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บรรณาธิการ
ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล

การพนันนับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่รายล้อมรอบเราเกือบทุกขณะ ยิ่งพี่

ไทยเราเก่งในเรื่องการปรับตัวด้วยแล้ว เลยสามารถประยุกต์ทุกอย่าง

ให้เป็นการพนันได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ เริ่มตั้งแต่ม้า มวย หวย บอล 

และล่าสุดเล่นกันไปถึงขั้นพนันบั้งไฟ

หลาย ๆ ครั้ง คนเห็นว่าการเสี่ยงโชคด้วยการพนันเป็นเพียงการเล่นขำา ๆ 

แต่ท้ายสุดมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งชาติไปเสียแล้ว ไม่เชื่อผู้

อ่านลองเข้าเฟสบุ๊คในวันหวยออกดูก็จะเห็นทั้งคนได้คนเสียร้องกันระงมในเครือ

ข่ายออนไลน์ อย่างนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สังคมไทยได้ฝังรากเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของการพนันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสียแล้ว

ทันเกมฉบับ ‘การพนัน 360๐’ จึงอยากพาท่านผู้อ่านมองไปรอบตัว เพื่อ

ทำาความเข้าใจกับการพนันซึ่งถูกตีความจากมุมมองที่ต่างองศากันออกไป เริ่ม

กันที่องศาแรกซึ่งได้หยิบยกแง่มุมของกฏหมายการพนันที่ว่าด้วย ‘นิติสำานึก’ 

แบบไทย ๆ และ กฏหมาย ‘PASPA’ ของสหรัฐอเมริกามาเล่าสู่กันฟัง จากนั้น

ก็พลิกมุมมองปรับองศามายัง‘นายหัววัวชน’ ที่สะท้อนภาพวัฒนธรรมการชนวัว

ของคนใต้ ซึ่งทำาให้เราเห็นแง่มุมของการชนวัว อันนิยามเกมการพนันในความ

หมายเชิงอำานาจมากกว่านัยยะของศีลธรรมที่เห็นกันอยู่ดาษ ๆ 

จากนั้นขยับไปอีกองศาหนึ่ง เพื่อให้เห็นแง่มุมการพนันผ่านไอดอลบอลไทย

อย่าง สุเชาน์ นุชนุ่ม จากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พร้อมทั้งแนะนำาหนังสือน่าอ่าน

แบบเบา ๆ แต่ทำาให้เราต้องเอาไปคิดให้หนัก ในคอลัมภ์ มุมนักอ่าน ที่ว่ากัน

ด้วยวรรณกรรมอมตะของดอฟโตเยฟสกี้

ทั้งนี้บรรจบมุมมองมายังองศาของแนวคิดวิพาษ์อุตสาหกรรมการพนันทั้ง

จากกรณีศึกษาต่างประเทศและจากคนรุ่นใหม่อย่างแบคบอย

ทันเกมฉบับ การพนัน 360๐ คงไม่ใช่ตัวแทนของมุมมองทั้งหมดที่เห็นและ

เป็นอยู่ในโลกการพนัน แต่อย่างน้อยคงให้ภาพคร่าว ๆ ของสังคมไทย ที่มีทั้ง

การปฏิเสธและเปิดรับ การอนุญาตและควบคุม รวมถึงความรักและความชัง ที่

มีต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างปฏิเสธไม่ได ้
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เรื่องเด่นในฉบับ

นิติสำ�นึกเรื่องก�รพนันในสังคมไทย

มุมนักอ่าน

นักพนัน

สัมภาษณ์พิเศษ

สุเช�ว์ นุชนุ่ม  บุรุษผู้เกิดม�เป็นนักกีฬ�มืออ�ชีพ

เรื่องจาก..ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 

น�ยหัววัวชน

บทความ

ม�ช่วยกันลุ้น PASPA

บทความ

เรียนรู้ประสบก�รณ์ก�รเปิดบ่อนค�สิโนของสิงคโปร์

สรรหามาเล่า  

เสียงวิพ�กษ์เรื่องก�รพนันในเมืองผู้ดี

คลิ๊ก

นักเลงไก่ยุคดิจิตอล

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำา
ข้อความใดๆไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ

จุลสาร “ทันเกม”
เจ้าของ  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
สถานที่ติดต่อ ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6299
  e-mail:thaicgs@gmail.com 
บรรณาธิการบริหาร  รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
บรรณาธิการ ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
กองบรรณาธิการ ศิริพร ยอดกมลศาสตร ์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
  สมสิทธิ์ นิทธยุ  รติวัลคุ์ จักรบุตร
รูปเล่ม  1Q6
พิมพ์ที่   โรงพิมพ์เครือข่ายเดือนตุลา

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.gamblingstudy-th.org
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/gamblingstudy
สนับสนุนโดย แผนงานสนับสนุนศูนย์วิจัยปัญหาการพนัน
  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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นิติสำานึก
เรื่องการพนันในสังคมไทย
เรื่อง: ศิริพร ยอดกมลศาสตร์

การพนันเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลก ในปี 2010 มีการจัดอันดับ

ประเทศที่มีการเล่นพนันมากที่สุดในโลก โดยดูจากจำานวนเงินที่คนเล่นพนัน

สูญเสีย พบว่า ออสเตรเลียเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง สมกับฉายา “ประเทศแห่ง

นักพนัน” คือคนเล่นพนันต้องสูญเงินมากถึง 1,288 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ

ประมาณ 4 หมื่นบาท) ตามมาติดๆด้วยสิงคโปร์ 1,174 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วน

อันดับถัดๆมาเกาะกลุ่มอยู่ที่ 558-418 ดอลลาร์สหรัฐฯ คือ ไอร์แลนด์ 

คานาดา ฟินแลนด์ อิตาลี ฮ่องกง นอร์เวย์ กรีซ และสเปน

ในประเทศไทย ผลการสำารวจของสำานักต่างๆพบเหมือนๆกันว่า คนไทยมากกว่า

ร้อยละ 70 มีประสบการณ์เคยเล่นการพนัน ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ ได้

ประมาณการจำานวนเงินเล่นการพนันตลอดทั้งปีของคนไทย ในปี พ.ศ.2553 ว่ามีสูง

ถึง 3.57 แสนล้านบาท ถ้ามองแบบหยาบๆ คนเล่นพนันน่าจะสูญเงินไม่มากนัก เพราะ

มูลค่าความสูญเสียย่อมน้อยกว่าวงเงินพนัน มองจากมิตินี้ ไทยไม่ใช่ประเทศที่มีการเล่น

พนันมากจนน่ากังวล แต่ถ้าดูแนวโน้มของอุตสาหกรรมการพนันที่กำาลังขยายตัวแบบก้าว

กระโดดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการพนันใหม่ๆใน

สังคมไทย เช่น การพนันออนไลน์ การพนันบั้งไฟ ฯลฯ การหาแนวนโยบายที่เหมาะสม

ในการกำากับดูแลเรื่องการพนันคงเป็นสิ่งจำาเป็นเร่งด่วนของสังคมไทยปัจจุบัน
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นิติสำานึก
เรื่องการพนันในสังคมไทย

• สมเด็จพระนารายณ์ บัญญัติกฎหมายห้ามเล่นการพนัน

• สมเด็จพระบรมโกษฐ์ ห้ามข้าราชการเล่นการพนันมากจนเกินไป 
ผู้ ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษเฆี่ยน 90 ที และถอดยศลงเป็นไพร่

• สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี บำารุงขวัญทหารและแม่ทัพนายกอง 
โดยให้เล่นการพนันกันแต่พอสมควร ส่วนราษฎรทั่วไปให้เล่นการ
พนันได้ในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ เช่น ตรุษไทย ตรุษจีน สงกรานต์

• รัชกาลที่ 1 ให้มีการเล่นพนันเบี้ยอยู่บ้างโดยเก็บอากรบำารุง
แผ่นดิน แต่ออกพระราชกำาหนด พ.ศ.2325 ห้ามข้าราชการเล่น
บ่อนเบี้ยและเสพสุรา ผู้ ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษเฆี่ยน 90 ที และสัก
รูปถั่วประจานที่หน้าผาก ส่วนเจ้าของบ่อนผู้อนุญาตให้ข้าราชการ
เข้าไปเล่นเบี้ยระวางโทษเฆี่ยน 30 ที ต่อมา พ.ศ.2333 ออกพระ
ราชบัญญัติห้ามเล่นการพนันชนไก่ และ พ.ศ.2337 ออกพระราช
บัญญัติห้ามเล่นการพนันเด็ดปลี แทงห่วง และกอบข้าวสาร

