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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครือข่ายกระบวนการบริหารธุรกิจและ
การได้มาซึง่ ผลประโยชน์ในการลงทุนบ่อนคาสิโนของชนชัน้ น�ำทางเศรษฐกิจและ
การเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด ผลการวิจัยพบว่า เครือข่าย
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ งผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณ
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ชนชั้นน�ำไทย กัมพูชา และข้ามชาติมีการเชื่อมร้อยทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการโดยมีลักษณะการผูกขาดน้อยรายในการลงทุนธุรกิจคาสิโน กระบวนการ
บริหารคาสิโนจะมีลกั ษณะเป็นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศทีเ่ ป็นระบบทัง้ การ
บริหารบุคคล การจัดการความเสี่ยง การประสานงานกับฝ่ายมั่นคง การส่งเสริม
การตลาด และหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กร ส่วนได้มาซึ่งผลประโยชน์จาก
บ่อนคาสิโนนั้นพบว่า แนวโน้มผลประโยชน์จะตกเป็นของนักธุรกิจเจ้าของบ่อน
และเจ้ามือ ในขณะที่ผู้เล่นการพนันจะเป็นผู้เสียประโยชน์
ค�ำส�ำคัญ : เครือข่ายชนชั้นน�ำ บ่อนคาสิโน ผลกระทบ

Abstract

บทที่ 7

The objectives of this research were to study the network,
the casino business administration process and the benefit from
casino investment of political economic elites alongside Trat and
Chanthaburi borderline. The result found that the transnational
Cambodian and Thai elites connected via both informal and formal
channels for casino investment. Their businesses were oligopoly.
Moreover, the business administration process was systematically
organized in international form. The process consisted of
personnel management, risk management, coordination with
security authorities, marketing promotion and supporting agencies.
Finally, the finding was that the tendency of getting benefit was
that the casino investor and the banker were the winners whereas
gamblers were the losers.
Keywords : Elite Network ; Casino ; Impacts
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บทที่ 7

บทน�ำ

การก่อรูปของธุรกิจการพนันตั้งแต่ 50 ปีที่ผ่านมากับพบว่า ในปัจจุบันได้
ขยายตัวเป็นธุรกิจไร้พรหมแดนตามกระแสโลกาภิวัตน์ รูปแบบการพนันที่มีการ
จัดอย่างเป็นทางการและเป็นระบบที่สุดก็คือ คาสิโน คาสิโน ซึ่งหมายถึง บ่อน
การพนันทีม่ รี ปู แบบการเล่นหลายประเภทและเปิดบริการอย่างถูกกฎหมายตลอด
24 ชั่วโมง เราพบว่า มีการเติบโตของธุรกิจในแถบเอเชียและแปซิฟิกอย่างกว้าง
ขวาง ผนวกกับการเพิ่มขึ้นของธุรกิจคาสิโนตามชายแดนไทยและประเทศเพื่อน
บ้านได้สง่ ผลให้ประเด็นการพนันกลายเป็นประเด็นทีม่ กี ารถกเถียงกันขึน้ มาอีกครัง้
หนึง่ ในปัจจุบนั ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศไทย เช่น ในขณะทีภ่ าครัฐก็
ยังประสบกับปัญหาปราบปรามบ่อนการพนันทีผ่ ดิ กฎหมายในประเทศทีม่ อี ยู่ แต่
กลุ่มธุรกิจก็อยากผลักดันให้มีคาสิโนที่ถูกกฎหมาย ส่วนภาคประชาสังคมก็ยังไม่
เห็นด้วยกับการมีคาสิโนที่ถูกกฎหมาย (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2555 : 28)
กล่าวโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเราพบว่า หลังจากปี พ.ศ.
2540 เป็นต้นมา ประเทศกัมพูชาได้มีนโยบายเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย
ภายในประเทศโดยให้อยู่ห่างจากพนมเปญเมืองหลวงไม่น้อยกว่า 200 หน่วย ใน
ขณะที่ประเทศไทยห้ามการเปิดบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมาย (นายสิน, สัมภาษณ์,
25 กรกฎาคม 2556) นโยบายดังกล่าวได้นำ� มาสูก่ ารขยายตัวของบ่อนคาสิโนตาม
แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดภาคตะวันออกพบว่า เกิดบ่อน
คาสิโนขึ้นตามแนวตะเข็บชายแดนอย่างกว้างขวางในจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี
และตราด
ในการด�ำเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนดังกล่าวเนื่องจากมีลักษณะการแสวงหาค่า
เช่า (rent seeking) โดยการจ�ำกัดอุปทานเพื่อขยายก�ำไร ดังนั้นเครือข่ายลงทุน
ธุรกิจการพนันจึงมีลักษณะของการเข้ามีบทบาทของชนชั้นน�ำเป็นส�ำคัญ ดังนั้น
จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาว่ามีชนชั้นน�ำกลุ่มใดบ้างเข้ามาลงทุนในบ่อนคาสิโนชายแดน
ไทย-กัมพูชา ชนชั้นน�ำแต่ละฝ่ายมีบทบาทอย่างไร และการจัดสรรผลประโยชน์
จากบ่อนเป็นอย่างไร คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโครงการเรื่อง เครือข่ายชนชั้นน�ำ
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ทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา
ในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมี บริเวณชายแดนไทย
และกัมพูชาจะพบว่ามีการเปิดบ่อนการพนัน 2 จุด คือ บริเวณจุดผ่านแดนถาวร
ช่องผักกาดและตลาดการค้าบ้านแหลม อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้แก่
บ่อนไพลิน ซีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล วิคตอเรีย มงกุฎ และดรีมเวิล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
บ้านผักกาด ส่วนบริเวณบ้านแหลม คือ บ่อนดราก้อนคลับ บ่อนเจ้าพระยาและ
บ่อนคาสิโน ริโอ ส่วนจังหวัดตราด มีบอ่ นทีจ่ ดุ ผ่านแดนถาวรทีบ่ า้ นหาดเล็ก อ�ำเภอ
คลองใหญ่ มีบ่อนเกาะกงรีสอร์ท

