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บทที ่1 

บทนํา 

 

 ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั (Center for Gambling Studies : CGS) เป็นองคก์รวิชาการท่ี

ทาํการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดการผลกัดนัมาตรการ รวมทั้งการ

สร้างกลไกเพื่อควบคุมแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการพนนั ในช่วงปี พ.ศ. 2556ทาง

ศูนยฯ์ และเครือข่ายไดส้นบัสนุนใหเ้กิดการวจิยัเก่ียวกบัการพนนัทั้งหมด 12 เร่ือง คือ  

  1. โครงการวจิยัการพนนักบัการแข่งเรือยาวประเพณี มีดร. วศิน ปัญญาวธุตระกูล       จาก

มหาวทิยาลยันเรศวร เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

  2. โครงการวิจัยการพนันแข่งม้าในประเทศไทย มี ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ จาก

มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

  3. โครงการศึกษาเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชุมพร มีอาจารยว์ชัระ

ศิลป์เสวตร์เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

  4. โครงการวิจยัการพนันภาคเหนือตอนบน มี ดร. อริยา เศวตามร์ เป็นหัวหน้า

โครงการวจิยั 

  5. โครงการวิจยัการพนันบอล อาํนาจและความเป็นชาย มี ดร.วสันต์ปัญญาแก้วจาก

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

  6. โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนนัและนยัเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาการพนนัในพื้นท่ี

จงัหวดัชายแดนอีสานใตแ้ละแหล่งการพนันในเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น มีรองศาสตราจารย ์   

ดร.ไชยนัต ์รัชชกลู เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

  7. โครงการศึกษาบ่อนกาสิโนช่องสะงาํ-ช่องจร็อกเจือม อาํเภออลัลองเวง จงัหวดัอุดรมี

ชยั ประเทศกมัพชูา มีคุณสดใส สร่างโศรก เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

  8. โครงการศึกษาเครือข่ายชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อน

คาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวดัภาคตะวนัออก มีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต ์

ประดิษฐศิลป์ จากมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

  9. โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย

ประจาํปี 2556 มี ดร. กมลทิพย ์ อาร์ธอส เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 
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  10. โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย 

ประจาํปี 2556: กรณีศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา มีอาจารยม์นฤดี กีรติพรานนท์ จากมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตยเ์ป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

  11. โครงการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในต่างประเทศมี

อาจารยไ์พศาล ล้ิมสถิตย ์เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

  12. โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนนัออนไลน์: กรณีศึกษากฎหมายควบคุมการ

พนันออนไลน์ของประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกาและแนวทางการปรับใช้พระราชบญัญติัการพนัน 

พ.ศ.2478โดยมีอาจารย ์ปิยอร เปล่ียนผดุง  เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 

 เม่ือพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีของโครงการวจิยัทั้งหมด พบวา่ นกัวจิยัใชแ้นวคิด ทฤษฎีหลาย

มิติเพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์การพนนัในสังคมไทย เช่น โครงการวิจยัการพนนัแข่งมา้ซ่ึงผูว้ิจยัได้

ใชแ้นวคิดทฤษฎี 3 แนวทางเป็นกรอบในการศึกษา คือ การศึกษาโดยใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

โดยใช้กรอบเศรษฐกิจนอกกฎหมาย (Illegal Economy Approach) เป็นหลกัในการศึกษา โดยมองว่า

การพนนัไม่มีกฎหมายรองรับให้ดาํเนินการซ่ึงเป็นกิจกรรมของเศรษฐกิจแบบใตดิ้นประเภทหน่ึง สอง

การศึกษาโดยนกักฎหมาย (Lawyer-Centered Approach) มองวา่การพนนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดีจริงซ่ึงรัฐจะตอ้ง

ควบคุมและจดัการภายใตก้รอบของกฎหมายอยา่งเขม้งวด และสามการศึกษาท่ีมองวา่การพนนัเป็นส่ิงท่ี

ไม่ดีเป็นส่ิงท่ีผดิศีลธรรม (Moralistic Centered Approach) ในสังคมไทยในฐานะท่ีเป็นสังคมเมืองพุทธ 

 หรือโครงการศึกษาเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชุมพรท่ีผูว้ิจยัพยายาม

สาํรวจแนวคิดทฤษฎีการพนนัแบบดั้งเดิม,แนวคิดเก่ียวกบัการพนนัและ ผลกระทบจากปัญหาการพนนั

ขณะท่ีโครงการวิจยัการพนันภาคเหนือตอนบนเป็นการศึกษาการพนันภายใตแ้นวคิดเศรษฐศาสตร์

การเมืองในมุมมองสตรีนิยม (Feminist Political Economy)  ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการศึกษาเศรษฐกิจ

ท่ีเนน้การตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของชีวิตทางวตัถุ (Material Life)ของผูห้ญิง บนฐานคิดเพศสภาวะ 

(Gender)ท่ีไม่ยอมรับการการแบ่งงานตามเพศ (Sexual Division of Labors)ท่ีแบ่งพื้นท่ีในบา้นเป็นพื้นท่ี

ของผูห้ญิง (พื้นท่ีส่วนตวั: Domestic Sphere)และพื้นท่ีนอกบา้นเป็นพื้นท่ีของผูช้าย(พื้นท่ีสาธารณะ: 

Public Sphere) เช่นเดียวกนักบัโครงการวิจยัการพนนับอล อาํนาจและความเป็นชายท่ีมองการพนัน 

งานวิจยัช้ินน้ีมีแนวคิดท่ีเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการกาํหนดทิศทางและการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ศึกษาวจิยัอยู ่3 ส่วนสาํคญั คือ ส่วนแรกเก่ียวขอ้งกบัการพนนับอลส่วนท่ีสองเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

กีฬาฟุตบอลท่ีเป็นเสมือน “พื้นท่ีของการแลกเปล่ียน” ท่ีเก่ียวขอ้งพวัพนัไปกบัผูค้นธุรกิจกิจกรรมและ

กลุ่มองค์กรสมาคมต่างๆซ่ึงดําเนินการผลิตรณรงค์สนับสนุนหรือดําเนินการจัดการกิจกรรม
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ประสบการณ์และหรือธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการกีฬาฟุตบอล และแนวคิดเก่ียวกับความเป็นชายท่ีเป็นส่ิง

ประกอบสร้างทางสังคม (Socially Constructed) และตอ้งแสดงออกมาและยืนยนัผ่านปฏิบติัการทาง

สังคมต่างๆในชีวติประจาํวนั 

 ขณะท่ีโครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนนัและนยัเชิงนโยบายกรณีศึกษาการพนนัในพื้นท่ี

จงัหวดัชายแดนอีสานใต ้ (อุบลราชธานี-อาํนาจเจริญยโสธร-มุกดาหารสุรินทร์-ศรีสะเกษ) และแหล่ง

พนนัในเขตแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นนั้น นกัวิจยัไดท้บทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พนนัทั้งเชิงเน้ือหา (Content) และพื้นท่ี (Area) ซ่ึงแยกแยะออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนแรกเป็นส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเภทและโอกาสของการพนนัรวมถึงการพนนัในเขตประเทศเพื่อนบา้นใกลช้ายแดน

ไทยหรืออีกนยัหน่ึงคืออุปาทานของการพนนั (Supply Side) ส่วนท่ีสองเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูพ้นนัในเชิง

ลกัษณะทางสังคมเศรษฐกิจหรืออีกนยัหน่ึงคืออุปสงคข์องการพนนั (Demand Side) และส่วนท่ีสาม

เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ล่นและพฤติกรรมของผูเ้ล่น (Demand Side) ส่วนโครงการศึกษาเครือข่ายชนชั้นนาํทาง

เศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวดัภาค

ตะวนัออกแนวคิดทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นประกอบดว้ย 6 แนวคิดหลกั 

คือ แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง,แนวคิดเก่ียวกบัชนชั้นนาํ,แนวคิดเก่ียวกบั

การสะสมทุนเบ้ืองตน้,แนวคิดเก่ียวกับการพนัน,แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบและแนวคิดเก่ียวพื้นท่ี

ชายแดน 

 สาํหรับโครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนนัออนไลน์ : กรณีศึกษากฎหมายควบคุมการ

พนนัออนไลน์ของประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกาและแนวทางการปรับใชพ้ระราชบญัญติัการพนนั

พ.ศ. 2478 กบัการพนนัออนไลน์นั้น นกัวิจยัไดใ้ช ้“ทฤษฎีการเปล่ียนผา่นเชิงพื้นท่ี” (Space Transition 

Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีอาชญาวทิยาทางคอมพิวเตอร์ท่ีนาํมาใชใ้นการอธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของบุคคลท่ีเปล่ียนจากการกระทาํพฤติกรรมอย่างหน่ึงทางกายภาพมาสู่การแสดงพฤติกรรมผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนาํมาใช้ในการอธิบายลกัษณะของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเล่นการ

พนันในโลกของความเป็นจริงไปสู่การเล่นการพนันออนไลน์และใช้“ทฤษฎีสัจนิยมทางกฎหมาย” 

(Legal Realism) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเนน้ในการศึกษาสภาพของกฎหมายในทางปฏิบติั (Law in Action) 

นอกเหนือจากกฎหมายตามตวัอกัษรหรือบทบญัญติัของกฎหมาย (Law in Book) ทั้งน้ีเพื่อเป็นกรอบใน

การศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีจะนาํมาบงัคบักบัการพนนัในทางปฏิบติันั้นเพื่อทาํความเขา้ใจและ

เพื่อศึกษาผลบงัคบัของกฎหมายตามตวัอกัษรและผลบงัคบัในทางปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนในความเป็นจริง 
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 จะเห็นได้ว่างานวิจยัเก่ียวกบัการพนันในชุดโครงการวิจยัคร้ังน้ีมีการใช้แนวคิดทฤษฎีท่ี

หลากหลายเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้จึงทาํให้มุมมอง/มโนทศัน์ท่ีมีต่อ

การพนนัในโครงการวิจยัคร้ังน้ีมีหลากหลายและแตกต่างกนัตามไปดว้ย ดงันั้นชุดโครงการวิจยัการ

พนนัในคร้ังน้ีจึงเป็นเสมือนการเปิดโลกทศัน์ของผูค้นท่ีมีต่อการพนนัในสังคมไทย 

 ภายใตโ้ครงการ/ชุดโครงการวิจยัทั้ง 12 เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นกัวิจยัทั้งหมดไดพ้ยายาม

ช้ีใหเ้ห็นถึงปรากฏการณ์การพนนัในสังคมไทยซ่ึงผูส้ังเคราะห์สามารถแบ่งประเด็นการศึกษาในคร้ังน้ี

ออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม/รูปแบบของการเล่นการพนนั (การ

ศึกษาวจิยัในประเด็นน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเด็นยอ่ย คือประเด็นแรกเป็นการศึกษาพฤติกรรม/รูปแบบ

การเล่นการพนันท่ีอยู่เป็นฐานของวฒันธรรมประเพณีและประเด็นท่ีสองเป็นการศึกษาพฤติกรรม/

รูปแบบการพนนัภายใตรู้ปแบบบ่อนคาสิโน และสถานการณ์การเล่นการพนนัรวมถึงการป้องกนัการ

ควบคุมการพนนัในสังคมไทย (บางโครงการพยายามนาํเสนอตวัแบบการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจาก

ต่างประเทศ) 

 ในส่วนของเน้ือหาในการนาํเสนอการสังเคราะห์งานวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วยสามประเด็น

หลกัๆ คือ  

  ประเด็นแรกเป็นการวเิคราะห์สถานการณ์บ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย 

  ประเด็นท่ีสอง เป็นการสังเคราะห์ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาในแต่ละโครงการวจิยั  

  ประเด็นท่ีสามเป็นการสังเคราะห์แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการการพนันใน

สังคมไทย 

  ประเด็นท่ีส่ีเป็นขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

 หวงัว่ารายงานการสังเคราะห์งานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นขอ้สรุปเบ้ืองตน้ท่ีทาํให้เห็นถึงรูปแบบ

สถานการณ์ สภาพปัญหา ท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวเน่ืองตามมาจากการพนัน รวมถึงแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาการพนนัสังคมไทย  

 

 



บทที ่2 

สถานการณ์บ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย 

 

 การนาํเสนอในบทท่ี 2 น้ีเป็นความพยายามท่ีจะทาํให้เห็นภาพของสถานการณ์บ่อน

คาสิโนบริเวณชายแดนไทยทั้งในภาคเหนือ อีสานและตะวนัออก รูปแบบและพฤติกรรมการเขา้ไป

เล่นการพนนัของชาวไทยบริเวณชายแดนต่างๆ เหล่าน้ี รวมถึงผลกระทบทั้งดา้นบวกและลบจาก

การเปิดบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย ดงันั้นประเด็นในการนาํเสนอในบทน้ีแบ่งออกเป็น 3 

ประเด็นใหญ่ๆ คือ 

  1. บ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย 

  2. รูปแบบ/พฤติกรรมการเขา้ไปเล่นการพนนัในบ่อนคาสิโน 

  3. ผลกระทบของบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย 

 

1. บ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย 

 คาสิโนเป็นสถานบนัเทิงท่ีมีกิจกรรมการพนนัเป็นกิจกรรมหลกั โดยปกติแลว้คาสิโน

มกัจะสร้างร่วมกบัโรงแรม, ร้านอาหาร, แหล่งชอปปิง ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไม่อนุญาต ให้

เปิดบ่อนคาสิโนไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย โดยการถกเถียงเร่ืองบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย

ยงัอยูใ่นระดบัความเช่ือทางศีลธรรมหรือผลประโยชน์เชิงธุรกิจนอกจากน้ียงัขาดประสบการณ์การ

จดัการคาสิโนในประเทศไทยเน่ืองจากเป็นขอ้มูลในระดบัประเทศมากกว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาในเชิงพื้นท่ีการถกเถียงเร่ืองบ่อนคาสิโนในปัจจุบนัมีประเด็นท่ีสําคญั คือ (ชัยยนตร์ 

ประดิษฐศิลป์และคณะ, 2556) 

  1.บ่อนคาสิโน ก่อให้เกิดปัญหาโรคติดการพนนัและนาํผลกระทบมาสู่ครอบครัว

หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

  2.บ่อนคาสิโนสร้างผลกระทบแตกต่างกนัตามชนชั้นในสังคมหรือไม่ เช่น คนท่ีมี

ฐานะเล่นการพนนัเพื่อความบนัเทิง แมจ้ะเสียการพนันก็ไม่ถือว่าเป็นผลกระทบเชิงลบ แต่ถา้คน

ยากจนมาเล่นการพนนัก็จะเกิดกระทบเชิงลบไดง่้าย 

  3.บ่อนคาสิโนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมโดยผูเ้ล่นเกิดภาวะหน้ีสินจนตอ้งไป

ประกอบอาชญากรรมต่างๆเช่น การคอรัปชัน่ในหนา้ท่ีการงาน หรือ การลกัเล็กขโมยนอ้ย 
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  4.บ่อนคาสิโน กระทบต่อปัญหาศีลธรรมหรือไม่เน่ืองจากบ่อนคาสิโน จะมี

ผลกระทบทางศีลธรรมไดก้็ต่อเม่ือประชาชนในสังคมมีความเช่ือในศาสนาอยู ่ดงันั้นในกรณีท่ีคน

ไม่นบัถือศาสนาในใจแลว้การเล่นการพนนัก็ไม่มีผลกระทบ 

  5.สถานท่ีตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศควรอยูใ่นพื้นท่ีใดระหวา่ง คาสิโนขนาดใหญ่

ท่ีตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน คาสิโนท่ีอยู่ในย่านชุมชน หรือ คาสิโนตูเ้กมส์ท่ีกระจายอยู่ตามชุมชนใน

เมืองและชนบท 

  6.การอนุญาตให้ประชาชนเขา้ไปเล่นในบ่อนคาสิโนจะตอ้งมีเง่ือนไขหรือไม่เพื่อ

เป็นการจดัระเบียบบ่อนคาสิโนใหอ้ยูเ่ป็นท่ีเป็นทางโดยไม่เป็นการทาํร้ายประชาชนทัว่ไป  

  7.การลงทุนของธุรกิจบ่อนคาสิโนมีลกัษณะเป็นการแสวงหากาํไรจากการผกูขาด

เน่ืองจากเป็นการจาํกดัอุปทานเพื่อขยายกาํไร ดงันั้นเครือข่ายลงทุนธุรกิจการพนันจะมีลกัษณะ

อยา่งไรและความเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร 

 8.การกําหนดบ่อนคาสิโนในประเทศไทยจะมีฐานะในรัฐอย่างไร กล่าวคือ มี

จุดประสงค์เพื่อให้การพนนัตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ล่นท่ีมีอยู่หรือเป็นการมุ่งเก็บภาษีการ

พนนัเป็นรายไดข้องรัฐ 

 ในขณะท่ีประเทศไทยยงัมีขอ้ถกเถียงในเร่ืองของธุรกิจการพนนัครบวงจรในรูปแบบ

ของคาสิโนยงัคงเป็นการถกเถียงท่ียงัหาขอ้ยุติไม่ได ้ประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีเขตติดต่อกบัชายแดน

ไทยกลบัอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายการเปิดธุรกิจดงักล่าวน้ี มีนายทุนชาวไทย

ร่วมกบันายทุนประเทศเพื่อนบา้นเพื่อลงทุนเปิดบ่อนการพนนัแบบคาสิโนอยา่งครบวงจรบ่อนการ

พนนัท่ีอยูใ่นบริเวณชายแดนไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นนั้น มี ดงัน้ี 

 1. ชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา นั้นมีบ่อนคาสิโนเกิดข้ึนเป็น

จาํนวนมากท่ีสุดของพรมแดนประเทศเพื่อนบา้นดา้นอ่ืน ๆการลงทุนในบ่อนคาสิโนชายแดนของ

ชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจและการเมืองในเขตชายแดนไทยกมัพูชาดงักล่าวนั้น ดาํเนินการในกรอบ

ของนโยบายของประเทศกมัพชูา ซ่ึงมี 2รูปแบบใหญ่ คือ 

 1. นโยบายบ่อนคาสิโนในเขตปกครองพิเศษเกิดข้ึนจากการต่อสู้ในสงครามโค่นลม้

รัฐบาล เขมรแดง ฝ่ายต่อตา้นรัฐบาลเขมรแดงถึงแมว้า่จะมีชยัชนะต่อเขมรแดงแต่ก็ไม่สามารถท่ีจะ

ยึดครองพื้นท่ีประเทศกัมพูชา ได้ทั้ งหมด แต่จะมีพื้นท่ีบางแห่งหรือบางจงัหวดัท่ียงัอยู่ภายใต้

อิทธิพลของกลุ่มทหารเขมรแดงท่ียงัมีอาํนาจอยู่ ดงันั้นในพื้นท่ีเหล่าน้ีจึงถือว่าเป็นเขตปกครอง

พิเศษซ่ึงรัฐบาลกลางไม่สามารเขา้ยึดครองได ้และดว้ยความจาํเป็นในการสะสมทุนของกลุ่มทหาร

ท่ีมีอาํนาจในพื้นท่ีปกครองพิเศษก็จะสนบัสนุนให้มีการตั้งบ่อนคาสิโนในเขตพื้นท่ีของตน โดย

ผูน้าํทหารดงักล่าวจะไดรั้บผลประโยชน์ จากการเปิดบ่อนในรูปของหุ้นลมจากการลงทุนในบ่อน
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ตวัอยา่งเช่น นโยบายบ่อนคาสิโนในเขตปกครองพิเศษในช่วงท่ี นายฮาน มีอาํนาจจาํกดัในราชธานี

พนมเปญไดผ้ลกัดนัใหลู้กเขยเช้ือสายเวียดนามมาลงทุนทางธุรกิจบ่อนคาสิโนโดยเป็นการร่วมทุน

ของนกัลงทุนกมัพูชา เวียดนามและจีน ในเขตจงัหวดัไพลินประเทศกมัพูชาท่ีเป็นเขตอิทธิพลของ

นายสมพร หรือท่ีรู้จกักันในบ่อนนากานอกจากน้ีในกรณีของจงัหวดัไพลินในช่วงท่ีอยู่ภายใต้

อิทธิพลของ นายสมพร อดีตผูน้าํเขมรแดงในสงครามเวียดนาม  กองทพัของนายฮานไม่สามารถท่ี

จะเขา้เอาชนะอิทธิพลของนายสมพรได ้จึงให้จงัหวดัไพลินเป็นเขตปกครองพิเศษจงัหวดัหน่ึงของ

ประเทศกมัพชูา นายสมพร ซ่ึงเป็นผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ีจึงเปิดให้นกัลงทุนไทยท่ีเป็นครือข่ายมาเปิด

บ่อนคาสิโนในจงัหวดัไพลิน โดยนายสมพรจะขอร่วมลงทุนดว้ยการเป็นหุน้ส่วนในฐานะหุน้ลม 

2.นโยบายบ่อนคาสิโนระดบัชาติเกิดข้ึนในช่วงท่ีกลุ่มนายฮานสามารถรวมอาํนาจของ

กลุ่มต่างๆ ในระดบัทอ้งถ่ินให้ข้ึนตรงต่อส่วนกลางในราชธานีพนมเปญได ้ดงันั้นรัฐบาลกลางจึง

กาํหนดนโยบายบ่อนการพนนัท่ีสามารถบงัคบัใชไ้ดท้ัว่ทั้งประเทศ โดยไม่ถือวา่มีเขตปกครองพิเศษ

ในจงัหวดัใดจังหวดัหน่ึงตัวอย่างเช่น รัฐบาลนายฮานได้อนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูก

กฎหมาย โดยมีเง่ือนไข 

1) อนุญาตให้สร้างอาคารบ่อนคาสิโนไดโ้ดยบ่อนคาสิโนจะตอ้งอยู่ห่างจากเมืองหลวง

อยา่งน้อย 200 กิโลเมตร โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีเมืองหลวงอยา่งนอ้ย 200 กิโลเมตรโดยเฉพาะใน

เขตพื้นท่ีชายแดนจะถือเป็นพื้นท่ีท่ีอนุญาตใหมี้การสร้างอาคารบ่อนคาสิโนได ้

2) มีการกาํหนดมาตรการเด็ดขาดจากรัฐบาลกมัพูชาในการควบคุมไม่ให้คนกมัพูชาเขา้

ไปเล่นการพนนัในบ่อนคาสิโน 

3) มีระบบการจดัเก็บภาษีคาํสัมปทานสาหรับการจดัตั้งบ่อนคาสิโน เช่นคาสิโนท่ี

ชายแดนตลาดโรงเกลือ จ.สระแกว้ เสียค่าสัมปทานปีละ 1ลา้นเหรียญสหรัฐ เสียค่าภาษีรายไดต่้อ

เดือน 30 เปอร์เซ็นต ์เป็นตน้ 

รัฐบาลกมัพชูาภายใตก้ารนาํของนายฮาน ไดอ้นุญาตให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนถึง 18 แห่ง 

บ่อนคาสิโนท่ีถูกกฎหมายทั้ง 18 แห่งนั้นส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นเขตท่ีติดต่อชายแดนกบัประเทศไทย

โดยบ่อนการพนนัท่ีเกิดข้ึนในบริเวณชายแดนของประเทศไทยตามเขตติดต่อในจงัหวดัต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1.1 ชายแดนจงัหวดัสระแกว้พบวา่มีบ่อนคาสิโนท่ีเปิดให้บริการปัจจุบนัอยูแ่ลว้9

แห่งไดแ้ก่ 

   1) ฮอลิเดย ์ปอยเปต 

   2) ฮอลลิเดยพ์าเลส 

   3) แกรนด ์ไดมอนด ์

   4) ปอยเปต รีสอร์ต 
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   5) ทรอปิค กาน่า 

   6) คราวน์ คาสิโน  

   7) ปร้ินเซท คาสิโน  

   8) เก็นต้ิง คาสิโน  

   9) สตาร์ เวกสั 

  บ่อนทั้ง 9 บ่อนน้ีตั้งอยูบ่า้นปอยเปตอาํเภอโอโจว จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ห่างจาก

ด่านตรวจคนเขา้เมืองคลองลึกประมาณ 100 เมตร  

  1.2 ชายแดนจนัทบุรีกบักมัพูชานั้น มีบ่อนคาสิโนท่ีเกิดข้ึนในบริเวณชายแดนสอง

ดา้นคือ บ่อนคาสิโนท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณจุดผอ่นปรนบา้นผกักาดและบ่อนบริเวณบา้นแหลม และบา้น

