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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยเรื่อง “การพนันท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิต : กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์และไฮโล  

จังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริญ” เป็นงานศึกษาท่ีเริ่มต้นจากกรอบคิดว่าด้วยสังคมวิทยาท่ีนํามาใช้ใน

การศึกษาการพนัน โดยมุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์การพนันในจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญและความ

เปลี่ยนแปลงในมิติการพนันท่ีเกิดข้ึน ศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่น ประเภท ชนิดการพนัน ในพ้ืนท่ีในเขตเมือง

และเขตชนบทของจังหวัดอุบลราชธานี และ อํานาจเจริญ เพ่ือศึกษาต้นทุนและรายได้ ประมาณการวงเงิน

พนัน รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเล่นพนัน รวมท้ังปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเล่นการพนัน โดยวิเคราะห์จาก

ข้อมูลเชิงสังคมเศรษฐกิจของผู้เล่น 

นอกจากการศึกษาสถานการณ์การพนันแล้ว งานวิจัยนี้ยังดําเนินการเจาะลึกในกรณีศึกษาท่ี

สะท้อนความเป็นเมืองและชนบท โดยในส่วนของเมืองอุบลราชธานีผู้วิจัยทําการศึกษาเจาะลึกเรื่องบ่อนไพ่ 

สําหรับเทศบาลเมืองอํานาจเจริญทําการศึกษาวิจัยเจาะลึกท่ีการพนันฟุตบอลเว็บไซด์ ส่วนในเขตชนบท 

ดําเนินการศึกษาไฮโลงานศพในเขตอําเภอโขงเจียมและอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  

ผลการศึกษาท่ีพบมีดังนี้ ในส่วนของสถานการณ์การพนันในจังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริญ 

“หวยใต้ดิน” ยังคงเป็นชิดการพนันท่ีเป็นท่ีนิยม เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวกในการเล่นการ

พนันชนิดดังกล่าว สําหรับการพนันท่ีพบสามารถจัดประเภทเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือการพนันผิดกฎหมาย 

ซึ่งได้แก่ หวย บ่อนไพ่ การพนันท่ีผิดกฎหมายและสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม ได้แก่ ไฮโล การชนไก่ 

การพนันท่ีผิดกฎหมายท่ีมาจากเทคโนโลยี ได้แก่ การพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ และมวยตู้ ซึ่งการ

พนันแต่ละชนิดมีกลุ่มผู้เล่นท่ีหลากหลายท้ังในอายุ อาชีพ และวงเงินหมุนเวียน 

ในส่วนของกรณีศึกษาเจาะลึกท้ังบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ และไฮโลงานศพ พบว่า (1) การ

พนันบอลเว็บไซด์ เขตเมืองอํานาจเจริญ พิจารณาจากกลุ่มผู้เล่นพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนในระดับ

นักเรียนมัธยมปลาย โดยแรงจูงใจสําคัญของผู้เล่นกลุ่มนี้คือเหตุผลในเชิงสังคม (social reason) การท่ีกลุ่ม

เพ่ือนเข้าไปยังร้านท่ีรับแทงพนันบอลเว็บไซด์ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เยาวชนกลุ่มนี้เข้าไปแทงบอลเว็บไซด์ 

(2) ไฮโลงานศพ เป็นสนามของการสมาคมของผู้คนในชุมชนในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆในชุมชน ท่ีชุด

คุณค่าบางอย่างท่ีมีร่วมกันถูกสร้างข้ึนและได้รับการยอม ชุดคุณค่าของชุมชนท่ีได้รับการยอมรับให้จัด

กิจกรรมดังกล่าวในงานศพถูกผสมผสานเข้าการจัดการท่ีเป็นระบบมากข้ึน ส่งผลให้แรงจูงใจของผู้เล่น
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นอกจากจะเป็นท่ีสมาคมกันแล้ว เดิมพันในวงไฮโลได้ขยับตัวข้ึนมาเป็นแรงจูงใจหลักของผู้เล่นด้วย (3) บ่อน

ไพ่สเตอรป์ัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมการเล่นไพ่ สะท้อนให้เห็นในการให้ความหมายต่อการพนันของ

นักพนันกลุ่มต่างๆ อาทิ นักพนันท่ีเป็นข้าราชการ แม่ค้า  พบการให้คําจํากัดความท่ีคล้ายกัน กล่าวคือนัก

พนันเชื่อว่า การเล่นไพ่เป็นกิจกรรมทางสังคมประเภทหนึ่ง ท่ีเทียบเคียงได้กับกิจกรรมทางสังคมประเภท

อ่ืนๆ ท่ีบุคคลท่ัวไปใช้เป็นกิจกรรมคลายเครียด และกิจกรรมยามว่าง คําตอบท่ีได้มักจะสะท้อนด้วยคําพูด

ท่ีว่า “คือการเล่นเพ่ือคลายเครียด” หรือ “กิจกรรมยามว่าง” “กิจกรรมคลาดเครียดยามว่าง” ดังนั้น

ช่องว่างของเวลาท่ีดําเนินอยู่ในชวีิตประจําวันจึงถูกเติมเต็มด้วยการเล่นไพ่ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

จุดกําเนิดของการพนันเริ่มต้นมาจากความรู้สึกพึงพอใจและความตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งมีเหตุผลท่ี

แตกต่างและหลากหลายท่ีปัจเจกบุคคลจะเล่นการพนัน บางคนเล่นเพ่ือความท้าทายในชีวิต ขณะท่ีคนอ่ืน

ต้องการเล่นเพ่ือหลีกหนีจากชีวิตประจําวัน แต่อย่างไรก็ตามนักพนันล้วนมีเป้าหมายในแง่อารมณ์ความรู้สึก

ท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ความรู้สึกพึงพอใจ ความรู้สึกท่ีเป็นสุขใจหรือพึงพอใจดังกล่าวนี้เองท่ีบางครั้งพัฒนาไปสู่

การ “เสพติด” ซึ่งบ่อยครั้งทําให้การศึกษาการพนันพัฒนาไปสู่การมองในฐานะ “พธาธิวิทยา” ท่ีจะต้อง

ได้รับการรักษาไม่ว่าจะผ่านกลไกทางจิตวิทยาหรือกลไกทางชีวภาพ เฉกเช่นเดียวกับอาการติดยา หรือติด

สุรา  

การพนันเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆกับการแพร่หลายของโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม ในระบบทุนนิยมปัจจุบัน ชี้ให้เห็นพฤติกรรมการพนันท่ีมีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมท่ีดํารงอยู่ 

ในด้านหนึ่งวฒันธรรมทางสังคมในมุมของโครงสร้างหน้าท่ีมีความต้องการสร้างสังคมให้ดํารงอยู่ในลักษณะ

ของความมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของผู้คนท้ังในส่วนของการ

ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสามารถในการคาดการณ์สิ่งต่างๆในสังคม  

 ความกดดันทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมนําไปสู่ความต้องการทดลองสิ่งใหม่ๆ ต้องการความเสี่ยง

ในชีวิต ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการ ในชีวิตประจําวันของผู้คนส่วนใหญ่มีความต้องการความตื่นเต้นและ

ความมีชีวิตชีวา  ดังนั้นผู้คนจํานวนมากจึงแสวงหากิจกรรมท่ีจะช่วยทดแทนความต้องการข้างต้น หรือ

ชดเชยส่วนท่ีขาดหายไปของความตื่นเต้นในชีวิตและการถูกควบคุมจากกฎระเบียบในชีวิตประจําวัน หนึ่ง

ในกิจกรรมเช่นนั้น คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพนันและกิจกรรมเสี่ยงโชคอ่ืนๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเติมเต็ม

ความต้องการส่วนบุคคลแต่ยังช่วยในการทําให้สังคมมีเสถียรภาพโดยการแทนท่ีพลังท่ีสร้างความแตกร้าว

ในสังคม กล่าวคือเป็นการลดทอนความตึงเครียดระหว่างความไม่สัมพันธ์กันของวัฒนธรรมและโครงสร้าง

กับรูปแบบของกระบวนการในการจัดการความตึงเครียด  

ในแง่โครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง (politics of gambling) กล่าวได้ว่าการพนันเป็น

รูปแบบการกระทําทางสังคมชนิดหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม ท่ีอยู่นอกเหนือโครงสร้าง
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การเมืองท่ีกํากับอยู่ การมีผู้แพ้-ผู้ชนะในการเล่นพนัน นับได้ว่าเป็นการสร้างพ้ืนท่ีใหม่ให้กับผู้เล่น ท่ีจะมี

อํานาจต่อรองในวงพนัน รวมท้ังมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้กลโกงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคน

ท่ีอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางอํานาจในการตัดสินใจ (ท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงกระบวนการ) 

สําหรับสังคมไทย การเติบโตทางการค้าและเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ รวมท้ังระบบการ

จัดเก็บภาษีอากรในลักษณะให้สัมปทานเอกชนผูกขาดท่ีเป็นรายได้ของรัฐ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีนําไปสู่การ

แพร่หลายของการพนันโดยเฉพาะการพนันในบ่อนเบี้ย ซึ่งสัมพันธ์กับการอพยพของชาวจีนท่ีเข้ามาเป็น

แรงงานทดแทนแรงงานในสังคมไทย แต่การจัดเก็บอากรจากบ่อนเบี้ยโดยเอกชนรายย่อยก็ค่อยๆถูกยกเลิก 

รวมท้ังรัฐเองกลายเป็นผู้ควบคุมการพนันในสังคม ท้ังการลดจํานวนบ่อนเบี้ยและรวมศูนย์บ่อนให้กลายเป็น

บ่อนใหญ่เพียงไม่ก่ีแหล่ง โดยรัฐได้เงินรายได้จากการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการบ่อนเบี้ย ความ

เปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการท่ีรัฐ/ชนชั้นปกครองเกรงอิทธิพลจากเครือข่ายธุรกิจการพนันของคนจีนใน

สังคมไทยประกอบกับการเกิดธุรกิจท่ีติดตามมากับสถานท่ีท่ีมีบ่อนเบี้ยการพนัน (โรงโสเภณี โรงรับจํานํา) 

จึงถูกใช้เป็นเหตุผลของการสร้างปัญหาทางสังคมตามมา 1 จนท้ายท่ีสุดนํามาซึ่งการยกเลิกและห้ามการ

พนันในบ่อนเบี้ยตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติอากรการพนัน พ.ศ.2444 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ.

2458 และอากรบ่อนเบี้ยถูกยกเลิกอย่างหมดสิ้นเม่ือ พ.ศ. 2460 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว การยกเลิกบ่อนเบี้ยและหวยในรัชสมัยรัชกาลท่ี 6 ส่งผลให้การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ก็ยังคง

มีการลักลอบเล่นการพนันชนิดต่างๆสืบเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  

งานศึกษาของ พินิจ ลาภธนานันท์และคณะ2 พบว่า ประเภทการพนันท่ีเป็นท่ีนิยมในปี พ.ศ.2553 

เป็นการพนันท่ี “ไม่ถูกกฎหมาย” มีสถิติการเล่นการพนันท่ีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดิน การ

พนันในบ่อน การพนันฟุตบอล กีฬาพ้ืนบ้าน มวยตู้ หวยออมสิน หวย ธกส.หวยปิงปอง ฯ ล้วนเป็นการพนัน

ท่ีเป็นท่ีนิยมเล่นท้ังในเขตกรุงเทพ เขตเมือง และเขตชนบท แม้ว่าการเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็น

ประเภทการพนันท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดแต่เม่ือพิจารณาจากแนวโน้มของการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักวิจัยและ

สถานการณ์ความเป็นจริงก็พบว่าการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินมักเป็นการพนันท่ีเกิดข้ึน

พร้อมๆกันและมีสัดส่วนความนิยมท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก   

                                           
1 รายละเอียดศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก ณัฐยา อัศวพงษ์อนันต์ . “บ่อนเบี้ยในสังคมไทย พ.ศ.2367-2460: 

กรณีศึกษาเชิงวัฒนธรรม”, วิทยานิพนธ์หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. (2548). 

2 พินิจ ลาภธนานันท์ และคณะ. การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย . 
กรุงเทพ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2554). 
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การพนันประเภทต่างๆ ในสังคมไทยส่วนใหญ่เข้าข่ายเรื่องผิดกฎหมาย รวมท้ังมีเพียงรัฐท่ีผูกขาด

กิจการการพนันบางประเภทไว้ว่าเป็นสิ่งไม่ผิดกฎหมาย แต่ในสภาพความเป็นจริง ยังพบการเล่นการพนัน

อย่างแพรห่ลาย ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเล่นการพนันและเป็นกิจกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีตัดข้ามเส้นแบ่งในเรื่อง

ชนชั้น เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ในสังคม ดังนั้นการศึกษาเรื่องการพนันในฐานะกิจกรรมทางสังคมจึงเป็น

ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

กล่าวสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานการณ์การพนันจากการสํารวจข้อมูลการพนันท่ัว

ประเทศโดยพินิจ ลาภธนานันท์และคณะในปี 2553  พบว่าภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีนักพนันจํานวนมาก

ท่ีสุดถึงประมาณ 10.174 ล้านคน และข้อมูลจากการสํารวจยังพบว่าประชากรท่ีเล่นการพนันอยู่ในเขต

ชนบทมากกว่าเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีประชากรเล่นการพนันในเขต

ชนบทถึงกว่า 8 ล้านคน แต่ในเขตเมืองมีเพียงประมาณ 2.164 ล้านคน  งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาถึง

พฤติกรรมการพนัน ประเภท ชนิดการพนัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริญ  โดยมุ่มเน้นให้

เห็นถึงมิติเชิงสังคมเศรษฐกิจของผู้เล่น เพ่ือทําการวิเคราะห์ผลกระทบ มุมมอง ทัศนคติต่อการเล่นการพนัน 

โดยคณะผู้วิจัยเห็นว่ากิจกรรมการพนันแท้จริงแล้ว ถูกสร้างข้ึนมิติเศรษฐกิจซึ่งมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงท้ัง

การเมือง ธุรกิจ และรูปแบบของสังคมวัฒนธรรมในระบบทุนนิยมปจัจุบัน   

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนันในจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญและความเปลี่ยนแปลงใน

มิติการพนันท่ีเกิดข้ึน  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่น ประเภท ชนิดการพนัน ในพ้ืนท่ีในเขตเมืองและเขตชนบทของ

จังหวัดอุบลราชธานี และ อํานาจเจริญ  

3. เพ่ือศึกษาต้นทุนและรายได้ ประมาณการวงเงินพนัน รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเล่นพนัน 

4. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเล่นการพนัน โดยวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงสังคมเศรษฐกิจของ

ผู้เล่น 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

ทําให้ทราบถึงสถานการณ์การพนันในจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ท้ังในแง่ของพฤติกรรม

ของผู้เล่น ประเภท ชนิดของการพนัน รวมท้ังปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการขยายตัวของการพนันในปัจจุบัน และ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซึ่งจะนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีสอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการวิจัยข้อมูลเอกสาร การลงพ้ืนท่ี

ภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์ผู้เล่นการพนัน การอาศัยสถิติข้อมูลจากสถานีตํารวจ เพ่ือใช้ประกอบการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้   

-  การศึกษาเชิงเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยงานวิจัย วิทยานิพนธ์ต่างๆท่ีได้

ดําเนินการมาก่อน รวมท้ังเอกสารวิชาการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกรอบแนวคิด และการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาประกอบ เช่น สถิติจากสถานีตํารวจ สถิติจากองค์กรเครือข่ายด้านการพนัน 

-   การเก็บข้อมูลเชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเล่นการพนัน และบุคคลท่ีเคยเก่ียวข้องอยู่ใน

เครือข่ายของการพนัน และการจัดประชุมกลุ่มย่อย  

-  การสังเกตการณ์ นักวิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์เล่นพนันในชุมชนท่ีทําการวิจัย เพ่ือสังเกต

พฤติกรรมการเล่นของนักพนัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนวงพนัน   

 

เค้าโครงของรายงาน 

 บทท่ี 1 ให้รายละเอียดเก่ียวกับความสําคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ รวมท้ังนําเสนอแนวคิด

สังคมวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับการพนัน และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพนันในสังคมไทยและการ

พนันท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 บทท่ี 2 เป็นการให้รายละเอียดของสถานการณ์การพนันท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และ

จังหวัดอํานาจเจริญ  
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 บทท่ี 3-4 กรณีศึกษาประเภทการพนันในเขตเมือง โดยอาศัยการเก็บข้อมูลจากพ้ืนท่ีเขตเทศบาล

เมืองอํานาจเจริญและเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะของกลุ่มผู้เล่น ขนาด จํานวน

วงเงิน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และสถานะของบ่อนว่ามีพลวัตและการปรับตัวอย่างไร 

 บทท่ี 5 กรณีศึกษา “ไฮโล” ในเขตพ้ืนท่ีชนบท ในฐานะชนิดของการพนันท่ีพบอย่างแพร่หลาย 

โดยอาศัยพ้ืนท่ีศึกษาในชุมชน 2 แห่งของอําเภอโขงเจียม และ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงลักษณะกลุ่มผู้เล่น ขนาด จํานวนวงเงิน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

 บทท่ี 6 เป็นบทสรุปการศึกษาวิจัย รวมท้ังนําเสนอถึงแนวทางในการจัดการกับประเด็นเรื่องการ

พนันโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาวิจัย 

 

ข้อจํากัดในการวิจัย 

 เนื่องจากประเด็นการวิจัยการพนัน เป็นประเด็นท่ีมีความอ่อนไหว และยังเป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กับการดําเนินการทางกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ หรือการสังเกตการณ์วงพนันท่ี

เกิดข้ึน เป็นการดําเนินการวิจัยผ่านกลุ่มคนท่ีนักวิจัยเคยทํางานร่วมเป็นหลักท่ีไว้วางใจนักวิจัยในการให้

ข้อมูลต่างๆ ดังนั้นกลุ่มคนท่ีให้ข้อมูลจึงอาจเป็นกลุ่มคนท่ีไม่ครอบคลุมชุมชนท่ีทําการศึกษาท้ังหมด  

 

กรอบแนวคิด 

 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพนันในระดับสากล มีงานจํานวนมากท่ีศึกษาวิจัยประเด็น

การพนันท่ีวางอยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่าปัญหาการพนันเป็นอาการทางพยาธิวิทยาของปัจเจกบุคคลท่ีจะต้องได้รับ

การบําบัดรักษา ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในเชิงจิตวิทยาหรือจิตเวชต่อปัญหาการพนัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้

อาศัยมุมมองเชิงสังคมศาสตร์ในการเป็นกรอบแนวคิดนําทางเพ่ือวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ แรงจูงใจของการ

เล่นการพนัน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   

 

สังคมวิทยากับการศึกษาการพนัน 

 การศึกษาทางสังคมวิทยาคือการศึกษาองค์กรของสังคมและพฤติกรรมของบุคคลใน ปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือในระดับมหภาคและจุลภาค ในระดับมหภาคให้ความสนใจต่อ
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โครงสร้างทางสังคมและหน้าท่ีของสังคมในระดับกว้าง ในระดับจุลภาคมุ่งความสนใจต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจเจกบุคคลท่ีดํารงอยู่ในทางสังคม ซึ่งท้ังสองระดับไม่ใช่สิ่งท่ีจะบูรณาการเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย 

รวมท้ังสังคมวิทยาระดับมหภาคและระดับจุลภาคยังแตกแขนงเป็นศาสตร์ท่ีค่อนข้างจะแตกต่างกัน อย่างไร

ก็ตามสําหรับการศึกษาเรื่องการพนันมีลักษณะร่วมกันของสังคมวิทยาในระดับมหภาคและในระดับจุลภาค  

กล่าวคือเป็นการศึกษาเหตุผลว่าทําไมจึงพบว่าปัจเจกบุคคลบางคนจึงเล่นการพนันในบริบทของสังคม

มากกว่าท่ีจะเป็นการการศึกษาท่ีสภาพจิตใต้สํานึกของปัจเจกบุคคล 

 โครงสร้างหน้าท่ีนิยม3 

 โครงสร้างหน้าท่ีนิยมเป็นทฤษฎีสังคมวิทยามหภาคท่ีมีสมมุติฐานว่าสังคมถูกสร้างข้ึนจาก

องค์ประกอบท่ีมีหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน เม่ือองค์ประกอบท่ีเป็นแก่นสําคัญของสังคมขัดแย้งกัน สังคมก็จะสร้าง

กลไกในการจัดการความขัดแย้งนั้นและบูรณาการระบบท้ังหมดเข้าด้วยกัน สังคมจึงมีกลไกในการกํากับ

ควบคุมตนเองหรือเป็นการรักษาไว้ซ่ึงสภาวะท่ีสมดุลขององคพยพท้ังหมด  

งานศึกษาของ Edward Devereux และ Necama Tee เป็นสองนักวิชาการท่ีศึกษาการพนันโดย

อาศัยแนวคิดโครงสร้างหน้าท่ีนิยม งานของ Devereux เรื่อง Gambling and Social Structure : A 

Sociological Study of Lotteries and Horseracing in Contemporary America เป็นการศึกษาการ

พนันในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วงท่ีทําการศึกษาการพนันในสังคมอเมริกาส่วนมากเป็นการพนันท่ีผิดกฎหมาย

และมีทัศนคติต่อการพนันในเชิงลบอันเชื่อมโยงกับประเด็นเชิงศีลธรรม (เช่น มองว่าเก่ียวพันกับ

อาชญากรรมหรือเป็นความชั่วช้าของปัจเจกบุคคล) แต่งานของ Devereux สะท้อนให้เห็นถึงการมองการ

พนันในฐานะของกิจกรรมในยามว่างท่ีเกิดข้ึนในแบบแผนการปฏิบัติในชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่ง

มุมมองเช่นนี้เป็นการตั้งคําถามต่อการมองการพนันว่าเป็นความเบี่ยงเบนทางสังคม  เพราะเห็นว่าการพนัน

มีมิติเชิงบวกท่ีทําหน้าท่ีเป็น safety valve ในการลดระดับความขุ่นข้องหมองใจและความตึงเครียดท่ีเกิด

ข้ึนกับปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีถูกสร้างจากการดํารงอยู่ของผู้คนในระบบทุนนิยมท่ีตกอยู่ภายใต้

ความต้องการของแบบวิถีการผลิตอุตสาหกรรม การตกอยู่ภายใต้แบบวิถีการผลิตดังกล่าวก็ไม่ใช่ว่าทุกคน

จะประสบความสําเร็จแม้ว่าจะมีการทํางานอย่างหนักเพียงใดก็ตาม เพราะฉะนั้นการพนันจึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมท่ีช่วยลดความตึงเครียดและความขุ่นข้องหมองใจลง เพราะการเข้าสู่การเล่นการพนันทําให้

                                           
3Per Binde. Gambling motivation and involvement: A review of social science research. 

Stockholm: Sweden.( 2009).pp.12-14.  
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ปัจเจกบุคคลสามารถฝันถึงชัยชนะท่ีได้มาจากโชคชะตาและสามารถได้มาซึ่งคุณลักษณะของความสําเร็จ 

รวมถึงความรู้สึกท่ีสามารถควบคุมและจัดการทรัพยากรของตนเองได้  

ขณะท่ีงานศึกษาของ Necama Tee เรื่อง Gambling in Sweden เน้นไปท่ีการพนันฟุตบอลซึ่ง

เป็นรูปแบบของการพนันท่ีถูกฎหมายท่ีเป็นท่ีนิยมในสวีเดนในช่วงทศวรรษท่ี 1960 พบว่าร้อยละ 75 ของ

ผู้ชายสวีเดนจะมีส่วนร่วมในการพนันฟุตบอล กลุ่มคนท่ีเข้าร่วมการพนันดังกล่าวมีลักษณะท่ีตัดข้ามกลุ่ม

ช่วงชั้นทางสังคมรวมท้ังงานศึกษานี้ยงัได้ข้อสรุปว่าการเข้ามีส่วนร่วมในการพนันฟุตบอลช่วยลดความไม่พึง

พอใจทางสังคมลง (social discontent) ซึ่งการบรรเทาความขุ่นข้องหมองใจนี้เองส่งผลด้านท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมสวีเดน เพราะหากปราศจากซึ่งการพนันฟุตบอลในช่วงทศวรรษท่ี 1960 อาจทําให้สังคม

สวีเดนเผชิญกับความเสี่ยงต่อการปฏิวัติท่ีโจมตีไปยังชนชั้นในสังคมสวีเดนเอง  

งานศึกษาของท้ัง Devereux และ Tee พิจารณาถึงการพนันในเชิงบวก เนื่องจากการพนันทํา

หน้าท่ีเป็น “วาวล์ นิรภัย” ท่ีช่วยปกป้องสังคมจากพลังท่ีเป็นอันตรายซึ่งหล่อหลอมจากความขุ่นข้องหมอง

ใจของประชาชนท่ีมีต่อสังคมท่ีพวกเขาดํารงอยู่ อย่างไรก็ตามก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเม่ือนําแนวคิด

โครงสร้างหน้าท่ีนิยมมาใช้ศึกษาการพนัน ไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความ

ขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้ รวมท้ังแนวคิดนี้ระบุให้เห็นมูลเหตุจูงใจของการเข้ามีส่วนร่วมในการเล่นการพนันของ

ผู้คนในสังคมว่าเกิดความขุ่นข้องหมองใจทางสังคม และระดับของการเข้าไปเก่ียวพันกับการพนันสามารถ

อธิบายผ่านความเข้มข้นของความขุ่นข้องหมองใจท่ีเกิดข้ึน ขณะเดียวกันการทําหน้าท่ีในการรักษาสมดุล

ของระบบสังคมเองยังถูกมองว่าเป็นการรับใช้การดํารงอยู่ของชนชั้นนายทุนในท้ายท่ีสุดด้วย  

แนวคิดความคับข้องใจและการหลีกหนีทางสังคม4  

แม้ว่านักสังคมวิทยาจะเชื่อร่วมกันว่าการพนันเป็นสิ่งท่ีช่วยบรรเทาความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจของ

ผู้คนในสังคมท่ีถูกกดทับด้วยแรงกดดันระบบเศรษฐกิจทุนนิยม แต่การบรรเทาความรู้สึกของผู้คนในสังคม

ดังกล่าวไม่ได้เป็นหลักในการอธิบายว่าทําไมการพนันจึงยังคงมีอยู่ในสังคมท่ีมีความแน่นอน ผู้เล่นการพนัน

เล่นบนพ้ืนฐานของเหตุผลท่ีมีความแตกต่างกัน บางคนอาจเล่นการพนันเพ่ือบรรเทาความรู้สึกขุ่นข้องหมอง

ใจ แต่การเล่นการพนันของบางคนถูกอธิบายว่าเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในยามว่าง (leisure time) ซึ่ง

สามารถนําไปสู่การทําธุรกิจท่ีมุ่งหวังกําไรของบริษัทเอกชนหรือเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ  

                                           
4Ibid. pp.14-16 
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การศึกษาจํานวนมากสะท้อนให้เห็นการหลีกหนีจากกิจวัตรประจําในหน้าท่ีการงาน (routine) 

ภายใต้สังคมสมัยใหม่นั้นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเล่นการพนัน ผู้คนไม่เพียงแต่หาทางในการหลบหนีจาก

ความคับข้องใจจากสถานะท่ีพวกเขาอยู่ในโครงสร้างทางสังคม แต่ยังเป็นเพราะขาดท่ียึดเหนี่ยวและรู้สึก

แปลกแยกกับสังคม และรูปแบบชีวิตประจําวันท่ีทําให้ผู้คนรู้สึกเบื่อหน่าย การพนันถูกมองในฐานะของการ

บําบัดอาการด้วยตนเองจากภาวะท่ีผิดปกติต่างๆ ทฤษฎีการลื่นไหล (flow theory) เป็นแนวคิดท่ีเข้ามา

ครอบครองการศึกษาการพนันในฐานะกิจกรรมยามโดยผสมผสานท้ังสังคมวิทยาและจิตวิทยา มุ่งประเด็น

ความสนใจไปยังประสบการณ์การเล่นการพนันท่ีสัมพันธ์กับการมีเวลาว่าง มากกว่าปัญหาท่ีจะเกิดจากการ

พนัน “การลื่นไหล”ถูกระบุว่าเป็นสภาวะแห่งความพึงพอใจของประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีเกิดจากลักษณะ

ของกิจกรรมบางประเภท ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีผู้กระทําปรากฏตัวข้ึนในกิจกรรมนั้นๆและมีความรู้สึกสุขใจจาก

การดําเนินกิจกรรมนั้นจนกระท่ังลืมเวลาและกิจวัตรประจําวัน  

ในเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีการไหลลื่นมีมุมมองต่อการเล่น (play) ในฐานะท่ีเป็นขอบเขตของการ

กระทําท่ีแยกออกจากความเป็นจริงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนทุกวัน ตัวตนทางสังคมของผู้เล่นจะไม่สัมพันธ์กัน 

และอาจจะบรรเทาความรู้สึกคับข้องหมองใจได้หากไม่ได้รู้สึกถึงการอยากได้รับรางวัล ทฤษฎีการไหลลื่น

ไม่ได้แจงรายละเอียดท่ีนําไปสู่การให้รางวัลทางสังคมมากนัก แต่เป็นการเน้นอธิบายปัจเจกบุคคลท่ี

เก่ียวข้องในเกมและผลลัพธ์เชิงประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีมีแนวคิดท่ีหลากหลายในการพิจารณาถึง

ความขุ่นข้องหมองใจและความต้องการหลีกหนีจากสังคมท่ีเป็นแรงจูงใจให้คนหันไปเล่นการพนัน อย่างไรก็

ตามสามารถท่ีจะพิจารณาแรงจูงใจในการเล่นการพนันได้ออกเป็น 2 ปริมณฑล กล่าวคือในส่วนของโลกใน

ชีวิตประจําวันและโลกของการพนัน ความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน “ผลัก” (push) 

ให้นักพนันเข้าสู่โลกการพนัน  ในอีกด้านหนึ่งการดําเนินการในส่วนของโลกแห่งการพนัน “ดึง” นักพนัน

เข้าไปสู้ปริมณฑลแห่งการพนัน ด้วยการนําเสนอรางวัลและประสบการณ์ท่ีน่าตื่นเต้น ซึ่งเป็นส่วนท่ี

เหมาะเจาะลงตัวในการบรรเทาความคับข้องใจของปัจเจกบุคคลในสังคม  

รางวัลทางสังคมของการพนัน (The social rewards of gambling)5 

แนวคิดนี้เป็นการพิจารณารางวัลทางสังคมท่ีปัจเจกบุคคลได้รับจากการพนันในฐานะคุณลักษณะ

เชิงสัญลักษณ์ของการมีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นการเน้นไปท่ีการกระทําของมนุษย์ท่ีวางอยู่บนการตีความ

เหตุการณ์ การตีความดังกล่าวจะให้ความหมายของเหตุการณ์และความหมายท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปตาม

                                           
5 Ibid.pp.16-18 
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ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์จึงเป็นการศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมและสังคมใน

ระดับจุลภาค 

Erving Goffman เป็นผู้ท่ีนําเสนอแนวคิดรางวัลทางสังคมของการพนัน โดยท่ีตัวเขาเองเข้าไป

ทํางานเป็นคนแจกไพ่ในคาสิโนท่ีเนวาด้า แม้ว่าตัว Goffman จะไม่ได้อธิบายความคิดเขาในฐานะ

ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ แต่ก็มักถูกติดป้ายว่าเป็นเช่นนั้น งานศึกษาของ Goffman เน้นไปท่ี

ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมในระดับเล็กๆ กล่าวคือระหว่างนักพนันในฐานะปัจเจกบุคคลและรางวัลทางสังคมท่ี

ได้รับจากการพนัน มุมมองของเขาต่อการพนันแสดงออกอย่างชัดเจนในบทความเรื่อง “Where the 

action Is” โดยชี้ว่าการพนันเป็นการกระทําท่ีมีฐานะเป็นกิจกรรมท่ีมีท้ังผลท่ีตามมา ท้ังในแง่ท่ีเป็นปัญหา

และดําเนินการไปบนความรู้สึกเพ่ือตนเอง ตัวอย่างเช่น การแข่งขันกีฬา การมีส่วนร่วมในการอภิปรายทาง

การเมืองและการพนันถือว่าเป็นกิจกรรมต้นแบบ (prototype of action) เป็นการกระทําท่ีเป็นสาธารณะ

และเก่ียวกับโชคชะตา ดังนั้นจึงทําให้การกระทําของปัจเจกบุคคลวางอยู่ภายใต้แรงกดดันและเปิดเผยให้

เห็นถึงลักษณะอุปนิสัย (character)  คุณลักษณะนิสัยท่ีเข้มแข็งประกอบด้วยคุณลักษณะในเชิงบวก

มากมาย เช่น ความกล้าหาญ ความฮึกเหิม ความซื่อสัตย์ มีศักดิ์ศรี ความม่ันใจ คุณลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งท่ี

ผู้คนปรารถนา แม้ว่าความหมายของคุณลักษณะดังกล่าวจะผันแปรไประหว่างบริบทของสังคมและกลุ่มทาง

สังคม ทําให้เกิดลักษณะของความขัดกัน ในด้านหนึ่งคุณลักษณะเป็นสิ่งท่ีติดกับบุคคลท่ีค่อนข้างมี

เสถียรภาพ แต่ก็สามารถถูกสร้างหรือถูกทําลายโดยพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ทางสังคมท่ีแหลม

คม เพราะฉะนั้นคุณลักษณะจึงถูกวางเดิมพันไว้ และทําให้เกิดการแข่งขันกันของคุณลักษณะ (character 

contest) ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษประเภทหนึ่งของเกมเชิงศีลธรรม ดังนั้นความตื่นเต้นและการแสดงออกซึ่ง

ลักษณะนิสัยท่ีมีฉากท่ีเก่ียวข้องกับโชคชะตาอย่างจรงิจังจึงเป็นปฏิบัติการท่ีเป็นเป้าหมายท้ังหมดของเรื่อง  

Goffman เห็นว่าการพนันกลายเป็นแรงจูงใจต่อเม่ือปัจเจกบุคคลมีความปรารถนาท่ีจะสร้างความ

ประทับใจให้เป็นท่ีชื่นชมของคนอ่ืนๆ เช่น การแสดงทักษะในการเล่นและความสุขุมเม่ือแพ้หรือชนะ 

เพ่ือท่ีจะเพ่ิมพูนเกียรติภูมิของบุคคลข้ึน ซึ่งจะได้รับต่อเม่ือมีคนจ้องมอง มีผู้ร่วมเล่น จึงทําให้คุณลักษณะท่ี

ปรารถนาดังกล่าวเกิดข้ึน และเป็นคุณลักษณะท่ีเกิดจากการตีความความหมายของปฏิบัติการอันสัมพันธ์

กับลักษณะและเกียรติภูมิทางสังคมนั้นๆ ท้ังนี้ Goffman เน้นให้ความสําคัญกับการพนันในฐานะของการ

แข่งขันทางสังคม (social contest) ซึ่งมีนัยท่ีแสดงถึงมาตรการในการเผชิญหน้า ความเป็นศัตรูกัน และ

แม้กระท่ังความก้าวร้าวท่ีจะเกิดข้ึน ขณะเดียวกันงานศึกษาจํานวนมากท่ีให้ความสําคัญเก่ียวกับรางวัลทาง

สังคมของการพนันก็แสดงให้เห็นว่าการพนันมีส่วนสร้างการอยู่ร่วมกันและความเป็นมิตรต่อกันและกัน 

ดังนั้นการท่ีคนเล่นการพนันจึงเป็นหนทางท่ีจะทําให้อยู่ร่วมกับคนอ่ืน ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
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ระหว่างการเล่นพนันท่ีทําให้ชุดคุณค่าบางอย่างท่ีมีร่วมกันถูกสร้างข้ึนและได้รับการยอมรับ ในแง่นี้สรุปได้

ว่าแนวคิดรางวัลทางสังคมของการพนันจําแนกได้เป็น 2 ด้านหลัก กล่าวคือด้านหนึ่งเป็นการสร้างการ

แสดงออกอย่างโอ้อวดและการแข่งขัน กับอีกด้านหนึ่งเป็นการสร้างการอยู่ร่วมกัน  

งาน Ellen Oxfeld Basu6 ท่ีศึกษาการพนันโดยอาศัยกรอบแนวคิดของ Goffman ได้เริ่มต้นจาก

ลักษณะท่ีย้อนแย้งกันระหว่างศีลธรรมของผู้ประกอบการ (entrepreneurial ethic) และแนวโน้มของชาย

วัยผู้ใหญ่ท่ีมีอาชีพฟอกหนังในจีนเข้ามีส่วนร่วมในการพนันระดับสงูของชุมชน งานศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าในโลก

ของการพนันการเลียนแบบและการสวมบทบาทใหม่มีท้ังความเสี่ยงและความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการเป็น

ผู้ประกอบการ แต่การดําเนินการให้เกิดเช่นนั้นได้เป็นเรื่องท่ีจํากัดอยู่ในสถานท่ีและเวลาแบบหนึ่งเท่านั้น 

Oxfeld Basu ตีความคนเล่นไพ่นกกระจอกว่าเป็นปฏิบัติการท่ีมีปัญหาส่งผลกระทบท่ีตามมา และทําไป

เพียงเพ่ือผลประโยชนข์องตนเองเป็นสําคัญ และยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้เล่นท้ังในเรื่องสถานะ

ทางสังคมและความร่ํารวย และความเป็นไปได้ของความขัดแย้งท่ีสําคัญของจริยธรรมของชุมชน   

 

ประสบการณ์ของการ “เล่น”  

 มุมมองทางสังคมวิทยาต่อการพนันในอีกมิติหนึ่ง เป็นการทําความเข้าในต่อตัวผู้เล่นโดยการ

พิจารณาประสบการณ์ในการเล่นการพนัน ซึ่งสัมพันธ์กับจิตใต้สํานึกของบุคคลท่ีแตกต่างกันใน

ความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนบนโลกความเป็นจริงกับโลกของการพนัน นักสังคมวิทยาให้มุมมองต่อโลกการพนัน

ว่าเปรียบเสมือน “สนามเด็กเล่น” (playgrounds) ท่ีผู้เล่นแยกตัวออกจากชีวิตปกติประจําวันท้ังในมิติ

สถานท่ีและเวลา (temporally and spatially)  ขณะเดียวกันโลกของการเล่นการพนันถูกทําให้มีชีวิตชีวา

โดยการกําหนดกฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างจากบรรดากฎเกณฑ์ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผู้เล่นท่ีอยู่ในโลกแห่งการ

พนันจึงถูกทําให้มีชีวิตชีวาโดยชุดของแรงจูงใจท่ีแตกต่างจากกฎเกณฑ์ท่ีเป็นกิจวัตรประจําของพวกเขา และ

ในโลกของการเล่นเป็นท่ีซึ่งทําให้บุคคลมีเสรีภาพในการทดลองบทบาทใหม่และยอมรับอัตลักษณ์ใหม่ใน

ลักษณะชั่วคราว  

                                           
6 Hans Steinmuller. The moving boundaries of social heat: gambling in rural China, in Journal 

of the Royal Anthropological Institute, vol.17 (2011) ,pp.266-267 
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 งานของ Gerda Reith7 แบ่งประเภทการเล่นท่ีเป็นสนามของจิตใต้สํานึกของปัจเจกบุคคลในการ

รับรูอ้อกเป็น 3 ประเภท คือ เวลา สถานท่ี และเงินตรา ในส่วนของการเล่นการพนันท่ีอยู่ในการรับรู้ในมิติ

ของเวลา พบว่าเวลาของนักพนันเป็นเวลาท่ีเรียกว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเป็นจริง (true duration) ท่ีดํารงอยู่ใน

จิตสํานึก เป็นเวลาท่ีปัจเจกบุคคลได้มาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับตําแหน่งแห่งท่ีใน

โลกท่ีเขาดํารงอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นเวลาท่ีแตกต่างจากเวลาในหน้าปัดนาฬิกา ดังนั้นปัจเจกบุคคล

จึงมี true duration หลายชุดข้ึนอยู่กับประสบการณ์ท่ีอยู่ในจิตสํานึกของเขา ท้ังนี้ลักษณะธรรมชาติของ

เวลาในอาณาเขตของการพนันมี 2 ลักษณะ (1) ช่วงเวลาท่ีนักพนันแต่ละคนรับรู้อยู่ภายในใจ ซึ่งวัดโดย

อาศัยอัตราการเล่นและข้ึนอยู่กับชนิดของเกมท่ีพวกเขาเล่น ขนาดของผู้เก่ียวข้องและวงเงินในการพนัน 

ดังนั้นการรับรู้ถึงประสบการณ์ในการเล่นข้ึนอยู่กับช่วงเวลาท่ีเข้าไปเก่ียวข้องว่ามีระยะสั้นหรือยาว รูปแบบ

ของเวลาแบบนี้จึงเป็นเรื่องท่ีนักพนันแต่ละคนมีแตกต่างกันไป (2) รูปแบบของเวลาอีกแบบคือ ช่วงเวลา

ของประสบการณ์ท่ัวไป ซึ่งเป็นชุดคุณลักษณะท่ีมาจากความถ่ีในการเวลาการพนันในแต่ละรูปแบบ ซึ่ง

ส่งผลให้การรับรู้ในมิติของเวลาท่ีมีร่วมกันของนักพนันในทุกประเภทการพนันจะมีเวลาท่ีมีลักษณะคงท่ีและ

เป็นเวลาปัจจุบันชั่วขณะท่ีเกิดข้ึนซ้ําๆ กล่าวคือ พอจบการเล่นรอบหนึ่งก็จะเกิดการเล่นรอบใหม่ข้ึนซ้ําๆกัน

ไปในทุกประเภทของการพนัน ส่งผลให้นักพนันอยู่ในมิติเวลาปัจจุบันท่ีเป็นนิรันดร์ (eternal present) 

เวลาในมิตินี้จึงเป็นเรื่องของขณะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 ส่วนมิติของสถานท่ี ก็มีลักษณะคล้ายๆ กับมิติเวลาของการพนนั โดยมิตสิถานท่ีถูกย่นย่อและทําให้

หายไป เช่นเดียวกับเวลาท่ีถูกแช่แข็งและทําให้หายไปจากการรับรู้ของนักพนัน  การรับรู้ในเรื่องพ้ืนท่ีเป็น

ส่วนสําคัญท่ีสุดของแบบวิถีในการดํารงอยู่และการประกันความปลอดภัยของร่างกายในพ้ืนท่ีนั้นๆ เม่ือนัก

พนันอยู่ในโลกของการพนันจะแยกตวัออกจากพ้ืนท่ีท่ีรายรอบพวกเขา จึงทําให้พวกเขาอยู่ในภาวะของการ

รับรู้ถึงความไม่ม่ันคง ความไร้ระเบียบและความรู้สึกมึนงง จมตัวเองอยู่กับเกมท่ีกําลังเล่น กระท่ังไม่

สามารถขยับตัวออกไปจากเกมได้ ในแง่นี้การอยู่ในโลกของการพนัน ทําให้นักพนันไม่สามารถขยับออกจาก

สถานท่ีท่ีตนเล่นการพนันอยู่ได้ เนื่องจากต้องจับจ้องอยู่กับการพนันท่ีกําลังเกิดข้ึน  

 สําหรับมิติของเงินตรา นักพนันโดยท่ัวไปมักไม่ได้ต้องการเล่นเพ่ือชนะหรือแพ้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้หรือเสียในการพนันทําให้นักพนันรู้สึกถึงความตื่นเต้นมีชีวิตชีวา  แม้แรงจูงใจ

ของการเล่นการพนันแตล่ะชนิดจะแตกต่างกัน อาทิเช่นการเล่นเพ่ือเข้าสังคม เล่นเพ่ือให้ได้เงินรางวัล หรือ

                                           
7 Gerda Reith “The Experience of Play”, in James F. Cosgrave (ed.) The sociology of risk and 

gambling reader, US: Routledge.(2006). pp.255-290.  
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เพ่ือฝึกฝนทักษะ (เช่น การแข่งม้า) อย่างไรก็ตามการเล่นการพนันชนิดต่างๆ มักมีลักษณะร่วมกันคือ การ

แสวงหาความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ คุณค่าของเงินตราถูกลดค่าลง นักพนันหลายคนยังคงไม่หยุดเล่นแม้ว่าจะ

เล่นได้เงินจํานวนมหาศาลก็ตาม ขณะท่ีการชนะการพนันบางชนิดได้ไม่ได้หมายถึงการได้เงินรางวัล แต่

หมายถึงการได้แสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถของนักพนันเองว่ามีเหนือคนอ่ืน  รางวัลในการพนันจึง

เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเป็นเรื่องของเงินรางวัลแต่เพียงเท่านั้น เช่น การได้รับการยก

ย่อง การเพ่ิมพูนสถานะ และการได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนมากข้ึน อย่างไรก็ตามเงินตราก็ยังมี

ความสําคัญท้ังในฐานะสื่อกลางท่ีดึงดูดให้นักพนันจะเข้ามาเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในการพนันนั้นๆ และเป็น

สญัลักษณ์ท่ีจับต้องได้ในการพนันท่ีแทนการมีอยู่ของนักพนัน   

 

อํานาจ 8: และการพนัน 

 เม่ือกล่าวถึง “อํานาจ” โดยท่ัวไปมักถูกทําความเข้าใจในฐานะท่ีเชื่อมโยงกับความสามารถในการท่ี

บุคคลหนึ่งมีเหนือบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือให้ได้รับผลลัพธ์ท่ีต้องการ อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องอํานาจยังคง

เป็นแนวคิดท่ีหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเทียบเคียงกับคําว่า “อิทธิพล” อย่างไรก็ตามมี

ความพยายามของนักวิชาการท่ีจะอธิบายแนวคิดเรื่องอํานาจ ท่ีสร้างความเข้าใจอย่างรอบด้าน Steven 

Lukes จากผลงานเรื่อง Power: A Radical View จําแนกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างโฉมหน้าของ

อํานาจ 3 หน้า (three faces of power)   โฉมหน้าแรกของอํานาจย้อนกลับไปยังแนวคิดของ Thomas 

Hobbes ท่ีกล่าวว่า อํานาจเก่ียวข้องกับการดึงและการผลักไปยังเจตจํานงค์ของคนหนึ่ง เป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์

กับการตัดสินใจ (decision-making) โฉมหน้าท่ีสองของอํานาจคือการให้ทางเลือกท่ีจํากัดแก่ผู้อ่ืน เพ่ือ

มุ่งหวังการก่อรูปประเด็นการเมืองให้ผู้อ่ืนทําตามในสิ่งท่ีตนเองต้องการ (agenda-setting) และโฉมหน้าท่ี

สามของอํานาจ คือการควบคุมความคิด เสมือนว่าอํานาจแทรกซึมอยู่ในจิตใจของผู้คน โดยท่ีคนๆ นั้นไม่ได้

ตระหนักว่ากําลังถูกบีบบังคับให้ทํา โฉมหน้าของอํานาจในแบบท่ี 3 จึงเป็นอํานาจในลักษณะของการ

ปฏิบัติการท่ีแนบเนียนและไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม รวมท้ังยังเป็นอํานาจท่ีไม่จํากัดตัวอยู่แค่

ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเท่านั้น 

 อํานาจในแบบท่ี 3 สอดคล้องกับการอธิบายอํานาจของสํานักหลังโครงสร้างนิยม แนวคิดเรื่อง

อํานาจตามทัศนะของ Foucault จะต้องไม่ถูกพิจารณาว่า อํานาจเป็นพลังในทางลบหรือเป็นการลิดรอน

เสรีภาพหรือไม่ก็เป็นพลังท่ีกดข่ี เหมือนดังเช่นคําอธิบายของนักวิเคราะห์การเมืองแนวดั้งเดิม ในทางตรง

                                           
8 สรุปจาก Andrew Heywood 
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ข้ามอํานาจตามความคิดของ Foucault นั้นมีลักษณะเชิงบวกมากกว่า กล่าวคือเป็นสิ่งท่ีผลิตความรู้ ดังท่ี 

Foucault กล่าวว่า เราต้องเลิกกล่าวถึงผลของอํานาจในทางลบอยู่ร่ําไป เช่น อํานาจมีบทบาทแต่ด้าน “กีด

กัน” “กดข่ี” “เก็บกด”  “เซ็นเซอร์” “พรางตา” “ปิดบัง” “ซ่อนเร้น” แต่แท้ท่ีจริงแล้ว อํานาจเป็นตัว

ผลิตสร้างความจริง สร้างขอบเขตให้วัตถุต่างๆ รวมไปถึงพิธีกรรมท้ังหลาย ดังนั้นปัจเจกบุคคลท่ีอยู่ใน

กระบวนการนี้ จึงข้ึนอยู่กับการผลิตสร้างดังกล่าว กล่าวได้ว่า กําเนิดของอัตบุคคล ได้อุบัติข้ึนพร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะของอํานาจ ในขณะท่ีมนุษย์กลายเป็นปัจเจกบุคคล อํานาจเองก็ค่อยๆ หันไปสวมรูป

โฉมแบบนิรนาม ซึ่งทําให้อํานาจมีประสิทธิภาพมากข้ึน และลักษณะเบ็ดเสร็จมากกว่าในอดีต รวมท้ัง

สามารถจัดระเบียบแบบแผน และต้องการจัดประเภทของคนท่ีอยู่ในนั้น พร้อมกับยัดเยียดระบบท่ีถูก

จัดแจงไว้อย่างเข้มงวดแก่ทุกคน ปฏิบัติการจองจําเหล่านีน้ับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดระเบียบวินั ให้แก่

ปัจเจกบุคคลในวิถีชีวิตและวิธีคิดของเขา มนุษย์สมัยใหม่จึงกลายเป็นผู้ท่ีถูกกําหนดทิศทางและถูกจัด

ประเภทด้วยสิ่งท่ีเรียกว่า “อํานาจเหนือชีวิต”9   

การท่ี Foucault ให้ความสนใจกับเรื่อง “อํานาจ” ในสังคมท่ีเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ 

เนื่องจากในสาขาวิชารัฐศาสตร์เม่ือศึกษาเรื่องอํานาจ หมายความถึงอํานาจท่ีจํากัดภายใต้กรอบแห่ง

กฎหมายหรือในเชิงสถาบัน  แต่เม่ือมนุษย์ในฐานะองค์ประธานถูกวางอยู่ในความสัมพันธ์ทางการผลิตและ

