บทที่ 6
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
โครงการศึก ษามาตรการจัด การผลกระทบทางสัง คมจากบ อนคาสิ โ นชายแดนภาค
ตะวันออกที่มีตอชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัม พูชา กรณีศึก ษา ชุม ชนชายแดนจังหวัดสระแกว
จันทบุรี และตราดนี้มีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ
1. เพื่อสํารวจผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนใน
เขตชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด
2. เพื่อศึกษากลไกของชุมชนในการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดน
ภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด
3. เพื่อศึกษามาตรการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบอน
คาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี
และตราด
4. เพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะในการเตรียมความพรอมของชุมชนชายแดน ในการ
กาวสูการเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในการนําเสนอเนื้อหาการวิจัยในบทนี้จะแบงการนําเสนอออกเปนหัวขอ ดังนี้
1. สรุปผล
2. อภิปรายผล
3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. สรุปผลการศึกษา
ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สามารถสรุปไดวา ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากจาก
บอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา ของชุมชนชายแดน
ตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ในภาพรวมอยูในระดับไมเห็นดวย เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นเปนรายขอยอย พบวา ประเด็นที่เห็นดวย คือ บอนคาสิโนชายแดนมีผลตามมาใหเกิด
ปญหายาเสพติดมากขึ้น กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในครอบครัว การมอมเมาประชาชนจนลุมหลง
ไมไปประกอบอาชีพตามปกติ การขัดกับหลักศาสนา การยั่วยุใหเด็ก และเยาวชนประพฤติตนไป
ในทางที่เสื่อมเสีย การสงเสริมใหประชาชนหันไปประกอบอาชีพในทางไมสุจริตเพิ่มมากขึ้น และเปน
ชองทางใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ
สวนผลกระทบในดานดีที่กลุมตัวอยางเห็นดวย คือ สามารถลดปญหาการเลนการพนันที่
ผิดกฎหมายในประเทศได
สวนประเด็นที่ไมเห็นดวย คือ บอนคาสิโนชายแดนทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดใชทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัดปราบปรามโจรผูรายไดมากขึ้น ไมมีผลใหประชาชนยึดการเลนการพนันเปนอาชีพ

61

หลัก ไมทําใหชื่อเสียงของประเทศเสื่อมเสีย และบอนคาสิโนชายแดนไมใหเกิดปญหาชองวางระหวาง
คนรวยกับคนจนเพิ่มขึ้น จากการเลือกปฏิบัติในการเขาไปเลนการพนันในบอนคาสิโนชายแดน ไมทํา
ใหศีลธรรมของประชาชนเสื่อมลงมากนัก การสรางความบันเทิงใหแกประชาชน ไมสงผลใหเกิดปญหา
ขาราชการหนีเลนการพนัน ไมทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมตามมามากขึ้น ปญหาสังคมมีมากอยูแลว
จะไมเปนการซ้ําเติมใหปญหาดังกลาวเลวลงอีก การสนับสนุนใหประชาชนใชเวลาวางไปในทางที่ผิด
ไมเปนแหลงมั่วสุมของนักเลงอันธพาล และทําใหครอบครัวผูเลนมีความเปนอยูทางเศรษฐกิจดีขึ้น
