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1. ศึกษาทําไม 

 

การพนันเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาควบคูกับสังคมมนุษย เปนกิจกรรมซึ่งมีผูคนนิยมเลนมากขึ้น

ตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม การที่ประเทศไทยไมอนุญาตใหมีการเลนการพนันได โดยถือวาการเลนการพนัน

เปนสิ่งที่ผิดกฎหมายน้ันจึงมีปมประเด็นที่ควรศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางการจัดการใหมีความเหมาะสม

กับสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดวย อันเน่ืองมาจาก โลกาภิวัตนของธุรกิจการ

พนัน เน่ืองจากมีหลายประเทศที่อนุญาตใหการเลนการพนันเปนสิ่งที่มีกฎหมายรองรับ ทําใหรัฐของประเทศ

ตางๆ จึงมีการแสวงหารายไดจากธุรกิจการพนันอยางกวางขวาง ซึ่งรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียเริ่มหันมาพิจารณา

อยางจริงจังเพ่ือใหการสนับสนุนตอการเปดธุรกิจดังกลาว ทําใหเปนที่คาดการณวา อีกไมกี่ปขางหนาน้ี ธุรกิจ

การพนันในยานน้ีจะแซงหนาธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเปนตลาดเกา สวนตลาดใหมของ

ธุรกิจการพนันเกิดขึ้นในเอเชียซึ่งเปนตลาดที่ถูกกฎหมายใหญที่สุดในโลกดวย 

แนวโนมของธุรกิจการพนันสมัยใหมไดถูกเช่ือมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปแลว “ระบบ

ออนไลน” ซึ่งมีแนวโนมเติบโตสูงมากโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตกลายเปนเครื่องมือสื่อสารของคนในสังคมยุค

ออนไลนที่กลายพันธแปลรางอยูในรูปตางๆ ผานการสื่อสารผานอีเมล เฟซบุค ทวิตเตอร และอ่ืนๆ นอกจากน้ี

เปนผลมาจากนวัตกรรมในการคิดคนหาเกมการพนันประเภทใหมๆ ใหเขากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึง

เกิดเปนการพนันออนไลน  หรือความพยายามของรัฐบาลในหลาย ประเทศไดพยายามแปลงรางใหบอนการ

พนันแบบด้ังเดิมใหมีสภาพกลายเปนแหลงบันเทิงกึ่งรีสอรท เชน โครงการ Integrated Resort   ประเทศ

สิงคโปร ไดทําใหบอนการพนันเปนแหลงทองเที่ยวครบวงจรเพ่ือกระตุนการทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งมีอีกหลาย

ประเทศในเอเชียไดพยายามเรียนแบบสิงคโปร ดังน้ันธุรกิจเกมการพนันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจึงเติบโตกวา

ภูมิภาคอ่ืนๆของโลก โดยในป 2010 มีมูลคา 34,280 ลานดอลลารสหรัฐฯหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 49.7 และคาด

วาเมื่อสิ้นป 2015 ตลาดในภูมิภาคน้ีจะโตเฉลี่ยรอยละ 18.3 ตอป 
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สําหรับประเทศไทยรัฐไทยก็ไดตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพนัน พ.ศ.2478 ไดกําหนดประเภท

ของการพนันไววา การพนันประเภทไหนที่พลเมืองสามารถเลนไดและการพนันประเภทไหนที่ไมอนุญาตเลน 

เมื่อพิจารณาจากขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติระหวางป พ.ศ.2549-2553 จะเห็นวา คดีเกี่ยวกับการ

พนันที่มีประชาชนลักลอบเลนการพนันแลวถูกจับกุมมีจํานวนที่มากเปนอันดับสาม คิดเปนรอยละ 21 รองจาก

อาชญากรรมที่เกิดจากการประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสิน และการคายาเสพติดที่คิดเปนรอยละ 29  และ