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

เครือข่ายระหว่างชนชั้นน�ำในการลงทุนบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดน

ผลการศึกษาพบว่า ชนชั้นน�ำทางเศรษฐกิจและการเมืองมีการเชื่อมร้อย
เครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ลักษณะเครือข่ายที่เป็นตัวขับ
เคลือ่ นหลักก็คอื เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ เนือ่ งจากลักษณะอ�ำนาจในประเทศ
กัมพูชาส่วนใหญ่มีพัฒนาการจากอ�ำนาจในเชิงอิทธิพลที่เรียกว่าเขตการปกครอง
พิเศษไปสู่อ�ำนาจที่มีการรวมศูนย์อย่างเป็นทางการในระดับชาติของรัฐบาลที่
ราชธานีพนมเปญ (นายนัท, สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2556)
การลงทุนของธุรกิจบ่อนคาสิโนของเครือข่ายชนชั้นน�ำดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นการแสวงหาก�ำไรจากการแสวงหาค่าเช่า (rent seeking) ที่มีการผูกขาด

บทที่ 7

1. เพื่อศึกษาการเชื่อมร้อยเครือข่ายระหว่างชนชั้นน�ำทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในการลงทุนบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการบริหารธุรกิจบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจังหวัด
จันทบุรีและตราด
3. เพื่อศึกษาการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นน�ำทาง
เศรษฐกิจและการเมืองตามแนวชายแดนของจังหวัดจันทบุรี และตราด

บทที่ 7
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ย้อนราย (oligopoly) เนือ่ งจากธุรกิจบ่อนคาสิโนเป็นการจ�ำกัดอุปทานเพือ่ ขยาย
ก�ำไร อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชั้นน�ำที่ร่วมลงทุนในบ่อนคาสิโน
ดังกล่าวจะมีทั้งความขัดแย้ง (conflict) และความร่วมมือกัน (cooperation)
ภายในกลุ่ม ท�ำให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
เครือข่ายชนชั้นน�ำทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เข้ามาลงทุนของคาสิโนตาม
ชายแดนจันทบุรีและตราดประกอบด้วยกลุ่มชนชั้นน�ำ 3 ประเภท คือ (นายนัท,
สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2556)
- ชนชัน้ น�ำไทย ได้แก่ นักธุรกิจท้องถิ่นระดับจังหวัด นักธุรกิจระดับชาติจาก
กรุงเทพมหานครและนักธุรกิจการเมืองระดับชาติ
- ชนชั้นน�ำกัมพูชา ได้แก่ นักธุรกิจระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่นระดับชาติ
ชาติ และนักการเมืองที่เป็นผู้น�ำรัฐบาล
- ชนชั้นน�ำข้ามชาติ ได้แก่ นักธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศสิงคโปร์
หรือมาเลเซีย

กระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชั้นน�ำตามแนวชายแดน

ผลการศึกษา กระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของชนชัน้ น�ำทางเศรษฐกิจและ
การเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด พบว่า สามารถแบ่งรูปแบบ
การบริหารออกเป็น 5 รูปด้วยกันคือ (นายพูน, สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2556)
		 2.1 การบริหารด้านงานบุคคลพบว่า ทางบ่อนคาสิโนจะจัดการบริหาร
อย่างเป็นระบบที่ประกอบด้วย ผู้จัดการบ่อน คนแจกไพ่ (dealer) และพนักงาน
ดูแลลูกค้า (junket)
		 2.2 การบริหารงานด้านการจัดการความเสี่ยงพบว่า บ่อยคาสิโนจะ
ลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนเชิงธุรกิจโดยใช้ควบคุมด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
การตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ก�ำหนดก�ำไรทีแ่ น่นอน การวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผูเ้ ล่นเพือ่ หาจุดอ่อนของผูอ้ นื่ รวมถึงจ�ำเป็นต้องใช้ซนิ แสหรือหมอดู / บุคลิก
ลักษณะ ดวงชะตา ของพนักงานแจกไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย

บทที่ 7 เครือข่ายชนชั้นนำ�ทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโน
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ผลประโยชน์ของชนชั้นน�ำในการลงทุนบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดน

ผลการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ภายใต้ระบบธุรกิจของบ่อนคาสิโน
ตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรแี ละตราดนัน้ เกีย่ วข้องกับผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียใน
ธุรกิจบ่อนคาสิโน 3 กลุ่มหลักซึ่งประกอบด้วย
		 3.1 นักลงทุนบ่อนคาสิโน หรือเจ้าของบ่อน โดยส่วนใหญ่เป็นชนชั้น
น�ำทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่มาลงทุนในการสร้างอาคารของคาสิโนจากข้อมูล
พบว่านักลงทุนดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นักลงทุนที่น�ำเงินมา
ลงทุนโดยตรง และผูม้ อี ทิ ธิพลของฝ่ายกัมพูชาทีเ่ ข้ามาถือหุน้ ลม โดยอาศัยการเป็น
ผู้มีอ�ำนาจในรัฐบาล
ในกรณีของนักลงทุนไทยได้อ้างเหตุผลในการสร้างความชอบธรรมเพื่อการ
ลงทุนในบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนว่า การลงทุนในบ่อนคาสิโนนั้นเป็นกิจการ

