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คำานัำา

หนังสือเรื่อง หลงกลพนัน: ต้นทุนต่อสังคมและความจริง
ที่ซ่อนอยู่ เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธัชนันท์ โกมลไพศาล 2 เรื่อง คือ “ระเบียบวิธีเพื่อการ
ประเมนิตน้ทนุผลกระทบตอ่สงัคมจากการเล่นพนันในประเทศ 
ไทย” ซ่ึงดำาเนินการเสร็จส้ินในปี 2561 และ “ต้นทุนผลกระทบ
ต่อสังคมจากการเล่นพนันในประเทศไทย” ดำาเนินการแล้วเสร็จ
ในปี 2563 จากนั้นคุณสินีพร มฤคพิทักษ์ ช่วยสะท้อนภาพ
ของผูท้ีเ่คยเลน่การพนนัและไดร้บัผลกระทบหนกัจนตอ้งไปใช้
ชีวิตในเรือนจำา ในบทความชื่อเร่ือง “โลกหลังเรือนจำา ชีวิตที่
ไม่อาจหวนคืน”

การพนันเป็นสิ่งที่เข้าใจกันว่า เป็นสินค้าและบริการที่ไม่
ปกต ิไมเ่หมอืนกบัสนิคา้และบรกิารท่ัวไป การพนนัเปน็สินค้า
บรกิารทีส่ง่ผลกระทบรุนแรงตอ่ผู้เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ต่อฝั่งอุปสงค์  ในประเทศไทยเองก็ยังมีสุภาษิตโบราณที่ว่า 
“โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว ไฟไหม้สิบคร้ัง ยัง
ไม่เท่ากับการเล่นพนัน” เพ่ือเตือนใจให้เห็นความรุนแรงของ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เล่นพนัน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการพนันไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าน้ัน 
แต่ยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงผู้อื่นและสังคม ทว่าเรื่องผลกระทบ
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ดังกล่าวนี้เข้าใจได้ยาก มองเห็นภาพได้ไม่ชัด เพราะมีความ
เป็นนามธรรมและไม่เห็นเป็นมูลค่าความเสียหายที่ชัดเจน 
ศนูยศ์กึษาปัญหาการพนัน จงึพยายามผลักดนัใหม้กีารทำาวจิยั
ในเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนัน ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ทำาได้ค่อนข้างยาก เพราะผลกระทบความเสียหาย
ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้มคีวามซบัซอ้น ขอ้มูลมอียูอ่ยา่งจำากดั และการ
จัดเก็บข้อมูลใหม่ก็ทำาได้ค่อนข้างลำาบาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชนันท์ โกมลไพศาล เร่ิมโครงการ
นี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และ
ออกแบบระเบียบวิธีในการประเมินต้นทุนต่อสังคมจากการ
พนัน จากนั้นจึงต่อยอดโครงการแรกสู่โครงการที่สองคือการ
ประเมินต้นทุนต่อสังคมจากการพนันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
เพื่อประเมินต้นทุนเหล่านี้ออกมาเป็นมูลค่าให้เห็นภาพได้
ชัดเจนขึ้น และเนื่องจากในปัจจุบันยังมีข้อจำากัดในเร่ืองข้อมูล
ค่อนขา้งมาก ตน้ทนุตอ่สงัคมทีป่ระเมนิออกมาจงึยงัเปน็เพยีง
ต้นทุนบางส่วน ยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนทั้งหมด แต่ก็
นบัวา่เปน็จดุเร่ิมตน้ทีส่ำาคญั สำาหรับการพฒันาตอ่ไปในอนาคต 
เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สาระสำาคัญของโครงการวิจัยท้ังสองเร่ือง ได้นำามาเรียบเรียง
ใหมเ่พ่ือใหส้ัน้ กระชบั งา่ยตอ่การอา่น และทำาความเขา้ใจ ดงั
ปรากฏอยู่ในส่วนที่หน่ึงของหนังสือเล่มนี้ ในชื่อเรื่อง “ต้นทุน
สังคม ผลพวงแห่งการพนัน”

ในขณะจัดเก็บข้อมูลของโครงการประเมินต้นทุนต่อสังคม
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จากการพนนัทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทยในเรอืนจำา พบว่า มเีรือ่ง
ราวน่าสนใจของผู้คนที่เก่ียวข้องกับการพนันในรูปแบบต่างๆ 
ที่น่าจะสะท้อนให้สังคมได้รับรู้ คุณสินีพร มฤคพิทักษ์ จึงได้
เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่ยินดีจะเผยแพร่เรื่องราว
ของตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ต่อสังคม และเรียบเรียงเรื่องราว
ชีวิตของคนเหล่านี้อยู่ในส่วนที่สองของหนังสือ ในชื่อเรื่อง 
“โลกหลังเรือนจำา ชีวิตที่ไม่อาจหวนคืน”

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน หวังว่าหนังสือวิชาการเล่มนี้ 
จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในต้นทุนต่อสังคมจากการพนัน
ได้มากขึ้น และสามารถสร้างข้อถกเถียงที่เป็นประโยชน์ทาง
วิชาการและการวางนโยบายต่อการพนันต่อไป

รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ 
ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
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บทุนัำา

เมือ่พดูถงึการพนนั คำาหนึง่ทีพ่ว่งมาดว้ยเสมอคอืคำาวา่ “เลน่” 
เราใช้คำานี้เป็นกริยานำาหน้าการพนัน เราเรียกมันว่าเล่นพนัน 
เล่นหวย เล่นบอล เล่นไพ่ เล่นไฮโล เล่นป๊อกเด้ง การพนัน
เดินทางมาพร้อมกับความสนุก เพลิดเพลิน ได้ลุ้นเสี่ยงโชค 
เพราะเรามองการพนันเป็นการละเล่น

เราพูดคำานีก้นัทัว่ไปดงัเร่ืองปกต ิและมองเชน่นีม้าเนิน่นาน 
เพราะการพนันอยู่คู่กับสังคมไทย ซึมแทรกอยู่ในวัฒนธรรม 
หลายคนโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่คนรอบตัวเล่นพนัน ไม่ว่า
จะครอบครัวหรือเพื่อนพ้อง จึงไม่แปลกหากมองว่าการพนัน
คือเรื่องปกติ

ในโลกทีข่บัเคลือ่นดว้ยทนุ การพนนักระตุน้จนิตนาการถงึ
ชีวิตที่พ้นไปจากสามัญ ให้โอกาสได้ฝันถึงความร่ำารวย ความ
กินดีอยู่ดี หรือชัยชนะ ความฝันเหล่านั้นหล่อเล้ียงชีวิตใคร
หลายคน เมื่อสลากกินแบ่งออกรางวัลงวดใด จึงมักเห็น
สื่อมวลชนทำาข่าวคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง หรือถูกหวยทีละ
หลายสิบใบ เร้าให้คนไม่ถูกรางวัลมีสิทธ์ิฝันถึงโอกาสที่จะถูก
รางวัลบ้าง เพราะความฝันจุนเจือให้ชีวิตในโลกของทุนดำารง
ตอ่ไป ทกุอยา่งคอืเรือ่งปกตอิยา่งทีม่นัเคยเปน็มา และจะเปน็
เช่นนี้ต่อไป 
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แต่เราควรมองว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นหรือ ถ้าหาก
ลองตัง้คำาถามถงึความปกตนิัน้ ค้นแกะเงือ่นกลทีเ่ร้นอยูใ่นการ
พนัน เราอาจได้เห็นความจริงด้านอ่ืน ความจริงท่ีอยู่นอกเหนือ
จากความปกติ ความจริงซึ่งสร้างผลสะเทือนต่อสังคมและ
คนรอบข้าง

หนังสือเล่มนี้ชวนไขกลจากกล่องการพนันนั้น กล่องที่
บรรจุความจริงด้านอื่นอยู่ข้างใน ซึ่งเมื่อเปิดออกมาจะพบกับ 
“ต้นทุนต่อสังคม” (social cost) ที่ทุกคนต้องแบกรับความ
สูญเสียร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน แน่นอนนั่นรวมถึงคน
ใกล้ตัวหรือคนรักของเราด้วย 

เนื้อหาส่วนแรกของหนังสือจะพาไปรู้จักต้นทุนตัวนี้ โดย
แปลงมาจากงานวจิยัของ ผศ. ดร.ธชันนัท ์ โกมลไพศาล เรือ่ง 
“ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนันในประเทศไทย” 
(2563) นับเป็นงานชิ้นแรกในประเทศไทยที่ประเมินตัวเลข
ต้นทุนของการเล่นพนันออกมา แม้จะมีข้อจำากัดอยู่มาก
เนื่องจากยังอยู่ในขั้นบุกเบิก ตัวเลขที่คำานวณออกมาเป็นแค่
ตัวเลขขั้นต่ำา แต่ก็เป็นต้นทางให้ได้เห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ใน
กล่องกลพนันใต้โฉมของความปกติ

เนื้อหาส่วนที่สอง นำาเสนอสารคดีประสบการณ์ตรงในช่ือ
เรื่อง “โลกหลังเรือนจำา ชีวิตที่ไม่อาจหวนคืน” โดย สินีพร 
มฤคพิทักษ์ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวอีกมิติ สะท้อนชีวิตและผล 
กระทบจากเสียงของผู้อยู่ในแวดวงพนัน จากผู้เล่น สู่ลูกจ้าง 
ถึงเจ้ามือ ในส่วนที่ตัวเลขเชิงปริมาณไม่อาจขยายความไปถึง 
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ช่วยเติมเต็มให้เนื้อหาในส่วนแรกสมบูรณ์ขึ้น เราจะได้เห็นว่า
พวกเขาเข้าสูว่งการอยา่งไร การพนนัสง่ผลตอ่ชีวิตแคไ่หน และ
สรา้งตน้ทนุตอ่สงัคมเชน่ไร เมือ่ไดอ้า่นรายละเอยีดในชวีติของ
พวกเขา

หนังสือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่
ใช้ไขกลของการพนัน เปิดโฉมความจริงด้านอื่น ไม่ตกอยู่ใน
คา่ยกลพนนั และรูเ้ทา่ทนัผลพวงของความสญูเสียทีเ่ราทกุคน
ต้องร่วมจ่าย





หลงกลพนัันั



ถึึงหลายคนยืนยันว่่า
ตััว่เองเล่นพนันแล้ว่

ไม่่เป็น็ปั็ญหา คว่บคุม่ได้้ 
ถ้ึาจะมี่ปั็ญหาก็็เป็น็เรืื่�อง
ส่่ว่นตััว่ ไม่่ก็รื่ะทบคนอื�น 
แต่ัในคว่าม่จริื่งทุก็คนร้้ื่ว่่า

ปั็ญหามี่ม่าก็ก็ว่่านั�น
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ต้้นัทุุนัสัังคม 
ผลพวงแห่งการิพนัันั





5

ในหลายประเทศคาสโินเปน็ธรุกจิถกูกฎหมาย เปดิรบันกัพนนั
ทั้งวันคืน มีเครื่องเล่นพร้อมสรรพ ความสะดวกครบครัน ทั้ง
ที่พักค้างแรม อาหารอิ่มหนำา แหล่งบันเทิงคลายเบื่อ ดึงดูด
ทุกคนให้เข้ามาเส่ียงโชค บางประเทศเช่นออสเตรเลีย ตัดสินใจ
ใหเ้ปดิคาสโิน เพราะหวงัวา่เศรษฐกจิจะขยายตวั ส่งเสรมิการ
จ้างงาน สร้างรายได้ มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจผลักดัน บาง
ประเทศเช่นอังกฤษ เปิดคาสิโนถูกกฎหมาย เพราะหวังขจัด
มาเฟียและแหล่งคอร์รัปชั่น มีแรงจูงใจทางสังคมขับดัน

ประเทศไทยเองไม่มีคาสิโน แต่มีบ่อนพนันผิดกฎหมาย
ทัว่แดน จงึมคีนคดิอยากใหรั้ฐอนญุาตเปดิคาสโิน แปลงรายได้
ใตด้นิมาอยูบ่นดิน กระตุน้เศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว แตข่ณะ
เดียวกันยังมีฝ่ายคัดค้านไม่เห็นด้วย เพราะเกรงสร้างผลร้าย
มากกว่าผลดี ทั้งสองฝั่งถกเถียงกันหลายครั้ง ยาวนานนับ
ทศวรรษ จนทุกวันนี้ข้อถกเถียงยังไม่ยุติ และพร้อมปะทุขึ้น
ใหม่ทุกเมื่อ

วิลเลียม อาร์. อีดิงตัน (William R. Eadington) นัก
เศรษฐศาสตร์จากสถาบันเพ่ือการศึกษาการพนันและเกมเพื่อ
การพาณิชย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปข้อคัดค้านของฝ่ายที่
ไม่อยากให้แปลงการพนันให้ถูกกฎหมายไว้ 4 ข้อ ซ่ึงเป็น 4 ข้อ
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ท่ีพบเจอได้ในทุกสังคม พร้อมแนบข้อคิดเห็นต่อข้อคัดค้านน้ันๆ
หนึง่ ฝา่ยคดัคา้นมองวา่การพนนัเปน็สิง่ชัว่ร้าย แตอ่ดิีงตัน

เห็นว่าหากแย้งอย่างนี้ดูจะฟังไม่ขึ้น เพราะหัวใจของการพนัน
คือความบันเทิง ช่วยผ่อนคลายความเครียด แต่ต้องไม่ใช่การ
เล่นพนันเพื่อหวังรวย

สอง ที่ว่ากันว่าการพนันเป็นเรื่องผิดศีลธรรม หากพูด
อยา่งนัน้คงเกิดปญัหา เพราะความดคีวามเลวโดยเนือ้แลว้เปน็
เรือ่งลางเนือ้ชอบลางยา ต่างคนตา่งมมีาตรฐานของตนเอง ยิง่
ในสงัคมสมัยใหม ่ผูค้นมแีนวโน้มจะนยิามความดีความเลวด้วย
ตัวเองมากขึ้น จึงไม่เหมาะจะใช้ตัดสินผู้อื่น

สาม คาสิโนเป็นธุรกิจท่ีต้องสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรม
และการคอร์รัปชั่น เรื่องน้ีนับเป็นปัญหาสำาคัญ ซึ่งเกิดขึ้นได้
จรงิหากตวับทกฎหมายไมร่ดักมุพอ และหนว่ยงานทีท่ำาหนา้ที่
กำากับดูแลการพนันต้องมีความน่าเชื่อถือ

ส่ี ที่มองกันว่าการพนันสร้างผลกระทบต่อสังคม เรื่องนี้
นา่คดิตอ่ เพราะการเลน่พนนัจนลน้เกนิน้ันสรา้งปญัหาตามมา
อีกมาก ท้ังเร่ืองเงินทอง ถูกฟ้องล้มละลาย ครอบครัวแตกแยก 
ขโมยฉอ้โกง ผู้เยาวต์ดิพนนั ยิง่หากเล่นจนเสพตดิฝงัลึก กลาย
เป็นโรคติดพนัน จะแก้ไขปัญหาได้ยาก และมีต้นทุนตามมา
อีกมาก

ปัญหาข้อสี่ของอีดิงตัน เรื่องผลกระทบต่อสังคม ทั่วโลก
สนใจและวิจัยโจทย์ข้อนี้ไว้มาก เพื่อตอบคำาถามเรื่อง “ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ” เพราะอยากรู้ว่าจะคุ้มไหมเมื่อเปิดเสรี
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การพนัน ประเทศได้ประโยชน์จริง หรือสังคมเสียประโยชน์
มากกว่า

ดังตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2004 ต้นทุนต่อ
สังคมที่เกิดจากคนอเมริกันที่มีปัญหาติดพนันและที่เป็นโรค
ติดพนัน เมื่อคำานวณออกมาแล้วอยู่ที่ 47,085 ล้านดอลลาร์ 
มากพอๆ กับรายรับของอุตสาหกรรมคาสิโน ที่อยู่ที่ 47,966 
ล้านดอลลาร์ หักลบเกลี่ยต้นทุนกับรายรับแล้วห่างกันไม่มาก 
ตกเปน็ตัวเงินราว 900 ลา้นดอลลาร ์ เพือ่แลกกบัผลเสยีทีเ่กดิ
จากการพนัน ตกลงแล้วเราคุ้มที่จะเปิดเสรีพนันจริงไหม

ต้้นัทุุนัผลกริะทุบต้่อสัังคม: บทุนัิยู่าม
ในทางเศรษฐศาสตร์ การพนันเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ

ชนิดหน่ึง เหมือนธุรกิจภาคบริการอ่ืนอีกหลายชนิด ท่ีผลิตบริการ
เพื่อให้เราบริโภค แต่จุดที่ต่างออกไปคือการพนันเป็นสินค้าที่ 
“เสพติด” เม่ือบริโภคแล้วจะต้องการมากข้ึนเร่ือยๆ เหมือนกับ
การสูบบุหรี่และเสพยาเสพติด ตรงนี้แหละที่เกิดปัญหา

ถึงหลายคนยืนยันว่าตัวเองเล่นพนันแล้วไม่เป็นปัญหา 
ควบคุมได้ แต่หลายคนเล่นแล้วสร้างปัญหาขึ้นจริง แม้ตัวคน
เล่นยนืยนัวา่ปญัหาถา้จะมกีเ็ปน็เรือ่งสว่นตวั ไมก่ระทบคนอืน่ 
แต่ในความจริงทุกคนรู้ว่าปัญหามีมากกว่านั้น การเล่นพนัน
สง่ผลโยงใย เป็นวงัวนกระทบถงึสงัคมและคนรอบขา้ง รฐัตอ้ง
จ่ายค่าเสียหายของการเล่นพนัน ทั้งในรูปค่าเสียหายที่เห็น
ชัดแจ้งและที่แฝงเร้น 



ต้นทุนสังคม ผลพวงแห่งการพนัน

8

การเล่นพนันนับเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่ไม่มีประโยชน์
ต่อสังคม เพราะทรัพยากรที่นักพนันใช้ไปเพื่อเล่นพนันนั้น 
ไมไ่ดช้ว่ยสร้างผลติผลทีก่่อประโยชน์ตอ่การเตบิโตของประเทศ 
ในทางตรงกันข้าม การพนันกลับสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ต้นทุน
ผลกระทบต่อสังคม” (social cost)

ลองมาเร่ิมต้นจากแผนภูมิในหน้าถัดไป จะช่วยให้เข้าใจ
ต้นทุนตัวนี้ดีขึ้น

จากแผนภูมิ ในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุน (cost) คือสิ่งที่
ต้องจ่ายออกไปเพื่อใช้ผลิตสินค้าและบริการ และต้นทุน
ผล กระทบจากการเล่นพนัน (total cost) ก็คือผลรวมของ
ตน้ทนุผลกระทบตอ่ตวั ผูเ้ลน่เองและตน้ทนุผลกระทบภายนอก

ต้นทุนผลกระทบต่อตนเอง (private cost) คือต้นทุนที่
นักพนันออกค่าใช้จ่ายเอง ไม่ได้กระทบถึงผู้อื่นและสังคม 
ตัวอย่างเช่น เม็ดเงินและทรัพย์สินของนักพนันที่ใช้เล่นพนัน 
หรือค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งพนัน ความเสียหายที่เกิดใน
ส่วนนี้ ไม่นับเป็นต้นทุนต่อสังคม

