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รายงานพิิเศษ	 STORY : CGS Team

ตลาดการพนัันัโลก

การแพิร่ระบัาด่ขอ่งโควิด่-19	 ได่้ส่งผล่สะเท่อ่น
ต่่อ่ทุกกิจกรรมุทั�วโล่ก	 แมุ้แต่่ธุุรกิจท่�ไมุ่เคย
หล่ับัใหล่อ่ย่างคาสิโน	 ก็ต่้อ่งปิัด่บัริการในช่่วง
เวล่าหนึ�ง

ยุคโควิด-19

ภู่าย์ใติ้นโย์บาย์เวิ้นระย์ะห่างที่างสังคม	เพ่�อปั้องกันการแพร่ระบาดของเช่�อโรค	
โควิิด-19	ผูู้้คนติ้องเปัล่�ย์นพฤติิกรรม	ปัรับวิิถ่ช่วิิติ	กิจ้กรรมที่างสังคมหลาย์อย์่างถูก	
สั�งระงับ	หลาย์กิจ้การที่่�เส่�ย์งติ่อการเปั็นแหล่งแพร่เช่�อโรคถูกสั�งปัิด	หนึ�งในนั�นค่อ	
กิจ้การพนัน	โดย์เฉพาะคาสิโน

ราย์งานสถานการณ์การพนัน	ของ	GBGC Global Gambling Report – 16th 
edition 2021 แสดงให้้เห็้นว่่า ปีี 2020 ตลาดการพนนัโลกห้ดตวั่ลงมากถึงึ -21.8%	จ้ากปีั	
2019	ที่่�ม่ขนาดติลาด	4.55	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ลดลงเหล่อ	3.56	แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ	ในปัี	2020	คาสิโนเปั็นกิจ้การพนันที่่�ม่ราย์ได้ลดลงมากที่่�สุดถึง	6.2	หม่�นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ	ติามมาแบบห่าง	ๆ 	ด้วิย์การพนันกับเคร่�องเล่น	(Machines)	ลดลง	2.12	
หม่�นล้านดอลลาร์	พนันสลาก	(Lottery)	1.06	หม่�นล้านดอลลาร์	พนันที่าย์ผู้ล	(Betting)		
2.5	พันล้านดอลลาร์	และพนันอ่�น	ๆ	2.9	พันล้านดอลลาร์
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ต่ล่าด่การพินันโล่กฟื้้� นต่ัวยากกว่าท่�คิด่
อันที่่�จ้ริง	โควิิด-19	ไม่ใช่ปััจ้จ้ัย์เด่ย์วิที่่�ที่ำให้ติลาดการพนันโลกหดตัิวิ		ถ้าย์้อนกลับ

ไปัดูติั�งแติ่ปัี	2003	ติลาดการพนันโลกม่แนวิโน้มเติิบโติต่ิอเน่�องจ้นที่ะลุ	4.5	แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯในปัี	2014		และคาดการณ์วิ่าติลาดจ้ะที่ะลุ	5	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ก่อนปีั	2020		แติ่ปีี 2015 ตลาดกลับห้ดตัว่ลงถึึง -9.1%  เน่�องจุากตลาดคาสิโนในมาเก๊า
ห้ดตัว่ลงฮว่บฮาบ  เพราะรัฐบาลจุีนมีนโยบายปีราบปีรามการพนัน		โดย์ม่มาติรการ
คุมเข้มการเดินที่างสู่มาเก๊าและการนำเงินไปัเล่นพนันในต่ิางปัระเที่ศู		เฉพาะห้าเดอ่น
แรกของปัี	2015	เม่�อเที่่ย์บกับช่วิงเด่ย์วิกันของปัี	2014	คาสิโนในมาเก๊าม่ราย์รับลดลงถึง	
-37.1%	

ห้วิงปัี	2015-2017	ติลาดการพนันทีุ่กปัระเภู่ที่กระเติ่�องขึ�นอย่์างช้าๆ	และเติิบโติจ้น
ที่ะลุ	4.5	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	อก่ครั�งในปัี	2018		แติ่ในปัี	2019	ติลาดหดตัิวิลงเล็ก
น้อย์ที่่�	-0.8%		ติ่อเน่�องด้วิย์ผู้ลกระที่บจ้ากโควิิด-19	ที่ำให้ปีั	2020	ติลาดหดติัวิลงอย่์าง
รุนแรง	โดย์ภูู่มิภู่าคเอเช่ย์หดติัวิลงมากที่่�สุดถึงเก่อบ	3	หม่�นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ติามมา
ด้วิย์อเมริกาเหน่อและย์ุโรปัที่่�หดติัวิลงใกล้เค่ย์งกันที่่�ปัระมาณ	2	หม่�นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	
ขณะที่่�อเมริกาใติ้	โอเชเน่ย์	และแอฟริกา	หดติัวิที่่�ระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แติ่ใช้เวิลาไม่นาน ในช่่ว่งไตรมาส 3 ของปีี 2020 ต่อเน่�องถึึงปีี 2021 ตลาดคาสิโน
ในสห้รัฐอเมริกาฟื้้�นตัว่อย่างรว่ดเร็ว่  ในฟื้ากยุโรปีตลาดพนันทัายผลกลับมาคึกคักเช่่นใน
อดีต 	ที่ำให้คาดการณ์วิ่า	ปัี	2021	ติลาดการพนันโลกน่าจ้ะกลับมาเติิบโติ		และภู่าย์ใน	
3-5	ปัี	ติลาดน่าจ้ะกลับไปัแติะที่่�ระดับ	4.5	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯอ่กครั�งหนึ�ง	

การคาดการณ์ดังกล่าวิจ้ะเกิดขึ�นได้จ้ริง	หร่อเปั็นเพ่ย์งภู่าพฝััน	ตัิวิแปัรสำคัญน่าจ้ะ
เปั็นติลาดจ้น่	ผูู้้เปั็นลูกค้าสำคัญของติลาดการพนันในเอเช่ย์	ภูู่มิภู่าคที่่�ม่ติลาดการพนัน
ขนาดใหญ่ที่่�สุดในโลก
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หนั่วย: ล้านัดอลลาร์สหรัฐฯมุูล่ค่าต่ล่าด่การพินันโล่ก
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ปัี	2014	จ้่นม่นโย์บาย์ปัราบคอร์รัปัชันและการฟอกเงิน	ด้วิย์การคุมเข้มการเดินที่างสู่
มาเก๊าเพ่�อเล่นพนันของนักพนันวิ่ไอพท่ี่่�เปั็นนักธิุรกิจ้และข้าราชการจ้่น	ที่ำให้ช่วิงปีั	2015	
นักพนันหดหาย์จ้ากมาเก๊า	ธิุรกิจ้การพนันซื่บเซื่า	แต่ินั�นไม่ใช่สิ�งที่่�เลวิร้าย์ที่่�สุด

ตั�งแต่ปีี 2019 ตลาดการพนันในเอเช่ียได้รับผลกระทับจุากนโยบายจัุดระเบียบสังคมทัี�
เข้มงว่ดมากขึ�นของรัฐบาลจุีน บว่กกับพิษโคว่ิด-19 ทัำให้้ธุุรกิจุการพนันขาดทุันอย่างทัี�ไม่
เคยเป็ีนมาก่อน และโอกาสจุะกลับฟื้้�นค่นน่าจุะทัำได้ยาก

วิันที่่�	16	กันย์าย์น	2021	เว็ิบไซื่ติ์ข่าวิเศูรษฐกิจ้ The Opportunity นำเสนอข่าวิ	
มาเก๊าสิ�นห้วั่งแล้ว่ นักลงทัุนห้นีตาย	...	กล่าวิถึง	กฎระเบ่ย์บที่่�เข้มงวิดขึ�นในช่วิงไม่ก่�ปัี
ที่่�ผู้่านมา	ที่ำให้นักพนันหวิาดกลัวิ	บวิกกับการแที่รกแซื่งที่่�มากขึ�นของรัฐบาลจ้่น	โดย์
เฉพาะในช่วิงปัี	2020-2021	ส่งผู้ลให้นักลงทีุ่นหวิาดกลัวิ	

ผูู้้บริหารคาสิโนบางคนถึงกับกล่าวิวิ่า “เรื่่�องเหล่่านี้้�ใหม่่เกิินี้ไป แล่ะยัังไม่่ม่้ความ่
ชััดเจนี้ว่าจะส่่งผล่ต่่อธุุรื่กิิจอยั่างไรื่”	บางคนกังวิลวิ่า “กิฎรื่ะเบี้ยับีใหม่่ของรื่ัฐบีาล่อาจไป
ไกิล่ถึึงกิารื่เปล่้�ยันี้ธุุรื่กิิจคาส่ิโนี้เป็นี้หนี้่วยังานี้ที่้�รื่ัฐบีาล่จ้นี้เป็นี้เจ้าของ” 	ผู้ลที่่�ติามมาค่อ	
นักลงทุันเทัขายหุ้น้คาสิโนต่อเน่�อง ทัำให้้หุ้้นคาสิโนในตลาดร่ว่งยกแผง

ถ้านักพนันชาวิจ้่นหวิาดกลัวิจ้นที่ำให้	‘ควิามติ้องการเล่นพนัน’	ลดลงมาก		ถ้านัก
ลงทุี่นในธิุรกิจ้คาสิโนขาย์กิจ้การเพ่�อหน่ติาย์หร่อเลิกกิจ้การ	ติลาดการพนันในภูู่มิภู่าค
เอเช่ย์ย่์อมฟ้�นติัวิได้ย์าก	และด้วิย์ส่วินแบ่งติลาดของภูู่มิภู่าคที่่�มม่ากเปั็นอันดับหนึ�งของ
โลก	การฟ้�นติัวิของติลาดการพนันโลกจ้ึงย์ากจ้ะเปั็นไปัติามตัิวิเลขที่่�ม่การคาดการณ์
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ต่ล่าด่การพินันอ่อ่นไล่น์เต่ิบัโต่	.	.	แค่ไหน
	 ยุ์คโควิิด-19	กิจ้การมากมาย์ติ้องหันไปัขย์าย์ติลาดบนโลกออนไลน์เพ่�อควิามอย์ู่รอด	