บทที่ 7

		 2.3 การบริหารงานด้านการประสานงานกับฝ่ายมั่นคงโดยการเสียค่าใช้
จ่ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืดหยุ่นเวลาเปิด-ปิดด่าน การอ�ำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ
หนังสือเดินทาง การลดความเข้มงวดในการตรวจค้นตลอดจนถึงการปล่อยให้น�ำ
เงินข้ามประเทศได้ง่าย
		 2.4 การบริหารงานด้านการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบ่อนคาสิโนมุ่ง
การอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถตู้สำ� หรับผู้เล่นรายย่อยและรถทัวร์
ส�ำหรับผู้เล่นระดับวีไอพี การจับรางวัลชิงโชค (เช่น การส่งคูปองชิงโชค) การ
สร้างจุดขาย (เช่น การให้บริการอาหารฟรีตลอด 24 ชั่วโมง) การสร้างระบบการ
เล่นการพนันที่แฟร์ต่อผู้เล่น และการบริหารงานบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์ของผู้เล่น (เช่น ผู้เล่นไทยต้องเน้นการบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี)
		 2.5 การบริหารงานด้านการสนับสนุนกิจกรรมภายในคาสิโนประกอบด้วย
การจัดการเรือ่ ง อาหารและเครือ่ งดืม่ การดูแลการขายบริการทางเพศ การจัดหาทีพ่ กั
การบริการสินเชือ่ หรือการปล่อยเครดิตตลอดจนถึงการท�ำงานชุมชนสัมพันธ์เพือ่ ลด
การต่อต้านจากชุมชนใกล้เคียงของคาสิโน (เช่น การจัดงานทอดกฐินประจ�ำปี)
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ทีไ่ ม่ได้สร้างผลกระทบต่อประเทศไทยเนือ่ งจากถือว่า “ท�ำนอกประเทศ” นอกจาก
นี้การลงทุนทางธุรกิจคาสิโนยังถือว่าเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายตามนโยบายของ
ประเทศกัมพูชา และการลงทุนบ่อนคาสิโนเป็นธุรกิจทีไ่ ม่ได้พวั พันกับเรือ่ งการค้า
อาวุธ หรือยาเสพติดตามแนวชายแดน (นายเกียรติ : สัมภาษณ์ 4 มกราคม 2556)
		 3.2 ผู้มีบทบาทในฐานะเจ้ามือ เจ้าของโต๊ะ หรือเรียกว่า ขอน บางครั้ง
เป็นเจ้าของบ่อนคาสิโน ผู้มีบทบาทในฐานะเจ้ามือ หมายถึง นักธุรกิจที่น�ำเครื่อง
หรือการเล่นคาสิโนมาลงในบ่อน โดยเจ้ามือจะต้องเสียค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องเล่น
ให้แก่เจ้าของบ่อน โดยจะได้เงินกินเปล่าหรือค่าต๋ง ในการเล่นแต่ละครั้ง
		 3.3 ผูม้ บี ทบาทในฐานะนักเล่นพนันบ่อนคาสิโน ได้แก่ ประชาชนทัว่ ไปที่
เข้ามาเล่นคาสิโนในบ่อน เราสามารถแบ่งนักเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนออกเป็น
2 ประเภท คือ (นายพูน, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2556)
1) นักเล่นรายใหญ่ หมายถึง ผู้เล่นซึ่งลงทุนเล่นในแต่ละครั้งเป็นจ�ำนวน
มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป โดยทั่วไปเป็นนักเล่นพนันจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง นักเล่นกลุ่มนี้รู้จักกันในนาม
วีไอพี โดยนักเล่นกลุม่ นีจ้ ะแยกสถานทีใ่ นการเล่นออกจากนักเล่นรายย่อยซึง่ เรียก
กันว่า ตลาดบน นอกจากนี้นักเล่นกลุ่มนี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทางบ่อน
คาสิโน
2) นักเล่นรายย่อย หมายถึง ผูเ้ ล่นซึง่ เข้ามาเล่นในบ่อนคาสิโนด้วยเงินจ�ำนวน
น้อยแต่เป็นคนส่วนใหญ่ของบ่อนคาสิโน หรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มนักเล่น ตลาด
ล่าง หรือ “สนามทราย” นักเล่นรายย่อยถูกวางบทบาทโดยเจ้าของบ่อนว่าเป็นหน้า
ม้าให้บอ่ นคาสิโน เพือ่ ให้บอ่ นคาสิโนมีบรรยากาศทีค่ กึ คัก ดังนัน้ ทางบ่อนคาสิโน
จะมีการจัดตัง้ รถตูใ้ ห้ไปรับส่งผูเ้ ล่นพนันรายย่อยเข้ามาบ่อนเป็นประจ�ำ โดยมีแรง
จูงใจให้กับนักเล่นพนันคือเงินจ�ำนวนเล็กน้อย และการได้รับประทานอาหารฟรี
ตลอดทั้งวัน
ส่วนรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ภายในบ่อนคาสิโนพืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัด
จันทบุรแี ละตราดจะพบว่าในกระบวนการเกีย่ วกับธุรกิจบ่อนคาสิโนพืน้ ทีช่ ายแดน
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จังหวัดจันทบุรีและตราดนั้น สามารถสรุปแบบแผนการจัดสรรผลประโยชน์ได้ว่า
แนวโน้มการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
บทบาทในบ่อนคาสิโน ซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั นี้ (นายสิทธิ,์ สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม
2556 ;นายพูน, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2556)
1. กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเสียเสมอ โดยภาพรวมแล้วนักเล่นการพนันเป็น
ผู้เสียเสมอ เนื่องจากบ่อนการพนันมีกลไกและเทคนิค 2 รูปแบบที่ท�ำให้นักเล่น
การพนันเป็นฝ่ายเสีย คือ
		 1.1 คาสิโนทีเ่ ล่นโดยใช้ระบบเครือ่ ง (machine) การเล่นแบบนีเ้ จ้าของ
เครื่องเล่น สามารถคุมความเสี่ยงในการพนันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น สล็อต
แมทชีน ฝ่ายผู้ลงทุนสามารถตั้งโปรแกรมก�ำหนดก�ำไรได้ เพราะ“มนุษย์เป็นคน
สร้างยังไงก็ตั้งได้”(นายสิทธิ์, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2556)
		 1.2 การพนันในรูปแบบเกมส์ (gaming)เจ้ามือจะใช้เทคนิคทาง
พฤติกรรมศาสตร์เอาชนะนักเล่นการพนัน เช่น การให้เจ้าหน้าที่ของคาสิโนพัก
ทุกชั่วโมง ในขณะที่นักพนันเล่นตลอดเวลา“นั่งเล่นทั้งวันก็มึนเป็นธรรมดา”
(นายสิทธิ,์ สัมภาษณ์, 8สิงหาคม 2556)นักเล่นบางคนถึงขนาดนัง่ เล่นตลอดเวลา
โดยไม่ลุกไปท�ำธุระส่วนตัว “จะฉี่ก็ต้องใช้คอมฟอร์ด100 มาช่วย” (นายสิทธิ์,
สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2556 )ดังนั้น ในช่วงเวลากลางคืนหลัง 2 ทุ่มเป็นต้นไป จึง
เป็นช่วงที่เจ้ามือจะมีโอกาสได้ก�ำไรมาก ประกอบกับการจัดบริการเบียร์ฟรีตลอด
เวลา ท�ำให้ผู้เล่นอาจพลาดและเสียการพนันได้ง่าย
2. กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสทั้งได้และเสีย ในการลงทุนธุรกิจบ่อน
คาสิโนกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะมีโอกาสได้และโอกาสเสีย ได้แก่ เจ้าของโต๊ะ เจ้าของ
เครื่อง หรือเจ้ามือโดยแบ่งโอกาสที่จะได้และเสีย ได้ดังนี้
		 2.1 โอกาสที่ เ จ้ า มื อ จะได้ อ ย่ า งแน่ น อน เกิ ด มาจากการเก็ บ ค่ า ต๋ ง
(commission) จึงมีลักษณะของนายทุนกินค่าเช่าที่เรียกกว่า เสือนอนกิน เช่น
ถ้านักเล่นพนันเล่นหรือแทงบาคาร่า 1 ครั้ง เป็นเงินจ�ำนวน 100 บาท ถ้าแทงถูก
จะได้เงินเพียง 95 บาท อีก 5 บาทจะต้องเสียเป็นค่าต๋งให้กับเจ้ามือ (นายพูน,
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สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2556)
		 2.2 โอกาสที่เจ้ามือจะเสีย เกิดมาจากความเสี่ยงในการเล่นพนันของ
นักพนันในแต่ละครั้งทั้งเกมส์การพนันที่อาศัยเจ้าหน้าที่ควบคุม เช่น ไพ่บาคาล่า
หรือเกมส์การพนันที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม เช่น รูเล็ตสล็อต เป็นการเล่น
ที่มีความเสี่ยงที่เจ้ามือมีโอกาสเสียได้เช่นเดียวกัน
3. กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มที่จะได้เสมอหรือชนะเสมอ จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ของผู้ที่ได้เสมอเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในฐานะผู้ลงทุนบ่อนคาสิโน ได้แก่นักธุรกิจที่
ลงทุนในการก่อสร้างอาคารให้เช่าพื้นที่เล่นคาสิโน และโรงแรมที่พัก ส�ำหรับผล
ประโยชน์ทกี่ ลุม่ นักลงทุนได้นนั้ มาจากการเรียกเก็บค่าตัง้ โต๊ะจากผูเ้ ช่า ซึง่ เป็นราย
ได้ที่แน่นอน เช่น การเล่นบาคาร่า จะต้องเสียค่าโต๊ะ 10,000 บาทต่อโต๊ะ ส่วนค่า
ใช้จ่ายของผู้ลงทุนในบ่อนคาสิโน ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากรและการลงทุนก่อสร้าง
อาคาร และค่าบริหารงานภายในบ่อน ยกเว้นนักลงทุนที่มีนิสัยชอบเล่นด้วย เช่น
นายสมพรแห่งจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา เป็นต้น
นอกจากนีช้ นชัน้ น�ำในฐานะผูล้ งทุนในธุรกิจบ่อนคาสิโน และชนชัน้ น�ำไทยที่
ท�ำธุรกิจผิดกฎหมายยังได้ประโยชน์อย่างแน่นอนจากกระบวนซักฟอกเงินในบ่อน
คาสิโน ดังค�ำสัมภาษณ์ของนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในบ่อนคาสิโนชายแดนจังหวัด
จันทบุรีและตราด ที่ว่า
“เอาเงินธุรกิจสีเทามาลงทุน ออกมาก็ถูกต้อง”(นายสิทธิ์, สัมภาษณ์, 7
สิงหาคม 2556)
“เงินใต้ดิน ฟอกออกมา ก็เป็นเงินที่ถูกต้อง”(นายจุก, สัมภาษณ์, 11
สิงหาคม 2556)
“นักการเมืองไปเล่น ได้มา ก็แสดงว่าต้องมีที่มา”(นายสิทธิ์, สัมภาษณ์, 7
สิงหาคม 2556)
“ฟอก 10 ล้าน ใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมง”(นายการ, สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน
2556)
ส�ำหรับกระบวนการฟอกเงินของบ่อนคาสิโนชายแดนโดยทั่วไปสามารถ
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บทที่ 7