ต้นทุนผลกระทบภายนอก (external cost) คือต้นทุนที่
ผู้อื่นต้องแบกรับแทนนักพนัน เป็นได้ทั้งภาครัฐ เอกชน คน
รอบข้าง นักพนันไม่ได้เป็นคนแบกรับต้นทุนส่วนนี้ และอาจ
ไม่ตระหนักว่ามีอยู่จริง งานวิจัยส่วนใหญ่สนใจประเมินต้นทุนน้ี 
และใหช้ือ่เรยีกวา่ ตน้ทนุผลกระทบตอ่สังคม หรอืตน้ทนุสังคม 
(social cost) ซ่ึงเปน็ตน้ทนุทีเ่ราสนใจพเิศษ เพราะจำาเปน็ตอ้ง
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ต้นทุนที่ประเมิน
ตัวเลขได้

ต้นทุนที่ประเมิน
ตัวเลขชัดเจนไม่ได้

ต้้นัทุุนัผลกริะทุบจากการิเล่นัพนัันั

ต้นทุนที่ประเมิน
ตัวเลขได้

ต้นทุนที่ประเมิน
ตัวเลขชัดเจนไม่ได้

ต้้นัทุุนัผลกริะทุบต้่อต้นัเอง

ต้นทุนที่ประเมิน
ตัวเลขได้

ต้นทุนที่ประเมิน
ตัวเลขชัดเจนไม่ได้

ต้้นัทุุนัผลกริะทุบภายู่นัอก



ต้นทุนสังคม ผลพวงแห่งการพนัน

10

เอาไปร่วมคิดเมื่อนึกถึงการพนัน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของ
ระบบเศรษฐกิจ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนั้น ต้นทุนผลกระทบต่อสังคม ยังแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทยอ่ยด้วยกนั ไดแ้ก ่ตน้ทนุทีป่ระเมนิตวัเลขได ้(tan-

gible cost) และต้นทุนท่ีประเมินตัวเลขไม่ได้ (intangible cost)

ในฝ่ังต้นทุนท่ีประเมินตัวเลขได้ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีเกิดข้ึน
จริง (actual cost) และต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost)

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง หรือเรียกอีกช่ือว่าต้นทุนทางตรง 
(direct cost) คือต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นตัวเงินจริง 
จับต้องได้ อาจเป็นเงินที่ใช้จ้างเจ้าหน้าที่รัฐทำาคดีพนัน หรือ
เงินที่บริษัทประกันสุขภาพต้องจ่ายเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วย
จากโรคเสพติดพนันของนักพนัน

ต้นทุนค่าเสียโอกาส หรือเรียกอีกชื่อว่าต้นทุนทางอ้อม 
(indirect cost) คอืสว่นทีส่งัคมจะสญูเสยีโอกาสทีค่วรได้รบัไป 
เมือ่นักพนนัเลน่พนนั เช่น ค่าเสยีโอกาสทีส่งัคมควรจะไดเ้มือ่
นักพนันคนน้ันขาดงานไปเล่นพนัน แทนท่ีจะเอาเวลาไปทำางาน
สร้างประโยชน์ให้ประเทศ ต้นทุนค่าเสียโอกาสมักถูกคนมอง
ขา้ม เพราะไมไ่ดเ้หน็ตวัเลขคา่ใชจ่้ายชดัเจน ไมไ่ดเ้กดิคา่ใชจ้า่ย
โดยตรงต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แต่อันที่จริงต้นทุนตัวน้ีมี
ความสำาคัญ พฤตกิรรมทีส่รา้งความสญูเสยีอยา่งการเลน่พนนั 
ก่อให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสต่อประเทศชาติ

ในฝ่ังต้นทุนท่ีประเมินตัวเลขไม่ได้ ได้แก่ ต้นทุนท่ีครอบครัว
ต้องแตกแยกเนือ่งจากมสีมาชกิในครอบครวัตดิพนนั คูร่กัตอ้ง



หลงกลพนัน

11

หย่าร้าง บุตรถูกทอดท้ิง ไปจนถึงการฆ่าตัวตายของผู้ท่ีมีปัญหา
ติดพนัน ต้นทุนกลุ่มน้ียากจะคิดคำานวณออกมา กล่าวคือ หาก
ลกูหลานกลายเปน็เดก็มปีญัหาเพราะพอ่แมต่ดิพนนั จะแปลง
และแยกแยะออกมาเปน็ตวัเลขมลูคา่ตน้ทนุอยา่งไร เพราะกอ่
ผลกระทบต่อเน่ืองยาวนาน มีปัจจัยแวดล้อมท้ังท่ีเก่ียวเน่ืองและ
ไม่เก่ียวเน่ืองกับการกลายเป็นเด็กมีปัญหามากมายหลายสาเหตุ 
จงึมแีนวโนม้วา่ตวัเลขตน้ทนุทีค่ำานวณได้ในงานวิจยั จะต่ำากว่า
ความจริง เนื่องจากนำาต้นทุนเหล่านี้ไปร่วมคิดคำานวณไม่ได้

ต้้นัทุุนัต้่อสัังคมจากปริะสับการิณ์ต้่างปริะเทุศ
คำาถามต่อมาคือ ในเมื่อต้นทุนนั้นมีมากมายพันร้อยแปด

อย่าง แล้วต้นทุนตัวไหนล่ะที่นับเป็นต้นทุนต่อสังคมจากการ
เล่นพนัน ต้นทุนในกลุ่มต่อไปนี้ รวบรวมมาจากหลากหลาย
ประสบการณท์ัว่โลก จนพอบอกไดว้า่นีคื่อตน้ทนุตอ่สงัคมแทบ
ท้ังหมดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเล่นพนัน ณ ปัจจุบัน ต้นทุนเหล่าน้ี
ช่วยให้ประมาณได้ว่า การเล่นพนันน้ันส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ไปถึงกิจกรรมใดของประเทศ และทั่วโลกให้ความสนใจกับ
ผล กระทบจากการพนันในเรื่องใดบ้าง

• ต้นทุนด้�นคดีคว�ม คือต้นทุนในรูปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีทำางานเก่ียวโยง
กบัการพนนั ในประเทศทีเ่ล่นพนนัแลว้ตดิคกุ จะมตีน้ทนุของ
การดำาเนินคดีความในกระบวนการยุติธรรม และมีผู้เกี่ยวข้อง
ท้ังฝ่ังตำารวจท่ีต้องไปจับกุมนักพนัน รวมท้ังเรือนจำา เม่ือนักพนัน
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ถูกตัดสินลงโทษ
• ต้นทุนต่อภ�คธุรกิจ  เป็นต้นทุนในรูปค่าเสียโอกาส 

เพราะประเทศต้องสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่ควรจะได้รับ 
อนัเนือ่งจากพฤตกิรรมตดิพนนั เชน่ การขาดงาน ลางาน ไมม่ี
สมาธิทำางาน รวมทั้งการว่างงาน

• ต้นทุนจ�กก�รล้มละล�ย เป็นหนี้ที่นักพนันถูกฟ้อง
ล้มละลาย ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้ใช้คืน ส่วนมากแล้ว ผู้ฟ้องร้อง
นักพนันคือธุรกิจคาสิโน 

• ต้นทุนจ�กก�รฆ่�ตัวต�ยของนักพนัน นักพนันที่ป่วย
เสพติดพนนัหนกั มแีนวโนม้จะมอีาการทางจติเวชอืน่รว่มดว้ย 
เช่น ซึมเศร้า ไบโพลาร์ ไปจนถึงคิดจะฆ่าตัวตายหลังสูญเงิน
ก้อนใหญ่ การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (premature death) 
ทำาให้ประเทศสูญเสียรายได้ที่ควรได้จากคนนั้นๆ

• ต้นทุนจ�กค่�รักษ�พย�บ�ล  ในประเทศรัฐสวัสดิการ 
จะดจูากคา่รักษาพยาบาลในสว่นทีส่ถานพยาบาลของรฐั หรอื
หน่วยงานที่ให้สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบ 
แตใ่นประเทศทีไ่มม่สีวสัดกิารดงักล่าว ตน้ทนุส่วนนีจ้ะเกดิข้ึน
กบับรษัิทประกันสขุภาพ เพราะเปน็คา่ใชจ้า่ยทีน่กัพนนัไมต่อ้ง
รับผิดชอบ

• ตน้ทนุจ�กก�รใหส้วสัดกิ�รสงัคม โดยเฉพาะตน้ทนุของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมกรณีบำาบัดผู้ติดพนัน 
และด้านสวัสดิการสังคมในกรณีการว่างงาน แต่ในประเทศที่
ไม่มีหน่วยงานรัฐที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบ จะไม่มีต้นทุนส่วนนี้
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• ต้นทุนต่อรัฐบ�ลโดยตรง คือต้นทุนที่เกิดกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ขึ้นกับว่าภาครัฐในแต่ละประเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นักพนันในลักษณะไหน บางประเทศหน่วยงานรัฐไม่เก่ียวข้องกับ
นักพนนัในแงใ่ดเลย จะไมม่ตีน้ทนุตวันี ้ ขณะทีใ่นบางประเทศ 
หน่วยงานรัฐจ่ายสวัสดิการในรูปเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ หรือเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา แล้วนักพนันนำาเงินก้อนนี้ไปเล่นพนัน จึงเป็น 
การใชเ้งินของรฐัอยา่งผดิวัตถปุระสงค ์นบัเปน็ตน้ทนุอยา่งหนึง่

• ต้นทุนผลกระทบถึงคนในครอบครัวนักพนัน อยู่ในรูป
ผลเสียต่อสังคมอันเกิดจากการหย่าร้าง ลูกของนักพนันกลาย
เป็นเด็กในครอบครัวแตกแยก และอาจกลายเป็นเด็กมีปัญหา
ในอนาคต ในบางประเทศ อาจนับรวมค่าใช้จ่ายในการฟ้อง
หย่าด้วย 

• ต้นทุนจ�กก�รใช้เงินในท�งที่ผิด  เป็นเงินที่นักพนันนำา
ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำาค่าใช้จ่ายในบ้านไปเล่นพนัน

• ต้นทุนต่อบุคคลอื่น ๆ  ในสังคม คือทรัพย์สินที่นักพนัน
ขโมย ฉ้อโกง ติดหนี้แล้วไม่ใช้คืน เพื่อนำาไปเล่นพนัน

เหน็ไดว้า่ตน้ทนุทีไ่ดร้บัความสนใจขา้งตน้ มทีัง้ตน้ทนุจาก
พฤติกรรมผิดกฎหมาย (crime-related cost) ต้นทุนของ
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ (social service cost) ต้นทุนของ
กระบวนการยตุธิรรม (judicial cost) ตน้ทนุจากผลติภาพการ
ทำางานที่ลดลง (productivity cost) ต้นทุนรักษาอาการป่วย
อันเน่ืองจากการติดพนัน (healthcare cost) รวมทั้งต้นทุน
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ในกลุ่มที่ประเมินตัวเลขชัดเจนไม่ได้ (intangible cost) 
ต้นทุนเหล่านี้บางตัวหลายงานศึกษาเลือกใช้เหมือนกัน 

บางตวัมีแค่บางงานศกึษาทีเ่ลอืกใช ้ เนือ่งจากในแตล่ะประเทศ
แตล่ะสงัคม มบีรบิทแวดลอ้มไมเ่หมือนกนั มขีอ้จำากดัการเขา้
ถึงข้อมูลต่างกัน รวมทั้งดุลพินิจ วิธีวิจัย และความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของผู้วิจัย ที่ฝึกฝนกันมาต่างสาขา เช่น จิตวิทยา 
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นเหตุให้
เลือกใช้ต้นทุนไม่เหมือนกัน

ดงันัน้เมือ่นยิามต้นทนุตอ่สงัคมตา่งกนั ตวัเลขทีค่ดิคำานวณ
ออกมาจงึตา่งกัน ดงัตวัอยา่งงานวจิยัหลายชิน้ในสหรฐัอเมรกิา 
งานศึกษาชิ้นหนึ่งอาจนิยามเฉพาะต้นทุนค่าเสียโอกาสจาก
การว่างงาน ต้นทุนรักษาพยาบาลผู้ติดพนัน และต้นทุนของ
หนว่ยงานสงัคมสงเคราะหท์ีช่ว่ยเหลือครอบครวัผูต้ดิพนนั ใน
ขณะท่ีงานวิจัยชิ้นอื่นอาจเลือกนับรวมต้นทุนในกระบวนการ
ยุติธรรมเข้าไปด้วย นักวิจัยบางคนอาจมองว่าต้นทุนในส่วนของ 

ต้ันทุนต่ัอสั่งคม่ที�ได้้รัื่บคว่าม่ส่นใจ มี่ทั�งต้ันทุนจาก็
พฤติัก็รื่รื่ม่ผิิด้ก็ฎหม่าย ต้ันทุนของหน่ว่ยงาน
สั่งคม่ส่งเครื่าะห์ ต้ันทุนของก็รื่ะบว่นก็ารื่ยุติัธรื่รื่ม่ 
ต้ันทุนจาก็ผิลิตัภาพก็ารื่ทำางานที�ลด้ลง ต้ันทุนรัื่ก็ษา
อาก็ารื่ป็ว่่ยอันเนื�องจาก็ก็ารื่ติัด้พนัน รื่ว่ม่ทั�งต้ันทุน
ในก็ลุ่ม่ที�ป็รื่ะเมิ่นตััว่เลขชััด้เจนไม่่ได้้
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การขาดงานยังไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง เพราะไม่ใช่ต้นทุนที่ทำาให้
หน่วยงานต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีบางคนไม่ได้มองเช่นน้ัน

และแมจ้ะใชต้น้ทนุตวัเดยีวกนั วจิยัในพืน้ทีใ่กล้กนั มลูคา่
ต้นทุนก็ยังแตกต่างกันมาก อย่างรัฐฟลอริดาและเซาท์แคโรไลนา 
ที่ตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ต้นทุนในส่วนกระบวนการยุติธรรมจากคดีความเร่ืองการติดพนัน
แตกต่างกันหลายสิบเท่า ฟลอริดานั้นอยู่ที่ 19,000 ดอลลาร์
ต่อคนต่อปี ขณะที่เซาท์แคโรไลนาอยู่ที่ 250 ดอลลาร์ต่อคน
ตอ่ป ีในชว่งป ีค.ศ. 1990–2004 สหรฐัอเมรกิามผีลวจิยัตวัเลข
ต้นทุนต่อสังคมโดยรวมต้ังแต่ 9,500 ดอลลาร์ต่อนักพนันต่อปี 
ไปจนถึง 53,000 ดอลลาร์ต่อนักพนันต่อปี 

ตรงนี้คือความยากของการแปลงเรื่องนามธรรมให้เป็น
รูปธรรม แต่ถึงอย่างนั้นการประเมินตัวเลขต้นทุนก็ยังจำาเป็น 
เพื่อจะได้เอาชุดความรู้ที่ได้ออกมาใช้ช่วยกำาหนดนโยบายด้าน
การพนัน ระบุความรุนแรงของปัญหา และเพื่อช้ีให้ถูกจุดว่า
พฤติกรรมการพนันแบบใดที่ควรแก้ไขหรือควบคุมพิเศษ

บทุทุดลองเสันัอ: ต้้นัทุุนัผลกริะทุบต่้อสัังคมกริณ่ปริะเทุศไทุยู่
ประเทศไทยไมเ่คยมีการคำานวณตน้ทนุผลกระทบตอ่สงัคม

จากการเลน่พนันมากอ่น เพราะการพนนัส่วนใหญผ่ดิกฎหมาย 
จึงเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ยาก ไม่เหมือนต่างประเทศที่การเปิด
คาสิโนเป็นเร่ืองถูกกฎหมาย และรัฐมีหน่วยงานบำาบัดผู้ติดพนัน
ชัดเจน ทำาให้นักวิจัยเข้าถึงนักพนันได้ง่ายกว่า
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งานวจัิยเรือ่ง “ตน้ทนุผลกระทบตอ่สงัคมจากการเลน่พนัน
ในประเทศไทย” โดย ธัชนันท์ โกมลไพศาล นับเป็นงาน
บุกเบิกเพื่อประเมินต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการพนัน
ชิ้นแรกในไทย ธัชนันท์เริ่มต้นวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 
2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รวมเวลาท้ังหมด 18 เดือน 
ทำาการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ 

ดว้ยความทีเ่ปน็งานบกุเบกิ ไมเ่คยมีคนทำามากอ่น จงึตอ้ง
ต้ังต้นจากชุดความรู้ในต่างประเทศ สร้างกรอบวิเคราะห์ พัฒนา
แบบสอบถาม แล้วจัดประชุมอีกหลายคร้ังเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรง ท้ังแพทย์ นักจิตวิทยา 
ผูป้ว่ย ผูเ้คยมปีญัหาติดพนนั และตวัแทนองค์กรเครอืขา่ยภาค
ประชาชน เพือ่หาวธิศีกึษาทีเ่หมาะสม รวมทัง้คดัเลือกตน้ทนุ
ต่อสังคมให้เข้ากับเงื่อนไขของไทย เพราะไทยมีบางเรื่องที่ไม่
เหมอืนกบัประเทศอืน่ ตวัอยา่งเชน่ ไทยไมม่คีาสโิน จึงไมเ่คย
มกีารฟ้องร้องลม้ละลายจากคาสิโน และไมเ่คยเจอใครฟ้องร้อง
กันด้วยเหตุจากการพนัน ดังนั้นจึงไม่มีต้นทุนจากการฟ้อง
ล้มละลายเหมือนในต่างประเทศ ต้นทุนที่ผ่านการกล่ันกรอง
แล้วเห็นว่าใช้กับไทยได้ ได้แก่

• ต้นทุนจ�กก�รนำ�เงินสวัสดิก�รที่รัฐเป็นผู้จ่�ยไปใช้
อย่�งผิดวตัถปุระสงค ์ เชน่ นกัพนนันำาเงนิกูยื้มเพือ่การศกึษา 
(กยศ.) เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ไปเล่นพนัน นับเป็นต้นทุน
ต่อรัฐบาลโดยตรง

• ต้นทุนจ�กก�รสูญเสียผลิตภ�พในก�รทำ�ง�นและก�ร
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ว่�งง�น คนไทยชอบเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน 
เม่ือถึงวันหวยออก หลายคนเลือกปิดร้านรวง ไม่มีสมาธิทำางาน 
รอลุ้นเลขทัง้วนั มีนกัพนนับางคนถงึขัน้ลาออกจากงาน เพราะ
ตั้งใจหารายได้ด้วยการเล่นพนันอย่างเดียว นับเป็นต้นทุน
ค่าเสียโอกาสของประเทศ

• ต้นทุนต่อบุคคลอื่นจ�กก�รติดพนัน ผ่านหน้ีสินที่
นักพนันติดค้างคนอื่นแล้วไม่ใช้คืน และเงินที่หามาด้วยวิธีผิด
กฎหมาย เช่น มีนักพนันที่เคยฉ้อโกงเงินบริษัท ขโมยของ 
ฉกชิงวิ่งราว เพื่อเอาเงินไปเล่นพนัน 

• ต้นทุนในก�รดำ�เนินคดีของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจกับนัก
พนนั รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการจา้งงานตำารวจเพือ่จบักมุนกัพนนั 
เปน็ตน้ทนุของสำานกังานตำารวจแหง่ชาตทิีใ่ช้ดำาเนนิคดีและดูแล
ผู้ต้องขังในสถานี

