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สรุปการประชุมวิชาการเรื่อง 

การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

 

  ปัญหาการพนันเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน นอกเหนือจากผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับตัวบุคคลเองแล้วยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น 
ปัญหาหนี้สิน ความยากจน และอาชญากรรม ตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การพนันนั้นยังเป็นเครื่อง
ชี้ให้เห็นว่าปัญหาการพนันเป็นเรื่องท่ีส าคัญและต้องเร่งด าเนินการแก้ไข จากการสรุปคดีของศาลยุติธรรมในปี พ.ศ. 
2558 พบว่า คดีการพนันเป็นคดีที่เข้าสู่ศาลชั้นต้นจ านวน 76,141 คดี ซึ่งสูงเป็นอันดับที่สาม รองลงมาจากคดียา
เสพติดและคดีการจราจร อีกทั้งจ านวนเยาวชนที่เล่นการพนันยังสูงขึ้น โดยมีอายุที่เริ่มเล่นที่น้อยที่สุดคือ 7 ปี 
นอกจากนั้นแล้ว ธุรกิจการพนันที่เติบโตไปพร้อมกับกีฬายังเป็นความท้าทายในรูปแบบใหม่ที่สังคมไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับมือ  

  ด้วยเหตุนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงสนับสนุนให้มีกลุ่ม
แผนงานด้านการลดปัญหาการพนันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมี 3 เครือข่ายส าคัญในการด าเนินงาน คือ ศูนย์วิจัย
ปัญหาการพนัน เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ สร้างเครือข่ายรณรงค์ให้สังคมตระหนักรู้และร่วมกันผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายเพ่ือลด
ผลกระทบจากปัญหาการพนัน  

  การประชุมวิชาการเรื่อง “การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน” จึงโอกาสอันดีในการเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม ผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ภายใต้ 4 หัวข้อหลัก 
ได้แก่ รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย การอภิปรายเรื่องเด็กจะเรียนรู้เท่าทันการพนันได้อย่างไร การ
อภิปรายเรื่องกีฬากับธุรกิจการพนัน และการอภิปรายเรื่องก้าวให้พ้น เอา-ไม่เอา คาสิโน เพ่ือร่วมแบ่งปันองค์
ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ ร่วมกันออกแบบแนวทางในการผลักดันนโยบายให้ปัญหาการพนันเป็น
วาระแห่งชาติ และสนับสนุนให้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเพ่ือลดปัญหาและผลกระทบจากการ
พนันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
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1. รายงาน “สถานการณ์การพนันในสังคมไทย”  

 โดย รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ 

  ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ได้ด าเนินการส ารวจสถานการณ์การเล่นพนันใน
กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาก 26 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 7,018 ตัวอย่าง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และ
พบสถิติต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้   

  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52 และเพศชาย ร้อย
ละ 48 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 63) มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 84.6) กว่าครึ่งมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 57) จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนี้ พบว่า ร้อยละ 73.8 มี
ประสบการณ์การเล่นพนัน (ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเล่นพนัน) ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างคงที่จากการส ารวจหลายครั้งใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยเล่นพนัน เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่อายุ
น้อยกว่า 20 ปี (ช่วงอายุ 15-19 ปี) พบว่า เยาวชนร้อยละ 39.4 เคยมีประสบการณ์เล่นพนัน และกลุ่มตัวอย่างกว่า
ร้อยละ 60 เริ่มเล่นการพนันครั้งแรกก่อนอายุ 20 ปี โดยการเริ่มเล่นการพนันครั้งแรกที่อายุต่ าที่สุดที่พบคือ 7 ปี 
แสดงให้เห็นว่าการเข้าสู่การพนันในสังคมไทยเป็นเรื่องง่ายแม้กระทั่งในกลุ่มเยาวชน โดยประเภทของการพนันที่
เริ่มเล่นเป็นครั้งแรก ได้แก่ หวยใต้ดิน ไพ่ สลากกินแบ่งรัฐบาล พนันฟุตบอล ไฮโล/โปปั่น ตามล าดับ สาเหตุที่เล่น
พนัน เนื่องจาก อยากเสี่ยงโชค/อยากลอง อยากได้เงิน และเพ่ือความตื่นเต้น/เพลิดเพลิน ส าหรับผู้ที่ไม่เล่นพนัน 
เนื่องจาก ไม่ชอบเล่น เล่นไม่เป็น และเห็นว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

  ส าหรับสถานการณ์การเล่นพนันในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เล่นพนันในรอบปีที่ผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ 52.4 หรือประมาณ 27.4 ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 14.1 ล้านคน และเพศหญิง 13.3 ล้านคน โดย
ผู้เล่น 1.16 ล้านคน เป็นเยาวชนที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ประเภทการพนันที่มีผู้เล่นสูงสุด คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล มีผู้
เล่นประมาณ 19 ล้านคน คิดเป็นวงเงินประมาณ 77 ล้านบาท รองลงมาคือ หวยใต้ดิน มีผู้เล่นประมาณ 16.5 ล้าน
คน คิดเป็นวงเงินประมาณ 131 ล้านบาท และพนันทายผลฟุตบอล มีผู้เล่นประมาณ 2 ล้านคน คิดเป็นวงเงิน
ประมาณ 136 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าการพนันทายผลฟุตบอลนั้นมีจ านวนผู้เล่นน้อยกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
หวยใต้ดินเป็นอย่างมาก แต่กลับมีวงเงินหมุนเวียนในการเล่นพนันสูงสุด  