ซบัตารี    

   1.2.1 บ่อนคาสิโน ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณจุดผ่อนปรนบา้นผกักาด ติดต่อกบัแนว

ชายแดนบา้นโอสกรอม กรุงไพลินมีอยู ่5แห่งคือ  

    1) บ่อนซีซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นคาสิโนแห่งแรกของพื้นท่ีในเขต

ชายแดนบา้นผกักาด บ่อนดงักล่าวเป็นการร่วมทุนกนัระหวา่งนกัการเมืองทอ้งถ่ินในจงัหวดัจนัทบุรี 

และการกินหุ้นลมของนายสมพรผูว้่าราชการจงัหวดัไพลิน ประเทศกมัพูชา ปัจจุบนัถูกขายให้กบั

นายทุนไทยท่ีเรียกวา่กลุ่มไพลิน และปรับปรุงบ่อนคาสิโนท่ีช่ือ ไพลิน ฟามิงโก  

    2) บ่อนไพลิน เป็นการลงทุนรวมกนัของนกัธุรกิจและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน  

    3) บ่อนมงกุฎเพชร เป็นการลงทุนระหว่างนกัการเมืองทอ้งถ่ินและนายพล

กมัพชูา  

    4) บ่อนดรีมเวิรล เป็นการลงทุนระหว่างนายสมพร ซ่ึงเป็นผูว้่าราชการ

จงัหวดัไพลินในปัจจุบนักบันายทุนสิงคโปร์แต่ประสบปัญหาการขาดทุน จากนั้นจึงไดโ้อนกิจการ

มาใหน้กัธุรกิจไทยเช่าต่อ แต่ยงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร 

    5) บ่อนเค.อาร์ วกิตอเรีย คาสิโน เป็นการลงทุนโดยนายสมพรกบัเฮียโนนกั

ธุรกิจทอ้งถ่ิน 

    นกัธุรกิจท่ีเขา้มามีบทบาทสําคญัในการลงทุนเปิดบ่อนคาสิโนบริเวณบา้น

ผกักาดนั้นมีพฒันาการมาจากเครือข่ายของชนชั้นนาํท่ีมีการทาํธุรกิจในเขตชายแดนไทย - กมัพูชา 

ในอดีตจะมีการลงทุนทาํบ่อนคาสิโน คือ เครือข่ายการทาํธุรกิจเหมืองพลอย และเครือข่ายการทาํ

ธุรกิจไมใ้นยุคท่ีเขมรแดงถูกเวียดนามบุก และสามารถยึดครองราชธานีพนมเปญ เมืองหลวงของ

กมัพชูาไดห้ว้งเวลาดงักล่าวบริเวณแนวชายแดนไทย-กมัพชูา ไดเ้กิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มพนัธมิตร
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เพื่อหวงัผลประโยชน์บางอย่างระหว่างชนชั้นนาํสามกลุ่ม โดยเร่ิมจากการสะสมทุนจากการทาํ

เหมืองพลอย กลุ่มชนชั้นนาํทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

    1.กลุ่มชนชั้นนาํทหารไทย นาํโดยพลเอกยทุธ กลุ่มน้ีมียทุธศาสตร์ตอ้งการท่ี

จะสนบัสนุนเขมรแดงเพื่อเป็นกนัชนใหก้บัประเทศไทยจากการรุกรานของเวยีดนาม 

    2.กลุ่มชนชั้นนาํทหารของเขมรแดงในเขตจงัหวดัไพลินซ่ึงนาํโดยนายสม

พร ผูว้่าราชการจงัหวดัไพลิน กลุ่มน้ีมีเป้าหมายในการต่อตา้นการรุกรานของประเทศเวียดนาม

โดยตรง 

    3.กลุ่มชนชั้นนาํทอ้งถ่ินจนัทบุรีท่ีตอ้งการเขา้ไปขุดพลอยหรือทาํเหมือง

พลอยจากจงัหวดัไพลิน ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีถือว่ามีพลอยไพลินท่ีสวยมากท่ีสุดในโลก และมีจาํนวน

มาก 

    หลงัจากปี พ.ศ. 2545 ท่ีพลอยในพื้นท่ีจงัหวดัไพลินหมดลง กลุ่มชนชั้นนาํ

ทอ้งถ่ิน จนัทบุรีจึงหันมาทาํธุรกิจทาํไม ้เป็นธุรกิจท่ีต่อเน่ืองจากการทาํเหมืองพลอย การตดัไมใ้น

จงัหวดัไพลินนั้น เพื่อท่ีจะนาํมาขายในประเทศไทย จนกระทัง่ไมใ้นจงัหวดัไพลินหมดไป และหนั

มาทาํธุรกิจการพนนั โดยจุดเร่ิมตน้ของ การเปิดบ่อนคาสิโนบา้นผกักาด เร่ิมตน้ข้ึนในปี พ.ศ.2540 

ด้วยการเปิดเป็นบ่อนแบบบ่อนเพิง หรือท่ีรู้จกักันในนาม “บ่อนหญ้าคา”บ่อนหญ้าคานั้น จะมี

ลกัษณะเป็นเพิงโปร่ง โล่ง หลงัคาทาํดว้ยใบหญา้คา พื้นจะเทปูนซีเมนต์ และจะมีเจา้ของโต๊ะเอา

อุปกรณ์การเล่นติดตั้งไวส้าํหรับใหน้กัเล่นไดเ้ขา้มาเล่น บางโตะ๊อาจมีพนกังานคอยเชียร์ แขกให้เขา้

ไปเล่น พนกังานเหล่าน้ีบางส่วนจะมาจากคนในชุมชนคลองใหญ่ โดยในระยะแรกมีสถานะเป็น

เพียงสถานท่ีเล่นการพนนัแห่งใหม่ของนกัเล่นเดิมในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ท่ีตอ้งการเล่นการพนนั

อยา่งปลอดภยั 

    ในระหว่างการดาํเนินการของบ่อนหญ้าคา ก็มีการสร้างอาคารของบ่อน

ไพลิน และหลงัจากดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ไดมี้มีเครือข่ายของกลุ่มชนชั้นนาํ 3 กลุ่มเขา้ร่วม

ลงทุน คือ  

    1. กลุ่มนายการ ซ่ึงเป็นกลุ่มชนชั้นนาํทอ้งถ่ินจนัทบุรีไดรั้บอนุญาตประกอบ

กิจการเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยถือใบอนุญาตจากทอ้งถ่ินภายใตอิ้ทธิพลของนายสมพร 

    2. กลุ่มทุนฟลามิงโกท่ีเป็นกลุ่มทุนจากประเทศสิงคโปร์มีบทบาทในฐานะ

เป็นกลุ่มทุนท่ีนาํเขา้เคร่ืองเล่นสมยัใหม่ เขา้มาในบ่อนคาสิโน 

    3. กลุ่มนายสมพรในฐานะเป็นเจา้ของพื้นท่ี ซ่ึงหมายถึงตวัเขาเพียงคนเดียว

และเป็นการลงทุนในลกัษณะของหุน้ลม มีบทบาทในการอาํนวยความสะดวกและรับผลประโยชน์

จากบ่อนคาสิโน  
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    ผลประโยชน์จากการลงทุนธุรกิจบ่อนคาสิโนชายแดนบา้นผกักาดไดดึ้งดูด

ใหก้ลุ่มนายทหารโดยการนาํกลุ่มของพลเอกอดีตผูร้งคุณวุฒิพิเศษกองทพับก ซ่ึงเป็นนายทหารท่ีมี

บทบาทในทางการเมืองท่ีสําคัญคนหน่ึง ในช่วงรัฐบาล นายชิน โดยมีตาํแหน่งเป็นท่ีปรึกษา

นายกรัฐมนตรีฝ่ายความมัน่คง และกลุ่มนกัธุรกิจในกรุงเทพฯ เกิดความสนใจและพยายามเขา้มามี

บทบาทร่วมในการลงทุนโดยขอซ้ือหุ้นในธุรกิจบ่อนคาสิโน แต่ไม่สามารถจดัสรรผลประโยชน์ได้

ลงตวัทาํให้กลุ่มทุนจากสิงคโปร์ท่ีใช้ช่ือว่า“กลุ่มฟลามิงโก้” ถูกบีบให้ออกจากการร่วมลงทุน 

เน่ืองจากไม่มีอิทธิพลทางการเมืองช่วยหนุน 

    เครือข่ายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและการเมืองในการลงทุนบ่อนคาสิโน

ชายแดนบา้นผกักาดของกลุ่มนักธุรกิจจากกรุงเทพฯ ท่ีน่าสนใจอีกกลุ่มหน่ึงก็คือ กลุ่มนักธุรกิจ

ภายใตก้ารนาํของ นายนทั หรือท่ีรู้จกักนัในกลุ่มของชาวบา้นผกักาด และนกัเล่นการพนนัว่า เส่ีย

นัทอดีตผู ้ก ํากับภาพยนตร์ท่ีสร้างผลงานท่ีมีช่ือแก่สาธารณชน หลังจากท่ีวางมือจากวงการ

ภาพยนตร์ เส่ียนทัไดห้นัมาลงทุนธุรกิจมา้แข่งในกรุงเทพฯ มีการเปิดคอกมา้เป็นของตวัเองดว้ยการ

ซ้ือพนัธ์มา้จากต่างประเทศ แต่ธุรกิจมา้แข่งก็ประสบปัญหาหลายดา้น เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา

ระบบการบริหารงานของราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัป์ ทาํใหเ้ส่ียนทั

เลิกกิจการคอกมา้  และหนัมาลงทุนในธุรกิจบ่อนคาสิโนท่ีชายแดนจงัหวดัจนัทบุรีตามคาํชกัชวน

ของเครือข่าย  

    เส่ียนทัเขา้มาลงทุนในบ่อนคาสิโน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 การลงทุนในธุรกิจ

บ่อนคาสิโนของเส่ียนทัเกิดข้ึนภายใตแ้นวความคิดเก่ียวกบัการเปิดบ่อนคาสิโน ว่า“มนุษยทุ์กคน

เม่ือมีแลว้มกัจะเล่นการพนนัเพื่อความบนัเทิง เริงสุขกนัทั้งนั้น”ดงันั้นการเปิดบ่อนคาสิโนจึงมิได้

หมายถึงการหาประโยชน์จากนกัเล่นเพียงอย่างเดียว การพนนัจึงเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีหากมองในเชิง

เศรษฐศาสตร์แลว้มีความคุม้ทุนในการท่ีจะลงทุนการเปิดบ่อนคาสิโนชายแดนในระยะแรกของ เส่ีย

นทัคือ การจ่ายเงินจาํนวนมากเพื่อใหไ้ดใ้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการมาจากรัฐบาล ดว้ยวิธีการต่างๆ 

ทั้งวธีิท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในระบบและนอกระบบหลงัจากท่ีไดรั้บใบอนุญาตอยา่ง

เป็นทางการแลว้การประกอบธุรกิจบ่อนคาสิโนยงัจาํเป็นตอ้งประสบกบัการขดูรีดจากผูมี้อิทธิพล

ทั้งประเทศไทยและประเทศกมัพชูา เช่น การขอปูนซีเมนต ์เพื่อสร้างอาคารใหก้บัหน่วยงานราชการ 

    ปี พ.ศ. 2541 กลุ่มทุนของเมน้ ลูกชายนายทว้ม คนสนิทของ นายฮาน ไดเ้ขา้

มามีบทบาทธุรกิจการพนันในพื้นท่ีจงัหวดัไพลิน เน่ืองจากได้ใบอนุญาตระดับชาติ ในช่วงน้ี

ประเทศกมัพูชาเกิดความขดัแยง้กนัระหว่างรัฐบาลกลางภายใตอิ้ทธิพลของนายฮาน ท่ีพยายาม

ควบคุมพื้นท่ีทั้งหมดรวมถึงทอ้งถ่ิน(เขตปกครองพิเศษ)ในจงัหวดัไพลินดว้ย ขณะท่ีจงัหวดัไพลิน

เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของ นายสมพร อดีตผูน้ําเขมรแดง ทาํให้การประกอบธุรกิจบ่อน
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คาสิโนของกลุ่มท่ีร่วมลงทุนกบันายสมพร ซ่ึงได้ใบอนุญาตระดบัทอ้งถ่ิน ตอ้งเสียค่าสัมปทาน

ซํ้ าซอ้น ขาดเอกภาพเน่ืองจากตอ้งเสียสัมปทานทั้งรัฐบาลกลางและสัมปทานระดบัทอ้งถ่ินสําหรับ

ในช่วงเวลาดงักล่าวการลงทุนบ่อนคาสิโนจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตท่ีตอ้งเสียเงิน 50 ลา้นบาทเพื่อ

เป็นการขอใบอนุญาตหรือท่ีเรียกว่าค่าสัมปทานชาติจากรัฐบาลกลาง ประกอบกบัก่อนหน้านั้น 

ในช่วงปี พ.ศ.2540 นายการ ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ รวมทั้งมีนายทหารของฝ่ายไทย

ไดม้าขอร่วมลงทุนการประกอบธุรกิจบ่อนคาสิโนในฐานะหุน้ลม แต่นายการไม่ยอมเลยถูกขู่ฆ่า ทาํ

ให ้นายการ ถอนตวัจากการประกอบธุรกิจดงักล่าว  

    กลุ่มทุนของเมน้ จึงไดไ้ปดึง นายสิทธ์ิ อดีตสมาชิกสภาจงัหวดัจนัทบุรี ใน

เขต อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี และไดห้ันมาเล่นการเมืองระดบัชาติดว้ยการลงสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรในนามพรรคคนผลดัถ่ิน เขา้มาร่วมลงทุนแทนท่ีกลุ่มของนายการเดิม นายสิทธ์ิ จะเป็นท่ีรู้จกั

กนัในหมู่ของนกัเล่นการพนนัในพื้นท่ีอาํเภอท่าใหม่ ในฐานะท่ีจดัสถานท่ีให้คนมาเล่นการพนนัได้

โดยไม่ตอ้งเส่ียงต่อการถูกจบัโดยใชอิ้ทธิพลทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ การรวมลงทุนในธุรกิจ

บ่อนคาสิโนชายแดนบา้นผกักาดของ นายสิทธ์ิ เป็นช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัช่วงท่ีนายสมพรโดนแรง

บีบจากทางการรัฐบาลกลาง 

    อย่างไรก็ตามการดาํเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนในช่วงแรกไดเ้กิดการแตกแยก

ระหวา่งเครือข่ายชนชั้นนาํของไทยและกมัพูชา เน่ืองจากการเปิดบ่อนในช่วงแรกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล

ของผูน้าํกมัพูชาท่ียึดครองพื้นท่ีจงัหวดัไพลินโดยอาศยัอดีตกองกาํลงัของเขมรแดง แต่หลงัจากท่ี

จงัหวดัไพลินยอมรับอาํนาจกลางของรัฐบาล นายฮาน การดาํเนินธุรกิจของบ่อนคาสิโนจาํเป็นตอ้ง

ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ โดยเสียค่าสัมปทานและภาษีอย่างเป็นทางการ ดงันั้นการทาํ

ธุรกิจบ่อนคาสิโนจึงดาเนินมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 

   1.2.2 บ่อนบา้นแหลมตั้งอยู่ในพื้นท่ีบา้นภุมเรียง อาํเภอภุมเรียง จงัหวดัพระ

ตะบอง ตรงขา้มจุดผอ่นปรนบา้นแหลม ตาํบลเทพนิมิตมีอยู ่3 บ่อนคือ 

    1) บ่อนคาสิโน ดรากอ้น คลบั 

    2) บ่อนคาสิโน เจา้พระยา คลบั 

    3) บ่อนคาสิโนRio Casino 

    จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาพื้นท่ีชายแดนบา้นแหลมเร่ิมตน้จากการเปิดบ่อน

คาสิโนและจากนั้นจึงไดมี้การเปิดเป็นตลาดการคา้ “มีบ่อนบา้นแหลมก่อน แลว้ถึงไดมี้ตลาดบา้น

แหลม” หลงัจากมีบ่อนท่ีชายแดนบา้นแหลมแลว้ ตลาดชายแดนบา้นแหลมจึงเกิดข้ึนตามมาโดยถือ

วา่เป็นธุรกิจครอบครัว ของ นายเกียรติ จากการมีบ่อนคาสิโนและตลาดบา้นแหลม นายเกียรติ จึง

พยายามท่ีจะขอขยายจุดผา่นแดนชัว่คราวบา้นแหลม เป็น จุดผา่นแดนถาวรบา้นแหลมและประสบ
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ความสําเร็จเม่ือวนัท่ี 11 พ.ย. 2546 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลทาํให้การเขา้ออกตาม

บริเวณจุดผ่านแดนถาวรของนักเล่นพนันมีความสะดวกยิ่งข้ึนเพราะบางคร้ังนักเล่นโดยเฉพาะ

นกัเล่นคนไทยไม่จาํเป็นตอ้งใชP้assport  

    บ่อนคาสิโนท่ีบา้นแหลมก็ใชโ้มเดลการทาํธุรกิจเช่นเดียวกบับา้นผกักาด ก็

คือ การมีบ่อนคาสิโนในเขตประเทศกมัพชูา และมีตลาดการคา้ชายแดนในเขตประเทศไทย อยา่งไร

ก็ดีในกรณียุทธศาสตร์ บ่อนคาสิโนดราก้อนคลบั จะพบว่ามีความพยายามผลกัดนัให้ตลาดบา้น

แหลมหรือท่ีเรียกว่าตลาดอินโดจีนในปัจจุบนัเป็นตลาดการคา้ท่ีสําคญัในพื้นท่ีชายแดนจงัหวดั

จนัทบุรี แต่ไม่ประสบความสําเร็จ และไม่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัเน่ืองจากตลาดดงักล่าว

ไม่มีจุดเด่นทางการตลาดเพียงพอท่ีจะเป็นจุดขายให้กบัผูม้าซ้ือสินคา้ได ้เช่น สินคา้ส่วนใหญ่จะมา

จากตลาดโรงเกลือจงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงชาวบา้นในแถบนั้นสามารถท่ีจะเดินทางไปตลาดโรงเกลือได้

ดว้ยตนเอง โดยเส้นทางลดัในระยะทางเพียงประมาณ 60 กิโลเมตร  

    การดาํเนินธุรกิจของบ่อนดราก้อนคลบัเกิดข้ึนตั้งแต่ในช่วงนโยบายท่ีไม่

เป็นทางการของประเทศกมัพูชา แต่เน่ืองจากไม่ไดอ้ยูพ่ื้นท่ีเขตอิทธิพลของนายสมพร จึงข้ึนอยูก่บั

อิทธิพลของนายฮาน โดยตรง จึงไม่เกิดปัญหาการแบ่งสรรผลประโยชน์ ดังเช่นท่ีเกิดกับบ่อน

คาสิโนชายแดนบา้นผกักาด ปัจจุบนับ่อนดรากอ้นคลบั ดาํเนินการภายใตน้โยบายท่ีเป็นทางการใน

ระดบัชาติของกมัพชูาโดยจะตอ้งมีการเสียเงินใหแ้ก่รัฐบาลกมัพชูา ใน 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 

    1. การเสียค่าใบอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนให้แก่รัฐบาลกมัพูชา ซ่ึงอยู่ใน

วงเงินตั้งแต่ 20-80 ลา้นบาท 

    2. การเสียค่าต่อใบอนุญาตเป็นรายปี โดยเฉล่ียแลว้ปีละ 5-6 แสนบาท 

    3. การเสียภาษีรายไดข้องบ่อนเป็นรายเดือน ซ่ึงพิจารณาจากรูปแบบการเล่น

พนนัเช่น ภาษีสล็อตมีฐานภาษีมาจากการจาํนวนเคร่ือง 

  1.2.3บ่อนบา้นซบัตารี ตั้งอยูอ่าํเภอพนมปริก จงัหวดัพระตะบอง ตรงขา้มจุดผอ่น

ปรนบา้นซับตารีตาํบลทุ่งขนาน อาํเภอสอยดาว บ่อนน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหว่างนักธุรกิจชาว

เกาหลีกบันกัลงทุนชาวไทย 

  1.3 ดา้นชายแดนจงัหวดัตราด คือโครงการเกาะกง อินเตอร์เนชัน่แนล รีสอร์ท 

คลบั ตั้งอยูบ่า้นจามเยี่ยม อาํเภอมณฑลสีมา จงัหวดัเกาะกง ตรงขา้มจุดผ่านแดนถาวรบา้นหาดเล็ก 

อาํเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ห่างจากจุดผ่านแดนถาวร ประมาณ 800 เมตร ผูด้าํเนินการคือ นาย

พดั สุภาภา อดีตผูอ้พยพเช้ือสายไทยเกาะกง โอนสัญชาติเป็นคนไทยและอดีตผูว้่าราชการจงัหวดั

เกาะกง บ่อนน้ีตั้งอยู่บริเวณชายเขาริมทะเลมีบา้นพกัตากอากาศท่ีเพียบพร้อมด้วยเคร่ืองอาํนวย
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ความสะดวก ร้านคา้ปลอดภาษี ท่าเรือนํ้าลึกยาวประมาณ 500 เมตร สามารถรองรับเรือสินคา้ความจุ

กวา่ 2,000 ตนั นอกจากน้ีในอนาคตยงัมีโครงการสร้างสนามบิน 

  บ่อนคาสิโนเกาะกงมีพื้นท่ีนบัหม่ืนไร่ ซ่ึงบริษทัในกลุ่มเครือข่ายของเส่ียพดันั้น

ครอบคลุมธุรกิจทั้งคาสิโนและโรงแรม เช่น นิคมอุตสาหกรรม ศูนยผ์ลไม ้อาคารพาณิชยใ์ห้เช่า 

ถนนส่วนบุคคลและสะพานขา้มแม่นํ้ า นอกจากนั้นเส่ียพชัยงัมีธุรกิจระดบัชาติกมัพูชาท่ีสําคญั เช่น 

ธุรกิจบุหร่ี โรงแรมในกรุงพนมเปญ การทาํไร่ปลูกอ้อยขนาดใหญ่ (Plantation) การท่ีเส่ียพชั

สามารถสะสมทุนจนมีกิจการมากมายใหญ่โตเช่นน้ีในเขตชายแดนไทยและกัมพูชาได้นั้นเป็น

เพราะเส่ียพชัถือไดว้่าเส่ียพชั เป็นผูใ้กลชิ้ดกบันายฮาน นายกรัฐมนตรีของกมัพูชามากท่ีสุด จนมีผู ้

กล่าววา่เส่ียพชัเป็นกระเป๋าของนายฮาน 

นอกเหนือจากการไดรั้บตาํแหน่งออกญาและเป็นวุฒิสมาชิกของเกาะกงแลว้ เส่ียพชัเกิด

ท่ีอาํเภอเสาธง และอพยพเขา้มาอยูท่ี่ตราดในช่วงท่ีเกิดสงครามกมัพูชา และการเขา้มาอยูใ่นประเทศ

ไทยในคร้ังน้ีทาํใหเ้ขาไดรั้บสัญชาติไทย และใชน้ามสกุล สมใจ เส่ียพชั ถือวา่เป็นคนไทยเกาะกง ท่ี

ถือ 2 สัญชาติ คือ สัญชาติไทย และสัญชาติกมัพูชา หรืออาจ สามารถพูดได3้ ภาษาคือไทยจีน และ

เขมร ทาํใหเ้ร่ิมทาํการคา้ขายตั้งแต่ยุคเร่ิมตน้ๆ โดยกระบวนการสะสมทุนของเส่ียพชัเร่ิมตน้ข้ึนจาก

การเป็นลูกจา้งลา้งเคร่ืองเรือและต่อมาไดร่้วมกบัเพื่อนทาํการคา้รถยนตเ์ก่านาํเขา้จากสิงคโปร์  และ

ต่อมาไดร่้วมกบัเพื่อนทาํการคา้เคร่ืองยนต ์และลงทุนรับซ้ือกุง้ในฐานะพ่อคา้คนกลาง เส่ียพชัไดผ้นั

ตวัมาเป็นนกัธุรกิจขนาดใหญ่ไดเ้ม่ือไดรั้บสิทธ์ิจากสิงคโปร์ ในการนาํเขา้เคร่ืองยนตเ์ก่า ซ่ึงทาํให้