เห็นได้ว่าต้นทุนต่อสังคมที่ใช้กับไทย มีไม่กี่ตัว ต้นทุน
หลายตวัทีใ่ชใ้นตา่งประเทศ ไมม่ใีนไทย หรอืไมส่อดคล้องกบั
บรบิทไทย ดงัเชน่ ตน้ทนุจากกระบวนการดำาเนนิคดีความและ
คุมขงัในเรือนจำา เหตทุีไ่ม่เลอืกใชต้น้ทนุตวัน้ี เพราะในประเทศ 
ไทยแม ้พ.ร.บ. การพนนั พ.ศ. 2478 จะระบุว่า นกัพนนัมโีทษ
สูงสุดถึงขั้นจำาคุก แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อนักพนันถูกจับ มักมี
โทษเพียงจ่ายค่าปรับ ไม่ต้องขึ้นศาล มีแค่บางคร้ังที่ต้องนอน
ห้องขังท่ีสถานีตำารวจ ในกรณีท่ีวันท่ีถูกจับติดกับวันหยุดราชการ

นอกจากน้ัน ยังไม่มี ต้นทุนจากการให้สวัสดิการสังคม 
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เพราะไทยไม่เคยมีกรณีที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษยเ์ขา้ใหก้ารชว่ยเหลือครอบครวัของนักพนนั, ยงั
ไม่มี ต้นทุนจากค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากไทยยังไม่กำาหนด
ให้ผู้ป่วยติดพนันที่เข้ารักษาตัว เป็นผู้ป่วยในอย่างในต่าง
ประเทศ และทีผ่า่นมายงัไม่เคยมรีายงานการเข้ารกัษาตวัทีเ่ป็น
ผลจากการเล่นพนัน 

ยังไม่มี ต้นทุนจากการบำาบัดอาการติดพนัน เพราะไม่มี
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการบำาบัดอาการติดพนันโดยตรง 
มีแค่สายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิตที่ให้คำาปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิตท่ัวไป, ยังไม่เหมาะที่จะใช้ ต้นทุนจากการว่างงาน
และการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ เพราะเมื่อได้ศึกษา
แลว้พบวา่ เบีย้วา่งงานจากประกนัสงัคมของไทยคอ่นข้างนอ้ย 
และยังไม่เจอกรณีที่นักพนันใช้เงินนี้ไปเล่นพนัน

ไม่ใช้ ต้นทุนจากการล้มละลาย เพราะในต่างประเทศผู้ฟ้อง
ล้มละลายส่วนมากคือคาสิโน แต่ในไทย คาสิโนผิดกฎหมาย 
และไม่เคยมีกรณีที่ใครถูกฟ้องล้มละลายเพราะติดหนี้พนัน 

นอกจากนั้น ไทยยังมีต้นทุนกลุ่มที่ไม่อาจประเมินตัวเลข
ได้เหมือนกับในต่างประเทศ ได้แก่ ต้นทุนจากการหย่าร้าง 
ต้นทนุทางความรู้สกึของสมาชิกในครอบครัวทีแ่ตกแยก ตน้ทนุ
จากการฆ่าตัวตาย ด้วยข้อจำากัดเช่นน้ี นักวิจัยจึงประเมินต้นทุน
ได้แค่ในขั้นต่ำา ยังมีต้นทุนแฝงอีกมากที่ปัจจุบันยังเก็บข้อมูล
ไม่ได้
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เก็บข้อม่ล เข้าถึงนัักพนัันั
กลุ่มนักพนันที่งานวิจัยของธัชนันท์ให้ความสนใจที่สุด 

คือนักพนันท่ีมีอาการติดพนัน หรือมีปัญหาเป็นโรคติดพนัน 
(pathological gambler, problem gambler) นักพนันกลุ่มนี้
สร้างต้นทุนผลกระทบได้รุนแรงท่ีสุด หนักกว่าคนกลุ่มอ่ืน จิตใจ
คนกลุม่นีจ้ะจดจอ่กบัการพนนัตลอดเวลา ควบคุมความอยาก
เล่นไม่ได้ เล่นไม่ย้ังคิด แม้ไม่อยากเล่นแต่ก็เลิกเล่นไม่ได้ เหมือน
ตกอยู่ในบ่วงพนัน

ในทางการแพทย ์อาการนีถ้กูจดัอยู่ในกลุม่เดียวกับโรคตดิ
สิ่งเสพติด (addictive disorder) หรือกลุ่มความผิดปกติที่จะ
ยับยั้งใจตนเอง (impulse control disorder) ซึ่งควรได้รับ
ความสนใจจากภาครฐัอยา่งยิง่ เพราะส่วนใหญ่นกัพนันมกัไมรู้่
ตัวว่าตนเองป่วย และมีแนวโน้มว่าจะพบอาการทางจิตอื่นๆ 
รว่มดว้ย เชน่ มอีาการซมึเศรา้ มคีวามคดิอยากทำารา้ยตวัเอง

นักพนันกลุ่มนี้เข้าถึงตัวได้ยากในไทย มักไม่อยากเผยตัว
ให้ใครรู้จัก เพราะการพนันในไทยผิดกฎหมาย ดังนั้นถ้าหาก
จะเกบ็ขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามใหค้นทัว่ไปกรอกอย่าง
เดียวเห็นทีจะได้ข้อมูลไม่พอ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เสพติด
พนันหนัก ด้านคนเสพติดพนันก็ไม่อยากแสดงตัว จำานวน

นัก็พนันที�มี่อาก็ารื่ติัด้พนัน หรืื่อมี่ปั็ญหาเป็น็โรื่คติัด้พนัน 
จะส่ร้ื่างต้ันทุนผิลก็รื่ะทบได้้รุื่นแรื่งที�สุ่ด้ คนก็ลุ่ม่นี�
คว่บคุม่คว่าม่อยาก็เล่นไม่่ได้้ เล่นไม่่ยั�งคิด้ แม้่ไม่่อยาก็เล่น
แต่ัเลิก็เล่นไม่่ได้้ เหมื่อนตัก็อย่้ในบ่ว่งพนัน
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นกัพนนัทีติ่ดพนนัจะไม่มากพอใหศึ้กษาคำานวณตน้ทนุ ตวัเลข
ที่ได้ออกมาจะเจือจาง จึงต้องใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบ “คู่ขนาน” 
กนัไป นอกจากเกบ็ภาพกวา้งระดบั “ประเทศ” แล้ว ตอ้งเก็บ
ข้อมูล “เฉพาะกลุ่ม” ด้วย เน้นไปที่นักพนันที่ติดพนันหนัก 
เสริมด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และอาศัยเครือข่ายของทีมนักวิจัย
ช่วยพาเข้าหาและคัดกรองผู้ให้ข้อมูล

ด้วยเหตุนี้งานวิจัยจึงตั้งเป้าว่าจะเลือกสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
นักพนันราว 100 คนทั่วประเทศ ในช่วงอายุ 18–70 ปี แบ่ง
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

หนึ่ง ผู้ต้องขังในเรือนจำาที่ถูกตัดสินในคดีฉ้อโกง ที่เกี่ยว
เน่ืองกับการเล่นพนัน ไม่เกิน 20 คน ผ่านการติดต่อขออนุญาต
จากอธบิดกีรมราชทณัฑ ์ เรอืนจำาดังกล่าว ได้แก ่ เรอืนจำากลาง
คลองเปรมและทัณฑสถานบำาบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี 

สอง ผู้ป่วยท่ีกำาลังเข้ารับบำาบัดอาการติดพนันจากจิตแพทย์
ในสถานพยาบาล จำานวน 20 คน ผ่านการติดต่อขออนุญาต
ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

สาม นักพนันจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภูมิภาคละไม่เกิน 15 คน ผ่านการติดต่อ
นักวิชาการในสถาบันการศึกษาภูมิภาคที่เคยทำางานร่วมกับ
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 

ในการเข้าถึงนักพนันท้ังสามกลุ่ม นักวิจัยต้องได้รับอนุญาต
จากผู้รับผิดชอบก่อน เช่น พัศดีของเรือนจำาและจิตแพทย์เจ้าของ
ไข้ หรือกรณีนักพนันทั่วไปต้องติดต่อผ่านนักวิจัยในพื้นที่ที่
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ต�ร�งที ่1 เปรียบเทียบลักษณะการเก็บข้อมูล 

ก�รเก็บข้อมูล กลุ่มระดับประเทศ กลุ่มเฉพ�ะเจ�ะจง

วิธีเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ใช้แนวคำาถามในการ
สัมภาษณ์

รูปแบบคำาตอบ ปลายปิด เป็น
ตัวเลือกให้เลือก

ปลายเปิด สัมภาษณ์
เชิงลึก

ระยะเวลา
ที่ก่อต้นทุน

ในรอบ 12 เดือน ตลอดช่วงเวลาที่ติด
พนัน

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไปทั่วประเทศ 
ประมาณ 40,000 
คน

ประชากรที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์คัดเลือก 
ประมาณ 100 คน
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คุ้นเคยกับนักพนัน ที่สำาคัญสุด นักพนันต้องสมัครใจยินดีให้
ข้อมลู และไมบ่งัคบัใจหากไมอ่ยากตอบคำาถามตอนสมัภาษณ ์
โดยทีมวิจัยได้จัดปฐมนิเทศตามหน่วยงานที่ไปสัมภาษณ์ เพื่อ
แจ้งคุณสมบัติของนักพนันที่อยากคุยด้วย

จากตารางที่ 1 ให้สังเกตว่า กรอบเวลาที่ใช้ศึกษาของทั้ง
สองกลุม่ไม่เหมอืนกนั กลุ่มระดบัประเทศจะเกบ็ขอ้มลูการกอ่
ตน้ทนุในชว่ง 12 เดอืนลา่สดุ ซึง่จะได้ภาพทีป่จัจุบนักวา่ ขณะ
ที่กลุ่มเฉพาะเจาะจง จะเก็บข้อมูลต้นทุนตลอดช่วงการติด
พนัน ไม่จำาเป็นต้องเป็นช่วง 12 เดือนก่อนหน้า เพื่อให้ได้ค่า
เฉลี่ยต่อปีตลอดช่วงชีวิตท่ีนักพนันคนนั้นติดพนัน ข้อมูลของ
กลุ่มหลังสามารถใช้บอกความรุนแรงของปัญหาในกลุ่มที่ติด
พนันหนักได้

กริะบวนัคิดวิธ่คำานัวณ
ในการเกบ็ขอ้มลูกับกลุม่ระดบั “ประเทศ” นอกจากสรา้ง

แบบสอบถามและกำาหนดต้นทุนท่ีจะใช้กับคนกลุ่มน้ี ลำาดับถัดไป
ตอ้งกำาหนดวา่จะเก็บขอ้มลูมากเทา่ไรใหค้รอบคลุมทัง้ประเทศ 
ซึ่งเมื่อคิดคำานวณตามหลักสถิติ ผลออกมาว่า ให้เก็บข้อมูล 
43,207 คน รวม 77 จงัหวดั คดิเปน็ตัวแทนของประชากรอาย ุ
15 ปขีึน้ไปจำานวน 53,332,594 คน อา้งองิจากตวัเลขเดียวกนั
กับฐานข้อมูลสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง ปี 2560 

แบบสอบถามทีผู้่ให้ข้อมลูกรอก ในนัน้จะมคีำาถามประเมนิ
อาการติดพนันของกรมสุขภาพจิตแนบไปด้วย เพื่อดูว่าผู้ตอบ



วิธีวิจัยคู่ขน�น

คำานวณต้นทุนผลกระทบ
ต่อสังคม

เก็บข้อมูล/แบ่งกลุ่มนักพนัน
ตามระดับอาการติดพนัน

กำาหนดจำานวนผู้ให้ข้อมูล/

คัดกรองผู้ให้ข้อมูล

สร้างแบบสอบถาม/

กำาหนดสูตรคำานวณ

ปรับข้อมูล/คำานวณหาสัดส่วน
ผู้ติดพนันที่แท้จริง

วิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของผลการศึกษา

กลุ่มเฉพ�ะเจ�ะจง

ปรับข้อมูล/คำานวณหาสัดส่วน
ผู้ติดพนันที่แท้จริง

วิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของผลการศึกษา

เก็บข้อมูล/แบ่งกลุ่มนักพนัน
ตามระดับอาการติดพนัน

กำาหนดจำานวนผู้ให้ข้อมูล

สร้างแบบสอบถาม/

กำาหนดสูตรคำานวณ

คำานวณต้นทุนผลกระทบ
ต่อสังคม

กลุ่มระดับประเทศ



ต้นทุนสังคม ผลพวงแห่งการพนัน

24

มีแนวโน้มติดพนันมากน้อยแค่ไหน ไล่ต้ังแต่กลุ่มท่ีไม่ใช่นักพนัน 
(non-gambler) ไม่เคยเล่นพนันมาก่อน หรือเป็นนักพนันที่
ควบคุมตนเองได ้ไปจนถงึกลุม่นกัพนนัทีเ่ปน็ปญัหา (problem 
gambler) การจัดกลุม่เชน่น้ีก็เพือ่นำาขอ้มลูไปคำานวณตอ่ วา่นกั
พนนัทีต่ดิพนนัหนกัสรา้งตน้ทนุตอ่สงัคมในแตล่ะประเภทเปน็
มลูค่าเทา่ไร แลว้จงึนำาไปเปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุของกลุม่ทีไ่มใ่ช่
นักพนัน/ไม่ใช่นักพนันท่ีมีปัญหา เพ่ือคำานวณ “ต้นทุนท่ีแท้จริง” 
ออกมา

สาเหตุท่ีต้องเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างคนสองกลุ่ม เพราะ
ว่าคนท่ีไม่เล่นพนันก็สามารถสร้างต้นทุนต่อสังคมประเภทน้ันๆ 
ไดเ้หมอืนกับคนทีต่ดิพนนั จึงตอ้งทำาการหกัลบตน้ทนุของกลุม่
ที่ไม่ใช่นักพนันออกไปก่อน ให้คงเหลือแต่ตัวต้นทุนที่น่าจะมี
สาเหตุจากอาการตดิพนนัจรงิๆ เชน่ ถา้กลุม่คนทีม่อีาการตดิ
พนันหนักมีหนี้สินเฉล่ียที่ 8,000 บาท ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ใช่
นักพนันมีหน้ีสินเฉล่ียท่ี 5,000 บาท จะได้ว่าต้นทุนหน้ีสินเฉล่ีย
ทีแ่ทจ้รงิของกลุม่ทีต่ดิพนนัหนกันัน้อยูท่ี ่8,000–5,000 = 3,000 
บาทต่อคน ตัวเลข 3,000 บาทนี้คือต้นทุนหนี้สินจากการติด
พนันของนักพนัน 1 คน

หลังจากได้ตัวเลขต้นทุนแต่ละชนิดในระดับ “รายบุคคล” 
ออกมาแลว้ นกัวจิยัจะนำาตน้ทนุแทจ้รงิทกุประเภทมาบวกรวม
กนั แลว้แปลงใหเ้ปน็ตน้ทนุผลกระทบตอ่สังคมของนกัพนันใน
ระดับ “ประเทศ” (ในรอบ 12 เดือน)

ส่วนวิธีคำานวณหาต้นทุนท่ีแท้จริงของกลุ่ม “เฉพาะเจาะจง” 
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จะคล้ายกับวธิคีำานวณของกลุม่ระดบัประเทศ แตไ่มไ่ดเ้หมอืน
กันทั้งหมด 

กล่าวคอื หลงัจากสรา้งแบบสอบถาม กำาหนดสตูรคำานวณ 
ไปเกบ็ข้อมลูกบันกัพนนักลุม่เฉพาะเจาะจงทัง้สามกลุม่ (เรอืน
จำา สถานพยาบาล และสีภ่มูภิาค) และจัดแบง่กลุ่มผูใ้หข้้อมูล
ตามระดบัอาการตดิพนนัแลว้ ในขัน้ตอนการคำานวณหาตน้ทนุ
ผลกระทบต่อสังคมที่แท้จริง นักวิจัยไม่ต้องหักลบหาส่วนต่าง
เหมอืนกลุม่ระดบัประเทศ เพราะกลุม่เฉพาะเจาะจงเลอืกเกบ็
แต่กับคนที่มีอาการติดพนันอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ไม่ได้เก็บข้อมูล
กับคนทั่วไป

ในการหาต้นทุนค่าเฉล่ียในรอบ 1 ปีของกลุ่มเฉพาะเจาะจง 
จะไม่เหมือนกับกลุ่มระดับประเทศที่หาต้นทุนต่อสังคมจาก
ขอ้มลูรอบ 12 เดอืนลา่สดุ แต่จะตอ้งหารดว้ยระยะเวลาเฉลีย่
ที่นักพนันติดพนัน ตามสูตรต่อไปนี้ 

ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมต่อนักพนันที่ติดพนัน 
1 คนในช่วงเวลา 1 ปีที่ติดพนัน  

=

ผลรวมต้นทุนผลกระทบต่อสังคมทุกประเภทโดยเฉลี่ยของนักพนัน
ในแต่ละระดับอาการติดพนัน 1 คนตลอดระยะเวลาที่ติดพนัน

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ติดพนันของนักพนัน 
ในระดับอาการติดพนันเดียวกัน
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เมื่อได้ต้นทุน “รายบุคคล” ของนักพนันออกมาแล้ว จึง
นำาไปคูณกับจำานวนประชากรที่ศึกษา (อิงกับขอ้มูลกลุ่มระดับ
ประเทศ) เพื่อแปลงให้เป็นต้นทุนต่อสังคมระดับ “ประเทศ”

คือคำาต้อบ: ผลลัพธ์การิศึกษา
หลังจากฝ่าด่านคดักรองตน้ทนุและวธิคีดิคำานวณ บกุตาม

เก็บข้อมูลทั่วประเทศ แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล ถัดจากนี้ก็ถึง
ชว่งเวลาแปลงผลลัพธ์ออกมา ในกลุม่ “ระดบัประเทศ” ทีเ่กบ็
ข้อมูลมาทั้งหมด ผลวิจัยพบว่า คนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป ราว
ร้อยละ 11.6 หรือคำานวณออกมาได้ 6.3 ล้านคน มีลักษณะ
เป็นนักพนันที่มีปัญหา ร้อยละ 43.9 หรือราว 23.5 ล้านคน 
เส่ียงจะตดิพนนัระดบัต่ำาถงึปานกลาง และรอ้ยละ 44.4 หรอื
ราว 23.7 ล้านคน ไม่เคยเล่นพนันหรืออยู่ในกลุ่มนักพนันที่
ไม่มีความเสี่ยง 

และพบวา่ นักพนนักลุ่มทีม่ลีกัษณะเปน็นกัพนนัทีม่ปัีญหา 
สรา้งตน้ทนุใหค้นอืน่ในสงัคม ในอตัราทีสู่งกว่ากลุ่มทีไ่มไ่ด้เป็น
นักพนัน/ไม่มีความเสี่ยงว่าจะติดพนัน อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องที่เคยหารายได้ด้วยวิธีผิดกฎหมาย จำานวนครั้งที่
เคยถกูตำารวจจบั จำานวนวนัทีเ่คยนอนหอ้งขงั จำานวนชัว่โมงที่
ขาดงานและว่างงาน มูลค่าเงินสวัสดิการที่รัฐจ่ายให้แต่นำาไป
ใช้เล่นพนัน ปริมาณหนี้สินคงค้าง 

ตัวอยา่งเชน่ การหารายไดโ้ดยวธิผีดิกฎหมาย กลุม่ทีไ่มใ่ช่
นักพนันหรือเป็นนักพนันที่ไม่มีความเสี่ยง มีอยู่ร้อยละ 0.09 
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ต�ร�งที่ 2 ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากกลุ่มระดับประเทศ 