  ส าหรับสถานะทางการเงินจากการเล่นการพนันนั้น พบว่า กลุ่มผู้เล่นพนันในรอบปีที่ผ่านมาส่วน
ใหญ่มีสถานะทางการเงินเหมือนเดิม (ร้อยละ 82) ซ่ึงเป็นตัวเลขที่ไม่น่าแปลกใจนัก เนื่องจาก ผู้เล่นพนันส่วนใหญ่
เล่นการพนันประเภทหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่โดนจ ากัดด้วยจ านวนงวดอยู่ที่ปีละ 24 ครั้ง แต่ละครั้ง
วงเงินพนันไม่สูง จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเงินมากนัก อย่างไรก็ดี มีผู้เล่นพนันที่รู้สึกว่าตนมีสถานะทาง
การเงินแย่ลง คิดเป็นรอ้ยละ 14 และมีสถานะทางการเงินดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4 จึงเห็นได้ว่าการเล่นพนันก่อให้เกิด
ผลทางลบต่อสถานะทางการเงินมากกว่าทางบวก โดยร้อยละ 10 ของผู้เล่นพนันในรอบปีที่ผ่านมาเคยเสียเงิน
จ านวนมากจากการเล่นพนัน และร้อยละ 5 เคยถูกลงโทษจากการเล่นพนัน แต่ในกลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใน
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การเล่นพนันแต่ไม่ได้เล่นพนันในรอบปีที่ผ่านมา เห็นว่ามีผลดีเกิดขึ้นกับตนเองหลายประการ เช่น เก็บเงินได้มาก
ขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น และความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวดีขึ้น เป็นต้น 

  ในกลุ่มผู้เล่นพนันในรอบปีที่ผ่านมาจ านวน 27.4 ล้านคน มีผู้ที่ยอมรับว่าตนเองติดการพนันถึง
ร้อยละ 7.9 หรือประมาณ 2.2 ล้านคน และร้อยละ 19 หรือประมาณ 5.2 ล้านคน ไม่แน่ใจว่าตนติดการพนัน
หรือไม่ ส าหรับพฤติกรรมการเล่นพนันในระดับที่เป็นปัญหา มีทั้งเคยรู้สึกผิดและละอายใจภายหลังเล่นพนัน (ร้อย
ละ 34) หลังชนะพนันเคยมีความต้องการอย่างมากที่จะเล่นอีกเพ่ือเอาชนะหรือให้ได้เงินเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 22) เคย
เล่นพนันนานกว่าที่ตั้งใจจะเล่น/ที่วางแผนไว้ (ร้อยละ 21) และหลังเสียพนันรู้สึกว่าจะต้องกลับมาแก้มือเพ่ือเอาเงิน
ที่เสียไปคืนมาให้เร็วที่สุด (ร้อยละ 21) เป็นต้น โดยบุคคลที่ไปขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาจาก
การเล่นพนันส่วนใหญ่ คือ พ่อแม่ แฟน เพ่ือน ญาติ และพ่ีน้อง   

  หากพิจารณาประเภทของการพนันที่มีผู้เล่นสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า ประเภทของการพนันที่มี
ผู้เล่นสูงสุด คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล มีผู้เล่นประมาณ 19 ล้านคน คิดเป็นวงเงินประมาณ 77 ล้านบาท ผู้เล่นเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 40-49 ปี เล่นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลมานานแล้วเฉลี่ย 15 
ปี วงเงินเฉลี่ยที่ซื้อต่องวด คือ 246 บาท โดยร้อยละ 36.5 เป็นผู้เล่นทุกงวด และในภาพรวม เป็นการเล่นเสีย ร้อย
ละ 68.8 เท่าทุน ร้อยละ 19.3 และเล่นได ้ร้อยละ 11.9 อย่างไรก็ดี พบว่า เมื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกควบคุมราคา
ที่ 80 บาท ผู้เล่นมีแนวโน้มซื้อสลากเพ่ิมขึ้น (ในกลุ่มผู้ที่ซื้อสลากมากกว่า 1 ใบต่อครั้ง) โดยผู้เล่นร้อยละ 96.7 
สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในราคา 80 บาท  

  ประเภทของการพนันที่มีผู้เล่นสูงเป็นอันดับสอง คือ หวยใต้ดิน ที่มีผู้เล่นประมาณ 16.5 ล้านคน 
คิดเป็นวงเงินประมาณ 131 ล้านบาท ผู้เล่นเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 40-49 ปี 
วงเงินเฉลี่ยที่เล่นต่องวด คือ 347 บาท และในภาพรวม เป็นการเล่นเสีย ร้อยละ 63.3 เท่าทุน ร้อยละ 22.9 และ
เล่นได้ ร้อยละ 13.8 