รอยละ 28 ตามลําดับ   สวนปริมาณคดีการพนันที่มีการย่ืนฟองในเขาสูศาลยุติธรรมน้ันมีจํานวนที่

คอนขางมากในแตละปโดยในป พ.ศ.2547มีคดีสูศาลช้ันตน 76,365 คดี ในช้ันศาลอุทธรณ 1,128 คดี และไป

สิ้นสุดที่ศาลฎีกา 167 คดี และเพ่ิมขึ้นอยางมากในป พ.ศ.2549 โดยมีจํานวนคดีในศาลช้ันตนทั้งสิ้น 84,326 

คดี ในช้ันศาลอุทธรณ 743 คดี และในช้ันศาลฎีกา 112 คดี ปหลังจากน้ันจํานวนคดีก็ยังคงอยูในระดับสูง 

จากขอเท็จจริงที่วาการพนันในประเทศไทยถือเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย แตยังคงมีคนไทยจํานวนมากที่

ตองการเลนการพนัน ดัวยเหตุน้ีจึงเปนเหตุใหมีการลักลอบเปดบอนและเลนการพนันกันเร่ือยมา เมื่อทางการ

เขมงวดบอนการพนันในประเทศที่เปดใหบริการก็ลดลง แตครั้นเมื่อทางการขาดความเขมงวด การลักลอบเปด

บอนการพนันก็จะมีเพ่ิมขึ้น และจากการศึกษาเร่ืองบอนการพนันในประเทศไทยที่ผานไดช้ีวา ไมเพียงแตจะมี

การเปดบอนการพนันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแตตางจังหวัดทั่วไปแลวเทาน้ัน ยังพบวาพ้ืนที่ตามแนวชายแดน

กับประเทศเพ่ือนบานก็เปนพ้ืนที่สําคัญที่มีการเปดบอนการพนันจํานวนมาก เพ่ือรองรับนักเลนการพนันชาว

ไทยทั้งในเวลาปกติและในเวลาที่ทางการเขมงวด บอนการพนันตามแนวชายแดนก็มีจํานวนคนไทยออกไปเลน

จํานวนมาก 

จากภาพโดยรวมที่กลาวมาทั้งหมดน้ี สะทอนไดสามสวน คือ สวนแรก ช้ีวา ธุรกิจการพนันเริ่มเขามามี

บทบาทอยางมีนัยสําคัญตอนโยบายการหารายไดของภาครัฐแลว สวนที่สอง ช้ีวา การพนันเปนตนตอของ

ปญหาหลายอยาง  เชน  ปญหาการติดการพนัน  ปญหาเศรษฐกิจครัวเรือน  ปญหาครอบครัว  ปญหาการกอ

อาชญากรรม  ปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอนทางการเมือง  ปญหาผูมีอิทธิพล  ปญหาคอรรัปชัน  ฯลฯ  และ

สวนที่สาม สําหรับบอนการพนันตามแนวชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานของไทยน้ัน สะทอนวา ที่ผานมา

รัฐบาลไทยไมไดมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการในเรื่องน้ีจริงจังมากนัก  

 

2. ศึกษาแลวไดอะไร 

   

จากขอมูลเชิงประจักษและแนวโนมของธุรกิจการพนันทั่วโลก มีขอบงช้ีวาภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และ

ประเทศเพ่ือนบานที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยสวนใหญรัฐบาลของประเทศเหลาน้ันไดมีการเปดบอนการ

พนันอยางถูกกฎหมายภายใตการควบคุมของรัฐบาล ซึ่งประเทศที่เปดบอนการพนันถูกกฎหมายมีเปาหมาย

เพ่ือหารายไดจากการทองเที่ยวและแกปญหาคนในประเทศของตนออกไปเลนการพนันในตางประเทศทําให

สูญเสียเงินตราตางประเทศเปนจํานวนมากในแตละป เชน กรณี สิงคโปร เกาหลีใต และเวียดนาม อยางไรก็

