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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยนี้ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการจัดตั้งบ่อนคาสิโน
กัมพูชาในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณพื้นที่ปอยเปตติดกับจังหวัดสระแก้วและเพื่อน าเสนอการปรับ
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าบ่อนคาสิโนในพื้นที่ ดังกล่าวขยายเร่ิม
ขยายตัวตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมในพื้นที่ชายแดนปอยเปตจึงถือได้ว่าเป็น “เมืองคาสิโน” อันเป็นแหล่งลงทุนของอุตสาหกรรม
คาสิโนที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศกัมพูชา ในปัจจุบันพบว่าบ่อนคาสิโนปอยเปตมีทั้งหมด 12 บ่อน
ภายในบ่อนคาสิโนชายแดนประกอบไปด้วย 3 ผู้กระท าการ ได้แก่ 1) เจ้าของบ่อนคาสิโน 2) เจ้ามือ      
3) นักเล่นพนัน ความสัมพันธ์ของผู้กระท าการเป็นไปในลักษณะของเกมส์ที่มีผลรวมเป็นศูนย์ โดยปรากฏ
ผู้ที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจคาสิโนคือ “ชนชั้นน า” ได้แก่ เจ้าของคาสิโนและเจ้ามือ ส่วนกลุ่มผู้ที่เสีย
ประโยชน์คือ “ประชาชนทั่วไป” ในฐานะผู้เล่น นอกจากนี้ ยังพบว่าการมีบ่อนการพนันในพื้นที่ไม่ได้สรา้ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อพื้นที่โดยตรงและยังพบปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ
กัมพูชาที่มีความหละหลวมส่งผลให้มีผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปใช้บริการบ่อนคาสิโน ดังนั้น ข้อเสนอการ
ปรับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนในประเทศไทยจะต้องมีการค านึงถึงแนวทาง 3 ประการ อันได้แก่ 
การยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการภาษีบาป เพ่ือป้องกันสภาวะ
ผลประโยชน์กระจุกอยู่ในกลุ่มชนชั้นน าในลักษณะเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ 
 

ค าส าคัญ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเมือง บ่อน คาสิโนชายแดน การพนัน สระแก้ว 
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Abstract 
 This research paper is a qualitative research aimed at reviewing the establishment of 
Cambodian casinos in the Thai-Cambodian border area in Sa Kaeo province and to offer the 
strategic adjustment on the casinos in Thailand. The study found that casinos in the area, Poipet, 
have been expanding since 1997, as a result of global context and the economic, political and 
social changes in the area so Poipet is considered as a major "Casino City" in Cambodia where the 
the huge amount of money from casino businesses is invested.  Currently, there are 12 casino 
gambling houses in Poipet.  The 3 main agents in the field of border casinos are included 1)  the 
casino owners 2) the hosts and 3) the gamblers. Stakeholder relations are in the nature of a zero-
sum game by appearing those who benefit the most from the casino business are "Elites" namely 
casino owners and hosts. The people who lose in the business is the gamblers themselves. Moreover, 
the study found out that the casino business seem not to make any direct benefit to local area but 
leading the problems of law effectiveness because of the negligence of the Cambodian government. This 
condition creates a chance for the unapproval group of people to be serviced in the csasino. Hence, there 
are 3 concerned issues in considering the casino’s strategic adjustment in Thailand including 1) the 
principles of good governance 2) accountability and 3) the sin tax management so that the clusters of 
elite’s benefit in this zero-sum game would be prevented. 
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บทน า 
 การก่อตัวของธุรกิจการพนันในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมากภายใต้บริบทเสรีนิยม  
ในปัจจุบันธุรกิจการพนันได้ขยายตัวจนกลายเป็นธุรกิจไร้พรมแดนทั้งนี้สามารถเห็นได้จากแนวโน้มการ
ขยายตัวดังกล่าวทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่แถบเอเชียและแปซิฟิก จนอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันธุรกิจการ
พนันได้กลายเป็นทุนนิยมการพนัน รูปแบบของธุรกิจพนันที่ก าลังขยายตัวอย่างเป็นระบบและเป็นทางการ
มากที่สุดก็คือคาสิโน คาสิโนเป็นการพนันที่มีรูปแบบการเล่นหลายประเภทและเปิดบริการอย่างถูก
กฎหมายตลอด 24 ชั่วโมง (Treerat, N., 2016: 26 - 39) 
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คาสิโนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการจัดตั้งบ่อน2 คาสิโนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีข้อ
ถกเถียงดังกล่าวยังคงติดอยู่กับการถกเถียงในระดับศีลธรรมและผลประโยชน์เชิงธุรกิจเท่านั้น 
(Phongpaichit, P., 2013: 28) แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาที่ เกี่ยวกับการพนันและบ่อนคาสิโน
พอสมควรแต่โดยมากงานศึกษาดังกล่าวเน้นการน าเสนอภาพกว้างระดับประเทศมากกว่าภาพข้อมูลเชิง
พื้นที่ (Area Study) ดังนั้น หากต้องการตอบข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายจึงมี
ความจ าอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาข้อมูลที่มาจากพื้นที่จริง 
 พื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชาในเขตภาคตะวันออกสามารถเป็นพื้นที่ศึกษาทั้งเชิงประสบการณ์
และเชิงข้อมูลเพื่อตอบค าถามส าคัญต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดบ่อนการพนัน
มาแล้วเป็นเวลาเกือบ 20 ปี (Thai Publica, 2015; Praditsil, C., Tianam, N., Sarana, W., Ubalee, C. & 
Kwunnate, J., 2016: 4 - 5) โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีบ่อนคาสิโนมาก
ที่สุดในบรรดาจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก จึงท าให้ชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่มีประสบการณ์
และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจประเภทนี้ ทว่ากลับไม่ปรากฏการณ์ศึกษาว่าด้วยการ
ด าเนินกิจการบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนที่สะท้อนประสบการณ์เชิงลึก  อันจะน าไปสู่การผลิต
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการเตรียมพร้อมรับมือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการด าเนินธุรกิจดังกล่าว ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทบทวนการจัดตั้งบ่อนคาสิโนกัมพูชาในเขตชายแดนไทย - กัมพูชาบริเวณพื้นที่
ปอยเปตติดต่อกับชายแดนจังหวัดสระแก้ว รวมถึงศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนเพื่อ
เสนอแนวทางปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเตรียมรองรับบริบทใหม่ ๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นอันจะน าไปสู่การ
น าเสนอจุดยืนและมาตรการเชิงนโยบายในการจัดตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อทบทวนการจัดตั้งบ่อนคาสโินกัมพูชาในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาตดิกับจังหวัดสระแก้ว 
 2. เพื่อน าเสนอการปรับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนในประเทศไทย 
 

                                                           
2 ค าว่าบ่อนในที่นี้ หมายถึง สถานทีชุ่มนมุในการเลน่การพนนัตามรากศัพท์ (Ratchabandityasapha, 2011) ดังนั้น ผู้วจิัยจึงขอใช้ค าว่า 
บ่อนคาสิโน ในภาษาไทยมาจากการแปลค าว่า Casino 



จิรายุทธ์  สีม่วง 25

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

การส ารวจวรรณกรรม 
 การส ารวจวรรณกรรมในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่จะใช้เป็น
กรอบในการศึกษาวิจัยรวมถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกรณีศึกษา โดยจะส ารวจองค์ความรู้เชิงนามธรรมได้แก่
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและองค์ความรู้ในเชิงรูปธรรมได้แก่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษา จากนั้นจึงสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งสองเพื่อสร้างกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ใน
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์บ่อนคาสิโนชายแดนปอยเปตผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วยการ 
บูรณาการทฤษฎีกระบวนการสะสมทุนทุนโดยการพรากสิทธิ (Accumulation by Dispossession) ของ
เดวิด ฮาร์วี (David Harvey) และทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการ (Theory of Practice) ของปิแอร์ บูร์ดิเออ 
(Pierre Bourdieu) เข้าด้วยกันในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ทฤษฎีกระบวนการสะสมทุนทุนโดยการพรากสิทธิของเดวิด ฮาร์วีได้พัฒนาต่อยอดมาจาก
แนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้นของของมาร์กซ์เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์กระบวนการสะสมทุนในบริบท
ปัจจุบันที่อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยลัทธิเสรีนิยมใหม่ (Neo - liberalism) โดยฮาร์วี
เรียกการสะสมทุนลักษณะนี้ว่า “การสะสมทุนโดยการพรากสิทธิ (Accumulation by Dispossession)” 
(Harvey, 2003: 137 - 182) ในหนังสือThe New Imperialism ฮาร์วีอธิบายว่ากระบวนการนี้มีรูปแบบ
การท างานคล้ายกับระบบจักรวรรดินิยมเนื่องจากการสะสมทุนรูปแบบนี้ส่งผลให้วิกฤตเศรษฐกิจโลกแผ่
ขยายอย่างรุนแรงจนน าไปสู่ “วิกฤตการณ์ทุนนิยม (Crises of Capitalism)” ซ่ึงการสะสมทุนโดยการ
พรากสิทธิเป็นการสะสมทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับโลกและเปิดโอกาสให้เกิดกลไกใหม่ที่รัฐและ
นายทุนเข้าไปแสวงหาประโยชนจ์ากคนในทอ้งถิ่นอันน าไปสูค่วามเหลื่อมเลื่อมล้ าทางชนชัน้ภายในท้องถิน่ 
(Harvey, 2012: 86 - 108; Unchanam, P., 2012: 109 - 137) 
 ฮาร์วีอ้างอิงการอธิบายสังคมตามโรซา ลุคเซิมบวร์ค (Rosa Luxemburg)a ว่าวิกฤตเศรษฐกิจ
ตกต่ าในช่วงปี 1970 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกซบเซา อัตราจ้างงานต่ าและเงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่องนั้นมี
สาเหตุมาจากภาวการณ์บริโภคต่ า (Under-consumption) อันเป็นผลมาจากการขาดแคลนความ
ต้องการซื้อที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตจากระบอบทุนนิยมเพราะแรงงานถูกเอารัดเอา
เปรียบและได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าสิ่งที่แรงงานผลิตได้ซึ่งเทียบได้กับในยุคสะสมทุนเบื้องต้นแต่เปลี่ยน
หน้าผู้เล่นบท “นายทุน” จากเจ้าอาณานิคมเป็นตัวแสดงอื่นเช่นรัฐหรือกลุ่มนายทุนเพียงไม่กี่กลุ่ม การขูด
รีดแรงงานกระท าผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การท าที่ดินให้เป็นสินค้า (Commodification of 
Lands) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และการบังคับขับไล่ชาวไร่ชาวนา(The Forceful 
Expulsion of Peasant Population) ด้วยวิธีที่ต่างจากเดิมคืออ้างความเป็นทรัพยสิทธิแห่งรัฐไปสู่การ
อ้างความเป็นทรัพยสิทธิเอกชน การเพิกถอนสิทธิต่าง ๆ จากส่วนรวม (The Suppression of Rights to 
the Commons) กระบวนการเปล่ียนก าลังแรงงานให้กลายเป็นสินค้า (The Commodification of Labor 
Power) และการยุติวิถีการผลิตและการบริโภคแบบพื้นเมือง (The Suppression of Indigenous Forms of 

                                                           
a โรซา ลุคเซิมบวร์ค (Rosa Luxemburg)  5 มีนาคม ค.ศ. 1871 - 15 มกราคม ค.ศ. 1919 เป็นนักทฤษฎีมาร์กซิสม์ นักปรัชญา 
นักเศรษฐศาสตร์ และนักกิจกรรมชาวยิวเช้ือสายโปแลนด์ 



การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็น
ประเทศอาเซียน ในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน26