เส่ียพชัสร้างรายไดใ้ห้กบตนเองมากพอท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างอ่ืน เช่น การเปิดเกาะกงรีสอร์ทคลบั 

บริเวณชายแดนไทยกมัพชูา 

โดยบ่อนคาสิโนของเส่ียพดันั้นมีพฒันาการกา้วหนา้มาจากบ่อนท่ีชาวเรียกกนัเม่ือก่อนวา่

บ่อนป่า ซ่ึงมีลักษณะเป็นเพิงไก่ โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเกาะกง และอดีตกาํนันหาดเล็กเป็น

เจา้ของ รูปแบบการเล่นในบ่อนป่าท่ีเป็นคาสิโนอยา่งดั้งเดิมทั้งของไทยและกมัพูชา เช่น การเล่นไพ ่

การเล่นอีโปง ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัของไทยต่อมาเส่ียพชัจึงไดซ้ื้อท่ีดินและไดป้รับบ่อนมาเป็นรูปแบบ

โรงแรมขนาดเล็ก จนในท่ีสุดไดล้งทุนสร้างโรงแรมเกากงรีสอร์ท และทาํโรงแรมในระดบั 5 ดาว

ในกมัพชูา ดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

  1.4 ด้านชายแดนจงัหวดัสุรินทร์ มีการเปิดบ่อนการพนัน “รอยลัฮิลล์ โฮเต็ล” 

บริเวณตลาดโอเสม็ด อาํเภอสําโรง จงัหวดัอุดรมีชยั ห่างจากจุดผ่อนปรนช่องจอม อาํเภอกาบเชิง 

ประมาณ 100 เมตร มีคาสิโนขนาดใหญ่ 2 แห่งคือ  

   1)โอเสม็ด รีสอร์ท ของนายพดั สุภาภา หรือ ลียงพดั นักธุรกิจสองสัญชาติ 

สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2543 มีหอ้งพกัทั้งหมด 210 หอ้ง  



14 
 

   2)คาสิโนรอยลัฮิลล์ โฮเตล ของกลุ่ม ลิมเฮงกรุ้บ โดยนายลิมเฮง นกัธุรกิจชาว

กมัพชูาร่วมหุน้กบันกัธุรกิจสิงคโปร์และไทย  

  1.5 ดา้นชายแดนจงัหวดัศรีษะเกษคาสิโนพนนัสะงาํรีสอร์ท ตั้งในพื้นท่ี อ.อลัลอง

เวง จ.เสียมเรียบ กมัพูชา เปิดทาํการเม่ือเดือนมกราคม 2555 อยูต่รงขา้มไดแ้ก่บริเวณชายแดนด่าน

ช่องสะงาํ อาํเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีษะเกษ ซ่ึงห่างจากด่านช่องสงาํประมาณ 200 เมตร ท่ีพ่อคา้แม่คา้

ชาวกมัพชูาขายของอยูใ่นปัจจุบนั เป็นพื้นท่ีท่ีไทยกบักมัพูชาไดเ้จรจากนัให้เป็นพื้นท่ีผอ่นปรน เพื่อ

การคา้แลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ บ่อนคาสิโนสะงาํรีสอร์ท มีนกัธุรกิจเอกชนกมัพูชา คือ ออกยา ลิม

เฮง ไดรั้บสัมปทาน และ คาสิโนของพลเอก เตีย สด ซ่ึงกาํลงัดาํเนินการก่อสร้าง 

 2. บ่อนบริเวณชายแดนไทย - พม่า มีบ่อนคาสิโนท่ีเกิดข้ึนในเขตระหวา่งชายแดน

ไทยในจงัหวดัต่าง ๆ กบัพม่าดงัต่อไปน้ี 

  2.1.ชายแดนดา้นจงัหวดัเชียงรายนั้นมีบ่อนคาสิโนท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีเขตรอยต่อของ

จงัหวดัเชียงรายกบัพม่านั้น ไดแ้ก่  

   1) บ่อนฮ่องลึก ตั้งอยู่บริเวณบา้นหลวง ตาํบลฮ่องลึก อาํเภอท่าข้ีเหล็ก จงัหวดั

ท่าข้ีเหล็ก มีขนุศึกสามอดีตสมาชิกกลุ่มกองทพัเมืองไต (Mong Tai Army - MTA) เป็นผูด้าํเนินการ 

โดยมี นายหว ูจึง แหลงชาวจีนฮ่อสัญชาติไทยเป็นนายทุน  

   2) บ่อนปงถุน ตั้งอยู่บริเวณเขตปงถุน อาํเภอท่าข้ีเหล็ก เจา้ของบ่อนเป็นชาว

พม่าเช้ือสายจีน 

   3) บ่อนท่าลอ้ ตั้งอยูบ่ริเวณอาคารพาณิชยใ์นตลาดท่าข้ีเหล็ก ใกลห้้างสิงคโปร์ 

บริเวณชายแดนแม่สาย - ท่าข้ีเหล็ก เจา้ของบ่อนเป็นชาวพม่าเช้ือสายจีน 

   4) บ่อนสันทราย ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นสันทราย อาํเภอท่าข้ีเหล็ก เจา้ของบ่อนเป็น

ชาวพม่า  

   5) บ่อนการพนนั รีเวอร์ คลบั (River Club North Top Myanmar)บริเวณบา้น

มะก่าหวัคาํ จงัหวดัท่าข้ีเหล็ก ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่ง บริษทั เอ็ม วาย เอ็ม กรุ๊ป จาํกดั ของอดีต

นกัการเมืองไทยกบัเจา้ของบริษทั เอม็ วายเอน็เตอร์ไพรส์ ชาวพม่า ทางการพม่าไดมี้คาํสั่งให้ยุติการ

ดาํเนินการจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากผดิกฎหมายของพม่า 

   6) โครงการโกลเดน้ท์ ไทรแองเกิลแอนด์ พาราไดซ์ รีสอร์ท ดาํเนินการโดย

บริษทัวทิวสั อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัของนกัการเมืองระดบัชาติ โดยบริษทั ฯ ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน

เน้ือท่ีประมาณ 4,000 ไร่เป็นเวลา 40 ปี กบัรัฐบาลพม่า ต่อมาเม่ือตน้ปี พ.ศ.2542 บริษทัวิทวสัฯ ขอ

เปิดจุดผอ่นปรนท่ีบา้นสบรวกตาํบลเวียง อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อรองรับและอาํนวย

ความสะดวก ในการเดินทางขา้มไปเล่นคาสิโนซ่ึงตั้งอยู่ตรงขา้มจุดชมวิวสามเหล่ียมทองคาํ บา้น
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สบรวก แต่ปรากฏว่าทางการไทยยงัไม่อนุมติัอย่างไรก็ตามเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2542 กลุ่ม

ผูด้าํเนินการไดเ้ปิดใหบ้ริการบ่อนคาสิโนอยา่งไม่เป็นทางการ 

  2.2 ดา้นชายแดนในจงัหวดัเชียงใหม่ นั้นมีบ่อนคาสิโนเกิดข้ึนใน 2 พื้นท่ีสําคญั

ไดแ้ก่  

   1) บ่อนท่ีบา้นเตาดิน ตาํบลเวียง อาํเภอฝาง โดยนกัธุรกิจชาวไทยในอาํเภอฝาง

เปิดให้เล่นการพนนัพื้นบา้นหลายประเภท เช่น ไพ่ ไฮโล รวมทั้งสนุ๊กเกอร์ นกัการพนนัส่วนใหญ่

เป็นชาวจีนฮ่อ ในเขตอาํเภอฝาง อาํเภอไชยปราการ พ่อคา้ และกลุ่มวา้ (United Wa State Army –

WSA) จากอาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ บ่อนดงักล่าวมีเงินหมุนเวียนวนัละประมาณ 50,000 - 

1,000,000บาท 

   2) พื้นท่ีอาํเภอเวียงแหงไดแ้ก่บ่อนการพนันท่ีบา้นปางก๋าก่อ ในเขตพม่า ห่าง

จากช่องทางหลกัแต่ง บา้นหลกัแต่ง ตาํบลเปียงหลวงอาํเภอเวียงแหง ประมาณ 500 เมตร โดยมีชาว

จีนฮ่อ ชาวไทยและเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในอาํเภอเวียงแหงเป็นผูล้งทุนและมอบหมายให้คนใกลชิ้ดเป็น

ผูดู้แลกิจการของบ่อนทั้งหมดกลุ่มนกัพนนัเป็นชาวจีนฮ่อ ชาวลีซอชาวไทยและชาวไทยใหญ่ท่ีมี

ฐานะดีในเขตอาํเภอเวียงแหง เดินทางเขา้ไปเล่นเป็นประจาํ ส่วนนกัการพนนัจากอาํเภอฝาง และ

อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เดินทางเขา้ไปเล่น 

  2.3 ดา้นชายแดนจงัหวดัระนอง บ่อนการพนนัอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัเกาะสอง ตรง

ขา้มอาํเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง มีอยูห่ลายแห่งดาํเนินการโดยนายทุนชาวพม่าร่วมกบันายทุน

ต่างชาติ ประกอบดว้ย 

   1) บ่อนเกาะสน หรือบ่อนอนัดามนัคลบั ตั้งอยูต่รงขา้มตาํบลปากนํ้าอาํเภอเมือง

ระนอง จงัหวดัระนองตั้งอยูภ่ายในโรงแรมอนัดามนั คลบั บนเกาะสน จงัหวดัเกาะสอง เป็นบ่อน

คาสิโนชายแดนแห่งแรกๆ ท่ีเปิดบริการ ผูล้งทุนคือบริษทั เวสต ์กรุ๊ป ของนกัธุรกิจชาวไทย โดยทาํ

สัญญาเช่ากบัรัฐบาลทหารพม่า 30 ปี 

   2) บ่อนในตาํบลฉ่วยมิ้นโว่น อาํเภอเกาะสอง จงัหวดัเกาะสอง เป็นบ่อนการ

พนนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาํเภอเกาะสอง เปิดดาํเนินการเม่ือ พ.ศ.2539 โดยนกัธุรกิจไทย มีนกัท่องเท่ียว

ทั้งไทยและต่างประเทศรวมทั้งชาวพม่าในพื้นท่ีเขา้ไปเล่นพนนัซ่ึงมีหลายประเภท นอกจากน้ี บ่อน

การพนนัยงัแฝงในร้านอาหารและบา้นเด่ียว เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจากโรงแรมอนัดา

มนั คลบั  

  2.4 ด้านชายแดนจงัหวดัตาก มีบ่อนเมียวดี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณริม

แม่นํ้ าเมย จงัหวดัเมียวดี ตรงขา้มกบัท่าเรือทองดีบา้นริมเมย ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอ แม่สอด ห่าง
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จากสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ไปทางทิศเหนือประมาณ500 เมตร เป็นโครงการของนกัธุรกิจพม่า 

- ไทยใหญ่ ร่วมทุนกบักลุ่มนกัธุรกิจมาเลเซีย 

 3. บริเวณชายแดนไทย – ลาว มีบ่อนคาสิโนท่ีตั้ งอยู่ในโครงการพฒันาสถานท่ี

ท่องเท่ียวบริเวณภูเขาควายและทะเลสาบนํ้ าเงิน เขตเมืองทุละคม แขวงเวียงจนัทน์ เรียกว่า แดน

สวรรค์ นํ้ างึม รีสอร์ท มีท่ีตั้ งอยู่ห่างจากกาํแพงนครเวียงจันทน์ ไปตามเส้นทางหมายเลข 10 

ประมาณ 60 กิโลเมตร รีสอร์ทแห่งน้ีเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างนกัธุรกิจชาวมาเลเซีย ในนาม

บริษทัลาว - ซูเยน พฒันา จาํกดั (Lao-SyuenDevelopmentCo.Ltd.) กบัรัฐบาลลาว โดยกระทรวง

ป้องกนัประเทศมีเงินลงทุนทั้งส้ิน 211 ลา้นเดอลลาร์สหรัฐฯในแต่ละวนัจะมีนกัพนนัไม่น้อยกว่า 

200 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย เดินทางขา้มฟากแม่นํ้าโขงท่ีสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแลว้ต่อรถตูท่ี้

บริษทัฯจดัไวบ้ริการฟรีแก่ลูกคา้ การทาํตลาดของบ่อนคาสิโนแห่งน้ี จะใชว้ิธีการตั้งตวัแทนจดัหา

ลูกคา้ข้ึนในแต่ละประเทศสําหรับประเทศไทยมีตวัแทนท่ีจงัหวดัอุดรธานี และท่ีกรุงเทพมหานคร 

ให้บริการท่องเท่ียวไปลาวและจดัหาลูกค้าให้กับบ่อนด้วย ซ่ึงได้มีการลงนามสัญญาอย่างเป็น

ทางการ 

 โครงการสะหวนัเวกัสฯ ตั้ งอยู่ท่ีบ้านหนองเดิน เมืองไกสอนพรหมวิหาร แขวง

สะหวนันะเขต ใกลก้บัสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวนั นะเขต) มีมูลค่าการลงทุนรวม 18.5 

ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีสุดโครงการหน่ึงของแขวงสะหวนันะเขต ไดรั้บ

อนุญาตจากรัฐบาลลาว ใหเ้ร่ิมก่อสร้างในปี 2550 และเปิดให้บริการราวกลางเดือนตุลาคม 2551 ซ่ึง

เช่ือมโยงระหว่างมุกดาหารกบัสะหวนันะเขตสร้างเสร็จ สะหวนัเวกสันั้นอยู่ห่างสะพานเพียง 3 

กิโลเมตร มีการอาํนวยความสะดวกจดัรถรับส่งนักพนันจากด่านตรวจคนเขา้เมืองมุกดาหารถึง

ประตูบ่อน ในอนาคตโครงการยงัมีแผนสร้างสนามกอล์ฟ และไนตค์ลบัอีกหลายแห่งในพื้นท่ีรอบ

โครงการเพื่อดึงดูดนกัเส่ียงโชค โรงแรมสะหวนัเวกสัมีพื้นท่ีทั้งหมด 125 เอเคอร์ โครงการแรกของ

สะหวนันะเวกสัและคาสิโน ใชงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

เป็นตึกสูง 3 ชั้น ประกอบดว้ยห้องพกั180 ห้อง ห้องเกมส์ คาสิโนท่ีมีพื้นท่ีขนาด 4,950 ตารางเมตร 

แบ่งเป็นเคร่ืองเล่นสล็อต 300 เคร่ือง โต๊ะเกมส์ 80 โต๊ะ ร้านอาหารนานาชาติ เคาน์เตอร์บาร์

เคร่ืองด่ืม ศูนยบ์นัเทิง สปาแหล่งช็อบป้ิงท่ีทนัสมยัและสระวา่ยนํ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้อง สปป.

ลาว ส่วนโครงการท่ี 2 เป็นตึกสูง 10 ชั้นอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของโครงการแรก ใชง้บประมาณในการ

ก่อสร้างประมาณ 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาประกอบดว้ย ไนต์คลบัเซาวน่์า จากุชซ่ี ศูนยดู์แล

สุขภาพ นวดแผนโบราณ ซ่ึงจุดประสงค์หลกัของโครงการท่ี 2 คือ ห้องประชุมสัมมนา และเน้น

สร้างรีสอร์ท ใหส้มบูรณ์แบบท่ีสุดในแขวงสะหวนันะเขต 
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 สําหรับสะหวนัเวกสัฯจะเนน้ให้บริการลูกคา้ทัว่ไปรวมทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเขา้

มาหาประสบการณ์อ่ืนๆนอกจากการเล่นคาสิโนเช่นชอปป้ิงสปาสระวา่ยนํ้ ารับประทานอาหารหรือ

มาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอ่ืนๆของแขวงสะหวนันะเขตโดยได้รับการติดต่อจาก

บริษทัท่องเท่ียวเขา้มาเป็นจาํนวนมากกวา่ 100 บริษทัทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาญ่ีปุ่นเวียดนาม

และประเทศไทยเพื่อท่ีจะพาลูกทวัร์มาพกัและใชบ้ริการของสะหวนันะเวกสัฯจากขอ้มูลของซนันมั

ปัจจุบนัมีห้องพกัทั้งหมด 499 ห้องซ่ึงดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเฉล่ีย 4,000 คนต่อวนัโดยให้บริการรถ

รับส่งเบด็เสร็จสาํหรับลูกคา้ทั้งหมดท่ีเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติสะหวนันะเขตและชายแดน

ไทยสําหรับแขกวีไอพีสะหวนัเวกสัจะจดัรถรับส่งและมีห้องพกัเฉพาะและยงัวางแผนท่ีจะเร่ิมตน้

เท่ียวบินเช่าเหมาลาํระหวา่งสะหวนันะเขตกรุงเทพมหานครในอนาคตอีกดว้ย 

 การเปิดบ่อนบริเวณริมชายแดนไทยนั้นจะพบวา่ทางการของประเทศเพื่อนบา้นท่ีเปิด

ธุรกิจบ่อนคาสิโนในรูปแบบของการให้สัมปทาน เน่ืองจากมีเป้าหมายท่ีจะใช้บ่อนการพนนัเป็น

แหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียวและนาํมาซ่ึงเงินตราต่างประเทศท่ีใช้หมุนเวียนภายในประเทศจากการ

สํารวจพบวา่ บ่อนการพนนับริเวณชายแดนสามารถดึงเงินจากนกัพนนัชาวไทยท่ีไปเล่นการพนนั

ไดถึ้งประมาณวนัละ 100 ลา้นบาท หรือประมาณปีละ40,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นดา้นพม่าวนัละ

ประมาณ 50 ลา้นบาท ดา้นลาววนัละประมาณ 10 ลา้นบาท และดา้นกมัพูชาวนัละประมาณ 40 ลา้น

บาท เน่ืองจากบ่อนการพนนัแต่ละแห่งจะตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงจุดผา่นแดนถาวร และจุดผอ่นปรน

ทางการคา้ ซ่ึงสะดวกสาํหรับนกัพนนัท่ีจะเดินทางเขา้ไปแสวงโชค 

 

2. รูปแบบ/พฤติกรรมการเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโน 

 2.1 รูปแบบของการเขา้ไปเล่นการพนนัในบ่อนคาสิโน 

 กล่าวไดว้า่ส่วนหน่ึงของลูกคา้ของบ่อนคาสิโนชายแดนไทย ซ่ึงชาวบา้นเขตชายแดนเขา้

สู่การเป็นนกัพนนัชายแดน ในบ่อนคาสิโน ไดใ้นหลายรูปแบบของของการผ่านเครือข่ายท่ีสําคญั

ได้แก่ เครือข่ายท่ีมีการจดัการท่ีชัดเจนของธุรกิจท่ีเรียกว่า “การข้ึนทวัร์” เครือข่ายญาติพี่น้อง 

เครือข่ายเพื่อนฝูง  เครือข่ายการเดินทางร่วมกนัในฐานะนักท่องเท่ียว ครือข่ายภายในครอบครัว

เดียวกนั และการเดินทางไปคาสิโนแบบส่วนตวัโดยไม่พึ่งเครือข่ายโดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะการ

จดัการเครือข่ายผ่านธุรกิจการข้ึนทวัร์เป็นหลกัโดยการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจคาสิโนท่ีจะ

ดึงดูดนกัพนนัใหเ้ดินทางไปเล่นในคาสิโนมีวธีิการ ดงัน้ี 

 1. การอาํนวยความสะดวกในการเดินทางการส่งเสริมการตลาดของบ่อนคาสิโนเป็น

หวัใจสําคญัในการจูงใจและการอาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาเล่น โดยเฉพาะการ

อาํนวยความสะดวกในการเดินทางถือเป็นกลยุทธ์หลักท่ีบ่อนคาสิโนหลายแห่งนิยมนํามาใช ้
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สามารถสรุปรูปแบบการอาํนวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัลูกคา้นกัเล่นพนนัได ้2 รูปแบบ

หลกั คือ 

  1.1การอาํนวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถตู้ การอาํนวยความสะดวกใน

รูปแบบน้ีถือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบันกัเล่นพนนัรายยอ่ยเขา้สู่บ่อนคาสิโนการให้ความ

สะดวกในการเดินทางโดยรถตูต้ั้งอยูบ่นหลกัการให้ผูเ้ล่นนัง่รถฟรี คือ ผูเ้ล่นการพนนัจะตอ้งเสียค่า

ตัว๋รถไปก่อนล่วงหนา้และเม่ือถึงบ่อนคาสิโนก็จะนาํตัว๋ไปแลก ship เพื่อนาํไปเล่นการพนนัต่อไป 

ในการจดัระบบรถตูเ้ป็นนโยบายท่ีใช้เป็นหลกัในบ่อนคาสิโนของกลุ่มไพลินท่ีบา้นผกักาดบ่อน

คาสิโนดงักล่าวจะจดัระบบคิวรถตูใ้นอาํเภอเมืองจนัทบุรีตามเจา้ของคิว หรือหวัหนา้คิว โดยใชบ้ตัร

รถตูท่ี้มีสีต่างๆ กนั 

  1.2การอาํนวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถทวัร์ เป็นระบบอาํนวยความสะดวก

ในการเดินทางใหก้บันกัเล่นพนนัคลา้ยกบัระบบรถตู ้แต่ระบบรถทวัร์จะเนน้ไปท่ีกลุ่มนกัเล่นราย

ใหญ่ หรือกลุ่ม VIP ท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑล กลุ่ม VIP และจะมีการแลก Ship ขั้นตํ่า 

4,000 บาทข้ึนไป นกัเล่นกลุ่ม VIP ท่ีเขา้มาเล่นในแต่ละคร้ังจะอยูเ่ล่นในบ่อนคาสิโนเป็นเวลาหลาย

วนัโดยเฉพาะหากเป็นช่วงวนัหยดุจะมีนกัเล่นพนนัท่ีมาในระบบรถทวัร์มากกวา่วนัธรรมดา นกัเล่น

กลุ่มน้ีจะไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดีจากทางบ่อนคาสิโน 

 2.การจบัรางวลัการส่งคูปองชิงโชค เป็นรูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีนาํมาใชเ้พื่อดึงดูด

ใจนกัเล่นพนนัให้เขา้มาเล่นในบ่อนคาสิโนมากข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีบ่อนคาสิโนหลายแห่ง 

เช่น ชายแดนบา้นผกักาด จาํเป็นตอ้งสร้างระบบการส่งเสริมการตลาดเพื่อแข่งขนัในการดึงดูดใจ

ลูกคา้สําหรับวิธีการในการส่งเสริมการตลาดดว้ยการจบัรางวลัและการส่งคูปองชิงโชค ก็คือ ทาง

บ่อนคาสิโนจะมีการกาํหนดเกณฑว์า่หากนกัเล่นพนนัคนใดเล่นพนนัตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 3. การสร้างระบบการให้บริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง การสร้างกลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาดอีกวิธีหน่ึงคือ การสร้างระบบการให้บริการต่อลูกคา้หรือนักเล่นพนันให้เกิดความพึง

พอใจสูงสุดในการท่ีจะเขา้มาเล่นในบ่อนคาสิโน และจะตอ้งแตกต่างจากบ่อนคาสิโนขา้งเคียงเพื่อ

เป็นจุดขายใหก้บับ่อน 

 4. การบริหารระบบการเล่นการพนันแบบมีได้มีเสีย สําหรับการสร้างกลยุทธ์ในการ

ดึงดูดใจนกัเล่นพนนัอีกวิธีการหน่ึงก็คือ การสร้างระบบการเล่นท่ียุติธรรมให้กบันกัเล่นพนนั ให้มี

โอกาสไดแ้ละโอกาสเสียเท่าๆ กนั เพื่อให้ลูกคา้หรือนกัเล่นพนนัเกิดความรู้สึกมัน่ใจวา่จะไม่โดน

โกงจากบ่อนคาสิโน 

 การก่อตวัของเครือข่ายคาสิโนชายแดนนั้นเกิด ทั้งตามธรรมชาติผา่นระบบเครือญาติและ

เพื่อนฝงูท่ีรู้จกัคุน้เคยกนั และผา่นการจดัตั้งและการจดัการอยา่งเป็นระบบเชิงธุรกิจ แต่เป็นธุรกิจใต้
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ดินท่ีสนบัสนุนจากเจา้ของคาสิโนในประเทศเพื่อนบา้นท่ีสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายแม่ทวัร์ ลูกทวัร์ 

และการจดัการทวัร์ผา่นระบบการข้ึนทวัร์ การทาํตามเง่ือนไขการข้ึนทวัร์ทั้งการลงทุน การจดัการ