  ประเภทของการพนันที่มีผู้เล่นสูงเป็นอันดับสาม แต่มีวงเงินสูงสุด คือ พนันทายผลฟุตบอล ที่มีผู้
เล่นประมาณ 2 ล้านคน คิดเป็นวงเงินประมาณ 136 ล้านบาท กว่าสามในสี่ของผู้เล่นพนันฟุตบอลเป็นเพศชาย แต่
แนวโน้มการเล่นของเพศหญิงก็เพ่ิมสูงขึ้น ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 20-29 ปี นิยมเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก วงเงิน
เฉลี่ยในการเล่นเป็นชุด คือ 345 บาทต่อชุด เฉลี่ย 12 ชุดต่อเดือน และวงเงินเฉลี่ยในการเล่นเป็นคู่ คือ 628 บาท
ต่อคู่ เฉลี่ย 8 คู่ต่อเดือน คิดเป็นจ านวนเงินที่ใช้ในการเล่นเฉลี่ยสูงถึง 2,085 บาทต่อสัปดาห์ และในภาพรวม เป็น
การเล่นเสีย ร้อยละ 44 เท่าทุน ร้อยละ 28 และเล่นได้ ร้อยละ 28 

  ส าหรับทัศนคติต่อการพนันที่น่าสนใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 50 เห็นว่าการซื้อสลากกิน
แบ่งรัฐบาลไม่ถือว่าเป็นการพนัน แต่มีเพียงร้อยละ 22.3 ที่เห็นว่าการซื้อหวยใต้ดินไม่ถือว่าเป็นการพนัน และกว่า
ร้อยละ 80 เห็นด้วยว่าการพนันก่อให้เกิดหนี้สิน ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญย่ังไม่เห็นด้วยกับการเปิดให้มีการพนันฟุตบอลและคาสิโนถูกกฎหมาย 
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  จากผลส ารวจข้างต้นนี้ สามารถสรุปได้ว่า นโยบายรัฐที่ประสบความส าเร็จคือการควบคุมราคา
สลากกินแบ่งรัฐบาล อย่างไรก็ดี ค าถามต่อมาคือรัฐควรท าอย่างไรให้ความส าเร็จนี้เป็นความส าเร็จที่ยั่งยืน มีความ
โปร่งใส หรือมีมาตราการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การจดทะเบียนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น และแม้ว่าปัจจุบันจะ
มีการน ารายได้ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนหนึ่งมาสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือ
พัฒนาสังคม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพนัน ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการ
พนัน ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
พนัน แต่กลับยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการบริหารจัดการ
กองทุน ซึ่งควรเป็นผู้แทนทั้งจากภาครัฐ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาสังคม เพ่ือร่วมกันเป็น
เจ้าภาพในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพนันต่อไป   

 

2. เวทีอภิปราย “เด็กจะเรียนรู้เท่าทันการพนันได้อย่างไร?” 

 โดย นายโตมร อภิวันทนากร / ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก / นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 

  ในการศึกษาเรื่องสาเหตุของปัญหาการเสพติดพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์นั้นควรย้อนไป
วิเคราะห์ตั้งแต่ประสบการณ์ในวัยเด็ก เนื่องจากสมองของมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนหลัก คือ สมองส่วน
คิดและสมองส่วนอยาก ซึ่งโดยปกติแล้วสมองส่วนคิดจะมีหน้าที่ควบคุมสมองส่วนอยาก เมื่อสมองส่วนอยากถูก
กระตุ้นบ่อยครั้ง การจะตอบสนองความต้องการของสมองส่วนอยากนั้นจะต้องทวีปริมาณมากข้ึนเพ่ือให้ได้รับความ
พึงพอใจในปริมาณเท่าเดิม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่การเสพติดอย่างช้าๆ ซึ่งการเสพติดในที่นี้รวมถึง
การเสพติดพฤติกรรม เช่น การเล่นพนัน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเสพยาเสพติด เป็นต้น การ
ควบคุมสมองส่วนอยากจึงเป็นสิ่งส าคัญ หน้าที่นี้จะถูกกระท าโดยสมองส่วนหน้าทีม่ีการพัฒนาในช่วงอายุ 12-25 ปี 
เป็นเหตุให้เยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุนี้อาจยังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้มากนัก แต่เป็นช่วงวัยที่ส าคัญ
ที่สุดในการปลูกฝังการเรียนรู้ ค่านิยม และทัศนคติที่ถูกต้อง เพ่ือให้เยาวชนสามารถควบคุมความอยากและมี
วิธีการในการจัดการตนเองได ้ 