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

Production and Consumption) การจัดสรรสินทรัพย์ (หมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ) ตามวิถีอาณา
นิคม อาณานิคมใหม่และจักรวรรดินิยม (Colonial, Neo-colonial, and Imperial Processes of 
Appropriation of Assets, Including Natural Resources) การใช้ระบบเงินตราเพื่อการแลกเปลี่ยน
และการภาษีโดยเฉพาะภาษีที่ดิน (The Monetization of Exchange and Taxation, Particularly of 
Land) หนี้สาธารณะและระบบสินเชื่อ (The National Debt and the Credit System) ซึ่งวิธีที่รัฐ
ด าเนินการเหล่านี้ยิ่งเป็นการถ่างช่องว่างระหว่างชนชั้นนายทุนและชนชั้นที่มิใช่นายทุนจนไม่อาจกลับมา
สมานกันได้ จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนการ “พราก” ความมั่งคั่งและที่ดินอันเป็นสิ่ง
สาธารณะผ่านการเบียดขับให้เป็นชนชั้นกรรมาชีพ (Proletarianization) 
 อย่างไรก็ดี ฮาร์วีได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของการอธิบายกระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นของมาร์กซ์
ซึ่งมาร์กซ์อธิบายว่ากระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นนั้นเต็มไปดว้ยความรุนแรงทีป่รากฏซ้ าแลว้ซ้ าเล่าในชว่ง
ของการเปลี่ยนแปลงจากระบบศักดินามาเป็นทุนนิยมแต่ฮาร์วีใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ใ ห้เห็นว่า
กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นนั้นไม่ได้มีเพียงการใช้ความรุนแรงเท่านั้นหากแต่มีความสงบเรียบร้อยอัน
เนื่องมาจากการอพยพเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรด้วยการเข้ามาท างานในโรงงานอยู่ด้วย 
ดังนั้นกระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นตามแนวคิดของฮาร์วีจึงมีทั้งที่ใช้ความรุนแรงและความสงบเรียบร้อย
ไปพร้อมกัน นอกจากนี้กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นตามแนวคิดของมาร์กซ์นั้นมาร์กซ์อธิบายว่าเป็น
กระบวนการที่เกิดและสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ส าหรับฮาร์วีอธิบายว่ากระบวนการดังกล่าวยังคงเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องและมีบทบาทมาจนบริบทโลกเสรีนิยมใหม่ (Harvey, 2003: 146; Unchanam, P., 2012: 115 - 117) 
 ส่วนทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) นั้น บูร์ดิเยอน าเสนอไว้ใน
งานเขียนเมื่อปี 1972 ที่มีชื่อว่า Outline of a Theory of Practice (Bourdieu, 1995: vii) โดยทฤษฎีว่าด้วยการ
ปฏิบัติการของบูร์ดิเยอได้ให้หลักเกณฑ์ส าคัญอันเป็นหลักของทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการ 3 ประการ คือ 
1) จริตหรือฮาบิตุส (Habitas) 2) ทุน (Capital) 3) พื้นที่สนาม (Field) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. จริตหรือฮาบิตุส (Habitus) คือ มูลเหตุแห่งการตระหนักรู้ถึงกฎระเบียบทางสังคมของ
มนุษย์b (Postill, 2010) บูร์ดิเยอน าแนวคิดว่าด้วยจริตมาต่อยอดกับแนวคิดว่าด้วยทุนของมาร์กซ์  ท าให้
เห็นภาพว่าเนื่องจากมนุษย์มีจริตมนุษย์จึงรับรู้ถึงการมีอยู่ของความเป็นชนชั้นซึ่งเกิดข้ึนจากเงื่อนไขที่เป็น
ทั้งวัตถุและไม่ใช่วัตถุประกอบกันและมนุษย์ให้คุณค่าแตกต่างกัน  
 2. ทุน เป็นเงื่อนไขที่ก าหนดความเป็นชนชั้นให้กับปัจเจกชนหรือกลุ่มของปัจเจกชน ทุนเกิด
จากการสะสมแรงงานในรูปวัตถุท าให้ทุนเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนรูปได้ มี
ลักษณะทั้งสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้รวมทั้งเป็นปัจจัยในการก าหนดต าแหน่งแห่งที่ทางสังคม (Positions) 
และความเป็นไปได้ของปัจเจกบุคคลในการเข้าไปอยู่ในพื้นที่สนามต่าง ๆ ที่ด ารงอยู่ในพื้นที่ทางสังคม โดย
เขาอธิบายว่าทุนมี 4 ประเภท ได้แก่ (Bourdieu, 1997: 46 – 75 as cited in Yanyongkasemsuk, R., 
2013: 36 - 42) 
 

                                                           
b ข้อความดังกล่าวมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษคือ “The Permanent Internalisation of The Social Order in the Human Body” 
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  2.1 ทุนเศรษฐกิจ (Economic Capital) เป็นทุนตามความหมายของมาร์กซ์ ที่รวมถึงการ
ครอบครองทางเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มความสามารถของตัวแสดงในสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนรูป
ไปเป็น “เงิน” ได้อย่างตรงไปตรงมาและทันทีทันใด 
  2.2 ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) ประกอบไปด้วยทุน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
   2.2.1 ทุนที่รวมอยู่ในฮาบิตุส (Embodied State) คือทุนที่แทรกอยู่อย่างคงทนใน
รูปแบบขนบและมรรยาทที่แสดงออกผ่านร่างกายและจิตใจ มักปรากฏในรูปของวัฒนธรรมและต้องใช้
ระยะเวลาในการสะสมและประกอบเป็นรูปร่าง ทุนรูปแบบนี้สามารถเปลี่ยนความมั่งคั่งภายนอก(วัตถุ)ให้
กลายเป็นทุนที่อยู่ในตัวคนได้ (จริต - Habitus) การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างทันทีแต่
จ าต้องมีเงื่อนไขประกอบ ได้แก่ เวลา สังคม และชนชั้นทางสังคมทุนชนิดนี้สามารถลดและหายไปได้ด้วย
ตัวเจ้าของทุนเอง อีกทั้งยังสามารถสืบทอดด้วยการส่งผ่านทางกรรมพันธุ์ซึ่งเป็นการซ่อนการสืบทอดทุน
ในปัจเจกชนและชนชั้นที่ดีที่สุด 
   2.2.2 ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูปของวัตถุหรือที่เป็นรูปธรรม (Objectified State) ทุนชนิดนี้
คือสิ่งบ่งชี้เชิงรูปธรรมของทุนวัฒนธรรม อยู่ในรูปของสื่อหรือสิ่งของ เช่น รูปภาพ งานเขียน หนังสือ 
พจนานุกรม อนุสาวรีย์เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ทุนชนิดนี้แสดงออกและสืบทอดได้ผ่านวัตถุเช่นการสะสม
ภาพวาด เป็นต้น แม้ว่าการสะสมทุนวัฒนธรรมชนิดนี้จะสามารถส่งผ่านกันได้เหมือนทุนเศรษฐกิจอ่ืน ๆ แต่ก็มี
บางสิ่งที่แม้จะไม่อาจมองเห็นแต่ก็ถูกส่งผ่านไปได้เช่นกัน เช่น ความเป็นเจ้าของภาพ ความเป็นเจ้าของวิถี
บริโภคภาพเขียน ฉะนั้นสินค้าเชิงวัฒนธรรมจึงประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุและสิ่งที่แฝงสัญญะ 
   2.2.3 ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูปสถาบัน ( Institutionalization State) คือทุนที่ถูกท าให้
เป็นวัตถุหรือรูปธรรมแยกออกมาจากปัจเจกบุคคลทุนชนิดนี้อ้างอิงถึงคุณสมบัติเริ่มต้นของทุนวัฒนธรรม
และถูกเข้าใจว่าคือการรับประกันโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบัตรหนังสือรับรองและการผ่านการ
สอบ สิ่งนี้สร้างช่องว่างและท าให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้ได้รับการรับรองกับผู้ที่ไม่ได้รับการรับรอง
จนในท้ายที่สุดอาจน าไปสู่การแลกเปลี่ยนระหว่างทุนวัฒนธรรมกับทุนเศรษฐกิจด้วย เช่น  การแปลงเงิน 
(ทุน) เป็น “การรับประกันทางการศึกษา” เป็นต้น  
  2.3. ทุนทางสังคม (Social Capital) คือความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มและ
เครือข่ายสังคมโดยปัจเจกชน โดยทุนชนิดนี้จะมีมากน้อยขึ้นกับขนาดของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่
สามารถระดมมาได้อย่างมีประสทิธิภาพและปริมาณของ “ทุน”ที่ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของและแสดงความ
เป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง ทุนทางสังคมจึงประกอบด้วย ทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกของกลุ่ม
และเครือข่ายของสังคมและการรวมตัวกันของความรู้ความเข้าใจและการยอมรับ (Cognition and 
Recognition) ดังนั้น ส าหรับบูร์ดิเยอร์แล้วทุนทางสังคมถูกสร้างโดยอ านาจทางสังคมและต้องมีการ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอโดยรวมถึงความใกล้ชิดในสังคมด้วย  
  2.4 ทุนสัญลักษณ์ (Symbolic Capital) คือลักษณะทุนที่ปัจเจกชนรับรู้ได้จากการสัมผัสรู้
และยอมรับว่ามีอยู่ เช่น ศักดิ์ศรี สถานภาพอ านาจ ซึ่งสามารถได้มาจากเกือบทุกที่ ทุนสัญลักษณ์สามารถ
ได้มาจากการที่ปัจเจกบุคคลมีทุนเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและหากมีทุนเศรษฐกิจมากพอ บุคคลในสังคมก็จะ
รับรู้และยอมรับรูปแบบหนึ่งของทุนสัญลักษณ์ ได้แก่ “ทุนทางการเมือง” ทุนชนิดนี้ท างานบนฐานของ



การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็น
ประเทศอาเซียน ในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน28

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

 

 

ชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ การรับรู้ และเห็นในคุณค่า หรือการแสดงออกซึ่งการมีชื่อเสียงที่
ผู้คนยกย่อง ยอมรับ และเคารพในตัวบุคคลหรือวัตถุที่แสดงออกถึงการมีหรือการถือครองอ านาจของทุนนั้น 
 3. พื้นที่สนาม (Field) มโนทัศน์เกี่ยวกับ Field/Champ (fr.) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ นั้นหมายถึงสนาม
สนามประลองหรือวงการ (ตามการบัญญัติศัพท์ของ นพพร ประชากุล) (Wisudthiluck, S., 2012) ที่มีนัยยะ
แสดงถึงโครงสร้าง/ พื้นที่ทางสังคมที่มีการประชันขันแข่งกันด้วยความรู้ รสนิยม หรือวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม
คนโดยการแสดงออกผ่านการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น วงการการเมือง วงการวิชาการ วงการกีฬา ฯลฯ ตาม
ความหมายดังกล่าวนี้สังคมที่เรามีชีวิตอยู่จึงเป็นพื้นที่ของการซ้อนทับกันของ “สนาม” ในแบบต่าง ๆ  บูร์ดิเยอ
ใช้ Field หรือสนามมาเป็นหน่วยวิเคราะห์ปฏิบัติการ (Practice) แทนการใช้แนวคิดโครงสร้างทางสังคม โดยเขา
เสนอว่าพื้นที่สนามคือปริมณฑลหรืออาณาบริเวณทางสังคม (Social Arena) ที่มีการต่อรอง ช่วงชิง เบียดขับ
และแบ่งปันทรัพยากร บูร์ดิเยอกล่าวว่าในพื้นที่สนามมีจริตหรือฮาบิตุสท าหน้าที่เชื่อมโยงกัน จนบางครั้งอาจท า
ให้ฮาบิตุสกลับมามีอิทธิพลเหนือพื้นที่สนามซึ่งทุกอย่างถือเป็น “การปฏิบัติการ” 
 

กรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมองค์ความรู้เชิงนามธรรมและเชิงรูปธรรมดั้งข้างต้น ผู้วิจัยสังเคราะห์
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยในรูปแบบด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ (Model) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัย 

เจ้าของ
บ่อน

คาสิโน 

เจ้ามือ 

นักพนนั 

บริบททุนนิยมโลก
หลังสงครามเย็น 

บริบททางการเมือง
ชายแดน 

บริบททางเศรษฐกิจ
ชายแดน 

บริบททางสังคม
ชายแดน 

ผลย้อนกลับ (Feedback) 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

-นโยบายคาสิโน
ถูกกฎหมาย 
- บทบาทของชน
ช้ันน า 

ผลิตผล 
(Product) 

สถานการณ์
ผลประโยชน์ใน
รูปแบบเกมท่ี
ต้องมีแพ้-ชนะ 
(Zero–sum 
game) 

