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ทนุจีนสีเทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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 ในห้วงท่ีผ่านมา มีการจับกุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาในประเทศไทย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
จึงขอน าเสนอภาพรวมความเคลื่อนไหว และท่ีมาของทุนจีนสีเทา ดังน้ี 
 ทุนจีนสีเทาได้แพร่กระจายสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองมาจากแรงผลักดัน (Driving 
Forces) ส าคัญ ๔ ประการคือ  
  ๑. การเล่นการพนันในประเทศจีนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงการห้ามมีบ่อนคาสิโน และคาสิโนออนไลน์  
  ๒. ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องการดึงดูดเงินลงทุนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้บางประเทศในอาเซียนมีการผ่อน
คลายกฎระเบียบ เช่น ลาว กัมพูชา เมียนมา และฟิลิปปินส์ อนุญาตให้มีบ่อนคาสิโน และอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเล่นการพนัน
ได้ จึงเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนบ่อนคาสิโน และนักท่องเท่ียว/นักพนันชาวจีน  
  ๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเท่ียว/นักพนันชาวจีน  
ส่งผลให้มีการปรับตัวเป็นคาสิโนออนไลน์มากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ  
  ๔. การปราบปรามบ่อนคาสิโนอย่างจริงจังของรัฐบาลจีนส่งผลกระทบให้มีการเคลื่อนย้ายทุนจีนสีเทาเป็นระยะๆ  
โดยทุนจีนสีเทาในอาเซียน อาจแบ่งออกเป็น ๓ ยุค ดังน้ี 
 ยุคที่ ๑ บ่อนการพนันใกล้กับพรมแดนของจีน  
  ในยุคน้ี ศูนย์กลางบ่อนคาสิโนต้ังอยู่ใกล้กับชายแดนจีน โดยพึ่งพาและดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวจีนให้ข้ามพรมแดนไปเล่น  
การพนันเป็นหลัก โดยมีบ่อนคาสิโนท่ีเมืองลา (Mong La) ในประเทศเมียนมา และบ่อนคาสิโนท่ีเมืองบ่อเต็น (Boten) ในประเทศลาว 
นอกจากบ่อนการพนันในยุคน้ีต้องพึ่งพานักพนันจีนแล้ว ยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมจากจีน
อีกด้วย  ซึ่งหากจีนปิดพรมแดนหรือบริการโครงสร้างพื้นฐานแล้ว จะส่งผลกระทบต่อบ่อนโดยตรง ซึ่งในปี ๒๕๔๘ รัฐบาลจีนได้เริ่มการ
ปราบปรามคาสิโนท่ีผิดกฎหมาย และห้ามข้าราชการเดินทางข้ามแดนไปเล่นการพนันท่ีเมืองลา รวมถึงการปิดบริการอินเทอร์เน็ต
บ่อยครั้ง ตลอดจนการปิดพรมแดนท่ีบ่อเต็นชายแดนลาว ส่งผลให้คาสิโนหลายแห่งต้องทยอยปิดตัวลงในปี ๒๕๕๓  
 ยุคที่ ๒ บ่อนการพนันเกิดขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  สืบเน่ืองจากปี ๒๕๕๕ ประธานาธิบดีจีน ได้มีนโยบายปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน ซึ่งได้ครอบคลุมไปถึงการพนันในเขต
ปกครองพิเศษ Macao นอกจากน้ียังผ่านกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้ผู้ประกอบการคาสิโนใน Macao ย้ายไปยัง
ประเทศท่ีไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น กัมพูชา และ ฟิลิปปินส์ โดยบ่อนคาสิโนในยุคน้ีได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและ
การผ่อนคลายกฎระเบียบของประเทศเหล่าน้ี โดยพัฒนาเมืองขนาดเล็กให้เติบโตข้ึนมาอย่างรวดเร็ว และท าธุรกิจคาสิโนออนไลน์   
  ในกัมพูชา ธุรกิจสีเทาของชาวจีนได้เข้ามาพร้อมกับการลงทุนเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์  ต่อมาใน ส.ค.๖๒ ด้วยแรง
กดดันจากจีน ท าให้นายกรัฐมนตรีของกัมพูชามีนโยบายปราบปรามพนันออนไลน์ ตลอดจนมีการประสานการปฎิบัติในการบังคับใช้
กฎหมายกับทางการจีน ส่งผลให้ชาวจีนปิดธุรกิจพนันออนไลน์ และย้ายออกจากเมืองสีหนุวิลล์ราว ๑๐,๐๐๐ คนในเดือนดังกล่าว 
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 ในฟิลิปปินส์มีการเปิดเสรีการพนันถูกกฎหมาย ท าให้ทุนจีนหล่ังไหลเข้ามารวมกลุ่มกันเรียกช่ือว่า Philippine offshore  
gambling operators (POGOs) ท าให้มีการจ้างงานท้ังคนจีนและคนท้องถิ่น แต่หลังจากนั้นรัฐบาลได้มีการปิดบ่อนและมีการ
ส่งกลับ ท้ังผู้บริหารและลูกจ้างชาวจีนถึง ๓๐,๐๐๐ คน เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลจีนและบ่อนเหล่านี้ท าผิดกฎหมาย 
ซึ่งนาย She Zhijiang ประธานของ Yatai International Holdings Group ถูกทางการจีนพิพากษาว่า มีการท าล็อตเตอรี่
ออนไลน์ผิดกฎหมายท่ีฟิลิปปินส์ ในปี ๒๕๕๗ 