  เมื่อพิจารณาในกลุ่มผู้เล่นการพนัน จะพบว่ากลุ่มผู้ที่เล่นการพนันเป็นประจ านั้นส่วนหนึ่งจะ
กลายเป็นผู้เสพติดการพนัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหรือวัยรุ่น และในทาง
กลับกัน ในกลุ่มผู้ที่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่วัยเด็ก จะมีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้เสพติดการพนันสูงกว่าการเริ่มเล่นใน
วัยผู้ใหญ่ถึงสองเท่า โดยมีงานวิจัยในต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าการเล่นพนันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงประเภทแรกๆ ที่เด็ก
เข้าไปข้องเกี่ยว มากกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสพยาเสพติด หรือการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม และนอกเหนือจากการเสพติดการพนันแล้ว ยังมีหลักฐานทางวิชาการชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เสพติดการพนันนั้น 
กว่าครึ่งเป็นผู้เสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดด้วย อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยังมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าคน
ทั่วไป 
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  จะเห็นได้ว่าการเสพติดพฤติกรรม โดยเฉพาะการเสพติดการพนันนั้นเป็นปัญหาไม่แพ้การเสพติด
ประเภทอ่ืนๆ การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดย่อมเป็นการป้องกัน โดยการให้การศึกษาและการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง
ตั้งแต่วัยเด็กจึงเป็นหัวใจส าคัญในการปกป้องเด็กและเยาวชน โดยแนวทางการป้องกันเด็กจากการพนันนั้น เด็ก
และเยาวชนควรได้รับการสอนทักษะการใช้ชีวิต วิธีการจัดการอารมณ์ ความเครียด การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้
เข้าใจและทราบว่าการพนันไม่ใช่เรื่องปกติของสังคม อย่างไรก็ดี องค์ความรู้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก
รู้เท่าทันการพนันนั้นยังเป็นช่องว่างที่ต้องเติมเต็ม อีกทั้งยังมีภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ๆ ที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เช่น การพนันออนไลน์ ที่มีแนวโน้มผู้ เล่นมากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ท าให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งการส ารวจใน
ประเทศแคนาดา พบว่า เกือบร้อยละ 10 ของวัยรุ่นเล่นพนันออนไลน์ โดยเด็กผู้ชายมีแนวโน้มเล่นพนันออนไลน์
มากกว่าเด็กผู้หญิงถึง 4 เท่า อีกท้ังวัยรุ่นที่เล่นพนันออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเล่นพนันชนิดอ่ืนๆ ด้วย โดยในประเทศ
แคนาดามีนโยบายการป้องกันปัญหาการเสพติดการสูบบุหรี่ ป้องกันปัญหาโรคอ้วน แต่ปัญหาเรื่องการเล่นพนันยัง
ถูกละเลย 

  ส าหรับแนวทางการสร้างองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในระยะเริ่มแรก 
แต่อยู่บนฐานความคิดที่ว่าการเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ หรือกล่าวได้ว่าหากติด
กระดุมเม็ดแรกในชีวิตถูก เม็ดอ่ืนๆ ก็จะถูกตามไปด้วย ดังนั้น เด็กปฐมวัย จึงควรเป็นวัยเริ่มต้นในการปลูกฝัง
ทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้องทีละเล็กน้อยก่อนที่เด็กจะมีประสบการณ์การเล่นพนัน โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญ คือ คน
ใกล้ตัวของเด็ก ได้แก่ พ่อแม่และโรงเรียน ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ เช่น “นิทานสร้างเสริมนิสัยไร้พนัน” เพราะนิทาน
ส าหรับเด็กนั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได ้เพราะเด็กเล็กยังมีความอยาก เช่น อยากได้ของเล่น อยากได้ขนม 
แต่ยังไม่สามารถควบคุมความอยากหรือรู้จักยับยั้งชั่งใจได้ การเรียนรู้ของเด็กเล็กยังเป็นด้านอารมณ์มากกว่า
ความคิด โดยจะจดจ าภาพของสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น การมีนิทานที่สร้างความเชื่อมโยงความอยากกับ
ประสบการณ์ใกล้ตัวของเด็ก แล้วมีกิจกรรมหรือค าถามให้เด็กได้คิด เปรียบเทียบ และเรียนรู้วิธีการที่จะได้ของที่
อยากได้โดยไม่พ่ึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กได้ 
นอกจากนั้นแล้ว ความเป็นมิตรกับเด็กยังเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนความส าเร็จในการเรียนรู้ เพราะเด็กเล็ก
ย่อมต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่น ปลอดภัย และไว้เนื้อเชื่อใจ   

  ส าหรับในเด็กชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้มีการเริ่มใช้ “ชุดคู่มือการเรียนรู้เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการพนันส าหรับนักเรียน (School-based Gambling Prevention Programs)” โดยมีเนื้อหาที่ปรับให้
เหมาะสมตามช่วงวัยต่างๆ เช่น ในระดับประถมศึกษา เป็นเรื่องความน่าจะเป็นของการชนะพนัน ความเข้าใจที่ผิด
เกี่ยวกับการพนัน ภัยอันตรายจากการพนัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดพนัน และสัญญาณการติดพนัน เป็นต้น ใน
ระดับมัธยมศึกษา เป็นเรื่องทักษะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ของผู้ติดพนัน ผลกระทบด้านลบ
ทางสังคมและเศรษฐกิจจากการติดพนัน การวิเคราะห์กลยุทธ์การโฆษณาและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 
ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ที่ส าคัญคือเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางของโรงเรียน
ในการบริหารจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การออกแบบและมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการป้องกันภัย
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อันตรายจากการพนัน เพ่ือให้เยาวชนรู้สึกว่าตนเองจะตกเป็นเหยื่อของการพนันไม่ได้ และเข้ามาร่วมเป็นแรงก าลัง
ส าคัญในการผลักดันนโยบายในการแก้ไขปัญหาการพนัน  