ผ่านการแลกชิป การตั้ งพนันเงินในการเล่น การมีจํานวนคนทัวร์ในแต่ละคร้ัง การกําหนด

ค่าตอบแทนท่ีชดัเจนกบัคนทาํทวัร์ คนทวัร์ ค่ารถ ค่าบริการและอ่ืนๆโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 1. การเขา้สู่อาชีพเจา้ของทวัร์นกัพนนัการเขา้สู่อาชีพเจา้ของทวัร์เกิดข้ึนไดห้ลายกรณี 

ไดแ้ก่ การรับช่วงทวัร์นกัพนนัต่อจากคนในครอบครัว การทาํทวัร์ร่วมกบัญาติ การทาํงานเก่ียวขอ้ง

กบัทวัร์พนนัทาํให้เห็นช่องทางในการเขา้สู่อาชีพเจา้ของทวัร์ นกัพนนัท่ีทาํอาชีพเจา้ของทวัร์ การ

เขา้สู่อาชีพเจา้ของทวัร์มีการใชเ้ครือข่ายของญาติพี่นอ้ง ประสบการณ์ในการทาํงานหรือการเป็นนกั

พนนัมาก่อน โครงสร้างการประสานกนัของเครือข่ายในการเขา้สู่อาชีพเจา้ของทวัร์มีลกัษณะท่ีไม่

เป็นทางการ มีความยดืหยุน่ในการปรับตวั เห็นใจกนั สามารถท่ีจะยอมรับง่ายมากข้ึนระหวา่งกลุ่มผู ้

เขา้มาคา้หรือแลกเปล่ียน หรือเลือกท่ีจะรับหรือไม่รับการแลกเปล่ียนตามสถานการณ์หรือการตกลง

กนัภายใตค้วามสัมพนัธ์กนัแบบไม่มีลาํดบัขั้นสูงหรือตํ่ากวา่กนัทางสังคม เป็นเครือข่ายทางสังคมท่ี

เนน้ความสัมพนัธ์ส่วนตวัมาก 

 2. การจดัองค์กรเครือข่ายการพนนัขา้มแดนผ่านผูก้ระทาํการการเล่นการพนนับริเวณ

ชายแดนไทย-กมัพชูา มีการจดัระบบอยา่งชดัเจนของผูก้ระทาํการภายในเครือข่ายการพนนัขา้มแดน 

ไดแ้ก่ นายทุนท่ีทาํการลงทุนดว้ยการเป็นนายหนา้ซ้ือชิปโปรโมชัน่ เจา้ของทวัร์รายยอ่ยมีการสร้าง

เครือข่ายในการแลกเปล่ียนลูกทวัร์ระหวา่งกนั ลูกทวัร์และเจา้ของทวัร์ และคนขบัรถตู ้ผูเ้ล่นผา่น ผู ้

จดัทวัร์และเจา้ของคาสิโน เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กนัในแนวตั้ง ซ่ึงแสดงถึงการใช้

อาํนาจและระบบอุปถมัภ ์ไม่มีความไวใ้จ อยูไ่ดด้ว้ยผลประโยชน์ ต่างตอบแทนฝ่ายหน่ึงเก้ือหนุน

หรืออุปถมัภ์ค ํ้ าชูอีกฝ่าย คือ คาสิโนเป็นผูว้างระบบการจดัหานักพนันผ่านการข้ึนทวัร์ มีระบบ

ควบคุมการเล่นพนันของลูกทวัร์ให้เล่นในวงเงินท่ีมากพอท่ีจะผ่านการข้ึนทวัร์ตามท่ีเช็คเกอร์

พิจารณา มีระบบการจูงใจโดยการใหค้่าตอบแทนเป็นค่านํ้ามนัรถ และเพิ่มค่าตอบแทนรายหวัให้แม่

ทวัร์ ระบบการตรวจสอบดังกล่าว จึงเป็นมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ของคาสิโน เพื่อ

ประโยชน์ของธุรกิจอยา่งชดัเจน นอกจากน้ี คาสิโนยงัมีขอ้กาํหนดอ่ืนๆ เช่น ไม่อนุญาตให้เปล่ียน

โปรโมชัน่ชิปกบัลูกคา้กมัพูชาของบริษทั ไม่อนุญาตให้ใชผู้โ้ดยสารเป็นบุคคลซ่ึงคา้งคืนอยูภ่ายใน

บริษทัมาข้ึนทวัร์ การกาํหนดวา่ บตัรประชาชนของลูกทวัร์ในเขตท่ีขอสายวิ่ง ตอ้งมีจาํนวนขั้นตํ่า 5 

คน ไม่อนุญาตให้เปล่ียนบตัรติดทวัร์กบัลูกคา้อ่ืนของบริษทั ความรับผิดชอบในการหาคนมาข้ึน

ทวัร์ใหไ้ดค้รบตามเง่ือนไขของคาสิโนจึงเป็นภาระหนา้ท่ีโดยตรงของแม่ทวัร์ ท่ีตอ้งดาํเนินการเพื่อ

ความอยูร่อดของตน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีคาสิโนกาํหนด 
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 3.เครือข่ายความสัมพนัธ์การพนนัขา้มแดนความสัมพนัธ์แบบภาค หุ้นส่วน แบบเพื่อน 

แบบพี่แบบนอ้ง เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมาจากและก่อให้เกิดความไวใ้จกนัของผูค้น ความสัมพนัธ์กนั

แบบไม่มีลาํดบัขั้นหรือสูงตํ่ากวา่กนัทางสังคม เป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ส่วนตวั 

ซ่ึงจาํแนกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

  3.1.ความสัมพนัธ์ระหว่างคาสิโนและนายทุน และความสัมพนัธ์ระหวา่งนายทุนกบั

แม่ทวัร์เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน เป็นการเก้ือหนุนธุรกิจซ่ึงกนัและกนั แมว้า่

คาสิโนจะเป็นผูก้าํหนดเง่ือนไขและกติกาในการทาํธุรกิจ แต่ก็เป็นเง่ือนไขท่ีให้ผลตอบแทนแก่

นายทุนดว้ยเช่นกนั นายทุนจึงเป็นส่วนสําคญัท่ีจะเช่ือมโยงให้คาสิโนและเจา้ของทวัร์มีโอกาสใน

การทาํธุรกิจมากข้ึน 

  3.2 เครือข่ายเจา้ของทวัร์เจา้ของทวัร์รายยอ่ยมีการสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนลูก

ทวัร์ระหว่างกนั เจา้ของทวัร์ส่วนใหญ่ มีความคุน้เคยกน มีการพบปะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร

ระหวา่งกนั มีการแลกเปล่ียนลูกทวัร์หรือซ้ือขายลูกทวัร์ระหวา่งกนั เครือข่ายทางสังคมของเจา้ของ

ทวัร์เป็นเครือข่ายแนวราบ ทีมีความยืดหยุน่ในการปรับตวั เห็นใจกนั สามารถท่ีจะยอมรับง่ายมาก

ข้ึนระหวา่งกลุ่มผูเ้จา้ของทวัร์ท่ีแลกเปล่ียนลูกทวัร์ หรือเลือกท่ีจะรับหรือไม่รับการแลกเปล่ียนตาม

สถานการณ์หรือการตกลงภายใตค้วามสัมพนัธ์กนัแบบไม่มีลาํดบัขั้นหรือสูงตํ่ากว่ากนัทางสังคม 

เป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ส่วนตวัมาก 

 4.เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของทวัร์กบัลูกทวัร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกทวัร์กบั

เจ้าของทัวร์มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ของเจ้าของทัวร์ท่ีจ่ายและไม่ต้องจ่ายค่าตัวหรือ

ค่าตอบแทนรายหวัใหลู้กทวัร์ เจา้ของทวัร์กบัลูกทวัร์ตอ้งเก้ือกูลกนั การให้ยืมเงินดงักล่าวถือวา่เป็น

วิธีหน่ึงท่ีเจ้าของทวัร์ใช้สําหรับดูแลรักษาลูกทวัร์ของตนเองไว ้เม่ือลูกทวัร์เล่นได้ ก็จะให้ทิป

เจา้ของทวัร์ ลูกทวัร์ส่วนใหญ่จะมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัเจา้ของทวัร์ ลูกทวัร์บางคนกลายเป็น

นายหน้าให้กบัแม่ทวัร์เพื่อหาลูกคา้ให้ โดยจะมีรายไดพ้ิเศษจากเจา้ของทวัร์ดว้ย การเล่นการพนนั 

การมีการจดัระบบอย่างชดัเจนของผูเ้ล่นผ่านผูจ้ดัทวัร์ เจา้ของคาสิโน ทั้ง แนวตั้งและแนวระนาบ

ผ่านเครือข่ายการข้ึนทวัร์ ในลักษณะผสมระหว่างธุรกิจและระบบอุปถัมภ์ระหว่างแม่ทวัร์กับ

คาสิโน ลูกทวัร์กบัแม่ทวัร์ และระหว่างลูกทวัร์ดว้ยกนัรวมทั้งระบบการจดัการการติดตามกาํกบั

ของเจา้ของคาสิโนท่ีมีต่อแม่ทวัร์และลูกทวัร์ กลุ่มผูเ้ล่นมีเครือข่ายระหว่างกนัผ่านเครือข่ายเพื่อน

บา้นเพื่อนใหม่ เพื่อนบา้นกบัแม่ทวัร์และลูกทวัร์ นอกจากน้ียงัมีธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพนนั เช่น 

เงินกู ้หมอนวด การขายสินคา้ 

  คนท่ีเป็นเจา้ของทวัร์ หากเป็นผูห้ญิงเรียก “แม่ทวัร์” เป็นผูช้ายเรียก “พ่อทวัร์” ส่วน

ใหญ่แลว้การทาํทวัร์จะทาํเป็นกิจการในครอบครัว คือ สามีเป็นคนขบัรถ และภรรยาเป็นคนส่งทวัร์ 
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จากการสัมภาษณ์เจ้าของทวัร์ พบว่า แต่ละคนมีประสบการณ์การทาํทวัร์ท่ีแตกต่างกัน บางคน

วา่งงาน บางคนมีอาชีพก่อนการทาํทวัร์ท่ีหลากหลาย เช่น รับจา้ง ทาํนา พนกังานบริษทั ขา้ราชการ

เกษียณอายุ ซ่ึงแม่ทวัร์แต่ละคนมองการทาํทวัร์ไม่ไดยุ้ง่ยาก ยิ่งคุน้เคยกบัระบบเป็นอย่างดีแลว้ จะ

ผ่านเอกสารง่าย โดยเฉพาะผลตอบแทนท่ีสูง คุม้ค่า เป็นตวัดึงดูดให้คนเหล่าน้ีเขา้มาอาชีพทวัร์ 

แมว้า่บางทวัร์จะตอ้งขบัรถทางไกลในแต่ละวนั แต่คนขบัรถก็พอไดพ้กัรอลูกทวัร์ บางทวัร์ท่ีใกลย้ิ่ง

มีความสะดวกสบายถือวา่ไม่ลาํบากอะไร  ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งทวัร์ และความสัมพนัธ์ระหวา่ง

แม่ทวัร์กบัลูกทวัร์ ในการรับลูกทวัร์นั้น ทวัร์แต่ละทวัร์จะมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ดงัท่ีกล่าว

มาแลว้วา่ อาจจะมีการจ่ายเงินค่าจา้งดว้ย เน่ืองจากมีทวัร์ต่อวนัประมาณร้อยทวัร์ การรับลูกคา้จึงต่าง

ไป โดยแบ่งได ้ดงัน้ี 

 - ทวัร์ท่ีรับลูกทวัร์ แบบไม่จ่ายค่าตวั: ทวัร์เหล่าน้ีรู้จกัลูกคา้ท่ีเป็นคนท่ีชอบไปเล่นพนนัอยู่

แลว้ ลูกคา้จึงข้ึนทวัร์ใหฟ้รีแบบไม่รับค่าตวั แต่วา่ลูกคา้ก็จะไดป้ระโยชน์จากการไดท้าํบตัรฟรี และ

ไม่ตอ้งยุง่ยากในการจา้งรถ หรือไปยืน่เอกสารเพื่อรับคูปองรถเอง เพราะมีทวัร์ทาํให้อยูแ่ลว้ โดยแค่

นาํเอกสารไปแสตมป์เพื่อรอข้ึนรถเท่านั้นบางทวัร์ก็อาจจะมารับลูกทวัร์เพิ่มในอีกพื้นท่ีหากลูกทวัร์

ของตนเองไม่พอ โดยแต่ละทัวร์จะมีเบอร์โทรของลูกค้า หรือเครือข่ายในพื้นท่ีนั้ นๆอยู่แล้ว

นอกจากน้ี ทวัร์บางทวัร์จะใชว้ิธีเล้ียงขา้วในตอนเยน็ท่ีหนา้ด่าน เช่น เล้ียงส้มตาํ เป็นการตอบแทน

ลูกทวัร์แทนท่ีจะจ่ายค่าตวัให ้

 - ทวัร์ท่ีรับลูกทวัร์ในพื้นท่ีของตนเองแบบจ่ายค่าตวั: ทวัร์เหล่าน้ีมีทั้งในพื้นท่ีและมาจาก

นอกพื้นท่ี บางทวัร์จะเป็นคนนอกพื้นท่ี แต่มาทาํทวัร์ของอีกจงัหวดัหรือรับลูกทวัร์ในพื้นท่ีอีก

จงัหวดัหน่ึง เพราะหาลูกทวัร์ไดง่้ายกวา่ เรียกวา่มาหาลูกคา้ขา้งหน้า อย่างไรดี หากมีลูกคา้ท่ีไม่รับ

ค่าตวั ก็ดีต่อทวัร์มากกวา่ นอกจากกลยทุธ์การดึงดูดลูกคา้ดว้ยการจ่ายค่าตวัแลว้ ทวัร์ยงัมีโปรโมชัน่

ในการพาลูกคา้ไปทาํพาสปอร์ต โดยเสนอการจ่ายค่าทาํพาสปอร์ตให้ และหักเงินจากค่าตวัท่ีข้ึน

ทวัร์แทน เป็นกลยทุธ์ใหมี้ลูกคา้ข้ึนทวัร์ของตนโดยตอ้งตอบแทนกลบัดว้ยการข้ึนทวัร์ 

 ในแต่ละจงัหวดั จะมีหลายทวัร์ แม่ทวัร์จะมีเครือข่ายระหวา่งกนั ซ่ึงลูกคา้ของอีกทวัร์จะ

สามารถข้ึนทวัร์ขออีกทวัร์ได ้ทวัร์แต่ละทวัร์จะรู้จกักนัเป็นอย่างดี บางทวัร์ก็เป็นคนจากหมู่บา้น

เดียวกนั หรือไปรู้จกักนัท่ีคาสิโน ซ่ึงต่างเป็นเครือข่ายทวัร์ซ่ึงกนัและกนั กิจกรรมการแลกเปล่ียนลูก

ทวัร์จะเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกเชา้ท่ีหนา้ด่าน โดยแม่ทวัร์บางทวัร์จะรับคนจากหมู่บา้นไปเผื่อหรือขาย

ต่อใหก้บัลูกทวัร์อ่ืนดว้ย 
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 2.2.กลุ่มคนทีเ่ข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย 

 นกัเล่นพนันบ่อนคาสิโน ได้แก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้มาเล่นการพนันในบ่อนคาสิโน 

สามารถแบ่งนกัเล่นพนนับ่อนคาสิโนออกเป็น 2ระดบัโดยใชเ้กณฑ์จาํนวนเงินท่ีนาํมาเล่นในบ่อน

คาสิโน คือ  

  1.กลุ่มนักเล่นรายใหญ่ หมายถึง ผูเ้ล่นซ่ึงลงทุนเล่นในแต่ละคร้ังจาํนวนมากกว่า 

10,000 บาทข้ึนไป โดยทัว่ไปเป็นนกัเล่นพนนัจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จงัหวดัชลบุรี 

หรือจงัหวดัระยองนกัเล่นกลุ่มน้ีรู้จกักนัในนามกลุ่มVIP โดยจะมีการแยกสถานท่ีในการเล่นออก

จากนกัเล่นรายย่อยอย่างชัดเจน นอกจากน้ีนกัเล่นกลุ่มน้ีจะไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษจากทางบ่อน

คาสิโนตามความตอ้งการของนกัเล่น เช่น บริการท่ีพกั การบริการทางเพศ เป็นตน้ 

  2.กลุ่มนกัเล่นรายยอ่ย หมายถึง ผูเ้ล่นซ่ึงเขา้มาเล่นในบ่อนคาสิโนดว้ยเงินจาํนวนนอ้ย

แต่เป็นคนส่วนใหญ่ของบ่อนคาสิโนหรือท่ีเรียกวา่เป็นกลุ่มนกัเล่น “สนามทราย” นกัเล่นรายยอ่ย

ถูกวางบทบาทโดยเจา้ของบ่อนวา่เป็นหนา้มา้ใหบ้่อนคาสิโนเพื่อสร้างให้มีบรรยากาศท่ีคึกคกัดงันั้น

ทางบ่อนคาสิโนจะมีการจดัตั้งรถตูรั้บส่งผูเ้ล่นพนนัรายยอ่ยเขา้มาบ่อนเป็นประจาํ โดยมีแรงจูงใจ

ใหก้บันกัเล่นพนนัคือเงินเล็กนอ้ย และการไดรั้บประทานอาหารฟรีตลอดทั้งวนั 

  โดยกลุ่มนกัพนนั ในบริเวณชายแดนนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกั

พนนัสมคัรเล่น และนกัพนนัมืออาชีพ  

  1. กลุ่มนกัพนนัสมคัรเล่น นั้นไดแ้ก่ กลุ่มคนรับจา้งข้ึนทวัร์นอกจากอาชีพการทาํทวัร์

ซ่ึงเกิดจากคาสิโนแลว้ ทวัร์ยงัทาํให้เกิดอาชีพใหม่อีกหน่ึงอาชีพ คือ อาชีพรับจา้งข้ึนทวัร์ ซ่ึงทวัร์

เรียกวา่เป็น “ลูกทวัร์” หรือ “ลูกคา้” กลุ่มคนเหล่าน้ีจะข้ึนทวัร์เป็นประจาํ และมีทั้งคนท่ีข้ึนกบัทวัร์

เดิมและคนท่ีข้ึนเปล่ียนทวัร์ส่วนใหญ่คนเหล่าน้ีเป็นคนท่ีวา่งงาน ไม่มีงานประจาํ โดยแต่ละทวัร์จะ

ใหค้่าจา้งแตกต่างกนัไปลูกทวัร์ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง แต่ผูช้ายก็ไปดว้ย ส่วนใหญ่แลว้ผูช้ายจะไปกบั

ภรรยาของตน หรือแม่ชวนลูกไป 

  สาํหรับคนท่ีมีอาชีพอยูแ่ลว้ มองวา่การข้ึนทวัร์เป็นรายไดเ้สริม โดยจะทาํกิจกรรมของ

ตนเองให้เสร็จก่อน เช่น หากเป็นฤดูทาํนา ก็ตอ้งทาํนาดาํนา หรือเก่ียวขา้วให้เสร็จในช่วงนั้นก่อน 

จึงจะข้ึนทวัร์ ซ่ึงในฤดูดาํนาหรือเก่ียวขา้ว จาํนวนลูกทวัร์จะลดลง เน่ืองจากชาวบา้นจะเลือกไปทาํ

นาก่อน และลูกทวัร์คนอ่ืนก็อาจจะไปรับจา้งทาํนา ซ่ึงมีค่าแรงสูง และรายไดแ้น่นอนกว่าการไป

พนนัซ่ึงไม่แน่วา่จะไดห้รือเสีย ในช่วงน้ีแม่ทวัร์บางคนก็จะตอ้งตระเวนหาลูกทวัร์จากหลายหมู่บา้น

มากกวา่เก่าท่ีน่าสนใจก็คือ มีคนกลุ่มหน่ึงซ่ึงไม่เคยเล่นพนนัเลยกลบัไปเร่ิมตน้เล่นพนนัคร้ังแรกท่ี

คาสิโน สาเหตุข้ึนทวัร์ไปคาสิโนขา้มแดน แมว้า่ตวัเองจะไม่เคยเล่นพนนั เน่ืองจากไม่เสียค่าใชจ่้าย 
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มีขา้วกินฟรี และไดเ้งินค่าตอบแทน เหตุผลหลกัท่ีทาํให้คนเหล่าน้ีตดัสินใจเป็นนกัพนนัขา้มแดน

ผา่นการข้ึนทวัร์ คือ  

  ประการแรก มีเวลาวา่งหรืออยูใ่นช่วงวา่งงาน คนท่ีข้ึนทวัร์จะเป็นกลุ่มคนท่ีจะใชเ้วลา

วา่งของตนเดินทางไปกบัทวัร์ โดยส่วนใหญ่พบวา่ หากช่วงใดท่ีตอ้งทาํงาน พวกเขาก็มกัจะไม่เลือก

เดินทางไปเล่นพนนั 

  ประการท่ีสอง การตดัสินใจไปทวัร์มาจากความตอ้งการท่ีจะแสวงหาประสบการณ์

แปลกใหม่ บางคนไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน ก็มีส่วนในการตัดสินใจไปในคร้ังน้ี 

เน่ืองจากการไปทวัร์ไม่เสียค่าใชจ่้าย มีขา้วกินฟรี และไดเ้งินค่าตอบแทนแมว้า่จะไม่มากนกัก็ตาม 

เหล่าน้ีทาํใหเ้ขามองวา่ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย ท่ีเขาจะเขา้ไปหาประสบการณ์หรือหารายไดเ้พิ่มเติม 

  ประการท่ีสาม  คาสิโนถูกกฎหมาย กลุ่มคนเหล่าน้ีมองว่าการพนันท่ีคาสิโน ไม่

เหมือนกบัการพนันในหมู่บา้น เพราะท่ีประเทศไทย การพนันเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย ตอ้งหลบๆ

ซ่อนๆ และเป็นเร่ืองน่าอาย ซ่ึงต่างจากคาสิโน ท่ีมีอิสรเสรี ใครอยากจะพนนัอะไรก็ได ้ไม่อายใคร 

ไม่มีใครมาจบัจอ้ง 

  ประการท่ีส่ี มีความเส่ียงท่ีจะถูกโกง เม่ือพนนัท่ีคาสิโน ก็ไม่ตอ้งกลวัวา่คาสิโนจะไม่

จ่ายเงิน 

  ประการท่ีห้า ความหวงัในคาสิโน ท่ีหวงัว่าตวัเองจะไดเ้งินจากคาสิโนก็เป็นปัจจยั

สําคญัท่ีทาํให้หลายคนตดัสินใจไป “ไปเพื่อเส่ียงดวง” สาเหตุท่ีมีความหวงัในคาสิโน เน่ืองจาก

คาสิโนมีโปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย และมีรางวลัจากเงินลงทุนเพียงเล็กน้อยบ่อยคร้ัง ซ่ึงการท่ีมีปาก

ต่อปากวา่มี แจค็พอตจากเคร่ืองสล็อตจาํนวนมาก ก็ทาํใหแ้ต่ละคนมีความหวงัแบบนั้นบา้ง 

 นอกจากน้ีกลุ่มนักพนันสมัครเล่นยงัรวมไปถึง กลุ่มคนท่ีข้ึนทัวร์เพื่อไปท่องเท่ียว

บางคร้ังตามโอกาส ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีไม่ไดเ้ล่นพนนัเป็นประจาํ แต่มองการพนนัเป็นการผอ่นคลาย

และเป็นกิจกรรมยามวา่ง จึงไม่ไดรั้บจา้งข้ึนทวัร์ โดยจะเป็นในช่วงเวลาท่ีตนเองวา่งเท่านั้น ซ่ึงถือวา่

เป็นส่วนนอ้ย คนกลุ่มน้ีจะมีเงินในกระเป๋าในการลงทุนสูงกวา่ชาวบา้นทัว่ไป 

 2. นกัพนนัมืออาชีพเป็นกลุ่มท่ีไม่สนใจวา่จะตอ้งพนนัท่ีคาสิโนหรือไม่ เขามองวา่การไป

ทัวร์เป็นการอํานวยความสะดวกให้เขาเปล่ียนสถานท่ีในการไปเล่นพนัน โดยไม่ได้มอง

ค่าตอบแทนจากทวัร์เป็นหลกั แต่ว่าหวงัผลจากการไปเส่ียงโชคมากกว่า นกัพนนัมืออาชีพมองว่า