ความสัมพันธ์ในการสร้างความหมาย เขาก็ถูกวางอยู่บนความสัมพันธ์ทางอํานาจด้วย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ี

มีความสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง สําหรับ Foucault ทฤษฎี Marxism ท่ีศึกษาประวัติศาสตร์การผลิตเป็นเพียง

เครื่องมือท่ีดีในการศึกษาความสัมพันธ์ทางการผลิต ในขณะท่ีภาษาศาสตร์และสัญศาสตร์นําเสนอเครื่องมือ

สําหรับการศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างความหมาย แต่สําหรับความสัมพันธ์ทางอํานาจ ในทัศนะของ 

Foucault เห็นว่ายังไม่มีเครื่องมือในการศึกษาสิ่งท่ีเรียกว่า “อํานาจ”  ดังนั้นจึงจําเป็นต้องขยายมิตินิยาม

ของอํานาจ หากต้องการศึกษา การท่ีวาทกรรมในสังคมทําให้มนุษย์ในฐานะองค์ประธานกลายเป็นวัตถุ 

(the objectivizing of the subject)10  การศึกษาอํานาจในลักษณะนี้จะทําให้เห็นมิติของอํานาจท่ีไม่ได้มี

แต่ด้านของการกดข่ีบังคับผ่านกลไกของกฎหมายและสถาบัน  แต่ยังมีด้านท่ีสร้างสรรค์ และสิ่งท่ีอํานาจมี

ส่วนสร้างสรรค์ให้บังเกิดข้ึนมากท่ีสุดก็คือ ความจริง (Truth) ผ่านกลไกของโรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ และ

พ้ืนท่ีแบบต่างๆท่ัวสังคม 

                                           
9 ฮันส์ ฌอร์ฌส์ เดอคร็อป (คนอ่ืนๆ) (ประสานงาน).สรรนิพนธ์มนษุยศึกษาและสังคมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส

ศตวรรษท่ี 20. เชียงใหม่ : Chiang Mai University..(2545). หน้า 409-410 
10 Dreyfus, Hubert L. and Paul Rabinow. Michel Foucault ; beyond structuralism and 

hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press(1983).pp.209 
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การนําแนวคิดของ Foucault มาศึกษาการพนันผ่านคําบรรยายท่ี  Collège de France ในปี 

1979 ท่ีให้ความสนใจกับลัทธิเสรีนิยมใหม่ในฐานะท่ีเป็นรูปแบบท่ีทรงพลังของเหตุผลของการปกครอง 

Foucault ให้ความสนใจกับการปรับสัณฐานในการวิเคราะห์ปฏิบัติการประจําวันของทุนมนุษย์ในสังคมเสรี

นิยมใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิวัติคําอธิบายใหม่ของกิจกรรมทุกอย่างในฐานะท่ีเป็นรูปแบบของการลงทุนของ

บุคคล ดังนั้นทุกๆการบริโภคจึงเท่ากับการผลิต และเป็นการแสดงท่ีทําให้ทุกผู้กระทําเป็นผู้ประกอบการ

ของตัวตน (entrepreneurs of the self)  Foucault เสนอว่ากลไกของการมีเหตุผลในปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองดําเนินการผ่าน homo economic ท่ีเป็นพ้ืนท่ีร่วมกันของปฏิสัมพันธ์ของ

รัฐบาลและปัจเจกบุคคล ถือเป็นหลักในการกํากับอํานาจท่ีมีเหนือปัจเจกบุคคล ในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม

ใหม่ homo economic จึงเป็นกลไกท่ีเป็นเหตุผลการปกครองชีวญาณ (governmentality) จากมุมมองนี้ 

“เศรษฐกิจ” จึงไม่ใช่การปรากฏตัวขององค์กรประเภทหนึ่งหรือกระบวนการท่ีมีการจัดตั้งนอกเหนือจากรัฐ 

เวลาท่ี Foucault พิจารณาถึงการปรากฏตัวของ “เศรษฐกิจ” หมายความรวมถึงการปรากฏตัวในรูปแบบ

ใหม่ของความรู้และอํานาจท่ีสามารถทําความเข้าใจได้ดีท่ีสุดในฐานะการเปลี่ยนรูปของระบอบวินัยท่ีมีอยู่

ก่อน เศรษฐกิจจึงเป็น “แนวทาง” (approach) ท่ีมีหลักการท่ีสามารถนําไปใช้กับพฤติกรรมของมนุษย์

ท้ังหมดด้วย และผลท่ีตามมาคือทุกๆครั้งท่ีมีการแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจโดยมี homo economic 

เปน็หุ้นส่วนจึงไม่เท่ากับการเป็นปัจเจกบุคคลท่ี “ถูกกระทํา” แต่กลายเป็นผู้กระด้วยตนเองเพราะมีเสรีภาพ

ท่ีจะเลือก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็เป็นสถาบันท่ีรัฐสามารถเข้าแทรกแซงด้วย อัตบุคคลท่ีถูกสร้างข้ึนจึงมีท้ัง

เสรีภาพในการเลือกขณะเดียวกันก็มีอํานาจของรัฐผ่านกลไกต่างๆ มาจับจ้องและตรวจสอบ มิติของอํานาจ

ในการปกครองชีวญาณ จึงเป็นความสัมพันธ์ทางอํานาจท่ีเชื่อมต่อตั้งแต่รัฐไปจนถึงจิตใจของปัจเจกชน โดย

ผ่านสถาบันการฝึกสร้างวินัยในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่รัฐ สื่อมวลชน สถาบันศาสนา ไปจนถึงครอบครัวและ

ตัวตน ดังนั้นมิติอํานาจดังกล่าวจึงเชื่อมตอ่ระหว่างอํานาจในระดับมหภาคกับจุลภาค11  

คุณลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ คือการท่ีปัจเจกบุคคลเป็นผู้บริโภคพร้อม ๆกับ

การเป็นผู้ผลิต การบริโภคจึงเป็นกิจกรรมของการประกอบการของปัจเจกบุคคลซึ่งอยู่บนฐานทุนท่ีเขามี

สิทธใิช้สอยเพ่ือท่ีจะผลิตบางสิ่งท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับตนเอง12 การบูรณาการแนวคิด “การบริโภคการ

ผลิต” (productive consumption) เป็นหัวใจสําคัญของทฤษฎีว่าด้วยทุนมนุษย์ ในฐานะท่ีเป็นการ

                                           
11 Graham Burchell, Colin Goedon and Peter Miller (eds.) The Foucault Effect: studies in 

governmental rationality, Chicago : University of Chicago Press.(1991) pp.43-44. 
12 Michel Foucault. The birth of biopolitics: lectures at the Collège de France, 1978-79. 
Translated by G. Burchell. New York: Palgrave Macmillan.(2008). p.226   
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วิเคราะห์ว่าปัจเจกบุคคลจัดสรรเวลาของเขาอย่างไร พวกเขาตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลระหว่างกิจกรรม

ต่างๆอย่างไร  โดยทฤษฎีทุนมนุษย์ ให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงท่ีว่ากิจกรรมท้ังหลายมีการตอบแทนท่ี

ต่างกัน นําไปสู่การมองปัจเจกบุคคลในฐานะผู้ท่ีมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ (rational-economic individual) 

และเป็นปัจเจกบุคคลท่ีลงทุนบนฐานของการวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาสและหาวิธีการลดความเสี่ยงต่อ

การสูญเสียสิ่งท่ีลงทุนไป  

การศึกษาอํานาจของ Foucault ช่วยเปิดมุมมองในการอธิบายให้เห็นถึงวาทกรรมของอํานาจใน

เรื่องต่างๆ ท่ีรายล้อมตัวตนของปัจเจกบุคคล กล่าวในกรณีของการพนันมักพบวาทกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ

เสพติด (addiction)  เพราะบ่อยครั้งท่ีการเล่นการพนันถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมท่ีทําให้ผู้เล่นเสพติด ส่งผล

ให้ผู้เล่นกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตใจ หรือกลายเป็นบุคคลท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แต่การวิเคราะห์อํานาจใน

แบบ Foucault ทําให้สามารถพิจารณาการเสพติดในฐานะท่ีเป็นชุดวาทกรรมท่ีฝังตัวอยู่ในการก่อรูป

ประวัติศาสตร์สังคมท่ีจับตัวรวมเข้ากับความสัมพันธ์ทางอํานาจและความรู้  

งานศึกษาของ Gerda Reith13 เป็นตัวอย่างของการศึกษาวาทกรรมในสังคมผ่านสิ่งท่ีเรียกว่าการ

เสพติด ทําให้เห็นว่าการเสพติดเป็นเครื่องมือของปฏิบัติการทางวาทกรรมท่ีทําหน้าท่ีส่งผ่านแนวคิดการ

บริโภคท่ีไร้ระเบียบและนําไปสูก่ารสร้างความรู้สึกสูญเสียการควบคุม กล่าวคือการตกเป็นผู้ใต้บังคับท้ังจาก

บุคคลภายนอกและกลไกท่ีไม่พึงปรารถนา ดังนั้นลักษณะดังกล่าวจึงเป็นลักษณะท่ีตรงข้ามกับคุณค่า

แกนกลางของลัทธิเสรีนิยมใหม่ แนวคิดว่าด้วยการเสพติดได้เปลี่ยนองค์อธิปัตย์ผู้บริโภคท่ีมีเสรีภาพไปสู่การ

ถูกกําหนดตัดสินและเปลี่ยนความปรารถนาไปสู่ความต้องการ (need) แทนท่ีการบริโภคจะเป็นการ

ตระหนักถึงตนเอง ในสภาวะแห่งการเสพติด ปัจเจกบุคคลกลับถูกทําลายตัวตนของตนเอง ขณะเดียวกันชีว

อํานาจของรัฐก็จัดการคนเหล่านั้นในฐานะประเภทของบุคคลท่ีต้องได้รับการบําบัดรักษา เพ่ือท่ีตัวตนของ

เพวกเขาจะได้มีเสรีภาพท่ีจะเลือกบริโภคในระบบเสรีนิยมใหม่อีกครั้ง  

การเสพติดในแวดวงการพนัน ถูกนํามาใช้อธิบายพฤติกรรมของนักพนันท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีไม่

สมเหตุสมผล (irrational) กล่าวคือเป็นผู้ท่ีปลดตัวเองออกจากเงื่อนไขบังคับและกิจวัตรประจําวัน โดยการ

ใช้เงินเพ่ือนําไปสู่ประสบการณ์ท่ีน่าตื่นเต้น และพฤติกรรมดังกล่าวมีศักยภาพท่ีเพียงพอในการสร้างให้เกิด

ปัญหาข้ึน หากนักพนันซึ่งพยายามลงเงินเดิมพันเพ่ือหวังว่าจะเรียกทุนคืนในส่วนท่ีตนเสียไป ดังนั้นจึงเป็น

                                           
13 Gerda Rieth. Consumption and its discontents : addiction, identity and the problems of 

freedom, The British Journal of Sociology,vol.55,Issue 2 (2004) pp.286-287 
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หน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องจัดการกับประชากรท่ีอยู่ในความเสี่ยงเช่นนี้ ในแง่นี้นักพนันจึงเป็นบุคคลท่ีท้ังแสวงหา

และมุ่งไปสู่โอกาสและความเสี่ยง  

หากศึกษาความเสี่ยงในการพนันท่ีอาศัยแนวคิดแบบ Foucauldian14 จะเห็นว่าความเสี่ยงเป็น

วาทกรรม ยุทธศาสตร์ ภาคปฏิบัติและสถาบันท่ีรายล้อมปรากฏการณ์นั้นๆอยู่ ซึ่งผลิตสร้างความจริง บน

ความเสี่ยงท่ีเป็นพ้ืนฐานของการกระทํา การวิเคราะห์ความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ทาง

อํานาจในเชิงสังคมวัฒนธรรมมากกว่าจะเป็นการวิเคราะหธ์รรมชาติของความเสี่ยง เราสามารถทําความเข้า

ใจความเสี่ยงในฐานะยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการกํากับอํานาจต่อประชากรและปัจเจกบุคคล เพ่ือนําไปสู่

เป้าหมายของเสรีนิยมใหม่ ท่ีต้องการให้ปัจเจกบุคลกํากับ ควบคุม ดูแลตนเอง เพ่ือจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

จึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีปัจเจกบุคลต้องจัดการกับความเสี่ยงด้วยตนเอง เพ่ือไม่นําไปสู่ความตาย การล้มละลาย 

การถูกดําเนินคดี อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ โดยอาศัยการคํานวณปัจจัยต่างๆ และป้องกันตนเอง ดูแล

ตนเองให้ไม่พบกับความเสี่ยง นอกจากนั้น วาทกรรมการพนันในปัจจุบันท่ีขยับเข้าใกล้ความเสี่ยงทาง

การแพทย์ ท่ีถูกนิยามว่าเป็น “โรคการพนัน” ทําให้กิจกรรมการพนันไม่ได้อยู่ในวาทกรรมเชิงศีลธรรมหรือ

ศาสนา แต่อยู่ในปริมณฑลของเศรษฐกิจ การบริโภค และการแพทย์ในฐานะท่ีเป็นเหตุผลของรัฐ ขณะท่ีชุด

วาทกรรมเชิงศีลธรรมและศาสนาก็มิได้จางหายไป แต่กลับกลายเป็นวาทกรรมหลักในการใช้กํากับตนเอง

ของปัจเจกบุคคลกับความสัมพันธ์กับกิจกรรมการพนันท่ีเกิดข้ึน  

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในส่วนของวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องจะเป็นการศึกษาวรรณกรรมท่ีให้ภาพของการพนันในสังคมไทย

และวรรณกรรมเก่ียวข้องกับการพนันในภาควันออกเฉียงเหนือ เพ่ือการทําความเข้าใจต่อการพนันท่ีดํารง

อยู่ในสังคมอีสานพบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในเชิงพ้ืนท่ีท่ีสะท้อนพฤติกรรม กลุ่ม ประเภทของการพนัน ท่ีมีไม่

มากนัก และส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สามารถแยกออกได้ดังนี ้

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเภทของการพนันและกลุ่มผู้เล่น  

                                           
14 Deborah Lupton, ‘Risk and Governmentality” in James F. Cosgrave. The Sociology of Risk 

and Gambling Reader. New York :Routledge. (2006).pp.86-87 
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ประเภทของการพนันท่ีพบมีชนิดท่ีหลากหลายซึ่งแปรผันไปตามกลุ่มของผู้เล่น ในส่วนของการ

พนันฟุตบอลงานศึกษาจะมุ่งให้ความสําคัญไปท่ีกลุ่มเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากเป็นประเภท

การพนันท่ีกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้ความนิยม งานวิจัยของ สุรชัย จันทร์จรัส และ ศรัญญา รัก

สงฆ์ (2545) เรื่อง “พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น” ซึ่ง

พบว่าพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นการพนันการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ 

โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรของประเทศต่างๆ ในยุโรป โดยรูปแบบการเล่นการพนันฟุตบอล

จะมีท้ังการติดต่อระหว่างผู้เล่นพนันกับโต๊ะรับแทงโดยตรง และการติดต่อกันทางโทรศัพท์ โดยการชําระเงิน

มีท้ังการเล่นระบบเงินสดหรือชําระเงินก่อนฟุตบอลเริ่มแข่งขัน และระบบเครดิตหรือชําระเงินหลังจากรู้ผล

การแข่งขันฟุตบอลแล้ว รวมท้ังการเริ่มเล่นการพนันฟุตบอลมักจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม  

หวยใต้ดิน เป็นประเภทของการพนันท่ีประชาชนเกือบทุกอาชีพสามารถเข้าถึง งานศึกษาเรื่อง 

“พฤติกรรมการเล่นการพนันประเภทหวยใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น” (พัชรินทร์:2535)  พบว่า

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น นิยมซื้อหวยใต้ดินเป็นจํานวนมากเกือบทุกอาชีพ โดยงานศึกษานี้ใช้

วิธีการสัมภาษณ์บุคคลท่ีให้ข้อมูลสําคัญในด้านเจ้ามือหวย และใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล

จากกลุ่มประชากรท่ีศึกษา 200 คน ซึ่งมีความหลากหลายในอาชีพ ไม่วาจะเป็นข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ แท่ค้าหายเร่แผงลอย กรรมการ/สามล้อ นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยความนิยมของการเล่นหวยใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นเกิดจากการท่ี

หวยใต้ดินเล่นง่ายไม่ซับซ้อน และรู้สึกว่าไม่เป็นสิ่งชั่วร้าย โดยการเข้าถึงก็เป็นเรื่องท่ีสะดวก เพราะจะมี

ผู้ขายมาหาถึงบ้านหรือท่ีทํางานก่อนท่ีหวยจะออก 1-2 วันก่อนหวยออกหรือในวันท่ีหวยออก  

ขณะเดียวกันงานศึกษาของ ฐาจุฑา สมประสงค์ เรื่อง “มูลเหตุจูงใจและพฤติกรรมในการเล่นการ

พนัน: กรณีศึกษาเฉพาะในเขตอําเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย” (2542) ซึ่งเน้นพ้ืนท่ีศึกษาในเขตนอก

เมืองหรือนอกเทศบาล โดยกุล่มประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร งานศึกษาพบว่าหวยใต้ดินก็เป็น

การเป็นพนันท่ีกลุ่มตัวอยา่งนิยมเล่น เพราะสามารถเล่นได้ง่ายและเปิดเผยมีร้านค้าขายในตัวอําเภอและตัว

จังหวัดอย่างแพร่หลาย ทุกคนในชุมชนจะรู้แหล่งขายหวยใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีคนเดินโพยไปตามหมู่บ้าน 

และยังมีสาขาขายในหมู่บ้านด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหวยใต้ดินเป็นการเล่นพนันทุกกลุ่มอาชีพท้ังในเขต

เทศบาลและเขตนอกเมืองสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 

การพนันม้าแข่ง เป็นประเภทของการพนันชนิดหนึ่งท่ีมีการศึกษาไม่มากนัก ซึ่งถือว่าเป็นการพนัน

ท่ีถูกกฎหมายและรัฐอนุญาตให้เล่น แต่อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยของศุภชัย วิจิตรเจริญ เรื่อง “พฤติกรรม
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การเล่นพนันม้าแข่งในสนามม้าจังหวัดมหาสารคาม” สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้เล่น และโครงสร้าง

ของธุรกิจการพนันม้าแข่งใน จังหวัดมหาสารคาม โดยท่ีจังหวัดมหาสารคามเป็นหนึ่งในจังหวัดของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีสนามม้าแข่ง กลุ่มของผู้เล่นมีท้ังนักธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผู้ใช้

แรงงาน กลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะเสี่ยงแทงม้าในวงเงินท่ีลดหลั่นกันตามสภาพเศรษฐกิจกิจของแต่

ละกลุ่ม โดยในแต่ละสัปดาห์สนามม้าท่ีจังหวัดมหาสารคามจะมีผู้เข้าสนามประมาณ 2,000 คน มีจํานวน

เงินหมุนเวียนในสนามม้าประมาณ 1,000,000 บาท อย่างไรก็ตามแม้ว่า การพนันม้าแข่งจะเป็นประเภท

ของการพนันท่ีถูกกฎหมาย แต่งานศึกษานี้ก็แสดงให้เห็นข้อมูลในสนามม้าท่ียังคงมีปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า 

“โต๊ดเถ่ือน” ท่ีคอยให้บริการแก่ผู้เล่นการพนัน อัตราการต่อรองข้ึนอยู่กับความพอใจร่วมกันระหว่างผู้รับ

แทงกับผู้แทง โดยส่วนใหญ่โต๊ดเถ่ือนจะจ่ายเงินรางวัลท่ีสูงกว่าท่ีคณะกรรมการสนามม้าตั้งไว้แม้ว่าจะมี

ความเสี่ยงสูงในการจ่ายเงินรางวัลก็ตาม ท่ีน่าสังเกตคือ งานศึกษานี้อาจจะไม่ได้ร่วมวงเงินการพนันใน 

“โต๊ดเถ่ือน” ซึ่งน่าจะมีวงเงินประมาณการท่ีมากพอสมควรในแต่ละสัปดาห์ เพราะกลุ่มตัวอย่างของงาน

ศึกษานี้มีสัดส่วนท่ีเล่นในโต๊ดเถ่ือนมากว่าเล่นการพนันในระบบสนามม้า และยังมีกลุ่มท่ีเล่นท้ังในระบบ

สนามม้าและเล่นในโต๊ดเถ่ือนด้วย  

งานศึกษาของวุฒิชัย พรรณะ เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันและรูปแบบการแก้ไข

และป้องกันการเล่นการพนันในเรืองจําจังหวัดมหาสารคาม” เป็นท่ีน่าสนใจงานศึกษาท่ีศึกษาพฤติกรรม

การเล่นการพนันของผู้ต้องขังในเรือนจํา โดยพบว่าผู้ต้องขังในเรือนจําท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเคยเก่ียวข้องกับ

การเล่นการพนันในหลายประเภทภายในเรือนจํา ไม่ว่าจะเป็นการพนันฟุตบอล เล่นไพ่ เล่นโดมิโน การเล่น

มวยตู้ เล่นหวยใต้ดิน หรือแม้กระท่ังกิจกรรมการเล่นกีฬาในเรือนจํา ไม่ว่าจะเป็นเปตอง ตะกร้อ การแข่ง

ฟุตบอลระหว่างกันก็ถูกนํามาใช้เป็นกิจกรรมการพนันด้วย งานศึกษานี้ทําให้เห็นว่าผู้ต้องขังซึ่งมีคดีความผิด

ติดตัวมา รวมท้ังมีเวลาว่างในเรือนจํา และความต้องการเงินใช้จ่ายภายในเรือนจํา ทําให้กิจกรรมการพนัน

แทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจําวันของพวกเขาได้ง่าย  

มูลเหตุจูงใจ  

สําหรับการพนันฟุตบอล แรงจูงใจมาจากความชอบกีฬาฟุตบอล ประกอบกับความตื่นเต้นในการ

ติดตามฟุตบอลหรือเชียร์ทีมฟุตบอลท่ีตนเองชื่นชอบ จากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นความอยากได้เงิน การศึกษา

ส่วนใหญ่พบว่ามูลเหตุจูงใจของการเล่นหวยใต้ดิน เกิดจากการเข้าถึงได้ง่าย มีแรงจูงใจในรางวัลท่ีสูงกว่า

สลากกินแบ่งรัฐบาล และรู้สึกว่าโทษมีความไม่รุนแรง และ การพนันแข่งม้า เป็นไปเพ่ือความสนุกสนาน 

เสี่ยงโชคเป็นสําคัญ เว้นแต่ผู้มีท่ีรายได้น้อยท่ีเข้าแทงม้ามีความคาดหวังว่าจะร่ํารวย อย่างไรก็ตามการพนัน
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แทงม้าเป็นสิ่งไม่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นแรงจูงใจหนึ่งให้ประชาชนบางส่วนหันมาเล่นพนันม้าแข่ง  สําหรับ

บรรดาผู้ต้องหาในเรือนจํา มูลเหตุจูงใจท่ีสําคัญของการเล่นการพนันคือความต้องการเงินเพ่ือใช้จ่ายใน

เรือนจําเป็นหลัก   

ผลกระทบ 

แม้ว่างานศึกษาท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น จะอภิปรายให้เห็นถึงผลกระทบ แต่เน้นให้ความสําคัญท่ี

มิติเศรษฐกิจเป็นสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการพนัน แต่ก็ไม่ได้ชี้ให้เห็นชัด

ว่านําไปสู่ผลกระทบต่อสังคมอย่างไร นอกจากปัญหาหนี้สิน รวมท้ังไม่ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงระดับของ

ปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการพนันในแต่ละประเภท ซ้ําผลการศึกษาชนิดของการพนันบางประเภท 

เช่น หวยใต้ดิน กลับให้ภาพว่าผู้เล่นรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องท่ีผิดกฎหมาย รวมท้ังงานศึกษาเรื่องการพนันแข่งม้า 

สัดส่วนของผลกระทบในแง่เศรษฐกิจขอบเขตผู้ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดกลับเป็นนักธุรกิจ ซึ่งมีฐานทาง

เศรษฐกิจท่ีดีในระดับหนึ่ง ยกเว้นงานศึกษาผู้ต้องหาในเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม  

 

วรรณกรรมท่ีให้ภาพรวมของการพนันในสังคมไทย  

 งานศึกษาของนักวิชาการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย15 ถือว่าเป็นงานบุกเบิกท่ีสําคัญในการพยายามทําความเข้าใจและค้นคว้าหาข้อมูลมิติของ

เศรษฐกิจนอกกฎหมายเพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีเหมาะสม ซึ่งในงานเหล่านี้มีการกล่าวถึง

การพนันประเภทต่างๆ ท่ีจัดว่าเป็นเศรษฐกิจนอกกฎหมาย   

 งานวิจัยเรื่อง หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย16 

เป็นงานท่ีศึกษากิจกรรมผิดกฎหมายประเภทต่างๆท่ีสําคัญในสังคมไทย คณะวิจัยยังนําเสนอภาพของระบบ

เศรษฐกิจนอกกฎหมายไทยเป็นครั้งแรกซึ่งพบว่ามีขนาดใหญ่คือมีมูลค่าราว 2 ถึง 4 แสนล้านบาทต่อปี 

(ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2536-2538)  กล่าวเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพนัน งานศึกษานี้ได้ลง

ทําการศึกษากรณีของบ่อนการพนัน และหวยใต้ดิน 

                                           
15 นักวิชาการท่ีบุกเบิกงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจนอกกฎหมายได้แก่ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร, รศ.ดร.สังศิต 

พิริยะรังสรรค์ และ รศ.ดร.นวลนอ้ย ตรีรตัน ์
16  ผาสุก พงษ์ไพจิตร นวลน้อย ตรรีัตน์ และสังศิต พิริยะรังสรรค์.หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า เศรษฐกิจนอกกฎหมาย

กับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2543) หน้า 105-147 
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นักวิจัยได้สะท้อนให้เห็นภาพของเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีโยงใยในธุรกิจบ่อนการพนันซึ่งเป็นการ

เก็บข้อมูลจากบ่อนการพนันในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นบ่อนเตาปูน บ่อนไพ่ท่ีเปิดบริเวณชานเมือง 

และบ่อนจับยี่กี เนื่องด้วยบ่อนการพนันเป็นธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย ดังนั้นทุกบ่อนจึงต้องอาศัยการสร้าง

เครือข่ายเพ่ือปกป้องคุ้มครองธุรกิจของตนเองด้วยการส่งส่วยให้กับตํารวจในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการ

ปราบปราม รวมท้ังเจ้ามือหรือเจ้าของบ่อนจํานวนหนึ่งอาจเป็นผู้ท่ีมีอยู่ในกองทัพ หรือมีตําแหน่งหน้าท่ีการ

งาน มีเกียรติและศักดิ์ศรีสูงในสังคม นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการท่ีบ่อนการพนันเป็นธุรกิจท่ีผิดกฎหมายทําให้

เม็ดเงินจํานวนมหาศาลรั่วไหลและทําให้หน่วยงานปราบปรามได้ผลประโยชน์จากการดําเนินธุรกิจสีเทา 

ดังนั้นการกําหนดนโยบายสาธารณะต่อบ่อนการพนันในประเทศไทยควรดําเนินการด้วยการจัดการกับ

ปัญหาบ่อนการพนันให้อยู่ในระดับท่ีสังคมยอมรับได้ ไม่ใช่การเน้นการปราบปรามให้หมดสิ้นไป หากขาด

การจัดการและกํากับดูแลอาจส่งผลให้บ่อนการพนันกลายเป็นแหล่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัว

อย่างเพ่ิมมากข้ึน พร้อมๆกับการกับมีมาตรการในการควบคุมผลกระทบทางสังคมของบ่อนอย่างรัดกุม  

ในส่วนของหวยใต้ดิน ซึ่งเป็นประเภทของธุรกิจการพนันท่ีผิดกฎหมาย เป็นการพนันท่ียึดถือผล

การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่ามหาศาลประมาณการในปี 2539 โดยการเทียบกับการ

ซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากบํารุงการกุศลรวมยอดขายมูลค่า 36,480 ล้านบาทต่อปี แต่หวยใต้

ดินซึ่งเป็นการพนันผิดกฎหมายกลับมีประมาณการยอดการซื้อขายมากกว่าเกือบ 9 เท่า มูลค่าการซื้อขาย

หวยใต้ดินท่ีสูงมาจากการดําเนินธุรกิจในลักษณะเครือข่ายท่ีประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามือหวย 

คนขาย และตนเล่น ท่ีมีเครือข่ายกว้างขวางโดยเฉพาะคนขาย กับคนเล่น ในส่วนของความสัมพันธ์ของ

เจ้ามือหวยกับผู้เล่นเป็นไปในลักษณะอุปถัมภ์เพ่ือสร้างความนิยมให้กับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมเงินโดย

ไม่คิดดอกเบี้ย การช่วยเหลือครอบครัวเม่ือเกิดปัญหาโดยไม่หวังได้รับเงินคืน เจ้ามือหวยจะแสดงฐานะทาง

เศรษฐกิจท้ังในแง่วัตถุและอิทธิพลให้ชาวบ้านเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงอิทธิพลผ่านสายสัมพันธ์กับ

ตํารวจท้ังในและนอกพ้ืนท่ีในการช่วยเหลือผู้เล่นเม่ือเกิดปัญหากับตํารวจ ในมิติทางสังคมและการเมือง

พบว่าหวยใต้ดินได้กลายเป็นแหล่งเงินแหล่งหนึ่งท่ีสนับสนุนธุรกิจการเมือง (money politics) ในเขต

ต่างจังหวัด มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยบางท่านเป็นผู้ท่ีอาจได้รับการเลือกตั้งโดยการสนับสนุน

ทางการเงินและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจากเจ้ามือหวยใต้ดิน เพราะท้ายท่ีสุดผู้ท่ีได้จากการเล่นหวยใต้

ดินคือเจ้ามือ หวยใต้ดินกลายเป็นกลไกท่ีเงินถูกถ่ายเทออกจากกระเป๋าคนเล่นท่ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจนสู่

กระเป๋าเจ้ามือท่ีร่ํารวยและมีอิทธิพล17 

                                           
17 เรื่องเดิม.หนา้ 150-179. 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์การพนันในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริญ 

 

การพนันสําหรับสังคมไทยนอกจากเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้ว คนเล่นการพนันยังถูกมองเป็นคนไม่

ดีด้วย อย่างไรก็ตามในหลายพ้ืนท่ีการพนันได้เข้ามามีบทบาทในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

ประเพณี และแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้คนตั้งแต่การเกิดไปจนตาย ในบทนี้ผู้ศึกษาวิจัยนําเสนอ

ภาพรวมของสถานการณ์การพนันท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริญ 

 

ขอบเขตเชิงพื้นท่ีพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 

 จั งหวัด อํานาจ เจริญและจั งหวัด อุบลราชธานี  เป็นจั งหวัด ท่ีอยู่ ทางตอนใต้ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งท้ัง 2 จังหวัดมีเขตติดต่อกัน รวมท้ังการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตของ

ประชาชนท้ัง 2 จังหวัดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ อาชีพหลักยังคงเป็นอาชีพทางการเกษตรมากท่ีสุด 

รองลงมาคืออาชีพท่ีอยู่ในภาคการบริการและการเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  

สําหรับพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย คณะวิจัยเลือกพ้ืนท่ีอําเภอเมืองอํานาจเจริญ และอําเภอ

เมืองอุบลราชธานี ในฐานะท่ีเป็นพ้ืนท่ีเขตเมือง รวมท้ังยังเลือกพ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียม และอําเภอโพธิ์ไทร 

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอําเภอท่ีมีเขตติดต่อชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในฐานะพ้ืนท่ีชนบทเพ่ือ

ศึกษาสถานการณ์การพนันท่ีเกิดข้ึนท้ังใน 2 พ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกันในเชิงกายภาพ การประกอบอาชีพ 

ความแตกต่างของลักษณะผู้คน ลักษณะความแตกต่างทางกายภาพนี้ส่งผลให้รูปแบบการพนันแตกต่างกัน

ไปในแต่ละพ้ืนท่ี รวมถึงกลุ่มคนท่ีเข้าไปเล่นการพนันด้วย  

 ประเภทของการพนันท่ีพบในเขตเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ และเขตชนบทในอําเภอโขงเจียม และ

อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สามารถจําแนกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ กล่าวคือ ชนิดของการพนัน “ท่ี

ไม่ถูกกฎหมาย”  ชนิดของการพนันท่ีไม่ถูกกฎหมายแต่ “สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม” ในท้องถ่ิน ซึ่ง

ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราวจากเจ้าพนักงานของรัฐ และชนิดของการพนันท่ีไม่ถูกกฎหมายซึ่งเก่ียวข้องกับ

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
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ประเภทของการพนันและกลุ่มผู้เล่น 

 ในส่วนนี้จะเป็นการให้รายละเอียดของประเภทการพนันและกลุ่มผู้เล่น ท่ีพบในจังหวัด

อํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานีโดยอาศัยข้อมูลจากพ้ืนท่ีท่ีคณะวิจัยสามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก 

สามารถแย่งประเภทการพนันได้ดังนี้  

 

การพนัน “ไม่ถูกกฎหมาย”  

 จริงๆแล้วการพนันแทบทุกชนิดในสังคมไทยเข้าข่ายว่าเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมายท้ังสิ้น แต่สําหรับ

ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูล การพนันท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ละรูปแบบก็มีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป ซึ่ง

ส่วนของการพนัน “ไม่ถูกกฎหมาย” จะให้รายละเอียดของชนิดการพนันท่ีพบได้ท่ัวไปในพ้ืนท่ีการศึกษา 

อันประกอบด้วย  

 หวยใต้ดิน เป็นประเภทการพนันท่ีเล่นได้โดยท่ัวไป อาจกล่าวได้ว่ามีการเล่นการพนันชนิดนี้เกือบ

ทุกครัวเรือน ซึ่งสําหรับในพ้ืนท่ีการศึกษานอกจากพบว่ามีการเล่นหวยใต้ดินแล้ว ยังมีการเล่นหวยอีก

รูปแบบหนึ่งท่ีเรียกว่าหวยลาว 

 สําหรับหวยใต้ดินไทย มีลักษณะการเล่นเหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ คือ มีเจ้ามือรับแทงหวย ในหนึ่ง

เดือนมีการเล่นหวยชนิดนี้เพียง 2 ครั้ง คือ ทุกวันท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน ซึ่งมีการแบ่งเป็นเลขบนและ

เลขล่าง ซึ่งเลขบนหมายถึงเลขท้ายของรางวัลท่ี 1 ของสลากกินแบ่ง ท้ัง 2 และ 3 ตัว และเลขล่างหมายถึง

เลขท้ายท่ีออกต่างหากจากเลขสลากกินแบ่ง ซึ่งมีท้ัง 2 และ 3 ตัว เช่นกัน 

 วงเงินหมุนเวียนในการเล่นหวยใต้ดินประมาณร้อยกว่าล้านบาทต่อเดือน18 หากคิดเป็นงวด ก็เฉลี่ย

ประมาณ 3-4 แสนบาทต่องวด (ท้ังตําบลกุดปลาดุก) หากคิดต่อครัวเรือน วงเงินการแทงหวยเฉลี่ย

ประมาณ 4 – 5 พันบาท แต่บางครัวเรือนอาจเล่นถึงหลักหม่ืนบาท ซึ่งสําหรับเขตเมืองอํานาจเจริญมี

เจ้ามือเจ้ามือรับหวยรายใหญ่ 4 รายด้วยกัน ซึ่งท้ัง 4 ราย ประกอบธุรกิจอย่างอ่ืนควบคู่กับการเป็นเจ้ามือ

หวย เจ้ามือแต่ละเจ้าก็จะมีเครือข่ายในการรับซื้อหวย และมีการสมนาคุณกับลูกข่ายท่ีนําหวยมาส่งให้ เช่น 

พาไปเท่ียวต่างประเทศ จัดเลี้ยงโต๊ะจีน ให้ทอง19 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเจ้ามือรายย่อยในระดับหมู่บ้าน 

                                           
18 สัมภาษณ์ คุณประมวล, วันท่ี 19 มีนาคม 2556. 
19 สัมภาษณ์ คุณประมวล, วันท่ี 19 มนีาคม 2556. 
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ประมาณ 3 – 4 เจ้า20 เจ้ามือรองหรือเจ้ามือรายย่อยจะส่งหวยท่ีรับแทงมาต่อให้กับเจ้ามือรายใหญ่อีกทอด

หนึ่ง โดยอาจจะส่งให้กับเจ้ามือรายใหญ่หลายๆ เจ้า เพราะต้องการกระจายความเสี่ยง และต้องการรักษา

เครดิตของตนเอง เพราะถ้าให้เจ้ามือรายใหญ่เจ้าเดียว เม่ือมีคนถูกหวยจํานวนมากหรือได้เงินเป็นจํานวน

มาก เจ้ามือรายใหญ่อาจจะให้เงินช้า  

ขณะท่ีพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยในอําเภอโขงเจียมพบว่าหวยใต้ดินนับเป็นการพนันเสี่ยงโชคยอดนิยมท่ีพบได้

ในแทบทุกตําบลหมู่บ้าน ท้ังนี้การเล่นหวยหรือซื้อหวยมักเริ่มต้นตั้งแต่ 5 บาท ไปจนถึง 50 บาท หรือมาก

ถึง 200-300 บาทต่องวด สําหรับบางคน แหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านท่ีในชุมชนขนาดเล็ก 2 

แห่งท่ีอยู่ตามแนวชายแดนในเขตอําเภอโขงเจียมประมาณให้ฟังคร่าวๆ ว่า น่าจะมีคนเล่นหวยกันมากถึง

ร้อยละ 30-50 ของประชากรท้ังหมดในชุมชน และมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 2,000 – 5,000 บาท ต่องวด 

ขณะท่ีแหล่งข้อมูลในอําเภอโพธิ์ไทรกล่าวว่า “ง่ายกว่าหากจะนับครอบครัวในชุมชนท่ีไม่เล่นหวย” โดยให้

เหตุผลว่าเกือบทุกครอบครัวจะมีคนเล่นหวยอย่างน้อย 1 คน โดยท่ีส่วนใหญ่มักเล่นกันในวันท่ีหวยใกล้ออก

หรือเช้าของวันท่ีหวยออก 

ในด้านของกลุ่มผู้เล่น พบว่ามีกลุ่มผู้เล่นท่ีหลากหลายมีทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต่10-70 ปี มีเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย สําหรับเหตุผลในการเล่นหวย ผู้เล่นหวยมีเหตุผลต่างๆ กันในการเล่น เช่น ต้องการ

รวย เล่นเพราะความเคยชินหรือเห็นคนอ่ืนเล่นบ่อยๆ เป็นการเสี่ยงโชค เป็นต้น หรืออาจมองว่าการเล่น

หวยกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้ว21 อาจสรุปได้ว่า การเล่นหวยใต้ดินเป็นการเล่นการพนันท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน 

ไม่ต้องลงทุนสูง แต่มีโอกาสได้เงินตอบแทนกลับมาสูง ส่วนใหญ่การจับกุมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพ่งเล็งไปท่ี

เจ้ามือหวยมากกว่าผู้เล่นรายย่อย ซึ่งต่างจากการพนันชนิดอ่ืนๆ ท่ีผู้เล่นทุกคนมีโอกาสถูกจับไม่ต่างจาก

เจ้ามือ 

 ในส่วนหวยลาว เป็นหวยท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้มีเขตชายแดนใกล้เคียงกับประเทศสาธารณ

ประชาชนลาวอาจจะไม่คุ้นเคย ท่ีเรียกว่าหวยลาว เนื่องจากตัวเลขท่ีนํามาเล่น เป็นการออกเลขจากประเทศ

ลาว มีซ้ือ-ขายกันเดือนละ 8-9 งวด ตามตารางการออก “หวยพัดทะนา” ท่ีดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจหวย

พัฒนา กระทรวงการเงิน (ลัดวิสาหะกิดหวยพัดทะนา กะซวงการเงิน) ประเทศ สปป.ลาว ซึ่งมีกําหนดออก

รางวัลทุกวันอังคาร และวันศุกร์ โดยผลการออกรางวัลสามารถฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากฝั่ง

ประเทศลาวท่ีรับสัญญาณได้ในพ้ืนท่ีชายแดนในเวลาประมาณ 20.30 น. ของวันดังกล่าว  

                                           
20 สัมภาษณ์ นายสตพร , 29 มีนาคม 2556. 
21 สัมภาษณ์ คุณประมวล, วันท่ี 19 มีนาคม 2556. 
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การศึกษาชุมชนในเขตอําเภอโพธิ์ไทรแห่งหนึ่ง พบว่า การเล่นหวยลาวเริ่มมีในพ้ืนท่ีเม่ือไม่นานนี้ 

โดย “เจ้ามือน้อย” รายหนึ่งเพ่ิงเปิดรับแทงหวยชนิดนี้ในช่วงต้นปี 2556 ท่ีผ่านมา และข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์นักเล่นหวยระบุว่าเจ้ามือน้อยรายนี้เปิดรับแทงให้กับ “เจ้ามือใหญ่” หรือเจ้ามือรายใหญ่ท่ีอยู่ใน

เมืองอุบลฯ อีกต่อหนึ่ง ท้ังนี้ในปัจจุบันผู้เล่นยังต้องเดินทางไปขอแทงหรือซื้อหวยท่ีบ้านเจ้ามือรายนี้เอง

เนื่องจากไม่มีคนเดินโพย อย่างไรก็ตามในเขตอําเภอเขมราฐและอําเภอนาตาลท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกันมีการเล่น

หวยชนิดนี้มานานกว่า 2 ปีแล้ว  แม้ว่าจะมีหวย 2 ประเภท แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมเล่นหวยไทย เพราะ

หวยลาวนั้นคนเล่นไม่สามารถเห็นตัวเลขจริงว่าเลขออกอะไร22 มีเพียงแค่การบอกปากต่อปากว่าเลขท่ี

ออกมานั้นเป็นเลขอะไร ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได ้

 บ่อนไพ่  ไพ่ก็เป็นการพนันอีกประเภทหนึ่งท่ีพบได้ท่ัวไป การเล่นไพ่เล่นได้หลายรูปแบบและมีชื่อ

เรียกแตกต่างกันไป เช่น ป๊อกเด้ง ดัมม่ี ไพ่ตอง ฯลฯ  การเล่นไพ่พบในทุกระดับและมีเครือข่ายท่ีแตกต่าง

กันไป เช่น ในระดับผู้มีฐานะร่ํารวย เป็นนักธุรกิจในเมืองและในท้องถ่ิน จะนิยมเล่นไพ่กันเองในหมู่

เครือข่ายนักธุรกิจและเศรษฐี จะใช้บ้านของคนในเครือข่ายเป็นสถานท่ีเล่น ไม่นิยมเล่นในบ่อน และจะเป็น

การเล่นท่ีมีวงเงินค่อนข้างสูง เช่น ตั้งแต่ 10000 – 100000 บาท23 

 ในระดับประชาชนท่ัวไป กลุ่มคนท่ีนิยมเล่นจะเป็นชาวบ้านและคนท่ีประกอบอาชีพรับจ้าง ขาย

แรงงานซึ่งจะเล่นในยามว่าง หรือ ขณะท่ีรองาน  การเล่นไพ่ยังคงใช้เครือข่ายของ “คนเล่น” ท่ีต่างจะคุ้น

หน้าคุ้นตาและรู้ว่าเป็นคนท่ีชอบเล่นการพนันและนักพนัน สถานท่ีจะนิยมเล่นกันในท้องนา เถียงนา จะมี

วงเงินท่ีหลากหลายแต่ไม่สูงเท่ากับเครือข่ายนักธุรกิจ เช่น หลักร้อยถึงหลักพัน  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ท่ีหลักร้อย 

ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่ใช่เป็นการพนันท่ีเป็นท่ีนิยม และมักจะถูกจับกุมโดยตํารวจบ่อย24 

 นอกจากนี้ ส่วนใหญ่พบว่าผู้หญิงนิยมเล่นไพ่มากกว่าผู้ชาย ส่วนมากผู้ชายจะเล่นไพ่ในงานศพ 

ยกตัวอย่างเช่น ตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ มีวงไพ่ท่ีมีแต่ผู้หญิง และมีการเล่นเป็น

ประจํา โดยมีเหตุผลในการเล่นเพ่ือความสนุกสนาน หรือมีเวลาว่างจากงานประจํามาก25 

                                           
22 สัมภาษณ์ นายสตพร , 29 มีนาคม 2556. 
23 สัมภาษณ์ คุณประมวล, วันท่ี 19 มีนาคม 2556. 
24 สัมภาษณ์ นายสตพร , 29 มีนาคม 2556. 
25 สัมภาษณ์ นายสตพร , 29 มีนาคม 2556. 
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 ขณะท่ีในส่วนพ้ืนท่ีเขตชนบทของจังหวัดอุบลราชธานี ไพ ่เป็นชนิดการพนันท่ีพบเห็นได้ท่ัวไป เป็น

การพนันอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมเล่นในพ้ืนท่ีชายแดน และมักพบเล่นในงานศพควบคู่ไปกับการเล่นไฮโลด้วย 

ท้ังนี้การศึกษาพบว่ามีการเล่นไพ่หลายประเภทด้วยกัน เช่น 

1) สเตอร์ เป็นการเล่นไพ่ท่ีมีการได้เสียกันมากท่ีสุดชนิดหนึ่ง โดยท่ีผู้เล่นท่ีได้แต้มมากท่ีสุดจะได้

กินเงินจากผู้เล่นคนอ่ืนๆ ทุกคนรอบวง ส่วนผู้ท่ีได้แต้มน้อยท่ีสุดก็ต้องจ่ายเงินให้ผู้เล่นคนอ่ืนๆ ทุกคนรอบวง

เช่นกัน ขณะท่ีผู้เล่นคนอ่ืนๆ ทุกคนก็จะต้องจ่ายเงินให้ผู้เล่นท่ีมีแต้มมากกว่า พร้อมกับกินเงินหรือรับเงิน

จากผู้เล่นท่ีมีแต้มน้อยกว่าไปเรื่อยๆ (ลักษณะคล้ายเสตอ) 

ไพ่สเตอร์ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้สิทธิ์เสียเท่ากัน ดังนั้นทุกคนจะลงเงินเท่ากัน ซึ่งภาษาวงไพ่เรียกว่า 

พ้ืน หากวางพ้ืนท่ี 20 บาท ก็จะมีการจ่ายกันท่ี 20  กรณีท่ีมีการเด้งก็จะต้องมีการจ่ายเพ่ิม เป็นสองเท่า 

แต้มมากท่ีสุดจะได้กินไม่ต้องจ่ายเงินให้คนอ่ืนๆ   

ไพ่สเตอร์เล่นได้ตั้งแต่ 2 คนจนถึง 20 คน และถือเป็นการพนันท่ีมีการใช้เงินหมุนเวียนในวงมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้จากการศึกษาพบว่าวงเงินการเล่นไพ่สเตอร์ในชุมชนเล็กๆ แต่ละครั้งจะอยู่ท่ีประมาณ 5,000-

10,000 บาท และเริ่มเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเนื่องจากมีการได้เสียกันเร็ว 

2) ป๊อกเด้ง แต้มสูงสุด คือ 9  เลน่ สองใบ เรียกเพ่ิมได้อีกหนึ่งใบ หากว่าไพ่ในมือแต้มน้อย การ

เล่นชนิดนี้จะมีเจ้ามือคือคอยลุ้นจ่ายท้ังวง สีเดียวกันก็จะได้เด้งเช่นเดียวกัน ผู้ลงสามารถลงจํานวนเงินได้

ตามต้องการแต่ก็ข้ึนอยู่กับว่า เจ้ามือกําหนดให้มีการวางเดิมพันได้สูงสุดไว้เท่าไหร ่

3) ดําม่ี มีผู้เล่น 4 คน วางเงินพ้ืนตามท่ีในวงตกลงกัน การเล่นชนิดนี้ ผู้ชนะจะได้กินท้ังวง มีน๊อก

มืด มีอมอีตัว ก็จะต้องจ่ายเพ่ิม 

4) ไพ่แคงแต้มน้อยกินแต้มมาก จ่าย ห้าใบ ชนะกินรอบวง 

5) แต้มแดง ไพ่ผสมสิบ 7+3  8+2 จ่ายรอบวงให้กับผู้ชนะ 

6) ไพ่ตู้ ไพ่สามใบ หงายกินกัน จ่ายเงินให้กับผู้ชนะ นับผู้ท่ีแต้มมากท่ีสุด 

7) เก้าเก นับแต้ม อาศัยความใจกล้า กินรอบวง  
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แต่ละรูปแบบก็มีผู้นิยมเล่นท่ีต่างเพศและช่วงอายุ กล่าวคือ ดัมม่ีและป๊อกเด้ง สัดส่วนผู้เล่นจะเป็น

ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนไพ่ผ่องและไพ่จีน ผู้เล่นมักจะเป็นผู้ท่ีมีอายุ (จากข้อมูลการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจ) ผู้ชายจะนิยมเล่นไฮโล มวยตู้ ไก่ชน เป็นต้น26  

นอกจากนี้ การพูดคุยเชิงสํารวจกับนักข่าวท้องถ่ิน พบว่า ไพ่ยังเป็นการพนันท่ีนิยมเล่นกันในกลุ่ม

ข้าราชการ พนักงานของรัฐท่ีมีเงินเดือนประจํา เช่น  ครู ทหาร ตํารวจ หมอ เป็นต้น สถานท่ีเล่นจะเป็น

บ้านของเครือข่ายและหมุนเวียนกันไป 

 

การพนันท่ีไม่ถูกกฎหมายแต่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม 

 ประเภทของการพนันท่ีพบจากการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีวิจัยท้ังในเขตเมืองอํานาจเจริญและ

อุบลราชธานี รวมถึงเขตชนบทท้ังในอําเภอโขเจียมและโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พบประเภทของการ

พนันท่ีสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม ท่ีมีลักษณะเด่นชัดคือการเล่นไฮโล  

 ไฮโลเป็นการพนันอีกชนิดหนึ่งท่ีมีผู้นิยมเล่นเป็นจํานวนมาก ท้ังท่ีเล่นกันตามบ้านหรือสถานท่ีลับ