  จากการประเมินผลชุดคู่มือการเรียนรู้ “คุณรู้จักการพนันดีจริงหรือ” ในเด็กชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า เด็กมีความรู้เกี่ยวกับการพนันเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 50 และประสิทธิผลของชุดคู่มือการเรียนรู้นั้นขึ้นอยู่
กับการมเีนื้อหาทีค่รอบคลุม ใช้สื่อทีห่ลากหลาย มีระยะเวลาในการสอนที่เพียงพอและเหมาะสมกับช่วงเปลี่ยนผ่าน
ของชีวิตนักเรียนในแต่ละวัย เน้นความเข้มแข็งของผู้เรียน และให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ เป็นต้น โดยชุดการ
เรียนรู้ส าหรับคนใกล้ชิดกับเด็ก เช่น ครูและผู้ปกครองก็มีส่วนส าคัญเช่นกัน ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการ แต่มีการใช้ในบางประเทศแล้ว 

  อย่างไรก็ดี นิทานและชุดคู่มือการเรียนรู้เป็นเพียงเครื่องมือในการป้องกันปัญหาเท่านั้น สิ่งที่
ส าคัญคือการสร้างและหล่อหลอมทัศนคติที่ถูกต้องในสังคม เปิดให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชนได้
แสดงออก ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า เกิดเป็น Partnership Approach กับทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
ผลักดันใหป้ัญหาการพนันเป็นวาระแห่งชาติ เพราะการพนันยังจัดเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข จึงควรจัดให้มีบริการ
ให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผ่านสายด่วนกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ หรือจัดตั้งศูนย์
เยียวยาแก้ไขปัญหาเด็กติดการพนัน เป็นต้น  

 

3. เวทีอภิปราย “กีฬากับธุรกิจการพนัน” 

 โดย นายวรเทพ มากโภคา / ผศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว / นายธนากร คมกฤส 

  ปัจจุบัน การพนันกับการแข่งกีฬานั้นเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไดย้าก อีกท้ังในหลายประเทศได้
มีการจัดตั้งบ่อนพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย ซึ่งจุดเริ่มต้นของการพนันในกีฬาเกิดขึ้นในวงการฟุตบอล โดยนักพนันจะ
จ้างนักฟุตบอลให้ “ล้มบอล” เพ่ือให้ผลการแข่งขันเป็นไปอย่างที่ตนได้พนันไว้ เพราะในการแข่งขันแต่ละฤดูกาล
นั้นมีวงเงินพนันเฉลี่ยสูงมากและคุ้มค่าที่จะเสี่ยง แต่เมื่ออุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยเติบโตมากขึ้น มี
มูลค่าธุรกิจสูงขึ้น รายได้ของนักเตะจึงสูงขึ้นตามไปด้วย การจ้างนักฟุตบอลเพ่ือล้มบอลในปัจจุบันจึงน้อยลง 
แตกต่างจากในอดีตที่นักฟุตบอลมีรายได้น้อย เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป การล้มบอลจึงเปลี่ยนเป้าหมายจาก
การจ้างนักเตะมาเป็นการจ้างกรรมการตัดสินแทน  

  สถานการณ์การล้มบอลเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในวงการกีฬาอ่ืนๆ นอกเหนือจากฟุตบอลเช่นกัน โดย
ธุรกิจการพนันจะจ้างนักกีฬา/สโมสรกีฬา (โดยเฉพาะกีฬาที่เป็นผู้เล่นเดี่ยวยิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขัน
ได้ง่าย) หรืออาจจ้างผู้ตัดสิน/ผู้จัดการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดเง่ือนไขที่ได้เปรียบเสียเปรียบในด้านองค์ประกอบแวดล้อม
ของการแข่งขัน เป็นต้น ในอีกทางหนึ่ง นักพนันก็ล้มกีฬาได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักพนันเป็นผู้ที่มี
บทบาทโดยตรงกับการแข่งขันเอง เช่น เป็นนักกีฬา/สโมสรกีฬา เป็นผู้ตัดสิน/ผู้จัดการแข่งขัน ดังที่ได้กล่าวถึง
มาแล้ว ปัญหาการล้มกีฬาจึงค่อยๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ได้เคยกล่าวถึงปัญหาการ
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เล่นพนันกีฬาไว้ว่า “ผู้เล่นพนันมีความเสี่ยงสองชั้น ชั้นแรก คือ เสี่ยงว่าผลการแข่งขันจะถูกตามที่ตนแทงหรือไม่ 
ชั้นที่สอง คือ เสี่ยงว่าจะมีการล้มกีฬาหรือไม่”  

  ด้วยปัญหาข้างต้น ก่อให้เกิดการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้
นิยามค าว่าการล้มกีฬาไว้ว่า “การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้หรือโดยกระท าการหรือไม่กระท าการแข่งขัน
กีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยสมยอมกันเพ่ือให้ผลการแข่งขัน
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า” และมีการก าหนดโทษทางอาญาของทั้งผู้ล้มกีฬา ผู้รับเงินเพ่ือล้มกีฬา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ โดยให้ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือใช้บังคับเป็นการภายในให้ชัดเจน ซึ่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงาน เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงโทษในกรณี
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องเป็นไปตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 