คาสิโนมีขอ้ดีตรงท่ีจ่ายเงินครบจาํนวน ไม่โกง ไม่เหมือนการเล่นพนนัในพื้นท่ีซ่ึงมีความเส่ียงจาก

การถูกโกงมากกว่า โดยท่ีนักพนันมืออาชีพจะมีวิธีการหาเงินของตนเองจากการไปเล่นพนันท่ี

คาสิโน 
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3. ผลกระทบของบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย 

 จากการสังเคราะห์งานวิจยัของโครงการวิจยั 3 เร่ืองท่ีศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนัให้การ

สนบัสนุนในปี 2556 คือ โครงการศึกษาบ่อนกาสิโน ช่องสะงาํ-ช่องจร็อกเจือม อ.อลัลองเวง จ.อุดร

มีชยั ประเทศกมัพูชา,โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนนัและนยัเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาการพนนั

ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนอีสานใต้และแหล่งการพนันในเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและ

โครงการศึกษาเครือข่ายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโนตาม

ชายแดนไทย-กมัพูชา ในเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก พบผลกระทบทั้งด้านบวกและลบจากบ่อน

คาสิโนท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลกระทบด้านบวกจากการเปิดบ่อนคาสิโน 

  1.1การเกิดข้ึนของคาสิโนชายแดนทาํให้เกิดการสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพ ให้กบั

กลุ่มเจา้ของธุรกิจทวัร์ เจา้ของให้เช่ารถตู ้นอกจากน้ีเครือข่ายนกัพนนัขา้มชาติยงันาํมาซ่ึงธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพนนัท่ีสร้างงานใหก้บัคนในทอ้งถ่ินจากการสนบัสนุนงานให้กบัคนในทอ้งถ่ิน ใน

กรณีของชาวบ้านบริเวณชายแดนจงัหวดัอีสานใต้ พบว่า การพนันกลายเป็นยุทธวิธีหน่ึงของ

ชาวบา้นในการอยู่รอดดว้ยการไปเป็นนกัพนนัรับจา้งในช่วงเวลาท่ีวา่งเวน้จากการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม หรือวา่งงาน ดงันั้นคาสิโนจึงเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได ้และมีกิจกรรมหารายได้

เสริมอ่ืนๆ อีกนอกเหนือจากการหวงัเงินพนนั เช่น การขายบตัรอาหารให้กบันกัพนนั การซ้ือของ

กลบัมาขาย การจดัสกอร์ขอทิป หรือแมแ้ต่การทานอาหารท่ีนานข้ึนเพื่อให้ตวัเองไม่ตอ้งใชเ้วลาไป

กบัการพนนัมาก นอกจากน้ีผูค้นท่ีเขา้ร่วมพนนัดงักล่าว คนท่ีเขา้ร่วมทวัร์บางคนผนัตวัเองจากลูก

ทวัร์ไปเป็นนายหนา้ใหก้บัทวัร์อีกทอดหน่ึง ซ่ึงก็จะไดเ้งินเพิ่มข้ึนมาจากการประกอบอาชีพดงักล่าว

จากท่ีกล่าว เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้จึงทาํให้ชาวบา้นอีสานใต ้(บางกลุ่ม) มองมองคาสิโนในแง่ของการ

เป็นทางเลือกในการดาํรงชีพมากกวา่ท่ีจะเป็นผลเสียต่อสังคมวฒันธรรม   

  1.2 คาสิโนเอ้ือให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กบัชาวบา้นรวมถึงทาํให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโดยรอบคาสิโนในประเทศลาวดีข้ึน กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่

ประสบปัญหาหรือไม่ก่อปัญหาจากการไปพนนัขา้มแดน เพราะสามารถควบคุมปริมาณการเล่น

และพฤติกรรมการเล่นของตนเองได ้ทั้งน้ีเพราะมีขอ้จาํกดัในเร่ืองเงินทุนท่ีมีจาํนวนน้อย นาํมาสู่

หลกัการเล่นพนนัแบบปลอดภยัไวก่้อน นอกจากน้ีกวา่ 90% มีมุมมองในเชิงบวกต่อการเล่นคาสิโน

ในต่างประเทศ ซ่ึงการเสียเงินจากการพนนัของกลุ่มนกัพนนัรับจา้งเป็นจาํนวนเงินไม่มากนกั จึง

ไม่ไดส้ร้างปัญหาใหก้บัผูเ้ล่นมากมายแต่อยา่งใด 
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  1.3การเกิดข้ึนของบ่อนคาสิโนในบริเวณชายแดงนั้น ทาํให้ชาวบา้นคา้ขายดีข้ึนทั้งน้ี

เพราะในแต่ละวนัจะมีจาํนวนผูค้นท่ีขา้มไปคาสิโนเป็นจาํนวนมากส่งผลให้ด่านชายแดนมีความ

คึกคกั 

 1.4การเล่นบ่อนคาสิโนท่ีชายแดนนั้ นสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาว่าง ขณะเดียวกนัการเขา้ไปเล่นการพนนัในบ่อนคาสิโนก็ทาํให้เกิดความ

สนุกสนานและยงัสามารถสร้างรายไดเ้สริมจากการห้ิวสินคา้ชายแดนมาขาย 

 2. ผลกระทบด้านบวกจากการเปิดบ่อนคาสิโน 

  2.1 การเขา้ไปเล่นการพนนันั้นก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเป็นหน้ีโดยเฉพาะแม่ทวัร์ 

และคนทวัร์เช่น  ความเส่ียงของแม่ทวัร์จากการถูกหกัหลงัเป็นตน้ 

  2.2 การเล่นการพนนัในบ่อนคาสิโนในบางคร้ังอาจนาํมาซ่ึงปัญหาหน้ีสิน บางราย

ตอ้งสูญเสียบา้น รถ เป็นตน้ 

  2.3 การเกิด “โรคจากควนับุหร่ี”ท่ีเกิดจากการท่ีนกัเล่นการพนนัตอ้งอยูภ่ายในอาคาร

ของบ่อนคาสิโนท่ีปล่อยให้นักเล่นการพนันสามารถสูบบุหร่ีได้ตามต้องการและไม่มีท่ีระบาย

อากาศ 

  2.4 ชาวบา้นท่ีเขา้ไปเล่นในบ่อนคาสิโนนั้นพบว่า บางกรณีเกิดความระหองระแหง

หรือขดัแยง้ภายในครอบครัวเพราะคนในครอบครัวไม่สนบัสนุน/ส่งเสริมมองการพนนัเป็นเร่ือง

ของอบายมุขหรือบางรายเล่นการพนนัจนหมดตวัจนกระทัง่ตอ้งคา้ประเวณี   

  2.5 การเกิดข้ึนของบ่อนคาสิโน ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติ เช่น กรณีของ

บ่อนคาสิโนบริเวณบา้นผกักาด มีกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ 2 ประเด็น คือ การลกัลอบเขา้

ออกประเทศ และการฟอกเงิน 

 

 
 

 



บทที ่3 

การสังเคราะห์ข้อค้นพบจากโครงการวจิยั 

 

 เม่ือพิจารณาโครงการวิจยัทั้ง 12 เร่ืองท่ีศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนัและเครือข่ายให้การ

สนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจยันั้น สามารถแบ่งเป็นประเด็นในการวิจยัไดเ้ป็น 2 ประเด็น

ใหญ่ๆ คือ 

  1. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม/รูปแบบของการเล่นการพนนั 

  2. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การเล่นการพนนัและการป้องกนัควบคุมการ

พนนั 

 

1. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรม/รูปแบบของการเล่นการพนัน 

 งานวิจัยในประเด็นน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 มิติ คือ การพนันท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

วฒันธรรมประเพณีและการพนนัภายใตรู้ปแบบบ่อนคาสิโนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  ก.การพนันที่เกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมประเพณีประกอบไปด้วยโครงการและชุด

โครงการวจิยัต่าง ๆทั้งหมด 5 โครงการ ดงัต่อน้ี  

   1. โครงการวจัิยการพนันกบัการแข่งเรือยาวประเพณโีครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของการพนนั โดยวิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ์ เอกสาร และการ

สังเกตการณ์ ขอ้คน้พบเบ้ืองตน้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัพบวา่ 

   1.1 สถานการณ์ในอดีตของการแข่งเรือยาวประเพณีมีความสัมพนัธ์ท่ีผูกติดกบั

ความเช่ือและสร้างความสามคัคีให้กบัคนในชุมชน โดยมีเจา้อาวาสวดัเป็นศูนยก์ารในการจดัการ

แข่งขนั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวดัซ่ึงเป็นสมาชิกของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

เม่ือพิจารณาถึงการเล่นการพนนัดงันั้นจึงเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสามคัคีให้กบัคนในชุมชน 

ซ่ึงรูปแบบของการพนันในอดีตนั้นพบว่าเป็นการพนันท่ีเกิดข้ึนในช่วงเทศกาลการแข่งขนั ซ่ึงมี
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ลกัษณะในแง่บวกเน่ืองจากทาํให้ชาวบา้นได้พูดคุยกนัในรูปแบบของส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของ

ชาวบา้นในชุมชน ต่อมาการจดังานแข่งขนัเรือยาวประเพณีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเน่ืองจาก

กรรมการวดัไม่ได้มาจากคนในชุมชนการแข่งเรือยาวประเพณีได้กลายมาเป็นกิจกรรมของ

หน่วยงานองคก์รปกครองทอ้งถ่ินมาเป็นเจา้ภาพในการจดังาน แทนท่ีเจา้อาวาสวดัซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของความร่วมมือของชาวบา้นในอดีต จึงเป็นผลใหจ้ากการแข่งเรือท่ีจดัในกลุ่มของชาวบา้นกลายมา

เป็นรูปแบบของการแข่งท่ีมีขั้นตอนพิธีการ มีกติกาการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึน คือ มีพิธีการมอบรางวลั

สาํหรับเรือยาวท่ีชนะเลิศ มีการมอบถว้ยรางวลั มีการสมคัรแข่งขนัจากท่ีต่าง ๆ ในระดบัภูมิภาคและ

ในท่ีสุดกลายมาเป็นการแข่งขนัในรูปแบบท่ีทนัสมยัในรูปแบบของกีฬาพื้นบา้น และใช้ช่ือการ

แข่งขนัวา่เรือยาวประเพณีไทย 

  1.2 ผลกระทบของการเล่นการพนนันั้นพบว่า หลงัจากท่ีมีการจดัการการแข่งขนัใน

รูปแบบใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทาํให้เกดผลกระทบไดแ้ก่ ผลกระทบทางสังคม พบวา่มีการ

ทบัซ้อนระหว่างการละเล่นพื้นบา้นกบัเกมส์กีฬา และมีการพนนัเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยเร่ิมตน้และ

เชียร์การแข่งขนั มีการเปิดวงพนนัท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน นาํไปสู่ความขดัแยง้ในกลุ่มของนกัการพนนัเกิด

ปัญหาอาชญากรรม และนาํไปสู่ปัญหาหน้ีสินจากการเล่นการพนนั ทาํให้เกิดปัญหาครอบครัว ใน

ส่วนของผลกระทบดา้นเศรษฐกิจโดยจะเห็นไดจ้ากในอดีตท่ีเป็นการเล่นในช่วงเทศกาลในระดบั

หมู่บา้น เม่ือมีการแข่งขนัมากข้ึนและมีผูเ้ล่นจากภายนอกชุมชน จึงทาํให้เกิดกลุ่มธุรกิจรายยอ่ยเช่น 

พวกแม่คา้รายย่อย และกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวข้ึน ส่วนผลกระทบทางดา้นการเมืองนั้นพบว่า ไดเ้กิด

ความสมพนัธ์เชิงอุปถมัภใ์นรูปแบบของคนในไดป้ระโยชน์ และคนนอกเสียประโยชน์ข้ึน โดยจะ

พบวา่องคก์รการปกครองทอ้งถ่ินเขา้มาจดัการดูแลในการแข่งขนั ซ่ึงเป็นผลใหมี้นกัการเมืองเขา้มามี

บทบาทในการจดัการ การแข่งขนั มีบทบาทในการเป็นเจา้ของเรือ และสร้างช่ือเสียงให้กบัตนเอง 

จากการท่ีเรือในสังกดัของตนสามารถเอาชนะการแข่งขนัไดใ้นหลาย ๆ สนามแข่ง  

   2. โครงการวจัิยเร่ืองการพนันแข่งม้าในประเทศไทยวตัถุประสงคใ์นการศึกษาของ

โครงการน้ี คือ การศึกษาพฒันาการของการพนันแข่งมา้ในประเทศไทย,การปรับตวัของกลุ่มผูมี้
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อิทธิพลท่ีเก่ียวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศไทย และนําเสนอแนวทางและมาตรการท่ี

เหมาะสมต่อภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผลการศึกษาพบวา่  

    2.1 พฒันาการของการแข่งมา้ในประเทศไทยถือกาํเนิดการแข่งมา้ในประเทศ

ไทยมาจากสถาบนัชั้นสูง การแข่งมา้ในประเทศไทยนั้นมีตน้กาํเนิดมาจากสถาบนัชั้นสูง โดยจดัตั้ง

ราชกรีฑาสโมสรและราชตฤณมยัสมาคมฯ ข้ึนในปีพ.ศ. 2444  และปีพ.ศ.2459  ตามลาํดบั ในเชิง

ประวตัศาสตร์แลว้การจดัแข่งมา้ในประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็นสามช่วง คือช่วงแรก เป็นช่วงท่ี

ประเทศปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เกิดข้ึนในช่วงรัชกาลท่ี 5 เม่ือทรงมีพระบรมรา

ชานุญาตให้ตั้งราชกรีฑาสโมสร หรือสนามฝร่ังเพื่อเป็นสถานพกัผอ่น บนัเทิง คบหาสมาคมกนัแต่

อยูใ่นวงจาํกดัแต่เฉพาะชาวต่างชาติเป็นหลกัเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระบรมราชานุญาต

ให้ตั้ งสนามม้านางเล้ิงข้ึนเพื่อให้บริการแข่งม้าสําหรับคนไทย  ช่วงท่ีสอง เป็นช่วงการเมือง

ประชาธิปไตยขยายตัวทาํให้สนามม้าแข่งขยายตัวไปตามหัวเมืองสําคัญในส่วนภูมิภาค โดย

ระยะแรกของช่วงน้ีสนามมา้แข่งส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นเขตทหารและบริหารจดัการแข่งขนัโดยกลุ่ม

นายทหาร มีอยา่งนอ้ย 6 สนาม ไดแ้ก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี  ขอนแก่น มหาสารคาม และ

ร้อยเอ็ด ในระยะต่อมา เกิดการการปรับตวัวงการธุรกิจมา้แข่ง ด้วยเหตุผลดา้นความอยู่รอดของ

สนามมา้แข่งและกลุ่มผูจ้ดัทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในช่วงเกิดข้ึนระหว่างปี พ.ศ. 2534-

2540 สนามมา้หลายแห่งในส่วนภูมิภาคถูกเปล่ียนมือไปทั้งในแง่ความเป็นเจา้ของและสิทธิในการ

บริหารจดัการบางส่วนได้ถูกถ่ายโอนให้ภาคเอกชนบริหารจดัการหรือเป็นเจา้ของสนามไปเลย 

จนกระทัง่ปัจจุบนัสนามมา้แข่งในส่วนภูมิภาคจาํแนกออกไดด้งัน้ี  สนามมา้แข่งนครราชสีมาบริหาร

จดัการโดยกลุ่มนายทหาร สนามมา้แข่งขอนแก่นบริหารจดัการโดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

สนามม้าแข่งอุดรธานีและร้อยเอ็ดบริหารจัดการโดยภาคเอกชน ส่วนอีกหน่ึงสนามตั้ งอยู่ใน

ภาคเหนือ คือ จงัหวดัเชียงใหม่บริหารจดัการโดยกลุ่มนายทหาร สําหรับมหาสารคามปัจจุบนัปิด

ดาํเนินการแลว้ 

    2.2การปรับตวัของกลุ่มผูมี้อิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัแข่งมา้ในประเทศ

ไทยพบวา่ การปรับตวัของผูมี้อิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทยมีนยัเก่ียวขอ้ง
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กบัเจา้ของคอกมา้ซ่ึงมีฐานะทั้งน้ีการก่อตวัของสนามแข่งมา้ในต่างจงัหวดัจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั

นายทหารระดบัสูง และเช่ือมโยงกบัสนามแข่งมา้ในกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริหาร

สนามม้าแข่งต่างจงัหวดัจะมีความสัมพนัธ์แนบแน่นกบัสนามม้าราชตฤณมยัสมาคมฯ และราช

กรีฑาสโมสรเป็นทั้งสมาชิก เจา้ของคอกมา้ และผูเ้ล่นการพนนัแข่งมา้ดว้ย ดงันั้นโดยทัว่ไปผูบ้ริหาร

สนามแข่งมา้ในแต่ละสนามจะมีสองฐานะคือ ฐานะแรก เป็นคณะกรรมการออกระเบียบจดัการ

แข่งขนั (Board of Regulator) และอาํนวยการจดัการแข่งขนัในสนาม ส่วนฐานะท่ีสอง เป็นผูเ้ล่นการ

พนนั (Gambler) เสียเอง ผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสนามกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัช้ีวา่ ผูเ้ล่นการพนนั

แข่งมา้ผูเ้ล่นทัว่ไปประเภทขาประจาํ แต่ผูเ้ล่นกลุ่มใหญ่คือ คนในวงการมีทั้งเจา้ของคอกมา้ คน

ใกลชิ้ด และเครือข่าย เท่านั้น ทั้งน้ีหากมองเชิงลึกพบวา่ เจา้ของคอกมา้ท่ีมีช่ือเสียงส่วนใหญ่จะเป็น

กลุ่มคนชั้นนาํของสังคมไทย เป็นนักการเมือง นักธุรกิจ และขา้ราชการระดับสูง ซ่ึงมีและเคยมี

บทบาทสาํคญัทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน คนกลุ่มน้ี นอกจากจะเป็นเจา้ของคอก

มา้แลว้ ยงัมีตาํแหน่งบริหารในสนามแข่งมา้ดว้ย  เพราะฉะนั้น การปรับตวัของกลุ่มผูมี้อิทธิพลจึงมา

จากกลุ่มนักการเมืองและขา้ราชการผูมี้อิทธิพลมากกว่า เป็นกลุ่มนักธุรกิจโดยพบว่าในกลุ่มของ

นักการเมืองและข้าราชการได้กระทาํได้พยายามเข้ามาเป็น มีอาํนาจในการบริหารในรูปของ 

ประธานกรรมการ ประธานอาํนวยการ หรือเลขาธิการสมาคมเป็นหลกั และช่องทางหารายไดจ้าก

การพนนันอกระบบ (โต๊ะเถ่ือน)เพื่อนาํเงินท่ีไดม้าใช้ในช่องทาง ทางการเมืองต่อไป มากกวา่กลุ่ม

นกัธุรกิจท่ีเป็นเจา้ของคอกมา้ขนาดใหญ่ เล้ียงมา้แข่งขนัเพื่อการกีฬาและบนัเทิง 

    3. แนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมต่อภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมี

ดงัต่อไปน้ีประการแรกดว้ยการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทยเป็นการพนนัประเภทท่ีกฎหมายอนุญาต

ให้เล่นได ้โดยรัฐมีการควบคุมการเล่น ทั้งในแง่ของกฎหมายและจารีตประเพณี เช่นเดียวกบัสลาก

กินแบ่งรัฐบาล ท่ีรัฐอนุญาตให้เล่นและกาํกบัดูแลภายใตพ้ระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ.2478 และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตามในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกฎหมายรองรับในการ

ดาํเนินงาน โดยมีพระราชบญัญติัสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 เป็นกลไกในการ

บริหารงาน ส่วนการพนนัแข่งมา้ไม่ไดมี้กฎหมายเฉพาะในการควบคุมดูแล ทาํให้โครงสร้างการ
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บริหารจดัการจึงไม่เป็นทางการสูง จึงส่งผลให้ระบบตรวจสอบจากองค์กรหรือหน่วยงานจาก

ภายนอก (External Audit) เขา้ไม่ถึง  เพื่อให้การกาํกบัดูแลในเชิงระบบให้เกิดความโปร่งใส

ตรวจสอบไดใ้นการบริหารจดัการ นบัตั้งแต่ความเป็นองค์กร ระบบการบริหารจดัการ วงเงินการ

พนนั และการจดัเก็บภาษี ผูว้ิจยัเสนอวา่ ควรมีการออกกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัมา้แข่งในประเทศ

ไทยให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการควบคุมดูแล ประการท่ีสองการมองธุรกิจการพนนัในประเทศไทย 

ควรมองในแง่ของการบริหารจดัการสังคมไปดว้ย ซ่ึงการกาํหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

เพื่อเป็นบททดสอบสังคมไทยเก่ียวกบัการพนัน โดยแยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก ใช้การ

พนันแข่งมา้ และสลากกินแบ่งเป็น Model ของการพนันท่ีถูกกฎหมาย โดยอนุญาตให้สามารถ

บริหารจดัการในเชิงธุรกิจได ้เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอยา่ง

จริงจงั ซ่ึง Model น้ีควรกาํหนดเป็นช่วงเวลาต่างๆ เพื่อจะไดป้ระเมินผลกระทบ และการปรับเปล่ียน

เชิงนโยบายได ้ ส่วนท่ีสอง   การพนนัประเภทอ่ืนท่ีรัฐไม่อนุญาตให้เล่น จะเป็น Model ของการ

พนนัท่ีผดิกฎหมาย ทุกวนัน้ีการพนนักลุ่มน้ีไดส้ร้างผลกระทบและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอยา่งมาก 

ดงันั้นการผ่อนคลายหรือการปรับเปล่ียนเชิงนโยบายในอนาคตจึงถือเป็นเร่ืองสําคญัภายใตร้ะบบ

เศรษฐกิจการตลาด (Market Economy) ซ่ึงธุรกิจการพนนัสามารถเช่ือมโยงเขา้กบัโลกาภิวตัน์ของ

ระบบเศรษฐกิจโลก 

   3. โครงการศึกษาเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพในเขตพืน้ที่จังหวัดชุมพรงานวิจยัช้ิน

น้ีมีขอ้คน้พบจากการศึกษาวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 

    3.1 เปรียบเทียบเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานงานศพในเขตเทศบาลตาํบลชุมโค 

อาํเภอปะทิว กบัเทศบาลตาํบลท่ายาง อาํเภอเมืองจงัหวดัชุมพรพบว่า ในเขตเทศบาลตาํบลท่ายาง

เป็นศูนยก์ลางของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ มีการจดัตั้งบ่อนวิ่งและบ่อนถาวรท่ีเรียกว่าบ่อน

คอกควาย ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนหน่ึงยึดการพนนัเป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะแม่บา้นหากมี

เวลาวา่งก็จะนดักนัเปิดบ่อนเล่นการพนนั ในเขตเทศบาลตาํบลท่ายางมีจาํนวนนกัเล่น รวมถึงวงเงิน

ไดเ้สียในแต่ละบ่อนมีวงเงินท่ีมากกว่า และท่ีสูงกว่าในเขตเทศบาลตาํบลชุมโคหลายเท่าตวั มีการ

เล่นการพนนัแบบเปิดเผยไม่แกรงกลวัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ รวมถึงมีตาํรวจเขา้ไปพวัพนักบับ่อนถาวร 
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และบ่อนงานศพ ส่วนในเขตเทศบาลตาํบลชุโค พบวา่มีการลกัลอบเล่นกนัหลงับา้นงานศพ หรือใน

สวนยาง สวนปาลม์นํ้ามนั สวนมะพร้าว 

    3.2 ลกัษณะการเช่ือมโยงของเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกบัเจา้ภาพงานศพใน

ปัจจุบนั พบวา่เม่ือมีข่าวการตายเกิดข้ึน ทางเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพจะส่งนายหน้าเขา้เจรจากบั

เจ้าภาพงานศพ เพื่อขอให้เจ้าภาพงานศพเปิดโอกาสให้มีการเล่นการพนัน โดยตกลงกันถึง

ผลประโยชน์ท่ีฝ่ายเจา้ภาพจะไดรั้บ และฝ่ายเครือข่ายธุรกิจการพนนัสามารถรับผิดชอบอะไรบา้ง 

