บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
บอนคาสิโน (Casino) ปจจุบันถือไดวาเปนธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ที่หลาย ๆ รัฐบาลทั่วโลกตาง
เชื่อกันวานาจะเปนแหลงเพิ่มรายไดที่สําคัญจํานวนมหาศาลใหกับประเทศของตน ซึ่งจะเปนรายไดขา
เขาแทนการคาการขาย หรือการทองเที่ยว หรือแมกระทั่งการบริโภคภายในประเทศ ที่นับวันจะยิ่ง
คงที่ และลดลงเรื่อย ๆ ตามกระแสคลื่นเศรษฐกิจปจจุบัน อยางไรก็ตาม ถึงแมวาบอนคาสิโนจะขัดตอ
หลัก คําสอนความเชื่อทางศาสนาที่ป ระเทศของตนนับ ถือศรัทธาวาเปนสิ่ง ไมดี ชั่วรายเต็ม ไปดวย
อบายมุขก็ตาม ตรงกันขามความเชื่อที่วาบอนคาสิโนเปนแหลงเพิ่มรายไดดังกลาว มีน้ําหนักดีกวา
ความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น การเปดบอนคาสิโนถูกกฎหมายจึงกลายเปนเรื่องที่สําคัญกวาและเปน
นโยบายทางเศรษฐกิจอันดับตน ๆ ตอการพัฒนาประเทศ
อยางไรก็ตาม การถกเถียงการศึกษาการเปดบอนฯ ที่ผานมา ไดส ะทอนใหเห็นอีกแงมุม
หนึ่งที่เกิดขึ้น หรือเปนผลพวงตอเนื่องในบอนฯ กลาวคือ 1) กอใหเกิดปญหาโรคติดการพนันและนํา
ผลกระทบมาสูครอบครัวหรือไม 2) สรางผลกระทบตอชนชั้นในสังคมหรือไม เชน คนรวยเลนพนัน
เพื่อความบันเทิง แมจะเสียการพนันก็ไมถือวาเปนผลกระทบเชิงลบ แตถาคนยากจนเลนพนันก็จะเกิด
กระทบเชิ ง ลบได ง า ย 3) ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาอาชญากรรมจากภาวะหนี้ สิ น จนต อ งไปประกอบ
อาชญากรรม เชน การคอรัปชั่นในหนาที่ หรือการลักทรัพย เปนตน 4) กระทบตอปญหาศีลธรรม
หรือไม ถาประชาชนมีความเชื่อ ในศาสนา ดั ง นั้นกรณีที่คนไมนับ ถื อศาสนาแลว การพนั นก็ไม มี
ผลกระทบหรือไม 5) สถานที่ตั้งบอนฯ ควรอยูในพื้นที่ใด ระหวางที่ตั้งอยูหางไกลชุมชน อยูในยาน
ชุมชน และ 6) การอนุญาตใหเขาไปเลนพนันจะตองมีเงื่อนไขหรือไม เพื่อเปนการจัดระเบียบใหอยู
เปนที่เปนทาง เชน อายุ รายได คนในหรือตางประเทศ ระยะเวลาที่เ ปดใหเ ลน เปนตน (ผาสุก
พงษไพจิตร, ปาถกฐา, 2556 และศูนยศึกษาปญหาการพนัน, 2555: 28)
ขณะที่การเปดบอนคาสิโนขางตน ยังมิไดกระจุกตัวที่ประเทศที่เจริญแลวเพียงอยางเดียว
อยางในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศในกลุมยุโรปบางประเทศ ประเทศที่ดอยพัฒนา หรือ
กําลังพัฒนาบางประเทศตางก็เชื่อในแนวคิดดังกลาวเชนกัน โดยจะเห็นไดจากการกอรูปธุรกิจบอน
คาสิโน ตลอดจนการเติบ โตของตลาดบอนคาสิโนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียน อาทิ
ประเทศสิงคโปร กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และพมา โดยประเทศดังกลาวมีแนวนโยบายสงเสริมการเปด
บอนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศของตน จุดประสงคเพื่อเพิ่มแหลงเงินใหเก็บประเทศ ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของศูนยศึกษาปญหาพนัน (2555: 22 – 24) ระบุวา การลงทุนบอนคาสิโนมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นในเอเชียแปซิฟก เห็นไดจากประเทศเพื่อนบานของประเทศไทยเปดบอนคาสิโน และ
คาดการณในป พ.ศ. 2558 ตลาดคาสิโนในเอเชียแปซิฟกจะเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 43 จากรอยละ 29
ในป พ.ศ. 2553 สะทอนใหหลาย ๆ ประเทศมุงหวังที่จะสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจบอนการ
พนันเพื่อสรางรายไดหรือการเก็บภาษี ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยรัฐเอง หรือสัมปทานใหกับ
บริษัท กับเอกชน และเพื่อเปนการยืนยันการเติบ โตของตลาดบอนคาสิโ นในงานวิจัยของชัยยนต
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ประดิษฐศิลป และคณะ (2556) ไดสรุปวา การลงทุนบอนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดสระแกว
จันทบุรี และตราด ไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเปนการรวมทุนกันระหวางนักลงทุนไทย และนัก
ลงทุนตางประเทศ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และที่สําคัญลูกคาคนไทย
ปรากฏการณที่ไปหนุนเสริมการเติบโตของการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโน กลาวคือ หลังจาก
ป พ.ศ. 2540 เปนตนมา โดยเฉพาะประเทศกัม พูชาไดมีนโยบายเปดบอนการพนันถูก กฎหมาย
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย างยิ่ง การเปด คาสิ โ นตามแนวชายแดนไทย – กัม พูชา ดั ง นั้น ใน
สถานการณที่ประเทศไทยหามการเปดบอนคาสิโนที่ถูกกฎหมายแตรัฐบาลของกัมพูชามีนโยบายที่ให
เปดบอนคาสิโนไดถูกกฎหมาย โดยใหอยูหางจากเมืองหลวงไมนอยกวา 200 กิโลเมตร จึงนํามาสูการ
ขยายตัวของบอนคาสิโนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในจังหวัดภาคตะวันออกก็ไดเกิดบอนคาสิโน
ขึ้นตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งในจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด (ชัยยนต ประดิษฐศิลป และ
คณะ, 2556: 4 – 6)
ในการตอบขอคําถามที่วาประเทศไทยจะเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได
อย า งไร ทามกลางการมี บ อ นคาสิ โ นรายล อ มอยู ทั่ ว ไป จํ าเป น ต อ งแสวงหาข อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณที่เปนจริงของพื้นที่ ภาคตะวันออกถือเปนพื้นที่ที่สามารถแสวงหาประสบการณดังกลาวได
เนื่องจากมีการเปดบอนการพนันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด
ดังตอไปนี้
การตอบคําถามที่วาประเทศไทยจะดํารงอยูในวิถีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางไร
ทามกลางการมีบอนฯ เสรีและรายลอมอยูทั่วไป จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาขอมูลสถานการณจริง
ในพื้นที่ การศึกษาผลกระทบของบอนฯ ที่เกิดขึ้นตอชุมชนมีลักษณะเปนอยา งไร มากนอยเพียงใด
ผลประโยชนที่ไดกระจายไปสูชุมชนบริเวณโดยรอบบอนฯ หรือไม ที่สําคัญชุมชนไดสรางมาตรการ
จัดการกับบอนฯ อยางไร ตลอดจนผลดีของของบอนฯ จะมากหรือนอยกวาผลเสียอยางไร เหลานี้
ลวนเปนสิ่งที่จะตองนํามาพิจารณาตอไป ภาคตะวันออกจึงเปนพื้นที่ที่ส ามารถศึกษาประสบการณ
ดัง กลาวได ซึ่ง เหลานี้จึง เปนเหตุจูงใจในการศึก ษาขอมูล เพื่อที่จ ะนําเสนอตัวแบบตัวแบบในการ
สะทอนภาพสําคัญ ถาหากประเทศจําเปนที่จะตองเปดบอนฯ หรือหากชั่งน้ําหนักแลว บอนฯ มีความ
จํา เป น ตอ การสร างรายได ม ากกวา ผลเสีย ที่จ ะเกิ ดขึ้ น ดั ง นั้ น สถานการณ บ ริ เ วณชายแดนภาค
ตะวันออก จึงเปนพื้นที่สําคัญที่ใชในการศึกษาเพื่อฉายภาพผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะตอไป และ
เนื่องจากมีการเปดบอนฯ ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ใน จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด
ดังตอไปนี้
1. จังหวัดสระแกว มีบอนฯ บริเวณ อําเภออรัญประเทศ หรือบริเวณตลาดโรงเกลือ
จํานวน 15 บอน คือ 1) ฮอลิเดย ปอยเปต คาสิโน (Holiday Poipet Casino) 2) ฮอลลิเดย พาเลส
คาสิโน แอน รีสอรท (Holiday Palace Casino and Resort) 3) แกรนด ไดมอนด ซิตี้ (Grand
Diamond City) 4) ปอยเปต คาสิโน รีสอรท (Poipet Casino Resort) 5) ทรอปคคานา รีสอรท
แอน คาสิโน ปอยเปต (Tropicana Resort and Casino Poipet) 6) คราวน คาสิโน ปอยเปต
(Crown Casino Poipet) 7) ปริ้นเซท คราวน คาสิโน ปอยเปต (Princess Crown Casino Poipet)
8) เก็นติ้ง คราวน คาสิโน ปอยเปต (Genting Crown Casino Poipet) 9) สตาร เวกัส รีสอรท แอน