ตามประเทศเหลาน้ีตางก็มีมาตรการควบคุมดูแลอยางชัดเจนเพ่ือใหเกิดความโปรงใส (Transparency) และมี
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ความรับผิดรับชอบตอสังคม (Social Accountability) สูง โดยเฉพาะการคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวจากธุรกิจการพนัน 

จํานวนบอนภายในประเทศมีประมาณ 1,500 แหง เปนบอนที่ผิดกฎหมาย เปนการลักลอบเลน ซึ่ง

โดยทั่วไปแลวบอนการพนันจะเปดใหเลนไดจะตองไดรับไฟเขียวจากเจาหนาที่รัฐที่มีหนาจับกุมและปราบปราม

ในพ้ืนที่เสียกอน ซึ่งการเปดไฟเขียวใหน้ัน หมายถึง ไดตกลงราคาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Price Economic 

Rent) แลว 

สวนบอนการพนันตามแนวชายแดนไทยประมาณ 10 แหง ที่เปนขนาดใหญ และมีขนาดเล็กอีกเปน

จํานวนมาก โดยมีลูกคาเปนคนไทย รอยละ 90 นิยมเขาไปในลักษณะสวนบุคคลและการจัดเปนกลุมทัวร เขา

ไปทองเที่ยว แตแทที่จริงมีวัตถุประสงคในการเขาไปเลนการพนันโดยเฉพาะ ซึ่งกลุมคนที่เขาไปเลนการพนันมี

ต้ังแตกลุมเยาวชนไปจนถึงผูสูงอายุ 

เจาของบอนการพนันจํานวนไมนอยที่เปนนักธุรกิจ นักการเมือง และผูมีอิทธิพล  ซึ่งมีความสัมพันธ

อันดีกับผูนําทางการเมืองทั้งฝงไทยและผูนําของประเทศเพ่ือนบาน ทั้งน้ีพ้ืนที่ที่เปดบอนตามแนวชายแดนกับ

ไทยมักจะเปนพ้ืนที่พิเศษที่ตองใชอํานาจพิเศษควบคุมโดยตรงจากผูมีอํานาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ 

การปรับตัวของบอนการพนันชายแดนโดยเฉพาะบอนปอตเปต ประเทศกัมพูชาจะรองรับนักการพนัน

ประเภทที่เดินทางมาเลนที่บอนโดยตรง ต้ังแตป พ.ศ.2540 เปนตนมา   ปจจุบันบอนการพนันชายแดนไดมี

การปรับตัวเพ่ือขยายฐานผูเลนหนาใหมเขาสูธุรกิจการพนัน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่นิยมเลนไอทีและชอบเลน

หรือดูฟุตบอล เปนกิจวัตรอยูแลวกลายเปนสวนผสมที่ลงตัวของอุตสาหกรรมการพนันในระดับโลก จึงทําให

เกมฟุตบอลกลายเปนเกมการพนันสมัยใหมที่มีการแขงขันทุกวันๆละเปนรอยเปนพันคู โดยเฉพาะใน 5 ลีกช้ัน

นําของยุโรปที่คนไทยนิยมดูและเลนกัน คือ พรีเมียรลีกอังกฤษ ลีกาลีกสเปน บุนเดสลีกาเยอรมนี กัลโชซีรีอาร

อิตาลี และลีกเอิงฝรั่งเศส นอกจากน้ันยังไมพอผูประกอบการยังไดมีการนําเกมการพนันประเภทอ่ืนๆ ที่เลนใน

บ อน  อย า ง เ ช น  บ าค า ร า  ไ ฮ โ ล  กํ า ถั่ ว  แ ล ะหวย เ ข า สู ร ะบบออน ไลน ด ว ย  ไ ด แ ก  เ ว็ บ ไ ซต 

Gclub,Royal1688,Holiday Palace, Red Dragon, Ruby888,Sbobet,Ibcbet โดยเว็บไซตที่นิยมกันของผู

