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กาสิโนเพื่อการท่ องเที่ยว
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บ่อ ยครั ง้ ที่ เรามัก ได้ ยิ น เสี ย งเรี ย กร้ องจากนัก การเมื อ งให้ เปิ ดบ่อ นการพนัน เสรี โดยมี
ข้ อ สนับ สนุ น ว่ า เป็ นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว สร้ างงานและรายได้ ป้ องกั น เงิ น รั่ ว ไหลไป
ต่างประเทศ บ่อนเถื่อนเป็ นเรื่ องที่ตารวจปราบปรามไม่หมดสิ ้นอยูแ่ ล้ ว หากทาให้ ถกู กฎหมายเสียก็
จะเกิดรายได้ เข้ ารัฐอีกด้ วย เสียงเรี ยกร้ องนี ้บางครัง้ จะได้ ยินจากผู้แทนในภาคอีสานด้ วยว่าอีสาน
เป็ นพื ้นที่ยากจน ประชาชนจะได้ มีทางเลือกด้ านอาชีพใหม่
ประเด็นที่ ใช้ กาสิโนเป็ นเครื่ องมือส่งเสริ มการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในประเทศไทย
น่าจะเป็ นประเด็นที่จดั ว่าอ่อนที่สุด เมื่อเกิดวิกฤตในเอเชียในปี 2540 ปรากฏว่าการท่องเที่ยวใน
มาเก๊ าเมืองกาสิโนซบเซาถึงที่สุด ในขณะที่การท่องเที่ยวภูเก็ตก็ยังโชติช่วงชัชวาล หลังจากนัน้
ภาคท่องเที่ ยวของไทยเป็ นภาคเศรษฐกิ จเดียวที่ยังก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง ในประเทศที่มี แหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลกหรื อประเทศที่มีสิ่งดึงดูดใจมาก กาสิโนไม่เคยเป็ นสิ่งดึงดูดใจที่สาคัญ ยกเว้ น
ในเมืองที่ขาดแคลนแหล่งท่องเที่ยว เช่น เมืองทะเลทราย ในมาเลเซียระยะหลังก็ได้ พยายามที่จะ
ทาให้ เกนตังซึ
้ ง่ เป็ นแหล่งกาสิโนให้ กลายเป็ นเมืองที่ใช้ จดั ประชุม (Convention Center)
ในอดีต ได้ เคยมีความพยายามจากสายการเมืองที่จะบรรจุกาสิโนให้ เป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ง
ของการท่องเที่ยวไทย ทังๆ
้ ที่นิยามของการท่องเที่ยวของ ททท. หมายถึงการเดินทางนอกถิ่นที่อยู่
เกิน 24 ชัว่ โมง เพื่อกิจกรรมที่ไม่ประสงค์เพื่อหารายได้ ถ้ าจะบอกว่าคนเล่นการพนันนันไม่
้ หวังให้
เกิดรายได้ ก็คงไม่ใช่ ด้ วยข้ ออ้ างนิยามนี ้ที่ปรึกษาของ ททท. ในตอนนันจึ
้ งสามารถกีดกันมิให้ นา
กาสิโนมาเป็ นยุทธศาสตร์ สง่ เสริมด้ านการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้
ข้ ออ้ างถัดมาที่ว่าเป็ นการป้องกันการรั่วไหลของเงินตราต่างประเทศนันเป็
้ นข้ อสันนิษฐาน
ที่ มี มูล อยู่ ในการศึก ษาค่าใช้ จ่ายของนักท่อ งเที่ ย วต่างชาติในออสเตรเลี ย พบว่ามี อ ยู่ 2 ชาติ
ด้ วยกันที่มีสดั ส่วนของการใช้ จ่ายเพื่อการพนันค่อนข้ างสูง คือ นักท่องเที่ยวจากจีนและไทย ส่วน
นักท่ องเที่ ย วชาวต่างชาติที่ ไปออสเตรเลี ย นัน้ สนใจแหล่ง ท่อ งเที่ ย วที่ เป็ นธรรมชาติ กิ จ กรรม
กลางแจ้ งและกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพมากกว่า ดังนัน้ ข้ ออ้ างที่ว่าเป็ นการป้องกันการรั่วไหลของ
เงิ น ตราต่า งประเทศก็ น่ า จะเป็ นจริ ง แต่นัก ท่ อ งเที่ ย วไทยส่ ว นใหญ่ ในปั จ จุบัน ออกไปเล่ น ที่
บ่อนในเขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งว่ากันว่าเจ้ าของบ่อนรวมทัง้ คนที่เล่นได้ ก็เป็ นคนไทย
อยู่แล้ ว เงินนัน้ ก็ ต้องไหลกลับเข้ าประเทศไทยอยู่ดี เมื่อเร็ วๆ นี ย้ ังมี นักการเมืองคนหนึ่งอ้ างกับ
ปปช. ว่า เงินของตนในธนาคารที่มีอยู่มหาศาลได้ มาจากบ่อนพนันในต่างประเทศ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้
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การเปิ ดบ่อนในประเทศเพื่อป้องกันการรั่วไหลก็ไม่น่าจะจาเป็ น เพราะเงินจะไหลเข้ ามาในประเทศ
ไทยอยูด่ ี
ข้ ออ้ างที่ว่าจะได้ เป็ นอาชีพใหม่ของคนจนในพื ้นที่นนั ้ ลูกจ้ างบ่อนคงเป็ นทางเลือกอีกทาง
หนึ่ ง แต่อ าชี พ เขย่ า เต๋ า ไม่ น่ า จะเป็ นทางเลื อ กที่ ดี เมื่ อ เที ย บกับ ทางเลื อ กของการลงทุน ด้ า น
