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การพนันเป็นผงใต้เปลือกตาของสังคม
ไทยมาตลอด เราอยู่ใกล้มัน รำาคาญท่ีมัน
ก่อให้เกิดความขัดเคือง แต่ก็ไม่รู้จักมันมาก
เท่ากับท่ีพูดถึงมัน

การศึกษาเพ่ือทำาความเข้าใจเร่ืองราวและ
พัฒนาการของการพนัน สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ผลกระทบ และช่องทางแก้ไข จึง
เป็นงานสำาคัญท่ีมีคุณูปการกับสังคมไทยท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ในฐานะขุมพลัง
ทางปัญญา อันเป็นฐานรากของตรีเอกานุภาพ 
แห่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะใน
วงกว้างของสังคมไทย ได้ทำางานในฐานะ
เครือข่ายทางวิชาการของ สสส. มาอย่างต่อ
เน่ืองในหลายปีติดต่อกันมา โดยในแต่ละปี

จะมีการประมวลผลงานการศึกษาเร่ืองปัญหา
การพนันท้ังท่ีศูนย์ทำาเองและทำากับเครือข่าย
มารายงานให้สังคมรับทราบ

ในปีน้ีก็เช่นเดียวกัน ศูนย์ศึกษาปัญหา 
การพนันได้จัดทำารายงานการศึกษาท่ีน่าสนใจ 
ท้ังประเด็นท่ีเป็นปัญหาพ้ืนฐาน เช่น การ
ทำาความเข้าใจเก่ียวกับผู้อยู่เบ้ืองหลังธุรกิจ
การพนัน บทบาทของการพนันในโครงสร้าง
ของสังคมท่ีเหล่ือมลำ้า เป็นต้น นอกจาก
ประเด็นพ้ืนฐานดังกล่าวแล้ว ยังมีงานศึกษา
แนวโน้มการพนันร่วมสมัยท่ีกำาลังมาแรง โดย
เฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 เช่นเร่ืองราว
ของการพนันออนไลน์ เร่ืองราวของสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลบนฐานอำานาจ คสช. เร่ืองราว
ของแอพการพนันกับผู้สูงอายุ

คำ�ำปรำรภ
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งานท่ีสำาคัญอีกส่วนหน่ึงคือ การศึกษา
การติดพนันในมิติของการป่วยไข้ ซ่ึงเป็นท่ี
รับรู้กันน้อยในสังคมไทย รวมท้ังการป้องกัน 
การลดผลกระทบจากการพนัน และการ
บำาบัดรักษา

รายงานน้ีตบท้ายด้วยประเด็นท่ีท้าทาย
นโยบายและมุมมองของหลายคน  คือ 
บทบาทจีนในอุตสาหกรรมการพนัน ท้ังใน
ฐานะนายทุนผู้ผลิตบริการในหลายประเทศ
แถบบ้านเรา และในฐานะผู้บริโภคบริการ
การพนันในฐานะนักท่องเท่ียวท่ีหลายประเทศ
ต้ังเป้าว่าจะเป็นแหล่งรายได้สำาคัญของ
ประเทศทีเดียว

รายงานน้ีจะทำาให้เราเข้าใจว่า ความคาด
หวังดังกล่าวน้ัน ความจริงเป็นเช่นไร และ

แนวโน้มในอนาคตจะเป็นเช่นไร
กล่าวโดยรวม รายงานฉบับน้ีนับได้ว่า

เป็นองค์รวมแห่งความรับรู้ร่วมสมัยในเร่ือง
การพนันท่ีมีคุณค่าอย่างครบถ้วนน่าติดตาม
ช้ินหน่ึงของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันแห่ง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยความสนับสนุนของสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

รศ.แล ดิลกวิทยรัตน ์
	 ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศทาง
	 กลุ่มแผนงานลดปัญหาการพนัน
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การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ใน
ช่วงปี 2563-2564 ได้ส่งผลอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมการพนันท่ัวโลก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงคาสิโน เน่ืองจากมาตรการลดการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 คือลดการเดินทาง
เคล่ือนย้ายและลดการรวมตัวกัน ทำาให้
คาสิโนต่างๆ   ต้องปิดการดำาเนินการเป็น 
การช่ัวคราว ยาวนานแค่ไหนข้ึนอยู่กับความ
รุนแรงของการแพร่ระบาด และความเข้มข้น
ของการใช้มาตรการของภาครัฐน้ัน  ๆ  ในทาง
ตรงข้าม ด้วยความเอ้ืออำานวยของการแพร่
หลายและคุณภาพของเทคโนโลยีทำาให้ระบบ
อินเทอร์เน็ตแพร่หลายอย่างกว้างขวางและ 
มีคุณภาพ การพนันผ่านทางออนไลน์ซ่ึง 
เ กิดข้ึนมาแล้วหลายปีและเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ือง ได้เพ่ิมข้ึนในช่วงน้ีอย่างพุ่งกระโดด 
ทดแทนการหดตัวของการพนันออฟไลน์ 

การดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาปัญหาการ
พนันในช่วงปี 2563-64 จึงมีการปรับเปล่ียน
บางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ 
งานศึกษาวิจัยในช่วงน้ีจึงประกอบไปด้วย (1) 
การสำารวจสถานการณ์การพนันในปี 2564 
ซ่ึงการสำารวจจะมีการดำาเนินการทุก 2 ปี 
ได้มีการปรับเปล่ียนแบบสอบถามเพ่ือให้มีราย
ละเอียดข้อมูลของการพนันออนไลน์และการ
พนันใหม่อ่ืนๆ  ในสังคมไทยท่ีมีเพ่ิมข้ึน (2)  
งานศึกษาวิจัยท่ีดำาเนินการต่อยอดจาก 
งานศึกษาวิจัยเดิม และ (3) งานศึกษารูป
แบบการพนันใหม่ ผลกระทบของโควิด-19 
ต่อการพนันในสังคมไทย และการเปล่ียนแปลง 
ของนโยบายการพนันในประเทศจีนและ
กลุ่มประเทศในอาเซียน ท้ังน้ีเพ่ือให้เรามี 
องค์ความรู้ท่ีเท่าทันปัญหาการพนันในสังคม
ไทยและสังคมโลก การดำาเนินงานช่วงน้ี 

บทนำ�ำ
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ยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายด้านการป้องกันปัญหา
การพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก-เยาวชน 
และกลุ่มผู้สูงอายุ ท้ังน้ีเพราะงานวิจัยทาง
ด้านสุขภาวะในต่างประเทศพบว่า ผลกระทบ 
ท่ีจะมีต่อกลุ่มเด็ก-เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ 
มักจะมีความรุนแรงและต่อเน่ือง

การสำารวจ สถานการณ์ พฤติกรรม และ
ผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำาปี 
2564 ซ่ึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 
15 ปีข้ึนไป พบว่า ผู้เล่นการพนันในรอบปี 
2563/2564 มีประมาณร้อยละ 59.6 คิดเป็น 
32 ล้านคน โดยการพนันยอดนิยมยังเป็น 
สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน โดยวิธี
การจัดจำาหน่ายหรือช่องทางการเล่นหรือซ้ือ
หวยมีการเปล่ียนแปลงผ่านช่องทางออนไลน์
มากข้ึน การพนันท่ีมีเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนคือ
หวยต่างประเทศ มีการเล่นหรือแทงหวยกับ

เจ้ามือชาวไทยโดยใช้ผลการออกรางวัลของ
สลาก/หวยลาวและหวยเวียดนามเพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากน้ีการเล่นพนันท่ีมีการเปล่ียนแปลง
วิธีหรือช่องทางการเล่นมากท่ีสุดได้แก่บ่อน
พนันหรือคาสิโน ท้ังน้ีเพราะบ่อนพนันท่ีมี 
การลักลอบเล่นในอดีต ท่ีมีขนาดใหญ่และ
มีการเล่นต่อเน่ือง ได้กลายเป็นคลัสเตอร์ใน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้รัฐบาล
ต้องมีมาตรการในการปราบปรามอย่าง
เข้มงวด จนบ่อนท่ีมีขนาดใหญ่และเล่น
เป็นประจำาไม่สามารถเปิดให้มีการเล่นได้ 
แต่บ่อนการพนันยังคงมีการลักลอบเล่นกัน 
โดยเป็นบ่อนว่ิงท่ีมีขนาดเล็กลง บ่อนใน
ชุมชน และบ่อนงานศพ 

และท่ีสำาคัญคือ มีการเปิดให้เล่นบ่อน
ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ทำาให้จำานวนผู้เล่นบ่อน
ออนไลน์เพ่ิมข้ึนมากกว่าเท่าตัว	จากประมาณ 
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8 แสนคนจากการสำารวจในปี 2562 เป็น
เกือบ 2 ล้านคนในการสำารวจปี 2564 ซ่ึงมี 
ผลให้วงเงินหมุนเวียนในตลาดพนันบ่อน
ออนไลน์เพ่ิมข้ึน จากประมาณ 2 หม่ืน
ล้านบาทในปี 2562 เป็นแสนกว่าล้านบาท
ในปี 2564 ท้ังน้ีการเล่นพนันบ่อนออนไลน์
ในการสำารวจคร้ังน้ีพบว่า การเล่นสล็อต
แมชชีน มีปริมาณและมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
มีนัยยะสำาคัญ ผู้ท่ีเล่นพนันบ่อนออนไลน์
ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ามาเล่น 5 อันดับ
แรก ได้แก่ “ความสะดวก ง่าย เล่นได้ทุกท่ี 

ทุกเวลา” “มีรูปแบบการแทงพนันท่ีหลาก
หลาย” “การฝาก-ถอนเงินจากระบบได้
อย่างรวดเร็ว” “เพ่ือนชวน” และ “โปรโมช่ัน 
จูงใจ” การเล่นพนันออนไลน์เกือบท้ังหมด
เป็นการเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาทางด้าน 
ผลกระทบจากการพนัน พบว่า สัดส่วนของ
คนท่ีมองว่าตนเองติดพนันเทียบกับคนท่ีเล่น
การพนันประเภทน้ันๆ  และสัดส่วนนักพนัน
ท่ีมีปัญหาเทียบกับคนท่ีเล่นการพนันประเภท
น้ันๆ   (ใช้แบบประเมินการเล่นพนันท่ีเป็น
ปัญหา) มีสัดส่วนสูงสุดมาจากการเล่นพนัน
ในบ่อนออนไลน์ นอกจากน้ีผลการสำารวจ
คร้ังน้ีพบว่าหน้ีจากการพนันมีจำานวนมากข้ึน
กว่าการสำารวจในปี 2562 

เน่ืองจากการขยายตัวของพนันออนไลน์
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสังคมไทย และมีผลอย่าง
มากในการเพ่ิมนักพนันหน้าใหม่ และ 
นักพนันท่ีเป็นเด็กและเยาวชน อีกท้ังการ
พนันออนไลน์เป็นการพนันท่ีจัดการและ 
กำากับควบคุมได้ค่อนข้างยาก ศูนย์ศึกษา
ปัญหาการพนันจึงได้ให้ทุนการวิจัยเชิงลึก 
ท่ี เ ก่ียวข้องกับการพนันออนไลน์หลาย
เ ร่ืองด้วยกัน  เ ช่น  การศึกษาเ ก่ียวกับ
ประสบการณ์จากต่างประเทศในเร่ืองปัญหา
เกมและการพนันออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อคนรุ่นใหม่และต่อสังคม ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การขยายตัวของธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์ 

มีค�าถามสำ�าคัญว่่า	หลังการ
แพร่ระบาดของโคว่ิด-19
ลดคว่ามรุนแรงลง	กลายเป็น 
โรคประจำ�าถิ�นแล้ว่	
สำถานการณ์การพนันใน
ประเทศไทยจำะกลับไปเป็น
เหมือนก่อนการแพร่ระบาด
หรือไม่	โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
บอ่นการพนัน	ที�มี
การเปลี�ยนแปลงอย่างมาก
ในช่่ว่งการแพร่ระบาด
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พฤติกรรมการเล่นพนันผ่านแอพมือถือของ 
ผู้สูงอายุ และประสบการณ์การกำากับดูแล
การพนันออนไลน์ในมิติต่างๆ   ของต่าง
ประเทศ

นอกจากน้ี ก็มีคำาถามสำาคัญว่า หลังการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ลดความรุนแรงลง 
กลายเป็นโรคประจำาถ่ินแล้ว สถานการณ์
การพนันในประเทศไทยจะกลับไปเหมือน
ก่อนการแพร่ระบาดหรือไม่ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการพนันประเภทบ่อนการพนันท่ี
มีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างมากในช่วงการ
แพร่ระบาด ประสบการณ์จากต่างประเทศ
พบว่า การกลับมาเปิดบ่อนการพนันหรือ 
คาสิโนในประเทศทางตะวันตก โดยเฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกา เห็นการฟ้ืนตัวของคาสิโน
ในรัฐต่างๆ  อย่างชัดเจน ในทางกลับกัน 
การกลับมาเปิดคาสิโนในเอเชีย การฟ้ืนตัว
ค่อนข้างช้า และยังคงห่างไกลจากก่อนเกิด
การแพร่ระบาด ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าคาสิโน 
จำานวนมากในเอเชียพ่ึงพิงนักท่องเท่ียวจาก
ประเทศจีน ซ่ึงในขณะน้ีรัฐบาลจีนยังคง
ไม่สนับสนุนให้ประชาชนของตนออกไป 
ท่องเ ท่ียวต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ีก็คือ 
รัฐบาลจีนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่สนับสนุน
ให้มีการเล่นพนันในประเทศนอกเหนือจาก
ท่ีมีอยู่แล้ว (ลอตเตอร่ี) และไม่สนับสนุนให้
ประชาชนจีนไปเล่นการพนันในต่างประเทศ 

ซ่ึงหมายรวมถึง Remote Gambling 
(การพนันออนไลน์) และถือว่าเป็นความ
ผิดตามกฎหมายของประเทศจีนด้วย ด้วย
นโยบายน้ี เราจึงจะไม่เห็นนักท่องเท่ียวจีน
กลับเข้ามาสู่ตลาดคาสิโนในประเทศต่างๆ  
ถ้าจะมีก็จะไม่มากเหมือนในอดีตอีกแล้ว 
ปัจจัยน้ีน่าจะส่งผลต่อตลาดคาสิโนในเอเชีย
เป็นอย่างมาก

ในประเทศไทย ได้มีความริเ ร่ิมโดย
สภาผู้แทนราษฎร ให้มีการศึกษา การมี 
สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment 
Complex) ในประเทศไทย โดยมีคาสิโนท่ี 
ถูกกฎหมายเป็นกิจกรรมหน่ึงในน้ี ศูนย์
ศึกษาปัญหาการพนันหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
งานศึกษาวิจัยท่ีศูนย์ฯได้ดำาเนินการในช่วง
ท่ีผ่านมาจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของ
ทางสภาฯ ในด้านต่างๆ  ท้ังภาพรวมของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาผลกระทบ
ของการพนันท่ีเกิดข้ึน ประสบการณ์ของต่าง
ประเทศในมิติต่างๆ  และแนวทางการกำากับ
ดูแลเพ่ือลดปัญหาผลกระทบ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกลุ่มเปราะบาง และท่ีสำาคัญเป็น
อย่างย่ิง ควรได้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างกว้างขวางและครอบคลุม

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
ผู้อ�านว่ยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
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ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  (CENTER 
FOR GAMBLING STUDIES) เป็นองค์กร 
วิชาการท่ีทำาการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ 
ความรู้	 จัดทำาฐานข้อมูล และจัดการความรู้ 
ภายใต้บริบทสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรมไทย พร้อมท้ังผลิตส่ือเผยแพร่
ความรู้ เพ่ือสนับสนุนการกำาหนดนโยบาย 
มาตรการและกลไกควบคุมปัญหาการพนัน 
ภายใต้พันธกิจ 3 ประการ ได้แก่

1.	 สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพ่ือสร้าง
ความรู้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหา
การพนัน เพ่ือนำาเสนอมาตรการ กลไก ท่ี
เหมาะสมในการจัดการปัญหาการพนัน

2.	 สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการ 
ท้ังในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ และต่าง
ประเทศ รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพนัก
วิจัย/นักวิชาการอย่างต่อเน่ือง

3.	 สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ   เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาปัญหาการ
พนัน เน้นให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 4 มิติ 
ได้แก่ อุปสงค์ อุปทาน ผลกระทบ และ
มาตรการทางกฎหมาย ผ่านการกระจายทุน
ให้กับนักวิจัยท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพ่ือสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายนักวิจัยในทุก

มิติ รวมถึงทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงให้กับนักวิจัย
หน้าใหม่ ตลอดจนมุ่งจัดการความรู้และ
เผยแพร่ผลงานผ่านส่ือหลากหลายรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ   และเช่ือมโยงการทำางานกับภาคี
เครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการผลักดันนโยบาย 
มาตรการ และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการปัญหาท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการพนัน 

ศูนย์ศึกษ�ปัญห�ก�รพนัน เปิดดำาเนิน 
การอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 
2554 ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ปัจจุบันมีผลผลิตเป็นรายงานวิจัย
และบทความวิชาการมากกว่า 120 รายการ 
ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปน้ี

•  ก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลอ้�งอิง เช่น  
การดำาเนินการโครงการสำารวจสถานการณ์ 
พฤติกรรม และผลกระทบการพนันใน
ประเทศไทย ทุก 2 ปี	การสำารวจสถานการณ์
การพนันระดับจังหวัด ปี 2562 การประเมิน
ต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการเล่นพนัน
ในประเทศไทย เป็นต้น

•  ง�นวิจัยด้�นกฎหม�ย งานวิจัยช้ีให้ 
เห็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2478 จึงมีการสนับสนุน 

แนำะนำ�ำองค์ำกร
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การศึกษากฎหมายการพนันและกฎหมาย
การพนันออนไลน์ของต่างประเทศ	 จัดทำา 
ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... 

•  ก�รขย�ยปริมณฑลคว�มรู้เร่ืองบ่อน
ค�สิโน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดชุดความรู้เร่ือง
คาสิโนชายแดนทุกมิติครอบคลุมทุกภูมิภาค 
รวมถึงการทำาความเข้าใจบทบาทจีนกับ 
การเคล่ือนย้ายของทุนคาสิโนสู่อาเซียน

•  ก�รแสวงห�คว�มรู้ใหม่ๆ  เก่ียวกับ 
ก�รพนันกีฬ� ก�รพนันในโลกสมัยใหม่ 
และก�รพนันออนไลน์ เช่น การพนันม้าแข่ง 
การพนันมวยไทย การพนันฟุตบอลออนไลน์ 
ฟุตบอลแฟนเพจกับการส่ือสารท่ีเก่ียวข้องกับ
การพนันฟุตบอล การพนันกีฬาออนไลน์และ
เกมกีฬาอีสปอร์ต	 การเล่นพนันออนไลน์บน 
แอพพลิเคช่ันโทรศัพท์มือถือในกลุ่มผู้สูงอายุ 
เป็นต้น

•  ก�รทำ�คว�มเข้�ใจก�รพนันพ้ืนบ้�น 
ครอบคลุมต้ังแต่ การพนันชนไก่ การพนันวัวชน 
การพนันบ้ังไฟ การพนันกับการแข่งเรือยาว 
ประเพณี และบ่อนงานศพ รวมถึงการทำา 
ความเข้าใจการพนันในงานวัด การตลาด 
ลำ้าเส้นชวนพนัน และการยอมรับกิจกรรม
การพนันบางประเภทของชุมชน

•   ง �น วิ จั ย ด้ �น สั งคม วิทย �และ 
ม�นุษยวิทย� มุ่งเน้นทำาความเข้าใจผู้เล่น
การพนัน เช่น หวยในมุมมองของผู้หญิง 
ได้นำาไปสู่ข้อค้นพบว่าคนไทยมากกว่าคร่ึง
คิดว่าการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถือว่าเป็น 
การพนัน แฟนบอล พนันบอล กับความ
เป็นชาย การพนันบอลในชีวิตประจำาวันของ
สังคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

•  ก�รค้นห�แนวท�งป้องกัน ส่วนหน่ึง 
มุ่ ง พัฒนา ส่ือ เ รียน รู้  เ ช่น  การส ร้า ง 
ชุดการ เ รียน รู้สำ าห รับ เ ด็ก ใน วัย เ รียน 
การออกแบบชุดเรียนรู้เท่ากันการพนัน
และเหตุผลวิบั ติของนักพนัน  เ ป็นต้น 
อีกส่วนหน่ึงเน้นสนับสนุนให้เกิดแนวทาง
จัดการปัญหาการพนันในชุมชน เช่น	 การ
สร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพ่ือเท่าทัน 
พนันของเด็กและเยาวชน	การจัดการปัญหา
การพนันในชุมชนโดยธรรมนูญสุขภาพตำาบล	
เป็นต้น

•  ส่งเสริมง�นวิจัยด้�นบำ�บัดรักษ�  เช่น 
การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเพ่ือการตระหนักรู้
ปัญหาพนันในชุมชน การทดลองกระบวนการ
ให้คำาปรึกษาอย่างส้ันและการเสริมแรงจูงใจ 
ผู้มีปัญหาการพนัน การศึกษารูปแบบบริการ
ให้คำาปรึกษาผู้ประสบปัญหาจากการพนัน 
โดยองค์กรพัฒนาเอกชน	เป็นต้น
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กิจกรรมในำรอบปี
2563 – 2565

ช่วงปี 2563-2565 ทุกกิจกรรมล้วนได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรค 
โควิด-19 การดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาปัญหา 
การพนันก็เช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลภาค
สนามในพ้ืนท่ีของนักวิจัยประสบปัญหาอย่าง
มาก นอกจากมาตรการป้องกันโรคระบาดท่ี
ประกาศโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
บางจังหวัดมีประกาศห้ามเดินทางข้าม
จังหวัด บางหน่วยงานมีคำาส่ังห้ามเดินทาง
ไปต่างจังหวัด และหลายชุมชนมีมาตรการ
เฝ้าระวังกันเองโดยห้ามคนภายนอกเข้า
พ้ืนท่ี เหล่าน้ีทำาให้นักวิจัยต้องปรับวิธีการ
ทำางาน นักวิจัยบางโครงการพอจะหาช่วง
เวลาขอพบเพ่ือสัมภาษณ์และจัดประชุม 
ได้บ้าง แต่บางโครงการต้องเปล่ียนไปใช้การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บ้าง จัดประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์บ้าง ส่งผลให้การทำางาน
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ แต่ในท่ีสุดงานวิจัย
ต่างๆ  ก็ดำาเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

สำาหรับกิจกรรมประชุมต่างๆ  ต้องปรับ
เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เกือบ
ท้ังหมด ยกเว้น 2 กิจกรรม คือ การจัด
เสวนาเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน แม้เน้น
เผยแพร่โดยการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก
ไลฟ์ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน แต่ใน
สถานท่ีประชุมได้เชิญวิทยากรและส่ือมวลชน
เข้าร่วมได้ และ การจัดประชุมวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการ ซ่ึงจัดใน
ช่วงเวลาท่ีสถานการณ์ควบคุมโรคระบาด
ผ่อนคลายค่อนข้างมาก ในสถานท่ีประชุม 
สามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้จำานวนหน่ึง 
ดำาเนินการภายใต้แนวทางเพ่ือการเฝ้าระวังโรค 
กำาหนดให้มีการตรวจคัดกรองโรคผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกคน คู่ขนานด้วยการถ่ายทอดสด
ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนัน
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สร้างองค์ความรู้

กลุ่มที ่2 งานวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์
สถานการณ์์เฉพาะ

• สลากกินแบ่งรัฐบาลบนฐานอำานาจ 
คสช. โดย ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ และ 
ดร.อิสรีย์ ภักด์ิศรีแพง

• การศึกษาเครือข่ายไก่ชนใสถานการณ์
การระบาดโรคไวรัสโควิด-19 โดย วิเศษ 
สุจินพรัหม

• การเฝ้าระวังการรวมกลุ่มเพ่ือกิจกรรม
เส่ียงของคนในชุมชน โดย พรหมภัสสร 
สุทธิโยธา

• บทความวิชาการ: ตลาดการพนันรอบ
บ้านท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 โดย 
ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ 

• บทความวิชาการ: จีนกับอุตสาหกรรม
การพนัน โดย ดร.อาร์ม ต้ังนิรันดร 

• บทความก่ึงสารคดี: การถอดบทเรียน
ประสบการณ์เร่ืองการพนันของผู้ต้องขังใน
เรือนจำาแห่งหน่ึง โดย สินีพร มฤคพิทักษ์

กลุ่มที ่3 การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
เกี่ยวกับการพนันกีฬาและการพนัน
ออนไลน์

• การพนันออนไลน์  สถานการณ์  
นโยบายและการควบคุม โดย รศ.วิทยากร 
เชียงกูล 

• โครงสร้างและผู้กระทำาการท่ีมีผลต่อ
การขยายตัวของธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์ 
โดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน และ 
ผศ.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

• การศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการ
เล่นพนันออนไลน์บนแอพพลิเคช่ันโทรศัพท์
มือถือในกลุ่มผู้สูงอายุ โดย ดร.ประชาธิป 
กะทา

• มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
กำากับดูแลการพนันออนไลน์ โดย อ.ปิยอร 
เปล่ียนผดุง

ช่วงปี 2563 – 2565 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันมีผลผลิตเป็นรายงานวิจัยและบทความรวม 
22 รายการ แยกตามประเด็นสำาคัญ ๆ   ดังน้ี

กลุ่มที ่1 การพัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิง 

• การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม	 และผลกระทบการพนันในประเทศไทยประจำาปี 2564 
โดย	บริษัท	ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ จำากัด
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กลุ่มที ่4 การท้าความเข้าใจผู้เล่น
การพนัน ด้วยงานวิจัยด้าน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

• บทสังเคราะห์โครงการวิจัย การพนัน
ในอีสาน: มองผ่านบริบทวัฒนธรรมความ
เช่ือและวัฒนธรรมการเมือง โดย รศ.ดร. 
กนกวรรณ มะโนรมย์ 

• การพนันในอีสาน: มองผ่านบริบท
วัฒนธรรมความเช่ือและวัฒนธรรมการเมือง 
กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดย ผศ.ดร. 
ป่ินวดี ศรีสุพรรณ

• การพนันในอีสาน: มองผ่านบริบท
วัฒนธรรมความเช่ือและวัฒนธรรมการเมือง 
กรณีศึกษาจังห วัด อุบลราชธานี  โดย 
ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

• การพนันในอีสาน: มองผ่านบริบท
วัฒนธรรมความเช่ือและวัฒนธรรมการเมือง 
กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดย อ.ธวัช 
มณีผ่อง

•	 โครงสร้าง ผู้กระทำาการ และปฏิบัติ
การทางสังคมของการเล่นการพนันในพ้ืนท่ี
ภาคกลาง โดย ผศ.ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ 
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน และ อ.วิษชญะ 
ศิลาน้อย

•	 การปรับตัวของรูปแบบการพนันใน
เขตภาคเหนือ โดย ดร.วศิน ปัญญาวุธ
ตระกูล และคณะ

•	 วิถีนักพนันภาคใต้ โดย ปานทิพย์ 
พอดี และคณะ

กลุ่มที ่5 การค้นหาแนวทางปอ้งกัน
และบ้าบัดรักษา

•	 การศึกษาการเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา
ของนักพนันท่ัวประเทศไทยจากสำารวจ
สถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบจาก
การพนันในประเทศไทย ประจำาปี 2562 โดย 
ผศ.ดร.ธัชนันท์ โกมลไพศาล

•	 ผลของกระบวนการให้คำาปรึกษา
อย่างส้ันและเสริมแรงจูงใจผู้มีปัญหาการ
พนัน: กรณีศึกษาใน รพ.สต.ชุมพล อำาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดย นงนุช 
แย้มวงศ์ และคณะ 

•	 การศึกษารูปแบบบริการให้คำาปรึกษา
ผู้ประสบปัญหาจากการพนันโดยองค์กร
พัฒนาเอกชน โดย ธนากร คมกฤส

•	 แนวทางการสร้างความร่วมมือใน
มิติชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
พนันในชุมชนท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ โดย 
ศรณรงค์ ปล่องทอง และคณะ
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ประชุม

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มี 
การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 หัวข้อ “ก้าวย่าง บนทางเส่ียง	:	การพนัน 
ในโลกท่ีกำาลังเปล่ียนไป” เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นพ้ืนท่ีถกเถียงอันจะนำาไปสู่การพัฒนา
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย มาตรการ หรือกลไกท่ีเหมาะสมในการจัดการกับการพนันในสังคมไทย

ประชุมวิชาการ ปี 2565 

นอกจากน้ัน ช่วงปี 2563 – 2565 
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้เป็น 
เ จ้าภาพจัดประชุมเ พ่ือ เ ช่ือมโยง 
การทำางานกับภาคีเครือข่ายประเด็น
พนันและภาคีเครือข่ายท่ีทำางานประเด็น
อ่ืนแต่สนใจเช่ือมโยงการทำางานกับ
ประเด็นพนัน รวมท้ังจัดเสวนาเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคล่ือนประเด็น 2 คร้ัง 
หัวข้อ “พนันกับโควิด ภัยร้�ยใต้ภูเข�
นำ้�แข็ง” และ “ปร�บพนันออนไลน์ 
เร่ืองพูดง่�ยท่ีทำ�ไม่สำ�เร็จ”
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เช่่อมโยงการท้างานกับเคร่อข่าย
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การเสวนา
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ส่่อเผยแพร่

ส่่อออนไลน์
เว็บไซต์ www.gamblingstudy-th.org 

เป็นพ้ืนท่ีหลักของการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงสาระความรู้ต่าง ๆ   
นอกจากความเคล่ือนไหวด้านเน้ือหาท่ีมีเพ่ิม
เติมอย่างต่อเน่ือง การรวบรวมเน้ือหาสาระ
ไว้เป็นหมวดหมู่ใน “จับประเด็น” เพ่ือช่วย
ให้ผู้เย่ียมชมเข้าถึงสาระความรู้ได้ง่ายข้ึน 
เพ่ิมเติมด้วยการส่ือสารกับสังคมออนไลน์ผ่าน 
เฟซบุ๊ก “ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน” ท่ีมี
ความเคล่ือนไหวสมำา่เสมอ
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ส่่อสิ่งพิมพ์
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จัดทำาส่ือส่ิงพิมพ์หลายรูปแบบ ตามเป้าหมายในการเผยแพร่
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การเผชิญกับโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา ไม่เพียงสะท้อนความ
สามารถของรัฐบาลและระบบสาธารณสุขใน
การรับมือกับโรคระบาด และการหาสมดุล
ทางเศรษฐกิจท่ีหยุดชะงักลงอย่างฉับพลัน
จากมาตรการป้องกันควบคุมโรคเท่าน้ัน 
แต่ยังสะท้อนข้อเท็จจริงของคนตัวเล็กตัวน้อย
ท่ีต้องใช้ชีวิตภายใต้ความส้ินหวังในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่และการพัฒนา
ท่ีเหล่ือมลำ้า การถูกกดข่ีขูดรีด เอารัดเอา
เปรียบในการทำางาน ขาดสวัสดิการท่ีดี 
สูญเสียตัวตนและศักด์ิศรี จมทุกข์กับหน้ีสิน
ความยากจน มีชีวิตด้ินรนกับการหารายได้
ประจำาวัน และหมดความหวังท่ีจะยกระดับ
ฐานะของครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขได้ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง 

การศึกษาของนักวิจัยในปี 2564 หลาย
เร่ืองตอกยำ้าถึงการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของ
กิจกรรมการพนันในสังคมในช่วงโควิด-19 

ท่ีทำาให้การพนันออนไลน์เข้าสู่ยุคเฟ่ืองฟู
อย่างเห็นได้ชัด จากตัวเลขนักพนันในบ่อน
ออนไลน์ท่ีพุ่งสูงข้ึน 1.947 ล้านคน เพ่ิมข้ึน
จากปี 2562 ประมาณ 1.121 ล้านคน และ
พลวัตของการพนันได้เดินทางมาไกลมาก
จากกิจกรรมสันทนาการยามว่าง โดยถูก
สถาปนาให้เป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีวัดดวงกันด้วยโชคลาภ เป็นการ
ลงทุนรูปแบบหน่ึงของผู้คนในสังคมท่ีต้อง
ยอมรับความเส่ียง เป็นการต่อสู้ทางชนช้ัน
หรือพ้ืนท่ีปลดแอกตัวตนจากกรอบอำานาจ 
ศีลธรรม หรือความเช่ือกระแสหลัก กระท่ัง
เป็นความหวังของผู้คนท้ังในเมืองและชนบท
ท่ีต้องการจะหลุดพ้นจากชีวิตความเป็นอยู่
เดิม

แรงปรารถนาเช่นน้ีของคนท่ัวไปกลายเป็น 
จุดแข็งของอุตสาหกรรมการพนันท่ีหลอก
ใช้ความหวังความต้องการเงินตราของผู้คน 
โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

บทบรรณำธิกำร
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การออกแบบระบบให้นักพนันเล่นเสีย 
มากกว่าได้ การตลาด เทคนิคการโฆษณา 
ธุรกรรมทางการเงิน การสร้างและขยาย 
เครือข่ายผลประโยชน์ เพ่ือป่ันกำาไรให้กับ
รัฐบาลและนายทุนเพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาล 
ในทุกๆ  ปี

ความรุนแรงของผลกระทบจากการพนัน
และปัญหาติดการพนันในช่วง 2 ปี	 ผ่านมา 
สะท้อนจากผลสำารวจของศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนันท่ีพบว่า คนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป
มากกว่าคร่ึงหน่ึงเล่นการพนันถึง 32.330 
ล้านคน (จากจำานวนท้ังหมด 54.287 ล้าน
คน) เพ่ิมข้ึนจาก 2 ปีก่อน 1.909 ล้านคน 
ในจำานวนน้ี 6.668 ล้านคน ประเมินว่าตน
ติดการพนัน และอีก 4.882 ล้านคน ระบุว่า 
ประสบปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากการ 
เล่นพนัน ดังตัวเลขท่ีช้ีว่า นักพนัน 1.127 
ล้านคน มีหน้ีสินเฉล่ียคนละ 13,579 บาท 

เม่ือแยกกลุ่มตามอายุ วัยทำางานช่วงอายุ 

26-59 เล่นการพนัน 23.955 ล้านคน เพ่ิม
ข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2562 เพราะต้อง
ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 แต่ยังคงเป็นกลุ่มท่ีมีการเล่น
พนันมากท่ีสุด

กลุ่มเส่ียงท่ีน่ากังวล คือ เด็กอายุ 15-18 
ปี เล่นการพนัน 0.843 ล้านคน เยาวชน
อายุ 19-25 ปี เล่นการพนัน 3.492 ล้านคน 
และผู้สูงวัยอายุ 60 ปีข้ึนไป เล่นการพนัน 
4.048 ล้านคน ทุกกลุ่มเล่นการพนันเพ่ิมข้ึน 
จาก 2 ปีท่ีแล้วอย่างมาก โดยเฉพาะใน 
หมู่เด็กและเยาวชนท่ีเข้าถึงการพนันได้
ง่ายดายผ่านโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงมีการศึกษา
ระบุว่า กลุ่มน้ีจะถูกชักจูงเข้าสู่วงจรการพนัน 
ออนไลน์ได้ง่าย และมีโอกาสในการเป็น 
นักพนันท่ีมีปัญหาสูงกว่าคนในวัยทำางานและ
วัยสูงอายุ 

โดยสรุปแล้ว ในช่วงการระบาดของ 
โควิด-19 ท่ีรัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์ 
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ห้ามรวมกลุ่มชุมนุมหรือม่ัวสุม บ่อนการพนัน
ทุกประเภทถูกปิดยาวนาน และมีการกวดขัน
จับกุมการเล่นพนันอย่างเข้มงวด ทว่า พ้ืนท่ี
การพนันในสังคมไทยนอกจากไม่ได้มีทีท่า
ว่าจะลดลง ยังขยายขนาดกว้างข้ึน ลึกข้ึน 
และรายล้อมกลืนกลายเป็น ‘ความปกติ’ 
ในสังคมนิวนอร์มอลได้อย่างแนบเนียน 

แต่มาจนถึงวันน้ี สังคมไทยยอมรับ
กันหรือยังว่า  การพนันควบคุมได้ยาก 
มีความซับซ้อนทางสังคมหลายมิติ และ
กำาลังเติบโตข้ึนเร่ือยๆ  แทรกซึมสร้างความ
เสียหายต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม 
ในลักษณะ ‘ภัยร้ายใกล้ตัว’ กันอย่างถ้วนหน้า 

รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ประจำา
ปี 2565 เล่มน้ี มีบทความรวม 15 เร่ือง 
นักวิจัยได้นำาผลการศึกษาจากรายงาน
ฉบับเต็มนับร้อยหน้ามาสรุปความและ 
ช้ีประเด็นให้กระชับแหลมคม ท้ังข้อมูล 
เชิงสถิติ สถานการณ์ ด่ิงลึกสาวให้ถึงราก
ปัญหา แล้วถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาเข้าใจ

ง่ายในบทความเพียง 4-5 หน้ากระดาษ 
ประกอบไปด้วยองค์ความรู้จากการประมวล
วิเคราะห์รายงานการวิจัยหลากหลายแง่มุม 
ของต่างประเทศ ผ่านการระดมสมอง 
การอภิปรายถกเถียงด้วยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และหลายเร่ืองผ่านการปฏิบัติการ 
ทดลอง เรียนรู้จริงในหน่วยพ้ืนท่ี เพ่ือสร้าง
รูปธรรมทางวิชาการบนความท้าทายในการ 
แสวงหาแนวทางขับเคล่ือนเพ่ือป้องกัน 
ผลกระทบจากการพนันท่ีมีแนวโน้มรุนแรง
ข้ึนทุกวัน 

เน้ือหาแบ่งเป็น 4 บทใหญ่ๆ   เร่ิมจาก 
ฉายภาพของธุรกิจการพนันออนไลน์และ
เกมออนไลน์ในโลกท่ีมีมูลค่าและสัดส่วนสูง
ข้ึนอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายและการบังคับใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ัน จำาเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบนโยบาย 
กฎหมาย มาตรการและการควบคุมการพนัน
ออนไลน์ของรัฐบาลและมลรัฐต่างๆ  เพ่ือนำา
มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

พื�นที�การพนันในสำังคมไทย	นอกจำากไม่ได้มีทีท่าว่่าจำะลดลง	
ยังขยายขนาดกว่้างขึ�น	ลึกขึ�น	และรายล้อมกลืนกลายเป็น
‘คว่ามปกติิ’	ในสำังคมนิว่นอร์มอลได้อย่างแนบเนียน
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แม้นวาด กุญชร ณ์ อยุธยา
บรรณาธิการ

ตาม ต่อ ด้วย เ ร่ือ งการพ นันภายใ ต้
วัฒนธรรมความเช่ือและประเพณีพ้ืนบ้านท่ี
ยกระดับกลายมาเป็นวิถีด้ินรนเพ่ือเอาตัวรอด 
ทางเศรษฐกิจ โดยการยอมจ่ายและยอมเส่ียง 
เพียงหวังจะหลุดพ้นจากโครงสร้างทางสังคม
การเมืองท่ีย่ิงพัฒนาย่ิงเหล่ือมลำ้า รวมถึง 
การผูกขาดในการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลท่ีสร้างวงจรอำานาจเหนือตลาดให้กับ
กลุ่มย่ีป๊ัวหรือนายทุน 

ในบทต่อมา กล่าวถึงผลการศึกษาใน
เร่ืองการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก
การพนัน โดยพบว่า แบบประเมินอัตรา
ความแพร่หลายของนักพนันท่ีมีปัญหา โดย
ใช้แบบประเมินสุขภาพจิตประเภทต่างๆ  ท่ี
นิยมในปัจจุบัน เหมาะสมท่ีจะใช้ประเมิน
โดยบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
ทางจิตเวชมากกว่าท่ีจะใช้กับประชาชนท่ัวไป 
และมีคุณภาพตำ่ากว่าเคร่ืองมือท่ีได้รับการ
พัฒนาข้ึนมาใหม่ๆ   อย่างเช่น Problem 
Gambl ing Sever i ty Index (PGSI) 

และนักวิจัยได้ทดลองนำาแบบประเมิน PGSI 
รวมท้ังออกแบบกระบวนการให้คำาปรึกษา 
ปัญหาพนันและการบำาบัดผู้มีปัญหาพนันใน
ระดับ รพ.สต. เพ่ือเป็นแนวทางท่ีสามารถ
นำาไปให้บริการในสถานพยาบาลระดับ 
ปฐมภูมิท่ัวไปได้

ส่งท้ายด้วยบทวิเคราะห์สถานการณ์
อุตสาหกรรมการพนันในหลายประเทศท่ี
กำาลังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจีน และ
สถานการณ์การพนันในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในช่วงโควิด-19 ท่ีดูเหมือนว่า การลงทุน
ท่ีหวังจะดูดเม็ดเงินจากนักพนันชาวจีนอาจ
ไม่ใช่ลู่ทางท่ีสดใสเช่นในอดีตอีกต่อไป

รายงานงานวิจัยฉบับเต็มท้ัง 15 เร่ือง 
หากผู้อ่านสนใจศึกษาอย่างละเอียด สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.gambling 
study-th.org
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รำยงำนำสถำนำกำรณ์
กำรพนำันำในำสังคำมไทย

ประจ�ำปี 2564

โควิด-19  คล้ายด่ังพายุแห่งโรคระบาดที่พัดท�าลาย 
สร้างความเสียหายต่อสังคมไทยเป็นระลอกๆ   และได้ 
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของกิจกรรมการพนันในสังคม 
ไม่น้อย ผลการส�ารวจแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่ลดลง 
ในบ่อนการพนันแบบมีพ้ืนที่ตั้ง สวนทางกับความนิยมที่ 
เพ่ิมมากขึ้นของบ่อนพนันออนไลน ์

ตลอดช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมา การพนันไม่ได้ลดหาย 
ไปจากสังคมไทย แต่ขยายตัวมากขึ้นทั้งในด้านขนาดและ 
ความลกึ รายลอ้ม เปิดรับนกัพนนัหนา้ใหมใ่ห ้‘ซมึซบั’ การ 
พนันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันโดยไม่รู้ตัว 

ปญัหาจากการพนันมีแนวโน้มจะลกุลามมากขึ้นในอนาคต 
คาดคะเนไดจ้ากประเภทการพนนัทีก่�าลงัขยายตวัเตบิใหญ่ 
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ล้วนแต่เป็นการพนันที่ก่อผลกระทบ 
รุนแรงแทบทั้งสิ้น

โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
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ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้จัดให้มี 
การสำารวจสถานการณ์ พฤติกรรม และ 
ผลกระทบการพนันในประเทศไทย ต่อเน่ือง 
ทุก 2 ปี โดยมุ่งหวังให้สังคมไทยมีข้อมูล 
พ้ืนฐานเก่ียวกับการพนันท่ีทันสมัย มีความ 
ต่อเน่ือง และน่าเช่ือถือ เพ่ือให้หน่วยงาน  
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง และผู้ท่ีสนใจ ใช้ทำา 
ความเข้าใจพลวัตของการพนันท่ีนับวันจะ 
ย่ิงเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงในช่วง  2 ปีท่ีผ่านมา การแพร่ 
ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิด 
การปรับตัวคร้ังใหญ่ต่อรูปแบบการใช้ชีวิต 
และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนท่ัวโลก วิกฤต 
การแพร่ระบาดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยยัง 
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงบางประการ 
ต่อภูมิทัศน์การพนันในสังคมไทย สร้าง 
ความท้าทายใหม่  ๆต่อแนวทางการขับเคล่ือน 
นโยบายป้องกันผลกระทบจากการพนัน 
ท่ีมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากข้ึนใน 
อนาคต	

รายงานฉบับน้ีสรุปและเรียบเรียงข้ึนจาก  
รายงานการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม  
และผลกระทบการพนันในประเทศไทย  
ประจำาปี  2564  ดำาเนินการสำารวจและ 
ประมวลผลข้อ มูลโดย  ศูน ย์ วิ จัย เ พ่ือ 
การพัฒนาสังคมและธุรกิจ  (SAB) เก็บ 
รวบรวมข้อมูลกับประชากรท่ัวไปท่ีมีอายุ  
15 ปีข้ึนไป ใน 24 จังหวัด ระหว่างวันท่ี  

20 กุมภาพันธ์ ถึง 8 เมษายน 2564 โดย 
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า	 ใช้การสุ่ม 
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงช้ันภูมิหลายช้ัน  
และกำาหนดลักษณะตัวอย่างให้สอดคล้อง 
กับประชากรเป้าหมายจริง รวมจำานวนท้ังส้ิน  
6,977 ตัวอย่าง นำาเสนอเป็น 15 ประเด็น 
สำาคัญดังต่อไปน้ี 

1. การพนันกับการแพร่ระบาดของเช้ือโรค 
โควิด-19

2. ทัศนคติท่ีคนไทยมีต่อการพนัน
3. สภาพสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยการพนัน  

: ประสบการณ์ และจุดเร่ิมต้น
4. สถานการณ์และพฤติกรรมการเล่น 

พนัน ในปี 2564
5. พฤติกรรมการเล่นพนันในช่วงการแพร่ 

ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19
6. สลากกินแบ่งรัฐบาล
7. หวยใต้ดิน
8. หวยอ่ืนๆ 
9. พนันทายผลฟุตบอล
10. พนันในบ่อนแบบมีท่ีต้ัง
11. พนันในบ่อนออนไลน์
12. ผลกระทบทางลบจากการเล่น
	 การพนันและปัญหาหน้ีสิน
13. ภาวะติดการพนันจากการประเมิน 

ด้วยตัวเอง
14. นักพนันท่ีมีปัญหา 
15. สรุป
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1. การพนันกับการแพร่ระบาดของเช่�อโรคโควิด-19

นับต้ังแต่เช้ือโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่เร่ิม 
ระบาดในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเป็น 
ท่ีรู้จักร่วมกันในช่ือ ‘โควิด-19’ (COVID-19) 
เช้ือไวรัสท่ีเข้าทำาลายระบบทางเดินหายใจ 
ตัวน้ีได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและความ 
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมท่ัวโลก  
วิกฤตการแพร่ระบาดเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
การใช้ชีวิตของผู้คนมาก การเว้นระยะห่าง 
ทางสังคมถูกนำามาใช้ กิจกรรมทางสังคม 
ท้ังหมดต้องปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่ บางส่วน 
งดเว้น  บางส่วนต้องย้ายไปทำาในโลก 
ออนไลน์ 

การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ใน 
ประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนหลายระลอกตลอด 
ช่วง  2  ปีท่ีผ่านมา มีความเก่ียวพันไม่ 
ทางตรงก็ทางอ้อมกับการพนัน เร่ิมต้ังแต่ 
เหตุการณ์กระจายตัวของเช้ือโรคคร้ังใหญ่  
(Super Spreader)  ในเดือนมีนาคม 2563  
จากการจัดแข่งขันชกมวยรายการลุมพินี 
แชมป์เป้ียนเกียรติเพชร มีผู้ติดเช้ือมากกว่า 
หน่ึงร้อยคน หลังจากวันงาน เซียนมวย 
ท่ีได้รับเช้ือโดยไม่รู้ตัว	 ได้เดินทางเข้าออก 
ท้ังบ่อนไก่ชน สนามชนวัว บ่อนไพ่ รวมถึง 
สถานบันเทิง จึงเกิดการนำาเอาเช้ือกลับไป 
กระจายในภูมิลำาเนาของตัวเอง ในท่ีสุด  
รัฐบาลต้องประกาศปิดเมือง ปิดสนามมวย 

สนามม้า และสนามการพนันพ้ืนบ้านท้ังหมด  
มีการทยอยปิดด่านพรมแดน ทำาให้คาสิโน 
ท่ี ต้ังอยู่ตามแนวชายแดนไทยส่วนใหญ่ 
หยุดกิจการลงช่ัวคราว

ถึงแม้จะเกิดการระบาดจนต้องมีการ 
ล็อกดาวน์ นักพนันชาวไทยจำานวนหน่ึงกลับ 
ยังมีการลักลอบเล่นการพนัน ฝ่าฝืนประกาศ 
ห้ามรวมกลุ่มชุมนุมหรือม่ัวสุม เม่ือเข้าไป 
รวมกลุ่มกันเล่นพนัน ก็ย่อมเกิดการพูดคุย 
ปฏิสัมพันธ์กัน เส่ียงต่อการแพร่เช้ือออกไป 
ในวงกว้าง ข่าวการจับกุมการลักลอบเล่น 
พนันท่ีแพร่หลายในส่ือช่วงน้ันจึงย่ิงตอกยำ้า 
ปัญหาของการพนันในช่วงวิกฤตการณ์โรค 
ระบาดให้ประจักษ์แก่สายตาคนท่ัวไป 

การพนันท่ีจัดโดยรัฐอย่างสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลก็ได้รับผลกระทบไม่น้อย โดยใน 
เดือนเมษายน 2563 คณะกรรมการสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลมีมติเล่ือนการออกรางวัลสลาก 
งวดวันท่ี 1 เมษายน 2563 ไปเป็นวันท่ี 16  
พฤษภาคม 2563 และงดจำาหน่ายสลาก  
3 งวดติดต่อกัน คืองวดวันท่ี 16 เมษายน  
งวดวันท่ี 2 พฤษภาคม และงวดวันท่ี 16  
พฤษภาคม ทำาให้สำานักงานสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลสูญเสียรายได้มากกว่า 5,400 ล้าน 
บาท

หลังจากการระบาดระลอกแรกเ ร่ิม 
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คล่ีคลายจากมาตรการล็อกดาวน์อย่าง 
เข้มข้น ในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้มีการ 
ปลดล็อกข้ันสุดท้าย ด่านพรมแดนต่างๆ   
และการเดินทางระหว่างประเทศได้รับ 
อนุญาตให้กลับมาเปิดได้ คาสิโนในประเทศ 
เพ่ือนบ้านก็ทยอยกลับมาเปิดให้บริการอีกคร้ัง 

บ่อนการพนันภายในประเทศเร่ิมลักลอบ
กลับมาเปิดมากข้ึน ท่ามกลางความกังวล
ของประชาชนต่อการระบาดระลอกใหม่ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มเล่นการพนัน  
ข่าวท่ีโด่งดังในช่วงน้ันคือการเข้าจับกุม 
บ่อนใหญ่แห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง ในเดือน 
มิถุนายน 2563 ท่ีเช่ือว่ามีผู้มีอิทธิพลและ 
คนมีสีอยู่เบ้ืองหลัง มาตรการของรัฐต่อ 
การควบคุมบ่อนการพนันกลายเป็นกระแส 
สังคมอีกคร้ัง นำาไปสู่การต้ังคณะกรรมการ 
ตรวจสอบการกระทำาความผิดกรณีสถานท่ี 
เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อโควิด-19 และการยกระดับ 

มาตรการจับกุมบ่อนการพนัน
แต่หลังจากปลดล็อกได้เพียงไม่ก่ีเดือน  

เกิดการระบาดคร้ังใหญ่ในประเทศพม่า ใน 
เดือนสิงหาคม 2563 ทำาให้ด่านชายแดน 
ด้านท่ีติดกับพม่าต้องกลับมากวดขันจริงจัง  
จากการท่ีมีผู้ลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามา 
ท่ีไทย ท้ังชาวพม่าท่ีต้องการเข้ามาทำางาน 
ในไทย และชาวไทยท่ีไม่ต้องการกักตัว 14  
วัน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นนักพนันและผู้ทำางาน 
ในสถานคาสิโน จนในท่ีสุด เดือนธันวาคม  
2563 พบผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในหลายจังหวัด 
ทางภาคเหนือ ท้ังหมดเก่ียวข้องกับหญิงไทย 
ท่ีลักลอบผ่านแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ 
โดยข้ามแม่นำ้าสายเพ่ือไปทำางานท่ีคาสิโน 
คอมเพลกซ์ในประเทศพม่า เงาดำาแห่งการ 
ระบาดระลอกใหม่จึงเร่ิมก่อตัวข้ึนในช่วง 
รอยต่อระหว่างพุทธศักราช

สถานการณ์การแพร่ระบาดในปี 2564  
กลับมารุนแรงมากข้ึนและกระจายตัวมากข้ึน 
ในหลายกลุ่มก้อน หน่ึงในน้ันย่อมหนีไม่พ้น 
คลัสเตอร์นักพนัน ในเดือนมกราคม 2564  
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มี 
มติยกระดับให้สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง  
จันทบุรี และตราด เป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด ผลการสืบสวนโรคพบว่า  
ผู้ติดเช้ือจำานวนหน่ึงมีความเช่ือมโยงกับการ 
เล่นพนันก่อนจะสัมผัสไปยังบุคคลอ่ืน 

จนกระท่ังหลังเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  

พายุแห่งโรคระบาดที�พัด
ท�าลายสำร้างคว่ามเสีำยหาย 
ติ่อสำังคมไทยเป็นระลอกๆ 
ได้เปลี�ยนแปลงภูมิทัศน์ของ 
กิจำกรรมการพนันในสำังคม
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ระลอกคล่ืนแห่งการระบาดของเช้ือโควิด-19  
ถาโถมเข้าสู่คนไทย พายุแห่งโรคร้ายพัดพา 
ยอดผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตพุ่งสูงข้ึนไม่หยุด 
อีกหลายเดือนนับจากน้ัน หากนับจนถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเช้ือ 
รวมกันเกิน 2 ล้านคน ผู้เสียชีวิตเกิน 2  
หม่ืนคน มาตรการล็อกดาวน์ถูกนำากลับมา 
ใช้ คราวน้ีกินเวลายาวนานถึง 5 เดือน

หลังสถานการณ์เร่ิมทรงตัว ในเดือน 
พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลมีนโยบายเปิด 
ประเทศ โดยการผ่อนคลายให้เปิดกิจการ 
ต่างๆ กิจกรรมทางสังคมเร่ิมกลับมา การ 
พนันก็เช่นกัน อย่างไรก็ดี ประสบการณ์  
2 ปีท่ีผ่านมาทำาให้คนไทยมองการพนัน 
เป็น  ‘ความเส่ียง’  มากข้ึน ภาครัฐจึงมี 
มาตรการควบคุม ตัวอย่างเช่น นโยบายของ 
ผู้บัญชาการทหารบกท่ีประกาศให้สนามมวย 
ลุมพินีเป็นพ้ืนท่ีปลอดการพนัน หรือกรณี  
ศบค.  ออกข้อกำาหนดกลไกการดำาเนินงาน
และแนวทางปฏิบัติของสถานท่ีและกิจกรรม 
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) สำาหรับกิจกรรม 
การเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า  

ชนโค ชกมวย และแข่งนก ตามพระราช- 
บัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ภายใต้ 
มาตรการปลอดภัยสำาหรับองค์กร (COVID  
Free Setting) ท้ังน้ี เพ่ือรองรับการเปิด 
สนามการพนันเหล่าน้ีในอนาคตอันใกล้  
เป็นต้น

พายุแห่งโรคระบาดท่ีพัดทำาลายสร้าง 
ความเสียหายต่อสังคมไทยเป็นระลอกๆ ได้ 
เปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของกิจกรรมการพนัน 
ในสังคมไม่น้อย ผลการสำารวจท่ีจะนำาเสนอ 
ในลำาดับต่อไป แสดงให้เห็นถึงความนิยม 
ท่ีลดลงในบ่อนการพนันแบบมีพ้ืนท่ีต้ัง ความ 
นิยมท่ีเพ่ิมมากข้ึนของบ่อนพนันออนไลน์  
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและช่องทาง 
การเล่นพนันท่ีใช้การส่ือสารผ่านอุปกรณ์ 
ส่ือสารสมัยใหม่ แอพพลิเคชัน และส่ือ 
สังคมออนไลน์ อย่างไรก็ดี แม้จะมีการ 
เปล่ียนแปลงปรับตัว แต่การพนันก็ไม่ได้ 
ลดหายไปจากสังคมไทย ตลอดช่วงการ 
แพร่ระบาดท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีของการพนันกลับ 
ยังคงขยายตัวเปิดรับนักพนันหน้าใหม่และ 
สร้างความเสียหายต่อสังคมไทยอย่างต่อเน่ือง
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2. ทัศนคติที่คนไทยมีต่อการพนัน

ผลจาก การสำารวจสถานการณ์ พฤติกรรม  
และผลกระทบการพนันในประเทศไทย  
ประจำาปี 2564 ท่ีสอบถามคนไทยท่ีมีอายุ  
15 ปีข้ึนไปท่ัวประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า  
คนไทยมีการรับรู้ท่ีชัดเจนมากข้ึนต่อผล 
กระทบทางลบท่ีเกิดจากการพนัน อันตราย 
ของการพนันออนไลน์ และสภาพแวดล้อม 
ท่ีชักจูงคนเข้าสู่วงจรการพนัน

แม้คนไทยถึงร้อยละ 52.6 ยังมีความ 
เข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนอยู่บ้าง โดยเห็นด้วย 
ว่า “การซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถือว่า 
เป็นการพนัน” แต่คนไทยร้อยละ 62.3 ก็ 
ไม่เห็นด้วยว่า “การซ้ือหวยดินไม่ถือเป็น 
การพนัน” ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเราสามารถ 
พบเห็นการขายสลากกินแบ่งฯ ได้โดยท่ัวไป 

ตามท้องถนน หน้าร้านรวงต่างๆ แต่การ 
ซ้ือขายหวยใต้ดินต้องกระทำากันอย่างมิดชิด  
ลับตาผู้คน จนเราเคยชินว่า สลากกินแบ่งฯ  
เป็นมหกรรมลุ้นโชครายปักษ์ท่ีรัฐรับรองให้มี 
ได้อย่างถูกกฎหมาย

‘ความเคยชิน’ น้ียังเกิดข้ึนกับการซ้ือขาย 
สินค้าหรือบริการท่ีพ่วงการตลาดแบบลุ้น 
โชค เม่ือถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ท่ี  “การ 
ชิงโชค ชิงรางวัลจากการซ้ือสินค้า ถือว่า 
เป็นการพนันลักษณะหน่ึง” คนไทยถึง 1  
ใน 3 รู้สึกไม่แน่ใจ อาจเป็นเพราะคนจำานวน 
มากแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือ ‘ของแถม’  
อะไรคือ ‘เส่ียงโชค’ ผนวกกับการท่ีธุรกิจ 
หรือผู้ประกอบการสามารถจัดแคมเปญ 
การขายเหล่าน้ันได้อย่างถูกกฎหมาย ก็ 
เข้ากันได้กับความเคยชินของคนท่ัวไป  
อันท่ีจริงแล้ว กิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีนำาเรา 
ไปสู่ความเส่ียงของการมีโอกาส (Chance)  
ท่ีเราจะไม่ถูกรางวัล (Prize) และอาจทำาให้ 
สูญเสียของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพย์สิน 
ท่ีเราวางลงไป (Consideration) ล้วนจัดว่า 
เป็น ‘การพนัน’  ด้วยกันท้ังน้ัน ไม่ว่ามันจะ 
ถูกกฎหมายหรือไม่ หรือจะเคยชินว่าพบเห็น 
ส่ิงเหล่าน้ันอยู่ในชีวิตประจำาวันหรือไม่ก็ตาม

แม้คนไทยจำะมีคว่ามเข้าใจำ 
ที�คลาดเคลื�อนเกี�ยว่กับ 
การพนันอยู่บ้าง แติ่คนไทย 
มีคว่ามรับรู้ที�แจำ่มช่ัดถึง 
ผลกระทบจำากการพนัน
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ต�ร�งท่ี 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่�ง จำ�แนกต�มทัศนคติท่ีมีต่อก�รพนันในประเด็นต่�งๆ 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย

1. การซื�อสำลากกินแบ่งรัฐบาลไมถ่ือว่่าเป็นการพนัน 

2. การซื�อหว่ยใต้ิดินไมถ่ือว่่าเป็นการพนัน 

3. ประเทศไทยคว่รเปิดพนันทายผลฟุติบอล
    อย่างถูกกฎหมาย

5. หากเปลี�ยนการพนันที�เคยผิดกฎหมาย เช่่น  
พนันทายผลฟุติบอล คาสำิโน ให้ถูกกฎหมาย  
จำะมีผลท�าให้คนเล่นพนันเพิ�มขึ�น

4. ประเทศไทยคว่รเปิดบ่อนคาสำิโนอย่างถูกกฎหมาย 

6. การช่ิงโช่ค ช่ิงรางว่ัลจำากการซื�อสำินค้า 
ถือว่่าเป็นการพนันลักษณะหนึ�ง 

7. พนันออนไลน์ท�าให้คนติิดง่ายขึ�น 

9. การโฆษณาของเว่็บไซติ์พนันผ่านสำื�อออนไลน์
ช่ักน�าให้คนเล่นพนันมากขึ�น 

8. การรายงานข่าว่ของสำื�อมว่ลช่น อาท ิคนถูก
 สำลากกินแบ่งรัฐบาล รางว่ัลที� 1 รว่มถึง 
ข่าว่การติีคว่ามเลขเด็ดจำากเหติุการณ์ต่ิางๆ  เช่่น 
ปา้ยทะเบียนรถบุคคลสำ�าคัญ สำัติว่์ที�เกิดมาแปลก 
ประหลาด	ท�าให้คนเล่นสำลากฯ หรือเล่นหว่ยมากขึ�น 
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อย่างไรก็ดี แม้จะมีความเข้าใจท่ีคลาด
เคล่ือนอยู่บ้าง แต่คนไทยกลับมีความรับรู้ 
ท่ีแจ่มชัดมากข้ึนถึงผลกระทบทางลบจาก 
การพนัน เพราะท่ามกลางกระแสผลักดัน 
จากหลายฝ่ายท่ีสนับสนุนการเปิดบ่อนพนัน 
ถูกกฎหมาย ยกอ้างรายได้เข้ารัฐมหาศาล 
จากธุรกิจการพนัน แต่คนไทยเกินคร่ึง 
ยังมองว่าเร่ืองน้ี ‘ได้ไม่คุ้มเสีย’ โดยเม่ือ 
ถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ท่ี “ประเทศไทยควร 
เปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมาย” และ  
“ประเทศไทยควรเปิดพนันทายผลฟุตบอล 
อย่างถูกกฎหมาย” คนไทยถึงร้อยละ 54.1  
และร้อยละ  55 .7  ตามลำาดับ  ตอบว่า  
ไม่เห็นด้วย สอดคล้องกับการท่ีคนไทยถึง 
ร้อยละ 65.6 เห็นด้วยว่า “หากเปล่ียนการ 
พนันท่ีเคยผิดกฎหมาย เช่น พนันทาย 
ผลฟุตบอล คาสิโน ให้ถูกกฎหมาย จะมี 
ผลทำาให้คนเล่นพนันเพ่ิมข้ึน” ทัศนคติเหล่าน้ี 
อาจแปลความได้ว่า ม�กกว่�คร่ึงหน่ึงของ 
คนไทยมองว่� ก�รเพ่ิมพ้ืนท่ีก�รพนันจะ 
สร้�งคว�มเสียห�ยท่ีมีมูลค่�สูงกว่�ร�ยได้ 
ของรัฐท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในขณะเดียวกัน การเว้นระยะห่างทาง 
สังคมในช่วงท่ีผ่านมานำาพาคนไทยจำานวน 

มากเข้าสู่การพนันออนไลน์ การพนันแบบ 
ด้ังเดิมท่ีอาจมองได้ว่าเป็นการพนันแบบขำา  ๆ  
เพ่ือเข้าสังคม (Social gambling) เม่ือ 
ผันตัวสู่โลกออนไลน์กลับกลายเป็นความ 
จริงจังหมกมุ่นระหว่างตัวนักพนันกับอุปกรณ์ 
ดิจิทัล เช่นน้ีทำาให้คนไทยถึงร้อยละ 79.5  
เห็นด้วยว่า “พนันออนไลน์ทำาให้คนติดง่าย 
ข้ึน” 

เม่ือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ท่ี “การรายงาน 
ข่าวของส่ือมวลชน อาทิ คนถูกสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลรางวัลท่ี 1 รวมถึงข่าวการ 
ตีความเลขเด็ดจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น  
ป้ายทะเบียนรถบุคคลสำาคัญ สัตว์ท่ีเกิดมา 
แปลกประหลาด ทำาให้คนเล่นสลากฯ หรือ 
เล่นหวยมากข้ึน” และ  “การโฆษณาของ 
เว็บไซต์พนันผ่านส่ือออนไลน์ ชักนำาให้คน 
เล่นพนันมากข้ึน” ส่วนใหญ่ตอบว่าเห็นด้วย  
(ร้อยละ 74.3 และ 76.5 ตามลำาดับ) แปล 
ว่า คนไทยจำานวนมากเร่ิมตระหนักแล้วว่า  
มีอะไรบางอย่างท่ีไม่ถูกต้องปรากฏอยู่ใน 
ส่ือท่ีรายล้อมตัวพวกเขา และอะไรบางอย่าง 
เหล่าน้ันกำาลังชักจูงคนเข้าสู่วงจรการพนัน 
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3. สภาพสังคมที่แวดล้อมไปด้วยการพนัน : 
ประสบการณ์ ์และจุดเริ่มต้น

ผลการสำารวจในปี 2564 พบว่า กลุ่ม 
ตัวอย่างเกือบทุกคน (ร้อยละ 98.9) มีบุคคล 
แวดล้อมหรือคนรู้จักเล่นการพนัน ความเช่ือ 
ท่ีว่า ‘การพนันอยู่ในสายเลือดของคนไทย’  
แม้จะเกินเลยไปบ้าง  แต่ก็เกิดข้ึนจาก 
สภาพแวดล้อมท่ีทำาให้คนไทยรู้สึกว่าการพนัน 
เป็น ‘เร่ืองปกติ’ การท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
( ร้อยละ  74 .9  และ  72 .8  ตามลำาดับ)  
สามารถพบเห็นญาติ และเพ่ือนบ้านหรือ 
คนในละแวกท่ีพักอาศัย เล่นการพนัน ทำาให้ 
เกิดความรู้สึกว่า ใครๆ ก็เล่นการพนัน 

ถัดเข้ามาใกล้ตัวอีกหน่อยคือ กลุ่ม 
เพ่ือนสนิท และเพ่ือนท่ัวไปท่ีไม่สนิท กลุ่ม 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.6 และ 34.6 ตาม 
ลำาดับ) เคยพบเห็นว่าเล่นการพนัน เพ่ือน 
จะมีอิทธิพลอย่างมากกับเด็กและเยาวชน 
ซ่ึงอยู่ในวัยท่ีกำาลังแสวงหาการยอมรับจาก 
คนรอบข้าง สภาพแวดล้อมเช่นน้ีมีแนวโน้ม  
‘ชักจูง’  ให้คนเข้าสู่วงจรการพนันได้ต้ังแต่ 
เยาว์วัย ผสานกับการพบเห็นคนในครอบครัว  
ไม่ว่าจะพ่อแม่  ( ร้อยละ  36.5)  พ่ีน้อง  
( ร้อยละ  43.8)  คนรักหรือสามีภรรยา  
(ร้อยละ 36.7) ทำาให้เกิดภาวะ ‘ซึมซับ’ การ 
พนันเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำาวัน 
ได้โดยไม่รู้ตัว

ย่ิงไปกว่าน้ัน การขยายตัวของธุรกิจ 
การพนันเข้าสู่ส่ือสังคมออนไลน์ ทำาให้กลุ่ม 
ตัวอย่างบางส่วน (ร้อยละ 13.9) เคยพบเห็น 
ดารา นักร้อง และเน็ตไอดอล แสดงตัว 
ว่าเล่นการพนัน บุคคลสาธารณะเหล่าน้ี  
ไม่ว่าทำาไปโดยส่วนตัวหรือด้วยมีธุรกิจ 
หนุนหลัง ได้มีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อม 
ของการ ‘กระตุ้น’ ผลักดันให้ผู้ชมส่วนหน่ึง 
เดินเข้าสู่วงจรการพนัน

สภ�พแวดล้อมท่ีทำ�ให้คนไทย ‘รู้สึกปกติ’  
กับก�รเล่นพนัน คนรอบตัวท่ีมีอิทธิพล  
‘ชักจูง’  ทำ�ให้ ‘ซึมซับ’ และคอย  ‘กระตุ้น’  
ให้ก้�วเข้�ห�ก�รพนัน อาจเป็นหน่ึงใน 
สาเหตุท่ีทำาให้พบว่า คนไทยถึงร้อยละ 78.9  
มีประสบการณ์เคยสัมผัสการเล่นพนันมา 
แล้วในชีวิต ผู้ชายมีประสบการณ์กับการ 
พนันมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 80.3  
และ 77.6 ตามลำาดับ) ท่ีน่ากังวลคือ เด็ก 
อายุ 15 - 18 ปี ถึงร้อยละ 36.7 และเยาวชน 
อายุ 19 - 25 ปี ถึงร้อยละ 67.5 ต่างก็มี 
ประสบการณ์เคยเล่นพนันกันมาแล้ว 

สอดคล้องกับผลการสำารวจท่ีว่า คนไทย 
ส่วนใหญ่เร่ิมเล่นการพนันคร้ังแรกต้ังแต่ 
ยังเป็นเด็กและเยาวชน โดยเกินคร่ึงหน่ึง  
(ร้อยละ 51.4) เร่ิมเล่นพนันก่อนอายุ 20 ปี  
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ภูมิทัศน์การพนันที�มีลักษณะ
ทั�งกว่้าง ลงลึก รายล้อม
ท�าให้คนรูส้ำึกว่่าการพนัน 
เป็นเรื�องปกติ ิช่ักจำูงและ 
กระติุ้นให้คนอยากเล่นพนัน 
ผลิติสำร้างนักพนันหน้าใหม ่
ดักจำับนักพนันรุ่นก่อนหน้า
ไม่ให้ออกจำากว่งจำรการพนัน

หากจำาแนกกลุ่มน้ีให้ชัดจะพบว่า มีจำานวน 
หน่ึงเร่ิมเล่นพนันต้ังแต่ประถมต้น  (อายุ 
ไม่เกิน 10 ปี ร้อยละ 1.7) โดยอายุตำ่าสุด 
ท่ีเร่ิมเล่นคือ 7 ปี อีกส่วนหน่ึงเร่ิมเล่นพนัน 
คร้ังแรกในช่วงประถมปลายและมัธยมต้น  
(อายุ  11  -  15  ปี  ร้อยละ  11.4)  และ 
กลุ่มใหญ่สุดเร่ิมเล่นพนันในช่วงมัธยมปลาย 
และช่วงต้นของอุดมศึกษา (อายุ 16 - 20 ปี  
ร้อยละ 38.3) นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มตัวอย่าง 
ประมาณ 1 ใน 5 ระบุว่า เร่ิมเล่นพนันใน 
ช่วงอายุ 21 - 25 ปี (ร้อยละ 21.3) และย่ิงไป 
กว่าน้ัน ผลการสำารวจยังยืนยันแนวโน้มท่ี 
คนรุ่นใหม่จะเร่ิมเล่นการพนันคร้ังแรกเร็วข้ึน 
กว่าคนรุ่นก่อน 

ส่ิงท่ีทำาให้ช่วงวัยรุ่นกลายเป็นช่วงนาทีทอง 
ของธุรกิจการพนัน สะท้อนผ่านเหตุผลท่ี 
ทำาให้เร่ิมเล่นพนันคร้ังแรก เหตุผลอันดับ 
แรกเกิดจากความอยากลองอยากเส่ียงโชค  
และความต่ืนเต้นเพลิดเพลินท่ีได้รับจากการ 
เล่นพนัน (มีนำ้าหนักร้อยละ 12.9) เหตุผล 
ต่อมา เกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพล 
ชักจูงหรือกระตุ้นให้เข้าไปเล่นพนัน ได้แก่  
การเล่นตามคนใกล้ชิด การมีคนชักชวน  
รวมถึงการเห็นโฆษณาผ่านส่ือ (มีนำ้าหนัก 
ร้อยละ 12.1) และมีแหล่งท่ีเล่นอยู่ใกล้ (มี 
นำ้าหนักร้อยละ 9.3) อีกเหตุผลเกิดจาก 
ความเข้าใจผิดว่าตนจะมีโอกาสชนะพนัน 
มาก (มีนำ้าหนักร้อยละ 12.1) และความ 
อยากได้เงิน (มีนำา้หนักร้อยละ 10.9) 

จากการสอบถามถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
ของกลุ่มตัวอย่าง ทำาให้เราสามารถเช่ือมโยง 
ให้เห็นภาพภูมิทัศน์ของการพนันท่ีมีลักษณะ 
ท้ังกว้าง ลงลึก และรายล้อม สร้างให้เกิด 
ความรู้สึกว่าการพนันเป็นเร่ืองปกติในสังคม  
ทำาให้คนไทยซึมซับพฤติกรรมการเล่นพนัน 
ของคนรอบข้าง ในอีกด้านก็ทำาหน้าท่ีชักจูง 
และกระตุ้นให้อยากเล่นพนัน สภาพแวดล้อม 
เช่นน้ีย่ิงมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็กและ 
เยาวชน ผลิตสร้างนักพนันหน้าใหม่ ดักจับ 
นักพนันรุ่นก่อนหน้าไม่ให้ออกจากวงจร 
การพนัน ดังท่ีผลการสำารวจแสดงให้เห็นว่า  
แม้ในช่วงเวลาท่ีกำาลังเผชิญวิกฤตการณ์ 
โรคระบาด โดยภาพรวมการพนันในสังคม 
ไทยก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง

00_REPORT 65_220665.indd   3500_REPORT 65_220665.indd   35 22/6/2565 BE   18:3822/6/2565 BE   18:38



รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 36

4. สถานการณ์์และพฤติกรรมการเล่นพนันในปี 2564

คนไทยท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป เล่นการพนัน 
ในปี 2564 ถึงร้อยละ 59.6 คิดเป็นจำานวน 
ประชากรมากถึง 32.330 ล้านคน (อ้างอิง 
จากฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี  
2563 มีประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไปจำานวน 
ท้ังส้ิน 54.287 ล้านคน) เพ่ิมข้ึนจากเม่ือ 2  
ปีท่ีแล้ว 1.909 ล้านคน ในจำานวนน้ีเป็น 
นักพนันหน้าใหม่ท่ีเพ่ิงเร่ิมเล่นพนันคร้ังแรก 
ในปี 2564 ถึง 0.795 ล้านคน 

เ ม่ือพิจารณาแยกตามภูมิภาค ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนคนเล่นการ 
พนันในปี  2564 อยู่ร้อยละ  62.9  ของ 
ประชากรในภูมิภาค คิดเป็นจำานวน 11.461  

ล้านคน รองลงมาคือ กรุงเทพฯและปริ- 
มณฑล ร้อยละ 62.4 หรือประมาณ 4.889  
ล้านคน ภาคใต้ ร้อยละ 58.7 หรือประมาณ  
4.392 ล้านคน ภาคเหนือ ร้อยละ 57.3 หรือ 
ประมาณ 5.601 ล้านคน และภาคกลาง  
ร้อยละ 54.2 หรือประมาณ 5.957 ล้านคน  
อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับสัดส่วน 
คนเล่นพนันในปี 2562 ในแต่ละภูมิภาค  
พบว่า ในปี 2564 ภาคเหนือมีการขยายตัว 
ของกลุ่มประชากรท่ีเ ล่นพนันมากเป็น 
อันดับหน่ึง รองลงมาคือ ภาคใต้ กรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคกลาง 

แผนภ�พท่ี 1 สัดส่วนของคนท่ีเล่นก�รพนันในปี 2564 ต่อประช�กรในภูมิภ�คน้ันๆ  
และประม�ณก�รจำ�นวนคนท่ีเล่นก�รพนัน จำ�แนกต�มภูมิภ�ค

กรงุเทพฯ ปรมิณฑล 62.4 %
4.889 ลา้นคน

ภาคกลาง 62.9 %
5.957 ลา้นคน

ภาคเหนอื 57.3 %
5.601 ลา้นคน

ภาคใต้ิ 58.7 %
4.392 ลา้นคน

ภาคอสีำาน 62.9 %
11.461 ลา้นคน

เพิ�มขึ�นจำากปี 62
2.67 แสนคน

เพิ�มขึ�นจำากปี 62
3.69 แสนคน

เพิ�มขึ�นจำากปี 62
3.97 แสนคน

เพิ�มขึ�นจำากปี 62
2.98 แสนคน

เพิ�มขึ�นจำากปี 62
5.48 แสนคน
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ประเภทการพนันท่ีคนไทยนิยมเล่นกัน 
ในปี 2564 ไม่เปล่ียนแปลงไปมากนักจาก 
เม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว โดยผู้เล่นพนันสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลมีมากเป็นอันดับหน่ึง ท่ีประมาณ  
24.626 ล้านคน อันดับสองคือ หวยใต้ดิน  
มีอยู่ประมาณ 19.273 ล้านคน อันดับสาม 

คือ ไพ่พนันประเภทต่างๆ ประมาณ 4.476  
ล้านคน ถัดมาคือ พนันทายผลฟุตบอล  
ไฮโล/โปป่ัน/นำ้าเต้าปูปลา การพนันวัวชน/ 
ไก่ชน และหวยต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการพนัน 
ท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างมากในรอบ 
ปีน้ี (ดูตารางท่ี 2)

ต�ร�งท่ี 2 ประม�ณก�รจำ�นวนคนไทยท่ีมีอ�ยุ 15 ปีข้ึนไป จำ�แนกต�มประเภทก�รพนันท่ีเล่นในรอบปี 2564 
(คนหน่ึงเล่นพนันได้ม�กกว่� 1 ประเภท)

หม�ยเหตุ : สูงสุด 10 ประเภท เฉล่ีย 2 ประเภท

ล�าดบั ประเภทการพนันที�เลน่ ในรอบ 12 เดอืนที�ผา่นมา ประมาณการ (คน)

1 สำลากกนิแบง่รัฐบาล 24,626,233

11 จำบัสำลากแบบเสีำยเงนิ 322,726

2 หว่ยใต้ิดนิ 19,273,068

12 มว่ยหรอืมว่ยตู้ิ 285,012

3 ไพ่พนัน เช่่น บาคาร่า ปอ๊กเดง้ 4,476,201

13 จัำบยี�ก ีหว่ยปิงปอง 186,712

4 พนนัทายผลฟุติบอล 3,830,594

14 โต๊ิะเกมพนนั เลน่พรอ้มกนัได้หลายคน เช่่น ยงิปลา 164,555

5 ไฮโล/โปปั� น/น��าเติา้ปปูลา 2,514,898

15 ก�าถั�ว่/ถั�ว่แยก 78,236

6 ว่วั่ช่น/ไกช่่น 1,493,135

16 อสีำปอร์ติ	 72,702

7 หว่ยต่ิางประเทศ 890,337

17 รเูลต็ิ 68,065

8 หว่ยหุน้ 555,815

18 ทายผลอื�นที�ไมใ่ช่ก่ฬีา เช่่น ทายผลเลอืกตัิ�ง 61,696

9 สำลอ็ติแมช่ช่นี/ติูม้า้/ติูเ้กมพนนั 555,168

19 มา้แข่ง 37,175

10 บงิโกพนนั 494,938

20 อื�นๆ 103,027
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การขยายตัวของการพนันยังลงลึกไป 
ในทุกกลุ่มช่วงอายุ ในท่ีน้ีเราจะพิจารณา 
จำาแนกออกเป็นกลุ่มเส่ียง ได้แก่ กลุ่มเด็ก 
อายุ 15 - 18 ปี กลุ่มเยาวชนอายุ 19 - 25  
ปี และผู้สูงวัยอายุ 60 ปีข้ึนไป กับกลุ่ม 
ประชากรวัยทำางานท่ีมีอายุในช่วง 26 - 59 ปี

‘เด็ก’ เป็นประชากรกลุ่มเส่ียงท่ีเปราะบาง 
ต่อปัญหาจากการพนันอย่างย่ิง การศึกษา 
ในต่างประเทศบ่งช้ีว่า คนท่ีเล่นการพนัน 
ต้ังแต่อายุยังน้อยมีแนวโน้มโตข้ึนเป็นนักพนัน 
ท่ีมีปัญหามากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เร่ืองท่ีน่ากังวล 
ก็คือ เกือบ 1 ใน 3 ของเด็กไทยอายุ 15-18  
ปี ระบุว่าเล่นการพนันในปี 2564 (ร้อยละ  
29.5 ของคนในวัยเดียวกัน) หรือคิดเป็น 
จำานวน 0.843 ล้านคน เพ่ิมจากปี 2562  
ประมาณหน่ึงแสนคน (ตอนน้ันมีสัดส่วน 
เด็กไทยท่ีเล่นพนันอยู่ประมาณ 1 ใน 5)  
การพนันท่ีเด็กนิยมเล่นคือ  หวยใต้ดิน  
(0.392 ล้านคน) สลากกินแบ่งรัฐบาล (0.342  
ล้านคน) พนันไพ่ (0.295 ล้านคน) และ 
พนันทายผลฟุตบอล (0.228 ล้านคน) ตาม 
ลำาดับ โดยมีประมาณการวงเงินหมุนเวียน 
ท่ีเด็กไทยใช้เล่นการพนันในปีน้ีอยู่ท่ี 29,155  
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนถึงเกือบ 2 เท่าตัวจาก 
เม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 185.8 หรือ 
ประมาณ 18,955 ล้านบาท)

‘เย�วชน’ แม้จะโตข้ึนมาบ้างแล้ว แต่ก็ 

ยังนับว่าเป็นกลุ่มเส่ียง ด้วยอยู่ในช่วงวัย 
ท่ีชอบความแปลกใหม่ ชอบเร่ืองต่ืนเต้น 
เร้าใจ อิทธิพลของเพ่ือนท่ีมีมากข้ึน มีความ 
เช่ือม่ันในตัวเองสูงข้ึน แสวงหาการตัดสินใจ 
เลือกทำากิจกรรมต่างๆ  ด้วยตนเอง ผนวก 
กับการอยู่ท่ามกลางส่ือแวดล้อมในปัจจุบัน  
ย่ิงทำาให้เยาวชนไทยเส่ียงต่อการถูกชักจูง 
และกระตุ้นให้เข้าสู่วงจรการพนัน เร่ืองท่ี 
น่าตกใจก็คือ เกินกว่าคร่ึงหน่ึงของเยาวชน 
อายุ 19 - 25 ปี ระบุว่าตนเล่นการพนันในปี  
2564 (ร้อยละ 54.6 ของคนในวัยเดียวกัน)  
หรือคิดเป็นจำานวน 3.492 ล้านคน เพ่ิมข้ึน 
จากปี 2562 ประมาณส่ีแสนคน (ขณะน้ัน 
สัดส่วนเยาวชนท่ีเล่นพนันอยู่ท่ีร้อยละ 46.3)  
การพนันท่ีเยาวชนนิยมเล่น ได้แก่ สลาก 
กินแบ่งรัฐบาล (2.239 ล้านคน) หวยใต้ดิน  
(1.617 ล้านคน) พนันไพ่ (0.936 ล้านคน)  
และพนันทายผลฟุตบอล (0.740 ล้านคน)  
ตามลำาดับ โดยมีประมาณการวงเงินท่ีใช้ 
เล่นพนันอยู่ท่ี 93,321 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
ปี 2562 ถึงร้อยละ 58.5 (เพ่ิมข้ึนประมาณ  
34,444 ล้านบาท)

‘ผู้สูงวัย’ มักถูกละเลยจากความสนใจของ 
สังคม แต่กลับได้รับความสนใจจากธุรกิจ 
การพนัน คนในช่วงวัยเกษียณมีเวลาว่าง 
มากข้ึน อาจทำาให้เกิดความเหงาหรือความ 
เบ่ือหน่าย เส่ียงท่ีจะถูกชักจูงให้ถลำาตัวเข้าสู่ 
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การพนัน ช่วงชีวิตบ้ันปลายท่ีต้องอาศัย 
เงินเก็บท่ีสะสมมาจากการทำางาน หากเกิด 
ปัญหาจากการพนัน ย่อมส่งผลกระทบ 
ร้ายแรงแก่ผู้สูงวัยและคนในครอบครัว ผล 
การสำารวจพบผู้สูงวัยท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป  
ถึงร้อยละ 46.4 เล่นการพนันในปี 2564  
หรือคิดเป็นจำานวน 4.048 ล้านคน เพ่ิม 
จากปี 2562 เกือบเจ็ดแสนคน การพนันท่ี 
ผู้สูงวัยนิยมเล่น ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล  
(2.960 ล้านคน) หวยใต้ดิน (2.297 ล้านคน)  

พนันไพ่ (0.230 ล้านคน) และไฮโล/โปป่ัน/ 
นำ้าเต้าปูปลา (0.229 ล้านคน) ตามลำาดับ  
อย่างไรก็ดี สวนทางกับจำานวนนักพนันสูงวัย 
ท่ีเพ่ิมข้ึน วงเงินท่ีคนกลุ่มน้ีใช้เล่นพนันกลับ 
ลดลงไปจากเม่ือ 2 ปีท่ีแล้วประมาณร้อยละ  
20.3 มาอยู่ท่ีจำานวน 45,480 ล้านบาท ในปี  
2564 

สำาหรับประชากรวัยทำางาน ต้ังแต่ช่วงอายุ  
26 ไปจนถึง 59 ปี พบว่า ผู้เล่นการพนัน 
มีจำานวนมากข้ึนตามช่วงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน กล่าว 
คือ มีคนไทยอายุ 26-29 ปี เล่นการพนัน 
ประมาณ 3.081 ล้านคน และก้าวกระโดด 
ไปเป็น 6.489 ล้านคนในกลุ่มอายุ 30 - 39  
ปี จากน้ันก็เพ่ิมข้ึนไปอยู่ท่ี 6.941 ล้านคน 
ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี และสูงท่ีสุดในกลุ่ม 
อายุ 50 - 59 ปี ท่ี 7.444 ล้านคน อย่างไร 
ก็ดี จำานวนคนวัยทำางานท่ีเล่นการพนันใน 
ปีน้ีเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2562  
ประเภทการพนันท่ีคนกลุ่มน้ีเล่น สองอันดับ 
แรกคือ สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  
ส่วนอันดับท่ีสามมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
ในกลุ่มวัยทำางานตอนต้น (อายุ 26 - 39)  
นิยมเล่นพนันทายผลฟุตบอล ขณะท่ีกลุ่ม 
วัยทำางานตอนกลางและตอนปลาย (อายุ  
40 - 59) นิยมเล่นไพ่พนัน

เด็กเป็นกลุ่มเสีำ�ยง
คนที�เล่นการพนัน 
ติั�งแติ่อายุยังน้อยมีแนว่โน้ม 
เป็นนักพนันที�มีปัญหา 
มากกว่่ากลุ่มอื�น

เยาว่ช่นเป็นกลุ่มเสำี�ยง
ด้ว่ยอยู่ในว่ัยที�ช่อบ
คว่ามแปลกใหม่

ผู้สำูงอายุเป็นกลุ่มเสำี�ยง
ที�ได้รับคว่ามสำนใจำ
จำากธุรกจิำการพนัน
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5. พฤติกรรมการเล่นพนันในช่วงการแพร่ระบาดของเช่�อโรคโควิด-19

แม้ว่าการพนันในปี 2564 จะขยายตัว 
เพ่ิมข้ึน แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เช้ือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรมการเล่นพนันของคนไทย  
การสำารวจได้สอบถามถึงการเล่นพนันในช่วง 
ท่ีมีการแพร่ระบาด 2 รอบ รอบแรก คือช่วง 
ล็อกดาวน์ในปี 2563 ระหว่างปลายมีนาคม  
ถึงปลายมิถุนายน 2563 และ  รอบท่ีสอง  
คือช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ระหว่าง 
ปลายธันวาคม 2563 ถึงต้นเมษายน 2564 

ในช่วงมาตรการล็อกดาวน์คร้ังแรก ซ่ึง 
เป็นการระบาดระลอกแรกในประเทศไทย  
นักพนัน รวมถึงธุรกิจการพนัน ยังไม่ 
สามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ได้ 
เท่าท่ีควร พบว่าคนเล่นการพนันในช่วงน้ัน 
ส่วนใหญ่จะ  ‘เล่นน้อยลง’ (ร้อยละ 57.5)  
หรือ  ‘หยุดเล่น’  (ร้อยละ  13.7) แต่ก็มี 
ส่วนหน่ึงท่ียังคง ‘เล่นเท่าเดิม’ (ร้อยละ 26.7)  
สำาหรับเหตุผลท่ีทำาให้คนเล่นน้อยลงหรือ 
หยุดเล่น อันดับแรกเกิดจากการท่ีสำานักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลงดออกรางวัล 3 งวด  
(คนท่ี  ‘เล่นน้อยลง’  ร้อยละ 60 และคนท่ี  
‘หยุดเล่น’  ร้อยละ  74.8 ระบุเหตุผลน้ี)  
ถัดมาคือ การไม่มีแหล่งให้เล่นพนัน (คนท่ี  
‘เล่นน้อยลง  ’  ร้อยละ 21 และคนท่ี  ‘หยุด 
เล่น’  ร้อยละ 43.2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
เป็นเหตุผลท่ีสำาคัญเช่นกัน โดยคนกลุ่มน้ี 

ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย (คนท่ี  ‘เล่น 
น้อยลง’ ร้อยละ 51.1 และคนท่ี ‘หยุดเล่น’  
ร้อยละ 20.5) รายได้ลดหรือตกงานจนไม่มี 
รายได้ (คนท่ี ‘เล่นน้อยลง’ ร้อยละ 38.1 และ 
คนท่ี ‘หยุดเล่น’ ร้อยละ 10.8) และต้องการ 
หลีกเล่ียงการพบปะผู้คนเพราะกลัวติด 
โควิด-19 (คนท่ี ‘เล่นน้อยลง’ ร้อยละ 21.4  
และคนท่ี ‘หยุดเล่น’ ร้อยละ 13.6) อย่างไร 
ก็ดี นักพนันบางคนระบุว่า  ‘เล่นมากข้ึน’  
( ร้อยละ  2.1 ของคนท่ีเล่นพนันในช่วง 
ล็อกดาวน์คร้ังแรก) คนกลุ่มน้ีให้เหตุผลว่า  
หันไปเล่นพนันออนไลน์ทำาให้เล่นได้บ่อยข้ึน  
(ร้อยละ 62.8) บวกกับมีเวลาว่างมากข้ึน  
(ร้อยละ 55.8) และรายได้ลดลงจึงต้องการ 
หารายได้จากการพนัน (ร้อยละ 36)

ขณะท่ีในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดระลอก 
ใหม่ ปลายเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา  
นักพนันและธุรกิจการพนันเร่ิมปรับตัวได้ 
แล้ว ทำาให้พบว่า ในช่วงน้ีคนเล่นพนัน 
ส่วนใหญ่ ‘เล่นเท่าเดิม’ (ร้อยละ 55.8) ขณะ 
เดียวกัน นักพนันส่วนหน่ึง (ร้อยละ 1.9)  
ระบุว่าตน  ‘เล่นมากข้ึน’ โดยให้เหตุผลว่า  
หันไปเล่นพนันออนไลน์แล้วทำาให้สามารถ 
เล่นพนันได้บ่อยข้ึน (ร้อยละ 55.1) มีเวลา 
ว่างมากข้ึน (ร้อยละ 39.7) มีแหล่งพนัน 
แห่งใหม่ให้เล่น (ร้อยละ 35.9) และรายได้ 
ลดลงจึงต้องการหารายได้จากการพนัน  
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(ร้อยละ 29.5) อย่างไรก็ดี ยังมีนักพนัน 
จำานวนหน่ึงระบุว่าตน ‘เล่นน้อยลง’ (ร้อยละ  
41.2) หรือ ‘หยุดเล่น’ ไปเลย (ร้อยละ 1.2)  
เหตุผลหลักมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
คือ ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย (คนท่ี ‘เล่น 
น้อยลง’ ร้อยละ 79.2 และคนท่ี ‘หยุดเล่น’  
ร้อยละ 61.2 ระบุเหตุผลน้ี) และรายได้ลด 
หรือตกงานจนไม่มีรายได้ (คนท่ี ‘เล่นน้อย 
ลง’ ร้อยละ 60.7 และคนท่ี ‘หยุดเล่น’ ร้อยละ  
22.4) เหตุผลรองลงมาคือ ต้องการหลีก- 
เล่ียงการพบปะผู้คนเพราะกลัวติดโควิด-19  
(คนท่ี ‘เล่นน้อยลง’ ร้อยละ 26.2 และคนท่ี  
‘หยุดเล่น’ ร้อยละ 18.4) น่าสังเกตว่า การ 
ไม่มีแหล่งพนันให้เล่น (คนท่ี ‘เล่นน้อยลง’  
ร้อยละ 7.3 และคนท่ี  ‘หยุดเล่น’  ร้อยละ  
16.3) กลายเป็นเหตุผลท่ีสำาคัญน้อยลงกว่า 
ในช่วงล็อกดาวน์คร้ังแรกอยู่พอสมควร

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้การแพร่ 
ระบาดของเช้ือโควิด-19 จะทำาให้นักพนัน 
และธุรกิจการพนันต้องปรับตัวพอสมควร แต่ 
ในอีกด้านหน่ึงก็เอ้ือให้เกิดการขยายตัวของ 
การพนันด้วยเช่นกัน ข้อสังเกต ประก�รแรก 
คือ แรงกดดันทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการ 
แพร่ระบาด เป็นได้ท้ังเหตุผลท่ีทำาให้ลด/ 
งดเว้นการเล่นพนัน และก็เป็นเหตุผลท่ีทำาให้ 
คนเล่นพนันมากข้ึนได้ด้วยเช่นกัน

ประก�รท่ีสอง มาตรการเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม การทำางานท่ีบ้าน หรือการหยุด 
งานในบางอาชีพ ส่งผลให้คนมีเวลาว่างกับ 

ตัวเองมากข้ึน ทำาให้ส่วนหน่ึงเลือกท่ีจะเล่น 
การพนันเพ่ือเติมเต็มเวลาว่างเหล่าน้ัน ไม่ว่า 
จะเป็นเพราะต้องการความสนุกเพลิดเพลิน  
ฆ่าเวลา หรือหารายได้จากการพนันก็ตาม 

ประก�รท่ีส�ม คนจำานวนมากต้องปรับตัว 
เข้ากับการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ นักพนัน 
ส่วนหน่ึงท่ีไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการเล่น 
พนันได้ จึงหันมาเล่นพนันออนไลน์ ส่ิงท่ี 
พวกเขาพบคือ ความสะดวก ความง่าย 
ในการเข้าถึง ทำาให้พวกเขาเล่นได้บ่อยข้ึน 
เท่าท่ีต้องการ 

ประก�รสุดท้�ย ธุรกิจการพนันเองก็ใช้ 
เวลาไม่นานในการปรับตัวเพ่ือรองรับความ 
ปกติใหม่ของการพนัน แม้ช่วงแรกจะต้อง 
ปิดแหล่งให้เล่นพนัน แต่หลังจากน้ันก็มีการ 
ลักลอบกลับมาเปิดแหล่งให้เล่นพนันกันใหม่  
(เห็นได้จากเหตุผลของคนท่ีเล่นพนันเพ่ิมข้ึน  
คนท่ีเล่นพนันน้อยลง และหยุดเล่นไปเลย 
โดยเปรียบเทียบกันในสองช่วงการระบาด)

แม้การแพร่ระบาดของ 
เช่ื�อโคว่ิด-19 จำะท�าให ้
นักพนันและธุรกิจำการพนัน 
ติ้องปรับติัว่ แติ่ในอีกด้านหนึ�ง
ก็เอื�อให้เกิดการขยายติัว่
ของการพนัน
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6. สลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงเป็นการพนัน 
ยอดนิยมอันดับหน่ึงของคนไทย แม้ว่าการ 
แพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19  ทำาให้ 
สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลงดออกสลาก  
3 งวด แต่คนท่ีเล่นพนันสลากฯยังคงขยาย 
ตัวจากเม่ือ 2 ปีท่ีแล้วถึงร้อยละ 8.3 หรือ 
เพ่ิมข้ึนประมาณ 1.877 ล้านคน ในจำานวนน้ี 
เป็นนักพนันหน้าใหม่ท่ีเร่ิมซ้ือสลากฯเป็น 
คร้ังแรกประมาณ 0.392 ล้านคน ทำาให้ใน 
ปี 2564 คนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีเล่นพนัน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลมีจำานวนมากถึง 24.626  
ล้านคน 

เม่ือพิจารณาตามโครงสร้างประชากร  
พบว่า ผู้หญิงเล่นพนันสลากฯมากกว่าผู้ชาย 
เล็กน้อย (12.686 ล้านคน และ 11.941 ล้าน 
คน) หากจำาแนกตามช่วงวัย คนวัยทำางาน 
ในช่วงอายุ 26 - 59 ปี ถือเป็นนักพนันสลากฯ 
กลุ่มใหญ่ท่ีสุด (รวม 19.085 ล้านคน) และ 
จะเล่นพนันสลากฯเพ่ิมข้ึนตามช่วงอายุ  
หรืออาจกล่าวได้ว่า ย่ิงอายุมากข้ึนย่ิงนิยม 
เล่นพนันสลากฯมากข้ึน (อายุ 26 - 29 ปี  
เล่นพนันสลากฯ 2.275 ล้านคน อายุ 30 -  
39 ปี 5.205 ล้านคน อายุ 40 - 49 ปี 5.596  
ล้านคน และอายุ 50 - 59 ปี 6.009 ล้านคน)  
ขณะท่ีกลุ่มผู้สูงวัยอายุ 60 ปีข้ึนไป เล่นพนัน 
สลากฯประมาณ 2.960 ล้านคน เยาวชนอายุ  
19 - 25 ปี มีจำานวน 2.239 ล้านคน และ 
เด็กอายุ 15 - 18 ปี มีจำานวน 0.342 ล้านคน 

อย่างไรก็ดี เม่ือดูการขยายตัวโดยจำาแนก 
ตามโครงสร้างอายุ กลับพบการขยายตัว 
ของนักพนันสลากฯมากท่ีสุดในประชากรกลุ่ม 
เส่ียงทุกกลุ่ม อันดับหน่ึงคือ กลุ่มเด็กอายุ  
15 - 18 ปี เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 27.5 เม่ือเทียบ 
กับปี 2562 รองลงมาคือ กลุ่มผู้สูงวัยอายุ  
60 ปีข้ึนไป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.2 และกลุ่ม 
เยาวชนอายุ 19 - 25 ปี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.6  
ขณะท่ีคนวัยทำางานในช่วงอายุ 26-59 ปี  
มีอัตราการเล่นพนันสลากฯเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 
ท่ีร้อยละ 7 ย่ิงไปกว่าน้ัน แม้กฎหมายจะ 
กำาหนดห้ามเด็กอายุตำา่กว่า 20 ปี ซ้ือสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล แต่การสำารวจพบเยาวชน 
อายุตำ่ากว่า 20 ปี ประมาณ 7 แสนคน  
เล่นพนันสลากฯ ซ่ึงเป็นจำานวนท่ีมากกว่า 
เม่ือสองปีท่ีแล้วเกือบ 3 แสนคน 

นอกจากน้ี สัดส่วนคนเล่นพนันสลากฯ 
ยังเพ่ิมข้ึนในทุกภูมิภาค แต่ในภาพรวม  
ลำาดับความนิยมในแต่ละพ้ืนท่ียังเหมือนเดิม  
โดยคนกรุงเทพฯและปริมณฑลเล่นพนัน 
สลากฯมากเป็นอันดับหน่ึง อยู่ท่ีร้อยละ 55.8  
ของประชากรในภูมิภาค (ประมาณ 4.375  
ล้านคน) รองลงมาคือ ภาคเหนือ ร้อยละ  
45.9 (4.490 ล้านคน) ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ท่ีแม้จะมีจำานวนนักพนันสลากฯ 
มากท่ีสุด (8.119 ล้านคน) แต่มีสัดส่วน 
คนซ้ือสลากฯเป็นอันดับสามท่ีร้อยละ 44.6  
ตามด้วย ภาคกลาง ร้อยละ 44 (4.838  
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ล้านคน) และภาคใต้ ร้อยละ 38.7 (2.896  
ล้านคน) 

การท่ีสำานักงานสลากฯงดออกรางวัล 3  
งวด ไม่ค่อยส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมการเล่นพนันสลากฯมากนัก  
เพราะนักพนันสลากฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ  
97.8) ระบุว่า ตนแค่เพียงหยุดซ้ือสลากฯ 
ในงวดท่ีงดออกรางวัล และไม่ได้หันไปเล่น 
หวยประเภทอ่ืนเพ่ือทดแทนสลากกินแบ่ง 
รัฐบาล นอกจากน้ี การหยุดซ้ือสลากฯ 
ก็ไม่ได้ทำาให้พวกเขารู้สึกหงุดหงิดแต่อย่างใด  
(มีเพียงร้อยละ 4.2 ท่ีรู้สึกหงุดหงิด) ขณะ 
เดียวกัน เม่ือให้เปรียบเทียบกับช่วงปีก่อน 

ท่ีจะมีการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19  
นักพนันสลากฯคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50.1) ระบุ 
ว่าในปี 2564 ตนเล่นพนันสลากฯน้อยลง  
ขณะท่ีอีกเกือบคร่ึงหน่ึงระบุว่าเล่นเท่าเดิม  
(ร้อยละ 49) มีน้อยมากท่ีระบุว่าตนเล่นพนัน 
สลากฯมากข้ึน

เม่ือเป็นเช่นน้ี หมายความว่า คนไทย 
เล่นพนันสลากฯน้อยลงใช่หรือไม่? คำาตอบ 
ก็คือ ท้ังใช่และไม่ใช่ กล่าวคือ คนไทยซ้ือ 
สล�กน้อยงวดลงก็จริง แต่กลับซ้ือในแต่ละ 
งวดหนักข้ึน โดยในปี 2564 คนไทยซ้ือ 
สลากฯเฉล่ีย 16 งวดต่อปี และคนท่ีระบุว่า 
ซ้ือสลากฯทุกงวดมีสัดส่วนลดลง อย่างไรก็ดี  

จ้านวนนักพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขยายตัวอย่างมากในประชากรกลุ่มเสี่ยง

ปี
64
ปี
62

ว่งเงินหมุนเว่ียน
เฉลี�ยติ่องว่ด (21 งว่ด)

ว่งเงินหมุนเว่ียน
เฉลี�ยติ่องว่ด (24 งว่ด)

6.665 หมื�นล้านบาท

6.270 หมื�นล้านบาท

เด็ก 15-18 ปี
เล่นพนันสำลากฯ เพิ�มขึ�น

ผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ�นไป
เล่นพนันสำลากฯ เพิ�มขึ�น

เยาวชน 19-25 ปี
เล่นพนันสำลากฯ เพิ�มขึ�น

วัยท้างาน 26-59 ปี
เล่นพนันสำลากฯ เพิ�มขึ�น

 + 27.5 %
เมื�อเทียบกับปี ‘62

 + 15.2 %
เมื�อเทียบกับปี ‘62

 + 14.6 %
เมื�อเทียบกับปี ‘62

 + 7.0 %
เมื�อเทียบกับปี ‘62

45.4 % ของคนไทย เล่นพนัน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ในปี 2564
หร่อคิดเป็นจ้านวน

วงเงินหมุนเวียนในตลาดพนัน
สลากกินแบ่งรัฐบาล

24.626 ล้านคน
เพิ�มจำากปี ’62 8.3 %
หรือประมาณ 1.877 ล้านคน

ลดลงจำากปี ’62
10,509 ล้านบาท

139,977 ล้านบาท

เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี
เล่นพนันสำลากฯ ในปี ‘64

7.024 แสนคน
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7. หวยใต้ดิน

หวยใต้ดินเป็นการพนันยอดนิยมอันดับ 
สอง รองจากสลากกินแบ่งรัฐบาล และแทบ 
จะเรียกได้ว่าเป็นการพนันท่ีดำาเนินคู่ขนาน 
กัน เ น่ืองด้วยคนท่ีเล่นพนันหวยใต้ดิน 
ร้อยละ 72.9 เล่นพนันสลากฯควบคู่กันไป 
ทำาให้ลักษณะการเปล่ียนแปลงในรอบ 2 ปี 
ของการพนันสองประเภทน้ีคล้ายกันอยู่มาก 
กล่าวคือ จำานวนผู้เล่นมีการขยายตัวและ 
วงเงินหมุนเวียนรวมหดตัวเล็กน้อยจากการ 
งดออกรางวัลอยู่ช่วงหน่ึงของสำานักงาน 
สลากฯ แต่คนกลับเล่นพนันต่องวดหนักมือ 
ข้ึน นอกจากน้ี นักพนันส่วนหน่ึงยังอาศัย 

ช่องทางส่ือสารสมัยใหม่และช่องทางออนไลน์ 
อ่ืนๆ ประกอบการเล่นพนันอีกด้วย

ในภาพรวม จำานวนนักพนันหวยใต้ดิน 
ขยายตัวร้อยละ 8.7 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ  
1.536 ล้านคน โดยเป็นนักพนันหน้าใหม่ท่ี 
เพ่ิงเล่นหวยใต้ดินเป็นคร้ังแรกอยู่ราว 0.333  
ล้านคน ทำาให้โดยรวมมีคนไทยอายุ 15 ปี 
ข้ึนไป เล่นหวยใต้ดินในปี 2564 ประมาณ  
19.273 ล้านคน ในจำานวนน้ีเป็นผู้หญิง 
มากกว่าผู้ชาย (10.042 ล้านคน และ 9.231  
ล้านคน) แต่การขยายตัวของนักพนัน 
เพศชายกลับสูงข้ึนมากกว่าเพศหญิงอยู่ 

การที�สำ�านักงานสำลากฯ 
งดออกรางว่ัล 3 งว่ด  
ไม่สำ่งผลให้เกิดการเปลี�ยน 
พฤติกิรรมการเลน่พนันสำลากฯ 
มากนัก นักพนันสำลากฯ 
ร้อยละ 97.8 ระบุว่่า  
ตินแค่หยุดซื�อสำลากฯ 
ในงว่ดที�งดออกรางว่ัล  
ไม่ได้หันไปเล่นหว่ยประเภทอื�น  
การหยุดซื�อสำลากฯ  
ไม่ได้ท�าให้รู้สำึกหงุดหงิด

คนไทยกลับใช้เงินซ้ือสลากฯเฉล่ีย 330 บาท 
ต่องวด และหากงวดใดซ้ือหนักเป็นพิเศษ 
จะซ้ือสูงสุดโดยเฉล่ียประมาณ 575 บาท 
ต่องวด ท้ัง 2 กรณีถือว่าเป็นจำานวนเงิน 
ท่ีมากข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2562

พฤติกรรมซ้ือน้อยงวดลง แต่ซ้ือต่องวด 
หนักข้ึน  จึงทำาให้ประมาณการวงเ งิน 
หมุนเวียนรวมในตลาดการพนันสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลลดลงเล็กน้อยจากเม่ือ 2 ปี 
ท่ีแล้ว (ลดลงร้อยละ  7) มาอยู่ท่ีจำานวน  
139,977 ล้านบาทในปี 2564 แต่วงเงิน 
หมุนเวียนเฉล่ียต่องวดกลับสูงข้ึนมาอยู่ท่ี 
งวดละ 66,650 ล้านบาท (เงินหมุนเวียน 
เฉ ล่ียในปี  2562  อยู่ ท่ีงวดละ  62 ,700  
ล้านบาท) 
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พอสมควร (เพศชายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.7 
เพศหญิงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5)

คนวัยทำางานอายุ 26-59 ปี เป็นคน 
กลุ่มใหญ่ท่ีเล่นพนันหวยใต้ดิน  (รวมกัน  
14 .968  ล้านคน)  และความนิยมเล่น 
หวยใต้ดินก็เ พ่ิมข้ึนตามช่วงอายุ  (อายุ   
26 - 29 ปี เล่นพนันหวยใต้ดิน 1.820 ล้าน 
คน อายุ 30 - 39 ปี 3.990 ล้านคน อายุ  
4 0  -  4 9  ปี  4 . 3 52  ล้ านคน  และอา ยุ   
50 - 59 ปี 4.805 ล้านคน) รองลงมาคือ 
กลุ่มผู้สูงวัยอายุ  60 ปีข้ึนไป ประมาณ  
2.297 ล้านคน ตามด้วย เยาวชนอายุ   
19 - 25 ปี ประมาณ 1.617 ล้านคน และ 
เด็กอายุ 15 - 18 ปี ประมาณ 0.392 ล้านคน 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาการขยายตัว 
ของจำานวนนักพนันหวยใต้ดินโดยจำาแนก 
ตามช่วงวัย  พบว่า  กลุ่มคนวัยทำางาน 
ตอนต้น ช่วงอายุ 26 - 29 ปี มีอัตราการ 
ขยายตัวสูงท่ีสุด คือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 เม่ือ 
เทียบกับนักพนันหวยใต้ดินช่วงวัยเดียวกัน 
เม่ือ  2 ปีก่อน รองมาคือ กลุ่มเด็กอายุ   
15 - 18 ปี เล่นหวยใต้ดินเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ  
22.8 ผู้ สูง วัยอายุ  60 ปี ข้ึนไป เ พ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 14.1 และกลุ่มเยาวชนอายุ 19 - 25 ปี  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9 ในขณะท่ีคนวัยทำางาน 
กลุ่มอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนในอัตราเฉล่ียเพียงร้อยละ  
5.2 เท่าน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า หวยใต้ดิน 
กำ�ลังขย�ยตัวม�กข้ึนในกลุ่มคนท่ีเร่ิมวัย 
ทำ�ง�นและในกลุ่มเส่ียงท้ัง 3 กลุ่ม

ช่องทางหลักในการเล่นหวยใต้ดินยังคง 
เป็นการเล่นกับคนรับแทง/คนเดินโพย  
( ร้อยละ  88) มีส่วนหน่ึงเล่นกับเจ้ามือ 
โดยตรง (ร้อยละ 22.3) นอกจากน้ี บางส่วน 
เล่นผ่านไลน์/แอพแชทต่างๆ (ร้อยละ4.3)  
และเล่นโดยตรงกับเว็บพนัน/แอพพนัน  
(ร้อยละ 2.4) รวมไปถึงเล่นผ่านทางเฟซบุ๊ก/ 
โซเชียลมีเดียต่างๆ  (ร้อยละ  0.4) โดย 
คนหน่ึงสามารถเล่นได้มากกว่าหน่ึงช่องทาง

สำาหรับพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดิน  
พิจารณาตามช่องทางท่ีเล่นออกเป็น 3 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มท่ีเล่นกับคน  (เล่นกับเจ้ามือ 
โดยตรงหรือกับคนรับแทง/คนเดินโพย)  
กลุ่มท่ีเล่นผ่�นช่องท�งส่ือส�ร (ไลน์ เฟซบุ๊ก  
แอพแชท หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ และ 
กลุ่มท่ีเล่นแบบออนไลน์ (เล่นโดยตรงกับ 
เว็บไซต์/แอพพนัน) 

ในแง่ความถ่ีในการเล่น นักพนันหวย 
ใต้ดินได้รับผลกระทบจากการงดออกสลากฯ  
3 งวด ทำาให้โดยภาพรวมคนไทยเล่นหวย 
ใต้ดินด้วยความถ่ีท่ีน้อยกว่าปี 2562 (ตอนน้ัน 
เล่นเฉล่ีย 19 งวดต่อปี) อย่างไรก็ดี เม่ือ 

คนที�เล่นพนันหว่ยใติ้ดิน
ร้อยละ 72.9 
เล่นพนันสำลากฯ 
คว่บคู่กันไป 
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พิจารณาแยกตามช่องทางท่ีเล่นพบว่า กลุ่ม 
ท่ีเล่นแบบออนไลน์มีความถ่ีในการเล่นสูงกว่า 
กลุ่มอ่ืนๆ คือเล่นเฉล่ีย 19 งวดต่อปี ขณะท่ี 
กลุ่มท่ีเล่นกับคน เล่นเฉล่ีย 16 งวดต่อปี  
และกลุ่มท่ีเล่นผ่านช่องทางส่ือสาร เล่นเฉล่ีย  
13 งวดต่อปี

เม่ือพิจารณาในแง่จำานวนเงินท่ีใช้เล่น  
พบว่า ทุกกลุ่ม ทุกช่องทางการเล่นหวย 
ใต้ดิน ใช้เงินพนันสูงข้ึนมากกว่า 2 ปีท่ีแล้ว  
(ตอนน้ันเงินพนันเฉล่ีย 405 บาทต่องวด)  
โดยกลุ่มท่ีเล่นหวยใต้ดินผ่านช่องทางส่ือสาร 

สมัยใหม่ใช้เงินพนันมากท่ีสุด เฉล่ีย 573  
ต่องวด หากงวดไหนเล่นหนักจะใช้เงินพนัน 
สูงสุดเฉล่ีย 899 บาทต่องวดเลยทีเดียว รอง 
ลงมาคือกลุ่มท่ีเล่นแบบออนไลน์ มีเงินพนัน 
เฉล่ีย 538 บาทต่องวด งวดท่ีเล่นหนักจะใช้ 
เงินสูงสุดเฉล่ีย 792 บาทต่องวด ส่วนกลุ่มท่ี 
เล่นกับคน ใช้เงินพนันเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 442  
บาทต่องวด โดยจะใช้เงินสูงสุดเฉล่ีย 776  
บาทต่องวด ในงวดท่ีเล่นหนัก 

เม่ือนำาข้อมูลท่ีได้มาคำานวณวงเงินหมุน- 
เวียนในตลาดหวยใต้ดินของปี 2564 พบว่า  

จ้านวนนักพนันหวยใต้ดิน
ขยายตัวอย่างมากในประชากรกลุ่มเสี่ยง

วัยท้างาน 26-29 ปี
เล่นหว่ยใติ้ดินเพิ�มขึ�น

เด็ก 15-18 ปี
เล่นหว่ยใติ้ดินเพิ�มขึ�น

ผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ�นไป
เล่นหว่ยใติ้ดินเพิ�มขึ�น

เยาวชน 19-25 ปี
เล่นหว่ยใติ้ดินเพิ�มขึ�น

วยัทา้งานชว่งอายอุ่่น ๆ  
เล่นหว่ยใติ้ดินเพิ�มขึ�น

 + 24.0%
เมื�อเทียบกับปี ‘62

 + 22.8 %
เมื�อเทียบกับปี ‘62

 + 14.1 %
เมื�อเทียบกับปี ‘62

 + 12.9 %
เมื�อเทียบกับปี ‘62

 + 5.2%
เมื�อเทียบกับปี ‘62

35.5 % ของคนไทย
เล่นพนันหวยใต้ดิน ในปี 2564
หร่อคิดเป็นจ้านวน

วงเงินหมุนเวียนในตลาดพนัน
หวยใต้ดิน

19.273 ล้านคน
เพิ�มจำากปี ’62 8.7 %
หรือประมาณ 1.536 ล้านคน

ลดลงจำากปี ’62
3,239 ล้านบาท

149,919 ล้านบาท

7.139
หมื�นล้านบาท

6.381 
หมื�นล้านบาท

ปี
64 ว่งเงินหมุนเว่ียน

เฉลี�ยต่ิองว่ด (21 งว่ด)

ปี
62 ว่งเงินหมุนเว่ียน

เฉลี�ยติ่องว่ด (24 งว่ด)

72.9 %
ของคนที�เล่นหว่ยใต้ิดิน
เล่นพนันสำลากฯ ด้ว่ย
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8. หวยอ่่นๆ 

‘หวย’ เป็นคำาท่ีเราใช้เรียกการพนันทาย 
ผลตัวเลข หลายคนเรียกสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ด้วยคำาท่ีติดปากว่า ‘หวยรัฐบาล’ และเรียก 
การทายผลตัวเลขรางวัลท่ีสำานักงานสลากฯ 
ออกในแต่ละงวดว่า ‘หวยใต้ดิน’ นอกจากน้ี  
ยังมีหวยอ่ืนๆ  อีกมากมาย อาทิเช่น การ 
ทายผลตัวเลขดัชนีตลาดหุ้นท่ีรู้จักกันในช่ือ  
‘หวยหุ้น’ การทายผลตัวเลขรางวัลสลาก 
ของประเทศอ่ืนๆ เช่น หวยมาเลเซีย หวย 
ลาว หวยฮานอย ท่ีหลายคนเรียกรวมๆ   
กันว่า ‘หวยต่างประเทศ’ หรือแม้แต่การ 
สุ่มตัวเลขง่ายๆ บนลูกปิงปอง บนแผ่นไม้ 
จากในกล่อง ซ่ึงในระยะหลังพัฒนามาเป็น 
โปรแกรมสุ่มตัวเลขบนหน้าเว็บไซต์ ท่ีเรียก 
ว่า ‘หวยปิงปอง’ หรือ  ‘จับย่ีกี’ และอีก 
สารพัดวิธีทายผลท่ีปรับเปล่ียนให้สอดรับกับ 
ความนิยมหรือวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน 

คว�มนิยมท่ีนักพนันช�วไทยมีต่อหวยอ่ืนๆ   
ขย�ยตัวข้ึนม�กถึงร้อยละ 100 ในปี 2564  
มีจำานวนนักพนันหวยอ่ืนๆ  ถึง 1.351 ล้าน 
คน เพ่ิมข้ึน 0.675 ล้านคน จากปี 2562  
ในจำานวนน้ีเป็นนักพนันหน้าใหม่ท่ีเพ่ิงหัด 
เล่นหวยประเภทอ่ืนๆ เป็นคร้ังแรกประมาณ  
0.154 ล้านคน โดยส่วนใหญ่นิยมเล่นพนัน 
หวยต่างประเทศและหวยหุ้นเป็นหลัก  
(ร้อยละ 63.8 และร้อยละ 39 ตามลำาดับ)  
และมีอยู่ส่วนหน่ึงท่ีเล่นจับย่ีกี หวยปิงปอง  
และหวยสัตว์ ท้ังน้ี เป็นท่ีน่าสังเกตว่า หวย 
ต่างประเทศมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด 
เป็นอย่างมาก

ภาคใต้ เป็นภูมิภาคท่ีมีนักพนันหวยอ่ืนๆ   
มากท่ีสุด (ประมาณ 0.606 ล้านคน) รอง 
ลงมาคือ กรุงเทพฯและปริมณฑล (0.296  
ล้านคน) ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กลุ่มท่ีเ ล่นผ่านเ จ้ามือหรือคนรับแทง/ 
คนเดินโพยมีวงเงินหมุนเวียนมากท่ีสุด  
ประมาณ 137,920 ล้านบาท ขณะท่ีกลุ่มท่ี 
เล่นผ่านช่องทางส่ือสาร เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก  
แอพแชท ฯลฯ มีวงเงินพนัน 7,163 ล้าน 
บาท และกลุ่มท่ีเล่นแบบออนไลน์ผ่านเว็บ 
หรือแอพพนัน มีวงเงินรวมกันท่ี 4,836 ล้าน 
บาท (โดยกลุ่มท่ีเล่นผ่านช่องทางออนไลน์  

2 กลุ่มหลัง กินส่วนแบ่งร้อยละ 8 ของ 
ตลาดพนันหวยใต้ดินท้ังหมด) ท้ังน้ี วงเงิน 
หมุนเวียนรวมของตลาดหวยใต้ดินลดลง 
จากปี 2562 เล็กน้อย (ลดลงร้อยละ 2.1)  
มาอยู่ท่ี 149,919 ล้านบาท อย่างไรก็ดี  
วงเงินหมุนเวียนเฉล่ียต่องวดกลับเพ่ิมข้ึน 
เป็นงวดละ 71,390 ล้านบาท (เงินหมุนเวียน 
เฉล่ียในปี 2562 งวดละ 63,810 ล้านบาท)
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(0.218 ล้านคน) ภาคกลาง (0.139 ล้านคน)  
และภาคเหนือ (0.108 ล้านคน) เม่ือพิจารณา 
ตามโครงสร้างประชากร พบว่า ผู้หญิงนิยม 
เล่นหวยอ่ืนๆ  มากกว่าผู้ชายเกือบเท่าตัว  
(0.855 ล้านคน และ 0.495 ล้านคน ตาม 
ลำาดับ)  หากจำาแนกตามช่วงอายุ	 คน
วัยทำางานตอนกลางข้ึนไปเป็นนักพนัน 
กลุ่มใหญ่ท่ีสุด (อายุ 30 - 39 ปี มีประมาณ 
0.358 ล้านคน อายุ 40 - 49 ปี 0.266 ล้านคน 
และอา ยุ  50  -  59  ปี  0 . 294  ล้านคน) 
รองลงมาคือเยาวชนอายุ 19 - 25 ปี (0.173  
ล้านคน)	 คนวัยทำางานตอนต้นช่วงอายุ  
26 - 29 ปี (0.157 ล้านคน) ผู้สูงวัยอายุ  

60 ปีข้ึนไป (ประมาณ 8 หม่ืนคน) และเด็ก 
อายุ 15 - 18 ปี (ประมาณ 2 หม่ืนคน)

ช่องทางหลักท่ีนักพนันใช้เล่นพนันหวย 
อ่ืนๆ คือ เล่นกับคนรับแทง/คนเดินโพย  
(ร้อยละ 62.1) และมีส่วนหน่ึงท่ีเล่นกับเจ้ามือ 
โดยตรง (ร้อยละ 13) อย่างไรก็ดี การเล่น 
พนันผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยม 
อยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโดยตรง 
กับเว็บไซต์/แอพพนัน (ร้อย 23.7) เล่นผ่าน 
ไลน์หรือแอพแชทต่างๆ (ร้อยละ 11.3) หรือ 
ผ่านเฟซบุ๊ก	/โซเชียลมีเดียต่างๆ (ร้อยละ 2.3) 
ซ่ึงเป็นไปได้ว่านักพนันคนหน่ึงอาจใช้มากกว่า 
หน่ึงช่องทาง

2.5% ของคนไทย
เล่นพนันหวยอ่่น ๆ  ในปี 2564
หร่อคิดเป็นจ้านวน

1.351 ล้านคน
เพิ�มจำากปี ’62 100 %
หรือประมาณ 0.675 ล้านคน

วงเงินหมุนเวียนในตลาดการพนัน
หวยอ่่น ๆ 

เพิ�มขึ�นจำากปี ’62
117%

58,754 ล้านบาท

63.8%

39.0%

6.8%

4.0%

0.6%

หว่ยติ่างประเทศ

หว่ยหุ้น

จัำบยี�กี

หว่ยปิงปอง

หว่ยสัำติว่์

กรงุเทพฯ ปรมิณฑล 3.8 %
0.296 ลา้นคน

ภาคเหนอื 1.1 %
0.108 ลา้นคน

ภาคใต้ิ 8.1 %
0.606 ลา้นคน

ภาคอสีำาน 1.2 %
0.218 ลา้นคน

ภาคกลาง 1.3 %
0.139 ลา้นคน

สำัดสำ่ว่นผู้เล่นหว่ยอื�น ๆ  ต่ิอประช่ากรในภูมิภาคนั�น ๆ  
และ ประมาณการจำ�านว่นคนไทยที�เล่นหว่ยอื�น ๆ  ปี 2564 
จำ�าแนกติามภูมิภาค

ร้อยละของคนที�เล่นพนันหว่ยอื�น ๆ  ปี 2564
จำ�าแนกติามประเภทหว่ยที�เล่น (เล่นได้มากกว่่า 1 ประเภท)
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ส่ิงท่ีดึงดูดนักพนันให้หันมาสนใจหวยอ่ืนๆ   
คือ ความถ่ีและความหลากหลายในการ 
ออกรางวัล ท่ีออกได้บ่อย ออกได้ถ่ี ทำาให้ 
เล่นได้เร่ือยๆ ลุ้นได้เร่ือยๆ ไม่ต้องรอนาน 
คร่ึงเดือนถึงจะรู้ผล เหมือนกรณีสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลหรือหวยใต้ดิน ผลการสำารวจแสดง 
ให้เห็นว่า นักพนันหวยอ่ืนๆ  ท่ีเล่นกับคน  
(ผ่านคนรับแทง/คนเดินโพย และผ่านเจ้ามือ 
โดยตรง) เล่นพนันเฉล่ีย 6 คร้ังต่อสัปดาห์  
หรือเล่นเกือบทุกวัน ช่วงท่ีเล่นหนักจะเล่น 
มากท่ีสุดเฉล่ีย 9 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนท่ีเล่น 
พนันแบบออนไลน์ (ผ่านเว็บไซต์/แอพพนัน)  
และเล่นผ่านช่องทางส่ือสารสมัยใหม่ (ไลน์  
เฟซบุ๊ก แอพแชท โซเชียลมีเดียต่างๆ)  
มีความถ่ีเฉล่ียเท่ากันท่ี 3 คร้ังต่อสัปดาห์  
ช่วงท่ีเล่นบ่อยท่ีสุดในสองช่องทางน้ีจะเล่น 
สูงสุดเฉล่ีย 10 คร้ังต่อสัปดาห์ และ 8 คร้ัง 
ต่อสัปดาห์ ตามลำาดับ หรือกล่าวโดยสรุป  

ในปี 2564 คนไทยเลน่พนนั
หว่ยอื�นๆ  มากขึ�นถงึร้อยละ 
100 สำิ�งที�ดงึดดูนกัพนนั 
ใหหั้นมาสำนใจำหว่ยอื�นๆ  คอื  
คว่ามถี�และคว่ามหลากหลาย 
ในการออกรางวั่ล

นักพนันหวยอ่ืนๆ เล่นพนันกับคนบ่อยกว่า 
เล่นผ่านช่องทางออนไลน์

อย่างไรก็ดี เงินท่ีใช้พนันผ่านช่องทาง 
ออนไลน์กลับมีจำานวนมากกว่าท่ีใช้เล่นกับ 
คน กล่าวคือ คนท่ีเล่นผ่านช่องทางส่ือสาร 
สมัยใหม่ใช้เงินพนันเฉล่ีย 272 บาทต่องวด  
งวดท่ีเล่นหนักจะใช้เงินสูงสุดเฉล่ีย 405  
บาทต่องวด ส่วนคนท่ีเล่นแบบออนไลน์ใช้ 
เงินพนันเฉล่ีย 221 บาทต่องวด และเล่น 
หนักสุดเฉล่ียท่ี 420 บาทต่องวด ขณะท่ี 
นักพนันท่ีเล่นกับเจ้ามือหรือคนรับแทงใช้เงิน 
พนันเฉล่ีย 179 บาทต่องวด และเล่นสูงสุด 
เฉล่ีย 356 ต่องวด ในงวดท่ีเล่นหนัก

เม่ือคำานวณรวมกัน ทำาให้เราสามารถ 
ประมาณการวงเงินหมุนเวียนของตลาดการ 
พนันหวยอ่ืนๆ ในปี 2564 ได้ท่ี 58,754 ล้าน 
บาท เพ่ิมข้ึนจากเม่ือ 2 ปีท่ีแล้วถึง 31,679  
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 117 หาก 
จำาแนกวงเงินหมุนเวียนในช่องทางต่าง  ๆ  
พบว่า การพนันหวยอ่ืนๆ ผ่านคนรับแทง/ 
คนเดินโพยหรือเจ้ามือมีเงินหมุนเวียนรวม  
36,294 ล้านบาท ตามมาด้วยการเล่นพนัน 
แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์/แอพพนัน มี 
วงเงินมากถึง 14,149 ล้านบาท และการเล่น 
ผ่านช่องทางส่ือสารสมัยใหม่ต่างๆ  มีเงิน 
หมุนเวียนท่ี 8,310 ล้านบาท กล่าวอีก 
นัยหน่ึง ก�รเล่นพนันผ่�นช่องท�งออนไลน์ 
กินส่วนแบ่งในตล�ดหวยอ่ืนๆ รวมกันม�ก 
ถึงร้อยละ 38 เลยทีเดียว

58,754 ล้านบาท
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9. พนันทายผลฟุตบอล

วิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ใน 
ทวีปยุโรป ส่งผลให้ลีกยอดนิยมของนักพนัน 
ทายผลฟุตบอลชาวไทยอย่างเช่นพรีเมียร์ลีก 
และลีกดังของยุโรปต้องเล่ือนการแข่งขัน  
บางคร้ังกินเวลานานหลายเดือนกว่าจะเร่ิม 
ปรับตัวและวางมาตรการรับมือต่าง  ๆเพ่ือให้ 
สามารถกลับมาแข่งขันในสนามได้ ในช่วง 
ท่ีลีกเหล่าน้ีงดแข่ง นักพนันฟุตบอลชาวไทย 
เกือบท้ังหมด (ร้อยละ 98) จำาต้องหยุดเล่น 
พนันทายผลฟุตบอลไปโดยปริยาย มีจำานวน 
น้อยมากๆ ท่ีหันไปเล่นพนันทายผลฟุตบอล 
ลีกอ่ืนท่ียังเปิดแข่งขัน เช่น ไทยลีก หรือ 
ฟุตบอลชุมชน และน้อยคนท่ีเปล่ียนไปเล่น 
พนันทายผลกีฬาอ่ืน เช่น มวย

 อย่างไรก็ดี เม่ือสอบถามถึงความรู้สึก 
ท่ีต้องหยุดเล่นพนันในช่วงน้ัน นักพนันถึง  
1 ใน 5 ระบุว่าตนรู้สึกหงุดหงิดท่ีไม่ได้เล่น  
(ร้อยละ 21.6) เป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่านักพนัน 
สลากฯหรือหวยใต้ดินท่ีเกือบท้ังหมดระบุว่า 
รู้สึกเฉยๆ  ท่ีต้องงดเล่นพนัน แปลว่า นัก 
พนันท�ยผลฟุตบอลมีคว�มรู้สึกเสพติด  
หมกมุ่นกับก�รพนันท่ีตนเล่นม�กกว่� ท่ีเป็น 
เช่นน้ันอาจเป็นเพราะว่า โดยพ้ืนฐานแล้ว 
คนท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลส่วนใหญ่เป็น 
คนท่ีช่ืนชอบการแข่งขันฟุตบอลหรือเป็น 
แฟนบอล การดูบอลเป็นกิจกรรมความ 

ช่อ่งทางหลกัที�ใช่เ้ลน่พนนั 
ทายผลฟุติบอลยังคง 
เป็นการเลน่กบัคน คอื
รอ้ยละ 60.7 เลน่กับ
คนรับแทง/คนเดนิโพย
รอ้ยละ 29.3 เลน่กับ
โต๊ิะบอลโดยติรง

ว่งเงินพนันหมุนเวี่ยน
ผ่านสำองช่่องทางนี�
มีมากถึง 156,894 ล้านบาท

ขณะที�ว่งเงินที�ใช่้เล่นพนัน
ผ่านช่่องทางออนไลน์และ
สำื�อสำมัยใหม่รว่มกันที� 24,274
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13
ของเงินพนันหมุนเวี่ยน
ในติลาดพนันทายผลฟุติบอล
ปี 2564
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บันเทิงท่ีสร้างความต่ืนเต้นเร้าใจให้แก่ 
พวกเขาอยู่ก่อนแล้ว และเม่ือเล่นพนัน 
ทายผลฟุตบอลไปด้วย ย่ิงทำาให้เกิดแรง 
กระตุ้นให้ความรู้สึกเหล่าน้ันรุนแรงข้ึน  
ลักษณะพิเศษน้ีน่าจะเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผล 
ให้การพนันทายผลฟุตบอลเป็นการพนันท่ีมี 
วงเงินหมุนเวียนในตลาดสูงเป็นอันดับหน่ึง 

แม้จำานวนนักพนันจะร้ังอยู่ในอันดับท่ี 4  
(รองจากพนันสลากฯ หวยใต้ดิน และพนัน 
ไพ่) โดยมีคนไทยเล่นพนันทายผลฟุตบอล 
ในปี 2564 ประมาณ 3.831 ล้านคน แต่ 
ก็ยังเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 10.6 จากเม่ือ 2 ปี 

ท่ีแล้ว หรือเพ่ิมข้ึน  0.367 ล้านคน ใน 
จำานวนน้ี ส่วนใหญ่เป็นนักพนันหน้าใหม่ 
ท่ีเร่ิมเล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็นคร้ังแรก  
(0.221 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของ 
จำานวนนักพนันท่ีเพ่ิมข้ึน) ถือว่าเป็นก�รพนัน 
ท่ีมีสัดส่วนนักพนันหน้�ใหม่สูงท่ีสุด (การ 
พนันอ่ืนๆ  มีสัดส่วนนักพนันหน้าใหม่เฉล่ีย 
ประมาณร้อยละ 20 ของจำานวนนักพนัน 
ท่ีเพ่ิมข้ึน)

ผู้ชายนิยมเล่นพนันทายผลฟุตบอล 
มากกว่าผู้หญิงหลายเท่า (3.176 ล้านคน  
และ 0.655 ล้านคน ตามลำาดับ) แต่นัก 

นักพนันหน้าใหม ่ที่เพ่ิงเริ่มเล่น
พนันทายผลฟุตบอลครั�งแรกในปี ‘64

พนันทายผลฟุตบอล
มีสัดส่วนนักพนันหน้าใหม ่ต่อ

สำูงกว่่า สำลากกินแบ่งรัฐบาล 
และ หว่ยใติ้ดิน	แม้มีจำ�านว่นผู้เล่นน้อยกว่่า 
ประมาณ 5 เท่า

7.1 % ของคนไทย เล่น
พนันทายผลฟุตบอล ในปี 2564
หร่อคิดเป็นจ้านวน

วงเงินหมุนเวียนในตลาดพนัน
พนันทายผลฟุตบอล

3.831 ล้านคน
เพิ�มจำากปี ’62 10.6 %
หรือประมาณ 0.367 ล้านคน

เพิ�มจำากปี ’62
20,626 ล้านบาท

181,168 ล้านบาท

จ้านวนนักพนันที่เพ่ิมขึ�น
ในปี ’64 สูงที่สุด

0.221 ล้านคน

ร้อยละของนักพนันหน้าใหม ่ปี 2564
ติ่อจำ�านว่นนักพนันที�เพิ�มขึ�นจำากปี 2562
จำ�ำแนกตำมประเภทกำรพนัน

60.0%

22.8%

21.7%

20.9%

17.1%

พนันทายผลฟุติบอล

หว่ยอื�นๆ 

หว่ยใติ้ดิน

สำลากกินแบ่งฯ

บ่อนออนไลน์
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พนันเพศหญิงขยายตัวเพ่ิมจากปี 2562 มาก 
ถึงร้อยละ 51.9 ขณะท่ีเพศชายขยายตัว 
เพียงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 4.8 เม่ือจำาแนกตาม 
ช่วงอายุ พบว่า ความนิยมเล่นพนันทาย 
ผลฟุตบอลยังกระจายตัวอยู่ในกลุ่มคนวัย 
ทำางานและกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก มากท่ีสุด 
ในช่วงอายุ 30 - 39 ปี มีจำานวน 1.006 ล้าน 
คน รองลงมาคือกลุ่มเยาวชนอายุ 19 - 25 ปี  
0.740 ล้านคน ตามด้วยคนอายุ 40 - 49 ปี  
0.699 ล้านคน อายุ 26 - 29 ปี 0.631 ล้าน 
คน อายุ 50 - 59 ปี 0.413 ล้านคน และ 
ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีข้ึนไป 0.114 ล้านคน ท้ังน้ี  
มีเด็กอายุ 15 - 18 ปี จำานวน 0.228 ล้านคน  
เล่นพนันทายผลฟุตบอลในปี 2564 แม้จะ 
เป็นจำานวนไม่มาก แต่กลับขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
ถึงร้อยละ 29.5 เม่ือเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน 
ท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลเม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว 

ช่องทางหลักท่ีใช้เล่นพนันทายผลฟุตบอล 
ยังคงเป็นการเล่นกับคน คือ คนรับแทง/คน 
เดินโพย (ร้อยละ 60.7) และเล่นกับโต๊ะบอล 
โดยตรง (ร้อยละ 29.3) แต่จำานวนไม่น้อย 
เล่นแบบออนไลน์บนเว็บไซต์/แอพพนัน  
(ร้อยละ 18.5) มีส่วนหน่ึงเล่นผ่านช่องทาง 
ส่ือสารสมัยใหม่ เช่น ไลน์/แอพแชทต่างๆ   
(ร้อยละ 11.6) หรือเฟซบุ๊ก/โซเชียลมีเดีย 
ต่างๆ (ร้อยละ 0.8) มีบ้างท่ีเล่นพนันกันเอง 
กับเพ่ือนหรือคนรู้จัก (ร้อยละ 4.5) ซ่ึงเป็น 
ไปได้ท่ีคนหน่ึงจะใช้มากกว่าหน่ึงช่องทาง  
สำาหรับรูปแบบการเล่นส่วนใหญ่ยังนิยม 

ลงพนันก่อนเร่ิมการแข่งขัน (ร้อยละ 82.7) 
แต่ก็มีส่วนหน่ึงท่ีเล่นพนันระหว่างเกมการ
แข่งขันร่วมกันไปด้วย (ร้อยละ 15.5) 

นอกจากน้ี ส่ือมวลชนก็มีส่วนเก่ียวข้อง 
อย่างมากกับการพนันทายผลฟุตบอล โดย 
นักพนันร้อยละ 82.9 ระบุว่าใช้ข้อมูลจาก 
ส่ือหลากหลายอย่างมาประกอบการตัดสินใจ 
เล่นพนัน มากท่ีสุดคือ จากหนังสือพิมพ์ 
วิ เคราะห์อัตราต่อรอง  ( ร้อยละ  50.2)  
และท่ีเพ่ิมข้ึนมากอย่างน่าสนใจคือ การใช้ 
ข้อมูลการวิเคราะห์เกมผ่านโซเชียลมีเดีย 
หรือไลฟ์สดจากคอลัมนิสต์กีฬา/เซียนบอล 
ต่างๆ (ร้อยละ 42.4) ท่ีใกล้เคียงกันคือ  
ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กีฬา และเว็บไซต์  
(ร้อยละ 41.7 และร้อยละ 41.4) 

ประมาณการวงเงินหมุนเวียนในตลาด 
การพนันทายผลฟุตบอลเพ่ิมข้ึนจากปี 2562  
ถึงร้อยละ 12.8 (เพ่ิมข้ึน 20,626 ล้านบาท)  
มาอยู่ท่ี 181,168 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 
การพนันท่ีมีวงเงินหมุนเวียนใหญ่โตเป็น 
อันดับหน่ึง แม้จำานวนคนเล่นจะไม่มากเท่า 
การพนันยอดนิยมประเภทอ่ืน แต่นักพนัน 
ทายผลฟุตบอลมีความเข้มข้นในจำานวนเงิน 
เดิมพันและความถ่ีของการเล่น 

หากเราจำาแนกวงเงินหมุนเวียนตาม 
ช่องทางท่ีใช้เล่น พบว่า นักพนันใช้เงิน 
เล่นพนันผ่านทางโต๊ะบอล คนรับแทง คน 
เดินโพย ในจำานวนเงินท่ีมากกว่าและเล่น 
บ่อยกว่าช่องทางอ่ืนๆ กล่าวคือ ใช้เงินเฉล่ีย  
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625 บาทต่อสัปดาห์ ช่วงไหนท่ีเล่นหนักจะ 
ใช้เงินสูงสุดเฉล่ีย 1,156 บาทต่อสัปดาห์  
โดยเดือนๆ  หน่ึงเล่นพนันผ่านช่องทางน้ี 
เฉล่ีย 8 คร้ังต่อเดือน คนท่ีเล่นบ่อยท่ีสุด 
พบว่าเล่นถึง 30 คร้ังต่อเดือนเลยทีเดียว  
ทำาให้วงเงินพนันท่ีหมุนเวียนผ่านช่องทางน้ี 
มีมากถึง 156,894 ล้านบาท

ขณะท่ีการเล่นพนันแบบออนไลน์ผ่าน 
เว็บไซต์/แอพพนันโดยตรง นักพนันใช้เงิน 
เฉล่ีย 550 บาทต่อสัปดาห์ ช่วงท่ีเล่นหนัก 
จะใช้เงินสูงสุดเฉล่ีย 1,014 บาทต่อสัปดาห์  
ความถ่ีของการพนันฟุตบอลออนไลน์เฉล่ีย 

อยู่ท่ี 4 คร้ังต่อเดือน คนท่ีเล่นบ่อยท่ีสุด 
พบว่าเล่นถึง 20 คร้ังต่อเดือน สำาหรับการ 
เล่นพนันผ่านช่องทางส่ือสารสมัยใหม่ เช่น  
ไลน์ เฟซบุ๊ก	 แอพแชท และโซเชียลมีเดีย 
ต่าง  ๆมีเงินพนันเฉล่ียท่ี 333 บาทต่อสัปดาห์  
สูงสุดเฉล่ีย 508 บาทต่อสัปดาห์ เดือนหน่ึง 
เล่นเฉล่ียประมาณ 4 คร้ัง และสูงสุดท่ี 10  
คร้ังต่อเดือน ประมาณการวงเงินท่ีใช้เล่น 
พนันทายผลฟุตบอลผ่านช่องทางออนไลน์
และส่ือสมัยใหม่รวมกันได้ 24,274 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 13 ของเงินหมุนเวียนในตลาด 
พนันทายฟุตบอลปี 2564 

10. พนันในบ่อนแบบมีที่ตั�ง

การเล่นพนันในบ่อนแบบมีท่ีต้ัง หรือ 
บ่อน on-site นับเป็นการพนันประเภทเดียว 
ในปี 2564 ท่ีแสดงการหดตัวอย่างชัดเจน 
ท้ังในด้านจำานวนนักพนันและวงเงินหมุน- 
เวียน เป็นผลสืบเน่ืองจากวิกฤติการแพร่ 
ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19  ทำาให้บ่อน 
คาสิโนชายแดนในประเทศเพ่ือนบ้านต้อง 
ปิดกิจการลงช่ัวคราว ผนวกกับการเดินทาง 
ข้ามพ้ืนท่ีเ ป็นไปอย่างยากลำาบากจาก 
มาตรการปิดก้ันการเดินทาง ทำาให้คนไทย 
ท่ีสามารถเดินทางไปเล่นพนันในบ่อนต่าง 
ประเทศ (ไม่ติดชายแดน) และบ่อนชายแดน  

(ประเทศเพ่ือนบ้าน) มีจำานวนน้อยลงเป็น 
อย่างมาก (คิดเป็นร้อยละ 0.2 และร้อยละ  
0.9 ของคนเล่นพนันในบ่อน ในปี 2564  
ตามลำาดับ) คร้ันจะหันมาเล่นบ่อนถาวร 

โควิ่ด-19 ท�าใหก้ารพนันในบ่อน
แบบมทีี�ติั�งหดติวั่อยา่งช่ดัเจำน 
ทั�งจำ�านว่นนกัพนนัและว่งเงนิ
หมนุเวี่ยน แต่ินกัพนนัใช่เ้งนิ
พนนัในบอ่นต่ิอครั�งมากขึ�น
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ในประเทศก็หาบ่อนท่ีเปิดให้บริการได้ยาก  
เพราะรัฐคุมเข้ม เอาจริงเอาจังไม่ให้มีการ 
ลักลอบเปิดบ่อน เพราะเส่ียงต่อการเป็น 
แหล่งแพร่เช้ือโรค จึงมีนักพนันน้อยมาก 
ท่ีระบุว่าตนเข้าไปเล่นพนันในบ่อนถาวร 
ในประเทศ (ร้อยละ 0.5)

อุปสรรคข้างต้น ส่งผลให้เกิดการปรับตัว 
ของพฤติกรรมการเล่นพนันในบ่อน กล่าวคือ  
นักพนันส่วนใหญ่หันมาใช้พ้ืนท่ีในครัวเรือน 
หรือในละแวกบ้าน ต้ังวงเล่นพนันกันเอง  
(ร้อยละ  76.8) ขณะเดียวกัน นักพนัน 
จำานวนหน่ึงระบุว่าเล่นพนันกับบ่อนในชุมชน  
(ร้อยละ 44.8) แปลว่ายังคงมีการลักลอบ 
เปิดบ่อนพนันอยู่บ้างในบางพ้ืนท่ี นอกจากน้ี  
ยังมีนักพนันอีกส่วนหน่ึงเ ล่นพนันตาม 
บ่อนเฉพาะกิจท่ีตระเวนไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ  
หรือท่ีเรียกกันว่า บ่อนว่ิงหรือบ่อนงานศพ  
(ร้อยละ 26.7) 

อย่างไรก็ดี แม้นักพนันจะพยายาม 
ปรับตัวเพ่ือหาแหล่งเล่นพนันเท่าท่ียังพอ 
หาได้ แต่โดยภาพรวม นักพนันในบ่อน 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.5) ระบุว่า ตนเล่น 
พนันในบ่อนน้อยลงเม่ือเทียบกับช่วงก่อน 
มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีส่วนหน่ึง 
ระบุว่า เล่นเท่าเดิม (ร้อยละ 30.4) และมี 
ส่วนน้อยท่ีระบุว่าเล่นมากข้ึน (ร้อยละ 2.1)  
สถานการณ์ข้างต้นส่งผลให้ในปี 2564 มี 
คนไทยเล่นพนันในบ่อนแบบมีท่ีต้ังประมาณ  
4.181 ล้านคน ลดลงจากปี 2562 ถึง 0.804  

ล้านคน หรือลดลงร้อยละ 16.1 
ประเภทการพนันยอดนิยมในบ่อน คือ  

เกมไพ่พนันต่างๆ เช่น บาคาร่า/ป๊อกเด้ง  
(นักพนันร้อยละ  43.7 ระบุว่าเล่นพนัน 
ประเภทน้ี) และเกมไพ่อ่ืนๆ เช่น ผสมสิบ  
(ร้อยละ 50.7) ท่ีนิยมไม่แพ้กันคือ ไฮโล/ 
โปป่ัน/นำ้าเต้าปูปลา (ร้อยละ 49.3) นอก 
เหนือจากน้ันเป็นการพนันท่ีไม่ค่อยเป็น 
ท่ีนิยมหรืออาจจะหาเล่นได้ยากในช่วงปีท่ี 
ผ่านมา อาทิเช่น โป๊กเกอร์ (ร้อยละ 2.1)  
กำาถ่ัว/ถ่ัวแยก (ร้อยละ 1.5) สล็อตแมชชีน/ 
ตู้เกม (ร้อยละ 1.3) เสือมังกร (ร้อยละ 0.6)  
รู เ ล็ต  ( ร้อยละ  0 . 4 )  และ อ่ืนๆ  เ ช่น  
สนุ๊กเกอร์ โดมิโน บิงโก (ร้อยละ 3.4) โดย 
คนหน่ึงอาจจะเล่นพนันในบ่อนได้มากกว่า 
หน่ึงประเภท 