เลนไดแก Gclub, Holiday Palace  และ Royal1688 

ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดน ดานลบตอสังคม เช่ือวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอนของ

อาชญากรที่หลบหนีการจับกุม คายาเสพติด และการคาประเวณี  สวนดานบวก ทําใหคนไทยจํานวนหน่ึงมีงาน

ทํา และสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในระเทศไทย  และเจาของ

บอนการพนันที่เปนคนไทย นําเงินที่ไดจากธุรกิจการพนันถายเทไปการลงทุนในธุรกิจอ่ืนซึ่งเปนธุรกิจที่ถูก

กฎหมายต้ังอยูในประเทศไทยทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น เชน การจางงาน มีรายได และมีการ

บริโภค ฯลฯ 

 

  



4 
 

3. มีทางออกใหกับสังคมบางไม 

 

ทางเลือกแรก หากรัฐบาลมีนโยบายเปดบอนถูกกฎหมาย  

1.รัฐควรจัดลําดับประเภทการพนันที่มีผลกระทบตอสังคม ประเภทใดที่มีผลกระทบตอสังคมมาก รัฐ

ควรเขามาบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบตอสังคม 

2.การเปดบอนถูกกฎหมายอาจเปนการผอนคลายใหแกสังคมดานหน่ึง ทําใหกลุมคนที่ช่ืนชอบเลนการ

พนันมีทางเลือกมากขึ้น  

3. เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางมาเลนมาเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมี

ศักยภาพดานทรัพยากรการทองเที่ยวและคุณภาพการใหบริการดีอยูแลว  

4. รัฐควรดําเนินการอยางระมัดระวัง เรงสรางความรูความเขาใจตอสังคมใหเกิดความชัดเจน ถึงผลดี

ผลเสียที่ประเทศ และสังคมพ่ึงไดจากธุรกิจประเภทน้ี   

5. รัฐจะตองมีความโปรงใส และมีความรับผิดรับชอบตอสังคมสูง ซึ่งจะตองเปดเผยขอมูลอยาง

ละเอียดเปนขั้นเปนตอนเพ่ือใหสังคมไดรับรูรับทราบ  

6. ควรศึกษาจากบทเรียนและประสบการณจากตางประเทศที่ประสบความสําเร็จและลมเหลวเมื่อ

เปดบอนอยางถูกกฎหมายเพ่ือเปนตัวแบบในการบริหารจัดการ ซึ่งรัฐควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

 

ทางเลือกที่สอง ไมอนุญาตใหมีการเปดบอนถูกกฎหมาย  

1. ปลอยใหเปนไปตามสถานการณที่เปนจริงในปจจุบันที่ธุรกิจใตดินแทบทุกประเภทถูกกําหนดราคา

คาเชาทางเศรษฐกิจ (Price Economic Rent) จากเจาหนาที่รัฐที่มีหนาที่จับกุมปราบปราม  

2. เปนความสัมพันธอยางไมเปนทางการบนฐานผลประโยชนตางตอบแทนระหวางเจาของบอนกับ

เจาหนาที่รัฐที่มีอํานาจในพ้ืนที่และสวนกลางเปนเครือขายโยงใยเปนทอดๆ จากสวนภูมิภาคไหลเขาสูสวนกลาง

อยางเปนระบบ 

3. นอกจากน้ันจะเห็นปรากฏการณที่นักเลนการพนันคนไทยหลั่งไหลออกไปเลนตามบอนการพนันใน

ประเทศเพ่ือนบานที่มีชายแดนติดกับไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงวันหยุดหลายวันติดตอกัน 

4. จะเห็นภาพขาวการเขาจับกุมผูลักลอบเลนการพนันในบอนตางๆ ทั้งในเขตกรงเทพมหานครและ

สวนภูมิภาค ซึ่งอาจจะเปนแคภาพลวงตา  

 

 