ตาต่างๆ เช่น ในป่า ก็จะมีการเล่นการพนันชนิดนี้ในประเพณีต่างๆ เช่น งานศพ และงานกํ่า (งานรับขวัญ

ลูก) บ่อนไฮโล จะมีลักษณะเป็นบ่อนวิ่ง คือ บ่อนท่ีไม่มีสถานท่ีเล่นท่ีแน่นอน จะเปลี่ยนสถานท่ีเล่นไปเรื่อยๆ 

เพ่ือป้องกันการถูกจับกุม เซียนพนันจะติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์เพ่ือแจ้งสถานท่ีเล่นในแต่ละครั้ง27 ใน

ระดับหมู่บ้านจะมีเจ้ามือไฮโลเจ้าใหญ่ๆ ประมาณ 3-4 ราย28 

การเล่นไฮโลมีตัวแสดงหลายตัว คือ เจ้ามือหรือเรียกว่า “แม่”, คนท่ีมาช่วยเจ้ามือไม่ให้เสียมาก

เรียกว่า “ทหาร” และสุดท้าย ผู้เล่นเรียกว่า “ลูก” โดย “ทหาร” จะมีหน้าท่ีในการส่งข่าวให้กับผู้เล่น ว่าจะ

มีการเล่นการพนันชนิดนี้ท่ีใด และในวงเล่นไฮโล “ทหาร” หรือในบางพ้ืนท่ีจะเรียกว่า “ยัก” จะทําหน้าท่ี

ช่วยแทงไฮโลจากฝั่งเจ้ามือ เพ่ือไม่ให้เจ้ามือต้องจ่ายมากกรณีท่ีเจ้ามือเสีย โดยท่ัวไปคนท่ีเป็น “ทหาร” 

มักจะรู้จัก มีความสนิทและเป็นเครือข่ายของเจ้ามือ การเล่นไฮโลในงานประเพณีไม่ว่าจะเป็นงานศพหรือ

งานกํ่าจะมีวงไฮโลหลายๆ วง โดยจะเป็นเป็นวงท่ีมีเงินแทงสูงๆ เป็นหลักหม่ืนถึงหลักแสนอยู่ 2 – 3 วง 

นอกนั้นจะเป็นวงท่ีมีเงินแทงต่ําในหลักพัน การพนันชนิดนี้สัดส่วนการเล่นของผู้หญิงและผู้ชายมีสัดส่วน

                                           
26 สัมภาษณ์ นายตํารวจ (ขอสงวนนาม), สถานีตํารวจภูธรวารินชําราบ, วันท่ี 18 มีนาคม 2556. 
27 สัมภาษณ์ นายหมาก, 29 มีนาคม 2556. 
28 สัมภาษณ์ นายสตพร , 29 มีนาคม 2556. 
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ใกล้เคียงกัน โดยผูเ้ล่นมีอายุประมาณ 30 ปีข้ึนไป ผู้เล่นท่ีมีอายุ (50 ปีข้ึนไป) มักจะเล่นเป็นอาชีพ บางครั้ง

สามารถพบเด็กอายุ 7-8 ปี เล่นไฮโล สถานท่ีพบคือส่วนใหญ่เล่นในงานศพ29 

นอกจากนี้ไฮโลยังสามารถเล่นได้โดยไม่จํากัดจํานวนคนหรือแม้แต่อายุ ผู้เล่นสามารถเดินมาแทง

เพียงครั้งเดียวแลว้จากไป หรือจะอยู่เล่นต่อไปเรื่อยๆ จนกระท่ังหมดเงินหรือวงไฮโลเลิกราก็ได้ การเสี่ยงกับ

ความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ของการพนันชนิดนี้มักเรียกลูกค้าหน้าใหม่ๆ ให้ติดหรือหลงลมอยู่เสมอ 

จึงมีคํากล่าวว่า “ คนหัดเล่นใหม่ แทงยังไง เล่นยังไงก็ถูก ” ทําให้นักพนันหน้าใหม่หลงเข้ามาติดอยู่ในกับ

ดักวังวนของการพนัน และมีผู้เล่นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีควบคุมตนเองโดยเลือกเล่นได้หรือเสียในวงเงิน

จํากัด 

 การสํารวจข้อมูลในระดับพ้ืนท่ีพบวงพนันไฮโลใน 2 ลักษณะ หรือ 2 กรณี คือ วงไฮโลในงาน

ศพ กับวงไฮโลประจํา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเล่นกันเป็นประจําเกือบทุกวัน 

1) วงไฮโลในงานศพ  เป็นกิจกรรมการพนันท่ีจัดให้เล่นในงานศพ โดยปกติเม่ือทราบว่ามีคน

เสียชีวิตในเขตพ้ืนท่ี (ซึ่งอาจอยู่ในตําบลเดียวกัน ต่างตําบล หรืออาจต่างอําเภอ) เจ้ามือไฮโล หรือ “แม่

ไฮโล” ซึ่งส่วนมากคือคนท่ีเคยเดินสายเล่นไฮโลตามงานศพต่างๆ เป็นประจําอยู่แล้ว จะทําหน้าท่ี

ประสานงานกับเจ้าภาพงานศพเพ่ือขออนุญาตตั้งวงไฮโล และหากเจ้าภาพอนุญาตเท่านั้นจึงจะมีการเล่น

เกิดข้ึน อย่างไรก็ตามปัจจุบันในงานศพส่วนมากจะอนุญาตให้มีวงไฮโล เนื่องจากกลุ่มคนเล่นไฮโลเป็น

เสมือนกลุ่มเพ่ือนท่ีอยู่ร่วมงานศพกระท่ังดึกดื่นหรือยันสว่าง พร้อมกับสร้างความครึกครื้นไม่ทําให้

บรรยากาศของงานศพมีแต่ความเศร้าเหงาเพียงด้านเดียว 

โดยท่ัวไปในงานศพแต่ละงานพบว่ามีการเล่นไฮโลตั้งแต่ 2-4 วง ข้ึนไป ซึ่งผู้แทงหรือลูกขาจะ

สามารถเลือกเล่นกับเจ้ามือคนใดก็ได้ ท้ังนี้การสัมภาษณ์เจ้ามือไฮโล หรือ “แม่ไฮโล” เพศชายรายหนึ่งท่ี

เดินสายเล่นไฮโลตามงานศพในเขตอําเภอโพธิ์ไทรและอําเภอนาตาลท่ีมีให้เล่นเป็นประจําเกือบทุกวัน ทําให้

ทราบว่าในแต่ละคํ่าคืนวงไฮโลแต่ละวงจะมีคนเล่นยืนพ้ืนประมาณ 10 คน และบางเวลาอาจมีคนเล่นมาก

ถึง 30 คน  มีปริมาณเงินหมุนเวียนหรือมีการได้เสียกันประมาณ 2.5 แสนบาทต่อวง ตลอดงานศพแต่ละ

งานซึ่งจัดเป็นเวลา 3-5 วัน หรือบางพ้ืนท่ีในเขตอําเภอโขงเจียมอาจล่วงเลยไปถึงการทําบุญภายหลังการ

เผาศพท่ีเรียกว่า “วันหงายพาข้าว” รวมแล้วเป็นเวลา 5-7 วันด้วย 

                                           
29 สัมภาษณ์ นายสตพร , 29 มีนาคม 2556. 
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การศึกษาข้อมูลจากท้ัง 2 พ้ืนท่ีได้ข้อมูลตรงกันว่า วงไฮโลท่ีเปิดเล่นในงานศพต่างๆ ได้นั้นจะต้อง

จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ีวงๆ ละ 500 บาทต่อคืนในกรณีอําเภอโขงเจียม หรือคิดในอัตราเหมา

จ่ายวงละ 1,500 บาท และ 4,500 บาทต่องาน ในกรณีอําเภอโพธิ์ไทรและนาตาลตามลําดับ ท้ังนี้ผู้ทํา

หน้าท่ีจ่ายเงินส่วนนี้ให้กับเจ้าหน้าท่ีคือเจ้ามือไฮโลท่ีมักเปน็ “คนได้เงิน” มากกว่าเป็น “คนเสียเงิน” นั่นเอง 

ในขณะเดียวกันเจ้ามือก็อาจร่วมบริจาคเงินท่ีได้สมทบเป็นทุนจัดงานศพให้เจ้าภาพด้วย  

ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าไฮโลเผยแพร่เข้ามาในพ้ืนท่ีอําเภอโพธิ์ไทรและอําเภอโขงเจียม รวมท้ังเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งในงานศพมาตั้งแต่เม่ือใด แตข้่อมูลท่ีได้รับจากชายวัยใกล้เกษียณ ซึ่งปัจจุบันยังคงเดินสายเล่น

พนันเป็นประจําตามงานศพต่างๆ ในฐานะ “แม่ไฮโล” คนหนึ่ง ท้ังในเขตอําเภอโพธิ์ไทรและอําเภอนาตาลท่ี

มีเขตติดต่อกัน บอกว่าตนเองเล่นการพนันชนิดนีม้าตั้งแต่อายุประมาณ ๑๕ ปี และยืนยันว่าก่อนหน้าท่ีไฮโล

จะเข้ามามีบทบาทเสมือน “แนวงัน” หรือการละเล่นประกอบงานศพชนิดหนึ่ง ในอดีตงานศพจะจัดให้มี

การละเล่นจําพวกการทายของ เช่น เล่นปรบมือทายเม็ดข้าว ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้คนโดยเฉพาะชายหนุ่มหญิง

สาวมาร่วมงานและพบปะกันด้วย อย่างไรก็ตามปัจจุบันการละเล่นท่ีกล่าวข้างต้นหายไปหมดแล้ว และหาก

เจ้าภาพงานศพใดไม่อนุญาตให้ตั้งวงไฮโลหรือวงพนันไพ่ งานศพนั้นก็จะเงียบเหงามีคนไปร่วมงานน้อยกว่า

งานมีวงพนันไฮโลมาก 

2) วงไฮโลประจํา ถือเป็นวงเล่นท่ีเปิดเล่นเป็นประจําในชุมชน  ซึ่งการศึกษาข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์แม่ไฮโลรายหนึ่ง พบว่า ในเขตอําเภอโขงเจียมวงไฮโลเปิดเล่นอยู่ในบ่อนขนาดใหญ่ถึง 6 แห่ง (ซึ่ง

เปิดให้เล่นพร้อมๆ กันท้ังไฮโล ไพ่ และไก่ชน) โดย 3 แห่งอยู่ในตัวอําเภอโขงเจียม และอยู่ในพ้ืนท่ีตําบล

ห้วยยาง ตําบลห้วยไผ่ และหนองแสงใหญ่ พ้ืนท่ีละ 1 แห่ง นอกจากนี้แล้วยังมีวงไฮโลย่อยท่ีกระจายอยู่ใน

ชุมชนต่างๆ ซึ่งมีมากกว่า 10 แห่ง กล่าวเฉพาะในพ้ืนท่ีตําบลห้วยยาง และตําบลห้วยไผ่ถือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการ

เล่นไฮโลกันเกือบทุกหมู่บ้าน โดยท่ีส่วนใหญ่ยอมจ่ายเงินให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจเป็นค่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่

ครั้งละ 500 บาท  

ในชุมชนขนาดใหญ่บางแห่งในพ้ืนท่ีอําเภอโพธิ์ไทรมีวงไฮโลเปิดเล่นประจํา กระท่ังเรียกได้ว่าเล่น

ทุกวันพร้อมๆ กันถึง 2 วง โดยท่ีวงไฮโลเหล่านี้รู้จักกันโดยท่ัวไปว่าเป็นวงไฮโลท่ีเปิด “เล่นกลางบ้าน” และ

ประมาณว่ามีเงินหมุนเวียน หรือมีการได้-เสียกันในวงพนันเหล่านี้มากถึงวันละประมาณ 4-5 หม่ืนบาท 

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงผู้คนในพ้ืนท่ีชายแดนจะเล่นไฮโลกันมากในช่วงเสร็จจากการเก็บเก่ียว หรือ

ช่วงหน้าแล้งท่ีว่างจากการทําการเกษตรนั่นเอง 
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ขณะเดียวกันไฮโล30 ก็เป็นการพนันท่ีประชาชนนิยมเล่นโดยท่ัวไป การเล่นไฮโลในเขตเมืองของ

จังหวัดอุบลราชธานีมี 2 รูปแบบ  หนึ่ง การเล่นในงานประเพณีศพ ในอดีตในเขตเมืองจะมีการเล่นกันเกือบ

ทุกงานศพ แต่ในช่วงระยะ 10 ปีท่ีผ่านมาการเล่นการพนันไม่เข้มข้นเท่าชนบท เพราะคนในเมืองส่วนใหญ่

นําศพไปไว้ท่ีวัดจึงไม่นิยมเล่นแบบรุนแรงหรือประเจิดประเจ้อเหมือนเช่นในชนบท แต่หากเป็นงานศพท่ีจัด

พิธีศพท่ีบ้าน จะมีการตั้งวงเล่นไฮโล ในบางงานศพท่ีเซียนพนันได้พูดคุยกับเจ้าภาพงานเพ่ือขอเล่น จะมีการ

ขยายระยะเวลาจัดงานศพออกไป จาก 3 เป็น 7 วัน เป็นต้น เพ่ือให้ได้มีการเล่นการพนันเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ี

เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่สามารถจับกุมได้  

 รูปแบบท่ีสอง คือการเล่นไฮโลในบ่อนวิ่ง หรือ บ่อนจร แบ่งเป็นสองระดับ บ่อนไฮโลท่ัวไปมี

มากกว่า 10 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี  คนเล่นส่วนใหญ่เป็นนักพนัน หรือเซียนพนัน คนกลุ่มนี้จะ

ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการบ้างแต่เป็นส่วนน้อย โดยมีวงเงินเล่นประมาณ 100,000 – 

500,000 บาทต่อวัน     อีกระดับคือบ่อนไฮโลไฮโซ  มีประมาณ 4 บ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 3 

บ่อนจะเป็นบ่อนจร และจะมี 1 บ่อนท่ีจะเปิดเล่นไฮโลวันเสาร์ และเป็นบ่อนมวยตู้ในวันอาทิตย์ บ่อนระดับ

นี้จะมีวงเงินหมุนเวียนต่อวันประมาณวันละ 1,000,000 บาท ผู้ท่ีเล่นในบ่อนนี้ประมาณ 10 – 20 คนต่อวัน 

ลักษณะพิเศษของบ่อนระดับนี้คือ กลุ่มคนท่ีเข้ามาเล่นจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ เช่น นักธุรกิจเต็นท์รถ รับจํานํา

รถ และนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยท่ีวงเงินท่ีผู้เล่นจะนําติดตัวมาเล่นไม่ต่ํากว่าคนละ 100,000 บาท 

 อย่างไรก็ตาม การเล่นการพนันในงานประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะในงานศพ เจ้าภาพจะมาขอกับ

ตํารวจว่าจะขอให้มีการเล่นการพนันเป็นเพ่ือนศพ (แต่จริงๆ แล้วเป็นการเล่นการพนันกันอย่างจริงจัง ซึ่งก็มี

เซียนพนันมืออาชีพมาร่วมเล่นด้วย) หากตํารวจเกรงใจเจ้าภาพ ตํารวจก็จะไม่ไปจับกุม ซึ่งเป็นช่องว่างให้

เซียนพนันไปเล่น แต่อาจจะมีการจับกุมเกิดข้ึนได้หากเจ้าภาพเห็นว่ามีคนเล่นเยอะเกินไป เจ้าภาพควบคุม

สถานการณ์ไม่ได้ เจ้าภาพก็จะขอให้ตํารวจไปจับได้ อย่างไรก็ตาม ตํารวจเคยเข้าจับกุมการเล่นการพนันใน

งานศพ โดยตรวจสอบจากอําเภอว่ามีการแจ้งตายหรือไม่ แล้วจึงไปตรวจสอบว่ามีการเล่นการพนันในงาน

ศพดังกล่าวหรือไม่ บางครั้งใช้สายสืบตําบล แต่บางครั้งการตรวจสอบไม่ก็ท่ัวถึง 

การพนันชนไก่ การศึกษาพบว่าการชนไก่ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี มีบ่อนไก่ท่ีจดทะเบียน

ประมาณ 10 แห่ง บ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองใน 1 บ่อนจะมี

สนามตีไก่ประมาณ 3 สนาม โดยสนามวงใหญ่ท่ีจะจัดไว้สําหรับคู่ไก่ท่ีมีวงพนันสูง คนท่ีจะเข้าไปเล่น ดู และ

เชียร์จะต้องจ่ายค่าเข้าสนามประมาณ 20 – 40 บาทต่อคน จากการสังเกตการณ์ในบ่อนดังกล่าว ซึ่งจะเปิด

                                           
30 สัมภาษณ์ นักข่าวท้องถ่ิน (ขอสงวนนาม) , จังหวัดอุบลราชธานี, วันท่ี 17 พฤษภาคม 2556. 
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ทุกวันพฤหัสบดี จะมีผู้คนท่ีเข้าไปเล่นและชมประมาณ 500 – 600 คน ประมาณร้อยละ 95 เป็นผู้ชาย อายุ

ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 25 – 45 ปี ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น ค้าขาย 

รับจ้าง ข้าราชการและนักการเมืองท้องถ่ิน แต่สําหรับคนท่ีเป็นเซียนไก่และทําอาชีพเพาะเลี้ยงไก่ชนขายไป

ด้วย สําหรับวงเงินพนันในการเล่น ในบ่อนจะมีการประกาศวงเงินพนันข้ันต่ําในแต่ละคู่ไว้ให้นักพนันได้เห็น

ก่อน โดยมีวงเงินเริ่มต้นท่ี  10,000 – 20,000 บาท แต่ถ้าเป็นคู่ท่ีเด่นๆ จะอยู่ท่ี 40,000 – 60,000 บาท  

ขณะท่ีสถานการณ์ชนไก่ในเขตอําเภอโขงเจียมและอําเภอโพธิ์ไทร พบว่ามีการเปิดบ่อนไก่ ส่วน

ใหญ่จะเปิดไม่เป็นทางการ แต่จะมีการนัดหมายของเจ้าของไก่ท่ีจะนําไก่มาชนกัน ซึ่งก็มีการต่อรอง

เหมือนกันกับเล่นมวยตู้ อย่างไรก็ตาม บางแห่งจะวัดเงินต่อเงิน เช่นเล่นกันท่ี 3,000 บาท ได้ หรือเสียก็จะ 

อยู่ท่ี 3,000 บาท กรณีผู้ท่ีไม่ใช่เจ้าของไก่อาจจะมีการต่อรองเช่นเดียวกันกับมวยตู้ สําหรับวงเงินในการเล่น

กีฬาตีไก่ในชุมชนพบว่า มีการเล่น 3,000 –ถึง 5,000 บาท ต่อการตีแต่ละคู่ แต่ละครั้ง ผู้เล่นตีไก่หรือไก่ชน

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายเช่นกัน 

 

การพนันท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ผลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การพนันบางชนิดสามารถแฝงตัวผสมผสานเข้า

สู่ความทันสมัยของเทคโนโลยีท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว สําหรับการพนันท่ีมาพร้อมๆกับความเจริญทาง

เทคโนโลยีในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาวิจัยมีรูปแบบหลักๆดังนี ้

การพนันฟุตบอล 

การพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซด์ วิธีการเล่นคือ ผู้เล่นจะเข้าไปสมัครในเว็บไซด์ เพ่ือขอรหัสในการเข้า

เล่นในเว็บไซด์ พร้อมท้ังหมายเลขบัญชีธนาคารท่ีจะใช้สําหรับการโอนเงินเข้าหากทีมท่ีทายผลชนะและหัก

จากบัญชีหากแพ้ โดยข้ันต่ําของการแทงอยู่ท่ี 50 บาทถึง 50,000 บาท ผู้เล่นการพนันบอลออนไลน์จะเล่น

ในกลุ่มคนอายุตั้งแต่ 15 – 40 ปี ส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเป็นผู้ชาย และจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มพนักงานท่ีมี

เงินเดือนประจํา31  

การพนันฟุตบอล ผ่านโต๊ะบอล จากข่าวการจับกุมการพนันฟุตบอลในช่วงปี 2555 ของ ดีเอสไอ 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดท่ีจัดอยู่ในกลุ่มอันดับสองของประเทศท่ีมีเครือข่ายในการเล่นการพนันมาก

ท่ีสุดในประเทศ (อุบลราชธานี ยโสธรและขอนแก่น) ซึ่งมีหน้าเว็บออนไลน์สําหรับการพนัน 7 เว็บไซด์  มี

                                           
31 สัมภาษณ์ นายจ่อย (สงวนนาม), มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, วันท่ี 17 พฤษภาคม 2556. 
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บุคคลในเครือข่ายฝ่ายเจ้ามือ หรือ เจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นจํานวน 14 ราย มีบัญชีฝ่ายเจ้ามือ 25 บัญชี มี

เงินหมุนเวียนเฉลี่ยประมาณ 2,257,295 บาทต่อวัน หรือ 67,718,849 บาทต่อเดือน หรือ 812,626,190 

บาทต่อปี มีผู้ร่วมเล่นเฉลี่ย 1,027 คนต่อวัน32 ผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายและมีอายุระหว่าง 18 – 45 ป ี

การพนันออนไลน์  ประกอบด้วยการพนันประเภท ไพ่ บัคคาร่า จะเป็นท่ีนิยมในหมู่เยาวชนและ

นักศึกษามหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์เบื้องต้นกับพนักงานในบ่อน พบว่า กลุ่มคนท่ีเข้ามาเล่นอยู่ใน

ระดับอุดมศึกษาอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 20 ปี  มีวงเงินการเลน่ข้ันต่ํา 200 บาทต่อวันแต่เฉลี่ยวันละ 500 บาทต่อวัน

ต่อคน อัตราการเล่นชนะหรือ “เล่นได้” เฉลี่ย 3 – 4 คนต่ออาทิตย์ ส่วนใหญ่จะเสมอตัวและเสีย สําหรับ

วงเงินท่ีกลุ่มคนท่ีเข้ามาเล่นในบ่อนเฉลี่ยวันละ 2,000 – 10,000 บาทต่อวัน33  

มวยตู้  การศึกษาพบว่าการเล่นพนันมวยตู้หรือพนันมวยท่ีมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์มีอยู่

ท่ัวไปตามชุมชนชายแดน ท้ังในเขตพ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียมและอําเภอโพธิ์ไทร โดยผู้เล่นจะรวมกลุ่มกันเล่นกัน

ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ บ้านของคนท่ีชอบดูมวยเป็นประจําคนใดคนหนึ่งในชุมชน ซึ่งปกติมักเป็นบ้าน

ของคนท่ีชอบเล่นพนันมวยดว้ยกันนั่นเอง  

นายตาล  อายุ 50 ปี ชาวบ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ เล่าว่า การเล่นมวยตู้เป็นการเล่นเพ่ือผ่อนคลาย

เท่านั้นในวันเสาร-์อาทิตย์ ไม่ได้เล่นพนันกันแบบจริงจัง โดยวงเงินเล่นมวยตู้เริ่มต้นท่ี 5 บาท ไปจนถึง 100 

บาท  วงเงินในการพนันมวยตู้ ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ต่อวัน นายตาลเล่าว่า วงเล่นพนันมวยเป็น

สถานท่ีหนึ่งท่ีชาวบ้านได้มีโอกาสพบเจอพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเหมือนการนัดหมายท่ีจะมาเจอกันและ

ร่วมกันเชียร์มวยอาทิตย์ละสองครั้ง  

ในหลายชุมชนชาวบ้านจะร่วมกันท่ีบ้านใครคนหนึ่งเพียง 1 แห่ง เท่านั้น และจะมีผู้เล่นพนันมี 9-

10 คน เท่านั้น จากคนท่ีร่วมกันชมและเชียร์มวยประมาณ 20-40 คน โดยท่ีบางแห่งนักพนันจะรวมเงินกัน

จํานวนหนึ่งให้เจ้าของบ้านเพ่ือจ่ายให้ตํารวจเป็นการขออนุญาตปากเปล่าท่ีจะเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า

จะไม่ถูกจับกุม  

นักพนันมวยตู้และคนชอบดูมวยทุกคนจะรู้จักเวลามวย  วันเสาร์จะมีมวยทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3  

ช่อง 11 และมวยทางสถานีโทรทัศน์ลาวอีก 1 รายการ ซึ่งต้องดูผ่านทีวีดาวเทียม ขณะท่ีวันอาทิตย์มีมวย

ทางช่อง 7 และช่อง 9 โดยส่านใหญ่มักเป็นผู้ชายนับตั้งแต่วัยกลางคนไปจนเป็นผู้สูงวัยท่ีมีอายุอยู่ในวัย

เกษียณ  

                                           
32 ท่ีมา: http://www.thairath.co.th/content/region/299622 , สืบค้นวันท่ี 19 พฤษภาคม 2556. 
33 สัมภาษณ ์นางสาวพอ (สงวนนาม) , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันท่ี 17 พฤษภาคม 2556. 
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ภาษามวย  “ต่อ” ภาษามักใช้เรียกนักมวยท่ีดูแล้วน่าจะเก่งกว่า ผู้เล่นจะตั้งราคาว่าเป็นมวยต่อ        

“ รอง” มวยรองคือมวยท่ีประวัติการชก ฝีมือไม่เก่งมากนัก นักเล่นพนันจะเรียกนักมวย ว่าเป็นมวยรอง นัก

พนันจะเลือกคู่ ท่ีจะลงพนัน ตะมีคนเสนอว่า ต่อ เช่นให้มวยฝ่ายน้ําเงินเป็นต่อ และจะลงพนันในราคา 5 

ต่อ 3 ผู้เล่นอีกคนก็จะเป็นคนเล่นมวยรอง เม่ือรู้ผลแพ้ชนะ ก็จะจ่ายเงินในราคาท่ีตกลงกัน เช่น คนต่อ 5:3 

/ 5:4  วงเงิน 50 บาทหรือมากกว่านั้น กับ 30 บาทหรือน้อยกว่านี้ผู้เล่นจะตกลงกัน คนท่ีเล่นมวยต่อ ( ดู

แล้วจะเป็นฝ่ายชนะ ) จะเป็นผู้ตั้งราคาให้ฝ่ายรองเป็นผู้ตาม หากมวยชนะหรือแพ้ก็จะจ่ายเงินตามท่ีตกลง

กันไว ้

 

สรุป 

อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์การพนันในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นการ

พนันท่ีมีพลวัตและยากต่อการควบคุม การเล่นการพนันทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะในช่วง 3 – 4 ปีท่ีผ่าน

มา ซึ่งจับกุมได้ยาก ต้องใช้สายของตํารวจในการสืบและใช้การล่อเพ่ือนําจับ หากเจ้าของร้านไม่รู้ตัวก่อนว่า

ตํารวจจะเข้าจับกุมก็จะสามารถจับกุมได้ง่าย 

 ในมุมมองของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ผู้เล่นการพนันส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน อายุประมาณ 31-45 ป ี

นักพนันส่วนใหญ่ท่ีถูกจับมีฐานะปานกลาง โดยให้เหตุผลในการเล่นการพนันว่า เล่นเพ่ือฝึกสมอง เพ่ือฆ่า

เวลา หรือต้องการเสี่ยงโชค อาชีพส่วนใหญ่ท่ีพบเล่นการพนัน คือ อาชีพค้าขาย รับจ้างท่ัวไป หรือเล่นการ

พนันเป็นอาชีพท่ีเรียกว่าเซียนพนัน 

 ในการจับกุม ตํารวจจะมีสายสืบนอกเครื่องแบบ และมีสายของตํารวจคอยจับตาดูว่ามีการเล่นการ

พนันท่ีใดบ้าง หากสายสืบพบเจอการเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจเข้าจับกุม 

เม่ือตํารวจได้รับแจ้ง (ซึ่งอาจจะได้รับแจ้งจากผู้หวังดีท่ีไม่ใช่สายของตํารวจ) ก็จะออกไปสืบข่าวและวาง

แผนการจับกุมต่อไป เงินของกลางท่ีได้อยู่ท่ีประมาณไม่เกิน 300 บาท 

 ปัญหาในการจับกุมจะมีข้ึนเม่ือพบเยาวชนเป็นผู้เล่นการพนัน เพราะมีปัญหาเก่ียวกับเรื่องของสิทธิ

มนุษยชน โดยเฉพาะการเผยแพร่การจับกุมทางสื่อ กฎหมายเองก็เป็นอุปสรรคในการจับกุมเยาวชน 

กล่าวคือ  เม่ือเยาวชนเล่นการพนัน กฎหมายอนุญาตให้จับกุม แต่กลุ่มสิทธิเยาวชนไม่ต้องการให้จับกุม 

ตามปกติ หากผู้เล่นการพนันถูกจับกุมก็จะถูกตั้งข้อหา “เล่นการพนันเพ่ือเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืน”  
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ขณะท่ีการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการพนันโดยการสัมภาษณ์คนในเขตอําเภอโขงเจียมและอําเภอโพธิ์

ไทร  พบว่า คนในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาวบริเวณนี้มีการเล่นการพนันหลากหลายชนิด นับตั้งแต่ ไฮโล หวย 

มวยตู้ ไพ่ ไก่ชน โบก และน้ําเต้าปูปลา ท่ีดํารงอยู่ในพ้ืนท่ีมาเป็นเวลานาน ไปจนถึงโดมิโนท่ีเพ่ิงพบไม่นาน

นัก และพนันบอลซึ่งเกิดข้ึนพร้อมๆ กับการแพร่หลายของเทคโนโลยีจานดาวเทียมเข้ามาในพ้ืนท่ีเม่ือไม่ก่ีปี

มานี้ โดยท่ีการเล่นพนันต่างๆ เหล่านี้จะมีกลุ่มผู้เล่นท่ีแตกต่างกันออกไป รวมท้ังมีท้ังท่ีจัดข้ึนในวาระพิเศษ

ตามงานบุญประเพณีต่างๆ จัดข้ึนเพ่ือความสนุกสนานระหว่างเพ่ือนบ้าน และจัดในพ้ืนท่ีสําหรับนักพนันผู้

ต้องการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะหรือรู้จักกันในภาษาของทางราชการว่า “บ่อนวิ่ง” 

ขณะเดียวกันก็พบว่าเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ

ปราบปรามการเล่นพนันกลับมีส่วนในการสนับสนับสนุนให้กิจกรรมการพนันดํารงอยู่อย่างเปิดเผย ภายใต้

ข้ออ้างท่ีว่าการพนันเหล่านี้ (แม้มิใช่ทุกประเภท) เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน และเป็น

กิจกรรมสันทนาการคลาดเครียดของผู้คน แต่ก็น่าสนใจว่าในความเป็นจริงแล้วกิจกรรมการพนันต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนโดยส่วนใหญ่ต้องจ่ายค่าอํานวยความสะดวกโดยการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ให้กับเจ้าหน้าท่ีอยู่นั่นเอง  

 จากสถานการณ์การพนันในพ้ืนท่ีอํานาจเจริญ และอุบลราชธานีโดยการสํารวจเบื้องต้นโดยผู้

ศึกษาวิจัยซึ่งพบว่ามีประเภท/ชนิดของการพนันท่ีหลากหลาย ดังนั้นในส่วนต่อไปจะเป็นการศึกษาเจาะลึก

ประเภทของการพนันท่ีเป็นตัวแทนของความเป็นเมืองและชนบท โดยการแบ่งความเป็นเมืองและความเป็น

ชนบทท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้อาศัยนิยามตามราชบัณฑิตยสถานท่ีได้นิยามความเป็นเมืองและชนบทไว้ดังนี ้

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของ “ชนบท” ไว้กว้าง ๆ ว่าหมายถึง 

บ้านนอก หรือเขตแดนท่ีพ้นจากเมืองหลวงออกไป  ความหมายของคําว่า “ชนบท” สามารถกําหนดให้

ชัดเจนมากข้ึนได้เม่ือนําเอามิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะท่ีพบในชนบทท่ัวไป หรือท่ีเรียกว่า “ความเป็น

ชนบท” มาอธิบายประกอบ มิติดังกล่าวท่ีสําคัญมีดังนี้34  

มิติทางสังคมศาสตร์ ความเป็นชนบทในมิติทางสังคมศาสตร์สามารถกําหนดและอธิบายได้จาก

หลายปัจจัย ท่ีสําคัญคือ (1) ลักษณะทางประชากร (มีการกระจายเบาบาง มีการศึกษาต่ํา มีรายได้น้อย 

และมีปัญหาสุขภาพมาก) (2) สิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือน (ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังใช้วัสดุอุปกรณ์

พ้ืนบ้านเป็นหลัก) (3) โครงสร้างทางอาชีพ (มีสัดส่วนของประชากรประกอบอาชีพการเกษตรสูง) และ (4) 

รูปแบบของการเดินทาง (ยังอาศัยการเดินเท้าหรือการใชป้ระโยชนจ์ากสัตว์ต่างเป็นหลัก)  

                                           
34 มนัส สุวรรณ . “ชนบทกับปัญหาความยากจน : มมุมองเชิงมนุษยนิเวศวิทยา” เข้าถึงได้จาก 

www.cdd.go.th/cddwarehouse/pdf/p_08.pdf  
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มิติทางวัฒนธรรม มีวิถีการดําเนินชีวิตหลายลักษณะท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชนบท ชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวชนบทเป็นไปด้วยความเรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตอง มีความเป็นกันเอง ชอบช่วยเหลือเก้ือกูลกันมากกว่า

การแข่งขันกัน น้ําใจมีคุณค่ามากกว่าเงินตรา มีความผูกพันในเครือญาติสูง มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติมากและการจัดระเบียบทางสังคมยังคงใช้ค่านิยม บรรทัดฐาน และ/หรือจารีตประเพณีได้

อย่างดี โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยกฎหมาย 

 มิติทางภูมิศาสตร์ ลักษณะของความเป็นชนบทในมิติทางภูมิศาสตร์ให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีเป็น

กรณีพิเศษ กล่าวคือ ความเป็นชนบทตามมิตินี้จะต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยู่ห่างจากความเจริญ (ตัวเมือง) มีการ

ตั้งถ่ินฐานของประชากรเบาบาง สัดส่วนสําคัญของพ้ืนท่ีใช้เพ่ือ กิจกรรมการเกษตร และเป็นพ้ืนท่ีท่ียังขาด

แคลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีทันสมัย  

ส่วน “เมือง” พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้คํานิยามของ "เมือง" 

(town) ว่า พ้ืนท่ีตั้งชุมชนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้าน มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินดูแลและจัดการ อาจเรียกเมืองต่าง ๆ ตามลักษณะกิจกรรมท่ีสําคัญในเมืองนั้น ๆ เช่น 

เมืองการค้า เมืองอุตสาหกรรม หรือตามสถานท่ีตั้ง เช่น เมืองชายทะเล หรือเมืองท่าทางทะเล35 

 ในบทท่ี 3 จะเป็นการนําการศึกษาบ่อนไพ่ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประเภทการพนันในเขตเมือง

อุบลราชธานี ในบทท่ี 4 จะนําเสนอการศึกษาพนันฟุตบอลเว็บไซด์ท่ีเป็นตัวแทนของประเภทการพนันใน

เขตเมืองอํานาจเจริญ และในบทท่ี 5 จะเป็นการนําเสนอการศึกษาไฮโลในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประเภท

การพนันในเขตชนบท (อําเภอโพธิ์ไทรและอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี)  

  

                                           
35 http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=3546 
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บทท่ี 3 

บ่อนไพ ่การพนันของชนช้ันกลางในเขตเมืองอุบลราชธาน ี

 

การศึกษาการเล่นการพนันชนิด บ่อนไพ่ ในเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้  ให้

ความสําคัญกับการวิเคราะห์การพนันประเภทไพ่ ในฐานนะของการเป็น กิจกรรมทางสังคมประเภทการ

พนันในระดับท้องถ่ิน (Local Gambling) ท่ีเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม-เศรษฐกิจ รวมไปถึงรูปแบบวิถี

การดํารงชีวิตของประชาชนในเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี   

พ้ืนท่ีในเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าให้กับจังหวัดนับมาแต่อดีต 

เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดท่ีใหญ่ มีลักษณะพ้ืนท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ทีอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด

จังหวัดหนึ่งในอีสาน สําคัญท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจของมณฑลอีสาน และของเขตอีสานใต้ในปัจจุบัน 

เป็นท้ังศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจ ศูนย์กลางทางด้านการคมนาคม รวมถึงศูนย์กลางทางด้าน

การศึกษา  ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเม่ือ

ต้องเป็นจังหวัดหน้าด้านท่ีต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ยิ่งทําให้เมืองอุบลราชธานีมี

การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเพ่ือให้จังหวัดกลายเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้พ้ืนท่ีในเขต

เมือง ใจกลางของจังหวัดกลายเป็นย่านเศรษฐกิจท่ีสําคัญ จากรายงานสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนับแต่ปี 

2550 – 2555 ชี้ว่า ธุรกิจการค้า โดยเฉพาะการค้าและการค้าปลีกเป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด36 

สภาพโดยท่ัวไปของเขตเมืองจึงประกอบไปด้วยร้านค้าและตลาด แหล่งป้อนสินค้าให้กับเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน

จังหวัด นอกจากการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานียังเป็นศูนย์กลางทางด้านการ

ปกครอง เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานและองค์กรราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

ราชการในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการศาล การปกครอง และการศึกษา 

ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเขตเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นประชากรท่ีประกอบอาชีพสัมพันธ์กับความ

เติบโตของเมือง กล่าวคือ ประกอบไปด้วยพ่อค้า แม่ค้า แรงงานรับจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ฯลฯ 

ซึ่งคนเหล่านี้ต่างมีวิถีชีวิต กิจกรรมการดํารงชีวิตด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคมท่ีสัมพันธ์และสอดคล้อง

กับความเป็นเมืองท้ังสิ้น  

                                           
36 รายงานสถานทางเศรษฐกิจ (เว็บไซด์ของอาชีวะ)  
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ดังนั้น การศึกษาการเล่นการพนันไพ่ในเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษา

การเล่นพนันไพ่ในฐานะกิจกรรมทางสังคมประเภทหนึ่งของคนในเขตเมือง ซึ่งการศึกษานี้ต้องการอธิบาย

รูปแบบ วิธีการเล่น การเข้าถึงการพนันประเภทไพ่ของคนในเขตเมืองอุบลราชธานี รวมถึงการอธิบายและ

วิเคราะห์ถึงประเภทและกลุ่มคนท่ีเล่น คนจัดให้มีการเล่น และการจัดการให้เกิดการเล่น และสุดท้ายคือ

การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นการพนันประเภทไพ่ ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีจะอธิบาย

ลักษณะเฉพาะของการพนันในเขตเมือง และการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้รับนําเสนอถึงข้อเสนอแนะทาง

นโยบาย ต่อไป  

 

พลวัตของการพนันไพ่ : จากความหลากหลายสู่เสตอและรัมม่ี 

เม่ือกล่าวถึงพลวัตของการเล่นพนันไพ่ในเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเรื่องยากหากจะ

กําหนดจุดเริ่มต้นท่ีชัดเจนว่าประชาชนในเขตเมืองเริ่มต้นเรียนรู้การเล่นพนันไพ่เม่ือไหร่ ท้ังนี้เพราะการ

พนันไพ่อยู่คู่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาอย่างเนิ่นนาน การศึกษาเพ่ือหาพลวัตของการพนันไพ่ในครั้งนี้ จึง

เป็นการศึกษาผ่านประสบการณ์ของนักพนันท่ีเล่นพนันมาอย่างน้อยมากกว่า 10 ปี เพ่ือสะท้อนให้เห็น

พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วง แต่ละยุคสมัย  ดังนี้  

ยุคแรก เป็นยุคการเฟ่ืองฟูการพนันกับอํานาจนักการเมือง พ.ศ. 2510 – ก่อน 2535  การพูดคุย

กับอดีตเซียนพนัน อายุ 70 ปี37 อดีตผู้คุมบ่อนการพนันเกือบทุกประเภทในเขตอําเภอเมืองของจังหวัด

อุบลราชธานี ผู้ท่ีได้รับฉายาว่า “ป๋า” ในวงการ ได้เล่าให้ฟังถึงลักษณะการเล่นการพนันและการพนันไพ่

ตั้งแต่ในช่วงประมาณปี  พ.ศ. 2510 การพนันเป็นท่ีนิยมของประชาชนในเขตเมือง มีการพนันหลาย

ประเภทท้ัง ไพ่ ไฮโล มวยตู้ หวย มีบ่อนอยู่มากมายกระจายอยู่ท่ัวเมืองอุบลฯ แม้ว่าการพนันท้ังหมดจะเป็น

การละเล่นท่ีผิดกฎหมาย แต่บ่อนการพนันดังกล่าวสามารถดํารงอยู่ได้เพราะบ่อนเหล่านั้นสัมพันธ์กับ

อํานาจของนักการเมืองระดับชาติขณะนั้น ซึ่งการเปิดบ่อนเป็นการทําธุรกิจประเภทหนึ่งของนักการเมือง 

เพ่ือสร้างบารมีและฐานทางการเมือง โดยผู้ท่ีเป็นเจ้าของบ่อนจะเป็นผู้ท่ีดูแลการบริหารจัดการ การจัดตั้ง 

การเคลียร์กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และการปล่อยเงินกู้ให้กับนักพนัน ซึ่งนอกจากเจ้าของบ่อนเป็นผู้ปล่อย ยังมี

เครือข่ายของเจ้าของบ่อนท่ีเป็นกลุ่มเครือญาติ เครือข่ายทางธุรกิจ และเครือข่ายของข้าราชการตํารวจ เข้า

มาร่วมปล่อยเงินกู้ในบ่อน  และด้วยยุคการเมืองท่ีอํานาจการเมืองมีเหนือข้าราชการทําให้การเปิดบ่อนการ

พนัน แม้จะเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมายแต่ก็เป็นท่ีเปิดเผยทางด้านการรับรู้ ท้ังจากของประชาชนและเจ้าหน้าท่ี

                                           
37 สัมภาษณ์นายบี (นามสมมุติ) , เจา้ของค่ายมวยและอดีตผู้มีอิทธิพลดูแลบ่อน, วันท่ี  3 ธันวาคม 2556. 
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รัฐ การจัดการกับเจ้าหน้าท่ีรัฐจึงไม่ใช่เรื่องยากในการท่ีจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในรูปของการจ่ายส่วย

ให้กับเจ้าหน้าท่ี  

ด้วยประสบการณ์ของการเป็นผู้คุมบ่อนในเขตเมืองและการคลุกคลีกับนักพนัน ป๋าบี (นามสมมติ)  

ได้กล่าวถึงประเภทของการเล่นไพ่ในช่วง 2510 – 2535 ไว้อย่างน่าสนใจว่า หากพิจารณาประเภทไพ่ใน

บ่อนเม่ือก่อนมีหลากหลายชนิดท่ีเล่นในบ่อน ท้ังป๊อกเด้ง เก้าเก รัมม่ี  ไพ่ผ่องไทย ไพ่คอยคู่ ไพ่ผสมสิบ ไพ่

โปกเกอร์ และไพ่สลาฟ ในหนึ่งบอ่นจะมีการเล่นหลายวง แต่ละวงก็เล่นตามท่ีตนชอบ ส่วนคนท่ีนิยมเข้ามา

เล่นก็มีหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงพวกข้าราชการท่ีจะเข้ามาเล่น แต่ก็มีบ่อนบาง

ประเภทท่ีเล่นเฉพาะชนิด เช่น บ่อนไพ่นกกระจอก บ่อนแบบนี้คนรวยมากๆ และคนจีนรวยจะนิยมเล่นกัน  

 ยุคท่ีสอง อย่างไรก็ตาม หลังปี 2535 การหมดอํานาจทางการเมืองของนักการเมืองระดับชาติ 

การเข้ามาแทนท่ีอํานาจทางการเมืองของผู้ใกล้ชิด แม้จะสืบทอดบารมีในธุรกิจการพนัน แต่ส่วนหนึ่งส่งผล

ต่อปริมาณจํานวนบ่อนท่ีลดลง ประกอบกับรัฐบาลหลังรัฐประหาร เริ่มมีความเข้มงวดกับธุรกิจท่ีผิด

กฎหมาย บ่อนท่ีแต่เดิมท่ีหลักแหล่งแน่นอนก็เริ่มท่ีจะ กลายเป็นบ่อนวิ่ง เปลี่ยนสถานท่ีไปเรื่อยๆ และจาก

หนึ่งบ่อนท่ีมีการละเล่นท่ีหลากหลายก็จะกลายเป็นบ่อนการพนันเฉพาะประเภทมากข้ึน  เช่น บ่อนไฮโล 

บ่อนไพ่ บ่อนมวยตู้ แต่ในด้านการจัดการกับเจ้าหน้าท่ีรัฐก็ยังคงเป็นในรูปแบบเดิมคือการจ่ายส่วยให้กับ

ตํารวจ  

 ยุคท่ีสาม คือยุค 2545 – ปัจจุบัน เกิดจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญสําหรับการเปิดบ่อนเพ่ือการเล่นการ

พนันคือในช่วง ปี 2545 หลังจากท่ีรัฐมีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปราม

ธุรกิจท่ีผิดกฎหมายท่ีเก่ียวโยงกับยาเสพติด เป็นไปอย่างเข้มข้น เจ้าหน้าท่ีรัฐใช้มาตรการเชิงปราบปราม 

ในทางตรงกันข้ามเองทําให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและตํารวจเข้มงวดกับการเลือกรับส่วยเพ่ิมมากข้ึน ผลกระทบจาก

นโยบายทําให้บ่อนการพนันจํานวนมากต้องกลายเป็นบ่อนท่ีปิดลับมากยิ่งข้ึน ขณะท่ีการเปิดบ่อนด้วย

วิธีการเคลียรกั์บตํารวจยิ่งยุ่งยากและซับซ้อนมากข้ึน จากการจ่ายแค่ตํารวจในพ้ืนท่ี ต้องเป็นการจ่ายให้กับ

ตํารวจระดับภาค และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาทําหน้าท่ีด้านการปราบปรามยาเสพติด  

ผลกระทบของนโยบายของรัฐทําให้การเปิดบ่อนและนักพนันต้องปรับตัวเพ่ิมมากข้ึน นักพนันและ

เจ้าของบ่อนจํานวนหนึ่งลดจํานวนบ่อนลง อีกส่วนหนึ่งหันไปสู่การเล่นในบ่อนคาสิโนของประเทศเพ่ือนบ้าน

มากข้ึน แม้ว่าบ่อนคาสิโนเหล่านี้จะเกิดข้ึนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2542 เช่น บ่อนฮอลิเดย์ ปอยเปต ฮอลิ

เดย์ พาเลส บริเวณชายแดนเขมร – ไทย  บริเวณด่านช่องสะงํา แต่ปัจจัยด้านนโยบายฯ ดังกล่าวส่งผลให้

นักพนันในช่วงปี 2545 เริ่มเดินทางไปเล่นบ่อนชายแดนมากข้ึน ขณะท่ีบ่อนภายในเขตจังหวัด โดยเฉพาะ
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บ่อนไพ่ จะกลายเป็นบ่อนท่ีมีวงแคบมากข้ึน กล่าวคือ เป็นบ่อนท่ีเล่นกันในกลุ่มนักพนันท่ีเป็นเครือข่ายท่ี

รู้จัก จะไม่เป็นบ่อนท่ีเปิดกว้าง อย่างน้อยคนท่ีเข้ามาเล่นในบ่อนต้องมีคนในบ่อนท่ีรู้จักเป็นอย่างดีพาเข้ามา

เล่น  และการรู้จักในความหมายของนักพนันนี้หมายถึง การรู้ทุนท่ีจะนํามาเล่นด้วย นอกจากนี้ความแคบ

ของบ่อนไพ่ยังหมายรวมถึง การลดความหลากหลายของประเภทไพ่ท่ีเล่นในบ่อนท่ีลดลง บ่อนไพ่ท่ีจัดตั้งข้ึน

จะมีการเล่นไม่ก่ีชนิด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือบ่อนไพ่รัมม่ี กับบ่อนไพ่ตระกูลป๊อกเด้ง เช่น เก้าเก 

ป็อกเด้ง และเสตอ   

สําหรับบ่อนไพ่ในตระกูลป๊อกเด้ง ในปัจจุบันนักพนันลดความนิยมในการเล่นป๊อกเด้งและเก้าเกลง 

โดยเปลี่ยนความนิยมมาเล่นไพ่เสตอ ซึ่งเป็นการเล่นไพ่ท่ีไม่มีเจ้ามือ ใช้เวลาน้อยในแต่ละรอบ เล่นได้ไม่

จํากัดจํานวนผู้เล่น และท่ีสําคัญเป็นการเล่นท่ีมีการได้เสียเงินพนันแบบรุนแรง   

จากการแบ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงของการเล่นการพนันในเขตเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท้ัง 3 

ยุคดังกล่าวได้ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตและเงื่อนไขท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการเล่น

พนันไพ่ ซึ่งเป็นภาพรวมเชิงพัฒนาการของการพนันชนิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงจากความ

หลากหลายสู่บ่อนการพนันไพ่เพียงบ่อนรัมม่ีและเสตอ ซึ่งเป็นบ่อนการพนันไพ่ประเภทท่ีการเล่นไม่มีเจ้ามือ 

ไม่มีการเปิดเล่นในคาสิโน การเล่นได้เสีย เป็นการกระจายผลได้ – ผลเสียท่ีเท่าเทียมกันในกลุ่มผู้เล่น การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้านหนึ่งได้สะท้อนนัยของแรงจูงใจ ท่ีสัมพันธ์กับการให้ความหมายของการเล่นการ

พนัน ซึ่งจะวิเคราะห์ในส่วนต่อไป  

 

บ่อนพนันไพ ่: ชนิดและประเภท 

 สําหรับชนิดของการพนันไพ่ท่ีถูกเปดิเป็นบ่อนไพ่ในเขตเมืองในปัจจุบัน มี 2 ชนิด คือไพ่ดัมม่ี  และ

ไพ่เสตอกับไพ่ป๊อกเด้ง  ซึ่งในเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มีบ่อนไพ่ท่ีเป็นท่ีรู้จักประจํา 5 บ่อน เป็น