กระบวนการ (Process) สะสมทุนของ
บ่อนคาสิโนชายแดน 

- การบริหารรูปแบบการพนัน 
- การบริหารงานบุคคลบ่อนคาสิโนการ
เตรียมบุคลากรมืออาชีพ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- การบริหารงานเพื่อการส่งเสริมการตลาด
บ่อนคาสิโน 
- การประสานงานเพื่อสนับสนุนความมั่นคง
ของบ่อน 
- การบริหารงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ภายในบ่อนคาสิโน 
- การฟอกเงิน 
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 จากกรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัยข้างต้นสามารถอธิบายได้ดังนี้ การพัฒนาของบ่อนคาสิโน
บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณจังหวัดสระแก้วเกิดมาจากบริบทแวดล้อมต่าง ๆ อันได้แก่ การ
ขยายตัวของระบบทุนนิยมโลก พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมใน
พื้นที่ชายแดน ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ นโยบายดึงดูดการลงทุนโดยเปิดช่องให้เกิดคาสิโนถูกกฎหมาย รวมทั้ง
บทบาทของชนชั้นน าภายใต้บริบทดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนก่อรูปและการพัฒนาของบ่อนคาสิโน
บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชาบริเวณจังหวัดสระแก้วอันเป็นแหล่งการสะสมทุนของชนชั้นน า โดยผ่าน
วิธีการทางเศรษฐกิจปรกติและนอกรูปแบบเศรษฐกิจปรกติ ได้แก่ การแสวงหาค่าเช่าจากธุรกิจ รวมถึงใช้
กลไกเพื่อแสวงหามูลค่าส่วนเกินหรือก าไรผ่านการบริหารรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารรูปแบบการ
พนัน การบริหารงานบุคคลบ่อนคาสิโนโดยการเตรียมบุคลากรมืออาชีพการบริหารความเสี่ยง การ
บริหารงานเพื่อส่งเสริมการตลาดบ่อนคาสิโนการประสานงานเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของบ่อนและการ
บริหารงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในบ่อนคาสิโนรวมถึงการฟอกเงิน กระบวนการดังกล่าวสร้างกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ ผลกระทบในลักษณะที่ต้องมีแพ้มีชนะมีความไม่เหมาะสมมี
ผลย้อนกลับอันควรน าไปสู่การปรับยุทธศาสตร์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. วิธีวิทยาในการศึกษาแนวทางการศึกษา (Methodological Approach) ผู้วิจัยจะใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมือง  (Historical 
Political Economy Approach)  ซึ่ งกระบวนการวิจัยตั้ งอยู่ บนตรรกะแนววิภาษวิธี (Dialectic) 
(Praditsil, C., 2016: 39) และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลตามหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิค
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) (Chantavanich, S., 2007: 128 - 130; Podhisita, C., 
2011: 369 - 372) 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยอาศัยแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ 
  2.1 การศึกษาเอกสาร โดยแบ่งเอกสารออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  เอกสารชั้นต้น 
(Primary Document) และเอกสารชั้นรอง (Secondary Document)  
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิธีการการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In - 
depth Interview)  จะใช้แบบการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi - Structured or Guided 
Interview) เป็นแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารบ่อน
คาสิโน นักธุรกิจการเมืองในพื้นที่นักพนันรวมถึงผู้ที่คัดค้านนโยบายบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในระดับชาติ 
ได้แก ่
  2.2.1 สิทธิ์ (นามสมมุติ) ผู้บริหารบ่อนคาสิโนชายแดนแห่งหนึ่งในบริเวณพื้นที่ชายแดน 
  2.2.2 พุต (นามสมมุติ) เจ้าของบ่อนคาสิโนชายแดนแห่งหนึ่งในบริเวณพื้นที่ชายแดน  
  2.2.3 ชัย (นามสมมุติ) เจ้ามือบ่อนคาสิโนชายแดนแห่งหนึ่งในบริเวณพื้นที่ชายแดน 
  2.2.4 จ๊อต (นามสมมุติ) นักธุรกิจการเมืองในพื้นที่ชายแดน 
  2.2.5 ติ๋ว (นามสมมุติ) ผู้ให้บริการทัวร์นักพนันแห่งหนึ่งในพื้นที่บ่อนคาสิโนชายแดน 
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  2.2.6 ไก่ (นามสมมุติ)นักการเมืองท้องถิ่นและอดีตนักพนันวีไอพี 
  2.2.7 ปลา (นามสมมุติ) นักพนันรายย่อยบ่อนคาสิโนชายแดน 
  2.2.8 เร่ิง (นามสมมุติ) นักพนันรายย่อยบ่อนคาสิโนชายแดน 
  2.2.9 ใหญ่ (นามสมมุติ) นักพนันรายย่อยบ่อนคาสิโนชายแดน 
  2.2.10 มิค (นามสมมุติ) นักพนันออนไลน์ 
  2.2.11 แม็ก (นามสมมุติ) นักพนันออนไลน์และตัวแทนนายหน้าของบ่อนคาสิโนชายแดน 
  2.2.12 ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
 รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กรณีศึกษาอันหมายถึง ประสบการณ์จากการ
สังเกตที่ได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสบรรยากาศการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตติดกับบริเวณ
ชายแดนไทยจังหวัดสระแก้ว  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาจัด
กระท าให้เป็นระบบ แยกแยะองค์ประกอบ จัดเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล เพื่อน าไปสู่การตีความ (Hermeneutic) (Vaddhanaphuti, C., 1994) โดยจะท าการวิเคราะห์
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นถึงพัฒนาการของบ่อนคาสิโนกัมพูชาในเขตชายแดนไทย -กัมพูชาบริเวณ
จังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้นจึงได้วิเคราะห์ให้เห็นโครงสร้างและผู้กระท าการ (Structure & Agency)
รวมถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากบ่อนคาสิโนเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ผลย้อนกลับเพื่อน าไปสู่การ
ปรับยุทธศาสตร์ 
 