แติ่สำหรับธิุรกิจ้พนัน	เก่อบสองที่ศูวิรรษที่่�ผู้่านมา	การพนันออนไลน์ม่มูลค่าและสัดส่วิน
ของติลาดเติิบโติขึ�นทีุ่กปัี	แติ่ย์ังม่ขนาดติลาดเล็กกวิ่ามากเม่�อเปัร่ย์บเที่่ย์บกับการพนัน
แบบม่ที่่�ติั�ง	จ้นถึงปัี	2020	ตลาดการพนันออนไลน์มีมูลค่า 5.98 ห้ม่�นล้านดอลลาร์สห้รัฐฯ 
คิดเปี็น 16.8% ของตลาดการพนันโลก

ติลาดสำคัญของการพนันออนไลน์อย์ู่ที่่�ภูู่มิภู่าคอเมริกาเหน่อและย์ุโรปั	แติ่เม่�อ
เปัร่ย์บเที่่ย์บกับการพนันโดย์รวิม	(ที่ั�งแบบม่ที่่�ติั�งและออนไลน์)	ติลาดการพนันออนไลน์
ของภูู่มิภู่าคย์ุโรปัม่สัดส่วินสูงที่่�สุด	ในปัี	2019	ติลาดการพนันออนไลน์ในย์ุโรปัม่มูลค่า
ปัระมาณ	1	ใน	4	ของติลาดโดย์รวิม

เม่�อโควิิด-19	ที่ำให้การพนันแบบม่ที่่�ติั�ง	(คาสิโนและร้านรับแที่งพนัน)	ต้ิองหย์ุด
กิจ้การ	นักพนันจ้ำนวินหนึ�งหันไปัเริ�มเล่นการพนันในคาสิโนออนไลน์และลอติเติอร่�
ออนไลน์	และส่วินใหญ่ย์ังคงเล่นการพนันออนไลน์ติ่อไปัในช่วิงที่่�การพนันแบบม่ที่่�ติั�งกลับ
มาเปิัดให้บริการ	ที่ำให้ติลาดการพนันออนไลน์ม่แนวิโน้มเติิบโติเร็วิกวิ่าการพนันแบบม่ที่่�
ติั�ง	คาดการณ์วิ่าในปัี	2025	ติลาดการพนันออนไลน์ในย์ุโรปัจ้ะม่มูลค่าเก่อบ	40%	ของ
ติลาดการพนันโดย์รวิม

หนั่วย: ล้านัดอลลาร์สหรัฐฯมุูล่ค่าต่ล่าด่พินันอ่อ่นไล่น์โล่ก
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มองกลับมาที่่�ฝัั�งติะวิันออก	ตลาดการพนันออนไลน์ในภููมิภูาคเอเช่ียกำลังห้ดตัว่ลง 
สว่นกระแสการเติบโตของภููมิภูาคอเมริกาเห้น่อและยุโรปี	เพราะติลาดที่่�ใหญ่ที่่�สุดของ
เอเช่ย์ค่อ	จ้่น	ม่นโย์บาย์กวิาดล้างการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดน	ภู่าย์ในกรอบระย์ะเวิลา	
3	ปัี	เริ�มติั�งแติ่เด่อนกรกฎาคม	2019	จ้นถึงเด่อนเมษาย์น	2021	ม่ย์อดการจ้ับกุมกวิ่า	
17,000	คด่	ผูู้้กระที่ำควิามผู้ิดกว่ิา	110,000	ราย์

นอกจ้ากนั�น	รัฐบาลจ้่นได้กดดันจ้นรัฐบาลกัมพูชาปัระกาศูแบนการพนันออนไลน์	
เริ�มม่ผู้ลบังคับใช้ในวัินที่่�	1	มกราคม	2020	ขณะที่่�ฟิลิปัปัินส์	ปัระเที่ศูเด่ย์วิในอาเซื่่ย์น
ที่่�เปิัดให้บริการการพนันออนไลน์สำหรับชาวิต่ิางชาติิแบบถูกกฎหมาย์	ในปีั	2020	ได้
ย์กเลิกใบอนุญาติกวิ่า	28	ฉบับ	ปัิดเวิ็บพนันและแพลติฟอร์มการจ่้าย์เงินออนไลน์	และ
ย์กเลิกใบอนุญาติที่ำงานของชาวิจ้่นที่่�ม่ปัระวิัติิอาชญากรรมติามราย์ช่�อในบัญช่ของสถาน
ทีู่ติจ้่น	

ผู้ลกระที่บจ้ากแรงกดดันของจ้่น	ที่ำให้ในปัี	2021	สำนักงานสรรพากรฟิลิปัปิันส์เก็บ
ภู่าษ่จ้ากธิุรกิจ้พนันออนไลน์ลดลงมากถึง	-46%	จ้ากปัี	2020	ที่่�เก็บภู่าษ่ได้	7.18	พันล้าน
เปัโซื่	ลดลงเหล่อ	3.91	พันล้านเปัโซื่	ในปัี	2021	

การทัี�ฟื้ิลิปีปีินส์มีรายได้จุากการพนันออนไลน์ลดลง สว่นกระแสกับผู้ให้้บริการใน
ปีระเทัศอ่�น ๆ ถึ่อเปี็นสัญญาณทัี�ช่ี�ว่่า การห้ดตัว่ของตลาดการพนันออนไลน์ในเอเช่ียทัี�
มีขนาดใกล้เคียงกับตลาดยุโรปี น่าจุะมีส่ว่นฉุุดรั�งการเติบโตของตลาดการพนันออนไลน์
โลก ไม่มากก็น้อย

ปีั

7 ทันเกม



เร่�อ่งเด่่นในฉบัับั STORY :  บาร์เที่ิลบี

สำหรบัธิรุกจิ้คาสโินในกลุม่ปัระเที่ศูติะวินัติกแล้วิ	น่�เป็ันเพย่์งช่วิงพกั
หาย์ใจ้	แต่สำห้รบัธุรุกจิุการพนนัฝ่ั่�งตะวั่นออก อย่างเช่่นมาเก๊าและคาสโิน
ในกลุ่มปีระเทัศอาเซีียน นี�อาจุเป็ีนการห้ลบัให้ลอนัแสนยาว่นาน	

แม้มาติรการควิบคมุโรคโควิิด-19	จ้ะส่งผู้ลกระที่บต่ิออตุิสาหกรรมการ
พนนัอาเซ่ื่ย์น	ที่ำให้ผู้ลปัระกอบการโดย์รวิมของบรรดาธิรุกจิ้การพนนัติกติ�ำ
ลงอย่์างไม่เคย์เป็ันมาก่อน	แต่ิแรงสั�นสะเที่อ่นที่่�ดูจ้ะรนุแรงมากกว่ิา	เกดิขึ�น
เม่�อมงักรท่ี่�เคย์นอนเน่�องอย์ูภู่่าย์ใต้ิควิามรุ่งเรอ่งของธิรุกจิ้การพนนัอาเซื่ย่์น	
กำลงัเขย่์�อนติวัิออกห่างจ้ากโลกการพนนั

ปัฏเิสธิได้ย์ากว่ิา	ควิามรุ่งโรจ้น์ในช่วิงที่่�ผู่้านมาของธิรุกจิ้คาสโิน
อาเซื่ย่์น	ล้วินเกดิบนควิามต้ิองการที่่�จ้ะอาศูยั์ธิรุกจิ้การพนนัเพ่�อดงึดดูราย์
ได้จ้ากต่ิางชาติเิข้าปัระเที่ศู	นกัท่ี่องเที่่�ย์วิชาวิจ้น่เป็ันกลุม่ลกูค้าหลกั	เป็ัน
เส้นเล่อดใหญ่ของเมด็เงินที่่�ไหลเว่ิย์นหล่อเล่�ย์งธิรุกจิ้การพนนัในภูู่มภิู่าคน่�มา
โดย์ติลอด	

เม่�อมงักรพลกิตวั่ จุงึสั�นสะเทัอ่นไปีทัั�ว่อาเซียีน . . . เพราะดเูหมอ่น
ว่ิา	นกัพนนัชาวิจ้น่จ้ะไม่เพ่ย์งหดหาย์ไปัจ้ากมาติรการจ้ำกดัการเดนิที่าง
เท่ี่านั�น		นโย์บาย์ที่่�จ้น่ย์คุปัระธิานาธิบิด	่ส	่จ้ิ�น	ผิู้ง	ใช้ปัราบปัรามการพนนั	
ท่ี่�ถกูมองว่ิาเป็ันต้ินติอของการที่จุ้รติิคอร์รปััชนัและการฟอกเงนิ	ได้สร้างแรง

คาสิิโนัอาเซีียุนั
ใต้เงา

มัังกร
ภาพิขอ่งคำ�าค่นอ่นัเจดิ่จรัส	สส่นัแสงไฟื้ต่ระการต่า	
ความุคึกคักมุ่ช่่วิต่ช่่วาในแหล่่งการพินันคาสิโน	
ต่้อ่งมุ่ด่ด่ับัล่งในช่่วงวิกฤต่โรคระบัาด่
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กระแที่กต่ิออตุิสาหกรรมการพนนั
ไปัทัี่�วิภู่มูภิู่าค

เกิดิอะไรื่ขึ�นี้กิบัีธุรุื่กิจิกิารื่พนี้นัี้
ในี้อาเซีย้ันี้ ?  

เหต่ใุดม่าต่รื่กิารื่ปรื่าบีปรื่าม่กิารื่
พนี้นัี้จากิจน้ี้ถึงึส่ั�นี้ส่ะเที่อ่นี้เล่อ่นี้ล่ั�นี้ ?  

อนี้าคต่ของธุรุื่กิจิกิารื่พนัี้นี้ในี้
ภูมู่ภิูาคนี้้�จะเป็นี้ไปอย่ัางไรื่ต่่อไป ? 