สรุปได้จากประสบการณ์ของนักลงทุนบ่อนคาสิโนคนแรกของจังหวัดจันทบุรี ที่
ชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนในการด�ำเนินการอย่างชัดเจน ดังนี้ (นายการ, สัมภาษณ์, 25
ตุลาคม 2556)
1. ในกระบวนการฟอกเงินจะต้องเป็นที่รู้กันระหว่างคนที่น�ำเงินมาฟอก กับ
เจ้าของบ่อนคาสิโนที่สนับสนุนการฟอกเงิน โดยมีการพูดคุยตกลงระหว่างผู้ฟอก
เงิน เช่น นักการเมือง นักธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาย กับเจ้าของบ่อนคาสิโน
โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของบ่อนได้เงินตอบแทน 10% จากเงินที่น�ำมาฟอกทั้งหมด
2. ผู้ฟอกเงินจะน�ำเงินเข้าบ่อนโดยใช้รถบริการที่ทางบ่อนคาสิโนจัดไว้ให้
บริการบริเวณชายแดนฝัง่ ประเทศไทยข้ามมายังฝัง่ ประเทศกัมพูชาทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของ
บ่อนคาสิโน ท�ำให้ผู้ฟอกเงินสามารถขนเงินเข้า-ออก ประเทศได้อย่างสะดวกใน
ฐานะนักเล่นการพนันระดับวีไอพี ของบ่อน โดยไม่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร
และพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
3. หลังจากที่ได้มีการตกลงกันระหว่างผู้ฟอกเงิน กับเจ้าของบ่อนคาสิโน
เป็นที่เรียบร้อย ทางเจ้าของบ่อนคาสิโนก็มีการจัดเตรียมท�ำไพ่ไว้เฉพาะส�ำหรับ
ผู้น�ำเงินมาฟอกเพื่อให้เป็นฝ่ายชนะในการเล่นการพนันในครั้งนี้จากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการเล่นการพนันตามปกติ
4. ในระหว่างการเล่นการพนันของผู้ที่น�ำเงินมาฟอก ทางบ่อนคาสิโนจะมี
การบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่ออ้างอิงถึงแหล่งที่มาของเงินว่าผู้น�ำเงินมาฟอก
เป็นผู้ที่ได้ โดยในระหว่างการเล่นทางบ่อนมีการแกล้งแพ้บ้าง ชนะบ้างเป็นครั้ง
คราวเพื่อความสมจริง
5. หลังจากที่ผู้ฟอกเงินเป็นฝ่ายได้หรือชนะจากการเล่นการพนัน เงินที่ผ่าน
การฟอกทางบ่อนคาสิโนจะออกหลักฐานเป็นสลิปให้กับผู้น�ำเงินมาฟอก เพื่อเป็น
เอกสารยืนยันแหล่งที่มาของเงิน
6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฟอกเงินผู้ฟอกเงินจะน�ำเงินที่ฟอกได้กลับ
ประเทศไทยโดยถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายทันที
จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์และยกระดับให้เป็นข้อสรุปเชิง
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ทฤษฎีติดพื้นที่ (grounded theory) ว่าด้วยเครือข่ายชนชั้นน�ำทางเศรษฐกิจ
การเมือง และผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออก ดังแผนภาพ
เจ้าของ
บ่อน
ผู้เล่น
รายใหญ่และ
รายย่อย

เจ้าของ
โต๊ะ

ผู้เล่น
การพนัน

ระบบปัจเจก
และระบบ
ชุมชน
การจัดสรรผลประโยชน์

กระบวนการเล่นพนัน
บ่อนคาสิโนชายแดน

บทที่ 7

ชนชั้นน�ำไทย
นักธุรกิจข้ามชาติ

ชนชั้นน�ำ
กัมพูชา

เครือข่าย
ชนชั้นน�ำทาง
เศรษฐกิจใน
เขตจังหวัด
จันทบุรีและ
ตราด

กระบวนทางสังคม
ของบ่อนคาสิโน
ชายแดนในเขต
จันทบุรีและตราด

ผลกระทบของบ่อน
คาสิโนชายแดนในเขต
จันทบุรีและตราด

กระบวนการบริหาร
บ่อนคาสิโนชายแดน

ผลกระทบ

การบริหาร
งานบุคคล

การบริหาร
ความเสี่ยง

การบริหารส่งเสริม
การตลาด

การบริหารงาน
สนับสนุน

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านความ
มั่นคง

ด้าน
ครอบครัว

การประสานงานกับ
ฝ่ายความมั่นคง

แผนภาพ ทฤษฎีตดิ พืน้ ทีว่ า่ ด้วยเครือข่ายชนชัน้ น�ำทางเศรษฐกิจการเมืองและ
ผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจันทบุรแี ละตราด
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การอภิปรายผล