• รัชกาลที่ 3 ให้ตั้งโรงหวยเพื่อเก็บอากรหวยใน พ.ศ.2378 

• รัชกาลที่ 4 กำาหนด “ภาษีการพนัน” เพิ่มขึ้นจากอากรบ่อนเบี้ย 
ทำาให้รัฐเก็บภาษีอากรจากบ่อนเบี้ยได้เพิ่มมากขึ้นปีละ 5 แสนบาท 
แสดงว่าในสมัยนั้นมีผู้นิยมเล่นการพนันในบ่อนเบี้ยกันมาก

• รัชกาลที่ 5 ตระหนักถึงผลกระทบจากการพนัน พ.ศ.2430 
ประกาศเลิกบ่อนเบี้ย โดยให้ค่อยๆเลิกไปเป็นขั้นๆ

• รัชกาลที่ 6 ประกาศปิดบ่อนการพนันทั่วราชอาณาจักร วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ.2460 ส่วนโรงหวยถูกประกาศปิด วันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ.2495

• พ.ศ.2478 แก้ไขปรับปรุงกฎหมายการพนันให้ทันสมัย ครอบคลุม

การเล่นพนันประเภทต่างๆ และบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน

• รัชกาลที่ 7 ตราพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 รวบรวม
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน

ทัน
เก

ม 
5

ทำาไมรัฐไทยต้องมีนโยบายควบคุมการพนัน

ทุกครั้งที่พูดเรื่องการพนัน สังคมจะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสนับสนุน

ให้การพนันเป็นกิจกรรมถูกกฎหมาย อีกฝ่ายหนึ่งคัดค้าน แต่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ

เหมือนกันว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม ทว่า

แต่ละยุคสมัยกฎหมายไทยมีการควบคุมและผ่อนคลายเรื่องการพนันแตกต่างกัน

ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ได้สรุปเรื่องนี้ไว้ใน “กฎหมายเกี่ยวกับการพนันใน

ประเทศไทย” ที่เขียนในปี พ.ศ. 2554 ดังนี้
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น่าสังเกตว่า หลังยุคผ่อนคลายให้มีการเล่นพนันเพิ่มมากขึ้น คือในยุคพระเจ้ากรุงธนบุรี 

ใช้การพนันเป็นเครื่องมือสร้างขวัญกำาลังใจทหาร และรัชกาลที่ 4 ใช้การพนันเป็นเครื่องมือ

หารายได้ มักตามมาด้วยยุคของการควบคุมการพนันอย่างเข้มงวด  เหตุผลสำาคัญปรากฏชัด

ในหนังสือที่ 168/188 ลงวันที่ 4 สิงหาคม ร.ศ.122 ถึงรัชกาลที่ 5 โดยกรมพระยาดำารงราชา

นุภาพ เสนาบดีมหาดไทยในสมัยนั้น ขอให้เลิกและปิดบ่อนการพนันในบางท้องที่ เพราะการ

พนันเป็นสาเหตุของการมีอาชญากรรมต่างๆเพิ่มขึ้น 

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เขียนถึงพระราชปรารภของ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการเลิกทาษ และทรงมีพระราชดำารัสว่า 

“...ข้าพเจ้าเห็นว่ายังมีความขัดข้องอยู่ ด้วยกรุงสยามยังมีภาษีหวย ถั่วโป การพนัน

ต่างๆ ฝิ่น เหล้า เหล่านี้ที่จริงได้ทำาคนเป็นทาษ ให้โทษแก่มนุษย์ทั้งหลาย... จะต้องคิดดับ

ของเหล่านี้เสียก่อนจึงจะเลิกทาษได้...”

นโยบายควบคุมการพนันของรัชกาลที่ 5 ส่งอิทธิพลต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้

จาก กฎหมายการพนันฉบับเดียวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 

เน้นการควบคุมและปราบปราม แต่มีการพนันที่อนุญาตให้เล่นได้ 3 กรณี ได้แก่ 

1. การเล่นพนันที่ระบุไว้รวม 24 ชนิดในบัญชี ข ท้ายพระราชบัญญัติฯ กรณีได้รับ

อนุญาตโดยรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ที่คุ้นเคยที่สุดน่าจะเป็น จับ

สลากโดยวิธีต่างๆ สลากกินแบ่ง ยิงเป้า โยนห่วง ชี้รูป บิงโก ชกมวย แข่งเรือ และการเล่น

ต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ 

2. การเล่นที่มีลักษณะคล้ายบัญชี ข

3. การเล่นที่รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติม ในปัจจุบันมี 4 

ประเภท ได้แก่ สะบ้าทอย สะบ้าชุด ฟุตบอลโต๊ะ และเครื่องเล่น ซึ่งสามารถทำาให้แพ้ชนะกัน

ได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ก็ตาม

แม้ยุคสมัยจะเคลื่อน นโยบายจะเปลี่ยน แต่ปัญหาที่เกิดจากการเล่นพนันยัง

เหมือนเดิม คือ ทำาให้ประชาชนไม่สนใจเอาเวลาไปประกอบอาชีพ และคนติดการ

พนันส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจนลง รวมถึงเพาะนิสัยเกียจคร้านใน

การทำางานอื่นๆ เพราะเห็นว่าไม่มีอาชีพใดสามารถทำากำาไรและสะดวกสบายกว่า

การพนันอีกแล้ว(ในกรณีที่เล่นได้) แต่ถึงจะเล่นเสียก็ถือว่ามีโอกาสแก้ตัวใหม่ 

และเมื่อเล่นหมดตัวก็จะต้องหาทางออกด้วยการปล้น จี้ ลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อ

หาเงินมาเล่นการพนันต่อไป
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ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า แม้กฎหมายจะบัญญัติว่าการเล่น

พนันเป็นความผิด แต่ในทัศนคติของคนทั่วไปเห็นว่าการพนันไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย คนถูกจับด้วย

คดีพนันไม่ได้ถูกรังเกียจ และส่วนใหญ่ได้รับโทษเพียงโทษปรับ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ไม่ค่อยให้ความสำาคัญ เพราะถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อย คนเล่นพนันจึงไม่รู้สึกผิดหรือเกรง

กลัวกฎหมาย

เพราะในโลกที่เป็นจริง คนเล่นการพนันคุ้นเคยกับกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มีการ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ คือการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ตำารวจ และการจ่ายเงินให้ผู้

มีอำานาจ “อนุญาต” ให้มีการเล่นพนันอย่างถูกกฎหมาย จนทำาให้การฝ่าฝืนและไม่เคารพ

กฎหมายกลายเป็นบรรทัดฐานในเครือข่ายผู้เล่นการพนัน

ถ้ากฎหมายกำาหนดอัตราโทษสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ตำารวจดำาเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัด

และประสานการทำางานกับสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะส่งผลโดยตรงให้

ปัญหาการพนันลดลง สังคมและคนเล่นพนันจะเปลี่ยนทัศนคติ

แต่หากมองออกไปให้ไกลกว่าเรื่องกฎหมาย สังคมไทยจำาป็นต้องสนับสนุนกิจกรรม

ทดแทนการเล่นพนัน หลายๆกระทรวง หลายๆหน่วยงาน ต้องเข้ามาช่วยกันทำา เช่น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจัดสถานที่และกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดพื้นที่เล่นกีฬาให้เยาวชน ชุมชนมีกิจกรรมที่หลากหลาย ฯลฯ

กฎหมายควบคุมให้คนไม่เล่นการพนันได้จริงหรือ ?
จากการศึกษา “นิติสำานึกของบุคคลในการเล่นพนันชนไก่” เมื่อปี พ.ศ.2552

ปิยอร เปลี่ยนผดุง สรุปว่า กฎหมายไม่สามารถห้ามกิจกรรมการเล่นพนันอย่างเด็ดขาดใน

ทันที เพราะการพนันบางประเภทเป็นวิถีชีวิตของคนไทยจำานวนมากและเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงสร้างสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลากหลาย ทั้งเพื่อความสนุกสนานบันเทิง การพนัน

ขันต่อ เครื่องแสดงความสามารถ เครื่องแสดงสถานะของบุคคล รวมถึงโชคลาภ 

นอกจากนั้น แนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่องการพนันในสังคมไทยยังมีลักษณะลักลั่น แสดง

ถึงความขัดแย้งในหลายๆด้าน ตัวอย่างเช่น

• กฎหมายมุ่งเน้นควบคุมและปราบปรามเพื่อไม่ให้คนเล่นการพนัน แต่รัฐบาลต่างๆ

กลับอนุญาตให้สำานักงานสลากเพิ่มปริมาณการผลิตสลากกินแบ่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเท่ากับ