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากจากบอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนใน
เขตชายแดนไทย – กัมพูชา ของชุมชนชายแดนอําเภอโปงน้ํารอน จัง หวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยูใน
ระดับ เห็นดวย เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอยอย พบวา ประเด็นที่เห็นดวย คือ บอนคาสิโ นชายแดน
กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในครอบครัว การมอมเมาประชาชนจนลุม หลงไมไปประกอบอาชีพ
ตามปกติ ปญหายาเสพติด การขัดกับหลักศาสนา และบอนคาสิโนชายแดนเปนชองทางใหเกิดการ
ทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการมากขึ้น การสนับสนุนใหประชาชนใชเวลาวางไปในทางที่ผิด การยั่วยุให
เด็ก และเยาวชนประพฤติตนไปในทางที่เสื่อมเสียขึ้น การสงเสริมใหประชาชนหันไปประกอบอาชีพ
ในทางไมสุจริต ทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดปราบปรามโจรผูรายไดมากขึ้น
สวนผลกระทบในดานดีที่กลุมตัวอยางเห็นดวย คือ สามารถลดปญหาการเลนการพนันที่
ผิดกฎหมายในประเทศได
สวนประเด็นที่ไมเห็นดวย คือ ปญหาสังคมมีมากอยูแลว บอนคาสิโนชายแดน จะไมเปน
การซ้ําเติมใหปญหาดังกลาวเลวลงอีก ไมทําใหศีลธรรมของประชาชนเสื่อมลงมากนัก ไมทําใหชื่อเสียง
ของประเทศเสื่อมเสีย ไมใหเกิดปญหาชองวางระหวางคนรวยกับคนจนเพิ่มขึ้น จากการเลือกปฏิบัตใิ น
การเขาไปเลนการพนันในบอนคาสิโนชายแดน ไมมีผลใหประชาชนยึดการเลนการพนันเปนอาชีพ
หลัก ไมทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมตามมา ไมเปนแหลงมั่วสุมของนักเลงอันธพาล ไมสงผลใหเกิด
ปญหาขาราชการหนีเลนการพนัน การสรางความบันเทิงใหแกประชาชน และทําใหครอบครัวผูเลนมี
ความเปนอยูทางเศรษฐกิจดีขึ้น
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากจากบอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนใน
เขตชายแดนไทย – กัมพูชา ของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ใน
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายขอยอย พบวา ประเด็นที่เห็นดวย คือ บอนคาสิโน
ชายแดนกอใหเกิดปญหาความขัดแยงในครอบครัวตามมา การสงเสริมใหประชาชนหันไปประกอบ
อาชีพในทางไมสุจริตเพิ่มมากขึ้น การขัดกับหลักศาสนา การสนับสนุนใหประชาชนใชเวลาวางไป
ในทางที่ผิด การมอมเมาประชาชนจนลุมหลงไมไปประกอบอาชีพตามปกติ การยั่วยุใหเด็ก และ
เยาวชนประพฤติตนไปในทางที่เสื่อมเสียขึ้น เปนชองทางใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการมาก
ขึ้น มีผลตามมาใหเกิดปญหายาเสพติดมากขึ้น ไมใหเกิดปญหาชองวางระหวางคนรวยกับคนจน
เพิ่มขึ้น จากการเลือกปฏิบัติในการเขาไปเลนการพนันในบอนคาสิโนชายแดน ไมทําใหชื่อเสียงของ
ประเทศเสื่อมเสีย
สวนผลกระทบในดานดีที่กลุมตัวอยางเห็นดวย คือ สามารถลดปญหาการเลนการพนันที่
ผิดกฎหมายในประเทศได
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ประเด็นที่ไมเห็นดวย คือ ไมทําใหศีลธรรมของประชาชนเสื่อมลงมากนัก ไมสงผลใหเกิด
ปญหาขาราชการหนีเลนการพนัน ทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดปราบปราม
โจรผูรายไดมากขึ้น ไมทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมตามมามากขึ้น เนื่องจากปญหาสังคมมีมากอยู