ผลการวิจัย 
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า พัฒนาการของบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชาบริเวณจังหวัดสระแก้วเกิดและขยายตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา  ภายใต้บริบทแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกภายหลังสงครามเย็น ระบบเสรีนิยมใหม่
ในบริบทโลกภายหลังการล่มสลายระบบคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตในปี 2533 ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศใหม่ภายหลังจากระบบโลกแบบสองค่ายระหว่างค่ายทุน
นิยมและค่ายคอมมิวนิสต์สลายลง สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาจัดระเบียบโลกใหม่ภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยม
ใหม่ของฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) โดยแนวคิดเสรีนิยมใหม่นี้ตั้งอยู่บนฐานคิดแบบ
เสรีนิยมที่เชื่อในกลไกลตลาดเสรี (Free - marketism) ซึ่งส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพิงกัน
ผ่านทางระบบเศรษฐกิจมากข้ึน (Jaroenlerd, V., 1999; Thanaphonphan, R., 2002: 17) 
 บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในพื้นที่
ชายแดนไทย - กัมพูชาภายหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นที่เปลี่ยนแปลงไปโดยประเทศไทยและกัมพูชาต้องมี
การปรับท่าทีตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่พัฒนาเข้าสู่ยุคสมัยแห่งเสรีนิยมใหม่ ในกรณีของไทย
ได้มีการเร่งรัดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อทดแทน
น าไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออกและมีการปรับเปลี่ยนท่าทีต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่แตกต่างกันโดยการประกาศ “นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” ในสมัยรัฐบาล     
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พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วกลายเป็นพื้นที่ที่มีการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้ารวมถึงการเป็นพื้นที่แห่งการค้าขาย อันมีสาเหตุมาจากการที่รัฐต้องการให้พื้นที่ภาค
ตะวันออกให้เป็น “ประตูสู่อินโดจีน” เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
พร้อมกับการแสวงหาตลาดในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาภายใต้โครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard Development Program (ESB) 
ส่วนประเทศกัมพูชาได้วางแผนให้พื้นที่ชายแดนปอยเปตให้เป็นพื้นที่ ในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศดังจะเห็นได้จากในช่วงปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลกัมพูชาได้มีการออกกฎหมายการลงทุน (The 
Law on Investment) รวมทั้งจัดตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งกัมพูชา (Cambodian 
Investment Board - CIB) และสภาเพื่อพัฒนากัมพูชา (Council for Development of Cambodia - 
CDC) เพื่อดูแลงานฟื้นฟูการพัฒนาและส่งเสริมลงทุนภายในประเทศ (Tangkitvanich, S. et al, 2015:  
207, 211) โดยอุตสาหกรรมการพนันเป็นอีกหนึ่งสาขาอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลกัมพูชาสนใจผลักดัน  
รัฐบาลกัมพูชาได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งคาสิโนบนเรือในโตนเลสาบ เมืองพนมเปญเป็นฉบับแรกให้กับ
บริษัท นาคาเวิร์ล (Naga World) ในปี พ.ศ. 2537 ตามมาด้วยในปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลกัมพูชาก็ได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปราบปรามการพนัน (Law on the Suppression of Gambling) (Law 
on The Suppression of Gambling 1996, January 26, 1996) ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนด
ห้ามมิให้ด าเนินกิจการการพนันทุกประเภททั่วทั้งราชาอาณาจักรกัมพูชาเว้นแต่กิจการการพนันที่รัฐออก
ใบอนุญาตให้เท่านั้น ส่งผลให้มีบ่อนคาสิโนจ านวนมากในกรุงพนมเปญต้องถูกยกเลิกไปเหลือเพียงบริษัท
นาคาเวิร์ลเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลกัมพูชา ในเวลาเดียวกันนั้นรัฐก็ได้อนุญาตให้มีการเปิดบอ่น
คาสิโนตามพื้นที่รอบนอกรัศมี 200 กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญอีกด้วย 
 ส าหรับประเทศไทยการพนันเป็นกิจกรรมทางสงัคมที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจนอาจกล่าวไดว้า่
เป็นวิถีทางวัฒนธรรมวิถีหนึ่ง แม้ว่าในอดีตรัฐได้เข้ามาควบคุมและบางช่วงอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนการพนัน
ถูกกฎหมายเป็นระยะ ๆ (Jeamteerasakul, S., 2008: 25 - 26; Ussavaponganant, N., 2005: 23; 
Phongphaew, P. , Chornanan, S.  Tansirikongkhon, V. , Sawekkomet, K.  & Torraktrakun, T. , 
2002: 103) อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการพนันถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ออกไป
เล่นการพนันตามพื้นที่ชายแดนเป็นจ านวนมากโดยบอ่นคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตติดกับบริเวณชายแดนไทย
จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของนักพนันชาวไทย บ่อนคาสิโนปอยเปตเริ่มเปิดด าเนินการมา
ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา อันเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลกัมพูชาท่ี
ต้องการให้อุตสาหกรรมการพนันเป็นแหล่งรายได้ ส่งผลให้ในพื้นที่ปอยเปตมีพลวัตรของทุนคาสิโนข้าม
ชาติมากกว่าหากเปรียบเทียบกับบ่อนคาสิโนในพื้นที่ข้างเคียงอย่างชายแดนจังหวัดจันทบุรีหรือตราด 
แม้ว่าบ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตบางช่วงเวลาจะได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
บ้างแต่ก็มักจะฟื้นตัวและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่าปอยเปตคือ “เมืองคาสิโน” แห่งหนึ่งที่มี
พลวัตรอย่างมากในแง่ของจ านวนบ่อนคาสิโนของประเทศกัมพูชา โดยในปัจจุบันพบว่ามีบ่อนคาสิโนใน
พื้นที่ปอยเปตทั้งสิ้น 12 แห่ง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก ่
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 กลุ่มที่ 1 กลุ่มฮอลิเดย์ประกอบไปด้วย 2 คาสิโน ได้แก่ ฮอลิเดย์ปอยเปตคาสิโน และฮอลิเดย์
พาเลสคาสิ โนแอนด์รีสอร์ท โดยเป็นกลุ่มของนายทุนชา วอินโดนีเซียและมี หุ้นส่วนภายนอก 
3 - 4 หุ้น โดยหนึ่งในนั้นคือนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มคราวน์คาสิโน ประกอบไปด้วย 5 คาสิโน ได้แก่ โกลเด้นคราวน์คาสิโน เก็นติ้ง
คราวน์คาสิโน ปริ๊นเซสคราวน์คาสิโน คราวน์คาสิโนดรีมเวิลด์และคราวน์เก็นติ้งสกาย โดยมีเจ้าของคือนัก
ธุรกิจการเมืองระดับประเทศคนหนึ่งของกัมพูชา 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มแกรนด์ไดมอนและคาสิโนปอยเปต กลุ่มนี้ประกอบไปด้วย 2 คาสิโน ได้แก่ 
แกรนด์ไดมอนด์ซิตี้แอนด์คาสิโนและปอยเปตคาสิโนรีสอร์ท โดยเจ้าของคืออดีตนักการเมืองไทยที่หนีคดี
จากจังหวัดสมุทรปราการ 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มสตาร์ ประกอบไปด้วย 2 คาสิโน ได้แก่ สตาร์เวกัสรีสอร์ทแอนด์คาสิโนและสตาร์ 
พาราไดส์คาสิโนซึ่งเป็นของกลุ่มทุนที่จากประเทศมาเลเซีย 
 กลุ่มที่ 5 ทรอปิกคาน่า มี 1 คาสิโน ได้แก่ ทรอปิกคาน่ารีสอร์ทแอนด์คาสิโนบริหารงานโดยนัก
ธุรกิจเหล็กจากกรุงเทพซึ่งในปัจจุบันภายหลังที่เจ้าของเดิมเสียชีวิตมีหลานเป็นผู้บริหารงาน 
 นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบว่าบ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตได้พัฒนากิจการคาสิโนเข้าสู่พื้นที่
ออนไลน์แล้วถึง 4 กลุ่มธุรกิจ มีเพียงบ่อนคาสิโนทรอปิกคาน่าเท่านั้นที่ยังไม่มีการเปิดให้บริการในลักษณะ
ดังกล่าว  
 หากวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างและผู้กระท าการภายในพื้นที่บ่อนคาสิโนชายแดนไทย-กัมพูชา 
บริเวณจังหวัดสระแก้วพบว่าผู้กระท าการประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เจ้าของบ่อนคาสิโน เจ้ามือ
และนักพนัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 เจ้าของบ่อนคาสิโน ประกอบไปด้วยชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีความสัมพันธ์เครือข่าย
ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เนื่องจากลักษณะอ านาจในประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่จะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจเชิงอิทธิพลในพื้นที่กับอ านาจที่มีการรวมศูนย์อย่างเป็นทางการในระดับชาติ
ของรัฐบาลที่เมืองหลวงพนมเปญ โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนชาติกัมพูชาที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับ
นักการเมืองระดับชาติของประเทศกัมพูชา การลงทุนธุรกิจบ่อนคาสิโนของเครือข่ายชนชั้นน ามีลักษณะ
เป็นการแสวงหาก าไรจากการแสวงหาค่าเช่าที่มีการผูกขาดน้อยรายโดยชนชั้นน าเท่านั้น  เนื่องจากธุรกิจ
บ่อนคาสิโนเป็นการจ ากัดอุปาทานเพื่อขยายก าไร อย่างไรก็ดีลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชัน้
น าที่ร่วมลงทุนในบ่อนคาสิโนดังกล่าวมีทั้งความขัดแย้งและความร่วมมือกันภายในกลุ่ม ซึ่งเราสามารถ
วิเคราะห์จัดกลุ่มโดยแบ่งชนชั้นน าของบ่อนคาสิโนออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ (Jod Anon, 2018, 
August 12, interviewed; Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed; MGR Online, 2017; 
Thairath, 2009)   
 - กลุ่มนายทุนไทย ได้แก่ นายทุนระดับชาติ เช่น กลุ่มทุนเหล็กที่มาจากกรุงเทพ  
 - กลุ่มนักการเมืองไทย ได้แก่ นักการเมืองระดับชาติ เช่น อดีตนักการเมืองไทยที่หนีคดีจาก
จังหวัดสมุทรปราการและนักการเมืองในพื้นที่ 
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 - กลุ่มนายทุนกัมพูชา ได้แก่ นายทุนระดับชาติของประเทศกัมพูชาเจ้าของบ่อนคาสิโนในคราวน์
คาสิโน 
 - กลุ่มนักการเมืองกัมพูชา ได้แก่ นักการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นที่ถือหุ้นลม 
 - กลุ่มทุนข้ามชาติ ได้แก่ นักธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานข้ามชาติ อันได้แก่ นักธุรกิจจากประเทศ
มาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย เป็นต้น 
 เจ้าของบ่อนคาสิโนคือนักธุรกิจที่ลงทุนในการสร้างอาคารของคาสิโนรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น โรงแรมหรือส่วนประกอบอ่ืนที่คู่ขนานไปกับบ่อนคาสิโน เจ้าของบ่อนจะท าหน้าที่เป็นผู้จัดสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้นักเล่นได้เข้ามาเล่นรวมทั้งดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ โดยเจ้าของบ่อนมี
บทบาทในน าเงินมาลงทุนโดยตรงในบ่อนคาสิโนโดยใช้เครือข่ายความสัมพันธ์แบบทางการผ่านนโยบาย
การดึงดูดการลงทุนของรัฐแบบเป็นทางการและการใช้เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการผ่านการชักชวนพรรค
พวกเพื่อนฝูงมาร่วมลงทุน โดยใช้รูปแบบบริหารธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการบริหาร
เป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ (Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; Sitthi Anon, 2016, December 
15, interviewed; Kai Anon, 2017, November 7, interviewed; Roeng Anon, 2017, October 21, 
interviewed; Pla Anon, 2017, October 21, interviewed; Phut Anon, 2017, May 1, 
interviewed; Lapyai, S., 2014: 133 – 136; Mik Anon, 2017, November 16, interviewed) 
 1. การบริหารงานบุคคล บ่อนคาสิโนจะมีบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบแบบมืออาชีพซึ่งจะมี
แบ่งงานกันท าตามต าแหน่ง ประกอบด้วย ผู้จัดการบ่อน คนแจกไพ่ (Dealer) และพนักงานดูแลลูกค้า 
(Junket) ในการบริหารงานบุคคลของบ่อนคาสิโนการจะต้องมีเตรียมบุคลากรมืออาชีพเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะคนแจกไพ่ซึ่งจะต้องมีการเรียนและฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ อย่างไรก็ดีการบริหารงานบุคคลใน
บ่อนคาสิโนเป็นงานที่มีความซับซ้อนอย่างมากเนื่องจากการเล่นพนันสามารถโกงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึง
ต้องมีการบริหารงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้พนักงานของบ่อนคาสิโนมีส่วนร่วมกับการโกง เช่น บ่อน
คาสิโนจะมีต้องมีวิธีการลงโทษพนักงานที่โกงเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับพนักงานคนอ่ืนหรือนอกจาก
การคัดเลือกจัดหาพนักงานแจกไพ่ด้วยตนเองแล้วบ่อนคาสิโนยังต้องคอยตรวจสอบ  สอดส่องคนของ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น 