เป็นการสนับสนุนให้มีการเล่นพนันเพิ่มมากขึ้น

• ศาสนาถือว่าการพนันเป็นอบายมุข แต่นักบวชผู้มุ่งหลุดพ้นยังคงใบ้หวยเพื่อช่วยชาว

บ้าน 

• สื่อประฌามการเล่นพนันว่าเป็นทางเสื่อมของสังคม แต่สื่อจำานวนหนึ่งกลับชี้ช่องทาง

และสนับสนุนข้อมูลให้คนเข้าถึงแหล่งพนัน
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มีสักครั้งหรือไม่ ที่คุณสงสัยว่าเหล่านักพนันคิดอะไร รู้สึกอย่างไร กับการ

ใช้ชีวิตแบบนั้น แต่แล้วก็ได้แค่ความสงสัยไม่เข้าใจ แน่ละ..เพราะคุณไม่ได้อยู่

ในโลกของพวกเขา ฟีโอดอร์ ดอฟโตเยฟสกี้ คือมัคคุเทศก์ชั้นยอดที่จะ

พาคุณท่องเที่ยวเข้าไปในโลกของนักพนัน ร่วมรู้สึกและร่วมเป็นไปกับชะตา

กรรมของเหล่านักพนัน

สำาหรับนักเขียนเรืองนามชาวรัสเซียผู้นี้ นอกจากจะได้รับยกย่องในอัจฉริยภาพ

ด้านการประพันธ์ที่สามารถตีแผ่ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนซับซ้อนของมนุษย์ออกมา

ได้อย่างคมคายแล้ว ในฐานะมัคคุเทศก์แห่งโลกนักพนัน เขายังเป็นผู้ที่ลุ่มหลงใน

การพนันเป็นชีวิตจิตใจอีกด้วย นิยายขนาดสั้นเรื่อง “นักพนัน” (The Gambler) จึง

ไม่เพียงแต่จะออกมาจากปลายปากกา  หากแต่หลั่งไหลออกมาจากชีวิตจริง จาก

ประสบการณ์ตรงของเขา

นักพนัน

สามารถดาวน์โหลด e-book 

เรื่อง “The Gambler” 

ฉบับภาษาอังกฤษ

ได้ที่ www.gutenberg.org
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นักพนัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหายนะของนักพนันกลุ่มหนึ่ง ที่ตกลงไปในบ่วง

ของเงินทอง ชื่อเสียงลาภยศ ความรัก และการพนัน โดยมีฉากหลังเป็นเมืองรูเล็ท

เทนเบิร์ก  สถานที่ที่กงล้อแห่งรูเล็ทกำาลังหมุนเคลื่อนชะตากรรมของตัวละครแต่ละ

ตัวไปสู่จุดที่ใครก็คาดไม่ถึง  ดอฟโตเยฟสกี้ตีแผ่ความรู้สึกอันโลดเร้า บีบคั้นและขัด

แย้งในตัวเองภายในใจของนักพนันออกมาได้อย่างหมดเปลือก  
ดูเหมือนเขากำาลังจะบอกกับเราว่า เส้นแบ่งระหว่างการเป็น ‘นักพนัน’ กับ ‘ผี

พนัน’ นั้นเลือนรางบางเบา  เมื่อเราเข้าสู่โลกแห่งการเป็นนักพนัน สมรภูมิที่แท้จริง

อาจไม่ได้เป็นโต๊ะพนันที่อยู่ต่อหน้า หากแต่เป็นสนามรบที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในจิตใจ 

“ผมรู้ความลับของการเล่นพนันโดยไม่เสีย ผมรู้จริงๆ มันโง่และง่ายอย่างร้ายกาจ 

นั่นคือ เพียงแต่รักษาสติอารมณ์ไว้ให้ดีตลอดเวลาเท่านั้น ไม่ว่าเกมจะเป็นอย่างไร 

อย่าตื่นเต้น...” และราวกับตัวละครแต่ละตัวใน นักพนัน จะรู้ความลับข้อนี้ดีแก่ใจ 

รู้แก่ใจว่า ตนกำาลังเล่นกับไฟที่คุขึ้นจากหัวใจของตน แต่ถึงที่สุดก็กลับเพลี่ยงพลำา 

และค่อยๆกลายเป็นดวงวิญญาณอันร้อนรนที่สิงสถิตย์อยู่รอบๆโต๊ะรูเล็ท ดอสโตเยฟ

สกี้จึงเสริมว่า “แต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดสำาคัญ ที่สำาคัญคือ ถึงรู้ความลับนี้แล้ว จะรู้จักใช้

มันและรักษาสติอารมณ์อย่างที่ว่าได้อย่างไร คนๆหนึ่งอาจจะฉลาดเหมือนกษัตริย์

โซโลมอน และมีบุคลิกที่แข็งแกร่ง แต่ก็ยังอาจจะเสร็จมันได้เสมอ...” แต่ก็อีกแหละ 

ดูเหมือนว่าทุกคนก็รู้ถึงพยันตรายข้อนี้ดี รู้ทั้งรู้  นี่จึงกลายเป็นว่า การพนันจึงเป็น 

สิ่งที่ทั้ง ‘น่ารักและน่าชิงชัง’ ของนักพนันไปพร้อมๆกัน  เป็นความสุขอันรุ่มร้อน

ที่เมื่อถลำาลงไปก็ไม่อาจไถ่ถอนตัวเองขึ้นมาได้โดยง่าย “...เพราะฉะนั้น ผมจึงขอ

อวยพรแก่คนที่ไม่เล่น และมองล้อรูเล็ทด้วยความเกลียดชัง เหมือนเป็นสิ่งโง่เขลาเบา

ปัญญาที่สุด”    

อย่างไรเสีย ถ้าลองมองในมุมกลับ ก็ไม่มีอะไรจะสะท้อนความเป็นมนุษย์ของ 

นักพนัน ได้ดีไปกว่าภาพอันสมจริงของความขัดแย้งภายในจิตใจ ที่ทั้งเจ็บแสบและ

ได้รสชาติ นักพนัน จึงเป็นนิยายที่ผู้ที่สนใจแง่มุมทางจิตวิทยาของนักพนันไม่ควร

พลาดด้วยประการทั้งปวง
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	 สุเชาว	์นุชนุ่ม	หรือพี่กบของเหล่าแฟนคลับ นักกีฬามืออาชีพขนาด

แท้จากไทรโยค จ.กาญจนบุรี  เริ่มต้นหัดมวยตั้งแต่ ป.2 ได้ค่าตัวในการชกครั้ง

แรก 200 บาท พอขึ้น ป.6 ค่าย ส.สกุลภัณฑ์ มาซื้อตัว 15,000 บาท เป็นนักชก

ที่มีชื่อติดหูแฟนมวยว่า “กบน้อย ส.สกุลภัณฑ์” เคยได้แชมป์รุ่น 31 กิโลกรัม ที่

เวทีมวยบางใหญ่ จ.นนทบุรี แต่ยังไปไม่ถึงลุมพินี เพราะตอนจบ ม.3 เบนไปเอาดี

ทางฟุตบอล

 จากทีมระดับจังหวัดของอู่ใหญ่ในเมืองกาญจน์ “ช. รุ่งเรืองบริการ” 

สู่ทีมเยาวชนและทีมชาติ ได้แข่งขันระดับมหาวิทยาลัยโลก ซีเกมส์ที่ฟิลิปปินส์ 

เอเชี่ยนเกมส์ที่การ์ตา อาเซียนคัพที่สิงคโปร์ ปัจจุบันอายุ 29 ปี เป็นนักฟุตบอล

มืออาชีพ สังกัดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัว 7 หลัก และเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สุเชาว์ นุชนุ่ม  
บุรุษผู้เกิดมา
เป็นนักกีฬามืออาชีพ

ส
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• ในฐานะที่เคยเป็นนักมวยมืออาชีพและนักฟุตบอลมืออาชีพ พี่กบคิดว่าเสน่ห์

ของกีฬา 2 ประเภทนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ชกมวยมันไม่ค่อยสนุก ไม่เหมือนการเล่นฟุตบอลครับ มวยเป็นกีฬาที่เป็นวัฒนธรรม

ไทย เป็นกีฬาประจำาชาติของไทย ถามว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงไหน คงอยู่ตรงที่เราสืบทอดมา

ตั้งแต่สมัยไหนก็ยังไม่รู้นะ(หัวเราะ) แล้วก็อาจจะมีการพนันขันต่อด้วยส่วนหนึ่ง 

ฟุตบอลสนุกกว่า ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ทุกคนทั่วโลกให้ความสำาคัญ มันมีเสน่ห์ตรงที่เล่น

กันเป็นทีม มีอะไรหลายๆอย่างในด้านการเล่น มีรุกมีรับ มีการยิงประตู สกัดประตู มันตื่น