ต้นทุนต่อสังคมที่แท้จริง

มูลค่าทรัพย์สินที่หามาโดยผิดกฎหมาย 
(บาท)

92.8

จำานวนครั้งที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับ 
(ครั้ง)

0.3

จำานวนวันที่เคยนอนห้องขัง (วัน) 0.0

มูลค่าหนี้สินคงค้าง (บาท) 1,461.3

จำานวนชั่วโมงที่ขาดงาน (ชั่วโมง) 2.8

จำานวนชั่วโมงที่ว่างงาน (ชั่วโมง) 1.1

มูลค่าเงินสวัสดิการ (บาท) 12.7

ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมต่อคนต่อปี 
(บาท)

2,889.7

จำานวนนักพนันทั้งหมด (คน) 6,271,001

ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมรวมต่อปี (บาท) 18,121,588,928.1

หม�ยเหต:ุ ตัวเลขมีการปัดเลขทศนิยม
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ท่ีเคยหาทรัพย์สินด้วยวิธีผิดกฎหมาย แต่พอเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะ
เป็นนักพนันที่มีปัญหา ตัวเลขเพิ่มเป็นร้อยละ 0.73 หรือเพ่ิม
ขึ้นในอัตรา 8.1 เท่า

และกรณี หนี้สินคงค้างในรอบ 12 เดือน พบว่า กลุ่มท่ี
ไม่ใช่นกัพนันหรอืเปน็นักพนนัทีไ่มม่คีวามเส่ียง มหีนีสิ้นคงคา้ง
เฉล่ียราว 2,600 บาทต่อคน และเพิ่มเป็น 4,100 บาท ใน
กลุ่มนักพนันที่มีลักษณะเป็นนักพนันที่มีปัญหา  

ส่วนต้นทุนผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ของนักพนันที่มี
ลักษณะเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา (ไม่ใช่ต้นทุนผลกระทบต่อสังคม
ของนักพนนัทัว่ไป) เมือ่คำานวณแลว้ไดม้ลูคา่ออกมาที ่ 18,000 
ล้านบาทในรอบ 12 เดือน แบ่งเป็นต้นทุนทางตรงร้อยละ 90 
ต้นทุนทางอ้อมร้อยละ 10 หรือคิดเป็นต้นทุนผลกระทบต่อ
สังคมที่ 2,900 บาทต่อคนต่อปี

จากนัน้งานวจิยัจงึคำานวณหาตน้ทนุตอ่สงัคมเปน็คา่กวา้งๆ 
ด้วยการปรับข้อสมมติเพื่อให้ตัวเลขผลวิเคราะห์ครอบคลุมขึ้น 
หรือท่ีภาษาวิชาการเรียกว่า “การวิเคราะห์ความอ่อนไหว” โดย
พบว่า ตน้ทนุผลกระทบตอ่สังคมในรอบ 12 เดอืนของนกัพนนั
ที่มีลักษณะเป็นนักพนันที่มี ปัญหาระดับประเทศ อยู่ที่  
13,000–23,000 ล้านบาทต่อปี 

หลังรู้เม็ดเงินท่ีสูญเสียไปในกลุ่มระดับประเทศแล้ว คราวน้ี
หันมาดูกลุ่มนักพนันที่มีลักษณะเป็นนักพนันที่มีปัญหา ซึ่ง
เปน็กลุม่ “เฉพาะเจาะจง” กนับา้ง ผลวจิยักลุม่เฉพาะเจาะจง
พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลราวร้อยละ 74–78 มีลักษณะเป็นนักพนัน
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ต�ร�งที่ 3 ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากกลุ่มเฉพาะเจาะจง 

นักพนันที่มีลักษณะ 
เป็นนักพนันที่มีปัญห�

มูลค่าทรัพย์สินที่หามาโดยผิดกฎหมาย 
(บาท)

769.5

จำานวนครั้งที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับ 
(ครั้ง)

0.1

จำานวนวันที่เคยนอนห้องขัง (วัน) 18.3

มูลค่าหนี้สินคงค้าง (บาท) 56,367.1

จำานวนวันที่ขาดงาน (วัน) 24.6

จำานวนวันที่ว่างงาน (วัน) 14.6

มูลค่าเงินสวัสดิการ (บาท) 284.6

จำานวนปีที่ติดพนัน (ปี) 10.9

ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมต่อคนต่อปีที่
ติดพนัน (บาท)

5,328.0

จำานวนนักพนันทั้งหมด (คน) 6,271,001

ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมรวมต่อปีที่ติด
พนัน (บาท)

33,411,892,713.2

หม�ยเหต:ุ ตัวเลขมีการปัดเลขทศนิยม
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ทีม่ปีญัหา ชดัเจนวา่ตวัเลขสงูกวา่กลุม่ระดบัประเทศ ทีต่วัเลข
ตกอยู่ราวร้อยละ 11.6 เท่าน้ัน เพราะกลุ่มระดับประเทศได้ข้อมูล
มาจากนกัพนนัทัว่ไป ในแงน่ีก้ลุม่เฉพาะเจาะจงจงึเหมาะทีจ่ะ
ใช้ศึกษากลุ่มนักพนันติดหนักมากกว่า

และยังพบด้วยว่า ในกลุ่มเฉพาะเจาะจง ต้นทุนต่อสังคม
ของนักพนันท่ีมีลักษณะเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา มีค่าเฉล่ียสูงกว่า
กลุ่มนักพนันความเสี่ยงต่ำา ยกตัวอย่างเช่น จำานวนวันที่เคย
ขาดงานโดยเฉล่ีย กลุ่มนักพนันท่ีมีความเส่ียงต่ำาจะอยู่ท่ี 1.6 วัน 
แต่จะเพิ่มเป็น 24.6 วันในกลุ่มนักพนันที่มีลักษณะเป็น
นกัพนันทีม่ปีญัหา หรือ มลูคา่หนีส้นิคงคา้งโดยเฉล่ีย เพิม่จาก
ราว 400 บาทในกลุ่มนักพนันที่มีความเส่ียงต่ำา เป็น 56,000 
บาทในกลุม่นักพนนัทีม่ลัีกษณะเป็นนกัพนนัท่ีมปีญัหา ในขณะ
ที่กลุ่มเสี่ยงต่ำามี มูลค่าเดิมพันสูงสุดเฉลี่ย 47,000 บาท แต่
กลุ่มที่มีลักษณะเป็นนักพนันที่มีปัญหา มีมูลค่าเดิมพันสูงสุด
เฉลี่ย 60,000 บาท ข้อมูลสอดคล้องทิศทางเดียวกับกลุ่ม
ระดบัประเทศ ทีก่ลุม่ตดิพนนัหนกัมกัก่อตน้ทนุตอ่สังคมสูงกว่า
นักพนันเสี่ยงต่ำา

เมื่อนำาข้อมูลต้นทุนทั้งหมดมารวมกันแล้ว พบว่า ต้นทุน
ตอ่สงัคมของนกัพนนัทีมี่ลกัษณะเปน็นักพนันทีม่ปีญัหา (ไมใ่ช่
ต้นทนุผลกระทบตอ่สงัคมของนกัพนนัทัว่ไป) มตีวัเลขอยูท่ีร่าว 
5,000 บาทตอ่คนตอ่ป ีหรอืคดิเปน็ตน้ทนุผลกระทบตอ่สงัคม
ราว 33,000 ล้านบาทต่อปีที่ติดพนัน โดยแบ่งเป็นต้นทุนทาง
ตรงร้อยละ 53.2 และต้นทุนทางอ้อมร้อยละ 46.8 
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จากนั้นในขั้นต่อมาเพื่อให้การคำานวณครอบคลุมขึ้น นัก
วจัิยจึงคำานวณหาตน้ทนุตอ่สงัคมในกรอบกวา้งๆ ดว้ยการปรับ
ข้อสมมติ และพบว่า นักพนันที่มีลักษณะเป็นนักพนันที่มี
ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง สร้างต้นทุนต่อสังคม
เป็นมูลค่ารวม 17,000–50,000 ล้านบาทต่อปีที่ติดพนัน โดย
สาเหตุที่กลุ่มเฉพาะเจาะจงให้ตัวเลขผลลัพธ์ที่มากกว่ากลุ่ม
ระดบัประเทศ เพราะตวัเลขตน้ทนุทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณก์ลุม่
เฉพาะเจาะจง มีความละเอียดมากกว่าการใช้แบบสอบถาม
ระดับประเทศนั่นเอง

ทุบทุวนัข้อจำากัด
ผลคำานวณตน้ทนุตอ่สงัคมทัง้ระดบัประเทศและกลุ่มเฉพาะ

เจาะจง ตัวเลขเหมือนจะเยอะ แต่ที่จริงแล้วไม่ได้เยอะเลย 
เปน็แคเ่พียงตวัเลขประมาณการ “ขัน้ต่ำา” เทา่นัน้ เพราะงาน
วิจัยช้ินน้ียังคงมี “ข้อจำากัด” สำาคัญหลายเร่ือง เช่น ยังมีต้นทุน
อีกหลายตัวที่ไม่สามารถคำานวณออกมาได้ด้วยข้อมูลเท่าที่มี 
อีกทั้งตอนไปเก็บข้อมูล นักพนันอาจให้ข้อมูลไม่ตรงตามจริง
ทั้งหมด หรือผู้ต้องขังในคดีฉ้อโกงที่ให้สัมภาษณ์ อาจติดคุก
แทนนักพนันตัวจริง เหมือนที่ผู้สัมภาษณ์ที่รู้จักกับนักพนัน
ผู้ให้ข้อมูลอยู่ก่อนแล้วตั้งข้อสังเกตว่า 

“มทีัง้คนทีใ่หข้อ้มลูตรงประเดน็และให้ขอ้มลูไมต่รงกับ
ความจริง เนื่องจากผม (ผู้สัมภาษณ์) รู้จักคุ้นเคยกับ
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เคส (ผู้เข้าร่วมวิจัย) พอสมควร จึงรู้ว่าข้อมูลท่ีให้ไม่ตรง
กบัความเปน็จรงิ เชน่ มลูคา่หนีท้ีเ่คยตดิสูงสุด จำานวน
เงินที่ได้ใช้หนี้แล้ว เป็นต้น”

และยังมีกรณีที่ข้อมูลจากนักพนัน ขัดแย้งกับมุมมองของ
คนรอบขา้ง เชน่ มีนกัพนนัคนหนึง่มองวา่ตวัเองเลน่พนนัเพยีง
เพือ่ความสนกุ ชวีติไม่ไดมี้ปญัหาอะไร แตค่นรอบขา้งกลับมอง
วา่ นกัพนนัคนนีต้ดิเล่นพนนัมากจนกระทบกบัตวันกัพนนัและ
คนรอบข้าง ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่ได้รับมาจึงอาจคลาดเคล่ือน 
มลูคา่ตน้ทนุตอ่สงัคมทีแ่ทจ้รงินา่จะสงูกวา่ทีค่ำานวณออกมาได้

ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่การพนันถูกกฎหมาย จะ
เห็นข้อจำากัดชัดยิ่งขึ้น ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมของไทย มี
มูลค่าต่ำากว่าหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียหลายเท่า 
เพราะต่างประเทศศึกษาประเภทต้นทุนไว้ครอบคลุม หลาก
หลายกว่า รวมท้ังสามารถเข้าถึงกลุ่มท่ีติดพนันหนัก หนักระดับ
ท่ีหลายคนถูกฟ้องล้มละลาย เน่ืองจากมีสมาคมนักพนันนิรนาม 
(Gamblers Anonymous) เพื่อช่วยบำาบัดนักพนันที่อยากเลิก
พนัน การแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มลูจงึทำาได้งา่ย
กว่ามาก

แต่ในกรณีประเทศไทย ไม่มีนักพนันที่ถูกฟ้องล้มละลาย 
และไมส่ามารถเขา้ถงึกลุม่ตวัอยา่งทีต่ดิพนนัหนกัได้ในจำานวน
มากเช่นต่างประเทศ หน่วยงานท่ีเข้าถึงคนกลุ่มน้ีมีเพียงสายด่วน
สุขภาพจิต 1323 ซึ่งอยู่ที่ความสมัครใจของนักพนันด้วยว่าจะ



นัก็พนันที�มี่ลัก็ษณะเป็น็
นัก็พนันที�มี่ปั็ญหาในก็ลุ่ม่
รื่ะดั้บป็รื่ะเทศ ส่ร้ื่างต้ันทุน

ต่ัอสั่งคม่ 13,000–
23,000 ล้านบาทต่ัอป็ ี

และนัก็พนันที�มี่ลัก็ษณะเป็น็
นัก็พนันที�มี่ปั็ญหาในก็ลุ่ม่
ตััว่อย่างเฉพาะเจาะจง 
ส่ร้ื่างต้ันทุนต่ัอสั่งคม่ 

17,000–50,000 ล้านบาท
ต่ัอป็ทีี�ติัด้พนัน
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เขา้รับคำาปรกึษาหรือไม ่อกีทัง้นกัพนันทีต่ดิพนนัหนกั มกัเลีย่ง
การเขา้รับความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานแพทย์ หรอืหนว่ยงาน
รัฐ หากเข้ารับความช่วยเหลือ ก็มักไม่อยากให้ติดต่อถึงตน
ได้ง่าย ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยส่วนตัว อีกส่วนหนึ่ง
เพราะการพนันในไทยยังคงผิดกฎหมาย นักพนันจึงไม่อยาก
เผยตัว เกรงว่าจะเสื่อมเสียและเดือดร้อน 

ตอ่มาเม่ือเปรยีบเทยีบกับพฤตกิรรมเสพตดิอืน่ๆ เช่น บหุรี่
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ต้นทุนผลกระทบรวมจาก
นักพนันไทย มีมูลค่าต่ำากว่าต้นทุนผลกระทบจากการสูบบุหรี่
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างมาก สาเหตุเพราะการ
ประเมินต้นทุนต่อสังคมจากการติดพนันมีความซับซ้อนกว่ามาก 
เพราะการประเมนิตน้ทนุจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
หรอืยาเสพตดิ สามารถใชว้ธิทีดลองแบบควบคมุ (controlled 
experiment) ในห้องทดลอง จึงควบคุมและตัดปัจจัยอื่นๆ ที่
อาจทำาให้การประเมินคลาดเคลื่อนออกไปได้ แต่การเสพติด
พนันทำาอย่างนั้นไม่ได้

กล่าวคือ การที่นักพนันโกงเงิน ขาดงาน ขโมยของ อาจ
ไม่ได้เกิดจากการติดพนันเพียงอย่างเดียว พฤติกรรมเหล่านี้
โยงใยกับปญัหาปจัจัยอืน่ๆ ในชวีติของนกัพนนัคนนัน้ และนกั
พนนักลุม่ทีป่ว่ยเสพติดพนนั มกัมีอาการผดิปกตอิืน่ๆ รว่มดว้ย 
เช่น ติดสุรา ติดยาเสพติด หรืออาการทางจิตเวช จึงยากจะ
ระบวุา่ความเสียหายจากคนกลุม่นี ้ เปน็ผลมาจากการเล่นพนนั
จริงๆ มากน้อยเท่าไร
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สัังคมแห่งการิพนัันัอยู่่างริับผิดชีอบ
แม้ผลลัพธ์ของงานวิจัยจะยังคงมีข้อจำากัดอยู่มาก ต้นทุนต่อ

สังคมที่คำานวณได้ คำานวณจากปัจจัยไม่กี่ตัว ไม่ครอบคลุมถึง
ต้นทุนอีกหลายตัว เช่น ต้นทุนจากกระบวนการดำาเนินคดีความ
และคมุขงัในเรอืนจำา ต้นทนุจากการใหส้วสัดิการสงัคม ตน้ทนุ
จากการบำาบัดอาการติดพนัน ต้นทุนจากการว่างงานและการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ ต้นทุนจากการล้มละลาย ต้นทุน
จากการใช้เงินในทางที่ผิด หรือต้นทุนแฝงที่ไม่อาจประเมิน
ตัวเลขได้ เช่น ต้นทุนจากการหย่าร้าง ต้นทุนทางความรู้สึก
ของสมาชิกในครอบครัวที่แตกแยก ต้นทุนจากการฆ่าตัวตาย 

ด้วยข้อจำากัดข้างต้น ตัวเลขต้นทุนที่ได้จึงเป็นแค่ประมาณ
การขั้นต่ำา คำานวณเฉพาะต้นทุนของนักพนันที่มีลักษณะเป็น
นกัพนนัทีมี่ปญัหา มลูคา่ตน้ทนุตอ่สงัคมทีแ่ทจ้ริงน่าจะสูงกว่า
ทีค่ำานวณได ้แตถ่งึอยา่งนัน้งานวจิยัก็บอกเราว่า การเล่นพนนั
ไม่ได้กระทบแค่ตัวผู้เล่นเพียงคนเดียว ครอบครัว คนรอบตัว 

คงเป็น็ไป็ไม่่ได้้และไม่่มี่ทางเป็น็จริื่ง ถ้ึาเรื่าอยาก็ส่ร้ื่างสั่งคม่
ให้ป็ลอด้พนันเป็น็สี่ขาว่ดั้งผืินผ้ิา แต่ัน่าจะดี้ก็ว่่าถ้ึาทุก็คนได้้
ร้้ื่เท่าทันก็ารื่พนัน ร้้ื่จัก็มั่นอย่างมี่วุ่ฒิิภาว่ะ และร่ื่ว่ม่กั็น
จินตันาก็ารื่ถึึง “สั่งคม่แห่งก็ารื่พนันอย่างรัื่บผิิด้ชัอบ”
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คนรัก จนถึงสังคมและเศรษฐกิจ ต่างได้รับผลกระทบไปด้วย 
คำาถามที่ว่าคุ้มกันไหมหากเปิดเสรีพนันยังคงลอยวนเวียนอยู่
เช่นเดิม เพราะความรุนแรงของปัญหาการพนันนั้นมีอยู่จริง 
ความสูญเสียต่อประเทศไม่ได้เร้นกาย และการผลักดันเชิง
นโยบายและปฏิบัติคือเรื่องจำาเป็น

คงเปน็ไปไม่ไดแ้ละไม่มีทางเปน็จรงิ ถ้าเราอยากสรา้งสังคม
ให้ปลอดพนันเป็นสีขาวดังผืนผ้า แต่น่าจะดีกว่าถ้าทุกคน
ได้รู้เท่าทันการพนัน รู้จักมันอย่างมีวุฒิภาวะ และร่วมกัน
จินตนาการถึง “สังคมแห่งการพนันอย่างรับผิดชอบ” ที่ทุก
ฝ่ายที่ข้องเก่ียว ต่างร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สร้างความตระหนัก
ถึงปัญหาจากการพนัน และมุ่งเป้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ให้นักพนันที่มีปัญหาลดจำานวนลง





ทั�งหม่ด้นี�คือ “ม้่ลค่า” 
ที�ไม่่ส่าม่ารื่ถึป็รื่ะเมิ่น
ตััว่เงินได้้ แต่ัเป็น็ 
“ต้ันทุนทางสั่งคม่” 

ที�แส่นแพง 

หาก็ไม่่เคยส้่ญเสี่ย 
ก็็จะไม่่ร้้ื่ซึึ้�งถึึงคุณค่าที�เคยมี่

ดั้งฉาก็ชัีวิ่ตัของพว่ก็เขา
เหล่านี�...



