับพันเอกชิตตู ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีระหวางนักลงทุน/นักธุรกิจชาวไทยท่ีเปนเจาของบอน

คาสิโนกับพันเอกชิตตู นอกจากนี้เจาของบอนดังกลาวยังไดมีการบริจาคเงินเพ่ือทําอาหารเลี้ยงชาวกะเหรี่ยงท่ีศาล

พระวอซ่ึงเปนศาลท่ีชาวกะเหรี่ยงใหความเคารพนับถือเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตามเนื่องจากการทําธุรกิจบอน

คาสิโนในชวงกอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอดนั้นยังถือวาเปนธุรกิจท่ีผิดกฎหมายสงผลให

ธุรกิจบอนคาสิโนตางๆ ไมมีความสัมพันธใดๆกับรัฐบาลกลางพมา จึงจําเปนตองไดรับการคุมครองดูแลโดยผูนํา

กองกําลังพิทักษชายแดนซ่ึงก็คือพันเอกชิตตูเปนหลักเนื่องจากกองกําลังดังกลาวเปนกลุมท่ีมีอํานาจในการ

ควบคุมดูแลพ้ืนท่ีชายแดนเมืองเมียวดี  

ในขณะท่ีชวงหลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอดนับไดวาเปนการเปดโอกาสครั้ง

สําคัญใหกับนักลงทุน/นักธุรกิจท่ีสนใจทําธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบอนคาสิโนแบบถูกตองกฎหมาย ไดรับการรับรอง

โดยรัฐบาลกลางพมา ในรูปแบบของการทําสัมปทานและจายภาษีใหกับรัฐ สงผลใหเกิดการรวมตัวกันและการ

ระดมทุนของนักลงทุน/นักธุรกิจท่ีมีความรูความสามารถในหลายสาขา เชน ธุรกิจคาสิโน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

รานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาปลอดภาษี เปนตน เพ่ือรวมกันดําเนินธุรกิจสถานบริการครบวงจรหรือท่ีเรียกวา

คอมเพล็กซ โดยเปนการรวมกลุมในลักษณะของการประสานผลประโยชนและดําเนินงานแบบเสริมแรงซ่ึงกันและ

กัน สงผลใหธุรกิจใหมท่ีเกิดข้ึนมานี้มีความโดดเดน มีศักยภาพเหนือกวาบอนคาสิโนแบบเกาอยางมาก โดยรูปแบบ

ความสัมพันธภายในสถานบรกิารครบวงจรสามารถอธิบายไดดังนี้คือ ในสถานบริการครบวงจรนี้จะมีผูบริหารท่ีทํา

หนาท่ีคอยบริหารจัดการในภาพรวม ติดตอสื่อสารกับนักลงทุน/นักธุรกิจท่ีดูแลสวนตางๆ ดวยการสื่อสารแบบสอง

ทาง และติดตอประสานความรวมมือกับพันเอกชิตตูท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนนายพลชิตตูในลักษณะการ

สื่อสารแบบสองทาง ประสานผลประโยชนรวมกัน โดยชวง หลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแม

สอดนี้นายพลชิตตูนับไดวามีบทบาทสําคัญมากในการเปนสื่อกลางท่ีคอยประสานความสัมพันธระหวางผูบริหาร
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สถานบริการครบวงจร นักลงทุน/นักธุรกิจท่ีมาลงทุนกับรัฐบาลกลางพมา ในขณะท่ีรูปแบบความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน

ภายในสถานบริการครบวงจรสามารถอธิบายไดดังนี้คือ นักลงทุน/นักธุรกิจแตละรายท่ีเขามาเปนหุนสวนทางธุรกิจ

นั้นจะมีการติดตอสื่อสารกับผูบริหารสถานบริการครบวงจรแบบสองทาง ซ่ึงนักลงทุน/นักธุรกิจแตละรายอาจจะมี

ความสัมพันธกับนักลงทุน/นักธุรกิจคนอ่ืนและใชการสื่อสารแบบสองทาง ในขณะท่ีบางรายก็ไมมีความสัมพันธกับ

นักลงทุน/นักธุรกิจรายอ่ืนๆ เลยก็ได  ในสวนของความสัมพันธระหวางนักลงทุน/นักธุรกิจรายตางๆกับลูกนองใน

ธุรกิจของตนเองนั้นแมวาจะเปนรูปแบบของการสั่งการเหมือนกันกับบอนคาสิโนในชวงชวงกอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและแมสอด แตการท่ีนักลงทุน/นักธุรกิจแตละรายมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการดวยเองตาม

ความรูความเชี่ยวชาญสงผลใหเกิดการบริหารจัดการแบบท่ีมีระบบแบบแผน มีโครงสรางหนาท่ี แบงแยกหนาท่ีใน

การดําเนินงานสงผลใหการดําเนินงานในสวนตางๆ เปนไปอยางเปนระเบียบเรียบรอย ดูแล ตรวจสอบไดงายและ

ท่ัวถึง นําไปสูการพัฒนาการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึนและ แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

 

 4.3 ผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-พมา : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 

1. ผลกระทบตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-พมา : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัด

ตาก 

 การเปดใหบริการของบอนคาสิโนในฝงเมียวดีของพมานั้น นับไดวาเปนการเปดโลกทัศนใหมเก่ียวกับ  การ

เลนการพนันใหกับชาวบานท่ีอาศัยอยูโดยรอบบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย – พมา นั่นก็คือ “ความแปลกใหม

และปลอดภัย” เนื่องจากการเลนการพนันในประเทศไทยนั้นเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ตองเลนกันแบบหลบซอน ปกติ

จะเลนการพนันในพ้ืนท่ีสวนบุคคลหรือตามงานประเพณีเพ่ือหลบเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาท่ี แตในกรณีของบอน

คาสิโนในฝงเมียวดีนั้นเปนบอนคาสิโนตามบริเวณชายแดนมีลักษณะโครงสรางท่ีเปนระบบมีความปลอดภัย

นาเชื่อถือ มีการบริหารงานท่ีเปนรูปแบบธุรกิจ มีอาคารสถานท่ีนาเขาไปใชบริการ  โดยมีท้ังสวนท่ีเปนบอนคาสิโน 

รานคาดิวตี้ ฟรี โรงแรม รานอาหาร รวมถึงการใหบริการแกผูท่ีมาเลนการพนัน โดยมองผูท่ีมาเลนการพนันคือผู

ท่ีมาใชบริการหรือลูกคา แตอยางไรก็ตามเม่ือบอนคาสิโนในฝงเมียวดีเปดใหบริการก็ยอมมีผลกระทบตามมาอยาง

หลีกเลี่ยงไมไดและเพ่ือใหเกิดความเขาใจตอสภาพปญหาไดอยางชัดเจนคณะผูวิจัยท่ีจึงจําแนกผลกระทบออกเปน 

4 ดานดวยกัน คือ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานครอบครัวและดานสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.1 ผลกระทบดานสังคม 

 ผลกระทบของบอนคาสิโนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก ตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนใน

ดานสังคมมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 ผลกระทบดานลบ 

  1.มีการขามฝงไปเลนการพนันเปนจํานวนมาก  

  จากการท่ีคณะผูวิจัยไดลง พ้ืนท่ีสัมภาษณ เ ก็บขอมูลดานผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ                    

บอนคาสิโนนั้น ทําใหทราบทัศนคติของชาวบานท่ีอาศัยอยูในชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนตามแนวชายแดน                

ไทย – พมาในเขตอําเภอแมสอดวาชาวบานมองวาคาสิโนคือสิ่งแปลกใหมในชีวิตประจําวันและสามารถไปเลนได

ดวยความสบายใจเนื่องจากถูกกฎหมายฝงพมาและใหความรูสึกปลอดภัยเวลาเขาไปเลน จึงทําใหชวงแรกท่ีคาสิโน

เปดตัวนั้นชาวบานจึงขามฝงไปเลนการพนันกันอยางครึกครื้น ดังเห็นไดจากคําบอกเลาของนายสําราญท่ีวา “ตอน

บอนเปดแรกๆ คนในหมูบานก็แหไปเลนกัน เพราะเปนของแปลกใหม ตัวคาสิโนมันก็ดูกวางขวางดี แลวก็ดู

ปลอดภัยดีนะ มีเครื่องเลนหลายอยางท่ีเราไมเคยเห็น บริการก็ดีนาเขาไปเลน แลวพอไปเลนก็เลนไดแบบสบายใจ

เพราะมันถูกกฎหมายฝงนั้นไง เวลาเลนก็ไมตองคอยระแวงเหมือนเลน ท่ีฝงไทยเรา” (นายสําราญ : สัมภาษณเม่ือ 

11 เมษายน 2560 ) 

  สอดคลองกับคําบอกเลาของชาวบานนาย พ. ท่ีเลาวา “โอยอยาวาแตคนท่ีอยูใกลๆนี่เลย ตอน

เปดใหมๆ นะมากันท่ัวสารทิศเลย อําเภอใกลๆ ก็มากันเยอะดูจากทะเบียนรถนะ ตาก บางทีก็ไดมีโอกาสพูดคุยนิด

หนอยถามเคาวามาจากไหนกันบาง บางทีก็มากันไกลนะ กําแพงเพชร เพชรบูรณ สุพรรณ กรุงเทพก็มีอีสานก็มา 

แตสวนมากจริงๆ ก็คนตากเรานี่แหละ นาจะอารมณเหอของใหม…ผมเหรอ โอยคุณ ไมนาถาม ตองเคยขามไปอยู

แลว ก็มีไปเช็คดวง เสี่ยงโชคกับเคาบาง แตชวงหลังมานี่ไมคอยไดไปแลว” (นายพา  สัมภาษณเม่ือ 11 เมษายน 

2560) 

  2.มีนักเรียน นักศึกษาเขาไปใชบริการท่ีบอนคาสิโน 

  จากการสัมภาษณครูทานหนึ่งในอําเภอแมระมาดทําใหไดทราบวาการเปดบอนคาสิโนท่ีฝงเมียวดี

นั้นสงผลใหเกิดปญหาท่ีคุณครูเปนหวงนั่นก็คือมีนักเรียน นักศึกษาในอําเภอแมสอดขามฝงไปเลน          การพนัน 

ดังความวา “เม่ือกอนนี้นะขามไปเลนกันเยอะมาก ไมใชแคผูใหญอยางเรานะ ท่ีแตนาเปนหวงคือ นักเรียนก็ขามไป

เลนเยอะ อยาวาแตพวกนักศึกษาเลย อยาวาอยางนั้น อยางนี้เลยนะนักเรียนมัธยมก็มีไปกันเพียบ แตวาเดี๋ยวนี้ก็

นาจะไปเลนไดนอยลง เพราะทางคาสิโนเขาหาม เด็กอายุต่ํากวา 20 ปเขาไปใชบริการ เห็นมีปายเตือนอยูขางหนา 

แตก็อยางวาแหละขามไปก็ไมเคยเห็นมีการตรวจบัตร ดูอายุ เด็กบางคนหนาแกๆ สงสัยก็จะเขาไปเลนไดนะ…กลัว
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วาพอเด็กไปเลนแลวติด พอเสียพนันเยอะๆ มันจะมีปญหาอ่ืนตามมา” (ครู บัว  สัมภาษณเม่ือว 5 พฤศจิกายน 

2560) 

  นอกจากนี้ยังมีคําบอกเลาของชาวบานท่ีอาศัยอยูใกลทาเรือขามฝากวา “บางครั้งก็เห็นเด็กวัยรุน

ขามฝงไปคาสิโนนะ แตเราก็วาอะไรไมได เพราะเคาอาจจะเขาไปกินขาวหรือซ้ือของก็ได เคาหามเขาแคในตัวบอน 

ตรงอ่ืนเขาไมไดหาม บางทีก็มาคนสองคน บางทีก็เห็นมาเปนกลุมหลายคนก็มีแลวแตวัน” (นายเตา สัมภาษณเม่ือ 

11 เมษายน 2560) 

  เม่ือทําการพูดคุยและสัมภาษณวัยรุนในอําเภอแมสอดเก่ียวกับการขามฝงไปยังคาสิโนท่ีฝงเมียวดี

ก็ทําใหทราบไดวามีการขามฝงไปคาสิโนฝงเมียวดีจริง โดยมีท้ังท่ีขามไปเพ่ือเลนการพนันและไมไดเลนการพนัน 

โดยกลุมท่ีขามไปเลนการพนันไดเลาวา “ผมก็เคยขามไปเลนครับ ตอนมันเปดแรกๆ เลย มันยังไมเขมมาก ตอน

แรกผมก็ไปกับพวกคนโตนั่นแหละเคาพาไป ตอนหลังผมรูแลวผมก็ไปเองได … ออ ผมไปไดชิลๆ พ่ี ปนี้ผมอายุเกิน

แลว การเสี่ยงโชคมันก็มีไดมีเสียพ่ี เราแคไปเลนมัน แตอยาใหมันมาเลนเราก็พอ” (นาย กบ สัมภาษณเม่ือ 5 

พฤศจกิายน 2560) ซ่ึงสอดคลองกับวัยรุนอีกคนท่ีเลาวา  

  “เม่ือกอนมันจะมีบอนเล็กๆ แถวทางไปบอนแจ็คดรากอนไนทแตถึงกอน เด็กวัยรุนแถวนี้ชอบ

ขามไปเลนกัน เพราะไมมีการตรวจอะไรขามแมน้ําไปก็เขาไปเลนไดเลย ไปเลนหลังเลิกเรียน หรือบางวันโดดเรียน

ไปเลนบางก็มี ตอนหลังๆ มีบอนกาแล็กซ่ี เด็กก็แหกันมาเลนท่ีบอนนี้เพราะมีโปรโมชั่น เชน มีชิปตายเอาไวเลน

คาสิโน 100 บาง 200 บาง ทําใหวัยรุนชอบมาเลนท่ีนี่กัน…ตอมาบอนก็เปดมีหมูกระทะ มีผับ ทําใหวัยรุนแถวแม

สอดขามไปฝงกาแล็กซ่ีเยอะข้ึน จนเขามีกฎหามเด็กอายุต่ํากวา20 ขามเขาไปเลน ครูท่ีโรงเรียนก็มีประกาศหามเด็ก