เต้นครับ

• พี่กบเคยให้สัมภาษณ์ว่า ตอนชกมวยมีคนมาเชียร์แบบพนัน สองหนึ่ง ห้าสี่ 

หรืออะไรทำานองนี้ เวลาได้ยินเสียงเชียร์แบบนี้ พี่ในฐานะนักมวยรู้สึกอย่างไร

ผมว่าเวลาขึ้นไปบนเวทีมวย เวลาเราต่อยกัน แล้วมีเสียงเชียร์ เฮๆ มันรู้สึกดี เรื่องเค้า

มีการพนันเข้ามาเกี่ยว เค้าเดิมพันด้วยตัวของเรา ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะ เราก็ต้องทำาหน้าที่

ของเราให้ดีที่สุด เราต้องชนะ เรื่องกีฬามวยยังไงก็ต้องมีการพนันเข้ามาเกี่ยวแน่นอน แต่

การพนันมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกว่าจะชนะหรือแพ้

• แล้วถ้าเทียบกับเสียงเชียร์ตอนวิ่งในสนามฟุตบอลแล้วเป็นอย่างไร 

เชียร์มวยมันต่างคนต่างเชียร์นักมวยของเค้า ถ้านักมวยทำาได้เค้าก็จะเฮฝ่ายเค้า แต่ว่า

บอลอาจจะมีคำาหยาบที่ไม่ดีออกมามากกว่า เช่นด่าฝ่ายตรงข้าม

เสียงเชียร์คือกำาลังใจ คือแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดสำาหรับนักกีฬาทุกประเภทครับ เวลาที่

กองเชียร์เชียร์เรา มันรู้สึกดี รู้สึกมีคนคอยให้กำาลังใจเรา เวลาที่เราเลี้ยงบอลหรือว่ากำาลัง

จะยิงประตู ทุกคนส่งเสียงเชียร์ มันรู้สึกดีมาก แล้วก็อยากจะยิงประตู ตอบแทนเค้าด้วย 

อยากจะให้ทีมชนะ บางทีอาจจะไม่ต้องยิงก็ได้ แต่ขอให้ทีมชนะก็พอ แค่นี้มันก็รู้สึกดีแล้ว

• พี่กบคิดว่าการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ นอกจากขยัน มีวินัยในการซ้อม และ

เชื่อฟังโค้ชแล้ว ยังมีองค์ประกอบอะไรสนับสนุนอีกไหม

แน่นอนว่าการเล่นฟุตบอล ทั้งตัวผู้เล่น โค้ช สโมสร แฟนคลับ สื่อกีฬา มีส่วน

สนับสนุน มันต้องควบคู่กันไป
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อย่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เวลานักกีฬาเข้าไปอยู่สโมสร แสดงว่านักกีฬาคนนั้นต้องมีความ

สามารถดีแน่ๆ สโมสรเองก็ต้องมีอะไรที่ดึงดูดนักกีฬา เช่นมีการอัดฉีดเงิน ถ้าเราเสมอหรือชนะ

จะมีโบนัสให้ สโมสรดูแลสุขภาพนักบอล บางคนร่างกายล้ามากก็อาจจะมีการเติมเกลือแร่ ใคร

เจ็บป่วยก็คอยดูแล ซึ่งตรงนี้ผมว่าดี มันมีอะไรอีกหลายๆอย่างครับ เช่นมีฟิตเนส มีครูพิเศษ(จาก

วิทยาศาสตร์การกีฬา)ดูแล ตอนไม่มีแข่งขันต้องเล่นฟิตเนสเยอะๆเพื่อออกแรง แต่ช่วงนี้อยู่

ระหว่างแข่ง อย่างผมก็สัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งแหละครับ ถ้าเล่นมากไปมันก็ทำาให้ร่างกายล้า

ผมว่าตรงนี้มันทำาให้วงการฟุตบอลพัฒนาขึ้นมาครับ

เมื่อสามสี่ปีก่อน ผมลงสนามไม่ค่อยมีคนดู คนมาเชียร์ส่วนมากจะเป็นแฟน เพื่อน ญาติ 

พ่อแม่ พี่น้อง อะไรประมาณนี้  ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว พอมาอยู่สโมสรบุรีรัมย์ ก็จะเป็นที่จับตาของ

หลายๆทีมและสื่อกีฬา คนมาส่งเสียงเชียร์เค้ารักฟุตบอลจริงๆ เค้ามาส่งเสียงเชียร์ให้กำาลังใจ 

มีทั้งเด็กเล็ก เด็กโต เด็กวัยรุ่น คนแก่ เจอมาหมดแล้วที่บุรีรัมย์ ตอนไปญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นใส่เสื้อ

บุรีรัมย์มาต้อนรับที่สนามบิน มาขอลายเซ็น มาขอถ่ายรูป ที่ญี่ปุ่น

ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่น มีทั้งหญิงทั้งชายปนกัน แต่ผู้ชายจะเยอะ

กว่า

• อยากให้พี่กบฝากอะไรถึงแฟนคลับ แฟนบอล เรื่อง

กีฬากับการพนัน

ผมเชิญชวนทุกคนมาออกกำาลังกาย มาเล่นกีฬากันครับ 

การเล่นกีฬามันดีอยู่แล้ว ไม่จำาเป็นต้องเล่นฟุตบอล อย่างน้อย

การเล่นกีฬาช่วยทำาให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค 

ผมไม่อยากให้เล่นการพนันครับ อยากให้เชียร์กีฬาที่เรา

รักมากกว่าที่จะไปเล่นการพนัน มันจะสนุกกว่า ถ้าคุณเล่น

การพนันแล้วแพ้มันก็จะมีผลกระทบ เสียเงินเสียทอง เสีย

อะไรหลายๆอย่างครับ

เรื่องนักฟุตบอลอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ 

ผมแนะว่าอันดับแรกต้องดูแลตัวเอง เชื่อฟังโค้ช มีวินัยในการเล่น 

การเล่นเป็นทีมต้องมีการฝึกซ้อมเยอะ ต้องมีการคุยกันภายในทีม 

และอีกอย่างคือ อย่าคิดว่าคุณเก่งแล้ว เพราะถ้าคุณคิดว่าคุณเก่ง

แล้วคุณก็จะไม่พัฒนา 
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นายหัววัวชน
เรื่อง : ผศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
หลักสูตรรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัวชนแดนใต้เกิดในทุ่ง เป็นกิจกรรมบันเทิงอย่างหนึ่งที่นิยมชื่นชอบในหมู่ชาว

บ้าน ต่อมาส่วนราชการหยิบเอานันทนาการของชาวบ้านมาเป็นกิจกรรมส่ง

เสริมงานเทศกาลประจำาปีของชุมชน ของจังหวัด โดยยอมให้มีการเล่นพนัน

ขันต่อในสนาม ทำาให้เมื่อรัฐอนุญาตให้มีการพนันชนโคถูกต้องตามกฎหมาย 

สนามชนวัวจึงกลายเป็นบ่อนการพนันวัวชน ผู้ชมในสนามกลายเป็นนักพนัน

การชนวัวกลายเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กับ
อำานาจ มีการใช้อำานาจทางสังคมและอำานาจ
ทางการเมือง รวมถึงการอ้างอิงบุคคลที่เหนือ
กว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีอำานาจ เพื่อ
ใช้เป็นภาพลักษณ์หนุนเสริมให้ประชาชนและ
ราชการยอมรับ กิจการสามารถดำาเนินการ
อย่างราบรื่น

ปัจจุบันในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง 

กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี และสตูล มีสนามชนวัวถูกต้องตามกฎหมายรวม 28 แห่ง ใบ

อนุญาตให้เปิดได้เดือนละวัน แต่การชนวันเดียวไม่คุ้ม เพราะค่าใช้จ่ายประจำาสูง โดย

เฉลี่ยจึงเปิด 2 วัน วันที่สองต้องเสียค่าธรรมเนียมขออนุญาตพิเศษ 25,000-30,000 บาท 

สนามชนวัวในพื้นที่ใกล้กันจะไม่เปิดชนวันเดียวกัน ทำาให้คนใต้มีวัวชนให้เล่นพนันได้ทุก

วันตลอดปี ยกเว้นวันพระ ส่วนสนามซ้อมหรือสนามชนวัวผิดกฎหมายมีไม่น้อยกว่า 32 

แห่ง ความถี่ในการชนไม่แน่นอน
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สนามชนวัวแต่ละแห่งต้องมีวัวชนวันละ 10-15 คู่ หรือ 20-30 ตัว ถ้าดูทั้งระบบแปล