2
โลกหลังเรืิอนัจำา 
ช่ีวิต้ทุ่�ไม่อาจหวนัคืนั
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คนทัว่ไปมกันกึวา่ “การเลน่พนนั” เป็นเรือ่งส่วนตวั จะได้เงิน 
เสียเงิน หรือเลน่เสยีแลว้ตดิหนีก็้เปน็เรือ่งของเรา คนอืน่ไมไ่ด้
มามีส่วนรับผิดชอบด้วย… จริงหรือ?

แรกๆ อาจเล่นเพราะสนุก คิดเข้าข้างตนเองว่าอาจฟลุค 
ดวงด ีหาเงนิไดง่้ายๆ ครัน้ตอ่มาเม่ือเลน่เสยีกอ็ยากไดค้นื จงึ
ทุ่มเงินเข้าไปอีก กู้จากเจ้าของบ่อน กู้เงินนอกระบบ หรือนำา
ทรัพย์สินส่วนตัวไปขาย แล้วคิดแบบโลกสวยว่าจะมีโอกาสได้
คืน แต่ที่สุดก็สูญเงินทั้งหมด และจำานวนไม่น้อยที่ไม่รู้ตัวว่า
เสพติดการพนันเข้าแล้ว

นอกจากจะสูญเสียเงิน เสียทรัพย์ บางรายถึงขั้นหมกมุ่น 
ส่งผลต่อหน้าที่การงานประจำา 

หากถูกตำารวจจับกุมได้ว่าเล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมทีผิ่ดกฎหมาย ตอ้งโทษจำาคกุ กลายเปน็รอยดา่งพรอ้ย
ในประวตัสิว่นตวั จะไปสมคัรทำางานทีห่นว่ยงานใดๆ กล็ำาบาก 
เท่ากับเสียโอกาสประกอบอาชีพ เพื่อนบ้านคนรู้จักอาจมอง
อย่างระแวดระวัง สังคมตีตราว่าเป็น “คนขี้คุก” ทำาให้ขาด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ยังไม่นับผลกระทบต่อพ่อแม่หรือ
ลูกๆ ที่อาจโดนเพื่อนล้อ กลายเป็นปมในใจของเด็ก

ว่ากันตามจริง ไม่เคยได้ยินว่าใครร่ำารวยเพราะเล่นพนัน 
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นอกจากจะเสียเงิน เป็นหนี้ หลายรายถูกจับดำาเนินคดีกลาย
เป็นนักโทษในเรือนจำา แม้ว่าพ้นโทษแล้วได้กลับออกมาใช้
ชีวิตในสังคม แต่เชื่อเถอะว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิม ทั้งจากตัว
พวกเขาเอง และสายตาของผู้คนรอบข้าง

ทัง้หมดนีค้อื “มลูคา่” ทีไ่มส่ามารถประเมนิเปน็ตวัเงนิได้ 
แต่เป็น “ต้นทุนทางสังคม” ที่แสนแพง

หากไม่เคยสูญเสีย ก็จะไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าที่เคยมี
ดังฉากชีวิตของพวกเขาเหล่านี้...
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ผมผิดอะไริ

“ผมผดิอะไร” เปน็คำาถามทีผ่ดุขึน้มาเปน็ระยะ ระหว่างการให้
สัมภาษณ์ 

แก้ว หนุ่มผิวขาว คิ้วคมเข้ม หน่วยก้านดี ผิวพรรณดู
สะอาดสะอา้น เพิง่เรยีนจบปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัเมือ่ป ี
2561 ความที่ไม่อยากรบกวนเงินพ่อแม่เพื่อใช้จ่ายในงานพิธี
รบัปรญิญาในป ี2562 เขาและแฟนจงึมองหางานทำา เมือ่ไดยิ้น
ว่าคาสโินในเมอืงปอยเปต ประเทศกมัพชูา รบัสมคัรพนกังาน 
เขาจึงไปสมัครและได้งานดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยพักอยู่
จังหวัดชายแดนฝั่งไทย และข้ามไปทำางานในประเทศกัมพูชา
ทกุวัน แบบไปเชา้เยน็กลับ ไดเ้งนิเดอืนเดอืนละหมืน่หา้ถงึสอง
หมื่นบาท

บณัฑติใหม่ทีเ่พิง่พ้นวยัเบญจเพสมาหนึง่ป ี เปน็ลกูคนเดยีว
ของพ่อแม่ ซ่ึงคาดว่าทางบ้านน่าจะพอมีฐานะ เพราะเจ้าตัวบอก
ว่าหลังออกจากเรือนจำา ต้ังใจจะทำาฟาร์มเล้ียงโค ใช้งบประมาณ
หนึ่งล้านบาท โดยขอทุนจากทางบ้าน

แก้วถูกจับตามกฎหมายการพนัน อั้งยี่ อาชญากรรมข้าม
ชาติ และฟอกเงิน ซ่ึงมีโทษจำาคุกแยกตามประเภทคือ การ
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พนัน 2 เดือน อั้งยี่ 4 ปี ฟอกเงิน 4 ปี แต่เขารับสารภาพ
ตามคำาแนะนำาของทนายคาสิโน โทษลดเหลือ 4 ปี 11 เดือน 

นับถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เขาใช้ชีวิตในรั้วเรือนจำาได้
ปคีรึง่ และกำาลงัปรกึษาทนายเพือ่ขอยืน่อทุธรณ ์เพราะกระทัง่
ปัจจุบันเขายังไม่เข้าใจว่า มีความผิดจากสาเหตุใด

“ตอนไปรับศาลอ่านคำาฟ้อง ศาลถามว่าเข้าข่ายอาชญากรรม
ตรงไหน ไมม่จีำานวนเงนิ หรอืขอ้เสยีหาย ผมกพ็อมคีวามหวงั 
ทนายบอกให้รับสารภาพเลย โทษไม่หนักหรอก เขาบอกว่า
ศาลพูดว่าไม่เข้าข่ายฟอกเงิน จึงน่าจะตัดกรณีอาชญากรรม
ข้ามชาติและฟอกเงิน เหลือแค่โทษการพนันสองเดือน ก็เลย
รับสารภาพ”

แก้วเป็นพนักงานรับจ้างดูแลเว็บไซต์การพนันออนไลน์ 
ทำางานในคาสิโนฝ่ังปอยเปต ซึ่งมีใบอนุญาตถูกกฎหมายใน
กัมพูชา และคนไทยข้ามไปทำางานกันมาก หลังทำางานได้
หกเจ็ดเดือนก็ถูกจับ ตอนเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม แก้วถามว่าจับ
เพราะสาเหตุจากอะไร โดยส่วนตัวสงสัยว่าเป็นเพราะใส่เส้ือ
แจ็กเก็ตของคาสิโน ซึ่งด้านหลังเสื้อมีชื่อเว็บไซต์

“ผมเป็นพนักงานคาสิโน แจกมาก็ใส่ หากไม่ใส่ก็ถูกปรับ
เงิน เจ้าหน้าท่ีตรวจสมุดบัญชีธนาคารว่ามีเงินโอนจากบัญชีของ
เว็บการพนนัสามสีค่รัง้ รวมเปน็เงินสีห่มืน่กวา่บาท เจา้หนา้ที่
ถามผมว่าทำางานที่ฝั่งโน้น ทำาอยู่ในห้องไหน (หมายถึงห้องที่
มีการเล่นพนันในคาสิโน) และถ่ายรูปไว้ คนอื่นๆ ที่ไปทำางาน
ฝัง่โน้นไมโ่ดน เวบ็พนนัอืน่ๆ กไ็มโ่ดนจบั บางคนใสเ่สือ้คลมุที่
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มชีือ่คาสโิน หรอืใสเ่สือ้-กางเกงของคาสโิน กไ็มโ่ดนตำารวจจบั 
แฟนทำางานด้วยกันโดนจับ ระยะคดีเท่ากัน มีคนถูกจับแปดคน 
แต่ผมไม่รู้จักใครเลย” 

หนุ่มน้อยรายนี้ให้เหตุผลที่ไปทำางานในคาสิโนว่า ตั้งใจ
หาเงินสำาหรับใช้ในพิธีรับปริญญา เพราะที่ผ่านมาพ่อแม่จ่าย
ส่งเสียมามากแล้ว เมื่อได้ยินคนสระแก้วพูดว่ากัมพูชารับ
คนงานหลายอัตราก็ไปสมัคร 

“ผมแค่ต้องการเงินมาใช้รับปริญญา หลังเรียนจบก็ว่าง 
ผมไม่อยากรบกวนที่บ้านแล้ว ไหนๆ จะรับปริญญา เก็บเงิน
ทำาเองดกีวา่ ถา้ขอพอ่แม่เขาก็จา่ยใหไ้ด้ กก็ะว่าจะทำาแปบ๊เดียว 
… ถ้ากลับมาบ้านและทำางานประจำาในระบบจะลางานยาก 
(เพื่อไปเข้าพิธีรับปริญญา) เลยทำาที่โน่นเพราะลางานได้ง่าย
กว่า หากติดธุระก็ลางานได้ เขาก็หักค่าแรงไป”

เวบ็ไซตพ์นนัออนไลนข์องคาสโิน เปดิตลอด 24 ช่ัวโมง มี
พนักงานดูแลสองกะ กะละ 12 ช่ัวโมง มีวันหยุดเดือนละห้าวัน 
ค่าแรงเดือนละหม่ืนห้าถึงสองหมื่นบาท โดยคนจ่ายเงินเดือน
มีสมุดบัญชีสองเล่ม เล่มหนึ่งเป็นบัญชีของเว็บไซต์

“ตามทีถ่ามคนทีถ่กูจบั คนทีห่นึง่ถงึคนทีส่าม เปดิบัญชใีห้
เว็บไซต์หนึ่งเล่ม สี่เล่ม และสี่เล่ม ตามลำาดับ โดยคนของ
เว็บไซต์เอาสมุดบัญชีไปถือเอง ผมถูกจับเพราะมีเงินโอนมา
จากบัญชีของเว็บการพนัน แฟนก็โดนจับเพราะได้รับเงินโอนจาก
เวบ็การพนนั ซึง่เปน็เวบ็ทีจ่า้งทำางาน ตัวเงนิเหลอืแปดพนับาท 
ไม่ได้ถูกยึด
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“เขาจับจำาเลยที่สองที่ถือสมุดบัญชีของเว็บไซต์ และตรวจ
สอบว่า (จากสมุดบัญชีนั้น) โอนเงินให้ใครบ้าง ก็มาตรวจ 
และตอนนั้นผมใส่เสื้อเว็บไซต์อยู่ คือคนที่ถูกจับ เป็นคนจ่าย
เงินเดือนให้พนักงานเว็บไซต์ท้ังหมด เขาถือสมุดบัญชีหลายเล่ม 
และโอนเงินจากสมุดบัญชีธนาคาร (สมุดบัญชีเงินฝากเป็นช่ือ
บุคคลอื่น ไม่ใช่ช่ือเว็บไซต์หรือชื่อจำาเลยที่สอง) มาเข้าบัญชี
เงินเดอืนผม สว่นทีว่า่เขาเปน็พนกังานหรอืเปลา่ผมไมรู่ ้แตผ่ม
เป็นพนักงานคาสิโนฝั่งโน้น ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน”

ลักษณะงานที่ทำาคือเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ มีไลน์แอด เมื่อ
ลูกค้าทักเข้ามาทางเว็บไซต์ แก้วจะถามว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์
มีโปรโมชั่น สนใจไหม ถ้าสนใจสมัคร ให้แจ้งชื่อ-สกุล เลขที่
บัญชีธนาคาร เบอร์โทร และแก้วจะให้เลขที่บัญชีของเว็บไซต์ 
ให้ลูกค้าโอนเงินค่าสมัคร และถ่ายสลิปส่งมาในไลน์แอด โดย
บัญชีที่โอนกับที่แจ้งมาต้องตรงกัน อัตราค่าสมัครขั้นต่ำาสาม
รอ้ยบาท หากมโีปรโมชัน่ สมคัรครัง้แรกสามรอ้ย ไดว้งเงนิเพิม่
อีกสองร้อยบาท (ให้ครั้งเดียว) รวมแล้วเล่นได้ห้าร้อยบาท 
ส่วนใหญ่มาเล่นแบบที่มีโปรโมชั่น เล่นครั้งเดียวแล้วเลิก ถ้า
เล่นได้เงินถึงเล่นต่อ หากเสียก็เลิก ส่วนใหญ่เป็นขาจร 

ถามว่ามีจำานวนผู้สมัครที่เล่นก่ีราย เขาตอบว่าไม่ทราบ
ตัวเลขแน่นอน สมมติว่ามียูสเซอร์ 1,000 ราย จะมีลูกค้าประจำา 
80–90 ราย 

“ลูกค้าท่ีเคยเจอเล่นมากสุด โอนเงินคร้ังละห้าแสน สาม
คร้ัง เว็บไซต์บอกว่าให้จับตาดูเป็นพิเศษ เพราะโอนเงินมาเยอะ 
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รายอืน่ๆ เลน่ประมาณหนึง่พนัถงึหา้พันบาท รายนีพ้อโอนเงนิ
มาคร่ึงช่ัวโมงแรก เรากดดูว่ามีตังค์เท่าไร ยอดเงินเพิ่มเป็นห้า
ลา้นกวา่บาท แตเ่ขาก็ยงัไม่ถอนเงนิและเล่นตอ่ อกีเกอืบช่ัวโมง
เข้าไปดูอีกครั้ง ปรากฏว่าเหลือเงินศูนย์บาท เขาเล่นบาคาร่า 
แทงครั้งละหนึ่งแสน สามแสน สี่แสน ห้าแสน พอเสียก็แทง
ซ้ำาเป็นสองเท่าของยอดที่เสีย คนเล่นบาคาร่าจะแทงทบ แทง
ตัวเดิม”

บทจบของลูกค้ารายนี้คือ สูญเงินหลักล้านบาท
ในทางกลับกันหากลูกคา้เลน่ได ้และตอ้งการถอนเงินออก

มา สามารถถอนไดว้นัละสามคร้ัง ครัง้ละไมเ่กนิสองหมืน่บาท 
(เท่ากับว่าถอนได้ไม่เกินวันละหกหมื่นบาท แต่ลงเงินเล่นได้
ไม่จำากัดจำานวน) 

นอกจากจะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่สมัครคร้ังแรกแล้ว 
หากใครแนะนำาเพื่อนให้มาสมัคร จะได้ผลตอบแทน 10 หรือ 
20 เปอร์เซ็นต์ของยอดที่เพื่อนสมัคร เช่น เพื่อนสมัคร 500 
บาท คนแนะนำาไดว้งเงนิเลน่พนนั 50 บาท ซึง่ทีผ่า่นมากม็คีน
แนะนำามากอยู่ 

“ผมเคยเล่นเว็บไซต์พนันออนไลน์นี้ก่อนเข้าไปทำางาน 
พอทำางานเล่นไม่ได้แล้ว เพราะกลัวว่าเราโกง เราปรับเครดิตได้ 
แต่หัวหน้าก็เช็คได้ว่าทำาไมปรับเครดิตให้ยูสเซอร”์

แม้ไม่ได้เล่นพนันออนไลน์ แต่ความที่ต้องเดินเข้าคาสิโน
ทกุวนั ผา่นตูห้รอืโตะ๊เครือ่งเลน่ตา่งๆ เชน่ มวย บาสเกต็บอล 
ฟุตบอล เห็นเพื่อนเล่น แก้วก็ลองเล่นบ้าง
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“ผมเลน่บอล โตะ๊จะพรินตข์อ้มูลใหเ้ปน็หลกัฐานวา่เราเลน่
อะไร ถ้าถกูกข็ึน้เงินทีโ่ตะ๊ เล่นสงูสดุเปน็พนับาท แตน่อ้ยครัง้
ที่จะเล่นขนาดน้ัน ส่วนใหญ่เล่นบอลเดี่ยว อาทิตย์ละครั้ง
สองคร้ัง บอลเดีย่วเลน่คร้ังละ 50–100 บาท ไมไ่ด้เปลืองมาก 
แต่คิดว่าติดเหมือนกัน ทีแรกไม่เล่น พอไปทำางาน เห็นเพ่ือน
เล่นผมก็ลองเล่นบ้าง ได้บ้างเสียบ้าง แต่ไม่เล่นทุกวัน เลือก
เล่นบอลเพราะทำางาน 12 ชั่วโมง ว่างไม่มีอะไรทำา นั่งเบื่อๆ 
ก็เล่น และนั่งดูบอล เคยดูบาคาร่าคิดว่าจะลอง แต่ดูในยูทูบ
บอกว่าโกงกันได้ เลยไม่เล่น ก่อนมาทำางานในคาสิโนไม่เคย
เล่นการพนัน แต่มีบ้างที่ซื้อลอตเตอรี่

“ผมทำางานได้เงินหมื่นห้า เก็บไว้ห้าพันทุกเดือน อีกหมื่น
ก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน ส่วนเงินเล่นพนันหากเล่นเสีย หมด
งบที่กันไว้ก็ไม่เล่น ส่วนแฟนไม่เล่นการพนัน … อยู่ในนี้ทำา
อะไรไม่ได้ รอว่าต่อไปเป็นไง พยายามสู้ แต่ลึกๆ ไม่เข้าใจว่า
ผิดอะไร อย่างไร ตอนตำารวจสอบปากคำาผมก็บอกว่าบริษัท
แจกเส้ือให้ใส่ ไม่ใส่ก็โดนหักเงินเดือน ถามว่าทำาไมคนอ่ืนใส่แล้ว
ไม่จับ ตำารวจตอบไม่ได้ ส่วนแฟนอยู่แดนหญิง ไม่เจอกันเลย 
ก็อุทธรณ์เหมือนกัน”

หลังพ้นโทษแก้ววางแผนว่าจะไปทำาไร่ ทำาสวน เลี้ยงสัตว์ 
คาดว่าใช้เงินลงทุนหนึ่งล้านบาทซึ่งให้พ่อแม่ลงทุนแต่ยังไม่ได้
คุยกัน เพราะรอผลอุทธรณ์ ถ้าอุทธรณ์ไม่ผ่านก็เก็บไว้ก่อน 
ออกไปแล้วค่อยปรึกษาพ่อแม่อีกที ทางบ้านมีที่ดินห้าสิบไร่ 
ทำาไร่มันสำาปะหลัง 
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“ตั้งใจว่าจะปลูกผัก ปลูกบวบ ทำาฟาร์มเลี้ยงโค พอโคโต
ก็ขายเป็นโคเนื้อ อยู่อย่างพอเพียง ไม่อยากทำาให้ตัวเอง
เดือดร้อนอีกแล้ว เดิมต้ังใจว่าหลังเรียนจบจะไปทำางานบริษัท 
แต่พอมีประวัติแบบนี้บริษัทคงไม่รับ” แก้วกล่าวในตอนท้าย
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เพริาะคิดนั้อยู่ไป

เชี่ยว ต้องโทษคดีฉ้อโกง สาเหตุจากเล่นพนันในบ่อนคาสิโน
แล้วหมดเงินเกือบสามแสนบาท จึงหลอกเอาเงินจากคนรู้จัก 
เพราะครบดีลต้องชำาระค่าผ่อนรถ ขณะถูกจับมีอาชีพทำาเว็บไซต์
พนัน

หนุม่เมืองนนทวั์ย 28 ปรีายนี ้มาพร้อมรอยสกัทัว่ทัง้แขน
และขา เขาเตบิโตมากบัสงัคมทีร่ายลอ้มด้วยการพนนั ภรรยา
มลีกูตดิสองคน โดยเดก็ๆ อยูก่บัยาย สว่นแมข่องเชีย่วเสยีชวีติ
แล้วเหลือแต่พี่ชายและพี่สาว พี่สาวรับแทงหวยใต้ดิน 