นักเรียนขามไปเลนพนันเด็ดขาด หลังๆก็มีคนขามไปเลนนอยลง แตก็มีบางท่ีแอบขามเขาไปเลน เพราะเขาหามแค

ฝงไทย แตเขาก็ไมไดมีการตรวจอะไร มีแคปายหามเทานั้น” (นาย เสือ สัมภาษณเม่ือ       5 พฤศจกิายน 2560) 

  ในขณะท่ีวัยรุนบางคนก็เลาเสริมวา “เพ่ือนชวนมาครับ เพ่ือนมันอยูแมสอดนี่เลยผมอยูอําเภอ

ใกลๆ นี่แหละ ผมก็มาเท่ียวหามันท่ีบานเหมือนปกตินั่นแหละ แตวามันอวด บอกวามีท่ีเท่ียวใหมจะพาไป ผมก็ตาม

มันไป มันก็พาผมขามฝงไปเท่ียวท่ีคาสิโน ก็ลองเขาไปเลนนิดนึงนะพ่ี ไหนๆ ก็ไปถึงท่ีแลว เดี๋ยวจะหาวาไปไมถึง” 

(นาย อิน สัมภาษณเม่ือ 5 พฤศจกิายน 2560) 

   ในสวนของกลุมท่ีขามไปแตไมไดเลนการพนันไดเลาวา “หนูไปกับครอบครัวคะ พอกับแมพาไป

กินขาวท่ีรานท่ีอยูติดแมน้ํา อาหารก็อรอยดีนะพ่ี ตอนเย็นบรรยากาศก็ดีนะ แลวหนูก็เขาไปดูของในดิวตี้ ฟรี แต

ของนอยไปหนอย สวนมากเปนพวกเหลา เบียร หนูก็ซ้ือพวกขนม ช็อคโกแลตมานิดหนอย” (นางสาว บี สัมภาษณ

เม่ือ 5 พฤศจกิายน 2560)  
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  นอกจากนี้ยังมีวัยรุนอีกคนเลาวา “ผมเหรอ เคยไปสิพ่ี เคาก็ไปกันท้ังนั้นแหละ เลนไมเลนก็ไปได 

เคาตอนรับหมดแหละ เราเปนลูกคานี่นา อยางบานผมก็ไปกินขาวท่ีนั่นบอย พอชอบไป บางทีก็พาผมกับแมไปดวย 

บางทีนั่งกินขาวกัน พอก็แอบแวบเขาไปขางใน (บอน) สวนผมก็แมก็นั่งกินขาวรออยูขางนอกนั่นแหละ” (นายดิน 

สัมภาษณเม่ือ 6 สิงหาคม 2560) 

  ในขณะท่ีบางกลุมก็เลือกท่ีจะไปชอปปงในดิวตี้ ฟรีเปนหลัก ดังคําบอกเลาของวัยรุน ส. ความวา 

“พวกผมก็ไปพ่ี แตวาไมไดเขาไปเลนนะ พวกผมเนนไปซ้ือของในดิวตี้ฟรี ของอะไรอะเหรอพ่ี ก็พวกเหลา พวกเบียร

นั่นแหละ มีมันของแปลกๆ ใหมๆใหลอง ราคาก็ถูกกวาบานเรา ผมกับเพ่ือนไปซ้ือกันบอย ยิ่งชวงกอนเทศกาลจะ

ไปซ้ือมาตุนไวกินกัน” (นายเสือ สัมภาษณเม่ือวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2560) 

  สอดคลองกับคําบอกเลาของนางสาวบี ท่ีเลาวา “พวกหนูก็ไปดิวต้ี ฟรี อะพ่ี ไปดูพวก  น้ําหอม

บาง เครื่องสําอางบาง แตสวนมากจะไดขนมเสียเปนสวนใหญ น้ําหอม เครื่องสําอาง มันก็ไมคอยจะถูกเทาไหรนะ 

เผลอๆ บางอยาง บางตัวนาจะแพงกวาซ้ือในอินเตอรเน็ตซะอีก” (นางสาวบี สัมภาษณเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 

2560) 

   

 3.ปญหาการขายบริการทางเพศ 

 ปญหาการขายบริการทางเพศนี้จากการลงพ้ืนท่ีพูดคุยและสัมภาษณทําใหไดทราบวาปญหาดังกลาวนี้สวน

หนึ่งเปนผลมาจากการท่ีนักพนันผูหญิงท่ีเขาไปเลนการพนันแลวเสียและเม่ือไมมีเงินชดใชหนี้พนันประกอบกับไม

ตองการใหผูอ่ืนทราบวาตนเองติดหนี้การพนัน จึงตัดสินใจขายบริการเพ่ือหาเงินมาชดใชหนี้ดังกลาว ดังคําบอกเลา

ของการดคนหนึ่งท่ีเลาวา “อยางบางทีเปนนักพนันผูหญิงมาจากภาคกลางขับรถหรู มาเลย แตมาเลนแลวเสีย เห็น

วาเสียเยอะเงินไมพอใชหนี้ แลวเคาก็ตกลงกับเจาหนี้ดวยการมีเพศสัมพันธเพ่ือแลกกับการยกหนี้” (นาย นอ 

สัมภาษณเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2560) นอกจากนี้การดคนดังกลาวยังไดเลาเสริมอีกวา  

  “ท่ีเลาไปเม่ือก้ีมันกรณีนักพนันนะ สวนท่ีเปนพวกขาจร เด็กวัยรุน พวกนักเรียน                 นัก

ศึกษาเนี่ย เอาจริงๆ ก็ไมแนใจวาเปนเพราะเสียการพนันเลยตองขายบริการเพ่ือหาเงินใชหนี้หรือเปลาหรือวาเปน

กลุมท่ีขายกันเองอยูแลว เพราะอยางท่ีรูๆ กันนั่นแหละวาในปจจุบันเรื่องเด็กไซดไลน ขายบริการมันแทบจะเปน

เรื่องธรรมดาในสังคมอยูแลวพบเห็นไดท่ัวไป ถาถามวามีไหมท่ีพวกวัยรุน นักเรียน นักศึกษาขายบริการ ก็ตอบได

เลยวามี สวนหนึ่งก็อยางท่ีเดาไดนั่นแหละ มาเลนแลวเสียแลวอยากหาทางใชหนี้ไวๆ พอเจาหนี้เสนอทางออกมาวา 

ขอมีเพศสัมพันธแลวยกหนี้ให พวกลูกหนี้ก็ยอมเพราะจะไดหมดหนี้หมดสินกันไป แตนอกเหนือจากแบบนั้น ก็มี

แบบท่ีวามาขายบริการเพ่ือหาเงินเลยก็มีบาง บางก็เปนคนท่ีเคยเสียตัวเพ่ือลางหนี้นั่นแหละมาทํา บางทีก็เปน
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เพ่ือนๆ ท่ีแนะนํากันมาก็มี สวนเงินท่ีไดเอาไปไหนนั้น ก็แลวแตละ บางคนก็เอาไปเลนการพนันตอ บางคนเอาไป

ซ้ือของ” (นาย นอ สัมภาษณเม่ือ 5 พฤศจกิายน 2560) 

 

 4.ปญหายาเสพติด 

 ปญหายาเสพติดนี้จากการลงพ้ืนท่ีพูดคุยและสัมภาษณวัยรุนในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดท่ีศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาไดเลาถึงสภาพของกลุมวัยรุนในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดท่ีเขาไปในบอนคาสิโน โดยเลาวานอกจาก

วัยรุนจะขามไปยังท่ีคาสิโนเพราะตองไปเท่ียวเธคท่ีเปดใหบริการถึงเชาแลวนั้นยังมีอีกสวนท่ีเริ่มเขาไปเลนการพนัน

ในบอนคาสิโน ซ่ึงกลุมท่ีเขาไปเลนการพนันแลวเสียพนันจนถึงข้ันเปนหนี้จะพยายามหาเงินดวยวิธีการตางๆ เพ่ือ

มาใชหนี้ วิธีการแรกๆ คือ นําทรัพยสินท่ีมีเชน โทรศัพท รถจักรยานยนต มาจํานํา แตสวนมากก็จะไมมีเงินไปไถคืน 

โดนยึดเกือบทุกราย หลังจากไมมีทรัพยสินไปจํานําก็เริ่มหาเงินดวยวิธีอ่ืนๆ ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือ การไปรับกัญชาจาก

ฝงพมามาขายใหกับวัยรุนในอําเภอแมสอดเพ่ือหาเงินมาไถทรัพยสินท่ีเอาไปจํานํา โดยเปนการทําในลักษณะผูคา

รายยอยและกลุมแรงงานมด    

 

 ผลกระทบดานบวก 

  1.มีแหลงดึงดูดแหงใหมทางการทองเท่ียว  

  การเปดใหบริการของบอนคาสิโนฝงเมียวดี ซ่ึงภายหลังนิยมใหบริการแบบครบวงจรมีท้ังบอน

คาสิโน โรงแรม รานอาหาร รานดิวตี้ ฟรี และบริการอ่ืนๆ นับไดวาเปนการสรางแหลงดึงดูดทางการทองเท่ียวแบบ

ใหมใหกับอําเภอแมสอดเปนการเพ่ิมแรงดึงดูดทําใหมีการเดินทางเขามายังอําเภอแมสอดมากข้ึน             ดังคํา

บอกเลาของนางทิพย แมคาในตลาดริมเมยท่ีเลาวา “เม่ือกอนแมสอดมันก็ไมคอยมีอะไรจริงๆนะ สวนมากก็สุด

ประจิมท่ีริมเมย ตลาดริมเมยนั่นแหละ คนมาเท่ียวก็ตองไปกันทุกคน แตพอไปแลวหลังจากนั้นก็ไมรูจะไปไหนแลว 

เม่ือกอนโรบินสันก็ยังไมมี มาริมเมยเสร็จก็แทบจะไมรูวาจะไปไหนตอแลว สวนมาก พอซ้ือของท่ีริมเมยเสร็จก็กลับ

เลย แตพอมีคาสิโนท่ีฝงโนน มันก็แบบวามีท่ีใหเท่ียวเพ่ิม มีกิจกรรมใหทําเพ่ิม คนท่ีมาแมสอดเคาก็ดูโอเคนะ”  

(นาง ทิพย  สัมภาษณเม่ือ 7 สิงหาคม 2560) 

  นอกจากนี้นายปอ ไดเลาเสริมวา “อยางเม่ือกอนเวลามีเพ่ือนมาเท่ียวหา ผมก็พามาตลาดริมเมย

จริงๆอยางท่ีเขาวานั่นแหละครับ พอตอนเย็นจะพาไปทานอาหารเม่ือกอนผมก็พาไปแตรานขาวเมา ขาวฟาง 

เพราะไมรูจะพาไปทานอาหารเย็นท่ีไหน ทีนี้พอคาสิโนเปด มันครบวงจรมีท้ังตัวคาสิโน รานอาหาร ดิวตี้ ฟรี ผมก็

ไปลองทานอาหารดูแลวผมก็วามันเวิรคดีนะ ตอนหลังเวลาเพ่ือนมาเท่ียวหาผมก็มักจะพาไปทานอาหารท่ี
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รานอาหารในคาสิโนแทน เพราะกินเสร็จเพ่ือนๆ ก็จะไดเขาไปดูของในดิวตี้ ฟรีดวย เสียงตอบรับดีนะเวลาผมพา

เพ่ือนไป ผมวามันเปนแหลงทองเท่ียวใหมท่ีนาสนใจมากๆ เลย” (นาย ปอ สัมภาษณเม่ือ 4 พฤศจกิายน 2560) 

 1.2 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

 ผลกระทบของบอนคาสิโนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก ตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนใน

ดานเศรษฐกิจมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 ผลกระทบดานลบ 

  1.การสูญเสียทรัพยสินและปญหาหนี้สินจากการเลนการพนัน 

   จากการสัมภาษณนายสําราญทําใหทราบวาชาวบานท่ีอาศัยในชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนนั้น

สูญเสียทรัพยสินจากการขามฝงไปเลนการพนันท่ีบอนคาสิโนเปนจํานวนมาก ดังความวา “เอาจริงๆเลยนะ  เสีย

เงินเสียทองกันไปเยอะ มีสวนนอยท่ีไดเงินกลับมา มีไมถึง 10 คน เวลาไดก็ไดไมเยอะหรอก แตเวลาเสียทีเสียเยอะ 

แลวตอนไดก็อยากจะไดมากกวาเดิม ตอนเสียก็อยากจะไดเงินคืน  กวาจะรูตัวก็หมดตัวกันไปหลายคน” (นาย

สําราญ สัมภาษณเม่ือ 11 เมษายน 2560 )  

  สอดคลองกับคําบอกเลาของนาย สัน  ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของคาสิโน

แหงนี้ท่ีเลาวา “คนท่ีมาเลนท่ีนี่ สวนใหญก็เปนคนบานนี้นี่แหละ มาเลนก็เสียกันซะเปนสวนใหญอยางบางคนข่ีรถ

มาเลน แตขากลับตองใหเพ่ือนไปสง หมดรถพวงไปอีกคัน ไมใชรถสิบลอ รถมอเตอรไซดพวงขางนั่นแหละ บางคน

ก็หมดบานหลังแลวก็ไปอาศัยอยูกับญาติ ญาติเขาก็ไมอยากจะใหอยูแตก็พูดอะไรไมไดมาก เพราะเปนญาติพ่ีนอง

กัน” (นาย สัน สัมภาษณเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560) และวัยรุนอีกคนหนึ่งไดเลาในทิศทางท่ีคลายคลึงกันวา 

“อยางผมเลนเอาสนุกๆ ชิปหมดก็เลิก เพ่ือนบางคนเลนไปเกิดติดลม เอารถมอเตอรไซไปจํานํา ขากลับก็ไมมีรถ

กลับตองกลับกับเพ่ือน” (วัยรุน ดัง สัมภาษณเม่ือ 6 พฤศจิการยน 2560) 

  นอกจากนี้นางสาว ศรี ซ่ึงทํางานในหนวยงานราชการทองถ่ินแหงหนึ่งไดเลาวา “บานท่ีข้ึนปาย

ขายระหวางทางไปทาเรือท่ีจะขามไปคาสิโนเนี่ย หลายหลังประกาศขายเพราะเจงจากการเลนพนันนั่นแหละ บางที