บ่อนไพ่ดัมม่ี 2 บ่อน และไพ่เสตออยู่ 3 บ่อน โดยบ่อนไพ่ท้ังหมดจะมีการเล่นพนันไพ่ท่ีหลากหลายชนิด แต่

จะมีเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นท่ีเล่นเป็นหลัก ส่วนการพนันชนิดอ่ืนจะเล่นไว้เพ่ือ “เต้าขา” หรือ เล่นเพ่ือ

รอลูกค้าในบ่อนให้มีปริมาณมากข้ึน 38 รายละเอียดของบ่อนพนันไพ่ ลักษณะการเล่น มีดังนี ้

1 บ่อนพนันไพ่สเตอ39 คือ 

                                           
38 สัมภาษณ์นายเอ นามสมมุติ, นักพนันและเจ้าของบ่อนการพนัน, วันท่ี 10 กันยายน 2556 
39 ประเภทของการพนัน ตามข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคญั วันท่ี 10 กันยายน 2556 
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บ่อนการพนันท่ีใช้ไพ่ป๊อก หรือ ไพ่ฝรั่งในการเล่น สเตอเป็นการเล่นไพ่ป๊อกเด้งชนิดหนึ่ง  

แต่จะมีวิธีการเล่นท่ีแตกต่างคือ ใช้ไพ่ 54 ใบเล่น ในหนึ่งวงของไพ่เสตอจะมีผู้เล่นประมาณ 10 - 15 คน 

หรือมากกว่านี้ก็ได้ จะเป็นการเล่นไพ่ท่ีไม่มีเจ้ามือ หักล้างได้เสียกันภายในวง ไพ่สเตอเป็นประเภทของการ

เล่นพนันไพ่ท่ีมีผู้นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีการได้เสียและเงินเดิมพันมากท่ีสุด คือ ได้เงินเร็วและเสีย

เร็วด้วย ในจังหวัดอุบลราชธานีมีบ่อนประจําท่ีจะเปิดวงเล่นพนันไพ่ประเภทนี้อยู่ 2 บ่อน (ท่ีเป็นบ่อน

ประจําได้เพราะเจ้าหน้าท่ีรับทราบและเปิดไฟเขียว)  

 สําหรับวิธีการเล่นพนันไพ่เสตอนั้น จะเป็นการเล่นไพ่โดยใช้ไพ่ 54 ใบ(นําโจ๊กเกอร์มาเล่น)  โดยวง

หนึ่งจะมีผู้เล่น หรือ “หน้าขา” ประมาณ 10 – 15 คน  มี “หน้าเสื่อ40” เป็นผู้ทําหน้าท่ีแจกไพ่ให้กับคนใน

วง จะมีการเวียนหน้าเสื่อไปจนครบรอบวง  โดยเป็นการเล่นท่ีไม่มีจะแจกไพ่รอบละ 2 ใบให้กับผู้เล่นจน

ครบ การนับแต้มจะนับแต้มเหมือนไพ่ป๊อกเด้ง ผู้เล่นแต่ละคนสามารถขอไพ่ใบท่ีสามได้ การได้เสียของคน

เล่นในแต่ละรอบจะให้คนท่ีมีแต้มน้อยจ่ายให้กับคนท่ีมีแต้มใหญ่กว่าไปเรื่อยๆ จนครบวง ส่วนผู้เล่นท่ีมีแต้ม

เท่ากันจะถือว่าชนกันไม่ต้องจ่าย หลักในการคิดแต้มจะคล้ายกับไพ่ป๊อกเด้ง สําหรับไพ่คู่จะถือว่าผู้เล่นได้ 

“ตอง” จะได้เงิน 3 เท่า แต่ไพ่ตองจะแพ้ให้กับไพ่ แต้ม 8 และ 9 เนื่องจากเป็นการเล่นพนันไพ่ท่ีแต่ละรอบ

ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีและเป็นการเล่นพนันท่ีได้เสียอย่างรวมเร็ว และรุนแรงแม้พ้ืนต่ําสุด 400 ดังนั้น 

การพนับไพ่ประเภทนี้จึงไม่ค่อยมีการวางกติกาในการเล่น ผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นหรือลุกออกไปจากวง

ตอนไหนก็ได้  ในการเล่นแต่ละรอบจะต้องมีการหักค่าต๋ง41 ให้กับเจ้าของบ่อน บ่อนพนันไพ่เสตอจะเก็บค่า

ต๋งอยู่ท่ีร้อยละ 5 จากผู้ท่ีเล่นได้สูงสุดในแต่ละรอบ  

2 บ่อนไพ่รัมม่ี (Rummy)  หรือ ดัมม่ี (Dummy)   

 รัมม่ี (Rummy) หรือ ดัมม่ี (Dummy) เป็นเกมไพ่จับคู่ ในการอาศัยการอ่านใจและการอ่านไพ่บน

มือคู่ต่อสู้ การเล่นดัมม่ีจะใช้เวลาเล่นค่อนข้างนาน โดยมีจํานวนผู้เล่น 4 คน โดยแจกไพ่คนละ 7 ใบ โดยไพ่

ท่ีเหลือจากการแจกคือ กองจั่ว ผู้แจกไพ่เปิดไพ่บนสุดและวางไว้ข้างๆ กองจั่ว โดยไพ่ใบนั้นถือเป็นไพ่

กองกลางในการท้ิงไพ่ 

                                           
40 หน้าเสื่อ คือ 1. คนท่ีคอยแจกไพ่และมีหน้าท่ีในการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินทีได้เสยีภายในวง

อีกครั้งหนึ่ง/2. ตํารวจท่ีรับเคลียร์ เฉพาะสายท่ีคุมได้โดยจะต้องจ่าย 
41 ต๋ง หมายถึง การชักเอาเงินไว้จากขาไพ่ท่ีเป็นผู้กินหรือลูกคา้ท่ีแทงถูกในการพนัน บางชนิดเช่นถ่ัว โป, เรียก

เงินท่ีได้โดยวิธีน้ีว่า เงินค่าต๋ง. (จ. ต๋งจุ้ย). (พจนานุกรมฉบับบัณฑติราชยสถาน พ.ศ.2542) และข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ 
คือจะหักเงินจากผู้เล่นท่ีได้ ร้อยละ 5/รอบ เข้ากระเป๋ากลางเพ่ือจา่ยให้กับเจ้าของบ่อน เช่น เราเลน่ได้เงิน 1,000 บาทก็
จะต้องหักไว้ 50 บาท เข้ากระเปา๋กลาง และจะไดร้ับเงินจํานวน 1,000 - 50 = 950 บาท  
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 ผู้เล่นคนแรกเริ่มโดยการจั่วไพ่หนึ่งใบจากกองจั่ว หรือเก็บไพ่จากกองกลางก็ได้ จากนั้นจึงท้ิงไพ่ลง

มาหนึ่งใบ โดยวางเรียงต่อจากไพ่กองกลางสําหรับผู้เล่นคนถัดมาและวนไปจนมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง "น็อค" 

หรือจบเกม 

 โดยเป้าหมายผู้เล่นจะต้องเรียงไพ่เป็นชุดๆ ชุดละอย่างน้อย 3 ใบ หรือเรียงไพ่ในดอกเดียวกัน ใน

เกมรัมม่ี ลําดับไพ่คือ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K  A  โดยวงเงินท่ีผู้เล่นในวงดัมม่ีเล่น ก็แล้วแต่ผู้เล่นในวง

จะกําหนดและได้เสียตามการน็อคและการนับคะแนนไพ่  

 นอกเหนือจากการแบง่ประเภทของบ่อนตามชนิดของพนันไพ่ท่ีเล่นเป็นหลักแล้ว การสัมภาษณ์นัก

พนันและเจ้าของบ่อนไพ่ในเขตเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทของบ่อนไพ่ไว้ 3 

ลักษณะ42 ดังนี ้

 1. จากประเภทชนิดไพ่ท่ีเล่นเป็นหลัก ซึ่งจะแบ่งเป็นบ่อนรัมม่ี และบ่อนเสตอ (ป๊อกเด้งเสตอ) 

ดังกล่าวแล้ว 

 2. จากพ้ืนหรือวงเงินข้ันต่ําในการเดิมพัน แบ่งเป็น 2 ขนาดคือ บ่อนพ้ืนต่ําหรือขนาดเล็ก สําหรับ

บ่อนรัมม่ีบ่อนพ้ืนต่ําจะมีวงเงินข้ันตําในการเล่น 200 – 1,000 บาท ส่วนพ้ืนสูงหรือขนาดใหญ่จะมีวงเงินข้ัน

ต่ําในการเล่น 1,000 – 3,000 บาท มีผู้เล่นจํากัด 4 คน 

  แต่สําหรับบ่อนเสตอ (ป๊อกเด้งเสตอ)นั้น เนื่องจากเป็นการพนันท่ีเป็นการเล่นท่ีได้เสีย

รุนแรงและรวดเร็วและเป็นท่ีนิยมพ้ืนข้ันต่ําของบ่อนขนาดเล็ก จะมีวงเงินข้ันต่ําในการเล่นไม่ต่ํากว่า 400 – 

2,000 บาท ขณะท่ีบ่อนพนันไพ่เสตอขนาดใหญ่จะมีวงเงินเฉลี่ย 2,000 – 5,000 บาท  มีผู้เล่นไม่จํากัด 

 3. จากเจ้าของและผู้ดูแลบ่อนพนันไพ่ หมายถึง การแบ่งประเภทบ่อนตามชื่อเสียงของเจ้าของ 

ผู้ดูแลหรือนายทุนเงินกู้ประจําบ่อน โดยเป็นการแบ่งประเภทโดยจัดอันดับความน่าเชื่อถือของเจ้าของบ่อน

และนายทุนท่ีสนับสนุนบ่อนพนันไพ่เสตอเหล่านั้น  

 ดังนั้น เม่ือวิเคราะห์ลักษณะและประเภทของบ่อนพนันไพ่ เชื่อมโยงกับพลวัตของการพนันไพ่ 

กล่าวได้ว่า ลักษณะบ่อนไพ่ท่ียังคงเปิดให้มีการเล่นอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นบ่อนไพ่ท่ีเล่นจํากัดเฉพาะชนิด และ

ท่ีน่าสนใจคือบ่อนไพ่ท่ีเปิดให้เล่นเกือบท้ังหมดเป็นการเล่นพนันไพ่ชนิดท่ีไม่จําเป็นต้องมีเจ้ามือ ขณะท่ีการ

พนันไพ่ท่ีเป็นการเล่นแบบมีเจ้ามือ เช่น ป๊อกเด้ง โป๊กเกอร์ กลับเป็นท่ีนิยมเล่นในคาสิโนและในบ่อน

ออนไลน์มากกว่า 

                                           
42 สัมภาษณ์นายบี (นามสมมุติ) , เจา้ของค่ายมวยและอดีตผู้มีอิทธิพลดูแลบ่อน, วันท่ี  3 ธันวาคม 2556. 
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โครงสร้างการจัดการการพนันไพ ่

ในการอธิบายโครงสร้างการจัดการให้เกิดมีการเล่นการพนันไพ่ในเขตพ้ืนท่ีเมือง ให้ความสําคัญกับ

การอธิบายประเภทของกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกับการพนันไพ่ ท้ังนักพนัน เจ้าของบ่อน นายทุนปล่อยกู้ ไป

จนถึงเด็กบ่อน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการวิเคราะห์เข้ากับลักษณะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มคน

เหล่านั้น นอกจากนี้จะเป็นการอธิบายถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มคนเข้ากับรูปแบบและวิธีการจัดการการ

เล่น รวมไปถึงการจัดการกับหน่วยงานภาครัฐ 

1. เครือข่ายการพนัน 

1.1. นักพนัน  

 การรวบรวมข้อมูลโครงสร้างสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาของนักพนันไพ่ในเขตพ้ืนท่ีเมือง พบว่า 

กลุ่มนักพนันไพ่ประกอบด้วย  

กลุ่มแม่ค่า-พ่อค้า ในเขตเทศบาลนครของจังหวัด นักพนันกลุ่มนี้จะแบ่งเป็นสองระดับ หนึ่ง แม่ค้า-

พ่อค้า ขายส่งสินค้า  กลุ่มเหล่านี้จะอยู่ในระดับนายทุนของการค้า เป็นเจ้าของร้าน เจ้าของแผงขายสดราย

ใหญ่ เส้นทางของการเป็นนักพนันกลุ่มนี้จะเริ่มต้นจากการเป็นคนปล่อยกู้ โดยเริ่มจากการปล่อยเงินกู้ใน

ตลาด บุคคลท่ัวไป จากนั้นจะเขยิบสู่การปล่อยเงินกู้ให้กับนักพนันในบ่อน จะปล่อยเงินกู้ในอัตราท่ีสูงกว่า

ปล่อยให้กับด้านนอกในบางรายปล่อยกู้โดยเก็บดอกมากถึงร้อยละ 20 จากการปล่อยกู้ และเข้าสัมผัสกับ

บรรยากาศของการพนัน และเพ่ือคาดหวังกําไรเสริมจากการปล่อยกู้ กลุ่มนี้ก็จะเขยิบมาเป็นผู้เล่นและนัก

พนันไปด้วย ดังนั้นนักพนันกลุ่มแม่ค้า-พ่อค้าระดับนี้จึงนับเป็นนักพนันท่ีมีทุนของการเล่นค่อนข้างสูง และ

การเล่นพนันเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพของตน นักพนันกลุ่มนี้จะนิยมเล่นพนันในบ่อนไพ่เสตอ (ป๊อก

เด้งเสตอ) มากกว่า เพราะเป็นบ่อนท่ีมีพ้ืนเล่นท่ีสูง การได้เสียมีความเสี่ยงสูง  ระดับท่ีสองคือ กลุ่มแม่ค้า-

พ่อค้าขายปลีกในตลาดกลุ่มนี้จะนิยมไปเล่นในบ่อนหลังตลาดวาย ประมาณ 13.00 น. หากเป็นตลาดเช้า 

และจะเล่นตั้งแต่ตอนเช้า หากเป็นแม่ค้า – พ่อค้าในตลาดตอนเย็น บ่อนไพ่ท่ีนิยมเล่นในกลุ่มแม่ค้ากลุ่มนี้

คือ บ่อนไพ่ดัมม่ี เหตุผลส่วนหนึ่งท่ีนิยมเล่นไพ่ดัมม่ีเพราะกลุ่มนี้ไม่ค่อยกล้าเสี่ยง และทุนสําหรับการเล่นไม่

มากเท่ากับกลุ่มแม่ค้า-พ่อค้าระดับแรก  

 กลุ่มข้าราชการ จากการสัมภาษณ์เจ้าของบ่อนการพนันไพ่ สะท้อนว่ากลุ่มข้าราชการเป็น นักพนัน

อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งข้าราชการท่ีเป็นนักพนันมีอยูจ่ํานวนมากท้ัง ข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ตํารวจ 

หมอ ศาล แต่ท่ีมีจํานวนมากคือข้าราชการครู ซึ่งข้าราชการครูเหล่านี้จะสังกัดโรงเรียนประจําจังหวัด นัก

พนันในกลุ่มนี้จํานวนหนึ่งคืออดีตข้าราชการครูท่ีเกษียณ หรือ เกษียณก่อนกําหนด ส่วนอีกกลุ่มคือ
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ข้าราชการครูระดบัอาจารย์ 3 ข้ึนไป นักพนันในกลุ่มราชการจะแตกต่างจากกลุ่มแรก เนื่องจากจะนิยมเล่น

ในบ่อนไพ่เสตอมากกว่า รัมม่ี สวัสดิการด้านการกู้เงินของกลุ่มข้าราชการ กลายเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

ข้าราชการเข้าสู่การเป็นนักพนันไพ่ได้อย่างง่ายดาย การพูดคุยกับนักพนันข้าราชการครูท่านหนึ่ง เล่าให้ฟัง

ถึงเงินท่ีนํามาใช้เล่น ส่วนใหญ่กูมาจากกองทุนสวัสดิการของครู เช่น กองทุนข้าราชการบํานาญ กองทุนกู้ซื้อ

บ้านสําหรับข้าราชการ กองทุนช่วยเหลือเพ่ือนครู (ชพค.) เป็นต้น ซึ่งกองทุนเหล่านี้สามารถกู้ได้ในจํานวนท่ี

มาก และสามารถหักจากเงินเดือนจึงทําให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนมากเท่าท่ีควร43 นอกจากสวัสดิการด้านเงินกู้

ของข้าราชการแล้ว การได้รับเงินสินบนจากการให้บริการประชาชนของกลุ่มข้าราชการระดับสูงบางกลุ่ม ก็

เป็นอีกปัจจัยท่ีทําให้กลุ่มคนข้าราชการเหล่านี้กลายเป็นนักพนันและนิยมเล่นการพนันได้มากข้ึน  

  กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน ซึ่งข้อมูลจากอดีตเจ้าของบ่อนหลายคนตรงกันว่า 

นักพนันในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและเอกชนก็ปรากฏให้เห็นในบ่อนพนันไพ่ โดยเฉพาะพนักงานธนาคาร และกลุ่ม

นี้ก็จะนิยมเล่นในบ่อนไพ่เสตอ เช่นเดียวกับกลุ่มข้าราชการท่ีการเข้าถึงสวัสดิการการครองชีพ สิทธิในการกู้

ในฐานะของพนักงานกลายเป็นปัจจัยผลักดันท่ีทําให้คนกลุ่มนี้เข้าเล่นการพนันไพ่  

 นอกจากนี้การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของบ่อนและเจ้าหน้าท่ีตํารวจถึงคุณลักษณะ

ของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นนักพนัน พบว่านักพนันในบ่อนเสตอจะเป็นคนอยู่ในช่วงของวัยกลางคน จนถึงวัย

เกษียณอายุประมาณ 30  - 45 และระหว่าง 50 – 60 ปี44 หากวิเคราะห์ร่วมกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และสังคม กลุ่มนักพนันเหล่านี้ต่างอยู่ในช่วงวัยของการประกอบอาชีพ การสร้างฐานะและการมีความม่ันคง

ในชีวิต จากนักพนันท้ัง 3 กลุ่มยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า การพนันไพ่ เป็นการพนันของชนชั้นกลางในเมือง 

เพราะกลุ่มคนเหล่านี้คือ คนท่ีมีการศึกษา หรือ มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีอยู่ในระดับนายทุนน้อยและนายทุน

ระดับกลาง เป็นกลุ่มคนท่ีมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนทางด้านการเงินได้สะดวก และท่ีสําคัญ

ส่วนมากเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเป็นท่ีนับหน้าถือตาในสังคม  

 1.2. เจ้าของบ่อน  

 เนื่องจากการพนันไพ่ เป็นการพนันท่ีผิดกฎหมาย สามารถถูกจับกุมได้หากพบว่ามีการเล่นไพ่เพ่ือ

เอาพนัน ดังนั้นการจัดสถานท่ีให้มีการเล่นการพนันจึงเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายและต้องซ่อนเร้นไปด้วย และ

                                           
43 สัมภาษณ์ครเูก๋ นามสมมติ ข้าราชการครู, วันท่ี 5 มกราคม 2557 
44 สัมภาษณ์เจ้าพนักงานฝ่ายจับกุม สถานีตํารวจเมืองวาริน ,วันท่ี 9 สงิหาคม 2556 
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จากพัฒนาการการพนันในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีทําให้นักการเมืองและเครือข่ายการเมืองมิได้ถูกผูกขาดการ

จัดตั้งบ่อน  การจัดตั้งบ่อนจึงเป็นการจัดตั้งโดยนักพนันท่ีต้องการสถานท่ีเล่น 

 ดังนั้น เจ้าของบ่อนการพนันไพ่ในจังหวัด จึงเป็นคนกลุ่มเดียวกับนักพนัน และอยู่ภายใต้เครือข่าย

นักพนันอาชีพ แต่ลักษณะพิเศษของการจัดตั้งบ่อนคือ จะเป็นการจัดตั้งด้วยวิธีการรวมหุ้นหรือร่วมลงทุน

กันของนักพนันอาชีพ เปิดเป็นบ่อนชั่วคราวข้ึน หากบ่อนบริการไม่เป็นท่ีพอใจของนักพนันท่ีเป็นลูกค้า หรือ

ถูกจับบ่อย นักพนันในเครือข่ายก็จะร่วมมือกันจัดตั้งเป็นบ่อนข้ึนมา หรืออีกกรณี คือ การได้รับการ

สนับสนุนจากนายทุนเงนิกู้บ่อนให้มีการจัดตั้งบ่อนข้ึนมา โดยนายทุนเงินกู้จะมาปล่อยกู้ในบ่อนดังกล่าว  

 1.3. นายทุนเงินกู้บ่อน 

หมายถึง กลุ่มคนท่ีนําเงินมาปล่อยกู้ให้กับนักพนันในบ่อน โดยอัตราดอกเบี้ยของการปล่อยกู้ใน

บ่อนจะสูงถึงร้อยละ 20 หรือจะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยเฉลี่ยจะเป็นการจ่ายดอกเบี้ย

รายวันคือร้อยละ 2 บาทต่อวัน เรียกว่า ดอกเด้ง - ดอกเด้งทุกวัน ทบดอกทบต้นเป็นรายวัน  และอีกแบบ

คือร้อยละ 10 บาท/22 วัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าของบ่อนและอดีตผู้มีอิทธิผลคุมบ่อน45 มีนายทุนท่ี

เก่ียวข้องกับบ่อนพนันไพ่ ดังนี้  

 -  นายทุนคนท่ี 1 นายทุนเฒ่าแก่เนี๊ย อายุประมาณ 70 ปี เป็นนายทุนรายใหญ่ท่ีสุด เป็นผู้สูงอายุ 

อยู่ในกลุ่มคหบดีเก่าแก่ของจังหวัด เป็นนายหน้าค้าท่ีดิน โดยพ้ืนเพเป็นคนท่ีอยู่ในวงการพนันมา 20 -30 ปี 

เป็นท้ังนักพนันและคนปล่อยกู้ในบ่อน เป็นนายทุนท่ีหากใครเปิดบ่อนจะต้องโทรหา เพ่ือขอการสนับสนุน 

 -  นายทุนคนท่ี 2 อายุกว่า 70 ปี ผันตัวจากผู้เล่นมาเป็นนายทุน ปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 20 

ไม่มีฉากหน้าฉากหลัง ประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้ อยู่ในแวดวงบ่อนมาประมาณ 20 - 30 ป ี

 - นายทุนคนท่ี 3 อายุประมาณ 60 ปี เป็นนายทุนท่ีผันตัวมาจากผู้เล่น ประกอบอาชีพเต๊นท์รถมือ

สอง นิยมการจํานํารถยนต์ เป็นนายทุนท่ีมีเครือข่ายลูกค้าเยอะท่ีสุด 

 - นายทุนคนท่ี 4 ประกอบอาชีพขายอาหารทะเลในตลาดใหญ่ในเมือง ภรรยาจะเป็นนายทุนเงินกู้

ในตลาดและสามีเป็นนายทุนเงินกู้ในบ่อน เข้ามาเป็นนายทุนในบ่อนได้จากการชักชวนของเพ่ือนท่ีเป็นนัก

พนันในบ่อนเสตอ  

                                           
45 สัมภาษณ์นายเอ นามสมมุติ, นกัพนันและเจ้าของบ่อนการพนัน, วันท่ี 10 กันยายน 2556. สัมภาษณ์นายบ ี

(นามสมมุติ) , เจ้าของค่ายมวยและอดีตผู้มีอิทธิพลดูแลบ่อน, วันท่ี  3 ธันวาคม 2556. 
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 - นายทุนคนท่ี 5 แขกขายผ้า เดิมมีอยู่ 2 คน ปัจจุบันเหลือปล่อยเงินกู้เพียง 1 คน ส่วนอีกคนเสีย

เงินไปกับการเล่นพนันกว่า 10 ล้านจึงยุติบทบาท 

 - นายทุนคนท่ี 6 ภรรยาผู้จัดการธนาคารเอกชน จะปล่อยกู้ให้กับบ่อนเสตอ แต่มีลูกค้าไม่มาก 

 - นายทุนคนท่ี 7 นายทุนแม่ลูก ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารและทําธุรกิจท่ีกรุงเทพฯ 

 - นายทุนคนท่ี 8 นายทุนคุณยาย อายุ 80 ปี ประกอบอาชีพเปิดร้านขายของชําในตลาดในเมือง มี

น้องสาวเป็นนายทุนด้วยอีกราย นายทุนคุณยายจะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าไม่ก่ีราย จะปล่อยเฉพาะลูกค้าท่ีไว้ใจ 

ปัจจบุันเริ่มไม่ปล่อยกู้ 

 - นายทุนคนท่ี 9 นายทุนน้องสาวคุณยาย (นายทุนคนท่ี 8) เป็นนายทุนท่ีได้รับฉายาว่า สปอร์ต

ท่ีสุด ทุนส่วนใหญ่ได้มาจากสามีท่ีเป็นชาวต่างชาติ และเป็นนักพนัน 

 - นายทุนคนท่ี 10  เป็นกลุ่มนายทุนชุดดํา สังกัดนักการเมืองมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ จะปล่อยกู้ใน

จํานวนเงินท่ีไม่มาก แต่เป็นนายทุนท่ีคนในบ่อนกลัวท่ีสุด เพราะในการกู้จะขอชื่อพ่อแม่ ถ่ายรูปบ้านและมี

วิธีในการเก็บเงินท่ีนักพนันทุกคนเกรงกลัว จากคําบอกเล่าว่าโหดสุดก็มีการตัดมือลูกหนี้ บางรายก็จับตัวลูก

เป็นตัวประกันเพ่ือเรียกเอาเงินคืน 

 จากเครือข่ายนายทุนปล่อยกู้ข้างต้น จะเห็นได้ว่านายทุนรายใหญ่ท้ัง 10 ราย ยกเว้นรายท่ี 10 จะ

ประกอบอาชีพด้านการค้าขายและการลงทุน ไม่ว่าจะการค้าท่ีดิน และการค้าขายสินค้าส่งและปลีก การ

ปล่อยกู้จึงเป็นอาชีพอีกด้านของกลุ่มนายทุนเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ของการเป็นนักพนัน  

หลายคนเป็นนักพนันประมาณปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นนักพนันตั้งแต่ยุคท่ีบ่อนการพนันเฟ่ืองฟู และอยู่ภายใต้

อิทธิพลของนักการเมือง แล้วจึงผันตัวมาสู่การเป็นนายทุนในบ่อน โดยปกตินายทุนเหล่านี้จะไม่นิยมเปิด

บ่อนเอง แต่จะให้การสนับสนุนนักพนันอาชีพหรือเซียนพนันในการเปิดบ่อนพนนัไพ่แทน 

1.4 ตํารวจและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ตํารวจและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับเครือข่ายการพนันไพ่ จะเข้า

เก่ียวข้องในลักษณะของการให้ความคุ้มครองต่อการเปิดบ่อน แลกกับผลประโยชน์ในรูปแบบของส่วย 

ลักษณะความคุ้มครองท่ีได้รับมี 2 รูปแบบคือ หนึ่ง การอนุญาตให้เปิดบ่อนได้ และ สองการแจ้งเตือนข่าว

การจับกุมและปราบปรามจากตํารวจส่วนภูมิภาคหรือจากส่วนกลาง  หากเป็นกรณีท่ีการออกปราบปราม

และการจับกุมจําเป็นท่ีจะต้องได้ผลงาน ก็จะมีการเจรจาระหว่างเจ้าของบ่อนกับตํารวจ เพ่ือให้เกิดการยอม
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จับ โดยเม่ือถูกจับแล้วตํารวจจะช่วยจ่ายค่าปรับให้กับเจ้าของบ่อน หรือ ให้ความช่วยเหลือเรื่องของนาย

ประกันให้กับนักพนัน  

ราคาของส่วยท่ีจะต้องจ่ายข้ึนอยู่กับประเภทการพนันท่ีเปิดเป็นบ่อน โดยบ่อนรัมม่ีจะเสียส่วยใน

อัตรา 8000 บาทต่อเดือน ส่วนส่วยสําหรับบ่อนเสตอ จะเสียในอัตราข้ันต่ํา 10000 บาทต่อเดือน และก็จะ

มีการจ่ายค่าต๋งให้กับเจ้าพนักงานส่วนกลางท่ีขอพิเศษ ท่ีจะเข้ามาตรวจโดยไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้า คือเจ้า

พนักงานระดับภาค  ตํารวจปราบปราม ตํารวจเฉพาะกิจ ผู้อ้างตัวแทน ICT ท่ีจะเข้ามาขอพิเศษกับเจ้าของ

บ่อนและถ้าไม่ให้ก็จะมีการกลั่นแกล้งในหลายๆ รูปแบบ และจํานวนข้ันต่ําในการเล่นก็จะบอกถึงจํานวนท่ี

เพ่ิมมากข้ึนท่ีจะจ่ายให้กับตํารวจด้วย  

ระบบนายประกัน เป็นระบบท่ีสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างตํารวจกับนักพนันไพ่ได้เป็นอย่างดี 

เม่ือนักพนันไพ่คือชนชั้นกลางในเมือง มีท้ังข้าราชการ พนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งด้วยลักษณะ

การประกอบอาชีพดังกล่าว หากถูกจับกุมด้วยการกระผิดการเล่นการพนัน โดยเฉพาะการพนันไพ่ ซึ่งจัดอยู่

ในการพนันประเภท ก โทษคือการไล่ออกจากการเป็นข้าราชการและพนักงาน46 ดังนั้นเม่ือนักพนันกลุ่มนี้

ถูกจับ ไม่ว่าจะยินยอมให้จับหรือไม่ก็ตาม ก็จะมีระบบของการช่วยเหลือในการเตรียมนายประกันให้ โดย

นายประกันเหล่านี้จะเตรียมเงินและหลักทรัพย์ประกันตามกฎหมาย แต่นักพนันท่ีถูกจับจะต้องซื้อหรือจ่าย

ให้นายประกันอย่างน้อย 10000 บาทหรือแล้วแต่ตกลง เพ่ือให้เกิดการปล่อยตัว47  

นอกจากนี้ ยังมีการจ้างติดคุก จะเกิดในกรณีท่ีนักพนันในบ่อนถูกจับกุม หากเป็นการจับกุมท่ีเกิด

จากการเจรจากับตํารวจ เจ้าของบ่อนกับตํารวจจะจ้างเด็กในบ่อนติดคุกแทน โดยตํารวจจะเป็นคนเสีย

ค่าจ้างร่วมกับเจ้าของบ่อน แต่หากเป็นการจับกุมท่ีไม่ได้เกิดจากการเจรจากันไว้ก่อนนักพนันก็จะจ่ายค่าจ้าง

ให้กับเด็กในบ่อนสําหรับการติดคุกแทน โดยอัตราเฉลี่ยอยู่ท่ี 500 – 1000 บาทต่อวัน  

กล่าวได้ว่า การจัดความสัมพันธ์ระหว่างตํารวจกับนักพนันข้างต้น เป็นระบบของอํานาจรัฐในการ

จัดระเบียบการจัดการกิจกรรมการพนันท่ีผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงเป็นกฎเกณฑ์และ

กฎระเบียบท่ีข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือให้กิจกรรมการพนันนี้ดําเนินไปได้ในสังคม  

1.5 เด็กบ่อน 

                                           
46   พระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 . ท่ีมา 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=433&Itemid=209 เข้าถึง
วันท่ี 18 มกราคม 2557. 

47  สัมภาษณ์นาง ท นามสมมติ นักพนัน วันท่ี 15 มกราคม 2557. 
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โดยท่ัวไป เด็กบ่อน หรือ เด็กในบ่อน เปรียบได้กับเจ้าหน้าท่ีของบ่อน เนื่องจากปัจจัยสําคัญของ

กําไรจากบ่อนคือจํานวนลูกค้า ดังนั้น การให้บริการจึงเป็นเรื่องสําคัญ เพราะหากบ่อนไหนให้บริการไม่เป็น

ท่ีพึงพอใจแก่ลูกค้า ก็เสี่ยงท่ีจะถูกปิด ซึ่งเด็กในบ่อนคือ กลุ่มคนท่ีทําหน้าท่ีคอยให้บริการ เช่น การแจ้งข่าว

การเปิดบ่อน สถานท่ีตั้ง การไปรับ-ส่งลูกค้า การให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เด็กในบ่อนส่วนมาเป็น

วัยรุ่นชายท่ีทํางานกลางคือ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นญาติของนักพนันท่ีฝากเข้ามาทํางานในบ่อน ในบางกรณีเด็ก

บ่อนจะเป็นเลขาให้กับนักพนันหรือเซียนพนันในการท่ีจะโยกย้ายบ่อน หรือรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งบ่อนไพ่ 

นอกเหนือจากการบริการ เด็กบ่อน จะต้องทําหน้าท่ีเป็น ผู้รับจ้างติดคุกแทนนักพนันท่ีถูกจับกุม เพ่ือเป็น

การปกป้องอาชีพและชื่อเสียงของนักพนัน โดยจะมีการจ่ายเป็นค่าจ้าง ดังได้กล่าวมาแล้ว  

จากการอธิบายกลุ่มคนท่ีเป็นเครือข่ายของการพนันข้างต้น กล่าวได้ว่า ในกลุ่มนักพนัน เจ้าของ

บ่อน นายทุน กลุ่มคนเหล่านี้ต่างเลื่อนไหล และหมุนเวียนสถานะในกิจกรรม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ีมี

กิจกรรมการพนันไพ่ เป็นเงื่อนไขให้กลุ่มนักพนันเหล่านี้ได้แสดงและสลับบทบาทการแสดงในพ้ืนท่ีของการ

พนันไพ่  

 

2. การจัดการให้เกิดการเล่น 

 ในการจัดการให้เกิดการเล่นการพนัน จะเป็นการอธิบายและวิเคราะห์ถึงการแสดงบทบาทการเป็น 

ผู้จัดการการพนัน (Gambling Entrepreneur) ของกลุ่มเครือข่ายการพนันท่ีได้กล่าวไว้แล้ว พร้อมกับการ

อธบิายวิธีการจัดการให้เกิดการเล่น โดยเป็นการอธิบายท่ีปรับแนวคิดของ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

มาปรับใช้กับการอธิบาย ดังนั้นจึงหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีการจัดโครงสร้าง จัดการโดยเป็นการ

จัดการท่ีอยู่บนพ้ืนฐานความเสี่ยงท้ังทางด้านกฎหมาย ธุรกิจและศีลธรรม เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติการการเล่น

การพนันไพ่  ผู้ท่ีจัดให้เกิดการเล่นการพนันไพ่ หรือ ผู้จัดการการพนัน ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มคนใน

โครงข่ายการพนัน คือนักพนันและนายทุนเงินกู้ในบ่อน  

การสัมภาษณ์เจ้าของบ่อนไพ่เสตอ เล่าให้ฟังว่า การจัดตั้งบ่อนของเขาเกิดจากการรวมตัวของนัก

พนัน 5 คน เปิดเป็นบ่อนข้ึนมา และในบ่อนจะมี “ดาวเด่น” จะเป็นเซียนพนันท่ีในรอบ 3 เดือนไม่มีประวัติ

การเล่นเสีย และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ่อนดัมม่ีมาก่อน เซียนเหล่านี้จะถูกเชิญมาเป็นผู้เล่น VIP ประจํา

บ่อน และจะถูกเชิญให้มาเล่นในตอนบ่อนเปิดเพ่ือรอลูกค้า หรือ “เต้าขา”  โดยไพ่ท่ีเริ่มเล่นคือดัมม่ีและให้

สิทธิในการเล่นท่ีมีการได้เสียจริง และจะเลิกเล่นเม่ือไหร่ก็ได้ เหตุผลของการมีผู้เล่น VIP หรือ ดาวเด่น 
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ดังกล่าว เพ่ือเป็นการการันตีกับลูกค้าว่าบ่อนนี้เล่นแล้วได้มากกว่าเสีย48 ดังนั้น ปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้บ่อน

พนันไพ่สามารถเปิดและเป็นท่ีนิยมในหมู่นักพนันไพ่คือต้องมี ดาวเด่น หรือ ผู้เล่น VIP และต้องมีนายทุนท้ัง

หนุนหลังในการปล่อยกู้ และออกหน้าในการสนับสนุนให้เกิดการเปิดบ่อนในหมู่นักพนัน 

 วิธีการจัดการให้เกิดการเล่น มีอยู่ 3 วิธี  คือ  (1)  นักพนันอาชีพจะชวนกันจัดตั้งบ่อนข้ึนใหม่ โดย

มีการชักชวนนายทุนเงินกู้ให้มาประจําบ่อน  (2) นายทุนเงินกู้สนับสนุนให้นักพนันอาชีพจัดตั้งบ่อน  (3) นัก

พนันขอให้เซียนพนันหรือนักพนันอาชีพจัดตั้งบ่อนข้ึนมา จากนั้น จะมีการจัดหาสถานท่ี ท่ีจะถูกจัดตั้งเป็น

บ่อนไพ่ โดยจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีท่ีจอดรถ เดินทางได้สะดวก อาจจะเป็นบ้านเช่าหรือบ้านของนักพนันคน

ใดคนหนึ่ง  บ่อนท่ีจะสามารถเรียกลูกค้านักพนันได้ดี จะต้ององค์ประกอบท่ีสําคัญคือ การให้บริการ ผู้จัดตั้ง

บ่อนไม่มีประวัติว่ามีการเล่นโกง เป็นบ่อนท่ีมีเซียนพนันท่ีมีชื่อ เป็นดาวเด่นและมีนายทุนท่ีปล่อยเงินกู้ใน

บ่อนโดยเปน็การปล่อยเงินกู้ท่ีดอกไม่สูงมาก   

 หลังจากการจัดตั้งบ่อน การเคลียร์กับตํารวจ เป็นสิ่งท่ีเจ้าของบ่อนจะต้องดําเนินการก่อนปล่อยให้

เกิดการเล่น ซึ่งการเคลียร์กับตํารวจคือการแจ้งเพ่ือตกลงท่ีจะจ่ายส่วย อัตราก็จะแตกต่างกันไปตามชนิด

ของบ่อนท่ีเปิด เช่น บ่อนรัมม่ีก็จะเสียในอัตรา 8000 บาทต่อเดือน ส่วนบ่อนเสตอจะเสียในอัตราท่ีสูงกว่า

เนื่องจากเป็นบ่อนท่ีมีเงินพนันกระจายมากกว่า จะเสียในอัตราไม่ต่ําว่า 10000 บาทต่อเดือน แต่อย่างไรก็

ตามอัตราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกําหนดของนายตํารวจท่ีดูแล นอกจากนี้ยังต้องจ่ายเป็นเงินหรือ

สิ่งของเพ่ิมเติมหากมีเทศกาลสําคัญคือกิจกรรมพิเศษท่ีทางตํารวจจัด เช่น การจัดมวย บ่อนเหล่านี้ก็จะต้อง

ซื้อบัตรมวยนั้น ไม่ว่าจะไปหรือไม่ก็ตาม49 ซึ่งการเคลียร์กับตํารวจเพ่ือแลกกับความคุ้มครองในการแจ้งข่าว

การจับกุม การช่วยเหลือในเรื่องค่าปรับ เรื่องนายประกันดังได้กล่าวแลว้นั้น  

 การกระจายข่าวเป็นการจัดการท่ีสําคัญในการชัดชวนลูกค้าเข้ามาเล่น ส่วนใหญ่ของลูกค้าก็คือนัก

พนันท่ีรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ดังนั้น การโทรชวนจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเรียกลูกค้า 

หลังจากนั้นหากการบริการเป็นท่ีถูกใจการกล่าวถึงปากต่อปากจะทําให้ลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน  

 ในด้านการจัดเตรียมบริการสําหรับลูกค้าในบ่อน “เด็กบ่อน” จะมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะจะ

เป็นท้ังเจ้าหน้าท่ีในการประสานงานให้ข้อมูลการเปิดบ่อน คอยให้บริการด้านอาหารเครื่องดื่ม หากบ่อนใด

เจ้าของบ่อนมีการแบ่งหน้าท่ีกันดูแลเรื่องอาหาร เด็กบ่อนก็จะทําหน้าท่ีเสริฟ แต่บ่อนใดไม่มีการจัดเตรียม

เด็กบ่อนก็จะต้องทําหน้าท่ีในการจัดหามาให้ลูกค้า เด็กบ่อนต้องทําหน้าท่ีสําหรับการรับ-ส่งลูกค้า จัดเตรียม

                                           
48 สัมภาษณ์นายเอ นามสมมุติ, นักพนันและเจ้าของบ่อนการพนัน, วันท่ี 10 กันยายน 2556 
49 สัมภาษณ์นางทอ นามสมมติ  เจา้ของบ่อนรัมมี่ ,วันท่ี 15 มกราคม 2557 
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สถานท่ีจอดรถ รวมไปถึงสถานท่ีเก็บรถหากมีการ “จําจอด” รถ หรือ การจํานํารถเกิดข้ึน นอกจากนี้เด็ก

บ่อนยังต้องทําหน้าท่ีในการเป็น ผู้รับโทษ แทนกลุ่มนักพนันท่ีถูกจับและต้องรักษาสถานะและหน้าตาทาง

สังคม-อาชีพไว้ ก็จะมีการจ้างเด็กบ่อนให้จําคุกแทน   

 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลด้านเครือข่ายผู้เล่นและกระบวนการในการจัดการให้เกิดการเล่น สามารถ

สรุปเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ได้ ดังนี ้
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แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายการจัดการให้เกิดการเล่นของบ่อนพนันไพ่ จังหวัดอุบลราชธาน ี

เด็กบ่อน นักพนัน  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน 

จัดเตรียมบริการ  จัดหาสถานที่ 
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ของกํานัล 
เงินกู้ในบอน 

ตํารวจและเจ้าหน้าที่

ของรัฐ 
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 จากแผนภาพความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายการจัดการให้เกิดการเล่นของบ่อนพนันไพ่ในจังหวัด

อุบลราชธานี จะเห็นได้ว่าในการจัดตั้งบ่อนพนนัไพ่ เพ่ือให้นักพนันได้เข้าไปเล่นนั้นมีตัวกลางหรือ ผู้จัดการการ

พนัน (Gambling Entrepreneur) ท่ีจะคอยทําหน้าท่ีให้เกิดการรวมตัวอยู่ 3 กลุ่มคือ กลุ่มนักพนันท่ีต้องการ

เปิดบ่อน  กลุ่มนายทุนท่ีต้องการปล่อยเงินกู้ และกลุ่มตํารวจกลุ่ม ซึ่งท้ังสามกลุ่มจะทํางานอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้

มีการเปิดบ่อน  

 จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของเครือข่ายท้ัง 3 เครือข่าย คือ คือ เครือข่ายคนเล่น เครือข่ายนายทุน

และเครือข่ายตํารวจ ซึ่งแต่ละเครือข่ายก็มีความลื่นไหลไปมา  ผู้เล่นก็สามารถเลื่อนระดับมาเป็นเจ้าของบ่อน

ได้ ถ้ามีเงินมากพอ นายทุนก็จะเป็นท้ังแหล่งเงินกู้และใน ขณะเดียวกันก็สามารถเป็นคนเล่นด้วย โดยจะมี

เครือข่ายตํารวจท่ีคอยรับเคลียร์ปัญหาจากตํารวจด้วยกันเองและผลท่ีตามมาจากการเปิดบ่อนผ่านการเก็บค่า

ต๋ง ส่วนเจ้าของบ่อนเองถ้าไม่ไหวก็ลงมาเป็นแค่คนเล่นและหาแหล่งทุนเพ่ือข้ึนเป็นเจ้าของบ่อนได้ เพราะการ

เล่นสเตอเกิดการได้เสียกันสูง ได้เงินเร็วและได้เงินค่าต๋งมากจากการหักจากเงินท่ีได้ออก ร้อยละ 5 ของแต่ละ

ตา ทําให้ท้ังผู้เล่น นายทุนและตํารวจ ต่างเห็นช่องทางในการหาเงินและการทําธุรกิจ ทําให้ไม่น่าแปลกใจท่ี

ทําไมธุรกิจบ่อนการพนัน ยังคงกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ  

 ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็เป็นไปในรูปแบบของการพ่ึงพาอาศัยกัน ในเรื่องของเงินทุนในการเล่น การ

เป็นเจ้าของบ่อนและความสะดวกในการหลบหลีกเรื่องจากการตรวจและการร้องเรียนในการเปิดบ่อน ปัจจัย

ร่วมท่ีเห็นคือความสัมพันธ์ของแต่ละคนท่ีเก่ียวข้องกัน เงินและอํานาจ ท่ีทําให้ท้ัง 3 กลุ่มเข้ามาเก่ียวข้องกัน 

กล่าวคือ ในแง่ของอํานาจ นายทุนสามารถท่ีจะเลือกได้ว่าจะให้เงินแก่ใคร หรือไม่ให้ใครก็ได้ ท้ังกับผู้เล่นและ

เจ้าของบ่อน และผู้เล่นกับเจ้าของบ่อนก็สามารถเลือกได้ว่าจะกู้จากใครก็ได้ เป็นการวัดใจ การสร้างเครดิตของ

ตัวเองและการดูท่าทีของกันและกัน ส่วนตํารวจก็ใช้อํานาจในการเรียกเก็บเงินค่าต๋งจากเจ้าของบ่อน ท่ีมีการ

เก็บเป็นอาทิตย์, ทุก 15 วันและทุกเดือนนั้น ก็อ้างว่าจะไม่ให้ใครเข้ามายุ่งกับการดําเนินงานในการเปิดบ่อน 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายใต้โครงข่ายของการจัดให้มีการเล่นการพนัน จะเห็นได้

ว่ามันคือการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีการพนันท่ีปิดบังซ่อนเร้น (Hidden 

Gambling) ซึ่งการจัดระเบียบดังกล่าวเป็นการสร้างข้อตกลงให้รัฐและกลไกรัฐเปิดพ้ืนท่ีสําหรับการพนันให้นัก

พนัน 
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ความหมายของการพนันในชีวิต : แรงจูงใจและพฤตกิรรม 

 เม่ือกล่าวถึง “การพนัน” ความเข้าใจของคนโดยท่ัวไปมักจะสร้างนิยามท่ีผูกติด และกํากับโดย

มาตรฐานทางศีลธรรมของสังคม การพนันจึงกลายเป็นกิจกรรมท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่คิดว่า เป็นเรื่องกิจกรรม

ท่ีจะนําไปสู่ผลกระทบ เป็นกิจกรรมท่ีผิดต่อระเบียบของสังคม แรงจูงใจของการพนันจึงถูกพิเคราะห์ว่าเป็น

ด้วยเพราะความต้องการและความอยากในทรัพย์ ด้วยเหตุดังนั้น นักพนันจึงกลายเป็นกลุ่มบุคคลท่ีถูกจัดลําดับ

ความสัมพันธ์ท่ีต่างระดับกับคนในสังคมอ่ืน พ้ืนท่ีการพนันจึงถูกตีความว่าเป็นพ้ืนท่ีของอบายมุข  

 อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของ “นักพนัน”  โดยเฉพาะนักพนันไพ่ การให้ความหมายของ “การพนัน” 

ได้สะท้อนถึงนัยความหมายของนักพนันท่ีเชื่อมโยงกับการให้ความหมายของการดํารงชีวิตในภาวะสังคมและ

เศรษฐกิจของความเป็นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี การสอบถามถึง นิยามความหมาย ของการเล่นพนันไพ่

ของนักพนันท้ังระดับเจ้าของบ่อน เจ้าหน้าท่ีตํารวจ นักพนันกลุ่มต่างๆ อาทิ นักพนันท่ีเป็นข้าราชการ แม่ค้า  

พบการให้คําจํากัดความท่ีคล้ายกัน จะพบคํานิยามท่ีซ่อนอยู่ในการให้ความหมายท่ีสําคัญ คือ นักพนันทุกคน

เชื่อว่า การเล่นไพ่เป็นกิจกรรมทางสังคมประเภทหนึ่ง ท่ีเทียบเคียงได้กับกิจกรรมทางสังคมประเภทอ่ืนๆ ท่ี

บุคคลท่ัวไปใช้เป็นกิจกรรมคลายเครียด และกิจกรรมยามว่าง คําตอบท่ีได้มักจะสะท้อนด้วยคําพูดท่ีว่า “คือ

การเล่นเพ่ือคลายเครียด” หรือ “กิจกรรมยามว่าง” “ กิจกรรมคลาดเครียดยามว่าง”  

 จากการกําหนดนิยามดังกล่าว หากอธิบายด้วยแนวคิดเรื่อง วาวล์ นิรภัย (Safety  Valve)50 ได้

สะท้อนให้เห็นถึงการมองการพนันไพ่ในฐานะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนยามว่าง (Leisure time)  ท่ีปลดปล่อยตัว

นักพนันออกจากแรงกดทับและความขับข้องใจจากวิถีชีวิตของสังคมเมือง ดังเช่น แรงจูงใจของนักพนัน

ข้าราชการครูผู้หนึ่งได้กล่าวถึง แรงจูงใจท่ีทําให้เข้ามาเล่นการพนันคือ “...อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีอะไรทํา

แน่นอน มีชั่วโมงสอนท่ีแน่นอน กิจกรรมซ้ําๆ ทําให้มีเวลาว่าง...”51 ขณะท่ีข้าราชการกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาเป็นนัก

พนันก็จะให้คําตอบท่ีคล้ายคลึงกันและได้สะท้อนให้เห็นถึงความจําเจในการดํารงชีวิต ด้วยเหตุดังนั้น นักพนัน

ในกลุ่มนี้จึงมีความเชื่อร่วมกันว่า พ้ืนท่ีและการเล่นการพนันไพ่กลายเป็นวาวล์ นิรภัย ท่ีปลดปล่อยพวกเขาออก

จากกิจกรรมและวิถีของอาชีพท่ีจําเจ ท่ีทําให้รู้สึกถึงความเบื่อหน่าย จากการให้นิยามความหมายในแง่นี้ การ

พนันจึงเป็นกิจกรรมท่ีทําหน้าท่ีทางบวกของสังคม 

                                           
50 Per Binde. Gambling motivation and involvement: A review of social science research. 

Stockholm: Sweden.( 2009).pp.12-14.  
51 นางแก้ว นามสมมติ, ข้าราชการครู สัมภาษณ์วันท่ี 7 มกราคม 2557. 
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 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการพนัน และการเล่นการพนันไพ่จึงกลายเป็นพ้ืนท่ีรองรับความรู้สึกเบื่อหน่าย 