อาชีพล่าสุดก่อนถูกจับคือ ผู้จัดทำาเว็บไซต์พนันออนไลน์ 
เปิด 24 ชั่วโมง โดยเข้าหุ้นกับเพ่ือนอีกคน มีลูกน้องสองคน 
รวมเปน็สีค่น ทมีงานทำางานกะละหนึง่คน คอืเชา้ถงึเยน็ และ
เย็นถึงเช้า รายรับจากการทำาเว็บไซต์เฉล่ียสามถึงส่ีพันบาท
ต่อวัน เคยไดม้ากสดุหลกัแสนบาทตอ่วนั รายไดแ้บง่กบัเพือ่น
สองคน ส่วนลูกน้องจ่ายค่าจ้างเดือนละหน่ึงหมื่นห้าพันบาท
ต่อคน เปิดเว็บไซต์ได้หนึ่งปีก่อนถูกจับกุม

“ครอบครัวผมเปน็คนจนี เวลารวมญาตกิจ็ะมกีารเลน่พนนั
กันอยู่แล้วเป็นธรรมดา ตอนผมเด็กๆ ก็จะเป็นคนคอยเขย่า
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ไฮโลให้ โตขึ้นมาหน่อยก็เล่นพนันฟุตบอลกับเพื่อนแถวบ้าน 
แล้วกเ็ขา้ไปเลน่สนุก้เกอร์ทีโ่ตะ๊แถวบา้น พอเจา้ของเขาเริม่เปดิ
บอ่น เหน็หนว่ยกา้นผมใช้ได ้ เลยชวนมาทำางานในบ่อน แรกๆ 
ก็คุมโต๊ะสนุ้ก คุมตู้ม้า แล้วแต่ว่าตรงไหนขาดก็เข้าไปทำาตรงน้ัน 
จนเร่ิมมาเป็นคนดูหน้าเส่ือใครยักไป เวลามีคนเถียงกันก็ดู
กล้องวงจรปดิและไกลเ่กลีย่การยกัยอกของนกัพนนั ไดค้า่แรง
วันละหน่ึงพันบาท ทิปต่างหาก หลังจากน้ันไม่ได้คิดทำาอาชีพอ่ืน 
เพราะอาชีพนี้ได้เงินง่าย” 

เช่ียวเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ เพราะเห็นลู่ทางทำาเงิน จาก
การเป็นลูกค้ามาก่อน

“เราไปเล่นแทงบอลกับโต๊ะแถวบ้าน ตอนหลังมีเว็บไซต์
พนันออนไลน์ก็เล่นในเว็บ เพราะเสียค่าน้ำา ค่าคอมมิชชั่นถูก
กว่า เชน่ เล่นทางออนไลนม์เีงนิคนืใหทุ้กสิน้เดอืน แตแ่ทงกบั
โต๊ะไม่ได้เงินส่วนนี้คืน ก็มาศึกษาและถามคนดูแลเว็บไซต์ว่า
รับเอเยนต์ไหม ต้องทำาอย่างไร เราเป็นเอเยนต์ให้กับเว็บไซต์ท่ี
ซ้ือหน้าเวบ็มา รายไดแ้บง่เปน็ 70:30 เราได้เจด็สบิเปอร์เซน็ต ์
และให้เว็บไซต์ต้นทางสามสิบเปอร์เซ็นต”์

เว็บไซต์ข้างต้นมีการพนันหลายรูปแบบ ทั้งเกมยิงปลา 
เล่นสล็อต พนันฟุตบอล

ขัน้ตอนคอื ผู้ทีต่อ้งการเลน่พนนัตอ้งโอนเงนิมาให้เวบ็ไซต์
ก่อน หลังจากนั้นทีมเว็บไซต์จะให้ยูสเซอร์สำาหรับเข้าไปเล่น 
หากต้องการถอนเงินคืนก็โทรบอก แต่เว็บไซต์นี้ให้เครดิตด้วย 
ไม่มีเงินก็เล่นได้ หากเป็นคนรู้จักกัน



“เล่นพนันม่าตัั�งแต่ัเด็้ก็ 
ป็ก็ติัเล่นได้้ห้าพันเจ็ด้พัน
ก็็เลิก็ เล่นได้้ไม่่เคยเสี่ย 
แต่ัวั่นนั�นเสี่ยเงินตัั�งแต่ั
เล่นครัื่�งแรื่ก็ พอเสี่ย

ก็็อยาก็ได้้คืน”
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“มีอยู่คนหนึ่งผมให้เต็มที่ห้าหมื่นบาท เขาเล่นไปจนครบ
วงเงิน พอสองสามอาทิตย์เอาเงินมาเคลียร์สามหมื่น ผมก็ให้
วงเงินเล่นได้ต่ออีกสามหมื่น คนเล่นมีบ้างที่ได้เงิน แต่เงินอยู่
ในคอมฯ เขาเหน็เปน็ตวัเลขก็ไมค่อ่ยไดค้ดิอะไร มกัจะเลน่ตอ่ 
และส่วนมากก็เสียเงินอีก

“ลูกค้าประจำามียี่สิบคน แทงหนักๆ ห้าคน คือแทงบอล
คู่ละแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาท ลูกค้าประจำาเป็นคนรู้จักกัน
อยู่แถวบ้าน ถ้าเขาติดหน้ีดูท่าแล้วไม่มีเงินใช้หน้ีแน่นอน ก็ปล่อย
ไปก่อนสองสามเดือนให้ทยอยใช้หนี้ ตอนให้เครดิตลูกค้า
เราตีเป็นศูนย์อยู่แล้ว ถ้าได้เงินคืนมาคือกำาไร มีคนไม่ใช้หน้ีบ้าง 
แต่น้อย ลูกค้าใช้หนี้เท่าไรเราก็เอา แต่จะไม่ให้เล่นต่อจนกว่า
จะใช้หน้ีครบ เหตุผลท่ีลูกค้าจ่ายหน้ีเพราะอยากกลับมาเล่นอีก 
คือเว็บเราไม่มีเงินสดก็เล่นได้ หากไปเล่นที่เว็บอื่นต้องแทง
เงินสด หรือดึกๆ อยากเล่น โทรมาเราก็ให้ยูสเซอร์สำาหรับเล่น”

สาเหตุที่ถูกจับและต้องมาอยู่ในเรือนจำา เนื่องจากฉ้อโกง
ทรัพย์ เพราะเสียเงินหลายแสนจากการเล่นพนันในคาสิโน 
และหลอกเอาเงินจากคนรู้จัก

หนุ่มเชี่ยวมักไปเล่นการพนันท่ีคาสิโนช่องผักกาด จังหวัด
จันทบุรี เฉล่ียเดือนละหน่ึงถึงสองคร้ัง การพนันท่ีเล่นคือบาคาร่า 
โดยตั้งงบประมาณไว้สองแสนบาท หากเล่นได้สองสามหมื่น
บาทกเ็ลกิแลว้ กอ่นถกูจบัเคยเลน่แลว้ 20–30 ครัง้ ภรรยาไม่
ห้าม เพราะเป็นคนเล่นเหมือนกัน มีเล่นพนันบอลออนไลน์
บ้างเพราะเสียค่าน้ำา/ค่านายหน้าถูกกว่าเล่นกับโต๊ะบอล และ
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ได้เงินคืนทุกเดือนตามยอดที่เล่น (ไม่เล่นในเว็บของตัวเอง) 
“คราวทีเ่กิดเรือ่งไปเลน่บาคาร่าในบอ่นทีจ่นัทบรุ ี เดินทาง

เอง ตอนนั้นเอาเงินไปเล่นสามแสน เล่นเสีย เหลือกลับมา
บ้านหน่ึงหม่ืน จึงหลอกเอาเงินจากคนรู้จักซึ่งเปิดผับ เรารู้ว่า
เปน็ธุรกิจสเีทาไมถ่กูกฎหมาย หลอกเขาวา่ตำารวจจะลง ใหเ้อา
เงนิมาสองหมืน่เดีย๋วเคลยีร์กบัตำารวจให ้ตอนน้ันใกลค้รบเดอืน 
มีค่าใช้จ่ายรออยู่ พอมีเงินก็อยากจะคืน แต่รู้อีกทีเขาไปแจ้ง
ความกลายเป็นคดี เนื่องจากผมเคยทำาผิดมาก่อน จึงมีโทษ
ซ้ำาอีก เดิมต้องโทษปีเดียว แต่มีใบแดงคดียาเสพติด (ต้องไม่
ทำาผิดกฎหมายในเวลาห้าปี) ทำาผิดซ้ำาจึงโดนเพิ่มโทษอีกหนึ่ง
ในสาม คือส่ีเดือน สรุปว่าติดคุกหน่ึงปีส่ีเดือน ตอนนี้อยู่มา
หนึ่งปีสองเดือนแล้ว

“เราไม่คิดว่าจะเคลียร์คดีไม่ได้ คือคิดน้อยไปหน่อยที่ไป
เอาเงนิเขา ความจริงยงัมีหนทางอืน่ เรากลับจากบอ่นถึงทีพ่กั
ตีหน่ึงตีสอง แล้วก็ไปหลอกเขา คือถ้ารอให้ถึงตอนเช้า แล้ว
ค่อยติดต่อขอยืมพี่น้องทางบ้าน ก็พอจะได้สักหนึ่งหมื่น คือ
เสียเงินไปแล้ว ตอนนั้นใกล้ส้ินเดือน มีค่าใช้จ่ายรอ ต้องผ่อน
รถ ระหว่างขับรถกลับมาก็คิดเยอะ … เล่นพนันมาตั้งแต่เด็ก 
ปกตเิล่นไดห้า้พันเจด็พนัก็เลกิ เลน่ไดไ้มเ่คยเสีย แตว่นันัน้เสยี
เงินตั้งแต่เล่นคร้ังแรก พอเสียก็อยากได้คืน ถ้าย้อนเวลากลับ
ได้คงไม่ทำา รอถึงเช้าแล้วขอยืมญาติพี่น้องดีกว่า”

หนุม่เมอืงนนทร์ายนีบ้อกวา่ คดิวา่ตนเองตดิการพนนั พอ
มเีวลาวา่งมกัคดิวา่จะเลน่อะไร ทีไ่หนด ีแตต่อนนีไ้มอ่ยากเลน่ 
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เสียดายเวลาที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำา 
อย่างไรก็ดี ระหว่างการพูดคุยบางคร้ังคำาตอบก็ยังดูขัดแย้งกัน
เม่ือถามว่าหากพ้นโทษจากเรือนจำาแล้ว จะกลับไปอีกไหม? 

เขาให้คำาตอบว่า 
“ตอบยาก เคยทำางานในบ่อน เงินมันงอกง่าย เงินต่อเงิน 

ใหค้นยมืกไ็ดด้อกเบีย้ ในความคดิของเราทำาแบบนีม้าตัง้แตเ่ดก็ 
ออกไปก็ไม่มีงาน แต่อยู่ในวงการนี้จะทำางานที่โต๊ะสนุ้กเกอร์ 
หรือดูแลชิปก็ได้ แต่จะเล่นเองหรือไม่ยังไม่แน่ ถ้ามีงานอ่ืนให้ทำา 
ก็อยากทำา” 

เช่ียวบอกว่าเขาต้องมีรายได้วันละแปดร้อยบาท ถึงจะยังชีพ
อยูไ่ด ้ เนือ่งจากเปน็หวัหนา้ครอบครวั เขาตอ้งส่งเสียให้ลูกของ
ภรรยาเดือนละห้าพันบาท และแม่ภรรยาอีกสามพันบาท ทั้ง
ยังมีภาระในการผ่อนรถ ที่ผ่านมามีรายได้ประมาณเดือนละ
สองถึงสามหมื่นบาท 

“หลงัออกจากเรอืนจำา แฟนจะพาไปอยู่อกีบ้าน อาจไมไ่ด้
ทำางานในบ่อน คงขับมอเตอร์ไซค์แกร็บรับส่งอาหาร ได้ยินว่า
มีรายได้วันละแปดร้อยถึงพันบาท แฟนขายของออนไลน์
แตร่ายไดน้อ้ย ตอนคบกบัแฟนเราทำาอาชีพนีอ้ยู่แล้ว เขารบัได้ 
หากนับเวลาที่คบๆ เลิกๆ ก็ห้าหกปี แฟนไม่ได้ท้วงเพราะเขา
เล่นบาคาร่า ถ้าทำางานได้แค่วันละสามสี่ร้อยบาท ก็ไม่พอค่า
ใช้จ่ายในบ้าน

“รู้สกึเสยีโอกาสตามไม่ทนัเทคโนโลยี การทำามาหากนิตอ้ง
ปรับไปตามสถานการณ์ ยังพอมีสินทรัพย์อยู่บ้าง … ไม่รู้ว่า
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ข้างนอกอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ก่อนเข้ามาในนี้หน่วยงานรัฐเริ่ม
จับ (เวบ็ไซตพ์นนัออนไลน)์ บอกวา่เปน็อาชญากรรมขา้มชาต ิ
โทษจำาคุกถึงสิบปี ถ้าเว็บฯ ที่ทำา 4–5 คนก็โดนข้อหาซ่องโจร 
ที่เราทำาเว็บไซต์มีทีมงานสี่คน”

อีกไม่นาน เขาคงได้คำาตอบ…
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เสั่ยู่ดายู่โอกาสั

ในบรรดานักโทษที่ทางทีมงานมีโอกาสสัมภาษณ์ วิทย์ ต้อง
โทษน้อยที่สุดคือสี่เดือน และอุทธรณ์จนลดลงเหลือสองเดือน 
ซึ่งขณะนั้นเขาอยู่ในเรือนจำาได้เดือนเศษ

ครอบครัวของหนุ่มวัย 37 รายนี้ ประกอบด้วยภรรยา
และลูกหนึ่งคน ซึ่งกำาลังจะขึ้นชั้น ม.1 ครอบครัวมีรายได้รวม
เดือนละสองหมื่นบาท โดยก่อนถูกจับเขาทำางานที่ไปรษณีย์
เอกชนแห่งหนึ่ง

วทิยต์อบคำาถามแบบสบายๆ สหีนา้และแววตายงัดมีูความ
หวัง ไม่ไดมี้ทา่ทกีดดนั หรอืระแวดระวงัเชน่คนอืน่ๆ เขาบอก
ว่าเริ่มเล่นการพนันปี 2560 ขณะทำางานเป็นมอเตอร์ไซค์
รบัจ้าง และเพือ่นทีข่บัอยูใ่นวนิเดียวกันแนะนำา ความทีข่ัดสน
เร่ืองเงิน รายได้ไม่พอ คิดว่าจะทำาเป็นรายได้เสริม ประกอบกับ
อยากลอง

“เพือ่นท่ีวนิเลน่กนัทกุวนั คนเลน่เพราะอยากลุ้นและอยาก
ไดเ้งนิ เรากอ็ยากไดเ้งนิ พอแทงบอลปุบ๊กโ็อนเงนิเลย เอาเงนิ
ที่ได้จากการขับวินมาเล่น ครั้งละร้อยสองร้อยบาท ไม่ได้เล่น
ทุกวันเพราะพนันบอลไม่ได้มีทุกวัน”
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วิทย์จะเล่นพนันในเว็บไซต์ตอนเย็นหรือกลางคืน ใช้เงิน
ตัวเอง ไม่ได้กู้หรือยืมมาเล่น โดยจะแบ่งเงินเป็นสองส่วน 
สำาหรับเล่นการพนันและใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน ซ่ึงภรรยาก็
ไม่รู้ว่าเขาเล่นพนัน

เดิมวิทย์เป็นหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ เข้าสู่วงการพนันบอล
ออนไลน์ในปี 2560 เล่นได้คร่ึงปี จึงขยับข้ึนเป็นคนรับและจัดส่ง
โพยบอล หากมีคนฝากแทงจะได้เปอร์เซ็นต์จากยอดนั้น รวม
ทั้งเป็นเจ้ามือรับแทงเองด้วย โดยรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

“คนเล่นจะโอนเงินเข้าบัญชีผม ไม่ต้องให้ช่ือสกุลจริง แต่
ถา่ยสลปิบญัชใีหด้วูา่โอนมาเทา่ไร ใชช้ือ่ยอ่ หากแทงถกู เราก็
โอนตามบัญชีที่เขาบอกมา คนเล่นก็เป็นเพื่อนของเพื่อนหรือ
คนรู้จัก ผมรับน้อย สามร้อยบาท หนึ่งพันบาทก็รับ เป็นค่า
ขนมลูก ส่วนตัวเวลาเล่นแทงมากสุดสองพันบาท แทงบอล
เด่ียวถ้าถูกได้เงิน 1,800–1,900 บาท หักค่าน้ำา (ถ้าแทงแล้วเสีย 
ก็เสียเงินเต็มจำานวน ถ้าแทงถูก ได้เงินแต่โดนหักค่าน้ำา) … 
ตอนเป็นเจ้ามือเอง ก็บอกในหมู่คนขับวิน คนมาแทงเป็นคน
ขับมอเตอร์ไซค์หรือคนรู้จัก มีเงินเหลือวันละหนึ่งพันบาท” 

พอไดท้ำางานประจำาในไปรษณยีเ์อกชนแหง่หนึง่ กเ็ลกิเปน็
เจ้ามอืพนนั ตัง้ใจวา่จะดแูลลกูเมยี เพราะปหีนา้ลกูสาวจะขึน้
ชั้น ม.1 และกลัวลูกเห็นว่าพ่อทำางานไม่ดี ทำางานได้ห้าเดือน 
วันร้ายคืนร้าย มีหมายจับส่งไปที่บ้านต่างจังหวัด ทำาให้แม่
ตกใจมาก 

วิทย์บอกว่าเขายอมรับแต่โดยดี ไม่ปฏิเสธ เพราะคิดว่า



พอได้้งานป็รื่ะจำา
ในไป็รื่ษณีย์เอก็ชัน 
ก็็เลิก็เป็น็เจ้ามื่อพนัน 
ตัั�งใจว่่าจะด้้แลล้ก็เมี่ย 

และก็ลัว่ล้ก็เห็นว่่า
พ่อทำางานไม่่ดี้ 

วั่นร้ื่ายคืนร้ื่าย มี่หม่ายจับ
ส่่งไป็ที�บ้านต่ัางจังหวั่ด้ 

ทำาให้แม่่ตัก็ใจม่าก็
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โทษไม่ร้ายแรง ศาลคงให้รอลงอาญา เสียค่าปรับ เหมือน
เล่นไพ่ป๊อก หรือไฮโล ปรากฏว่าคิดผิด เขาถูกจับติดคุกตาม 
พ.ร.บ.การพนนัฯ และวา่นา่จะโดนลอ่ซือ้ จากการโอนเงนิครัง้
สุดท้ายในปี 2561 เป็นเงินสามร้อยบาท ส่วนเงินในบัญชี
มีไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท

ศาลชั้นต้นตัดสินจำาคุกสี่เดือน อุทธรณ์ว่าไม่เคยต้องโทษ 
ได้รับโทษลดลงเหลือสองเดือน

รายนี้โชคดีที่ยังไม่มีหนี้สินจากการเล่นพนัน
“ไม่เคยมีหนี้จากการพนัน หากไม่มีก็ไม่เล่น ผันตัวเป็น

เจ้ามือคิดแค่ว่าจะมีรายได้เพิ่ม”