หาคำติอบได้ในหนงัสอ่	คาสโิน
อาเซีียนใต้เงามงักร	รวิมบที่ควิามวิจิ้ยั์	2	
ชิ�นล่าสดุ	จ้ากนกัวิจิ้ยั์ผูู้ค้ร�ำหวิอดในปัระเดน็	

อพัเดที่สถานการณ์ล่าสุดไปักบั	“ตลาดการพนนัรอบบ้านท่ัามกลาง
โคว่ดิ-19”	โดย์	ณฐักร ว่ทิัติานนท์ั ให้ภู่าพมมุกว้ิางตัิ�งแต่ิสภู่าพการณ์
และควิามเป็ันไปัของธิรุกจิ้การพนนัในระดบัโลก	จ้ากนั�นพาเรามาโฟกสัที่่�
อาเซ่ื่ย์น	ไล่เร่ย์งลงราย์ละเอ่ย์ดว่ิาในช่วิง	3	ปีัที่่�ผู่้านมา	แต่ิละปัระเที่ศูต้ิอง
เผู้ชญิกบัอะไร	มท่่ี่าที่ต่ิอบรบัหร่อปัรับติวัิอย่์างไรต่ิอนโย์บาย์จ้ากจ้น่

“จุนีกบัอตุสาห้กรรมการพนนั”	โดย์	อาร์ม ตั�งนรินัดร	จ้ะพาเรา
ส่บค้นลงลกึไปัในแนวิคดิและมาติรการที่างกฎหมาย์ของจ้น่ในช่วิง	20	ปีั	
ท่ี่�ผู่้านมา	ที่ำให้เราเหน็ถงึควิามเข้มข้นเอาจ้รงิเอาจ้งัต่ิอการปัราบปัรามการ
พนนัของพรรคคอมมวิินสิต์ิจ้น่ภู่าย์ใต้ิการนำของ	ส	่จิ้�น	ผู้งิ		สิ�งที่่�กำลงั
เกดิขึ�นในเขติเศูรษฐกจิ้พเิศูษมาเก๊า	เม่�อจ้น่เบอ่นหน้าจ้ากธิรุกจิ้การพนนั	
และอทิี่ธิพิลของจ้น่ต่ิออตุิสาหกรรมการพนนัในภู่มูภิู่าค

ผูส้นใจุเร่�องราว่คว่ามเป็ีนไปีของอตุสาห้กรรมการพนนัอาเซียีน และ
อนาคตทัี�ดจูุะไม่ค่อยสดใสของฟื้ากฟ้ื้าการพนนัในภูมูภิูาคนี� ภูายใต้เงาทัมนึ 
ของมงักรจุนีทัี�กำลงัเคล่�อนตวั่อยูใ่นกลบีเมฆ สามารถึดาว่น์โห้ลดห้นงัสอ่ 
คาสโินอาเซีียนใต้เงามงักร ได้ฟื้ร ีทัี� www.gamblingstudy-th.org
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เร่�อ่งเด่่นในฉบัับั STORY : ศิิริพร ยุอดกมัลศิาสิตร์

‘คาสิิโนัถููกกฎหมัายุ’ 
อาจไม่ง่่ายเหมือนสูิตรสิำาเร็จ

ครั�งแล้่วครั�งเล่่าท่�มุ่นักการเมุ่อ่งแล่ะนักธุุรกิจจำานวน
หนึ�งเสนอ่ให้ไทยเปิัด่	 ‘คาสิโน’	 หร่อ่	 ‘บั่อ่นการพินัน’	 ถููก
กฎหมุาย		เพ่ิ�อ่ด่งึดู่ด่นักพินันแล่ะนักท่อ่งเท่�ยวต่า่งช่าติ่ให้
เขา้มุาใช้่จา่ยเงินในปัระเทศไทย	แล่ะล่ด่การเดิ่นทางไปัเล่น่
การพินนัต่ามุบัอ่่นช่ายแด่นขอ่งคนไทย	โด่ยอ่า้งวา่รฐัจะมุ่
รายได่้เพิิ�มุขึ�นมุากมุาย

แน่นอนว่ิา	การเปิัดธิรุกจิ้ขนาดใหญ่อย่์างคาสโินจ้ะสามารถสร้างงาน	สร้างราย์ได้	
และที่ำให้รฐัได้ภู่าษจ่้ำนวินหนึ�ง	แต่ิถ้าดโูดย์รวิมแล้วิสงัคมอาจ้จ้ะขาดที่นุ	เพราะผู้ลกระที่บ
ด้านลบท่ี่�เกดิจ้ากการพนนัอาจ้มร่าคาที่่�แพงกว่ิามาก

ติั�งแต่ิปีั	2543	ศ.ดร.ผาสกุ พงษ์ไพจุติร	ได้สรปุัเร่�องน่�ไว้ิในหนงัส่อ	อุตสาห้กรรมการพนนั
ว่ิา	ถ้าปัระเที่ศูไที่ย์จ้ะอนญุาติให้มค่าสโินถกูกฎหมาย์เพ่�อเป็ันแหล่งดึงดดูนกัท่ี่องเที่่�ย์วิ	
รฐัจ้ะต้ิองดำเนนิการเพ่�อจ้ดุปัระสงค์ดงักล่าวิอย่์างแท้ี่จ้รงิเท่ี่านั�น	หรอ่ถ้าจ้ะมเ่พ่�อติอบ
สนองผูู้เ้ล่นในปัระเที่ศูที่่�มอ่ย์ูแ่ล้วิ	ต้ิองไม่เน้นส่งเสรมิให้มนั่กพนนัเพิ�มขึ�น	โดย์มก่ฎเกณฑ์์ที่่�
เคร่งครดั	โดย์เฉพาะเร่�องการโฆษณา	

ปัระสบการณ์ของบางปัระเที่ศูที่่�อนญุาติให้มค่าสโินถกูกฎหมาย์เพ่�อมุง่หวิงัราย์ได้จ้าก
ภู่าษ	่โดย์หวิงัว่ิานกัพนนัร�ำรวิย์จ้ะเป็ันลกูค้าสำคญั	แต่ิเม่�อเปิัดดำเนนิการจ้รงิกลบัพบว่ิา	
คาสโินม่ราย์ได้จ้ากเกมพนนัปัระเภู่ที่ไพ่และไฮโลเป็ันส่วินน้อย์	ราย์ได้ที่่�เป็ันกอบเป็ันกำมา
จ้ากการพฒันาเกมเพ่�อติลาดมวิลชน	คนเล่นพนนัส่วินใหญ่ไม่ได้เป็ันคนร�ำรวิย์	ดงันั�น	.	.	.

เม่�อเปิีดคาสโินได้แล้ว่ เจุ้าของคาสโินจุะพยายามทัำให้้รฐัอนญุาตให้้ขยายกจิุการพนนั
ปีระเภูทัตูเ้กม(และการพนนัออนไลน์) จุนท้ัายทัี�สดุ ภูาษีการพนนัจุะเป็ีนภูาษีคนจุน กลาย
เป็ีนภูาระกบัคนจุนมากกว่่าคนรว่ย 

การพินันกับัการคอ่ร์รัปัช่ัน	.	.	เก่�ยวพัินกับัเร่�อ่งเศรษฐกิจ
ไที่ย์กำลงัเผู้ชญิปััญหาเช่นเดย่์วิกบัเกอ่บที่กุปัระเที่ศูที่ั�วิโลก	คอ่	เม่�อการพนนับาง

ปัระเภู่ที่ถกูห้าม	เป็ันเร่�องผู้ดิกฎหมาย์	จ้ะที่ำให้เกดิการคอร์รปััชนัของผูู้้บงัคบัใช้กฎหมาย์	
และที่ำให้เกดิองค์กรอาชญากรรมที่่�คุม้ครองการพนนั

หลาย์ปัระเที่ศูย์อมให้มก่ารพนนัถกูกฎหมาย์มากขึ�น	เพ่�อติอบสนองผูู้้เล่นที่่�มอ่ย์ูแ่ล้วิ
ในปัระเที่ศู	แต่ิจ้ะมก่ระบวินการป้ัองกนัไม่ให้เพิ�มจ้ำนวินนกัพนนั	เพ่�อให้ง่าย์แก่การควิบคมุ	
โดย์นโย์บาย์ปัฏริปูัการพนนัมกัที่ำควิบคู่กบัการปัฏริปูัติำรวิจ้	เพ่�อเป็ันกลไกแก้ไขปััญหา
คอร์รปััชนั	และจ้ะมก่ฎหมาย์ห้ามธิรุกจิ้บ่อนการพนนัโย์งใย์กับนกัการเมอ่ง	เพราะว่ิา	.	.	.
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คนไทย	‘เอ่า-ไมุ่เอ่า’	คาสิโนถููกกฎหมุาย
ศูนูย์์ศูกึษาปััญหาการพนนั	ได้จ้ดัให้มก่ารสำรวิจ้สถานการณ์	พฤติิกรรม	และผู้ลกระที่บ

การพนันในปัระเที่ศูไที่ย์	ติ่อเน่�องทีุ่ก	2	ปัี	โดย์สอบถามทัี่ศูนคติิของคนไที่ย์ต่ิอการพนัน
ด้วิย์ข้อคำถามวิ่า	“ปรื่ะเที่ศไที่ยัควรื่เปิดบี่อนี้คาส่ิโนี้อยั่างถึูกิกิฎหม่ายัหรื่่อไม่่”	ทีุ่กครั�งม่
คนมากกว่ิาครึ�งให้คำติอบวิ่า	‘ไม่เห็นด้วิย์’	และปัระมาณ	25-30%	ให้คำติอบวิ่า	‘เห็น
ด้วิย์’	ที่่�เหลอ่ปัระมาณ	15-20%	ติอบวิ่า	‘ไม่แน่ใจ้’

ไมุ่เห็นด่้วย
ไมุ่แน่ใจ

เห็นด่้วย

ปี 2560
7,008	ตั่วอ่ย่าง

51.1 %

29.3 %

19.6 %

ปี 2562
44,010	ตั่วอ่ย่าง51.1 %

30.5 %

18.4 %

ปี 2564
6,977	ตั่วอ่ย่าง54.1 %

29.7 %

16.2 %

ยิ์�งกรณป่ัระเที่ศูไที่ย์	แม้แต่ิงานที่่�ง่าย์กว่ิา	อย่์างเช่นการบรหิารจ้ดัเกบ็ภู่าษป่ัระเภู่ที่
ต่ิาง	ๆ	กย็์งัคงม่ปััญหาการรั�วิไหล	ย์งัมก่ารคอร์รปััชนัและการโกงภู่าษก่นั		แล้วิงานที่่�ย์าก
กว่ิามากอย่์างเช่นการจ้ดัเกบ็ภู่าษ่จ้ากธิรุกจิ้คาสโิน	จ้ะดำเนนิการอย่์างมป่ัระสทิี่ธิภิู่าพได้
อย่์างไร?