ก็ปดขาวนะ แตสุดทายก็มันรู กันอยูดี สังคมมันเล็ก แปบเดียวก็รู กันแลว” (นางสาว ศรี สัมภาษณเม่ือ 5 

พฤศจิกายน 2560) 

  ในขณะท่ีนางสาว จีน ซ่ึงเปนครูในโรงเรียนแหงหนึ่งในอําเภอใกลเคียงอําเภอแมสอดก็ได เลาวา 

“อยางครูท่ีโรงเรียนนี้ก็มี คนเขาก็เห็นวาไปท่ีคาสิโนบอยๆ แตเขาไมพูดกัน ถือวาเปนเรื่องสวนตัวแตจริงๆ มันก็พูด

ยากนะอยางรถท่ีเขาขับ ชวงนึงมีคนสังเกตเห็นวารถครูหายไปไหน ไมเห็นคอยขับมาท่ีโรงเรียน พอมีคนถามก็บอก
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วาเอาไปซอม แตจริงๆ ก็เสียพนันเอารถไปขายนั่นแหละ” (นางสาว จีน สัมภาษณเม่ือ                 5 พฤศจกิายน 

2560) 

  

 ผลกระทบดานบวก 

  1.กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ 

  บอนคาสิโนซ่ึงถือวาเปนสิ่งแปลกใหมสําหรับชุมชนโดยรอบในชวงแรกนั้นทําใหมีชาวบานขามฝง

ไปใชบริการเปนจํานวนมาก ตอมาเม่ือคนในชุมชนไดตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเลนการพนันในบอน

คาสิโน จึงทําใหชาวบานในชุมชนบางสวนไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเพ่ือใหตนเองเกิดรายไดมากกวาเสีย

รายไดไปกับการพนัน กลาวคือไดมีชาวบานบางสวนไดขามไปทํางานกับบอนคาสิโน ทําใหเกิดรายไดและอาชีพท่ี

สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได สวนอีกบางสวนท่ีมีบานอยูบริเวณใกลกับทาขามเรือไปยังคาสิโนก็ไดมีการ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีบานใหเปนลานจอดรถ เพ่ือเก็บคาเชารับฝากรถสําหรับผูท่ีมาใชบริการท่ีบอนคาสิโน และมีสวน

นอยท่ียังคงเลนการพนันอยูบาง ดังคําบอกเลาของนางอุนท่ีวา  “ชวงหลังชาวบานไดเปลี่ยนจากเลนมาเปนการ

สรางรายไดแบบอ่ืนๆ เชน เปดพ้ืนท่ีบานเปนท่ีจอดรถ ขามไปทํางานท่ีคาสิโน และอ่ืนๆ แตก็ยังมีชาวบานขามไป

เลนบาง แตไมมากเหมือนชวงแรกท่ีบอนเปด” (นางอุน สัมภาษณเม่ือ                10 เมษายน 2560) 

  สอดคลองกับคําบอกเลาของนางทา ท่ีเลาวา “เรื่องผลกระทบมันมีมาตั้งแตท่ีเปดเปนโกดังแลว 

รถใหญวิ่งมา รถคนมาซ้ือของท่ีโกดังเขามาวันๆ นึงเยอะ คนแถวนี้ก็ไดรับผลกระทบกันท้ังนั้น แลวทีนี้พอเราเห็นวา

ฝงโนนมาต้ังคาสิโน แลวบานเราพอมีท่ี พ่ีเห็นโอกาสพ่ีก็เลยรื้อบางสวนแลวทําท่ีจอดรถ ก็ มีรายไดจากตรงนี้นี่

แหละ ดีกวารับผลกระทบเฉยๆ” (นางทา สัมภาษณเม่ือ 11 เมษายน 2560) 

  นอกจากนี้นางสาว ปน ซ่ึงทํางานอยูในบอนคาสิโนแหงหนึ่งในฝงเมียวดีไดถึงโอกาสในการกลับมา

ทํางานท่ีบานเกิดวา “ก็ดีเหมือนกันท่ีมีคาสิโนมาเปด ตอนแรกกลับมาบานท่ีแมสอดก็หางานทํายาก    ยังไมไดงาน

สักที พอดีพ่ีท่ีรูจักเคาทํางานอยูขางใน แลวเคาก็ชวน แลวพาไปสมัคร เงินเดือนก็ดีอยูนะ ท่ีสําคัญไดอยูบาน ไมตอง

ไป  ดิ้นรนลําบากอยูในกรุงเทพ” (นางสาว ปน สัมภาษณเม่ือ 6 พฤศจิการยน 2560) 

  สอดคลองกับคําบอกเลาของนายช. ซ่ึงทํางานอยูในดิวตี้ ฟรี ของคาสิโนแหงหนึ่งท่ีเลาวา 

“เม่ือกอนนี้ผมทํางานอยูนนทบุรี อยูกับเจ ทีนี้รูขาวจากเพ่ือนท่ีแมสอดวา ท่ีแมสอดมีคาสิโนมาเปด รับสมัครคนมา

ทํางาน ผมก็เลยกลับมาสมัครแลวก็ไดทํางาน เงินเดือนก็ดีกวาตอนทําอยูท่ีนนทบุรีเสียอีก                            แถม

ไดอยูบานดวย” (นาย ชีพ   สัมภาษณเม่ือ 6 พฤศจิกายน 2560) 

  2.ธุรกิจขยายตัวเพราะมีคนมาทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
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  เม่ือมีแหลงดึงดูดทางการทองเท่ียวแหงใหมเกิดข้ึนและมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวใน           

แมสอดมากข้ึนก็สงผลใหธุรกิจหลายอยางในเมืองแมสอดมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน มีคนจากภายนอกเขามา

จับจายใชสอย ใชบริการภายในแมสอดเพ่ิมมากข้ึน ดังคําบอกเลาของนาย พ.เจาของโรงแรมแหงหนึ่งไดเลาวา 

“นับตั้งแตมีคาสิโนมาเปด ก็สังเกตวามีคนมาพักท่ีโรงแรงของพ่ีมากข้ึนนะ เม่ือกอนสวนมากจะเปนพวกเซลลขาย

ของ แตเดี๋ยวนี้เปนนักทองเท่ียวกันซะเยอะ มากันเปนรถตู พอไดคุยกับพวกเขาก็แนะนําใหลองไปท่ีคาสิโนดูบางคน

ไมเคยไปก็ขอบใจเราท่ีแนะนํา แตชวงหลังๆ พอแนะนําใหเขาไป เขาก็จะตอบมาวาไปมาแลว”         (นาย พี   

สัมภาษณเม่ือ  7 พฤศจิกายน 2560) 

  นอกจากนี้นาง มา ไดเลาวา “ตั้งแตอยูแมสอดมา ก็เขาใจวาเปนเมืองการคาชายแดนนะ เคาเนน

ดานการคามากกวาทองเท่ียว แมสอดเราไกลก็ไกล เม่ือกอนทางก็ไมดี มีขาวรถตกถนนบอยๆ เลยไมเดนเรื่อง

ทองเท่ียว สวนมากก็จะเห็นพวกรถขนสงสินคาซะเปนสวนมาก เพ่ิงมา 2 – 3 ปหลังนี่แหละ พอไดยินวามันมี

คาสิโนอะไรเนี่ยแหละ ก็เริ่มเห็นวามีพวกรถเกงจากจังหวัดแปลกๆ เขามาแมสอดเยอะ ก็แวะกินขาวท่ีรานของพ่ี 

พอดีรานพ่ีติดถนนม้ังเคาเลยแวะงาย พอถามเคาวาจะไปริมเมยเหรอ เคาก็บอกวาริมเมยเคาเคยไปแลว รอบนี้เคา

จะไปคาสิโน” (นางมา สัมภาษณเม่ือ 12 เมษายน 2560) 

  สอดคลองกับคําบอกเลาของนางสาว ปลาย ท่ีทํางานในรานเหลาแหงหนึ่งท่ีเลาวา “ทํางานท่ีราน

มาหลายปแลวกอนท่ีจะมีคาสิโนอีก กอนหนามีคาสิโนสวนมากคนท่ีมาก็จะเปนคนแมสอดหรือคนตากนี่แหละ แต

พอตั้งแตมีคาสิโน ลูกคาท่ีมานั่งดื่มกินในรานก็เริ่มเปนนกัทองเท่ียวจากจังหวัดอ่ืนๆ เยอะข้ึน จังหวัดไหนเหรอ ก็มี

มาจากหลายจังหวัดพ่ี บางคนท่ีมาท่ีรานเคาก็ไปท่ีคาสิโนมากอน สังเกตงายๆ ถาคนไหนเลนไดมานะหนาตาจะดู

อารมณดีๆ แตถาไปคาสิโนแลวเสีย หนูวาเคาคงจะไมมีอารมณมาม้ังนะ” (นางสาว ปลาย สัมภาษณเม่ือ 7 

พฤศจิกายน 2560) 

 

 1.3 ผลกระทบดานครอบครัว 

 ผลกระทบของบอนคาสิโนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก ตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนใน

ดานสังคมมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 ผลกระทบดานลบ 

  1.คนในครอบครัวติดการพนันนําไปสูปญหาการหยาราง 

  จากการมีบอนคาสิ โนเขามาในพ้ืนท่ีของชุมชนนั้น ทําใหคนในชุมชนมองเห็นเปนสิ่ ง                    

แปลกใหม หลายๆครอบครัวก็เขาไปเลนในบอนการพนัน บางรายก็เลนเพียงแคสนุก แตบางรายก็ถลําตัวกลายเปน
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ติดการพนันจนสงผลกระทบหลายๆอยางตามมา ไมวาจะเปนปญหาหนี้สินในครอบครัว ปญหา              การหยา

ราง เปนตน จึงทําใหคนในชุมชนตระหนักถึงปญญาเหลานี้ บางครอบครัวท่ีกลับตัวไดเร็วก็สามารถ แกสถานการณ

ไมใหหนี้สินบานปลายได แตบางครอบครัวก็ตองขายท่ีดินและทรัพยสินมาใชหนี้                         และเกิด

ทะเลาะกันภายในครอบครัวจนถึงข้ันเลิกรากันไป จนในระยะหลังแทบจะไมมีชาวบานคนไหนขามไปเลนการพนัน

ท่ีบอนคาสิโนอีกเลยและหันมาประกอบอาชีพสุจริตมากกวาการท่ีจะหาเงินทางลัดจากการ                เลนการ

พนัน จะมีก็เพียงแคสวนนอยเทานั้นท่ีขามไปเลนแตก็ไมไดถึงข้ันติดการพนันจนเปนหนี้สิน                        ซ่ึง

สะทอนจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณชาวบานในพ้ืนท่ีความวา “มีบางครอบครัวท่ีเลนการพนันจนมีปญหา

ครอบครัวเลยก็มี” (นายสําราญ  สัมภาษณเม่ือ 11 เมษายน 2560 ) สอดคลองกับคําบอกเลาของนาย ยา ชาวบาน

หมู 4 คนหนึ่งยังเลาเสริมวา “เดี๋ยวนี้บานเราจะไมคอยมีใครเลนนะ แทบไมมีเลย เม่ือกอนคนแถวนี้ไปเลนเสียกับ

มาก็เปนปญหาครอบครัว ผัวเมียทะเลาะกัน ทําใหแถวนี้เขาไมคอยไปเลนกัน จะมีก็แคสวนนอยเทานั้นท่ีไปเลน แต

จะเปนมาจากท่ีอ่ืนมาเลนกัน ขนาดผมยังไมเคยเขาไปเลนเลย” (นาย ยา สัมภาษณเม่ือ 12 เมษายน 2560)  

  นอกจากนี้นางอาย ไดเลาเสริมวา “การพนันจะสงผลเสียตอครอบครัวก็ตอเม่ือเกิดการเสียเงิน

และการเปนหนี้ ซ่ึงก็มีบางในชวงแรกท่ีชาวบานเขาไปเลน แลวทีนี้พอเปนหนี้ก็ทะเลาะกันในครอบครัวจนบางคูก็

ถึงข้ันหยากันก็มี แตในชวงหลังเปนตนมาชาวบาน ไมคอยนิยมเลน แตนิยมหันมาทําธุรกิจรับฝากรถมากกวา” 

(นางอาย สัมภาษณเม่ือ 10 เมษายน 2560)  

 

 ผลกระทบดานบวก 

  1.ลูกหลานของคนในชุมชนไดมีโอกาสในการทํางานใกลบาน 

  การเปดบอนคาสิ โน ท่ีฝ ง เ มียวดีนั้น มีการรับคนเขาทํางานท้ังคนไทย พมา กะเหรี่ยง                  

โดยชาวบานท่ีอยูอาศัยในชุมชนโดยรอบคาสิโนริมชายแดนไทย – พมา ไดเลาวาการท่ีมีบอนคาสิโนก็ไมไดเปนเรื่อง

รายเสียหมด เพราะการมีคาสิโนนั้นทําใหเกิดการจางงาน ทําใหลูกหลานของคนในชุมชนไดมีโอกาสกลับมาทํางาน

อยูกับครอบครัวท่ีแมสอด หรือบางคนก็ไดทํางานท่ีแมสอดไมตองจากครอบครัวไปทํางานไกล ดังคําบอกเลาของ

นาง สา ท่ีเลาวา “บางบานเขาก็บอกวามันดีลูกหลานเขาไดงานทําท่ีคาสิโนพอดี เลยไมตองไปทํางานท่ีอ่ืนไกลๆ 

ครอบครัวยังไดอยูดวยกัน เขาวามันก็ดีของเขานะ ไปทํางานท่ีอ่ืนคาใชจายมันเยอะ ไหนจะคาท่ีพัก คาเดินทาง อัน

นี้ใกลๆ นอนก็นอนบาน” (นาง สา สัมภาษณเม่ือ 11 เมษายน 2560) 

  สอดคลองกับคําบอกเลาของนางพิม ท่ี เลาวา “ตอนแรกลูกชายปาทํางานอยูกรุงเทพ                

มันก็ไกล กลับมาบอยไมได คิดถึงลูกแตก็ตองทําใจ ตอนท่ีไดยินลูกบอกวาจะกลับมาทํางานท่ีแมสอด                        
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ปาก็ดีใจมาก ก็ถามเขาวาทํางานท่ีไหน เขาก็บอกวาทําในคาสิโน ตอนแรกปาก็คิดวามันจะเปนงานไมดี                      