จําเจ ของนักพนัน “พ้ืนท่ีบ่อน” ดังกล่าว จึงกลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีต้องทําหน้าท่ีทางสังคม-เศรษฐกิจข้ึนมา

เช่นเดียวกับสังคม-เศรษฐกิจท่ีนักพนันหลีกหนี การได้มีเพ่ือน การไปเล่นกับเพ่ือน การไปเล่นเพราะเพ่ือนชวน 

รวมถึง การได้พูดคุยสนุกสนานในหมู่เพ่ือนนักพนัน52 การสังเกตบรรยากาศของการเล่นไพ่ของนักพนันท่ีจะมี

พฤติกรรมการพูดท้าทายคู่แข่ง ความภูมิใจในการเป็นผู้ท่ีมีแต้มเหนือกว่า และ การพูดเสียดสี ประชดประชัน

ต่อผู้แพ้หรือผู้ชนะ ทําให้พ้ืนท่ีบ่อน ได้สร้างการอยู่ร่วมกันของนักพนัน ซึ่ง Goffman เรียกว่าเป็น รางวัลทาง

สังคมของการพนัน (The social rewards of gambling)53  

 นอกจากนี้ ความสนุกท่ีได้จาก “การเสี่ยงโชค” ได้สะท้อนถึงนัยของความต้องการเอาชนะโชค ด้วย

แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ท่ีประกอบด้วยทักษะการจัดการ ความคิดในการเงินพนัน ความคิดคาดเดาแต้มไพ่ใน

มือคู่ต่อสู้  ความตื่นเต้น เร้าใจจากการเสี่ยงโชค จากการตัดสินใจใช้เงินในการลงทุน การเลือกวางเงินเดิมพัน

จึงเป็นการคิดคํานวณบนฐานท่ีคล้ายคลึงกับการลงทุน หากมองว่านักพนันไพ่คือปัจเจกบุคคลท่ีทางเศรษฐกิจท่ี

มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ (rational-economic individual) การวางเดิมพันในเกม จึงนับเป็นการตัดสินใจด้าน

การลงทุนท่ีนักพนันเองต้องวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาสและหาวิธีการลดความเสี่ยงต่อการลงทุนด้วยการ

อาศัยทักษะการต่อสู้ในเกม ดังนั้น ความหมายของการเล่นไพ่ในฐานะของการจัดการกับการเสี่ยงโชค ด้านหนึ่ง

มันจึงสะท้อนถึง “อํานาจทางเศรษฐกิจ” ท่ี Foucault ได้อธิบายว่ามันเป็นการแสดงออกถึงการเป็น

ผู้ประกอบการของตัวเอง (entrepreneurs of the self) เป็นการตัดสินใจท่ีนักพนันกระทําการโดยเสรีภาพใน

การตัดสินใจท่ีจะใช้และลงทุนด้านทรัพยากร เพ่ือแลกกับการผลิตบางอย่างท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับพวก

เขา54 ซึ่งความพึงพอใจของนักพนันไพ่ดังกล่าวนั้นจึงประกอบไปด้วย การสัมผัสถึงอํานาจในพ้ืนท่ีของบ่อนไพ่ 

ซึ่งการสัมผัสถึงอํานาจในลักษณะดังกล่าวนี้เอง จึงเป็นเหตุผลสําคัญท่ีสามารถอธิบายได้ถึงสาเหตุท่ีทําให้บ่อน

การพนันไพ่ในเขตเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีเพียงบ่อนไพ่รัมม่ีและบ่อนไพ่เสตอ เพราะการเล่นไพ่ท่ีไม่มีเจ้ามือ 

นักพนันเชื่อว่ามันทําให้พวกเขาสามารถท่ีจะคุมเกม  

 กล่าวได้ว่า ในการตีความ ความหมายการพนันของนักพนันไพ่ได้สะท้อนถึงนัยความหมายของการ

พนันท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของความเป็นเมืองในเขตเมืองอุบลราชธานีท่ี ท่ีระบบงานราชการสร้างวิถีอาชีพท่ี

                                           
52 นางแก้ว นามสมมติ, ข้าราชการคร ูสัมภาษณ์วันท่ี 7 มกราคม 2557. 
53 Ibid.pp.16-18 
54 Michel Foucault. The birth of biopolitics: lectures at the Collège de France, 1978-79. 
Translated by G. Burchell. New York: Palgrave Macmillan.(2008). p.226   
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จําเจ ขณะท่ีความเติบโตด้านการค้าขายสร้างกลุ่มคนท่ีมีโอกาสในการสะสมทุน สร้างวิถีชีวิตของชนชั้นกลาง

เมืองท่ีมีเงินเดือน มีความม่ันคงทางรายได้ มีโอกาสในการเข้าถึงการสะสมทุน ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการ

ลงทุนด้านการเกษตร การเพาะปลูก ทําให้กิจกรรมการเล่นพนันไพ่มีความหมายต่อชีวิตในแง่ของการเป็น

กิจกรรมทางสังคมประการหนึ่ง ท่ีนักพนันใช้หลีกหนีจากชีวิตประจําวันท่ีถูกกํากับด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีซ้ําซากจําเจ เข้าสู่พ้ืนท่ีบ่อน พ้ืนท่ีการพนันท่ีสามารถสร้างรางวัลทางสังคม ในรูปแบบของสังคมเพ่ือน

นักพนันท่ีอยู่ร่วมกัน และการรู้สึกถึงการแสดงบทบาทของนักพนันท่ีได้สัมผัสอํานาจของการควบคุมทรัพยากร

ในการเล่นเกมไพ่  

 

ผลกระทบของการพนันไพ ่

 แม้ว่าในการวิเคราะห์ความหมายของการพนันและนัยสําคัญต่อชีวิตของนักพนัน จะสะท้อนถึงการทํา

หน้าท่ีของกิจกรรมการพนันไพ่ในฐานะกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมยามว่างทางบวก แต่ปฎิเสธไม่ได้ท่ีจะกล่าว

ว่ากิจกรรมทางบวกนั้นได้ส่งผลกระทบต่อนักพนัน ครอบครัว และสังคม ซึ่งในการกล่าวถึงผลกระทบของการ

เล่นการพนันไพ่ในเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ขอกล่าวถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระดับจุลภาค และ

มุมมองในเชิงสังคมมากกว่าด้านการแพทย์และจิตวิทยา 

 การสูญเสียทรัพย์สิน และสถานะทางเศรษฐกิจในสังคม เป็นผลกระทบท่ีมักถูกกล่าวถึงจากนักพนัน

มากท่ีสุด เม่ือถูกถามถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ ดังเช่นกรณีของนางทอ นามสมมติ อดีตนายทุนปล่อยเงินกู้ ได้

เล่าถึงผลกระทบของการเล่นพนันไพ่ให้ฟังว่า เม่ือ 10 ปีก่อนนางทอเป็นนายทุนปล่อยกู้ท่ีเป็นท่ีรู้จักคนหนึ่งของ

จังหวัด และปล่อยกู้ในบ่อนด้วยต่อมาถูกชักชวนให้เล่นโดยเพ่ือนๆ ในบ่อน หลังจากได้เล่นมาเป็น 10 ปี สิ่งท่ี

ได้สูญเสียทรัพย์สินของครอบครัวคือ หอพักในเมือง ร้านขายของชํา และบ้าน จากการลองประมาณการราคา

ทรัพย์สินท่ีเสียไปรวมแล้วมีมูลค่าเกือบ 4 ล้าน  การสูญเสียทรัพย์สินได้นํามาสู่ผลกระทบด้านอ่ืนตามมาคือ 

ปัญหาการหย่าร้างในครอบครัว โดยท่ีลูกท้ังสองไม่สามารถท่ีจะอยู่กับเธอได้ จําเป็นท่ีจะต้องให้สามีรับไปดูแล 

แม้ว่านางทอจะเชื่อว่าปัญหาการสูญเสียสถานะทางเศรษฐกิจ หน้าตาทางสังคม และปัญหาครอบครัว เหล่านี้

เกิดจากการเล่นการพนันไพ่ แต่นางทอก็ยังคงท่ีจะยินดีท่ีจะเล่นไพ่และเปิดบ่อน เพราะเป็นท้ังแหล่งรายได้และ

สังคมเพ่ือนท่ีปรากฏอยู ่

 สําหรับมุมมองด้านกฎหมาย การรับสินบนและระบบส่วยจากบ่อนพนันไพ่ เป็นผลกระทบทางสังคม

อีกประการท่ีสําคัญ แม้แต่นักพนันท่ีจะต้องจ่ายส่วย หรือใช้ระบบนายประกันของตํารวจยังมีความคิดเห็นว่า 

ทําให้กฎหมาย ซึ่งเป็นกฎระเบียบของสังคมไม่มีความศักดิ์สิทธิ การจ่ายส่วยของบ่อน การยินยอมให้มีการ
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ปล่อยเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยท่ีมากกว่ากฎหมายกําหนด กลายเป็น “ธุรกิจสีเทา”55 ท่ีดําเนินการโดยตํารวจ จึง

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายของกลไกรัฐ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  

 ดังนั้น จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นพนันไพ่ของนกัพนันในเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จึงสะท้อน

ให้เห็นปัญหาของการพนันท้ังในกรอบของจริยธรรมปัญหาทางสังคมท่ีเกิดจากการท่ีนักพนันปฏิเสธจริยธรรม

ของสังคม การพนันจึงถูกตีความว่าเป็นพฤติกรรมท่ีทําร้ายตน ครอบครัวและสังคม พร้อมกันนี้ก็ได้สะท้อนถึง

ปัญหาเชิงการปฏิบัติตามกฎหมายของกลไกลของรัฐ ดังเช่น เจ้าหน้าท่ีตํารวจ จนทําให้ช่องว่างทางกฎหมาย

เป็นพ้ืนท่ีสําหรับการจัดเล่นกิจกรรมการพนันนี้ข้ึนได้ ส่งผลต่อความศักดิ์สิทธิ์และมาตรฐานทางกฎหมาย 

 

ผลกระทบของการพนันออนไลน์และบ่อนชายแดนต่อบ่อนพนันไพ่ในเขตเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี

1. การเข้ามาของพนันออนไลน์และการปรับตัวของบ่อนไพ ่

 จากการสัมภาษณ์อดีตเจ้าของบ่อนไพ่เสตอ ถึงผลกระทบของความนิยมการพนันออนไลน์ต่อบ่อนไพ่ 

โดยเฉพาะบ่อนเสตอ ได้ข้อมูลว่า ในส่วนของการได้รับผลกระทบของปริมาณผู้เล่นลดลงไปหรือไม่นั้นไม่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรง แต่จะได้รับผลกระทบในด้านของพฤติกรรมนักพนันท่ีเล่นไพ่ในบ่อน เม่ือนักพนันเสียเงิน

เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะกับการเล่นไพ่เสตอ นักพนันจํานวนหนึ่งจะหาทางออกด้วยการหันไปเล่นไพ่ออนไลน์ 

เพ่ือให้ตัวเองยังคงได้เล่นไพ่อยู่ แต่เป็นการเล่นท่ีเสียน้อยกว่า ซึ่งจากประสบการณ์ของอดีตเจ้าของบ่อนเล่าว่า 

หลังจากเป็นเจ้าของบ่อนและเป็นผู้เล่นไพ่เสตอด้วยนั้น เล่นเสียติดกันและเสียเงินจํานวนหลายแสนบาท จึง

ต้องหยุดเล่นและระหว่างนั้น ได้หาทางออกโดยหันไปเล่นบัคคาร่าตามการชักชวนของเพ่ือนพนันในบ่อนเสตอ 

ได้แนะนําให้รู้จักกับลูกชาย เล่นครั้งแรกด้วยเงิน 50000 บาท และก็เพ่ิมจํานวนได้เรื่อยๆ มีการหาลูกค้า VIP 

ท่ีสามารถจะเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้ัน และมีการเปิดบัญชีโอนเงินเข้ามาให้ได้ตลอด ภายหลังลูกชายคน

ดังกล่าวเล่นบัคคาร่าและเสียเงินไปกว่า 10 ล้านบาทจึงยุติการเล่น ส่วนตนได้เงินทุนจากการเล่นบัคคาร่าร่วม 

1 ปี ก็กลับมาเล่นไพ่เสตอเหมือนเดิม 

 นอกจากนี้ นักพนันหลายคนท่ีใช้การเล่นการพนันออนไลน์เป็นทางออกจากการเสียเงินในบ่อนไพ่ จะ

กลับมาเล่นไพ่ในบ่อนเหมือนเดิม ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า  

                                           
55 สัมภาษณ์นายเอิน นามสมมติ นกัพนัน  , วันท่ี  5 มกราคม 2557 
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“...เสียเงินเหมือนกัน ได้เงินเหมือนกัน แต่ไม่ได้จับเงินเล่นจริงๆ ต้องเอา user เล่นแล้วค่อย

ไปแลกชิปเป็นเงินออกมา รวมไปถึงการไม่ได้ลุ้นไพ่ท่ีเป็นการจับไพ่จริงๆ อรรถรสในการเล่น

มันหายไป…” 56 

 ดังนั้น กล่าวได้ว่า การพนันออนไลน์มีผลต่อการเล่นของนักพนันบ่อนไพ่ อยู่บ้างในด้านของการเป็น

ช่องทางในพักและการหาทุนเพ่ือกลับมาเล่นในบ่อนพนันไพ่ใหม่อีกครั้ง  

2. ผลกระทบของบ่อนชายแดนต่อบ่อนพนันไพ่ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

 สําหรับความคิดเห็นต่อบ่อนชายแดนกับพฤติกรรมการเล่นการพนันไพ่และบ่อนไพ่ในจังหวัด

อุบลราชธานีนั้น นักพนันและอดีตผู้มีอิทธิพลคุมบ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความเห็นท่ีตรงกันว่า มี

ผลกระทบในด้านท่ีทําให้นักพนัน จะมีการหายไปจากบ่อนในบางช่วง เช่น หายไปเล่นในบ่อนชายแดน 1 – 2 

เดือน จากท่ีเคยมาเล่นประจําทุกวัน  

แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลท้ังสองเชื่อม่ันว่า ระยะทางอาจไม่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นการพนันไพ่ว่าจะ

เล่นท่ีบ่อนหรือในคาสิโนชายแดน เพราะหากเป็นนักพนันแล้วไม่ว่าอยู่ท่ีไหน ใกล้หรือไกลก็จะเล่น แต่เงื่อนไข

สําคัญท่ีตัดสินใจท่ีทําให้คนเล่นคือ ความเชื่อใจของนักพนันท่ีเล่นด้วยกัน รวมไปจนถึงความเชื่อใจ 

ความคุ้นเคยต่อนายทุนท่ีจะสามารถกู้เงินมาเป็นทุนสําหรับการเล่นได ้

  

                                           
56 สัมภาษณ์นายเอ นามสมมุติ, นักพนันและเจา้ของบ่อนการพนัน, วันท่ี 10 กันยายน 2556 
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บทท่ี 4 

พนันฟุตบอลเว็บไซด์ (โต๊ะบอลในยุคออนไลน์) กรณีศึกษาเฉพาะเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 

 

1.บทนํา 

หากกล่าวถึงสถานการณ์การพนันในจังหวัดอํานาจเจริญ สถานการณ์และชนิดการเล่นการพนันแทบ

ไม่มีความแตกต่างไปจากจังหวัดอ่ืนๆในภาคอีสานตอนล่างเท่าใดนัก ท้ังชนิดของการเล่นการพนัน เช่น       

ล็อตเตอรหีรือหวยรูปแบบต่างๆ อาทิ หวยไทยและหวยลาว หรือการพนันพ้ืนบา้นชนิดต่างๆ ได้แก่ ไฮโล ชนไก่ 

มวยตู้ ไพ่ชนิดต่างๆ หรือการพนันทายผลกีฬาต่างๆ โดยผู้เล่นพนันในแต่ละชนิดการพนันก็จะมีความแตกต่าง

หลากหลายด้วยเช่นกัน กล่าวคือ มีผู้เล่นในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็ก (ประมาณ 7-8 ปี)57 จนถึงวัยชรา การ

เล่นการพนันก็พบได้ในทุกๆ อาชีพอาชีพ และมีวงเงินในการเล่นพนันท่ีมากน้อยต่างกันไปตามฐานะของผู้เล่น

และชนิดของการพนันท่ีเล่น 

 บ่อนการพนันในเขตเมืองของจังวัดอํานาจเจริญมักจะเป็นบ่อนท่ีทําการเล่นพนันเพียงชนิดเดียว เช่น 

บ่อนไพ่ บ่อนไฮโล บ่อนชนไก่ การตั้งบ่อนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ่อนวิ่ง ท่ีจะไม่มีการตั้งบ่อนอยู่ในสถานท่ีใด

สถานท่ีหนึ่งอย่างถาวร และขนาดของบ่อนมีขนาดไม่ใหญ่นัก สถานท่ีท่ีใช้เป็นท่ีตั้งของบ่อนจะมีการหมุนเวียน

เปลี่ยนสถานท่ีเล่นพนันโดยตลอด ส่วนใหญ่มักจะตั้งบ่อนวิ่งตามงานพิธีหรืองานประเพณีพ้ืนบ้านต่างๆ เช่น 

งานศพ งานโกนผมไฟเด็กทารก58 เป็นต้น ส่วนสาเหตุท่ีจังหวัดอํานาจเจริญไม่มีบ่อนถาวรขนาดใหญ่ อาจเป็น

เพราะจังหวัดอํานาจเจริญมีขนาดทางเศรษฐกิจไม่ใหญ่โตนักเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดข้างเคียง ซึ่งอาจมีผล

ต่อจํานวนนักพนันและจํานวนเงินท่ีใช้ในการเล่นพนัน โดยจังหวัดอํานาจเจริญมียอดรายได้จากกิจกรรมการ

ผลิตสินค้าและบริการของจังหวัด (GPP) ในปี พ.ศ.2554 จํานวน 12,099 ล้านบาท  ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมี

ยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการของจังหวัด(GPP)ในปีเดียวกัน จํานวน 84,137 ล้านบาท59 

ประกอบกับจังหวัดอํานาจเจริญมีท่ีตั้งอยู่ใกล้กับบ่อนคาสิโนชายแดนในประเทศเพ่ือนบ้าน ทําให้นักพนันมี

ช่องทางในการเล่นพนันนอกเหนือไปจากเล่นการพนันผ่านบ่อนในจังหวัด 

                                           
57สตพร (ขอสงวนนามสกุล). ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดอํานาจเจริญ, สัมภาษณ์ วันท่ี 29 

มีนาคม 2556. 
58หมาก (นามสมมติ). ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองของจังหวัดอํานาจเจรญิ, สัมภาษณ์ วันท่ี 19 มีนาคม 2556.  
59สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ http://www.nesdb.go.th/Default.aspx? 

tabid=96 เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557. 
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แม้กระนั้น ในระยะ 5 – 10 ปีท่ีผ่านมา กลับพบว่ามีชนิดการพนันชนิดหนึ่งท่ีกําลังได้รับความนิยมใน

เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองอํานาจเจริญ และกําลังได้รับความนิยมในหมู่เยาวชน และกลุ่มคนทํางาน โดยอาศัย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสรเทศในปัจจุบันเข้ามาช่วยอํานวยความสะดวกในการเล่น และการบริการ

จัดการการพนัน และเป็นชนิดการพนันมีการปรับตัวด้านการจัดการมากท่ีสุดชนิดหนึ่งในเขตตัวเมือง

อํานาจเจริญ การพนันชนิดดังกล่าวคือ การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล การพนันทายผลฟุตบอลในเขต

จังหวัดอํานาจเจริญมีท้ังการพนันทายผลฟุตบอลแบบออนไลน์ท่ีเป็นการข้ามาของบ่อนคาสิโนจากต่างประเทศ 

ในส่วนของเจ้ามือพนันท้องถ่ินเองก็ได้มีการปรับตัวโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาในการเล่นพนัน จากบ่อนรับ

พนันทายผลฟุตบอลหรือ‘โต๊ะบอล’ในพ้ืนท่ีท่ีเล่นพนันผ่านโพย พัฒนามาเป็นการพนันทายผลการแข่งขัน

ฟุตบอลท่ีนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ เช่น ใช้เว็บไซต์ในการประกาศราคาต่อรอง มีการใช้โปรแกรม

ประมวลผลจํานวนเงินได/้เสียจากการพนัน มีโปรแกรมการจัดการธุรกิจการพนันท่ีทําให้เจ้ามือสามารถดูข้อมูล

การเล่นพนันจากบ่อนหลายแห่งของตนได้ และยังสามารถบริหารจัดการบ่อนต่างๆในเครือข่ายได้พร้อมๆกัน 

ด้วยเหตุท่ีรายงานวิจัยฉบับนี้เน้นการศึกษาการพนันท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ิน ดังนั้นการศึกษาการปรับตัวของบ่อนใน

ท้องถ่ินจึงมีความน่าสนใจยิ่ง ประกอบกับการพนันฟุตบอลออนไลน์ได้มีผู้ศึกษาไว้อย่างหลากหลายแล้ว 

รายงานวิจัยในส่วนนี้จึงมุ่งให้ความสนใจไปท่ีการพนันท้องถ่ิน ในเขตเมือง ชนิดการพนันท่ีจะศึกษา คือ การ

พนันทายผลฟุตบอลท่ีพัฒนามาจากโต๊ะรับแทงพนันทายผลฟุตบอลในอดีต 

 

2 ประวัติ / พลวัตของการเปลี่ยนแปลงของการพนันฟุตบอลของพื้นท่ีเมืองอํานาจเจริญ 

การพนันฟุตบอลในเขตเมืองของจังหวัดอํานาจเจริญ 

การพนันฟุตบอลเป็นชนิดการพนันท่ีค่อนข้างจะสอดคล้องกับความเป็นเมือง เนื่องจากในตัวเมืองมีสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพนันชนิดนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ

แทง-จ่ายเงินพนัน การอ้างอิงข้อมูลเก่ียวกับราคาต่อรองในการพนัน รวมถึงการบริหารจัดการบ่อน หรือ

สัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสัญญาณดาวเทียม เคเบิลทีวี หรือสัญญาณ 3G ก็มักจะหาได้

ง่ายในเขตเมือง ประกอบกับระบบคมนาคม เช่น ถนน ก็มีความสะดวกสบายทําให้ผู้เล่นพนันสามารถเดินทาง

ไปบ่อนท่ีรับแทงพนัน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ยิ่งในกรณีของจังหวัดอํานาจเจริญท่ีเป็นเมืองขนาดเล็กแล้ว 

การเดินทางไปบ่อนหรือร้านท่ีรับแทงพนันใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที 

ในกรณีของจังหวัดอํานาจเจริญ การพนันฟุตบอลท่ีเป็นท่ีนิยมในเขตเมืองของจังหวัดอํานาจเจริญและ

สามารถพบได้ท่ัวไป ก็คือการพนันทายผลฟุตบอลท้ังในรูปแบบออนไลน์ โต๊ะบอลแบบเดิม และพนันทายผล
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ฟุตบอลของบ่อนท่ีเป็นส่วนผสมระหว่างออนไลน์ และโต๊ะบอลแบบเดิม กล่าวคือได้มีการใช้เว็บไซต์มาใช้ใน

บางข้ันตอนของการเล่นพนัน แต่ในบางข้ันตอนยังต้องอาศัยการแทงพนันแบบซึ่งหน้าเหมือนกับโต๊ะบอล

แบบเดิม รายงานวิจัยฉบับนี้จึงขอนิยามการพนันชนิดนี้ตามจุดเด่นของชนิดการพนันนี้ว่า ‘การพนันบอล

เว็บไซต์’( รายละเอียดด้านต่างๆของการพนันรูปแบนี้จะได้กล่าวถึงในส่วนต่อไป) ชนิดการพนันท่ีกําลังได้รับ

ความนิยมสูงสุดในกลุ่มคนทํางาน และเยาวชนในขณะนี้ คือ การพนันบอลเว็บไซต์ เนื่องจากการเดินทางไปยัง

ร้านรับแทงสะดวก วงเงินข้ันต่ําในการแทงก็ไม่มากนัก การจ่าย/รับเงินเดิมพันมีความถูกต้อง เป็นต้น 

ในเขตเมืองของจังหวัดอํานาจเจริญมีตัวแทนรับแทงพนันฟุตบอล 2 แห่ง ซึ่งเป็นการรับแทงพนัน

ฟุตบอลเว็บไซด์ (ในอดีต มีสถานท่ีรับแทงพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล 3 แห่ง แต่ได้ปิดตัวลงหนึ่งแห่ง) แห่ง

ท่ี 1 เป็นสถานท่ีรับแทงพนันท่ีใหญ่และดําเนินการมายาวนานท่ีสุด ส่วนสถานท่ีรับแทงพนันแห่งท่ี 2 ก็จะรับ

แทงพนันเฉพาะการทายผลแข่งขันฟุตบอลเพียงชนิดเดียวเท่านั้น โดยการให้ข้อมูล อัตราต่อรอง และการแทง

พนัน จะดําเนินการผ่านเว็บไซต์ www.7531bet.com60 การดําเนินการรับแทงพนันเพียงชนิดเดียวนั้น 

สะท้อนให้เห็นว่าในเขตเมืองของจังหวัดอํานาจเจริญมีผู้นิยมเล่นพนันฟุตบอลเป็นจํานวนมาก จนบ่อนไม่

จําเป็นต้องให้บริการการพนันชนิดอ่ืน บ่อนดังกล่าวก็มีรายได้เพียงพอท่ีจะดําเนินกิจการต่อไป ส่วนสาเหตุท่ีทํา

เกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวเป็นเพราะการแข่งขันฟุตบอลเป็นชนิดกีฬาท่ีกําลังได้รับความนิยมในสังคมไทย ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ ผาสุก พงไพจิตร และคณะ “เรื่อง หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า” งานวิจัยของ สังศิต 

พิริยะรังสรรค์ และคณะ เรื่อง “เศรษฐกิจการพนัน: ทางเลือกเชิงนโยบาย” ท่ีต่างกล่าวว่าวงเงินหมุนเวียนใน

ธุรกิจการพนันฟุตบอลเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี61 ประกอบกับ กีฬาฟุตบอลยังมีการแข่งขันทุกวันวันละหลายสิบคู่ ท้ัง

ฟุตบอลลีกในประเทศ ฟุตบอลรายการทัวร์นาเมนต์ โดยเฉพาะ 5 ลีกชั้นนําในยุโรป (พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, บุน

เดสลีกา เยอรมัน, ลาลีกาลีก สเปน, กัลโชซีรีอาร์ อิตาลี และลีกเอิง ฝรั่งเศส)62 จึงเป็นกีฬาท่ีทุกคนเข้าถึงได้

ง่าย และกลายเป็นกีฬาท่ีผู้เล่นพนันชาวไทยนิยมมากท่ีสุด63 

  

                                           
60นาย อ. (ขอสงวนช่ือและนามสกุล), ผู้ดูแลกิจการสถานท่ีรับแทงพนนับอลเว็บไซต์แห่งหนึ่งในเขตเมืองจังหวัด

อํานาจเจรญิ, สัมภาษณ์ วันท่ี 9 ธันวาคม 2556. 
61ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ สังศติ พิริยะรังสรรค์ และคณะ อ้างถึงใน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. จลุสารทันเกม. 

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม 2555), ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนนั. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เครือข่ายเดอืนตุลา, หน้า 17. 
62รัตพงษ์ สอนสภุาพ. “การพนันออนไลน์ บททดสอบครั้งใหม่ของสงัคมไทย”. จุลสารทันเกม. ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 

(เมษายน-มิถุนายน 2555), ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เครือข่ายเดือนตลุา, หน้า 6. 
63ไพศาล ลิ้มสถิตย์.  อ้างแล้ว, หน้า 14. 



60 
 

3 ประเภท/รายละเอียดของการพนันบอลเว็บไซต ์  

การพนันบอลเว็บไซต์ เป็นชนิดการพนันท่ีพัฒนามาจากการบ่อนพนันฟุตบอล หรือ‘โต๊ะบอล’

แบบเดิมท่ีแทงพนันโดยการใช้โพย และเปิดกิจการเพ่ือรองรับการพนันในท้องถ่ินท่ีโต๊ะบอลแห่งนั้นตั้งอยู่ แต่ใน

ปัจจุบันได้อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการเล่นพนันในบาง

ข้ันตอน การพนันบอลเว็บไซต์ มีความแตกต่างจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ท่ีกระบวนการการเล่นพนันและ

การรับแทงทุกข้ันตอนสามารถดําเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จึงอาจกล่าวได้ว่า การพนันบอลเว็บไซต์เป็น

การพนันก่ึงออนไลน์ ลักษณะก่ึงออนไลน์ดังกล่าว รวมถึงพลวัตรและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากโต๊ะบอล

สู่การพนันบอลเว็บไซต์ จะถูกอธิบายในส่วนต่อไป 

การพนนัทายผลฟุตบอลในบ่อนหรือโต๊ะรับแทงในยุคแรกมีรูปแบบเกมพนัน 2 ประเภท คือ ประเภท

บอลเดี่ยว และประเภทบอลชุด64 

ประเภทบอลเดี่ยว หมายถึง การเล่นพนันท่ีผู้เล่นจะทายผลฟุตบอลเป็นคู่ๆ โดยผลได้-เสียของการ

พนันจะไม่เก่ียวข้องกัน ผู้แทงพนันมีสิทธิท่ีจะเลือกเล่นก่ีคู่ก็ได้ เล่นพนันแต่ละคู่ก็จะข้ึนอยู่กับอัตราต่อรองของ

แต่ละคู่ ส่วนประเภทบอลชุด (บอลสเต็ป, บอลพวง, บอลโยง) หมายถึงการแทงพนันท่ีผู้เล่นพนันต้องเล่นพนัน

แต่ละชุดไม่ต่ํากว่า 3 คู่ โดยผู้เล่นพนันจะได้เงินพนันก็ต่อเม่ือ เล่นพนันถูกทุกคู่ต่อหนึ่งชุด ถ้าผิดคู่ใดคู่หนึ่งถือ

เสยีพนัน 

ในระยะแรกของการพนันทายการแข่งขันฟุตบอล ข้ันตอนการแทงจะเริ่มจาก เจ้ามือ หรือเจ้าของ

ธุรกิจการให้บริการพนันทายผลฟุตบอล(หรือโต๊ะบอล)จะออกโพยรายชื่อคู่แข่งขัน ราคาต่อรองของแต่ละคู่ ใน

กรณีของอํานาจเจริญ การแทงพนันจะใช้ระบบบอลชุด โดยผู้เล่นจะต้องพนันทายผลฟุตบอลอย่างน้อย 3-7 คู่

ต่อหนึ่งชุดการแทงพนัน การแทงจะแทงผ่านโพยท่ีเจ้าของหรือโต๊ะบอลแต่ละแห่งเป็นผู้กําหนด การเล่นพนัน

ไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้65 กล่าวคือ มีการแทงพนันกับเจ้ามือ หรือ“โต๊ะบอล” 

เจ้ามือหรือโต๊ะบอลก็จะมีสมุดบัญชี หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการกรอกข้อมูลการแทงพนันของนักพนันเท่านั้น 

ราคาต่อรองก็กําหนดข้ึนเองและใช้เป็นข้อตกลงของท้ัง 2 ฝ่าย ข้อเสียของการเล่นพนันแบบนี้คือ ในมุมของผู้

พนัน ราคาต่อรองไม่แน่นอนผันแปรไปตาม ‘โต๊ะบอล’แต่ละแห่ง หลักฐานการแทงไม่แน่นอน หลายครั้งเกิด

                                           
64วิษณุ วงศ์สินศิริกุล. 2554, อ้างแล้ว, หน้า 7 – 8.  
65น.ส. ป. (ขอสงวนช่ือและนามสกุล), ผู้ดูแลกิจการสถานท่ีรับแทงพนันบอลเว็บไซต์แห่งหนึ่งในเขตเมืองจังหวัด

อํานาจเจรญิ, สัมภาษณ์ วันท่ี 22 ธันวาคม 2556. 
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การสูญหายหรือโพยแทงพนันไม่ตรงกันระหว่างผู้แทงกับโต๊ะบอล66 ทางฝ่ายเจ้ามือ หรือเจ้าของโต๊ะบอล 

ระบบการแทงพนันโดยอาศัยโพย ทําให้เจ้ามือไม่สามารถกําหนดหรือวางแผนเตรียมเงินทุน ปริมาณเงินสํารอง

ท่ีจะต้องจ่ายหากผู้พนันทายผลการแข่งขันถูกต้อง รวมถึงการดูแลกิจการโต๊ะบอลหลายๆแห่งในหลายพ้ืนท่ี

พร้อมๆกันได้67 

เพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น เจ้ามือหรือโต๊ะพนันทายผลฟุตบอลได้ทําการปรับตัวโดยการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการพนัน กล่าวคือ เจ้ามือหรือโต๊ะบอลจะซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป 

สําหรับการจัดการการพนัน โดยการโปรแกรมนั้นจะทํางานผ่านเว็บไซต์ (www.7531bet.com) เว็บไซด์จะทํา

หน้าท่ีในประกาศอัตราต่อรองกลางของฟุตบอลแต่ละคู่ (โปรดดูรูปประกอบ ท่ี1) เพ่ือให้ผู้เล่นพนันทราบอัตรา

ต่อรองล่วงหน้า ส่วนโปรแกรมการจัดการการพนันท่ีมาคู่กันนั้น จะทําหน้าท่ีเป็นฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อ

ข้อมูลจํานวนเงินพนัน กําไร-รายจ่ายท่ีเจ้าของโต๊ะบอลจะได้จากโต๊ะแต่ละแห่งของตนในแต่ละวัน โปรแกรมจะ

คํานวณเงินท่ีได้รับและเงินท่ีต้องจ่ายให้กับผู้เล่นพนันในวันถัดไป (โปรดดู รูปประกอบท่ี 2)   

ในส่วนของผู้เล่นพนัน โปรแกรมจะทําหน้าท่ีคํานวณพนันจะได้รับหากทายผลการแข่งขันถูกต้อง 

(คํานวณจากเงินแทงพนัน เทียบกับอัตราต่อรอง) วิธีการนี้แก้ปัญหาโพยท่ีไม่ตรงกันและทําให้ผู้พนันทราบ

จํานวนเงินท่ีแน่นอนว่าหากตนเองแทงถูกจะได้เงินเท่าใด 

ในการพนันบอลเว็บไซต์ ถึงแม้จะมีการดําเนินการเล่นพนันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่ก็เป็นเพียง

ข้ันตอนการดูอัตราต่อรอง หรือการประมวลข้อมูลในการเล่นพนันบนโปรแกรมท่ีทํางานออนไลน์เท่านั้น ส่วน

ข้ันตอนอ่ืนๆของการเล่น ยังคงเป็นการแทงพนันและรับพนันตามปรกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ันตอนในการแทง

พนัน กล่าวคือ ผู้เล่นพนันยังต้องแทงผ่านโพยและต้องเข้ามาแทงพนันผ่านเจ้าหน้าท่ีในร้านท่ีเป็นตัวแทนรับ

แทงพนันของทางโต๊ะบอลด้วยตัวเอง(โดยไม่สามารถแทงพนันผ่านเว็บไซต์ได้เองโดยตรง) ข้ันตอนจะเริ่มจาก 

เจ้าหน้าท่ีของโต๊ะบอล(เดิมคือเด็กเดินโพย)จะบันทึกการรับแทงพนันลงในระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือคิดคํานวณ

เงินท่ีผู้พนันจะได้รับหากทายผลการแข่งขันถูกต้อง หลังจากเงินพนันแล้ว ผู้พนันจะได้รับสลิปท่ีบอกว่าตนเอง

เล่นพนันคู่ใดบ้าง หากทายผลถูกจะได้รับเงินเป็นจํานวนเท่าใดจากโต๊ะบอล (โปรดดูรูปประกอบท่ี 3) เม่ือทาย

ผลถูกต้องก็จะนําสลิปดังกล่าวมาเป็นหลักฐานในการข้ึนเงินกับโต๊ะด้วยตัวเองในวันถัดไป จึงอาจสรุปได้ว่าการ

พนันบอลเว็บไซต์ นั้นเป็นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ‘ก่ึงออนไลน์’ ด้วยเหตุท่ีข้อมูล และการเล่น

                                           
66นาย ม. (ขอสงวนช่ือและนามสกุล), อดีตผู้เล่นการพนันทายผลฟุตบอล, สัมภาษณ์ วันท่ี 22 ธันวาคม 2556. 
67นาย อ. (ขอสงวนช่ือและนามสกุล), ผู้ดูแลกิจการสถานท่ีรับแทงพนันบอลเว็บไซต์แห่งหนึ่งในเขตเมืองจังหวัด

อํานาจเจรญิ, สัมภาษณ์ วันท่ี 22 ธันวาคม 2556. 
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พนันบางส่วนกระทําการพนันผ่านระบบออนไลน์ แต่อีกส่วนหนึ่งยังคงเป็นการพนันท่ีผู้เล่นพนันกับผู้รับแทง

ยังคงต้องมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง นอกจากนั้น การแทงพนันไม่ได้เป็นการแทงพนันกับบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่

ในต่างประเทศ การแทงพนันและการได-้เสียเงินพันก็ยังคงจํากัดอยู่ในขอบเขตของรัฐ  

กล่าวโดยสรุป คือ การพนันบอลเว็บไซต์เป็นปรากฏการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของโต๊ะรับแทง

พนันทายผลฟุตบอลในท้องถ่ิน ท่ีได้นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและอํา

นายความสะดวกให้กับเจ้ามือและผู้เล่นพนันของโต๊ะรับพนันทายผลฟุตบอลแบบเดิม แต่ในกรณีการพนันบอล

เว็บไซต์ แม้จะมีการแทงพนันโดยใช้โปรแกรมผ่านเว็บไซต์ แต่ก็เป็นเพียงการนําเทคโนโลยีมาใช้เพียงบาง

ข้ันตอนในการเล่นพนันเท่านั้น  ส่วนข้ันตอนท่ีเหลือ เช่น การแทงพนัน และการรับ/จ่ายเงินพนัน เจ้ามือและผู้

เล่นพนันยังคงต้องมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง นอกจากนั้นการแทงพนันไม่มีการแทงพนันข้ามพรมแดนรัฐเหมือน

การแทงพนันฟุตบอลออนไลน์ จากลักษณะของการพนันทายผลฟุตบอลท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดข้างต้น รายงาน

วิจัยฉบับนี้จึงได้นิยามชนิดการพนันก่ึงออนไลน์(ใช้เว็บไซต์ในการพนันแต่ไม่สามารถเล่นพนันผ่านระบบ

ออนไลน์ได้ท้ังหมด)ก่ึงโต๊ะรับแทงพนันทายผลฟุตบอลนี้ว่า ‘การพนันบอลเว็บไซต’์ 

 

รูปประกอบท่ี 1 : เว็บไซต์ท่ีใช้ในการเล่นพนันทายผลฟุตบอล และราคาต่อรองท่ีประกาศทางเว็บไซต์ 
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รูปประกอบท่ี 2 : การประมวลกําไร/ขาดทุนวันต่อวัน ของเจ้ามือโต๊ะรับพนันทายผลฟุตบอล 

 

 

รูปประกอบท่ี 3: โพยแทงพนันก่อนกรอกเข้าโปรแกรมประมวลผลเงินเดิมพัน  

และสลิปหลักฐานในการเล่นพนันบอลเว็บไซต์  
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ข้อแตกต่างระหว่างการพนันฟุตบอลเว็บไซต์และการพนันฟุตบอลออนไลน ์

จากท่ีได้กล่าวไปแล้วในเนื้อหาข้างต้นว่าการพนันฟุตบอลเว็บไซต์เป็นการพนันก่ึงออนไลน์ ลักษณะ

การเล่นจึงมีท้ังความคล้ายคลึงและความแตกต่างกับการพนันฟุตบอลออนไลน์ เนื้อหาในส่วนนี้จึงมุ่งอธิบาย

ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างการพนันท้ังสองรูปแบบนี้ โดยเริ่มจากการนิยามและลักษณะ 

และองค์ประกอบของการพนันออนไลน์ เพ่ือจะได้นํามาเปรียบเทียบและชี้ให้เห็นการเป็นการพนันก่ึงออนไลน์

ของการพนันฟุตบอลเว็บไซต์ได้ชัดเจนมากข้ึน 

การพนันการพนันออนไลน์ท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการพนัน เริ่ม

มีบทบาทข้ึนเม่ือมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ในระยะแรก การพนันออนไลน์กระทําการพนันผ่าน

ซอฟแวร์สําหรับการเล่นการพนัน การพนันออนไลน์เริ่มเป็นท่ีรู้จักมากข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) 

เนื่องจากเว็บไซต์การเล่นการพนันในอินเทอร์เน็ตได้ถูกจัดทําข้ึนท่ัวโลกประมาณ 50 เว็บไซต์68 และกลายเป็น

การพนันท่ีได้รับความนิยมจากผู้เล่นการพนันหรือนักพนันท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน  

นักวิชาการได้นิยามความหมายหมายของการพนันออนไลน์ ไว้หลากหลาย เช่น วิษณุ วงศ์สินศิริกุล 

กล่ า ว ถึ งการพนันออนไลน์ ว่ า เป็ น  “การ เล่ นการพนัน . . . . ท่ี เ กิ ด ข้ึน ได้ ใน เ วลา เดี ยว กันแต่ ต่ า ง

สถานท่ี”69Wikipedia, the free encyclopedia ให้ความหมายการพนันออนไลน์ว่าคือ การพนันท่ีเล่นโดยใช้

อินเตอร์เน็ต70 

องค์ประกอบของการให้บริการการเล่นพนันออนไลน์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1)โดเมนเนม 

(domain name) และเซิร์ฟเวอร์ (sever) 2) โปรแกรมการเล่นการพนัน (gambling software) 3) การ

บริการรับจ่ายเงินพนัน (financial transaction)71 

ประเภทหรือรูปแบบของการพนันออนไลน์ 

                                           
68ไพศาล ลิ้มสถิตย์.  เปิดปม เป็น อยู่ คือ “พนันออนไลน”์ สังคมไทยยุคไร้พรมแดน. กรุงเทพฯ: บริษัท เอมี่ เอ็น

เตอรไ์พรส์ จํากัด, ไม่ปรากฏปีพิมพ์, หน้า 7-8. 
69วิษณุ วงศ์สินศิริกุล. เกมพนันออนไลน ์: หายนะเกมพนันท่ีต้องควบคุม. งานวิจัยสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554, หน้า 7. 
70 Wikipedia, the free encyclopedia<http://en.wikipedia.org/wiki/Online_gambling>, สืบค้นเมื่อ 6 

ธันวาคม 2556. 
71 Wilson อ้างถึงใน วิษณุ วงศ์สินศิริกุล. เกมพนนัออนไลน ์ : หายนะเกมพนนัท่ีต้องควบคุม. งานวิจัยสนบัสนุน

โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554, หน้า 7. 
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การพนันออนไลน์มีรูปแบบการเล่นท่ีค่อนข้างหลากหลาย ไพศาล ลิ้มสถิตย์72 กล่าวถึงรูปแบบเกม

พนันออนไลน์ท่ีพบในปัจจุบันในประเทศต่างๆท้ังท่ีเป็นการพนันถูกกฎหมายและผิดกฎหมายซึ่งสามารถจําแนก

ได้เป็น 4 รูปแบบคือ 

1) การเล่มเกมพนันแบบคาสิโนเช่นบาคาร่าออนไลน์, รูเล็ตออนไลน์, แบล็กแจ๊ก หรือเกมไพ่ประเภท

ต่างๆ 

2) การทายผลการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งม้า การแข่งสุนัขการแข่งขันฟุตบอล 

3) การออกล็อตเตอรี่ ผู้ท่ีต้องการซื้อล็อตเตอรี่สามารถสั่งซื้อและเล่นผ่านเว็บไซต์ขององค์กรหรือ

บริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐให้ดําเนินการธุรกิจนี ้

4) การพนันอ่ืนๆเช่นการพนันหรือการทายผลท่ีเป็นการเสี่ยงโชคท่ีนิยมเล่นในประเทศนั้นๆ 

จากความหมายและลักษณะข้างต้นของการพนันบอลออนไลน์ สามารถสรุปได้ว่า การพนันออนไลน์

หรือบ่อนการพนันออนไลน์ เป็นการเล่นการพนันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง ผู้เล่น

และผู้ให้บริการรับแทงพนันไม่จําเป็นต้องเล่นการพนันซึ่งหน้ากันหรืออยู่ในสถานท่ีเดียวกัน  

ด้านการบริการรับจ่ายเงินพนัน โดยท่ัวไปบริษัทรับแทงพนันออนไลน์จะร้องขอให้ลูกค้าท่ีต้องการแทง

พนันเปิดบัญชีพนันส่วนตัวกับทางบริษัท โดยการทําธุรกรรมทางการเงินใดๆท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมพนันจะถูก

กระทําผ่านบัญชีดังกล่าว73 นอกจากการเปิดบัญชีแล้ว ปัจจุบันมีอีกหนึ่งช่องทางท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะผู้

เล่นพนันรายย่อย คือการซื้อเครดิตในการแทงพนันผ่านบัตรเติมเงินของทางบริษัท74 ผู้เล่นจึงสามารถซื้อบัตร

ในราคามากน้อยต่างกันไปตามความต้องการ และเม่ือพิจารณาจากวงเงินข้ันต่ําท่ีกําหนดในการซื้อบัตรแต่ละ

ครั้ง พบว่าวงเงินในการแทงพนันเป็นวงเงินท่ีไม่สูงมากนัก จึงทําให้การพนันออนไลน์ขยายขอบเขตของฐานะ

ของผู้เล่นได้กว้างมากข้ึน ตั้งแต่คนท่ีมีรายได้ไม่มากไปจนถึงคนท่ีมีฐานะดี รวมท้ังเด็กและเยาวชน75 ท่ีมีรายได้

ไม่มากก็สามารถเข้ามาเล่นการพนันในบ่อนออนไลน์ได้ อีกท้ัง ผู้เล่นต้องการเข้ามาเล่นหรือจะเลิกเล่นเม่ือใดก็

ได้โดยไม่จําเป็นต้องรอรอบเวลาหรือรอให้สมาชิกมีจํานวนครบตามเกณฑ์การเล่น กลุ่มผู้เล่นจึงมีความ

                                           
72ไพศาล ลิ้มสถิตย์.  อ้างแล้ว, หน้า 11. 
73เพ่ิงอ้าง, หน้า 9. 
74พงสุข หิรัญพฤกษ์. “พูดคุยเรื่องการพนันออนไลน์กับคณุหนุ่ยแบไต”๋. ใน จุลสารทันเกม. ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 

(เมษายน-มิถุนายน 2555), ศูนย์ศกึษาปัญหาการพนัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เครือข่ายเดือนตลุา, หน้า 11. 
75ประมวล (ขอสงวนนามสกุล), ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองของจังหวัดอํานาจเจริญ, สมัภาษณ์วันท่ี 19 มีนาคม 

2556. 
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หลากหลาย ท้ังเพศ อายุ และฐานะทางเศรษฐกิจ เพราะสามารถเดิมพันได้ตามวงเงินท่ีต้องการ ไม่จําเป็นต้อง

เสี่ยงต่อการถูกเปิดเผยตัวตน เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ บางบริษัทรับแทงพนันออนไลน์ได้จัดชนิดการพนันท่ี

หลากหลายให้นักพนันได้เลือกเล่นตามใจชอบ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนชนิดการเล่นการพนันออนไลน์เม่ือใดก็ได้

แต่ถึงกระนั้นการพนันออนไลน์มีข้อด้อย คือขาดความโปร่งใสในการให้บริการ ขาดความชัดเจนในการจ่ายเงิน

พนันให้กับลูกค้า76 

จากการอธิบายลักษณะและประเภทของการพนันออนไลน์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพนันออนไลน์มี

ความแตกต่างจากการพนันบอลเว็บไซต์ในประประเด็นสําคัญโดยสรุป ดังนี ้

 

หัวข้อ/ประเด็น การพนันบอลออนไลน ์ การพนันบอลเว็บไซต์ 

ลักษณะการเล่นพนัน เล่นพนันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เล่นพนันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้

เพียงบางข้ันตอน เช่น การ

ประกาศราคาต่อรอง การจัดการ

การรับแทง (ก่ึงออนไลน์) 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นพนัน กับ

เจ้ามือ 

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงหน้า ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงหน้า/โดยตรง 

เจ้ามือ/เจ้าของบ่อน บ่อนคาสิโนในต่างประเทศ เจ้ามือพนันในท้องถ่ิน 

ชนิดการพนัน หลากหลาย มีเพียงชนิดเดียว 

ขอบเขตของการเล่นพนัน ข้ามรฐั ท้องถ่ิน 

การรับ/จ่ายเงินพนัน ผ่านบัญช/ีเครดิต เงินสด โดยผู้เล่นพนันต้องเข้าไป

แทงพนันหรือรับเงิน จากร้าน

ตัวแทนด้วยตนเอง 

 

  

                                           
76วิษณุ วงศ์สินกุล. “โตไม่หยดุ ฉุดไม่อยู่ เกมพนันในโลกออนไลน”์. ใน จุลสารทันเกม. ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน-

มิถุนายน 2555), ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เครือข่ายเดือนตุลา, หน้า 14. 
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4 โครงสร้างการบริการจัดการ  

 เนื้อหาท่ีจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป จะกล่าวถึงโครงสร้างการจัดการพนัน กระบวนการรูปแบบและ

วิธีการเล่น และวงเงินเดิมพัน ผู้เล่น การปรับตัวของสถานท่ีรับแทงพนันฟุตบอลเว็บไซต์ เฉพาะในเขตอําเภอ

เมืองของจังหวัดอํานาจเจริญ  

4.1  โครงสร้างเครือข่ายการจัดการการพนันบอลเว็บไซต ์  

 การพนันชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นกันแบบซึ่งหน้าระหว่างผู้พนันด้วยกัน เล่นพนันแบบออนไลน์ 

หรือในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีการพนันได้เสีย ล้วนแต่เป็นสิ่งผิดกฎหมายท้ังสิ้น บ่อนการพนันฟุตบอลเว็บไซด์ก็เป็น

สิ่งท่ีผิดกฎหมายเช่นกัน ด้วยขัดกับพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าบ่อน