นัยเกี่ยวกับทฤษฎีการพนัน จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าถึงข้อสรุปทางทฤษฎี
ใหม่นอกเหนือจากทฤษฎีการพนันที่มีอยู่เดิมคือ (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2543)
ได้สรุปทฤษฎีการพนันไว้หลายรูปแบบคือ
1. ทฤษฎีการพนันแนวอนุรักษ์
2. ทฤษฎีการพนันแนวหน้าที่นิยม
3. ทฤษฎีการพนันแนวการบริหารสังคม
4. ทฤษฎีการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ
5. ทฤษฎีการพนันแนวอาชญาวิทยาและประวัติศาสตร์กฎหมาย
บทที่ 7

1. ทฤษฎีการพนันแนวอนุรักษ์นิยม ทฤษฎีนี้มองว่าการพนันเป็นเรื่องของ
ปัญหาสังคมเป็นหลัก แต่จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าบ่อนคาสิโนชายแดนไม่
ได้สร้างปัญหาสังคมตามที่กล่าวมา ดังจะเห็นได้จากประเด็นต่อไปนี้
		 1.1 ประเด็นว่าบ่อนคาสิโนก่อให้เกิดปัญหาโรคติดการพนันและน�ำ
ผลกระทบมาสู่ครอบครัวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จากผลการศึกษาในวิจัยนี้พบ
ว่า ผู้เล่นพนันที่มีปัญหาโรคติดการพนันนั้น เกิดขึ้นในเงื่อนไขที่ผู้เล่นการพนันมี
ประสบการณ์ในการเล่นจนเป็นนิสยั เป็นหลัก นอกเหนือจากนัน้ จะเกิดขึน้ ในกรณี
ของผู้เล่นการพนันที่มีทัศนคติต่อการพนันในเชิงที่เป็นเกมของการแพ้ชนะ
		 1.2 ประเด็นว่าบ่อนคาสิโนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมโดยผู้เล่นเกิด
ภาวะหนี้สินจนต้องไปประกอบอาชญากรรมต่างๆเช่น การคอรัปชั่นในหน้าที่การ
งาน หรือ การลักเล็กขโมยน้อย จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาดังกล่าวในปัจจุบัน
ยังมิได้เกิดขึน้ อย่างเป็นแบบแผน แต่จะเกิดเป็นบางกรณีซงึ่ มีลกั ษณะมาจากปัจจัย
ที่หลากหลาย (multifactors)
		 1.3.ประเด็นว่าบ่อนคาสิโน กระทบต่อปัญหาศีลธรรมหรือไม่เนื่องจาก
บ่อนคาสิโน จะมีผลกระทบทางศีลธรรมได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในสังคมมีความ
เชื่อในศาสนาอยู่ ดังนั้น ในกรณีที่คนไม่นับถือศาสนาในใจแล้วการเล่นการพนัน
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ก็ไม่มีผลกระทบในเชิงศีลธรรมในจิตใจว่าเป็นคนดีหรือคนเลว จากผลการศึกษา
พบว่า ศาสนาที่ผู้เล่นการพนันนับถือ ทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์คาธอ
ลิก ในทางหลักการไม่มีการระบุโดยตรงว่า พฤติกรรมการพนันเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อผลกระทบทางศีลธรรมแต่ขนึ้ อยูก่ บั เจตนาของผูเ้ ล่น กล่าวคือ หลักค�ำสอนของ
ศาสนาพุทธยังไม่มีการตีความการพนันเป็นข้อบังคับทางศาสนา (dogmatism)
แต่อาจตีความได้ว่าเป็นแหล่งอบายมุข ส่วนชาวคาธอลิกถือเพียงว่าการพนันเป็น
เพียงความผิดเล็กน้อยที่เรียกว่า “บาปเบา”
2. ทฤษฎีการพนันแนวหน้าทีน่ ยิ ม ทฤษฎีนใี้ ห้บทบาทส�ำคัญทางสังคมว่าการ
พนันเป็นกิจกรรมยามว่างหรือมีบทบาทในการสร้างความบันเทิงในสังคม แต่จาก
ผลการศึกษาในวิจัยนี้พบว่า ทุกชนชั้นมิได้มองการพนันเป็นเพียงความบันเทิง
เท่านัน้ แต่เป็นเรือ่ งของความเสีย่ งในเชิงธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นผูล้ งทุน เจ้าของโต๊ะการ
พนัน หรือนักเล่นการพนัน กล่าวคือ ผูล้ งทุนจะต้องมีการบริหารความเสีย่ ง ส่วนผู้
เล่นการพนันระดับวีไอพีจะมีรปู แบบการพนันเฉพาะแบบของชนชัน้ น�ำ เช่น การมี
ห้องส่วนตัวในการเล่นพนัน ในขณะที่ชนชั้นที่เป็นประชาชนทั่วไปจะเข้าไปเล่นใน
ระบบและกระบวนการของผู้เล่นรายย่อย เช่น การเล่นในห้องรวมที่ใช้เงินสดเป็น
หลัก ซึ่งเรียกว่า “สนามทราย” เป็นต้น
การพนันของบ่อนคาสิโนชายแดนมีลกั ษณะเป็นธุรกิจ ทีเ่ ป็นสองด้านทัง้ ทีเ่ ป็น
ทางการ (normal economy) และเป็นธุรกิจใต้ดนิ (underground economy)
ในการเป็นธุรกิจทีเ่ ป็นทางการนัน้ บ่อนคาสิโนจึงให้ความส�ำคัญต่อผูเ้ ล่นรายใหญ่
ส่วนบทบาทที่ส�ำคัญของการเป็นธุรกิจใต้ดินคือ การเป็นแหล่งฟอกเงินจากธุรกิจ
ผิดกฎหมายอื่น ๆ