 ในลาว มีคาสิโนคิงส์โรมัน (Kings Romans) ต้ังอยู่บนเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหล่ียมทองค า แขวงบ่อแก้ว ใกล้ชายแดน
ไทย-ลาว ตรงข้าม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจคาสิโนท่ีจดทะเบียนอยู่ในฮ่องกง โดยรัฐบาลลาว ได้ให้สัมปทานใน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแก่บริษัทดอกงิ้วค า ด้วยพื้นท่ีขนาด ๑๐๒ ตารางกิโลเมตร ระยะเวลา ๙๙ ปี ต้ังแต่ปี ๒๕๕๐  

 ยุคที่ ๓ บ่อนการพนันในพื้นที่อิทธิพลของชนกลุ่มน้อยในเมียนมา  

  หลังจากท่ีรัฐบาลจีนได้ร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ในอาเซียนในการปราบปรามคาสิโน ส่งผลให้ทุนจีนสีเทา
ต้องหาสถานท่ีซ่อนตัวในบริเวณพื้นท่ีชายขอบในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเมืองชเวโก๊กโก (Shwe Kokko) 
ประเทศเมียนมา ซึ่ งพื้น ท่ีดังก ล่าวอยู่ ใน เขตอิทธิพลของกองก าลังพิ ทักษ์ชายแดน ( Border Guard Force: BGF)  
รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งรัฐบาลเมียนมาไม่ได้
มีอ านาจในการบริหารจัดการพื้นท่ี
โดยตรงแสดงให้ เห็น ถึง ช่องโหว่  
ในการควบคุมการเ ดินทางของ
แรงงานและนักท่องเท่ียว และการ
เคล่ือนย้ายเงินทุนข้ามแดน ระหว่าง
ชายแดนไทย - เมียนมา ตรงข้าม  
อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งจะท าให้พื้นท่ี
ดังกล่าว กลายเป็นแหล่งรวมของ
เครือข่ายทุนสีเทาและอาชญากรรม 
ข้ามชาติ 

 ๑. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา โดยเฉพาะโครงการ
ท่ีเป็นแหล่งรวมธุรกิจสีเทา อาจส่งผลให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น ฆาตกรรม  ลักพาตัว ค้ายาเสพติด  
ค้ามนุษย์ แก๊งหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมมือกัน ในการติดตามสถานการณ์ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และร่วมกันบริหารจัดการชายแดน ตลอดจนมีมาตรการป้องกัน เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคาม  
ข้ามชาติท่ีมากับทุนจีนสีเทา   

 ๒. บ่อนคาสิโนและคาสิโนออนไลน์ในบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านท่ีติดกับประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น 
ด้วยแรงผลักดัน (Driving Forces) ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จะน ามาซึ่งความท้าทายใหม่ รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบกับประเทศไทยท้ังมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ซึ่งไทยควรให้ความส าคัญในการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการบูรณาการการบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ   

  

 

 ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย 