พฤติกรรมการเล่นพนันของคนท่ีเข้าบ่อน 
แบบมีท่ีต้ังพบความเปล่ียนแปลงอยู่พอ 
สมควร กล่าวคือ ความถ่ีในการเข้าบ่อน 
ลดลง โดยในปี 2564 นักพนันเข้าบ่อนเฉล่ีย  
2 คร้ังต่อเดือน และคนเข้าบ่อนบ่อยท่ีสุด 15  
คร้ังต่อเดือน (ลดลงจากปี 2562 ท่ีนักพนัน 
เข้าบ่อนเฉล่ีย 3 คร้ังต่อเดือน และคนเข้า 
บ่อนบ่อยท่ีสุด 30 คร้ังต่อเดือน) ด้านวงเงิน 
พนัน นักพนันใช้เงินเล่นพนันในบ่อนมากข้ึน  
โดยใช้เงินพนันเฉล่ีย 1,035 บาทต่อคร้ัง  
และคร้ังไหนท่ีเล่นหนัก  ๆจะใช้เงินสูงสุดเฉล่ีย  
1,991 บาทต่อคร้ัง เป็นจำานวนเงินท่ีมากกว่า 
ปี 2562 ถึงเกือบ 2 เท่า (เงินพนันเฉล่ีย 

00_REPORT 65_220665.indd   5400_REPORT 65_220665.indd   54 22/6/2565 BE   18:3822/6/2565 BE   18:38



Center for Gambling Studies Report 202255

ตอนน้ันอยู่ท่ี 584 บาทต่อคร้ัง และสูงสุด 
เฉล่ีย 1,049 บาทต่อคร้ัง) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ 
สะท้อนว่านักพนันเหล่าน้ีใช้เงินพนันหนักข้ึน 
จริงๆ หรืออาจเป็นไปได้ว่า อุปสรรคในการ
เข้าถึงบ่อนการพนันในช่วงท่ีโควิด-19 แพร่ 
ระบาด ส่งผลให้นักพนันกลุ่มท่ีเล่นด้วยเงิน 
จำานวนไม่มาก เลือกท่ีจะไม่เข้าไปเล่นพนัน 

ในบ่อนหรือหันไปเล่นพนันประเภทอ่ืนแทน  
แต่ไม่ว่าเงินพนันเฉล่ียจะสูงข้ึนด้วยเหตุผลใด  
ความถ่ีและจำานวนนักพนันในบ่อนท่ีน้อยลง 
ก็ทำาให้วงเงินหมุนเวียนของการพนันในบ่อน 
แบบมีท่ีต้ังหดตัวลงถึงร้อยละ 11.2 มาอยู่ 
ท่ี 108,806 ล้านบาท ในปี 2564

11. พนันในบ่อนออนไลน์

สวนทางกับการพนันในบ่อนแบบมีท่ีต้ัง 
ท่ีหดตัวลง การแพร่ระบาดของเช้ือโรค 
โควิด-19 และการเว้นระยะห่างทางสังคม 
เป็นดังเช้ือไฟและกระแสลมท่ีโหมกระพือ 
พัดพาให้การพนันในบ่อนออนไลน์ขยายตัว 
พุ่งสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด จำานวนนักพนัน 
บ่อนออนไลน์ ปี 2564 มีมากถึง 1.947 ล้าน 
คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ถึงร้อยละ 135.8  
หรือเพ่ิมประมาณ 1.121 ล้านคน และวงเงิน 
หมุนเวียนในตลาดพนันบ่อนออนไลน์ก็มีการ 
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 431.3 หรือเพ่ิมข้ึน  
86,926 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 107,078 ล้านบาท  
นับเป็นประเภทก�รพนันท่ีมีก�รขย�ยตัว 
สูงท่ีสุดในปี 2564 ท้ังในด้�นจำ�นวนนักพนัน 
และวงเงินหมุนเวียนรวม

เหตุผลท่ีนักพนันเลือกเล่นพนันกับบ่อน 
ออนไลน์ พิจารณาได้จากหลายมิติประกอบ 
กัน การท่ีในปัจจุบันสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
สำาหรับการเล่นพนันออนไลน์ เช่น อุปกรณ์/ 

เคร่ืองมือส่ือสาร การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
และแพลตฟอร์มการทำาธุรกรรมออนไลน์  
มีความแพร่หลายเป็นอย่างมาก การเข้าไป 
เล่นพนันออนไลน์จึงมีความ ‘ง่�ย’ มากข้ึน 
กว่ายุคก่อนๆ นักพนันส่วนใหญ่ระบุว่าเล่น 
พนันออนไลน์เพราะ ‘สะดวก ง่าย เล่นได้ 
ทุกท่ีทุกเวลา’ (ร้อยละ 92.4) ขณะเดียวกันก็  
‘ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว’  
(ร้อยละ 39.6) ในอีกด้านหน่ึง เหตุผลท่ี 
ว่า ‘ช่วงโควิดระบาด บ่อนแบบมีท่ีต้ังโดน 
ปิด/เดินทางไปเล่นไม่ได้’ (ร้อยละ 19.6) ย่ิง 
ขับเน้นความง่ายของการเล่นพนันออนไลน์ 
ให้เด่นชัดย่ิงข้ึน

นอกจากน้ี ธุรกิจพนันเองก็พยายาม 
สร้างแรง  ‘จูงใจ’  ให้คนหันมาเล่นพนันกับ 
บ่อนออนไลน์มากข้ึน ดูได้จากเหตุผลท่ีคน 
เล่นพนันออนไลน์เพราะ ‘มีรูปแบบการแทง 
พนันท่ีหลากหลาย’ (ร้อยละ 45.6) และ  
‘โปรโมช่ันจูงใจ’ (ร้อยละ 36) เป็นเหตุผล 
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ท่ีนักพนันระบุในสัดส่วนท่ีมากข้ึนกว่าปี  
2562 นักพนันส่วนหน่ึงยังระบุว่าเป็นเพราะ 
พนันออนไลน์ ‘ให้รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่า 
บ่อนหรือโต๊ะพนันท่ัวไป’ (ร้อยละ 26.8)  
และ ‘ให้เครดิตวงเงินเล่นก่อน’ (ร้อยละ 11.2)  
เหล่าน้ีสะท้อนว่าธุรกิจพนันออนไลน์มีพัฒนา- 
การทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจูงใจ 
ให้คนเข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ นอกจาก 
น้ี สภาพแวดล้อมการพนันท่ีรายล้อมคน 
ไทยก็มีผลให้เกิดแรง ‘กระตุ้น’ ให้คนหันมา 
เล่นพนันออนไลน์มากย่ิงข้ึน โดยนักพนัน 
ส่วนหน่ึงระบุว่าเล่นพนันเพราะ ‘เพ่ือนชวน’ 
(ร้อยละ 38) และ ‘เห็นโฆษณาเลยตามไป 
เล่น’ (ร้อยละ 14) 

 ความ ‘น่�เช่ือถือ’ กลายเป็นอีกเหตุผล 
หน่ึงท่ีทำาให้คนหันมาเล่นพนันกับบ่อน 
ออนไลน์ ในปัจจุบัน นักพนันส่วนหน่ึงมี 
ความเช่ือม่ันว่า ข้อมูลการเล่นพนันของตน 
จะได้รับการ ‘ปกปิดเป็นความลับ/ม่ันใจว่า 
จะไม่ถูกจับได้’ (ร้อยละ 34.8) และ ‘ม่ันใจ 
ว่าจะได้เงินครบแน่นอนหากชนะพนัน’  
(ร้อยละ 31.6) สะท้อนว่า ภาพลักษณ์ของ 
ธุรกิจบ่อนออนไลน์เปล่ียนไปอย่างมาก  
จากเม่ือก่อนท่ีคนไม่กล้าเล่นพนันออนไลน์ 
เพราะกลัวถูกโกงเงิน หรือกลัวถูกจับได้  
เพราะหลักฐานการเล่นพนันของตนปรากฏ 
อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์
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แผนภ�พท่ี 2 ร้อยละของคนไทยท่ีเล่นพนันในบ่อนออนไลน์ในรอบปี 2564 จำ�แนกต�มเหตุผลท่ีเล่น 
(เลือกได้ม�กกว่� 1 ข้อ)

92.4

45.6

11.2

14.0

19.6

26.8

31.6

34.8

36.0

38.0

39.6

เหตุิผลที�เลน่พนนัในบอ่นออนไลน์ รอ้ยละ

สำะดว่ก งา่ย เลน่ไดท้กุที� ทกุเว่ลา 

ฝาก-ถอนเงนิจำากระบบได้อยา่ง
รว่ดเรว็่	

โปรโมชั่�นจำงูใจำ	

มั�นใจำว่า่ไดเ้งินครบแนน่อน
หากช่นะพนัน

ช่ว่่งโคว่ดิระบาด บอ่นแบบมทีี�ติั�ง
โดนปิด/เดนิทางไปเลน่ไมไ่ด้

มรีปูแบบการแทงพนนัที�หลากหลาย

เพื�อนช่ว่น	

ปกปิดเป็นคว่ามลับ
/มั�นใจำว่า่จำะไมถ่กูจัำบได้

รางวั่ลสำงู/ใหร้าคาดกีว่า่บอ่น
หรอืโต๊ิะพนันทั�ว่ไป

เหน็โฆษณาเลยติามไปเลน่

ใหเ้ครดติิว่งเงนิเลน่กอ่น
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โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนท่ีปัจจุบันเป็น 
อุปกรณ์ส่วนตัวของทุกคน ได้กลายเป็น 
ช่องทางหลักท่ีเช่ือมโยงนักพนันเข้าสู่บ่อน 
ออนไลน์ ประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือ 
และสัญญาณโทรคมนาคมท่ีดีข้ึนช่วยให้ 
เกิดรูปแบบการเล่นพนันออนไลน์ท่ีมีความ 
หลากหลาย นักพนันส่วนหน่ึงนิยมเล่นพนัน 
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 46.4)  
ผ่านทางหน้าเว็บพนันหรือแอพพนัน ให้ 
บรรยากาศเหมือนกำาลังเล่นพนันอยู่คนเดียว 
ในบ่อนคาสิโน นักพนันบางส่วนนิยม เล่น 
กับคนรับแทงพนันแบบไลฟ์สด (ร้อยละ  
14.8) ซ่ึงให้บรรยากาศเหมือนกำาลังน่ังร่วม 
โต๊ะพนันอยู่กับคนอ่ืนๆ ในบ่อนคาสิโน ท้ังน้ี  
มีนักพนันจำานวนไม่น้อยท่ีเล่นพนันกับบ่อน 
ออนไลน์ในท้ังสองรูปแบบ (ร้อยละ 36.8)

บาคาร่า/ป๊อกเด้ง เป็นประเภทการพนัน 
ยอดนิยมอันดับหน่ึงในบ่อนออนไลน์ (นัก 
พนันร้อยละ 78.8 ระบุว่าเล่นพนันประเภทน้ี)  
นำาห่างอันดับท่ีสองคือ สล็อตแมชชีน/เกม 
(ร้อยละ 36.8) อยู่พอสมควร ถัดมาคือ  
ไฮโล/โปป่ัน/นำ้าเต้าปูปลา (ร้อยละ 20.8)  
เกมไพ่อ่ืนๆ เช่น ผสมสิบ (ร้อยละ 16.4) 
เสือมังกร (ร้อยละ 11.6) รูเล็ต (ร้อยละ 9.6)  
โป๊กเกอร์ (ร้อยละ 9.2) และเกมพนันอ่ืนๆ   
อาทิ กำาถ่ัว ยิงปลา อีสปอร์ต (ร้อยละ 9.2)  
โดยคนหน่ึงอาจจะเล่นพนันได้มากกว่าหน่ึง 
ประเภท

ด้านพฤติกรรมการเล่นพนันในบ่อน 

ออนไลน์ พบว่า นักพนันเล่นหนักข้ึนอย่าง 
ชัดเจน โดยจำานวนเงินท่ีใช้เล่นพนันออนไลน์ 
ในปี 2564 เฉล่ีย 451 บาทต่อคร้ัง ช่วงท่ี 
เล่นหนักๆ  จะใช้เงินสูงสุดเฉล่ีย 927 บาท 
ต่อคร้ัง (ในช่วงปี 2562 นักพนันใช้เงินเฉล่ีย  
345 บาทต่อคร้ัง และสูงสุดเฉล่ีย 770 บาท 
ต่อคร้ัง) ขณะเดียวกัน ความถ่ีของการเข้า 
บ่อนออนไลน์ก็สูงข้ึนเท่าตัว เฉล่ีย 11 คร้ัง 
ต่อเดือน (เทียบกับปี 2562 มีค่าเฉล่ีย 5 คร้ัง 
ต่อเดือน) เ ม่ือพิจารณาร่วมกับจำานวน 
นักพนันในบ่อนออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตัว  
จึงทำาให้วงเงินหมุนเวียนของตลาดพนัน 
ในบ่อนออนไลน์ในปี 2564 อยู่ท่ี 107,078  
ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนกว่า 4 เท่า

ทิศทางการขยายตัวของการพนันใน 
บ่อนออนไลน์เป็นส่ิงท่ีต้องจับตามองต่อไป  
การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ยังไม่มี 
แนวโน้มหยุดลงในขวบปีน้ี ขณะท่ีผู้คน 
เร่ิมปรับตัวสู่วิถีชีวิตปกติ โดยผนวกเอา 
พฤติกรรมใหม่ๆ ท่ีส่ังสมการปรับเปล่ียนใน 
ช่วงท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีของการพนันท่ีโดยรวม 
แล้ว แทบจะไม่ลดลงเลย แต่กลับขยายตัว 
มากข้ึนท้ังในด้านขนาดและความลึก คืบ 
เข้าสู่พ้ืนท่ีใกล้ตัวเรามากข้ึน ติดตามเรา 
ไปในทุกหนแห่ง คอยเช้ือเชิญ จูงใจ และ 
กระตุ้นให้คนหยิบโทรศัพท์มือถือข้ึนมา 
เช่ือมต่อเข้าสู่บ่อนพนันออนไลน์ได้ในทุกขณะ  
ส่ิงท่ีน่ากังวลคือ ผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึน 
ตามมา 
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12. ผลกระทบทางลบจากการเล่นการพนันและปัญหาหนี�สิน

‘ผีพนัน’ เป็นคำาท่ีคนท่ัวไปใช้เรียกปรากฏ- 
การณ์ท่ีคนคนหน่ึงเล่นพนันจนลำ้าเส้น มี 
เส้นแบ่งบางๆ  อยู่ในความรู้สึกของคนไทย  
เพราะไม่ใช่ทุกคนท่ีเล่นการพนันจะถูก ‘ผี 
พนัน’ เข้าสิง ถ้าหากพวกเขายังคงเล่นพนัน 
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เล่นแบบขำาๆ   
(Recreational gambling) หรือเล่นเพ่ือ 
การสังสรรค์เข้าสังคม (Social gambling)  
โดยส่วนใหญ่เป็นการพนันท่ีเล่นกันเองกับ 
เพ่ือนหรือคนรู้จัก เป็นกิจกรรมฆ่าเวลาท่ีให้ 
ความสนุกเพลิดเพลิน เสริมความสัมพันธ์  
สร้างความสนิทสนม

จนกระท่ังเม่ือธุรกิจการพนันเร่ิมเข้ามา 
เก่ียวข้อง ผลกำาไรท่ีธุรกิจเหล่าน้ีเสาะแสวงหา 
ย่อมต้องมาพร้อมกับแรงกระตุ้นให้คนต่ืนตัว 
เล่นพนันมากข้ึน เร่ิมด้วยการล่อลวงให้เช่ือว่า 
ตนสามารถชนะพนันได้ไม่ยาก เม่ือเช่ือ 
เช่นน้ันก็จะเร่ิมลงเงินเดิมพันหนักข้ึน  ๆนำาพา 
คนเหล่าน้ันถลำาตัวเข้าสู่การพนันลึกข้ึนๆ   
จนกระท่ังวงจรการพนันมาบรรจบครบรอบ 
ตอนท่ีคนเหล่าน้ันเสียพนัน แล้วพยายาม 
จะกลับไปเล่นซำ้าเพ่ือให้ได้เงินท่ีเสียไปคืนมา  
จากคนท่ีเคยเช่ือว่าตนเดินนำา กลายเป็น 
คนท่ีคอยเดินตาม พวกเขาได้ถูกชักนำาให้ 
ก้าวลำ้าเส้นไปสู่การเป็นนักพนันท่ีไม่สามารถ 
ควบคุมตนเองได้ (Compulsive gambler)  

พฤติกรรมเร่ิมเปล่ียนไป ราวกับถูก ‘ผีพนัน’  
เข้าสิง คอยกระซิบยุยงให้เล่นพนันต่อไป 
อย่าได้หยุด คอยช้ีช่องทางให้หาเงินมา 
เล่นพนัน ไม่ว่าหนทางน้ันจะนำาไปสู่ปัญหา 
ท่ีจะตามมามากมายแค่ไหน ดังน้ัน ท่ีใคร 
หลายคนเช่ือว่า “ ‘ผีพนัน’ เป็นผลมาจากความ 
อ่อนแอ ความล้มเหลวส่วนบุคคลของคน 
ผู้น้ัน” จึงไม่ใช่ความเช่ือท่ีถูกต้องไปเสีย 
ทีเดียว สังคมท่ีปล่อยให้ธุรกิจการพนันเข้ามา 
แสวงหาผลประโยชน์กับผู้คน ก็ต้องมีส่วน 
รับผิดชอบกับปัญหาท่ีเกิดจากการพนันด้วย

คนไทยท่ีเล่นพนันในปี 2564 ถึงร้อยละ  
15.1 หรือคิดเป็นจำานวน 4.882 ล้านคน ระบุ 
ว่าตนประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบทาง 
ลบจากการเล่นพนันอย่างน้อยหน่ึงอย่าง  
นักพนันกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ประสบ ปัญห� 
ท�งก�รเงินและหน้ีพนัน เช่น ขาดเงินใช้จ่าย 
ในชีวิตประจำาวัน (ร้อยละ 60.7) มีหน้ีสิน 
ท่ีเกิดจากการเล่นพนัน (ร้อยละ 23.9) ต้อง 
ขายทรัพย์สินหรือส่ิงมีค่าเ พ่ือเล่นพนัน/ 
ใช้หน้ี (ร้อยละ 11.8) หรือ	 เลือกท่ีจะทำา 
ส่ิงผิดกฎหมายเพ่ือนำาเงินเป็นทุนเล่นพนัน  
(ร้อยละ 1.1) บางคนถูกเจ้าหน้ีข่มขู่ ทำาร้าย 
ร่างกาย (ร้อยละ 0.8) 

นอกจากน้ี ยังมี ปัญห�ด้�นสุขภ�พและ 
ก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน โดยคนกลุ่มน้ีเกือบคร่ึง 
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มีปัญหาความเครียด/เสียสุขภาพจิต (ร้อยละ  
45.4) ส่วนหน่ึงสุขภาพร่างกายเส่ือมโทรม  
(ร้อยละ 16.6) ความหมกมุ่นยังส่งผลต่อการ 
บริหารเวลาในชีวิต เสียเวลาท่ีจะใช้ทำางาน 
หรือเรียนหนังสือไปกับการพนัน (ร้อยละ  
22.9) จากพฤติกรรมส่วนตัว เร่ิมลุกลามไป 
สู่คนรอบข้าง เกิดปัญห�ด้�นคว�มสัมพันธ์ 
และภ�พลักษณ์ท�งสังคมตามมา เกิด 
ความขัดแย้ง มีปากเสียง ทะเลาะกับคน 
ในครอบครัว (ร้อยละ 15.9) บางส่วนต้อง 
ตัดขาดความสัมพันธ์ เสียเพ่ือน ตัดญาติ  
ตัดขาดคนในครอบครัว (ร้อยละ 8.4) บางคน 
ไปถึงข้ันครอบครัวหย่าร้าง (ร้อยละ 0.5)  
เม่ือข่าวเก่ียวกับการเล่นพนันจนเกินขอบเขต 

แพร่สะพัดออกไปในชุมชน ทำาให้ได้รับความ 
อับอาย เส่ือมเสียช่ือเสียง (ร้อยละ 6.4) 

จากปัญหาหน่ึงนำาพาไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ จาก 
คนท่ีเล่นพนันลามไปสู่คนรอบข้างท่ีไม่ได้เล่น  
ผลกระทบจากการพนันจึงกระจายตัวออกไป 
ในสังคม หน้ีสินท่ีเกิดจ�กก�รพนัน เป็นตัว 
ช้ีวัดหน่ึงท่ีเราใช้ระบุถึงผลกระทบทางลบจาก 
การเล่นพนันจนลำ้าเส้น ประมาณการได้ว่า  
ในปี 2564 มีนักพนัน 1.127 ล้านคน มี 
หน้ีสินจากการพนันประมาณ 15,307 ล้าน 
บาท เฉล่ียคนละ 13,579 บาท (หน้ีพนัน 
จำานวนมากสุดท่ีมีคนเปิดเผยข้อมูลให้แก่ 
การสำารวจคร้ังน้ี คือ 100,000 บาท) 

= 100 คน

= 100 ล้านบาท

1.127 15,307
จำ�านว่นนักพนัน หนี�สำินรว่ม

ล้านบาทล้านคน

เฉลี�ยคนละ สำูงสำุด

บาท บาท
13,579 100,000
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พอเล่นพนันจนเกินตัว  จนก่อหน้ีสิน  
ส่ิงแรกท่ีนักพนันจะทำาคือ การกลับไปเล่น 
พนันซำ้าๆ  เพ่ือหาเงินมาใช้หน้ี โดยหลงลืม 
ไปว่า การเล่นพนันน้ันเองคือสาเหตุท่ีทำาให้ 
เกิดหน้ีพนัน จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะหลุดจาก 
วงจรหน้ีสินด้วยวิธีการเดียวกับท่ีใช้สร้างหน้ี  
น่ีอาจเป็นเหตุผลว่า เหตุใดคนส่วนใหญ่ท่ีมี 
หน้ีพนัน (ร้อยละ 81.3) ถึงระบุว่าตนไม่หยุด 
เล่นการพนันแม้จะมีหน้ีสินก็ตาม 

เม่ือเป็นเช่นน้ี ผลกระทบจากการพนันจึง 
เร่ิมขยายออกจากตัวนักพนันไปสู่คนรอบข้าง  
โดยร้อยละ 86.7 ของคนท่ีมีหน้ีพนันระบุว่า  
ตนพยายามใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือหาเงินมาใช้ 
หน้ี ส่วนใหญ่นักพนันจะอาศัยการหยิบยืม 
หรือขอเงินจากคนรอบตัว อาทิเช่น ยืมจาก 
เพ่ือน (ร้อยละ 67.7) ยืมหรือขอจากญาติ  

(ร้อยละ 46.9) จากคนในครอบครัวหรือ 
คู่สมรส (ร้อยละ 32.3) หรือยืมจากแฟนหรือ 
คนรัก (ร้อยละ 8.5) เป็นต้น

หากอาศัยทุนทางสังคมท่ีตนมีแล้วยังไม่ 
สามารถหาเงินมาใช้หน้ีได้ ก็จะเร่ิมใช้ช่องทาง 
หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงมากข้ึน เช่น  
การเล่นแชร์ (ร้อยละ 16.2) ขาย จำานอง  
หรือจำานำาทรัพย์สิน/ของมีค่า (ร้อยละ 14.6)  
กู้เงินนอกระบบ (ร้อยละ 7.7) เบิกเงินสด 
ล่วงหน้าจากบัตรเครดิต  ( ร้อยละ  6.9)  
บางคนกู้สินเช่ือส่วนบุคคลจากสถาบันการเงิน 
เพ่ือมาใช้หน้ีพนัน (ร้อยละ 3.1) นอกจากน้ี  
บางคนยอมเปิดเผยว่า ตนหาเงินมาใช้หน้ี 
ด้วย วิ ธี ท่ี ผิดกฎหมายห รือ ผิด ศีลธรรม  
(ร้อยละ 0.8) หรือหยิบฉวยเงิน/ทรัพย์สิน 
ในบ้าน (ร้อยละ 0.8)

13. ภาวะติดการพนันจากการประเมินด้วยตัวเอง

โ รค ติดก�รพ นัน  ( Pa t ho l og i ca l  
gambling) เป็นโรคทางจิตเวชท่ีต้องอาศัย 
กระบวนการทางการแพทย์เพ่ือประเมินว่า  
นักพนันคนใดเข้าข่ายเป็นโรคติดการพนัน 
หรือไม่ ซ่ึงเป็นข้อจำากัดของการสำารวจใน 
ระดับประเทศ การสำารวจจึงใช้การสอบถาม  
ให้นักพนันแต่ละคนประเมินตนเองว่า ตน 
มีภาวะติดการพนันหรือไม่ โดยให้เหตุผล 
ประกอบการประเมินตนเอง

ผลการสำารวจพบว่า ประมาณ 1 ใน 5  

ของคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีเล่นการพนัน 
ในปี 2564 (ร้อยละ  20.6) หรือคิดเป็น 
จำานวน 6.668 ล้านคน ประเมินว่าตนมี 
ภาวะติดการพนัน โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผล 
ว่า ตนซ้ือทุกงวดหรือเล่นบ่อย  (ร้อยละ  
75.5) รองลงมาคือ มองว่าตนเองเป็นคน 
ท่ีชอบความต่ืนเต้น ชอบเส่ียงดวง อยากมี 
ลุ้นตลอด (ร้อยละ 60.6) ส่วนหน่ึงมองว่า 
ตนเองเล่นการพนันจนเป็นความเคยชินไป 
แล้ว (ร้อยละ 38.6) จำานวนไม่น้อยมองว่า 
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ตนเองต้องการได้เงินจากการพนันหรืออยาก 
มีเงินเยอะๆ (ร้อยละ 36.7) และเม่ือไม่ได้ 
เล่นจะหงุดหงิดเหมือนขาดอะไรไป (ร้อยละ  
29.4) ท้ังน้ี ยังมีคนเล่นพนันอีกร้อยละ 12.5  
หรือประมาณ 4.049 ล้านคน รู้สึกลังเล  
ไม่แน่ใจว่าตนติดการพนันหรือไม่

เม่ือจำาแนกตามโครงสร้างประชากร พบ 
ว่า นักพนันเพศชายติดการพนันในจำานวน 
ท่ีมากกว่าเพศหญิงอยู่เล็กน้อย  (3.491  
ล้านคน และ 3.176 ล้านคน ตามลำาดับ)  
ขณะท่ีคนในวัยทำางานเป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุด  
ได้แก่ ช่วงอายุ 50 - 59 ปี ประมาณ 1.664  
ล้านคน อายุ 40 - 49 ปี 1.615 ล้านคน อายุ  
30 - 39 ปี 1.476 ล้าน และอายุ 26 - 29 ปี  
0.503 ล้านคน นอกจากน้ี ยังพบประชากร 
กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มเปราะบางต่อการพนัน  
อย่างเช่น ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีข้ึนไป ประเมิน 
ว่าตนเองติดการพนันประมาณ 0.559 ล้าน 
คน เยาวชนอายุ 19 - 25 ปี 0.650 ล้านคน  
และเด็กอายุ 15 - 18 ปี 0.201 ล้านคน

ในขณะท่ีการพนันมีมากมายหลาย 
ประเภท มีรูปแบบการเล่น ความถ่ีและ 
ความเข้มข้นในการเล่นแตกต่างกันออกไป  
หากนับตามจำานวนคนท่ีระบุว่าตนเองติด 
การพนัน โดยจำาแนกตามประเภทการพนัน 
ท่ีเล่น (คนหน่ึงเล่นได้มากกว่าหน่ึงประเภท)  
พบว่า มีนักพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ี 
ประเมินว่าตนติดการพนันมากเป็นอันดับ 
หน่ึง คิดเป็นจำานวน 5.221 ล้านคน รอง 

ลงมาคือ หวยใต้ดิน 4.478 ล้านคน พนัน 
ทายผลฟุตบอล 1.387 ล้านคน พนันใน 
บ่อนแบบมีท่ีต้ัง 1.360 ล้านคน พนันใน 
บ่อนออนไลน์ 0.900 ล้านคน พนันหวยอ่ืนๆ   
0.600 ล้านคน และพนันพ้ืนบ้าน 0.491  
ล้านคน อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่า จำานวน 
คนท่ีติดการพนันย่อมแปรผันไปตามจำานวน 
คนท่ีเล่นพนันประเภทน้ันๆ จึงไม่แปลกท่ีย่ิง 
มีคนเล่นพนันประเภทใดมาก ก็สามารถ 
พบคนท่ีมีภาวะติดการพนันในประเภทน้ันๆ   
มากตามไปด้วย

ดังน้ัน หากต้องการประเมินความรุนแรง 
ของปัญหาติดการพนัน เราควรพิจารณา 
สัดส่วนคนท่ีระบุว่าตนติดการพนันโดยเทียบ 
กับจำานวนคนท้ังหมดท่ีเล่นการพนันประเภท 
น้ันๆ หรือก็คือ ย่ิงการพนันใดมีผู้เล่นท่ีติด 
การพนันในสัดส่วนท่ีสูง ปัญหาการติดการ 
พนันก็จะย่ิงรุนแรงในการพนันประเภทน้ัน  
ผลปรากฏว่า การพนันในบ่อนออนไลน์มี 
สัดส่วนคนติดการพนันสูงท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึง  
(ร้อยละ 46.2) รองลงมาเล็กน้อยคือ การ 
พนันหวยอ่ืนๆ (ร้อยละ 44.4) และพนันทาย 
ผลฟุตบอล (ร้อยละ 36.2) ตามมาด้วยการ 
พนันในบ่อนแบบมีท่ีต้ัง (ร้อยละ 32.5) และ 
พนันพ้ืนบ้าน (ร้อยละ 28.8) ขณะท่ีการพนัน 
ยอดนิยมอย่างหวยใต้ดินและสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลมีสัดส่วนผู้ติดการพนันน้อยกว่าการ 
พนันประเภทอ่ืนๆ (ร้อยละ 23.2 และ 21.2  
ตามลำาดับ)
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14. นักพนันที่มีปัญหา (Problem gambler)

นอกเหนือไปจากการให้นักพนันประเมิน 
ตนเองถึงภาวะติดการพนัน การสำารวจ 
ยังได้ประยุกต์ใช้แบบทดสอบดัชนีคว�ม 
รุนแรงของก�รเล่นพนันแบบเป็นปัญห�  
(The Problem Gambling Severity Index - 
PGSI) เป็นชุดคำาถาม 9 ข้อ ท่ีใช้ประเมิน 
ความเส่ียงต่อการเป็น ‘นักพนันท่ีมีปัญหา’  
(Problem Gambler) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเดียว 
กันกับท่ีกรมสุขภาพจิตใช้ประเมิน

‘นักพนันท่ีมีปัญห�’ อาจจะเป็นหรือไม่เป็น 
โรคติดการพนันก็ได้ (ซ่ึงต้องได้รับการวินิจฉัย 
โดยแพทย์ต่อไป) แต่ท่ีแน่ชัดก็คือ นักพนัน 
เหล่าน้ีมีพฤติกรรม ทัศนคติ วิธีคิด และ 
มีปัญหาในการควบคุมตนเองจากการเล่น 
พนัน จนก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา  
เช่น ปัญหาทางการเงิน ปัญหาสุขภาพจิต  
ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบตัว เป็นต้น  
การประเมินคัดกรองนักพนันท่ีมีปัญหาจึง 
เป็นเคร่ืองมือเบ้ืองต้นท่ีสำาคัญต่อการนำาพา 
ผู้คนท่ีติดอยู่ในวังวนปัญหาจากการพนัน 
เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ/เยียวยาในลำาดับ 
ต่อไป

ประมาณการได้ว่า ในปี 2564 มีคนไทย 
ท่ีเข้าข่ายเป็นนักพนันท่ีมีปัญหาถึง 3.512  
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ของคนท่ีเล่น 

การพนันในปีน้ี และมีนักพนันอีกร้อยละ  
28.9 หรือประมาณ 9.333 ล้านคน มีความ 
เส่ียงท่ีอาจจะกลายเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา  
ท้ังน้ี เพศชายมีจำานวนนักพนันท่ีมีปัญหา 
มากกว่าเพศหญิงอยู่พอสมควร (2.165 ล้าน 
คน และ 1.347 ล้านคน ตามลำาดับ) 

ส่ิงท่ีน่ากังวลคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน 
มีสัดส่วนนักพนันท่ีมีปัญหาสูงกว่าคนกลุ่ม 
อ่ืนๆ กล่าวคือ เด็กอายุ 15 -  18 ปี มี 
สัดส่วนนักพนันท่ีเป็นปัญหาถึงร้อยละ 15.8  
เม่ือเทียบกับคนท่ีเล่นการพนันในวัยเดียวกัน  
(คิดเป็นนักพนันท่ีมีปัญหาจำานวน 0.132  
ล้านคน) ขณะท่ีเยาวชนอายุ 19 - 25 ปี มี 
สัดส่วนนักพนันท่ีมีปัญหาถึงร้อยละ 13.5  
(คิดเป็นจำานวน 0.472 ล้านคน) ท้ังคู่เป็น 
สัดส่วนท่ีมากกว่าคนในวัยทำางาน โดยคน 
อายุ 26 - 29 ปี มีอยู่ร้อยละ 11.5 (0.354  
ล้านคน) อายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 12.8  
(0.833 ล้านคน) อายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ  
11.6 (0.804 ล้านคน) และอายุ 50 - 59 ปี  
ร้อยละ 9.2 (0.684 ล้านคน) ขณะท่ีผู้สูงวัย 
อายุ  60 ปี ข้ึนไป มีสัดส่วนนักพนันท่ีมี 
ปัญหาน้อยท่ีสุด ท่ีร้อยละ 5.8 ของคนใน 
วัยเดียวกัน (0.234 ล้านคน)
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The Problem Gambling Severity Index - PGSI

ในการเล่นการพนนั
ทา่นมีประสำบการณใ์นลกัษณะใดต่ิอไปนี�

คะแนนรว่ม

0 คะแนน ไมม่คีว่ามเสีำ�ยง

มคีว่ามเสีำ�ยงติ��า

มคีว่ามเสีำ�ยงปานกลางจำะเป็นนกัพนนัที�มปัีญหา

มคีว่ามเสีำ�ยงสำงู หรอืเป็นนกัพนนัที�มปัีญหา

3-7 คะแนน

1-2 คะแนน

8-9 คะแนน

ผลการประเมนิ

1.	บอ่ยแคไ่หน ที�เลน่พนนัดว้่ยเงนิ
		 จำ�านว่นมากกว่า่ที�สำามารถจำา่ยไดจ้ำรงิ

2.	บอ่ยแคไ่หน ที�ติอ้งเพิ�มจำ�านว่นเงินพนัน
			เพื�อใหไ้ดค้ว่ามรูส้ำกึติื�นเติน้ เรา้ใจำ หรอื
			ไดลุ้น้เหมอืนเดิม 

4. บอ่ยแคไ่หน ที�ติอ้งหยบิยมืเงนิผูอ้ื�น หรือ	
    ขายสำิ�งติา่ง ๆ เพื�อใหไ้ดเ้งนิมาเลน่พนนั

6.	บอ่ยแคไ่หน ที�ถกูคนว่พิากษว์่จิำารณ์  
หรอืบอกว่า่มปัีญหาจำากการเล่นพนนั  
ซึ�งอาจำคดิว่า่จำรงิหรอืไมจ่ำรงิกไ็ด้

8. บอ่ยแคไ่หน ที�มปัีญหาสำขุภาพ คว่ามเครียด
 หรือว่ติิกกงัว่ลจำากการเลน่พนนั

3.	บอ่ยแคไ่หน ที�หว่นกลับไปเลน่พนนัแกม้อื
			เพื�อหว่งัจำะไดเ้งนิที�เสำยีไปคนืมา

5.	บอ่ยแค่ไหน ที�รูส้ำกึว่า่ อาจำมปัีญหา 
	 จำากการเล่นพนัน

7.	บอ่ยแค่ไหน ที�รูส้ำกึผดิกบัการเล่นพนนั
หรอืผลที�ติามมา จำากการเลน่พนัน 

9. บอ่ยแคไ่หน ที�การพนนัท�าใหต้ิวั่เองหรอื 
คนในครอบครวั่เกดิปัญหาทางการเงนิ

ไมเ่คย
0 คะแนน

บางครั�ง
1 คะแนน

บอ่ยครั�ง
2 คะแนน

แทบทกุครั�ง
3 คะแนน
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 เม่ือจำาแนกความรุนแรงของการเล่นการ 
พนันท่ีเป็นปัญหาตามประเภทการพนันท่ีเล่น  
ข้อมูลท่ีได้ค่อนข้างสอดคล้องกับระดับความ 
รุนแรงของภาวะติดการพนัน กล่าวคือ พนันใน 
บ่อนออนไลน์ มีสัดส่วนนักพนันท่ีมีปัญหาสูง 
ท่ีสุดถึงร้อยละ 37.1 ของคนท่ีเล่นพนันบ่อน 
ออนไลน์ (คิดเป็นนักพนันท่ีมีปัญหาจำานวน  
0.722 ล้านคน) รองลงมาคือ การพนัน 
หวยอ่ืนๆ มีอยู่ร้อยละ 35.6 (0.480 ล้านคน)  
ตามมาด้วย การพนันพ้ืนบ้าน ร้อยละ 35.1  
(0.598 ล้านคน) พนันทายผลฟุตบอล  
ร้อยละ 33.5 (1.284 ล้านคน) และพนันใน 
บ่อนแบบมีท่ีต้ัง ร้อยละ 31.3 (1.308 ล้าน 
คน) ขณะท่ีการพนันท่ีมี ผู้เ ล่นสูงอย่าง 
หวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสัดส่วน 
นักพนันท่ีมีปัญหาตำ่าท่ีสุด คือร้อยละ 12.9  
(2.480 ล้านคน) และร้อยละ 10.5 (2.594  
ล้านคน) ตามลำาดับ

ผลจากการสำารวจข้างต้นสะท้อนให้เห็น 
ลักษณะความรุนแรงของปัญหาจากการพนัน  
ไม่ว่าจะเป็นภาวะติดการพนันและการเล่น 
พนันแบบท่ีเป็นปัญหาได้ในหลายแง่มุม 

ประก�รแรก นักพนันท่ีเล่นกับบ่อน 
ออนไลน์มีแนวโน้มจะประสบปัญหาจากการ 
เล่นพนันสูงกว่านักพนันในบ่อนแบบมีท่ีต้ัง  
น่าจะเป็นเพราะความสะดวก หลากหลาย  
เล่นง่าย จ่ายคล่อง เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา  
ทำาให้การพนันกับบ่อนออนไลน์ปรากฏติดตา/ 

ในปี 2564 มีคนไทยที�เข้าข่าย 
เป็นนักพนันที�มีปัญหาถึง  
3.512 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ  
10.9 ของคนที�เล่นการพนัน 
ในปีนี� และมีนักพนัน 
อีกร้อยละ 28.9 หรือ 
ประมาณ 9.333 ล้านคน  
มีคว่ามเสีำ�ยงที�อาจำจำะ 
กลายเป็นนักพนันที�มีปัญหา

ติดตามนักพนันไปได้ทุกท่ี ส่งผลอย่างย่ิง 
ต่อการส่ังสมพฤติกรรมการเล่นพนันท่ีค่อยๆ   
ลำ้าเส้น ได้ง่ายกว่าบ่อนแบบมีท่ีต้ัง ซ่ึงต้อง 
จัดสรรเวลา แสวงหาสถานท่ีเล่น (แต่ถึง 
กระน้ันการพนันในบ่อนแบบมีท่ีต้ังก็ยังสร้าง 
ผลกระทบต่อนักพนันในระดับท่ีรุนแรงอยู่ 
พอสมควร) 

ประก�รท่ีสอง นักพนันท่ีเล่นพนันหวย 
อ่ืนๆ เช่น หวยต่างประเทศ หวยหุ้น หวย 
ปิงปองหรือจับย่ีกี มีแนวโน้มจะประสบ 
ปัญหาจากการพนันมากกว่าการพนันหวย 
ใต้ดินและหวยรัฐบาล อาจเป็นเพราะหวย 
ท้ังสองอย่างหลังมีความถ่ีในการเล่นเพียง  
2 คร้ังต่อเดือน ขณะท่ีหวยอ่ืนๆ  มีความ 
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หลากหลายและความถ่ีท่ีสูงกว่าอย่างมาก  
เช่น จับย่ีกีในบางเว็บไซต์ออกรางวัลทุกๆ   
15 นาที ติดต่อกันไปเกือบ  24 ช่ัวโมง  
เป็นต้น รอบของการเล่นพนันย่ิงส้ัน รู้ผลเร็ว  
เล่นซำ้าได้ง่าย ก็ย่ิงส่งผลให้เกิดพฤติกรรม 
การเล่นพนันท่ีเป็นปัญหาได้ง่ายข้ึนเช่นกัน

ประก�รท่ีส�ม การพนันทายผลฟุตบอล 
และการพนันพ้ืนบ้าน มีแนวโน้มก่อให้เกิด 
ปัญหาจากการพนันได้สูง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ 
เกิดจากการพนันท้ังสองประเภทผูกโยงกับ 
ความช่ืนชอบ/ความบันเทิงจากการรับชม 
การแข่งขัน กระตุ้นให้แฟนบอล/เซียน 
ไก่ชน-วัวชนรู้สึกต่ืนเต้นเพลิดเพลินไปกับ 
การเดิมพัน (ท่ีหลายคนมักเรียกว่า ‘พนัน 
แบบติดปลายนวม’) ขณะเดียวกัน นักพนัน 
หลายคนมีความเข้าใจว่า ตนสามารถใช้ 
ทักษะบางอย่างเพ่ือคาดคะเนผลการแข่งขัน 

และเอาชนะพนันได้ เช่น การหาข้อมูล 
ประกอบและการวิเคราะห์ผลการแข่งขัน  
เป็นต้น ย่ิงกลายเป็นความท้าทายให้นักพนัน 
เหล่าน้ันพยายามท่ีจะกลับไปเล่นพนันอีก 
เร่ือยๆ เพ่ือท่ีจะชนะพนันให้ได้ แรงกระตุ้น 
และแรงดึงดูดเหล่าน้ีมีส่วนสร้างพฤติกรรม 
การเล่นพนันแบบเป็นปัญหา

ประก�รสุดท้�ย การพนันสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลและหวยใต้ดิน สามารถทำาให้คน 
ประสบปัญหาจากการพนันได้ แม้ความ 
รุนแรงจะไม่เท่ากับการพนันประเภทอ่ืน  
แต่เม่ือพิจารณาจากความนิยมและความ 
แพร่หลายแล้ว การพนันท้ังสองประเภทน้ี 
มีจำานวนผู้ท่ีมีภาวะติดการพนัน และนักพนัน 
ท่ีมีปัญหารวมกันแล้วมีจำานวนมากกว่าการ 
พนันประเภทอ่ืนหลายเท่า 
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แผนภ�พท่ี 3 คว�มรุนแรงของปัญห�ติดก�รพนันและก�รเล่นพนันท่ีมีปัญห�
ในกลุ่มคนไทยท่ีเล่นก�รพนันในปี 2564 จำ�แนกต�มประเภทก�รพนัน

คว่ามรนุแรงของการเล่นพนนัที�มปัีญหาคว่ามรนุแรงของปัญหาติิดการพนนั

สัดส่วนคนท่ีมองว่�ตนเองติดก�รพนัน
เทียบกับคนท่ีเล่นก�รพนันประเภทน้ันๆ 

สัดส่วนนักพนันท่ีมีปัญห�
เทียบกับคนท่ีเล่นก�รพนันประเภทน้ันๆ 

พนนัในบอ่น
ออนไลน์

พนนัในบอ่น
ออนไลน์

หว่ยอื�นๆ หว่ยอื�นๆ 

พนนัทายผล
ฟุติบอล

พนัน
พื�นบา้น

พนนัในบอ่น
แบบมทีี�ติั�ง

พนันทายผล
ฟุติบอล

พนนั
พื�นบา้น

พนันในบอ่น
แบบมีที�ติั�ง

หว่ยใต้ิดนิ หว่ยใต้ิดนิ

สำลากกนิแบง่
รฐับาล

สำลากกนิแบง่
รฐับาล

46.2 % 37.1 %

44.4 % 35.6 %

36.2 % 35.1 %

32.5 % 33.5 %

28.8 % 31.3 %

23.2 % 12.9 %

21.2 % 10.5 %
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15. สรุป

การพนันในสังคมไทยในภาพรวมยังคง 
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนท้ังในแง่จำานวนผู้เล่นและ 
วงเงินท่ีหมุนเวียนอยู่ในตลาดการพนัน  
การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ในช่วง  
2 ปีท่ีผ่านมา ได้เปล่ียนแปลงสภาพภูมิทัศน์ 
ของการพนันในสังคมไทยไปบ้าง ในด้าน 
หน่ึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและการ 
จำากัดการเดินทางทำาให้ความนิยมเล่นพนัน 
ในบ่อนแบบมีท่ีต้ังลดลง แต่อีกด้านก็กลาย 
เป็นสารต้ังต้นให้การพนันในบ่อนออนไลน์ 
ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลา 
อันส้ัน ช่องทางการติดต่อส่ือสารหรือการ 
เล่นพนันแบบออนไลน์ถูกใช้ประโยชน์อย่าง 
แพร่หลายมากข้ึนในการพนันประเภทต่างๆ   
เช่น การเล่นหวยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นหวย 
ต่างประเทศ หวยหุ้น หรือหวยปิงปอง/ 
จับย่ีกี ท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
ในช่วงปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีการพนันสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินยังคงยืนหยัด 
ผ่านอุปสรรคการงดออกสลากฯ ในช่วงต้น 
ของแพร่ระบาดฯ ครองพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของ 
การพนันในสังคมไทย เช่นเดียวกับการพนัน 
ทายผลฟุตบอล ท่ีแม้จะสะดุดไปบ้างจาก 
การเล่ือนการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ๆ   

ในบางช่วงเวลา แต่ก็ยังคงเป็นการพนันท่ี 
มีวงเงินพนันหมุนเวียนสูงสุดเป็นอันดับหน่ึง 
ในปี 2564

ท่ามกลางภูมิทัศน์การพนันท่ีอยู่รายล้อม 
คนไทย ยังปรากฏภาพของคนเกือบห้าล้าน 
คนท่ีได้รับผลกระทบทางลบจากการพนัน  
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงิน หน้ีสินจาก 
การพนัน ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาความ 
สัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนรอบข้าง  
มีคนเกือบเจ็ดล้านคนท่ีเล่นพนันจนถึงข้ันท่ี 
มองว่าตนเองติดการพนันไปแล้ว และเกือบ 
ส่ีล้านคนเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา ไม่สามารถ 

การคว่บคุมพื�นที�ของ 
การพนันให้อยู่ในขอบเขติ
ที�เหมาะสำม เป็นโจำทย์และ
คว่ามท้าทายของสำังคมไทย 
เช่่นเดียว่กับการสำร้างกลไก
ปอ้งกันบรรเทาผลกระทบ
และการบ�าบัดเยียว่ยา
ผู้มีปัญหาจำากการพนัน
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ควบคุมพฤติกรรมการเล่นพนันของตนให้ 
อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสมได้ 

ปัญหาจากการพนันมีแนวโน้มจะลุกลาม 
มากข้ึนในอนาคต คาดคะเนได้จากประเภท 
การพนันท่ีกำาลังขยายตัวเติบใหญ่ในช่วง  
2 ปีท่ีผ่านมา ล้วนแต่เป็นการพนันท่ีก่อ 
ผลกระทบรุนแรงแทบท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็น 
การพนันในบ่อนออนไลน์ หวยประเภทต่างๆ   
การพนันทายผลฟุตบอล และการพนัน 
พ้ืนบ้านท่ีมีแนวโน้มจะกลับมาคึกคักอีกคร้ัง 
หลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการ 
แพร่ระบาดฯ ยังไม่นับบ่อนการพนันแบบมี 
ท่ีต้ัง ท่ีอาจจะเร่ิมกลับมาลักลอบเปิดให้ 
เล่นอีกคร้ัง รวมไปถึงกระแสการพยายาม 
ผลักดันให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย  
ซ่ึงโดยตัวบ่อนแบบมีท่ีต้ังเองก็มีแนวโน้ม 
ก่อปัญหาอยู่แล้ว หากพ่วงการเปิดพนัน 
แบบออนไลน์ให้ถูกกฎหมายเข้าไปอีก จะ 
ย่ิงทวีคูณความรุนแรงของปัญหาท่ีจะเกิด 
ตามมาอีกหลายเท่า

ก�รควบคุมพ้ืนท่ีของก�รพนันให้อยู่ใน 
ขอบเขตท่ีเหม�ะสม  จึงเป็นโจทย์และ 
คว�มท้�ท�ยของสังคมไทยในยุคท่ีความ 
เปล่ียนแปลงกำาลังเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ต้อง 
ต้ังต้นจากความเข้าใจท่ีถูกต้องก่อนว่า การ 
พนันเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทาง 

ลบได้ และปัญหาจากการพนันเป็นปัญหา 
ทางสาธารณสุข มิใช่ปัญหาหรือความ 
ล้มเหลวส่วนบุคคลของใครคนใดคนหน่ึง  
ท้ังยังสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ีสังคมต้อง 
แบกรับ ธุรกิจการพนันเองก็เป็นตัวเล่น 
ท่ีสำาคัญของตลาดการพนัน และก็กำาลังทำา 
ทุกวิถีทางเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จาก 
เม็ดเงินท่ีหมุนเวียนอยู่ปีละเกือบล้านล้าน 
บาท คนไทยทุกเพศทุกวัยล้วนมีศักยภาพ 
ท่ีจะเป็น ‘ลูกค้า’ ของธุรกิจการพนันได้ด้วยกัน 
ท้ังน้ัน 

ทำาอย่างไรถึงจะสามารถจัดการ/ควบคุม 
ธุรกิจการพนันให้อยู่ในท่ีในทาง ทำาอย่างไร 
จึงจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนไทย ท้ังทัศน- 
คติ/วิธีคิดท่ีถูกต้อง ทักษะการตัดสินใจ 
เม่ือต้องจัดการกับปัญหาจากการพนันท่ี 
อาจจะเกิดข้ึนกับตนเองหรือคนรอบตัว  
ทำาอย่างไรท่ีจะสร้างกลไกป้องกันบรรเทา 
ผลกระทบจากการพนัน รวมถึงกระบวนการ 
บำาบัดเยียวยาผู้มีปัญหาจากการพนัน ท่ีมี 
ประสิทธิภาพและเปิดกว้างเข้าถึงคนทุกกลุ่ม  
เหล่าน้ีเป็นคำาถามท่ีไม่อาจเล่ียงได้ท่ีจะต้อง 
ขบคิดและแสวงหาคำาตอบร่วมกัน เพ่ือ 
ไม่ให้สังคมไทยก้าวพลาด ถลำาตัวเข้าสู่ 
กับดักของการพนันในท่ีสุด

00_REPORT 65_220665.indd   6900_REPORT 65_220665.indd   69 22/6/2565 BE   18:3822/6/2565 BE   18:38



รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 70

ตามให้ทัน
การพนันออนไลน์
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ตามให้ทัน
การพนันออนไลน์

รัฐบาลส่วนใหญ่ยังควบคุมการพนันออนไลน์ได้ค่อนข้างยาก

มาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลแต่ละประเทศในช่วงโควิด-19 
ท�าให้คนหันไปเล่นพนันออนไลน์และกีฬาเสมือนจริงเพ่ิมขึ้น และ 
ใช้เวลามากขึ้นด้วย โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว 

ธุรกิจการพนันออนไลน์และธุรกิจคู่ขนานเกมออนไลน์ สามารถ 
สร้างการพนันที่ดึงดูดให้คนมาสนใจอยากติดตามได้มากกว่า 
คนเล่นการพนันออนไลน์ในปจัจุบันจึงมีสัดส่วนของการเสพติด 
การพนันสูงกว่าเมื่อเทียบกับคนเล่นพนันในสถานที่จริง
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ปัญหาเกม
และการพนันออนไลน์: 
ผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่

และต่อสังคม

รศ.วิทยากร เชียงกูล 

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องการพนันออนไลน์ สถานการณ์ 
นโยบาย และการควบคุม

ธุรกิจการพนันออนไลน์แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย 
เพ่ิมขึ้น โดยที่รัฐบาลยังไม่ได้มีนโยบายและการควบคุม 
อย่างมีรายละเอียดเป็นรูปธรรม 

ในช่วง  “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ”  เด็กและเยาวชน 
ใช้เครื่องมือออนไลน์เฉลี่ยต่อวันมากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป 
และได้พบเห็นโฆษณาชวนให้เล่นพนันหรือเสี่ยงโชค เช่น 
‘เลน่เกมไดเ้งนิ’ ‘ลงทนุงา่ย ไดเ้งนิไว’ หรือ ‘กกัตวัไมก่ลวั 
จน’ มากถงึรอ้ยละ 70.06 ในจ�านวนนีร้้อยละ 13.24 ตาม 
เข้าไปเล่นพนัน
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เว็บไซต์ธุรกิจท่ีทำ�เร่ืองข้อมูลก�รพนัน 
ออนไลน์หล�ยแห่งเห็นตรงกันว่� คนท่ัวโลก 
เล่นก�รพนันออนไลน์เพ่ิมข้ึนอย่�งรวดเร็ว 
ม�ก ธุรกิจก�รพนันออนไลน์ในปัจจุบันน่�จะ 
มีมูลค่�และสัดส่วนสูงข้ึนจ�กเม่ือ 5 ปีก่อน  
และค�ดว่�ในช่วงปี ค.ศ. 2020 - 2027 จะโต 
ปีละ 11.5% ในปี 2027 มูลค่�ก�รตล�ด 
ท่ัวโลกจะอยู่ท่ี 127.3 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ  
ในขณะท่ีขน�ดของธุรกิจวีดิโอเกมหรือ 
เกมออนไลน์ท่ัวโลก ซ่ึงเป็นกิจกรรมคู่ขน�น 
และส่งเสริมสนับสนุนก�รพนันออนไลน์ ก็มี 
ขน�ดตล�ดสูงกว่�หรือสูงพอๆ  กับตล�ด 
ก�รพนันออนไลน์ คืออยู่ท่ี 159.3 พันล้�น 
ดอลล�ร์สหรัฐฯ ในปี 2020 และมีอัตร�โต 
ร�วปีละ 10%

เว็บไซต์ halifaxstreetangels.org.uk  
องค์กรพัฒน�เอกชนในอังกฤษ สรุปก�รพนัน 
ออนไลน์มีผลกระทบต่อสังคม 5 ประเด็น 
ใหญ่ในบทคว�ม Negative Effects of  
Online Gambling on Society 

1. ส่งเสริมก�รฟอกเงิน ก�รนำ�เงินจ�ก 
กิจกรรมผิดกฎหม�ยม�เล่นก�รพนันและ 
ทำ�ให้เป็นทรัพย์สินถูกกฎหม�ยโดยไม่มีก�ร 
ตรวจสอบว่�เงินม�จ�กแหล่งใด

2.  เป็นเกมท่ีมีก�รฉ้อโกงเอ�เปรียบ 
ผู้บริโภค โดยเฉพ�ะเว็บไซต์เถ่ือนท่ีไม่ได้ 

จดทะเบียน แม้แต่เว็บไซต์ท่ีจดทะเบียน 
ก็ส�ม�รถออกแบบให้เจ้�ของบ่อนทำ�กำ�ไร 
ได้ม�กเช่นกัน

3. นำ�ไปสู่ก�รติดก�รพนัน ซ่ึงเป็นผลเสีย 
ต่อท้ังสุขภ�พก�ย ใจ ก�รเรียน ก�รทำ�ง�น  
ชีวิต ครอบครัว นำ�ไปสู่อ�ชญ�กรรมท�ง 
ก�รเงิน ก�รหย่�ร้�ง ครอบครัวแตกแยก

4.  ส่งเสริมให้เกิดก�รฉ้อโกงกันท�ง 
คอมพิวเตอร์ (Hacking) ได้ง่�ยข้ึน สำ�หรับ 
คนท่ีเปิดบัญชีเล่นก�รพนันท�งออนไลน์

5. ทำ�ให้ครอบครัวแตกแยก ท้ังเร่ืองก�ร 
ทะเล�ะกันในครอบครัว ก�รไม่ใส่ใจดูแลเด็ก  
หย่�ร้�ง ท้ังพ่อหรือแม่ท่ีติดก�รพนันยังเป็น 
ตัวอย่�งให้ลูกๆ สนใจเล่นก�รพนันต�มด้วย

การเล่นพนันในปัจจุบัน
เปลี่ยนไปมาก 
นอกจากเล่นบนเซิร์ฟเวอร์
ยังใช้เงินดิจิทัล บิทคอยน์
เจ้าพนักงานเก็บพยานหลักฐาน
ล�าบาก
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การพนันออนไลน์หลังเกิดโรคระบาดโควิด-19

ในปี 2020 - 2021 เม่ือเกิดโรคระบ�ด 
โควิด-19 กิจกรรมก�รพนันในสถ�นท่ีจริง 
ถูกระงับเพ่ือควบคุมโรคระบ�ด คนต้อง 
อยู่บ้�นม�กข้ึน ธุรกิจก�รพนันออนไลน์ 
ใช้โอก�สน้ีโฆษณ� ให้โบนัส ให้แรงจูงใจ 
ต่�งๆ ม�กข้ึน บ�งประเทศใช้สถ�นก�รณ์น้ี 
เป็นโอก�สห�ร�ยได้ เช่น ประเทศเบลล�รัส 
ประก�ศให้ค�สิโนออนไลน์เป็นธุรกิจถูก 
กฎหม�ย อ�ร์เมเนีย ก่อนหน้�น้ีรัฐบ�ล 
เตรียมประก�ศให้ก�รเล่นก�รพนันท�ง 
อินเทอร์เน็ตผิดกฎหม�ยก็เล่ือนประก�ศน้ี 
ออกไปก่อน ส่วนอังกฤษ ธุรกิจก�รพนันท่ี 
จดทะเบียนต�มกฎหม�ยส�ม�รถโฆษณ� 
ท�งโทรทัศน์และส่ือสังคมได้ด้วย คนหันไป 
เล่นก�รพนันออนไลน์และกีฬ�เสมือนจริง 
เพ่ิมข้ึน และใช้เวล�ม�กข้ึนด้วย โดยเฉพ�ะ 
คนหนุ่มส�ว 

ก�รพนันออนไลน์จึงเป็นปัญห�ค่อนข้�ง 
ใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพ�ะแตกต่�งจ�กก�รพนัน 
ต�มสถ�นท่ีจริง และกำ�ลังขย�ยตัวไปท่ัว 
โลกในอัตร�ท่ีสูงกว่�ก�รพนันในสถ�นท่ีจริง  
รวมถึงวีดิโอเกม ท้ังประเภท Social Casino  
Online ท่ีคล้�ยก�รพนัน และเกมท่ีเน้น 
ก�รแข่งขันเอ�ชนะท่ีเรียกว่� E - Sport ได้ 
กล�ยเป็นธุรกิจใหญ่ท่ีขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว  
โดยเฉพ�ะวัยรุ่นและคนหนุ่มส�วแรกรุ่นท่ี 

เกิดและเติบโตม�ในยุคของก�รมีอินเทอร์เน็ต 
ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ก็มีโอก�สเข้�ไปเล่น 
ก�รพนันและติดก�รพนันท�งออนไลน์ม�ก 
กว่�กลุ่มวัย อ่ืนๆ  ส่วนกลุ่มผู้หญิง  ซ่ึง 
โดยท่ัวไปแล้วมีสัดส่วนก�รเล่นก�รพนันใน 
สถ�นท่ีจริงน้อยกว่�ผู้ช�ย เพร�ะวัฒนธรรม 
ค่�นิยมของสังคมคอยก้ันไว้ แต่ก�รพนัน 
ออนไลน์เปิดโอก�สให้ผู้หญิงเข้�ไปเล่นก�ร 
พนันออนไลน์ได้เพ่ิมข้ึน รวมถึงกลุ่มผู้สูงอ�ยุ 
ระดับมีก�รศึกษ� มีฐ�นะ ร�ยได้ค่อนข้�ง 
ดี บ�งส่วนท่ีมีเวล�ว่�งม�ก พอมีเงินทอง  
และมีก�รใช้ส่ือท�งสังคมเพ่ือก�รส่ือส�ร มี 
แนวโน้มเล่นก�รพนันออนไลน์เพ่ิมข้ึนเช่นกัน  
เพร�ะเป็นเร่ืองก�รห�อะไรท่ีสนุก ต่ืนเต้น  
ทำ�แบบส่วนตัว ปิดบังไม่ให้ครอบครัวหรือ 
คนอ่ืนในสังคมรับรู้ได้สะดวก

ง�นวิจัยหล�ยประเทศให้ผลออกม�ใกล้ 
กันว่� รัฐบ�ลส่วนใหญ่ยังควบคุมก�รพนัน 
ออนไลน์ได้ค่อนข้�งย�ก เพร�ะประช�ชน 
ส�ม�รถเข้�ถึงเว็บไซต์ท่ีลงทะเบียนจัดต้ัง 
บริษัทในประเทศอ่ืนได้สะดวก ย่ิงในโลก 
ยุคโรคระบ�ดโควิด-19 ท่ีทำ�ให้ก�รพนัน 
ออนไลน์สะดวกกว่�ก�รเล่นก�รพนันใน 
สถ�นท่ีจริง  ก็ ย่ิงทำ�ให้ ธุร กิจก�รพนัน 
ออนไลน์ได้เปรียบ และธุรกิจขย�ยตัว 
เพ่ิมข้ึนด้วยเหตุผลหล�ยประก�ร เช่น ก�ร 
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รัฐบาลส่วนใหญ่ยังควบคุม 
การพนันออนไลน์ได้ยาก  
เพราะประชาชนเข้าถึงเว็บไซต์ 
ที่จัดตั้งในประเทศอื่นได้สะดวก

เข้�ถึงได้สะดวก ทุกเวล� ทุกสถ�นท่ี คว�ม 
เป็นส่วนตัว ปิดบังจ�กคนอ่ืนๆ ได้ บริษัท 
ธุรกิจก�รพนันออนไลน์ (รวมท้ังเกมออนไลน์)  
ส�ม�รถสร้�งก�รพนัน ท้ังท่ีเลียนแบบก�ร 
พนันในสถ�นท่ีจริงและสร้�งข้ึนใหม่ให้มี 
เน้ือห�และรูปแบบท่ีดึงดูดใจผู้เล่น ท้ังสนุก  
ต่ืนเต้น มีก�รเคล่ือนไหว แสง เสียง มุก 
เกมต่�งๆ มีก�รโฆษณ� ก�รตล�ด และ 
โปรโมช่ันท่ีทำ�ให้คนสนใจอย�กติดต�มได้ 
ม�กกว่� คนเล่นก�รพนันออนไลน์ในปัจจุบัน 
จึงมีสัดส่วนของก�รเสพติดก�รพนันใน 
สัดส่วนสูงกว่�เม่ือเทียบกับคนเล่นก�รพนัน 
ในสถ�นท่ีจริง

เว็บไซต์ท่ีปรึกษ�ท�งธุรกิจและกฎหม�ย 
ระหว่�งประเทศ ช่ือ Slotegrator ให้ข้อมูล 
ภ�พใหญ่ท่ีน่�สนใจในบทคว�มช่ือ Where is 
Online Gambling Legal in 2021 โดยแบ่ง 
ประเภทกฎหม�ยและก�รควบคุมธุรกิจก�ร 
พนันออนไลน์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 ประเทศท่ีไม่มีกฎหม�ยปิดก้ัน  
(Block) ค�สิโนออนไลน์อย่�งชัดเจน มี  

32 ประเทศ เช่น ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ม�เลเซีย  
สิงคโปร์ บร�ซิล  เ ม็กซิโก  ออสเตรีย  
นิวซีแลนด์ บ�งประเทศอ�จอนุญ�ตให้ 
บริษัทต่�งประเทศจดทะเบียนได้ แต่บ�ง 
ประเทศต่อไปอ�จจะปิดก้ันก็ได้

กลุ่มท่ี 2  ประเทศท่ีเว็บไซต์ก�รพนัน 
ต้องย่ืนขออนุญ�ตจ�กหน่วยง�นผู้ควบคุม 
เร่ืองก�รพนัน มี 32 ประเทศ ส่วนใหญ่ 
อยู่ในยุโรปและอเมริก�กล�ง

ก ลุ่ม ท่ี  3  ประเทศ ท่ีระบุ ว่�  บริษัท 
ผู้ประกอบก�รในประเทศต้องย่ืนขออนุญ�ต 
จดทะเบียนและเสียภ�ษี แต่โดยท่ัวไป 
ไม่ได้ระบุถึงบริษัทจ�กต่�งประเทศ และ 
บ�งประเทศให้บริษัทจ�กต่�งประเทศย่ืนขอ 
อนุญ�ตจดทะเบียนได้ กลุ่มน้ีมี 28 ประเทศ  
ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปใต้ ยุโรปตะวันออก และ 
มียุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตกด้วย

กลุ่มท่ี 4 ประเทศท่ีไม่มีก�รปิดก้ันเว็บไซต์ 
ก�รพนันจ�กต่�งประเทศ เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด  
มีถึง 93 ประเทศ ท้ังในแอฟริก� อเมริก� 
กล�ง อเมริก�ใต้ ประเทศหมู่เก�ะ เอเชีย  
และยุโรปบ�งส่วน

นโยบ�ยของรัฐบ�ลประเทศและมลรัฐ 
ต่�งๆ เก่ียวกับก�รพนัน โดยเฉพ�ะประเทศ 
พัฒน�อุตส�หกรรม (หรือประเทศร�ยได้สูง)  
และประเทศพัฒน�อุตส�หกรรมใหม่ (หรือ 
ร�ยได้ป�นกล�ง) มักจะยอมรับให้ก�รพนัน 
บ�งประเภทถูกกฎหม�ยหรือขอใบอนุญ�ต 
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จ�กหน่วยง�นรัฐได้ เช่น ลอตเตอร่ี และ 
ก�รท�ยผลก�รแข่งขันกีฬ�ท่ีเป็นท่ีนิยม 
ในประเทศน้ันๆ สถ�นค�สิโน เคร่ืองเล่น 
ก�รพนันอิเล็กทรอนิกส์ และก�รพนัน 
ออนไลน์ 

ก�รอภิปร�ยถกเถียงกันเร่ืองผลดีและ 
ผลเสียของก�รทำ�ให้ก�รพนันถูกกฎหม�ย  
จึงเป็นเร่ืองของจุดยืนเก่ียวกับนโยบ�ยก�ร 
พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มคน  
นักก�รเมืองและนักธุรกิจท่ีมีจุดยืนต้องก�ร 
เน้นก�รเจริญเติบโตท�งด้�นเศรษฐกิจจะ 
สนับสนุนก�รทำ�ให้ก�รพนันถูกกฎหม�ย  
โดยใช้เหตุผลว่� ก�รทำ�ให้ถูกกฎหม�ยจะ 

ทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศ (หรือมลรัฐ)  
เติบโต และรัฐบ�ลเก็บภ�ษีได้ม�กข้ึน  
ส่วนนักวิช�ก�รส�ยส�ธ�รณสุข แพทย์  
นักจิตวิทย� และนักทำ�ง�นด้�นสังคม จะ 
มองในแง่ว่� ก�รทำ�ให้ก�รพนันจดทะเบียน 
ได้อย่�งถูกกฎหม�ยอ�จเป็นส�เหตุให้ 
ประช�ชนเล่นและเสพติดก�รพนันเพ่ิมข้ึน  
ซ่ึงเป็นผลเสียห�ยต่อสุขภ�พ สุขภ�วะ  
คุณภ�พชีวิตของประช�ชนและสังคมโดยรวม  
ทำ�ให้มีต้นทุนท�งสังคมท่ีจะต้องติดต�ม 
ป้องกันและหลีกเล่ียงเพ่ิมข้ึน โดยมีก�รวิจัย 
ในบ�งเมืองพบว่� ต้นทุนท�งสังคมสูงกว่� 
ร�ยได้ท�งเศรษฐกิจท่ีรัฐได้ม�

ปัญหาและข้อคิดสำ�าหรับประเทศไทย

ธุรกิจก�รพนันออนไลน์แพร่หล�ยเข้�ม� 
ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน โดยท่ีรัฐบ�ลยังไม่ได้ 
มีนโยบ�ยและก�รควบคุมอย่�งมีร�ยละเอียด 
เป็นรูปธรรม 

ในช่วงปี 2563  - 2564 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีโรค 
โควิด-19 ระบ�ดม�ก ศูนย์ศึกษ�ปัญห� 
ก�รพนัน และนักวิช�ก�รจ�กสถ�บันต่�งๆ   
ผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (AIS)  
รวมถึงหน่วยง�นรัฐท่ีเก่ียวข้อง ได้ร�ยง�น 
ผลก�รสำ�รวจพฤติกรรมของเด็กและเย�วชน 
กับก�รใช้ส่ือออนไลน์ และก�รเฝ้�ระวัง 
เก่ียวกับกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดและก�รโฆษณ� 
ของธุรกิจพนันออนไลน์ ผลก�รสำ�รวจกลุ่ม 
ตัวอย่�งจำ�นวน 1,089 คน จ�กท่ัวประเทศ  

ต้ังแต่ระดับประถมศึกษ�จนถึงอุดมศึกษ� ใน 
ช่วง  “อยู่บ้�น หยุดเช้ือ เพ่ือช�ติ” พบว่�  
ก่อนช่วงระบ�ดโควิด-19 เด็กและเย�วชน 
ส่วนใหญ่ใช้เวล�ในแต่ละวันกับก�รใช้ 
เคร่ืองมือออนไลน์เฉล่ีย 6 ช่ัวโมงข้ึนไป แต่ 
ในช่วงอยู่บ้�นเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 48.20 หรือ 
ประม�ณคร่ึงหน่ึงของผู้ตอบแบบสำ�รวจ  
โดยในระหว่�งก�รใช้เคร่ืองมือออนไลน์ เด็ก 
และเย�วชนได้พบเห็นโฆษณ�ชวนให้เล่นพนัน 
หรือเส่ียงโชค เช่น ‘เล่นเกมได้เงิน’ ‘ลงทุน 
ง่�ย ได้เงินไว’ หรือ ‘กักตัวไม่กลัวจน’ ม�กถึง 
ร้อยละ 70.06 ช่วงอ�ยุท่ีพบเห็นโฆษณ� 
ชวนให้เล่นพนันหรือเกมพนันม�กท่ีสุด คือ  
15 - 19 ปี ส่วนช่องท�งท่ีพบเห็นเป็นเฟซบุ๊ก 
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ม�กท่ีสุด รองลงม�คือ เว็บไซต์หรือแอพพลิ- 
เคชันดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม และไลน์ เม่ือ 
เห็นโฆษณ�ก�รพนันออนไลน์แล้ว มีเด็กและ 
เย�วชนต�มเข้�ไปเล่นพนันร้อยละ 13.24

เว็บพนันออนไลน์เพ่ิมข้ึนในช่วงเวล�น้ีเกือบ  
1 เท่� โดยมีเว็บพนันออนไลน์เกิดใหม่จำ�นวน  
200 เว็บไซต์ จ�กเดิมท่ีมีอยู่ 240 เว็บไซต์  
รวมเป็น 440 เว็บไซต์ ท้ังยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กกว่�  
167 ยูสเซอร์ ท่ีรับโปรโมตเว็บพนันออนไลน์  
ประกอบด้วย บุคคลท่ัวไปท่ีมีหล�กหล�ย 
อ�ชีพบนโลกออนไลน์ อินฟลูเอ็นเซอร์ และ 
เน็ตไอดอลท่ีมีผู้ติดต�มต้ังแต่ 200 คน ไป 
จนถึง 1.8 ล้�นคน นอกจ�กน้ียังมีแฟนเพจ 
ท่ีโปรโมตเว็บพนันออนไลน์ โดยแต่ละเพจ 
มีผู้ติดต�มต้ังแต่ 20 คน ไปจนถึง  2.1  
ล้�นคน เพจยอดนิยม ได้แก่ เพจคำ�คม 
หรือประโยคโดนใจวัยรุ่น เพจรถแต่ง - รถซ่ิง  
เพจโพสต์รูปส�วสวยหนุ่มหล่อ และเพจ 
พนันออนไลน์โดยตรง

แม้จะมีข่�วก�รจับกุมบ่อนก�รพนัน 
บ�งแห่งในช่วงวิกฤตโรคระบ�ดโควิด-19  
เน่ืองจ�กมีคนท่ีติดเช้ือโควิด-19 ม�จ�กบ่อน 
ก�รพนันแห่งหน่ึงจนเร่ืองโด่งดังข้ึนม� ทำ�ให้ 
รัฐบ�ลต้องส่ังก�รปร�บปร�มและเข้มงวด 
กวดขันกับก�รเปิดบ่อนอ่ืน  ๆด้วย หลังจ�กน้ัน 
ก็มีข่�วก�รตรวจค้นจับกุมสถ�นท่ีทำ�ก�ร 
เปิดบ่อนก�รพนันออนไลน์ในหล�ยจังหวัด 
หล�ยคร้ัง สะท้อนว่�มีก�รลักลอบเล่นก�ร 
พนันท้ังออนไลน์และในสถ�นท่ีจริงกันม�ก  
แต่ก�รจับกุมบ่อนก�รพนันท้ังในสถ�นท่ีจริง 