  นอกเหนือจากทางด้านกฎหมายแล้ว ในต่างประเทศยังมีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือก ากับดูแล
วงการกีฬาด้วย เช่น Tennis Integrity Unit (TIU) ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ด้วยความร่วมมือของระหว่าง
สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ( ITF) สมาคมเทนนิสอาชีพชาย (ATP) สมาคมเทนนิสอาชีพหญิง (WTA) และ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม มีหน้าที่เฉพาะในการต่อต้านการทุจริตในวงการเทนนิสอาชีพทั่ว
โลก โดยเฉพาะการทุจริตอันเนื่องมาจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน ซึ่ง TIU มีอ านาจในการก าหนดหลัก
ปฏิบัติ (Code of Conduct) ที่เข้มงวดให้นักกีฬาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม มีอ านาจในการวินิจฉัยความ
เสี่ยงที่กีฬาเทนนิสจะถูกคุกคามจากการพนัน ไม่ว่านักกีฬาเทนนิสหรือผู้จัดการแข่งขันเทนนิสจะเกิดในประเทศที่
ยอมรับให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการป้องกันไม่ให้การแข่งขัน
เทนนิสเข้าไปพัวพันกับการพนันในทุกสถานที่ TIU จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของ Sports Governance ที่มีส่วนช่วยท า
ให้วงการกีฬาโปร่งใส และส่งเสริมวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์ ในประเทศไทยจึงควรมีหน่วยงานถาวร
ที่เข้ามาก ากับดูแลการท างานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยแยกอ านาจออกจากฝ่ายบริหาร
การกีฬาอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เกิดขึ้น  

  ส าหรับในประเทศไทย การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของฟุตบอลไทยที่เข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพ
หรือไทยพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นั้น เปรียบเหมือนการเข้าสู่ยุคเสรีนิยมใหม่ในมุมมองด้านสังคมวิทยา 
มูลค่าธุรกิจฟุตบอลรวมทั้งลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ และที่ส าคัญคือการมีวัฒนธรรมแฟน
บอลเกิดขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะน่าสนใจหลายประการ โดยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างใน 5 
สนามหลักของไทยพรีเมียร์ลีกประมาณ 400 ตัวอย่าง พบว่า แฟนบอลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 85) และมี
อายุในช่วง 15-20 ปี ยังเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดป้ระมาณ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน กว่าครึ่งของแฟน
บอลไทยพรีเมียร์ลีกเคยเล่นพนันฟุตบอล โดยช่วงอายุของผู้ที่เล่นพนันฟุตบอลสูงสุดคือ 15-20 ปี (ร้อยละ 31) 
และมีแนวโน้มอายุลดลงเรื่อยๆ  
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  จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าโครงสร้างสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
และยิ่งนักกีฬาไทยประสบความส าเร็จมากเท่าไหร่ คนไทยยิ่งตื่นตัวให้ความสนใจกับกีฬาเพ่ิมมากข้ึน การพนันกีฬา
ที่เคยเป็นที่นิยมเพียงไม่กี่ประเภทก็ขยายไปสู่กีฬาประเภทอ่ืนๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งฟุตบอล มวย แบดมินตัน 
วอลเล่ย์บอล ฯลฯ โดยเฉพาะในเว็บไซต์พนันออนไลน์ ทีแ่ฟนกีฬาและผู้ที่เล่นพนันกีฬาส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ จึงอาจกล่าวได้ว่ากีฬาก าลังถูกท าให้กลายเป็นเป็นสินค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเยาวชน ที่ยังเด็กและ
อาจไม่รู้เท่าทันกลยุทธ์ของธุรกิจกีฬาและธุรกิจพนัน จึงเกิดความเสี่ยงที่ธุรกิจกีฬาจะเติบโตโดยสร้างต้นทุนทาง
สังคมที่สูงขึ้นมากกว่าเดิม และยิ่งจ านวนแฟนกีฬาเพ่ิมมากขึ้น ก็เปรียบเสมือนเป็นการขยายฐานลูกค้า ต่อไปแฟน
กีฬากลุ่มนี้จะกลายเป็นกลุ่มสมาชิกส าคัญที่มีอ านาจต่อรองทางสังคมและอาจสนับสนุนให้มีการพนันกีฬาที่ถูก
กฎหมายเกิดขึ้นในสังคมไทย  

 

4. เวทีอภิปราย “ก้าวให้พ้น เอา-ไม่เอา คาสิโน” 

 โดย นางสาวสดใส สร่างโศรก / ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์ / ผศ.ดร. รัตพงษ์ สอนสุภาพ  

  กลุ่มทุนที่ท าธุรกิจคาสิโนในปัจจุบันนั้นเป็นบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
สมัยใหม่ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ทุนนิยมคาสิโน” ซึ่งถือเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง รัฐในแต่ละประเทศต้อง
ค านึงถึงการบริหารจัดการธุรกิจสีเทาเหล่านี้อย่างรอบคอบ ทั้งในแง่สถานที่ตั้ง การปล่อยสัมปทาน การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ การก าหนดมาตรการและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจประเภทนี้ด้วย 
เพราะหากมีการตั้งคาสิโนในประเทศย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียเกิดขึ้น โดยหนึ่งในบริษัทข้ามชาติที่เคยเข้ามาส ารวจ
ลู่ทางในการจัดตั้งคาสิโนในประเทศไทยคือ Las Vegas Sands ที่ได้รับสัมปทานการท าคาสิโนแล้วในหลาย
ประเทศ เช่น สิงคโปร์ แต่ไม่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย ซึ่ง ณ ขณะนั้น คาดว่าหากมีการลงทุนเกิดขึ้นจริง 
มูลค่าการลงทุนจะสูงถึง 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และแน่นอนว่าบริษัทย่อมหวังผลก าไรจากการลงทุนนี้
มหาศาล  