 2. การบริหารความเส่ียง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการส าคัญในการสะสมทุนของบ่อนคาสิโน 
โดยบ่อนคาสิโนมีการจัดกลไกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนเชิงธุรกิจโดยใช้ฐานขององค์ความรู้ 3 ศาสตร์ 
อันได้แก่   
  2.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจ้าของบ่อนและเจ้ามือจะมีการควบคุมความเสี่ยงที่จะ
เสียพนันโดยการใช้เทคโนโลยีในการเล่นการพนันเพื่อก าหนดก าไรที่แน่นอน ได้แก่ ในกรณีของเกมส์โต๊ะ
จะมีการใช้สีชนิดพิเศษท าสัญลักษณ์ไว้ที่ไพ่ซึ่งสีชนิดนี้จะมองเห็นเฉพาะผ่านกล้องวงจรปิดเท่านั้นหรือการ
ใช้เครื่องท าไพ่ หากเป็นกรณีของเกมส์พนันที่เป็นเครื่องแมทชีน เกมส์ตู้ต่าง ๆ บ่อนคาสิโนจะใช้การ
ควบคุมด้วยการตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อก าหนดก าไรที่แน่นอน เช่น สล็อตแมทชีน ตู้ปลา ฯลฯ ดังที่
บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งได้ตั้งโปรแกรมเครื่องสล็อตแมทชีนให้เจ้ามือสามารถชนะนักพนัน และได้รับ
ผลประโยชน์ในอัตรา 70 - 30% เป็นต้น 
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  2.2 ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ บ่อนคาสิโนจะมีการติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้ทั่ว
ทุกจุดของบ่อน กล้องวงจรปิดดังกล่าวนอกจากจะมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโกงในบ่อนแล้ว ยังติดตั้งไว้
เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักพนันอีกด้วย การสังเกตพฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ่อน
คาสิโนในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นและหาเทคนิคในการเอาชนะผู้เล่น เช่น หากพบว่าบ่อนคาสิโน
เป็นฝ่ายเสียก็จะเปลี่ยนตัวคนแจกไพ่ การใช้ความช านาญของผู้แจกไพ่ในการควบคุม การบริการเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ให้แก่นักพนันเพื่อให้เกิดความมึนงงขาดสติน าไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย การเล่นการ
พนันในช่วงกลางคืนซึ่งผู้ เล่นจะมีอาการง่วงเพลียซึ่งทางบ่อนจะมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะได้มากกว่า 
กระบวนการเหล่านี้ท าให้บ่อนคาสิโนชายแดนทั้งหมดเปิดบริการแบบตลอด 24 ชั่วโมง 
  2.3 ความรู้ทางไสยศาสตร์ เป็นความรู้ทางความเชื่อเรื่องโชคลางและความโชคดี 
เจ้าของบ่อนและเจ้ามือจะใช้ความรู้ในทางไสยศาสตร์และความเชื่อทางโชคลางเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
โดยจะมีการจ้างหมอดูหรือซินแสประจ าบ่อนในการท าหน้าที่ตรวจสอบดวงชะดวงชะตาของพนักงานที่
แจกไพ่และท าการตรวจดูลักษณะโหงวเฮ้งดวงชะตาของนักพนันบางคนเพื่อจัดวางพนักงานแจกไพ่ได้
อย่างถูกต้อง รวมทั้งการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพื้นที่ภายในบ่อนคาสิโนด้วย 
 3. การบริหารงานเพื่อส่งเสริมการตลาดของบ่อนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถือเป็นส่วนส าคัญของบ่อน
คาสิโนเนื่องจากกระบวนการสะสมทุนของทุนนิยมคาสิโนเป็นกิจกรรมท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากความ
ล้มละลายของนักพนัน ดังนั้นบ่อนคาสิโนจะต้องมีสิ่งกระตุ้นเพื่อให้มีผู้เล่นอยู่ตลอดเวลา โดยหัวใจของ
การส่งเสริมการตลาดของบ่อนคาสิโนคือการมีกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขายได้
ในทันที ได้แก่ การแจกคูปองของขวัญ (Gift Voucher) การสร้างระบบสมาชิก การแจกชิปตายหรือชิป
โปร (Dead Chip) การบริการเข้าพักโรงแรมของบ่อนคาสิโนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การใช้ระบบแจ็คพอต
รวมถึงการสร้างระบบให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความโดดเด่นความน่าเชื่อถือเพื่อเป็นการ
สร้างจุดขายให้กับบ่อนคาสิโนของตน นอกจากนี้บ่อนคาสิโนที่มีการเล่นพนันออนไลน์ยังมีการส่งเสริม
การตลาดโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การถ่ายทอดสดโดยใช้นางแบบร่วมด้วยเพื่อชักชวนให้นักพนนั
ให้เล่นพนันพร้อมกับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของบ่อนคาสิโน เป็นต้น  
 4. การประสานงานเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของบ่อน เจ้าของบ่อนมักจะใช้วิธีการปันผลหุ้นลม
และการประสานงานภายในพื้นที่ ซึ่งเจ้าของบ่อนจะมีการปันผลประโยชน์ท่ีเป็น “หุ้นลม” ให้แก่ผู้มี
อิทธิพลทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นของกัมพูชา โดยการให้เข้ามาถือหุ้นลมของผู้มี
อิทธิพลเพื่อให้ได้รับเงินปันผลจากธุรกิจแลกกับการใช้อิทธิพลที่ตนมีอยู่อ านวยความสะดวกใน
กระบวนการลงทุน เช่น เป็นตัวกลางเชื่อมประสานติดต่อกับหน่วยงานรัฐหรือจัดการในกรณีที่เกิดปัญหา
ต่าง ๆ รวมถึงการดูแลรักษาความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่ของบ่อนคาสิโน ฯลฯ 
 นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานเพื่อประสานงานโดยการเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่า (Rent) กับ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้การด าเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย อาทิ  การประสานงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืดหยุ่นเวลาเปิด - ปิดด่าน การลดความเข้มงวดในการตรวจค้นตลอดจนการปล่อยให้น า
เงินข้ามประเทศเข้ามาได้ง่ายขึ้น เป็นต้น (Tiw Anon, 2017, October 4, interviewed; Sitthi Anon, 2016, 
December 15, interviewed; Phut Anon, 2017, May 1, interviewed)  
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 5. การบริหารงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในบ่อนคาสิโน การบริหารดังกล่าวมีทั้งที่เป็นการ
ด าเนินงานของเจ้าของบ่อนคาสิโนและเป็นการเปิดให้เช่าพื้นที่โดยเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
อย่างไรก็ดีการบริหารงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในบ่อนคาสิโนโดยมากจะมีเจ้าของบ่อนจะเป็น
ผู้ด าเนินการ เจ้าของบ่อนจะได้รับผลประโยชน์จากผลการประกอบธุรกิจหรือการได้รับค่าเช่าเป็น
ผลประโยชน์ตอบแทน การบริหารดังกล่าวประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่  
  5.1 ฝ่ายธุรกิจรับจ าน า ฝ่ายธุรกิจรับจ าน าจะมีหลายรูปแบบทั้งที่เจ้าของบ่อนคาสิโน
ด าเนินการเอง การให้เครือข่ายของนักลงทุนเข้ามาเช้าด าเนินการหรือการจ้างเอกชนภายนอกเข้ามา
ด าเนินการภายใต้สัญญารายปี ธุรกิจรับจ าน าถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของเป็นจ านวน
มาก ผู้ใช้บริการจ าน ามีทั้งนักพนนัรายยอ่ยที่จ าน าสิ่งของที่มีมูลค่าไม่สงูมาก เช่น การจ าน าโทรศัพท์มือถือ 
นาฬิกา แหวน เป็นต้น และนักพนันวีไอพีที่จ าน าสิ่งของมูลค่าสูง เช่น เพชรพลอย รถยนต์ราคาแพง เป็นต้น 
(Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed) 
  5.2 ฝ่ายจัดการเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มที่จัดเลี้ยงภายในบ่อน
คาสิโนมีระบบการบริหารหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เจ้าของบ่อนเปิดด าเนินการเองและการเปิดให้
เครือข่ายเจ้าของบ่อนหรือบริษัทเอกชนภายนอกเช่าพื้นที่ด าเนินการ (Phut Anon, 2017, May 1, 
interviewed) 
  5.3 ฝ่ายบริการสินเชื่อ ฝ่ายบริการสินเชื่อท าหน้าที่ให้บริการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะ
กับนักพนันในระดับวีไอพี การขอเครดิตจะด าเนินการผ่านพนักงานดูแลลูกค้า  ส่วนกระบวนการติดตาม
หนี้จะมีก าหนดเวลาและขั้นตอนที่แตกต่างกันในแต่ละบ่อนคาสิโน อย่างไรก็ดีทุกบ่อนคาสิโนจ าเป็นต้อง
จัดตั้งกลไกความรุนแรงในเชิงอิทธิพลเป็นฐานในการบริการสินเชื่อ เช่น บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งในปอยเปต 
ผู้ให้บริการจะให้เวลา 7 วันหลังจากขอเครดิตไปโดยจะมีการ“ติดตามทวงหนี้” ซึ่งใช้ทีมงานที่ปฏิบัติการ
ด้วยความรุนแรง ภายหลังจากนั้นจะมีก าหนดระยะเวลาในการชดใช้หนี้เช่น 1 - 3 เดือน ส าหรับลูกค้าที่
ไม่มีเงินจ่ายก็จะต้องมีการยึดทรัพย์สินเท่าที่จะท าได้ (Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; 
Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed) 
  5.4 ฝ่ายดูแลการขายบริการทางเพศ การบริการทางเพศในบ่อนส่วนใหญ่จะเป็นการ
ให้บริการในกลุ่มลูกค้าวีไอพี โดยจะต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าเพื่อให้ทางบ่อนจัดหามาให้ตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้ที่ขายบริการทางเพศมีทั้ง คนไทย คนกัมพูชา หรือคนเวียดนาม (Chai Anon, 
2017, November 7, interviewed; Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed) 
 เจ้ามือ เจ้ามือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เจ้ามือที่เป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนและ 2) เจ้ามือ
ที่เป็นนักธุรกิจภายนอกมาเช่าโต๊ะพนันหรือพื้นที่ในบ่อนคาสิโน หากเป็นกรณีของเจ้ามือที่มาจากภายนอก
จะมีการแยกการบริหารบุคคลและทรัพยากรออกจากเจ้าของบ่อนอย่างชัดเจน โดยเจ้ามือที่ไม่ใช่เจ้าของ
บ่อนคาสิโนมีทั้งลักษณะที่เป็นเจ้ามือเช่าพื้นที่คนเดียวและเป็นหุ้นส่วนหลายคน แต่โดยมากเจ้ามือในบ่อน
คาสิโนมักเป็นหุ้นส่วนหลายคน เจ้ามือจะต้องเสียค่าเช่าให้แก่เจ้าของบ่อนคาสิโนเป็นรายเดือนหรือรายปี
แล้วแต่ข้อตกลงกับเจ้าของบ่อน ภายหลังจากตกลงแล้วจะมีการท าสัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
หลังจากนั้นเจ้ามือจะจ่ายค่าเช่าให้ทางเจ้าของบ่อนคาสิโนเป็นรายเดือนหรือรายปีตามแต่ตกลง โดย
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เจ้ามือจะมีรายได้จากเงินกินเปล่าหรือค่าต๋ง (Commission) ในการเล่นแต่ละครั้งเป็นการตอบแทน 
นอกจากนี้เจ้ามือยังมีรายได้จากเงินที่เล่นได้เสียกับนักพนันอีกด้วย 
 ในกรณีของเจ้ามือที่ไม่ใช่เจ้าของบ่อนจะต้องมีการบริหารจัดการดูแลภายในบริเวณพื้นที่ตัวเอง
เช่าด้วยตัวเองโดยแยกออกจากเจ้าของบ่อนคาสิโนเพื่อบริหารความเสี่ยงที่จะเสียพนันรวมถึงการถูกโกง 
ดังนั้นเจ้ามือจะบริหารตั้งแต่เร่ิมการจัดหาพนักงานด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้พนักงานที่ไว้ใจได้จนถึง
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เช่าของตนเอง ทั้งนี้ในกรณีที่มีปัญหาสามารถเปิดกล้องวงจรปิดของตนได้โดย
ที่ไม่ต้องอาศัยกล้องวงจรปิดจากส่วนกลางของบ่อนคาสิโน รวมถึงยังมีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ ทั้ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย เนื่องจาก
เจ้ามือจะต้องเสียต้นทุนเป็นค่าเช่าพื้นที่ในบ่อนคาสิโน ค่าจ้างพนักงานแจกไพ่หรือดูแลโต๊ะของตน ดังนั้น หาก
ขาดทุนมากอาจส่งผลให้รายรับไม่พอกับรายจ่ายได้ (Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; Sitthi 
Anon, 2016, December 15, interviewed) 
 นอกจากนี้ เจ้าของบ่อนและเจ้ามือยังมีบทบาทในการน าเข้าการเล่นการพนันรูปแบบต่าง ๆ โดย
สามารถแบ่งประเภทของรูปแบบการพนันในบ่อนคาสิโนออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  
 1. การพนันในรูปแบบดั้งเดิม เป็นการพนันรูปแบบทั่วไปที่ใช้เล่นตามงานประเพณีหรือการเล่น
ตามบ้าน เช่น ไพ่ ไฮโล หวย น้ าเต้าปูปลา ก าถั่ว เป็นต้น การเล่นรูปแบบดั่งเดิมดังกล่าวนี้น ามาใช้เล่นใน
บ่อนคาสิโนยุคแรก ๆ จนถึงปัจจุบันก็ยังคงเล่นกันในบ่อนคาสิโน 
 2. การพนันในรูปแบบสมัยใหม่ เป็นการเล่นการพนันรูปแบบที่ได้รับการอนุญาตให้เล่นการพนัน
ได้ในพื้นที่ที่ก าหนด เช่น การใช้เครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อเป็นการจูงใจนักเล่นพนันและเพื่อให้เกิด
ความหลากหลายในการเล่นการพนัน การพนันรูปแบบสมัยใหม่มีท้ังการพนันที่เป็นระบบเครื่อง 
(Machine) เช่น สล็อตแมชีน ตู้เกมส์ต่าง ๆ และการพนันในรูปแบบเกมส์โต๊ะ (Gaming) เช่น บาคาร่า 
รูเล็ต ไพ่สูงต่ า (Dragon Tiger หรือ เกมส์ดราก้อนไทเกอร์) เป็นต้น 
 3. การพนันรูปแบบออนไลน์ ปัจจุบันบ่อนการพนันชายแดนได้มีการปรับตัวเพื่อขยายฐานผู้เล่น
หน้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจการพนัน โดยการยกระดับจากการเล่นการพนันในพื้นที่รูปธรรมไปสู่การเล่นการพนัน
ในพื้นที่เชิงนามธรรมในรูปแบบของการเล่นพนันออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต อันส่งผลให้นักพนันที่ต้องการ
เล่นพนันสามารถเล่นพนันได้โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบ่อนคาสิโนที่ให้บริการนอกจากนี้เจ้าของบ่อน
คาสิโนยังมีการแบ่งพื้นที่ให้กับเจ้ามือภายนอกเช่าที่เพื่อรับแทงพนันบอลหรือพนันหวยออนไลน์อีกด้วย 
(Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; NOW 26, 2016) 