คาสิโน (Star Vegas Resort and Casino) 10) แม็คเบ็ต (Maxbet) 11) ดรีมเวิลด (Dream World)
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12) เอลเอ แกรน วิกเตอร คาสิโ น (LA Grand Victor Casino) 13) คาสิโน เกา เกา เกา เกา
(Casino9999) 13) ดีเอ็นเอ สตาร คาสิโน (DNA Star Casino) 14) สตาร พาราไดส คาสิโน (Star
Paradise Casino) 15) ซีบีโอ คลับ (CBOClub) ทั้ง 15 บอนนี้ตั้งอยู ต.ปอยเปต อ.โอโจว จ.บันเตีย
เมียนเจย ประเทศกัมพูชา หางจากดานตรวจคนเขาเมืองคลองลึกไมมากนัก ซึ่งเมื่อขามไปฝงปอยเปต
แลวแตละบอนจะจัดรถยนตสองแถวรับสงระหวางบอนตลอดเวลา
2. จั งหวัดจันทบุรี มีบอนฯ จํานวน 2 แหง คือ บริเวณจุดผานแดนถาวรชองผักกาด
และตลาดการคาบานแหลม อําเภอโปงน้ํารอน จั งหวัดจันทบุรี ไดแก 1) ไดมอนด คราวน คาสิโ น
(Diamond Crown Casino) 2) ไพลิน ฟลามมิงโก คาสิโน (Pailin Flamingo Casino) 3) เค อา
วิกตอรเรีย คาสิโน (K.R. Victoria Casino) 4) แกรนด เจ เอ็ม คาสิโน แอน โฮเทล (Grand J.M
Casino and Hotel) และ 5) โกลเดน วิกตอรเรีย คาสิโน (Golden Victoria Casino) 6) นาซา เวิลด
คาสิโน (Nasa World Casino) ซึ่งตั้งอยูบริเวณบานผักกาด สวนบริเ วณบานแหลม ไดแก ดรากอน
คาสิโน คลับ (Dragon Casino Club) ทั้งหมดตั้งอยู จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
3. จังหวัดตราด มีบอนฯ ที่จุดผานแดนถาวรที่บานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ คือ เกาะ
กงอินเตอรเนชั่นแนล รีสอรท คลับ ตั้งอยูบานจามเยี่ยม อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ประเทศ
กัมพูชา
ทายสุดสิ่งสําคัญก็คือประเทศที่ตองการเปดบอนคาสิโนถูกกฎหมาย จําเปนอยางยิ่งตองชั่ง
น้ําหนักระหวางผลดีกับผลเสียจากการเปดบอนคาสิโน อยางไรก็ดี ขอถกเถียงการเปดบอนคาสิโนถูก
กฎหมายในประเทศไทยยังไมมีขอยุติ แตเวลาการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนขอยุติแลวคือใน
ป พ.ศ. 2558 ดังนั้น ประเทศไทยจําเปนอยางยิ่งทั้งเตรียมความพรอม และที่สําคัญยิ่งกวาคือ “การ
เปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” คําตอบตอคําถามที่สําคัญของแผนวิจัยดังกลาว ประการ
แรก ก็คือ ผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกมีผลตอชุมชนในเขตชายแดน
ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด มีอะไรบาง และมีลักษณะอยางไร แนนอนที่สุดวา
การเปดบอนคาสิโนชายแดนดังกลาวยอมสงผลกระทบตอชุมชนบริเวณใกลเคียงอยางหลีกเลี่ยงไมได
ชุมชนบริเวณนั้นจําเปนอยางยิ่งตองสรางกลไกของชุมชนในการจัดการกระทบทางสังคมจากบ อน
คาสิโน โดยกลไกดังกลาวถาชุมชนไมสามารถแนวตานทานกับผลกระทบของบอนคาสิโนไมได ชุมชน
จะมีมาตรการอยางไร เพื่อจะดํารงอยูทามกลางบอนคาสิโนได และคําตอบตอคําถามที่สําคัญที่สดุ ก็คอื
ผลที่ไดจากงานวิจัยจะเสนอแนะนโยบายสาธารณะในการเตรียมความพรอมของชุมชน ในการกาวสู
การเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เหมาะอยางไรในอนาคตอันใกล

วัตถุประสงคของการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่
มีตอชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัม พูชา ในเขตจัง หวัดภาคตะวันออก แผนนี้เปนชุดโครงการที่มี
วัตถุประสงคหลักดังนี้
1. เพื่อสํารวจผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนใน
เขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด
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2. เพื่อศึกษากลไกของชุมชนในการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดน
ภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด
3. เพื่อศึกษามาตรการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบอน
คาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี
และตราด
4. เพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะในการเตรียมความพรอ มของชุมชนชายแดน ในการ
กาวสูการเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประโยชนของการวิจัย
1. ดานวิชาการ
คาดวางานวิจัยนี้สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ รํ าไพพรรณีใ นรายวิช า เช น เศรษฐศาสตร ก ารเมือ งของทอ งถิ่น สัม มนา
ยุท ธศาสตรการพัฒนา เศรษฐศาสตรการเมืองกับการพัฒ นาประเทศไทย และวัฒนธรรมกับ การ
พัฒนาประเทศไทย เปนตน
2. ดานนโยบาย
คาดวาหนวยงานภาครัฐสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นสามารถนําขอมูล และแผน
ยุทธศาสตรการจัดการผลกระทบทางสังคมในการเปดบอนคาสิโนชายแดน ไปเปนแนวปฏิบั ติหนุน
เสริมใหชุมชนมีกลไกในการปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3. ดานเศรษฐกิจ
ชุมชนชายแดนมีความตระหนักพรอมถึงการเปนประเทศในประชาคมอาเซียนในการ
ปรับตัว จากผลกระทบที่เกิดจากเปดบอนคาสิโน โดยการสรางองคความรูเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
กับบอนคาสิโน เชน การทองเที่ยว สินคาชุมชน เปนตน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตในการศึกษาวิจัยนั้นคณะผูวิจัย ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยในฐานะที่
เปนการสรางพรมแดนแหงความรูเกี่ยวกับบอนคาสิโนชายแดน โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะเพื่อให
การศึกษาดําเนินการไดตามวัตถุประสงคทไี่ ดกําหนดไว ดังตอไปนี้
1. ขอบเขตดานกรอบเวลา
ผูวิจัยศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2541 จนถึง พ.ศ. 2559 เนื่องจากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปน
สนามการคาของรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีผลตอการขับเคลื่อนธุรกิจบอนคาสิโนใน
เขตจังหวัดจันทบุรี และตราด ตั้งแตหลักวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 เปนตนมา
2. ขอบเขตของพื้นที่
การศึกษาในโครงการนี้จะเนนศึกษาพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ในเขตที่ติดตอกับจังหวัด
สระแกว จันทบุรีและตราด เนื่องจากหัวขอวิจัยมีลักษณะเปนโครงการวิจัยแบบบุกเบิก (Exploratory
Research) และเนื้อหามีความซับซอนและเปนเรื่องที่ออนไหว (Sensitive Topic) ดังนั้นการวิจัยจึง
จะจํากัดในพื้นที่ที่ผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลได
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สวนขอบเขตในดานพื้นที่การศึกษาระดับชุมชน จะเลือกกรณีตัวอยางชุมชนชายแดนใน
เขตการดําเนินธุรกิจบอนคาสิโนที่จุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ทั้ง 3 จังหวัด
3. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิเคราะหผลกระทบของบอนคาสิโนในที่นี้จําเปนตองกําหนดขอบเขตของผลกระทบให
ชัดเจน เนื่องจากแนวคิดเรื่องผลกระทบนั้นมีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งหมายถึงผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานตามที่ แสวง รัตนะมงคลมาส (2543) ไดแบงผลกระทบออก ดังตอไปนี้
3.1 การแบงผลกระทบตามแงมุมเนื้อหา (Content of Impact) อาจแบงออกไดเปน
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจสังคมดานการเมืองดานการบริหารดานสิ่งแวดลอมและกายภาค
3.2 การแบงผลกระทบตามแงมุมของความเปนจริงที่เกิดขึ้น (Reality) เราอาจแบงได
เปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่