แลว บอนคาสิโนชายแดน จะไมเปนการซ้ําเติมใหปญหาดังกลาวเลวลงอีก ไมมีผลใหประชาชนยึดการ
เลนการพนันเปนอาชีพหลัก การสรางความบันเทิงใหแกประชาชน ไมเปนแหลงมั่วสุมของนักเลง
อันธพาล และทําใหครอบครัวผูเลนมีความเปนอยูทางเศรษฐกิจดีขึ้น อยูในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ขอคนพบตามวัตถุป ระสงคขอที่ 2 สามารถสรุป ไดวา กลไกของชุม ชนในการจัดการ
ผลกระทบทางสัง คมจากบอนคาสิโ นชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุม ชนในเขตชายแดนไทย –
กัมพูชา ของชุมชนชายแดนตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว อยูใ นระดับเห็นดวย เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอยอย ประเด็นที่เห็นดวย คือ การแสดงตัวอยางของชุมชนที่เขาไปเกี่ยวของกับ
บอนคาสิโน บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรู บทบาทของผูนําชุมชนในการชี้แนะ การสราง
เครือขาย บทบาทขององคก รปกครองสวนทองถิ่นในการประชาสัม พันธ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางชุมชน การใชมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับผลกระทบ และการใชความเชื่อทาง
ศาสนา
กลไกของชุมชนในการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออก
ที่มีตอชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา ของชุมชนชายแดนอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี อยู
ในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายขอยอย ประเด็นที่เห็นดวย คือ การแสดงตัวอยางของชุมชนที่
เขาไปเกี่ยวของกับบอนคาสิโน บทบาทของผูนําชุมชนในการชี้แนะ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ชุมชน บทบาทของสถานศึก ษาในการใหความรู บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย การใชความเชื่อทางศาสนา และการใชมาตรการทางกฎหมายใน
การจัดการกับผลกระทบ
กลไกของชุมชนในการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออก
ที่มีตอชุม ชนในเขตชายแดนไทย – กัม พูชา ของชุม ชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายขอยอย ประเด็นที่เห็นดวย คือ ประเด็นที่เห็น
ดวย การแสดงตัวอยางของชุมชนที่เขาไปเกี่ยวของกับบอนคาสิโน บทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการประชาสัมพันธ การใชความเชื่อทางศาสนา บทบาทของผูนําชุมชนในการชี้แนะ การ
สรางเครือขายในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบอนคาสิโน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน
บทบาทของสถานศึก ษาในการใหค วามรู และการใชม าตรการทางกฎหมายในการจั ดการกั บ
ผลกระทบ
ขอคนพบตามวัตถุป ระสงคขอที่ 3 สามารถสรุปไดวา มาตรการดานกฎหมาย (1) การ
กําหนดกฎหมาย หรือกฎเกณฑ ใหเขมงวดมากขึ้นสําหรับใชบังคับแกประชาชนคนไทยที่เขาไปเลน
พนันในบอนคาสิโน (2) การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน การตรวจคน การเขาเมือง การนําพา
สิ่งของผิดกฎหมายเพื่อตัดวงจรของบอนคาสิโน เปนตน และ (3) การตรวจคนยานพนะทุกชนิดที่เ ขา
ออก เพราะยานพนะของบอนคาสิโน มักจะไดอภิสิทธิ์เขา – ออกระหวางดานงายดาย มาตรการดาน
เศรษฐกิจ (1) การสง เสริม อาชีพใหกับ ประชาชนในทองถิ่นไดใชเ วลาวางใหเ ปนประโยชน เพื่อ