นักพนัน ในบ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตมีทั้งนักพนันที่มาจากในพื้นที่และที่มาจากต่างพื้นที่ 
อย่างไรก็ดีเราจ าเป็นต้องแยกนักท่องเที่ยวและนักพนันออกจากกันเนื่องจากพฤติกรรมของนักพนันนั้นมุ่ง
มาเล่นพนันเป็นหลักและไม่ได้เดินทางไปพื้นที่ส่วนอ่ืนนอกจากบ่อนคาสิโน ส่วนนักท่องเที่ยวคือผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าไปใช้บริการบ่อนคาสิโน นักพนันสามารถแบ่งได้เป็น 
2 ประเภทโดยพิจารณาจากจ านวนเงินที่ ใช้ เล่นเป็นเกณฑ์ ได้แก่ ( Phut Anon, 2017, May 1 , 
interviewed; Charoenkiatkong, K., 2002: 15; Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed) 



จิรายุทธ์  สีม่วง 37

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

 1. กลุ่มนักเล่นรายใหญ่หรือกลุ่มวีไอพี คือ กลุ่มที่ผู้เล่นที่ลงทุนเล่นในแต่ละครั้งจ านวนมากกว่า 
50,000 บาทขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละบ่อนคาสิโน โดยทั่วไปจะเป็นนักพนันจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลหรือภายในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับบ่อนคาสิโนชายแดน นักเล่นกลุ่มนี้จะมีพื้นที่เล่นเฉพาะ
ในบ่อนคาสิโนที่แยกออกจากพื้นที่เล่นของกลุ่มนักพนันรายย่อยและจะได้รับการดูแลอย่างดีจากบ่อน
คาสิโนตามความต้องการของผู้เล่น  
 2. กลุ่มนักเล่นรายย่อย คือ นักพนันที่เข้ามาเล่นในบ่อนคาสิโนด้วยเงินจ านวนน้อยซึ่งถึงเป็น
ผู้ใช้บริการหลักของบ่อนคาสิโนนักพนันรายย่อยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้ ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มนักเล่นประจ า นักพนันในกลุ่มนี้เป็นนักพนันที่เข้ามาใช้บริการบ่อนคาสิโนเปน็
ประจ าแต่ไม่ได้มาทุกวัน ซึ่งกลุ่มนี้จะมีลักษณะการเข้าใช้บ่อนคาสิโนที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่การเดิน
ทางผ่านทัวร์ การเดินทางด้วยตนเองมากับญาติพี่น้องและครอบครัว หรือการมากับเพื่อนฝูง ฯลฯ 
พฤติกรรมการเล่นของกลุ่มนักพนันขาประจ านี้ มักจะมีการเดินทางมาท่ีบ่อนเป็นประจ า เดือนละ 1 - 2 
คร้ัง และจะเล่นพนันด้วยเงินจ านวนหลักพันหรือหมื่น โดยจะใช้เวลาที่บ่อนคาสิโนเป็นช่วงเวลา 3 - 5 วนั 
หรือมากกว่านั้น (Pla Anon, 2017 October 21, interviewed; Roeng Anon, 2017, October 21, 
interviewed)  
  2.2 กลุ่มนักพนันที่มีอาชีพเป็นนักพนัน นักพนันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เล่นการพนันเป็น
อาชีพซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของบ่อนคาสิโนปอยเปตโดยจะเดินทางผ่านเครือข่ายทัวร์บ่อนคาสิโน      
นักพนันแต่ละคนจะมีทัวร์ประจ าซึ่งคุ้นเคยกับสมาชิกและแม่ทัวร์เป็นอย่างดี โดยมากจะมีลักษณะการมา
เช้าเย็นกลับโดยมีก าหนดการที่ชัดเจนท าให้สามารถอยู่กับครอบครัวในต่างจังหวัดได้อีกทั้งยังสะดวกและ
เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก พฤติกรรมการเล่นพนันแต่ละวันจะเล่นพนันเพียงหลักร้อยและมีการค านวณรายรับ
รายจ่ายในแต่ละวันอย่างชัดเจน รวมทั้งจ ากัดเวลาเล่นเพื่อไม่ให้ได้เสียมากจนเกินไปในขณะเดียวกันบาง
รายยังมีการหารายได้เสริมจากการซื้อบุหรี่หรือสินค้าปลอดภาษีเพื่อกลับไปจ าหน่ายในภูมิล าเนาของตน
อีกด้วย (Tiw Anon, 2017, October 4, interviewed) 
 นอกจากนี้ นักพนันรายย่อยยังหมายรวมถึงลูกค้าคาสิโนออนไลน์ของบ่อนคาสิโนชายแดนซึ่งใน
ปัจจุบันค่อนข้างมีพลวัตอย่างมาก นักพนันกลุ่มนี้สามารถเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือที่
เปิดให้บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยนักเล่นกลุ่มนี้จะมีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยท างาน 
 ในด้านของผลกระทบจากบ่อนคาสิโนกัมพูชาในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว ผู้วิจัยได้แบ่งผลกระทบออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่  
 1. ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ผลกระทบภายในต่อผู้กระท าการของธุรกิจ
บ่อนคาสิโนปอยเปต ได้แก่ เจ้าของบ่อน เจ้ามือ นักพนัน จะพบว่าความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ลักษณะของเกมที่ต้องมีการแพ้ - ชนะ หรือเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ โดยปรากฏผู้ที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจ
คาสิโนคือ “ชนชั้นน า” ที่ประกอบไปด้วยคนส่วนนอ้ย 2 กลุ่ม ได้แก่ “เจ้าของคาสิโน” และ “เจ้ามือ” กับ
กลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์คือ “ประชาชนทั่วไป” ในฐานะนักพนัน ดังนี้ 
  1.1 กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มที่จะได้เสมอหรือชนะเสมอได้แก่ นักธุรกิจที่ลงทุนในการก่อสร้าง
อาคารและ (หรือ) ให้เช่าพื้นที่เล่นคาสิโนและประกอบธุรกิจโรงแรมที่พัก พวกเขาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
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จากการพนันเสมอเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดสถานที่ให้กับเจ้าของโต๊ะหรือเจ้ามือและ
นักเล่นได้เข้ามาเล่นได้อย่างปลอดภัย ส าหรับผลประโยชน์ที่กลุ่มนักลงทุนจะได้นั้นมาจากหลายทาง 
นอกจากรายได้จากการพนันโดยตรงอันได้แก่การเป็นเจ้ามือที่มีรายได้จากการได้เสียจากการเล่นพนัน
และการเก็บค่าต๋งแล้ว พวกเขายังมีรายได้ทางอ่ืนอีกได้แก่ รายได้จากธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการพนัน
กล่าวคือรายได้จากอ านวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ เช่น การเดินทาง ธุรกิจร้านอาหาร ที่พัก
ให้กับนักเล่นพนัน ธุรกิจจ าน า ธุรกิจปล่อยกู้ ฯลฯ นอกจากนี้นักลงทุนบ่อนคาสิโนยังได้ค่าตอบแทนจาก
การเก็บค่าเช่าที่ตั้งโต๊ะเล่นพนันของเจ้ามือจากภายนอก รวมทั้งเจ้าของบ่อนคาสิโนและเจ้ามือบางแห่งยัง
ได้รับผลประโยชน์อย่างแน่นอนจากกระบวนการฟอกเงินภายในบ่อนคาสิโน โดยจะมีการตกลงแบ่ง
ผลประโยชน์กันระหว่างผู้ฟอกเงินและผู้ที่น าเงินมาฟอก การฟอกเงินจะกระท าการผ่านการน าเงินมาเล่น
ในบ่อนการพนันและท าให้เหมือนมีการได้เสียเช่นเดียวกับการเล่นการพนันปรกติ ผู้ที่รับฟอกเงินจะได้รับ
ผลประโยชน์เป็นเปอร์เซ็นต์จากจ านวนเงินที่น ามาฟอกตามที่ตกลงกับที่ต้องการผู้ฟอกเงิน ซึ่งเงินที่ผ่าน
การฟอกเงินจากการเล่นพนันจะมีที่มาและหลักฐานโดยบ่อนคาสิโนจะเป็นผู้ออกให้ 
  1.2 กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มได้และเสีย ในการลงทุนธุรกิจบ่อนคาสิโนกลุ่มที่มีโอกาสได้และ
โอกาสเสีย ได้แก่ เจ้ามือ โดยสามารถแบ่งโอกาสได้และเสีย ดังนี้ 
   1.2.1 โอกาสที่เจ้ามือจะได้อย่างแน่นอน ได้แก่ การเก็บค่าต๋งจากการเล่น
พนันในแต่ละครั้งและการฟอกเงินดังกล่าวข้างต้น โดยลักษณะดังกล่าวเป็นของนายทุนกินค่าเช่า (Rent 
Seeking) 
   1.2.2 โอกาสที่เจ้ามือจะเสีย เกิดมาจากความเส่ียงในการเล่นพนันของนัก
พนันในแต่ละครั้งทั้งเกมส์การพนันที่อาศัยเจ้าหน้าที่ควบคุม เช่น ไพ่บาคาล่า ไฮโล เสือมังกร หรือเกมส์
การพนันที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม เช่น ตู้รูเล็ต ตู้สล็อต ฯลฯ เป็นการเล่นที่มีความเสี่ยงที่เจ้ามือมี
โอกาสเสียได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเจ้ามือที่เป็นเจ้าของบ่อนหรือนักลงทุนบ่อนคาสิโนจะใช้ระบบการบริหาร
ความเส่ียงโดยใช้ความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนการใช้ความรู้ทาง   
ไสยศาสตร์เพื่อควบคุมการเสียประโยชน์จากการเล่นพนันกับนักพนัน 
  1.3 กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเสียเสมอ จะพบว่าโดยภาพรวมแล้วนักพนันจะเป็นผู้เสีย
ประโยชน์เสมอ เนื่องจากบ่อนการพนันมักจะมีกลไก เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่ท า
ให้นักเล่นการพนันเป็นฝ่ายเสียมากกว่า ได้แก่ การเล่นพนันโดยใช้ระบบเครื่อง เจ้าของเคร่ืองเล่นสามารถ
คุมความเสี่ ยงในการพนันด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์  อย่าง เช่น สล็อตแมทชีน ตู้ เกมส์ต่ าง  ๆ 
ที่ผู้ประกอบการคาสิโนสามารถตั้งโปรแกรมที่เครื่องเล่นเพื่อก าหนดก าไรที่แน่นอนได้  ส่วนการพนันใน
รูปแบบเกมส์โต๊ะเจ้ามือจะใช้เทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์เอาชนะนักพนัน รวมทั้งเจ้าของบ่อนและเจ้ามือ
ยังกระตุ้นพฤติกรรมการเล่นการพนันของนักพนักผ่านการบริหารงานเพื่อส่งเสริมการตลาดอีกด้วย 
 ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวน าไปสู่พฤติกรรมสูญเสียทรัพย์สินจากการพนันหรือ“เจ๊ง” ในท้ายที่สุดจะ
ส่งผลให้นักพนันกลายเป็น “ผีข้างบ่อน”5 ได้โดยผลกระทบจากการเล่นเสียจากบ่อนการพนันนั้นเป็น
                                                           
5 “ผีข้างบ่อน” เป็นค าที่ใช้ในการเรียกผู้ที่เสียการพนันจนสิ้นเนื้อประดาตัว จนต้องน าหนังสือเดินทางไปเป็นหลักประกันกับนายทุน
เพื่อกู้ยืมเงินมาเป็นทุนในการเล่นการพนันต่อและสุดท้ายเสียพนันจนไม่สามารถน าเงินต้นมาไถ่คืนหนังสือเดินทางจากนายทุนส่งผล
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ผลกระทบทุกชนชั้นของสังคมซึ่งระดับของผลกระทบนั้นจะแตกต่างกันตามพฤติกรรมการเล่นของนัก
พนัน นอกจากนี้การขับเคลื่อนการพนันเข้าสู่รูปแบบออนไลน์ยังส่งผลให้การได้เสียของการเล่นการพนัน
เป็นไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย เนื่องจากนักพนันสามารถเข้าถึงการเล่นพนันได้โดยปราศจากอุปสรรคทั้งใน
ด้านเวลาและสถานที่อันสงผลให้รอบ (Turn Over) ในการเล่นการพนันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก (Thairath, 
2015; Kai Anon, 2017, November 7, interviewed; Pla Anon, 2017, October 21, interviewed; 
Chai Anon, 2017, November 7, interviewed) 
 2. ผลกระทบภายนอกเชิงบวกและเชิงลบทางเศรษฐกิจสังคมจากบ่อนคาสิโนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว ผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเด็นดังนี้ 
  2.1 บ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตไม่ได้ส่งผลกระทบส่งผลกระทบในเชิงบวกทาง
เศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยตรง เนื่องจากนักท่องเที่ยวและนักพนันเป็นคนคนละกลุ่มอย่างชัดเจน โดยนัก
พนันที่มาจากต่างพื้นที่โดยมากทั้งที่มีลักษณะมาเช้าเย็นกลับและเป็นช่วงเวลามีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน
คือเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วแล้วจะเดินทางเข้าสู่บ่อนคาสิโนทันทีและเมื่อเล่นพนัน
เสร็จก็เดินทางกลับในทันที ดังนั้นนักพนันโดยมากจึงไม่มีการเข้าใช้บริการที่พัก ไม่ซื้อสินค้าหรือไม่มีการ
ท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดสระแก้ว พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้มีเพียงธุรกิจของบ่อนคาสิโนเท่านั้นที่
เติบโตแต่ธุรกิจท้องถิ่นที่อยู่ภายนอกบ่อนคาสิโนกลับไม่ได้รับผลประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบ่อน
คาสิโนในพื้นที่ปอยเปตได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่บางประเด็น อาทิ ประเด็นของการ
จ้างงานเนื่องจากบ่อนคาสิโนมักใช้พนักงานที่เกี่ยวกับงานบริการเป็นคนไทย เป็นต้น (Lapyai, S., 2014, 
: 126; Phoungpaka, C., 2010: 50; Phut Anon, 2017, May 1, interviewed) 
  2.2 ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายของประเทศกัมพูชาท่ีมีความหละหลวม 
กฎหมายการพนันของประเทศกัมพูชามีข้อห้ามคนกัมพูชาเข้าใช้บริการของบ่อนคาสิโน แต่โดยข้อเท็จจริง
จากสถานการณ์ในพื้นที่คาสิโนปอยเปตจะพบว่า การบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมส่งผลให้มีชาวกัมพูชา
ทั้งในระดับนักพนันรายย่อยและระดับวีไอพีส่วนหนึ่งที่เข้าไปใช้บริการในบ่อนคาสิโน อันมีสาเหตุจาก
สถานการณ์ของการพนันที่จ านวนนักพนนัชาวไทยลดลงส่งผลให้บ่อนคาสิโนกัมพูชาต้องปรับตัวโดยหนัมา
รับลูกค้าชาวกัมพูชาให้เข้าไปเล่นการพนันแบบไม่เป็นทางการเพื่อเป็นการทดแทน (Soma, 2012; Chai 
Anon, 2017, November 7, interviewed) 
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคาสิโน
ชายแดนไทย - กัมพูชาจังหวัดสระแก้ว เราจะพบลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปใน
ลักษณะของเกมส์ที่มีผลรวมเป็นศูนย์โดยปรากฏผู้ที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจคาสิโนคือ “ชนชั้นน า” ที่
ประกอบไปด้วยคนส่วนน้อย 2 กลุ่ม ได้แก่ “เจ้าของคาสิโน”และ“เจ้ามือ”กับกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์คือ 
“ประชาชนทั่วไป” ในฐานะผู้เล่นการพนันซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่ต้องเผชิญหน้าความเสี่ยงสูงดังที่ได้กล่าว
มาก่อนหน้านี้ ลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการจัดการความเสี่ยงของทั้งเจ้าของ