แตจริงๆ มันมีหลายสวนหลายอยาง ท่ีไมเก่ียวกับการพนันก็มี แลวลูกชายปาเขาก็ไมเลนการพนันปาก็เลย              

ไมตองเปนหวงเยอะ” (นาง พิม สัมภาษณเม่ือ 12 เมษายน 2560) 

 

 1.4 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

 ผลกระทบของบอนคาสิโนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก ตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนใน

ดานสิ่งแวดลอมมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 ผลกระทบดานลบ 

  1.ปญหาเรื่องฝุนควันและมลภาวะดานเสียง  

  จากการท่ีมีบอนคาสิโนถูกสราง ข้ึนมาในพ้ืนท่ีนั้นกอให เ กิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม                  

ในดานตางๆ เชน ผลกระทบท่ีเกิดจากฝุนควันและมลภาวะดานเสียง สาเหตุมาจากการท่ีนักพนันหรือคนท่ีมายัง

บอนคาสิโนนั้น ไดขับรถยนตมาในแตละวันเปนจํานวนมาก กอใหเกิดปญหาดานฝุนควันและ   เสียงดังใหกับชุมชน 

ซ่ึงเม่ือกอนมีเพียงรถบรรทุกขนสงสินคาท่ีมายังโกดังบริเวณทาเรือเทานั้น แตในปจจุบันมีนักพนันและนักทองเท่ียว

เขามาเยอะข้ึน  ซ่ึงเปนปญหาท่ีแกไขไมได เพราะไมสามารถหามปรามผูท่ีจะมาทองเท่ียวหรือนักพนันท่ีจะมาเลน

การพนันได อีกท้ังอาจจะกอใหเกิดการเสียผลประโยชนสําหรับ บานท่ีเปนเปนท่ีจอดรถ     ดังเห็นไดจากคําบอก

เลาของของคนในชุมชนท่ีวา “ในชุมชนนั้นมีปญหามลภาวะฝุนควัน เสียงดัง และมีรถเขาออกตลอดท้ังคืน ยิ่งเปน

หนาเทศกาลรถยิ่งเยอะกวาเดิม  สวนผลประโยชนในเรื่องของบานท่ีทําเปนท่ีจอดรถนั้นก็เปนประโยชนสําหรับเขา 

เราก็ไมไดมีปญหาอะไร สวนท่ีมีปญหาคือเรื่องรถเขาออก ทําใหเกิดเสียงดังเวลากลางคืน ไอท่ีจอดมันไมดังหรอก 

แตมันดังชวงเวลาขับรถกลางคืน” (นายสําราญ  สัมภาษณเม่ือ                    11 เมษายน 2560) 

  สอดคลองกับคําบอกเลาของนางจัน ท่ีเลาวา “พ่ีเปนคนท่ีนี่ นี่แหละแตเล็กมาก็เห็นเปนแบบนี้มา

นานแลว ปญหาเรื่องฝุนเนี่ย สังเกตไหมเวลาขับรถผานมาเขาจะปดบานกันเกือบทุกบาน บางทีไมใชไมอยู อยูแต

ตองปดไวกันฝุนเขาบาน เม่ือกอนแครถใหญกับคนมาซ้ือของท่ีโกดังมันยังแคชวงกลางวันไง แตพอมีคาสิโนทีนี้ขับ

รถเขามากันท้ังคืน ทีนี้ก็มีเรื่องเสียงดังตอนกลางคืนเพ่ิมมาอีกดวย” นาง จัน สัมภาษณเม่ือ          12 เมษายน 

2560) 

  นอกจากจะมีปญหามลภาวะเสียงดังท่ีเกิดจากรถยนตแลวยังมีมลภาวะทางเสียงท่ีเกิดจากทางฝง

พมา ซ่ึงสอดคลองกับคําสัมภาษณท่ีวา “เม่ือกอนเรายูอยางมีความสุขเดี๋ยวนี้มีท้ังเสียงรถ เสียงเพลง   จะเปดเพลง
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ดังตอนกลางคืน ประมาณ 4-5 ทุม ไปจนตี 3-4 โนน บางวันก็มีคอนเสิรตบาง ละครพมาบาง” (นาง มา สัมภาษณ

เม่ือ 12 เมษายน 2560) 

 

  2.ปญหาเรื่องขยะมูลฝอย  

  นอกจากปญหาปญหาเรื่องฝุนควันและมลภาวะดานเสียงท่ีกลาวมาขางตนแลวยังพบวา                        

มีปญหาอีกอยางหนึ่งนั่นก็คือปญหาเรื่องขยะมูลฝอย ซ่ึงสะทอนจากคําสัมภาษณของชาวบานในพ้ืนท่ีท่ีกลาววา 

“เรื่องขยะทางฝงเราไมมีปญหาอะไร เพราะมีเทศบาลเขามาเก็บตลอด แตจะมีปญหาทางฝงโนนท่ีเอาขยะมาท้ิงลง

แมน้ําหมดเลย ทําใหขยะไหลมาเกยยังฝงไทย” (นางมา  สัมภาษณเม่ือ 12 เมษายน 2560)  ซ่ึงสอดคลองกับคํา

สัมภาษณของชาวบานอีกทานหนึ่งท่ีวา “ขยะท่ีนี่เยอะแยะเลย ริมน้ําเมย เม่ือกอนน้ําเมยสะอาดเดี๋ยวนี้ขยะเต็ม 

บางวันมีเผาขยะ พวกควันก็ลอยมา” (นาย กา สัมภาษณเม่ือ 12 เมษายน 2560) 

 การเจริญเติบโตของธุรกิจบอนคาสิโนในพ้ืนท่ีเมืองเมียวดี บริเวณริมแมน้ําเมยสงผลใหมีสถานบริการท่ีมี

บริการบอนคาสิโนเปดใหบริการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เปนความจริงท่ีวาเม่ือมีการเปดสถานบริการตางๆ คนใน

พ้ืนท่ีก็ยอมไดรับผลประโยชน เชน ไดรับการวาจางใหเขาไปทํางานในตําแหนงตางๆ  ไดทํางานอยู  ใกลบานอยูใกล

ครอบครัว แตอยางไรก็ตามภายใตภาพท่ีดูสวยงาม หรูหราของสถานบริการตางๆ ท่ีกาวเขามายังเมืองเมียวดีและ

หยิบยื่นโอกาสในดานการทํางานใหกับคนในชุมชน การท่ีสถานบริการเหลานั้นเปดใหบริการบอนคาสิโนดวยนั้น ได

คอยๆ สงผลกระทบตอผูคนและสังคมเมืองเมียวดีอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังเห็นไดจากขาวจากเว็บไซดตางๆ ท่ีไดให

ขาวเก่ียวกับการรวมตัวกันของชาวพมาในเมืองเมียวดีเพ่ือเดินขบวนประทวงใหปดบอนการพนันในเมืองเมียวดี 

เชน www.onbnews.com ไดใหขาววาในวันท่ี  21 มกราคม พ.ศ.2561 ชาวพมา รวมท้ังพระสงฆในเมืองเมียวดี 

จํานวนกวา 1,000 คน รวมตัวกันเดินขบวนประทวงใหปดบอนการพนันท้ังหมด โดยเดินขบวนไปตามถนนสาย

ตางๆ พรอมดวยเครื่องขยายเสียงในการตอตานการพนันทุกรูปแบบในพ้ืนท่ีจังหวัดเมียวดี โดยขอใหสถาน

ประกอบการท่ีเลนการพนันมีท้ังในตัวเมืองเมียวดีและตามแนวชายแดน            ไทย – พมา ท่ีมีชาวไทยและชาว

พมาไปเลนกันเปนจํานวนมากและมีสถานประกอบการเลนการพนันสงผลใหวิถีชีวิตของชาวพมาเปลี่ยนแปลงไป 

จากเดิมบานเมืองท่ีเคยสงบกลับมีโจรเต็มบานเต็มเมือง และมีสถานบริการคาประเวณี บันเทิงตางๆ  ไมสมกับเปน

เมืองพุทธ โดยภาพรวมชาวพมาไมตองการบอนการพนัน             โดยเฉพาะคาสิโน อยางไรก็ดีกอนหนานี้แกน

นําชาวพมาไดทําหนังสือสงถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของและหนวยงานดานความม่ันคงใหปราบปรามบอนการพนันใน

พ้ืนท่ีจังหวัดเมียวดีใหหมด เพราะประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก บานชองถูกขโมยทรัพยสินและมีสถาน

บันเทิงตางๆ ตลอด 24 ชั่วโมง สงเสียงดังกระทบตอประชาชนผูปวย นักเรียน นักศึกษา ไมไดหลับไมไดนอน  
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 กา รนํ า เ สนอข า ว ข า ง ต น ส อด คล อ ง กั บก า รนํ า เ สน อ ข า ว ข อ ง  www.77kaoded.com และ 

www.tnews.co.th ท่ีนําเสนอขาววา นายมินซอว แกนนําทองถ่ินพรรคเอ็นแอลดีสาขาจังหวัดเมียวดี ไดนํา

ชาวบานกวา 500 คนเดินประทวงไปตามจุดตางๆของจังหวัดเมียวดี เรียกรองใหคนเมียวดี ลุกข้ึนตอตานการเขา

มายึดครองท่ีดินของชาวบาน ตามตะเข็บชายแดนในการเอาไปสรางเปนอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะบอนคาสิโน ท่ี

กําลังผุดโครงการใหญๆมากกวา 10 ของการ สงผลกระทบตอชาวเมียนมา ท้ังกออาชญากรรม ปลน ชิงทรัพย 

รายวัน นายมินซอว เปดเผยวา มีความหวงใยตอสิทธิของพลเมืองชาวเมียนมาท่ีกําลังถูกนายทุนมายึดครองพ้ืนท่ี 

ท่ีดิน รวมไปถึงความปลอดภัยของชาวเมียนมาในพ้ืนท่ี ตองหวาดกลัว  หวาดระแวงจากโจรผูราย กอเหตุปลน จี้ชิง 

วิ่งราวทรัพย มีการกอเหตุจํานวนมาก หลังจากตั้งคาสิโน เนื่องจากคนติดพนันงอมแงม จึงขอเรียกรองใหผูวา

ราชการเมียวดีตรวจสอบเรื่องดังกลาวดวย 

 จากการนําเสนอขาวขางตนนี้นับไดวามีสวนสําคัญในการชวยฉายใหเห็นถึงสภาพปญหาและผลกระทบอัน

เนื่องมาจากการเปดใหบริการบอนคาสิโนในเมืองเมียวดีท่ีซอนตัว สะสมและมีแนวโนมท่ีจะ                 ทวีความ

รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ไดเปนอยางดี  
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บทที่ 5  

  บทสรุป 

 

 ในการศึกษาเรื่องเครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา : 

กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก  มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาเครือขายธุรกิจและกระบวนการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมาในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 2. ศึกษาผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา         ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 3. ศึกษาผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา ท่ีมีผลตอชุมชนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 

 5.1 สรุปผลการศึกษา 

  ในการสรุปผลการศึกษาของการวิจัยเพ่ือใหเขาใจถึงลักษณะเครือขายบอนคาสิโน          การ

บริหารบอนคาสิโน ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายและผลกระทบท่ีเกิดจากการเลนการพนันในบอนคาสิโน

ในบริเวณชายแดนไทย – พมา ท่ีมีผลตอชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก          จึงทําการสรุป

และอธิบายแยกเปนรายประเด็นดังนี้ 

  เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด                   

จังหวัดตาก เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนจึงไดมีการสรุปรายละเอียดท่ีสําคัญของเครือขายบอนคาสิโนดังกลาว

ขางตนออกมาใน 3 หัวขอไดแก 1.ลักษณะนักลงทุน 2.แรงจูงในการเปดบอนคาสิโนและ           3.รูปแบบ

ความสัมพันธกับฝงพมา โดยสามารถเปรียบเทียบเครือขายบอนคาสิโนท่ีเปดใหบริการกอนการเปดเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดีและบอนคาสิโนท่ีเปดใหบริการหลังการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี                     ดังปรากฏใน

ภาพท่ี 51 
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ภาพท่ี 51 แสดงรายละเอียดเครือขายบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา  

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจังหวัดตาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ลักษณะ 

นักลงทุน 

2.แรงจูงใจในการ

เปดบอนคาสิโน 

3.รูปแบบ

ความสัมพันธ        

กับฝงพมา 

กลุมผูมีอิทธิพลท่ีมีเครือขาย

ระดับชาติ      และมีประสบการณใน

การทําบอนชายแดนอ่ืนมากอน 

1.การเสียภาษีการคา ท่ีไมมีมาตรฐาน

แนนอนในพ้ืนท่ีดูแลของกองกําลังพิทักษ

ชายแดน (Border Guard Force : BGF) 

2.มีประสบการณในการดูแลบอนคาสิโนท่ี

แมสายมากอน 

3.การท่ีทําการคาจนมีเสนสายรูจักกับผูมี

อิทธิพลในฝงพมาซึ่งไดแกนายพลชิตตู ซึ่งมี

อํานาจในการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย – พมา ริมแมนํ้าเมย 

อาศัยความสัมพันธสวนตัวกับนายพล

ชิตตู  โดยมิได รับการรับรองทาง

กฎ หมาย โ ดยรั ฐบ าลกลา งพม า

เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีไปขอเชาเพ่ือเปด

บอนคาสิโนนั้นอยูภายใตการดูแลของ

กองกําลังกะเหรี่ยง สงผลใหการการ

ทําธุรกิจขาดเสถียรภาพ ไมมีความ

ม่ันคงเนื่องจากเปนเครือขายท่ีตั้งอยู

บนฐานความสัมพันธแบบไม เปน

  