ประกอบอาชีพหารายไดสุจริต และ (2) การรวมกลุมอาชีพในทองถิ่นเพื่อพัฒนามูลคา และคุณภาพ
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ของสินคา ลดเวลาที่จะใชในทางไรคา และมาตรการดานสังคม (1) บทบาทของสถานศึกษาในการให
ความรูความเขาใจเรื่องบอนคาสิโน การอบรมเลี้ยงดูตั้งแตวัยเด็กในครอบครัว ปรึกษาปญหาซึ่งกัน
และกัน จะสงผลใหคนในสังคมดีขึ้นไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข (2) การใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การเลนพนันทั้งในดานผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ (3) การสรางเครือขายจากทุกภาค
สวนในการจัดการกับผลกระทบของบอนคาสิโน ตลอดจนการสรางเครือขายระหวางชุมชนที่มีพื้นที่
ใกลเคียงกันรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมถึงการแสดงตัวอยางชุมชนที่เขาไปเกี่ยวของ
กับบอนคาสิโน ตลอดจนชุมชนเหลานั้นไดยุติการเลนพนันอยางไร (4) การบูรณาการโดยใชองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ที่มีพื้นที่รับผิดชอบเปนเจาภาพในการชวยเหลือ
ประชาสัมพันธ ชี้แนะ หรือใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องบอนคาสิโน และ (5) สรางกิจกรรมที่
สรางสรรครวมกันในชุมชนอยางตอเนื่อง

2. การอภิปรายผล
การสํารวจองคความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการพนัน โดยไดแบงจําแนกทฤษฎีเอาไวหลากหลาย
มุมมอง ดังตอไปนี้ (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2546: 7 – 8)
1. ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวอนุรักษนิยม: การพนันเปนปญหาสังคม โดยกลุมนี้มอง
วาการพนันเปนปญหาในขอศีลธรรมอันดีของประชาชน ปญหาตอมาคือ ปญหา (Problem) ของการ
ควบคุมทางสังคม และการบริหาร ในแงที่วาการพนันอาจมีสถานะที่มิไดเปนไปตามหลักของกฎหมาย
ทฤษฎีนี้ยังไมสอดคลองผลการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ เพราะความเห็นทั้งสองฝายที่วา
บางครั้งเหตุผลในประเด็นเรื่องความเชื่อทางศาสนานั้น มีสวนสําคัญในการสรางบอนคาสิโน หรือการ
มีบอนคาสิโนหรือไมอยางไรนั้น อาจสรุปไดจากความคิดเห็นของคนสองกลุมที่มีลักษณะความเชื่อ
อยางสุดขั้ว (Extreme Case) กลาวคือ กลุมแรกอาจไมใชกลุมผูเลนพนันเชื่อวาความเชื่อทางศาสนามี
สวนสําคัญที่ทําใหคนไมไปเลนพนัน เนื่องจากศาสนาสอนใหคนมีความยับยั้งชั่งใจละอายในชั่วกลัวใน
บาป โดยไมใหหันเหไปในทางอบายมุข หรือสิ่งที่ขัดตอความเชื่อทางศาสนา ซึ่งการพนันเปนอบายมุข
ชนิดหนึ่งตามความเชื่อทางศาสนา เมื่อเปนอบายมุขที่คอยมอมเมาประชาชน การใหมีการเลนพนันก็
ถือวาเปนสิ่งที่ขัดตอความเชื่อทางศาสนา และยังบอนคาสิโนเองก็ยังเปนสถานที่อโคจรอีกดวย แต
กลุมที่สองที่อาจเปนผูเลนพนันเห็นวาประเด็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาไมมีนัยใด ๆ ทางการพนันเลย
เพราะการพนัน คือ กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมปกติทั่วไป และถือเปนวัฒนธรรมของคนไทยดวยซ้ํา
เชื่อวาไมทํารายหรือเบียดเบียนใคร เพราะในประเทศไทยเองก็มีบอนพนันที่ถูกกฎหมายอยูทั่วไป เชน
สนามมวย บอนชนไก บอนกัดปลา บอนวัวชน เปนตน หรือแมกระทั่งคนเลนหวยก็ไมเกี่ยวของกับ
ความเชื่อทางศาสนา ขณะตนเองเมื่อออกจากบอนคาสิโนก็ยังทํากิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญ ตัก