  อย่างไรก็ดี ธุรกิจคาสิโนเป็นเรื่องซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายส่วนมากกว่าธุรกิจ
ธรรมดาทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในเรื่องการเมืองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จากตัวอย่างการ
ก่อตั้งคาสิโนหลายแห่ง พบว่า ธุรกิจต้องมีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับรัฐอย่างเข้มแข็งเพียงพอจึงจะ
สามารถด ารงธุรกิจอยู่ได้ เช่น ได้รับอนุมัติให้พ้ืนที่คาสิโนจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีเงื่อนไขเวลาที่ได้รับ
สัมปทานที่เหมาะสม พร้อมการตกลงเรื่องผลประโยชน์ระหว่างธุรกิจกับรัฐซึ่งเป็นไปไม่ง่ายนัก อีกทั้ง ยังมีความ
ยุ่งยากของการบริหารจัดการการพนันสมัยใหม่ ที่ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียงในคาสิโนเท่านั้น แต่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการเคลื่อนย้ายทรัพยากร  

  ส าหรับในประเทศไทย แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ตั้งคาสิโนในประเทศ แต่ประเทศเพ่ือน
บ้านของไทยสามารถด าเนินการจัดตั้งคาสิโนได้อย่างถูกกฎหมายแล้ว จึงมีคาสิโนหลายแห่งที่ตั้งอยู่ตามตะเข็บ
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ชายแดนไทย โดยพ้ืนที่ชายแดนถือเป็นพ้ืนที่พิเศษ เพราะสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศโดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างกฎหมายของแต่ละพ้ืนที่ ซ่ึงวิวัฒนาการของธุรกิจคาสิโนในกลุ่ม
ลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน เริ่มต้นมาจากการสร้างถนน R3B ในปี พ.ศ. 2543 เชื่อมระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย เมียน
มา และจีน พร้อมกับยุคทองของเมืองลาในฐานะเขตปกครองพิเศษจึงมีคาสิโนจ านวนมากตั้งอยู่ แต่ช่วงเวลาต่อมา 
ประเทศจีนได้ด าเนินมาตรการต่างๆ จนถึงขั้นปิดชายแดนตอบโต้ทางการเมืองลา เนื่องจากไม่พอใจที่ชาวจีนข้าม
ชายแดนมาเล่นการพนันเป็นผลให้คาสิโนในเมืองลาทยอยปิดตัวลงเนื่องจากเผชิญกับปัญหาและความซับซ้อน
ทางการเมืองระหว่างประเทศ แต่ก็มีคาสิโนในพื้นที่ใหม่ๆ เกดิขึ้นมาแทนที่  

  คาสิโนตามตะเข็บชายแดนเหล่านี้ มีกลยุทธ์ต่างๆ ในการดึงดูดผู้เล่นทั้งในพ้ืนที่เองและคนไทยให้
ข้ามเขตชายแดนไปเล่นพนันด้วย โดยผู้ประกอบการมีการอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปคาสิโนหลาย
รูปแบบ เช่น จัดรถรับส่งนักพนันจากสนามบิน หรือแม้แต่รถรับส่งนักพนันจากกรุงเทพมหานครไปยังคาสิโน 
ให้บริการพิเศษแก่กลุ่มลูกค้าวีไอพีที่เล่นในวงเงินสูง รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักพนันชาวจีนที่มีจ านวนมาก
ขึ้น มีพนักงานที่พูดภาษาจีนได้เพ่ือให้บริการโดยเฉพาะ สร้าง China Town ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นต้น 

  จากการศึกษาคาสิโนในประเทศลาว พบว่า ปัจจุบันประเทศลาวมีคาสิโนอยู่ 3 แห่ง โดย 2 แห่ง
ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เป็นเหมือนรัฐซ้อนรัฐเพราะมีระบบการจัดการด้วยตนเองทั้งหมด หนึ่งในนั้นมีชื่อว่า 
คิงส์โรมัน ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552 ในใจกลางเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค า โดยได้รับอายุสัมปทานนานถึง 99 
ปี และรัฐบาลลาวมอบสิทธิในการบริหารจัดการพ้ืนที่ทั้งหมดให้แก่ธุรกิจ แต่สัญญาสัมปทานมีลักษณะร่วมทุน 
แบ่งเป็นเอกชนร้อยละ 70 และรัฐบาลร้อยละ 30 โดยในสมัยนั้น ประเทศลาวไม่ได้มีมาตรการห้ามคนลาวเข้าไป
เล่นพนันในคาสิโน ผู้เล่นส่วนใหญ่จึงเป็นคนลาว แต่ในภายหลังจากการคุมเข้มไม่ให้คนลาวเข้าไปเล่นพนัน ผู้เล่น
ในคิงส์โรมันส่วนใหญ่จึงป็นคนไทยและยังมีคนลาวอยู่บ้าง แต่ก็มีนักพนันชาวจีนไปเล่นเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และมีเงิน
พนันหมุนเวียนสูงถึง 300-400 ล้านบาทต่อวัน 