                                                           
ให้ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้ ดังนั้นจึงต้องยึดอาชีพในการบริการนักพนันอื่น เช่นคอยเชียร์นักพนันคนอื่น เสริฟน้ า
อาหารแก่นักพนันคนอื่น หรือแม้กระทั้งค้าบริการทางเพศ เพื่อแลกกับเงินในการเล่นพนันต่อไปในบ่อนคาสิโน 
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คาสิโนและเจ้ามือ กิจกรรมการเล่นพนันจึงถูกวางอยู่บนพื้นฐานการควบคุมปัจจัยในการจัดการความเสี่ยง
ของธุรกิจการพนันผ่านการจัดการในเชิงธุรกิจและกลไกต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมเกมส์ทั้งระบบเครื่องและ
ระบบเกมส์โต๊ะ การใช้บุคลากรมืออาชีพ รวมไปถึงการใช้ความรู้ท้ังทางพฤติกรรมศาสตร์และทาง
เทคโนโลยีซึ่งมีอยู่ในชนชั้นน าทุนนิยมคาสิโน ในทางกลับกันนักพนันที่เป็นประชาชนกลับไม่ สามารถ
ควบคุมปัจจัยความเสี่ยงดังเช่นชนชั้นน าของทุนนิยมคาสิโน การควบคุมของประชาชนที่เป็นนักพนันเป็น
การควบคุมความอยากหรือความโลภซึ่งเป็นสิ่งที่กระท าได้ยากทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ชน
ชั้นน ายังได้การควบคุมกระตุ้นความโลภของนักพนันผ่านการโฆษณา โปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้นักพนันเล่น
การพนันมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ข้อเสนอแนวทางการปรับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนในประเทศไทยจะต้องมีการ
ค านึงถึง 3 ประการดังต่อไปนี้ 
 1. ธรรมาภิบาล การมีบ่อนคาสิโนถูกฎหมายในประเทศไทยจะต้องยึดหลักธรรมมาภิบาล 3 ด้าน
ที่ ส า คั ญ  ไ ด้ แ ก่  ( Janya, S. , 2018, March 15, interviewed; Chai Anon, 2017, November 7, 
interviewed; Supawattanakul, K., 2012: 21 - 23; Thatsanisiwong, W., n.d.: 1 - 3; Lapthananon, 
P., Jarubenja, B., Chindet, A. & Tuntakit, N., 2011: 85; Phut Anon, 2017, May 17, interviewed) 
  1.1 โปร่งใสตรวจสอบได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโนจะต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณะมีสิทธิรับรู้เพื่อป้องกันการจัดการความเสี่ยงจากชนชั้นน าในบ่อนคาสิโน รวมถึงการใช้
บ่อนคาสิโนเป็นแหล่งกระท าผิดกฎหมาย คอรัปชั่นหรือฟอกเงิน  
  1.2 การมีส่วนร่วมของสาธารณะ รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วม
ต้ังแต่ขั้นตอนการก่อรูปของนโยบาย โดยกระบวนการมีบ่อนคาสิโนถูกฎหมายในประเทศไทยจะต้อง
ด าเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดกระบวนการกระจายผลประโยชน์ไปสู่คนส่วนมาก
พร้อมทั้งลดความเสี่ยงทางสังคมไปในเวลาเดียวกัน  
  1.3 นิติรัฐ การมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยจะต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐ
โดยจะต้องปรับปรุงกฎหมายและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันผลกระทบจากการบังคับ
ใช้กฎหมายหละหลวมหรือเลือกปฏิบัติดังเช่นในกรณีของประเทศกัมพูชาที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
หละหลวม ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการเข้าใช้บริการบ่อนคาสิโนของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายและปัญหาการคอรัปชั่นกรณีของหุ้นลม  
 2. ความรับผิดชอบของบ่อนคาสิโนต่อชุมชน นโยบายบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายควรมีมาตรการที่
ก่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์หรือร่วมรับผลประโยชน์จากการมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายโดยต้องมี
การกระจายผลประโยชน์จากชนชั้นน าจ านวนน้อยไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนโดยรอบบ่อนคาสิโน มีการ
เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ และรัฐควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชา
สังคมอย่างจริงจังรวมทั้งภาคเอกชนเจ้าของบ่อนควรก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะต้อง
มีการวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Praditsilet, C., al., 2016: 205; Phut Anon, 2017, May 1, interviewed) 
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 3. การจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม เนื่องมาจากการเปิดบ่อนคาสิโนไม่ได้มีลักษณะเป็นการสะสมทุน
จากการสร้างมูลค่าส่วนเกิน (Surplus Value) ให้แก่สินค้าหากแต่มีลักษณะเป็นการสะสมทุนจากการยัก
ย้ายถ่ายเทผลประโยชน์จากผู้กระท าการหนึ่งไปสู่อีกผู้กระท าการหนึ่งและน าไปสู่ผลลัพธ์เกมส์ที่มีผลรวม
เป็นศูนย์ในระยะยาว ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการเยียวยาและชดเชยผู้เสียผลประโยชน์ โดยรัฐจะต้องมี
การแทรกแซงด้วยมาตรการการจัดการภาษีบาปเพื่อน ามาภาษีที่จัดเก็บได้นั้นมาด าเนินกิจการ
สาธารณประโยชน์และสร้างมาตรการลดปัญหาและเยียวยาเพื่อรองรับกลุ่มผู้เสียประโยชน์จากการด าเนนิ
นโยบายบ่อนคาสิโน โดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 
  3.1 รัฐจะต้องพัฒนากลไกกองทุนและมาตรการลดผลกระทบจากการพนันให้เป็น
รูปธรรม 
  3.2 รัฐควรน าเงินภาษีที่ได้จากการพนันมาจัดตั้งศูนย์วิจัยหรือศึกษาในพื้นที่บ่อนคาสิโน
ท าหน้าที่การรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบเพื่อหาข้อเสนอแนะรวมถึงเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนของประชาคมในพื้นที่ (Sriyothin, S., 2010: 199; Phut Anon, 2017, May 1, interviewed; 
Mik Anon, 2017, November 16, interviewed) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการประยุกต์แนวคิดการสะสมทุนด้วยการพรากกรรมสิทธิ์ของเดวิด ฮาร์วี น ามาใช้วิเคราะห์
ในกรณีของกระบวนการสะสมทุนของบ่อนคาสิโนชายแดนปอยเปตติดกับอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว 
จากการวิจัยข้อค้นพบมีความสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นจากการพราก
สิทธิในที่นี้คือกระบวนการสะสมทุนของบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนอันเป็นผลมาจากบริบทเชิงโครงสร้าง
หลักคือ ระบบทุนนิยมภายใต้โลกาภิวัตน์หลังยุคสงครามเย็นที่น ามาสู่นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนาม
การค้าของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวันและนโยบายอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโนของรัฐบาลนายกฮุนเซ็น 
การเปิดบ่อนคาสิโนชายแดนเป็นสัมปทานซึ่งใช้ทรัพย์สินสาธารณะของประเทศกัมพูชาเป็นไปตามแนวคดิ
การปิดล้อมทรัพย์สินสาธารณะ (The Enclosure of the Commons) ธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่มีการ
จ ากัดอุปาทานเพื่อแสวงหาการสะสมทุนของชนชั้นน าในลักษณะของการผูกขาดน้อยราย รวมถึงการเล่น
พนันในบ่อนคาสิโนก็เป็นไปด้วยความสมัครใจมากกว่าการบังคับให้มาเล่น 
 อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวของฮาร์วี่สะท้อนภาพบ่อนคาสิโนเชิงโครงสร้างเป็น
หลัก (Structure Oriented Approach) แต่ยังขาดภาพของกระบวนการขับเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Actor Oriented Approach) ดังนั้นข้อค้นพบของการวิจัยจึงยืนยันให้เสริมแนวคิดทฤษฎีของการ
ปฏิบัติของปิแอร์ บูรดิเยอร์มาบูรณาการ 
 ตามแนวคิดแห่งการปฏิบัติการของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ซึ่งบูร์ดิเยอได้เสนอว่าในยุคศตวรรษที่ 20 
เป็นยุคที่ระบบทุนนิยมได้ครอบง าชีวิตของผู้คน ไม่เพียงแต่ในมิติของการท างานเท่านั้นแต่การครอบง าได้
ล้นเอ่อจากปริมณฑลของการท างานไปสู่ช่วงเวลาว่างหรือพักผ่อน (Leisure Life) และช่วงเวลาส่วนตัว 
(Privet Life) ในกรณีของทุนนิยมคาสิโนนั้นท าให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันการพนันได้แปรเปลี่ยนจากการ
พนันแบบดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าและธุรกิจที่ไม่ใช้ลักษณะการเล่นครั้งคราว
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ตามประเพณีหรือเพื่อผ่อนคลายอีกต่อไปหากแต่เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมง การเข้าสู่บ่อน
คาสิโนของผู้เล่นพนันที่ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจนั้นก็คือการเล่นเพื่อหาแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแทบทั้งสิ้น 
 นอกจากนี้ กระบวนการช่วงชิงมูลค่าส่วนเกินในธุรกิจคาสิโนเป็นผลมาจากความสามารถในการ
ขับเคลื่อนในเวทีการพนันเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์จากบ่อนคาสิโนซึ่งสามารถน าทฤษฎีว่าด้วยการ
ปฏิบัติการของปิแอร์ บูดิเยอร์ มาใช้ในการวิเคราะห์และสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการขับเคลื่อน
ในเวทีการพนันมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่  
 1. ปัจจัยแรก คือ จริตหรือฮาบีตุสในระดับชนชัน้ของสังคม บูดิเยอร์ได้ชี้ให้เห็นว่า จริตของแต่ละ
ชนชั้นไม่ ใช่ธรรมชาติของคนในแต่ละชนชั้นหากแต่ เป็นเรื่องเ ก่ี ยวกับการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) คุณค่า (Values) หรือโลกทัศน์ (Worldviews) ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากเงื่อนไขในการ
ด ารงชีวิตที่หลอมรวมเข้ามาเป็นส่วนของร่างกายท าให้รู้สึกเหมือนเป็นธรรมชาติ ในกรณีของนักพนันนั้น
จะมีนิสัยชอบเล่นการพนันเป็นผลมาจากการขัดเกลาทางสังคมและเงื่อนไขการใช้ชีวิตท าให้มองว่าการ
พนันว่าเป็นเส้นทางในการหาเงินแบบเร่งรัด สามารถหาเงินได้เป็นจ านวนมากและเป็นเส้นทางที่น าไปสู่
การเลื่อนสถานะทางสังคมจึงส่งผลให้กลุ่มคนที่อยากรวยเข้ามาเล่นการพนัน ดังนั้นการเปิดบ่อนคาสิโน
ชายแดนก็เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานที่เล่นพนันจากบ่อนบ้านมาเป็นในบ่อนบริเวณชายแดนที่สามารถหา
เงินได้รวดเร็ว น่าเชื่อถือและไม่ต้องหลบซ่อนเหมือนการเล่นพนันตามบ่อนบ้านที่ผิดกฎหมาย 
 2. ปัจจัยที่สองเป็นเร่ืองเก่ียวกับทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก ่
  2.1 ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) เป็นสิ่งที่นักพนันใช้ในการวางเดิมพันใน
การเล่นการพนันและแน่นอนว่าชนชั้นน าท่ีเป็นเจ้าของบ่อนและเจ้ามือย่อมมีสายป่านยาวกว่านักพนัน
ทั่วไป ดังนั้นในระยะยาวแล้วนักพนันย่อมพบกับความเสี่ยงจาการสูญเสียทุนทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอ่ืน  
  2.2 ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) การพนันในบ่อนคาสิโนชายแดนมีลักษณะ
เสมือนสินค้าที่วางอยู่บนฐานทางความรู้ทางเทคนิค การบริการ และวิชาชีพ โดยสินค้าทางวัฒนธรรมมี
การเปล่ียนรูปไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ เช่น การได้เสียจากการพนันแต่ทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวเป็น
ความรู้ที่อยู่ในมือของเจ้าของบ่อนและเจ้ามือเป็นหลัก 
  2.3 ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นทุนที่มีความสัมพันธ์เครือข่ายทางสังคมของ
ชนชั้นในพื้นที่คาสิโนชายแดนโดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนเกิน เช่น การ
แสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจใต้ดิน การแสวงหาผลประโยชน์จากการปันส่วนหุ้นลมของกลุ่มนักลงทุนที่
ถือหุ้นลม ส าหรับบูดิเยอร์ทุนทางสังคมถูกสร้างโดยอ านาจทางสงัคมอันน าไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันรวมถงึ
ความใกล้ชิดในสังคม "การคงอยู่ของเครือข่ายความสัมพันธ์" เครือข่ายของเจ้าของบ่อนและเจ้ามือเป็น
เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งมากกว่านักพนันที่มาในลักษณะปัจเจกชนอย่างเห็นได้ชัดเจน 
  2.4 ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic Capital) บ่อนคาสิโนได้สร้างให้ตัวเองเป็น
สัญลักษณ์ของพื้นที่แห่งโอกาสที่จะน าให้นักพนันไปสู่ความมั่งคั่งร่ ารวย การสร้างทุนทางสัญลักษณ์
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการสร้างผ่านการบริหารงานเพื่อการส่งเสริมการตลาดบ่อนคาสิโน โดยบ่อนได้
สร้างขึ้นมาผ่านการโฆษณาเพื่อให้เกิดภาพว่าบ่อนคาสิโนคือพื้นที่แห่งโอกาสรวมถึงการสร้างความ
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น่าเชื่อถือให้นักพนันผ่านการชี้ให้เห็นว่าการพนันที่บ่อนคาสิโนมีระบบที่ยุติธรรม ปราศจากการโกง ได้เงิน
รางวัลแน่นอน และปราศจากความเสี่ยงจากการโดนถูกจับอันเนื่องมาจากการเล่นพนันผิดกฎหมาย
ภายในประเทศ  
  2.5 นอกจากนี้แล้ว ในพื้นที่บ่อนคาสิโนยังมีการช่วงชิงผลประโยชน์ส่วนเกินผ่านทาง
ทุนทางเทคโนโลยี (Technological Capital) อีกด้วย ได้แก่ ในเกมส์ตู้ซึ่งมีการควบคุมความเสี่ยงในการ
พนันด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือเกมส์โต๊ะที่มีการใช้เทคโนโลยีในการหาทางชนะผู้เล่นพนันโดยการใช้สี
ชนิดพิเศษที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถแสดงสัญลักษณ์ผ่านทางกล้องวงจรปิด เป็นต้น 
 3. ปัจจัยสุดท้าย คือ สนามพื้นที่ความสัมพันธ์ทางสังคมและทางการเมือง (Field) เป็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงอ านาจ หากวิเคราะห์สนามในที่นี้ซึ่งก็คือ
บ่อนคาสิโนจะพบว่าชนชั้นน า ได้แก่ เจ้าของบ่อนและเจ้ามือมีอ านาจเหนือกว่านักพนันอันเนื่องมาจาก
การมีทุนรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้มแข็งกว่านักพนันส่งผลให้กิจกรรมทางสังคมซึ่งก็คือการพนันมีผลลัพธ์น าไปสู่
แบบเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ นอกจากนี้พื้นบ่อนการพนันที่ยังถูกขับเคลื่อนจากพื้นที่รูปธรรมไปสู่พื้นที่
นามธรรมอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บริบททุนนิยมโลกาภิวัตน์  โดยใน
สภาวะดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่ได้เสียภายใต้ระบบทุนนิยมคาสิโนเปลี่ยนหน้าไปอย่างรวดเร็วทุกวันเนื่องจาก
ความรวดเร็วของรอบการเล่นและการไหลเวียนของกระแสเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อเสนอในการวิจัยต่อไปในอนาคต 
 1. ควรมีการวิจัยในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในพื้นที่กรณีศึกษา ได้แก่ ผลกระทบทางสังคมที่
สืบเนื่องจากการเสียพนันในบ่อนคาสิโนปอยเปต โดยอาจมีการท าวิจัยในเชิงมานุษยวิทยาในประเด็นการ
ค้าประเวณี ประเด็นผีข้างบ่อน การรับจ้างขนของเถ่ือนอันเนื่องมาจากการเสียพนัน เป็นต้น   
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงประวัติศาสตร์ของการมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย
และผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังจากการมีบ่อนคาสิโนในอดีต 
 