และแหล่งให้บริก�รก�รพนันออนไลน์ใน 
ประเทศไทยน่�จะเป็นเพียงบ�งส่วนของภูเข� 
นำ้�แข็งเท่�น้ัน ปัญห�คือ บ่อน โดยเฉพ�ะ 
บ่อนออนไลน์ ส�ม�รถเปิดใหม่ได้ง่�ยม�ก  
ฝ่�ยเจ้�หน้�ท่ีรัฐหล�ยหน่วยง�นเองก็ยอมรับ 
ว่� ไม่ส�ม�รถปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�ม 
ผิดเก่ียวกับก�รพนัน และตัดวงจรหรือแหล่ง 
ท่ีม�ของเงินทุนของผู้จัดให้มีก�รเล่นก�รพนัน 
หรือเจ้�ของเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ ได้ 
อย่�งเด็ดข�ด เน่ืองจ�กตัวก�ร น�ยทุน  
หรือเจ้�ของเว็บไซต์ท่ีอยู่เบ้ืองหลังก�รกระทำ� 
คว�มผิด มักจะใช้ตัวแทนหรือลูกน้องใน 
ขบวนก�รรับเป็นผู้จัดให้มีก�รเล่นก�รพนัน 
แทน ใช้บัญชีเงินฝ�กของผู้รับจ้�งเปิดบัญชี 
เป็นช่องท�งในก�รรับเงินจ�กนักพนัน เม่ือ 
ถูกจับกุมและบัญชีเงินฝ�กถูกอ�ยัด ตัวก�ร  
น�ยทุน หรือเจ้�ของเว็บไซต์ก็จะเปล่ียนไปใช้ 
บัญชีของบุคคลอ่ืนในก�รกระทำ�คว�มผิดอีก 

รวมท้ัง ประเทศไทยยังไม่มีกฎหม�ยและ 
ก�รบังคับใช้ท่ีจะควบคุมเร่ืองน้ีได้อย่�งมี 
ประสิทธิภ�พ เช่น ศูนย์ปร�บปร�มอ�ชญ�- 

เจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงาน
ยอมรับว่า ไม่สามารถปราบ
ปรามการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับการพนัน และตัด 
วงจรหรือแหล่งที่มาของผู้จัด 
ให้มีการเล่นการพนัน
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กรรมท�งเทคโนโลยี (DSI) ไม่ส�ม�รถส่ังปิด 
เว็บไซต์ให้บริก�รก�รพนันออนไลน์ได้ด้วย 
ตนเอง ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�น 
อ่ืน คือ ตำ�รวจ กระทรวงมห�ดไทย และ 
ต้องขออนุญ�ตจ�กศ�ลด้วย ถึงศ�ลส่ัง 
ปิดเว็บไซต์ไปแล้ว เช่นปีท่ีผ่�นม�มีก�รปิด 
เว็บไซต์ไปกว่� 1,000 เว็บไซต์ แต่ธุรกิจ 
ก�รพนันออนไลน์ก็เปล่ียนไปเปิดเว็บไซต์ใหม่ 
ได้ในไม่ช้� รวมท้ังกฎหม�ยเก่ียวกับก�ร 
พนันท่ีบังคับใช้ม�ต้ังแต่  พ.ศ.  2478 ไม่ทัน 
กับคว�มเปล่ียนแปลงของยุคสมัย ก�ร 
เล่นพนันปัจจุบันเปล่ียนไปม�ก นอกจ�กเล่น 
บนเซิร์ฟเวอร์ ยังใช้เงินเป็นดิจิทัล บิทคอยน์ 
ก�รจะไปเก็บพย�นหลักฐ�น ท้ัง  พ.ร.บ.  
ก�รพนัน และประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ� 
คว�มอ�ญ�  ไม่มีบทบัญญัติรองรับให้ 
รวบรวมพย�นหลักฐ�นแบบน้ีได้เลย ทำ�ให้ 
เจ้�พนักง�นห�หลักฐ�นลำ�บ�ก ต้องเอ�  
พ.ร.บ.ว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดท�ง 
คอมพิวเตอร์ม�ปรับใช้ช่ัวคร�ว และยังไม่มี 
กฎหม�ยและก�รบังคับใช้ท่ีห้�มก�รโฆษณ� 
ธุรกิจก�รพนันออนไลน์ท�งตรงและท�งอ้อม  
โฆษณ�ของธุรกิจก�รพนันออนไลน์จึงเข้�ถึง 
คนจำ�นวนม�ก

ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รพนันออนไลน์ 
ดังกล่�วม�น้ี ไทยควรมีก�รวิจัย ก�รสรุป 
ร�ยง�นก�รวิจัยของต่�งประเทศ ก�รระดม 
สมอง เปิดอภิปร�ยถกเถียงกันเร่ืองปัญห� 
ก�รพนันและวิธีก�รควบคุม ลดคว�ม 
เสียห�ยจ�กก�รติดก�รพนันอย่�งมีหลักฐ�น  

มีเหตุผล ตรงไปตรงม� ประเด็นสำ�คัญว่�  
ก�รอนุญ�ตให้เปิดเว็บไซต์ให้บริก�รพนัน 
ออนไลน์แบบจดทะเบียนได้จำ�นวนหน่ึง และ 
มีกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวด เอ�จริง น่�จะมีข้อดี 
กว่�ก�รปล่อยให้คนไปแอบเล่นเว็บไซต์ของ 
ต่�งประเทศ แต่ก็ต้องมีเคร่ืองมือ กลไก  
วิธีก�รควบคุมดูแลให้เจ้�ของเว็บไซต์ท่ี 
จดทะเบียนเข้�ร่วมโครงก�รก�รพนันอย่�ง 
รับผิดชอบ มีจริยธรรมอย่�งจริงจัง ควบคุม 
ก�รโฆษณ� ก�รทำ�ก�รตล�ด ก�รค้�กำ�ไร 
เกินควร เช่นในเยอรมันมีกฎหม�ยห้�มก�ร 
ให้โบนัสแต่ผู้บริห�รบริษัทธุรกิจก�รพนัน  
เพร�ะเกรงว่�ก�รให้โบนัสจะเป็นแรงจูงใจให้ 
ผู้บริห�รมุ่งขย�ยตล�ดห�กำ�ไรม�กเกินไป

รวมท้ังถ้�ห�กอนุญ�ตให้เว็บไซต์ใน 
ประเทศท่ีจดทะเบียนแล้ว ก็ต้องแก้ไข 
กฎหม�ยเพ่ือบล็อกเว็บไซต์จ�กต่�งประเทศ  
และเอ�ผิดกับท้ังคนให้บริก�รและคนเล่น 
ก�รพนันในเว็บท่ีไม่ได้จดทะเบียนด้วยอย่�ง 
เข้มงวดเพ่ิมข้ึน

นอกจ�กน้ี เ ร่ืองท่ีสำ�คัญคือ ภ�ครัฐ 
และภ�คประช�สังคมต้องช่วยกันดูแล 
ให้ก�รศึกษ� ข้อมูลข่�วส�ร ให้คนมีคว�มรู้  
คว�มคิด คว�มเช่ือ ท้ังเด็กเย�วชน พ่อแม่  
ผู้ปกครอง เก่ียวกับก�รพนันอย่�งถูกต้อง  
พัฒน�สุขภ�วะท�งจิต มีภูมิคุ้มกันท่ีดี  
มีกิจกรรมท่ีสร้�งสรรค์ ไม่จำ�เป็นต้องไป 
เก่ียวข้องกับก�รเล่นก�รพนันหรือก�รเสพติด 
อ่ืน  ๆด้วย

01_REPORT 65_220665 P.indd   7901_REPORT 65_220665 P.indd   79 22/6/2565 BE   16:3322/6/2565 BE   16:33



รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 80

ใครคือผู้กระท�าการ 
ทีม่ีผลต่อการขยายตัวของ 
ธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์

ผศ.ดร.ชัยณรงค ์ เครือนวน
ผศ.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ ์ ณ อยุธยา

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องโครงสร้างและผู้กระท�าการ 
ที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจ 
พนันฟุตบอลออนไลน์

ปฏิบัติการทางสังคมจากแม่ข่ายเว็บไซต์พนันฟุตบอล
ซุปเปอรซี์เนยีร์ ซเีนียร ์มาสเตอร ์เอเยน่ต ์และผูเ้ลน่พนนั 
บทความนี้ชี้ตัวผู้กระท�าการในโครงข่ายการพนันฟุตบอล 
ออนไลน์ และเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่ท�าให้ธุรกิจนี้ 
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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ในยุคก�รเปล่ียนผ่�นจ�กโต๊ะพนันบอล  
ซ่ึงเป็นก�รเล่นพนันแบบปิด (Offline) สู่ 
ก�รพนันฟุตบอลออนไลน์ท่ีมีรูปแบบก�ร 
เล่นพนันท่ีไม่ถูกจำ�กัดด้วยพ้ืนท่ีและเวล�  
(Space and Time) ผู้เล่นส�ม�รถเล่น 
พนันได้โดยไม่จำ�กัดสถ�นท่ี เล่นได้ตลอด 
เวล�ท่ีมีก�รแข่งขัน และมีคว�มหล�กหล�ย 
ด้�นอัตร�ต่อรอง ภ�ยใต้เง่ือนไขแค่ผู้เล่น 
เข้�ถึงเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต และคว�ม 
พย�ย�มของผู้ประกอบก�รธุรกิจพนัน 
ฟุตบอลออนไลน์ในก�รออกแบบรูปแบบ 
ก�รเล่นพนันหล�ยแบบเพ่ือสร้�งแรงจูงใจ 
แก่ผู้เล่น เช่น เปิดโอก�สให้ผู้เล่นเดิมพัน 
ได้ต�มคว�มต้องก�รของตน ดังกรณีก�ร 
เลือกเล่นพนันฟุตบอลเพียงคร่ึงแรกหรือ 
คร่ึงหลัง (Half Time) ก�รท�ยผลว่�ฝ่�ยใด 
ส�ม�รถทำ�ประตูแรกได้ก่อน (First Goal) 
ก�รท�ยผลว่�คร่ึงแรกจะมีผลประตูรวม 
เท่�ไหร่ หรือคร่ึงหลังจะมีผลประตูรวม 
เท่�ไหร่ ก�รท�ยผลรวมก�รเตะมุมของ 
ท้ังสองทีม (Corner Click) หรือก�รเปิด 
โอก�สให้ผู้เล่นส�ม�รถกำ�หนดอัตร�ต่อรอง 
ได้ด้วยตนเอง (โดยเจ้�ของ Website หรือ  
Admin จะมีก�รกำ�หนดอัตร�ต่อรองสูงสุด 
และตำ่�สุดไว้) นอกจ�กน้ียังมีก�รจ่�ยโบนัส 
ให้กับผู้พนัน (ช่วงแรกท่ีสมัครเป็นสม�ชิก)  
เป็นต้น 

ปร�กฏก�รณ์ดังกล่�ว เปรียบเสมือน 
เง่ือนไขเชิงโครงสร้�งท่ีเปิดโอก�สให้ก�ร 

พนันฟุตบอลออนไลน์เติบโตอย่�งต่อเน่ือง  
ปร�กฏก�รณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนควบคู่กับก�รมี 
เง่ือนไขเชิงโครงสร้�งท่ีเป็นข้อจำ�กัด ทำ�ให้ 
ไม่ส�ม�รถจัดก�รหรือควบคุมก�รเล่นพนัน 
ในลักษณะน้ีอย่�งมีประสิทธิภ�พ เช่น  
ศักยภ�พและคว�มพร้อมของกลไกรัฐด้�น 
อุดมก�รณ์ (Ideological State Apparatus)  
ไม่ว่�จะเป็นสถ�บันก�รศึกษ� ศ�สน�  
ครอบครัว ส่ือมวลชน ท่ีไม่มีกระบวนก�ร 
กล่อมเกล�หรือขัดเกล�ท�งสังคม (Socializ- 
ation) เพ่ือป้องกันไม่ให้สม�ชิกในสังคม 
เข้�สู่หรือห่�งไกลจ�กก�รพนันอย่�งชัดเจน  
เช่นเดียวกับกลไกรัฐด้�นก�รปร�บปร�ม  
(Repressive State Apparatus) ท้ังกลไก 
ด้�นกฎหม�ย เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจ ทห�ร หรือ 
ส่วนร�ชก�รเก่ียวข้อง ท่ีไม่ส�ม�รถลงโทษ  
กำ�กับ ตรวจตร� ผู้เก่ียวข้องกับก�รพนัน 
ออนไลน์ได้อย่�งท่ีควรจะเป็น ตรงกันข้�ม  
บ�งกรณีผู้กระทำ�ก�รในกลไกรัฐด้�นก�ร 

ซุปเปอร์ซีเนียรท์�าหน้าที ่
คุ้มครอง สร้างความเชื่อมั่น  
รวมทั้งเป็นหลักประกัน 
ทางเศรษฐกิจ การเมือง  
และท�าหน้าที่เคลียร์ปัญหา 
ให้กับลูกข่าย
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ปร�บปร�มกลับมีผลประโยชน์ร่วมกับ 
ผู้ประกอบก�รธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์  
หรือเรียกรับผลประโยชน์จ�กผู้ประกอบก�ร

ก�รศึกษ�ของศูนย์ศึกษ�ปัญห�ก�ร 
พนัน ช้ีให้เห็นว่� ในปี 2558 มีจำ�นวน 
ผู้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ ประม�ณร้อยละ  

13.70 จ�กจำ�นวนผู้เล่นพนันฟุตบอลท้ังหมด  
ในขณะท่ีปี 2564 มีผู้เล่นพนันโดยตรงกับ 
เว็บไซต์/แอพพนัน ร้อยละ 18.50 อีกร้อยละ  
11.60 เล่นพนันผ่�นไลน์/แอพแชทต่�งๆ   
และร้อยละ 0.80 เล่นผ่�นเฟซบุ๊ก/โซเชียล 
มีเดียต่�งๆ  

ตารางแสดงจำานวนผู้เล่นพนันทายผลฟุตบอลระหว่างปี 2558 - 2564 

ท่ีมา: ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ปี จ�านวนผูเ้ลน่พนัน
ทายผลฟุตบอล (คน)

จ�านวนเงินหมุนเวียน
(ล้านบาท)

นักพนัน
ฟุตบอลหน้าใหม ่(คน)

ร้อยละของผู้เล่น
พนันฟุตบอลออนไลน์

2558 1,991,986 N/A 136,125 13.70

2560 2,476,612 117,301 140,016 20.60

2562 3,463,506 211,500 160,542 18.60

2564 3,830,594 220,513 181,168 18.50

ก�รขย�ยตัวของก�รพนันฟุตบอลออนไลน์ 
เกิดข้ึนจ�กปฏิบัติก�รท�งสังคม (Social  
Practices) และก�รสร้�งเครือข่�ยระหว่�ง 
ผู้กระทำ�ก�รท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจพนันฟุตบอล  
ท้ังในประเทศและต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะ 
ก�รออกแบบระบบและบริห�รจัดก�รเพ่ือ 
โน้มน้�วหรือสร้�งแรงจูงใจแก่ผู้เล่นหล�ย 
รูปแบบ ขณะเดียวกัน ก�รเล่นพนันฟุตบอล 
ออนไลน์มีแนวโน้มท่ีจะหลุดพ้นจ�กก�ร 
ตรวจตร�และลงโทษของกลไกรัฐด้�นก�ร 
ปร�บปร�มได้ง่�ยกว่�โต๊ะพนันบอลด้วย 

ก�รศึกษ�ภ�ยใต้ปร�กฏก�รณ์ท�งสังคม 
ข้�งต้นว่� มีเง่ือนไขเชิงโครงสร้�งอะไรบ้�ง 
ท่ีส่งผลให้ธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์ขย�ย 
ตัวอย่�งรวดเร็ว และก�รขย�ยตัวน้ันมี 
ผู้กระทำ�ก�รกลุ่มใดบ้�งท่ีเข้�ม�เก่ียวข้อง  
และผู้กระทำ�ก�รเหล่�น้ันสร้�งเครือข่�ย 
หรือมีปฏิิสัมพันธ์กันในลักษณะใด รวมท้ังจะ 
มีแนวท�งหรือม�ตรก�รอย่�งไรเพ่ือป้องกัน 
แก้ไขปัญห�ก�รพนันฟุตบอลออนไลน์ จ�ก 
ก�รศึกษ�วิจัยมีข้อค้นพบท่ีสำ�คัญ ดังน้ี
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เงื่อนไขเชิงโครงสำร้างที่สำ่งผลให้ธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์ขยายตัว

ก�รขย�ยตัวของธุรกิจพนันฟุตบอล 
ออนไลน์เกิดข้ึนจ�กปฏิสัมพันธ์ของเง่ือนไข 
ท่ีเปิดโอก�ส เง่ือนไขท่ีเป็นข้อจำ�กัด และ 
เง่ือนไขท่ีเป็นแรงดึง ดังร�ยละเอียดต่อไปน้ี 

1. เง่ือนไขเชิงโครงสร้างท่ีเปิดโอกาส  
เป็นเง่ือนไขท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ธุรกิจก�รพนันฟุตบอลออนไลน์ขย�ยตัว  
ประกอบด้วย  5 เ ง่ือนไขย่อย คือ ก�ร 
ขย�ยตัวและโอก�สเข้�ถึง/ก�รใช้เทคโนโลยี 
ส�รสนเทศ ก�รขย�ยตัวของตล�ดและ 
ธุรกิจพนันออนไลน์ คว�มเฟ่ืองฟูและก�ร 
ขย�ยตัวของก�รแข่งขันฟุตบอล โครงสร้�ง 
ท�งสังคมและวัฒนธรรมท่ีประกอบสร้�ง 
และผลิตซำ้�คว�มเป็นช�ยในรูปแบบของ 
คว�มแข็งแกร่ง เข้มแข็ง ส่งผลเชิงเช่ือมโยง 
ต่อก�รขย�ยตัวของธุรกิจพนันฟุตบอล 
ออนไลน์ เพร�ะสน�มก�รพนันฟุตบอล 
ออนไลน์คือสถ�นท่ีพิสูจน์คว�มเป็นช�ย 
ต�มนิย�มกระแสหลัก รวมท้ังค่�นิยมของ 
ผู้เล่นพนัน เพร�ะก�รพนันออนไลน์เป็นก�ร 
พนันท่ีเล่นได้ทุกท่ีทุกเวล� มีเงินเล็กน้อย 
ก็เล่นพนันได้ ประกอบกับผู้เล่นรู้สึกปลอดภัย  
เ ป็นส่วนตัว  ไม่ต้องแสดงตัวตน  ไม่มี 
หลักฐ�นก�รเล่นพนัน 

2. เง่ือนไขเชิงโครงสร้างท่ีเป็นข้อจำากัด  
เป็นเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อก�รป้องกัน  
ควบคุม ปร�บปร�ม และแก้ไขปัญห�ก�ร 

เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ ซ่ึงเป็นส�เหตุ 
หน่ึงท่ีส่งผลให้ธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์ 
ขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว ประกอบด้วย  3  
เง่ือนไขย่อย คือ ข้อจำ�กัดของกลไกรัฐ 
ด้�นก�รปร�บปร�ม (Repressive State  
Apparatus) กลไกรัฐมิติน้ีเก่ียวข้องกับ 
เคร่ืองมือป้องกันปร�บปร�มและแก้ไขปัญห� 
ก�รเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ โดยเฉพ�ะ 
กลไกด้�นกฎหม�ย และสถ�บันท่ีทำ�หน้�ท่ี 
ควบคุมปร�บปร�มท่ีไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�น 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและไม่สอดคล้อง 
กับคว�มเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์ก�ร 
พนันออนไลน์ เช่นเดียวกับศักยภ�พและ 
ประสิทธิภ�พของกลไกรัฐด้�นอุดมก�รณ์  
(Ideological State Apparatus) ไม่ว่� 
จะเป็นสถ�บันครอบครัว สถ�บันก�รศึกษ�  
สถ�บันศ�สน� และส่ือมวลชน ท่ีไม่ประสบ 
ผลสำ�เร็จในก�รปลูกฝังคว�มคิดหรือช้ีให้เห็น 
โทษและผลกระทบมิติต่�ง  ๆของก�รเล่นพนัน 

3. เง่ือนไขเชิงโครงสร้างท่ีเป็นแรงดึง ใน 
ฐ�นะแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจ�กธุรกิจพนันฟุตบอล 
ออนไลน์ กระท่ังดึงดูดให้เกิดก�รเล่นพนัน 
อย่�งกว้�งขว�ง เง่ือนไขเชิงโครงสร้�งน้ี 
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) วิธีก�รและ 
รูปแบบก�รเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ ท่ี 
ทำ�ให้นักพนันมีช่องท�งเล่นพนันหล�ย 
รูปแบบ ข้ึนอยู่กับคว�มชอบ ประสบก�รณ์  
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แผนภาพ 1 เง่ือนไขเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลให้ธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์ขยายตัว

เงื่อนไข
เชิงโครงสร้าง
ที่เป็นข้อจ�ากัด

เงื่อนไข
เชิงโครงสร้าง
ที่เป็นแรงดึง

กลไกครองใจ
ผู้เล่นพนัน

ต่างประเทศ
ยอมรับการด�ารง
อยู่ของการพนัน
ออนไลน์

การขยายตัวและโอกาส
การเข้าถึง/การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การขยายตัว
ของตลาดและ
ธุรกิจการพนัน

ความเฟื่ องฟูและ
การขยายตัวของ
การแข่งขันฟุตบอล

โครงสร้าง
ทางสังคมและ
วัฒนธรรม

ค่านิยมของ 
ผู้เล่นพนัน

กลยุทธ์
ทางการตลาด

ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ของกลไกรัฐด้าน
อุดมการณ์

วิธีการและ
รูปแบบการเล่น
พนันฟุตบอล
ออนไลน์

ข้อจ�ากัดของ
กลไกรัฐด้าน
การปราบปราม

เงื่อนไข
เชิงโครงสร้าง
ที่เปิดโอกาส

การขยายตัว
ของธุรกิจ

การพนันฟุตบอล
ออนไลน์

หรือคว�มถนัด 2) ผู้ประกอบธุรกิจได้สร้�ง 
กลยุทธ์ท�งก�รตล�ดท่ีหล�กหล�ยเพ่ือดึงดูด 
ผู้เล่นพนันร�ยใหม่และรักษ�นักพนันกลุ่มเดิม  
3) ก�รสร้�งกลไกครองใจผู้เล่นพนัน ซ่ึงถูก 

ประกอบสร้�งและแสดงออกผ่�นปฏิบัติก�ร 
ท�งภ�ษ�และปฏิบัติก�รท�งสังคมหล�ย 
รูปแบบ เพ่ือดึงดูดก�รเล่นพนัน

ก�รขย�ยตัวของธุรกิจพนันฟุตบอล 
ออนไลน์เกิดข้ึนจ�กผู้กระทำ�ก�ร 3 กลุ่ม คือ  
กลุ่มผู้ให้บริก�รพนันฟุตบอลออนไลน์ใน 
ต่�งประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจก�รพนัน 

ฟุตบอลออนไลน์ในประเทศ กลุ่มผู้เล่นพนัน 
ฟุตบอลออนไลน์ ผู้กระทำ�ก�รเหล่�น้ีแสดง 
บทบ�ทและมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน  
ดังต่อไปน้ี 

ผู้กระท�าการและปฏสิำัมพันธ์ของผู้กระท�าการ
ที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์
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SENIOR

MASTER

แผนภาพ 2 เครือข่ายผู้กระทำาการท่ีส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์

*** ปัจจุบันมีเว็บไซต์ย่อยบางเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครเอเย่นต ์ทั้งประเภทถือสู้และไม่ถือสู ้***

SUPER
SENIOR

SBOBET UFABET MAXBET

กลุ่มผู้ให้บริการ
พนันฟุตบอลออนไลน์
ในต่างประเทศ

ระบบ (หน้าเว็บไซต์)
ส�าหรับเล่นพนัน

ADMIN

Username/Password

SUPPORTER

เอเย่นต ์
(Agent)

1 2 3 4

เครดิต

MEMBER

เครดิต

ถือสู้ ไม่
ถือสู้

PLAYER 1 PLAYER 2 PLAYER 3 PLAYER 4 PLAYER 5

เว็บไซต์
ย่อย

เงินสด เงินสด

เว็บไซต์
ย่อย

เงินสด เงินสด

เว็บไซต์
ย่อย

เงินสด เงินสด

เอเย่นต ์
(Agent)

1 2 3 4

เครดิต

MEMBER

เครดิต

ถือสู้ ไม่
ถือสู้

เอเย่นต ์
(Agent)

1 2 3 4

เครดิต

MEMBER

เครดิต

ถือสู้ ไม่
ถือสู้

บรกิารลกูค้า

บรษัิทรับจา้งเขยีนเว็บไซต์

Pretty, Net Idol, YouTubers

หนงัสอืพิมพกี์ฬา/เว็บไซตข์า่วกฬีา

บรษิทัรบัจา้งประชาสมัพันธ/์ท�าการตลาด

นักเขียนบทความ Guru
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1. กลุ่มผู้ให้บริการพนันฟุตบอลออนไลน์ 
ในต่างประเทศ ในฐ�นะแม่ข่�ยของเว็บไซต์ 
พนันฟุตบอล ท่ีได้รับคว�มนิยมในประเทศ 
ไทยมีจำ�นวน 2 เว็บไซต์หลัก คือ สโบเบท  
(SBOBET) และยูฟ่�เบท (UFABET)

2. กลุ่มผู้ประกอบกิจการพนันฟุตบอล 
ออนไลน์ในประเทศ ท่ีมีหล�ยระดับลดหล่ัน 
กันลงไปต้ังแต่ ซุปเปอร์ซีเนียร์  (Super  
Sen io r )  ซี เ นีย ร์  ( Sen io r )  ม�สเตอร์   
(Master) และเอเย่นต์ (Agent) รวมถึงกลุ่ม 
ผู้กระทำ�ก�รท่ีมีส่วนเช่ือมโยง ดังน้ี

บทบ�ทของกลุ่ม ‘ซุปเปอร์ซีเนียร์’ ในธุรกิจ 
พนันฟุตบอลออนไลน์ ปร�กฎให้เห็น  3  
รูปแบบ คือ เป็นผู้นำ�เข้�ระบบและเว็บไซต์ 
สำ�หรับเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์  และ 
ถือครองคว�มรับผิดชอบ และก�รได้รับ 
ผลประโยชน์ เ รียกว่�  “ถือสู้”  ประม�ณ  
90 - 95% 

ตัวอย่�งก�รถือสู้ คือ ก�รแบ่งรับ - แบ่ง 
จ่�ย ก�รเล่นได้  -  เสียของสม�ชิกซ่ึงเป็น 
ลูกค้�ท่ีเข้�ม�เล่นพนัน เช่น สม�ชิกเล่นเสีย  
10,000 บ�ท ซุปเปอร์ซีเนียร์ถือสู้ 90%  จะ 
ได้รับส่วนแบ่ง 9,000 บ�ท ส่วนอีก 1,000  
บ�ท ส่งให้ผู้ประกอบกิจก�รพนัน หรือ  
สม�ชิกเล่นได้ 10,000 บ�ท ซุปเปอร์ซีเนียร์ 
ถือสู้ 90% จะต้องจ่�ยให้สม�ชิก 9,000 บ�ท  
ส่วนอีก 1,000 บ�ท ผู้ประกอบกิจก�รพนัน 
เป็นคนจ่�ย

นอกจ�กน้ี ซุปเปอร์ซีเนียร์ยังทำ�หน้�ท่ี 
คุ้มครอง สร้�งคว�มเช่ือม่ัน รวมท้ังเป็นหลัก 
ประกันท�งเศรษฐกิจ ก�รเมือง ให้กับลูกข่�ย  
ท้ังระดับม�สเตอร์และเอเย่นต์ ในสถ�นก�รณ์ 
ปกติก็ต้องกระชับเครือข่�ย หรือกรณีเกิด 
ปัญห�ก็ต้องทำ�หน้�ท่ีเคลียร์ ซุปเปอร์ซีเนียร์ 
จึงต้องสร้�ง  ‘ซีเนียร์’  ในฐ�นะเจ้�มือระดับ 
กล�ง (ค่อนข้�งใหญ่) ข้ึนม� เพ่ือช่วยดูแล 
ลูก ข่�ย  โดยมีอัตร�ก�รถือ สู้ประม�ณ  
70 - 90% ผู้กระทำ�ก�รกลุ่มน้ีอยู่ในเครือข่�ย 
ของกลุ่มซุปเปอร์ซีเนียร์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
และได้รับเครดิตจำ�นวนหน่ึงจ�กกลุ่มซุปเปอร์ 
ซีเนียร์

ส่วน  ‘มาสเตอร์’  อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ 
ควบคุมของซีเนียร์ เป็นเจ้�มือระดับกล�ง  
ถือ สู้ประม�ณ  65  -  80%  บทบ�ทของ 
ม�สเตอร์มีลักษณะคล้�ยคลึงกับซีเนียร์ แต่ 
มีลูกเครือข่�ยท่ีต้องดูแลน้อยกว่� 

ซีเนียร์และม�สเตอร์มีบทบ�ทร่วมกัน 
อย่�งน้อย 2 บทบ�ท คือ เป็นผู้สร้�งเว็บไซต์ 
ย่อยเพ่ือให้ผู้เล่นเล่นพนันได้โดยตรง เรียกว่� 
“ระบบเงินสด” และเป็นผู้เปิดระบบเล่นพนัน 
แก่ลูกข่�ยระดับรองท่ีอยู่ภ�ยใต้กำ�กับดูแล  
เพ่ือกระจ�ยเครดิตให้แก่ลูกข่�ย เรียกว่�  
“ระบบเครดิต” โดยระบบเงินสดจะมีผู้กระทำ� 
ก�รท่ีเก่ียวข้องอีก  2 กลุ่ม คือ กลุ่มนัก 
บริห�รจัดก�ร (Admin)  มีหน้�ท่ีบริห�ร 
จัดก�รเว็บไซต์และอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับ 
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นักพนัน ผู้กระทำ�ก�รกลุ่มน้ีประกอบด้วย  
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) พนักง�น 
บริก�รลูกค้� พนักง�นดูแลระบบ และกลุ่ม 
ผู้สนับสนุน (Supporter) เป็นกลุ่มท่ีส่งเสริม 
หรือสร้�งแรงจูงใจให้เกิดก�รเล่นพนัน 
ฟุตบอลด้วยกลวิธีต่�งๆ ประกอบด้วย กลุ่ม 
ผู้วิเคร�ะห์เกม (Guru) กลุ่มผู้เขียนบทคว�ม  
กลุ่มพริตต้ี (Pretty) เน็ตไอดอล (Net Idol)  
ยูทูปเปอร์ (YouTubers) หนังสือพิมพ์กีฬ� 
และเว็บไซต์ข่�วกีฬ� บริษัทรับจ้�งเขียน 
เว็บไซต์พนัน บริษัทรับจ้�งประช�สัมพันธ์ 
และทำ�ก�รตล�ดให้แก่เว็บไซต์พนัน

ซีเนียร์และม�สเตอร์หน่ึงร�ยอ�จมี 
กระบวนก�รประกอบธุรกิจเฉพ�ะระบบ 
เครดิต เฉพ�ะระบบเงินสด หรือมีท้ังสอง 
ระบบ และห�กพิจ�รณ�ถึงจำ�นวนเว็บไซต์ 
พนัน ฟุตบอล ท่ี เ พ่ิม ข้ึนอ ย่ � ง ต่อ เ น่ือ ง  
ส่วนหน่ึง เ ป็นผลจ�กก�ร ท่ีซี เ นีย ร์และ 
ม�สเตอร์ขย�ยก�รประกอบธุรกิจด้วยก�ร 
สร้�งเว็บไซต์ใหม่ ขณะเดียวกันก็มีผู้คน 
อีกกลุ่มหน่ึงผันตัวเข้�สู่ธุรกิจพนันฟุตบอล 
ออนไลน์ผ่�นก�รเป็นซีเนียร์และม�สเตอร์  
ด้วยเหตุน้ี จำ�นวนเว็บไซต์ท่ีเพ่ิมข้ึนจึงเป็น 
ท้ังส�เหตุและผลลัพธ์ของก�รขย�ยตัวของ 
ธุรกิจก�รพนันฟุตบอลออนไลน์ เพร�ะก�ร 
เกิดข้ึนของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ 
เปรียบเสมือนก�รสร้�งโอก�สและท�งเลือก 
แก่นักพนันให้มีช่องท�งก�รเล่นท่ีหล�กหล�ย 
ย่ิงข้ึน ส่วนมิติท่ีเป็นผลลัพธ์ เกิดข้ึนจ�ก 

จำ�นวนนักพนันออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน ทำ�ให้ 
ผู้ประกอบก�รขย�ยธุรกิจหรือเข้�ม�ประกอบ 
ธุรกิจประเภทน้ี เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ของผู้เล่นพนัน

เอ เ ย่นต์  แบ่ง เ ป็น  2  ประเภท  คือ  
ประเภทไม่ถือสู้ เอเย่นต์กลุ่มน้ีเปรียบเสมือน  
“ตัวกล�ง” หรือ “ผู้ประส�นง�น” เน่ืองจ�ก 
เป็นเพียงผู้รวบรวมและส่งยอดก�รเล่นพนัน 
ท้ังหมดของนักพนันฟุตบอลออนไลน์ให้แก่ 
ม�สเตอร์ และเอเย่นต์ประเภทถือสู้ ซ่ึงถือ 
สู้ร่วมกับกลุ่มม�สเตอร์ ประม�ณ 5 - 70%  
เดิมเอเย่นต์จะมีเฉพ�ะระบบเครดิต แต่ 
ปัจจุบันเว็บไซต์ก�รพนันท่ีเปิดให้เล่นพนัน 
โดยตรงหรือระบบเงินสดก็มีก�รเปิดรับ 
สมัครเอเย่นต์ (แต่เอเย่นต์ลักษณะน้ีต้อง 
ว�งเงินประกันกับเว็บไซต์พนันก่อน) หน้�ท่ี 
ของเอเย่นต์ในธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์  
ประกอบด้วย ก�รกระชับเครือข่�ยท่ีมีอยู่เดิม  
เช่ือมร้อยเครือข่�ยใหม่เพ่ือขย�ยฐ�นผู้เล่น 
พนัน ก�รสนับสนุนผู้เล่นท่ีอยู่ในเครือข่�ย 
ข้ึนเป็นเอเย่นต์ รวมท้ังสร้�งหลักประกัน 
ในก�รเล่นพนันแก่ผู้เล่น

3. กลุ่มผู้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ ถือ 
เป็นผู้กระทำ�ก�รท่ีอยู่ระดับฐ�นร�กในวงก�ร 
พนันฟุตบอลออนไลน์ ผู้ประกอบก�รทุกคน 
ต่�งปฏิบัติก�รช่วงชิง เช่ือมร้อย และกระชับ 
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับผู้กระทำ�ก�รกลุ่มน้ี 
รูปแบบก�รเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ของ 
ผู้เล่น ส�ม�รถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  
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ในห้วงเวล�ท่ีสังคมยังไม่มีคว�มพร้อม 
ต่อก�รกำ�หนดให้พนันฟุตบอลออนไลน์เป็น 
ส่ิงถูกกฎหม�ย สถ�นก�รณ์เช่นน้ีจำ�เป็น 
ต้องใช้ม�ตรก�รควบคุมปร�บปร�มอย่�ง 
เข้มงวด เน้นก�รทำ�ง�นเชิงรุก รวมท้ังต้อง 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ยท่ีมีอยู่เดิม หรือ 
ตร�กฎหม�ยข้ึนม�ใหม่ ให้สอดคล้องกับ 
คว�มเปล่ียนแปลงของรูปแบบและวิธีก�ร 
เล่นพนันในสังคม ขณะเดียวกัน ต้องสร้�ง 
กลไกป้องกันไม่ให้เด็ก เย�วชน กลุ่มเส่ียง  
เข้�สู่วงจรก�รพนัน หรือกำ�หนดให้มีก�ร 
ศึกษ�แนวท�งแก้ไขปัญห�ก�รพนันออนไลน์ 

พร้อมกันน้ันอ�จพิจ�รณ�จัดต้ัง  “ศูนย์ 
อำ�นวยก�รจัดก�รปัญห�ก�รพนัน” เพ่ือศึกษ� 
คว�มเป็นไปได้ท่ีจะให้ธุรกิจพนันฟุตบอล 

ออนไลน์เป็นธุรกิจถูกกฎหม�ย โดยก�รสร้�ง 
กระบวนก�รมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Particip- 
ation in Decision-making) ของประช�ชน  
ก�รถอดบทเรียนจ�กประเทศท่ีอนุญ�ตให้ 
ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจถูกกฎหม�ย  
ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนและผลได้  (Cost- 
benefit Analysis: CBA) ก�รประเมิน 
ผลกระทบท�งสังคม  (Social  Impact  
Assessment: SIA) ก�รออกแบบหรือสร้�ง 
ระบบก�รเล่นพนันแบบรับผิดชอบ (Res- 
ponsible Gambling) ท้ังในส่วนผู้ประกอบ 
ธุรกิจและผู้เล่นพนัน เพ่ือลดคว�มเป็นไปได้ 
ของคว�มเสียห�ยจ�กก�รเล่นพนันให้เหลือ 
น้อยท่ีสุด หรือแสวงห�ม�ตรก�รเพ่ือให้ 
ประช�ชนรู้เท่�ทันก�รพนัน (Critical Con- 
sciousness) เป็นต้น

ข้อเสำนอแนะในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาพนันฟุตบอลออนไลน ์

หน่ึง กลุ่มท่ีเล่นพนันผ่�นระบบเครดิต  
โดยเอเย่นต์จะเปิดระบบสม�ชิก (Member)  
หลังจ�กน้ันจะให้ Username/Password  
รวมถึงเครดิตจำ�นวนหน่ึงสำ�หรับเงินพนัน  
ซ่ึงแต่ละสัปด�ห์จะมีรอบเคลียร์เงินระหว่�ง 
เอเย่นต์และผู้เล่น 

สอง กลุ่มท่ีเล่นพนันผ่�นระบบเงินสด  
ผู้เล่นต้องสมัครสม�ชิก (กรอกร�ยละเอียด  
ช่ือ สกุล เลขบัญชี เบอร์โทรศัพท์) ต่อม� 
ต้องโอนเงินเข้�บัญชี หลังจ�กน้ันท�ง 
เว็บไซต์พนันจะให้ Username/Password  

ในก�รเข้�ระบบ กรณีเล่นพนันได้ เว็บไซต์ 
จะโอนเงินเข้�บัญชีต�มท่ีผู้เล่นแจ้ง หรือ 
เล่นพนันเสีย จะถูกหักเงินท่ีฝ�กไว้ในระบบ 

สาม กลุ่มท่ีเล่นพนันผ่�นระบบเครดิตและ 
ระบบเงินสดควบคู่กัน รูปแบบก�รเล่นพนัน 
เร่ิมต้นจ�กก�รเสียพนันในระบบเงินสด และ 
ต้องก�รถอนทุนคืนแต่ไม่มีเงินฝ�กเข้�ระบบ  
(หรือไม่ต้องก�รโอนเงินเข้�ระบบ) นักพนัน
กลุ่มน้ีจึงเลือกจะขอเครดิตจ�กเอเย่นต์เพ่ือ 
เล่นพนันในระบบเครดิต
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แอพพนันในมือถือ 
ของผู้สูงอายุ

ดร.ประชาธิป กะทา

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องการศึกษาลักษณะและพฤติกรรม 
การเล่นพนันออนไลน์บนแอพพลิเคชัน 
โทรศัพท์มือถือในกลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมกึ่งเมืองหรือกึ่งชนบท
ที่ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ล้วนเป็น 
กลุ่มเปราะบางต่อปัญหาติดพนัน มีความเสี่ยงสูงที่จะ 
ตกเป็นเหยือ่การพนนัหรืออาชญากรรมออนไลนจ์ากระบบ 
ธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย 
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ประเทศไทยก้�วเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุอย่�ง 
รวดเร็ว และเกิดข้ึนพร้อม  “สังคมอ�ยุยืน”  
โดยองค์ก�รสหประช�ช�ติค�ดคะเนว่�  
แนวโน้มประช�กรอ�ยุ  60 ปีข้ึนไปของ 
ประเทศไทยจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 27.1 ใน  
ค.ศ.  2050 อ�ยุขัยเฉล่ียของประช�กรจะ 
เพ่ิมข้ึนเป็น 76.8 ปี ใน ค.ศ. 2025 - 2030 ใน 
อน�คตประเทศไทยจะมีภ�ระท�งก�รคลัง 
เพ่ิมข้ึน เช่น ค่�ใช้จ่�ยด้�นบำ�น�ญและก�ร 
รักษ�พย�บ�ลผู้สูงอ�ยุ อีกท้ังยังอยู่ในระยะ 
เปล่ียนผ่�นสู่สังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท ทำ�ให้ 
คนชนบทกลืนกล�ยเอ�วัฒนธรรมใหม่ม�สู่ 
ชนบท ในทำ�นองเดียวกัน ผู้สูงอ�ยุในพ้ืนท่ี 
ชนบทก็มีรูปแบบก�รใช้ชีวิตและเข้�ถึงข้อมูล 
ข่�วส�รผ่�นช่องท�งท่ีหล�กหล�ย ไม่ได้ 
แตกต่�งจ�กคนในเมือง ในขณะท่ีศักยภ�พ 
ในก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจจะลดตำ่�ลงจ�ก 
จำ�นวนแรงง�นท่ีลดลง ทำ�ให้ไม่ง่�ยท่ีไทย 
จะพัฒน�เป็นประเทศร�ยได้สูงได้ในอีก 20  
ปีข้�งหน้� 

ง�นวิจัยต้องก�รสะท้อนให้เห็นว่� แม้ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีพัฒน�ก�รอย่�ง 
ก้�วกระโดด และผู้คนส�ม�รถเข้�ถึงก�ร 
พนันออนไลน์ได้เพียงปล�ยน้ิว แต่ยังไม่มี 
ก�รศึกษ�ก�รพนันออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มเปร�ะบ�งต่อปัญห�ติดพนัน  
และมีแนวโน้มตกเป็นเหย่ือของก�รพนันได้ 

ง่�ยเท่�ไหร่นัก เน่ืองจ�กมีสมมุติฐ�นว่�  
ผู้สูงอ�ยุเข้�ไม่ถึงเทคโนโลยีส�รสนเทศ และ 
ยังคงนิยมเล่นก�รพนันในแบบพ้ืนท่ีออฟไลน์  
(Offline) ม�กกว่�พ้ืนท่ีออนไลน์ (Online)  
โดยเฉพ�ะก�รพนันประเภทสล�กกินแบ่ง 
รัฐบ�ล หวยใต้ดิน และไพ่

“มันเล่นได้แทบทุกวันและทุกเวลาไม่ต้อง 
รอหลายวันเหมือนหวยของรัฐบาล คิดอยาก 
จะเล่นอยากจะลุ้นเม่ือไหร่ก็เล่นได้ทันที”

เสียงบอกเล่�ของป้�ลำ�ไยกับส�มี อ�ชีพ 
เกษตรกร ทำ�น� ทำ�สวน และเปิดร้�นข�ย 
ของชำ� 

ป้�ลำ�ไยกับส�มีชอบซ้ือหวยใต้ดินอยู่แล้ว  
งวดละไม่ตำ่�กว่� 10,000 บ�ท ทุกวันน้ี 
หันม�เล่นหวยออนไลน์ทุกวัน คร้ังละ 200  
บ�ท เงินท่ีนำ�ม�เล่นหวยออนไลน์ม�จ�ก 
ร�ยได้ร�ยวันของร้�นข�ยของชำ�และข�ย 
ผลไม้ท่ีสวน

ลุงเชษ ชอบเดินท�งไปเล่นพนันในค�สิโน 
แถบช�ยแดนม�ต้ังแต่วัยหนุ่ม สมัยเป็น 
ผู้รับเหม�ก่อสร้�ง ปัจจุบันเป็นช่�งไม้ อ�ศัย 
อยู่ตัวคนเดียว เด๋ียวน้ีไม่ต้องเดินท�งไกล  
หันม�เล่นค�สิโนออนไลน์บนหน้�จอมือถือ  
หมดเงินกับพนันออนไลน์ไปจำ�นวนม�ก แต่ 
ยังหวังว่�จะปลดหน้ีสินท่ีสะสมม�จ�กอดีต 
ได้ด้วยเกมค�สิโนออนไลน์

ลุงรัตน์ อดีตพนักง�นแบงค์ ปัจจุบัน 
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ข�ยผักเป็นร�ยได้เสริม น�นๆ  ทีจะซ้ือ 
หวยใต้ดิน หวยรัฐบ�ล เคยลองเข้�ไปเล่น 
สล็อตออนไลน์ไม่ก่ีรอบได้เงินเกือบ 30,000  
บ�ท จึงเข้�ไปเล่นพนันอีกหล�ยอย่�งเพ่ิม 
ข้ึน ภรรย�และลูกก็ไม่ได้ห้�ม เพร�ะเข้�ใจ 
ว่�เป็นกิจกรรมย�มว่�งและคล�ยเหง�ของ 
คนหลังวัยเกษียณ

ครูน� ข้�ร�ชก�รครูเกษียณ เล่นหวย 
ออนไลน์และไพ่ป๊อกเด้งม�ต้ังแต่ยังส�ว มี 
ปัญห�กับส�มีและลูกเร่ืองเงินทองและปัญห� 
ครอบครัวม�ตลอด พย�ย�มเลิกเล่นแล้ว 
หล�ยคร้ังแต่ก็ยังเลิกไม่ได้ 

น่ีคือตัวอย่�งภ�พสะท้อนของผู้สูงอ�ยุใน 
จังหวัดนนทบุรี 4 ใน 50 คน ซ่ึงเป็นกลุ่ม 
เป้�หม�ยของง�นวิจัย ภ�ยใต้บริบทสังคม 
ไทยยุคปัจจุบันท่ีสำ�คัญ 3 บริบทสังคม คือ  
“สังคมผู้สูงอ�ยุ” “สังคมยุคดิจิทัล” และ  
“สังคมยุคหลังช�วน�” ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อก�ร 
เล่นพนันออนไลน์บนแอพพลิเคชันโทรศัพท์ 
มือถือหรือมีอิทธิพลชักนำ�ให้ผู้สูงอ�ยุเข้�สู่ 
โลกก�รเล่นพนันออนไลน์

ท่ีผ่�นม�ง�นศึกษ�ก�รพนันออนไลน์ใน 
ประเทศไทยมักจะเน้นในกลุ่มของเด็กและ 
วัยรุ่น ยังไม่ค่อยมีง�นศึกษ�วิจัยก�รเล่น 
พนันออนไลน์รูปแบบต่�ง  ๆบนแอพพลิเคชัน 
โทรศัพท์มือถือท่ีผู้สูงอ�ยุนิยมเล่นกัน ใน 
ขณะท่ีปัจจุบันผู้สูงอ�ยุกำ�ลังกล�ยเป็นกลุ่ม 
เส่ียงสำ�คัญจ�กภัยเงียบของอ�ชญ�กรรม 
ในโลกออนไลน์ เพร�ะข�ดคว�มรอบรู้ด้�น 

เทคโนโลยีส�รสนเทศ มีเวล�ว่�ง เหง� รู้สึก 
ว่�ร�ยได้ลดลง ในบริบทชีวิตท่ีมีอิสระเสรี 
ในก�รใช้ชีวิตม�กข้ึน ก็ได้อ�ศัยโลกออนไลน์ 
บนแอพพลิเคชันในก�รติดต่อส่ือส�รและ 
เข้�ถึงแหล่งข้อมูลข่�วส�รได้สะดวกม�กข้ึน  
ฯลฯ

ท้ังน้ี จ�กข้อมูล ร�ยง�นผลก�รสำ�รวจ 
พฤติกรรมก�รเล่นพนันของคนไทยในปี 2560  
ของศูนย์ศึกษ�ปัญห�ก�รพนัน  พบว่�  
ผู้สูงวัยมีแนวโน้มเล่นพนันสูงข้ึน โดยสัดส่วน 
ของผู้เล่นพนันในกลุ่มสูงวัยอยู่ท่ี 60% ของ 
ประช�กรสูงวัย ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเป็น 63%  
หรือ 3.3 ล้�นคน ในปี 2560 ในจำ�นวนน้ี  
15% หรือกว่� 5 แสนคน ยอมรับว่�ตนเอง 
ติดพนัน ถือเป็นกลุ่มท่ีประเมินตนเองว่� 
ติดพนันสูงกว่�ผู้เล่นพนันกลุ่มอ่ืนๆ และอีก 
ประม�ณ 5 แสนคน ยังไม่แน่ใจว่�ตนเอง 
ติดพนันหรือไม่ พฤติกรรมเหล่�น้ีแตกต่�ง 
จ�กก�รศึกษ�เม่ือ 15 ปีท่ีแล้ว ท่ีพบว่� 
ผู้สูงวัยมีแนวโน้มเล่นพนันน้อยลง 

เม่ือประเมินสภ�พปัญห�จ�กก�รเล่นพนัน 
โดยใช้เคร่ืองมือประเมินพฤติกรรมก�รเล่น 
พนันท่ีเป็นปัญห� พบว่� มีนักพนันสูงวัย 
ท่ีเล่นพนันจนถึงระดับท่ีเป็นปัญห�ประม�ณ  
24,000 คน และท่ีมีคว�มเส่ียงต่อก�รกล�ย 
เป็นนักพนันท่ีมีปัญห�อีกประม�ณ 1.6 แสน 
คน ปัญห�สำ�คัญข้อหน่ึงคือ ผู้เล่นพนัน 
สูงวัยประม�ณ 1.2 แสนคน มีหน้ีสินจ�ก 
ก�รพนันรวมกันประม�ณ 1.5 พันล้�นบ�ท  
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หรือคิดเป็นหน้ีสินเฉล่ียต่อหัวประม�ณ  
12,700 บ�ทต่อคน นอกจ�กน้ันแล้ว ผู้เล่น 
พนันกลุ่มน้ียังระบุปัญห�ผลกระทบเชิงลบ 
อ่ืนๆ จ�กก�รพนันด้วย

ผลการศึกษา

ผลก�รศึกษ�ก�รเล่นพนันออนไลน์บน 
แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอ�ยุ  
และอิทธิพลชักนำ�ให้ผู้สูงอ�ยุเข้�สู่โลกก�ร 
เล่นพนันออนไลน์ ง�นวิจัยได้แบ่งข้อค้นพบ 
สำ�คัญออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

1 .  ลักษณะของ ผู้สูงอายุ ท่ี เ ล่นพนัน 
ออนไลน์ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  

กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุท่ีนิยมเล่นการ 
พนันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีคว�มช่ืนชอบใน 
ก�รเล่นพนันหล�ยประเภท มีทักษะในก�ร 
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์สม�ร์ทโฟน 
และคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุกลุ่มน้ีง่�ย 
ในก�รท่ีจะหันม�เล่นพนันออนไลน์ควบคู่ไป 
ด้วย จ�กแรงดึงดูดของโฆษณ�และโปรโมช่ัน 
ของเว็บไซต์พนันออนไลน์

กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่เคยเล่น 
การพนันอย่างจริงจังมาก่อน ก่อนวัยเกษียณ 
ไม่ได้ช่ืนชอบก�รเล่นพนันอย่�งจริงจัง หรือ 
จะมีก�รเล่นหวยใต้ดิน ลอตเตอร่ี ไพ่ หรือ 
ไฮโล ก็น�นๆ คร้ัง ก�รเล่นพนันออนไลน์ 
เกิดจ�กเหตุผลหล�ยประก�ร ได้แก่ มีเวล� 
ว่�งม�กข้ึน ห�กิจกรรมคล�ยเหง� และ 
ค�ดหวังว่�จะมีร�ยได้จ�กก�รเล่นพนัน 
ออนไลน์ม�เป็นค่�ใช้จ่�ยเสริมอีกท�ง  
ผู้สูงอ�ยุกลุ่มน้ีมักไม่คิดว่�ตนเองติดก�รพนัน  
แค่เล่นคล�ยเหง� ฆ่�เวล� และในชีวิตหลัง 
เกษียณอย�กห�กิจกรรมอะไรท่ีต่ืนเต้นทำ�  
เป็นกิจกรรมท่ีตนเองไม่เคยทำ�ม�ก่อน ก�ร 
เล่นพนันออนไลน์ท่ีพบเจอโฆษณ�แฝงอยู่ 
ตลอดเวล�ต�มเว็บไซต์ต่�งๆ จึงกระตุ้นให้ 
ผู้สูงอ�ยุกลุ่มน้ีกดเข้�ไปทดลองเล่น 

2. ปัจจัยท่ีทำาให้ผู้สูงอายุเกิดแรงจูงใจใน 
การเล่นพนันออนไลน์ แบ่งออกเป็นปัจจัย 
หลัก 4 ปัจจัย ได้แก่

ความช่ืนชอบเล่นการพนันเป็นทุนเดิม  
ผู้สูงอ�ยุท่ีหันม�เล่นพนันออนไลน์ส่วนใหญ่ 
เป็นผู้สูงอ�ยุท่ีนิยมเล่นก�รพนันหล�ยประเภท 
ม�ก่อนเป็นทุนเดิม ไม่ได้รู้สึกแปลกแยก 
กับประสบก�รณ์ก�รเล่นพนันออนไลน์แต่ 
อย่�งใด 

วิถีชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอ�ยุใช้เวล� 
บนหน้�จอโทรศัพท์มือถือน�นหล�ยช่ัวโมง 
ในแต่ละวัน เพ่ือเป็นช่องท�งก�รติดต่อกับ 

ปัจจุบันผู้สูงอายุก�าลัง 
กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงส�าคัญ
จากภัยเงียบของอาชญากรรม 
ในโลกออนไลน์
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เพ่ือนหล�กหล�ยกลุ่ม ติดต�มข้อมูลข่�วส�ร  
และคว�มรู้ต่�งๆ  ท่ีตนเองสนใจ ก�รเล่น 
พนันบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นส่วนหน่ึง 
ของกิจกรรมของชีวิตในโลกออนไลน์ของ 
ผู้สูงอ�ยุ

รายได้ท่ีลดลงหลังเกษียณ เป็นปัจจัย 
ท่ีสร้�งแรงจูงใจในก�รเล่นพนันออนไลน์ให้ 
กับผู้สูงอ�ยุ เพร�ะค�ดหวังว่�ก�รเล่นพนัน 
ออนไลน์จะเป็นช่องท�งห�ร�ยได้เสริม  
อีกท้ังจ�กประสบก�รณ์ก�รเล่นพนันออนไลน์  
มีท้ังท่ีเล่นได้และเล่นเสียสลับกันไปม� ทำ�ให้ 
ผู้สูงอ�ยุกลุ่มน้ียังคงตัดสินใจห�ร�ยได้จ�ก 
ก�รเล่นพนันออนไลน์ต่อไป 

ลักษณะของพนันออนไลน์ท่ีดึงดูดผู้เล่น  
เป็นอีกปัจจัยท่ีชักนำ�ให้ผู้สูงอ�ยุอย�กทดลอง 
เล่นพนันออนไลน์ และดึงดูดให้ผู้สูงอ�ยุ 
ยังคงเล่นพนันออนไลน์ต่อเน่ือง ได้แก่  
สะดวก ส�ม�รถเล่นผ่�นแอพพิเคชันได้ 
ทุกท่ีทุกเวล� ฝ�ก - ถอนง่�ย บ�งเว็บไซต์ 
ฝ�กถอนข้ันตำ่� 100 บ�ท ไม่มีเงินเดิมพัน 
ข้ันตำ�่ เช่น สล็อตออนไลน์เร่ิมต้นท่ี 1 บ�ท  
และแรงจูงใจจ�กโปรโมช่ันของแต่ละเว็บไซต์ 
พนันออนไลน์

3. ผลกระทบด้านต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนกับ 
ผู้สูงอายุท่ีนิยมเล่นพนันออนไลน์ ผู้สูงอ�ยุ 
แทบท้ังหมดประเมินตัวเองว่� ยังไม่ได้รับ 

ผลกระทบรุนแรงท่ีชัดเจนจ�กพนันออนไลน์  
อ�จจะมีคว�มเคร่งเครียด นอนไม่หลับบ้�ง 
ในบ�งวันท่ีเสียเงินจำ�นวนม�ก แต่ก็ไม่ถึงกับ 
ส่งผลกระทบจนรบกวนก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน  
หรือจำ�เป็นต้องปรึกษ�แพทย์และรับย�รักษ�  
เหตุผลอ�จเกิดจ�กผู้สูงอ�ยุกลุ่มท่ีเล่นพนัน 
ออนไลน์มีประสบก�รณ์ก�รเล่นพนันหล�ย 
ประเภทเป็นทุนเดิม มีผู้สูงอ�ยุจำ�นวนน้อย 
ท่ีหลังจ�กเสียเงินให้กับพนันออนไลน์แล้วรู้สึก 
เคร่งเครียดรุนแรง ส่งผลกระทบต่อคว�ม 
สัมพันธ์ในครอบครัว ทำ�ให้คิดอย�กปรึกษ� 
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยในก�รเลิกเล่น 

 สำ�หรับคนในครอบครัวท่ีมีผู้สูงอ�ยุ 
นิยมเล่นก�รพนันเป็นทุนเดิม ไม่ได้รับรู้ 
ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้สูงอ�ยุ ใน 
ท�งตรงข้�ม พวกเข�มีทัศนคติว่� ก�รท่ี 
ผู้สูงอ�ยุเล่นพนันออนไลน์ท่ีบ้�น ทำ�ให้พ่อ 
แม่เล่นพนันออนไลน์อยู่ในส�ยต� ไม่ต้อง 
เดินท�งไปเล่นท่ีบ่อนค�สิโน อีกท้ังลูกหล�น 
ของผู้สูงอ�ยุยอมรับว่�ไม่มีคว�มเข้�ใจ 
เก่ียวกับพนันออนไลน์ม�กนัก คิดว่�เหมือน 
ก�รเล่นเกมม�กกว่�ก�รเล่นพนัน ห�กจะ 
เสียเงินก็จะเสียเงินไม่ม�กเหมือนเล่นพนัน 
ท่ีบ่อนค�สิโน และเงินท่ีเสียคิดว่�เป็นแค่ 
ค่�ธรรมเนียมก�รเล่นเกมเท่�น้ัน
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ข้อเสำนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่สำ�าคัญ 

1. หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องควรบังคับใช้ 
กฎหม�ยควบคุมเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่�ง 
เคร่งครัด เพ่ือป้องกันนักเล่นหน้�ใหม่ในกลุ่ม 
ผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะม�ตรก�รป้องกันเว็บไซต์ 
พนันออนไลน์เข้�ถึงระบบธุรกรรมท�งก�ร 
เงินได้ง่�ย

2. ควรมีก�รให้คว�มรู้เท่�ทันเก่ียวกับ 
กลโกงและเทคนิคท�งก�รตล�ดของเว็บไซต์ 
พนันออนไลน์เพ่ือจูงใจลูกค้� กับกลุ่ม 
ผู้สูงอ�ยุและคนในครอบครัว

3. ควรพัฒน�แนวท�งก�รให้คำ�ปรึกษ� 
เ พ่ือช่วยในก�รเลิกเล่นพนันออนไลน์ท่ี 
สอดคล้องและเหม�ะสมกับกลุ่มผู้สูงอ�ยุ  
และพัฒน�แนวท�งลดอันตร�ย  (harm  
reduction) ให้กับกลุ่มผู้สูงอ�ยุท่ียังนิยมเล่น 
พนันออนไลน์และยังไม่พร้อมจะเลิกเล่น เพ่ือ 
ลดผลกระทบด้�นต่�งๆ ลง โดยเฉพ�ะก�ร 
สูญเสียเงินสะสมหลังเกษียณและเงินบำ�น�ญ 
ร�ยเดือน

4. รัฐควรมีนโยบ�ยส่งเสริมเร่ืองก�ร 
ว�งแผนก�รเงินในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ และพัฒน� 
ม�ตรก�รในระดับชุมชน เพ่ือสร้�งพ้ืนท่ี 

สร้�งสรรค์ หรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อก�รใช้ชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอ�ยุ เพ่ือ 
ป้องกันผู้สูงอ�ยุท่ีมีเวล�ว่�งในชีวิตประจำ�วัน  
และปัจจุบันกำ�ลังใช้ชีวิตอยู่ในแพลตฟอร์ม 
ออนไลน์ ไม่ให้ถูกชักนำ�เข้�สู่วงก�รนักเล่น 
พนันออนไลน์

คนในครอบครัวที่มี
ผู้สูงอายุนิยมเล่นการพนัน
เป็นทุนเดิมมีทัศนคติว่า 
การที่ผู้สูงอายุเล่น
พนันออนไลน์ที่บ้าน
ไม่ต้องไปบ่อนก็เหมือน 
การเล่นเกมมากกว่า
การเล่นพนัน
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ยกเครือ่งกฎหมายไทย? 
ปิดช่องโหว่การก�ากับดูแล
การพนันออนไลน์ในทุกมิติ

อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง 

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการก�ากับดูแลการพนันออนไลน์

ประเทศที่ก�ากับควบคุมการพนันออนไลน์โดยใช้ 
กฎหมายเฉพาะ

ประเทศที่ควบคุมการพนันโดยบัญญัติให้เป็นความ 
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

กรอบมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการก�ากับหรือ 
ควบคมุการพนนัออนไลนข์ององคก์รระหว่างประเทศ

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของกฎหมายไทยกับนานา 
ประเทศ หากไทยจะมกีารยกเครือ่งกฎหมายการพนนั 
ออนไลน์ใหม่ในอนาคต
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พระร�ชบัญญัติก�รพนัน พ.ศ. 2478 เป็น 
กฎหม�ยหลักของไทยท่ีนำ�ม�บังคับใช้กับ 
ก�รพนันทุกประเภท แต่ยังข�ดบทบัญญัติ 
สำ�หรับควบคุมหรือกำ�กับดูแลก�รพนัน 
ออนไลน์เป็นก�รเฉพ�ะ ทำ�ให้ก�รบังคับใช้ 
กฎหม�ยไม่ครอบคลุมกับสถ�นก�รณ์ของ 
ก�รเล่นพนันออนไลน์ในปัจจุบัน 

บทคว�มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของก�รศึกษ� 
เปรียบเทียบม�ตรก�รท�งกฎหม�ยของ 
ต่�งประเทศในก�รกำ�กับดูแลก�รพนัน 
ออนไลน์ เพ่ือใช้เป็นแนวท�งในก�รพิจ�รณ� 
และวิเคร�ะห์ถึงโครงสร้�งและขอบเขต 
ของม�ตรก�รท่ีควรคำ�นึงถึงเม่ือจะทำ�ก�ร 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ยท่ีจะนำ�ม�ใช้ เพ่ือก�ร 
กำ�กับควบคุมก�รพนันในประเทศไทยให้มี 
คว�มครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวท�ง 
ก�รปฏิบัติของส�กล หรือในก�รแก้ไข 
กฎหม�ยก�รพนันออนไลน์ต่อไปในอน�คต

ในก�รศึกษ�น้ี ประเทศท่ีกำ�กับควบคุม 
ก�รพนันออนไลน์โดยใช้กฎหม�ยเฉพ�ะ  
ได้แก่ ออสเตรเลีย (Interactive Gambling  
Act 2001) สหรัฐอเมริก�  (Unlawful  
Internet Gambling Enforcement Act 
2006) และส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ (Remote  
Gaming Act 2014)

ประเทศท่ีควบคุมก�รพนันโดยบัญญัติให้ 
เป็นคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�  
ได้แก่ ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ฉบับแก้ไขของ 

มลรัฐฮ�ว�ย สหรัฐอเมริก�  (Hawai i  
Revised Statutes, Chapter 712 Offenses  
Against Public Health and Morals, Part  
11 Gambling Offenses) ประมวลกฎหม�ย 
อ�ญ�ของมลรัฐยูท�ห์ สหรัฐอเมริก� (Utah  
code, title 76, Chapter10, Part 11  
Gambling) และประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 
ของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน (Article 303,  
Criminal Law) 

กรอบม�ตรก�รหรือแนวปฏิบัติในก�ร 
กำ�กับหรือควบคุมก�รพนันออนไลน์ของ 
องค์กรระหว่�งประเทศ ได้แก่ ข้อเสนอแนะ 
ด้�นกฎหม�ยเก่ียวกับก�รกำ�กับดูแลและ 
ควบคุมก�รพนันออนไลน์ของสหภ�พยุโรป  
(2014/478/EU: Commission Recommen- 
dation of 14 July 2014) และแนวท�ง 
ก�รดำ�เนินง�นเก่ียวกับก�รพนันออนไลน์ของ 
สม�พันธ์ผู้กำ�กับควบคุมก�รพนันน�น�ช�ติ  
(IAGR e-Gambling Guidelines 2018)

กฎหมายการพนันของไทย
ไม่ได้บัญญัติแนวทางการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
เป็นการเฉพาะ จึงต้องหา 
มาตรการทางกฎหมายมาใช้
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ประเทศท่ีควบคุมก�รพนันโดยบัญญัติให้ 
เป็นคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�  
ไม่อนุญ�ตให้เล่นก�รพนันท่ีกฎหม�ยกำ�หนด 
เอ�ไว้เป็นฐ�นคว�มผิด ยกเว้นแต่ก�รพนัน 
น้ันเข้�ข้อยกเว้นหรือกฎหม�ยให้ยกเป็น 
ข้อต่อสู้เพ่ือไม่ต้องรับผิดในฐ�นคว�มผิดน้ัน  
อ�ทิ ก�รเล่นเพ่ือสันทน�ก�รโดยไม่เอ�กำ�ไร 
หรือไม่ว�งเดิมพัน เป็นต้น เช่น ประเทศ 
จีน ส่วนประเทศท่ีกำ�กับควบคุมก�รพนัน 
ออนไลน์โดยใช้กฎหม�ยเฉพ�ะ  เ ช่น  

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริก� สิงคโปร์ รวมถึง 
ประเทศไทย มีก�รกำ�หนดประเภทของ 
ก�รพนันท่ีอนุญ�ตให้เล่นได้เอ�ไว้ และผู้ท่ี 
ต้องก�รจัดให้มีก�รเล่นพนันต้องขออนุญ�ต 
จ�กหน่วยง�นของรัฐท่ีรับผิดชอบ แต่ในกรณี 
ของไทยมิได้อนุญ�ตก�รเล่นพนันออนไลน์ 
เอ�ไว้ ปัจจุบันจึงมีเฉพ�ะก�รพนันในสถ�นท่ี 
จริงเท่�น้ันท่ีอ�จขออนุญ�ตเล่นได้ต�ม 
กฎหม�ย ภ�ยในระยะเวล�ท่ีจำ�กัด

ประเทศท่ีควบคุมก�รพนันออนไลน์โดย 
บัญญัติให้เป็นคว�มผิดในประมวลกฎหม�ย 
อ�ญ� ไม่ได้บัญญัติเร่ืองก�รคุ้มครองเด็ก 
และเย�วชนเอ�ไว้เป็นก�รเฉพ�ะ 

ส่วนประเทศท่ีควบคุมและกำ�กับดูแลก�ร 
พนันออนไลน์ด้วยกฎหม�ยเฉพ�ะ รวมถึง 
ประเทศท่ีอนุญ�ตให้เล่นก�รพนันออนไลน์ 
ได้ และองค์กรระหว่�งประเทศท่ีว�งกรอบ 
ม�ตรก�รเก่ียวกับก�รควบคุมดูแลก�รพนัน 
ออนไลน์ จะมีก�รกำ�หนดม�ตก�รในก�ร 

ป้องกันไม่ให้เด็กและเย�วชนเข้�ถึงก�รพนัน  
และป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจก�รพนัน 
ห�ช่องท�งในก�รชักจูงหรือเชิญชวนให้เด็ก 
และเย�วชนเข้�ถึงเว็บไซต์ก�รพนันได้ 

กรณีของไทย กฎหม�ยก�รพนันไม่ได้ 
บัญญัติแนวท�งดังกล่�วเอ�ไว้เป็นก�รเฉพ�ะ  
ซ่ึงอ�จต้องพิจ�รณ�ห�ม�ตรก�รท�ง 
กฎหม�ยม�ใช้เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รป้องกัน 
เด็กและเย�วชนจ�กก�รพนันด้วย

ลักษณะการพนันออนไลน์ที่กฎหมายอนุญาต

ผลการศึกษา

การคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ผลก�รศึกษ�พบประเด็นต่�งๆ  ในภ�พรวม มีคว�มเหมือนและแตกต่�งกัน และอ�จ 
นำ�ไปใช้ในก�รพิจ�รณ�แนวท�งในก�รปรับปรุงแก้ไขม�ตรก�รท�งกฎหม�ยท่ีจะนำ�ม�ใช้ 
ในก�รควบคุมหรือกำ�กับดูแลก�รพนันออนไลน์ ดังต่อไปน้ี
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พระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.  
2522 ของไทย มีบทบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้�นก�รโฆษณ�ว่�ด้วย ก�รห้�มมิให้โฆษณ� 
ในส่ิงท่ีผิดกฎหม�ย เช่น ส่ือล�มกอน�จ�ร  
และก�รพนัน เป็นต้น ซ่ึงอ�จกล่�วได้ว่�  
ผู้ท่ีเห็นโฆษณ�และเกิดคว�มสนใจท่ีจะเล่น 
พนันออนไลน์ต�มท่ีมีโฆษณ� เป็นผู้ได้รับ 
ผลกระทบจ�กก�รโฆษณ�พนันออนไลน์ได้  
แต่ผู้เล่นพนันต�มกฎหม�ยไทยมักอยู่ใน 
สถ�นะของผู้กระทำ�คว�มผิดต�มพระร�ช- 
บัญญัติก�รพนัน พ.ศ.  2478 ม�กกว่�ใน 
สถ�นะของผู้บริโภค ซ่ึงกรณีของไทยมี 
ม�ตรก�รไปในทำ�นองเดียวกับม�ตรก�ร 
ของประเทศท่ีบัญญัติให้ก�รพนันทุกประเภท  
รวมถึงพนันออนไลน์ เป็นคว�มผิดต�ม 
ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

ในส่วนของประเทศท่ีกำ�กับควบคุมก�ร 
พนันออนไลน์โดยใช้กฎหม�ยเฉพ�ะ เช่น  
ออสเตรเลียและสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศ 

ท่ีอนุญ�ตให้เล่นพนันได้ รวมถึงกรอบ 
ม�ตรก�รขององค์กรระหว่�งประเทศท่ี 
ว่� ด้วยแนวปฏิบัติ ท่ี ดีสำ �หรับก�รพนัน 
ออนไลน์ ถือว่�ผู้เล่นพนันออนไลน์อย่�ง 
ถูกกฎหม�ยเป็นผู้บริโภคหรือผู้รับบริก�ร  
ดัง น้ัน  ในกฎหม�ยเฉพ�ะ และกรอบ 
ม�ตรก�รท่ีอ�จใช้เป็นแนวท�งในก�รออก 
ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยเหล่�น้ี จึงกำ�หนด 
แนวท�งในก�รคุ้มครองผู้บริโภคเอ�ไว้อย่�ง 
ชัดเจน และมีม�ตรก�รรองรับสำ�หรับกรณี 
ท่ีผู้เล่นมีแนวโน้มจะติดก�รพนันหรือมีปัญห� 
ท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รเล่นพนัน เช่น ก�รแจ้งท่ีอยู่ 
และช่องท�งติดต่อผู้จัดให้มีก�รพนันออนไลน์  
ก�รจำ�กัดเวล�และวงเงินท่ีใช้ในก�รเล่น มี 
บริก�รให้คำ�ปรึกษ�เม่ือมีก�รเล่นท่ีมีแนวโน้ม 
จะเป็นปัญห�กับตัวผู้เล่น และมีระบบก�ร 
ร้องเรียนก�รกระทำ�ท่ีละเมิดกฎหม�ยควบคุม 
ก�รพนันและก�รพนันออนไลน์หล�ยช่องท�ง  
เป็นต้น

ประเทศท่ีควบคุมก�รพนันออนไลน์โดย 
บัญญัติให้เป็นคว�มผิดในประมวลกฎหม�ย 
อ�ญ� ประเทศท่ีกำ�กับควบคุมก�รพนัน 
ออนไลน์โดยใช้กฎหม�ยเฉพ�ะ  โดย 
ส่วนใหญ่จะมีบทบัญญัติห้�มมิให้มีก�ร 
โฆษณ�ก�รพนันออนไลน์ ส่วนกรอบแนวท�ง 
ก�รปฏิบัติท่ีดีในก�รกำ�หนดม�ตรก�รกำ�กับ 
ควบคุมก�รพนัน มีก�รกำ�หนดเอ�ไว้ชัดเจน 
ว่� ห้�มไม่ให้โฆษณ�แก่เย�วชน และห้�ม 