การคดิว่ิาเป็ันเร่�องง่าย์ที่่�จ้ะเปิัดคาสโินถกูกฎหมาย์เพ่�อหาเงนิเข้าปัระเที่ศู	ธุิรกจิ้ดัง
กล่าวิอาจ้สร้างปััญหามากกว่ิาจ้ะให้ปัระโย์ชน์	โดย์เฉพาะถ้าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติิ
และกลุ่มมาเฟีย์ท่ี่�ให้นกัพนนักูเ้งนิสามารถเข้ามาพวัิพนั	ใช้คาสโินถกูกฎหมาย์ของไที่ย์เป็ัน
แหล่งหาเงนิ	ฟอกเงนิ	

เม่�อผู้นวิกกบัควิามเสย่์หาย์ที่างเศูรษฐกจิ้ที่่�อาจ้เกดิขึ�น	เช่น	ปััญหาคนติิดการพนนั	
ปััญหาครอบครวัิ	ปััญหาหน่�สนิ	การล้มละลาย์	และปััญหาการวิิ�งเต้ินโดย์นักธิรุกจิ้คาสโิน	
จ่้าย์เงนิใต้ิโต๊ิะ	เพ่�อแลกกบัการขออนญุาติติดิติั�งติูเ้กมเป็ันจ้ำนวินมาก	หรอ่อนญุาติให้มก่าร
พนนัออนไลน์ถกูกฎหมาย์	ฯลฯ	รวิมเบด็เสร็จ้	คาสโินอาจ้จ้ะเป็ันผู้ลเสย่์กบัระบบเศูรษฐกจิ้
โดย์รวิมมากกว่ิา

ถู้านัักการเมัืองเข้้ามัาพัวิพันักับธุุรกิจคาสิิโนัและมัีการคอร์รัปัชัันั รัฐบาลจะ
ไมั่สิามัารถูเก็บภาษีจากคาสิิโนัถููกกฎหมัายุได้เต็มัเมั็ดเต็มัหนั่วิยุอยุ่างแนั่นัอนั 
เงินัภาษีต้องรั�วิไหล คอร์รัปัชันััในับางกลุ่มัข้องตำารวิจและข้้าราชัการอื�นั ๆ จะ
มัีมัากข้ึ�นั มัิใชั่ลดลง

ประเทืศไทืยควรเปิด
บ่อนคาสิิโนอย่าง่ถููกกฎหมาย
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ผล่การสำารวจทัศนคต่ิขอ่งคนไทยปีั	2564	
ท่�มุ่ต่่อ่การเปิัด่บั่อ่นคาสิโนอ่ย่างถููกกฎหมุาย

ประเทืศไทืยควรเปิดบ่อนคาสิิโน
อย่าง่ถููกกฎหมาย

ถู้ามีคาสิิโนถููกกฎหมาย
จะมีผีลิทืำาให้คนเลิ่นพนันเพิ�มข้ึ�น

จำาแนกต่ามุการเล่่นหร่อ่ไมุ่เล่่นการพินัน

จำาแนกต่ามุกลุ่่มุท่�เล่่นพินันในบั่อ่น

เห็นด่้วย ไมุ่เห็นด่้วย

เห็นด่้วย ไมุ่เห็นด่้วย

เห็นด่้วย ไมุ่เห็นด่้วย

กลุ่่มุท่�ไมุ่เล่่นพินัน
ต่ล่อ่ด่ช่่วิต่ท่�ผ่านมุา

กลุ่่มุท่�เล่่นพินัน

47.8%
35.1% 19.1%

66.1%

กลุ่่มุท่�เล่่นพินันใน
บ่ัอ่นอ่อ่นไล่น์เท่านั�น	

กลุ่่มุท่�เล่่นพินันในบั่อ่น
ทั�งสอ่งช่่อ่งทาง	

กลุ่่มุท่�เล่่นพินันในบั่อ่น
แบับัมุ่ท่�ต่ั�งเท่านั�น	

33.4%
50.1%

33.7% 32.1%
48.9% 51.3%

กลุ่่มุต่ัวอ่ย่างทั�งหมุด่
(ทั�งกลุ่่มุท่�เล่่นพินันแล่ะไมุ่เล่่นพินัน)

66.5%

16.3%
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ข้อ่ด่่-ข้อ่เส่ย	ขอ่งคาสิโนถููกกฎหมุาย
ทุี่กครั�งที่่�ม่การเสนอให้รัฐอนุญาติให้ม่คาสิโนถูกกฎหมาย์ในปัระเที่ศูไที่ย์	เหติุผู้ล

หลัก	ๆ	ของฝั่าย์สนับสนุนและฝั่าย์คัดค้าน	มักจ้ะวินเวิ่ย์นอย์ู่ในเร่�องเดิม	ๆ	

ว่ิากันติามจ้รงิ	คาสโินไม่ใช่โมเดลหร่อสตูิรของควิามสำเรจ็้	ศ.วิ่ลเลยีม อาร์ เอด็ดิงตัน
ผูู้้เช่�ย์วิชาญเร่�องอุติสาหกรรมการพนัน	กล่าวิไว้ิวิ่า	“บีรื่รื่ดาผู้ที่้�ต้่องกิารื่จะต่ั�งคาส่ิโนี้ที่ั�วโล่กิ 
ต่่างต่้องกิารื่ความ่ส่ำเรื่็จแบีบีล่าส่เวกิัส่ แต่่ในี้ความ่เป็นี้จรื่ิง ไม่่ม่้ที่้�ไหนี้จะปรื่ะส่บีความ่
ส่ำเรื่็จได้เหม่่อนี้กิับีล่าส่เวกิัส่”		ขนาดมาเก๊า	ที่่�ได้ช่�อวิ่าเป็ันสวิรรค์ของนักพนัน	ทีุ่กวิันน่�
ย์ังติ้องปัรับติัวิ	ลดการพึ�งพาราย์ได้จ้ากการพนัน	เพราะนโย์บาย์จ้ากจ้่นที่ำให้ไม่สามารถ
ดึงดูดนักพนันชาวิจ้่นได้อ่กติ่อไปั

ครั�นจ้ะคาดหวิังนักพนันในปัระเที่ศู	ผู้ลสำรวิจ้ของศููนย์ศ์ูึกษาปััญหาการพนัน	ปัี	
2564	พบวิ่า	มค่นไที่ย์เล่นพนันในบ่อนปัระมาณ	4.18	ล้านคน	แติ่ในจ้ำนวินน่�ม่ไม่ถึง	2%	
ที่่�น่าจ้ะเป็ันกลุ่มลูกค้าของคาสิโน	เพราะคนส่วินใหญ่นิย์มเล่นติามบ่อนที่่�แอบเปัิดกันเอง
ในชุมชนมากกวิ่า

ข้อมูลทัั�งห้มดน่าจุะทัำให้้คาดเดาได้ว่่า ถึ้าปีระเทัศไทัยมีคาสิโนถึูกกฎห้มายในว่ันนี� 
สิ�งทัี�เกิดขึ�นตามมาจุะเปี็นเช่่นไร

• 	 คาสิ โนจะ ช่่วยกระตุ่้นการพัิฒนา
เศรษฐกิจ	สร้างงาน	เพิิ�มุรายได่้	

•	 คาสิโนจะดึ่งดู่ด่การล่งทุนแล่ะการท่อ่ง
เท่�ยวไปัยังภูมุิภาคหร่อ่เมุ่อ่งท่�ต่้อ่งการ
	
•	คาสิโนถููกกฎหมุายจะด่ึงปัระช่าช่นไมุ่ให้
ไปัเล่่นพินันในปัระเทศอ่่�น

•	 ปัระเทศทันสมัุยล่้วนมุ่คาสิ โนถููก
กฎหมุาย
	
•	การอ่นุญาต่ให้มุก่ารคาสิโนถูกูกฎหมุาย
เป็ันอ่ะไรท่�ต่้อ่งทำา	เพิราะท่�ไหน	ๆ	ก็ทำากัน

•	การพินันผิด่หล่ักศาสนาแล่ะวัฒนธุรรมุ	

•	รฐับัาล่ไมุส่ามุารถูควบัคมุุธุรุกจิการพินนั	
ไมุใ่หยุ้ง่เก่�ยวกบััอ่งคก์รอ่าช่ญากรรมุ	การ
ทุจริต่คอ่ร์รัปัช่ัน	แล่ะการฟื้อ่กเงิน

•	 รัฐไมุ่สามุารถูควบัคุมุการพินันไมุ่ให้
ขยายต่ัวไปัสู่เกมุพินันใหมุ่	ๆ 	ท่�สะด่วก	น่า
ต่่�นเต่้น	เน้นต่ล่าด่มุวล่ช่น
	
•	 ท้ายท่�สุด่	 ภาษ่การพินันจะมุาจากเงิน
คนจนมุากกว่าคนรวย	

•	 การพินันจะสร้างผล่กระทบัทางสังคมุ	
เช่่น	 การเพิิ�มุขึ�นขอ่งนักพินันโด่ยเฉพิาะ
เด่็กแล่ะเยาวช่น	 การเล่่นพินันมุากเกิน
ไปัจนเกิด่ปััญหาทางการเงิน	 การล้่มุ
ล่ะล่าย	 ครอ่บัครัวแต่กแยก	 แล่ะปััญหา
อ่าช่ญากรรมุท่�เพิิ�มุมุากขึ�น

•	 วงการแพิทย์พูิด่ถูึงปััญหาโรคต่ิด่การ
พินัน	ซึ่ึ�งทุกปัระเทศยอ่มุรับัว่า	แก้ไขยาก
แล่ะใช่้ต่้นทุนสูง

ฝ่่ายสินับสินุน ฝ่่ายคัดค้าน

ฝ่่ายสินับสินุน ฝ่่ายคัดค้าน

ในระย์ะหลัง	แติ่ละฝั่าย์ติ่างม่เหติุผู้ลใหม่	ๆ 	เพิ�มเข้ามา
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สรรหามุาเล่่า STORY : มัดคันัไฟ