ไมขึ้นอยูกับความรูสึกนึกคิด และผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ความรูสึกนึกคิด
3.3 การแบงผลกระทบตามแงมุมของทิศทางที่กระทบ (Indirect Impact) อาจแบ ง
ออกไดเปนผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) และผลกระทบทางออม (Indirect Impact)
3.4 การแบงตามแงมุมของคุณคาของผลกระทบ (Value of Impact) อาจแบงออกได
เปนผลกระทบในเชิงบวก (Positive Impact) ผลกระทบที่เปนสิ่งที่พึงปรารถนา และผลกระทบในเชิง
ลบ (Negative Impact) ผลกระทบที่ไมเปนที่พึงปรารถนา
3.5 การแบงผลกระทบตามชวงเวลา (Time of Impact) ที่เกิดขึ้นจะสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ ผลกระทบในระยะสั้น (Shot Run Impact) สวนอีกประเภทหนึ่ง ไดแก
ผลกระทบที่เ กิดขึ้นในอนาคต (Future Run Impact) หรือผลกระทบในระยะยาว (Long Run
Impact)
3.6 การแบงผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น (Scope of Impact) สามารถแบงออกได
เปนผลกระทบที่มีผลในวงกวางแลผลกระทบที่มีผลในวงแคบ
ในการวิจัยโครงการนี้จะจํากัดขอบเขตของผลกระทบในแงที่เปนเนื้อหาทางดานทาง
เศรษฐกิจ และดานสังคม โดยครอบคลุมทั้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ และรวมถึงผลกระทบ
ทางตรงและทางออม นอกจากนี้ในการพิจารณาหนวยในการวิเคราะห (Object unit of Analysis)
จะใหความสําคัญตอหนวยการวิเคราะห 3 ระดับดวยกัน
3.6.1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบอน ในฐานะเปนหนวยระดับองคกร เชน บอนคาสิโน
ที่เปดใหมหรือบอนการพนันที่มีอยูเดิม
3.6.2 ผลกระทบที่เกิดกับผูเลนในฐานะระดับปจเจกชน
3.6.3 ผลกระทบตอชุมชนชายแดนในฐานะหนวยระดับชุมชน
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ผลกระทบทางสั ง คมจากบ อ น
คาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มี
ต อ ชุ ม ชนในเขตชายแดนไทยกัมพูชา

กลไกของชุ ม ชนในการจั ด การ
ผลกระทบทางสั ง คมจากบ อ น
คาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มี
ต อ ชุ ม ชนในเขตชายแดนไทยกัมพูชา

หากชุมชนไมมกี ลไกในการจัดการ
ผลกระทบทางสั ง คมจากบ อ น
คาสิโ นชายแดน ภาครัฐจะตอง
เ ป น พี่ เ ลี้ ย ง ต อ ก า ร จั ด ก า ร
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

เสนอแนะนโยบายสาธารณะใน
การเตรียมความพรอมของชุมชน
ในการกาวสูก ารเปนประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย
จากกรอบแนวความคิดของการวิจัย จะพบวา ผลกระทบทางสังคมจากการเปดบอนคาสิโน
ชายแดนภาคตะวันออกมีผลตอชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหา
ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล ปญหาครอบครัว ปญหาหลังจากเขาไปเลนพนัน เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ ที่ยก
มานี้เ ปนเพียงสวนหนึ่ง ที่ง านวิจัยนี้ ศึก ษา โดยชุม ชนและประชาชนบริเ วณดัง กลาวจะตองไดรับ
ผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ชุมชนและประชาชนชายแดนจะตองเรียนรูกับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออม เพื่อสรางกลไกในการปองกันกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันหากชุมชน
และประชาชนบางกลุมอาจปรับตัวไมทันตอผลกระทบดังกลาว ภาครัฐเองจะตองเขามาใหความชวย
หรือสนับสนุนองคความรูในการสรางภูมิคุมกันตอการจัดการกับผลกระทบที่จะตองเกิดขึน้ อีกทางหนึง่
ดวย และทายที่สุดขอคนพบของงานวิจัยจะเปนสิ่งที่สะทอนไดวากลไกหรือมาตรการที่เหมาะกับการ
สรางองคความรูตอการจัดการผลกระทบของบอนคาสิโนชายแดนเปนอยางไร เพราะประเทศไทยไม
สามารถที่จะตองแทรกแซงนโยบายของประเทศบานเพื่อนได และชุมชนแดนชายก็ไมสามารถหลีกหนี
ผลกระทบดังกลาวไดเชนกัน