ไม่ให้มีก�รโฆษณ�ชวนเช่ือและให้ข้อมูล 
ท่ีไม่ครบถ้วน 

ในกฎหม�ยไทยก็มีบทบัญญัติห้�มก�ร 
โฆษณ�เชิญชวนให้เข้�เล่นก�รพนันอยู่ใน 
ม�ตร� 12 ของพระร�ชบัญญัติก�รพนัน  
พ.ศ. 2478 แต่ไม่ได้จำ�แนกในเร่ืองก�รเข้�ถึง 
โฆษณ�ของเย�วชน และหลักเกณฑ์ในก�ร 
โฆษณ�ว่�ทำ�ได้ในระดับใด 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาการพนันออนไลน์
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ประเทศท่ีควบคุมก�รพนันออนไลน์โดย 
บัญญัติให้เป็นคว�มผิดในประมวลกฎหม�ย 
อ�ญ� ไม่ได้กำ�หนดเจ้�พนักง�นอ่ืนๆ ไว้เพ่ือ 
ก�รดำ�เนินคดี หรือบังคับใช้ม�ตรก�รควบคุม 
ก�รพนันไว้เป็นก�รเฉพ�ะ 

ส่วนในประเทศอ่ืนท่ีมีก�รอนุญ�ตให้มี 
ก�รเล่นพนันได้ และมีกฎหม�ยควบคุมดูแล 
ก�รพนันเป็นก�รเฉพ�ะ รวมถึงกรณีของ 
ประเทศไทย หน่วยง�นหลักท่ีควบคุมก�ร 
พนันออนไลน์ท่ีผิดกฎหม�ย คือ พนักง�น 
สอบสวน และพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีท่ีมีอำ�น�จ 
ในก�รดำ�เนินกระบวนยุติธรรมท�งอ�ญ�  
ก�รออกใบอนุญ�ตเป็นอำ�น�จหน้�ท่ีของ 
พนักง�นฝ่�ยปกครอง และอ�จมีเจ้�หน้�ท่ี 
ต�มกฎหม�ยอ่ืนๆ  ร่วมด้วย เช่น เจ้�- 
พนักง�นต�มพระร�ชบัญญัติก�รกระทำ� 
คว�มผิดท�งคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2550  
แต่ก�รร่วมกันทำ�ง�นของเจ้�หน้�ท่ีต่�ง 
หน่วยง�นในคดีก�รพนันในกฎหม�ย ไม่ได้ 

กำ�หนดแนวท�งเอ�ไว้ให้ชัดเจนว่�มีหน่วยง�น 
ใดเก่ียวข้องบ้�ง ทำ�ให้เกิดปัญห�ในก�ร 
ประส�นง�นในกรณีท่ีมีเจ้�หน้�ท่ีหล�ยฝ่�ย 
ม�เก่ียวข้อง 

ในสิงโปร์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริก�  
กฎหม�ย UIGEA มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ี 
ของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รกำ�กับดูแล 
และควบคุมก�รพนันออนไลน์เอ�ไว้อย่�ง 
ชัดเจน โดยมีก�รต้ังหน่วยง�นข้ึนใหม่เป็น 
หน่วยง�นต�มกฎหม�ยเฉพ�ะ หรือใช้ 
หน่วยง�นท่ีมีอยู่เดิมเป็นผู้กำ�กับดูแลหรือ 
ควบคุมกิจกรรมในแต่ละส่วน ก�รบัญญัติ 
อำ�น�จหน้�ท่ีของบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
กฎหม�ยท่ีนำ�ม�ใช้ ร่วมกับกฎหม�ยเฉพ�ะ 
เก่ียวกับก�รพนันออนไลน์ และแนวท�งก�ร 
ตีคว�มกฎหม�ยเอ�ไว้ จะช่วยลดคว�ม 
สับสนและส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มข้ันตอน  
พร้อมท้ังประส�นง�นกับหน่วยง�นต่�งๆ ได้ 
อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน

UIGEA ของสหรัฐอเมริก� เป็นม�ตรก�ร 
ท่ีมุ่งเน้นขัดขว�งก�รทำ�ธุรกิจก�รพนันในเชิง 
เศรษฐกิจโดยตรง แต่ไม่ได้มุ่งเน้นในก�รยุติ 
ก�รเล่นก�รพนันหรือปร�บปร�มก�รพนัน 
โดยตรง กฎหม�ยควบคุมก�รพนันในลักษณะ 
น้ียังไม่ปร�กฏในกฎหม�ยก�รพนันของไทย 

กฎหม�ยควบคุมก�รพนันของไทยจะ 
มุ่งเน้นไปยังก�รปร�บปร�มผู้เล่นและผู้จัด 
ให้มีก�รเล่นโดยตรงม�กกว่� เช่นเดียวกับ 
กฎหม�ยเฉพ�ะ หรือก�รกำ�หนดให้ก�รพนัน 
ออนไลน์เป็นคว�มผิดอ�ญ�ฉบับอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ 
ระบุถึงม�ตรก�รเก่ียวกับเศรษฐกิจและก�ร 

มาตรการตรวจสำอบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 

การก�าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่ควบคุม
หรือก�ากับดูแลการพนันออนไลน ์
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UIGEA ของสหรัฐอเมริก� วัตถุประสงค์ 
หลักของกฎหม�ยคือ ก�รปิดก้ันธุรกรรม 
ท�งก�รเงินท่ีเก่ียวข้องกับก�รพนันท่ีผิด 
กฎหม�ย แต่ไม่มีข้อกำ�หนดและกระบวนก�ร 
ท่ีบัญญัติข้ึนเป็นก�รเฉพ�ะสำ�หรับก�รปิดก้ัน 
ก�รเข้�ถึงเว็บไซต์ก�รพนันออนไลน์ และ 
ไม่ได้มีก�รบัญญัติถึงม�ตรก�รท�งเทคโนโลยี 
ท่ีจะนำ�ม�ใช้ในก�รห้�มหรือปิดก้ันก�รทำ� 
ธุรกรรมท�งก�รเงินท่ีเก่ียวข้องกับก�รพนัน 
ท่ีผิดกฎหม�ยเช่นกัน 

RGA ของสิงคโปร์ มุ่งเน้นไปท่ีก�รปิดก้ัน 
ก�รพนันออนไลน์อย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง มี 
ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยท่ีเจ้�หน้�ท่ีรัฐส�ม�รถ 
ดำ�เนินก�รปิดก้ันก�รเข้�ถึงเว็บไซต์หรือ 
แพลตฟอร์มก�รพนันท่ีผิดกฎหม�ยได้ 

กรณีของไทย ขอบเขตของ  “เน้ือห�ท่ี 
ผิดกฎหม�ย” หรือเน้ือห�ท่ีกระทบต่อ “คว�ม 
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประช�ชน”  
ต�มพระร�ชบัญญัติก�รกระทำ�คว�มผิดท�ง 
คอมพิวเตอร์ ม�ตร� 20 มีคว�มกว้�งขว�ง 
กว่� เน่ืองจ�กเป็นก�รนำ�เอ�กฎหม�ยท่ีใช้ 
บังคับกับก�รกระทำ�คว�มผิดท�งคอมพิวเตอร์ 

ในหล�ยกรณี ซ่ึงมีคว�มใกล้เคียงกับก�ร 
ปิดก้ันเน้ือห�ก�รพนันท่ีผิดกฎหม�ยของ 
ประเทศจีน เพียงแต่ม�ตรก�รท�งเทคโนโลยี 
ท่ีไทยนำ�ม�ใช้ในก�รปิดก้ันพนันออนไลน์จะ 
ทำ�เป็นร�ยกรณีหลังจ�กท่ีมีคว�มผิดเกิดข้ึน  
และศ�ลมีคำ�ส่ังให้ระงับก�รเข้�ถึงเน้ือห� 
ท่ีผิดกฎหม�ยเหล่�น้ันได้ ไม่ใช่ก�รปิดก้ัน 
โดยใช้ไฟร์วอลล์หรือม�ตรก�รท�งเทคโนโลยี 
ในก�รปิดก้ันเน้ือห�ทุกประเภทท่ีผิดกฎหม�ย 
ต้ังแต่ต้น 

กรณีของไทยและจีนน้ี ห�กใช้กฎหม�ย 
ควบคุมก�รกระทำ�คว�มผิดท�งคอมพิวเตอร์ 
โดยอิงกับดุลพินิจ และมีก�รกำ�หนดขอบเขต 
ของเน้ือห�หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีขัดต่อ 
คว�มสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ก็อ�จ 
ทำ�ให้เกิดกรณีก�รปิดก้ันก�รเข้�ถึงจนเกิน 
คว�มจำ�เป็น (over - blocking) ได้ ซ่ึงกรณีน้ี 
มีโอก�สเกิดข้ึนกับเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือห�ต�มปกติ 
ท่ีมีก�รโฆษณ�ก�รพนันอยู่ด้วย 

มาตรการการปิดกั้นเว็บไซต ์

กระทำ�คว�มผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกับเศรษฐกิจเอ�ไว้ 
ในส่วนของกรอบม�ตรก�รของสม�พันธ์ 

ผู้กำ�กับดูแลก�รพนันออนไลน์ระหว่�งประเทศ  
ได้กล่�วถึงก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�ร 
ป้องกันก�รฟอกเงินว่� ในก�รว�งม�ตรก�ร 

สำ�หรับควบคุมหรือกำ�กับดูแลธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
กับก�รพนันออนไลน์ควรคำ�นึงถึงม�ตรก�ร 
เก่ียวกับก�รป้องกันก�รฟอกเงินจ�กก�รพนัน 
ออนไลน์ท่ีผิดกฎหม�ยด้วย
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ก�รกำ�หนดทิศท�งในก�รออกกฎหม�ย 
หรือม�ตรก�รในก�รกำ�กับควบคุมก�รพนัน 
ออนไลน์ให้มีคว�มชัดเจนและเหม�ะสมกับ 
สถ�นก�รณ์ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยแนวท�ง  
แต่ละแนวท�งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่�งกัน  
ดังน้ี

1. การแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน  
พ.ศ. 2478 โดยเพ่ิมเติมในส่วนของการพนัน 
ออนไลน์เข้าไปด้วย มีข้อดี คือ ทำ�ได้ง่�ย  
และโอก�สในก�รผ่�นก�รพิจ�รณ�มีม�กกว่� 
ก�รเสนอร่�งกฎหม�ยเฉพ�ะเป็นกฎหม�ย 
ใหม่ มีข้อเสีย คือ โครงสร้�งด้ังเดิมของ 

ข้อเสำนอแนะต่อเนื้อหาในบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่จะน�ามาใช้ในการก�ากับควบคุมการพนันออนไลน ์

ควรมีก�รจัดทำ�แนวท�งก�รบังคับใช้ 
กฎหม�ยในปัจจุบันในก�รควบคุมก�รพนัน 
ออนไลน์ ท้ังในระยะเร่งด่วนท่ียังไม่มีก�ร 
แก้ไข หรืออยู่ระหว่�งก�รแก้ไข หรือก�ร 
ยกร่�งกฎหม�ยก�รพนันท่ีมีบทบัญญัติ 
รองรับก�รพนันออนไลน์ เ พ่ือควบคุม 
ก�รพนันออนไลน์ กิจกรรมก�รเล่น ก�ร 
ให้บริก�รเว็บไซต์ รวมไปถึงก�รควบคุม 
ก�รโฆษณ�ก�รพนันออนไลน์ และก�ร 
คุ้มครองเด็กและเย�วชนจ�กก�รพนัน โดย 

ใช้ม�ตรก�รต�มพระร�ชบัญญัติก�รพนัน  
พ.ศ. 2478 และม�ตรก�รในก�รปิดก้ันเน้ือห� 
หรือข้อมูลท่ีผิดกฎหม�ยในระบบคอมพิวเตอร์ 
ต�มพระร�ชบัญญัติก�รกระทำ�คว�มผิด 
ท�งคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระร�ช- 
บัญญัติก�รกระทำ�คว�มผิดท�งคอมพิวเตอร์  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2560 เป็นหลัก และใช้ 
กฎหม�ยอ่ืนๆ เช่น กฎหม�ยคุ้มครอง 
ผู้บริโภค กฎหม�ยคุ้มครองเด็ก กฎหม�ย 
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน เป็นต้น

ข้อเสำนอแนะ

กฎหมายไทยมีบทบัญญัติ
ห้ามการโฆษณาเชิญชวน 
ให้เข้าเล่นการพนัน แต่ไม่ได้ 
จ�าแนกในเรื่องการเข้าถึง 
โฆษณาและหลักเกณฑ์ 
ในการโฆษณาว่าท�าได ้
ในระดับใด

ข้อเสำนอแนะต่อวิธีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือก�ากับควบคุมการพนัน

01_REPORT 65_220665 P.indd   10501_REPORT 65_220665 P.indd   105 22/6/2565 BE   16:3322/6/2565 BE   16:33



รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 106

กฎหม�ย มุ่งเน้นก�รกำ�หนดประเภทของ 
ก�รพนันท่ีได้รับอนุญ�ตและไม่ได้รับอนุญ�ต  
และก�รกระทำ�ท่ีเป็นก�รละเมิดกฎหม�ย  
ดังน้ัน ก�รเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง 
กับก�รพนันออนไลน์เพ่ือให้ครอบคลุม เช่น  
ก�รปกป้องเด็กและเย�วชนจ�กก�รพนัน  
ก�รแต่งต้ังคณะกรรม�ธิก�รกำ�กับดูแลก�ร 
พนัน ก�รจัดต้ังกองทุนเพ่ือก�รศึกษ�ปัญห� 
ก�รพนันต่�งๆ ไปด้วย ก็เกือบเทียบเท่�กับ 
ก�รยกร่�งใหม่ เน่ืองจ�กมีบทบัญญัติท่ีเป็น 
ส่วนขย�ยออกม�ม�ก แต่ในเวล�เดียวกัน 
ก็ยังคงต้องใช้กฎหม�ยน้ีร่วมกับกฎหม�ย 
อ่ืนๆ  ท่ีเ ก่ียวข้องอยู่เช่นเดิม จึงอ�จไม่ 
ส�ม�รถแก้ปัญห�คว�มซำ้�ซ้อนของก�ร 
ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยระหว่�งหล�ย 
หน่วยง�นอย่�งท่ีควรจะเป็น 

2. การยกร่างพระราชบัญญัติการพนัน 
ออนไลน์เป็นการเฉพาะ มีข้อดี คือ ส�ม�รถ 
กำ�หนดโครงสร้�ง เจตน�รมณ์ และส�ระ 
สำ�คัญท่ีต้องก�รดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รกำ�กับ 
ควบคุมก�รพนันออนไลน์ได้โดยตรง รวม 
ไปถึงก�รจัดต้ังหน่วยง�นท่ีเป็นเอกภ�พใน 
ก�รจัดก�รกับปัญห�ท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รพนัน 
ออนไลน์ได้อย่�งรอบด้�น ส�ม�รถจัดทำ� 
กฎหม�ยให้มีส�รบัญญัติและวิธีสบัญญัติ 
ในฉบับเดียวกันได้ และส�ม�รถนำ�เสนอ 

โครงสร้�งใหม่ท่ีกฎหม�ยก�รพนันไทยไม่เคย 
มีม�ก่อน เช่น ระบบก�รร้องเรียนเม่ือมี 
ก�รเอ�เปรียบผู้บริโภคหรือละเมิดหลักเกณฑ์ 
ก�รคุ้มครองเด็ก ก�รจัดต้ังกองทุนเพ่ือ 
บรรเท�ผลกระทบจ�กก�รพนันออนไลน์  
ระบบและข้ันตอนในก�รปิดก้ันเว็บไซต์ 
ก�รพนันออนไลน์แบบแจ้งเตือนและปิดก้ัน 
เน้ือห� (notice and takedown) เพ่ือลด 
ภ�ระของเจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�น เป็นต้น มี 
ข้อเสีย คือ อ�จมีข้อวิจ�รณ์ในเร่ืองของ 
คว�มซำ�้ซ้อนหรือคว�มใกล้เคียงกับกฎหม�ย 
ท่ีมีอยู่แล้ว และกระบวนก�รในก�รพิจ�รณ� 
ร่�งกฎหม�ยใหม่อ�จย�วน�นกว่�ก�รแก้ไข 
กฎหม�ยฉบับเดิมท่ีมีอยู่แล้วในบ�งม�ตร� 
ให้มีคว�มสมบูรณ์ข้ึน 

3. การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีใช้ใน 
การควบคุมการโฆษณาพนันออนไลน์ยังคงมี 
ความจำาเป็น เน่ืองจ�กโทษท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
มีอัตร�โทษท่ีตำ่� และยังมีช่องว่�งในก�ร 
ตีคว�มเก่ียวกับก�รโฆษณ�ก�รพนันท่ีได้รับ 
อนุญ�ตให้จัดให้มีก�รเล่นได้ ว่�ส�ม�รถ 
ทำ�ได้หรือไม่ และในกรณีท่ีมีก�รอนุญ�ตให้ 
มีก�รเล่นพนันออนไลน์ในอน�คต ควรมีก�ร 
ตกลงกันให้แน่ชัดว่� ห้�มไม่ให้มีก�รโฆษณ� 
หรือให้มีก�รโฆษณ�ได้ กำ�หนดลักษณะและ 
เง่ือนไขของก�รโฆษณ�ให้ชัดเจนในทำ�นอง 
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เดียวกับก�รโฆษณ�เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 
หรือบุหร่ี เช่น ห้�มมิให้มีเน้ือห�ท่ีเป็นก�ร 
เชิญชวนหรือแสดงวิธีก�รเล่นพนัน และมีก�ร 
กำ�หนดเวล�ในก�รโฆษณ�ผ่�นส่ือโทรทัศน์ 
และวิทยุ เป็นต้น 

4. ควรมีบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ทาง 
กฎหมายในการจัดต้ังคณะทำางาน หรือ 
คณะกรรมการ ข้ึนมาทำาหน้าท่ีเก่ียวกับการ 
กำากับควบคุมการพนันออนไลน์ เพ่ือให้เกิด 
คว�มชัดเจนในด้�นก�รประส�นง�นระหว่�ง 
หน่วยง�นท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับก�รบังคับใช้ 
ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย รวมถึงก�รเพ่ิมเติม 

บทบัญญัติกฎหม�ยว่�ด้วยกองทุนก�รพนัน  
เพ่ือดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รกำ�กับควบคุม 
ก�รพนันออนไลน์ ไม่ว่�โดยแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในกฎหม�ยเดิมท่ีมีอยู่แล้ว หรือออกเป็น 
กฎหม�ยใหม่ เพ่ือให้กองทุนส�ม�รถดำ�เนิน 
กิจกรรมได้ต�มกฎหม�ย และมีแนวท�ง 
ในก�รปฏิบัติท่ีชัดเจน ไม่ว่�เป็นก�รออก 
ใบอนุญ�ต ก�รระงับหรือปิดก้ันก�รพนัน 
ท่ีผิดกฎหม�ย และก�รศึกษ�วิจัยเพ่ือเสนอ 
แนะแนวท�งในก�รลดผลกระทบของก�ร 
พนัน หรือก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้ท่ีเกิด 
จ�กก�รพนัน เป็นต้น

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศท่ีควบคุมการพนันออนไลน์
โดยบัญญัติให้เป็นความผิดในประมวลกฎหมายอาญา และประเทศท่ีกำากับควบคุมการพนันออนไลน์โดยใช้กฎหมายเฉพาะ

ประเด็น/ประเทศ
ประเทศที่ควบคุมการพนันออนไลน์
โดยบัญญัติให้เป็นความผิด 
ในประมวลกฎหมายอาญา

บัญญัติให้เป็นความผิด 
ในประมวลกฎหมายอาญา 

ให้เป็นอ�านาจด�าเนินการ 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ทั่วไป 

บัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ

มกีารก�าหนดหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องในการก�ากับดูแล 
กิจกรรมการพนันออนไลน์ 
ตามกฎหมายเฉพาะ โดยมี 
ทั้งหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว  
และหน่วยงานที่เกิดขึ้น 
ตามกฎหมายเฉพาะ

ประเทศที่ก�ากับควบคุม
การพนันออนไลน์
โดยใช้กฎหมายเฉพาะ

1. ลักษณะการออกกฎหมาย

2. หน่วยงานก�ากับดูแล 
กจิกรรมการพนนัออนไลน ์
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ประเด็น/ประเทศ
ประเทศที่ควบคุมการพนันออนไลน์
โดยบัญญัติให้เป็นความผิด 
ในประมวลกฎหมายอาญา

• ก�าหนดให้การเล่นพนัน 
เป็นความผิดอาญา 

• มีการก�าหนดความผิดฐาน 
เล่นการพนัน ความผิดฐาน 
ครอบครองอปุกรณก์ารเลน่พนนั  
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ห้ามการโฆษณาพนันออนไลน ์ 
แต่บางประเทศไม่ได้บัญญัติ 
เรื่องนี้เอาไว ้

การเล่นพนันทุกประเภท  
ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน ์ 
เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา  
และมีบทลงโทษทางอาญา 

บางประเทศมีการก�าหนดแนวทาง 
ในการปิดกั้นการเข้าถึงการ 
พนันออนไลน์เอาไว้ โดยมีการ 
ใช้กฎหมายอื่นมาปรับใช้

• มีความแตกต่างกันออกไป 
ตามเจตนารมณ์ในการออก 
กฎหมายเฉพาะในแตล่ะเรือ่ง 

• กฎหมายมุ่งเน้นไปที่การ 
ก�ากบัดแูลการพนนัออนไลน ์ 
โดยเฉพาะจะมีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับแนวทางในการออก 
ใบอนุญาต การคุ้มครอง 
ผู้เล่น และมาตรการปอ้งกัน 
ส�าหรับกลุ่มเสี่ยง

ห้ามการโฆษณาของ 
เว็บพนันออนไลน ์แต่ 
กฎหมายเฉพาะบางเรื่อง 
ไม่ได้บัญญัติเรื่องนี้เอาไว้

มีบทลงโทษทางอาญา 
ในกรณีที่ละเมิดกฎหมาย  
และการเยียวยาความ 
เสียหายทางแพ่ง

บางประเทศมีการก�าหนด
แนวทางในการปิดกั้น 
การเข้าถึงการพนันออนไลน์ 
เอาไว ้โดยมีการใช้กฎหมาย 
อื่นมาปรับใช้

ประเทศที่ก�ากับควบคุม
การพนันออนไลน์
โดยใช้กฎหมายเฉพาะ

4. เจตนารมณ์และ 
สาระส�าคัญของกฎหมาย 

5. การโฆษณาพนัน
ออนไลน ์

6. การก�าหนดให้การพนัน 
ออนไลน์เป็นความผิด 

8. อื่นๆ 

ไม่ได้ก�าหนดมาตรการเพ่ือปอ้งกัน 
เด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไป 
เกี่ยวข้องกับการพนัน 
เป็นการเฉพาะ 

บัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ7. มาตรการเกี่ยวกับ 
เด็กและเยาวชน

ห้ามไม่ให้เล่นการพนันทุกประเภท 
ยกเว้นการเล่นพนันเพ่ือสันทนาการ 
หรือสังคมที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน 
ผลประโยชน์หรือหาก�าไร 

อนุญาตให้เล่นพนันออนไลน์ 
ได้บางประเภท โดยต้องมี 
การขอใบอนุญาตและด�าเนิน 
การตามที่กฎหมายก�าหนด

3. การอนุญาตให้เล่น 
การพนัน 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบกรอบมาตรการในการกำากับหรือควบคุมการพนันออนไลน์ขององค์กรระหว่างประเทศ 

ประเด็นที่มีการแนะน�า 
ให้ออกมาตรการควบคมุดูแล

Commission  
Recommendation  
2014/478/ EU

IAGR e - Gambling  
Guidelines 2018

• วางแนวทางปฏิบัติให้ภาคี
สมาชิกด�าเนินการตามมาตรการ 
ขั้นสูง เพ่ือปกปอ้งผู้บริโภค  
ผู้เล่น และเยาวชนจาก 
พนันออนไลน ์

• เพ่ือให้เกิดการสื่อสารทาง 
การตลาดอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

• เพ่ือลดโอกาสการพนันออนไลน์ 
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจและจากการ 
มีผู้เล่นการพนันที่มีปัญหา 

• มีการให้ค�านิยามศัพท ์
ที่เกี่ยวข้องเอาไว้หลายค�าด้วยกัน 
เช่น นิยามของการพนันออนไลน ์ 
ผู้เล่น และอื่นๆ  

• ผู้จัดต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผูจั้ดใหมี้การเลน่ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั  
ที่ตั้ง และวิธีการติดต่อที่ชัดเจน 

• บนเว็บไซต์ต้องมีข้อความก�ากับ 
ว่า “ห้ามมิให้เด็กและเยาวชน 
ที่มีอายุต�่ากว่าที่กฎหมาย 
ก�าหนดเข้าใช้งาน” 

• บนเว็บไซต์ต้องมีข้อความ 
ก�ากับว่า “ให้เล่นการพนัน 
อย่างมีความรับผิดชอบ”

• เพ่ือวางแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีที่ชัดเจนส�าหรับการพนัน 
ที่น่าเชื่อถือและมีความ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

• เพ่ือวางหลักเกณฑ์ขั้นต�่า 
ที่จะน�าไปสู่การด�าเนิน 
กิจกรรมการพนันที่มีความ 
ยตุธิรรม ซือ่สัตย ์ปลอดภยั  
และตรวจสอบได ้

• เพ่ือสร้างเอกสารอ้างอิง 
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ 
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพ่ือให้ 
สามารถปรับใช้ให้เข้ากับ 
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ได้

• เพ่ือก�าหนดหลักการและ 
แนวปฏิบัติที่ดี โดยไม่ระบุ 
วิธีการหรือเทคโนโลยีเฉพาะ  
(technology neutral)  
เพ่ือให้สามารถปรับใช้ให้เข้า 
กับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ได้

• มีการให้ค�านิยามศัพท ์
ที่เกี่ยวข้องเอาไว้หลายค�า 
ด้วยกัน เช่น นิยามของการ 
พนันออนไลน์ ผู้เล่น และอื่นๆ  

• ต้องแสดงใบอนุญาต 
ให้มีการจัดให้เล่นพนัน 
ออนไลน ์

• ต้องแสดงเงื่อนไข 
ในการใช้บริการ 

• ห้ามไม่ให้เด็กและเยาวชน 
เข้าใช้บริการเว็บไซต์พนัน 
ออนไลน์

1. วัตถุประสงค ์

2. นิยามศัพท ์

3. แนวทางการให้ข้อมูล 
ในการด�าเนินกิจการ 
เว็บไซต์การพนัน 
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ประเด็นที่มีการแนะน�า 
ให้ออกมาตรการควบคมุดูแล

Commission  
Recommendation  
2014/478/ EU

IAGR e - Gambling  
Guidelines 2018

• ผู้เล่นต้องให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการ 
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตน 
ของผู้ใช ้และเพ่ือให้ผูด้�าเนิน 
กิจกรรมการพนันออนไลน์ 
สามารถติดต่อไปยังผู้เล่นได้ 

• ผู้จัดต้องมีมาตรการในการ 
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
การใช้งานบัญชีและช่องทาง 
ในการเข้าถึงบัญชีให้แก่ผู้เล่น 

• ก�าหนดระยะเวลาและจ�านวน 
วงเงินที่ใช้ในการเล่นพนันขั้นสูง 
เอาไว้ เพ่ือปอ้งกันไม่ให้ผู้เล่น 
ใชเ้วลาในการเลน่พนนันานเกนิไป  
หรอืเลน่พนนัในวงเงนิทีสู่งเกนิไป 

• ต้องจัดให้มีช่องทางช่วยเหลือ 
ผู้เล่น ให้ลดระยะเวลาที่ใช้ในการ 
เล่นพนัน หรือลดวงเงิน 
ที่ใช้ในการเล่นพนัน 

• มีการรักษาความปลอดภัย 
ข้อมูลและบัญชีผู้ใช้บริการ 

• มีการก�าหนดเพดานเงินที ่
น�ามาใช้ในการเล่นการพนัน 

• มีการขอความยินยอม 
ในการเก็บข้อมูลของ 
ผู้ใช้บริการ

• ต้องจัดให้มีแผนกให้บริการ 
ลกูค้าทีส่ามารถเข้าถงึไดง้า่ย  
และเปิดโอกาสให้ผู้เล่น 
สามารถยุติการเล่น 
เมื่อรู้สึกว่าตนเองมีปัญหา 
ติดการพนัน หรือเริ่มเล่น 
พนันในวงเงินที่มากจนเกินไป 
จนอาจเป็นปัญหา 

• มีการวางระบบในการจ�ากัด 
การเล่นพนันไม่ให้เกิดการ 
ติดการพนัน เช่น จ�ากัด 
ชั่วโมงและวงเงินในการเล่น 

• ต้องจัดให้มีระบบการรับ 
เรื่องร้องเรียนเหตุที่เกิดขึ้น 
จากการพนันออนไลน์ 
ส�าหรับผู้เข้าเล่นการพนัน 

5. แนวทางการลงทะเบียน 
และเปิดบัญชีผู้เล่นพนัน 
ออนไลน์

6. แนวทางการด�าเนิน 
กิจกรรมการเล่นพนัน 
ออนไลน์/การคุ้มครอง 
ผู้บริโภคหรือให้ความ 
ช่วยเหลือแก่ผู้เล่นที่มี 
ปัญหาจากการพนัน 
ออนไลน์ 

• ห้ามมิให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 
ต�่ากว่าที่กฎหมายก�าหนดเข้าเล่น 
การพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาด 

• ต้องมีระบบในการตรวจสอบ 
และยืนยันตัวตน เพ่ือปอ้งกัน 
ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง 
เว็บไซต์การพนัน 

• ไม่ให้มีการสื่อสารเพ่ือการ 
พาณิชย์หรือโฆษณาเชิญชวน 
ให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ 
ใกล้กับพ้ืนที่ที่เด็กและเยาวชน 
ใชท้�ากิจกรรมหรือเข้าถึงได้ง่าย

• ไม่ได้ก�าหนดแนวทาง 
ในหมวดนีไ้วเ้ป็นการเฉพาะ  
แต่มีการก�าหนดแนวทาง 
การปฏิบติัทีด่ใีนดา้นต่าง  ๆ  
โดยมุ่งเน้นที่การปอ้งกัน 
ไม่ให้เยาวชนเข้าถึงการ 
พนันออนไลน ์ไม่ว่าจะ 
เป็นการโฆษณาหรือ 
การเข้าเล่นพนัน

4. แนวทางการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน 
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ประเด็นที่มีการแนะน�า 
ให้ออกมาตรการควบคมุดูแล

Commission  
Recommendation  
2014/478/ EU

IAGR e - Gambling  
Guidelines 2018

• ผู้ด�าเนินการสื่อสารเพ่ือการ 
พาณิชย์ต้องระบุตัวตนได้ 
และตรวจสอบได้ 

• มีการก�าหนดลักษณะของการ 
สื่อสารเพ่ือการพาณิชย์เกี่ยวกับ 
พนันออนไลน์ที่ต้องห้ามไม่ให้ท�า 

• เน้นที่การห้ามไม่ให้เยาวชน 
เข้าถึง และห้ามไม่ให้ใช้ถ้อยค�า 
ที่ท�าเกิดความเข้าใจผิดและ 
มองการพนันเชิงบวก 

• ต้องก�าหนดมาตรการในการ 
ให้ผู้เล่นมีช่วงเวลาพักจากการ 
เล่นพนันออนไลน์ ไม่ให้เล่น 
ติดต่อกันนานจนเกินไป 

• ต้องมีมาตรการที่ท�าให้ผู้เล่น 
หยุดเล่นเมื่อผู้จัด/ควบคุม 
กิจกรรมเห็นว่า ผู้เล่น 
มีความเสี่ยงที่จะติดการพนัน

• ไม่ได้ก�าหนดแนวทางในหมวดนี ้
เอาไว้เป็นการเฉพาะ 

• มีมาตรการในการด�าเนิน 
การท�าแผนโฆษณาและการ 
ตลาดที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

• มีการสื่อสารที่เป็นไปตาม 
ความจริง ไม่ส่งเสริมหรือ 
ชักจูงให้ผู้เล่นพนันเล่น 
เกินศักยภาพที่ตนเองม ี

• ต้องระบุรางวัลที่จะได้ 
จากการเล่นพนันให้ชัดเจน
 
• ต้องไม่โฆษณาชักชวน 
ให้เด็กและเยาวชนเข้าเล่น 
การพนันออนไลน์

มีการวางระบบในการจ�ากัด 
การเล่นพนันไม่ให้เกิดการ 
ติดการพนัน เช่น จ�ากัด 
ชั่วโมงและวงเงินในการเล่น

• มีการก�าหนดแนวทาง 
ในการออกผลลัพธ์จาก 
การสุ่มด้วยการใช้อุปกรณ ์ 
เครื่องกล หรือซอฟต์แวร ์ 
ส�าหรับออกผลการพนัน 
ในแต่ละประเภท 

• ต้องตรวจสอบให้ระบบ 
การออกแจ็คพอตของเกม 
ท�างานอย่างถูกต้อง และ 
ท�าให้การออกแจ็คพอต 
มีความโปร่งใส

9. แนวทางการโฆษณา 
และการสื่อสารเพ่ือการ 
พาณิชย์ของการพนัน 
ออนไลน ์

7. แนวทางการก�าหนด 
ช่วงเวลาพักการเล่นพนัน 
ออนไลน์ 

8. แนวทางการก�าหนด 
ผลลัพธ์ของการเล่นพนัน 
และแนวทางการออก 
รางวัล 
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• ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ 
กลุ่มเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง 
หรือกลุ่มเสี่ยง 

• ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
เว็บไซต์การพนันและการพนัน 
ออนไลน ์ต้องจัดให้มีการอบรม 
พนักงานให้รับทราบความเสี่ยง 
และผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น 
จากการพนัน 

• ผู้จัดต้องมีมาตรการในการ 
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
การใช้งานบัญชีและช่องทาง 
ในการเข้าถึงบัญชีให้แก่ผู้เล่น 

• ไม่ได้ก�าหนดแนวทาง 
ในหมวดนี้เอาไว้ 
เป็นการเฉพาะ 

• มกีารตรวจสอบการท�างาน 
ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ 
ใช้ในการเล่นพนันออนไลน ์ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
และมั่นใจได้ว่าการท�างาน 
ของระบบเป็นปกติ 

• มีมาตรการปอ้งกัน 
ผู้ใช้บริการจากภัยคุกคาม  
และรักษาความปลอดภัย 
ของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ 
ในระบบ 

• มีการจัดท�าแนวทาง 
การเก็บข้อมูลการจราจร 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือใหส้ามารถ 
เรียกประวัติการท�าธุรกรรม 
การเงินและเข้าใช้งานของ 
ผู้ใช้บริการมาตรวจสอบได้ 
เมื่อจ�าเป็น 

• มีการจัดท�าแผนส�ารอง 
และมาตรการในการจัดการ 
กับระบบคอมพิวเตอร์ 
ในกรณีที่มีปัญหาขัดข้อง

11. แนวทางการให้การ 
ศึกษาและสร้างความ 
ตระหนักเกี่ยวกับการพนัน 
ออนไลน ์

12. แนวทางการรักษา 
ความปลอดภัยของระบบ 

• การเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้น 
ต้องไม่มุ่งเปา้หมายไปยัง 
กลุ่มเด็กและเยาวชน 

• ธุรกิจการพนันที่เป็นผู้ให้การ 
สนับสนุนกิจกรรมต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย 

• ไม่ได้ก�าหนดแนวทาง 
ในหมวดนี้เอาไว้ 
เป็นการเฉพาะ 

10. แนวทางการเป็น 
ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม 
กีฬาหรือสันทนาการ  
(sponsorship) 

ประเด็นที่มีการแนะน�า 
ให้ออกมาตรการควบคมุดูแล

Commission  
Recommendation  
2014/478/ EU

IAGR e - Gambling  
Guidelines 2018
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ประเทศสมาชิกสามารถขอ 
ค�าปรึกษาในการวางมาตรการ 
เพ่ือก�ากับดูแลการพนันออนไลน ์
จากคณะกรรมธิการฯ ได ้

ไม่ได้ก�าหนดแนวทางในหมวดนี้
เอาไว้เป็นการเฉพาะ 

ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้อง 
ท�ารายงานเมื่อมีการปรับปรุง 
มาตรการภายใน

ไม่ได้ก�าหนดแนวทาง 
ในหมวดนี้เอาไว้ 
เป็นการเฉพาะ

ต้องมีการปฏิบัติตาม 
กฎหมายว่าด้วยการปอ้งกัน 
การฟอกเงิน และมีการ 
จัดท�าเอกสารรายงาน 
เพ่ือให้สามารถน�ามาแสดงได ้
เมื่อมีการตรวจสอบ

ไม่ได้ก�าหนดแนวทาง 
ในหมวดนี้เอาไว้ 
เป็นการเฉพาะ

13. แนวทางการให้ 
ค�าแนะน�าปรึกษาในการ 
วางมาตรการเพ่ือก�ากับ 
ดูแลการพนันออนไลน์ 

15. แนวทางการด�าเนินการ 
เกี่ยวกับการปอ้งกันการ 
ฟอกเงิน 

14. แนวทางการจัดท�า 
รายงานเกี่ยวกับการ 
ด�าเนินการ ตามกรอบ 
แนวทางก�ากับดูแล 
การพนันออนไลน์ 

ประเด็นที่มีการแนะน�า 
ให้ออกมาตรการควบคมุดูแล

Commission  
Recommendation  
2014/478/ EU

IAGR e - Gambling  
Guidelines 2018
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ในโครงสร้าง
ความเหลือ่มลํ้า
ทางสังคม

บทบาท
ของการพนัน
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ในโครงสร้าง
ความเหลือ่มลํ้า
ทางสังคม

บทบาท
ของการพนัน

เหตุผลของคนเล่นพนัน?

เพราะความยากจน อยากได้ อยากมั่งมี อยากมีชีวิตความ 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถือเป็นลักษณะสากลของปัจเจกชน แต่การ 
พัฒนาของรัฐและทุนภายใต้เสรีนิยม มิได้ท�าให้คนจนในชนบท 
คนจนเมือง และมนุษย์เงินเดือนระดับล่างๆ   มีรายได้เพียงพอ 
ผู้คนเหล่านี้จึงหันไปพ่ึงพาสิ่งศักด์ิสิทธิ ์โชคลาภ แสวงหาความ 
เป็นอิสระ และมีความสัมพันธ์กับการเล่นพนันในฐานะเป็น 
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพราะมองไม่เห็นว่าจะสามารถขยับเลื่อนสถานะทางสังคมใหม ่
ของตนเองด้วยการประกอบอาชีพหลักได้อย่างไร การพนัน 
จึงเป็นทางเลือกในการแสวงหารายได้เพ่ิมเติม ชดเชยค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกวัน หรือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทาง 
สงัคมที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนเฉพาะหน้าได้
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ในเครือข่ายสังคมการพนันที่มีชนชั้นล่าง ไม่ว่าจะเป็น 
เกษตรกร แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม คนท�ามา 
คา้ขาย หรอืกลุม่เยาวชน พวกเขาก�าลงัร้ือถอนคณุคา่ทาง 
จริยศาสตร์แบบเดิมท่ีท�าหน้าที่ก�ากับสังคมให้เดินไปใน 
เส้นทางที่เหมาะสม ประกอบสร้างการพนันใหม่ในฐานะที่ 
เป็นทั้งเครื่องมือทางเศรษฐกิจของผู้คนระดับล่าง เป็น 
สถานพักผ่อนเยียวยาทางอารมณ์ในยามเหนื่อยล้า และ 
อาจเป็นอาวุธแบบหนึ่งที่ใช้ตอบโต้ความเหล่ือมล�้าเชิง 
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคมของเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ย 
ความคับข้องใจและความสิ้นหวังของอนาคต

การพนันในเมือง
แห่งความเหลือ่มลํ้า

ผศ.ดร.ธนิต โตอดิเทพย์
ผศ.ดร.ชัยณรงค ์ เครือนวน
อ.วิษชญะ ศิลาน้อย

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องโครงสร้าง ผู้กระท�าการ และปฏิบัติการ
ทางสังคมของการเล่นการพนันในพื้นที่ 
ภาคกลาง
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ในบริบทของ  “เมือง”  ท่ีเบียดขับพ้ืนท่ี 
การเกษตรให้ลดจำานวนลง มีความเข้มข้น 
ทางการผลิตสูงจากการขยายตัวของนิคม 
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมภาคบริการ 
หลากหลายสาขา การเติบโตของเมืองใน 
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดอยุธยา กลายเป็น 
แรงดึงดูดสำา คัญท่ีทำาใ ห้ ผู้คนมากหน้า 
หลายตาท้ังในพ้ืน ท่ีใกล้เ คียงและต่าง 
ภูมิลำาเนาต่างเข้ามาเผชิญโชค หางานทำา  
ต้ังแต่การเป็นแรงงานลูกจ้างในโรงงาน มา 
ทำามาค้าขายเล็กๆ  น้อยๆ หรือผู้ประกอบ 
อาชีพอิสระ จนกลายเป็นกลุ่มประชากรแฝง 
ในสัดส่วนค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ประชากรหรือเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ด้ังเดิม 
ในภูมิลำาเนา 

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและโครงสร้าง 
สังคมของ  “เมือง”  ท่ีไม่เอ้ืออำานวยให้ผู้คน 
ตัวเล็กตัวน้อยได้ก้าวข้ึนมามีตำาแหน่งแห่งท่ี 
ทางสังคมเมือง หรือเป็นไปได้ก็ค่อนข้างยาก 
น้ี ผู้คนบางส่วนจึงเข้าไปมีความสัมพันธ์ 
กับการเล่นพนันในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สร้าง 
เครือข่ายสังคมแบบใหม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถ 
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ กลยุทธ์  
และช้ันเชิงทางด้านการพนัน เพ่ือประกอบ 
สร้างตัวตนทางสังคม ทำาให้การพนันมี 

บทบาททางสังคมหลากหลายรูปแบบ แล้ว 
แต่การนิยามของผู้กระทำาการในช่วงช้ันต่างๆ   
ท่ีแตกต่างทางการรับรู้และมาตรฐานเชิง 
ศีลธรรมของกระแสหลัก และทำาหน้าท่ีอยู่ 
ในโครงสร้างทางสังคมตลอดมา

แม้ว่าเง่ือนไขเชิงโครงสร้างและปฏิบัติการ 
เล่นพนันของผู้กระทำาการช่วงช้ันต่างๆ ของ 
ท้ังสองจังหวัดจะมีท้ังความเหมือนและความ 
แตกต่างกัน แต่ทว่าได้สะท้อนประเด็นสำาคัญ 
ท่ีว่า การได้รับการยอมรับถึงการเป็นผู้นำาใน 
การเล่นพนันน้ัน อาจเปรียบเสมือนผู้นำาการ 
ต่อสู้ของผู้คนท่ีอยู่ในชนช้ันล่างท่ีมีต่อระบบ 
ท่ีกำาลังเอารัดเอาเปรียบพวกเขาอยู่ โดยผู้คน 
ในเครือข่ายสังคมการพนันเหล่าน้ีได้ร้ือถอน 
คุณค่าทางจริยศาสตร์แบบเดิม ท่ีทำาหน้าท่ี 
กำากับสังคมให้เดินไปในเส้นทางท่ีเหมาะสม  
และประกอบสร้างการพนันใหม่ในฐานะท่ีเป็น 
ท้ังเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจของผู้คนระดับล่าง  
เป็นสถานพักผ่อนเม่ือยามเหน่ือยล้า และ 
อาจเป็นอาวุธแบบหน่ึงท่ีพวกเขาใช้ตอบโต้ 
ระบบเดิมท่ีธำารงอยู่ด้วย

การศึกษาโครงสร้าง ผู้กระทำาการ และ 
ปฏิบัติการทางสังคมของการเล่นพนันใน 
ท้ังสองจังหวัดท่ีมีการผลิตซำา้ความเหล่ือมลำา้ 
เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
เมืองในคร้ังน้ี จึงไม่ได้พิจารณาการเล่นพนัน 
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จากมุมมองท่ีเป็นพฤติกรรมการเบ่ียงเบนทาง 
สังคมซ่ึงมักจะมองด้านลบเพียงอย่างเดียว  
แต่มองการพนันในด้านท่ีเป็นกลไกหน่ึงของ 
โครงสร้างทางด้านสังคม เพ่ือฉายภาพ 
ปรากฏการณ์อีกด้านหน่ึงท่ีมาจากผู้เล่น 
และนักพนัน และนำามาอภิปรายผลร่วมกับ 
งานวิจัยช้ินอ่ืนๆ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ 
เล่นพนันในฐานะวัฒนธรรมแบบเมือง การ 
ปฏิบัติการทางสังคมของกลุ่มแรงงานระดับ 
ล่าง การจัดการเครือข่ายทางสังคม และ 
การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมใหม่เป็นสัญลักษณ์ 
ทางอำานาจ 

อีกท้ังได้ขยายการอธิบายต่อไปในมิติอ่ืนๆ   
ในเชิงของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงิน 
ของผู้คนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ 
กลุ่มเยาวชน รวมถึงพ้ืนท่ีทางสังคมออนไลน์ 

ต่างๆ  ท่ีเข้ามามีบทบาทในการพนัน หรือ 
การใช้พ้ืนท่ีออนไลน์แสดงตัวตนจากการ 
ประสบความสำาเร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
เป็นการใช้ชีวิตประจำาวันบนแพลตฟอร์ม 
ออนไลน์ ตลอดจนการศึกษาโครงสร้าง 
อารมณ์ ความรู้สึกของผู้คน เช่นความ 
ผิดหวัง โดยแสดงให้เห็นถึงความอึดอัด 
ของแรงงานในระดับล่างท่ีคุกรุ่นไปด้วยความ 
คับข้องใจและความส้ินหวังของอนาคต ซ่ึง 
เป็นแรงผลักดันหน่ึงท่ีทำาให้ผู้คนเหล่าน้ี 
เข้าสู่เส้นทางการพนัน เพ่ือเป็นทางเลือกหน่ึง 
ท่ีจะทำาให้พวกเขาสามารถแสวงหารายได้ 
เพ่ิมเติมหรือชดเชยค่าใช้จ่ายท่ีมีอัตราเพ่ิม 
สูงข้ึน เพราะมองไม่เห็นว่าจะสามารถขยับ 
เล่ือนสถานะทางสังคมใหม่ของตนเองด้วย 
การประกอบอาชีพหลักได้อย่างไร

ชีวิตประจำ�ำวันในสังคมสมัยใหม่

ผู้ประกอบกำรรำยย่อยขนำดเล็ก
กรณีของผู้ประกอบการรายย่อยขนาด 

เล็กท่ีต้องเผชิญกับความเส่ียงท่ีต้องพ่ึงพา 
อยู่กับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ 
ในแต่ละวัน มีการแข่งขันค่อนข้างสูงใน 
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยด้วยกันเอง  
และไม่มีอำานาจแบบใดจะไปต่อกรกับทุน 
ขนาดใหญ่หรือร้านค้าทันสมัย (Modern  
Trade) รายได้จึงมีความผันผวนไม่แน่นอน  
บางวันอาจได้มาก บางวันได้น้อย หรือ 

บางคร้ังอาจได้แค่ประทังชีวิตไปในแต่ละวัน  
อีกท้ังกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยแทบ 
ท้ังหมดน้ีจะอยู่นอกระบบหลักประกันทาง 
สังคม อาจมีเพียงหลักประกันสุขภาพข้ัน 
พ้ืนฐาน เบ้ียผู้สูงอายุ หรือเงินค่าดูแลบุตร 
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงเป็นเงิน 
จำานวนน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
ต่างๆ ท่ีต้องเผชิญอยู่ 
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แรงงำนอุตสำหกรรม
ส่วนกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมต่างก็ตกอยู่ 

ในชะตากรรมทางเศรษฐกิจ ถูกบีบบังคับ 
ให้ทำางานล่วงเวลาท้ังในทางตรงและทางอ้อม  
ส่งผลต่อการจัดการเวลาส่วนตัวท่ีแรงงาน 
เหล่าน้ีจะนำาไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว แต่ 
การทุ่มเทท้ังร่างกายและจิตวิญญาณให้กับ 
ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมด้วยความ 
คาดหวังว่าจะได้รับส่วนแบ่งผลกำาไรจาก 
บรรดากลุ่มผู้บริหารโรงงาน หรือนายทุน 
เจ้าของกิจการ ในห้วงส้ินปีปฏิทินหรือเงิน 

ผู้คนในภำคกำรเกษตร
สำาหรับการผลิตของผู้คนในภาคการ 

เกษตร อาจดีกว่าผู้ประกอบการรายย่อย 
และแรงงานในโรงงานบ้าง เน่ืองจากปัจจัย 
การผลิตยังอยู่ในมือของตนเอง โดยเฉพาะ 
การมีท่ีดินสำาหรับการเพาะปลูก เล้ียงสัตว์  
และอยู่อาศัย ถึงแม้จะประสบปัญหาราคา 
พืชผลทางด้านการเกษตรตกตำา่ ปัญหาจาก 
ความแปรปรวนทางด้านสภาพภูมิอากาศ  
นำ้าท่วม นำ้าแล้ง จนก่อให้เกิดหน้ีสินอยู่ 
เป็นประจำา แต่ผู้คนในกลุ่มน้ียังสามารถ 
กำาหนดวิถีการผลิตได้ด้วยตนเอง และ 
บางคร้ังยังสามารถกำาหนดราคาขายได้ใน 
สินค้าบางประเภท เช่น พืชผักในช่วงฤดู 
ท่ีขาดแคลน ทำาให้พวกเขายังพอมีกำาไร 
หลงเหลือมาจับจ่ายใช้สอยได้อยู่บ้าง ทาง 

การพนันได้กลายเป็นพ้ืนที่ 
ของชุมชนแบบใหม่ทางสังคม 
ในเมือง สังคมที่ได้รวบรวม 
ผูค้นทีม่คีวามชืน่ชอบเดยีวกนั  
ความฝันคล้ายคลึงกัน  
เข้ามาอยู่ร่วมในชุมชน 
เสมือนในรูปแบบใหม่

โบนัสเป็นเงินก้อน เป็นเงินเก็บออมท่ีพวกเขา 
จะนำาไปต่อยอดการลงทุน จับจ่ายใช้สอย  
หรือชำาระหน้ีสินท่ีได้กู้มาระหว่างปี กลับ 
ไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ ดังคำากล่าว 
ของแรงงานว่า “ทำาโอท้ังปี ส้ินปีบอก 
ขาดทุน ไม่มีโบนัส” ทำาให้แรงงานหลายราย 
เร่ิมท้อแท้และส้ินหวัง แต่ก็ไม่มีทางเลือก 
จะไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ  จึงจำาเป็นต้อง 
ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมท่ีตนไม่สามารถ 
กำาหนดได้เลยแม้เพียงเล็กน้อย

ด้านสายสัมพันธ์ทางสังคมเกษตรกรรม 
ยังคงพอเห็นความเช่ือมโยงดูแลกันอยู่ใน 
รูปแบบของเครือญาติหรือเครือญาติเสมือน
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เยำวชน
ในขณะท่ีกลุ่มเยาวชนท่ีอยู่ภายใต้การ 

ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทางสังคมเมือง  
บางส่วนอาจยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการผลิต  
เยาวชนกลุ่มน้ีอาจถูกทำาให้เป็น “เด็ก” ผ่าน 
ระบบการเล้ียงดูแบบชนช้ันกลางท่ีพ่อแม่ 
กำากับดูแลแก้ไขปัญหาแทนบุตรหลาน มี 
ความรับผิดชอบหน้าท่ีเพียงไม่ก่ีอย่าง เช่น  
การศึกษาหรือช่วยเหลืองานบ้าน ในขณะท่ี 
โลกแบบใหม่น้ันวางอยู่บนสังคมออนไลน์ 
ท่ีมีการเคล่ือนไหวของผู้คนในกลุ่มต่างๆ   
มากมาย และกลุ่มเยาวชนแทบท้ังหมด 
จะใช้ชีวิตประจำาวันท้ังในโลกจริงและโลก 

เสมือนจริง 
การกำาหนดกรอบแนวทางให้กับเยาวชน 

ด้วยวิธีการท่ีทำาให้พวกเขาเป็นเด็กจึงแทบ 
เป็นไปไม่ได้ เน่ืองจากพวกเขาสามารถรับรู้ 
และเรียนรู้ผ่านระบบการส่ือสารท่ามกลาง 
การแสวงหาความรู้ท่ีไม่มีขีดจำากัด มีแหล่ง 
ความรู้ต่างๆ หรือผู้ทรงอิทธิพลในสังคม 
ออนไลน์ท่ีประสบความสำาเร็จ พวกเขาจึง 
มีความต้องการแบบรวดเร็ว ทันที และ 
ไม่สามารถรอเข้าสู่ระบบการผลิตหรือรอ 
ความสำาเร็จได้ในระยะเวลายาวนาน

บทบำทของกำรพนันในสังคมใหม่

บทบาทของการพนันในสังคมใหม่จึงทำา 
หน้าท่ีในโครงสร้างสังคมในลักษณะเป็น 
ช่องทางการหารายได้เสริม เป็นกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบท่ีเปิดโอกาสสำาหรับ 
ผู้ท่ีมีความสนใจ ผู้ท่ีช่ืนชอบ เข้ามาแสดง 
ความสามารถ เส่ียงโชค เส่ียงดวง โดย 
มีเงินตราเป็นส่ิงตอบแทน 

ท้ังน้ี ความคาดหวังของรายได้สำาหรับ 
ผู้เล่นและนักพนันแทบท้ังหมดจะเป็นการ 
วางแผนการเดิมพันในระยะส้ัน เช่น การ 
ซ้ือหวย ซ้ือลอตเตอร่ี พนันบอล เล่นไพ่  
ฯลฯ ถึงแม้อาจมีการมองความคาดหวังท่ี 

เก่ียวข้องกับรายได้ในระยะยาว เช่น การ 
ถูกลอตเตอร่ีรางวัลท่ี 1 แต่ก็เป็นส่ิงท่ีผู้เล่น 
และนักพนันไม่ได้วางแผนไว้ต้ังแต่แรกเร่ิม 

รายได้จากการเล่นพนันจะนำาไปจับจ่าย 
ใช้สอยในชีวิตประจำาวัน นำาไปซ้ือข้าวของ 
เคร่ืองใช้ฟุ่มเฟือยบ้างในบางโอกาส หรือ 
หากมีเหลืออาจเก็บเป็นเงินออมสำาหรับกรณี 
ฉุกเฉิน และเงินท่ีได้จากการเล่นพนันจะถูก 
นำาไปใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ไม่ได้แตกต่าง 
จากเงินท่ีมาจากการประกอบอาชีพหรือการ 
ทำางานในลักษณะอ่ืน 

ส่วนกลุ่มเยาวชนท่ีมีพ้ืนท่ีของการสร้าง 
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ตัวตนอยู่บนแพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ 
และนำาตนเองเข้าไปเช่ือมโยงอยู่กับการ 
เคล่ือนไหวอีกซีกหน่ึงของโลกได้ เช่น การ 
เดินทางท่องเท่ียวของบรรดาเซเล็ปต่างๆ   
หรือการแสดงถึงการมีชีวิตท่ีหรูหรา การ 
หารายได้สูงจากการทำางานน้อย เป็นต้น  
การได้เห็นข้อจำากัดต่างๆ เชิงโครงสร้างทาง 
สังคมทำาให้พวกเขาไม่สามารถท่ีจะรอวัน 
สร้างเน้ือสร้างตัวในอีก 15 - 20 ปีข้างหน้า  
ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองท่ีช้าเกินไป ดังกรณีของ 
กลุ่มเยาวชนในจังหวัดอยุธยาท่ีพยายาม 
ผันตัวเองไปสู่การเป็นเจ้ามือรายย่อย เป็น 
ตัวแทนให้กับเว็บพนัน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีทำาให้ 
พวกเขาสามารถมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทาง 
หน่ึงท่ีเยาวชนเข้ามาใช้เป็นทางเลือกในการ 

สร้างรายได้ จากการนำาสินค้ามาขาย การ 
ผลิตส่ือหรือเน้ือหาลงสู่ช่องทางออนไลน์  
หรือการเล่นพนันในระบบออนไลน์ โดย 
รายได้ท่ีพวกเขาหามาได้จะถูกนำาไปใช้จ่าย 
ตามความต้องการของช่วงวัย และบางส่วน 
อาจแสดงออกสู่สังคมออนไลน์เพ่ือช้ีให้เห็น 
ว่าพวกเขาก็สามารถหารายได้ ดูแลตนเอง  
หรือนำาเงินตราไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีต่างๆ   
ถึงแม้จะถูกมองว่าเป็นก้าวเล็กๆ  ก้าวหน่ึง 
ของตัวช้ีวัดความสำาเร็จของพวกเขาบนพ้ืนท่ี 
ทางสังคมดิจิทัลก็ตาม 

ส่วนการอธิบายการเล่นพนันของเยาวชน 
ในจังหวัดชลบุรี มุ่งประเด็นท่ีเป็น  “พ้ืนท่ี 
สนามการพนัน” ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีแสดงออกทาง 
สังคมท่ีพวกเขาใช้ต่อรองกับอำานาจกระแส 
หลัก หรือวัฒนธรรมหลักของสังคมท่ียึดกุม 
ความคิดแบบ “เด็กดี” โดยสนามเหล่าน้ีจะ 
แสดงตัวตนท่ีพวกเขาจะได้รับการยอมรับ 
ในความสามารถ

นอกจากน้ัน การพนันยังเป็นกิจกรรม 
สันทนาการและการปลดปล่อยทางอารมณ์  
ความผิดหวัง ความคับข้องจากการถูก 
เอารัดเอาเปรียบจากการทำางานและค่าจ้าง 
ท่ีมีอัตราตำ่า รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ระบบสวัสดิการรัฐท่ียังไม่ตอบโจทย์กับชีวิต  
การเล่นพนันจึงเป็นส่วนหน่ึงของการเยียวยา 
ทางอารมณ์ด้วย

ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นช่องทางหนึ่งที่เยาวชน 
ใช้เป็นทางเลือกในการ 
แสดงออก เพ่ือชี้ให้เห็นว่า  
พวกเขาสามารถหารายได ้ 
ดแูลตนเองได ้เป็นกา้วเลก็ๆ   
ของตัวชี้วัดความส�าเร็จ
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ข้อค้นพบ

สำาหรับข้อค้นพบในภาพรวมแล้ว การ 
ประกอบสร้างเครือข่ายทางสังคมใหม่นั้น  
การพนันได้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนแบบ 
ใหม่ทางสังคมในเมือง สังคมที่ได้รวบรวม 
ผู้คนที่มีความชื่นชอบเดียวกัน ความฝัน 
คลา้ยคลงึกนั เข้ามาอยูร่ว่มในชุมชนเสมอืน 
ในรูปแบบใหม่ มีพื้นที่หน่ึงที่ผู้คนได้เข้ามา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะ ประสบ- 
การณ์ ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมการเล่นพนัน  
เช่น ชุมชนของผู้เล่นหวย/ลอตเตอร่ี ผู้ที่ 
เข้ามาร่วมจะมีเป้าหมายร่วมเดียวกันคือ 
การถูกรางวัล ซึ่งอาจเป็นนัยหน่ึงที่สะท้อน 
ถึงความสามารถในการ  “เอาชนะ”  เจ้ามือ 
หวยใต้ดิน หรือลอตเตอรี่ที่มีรัฐบาลเป็น 
เจา้มอื การไดเ้ข้ามารว่มกจิกรรมของชมุชน 
ทำาให้ตนเองมีข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับตัวเลข  
วิธีการเล่น/การซื้อ หรือการวางแผนเพื่อ 
เลน่หวยในหลากหลายรปูแบบ ลกัษณะหนึง่ 
ของความเช่ือของชุมชนผู้ เ ล่นหวยหรือ 
ลอตเตอรี่ คือ ตัวเลขเป็นเร่ืองที่สามารถ 
คาดการณ์ได้อย่างมีเหตุมีผล ดังข้อมูล 
ที่ปรากฏเป็นข่าวตามช่องทางการสื่อสาร 
นานาชนิด และการเล่นหวยโดยขาดการ 
วิเคราะห์อาจจะนำามาสู่ความล้มเหลวใน 
งวดนั้นได้

การประกอบสร้างชุมชนใหม่นี้ยังเข้ามา 
ทดแทนความรูส้กึโดดเดีย่วในชวีติของความ 
เป็นเมือง คือ สังคมที่เป็นปัจเจก มีความ 
เป็นส่วนตัวสูง ความสัมพันธ์ทางสังคมเชิง 
เครือญาติหรือความสัมพันธ์แบบชุมชน 
ดั้งเดิมที่หดหายลงไป

อาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคมของเมืองท่ีมีความเหล่ือมลำ้าสูงกลาย 
เปน็แรงผลกัดนัหนึง่ท่ีทำาใหผู้ค้นในระดบัลา่ง 
เข้าสู่เส้นทางการพนัน เพื่อเป็นทางเลือก 
หน่ึงของการแสวงหาเงินตรา หรือใช้เป็น 
เครือ่งมือเพือ่ขยบัเลือ่นสถานะทางสงัคมใหม่  
ทัง้ในกลุม่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย/ผูป้ระกอบ 
อาชีพอิสระ แรงงาน/พนักงานระดับล่าง 
ในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรายย่อย 

เนื่องจากพวกเขาต้องอยู่ในโครงสร้าง 
ทีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบ เชน่ การไดร้บัรายได้ 
ตำ่า การถูกบีบบังคับให้ทำางานล่วงเวลาทั้ง 
ในทางตรงและทางอ้อม การถูกกดราคา 
ผลผลิต ความไม่แน่นอนจากการประกอบ 
อาชีพ ในขณะที่กลุ่มเยาวชนที่อยู่นอก 
ระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการ 
เกษตร พวกเขาจะมีการรับรู้โลกผ่านสื่อ 
สังคมออนไลน์ที่ก้าวไปไกลกว่ากรอบจารีต 
ทางสังคมท่ีเป็นอยู่จริง มีความรู้ความ 
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สามารถที่จะคิดและตัดสินใจเองได ้ กลุ่มนี้ 
จึงมีความปรารถนาที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว 
ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว 

ดังนั้น บทบาทหน้าท่ีของการพนันใน 
สังคมจึงเป็นพื้นที่หรือสนามของผู้คนที่ถูก 
กดดันทางสังคม ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือ 
ได้รับความไม่เป็นธรรมในการเป็นลูกจ้าง  
พนักงาน และผิดหวังจากการประกอบ 

อาชีพ ต่างเข้ามาแสวงหาความหมายและ 
ผลประโยชน์ การพนันจึงทำาหน้าที่อยู่ใน 
โครงสร้างสังคมในลักษณะเป็นช่องทาง 
การหารายได้เสริม กิจกรรมสันทนาการ 
และการปลดปล่อยทางอารมณ์ และการ 
ประกอบสร้างเครือข่ายทางสังคมใหม่ที่ 
กำาลังตอบโต้การธำารงอยู่ของระบบเดิม
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การพนันในอีสาน
ภายใต้บริบทสังคมสมัยใหม่

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
ผศ.ดร.ปิ่นวด ี ศรีสุพรรณ
ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
อ.ธวัช มณีผ่อง

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องการพนันในอีสาน : มองผ่าน 
บริบทวัฒนธรรม ความเชื่อ  
และวัฒนธรรมการเมือง

การพนันในอีสานภายใต้บริบทสังคมสมัยใหม่ ในพ้ืนที่ 
ของความเรน้ลบั โชค ดวง ถกูก�ากบัดว้ย “ความศรทัธา” 
“ความเชื่อ” “การสั่งสะสมบุญความดี” ของปจัเจกบุคคล 
ผู้เล่นพนันสามารถก�าหนดได้ด้วยตนเองส่วนหนึ่ง กับ 
อีกส่วนหนึ่งอยู่ในมือของเทพีแห่งโชคชะตา ความหวัง 
ที่จะรวย ปลดหนี้ มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ได้สร้างวัฒนธรรม 
ความเชื่อในเรื่องราวต่างๆ   ในการพนัน เพ่ือมุ่งสู่การ 
หลุดพ้นจากโครงสร้างทางสังคมการเมืองที่ยิ่งพัฒนา 
ยิ่งเหลื่อมล�้า
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ก่อนวันหวยออก คนอีสานจำานวนมาก 
ต่างเดินทางไปขอหวยจากพญานาคท่ีวัด 
คำาชะโนด หรือวัดท่ีมีความเช่ือในทำานอง 
คล้ายกัน  หรือรูปป้ันอ่ืนๆ  เ ช่น  พญา 
เต่างอย นอกจากน้ียังพบว่าคนใบ้หวย 
ระดับชาติหลายคนเป็นคนมีช่ือเสียงอยู่ใน 
ภาคอีสาน เช่น นักร้องหมอลำาอีสานคนดัง  
ได้แก่ มนต์สิทธ์ิ คำาสร้อย และศิริพร  
อำาไพพงษ์ 

ปรากฏการณ์เหล่าน้ีสะท้อนภาพสังคม 
อีสาน สังคมท่ีมีวัฒนธรรมความเช่ือเร่ืองผี 
และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมายาวนานก่อนศาสนาพุทธ 
จะเข้ามามีบทบาท ความเช่ือในส่ิงเหนือ 
ธรรมชาติและวัฒนธรรมน้ีได้ทำาหน้าท่ีกำาหนด 
บทบาทหน้าท่ีตอบสนองความต้องการทาง 
ด้านจิตวิญญาณ ลดความรู้สึกไม่ม่ันคง และ 
เป็นปัจจัยกำากับพฤติกรรมและการสร้างความ 
สัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงการปรับวัฒนธรรม 
ท้องถ่ินมารับใช้การเล่นการพนัน 

ดังจะเห็นได้จากการสำารวจของศูนย์ 
ศึกษาปัญหาการพนัน ในปี 2562 ท่ีพบว่า  
คนอีสานอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปเล่นการ 
พนันแทบทุกประเภทในรอบ  12 เดือน  
เป็นจำานวนมากท่ีสุดในประเทศ ไล่เรียง 
มาต้ังแต่ลำาดับ 1 นครราชสีมา ลำาดับ 2  
อุบลราชธานี ลำาดับ 3 บุรีรัมย์ ลำาดับ 4  
ขอนแก่น ลำาดับ 7 ชัยภูมิ ลำาดับ 8 ร้อยเอ็ด  
และลำาดับ 9 ศรีสะเกษ เม่ือแยกแยะชนิด 
การพนันท่ีคนเล่นกันท้ังประเทศก็ยังพบว่า  

คนท่ีเล่นส่วนใหญ่อยู่ในอีสาน อีกท้ังยังมี 
การเล่นพนันในงานบุญประเพณีมากท่ีสุด 
ในประเทศเช่นกัน โดยมีวงเงินหมุนเวียน 
ในการเล่นพนันงานบุญประเพณีท่ีประมาณ  
109 ล้านบาท 

แต่การจะเข้าใจสาเหตุท่ีคนอีสานเล่น 
การพนันมากกว่าภาคอ่ืนไม่สามารถจะ 
หาคำาตอบได้โดยง่าย เพราะต้องทำาความ 
เข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรม และต้อง 
พิจารณาความซับซ้อนของความสัมพันธ์และ 
ตีความหมายของปรากฏการณ์การเปล่ียน 
โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ท่ีมีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ และ 
ส่งผลต่อพฤติกรรม การแสดงออกต่างๆ   
รวมท้ังการตัดสินใจเลือกเส่ียงโชคและเล่น 
พนันด้วย

การศึกษาคนอีสานกับความซับซ้อน 
ของการเล่นพนันในคร้ังน้ี คณะผู้ศึกษานำา 
แนวคิดสำาคัญท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน วัฒนธรรมการเมือง 
นิเวศวัฒนธรรม เสรีนิยมใหม่ มุมมอง 
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ท่ีเรียกว่า ภาพ 
ลวงตาของการควบคุม และภาพลวงตา 
ของการลงทุน ท่ีมาจากฐานคิดผสมผสาน 
ระหว่างมิติจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ โดย
เลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย 167 คน 
ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดท่ีเล่นการพนันอันดับ 
ต้นๆ ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
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ประเด็นค้นพบส�ำคัญของพ้ืนที่ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นมีการพัฒนามากระดับ 
ต้นๆ ของภูมิภาค ได้รับการพัฒนาเป็นเมือง 
อัจฉริยะของภาคอีสาน มีขนาดใหญ่ท้ังใน 
แง่ประชากร ความเป็นเมือง การคมนาคม  
และความเจริญด้านการศึกษา อุตสาหกรรม  
และการบริการ ส่วนปัญหาควบคู่กับการ 
พัฒนาเมืองคือปัญหาคนจนเมืองท่ีอยู่ริม 
ทางรถไฟถูกไล่ร้ือจากการรถไฟแห่งประเทศ 
ไทย กลุ่มคนท่ีอาศัยในจังหวัดขอนแก่น 
โดยมากเป็นคนลาวอีสาน รวมถึงกลุ่มคน 
หลากหลายท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัด 
เพราะมีสถานศึกษาและการพัฒนาของภาค  
มีแนวเขตติดกับอุดรธานีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดัง 
เร่ืองวัดคำาชะโนด อันเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 
และให้หวยจากความเช่ือเร่ืองนาค หรือ 
เคร่ืองรางของขลังต่างๆ และมีคนนิยม 
เล่นไฮโลนำ้าเต้าปูปลามากเป็นอันดับ 7 ของ 
ประเทศ

จากบริบทการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ 
ขอนแก่นท้ังในเมืองและชนบท มิติมุมมอง 
ต่อการพนันของแต่ละคนมีความแตกต่าง 
กันไป การพนันบางชนิด เช่น หวยใต้ดิน  
ไม่ได้เป็นเร่ืองท่ีผิดในมุมมองของชาวบ้าน  
เน่ืองจากกลายเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในชีวิตประจำาวัน 

มาอย่างยาวนาน และส่วนใหญ่มองว่าไม่ได้ 
ส่งผลกระทบร้ายแรงในวงกว้าง และหาก 
มองจากบริบททางประวัติศาสตร์ จะเห็น 
ได้ว่า การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีของรัฐส่งผลกระทบต่อ 
รูปแบบและกิจกรรมการพนันท่ีฝังแฝงด้วย 
มิติการใช้อำานาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีสามารถ 
ทำาให้การพนันถูกหรือผิดได้ 

ดังเช่น การหาประโยชน์ของกลุ่มทุน 
ในท้องถ่ินผ่านการสร้างความชอบธรรม 
ในงานบุญประเพณี มีเจ้าหน้าท่ีรัฐทำาหน้าท่ี 
ควบคุม แสวงหาผลประโยชน์ และกลาย 
เป็นท่ีมาของการเปล่ียนผ่านการเล่นพนัน 
บางชนิดจากท่ีมีอยู่ในงานบุญประเพณีให้ 
กลายเป็นธุรกิจ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ี 
รัฐก็ต้องเปล่ียนบทบาทในพ้ืนท่ีทางสังคม 
แบบเปิดให้เป็นตัวอย่างท่ีดีด้วย การพนัน 
บางอย่างท่ีถูกมองว่าเป็นการพนันท่ีไม่ดี 
จึงถูกปกปิดในพ้ืนท่ีแบบไม่มิดมาตลอด  
โดยคนในพ้ืนท่ีเป็นตัวกระทำาท่ีทำาให้การพนัน 
ยังคงฝังแฝงอยู่ในพ้ืนท่ี 

กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีของจังหวัดขอนแก่น 
สะท้อนมุมมองความหมายท่ีมีต่อการพนัน 
ท่ีน่าสนใจ ดังน้ี
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ผดิกฎหมำย
แตไ่ม่ผดิกฎเกณฑ์ทำงสงัคม

กลุ่มกรณีศึกษาต่างมีพ้ืนฐานจุดเร่ิมต้น 
การเล่นพนันจากชุมชนและกลุ่มเพ่ือน  
โดยมองว่าการเล่นพนันเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ท่ัวไป  
ไม่ผิดศีลธรรม หลายคนมีคำาอธิบายโดย 
แบ่งประเภทหรือชนิดของพนันว่ารูปแบบใด  
ผิด/ไม่ผิด โดยอาจมีบรรทัดฐานทางสังคม 
ร่วม เช่น หลายคนช้ีตรงกันว่า การเล่นพนัน 
หวยใต้ดิน แม้ว่าจะเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย 
แต่ไม่ได้เป็นเร่ืองท่ีผิด เพราะคนในชุมชน 
ต่างเล่นเป็นเร่ืองปกติ โดยเฉพาะคนใน 
ครอบครัวท่ีไม่ได้ห้ามหรือในบางคร้ังก็ 
สนับสนุนให้เล่น จึงตัดสินใจเล่นได้โดยง่าย  
ในขณะเดียวกันการเล่นพนันในงานศพเป็น 
ส่ิงท่ีกำ้าก่ึงระหว่างความผิดถูกในความรู้สึก 
ของหลายคน เพราะส่วนหน่ึงรับรู้ว่าเป็น 
วัฒนธรรมท่ีเคยมีมานาน แต่หากเป็นการ 
พนันไพ่ ไฮโล ท่ีลักลอบเล่น ก็เป็นส่ิงท่ี 
ผิด เพราะเป็นการเล่นพนันท่ีไม่ได้เน้น 
ความสนุกสนาน และอาจจะส่งผลให้ผู้ท่ี 
เล่นเดือดร้อน 