ว่าต้องมีวัวพร้อมชนประมาณ 12,000 ตัว เพราะวัวหนึ่งตัวสามารถชนได้ 3-4 ครั้งต่อปี วัว

พร้อมชนต้องมีอายุ 5 ปี ราคา 35,000-50,000 บาท โดยเริ่มต้นชนในสนามซ้อมหรือบ่อน

เถื่อน แล้วขยับสู่บ่อนถูกกฎหมายหรือบ่อนหลวง ราคาวัวจะขยับขึ้นเรื่อยๆ วัวเก่งวัวดัง

อาจมีราคาสูงถึง 350,000 บาท ช่วงวัวชรา อายุ 14-15 ปี ชนไม่ได้ ก็จะขายกันถูกๆหรือ

ให้ฟรีกับคนที่เคยช่วยเหลือ เพื่อนำาไปเป็นพ่อพันธุ์

บ่อนซ้อมมีการเล่นพนันน้อยกว่าบ่อนหลวงมากและประมาณการวงเงินยาก ต่างจาก

บ่อนหลวงที่เป็นพื้นที่ปิด มองเห็นผู้คนชัดเจน ทำาให้ประมาณการต่อปีได้ว่า ทั้งระบบมี

วงเงินพนันสูงเกือบ 5 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย “เงินเดิมพัน” 1,344 ล้านบาท และ

การพนันขันต่อแบบ “เล่นนอก” 47,420 ล้านบาท หรือประมาณ 35 เท่าของเงินเดิมพัน 

ส่วนเงินสดหมุนเวียนของนักพนันในสนามน่าจะมีประมาณ 10-50 ล้านบาท แบ่งตามผู้เล่น

พนันเป็นชั้นๆอย่างหยาบๆได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

การชนวัวมีคุณลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายๆแบบ
นักเลงว่าต้อง “วัวเท่ากัน คนเท่ากัน เงิน
เท่ากัน” สนามชนวัวได้กลายเป็นพื้นที่แสดง
อำานาจที่ตรงกับนิสัยคนใต้ที่ชอบ “คนเลง” 
และ “หรอย” หรอยหมายถึงได้ทำาในสิ่งที่
ตนเองชอบ

• นายหัวหรือขาใหญ่ คือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในสังคมว่ามีอำานาจ 
ถือเงินสดเข้าสนามเป็นหลักล้าน

• เซียนพนันระดับสูง คือกลุ่มที่มีสถานภาพทางสังคมน้อยกว่ากลุ่มแรก 
เล่นพนันเป็นประจำา ถือเงินสดเข้าสนามเป็นหลักแสน

• เซียนพนันระดับกลาง คือกลุ่มที่เล่นพนันเป็นประจำา หรืออาจจะเป็นผู้
ติดตามของสองกลุ่มแรก กลุ่มนี้มีมากที่สุด มีวงเงินเล่นพนันเป็นหลักหมื่น

• เซียนพนันระดับชาวบ้าน อาจจะเป็นคนในท้องถิ่น คนตามวัว คนที่มา
ขายของ เล่นพนันเป็นหลักพัน 

• ชาวบ้านที่เล่นพนันวัวชนแบบขาเชียร์ คือจะเล่นพนันเมื่อมีวัวในชุมชน
ของตนลงสนาม เล่นแบบถือหาง เล่นพนันเป็นหลักพัน 
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การชนวัวมีคุณลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายๆแบบนักเลงว่าต้อง “วัวเท่ากัน คนเท่ากัน เงิน

เท่ากัน” สนามชนวัวได้กลายเป็นพื้นที่แสดงอำานาจที่ตรงกับนิสัยคนใต้ที่ชอบ “คนเลง” 

และ “หรอย” หรอยหมายถึงได้ทำาในสิ่งที่ตนเองชอบ ส่วนคำาว่าคนเลงหรือนักเลง เจ้าของ

บ่อนวัวดังและใหญ่ที่สุดในภาคใต้อธิบายว่า นักเลงต้องเอาพวก และจำาแนกว่า “พ ว ก” 

หมายถึง พึ่งพาได้ ไว้วางใจได้ และให้เกียรติกัน 

นายสนามหรือนายบ่อนคนที่จัดให้มีวัวชนมักเป็นกลุ่มบุคคล 3-4 คน ที่นำาเอา

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคนมารวมกัน ก่อให้เกิดพลังแบบทวีคูณในการสร้างการยอมรับ

ทางสังคม จนเป็นนายหัว โดยนายหัวยุคปัจจุบันเป็นการพยายามรักษาคุณลักษณะ

เด่นของผู้ที่มีอำานาจทางสังคมที่แตกต่างกันมารวมกัน แตกต่างจากนายหัวในอดีตที่มี

คุณลักษณะแบบปัจเจกบุคคล 

คนจะเป็นนายหัววัวชนได้ ต้องเป็น “คนเลง” “ขาใหญ่” เป็นบุคคลที่ “เรียกฟ้า

ต้องขาน ถามดินต้องตอบ” เป็นบุคคลที่ทุกคนทุกฝ่ายให้การยอมรับ ทั้งนักการเมือง 

ข้าราชการ เจ้าของวัว คนเลี้ยงวัว ชาวบ้าน รวมถึงเซียนพนัน และสามารถควบคุมให้กฎ

กติกาและบรรทัดฐานเฉพาะในสังคมคนชนวัวดำาเนินต่อไปได้ เช่น ถ้าแพ้แล้วไม่จ่าย จะ

มีการตัดใบหู เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ อธิบายความเป็น “นักเลงของคน

ใต้” ว่า เป็นคนที่ชอบการสร้างอิสรภาพในการปกครองตนเองเชิงสัญลักษณ์ เป็นการสร้าง

อำานาจต่อรองของคนใต้ในสภาวการณ์ใหม่ 

คนใต้รู้ว่า นายหัววัวชนเป็นที่เกรงใจของนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองใน

ท้องถิ่น สามารถชี้นำาสมาชิกในชุมชน สามารถใช้เครือข่ายวัวชนเป็นอิทธิพลในการเข้าสู่

ตำาแหน่งและรักษาตำาแหน่งทางการเมืองในท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ ดัง

นั้นหลายๆคนที่อยากประสบความสำาเร็จในการเมืองท้องถิ่นและท้องที่จึงพยายามจัด

สร้างสนามหรือจัดชนวัวในสนามซ้อม หรือต้องเกี่ยวข้องกับวัวชน เพื่อแสดงให้เห็นว่า

เป็น “คนเลง” “หร่อย” และพร้อมจะได้เป็น “นายหัววัวชน” เพื่อจะได้ก้าวเข้าสู่ตำาแหน่ง

การเมืองในท้องถิ่น เช่น สจ. สท. อบต. กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
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มาช่วยกันลุ้น PASPA
เรื่อง: รณวิทย์  สิมะเสถียร
กรรมการฝ่ายกฎหมาย  ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กฎหมายฉบับนี้ออกมาห้ามการพนัน รวมถึงการโฆษณาการพนันทุกชนิดที่มีนักกีฬา 

ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นร่วมแข่งขันด้วยโดยเด็ดขาด กฎหมายฉบับนี้ ออก

ใน ค.ศ. 1992 ครับ

สภาคองเกรสของสหรัฐให้เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้อยู่สามประการ คือ 

1. เพื่อให้เกิดการควบคุมการดำาเนินการของรัฐเกี่ยวกับการพนันที่เกี่ยวกับกีฬา 

2. เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่า และความดีงามของการกีฬา 

3. เพื่อลดการแพร่กระจายของการพนันในหมู่เด็กและเยาวชนสหรัฐ

แต่การออกกฎหมายฉบับนี้ กลับยกเว้นการบังคับใช้กับรัฐ 4  รัฐ นั่นคือ เดลราแวร์ 

มอนตาน่า เนวาดา และโอเรกอน โดยมีข้อกำาหนดให้รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ต้องดำาเนินการแก้ไข 

เพื่อให้มีการใช้กฎหมายฉบับนี้ภายใน  1 ปี แต่แล้วรัฐนิวเจอร์ซี่ย์ก็มิได้ดำาเนินการออก

กฎหมายตามที่ถูกกำาหนดแต่อย่างใด

เมื่อปลายปีที่แล้ว ผมได้มีโอกาสศึกษากฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณาการ

พนันผ่านสื่อสารมวลชนชนิดต่างๆของต่างประเทศอยู่ 2- 3 ประเทศ ผมได้พบ

ว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งของสหรัฐที่น่าสนใจ เลยอยากให้ลองมาพิจารณากันดู