หรือร้านรับแทงพนันบอลเว็บไซต์กลับยังคงดําเนินการตามปรกต ิ

จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลบ่อนการพนันฟุตบอลเว็บไซด์แห่งหนึ่งในประเด็นการหลบเลี่ยงการ

ตรวจจับของเจ้าหน้าท่ีตํารวจนั้น พบว่า ผู้ดูแลบ่อนการพนันออนไลน์กล่าวว่า “ม่ันใจว่าไม่ถูกจับ เพราะมีการ

เคลียร์กับตํารวจในพ้ืนท่ี”77 ผู้ดูแลคนดังกล่าวยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกว่า ในกรณีของร้านพนันบอลเว็บไซต์

ของตนเองได้จ่ายส่วยให้กับตํารวจ 2 หน่วย คือ ตํารวจท้องท่ี กับตํารวจท่ีมาจากส่วนกลาง(ขอสงวนชื่อ

เฉพาะเจาะจงของหน่วยงาน) โดยทางร้านจะจ่ายเงินให้กับตํารวจท้องท่ีประมาณเดือนละ 30,000 บาท และ

ตํารวจในส่วนกลางประมาณไม่เกิน 10,000 บาท 

ส่วนตัวเจ้าของบ่อนพนันบอลเว็บไซต์นั้น ผู้ดูแลบ่อนให้สัมภาษณ์ว่า  

“ร้านนี้ มีผู้ดูแลชื่อเฮียบี(ชื่อสมมุติ-คณะผู้วิจัย) เฮียบีทํา

หน้าท่ีเป็นผู้ดูแลกิจการร้านพนันของนายทุนชื่อซีพี(ชื่อ

สมมุติ-คณะผู้วิจัย) โดยนายทุนซีพีเป็นนายทุนใหญ่แต่

เป็นนายทุนท้องถ่ินไม่ได้ มีการเชื่อมโยงกับนายทุน

ระดับชาติหรือหรือกับบ่อนต่างประเทศ นายทุนซีพีเป็น

คนศรีสะเกษ และนอกจากจังหวัดอํานาจเจริญแล้ว 

นายทุนคนนี้ยังมีธุรกิจการพนันอีกหลายกิจการ ท่ีตั้งอยู่

ในเขตจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ

                                           
77ผู้ดูแลกิจการบ่อนการพนันบอลเว็บไซต์แห่งหนึ่งในเขตเมืองจังหวัดอํานาจเจรญิ, อ้างแล้ว. 
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และจังหวัดอํานาจเจริญ ....นายทุนซีพีมีธุรกิจท่ีเป็น

ทางการคือเต็นท์รถมือสอง”78 

จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสร้างเป็นแผนภาพง่ายๆ ของเครือข่ายของบ่อนพนันบอลเว็บไซต์แห่งนี้

และการลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจได้ดังนี้ 

 

เจ้ามือ:นายทุนซีพี 

 

 

 

                            ตํารวจในพื้นท่ี                             เฮียบอล : ผู้จัดการ 

 

 

 

โต๊ะบอลเว็บไซต์ในจังหวัดอ่ืนๆ    โต๊ะบอลเว็บไซต์ จ. อํานาจเจริญ         โต๊ะบอลเว็บไซต์ในจังหวัดอ่ืนๆ     

: พนักงานดูแลร้าน 

 

 

 

กลุ่มลูกค้า 

แผนภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงเครือข่ายของบ่อนการพนันออนไลน์ในเขตเมืองในจังหวัดอํานาจเจริญ 

  

จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า เจ้าของบ่อนการพนันแห่งนี้ เป็นเครือข่ายของทุนพนันท้องถ่ินและ

นายทุนผู้นี้ก็ทําธุรกิจบ่อนการพนันในลักษณะเดียวกันในจังหวัดอ่ืนด้วย คือ จังหวัดยโสธรและจังหวัด

มุกดาหาร ศรีสะเกษและจังหวัดอํานาจเจริญเม่ือนําแผนภาพนี้มาเปรียบเทียบกับแผนผังการพนันฟุตบอล

                                           
78ผู้ดูแลกิจการบ่อนการพนันบอลเว็บไซต์แห่งหนึ่งในเขตเมืองจังหวัดอํานาจเจรญิ, อ้างแล้ว. 
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ออนไลน์ ของ วิษณุ วงศ์สินกุล79 พบข้อแตกต่างท่ีสําคัญระหว่างการพนันฟุตบอลออนไลน์ กับพนันฟุตบอล

เว็บไซต์คือ นายทุน และขอบเขตของการแทงพนัน กล่าวคือนายทุนของการพนันบอลออนไลน์มีความ

เชื่อมโยงกับนายทุนระดับชาติและกลุ่มทุนการพนันในต่างประเทศ แต่การพนันบอลเว็บไซต์เป็นรูปแบบการ

ปรับตัวของนายทุนการพนันท้องถ่ินท่ีทําการปรับตัวให้กิจการการพนันของตนเอง บริหารจัดการง่ายข้ึน และ

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในท้องถ่ินของตนเอง เช่น รับแทงพนันด้วยวงเงินไม่สูง อัตราต่อรอง

และการจ่ายเงินเป็นระบบเชื่อถือได้ และโดยเฉพาะในจังหวัดขนาดเล็ก เครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม 

การเดินทางการร้านรับพนันยังสะดวกมากกว่าการเล่นพนันบอลออนไลน์ ข้อแตกต่างอีกประการคือ ขอบเขต

ของการแทงพนันท่ีการพนันออนไลน์เป็นการแทงพนันข้ามพรมแดนของรัฐ(ไม่ว่าจะเป็นตัวบ่อนท่ีรับแทงหรือ 

เว็บไซต์ท่ีใช้แทงพนันก็จดทะเบียนในต่างประเทศ) แต่การพนันบอลเว็บไซต์เป็นการเล่นพนันในท้องถ่ิน ไม่มี

การข้ามพรมแดนรัฐ อีกท้ังเว็บไซต์ท่ีใช้ก็จดทะเบียนในประทศไทย 

 

4.2   กระบวนการ ข้ันตอนการเล่นพนัน 

วิษณุ วงศ์สินศิริกุล80ได้จําแนกรูปแบบเกมพนันทายผลฟุตบอลในประเทศไทยออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ประเภทบอลเดี่ยว และประเภทบอลชุด  จากการสัมภาษณ์พบว่าการแทงพนันฟุตบอลเว็บไซด์ของเขต

เมืองจังหวัดอํานาจเจริญ นิยมแทงพนันในรูปแบบของบอลชุด 

ข้ันตอนการเล่นพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ของสถานท่ีรับแทงพนันฟุตบอลเว็บไซด์มีดังนี ้

1. ผู้เล่นได้รับกระดาษ 2 แผ่น  

   แผ่นท่ี 1 เป็นตารางการเตะในวันท่ีทําการเล่น 

   แผ่นท่ี 2 เป็นกระดาษโพยท่ีระบุคู่ท่ีแทงและจํานวนเงินท่ีเล่น 

2. เม่ือผู้เล่นตัดสินใจวางเงินเดิมพันหรือพนันฟุตบอลและกรอกรายละเอียดในโพย

ครบถ้วน ก็จะนําโพยและจํานวนเงินท่ีลงเดิมพันมายื่นต่อพนักงานดูแลร้าน 

3. พนักงานในร้านก็จะบันทึกข้อมูลการพนันฟุตบอลและวงเงินเดิมพันเข้าระบบ

อินเทอร์เน็ต www.7531bet.com/userและพิมพ์สลิปการแทลพนันฟุตบอล

                                           
79โปรดดูเพ่ิมเติมใน วิษณุ วงศ์สินศริกุิล.2554, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
 
80วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, อ้างแล้ว, หน้า 7-8. 
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ออกมาจากระบบซึ่งสลิปแต่ละใบจะระบุจํานวนเงินท่ีลูกค้าจะได้รับไว้อย่าง

ชัดเจน หากลูกค้าทายผลการแข่งขันถูกตอ้งหมดทุกคู่ 

4. เม่ือลูกค้าได้รับสลิปแล้ว ก็จะทําการตรวจสอบความถูกต้องว่าการเดิมพัน

ครบถ้วนทุกคู่ใด หรือมีอะไรผิดพลาดหรือไม่ หากผิดพลาดก็จะส่งให้เจ้าหน้าท่ี

แก้ไข แต่ถ้าเดินออกจากบ่อน (ร้าน) หรือผลบอลออกมาแล้วกลับมาทักท้วงถึง

ข้อผิดพลาด ทางบ่อนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

การจ่าย-รับเงิน 

เม่ือผู้เล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลถูกต้อง “เถ้าแก่”ผู้เป็นเจ้าของสถานท่ีรับแทงพนันฟุตบอล

เว็บไซด์จะนําเงินสดมาจ่ายให้กับผู้เล่นโดยตรงในวันถัดไป ส่วนท่ีมาของเงินนั้นส่วนใหญ่เป็นเงินหมุนเวียนของ 

“เถ้าแก่”เอง แต่หากมีผู้เล่นวางเดิมพันจํานวนมาก เถ้าแก่ก็จะลดความเสี่ยงโดยการนําเงินเดิมพันจํานวนนั้น

ไปพนันกับโต๊ะบอลอ่ืน81 ในหนึ่งสัปดาห์เถ้าแก่จะมีกําไรท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นพนันอย่างน้อยประมาณ 

200,000 บาท (ทางร้านจะมีการเคลียร์บัญชีในทุกวันจันทร์) 

การเดิมพันจะต้องมีการพิจารณาอัตราต่อรองในส่วนต่างของประตูรวม เช่น เสมอควบครึ่ง ครึ่งลูก 

นอกจากนั้นยังต้องคํานวณอัตราต่อรองในส่วนของราคาต่อรองและจํานวนเงินได้  และในกรณีของสถานท่ีรับ

แทงพนันฟุตบอลเว็บไซด์ท่ีให้สัมภาษณ์นอกจากอัตราต่อรองในส่วนต่างของประตูรวม ทางร้านได้เพ่ิม

ทางเลือกในการเล่นพนันให้กับนักพนันอีกหนึ่งทางเลือก คือ การเล่นพนันโดยใช้จํานวนการทําประตูรวมของ

ท้ังสองทีม(แทงสูง-ต่ํา คือ การได้เสียประตูท่ีเกิดข้ึนในเกมของท้ัง 2 ทีม ถ้าหากท้ังสองทีมมีผลรวมการทํา

ประตูมากกว่า 3 ลูกคือแต้มสูง หากต่ํากว่า 3 ลูกคือแต้มต่ํา) อัตราต่อรองท้ังส่วนต่างประตูและจํานวนเงินจะมี

การเปลี่ยนแปลงวันต่อวันผ่าน www.7531bet.com82และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

สถานท่ีรับแทงพนันออนไลน์ จะมีรายละเอียดท่ีติดไว้เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน แต่จาก

การสังเกตการณ์ของคณะผู้วิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีมาเล่นพนันฟุตบอลไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจกับรายละเอียดท่ี

ทางร้านชี้แจง อาจเป็นเพราะผู้เล่นพนันทราบถึงกติกาและเข้าใจการเล่นเป็นอย่างดีและมีการเตรียมตัวหา

ข้อมูลเรื่องราคาต่อรองซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผู้ท่ีเข้ามาเล่นจะเป็นลูกค้าประจํา หรือเป็นนักพนันท่ีเล่นการพนัน

ชนิดนี้เป็นประจําอยู่แล้ว 

                                           
81นาย อ. (ขอสงวนช่ือและนามสกุล), อ้างแล้ว. 
82นาย อ.(ขอสงวนช่ือและนามสกุล), อ้างแล้ว. 
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4.3  วงเงินเดิมพัน 

 จากการสัมภาษณ์เจ้าของสถานท่ีรับแทงพนันฟุตบอลเว็บไซด์แห่งหนึ่งในเขตอําเภอเมืองอํานาจเจริญ

ท่ีเปิดรับการแทงพนันทายผลฟุตบอลทุกรายการทัวร์นาเมนต์ 83 ทําให้ทราบว่ากลุ่มผู้เล่นพนันฟุตบอลมีอยู่ 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ส่วนจํานวนผู้เล่นพนันนั้น ประมาณ

ร้อยละ 70เป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาต้นถึงมัธยมศึกษาปลาย ส่วนท่ีเหลือของผู้เล่นพนันอีก

ประมาณร้อยละ 30 จะเป็นบุคคลท่ัวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนท่ีมีเงินเดือนประจําในเขตจังหวัด

อํานาจเจริญ โดยวงเงินเดิมพนันมักสัมพันธ์กับประเภทของผู้เล่น ดังนี ้

1. จํานวนเงิน 50 - 200 บาท = นักเรียน 

2. จํานวนเงิน 100 – 1,000 บาท = ประชาชนท่ัวไป, คนวัยทํางาน (พนักงานร้าน

ต่างๆ) 

3. จํานวนเงิน 100,000 – 200,000 บาท = นักพนันท่ีเป็นลูกค้าประจํา เหตุผลท่ี

ตัดสินใจเลือกเล่นพนันกับบ่อนนี้เป็นประจําเพราะทางบ่อนจ่ายเงินตรงตามกติกา

เม่ือตนชนะพนัน 

ข้อมูลในส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่า การพนันฟุตบอลเว็บไซด์เข้าถึงประชากรได้ทุกกลุ่มวัยและอาชีพ 

เนื่องจากการเล่นพนันฟุตบอลเว็บไซด์ ผู้เล่นไม่จําเป็นต้องใช้เวลามากนักในการเข้ามาเล่นพนัน ประกอบกับ

จํานวนเงินท่ีใช้ในการเดิมพันก็มีวงเงินเดิมพันไม่สูง ทําให้เด็กนักเรียนสามารถเล่นได้ อีกท้ังทางสถานท่ีรับแทง

พนันฟุตบอลเว็บไซด์ได้จัดบริการเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชา น้ําอัดลม และขนมขบเค้ียวหลายหลายชนิดโดยไม่

คิดราคาให้กับผู้ท่ีเข้ามาเล่นพนันกับทางร้าน การจัดบริการดังกล่าวมีผลต่อกลุ่มผู้เล่นท่ีเป็นนักเรียนมากกว่า

กลุ่มอ่ืน จากการสัมภาษณ์เจ้าของสถานท่ีรับแทงพนันฟุตบอลเว็บไซต์พบว่า การให้บริการเครื่องดื่มและขนม

ขบเค้ียวฟรีนั้น จูงใจให้กลุ่มนักเรียนเข้ามาในสถานท่ีรับแทงพนัน แม้ในระยะแรกนักเรียนอาจไม่ได้เล่นการ

พนัน เพียงแต่มาใช้บริการขนมและเครื่องดื่มฟรีจากทางร้าน ต่อมานักเรียนหลายคนจึงเริ่มเรียนรู้เรื่องการ

พนันและกลายเป็นผู้เล่นรายใหม่ในท่ีสุด84 

 

5 ผู้เล่นและแรงจูงใจในการเล่น 

                                           
83ผู้ดูแลกิจการบ่อนการพนันออนไลน์แห่งหนึ่งในเขตเมืองจังหวัดอํานาจเจรญิ, สัมภาษณ์ วันท่ี 14 กันยายน 2556. 
84นาย อ. (ขอสงวนช่ือและนามสกุล), อ้างแล้ว. 
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ผู้เล่น 

ในกรณีเขตเมืองของจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้เล่นการพนันทายผลฟุตบอลเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นนักพนัน

เพศชาย(แทบจะไม่มีผู้หญิงเข้ามาเล่นการพนันชนิดนี้) ในทุกๆอาชีพ อาจเป็นเพราะการพนันทายผลฟุตบอลผู้

เล่นต้องมีความชอบในกีฬาชนิดนี้และต้องสนใจดูสถิติการแข่งขัน ตัวผู้เล่น ของทุกทีมท่ีลงทําการแข่งขัน

ตลอดเวลา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินใจของผู้เล่นพนันว่าจะเลือกพนันทีมใด ซึ่ง

ลักษณะของความสนใจและการติดตามกีฬาฟุตบอลในรูปแบบนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมในผู้หญิง  

กลุ่มลูกค้าหลักของการพนันชนิดนี้ในจังหวัดอํานาจเจริญ คือเยาวชน (นักเรียนระดับมัธยมต้น และ

มัธยมปลาย แต่นักเรียนในระดับมัธยมปลายจะมีสัดส่วนการเข้ามาแทงพนันมากกว่านักเรียนระดับมัธยมต้น) 

และผู้มีรายได้ประจํา เช่นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการในจังหวัด จากการสังเกตการณ์ของคณะผู้วิจัยใน

สถานท่ีรับแทงพนันฟุตบอลเว็บไซต์ในเขตเมืองของจังหวัดอํานาจเจริญ พบว่า มีนักเรียนมัธยมเข้ามาเล่นการ

พนันฟุตบอลเว็บไซต์ถึงร้อยละ 60 ของนักพนันท้ังหมด   

แรงจูงใจในเล่นการพนันฟุตบอลเว็บไซด ์

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า85 กลุ่มผู้เล่นการพนันท่ีมาเล่นพนันกับทางร้านมีท้ังกลุ่มท่ีเป็นนักพนัน

ขาประจํา และผู้เล่นหน้าใหม่ พบว่าผู้เล่นการพนันบอลเว็บไซต์มีมูลเหตุจูงใจ 4 กลุ่มคือ 

- หวังผลตอบแทนจากการพนัน อาจจะเป็นเพราะว่าการพนันในรูปแบบนี้ใช้เงินเดิมพันไม่สูง การแทง

พนันแบบบอลชุดใช้เงินในการแทงพนันน้อย แต่ผลตอบแทนมาก (ในกรณีท่ีชนะพนัน) จึงมีความคุ้มค่าด้าน

ผลตอบแทนมากกว่าประเภทบอลเดี่ยว86 จากรูปภาพประกอบท่ี 2 พบว่าเงินเดิมพันต่ําสุดนั้นเริ่มต้นท่ี 50 -

70 บาท ด้วยเงินจํานวนดังกล่าว ทําให้นักเรียนในชั้นมัธยมสามารถแบ่งเงินค่าขนมประจําวันมาเล่น และ

หากทายผลฟุตบอลถูกต้องก็จะได้เงินตอบแทนหลายเท่า เช่น หากแทงพนันฟุตบอล 3 คู่ (ซึ่งเป็นกฎว่านัก

พนันต้องแทงพนันครั้งละ 3 คู่เป็นอย่างน้อย และต้องทายถูกท้ัง 3 คู่ จึงจะถือว่าชนะพนัน) โดยเลือกทีมท่ีเป็น

ต่อชนะท้ังหมด ลงเงินเดิมพัน 100 บาท หากผลท่ีทายถูกต้องท้ัง 3 คู่ ผู้เล่นพนันจะได้เงินคืนมาเป็นจํานวนถึง

กว่า 700 บาท และหากเดิมพันในทีมท่ีเป็นรองก็จะได้รับเงินตอบแทนสูงข้ึนไปอีก จะเห็นได้ว่าเงินตอบแทนท่ี

สูงกว่าเงินเดิมพันหลายเท่านี้เป็นแรงจูงใจสําคัญท่ีทําให้เยาวชนท่ีไม่มีรายได้ประจํา หวังมีรายได้เป็นจํานวน

มากเพ่ือไปใช้จ่ายของอ่ืนๆ  

                                           
85นาย อ.(ขอสงวนช่ือและนามสกุล), อ้างแล้ว. 
86ผู้ดูแลกิจการบ่อนการพนันบอลเว็บไซต์แห่งหนึ่งในเขตเมืองจังหวัดอํานาจเจรญิ, อ้างแล้ว. 
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เหตุจูงในในการเล่นพนันของนักพนันอีกกลุ่มหนึ่งกลับมองว่า การพนันเป็นเรื่องของการสันทนาการ

หรือความสนุก โดยกลุ่มนี้มองว่า ตนเองเป็นผู้สนใจติดตามฟุตและเล่นฟุตบอลอยู่แล้ว จึงเข้าไปเล่นพนันเพ่ือ

ความสนุกจะได้ดูฟุตบอลสนุกข้ึน ประกอบกับจํานวนเงินท่ีแทงก็ไม่มากจึงไม่เดือดร้อน และไม่ได้มองว่าการ

พนันทายผลฟุตบอลเป็นการพนัน87 

“....ไม่ได้คิดว่าการมาแทงบอลเป็นการพนัน ไม่ได้หวังรวย แต่เป็นการเพ่ิมความสนุกในการดูฟุตบอล 

เพ่ือให้ได้มีเรื่องคุยกับเพ่ือน.....เงินท่ีใช้ในการแทงก็ไม่มากจึงไม่เดือดร้อน”88 

ดังนั้นนักพนันในกลุ่มนี้จึงมองว่าการพนันเป็นเหมือนสินค้าอย่างหนึ่งท่ีตนเองจ่ายเงินเพ่ือความสนุก ผู้

เล่นพนันในฐานะเจ้าของทุนท่ีมีสิทธิในการใช้สอยทุนท่ีตนเองมีเพ่ือผลิตสร้างความพึงพอใจให้กับตนเอง 

(productive consumption)89 ดังนั้นผู้เล่นพนันในกลุ่มนี้จึงไม่มองหรือนิยามตนเองในฐานะผู้ท่ีถูกกระทํา

หรือเป็นผู้ท่ีติดการพนัน หรือทัศนะต่อมุมมองของการพนันของผู้เล่นพนันในกลุ่มนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Deverreux90ท่ีกล่าวว่าการพนันสามารถถูกมองในฐานะของกิจกรรมยามว่างท่ีเป็นแบบแผนการใช้ชีวิต

ของคนได้ โดยไม่จําเป็นต้องถูกมองในแง่ลบตามมุมของศีลธรรมเสมอไป 

เหตุจูงใจอีกประการในการตัดสินใจเล่นพนันคือ การถูกชักชวนจากรุ่นพ่ีหรือเพ่ือนท่ีเล่นการพนันอยู่

แล้ว มุมมองนี้จึงสอดคล้องกับมุมมองของ Goffman91 ท่ีกล่าวว่าการท่ีคนเล่นพนันเป็นเพราะการพนันเป็น

หนทางท่ีจะทําให้อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้หรือได้รับการยอมรับ ด้วยเหตุท่ีคนเหล่านั้นมีชุดคุณค่าบางอย่างร่วมกัน  

เหตุจูงใจประการสุดท้ายคือ การเข้าไปแทงพนันบอลเว็บไซต์มีความสะดวก ไม่ยุ่งยากไม่ต้องซื้อ

เครดิต ใช้เงินไม่มาก ใช้เวลาไม่มากแค่ 5 นาทีหลังเลิกเรียนก็เข้ามาแทงพนันได้ และด้วยความท่ีเป็นจังหวัด

เล็กทําให้การเดินทางไปแทงพนันสะดวกสบาย ไม่ต้องกลัวตํารวจจับ เพราะทางบ่อนได้ทําข้อตกลงกับตํารวจ

ไว้แล้ว92 

                                           
87กลุ่มนักเรียนท่ีเข้ามาแทงพนันกับสถานพนันบอลเว็บไซต์แห่งหนึ่งในจังหวัดอํานาจเจริญ, สัมภาษณ์วันท่ี 22 

ธันวาคม 2556  
88กลุ่มนักเรียนท่ีเข้ามาแทงพนันกับสถานพนันบอลเว็บไซต์แห่งหนึ่งในจังหวัดอํานาจเจริญ, เพ่ิงอ้าง. 
89 Michel Foucault. The birth of biopolitics: lecture at the College de France, 1978-1979. 

Translated by G.Burchell. Newyork: Palgrave Macmillan.(2008). P.226 
90 Deverreux อ้างถึงใน Per Binde. Glambling motivation and involvement: A review of social 

science research. Stockholm: Sweden. (2009).pp.12-14. 
91 Goffman อ้างถึงใน Per Binde. lbid.pp.16-18. 
92สรุปจากการพูดคุยกับนักพนัน 4-5 คน ในเขตเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ, สมัภาษณ์ วันท่ี 14 กันยายน 2556. 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นาย อ.93พบว่า ตั้งแต่เข้ามาเป็นตัวแทนของร้านพนันบอลเว็บไซต์ เป็น

ระยะเวลาเกือบ  2 ปี มีเพียงไม่ก่ีวันเท่านั้นท่ีเจ้าของบ่อนขาดทุน ส่วนใหญ่แล้วบ่อนจะได้กําไรเสมอ เขายังให้

ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกว่า การท่ีบ่อนจะขาดทุนนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะบ่อนมีมาตรการหลายมาตรการท่ีจะป้องกัน

การขาดทุน เริ่มจาก การประกาศอัตราต่อรอง ทางโต๊ะบอลเว็บไซต์ก็จะเลือกอัตราต่อรองท่ีโต๊ะหรือบ่อนได้

ส่วนต่างหรือค่าน้ําสูงสุด นอกจากนั้น ยังมีการห้ามแทงพนันด้วยวงเงินพนันเกิน 500,000 บาท เพ่ือป้องกัน

การจ่ายเงินพนันท่ีสูงจนเกินไป ส่วนผู้เล่นนั้นมีโอกาสน้อยมากในการชนะพนันเม่ือเทียบกับเจ้าของโต๊ะบอล

เว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันทายผลฟุตบอลท่ี โอกาสในการแพ้ชนะมิได้อยู่ท่ี 50:50 แต่อยู่ท่ีอัตรา

ต่อรองและจํานวนลูกท่ียิงประตูต้องเป็นไปตามอัตราการต่อรอง และยิงเป็นการแทงพนันแบบบอลชุดท่ีผู้เล่น

พนันต้องทายผลการแข่งขันให้ถูกต้องครบท้ังหมด โอกาสในการชนะพนันจึงยิ่งน้อยลงไปอีก  และไม่ว่าผู้เล่น

พนันจะแทงพนันดว้ยสาเหตุใดก็ตาม แต่เม่ือเล่นพนันไประยะหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ก็จะติดการพนัน(ต้องเล่นแทง

พนันทายผลฟุตบอลอย่างสมํ่าเสมอ) จนกลายเป็นผู้เข้ามาแทงพนันกับโต๊ะบอลเว็บไซต์เป็นประจํา94 

 

6 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

ในส่วนของการเล่นหารพนันฟุตบอลเว็บไซด์ หากจะมองในเรื่องของผลกระทบการเศรษฐกิจและ

สังคมแล้ว การพนันบอลเว็บไซต์ในเขตเมืองอํานาจเจริญมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบท้ังในด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ แม้การพนันชนิดนี้เป็นท่ีนิยมของคนท่ีเล่นการพนันด้วยเงินจํานวนไม่มาก จึงดูคล้ายว่าผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจปรากฏไม่ชัดเจนนัก 

อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูล ได้กล่าวถึงไปแล้วว่า กลุ่มคนท่ีเข้ามาเล่นการพนันประเภทนี้คือกลุ่ม

วัยรุ่นชายท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังเป็นกลุ่มท่ีไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ต้องอาศัย

รายได้จากผู้ปกครองเป็นหลัก และแม้ว่าการเล่นการพนันฟุตบอลเว็บไซต์จะะใช้เงินเดิมพันไม่มากและจ่าย

พนันเป็นเงินสด หากผู้เล่นไม่มีเงินก็ไม่สามารถเล่นได้ หรือสามารถพนันได้เท่าท่ีตนเองมี ไม่เล่นมากกว่านั้น แต่

ในความเป็นจริงผู้เล่นพนันมีแนวโน้มท่ีจะติดการพนันมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักพนันกลุ่มนี้คือเยาวชนซึ่ง

ระดับการยับยั้งชั่งใจอาจมีจํากัด หากเยาวชนท่ีติดการพนันต้องการเล่นพนันแม้ตนเองจะไม่มีเงินมากพอ ก็

                                           
93 ผู้ดูแลกิจการบ่อนการพนันเบอลเว็บไซต์แห่งหนึ่งในเขตเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ, สัมภาษณ์ วันท่ี 22 ธันวาคม 

2556. 
94 เพ่ิงอ้าง. 
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จะต้องพยายามหาเงินมาเล่นพนันด้วยวิธีต่างๆ เช่น หนี้นอกระบบ หรืออาจจะนําไปสู่การประกอบ

อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได ้

ผลกระทบทางสังคมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบท่ีไม่ได้เกิดข้ึนอย่างทันทีทันใด คือ การ

สร้างนิสัยนิยมการเล่นการพนันในตัวเด็กและเยาวชน ซึ่งในอนาคต เด็กกลุ่มนี้อาจจะพัฒนาการเล่นการพนัน

ไปยังการพนันในชนิดอ่ืนๆ ได ้

 

7 การปรับตัวของบ่อนการพนันในกรณีท่ีหากมีการเปิดบ่อนคาซิโนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย 

ในช่วงระยะ 3-4 ปีท่ีผ่านมา กระแสการสนับสนุนให้มีการเปิดบ่อนคาซิโนอย่างถูกกฎหมายใน

ประเทศไทย นักวิชาการจํานวนมากได้ทําวิจัยถึงผลดีผลเสียของการเปิดบ่อนคาซิโนดังกล่าว เหตุผลหลักของ

การเปิดบ่อนคาซิโนท่ีถูกกฎหมายเห็นจะเป็นเพราะต้องการให้บ่อนการพนันผิดกฎหมายหรือบ่อนเถ่ือนหมดไป 

นอกจากนี้ อาจจะมองได้ว่าบ่อนคาซิโนอาจจะสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับรัฐมากข้ึน เพราะธุรกิจการพนันใน

รูปแบบต่างๆ มีวงเงินหมุนเวียนจํานวนมหาศาล 

อย่างไรก็ตาม หากมองว่าคนนิยมเล่นการพนันเพราะการพนันเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูง 

เนื่องจากมีบ่อนการพนันชนิดต่างๆ กระจายอยู่ท่ัวไป ท้ังท่ีเป็นบ่อนชั่วคราว (คือรวมตัวกันเล่นชั่วครั้งชั่วคราว

แต่มีการเล่นเป็นประจําสมํ่าเสมอ) และบ่อยท่ีค่อนข้างถาวร (คือมีการเปิดบ่อนในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งเป็น

ระยะเวลานานๆ) เป็นผลให้นักพนันสามารถเข้าถึงบ่อนต่างๆ ได้ง่าย ไม่จําเป็นต้องเดินทางไกล ซึ่งหากมีการ

เปิดบ่อนคาซิโนถูกกฎหมายโดยรัฐบาล ก็คงไม่สามารถเปิดบ่อนคาซิโนให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ีได้ 

ดังนั้น ก็จะมีเพียงนักพนันบางส่วนท่ีสามารถเข้าถึงบ่อนคาซิโนดังกล่าว แต่นักพนันอ่ืนๆ ท่ีเข้าไม่ถึงก็ยังคงเล่น

การพนันจากบ่อนผิดกฎหมายแทน ดังนั้น บ่อนการพนันผิดกฎหมายก็จะยังคงไม่หมดไปหากมีบ่อนคาซิโน95 

นอกจากนี้ นายสตพร (ขอสงวนนามสกุล) ยังเห็นว่า หากมีการเปิดบ่อนคาซิโนถูกกฎหมายจะเป็นการทําให้

เกิดอาชีพนักพนันเพ่ิมมากข้ึน และเป็นการเพ่ิมจํานวนนักพนันมากข้ึนด้วย96 

  

                                           
95ประมวล (ขอสงวนนามสกุล), อ้างแล้ว. 
96สตพร (ขอสงวนนามสกุล), อ้างแลว้. 
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บทที่ 5 

“ไฮโล” : การพนันในวิถีชีวิตคนชนบท 

 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคํา “ไฮโล” ว่าหมายถึง “ชื่อการ

พนันชนิดหนึ่ง เล่นด้วยลูกเต๋า กําหนดแต้ม 3-10 เป็นต่ํา 12-18 เป็นสูง 11 เป็นไฮโล” 97 และต่อมา

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายเฉพาะเจาะจงมากข้ึนว่า ไฮโลเป็นการพนันท่ี

เล่นด้วยการทอดลูกเต๋า 3 ลูก แล้วนับแต้มท่ีออกท้ัง 3 ลูกรวมกัน  

ไฮโล น. ชื่อ การพนันชนิดหนึ่ง เล่นด้วยการทอดลูกเต๋า 3 ลูก แล้วนับแต้มท่ีออกท้ัง 

3 ลูกรวมกัน โดยกําหนดแต้ม 12-18 เป็นสูง (ไฮ) 3-10 เป็นต่ํา (โล) และ 11 เป็น

ไฮโล 98 

 ในทางกฎหมาย “ไฮโล” สะกดเป็น “ไฮโลว์” ปรากฏชื่อเป็นชนิดการพนันตามบัญชี ก. (ลําดับท่ี 22) 

แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 และต่อมาเ ม่ือกฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 99 ท่ีใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ไฮโลก็ยังถูกจัดเป็นการพนันใน

บัญชี ก. (ลําดับท่ี 23) ถือเป็นการพนันประเภทท่ีห้ามมิให้มีการเล่นหรือไม่อนุญาตให้เล่นอย่างเด็ดขาด เว้นแต่

ในสถานท่ีท่ีรัฐบาลเห็นสมควรอนุญาต โดยจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง  

มาตรา 4 ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพะนันในการเล่นอันระบุไว้ใน

บัญช ีก. ท้ายพระราชบัญญัตินี ้หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอัน

ร้ายแรงอ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าท่ีได้ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมห้ามไว ้แต่เม่ือ

รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานท่ีใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ให้มี

การเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา 

ท้ังนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพะนัน ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. 

2478 (ฉบับท่ี 2) ซึ่งตราข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2482 100 บัญญัติให้สามารถจัดให้มีหรือเล่นการพนันบัญชี ก. ได้ใน

คาสิโนของรัฐบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจัดตั้งข้ึน  

                                           
97 หน้า 927 
98 http://rirs3.royin.go.th/word44/word-44-a1.asp 
99 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1978 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2478 
100 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หน้า 645 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2482 
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มาตรา 4 การพะนันอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 

2478 หรือการเล่นซึง่มีลักษณะคล้ายกันนั้น จะจัดให ้มี เข้าเล่น หรือเข้าพนันได้ ณ 

สถานกาซิโนของรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจัดตั้งข้ึน 

การจัดสถานเล่นการพนันหรือ “กาซิโน” ตามบทบัญญัติกฎหมายข้างต้นเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลนายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ – จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ในเวลาต่อมา) เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ออกกฎกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี 25 เมษายน 2482 

จัดตั้งสถาน “กาซิโน” ของรัฐบาลข้ึน ณ ก่ิงอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 101 และ 

“ไฮโลว”์ จัดเป็นหนึ่งในการพนันรวม 5 ชนิดท่ีได้รับอนุญาตให้เล่นได้ในสถานคาสิโนถูกกฎหมายแห่งแรกและ

แห่งเดียวของประเทศไทยดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงการคลังกําหนดชนิดการเล่นในสถาน “กาซิโน” ของ

รัฐบาลลงวันท่ีเดียวกัน 102 อย่างไรก็ตามสถานท่ีเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมายนี้ก็ถูกยกเลิกกิจการไป 

เนื่องจากรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ท่ีไม่สามารถห้ามคนท่ัวไปเข้าเล่นได้ 103  

แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนว่า “ไฮโลว”์ หรือ “ไฮโล” นั้น เกิดข้ึนหรือเผยแพร่เข้ามาในประเทศ

ไทยตั้งแต่สมัยใด และเข้ามาในพ้ืนท่ีชายแดนห่างไกลจากอํานาจรัฐส่วนกลางได้อย่างไร แต่ข้อมูลทางกฎหมาย

ของรัฐไทยแสดงให้เห็นว่า “ไฮโลว์” ท่ีนิยมเขียนเป็น “ไฮโล” นั้นมีอยู่ในสังคมไทยเป็นเวลานานแล้ว กระท่ัง

สามารถกล่าวได้ว่าน่าจะมีการเล่นกันแพร่หลายระดับหนึ่งก่อนปี 2473 ซึ่งเป็นครั้งแรกท่ี “ไฮโลว์” มีชื่อเป็น

หนึ่งในการพนันประเภทท่ีไม่อนุญาตให้เล่นตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 ขณะท่ี

พระราชบัญญัติอากรการพนัน รัตนโกสินทร์ ศก 111 (พ.ศ. 2435) และพระราชบัญญัติอากรการพนัน 

รัตนโกสินทร์ ศก 120 (พ.ศ. 2444) รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎเสนาบดีสําหรับอากรการพนันให้ใช้ใน

มณฑลชั้นใน ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ท่ีบังคับใช้ก่อนหน้าไม่ได้กล่าวถึงการพนันชนิดนี้มาก่อน 

 ข้อมูลในเวปไซด์เชิญชวนเล่นการพนันออนไลน์แห่งหนึ่ง 104 ระบุว่า ไฮโลเกิดข้ึนจากการคิดค้นของ 

คนงานชาวจีน โดยเริ่มจากการนําดินเผาหรืออิฐซึ่งสลักหมายเลขโยนหรือทอยข้ึนไปในอากาศ แล้วเล่นพนัน

ทายผลลัพธ์ของตัวเลขท่ีจะออกมาว่าเป็นเลขใด กระท่ังต่อมาจึงได้มีการคิดค้นอุปกรณ์การเล่นไฮโลข้ึน พร้อม

ท้ังแทนท่ีดินเผาหรืออิฐด้วยลูกเต๋าดังท่ีเห็น และปัจจุบันไฮโลถือเป็นเกมการพนันชนิดหนึ่งท่ีมีเล่นอยู่ในบ่อน

คาสิโนถูกกฎหมายแทบทุกแห่งท่ัวโลก รวมถึงในบ่อนคาสิโนออนไลน์ท่ีจะมีชื่อเรียกว่า “ซิคโป” (Sicbo) 

                                           
101 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หน้า 507 วันท่ี 26 เมษายน 2482 
102 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 26 หน้า 274 วันท่ี 26 เมษายน 2482 
103 สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2547, หน้า 87) 
104 http://www.thaicasinoclub.com 
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ความเป็นมาและพัฒนาการของไฮโลในชนบทชายแดน  

แม้ “ไฮโล” ถูกจัดเป็นการพนันในบัญชี ก. ท่ีกฎหมายไม่อนุญาตให้เล่นดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น แต่

ไฮโลเป็นการพนันท่ีแพร่หลายและได้รับความนิยมเล่นกันอย่างเปิดเผยท่ัวไปบริเวณชายแดนไทย-ลาวในพ้ืนท่ี

ศึกษาวิจัย ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับงานของสังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2547 หน้า 88) ท่ีพบว่า การพนัน

ประเภท ก. กลายเป็นการพนันยอดนิยมของนักพนัน และมีการจับกุมการเล่นพนันมากถึง 250,166 ครั้ง ในปี 

2544 หรือเฉลี่ยวันละ 685 ครั้ง (ข้อมูลไม่ได้จําแนกว่าในจํานวนนี้มี “ไฮโล” ท่ีเป็นการพนันประเภท ก. 

รวมอยู่ด้วยมากน้อยเท่าใด) ไม่เพียงเท่านั้น “ไฮโล” กําลังมีฐานะเป็นประหนึ่งมหรสพหรือกิจกรรมบันเทิง

ประกอบพิธีกรรมสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับวิถึชีวิตของผู้คนในพ้ืนท่ีชายแดนอีกด้วย โดยเฉพาะในงานศพหรือเป็น 

“งนัเฮือนด”ี  

จากเหตุท่ีไฮโลเป็นการพนันผิดกฎหมายแต่กลับถูกนํามาเล่นอย่างเปิดเผยในงานศพกล่าวข้างต้น 

โดยเฉพาะในงานศพของชาวชนบทมีส่วนสนับสนุนให้คณะผู้วิจัยเลือกศึกษาการเล่นพนันไฮโลเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษานี้ (แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความวา่ไฮโลเป็นการพนันเฉพาะสําหรับคนในชนบทท่ีคนในเมืองจะไม่เล่น)  

โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนเล่นพนันและผู้ท่ีเก่ียวข้องจํานวนหนึ่ง รวมถึงเข้าร่วมสังเกตการ

เล่นพนันชนิดนี้ในงานศพของชาวชนบทท่ีจัดข้ึนในเขตอําเภอโพธิ์ไทรและโขงเจียม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดน

ไทย-ลาว ห่างออกไปจากเขตเมืองอุบลราชธานีท่ีถือเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทยเป็นระยะทางมากกว่า 

120 กิโลเมตร ขณะท่ีผู้คนในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่ยังคงมีอาชีพทําการเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทํานา

ข้าว ไร่มันสําปะหลัง และมะม่วงหิมพานต์ รวมถึงการทําสวนยางพาราท่ีขยายตัวเข้ามาในพ้ืนท่ีตามนโยบาย

ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ประมาณปี 2543 เป็นต้นมา นอกจากนี้แล้วหลายครอบครัวยังคงดํารงชีวิต

และหาเลี้ยงชีพด้วยการทําประมงจากแม่น้ําโขงด้วย อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้ส่วนหนึ่งของคนชนบท

ในปัจจุบันมีท่ีมาจากหนุ่มสาวท่ีเดินทางเข้าไปทํางานรับจ้างอยู่ในเมืองใหญ ่

การศึกษา พบว่า การเล่นพนันไฮโลมีอยู่ท่ัวไปในแทบทุกชุมชนชนบท  โดยในยามปกติจะเกิดข้ึนใน

สถานท่ีเฉพาะลับสายตาผู้คนท่ัวไปและเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง โดยหลายแห่งยังคงมีลักษณะเป็นบ่อนท่ีเคลื่อนย้าย

สถานท่ีเล่นหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เพ่ือป้องกันการตรวจจับของเจ้าหน้าท่ีจากต่างถ่ิน (แม้จะมีการ “เคลียร์” หรือ

จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าท่ีแล้วก็ตาม) อย่างไรก็ตามสามารถกล่าวได้ว่าวงไฮโลในบ่อนต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่จะ

เปิดเล่นกันเฉพาะในวันท่ีไม่มีงานศพอยู่ในชุมชนหรือในพ้ืนท่ีใกล้เคียง กล่าวคือ เม่ือมีงานศพวงไฮโลก็จะย้าย

ไปเล่นกันอย่างเปิดเผยในงานแทน 

ในพ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียมมีบ่อนการพนันขนาดใหญ่ (ท่ีเปิดเล่นท้ังไฮโล ไพ่ และชนไก่) กระจายอยู่ถึง 7 

แห่ง โดยอยู่ในเขตเมือง 3 แห่ง และพ้ืนท่ีตําบลรอบนอกอีก 4 แห่ง นอกจากนี้แล้วยังมีบ่อนการพนันขนาด
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ย่อมๆ กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ จํานวนมาก กล่าวเฉพาะในเขตตําบลห้วยยางและตําบลห้วยไผ่ก็มีการเล่น

พนันกันเกือบทุกหมู่บ้าน ไม่แตกต่างจากพ้ืนท่ีอําเภอโพธิ์ไทรซึ่งก็มีวงไฮโลให้นักพนันเล่นกระจายอยู่ท่ัวไป

ประมาณ 8 – 9 แห่ง และในหมู่บ้านระดับตําบลแห่งหนึ่งเคยมีวงไฮโลท่ีเปิดเล่นกันเป็นประจําถึง 2 แห่ง  

บ่อนเหล่านี้จํานวนหนึ่งเปิดทําการทุกวัน เช่น บ่อนในเขตเมือง และบ่อนในระดับตําบลบางแห่ง 

ในขณะท่ีบ่อนหรือวงไฮโลระดับหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเปิดเล่นกันเฉพาะในวันท่ีไม่มีงานศพในชุมชนหรือละแวก

ใกล้เคียง โดยแม่ไฮโลหรือเจ้ามือซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับตนเองว่ามีอาชีพหลักเป็นนักพนันไฮโล มักเป็นฝ่ายไปนั่ง

รอลูกขาในสถานท่ีท่ีใช้ตั้งวงไฮโลตั้งแต่เช้า หรือนักเล่นคนต่างๆ โทรศัพท์นัดหมายเวลาพบปะและเล่นกันเอง 

ท้ังนี้เม่ือตั้งวงเล่นได้แล้วก็จะเล่นต่อเนื่องไปกระท่ังเจ้ามือหรือลูกขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดเงินหรือเหนื่อยล้ากัน

ไป และบ่อยครั้งท่ีวงไฮโลเหล่านี้ใช้เวลาเล่นติดต่อกันนาน 2 – 3 วัน อย่างไรก็ตามการเล่นพนันไฮโลจะมี

ความถ่ีมากข้ึนในช่วงหลังฤดูเก็บเก่ียว หลังจากขายมันสําปะหลัง ขายมะม่วงหิมพานต์ หรือว่างเว้นจากการ

กรีดยางในช่วงฤดูแล้งนั่นเอง  

ต่อเม่ือมีคนตายและมีการจัดงานตั้งศพสวดพระอภิธรรมข้ึนในเขตพ้ืนท่ีตําบลเดียวกันหรือตําบล

ใกล้เคียง วงไฮโลท่ีเคยเปิดเล่นกันอย่างลับๆ ดังกล่าวก็จะย้ายเข้ามาเล่นกันอย่างเปิดเผยอยู่ในงานศพ โดยมี

ผู้เข้าร่วมวงท่ีเป็นชาวบ้านท่ัวไปเพ่ิมจํานวนมากข้ึนด้วย ท้ังนี้การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่งานสวดศพท่ีเรียกว่า 

“งานเฮือนดี” ในพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 2 อําเภอ มักจัดข้ึนท่ีบ้านของผู้ตายเป็นระยะเวลา 3-5 วัน (แต่หากเจ้าภาพมี

ฐานะดี หรือผู้ตายเป็นบุคคลท่ีได้รับการเคารพนับถือในพ้ืนท่ีก็อาจตั้งศพนานข้ึน) วงไฮโลสําหรับคนในพ้ืนท่ีจึง

มีฐานะเป็นมหรสพ หรือ “แนวงัน” ของพิธีกรรมงานศพท่ีเรียกว่า “งันเฮือนดี” อย่างหนึ่งดังท่ีได้กล่าวแล้ว ซึ่ง

เจ้าภาพแต่ละรายอาจยอมให้มี หรือไม่ยอมให้มีการเล่นก็ได้ ในลักษณะเดียวกับมหรสพชนิดอ่ืน เป็นแต่การตั้ง

วงไฮโลเกิดข้ึนโดยท่ีเจ้าภาพไม่จําเป็นต้องร้องขอหรือจัดจ้าง  

ท้ังนี้ เจ้ามือท่ีเล่นไฮโลเป็นกิจวัตรจะเป็นฝ่ายประสานงานขอตั้งวงไฮโลจากเจ้าภาพงานศพ หาก

เจ้าภาพไม่อนุญาตก็จะไม่ได้เล่น แต่ส่วนใหญ่เจ้าภาพงานศพจะอนุญาตให้เล่น เนื่องจากมองว่ากลุ่มเล่นไฮโล

ในงานศพแต่ละงาน คือ กลุ่มเพ่ือนท่ีจะอยู่ร่วมงานจนสว่าง สามารถสร้างความครึกครื้นไม่เงียบเหงาให้งานศพ

ไปกระท่ังวันสุดท้าย หรือวันทําบุญตักบาตรภายหลังจากการฌาปนกิจศพ หรือท่ีเรียกในภาษาถ่ินอีสานว่า 

“วันหงายพาข้าว” 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับไฮโลท้ังเจ้ามือและคนแทง สรุปได้ว่าไฮโลถูกนํามาเล่นในงาน

คนตายในพ้ืนท่ีชายแดนแถบนี้เป็นเวลานานแล้ว เพียงแต่ในสมัยก่อนๆ ยังมีลักษณะเป็นการลักลอบเล่นและ

เน้นการเล่นเพ่ือความสนุกสนาน รวมท้ังมีความมุ่งหมายท่ีจะใช้ไฮโลสําหรับการลดบรรยากาศเหงาเศร้าของ

งานศพ โดยเล่นพนันให้ผู้แพ้กินน้ําแทนจ่ายเงิน หรือเล่นพนันด้วยเงินจํานวนเล็กน้อย ขณะท่ีปัจจุบันแม้การ
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เล่นไฮโลในงานศพจะยังคงทําบทบาทข้างต้นอยู่ แต่ภายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาไฮโลในงานศพกําลัง

กลายเป็นการเล่นพนันท่ีมีการได้เสียกันในวงเงินจํานวนมาก ไม่แตกต่างจากบ่อนไฮโลท่ีลักลอบเปิดให้เล่นนอก

พ้ืนท่ีงานศพมากนัก  

บุญมี แพงเนตร อายุ 80 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านตามุย เล่าว่า “การพนันในงานเฮือนดีมีมานานจนไม่รู้จะ

ว่าตั้งแต่สมัยใด เนื่องจากเวลามีงานจะต้องมีคนมาเฝ้า การมาเฝ้าถ้าเฝ้าเฉยๆ มันก็ไม่สนุก ไม่สามารถอยู่จน

สว่างได้ การมีวงพนันก็เหมือนมีคนมานอนเป็นเพ่ือนกัน สิ่งท่ีใช้ในการงันเฮือนดี มีสองวงหลักๆ คือ กลุ่มท่ี

ชอบดื่มเหล้าและกลุ่มเล่นการพนัน ยิ่งสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้า ความมืด ความเงียบทําให้น่ากลัว สิ่งท่ีจะทําให้

ครึกครื้นก็คือการตั้งวงเล่นกัน การตั้งวงเล่นมันเพลินและสนุกทําให้อยู่จนดึกบ้านงานก็ไม่เงียบเหงาเศร้าสร้อย 

เราไม่อยากให้บรรยากาศงานมันเศร้ามากเกินไป บ่ดี มันต้องมีครึกครื้นบ้างโศกเศร้าจนเกินไปมันก็หดหู่สําหรับ

ญาติผู้ตาย สมัยก่อนในงานศพก็มีการเล่นพนันหลายชนิดท้ังไพ่ โบก โฮโล โดยให้ผู้แพ้กินน้ํา หรือเล่นเอาเงิน

กันสลึงสองสลึงพอให้สนุกสนาน ต่อมาจึงเพ่ิมเป็นเงินบาท และคนเล่นก็เริ่มมีมากข้ึน แต่ก็ไม่ได้เป็นจริงเป็นจัง

เหมือนทุกวันนี้ ท่ีมีเจ้ามือวิ่งหางานศพว่าบ้านไหนมีคนตาย (เพ่ือขอเปิดตั้งวงเล่นพนัน – ผู้ศึกษา) โดยเริ่ม