บาตร เปนตน และรวมถึงปญหาสังคมดานอื่น ๆ ดวย เชน ครอบครัว ยาเสพติด การคอรัปชั่น การคา
ประเวณี เปนตน แตขอคนพบอยางหลักก็ยังไมชัดเจน เพราะจุดประสงคของนักพนันก็เพื่อเลนพนัน
ไมไดมุงเนนกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากการเลนพนัน
หรือบอนคาสิโนชายแดนเปนการสรางความบันเทิงใหแกประชาชนหรือไมอยางไร มอง
วาบ อนคาสิโ นมี ไว เ ฉพาะก็ เ พื่ อเลน พนั นเพีย งอย างเดี ยว และอัน ที่ จ ริง ผูเ ลน พนั นมี แต พวกที่ มี
ความเครียดสูง มาก เพราะตองการเงินที่เสียพนันคืน หรืออยากไดเ พิ่ม ขึ้น โดยสังเกตการณจ าก
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พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูเลนพนันที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางเขมขนในลักษณะมวนตอมวน
หรือการไมกินขาวกินปลาลุนแตไพในมือ ทําใหเห็นวาบอนคาสิโนชายแดนมิไดเปนแหลงสรางความ
บันเทิง ให แก ป ระชาชนแมแ ตน อย ตรงกัน ขา มกั บ ความคิ ดเห็น ของประชาชนบางคนทั้ ง ที่ เ ป น
ขาราชการ และกลุม ประชาชนที่พอมีฐานะ สะทอนวา การที่พวกเขาไดขามไปกินอาหารดี ๆ ซื้อ
สินคาแบรนดแนม หรือไปพักผอนโดยมิไดเลนพนัน ก็ถือวาเปนความสุขแบบหนึ่ง เพราะฝงจังหวัด
สระแกว โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตอกับชายแดน ยังไมมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ หรือรานอาหารดี ๆ
หรือโรงภาพยนตร หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบกับการลงพื้นที่ของผูวิจัย พบวา ฝง ตําบล
ปอยเปต อําเภออูรชเรา จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา มีความเจริญกวาฝงจังหวัดสระแกว
ประเทศไทยมาก ทั้งในแงมิติทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และการบริการ ดังนั้น การที่พวกเขาขามไป
ฝงกัมพูชา โดยไมไดมุงเนนเรื่องการเลนพนัน แตขามไปก็เพื่อไปผอนคลาย บอนคาสิโนจึงเปนสถานที่
หนึ่งที่สรางความบันเทิงใหแกพวกเขาได
2. ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวหนาที่นิยม: การพนันเปนกิจกรรมยามวางที่สะทอนให
เห็นวาการเลนพนันนั้น เปนกิจกรรมของมนุษยที่มีอันจะกินแลว โดยมนุษยเหลานี้มุงเสาะแสวงหา
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มพลังชีวิต หรือการผอนคลายความตึงเครียดของพวกตนทั้งหลาย ดังนั้น กิจกรรม
หรือการละเลนของกลุมคนรวยจึงมุงไปที่การรับบริการในลักษณะการเลนพนันเพื่อเปนกิจกรรมยาม
วาง
ทฤษฎีนี้ยังไมสอดคลองผลการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ เพราะนักพนันสวนใหญมิไดเปน
ผูมีอันจะกิน หรือผูร่ํารวย สวนใหญเปนคนชนชัน้ นกลางถึงชนชั้นลาง และที่สําคัญคนพวกนี้ยังตองใช
เวลาจํานวนมากในการหารายไดมาจุนเจือตนเอง และครอบครัว ตรงกันขาม กลับนําเวลาที่จะตองหา
รายไดดังกลาว ไปเลนพนันในบอนคาสิโน ประเด็นตอมาที่สําคัญคนพวกนี้ยังไมไดโหยหากิจกรรมเพื่อ
ผอนคลายความตรึงเครียดใด ๆ ตรงกันขาม คนพวกนีเ้ ต็มไปดวยความตรึงเครียด เพราะหวังเพียงแต
ชนะพนัน ความร่ํารวย และเงินตรา เมื่อตนเองแพพนัน หรือเสียพนันก็จะยิ่งมีความเครียดหนักขึ้น
กวาเดิม
4. ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวทางเลือกสาธารณะ มุงอธิบายถึงทางเลือกสาธารณะ