ครับ กฎหมายฉบับนั้นคือ Professional and Amateur Sport Protection Act 

หรือที่เรียกกันว่า “PASPA” นั่นเองครับ
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เมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้ ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของผู้ที่ไม่เห็นด้วยจำานวนไม่น้อย 

ทั้งนี้เพราะคนกลุ่มหนึ่งมีผลประโยชน์ที่ผูกพันอยู่กับการพนัน เมื่อครั้งที่เศรษฐกิจของประเทศ

สหรัฐยังดีอยู่ เสียงของผู้คัดค้านก็ดูเหมือนไม่ดังนัก แม้จะมีผู้ที่โต้แย้งว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่

ได้ห้ามการพนันระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านทั่วไป หรือในบางรัฐก็ไม่ได้ใส่ใจในการบังคับใช้

กฎหมายฉบับนี้มากนัก โดยอ้างว่าถึงบังคับใช้อย่างไรก็ไม่เป็นผล เพราะการตามบังคับใช้

กฎหมายเป็นเรื่องยาก แต่เสียงส่วนใหญ่ก็ยังคงยืนยันที่จะให้ใช้กฎหมายนี้ ด้วยข้อโต้แย้งที่ว่า

ถ้าการบังคับใช้ไม่ได้ผลแล้วต้องยกเลิก หากเป็นเช่นนั้น กรณีของคดีอาชญากรรมต่าง ๆ ที่

มีกฎหมายบังคับใช้แต่ก็ยังคงไม่ได้ผล ก็มิต้องยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ กันหมดหรือ ? ด้วย

เหตุนี้ กฎหมายฉบับนี้จึงยังคงใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนยิ่งนานวัน เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปีหลังมานี้ ที่สภาพ

เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐตกตำาเป็นอย่างยิ่ง อัตราคนว่างงานก็สูงมาก รายได้ของรัฐต่าง ๆ 

ก็ตกตำาลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น ความคงอยู่ของกฎหมายฉบับนี้จึงถูกท้าทายอย่างหนักหน่วง 

ความพยายามในการขอให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้จึงสูงขึ้นในหลาย ๆ รัฐ เช่นเดียวกันกับ

ตัวเลขบ่อนการพนัน หรือใบอนุญาตให้ประกอบการพนันที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดในเกือบทุกรัฐ

ในขณะนี้

นี่คงเป็นอีกวาระหนึ่งที่ความถูกต้อง-ความดีงาม ต้องต่อสู้อย่างหนักหน่วงกับกิเลส และ

ความโลภ ก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปด้วยใจที่ลุ้นระทึกครับ
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ในช่วงก่อสร้าง รัฐบาลสิงคโปร์ดำาเนินกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ

สังคมอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปี 2009-2010 ได้อนุญาตให้เปิดบ่อนการพนันอย่าง

ถูกกฎหมายสองแห่ง คือ เซนโทซ่า (Sentosa) และมารีนาเบย์ (Marina Bay) โดย

ใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 5,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

มองในแง่ผลประโยชน์ รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดการจ้างงาน 

35,000 อัตรา มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 15,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี 

และผลอันเกิดจากการทำางานของตัวทวีคูณ (Multiplier effect) จะทำาให้ภาคเศรษฐกิจ 

อื่นๆขยายตัวตามไปด้วย เช่น โรงแรม สายการบิน ค้าปลีก ห้องพัก และเช่าซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมเหล่านี้จะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 0.3-1.3 ต่อปี

มองในแง่ผลกระทบ การเปิดบ่อนการพนันอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

ประเทศ รวมทั้งอาจนำาไปสู่ปัญหาอื่นๆทางสังคม ได้แก่ ความพยายามที่จะหลีก

เลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ปัญหาการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น และอาจส่งผล

ในแง่ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลและรัฐสภาต่อทิศทางในการกำาหนด

เกมการพนันของประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาพลวงตาของโครงการ IRs 

รวมทั้งการกำาหนดแนวทางในการนำาเงินที่ได้จากธุรกิจการพนันไปใช้ประโยชน์ต่อ

สังคมอย่างไรเพื่อให้สังคมได้ประโยชน์สูงสุด เช่นด้านการศึกษาและสาธารณสุข 

รวมถึงการรณรงค์เพื่อลดผลกระทบจากธุรกิจการพนัน 

ข้อกังวลอีกประการหนึ่งสำาหรับการเปิดบ่อนการพนันในสิงคโปร์คือ ปัญหาการ

เสพติดการพนันของชาวสิงคโปร์เอง ซึ่งจะนำาไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมา ได้แก่ ปัญหา

ครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาหนี้สิน เป็นต้น
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เรียนรู้ประสบการณ์
การเปิดบ่อนคาสิโน
ของสิงคโปร์

ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
ผู้อำานวยการหลักสูตร M.A. Leadership (Online)  
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต  

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและมีทรัพยากรจำากัด รัฐบาลเห็นว่า ราย

ได้จากการท่องเที่ยวจะเป็นรายได้สำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงตัดสิน

ใจเปิดบ่อนการพนันภายใต้โครงการคาสิโนรีสอร์ท (Casinos Integrated 

Resort : IRs) ขึ้นในปี 2005 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท
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รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงผลกระทบทางสังคม จึงได้ถอดบทเรียนและ

ประสบการณ์ของเมืองหรือประเทศที่ได้มีการอนุญาตให้เปิดบ่อนการพนันอย่างถูก

กฎหมายมาเป็นกรณีตัวอย่าง เช่น เมืองแอตแลนติกซิตี้ บาฮามาส และเมืองเวเนเซีย 

ลาสเวกัสในรัฐเนวาดา

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกมาตรการทางสังคม กฎระเบียบในการเข้าไปเล่นการพนันใน

บ่อนคาสิโนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะชาวสิงคโปร์และคนที่มีถิ่นพำานักอยู่ถาวรในสิงคโปร์

จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ 24 ชั่วโมง และ 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

ต่อปี ส่วนชาวต่างชาติสามารถเข้าได้ฟรี ทั้งนี้ผู้เข้าไปเล่นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

การเข้าไปใช้บริการในแต่ละคร้ังจะต้องแสดงหลักฐานตัวตนอย่างชัดเจน เช่น บัตรประชาชน 

ใบขับขี่ ส่วนชาวต่างชาติก็แสดงหลักฐาน เช่น หนังสือเดินทาง  เป็นต้น

  Pricewaterhouse Coopers LLP และ Wilkofsky Gruen Associates (2011) 

ประเมินว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตในธุรกิจนี้รวดเร็วมาก ในปี 2010 ซึ่ง

เป็นปีแรกที่เปิดบ่อนคาสิโน สิงคโปร์มีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 8.2 มูลค่า 2,827 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เป็นรองจากมาเก๊าและออสเตรเลียเท่านั้น สูงกว่าตลาดเก่าที่เปิดให้

บริการอยู่แล้วทั้งเกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ และเวียดนาม ในช่วงปี 

2011-2015 ตลาดสิงคโปร์มีแนวโน้มเติบโตสูงมาก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20.5 

ต่อปี กลายเป็นตลาดใหญ่อันดับสองทั้งในแง่มูลค่าและอัตราการเติบโต เป็นรองเพียง

มาเก๊าที่เดียวเท่านั้น โดยในปี 2015 มีมูลค่าสูงถึง 7,172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ล่าสุดมีข่าวออกมาว่า การพนันโดยรวมของคนสิงคโปร์ลดลง แต่ผลการสำารวจ

สะท้อนว่า ประชาชนที่มีรายได้ตำาทุ่มเงินไปกับการพนันมากขึ้น วางเดิมพันก้อนใหญ่

ขึ้น นักพนันหน้าเดิมเล่นพนันบ่อยขึ้น และมีคนขอคำาปรึกษาเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการ

พนันมากขึ้น ทำาให้รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ ด้วยการห้ามผู้ล้มละลายหรือ

ผู้ที่พึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐเข้าคาสิโน เพิ่มโทษทางวินัยแก่ผู้ดำาเนินงานคาสิโนที่ไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงจำากัดสินเชื่อสำาหรับนักพนัน และกำาลังพิจารณามาตรการ 

อื่นๆเพิ่มเติมจากกฎที่เคยห้ามคาสิโนโฆษณาพุ่งเป้าไปที่คนท้องถิ่น และจำากัดหน้าม้าที่

หานักพนันกระเป๋าหนักเข้าคาสิโน 
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มีข่าวครึกโครม เมื่อเฟสบุ๊คขยายธุรกิจสู่เกมพนันออนไลน์ อนุญาตให้บริษัท 