กาสิิโน

THAILAND
เมัื�อปััญหาโรคระบาดเริ�มัคลี�คลายุ รัฐบาลปัระเที่ศิ
ตา่ง ๆ  ตอ้งเผีชิัญหน้ัากับปััญหาเศิรษฐกิจ ที่ั�งนัำ�ามันัั
แพง เงินัเฟอ้ ภาวิะวิ่างงานัสิูง ฯลฯ ปัระเที่ศิไที่ยุก็
เช่ันัเดียุวิกันั

การพย์าย์ามกระติุน้เศูรษฐกจิ้	สร้างงาน	เพิ�มราย์ได้	มห่ลาย์วิธิิ	่เม่�อรฐัอบัจ้นปััญญา	
กม่็ผูู้เ้สนอให้เปิัดคาสิโนถกูกฎหมาย์	เพราะคดิว่ิาการเกบ็ภู่าษจ่้ากการพนนัเป็ันวิธิิก่ารหา
ราย์ได้เข้ารฐัแบบง่าย์	ๆ	ลม่คดิว่ิาการพนนัอาจ้สร้างผู้ลกระที่บจ้นเกดิภู่าวิะ	‘ได้ไม่คุม้เสย่์’	
ดงัท่ี่�เคย์เกิดขึ�นมาแล้วิในสงัคมไที่ย์

คาสโิน (Casino)	แปัลว่ิา	สถานพนนั	หร่อ	บ่อนการพนนั	บางครั�งเรย่์กว่ิา	บ่อน	
คาสโิน

ปัระเที่ศูไที่ย์เคย์มบ่่อนการพนนัถกูกฎหมาย์ติั�งแต่ิยุ์ครชักาลที่่�	2	เรย่์กว่ิา บ่อนเบี�ย	
ย์คุนั�นม่บนัทึี่กว่ิาเกบ็อากรได้มากถงึปีัละหลาย์แสนบาที่	ถอ่เป็ันแหล่งราย์ได้สำคัญของ
รฐั	แต่ิรชักาลท่ี่�	5	ที่รงมด่ำรใิห้ที่ย์อย์ปิัดบ่อนการพนัน	และต่ิอมารชักาลที่่�	6	ที่รงปัระกาศู
ย์กเลกิอากรบ่อนเบ่�ย์	ปิัดบ่อนการพนนัที่ั�วิราชอาณาจ้กัร	วินัที่่�	1	เมษาย์น	พ.ศู.	2460

โรม	บนุนาค	เล่าถงึเร่�องน่�ผู่้านบที่ควิาม ร.5 กบัการเลกิบ่อนการพนนั!	เผู้ย์แพร่ใน
เวิบ็ไซื่ต์ิผูู้้จั้ดการ	เม่�อวัินที่่�	19	พฤษภู่าคม	พ.ศู.	2564	สรปุัได้ว่ิา	

เม่่�อครื่าวเส่ดจ็ปรื่ะพาส่ยัโุรื่ป พรื่ะองค์ม่โ้อกิาส่ไปเล่่นี้เบ้ี�ยัท้ี่�ม่อนี้ติ่คาโล่ ที่ำให้เข้าใจ
แล้่วว่า กิารื่เล่่นี้พนี้นัี้ส่นุี้กิยัิ�งกิว่าอะไรื่ที่ั�งหม่ด ถ้ึาชัาวบีางกิอกิได้ไปเล่่นี้แล้่วจะฉิบิีหายักินัี้ไม่่
เหล่่อ ต้่องห้าม่ที่นัี้ที่ ้จะรื่อช้ัาส่กัิวนัี้เดย้ัวกิไ็ม่่ควรื่ เพรื่าะที่รื่งพจิารื่ณาเหน็ี้ว่า ‘ได้ไม่่คุม้่เส่ย้ั’ 

ผล่ที่้�ได้คอ่ หล่งัเล่กิิบ่ีอนี้กิารื่พนี้นัี้ กิารื่โจรื่ผูร้้ื่ายัล่กัิเล่ก็ิล่กัิน้ี้อยัส่งบีไปม่ากิ ส่่วนี้กิารื่
ขายัต่วัเป็นี้ที่าส่เป็นี้ล่กูิจ้างน้ี้อยัล่งไปในี้ที่นัี้ที่ ้เร่ื่�องผวัเม่ย้ัที่้�เคยัววิาที่ล่ดล่ง ด้านี้กิารื่ค้า โดยั
รื่วม่กิค้็าขายัดขึ้�นี้ พ่อค้าพดูจาเชั่�อถึอ่ได้ พ่อค้าคนี้กิล่างยัอม่ให้รื่บัีส่นิี้ค้าเชั่�อไปขายั 
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ส่วินการเปัิดสถานพนันในช่�อ	casino	บ้างก็สะกดวิ่า	กาซิื่โน	กาสิโน	คาสิโน	
ปัรากฏในปัระวิัติิศูาสติร์ไที่ย์	2	ช่วิงเวิลา	ค่อ	

1. ยุครัฐบาลจุอมพล ปี. พิบูลสงคราม 
ผู้ลส่บเน่�องจ้ากวิิกฤติิเศูรษฐกิจ้ติกติ�ำที่ั�วิโลก	(ปัระมาณ	พ.ศู.	2472)	ที่ำให้รัฐ

ติัดสินใจ้	อนุญาติให้ม่สถานกาซิื่โนของรัฐบาล	ภู่าย์ใติ้การกำกับดูแลโดย์รัฐมนติร่วิ่าการ
กระที่รวิงการคลัง	เพ่�อหาราย์ได้เข้ารัฐ	ปัรากฏหลักฐานวิ่าปัี	พ.ศู.	2481	ม่การเปิัดสถาน
กาซื่ิโน	5	แห่ง	และขย์าย์เพิ�มเปั็น	11	แห่งในเวิลาติ่อมา	แติ่ไม่ปัรากฏราย์ละเอ่ย์ดวิ่าม่ผู้ล
การดำเนินการอย์่างไร	ที่ราบเพ่ย์งว่ิาสถานกาซื่ิโนเหล่าน่�เง่ย์บหาย์ไปัในเวิลาอันรวิดเร็วิ

2. ยุครัฐบาลนายคว่ง อภูัยว่งศ์
ช่วิงปัลาย์สงครามโลกครั�งที่่�	2	เกิดปััญหาเงินเฟ้อรุนแรง	รัฐบาลต้ิองการลดควิาม

ร้อนแรงของเงินเฟ้อ	โดย์ดูดเงินออกจ้ากกระเปั๋าคนรวิย์จ้่น	เพราะมองวิ่าคนจ้่นนิย์มเล่น
การพนัน	จ้ึงให้จ้ัดติั�งสถานกาสิโน	ติั�งแติ่วิันที่่�	3	กุมภู่าพันธิ์	พ.ศู.	2488	แติ่เปิัดกิจ้การได้
เพ่ย์ง	3	เด่อนเศูษก็ติ้องปัิดติัวิลงอย์่างรวิดเร็วิในวิันที่่�	10	พฤษภู่าคม	พ.ศู.	2488	ที่ั�ง	ๆ 	ที่่�
กาสิโนที่ำราย์ได้จ้ำนวินมาก	เพราะคนที่่�เข้าไปัเล่นการพนนัในกาสโินไม่ใช่คนจ่้น	แต่ิเป็ัน	
ปัระชาชนที่ั�วิไปั	คนจ้ำนวินไม่น้อย์เล่นการพนนัจ้นหมดเน่�อหมดติวัิ	บางคนถงึกบัฆ่าตัิวิติาย์	

ปีระว่ัติศาสตร์ศาสตร์ไทัยพิสูจุน์ช่ัดเจุนว่่า คาสิโนสร้างรายได้เข้ารัฐได้มาก แต่ก็ก่อ
ผลกระทับสูง ทัำให้้ ‘ได้ไม่คุ้มเสีย’  อย่างนี�สินะถึึงมีคนบอกว่่า คาสิโนเป็ีน ‘ลูกอมอาบ
ยาพิษ’
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บัทความุ STORY : แอรีสิ

(พนัน)
เข้้าสิิง่... 
ปัญหาข้อง่ 
‘นักพนัน

ทืี�เป็นปัญหา’

ในมุุมุมุอ่งขอ่งคนทั�วไปั	การพินันเป็ันส่วนหนึ�งขอ่งวิถู่
ช่่วิต่	 ไมุ่มุ่ท่�ไหนไมุ่เล่่นการพินัน	การเล่่นเป็ันครั�งคราว	
เพ่ิ�อ่ความุบัันเทิง	 ความุต่่�นเต่้น	 การเส่�ยงโช่คเล็่ก	 ๆ	
น้อ่ย	 ๆ	 ท่�ไมุ่ได่้ส่งผล่เส่ยหาย	 จึงไมุ่ได่้ถููกมุอ่งว่าเป็ัน
ปััญหา	.	.	.	ยกเว้น	กลุ่มุ่	‘ผพ่ินัน’	คนท่�หมุกมุุน่	แสวงหา
ท่�จะเล่น่พินนัต่ล่อ่ด่เวล่า	ทกุรปูัแบับั	เล่น่จนเกดิ่ปััญหา
ก็ยังไมุ่ยอ่มุหยุด่	ไมุ่ยอ่มุเลิ่ก
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ปัจั้จุ้บัน	งานวิจิ้ัย์ในติ่างปัระเที่ศูเผู้ย์ให้เห็นว่ิา	อาการ	‘ผู้่พนันเข้าสิง’	เป็ันอาการ
ของ	‘การเล่นพนันแบบเปั็นปััญหา	(Problem	Gambling)’	ที่่�อาจ้กลาย์เปั็น	‘โรคติิดการ
พนัน	(Pathological	Gambling)’	โรคที่างจ้ิติเวิช	กลุ่มควิามผู้ิดปักติิเก่�ย์วิกับการเสพติิด	
เช่นเด่ย์วิกับการติิดเกม	ติิดอินเที่อร์เน็ติ	

พญ.พรจุิรา ปีริวั่ช่รากุล	คุณหมอที่่�ม่ปัระสบการณ์ในการรักษาผูู้้ป่ัวิย์เปั็นโรคติิด
การพนัน	กล่าวิว่ิา	การเล่นเกม	การเล่นพนัน	ก็ค่อพฤติิกรรม	สิ�งที่่�ควิบคุมพฤติิกรรม
ก็ค่อสมอง	สิ�งที่่�ที่ำแล้วิเพลิน	ที่ำแล้วิฟิน	ที่ำแล้วิรู้สึกด่กับติัวิเอง	สมองส่วินที่่�ควิบคุม
เร่�องควิามสุขจ้ะกระติุ้นให้เราที่ำพฤติิกรรมนั�นซื่�ำ	ๆ	จ้นถึงจุ้ดหนึ�ง	สมองส่วินอย์ากจ้ะ