(Public Choice) อธิบายการตัดสินใจทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับ การขยายตัวของการพนันที่ถูก
กฎหมาย และชี้ใหเห็นพลวัตรของนโยบายการพนันในแงมุมของความจําเปนทางเศรษฐศาสตรภาครัฐ
การขยายตัวของการพนันที่ถูกกฎหมายจึงถูกถือวาเปนการตอบสนองของรัฐที่เห็นแกประโยชนตัวเอง
และสรางความสมเหตุสมผลตอแนวโนมทีร่ ัฐจะมีรายจายเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลใชการพนันเปนแหลงของ
“ภาษีที่มองไมเห็น” (Invisible Taxes) สําหรับ การสรางรายไดเสริมใหเพียงพอที่จะสนองความ
ตองการทางการเมืองเหลานั้น
ทฤษฎีนี้ยังไมสอดคลองผลการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ บอนคาสิโนชายแดน สามารถลด
ปญหาการเลนการพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศไดหรือไม กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย
กับประเด็นนี้ เหตุผลเพราะการนําสิ่งที่อยูใตดินมาสูบนดินใหถูกตองตามกฎหมายเปนเรื่องที่ดี การ
เลนพนันในประเทศไทยเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย และคนไทยเลนพนันลักษณะใตดิน (ผิดกฎหมาย) เมื่อ
ถูกจับกุมพวกเขาก็จะแสวงหาที่เลนพนันใหม ๆ ที่ถูกตองตามกฎหมาย คนไทยจึงขามไปเลนพนันฝง
ประเทศกัมพูชา และตองยอมรับความจริงวาคนไทยจํานวนหนึ่งชอบเลนพนัน ซึ่งอาจเปนอาชีพหนึ่ง
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“นักพนัน” โดยมีคนไทยจํานวนมากเทาใด และมีจํานวนเงินตราเทาใดที่สูญเสียใหกับประเทศกัมพูชา
ถาประเทศไทยสรางบอนคาสิโ น หรือมีบอนคาสิโ นถูกตองตามกฎหมายเสียเอง ก็สามารถจะอุด
ชองวางเหลานี้ได อยางไรก็ตาม ในประเทศกัมพูชาถึงแมจะมีบอนคาสิโนที่ถูกตองตามกฎหมาย และ
กฎหมายของประเทศก็จํากัดประชาชนบางกลุมไมใหเขาไปเลนพนันในบอนคาสิโนได ประกอบกับ
รายไดของประชาชนกัมพูชายังมีจํานวนนอยมาก ทําใหประชาชนกัมพูชาสวนใหญไมเขาไปเลนพนัน
ในบอนคาสิโน อาจพอมีอยูบางแตเปนพวกที่มีฐานะดีพอสมควร แตการเลนพนันของคนกัมพูชาก็ยัง
สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปตามตรอกซอกซอยตาง ๆ ดังนั้น การมีบอนคาสิโนที่ถูกตองตามกฎหมาย
ในประเทศ และคนสามารถเขาไปเลนพนันไดอยางเสรี ก็ไมไดเปนหลัก ประกันวาการพนันที่อยู
นอกเหนือบอนคาสิโนที่ถูกตองตามกฎหมายจะหมดไป
4. ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวอาชญาวิทยา และประวัติศาสตรกฎหมาย โดยสรุปใน
ทฤษฎีไดกลาวถึงวา อาชญากรรม กฎหมาย และความสงบเรียบรอยของสังคมเปนประเด็นสาธารณะ
ที่สําคัญ ซึ่ง เปนจุด เริ่ม ต นของขอถกเถียงโตแย ง ทางทฤษฎี และการเมื องเกี่ ยวกับ แนวคิ ดเรื่อ ง
อาชญากรรมที่รัฐเปนผูกําหนดขึ้น การพนันในทฤษฎีนี้ไดถูกนิยามไปโดยปริยายวาเปนปญหาสังคม
หรือเปนผลประโยชน
ทฤษฎีนี้สอดคลองผลการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ เพราะบอนคาสิโนชายแดนบางแหงมี
อภิสิทธิ์หลายประการ เชน อภิสิทธิ์ในมิติดานกฎหมาย เครือขายของกลุมขาราชการที่แนบแนน พื้น
หลังความสัมพันธกับกลุมอํานาจทางการเมือง เปนตน ซึ่งอภิสิทธิ์ดังกลาวเหลานี้อาจมีผลทําใหการ
ตรวจสอบ หรือการตรวจคนในหลาย ๆ กรณี ไมสามารถเจาะลึกในพื้นที่ตองหามของบอนคาสิโนได