เปลี่ยนแปลงมาได้สักสิบปีนีเ่อง และคนเล่นการพนันกันหนักข้ึน (วงเงินได้เสียมากข้ึน – ผู้ศึกษา) กระท่ังเคยได้

ยินข่าวว่ามีนักพนันจ้างเจ้าภาพให้เอาศพไว้หลายวันก็มี” 

การศึกษาพบข้อมูลท่ีน่าสนใจว่าก่อนหน้าท่ีไฮโลจะเข้ามาแพร่หลายและได้รับความนิยมเล่นในงานศพ

นั้น ชุมชนชายแดนท่ีใช้เป็นพ้ืนท่ีศึกษาครั้งนี้มีการละเล่นประกอบพิธีกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการเล่นพนันอยู่

ก่อนแล้ว ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนเสริมท่ีทําให้การพนันแบบไฮโลหรืออ่ืนๆ แพร่หลายเข้ามาหรือถูก

นํามาใช้แทนได้ง่ายข้ึน ดังกรณีการเล่น“ตีหมากข้าว” ในงานศพของชาวบ้านบ้านสองคอนและใกล้เคียง 

(อําเภอโพธิ์ไทร) ท่ีกําหนดให้ผู้เล่นผลัดกันกําปั้นข้าวเหนียวเล็กๆ ซ่อนไว้ในฝ่ามือด้านใดด้านหนึ่ง และให้อีก

ฝ่ายทายว่าปั้นข้าวอยู่ในมือใด เม่ือทายผิดก็จะถูกอีกฝ่ายตีมือ กลับกันหากทายถูกก็จะได้ตีมืออีกฝ่าย ซึ่ง

นอกจากช่วยทําให้บรรยากาศของงานศพไม่โศกเศร้ามากเกินไป พร้อมกับดึงคนในชุมชนให้อยู่เป็นเพ่ือน

เจ้าภาพงานแล้ว กิจกรรมนี้ยังถือเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการพบปะกันของชายหนุ่ม-หญิงสาวอีกด้วย  

อย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชาวบ้านในพ้ืนท่ีชายแดนสามารถเล่นพนันไฮโลได้อย่างเปิดเผยในงาน

ศพนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีผู้รักษากฎหมายเอ้ืออํานวยเปิดโอกาสให้การเล่นพนันต้องห้ามนื้ โดยท่ี

ต้อง “เคลียร”์ หรือจ่ายเงินแลกกับการละเว้นการจับกุมหรือบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 
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การเล่น เงินรางวัล และกลโลง 

การเล่นไฮโลเริ่มต้นจาก “แม่/ แม่ไฮโล” หรือเจ้ามือ (ซึ่งมักเป็นผู้จัดหาหรือนําอุปกรณ์การเล่นไฮโลท่ี

ตนเองคุ้นเคยมาใช้) นําลูกเต๋า 3 ลูก มาวางไว้ในจานรอง โดยให้หน้า 4 ตั้งข้ึนและหน้า 1 (หรือเอ่ียว) หันออก

จากตัวเองไปทาง “ลูกขา” ครอบด้วยฝาปิดท่ีทําด้วยแก้วทึบหรือไม้ไผ่สานคล้ายฝากระติบข้าวของชาวอีสาน 

จากนั้นจึงเขย่าเบาๆ หรือท่ีเรียกว่า “ซิก” เพ่ือให้ลูกเต๋าพลิก ก่อนท่ีจะวางอุปกรณ์ข้างต้นลง และช่วงเวลา

สั้นๆ เพียง 1-2 นาทีของการเสี่ยงโชคในแต่ละตาท่ีค่อนข้างโกลาหลวุ่นวาย (อย่างน้อยก็สําหรับคนท่ีไม่คุ้นชิน

กับการเล่นไฮโลมาก่อน) ก็เริ่มต้นข้ึน กระบวนการอันชวนสับสนนี้นับจากการวางเงินหรือลงเงินแทงของลูกขา 

ตามด้วยการ “ยัก” หรือย้ายเงินไปยังท่ีใหม่ รวมถึงการ “กุบ” หรือหยิบเงินข้ึนมารับกินหรือรับจ่ายแทน

เจ้ามือ กระท่ังเม่ือทุกอย่างลงตัวเสร็จสิ้นและฝาปิดถูกเปิดออก เผยให้เห็นลูกไฮโลหน้าต่างๆ เสียงฮือฮาของคน

ในวงก็ดังกลบเสียงอ่ืน ตามด้วยการ “กิน” และ “จ่าย” สําหรับการได้-เสีย ก่อนท่ีเสียงต่างๆ จะเงียบลงเพ่ือ

รอฟังเสียง “กริ๊ก” รอบใหม่ของลูกเต๋า 

การได้-เสียในการพนันไฮโลมีหลากหลายแบบ แปรผันตามความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีลูกเต๋า 3 ลูก

จะพลิกข้ึนในแบบต่างๆ ซึ่งพบว่าแตกต่างกันได้ถึง 216 กรณี อย่างไรก็ตามลูกขาสามารถเลือกเล่น หรือ 

“แทง” ตามท่ีตนเองคาดหมาย ซึ่งจะมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น โต๊ด 3 ตัว (เลือกทายลูกเต๋าท้ัง 3 ลูก) , โต๊ด 2 ตัว 

(เลือกทายลูกเต๋า 2 ลูก), เต็ง (เลือกทายลูกเต๋าเพียงลูกเดียว), สูง (เลือกทายแต้มรวมของลูกเต๋าว่ามากกว่า 

11), ต่ํา (เลือกทายแต้มรวมของลูกเต๋าว่าน้อยกว่า 11), ไฮโล (เลือกทายแต้มรวมของลูกเต๋าว่าเท่ากับ 11 ท่ี

เรียกว่า “ไฮโล” หรือ “11 ไฮโล”) และเต็งแต้มรวม (เลือกทายแต้มรวมของลูกเต๋าท้ัง 3 ลูก) โดยต้องนําเงิน

วางลงในช่องท่ีต้องการและจะได้รับเงินตอบแทนกรณี “แทง” ถูกแตกต่างกันออกไป  

การเล่นพนันไฮโลด้วยการเลือกแทงต่ําจะมีโอกาสได้และเสยีพอๆ กัน กล่าวคือ โอกาสท่ีลูกเต๋าจะออก

แต้มรวมน้อยกว่า 11 มีเท่ากับร้อยละ 50 และเนื่องจากมีโอกาสแทงถูกมากท่ีสุด เจ้ามือจึงกําหนดให้ได้รับเงิน

ตอบแทนหากแทงถูกในอัตรา 1 ต่อ 1 หรือแทง 1 บาท ก็จ่าย 1 บาท แต่หากเลือกแทงสูงหรือไฮโลหรืออ่ืนๆ 

จะมีความน่าจะเป็นน้อยกวา่ นั่นหมายความว่าโอกาสท่ีลูกขาจะสูญเสียเงินมีมากกว่าได้ ซึ่งเจ้ามือก็ล่อใจลูกขา

ด้วยอัตราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน อย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นในทางทฤษฏีชี้ว่าโอกาสท่ีลูกขาจะเป็นฝ่ายได้มี

น้อยกว่า สอดคล้องกับความเป็นจริงในภาพรวมของไฮโล (รวมถึงการพนันชนิดอ่ืนๆ) ซึ่งเจ้ามือมักเป็นผู้ท่ีได้

ประโยชน์จากการเล่นมากกว่าคนอ่ืนๆ  

อย่างไรก็ตามการเล่นไฮโลไม่ได้ข้ึนกับความน่าจะเป็นเพียงอย่างเดียว หากยังต้องอาศัยความชํานาญท่ี

เจ้ามือมักมีมากกว่าคนอ่ืนๆ รวมถึงการนําเอากลโกงต่างๆ มาใช้เพ่ือให้ตนเองได้เปรียบมากท่ีสุดในสนาม จาก

สัมภาษณ์ “หมาน” ชายอายุใกล้ 60 ซึ่งเล่นไฮโลเป็นอาชีพหลักควบคู่กับการทํานามาตั้งแต่อายุประมาณ 15 
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ปี และเพ่ิงลดบทบาทการเป็นแม่ไฮโลลงเม่ือไม่นานมานี้ ทําให้ทราบว่าการโกงในวงการไฮโลมีมานานและใน

พ้ืนท่ีชายแดนก็ใช้กลวิธีโกงหลากหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การรวมหัวกันหลอกเอาเงินจากพวกเดียวกัน เช่น 

เจ้ามือต้มหุ้น หรือการท่ีเจ้ามือหรือแม่ไฮโลตกลงอย่างลับๆ กับลูกขา โดยแกล้งเขย่าไฮโลให้ลูกขาแทงถูก 

เพ่ือให้ตัวเองเป็นฝ่ายเสีย จากนั้นจะนําเงินท่ีได้ซ่ึงมาจากการลงหุ้นของฝ่ายเจ้ามือมาแบ่งกัน 

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคทําเครื่องหมายติดลูกเต๋า เชน่ การใช้สารเคมีติดลงใส่หน้าใดหน้าหนึ่งของ

ลูกเต๋า หรือ “เม็ดไฮโล” ลูกใดลูกหนึ่ง แล้วฟังเสียงการไหลของจากการทดลอง “ริน” ตะแคงจานรองไฮโลซึ่ง

อนุญาตให้ทําได้ภายหลังจากการเขย่าของเจ้ามือ โดยหากหน้าท่ีติดสารเคมีคว่ําลงกับจานจะทําให้ “เม็ดไฮโล” 

นั้นไหลช้าลง ก็สามารถเลือกแทงด้านตรงข้างของหน้านั้น เช่น หากสามารถติดสารเคมีลงท่ีหน้า 2 แล้วพัง

เสียงได้ว่ามีลูกไฮโลไหลช้ากว่าลูกอ่ืนก็เลือกแทงเต็ง 5 เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน “หมาน” ยังระบุว่า ปัจจุบันมีการนําแม่เหล็ก หรือแม้แต่ใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์

ขนาดจิ๋วติดในอุปกรณ์ไฮโล ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้รับจากร้านขายอุปกรณ์การพนันในเมืองอุบล อาทิเช่น 

“ลูกแม่เหล็ก” (ใช้แม่เหล็กฝังไว้ในลูกเต๋า) “ลูกรีโมท” และ “ลูกสะกิด” ท่ีใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ขนาดเล็ก

ติดในลูกเต๋า เพ่ือส่งสัญญาณไปยังเครื่องบังคับ หรือเครื่องรับสัญญาณขนาดเล็ก หรือ “ฝาจอ” ซึ่งใช้กล้อง

ดิจิตอลขนาดเล็กฝังไว้ในฝาครอบไฮโลท่ีจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับคล้ายจอโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีการ

นําเอาเครื่องเอ็กซเรย์ท่ีมีราคานับแสนบาทมาใช้สําหรับการโกงไฮโลด้วย 

 ดังนั้น การพนันไฮโลในมุมมองท่ีเป็นเกมส์การพนันท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษานอกจากจะเป็นการเล่นเสี่ยงกับ

ความน่าจะเป็นของลูกเต๋าท่ีมีหน้า 6 หน้า จํานวน 3 ลูก ซึ่งโดยปกติมีแนวโน้มท่ีผู้เล่นหรือลูกขาจะตกเป็นฝ่าย

เสียมากกว่าได้แล้ว ผู้เล่นท้ังสองฝ่ายยังต้องเผชิญกับกลโกง ดังจะเห็นได้จากการท่ีอุปกรณ์สําหรับการโกงท่ี

สามารถซื้อหาได้อย่างง่ายดายและเปิดเผยนัน่เอง  

 

การบริหารจัดการไฮโลในงานศพ 

 การเล่นไฮโลในงานศพแต่ละงานมีส่วนเก่ียวข้องกับคนหลายกลุ่ม และอาจกล่าวได้ว่ามีกระบวนวิธีตั้ง

วงท่ีแลดูไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก (อย่างน้อยในมุมมองของผู้ศึกษา) ขณะเดียวกันนักเล่นไฮโลก็มีวิธีการ

สนองตอบต่อเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองในฐานะผู้รักษากฎหมายเพ่ือให้ตนเองสามารถเล่นการพนันชนิดนี้ได้อย่าง

เปิดเผยแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนท่ี  

 โครงข่ายของไฮโล 

1) นักพนัน 
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ผู้เล่นไฮโลวงหนึ่งประกอบด้วยเจ้ามือ หรือ “แม่ไฮโล” ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอาจเป็น

เจ้ามือเพียงคนเดียว แต่ส่วนมากมักมีลักษณะเป็นการร่วมมือกันของนักเล่นไฮโลหลายๆ คน โดยเน้นไปท่ีการ

ลงทุนร่วมกันเป็นหุ้น (เช่น หุ้นละ 1,000 บาท) และผลัดกันทําหน้าท่ีเขย่าไฮโล รวมถึงทําหน้าท่ีเป็น “ทหาร” 

คอยช่วยเหลือแม่ไฮโลด้วยการคอยเก็บกินเงินเม่ือเป็นฝ่ายได้ จ่ายเงินเม่ือเป็นฝ่ายเสีย และ “ยัก” หรือย้ายเงิน

ท่ีมีผู้แทงไปไว้ในท่ีตนเองคิดว่าจะได้เงินแทน ท้ังนี้คนกลุ่มนี้มักเป็นผู้ท่ีเล่นไฮโลเป็นประจํา กระท่ังสามารถ

กล่าวได้ว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีอาชีพเล่นไฮโลเป็นหลักนั่นเอง 

แม่ไฮโลจะต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจระดับหนึ่งว่าจะไม่ใช้วิธีการโกงจึงจะมีลูกขามาเล่นด้วย 

นอกเหนือจากการมีเงินทุนสํารองไม่น้อยกว่า 20,000 บาท สําหรับการเล่นในงานศพแต่ละครั้ง อีกท้ังจะต้อง

รู้จักเครือข่ายเจ้ามือ และสามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีทําหน้าท่ีรับ “เคลียร์” ให้สามารถเปิดวง

ไฮโลไดอี้กด้วย 

ขณะท่ีอีกฝ่ายหนึ่งเป็น “ลูกขา” ซึ่งประกอบด้วยผู้ท่ีลงเงินแทงหรือทายผลไฮโลในแต่ละรอบ และผู้

เล่นท่ีไม่ต้องลงเงิน ได้แก่ 1) ผู้ท่ีคอย “ยัก” หรือย้ายเงินท่ีมีผู้ลงไว้ไปในท่ีท่ีตนเองคิดว่าถูกต้อง โดยจะต้อง

จ่ายเงินให้ผู้ลงเงินแทนแม่ไฮโลในกรณีท่ีผู้ลงเงินเดิมทายถูก และจะได้ “กิน” เงินดังกล่าวแทนเจ้ามือหาก

ลูกเต๋าข้ึนในหน้าท่ีตนเองย้ายไปไว้ 2) ผู้ท่ีคอย “กุบ” หรือรับกินหรือจ่ายเงินแทนเจ้ามือ โดยหากผู้ลงเงินทาย

ถูก คน “กุบ” จะต้องจ่ายเงินให้แทนเจ้ามือ แต่หากคนลงเงินทายผิด คน “กุบ” จะได้เงินในตานั้น และ 3) ผู้ท่ี

รับแทงจากลูกขาในกรณีท่ีเจ้ามือไม่รับ เช่น รับแทงเต็งแต้ม ซึ่งมีอัตราการได้-เสียค่อนข้างสูง และเจ้ามือหลัก

ไม่รับแทง 

คนเล่นไฮโลในงานศพอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มนักเล่นพนันท่ีเล่นไฮโลเป็นประจํา ซึ่งส่วน

ใหญ่มักเดินทางมาจากต่างพ้ืนท่ีต่างชุมชน หรือหากเป็นคนในชุมชนก็จะเป็นนักเล่นไฮโลท่ีเดินทางไปในงานศพ

ต่างหมู่บ้านเป็นประจําด้วย นักเล่นกลุ่มนี้มักเดินสายเล่นไฮโลไปทุกท่ีท่ีมีงานศพ ท้ังในเขตอําเภอเดียวกันหรือ

ต่างอําเภอ และสามารถกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มนักเล่นไฮโลหน้าเดิมๆ ท่ีรู้จักกันอย่างดีในพ้ืนท่ี ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะ

เล่นไฮโลเพียงบางโอกาส หรือกล่าวได้ว่าจะเล่นเม่ือมีงานศพในชุมชนของตนเองเท่านั้น  

การศึกษาในระดับพ้ืนท่ีโดยการสัมภาษณ์คนท่ีเก่ียวข้องและสังเกตการณ์เล่นพนันไฮโลในงานศพท่ีจัด

ข้ึนในพ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียมและอําเภอโพธิ์ไทรหลายครั้ง ทําให้ได้ข้อมูลท่ีชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนท่ีนิยมเล่นไฮโลเป็น

เพียงคนส่วนหนึ่ง และคนท่ีเล่นไฮโลหรือการพนันเป็นประจําก็เป็นคนกลุ่มเล็กมากๆ เม่ือเทียบกับคนท้ังหมด

ในชุมชน โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยวงไฮโลตั้งแต่ 3 วงข้ึนไป โดยมีผู้เล่นจํานวนรวมกันตั้งแต่ 20 คน ไป

จนถึงประมาณ 80 คน หรืออาจถึง 100 คน ในบางช่วง ซึ่งก็น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในแต่ละชุมชน 
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อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานท่ีจัดงานศพถือเป็นพ้ืนท่ีท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้ตลอดเวลา ท้ังวง

ไฮโลยังเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมเล่นไฮโลได้โดยไม่มีข้อจํากัดทางด้านเพศ วัย หรือสถานะทางสังคม ในการลง

พ้ืนท่ีสังเกตการเล่นไฮโลครั้งหนึ่งเราได้พบกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเริ่มต้นเล่นไฮโลด้วยท่านั่ง

ยองๆ (ท่ีพร้อมจะลุกจากไปได้ทุกเม่ือ) อยู่พักหนึ่ง ก่อนท่ีจะตัดสินใจนั่งขัดสมาธิร่วมวงเล่นกับชาวบ้านสามัญ

อย่างจริงจัง และแทบทุกครั้งเราจะเห็นเด็กระดับประถมวัยเข้าร่วมเล่นไฮโลด้วยความมุ่งม่ันจริงจังอยู่ในวง

เดยีวกับผู้ใหญ่ และมักพบวงไฮโลเฉพาะของบรรดาเด็กวัยเรียนอยู่ด้วยวงหนึ่งเสมอๆ  

ในด้านหนึ่งจึงอาจมองได้ว่าวงไฮโลได้ทําหน้าท่ีเป็นพ้ืนท่ีของการแสดงออกทางสังคมท่ีเท่าเทียมกัน

ของคนต่างสถานะ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังนี้เองช่วยขับเน้นให้วงพนันไฮโลในงานศพถูกมองว่าเป็นแหล่ง

ม่ัวสุมฝึกนักพนันรุ่นใหม่ รวมถึงมีส่วนกระตุ้นใหผู้้เล่นจํานวนหนึ่งกลายเป็นผู้เสพติดการพนัน และเป็นช่องทาง

นําไปสู่อบายมุขอ่ืนๆ ด้วยในท้ายท่ีสุด โดยท่ีฐานะการเป็นมหรสพ “แนวงัน” ในพิธีกรรมงานศพเป็นเพียงข้อท่ี

ใช้กล่าวอ้างของกลุ่มนักเล่นเท่านั้น (ดูงาน รัตนะ ปญัญาภา, 2553) 

2) เจ้าภาพงานศพ 

พิธีงานศพของคนในชนบทส่วนใหญ่นิยมจัดข้ึนท่ีบ้านของผู้ตาย โดยปกติจะใช้เวลาในการตั้งศพสวด

พระอภิธรรม (ตามคติทางพุทธศาสนา) เป็นระยะเวลา 3-5 วัน ก่อนท่ีจะนําไปเผาหรือฌาปนกิจท่ีวัดหรือป่าช้า

ของหมู่บ้าน เสร็จแล้วจึงมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายท่ีเรียกว่า “วันหงายพาข้าว”  

เจ้าภาพงานศพจึงถือเป็นกลุ่มคนหนึ่งท่ีมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเล่น

ไฮโลหรือไม่ (รวมถึงการพนันชนิดอ่ืนด้วย) การศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพบว่าส่วนใหญ่เจ้าภาพมักอนุญาตให้มีการ

เล่นพนันได้ เนื่องจากเห็นว่านักพนันจะเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่เป็นเพ่ือนร่วมงานและทําให้บรรยากาศของงานศพ

แลดูไม่โศกเศร้ามากเกินไป ซึ่งนักพนันและผู้ท่ีเก่ียวข้องหลายคนให้เหตุผลตรงกัน สอดคล้องกับสิ่งท่ีอดีต

ผู้ใหญ่บ้านตามุยได้กล่าวไว้ว่า “…การตั้งวงเล่น (พนัน) มันเพลินและสนุก ทําให้อยู่จนดึก บ้านงานก็ไม่เงียบ

เหงาเศร้าสร้อย เราไม่อยากให้บรรยากาศงานมันเศร้ามากเกินไป บ่ดี มันต้องมีครึกครื้นบ้าง โศกเศร้า

จนเกินไปมันก็หดหู่สําหรับญาติผู้ตาย...” ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น 

 “ริน” เจ้ามือไฮโลให้ข้อมูลว่า กรณีท่ีเจ้าภาพไม่อนุญาตให้เล่นพนันในงานศพ มักเกิดข้ึนในกรณีท่ี

เจ้าภาพเป็นผู้ท่ีไม่ชอบเล่นการพนัน และโดยเฉพาะเม่ือผู้ตายสั่งเสียไว้ห้ามไม่ให้มีการเล่นพนันในงานศพของ

ตัวเอง อย่างไรก็ตามกรณีท่ีเจ้าภาพไม่อนุญาตให้เล่นจะเกิดข้ึนน้อยมาก 

การท่ีเจ้าภาพงานศพยินยอมหรือกล้าอนุญาตให้มีการเล่นไฮโลซึ่งเป็นกิจกรรมผิดกฎหมายอยู่ในพ้ืนท่ี

จัดงานศพ ในด้านหนึ่งคงเป็นเนื่องจากท่ีผ่านมามีการ “เคลียร์” หรือจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าท่ี กระท่ังทําให้เห็น

เสมือนหนึ่งหรือเป็นท่ีเข้าใจกันว่าไฮโลสามารถเปิดเล่นในงานศพได้นั่นเอง  
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3) ตํารวจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

ความเก่ียวข้องสัมพันธ์ระหว่างไฮโลกับตํารวจไม่ได้มีเพียงภาพการล้อมวงเล่นพนันไฮโลของตํารวจชุด

ควบคุมฝูงชนดังท่ีเป็นข่าวใหญ่ทางสื่อมวลชนเท่านั้น การศึกษาในระดับพ้ืนท่ี พบว่า วงไฮโลท่ีเปิดเล่นกันใน

งานศพทุกงานจะต้องจ่ายเงิน หรือท่ีนักเล่นไฮโลเรียกติดปากว่า “เคลียร์” ให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจแต่ละท้องท่ี

แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ในบางอําเภอคิดแบบเหมาจ่ายงานละ 1,500 บาท แต่ในอําเภอท่ีอยู่ติดกันต้อง

จ่ายสูงถึงงานละ 4,500 บาท ขณะท่ีบางแห่งกําหนดให้จ่ายวงละ 500 บาท ท้ังนี้เพ่ือแลกกับการคุ้มครองด้วย

การงดเว้นการจับกุมหรือทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นวา่มีการทําผิดกฎหมาย โดยเจ้ามือจะเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้ นักเล่นไฮโลคนหนึ่งย้ําให้เห็นชัดเจนว่า การ “เคลียร์” กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจทําให้คนเล่นไฮโลสามารถ

นั่งเล่นได้อย่างสบายใจ แม้เจ้าหน้าท่ีมาก็ไม่มีใครต้องกังวลอีกต่อไป รวมท้ังคอยแจ้งข่าวการเข้ามาตรวจของ

ตํารวจหน่วยอ่ืนจากนอกพ้ืนท่ี เช่น จังหวัด หรือภาค 

และแม้ว่าผู้ศึกษาจะไม่ได้เห็นกับสายตาตนเองว่ามีการจ่ายเงินจํานวนข้างต้นจริงตรงตามท่ีได้รับข้อมูล

จากการสัมภาษณ์หรือไม่ แต่ภาพรถสายตรวจท่ีแล่นผ่านหน้าบ้านจัดงานศพท่ีมีคนจํานวนราว 50-60 คน จับ

กลุ่มเล่นไฮโลอยู่อย่างเปิดเผย โดยเจ้าหน้าท่ีในรถคันดังกล่าวทําเพียงลดกระจกขอให้คนในวงไฮโลเลื่อนรถ

มอเตอร์ไซด์ท่ีจอดขวางทางออกไปเท่านั้น ขณะท่ีผู้เล่นไฮโลก็ไม่มีใครให้ความสนใจเจ้าหน้าท่ีตํารวจมากนัก 

เว้นแต่มีคนหนึ่งเดินไปเลื่อนรถตามคําขอ ซึ่งทําให้ผู้ศึกษาอดมีความรู้สึกคล้อยตามเก่ียวกับการ “เคลียร์” ไป

ในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลท่ีได้รับจากคนเล่นพนันไม่ได้  

จึงสามารถกล่าวได้ว่าการมีอยู่ของวงไฮโลซึ่งเป็นการพนันท่ีกฎหมายห้ามไม่ให้เล่นอย่างเด็ดขาดในงาน

ศพ นอกเหนือจากเป็นไปตามข้ออ้างเรื่องการเป็นกิจกรรมบันเทิงคลายความโศกเศร้าของคนในชุมชนชายแดน 

รวมถึงความอยากได้เงินและต้องการเสี่ยงโชคของคนจํานวนหนึ่งแล้ว กลุ่มคนสําคัญท่ีมีส่วนในการคํ้าจุนให้

กิจกรรมนี้ยังสามารถปรากฏตัวอยู่ในพ้ืนท่ีได้อย่างเปิดเผย คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยเฉพาะตํารวจท่ีเป็นผู้บังคับ

ใชก้ฎหมายนั่นเอง 

4) แม่ค้า 

แม่ค้าถือเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการเล่นไฮโลในงานศพ โดยสามารถถือเป็นกลุ่มคนท่ีได้

ประโยชน์ต่อเนื่องจากวงไฮโล ได้แก่ แม่ค้าท่ีนําสินค้าจําพวกเครื่องดื่มบํารุงกําลัง กาแฟ น้ําอัดลม เหล้า เบียร์ 

บุหรี่ ลูกอม และขนมขบเค้ียว มาขายให้กับบรรดาผู้เล่นท้ังท่ีกําลังสนุกเพลินเพลิน หรือคร่ําเครียด ในแต่ละ

งานอาจมีแม่ค้านําสินค้าท่ีกล่าวข้างต้นมาจําหน่ายกันประจําตั้งแต่ 2-4 ราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนในหมู่บ้าน 

อย่างไรก็ตามในช่วงหัวคํ่าอาจมีแม่ค้าขาจรนําสินค้าชนิดอ่ืนๆ มาขายด้วย เช่น ปลาหมึกย่าง ไส้กรอกอีสาน

ย่าง เป็นต้น  
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การศึกษาพบว่าแม่ค้าในวงไฮโลมักเป็นท้ังผู้ร่วมเล่นและร่วมลุ้นกับผู้เล่นไฮโลรายอ่ืนด้วย แม่ค้าราย

หนึ่งบอกกับผู้ศึกษาว่า บ่อยครั้งท่ีรายได้วันละ 6-7 ร้อยบาทจากการขายเครื่องดื่มของเธอหมดสูญไปกับการ

แทงไฮโล และบางคนก็เปลี่ยนสถานะจากการเป็นแม่ค้าไปเป็นนักพนันอย่างเต็มตัว ดังกรณี “แต๋ว” อดีตแม่ค้า

ซึ่งเห็นว่าการเล่นพนันได้เงินง่ายกว่าการขายของ 

การเปิดวงไฮโล 

การเปิดเล่นไฮโลในงานศพดูเป็นเรื่องท่ีไม่สลับซับซ้อนนักเม่ือฟังจากการบอกเล่าของบรรดาเจ้ามือ

และนักเล่น โดยจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีคนตายและเจ้าภาพนําศพมาตั้งเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ง

ตามปกติจะจัดข้ึนท่ีบ้านของผู้ตาย บรรดาเจ้ามือไฮโล (ท่ีมีอยู่ในแทบทุกชุมชน หรือไม่ก็ได้รับแจ้งข่าวจาก

นักเล่นไฮโล) ก็จะทําหน้าท่ีเป็นผู้เข้าไปเจรจาประสานงานเพ่ือขอตั้งลงไฮโลในงานศพจากเจ้าภาพ เม่ือได้รับ

อนุญาตวงพนันไฮโลก็จะเริ่มต้นข้ึน และอยู่คู่กับงานศพไปจนกระท่ังวันสุดท้ายของพิธีกรรม 

การศึกษาพบรูปแบบการจัดการท่ีนําไปสู่การเล่นพนันไฮโลอย่างเปิดเผยในงานศพท่ีสะท้อนถึงบทบาท

ของฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีตํารวจ) 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้

1. มีคนกลางทําหน้าท่ีประสานงานกับเจ้าภาพเพ่ือขอตั้งวงไฮโล รวมท้ังแจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และ

เจ้ามือ ตลอดจนนักเล่น (เม่ือได้รับอนุญาตจากเจ้าภาพงานศพให้ตั้งวงไฮโลได้) นอกจากนี้ยังจะทําหน้าท่ีเป็นผู้

รวบรวมเงินค่าคุ้มครองส่งให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจด้วย และจากการศึกษาพบว่าคนกลางท่ีเข้ามาทําหน้าท่ี

รับผิดชอบประสานงานและจัดการการเล่นพนันดังกล่าวต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับการมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจในพ้ืนท่ีผ่านการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับบรรดาเจ้ามือไฮโลต่างๆ ดังนั้นคนกลางจึงได้แก่เจ้ามือ

ไฮโลคนใดคนหนึ่งนั่นเอง 

และในความเป็นจริงนักเล่น (ลูกขา) หรือเจ้ามือไฮโลอีกจํานวนหนึ่งท่ีไม่ได้รับการประสานงานชักชวน

จากคนกลางก็สามารถเข้ามาเล่นในงานศพได้ (เพียงแต่ทราบข่าวว่ามีวงไฮโลงานศพ หรือชักชวนกันมาเล่นเอง) 

แต่คนเหล่านี้ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขเก่ียวกับการจ่ายเงินค่าตั้งวงให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจซึ่งจะดําเนินการโดยคน

กลางด้วยเช่นกัน 
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“หมาน” ซึ่งเคยได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดการวงพนันในงานศพมาก่อน กล่าวว่า ตนเองในฐานะผู้ท่ี

ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู้เข้าไปขออนุญาตเจ้าภาพงานศพเพ่ือขอตั้งวงพนัน (ซึ่งไม่ได้มีเพียงไฮโล

อย่างเดียว) โดยต้องยืนยันให้เจ้าภาพเชื่อว่าเจ้าหน้าท่ีจะไม่มาจับกุมเอาผิด และพร้อมท่ีจะรับผิดชอบหากมี

ปัญหาเกิดข้ึน (ซึ่งเจ้าภาพส่วนใหญ่ก็ทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว เนื่องจากมีการเล่นไฮโลในเกือบทุกงานศพ โดยท่ี

เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่จับกุม) กระท่ังเม่ือได้รับไฟเขียวจากเจ้าภาพก็จะประสานงานไปยังบรรดาเจ้ามือใน

เครือข่ายของตนให้มาเปิดวง จากนั้นจะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจทราบเพียงว่ากําลังเปิดเล่นพนันอยู่ท่ีใด ถึง

เม่ือไหร่ และจะเป็นผู้เก็บรวบรวมเงินจากวงพนันต่างๆ ในอัตราวงละ 200 บาท/ คืน โดยส่วนหนึ่งจะแบ่งส่ง

ให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจในอัตราท่ีตกลงกัน (งานละ 1,500 บาท)  ส่วนท่ีเหลือก็จะมอบให้เจ้าภาพเพ่ือเป็นค่าไฟฟ้า

หรืออ่ืนๆ ท้ังนี้โดยส่วนใหญ่เจ้าภาพงานศพในพ้ืนท่ีจะยอมให้มีการตั้งวงไฮโลในงานได้ แต่ถ้าหากเจ้าภาพไม่

อนุญาตก็จะไม่เปิดเล่น  

ลูกขา 
(นักเล่น) 

งานศพ
(เจ้าภาพ) 

ลูกขา 
(นักเล่น) 

เจ้ามือ ลูกขา 
(นักเล่น) 

แม่ค้า 

เจ้าหน้าท่ี 
(ตํารวจ) 

เจา้มือ 

คนกลาง 
(ผู้จัด) 
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2. การท่ีเจ้ามือและนักเล่นร่วมกันตั้งวงข้ึนเม่ือได้รับอนุญาตจากเจ้าภาพงานศพ โดยท่ีเจ้ามือจะทํา

หน้าท่ีเป็นผู้เข้าไปขออนุญาตจากเจ้าภาพ จากนั้นจึงโทรศัพท์ชักชวนเจ้ามือคนอ่ืนๆ และนักเล่นบางราย 

ขณะท่ีนักเล่นอีกจํานวนหนึ่งจะเข้ามาร่วมเล่นด้วยตนเองเม่ือทราบว่ามีการเล่นไฮโลในงานศพ ท้ังนี้จะไม่มีการ

ประสานงานหรือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายทราบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ี (ตํารวจ) จะเป็นฝ่าย

เข้ามาขอเก็บเงนิค่าคุ้มครองจากการเปิดเล่นพนันจากแต่ละวงด้วยตัวเอง  

 

“ริน” เจ้ามือไฮโลท่ีตระเวนเล่นไฮโลอยู่ในเขตอําเภอโขงเจียม เล่าว่า เม่ือทราบว่าท่ีใดมีงานศพบรรดา

เจ้ามือหรือบางครั้งอาจเป็นคนแทงในแต่ละบ้านก็จะชักชวนกันผ่านทางโทรศัพท์ให้ไปเปิดวงเล่นไฮโล และหาก

เจ้าภาพอนุญาตก็จะเปิดวงพนันกันทันทีโดยไม่ต้องรอการอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีก็จะ

ทราบทุกครั้งเช่นกันว่ามีงานศพในพ้ืนท่ีไหน และตํารวจก็จะเข้ามาขอเก็บเงินค่าตั้งวงเล่นพนัน  โดยจะเก็บทุก

คืนๆ ละ 200-500 บาทต่อวง ข้ึนอยู่กับขนาดจํานวนผู้เล่น หรือวงเงินท่ีแทงกัน ถ้าวงใหญ่ตํารวจก็จะขอมาก 

และหลายครั้งก็มีมาหลายคนจากหลายส่วนงาน ท้ังตํารวจภูธรในพ้ืนท่ี ตํารวจชายแดน หรือแม้กระท่ังตํารวจ

จากในเมือง 

 

ประมาณหมุนเวียน และการได้ – เสียในวงไฮโล 

 การศึกษาเก่ียวกับความน่าจะเป็นของเกมพนันไฮโลให้ข้อสรุปท่ีน่าสนใจว่าเจ้ามือเป็นผู้ท่ีมีโอกาส

ได้รับประโยชน์หรือได้เงินมากกว่าผู้เล่นคนอ่ืน โดยมีเพียงการเลือกแทงต่ํากรณีเดียวท่ีผู้แทงมีโอกาสรับ

งานศพ
(เจ้าภาพ) 

เจ้ามือ 

ลูกขา 
(นักเล่น) 

เจ้ามือ ลูกขา 
(นักเล่น) 

แม่ค้า 

เจ้าหน้าท่ี 
(ตํารวจ) 
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ประโยชน์หรือเป็นผู้ชนะเท่ากับเจ้ามือดังท่ีได้กล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามเม่ือรวมกับประสบการณ์และความ

ชํานาญในการเล่นท่ีเจ้ามือส่วนใหญ่มีมากกว่าผู้แทง ทําให้แนวโน้มท่ีเจ้ามือจะเป็นผู้ได้มากกว่าเสียมีเพ่ิมมาก

ข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับการเก็บข้อมูลในระดับพ้ืนท่ีท่ีช่วยยืนยันความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีและข้อเท็จจริงท่ี

เกิดข้ึน 

ข้อมูลจากการประเมินของเจ้ามือไฮโลต่างพ้ืนท่ีกันชื่อ “หมาน” และ “ริน” ให้ข้อสรุปตรงกันว่า หาก

เป็นการเล่นไฮโลโดยใช้ฝีมือล้วนๆ (หมายถึงไม่ใช้กลโกง) เจ้ามือมีโอกาสเป็นฝ่ายได้ในท่ีสุดเม่ือเล่นจบสูงถึง

ร้อยละ 70-80 หรือสามารถกล่าวได้ว่าหากเล่นไฮโลในงานศพ 10 งาน อาจมีเพียง 2 - 3 งานเท่านั้นท่ีเจ้ามือ

จะตกเป็นฝ่ายเสีย นั่นหมายความว่าผู้แทงจํานวนหนึ่งก็มีโอกาสได้เงินจากการเล่นไฮโลด้วยเช่นกัน ซึ่ง

กลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนจํานวนหนึ่งชอบเล่นไฮโลเนื่องเพราะหวังว่าโชคจะเข้าข้างตนเองบ้าง  

“หมาน” ประมาณให้ฟังคร่าวว่าการเล่นไฮโลในงานศพแต่ละงานท่ีใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วัน น่าจะ

มีปริมาณเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อวงในแต่ละงาน ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต

การนับแบ่งเงินกันเม่ือเลิกวงไฮโลและการพูดคุยกับเจ้ามือไฮโลอีกคนหนึ่งท่ีพบว่า ผู้ร่วมหุ้นและตัวเองสูญเสีย

เงินไปรวมกันประมาณ 12,000 บาท ตลอดงาน ขณะท่ีกลุ่มเจ้ามืออีกวงหนึ่งก็เสียเงินไปราว 30,000 บาท 

ภายในคืนเดียว นี่ไม่นับรวมเงินท่ีลูกขาแต่ละคนได้-เสียกันเองและไม่นับรวมเงินได้-เสียในวงไฮโลอีก 2 วง ซึ่ง

เปิดเล่นในงานศพเดียวกัน นั่นหมายความว่าภายในพ้ืนท่ีอําเภอเล็กๆ ติดขอบแดนเพียงแห่งเดียวอาจมีปริมาณ

เงินหมุนเวียนสะพัดอยู่กับวงพนันไฮโลในงานศพมากถึงเดือนละ 2 ล้านบาท เม่ือคํานวณจากการมีการศพใน

พ้ืนท่ีประมาณ 10 งาน และมีวงไฮโลเปิดเล่นงานละ 4 วง 

สําหรับวงพนันไฮโลท่ีเปิดเล่นนอกเหนือจากงานศพนั้น “หมาน” และ “ริน” ระบุตรงกันว่า มีปริมาณ

เงินหมุนเวียนมากกว่าวงไฮโลในงานศพ เนื่องจากเป็นกรณีท่ีนักพนันไฮโลตั้งใจนําเงินมาเล่นพนันกันโดยเฉพาะ 

โดยประมาณว่าวงไฮโลขนาดเล็กระดับชุมชนท่ีมีผู้เล่น 5-10 คน จะมีวงเงินหมุนเวียนตั้งแต่ 1 หม่ืนบาท ไป

จนถึง 5-6 หม่ืนบาท หรืออาจถึงหลักแสนบาทต่อวันแล้วแต่กรณี ส่วนบ่อนไฮโลขนาดใหญ่ท่ีมักเปิดเล่นเป็น

ประจําอยู่แล้วและโดยปกติจะมีผู้เล่นมากกว่า 10 คนข้ึนไป จะมีการเล่นได้เสียกันในระดับ 4-5 หม่ืนบาท ไป

จนถึงระดับ 3-4 แสนบาทต่อวัน 

นอกเหนือจากประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเล่นพนันไฮโลซึ่งมักตกอยู่ท่ีเจ้ามือดังท่ีกล่าวแล้ว เงินในวง

ไฮโลจํานวนหนึ่งจะถูกจัดสรรไปเป็นเงินค่าคุ้มครอง หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือรายได้ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายของ

เจ้าหน้าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ี ซึ่งเป็นกลุ่มได้รับประโยชน์จากการพนันนี้โดยไม่ต้องลงทุน เจ้ามือไฮโลรายหนึ่ง

ประมาณให้ฟังว่าหากมีงานศพในบางพ้ืนท่ีอําเภอกรณีศึกษาเดือนละ 10 ครั้ง ตํารวจท้องท่ีก็จะได้รับเงินค่า

คุ้มครองเป็นจํานวน 15,000 บาท นี่ไม่นับรวมเงินในลักษณะเดียวกันจากบ่อนไฮโลท่ีเปิดเล่นกันเป็นประจําใน
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หมู่บ้านต่างๆ อีกรวม 8 – 9 แห่ง ซึ่งคิดในอัตราวันละ 300 บาทต่อแห่ง โดยท่ีเจ้ามือจะทําหน้าท่ีประสานงาน

ทางโทรศัพท์แจ้งให้ตํารวจท้องท่ีทราบเม่ือจะเปิดเล่น และเฉพาะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีวงไฮโลเปิดเล่นเป็น

ประจํา 1 วงจะตอ้งจ่ายเงินให้เจ้าหน้าท่ีรวมประมาณ 17,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นหากนําเงินลักษณะเดียวกัน

มาคํานวณเป็นรายได้ท่ีตํารวจได้รับจากวงไฮโล (ท้ังในและนอกงานศพ) ในพ้ืนท่ีอําเภอท่ีเป็นกรณีศึกษา

ดังกล่าวก็จะพบว่าสูงถึงเดือนละประมาณ 160,000 บาท ไม่เพียงเท่านั้นวงไฮโลยังต้องจ่ายเงินค่าคุ้มครอง 

(หรือสร้างรายได้) ให้กับหน่วยตํารวจนอกพ้ืนท่ีท่ีจะเข้ามาในบางโอกาส (เช่น ตํารวจในเมือง หรือตํารวจระดับ

ภาค) อีกด้วย 

ขณะท่ีแม่ค้าก็ควรถูกนับเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีได้ประโยชน์ต่อเนื่องจากวงพนันชนิดนี้ ท้ังนี้จากการ

พูดคุยกับแม่ค้ารายหนึ่ง พบว่า เธอมีกําไรจากการขายของคืนละประมาณ 700 – 1,000 บาท เท่ากับว่าในงาน

ศพแต่ละงานแม่ค้าคนนี้สามารถทํากําไรจากการขายสินค้าท่ีมักมีราคาแพงกว่าปกติได้เป็นเงินประมาณ 3,500 

– 5,000 บาท ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนท่ีน่าสนใจสําหรับการทําธุรกิจในพ้ืนท่ีห่างไกล น่าเสียดายท่ีกําไรจํานวนนี้

กลับเทียบไม่ได้กับจํานวนเงินท่ีหมุนเวียนล่อใจอยู่ในวงไฮโล ดังนั้นบ่อยครั้งเช่นกันท่ีกําไรข้างต้นจะหมดหายไป

กับการเล่นพนัน และทําให้แม่ค้าบางคนถึงกับเลือกท่ีจะผันตัวเองมาเป็นนักพนันเต็มตัว ดังกรณี “แต๋ว” ท่ีจะ

ได้กล่าวถึงต่อไป 

 

แรงจูงใจของการเล่นไฮโล 

ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการพนันเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีต้องหลีกเว้น เนื่องจากเชื่อว่าเป็นทางแห่ง

ความฉิบหาย เป็นสาเหตุให้ถึงแห่งความเสื่อม พินาศล่มจม และหาความสุขมิได้ จัดเป็น 1 ในอบายมุข 6 

ประการ เรียกว่า อบายมุข 6 ประกอบด้วย 1) ติดสุราและของมึนเมา 2) ชอบเท่ียวกลางคืน 3) ชอบเท่ียวดู

การเล่น 4) เล่นการพนัน 5) คบคนชั่วเป็นมิตร และ 6) เกียจคร้านการงาน 105 

คติคําสอนของพระพุทธเจ้าท่ีสืบทอดมากว่า 2,500 ปี ข้างต้น ถือเป็นแนวคิดหลักท่ีคนท่ัวไปใน

สังคมไทยนํามาใช้ในควบคุมคนในสังคมมิให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการพนัน ดังนั้นมุมมองท่ีมีต่อนักเล่นการพนันจึง

มักออกไปในทางท่ีไม่ดี สามารถสร้างผลกระทบท่ีเลวร้าย อย่างไรก็ตามวงไฮโลในงานศพกลับมีให้เห็นท่ัวไป

และดูเป็นเรื่องท่ีคนในพ้ืนท่ีชายแดนจํานวนมากยอมรับได้ถึงการมีอยู่ หรืออย่างน้อยก็ไม่แสดงออกในทางท่ี

ต่อต้านให้เห็นนัก นั่นหมายความว่าคนในชุมชนชายแดนไม่ได้มองไฮโลในงานศพในฐานะท่ีเป็นการพนันท่ี

กําลังสร้างปัญหาใหชุ้มชน หากแต่ถือว่าไฮโลเป็นส่วนหนึ่งประกอบหนึ่งของพิธีกรรมคนตายดังท่ีได้กล่าวแล้ว 

                                           
105 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม อ้างถึงใน รัตนะ ปัญญาภา (2553 หน้า 122-123) 
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คนเล่นไฮโลซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของสังคมหรือชุมชน อาจให้ความหมายหรือมีแรงจูงใจในการเข้าร่วม

วงเล่นไฮโลในงานศพแตกต่างกันออกไป โดยเจ้ามือ หรือ “แม่ไฮโล” หรือนักเล่นไฮโลท่ีมักเป็นผู้ท่ีเล่นไฮโลเป็น

ประจํามองว่าไฮโลเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ ในแง่นี้รายได้สําหรับตนเองและครอบครัวจึงเป็นแรงจูงใจหลัก

ประการหนึ่งของแม่ไฮโล ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ต้องการเล่นไฮโลให้มากเท่าท่ีจะทําได้และจําเป็นต้องฝึกฝนตนเอง

ให้มีความชํานาญในการเล่นไฮโลในระดับสูง โดยการเรียนรู้อุปกรณ์ของตนเองและสามารถเขย่าให้ลูกเต๋าข้ึน

หน้าท่ีต้องการได ้ท้ังยังต้องรู้จักสังเกตสายตาว่องไวและต้องเรียนรู้กลโกงต่างๆ ซึ่งลูกข้าอาจนํามาใช้  

กรณีของ “หมาน” ซึ่งมักเป็นเจ้ามือโดยการรวมหุ้นกับนักเล่นคนอ่ืนน่าจะช่วยยืนยันการท่ีไฮโลมี

ฐานะเป็นแหล่งรายได้หลักของบางครอบครัวดังท่ีกล่าวได้ โดยยืนยันว่าตนเองเคยมีรายได้จากการเล่นไฮโล

เพียงอย่างเดียวเดือนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และเงินส่วนนี้ถือเป็นรายได้หลักสําคัญท่ีนํามาใช้จ่ายภายใน

ครอบครัว อีกท้ังในบางปียงัมีเงินเหลือสะสมอีก 7 – 8 หม่ืนบาท  

เช่นเดียวกับจากกลุ่มนักเล่นพนันท่ีเล่นไฮโลเป็นประจํา ซึ่งมักเดินสายเล่นไฮโลไปทุกท่ีท่ีมีงานศพ และ

มองว่าการหาเงินจากการเล่นพนันไฮโลมีความเป็นไปได้ การเล่นพนันสําหรับคนกลุ่มนี้จึงเป็นเสมือนการ

ทํางานอย่างหนึ่งท่ีมาพร้อมกับความสนุกสนานและการได้ลุ้น เพียงแต่เป็นการทํางานท่ีมีความเสี่ยงต่อการ

สูญเสียเงินท่ีใช้ในการลงทุนสูงมาก 

“ฝา” ชาวบ้านบะไหจัดเป็นหนึ่งในนักเล่นไฮโลกลุ่มนี้ โดยได้ยืนยันว่าตนเองเป็นคนท่ีชอบการเล่น

ไฮโลอยู่แล้ว “เวลามีเงินก็อยากจะไปเล่นเพ่ือตามทุนท่ีเคยเสียไป ตอนมีเงินไปเล่นก็คิดแต่ว่ามันจะได้ มันมี

ความเป็นไปได้สูงมาก ครั้งหนึ่งมีเงินแค่ 1,000 บาท ลองไปนั่งเล่น แล้วได้เงินมาเป็นหม่ืน ก็เลยเริ่มติด เริ่มไป

เล่นมากข้ึน อีกท้ังก็ไม่ต้องไปทํางานหนัก ถ้าตกเป็นฝ่ายเสียก็หงอยเหมือนกัน แต่คนท่ีเล่นไฮโลมักคิดว่าจะได้ 

ไม่มีใครคิดเรื่องเสียเงินหรอก และยังคิดว่าสนุกด้วย ได้ลุ้น ได้เฮตลอด” 

“สอน” ชายอายุ 23 ปี เป็นอีกคนหนึ่งท่ีหารายได้จากการเล่นไฮโล เล่าว่า ตนเองเริ่มเล่นการพนันครั้ง

แรกเพียงเพราะไปยืนดู และคิดว่ามันเล่นง่ายจึงอยากลองเล่น โดยในครั้งแรกๆ ท่ีเล่นก็มักจะได้เงิน ทําให้เริ่ม

ติดใจและชอบเล่นการพนันนับแต่นั้นมา  และเม่ือเริ่มมีความชํานาญจึงขยับฐานะตัวเองจากลูกขาเป็นเจ้ามือ

ร่วมกับเจ้ามืออ่ืนๆ รวมท้ังยังหันไปเล่นการพนันชนิดอ่ืนท่ีได้เสียกันง่ายและเร็วข้ึน เช่น ไพ่สะเตอร์ ท่ี

แพร่หลายเข้ามาในพ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียมไม่นานนัก “เล่นไฮโลมันได้เงินง่ายและสนุก ยิ่งตอนเล่นใหม่ๆ เป็น

มือใหม่หัดเล่นเหมือนกับผีจับมือให้แทงถูกอยู่บ่อยๆ ต่อมาเริ่มมีได้และมีเสียก็ยังคิดว่าจะได้ เม่ือเสียก็จะ