เช่น จดัรถรับส่งพระสงฆ์ท่ีเขา้ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ รับผิดชอบในเร่ืองค่าอาหาร และค่าใชจ่้าย

อ่ืน ๆ ภายในงาน รวมถึงเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัให้มีการเล่นการพนนัในงานศพ เม่ือการเจรจาตกลง

กนัได ้ฝ่ายเครือข่ายธุรกิจการพนนัก็จะแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํ เช่น แจง้สถานีวิทยุให้ช่วยประชาสัมพนัธ์

แจง้ให้ญาติของผูเ้สียชีวิตและนกัเล่นการพนนัทราบ หรือเครือข่ายธุรกิจการพนนับ่อนงานศพส่ง

นายหน้าเจรจากบัผูก้าํกบัสถานีตาํรวจในพื้นท่ีทราบตามขั้นตอน นายหนา้แจง้ข่าวไปยงัเจา้มือการ

พนนัประเภทต่าง ๆ ทราบ 

    โดยในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลชุมโคมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ทั้งรายเดือนและ

รายวนัให้กบัตาํรวจ หากเกิดความขดัแยง้กนัของแต่ละเครือข่ายก็จะตอ้งแกปั้ญหากนัเองตาํรวจจะ

ไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียว งานศพในเขตเทศบาลตาํบลชุมโคมีการเล่นการพนันกนัทุกงาน เล่นการอย่าง

เปิดเผยเหมือนกบัการเล่นการพนนับ่อนงานศพในเขตเทศบาลตาํบลท่ายาง แต่ละงานศพจะเห็นวา่มี

รถยนตข์องนกัเล่นมาจอดริมถนนหนา้งานศพโดยมีลกัษณะการจอดขา้มวนัขา้มคืนไม่เคล่ือนยา้ยไป

ไหน บางงานมีรถยนต์มาจอดทั้งสองขา้งทาง มีระยะทางยาวประมาณคร่ึงกิโลเมตร นัน่แสดงให้

เห็นวา่มีการเล่นกนัทั้งกลางวนัและกลางคืน จะหยุดเล่นก็ในช่วงท่ีมีพระมาทาํพิธีทางศาสนาเท่านั้น 

การเล่นการพนันบ่อนงานศพลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าการพนันบ่อนงานศพเร่ิมเป็นท่ี

ยอมรับของประชาชนในเขตเทศบาลชุมโค และสะทอ้นให้เห็นว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ให้กับ

เจ้าภาพงานศพ และเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ นอกเหนือจากท่ีตกลงกันไวเ้ฉพาะเวลากลางคืนระหว่าง

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกบัเจา้ภาพงานศพ 
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    3.3การจัดสรรแบ่งปันรายได้ของเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพและกลุ่มท่ีมี

เช่ือมโยงกบัธุรกิจบ่อนงานศพพบวา่ พบวา่โก (ห) และหุ้นส่วนธุรกิจการพนนัในเขตเทศบาลตาํบล

ท่ายางมีเงินหมุนเวียนโดยเฉล่ียต่อวนัประมาณ 3,000,000-10,000,000 บาท ส่วนการจดัสรรรายได้

ของเครือข่ายธุรกิจงานศพกบัเจา้ภาพงานศพ เดิมจ่ายให้เจา้ภาพงานศพกนัคืนละ 1,000 บาท กลางปี 

56 มีการจ่ายเงินเพิ่มเป็นคืนละ 3,000 บาท รูปแบบการจดัสรรรายไดเ้ครือข่ายธุรกิจบ่อนการพนนั

เขตเทศบาลตาํบลชุมโค ถา้งานเล็กจ่าย 4,000 บาท และจ่ายเป็นรายคืน 700 บาท/ 1 วงการพนัน

(ไฮโล) แต่ถา้เป็นการพนนัประเภทอ่ืนก็ตอ้งจ่าย 300 บาท /1วงการพนนั ยกเวน้การพนนัไพ่ป๊อกเดง้ 

2 ใบ 

    3.4 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมซ่ึงไดรั้บผลจากธุรกิจบ่อน

งานศพจากเครือข่ายธุรกิจบ่อนการพนนัไดข้ยายตวัในวงกวา้ง และเกิดข้ึนกบันกัเล่นการพนนับ่อน

งานศพทุกกลุ่มเครือข่ายทั้งในเขตเทศบาลตาํบลท่ายางและเขตเทศบาลตาํบลชุมโค ในดา้นต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

     ก. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เกิดผลกระทบเก่ียวกับปัญหาเศรษฐกิจ 

พบวา่  แรงงานในวยัทาํงานทิ้งอาชีพรับจา้งหนัไปยึดอาชีพเล่นการพนนั ผูป้ระกอบการตอ้งหนัไป

พึ่งพาแรงงานต่างดา้ว ทาํให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้าง ภาคเกษตร เจา้ของสวน

ยางไม่มีแรงงานกรีดยาง เจา้ของสวนปาล์มไม่มีคนรับจา้งเก็บเก่ียวผลผลิต ไม่มีผลผลิตภาคเกษตร

ออกสู่ทอ้งตลาด แรงงานท่ีเสพติดการพนนันาํทรัพยสิ์นไปจาํนองหรือขายฝาก หรือเป็นหลกัทรัพย์

ในการขอกู้เงินด่วนเพื่อนาํมาเล่นการพนัน เช่น รถจกัรยานยนต์ ท่ีดิน ท่ีอยู่อาศยั หรือท่ีดินท่ีเป็น

สวนยาง สวนปาล์ม และในท่ีสุดก็ไม่มีเงินไปไถ่ถอนทาํให้ถูกยึดทรัพย์ทีนาํไปคํ้ าประกนัเงินกู้

นอกจากน้ีในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ มกัจะเห็นหวัคะแนน

ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเขา้ไปมีส่วนกบัการเล่นการพนนัเกือบทุกคร้ัง จากการสอบถามผูร่้วมวิจยัให้

ขอ้มูลวา่การเมืองกบัการพนนัเป็นของคู่กนัมาชา้นานแลว้ โดยการซ้ือเสียงผา่นวงพนนัประเภทต่าง 

ๆ และไม่ทราบท่ีมาของเงิน แต่ฤดูการหาเสียงผ่านมาเม่ือไหร่จะเห็นว่าเจ้ามือกบัหัวคะแนนจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่ละพื้นท่ีร่วมกนัโดยตลอด เครือข่ายธุรกิจการพนนับ่อนจะเป็นผูแ้จง้หวัคะแนน 
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และผูส้มคัรรับเลือกตั้งใหม้าร่วมงาน แลว้แนะนาํใหเ้จา้ภาพงานศพไดรู้้จกั รวมถึงแนะนาํให้ผูท่ี้เล่น

การพนนัไดรู้้จกั พร้อมกบัแนะนาํประวติั โดยเฉพาะการอวดอา้งว่าเป็นคนใจถึงพึ่งได ้มีอะไรให้

ช่วยเหลือก็ไม่ขดัขอ้ง 

     ข. ผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม พบวา่ ปัญหาประชาชนเขา้ไปติดการ

พนันเพิ่มข้ึน ทั้งสองเทศบาลมีแนวโน้มว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการเขา้ไปอยู่ในวงการพนัน

บ่อนงานศพเพิ่มข้ึน โดยสังเกตได้จากหลงัพระสวดอภิธรรมศพเสร็จประชาชนท่ีเขา้ร่วมงานศพ 

มกัจะถามกนัแต่วา่เม่ือคืนท่ีผ่านมามีใครไดเ้ท่าไหร่ใครเสียเท่าไหร่ และไม่ยอมกลบับา้น อีกทั้งยงั

เขา้ไปมีส่วนร่วมในวงการพนนั มีการเล่นจนหมดตวั คืนต่อมาไปยืมเงินเพื่อน ๆ มาเพื่อแกต้วัแต่ก็

หมดตวัอีก จากเดิมภรรยานัง่รอสามี ต่อมาภรรยาเส่ียงดวงบา้ง และในท่ีสุดก็เล่นการพนนัทั้งผวัทั้ง

เมีย จากครอบครัวเดียวเพิ่มข้ึนมาอีกหลายครอบครัวซ่ึงจากขอ้มูลวิจยัพบวา่ ไดช้ี้ให้เห็นวา่มีสังคม

เกิดใหม่คือสังคมการพนนับ่อนงานศพ เม่ือมีงานศพก็มีการทิ้งบา้นเรือนไปรวมตวักนัอยูแ่ต่ในงาน

ศพ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี เรียกรับแต่ผลประโยชน์ 

   4. ชุดโครงการวิจัยการพนันภาคเหนือตอนบน เป็นโครงการวิจยัท่ีตอ้งการศึกษา

การพนนัในชุมชนท่ีเช่ือมโยงกบับทบาทของผูห้ญิงในการจดัการครัวเรือน,ความเช่ือมโยงการเล่น

การพนันของคนในชุมชนกบัโครงสร้างทางสังคมรวมถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

พนนัเพื่อนาํไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ในการนิยามการพนนัในมิติท่ีหลากหลาย 

   โครงการวิจยัน้ีประกอบดว้ยชุดโครงการย่อยทั้งหมด 4 โครงการ คือ โครงการ

สังเคราะห์ภาพรวมการพนนัในแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในมุมมองสตรีนิยม(ดร.อริยา เศว

ตามร์) โครงการวิจยัผูห้ญิงการเล่นหวยและความเช่ือในมิติเศรษฐกิจครัวเรือน (กนกพร ดีบุรี : 

นกัวจิยั), โครงการวจิยัการเล่นหวยจากมุมมองของผูห้ญิงในชุมชนบา้นทุ่งยาว จงัหวดัลาํพูน (วิเศษ 

สุจินพรัหม: นกัวิจยั) และโครงการวิจยัการสร้างความหมายทางสังคมวฒันธรรมวา่ดว้ยหวยใตดิ้น

ของผูห้ญิง “ไตนอก” ท่ีเมืองชายแดน (วิสุทธ์ิ เหล็กสมบูรณ์: นักวิจยั) ขอ้ค้นพบท่ีได้จากชุด

โครงการวจิยัฯ สามารถสรุปสาระสาํคญัได ้ดงัต่อไปน้ี 
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    4.1. ความหลากหลายของการนิยาม “หวย” โดยชุดโครงการวิจยัน้ีพยายาม

ช้ีให้เห็นว่า การเล่นหวยมีรูปแบบและความหมายท่ีหลากหลาย ไม่หยุดน่ิงและมีลกัษณะเฉพาะท่ี

ข้ึนอยูก่บับริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมในแต่ละช่วงเวลา ดงัจะเห็นไดจ้ากการนิยามว่า

การเล่นหวยเป็นการเส่ียงโชคเป็นเร่ืองของโชคชะตาของผูห้ญิงไตนอก (หรือไทใหญ่) ขณะท่ีกลุ่ม

ผูห้ญิงท่ีประกอบอาชีพคา้ขาย รับจา้ง ผูป้ระกอบการรายย่อย ซ่ึงชีวิตของพวกเขาตอ้งบริหารจดั

การเงินเพื่อหมุนเวยีนเป็นค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ ของครัวเรือนทาํใหพ้วกเขามองวา่การเล่นหวยเป็น

การลงทุนประเภท หรือกรณีท่ีผูห้ญิงบางกลุ่มมองวา่การเล่นหวยมีความเช่ือมโยงกบัความสัมพนัธ์

ทางสังคม เช่น ในงานวิจยัของกนกพรท่ีช้ีให้เห็นว่าการเล่นหวยของผูห้ญิงมีความเช่ือมโยงกับ

ความสัมพนัธ์ทางสังคมในรูปของการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน กาํลงัใจและทรัพยากรอ่ืนๆ 

หรือกรณีผูไ้ตนอกท่ีใช้หวยเป็นเคร่ืองมือในการสร้างเครือข่ายขา้มพรมแดนของคนท่ีไร้สิทธ์ิและ

สัญชาติ รวมทั้งการเล่นหวยของคนงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมกลุ่มเพื่อนในโรงงานกระทัง่

เกิดเป็นเครือข่ายหวยใตดิ้นในโรงงาน นอกจากน้ีงานวิจยัชุดโครงการวิจยัน้ียงัช้ีให้เห็นวา่การเล่น

หวยเป็นการผสมผสานชุดความรู้หลายๆ แบบเขา้ดว้ยกนัทั้งความรู้เทคโนโลยีสมยัใหม่และความรู้

ทอ้งถ่ินดงัท่ีปรากฏออกมาในหนงัสือตาํราทาํนายฝันหรือการอธิบายเร่ืองหวยดว้ยมิติโหราศาสตร์ 

(ซ่ึงเป็นศาสตร์ของชนชั้นนาํ) ผสมเขา้กับความคิดเร่ืองบุญ-กรรมในพุทธศาสนาและอาํนาจส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิแบบไสยศาสตร์ 

    4.2 การเล่นหวยเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการการเงินในครัวเรือนของ

ผูห้ญิง งานวิจยัช้ินน้ีพยายามช้ีให้เห็นวา่การพนนัหรือการเล่นหวยเป็นส่วนหน่ึงในการต่อสู้ด้ินรน

ในชีวติประจาํวนัของผูห้ญิงทั้งในมิติเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการเงินในครอบครัว 

โดยการเล่นหวยเป็นพื้นท่ีของโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีผูห้ญิงพยายามสร้างข้ึนเพื่อเขา้ถึงทรัพยากรทุน

และนํามาซ่ึงศักยภาพของผูห้ญิงในการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน

ครัวเรือน หรือการต่อสู้ด้ินรนในเชิงวฒันธรรมหรือสัญลกัษณ์หรือการต่อสู้ในเชิงการเมืองของกลุ่ม

คนด้อยอาํนาจและคนชายขอบของสังคม เช่น ในงานศึกษาของกนกพร พบว่า ผูห้ญิงมีบทบาท

หน้าท่ีข้ามไปข้ามมาระหว่างอาณาเขตในบ้านและอาณาเขตนอกบ้าน คือ การเป็นแม่บ้านและ
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คนงานไปพร้อมๆกนั ดงันั้นเขาจึงไม่ไดท้าํหนา้ท่ีเพียงการจดัการงบประมาณของครอบครัวเท่านั้น

แต่พวกเขาตอ้งหาเงินสดมาหมุนเวยีนเพื่อใหก้ารใชจ้่ายในครัวเรือนมีความคล่องตวัข้ึน เช่นเดียวกบั

งานของวิสุทธ์ิท่ีพบว่าความคิดในการเล่นหวยของผูห้ญิงไตนอกเก่ียวข้องและสัมพนัธ์กับการ

จดัการเศรษฐกิจครัวเรือนและเป็นเคร่ืองมือในการลดความเส่ียง (Risk) ในการดาํเนินชีวิตในมิติ

ต่างๆ ขณะท่ีงานของวเิศษก็ช้ีไปในทิศทางเดียวกนั คือ หวยเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีผูห้ญิงเลือกเอามา

ใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาครอบครัว ดงันั้นการเล่นหวยของผูห้ญิงจึงมีลกัษณะการนาํเอาเร่ืองนอกบา้นมา

จดัการกบัเร่ืองในครัวเรือน 

    4.3. ทา้ยท่ีสุดของชุดโครงการน้ี ผูว้ิจยัพยายามช้ีให้เห็นความเส่ียงและการ

จดัการความเส่ียงในจากการเล่นการพนนัของผูห้ญิง โดยการช้ีให้เห็นวา่ผูห้ญิงมีวิธีการจดัการความ

เส่ียงจากการพนนัหลายรูปแบบ เช่น ในงานวิจยัของกนกพรท่ีช้ีให้เห็นว่าผูห้ญิงจะวิเคราะห์ความ

เส่ียงของครอบครัวและประเมิน “กาํลงั” ของการ “ลงทุน” ซ้ือหวยของตนเองหรือบางคร้ังพวกเขาก็

จะซ้ือหวยรัฐบาลเพื่อหวงัรางวลัใหญ่ควบคู่กบัการซ้ือหวยใตดิ้นเพราะมีโอกาสถูกมากกว่าหวย

รัฐบาล เช่นเดียวกนังานวจิยัของวิเศษท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูห้ญิงท่ีออกไปทาํงานนอกบา้นการเล่นหวย

เป็นส่วนหน่ึงของความอยู่รอดของพวกเขาท่ีต้องเผชิญกับความเส่ียงความไม่แน่นอนในชีวิต 

เง่ือนไขสําคญัในการเล่นหวยก็คือไม่ให้ครอบครัวไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงในการเล่นหวย 

กรณีของผูห้ญิงไตนอกจากการศึกษาของวิสุทธ์ิพบว่าการซ้ือหวยใตดิ้นของพวกเขามีสัญญะหรือ

ความในหมายทางสังคมท่ีแสดงให้เห็นถึงการต่อรองทางอาํนาจซ่อนอยู ่กล่าวโดยสรุปการเล่นหวย

ของผูห้ญิงเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงหรือความไม่มัน่คงของผูห้ญิงในการเขา้สู่ภาวะความทนัสมยั ซ่ึง

ผูห้ญิงและผูช้ายมีความเส่ียงไม่เท่ากนั ผูห้ญิงกลุ่มต่างๆ มีวิธีการในการจดัการหรือต่อรองกบักลุ่ม

อาํนาจในทุกระดบัเพื่อลดความเส่ียง เคร่ืองมือสําคญัท่ีผูห้ญิงนาํมาใชใ้นการจดัการความเส่ียง คือ 

ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีผูห้ญิงใชใ้นการปรับตวัและต่อรองกบัอาํนาจ ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาจากความ

พยายามจดัการความเส่ียงนั้นบางกรณีทาํใหพ้วกเขาแสดงบทบาทในฐานะผูก้ระทาํการหรือบางกรณี

พวกเขากลบักลายเป็นเหยือ่หรือผูถู้กกระทาํการ  



36 
 

   5. โครงการวิจัยการพนันบอล อํานาจและความเป็นชาย ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการท่ี

ผูว้ิจยัพยายามช้ีให้เห็น คือ พนันบอลเป็นเสมือนกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีก่อตวัข้ึนควบคู่ไปกบั

ความนิยมของผูค้นและการขยายตวัของอุตสาหกรรมฟุตบอลในระดบัของโลกาภิวฒัน์  ส่งผลให้

การพนนัฟุตบอลกลายเป็นการพนนัสมยัใหม่ท่ีสะทอ้นถึงการมีชีวิตอยู่ในสังคมท่ีทนัสมยังานวิจยั

ช้ินน้ีพยายามเปิดมุมมองและสะทอ้นให้เห็นว่าดา้นหน่ึงท่ีชีวิตของมนุษยก์ลายเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชนโลกมากข้ึนและจะตอ้งเผชิญกบัความซํ้ าซากจาํเจ น่าเบ่ือหน่ายจากสินคา้ ระบบงานบริการท่ี

มุ่งเนน้ความเป็นมาตรฐาน การอยูภ่ายใตร้ะบบการบริหารแบบองคก์รสมยัใหม่หรือการมีวิถีชีวิตท่ี

อยูภ่ายใตร้ะบบการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม อยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ดงัจะเห็น

ไดว้่าผูเ้ล่นการพนนัฟุตบอลส่วนใหญ่คือกลุ่มผูช้ายท่ีมีรายไดร้ะดบักลาง-ค่อนลงไปถึงระดบัล่าง 

(Men Middle Income Group) มีสถานภาพโสด มีอายุระหวา่ง 25-40 ปี ผูช้ายกลุ่มน้ีจะตกอยูภ่ายใต้

พนัธนาการและตกอยูภ่ายใตภ้าวะของความแปลกแยก ดงันั้นผูช้ายเหล่าน้ีจะแสวงหากิจกรรมสร้าง

ชีวิตวฒันธรรมเพื่อทดแทนไม่ให้ตนเองรู้สึกแปลกแยกไร้อาํนาจ การแสดงตวัตนเหล่าน้ีผ่าน

กิจกรรมประจาํวนั เช่น การเล่นพนนั เขา้ร้านอาหารด่ืมกิน นัง่สรวลเสเฮฮากบัเพื่อนและผูห้ญิงตาม

ผบับาร์ ซ่ึงอาจจะเป็นหนทางหน่ึงท่ีพอจะช่วยเยียวยารักษาจิตใจของผูค้นเหล่าน้ีไดบ้า้ง ดงันั้นการ

เล่นการพนันบอลจาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะความสามารถในการวิเคราะห์จดัการกบัขอ้มูลข่าวสาร

จาํนวนมากมายมหาศาลท่ีผา่นมายงัส่ือสมยัใหม่ในแต่ละวนัท่ีแทบไม่แตกต่างจากการลงทุนเล่นหุ้น

ในตลาดหลกัทรัพย ์จาํเป็นตอ้งอาศยัผูรู้้และท่ีปรึกษาทางดา้นการลงทุนเช่นกนั ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถูก

นาํมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อทาํนายผลการแข่งขนัฟุตบอลในแต่ละคร้ัง การแลกเปล่ียนข่าวสาร

ประสบการณ์สังคมในเครือข่ายชุมชนนักพนันท่ีไม่ ต่ างจากการเล่นรถของก ลุ่มคนรัก

รถจกัรยานยนต ์อาจกล่าวไดว้่าเป็นการพนนับอลเป็นการลงทุนท่ีทา้ทาย และการไดเ้ล่นการพนนั

บอลไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบสร้างความเป็นชาย เป็นกระบวนการผลิตซํ้ าทางอาํนาจ 

ความสามารถในการกาํหนดชะตากรรมชีวิตของตนเอง และการเล่นพนันบอลยงัได้กลายเป็น

สัญลกัษณ์ของการไดท้า้ทายอาํนาจรัฐ ท่ีเป็นอาํนาจท่ีกดบงัคบั ควบคุมชีวติประจาํวนัของพวกเขามา

อยา่งต่อเน่ือง 



37 
 

   เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้วการพนันบอลจึงกลายเป็นพื้นท่ีของผูช้าย เป็นพื้นท่ีแห่งการ

ประกอบสร้างและการผลิตซํ้ า “ความเป็นชาย” ไดอ้ยา่งลงตวั หรืออาจกล่าวไดใ้นอีกลกัษณะหน่ึงวา่ 

สถานการณ์ของผูช้ายในสังคมยุคปัจจุบนัเร่ิมถูกผูห้ญิงเบียดขบัมากข้ึน พื้นท่ีชุมชนของเพศชายเร่ิม

หายไปจากชีวิตในสมัยใหม่ และชีวิตจากชีวิตการงาน ดังนั้ นพื้นท่ีของผูช้ายเหล่าน้ีต้องการ

แสดงออกถึงความเป็นชาย เป็นมิตรภาพหรือความเป็นเพื่อนนกัพนนั ท่ีไม่แตกต่างไปจากแฟนบอล

ท่ีส่งเสียงเชียร์ในสนามท่ีในชีวิตประจาํวนัท่ีพวกเขาเหล่าน้ีจะแสดงพฤติกรรมหยาบคายหรือความ

รุนแรง ส่ิงท่ีชุมชนนกัพนนัฟุตบอลสร้างร่วมกนัข้ึนมาร่วมกนัอาจเรียกไดว้่า คือมิตรภาพ ความไว้

เน้ือเช่ือใจกนั หรือความเป็นเพื่อน “ความเป็นชุมชน” ในโลกยุคสมยัใหม่ การเล่นพนนับอล/การ

บริโภคข่าวสารเก่ียวกบัแวดวงฟุตบอลถือไดว้่า เป็นประสบการณ์ร่วมอย่างหน่ึงท่ีไม่แตกต่างจาก

การร่วมชมเชียร์เกมส์การแข่งขนัฟุตบอลในสนามหรือตามผบับาร์ ท่ีมีเพื่อนร่วมกินร่วมด่ืม ใน

ลกัษณะเดียวกนักบัการเล่นพนนับอลท่ีจะเล่นไดอ้ยา่งสนุกและมีความหมาย และหากพิจารณาใน

ระดบัของโครงสร้างส่ิงท่ีผูช้ายเหล่าน้ีกาํลงัพิสูจน์หรือการประกอบสร้างและแสดงออกซ่ึงความเป็น

ชายอนัหมายถึงตั้งแต่ความสามารถในการสืบพนัธ์ุดว้ยการซ้ือบริการ การกาํหนดชะตาชีวิต การ

ปกป้องดูแลเสรีภาพของตนเอง ท่ีแสดงออกมาผา่นอตัลกัษณ์ของความเป็นชายท่ีดิบเถ่ือนและความ

รุนแรงทางกายภาพ ดงันั้น การเล่นพนนับอลจึงเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างพื้นท่ีความเป็นชายท่ี

กาํลงัต่อสู้กบัส่ิงท่ีพวกเขากาํลงัสูญเสีย การเล่นพนนับอลจึงเปรียบเสมือนเป็นการพยายามหาทางท่ี

จะมีชีวติและใชชี้วติแบบผูช้าย  

  ข.การพนันภายใต้รูปแบบบ่อนคาสิโนซ่ึงประกอบไปด้วยชุดโครงการทั้งหมด 3 

โครงการดงัต่อไปน้ี  

   1.โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาการพนันใน

พืน้ทีจั่งหวดัชายแดนอสีานใต้และแหล่งการพนันในเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโครงการวิจยัน้ี

เป็นโครงการท่ีตอ้งการศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการพนนั ประกอบไปดว้ย ชนิดและพื้นท่ีเฉพาะท่ี

เล่นการพนนั พฤติกรรมของผูเ้ล่นและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ เครือข่ายทางสังคมและ

เศรษฐกิจของผูเ้ล่นการพนนั ผลจากการศึกษาโครงการย่อย จะนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะ เชิงนโยบาย
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และกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดมาจากการพนนั โครงการวิจยัน้ีประกอบไปดว้ย

ชุดโครงการยอ่ยทั้งหมด 3 โครงการ คือ  

    1.1 การศึกษาสังคมวทิยาการพนนัและนยัเชิงนโยบาย กรณีศึกษาบ่อนออนไลน์ 

บ่อนไพและไฮโล จงัหวดัอาํนาจเจริญและอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ ประเภทของการพนนัใน

เขตพื้นท่ีจงัหวดัอุบลและอาํนาจเจริญ สามารถจาํแนกได ้3 ประเภท คือ 1.การพนนัท่ีผิดกฎหมาย

ไดแ้ก่ หวยใตดิ้น ไพ่ ท่ีผูเ้ล่นส่วนใหญ่จะเป็นชาวบา้นทัว่ไป ผูท่ี้ประกอบอาชีพรับจา้ง ขายแรงงาน 

จะมีการเล่นในยามท่ีวา่งงานหรือมีเวลาวา่งจากงานประจาํ เพศหญิงจะนิยมเล่นไพ่มากกวา่ผูช้าย 2. 