หรือเจาหนาที่บางคนอาจละเลยไมบังคับใชกฎหมายเทาที่ควร บอนคาสิโนจึงอาจใชชองวางดังกลาว
เปนแหลงจําหนายยาเสพติดใหกับผูเลนโดยทั่วไป หรือเปนที่พักยาเสพติดกอนสงจําหนายตอไปที่อื่น
หลักฐานที่สําคัญ คือ บริเวณตลาดโรงเกลือ และใกลเคียง เจาหนาที่ทหาร และตํารวจไดมีการจับกุม
ขบวนการคายาเสพติด และผูเสพยาเสพติดอยูเปนประจํา ซึ่งจับกุมไดทั้งคนไทยและคนกัมพูชา

3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 4)
จากผลการศึก ษาของการวิจัยผูศึก ษานํามาเปนฐานในการพิจารณาขอเสนอแนะในเชิง
นโยบายสาธารณะที่สําคัญ ขอเสนอแนะตอชุมชนในพื้นที่ จากการศึกษากระบวนการเลนพนันตาม
แนวชายแดนที่ติดกับบอนคาสิโน พบวา กระบวนการการเลนพนันตั้งอยูบนฐานของความเปนชุมชน
ซึ่งกอใหเกิดเครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับผลกระทบของการพนันไดรวดเร็ว และนําไปสูการยุติการเลน
พนันได ร วดเร็วกว าชุม ชนเมือ ง ซึ่ง มีพฤติ ก รรมการเลนอยู บ นพื้น ฐานของปจ เจกชน ผูวิ จัยจึง มี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามแนวชายแดนที่มีบอนคาสิโน ควรเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ชนบทตามแนวชายแดนที่อยูใกลบอนคาสิโน โดยมีมาตรการ ดังนี้
(1) บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูความเขาใจเรื่องบอนคาสิโน การอบรม
เลี้ยงดูตั้งแตวัยเด็กในครอบครัว ปรึกษาปญหาซึ่งกันและกัน จะสงผลใหคนในสังคมดีขึ้นไมยุงเกี่ยวกับ
อบายมุข

66

(2) การใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการเลนพนันทั้งในดานผลกระทบเชิงบวก
และผลกระทบเชิงลบ
(3) การสรางเครือขายจากทุกภาคสวนในการจัดการกับผลกระทบของบอนคาสิโน
ตลอดจนการสรางเครือขายระหวางชุมชนที่มีพื้นที่ใกลเคียงกันรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
รวมถึงการแสดงตัวอยางชุมชนที่เขาไปเกี่ยวของกับบอนคาสิโน ตลอดจนชุมชนเหลานั้นไดยุติการเลน
พนันอยางไร
(4) การบูรณาการโดยใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน
ที่มีพื้นที่รับ ผิดชอบเปนเจ าภาพในการชวยเหลือ ประชาสัม พันธ ชี้แนะ หรือใหความรูเ กี่ยวกั บ
ผลกระทบเรื่องบอนคาสิโน
(5) สรางกิจกรรมที่สรางสรรครวมกันในชุมชนอยางตอเนื่อง
3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.2.1 ควรมีการศึกษาศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสังคม และกลไกของชุมชน
ในการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดนไทยตามภูมิภาคอื่น ๆ
3.2.2 ควรมีก ารศึก ษาผลกระทบทางสัง คม และกลไกของชุม ชนในการจัดการ
ผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายในฝงประเทศกัมพูชา
3.2.3 ควรมีการศึกษาการสรางความรูความเขาใจ หรือการประเมินความรูเกี่ยวกับ
องคความรูดานบอนคาสิโนของชุมชนชายแดนไทย
3.2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐกิจ และกฎหมายถึงผลดีผลเสียใน
การดําเนินธุรกิจบอนคาสิโน
3.2.5 ควรมีการศึกษาธุรกิจชายแดนที่มีผลกระทบกับชุมชนชายแดนทั้งในมิติสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
3.2.6 ควรมีการศึกษาการทํางานรวมกันระหวางภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กํานัน และผูใหญบานในพื้นที่รับผิดชอบที่ติดตอกับชายแดน