ควิบคุมสมองส่วินคิด	ถึงเวิลานั�น	แม้จ้ะได้รับผู้ลกระที่บ	แม้จ้ะรู้วิ่าไม่ด่	ก็ไม่สามารถ
หย์ุดพฤติิกรรมนั�นได้	

พูดง่าย์	ๆ	คอ่ การเล่นพนันไม่คว่รจุะก่อให้้เกิดคว่ามทัุกข์ต่อตนเอง
และผู้อ่�น ไม่คว่รทัำให้้ลงแดง ขนาดทัี�ว่่า ต่�นเช่้ามาปีุ�บต้องทัำมันก่อน 
ต้องเล่นพนันก่อน ทัำอย่างอ่�นไม่ได้ 

ส่วินจ้ะเข้าข่าย์เปั็น	‘นักพนันที่่�เปั็นปััญหา’	หร่อไม่นั�น	ต้ิองสังเกติ
จ้ากควิามเปัล่�ย์นแปัลง	ดูผู้ลกระที่บที่่�เกิดขึ�นจ้ริง	เช่น	เริ�มม่การเล่นพนัน

มากกวิ่าที่่�ติัวิเองติั�งใจ้		ม่ควิามรู้สึกว่ิามันไม่ด่แติ่ก็ไม่สามารถที่่�จ้ะควิบคุมได้	หร่อ
ใช้เงินเล่นพนันมากกวิ่าที่่�ติ้องการหร่อติั�งใจ้	เปั็นต้ิน

ไทยมุ่	‘นักพินันท่�เป็ันปััญหา’	มุากแค่ไหน
ดร.ธุัช่นันท์ั โกมลไพศาล	ได้ปัระมวิลและวิิเคราะห์ผู้ลข้อมูล	โครงการ

สำรวิจ้สถานการณ์	พฤติิกรรม	และผู้ลกระที่บจ้ากการพนันในปัระเที่ศูไที่ย์	
ปัระจ้ำปีั	2562	เพ่�อดูวิ่าปัระเที่ศูไที่ย์ม่	‘นักพนันที่่�เป็ันปััญหา’	จ้ำนวินเที่่า
ไหร่	

ผู้ลการศูึกษาพบวิ่า อัตราการเปี็น ‘นักพนันทัี�เป็ีนปี่ญห้า’ ของ
ปีระช่ากรไทัยตลอดช่ีว่ิตทัี�ผ่านมามีค่าอยู่ทัี�ร้อยละ 11.7	

เม่�อเปัร่ย์บเที่่ย์บติัวิเลขกับอัติราการเปั็น	‘นักพนันที่่�เป็ัน
ปััญหา’	ของปัระชากรในปัระเที่ศูอ่�น	ๆ	พบวิ่า	ติัวิเลขของ
ปัระเที่ศูไที่ย์ม่ค่าค่อนข้างสูงมาก	กล่าวิค่อ	งานวิิจ้ัย์ Prob-
lem gambling worldwide: An update and system-
atic review of empirical research (2000–2015)	โดย์	
Calado	and	Griffiths	ราย์งานการศึูกษาอัติราการเป็ันนัก
พนันที่่�เป็ันปััญหาของปัระชากรที่ั�วิโลกไวิ้ว่ิา	

 กลุ่มปัระเที่ศูอเมรกิาเหนอ่	มค่่าอย์ูใ่นช่วิงร้อย์ละ	0.4-2.2	
 กลุ่มปัระเที่ศูย์โุรปั	มค่่าอย์ูใ่นช่วิงร้อย์ละ	0.8-12.3	
 กลุ่มปัระเที่ศูโอเชย่์เนย่์	มค่่าอย์ูใ่นช่วิงร้อย์ละ	0.4-4.4	
ถ้าดูข้อมูลระดับปัระเที่ศู	ปัระชากรของปัระเที่ศูที่่�ม่อัติราการเปั็น	‘นัก

พนันที่่�เป็ันปััญหา’	สูงที่่�สุดโลก	คอ่	โครเอเช่ย์	พบนักพนันที่่�ม่พฤติิกรรมเปั็น	
‘นักพนันที่่�เป็ันปััญหา’	อย์ู่ที่่�ร้อย์ละ	12.3
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ใครมุ่โอ่กาสเป็ัน	‘นักพินันท่�เป็ันปััญหา’	?
การศูึกษาราย์ละเอ่ย์ดของ	‘นักพนันที่่�เป็ันปััญหา’	ของ

ปัระชากรไที่ย์	เม่�อแย์กติามเพศูและกลุ่มอายุ์	พบวิ่า	เพศูชาย์
ม่โอกาสเปั็น	‘นักพนันที่่�เปั็นปััญหา’	สูงกวิ่าเพศูหญิงในกลุ่มอาย์ุ

เด่ย์วิกัน	โดย์ช่วิงกลุ่มอาย์ุที่่�ม่อัติราการเล่นพนันแบบเปั็นปััญหาสูงที่่�สุด
ที่ั�งเพศูชาย์และเพศูหญิง	ค่อ	กลุ่มอาย์ุ	40-49	ปีั	
นักพนันที่่�ม่ราย์ได้ติ่อเด่อนสูงม่โอกาสเป็ัน	‘นักพนันที่่�เปั็นปััญหา’	สูง

กวิ่าคนที่่�มร่าย์ได้ติ�ำกวิ่า	และนักพนันที่่�ม่การศูึกษาย์ิ�งสูงจ้ะม่โอกาสเปั็น	‘นักพนันที่่�
เปั็นปััญหา’	สูงกวิ่าคนที่่�ม่ระดับการศึูกษาติ�ำกวิ่าอย์่างม่นัย์สำคัญที่างสถิติิ	

ภูู่มิภู่าคที่่�นักพนันม่โอกาสเปั็น	‘นักพนันที่่�เปั็นปััญหา’	สูงที่่�สุด	ค่อ	ภูู่มิภู่าคติะวิัน
ออกเฉ่ย์งเหน่อ	รองลงมาค่อ	ภู่าคเหน่อ	ภู่าคใติ้	ภู่าคกลาง	และติ�ำที่่�สุดค่อ	นักพนันใน
พ่�นที่่�กรุงเที่พฯและปัริมณฑ์ล	

สำหรับอัติราการเปั็น	‘นักพนันที่่�เปั็นปััญหา’	แย์กติามปัระเภู่ที่การพนันที่่�เล่น	พบ
วิ่า	กลุม่นักพนันที่่�เคย์เล่นพนันที่่�ม่ลักษณะเฉพาะเจ้าะจ้ง	อย์่างเช่น	พนันมวิย์หร่อมวิย์
ติู้	วิัวิชน	ไก่ชน	หร่อพนันไฮโล/โปัปัั�น/น�ำเติ้าปัูปัลา	ม่อัติราการเป็ัน	‘นักพนันที่่�เป็ัน
ปััญหา’	สูงกวิ่านักพนันที่่�เคย์เล่นการพนันที่่�ถูกกฎหมาย์และเข้าถึงได้ง่าย์อย์่างสลากกิน
แบ่งรัฐบาล

ต่ิด่พินัน	ก่อ่ความุเส่ยหายได่้มุากกว่าท่�คิด่
งานวิิจ้ัย์ในติ่างปัระเที่ศูพบว่ิา	เม่�อคนเล่นการพนันย์ิ�งเสพติิดการเล่นพนันเพิ�มขึ�น	

ควิามรู้สึกวิ่าตินเองม่คุณค่าและควิามภูู่มิใจ้ในติัวิเองจ้ะย์ิ�งลดลง	รวิมที่ั�งที่ักษะควิาม
สามารถในการจั้ดการปััญหาด้านควิามคิด	จ้ิติใจ้	อารมณ์ของตินเองก็จ้ะลดลงด้วิย์	และ
คนติดการพนันมีอัตราการเปี็นคนล้มละลายสูงกว่่าคนทัั�ว่ไปี 5 เทั่า  

ที่่�สำคัญ	การติิดพนันไม่ได้สร้างควิามเส่ย์หาย์เฉพาะตัิวิผูู้้เล่นการพนันเที่่านั�น	แต่ิ
ย์ังที่ำให้เกิดปััญหาที่างเศูรษฐกิจ้และควิามสัมพันธิ์ที่างสังคมที่่�ม่ผู้ลกระที่บติ่อครอบครัวิ	
ญาติิพ่�น้อง	เพ่�อนสนิที่	เพ่�อนร่วิมงานของผูู้้ติิดการพนันแต่ิละคน	ระหวิ่าง	10-17	คน	

ถ้าคุณไม่อย์ากเล่นพนันแบบเปั็นปััญหา	คุณติ้องติระหนักวิ่า ห้ัว่ใจุของการเล่นพนัน
ค่อ คว่ามบันเทิัง ช่่ว่ยผ่อนคลายคว่ามเครียด และต้องไม่ห้ว่ังรว่ย	ถ้าคุณไม่ได้กำลังเล่น
พนันด้วิย์ควิามรู้สึกเช่นน่�	คุณควิรรบ่ติรวิจ้สอบตินเองด้วิย์	‘แบบปัระเมิน	คุณม่ปััญหา
จ้ากการเล่นพนันหร่อไม่’	ที่ันที่่	(ดาวิน์โหลดได้ที่่�	www.gamblingstudy-th.org)
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เร่�อ่งจาก..ศูนย์ศึกษาปััญหาการพินัน STORY : นังนัุชั แยุ้มัวิงศ์ิ

กระบวินัการ
ให้คำาปรึกษาแบบสัิ�น
แลิะการเสิริม
แรง่จูง่ใจผีู้มัี
ปััญหาพนันัั
เมัื�อเริ�มัเล่นัการพนัันั ก็เหมัือนัพา
ตวัิเองเข้า้สิูเ่ข้าวิงกต หลายุคนัหลง
ที่าง ออกมัาไมั่ได้ ต้องเดินัวินัอยูุ่
ในันัั�นั เล่นัพนัันัซีำ�าแล้วิซีำ�าอีก จนัมัี
พฤติกรรมัติดการพนัันั เล่นัพนัันั
แบบเปั็นัปััญหา สิร้างควิามัทีุ่กข้์ใจ
ให้แก่ตนัเองและคนัรอบข้้าง 

