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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจผลกระทบทางสังคม กลไกของชุมชนในการจัดการ
ผลกระทบทางสัง คม มาตรการเพิ่ม ศักยภาพของชุมชนในการจัดการผลกระทบจากบอนคาสิโ น
ชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด
และเสนอแนะโยบายสาธารณะในการเตรียมความพรอ มของชุม ชนชายแดนในการกาวสูก ารเปน
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การดําเนินการวิจัยใชวิธีบูรณาการ (Instigated Research)
ระหวางเชิงคุณภาพ คือ การลงสูสนามโดยการสรางความไวเนื้อเชื่อใจแกผูใหขอมูลสําคัญ การเก็บ
รวบรวมขอมูลใชทั้งวิธีการสัมภาษณทั่วไป และการสัมภาษณเจาะลึก การตรวจสอบขอมูลวิธีการสาม
เสา และการวิเคราะหขอมูล และเชิง ปริมาณ คือ การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ 4
ระดับ เพราะการพนันเปนเรื่องที่คอนขางมีความออนไหวตอความรูสึก (Sensitive Topic) เพื่อ
ปองกันการปกปดความคิดเห็นที่แทจริง จึงตัดการเลือกไมปานกลางหรือไมแนใจออก
ผลการวิจัย พบวา ผลกระทบทางสังคม ไดแก (1) ชุมชนชายแดนตําบลปาไร อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว ในภาพรวมอยูในระดับ ไมเห็นดวย (2) ชุมชนชายแดนอําเภอโปงน้ํารอน
จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย และ (3) ชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลอง
ใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย ขณะที่กลไกของชุมชนในการจัดการผลกระทบ
ทางสังคม คือ การแสดงตัวอยางของชุมชนที่เขาไปเกี่ยวของกับบอนคาสิโน บทบาทของผูนําชุมชนใน
การชี้แนะ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรู บทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย การใชความเชื่อทางศาสนา และ
การใชมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับผลกระทบ สวนมาตรการเพิ่มศักยภาพของชุมชนใน
การจัดการผลกระทบ คือ มาตรการดานกฎหมาย (1) การกําหนดกฎหมาย หรือกฎเกณฑ ใหเขมงวด
มากขึ้น (2) การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน การตรวจคน การเขาเมือง หรือการนําพาสิ่งของ
ผิดกฎหมาย เปนตน และ (3) การตรวจคนยานพนะทุกชนิดที่เขาออก มาตรการดานเศรษฐกิจ (1)
การสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่นไดและ (2) การรวมกลุมอาชีพในทองถิ่น และมาตรการ
ดานสังคม (1) บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูค วามเขาใจเรื่องบอนคาสิโน การอบรมเลี้ยงดู
ตั้งแตวัยเด็กในครอบครัว ปรึกษาปญหาซึ่งกันและกัน (2) การใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
เลนพนันทั้งในดานผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ (3) การสรางเครือขายจากทุกภาคสวนใน
การจัดการกับผลกระทบ ตลอดจนการสรางเครือขายระหวางชุม ชนที่มีพื้นที่ใกลเคียงกันรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมถึงการแสดงตัวอยางชุมชนที่เขาไปเกี่ยวของกับบอนคาสิโน (4)
การบูรณาการโดยใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน ที่มีพื้นที่รับผิดชอบเปนเจาภาพใน
(2)

การชวยเหลือ ประชาสัม พันธ ชี้แนะ หรือใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบ และ (5) สรางกิจ กรรมที่
สรางสรรครวมกันในชุมชนอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูความเขาใจเรื่องบอน
คาสิโน การสรางเครือขายจากทุกภาคสวน ตลอดจนการสรางเครือขายระหวางชุมชน การบูรณาการ
การทํางานโดยใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน และสรางกิจกรรมที่สรางสรรครวมกัน
ในชุมชนอยางตอเนื่อง
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Abstract
This research aimed to explore the social impacts, community mechanisms
of social impact management, measures to increase the capacity of communities to
manage the impacts of the casino on the eastern border communities in Thai –
Cambodia border:- Sakaeo, Chanthaburi and Trat Provinces and propose public
policies in the preparation of the border to become the country in ASEAN Economy
Community (AEC). The research methodology was an instigated research. The
qualitative research was fielding by creating a trust to provide key informants, the
data were collected through general and in-depth interviews, methodological
triangulation, and analysis and the instrument was a questionnaire in four levels.
The research found that the social impacts, including (1) the border
community of Parai, Aranyaprathet, Sakaeo disagreed, (2) the border community of
Pongnamron, Chantaburi agreed and (3) the border community of Hatlek, Khlongyai,
Trat agreed. The mechanism of the communities to manage the social impacts were
the preview of the communities which were involved in the casino, the roles of
community leaders in guiding, the knowledge exchange between communities, the
roles of schools in educating, the roles of local administration in public relations,
networking, religious beliefs and law enforcement. The measures to increase the
capacity of communities to manage the impacts were: The legal measures: (1) the
laws or rules provided more stringent, (2) to enforce the laws seriously, such as
inspection searches, immigration or conveying illegal articles, etc., and (3) inspection
on all fleet vehicles, the economic measures: (1) promoting the profession to the
local population, and (2) participate in local clusters and the social measures: (1) the
role of education in providing a better understanding of the casino. Child parenting,
family consulted each other, (2) educate the impact of gambling in terms of positive
and negative effects, (3) create a network of all sectors to deal with the
consequences. As well as networking between communities with neighborhood
(4)

sharing knowledge with each other. Includes a preview of the community involved in
the casino (4) the integration of the local administration and community leaders, the
area hosted a responsibility to help, PR, guidance or knowledge about the effects,
and (5) create a common creative activities in the community continues.
The feedback Policy Found: the roles of education in providing a better
understanding of the casino networking from all sectors as well as networking
between communities, integrating work with local administration and community
leaders and create and share creative activities in the communities regularly.
Keywords : casino, impact, management, eastern border area.
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