3. ทฤษฎีการพนันแนวการบริหารสังคม ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการพนันเกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม แต่จากผลการศึกษาในโครงการนี้ ชี้ให้เห็น
ว่าการเล่นการพนันบ่อนคาสิโน เกิดขึ้นกับทุกชนชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็นผู้เล่นระดับ
วีไอพีและผู้เล่นรายย่อย นอกจากนี้การพนันยังด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่องทั้งใน
ภาวะที่เศรษฐกิจดีและเศรษฐกิจตกต�่ำ และเมื่อพิจารณาในเชิงระยะทางจะพบว่า
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นักลงทุนมาจากหลากหลายประเทศ ในขณะที่ผู้เล่นก็มาจากหลากหลายจังหวัด
เช่นกัน
4. ทฤษฎีการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ มองว่าการพนันเป็นกิจกรรมที่มี
การวิเคราะห์ในเชิงได้เสียอย่างสมเหตุสมผล โดยมีรปู แบบการวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ย
และประโยชน์ทไี่ ด้จากการลงทุน (cost-benefit analysis) แต่จากผลการศึกษา
ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนในการมองการพนันในมิติทางเศรษฐกิจของแนวทางเลือก
สาธารณะ ผลการศึกษาการพนันคาสิโนชายแดนพบว่า นอกจากต้องพิจารณาการ
พนันในเชิงธุรกิจดังกล่าวแล้ว ยังต้องพิจารณาการพนันในมิติทางการเมืองและ
วัฒนธรรมด้วย กล่าวคือ การลงทุนและการบริหารการพนันตามแนวชายแดนนั้น
อยู่ในบริบทของความสัมพันธ์ในเชิงอ�ำนาจที่เป็นทางการของรัฐและอิทธิพลที่ไม่
เป็นทางการ รวมถึงวัฒนธรรมการเล่นการพนันของผู้เล่นที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่
5. ทฤษฎีการพนันแนวอาชญาวิทยาและประวัติศาสตร์กฎหมาย เป็นการ
อธิบายการพนันจากมุมมองทางการเมืองและนิตศิ าสตร์ ทฤษฎีดงั กล่าวนีเ้ ป็นการ
อธิบายในอีกด้านหนึง่ ซึง่ ละเลยมิตกิ ารพนันในฐานะทีเ่ ป็นธุรกิจของนักลงทุนและ
นักเล่นการพนัน นอกจากนีก้ ารให้ความส�ำคัญกับการเมืองและกฎหมายในรูปแบบ
ที่เป็นทางการนั้น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ่อนคาสิโน ไทย-กัมพูชา ที่ต้อง
ด�ำเนินการในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการต่างๆ เช่น การจัดรถข้ามพรมแดนอย่างไม่
เป็นทางการ การปล่อยให้มี เข้า-ออก พรมแดนเพื่อไปเล่นการพนันบ่อนคาสิโน
หลังเวลา เปิด-ปิดด่าน หรือที่เรียกว่า “ช่องรูหนู” การแสวงหาค่าเช่าของนักการ
เมืองและข้าราชการในพื้นที่ เป็นต้น
จากจุดอ่อนของทฤษฎีเกี่ยวกับการพนันทั้งห้าทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ผู้
วิจัยมีข้อเสนอทฤษฎีใหม่จากผลการวิจัยคือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิง
วัฒนธรรม ข้อเสนอของทฤษฎีใหม่นี้มองว่า การลงทุนและกระบวนการของบ่อน
คาสิโนชายแดนเป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้การพนันแต่เดิมกลายมาเป็นสินค้าในเชิง
ธุรกิจ (commodification) และมีบทบาทในการฟอกเงินของกลุ่มชนชั้นน�ำไทย
ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย กล่าวคือ
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1. ผลการวิจัยพบว่าการลงทุนและกระบวนการบริหารของชนชั้นน�ำ รวมถึง
การเข้าสู่บ่อนคาสิโนของผู้เล่นพนัน ล้วนอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจ คือการด�ำเนิน
งานที่มุ่งหวังก�ำไร
2. มีปรากฏการณ์ของกระบวนการฟอกเงินด�ำรงอยู่อย่างเป็นระบบ ในบ่อน
คาสิโนสมัยใหม่ทวั่ ไปคือ มีการสมคบคิดระหว่างชนชัน้ น�ำทีจ่ ะฟอกเงินกับเจ้าของ
บ่อนและมีกระบวนการสร้างหลักฐานให้ปรากฏต่อเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบทัง้ ในรูป
แบบวีดีโอ และ สลิปเงินที่เป็นเป็นหลักฐานะทางงบการเงินจากบ่อนคาสิโน
กระบวนการฟอกเงินเกิดขึน้ ในหมูช่ นชัน้ น�ำ ดังจะเห็นได้จาก ผูท้ มี่ าฟอกเงิน
นัน้ ทางบ่อนจะถือว่าเป็นลูกค้าระดับวีไอพีทมี่ กี ารจัดระบบพิเศษแยกออกมาจาก