การติิดพนันถ่อเปั็นปััญหาที่างสาธิารณสุข	(Public	health)	เช่นเด่ย์วิกับการเจ็้บ
ปั่วิย์ด้วิย์โรคอ่�น	ๆ	รัฐติ้องจ้ัดบริการเพ่�อให้ผูู้้มป่ััญหาจ้ากการพนัน	เข้าถึงบริการสุขภู่าพ
น่�อย์่างที่ั�วิถึง	ซื่ึ�งการช่วิย์เหล่อหรอ่บำบัดผูู้้ม่ปััญหาพนันในระบบสุขภู่าพม่หลาย์รูปัแบบ	
เช่น	การบำบัดโดย์ใช้ย์า	การบำบัดโดย์จ้ิติแพที่ย์์	และการบำบัดโดย์ใช้กลุ่ม	เปั็นติ้น

รูปัแบบหนึ�งที่่�น่าสนใจ้	ใช้องค์ควิามรู้และกระบวินการที่่�ไม่ย์ุ่งย์ากซื่ับซ้ื่อน	สามารถ
ให้บริการได้ในสถานพย์าบาลระดับปัฐมภูู่มิ	ที่่�ม่กระจ้าย์อย์ู่ในพ่�นที่่�ต่ิาง	ๆ	ใกล้ติัวิทีุ่กคน	
ค่อ	‘กระบวินการให้การปัรึกษาแบบสั�นและการเสริมแรงจู้งใจ้’

ข้อสรุปัจ้ากงานวิิจ้ัย์เร่�อง ผลของกระบว่นการให้้คำปีรึกษาแบบสั�นและการเสริมแรง
จุูงใจุผู้มีปี่ญห้าพนัน กรณีศึกษาใน รพ.สต.ชุ่มพล อ.องครักษ์ จุ.นครนายก	พบวิ่า	เม่�อ
ผู้่านกระบวินการให้คำปัรึกษาอย์่างสั�น	4	ครั�ง		ใช้ระย์ะเวิลาครั�งละ	40-60	นาที่่	ในช่วิง
เวิลา	12	สัปัดาห์	ผูู้้ม่ปััญหาที่่�ผู้่านกระบวินการแล้วิจ้ะม่พฤติิกรรมเล่นพนันลดลงและม่
คุณภู่าพชว่ิิติปัระจ้ำวิันด่ขึ�น	
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ใช่้แบับัปัระเมุิน	 20	 ข้อ่	
เ พ่ิ� อ่ คั ด่ เ ล่่ อ่ ก ก ลุ่่ มุ	
ต่ั วอ่ย่ า งแบับั เฉพิา ะ	
เจาะจงเข้าร่วมุกระบัวน	
การให้คำาปัรึกษาอ่ย่าง
สั�น	จำานวน	60	คน

ปัระเมิุนความุพิร้อ่มุ
ในการเปัล่่�ยนแปัล่ง
พิฤติ่กรรมุพินัน	 	 แล่ะ
ปัระเมุินแรงจูงใจใน
ก า ร เ ปั ล่่� ย น แ ปั ล่ ง
พิฤติ่กรรมุ	 โด่ยแบ่ัง
เป็ัน	3	กลุ่่มุ	ค่อ่	

ทุกกลุ่่มุจะได่้รับัการปัระเมุินระด่ับัความุเคร่ยด่แล่ะภาวะสุขภาพิด้่วย
แบับัปัระเมุิน

ศึกษา ปััญหา
พินันในชุ่มุช่น	
/	 ปััญหาพินัน
เบั่�อ่งต่้น	

คั ด่ ก ร อ่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มุ
กระบัวนการ	 ด้่วยการ
ปัร ะ เ มิุ น ร ะ ดั่ บัคว ามุ
รุนแรงขอ่งปััญหาพินัน

กลิุ่มเมินเฉย

กลิุ่มลิัง่เลิใจ

กลิุ่มพร้อมเปลิี�ยน

ไมุ่สนใจหร่อ่เมุินเฉยท่�จะเปัล่่�ยนแปัล่งพิฤต่ิกรรมุ

ลั่งเล่ใจในการเปัล่่�ยนแปัล่งพิฤต่ิกรรมุ

พิร้อ่มุจะเปัล่่�ยนแปัล่งพิฤต่ิกรรมุ

ทุกคนจะเข้าสู่กระบัวนการ
ให้คำาปัรึกษาอ่ย่างสั�นแบับั
เสริมุแรงจูงใจ	4	ครั�ง	ๆ	ล่ะ
ปัระมุาณ	40-60	นาท่

ระยะยุต่ิให้คำาปัรึกษา	 ฝึึกให้
ผู้มุ่ ปััญหาพินันจัด่การกับั
ปััญหาท่ล่ะน้อ่ย	 เพ่ิ�อ่ป้ัอ่งกัน
การหวนกลั่บัไปัเล่น่พินัน	แล่ะ
วิธุ่การช่่วยเหล่่อ่

ระยะติ่ด่ต่ามุผล่การให้คำา
ปัรกึษา	มุก่ารติ่ด่ต่ามุให้กำาล่งั
ใจอ่ย่างต่อ่่เน่�อ่ง

ทั� งน่� 	 ผู้ รับัคำาปัรึกษาส่วนใหญ่จะ เริ� มุ
พูิด่ข้อ่ความุท่�สะ ท้อ่นการตั่ด่สินใจจะ
เปัล่่�ยนแปัล่งต่นเอ่งเมุ่�อ่ได่้ผ่านขั�นลั่งเล่
ใจแล่้ว

4

5 6

2 3

7

1

ครั�ง่ตอ่ ๆ  ไป	ผูใ้หค้ำาปัรกึษาจะเสริมุแรงจงูใจ
เพ่ิ�อ่สร้างความุเช่่�อ่มุั�น	 ทำาให้ผู้รับัคำาปัรึกษา
กา้วเข้าสูก่ารตั่ด่สนิใจปัรับัเปัล่่�ยนพิฤติ่กรรมุ	
โด่ยกระตุ่้นให้พูิด่ข้อ่ความุท่�สะท้อ่นถูึงการ
ต่ัด่สินใจท่�จะเปัล่่�ยนแปัล่งต่นเอ่ง	 โด่ยเล่่อ่ก
แนวทางขอ่งต่นเอ่งอ่ย่างมุ่อ่ิสระ	 ร่วมุกัน
วางแผนแล่ะต่ั�งเป้ัาหมุายท่�สามุารถูเป็ันไปั
ได่้ในการล่ด่ล่ะเลิ่กพินัน	แล่ะให้กำาล่ังใจ	โด่ย
เฉพิาะในรายท่�เคยพิยายามุเลิ่กแต่่ไมุ่ปัระสบั
ความุสำาเร็จ

ครั�ง่แรก	 มุ่กิจกรรมุท่�สำาคัญค่อ่	 การสร้าง
สัมุพัินธุภาพิระหว่างผู้ให้คำาปัรึกษาแล่ะผู้เข้า
รับัคำาปัรึกษา	 เพ่ิ�อ่สร้างความุไว้วางใจแล่ะ
เต่็มุใจรับัคำาปัรึกษา	 ซึ่ึ�งผู้ให้คำาปัรึกษาต้่อ่ง
ฟื้งัอ่ย่างต่ั�งใจ	 ใช่้คำาถูามุปัล่ายเปิัด่	 การให้
ขอ้่มุลู่สะท้อ่นกลั่บั	แล่ะการยน่ยันความุมุั�นใจ

ข้ั�นตอนการศึกษาวิจัย
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การกระตุ้นให้ผีู้มีปัญหาพนันเกิด แรง่จูง่ใจรับรู้
ตนเอง่ (Self-Perception) แลิะมีความตระหนัก
ถูึง่ปัญหาด้วยตนเอง่ จนกระทืั�ง่พูดข้้อความ
จูง่ใจตนเอง่ (Self-Motivation Statement: 
SMS) ออกมามากเท่ืาไหร่ จะยิ�ง่ทืำาให้เกิดแรง่
จูง่ใจในการเปลิี�ยนแปลิง่มากข้ึ�นเทื่านั�น

ผู้ลการศูึกษาพบวิ่า	ค่าเฉล่�ย์ควิามพร้อมในการเปัล่�ย์นแปัลงพฤติิกรรมสูงขึ�นชัดเจ้น	
ภูายห้ลังรับคำปีรึกษา 4 ครั�ง ทัุกกลุ่มมีจุำนว่นวั่นทัี�เล่นพนันลดลง จุำนว่นเงินทัี�ใช่้เล่น
พนันต่อครั�งลดลง และคว่ามเครียดลดลง	กลุ่มเมินเฉย์มก่ารเปัล่�ย์นแปัลงพฤติิกรรมไปั
อย์ู่ในกลุ่มลังเลใจ้	กลุ่มลังเลใจ้ขย์ับไปัอย์ู่ในกลุ่มพร้อมเปัล่�ย์น แต่การลดคว่ามรุนแรงของ
ปี่ญห้าพนัน การเปีลี�ยนแปีลงพฤติกรรมพนัน ภูาว่ะสุขภูาพดีขึ�น เห้็นผลช่ัดเจุนเฉุพาะ
กลุ่มพร้อมเปีลี�ยน 

ปี่จุจัุยแห่้งคว่ามสำเร็จุ	ค่อ	ควิามร่วิมม่อของที่ั�งสองฝั่าย์	การริเริ�มปัรับเปัล่�ย์น
พฤติิกรรมติ้องเกิดจ้ากติัวิผูู้้ม่ปััญหาพนันเอง	และ	ควิามม่อิสระในการติัดสินใจ้ที่างเล่อก	

ปี่จุจัุยทัี�เปี็นอุปีสรรคปี่ญห้า	ค่อ	ที่ัศูนคติติิ่อปััญหาการพนันของปัระชาชนในชุมชน	
ควิามพร้อมของระบบบริการสุขภู่าพ	ศัูกย์ภู่าพของผูู้้ให้คำปัรึกษา	และ	ควิามพร้อมของ	
ผูู้้เข้ารับคำปัรึกษา