ตัวอย่างความเห็นของแม่สอง มองว่า  
“เราก็เล่นแก้ง่วงกันปกติ เล่นเพ่ือความสนุก 
กันเฉยๆ มีแค่ทุกวันน้ีท่ีมีการกำาหนดว่า 
มันเป็นการพนัน”

คำาพูดของแม่สองช้ีให้เห็นว่า แม้การ 
เล่นการพนันในงานต่างๆ ถือว่าผิดกฎหมาย  
แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นส่ิงท่ีเล่นกันมานาน 
แล้ว รัฐเป็นผู้กำาหนดนิยามเร่ืองของการ 
พนันข้ึนผ่านตัวบทกฎหมาย แต่ไม่ได้เป็น 
การพนันในความหมายของชาวบ้าน

ในมุมมองของชาวบ้าน  
การพนันหวยใต้ดิน ไม่ได้ 
เป็นเรื่องที่ผิด แต่การพนัน 
บางอย่างถูกมองว่าเป็น 
เรื่องที่ไม่ดี จึงถูกปกปิด 
ในพ้ืนที่แบบไม่มิดมาตลอด

ควำมเสี่ยง ควำมจำน ควำมฝนั
และควำมหวัง 

“พวกท่ีเล่นการพนัน คิดว่า เขาไม่มีเงิน  
ความยากจนเป็นเหตุหลัก อยากมีเงินใช้แบบ 
ลงเงิน 5 บาท ก็พอจะได้สัก 20 - 30 บาท  
พอได้มาซ้ือข้าวกิน แต่ถ้าเป็นคนท่ีเล่นมากๆ   

อันน้ันก็คงจะเป็นเพราะเขาโลภ และอยากได้ 
เยอะมากกว่า พวกน้ันน่าจะรวยอยู่แล้ว เล่น 
เพ่ือเพ่ิมเงินตนเอง หรืออยากสนุก” แม่นีพูด

แม่นี เล่าว่า ได้พอลืมตาอ้าปากได้เพราะ 
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การซ้ือหวย เพราะ ‘ความจน’ เป็นส่วนหน่ึง 
ท่ีทำาให้หลายคนตัดสินใจเล่นพนัน เพ่ือหวัง 
ได้เงินมาใช้จากการลงทุนด้วยเงินจำานวนน้อย 
ท่ีพวกเขามีอยู่ แต่หวยก็ไม่ใช่แค่ความหวัง 
ของคนจนเพียงกลุ่มเดียว กลุ่มท่ีไม่ได้เห็นว่า 
ตนเองจนก็มีความหวังในการยกระดับชีวิต 
ความเป็นอยู่ให้สูงข้ึนมากข้ึน สอดคล้องกับ 
กรณีศึกษาบางคนท่ีบอกว่า การพนันช่วย 
ชีวิตในช่วงเวลาท่ีชีวิตตกตำ่า ในขณะท่ี 
หลายคนมีความหวังในการถูกรางวัลใหญ่ 
เพ่ือให้ชีวิตมีความสุขมากข้ึน

สำาหรับน้าเสก อธิบายเช่นกันว่า การท่ี 
ชาวบ้านจำานวนหน่ึงหรือแม้แต่ตัวเองเข้าสู่ 
เส้นทางการพนัน เป็นเพราะความยากจนอัน 
เน่ืองมาจากเหตุซ่ึงเป็นปัญหานานาประการ  
ไม่ว่าจะเป็นการขาดโอกาสในการประกอบ 
อาชีพ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคา 
ถูกลง ทำาให้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว แม้ไปขาย 
แรงในเมืองใหญ่ก็หาเงินมาใช้หน้ีไม่พอ  
เลวร้ายไปกว่าน้ันคือ ต้องประสบกับคำาดูถูก 
เหยียดหยามจากนายจ้าง แม้จะไม่ได้ข้ีเกียจ 
ก็ตาม ทำาให้การเล่นพนันเป็นเสมือนทาง 
เลือกหน่ึงท่ีชาวบ้านเลือกทำาเพ่ือหารายได้  
เพราะไม่รู้ว่าหากด้ินรนไปทำาอาชีพอ่ืน 
จะหาเงินได้ง่ายเท่าน้ีหรือเปล่า ชาวบ้าน 
จำานวนหน่ึงจึงยอมสลัดท้ิงเส้นทางบนความ 
ขาวสะอาดของสังคม และเข้าสู่วงการพนัน 
ด้วยความพร้อมท่ีจะยอมรับความเส่ียงท่ี 
เกิดข้ึน

ดังเช่นคำาพูดของน้าเสกท่ีกล่าวว่า “ความ 
จนมันบีบให้คนขาวสะอาดตลอดไปไม่ได้”  
เพราะความจนจะบีบค้ันให้ชาวบ้านผู้ซ่ึงเคย 
พยายามเพ่ือให้ตนมีชีวิตท่ีดีข้ึนตามมาตรฐาน 
ของสังคมต้องเดินออกนอกเส้นทางอันขาว 
สะอาดไปสู่อีกเส้นทางเพ่ือความอยู่รอด 

กรณีของแม่เอ เห็นว่า หวยเป็นความ 
เส่ียงท่ีน่าลงทุน “กะซ้ือไปส่ันล่ะลูก ห่ามัน 
ถืก กะสิได้มีเงินมีคำา พอได้กินได้อยู่แน  
ให้มันหวิดหน้ีหวิดสิน หน้ีสินกะจ่ังแม่นหลาย 
ลูกเอ้ย ข่ันห่ามันฟลุ๊กถืกหลายกะให้มัน 
รวยซะ จ่ังแม่นมันทุกข์มันยาก ลูกชายแม่ 
เพ่ินกะเรียนเด้ลูก ใช้เงินหลายกว่าเก่า กับ 
เทิงบ้านเมืองเป็นจ่ังซ่ี เศรษฐกิจกะบ่ดีปาน 
ได๋ปีน้ี เฮ็ดอิหยังกะขาดกะเขินไปเบิดลูกเอ้ย” 

อย่างไรก็ดี แม่เออธิบายตนเองว่า ย่ิงซ้ือ 
ย่ิงลำาบากมากข้ึน เพราะตอนซ้ือหวยใต้ดิน 
ก็หวังจะถูกและจะนำาเงินท่ีถูกน้ันมาจ่าย 
ค่าหวย และเม่ือมีตัวเลขท่ีชอบมาก ก็ซ้ือ 
มาก แต่เม่ือหวยออกแล้วไม่ถูกรางวัลก็ไม่มี 
เงินท่ีจะไปชำาระค่าหวย ถึงจะค้างค่าหวยได้ 
แต่งวดต่อมายังทำาแบบน้ีอีก ทำาให้เป็นหน้ี 
ค่าหวยจำานวนมาก ต้องด้ินรนกระวนกระวาย 
หาเงินมาจ่ายหน้ีค่าหวยในงวดน้ันๆ แต่ต่อ 
จากน้ีจะไม่ทำาแบบน้ันอีก จะค่อยๆ  แก้ไข 
พฤติกรรมการซ้ือหวยของตนเองด้วยการ 
ลดจำานวนการซ้ือลง และหักห้ามใจไม่ให้ 
ซ้ือในงวดท่ีไม่มีเงินท่ีจะไปชำาระค่าหวยของ 
งวดน้ันด้วย
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ควำมเป็นชำย
กับควำมกดดันในครอบครัว

การตัดสินใจเข้าสู่การเล่นพนันของผู้ชาย 
อีสานในฐานะหัวหน้าครอบครัวท่ีถูกกดทับ 
ด้วยแรงกดดันจากครอบครัวฝ่ายหญิง  
หรือจากภรรยาของตนเอง เพราะความจน 
จึงไม่ได้มีเงินเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจ 
ในการต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำานาจ 
ในครอบครัวมากนัก พ้ืนท่ีวงพนันจึงเป็น 
ความหวังส่วนหน่ึง และส่วนหน่ึงเป็นท่ี 
ระบายความเครียดความกดดันของผู้ชาย

ลุงสิงห์ เป็นตัวอย่างของคนส้ินหวัง ชีวิต 
หลังแต่งงานค่อนข้างลำาบาก เพราะต้อง 
อาศัยอยู่ในห้องเช่าราคาถูก สภาพเก่าและ 
ผุผัง จนรู้สึกว่าตนไม่สามารถหาเงินได้ดีพอ 
สำาหรับเล้ียงดูครอบครัว จึงพยายามหาทาง 
ลัดด้วยการเข้าสู่วงการพนัน ส่วนใหญ่ก็มัก 
จะเสียมากกว่าได้ ถ้าวันไหนโชคดีได้กำาไร 
ประมาณ 500 บาท ก็นำาไปซ้ือของกินอร่อยๆ   
ไปฝากลูกสาวและภรรยา แต่น่ันก็ไม่ได้ทำาให้ 
ครอบครัวรู้สึกพอใจนัก ย่ิงวันไหนเล่นเสีย 
ลุงสิงห์ก็มักจะด่ืมเหล้าจนเมามาหาลูกและ 
ภรรยา ทำาให้ถูกด่าเป็นประจำา ลุงสิงห์จึงมี 
ความฝันและเป้าหมายว่าอยากจะโชคดีด้วย 
การถูกลอตเตอร่ีรางวัลท่ี 1 และนำาเงินไปให้ 
ภรรยาและลูกเพ่ือจะได้มีชีวิตท่ีดีข้ึน ทุกคน 
ในครอบครัวจะได้สบาย

น้ากล้า เคยไปทำางานท่ีประเทศสิงคโปร์  
เพราะครอบครัวกดดันให้ออกไปหาเงิน 
หลังจากท่ีครอบครัวเจอวิกฤติเศรษฐกิจ แต่  
3 ปีผ่านไปภรรยากลับติดการพนันจนเอาท่ีนา 
ไปจำานอง เหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้น้ากล้า 
ไม่พอใจและเครียดเป็นอย่างมาก จนออก 
ท่องราตรีและเข้าสู่การเล่นพนันในสิงคโปร์  
เม่ือน้ากล้ากลับมาไทยด้วยความท่ีรู้สึกว่า 
ตนเองเคยเล่นการพนันออนไลน์มาแล้ว ก็ 
อยากลองเล่นท่ีบ่อนดูบ้าง น้ากล้าจึงลองไป 
เล่นไฮโลท่ีบ่อนในหมู่บ้านใกล้ๆ แต่กลับโดน 
เจ้ามือกินเรียบ ดังน้ันจึงศึกษาวิธีการเล่น 
ในหมู่บ้านใหม่จนทำาให้ไม่โดนกินเหมือนตอน 
เล่นแรกๆ น้ากล้ารู้สึกว่าการไปเล่นไฮโลกับ 
เพ่ือนอย่างน้อยก็มีท่ีให้ผ่อนคลาย แถมยัง 
ได้พูดคุย และได้เงินอีกหากมีดวง ดีกว่าอยู่ 
บ้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวันท่ีพ่อตาแม่ยาย 
บ่น เพ่ือเล่ียงการปะทะคารม

“เอาจริง  ๆน้าไม่น่ากลับมาเลย ถ้ากลับมา 
แล้วจะเจอแบบน้ี เมียติดไฮโล ตายายก็มีแต่ 
บ่น ลองคิดดูเราเป็นคนอ่ืนมาอาศัยกับเขา  
แต่เขามาทำาแบบน้ีกับเรา คิดดูว่าน้าจะท้อ 
ไหม เห็นน้าชอบกินเหล้า บางทีคนเรามันก็ 
เครียดเนาะ บางทีน้าก็อยากหนีไปจากท่ีน่ีนะ  
แต่ทำาไม่ได้ รอลูกเรียนจบก่อน” น้ากล้าพูด

02_REPORT 65_220665.indd   13102_REPORT 65_220665.indd   131 22/6/2565 BE   16:2522/6/2565 BE   16:25



รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 132

02_REPORT 65_220665.indd   13202_REPORT 65_220665.indd   132 22/6/2565 BE   16:2522/6/2565 BE   16:25



Center for Gambling Studies Report 2022133

ประเด็นค้นพบส�ำคัญของพ้ืนที่อุบลรำชธำนี

อุบลราชธานี มีแนวเขตติดชายแดนกัมพูชาและลาว เป็นเมืองขนาดกลางในลักษณะสังคม 
ก่ึงเมืองก่ึงชนบท ความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ส่ิงเร้นลับ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเส่ียงโชค  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีการเล่นหวย พบได้ท้ังในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มมนุษย์ 
เงินเดือน ยกเว้นกลุ่มเยาวชนท่ีเห็นว่าส่ิงศักด์ิสิทธ์ิหรือส่ิงเร้นลับไม่มีผลต่อการเล่นการพนัน  
จังหวัดน้ีกลุ่มเยาวชนจำานวนหน่ึงมีพฤติกรรมการเล่นพนันออนไลน์ ท้ังการพนันฟุตบอลและ 
บาคาร่า ท้ังยังเป็นจังหวัดท่ีมีกลุ่มเยาวชนถูกจับกุมด้วยคดีการเล่นการพนันเป็นอันดับต้นๆ  
ของประเทศ

กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ดวงและ  
โชค เป็นประเด็นท่ีถูกกล่าวถึงอย่างมากใน 
การพนันท่ีสัมพันธ์กับความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
หรือส่ิงเร้นลับ ซ่ึงเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคล 
แต่ละคน ความเข้าใจในเร่ืองดวง และโชค  
จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยแยกแยะได้ว่า พฤติ- 
กรรมการเล่นพนันของบุคคลจะขยายวงไปสู่ 
ความเส่ียงของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการ 
พนันมากน้อยแค่ไหน เพราะจากข้อมูลของ 
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มคนวัยทำางานและเยาวชน จะเห็นได้ 
ว่า ดวงและโชค มิใช่จำากัดอยู่ท่ีการเล่นหวย 
แต่เพียงอย่างเดียว แต่มีนัยยะขยายไปยัง 
การพนันชนิดอ่ืนๆ  ด้วย ดังน้ันจึงควรเป็น 
ประเด็นท่ีมีการศึกษาโดยพิจารณาเปรียบเทียบ 
กับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือทำาความ 
เข้าใจต่อพฤติกรรมการพนันได้ลึกซ้ึงข้ึน

หากวิเคราะห์โดยอาศัยกรอบโชคชะตา  
จะเห็นได้ว่า การคำานวณความเส่ียงของกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ เป็นการสร้างความหมายของ 
กฎเกณฑ์ในการเล่นหวย ด้วยสภาพสูงอายุท่ี 
ไม่สามารถใช้เร่ียวแรงในการประกอบอาชีพ 
ได้เหมือนดังคนหนุ่ม - สาว รายได้ส่วนใหญ่ 
มาจากเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน 
ในสังคมระบบเงินตราก็มีส่วนผลักดันให้การ 
เล่นหวยหรือการเส่ียงโชคเป็นการตัดสินใจต่อ 
ความเส่ียงซ่ึงช่ังนำ้าหนักระหว่างอนาคตท่ี 
ไม่แน่นอนกับเบ้ียผู้สูงอายุท่ีพวกเขาได้รับ  
เพ่ืออย่างน้อยหาก “ดวง” “โชค” เข้าข้างก็จะ 
ทำาให้อนาคต (15 วัน) พอจะมีเงินเพ่ือใช้ใน 
การจุนเจือตนเองและไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 
มากจนเกินไป 

ในส่วนของกลุ่มชาวบ้านในช่วงวัยทำางาน  
การเล่นพนันสะท้อนให้เห็นความย้อนแย้ง 

โชค ดวง: สถำนกำรณ์แห่งโอกำสของนักเสี่ยงโชค
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ของวิถีชีวิตในระบบทุนนิยมท่ีราคาผลผลิต 
ทางการเกษตรของภาคอีสานถูกกำาหนดโดย 
กลไกตลาด ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ 
ท่ีบางปีฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้ราคา 
ผลผลิตทางการเกษตรตกตำ่าและทำาให้ 
ฐานะทางเศรษฐกิจขัดสน การเล่นหวย  
ซ้ือลอตเตอร่ี รวมถึงการเล่นไฮโล จึงเป็น 
ทางออกจากความคับข้องใจท่ีเกิดจาก 
สภาพโครงสร้างท่ีไม่เอ้ืออำานวยให้พวกเขา 
ประสบความสำาเร็จในระบบทุนนิยมได้ ด้วย 
การผสานความเช่ือในส่ิงเร้นลับ ดวงและ 
โชคชะตาท่ีเป็นส่วนสำาคัญในการคำานวณ 
ความเส่ียง 

การเล่ือนฐานะทางสังคมเป็นประเด็นท่ี 
ครอบงำาความคิดของกลุ่มคนในวัยทำางาน  
จะเห็นได้ว่า กลุ่มคนเหล่าน้ีคือผู้ท่ีแสวงหา 

ความม่ันคงให้กับชีวิต ท้ังด้านการงาน การ 
เงิน และครอบครัว การเล่นการพนันก็เพ่ือ 
ให้ตนเองหลุดจากภาะหน้ีสิน ให้มีโอกาส 
ในชีวิตท่ีดีข้ึน มีฐานะทัดเทียมกับคนอ่ืน  
ความเช่ือต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิหรือส่ิงเร้นลับไม่ได้ 
มุ่งหวังผลให้ถูกรางวัลหรือถูกหวย  แต่ 
พวกเขาเป็นปัจเจกบุคคลในโลกสมัยใหม่ท่ี 
เช่ือในความคิดหรือจิตใต้สำานึกของตนเอง  
(ฝัน) ว่า จะทำาให้ความเส่ียงจากการซ้ือหวย 
เป็นไปในทิศทางท่ีพวกเขามุ่งหวัง คล้ายกับ 
กลุ่มเยาวชนท่ียึดม่ันในความเช่ือของตนเอง 
ผ่านการศึกษาข้อมูลต่างๆ  ผ่านเครือข่าย 
ทางโซเซียลมีเดียต่างๆ  ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการคำานวนความเส่ียง ท้ังจากเจ้ามือ 
และเป้าหมายในการชนะในการพนัน

กำรลงทุนกับ “ควำมหวัง”
ภำยใต้ระบบเศรษฐกจิำทุนนิยม 

หากพิจารณาจากบริบทสังคม การเมือง  
และเศรษฐกิจ จะพบว่า ภายใต้บริบทของ 
อีสาน รวมถึงอุบลราชธานี ท่ีตกอยู่ภายใต้ 
การครอบงำาทางการเมือง สังคม และอคติ 
ท่ีมีต่อภาคอีสาน ภาพแทนของอีสานใน 
ฐานะพ้ืนท่ีของความด้อยพัฒนาเม่ือเทียบ 
กับภาคอ่ืน มายาคติของความแห้งแล้ง  
ภาคแห่งความยากจนแร้นแค้น ภาพของ 
ความอันตรายของขบวนการคอมมิวนิสต์  
เหล่าน้ีหลอมรวมให้ “คน วัฒนธรรม สังคม”  

อีสานถูกประกอบสร้างให้อยู่ภายใต้ประวัติ- 
ศาสตร์ของความล้าหลัง อ่อนแอ กดทับ 
จากการเขียนประวัติศาสตร์ของชนช้ันกลาง 
ท่ีมีอำานาจเหนือกว่าประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน  
ท้ังผ่านกลไกรัฐส่วนกลางด้วยกระบวนการ 
กล่อมเกลาทางสังคมจากระบบการศึกษา  
และวัด ท่ีถูกกำาหนดจากส่วนกลาง และ 
ยัดเยียดลงในชีวิตประจำาวันของคนอีสานว่า  
วัฒนธรรมจากส่วนกลางคือความศิวิไลซ์ 
ท่ีต้องตามให้ทัน รวมท้ังยังใช้กลไกรัฐในเชิง 
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ความรุนแรง บีบบังคับให้ผู้คนเช่ือฟังและ 
ยอมรับผ่านการใช้กำาลังทางทหารและตำารวจ 

แม้จะมีชุดคำาอธิบายต่ออีสานท่ีเปล่ียน- 
แปลงไปเม่ือคนอีสานผูกพันตนเองเข้าสู่ 
กระบวนการเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นำาไปสู่ 
การก่อตัวของความเป็นอีสานใหม่ สถานะ 
ของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในฐานะเมือง 
ชายแดนท่ีเช่ือมโยงสู่การค้าระหว่างภูมิภาค  
และเป็นเมืองขนาดกลางท่ีพร้อมรองรับ 
การบริโภคของกลไกตลาด มีการก่อตัว 
ของชนช้ันใหม่ท่ามกลางภาวะความทันสมัย 
ท่ีไม่ได้  “ตามมีตามเกิด” หรือ  “แล้วแต่ 
วาสนา” อีกแล้ว ทุกคนอยู่ในสนามชีวิตท่ีมี 
แต่ความม่ันใจ ทุกอย่างกลมกลืนไปกับการ 
บริโภคและรสนิยมใหม่ๆ พร้อมจะไขว่คว้า 
และแสวงหาความสะดวกสบายเข้ามา 
เติมเต็มรสชาติชีวิต แต่ภาพฝันเหล่าน้ัน 
ไม่ใช่คนอุบลราชธานีทุกคนจะอยู่ในขบวน 
รถไฟแห่งการพัฒนาอย่างเท่าเทียมได้ 

ดังน้ันการเล่นหวยหรือการซ้ือสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลด้วยการวิเคราะห์ความเส่ียง  
ความแม่นยำาของการถูกเลขผ่านความเช่ือ 
ในส่ิงเร้นลับ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนความ 
เช่ือในเร่ืองดวงและโชคชะตาของผู้เล่นกลุ่ม 
ต่างๆ  ในจังหวัดอุบลราชธานี สะท้อนถึง  
“ความเป็นอิสระ” จากพันธนาการทางสังคม 
และวัฒนธรรมการเมือง เพราะในพ้ืนท่ี 
ของความเร้นลับ โชค ดวง ถูกกำากับด้วย  

“ความศรัทธา” “ความเช่ือ” “การส่ังสะสม 
บุญความดี”  ของปัจเจกบุคคล ผู้เล่นพนัน 
สามารถกำาหนดได้ด้วยตนเองส่วนหน่ึง กับ 
อีกส่วนหน่ึงอยู่ในมือของเทพีแห่งโชคชะตา  
(Fortuna) ความหวังท่ีจะรวย ปลดหน้ี มี 
วิถีชีวิตท่ีดีข้ึน ได้สร้างวัฒนธรรมความเช่ือ 
ในเร่ืองราวต่างๆ ในการพนัน เพ่ือมุ่งสู่การ 
หลุดพ้นจากโครงสร้างทางสังคมการเมืองท่ี 
ย่ิงพัฒนาย่ิงเหล่ือมลำา้ 

คนอีสานจึงมองว่าการเล่นหวยเป็นการ 
สร้างโอกาสทางรายได้ช่องทางหน่ึงสำาหรับ 
ผู้คนท่ีต้องการเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิต 
ของตนผ่านการมีเงินตรา หวยจึงเป็นการ 

ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมองว่า การ
เล่นหวยไม่ต่างกับการลงทุน 
เพราะสุดท้ายแล้ว ผู้เล่น
หวยหวังได้รับก�าไรหรือเงิน
ตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า
เงินที่ลงทุนไป โดยมิได้มอง
ว่า แนวคิดการลงทุนซื้อขาย
สินทรัพย์ที่มีการวิเคราะห์และ
ใช้ทักษะในการเก็งก�าไรเป็น
คนละประเภทกับการเดิมพัน
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เส่ียงโชคท่ีไม่ได้รุนแรงเหมือนการเล่นการ 
พนันชนิดอ่ืน ดังน้ันกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจึงเห็น 
ว่า การเล่นหวยไม่ใช่เร่ืองเสียหายนัก การ 
ขายหวยก็พบได้ในทุกชุมชน และเป็นท่ีรับรู้ 
ถึงการมีอยู่ของหวยใต้ดินมายาวนาน ใครๆ   
ก็สามารถเล่นหวยได้ 

อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าทุกคน 
จะเล่นหวยท้ังหมด เพราะท้ายท่ีสุดแล้ว 
การตัดสินใจเล่นหวยเป็นเร่ืองการตัดสินใจ 
ส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการได้พิจารณา 
ประเมินศักยภาพของตนเองและผลลัพธ์ของ 
การเล่นหวย ไม่ว่าจะเป็นตามความเช่ือใน 
ส่ิงเร้นลับ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ดวง โชคต่างๆ   
ก็ตาม และการเล่นหวยยังเป็นการเส่ียงโชค 
ท่ีผู้เล่นสามารถท่ีจะหยุดย้ังการกระทำาได้ 
ตลอดเวลา หากมีความพร้อมหรือประเมิน 
แล้วว่าจะเกิดผลลบมากกว่าผลดี 

ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
แทบทุกคนมองว่า การเล่นหวยไม่ต่างกับ 
การลงทุนหรือการต่อยอด คือโอกาสท่ีหวัง 
จะปลดปล่อยพันธนาการจากภาระทาง 
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ  เพราะสุดท้ายแล้ว 
ผู้เล่นหวยหวังได้รับกำาไรหรือเงินตอบแทน 
ในอัตราท่ีสูงกว่าเงินท่ีลงทุนไป โดยมิได้มอง 
ว่า แนวคิดการลงทุนการซ้ือขายสินทรัพย์  
(asset) ท่ีมีการวิเคราะห์และใช้ทักษะในการ 

เก็งกำาไร เป็นคนละประเภทกับเงินเดิมพัน 
สุดท้าย แม้คำาอธิบายกรณีศึกษาจังหวัด 

อุบลราชธานีจะสะท้อนแนวคิดมายาภาพ 
แห่งการควบคุม ท่ีส่งผลให้มายาภาพแห่ง 
การลงทุนในการพนันไม่สมเหตุผล แต่เม่ือ
ย้อนกลับมาพิจารณาถึงมิติจิตวิทยาสังคม 
จะพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มต่างจำากัด 
วงเงินในการเส่ียงโชค โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในกรณีหวยและลอตเตอร่ี แม้ว่าพวกเขาจะ 
กล่าวอ้างถึงดวงหรือโชคท่ีไม่เข้าข้างตนเอง 
ก็ตาม แต่หากพิจารณาในบริบทโครงสร้าง 
สังคมจะพบว่า การควบคุมตนเองด้วยการ 
จำากัดวงเงินในแต่ละคร้ัง เป็นส่ิงท่ีผู้ให้ข้อมูล 
วางอยู่บนหลักการแห่งเจตจำานงของตัว 
ผู้กระทำาการทางสังคมท่ีรายล้อมด้วยสภาพ 
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ รายได้ ภาระทาง 
ครอบครัวท่ีพวกเขาต่างตระหนักถึง แรง 
กระตุ้นจากความหวังและความปรารถนา 
ว่าจะรวยจากการลงทุนในการพนัน จึงถูก 
ทัดทานและปรากฏออกมาในรูปของการ 
มีเพดานจำากัดวงเงินในการเล่นแต่ละงวด ซ่ึง 
การควบคุมตนเองได้เป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้ 
นิยามการแบ่งแยกระหว่างพฤติกรรมของ 
ปัจเจกบุคคลต่อประเด็นการพนันท่ีรับได้และ 
การพนันท่ีรับไม่ได้อยู่ในความรับรู้ของกลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดของจังหวัดอุบลราชธานี 
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ประเด็นค้นพบส�ำคัญของพ้ืนที่ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดท่ียังถูกจัดเป็นจังหวัดยากจน มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา  
ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมขอมและเขมร มีกลุ่มชาติพันธ์ุหลากหลาย ประกอบด้วย เขมร  
ส่วย เยอ และลาว ศรีสะเกษ มีความเป็นเมืองน้อยสุดเม่ือเปรียบเทียบกับสองจังหวัด การ 
พัฒนาของจังหวัดต้ังอยู่บนฐานเกษตรกรรมเป็นหลัก คนในจังหวัดนิยมเล่นพนันบ้ังไฟและหวย

กำรพนันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
“มันคือความหวังและการลงทุน”  เป็น 

ประโยคซำา้  ๆ ท่ีเราได้ยินเม่ือเร่ิมต้นบทสนทนา 
กับผู้เล่นพนันกว่า  60 คน ท่ีสัมภาษณ์  
บริบทของศรีสะเกษส่วนใหญ่ทำาการเกษตร 
และรับจ้างท่ัวไป ท้ังในเขตเมืองและชนบท  
เศรษฐกิจครัวเรือนถือได้ว่าต้ังอยู่บนฐาน 
ท่ีไม่มีความม่ันคงและแน่นอน การอนุญาต 
ให้ตนเองได้เส่ียงเป็นท้ังความสนุกระคน 
ความหวัง ไม่ต่างอะไรกับการลุ้นราคาสินค้า 
เกษตรว่าจะแพงหรือถูก การลุ้นว่าวันน้ีจะมี 
คนจ้างงานหรือไม่ จะมีคนเรียกสามล้อถีบ 
สักก่ีคน 

จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มผู้เล่นแบ่ง 
การพนันออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. การพนันในบ่อนขนาดใหญ่หรือคาสิโน  
ถูกอธิบายว่าเป็นระบบท่ีคนท่ัวไปไม่เล่น มี 
แต่ไปเท่ียวชมสถานท่ี คนท่ีเล่นคาสิโนมักจะ 
เป็นนักพนันท่ีมีประสบการณ์และมีเงินมาก 
พอ หากจะเล่นก็อาจจะทดลองคร้ังสองคร้ัง  
นอกจากจะต้องใช้เงินจำานวนมากแล้ว ระบบ 
การเล่นท่ีไม่คุ้นเคยทำาให้การเล่นพนันในบ่อน 

ขนาดใหญ่ไม่เป็นท่ีนิยม 
2. การพนันในบ่อนท้องถ่ิน วงไพ่ ไฮโล  

บ้ังไฟ กลุ่มคนท่ีเล่นพนันลักษณะน้ีจะถูก 
เรียกว่า “นักพนัน” ผู้เล่นเองก็ยอมรับ  
จำานวนไม่น้อยท่ีเรียกมันว่าอาชีพ 

3. การเส่ียงโชค คือกลุ่มคนท่ีเล่นหวย 
ชนิดต่างๆ นับต้ังแต่ลอตเตอร่ีรัฐบาล หวย 
ใต้ดิน หวยลาว หรือบ่อนออนไลน์ต่างๆ   
กลุ่มผู้เล่นลักษณะน้ีมักจะไม่เรียกตัวเองว่า 
นักพนัน และคนท่ัวไปก็จะไม่เรียก คำา 
สามัญท่ีเข้าใจง่ายและทำาให้เกิดความต่าง 
จากนักพนันคือ “คนเล่นหวย” 

สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ 
ผู้ศึกษาไม่สามารถเห็นภาพของการเล่น 
คาสิโน บ่อนว่ิง หรือวงไพ่มากนัก การ 
เล่นลดจำานวนลง บวกกับการเข้มงวดใน 
มาตรการป้องกันการระบาดของรัฐบาล  
เร่ืองราวท่ีได้ฟังจึงเป็นประสบการณ์และความ 
ทรงจำาของผู้เล่น มีการเล่นพนันถึง 26 ชนิด  
หวยใต้ดินและสลากกินแบ่งได้รับความนิยม 
สูงสุด รองลงมาคือ หวยลาว หวยเวียดนาม  
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และหวยหุ้น ไพ่ ไฮโล โบก การเล่นพนัน 
ถูกอธิบายความหมายหลากหลาย ท้ังความ 
สนุก ความหวัง เป็นโอกาสเปล่ียนสถานะ 
ทางเศรษฐกิจสังคม เป็นการลงทุน การ 
เส่ียงโชค วาสนา บุญหรือกรรมท่ีจะกำาหนด 
ฐานะทางเศรษฐกิจในชาติปัจจุบัน การพนัน 
ไม่ถูกมองว่าเป็นความผิด แต่จะถูกนิยาม 
ว่า “ผิด” หากเป็นหน้ีสินล้นพ้นตัว มีการ 
เบียดบังญาติพ่ีน้องและคนใกล้ชิด มีการ 
กู้ยิมเงิน หรือไหว้วานให้กู้แล้วขาดชำาระ  
เป็นภาระท่ีซ้อนทับในวงเครือญาติและ 
คนสนิท

วัฒนธรรมความเช่ือท้องถ่ินและส่ิงศักด์ิ- 
สิทธ์ิ มีอิทธิพลอย่างมากต่อความม่ันใจ 
ในการเล่นพนัน กลุ่มท่ีเล่นในบ่อนพบว่า 
มีความเช่ือโชคลางน้อยกว่า หรืออาจจะ 
ไม่เช่ือเลย หากมีก็จะเป็นเฉพาะบุคคล  
แต่จะให้ความสำาคัญกับการฝึกทักษะด้าน 
ความจำา การสังเกต สถิติ การฟังเสียง 
อุปกรณ์โดยเฉพาะไฮโล แต่ความเช่ือจะ 
เข้มข้นมากในกลุ่มของผู้ท่ีเล่น “หวย” ทุกแบบ  
เราจะเห็นการผสมผสานและเช่ือมโยง 
ระหว่างพุทธ ผี พราหมณ์ กับโชคชะตา 
ของบุคคล การบนบานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ไม่ว่า 
จะเป็นศาลเพียงตา ศาลปู่ตา สถานท่ีท่ีมี 
ช่ือเสียงระดับชาติ คือ วัดไพรพัฒนา  
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เรียกโดยท่ัวไปว่า  
“วัดหลวงปู่สรวง” นอกจากเป็นท่ีนิยมของ 
นักเส่ียงโชคในจังหวัดศรีสะเกษและในภาค 

อีสานแล้ว ยังพบบางคนเดินทางมาจาก 
กรุงเทพฯ 

นอกเหนือจากการบนบานสถานท่ีและ 
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแล้ว ความฝันระดับบุคคลล้วน 
ถูกตีความเป็นตัวเลขได้ท้ังส้ิน หมายรวม 
ถึง “ความบังเอิญ” และ “แตกต่าง” คือท่ีมา 
ของโชคด้วย ไม่ว่าจะเป็นความประหลาด 
ของต้นไม้ ใบไม้ท่ีผิดรูป เชือกท่ีมีผู้นำาไป 
ผูกคอตาย ทะเบียนรถท่ีประสบอุบัติเหตุ  
ทะเบียนรถคันใหม่ของตนเองและคนใกล้ชิด  
บ้านเลขท่ีของคนเสียชีวิตในหมู่บ้าน ความ 
บังเอิญและความแตกต่างน้ีถูกดึงมาผสม 
เข้ากับดวงและชะตาของผู้ตีความและเลือก 
เลขไปซ้ือหวย กรณีน้ีจะเป็นการซ้ือหวยใต้ดิน  
เน่ืองจากกำาหนดตัวเลขได้โดยผู้ซ้ือ

กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีของจังหวัดขอนแก่น 
สะท้อนความซับซ้อนของวิถีพนันศรีสะเกษ 
ท่ีน่าสนใจ ดังน้ี 

กำรพนันเป็นวิถีประชำ (folkways) 
วัฒนธรรมเส่ียงโชค ความสนุกท้าทาย  

อยู่ในวิถีชีวิตประจำาวัน (everyday life)  
กลายมาเป็นวิถีด้ินรนและเอาตัวรอดทาง 
เศรษฐกิจ แต่การเล่นพนันในวัฒนธรรมเส่ียง 
โชคไม่ใช่เร่ืองผิด จะผิดต่อเม่ือกฎหมายเข้า 
มาพบ หากไม่พบเรียกว่า การเล่น ความ 
สนุก การเส่ียงโชค การลักลอบเล่นพนัน ไพ่  
ไฮโล โบก ฯลฯ จึงพบเห็นได้ท่ัวไปตามป่า  
ไร่นา และงานบุญ - โชค ดวง บุญ วาสนา
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กำรพนันเป็นพฤติกรรมของบุคคล 
ไม่พบว่ามีกระบวนการทางสังคมใดเข้าไป 

แทรกแซงการเล่นการพนัน อาจมีเพียง 
เสียงซุบซิบนินทา แต่ไม่ถึงกับห้าม หรือ 
เ กิดกรณีความขัดแย้ง  อีกท้ังศาสนาก็ 
ไม่ถือว่าการพนันเป็นส่ิงท่ีผิดอย่างรุนแรง  
ไม่ปรากฏชัดการตีตราทางสังคมหรือการนำา 
ศีลธรรมทางสังคม ศาสนา ฯลฯ มากำากับ 
ควบคุม แต่พบกรณีท่ีจะมีผู้อ่ืนมาเก่ียวข้อง  
คือกรณีท่ีเล่นพนันจนเกิดหน้ีสิน เกิดผล 
กระทบกับครอบครัว เครือญาติ คนรู้จัก 
ใกล้ชิด เกิดภาวะ  “หน้ีสินรวม” ท้ังการ 
หยิบยืมและไหว้วานให้ช่วยกู้หรือคำา้ประกัน

สื่อสำธำรณะมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจำเล่นพนัน 

ส่ือท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์  
เพจ และการส่ือสารออนไลน์ มีผลต่อการ 
ตัดสินใจซ้ือลอตเตอร่ีอย่างมาก เช่น ข่าว 
การถูกหวยรางวัลท่ี 1 ท่ีมักกระจายตาม 
ช่องทางต่างๆ ท้ังออนไลน์ ออนแอร์ และ  
ออนไซต์ ดารานักแสดงท่ีใบ้ตัวเลขก่อน 
วันหวยออก ดาราหรือคนมีช่ือเสียงท่ีถูก 
หวยบ่อยเน่ืองจากการบูชาวัตถุหรือสถานท่ี 
ศักด์ิสิทธ์ิ หรือกลุ่มคนเฉพาะ เช่น แม่นำ้า 
หน่ึง ในแง่เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม การ 
รับรู้ส่งผลต่อความพึงพอใจ และเกิดผล 
ทางการตลาดได้อย่างง่าย อีกท้ังได้กลาย 
มาเป็นบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม  
ภายใต้แนวคิดว่าด้วย  “การทำาใ ห้ เ ป็น 
มาตรฐานหรือปกติ” (normalization)

การเล่นพนัน 
ไม่ถูกมองว่าเป็นความผิด 
แต่จะถูกนิยามว่า ‘ผิด’ 
หากเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว 
เป็นภาระที่ซ้อนทับ
ในวงเครือญาติและคนสนิท 
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กำรเล่นพนันอำศัยควำมรู้
และทักษะที่หลำกหลำย 

การพนันมีหลายระดับ มีการวางแผน  
และมีไวยากรณ์ของตนเอง ความไว้ใจ  
ความสามารถในการคุมสภาพเกม แต่จะ 
พบท้ังผู้เล่นท่ีพ่ายแพ้ในเกม มีหน้ีสิน และ 
พบว่ามีผู้เล่นบางกลุ่มท่ี “ยืนหน่ึง” สามารถ 
ประเมินและยับย้ังตัวเองได้เม่ือตกอยู่ใน 
สถานการณ์เส่ียง ผู้เล่นกลุ่มน้ีหยุดตัวเอง 
ได้ ลักษณะน้ีเรียกว่า ภาวะท่ีปัจเจกมีความ 
สามารถในการควบคุมตัวเอง (Self Regula- 
tion) ซ่ึงมาจากหลายปัจจัย เช่น การสังเกต 
พบกลเม็ดเจ้ามือ ตีความว่าโชคไม่ดี ดวง 
ไม่ข้ึน คำานวณต้นทุนในกระเป๋า แผนการ 
ใช้เงินประจำาวัน สัปดาห์ เดือน ฯลฯ

กำรพนันเป็นกำรลงทุน
(investment) 

ภายใต้มุมมองผ่านโชคชะตา (fatalistic)  
เม่ือผนวกกับการได้มีโอกาสไปขอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  
ทำาให้ผู้เล่นการพนันมองว่าตนเองมีโอกาสถึง 
ร้อยละ 90 หรืออาจถึง 100% ท่ีจะถูกรางวัล  
นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม นักจิตวิทยา 
และสังคมวิทยา เรียกส่ิงน้ีว่า ภาพลวงแห่ง 
การควบคุม  ( I l lusion of Control) ซ่ึง 
ส่งผลถึงภาพลวงแห่งการลงทุน (Illusion of  
Investment) เพราะเม่ือคำานวณตัวเลขและ 
ความเป็นไปได้แล้ว โอกาสถูกหวยมีเพียง 
ร้อยละ 1.4 หรือ 100 คนเท่าน้ันในแต่ละงวด

ประเด็นค้นพบส�ำคัญโดยรวม

ผลการศึกษาพบว่า ภายใต้บริบทสังคม 
ท่ีเป็นลักษณะ “ไม่เคยเป็นสังคมแบบสมัย 
ใหม่โดยสมบูรณ์” หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 
สังคมอีสานยังเป็นสังคมท่ีมีลักษณะความ 
เหล่ือมซ้อนและมีความอิหลักอิเหล่ือระหว่าง 
ความเช่ือส่ิงเหนือธรรมชาติและความเป็น 
เหตุผลผสมผสานกัน และภูมินิเวศท่ีไม่ 
เ อ้ืออำ านวยต่อการพัฒนาผลผลิตด้าน 
เกษตรกรรม เช่น ดินไม่สมบูรณ์ ปัญหา 

นำ้าท่วม  - ภัยแล้งเป็นประจำา อีกท้ังการมี 
คาสิโนชายแดนท่ีรายล้อมจากประเทศ 
เพ่ือนบ้าน รวมถึงการพัฒนาแบบสมัยใหม่ 
บนฐานทุนนิยม เสรีนิยมใหม่ และสังคม 
เส่ียงของความเป็นสมัยใหม่ ท่ีแทบไม่ช่วยให้ 
คนอีสานหลุดพ้นจากความยากจนหรือมี 
รายได้มากพอท่ีจะทำาให้มีกินมีใช้สะดวก 
สบายได้ 

การเล่นพนันของคนอีสานจึงมุ่งเล่นเพ่ือ 
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หวังรายได้ด้วยการลงทุน โดยกลุ่มผู้สูงอายุ 
และวัยกลางคนในชนบทเล่นการพนัน 
โดยอาศัยความเช่ือพ้ืนบ้านเป็นหลัก เช่น  
ความเช่ือเร่ืองผี ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงของ 
ในงานศพ หรือสัตว์บางชนิดท้ังในตำานาน 
เช่น นาค และต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นโพธ์ิ 
หรือสัตว์จริงๆ เช่น บ้ึง เต่า และอ่ืนๆ  
อีกท้ังยังนำาวัฒนธรรมพ้ืนบ้านบางชนิดมา 
เป็นข้ออ้างในการเล่นพนัน เช่น บ้ังไฟ  
ไก่ชน และพนันในงานศพ โดยนำาการ 
นับถือโชคลางและบุญวาสนาเป็นฐานการ 
เล่นพนัน เช่น การเล่นหวยและซ้ือลอตเตอร่ี 

ในขณะท่ีกลุ่มวัยกลางคนและคนหนุ่มสาว 
ท่ีเป็นมนุษย์เงินเดือนในเมือง มีรายได้ตำา่และ 
ปานกลาง นิยมใช้ความเช่ือสมัยใหม่ในการ 

กลุ่มผู้สูงอายุและ
วัยกลางคนในชนบท
เล่นการพนันโดยอาศัย
ความเชื่อ การนับถือ 
โชคลาง และบุญวาสนา
ขณะที่กลุ่มเยาวชน
มักใช้ความเป็นเหตุเป็นผล 
และการคิดค�านวณ 
ในการเล่นพนัน

เล่นพนัน เช่น ผู้มีอิทธิพลท่ีเป็นดาราหรือ 
นักร้อง รวมท้ังเน็ตไอดอล ยูทูปเบอร์ และ 
รูปเคารพใหม่ๆ เช่น ของขลัง วัตถุเคารพ  
เคร่ืองราง เป็นต้น อีกท้ังความต้องการ 
แสวงหาคุณค่าใหม่ๆ ด้วยแรงปรารถนา เพ่ือ 
สร้างชีวิตให้ดี รุ่งเรืองข้ึนเหมือนชนช้ันกลาง 
ในเมือง 

งานศึกษาน้ีสรุปว่า วัฒนธรรมชาวบ้าน 
และวัฒนธรรมสมัยใหม่กลายเป็นธุระปกติ 
ของคนอีสานท่ีผสมผสานกันระหว่างการ 
เล่นพนันท่ีอยู่ในชีวิตประจำาวัน

นอกจากน้ี การท่ีคนอีสานจำานวนมาก 
เป็นกลุ่มคนระดับล่างท่ีมีรายได้น้อยท้ังอยู่ 
ในเมืองและชนบท รวมท้ังกลุ่มผู้สูงอายุ  
วัยกลางคน และกลุ่มชาติพันธ์ุ โดยมาก 
ไม่อาจเข้าถึงประโยชน์จากการพัฒนา เช่น  
โครงการของรัฐ  การสร้างรายได้จาก 
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเสรีนิยมได้อย่าง 
เท่าเทียมกันกับกลุ่มอ่ืนๆ การเล่นการพนัน 
จึงกลายเป็นทางออกเพ่ือหารายได้ แม้จะ 
รู้ว่ามีความเส่ียง 

วิธีการหาโชคลาภเพ่ือเล่นพนันของกลุ่ม 
คนเหล่าน้ี คือการเข้าสู่พ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิหรือ 
เข้าหาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เช่น วัด หรือศาลเจ้า  
ในฐานะพ้ืนท่ีของการปลดปล่อย มีอิสระเสรี  
เพ่ือขอพร และในฐานะปฏิบัติการทางสังคม 
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเท่าเทียมท่ีสะท้อน 
วัฒนธรรมการเมือง พร้อมกับการสร้างความ 
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หวังด้านโชคลาภ ในขณะท่ีกลุ่มเยาวชน 
ส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจใช้ความเช่ือและส่ิง 
ศักด์ิสิทธ์ิแบบด้ังเดิมเพ่ือกำากับการเล่นพนัน  
คนกลุ่มน้ีมักใช้ความเป็นเหตุเป็นผลและ 
การคิดคำานวณในการเล่นพนันมากกว่า และ 
นิยมเล่นพนันหลากหลายชนิด รวมท้ัง 
พนันออนไลน์ เช่น พนันฟุตบอล เป็นต้น  
จนเกิดปัญหาการพนันในวงกว้าง 

การศึกษายังพบว่า การเล่นพนันของ 
คนอีสานสำาทับด้วยเหตุผลเชิงจิตวิทยา  
น่ันคือ การคิดคาดการณ์ว่าตนเองจะมี 
ความสามารถในการควบคุมการเส่ียงโชค 
ได้ จนนำามาสู่ภาพลวงตาของควบคุม หรือ  
ภาพลวงตาของลงทุน 

อย่างไรก็ตาม การเล่นการพนันของคน 

อีสานท่ีเป็นกรณีศึกษาหลายกรณีมิได้ตก 
อยู่ภายใต้อิทธิพลของภาพลวงตาของการ 
ควบคุมและภาพลวงตาของการลงทุนไป 
เสียท้ังหมด เพราะมีการคิดคำานวณและ 
สามารถควบคุมตัวเองได้ดีพอสมควร  
โดยช่ังนำ้าหนักกับต้นทุนจำานวนไม่มากนัก 
ท่ีมีอยู่ในการเล่นการพนัน อีกท้ังยังนำามิติ 
การเล่นเพ่ือเข้าสังคม สร้างความสนุกสนาน  
ต้ืนเต้น คลายเครียด และแสวงหาความ 
เพลิดเพลิน เข้ามาประกอบด้วย แต่ก็พบ 
หลายกรณีท่ีไม่สามารถควบคุมความเส่ียงได้  
จนนำามาสู่ปัญหาการพนันในระดับท่ีรับไม่ได้  
น่ันคือ การติดการพนันและสร้างปัญหา 
ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

ปัญหาการพนันของคนอีสานมีความ 
ซับซ้อน เพราะเช่ือมโยงและกำากับด้วย 
ความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิพ้ืนถ่ินและความเช่ือ 
สมัยใหม่ ภายใต้ความเป็นสังคมสมัยใหม่ 
ท่ีไม่สมบูรณ์ ความต้องการด้านวัตถุภายใต้ 
สังคมสมัยใหม่ การถูกกีดกันการเข้าถึง 
ประโยชน์จากการพัฒนาแบบทันสมัย การ 
ไม่มีทักษะอาชีพท่ีดีเพ่ือสร้างรายได้เพราะ 
ขาดโอกาสด้านต่างๆ และความไม่สมบูรณ์ 
ของธรรมชาติในภาคอีสาน การพนันจึง 

เป็นการลงทุน ลุ้นระทึกว่าจะได้หรือไม่ แต่ 
กลับเต็มไปความเส่ียงท่ีมีสีสันและความ 
ต่ืนเต้นมาประกอบสร้าง ดังน้ันทางออกของ 
ปัญหาพนันท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อตัวเอง  
ครอบครัว และชุมชน คณะผู้ศึกษามีข้อ 
เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี

การใช้ประเพณีเป็นข้ออ้างเล่นการพนัน  
ควรแก้ไขโดยการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และ 
ให้ชุมชนสร้างกฎกติกาหรือระเบียบท้องถ่ิน 
เพ่ือจัดการปัญหาการพนัน เช่น งานศพ 
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ปลอดการพนัน เป็นต้น
การแก้ปัญหาการพนันจากมิติวัฒนธรรม  

การเมือง และความยากจน เพราะความ 
ยากจน อยากได้ อยากม่ังมี และลืมตา 
อ้าปาก เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน ถือ 
เป็นลักษณะสากลของปัจเจกชนคนอีสาน 
เช่นเดียวกับปัจเจกบุคคลในสังคมอ่ืนๆ แต่ 
การพัฒนาของรัฐและทุนภายใต้เสรีนิยม  
มิได้ทำาให้คนอีสานจำานวนมากมีรายได้ 
พอเพียง แต่กลับเต็มไปด้วยภาระการกู้หน้ี 
ยืมสินของคนจนในชนบท คนจนเมือง และ 
มนุษย์เงินเดือนระดับล่างๆ ทำาให้คนหันไป 
พ่ึงพาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ โดยการเข้าไปในพ้ืนท่ี 
ศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือแสวงหาความเป็นอิสระ เพ่ือ 
ขอโชคลาภตามใจปรารถนา ดังน้ัน รัฐ 
ควรเร่งรัดนโยบาย “รัฐสวัสดิการ” ให้เกิดข้ึน 
ในสังคม และพัฒนาโครงการท่ีช่วยให้ 
คนอีสานระดับฐานรากหรือช้ันกลางระดับ 
ล่างเข้าถึงแหล่งเงินทุน การศึกษา และ 
ทรัพยากร เพ่ือสร้างรายได้และมีสวัสดิการ 
ท่ีดี การพัฒนาท่ีเท่าเทียมเหล่าน้ีจะสามารถ 

แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลต่อความ 
ยากจนและคาดว่าจะทำาให้คนลดการหา 
รายได้จากความเส่ียงจากการเล่นพนันได้ 

การแก้ปัญหาการพนันจากภาพลวงตาของ 
การควบคุมและการลงทุน การคิดว่าตนเอง 
มีความสามารถในการควบคุมความเส่ียง 
ได้ และการมีความเช่ือท่ีสำาทับความคิด 
ดังกล่าวเก่ียวกับอิทธิฤทธ์ิของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีจะคอยเสริมหนุนให้ผู้เล่นพนันมีโชคจาก 
การเล่นพนัน ส่งต่อไปยังภาพลวงตาของ 
การลงทุนด้านการพนัน จนนำามาสู่ปัญหา 
การพนันท่ีรับไม่ได้ ทางออกจากภาพลวงตา 
ของการควบคุม คือการใช้กระบวนการและ 
สถาบันทางสังคม เช่น การให้ความรู้ของ 
พ่อแม่และครูในสถานศึกษา รวมท้ังการ 
ควบคุมส่ือ การรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ   
โดยการส่งสาระสำาคัญออกไป เช่น การเล่น 
การพนันมีความเส่ียงสูง การวิเคราะห์ต้นทุน 
จากการเล่นและไม่เล่นพนัน การเล่นพนัน 
ท่ีก่อให้เกิดภาระหน้ีสิน และการพนันคือ 
ความเส่ียง เป็นต้น
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ปฏิบัติการตอบโต้
ของเครือข่ายพนันชนไก่
ในสถานการณ์โควิด-19

วิเศษ สุจินพรัหม

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องการศึกษาเครือข่ายพนันไก่ชน 
ในสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด-19 

การปรับตัว/ปฏิบัติการต่อรองของเครือข่ายพนันชนไก่
เพ่ือแสวงหาแนวทางในการเจรจาต่อรองกับรัฐหรือ 
ตวัแทน บนเง่ือนไขการออกมาตรการควบคมุการแพรเ่ช้ือ 
โควิด-19 ที่เข้มงวดเกินไป เพ่ือช่วยให้เครือข่ายพนัน 
ชนไก่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
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ต้น ปี  2 563  บ่อนการพนัน  รวม ท้ัง 
บ่อนพนันชนไก่ ถูกกล่าวหาแบบเหมารวม 
ว่าเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการแพร่เช้ือโควิด-19  
เพราะเข้าอยู่ในเกณฑ์ “พฤติกรรมเส่ียงต่อ 
สุขภาพ” ตามหลักคิดระบาดวิทยา และ 
ตามมาด้วยมาตรการของรัฐแบบเข้มงวด  
โดยประกาศปิดบ่อนพนันชนไก่ทุกประเภท  
พร้อมกับประกาศภาวะฉุกเฉิน ควบคุมและ 
ปิดเมือง (lockdown) ท่ัวประเทศ 

กรณีศึกษาท่ีจังหวัดลำาพูน เจาะจงท่ีอำาเภอ 
เมืองติดกับอำาเภอแม่ทา อยู่ในรัศมีเขตนิคม 
อุตสาหกรรมภาคเหนือ มีสภาพกลายเป็น 
เมือง (Urbanization) และมีบ่อนพนันชนไก่ 
อยู่หนาแน่น ความสัมพันธ์เครือข่ายพนัน 
ชนไก่มีโครงข่าย 2 รูปแบบ ท้ังข่ายแนวต้ัง 
และแนวราบ มีบ่อนพนันชนไก่เป็นศูนย์รวม 
ของนักพนัน ท้ังคณะผู้จัดการ เจ้าของซุ้มไก่  
และนักพนันท่ีไม่มีไก่เป็นของตนเอง เครือข่าย 
เหล่าน้ีมีความสัมพันธ์แบบหลวม (Loosely  
Relationship) คือมีอิสระต่อกัน เข้าร่วมโดย 
ความสมัครใจ มีการแลกเปล่ียนเป็นคร้ังคราว

รูปแบบท่ี 1 เครือข่ายศูนย์กลาง หรือ 
เครือข่ายรูปปลาดาว เป็นเครือข่ายของบ่อน 
พนันชนไก่ท่ีจดทะเบียนกับทางมหาดไทย  
อยู่ภายใต้ระเบียบการควบคุมของทางการท่ี 
กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในทางปฏิบัติมี 
การต่อรองให้ผ่อนปรนระเบียบบางข้อ ดังน้ัน 

เครือข่ายรูปปลาดาวจึงมีความสัมพันธ์แบบ 
อุปถัมภ์ เพ่ือให้ธุรกิจพนันชนไก่อยู่รอด

รูปแบบท่ี 2 เครือข่ายใยแมงมุม เป็น 
เครือข่ายสนามประลองไก่ของชาวบ้านตาม 
หมู่บ้าน ทำาหน้าท่ีคัดเลือกไก่เก่งเป็นตัวแทน 
ของชุมชนเข้าตียังบ่อนพนันชนไก่ในเครือข่าย 
รูปปลาดาว เครือข่ายใยแมงมุมมีมากมาย 
ท่ัวจังหวัดลำาพูน บางข่ายจะเป็นสมาชิก 
เครือข่ายรูปปลาดาวในช่ือของ  “ซุ้ม”  คล้าย 
กับค่ายมวย แต่เครือข่ายใยแมงมุมไม่ได้ 
จดทะเบียนขออนุญาตกับทางมหาดไทย  
สนามประลองไก่ของเครือข่ายจึงกลายเป็น  
“บ่อนเถ่ือน” ผิดกฎหมาย 

มาตรการคุมเข้มปิดบ่อนพนัน
ชนไก ่เพ่ือจัดการสถานที่ 
ความเสี่ยงต่อการระบาดเชื้อ 
โควิด-19 ท�าให้บ่อนพนัน 
ชนไก่ที่จดทะเบียนถูกกฎหมาย 
ตอ้งปิดกจิการโดยไม่มกี�าหนด  
ส่วนบ่อนเถื่อนได้ผันตัวเอง 
ให้อยู่ไกลจากอ�านาจรัฐให้มาก 
ที่สุด เรียกกันในกลุ่มนักพนัน 
ว่า “บ่อนดาวอังคาร”
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มาตรการคุมเข้มปิดบ่อนพนันชนไก่ เพ่ือ 
จัดการพ้ืนท่ี/สถานท่ีความเส่ียงต่อการ 
ระบาดเช้ือโควิด-19 ทำาให้บ่อนพนันชนไก่ท่ี 
จดทะเบียนขออนุญาตกับทางมหาดไทยต้อง 
ปิดกิจการโดยไม่มีกำาหนด ส่วนบ่อนเถ่ือนได้ 
ผันตัวเองให้อยู่ไกลจากอำานาจรัฐให้มากท่ีสุด  
มีการเรียกกันในส่ือว่า “บ่อนดาวอังคาร”

เม่ือนำาความหมายความเส่ียงทางสังคม 
มาใช้วิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาด 
เช้ือโควิด-19 ในจังหวัดลำาพูน ท่ีทำาให้รัฐ 
ส่วนกลางประกาศปิดสนามพนันชนไก่ 2  
ระลอก ด้านหน่ึงอาจส่งผลดีท่ีทำาให้การพนัน 
พ้ืนบ้านทุกประเภทหยุดดำาเนินการ แต่อีก 
ด้านหน่ึงได้ส่งผลทางลบต่อวงการพนันชนไก่ 
เป็นอย่างมาก ท้ังด้าน “ทุนทางเศรษฐกิจ”  
อาทิเช่น ขาดรายได้จากการพนัน ธุรกิจ 
การซ้ือ - ขายไก่ชนหยุดชะงัก และ “ทุนทาง 
สังคม” อาทิเช่น การปิดสนามซ้อมไก่ใน 
ฐานะเป็นท่ีพบปะของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชน 
ขาดการติดต่อส่ือสาร และเกิดความขัดแย้ง  
มีการแปะป้ายใส่ร้ายป้ายสีกันในชุมชน  
เพราะไม่มีมาตรการรองรับในการเผชิญกับ 
สภาวะปิดเมืองและสภาวะท่ีเกิดโรคระบาด 
ข้ึนในสังคมไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างผลกระทบกรณี สนามชนไก่บ้าน 
ม้า ถ้าในสถานการณ์ปกติจะมีรายได้เป็น 
ตัวเงินวันละ 74,600 หรือเดือนละ 298,400  

บาท ภายหลังการประกาศปิดสนามชนไก่  
สนามชนไก่บ้านม้าสูญเสียรายได้ท้ังหมด  
รวมท้ังยังกระทบไปยังห่วงโซ่เศรษฐกิจ  
คนตกงาน แม่ค้าขายของลำาบากมากข้ึน  
ส่วนซุ้มไก่และฟาร์มเพาะพันธ์ุไก่ชนก็ได้รับ 
ผลกระทบค่อนข้างหนัก เพราะเม่ือไม่มีการ 
ชนไก่ ยอดส่ังในการเพาะลูกไก่ก็ไม่มีเข้ามา  
และไก่ท่ีเพาะส่งก็ตกค้างในฟาร์ม ทางออก 
ของซุ้มหรือฟาร์มเพาะไก่คือลดจำานวนไก่ลง  
และทยอยออกขายเป็นประเภทไก่เน้ือ หรือ  
“ไก่กิโล” วงจรการหมุนเวียนของเงินใน 
ชุมชนก็พลอยลดลงไปด้วย เครือข่ายธุรกิจ 
พนันชนไก่จึงหยุดชะงักโดยปริยาย

ในสถานการณ์น้ีนักวิจัยได้นำากระบวนการ 
เ รียน รู้ทาง สังคม  ( Soc ia l  Learn ing  
Process) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มี ส่วน ร่วม  ( Pa r t i c ipa to r y  Ac t ion  
Research) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์ 
ผลกระทบของเครือข่ายพนันชนไก่จากการ 
แพร่ระบาดเช้ือโควิด-19 ว่าได้รับผลกระทบ 
ในมิติต่างๆ ด้านไหน อย่างไร หลังจากน้ัน 
เกิดการปรับตัวหรือปฏิบัติการต่อรองของ 
เครือข่ายพนันชนไก่ ซ่ึงเป็นแนวทางในการ 
เจรจาต่อรองกับรัฐหรือตัวแทนบนเง่ือนไขการ 
ออกมาตรการควบคุมการแพร่เช้ือโควิด-19  
ท่ีเข้มงวดเกินไป เพ่ือช่วยให้เครือข่ายได้รับ 
ผลกระทบน้อยท่ีสุด
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กำรปรับตัว/ต่อรองของเครือขำ่ยพนันชนไก่

วิถีใหม่ของเครือข่ายพนันชนไก่ เป็น 
แนวทางปฏิบัติของเครือข่ายพนันไก่ชน  
เพ่ือเสนอให้มีการเปิดสนามชนไก่อีกคร้ังน้ัน  
มีการทบทวนมาตรการทางด้านสุขภาพท่ี 
เคยทำามาเม่ือคร้ังเกิดโรคระบาดไข้หวัดนก 
ในปี  พ.ศ.  2547 - 2548 หรือโรคระบาดใน 
หมูมีการฆ่าหมูยกเล้าแถบจังหวัดเชียงใหม่  
ลำาพูน ลำาปาง โดยนำาประสบการณ์ความรู้ 
ทางรอดจาก “โรคห่า” ของหมอพ้ืนบ้าน และ 
ปฏิบัติการของชาวบ้านในชุมชนท้องถ่ินท่ี 
เคยเผชิญกับภาวะความเส่ียงจากการระบาด 
ของโรคอุบัติใหม่ สกัดเป็นชุดประสบการณ์ 
และแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ (Call Out  
to Action) ซ่ึงปฏิบัติการบางอย่างอาจจะไป 
ขัดกับมาตรการของรัฐ หรือเลือกท่ีจะรับ 
และเลือกท่ีจะปฏิเสธบางมาตรการ รวมท้ัง 
ออกมาตรการเฉพาะของเครือข่ายฯ นำามา 
ปรับใช้เพ่ือช้ีให้เห็นว่า การจัดการโรคระบาด 
อุบัติใหม่อย่างเช่นโรคโควิด-19 ควรมีการ 
ผสมผสานชุดความรู้ระบาดวิทยาของทาง 
การแพทย์กับชุดความรู้ระบาดวิทยาใน 
ท้องถ่ินของชาวบ้าน โดยให้ความสำาคัญกับ 
กระบวนการจัดการปัญหาแบบมีส่วนร่วมท่ี 
แท้จริง ต่างจากการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19  
แบบรวมศูนย์ของราชการในปัจจุบัน

สนามชนไก่แนวใหม่ การออกแบบ 

สนามชนไก่แนวใหม่ให้มีมาตรการป้องกัน 
การระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม  
ได้แก่ “สนามปลอดโรค” “สนามเพ่ือ 
สุขภาพ” เช่น สนามซ้อมไก่แนวใหม่บ้าน 
หนองยางฟ้า การทำาสนามชนไก่ปลอดโรค 
ให้ได้น้ันต้องเช่ือมโยงไปถึงเครือข่ายของ 
สนามชนไก่ด้วย น่ันคือ การทำาซุ้มไก่เป็น  
“ซุ้มไก่มาตรฐานปลอดโรค” ส่วนการทำา 
ฟาร์มไก่ก็จะยึดแนวทางการทำาฟาร์มระบบ 
ปิดให้เป็น “ฟาร์มปลอดโรค” เช่นกัน

การออกแบบสร้างชุมชนใหม่ของเครือข่าย 
สนามซ้อมไก่ให้เป็นท่ีรวมของคนทุกกลุ่ม  
รวมท้ังกลุ่มผู้สูงอายุท่ีได้รับผลกระทบจาก 
มาตรการปิดสนามซ้อมไก่ ส่วนแนวทางการ 
ฟ้ืนฟูชมรมอนุรักษ์ไก่ชน ได้แก่ ทบทวน 
สมาชิกเก่า ทำาฐานข้อมูลการเล้ียงไก่ของ 
ชมรมฯ ปรับวัตถุประสงค์ของชมรมฯ ให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นไก่ชน 
แนวใหม่ เช่น เพ่ิมการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ให้มาสมาคมกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ มีตัวช้ีวัดความสำาเร็จของการเล่น 
ชนไก่ของผู้สูงอายุ เช่น อัตราการฆ่าตัวตาย  
โรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้าในหมู่ผู้สูงอายุ  
ครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหา การเล้ียงไก่ 
พ้ืนบ้านด้วยภูมิปัญญา มียา มีอาหาร มี 
สนามซ้อม รวมท้ังส่งเสริมการเล้ียงไก่ 
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พ้ืนเมืองประเภทอ่ืนนอกเหนือจากไก่ชน การ 
พัฒนาพันธ์ุไก่ชนท่ีมีมาแต่เดิม เช่น ไก่เยีย 

ท้ังน้ี ในการพลิกฟ้ืนชมรมอนุรักษ์ไก่ชน 
จะไม่มุ่งเน้นการพนันเป็นวัตถุประสงค์หลัก  
เพ่ือสร้างภาพพจน์ใหม่ให้กับชมรม แต่จะ 
เน้นไปท่ีเศรษฐกิจฐานรากของครอบครัว/ 
ชุมชน ทำาให้ไก่พ้ืนบ้านเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  
ซ่ึงจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์การ 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ เทศบาลตำาบล

ส่วนปฏิบัติการต่อรองเป็นกระบวนการ 
นำาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในด้านต่างๆ  มา 
แลกเปล่ียนกันในวงเครือข่ายฯ ทบทวน 
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต เสนอปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนจากพนันชนไก่ และการควบคุม 
การพนันชนไก่ท่ีก่อปัญหา ผ่านภาษาท้องถ่ิน  
“ข้ีไก่ต่ืนเช้า ข้ีเหล้าต่ืนสาย” เป็นการลด 
การใส่ร้ายป้ายสี 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน 
แต่ละคร้ังเป็นการสร้าง/สะสมทุนทางสังคม 
ท่ีจะนำามาใช้แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ 
โควิด-19 ในระยะยาว เน่ืองจากท่ีผ่านมา  
เม่ือสังคมประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจในระบบ  
แต่สังคมไทยยังยืนอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจนอก 
ระบบ (Informal Economy) ซ่ึงเป็นต้นทุน 
ในการดำาเนินชีวิตของคนระดับล่างท้ังในเมือง 
และชนบท การศึกษาการพนันไก่ชนจึงเป็น 
กรณีศึกษาหน่ึงท่ีช้ีให้เห็นถึงการดำารงอยู่ 
ของเศรษฐกิจ 2 ระบบในพ้ืนท่ีจังหวัดลำาพูน  
และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เช้ือโควิด-19 เศรษฐกิจนอกระบบสามารถ 
เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม (Social Safety  
Net)  ท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูและบรรเทาความ 
เดือดร้อนของผู้คนเฉพาะหน้าได้

ข้อเสนอทำงนโยบำย

ประการแรก เสนอแนวคิดเศรษฐกิจ  
2 ระบบ การพนันชนไก่ เป็นประเภทหน่ึง 
ของ เศรษฐ กิจนอกระบบ  ( I n fo rma l  
Economy) กิจการในภาคส่วนนอกระบบ 
มีความสำาคัญมากในประเทศกำาลังพัฒนา 
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศไทย  
กิจกรรมเหล่าน้ีวัดออกเป็นตัวเลขได้ยาก  
แต่เก่ียวพันกับเศรษฐกิจในระบบ เพราะมี 

ส่วนในการช่วยลดความยากจน ถมช่องว่าง 
ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และถักทอเป็น 
เครือข่ายคุ้มกันความปลอดภัยในยามฉุกเฉิน  
(Emergency Safety Nets)

เครือข่ายสนามชนไก่ ซ่ึงประกอบด้วย  
เจ้าของสนาม เจ้าของซุ้ม นักพนันไก่ 
กระดาษ ส่วนใหญ่มีฐานอาชีพท่ีม่ันคง จึง 
ไม่ถูกจัดเป็นพวกเศรษฐกิจชายขอบ แม้ว่า 
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จะอยู่ในส่วนเศรษฐกิจนอกระบบเหมือนกัน  
ท้ังน้ี ในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชายขอบ 
กับเครือข่ายสนามซ้อมไก่ในแต่ละชุมชน 
ยังต้องเพ่ิมเง่ือนไขหรือมาตรการป้องกันไม่ให้ 
เศรษฐกิจชายขอบกลายเป็นเคร่ืองมือส่งเสริม 
การพนัน หรือทำาให้การพนันขยายตัวจนยาก 
ต่อการควบคุม

ประการท่ีสอง  การทำาให้เครือข่าย 
พนันไก่ชนพ้ืนเมืองของไทย รวมท้ังไก่ชน 
กับเครือข่ายสนามซ้อมไก่ ได้รับรองทาง 
กฎหมาย (Legalization) โดยการออก 
เทศบัญญัติในระดับท้องถ่ินตามข้อเสนอของ 
ผู้ประกอบการทำาสนามชนไก่ท่ีจดทะเบียน  
ซ่ึงอยากลดต้นทุนท่ีสูงเกินไป เช่น การ 
ส่งส่วยประเภทต่างๆ และพยายามข้ึน 
ทะเบียนได้สิทธ์ิตามกฎหมาย เสียภาษี 
ในระบบแทน  แปลงสินทรัพย์ให้ได้รับ 
กรรมสิทธ์ิท่ีถูกต้อง

สำาหรับการระดมรายช่ือ 10,000 รายช่ือ  
เสนอพระราชบัญญัติส่งเสริมไก่พ้ืนเมือง  
(รวมท้ังไก่ชน) ต่อรัฐสภา เป็นการเสนอของ 
ผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับประเทศ ซ่ึง 
มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองท่ีมีตำาแหน่ง 
รัฐมนตรีในฝ่ายรัฐบาล ส่วนประโยชน์ท่ีจะตก 
ถึงมือคนเล้ียงไก่ในชุมชนหรือไม่น้ัน ผู้วิจัย 
เสนอให้มีการศึกษาผลดี - ผลเสียให้รอบคอบ 
ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมลงช่ือเสนอกฎหมาย

ประการท่ีสาม รัฐสมัยใหม่มีมุมมองว่า 
ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพอนามัยของ 
ประชากรเป็นภัยคุกคามความม่ันคงทางการ 
เมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ 
ระบบทุนนิยม จึงเป็นภารกิจท่ีรัฐและสังคม 
ต้องร่วมมือกันค้นหาสาเหตุ กำาหนดนโยบาย 
สังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชากร  
และมีความชอบธรรมทางการเมืองในการ 
เข้ามาจัดการกับประชากรกลุ่มเส่ียงท่ีมี 
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนจากบรรทัดฐานทาง 
สังคม หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อแสดงออกถึง 
ความยากลำาบากในการควบคุม จนมี 
แนวโน้มจะก่อปัญหาทางสังคม 

ในมุมมองของเครือข่าย
พนันชนไก ่รัฐควร
ประกาศมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงของโรคโควิด-19 
ตามความชุกของการระบาด 
ในแต่ละต�าบล ไม่ควรจัดการ 
แบบเหมารวมทั้งจังหวัด
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ในมุมมองของกลุ่มบุคคลเล่นพนันท่ีอยู่ 
ในเครือข่ายพนันชนไก่ การประกาศ 
มาตรการจัดการความเส่ียงตามความชุก 
ของการระบาดควรจัดการโดยแต่ละพ้ืนท่ี 
ตำาบล ไม่ควรจัดการความเส่ียงแบบเหมา 
รวมท้ังจังหวัด เช่น ตัวเลขระบาดวิทยา 
ในแต่ละตำาบล/อำาเภอในจังหวัดลำาพูน 
มีความแตกต่างเป็นอย่างมาก แต่ผู้ว่า 
ราชการจังหวัดใช้อำานาจออกมาตรการแบบ 
ปูพรมเหมือนกันท้ังจังหวัด ก่อผลกระทบ 
ในวงกว้าง แม้แต่กลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอาศัย 
อยู่ในเขตป่าห่างไกล ซ่ึงหลายหมู่บ้านไม่มี 
ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ก็ไม่สามารถนำาคนป่วย 
เข้าโรงพยาบาลในเมืองได้ 

กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของเครือข่าย 
พนันชนไก่ แสดงให้เห็นศักยภาพในการ 
จัดการตนเอง ท้ังการประเมินความเส่ียง 
ของสนามชนไก่ด้วยตนเอง การระบุผลเสีย 
จากการพนันชนไก่ สามารถออกแบบและ 
นิยามสนามชนไก่แนวใหม่ มีมาตรการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือโรคจากประสบ- 
การณ์การแก้ไขปัญหาในอดีต  รวมถึง 
การควบคุมการพนันชนไก่ท่ีไม่ก่อให้เกิด 
ปัญหา เพ่ือท่ีจะลดผลกระทบจากการออก 
มาตรการจากส่วนกลาง ดังน้ัน รัฐควร 
กระจายอำานาจการจัดการควบคุมป้องกัน 

โรคระบาดโควิด-19 ไปสู่ท้องถ่ิน เช่น อบจ.  
เทศบาล และ อบต. ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับศักยภาพ  
ความพร้อม และต้นทุนทางสังคมท่ีเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายหรือองค์กรน้ันๆ 
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สลากกินแบ่งรัฐบาล
บนฐานอํานาจ คสช.