Gamesys ปล่อยแอพลิเคชั่นเกมชื่อ Bingo&Slot Friendzy โดยให้มีการจ่าย

เงินสดตรงแทนการจ่ายผ่านระบบเครดิตเหมือนหลายๆเกมที่มีการขายของ

ภายในเกม (In-app purchase) แต่เปิดให้ลงทะเบียนเล่นได้เฉพาะภายใน

สหราชอาณาจักร จำากัดอายุผู้เล่นห้ามตำากว่า 18 ปี

แม้คนอังกฤษจะยังไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกมพนันออนไลน์ในเฟสบุ๊ค แต่สำาหรับ

ร้านรับแทงพนันที่ขยายสาขากระจายทั่วอังกฤษ กำาลังเป็นประเด็นเผ็ดร้อน ถึงขนาดมี

สมาชิกพรรคแรงงานออกมายอมรับว่า “เราคิดผิด”

ความหลงผิด
แห่งมอนติ คาร์โล

ค.ศ.1913 ณ บ่อนคาสิโนแห่งมอนติ 

คาร์โล ลูกบอลรูเลทท์ตกหลุมสีดำาติดต่อกัน 

15 ครั้ง นักพนันเชื่อว่าครั้งต่อไปผลจะต้อง

ออกมาเป็นแดง แต่แล้วครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 ก็

ยังออกดำา นักพนันก็ยิ่งทุ่มพนันข้างแดงเพิ่ม

ขึ้น สองเท่า สามเท่า แต่ลูกบอลรูเลทท์ยัง

ตกลงช่องสีดำาติดต่อกันจนถึงครั้งที่ 26 คงเดา

ตอนจบได้ไม่ยากว่า นักพนันหลายคนถึงกับ

สิ้นเนื้อประดาตัว ส่วนเจ้าของบ่อนก็รับทรัพย์

ไปเป็นล้านฟรังก์ 

ความหลงผิดของนักพนัน (gambler’s fallacy) 

อันโด่งดังครั้งนั้น ถูกขนานนามว่า ‘ความหลงผิดแห่งมอนติ 

คาร์โล’ (Monte Carlo fallacy)

ฟังดูคล้ายๆกับคนซื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่ ที่ซื้อเลขเดิมซำาๆเพราะเชื่อว่างวด

หน้ามีโอกาสถูกสูง หรือถ้าซื้อเลขเด็ดแล้วไม่ถูก มักคิดว่า “งวดหน้ามันต้องออกเลข

นี้แน่ๆ” แต่ในที่สุดก็มักจะผิดหวัง บางคนไม่เคยถูกเลยนับสิบปี

ในเกมพนัน ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ใช่ค่าถัวเฉลี่ย แต่มันเป็นสิ่งที่ ‘ใหม่’ ทุกครั้ง 

การตัดสินใจเล่นพนันซำาๆ ไม่ได้เพิ่มโอกาสที่จะชนะ .. คุณอย่าหลงผิดทุ่มพนันข้างสี

แดงเหมือนนักพนันที่มอนติ คาร์โล เชียวหละ

ส
รร

ห
าม

าเ
ล่า

เรื่อง: นกฮูก

เสียงวิพากษ์เรื่องการ
พนันในเมืองผู้ดี
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รัฐบาลของพรรคแรงงานในอังกฤษ เคยมีนโยบายผ่อนคลาย

กฎหมายการพนัน คือในปี 2001 งดเก็บภาษีจากผู้เล่นพนัน

รายบุคคล หันมาเก็บภาษีจากรายได้รวมของเจ้ามือหรือร้านรับ

พนันแทน และในปี 2005 อนุญาตให้เปิดร้านรับพนันใหม่ได้โดย

เริ่มต้นจากการมีเครื่องรับพนันที่มีลักษณะเหมือนสล็อตแมตชีน 

เพียง 4 เครื่อง

ผลคือ เกิดการตื่นตัวของธุรกิจการพนันในอังกฤษเป็นอันมาก 

มีการคาดการณ์ว่า เจ้ามือหรือร้านรับพนันมีกำาไรจากเครื่องรับพนัน

กว่า 1 พันล้านปอนด์ต่อปี หรือเกือบ 5 หมื่นล้านบาท มีร้านรับ

พนันเปิดใหม่เฉลี่ย 1 แห่งต่อสัปดาห์ ตั้งอยู่เกือบทุก 100 เมตร

ริมถนนใหญ่ในกรุงลอนดอน และส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุน

จากท้องถิ่น

เครื่องรับพนัน ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทำาให้เกิดการเสพย์ติดการ

พนันได้โดยง่าย เพราะเป็นเกมสั้นๆ เห็นผลเดิมพันทันที สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแก่นัก

พนันอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เป็นแหล่งสร้างหนี้สินชั้นยอดของนักพนัน

ศาสตราจารย์จิม ออร์ฟอร์ด แห่งมหาวิทยาลัยเบอร์มิงตัน ชี้ว่า รายได้ประมาณ 297 

ล้านปอนด์จากเครื่องรับพนัน ได้มาจากนักพนันที่มีปัญหา (problem gambler) ซึ่งนิสัย

ดังกล่าวกำาลังทำาลายความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบข้าง และหน้าที่การงานของตน

ปัญหาที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคือ ปัจจุบันบ่อนข้างถนนมีการขยายสาขาเข้าไปกระจุก

ตัวในเขตที่มีประชากรยากจนอาศัยอยู่ ทีมวิจัยของรายการข่าวด่วนของสถานีโทรทัศน์

ช่อง 4 ของอังกฤษ ประมาณการณ์ว่า ในเขตที่ประชากรมีอันจะกิน มีร้านรับแทงพนัน

ประมาณ 5 แห่งต่อประชากรแสนคน ส่วนเขตที่ประชากรยากจนกว่านั้นมีมากถึง 12 แห่ง

ฮาร์เลท ฮาร์มาน (Harriet Harman) รองหัวหน้าพรรคแรงงาน แสดงความรู้สึก

ผิดต่อนโยบายของพรรคที่ผ่านมา เธอให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าครั้งนั้นเรารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น

เหมือนกับที่เราเห็นกันในวันนี้ เราจะไม่ยอมให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะนอกจากมันจะ

เป็นการทำาลายย่านถนนใหญ่ๆแล้ว มันยังทำาลายชีวิตคนในละแวกนั้นๆด้วย”

เดวิด บลังเคทท์ (David Blunkett) สมาชิกอาวุโสจากพรรคแรงงาน เสริมว่า “อะไร

ก็ตามที่สนับสนุนให้คนทำากิจกรรมที่เกินกว่าวิถีชีวิตปกติจะทำากัน และยิ่งไม่สามารถจะ

จำากัดอายุได้ด้วยแล้ว ถือเป็นสิ่งไม่ดี ความอันตรายของมันก็คือ มันจะนำาความทุกข์ระทม

มาสู่ชีวิตของคนจำานวนมาก”
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วันก่อนพี่ชายลากไปสุพรรณ ทีแรกนึกว่าจะร้อนจนตับแตก เพราะไม่มีแอร์ให้อยู่ 

ที่ไหนได้ อยู่กลางทุ่ง อากาศมันร้อนก็จริง แต่มีลมโกรก ทำาให้เย็นสบายเหมือนกัน แถมยัง

อินเทรนได้ ควักมือถือขึ้นมาคลิ๊กๆๆ สัญญาณแจ่ม วิ่งเร็วกว่าตอนเล่นในกอทอมอซะอีก รู้

งี้หนีมานั่งแช็ทในทุ่งนานแระ

หลังมื้อเที่ยง พี่ชายไปหาเพื่อนที่สนามชนไก่ ตั้งแต่ปากทางมีรถจอดระเกะระกะเต็ม

ไปหมด พอเข้าใกล้ตัวอาคารก็ได้ยินเสียงเฮๆดังตลอด จนเข้าไปในอาคารถึงรู้ว่าเป็นเสียง

เชียร์ไก่ ในนั้นมีไก่ชนพร้อมกันสิบกว่าคู่ สิบกว่าวง ตรงกลางเป็นสนามใหญ่ มีคนเยอะ

กว่าทุกวง เห็นพี่ๆในนั้นบอกว่าคู่ที่ได้ชนสนามตรงกลางเดิมพันสูง พอเข้าไปดูเห็นคนยกไม้

ยกมือและตะโกนพนันกันเซ็งแซ่ สองหนึ่ง สี่ห้า โอ้ย..ฟังไม่รู้เรื่อง แถมยังร้อนอบอ้าวเหมือน

นรก ไม่รู้ทนกันได้ไง แต่เห็นแล้วคิดถึงเพื่อนๆที่บ้าพนันบอล มันชอบเฮ ท้าเล่นต่อแต้ม 