  ส าหรับผลที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีคาสิโนตั้งอยู่ พบว่า โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภคในบริเวณนั้นจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพ่ือส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพราะการตั้งคาสิโนถือ
เป็นการลงทุนที่มีมูลค่ามหาศาล เกิดการสร้างงานในพื้นที่ มีการขยายตัวของธุรกิจใกล้เคียง เช่น ธนาคาร โรงแรม 
เป็นต้น กล่าวได้ว่าชุมชนก็เกิดใหม่พร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของคาสิโน แต่สิ่งที่ชุมชนต้องแลกมากับการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดนี้ คือ การสูญเสียทรัพยากรให้กับธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุน ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
เสื่อมโทรม สูญเสียอัตลักษณ์ของท้องถิ่น พ้ืนที่กลายเป็นแหล่งรวมธุรกิจสีเทาเพ่ืออาศัยประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เป็นพ้ืนที่ยกเว้นทางกฎหมาย ชุมชนจึงไม่ได้พัฒนาอย่างยั่งยืน แต่เป็นไปตามวัฏจักร เพราะเมื่อคาสิโนปิด
ตัวลง ธุรกิจอ่ืนๆ ก็ปิดตัวตามไปด้วย ชุมชนจึงกลายเป็นเมืองร้าง ส าหรับในมุมมองของคนที่อาศัยในพ้ืนที่หรือตาม
ตะเข็บชายแดน บางส่วนก็ประสบกับปัญหาครอบครัวเพราะการติดการพนัน เกิดภาระหนี้สิน และบางส่วนยังให้
ความเห็นว่าจะไม่เข้าไปเล่นพนันในคาสิโน เพราะเล่นอย่างไรก็ไม่มีทางชนะ มีแตเ่สียมากกว่าได้  
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  จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายให้จัดตั้งคาสิโนได้ แต่ล าพังคาสิโนที่ตั้งอยู่ในประเทศ
เพ่ือนบ้านก็มีผลต่อประเทศไทยในหลายด้าน เช่น คาสิโนมีส่วนช่วยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จาก
การจ้างงาน การน าเข้าหรือส่งออกสินค้าบางประเภท และการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศมีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่ก็ต้อง
แลกมากับสถานการณ์ความม่ันคงของประเทศ เนื่องจาก คาสิโนเป็นปัจจัยเอ้ือให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหา
การฟอกเงิน รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่ค่อยๆ สะสมเพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายด้าน
เมื่อถูกตั้งค าถามถึงการตั้งคาสิโนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิคนั้นมีเพียงประเทศบรูไนและประเทศไทยเท่านั้นที่ยังไม่มีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลจึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ว่าคุ้มหรือไม่หากประเทศไทยจะเปิดให้มีคาสิโนที่ถูก
กฎหมายเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจโดยต้องไม่ละเลยผลกระทบด้านสังคม วิเคราะห์จากกรณีศึกษาใน
ต่างประเทศและที่ส าคัญคือต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย 

 

บทสรุป 

  เราปฏิเสธไม่ได้ว่า “การเปลี่ยนผ่าน” นั้นเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง แต่เมื่อต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนผ่านแล้วเราจะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนผ่านนั้นได้อย่างไร การประชุมวิชาการเรื่อง “การพนันในยุค
เปลี่ยนผ่าน” จึงเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการพนันในยุคที่มีการพนันประเภทใหม่ๆ มีความซับซ้อน
เพ่ิมขึ้นทั้งของธุรกิจการพนันเองและธุรกิจใกล้เคียงที่เติบโตตลอดเวลา เห็นได้จากตัวเลขสถิติที่น่าสนใจของ
ประเทศไทยที่พบว่า กว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์การเล่นพนัน แนวโน้มอายุของผู้ที่เริ่ม
เล่นพนันก็ลดลง อีกทั้งยังมีเรื่องกีฬากับการพนัน ที่ค่อยๆ แทรกซึมผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน เด็กและ
เยาวชนจึงอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง จ าเป็นต้องเร่งหาวิธีป้องกันไม่ให้เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก้าวเข้าสู่การเป็นนัก
พนันและติดพนันในอนาคต  

  การประชุมที่เกิดขึ้นจึงเป็นโอกาสในการแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ เพ่ือ
ร่วมกันออกแบบแนวทางในการผลักดันนโยบายให้ปัญหาการพนันเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากปัญหาการพนันเป็น
ปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายส่วนและมีความซับซ้อนด้วยประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง มีความเหลื่อมซ้อนระหว่างอ านาจธุรกิจกับอ านาจรัฐ การรับมือกับการเปลี่ยนผ่านนี้จึง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ต้องร่วมกันตรวจสอบ ก ากับ
ติดตาม และแก้ไข โดยควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้รับการจัดสรรทรัพยากรทั้ง
งบประมาณ เจ้าหน้าที่ เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบจากการพนันอย่างเป็นรูปธรรม และท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งต้องร่วมกันสร้างแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงและปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม
เกี่ยวกับการพนันที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย  

 