ผศ.ดร.รัตพงษ ์ สอนสุภาพ
ดร.อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล 
บนฐานอ�านาจ คสช.

การปรบัตวัของกลุม่ผูค้า้สลากรายใหญแ่ละผูม้อีทิธพิล ใน 
ขณะท่ีฐานตลาดแบบเกา่ยงัเป็นแหลง่แสวงหาผลประโยชน ์
ได้ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนตลาดแบบใหม่ผ่านระบบซื้อจอง 
ล่วงหน้าก็ไม่ได้เป็นปญัหาในการเข้าถึง แค่ใช้ช่องทาง 
ผ่านบริษัทดิจิทัลแพลตฟอร์มในการซื้อขายสลากก็ได้รับ 
ความนิยมอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะได้รับการทักท้วงจาก 
ส�านักงานสลากฯ ในเชิงกฎหมายก็ตาม
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โครงสร้างการบริหารจัดการสลากกินแบ่ง 
รัฐบาล ช่วงหลังปี 2558 ภายใต้คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติหรือ  คสช. มีแนวทาง 
การจัดสรรสลากอย่างไร ระบบซ้ือจองสลาก 
ล่วงหน้ามีผลต่อโครงสร้างการกระจายสลาก 
อย่างไร และทำาไมปัญหาสลากรวมชุด 
และสลากเกินราคาจึงดำารงอยู่ได้ภายใต้ 
ฐานอำานาจ คสช. 

คำาถามใหญ่เหล่าน้ี หากจะตอบโจทย์ 
คงต้องพิจารณาประเด็นหลักๆ ดังน้ี

ผู้มีอิทธิพลเหนือตลำดสลำก

ปัญหาสลากเกินราคาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
มาแล้วอย่างช้าก็ปี 2507 ส่วนสลากรวมชุด 
เกิดข้ึนช่วงหลังปี 2544 ในช่วงเศรษฐกิจ 
ของประเทศมีอัตราการขยายตัวในระดับสูง  
ทำาให้ความต้องการสลากมีสูงข้ึน ในขณะท่ี 
ระดับอุปทานของสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคง 
อยู่ท่ี 50 ล้านฉบับต่องวด ความไม่สมดุล 
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานทำาให้สลาก 
กลายเป็นสินค้าท่ีไม่จำาเป็น แต่เป็นส่ิงหายาก  
และมีมูลค่าในตัวเอง รัฐบาลในขณะน้ัน 
จึงมีนโยบายพิมพ์สลากการกุศลเพ่ิมอีก 17  
ล้านฉบับต่องวด และได้ออกสลากพิเศษ 
แบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว แบบซ้ือได้ 
ตามต้องการของผู้บริโภค ในตอนน้ันผู้ค้า 
สลากรายใหญ่ท่ีมีโควตาสลากในมืออยู่แล้ว 

จำานวนหน่ึง และยังสามารถรับช่วงซ้ือสิทธ์ิ 
สลากจากกลุ่มผู้แทนจำาหน่ายในระบบโควตา 
ได้อีก จึงนำาสลากไปคัดแยกรวมชุดสลาก 
เลขสวยๆ  เพ่ือขายส่งต่อให้เครือข่ายผู้ค้า 
ขนาดกลาง - ขนาดเล็กลำาดับถัดๆ ไป จนถึง 
ผู้ค้าสลากรายย่อยท่ีเน้นการเดินขายท่ัว 
ประเทศ ก็จะบวกเพ่ิมราคาจากต้นทุนท่ีรับ 
สลากมา ทำาให้สลากรวมชุดบางเลขมีราคา 
สูงข้ึน ถัวเฉล่ียท่ี 100 - 120 บาทต่อฉบับ

ในปี 2557 สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จัดพิมพ์สลากฯ 74 ล้านฉบับ เป็นสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล งวดละ 52 ล้านฉบับ (ฉบับ 
ละ 40 บาท) หรือ 520,000 เล่ม (เล่มละ  
4,000 บาท) และสลากการกุศล 22 ล้าน 
ฉบับ (ฉบับละ 40 บาท) หรือ 220,000  

ปัญหาสลากรวมชุด 
และสลากเกินราคา
เกี่ยวข้องกับนักการเมือง
และผู้ค้ารายใหญ่
ที่มีอ�านาจครอบครอง 
ตลาดผ่านระบบโควตา
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เล่ม (เล่มละ 4,000 บาท) ต้ังแต่งวดวันท่ี  
1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 มี 
ผู้ค้าสลาก 37,321 ราย แยกเป็น ผู้ค้า 
สลากกินแบ่งรัฐบาลร้อยละ 90.5 ท่ีเหลืออีก 
ร้อยละ 8.5 เป็นผู้ค้าสลากการกุศล

สลากกินแบ่งรัฐบาลจำานวน 52 ล้านฉบับ  
มีการจัดสรรให้กับตัวแทนจำาหน่ายกลุ่มต่างๆ   
33,773 ราย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ตัวแทนจำาหน่ายส่วนกลาง 13,521 ราย  
ได้รับการจัดสรรสลากร้อยละ 31.5 

2. ตัวแทนจำาหน่ายส่วนภูมิภาค 19,927  
ราย ได้รับการจัดสรรสลากร้อยละ 36.7 

3. นิติบุคล ท้ังในส่วนกลางและส่วน 
ภูมิภาค 61 ราย ได้รับการจัดสรรสลาก 
ร้อยละ 2.2 

4. สมาคมคนพิการ มูลนิธิ และองค์กร 
การกุศล ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
264 ราย ได้รับการจัดสรรสลากร้อยละ 29.5 

ทว่า มีผลการศึกษาเชิงประจักษ์ช้ีว่า  
สลากกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง โดยกลุ่ม 
นิติบุคคล และสมาคมคนพิการ มูลนิธิ และ 
องค์กรการกุศล ท่ีได้รับการจัดสรรสลาก 
รวมกันเป็นร้อยละ 31.7 จะไม่ขายสลากเอง  
แต่จะขายช่วงสิทธ์ิให้กับกลุ่มผู้ค้าสลาก 
รายใหญ่และผู้มีอิทธิพล ได้แก่ กลุ่มนัก 
ธุรกิจ นักการเมือง หรือย่ีป๊ัวรายใหญ่ และ 
เครือข่ายนายหน้า ทำาให้ผู้ค้ารายใหญ่กลุ่มน้ี 
มีอิทธิพลเหนือตลาดสลากในประเทศไทย 
ตลอดมา 

สลำกกินแบ่งฯ บนฐำนอ�ำนำจำ คสช.

ในปี 2558 ภายใต้รัฐบาล  คสช.  มีการ 
จัดระเบียบสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือแก้ปัญหา 
การจำาหน่ายสลากเกินราคา ซ่ึงเป็นปัญหา 
ท่ีสะสมมานานและถูกโจมตีมาตลอดว่า  
สลากกินแบ่งรัฐบาลเปรียบเสมือนสินค้าของ 
รัฐบาล ซ่ึงพิมพ์ราคาเอาไว้บนสลาก 80  
บาท แต่ความเป็นจริงรัฐบาลไม่สามารถ 
ควบคุมราคาได้ โดยหลายรัฐบาลท่ีผ่านมา 
ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เช่นกัน พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึง 

ตัดสินใจใช้อำานาจพิเศษในมาตรา 44 ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ 
ช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ประกาศคำาส่ังหัวหน้า  
คสช. ท่ี 11/2558 เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหา 
การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ใน 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 และแต่งต้ังให้  
พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ดำารงตำาแหน่ง 
ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
คนใหม่ เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาการจัดสรร 
สลากและปัญหาสลากเกินราคา แต่ปัญหา 
ก็ถูกแก้ได้บางระดับเท่าน้ัน ดังจะเห็นได้ 
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จากการท่ีสำานักงานสลากฯ ยกเลิกตัวแทน 
จำาหน่ายไปมากกว่า 21,913 ราย และมี 
การจับกุมผู้ค้าท่ีขายสลากเกินราคามากกว่า  
22,153 ราย เม่ือส้ินปี 2563 

ช่วงเวลาน้ันมีการร้ือระบบโควตาสลาก 
ใหม่ แต่สำานักงานสลากฯ ไม่ได้เปิดเผย 
รายช่ือตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับการจัดสรร 
โควตา พันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการ 
สลากกินแบ่งรัฐบาล ให้รายละเอียดการ 
จัดสรรใหม่ตอนน้ันว่า สำานักงานสลากฯ  
ได้ปรับลดโควตาของมูลนิธิสำานักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลลงร้อยละ 50 จากเดิมเคย 
ได้รับการจัดสรรโควตาสลาก 20,000 เล่ม 
ใหญ่ ลดเหลือ 10,000 เล่มใหญ่ (1 เล่ม 
ใหญ่ มี 100 คู่ หรือ  200 ฉบับ) ส่วน 
ตัวแทนจำาหน่ายสลากรายใหญ่ 3 ราย เดิม 
เคยได้โควตา 8,000 เล่มใหญ่ ลดเหลือ  
5,000 เล่มใหญ่ ลดลงร้อยละ  30 และ 
ตัวแทนจำาหน่ายสลากขนาดกลาง 10 ราย  
เดิมเคยได้โควตา 600 เล่มใหญ่ ลดเหลือ  
400 เล่มใหญ่ ลดลงร้อยละ 30 เช่นกัน

การปรับลดโควตาสลากคร้ังน้ีทำาให้ 
มีโควตาเหลือ  19,000 เล่มใหญ่ คณะ 
กรรมการสลากฯ มีมติให้นำาโควตาท่ีเหลือ 
มาจัดสรรให้มูลนิธิกีฬาคนพิการ 2 แห่ง ท่ี 
เคยลงทะเบียนกับสำานักสลากฯ แต่ไม่ได้ 
รับการจัดสรรโควตาสลากมาก่อน คือ  
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ 12,000 เล่มใหญ่ และ 
สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศ 
ไทย 7,000 เล่มใหญ่ โดยสัญญาแต่งต้ัง 
ตัวแทนจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอายุ  
4 เดือน สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศ 
ไทยฯ จึงกลายเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับการ 
จัดสรรโควตามากท่ีสุด 1,200,000 คู่ ส่วน 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่ถูกตัด 
โควตา ได้รับการจัดสรรโควตา 1,050,000  
คู่ เช่นเดียวกับ สมาคมพนักงานผู้เกษียณ 
อายุสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ 
ตัวแทนจำาหน่ายขนาดกลาง 4 ราย ได้แก่  
มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำารวจและ 
ครอบครัว มูลนิธิสโมสรรัฐสภา มูลนิธิช่วย 
คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระ- 
บรมราชูประถัมภ์ และมูลนิธิโรงพยาบาล 
เวชศาสตร์เขตร้อนท่ีไม่ถูกตัดโควตา 

สำาหรับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล  
มี 2 ประเภท คือ 

1. สลากระบบโควตาส่วนกลางและ 
ภู มิภาค   แบ่ง เ ป็น ส่วนกลาง  รับ ผ่าน 
สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบด้วย  
บุคคลท่ัวไป คนพิการ (Random รายละ 
ไม่เกิน 3 เล่ม) สมาคม องค์กร มูลนิธิ  
คนพิการ และส่วนภูมิภาค รับผ่านผู้ว่า 
ราชการจังหวัดและคลังจังหวัด ประกอบ 
ด้วย บุคคลท่ัวไป คนพิการ (Random 
รายละไม่เกิน  3 เล่ม) สมาคม องค์กร  
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มูลนิธิ คนพิการ 
2. โครงการซ้ือ  -  จองล่วงหน้าสลาก 

กินแบ่งรัฐบาล ทำาระบบผ่านธนาคาร 
กรุงไทย จำาหน่ายสลากฯ คงเหลือ จังหวัด 
นนทบุรีรับไปจำาหน่ายช่ัวคราว 

ความเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเกิดข้ึนในช่วง 
ปี 2559 - 2563 เม่ือสำานักงานสลากฯ มุ่ง 
จัดพิมพ์สลากตามความต้องการของตลาด 
ฝ่ังผู้ค้าเป็นหลัก โดยแบ่งตลาดออกเป็น  
2 ช่องทาง คือ ตลาดเดิมผ่านระบบตัวแทน 
จำาหน่าย กับตลาดใหม่ผ่านระบบซ้ือ  -  
จองล่วงหน้า ทำาให้ยอดพิมพ์สลากกินแบ่ง 
รัฐบาลในช่วงปี  2559 -  2562 ค่อนข้าง 
สวิงไปมาขาดเสถียรภาพ จำานวนสลาก 
มียอดพิมพ์ข้ึนๆ ลงๆ ไปมาหลายคร้ัง เช่น 

ในปี 2559 มีการพิมพ์สลากเพ่ิมเป็น 106  
ล้านฉบับต่องวด และเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 123  
ล้านฉบับต่องวดในปี 2560 แล้วปรับลด 
เหลือ 83 ล้านฉบับต่องวดในปี 2561 จน 
กระท่ังงวดวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ตลาด 
เร่ิมมีเสถียรภาพมากข้ึน สำานักงานสลากฯ  
จึงพิมพ์สลากออกจำาหน่ายไม่เกินจำานวน  
100 ล้านฉบับต่องวดมาจนถึงปัจจุบัน 

การจัดสรรสลากในปี 2563 น้ัน มีการ 
จัดสรรให้ตลาดเดิมผ่านระบบตัวแทน 
จำาหน่ายกลุ่มต่างๆ 57,460 ราย แบ่งออก 
เป็น  3 กลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่ สมาคม  
มูลนิธิ และองค์กรการกุศล 25,858 ราย  
ได้รับการจัดสรรสลากร้อยละ 15.6 กลุ่มสอง 
บุคคลรายย่อยท่ัวไป ท้ังส่วนกลางและส่วน 

70.4
บำท

80 - 85
บำท

85 - 90
บำท

120
บำท

ส�านักงานสลากฯ ยี่ป๊ัวรายใหญ่ ซาป๊ัวกลางหรือเล็ก กลุ่มผู้ค้ารายย่อย
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ภูมิภาค  28,230 ราย ได้รับการจัดสรร 
สลากร้อยละ 14.1 และกลุ่มคนพิการ 3,372 
ราย ได้รับการจัดสรรสลากร้อยละ 1.7

จากข้อมูลดังกล่าว วงจรการจำาหน่ายของ 
สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คล้ายกับช่วงก่อนปี  
2558 สำานักสลากฯ ยังคงรักษาฐานตลาด 
แบบเก่าในระบบตัวแทนจำาหน่ายไว้ ใน 
ขณะท่ีปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างตลาดใหม่บน 
ฐานตลาดด้านผู้ค้าสลากเป็นหลัก (Retail  
on Demand Side) เพ่ือขยายฐานตลาด 
ให้กว้างข้ึน จำานวนสลากท่ีพิมพ์ในแต่ละ 
งวดจึงเพ่ิมข้ึนเป็นประวัติการณ์ เช่นในปี  
2559 - 2560 และปรับเพ่ิมข้ึนในระดับ 100 
ล้านฉบับต่องวด ในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนกลุ่มผู้ค้าสลากรายใหญ่และผู้มี 
อิทธิพลท่ีฐานตลาดแบบเก่าผ่านระบบตัวแทน 
จำาหน่ายยังเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ได้ไม่เปล่ียนแปลง และยังมีการปรับตัวโดย 
การก่อต้ังบริษัทดิจิทัลแพลตฟอร์มในการ 
ซ้ือขายสลากเพ่ิมข้ึนอีกในตลาดแบบใหม่ 
ผ่านระบบซ้ือ  - จองล่วงหน้าผ่านธนาคาร 
กรุงไทย ถึงแม้จะได้รับการทักท้วงจาก 
สำานักงานสลากฯ ในเชิงกฎหมาย แต่การ 
ดำาเนินกิจการก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 
และตอบโจทย์ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19  
ท่ีทำาให้บริษัทมีต้นทุนตำ่าในการดำาเนินการ  

คุ้มค่า และมีผลกำาไรงาม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
ผู้ค้ารายใหญ่กลุ่มน้ียังมีอิทธิพลเหนือตลาด 
สลากในประเทศไทยอยู่ดี 

ปัญหาสลากรวมชุดและสลากเกินราคา 
หลังปี 2558 จึงเก่ียวข้องกับนักการเมืองและ 
ผู้ค้ารายใหญ่ท่ีมีอำานาจครอบครองตลาด 
ผ่านระบบโควตากว่าร้อยละ 33 ส่วนอีก 
ร้อยละ 67 เป็นผู้ค้ารายย่อย 158,243 ราย  
หรือร้อยละ 83.1 ของผู้ค้าสลากท้ังระบบ 
ท่ีได้รับการจัดสรรเพียงรายละ 5 เล่มเท่าน้ัน  
นักการเมืองและเครือข่ายยังคงรักษาช่องทาง 
ในการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ (Eco- 
nomic Rent Seeking) จากธุรกิจสลาก 
ท้ังโดยตรงและระบบตัวแทน โดยวงจรต้นทุน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล (Lottery Cycle) เร่ิม 
จากแหล่งผลิต คือ สำานักงานสลากฯ ราคา  
70.4 บาทต่อฉบับ กลุ่มนักธุรกิจนักการเมือง 
หรือย่ีป๊ัวรายใหญ่ ราคาเพ่ิมเป็น 75 บาท  
ย่ีป๊ัวขนาดกลาง และซาป๊ัวกลางหรือเล็ก  
โดยท่ัวไปราคาซ้ือสลากจะอยู่ 80 - 85 บาท 
ต่อฉบับ จนถึงกลุ่มผู้ค้ารายย่อยท่ีเดินขาย 
สลาก ราคารับสลากอยู่ท่ี 85 - 90 บาทต่อ 
ฉบับ ข้ึนอยู่กับเลขว่าดีเด็ดระดับไหน ทำาให้ 
ต้องขายในราคาบวกเพ่ิมจากต้นทุนท่ีรับมา 
เกินราคา 80 จนถึง 120 บาทต่อฉบับ
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สลำกกินแบ่งฯ บนฐำนอ�ำนำจำ คสช.

โดยสรุปแล้ว ปัญหาสลากรวมชุดและ 
สลากเกินราคาท่ีพบ  คือ  รูปแบบการ 
จำาหน่ายสลากในลักษณะขายขาด เป็น 
จุดเร่ิมต้นของปัญหาการค้าสลากเกินราคา  
เพราะสำานักงานสลากฯ ไม่ต้องการรับภาระ 
ความเส่ียงจากการค้าสลากเอง จึงใช้วิธี 
จัดสรรโควตาให้หน่วยงาน องค์กร สมาคม  
และนิติบุคคลรับไปจำาหน่ายแทน จากน้ัน
มีการผูกขาดหรือก่ึงผูกขาดในการจัดสรร 
โควตาการจำาหน่ายในกลุ่มตัวแทนจำาหน่าย  
สมาคม องค์กร มูลนิธิ คนพิการ และ 
ตัวแทนจำาหน่ายของภูมิภาค ย่ีป๊ัวมีอำานาจ 
เหนือตลาด สามารถกำาหนดราคาสลากฯ  
ได้จากการขายสลากฯ ข้ามเขต การรวม 
ชุดสลากฯ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการ 
ของผู้บริโภค ทำาให้ราคาท่ีซ้ือสูงเกินกว่า 
ราคาหน้าสลากฯ รวมท้ังจำานวนสลากฯ ท่ี 
พิมพ์ท้ังหมดในแต่ละงวดจะมีประมาณ 
ร้อยละ 15 เป็นเลขไม่สวยหรือเป็นเลขท่ี 
ออกมาแล้วเม่ืองวดก่อน ฯลฯ ผู้ค้าสลาก 
มีความเส่ียงในการขายสลากฯ ไม่หมด  
ดังน้ันจึงบวกราคาค่าความเส่ียงลงไปใน 

ราคาสลากฯ ซ่ึงเป็นการผลักภาระให้แก่ 
ผู้บริโภค อีกท้ังยังทำาให้เกิดต้นทุนทาง 
ธุรกรรม (Transaction Cost) ซ่ึงเป็นต้นทุน 
ท่ีมิชอบในการประกอบธุรกิจ ในการดำาเนิน 
การเพ่ือรวมชุดสลากฯ จากสำานักสลากฯ  
ท่ีส่งไปยังผู้ว่าฯ และคลังจังหวัดท่ัวประเทศ  
แล้วนำาส่งสลากฯ กลับมายังกรุงเทพอีกคร้ัง 

กิจการสลากในปัจจุบันจึงสะท้อนว่า ยัง 
มีการบิดเบือนกลไกตลาด ส่วนสลากจอง 
ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความต้องการซ้ือจริง 
ของตลาด หรือมีกลไกอ่ืนแทรกเพ่ือบิดเบือน 
ตลาดจากผู้ค้าสลากรายใหญ่และผู้มีอิทธิพล 
ในตลาดหรือไม่ 

รูปแบบการจ�าหน่าย 
สลากในลักษณะขายขาด 
เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา
การค้าสลากเกินราคา
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ข้อเสนอแนะต่อ 
ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

ปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาล 100 ล้าน 
ฉบับต่องวด มีการจำาหน่ายผ่านระบบ 
ตัวแทนแบบเก่าหรือกลุ่มโควตาเดิมร้อยละ  
33 และผ่านระบบซ้ือจองล่วงหน้าร้อยละ 67  
โดยผู้ลงทะเบียนรายย่อย สำานักงานสลากฯ  
ควรพิจารณาจัดสรรผ่านผู้ค้ารายย่อยท่ี 
ลงทะเบียนเพ่ิมข้ึนใน  2 ปีแรก ให้ปรับ 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 75 และอีก 3 ปีถัดไปให้ 
ปรับเพ่ิมเป็นร้อยละ 85 เพ่ือสร้างความ 
สมดุลทางการตลาด ลดการกระจุกตัวของ 

สลากฯ โดยระบบตัวแทน และควรพิจารณา 
ขายสลากฯ ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ 
ตนเองให้ผู้บริโภคโดยตรงในราคาต้นทุน  
70.4 บาท และนำาส่วนของสลากฯ โดย 
ระบบตัวแทนอีกร้อยละ  25 มาจำาหน่าย 
ในราคาน้ีด้วย รวมท้ังควรพัฒนาระบบ 
แพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีสามารถยืนยันตัวตน 
ให้ถูกต้องมากท่ีสุด โดยนำาเทคโนโลยี  
Blockchain  เข้ามาใช้ ซ่ึงจะทำาให้ขจัด 
ปัญหาผู้ค้าจำาหน่ายสลากเกินราคาได้ เพราะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์สลำกฯ ในปัจำจุำบัน

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบำล 
รัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติ 

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 (ฉบับ 
ท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 จากท่ีให้นำาเงิน 
เข้ากองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือสังคม 
ร้อยละ 3 มานำาส่งเป็นรายได้แผ่นดินแทน  
เงินรายได้ร้อยละ 3 น้ีควรจัดสรรเป็นเงิน 
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือพัฒนา
สังคมตามเดิม และควรใช้หลักแยกอำานาจ 
คณะกรรมการออกจากกัน คือ อำานาจใน 
การกำากับนโยบาย (Regulatory  Board)  
อำานาจในการบริหาร (Operator  Board)  
และอำานาจในการบริหารจัดการกองทุน  

(Funding Board)  เพ่ือให้สามารถถ่วงดุล 
อำานาจและตรวจสอบกันได้ (Check and  
Balance) โดยท่ีมาของคณะกรรมการ 
ไม่ควรมาโดยตำาแหน่งจากหน่วยงานราชการ 
ท่ี มี ส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน แต่ควรมีตัวแทนจากภาคส่วน 
ต่างๆ เพ่ือสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  
และประสิทธิภาพในการจัดการกองทุนท่ี 
จัดสรรผลกำาไรเ พ่ือการศึกษาวิจัยและ 
รณรงค์ในการแก้ปัญหาการเสพติดการพนัน 
ดังเช่น กรณีประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้  
และแอฟริกาใต้ เป็นต้น
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ระบบจะตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และควรศึกษาเชิงลึกระบบซ้ือจองล่วงหน้า 
ว่า ความต้องการซ้ือน้ันเป็นอุปสงค์ท่ีแท้จริง  
(Effective  Demand)  หรือไม่ อุปสงค์ท่ี 
แท้จริงของตลาดจะเป็นแนวทางในการ 
กำาหนดกรอบปริมาณการพิมพ์สลากฯ ใน 
แต่ละงวดให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือ 
ให้ตลาดสามารถทำาหน้าท่ีของตนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ (Market Mechanism) แทน 
กลไกระบบตัวแทนแบบเดิมท่ีเป็นต้นเหตุ 
ทำาให้สลากขายเกินราคาและการรวมชุด 
ท่ีผ่านมา และควรพิจารณาจัดทำาสลาก 
ดิจิทัลเพ่ือนำาเงินนอกระบบคืนสู่สังคม เพ่ือ 
นำารายได้เข้ารัฐให้สอดรับกับข้อเสนอตามท่ี 
กล่าวมาแล้วข้างต้น

02_REPORT 65_220665.indd   16302_REPORT 65_220665.indd   163 22/6/2565 BE   16:2522/6/2565 BE   16:25



รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 164

ลดผลกระทบ
จากการพนัน

เครือ่งมือ
ปอ้งกัน
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ลดผลกระทบ
จากการพนัน

เครือ่งมือ
ปอ้งกัน

ทำ�ำอย่ำงไรถึงจะสำมำรถจัดกำร/ควบคุมธุรกิจกำรพนันให้อยู่ 
ในทำี่ในทำำง 

ทำ�ำอย่ำงไรทำี่จะสร้ำงกลไกป้องกันบรรเทำำผลกระทำบจำกกำร 
พนัน รวมถึงกระบวนกำรบ�ำบัดเยียวยำผู้มีปญัหำจำกกำรพนัน 
ทำี่มีประสิทำธิภำพและเปิดกวำ้ง เข้ำถึงคนทำุกกลุ่ม

ในบทำนี้นักวิจัยเสนอผลกำรศึกษำเปรียบเทำียบเครื่องมือทำี่ใช้ 
ในกำรวัดกำรเป็นนักพนันทำี่มีปญัหำ โดยกรมสุขภำพจิต กับ 
เกณฑ์กำรแปลผลคะแนน Problem Gambling Severity 
Index (PGSI) พบว่ำ PGSI มีคุณภำพในกำรวัดกำรเป็น 
นักพนันทำี่มีปญัหำ ดีกว่ำเกณฑ์กำรแปลผลของกรมสุขภำพจิต 
ในทำุกด้ำน

PGSI ถูกน�ำมำทำดลองใช้ร่วมกับกระบวนกำรให้ค�ำปรึกษำ 
อย่ำงสั้นเพ่ือเสริมแรงจูงใจให้เลิกพนัน ทำี่ทำดลองน�ำมำใช้ใน 
ระบบบริกำรระดับ รพ.สต. โดยขั้นตอนทำั้งหมดสอดคล้องกับ 
งำนบริกำรสุขภำพของรัฐ ทำั้งในระดับชุมชน ระดับอ�ำเภอ และ 
ระดับจังหวัด สำมำรถน�ำไปใช้ได้ เพียงเตรียมควำมพร้อมของ 
ระบบให้บริกำร และกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับปญัหำ 
พนันทำี่ต้องเขำ้รับกำรช่วยเหลือจำกระบบสุขภำพ
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บริบทำชุมชน ต้นทุำนทำรัพยำกรชุมชน ทำุนทำำงสังคม
มำตรกำรชุมชน/สังคม มำตรกำรทำำงปกครอง และ 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือค้นหำแนวทำำง 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือในมิติชุมชน เพ่ือปอ้งกันและแก้ไข 
ปญัหำกำรพนันในชุมชนทำ้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

มิติชุมชน
พลังขับเคลือ่นเพ่ือ
แก้ปัญหาการพนัน

ศรณรงค ์ ปล่องทอง 
รพีภัทร ศรีไกรภักดิ์
พัชรินทร์ ธนฤทธิ์ไพศาล
สุรศักดิ ์ จันทา 

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องแนวทางการสร้างความร่วมมือในมิติชุมชน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน
ในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
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ปัญหาการพนันในชุมชนท้องถ่ินจังหวัด 
ศรีสะเกษยังเป็นประเด็นท้าทาย แม้บางพ้ืนท่ี 
ในจังหวัดได้ขับเคล่ือนกิจกรรมรณรงค์ รวม 
ถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย ข้อบังคับ  
ข้อตกลงท่ีเป็นกติกาชุมชน เข้ามาช่วยในการ 
ลดปัญหาการเล่นพนันในชุมชน แต่ผลท่ีได้ 
เกิดข้ึนในระยะส้ันเท่าน้ัน

บทความน้ีนำาเสนอแนวทางการสร้างความ 
ร่วมมือในมิติชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในชุมชนท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ  
โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีศึกษาแบบฝังตัว (Im- 
mersion) ในพ้ืนท่ีตำาบลไพรพัฒนา  - ช่อง 
สะงำา อำาเภอภูสิงห์ และตำาบลตูม อำาเภอ 
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เก็บข้อมูลท้ัง

บริบทชุมชน ต้นทุนทรัพยากรชุมชน ทุนทาง 
สังคม มาตรการชุมชน/สังคม มาตรการ 
ทางปกครอง ความร่วมมือชุมชน/สังคม  
และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ี 
เ กิด ข้ึนใน พ้ืน ท่ี  จาก น้ันไ ด้ เ ลือกก ลุ่ม 
เป้าหมายในการวิจัยท่ีมีบทบาทสำาคัญในการ 
จัดการปัญหาพนันในชุมชน ประกอบด้วย  
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และตัวแทนครัว 
เรือน ประชาชนท่ัวไปในชุมชน กลุ่มบุคคล  
องค์กร ภาคประชาสังคม และหน่วยงาน 
ท้องถ่ิน เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการสร้าง 
ความร่วมมือในมิติชุมชนเพ่ือป้องกันแก้ไข 
ปัญหาการพนันในพ้ืนท่ี

บริบทชุมชน

ตำาบลไพรพัฒนา  - ช่องสะงำา เป็นพ้ืนท่ี 
ชายแดนและเป็นพ้ืนท่ีรัฐกันชน  (Buffer  
state) ท่ีเช่ือมโยงเส้นทางทางเศรษฐกิจ  
(Logistics Hub) ไปยังกัมพูชา ก่อนเกิด 
โรคระบาดโควิด-19  นักท่องเท่ียวและ 
นักพนันชาวไทยมักจะข้ามไปเล่นการพนันท่ี 
บ่อนคาสิโนและการพนันบ้ังไฟในฝ่ังกัมพูชา
เป็นประจำา 

พ้ืน ท่ีตำ าบลมีความหลากหลายทาง 
ชาติพันธ์ุ มีท้ังชาติพันธ์ุเขมร ลาว และ  

ส่วย วิถีชีวิตยังยึดโยงกับขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิมของตนเองอยู่  
ชาวบ้านจึงมองว่าการขอพร ขอโชคลาภ  
การทาแป้งต้นตะเคียนเพ่ือขอเลข การ 
เส่ียงเซียมซี และนำาเลขท่ีได้ไปเส่ียงโชค 
ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเร่ืองปกติ ไม่ได้ 
มองว่าเป็นการเล่นการพนัน และการเล่น 
เพ่ือเส่ียงโชคเป็นคร้ังคราว ไม่มากเกินไป  
ถือเป็นผู้เล่นการพนันเท่าน้ัน ทำาให้การพนัน 
ประเภทหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็น 

ตำ�ำบลไพรพัฒนำ - ช่องสะง�ำ 
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เร่ืองท่ีแก้ปัญหาค่อนข้างยาก 
ส่วนมุมมองต่อนักพนัน จะมองท่ีความถ่ี  

พฤติกรรมของการเล่น และประเภทของการ 
พนันท่ีทำาให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียในการเล่น 
เป็นเงินจำานวนมาก และเล่นอย่างต่อเน่ือง 
หรือเล่นการพนันจนไม่ทำากิจกรรมอย่างอ่ืน  
อาทิ การเล่นพนันในบ่อนไพ่ ไฮโล บ่อนไก่  
มวยตู้ หรือการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้ว 
ก็ซ้ือหวยใต้ดิน ซ้ือหวยหุ้น หวยลาว หวย 
ฮานอย หวยออนไลน์ด้วย และส่วนใหญ่ผู้ 

ส่วนพ้ืนท่ีตำาบลตูม เป็นชุมชนพ้ืนเมืองท่ี 
รวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประชากร 
ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นชาติพันธ์ุส่วย ลักษณะ 
การอยู่อาศัยมีความเก้ือกูลสูง และมีความ 
เป็นเครือญาติเหนียวแน่น สามัคคี มีการ 
สร้างบ้านเรือนท่ีติดกันตามสมัยโบราณ  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำาไร่ ทำานา  
สวนผลไม้ เล้ียงวัว นอกฤดูการเกษตร 
บางส่วนจะอพยพไปเป็นแรงงานต่างถ่ิน  
ประกอบอาชีพรับจ้างตัดอ้อย ขายลูกช้ิน  
เป็นต้น 

วิถีการดำาเนินชีวิตของชาวบ้านยังคง 
ยึดโยงกับประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรม  
ทำาให้ประชาชนในพ้ืนท่ีนิยมเล่นการพนัน 
ในบุญงานศพมาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
ด้วยความเช่ือว่า จำาเป็นต้องมีการเล่นพนัน 
ในบุญงานศพเพ่ืออยู่เป็นเพ่ือนเจ้าภาพงาน  

และเป็นการเฝ้าศพ โดยเฉพาะการเล่นพนัน 
ประเภทไฮโล ไพ่ การเล่นโบก เฉล่ียวงเงิน 
แทงพนันระหว่างคืนละ 5,000 - 15,000 บาท 
ต่อวง ซ่ึงแต่ละคืนจะมีวงไฮโล 2 - 3 วง  
แล้วแต่จำานวนผู้เล่นในแต่ละงาน นอกจากน้ี 
ยังมีการตีความจากเลขใต้ฝาโลงศพ ก้านธูป  
ในขันนำ้ามนต์ เพ่ือนำาไปซ้ือหวยใต้ดิน หรือ  
ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 

พฤติกรรมการเล่นพนันในงานศพถูก 
พัฒนาตามระยะเวลา กลายเป็นการเปิด 
บ่อนในบุญงานศพหรืองานบุญอ่ืนๆ และ 
กลายเป็นการเปิดบ่อนว่ิงตามหมู่บ้านโดย 
ไม่จำาเป็นต้องมีงานบุญ มีท้ังไพ่ ไฮโล โบก  
มีจำานวนคนเล่นต่อวันประมาณ 30 - 40 คน  
ค่าใช้จ่ายในการเล่นการพนันเฉล่ียอยู่ท่ี   
500 - 1,000 บาท/คน และเม็ดเงินหมุนเวียน 
ในบ่อนการพนันอยู่ท่ีประมาณวันละ 5 - 6  

ท่ีหมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนันหรืออยู่ในวงจรน้ี 
ตลอดเวลามักไม่มีอาชีพหลัก หรือเป็นบุคคล 
ว่างงาน จึงผันตัวเองมาเป็นนักพนันมืออาชีพ 

ปัจจุบันประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงยังนิยม 
เล่นการพนันประเภทบ่อนว่ิง คือรวมตัวกัน 
จัดบ่อนข้ึนมาเพ่ือเล่นการพนันในหลาย 
รูปแบบ  อาทิ  ไพ่ ไฮโล  โบก  มวยตู้   
หวยหุ้น การพนันออนไลน์ พนันชนไก่  
โดยเฉล่ียการเล่นแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่าย 
ประมาณ 500 - 1,000 บาท 

ตำ�ำบลตำูม
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แสนบาท 
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการ 

เล่นพนัน พบต้ังแต่การทะเลาะกันภายใน 
ครัวเรือน การทะเลาะกันระหว่างนักพนัน  
การมีปัญหาครอบครัวแตกแยกเพราะหนี 
หน้ีพนัน ติดหน้ีนอกระบบสูงข้ึน บางราย 

ไม่มีทางออกต้องไปลักขโมยเพ่ือหาเงินมา 
ใช้หน้ี เป็นคดีความต่อกัน บางครัวเรือน 
พ่อแม่เล่นการพนันไม่สนใจดูแลบุตรหลาน 
ของตนเองจนติดยาเสพติด และเกิดความ 
รุนแรงข้ึนภายในครอบครัว

ตำาบลไพรพัฒนา - ช่องสะงำา และตำาบล 
มะตูม ไม่มีโครงสร้างการบริหารจัดการ 
ปัญหาการพนันโดยตรง หรือไม่มีกลุ่ม  
องค์กร หรือเครือข่าย หน่วยงานภายในและ 
หน่วยงานภายนอกท่ีเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการดำาเนินงานขับเคล่ือนโครงการแก้ไข 
ปัญหาการพนันอย่างต่อเน่ือง หน่วยงาน 
หลักในการปกครองมียุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ้ืนท่ีให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยจะ 
มุ่งเน้นไปในเร่ืองของการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การ 
วางแผน การลงทุน การเกษตร การบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ วัฒน- 
ธรรม จารีต และประเพณีท้องถ่ิน แต่ยัง 
ไม่มีภารกิจเร่ืองการจัดการปัญหาการพนัน 
โดยตรง 

ภารกิจในการแก้ปัญหาการพนันส่วนใหญ่ 
จะเป็นกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น ใน 

พ้ืนท่ีเคยมีการจัดกิจกรรมละครถกแถลง 
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือรณรงค์และป้องกันปัญหา 
การพนันในเยาวชนและชุมชนในภาคอีสาน  
หรือกิจกรรมของหน่วยงานท่ีจัดข้ึนในวาระ 
โอกาสสำาคัญโดยรับนโยบายจังหวัด แม้ 
ภาพรวมจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชน  
รวมถึงหน่วยงานในท้องถ่ิน ได้ตระหนักถึง 
ผลกระทบจากปัญหาการพนัน แต่กิจกรรม 
ต่างๆ ชุมชนไม่ได้จัดข้ึนเองจึงไม่เกิดความ 
ต่อเน่ืองและย่ังยืน

ภารกิจในการแก้ปัญหาการพนันจึงเป็น 
หน้าท่ีหลักของหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย  
คือ เจ้าหน้าท่ีตำารวจ และฝ่ายปกครอง มี 
โครงสร้างการจัดการคือ เจ้าหน้าท่ีตำารวจ 
รับแจ้งเหตุ และการตรวจพ้ืนท่ีตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย ส่วนฝ่ายปกครองดำาเนินการตาม 
นโยบาย ลำาดับข้ันตอน โดยกำานัน/ผู้ใหญ่ 
บ้านรับนโยบายมาปฏิบัติ 

กำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรพนัน
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แม้ว่าประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
มีการเล่นการพนัน ด้วยเง่ือนไขของสภาพ 
แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และความ 
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท่ีทำาให้การ 
ดำาเนินมาตรการด้านกฎหมายและมาตรการ 
ด้านการให้การศึกษาอบรมของสถาบันทาง 
สังคมในชุมชนท้องถ่ินอ่อนแอลงไปด้วย แต่ 
ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยลดทอนปัญหาการพนันลงได้คือ  
ต้นทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี 

การมีเครือข่ายภาคประชาสังคมหลาย 
เครือข่ายท่ีรณรงค์ผลักดันการลด ละ เลิก 
ปัญหาเหล้า การพนัน และอบายมุขทุก 
ประเภท ซ่ึงเป็นทุนทางสังคมของจังหวัด  
ส่วนชุมชนมีต้นทุนมนุษย์ สังคม ประเพณี  
ระบบความเป็นเครือญาติในสังคมชนบท  
การมีนำ้าใจเอ้ืออาทรต่อกันทำาให้ง่ายต่อการ 
เช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือรวมกลุ่มทำากิจกรรม 
ในฐานะสมาชิกในชุมชน รวมถึงหน่วยงาน 
ในท้องถ่ินมิได้ปล่อยปละละเลยเร่ืองการพนัน 
ไปเลยทีเดียว มีกฎหมายกำากับควบคุมการ 
พนันอยู่แล้ว ผู้นำาชุมชนเองก็มีความเข้มแข็ง 
และพร้อมท่ีจะช่วยผลักดันการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการพนันในพ้ืนท่ี

ทุนทางสังคมน้ีจะเป็นพลังท่ีช่วยขับเคล่ือน 
ให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่าง 

เหมาะสม สามารถพัฒนาให้เกิดศักยภาพ 
ในการแก้ไขปัญหาการพนัน โดยการต้ังกฎ 
หรือระเบียบท่ีไม่เป็นทางการ หรือกฎกติกา 
ชุมชน ท่ีมีความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา 
การพนัน เน่ืองจากเป็นชุมชนเครือญาติและ 
บริบทของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกัน เพราะ 
ส่ิงสำาคัญท่ีสุด คือ สถาบันครอบครัวและ 
สถาบันศาสนาจะมีส่วนและมีบทบาทอย่าง 
มากในการอบรมส่ังสอน (Socialization) ให้ 
สมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้และตระหนัก 
ถึงโทษภัยของการพนัน 

ตำ้นทุนทำงสังคมเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำกำรพนันในพ้ืนที่

ทุนทางสังคม สถาบัน 
ครอบครัว และสถาบันศาสนา 
จะมีส่วนและมีบทบาทอย่างมาก 
ต่อการแก้ไขปัญหาการพนัน  
การท�าให้สมาชิกในชุมชน 
เกิดการเรียนรู้และตระหนัก 
ถึงพิษภัยของการพนัน
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ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายต่อ 
แนวทางการสร้างความร่วมมือในมิติชุมชน  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชน 
ท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ มีรายละเอียดดังน้ี

1. การพัฒนาศักยภาพผู้นำาชุมชนท่ีมี 
บทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนา 
ชุมชนในเร่ืองการแก้ไขปัญหาการพนันและ 
อบายมุขทุกประเภท รวมถึงเหตุการณ์การ 
กระทำาผิดต่อกฎหมาย 

ผู้นำาต้องแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  
เสียงตามสายให้กับประชาชน ให้การ 
ตักเตือนประชาชนเบ้ืองต้น และเสนอว่า 
หากมีคร้ังต่อไปจะดำาเนินการแจ้งเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีมีอำานาจหน้าท่ีโดยตรง รวมท้ังการสร้าง 
เครือข่ายผู้นำาชุมชนในการเฝ้าระวังการ 
ลักลอบเล่นการพนันในพ้ืนท่ี 

2. การต้ังกฎกติกาชุมชน จัดทำาแผ่นป้าย  
และประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
ในหมู่บ้าน ในการห้ามเล่นการพนันในงาน 
บุญ/ประเพณีต่างๆ โดยขอความร่วมมือกับ 
เจ้าภาพงาน 

3. การสร้างมาตรการชุมชนให้เป็นกฎ 
กติกาชุมชน โดยผลักดันวาระปัญหาการ 
พนันเข้าสู่ท่ีประชุมประจำาเดือนของหมู่บ้าน  
เพ่ือเน้นยำ้าว่าชุมชนกำาลังขับเคล่ือนและ 

ผลักดันให้หมู่บ้านเป็นชุมชนปลอดการพนัน  
การดำาเนินการน้ีอาจต้องใช้เวลา ค่อยเป็น 
ค่อยไป ซ่ึงหากดำาเนินการอย่างจริงจังและ 
ต่อเน่ืองคาดว่าประชาชนในพ้ืนท่ีจะสามารถ 
ลดการเล่นพนันลงได้ และให้จดบันทึก 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจะได้นำา 
สู่วาระการประชุมประจำาเดือนในการหา 
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 

4. การจัดต้ังสถานท่ีให้คำาปรึกษาปัญหา 
การพนันในระดับชุมชน โดยชุมชนเป็น 
ผู้จัดการดูแล และมีหน่วยงานสาธารณสุข 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นพ่ีเล้ียงในการ 
ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการ 

5. สร้างกลไกในการทำางานร่วมกัน เป็น 
กลไกขนาดเล็กท่ีมีหน่วยงานหรือองค์กร 
ในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น วัด โรงเรียน  
ครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำาบล หน่วยงานท้องถ่ิน สร้างความร่วมมือ 
ในชุมชน และการสร้างเครือข่ายการทำางาน 
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ 
คุ้มครองและป้องกันแก้ไขปัญหาการพนัน 
โดยการเช่ือมโยงการทำางานอย่างเป็นทางการ  
ในการนำาปัญหาเข้าสู่กระบวนการบูรณาการ 
แบบเต็มรูปแบบ 

แนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในมิติำชุมชน เพ่ือปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหำกำรพนันในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
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6. การใช้กิจกรรมละครบทบาทสมมุติ  
“ละครถกแถลง”  เพ่ือสะท้อนปัญหาและ 
ผลกระทบการเล่นการพนันของคนในท้องถ่ิน  
ท่ีให้ผู้เข้าร่วมชมละครได้มีโอกาสแสดงความ 
คิดเห็นของตนเองผ่านตัวละครในการแก้ไข 
ปัญหาวิกฤติของชีวิตในช่วงท่ีติดการพนัน 
จะทำาอย่างไร เป็นวิธีการท่ีทำาให้ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมเข้าใจปัญหาการพนันง่ายข้ึน จน 

นำาสู่ความตระหนักถึงปัญหาการพนันผ่าน 
การร่วมคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น  
รวมถึงควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรม 
สร้างสรรค์ท่ีช่วยสร้างความตระหนักถึง 
ผลกระทบจากการพนัน โดยให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นเดียวกับละคร 
ถกแถลง

7. ประชาคมทุกหมู่บ้านในตำาบล เพ่ือ 
ขับเคล่ือนและผลักดันปัญหาการพนันเป็น 
วาระตำาบลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยกำาหนดให้เกิดการร่างธรรมนูญสุขภาพ 
ตำาบล เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการใช้ควบคุม 
กฎกติกาของชุมชนท้ังตำาบลให้เป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 

8. รัฐบาลควรมอบนโยบายและสนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น หน่วยงาน 
สาธารณสุข ให้จัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์  
รณรงค์ผ่านสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ให้ประชาชน 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารช่องทางในการ 
บำาบัดผู้ติดการพนัน 

ประชาคมทุกหมู่บ้านในต�าบล  
ร่วมกันผลักดันปัญหา 
การพนันเป็นวาระต�าบล  
โดยใชธ้รรมนญูสขุภาพต�าบล 
เป็นเครื่องมือในการควบคุม 
กฎกติกาของชุมชนทั้งต�าบล 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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PGSI กับการประเมิน
การเป็นนกัพนนัทีม่ปัีญหา 

ผลลวงจากการ
ใช้ปัญหาสุขภาพจิต
ร่วมในการประเมิน

ผศ.ดร.ธัชนันท์ โกมลไพศาล 

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องการศึกษาอาการติดพนัน
ของนักพนันทั่วประเทศไทย
จากส�ารวจสถานการณ์ พฤติกรรม
และผลกระทบจากการพนันในประเทศไทย 
ประจ�าปี 2562

เ ม่ือใช้ เกณฑ์กำรแปลผลตำมทำี่ ใ ช้ ในวรรณกรรม 
ต่ำงประเทำศ และค�ำถำมเก่ียวกับพฤติกรรมกำรเล่นพนัน 
ตลอดช่วงชีวิตของประชำกรชำวไทำย พบอัตรำประมำณ 
ร้อยละ 11.72 ของคนท่ีำเคยเล่นพนันเป็นนักพนันท่ีำม ี
ปัญหำ ในขณะทำี่หำกใช้เกณฑ์กำรแปลผลตำมทำี่มีกำร 
เผยแพรโ่ดยกรมสขุภำพจติ กระทำรวงสำธำรณสขุ อตัรำ 
ดังกล่ำวจะมีค่ำเพียงร้อยละ 0.39 เทำ่ำนั้น
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พฤติกรรมการเล่นพนันท่ีมีปัญหา เป็น 
ปัญหาท่ีแพร่หลายในประเทศท่ีการพนัน 
เป็นส่ิงถูกกฎหมาย ในต่างประเทศมีการ 
ศึกษาจำานวนมากท่ีประเมินอัตราความ 
แพร่หลายของนักพนันท่ีมีปัญหาโดยใช้ 
แบบประเมินสุขภาพจิตประเภทต่างๆ   
เคร่ืองมือท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ แบบ 
ประเมิน South Oak Gambling Screen 
(SOGS) และ Diagnostic and Statistical  
Manual of Mental Disorders (DSM) แต่ 
แบบประเมินดังกล่าวกำาลังได้รับข้อวิจารณ์ 
มากข้ึนว่า เหมาะสมท่ีจะใช้ประเมินโดย 
บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 
ทางจิตเวช มากกว่าท่ีจะใช้กับประชาชน 
ท่ัวไป เน่ืองจากการประเมินคุณภาพของ 
เคร่ืองมือดังกล่าวโดยใช้คุณลักษณะการ 
วัดประเมินทางจิตวิทยา (Psychometric  
Properties) มักพบว่า มีคุณภาพตำ่ากว่า 
เคร่ืองมือท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนมาใหม่ๆ   
อย่างเช่น Problem Gambling Severity  
Index (PGSI) หรือ Victorian Gambling  
Screen (VGS) ซ่ึงถูกออกแบบข้ึนเพ่ือใช้ใน 
แบบสอบถามระดับรัฐหรือระดับประเทศ

จากการสำารวจ ประมวล และสังเคราะห์ 
งานวิจัยในต่างประเทศท่ีทำาการศึกษา 
เก่ียวกับปัจจัยกำาหนดการเป็นนักพนันท่ีมี 
ปัญหา และการประเมินอัตราการเป็น 
นักพนันท่ีมีปัญหา หลาย  ๆงานมักจะทำาการ 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ 
เล่นพนันกับปัจจัยกำาหนดต่างๆ โดยอาศัย 
แบบจำาลองทางเศรษฐมิติ แต่บทบาทของ 
หลายๆ ปัจจัยยังคงมีทิศทางท่ีไม่แน่ชัด ผล 
การศึกษาให้ข้อสรุปท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับ 
กลุ่มตัวอย่างและแบบสอบถามท่ีใช้ อีกท้ัง 
ยังไม่มีการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือท่ี 
ใช้วัดการเป็นนักพนันท่ีมีปัญหาร่วมด้วย  
ส่วนงานศึกษาท่ีทำาการประเมินคุณภาพของ 
เคร่ืองมือท่ีใช้วัดการเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา ก็ 
มักไม่ได้ทำาการศึกษาปัจจัยกำาหนดพฤติกรรม 
การเล่นพนันอย่างชัดเจน ทำาให้เกิดอัตรา 
ผลบวกลวง หรือ False Positive คือ อัตรา 
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีปัญหาสุขภาพจิต 
ร่วม แต่ถูกประเมินว่าเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา  
และอัตราผลลบลวง หรือ False Negative  
คือ อัตราท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา 
สุขภาพจิตร่วม แต่ถูกประเมินว่าไม่เป็น 

อัตราการเป็นนักพนัน 
ที่มีปัญหาของประชากรไทย
อยู่ที่ร้อยละ 16.3 
เมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆ  
พบว่าตัวเลขมีค่าค่อนข้าง 
สูงมาก
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นักพนันท่ีมีปัญหา ซ่ึงจะส่งผลในการกำาหนด 
นโยบาย และอาจนำาไปสู่การท่ีนักพนันท่ีมี 
ปัญหาส่วนหน่ึงจะไม่ได้เข้ารับการบำาบัดรักษา  
เพราะถูกประเมินว่าไม่มีปัญหา

การใช้ปัญหาสุขภาพจิตร่วมในการ 
ประเมินอัตราการเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา  
จึงไม่ใช่วิธีระบุนักพนันท่ีมีปัญหาท่ีดีท่ีสุด  
เพราะการระบุนักพนันท่ีมีปัญหาท่ีถูกต้อง 
ท่ีสุดจำาเป็นต้องใช้การประเมินโดยนัก 
จิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือ 
ยืนยันว่า ผลการประเมินจากแบบประเมิน 

มีความสอดคล้องกับผลการประเมินโดย 
บุคลากรทางการแพทย์มากน้อยเพียงใด  
เน่ืองจากการประเมินคุณภาพของแบบ 
ประเมินด้วยเกณฑ์น้ีมักทำาได้ไม่สมบูรณ์ 
ในกรณีท่ีกลุ่มประชากรท่ีทำาแบบสอบถาม 
มีขนาดใหญ่ เพราะน่ันหมายความว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดต้องกลับมา 
เข้ารับการประเมินโดยบุคลากรทางการ 
แพทย์อีกคร้ัง หลังจากทำาแบบสอบถาม 
แล้วประมาณ 2 อาทิตย์ถึง 1 เดือน 

ผลกำรศึกษำ

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยช้ินแรกใน 
ประเทศไทยท่ีจะใช้ประโยชน์จากรายงานวิจัย 
เร่ืองต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่น 
พนันในประเทศไทย ซ่ึงประเมินมูลค่าต้นทุน 
ต่อสังคมต่อนักพนันท่ีมีปัญหาจากท้ังข้อมูล 
ทุติยภูมิ การสำารวจสถานการณ์ พฤติกรรม  
และผลกระทบจากการพนันในประเทศไทย  
ประจำาปี 2562 โดยศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนา 
สังคมและธุรกิจ (SAB) รวมท้ังข้อมูลปฐมภูมิ 
จากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงท่ัว 
ประเทศ เป็นการสำารวจคร้ังแรกของประเทศ 
ไทยท่ีมีการใส่ข้อคำาถามท่ีจะสามารถใช้ใน 
การประเมินพฤติกรรมการเป็นนักพนันท่ีมี 
ปัญหาของประชากรไทยได้ ตามหลักเกณฑ์ 
Problem Gambling Severity Index: PGSI 

การนำาข้อมูลจากแบบสำารวจดังกล่าวมา 
ทำาการศึกษาต่อในประเด็นการเป็นนักพนัน 
ท่ีมีปัญหาให้ละเอียดลึกซ้ึง ย่อมจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีทำาหน้าท่ี 
ออกนโยบายเพ่ือควบคุมหรือบรรเทาปัญหา 
ในกลุ่มนักพนันท่ีมีปัญหาในประเทศไทย  
ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขประเภท 
หน่ึงท่ีควรได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงาน 
สาธารณสุขของประเทศ  เ ช่น  จัด ต้ัง 
หน่วยงานบำาบัดผู้เป็นนักพนันท่ีมีปัญหา  
หรือออกนโยบายควบคุมการเข้าถึงแหล่ง 
พนันในสังคม เป็นต้น

ผลท่ีได้จากการศึกษาพบข้อมูลสำาคัญ 
หลายประการ ประการแรก อัตราการเป็น 
นักพนันท่ีมีปัญหาของประชากรไทยตลอด 
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ชีวิตท่ีผ่านมามีค่าอยู่ท่ีร้อยละ 11.7 และมี 
ค่าเท่ากับร้อยละ 16.3 เม่ือพิจารณาเฉพาะ 
กลุ่มประชากรท่ีเล่นพนันในรอบ 12 เดือน 
ก่อนวันสำารวจข้อมูล 

เม่ือเปรียบเทียบตัวเลขดังกล่าวกับอัตรา 
การเป็นนักพนันท่ีมีปัญหาของประชากรใน 
ชาติอ่ืนๆ  พบว่า ตัวเลขของประเทศไทย 
มีค่าค่อนข้างสูงกว่าประเทศอ่ืนอยู่มาก อาทิ 
เช่น งานปริทัศน์วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  
(Systematic Review) ในงานวิจัย Problem  
gambling worldwide: An update and  
systematic review of empirical research  
(2000 - 2015) โดย Calado and Griffiths  
ท่ีรายงานการศึกษาอัตราการเป็นนักพนันท่ีมี 
ปัญหาของประชากรจากท่ัวโลกไว้ว่า ในกลุ่ม 
ประเทศเอเชีย (ฮ่องกงเท่าน้ัน) อัตราการ 
เป็นนักพนันท่ีมีปัญหาอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9  
ในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนืออยู่ในช่วงร้อยละ  
0.4  -  2.2 ในกลุ่มประเทศยุโรปอยู่ในช่วง 
ร้อยละ  0.8  -  12.3  และในกลุ่มประเทศ 

โอเชียเนียอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 - 4.4 และเป็น 
ท่ีน่าสังเกตว่า แม้ในงานศึกษาจากประเทศ 
ยุโรปท่ีมีความหลากหลายของประเทศมาก 
ท่ีสุด มีเพียงประเทศเดียว คือประเทศ 
โครเอเชีย ท่ีประชากรมีพฤติกรรมเป็น 
นักพนันท่ีมีปัญหาในรอบ 3 เดือนก่อนวัน 
สำารวจสูงท่ีสุด อยู่ท่ีร้อยละ 12.3 

สรุปแล้วเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย  
อัตราการเป็นนักพนันท่ีมีปัญหาในรอบ 12  
เดือนก่อนวันสำารวจท่ีร้อยละ  16.3  ค่า 
ดังกล่าวทำาให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี 
อัตราของนักพนันท่ีมีปัญหามากท่ีสุดในกลุ่ม 
ประเทศเหล่าน้ี

การศึกษายังพบอีกว่า เม่ือพิจารณามูลค่า 
ต้นทุนต่อสังคมท่ีนักพนันกลุ่มน้ีก่อข้ึน พบว่า  
ในปี  พ.ศ.  2562 มีมูลค่าสูงถึงราว 18,000  
ล้านบาท และตัวเลขดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้ม 
สูงข้ึนเร่ือยๆ  ตามแนวโน้มการพัฒนาของ 
เทคโนโลยีท่ีทำาให้การเข้าถึงแหล่งพนันมี 
ความง่ายมากข้ึน 

ส่วนการสำารวจสถานการณ์ พฤติกรรม 
และผลกระทบจากการพนันในประเทศไทย  
ประจำาปี 2562 ท่ีเป็นการสำารวจคร้ังแรก 
ของประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ของ PGSI  
ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า เม่ือใช้เกณฑ์การแปล 
ผลตามท่ีใช้ในวรณกรรมต่างประเทศ และ 
คำาถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเล่นพนัน 
ตลอดช่วงชีวิตของประชากรชาวไทย พบ 
อัตราประมาณร้อยละ 11.72 ของคนท่ีเคย 

เมื่อแยกการศึกษาตามเพศ 
และกลุ่มอาย ุพบว่า เพศชาย 
มีโอกาสเป็นนักพนันที่มีปัญหา 
สูงกว่าเพศหญิง โดยกลุ่มอาย ุ 
40 - 49 ปี มีอัตราการเล่นพนัน 
แบบมีปัญหาสูงที่สุด
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เล่นพนันชาวไทยเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา  
ในขณะท่ีหากใช้เกณฑ์การแปลผลตามท่ีมี 
การเผยแพร่โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวง 
สาธารณสุข อัตราดังกล่าวจะมีค่าเพียง 
ร้อยละ 0.39 เท่าน้ัน

งานวิจัยน้ียังทำาการประเมินคุณลักษณะ 
การวัดประเมินทางจิตวิทยา (Psychometric  
Properties) ของแบบประเมิน PGSI เปรียบ 
เทียบเกณฑ์การแปลผลระหว่างเกณฑ์ท่ี 
ใช้ในวรรณกรรมและเกณฑ์ท่ีเผยแพร่โดย 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กับ 
เกณฑ์การแปลผลคะแนน PGSI ซ่ึงพบว่า  
เคร่ืองมือ PGSI มีคุณภาพในการวัดการเป็น 
นักพนันท่ีมีปัญหาดีกว่าเกณฑ์การแปลผล 
ของกรมสุขภาพจิตในทุกด้าน 

เม่ือแยกการศึกษาอัตราร้อยละ 11.72  
ออกเป็นรายกลุ่ม แยกตามเพศและกลุ่ม 
อายุ พบว่า เพศชายมีโอกาสเป็นนักพนัน 
ท่ีมีปัญหาท่ีสูงกว่าเพศหญิงในกลุ่มอายุ 
เดียวกัน โดยช่วงกลุ่มอายุท่ีมีอัตราการ 
เล่นพนันแบบมีปัญหาสูงท่ีสุดท้ังในกลุ่มเพศ 
ชายและเพศหญิงคือ กลุ่มอายุ 40 - 49 ปี 

สำาหรับอัตราการเป็นนักพนันท่ีมีปัญหา 
แยกตามประเภทพนันท่ีเล่น พบว่า กลุ่ม 
นักพนันท่ีรายงานว่าเคยเล่นพนันท่ีมีลักษณะ 
เฉพาะเจาะจง และมีลักษณะไม่ถูกกฎหมาย  
เช่น พนันมวยหรือมวยตู้ (ร้อยละ 30.29)  
วัวชน/ไก่ชน (ร้อยละ 26.24) หรือพนันไฮโล/ 
โปป่ัน/นำา้เต้าปูปลา (ร้อยละ 23.93) มีอัตรา 

การเป็นนักพนันท่ีมีปัญหาสูงกว่านักพนัน 
ท่ีเคยเล่นการพนันท่ีถูกกฎหมายและเข้าถึง 
ได้ง่ายอย่างเช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ร้อยละ 14.83)

เม่ือทำาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ปัจจัยกำาหนดต่างๆ กับการเป็นนักพนันท่ีมี 
ปัญหา โดยใช้แบบจำาลองทางเศรษฐมิติ 
ท่ีควบคุมปัจจัยต่างๆ  ในโอกาสท่ีจะเป็น 
นักพนันท่ีมีปัญหา พบว่า เม่ือควบคุมปัจจัย 
ภายนอกอย่างครบถ้วน ไม่มีความแตกต่าง 
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ผู้ท่ีมีอายุ 
เพ่ิมข้ึนทุกๆ 1 ปี มีโอกาสท่ีจะเป็นนักพนัน 
ท่ีมีปัญหาสูงข้ึนประมาณร้อยละ 5 

เพศชายมีโอกาสท่ีจะเร่ิมเล่นพนันใน 
รอบ 12 เดือนสูงกว่าเพศหญิง บุคคลท่ีมี 
สถานภาพโสดมีโอกาสท่ีจะเร่ิมเล่นพนันใน 
รอบ 12 เดือนสูงกว่าบุคคลท่ีแต่งงานแล้ว  
ในทำานองเดียวกัน เพศชายและผู้ท่ีมีรายได้ 
สูงมีโอกาสสูงกว่าท่ีจะรายงานว่าเป็นผู้เล่น 
พนันในรอบ 12 เดือน ในขณะท่ีการหย่าร้าง 
อาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทำาให้บุคคลหยุดเล่น 
พนัน แต่การมีอาชีพท่ีค่อนข้างม่ันคงจะลด 
โอกาสท่ีบุคคลจะหยุดเล่นพนันในรอบ 12  
เดือน

นักพนันท่ีมีการศึกษาย่ิงสูงจะมีโอกาส 
เป็นนักพนันท่ีมีปัญหาสูงกว่าคนท่ีมีระดับ 
การศึกษาตำ่ากว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  
นักพนันท่ีมีรายได้ต่อเดือนสูงจะมีโอกาสเป็น 
นักพนันท่ีมีปัญหาสูงกว่าคนท่ีมีรายได้ตำ่า 
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ความถี่ รอ้ยละ รอ้ยละ
ความถ่ีสะสมความถี่ รอ้ยละ รอ้ยละ

ความถ่ีสะสม

อ้างอิงจากวรรณกรรม อ้างอิงจากกรมสุขภาพจิต

ประเภทของนกัพนนั

12,065,865 22.55 22.55

11,667,318 21.81 44.36

8,062,626 15.07 59.43

15,436,193 28.85 88.28

6,270,851 11.72 100.00

53,502,853 100.00  - 

12,065,865 22.55 22.55

 -  -  - 

37,524,027 70.13 92.69

3,702,871 6.92 99.61

210,090 0.39 100.00

53,502,853 100.00  - 

ไมใ่ช่นกัพนนั

นักพนันทีม่คีวามเสีย่งต�่า

นกัพนันทีม่ปัีญหา

นักพนันทีไ่มม่ปัีญหา

นกัพนันทีม่ี
ความเสีย่งปานกลาง

รวม

ตาราง นักพนันประเภทต่างๆ จากประสบการณ์การเล่นพนันตลอดชีวิต

กว่า รวมท้ังภูมิภาคท่ีนักพนันมีโอกาสเป็น 
นักพนันท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุดคือ ภูมิภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือ  
ภาคใต้ ภาคกลาง และตำา่ท่ีสุดคือ นักพนัน 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า การศึกษาความ 
สัมพันธ์โดยใช้แบบจำาลองทางเศรษฐมิติท่ี 
ใช้เกณฑ์การประเมินของกรมสุขภาพจิต 
ทำาให้ผลการศึกษามีความคลาดเคล่ือนสูง  
ประเด็นสำาคัญท่ีพึงตระหนักคือ เกณฑ์การ 
แปลผลของกรมสุขภาพจิต เม่ือใช้ปัญหา 

สุขภาพจิตอ่ืนๆ ประกอบการประเมิน จะให้ 
อัตราความผิดพลาดแบบ False Negative  
ท่ีสูงกว่า หมายถึงอัตราท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วม แต่ถูกประเมินว่า 
เป็นนักพนันท่ีมีปัญหาเท่าน้ัน ซ่ึงอาจนำาไปสู่ 
การท่ีนักพนันท่ีมีปัญหาส่วนหน่ึงจะไม่ได้ 
เข้ารับการบำาบัดรักษา ผู้วิจัยจึงพึงระมัดระวัง 
การใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการศึกษาปัจจัย 
กำาหนดการเป็นนักพนันท่ีมีปัญหาในการ 
ศึกษากลุ่มประชากรระดับประเทศ
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อ้างอิงจากวรรณกรรม

อัตรา 
False Positive

อัตรา 
False Positive

อ้างอิงจากกรมสุขภาพจิต

อัตรา
False Negative

อัตรา
False Negative

การประเมนิตนเองวา่
เป็นนกัพนนัทีม่ปัีญหาหรอืไม่ 22.7753.74 14.5714.12

57.7687.86 10.8610.79

39.6677.78 13.5912.66

96.5597.53 0.670.46

61.2189.41 4.283.60

43.1083.19 8.948.10

96.5599.51 0.130.10

96.5598.85 0.320.22

97.4199.63 0.130.10

ปัญหาเรือ่งการทานอาหาร
(มากเกนิหรอืนอ้ยเกนิ)

ตดิแอลกอฮอล ์หรอืมีปัญหา
ในเรือ่งของการดืม่แอลกอฮอล์

ปัญหาเรือ่งการใชจ้า่ยเงนิ
(ใชจ่้ายโดยไมคิ่ด)

ตดิบหุรี่

เป็นทกุข ์
จนไมอ่ยากมชีวิีตอยู่

ตดิยาเสพตดิ หรอืมีปัญหา
ในเรือ่งของยาเสพติด

เคยรูส้กึแย ่
จนคดิฆา่ตวัตาย

เคยรูส้กึแย ่
จนวางแผนวธิฆ่ีาตวัตาย

ตาราง อัตราความผิดพลาดแต่ละแบบจากการแปลผลตามวรรณกรรมและการแปลผลตามกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ)
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“ของมันต้องมี”
บริการให้ค�าปรึกษา

ปัญหาพนัน

ธนากร คมกฤส 

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องการศึกษารูปแบบบริการใหค้�าปรึกษา
ผู้ประสบปัญหาจากการพนัน 
โดยองค์กรพัฒนาเอกชน

ปจัจบุนัมีบรกิำรใหค้�ำปรึกษำผูป้ระสบปญัหำจำกกำรพนนั
คือ สำยด่วนสุขภำพจิต 1323 ของกรมสุขภำพจิต 
สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทำร์ และ 
โรงพยำบำลในสังกัดอีก 19 แห่งทำั่วประเทำศ ในขณะทำี่ 
อำจจะมีผู้ทำี่เล่นพนันจนถึงข้ันติด คือไม่อำจเลิกเล่นพนัน 
ไดท้ำัง้ ๆ ทำีมี่ควำมตอ้งกำรอยำกเลกิ มำกถงึ 5.23 ลำ้นคน 
ซ่ึงส�ำรวจแล้วพบว่ำ มีกำรขอรับบริกำรปรึกษำผ่ำน 
สำยด่วนสุขภำพจิต 1323 เพียง 0.3% เทำ่ำนั้น
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ในปีหน่ึง  ๆมีคนไทยประสบปัญหาจากการ 
เล่นพนันจำานวนไม่น้อย รายงานสถานการณ์ 
การพนันในสังคมไทย ปี 2562 ของศูนย์ 
ศึกษาปัญหาการพนัน พบว่า มีคนไทยท่ีมี 
พฤติกรรมเข้าข่ายการเล่นพนันท่ีเป็นปัญหา  
210,090 คน และอีกกว่า 3.70 ล้านคน อยู่ 
ในกลุ่มเส่ียงท่ีจะมีปัญหา 

ส่ิงท่ีตามมาจากการเล่นพนันท่ีเป็นปัญหา 
และจากการติดการพนัน คือ 9.8% ของ 
ผู้เล่นพนันหรือประมาณ 2.9 ล้านคน ระบุ 
ว่าได้รับผลกระทบจากการเล่นพนัน นับ 
ต้ังแต่การขาดเงินใช้จ่ายประจำาวัน เกิด 
ความเครียดมีปากเสียงกับคนในครอบครัว  
สุขภาพเส่ือม เสียการงาน/การเรียน และ 
เป็นหน้ี โดยมีคนไทยไม่น้อยกว่า 1.068  
ล้านคน มีหน้ีสินจากการพนันเฉล่ียคนละ  
10,738 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจ 
เท่ากับ 11,468 ล้านบาท เลยทีเดียว 

ในขณะท่ีผู้ท่ีเล่นพนันจนถึงข้ันติด คือ 
ไม่อาจเลิกเล่นพนันได้ท้ัง  ๆ ท่ีมีความต้องการ 
อยากเลิก อาจมีจำานวนมากถึง 5.23 ล้านคน 

ค้นลึกไปถึงความทุกข์ของคนเหล่าน้ี  
โดยการเข้าไปศึกษากระทู้ในเว็บไซต์พันทิป 
ท่ีเป็นคำาถามเก่ียวกับการพนันในช่วง 12  
เดือน (กันยายน 2562 ถึงสิงหาคม 2563)  

พบว่า  มี ผู้ ต้ังกระ ทู้ ท้ังหมด  138  ราย  
จำาแนกเป็นเพศชาย 72 ราย (52%) หญิง  
52 ราย (37%) ไม่ระบุเพศ 14 ราย โดย 
ช่วงอายุของผู้ประสบปัญหา (เท่าท่ีมีการ 
กล่าวถึง) พบว่าตำ่าท่ีสุดอายุ 13 ปี และ 
สูงท่ีสุดอายุ 31 ปี จุดท่ีน่าสังเกตคือ ผู้ท่ี 
ได้รับผลกระทบกระเทือนจากสัมพันธภาพ 
ในครอบครัวโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 

เม่ือประเมินสภาพความรุนแรงของปัญหา 
โดยคร่าวๆ จากคำาบรรยายในกระทู้ประเมิน 
ได้ว่า มีผู้ท่ียังอยู่ในระหว่างการมีปัญหา  
(ไฟแดง) คือ ติดการพนัน ติดหน้ี และ 
เครียดหนัก และมีผลกระเทือนเร่ืองสัมพันธ- 
ภาพในครอบครัวถึง 78 ราย (56.5%) ขณะ 
ท่ีกลุ่มท่ีผ่านพ้นปัญหามาแล้วแต่อาจยัง 
ไม่น่าไว้วางใจ  (ไฟส้ม)  มีราว  31  ราย  
(22.5%) ท่ีโดนหลอกหรือเช่ือว่าตัวเอง 
โดนหลอกหรือโดนโกงมี  6  ราย  (4%)  
ท่ีเหลือเป็นการถามข้อสงสัยเก่ียวกับการ 
จัดการเงินและข้อกฎหมายราว 11.5% ท้ังน้ี  
มีผู้กล่าวถึงจำานวนเงินท่ีสูญเสียไปกับการ 
พนัน เพียง 3 รายกล่าวถึงเงินหลักพัน 27  
รายกล่าวว่าสูญเงินถึงหลักหม่ืน 26 ราย 
กล่าวว่าเสียเงินถึงหลักแสน และอีก 2 ราย 
กล่าวว่าเสียถึงหลักล้านบาท 
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รศ.วิทยากร เชียงกูล กล่าวไว้ในหนังสือ 
เสพติดพนัน ความใหญ่โตของปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข จัดพิมพ์โดย ศูนย์ศึกษา 
ปัญหาการพนัน  ( 2562 )  ว่ า  การ ติด 
การพนันเป็นปัญหาความผิดปกติทาง 
ด้านชีวภาพ จิตใจ และสังคม ท่ีมีผล 
เสียหายต่อผู้ติดการพนันและครอบครัว 
อย่างรุนแรงและกว้างขวาง จำาเป็นต้อง 