นักการพนันรายย่อย ซึง่ ถือว่านักการพนันรายย่อยเป็นเพียงหน้าม้า ส�ำหรับการเล่น
พนันในบ่อนและเล่นอยู่ในพื้นที่ที่รวมของนักเล่น ที่เรียกว่า “สนามทราย” หรือ
“ตลาดล่าง” อย่างไรก็ดถี า้ บ่อนคาสิโนจะได้กำ� ไรจากการเล่นรายย่อยก็ถอื เป็นราย
ได้ส่วนน้อย ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเจ้าของบ่อนจะน�ำมาใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน
บุคลากรที่บ่อนจ้างมาท�ำงานเป็นหลัก
การให้ความส�ำคัญต่อนักเล่นระดับวีไอพีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นชนชั้นน�ำที่มาฟอก
เงินนั้น จะพบว่าทางบ่อนจะจัดระบบที่ให้ความส�ำคัญต่อนักเล่นระดับวีไอพีเป็น
พิเศษ เช่น บางบ่อนจะจัดรถเดินทางให้แก่นักเล่นระดับวีไอพีแต่เพียงกลุ่มเดียว
โดยปล่อยให้นักเล่นระดับรายย่อยเดินทางมาเอง ส่วนในบางกรณีบางบ่อนจะจัด
รถออกเป็น 2 ระดับ คือ รถตู้ส�ำหรับผู้เล่นรายย่อย และ รถทัวร์อย่างดีส�ำหรับ
ผู้เล่นวีไอพี นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าในบ่อนคาสิโน วิธีการฟอกเงินจะมีผู้เล่นที่
ปรากฏทั่วไปจ�ำนวนน้อยมาก จนแทบไม่คุ้มทุนต่อการด�ำเนินธุรกิจคาสิโน แต่ที่
บ่อนด�ำรงอยู่ได้จึงเป็นเพราะมีธุรกิจฟอกเงินอยู่เบื้องหลังนั่นเอง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการศึกษาของการวิจัยผู้ศึกษาน�ำมาเป็นฐานในการพิจารณาข้อเสนอ
แนะในเชิงนโยบายสาธารณะที่ส�ำคัญ ดังนี้
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1. การจัดระเบียบการพนันบ่อนคาสิโนชายแดนในกรณีที่รัฐบาลไทยยังไม่
อนุญาตให้มบี อ่ นเสรีตามกฎหมาย จึงต้องค�ำนึงถึงมาตรการการให้การศึกษาและ
สังคม ดังนี้
		 1.1 ควรมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกัน
ปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนัน
		 1.2 การใช้สื่อมวลชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ทราบถึงโทษของการพนันได้ดี
		 1.3 ควรมีการพัฒนาแหล่งบันเทิงอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่บอ่ นการพนัน เช่น สนาม
กีฬา ศูนย์ออกก�ำลังกาย ศูนย์การค้า หรือสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ดึงดูดประชาชน
ใช้บริการมากขึ้น เพื่อลดการใช้เวลาที่จะเล่นแต่การพนัน
2. การจัดระเบียบการพนันบ่อนคาสิโนในกรณีทรี่ ฐั บาลไทยอนุญาตให้มบี อ่ น
คาสิโนเสรีตามกฎหมาย จะต้องค�ำนึงถึงเงื่อนไขที่ส�ำคัญดังนี้
		 2.1 การจ�ำกัดอายุของผู้ที่จะเข้าเล่นการพนัน ให้เฉพาะบุคคลที่ถือเป็น
ผูใ้ หญ่แล้วซึง่ สามารถทีจ่ ะค�ำนวณผลดีผลเสียจากการพนันได้ระดับหนึง่ เช่น การ
จ�ำกัดอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เป็นต้น
		 2.2 การจ�ำกัดผูท้ จี่ ะเล่นการพนันโดยพิจารณาจากจ�ำนวนเงินทีจ่ ะน�ำเข้า
บ่อน
		 2.3 การจ�ำกัดผู้ที่จะเล่นการพนันจะต้องเป็นเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น
		 2.4 สถานที่ตั้งบ่อนคาสิโนควรอยู่ห่างไกลจากชุมชน เช่น บนเกาะ
เป็นต้น
		 2.5 การสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุม
บ่อนการพนัน เช่น การเป็นตัวแทนของกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อสอดส่องดูแล
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน เป็นต้น
		 2.6 ควรที่จะมีมาตรการที่ก่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์จากชนชั้น
น�ำกลุ่มน้อยไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนโดยรอบด้วย เช่น การจัดเก็บภาษีที่น�ำมาใช้
ส�ำหรับท้องถิน่ โดยตรง เป็นต้น และหากปล่อยให้บอ่ นคาสิโนตกอยูภ่ ายใต้อ�ำนาจ
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ของกลุ่มชนชั้นน�ำเพียงไม่กี่กลุ่ม อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะควบคุมหรือจัด
ระเบียบบ่อนคาสิโนได้ เช่น มาตรการควบคุมการฟอกเงินในบ่อนคาสิโน เป็นต้น
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