ตอนจบเกมเห็นหน้าแห้งอยู่บ่อยๆ พวกเล่นไก่คงเหมือนกันมั๊ง

เดินเลี่ยงมาหน่อย เห็นกระดานขึ้นราคาเดิมพันไก่แต่ละคู่ พี่ชายบอกว่าเจ้าของไก่

ต้องวางเงินเดิมพันคนละครึ่ง เจ้าของสนามเก็บค่านำาไป 10% ที่เหลือฝ่ายชนะก็เอาไป มัน

เหมือนรางวัล แต่จริงๆมันก็คือการเล่นพนัน ถ้าเทียบกับเพื่อนๆที่เล่นพนันบอลกันเอง ก็คือ

เล่นพนันทายผลแพ้ชนะ ตอนจบเกม ทีมไหนชนะก็เอาเงินพนันไป ไม่ต้องเสียค่านำา

พวกผู้ใหญ่ชอบปากว่าตาขยิก บอกว่าชนไก่เป็น ‘กีฬา’ ในบ่อนมีป้ายบอกว่า “ห้าม

เล่นการพนัน” แต่กลับเล่นพนันกันเต็มไปหมด อากาศก็ร้อนแสนร้อน เหม็นขี้ไก่อีกตะหาก 

โอย...ทำาไมพวกผู้ใหญ่ถึงทนกันได้ก็ไม่รู้

แต่ตอนกำาลังจะหลบออกไปรอพี่ชายนอกสนาม เห็นน้องผู้ชายคนหนึ่งอุ้มไก่เดินสวน 

เลยเดินตามไปดู น้องหันมาถามว่า “พี่มองอะไร” ก็เลยได้เพื่อนนั่งคุย

นักเลงไก่
ยุคดิจิตอล

เรื่อง : แบตบอย

เบื่อๆๆๆๆ อากาศร้อนจนปวดหัว ไปไหนก็ลำาบาก รถติดไม่ขยับ ถนนขุดๆเจาะๆ

ไปทั่ว วันไหนฝนตกต้องลุยนำาท่วม โอย..ทำาไมพวกผู้ ใหญ่ชอบซื้อรถมาจอดบน

ถนนกันจัง แบบนี้อยู่บ้านนั่งคลิ๊กออนไลน์ดีกว่า
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เรื่อง : แบตบอย

ไม่น่าเชื่อว่าไอ้น้องจะเป็นเซียนไก่ รักไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจ เพราะเห็นไก่เลี้ยงไก่เล่น

พนันไก่ชนมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อ ตอนนี้มีไก่เป็นของตัวเอง 3 ตัว เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด อาบนำา 

ฝึกปั้ม ฝึกฝีมือไก่มากับมือ พอเริ่มมั่นใจก็อุ้มไปเปรียบในบ่อนซ้อมหรือบ่อนเถื่อน จน

แน่ใจว่าดีพอก็อุ้มมาชนที่บ่อนของพวกผู้ใหญ่ 

“มันสุดยอดเลยพี่ สนุกมาก ... ผมรักวิถีชนไก่”

ไอ้น้องหลุดปากออกมา และบอกว่า เลี้ยงไก่ชนต้องมีวินัย ต้องเอาใจใส่ เวลาว่าง

จากการเรียนก็มาดูแลไก่ จะหนีไปเที่ยวไหนก็คิดหนัก ไม่อยากทิ้งไก่ไปไหน รักไก่เหมือน

ลูก ตอนนอนยังต้องส่งไก่เข้านอน

แต่ถึงจะบ้าไก่ก็ไม่ทิ้งการเรียน “ผมทิ้งการเรียนไม่ได้หรอก โตขึ้นอยากไปเรียนต่อ

ด้านปศุสัตว์... ผมจะเปิดฟาร์มไก่เป็นของตัวเอง” โอ้..ฟังแล้วขนลุก ชีวิตน้องคงอยู่กับไก่

ไปจนตาย ขนาดเป้าหมายในชีวิตยังคิดทำาฟาร์มไก่

แม้อายุจะน้อยกว่าใครๆในบ่อน แต่ไอ้น้องไม่เคยเป็นรองใคร เพราะรู้จักใช้เน็ตหา

ข้อมูล คลิ๊กดูวิธีเลี้ยง วิธีฝึก วิธีสู้ ไม่เหมือนนักเลงไก่รุ่นเก่าที่ใช้แต่ความจำาส่วนตัว เดี๋ยว

นี้เวลาน้องออกปากวิจารณ์ไก่ พวกผู้ใหญ่ในบ่อนต้องคอยเงี่ยหูฟังตลอด แบบนี้ต้องเรียก

ว่าเป็น “นักเลงไก่ยุคดิจิตอล” แล้ว

น้องเล่าว่าเคยขายไก่ตัวหนึ่งได้เงินมาห้าพัน “ได้เงินมันก็ดีนะพี่ ยิ่งเงินที่ได้จากคน

มาซื้อไก่ที่ผมเพาะเอง ฝึกเอง โคตรภูมิใจเลย”

โคตรภูมิใจ นักเลงไก่ยุคดิจิตอล มันสอนอะไรให้ตั้งเยอะ ไอ้น้องไม่ใช่

บ้านนอก ล้าหลัง เสเพล ติดพนัน แต่ความรักที่มีต่อไก่ การมีวินัย ใช้เน็ต

เป็น(ประโยชน์) ทำาให้สิ่งที่รักสร้างรายได้ เป็นเป้าหมายในชีวิต เทียบกับเพื่อนๆ

ในเมืองหลายๆคนที่เผาเวลาไปในร้านเกม เที่ยวกลางคืน เสพย์ยา ติดพนัน 

ฯลฯ มีความสุขประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็กลับมานั่งเซ็ง ชีวิตมันคนละเรื่อง

แต่ถึงจะเห็นดี ก็ไม่ใช่ต้องเอาอย่าง ต่างคนต่างมีเส้นทาง สำาคัญที่ว่าต้องหาให้เจอ 

อย่าสรุปว่าเลี้ยงไก่แล้วดี เพราะผู้ใหญ่ในบ่อนหลายคนก็ดูไม่ค่อยน่านับถือ มันคงไม่ได้มี

เส้นทางเหมือนไอ้น้องกันทุกคน แต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็บอกให้พวกผู้ใหญ่รู้ว่า คนรุ่นเรา ถ้า

รักดีก็เอาดีได้ เป็นนักเลงไก่ยุคดิจิตอล ใช้ความรู้แบบคนรุ่นใหม่ เอาชนะผู้ใหญ่ได้อย่าง
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ความสำาเร็จของลาสเวกัส  ทำาให้รัฐบาลของหลายรัฐ
ต้องการตั้งบ่อนการพนันขึ้นบ้าง ส่วนมากหวังว่า มันจะ
สร้างรายได้แบบง่ายดาย แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดถนัด 

แม้รัฐบาลเก็บภาษีจำานวนมากจากบ่อนการพนันได้จริง 
ทำาให้นักการเมืองตาโตเพราะคิดเฉพาะแต่ทางได้  แต่ไม่
คิดว่าเงินนั้นจะมาจากไหน  และจะมีผลกระทบอย่างไร 
เนื่องจากเงินส่วนมากมาจากเงินที่ประชาชนต้องใช้เพื่อ
ซื้ออย่างอื่น  เมื่อนำาเงินนั้นมาเสียพนัน  กำาลังซื้อย่อม
หดหายไป ทำาให้ธุรกิจต่างๆ ถูกกระทบ

โดยทั่วไปผู้ ใหญ่อเมริกันจะเสียเงินไปกับการพนันปีละ 
350  ดอลลาร ์ ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีบ่อนการพนันจะเสีย 
700  ดอลลาร์  ยกเว้นผู้ที่อยู่ในรัฐเนวาดาซึ่งจะเสียถึงปี
ละกว่า  1,000  ดอลลาร ์ ตัวเลขเหล่านี้พิสูจน์ได้อย่างดี
ว่า  บ่อนการพนันกระตุ้นคนท้องถิ่นให้เล่นการพนันมาก
ขึ้น

การตั้งบ่อนการพนัน  รายได้กว่า  50%  ต้องมาจาก 
ภายนอก  มิฉะนั้นกิจการพนันจะไม่สร้างรายได้สุทธิให้
ท้องถิ่น  ตรงข้ามมันจะทำาให้เงินไหลออกไปข้างนอก  อีก
แง่หนึ่งบ่อนการพนันกระตุ้นให้คนท้องถิ่นเล่นการพนัน
กันเป็นอย่างน้อย 2 เท่าของคนทั่วไป

ศาสตราจารย์วิลเลียม เอ็น ธอมป์สัน (William N Thompson)
มหาวิทยาลัยรัฐเนวาดา
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