ผีลิข้อง่กระบวนการให้คำาปรึกษา
อย่าง่สัิ�นแบบเสิริมแรง่จูง่ใจ

เมุินเฉย

ล่ังเล่ใจ

พิร้อ่มุเปัล่่�ยน

เปัล่่�ยนแปัล่ง
พิฤติ่กรรมุ

ไมุ่สนใจหร่อ่เมุินเฉยท่�จะเปัล่่�ยนแปัล่งพิฤต่ิกรรมุ

ล่ังเล่ใจในการเปัล่่�ยนแปัล่งพิฤต่ิกรรมุ

พิร้อ่มุจะเปัล่่�ยนแปัล่งพิฤต่ิกรรมุ

21 ทันเกม



คล่ิก STORY : นัีโอ

งานดู่แล่เว็บัไซึ่ต่์พินันอ่อ่นไล่น์ท่�ปัอ่ยเปัต่	งานสบัาย	รายได่้ขั�นต่ำ�า
หมุ่�นห้า	 บัางคนทำาได้่มุากกว่าห้าหมุ่�นต่่อ่เด่่อ่น	 แค่ได้่ยิน	 คนเพิิ�ง
เร่ยนจบัคนไหนไมุ่สนใจก็บั้าแล้่ว

เร่ย์นจ้บ	2	เด่อนแล้วิ	แอนย์ังหางานที่ำไม่ได้	อ้น-ที่ำงานในคาสิโนฝัั�งปัอย์เปัติ	มา
ชวินแอนไปัที่ำงานด้วิย์กัน	อ้นบอกวิ่า “แกิอยั่าเล่่อกิงานี้เล่ยั ไปที่ำงานี้กิับีฉิันี้ท้ี่�ฝั่่�งโนี้้นี้
เถึอะ งานี้ส่บีายั เงินี้ด้ โบีนี้ัส่ออกิเกิ่อบีทีุ่กิเด่อนี้ เด่อนี้ท้ี่�แล่้วฉิันี้ได้เกิ่อบีส่้�หม่่�นี้”

เหม่อนรู้ใจ้วิ่าแอนกลัวิโดนหลอก	อ้นบอกด้วิย์วิ่า “แกิไม่่ต้่องกิล่ัวโดนี้หล่อกิ ไม่่ต่้อง
กิล่ัวโดนี้จับี คาสิ่โนี้ม่ใ้บีอนีุ้ญาต่ถึูกิกิฎหม่ายัในี้กิัม่พูชัา ไปหาเงินี้ส่ักิพักิรื่ะหว่างรื่องานี้ที่้�ด้
กิว่านี้้� ด้กิว่าต่กิงานี้นี้ะแกิ”

พอแอนโอเค	วัินรุ่งขึ�น	อ้นพาแอนไปัสมัครงานและเริ�มที่ำงานเลย์	ติำแหน่งผูู้้ดูแล
เว็ิบไซื่ติ์พนันออนไลน์	ติ้องข้ามไปัที่ำงานที่่�คาสิโนฝัั�งปัอย์เปัติ	แบบไปัเช้า-เย์็นกลับ	
ที่ำงานวิันละ	12	ชั�วิโมง	ม่วิันหย์ุดเด่อนละ	5	วิัน	ได้เงินเดอ่นหม่�นหก	โบนัสต่ิางหาก

ชว่ิิติสุขสบาย์ไม่ถึง	4	เด่อน	เช้าวัินธิรรมดา	ๆ	ที่่�หน้าด่าน	แอนกำลังจ้ะข้ามไปั
ที่ำงานฝัั�งปัอย์เปัติ	อย์ู่	ๆ	ม่ติำรวิจ้มาจ้ับแอนกับเพ่�อน	ๆ	แอนติกใจ้มาก	ถามติำรวิจ้วิ่า	
“จับีหนีู้ที่ำไม่ หนีู้ไม่่ได้ที่ำอะไรื่ผิดนี้ะคะ”	ติำรวิจ้เง่ย์บ..ไม่ติอบ

กลุ่มคนที่่�ถูกจ้ับพร้อมกันเริ�มคุย์กันเอง	
พ่�คนนึงบอกวิ่า “ต่ำรื่วจจับีพวกิเรื่าเพรื่าะพวกิเรื่าใส่่เส่่�อคาส่ิโนี้ เด้�ยัวปรื่ับีไม่่กิ้�รื่้อยักิ็

ปล่่อยัแล่้วหล่ะ”
พ่�อ่กคนบอกว่ิา	“ฉิันี้ได้ยัินี้นี้ักิข่าวพูดกิันี้ว่า พวกิเรื่าโดนี้ข้อหาฟอกิเงินี้นี้ะแกิ”	
บลา..บลา..บลา..	แอนฟังจ้นงง	ไม่รูอ้ะไรเปั็นอะไร
รูต้ิวัิอก่ที่ ่“เห้ยั...เป็นี้ไปได้งัยัเนี้้�ยั!” ติำรวิจ้บอกว่ิา	แอนมค่วิามผิู้ด	4	เร่�อง	พนนั	อั�งย่์�	

ฟอกเงิน	และอาชญากรรมข้ามชาติ	ิ
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ติอนดำเนินคด่	คาสิโนส่งที่นาย์มาว่ิาควิามให้	
ที่นาย์บอกแอนวิ่า “ต่อนี้ไปรื่ับีคำฟ้องที่้�ศาล่ ศาล่บีอกิว่าไม่่ม่้จำนี้วนี้เงินี้หรื่่อข้อเส่้ยั

หายั เข้าข่ายัอาชัญากิรื่รื่ม่ต่รื่งไหนี้ คด้นี้้�ไม่่เข้าข่ายัฟอกิเงินี้ . . . คดน้ี้้�นี้่าจะตั่ดกิรื่ณ้ฟอกิ
เงินี้ อั�งยั้� แล่ะอาชัญากิรื่รื่ม่ข้าม่ชัาต่ิ เหล่่อแค่โที่ษพนี้ันี้ ไม่่หนี้ักิหรื่อกิ ถึ้านี้้องส่ารื่ภูาพกิ็
ต่ิดคุกิไม่่เกิินี้ส่องเด่อนี้” 

แอนก็เลย์สารภู่าพ	
สุดท้ี่าย์แอนโดนจ้ำคุก	4	ปัี	11	เด่อน

ติอนอย์ู่ในเร่อนจ้ำ	แอนค่อย์ๆ	มาลำดับเร่�องราวิในช่วิิติที่่�ผู้่านมา	ที่ำให้รู้วิ่า	
ฉุั น โ ด น ห้ ล อ ก
ห้ลอกแรก	อ้น-มันเปั็นนาย์หน้าหาคนไปัที่ำงาน	ติอนโดนจั้บมันหาย์จ้้อย์ไปัเลย์
ห้ลอกสอง	คาสิโนออนไลน์-มันที่ำแบบผู้ิดกฎหมาย์	บัญช่ที่่�ใช้ในคาสิโนเปั็นบัญช่ม้า

หัวิหน้าจ้้างคนไปัเปัิดบัญช่	บัญช่ละพันสองพัน	ถ่อสมุดในม่อหลาย์เล่ม	หลาย์ช่�อ	แติ่ไม่ม่
ช่�อหัวิหน้า	ช่�อคาสิโน	หร่อช่�อเวิ็บพนัน	

ห้ลอกสาม	แอน-ที่ำงานโดย์รับเงินเด่อนจ้ากบัญช่ม้า	แอนโดนจั้บเพราะติำรวิจ้
ที่ลาย์บ่อนออนไลน์	ย์ึดบัญช่ม้าของหัวิหน้า	ไล่ติามช่�อคนรับเงินจ้ากบัญช่พวิกนั�นที่่�ใช้โอน
เงินเด่อนให้คนที่ำงาน	ที่ำให้ลูกจ้้างแบบแอน	กลาย์เปั็นสมาชิกของขบวินการไปัด้วิย์	

ห้ลอกสี�	ที่นาย์-มันให้แอนสารภู่าพ	ให้รับผู้ิด	เร่�องจ้ะได้จ้บเร็วิ	ไม่ติ้องคุ้ย์	ไม่ติ้อง
โย์งหาอ้นกับหัวิหน้า

แอนพย์าย์ามสู้ช่วิติิ	แติ่เจ้อช่วิติิสู้กลับด้วิย์เล่ห์กล	หลอกให้แอนติิดร่างแหไปัด้วิย์	
  ว่ันนี�แอนได้รับอิสรภูาพแล้ว่ แต่ชี่ว่ิตไม่มีว่ันเห้ม่อนเดิมอีกต่อไปี

โทืษตามกฎหมายทืี�แอนกระทืำาความผีิด
 ควิามัผีิดฐานัพนัันั ระวิางโที่ษ จำาคุกไมั่เกินั 2 ปัี หรือปัรับไมั่เกินั 2,000 บาที่ หรือที่ั�งจำา

ที่ั�งปัรับ 
 ควิามัผีิดฐานัเปั็นัอั�งยุี� ระวิางโที่ษ จำาคุกไมั่เกินั 7 ปัี และปัรับไมั่เกินั 140,000 บาที่
 ควิามัผีิดฐานัฟอกเงินั ระวิางโที่ษ จำาคุกตั�งแต่ 1-10 ปัี หรือปัรับ 20,000-200,000 

บาที่ หรือที่ั�งจำาที่ั�งปัรับ 
 ควิามัผีิดฐานัมีัสิ่วินัร่วิมัในัองค์กรอาชัญากรรมัข้้ามัชัาติ ระวิางโที่ษ จำาคุก 4-15 ปัี หรือ

ปัรับ 80,000-300,000 บาที่ หรือที่ั�งจำาที่ั�งปัรับ

23 ทันเกม



รัฐต้องมีมาตรการป้องกัน
มิให้ธุรกิจการพนันกลายเป็นเพียง

แหล่งหากําไรส่วนตัวหรือ
การสร้างอิทธิพลส่วนตัวของนักการเมือง

และนักธุรกิจกลุ่มเล็ก ๆ  กลุ่มหนึ่ง 
ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและ

เศรษฐกิจอย่างมหันต์    

ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
ส่วนหนึ่งจากหนังสือ

อุตสาหกรรมการพนัน (2543)