การพนันท่ีผิดกฎหมายแต่สอดคล้องกับวฒันธรรมประเพณี ได้แก่ การชนไก่ในบ่อนท่ีไม่เป็น

ทางการ บ่อนไฮโลท่ีนิยมเล่นกนัในงานศพและจะพบมากในเขตพื้นท่ีชนบท มีการจ่ายเงินให้กบั

เจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อเปิดวงไฮโล 3. การพนนัท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลยกีารส่ือสาร ไดแ้ก่ การพนนัฟุตบอล 

การพนนัออนไลน์ ไดแ้ก่ ไพ่ บาคาร่า เป็นการพนนัท่ีมีพลวตัรและควบคุมไดย้ากเน่ืองจากเป็นการ

เล่นพนนัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต นิยมเล่นกนัในกลุ่มของเยาวชนและนกัศึกษา และการพนนัมวยตูท่ี้

ถูกถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ ผูเ้ล่นส่วนใหญ่จะมีอายปุระมาณ 31 – 45 ปี 

 

   1.2 โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนนัและนยัเชิงนโยบาย กรณีการขา้มแดนไป

เล่นการพนนัท่ีบ่อนสะหวนัเวกสั จงัหวดัยโสธรและมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา่ การอาํนวยความ

สะดวกโดยเฉพาะ “ทวัร์” เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้ชาวบา้นเขา้สู่วงจรการพนนักลยุทธ์ในการดาํเนิน

ธุรกิจของคาสิโนทาํใหช้าวบา้นตดัสินใจเขา้ร่วมทวัร์และกลายมาเป็นนกัพนนัขา้มแดนในส่วนของ

ผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนสะหวนัเวกัสได้ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาได้แก่ ปัญหาหน้ีสิน 

ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลกัลอบเขา้-ออกด่านชายแดน/การ

พาํนกัอาศยัเกินระยะเวลาท่ีกาํหนด ปัญหาการเดินทางออกนอกประเทศในเวลาราชการ โดยไม่ได้

ขออนุญาตทา้ยสุดในงานวิจยัช้ินน้ีไดพ้ยายามช้ีให้เห็นว่าหากตอ้งการเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศ

ไทยนั้นรัฐจะตอ้งมีแนวทางการบริหารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีความพร้อมเพียงพอท่ีจะ

ทาํใหก้ารเล่นพนนัไม่นาํไปสู่การสร้างปัญหาต่างๆตามมา 
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   1.3 โครงการการศึกษาสังคมวิทยาการพนนัและนยัเชิงนโยบาย กรณีเครือข่ายและ

องคก์รทางสังคมของคาสิโนขา้มแดนระหวา่งไทยและกมัพชูา ท่ีบ่อนช่องจอมและช่องสะงาํ จงัหวดั

สุรินทร์และศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์การพนนัประเภทบ่อนคาสิโนในเขตพื้นท่ี

ชายแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น ท่ีบ่อนช่องจอมและช่องสะงาํ ท่ีมีกลุ่มประชาชนทัว่ไปเดิน

ทางเข้าไปเล่น ทั้งผูค้นภายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีท่ีเรียกตวัเองว่านักท่องเท่ียวกล่าวได้ว่าบ่อน

คาสิโนมีกลยุทธสําคัญท่ีเป็นแรงดึงดูดให้ประชาชนเข้าสู่การพนันในบ่อนคาสิโน มีการสร้าง

แรงจูงใจให้กับผูเ้ล่นการพนัน “ทัวร์” ทาํหน้าท่ีเป็นข้อต่อสําคัญระหว่างกลุ่มผูเ้ล่นการพนัน

ภายในประเทศไทยกบับ่อนคาสิโน ผูป้ระกอบการทวัร์เป็นกลุ่มธุรกิจทอ้งถ่ินบริการรถตูรั้บ – ส่งฟรี 

สําหรับผูเ้ส่ียงโชคในคาสิโน โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าตวัลูกทวัร์ ค่านํ้ ามนัรถจากบ่อน

คาสิโน เม่ือวิเคราะห์ถึงเครือข่ายความสัมพนัธ์การพนันข้ามแดน งานวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่าเป็น

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของธุรกิจทวัร์กบัคาสิโนท่ีมีลกัษณะเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั การสนบัสนุน

ของคาสิโนทาํใหเ้จา้ของทวัร์สามารถเปิดโอกาสในการทาํธุรกิจไดม้ากข้ึน ขณะท่ีความสัมพนัธ์ของ

กลุ่มเจา้ของทวัร์มีลกัษณะเป็นเครือข่ายของผูป้ระกอบการทวัร์ มีการแลกเปล่ียนลูกทวัร์ระหวา่งกนั 

เป็นความสัมพนัธ์ท่ีช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าของทวัร์กับลูกทวัร์ 

เจา้ของทวัร์จะตอ้งเก้ือกูลลูกทวัร์ เช่น การให้ยืมเงินซ่ึงถือว่าเป็นวิธีหน่ึงท่ีใช้สําหรับดูแลรักษาลูก

ทวัร์ และเม่ือลูกทวัร์เล่นไดก้็จะให้ทิปกบัเจา้ของทวัร์สําหรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการเล่น

การพนนั ก็คือ การหย่าร้าง การนาํไปสู่การประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมายเช่น การคา้ยาเสพติด การ

เปิดโอกาสให้เยาวชนเขา้สู่แวดวงการพนนัไดง่้าย ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ หน้ีสินครัวเรือน

เพิ่มข้ึน การสูญเสียท่ีดินท่ีทาํกิน เป็นตน้ 

   2.โครงการศึกษาบ่อนกาสิโน ช่องสะงํา-ช่องจร็อกเจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย 

ประเทศกมัพูชา งานวจิยัช้ินน้ีมีขอ้คน้พบท่ีสําคญั คือ พฤติกรรมการเล่นการพนนัของชาวบา้นก่อน

การเกิดข้ึนของบ่อนกาสิโน ชาวบา้นจะนิยมเล่นการพนนัอยูใ่นวงท่ีจาํกดัคือระดบัของชุมชน โดย

อาศยัวสัดุอุปกรณ์สําหรับการดาํเนินชีวิตและหาจากตามธรรมชาติมาเป็นอุปกรณ์สําหรับเล่นพนนั 

เช่น การพนนัชนไก่ พนนัโบก (ใชเ้ม็ดมะค่าและกะลาสําหรับครอบ) การเปล่ียนแปลงของรูปแบบ
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การพนนัเร่ิมเกิดข้ึนจาก ท่ีมีการนาํการเล่นพนนัจากภายนอกเขา้สู่ชุมชนไดแ้ก่ ไพ่ ไฮโล และหวยใต้

ดิน (ของไทย) ทศันะของชาวบา้นมองการเล่นพนนัว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีสอดคลอ้งไปกบัการดาํเนิน

ชีวติ มองวา่การพนนัเป็นเร่ืองของการเส่ียงโชค การพนนัเป็นเคร่ืองมือแกเ้หงาในเวลาท่ีวา่งเวน้จาก

การงาน และการเล่นพนนัยงัสามารถสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมไดอ้ยา่งดี งานวิจยัช้ินน้ีช้ีให้เห็น

วา่การเกิดข้ึนของบ่อนคาสิโนท่ีช่องสะงาํแตกต่างกบับ่อนกาสิโนในพื้นท่ีอ่ืน ๆ คือบ่อนกาสิโนช่อง

สะงาํ ไดอ้นุญาตใหช้าวบา้นในประเทศของตนเองเขา้เล่น เขา้แสวงโชคกบัการพนนัภายในบ่อนได้

อยา่งเสรี จึงทาํใหช้าวบา้นมีช่องทางเขา้สู่การพนนัเพิ่มเป็นอีกช่องทางหน่ึง ร่วมกบัรูปแบบการพนนั

แบบเก่าท่ียงัดาํรงอยู่ เม่ือพิจารณาถึงทศันะของชาวบา้นกบัการเกิดข้ึนของบ่อนกาสิโนสามารถ

จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ดา้นคือ กลุ่มท่ีมองกาสิโนในเชิงบวกและกลุ่มท่ีมองดว้ยทศันะในเชิงลบ กลุ่ม

แรกส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นท่ีไดรั้บผลประโยชน์ จะเห็นวา่บ่อนกาสิโนเป็นแหล่งทางเศรษฐกิจ เป็น

การกระจายรายไดสู่้ชาวบา้นเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ การจา้งงานท่ีเป็นชาวบา้นในทอ้งถ่ินจาํนวนมาก เกิด

ธุรกิจต่อเน่ืองจากการเกิดข้ึนของบ่อนจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการร้านคา้ ร้านอาหาร ธุรกิจ

บริการเช่นโรงแรม การประกอบอาชีพและธุรกิจเหล่าน้ีสามารถดาํรงอยูไ่ดจ้ากการเกิดข้ึนของบ่อน

กาสิโนช่องสะงาํ กลุ่มท่ีสองส่วนใหญ่จะมีทศันะในเชิงลบท่ีอธิบายวา่ การทาํงานในบ่อนกาสิโนไม่

สามารถท่ีจะพฒันาตนเองไดแ้ละไม่มีสวสัดิการและความมัน่คง  

   ส่วนผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนช่องสะงําได้ส่งผลให้ เ กิดความ

สะดวกสบายทางดา้นคมนาคมท่ีรวดเร็ว ราคาท่ีดินตามแนวถนนมีอตัราสูงข้ึนมาก ขณะท่ีอีกดา้น

หน่ึงทาํใหช้าวบา้นหลายรายต่างพากนัละทิ้งอาชีพเดิม ไม่ทาํงานหรือทาํงานนอ้ยลง เงินตราท่ีหามา

ไดจ้ะถูกนาํไปเส่ียงโชค เส่ียงดวงอยูก่บับ่อนการพนนั ส่งผลทาํให้ชาวบา้นหลายรายประสบปัญหา 

ดา้นเศรษฐกิจในครัวเรือน ไม่มีเงินเพื่อมาจบัจ่ายใชส้อยภายในครอบครัว ขยายตวัลุกลามเป็นปัญหา

ท่ีส่งผลใหเ้กิดการหยา่ร้างในระยะเวลาต่อมาตลอดจนการนาํมาสู่ปัญหาสังคมในดา้นต่าง ๆ ดว้ย  

   การปรับตัวของชาวบ้านท่ีเป็นนักพนัน หลายรายได้เข้าใจว่าไม่สามารถท่ีจะ

เอาชนะหรือสามารถเล่นการพนนัให้ไดเ้งินมาเป็นจาํนวนมากจากบ่อนคาสิโนเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้ง
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ยากและมีความเส่ียงสูง นักพนันเหล่าน้ีจึงผนัตัวไปเล่นการพนันอยู่ภายในชุมชนและชุมชน

ใกลเ้คียง 

   3. ชุดโครงการวิจัยเครือข่ายชนช้ันนําทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของ

บ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กมัพูชาในเขตจังหวดัภาคตะวนัออก (ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์และคณะ)

มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาสามขอ้ คือ การศึกษาเครือข่ายชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจการเมืองในการ

ลงทุนบ่อนคาสิโนในกระบวนการบริหารธุรกิจและการเข้าสู่การเล่นพนันบ่อนคาสิโนและ

ผลประโยชน์รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากการเล่นการพนนัในบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนในเขต

จังหวดัจันทบุรีและตราด ข้อค้นพบท่ีได้จากชุดโครงการวิจัยฯ สามารถสรุปสาระสําคัญได ้

ดงัต่อไปน้ี 

  บ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนจงัหวดัจนัทบุรีและตราดเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ของ

เครือข่ายชนชั้นนาํ 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดว้ยนกัธุรกิจทอ้งถ่ิน,นกั

ธุรกิจจากกรุงเทพฯ,นกัธุรกิจต่างชาติทั้งสิงคโปร์และมาเลเซีย และกลุ่มชนชั้นนาํทางการเมืองซ่ึง

ประกอบด้วยนักการเมืองท้องถ่ินในจงัหวดัจนัทบุรีและตราดรวมทั้ งนักการเมืองจากประเทศ

กมัพูชา (ตั้งแต่ส่วนกลางถึงผูว้่าราชการจงัหวดั) การท่ีชนชั้นนาํทั้งสองสามารถเช่ือมร้อยเครือข่าย

กระทัง่เกิดเป็นการลงทุนในบ่อนคาสิโนร่วมกนัไดน้ั้นเป็นผลจากในอดีตท่ีกลุ่มชนชั้นนาํเหล่าน้ีเคย

ลงทุนในธุรกิจหลายประเภทร่วมกนัไม่วา่จะเป็นการขดุพลอย การคา้นํ้ามนั การคา้บุหร่ี เป็นตน้ 

  เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนของเครือข่ายชนชั้นนาํเหล่าน้ี กล่าว

ไดว้่ามีลกัษณะเป็นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีให้ความสําคญักบัการบริหารใน 5 รูปแบบ 

คือ การส่งเสริมการตลาด,การบริหารงานบุคคล,การบริหารความเส่ียง,การบริหารงานสนบัสนุน

และการประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง เป้าหมายในการบริหารใน

รูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีก็เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน  โดยผลประโยชน์ท่ี

เครือข่ายชนชั้นนาํเหล่าน้ีได้รับนั้นแตกต่างกนัไปตามบทบาทในบ่อนคาสิโน ดงัจะเห็นได้จากผู ้

ลงทุนบ่อนคาสิโนจะได้รับผลประโยชน์จากการเช่าสถานท่ี ,เจ้าของโต๊ะหรือเจ้ามือได้รับ
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ผลประโยชน์ในรูปของการเก็บค่าต๋งหรือได้กาํไรจากการพนันท่ีเป็นเคร่ืองไฟฟ้า (Machine)ซ่ึง

สามารถตั้งโปรแกรมการไดก้าํไรได ้

  สําหรับกระบวนการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนของชุมชนในจังหวดัจันทบุรี 

(เปรียบเทียบระหวา่งชุมชนชายแดนและชุมชนในตวัจงัหวดั) และผลกระทบจากการเล่นการพนนั

ในบ่อนคาสิโน พบว่า กระบวนการเล่นการพนนัในบ่อนคาสิโนระหวา่งชุมชนชายแดนและชุมชน

ในตวัจงัหวดั มีลกัษณะทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างกนัออกไป เม่ือพิจารณาความเหมือนของทั้งสอง

ชุมชน พบว่า ผูเ้ล่นการพนนัส่วนใหญ่เป็นผูเ้ล่นรายย่อยท่ีมีวงเงินการเล่นการพนนัไม่เกิน 10,000 

บาท/คร้ังและพฤติกรรมการเล่นการพนนันิยมเล่นในห้องรวมหรือท่ีเรียกวา่ “สนามทราย” โดยพวก

เขาเหล่าน้ีมีฐานะในบ่อนเป็นเสมือนหน้ามา้ ส่วนความแตกต่าง พบวา่ ในกรณีชุมชนชายแดนการ

เล่นการพนันในบ่อนคาสิโนอยู่บนฐานของความเป็นชุมชนทาํให้เกิดลักษณะการเรียนรู้ของ

เครือข่ายชุมชนท่ีมีขั้นตอนเร่ิมตน้และส้ินสุด คือ คาสิโนเป็นของใหม่สําหรับชุมชนทาํให้ผูค้นเขา้

ไปเล่นอย่างกวา้งขวางทั้งชุมชน อยา่งไรก็แลว้แต่พวกเขากลบัไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากการเล่น

กระทัง่ชุมชนเกิดการเรียนรู้และยุติการเล่นการพนนัในท่ีสุด ส่วนชุมชนในตวัจงัหวดัการเล่นการ

พนนัในบ่อนคาสิโนเป็นการต่อยอดจากการเล่นการพนนับ่อนบา้นท่ีผูเ้ล่นแต่ละคนมีพฤติกรรมการ

เล่นแบบปัจเจกบุคคลท่ีไปเล่นโดยถูกจดัตั้งในระบบรถตูข้องเจา้ของบ่อน ดงันั้นการเล่นการพนนั

ของชุมชนในตวัจงัหวดัจึงเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองไม่ยติุเหมือนชุมชนชายแดน 

  ในส่วนของการได้มาซ่ึงผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจและ

การเมืองตามแนวชายแดนของจังหวดัจันทบุรี และตราด  ผลการศึกษาพบว่า การได้มาซ่ึง

ผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนวชายแดนของจงัหวดั

จนัทบุรี และตราด มีแนวโนม้การไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ จึงแตกต่างกนัตามบทบาทใน

บ่อนคาสิโน กล่าวคือ  ผูล้งทุนบ่อนคาสิโนจะไดผ้ลประโยชน์จากการค่าเช่าสถานท่ี ส่วนเจา้ของ

โต๊ะหรือเจา้มือมีแนวโน้มท่ีจะไดป้ระโยชน์มากกวา่ท่ีจะเสียประโยชน์ เน่ืองจากไดป้ระโยชน์จาก

เก็บค่าต๋ง และการพนันในรูปแบบท่ีเป็นเคร่ืองไฟฟ้า (Machine) ซ่ึงสามารถตั้งโปรแกรมการได้
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กาํไรได ้และมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได ้ส่วนกลุ่มผูเ้ล่นมีแนวโนม้ในระยะ

ยาวจะเสียประโยชน์  

  เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบจากการเล่นการพนัน พบว่า ทั้ งสองชุมชนต่างได้รับ

ผลกระทบเชิงลบ (Negative Impact)ทั้ งทางเศรษฐกิจ ครอบครัวสังคมและความมั่นคง แต่

ผลกระทบเหล่าน้ีแตกต่างกนัในแง่ของทิศทาง (Direction)ขอบเขต (Scope)และระยะเวลาในการ

เกิดผลกระทบ (Time)กล่าวคือ ชุมชนชายแดนได้รับผลกระทบเบาบางจากการตั้งบ่อนคาสิโน 

(ยกเวน้ผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนระยะสั้นในช่วงแรก) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นผลกระทบโดย

ออ้ม (Indirect Impact)ท่ีมีขอบเขตจาํกดัในวงแคบ ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะชุมชนเกิดการเรียนรู้และ

ปรับตวัไดเ้ร็ว ขณะท่ีชุมชนในตวัจงัหวดัไดรั้บผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองและเป็น

ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact)ท่ีเกิดข้ึนวงกวา้ง สาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นส่วนหน่ึงเป็นผลจาก

พฤติกรรมการเล่นการพนันท่ีมีลกัษณะเป็นแบบปัจเจกบุคคล ขณะเดียวกนัการเกิดข้ึนของบ่อน

คาสิโนก็เป็นการยอดการเล่นการพนันในบ่อนผิดกฎหมายท่ีมีอยู่แล้วในเมืองโดยสร้างเง่ือนไข

สาํคญัใหเ้กิดความสะดวกในทางกฎหมายต่อผูเ้ล่นการพนนั 

  กล่าวไดว้า่งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาท่ีช่วยเปิดมุมมองทางทฤษฎีเก่ียวกบัการพนนัท่ี

สาํคญัหลายมิติ ดงัน้ีในมิติทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองผลการวจิยัช้ีให้เห็นวา่

การลงทุนในบ่อนคาสิโนของชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจและการเมืองตามแนวชายแดนของจงัหวดั

จนัทบุรีและตราดมีการเช่ือมร้อยเครือข่ายทั้ งแบบท่ีเป็นทางการและแบบท่ีไม่เป็นทางการแต่

ลกัษณะเครือข่ายท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัก็คือเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการเน่ืองจากลกัษณะอาํนาจ

ในประเทศกมัพูชาส่วนใหญ่อาศยัความเป็นอาํนาจส่วนตวั ในมิติของทฤษฎีชนชั้นนาํ พบวา่การทาํ

ธุรกิจบ่อนการพนันชายแดนถูกครอบงาํหรืออยู่ในอาํนาจของกลุ่มชนชั้นนาํท่ีมีลกัษณะพิเศษใน

กรณีน้ีคือเป็นกลุ่มชนชั้นนาํระหว่างประเทศไม่วา่นกัลงทุนชาวไทยหรือนกัลงทุนจากต่างประเทศ

รวมถึงชนชั้นนาํทางการทหารหรือการเมืองในประเทศกมัพูชาและกลุ่มนักธุรกิจการเมืองไทย

อย่างไรก็ดีความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชนชั้นนาํท่ีร่วมลงทุนในบ่อนคาสิโนดงักล่าวจะมีทั้งความ

ขดัแยง้ (Conflict) และความร่วมมือกนั(Cooperation) ภายในกลุ่มทาํให้ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนไม่มี
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ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว เม่ือพิจารณาถึงทฤษฎีบ่อนคาสิโนจากการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ถึงขอ้สรุปทาง

ทฤษฎีใหม่ว่าผู ้เล่นพนันท่ีมีปัญหาโรคติดการพนันนั้ นเกิดข้ึนในเง่ือนไขท่ีผู ้เล่นการพนันมี

ประสบการณ์ในการเล่นจนเป็นนิสัยเป็นหลกันอกเหนือจากนั้นจะเกิดข้ึนในกรณีของผูเ้ล่นการพนนั

ท่ีมีทศันคติต่อการพนนัในเชิงท่ีเป็นเกมของการแพช้นะ สําหรับผลกระทบของบ่อนคาสิโนกบัชน

ชั้นต่างๆ ในสังคม ผลการศึกษาพบวา่ทุกชนชั้นมิไดม้องการพนนัเป็นเพียงความบนัเทิงเท่านั้นแต่

เป็นเร่ืองของความเส่ียงในเชิงธุรกิจ กรณีการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนั้นงานวิจยัช้ีให้เห็นว่า

ปัญหาดงักล่าวในปัจจุบนัยงัมิได้เกิดข้ึนอย่างเป็นแบบแผนแต่จะเกิดเป็นบางกรณีซ่ึงมีลกัษณะมา

จากปัจจยัท่ีหลากหลาย (Multifactors) ส่วนผลกระทบต่อปัญหาศีลธรรม พบว่า ศาสนาท่ีผูเ้ล่นการ

พนนันบัถือทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์คาธอลิกไม่ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อผลกระทบทาง

ศีลธรรมเน่ืองจากหลกัคาสอนของศาสนาพุทธยงัไม่มีการตีความการพนนัเป็นขอ้บงัคบัทางศาสนา 