พยายามตามทุนคืนไม่ยอมเลิก วันนี้ไม่ได้ทุนคืน พรุ่งนี้ก็ต้องได้คืน” 

ส่วน “แต๋ว” อดีตแม่ค้าขายของชําประจําหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่ีผันตัวเองเป็นนักพนัน เล่าว่า ทุกวันวันท่ี

มีการเล่นไพ่ หรือไฮโลจะมีลูกค้ามานําสินค้าจากร้านไปขายให้กับกลุ่มนักพนัน อาทิ น้ําอัดลม นม บุหรี่ กาแฟ
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กระป๋อง ขนม โดยสินค้าท่ีนําไปขายจะถูกเพ่ิมราคาข้ึนอีกเท่าตัวจากราคาเดิม ตนเองเห็นช่องทางการค้าขาย

การได้กําไรจึงคิดนําสินค้าไปขายเอง เม่ือได้เห็นคนอ่ืนเล่นได้เงินจึงอยากลองเล่นบ้าง โดยได้เงินในครั้งแรก

ประมาณ 3,000 บาท จากผู้ท่ีไม่เคยคิดข้องแวะกับการพนันก็กลายเป็นสมาชิกขาประจําของวงไฮโลและไพ่สะ

เตอร์ในท่ีสุด 

เช่นเดียวกับนักพนันอีกรายหนึ่งท่ียืนยันว่า ถ้าตัวเองไม่เล่นพนันก็ไม่รู้จะไปหาเงินท่ีไหนมาใช้ “หาปลา

ก็ไม่เก่ง ทํานาทําไร่ก็ทําไม่เป็น ทําอย่างอ่ืนทําไม่เป็น หรือทําเป็นแต่ก็ได้เงินน้อยไม่ทันใจ ไม่พอใช้ การพนันมัน

อยู่ในสายเลือดแล้ว...ได้มาสามหม่ืนวันนี้วันหน้าเสียสามหม่ืนนั้นคืนไปก็มี หากไม่มีเงินก็จะหยิบยืมเพ่ือนใน

กลุ่ม บางทีก็เอาสิ่งของท่ีมีจํานําไว้เช่นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ บางทีช่วงท่ีได้เงินก็มีคนเอารถมาจํานํากับเราก็

มี สลับกันไป”  

ในขณะท่ีคนเล่นไฮโลอีกกลุ่มหนึ่งมีแรงจูงใจหรือให้ความหมายของการเข้าร่วมเล่นไฮโลแตกต่าง

ออกไป โดยจะเล่นไฮโลเพียงบางโอกาสหรือเล่นเม่ือมีงานศพในชุมชนของตนเองเท่านั้น ข้อมูลท่ีได้จาก “ลัย”

และ “สน” คนไทยท่ียังไม่ได้รับสัญชาติไทย ยืนยันตรงกันว่าหากมีวงไฮโลในงานศพจัดข้ึนในชุมชนของตัวเองก็

จะต้องเข้าไปร่วมวงอย่างแน่นอน เม่ือคณะผู้ศึกษาถามว่าทําไมไม่เห็นไปเล่นไฮโลในงานศพท่ีจัดเล่นอยู่ใน

ชุมชนท่ีอยู่ใกล้กัน เชน่เดียวกับ “ตา” ชาวบ้านตามุยท่ีเล่าว่า ไม่บ่อยนักท่ีตนเองจะได้เข้าไปร่วมเล่นไฮโล โดย

บางครั้งก็ขอเงินจากเพ่ือนท่ีเล่นได้แล้วลงเล่นเผื่อได้บ้าง หากไม่ได้ก็แล้วไป มีบ้างเหมือนกันท่ีนึกสนุกนําเงิน

ของตัวเองไปเล่นด้วยแต่ก็จะไม่เกิน 100 บาท ถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าโชคของตัวเองไม่มี  

คนกลุ่มหลังนีจ้ึงต้องการเล่นพนันไฮโลเพียงเพ่ือความสนุกสนานสร้างสีสันให้ชีวิต ด้วยการเสี่ยงลงทุน

ด้วยเงินท่ีถูกจํากัดไว้จํานวนน้อย ไฮโลเป็นเสมือนกิจกรรมสังสรรค์ทางสังคม และการเล่นไฮโลถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในงานศพท่ีไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยนักรูปแบบหนึ่ง ในความหมายของการช่วย

สนับสนุนให้งานดังกล่าวมีความครึกครื้น และการอยู่เป็นเพ่ือนกับเจ้าภาพงานศพท่ีสูญเสียบุคคลในครอบครัว 

โดยเงินหมุนเวียนในวงไฮโลเป็นเพียงปัจจัยหนุนเสริมท่ีล่อตาล่อใจให้ตัดสินใจเล่นเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อมูลท่ีได้รับจากอดีตผู้ใหญ่บ้านตามุยท่ีได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น 

 ดังนั้น ไฮโลในงานศพจึงมีฐานะเป็นท้ังบ่อนการพนันผิดกฎหมายท่ีนักพนันมืออาชีพร่วมกันจัดตั้งข้ึน 

โดยอาศัยพ้ืนท่ีของพิธีกรรมบําเพ็ญกุศลศพเป็นเสมือนสถานท่ีตั้งบ่อนไฮโล ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนใน

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเล่นไฮโลและใช้ไฮโลเป็นเครื่องมือสําหรับสร้างความสนุกสนานครื้นเครง โดยไม่จํากัด

ว่าผู้เข้าร่วมวงไฮโลจะมีฐานะยากดีมีจนแตกต่างกัน  
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ไม้  ม้า  และ ไฮโล กับ ผลกระทบทางสังคม  

แม้ว่าไฮโลในงานศพจะทําหน้าท่ีเป็นเสมือนมหรสพท่ีสร้างความบันเทิงสนุกสนานให้กับคนในพ้ืนท่ี

ศึกษา แต่ขณะเดียวกันไฮโลก็เป็นการพนันขันต่ออย่างจริงจังของคนกลุ่มหนึ่ง และมีความเชื่อมโยงกับบ่อนการ

พนันขนาดเล็กใหญ่ท่ีกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีดังท่ีได้กล่าวแล้ว  

การศึกษาพบว่าการพนันไฮโลมีส่วนทําให้ผู้เล่นบางคนท่ีตกเป็นฝ่ายเสียต้องหยิบยืมเงิน ต้องจํานําหรือ

จําหน่ายทรัพย์สินเพ่ือนํามาเล่นพนันต่อตามเอาเงินคืน กระท่ังบางกรณีต้องกลายเป็นผู้สูญเสียทรัพย์สิน

เหล่านั้นไปอย่างถาวร ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบไปถึงฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว การศึกษาของ

ลูกหลาน หรือไม่ก็เกิดปัญหาหนี้สินพอกพูนท่ียากแก่การแก้ไขมากข้ึนทุกขณะ  

กรณีของ “โสดา” พร้อมด้วยภรรยาซึ่งชอบเล่นไฮโลเป็นประจํา (ไม่เฉพาะแต่ในงานศพเท่านั้น) น่าจะ

เป็นตัวอย่างของการผลกระทบข้างต้นได้เป็นอย่างดี โดยท้ังคู่ซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา

เป็นเวลานานต้องแบ่งขายท่ีดินแปลงเล็กๆ ท่ีได้รับมรดกจากแม่หลังจากท่ีเล่นการพนันอย่างหนักหน่วง เพ่ือนํา

เงินมาจ่ายหนี้สินท่ีเกิดจากการพนันและเล่นพนันต่อไปอีก อย่างไรก็ตามปัจจุบันภรรยาของ “โสดา” บอกกับผู้

ศึกษาว่าตนเองสัญญากับแม่ท่ีเพ่ิงเสียชีวิตว่าเลิกเล่นการพนันแล้ว 

ไฮโล (รวมถึงการพนันชนิดอ่ืน) มีส่วนทําให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมและครอบครัวตามมาด้วย เช่น 

ปัญหาการหย่าร้าง และการมีหลายบ้านมีเมียหลวงเมียน้อย ท้ังนี้จากการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีตัวอย่างพบว่าใน

บางขุมชนมีปัญหาเรื่องชู้สาวอันเป็นผลจากการพนันเกิดข้ึนถึง 7 คู่ โดย แม่ไฮโลหญิงชื่อ “ริน” นับตัวเองเป็น

หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบต่อเนื่องของการเล่นไฮโลในกรณีนี้ โดยท่ีสามีนักเล่นไฮโลของเธอมีเมียน้อยจากวง

ไฮโลเช่นกัน “ริน” วิเคราะห์ให้ผู้ศึกษาฟังว่าน่าจะเป็นเนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงหันมาเล่นการพนันมากข้ึน และ

ในบางกรณีเม่ือเล่นเสียหมดตัวแล้วมีผู้ชายยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ โดยให้ผู้หญิงนักเล่นด้วยกันสมยอมพลีกาย

แลกกับการปลดหนี้หรือให้มีเงินมาเล่นต่อ นอกเหนือจากการใช้วิธีการหยิบยืมท่ีถือเป็นเรื่องปกติในวงไฮโล 

และผลจากการได้เสียสมยอมกันของชาย-หญิงในวงพนันนําไปสู่การติดพันกลายเป็นการมีบ้านเล็กบ้านน้อย 

กระท่ังนําไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและหย่าร้างในท่ีสุด อย่างไรก็ตามผลกระทบข้างต้นมักเกิด

ข้ึนกับนักพนันจํานวนหนึ่งในกลุ่มท่ีเล่นพนันอย่างจริงจังเท่านั้น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการหย่าร้างและ

ปัญหาครอบครัวท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว  

นอกจากนี้ลักษณะท่ีเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือเล่นการพนันได้โดยไม่จํากัดของวงไฮโลใน

งานศพยังผลกระทบในทางตรงต่อเด็กและเยาวชนด้วย ในขณะท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่กลับกลายเป็นผู้

เปิดโอกาสบุตรหลานของตนเองมาอยู่ร่วมในวงพนันเสียเอง ส่งผลให้เด็กกลุ่มหนึ่งมีแนวโน้มเข้าสู่วงการพนัน

ตั้งแต่อายุน้อยมากข้ึน การศึกษาพบว่าเด็กบางคนเข้าร่วมเล่นพนันในวงไฮโลขณะเพ่ิงมีอายุครบเข้าเรียนในชั้น
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อนุบาล 1 หรือประมาณ 5 ขวบเท่านั้น และบางคนท่ีมีอายุอยู่ประมาณชั้น ป. 5 ก็มีพฤติกรรมการเล่นพนัน

ไฮโลไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น แม้จะไม่มีข้อมูลท่ีชี้ชัดได้ว่าในอนาคตเด็กกลุ่มนี้จะยึดเอา

การพนันเป็นอาชีพเม่ือโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ หรือเล่นพนันจนกระท่ังก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา แต่คงปฏิเสธ

ไม่ได้เช่นกันว่าเด็กๆ ท่ีได้รับการฝึกฝนทักษะการพนันตั้งแต่อายุน้อยๆ ดังกล่าวสามารถนับเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีมี

โอกาสติดการพนัน หรืออย่างน้อยก็ต้องสูญเสียเวลาสําหรับการศึกษาเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย 

การศึกษายังพบข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องสัมพันธ์ของไฮโลกับธุรกิจผิดกฎหมาย คนเล่น

ไฮโลหลายคนไม่ปฏิเสธว่าจํานวนเงินท่ีสะพัดอยู่ในวงไฮโลต่างๆ ส่วนหนึ่งมีท่ีมาจากการค้ายาม้า (ท่ีเรียกว่า

ยาบ้าในปัจจุบัน) และการค้าไม้พะยูง ซึ่งล้วนกําลังแพร่ระบาดอยู่ในพ้ืนท่ีชายแดนเขตนี ้

“หมาน” เจ้ามือไฮโลท่ีเริ่มลดบทบาทของตัวเองลง กระซิบบอกให้ผู้ศึกษาทราบว่าชายนักเล่นมือหนัก

รายหนึ่งท่ีลงเงินแทงไฮโลตาละ 500 – 1,000 บาท นับเป็นหนึ่งในผู้ท่ีเก่ียวข้องและนําเงินท่ีได้จากธุรกิจผิด

กฎหมายข้างต้นมาเล่นการไฮโล ในแง่ดังกล่าวนี้วงไฮโลจึงทําหน้าท่ีเป็นแหล่งฟอกเงินจากธุรกิจค้ายาเสพติด

และไม้เถ่ือนให้กลายเป็นเงินในวงไฮโลท่ีได้รับการยอมรับจากชุมชนมากกว่า แม้ว่าในความเป็นจริงล้วนเป็นเงิน

ท่ีได้มาสิ่งผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ “หมาน” ยังชี้ว่าวงไฮโลเป็นสถานท่ีหนึ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถใช้

เป็นพ้ืนท่ีในการสืบหาข่าวสารเก่ียวกับสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งท่ีเป็นภัยต่อสังคมได้ด้วย ซึ่งก็ล้วนสนับสนุนความ

เก่ียวข้องของไฮโลกับกิจกรรมผิดกฎหมายอ่ืนๆ ดังกล่าวแล้ว  

 

นัยเชิงนโยบายจากวงไฮโล 

ไฮโลในงานศพแม้จะมีประโยชน์ในข้อท่ีเป็นการเป็นเพ่ือนเจ้าภาพงานศพ และทําให้บรรยากาศของ

งานศพไม่ครอบคลุมไปด้วยความเศร้ามากเกินไปตามการกล่าวของบรรดานักพนันท้ังท่ีเป็นมืออาชีพและมือ

สมัครเล่นในชุมชนชายแดน แต่การเปิดเล่นอย่างเปิดกว้างและมีแนวโน้มกลายมีลักษณะไม่ต่างจากบ่อนก็สร้าง

ผลกระทบหลายประการดังท่ีได้กล่าวแล้ว 

และแม้การบังคับใช้กฎหมายการพนันโดยห้ามไม่ให้เล่นไฮโลซึ่งเป็นการพนันตามบัญชี ก. ในงานศพ

อย่างเคร่งครัดอาจสามารถทําได้ แต่ก็อาจไม่มีผลจริงในทางปฏิบัติเนื่องจากความพิกลพิการของกลไกการ

บังคับใช้กฎหมาย เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านปกครอง ซึ่งท่ีผ่านมามักทําหน้าท่ีเป็น

องค์กรพิทักษ์หรือให้ความคุ้มครองการเล่นไฮโล โดยแลกกับเงินค่าคุ้มครองท่ีจะได้รับจากวงพนัน  

ดังนั้น หากใช้บังคับกฎหมายเคร่งครัดมากข้ึนภายใต้กลไกการบังคับใช้กฎหมายท่ีเป็นอยู่จึงเป็นเรื่องท่ี

ไม่อาจคาดหวังได้ว่าจะประสบผลสําเร็จ ในทางกลับกันแนวทางนี้อาจเป็นช่องทางทําให้มีการเรียกเก็บค่า
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คุ้มครองในอัตราท่ีสูงมากข้ึน หรือไม่ก็จะมีผลเพียงทําให้การพนันชนิดนี้กลับไปเล่นกันอย่างหลบซ่อนๆ (ท่ีก็ยัง

มีอยู่ในปัจจุบัน) กันมากข้ึน โดยท่ีในท้ายท่ีสุดแล้วก็ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได ้

นักเล่นไฮโลในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยท่ีเข้าร่วมการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่า การเล่น

ไฮโลในงานศพมิได้เป็นปัญหาถึงกับข้ันมีความจําเป็นจะต้องยกเลิกหรือห้ามเล่นอย่างเด็ดขาด แต่ก็ยอมรับ

ร่วมกันถึงปัญหาของการมีสภาพสถานท่ีเล่นการพนันท่ีไม่มีมาตรการคัดกรองคนเข้าเล่น และมองเด็กท่ีตั้งวง

เล่นไฮโลเพ่ือความสนุกสนานได้เสียกันเพียงเล็กน้อย รวมถึงเข้าร่วมวงพนันไฮโลผู้ใหญ่ของเด็กวัยเรียนว่าเป็น

เรื่องท่ีไม่เหมาะสมนัก อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้กลับเพียงแสดงความกังวลว่าเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ของชุมชนมากกว่าเรื่องอ่ืน  

ต่อเม่ือถามถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการหรือจัดระเบียบให้การเล่นไฮโลในงานศพมีความ

เหมาะสมพอดีได้อย่างไร คําตอบท่ีได้จากนักเล่นไฮโลก็ชี้ไปท่ีการจัดการกันเองของคนท่ีเก่ียวข้อง เช่น เจ้าภาพ

งานศพ เจ้ามือไฮโล และผู้ท่ีทําหน้าท่ีจัดการให้มีการเล่นไฮโลในงานศพนั้นๆ รวมถึงบรรดาผู้ร่วมวงไฮโล

ท้ังหมด โดยจําเป็นต้องร่วมมือกันสร้างมาตรการป้องกันหรือควบคุมไม่ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในวงพนันไฮโล

และวงพนันชนิดอ่ืนท่ีมีในงานศพด้วย ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับการจัดการเพ่ือนําไปสู่การยุติ

หรือห้ามเล่นการพนันในงานศพท่ีประสบความสําเร็จในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีล้วนแล้วแต่เกิดข้ึนจากการริเริ่ม

ดําเนินการของคนในชุมชนเองภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ชี้ชัดว่าถึงเวลาแล้วท่ีคนในแต่ละพ้ืนท่ี (ภายใต้การสนับสนุนของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) จะต้องคิดค้นร่วมกันหาทางออกต่อการจัดการการพนันท่ีมีอยู่จริงในพ้ืนท่ีของตนเอง 

มากกว่าการปล่อยปละละเลยให้วงพนันเป็นสิ่งท่ีทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้อย่างไร้

ข้อจํากัด พร้อมกับกลายเป็นแหล่งหารายได้ท่ีมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีประพฤติมิชอบ รวมท้ัง

จะต้องใคร่ครวญอย่างจริงจังเก่ียวกับความจําเป็น (หรือไม่จําเป็น) ในการเปิดพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับการเล่นไฮโล

ให้กับคนกลุ่มเล็กๆ ท่ีต้องการเล่นพนัน หรือต้องการใช้การพนันเป็นเครื่องมือในสร้างความสนุกสนานครื้นเครง

ไดอ้ย่างเหมาะสม  
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บทท่ี 6 

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

สถานการณ์การพนัน 

 สถานการณ์การพนันท่ีพบจาการศึกษาวิจัยนี้ มีความหลากหลายในประเภทของการพนัน แม้ว่าหวย

ใต้ดินจะเป็นชนิดของการพนันท่ียังเป็นท่ีนิยมกันมากท่ีสุด ด้วยเหตุผลของการเข้าถึงได้ง่ายและความสะดวกใน

การเล่น ซึ่งอาจกล่าวว่าไม่แตกต่างจากงานศึกษาสถานการณ์การพนันโดยพินิจ ลาภธนานันท์และคณะ ท่ีทํา

การสํารวจในเชิงสถิติของประเภทการพนันท่ีได้รับความนิยมสูงสุดคือท้ังสลากกินแบ่งรัฐบาล และหวยใต้ดิน 

นอกจากหวยใต้ดินแล้ว ในพ้ืนท่ีท้ังอํานาจเจริญและอุบลราชธานี ยังมีการพนันท่ีมีรูปแบบเดียวกับการเล่นหวย

ใต้ดินนั้นคือ หวยลาว โดยท่ีเจ้ามือและผู้เล่นเกือบท่ีจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับหวยใต้ดินไทย อย่างไรก็ตามหวย

ลาวก็ยังไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก เนื่องจากความไม่แน่นอนของตัวเลขท่ีออกเพราะต้องรับข้อมูลจากการการออก

หวยจากทางฝั่งลาวเป็นหลัก  

 ข้อมูลสถานการณ์ของท้ังอํานาจเจริญและอุบลราชธานี  พบว่าการพนันท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของความ

เป็นเมืองและความเป็นชนบท เป็นประเด็นท่ีควรได้รับการตระหนักถึง กล่าวคือในส่วนของเขตเมืองท้ัง

อํานาจเจริญและอุบลราชธานี ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนท่ีเปลี่ยนแปลงไป การแพร่กระจายของเทคโนโลยีการ

สื่อสารสมัยใหม่ท่ีรุกล้ําเข้ามาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพนันมีพลวัตในตัวเองท่ีปรับเปลี่ยนไปตามความ

ทันสมัยท่ีเกิดข้ึน สามารถพบเห็นผู้คนเข้าไปในบ่อนการพนันออนไลน์ท้ังเยาวชน ประชาชนท่ัวไป คนทํางานใน

อาชีพท่ีแตกต่างกันก็สามารถเข้าสู่การพนันออนไลน์ได้ ขณะเดียวกันการเติบโตของบ่อนท่ีสัมพันธ์กับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกลับไม่มีกลไกในการกํากับและควบคุมท่ีเหมาะสม เพราะยังไม่มีการควบคุมใน

เรื่องนี้ผ่านท้ังกฎหมายหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน กลายเป็นสุญญากาศท่ีทําให้การพนันท่ีอิงแอบ

หรืออาศัยเทคโนโลยีสามารถขยายตัวและเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว  

 ในอีกด้านของสังคมท่ีเป็นเขตชนบท ข้อมูลภาคสนามจากพ้ืนท่ีชายแดนอุบลราชธานี แสดงให้เห็นว่า

การเล่นไฮโล กําลังกลายเป็นการพนันท่ีไม่ใช่เกิดข้ึนเพียงแต่ในงานศพเท่านั้น สามารถพบการเล่นไฮโลท่ี

แพร่กระจายในฐานะท่ีเป็นกิจวัตรท่ีผู้คนในชุมชนเข้าร่วมได้ทุกวัน อย่างไรก็ตามไฮโลงานศพกลับเป็นกิจกรรม

ท่ีมีการเล่นอย่างโจ่งแจ้งในงานศพ มีการจัดการท่ีเป็นระบบในการดําเนินการเล่นในแต่ละงาน ท้ังการส่งส่วย 

การประสานกับเจ้าภาพ และการชักชวนผู้คนในชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรม สิ่งท่ีเป็นข้อกังวลใจท่ีเกิดจากการ

สังเกตอย่างมีส่วนร่วมในบ่อนไฮโลในงานศพคือ การท่ีบ่อนเหล่านี้กําลังกลายเป็นแหล่งสร้างนักพนันวัยเด็ก ท่ี



97 
 

ติดตามพ่อแม่มาเล่นไฮโลในงานศพ ซึ่งนับว่าเป็นประเด็นของผลกระทบท่ีชัดเจนจากบ่อนไฮโลในงานศพ ท่ีทํา

ให้เด็กอาจเห็นว่าการพนันไม่ใช่ปัญหา และก้าวสู่การเป็นนักพนันดว้ยวัยท่ียังเยาว์ ซึ่งสถานการณ์การก้าวสู่การ

เป็นนักพนันในวัยเยาว์ก็สอดรับกับงานสํารวจของพินิจ ลาภธนานันท์และคณะ (2554:หน้า 23)  ท่ีพบว่าผู้ท่ี

เริ่มเล่นการพนันในวัยเด็กและเยาวชนเริ่มเล่นการพนันตั้งแต่ ไพ่ พนันฟุตบอล ไฮโล และอ่ืนๆ  

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ล่นในพื้นท่ีอุบลราชธาน-ีอํานาจเจริญ 

ด้วยข้อจํากัดของการศึกษาท่ีกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เล่น

การพนันประเภทต่างๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี-อํานาจเจริญยังเป็นเพียงข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งข้อมูลท่ี

ให้ความไว้วางใจนักวิจัยในการให้ข้อมูล ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมลักษณะของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้

เล่นในพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด ดังนั้นหากมีความต้องการได้สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เล่นในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือควรท่ีจะดําเนินการสํารวจเชิงปริมาณอย่างรอบด้านในอนาคต  อย่างไรก็ตามสามารถ

จําแนกสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เล่นได้ดังนี้  

 

ประเภทการพนัน กลุ่มผู้เล่น อายุ เพศ ประมาณวงเงิน

หมุนเวียน 

ชนิดท่ีไม่ถูกกฎหมาย 

1.หวยใต้ดิน/หวยลาว ทุกกลุ่มอาชีพ 10-70 ป ี ทุกเพศ 2,000-5,000/

ครัวเรือน 

2.บ่อนไพ่ (ไพ่สเตอ) มีการศึกษา มีอาชีพม่ันคง 

ได้แก่  (1) กลุ่มพ่อค้า-

แม่ค้า (2) กลุ่มข้าราชการ 

(3) กลุ่มพนักงาน

รัฐวิสาหกิจและพนันงาน

ธนาคาร 

30-45 ทุกเพศ บ่อนเล็ก วงเงินข้ัน

ต่ําในการเล่น 400-

2,000 บาท 

บ่ อน ใหญ่  2,000-

5,000 บาท 

ชนิดท่ีไม่ถูกกฎหมายแต่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม 

1.ไฮโลงานศพ ชาวบ้านท่ีมาร่วมงานศพ  5-70 ทุกเพศ ไม่น้อยกว่า 50,000 

บาท/วง/งานศพ 
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ประเภทการพนัน กลุ่มผู้เล่น อายุ เพศ ประมาณวงเงิน

หมุนเวียน 

2.ชนไก่ ค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการ  25-45  ผู้ชายส่วน

ใหญ ่

ว ง เ งิ น ท่ั ว ไ ป 

10,000-20,000 

บาท 

ว ง เ งิ น คู่ เ ด่ น 

40,000-60,000 

บาท 

ชนิดท่ีไม่ถูกกฎหมายท่ีเกิดจากเทคโนโลยี 

1.การพนันฟุตบอล พนั ก ง าน ท่ี มี เ งิ น เ ดื อน

ประจํา นักเรียน 

15-45 ผู้ชายส่วน

ใหญ ่

50-200,000 บาท 

2.การพนันออนไลน ์ เยาวชนและนักศึกษา 20 ปีข้ึนไป    

3.มวยตู ้ ชาวบ้านท่ัวไป 30-70 ป ี ผู้ชาย 1,000 บาท/วัน 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการเล่นการพนัน  

 สําหรับงานวิจัยนี้ ให้ความสําคัญกับการฉายภาพเพ่ืออธิบายว่าทําไมบางคนจึงยังเล่นการพนัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายปัจจัยในเชิงสังคม วัฒนธรรมท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลท่ีส่งผลให้เขาตัดสินใจท่ีจะ

มีพฤติกรรมการพนัน ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้คนเข้าไปเก่ียวข้องหรือเล่นการพนันใน

กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ และไฮโล พบว่าความน่าสนใจดังนี้  

 ในส่วนของการพนันบอลเว็บไซด์ เขตเมืองอํานาจเจริญ พิจารณาจากกลุ่มผู้เล่นพบว่าส่วนใหญ่จะเป็น

เยาวชนในระดับนักเรียนมัธยมปลาย โดยแรงจูงใจสําคัญของผู้เล่นกลุ่มนี้คือเหตุผลในเชิงสังคม (social 

reason) การท่ีกลุ่มเพ่ือนเข้าไปยังร้านท่ีรับแทงพนันบอลเว็บไซด์ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เยาวชนกลุ่มนี้เข้าไป

แทงบอลเว็บไซด์ รวมท้ังทัศนคติของเยาวชนท่ีมีความสนใจในกีฬาฟุตบอลท่ีเห็นว่า “....ไม่ได้คิดว่าการมาแทง

บอลเป็นการพนัน ไม่ได้หวังรวย แต่เป็นการเพ่ิมความสนุกในการดูฟุตบอล เพ่ือให้มีเรื่องคุยกับเพ่ือน...เงินท่ีใช้

แทงก็ไม่มากจึงไม่เดือดร้อน”  กล่าวได้ว่าพฤติกรรมการพนันของผู้เล่นกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากการท่ีเพ่ือนๆ

ของตนได้เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการพนันชนิดนี้ และมองว่าการแทงพนันฟุตบอลเว็บไซด์เป็นเรื่องปกติ

ธรรมดาของผู้ท่ีสนใจในกีฬาฟุตบอลเป็นบริบทของกลุ่มทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดังกล่าว  
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 สําหรับการพนันไฮโลในงานศพ ในเขตชนบทของอุบลราชธานี มีการปรับเปลี่ยนความเชื่อจากการ

มองว่าเป็นกิจกรรมท่ีอยู่เป็นเพ่ือนเจ้าภาพและทําให้บรรยากาศไม่เศร้าหมอง การปรากฏตัวของไฮโลงานศพใน

ระยะ 10 ท่ีผ่านมาเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อกับความเปลี่ยนแปลงวงไฮโลท่ีมุ่งการได้เสียเข้ามามี

ส่วนสําคัญจากการท่ีมีมืออาชีพท่ีเข้ามาจัดการการพนันอย่างเข้มข้น การปรับเปลี่ยนท่ีแทรกเข้ามาในชุดคุณค่า

ทางประเพณีและวัฒนธรรมทําให้การให้ความหมายของไฮโลเป็นส่วนของงานศพค่อยๆปรับเปลี่ยน อันเป็น

เป็นปัจจัยหนึ่งของพฤติกรรมการเล่นไฮโลในงานศพ ท่ีแรงจูงใจหลักของผู้เล่นคือเรื่องของเงินรางวัล   

 ในส่วนของบ่อนไพ่ในเขตเมืองอุบลราชธานีนั้น ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมการเล่นไพ่ สะท้อน

ให้เห็นในการให้ความหมายต่อการพนันของนักพนันกลุ่มต่างๆ อาทิ นักพนันท่ีเป็นข้าราชการ แม่ค้า  พบการ

ให้คําจํากัดความท่ีคล้ายกัน กล่าวคือนักพนันเชื่อว่า การเล่นไพ่เป็นกิจกรรมทางสังคมประเภทหนึ่ง ท่ี

เทียบเคียงได้กับกิจกรรมทางสังคมประเภทอ่ืนๆ ท่ีบุคคลท่ัวไปใช้เป็นกิจกรรมคลายเครียด และกิจกรรมยาม

ว่าง คําตอบท่ีได้มักจะสะท้อนด้วยคําพูดท่ีว่า “คือการเล่นเพ่ือคลายเครียด” หรือ “กิจกรรมยามว่าง”           

“กิจกรรมคลาดเครียดยามว่าง” ดังนั้นช่องว่างของเวลาท่ีดําเนินอยู่ในชีวิตประจําวันจึงถูกเติมเต็มด้วยการเล่น

ไพ่  

จะเห็นได้ว่าผูท่ี้ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หากพิจารณาจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจหลักๆ เสนอให้เห็นว่าการ

พนันเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความพึงพอใจและความเพลิดเพลิน แม้ว่าผู้เล่นการพนันบางคนจะมีความกังวลใจ

อย่างมีนัยสําคัญถึงความทุกข์ท่ีเกิดจากปัญหาการพนัน แต่นักพนันจํานวนจํานวนหนึ่งต้องการชนะเพ่ือเงิน

รางวัล รวมถึงการท่ีพวกเขาคิดหรือฝันเก่ียวกับการชนะเพราะการพนันเป็นเรื่องสนุกสนานและให้ความรื่นเริง

แก่พวกเขา นอกจากนั้นยังมีมุมมองต่อการพนันว่าเป็นงานอดิเรกหรือเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เพราะการพนัน

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสังคมของครอบครัวและเพ่ือน เป็นเรื่องของความตื่นเต้นเร้าใจหรือเป็น

เรื่องท่ีทําให้ผู้เล่นรู้สึกผ่อนคลาย เหล่านี้คือทัศนะเชิงบวกเก่ียวกับสถานะของการพนันท่ีกลายเป็นเหตุผล

สําคัญท่ีทําให้คนจํานวนมากยังคงเล่นการพนันแม้ว่าพวกเขาจะตระหนักถึงสิ่งท่ีมีทีท่าว่าจะสูญเสียก็ตาม   

 

ข้อค้นพบเชิงทฤษฎ ี

 เม่ือพิจารณาจากข้อมูลของคณะนักวิจัย พบว่าประเภทของการพนันในพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นไปใน

ลักษณะของ local gambling  แม้ว่าการพนันเหล่านี้จะเป็นการพนันท่ี “ไม่ถูกกฎหมาย” แทบท้ังสิ้น  แต่

กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบของการพนันท่ีมีความหมายเฉพาะต่อกลุ่มคนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นพนันแต่ละ
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ชนิด ซึ่งความหมายของของกลุ่มคนแต่กลุ่มท่ีเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับการพนันก็มีลักษณะแตกต่างกันไปตามวิถี

ชีวิตท่ีพวกเขาดํารงอยู่ในแต่ละวัน  

 การพนันในบ่อนไพ่สเตอร์ กลุ่มคนท่ีเข้าไปสัมพันธ์กับกิจกรรมในบ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่อนในเมือง 

เป็นกลุ่มคนท่ีจัดว่าเป็น “คนชั้นกลาง” ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ นักธุรกิจ พ่อค้า

แม่ค้าในเมือง ล้วนเป็นกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับดี  ด้วยวิถีชีวิตท่ีรัดตัวท้ังจากการงานในหน้าท่ี

ประจํา และการค้าขาย บ่อนไพ่จึงเป็นการพนันท่ีตอบสนองต่อวิถีชีวิตท่ีเร่งรัด เพราะมีการได้เสียอย่างรวดเร็ว 

พร้อมท้ังการท่ีบ่อนไพ่แต่ละแห่งตั้งในสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้กันของนักพนัน เป็นสถานท่ีท่ีรับตาคน ซึ่งบรรดาชนชั้น

กลางท่ีเป็นกลุ่มนักเล่นการพนันหลักจึงรู้สึกสบายใจท่ีจะเล่นได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสังคม

วิทยาการพนัน “ท่ีว่าด้วยความคับข้องใจและการต้องการหลีกหนีทางสังคม” เพราะในชีวิตประจําวันการมี

ภาระงานประจํา ส่งผลให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย การพนันจึงเป็นกิจกรรมท่ีอาจช่วยให้พวกเขาผ่อนคลายและ

ลืมความจําเจในชีวิตประจําวัน   

 สําหรับการพนันฟุตบอล ซึ่งกลุ่มคนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการพนันฟุตบอลส่วนมากจะเป็นนักเรียน 

นักศึกษา และเยาวชน ซึ่งการพนันฟุตบอลท่ีพบในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองอํานาจเจริญ เป็นรูปแบบการพนันท่ี

ปรับตัวจากการรับแทงโต๊ะบอล มาเป็นการพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้เล่นท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในการดําเนินการเล่นผ่านเทคโนโลยี ลักษณะของกลุ่มผู้เล่นท่ีต้องการความรวดเร็วในการเล่น

การพนัน ประกอบกับวิถีชีวิตท่ีว่างจากการเรียนก็นําเวลาว่างเหล่านั้นมาใช้ในการแทงพนันฟุตบอล รวมท้ังการ

พนันฟุตบอลยังเป็นการแสดงออกซึ่งคุณลักษณะท่ีทําให้กลุ่มผู้เล่นท่ีเป็นเยาวชน สามารถท่ีท่ีจับกลุ่มพูดคุย 

แสดงออกซึ่งทักษะความชํานาญกับเพ่ือนโดยไม่ตกจากกระแสด้วย  

 ในส่วนของพนันไฮโลงานศพ มีลักษณะของการพนันท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตแบบชนบท แม้ว่าจะมีกลุ่มผู้

เล่นท่ีมุ่งเน้นการได้เงินจากการเล่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้เล่นจากต่างถ่ินท่ีสัญจรไปตามงานศพท่ีมีการตั้งวง

ไฮโลข้ึน แต่สําหรับคนในชุมชน วงไฮโลยังทําหน้าท่ีในฐานะพ้ืนท่ีของการรวมกลุ่มของผู้คน ท่ียอมอยู่ภายใต้

กฎเกณฑ์และกลโกงอยู่ในการเล่นแต่ละครั้ง ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยรางวัลทางสงัคม ท่ีสนามของวงไฮโล

เป็นท่ีซึ่งแสดงออกถึงความเป็นตัวตน การยอมรับในการกล้าได้กล้าเสีย รวมท้ังยังเป็นสนามของการสมาคม

ของผู้คนในชุมชนในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆในชุมชน ท่ีชุดคุณค่าบางอย่างท่ีมีร่วมกันถูกสร้างข้ึนและได้รับ

การยอม  

 ข้อค้นพบในเชิงทฤษฎีท่ีมีร่วมกันจากกรณีศึกษาท้ัง 3 กรณี พบว่ากลุ่มผูเ้ล่นการพนันในแต่ละประเภท

ต่างเป็น “ผู้ประกอบการของตนเอง” (entrepreneurs of the self)  ภายใต้ความต้องการท่ีจะลงทุนใน
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กิจกรรมบางประเภทในสังคมท่ีต้องการได้ผลตอบแทนบางอย่างกลับมา ซึ่งมิได้จํากัดอยู่เพียงแค่ตัวเงินรางวัล

แต่เพียงอย่างเดียว กลุ่มผู้เล่นการพนันจึงกลายเป็นผู้ประกอบการท่ีลงทุนอย่างมีเหตุผล ท่ีรับรู้ถึงผลตอบแทน 

ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังรู้ว่าจะจัดการกับความเสี่ยงเหลา่นั้นในหนทางไหนบ้าง  

 อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการพนันในสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งของความเสี่ยง ท่ีตัวผู้เข้าไปเก่ียวข้องท้ังนัก

พนัน และหน่วยงานรัฐ ต่างพยายามท่ีจะลดหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุน

นิยมท่ีแพร่กระจายไปท่ัวสังคมไทย การลงทุนในความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงการกิจกรรมการพนัน จึงเป็น

ปฏิบัติการทางอํานาจรูปแบบหนึ่งท่ีปัจเจกบุคคลสามารถท่ีจะ “หลีก” ออกจากความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับรัฐ 

ภายใต้ชุดการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง รวมท้ังปรากฏการณ์ในกรณีศึกษาท้ัง 3 กรณี อาจเป็นตัวอย่างหนึ่ง

ของการชี้ชวนให้เห็นมิติของอํานาจท่ีมีลักษณะหลากหลาย  เนื่องจากเวลาท่ีกล่าวถึงอํานาจมักอยู่ภายใน

รูปแบบของกฎหมาย หรือกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย การใช้อํานาจในรูปแบบนี้คือการบัญญัติกฎหมายท่ี

กําหนดว่าสิ่งใดทําได้สิ่งใดทําไม่ได้ ภายใต้กิจกรรมการพนัน (ไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ และไฮโล) ท่ีกล่าวถึงใน

งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางอํานาจท่ีผู้เล่นเผชิญหน้ากับระบบกฎหมาย ซึ่งทําให้เห็นถึงการ

ใช้อํานาจในบริบทท่ีมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือการท่ีอํานาจในรูปแบบกฎหมายถูกท้าทายด้วยการกระทําอัน

ละเมิดต่อกฎหมายโดยตั้งใจอันนําไปสู่การกําหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ทางอํานาจในรูปแบบต่างๆ ท่ี

เจ้ามือ ผู้เล่น และเครือข่ายในกิจกรรมการพนัน สามารถปฏิบัติการต่อรองทางอํานาจกฎหมายผ่านกลไกของ

รัฐท้ัง ตํารวจ หน่วยงานกํากับดูแล เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ หากกล่าวตามทัศนะ Foucauldian 

อํานาจเป็นเหมือนเหรียญสองหน้าคือมีท้ังด้านท่ีกดบังคับกับด้านท่ีผลิตสร้าง สําหรับกิจกรรมการพนันจากงาน

นี้แสดงให้เห็นว่าอํานาจท่ีมาในรูปของการกดบังคับ (กฎหมาย) แม้ว่าจะสามารถป้องกันพฤติกรรมบางอย่างได้ 

แต่ขณะเดียวกันอํานาจในส่วนของปัจเจกบุคคลเองก็สามารถผลิตสร้าง (productive power) ให้เกิด

พฤติกรรมพิเศษเฉพาะข้ึนได้ กล่าวคืออํานาจในส่วนท่ีผลิตสร้างนี้ได้ผลิต “ความสุข” ให้กับปัจเจกบุคคล ซึ่ง

กลายเป็นแรงจูงใจและทําเกิดการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพนันประเภทต่างๆ  

 

ข้อค้นพบจากงานวิจัย 

1. ในส่วนของการพนันไม่ว่าจะเป็นกรณีบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ หรือการเล่นไฮโลท่ีเป็น

กรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ พบว่ามีเจ้าหน้าท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตํารวจ ท่ีมีส่วนในการ “เอ้ือ” ให้การพนันท้ัง 3 

กรณีศึกษาสามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัว การจ่ายเงินเพ่ือเคลียร์ทางในการเล่นเป็นส่วนท่ีพบจากการ

สัมภาษณ์ การจ่ายส่วยให้กับตํารวจเพ่ือแลกกับความตุ้มครองในการแจ้งข่าวจับกุม การช่วยเหลือในเรื่อง
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ค่าปรับ และการประกันตัว รวมท้ังการสังเกตการณ์วงเล่นไฮโลในงานศพ ท่ีแม้มีตํารวจมาตรวจตราความ

เรียบร้อยแต่ก็ไม่มีการ “จับกุม” หรือดําเนินคดีใดๆ ในวงไฮโลท่ีมีการเล่นอย่างคึกคัก ขณะท่ีบ่อนออนไลน์ใน

เขตเมืองอํานาจเจริญ ซึ่งมีท่ีตั้งใกล้สถานท่ีตํารวจ ประกอบกับการมีนักพนันท่ีเข้าๆออกๆ บ่อนดังกล่าว

ตลอดเวลา จึงไม่น่าท่ีจะลอดสายตาจากตํารวจได้ แต่บ่อนดังกล่าวก็สามารถดําเนินการมาได้อย่างต่อเนื่อง  

2. ขอบเขตของการพนันท่ีขยายตัวข้ึน จากการศึกษาพบว่าการขยายตัวท่ีเพ่ิมข้ึนของการพนันท้ังใน

ส่วนของบ่อนพนันฟุตบอลเว็บไซด์ บ่อนไพ่ และไฮโล มีสาเหตุท่ีแตกต่างกันกล่าวคือในกรณีไฮโล พบว่า

ขอบเขตของการพนันท้ังในเชิงวงเงิน จํานวนผู้คนท่ีเข้าร่วมเล่นไฮโลเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีนักพนันต่างถ่ินเข้ามา

เล่น เพราะลงเงินในวงพนันท่ีสูงและต้องการผลตอบแทนท่ีสูงกลับมาด้วยเช่นกันซึ่งเป็นแรงดึงดูดให้นักพนันท่ี

เป็นชาวบ้านเข้าร่วมเล่นมากข้ึนเพราะหวังจะได้เงินมากข้ึน ขณะท่ีบ่อนพนันฟุตบอลเว็บไซด์ ขอบเขตของการ

พนัน ผู้เล่น วงเงิน  ขยายตัวไปตามการแข่งขันฟุตบอลท่ีมีทุกวัน มีทุกลีก และมีท้ังการแข่งขันภายในและ

ภายนอกประเทศ ในส่วนของบอ่นไพ่ พบว่าระบบการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนายทุนปล่อยกู้สนับสนุน

ให้กิจการของบ่อนขยายตัวได้ ได้รับความเชื่อถือจากผู้เล่นในแง่ของการจ่ายรางวัลท่ีได้เสียจากการเล่นไพ่ 

รวมท้ังเป็นแหล่งต่อยอดการเล่นให้กับนักพนันในบ่อนเม่ืออยู่ในสถานะท่ีหมดเงินท่ีจะเล่นต่อได ้ 

3. บ่อนไพ่ในเขตเมืองอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเป็นชนชั้นกลางท่ีมีฐานะหรือเป็นข้าราชการ 

การเล่นไพ่เป็นท่ีนิยมเพราะเป็นการเล่นท่ีใช้เวลาไม่มาก รู้ผลว่าได้เสียอย่างไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีสอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของความเป็นคนเมืองอย่างหนึ่งด้วย 

4. การพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซด์ กลุ่มผู้เล่นจะเป็นกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นหลัก ซี่งกลุ่ม

คนเล่นนี้เป็นกลุ่มท่ีมีเวลาว่างจากการเรียนในระหว่างวัน และใช้ช่วงเวลานั้นเดินเข้าสู่โต๊ะท่ีรับแทงด้วยความ

รวดเร็ว และการรู้ผลแพ้ชนะในการแข่งขันฟุตบอลในลีกต่างประเทศ เป็นเรื่องท่ีรูผ้ลได้จากสื่อต่างๆ การได้เสีย

จากการแทงจึงรู้ผลอย่างชัดเจนและยากท่ีจะถูกโกงจากเจ้าของโต๊ะ  

5. การเปิดบ่อนพนันในประเทศเพ่ือนบ้าน แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อจํานวนนักพนันโดยเฉพาะนัก

พนันในเขตเมืองท่ีลดลงบ้าง แต่ท้ายท่ีสุดแล้วเม่ือเล่นบ่อนในประเทศเพ่ือนบ้านสักระยะหนึ่ง นักพนันท่ีเป็นขา

ประจําก็จะกลับมาเล่นในบ่อนไพ่ หรือบ่อนออนไลน์เช่นเดิม จึงอาจกล่าวได้ว่าการมีบ่อนในประเทศเพ่ือนบ้าน

ไม่ส่งผลมากนักต่อนักพนันในเขตเมือง  

6. ในประเด็นเรื่องการทําให้บ่อนการพนันเป็นสิ่งท่ีถูกกฎหมาย พบว่าข้อมูลจากการศึกษาวิจัย

ชี้ให้เห็นว่าการเปิดเสรีการพนันอาจจะเป็นส่วนท่ีกระตุ้นให้เกิดอาชีพของนักพนันมากข้ึน รวมท้ังอาจเป็นส่วน

ท่ีเพ่ิมจํานวนนักพนันให้มีมากข้ึนด้วย เพราะในปัจจุบันแม้ว่าการเล่นการพนันท้ังบ่อนไพ่ บ่อนฟุตบอลเว็บไซด์
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และบ่อนไฮโลจะปรากฏให้เห็น แต่ก็ยังเป็นเรื่องท่ีต้องดําเนินการอย่างลับตาผูค้น  เพราะผู้เล่นยังเกรงกลัวท่ีจะ

ถูกจับกุมดําเนินคดีอยู ่แม้ว่าจะรู้ว่ามีการ “ประสาน” กับหน่วยปราบปรามก็ตาม ทําให้เป็นส่วนท่ีสกัดก้ันหรือ

ยับยั้งไม่ให้คนออกมาเล่นได้ในระดับหนึ่ง 

 

ข้อสังเกต  

 จากการศึกษาพบว่าการจัดการกับประเด็นเรื่องการพนันในสังคมไทย คงเป็นเรื่องยากท่ีจะกําจัด

การพนันให้ปลดจากสังคมไทย  สําหรับกรณีศึกษาเจาะลึกการพนันท้ัง 3 ชนิด ซึ่งถือว่าเป็นการพนันในระดับ

ท้องถ่ิน/ภายในประเทศ (local gambling) ซึ่งมุมมองของรัฐหากเทียบกับการพนันในระดับข้ามชาติ เช่น 

บ่อนคาสิโนในประเทศเพ่ือนบ้าน คงเป็นเรื่องท่ีถูกให้ความสําคัญน้อยกว่า บรรดาการพนันในระดับท้องถ่ิน/

ภายในประเทศอาจต้องพิจารณาการกํากับดูแลท่ีมาจากท้องถ่ินต่างๆเป็นสําคัญ คณะวิจัยจึงมีข้อสังเกต

เบื้องต้นดังนี้  

1. ในส่วนของไฮโลท่ีพบในเขตชนบทและการพนันออนไลน์ในเขตเมืองของพ้ืนท่ีศึกษา ควรท่ีจะมี

กลไกในการกํากับดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้มีส่วนร่วมในการเล่นพนัน 

2. ควรส่งเสริมกระบวนการการจัดการพนัน จากล่างข้ึนบน (bottom-up)  โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท่ีเป็นเจ้าของประเด็นการพนัน  กล่าวอย่างเจาะลงคือการเล่นไฮโลในงานศพ ซึ่งชุมชนเห็นว่าไม่มีปัญหา 

แต่สิ่งท่ีกังวลคือเด็กและเยาวชน ดังนั้นการกํากับดูแลอาจเริ่มท่ีชุมชนเป็นหลัก 

3. ในส่วนการพนันฟุตบอลเว็บไซด์ เพ่ิมเครือข่ายในการเฝ้าระวังท่ีอาจทําให้พนันฟุตบอลเว็บไซด์

ขยายตัวสู่บ่อนออนไลน์ และการเฝ้าระวังเว็บไซด์ท่ีใช้ในการพนัน โดยเพ่ิมช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้กับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่นกระทรวง ICT  

4. การสร้างความรับผิดชอบทางสังคม (social responsibilty) จากภาคธุรกิจสื่อ ในเรื่องการงดรับ

การโฆษณาจากบรรดา website ท่ีเก่ียวข้องกับการพนันออนไลน ์ 

5. เนื่องจากการศึกษาพบว่า หลายคนท่ีเก่ียวข้องกับการพนันละเลยหรือเห็นว่าการพนันไม่มีปัญหา 

ซึ่งในแง่ของนโยบายควรท่ีจะรณรงค์ให้เห็นถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการพนันท่ีนอกเหนือไปจากประเด็น

ศีลธรรม  

6. ประเด็นการพนันเป็นเรื่องท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลายฝ่าย ท้ังฝ่ายเจ้ามือ ผู้เล่น หน่วยงานของรัฐ 

ชุมชน ครอบครัว ดังนั้นการอาศัยกลไกกฎหมายหรือตํารวจในการกํากับดูแลจึงเป็นเรื่องไม่เพียงพอ เพราะ
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ขาดซึ่งข้อตกลงร่วมกันในข้อเท็จจริง และความเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการพนัน ส่งผลให้สังคมและภาค

ส่วนต่างๆ ขาดซึ่งเป้าหมายร่วมกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการปัญหาการพนันท่ีเหมาะสมจึงควร

เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจร่วมกันในข้อเท็จจริงของการพนันในประเภทต่างๆ อย่างรอบด้าน เพ่ือกําหนด

เป้าหมายท่ีเหมาะสมและแสวงหาวิธีในการแก้ไขปัญหาการพนันท่ีจะเกิดข้ึนในสังคมไทย 
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