1. กำรบ�ำบัดด้วยตำัวเอง 

ของมันต้ำองมี

แนวทางน้ีผู้ติดการพนันจะเป็นผู้กำากับ 
ปัญหาการติดการพนันด้วยตัวเอง เพราะ 
ผู้ติดการพนันส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับว่า 
ตัวเองติดการพนัน และหรือมักจะปกปิด 
ไม่ให้คนใกล้ชิดและคนอ่ืนๆ  ท่ีตนสัมพันธ์ 
ด้วยรู้ ส่วนหน่ึงเพราะมาตรฐานทางศีลธรรม 
ในสังคมส่วนใหญ่มองว่าการติดการพนัน 
เป็นความบกพร่องทางพฤติกรรมและหรือ 
ศีลธรรม ทำาให้คนติดการพนันส่วนใหญ่ 
มักจะละอาย ต้องการปกปิดตัวเอง ไม่คิด 
จะบอกใครหรือไปขอความช่วยเหลือจาก 
นักบำาบัด การบำาบัดด้วยตนเองจึงเป็นทาง 
เลือกท่ีสำาคัญอันดับต้นสำาหรับคนส่วนน้ี  
สังคมจึงควรมีคู่มือแนะแนวให้ผู้ติดการพนัน 
ประเมินตัวเองและอ่านข้อมูลปรับเปล่ียน 
ทัศนคติของตนอย่างเป็นข้ันตอน รวมท้ัง 

มีเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลเร่ืองน้ีจำานวนมาก  ๆ  
รวมถึงมีศูนย์ให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์ และ 
อ่ืนๆ เหล่าน้ีสามารถช่วยให้ผู้ติดการพนัน 
บางคนบำาบัดตัวเองได้ผลในระดับหน่ึง

การติดพนันเป็นปัญหา 
ความผดิปกตทิางดา้นชวีภาพ  
จิตใจ และสังคม จ�าเป็นต้อง 
ใช้การบ�าบัดเยียวยาหลาย 
วิธีการ ทั้งโดยการใช้ยาและ 
การบ�าบัดทางจิตแบบต่างๆ   
หรือใช้หลายวิธีผสมกัน

มีการหาทางป้องกันและพัฒนาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้การบำาบัด 
เยียวยาหลายวิธีการ ท้ังโดยการใช้ยาและ 
การบำาบัดทางจิตแบบต่างๆ หรือใช้หลายวิธี 
ผสมกัน 

แนวทางการบำาบัดช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาจากการพนันท่ีสำาคัญๆ ได้แก่
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2. กำรสนับสนุนช่วยเหลือจำกคนใกล้ชิดในครอบครัว เพ่ือนสนิท
 และกลุ่มอำสำสมัครแบบ Gamblers Anonymous

เพราะคนท่ีติดการพนันหลายคนมีปัญหา 
เร่ืองความแปลกแยก โดดเด่ียว เข้ากับ 
คนอ่ืนไม่ได้ ท้ังๆ  ท่ีมีความต้องการลึกๆ  
ท่ีจะมีเพ่ือน มีสังคม บางคนใช้การเล่นการ 
พนันบางประเภทเป็นการไปพบเพ่ือนและ 
เข้าสังคมกับคนเล่นการพนันด้วยกัน ดังน้ัน  
หากคู่ครอง พ่อแม่ หรือเพ่ือนสนิท มี 
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองจิตวิทยาของคนติด 
การพนัน และให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
ในแนวทางท่ีถูก เช่น ให้ความรักความหวังดี 
แทนการต่อต้านโจมตี จะมีส่วนช่วยให้คน 

ติดการพนันเลิกหรือลดการเล่นการพนันได้ 
กลุ่ม  Gamblers Anonymous -  GA  

หรือกลุ่มบำาบัดการติดการพนันแบบนิรนาม  
เป็นกลุ่มท่ีต้ังข้ึนเพ่ือพูดคุยปรึกษาหารือให้ 
ผู้สมัครเข้าร่วมรับการบำาบัดกับกลุ่มอยู่ 
เป็นประจำา เพ่ือให้ผู้รับการบำาบัดยอมรับว่า 
ตนมีปัญหา และมีพ่ีเล้ียงคอยให้คำาปรึกษา- 
หารือ เป็นกลุ่มท่ีมีการจัดต้ังแพร่หลาย  
เข้าถึงได้ง่ายในหลายประเทศ และมีผลดี 
ในระดับหน่ึง

3. กำรใหค้�ำปรึกษำทำงโทรศัพท์และเว็บไซต์ำ (Help Line) 

หลายประเทศมีศูนย์ให้คำาปรึกษาเร่ือง 
ปัญหาการพนัน ซ่ึงอาจเป็นของกระทรวง 
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนามนุษย์และ 
สังคม  สมาคมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา  
มูลนิธิ และคลินิกเอกชนท่ีทำางานเร่ืองน้ี 

สายด่วนให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์เป็น 
แนวทางการช่วยเหลือเบ้ืองต้นท่ีได้ผลดี 
ในระดับหน่ึง เพราะคนติดการพนันไม่ใช่ 

คนท่ีจะตัดสินใจไปสมัครเข้ารับการบำาบัด 
ท่ีใดท่ีหน่ึงได้ง่ายๆ การปรึกษาทางโทรศัพท์ 
ทำาได้ง่ายกว่าเพราะไม่จำาเป็นต้องไปแสดงตัว  
ไม่จำาเป็นต้องแจ้งช่ือจริง นอกจากการ 
ติดต่อทางโทรศัพท์แล้วก็อาจติดต่อทาง 
อินเทอร์เน็ตได้ด้วย เพราะคนบางคนจะ 
รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าการไปพบนักบำาบัด 
แบบเผชิญหน้า
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4. กำรช่วยเหลือแบบรวบรัด 
	 หรือกำรช่วยเหลือเบื้องตำ้น 

การบำาบัดทางจิตวิทยาหรือการบำาบัดกับ 
ท่ีปรึกษาแบบพูดคุย มีท้ังแบบคนเดียว แบบ 
ครอบครัว หรือแบบกลุ่ม หรือทำาหลายแบบ 
ผสมกัน ปัญหาการติดการพนันเป็นปัญหา 
ทางสุขภาวะท่ีเก่ียวเน่ืองกับจิตวิทยาการรู้คิด 
และพฤติกรรมของคน การไปปรึกษาขอ 
คำาแนะนำาจากจิตแพทย์ แพทย์ นักจิตวิทยา  
หรือนักบำาบัดท่ีได้รับการฝึกอบรมมาในเร่ืองน้ี  
จึงเป็นแนวทางการบำาบัดท่ีได้ผล โดยเฉพาะ 
สำาหรับคนท่ีติดการพนันระดับท่ีมีปัญหา 
ค่อนข้างมาก คนท่ีไม่สามารถบำาบัดด้วย 
ตนเอง หรือไม่มีญาติใกล้ชิดท่ีช่วยเหลือได้  
คนท่ีมีปัญหาอ่ืนซำา้ซ้อน เช่น ติดเหล้า สาร 
เสพติดอ่ืน และหรือมีปัญหาความผิดปกติ  
(Disorder) ด้านจิตใจ อารมณ์ ประเภทใด 
ประเภทหน่ึง

การให้คำาปรึกษาแนะนำาโดยจิตแพทย์  
นักจิตวิทยา หรือนักบำาบัดท่ีได้รับการฝึกฝน 
มาแบบส้ันๆ 20 - 30 นาที เพียง 1 - 2 คร้ัง  
มีส่วนช่วยเหลือคนติดการพนันท่ียังไม่ได้ 
มีปัญหารุนแรงได้

การให้คำาปรึกษาแนะนำาทางโทรศัพท์ 
หรือทางเว็บไซต์อย่างใช้เวลาและเอาจริง- 
เอาจัง ซ่ึงเป็นบริการฟรี มีคนเข้าถึงได้ง่าย  
ถือเป็นการช่วยเหลือท่ีได้ผล เพราะการท่ี 

5. กำรบ�ำบัดทำงจิตำวิทยำ หรือ 
	 กำรบ�ำบัดกับที่ปรึกษำแบบพูดคุยการให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

โดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา  
หรือนักบ�าบัดที่ได้รับ 
การฝึกฝนมาแบบสั้นๆ   
20 - 30 นาท ีเพียง 1 - 2  
ครั้ง มีส่วนช่วยเหลือ 
คนติดการพนันที่ยัง 
ไม่ได้มีปัญหารุนแรงได้

คนติดการพนันคนใดคนหน่ึงเร่ิมยอมรับว่า 
ตนมีปัญหาและแสวงหาช่องทางปรึกษา 
ผู้รู้ด้านน้ีถือว่าเป็นความก้าวหน้าข้ันหน่ึง  
เม่ือเทียบกับคนติดการพนันจำานวนมากท่ี 
ไม่ยอมรับว่าตนมีปัญหา พยายามปิดบัง  
และหรือไม่คิดจะปรึกษาใคร เพราะคิดว่า 
เป็นเร่ืองส่วนตัวท่ีน่าอับอายหรือเป็นเร่ืองท่ี 
ยุ่งยาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปรับคำา 
ปรึกษาสูง ฯลฯ
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มียังไม่พอ และที่มียังเข้ำไม่ถึง

ปัจจุบันหน่วยให้บริการคำาปรึกษาปัญหา 
การพนันในประ เทศไทย  มีสาย ด่วน 
สุขภาพจิต  1323  ของกรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นการให้บริการ 
ทางโทรศัพท์ท่ีมีท้ังการตอบคำาถามด้วย 
โปรแกรมอัตโนมัติ และการสนทนากับ 
ผู้ให้คำาปรึกษาโดยตรง นอกจากน้ี ในกรณี 
ท่ีผู้ขอรับบริการต้องการการบริการแบบ 
เข้าพบแพทย์ จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา  
ก็สามารถขอรับบริการได้ท่ีสถาบันสุขภาพ 
จิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รวมถึง 
โรงพยาบาลในสังกัดอีก 19 แห่งท่ัวประเทศ 

อย่างไรก็ตาม บริการท่ีมีอยู่อาจยังไม่ 
เพียงพอต่อการเข้าถึงของประชาชน จาก 
สถิติการให้บริการของสายด่วนสุขภาพจิต  
1323 ในปี 2558 - 2560 พบว่า ในแต่ละปี 
มีผู้มารับบริการเฉล่ียปีละ 398 คน หรือ 
ประมาณวันละ 1 รายเศษๆ สอดคล้องกับ 
ผลสำารวจในภาพรวมของการขอรับบริการ 
ปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ของ 
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (ปี 2558) ท่ี 
พบว่า มีผู้ต้องการคำาปรึกษาท่ีมาขอรับ 
บริการจากสายด่วน 1323 เพียง 0.3% ซ่ึง 
น่าจะสะท้อนถึงการบริการท่ียังไม่เข้าถึง 
กลุ่มผู้ประสบปัญหามากเท่าท่ีควร หาก 
มีหน่วยให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น องค์กร 
พัฒนาเอกชนต่างๆ ให้บริการด้วยช่องทาง 

การเข้าถึงท่ีหลากหลาย ใช้ platform การ 
ส่ือสารสมัยใหม่ เช่น line, zoom, google  
meet หรืออ่ืนๆ เข้ามาช่วย รวมถึงการมี 
ระบบการนัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทาง 
โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก หรือ  Line  
official ก็อาจจะตอบสนองกลุ่มผู้บริการท่ีมี 
ความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ประสบ 
ความทุกข์จากการพนันได้มากข้ึน

มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ได้ทดลองศึกษา 
รูปแบบบริการให้คำาปรึกษาปัญหาพนันท่ี 
เหมาะกับองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมุ่ง 
พัฒนาเป็น Help-line ให้คำาปรึกษาโดย 
อาสาสมัครก่ึงวิชาชีพ (para-professional)  
ท่ีมีความรู้และประสบการณ์การให้คำาปรึกษา 
ด้านจิตสังคม ผ่านแพลตฟอร์ม (platform)  
ไลน์ออฟฟิศเชียล (line official) เร่ิมทดลอง 
ระยะแรก 6 เดือน (เมษายน - ตุลาคม 2564)  
มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาในระบบท้ังส้ิน 48 ราย  
มีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ คือ ประเภท 
การพนัน ท่ี ผู้ขอ รับการปรึกษา  พบว่า  
อันดับหน่ึงคือ บาคาร่า อันดับสองคือ พนัน 
ทายผลฟุตบอล อันดับสามคือ เกมสล็อต  
นอกจากน้ันเป็นการพนันประเภทอ่ืน เช่น  
ไพ่ หวย เกม ทายผลบาสเกตบอล เทนนิส  
เกมยิงปลา รูลเล็ต และพนันการลงทุน  
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Forex  โดยในจำานวนน้ีมี  8  รายท่ีเ ล่น 
การพนันมากกว่า 1 ชนิด และ 2 รายเล่น 
การพนันต้ังแต่ 3 ชนิดข้ึนไป

ในด้านของคะแนนแบบประเมินความ 
เส่ียงจากการเล่นพนันท่ีเป็นปัญหา (Problem  
Gambling Severity Index : PGSI) ซ่ึง 
มีเกณฑ์ว่า หากผู้ใดมีคะแนนรวมจากการ 
ตอบข้อคำาถาม 9 ข้อ เกินกว่า 8 คะแนน  
ถือว่าเป็นผู้มีความเส่ียงสูงจากการเล่นพนัน 
ท่ีเป็นปัญหา โดยพบว่า ผู้มาขอรับคำา 
ปรึกษาท้ังหมด 31 ราย ตอบแบบประเมิน  
PGSI มีคะแนนความเส่ียงอยู่ในระดับสูง 
จนถึงสูงมาก  2  รายมีคะแนนระหว่าง  
15  - 17 คะแนน 6 รายมีคะแนนระหว่าง  
18 - 20 คะแนน อีก 6 รายมีคะแนนระหว่าง  
21 - 23 คะแนน 3 รายมีคะแนนสูงระหว่าง  
24 - 26 คะแนน และมีถึง 7 รายท่ีมีคะแนน 
สูงสุด 27 คะแนน ซ่ึงหมายความว่า ผู้มา 
ขอคำาปรึกษาประเมินพฤติกรรมปัญหา 
อันเกิดจากการเล่นพนันของตนเอง  ‘สูง’  
ในทุกข้อคำาถาม 

เม่ือพิจารณาคะแนนรายข้อจากข้อคำาถาม 
ท้ัง 9 ข้อ พบว่า ข้อท่ีมีผู้ตอบว่า “แทบ 
ทุกคร้ัง” เป็นจำานวนสูงสุด ได้แก่ ข้อคำาถาม 
ว่า “บ่อยแค่ไหนท่ีคุณรู้สึกผิดเก่ียวกับการ 
เล่นพนันของตนเองหรือส่ิงท่ีตามมาจาก 
การเล่นพนัน?” รองลงมาคือข้อท่ีถามว่า  
“บ่อยแค่ไหนท่ีคุณหวนกลับไปเล่นพนัน 

แก้มือ เ พ่ือหวังจะได้เ งินท่ีเ สียพนันไป 
คืนมา?” และ  “บ่อยแค่ไหนท่ีคุณมีปัญหา 
สุขภาพ ความเครียดหรือวิตกกังวลจากการ 
เล่นพนัน?” ขณะท่ีข้อท่ีมีคะแนนรองลงมา 
เป็นอันดับส่ี ได้แก่ข้อท่ีถามว่า “บ่อยแค่ไหน 
ท่ีการพนันทำาให้คุณหรือคนในครอบครัว 
เกิดปัญหาทางการเงิน?” และข้อท่ีมีผู้ตอบ 
มากท่ีสุดเป็นอันดับห้า ได้แก่ข้อท่ีถามว่า  
“บ่อยแค่ไหนท่ีคุณต้องเพ่ิมจำานวนเงินพนัน  
เพ่ือให้ได้ความรู้สึกต่ืนเต้นเร้าใจหรือได้ 
ลุ้นเหมือนเดิม?”

แม้ภาพรวมของผู้มาขอคำาปรึกษาส่วนมาก 
อยู่ในข้ันตอนของการตัดสินใจหยุดเล่นพนัน  
และข้ันลงมือปฏิบัติ (ระยะแรกของการเลิก 
เล่น) มีบางจำานวนยังอยู่ในข้ันลังเลใจเพราะ 
ยังเช่ือว่าการเล่นพนันอาจมีผลดีต่อตนเอง  
จำานวนหน่ึงพยายามเลิกเล่นการพนันมา 
หลายหนด้วยหลายวิธีแต่ยังไม่สำาเร็จ ส่วน 
ปัญหาท่ีมาขอรับการปรึกษามักไม่ได้เป็นเร่ือง 
พนันโดดๆ  แต่ทับซ้อนกับเร่ืองครอบครัว 
และเร่ืองหน้ีสิน หลายรายมีอาการเครียด  
วิตกกังวล นอนไม่หลับ รู้สึกผิดมาก เสียใจ 
มาก บางรายเคยพยายามฆ่าตัวตาย 

ในรายท่ีมีความมุ่งม่ันสามารถค้นพบ 
แนวทางในการจัดการปัญหาหน้ีสิน จัดการ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว จำานวนไม่น้อย 
มีครอบครัวคอยช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา และ 
มีครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการเลิกพนัน  
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แต่ท่ีน่าสนใจคือ จำานวนไม่น้อยมีสัญญาณ 
การติดพนัน และไม่มีความเข้มแข็งพอท่ีจะ 
นำาพาตนเองก้าวข้ามปัญหาไปได้

ส่ิงท่ีน่าจะเป็นภารกิจและความท้าทาย 
ร่วมกันของสังคมไทยคือ  ณ  ขณะน้ีมี 
ผู้ประสบปัญหาจากการพนันจำานวนมาก 
ท่ีต้องการความช่วยเหลือ สมควรท่ีจะต้อง 
เช่ือมโยงภารกิจเหล่าน้ีไปยังกลไกต่างๆ ท่ีมี 
อยู่ ท้ังกลไกด้านสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  
อสม. อสส. หรือกลไกด้านความม่ันคงของ 
มนุษย์ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว 
ในจังหวัดต่างๆ การจัดทำา “คู่มือการบำาบัด 

ปัญหาพนันด้วยตนเอง”  เพ่ือตอบสนองแก่ 
บุคคลท่ีต้องการรับมือกับปัญหาด้วยตนเอง 
แบบไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน การทำากลุ่ม 
ครอบครัวบำาบัด และกลุ่มแบบ Gamblers 
Anonymous เป็นต้น

ท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ จำาเป็นต้องมี  “คลินิค 
เลิกพนัน” เฉกเช่นเดียวกับส่ิงเสพติดตัวอ่ืน  
เพราะเ ร่ืองน้ีเป็นทุกข์ใหญ่ของคนไทย 
จำานวนไม่น้อยท่ียังคงวนเวียนอยู่ในวงจร 
การเล่นพนันท่ีนับวันจะซำ้าเติมทุกข์ของ 
พวกเขาและครอบครัวให้จมอยู่ในห้วงสีทันดร 
ท่ีหนักมากข้ึนเร่ือยๆ  

03_REPORT 65_220665.indd   19103_REPORT 65_220665.indd   191 22/6/2565 BE   16:5822/6/2565 BE   16:58



รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 192

การบ�าบัดผู้มีปัญหาพนัน
ในระดับ รพ.สต.

นงนุช แย้มวงศ ์ และคณะ

สรุปสาระส�าคัญจากรายงานวิจัย 
เรื่องผลของกระบวนการใหค้�าปรึกษา 
แบบสั้นและการเสริมแรงจูงใจผู้มีปัญหาพนัน 
กรณีศึกษาใน รพ.สต.ชุมพล
อ�าเภอองครักษ ์ จังหวัดนครนายก

กระบวนกำรให้ค�ำปรึกษำอย่ำงสั้นเพ่ือเสริมแรงจูงใจ 
ให้เลิกพนัน เมื่อทำดลองน�ำมำใช้ในระบบบริกำรระดับ 
รพ.สต. ขัน้ตอนทำัง้หมดสอดคลอ้งกบังำนบริกำรสขุภำพ 
ของรัฐ ท้ัำงในระดับชุมชน ระดับอ�ำเภอ และระดับจังหวัด 
หำกจะเพ่ิมกำรบริกำรจ�ำเป็นตอ้งมกีำรเตรียมควำมพร้อม 
ในเรื่องทำักษะกำรให้ค�ำปรึกษำแก่ผู้ให้บริกำร กำรเตรียม 
ควำมพร้อมเชิงโครงสร้ำงของระบบให้บริกำร และกำร 
ให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับปญัหำพนันท่ีำต้องเข้ำรับ 
กำรช่วยเหลือจำกระบบสุขภำพ
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 พฤติกรรมติดพนันกำาลังเป็นปัญหา 
ทางสังคมของหลายประเทศท่ัวโลก จาก 
การท่ีวงจรการพนันค่อยๆ  ขยายตัวและ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ ผู้ท่ีเล่นพนัน 
ทุกคนถูกพันธการไว้ด้วยความรู้สึกท้าทาย  
ต่ืนเต้น สนุกสนาน หรือแม้กระท่ังคิดว่า 
เป็นการผ่อนคลาย สุดท้ายได้ก้าวเข้าสู่ 
การเป็นนักพนันท่ีเป็นปัญหา  (Problem  
gambling) แบบไม่รู้ตัว และเม่ือไม่สามารถ 
ถอนตัวออกจากวงจรได้ พวกเขากลายเป็น 
ผู้เสพติดการพนัน ซ่ึงถูกจัดว่าเป็นโรค 
ชนิดหน่ึง (Pathological gambling) อยู่ใน 
กลุ่มท่ีมีความผิดปกติของการยับย้ังช่ังใจ  
(Impulse control disorders) มีปัญหา 
ในการควบคุมตัวเอง ไม่สามารถยับย้ังความ 
ต้องการหรือแรงผลักดันท่ีจะมีพฤติกรรม 
พนันอย่างต่อเน่ือง และเกิดซำ้าแล้วซำ้าอีก  
แม้ว่าพฤติกรรมน้ีจะสร้างปัญหาและความ 
ทุกข์ต่อสถานะทางสังคม การเงิน อาชีพ  
ครอบครัว และบุคลิกภาพของตนเองมาก 
เพียงไรก็ตาม นอกจากน้ันการพนันสามารถ 
ทำาลายสมองเยาวชนท่ีมีหน้าท่ีในการยับย้ัง 
ช่ังใจได้อย่างถาวร โรคติดพนันจึงเป็นปัญหา 

ทางสาธารณสุข (Public health) เช่นเดียว 
กับการเจ็บป่วยป่วยด้วยโรคอ่ืนๆ  ท่ีรัฐต้อง 
จัดบริการเพ่ือให้ผู้มีปัญหาพนันเข้าถึงบริการ 
สุขภาพน้ีอย่างท่ัวถึง 

จากรายงานของศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน 
ในปี พ.ศ. 2562 ผลการสำารวจแสดงให้เห็น 
ถึงการขยายตัวของกิจกรรมการพนันเม่ือ 
เปรียบเทียบกับผลสำารวจในปี  พ.ศ.  2560  
โดยมีผู้เล่นพนันเพ่ิมข้ึนถึง 1.490 ล้านคน  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 และมีการศึกษา 
ผลกระทบจากการพนันในกลุ่มเด็กและ 
เยาวชน กลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 
ในแต่ละพ้ืนท่ี ท่ีช้ีให้เห็นว่าจำาเป็นต้องมีการ 
จัดการปัญหาพนันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ 
การป้องกัน การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชน และการช่วยเหลือเม่ือเกิด 
เสพติดพนันแล้ว ในขณะท่ีระบบให้บริการ 
ช่วยเหลือมีน้อยมาก เช่น สายด่วนสุขภาพ 
จิต 1323 ปรึกษาปัญหาพนันตลอด 24  
ช่ัวโมง ของกรมสุขภาพจิต ซ่ึงเป็นการ ‘ให้ 
คำาปรึกษาอย่างส้ัน’ แก่ผู้ท่ีโทรศัพท์ไปปรึกษา 
ปัญหาท่ีเกิดจากพนัน โดยผลของการให้ 
คำาปรึกษานับว่าได้ผลดีระดับหน่ึง 
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กำรให้ค�ำปรึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้เลิกพนัน

แนวคิดในงานวิจัยน้ี เป็นการนำากระบวน- 
การให้คำาปรึกษาอย่างส้ันเพ่ือเสริมแรงจูงใจ 
ให้เลิกพนันไปทดลองใช้ในระบบบริการระดับ  
รพ.สต.  กับกลุ่มเป้าหมายผู้มีปัญหาพนัน 
ในชุมชน โดยมีตัวช้ีวัดคือ จำานวนวันท่ีเล่น 
พนัน จำานวนเงินท่ีใช้พนัน และระดับความ 
รุนแรงของปัญหาลดลง 

ท้ังน้ี การให้คำาปรึกษาเพ่ือเสริมสร้าง 
แรงจูงใจเป็นการบำาบัดอย่างเป็นระบบ เพ่ือ 
กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
ตามหลักการของ Prochaska & DiCle- 
mente (1994) ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน  
ได้แก่ ข้ันไม่สนใจปัญหา ข้ันลังเลใจ ข้ัน 
ตัดสินใจ ข้ันลงมือปฏิบัติ ข้ันกระทำาต่อเน่ือง  
และข้ันกลับไปมีปัญหาซำา้ 

การช่วยเหลือหรือบำาบัดผู้มีปัญหาพนัน 
ในระบบสุขภาพมีหลายรูปแบบ เช่น การ 
บำาบัดโดยใช้ยา การบำาบัดโดยจิตแพทย์  
และการบำาบัดโดยใช้กลุ่ม เป็นต้น กระบวน 
การบำาบัดสำาคัญในการให้คำาปรึกษา โดยมี 
เป้าหมายเพ่ือให้ผู้มีปัญหาพนันลดพฤติกรรม 
เล่นพนันลงจนสามารถเลิกเล่นพนันได้  
จำาเป็นต้องจำาแนกประเภทผู้มีปัญหาพนัน 
ให้ได้อย่างชัดเจนเพ่ือประสิทธิภาพของการ 
บำาบัด และได้มีการจำาแนกผู้มีปัญหาพนัน 
ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

1) เล่นเพ่ือความบันเทิง (Social Gam- 
bling) 

2) มีปัญหาพนัน (Problem Gambling) 
เล่นพนันบ่อยและมาก ก่อปัญหาหน้ีสิน 

3) เป็นโรคติดพนัน  (Pathological  
Gambling) เสพติดพนันจนไม่สามารถ 
ควบคุมตนเองได้ 

4) การเล่นพนันอาชีพ (Professional  
Gambling) 

การจำาแนกดังกล่าวจะทำาให้การบำาบัด 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยกลุ่มท่ี 1 และ 
กลุ่มท่ี 2 ควรได้รับการประเมินระดับความ 
รุนแรงปัญหาพนันและให้คำาแนะนำาหรือให้ 
คำาปรึกษาอย่างส้ัน ส่วนกลุ่มท่ี 3 ต้องได้รับ 
การรักษาโดยแพทย์ สำาหรับกลุ่มท่ี 4 ไม่ต้อง 
รับการรักษาใดๆ  

การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
ให้คำาปรึกษาอย่างส้ัน สำาหรับผู้มีปัญหา 
พนันในชุมชน ใน รพ.สต. มีข้ันตอนในการ 
ศึกษา ดังน้ี 

1) ศึกษาปัญหาพนันในชุมชน ปัญหา 
พนันเบ้ืองต้น ด้วยแบบประเมิน 20 ข้อ  
เพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  
เข้าร่วมกระบวนการให้คำาปรึกษาอย่างส้ัน  
จำานวนท้ังส้ิน 60 คน 
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2) การคัดกรองปัญหาพนัน ด้วยการ 
ประเมินระดับความรุนแรงของปัญหาพนัน 

3) ประเมินความพร้อมในการเปล่ียน- 
แปลงพฤติกรรมพนัน และประเมินแรงจูงใจ 
ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยแบ่งเป็น  
3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไม่สนใจท่ีจะเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมหรือเมินเฉย กลุ่มท่ีลังเลใจในการ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และกลุ่มท่ีพร้อมจะ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยทุกกลุ่มจะได้รับ 
การประเมินระดับความเครียดและภาวะ 
สุขภาพด้วยแบบประเมิน 

4) การเข้าสู่กระบวนการให้คำาปรึกษา 
อย่างส้ันแบบเสริมแรงจูงใจ ทุกคนจะเข้าร่วม 
จำานวน 4 คร้ังๆ ละประมาณ 40 - 60 นาที  
คร้ังแรกมีกิจกรรมท่ีสำาคัญคือ การสร้าง 
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้คำาปรึกษาและ 
ผู้เข้ารับคำาปรึกษาเพ่ือสร้างความไว้วางใจ 

และเต็มใจรับคำาปรึกษา ผู้ให้คำาปรึกษา 
ต้องใช้ทักษะเสริมแรงจูงใจโดยการฟังอย่าง 
ต้ังใจ (deep listening) ใช้คำาถามปลายเปิด  
การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ และการยืนยัน 
ความม่ันใจ 

5) การให้คำาปรึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็น 
ระยะ ท่ีผู้ให้คำาปรึกษาต้องใช้ทักษะการ 
เสริมแรงจูงใจเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและ 
ก้าวเข้าสู่การตัดสินใจปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
โดยกระตุ้นให้ผู้มีปัญหาพนันพูดข้อความ 
ท่ีสะท้อนถึงการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง 
ตนเอง (self-motivation statement) และ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาพนันมีอิสระในการ 
ตัดสินใจ (free of choice) เลือกแนวทาง 
ของตนเอง และให้กำาลังใจ โดยเฉพาะ 
ในรายท่ีเคยพยายามเลิกแล้วไม่ประสบความ 
สำาเร็จ ร่วมกันวางแผนและต้ังเป้าหมายท่ี 
สามารถเป็นไปได้ในการลด ละ เลิกพนัน 

6) ระยะยุติให้คำาปรึกษา ฝึกให้ผู้มีปัญหา 
พนันจัดการกับปัญหาทีละน้อย เพ่ือป้องกัน 
การหวนกลับไปเล่นพนัน (Action) และ 
วิธีการช่วยเหลือ

7) ระยะติดตามผลการให้คำาปรึกษา มี 
การติดตามให้กำาลังใจอย่างต่อเน่ือง

การช่วยเหลือหรือบ�าบัด 
ผู้มีปัญหาพนันในระบบ 
สุขภาพมีหลายรูปแบบ  
เช่น การบ�าบัดโดยใช้ยา  
การบ�าบัดโดยจิตแพทย ์ 
การบ�าบัดโดยใช้กลุ่ม เป็นต้น
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ผลกำรศึกษำ

ผลการศึกษาพบว่า
1) จำานวนวันเฉล่ียเล่นพนันโดยรวมก่อน 

ได้รับคำาปรึกษา 12.1 วัน หลังรับคำาปรึกษา  
6.2 วัน ลดลงร้อยละ 48.9 แบ่งเป็น กลุ่ม 
พร้อมปรับเปล่ียนมีจำานวนวันเล่นพนันเฉล่ีย 
ลดลงร้อยละ 62.4 กลุ่มเมินเฉย/ไม่สนใจ 
ปัญหา มีจำานวนวันเล่นพนันเฉล่ียลดลง 
ร้อยละ 49.0 และกลุ่มลังเลใจมีจำานวนวัน 
เล่นพนันเฉล่ียลดลงร้อยละ 48.1 

2) ค่าเฉล่ียความรุนแรงปัญหาพนันโดย 
รวมก่อนรับคำาปรึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  
(18.5) หลังได้รับคำาปรึกษาอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (13.3) ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทาง 
สถิติ แต่กลุ่มท่ีมีความพร้อมปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม มีค่าเฉล่ียความรุนแรงปัญหา 
พนันก่อนรับคำาปรึกษา (19.3) และภายหลัง 
รับคำาปรึกษา (13.3) มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

3) ค่าเฉล่ียแรงจูงใจโดยรวมก่อนรับคำา 
ปรึกษา (18.2) หลังรับคำาปรึกษา (26.6)  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  
โดยกลุ่มเมินเฉยและกลุ่มลังเลใจมีค่าเฉล่ีย 
แรงจูงใจก่อนรับคำาปรึกษาและหลังรับคำา 
ปรึกษาไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สำาหรับ 
กลุ่มมีความพร้อมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจก่อนรับคำาปรึกษา (21.9)  

และหลังรับคำาปรึกษา  (36.6) มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

4) ค่าเฉล่ียความเครียดโดยรวมก่อน 
รับคำ าป รึกษา  (8 .90 )  และหลังไ ด้ รับ 
คำาปรึกษา (6.70) มีความแตกต่างอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มเมินเฉย/ไม่สนใจ 
ปัญหาและกลุ่มพร้อมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
มีค่าเฉล่ียความเครียดก่อนได้รับคำาปรึกษา 
และหลังรับคำาปรึกษามีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

5) ค่าเฉล่ียปัญหาสุขภาพโดยรวมก่อน 
รับคำาปรึกษา (7.22) และภายหลังรับคำา 
ปรึกษา (6.70) โดยกลุ่มเมินเฉย/ไม่สนใจ 
ปัญหาและกลุ่มลังเลใจไม่มีความแตกต่าง 
ทางสถิติ ส่วนกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีค่าเฉล่ียปัญหา 
สุขภาพก่อนรับคำาปรึกษา (10.12) และหลัง 
รับคำาปรึกษา (6.25) มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ผลของการนำากระบวนการให้คำาปรึกษา 
อย่างส้ันแบบเสริมแรงจูงใจช่วยให้ผู้มีปัญหา 
พนันระยะเมินเฉย ไม่สนใจปัญหาหรือ 
ผลกระทบ มีความพร้อมและม่ันใจมากข้ึน  
โดยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเสริมแรงจูงใจ  
(Motivation Interview) จะกระตุ้นให้ผู้ท่ี 
อยู่ในภาวะลังเลใจมองเห็นหนทางในการ 
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ผู้ให้ค�าปรึกษา 
ต้องใช้ทักษะการเสริม 
แรงจูงใจ เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่นกระตุ้น 
ให้ผู้มีปัญหาการพนัน 
พูดข้อความที่สะท้อน 
ถึงการตัดสินใจที่จะ 
เปลี่ยนแปลงตนเอง

เอาชนะความต้องการเล่นพนันของตนเอง  
เข้าใจถึงความรุนแรงของปัญหาและผล 
กระทบท่ีเกิดข้ึน เห็นได้จากการเปล่ียนแปลง 
ของผู้มีปัญหาพนันก่อนเข้าร่วมกระบวนการ 
ให้คำาปรึกษามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ไปอยู่ในกลุ่มท่ีมีความลังเล และจากกลุ่มท่ี 
มีความลังเลใจไปอยู่ในกลุ่มท่ีมีความพร้อม 
ปรับเปล่ียน ทำาให้ค่าเฉล่ียความพร้อม 
ในการเปล่ียนภายหลังรับคำาปรึกษาสูงข้ึน  
มีจำานวนวันท่ีเล่นพนันและจำานวนเงินท่ีใช้ 

เล่นพนันต่อคร้ังลดลง แม้จะยังไม่สามารถ 
เลิกพนันได้ก็ตาม 

ท้ังน้ี วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้มีปัญหาพนันหลายคน 
ท่ีเคยพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
มาหลายคร้ังแต่ไม่ประสบความสำาเร็จเกิด  
แรงจูงใจรับรู้ตนเอง (self-perception)  
และมีความตระหนักถึงปัญหาด้วยตนเอง  
จนกระท่ังพูดข้อความลักษณะมีความ 
ต้องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมออกมาเอง  
โดยมีความเช่ือว่า ถ้าผู้มีปัญหาพนันพูด 
ข้อความจูงใจตนเอง (Self-Motivation  
Statement: SMS) ออกมามากเท่าไหร่จะ 
ย่ิงทำาให้เกิดแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง 
มากข้ึนเท่าน้ัน 

ในงานวิจัยน้ี ผู้มีปัญหาพนันส่วนใหญ่ 
จะเร่ิมพูดออกมาเม่ือได้ผ่านข้ันไม่แน่ใจแล้ว  
ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผู้มีปัญหาพนันได้รับการ 
เสริมแรงจูงใจให้ก้าวเข้าสู่การตัดสินใจเพ่ือ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม (determination)  
ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีสำาคัญสำาหรับกระบวนการ 
ให้คำาปรึกษา โดยมีการเสนอทางเลือกเพ่ือ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสร้างความม่ันใจ 
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีศักยภาพในการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
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สรุปกระบวนกำรให้ค�ำปรึกษำอย่ำงสั้น
แบบเสริมแรงจูงใจ

กระบวนการให้คำาปรึกษาอย่างส้ันแบบ 
เสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ 

1) การคัดกรองปัญหาพนัน 
2) การประเ มินความพร้อมในการ 

เปล่ียนแปลง 
3) การเร่ิมเข้ากระบวนการให้คำาปรึกษา 
4) การให้คำาปรึกษาและติดตามต่อเน่ือง 
5) การยุติการให้คำาปรึกษา 
ข้ันตอนท้ังหมดสอดคล้องกับงานบริการ 

สุขภาพของรัฐ ท้ังในระดับชุมชน ระดับ 
อำาเภอ และระดับจังหวัด หากจะเพ่ิมการ 
บริการจำาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม 
ในเร่ืองทักษะการให้คำาปรึกษาแก่ผู้ให้บริการ  
ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการให้คำาปรึกษา 
ประสบความสำาเร็จ การเตรียมความพร้อม 
เชิงโครงสร้างของระบบให้บริการ และการ 
ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับปัญหาพนัน 
ท่ีต้องเข้ารับการช่วยเหลือจากระบบสุขภาพ 

นอกจากน้ียังมีปัจจัยแห่งความสำาเร็จของ 
กระบวนการให้คำาปรึกษาอย่างส้ันแบบเสริม 
แรงจูงใจ 3 ประการ คือ ความร่วมมือท้ัง 
สองฝ่าย การริเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
เกิดจากตัวผู้มีปัญหาพนันเอง และความ 
มีอิสระในการตัดสินใจทางเลือก 

สำาหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคปัญหา ได้แก่  
ทัศนคติต่อปัญหาการพนันของประชาชน 
ในชุมชน ความพร้อมของระบบบริการ 
สุขภาพ ศักยภาพของผู้ให้คำาปรึกษา และ 
ความพร้อมของผู้เข้ารับคำาปรึกษา

กระบวนการให้คำาปรึกษาอย่างส้ันและ 
เสริมแรงจูงใจผู้มีปัญหาพนันน้ีเป็นกรอบของ 
ความรู้และการให้บริการท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
สามารถให้บริการในสถานพยาบาลระดับ 
ปฐมภูมิได้ แต่ต้องได้รับการเตรียมความ 
พร้อมในเร่ืองระบบบริการ ศักยภาพผู้ให้ 
บริการ และทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนๆ ตาม 
ความจำาเป็นจึงจะบรรลุเป้าหมายได้
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แผนผังกระบวนการให้คำาปรึกษาอย่างส้ันและเสริมแรงจูงใจผู้มีปัญหาพนัน

สถานการณ์ปัญหาพนันในชุมชน

คัดกรอง/ประเมินความรุนแรง
ประเมินความพร้อม/แรงจูงใจ

เริ่มกระบวนการใหค้�าปรึกษาอย่างสั้น
(Brief Motivation Counseling) 

ติดตามความก้าวหน้า
ประเมินแรงจูงใจ

ติดตามความก้าวหน้า
สร้างเป้าหมายระยะยาว

ยุติการใหค้�าปรึกษา
ติดตาม 3, 6 เดือน

เครื่องมือ

DSM - V/PGSI/ST - 5
SOCRETES:8D/TGH - Q12
READINESS RULER

แนวทางให้ค�าปรึกษา
ระยะเมินเฉย/ไม่สนใจปัญหา

แนวทางการให้ค�าปรึกษา
ระยะลังเลใจ

แนวทางให้ค�าปรึกษา
ระยะพร้อมเปลี่ยนแปลง

แนวทางให้ค�าปรึกษา
ระยะยุติให้ค�าปรึกษา

ลังเลใจ

กลับไปเล่นพนัน

 เปลี่ยนแปลงได้ต่อเนื่อง

พร้อมเปลี่ยนแปลง
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บทส่งท้าย
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บทส่งท้าย

ปีที่ผ่านมา (2021) จีนได้แก้กฎหมาย ‘ห้ามจัดให้ประชาชน 
ชาวจีนเล่นการพนันนอกพรมแดน และให้มีโทษเช่นเดียวกับ 
ฐานการเปิดบ่อนการพนัน’ ซึ่งครอบคลุมทั้งรูปแบบที่นักพนัน 
เดินทางไปต่างประเทศและรูปแบบออนไลน์

การปราบปรามการพนนัออนไลนแ์ละการพนนัขา้มพรมแดนของ 
รัฐบาลจีนอย่างเข้มข้น ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการพนัน 
ในมาเก๊าอย่างหนัก และลามมาถึงกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต ้เช่น กัมพูชา ฟลิิปปินส ์เมียนมาร์

โควิด-19 ได้เปิดม่านยุคมืดมนของคาสิโนแบบด้ังเดิม แนวคิด 
สนับสนุนการเปิดเขตการพนันถูกกฎหมาย โดยมีเป้าหมาย 
หนึ่งเพ่ือที่จะดึงดูดนักพนันชาวจีน และหวังผลในการพัฒนา 
เศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการพนัน ย่อมควรต้องพิจารณา 
อย่างรอบคอบและระมัดระวังยิ่ง
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อิทธิพลจีน
ในอุตสาหกรรมการพนัน

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร 

สรุปสาระส�าคัญจากบทความวิชาการ 
เรื่องจีนกับอุตสาหกรรมการพนัน

ในยุคการน�าของประธานาธิบดีสีจ้ินผิง ทัศนคติของ 
รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ต่อการพนันมีแต่จะเข้มงวด 
มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายปราบคอร์รัปชันและจัด 
ระเบียบสังคมที่เข้มข้นขึ้น รวมถึงรัฐบาลจีนยังปรับ 
นโยบายให้สามารถรับมือกับการพนันออนไลน์และการ 
พนันข้ามพรมแดน 

แนวคิดสนับสนุนการเปิดเขตการพนันถูกกฎหมายไทย 
โดยมเีปา้หมายเพ่ือทีจ่ะดึงดูดนกัพนนัชาวจีน และหวังผล 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการพนัน อาจ 
ไม่สดใสไม่เป็นไปอย่างที่คิด
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นับต้ังแต่ก่อต้ังสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในปี  ค.ศ.  1949 เป็นต้นมา รัฐบาลพรรค 
คอมมิวนิสต์กำาหนดให้การพนันเป็นการ 
กระทำาท่ีผิดกฎหมาย โดยในยุคการนำา 
ของประธานาธิบดีสีจ้ินผิง ในปี ค.ศ. 2012  
เป็นต้นมา ทัศนคติของรัฐบาลพรรคคอม- 
มิวนิสต์ต่อการพนันมีแต่จะเข้มงวดมากข้ึน  
สอดคล้องกับนโยบายปราบคอร์รัปชันและ 
จัดระเบียบสังคมท่ีเข้มข้นข้ึนของสีจ้ินผิง  
รวมถึงรัฐบาลจีนยังปรับนโยบายให้สามารถ 
รับมือกับพฤติกรรมการพนันในโลกยุคใหม่  
เช่น การพนันออนไลน์และการพนันข้าม 
พรมแดน ซ่ึงท้าทายความสามารถของ 
รัฐบาลในการปราบปรามตรวจสอบการพนัน 
และธุรกรรมทางการเงิน 

ความเข้มงวดในการยกระดับการปราบ- 
ปรามการพนันออนไลน์และการพนันข้าม 
พรมแดน เร่ิมข้ึนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.  
2005 ศาลประชาชนสูงสุด ได้ออกคำาอธิบาย 
รายละเอียดของความผิดฐานการพนันตาม 
กฎหมายอาญา โดยให้รวมการเล่นพนัน 
หมายความรวมถึงการเล่นพนันออนไลน์ด้วย  
ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ.  2021 คณะ 
กรรมาธิการสามัญประจำาสภาประชาชน 
แห่งชาติ ได้แก้ไขกฎหมายอาญา คร้ังท่ี 11  
โดยในมาตรา 303 ได้เพ่ิมเน้ือความวรรค 

ท้ายว่า ‘ห้ามจัดให้ประชาชนชาวจีนเล่น 
การพนันนอกพรมแดน  และให้มีโทษ 
เช่นเดียวกับฐานการเปิดบ่อนการพนัน’  
ซ่ึงครอบคลุมท้ังรูปแบบท่ีนักพนันเดินทาง 
ไปต่างประเทศและรูปแบบออนไลน์ด้วย 

เดือนสิงหาคม ค.ศ.  2020 ต่อเน่ืองถึง 
เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ค.ศ.  
2021 กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 
ของจีนยังได้ประกาศบัญชีดำา รายช่ือสถานท่ี 
ท่องเท่ียวท่ีเป็นบ่อนการพนันข้ามพรมแดน  
รวมจำานวนท้ังส้ิน 3 บัญชี ท้ังหมดน้ีสะท้อน 
ถึงความพยายามในการยกระดับการปราบ- 
ปรามการพนันออนไลน์และการพนันข้าม 
พรมแดนของรัฐบาลจีนอย่างเข้มข้น

กฎหมายอาญามาตรา 303  
ได้เพ่ิมเนื้อความวรรคท้ายว่า  
‘ห้ามจัดให้ประชาชนชาวจีน 
เล่นการพนันนอกพรมแดน  
และให้มีโทษเช่นเดียวกับฐาน 
การเปิดบ่อนการพนัน’ โดย 
รวมการพนันออนไลน์ด้วย

04_REPORT 65_220665.indd   20304_REPORT 65_220665.indd   203 22/6/2565 BE   17:4422/6/2565 BE   17:44



รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 204

แม้ทัศนคติการต่อต้านการพนันของสังคม 
จีนจะชัดเจนและไม่เคยเปล่ียนแปลง แต่มี 
พ้ืนท่ีหน่ึงในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ  
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ซ่ึงด้วยบริบททาง 
ประวัติศาสตร์และลักษณะของการพัฒนา 
เศรษฐกิจได้จัดเป็นพ้ืนท่ียกเว้นท่ีอนุญาตให้มี 
อุตสาหกรรมการพนันได้ และอุตสาหกรรม 
การพนันนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญต่อ 
เศรษฐกิจของมาเก๊า นักท่องเท่ียวจากจีน 
แผ่นดินใหญ่เป็นส่วนสำาคัญของนักท่องเท่ียว 
ท่ีเข้าไปมาเก๊าเพ่ือแสวงโชคในแต่ละปี 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ค.ศ. 2019 - 2021  
มาเก๊าได้รับผลกระทบอย่างหนักท้ังจาก 
ปัญหาการระบาดของโควิด-19 และนโยบาย 
การจัดระเบียบสังคมท่ีเข้มข้นข้ึนของจีน  
เม่ือรัฐบาลสีจ้ินผิงเร่ิมดำาเนินนโยบายการ 
ปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจัง กลุ่มนักพนัน  
VIP ได้รับผลกระทบโดยตรง จำานวนเงินท่ี 
นำาออกมาเล่นพนันถูกจำากัด มาตรการตรวจ 
คนเข้าออกของจีนแผ่นดินใหญ่เข้มงวดข้ึน  
ทำาให้แหล่งรายได้หลักของอุตสาหกรรมมา 
จากนักพนันท่ัวๆ ไป ซ่ึงมีเงินเดิมพันตำา่กว่า 
กลุ่มนักพนัน VIP

	 สถิติของรัฐบาลมาเก๊า เปรียบเทียบปี  
ค.ศ. 2019 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19  
กับ ค.ศ. 2020 ภายหลังการระบาด ช้ีชัดว่า  
จำานวนเงินท่ีนักท่องเท่ียวจับจ่ายใช้สอย 
ในมาเก๊า มีมูลค่าลดลงจาก 64,077 ล้าน 

ปาตากามาเก๊า (268,000 ล้านบาท หรือ  
8,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เหลือเพียง  
11,938 ล้านปาตากามาเก๊า (50,000 ล้าน 
บาท หรือ 1,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ส่วน 
จำานวนนักท่องเท่ียวจากจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 
จาก 27.923 ล้านราย ในปี ค.ศ. 2019 (จาก 
นักท่องเท่ียวท้ังหมด 39.406 ล้านราย) เหลือ 
เพียง 4.754 ล้านราย ในปี ค.ศ. 2020 (จาก 
นักท่องเท่ียวท้ังหมด 5.896 ล้านราย)

สำาหรับการล้างไพ่ในด้านกฎหมาย กรณี 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนันของ 
บริษัทท้ังหมดในมาเก๊าจะส้ินสุดลงในเดือน 
มิถุนายน  ค.ศ.  2022  ส่งผลให้เกิดการ 
ต้ังคำาถามต่อการต้ังกฎเกณฑ์ในการออก 
ใบอนุญาตและการกำากับดูแลธุรกิจหลังจาก 
น้ัน แม้ทางการมาเก๊าจะจัดให้มีการรับฟัง 

ทิศทางการปราบปราม 
การพนันที่เข้มงวดขึ้นของ 
ประเทศจีนไม่เพียงส่งผลต่อ 
อุตสาหกรรมการพนันในมาเก๊า 
เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบ 
ต่ออุตสาหกรรมการพนัน 
ในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวันออก 
เฉียงใต้ด้วย
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ความคิดเห็นก่อนแก้กฎหมายเก่ียวกับการ 
พนันในประเด็นต่างๆ เช่น จำานวนคาสิโน  
อายุของใบอนุญาต การคุ้มครองแรงงาน 
ในอุตสาหกรรมการพนัน ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและโทษของภาคธุรกิจ เป็นต้น  
แต่ในขณะท่ียังไม่มีการสรุปผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากทางการ ส่ือต่าง  ๆก็ออกมา 
ระบุในเบ้ืองต้นแล้วว่า อาจมีการลดอายุ 
ของใบอนุญาตจาก 20 ปี เหลือ 10 ปี และ 
ธุรกิจการพนันอาจถูกควบคุมกำากับโดย 
รัฐบาลและมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดมากข้ึน  
ประกอบกับข่าวการจับกุมนักธุรกิจคาสิโน  
Alvin Chau ว่ามีส่วนร่วมในการเปิดบ่อน 
ผิดกฎหมายในต่างประเทศ  ในเดือน 
พฤศจิกายน ค.ศ.  2021 ย่ิงบ่ันทอนความ 
เ ช่ือม่ันของนักลงทุนท่ีมีต่ออนาคตของ 
อุตสาหกรรมการพนันในมาเก๊า

ทิศทางการปราบปรามการพนันท่ีเข้มงวด 
ข้ึนของประเทศจีน  ไ ม่ เ พียงส่งผลต่อ 
อุตสาหกรรมการพนันในมาเก๊าเท่าน้ัน แต่ 
ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนัน 
ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  
ตัวอย่างเช่น 

ประเทศกัมพูชา ด้วยแรงกดดันจาก 
รัฐบาลจีนท่ีต้องการปราบปรามการพนัน  
ทำาให้ในเดือนกันยายน ค.ศ.  2019 นายก 
รัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา ได้ประกาศว่า 

ตนจะแบนการพนันออนไลน์ในกัมพูชา 
ท้ังหมด โดยจะเร่ิมมีผลบังคับในวันท่ี 1  
มกราคม ค.ศ.  2020 จากเดิมท่ีเคยห้าม 
เพียงการให้บริการกับคนกัมพูชาเท่าน้ัน  
และจะเร่ิมปฏิบัติการตรวจสอบบ่อนคาสิโน 
ท่ัวประเทศด้วย 

ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนสิงหาคม  
ค.ศ. 2019 รัฐบาลจีนได้เรียกร้องให้รัฐบาล 
ฟิลิปปินส์ส่ังให้ PAGCOR ระงับการออก 
ใบอนุญาต POGO และออกกฎหมายแบน 
การพนันออนไลน์ เพ่ือช่วยปราบปรามการ 
พนันออนไลน์ตามนโยบายของประเทศจีน  
ท้ังยังร้องขอให้ทางการฟิลิปปินส์ช่วยสืบสวน 
คนจีนท่ีขายแรงงานในธุรกิจการพนันใน 
ฟิลิปปินส์ ในท่ีสุดรัฐบาลฟิลิปปินส์ยอมระงับ 
ใบอนุญาตช่ัวคราว โดยยกเลิกใบอนุญาต  
POGO กว่า 28 ฉบับ และปิดเว็บพนันและ 
แพลตฟอร์มการจ่ายเงินออนไลน์ 

ส่วนในประเทศเมียนมาร์ จีนได้ระงับ 
บัญชีของนักท่องเท่ียวจีนท่ีข้ามแดนจาก 
ชายแดนจีนเพ่ือไปเล่นพนันในเมียนมาร์  
โดยใช้มาตรการห้ามไม่ให้ข้ามแดนช่ัวคราว  
รวมถึงการตัดไฟและแทรกแซงสัญญาณ 
โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตในเมียนมาร์ ส่ือจีน 
ยังพยายามประชาสัมพันธ์ให้เห็นด้วยว่า  
เมืองชายแดนพม่าเป็นพ้ืนท่ีอันตรายและ 
ควรหลีกเล่ียงการเดินทาง 
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ผลการศึกษาสรุปได้ว่า อุตสาหกรรม 
การพนันท้ังในมาเก๊าและในภูมิภาคได้รับ 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของนโยบาย 
ภายในของจีน และการเปล่ียนแปลงของ 
จำานวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางออกมา 
แสวงโชคยังต่างประเทศ

สำาหรับประเทศไทยท่ีอาจมีกลุ่มท่ีเสนอ 
แนวคิดสนับสนุนการเปิดเขตการพนัน 
ถูกกฎหมาย โดยมีเป้าหมายหน่ึงเพ่ือท่ีจะ 

ดึงดูดนักพนันชาวจีน และหวังผลในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการพนัน  
ย่อมควรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและ 
ระมัดระวังย่ิง เน่ืองจากแรงต้านท่ีเข้มข้น 
จากนโยบายปราบปรามการพนันของจีน 
และจำานวนนักแสวงโชคชาวจีนท่ีลดลง อาจ 
ทำาให้อุตสาหกรรมการพนันในภูมิภาคไม่ได้ 
สดใสเช่นในอดีตอีกต่อไป
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ยุคมืดมน 
ของคาสิโนแบบดัง้เดิม: 
สถานการณ์การพนัน 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ช่วงโควิด-19

ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์

สรุปสาระส�าคัญจากบทความวิชาการ 
เรื่องตลาดการพนันรอบบ้าน 
ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

ตลอด 2 ทศวรรษเศษที่ผ่านมา นักพนันจีนถือเป็น 
กลุ่มเป้าหมายหลักของอุตสาหกรรมการพนันในแถบ 
เอเชีย  -  แปซิฟิก แต่การสร้างแหล่งบันเทิงครบวงจร 
ที่มีคาสิโนเป็นจุดขาย เพ่ือดึงดูดนักพนันต่างชาติ  
โดยเฉพาะชาวจีน อาจไม่ใช่สูตรส�าเร็จในการแสวงหา 
รายได้เข้าประเทศอีกแล้ว
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ในช่วงยามท่ีเศรษฐกิจโลกตกตำ่าลง หรือ 
มีสถานการณ์เลวร้ายใดก็ตาม ธุรกิจการ 
พนันยังคงเอาตัวรอด และเติบโตอย่าง 
ต่อเ น่ือง  กระท่ังการมาของโควิด-19  
แนวโน้มอันรุ่งโรจน์ของอุตสาหกรรมการ 
พนันต้องเผชิญกับสภาวะชะงักงันอย่าง 
ฉับพลัน (Disruption)  เดินหน้าเข้าสู่ยุค 
แห่งความมืดมนท่ีสุดในประวัติศาสตร์

การประกาศบังคับใช้มาตรการควบคุม 
โรคของประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การปิดเมือง (Lockdown) และการจำากัด 
การเดินทาง (Travel Restriction) ส่งผล 
สะเทือนต่ออุตสาหกรรมการพนันในหลายมิติ  
การพนันออนไลน์กลับกลายเป็นผู้ฉกฉวย 

โอกาสจากวิกฤต สามารถขยายตัวอย่าง 
ก้าวกระโดด สวนทางกับผลประกอบการ 
โดยรวมของอุตสาหกรรมการพนันซ่ึงตกตำ่า 
อย่างไม่เคยมีมาก่อน

ปัจจัยจากจีน

ตลอด 2 ทศวรรษเศษท่ีผ่านมา นักพนัน 
จีนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของอุตสาห- 
กรรมการพนันในแถบเอเชีย  -  แปซิฟิก  
จำานวนคาสิโนท่ีมีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ล้วนแต่ 
มุ่งหวังเงินจากคนจีน เช่นเดียวกับบาง 
ประเทศท่ีเร่ิมรับรองให้คาสิโนออนไลน์ถูก 
กฎหมาย แต่รัฐบาลจีนมองปรากฏการณ์ 
ดังกล่าวด้วยท่าทีไม่สบายใจอย่างย่ิง และ 
นำามาซ่ึงนโยบายหลายระดับและมาตรการ 
หลายด้าน

กรณีสำาคัญท่ีสะท้อนชัดว่าจีนเอาจริง 

เอาจังต่อเร่ืองน้ีคือ การจับกุมเอลวิน โจว  
(Alvin Chau) ผู้ก่อต้ังและเป็น  CEO  
ของกลุ่ม Sun City ผู้ประกอบการจัดทัวร์ 
นักพนัน (Junket) รายใหญ่ของมาเก๊า ใน 
ข้อหาเก่ียวข้องกับการพนันข้ามพรมแดนและ 
การฟอกเงินผิดกฎหมายเม่ือปลายปี 2021 

บริษัทของเอลวิน โจว จดทะเบียนใน 
ตลาดหุ้นฮ่องกงราวปี 2007 เร่ิมต้นธุรกิจ 
โดยเช่าช่วงพ้ืนท่ีในคาสิโนท่ีได้สัมปทาน 
จากรัฐบาลมาเก๊า จากน้ันขยายกิจการไป 
เ ปิด ห้อ ง  V I P  ในคา สิ โน ท่ี เ ก าห ลี ใ ต้   

มาตราการควบคุมโรค
(การปิดเมือง การจ�ากัด 
การเดินทาง) ส่งผลสะเทือน 
ต่ออุตสาหกรรมการพนัน 
ท�าให้ผลประกอบการโดยรวม 
ตกต�่าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
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ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา  
ก่อนจะเข้าร่วมหุ้นลงทุนทำาคาสิโน Naga 
World ในกัมพูชา และมีโครงการจะสร้าง 
คาสิโน Van Don Scheme ของตัวเอง 
ในเวียดนาม ท่ีผ่านมาเขาเคยตกเป็นข่าว 
เชิงลบอยู่เป็นประจำา เช่น ออสเตรเลีย 
ห้ามไม่ให้เข้าประเทศเน่ืองจากพัวพันการ 
ฟอกเงิน หรือความสัมพันธ์อ้ือฉาวในชีวิต 
แต่งงาน

สถานการณ์โควิด-19 ทำาให้ตลาดการ 
พนันในจีนต้องปิดลงยาวนาน ธุรกิจคาสิโน 
ในหลายประเทศท่ีมุ่งฐานลูกค้าชาวจีนเป็น 

กลุ่มเป้าหมายย่ิงได้รับผลกระทบอย่างมาก  
เน่ืองจากทางการจีนห้ามมิให้ชาวจีนเดินทาง 
ออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศ และจนถึง 
ขณะน้ี (มีนาคม 2022) ก็ยังไม่มีทีท่าว่า 
รัฐบาลจีนจะผ่อนคลายข้อห้ามดังกล่าวเม่ือใด 

ความบอบชำ้าน้ีอาจเทียบเคียงได้จาก 
จำานวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเข้ามายังประเทศ 
ไทยในช่วงก่อนจะมีโควิด-19 กับช่วงสองปี 
ท่ีต้องเผชิญกับการระบาดของโรค โดยใน 
ปี 2564 มีนักท่องเท่ียวเพียง 13,043 คน  
ในขณะท่ีในปี 2562 มีนักท่องเท่ียวเกือบ 11  
ล้านคน

ตาราง 1 จำานวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564

ท่ีมา : ประมวลจากสถิตินักท่องเท่ียวของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

ป ีพ.ศ. 

ผลตา่ง

2562 2563 2564

จ�านวน (คน) 10,997,169

N/A

1,249,910

 - 88.63%

13,043

 - 98.96%

โควิด-19 ในอาเซียน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับ 
การระบาดของโควิด-19 เม่ือช่วงต้นปี 2020  
ประเทศไทยยืนยันมีผู้ติดเ ช้ืออย่างเป็น 
ทางการเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2020 ซ่ึง 
ถือเป็นผู้ป่วยรายแรกท่ีพบนอกประเทศจีน  
ต่อมาจึงเร่ิมมีการยืนยันการพบผู้ติดเช้ือ 

ในประเทศอ่ืนตามมาจนครบทุกชาติ
ห้วงแรกของการระบาด หลายประเทศ 

ได้รับคำาช่ืนชมจากนานาชาติในเร่ืองการ 
รับมือได้อย่างดี แต่เม่ือต้องเผชิญการระบาด 
ในระลอกต่อๆ  มา และพบเช้ือสายพันธ์ุ 
ใหม่ๆ สถานการณ์ในภูมิภาคน้ีก็ยำา่แย่ลง 
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มาตรการท่ีถูกนำามาใช้อย่างได้ผลใน 
ช่วงแรกของแทบทุกประเทศท่ีคล้ายกันคือ  
การปิดประเทศ กักกันโรค ควบคุมการ 
เคล่ือนย้ายของประชากร ปิดสถานท่ีชุมนุม 
ต่างๆ และแน่นอนว่า คาสิโน หรือสถาน 
พนันอ่ืนๆ เช่น ร้านรับพนัน สนามม้า ย่อม 
จัดเป็นสถานท่ีเส่ียงสูงในสายตาของภาครัฐ 
ทุกประเทศ โดยคำาส่ังปิดระลอกแรกมักอยู่ 
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2020 (เมษายน 
ถึงมิถุนายน) หรืออาจยาวกว่าหากประเทศ 
น้ันเข้มงวดมาก เช่น กัมพูชาให้ปิดต้ังแต่ 
มีนาคม - กันยายน 2021 หลังจากน้ันหาก 

คาสิโนใดกลายเป็นคลัสเตอร์ข้ึนมาก็ต้อง 
ปิดช่ัวคราว ไม่มีนโยบายส่ังปิดแบบปูพรม 
เป็นเวลานานๆ อีก

จนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ประเทศ 
ในอาเซียนทั้ง 11 ประเทศ (รวมติมอร์  -  
เลสเต) มีผู้ติดเช้ือโควิด-19 รวม 20.61  
ล้านคน เสียชีวิตท้ังส้ิน 324,891 คน เกือบ 
ทุกประเทศยังคงมีข้อจำากัดในการเดินทาง 
เข้า - ออกประเทศอยู่ อันเน่ืองมาจากการ 
ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์โอมิครอน  
แต่ก็มีการผ่อนคลายเป็นอย่างมากหาก 
เทียบกับในช่วงปี 2020 - 2021

ในปี 2020 ผลการประกอบการ 
ของคาสโิน 4 แหง่ส�าคญัของ 
อาเซยีน ตา่งมรีายไดต้กต�า่ลง 
ถว้นหนา้ กจิการทีพ่อประทงัตวั 
ได ้อาศยัรายไดจ้ากการลงทนุ 
ในธรุกจิอืน่  ๆ

รายได้จากการพนันโดยรวมตกตํ่า แต่แบบออนไลน์พุ่ง

หากพิจารณาผลการประกอบการของ 
คาสิโน 4 แห่ง ท่ีติดโผ Top 15 ของคาสิโน 
ท่ีทำาเงินสูงสุดของโลกในปี 2018 กำาไรท่ี 
เป็นเงินสดล้วนตกตำ่าลงถ้วนหน้า ไม่ว่าจะ 
เป็นบรรษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก อาทิ เครือ  
Sands, เครือ Genting หรือกลุ่มทุนใหญ่ 
ในแถบน้ีอย่าง NagaCorp ต่างก็ได้รับ 
ผลกระทบท้ังจากมาตรการควบคุมโรค 
ภายในประเทศ การจำากัดการเดินทาง 
ระหว่างประเทศ และความนิยมต่อการพนัน 
ออนไลน์ท่ีนับวันมีแต่จะเพ่ิมข้ึน 

แต่ถึงกระน้ัน Sands และ Sentosa ยัง 
พอประคองตัวทางธุรกิจได้เน่ืองจากทำาธุรกิจ 
หลายขา จึงมีรายได้จากแหล่งอ่ืนมาช่วย 

จุนเจือ เช่น ศูนย์การค้า สวนสนุก และ 
มีการกระจายความเส่ียงด้วยการขยาย 
การลงทุนไปในหลายทวีป เช่น อเมริกา  
ยุโรป และประเทศหมู่เกาะ
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รูปท่ี 1 ภาพข่าวการจับกุมเอลวิน โจว ผู้บริหารกลุ่มซันซิต้ี 
จาก www.thinkchina.sg และ agbrief.com
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ตาราง 2 รายได้รวมของคาสิโน 4 แห่งสำาคัญของอาเซียนในรอบ 5 ปี

รายได้รวมของคาสโิน
(หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) ปี 2016 ปี 2017 ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020

Marina Bay Sands 2,164 2,333 2,178 2,167 872

Resort World
Genting*

2,127 2,221 2,364 2,478 1,078

Resort World
Sentosa 1,636 1,754 1,864 1,820 777

NagaWorld 531.6 956.3 1,474.3 1,755.5 225.9

ท่ีมา: ประมวลจากรายงานประจำาปี ช่วงระหว่างปี 2016 - 2020 ของคาสิโนแต่ละแห่ง
หมายเหตุ: *รวมรายได้จากธุรกิจในเครือท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ 
  เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ในนามของบริษัท Genting Malaysia

เช่นเดียวกับรายได้เข้ารัฐจากภาษีการพนัน 
ก็ลดน้อยถอยลงมาก กรณีกัมพูชา ในปี  
2019 จัดเก็บภาษีการพนันได้ 85 ล้าน 
เหรียญสหรัฐฯ ลดเหลือเพียง  40 ล้าน 
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 กรณีฟิลิปปินส์  
PAGCOR (Philippine Amusement and  
Gaming Corporation) บริษัทด้านการพนัน 
ท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ ในปี 2018 จัดเก็บภาษี 
การพนันได้ 67.68 พันล้านเปโซ และ 75.76  
พันล้านเปโซ ในปี 2019 แต่ในปี 2020  
ลดลงถึง 30 พันล้านเปโซ 

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการพนันของ 
ฟิลิปปินส์นอกจากจะมีคาสิโนด้ังเดิมแล้ว  
ยังมีอีกขาหน่ึงท่ีอาจเรียกรวมๆ  ได้ว่า การ 
พนันออนไลน์ หรือ POGOs (Philippines  

Offshore Gaming Operators) หมายถึง  
บริษัทท่ีเสนอให้บริการเกมพนันแก่ลูกค้าท่ีอยู่ 
นอกประเทศ เร่ิมออกใบอนุญาตในปี 2016

POGOs เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีอัตราการ 
เติบโตรวดเร็ว และสร้างรายได้มหาศาล 
เข้าประเทศในแต่ละปี ในปี 2020 รัฐบาล 
ฟิลิปปินส์จัดเก็บภาษีการพนันได้กว่า 139  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 11.71% จาก 
ปี 2019 ท่ีจัดเก็บภาษีได้ 124 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐฯ และในปี 2018 ท่ีเคยจัดเก็บได้ 46  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือว่าเป็นการเก็บภาษี 
เพ่ิมข้ึนแบบก้าวกระโดด อน่ึง ฟิลิปปินส์ 
ถือเป็นชาติเดียวในอาเซียนท่ียอมรับให้ 
คาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมาย ทว่าก็สร้าง 
ผลกระทบไปไกลข้ามแดน
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ตาราง 3 สถานคาสิโนของ 11 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

หมายเหตุ: *ตัวเลขจากการประมาณการของสำานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
  (UNODC) ในช่วงก่อนจะมีโควิด-19 ซ่ึงอาจเป็นการประเมินท่ีสูงเกินจริง อ้างใน Nanda, “The Kokang 
  casino dream,” Frontier Myanmar (23 July 2020)

คาสโินถกูกฎหมาย
แหง่แรก/เปิดปี ค.ศ.

คาสโิน
ทีท่�ารายไดส้งูสดุ

จ�านวนคาสโิน
ปัจจบุนั/แหง่

อนญุาตใหค้นสญัชาติ
ตนเองเขา้เลน่พนนั

ออกใบอนญุาตประเภท
คาสโินออนไลน์ประเทศ

1 แบบมเีงือ่นไขResorts World 
Genting

Resort World
Gentingมาเลเซีย 1971

230*Andaman Club n/aเมียนมาร์ 1995

2 แบบมเีงือ่นไขResort World
Sentosa

Marina 
Bay Sandsสิงคโปร์ 2010

50The Manila 
Bay Casino 

Solaire Resort
and Casinoฟลิิปปินส์ 1977

8 แบบมเีงือ่นไขDo Son 
Resort Hotel

Corona Resort 
& Casinoเวียดนาม 1994

1the Golden 
Sands Dili

the Golden 
Sands Diliติมอร ์- เลสเต 2019

101 เคยม ีแตย่กเลกิNaga World Naga 
Worldกัมพูชา 1995

 -  -  - Taosebio  - อินโดนีเซีย 1968

3Dansavanh Nam
Ngum Resort 

Kings Romans
Casinoลาว 1996

 -  -  -  -  - บรูไน  - 

 -  -  - สถานกาซโินของ
รฐับาลทีห่วัหิน  - ไทย 1949

รวมทัง้อาเซียน 396 แหง่ 5 ประเทศ 1 ประเทศ
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ภาวะการแข่งขันสูง
และการล้มหายตายจาก

ยากจะปฏิเสธว่า ในอาเซียนมีคาสิโน 
จำานวนเยอะมาก รวมแล้วเกือบ 400 แห่ง  
ต้ังอยู่ใน 8 ประเทศ มีแค่ 3 ประเทศเท่าน้ัน 
ท่ีไม่มีคาสิโน คือ บรูไน อินโดนีเซีย และ 
ไทย จุดร่วมท่ีทุกประเทศมีเหมือนกันไม่พ้น 
ความต้องการ “ดูดเงินชาวต่างชาติ” มากกว่า 
การ  “ป้องกันเงินร่ัวไหลออกนอกประเทศ”  
มีเพียง 2 ประเทศเท่าน้ันท่ียอมให้คนสัญชาติ 
ตัวเองเข้าเล่นคาสิโนได้โดยปราศจากเง่ือนไข 
ควบคุม ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กับติมอร์ - เลสเต 

ขณะท่ีสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม  
ถึงแม้จะยอมให้คนของตนเองเข้าไปในคาสิโน 
ได้ ทว่าก็เต็มไปด้วยเง่ือนไขร้อยรัด เช่น  
จำากัดให้เล่นได้เพียงบางแห่ง ห้ามผู้ท่ีนับถือ 
บางศาสนาเข้าเล่น มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  

แต่งกายสุภาพ ต้องจ่ายค่าเข้า จนเกิดความ 
เคล่ือนไหวในหมู่กลุ่มทุนคาสิโนในเวียดนาม 
เรียกร้องให้รัฐปรับเปล่ียนนโยบายท่ีเปิดกว้าง 
ย่ิงข้ึน

แนวโน้มท่ีได้เห็นชัดเจนคือ คาสิโนใน  
7 ประเทศอาเซียนท่ียอมรับให้คาสิโนถูก 
กฎหมายมีจำานวนลดลง ท้ังจากมาตรการ 
ทางกฎหมายท่ีต้องการจัดระเบียบธุรกิจ 
จำาพวกน้ี เช่น เมียนมาร์ นโยบายจำากัด 
จำานวนโดยรัฐ  เ ช่น  สิงคโปร์ รวมถึง 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์ 
โควิด-19 โดยเฉพาะกัมพูชาซ่ึงมีข้อมูลว่า  
ในช่วงต้นปี 2020 มีการออกใบอนุญาตให้กับ 
ผู้ประกอบการคาสิโน 163 แห่ง แต่ปัจจุบัน 
เหลือเพียง 101 แห่งเท่าน้ัน

ข้อสังเกตทิ้งท้าย

จากท่ีกล่าวมาพอจะช่วยให้เห็นเค้าลาง 
ได้ว่า การสร้างแหล่งบันเทิงครบวงจรท่ีมี 
คาสิโนเป็นจุดขาย  (บางประเทศเรียก  
Integrated Resort เช่นญ่ีปุ่น บางประเทศ 

เรียก Entertainment Complex เช่นไทย)  
เพ่ือดึงดูดนักพนันต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน  
อาจไม่ใช่สูตรสำาเร็จในการแสวงหารายได้ 
เข้าประเทศอีกแล้ว

04_REPORT 65_220665.indd   21504_REPORT 65_220665.indd   215 22/6/2565 BE   17:4422/6/2565 BE   17:44



04_REPORT 65_220665.indd   21604_REPORT 65_220665.indd   216 22/6/2565 BE   17:4422/6/2565 BE   17:44




	00_REPORT 65_220665
	01_REPORT 65_220665
	02_REPORT 65_220665
	03_REPORT 65_220665
	04_REPORT 65_220665