1.มีโอกาสในการดูแลควบคุมการขนสงสินคาขาม

แดนระหวางไทย – พมาจนกอใหเกิดสายสัมพันธ

อันดีกับนายทุนทองถ่ินและผูมีอิทธิพลฝงพมาผาน

การการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา

ดังกลาว 

2.มีประสบการณในการเปดบอนภายในประเทศ

มากอน 

รัฐบาลพมาปฏิรูปประเทศนํากฎระเบียบเกี่ยวกับ

การลงทุนมาใชเปนการเปดโอกาสใหเอกชน

ชาวตางชาติเขามารวมลงทุนในลักษณะการทํา

สัมปทานกวา 42โครงการซ่ึงหน่ึงในน้ันคือกิจการ

โรงแรมและบริการซ่ึงเปนชองทางใหกลุมนักลงทุน

มองเห็นถึงโอกาสในการดําเนินการรวบรวมเงินทุน

เพ่ือมาทําสัมปทานธุรกิจโรงแรมและบริการ บน

พ้ืนฐานความสัมพันธแบบเปนทางการ มีกฎหมาย

รองรับ  จึ งกล าลง ทุนและดํา เ นิน ธุรกิจดวย

ความรูสึกเชื่อม่ันและม่ันใจในเสถียรภาพของการ

ลงทุนเน่ืองจากการเปนดําเนินกิจการท่ีถูกตองตาม

กฎหมายของรัฐบาลกลางพมา 

การเปิดเขตเศรษฐกิจพเิศษเมีย

วดีและเขตเศรษฐกิจพเิศษแม่

 
ปพ.ศ. 2557 กาแล็คซ่ี 

วินน 

เมียวดี คอมเพล็กซ (2558) 

ไลออน คอมเพลก็ซ (2559) 

สตาร คอมเพล็กซ (2560) 

ซัน ซิตี ้(2560) 

แจค ดรากอนไนท (2560) 

1.กลุมเครือขายขาราชการ นักการเมืองทองถ่ิน

ระดับภูมิภาค ยายฐานจากบอนผิดกฎหมาย

ภายในประเทศไทยสูคาสิโนถูกกฎหมายในเขต

สัมปทานฝงเมืองเมียวดี 

2.กลุมนายทุนท่ีประสบความสําเร็จในการลงทุน

บอนคาสิโนชายแดนอ่ืนๆ และตองการขยายตลาด 
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 จากภาพท่ี 51 เครือขายบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของเครือขายกอนท่ีจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี

และเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด และเครือขายภายหลังท่ีมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด กลาวคือ  

 1. ลักษณะของนักลงทุน กอนท่ีจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

นั้นจะอยูในลักษณะของกลุมผูมีอิทธิพลท่ีมีเครือขายระดับชาติและมีประสบการณในการทําบอนชายแดนอ่ืนมา

กอน แลวเล็งเห็นผลประโยชนในการทําธุรกิจในพ้ืนท่ีประกอบกับมีเครือขายของผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีจึงไดเขามา

ลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโน และในชวงหลังจากท่ีมีการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แมสอด รูปแบบของนักลงทุนจะแตกตางกันอยูมากในสวนของการเขามาลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโน โดยนักลงทุนท่ี

เขามาจะเปนกลุมเครือขายขาราชการ นักการเมืองทองถ่ินระดับภูมิภาค ยายฐานจากบอนผิดกฎหมาย

ภายในประเทศไทยสูคาสิโนถูกกฎหมายในเขตสัมปทานฝงเมืองเมียวดี ซ่ึงเปนการทําธุรกิจบอนคาสิโนท่ีถูก

กฎหมาย ไมตองมากลัววาจะโดนปดเหมือนในประเทศไทย ซ่ึงบอนคาสิโนถือเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตกตางกับท่ีพมา

ท่ีบอนคาสิโนคือธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย ทําใหนักลงทุนหรือกลุมนายทุนท่ีประสบความสําเร็จในการลงทุนบอนคาสิโน

ชายแดนอ่ืนๆ เล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจบอนคาสิโนในพ้ืนท่ีเมียวดีจึงตองการขยายฐานการตลาดจากท่ีชายแดน

อ่ืน เขามายังท่ีนี่เพ่ือเพ่ิมประมาณกลุมลูกคาใหมและเปนการเปลี่ยนบรรยากาศในการเลนการพนันใหกลุมลูกคาขา

ประจําหรือVIP 

 2. แรงจูงใจในการเปดบอนคาสิโน ในชวงกอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด นั้นการเสียภาษีการคาท่ีไมมีมาตรฐานแนนอนในพ้ืนท่ีและอยูในการดูแลของกองกําลังพิทักษ

ชายแดน (Border Guard Force : BGF) ซ่ึงจะตองจายตามท่ีกองกําลังพิทักษชายแดนเรียกขอ โดยไมมีจํานวนแน

ชัดในแตละครั้งวาจะมากหรือนอย เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนในพ้ืนท่ี โดยผูท่ี

เขามาลงทุนธุรกิจบอนคาสิโนนั้นมีประสบการณในการดูแลบอนคาสิโนในพ้ืนท่ีอ่ืนมากอน ดวยการเขามาทําการคา

จนมีเสนสายและรูจักกับผูมีอิทธิพลในฝงพมาซ่ึงไดแกนายพลชิตตู ซ่ึงมีอํานาจในการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีชายแดนไทย 

– พมา ริมแมน้ําเมย จึงเล็งเห็นชองทางในการทําธุรกิจประกอบกับการท่ีมีประสบการณในการทําบอนคาสิโน

มาแลว จึงไดเริ่มเปดบอนคาสิโนในพ้ืนท่ีริมแมน้ําเมย ในสวนของชวงหลังท่ีมีการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย

วดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จะเปนการนําธุรกิจท่ีผิดกฎหมายเขามาทําใหถูกกฎหมาย โดยการสัมปทานจาก

รัฐบาลกลาง โดยในจุดนี้ทําใหนักธุรกิจและนักลงทุนท่ีมีโอกาสในการดูแลควบคุมการขนสงสินคาขามแดนระหวาง

ไทย – พมาจนกอใหเกิดสายสัมพันธอันดีกับนายทุนทองถ่ินและผูมีอิทธิพลฝงพมาผานการการอํานวยความสะดวก

ในการขนสงสินคาดังกลาวประกอบกับมีประสบการณในการเปดบอนภายในประเทศมากอนและมองเห็นวาธุรกิจ

บอนคาสิโนเปนธุรกิจท่ีถูกกฎหมายและมีการเติบโตของธุรกิจและผลตอบแทนท่ีมากกวางานท่ีทําอยู จึงไดมีการ

เขาขอสัมปทานลงทุนทําธุรกิจบอนคาสิโนริมแมน้ําเมย 
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 3. รูปแบบความสัมพันธกับฝงพมา ในชวงกอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอดไดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับนายพลชิตตู โดยมิไดรับการรับรองทางกฎหมายโดยรัฐบาลกลางพมา

เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีไปขอเชาเพ่ือเปดบอนคาสิโนนั้นอยูภายใตการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยง สงผลใหการการทํา

ธุรกิจขาดเสถียรภาพ ไมมีความม่ันคงเนื่องจากเปนเครือขายท่ีตั้งอยูบนฐานความสัมพันธแบบไมเปนทางการ  ไมมี

กฎหมายของรัฐบาลกลางพมามารองรับจึงนํามาสูปญหาตางๆ         ไดโดยงาย และในชวงหลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด รัฐบาลพมาปฏิรูปประเทศนํากฎระเบียบเก่ียวกับการลงทุน

มาใชเปนการเปดโอกาสใหเอกชนชาวตางชาติเขามารวมลงทุนในลักษณะการทําสัมปทานกวา 42 โครงการซ่ึงหนึ่ง

ในนั้นคือกิจการโรงแรมและบริการซ่ึงเปนชองทางใหกลุมนักลงทุนมองเห็นถึงโอกาสในการดําเนินการรวบรวม

เงินทุนเพ่ือมาทําสัมปทานธุรกิจโรงแรมและบริการ บนพ้ืนฐานความสัมพันธแบบเปนทางการ มีกฎหมายรองรับ จึง

กลาลงทุนและดําเนินธุรกิจดวยความรูสึกเชื่อม่ันและม่ันใจในเสถียรภาพของการลงทุนเนื่องจากการเปนดําเนิน

กิจการท่ีถูกตองตามกฎหมายของรัฐบาลกลางพมา 

การบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก                       มี

เปาหมายหลักเพ่ือการแสวงหาผลกําไร เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนจึงไดมีการสรุปรายละเอียดท่ีสําคัญมา

นําเสนอดังภาพท่ี52 
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ภาพท่ี 52 แสดงรายละเอียดการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดเขตเศรษฐกิจพเิศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพเิศษแม่สอด 

พ.ศ.

 

กาแล็คซ่ี 

วินน 

เมียวดี  คอมเพล็กซ   ไลออน คอมเพล็กซ      

สตาร คอมเพล็กซ ซัน ซิตี ้ แจค ดรากอนไนท  

ภาพลักษณ บอนคาสิโน สถานบริการครบวงจร (คอมเพล็กซ) 

 

การดําเนินกิจการ 

มิไดรับการรับรองอยางถูกกฎหมายโดยรัฐบาล

กล า งพม า  แต ดํ า เ นิ น กิ จก า ร โ ดยอ า ศั ย

ความสัมพันธสวนตัวกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยง

ท่ีดูแลพ้ืนท่ีริมแมนํ้าเมย 

เปนดําเนินกิจการท่ีถูกตองตามกฎหมายของ

รัฐบาลกลางพมา นักกฎหมายมีบทบาทสําคัญตอ

การดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก 

ผูบริหาร รายเดียว  หลายราย  

1.การสงเสริม

การตลาด 

เนนดึงดูดลูกคาจากท่ัวประเทศท้ังกลุมท่ีเปนนัก

พนันและกลุมท่ีเปนนักทองเท่ียว ในฐานะสถาน

บริการครบวงจรและนําเสนอขาวผานสื่อตางๆ 

สรางระบบเครือขายรถตูแทน “พอทัวร” แมทัวร” 

เนนดึงดูดแคลูกคาภายในเมืองเมียวดีและ      

แมสอดเปนหลัก โดยเฉพาะกลุมท่ีเปนนักพนัน  

2.การบริหารบุคคล  

 

บริหารแบบผูมีอิทธิพลใชลูกนองและเครือญาติ

ในการดูแลงานตางๆ ตามความถนัด 

บริหารแบบบริษัท มีการแบงงานเปนแผนกตางๆ 

มีหัวหนาแผนกรับผดิชอบลูกนองในแผนก 

3.การบริหาร 

ความเสีย่ง  

 

เทคโนโลยี บุคลากร กลยุทธการเพ่ิมโอกาสชนะ

ใหกับฝงเจามือ  

เทคโนโลยี บุคลากร กลยุทธการเพ่ิมโอกาสชนะ

ใหกับฝงเจามือ  

 

4.การประสานงาน

กับเจาหนาท่ีฝาย

ความมั่นคง 

ความสัมพันธกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงท่ีดูแล

พ้ืนท่ีริมแมนํ้าเมยเปนไปดวยดีแตไมไดมี

ความสัมพันธกับรัฐบาลกลางพมา ไมไดรับการ

รับรองทางกฎหมาย เมื่อเครือขายท่ีอยูฝงไทย

หมดอํานาจ จึงนํามาสูปญหาตางๆ ไดงาย 

ติดตอประสานงานเพ่ือทําสัมปทานจากรัฐบาล

กลางพมาโดยตรง ไดรับการรับรองทางกฎหมาย         

แตในการติดตอประสานงานดังกลาวยังติดตอผาน

ผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงท่ีดูแลพ้ืนท่ีริมแมนํ้าเมย 

5.การบริหารงาน

สนับสนุน 
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี และ

บริการรับจํานํา แตไมมีการบริหารท่ีพัก 

มีการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี และ

บริการโรงแรม รานขายสินคาปลอดภาษี

  

6.การดูแลรักษา

ความปลอดภัย 

ไมมเีครื่องแสกนกอนเขาคาสิโน ผูทําหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยในคาสิโนคือลูกนองของ

เจาของบอน ภายในมีสิทธ์ิเต็มท่ีสวนภายนอก

อยูในการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยงท่ีดูแล

พ้ืนท่ีริมแมนํ้าเมย 

มีเครื่องแสกนกอนเขาคาสโิน มีทีมพนักงานรักษา

ความปลอดภัยมืออาชีพท่ีคาสโินจางมาดูแลความ

ปลอดภัยภายในคาสิโนและHallตางๆ ท่ีมีเอกชน   

มาเชา สวนภายนอกอยูในการดูแลของกองกําลัง 

BGF ท่ีผูนําเปนคนเดียวกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยง 
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 จากภาพท่ี 51 แสดงรายละเอียดการบริหารบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แมสอด จังหวัดตาก ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการบริหารธุรกิจบอนคาสิโนในชวงกอนและหลังการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด โดยไดมีการนําเสนอภาพลักษณท่ีแตกตางกัน ในชวงกอ

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ภาพลักษณคือ บอนคาสิโน ท่ีเนนตัวบอน

คาสิโนแบบชัดเจนและเปนตัวชูโรง สวนในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม

สอดภาพลักษณท่ีพยายามนําเสนอนั้นถูกเรียกวา คอมเพล็กซ หรือ ธุรกิจแบบครบวงจร ไมไดนําเสนอเพียงแคบอน

คาสิโนเพียงอยางเดียว แตยังมี Duty Free, รานอาหาร, รานเครื่องดื่ม, รานกาแฟ, โรงแรม เปนตน เพ่ือดึง

นักทองเท่ียวเขามาใชบริการภายในพ้ืนท่ีใหมีความครึกครื้น ไมใชมีเพียงแตนักพนันเทานั้น 

 การดําเนินกิจการในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดมิไดรับ

การรับรองอยางถูกกฎหมายโดยรัฐบาลกลางพมา แตดําเนินกิจการโดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับผูนํากองกําลัง

กะเหรี่ยงท่ีดูแลพ้ืนท่ีริมแมน้ําเมย และในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม

สอดเปนดําเนินกิจการท่ีถูกตองตามกฎหมายของรัฐบาลกลางพมา นักกฎหมายมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

เปนอยางมาก 

 ในสวนของการบริหารบอนคาสิโนสามารถจําแนกออกมาได 5 ประเด็น ไดแก                            

 1.การสงเสริมการตลาดในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะ

เนนดึงดูดแคลูกคาภายในเมืองเมียวดีและแมสอดเปนหลัก โดยเฉพาะกลุมท่ีเปนนักพนัน ในชวงหลังการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดนั้นจะเนนดึงดูดลูกคาจากท่ัวประเทศท้ังกลุมท่ีเปนนักพนัน