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต หรื อ อุ ต สาหกรรมภายในครอบครั ว ซึ่ ง จะช่ ว ยสร้ างวิ นั ย และทั ก ษะ
อุตสาหกรรมอีกด้ วย
ได้ มี ความพยายามที่ จ ะท าให้ ข้อ เรี ยกร้ องกาสิโนดูช อบธรรมขึน้ โดยการท าโพล (Poll)
คณะอนุกรรมาธิ การศึกษาการเปิ ดบ่อนกาสิโนอย่างถูกกฎหมาย ได้ รายงานผลการศึกษาต่อ
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง และสถาบันการเงินของสภาผู้แทนฯ ว่า ประชาชนร้ อยละ 51.92
ที่สารวจโดยสวนดุสิตโพล ต้ องการให้ รัฐเปิ ดบ่อนกาสิโนในประเทศให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย และให้
มีการจัดระเบียบสาหรับผู้เข้ าร่ วมพนัน เป็ นที่น่าสนใจว่าประชาชนไม่เห็นว่าควรไปตังบ่
้ อนในเขต
ยากจนแต่กลับมีความเห็นว่าจะให้ เปิ ดบ่อนที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา ซึ่ง
แล้ วล้ วนแต่มีปัญหาการจ้ างงานน้ อยกว่าที่อื่นๆ หมายความว่าประชาชนเห็นประโยชน์จากการหา
รายได้ เข้ ารัฐจากการเปิ ดบ่อนมากกว่าการจ้ างงาน หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือคนไทยฉลาดพอที่จะรู้วา่ ผล
จากการจ้ างงานนันค่
้ อนข้ างจิ๊บจ๊ อย
ข้ อสาคัญของการทาโพลที่เชื่อถือได้ อยู่ที่ว่าตัวอย่างที่ไปเก็บสะท้ อนประชาชนทัว่ ประเทศ
และทุกกลุ่ม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งโพลส่วนใหญ่ ไม่ค่อยจะให้ ข้อมูล ว่าเก็บจากใคร ที่ไหน อี ก
ประการหนึ่ ง คื อ การที่ ผ้ ูสัม ภาษณ์ ข องโพลเห็ น ด้ ว ยเป็ นส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า เกิ ด
ความชอบธรรมในทางสังคมเสมอไป ถึงแม้ การเก็บตัวอย่างจะถูกต้ องตามหลักสถิติก็ตาม ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับวิธีการตังค
้ าถามและลักษณะของคาถาม ซึ่งในการทาคาถามโพลที่ ผ้ ูตอบไม่สูญ เสี ย
ประโยชน์ส่วนตน มักจะได้ คาตอบที่เป็ นกลางๆ หากผู้ตอบมีโอกาสได้ ประโยชน์ทางอ้ อมก็มกั จะ
เห็ น ด้ วยเป็ นส่วนใหญ่ ในเรื่ อ งนโยบายสาธารณะที่ ผ ลได้ ผ ลเสี ย ซับ ซ้ อ น การท าโพลโดยคว้ า
แบบสอบถามไปถามประชาชนข้ างถนนไม่น่าจะได้ ผลการศึกษาที่ดี โพลจะเป็ นเครื่ องมือที่ดีหาก
ได้ มีการเปิ ดเวทีอภิปรายปั ญหาทังบวกและลบมาระยะหนึ
้
่ง ประชาชนมีข้อมูลที่ชดั เจนและเชื่อถือ
ได้ มีความรู้ความเข้ าใจพอที่จะตัดสินใจบนพื ้นฐานข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ที่สาคัญคณะอนุกรรมาธิการฯ
น่าจะได้ เสนอข้ อมูลการศึกษาถึงผลกระทบของการเปิ ดบ่อนเสรี ทงในด้
ั ้ านเศรษฐกิจและสัง คมและ
ผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว เป็ นที่ร้ ูกันดีว่าการพนันทาให้ ครอบครัวแตกสลาย และก่อให้ เกิด
ความสูญ เปล่าด้ านการศึกษา เพราะลงทุนไปแล้ วไม่ประกอบอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ อีกทังมี
้
ผลกระทบต่ออัตราออมในระยะปานกลางและระยะยาว ผลกระทบเหล่านีย้ ังไม่มีการศึกษาใน
ประเทศ แต่อาจจะศึกษาจากประสบการณ์ ประเทศอื่ นๆ หากคณะอนุกรรมาธิ การฯ ได้ ศึกษา
ประเด็นเหล่านี ้ก็นา่ จะเผยแพร่ให้ แก่ประชาชนได้ รับรู้
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การเปิ ดบ่อนเสรี อาจยังมีผลกระทบต่อนโยบายสังคมอื่นๆ เช่น การจัดระเบียบสังคม เป็ น
ที่น่าสังเกตว่าผลของโพลเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม และผลของโพลเรื่ องกาสิโนดูจะขัดแย้ งกัน
อยู่ สุดท้ ายก็คือหากจะเอาการเปิ ดบ่อนเสรี เป็ นทางเลือกการสร้ างรายได้ ของรัฐและประชาชน ก็
น่าจะต้ องมีการเปรี ยบเทียบการเปิ ดบ่อนกับทางเลือกอื่นๆ ของรัฐด้ วย
หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2546