เอกสารอ้างอิง 
Bourdieu, P. (1995) . Outline of a Theory of Practice. (R. Nice Trans. ) . Cambridge: Cambridge 

University. (Original work published 1977) 
Chantavanich, S. (2007). Data Analysis in Qualitative Research (15th ed). [in Thai]. Bangkok: 

Chulalongkorn University.  
Charoenkiatkong, K. (2002) . Special Report Talking with Kohkong and Poipet’s Godfather 
 “ Pat Supapa -  Kokan”  About Casinos in Cambodia.  [ in Thai]. Matichon Weekly 
 22(1119).  
 
 



การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็น
ประเทศอาเซียน ในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน44

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

Harvey, D. (2012). A Brief History of Neoliberalism (2nded). (Kitirianglap, K., Charoensri, N., 
Veerapatpong,  P. , Horachaikul, S.  & Wanasathop,  A.  Trans) .  [ in Thai] .  Bangkok: 
Suan mi ngoen ma [Suan Spirit].  

Harvey, D. (2003). The New Imperialism. New York: Oxford University Press. 
Jaroenlerd, V. (1999). IMF and WB with Privatization of Thai Society in The Annual Seminar of 

Political Economics Studies Center “Thai Society Under the Privatization”. [in Thai]. 
Political Economics Studies Center, Faculty of Economics, Chulalongkorn 
University, (Duplicate).  

Jeamteerasakul, S. (2008, March 14 - 20). On The Settlement of Casino Proposed by Pridi 
Banomyong. [n Thai]. Matichon Weekly, pp. 25 - 26.  

Lapthananon, P, Jarubenja, B, Chindet, A & Tuntakit, N. (2011). Situation, Behavior and 
Impact of Gambling in Thailand. [in Thai]. Bangkok: Chulalongkorn University, Social 
Research Institute (CUSRI). 

Lapyai, S. (2014). Guideline Model for The Casino Business Management in Thailand. [in Thai]. 
Doctoral Dissertation, Faculty College Graduate of Management, Sripatum University.  

Law on The Suppression of Gambling 1996 ( World Trade Organization:  WTO, Trans) . 
 ( January 26, 1996)  Royal Decree Of the Kingdom of Cambodia.  Retrieved 
 February 26, 2018, from World Trade Organization Website:  https: / /www.wto.org
 /english/thewto_e/acc_e/khm_e/WTACCKHM3A3_LEG_42.pdf 
MGR Online.  (2017) .  Review!  The Border Casino’s Empire Which is Enlarging into Thai’s 
 Area.  [ in Thai]. Retrieved December 12, 2017, from https://mgronline.com/crime
 /detail/9600000031695. (in Thai). 
NOW 26 .  ( 2016 ) .  Block Out the Online Football Euro Cup’ s Gamblings!  Aranyapratet 

Checkpoint Carefully Seeks for Gambling Lists from Cambodia.  [ in Thai] .  Retrieved 
2017, 12 December, from https://goo.gl/k5C7fR.  

Phongpaichit, P. (2013). Lecture “Gambling at The Thai’s Borders and Gambling Management in 
Thailand”  [ in Thai] . in Annual Meeting 2012 of the Gambling Center, 28 January 2013, 
at the Ballroom Meeting Room, 3rd Floor, The Emerald Hotel. 

 
 
 



จิรายุทธ์  สีม่วง 45

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

Phongphaew, P. Chornanan, S. Tansirikongkhon, V. Sawekkomet, K. & Torraktrakun, T. (2002). 
Bordered Casinos of Thailand:  Effects and Management Plans.  [ in Thai] .  Bangkok: 
The Political Science Association of Kasetsart University.  

Phoungpaka, C. (2010). Factors Relating to Work Motivation of Staffs: Case Study of Crown 
Hotel and Casino.  [ in Thai] .  Master’ s thesis, Graduate School, Kasem Bundit 
University. 

Podhisita, C.  (2011) .  Sciences and Arts of Quality Research (5 th ed) .  [ in Thai] .  Bangkok: 
Amarin Printing & Publishing.  

Postill, J.  (2010) .  Introduction:  Theorizing Media and Practice.  Retrieved August 19, 2018, from 
https: / / docs. google. com/document/d/1i_kV41xL-T7JctwcjFT4VJdBOhgCg20S0ejKGAL 
DZYU/edit  

Praditsil, C. (2016). Methodologies in Social Research. [in Thai]. Chanthaburi: RambhaiBarni 
Rajabhat University. 

Praditsil, C.  Tianam, N.  Sarana, W.  Ubalee, C.  & Kwunnate, J.  (2016) .  Political Economic Elite 
Network Process and Impacts of Thailand - Cambodia Borderline Casino in the Eastern 
Region Provinces. [in Thai]. Bangkok: Thai Health Promotion Foundation. 

Ratchabandityasapha. (2011) . Thai Official Dictionary of Royal Institute, Thailand 2011. [in Thai]. 
Retrieved July 26, 2018 from https: / / www. wto. org/ english/ thewto_e/ acc_e/ khm_e/
 WTACCKHM3A3_LEG_42.pdf.  

Soma, N.  ( 2 0 1 2 ) .  Gambling a Losing Game.  Retrieved February 26, 2018, from The 
 Phnom Penh Post Web site:  http: / / www. phnompenhpost. com/ columns/
 gambling-losing-game 

Sriyothin, S. (2010). The Status of Gambling House in Thai Society: A Case Study of Casinos. [in Thai]. 
Doctoral Dissertation, Faculty of Social Administration, Thammasat University.  

Supawattanakul, K.  (2012) .  The World Has Been Changed but Laws Are Remained. [in Thai]. 
 In Phakdicharoen, P. (Editor), Tracking The Effects of Gambling (pp.20 - 69). Bangkok: 
 Information Centre for Gambling Control Policy (ICGP).  

Tangkitvanich, S. et al. (2015). Transferring Plan to The Neighbor Countries of the Labor-Intensive 
Industries:  Cambodia, Laos (Textiles, Clothes, Shoes, Leathers and Jewelry) .  [ in Thai] . 
Bangkok: Thailand Development Research Institute Foundation.  

 



การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็น
ประเทศอาเซียน ในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน46

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

Thai Publica.  ( 2015) .  Casino in Thailand and Neighbor Countries ( ep. 1)  -  Surrounding 
Thailand, Launching Promotions of Free Money Exchange and Rooms.  [ in Thai] . 
Accessed February 1, 2018 from https://thaipublica.org/2015/08/casino-1/.  

Thairath. (2015). Gambling Ghosts! Reviewing The Poor Life of Thai Gamblers Who Are Slaved by Casino in 
Cambodia. [in Thai]. Retrieved July 2, 2018 from https://www.thairath.co.th/content/507119.  

Thairath. (2009) . Cambodia’s Casinos Are Quiet and Their Incomes Are Decreased to 50 
Million Baht. [in Thai]. Retrieved July 15, 2018 from https://www.thairath.co.th/content/47057  

Thanaphonphan, R. (2002). Thai's Economy Post- Crisis 1997. [in Thai]. Bangkok: Khrongkan 
chat phimkhopfai.  

Thatsanisiwong, W.  (n.d. ) .  Gambling Law.  [ in Thai] .  Retrieved 2017, 12 December, from 
http://www.gamblingstudyth.org/document_research/113/3/4/- gamblinglaw/ 

Treerat, N. (2016). World Gambling Market: Increasingly Wave All The Time. [in Thai]. In Gambling 
in Transition Period:  The Annual Report of Center for Gambling Studies, edited by 
Yodkamonsat, S., 24 - 39. Bangkok: Duean Tula.  

Unchanam, P. (2012). The Critiques of Primitive Accumulation. [in Thai]. Journal of Social 
Sciences Naresuan University 8(1). pp. 109-137.  

Ussavaponganant, N. (2005). "Bonbia” - Chinese Gambling In Thai Society, 1824-1917: A Socio-
Cultural Study. [in Thai]. Master’s thesis, Faculty of Arts, Thammasat University.  

Vaddhanaphuti, C. (1994). Data Analysis in Qualitative Research. [in Thai]. In Dulyakasem, 
U.  ( Editor) , Handbook of Qualitative Research for Development ( 2 nd Edition) . 
Bangkok: Khlet Thai.  

Wisudthiluck, S.  ( 2012) .  Sanam [ Field] .  [ in Thai] .  Retrieved August 17, 2018, from 
http://socanth.tu.ac.th/outreach/sanam/.  

Yanyongkasemsuk, R. (2013). Concepts of Class and Capital of Pierre Bourdieu. [in Thai]. 
Burapha Journal of Political Economy. 2(1). pp. 36 - 42. 

 
Individual Interviews 
Chai Anon. (2017, November 7). A Host of a Casino at the Eastern Border of Thailand, 

interviewed. [in Thai]. 
Janya, S.  ( 2 0 1 8 , March 15) .  Secretary- General of the Association to Protect the Thai 

Constitution. interviewed. [in Thai]. 



จิรายุทธ์  สีม่วง 47

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

Jod Anon.  ( 2018, August 12) .  A Politicians and Businessmen at the Eastern Border of 
 Thailand, interviewed. [in Thai]. 
Kai Anon. (2017, 7 November). A Local Politicians and Former VIP Gambler of a Casino at 
 the Eastern Border of Thailand, interviewed. [in Thai]. 
Mik Anon. (2017, 16 November). An Online Gambler of a Casino at the Eastern Border of 
 Thailand, interviewed. [in Thai]. 
Phut Anon.  ( 2017, 1 May)  An Owner of a Casino at the Eastern Border of Thailand, 

interviewed. [in Thai]. 
Pla Anon. (2017,21 October). A Small-time Gambler of a Casino at the Eastern Border of 

Thailand, interviewed. [in Thai]. 
Roeng Anon. (2017, 21 October). A Small-time Gambler of a Casino at the Eastern Border 

of Thailand, interviewed. [in Thai]. 
Sitthi Anon. (2016, 15 December). A Manager of a Casino at the Eastern Border of Thailand, 

interviewed. [in Thai]. 
Tiw Anon.  ( 2017, 4 October) .  A Gambling’ s Tour- operator of a Casino at the Eastern 
 Border of Thailand, interviewed. [in Thai]. 