หากมองในแงดี่ เขาบอกวา่เพิง่เลน่ไมน่านและโดนจับกอ่น 
ถา้เปน็เจา้มอืนานกวา่นัน้ อาจรบัแทงมากขึน้ ซึง่อาจตอ้งโทษ
ยาว รวมทั้งการถูกจองจำาทำาให้ต้องเลิกเหล้าโดยปริยาย 

หลังพ้นโทษเขาคาดว่าคงกลับไปทำาอาชีพเดิมคือ ขับ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพราะมีมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง รายได้
ประมาณห้าพันถึงหกพันบาทต่อเดือน ไม่ได้ขับทุกวันเพราะ
ในวินมีจำานวนผู้ขับมอเตอร์ไซค์มาก

“ออกไปก็ไม่เล่นแล้ว อาจไปขับวินเหมือนเดิม บางวันได้
สามสี่ร้อยบาท รถมอเตอรไ์ซค์วนิมีเยอะ ไม่ได้ขับทุกวัน โดน
เกบ็คา่วนิวนัละยีสิ่บห้าบาท วนัไหนไมไ่ปไมต่อ้งจา่ย ไมข่บัวนิ
ก็อยู่บ้าน

“ต้ังใจว่าออกไปแล้วจะไม่เล่นอีก เข็ด ถ้าออกไปไม่มีงานทำา 
ก็เสียโอกาส เพราะมปีระวตั ิ ไปทำางานทีไ่หนก็ยากทีเ่ขาจะรบั 
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… เราเข้ามาในคุก รู้แล้วว่ารสชาติเป็นไง นี่เป็นครั้งแรก ไม่
อยากเสี่ยงกลับมาเข้าคุกอีก อึดอัด คิดถึงแต่ข้างนอก ขนาด
ผมตดิสองเดอืนยังรูส้กึเหมอืนสองป ีนานมาก ถือเปน็บทเรียน 
อยู่ในคุกก็มีคนถาม ผมปฏิเสธเลยว่าไม่รู้ ไม่แนะนำาใครหรือ
แนะนำาเว็บไซต์เลย”
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อยู่่่อยู่่างคนัล้มละลายู่

ชายร่างเล็ก วัยกลางคน ตอบคำาถามด้วยน้ำาเสียงเนิบๆ ช้าๆ 
ทา่ทรีะแวดระวงั ไม่ตอบคำาถามทนัท ีแตใ่ช้เวลาคดิสักครู ่บวก
บุคลิกท่ีทำาตัวเล็กลีบเม่ือพูดกับเราซ่ึงเป็นคนแปลกหน้า เหมือน
ไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง หากให้ทายอาชีพคงนึกไม่ถึงว่า นี่คือ
เซลส์แมนมือทองของแผนกที่มียอดขายหลักหลายล้านบาท
ต่อเดือน

เจน อายุ 41 ปี หนุ่มโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พื้นเพเป็นคนต่างจังหวัดและมาทำางานในกรุงเทพฯ ต้องโทษ
คดฉ้ีอโกง เนือ่งจากยักยอกเงนิบรษิทั โดยนำาเงนิทีไ่ดจ้ากการ
ขายสินค้าจำานวนสองล้านบาท ไปเล่นพนันทางเว็บไซต์พนัน
ออนไลน์ เล่นเสีย หมุนเงินไม่ทัน ไม่สามารถหาเงินมาใช้คืน
บริษัท ศาลตัดสินจำาคุกสามปี และให้ชำาระค่าเสียหายแก่
บริษัท (แต่ยังไม่ได้ชำาระ อาจโดนบริษัทฟ้องคดีแพ่งให้เป็น
บุคคลล้มละลายต่อไป) ณ วันที่ให้สัมภาษณ์รับโทษมาสองปี
สองเดือนแล้ว

สามปีก่อนเจนมีอาชีพที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับของผู้จัดการ 
เพื่อนฝูง ลูกค้า เนื่องจากสามารถทำายอดขายสินค้าได้เป็น
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ลำาดับหนึ่งหรือสองของแผนก โดยยอดขั้นต่ำาท่ีบริษัทกำาหนด
คอืสามลา้นบาทตอ่เดอืน แต่เขาทำาไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 7–8 ลา้น
บาท สงูสดุคอื 15 ลา้นบาท ไดร้บัความไวว้างใจจากผูจ้ดัการ 
ให้อิสระในการทำางาน ลูกค้าจะโอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีส่วนตัว
ของเจน และเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทอีกทอดหนึ่ง

หลังหักค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าโรงแรมแล้ว เซลส์
แมนรายนี้มีรายได้เดือนละสามหม่ืนบาท เพียงพอสำาหรับค่า
ผ่อนรถหน่ึงหม่ืนสองพันบาทและค่าอาหาร หากไม่เล่นพนันจะ
มเีงนิเหลอืเกบ็เดอืนละหนึง่หมืน่บาท เนือ่งจากไมม่ภีาระอืน่ๆ

ลักษณะงานคือทำาหน้าที่ดูแลลูกค้าพื้นที่ 14 จังหวัด 
ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดโดยลำาพัง มีรถยนต์เป็นพาหนะ
ประจำาตัว ตกเย็นก็เข้าพักโรงแรมในจังหวัดน้ันๆ ไม่มีงานอดิเรก 
เพื่อนร่วมงานทุกคนต่างต้องไปทำางานในพื้นที่ของตน จะได้
พบปะหรือประชุมหารือกันที่สำานักงานช่วงสิ้นเดือน มีโอกาส
นดัพบปะสงัสรรคเ์พือ่นฝงูเกา่ๆ บา้ง เวลาไปทำางานในจงัหวัด
ที่เป็นบ้านของปู่ย่า เวลาเจอเพื่อนเก่าจะไม่เล่นการพนัน

ด้วยอาชีพที่ต้องเดินทางไปทำางานต่างจังหวัดโดยลำาพัง 
เมื่อเสร็จงานและเข้าโรงแรมที่พักในช่วงเย็น ทำาให้มีเวลา
ส่วนตัวค่อนข้างมาก กลายเป็นว่าเขาใช้เวลาช่วงน้ี “ท่องเว็บ
พนันออนไลน์” กระทั่งถลำาลึกถึงข้ันเสพติด เมื่อไม่มีเงินก็นำา
เงินของลกูคา้มาเลน่ก่อน โดยหวังว่าจะไดเ้งนิทีส่ญูเสียไปแลว้
คืนกลับมา เม่ือถูกบริษัททวงถามค่าสินค้าก็แก้ตัวว่าลูกค้ายัง
ไม่โอนเงินให้ 
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เจนบอกว่าเล่นพนันฟุตบอลครั้งแรกตอนเป็นนักศึกษา
เพราะเพื่อนชวน โดยส่วนตัวชอบดูฟุตบอลอยู่แล้ว ตอนนั้น
เล่นแบบสนุกๆ คร้ังละ 50–100 บาท เนื่องจากยังหาเงินเอง
ไม่ได้ เล่นพนันได้เงินก็นำาไปจ่ายค่ากินอาหารกับเพ่ือนๆ ใน
อพาร์ตเมนต์

เจนเร่ิมเลน่พนนัฟตุบอลจริงจงัชว่งหา้ปทีีผ่า่นมา และเพ่ิง
เล่นพนนัออนไลนไ์ดส้ามป ีพอ่แมท่ีอ่ยู่ตา่งจงัหวัดก็รูว่้าเขาเล่น
พนันและพยายามห้ามปราม

นอกจากพนนัออนไลน ์เจนเคยไปเลน่ทีค่าสโิน โดยนัดพบ
กับเพื่อนที่มุกดาหาร เพื่อข้ามไปคาสิโนฝ่ังลาว เล่นบาคาร่า 
ทำาแบบนีม้าสองสามครัง้ ใชเ้งนิครัง้ละสามถงึหา้พนับาท ครัง้
หนึ่งเคยเล่นได้ถึงหกหมื่นบาท แต่ส่วนมากเล่นเสีย 

“คิดว่าตัวเองติดการพนัน ซึมซับจากการเล่นน้อยๆ สมัย
เรียนมหาวิทยาลัย และเล่นมากข้ึนเร่ือยๆ … ตอนทำางานไม่ได้
หวังตำาแหน่ง คิดแค่รายได้ ถ้าได้ยอดเยอะจะได้ผลตอบแทน
เยอะ ตอนนัน้ไม่ไดค้ดิซ้ือบ้าน หรือมคีรอบครวั รอบหลงัทีน่ำา
เงนิบรษิทัไปใชอ้าจเปน็เพราะเราชอบเลน่ อยากไดเ้งนิด้วย แต่
ไม่มีเป้าหมายว่าจะเอาเงินไปทำาอะไร” 

เจนทำางานเป็นเซลส์ได้สองปี ก่อนจะถูกจับในข้อหายักยอก
เงินบริษทั อยา่งทีก่ลา่วไปตอนตน้ ด้วยลักษณะงานทำาให้คอ่น
ข้างอิสระ หลังเสร็จงานแต่ละวันก็กลับเข้าที่พักโรงแรม และ
มักจะท่องเว็บพนันออนไลน์ ซ่ึงสุดแสนจะเสรีเปิดให้เล่นได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ขั้นตอนคือต้องโอนเงินให้คนดูแลเว็บไซต์ หลังจากนั้นจึง
จะได้ยูสเซอร์สำาหรับเล่น ฟุตบอลหนึ่งคู่เล่นได้ 90 นาที 
สามารถพนันได้หลายรูปแบบ เช่น ทายผลคะแนนสูงต่ำา ทายว่า
ใครแพ้ชนะ

“ผมเล่นตอนเย็น ตอนกลางคืน หลังเสร็จงาน วันละหลาย
ช่ัวโมง ตอนแรกเล่นเพราะอยากได้เงิน รายได้ก็พอใช้และมีเหลือ 
แตเ่ราเปน็คนชอบเลน่ ตอนนัน้ถอืวา่ตดิ (การพนนั) แลว้ ชว่ง
เป็นเซลส์ทำางานคนเดียว บริหารจัดการเวลาได้ ไม่เสียงาน ผม
ยงัทำางานเปน็ปกตทิกุวนั ยิง่เราเลน่เยอะ กย็ิง่ตอ้งหายอดขาย
เพิ่ม เพื่อเอาเงินมาหมุนให้ทัน

“เล่นคู่ละหม่ืนสองหม่ืนบาท ฟุตบอลหนึ่งคู่ เล่นได้หลาย
อย่าง เคยแทงเยอะท่ีสุดครั้งละสองแสน ก่อนหน้าน้ันเสียก็
อยากได้เงินคืน คือเคยเล่นและได้ หมุนเงินทัน เคยได้สูงสุด
สีแ่สนบาท ก็เคลยีรเ์งนิใหบ้รษิทัไดท้นั พอเสียเรือ่ยๆ ตอ้งหมนุ
ใหม่ บริษัทถามว่าทำาไมลูกค้าไม่โอนเงิน ก็บอกว่าลูกค้าติด
ปัญหา บริษัทไว้ใจเรา”

จากยอดที่ค้างจ่ายบริษัท กระทั่งเป็นเหตุให้เขาต้องคดี
ฉ้อโกง คือ นำาเงินค่าขายสินค้าล็อตละหนึ่งล้านบาท จำานวน
สองล็อต ไปเล่นพนันในเว็บไซต์ ปรากฏว่าสูญทั้งเงินส่วนตัว
และเงินบริษัท 

เมื่อหมดหนทาง เขาจึงโทรศัพท์แจ้งผู้จัดการและบอก
ตามตรงว่า เอาเงินค่าสินค้าไปเล่นการพนัน ซ่ึงผู้จัดการคง
ระแคะระคายอยู่บ้างเหมือนกัน ถึงกับเอ่ยปากว่า “กูว่าแล้ว” 



“อย่้ในนี�ส้่ญเสี่ยเว่ลา 
เสี่ยอิส่รื่ภาพ เสี่ยด้ายเว่ลา 
และสิ่�งดี้ ๆ  ที�ทำาม่า เสี่ยด้าย

ทุก็ ๆ  อย่าง เพื�อนฝูง้ใน
บริื่ษัทคงเสี่ยใจ เพรื่าะ

มี่ผิลก็รื่ะทบต่ัอเขา 
จาก็เดิ้ม่บริื่ษัทไม่่เข้ม่งว่ด้ 

คงเข้ม่งว่ด้ขึ�น”
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และแนะนำาให้เขากลับบ้านที่ต่างจังหวัด บอกพ่อแม่ให้หาเงิน
มาชดใช้

สถานภาพทางครอบครัว พ่อแม่มีที่ดินทำาสวนอยู่จำานวน
หนึ่ง ซึ่งใช้เลี้ยงครอบครัวสามชีวิต เนื่องจากพี่ชายเพิ่งเลิก
ทำางานในเมืองหลวง กลับไปอยู่บ้าน และช่วยทำาสวน

อดีตเซลส์แมนบอกว่า เขาไม่อยากรบกวนพ่อแม่ให้กู้เงิน
หรือขายสวน จึงตัดสินใจหลบหนี โดยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมด
ให้บุพการีทราบ และบอกว่าจะหนีคดี ซ่ึงแม่ตกใจมาก อีกหน่ึง
วันถัดมาก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์  

ตอนตัดสินใจหลบหนียังมีเหลือเงินสองแสนบาท แต่
ปัจจุบันไม่มีเงินเหลือแม้แต่บาทเดียว 

ก่อนถูกตำารวจจับกุมเจนไปทำางานขายซิมโทรศัพท์ โดยบอก
ผูว่้าจ้างตามตรงวา่ตดิคด ีแตอ่ยากทำางาน ซึง่คนจา้งกบ็อกวา่
ไม่เป็นไรและรับเข้าทำางาน โดยรับเงินค่าจ้างแทน และนำามา
จ่ายให้อีกทอดหนึ่ง

ความที่มีชนักติดหลังว่าหนีคดีมา หัวหน้างานอาจคิดว่า
ถือไพ่เหนือกว่าจึงจ่ายเงินค่าจ้างไม่ตรงเวลา จ่ายช้า เพราะรู้ว่า
ไม่กล้ามีปากเสียง พอเจ้าตัวถามถึงค่าแรงและเริ่มมีปากเสียง
กัน หัวหน้างานจึงแจ้งความว่าเขาหนีคดี หลังจากหลบหนีได้
หนึ่งปี

“หน้ีสองล้าน ผมเลือกไม่จ่าย ติดคุกแทน ศาลตัดสินจำาคุก
และชดใช้ ผมเคยถามคนในนี้ที่มีประสบการณ์ เขาอธิบายว่า
บริษัทอาจฟ้องแพ่งต่อ อยู่ที่เราว่าจะทำาอย่างไร บริษัทจะให้
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ชดใช้ตามวงเงิน ถ้าเราไม่จ่ายเขาก็ฟ้องให้เราเป็นบุคคล
ล้มละลาย ทำาธุรกรรมไม่ได้”

นับถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เจนใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำาได้
สองปีเศษแลว้ ซึง่เขาบอกวา่ เปน็บทเรยีน เพราะทำาไมถ่กูตอ้ง 
ติดคุกก็ลำาบาก 

“อยู่ในนี้ก็สูญเสียเวลา เสียอิสรภาพ เสียดายเวลา และ
ส่ิงดีๆ  ทีท่ำามา เสยีดายทกุๆ อยา่ง เพือ่นฝงูในบริษทัคงเสยีใจ 
เพราะมีผลกระทบต่อเขา จากเดิมบริษัทไม่เข้มงวด คงเข้มงวดข้ึน”

หลังพ้นโทษเจนบอกว่าตั้งใจจะกลับไปช่วยพ่อแม่ทำาสวน
ที่บ้านต่างจังหวัด เนื่องจากทั้งคู่อายุมากแล้ว

“ทางบ้านมีที่ดินห้าสิบไร่ ทำาสวนยางพารา สวนปาล์ม 
เพ่ิงปลูกทุเรียน พี่ชายเดิมทำางาน กทม. ก็กลับไปอยู่บ้าน 
รายได้ประมาณสองหมื่นบาทต่อเดือน คิดว่าอยู่ได้ ไม่อยาก
เป็นเซลส์แล้ว … ออกจากคุกเราก็ยังเคว้งๆ ว่าจะอยู่ยังไงต่อไป 
คนละแวกบา้นทีต่า่งจงัหวดั คงมคีนรูบ้้าง ทำาให้เราขาดความ
มั่นใจ ต้องปรับตัวสักระยะ” 

ถ้ามีคนอยากลองเล่น อยากบอกอะไร? คำาตอบคือ “คง
ห้ามยาก บอกให้เล่นน้อยๆ น่าจะดีกว่า เอาเท่าที่เรามี อย่า
ดิ้นรนเอาของคนอื่นมาเล่น เล่นแบบสนุกสนาน เราบอกได้ 
แต่คงทำายาก”

อย่างไรก็ดี เขาเช่ือว่าชีวิตหลังออกจากเรือนจำา จะสามารถ
เลิกเล่นการพนันได้ เหตุผลคือ 

“ไม่อยากเสี่ยงที่จะติดคุก และกลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆ”
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ชี่วิต้เหมือนัคนัต้ายู่ไปแล้ว

เคน เป็นคนหนองคาย มีครอบครัวแล้ว มีบุตรสามคน แต่
แยกกนัอยูก่บัภรรยาและบตุร โดยสง่เงนิใหล้กูเดอืนละสามถงึ
สี่พันบาท 

ปีนี้เขามีอายุ 51 ปี ศีรษะเร่ิมมีผมหงอกแซม บุคลิกนิ่งๆ 
แต่ยังดูกระตือรือร้น พูดจาปลงๆ และคิดบวก

เคนจบการศึกษาระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยพลศึกษา 
หลังเรียนจบโรงเรียนแห่งหนึ่งขอให้ช่วยสอน จึงทำางานมา
ตลอดไม่ได้เรียนต่อ อาชีพสุดท้ายคือเป็นครูสอนว่ายน้ำาใน
โรงเรยีนของกรงุเทพมหานคร สอนเดก็ ป.3–ป.6 โดยมีสัญญา
จ้างปีละสองเดือน เวลาที่เหลืออีกสิบเดือนไม่มีงานประจำา 
อาศัยว่าสอนพิเศษ แต่รายได้ไม่สม่ำาเสมอ มีมรดกจากพ่อแม่
เป็นที่ดินสองไร่ โดยโฉนดเป็นชื่อของพี่สาว

ส่วนตัวเป็นคนติดเหล้า พอทราบจากผู้ช่วยสอนว่ายน้ำาที่
ทำางานดว้ยกนัวา่ในคาสโินมเีหลา้ให้กนิฟร ีกเ็ลยสนใจ แรกๆ 
ก็ไปพร้อมกัน แต่สุดท้ายเคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในที่พักซึ่งคาสิโน
แม่สอดจัดให้ โดยมีอาชีพเป็นลูกทัวร์คาสิโน ได้ค่าจ้างเป็น
ชปิโปรสำาหรบัเลน่พนนัวนัละหา้ร้อยบาท เขาหารายไดจ้ากการ
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เล่นพนัน และอยู่ที่แม่สอดเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนถูกจับด้วยคดี
ฉ้อโกงประชาชน ส่วนคนที่แนะนำาให้รู้จักคาสิโนเสียชีวิตไป
ก่อนหน้าสี่เดือน