และกลุมท่ีเปนนักทองเท่ียว ในฐานะสถานบริการครบวงจรและนําเสนอขาวผานสื่อตางๆ และมีการสรางระบบ

เครือขายรถตูแทน “พอทัวร” แมทัวร” 

 2.การบริหารบุคคลในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดเปนการ

บริหารแบบผูมีอิทธิพลใชลูกนองและเครือญาติในการดูแลงานตางๆ ตามความถนัด ในชวงหลังการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดรูปแบบการบริหารจะเปนแบบบริษัท มีการแบงงานเปน

แผนกตางๆ มีหัวหนาแผนกรับผิดชอบลูกนองในแผนก 

 3.การบริหารความเสี่ยงในชวงกอนและหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แมสอดไมมีความแตกตางกันเทาไหรนัก โดยมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการกระจายความเสี่ยง รวมท้ัง

บุคลากรท่ีจะมีการเปลี่ยนมือโดยตลอดสําหรับคนแจกไพเม่ือเห็นวาเสียมากเกินไป ซ่ึงบอนคาสิโนก็จะมีกลยุทธ

ตางๆในการเพ่ิมโอกาสชนะใหกับฝงเจามือ เชน ใหนักพนันเลนไดบอยครั้ง จนลงจํานวนเงินเพ่ิมมากข้ึน แลวเจาก็

กินรวบทีเดียว จากท่ีเจามือเสีย กับกลายเปนไดกําไร และนักพนันท่ีไมรูจักยับยั้งชั่งใจก็จะเปนฝายท่ีเสียเงินหมดตัว  

 4.การประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะเปนความสัมพันธกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงท่ีดูแลพ้ืนท่ีริมแมน้ําเมยเปนไปดวยดีแตไมได
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มีความสัมพันธกับรัฐบาลกลางพมา ไมไดรับการรับรองทางกฎหมาย เม่ือเครือขายท่ีอยูฝงไทยหมดอํานาจ จึงนํามา

สูปญหาตางๆ ไดงาย ในชวงหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดมีการติดตอ

ประสานงานเพ่ือทําสัมปทานจากรัฐบาลกลางพมาโดยตรง โดยไดรับการรับรองทางกฎหมาย แตในการติดตอ

ประสานงานดังกลาวยังติดตอผานผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงท่ีดูแลพ้ืนท่ีริมแมน้ําเมยเพราะเปนคนกลางท่ีการติดตอ

ประสานงานกับทางรัฐบาลกลาง 

 5.การบริหารงานสนับสนุนในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด

ทางบอนคาสิโนนั้นมีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี และบริการรับจํานํา แตไมมีการบริหารท่ีพัก สวนในชวงหลัง

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะมีเพ่ิมเขามาคือบริการโรงแรม รานขายสินคา

ปลอดภาษี รานอาหาร และรานกาแฟ เปนตน 

 6.การดูแลรักษาความปลอดภัยในชวงกอนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม

สอดไมมีเครื่องแสกนกอนเขาคาสิโน ผูทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในคาสิโนคือลูกนองของเจาของบอน ภายในมี

สิทธิ์เต็มท่ี สวนภายนอกอยูในการดูแลของกองกําลังกะเหรี่ยงท่ีดูแลพ้ืนท่ีริมแมน้ําเมย ในชวงหลังการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดจะมีเครื่องแสกนกอนเขาคาสิโนเพ่ือความปลอดภัยของผูท่ีมา

เลนพนันและปองกันอุปกรณตางๆท่ีจะมีสวนในการโกง มีทีมพนักงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพท่ีคาสิโนจาง

มาดูแลความปลอดภัยภายในคาสิโนและHallตางๆ ท่ีมีเอกชนมาเชา สวนภายนอกอยูในการดูแลของกองกําลัง 

BGF ท่ีผูนําเปนคนเดียวกับผูนํากองกําลังกะเหรี่ยง 

จากเครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามชายแดนไทย – พมา : กรณีศึกษา          

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตากดังกลาวเห็นไดวา เกิดการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของเครือขายใน 2 

ลักษณะ คือ กอน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด กลุมผลประโยชน (รูปแบบ

ความสัมพันธเปนเพียงแคระดับ Link : Node ตอ Node) และหลังการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด มีกฎหมายการลงทุน (Foreign Investment Law 2012) และการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดีและแมสอด  เครือขายธุรกิจคาสิโน                 (รูปแบบความสัมพันธมีการพัฒนาไปถึงระดับการ

เปนเครือขาย Network) โดยเห็นถึงจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญโดยอาจแบงเปนประเด็นไดดังนี้  

1. คุณลักษณะของสมาชิกท่ีเปนเครือขายแบบผสมผสานซ่ึงสมาชิกมีความแตกตางกันท้ังสถานภาพและ

บทบาทแตท้ังหมดมีเปาหมายรวมกันคือการลงทุนในธุรกิจ อันเปนผลประโยชนหลักท่ีสามารถพัฒนาเปนเครือขาย

ได  

2. วัตถุประสงคของเครือขายเพ่ือการลงทุนและรักษาธุรกิจเดิมจากนอกระบบสูในระบบ  

3. ลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีเปนเขตชายแดนไทย-พมา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความซับซอนของกลุมคนและ

รูปแบบของรัฐท้ังสองประเทศท่ีแตกตางกัน โดนไทยเปนรัฐเดี่ยว รัฐพมาเปนรัฐรวม สงผลใหมีสภาพพ้ืนท่ีมีความ

ซับซอนดังนั้นการเกิดเครือขายทางธุรกิจจึงจําเปนอยางมากในการสรางอํานาจในการตอรอง โดยเฉพาะการลงทุน
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ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ขณะท่ีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด                     ก็มีการกําหนดนโยบาย

ท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนท้ังสองรัฐ ในเรื่องเปาหมายการลงทุน   

4. การจัดการเครือขายบนความหลากหลายของสมาชิกท้ังความคิดอุดมการณ และประสบการณ โดยการ

สรางเครือขายดังกลาวมุงเนนใหเกิดพลังของเครือชายในการรักษาผลประโยชนชายแดนเปนสําคัญ  

ความแตกตางท้ัง 4 ขอดังกลาวสงผลตอรูปแบบและการกระจายผลประโยชนท่ีแตกตางกันในแตละ

ประเด็น ดังปรากฏในตารางเปรียบเทียบในแตละดาน ถึงผลประโยชนในมิติตางๆ ดังนี้ 

 

 

ตารางท่ี 1  แสดงเครือขายผลประโยชนธุรกิจของบอนคาสิโน ชายแดนไทย – พมา : กรณีศึกษาเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 

 

เครือขายผลประโยชนธุรกิจของ

บอนคาสิโน 

กอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด 

หลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด 

1.ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ 1.นักลงทุนชาวไทยเปนเจาของ

รายเดียว 

2. มีรายไดจากการเปดพ้ืนท่ีให

เชา โดยท่ีนักลงทุนนําเครื่องเลน

อั ต โ น มั ติ ม า ติ ด ตั้ ง ยั ง พ้ื น ท่ี ท่ี

กําหนดให 

3. มีการตอยอดธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง

กับธุรกิจบอนคาสิโน คือ ธุรกิจ

การรับจํานําและการขายบริการ

ทางเพศ 

4. การจายภาษีใหกับนายพลชิตตู

เนื่องจากเปนผูควบคุมดูแลใน

1.เปนการระดมทุนจากนักลงทุน

หลายราย 

2. การดําเนินธุรกิจในลักษณะ

ของเครือขาย เพ่ือสรางสถาน

บริการครบวงจร “คอมเพล็กซ” 

3. เกิดการตอยอดธุรกิจอ่ืนๆ เชน 

Outlet  ตลาดขายสินคาเพ่ือให

คนเขามาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน

โดยเฉพาะคนพมา 

4.  รั ฐ บ า ล ก ล า ง พ ม า ไ ด รั บ

ผลประโยชนจากการดําเนินธุรกิจ

ในรูปของคาสัมปทานและภาษี  
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เครือขายผลประโยชนธุรกิจของ

บอนคาสิโน 

กอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด 

หลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด 

พ้ื น ท่ี  ซ่ึ ง มีการจ ายภา ษี ท่ี ไ ม

แนนอน 

2.ผลประโยชนดานการบริหาร

จัดการ 

 

1. เ ป น ธุ ร กิ จ น อ ก ร ะ บ บ ท่ี มี

ลักษณะเปนเจาของรายเดียว 

ขาดเครือขาย ขาดศักยภาพ ถูก

แทรกแซงจากแหลงทุนอ่ืนท่ีมีทุน

มากกวาไดงายและมีขอจํากัดทาง

การเมือง 

1.  เ ป น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร แบบ

เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนท่ีนัก

ลงทุนหลายรายท่ีดําเนินธุรกิจท่ี

แตกต า ง กัน  เชน  ธุ ร กิจบอน

คาสิ โน  ธุ ร กิจ โรงแรม ธุ ร กิจ

รานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคา

ปลอดภาษี 

2. เกิดการบริหารจัดการแบบท่ีมี

ระบบแบบแผน มีโครงสร า ง

แบงแยกหนาท่ีในการดําเนินงาน

อยางชัดเจน 

3. สรางความเชื่อม่ันในการเขา

มารวมลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ

ตางๆ ภายในสถานบริการครบ

วงจรใหกับนักลงทุนรายใหมๆ ท่ี

มีความสนใจ 
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เครือขายผลประโยชนธุรกิจของ

บอนคาสิโน 

กอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด 

หลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแมสอด 

3.ผลประโยชนดานความรวมมือ

และการประสานผลประโยชน

รวมกัน 

 

1. การดําเนินกิจการบอนคาสิโน

ช ว งก อนกฎหมายนี้ เ ป นการ

รวมมือและประสานผลประโยชน

ระหวางเจาของบอนคาสิโนท่ีเปน

คนไทยกับนายพลชิตตู 

1. การดําเนินธุรกิจในรูปแบบ

สถานบริการครบวงจรนับไดวา

เปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนท่ี

มีความรูความสามารถในการ

ดํ า เนินธุ ร กิจ ท่ีแตกตาง กันให

สามารถมีโอกาสมารวมดําเนิน

ธุรกิจรวมกันในลักษณะของการ

รวมมือกันเพ่ือเสริมแรงซ่ึงกัน

และกัน 

4.ผลประโยชนดานกฎหมาย 

 

1. การดําเนินธุรกิจบอนคาสิโน

แบบท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย

จําเปนตองไดรับการปกปองดูแล

จากนายพลชิตตูเทานั้นสงผลให

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 

มากมายโดยเฉพาะปญหาดาน

การเมืองและดานกฎหมาย 

1. การดําเนินธุรกิจสถานบริการ

ครบวงจรนั้นเปนลกัษณะของการ

ดําเนินธุรกิจท่ีใหความสําคัญกับ

นักกฎหมายเปนอยางมาก 

2. การดําเนินธุรกิจเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมายไดรับการ

รับรองจากรัฐบาลกลางพมา 

3. นักลงทุนท่ีเขามารวมดําเนิน

ธุรกิจตางๆ ในสถานบริการครบ

วงจร มีความเชื่ อ ม่ัน ท่ีจะ เข า

มารวมลงทุน 
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 จากตางรางท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงเครือขายผลประโยชนทางธุรกิจของบอนคาสิโนในชวงกอนและหลังการ

จัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดท่ีมีความแตตางกันอยางเดนชัด กลาวคือ 

1.ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ กอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด จะเปน

ธุรกิจบอนคาสิโนท่ีมีเจาของเพียงคนเดียว และมีการเปดพ้ืนท่ีใหนักลงทุนเชา โดยการนําเครื่องเลนอัตโนมัติเขามา

วางในพ้ืนท่ีของบอนคาสิโน มีธุรกิจรับจํานําและขายประการทางเพศเปนธุรกิจเสริมจากบอนคาสิโนท่ีเปนธุรกิจ

หลัก การจายภาษีจะเปนการจายใหกับนายพลชิตตูเพียงคนเดียวเทานั้นเพราะเปนผูท่ีควบคุมดูแลในพ้ืนท่ีและคอย

อํานวยความสะดวกในดานตางๆ และชวงหลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแม

สอด เปนการระดมทุนจากนักลงทุนหลายรายเขามารวมลงทุนในการเปดบอนคาสิโน โดยมีแนวคิดในการสราง

สถานบริการท่ีครบวงจรไมไดมีแตเพียงบอนคาสิโนเพียงอยางเดียวเทานั้นโดยมีการตอยอดธุรกิจอ่ืนๆ เชน outlet 

ซ่ึงเปนการนําสินคาจากตางประเทศเขามาขายในราคาท่ีถูกลง และตลาดขายสินคาเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวชาวไทย

ละชาวพมาใหเขามาใชบริการ ซ่ึงการจายภาษีนั้นจะอยูในรูปแบบของสัมปทานกับทางรัฐบาลกลางของพมา              

2.ผลประโยชนดานการบริหารจัดการกอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด 

เปนธุรกิจนอกระบบท่ีมีลักษณะเปนเจาของรายเดียว ทําใหขาดเครือขาย ขาดศักยภาพ และถูกแทรกแซงจาก

แหลงทุนอ่ืนท่ีมีทุนมากกวาไดงาย อีกท้ังยังมีขอจํากัดทางการเมือง จึงตองพ่ึงพิงนายพลชิตตูในการดูแลและอํานวย

ความสะดวกทางธุรกิจในพ้ืนท่ีอยูตลอดเวลา และชวงหลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐ

กิจพิเศษแมสอด เปนการดําเนินการแบบเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนท่ีนักลงทุนหลายรายท่ีดําเนินธุรกิจท่ีแตกตาง

กัน เชน ธุรกิจบอนคาสิโน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาปลอดภาษี ทําใหเกิดการบริหาร

จัดการแบบท่ีมีระบบแบบแผน มีโครงสรางแบงแยกหนาท่ีในการดําเนินงานอยางชัดเจน พรอมท้ังสรางความ

เชื่อม่ันในการเขามารวมลงทุนหรือดําเนินธุรกิจตางๆ ภายในสถานบริการครบวงจรใหกับนักลงทุนรายใหมๆ ท่ีมี

ความสนใจ เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมายท่ีไดรับอนุญาตการลงทุนสัมปทานจากรัฐบาลกลางพมา  3.

ผลประโยชนดานความรวมมือและการประสานผลประโยชนรวมกัน กอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี

และเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด การดําเนินกิจการบอนคาสิโนชวงกอนกฎหมาย ทําใหเปนการรวมมือและประสาน

ผลประโยชนระหวางเจาของบอนคาสิโนท่ีเปนคนไทยกับนายพลชิตตูเพียงคนเดียวเทานั้น และชวงหลังการจัดตั้ง

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด เปนการดําเนินธุรกิจสถานบริการครบวงจร      ซ่ึง

เปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกตางกันใหสามารถมีโอกาสมารวม

ดําเนินธุรกิจรวมกันในลักษณะของการรวมมือกันเพ่ือเสริมแรงซ่ึงกันและกันในการลงทุนทางธุรกิจ 4.ผลประโยชน

ดานกฎหมาย กอนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด การดําเนินธุรกิจบอน
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คาสิโนแบบท่ีไมถูกตองตามกฎหมายจําเปนตองไดรับการปกปองดูแลจากนายพลชิตตูเทานั้นสงผลใหการดําเนิน

ธุรกิจดังกลาวของนักลงทุนชาวไทยตองพบกับอุปสรรคและปญหาตางๆ มากมายโดยเฉพาะปญหาดานการเมือง

และดานกฎหมาย และชวงหลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศษฐกิจพิเศษแมสอด การดําเนิน

ธุรกิจในรูปแบบสถานบริการครบวงจรนั้นเปนลักษณะของการดําเนินธุรกิจท่ีใหความสําคัญกับนักกฎหมายเปน

อยางมาก เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงการดําเนินธุรกิจนั้นไดรับการรับรองจาก

รัฐบาลกลางพมาในการเขาลงทุนสัมปทานในพ้ืนท่ี และเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุนท่ีจะเขามารวม

ดําเนินธุรกิจตางๆ ในสถานบริการครบวงจรแหงนี้ 

 

ผลกระทบตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-พมา : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัด

ตาก 

 การเปดใหบริการของบอนคาสิโนในฝงเมียวดีของพมานั้น นับไดวาเปนการเปดโลกทัศนใหมเก่ียวกับ  การ

เลนการพนันใหกับชาวบานท่ีอาศัยอยูโดยรอบบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย – พมา     นั่นก็คือ   “ความ

แปลกใหมและปลอดภัย” เนื่องจากการเลนการพนันในประเทศไทยนั้นเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ตองเลนกันแบบหลบ

ซอน ปกติจะเลนการพนันในพ้ืนท่ีสวนบุคคลหรือตามงานประเพณีเพ่ือหลบเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาท่ี แตใน

กรณีของบอนคาสิโนในฝงเมียวดีนั้นเปนบอนคาสิโนตามบริเวณชายแดนมีลักษณะโครงสรางท่ีเปนระบบมีความ

ปลอดภัยนาเชื่อถือ มีการบริหารงานท่ีเปนรูปแบบธุรกิจ       มีอาคารสถานท่ีนาเขาไปใชบริการ                         

โดยมีท้ังสวนท่ีเปนบอนคาสิโน รานคาดิวตี้ ฟรี โรงแรม รานอาหาร รวมถึงการใหบริการแกผูท่ีมาเลนการ

พนัน โดยมองผูท่ีมาเลนการพนันคือผูท่ีมาใชบริการหรือลูกคา แตอยางไรก็ตามเม่ือบอนคาสิโนในฝงเมียวดีเปด

ใหบริการก็ยอมมีผลกระทบตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดและเพ่ือใหเกิดความเขาใจตอสภาพปญหาไดอยางชัดเจน

คณะผูวิจัยท่ีจึงจําแนกผลกระทบออกเปน 4 ดานดวยกัน คือ ดานสังคม                ดานเศรษฐกิจ ดานครอบครัว

และดานสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1  
  

 ตารางท่ี 2 แสดงผลกระทบอันเนื่องมาจากการเลนพนันในบอนคาสิโนชายแดนไทย – พมา : กรณีศึกษา

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 
 

ผลกระทบ ผลกระทบดานลบ ผลกระทบดานบวก 

1.ผลกระทบดานสังคม 1.มีการขามฝงไปเลนการพนัน

เปนจํานวนมาก 

1.มีแหลงดึงดูดแหงใหมทางการ

ทองเท่ียว 
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ผลกระทบ ผลกระทบดานลบ ผลกระทบดานบวก 

2.มีนักเรียน นักศึกษาเขาไปใช

บริการท่ีบอนคาสิโน  

3.ปญหาการขายบริการทางเพศ  

4.ปญหายาเสพติด 

2.ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 1.กา รสู ญ เ สี ย ท รั พย สิ น แล ะ

ปญหาหนี้สินจากการเลนการ

พนัน 

1.ก อ ใ ห เ กิ ด ก า ร ส ร า ง ง า น                   

สรางอาชีพ 

2.ธุรกิจขยายตัวเพราะมีคนมา

ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

3.ผลกระทบดานครอบครัว 1.คนในครอบครัวติดการพนัน

นําไปสูปญหาการหยาราง 

1.ลูกหลานของคนในชุมชนไดมี

โอกาสในการทํางานใกลบาน 

 

4.ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 1.ป ญ ห า เ รื่ อ ง ฝุ น ค วั น แ ล ะ

มลภาวะดานเสียง 

2.ปญหาเรื่องขยะมูลฝอย 

 

 

 

 จากตางรางท่ี 2  แสดงใหเห็นผลกระทบในดานตางๆ อันเนื่องมาจากการเลนพนันในบอนคาสิโนชายแดน

ไทย – พมา ดังนี้ 1.ผลกระทบดานสังคม โดยมีผลกระทบดานลบ คือ มีการขามฝงไปเลนการพนันเปนจํานวนมาก

และยังมีนักเรียน นักศึกษาเขาไปใชบริการท่ีบอนคาสิโน ซ่ึงไมมีการตรวจบัตรและออกกฎหามอยางเดนชัด รวมไป

ถึงปญหาการขายบริการทางเพศและปญหายาเสพติดท่ีตามมาจากการเลนการพนัน สวนผลกระทบดานบวก คือ

การมีบอนคาสิโนถือไดวาเปนแหลงดึงดูดแหงใหมทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 2.ผลกระทบดานเศรษฐกิจ โดยมี
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ผลกระทบดานลบ คือ เกิดการสูญเสียทรัพยสินและปญหาหนี้สินจากการเลนการพนันทําใหหลายคนตองขายบาน 

ขายรถ เพ่ือนํามาใชหนี้พนัน จนบางคนหมดเนื้อหมดตัวกับการพนัน เสียหนาท่ีการงาน กลายเปนคนรอนเรพเนจร

ไรท่ีอยูเปนหลักแหลง บางคนถึงข้ันเปนขอทานเพ่ือหาเศษเงินมาประทังชีวิต สวนผลกระทบดานบวก คือ 

กอใหเกิดการสรางงาน                   สรางอาชีพใหกับคนในพ้ืนท่ีใหมีงานทําและเปนการทํางานใกลบาน ไมตอง

ออกไปหางานทํายังตางจังหวัดและการมีบอนคาสิโนยังสงผลใหธุรกิจตางๆในพ้ืนท่ีเกิดขยายตัวเพราะมีคนมา

ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน         3.ผลกระทบดานครอบครัว โดยมีผลกระทบดานลบ คือ คนในครอบครัวติดการพนัน

จนเกิดเปนหนี้สิน ตองขายทุกอยางเพ่ือมาใชหนี้ จึงทําใหเกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัว จนนําไปสูปญหาการ

หยารางในท่ีสุด สวนผลกระทบดานบวก คือ ลูกหลานของคนในชุมชนไดมีโอกาสในการทํางานใกลบาน ไดดูแลพอ

แมอยางใกลชิดและไมตองเสียคาใชจายมากมายในการท่ีตองไปทํางานยังตางจังหวัดท่ีมีคาใชจายท่ีสูงในแตละวัน 

4.ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยมีผลกระทบดานลบเพียงอยางเดียว คือ การมีบอนคาสิโนทําใหมีรถเขาและออก

ในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมากกอใหเกิดปญหาเรื่องฝุนควันและมลภาวะดานเสียง และการท่ีมีคนเขามาในพ้ืนท่ีเปน

จํานวนมากยังสงผลใหเกิดปญหาเรื่องขยะมูลฝอย สงกลิ่นเนาเหม็นใหกับชาวบานท่ีอยูในบริเวณบอนคาสิโนอีก

ดวย 
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ภาพท่ี 53 แสดงผลการศึกษาเครือขายธุรกิจบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดและผลกระทบของการเลนพนันในบอนคาสิโน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมผูมีอิทธิพลท่ีมีเครือขาย 

ระดับชาติและมีประสบการณ 

ในการทําบอนชายแดนอ่ืนมา

 

 

ขาราชการ 

 

นักการเมืองทองถ่ิน 

ระดับภูมิภาค 

กลุมนายทุนท่ีประสบ

ความสําเร็จในการลงทุน

บอนคาสิโนชายแดนอ่ืนๆ 

  

ผูนํากองกําลังกะเหรี่ยงท่ีดูแล

พ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย – 

พมา ริมแมน้ําเมย 

 

รัฐบาลกลางพมา ภายใตการ

ประสานงานและอํานวยความ

สะดวกโดยผูนํากองกําลัง

พิทักษชายแดน (BGF) ซ่ึงมีผูนํา

เปนคนเดียวกันกับผูนํากอง

กําลังกะเหรี่ยงท่ีดูแลพ้ืนท่ี

บริเวณชายแดน       ไทย – 

การบริหาร  

บอนคาสิโนชายแดน 

 

ผลกระทบของการเลน

พนันในบอนคาสิโน 

 

ดานสังคม 

 

ดานเศรษฐกิจ 

 

ดานครอบครัว 

 

ดานสิ่งแวดลอม 

 

เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนท่ีเปดใหบริการ 

กอนเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี 

 

 

เครือขายธุรกิจบอนคาสิโนท่ีเปดใหบริการ 

หลังเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี 

 

1.การสงเสริม

การตลาด 

2.การบริหาร

บุคคล  
3.การบริหาร 

ความเสี่ยง  

4.การประสานงานกับ

เจาหนาท่ีฝายความม่ันคง 

5.การบริหารงาน

สนับสนนุ 
6.การดูแลรักษา            

ความปลอดภัย 

ผลประโยชน 

 

ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ 

 

ผลประโยชนดานการบริหาร

 

 ผลประโยชนดานความรวมมือ

และการประสานผลประโยชน

 

 

 

ผลประโยชนดานกฎหมาย 
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 5.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องเครือขายธุรกิจและผลกระทบของการเปดบอนคาสิโนตามแนวชายแดน   ไทย-พมา : 

กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก  พบวามีขอคนพบท่ีนาสนใจดังนี้ 

 1. การเปดบอนคาสิโนชายแดนไทย – พมา ริมแมน้ําเมย มีความเก่ียวของกับเครือขายขาราชการ            

นักการเมืองทองถ่ินระดับภูมิภาค กลุมนายทุน รวมถึงผูมีอิทธิพล ซ่ึงมีความสัมพันธอันดีกับผูนําของทางการเมือง

ท้ังฝงไทยและพมา ซ่ึงสอดคลองกับ การศึกษาของรัตพงษ สอนสุภาพ (2555) ซ่ึงศึกษาคาสิโนการพนันตามแนว

ชายแดนพบวา การพนันชายแดนมีความเก่ียวของกับเครือขายนักธุรกิจหรือนักการเมืองโดยท้ังสองสวนรวมกัน

เปนเจาของคาสิโน (อางใน http://www.komchadluek.net/detail 

/20120824/138451) เจาของคาสิโนการพนันจํานวนมากมักเปนนักธุรกิจ นักการเมือง และผูมีอิทธิพล ซ่ึงมี

ความสัมพันธอันดีกับผูนําทางการเมืองท้ังฝงไทยและผูนําของประเทศเพ่ือนบาน ท้ังนี้พ้ืนท่ีท่ีเปดคาสิโนตามแนว

ชายแดนกับไทย มักจะเปนพ้ืนท่ีพิเศษท่ีตองใชอํานาจพิเศษควบคุมโดยตรงจากผูมีอํานาจทางการเมือง แต

นอกเหนือจาก  ชุดความสัมพันธดังกลาวขางตนแลวนั้นประเด็นท่ีนาสนใจของการลงทุนในธุรกิจบอนคาสิโนใน

ชายแดน ไทย – พมา ริมแมน้ําเมย นี้ยังมีอีกรูปแบบท่ีสําคัญนั่นก็คือบอนคาสิโนท่ีเปดใหบริการภายหลังการเปด

เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีนั้นสงผลใหมีการนํากฎระเบียบเก่ียวกับการคาการลงทุนมาใชซ่ึงเปดโอกาสใหนักลงทุน

ตางชาติสามารถรวมลงทุนกับรัฐบาลพมาในลักษณะการสัมปทาน โดยหนึ่งในกิจการท่ีนาสนใจคือกิจการโรงแรม

และบริการซ่ึงเปดโอกาสใหนักลงทุนท่ีมีความพรอมเขามาลงทุนทําธุรกิจดังกลาว จึงเปนท่ีนาสังเกตวาลักษณะ

ความสัมพันธท่ีเกิดเปนความสัมพันธระหวางกลุมนักลงทุนท่ีมีความพรอมทางดานทุนและความรูทางดานกฎหมาย

กับรัฐบาลกลางประเทศพมา โดยอาศัยผูมีอํานาจในเขตชายแดนเปนผูติดตอและอํานวยความสะดวก 

 2. คนไทยเดินจํานวนมากเดินทางขามไปเลนการพนันท่ีคาสิโนในเมืองเมียวดี ซ่ึงเปนชายแดน                   

ไทย – พมา ริมแมน้ําเมยเนื่องจากเปนการเลนการพนันแบบถูกกฎหมาย ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาการเลนพนัน

ในพ้ืนท่ีพรมแดนสวนมากพบวา คนไทยจํานวนมากหลั่งไหลขามไปเลนการพนันนอกประเทศท่ีคาสิโนพนันตั้งอยูใน

พ้ืนท่ีชายแดนของประเทศท่ีการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย (เรณู เขมาปญญา 2555 พรรณทิพย จันทรพวง 2550 

และกนกวรรณ มะโนรมน 2546) ประชาชาติธุรกิจ (4 มีนาคม 2555) เปดเผยวา กลุมลูกคารายใหญท่ีสุดของนัก

พนันท่ีไปเลนท่ีสะหวันเวกัสในชายแดนลาว (2554) มีมากกวา 1,500 คนในแตละวัน แตนอกเหนือจากการท่ี

คาสิโนชายแดนไทย – พมา ริมแมน้ําเมยจะเปนสถานท่ีเลนการพนันท่ีถูกกฎหมายแลวนั้นการท่ีสามารถขามไปยัง

คาสิโนดังกลาวไดอยางสะดวกเนื่องจากไมตองผานดานตรวจคนเขาเมือง สามารถนั่งเรือขามไดเลยเนื่องจากเปน

http://www.komchadluek.net/detail/20120824/138451
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จุดผอนปรนตามลักษณะพ้ืนท่ีท่ีเปนทาขามธรรมชาติมาตั้งแตดั้งเดิม ก็นับไดวาเปนอีกปจจัยท่ีทําใหมีคนไทย

จํานวนมากท้ังท่ีเปนนักพนันและนักทองเท่ียวเดินทางเขาไปใชบริการในคาสิโน 

 

 

 3. การบริหาร / การบริการ ในสวนของการบริหารและการบริการ มีขอคนพบท่ีนาสนใจคือ เจาของบอน

คาสิโนชายแดนไทย – พมา ริมแมน้ําเมยไดมีการสรางเครือขายคนขับรถตูแทนระบบ       “พอทัวร” “แมทัวร” 

โดยมีการใหผลตอบแทนกับคนขับรถตูท่ีนํานักพนันมาใชบริการท่ีบอนคาสิโนโดยตรงไมผาน “พอทัวร” หรือ “แม

ทัวร” ซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยของกนกวรรณ มะโนรมย                เรื่อง “เครือขายและองคกรทางสังคมของ

คาสิโนขามแดนระหวางไทยและกัมพูชาในพ้ืนท่ีอีสานลางและนัยเชิงนโยบาย” ท่ีพบวา มีบริการ รับ-สงฟรีสําหรับ

ผูท่ีตองการเสี่ยงโชคในคาสิโนจากบานจนถึงคาสิโนท่ีอยูบริเวณดานชายแดนชองสะงําและชองจอม รวมถึงคาสิโน

บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน โดยมีเจาของทัวรท่ีหากเปนหญิง เรียกวา “แมทัวร” หากเปนชาย 

เรียกวา “พอทัวร” โดยผูท่ีเปน “แมทัวร” หรือ “พอทัวร” จะไดรับผลตอบแทนในการพานักพนันไปเลนการพนัน

ในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน แตอยางไรก็ตามรูปแบบเครือขายรถตูดังกลาวนี้มีลักษณะ

เพ่ือสรางแรงจูงใจใหนักพนันเขาสูบอนคาสิโน ซ่ึงสอดคลองกับ  พันเอกธาร ธรรมสกุล (2553.) ท่ีศึกษา

กระบวนการจูงใจนักพนันเขาสูบอนคาสิโน พบวามีการเอ้ือประโยชนกันระหวางบอนคาสิโน บริษัททัวรและนัก

พนัน คือ นักพนันไดรับผลประโยชนคือความสะดวกสบายในการเดินทาง เสียคาใชจายนอย มีบอนคาสิโนใหเลือก

เลนหลากหลาย 

 4. ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พมา พบวามีกลุมเครือขาย

ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของเครือขายของบอนคาสิโนนั้นมีดวยกัน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1        กอนการจัดต้ัง

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด และระยะท่ี 2           หลังการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ซ่ึงจะพบวาท้ัง 2        ระยะมีผลประโยชนเชิงธุรกิจ

ของเครือขายท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยในระยะท่ี 1 รูปแบบของเครือขายผลประโยชนในเชิงธุรกิจจะเปน

การท่ีมีความสัมพันธกับผูมีอํานาจในพ้ืนท่ี และเปนธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย ไมไดรับการรับรองจากทางรัฐบาลกลาง

ของพมา เปนการพ่ึงพิงอํานาจของผูท่ีมีอํานาจในพ้ืนท่ีในการเปดธุรกิจบอนคาสิโน โดยมีการตกลงสวนแบงตางๆ

ของธุรกิจกับผูมีอํานาจเพ่ืออํานวยความสะดวกในดานตางๆ เพ่ือธุรกิจบอนคาสิโนสามารถดําเนินกิจการอยาง

ราบรื่น โดยไมตองกังวลถึงผลกระทบใดๆ สวนระยะท่ี 2 จะมีรูปแบบท่ีแตกตางจากในระยะแรก กลาวคือ รูปแบบ

ของเครือขายผลประโยชนเชิงธุรกิจในระยะท่ี 2 เปนรูปแบบของการสัมปทานในการทําธุรกิจโดยมีการอนุมัติจาก
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รัฐบาลกลางของพมา ซ่ึงถือไดวาเปนธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย เพียงแตวาการดําเนินการตางๆนั้น ตองผานตัวแทนท่ีเปน

ฝายประสานงานกับทางรัฐบาลกลางอีกทอดนึง กลาวคือหากตัวแทนไมอนุมัติการดําเนินการนั้นก็ไมสามารถสงไป

ถึงมือของรัฐบาลกลาง หรือไมผานการอนุมัติใดๆเลย ฉะนั้นหากอยากใหรัฐบาลกลางเห็นชอบใดๆ ในธุรกิจในพ้ืนท่ี 

ตองผานการอนุมัติจากตัวแทนเปนอันดับแรก จึงทําใหเห็นวาผลประโยชนในเชิงธุรกิจนั้นจะตองผานท้ังตัวแทนท่ี

เปนคนประสานงาน และทางรัฐบาลกลางของพมา จึงทําใหเห็นวาผลประโยชนในระยะท่ี 2 จะมีผูมีสวนเก่ียวของ

หลายฝาย ทําใหตองมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ มีเรื่องตัวบทกฎหมายเขามาเก่ียวของเนื่องดวยเปนธุรกิจท่ีถูก

กฎหมายและอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมาย จึงจําเปนตองพ่ึง             นักกฎหมายเขามาชวยในสวนนี้เพ่ือใหการ

ดําเนินธุรกิจเปนไปไดอยางราบรื่น ตลอดจนการพัฒนาเครือขายไดขยายจากแนวคิดการเชื่อมตอจากจุดหนึ่งไปหา

จุดหนึ่งไปสูการเชื่อมตอ ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน  การเปลี่ยนแปลงผลประโยชนในระยะท่ี 2 สอดคลองกับการ

ศึกษาวิจัยการพนันชายแดนของFelsenstein and Freeman (2001)  ศึกษาเรื่อง Gambling on the Border: 

Casinos, Tourism Development and the Prisoners’ Dilemma ระหวางประเทศอิสราเอลและอียิปต เขาชี

ใหเห็นวาการพนันชายแดนถูกสรางข้ึนในฐานะ ท่ีเปนกลยุทธการทองเท่ียวชายแดน โดยเฉพาะ กรณีท่ีประเทศเนน

การแขงขันทางการคา แมวาจะสงผลกระทบทางสังคมก็ตามซ่ึงรัฐบาลตองหาทางแกไข และTimothy (2000) ใน

บทความเรื่อง Borderlands: an unlikely tourist destination?  พบวาการพนันชายแดนสามารถกลายเปน

จุดหมายปลายทางของการทองเท่ียวไดเปนอยางดี เพราะมีการพัฒนาการคมนาคมสูเสนทางชายแดน และ 

ชายแดนในตัวของมันเองมีความเปนพิเศษท่ีเหมือนพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีผูคนอยากมาเท่ียว เพราะเสมือนกับการเดินทางไป

เยือนตางประเทศ ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถชมความเปนไปของอีกประเทศหนึ่ง ในดานทัศนียภาพ สังคม วัฒนธรรม

พรอมๆ กับการเลนและจับจายซ้ือของชายแดน                    การพนันชายแดนไทย-พมา พบการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบธุรกิจเปนคอมเพล็กซ  เพ่ือการลงทุนทางการทองเท่ียวและบริการตลอดจนภายใตกฎหมายการลงทุนท่ีรัฐ

ไดประโยชน พรอมสามารถคอบคุมรายไดท่ีแนนอน ยกระดับบอนตลาดสนามทรายเปนบอนถูกกฎหมายเพ่ือรอง

รับการทองเท่ียว สงผลใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบเครือขายและการกระจายผลประโยชนท่ีตางออกไปจากเดิมท่ีมี

รูปแบบเครือขายระหวางนักลงทุนกับกองกําลังพิทักษชายแดนท่ีผิดกฎหมายรัฐบาลกลางพมา เปนนักลงทุนกับรัฐ

กลางกลางพมาท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมไดการคุมครองจากกองกําลังพิทักษชายแดนแทน  การระดมทุนและ

การกระจายผลประโยชนจึงมีหลายมิติ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ ดานความรวมมือและการ

ประสานผลประโยชนรวมกัน ดานกฎหมาย 

 5. ผลกระทบจากคาสิโนชายแดนตอชุมชนโดยรอบบอนคาสิโนในฝงไทย พบวา เกดชุมชนโดยรอบบอน

คาสิโนในฝงไทยไดรับผลกระทบท้ังผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบ แตสวนใหญเปนผลกระทบในดาน
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ลบ โดยผลกระทบดานลบตอสังคมคือ มีการขามฝงไปเลนการพนันเปนจํานวนมาก          มีนักเรียนนักศึกษาเขา

ไปใชบริการท่ีบอนคาสิโน ปญหาการขายบริการทางเพศและปญหายาเสพติด และผลกระทบดานลบตอเศรษฐกิจ

คือการสูญเสียทรัพยสินและปญหาหนี้สินจากการเลนการพนันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัตพงษ สอนสุภาพ 

(2555) พบวาผลกระทบจากคาสิโนการพนันชายแดนมีท้ังขอดีและขอเสีย ดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอก

เงิน แหลงหลบซอนของอาชญากรท่ีหลบหนีการจับกุม         คายาเสพติด และการคาประเวณี รวมถึงงานวิจัย

ของพรชิตา กฤษฎาวานิช (2545) ท่ีวาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสวนใหญเปนดานลบ คือ การเกิดหนี้สิน 

ขาดแคลนเงินใชจาย และกอใหเกิดภาพพจนแงลบแกประเทศ ซ่ึงแตกตางจากงานของพรรณทิพย จันทรพวง 

(2550) ศึกษาเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของผูเลนการพนันตามแนวชายแดน: กรณีศึกษาคาสิโนการ

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

ท่ีนําเสนอผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคาสิโนบานแหลม อําเภอบานโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี            โดยท้ัง

สองงานนี้พบวา การเลนการพนันชายแดนในปจจุบันไมคอยมีผลกระทบทางลบตอผูเลนท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 

 นอกจากนี้เม่ือศึกษารายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบจากคาสิโนชายแดนตอชุมชนโดยรอบคาสิโน           

ในฝงพมาจากขาวในเว็บไซดตางๆ ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ทําใหทราบวา ชาวบานท่ีอาศัยอยูโดยรอบบอน

คาสิโนในเมืองเมียวดีนั้น ไดรับผลกระทบดานลบหลายดาน เชน มีสถานประกอบการเลนการพนัน หลายแหง มี

ชาวพมาเขาไปเลนการพนันเปนจํานวนมากสงผลใหวิถีชีวิตของชาวพมาเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมบานเมืองท่ีเคย

สงบกลับมีโจรเต็มบานเต็มเมือง บานชองถูกขโมยทรัพยสิน       ตองหวาดกลัวและหวาดระแวงจากโจรผูรายท่ีกอ

เหตุ ปลน จี้ ชิง วิ่งราวทรัพย ซ่ึงมีการกอเหตุมากข้ึนภายหลังจากการเปดใหบริการของคาสิโนตางๆ รวมท้ังมีสถาน

บริการคาประเวณี บันเทิงตางๆ               และมีสถานบันเทิงท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงสงเสียงดังกระทบ

ตอประชาชนผูปวย นักเรียน นักศึกษา ไมไดหลับไมไดนอน ซ่ึงสอดคลองกับ  Thanyathip Sripana ในบทความ

เรื่อง Casinos in Border Towns in the Mekong Subregion (อางใน www.cseas.kyoto-u.ac.jp/edit/wp-

content/uploads/.../NL6425-27.pdf) กลาววาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในกลุมประเทศลุมน้ําโขงท้ัง

เอ้ืออํานวยการพัฒนาเศรษฐกิจการคาท่ีดีใหคนสามารถเดินทางขามประเทศโดยสะดวกโดยเฉพาะการขนสงนัก

พนันขามชาติ แตการพนันคือธุรกิจท่ีขัดตอการสรางรายไดใหกับประเทศ เชน ลาว พมา แลกัมพูชา โดยเฉพาะ

คาสิโนชายแดนของประเทศกันพูชาท่ีกลายเปนธุรกิจท่ีใหญท่ีสุดในสามประเทศนี้ สามารถสรางรายไดเปนกอบเปน

กําใหกับรัฐบาลผานการเสียภาษีของเจาของธุรกิจ แตในอีกดานหนึ่งพบวา การพนันชายแดนไดสรางผลกระทบให

เกิดความไมม่ันคงของมนุษยและความไมปลอดภัย เชน ภาวะหนี้และการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของคน

ทองถ่ินชายแดน                         
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปนี้ 

 1.ควรทําการศึกษาผลกระทบจากการสรางคาสิโนในฝงพมาอยางละเอียดเพ่ิมเติม  

 2.ควรศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนดานคาสิโนโดยกลุมทุนจีนในประเทศลาวและพมา               เพ่ือ

ศึกษาระบบการบริหารจัดการบอนคาสิโนแบบจีนท่ีดําเนินการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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