“ผมติดเหล้าก่อน พออยู่ในวงการ เริ่มเล่น เริ่มรู้กติกา 
เคยเหน็คนใชเ้งนิหกพัน เลน่ไดเ้งนิสองลา้น กอ็ยากไดเ้งนิบา้ง 
แต่รายนั้นจุดจบก็หมดตัว เพราะเล่นไม่เลิกตั้งแต่ส่ีโมงเย็นถึง
สิบโมงเช้า … คาสิโนมีที่พักให้ ถึงเวลารับส่งเหมือนเราเป็น
ลูกค้า มีคนทำาแบบนี้หลายคน พวกที่ไม่อยากทำางานหรือหา
งานไม่ได้ หากไปดูตามตะเข็บชายแดนที่ยืนรอข้ามแดนไป
ฝั่งโน้น นั่นแหละใช”่ 

เคนใชช้วีติวนเวยีนอยู่ในคาสโินเปน็เวลาสองป ีไม่เคยบอก
ลูกเมียว่าทำางานด้านนี้ แม้กระทั่งถูกจับอยู่ในเรือนจำา ก็ยังไม่
บอกครอบครัว ยกเว้นพี่สาวที่ทราบ

ลักษณะงานที่ทำาคือรับจ้างเป็น “ลูกทัวร์” ของคาสิโน 
ตอนเช้าจะมีรถมารับจากที่พักซึ่งเป็นของคาสิโน ไม่เสียค่า
ใช้จ่าย ตอนเย็นก็มีรถส่งกลับที่พัก กลางวันอยู่ในบ่อนก็มี
อาหารให้กินฟรี เป็นอย่างนี้ทุกวัน หากวันไหนจะไม่ไปต้อง
บอกล่วงหน้าหนึ่งวัน โดยเขาได้ค่าตอบแทนเป็น “ชิปโปร” 
มลูคา่หา้ร้อยบาท ชปินีข้ึ้นเงนิไมไ่ด ้ตอ้งเลน่พนนัและตอ้งเลน่
ใหไ้ด ้จงึจะได ้“ชปิเปน็” นำาไปขึน้เงนิสด พดูงา่ยๆ คอืคาสโิน
ให้ทุนมาเล่นพนันวันละห้าร้อยบาท 

“ผมเล่นบาคาร่า รูเล็ต ตามสถานการณ์ ได้เงินมาก็กิน
เหลา้ ไมม่เีงนิเหลอืเกบ็ เคยเลน่ไดม้ากสุดสามหมืน่แตค่นืเขา
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หมด (หมายถึงเล่นเสีย) เคยตั้งลิมิตว่าเล่นได้หนึ่งพันจะเลิก 
จะเอาเงินไปกินเหล้าห้าร้อยบาท แต่สุดท้ายเงินก็กลับไปอยู่
กับคาสิโนทั้งหมด เคยแทงมากสุดสองหมื่น พอเล่นได้เงิน
เยอะขึ้นก็แทงเยอะ ความจริงตั้งใจจะแทงแค่สองพัน แต่ชิป
สีคล้ายกัน แดงกับส้ม กลายเป็นว่าชิปท่ีเราหยิบอันละหน่ึงหม่ืน
บาท พอพนักงานขานว่าเราแทงสองหมื่นจะเอาคืนก็ไม่ได้ 
แล้วแทงเสียอีก” 

หากลูกต้องการเงินต้องบอกล่วงหน้า เพ่ือจะได้เตรียม
บริหารจัดการเงิน เช่น ลูกขอ 1,200 บาท เคนจะขอชิปโปร
จากผู้จ้างมาคราวเดียวสามวัน (รวมเป็น 1,500 บาท) นำาไป
เล่น และแบ่งเงินเก็บไว้ให้

การจะเล่น “ให้ได้เงิน” ก็มีวิธีการอยู่ 
“ใช้เทคนิคแทงสวน สมมติเล่นบาคาร่าเราจับคู่กับอีกคน 

คนหน่ึงแทงดำา อกีคนแทงน้ำาเงนิ แทงหา้รอ้ย ไดม้าหา้รอ้ย ก็
แบ่งกันคนละสองร้อยห้าสิบ คาสิโนก็รู้ว่าเราใช้วิธีนี้แต่ไม่ว่า 
เพราะต้องการให้มีคนเล่น ดูคึกคัก ได้บรรยากาศ ถ้าเล่นได้
โดยไม่เสียเลย เราจะได้ชิปดีเป็นเงินรวมเก้าร้อยห้าสิบ เหลือ
เศษอีกห้าสิบ แล้วแต่ว่าอยากจะแทงอะไร ถ้าจะให้ได้เงิน
พันบาทเต็มๆ ต้องใช้สองคู่ ถ้าลูกไม่ได้ขอมา สมมติเล่นได้
คนละหา้ร้อย ผมแบง่เงนิสำาหรบักนิเหล้าสองรอ้ย อกีสามรอ้ย
ก็นำาไปเล่นวัดดวง”

สำาหรับคนที่นำาเงินสดไปซื้อชิป ทางบ่อนจะมีโปรโมช่ันให้ 
โดยเงินหนึ่งแสนบาทแลกชิปได้ส่วนเพิ่มอีกส่ีเปอร์เซ็นต์ คือ
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แลกชปิสำาหรบัเลน่ได ้ 104,000 บาท แตเ่วลาคนืหรอืนำาชปิไป
ขึ้นเงินสด จะโดนหักห้าเปอร์เซ็นต์

เอาเขา้จรงิเคนบอกวา่ ไมใ่ชค่าสโินทกุแหง่จะมเีหล้าใหด้ืม่
ฟรี ส่วนใหญ่เป็นเบียร์ ส่วนเหล้าต้องซื้อเอง และใช่ว่าสิงห์
แอลกอฮอลจ์ะไดด่ื้มทนัท ี เพราะมกีตกิาอกีเชน่กนั ผูเ้ลน่ตอ้ง
เดินในบ่อนและพนันก่อน จะเล่นโต๊ะไหนก็ได้ กระทั่งอีกครึ่ง
หรือหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาขึ้นรถกลับที่พัก จึงไปเคาน์เตอร์
เพื่อรับเบียร์ และพนักงานจะเปิดฝาทันทีก่อนส่งให้

สาเหตทุีถ่กูจบัเพราะขายสมดุบญัชีเงนิฝากให้กบันายหนา้
แกง๊คอลลเ์ซ็นเตอร์ ซึง่คนทีม่ากวา้นซือ้กเ็ปน็คนทีเ่คยเหน็หนา้
กัน เพราะรับจ้างเป็นลูกทัวร์ไปเล่นในคาสิโน โดยนายหน้า
ชกัชวนใหเ้ปดิบญัชธีนาคารและจะรบัซือ้ ซ่ึงตวัเขามอียูส่องเลม่
แตไ่มม่เีงนิในบญัช ีจงึขายให ้ ไดเ้งนิคา่สมดุมาเล่มละหนึง่พนั
บาท สองเล่มรวมเป็นสองพันบาทถ้วน และว่าเหตุท่ีขายเพราะ
ลูกโทรมาขอเงิน ส่วนตัวไม่มีเงินเก็บ มีเงินใช้แค่วันต่อวัน

“คนซื้อสมุดซึ่งทำาหน้าที่เป็นนายหน้า เป็นลูกทัวร์เหมือน
เรา เขาถามว่ามีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไหม หากไม่ใช้ทำา
อะไร ขอซือ้แลว้กัน และบอกวา่อกีหน่ึงอาทติย ์ใหแ้จง้ปดิบตัร
เอทเีอม็ดว้ย ตอนขายสมดุบญัช ีไมไ่ดค้ดิอะไรมาก ลกูบอกวา่
ป๊าส่งตังค์ให้หน่อย ก็เลยขายสมุดบัญชีไปทั้งสองเล่ม ผมอยู่
แม่สอด บัญชีเปิดที่กรุงเทพฯ แต่เราไม่ได้มากรุงเทพฯ ไม่ได้
เช็กว่ามีเงินเข้าออกหรือเปล่า พอซื้อเสร็จเขาเอาไปให้คอลล์
เซ็นเตอร์ที่โทรไปหลอกคนอื่นว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วให้โอนเงิน
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เข้านั่นแหละ
“ผมขายสมุดบัญชี ให้สมุดไปพร้อมบัตรเอทีเอ็มและรหัส

บัตร เพราะเห็นว่าในสมุดไม่มีเงินแล้ว หลังจากนั้นไปยกเลิก
บตัรเอทเีอ็ม คดิวา่ไม่นา่มีปญัหาอะไร เขาคงถอนไมไ่ด้ ถ้าจะ
ถอนต้องมาเอาบัตรประชาชนของผม คิดว่าเขาทำาอะไรเราไม่ได้ 
เพราะทำาผิดกฎหมายอยู่แล้ว เราอาจคิดไม่ดีต่อเขาเลยติดคุก 
รูว้า่มอิีนเทอร์เนต็แบงค์ก้ิง แตค่ดิวา่เขาตอ้งใชเ้อทเีอม็ ปรากฏ
ว่า (คนร้าย) ใช้การโอนเงินจากโทรศัพท์ไปเข้าบัญชีนั้น และ
โอนอีกทอด”

สรุปง่ายๆ ว่า ขายสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารจำานวนสอง
เลม่ พรอ้มบตัรเอทเีอม็ (ซึง่มจิฉาชพีนำาไปใชใ้นการฉอ้โกงเงนิ) 
เคนได้เงิน 2,000 บาท และติดคุก 14 ปี 

“สมุดบัญชแีรกขึน้ศาลรัชดา มีมูลคา่ความเสียหายหา้แสน
บาท ศาลตดัสนิหา้ป ีอกีบญัชมีมีลูคา่ความเสยีหายสีแ่สนบาท 
ศาลตลิง่ชันตดัสนิสบิป ีทัง้ทีค่วามเสยีหายนอ้ยกวา่ เดมิคดิวา่
อยา่งมากกน็า่จะตดัสนิจำาคกุเทา่กนัจงึไปอทุธรณ ์ศาลอทุธรณ์
ยืนตามศาลชั้นต้น … เรายอมรับสารภาพ คิดว่าน่าจะได้ลด
โทษบ้าง กลับติดเยอะกว่า คนสู้คดีกึ่งปฏิเสธ ลดเหลือห้าปี 
แตค่ดิมากกเ็ปน็ทกุข ์ เลยปลอ่ยวาง เพิง่ปลงตก กอ่นนีผ้มเห็น
คนเปิดบัญชี ติดสองปี สี่ปี แต่ผมสิบสี่ปี คนละเรื่องกันเลย

“คนที่ซ้ือบัญชีเราก็ถูกจับได้ โดนขังอยู่คนละแดนกัน เคย
เจอหนา้คนเอาสมดุบญัชไีป เขาเปน็นายหนา้ทำาหนา้ทีร่วบรวม
ไปขายอกีทอดหนึง่ รบัชะตากรรมเดยีวกบัเรา ตอนแรกหวงัวา่
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เผือ่มอีภยัโทษและลดโทษลง ถา้ลดโทษไดม้ากสดุสองป ีแตป่ ี
2562 กไ็ม่ได้ บอกวา่เปน็มาตรา 343 รือ้ฟื้นคดียากอยู่ ไม่ให้
ก็ไม่เป็นไร ใช้กรรมไป ผมไม่กล้าบอกลูกเมียว่าถูกจับติดคุก 
เดอืนสิงหาคม 2563 รบัโทษครบสองป ีปกตคิยุกบัลูกทางไลน์
และเฟซบุ๊ก ช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อกัน ถ้าเขาจะสอบถามว่าทำาไม
ติดต่อไม่ได้ ก็อาจสอบถามไปทางพี่สาว ซึ่งคงไม่บอกเพราะ
ลูกกำาลังเรียนใกล้จบปริญญาตรีแล้ว ไม่อยากให้ลูกกังวล

“คิดในแง่ดีอยู่ข้างนอกอาจติดเหล้าเสียชีวิตแล้วก็ได้ ผม
ติดเหล้าหนักมากเป็นแอลกอฮอลิซึ่ม ตอนต้องโทษแรกๆ 
เขา้มาอยูแ่ดน 1 สามวนัแรกอยูไ่มไ่ด ้ตวัสัน่ ใจสัน่ เหงือ่แตก 
อาทิตย์แรกทรมานมาก เพราะเคยกินเหล้าทุกวัน พออยู่สัก
สองอาทติย ์ ร่างกายปรบัตวั อยูใ่นนีเ้หมอืนอดเหล้าโดยปรยิาย 
ในความโชคร้ายก็มีความโชคด”ี 

เมื่อให้ประเมินตัวเองว่าติดการพนันหรือไม?่ เขาตอบโดย
ไม่ลังเลว่า “ติด” ก่อนขยายความต่อมาว่าถึงช่วงที่อยากเล่น 
เห็นคนเล่นก็อยากเล่น คือไปคาสิโนบ่อยจนซึมลึก หากเมา
และพักในคาสิโนสักพักก็จะกลับมาเล่นใหม่ ส่วนตัวไม่เคย
กูเ้งินเพราะไม่มเีครดติ แต่ในบอ่นก็มนีายทนุซึง่เปน็คนนอกมา
ปล่อยกู้ให้กับนักเล่น คิดดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อวัน เรียกว่า 
“ดอกลอย” หากกู้ 2,000 บาท เม่ือต้องการปิดหน้ีต้องจ่ายคืน
เจ้าหนี้ 2,200 บาท ถ้าจ่ายแค่ 200 บาทต่อวันเงินต้นยังอยู่ 
และวา่เหตทุีด่อกเบีย้แพงเพราะคนปลอ่ยกูเ้สีย่ง เนือ่งจากไมม่ี
หลักทรัพย์ค้ำาประกัน
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“หากเราเป็นลูกทัวร์และกู้เงินมาเล่น พอเราห้อยบัตรปุ๊บ 
(หมายถึงขึ้นทัวร์) จะได้วงเงินในชิปห้าร้อยบาท เจ้าหนี้หัก
ทันทีสองร้อยบาท เราเป็นคนขึ้นทัวร์เขาเห็นหน้าเป็นเดือนๆ 
แล้ว เลยปล่อยกู้ให้ เวลาอยากเล่นมากๆ แต่ไม่มีเงิน ผมก็กู้
จากในบ่อน จะไม่รบกวนพี่น้องเพื่อนฝูง มีเงินก็เล่น ไม่มีก็
ไม่เล่น เคยอยากมากสุดเอาโทรศัพท์ไปจำานำาในบ่อนได้เงิน
มาสองพันห้า ปรากฏว่าต้องปล่อยให้หลุด เพราะเล่นเสีย 
กู้ญาติพี่น้องก็เป็นไปไม่ได้ เขาแอนตี้

“กู้บัวลอย 1,000 บาท จะเป็นหนี้อยู่สามส่ีเดือน เดือน
หนึ่งจ่ายดอก 3,000 บาท เพราะโดนหักดอกทุกวัน โดนหัก 
เหลือเงินในชิป 400 บาท ถ้าจะปลดหนี้ ต้องไม่ใช้เงิน 400 
บาทเปน็เวลาสามวัน รวมจา่ยคนื 1,100 บาท เหลอืใชเ้อง 100 
บาท ตอนจ่ายหนี้คืนใช้วิธีนี้ ถ้าเล่นพนันเสีย จะไม่มีเงินคืน 
ผมเล่นทกุวนั มีมากเล่นมาก มีนอ้ยเลน่นอ้ย แตใ่นคาสโินตอ้ง
แทงอย่างต่ำาห้าสิบบาท”

นอกจากคาสิโนที่เมียวดีซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม อ.แม่สอด 
จ.ตาก แล้ว เขายังเคยไปคาสิโนที่สะหวันนะเขต (ตรงข้าม 
จ.มุกดาหาร) ช่องสะงำา (ตรงข้าม จ.ศรีสะเกษ) ช่องจอม 
(ตรงข้าม จ.สรุนิทร)์ โดยชว่งสองปหีลงั เดนิทางไปหลายแหง่ 
ขึ้นกับจังหวะและโอกาส 

“ถ้าอยากไปเล่นที่สะหวันนะเขต จะโทรบอกแม่ทัวร์ 
แมท่วัรจ์ะใหถ้า่ยรปูบตัรประชาชน แล้วส่งตอ่และประสานกบั
พนักงานคาสิโนว่าเราจะไป ทางคาสิโนจะจัดการห้องพักให้ 
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บางแห่งต้องใช้พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนทำาใบผ่านแดน” 
ก่อนจะมาใช้ชีวิตเป็นคนคาสิโน เจนเคยเส่ียงดวงด้วยการ

ซื้อหวยใต้ดิน ลอตเตอรี่ และเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ใน
วงเหล้ากับเพื่อนฝูง ใครชนะได้เงินต้องจ่ายค่าเหล้า แต่ไม่ได้
ทำาเป็นอาชีพ

ถามว่าสูญเสียอะไรบ้าง เขาตอบว่า
“เยอะครับ ชีวิตเหมือนคนตายไปแล้ว จะติดต่อเพื่อนคง

ยาก กบัเพือ่นๆ ถา้บอกวา่เคยตดิคกุ เขาคงไมค่บ ครอบครวั
กเ็หลอืแต่ญาตพิีน่อ้ง หนา้ทีก่ารงานไม่ตอ้งพดูถงึ ตอ้งกลบัไป
นับหนึ่งใหม่ ยังมองว่าหากออกจากเรือนจำาจะทำางานอะไรได้ 
กว่าจะได้ออกไปก็อายุหกสิบ รับเบี้ยคนชราเลย สอนว่ายน้ำา
คงไม่ไหว อาจจะบวช … คาสิโนชายแดนไม่มีแล้ว จะอยู่จุดเดิม
คงยาก” 

เคนมีวิธีปลอบใจตนเองคือ มองคนท่ีโดนโทษสูงกว่า แย่กว่า 
ถ้ามองคนโทษต่ำากว่าจะอิจฉา 

“เราอิจฉาใจยิ่งเป็นทุกข์ ถือว่าหลวงยังเล้ียงอยู่ ก็มีบ้างที่
คิดถึงลูก … เคยได้คุยกับคนที่ยังอยู่โน่น เขาบอกว่าเคนยังดี
มีที่พักและอาหาร แต่ทางโน้นไม่มีท่ีพัก ไม่มีรายได้ ผมก็เลย
มองวา่ อย่างน้อยอยูใ่นนีก็้ยงัด ีอยู่ขา้งใน (คกุ) ตอ้งมองบวก
ไว้อยา่งเดยีว แคน่ีก้ท็กุขพ์อแลว้ … อยา่มองตรงนี ้ ใหม้องไป
ข้างหน้า ข้างหน้าอาจดีกว่านี้ เพราะเรายังมองไม่เห็น

“ไมจ่ำาเปน็อยา่เลน่ ถา้ตดิแลว้รูเ้ลยวา่ผพีนนัเปน็ไง ถ้าครัง้
แรกเล่นได้ คร้ังสอง คร้ังสามเล่นได้ มันจะติด ผมเล่นได้เร่ือยๆ 
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ก็ติด อยากจะเล่นอีก และคิดว่าพรุ่งนี้ก็มีเงินห้าร้อยบาท
มาเล่นอีก”

ในตอนทา้ย เขาบอกวา่ยงัมคีวามหวังว่า จะได้รบัอภัยโทษ
สักหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่ เพราะต้องโทษครั้งแรก

ได้แต่เอาใจช่วยว่า … ความหวังของเขาจะเป็นจริง1

หมายเหตุ: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ต้องคดีในเรือนจำากรุงเทพมหานคร 
จำานวน 5 ราย ในเดอืนกรกฎาคม 2563 และชือ่ผูใ้ห้สัมภาษณท์ัง้หมด
เป็นชื่อสมมติ