(Dogmatism) ส่วนศาสนาคริสต์คาธอลิกถือเพียงว่าการพนันเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยท่ีเรียกว่า 

“บาปเบา” 

 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเล่นการพนันรวมถึงการป้องกันควบคุมการ

พนัน 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์การพนันและการป้องกันการควบคุมการพนัน

ประกอบไปดว้ยชุดโครงการต่าง ๆทั้งหมด 4 โครงการ ดงัต่อน้ี 

  1. โครงการการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย

ประจําปี 2556เป็นโครงการสํารวจสถานการณ์การเล่นพนันและผลกระทบของการพนันท่ีมีต่อ

ปัจเจกบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมในภาพรวม ดว้ยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ี

ประชาชนไทยอายุเกิน 15 ปี จาํนวน 5,102 ตวัอยา่ง ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้นตอน 

(Stratified Two - Stages Random Sampling) จาํแนกตามรายภาคแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค คือ

กรุงเทพฯและปริมณฑลภาคเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต ้ในแต่ละจงัหวดั
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ตวัอย่างของแต่ละกลุ่ม ในแต่ละภาคเลือกตวัอย่างประชากรจากในเขตและนอกเขตเทศบาลใน

สัดส่วน 40 : 60 โดยใหจ้าํนวนตวัอยา่งหญิงและชายเท่าๆกนั 

  ผลการศึกษาพบว่า คนไทยปริมาณร้อยละ 57 มีประสบการณ์เคยเล่นการพนนั เม่ือ

จาํแนกตามสัดส่วนตามสัดส่วนภูมิภาคเห็นไดว้่าประชากรในเขตพื้นท่ีของกรุงเทพฯ และในเขต

ปริมณฑลเคยเล่นการพนันมากกว่าประชากรในเขตพื้นท่ีภาคอ่ืน ๆ เพศชายนิยมเล่นการพนัน

มากกว่าเพศหญิง ผูท่ี้มีสถานะโสดมีแนวโน้มเล่นการพนันสูงกว่าผูท่ี้มีสถานภาพการสมรส 

ประชากรท่ีนบัถือศาสนาพุทธเล่นการพนนัมากกวา่ประชากรนบัถือศาสนาอ่ืน ๆ ระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัและการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีประสบการณ์เคยเล่นการพนนัท่ีไม่แตกต่างกนั 

และอายขุองเฉล่ียของผูท่ี้เร่ิมเล่นการพนนัคร้ังแรกคือ 21 ปี 

  สาํหรับประเภทของการพนนัท่ีนิยมเล่นกนัมากท่ีสุดสามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี คือการ

พนันประเภทไพ่ หวยใตดิ้น สลากกินแบ่งรัฐบาล และการเล่นพนนัฟุตบอล ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้

ผูค้นเขา้เร่ิมเล่นการพนนัสามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี ไดแ้ก่ การเส่ียงโชค อยากไดเ้งินไปแกปั้ญหา

ดา้นต่าง ๆ และความเพลิดเพลินและความต่ืนเตน้ ในส่วนของปัจจยัท่ีทาํให้ผูค้นไม่เล่นนิยมเล่นการ

พนนัสามารถเรียงลาํดบัดงัน้ี ไดแ้ก่ ไม่ชอบการพนนั เสียเวลา เสียเงิน และเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายดงั

แสดงไดใ้นตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แสดงพฤติกรรมการเล่นการพนันแต่ละประเภท 

 

ประเภทของการพนัน 

พฤตกิรรมการเล่นพนัน 

ระยะเวลาเฉลีย่ทีเ่ล่นมา

นาน (ปี) 

จาํนวนเงนิเฉลีย่ 

ทีเ่ล่นพนัน (บาท) 

จาํนวนเงนิเฉลีย่ทีเ่ล่น

พนันต่อปีต่อคน (บาท) 

ไพ ่ 9 775.56(ต่อคร้ัง) 72,079.06 

บิงโก 4 147.49(ต่อคร้ัง) 3,664.70 

หวยใตดิ้น 12 536.15(ต่องวด) 8,991.23 

สลากกินแบ่งรัฐบาล 12 368.21(ต่องวด) 5,405.32 

หวยหุน้ 2 1,704.34(ต่อคร้ัง) 5,116.65 

หวยต่างประเทศ 6 270.99(ต่อคร้ัง) 2,665.87 

ตูม้า้ 12 640.45(ต่อคร้ัง) 25,564.71 

ไฮโล 9 1,611.67(ต่อคร้ัง) 60,306.60 

ฟุตบอล 5 995.63(ต่อคู่) 259,389.34 

จบัยีกี่ 7 563.10(ต่อคร้ัง) 36,038.40 

มวย/มวยตู ้ 12 640.45(ต่อคร้ัง) 25,564.71 

 

  สําหรับความคิดเห็นของประชากรต่อการพนนั ประชากรเพียงร้อยละ 17 เห็นวา่การ

เล่นการพนันจะทาํให้รวยข้ึนท่ีเห็นว่าจะทาํให้จนลงมีร้อยละ 17 เท่านั้นในเขตพื้นท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเห็นวา่การพนนัจะทาํให้รวยข้ึนมีมากถึงร้อยละ 30 แต่มีคนไทยภาคกลางเพียง

ร้อยละ 1 เท่านั้นท่ีเห็นดว้ยกบัเร่ืองดงักล่าวจากขอ้มูลข่าวสารกลุ่มประชากรไดรั้บวา่การเล่นการ

พนันจะทาํให้รวยข้ึนหรืออาจทาํให้จนลงได้เช่นกนัจะส่งผลให้มีประชากรจาํนวนร้อยละ 49 

ตดัสินใจเล่นการพนนัมากข้ึนหรือร้อยละ 44 เล่นการพนนัน้อยลงและถ้าหากกลุ่มประชากรท่ี

สูญเสียเงินไปกบัการเล่นพนนัจริงจะมีเพียงร้อยละ 9 ท่ีไปหาเงินมาเล่นพนนัต่อประชากรร้อยละ 80 

จะเลิกเล่นการพนนั 
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  นอกจากน้ีผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ประชากรจาํนวนหน่ึงยงัไม่แน่ใจวา่เห็นดว้ยหรือไม่

วา่รัฐบาลจะใหก้ารเล่นพนนัฟุตบอลเป็นส่ิงถูกกฎหมายหรือบ่อนการพนนัท่ีถูกกฎหมายในประเทศ 

และมองวา่การซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถือวา่เป็นการเล่นการพนนัและประเทศไทยควรเปิดบ่อน

การพนันถูกกฎหมายเพื่อหารายได้จากนักท่องเท่ียวและนักการพนันจากต่างประเทศ สําหรับ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเล่นการพนนัไดจ้าํแนกออกเป็น 4 ดา้นดว้ยกนัคือ ดา้นการทาํงานและการ

เรียนมีผลกระทบค่อนขา้งนอ้ย ดา้นครอบครัวมีผลกระทบค่อนขา้งนอ้ย ดา้นเพื่อนสนิทมีผลกระทบ

นอ้ยและดา้นคนรักมีผลกระทบค่อนขา้งนอ้ย 

 งานวิจยัช้ินน้ีพยายามเปรียบเทียบสถานการณ์และพฤติกรรมการเล่นพนัน ระหว่างปี 

พ.ศ. 2554 กบั ปี พ.ศ. 2556 พบว่าปัจจยัท่ีทาํให้ประชากรเขา้เล่นการพนนัในคร้ังแรก ระหวา่ง ปี 

พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556 ผลจากการเปรียบเทียบเห็นได้ว่า การเล่นพนันเพื่อการเส่ียงโชคมี

แนวโนม้ลดลง แต่ปัจจยัเขา้เล่นการพนนัการเล่นในดา้นอ่ืน ๆ มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน ไดแ้ก่  การเล่น

เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน การเล่นการพนนัโดยเช่ือวา่มีโอกาสชนะ เป็นการหารายไดเ้สริม มี

แหล่งการพนันใกลบ้า้น เป็นตน้ โดยในรอบปีท่ีผ่านมาพบว่าประชากรในเขตเมืองและชนบท มี

ประสบการณ์เล่นการพนนัและไม่เคยเล่นการพนนัมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั  

 ในส่วนของการเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดจากการเล่นการพนนัระหว่างปี พ.ศ. 2554 

กบัปี พ.ศ. 2556 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพนนันั้นทาํให้ประชากรจนลงมีอตัราเพิ่มสูงข้ึน 

หากประชากรมีรายไดท่ี้เพิ่มสูงข้ึนก็จะมีแนวโน้มเล่นการพนนัน้อยลง และหากประชากรสูญเสีย

เงินไปกบัการเล่นพนนัเป็นจาํนวนมากก็จะมีแนวโนม้เล่นนอ้ยลงเช่นกนั  

 ทา้ยท่ีสุดโครงการวิจยัไดเ้ปรียบเทียบสถานการณ์การเล่นการพนนัระหวา่ง ปี พ.ศ. 2554 

กบัปี พ.ศ. 2556 พบวา่ การเล่นการพนนัในปี พ.ศ. 2556 มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนกว่าในปี พ.ศ. 2554 

เน่ืองจาก การมีช่องทางเล่นการพนนัท่ีเพิ่มปริมาณสูงข้ึน ไดแ้ก่ การพนนัโดยใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต 

ท่ีทาํให้กิจกรรมการพนัน สามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในรูปแบบขอการพนนัออนไลน์ 

ตลอดจนการพฒันาระบบการบริหารจดัการของธุรกิจการพนนั มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายของผู ้

ประกอบธุรกิจการพนนั เพื่อเป็นแรงดึงดูดใหก้บันกัพนนัเพิ่มมากข้ึน 

  2. โครงการการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย 

ประจําปี 2556: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษา เป็นโครงการสํารวจสถานการณ์พฤติกรรมการเล่น
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พนนัในกลุ่มของนกัศึกษาในภาพรวมของสังคมไทย งานวิจยัช้ินน้ีได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีจาํนวน 2,000 ตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง

ชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified Multi- Stages Sampling) โดยจาํแนกสถาบนัอุดมศึกษาออกเป็น 5 

ภูมิภาคคือกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต ้ในแต่

ละภูมิภาคจะแบ่งสถาบนัการศึกษาออกตามประเภทของสถาบนัได้แก่ มหาวิทยาลยัของรัฐและ

มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐมหาวทิยาลยัราชภฎัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลยั

เอกชน ในแต่ละสังกัดสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดตัวอย่างจากประชากรในสายการเรียน

วิทยาศาสตร์สุขภาพสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสายสังคมศาสตร์ ให้กระจายไปตามสาขาท่ี

ศึกษาชั้นปีท่ีศึกษาและเพศในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาจาํนวนร้อยละ 71.03 ระบุว่าไม่เคยเล่นการพนนัและ

จาํนวน 28.97 ระบุวา่เคยเล่นการพนนั นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล มี

ประสบการณ์เคยเล่นการพนันมากกว่านักศึกษาท่ีอยู่ในเขตภูมิภาค นักศึกษาท่ีเรียนอยู่ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเคยเล่นการพนันมากกว่านักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลและสถาบนัราชภฎัและนกัศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเคยเล่นการพนนั

นอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน ส่วนประเภทการพนนัท่ีนกัศึกษานิยมเล่นกนัสามารถเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย

ไดแ้ก่ ไพ่,บิงโก,หวยใตดิ้น,สลากกินแบ่งรัฐบาล,พนนัฟุตบอลและเกมพนนัประเภทตูม้า้ หวยหุ้น 

การพนนัในบ่อน หวยต่างประเทศ สําหรับสถานท่ีท่ีนิยมเล่นการพนนัของนกัศึกษา ก็คือ บา้นพกั

อาศยั หรือบางรายเขา้เล่นในบ่อนการพนนั เช่นบ่อนวิง่/บ่อนตามบา้นและบ่อนออนไลน์ เป็นตน้ 

  เม่ือพิจาณาถึงระยะเวลาในการเล่นการพนัน งานวิจยัช้ีให้เห็นว่านักศึกษาเล่นไพ่

สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ปีละ 11 สัปดาห์เล่นบิงโก เฉล่ียสัปดาห์ละ 2 คร้ัง 7 สัปดาห์ต่อปี เล่นพนนัหวยใต้

ดินมาเฉล่ีย 10 คร้ังต่อปี การพนนัฟุตบอลเล่นพนนัเฉล่ีย 17 สัปดาห์ต่อปี เล่นการพนนัตูม้า้ สัปดาห์

ละ 3 คร้ัง เฉล่ีย 11 สัปดาห์ต่อปี พนนัหวยหุ้น เฉล่ียปีละ 7 คร้ัง และการพนนัหวยต่างประเทศ เฉล่ีย

ปีละ 43 คร้ังจาํนวนเงินท่ีใช้เล่นการพนนัพบว่า มูลค่าของเงินพนนัสูงสุดทีนกัศึกษาเล่นสามารถ

เรียงตามลาํดบัจากมูลค่าสูงสุดไปจนถึงน้อยท่ีสุดคือ การพนันฟุตบอล, การพนันไพ่, หวยใตดิ้น,
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สลากกินแบ่งรัฐบาล,บิงโก, ตูม้า้, หวยหุ้นและหวยต่างประเทศ การประเมินผลกาํไร ขาดทุน จาก

การเล่นการพนนัของนกัศึกษา พบวา่จะไดก้าํไรจาการเล่นไพ,่การเล่นพนนัฟุตบอล แต่จะขาดทุนใน

การเล่นการพนนัประเภทบิงโก,หวยใตดิ้น,การพนนัหวยหุน้ 

  สําหรับผลกระทบจากการเล่นพนันพบว่าในมุมมองของนกัศึกษาอยู่ในระดบัตํ่าทั้ง 

ผลกระทบต่อการเรียน,ผลกระทบต่อครอบครัว,ผลกระทบต่อเพื่อนสนิท,ผลกระทบต่อคนรัก/แฟน 

และผลกระทบการทาํงาน ในส่วนของความเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการพนนัพบว่าโดยส่วนใหญ่ 

ไม่เห็นดว้ยท่ีจะมีใหบ้่อนการพนนัถูกกฎหมาย ไม่คิดวา่การเล่นพนนัเป็นวิธีหาเงินท่ีง่ายและรวดเร็ว

และไม่เช่ือวา่การพนนัเป็นอาชีพชนิดหน่ึงสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้ขณะเดียวกนัก็มอง

วา่การซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถือวา่เป็นการเล่นการพนนั ,การเล่นพนนัจะก่อให้เกิดหน้ีสินกบัตวั

ผูเ้ล่นและ ผูเ้ล่นการพนนัจะไม่ไดรั้บความไวว้างใจเร่ืองการเงินจากบุคคลอ่ืน 

  3. โครงการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในต่างประเทศ 

การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบกฎหมายการพนันใน 3 ประเทศได้แก่ แอฟริกาใต้ มาเลเซีย ไทย

ผลการวิจยัพบว่า ในประเทศแอฟริกาใต ้รัฐไดจ้ดัแบ่งผูพ้นันออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผูเ้ล่นเพื่อ

สันทนาการหรือสังสรรค์คือผู ้ท่ีเล่นการพนันตามโอกาสต่าง ๆ กลุ่มผูเ้ล่นพนันท่ีมีปัญหาใน

ความหมายกวา้ง ท่ีเป็นนกัพนนัท่ีไดใ้ชเ้วลาและเงินทองส่วนใหญ่ไปกบัการเล่นพนนั อาจกล่าวได้

วา่มีสถานะเป็นผูป่้วยสามารถรักษาให้หายขาดได ้และกลุ่มผูเ้ล่นพนนัท่ีมีปัญหาในความหมายแคบ 

คือเป็นนกัพนันท่ีเขา้ข่ายเป็นโรคติดการพนนั ถือเป็นผูป่้วยทางจิตเวชอย่างหน่ึง การบาํบดัรักษา

สามารถทาํไดค้่อนขา้งยากหรือไม่อาจรักษาใหห้ายขาดได ้สาํหรับปัญหาท่ีเกิดจากการพนนัสามารถ

จาํแนกออกเป็น 3 ประเด็นดว้ยกนัคือ 1. ปัญหาท่ีเกิดจากการพนนักบัสภาพท่ีอยูอ่าศยักลุ่มผูมี้ปัญหา

ด้านการพนัน ส่วนใหญ่จะมีท่ีอยู่อาศยัในราคาท่ีตํ่ามีความเส่ียงสูงท่ีจะเข้าไปเล่นการพนันใน

ลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการหรือการพนนัผิดกฎหมายในขณะท่ีกลุ่มผูพ้กัอาศยัในบริเวณท่ีอยู่อาศยั

ราคาสูงมกัเล่นพนนัท่ีเป็นทางการจาํพวกคาสิโนมากกวา่ซ่ึงปัญหาจากการพนนัท่ีแทจ้ริงนั้นเกิดจาก

การเล่นพนันในบ่อนพนันผิดกฎหมาย2.ปัญหาท่ีเกิดจากการพนันกบัประชากรท่ีมีฐานะยากจน 

พบว่ากลุ่มผูว้่างงานหรือผูท้าํงานล่วงเวลาและกลุ่มของผูไ้ม่มีรายไดก้บัผูมี้รายไดจ้ากเงินเบ้ียเล้ียง
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หรือเงินช่วยเหลือ จะมีปัญหาจากการพนนัพบวา่ อตัราการออมกบัความเส่ียงในการเกิดปัญหาจาก

การพนันนั้นมีความเช่ือมโยงกันอย่างมีนัยสําคญัคือชุมชนใดท่ีมีอตัราการออมตํ่าและมีปัญหา

หน้ีสินในจาํนวนท่ีสูงมกัจะประสบปัญหาจากการพนนัควบคู่ไปดว้ย 3. ผลกระทบของการพนนัต่อ

กลุ่มเยาวชนท่ีมีแนวโนม้เขา้สู่การเล่นพนนัในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั  

  ในประเทศมาเลเซียมีบ่อนคาสิโนเพียงแห่งเดียวท่ีไดอ้นุญาตตามกฎหมายคือเกนต้ิง

(Casino de Genting) กฎหมายการพนนัทุกฉบบัจะบญัญติัให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัเป็นผูมี้

อาํนาจตามกฎหมาย โดยมีหน่วยงานท่ีช่ือว่า Betting Control Unit ในฐานะหน่วยงานธุรการท่ี

ดาํเนินการ ท่ีเก่ียวกบัการออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาตธุรกิจพนนัการออกกฎระเบียบ แนวปฏิบติั

ตามกฎหมาย, การจดัเก็บภาษีพนนัค่าธรรมเนียมต่างๆ, การเขา้ตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการ

พนันท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย, การเฝ้าระวงัและประสานงานเพื่อป้องกนัการพนันผิด

กฎหมาย, การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายพนนั, การให้คาํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัการประกอบ

กิจการบนัเทิงท่ีอาจเก่ียวกบักิจกรรมการพนนั กล่าวไดว้า่ในกรณีในประเทศมาเลเซียมีนโยบายให้มี

ธุรกิจพนนัถูกกฎหมายโดยเฉพาะการอนุญาตให้ประกอบกิจการคาสิโนแต่ธุรกิจการพนนัก็อยู่ใน

การควบคุมกาํกบัดูแลของรัฐอย่างเขม้งวด โดยใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมธุรกิจการ

พนนัเช่นมาตรการทางภาษีการกาํหนดจาํนวนสถานท่ีและธุรกิจการควบคุมการโฆษณาโดยจะไม่

อนุญาตใหมี้การโฆษณาเร่ืองอายขุองผูท่ี้จะเล่นการพนนั(การกาํหนดอายุขั้นตํ่าไวคื้อผูท่ี้มีอายุต ํ่ากวา่ 

18 ปีจะถูกห้ามเขา้ไปในบ่อนคาสิโนห้ามซ้ือตัว๋หรือคูปองการทายผลแข่งมา้เป็นตน้)นอกจากน้ี

บริษทัธุรกิจการพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและดาํเนินธุรกิจแลว้จะถูกควบคุมอยา่งเขม้งวดภายใต้

ระเบียบกฎเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไวเ้ช่นการเสียภาษี รายไดจ้ะตอ้งจดัสรรบริจาคเพื่อการกุศลตามท่ีไดมี้

การตกลงกนัไวรั้ฐบาลดาํเนินการควบคุมและตรวจสอบดา้นการเงินของบริษทัอย่างเขม้งวดเพราะ

ตอ้งการเก็บภาษีให้ไดอ้ย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สําหรับปัญหาท่ีเกิดมาจากการเล่นการพนนัจะพบว่า 

นกัพนนัส่วนใหญ่ไดแ้ก่ชาวจีนและเช้ือชาติอ่ืนๆมิใช่ชาวมาเลเซีย ท่ีนิยมเล่นการพนนัเพราะตอ้งการ

สร้างฐานะทางเศรษฐกิจดว้ยการพนนัและบางรายจะเล่นการพนนัเป็นงานอดิเรกทาํให้จะตอ้งมีการ

จดัสรรค่าใชจ่้ายสําหรับการเล่นพนนัโดยเร่ิมจากมูลค่าตํ่าสุด 2 ริงกิตมาเลเซีย (19.84 บาท) และ
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ค่าใชจ่้ายประมาณ 10 ริงกิตมาเลเซีย (99.22 บาท) สาํหรับซ้ือล็อตเตอร่ีหรือเล่นเกมทางการพนนัอาจ

กล่าวได้ว่าเป็นการซ้ือความหวงัและความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างฐานะในทางเศรษฐกิจส่งผลให้มี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน เกิดภาระหน้ีสินและในบางรายทาํใหเ้กิดปัญหาการติดการพนนั 

  ส่วนประเทศไทยมีกฎหมายการพนนัหรือพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ท่ีใชม้า

เป็นระยะเวลานานและมีการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายฉบบัน้ีคร้ังล่าสุดเม่ือปีพ.ศ. 2505 มีการออก

กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องก็ตามอย่างไรก็ตามก็ยงัมิได้ปรับปรุงเน้ือหาในประเด็นสําคัญทาํให้

พระราชบญัญติัการพนนัเป็นกฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดจากพนนัในปัจจุบนัท่ีมี

ลกัษณะต่างไปจากเดิมมากระบบการควบคุมหรือกาํกบัดูแลผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการพนนั

ตามกฎหมายก็มีความหละหลวมไม่มีประสิทธิภาพการดาํเนินการบงัคบัใช้กฎหมายกบักรณีการ

พนันผิดกฎหมายก็เป็นปัญหาสําคญัท่ียงัไม่สามารถแก้ไขได้อีกทั้งยงัมีปัญหาในการปรับใช้การ

ตีความบทบญัญติับางประการ ส่วนปัญหาท่ีเกิดมาจากพระราชบญัญติัการพนนัสามารถจาํแนกได้

เป็น 8 ขอ้ดว้ยกนั 

   1. ภาครัฐไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์เก่ียวกบัการจดัการผลกระทบจากการพนนั

รัฐไม่ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาการพนนัทั้งท่ีเป็นปัญหาในเชิงประจกัษ ์

   2. บทบาทหน้าท่ีของของหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจพนันและปัญหาการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นลกัษณะแยกส่วนกนัทาํ ต่างคนต่างทาํมีเพียงเฉพาะส่วนการ

บงัคบัใช ้ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

   3. การจดัแบ่งประเภทหรือชนิดของการพนนัลา้สมยัและขาดความชดัเจน 

   4. การบญัญติันิยามศพัท์ “การพนนั” และถอ้ยคาํท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การทายผล

ฟุตบอลท่ีมีเงินรางวลัเดิมพนั (การพนนัฟุตบอล) การจดัแบ่งประเภทหรือชนิดของการพนนัลา้สมยั

และขาดความชดัเจน 

   5. การพิจารณาอนุมติัใบอนุญาตให้มีการเล่นพนนัถูกกฎหมายของเจา้หนา้ท่ี ไม่มี

ความชดัเจนในหลกัการหรือเง่ือนไขการพิจารณาท่ีบุคคลใดก็ไดส้ามารถยืน่ขอใบอนุญาตได ้
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   6. ปัญหามาตรการป้องกนัผลกระทบทางสังคมจากการพนนั เช่น ขาดบทบญัญติัท่ี

คุม้ครองเด็กและเยาวชน 

   7. บทลงโทษลา้สมยัไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั ไดแ้ก่ โทษปรับเป็น

เงินเพียงเล็กนอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัวงเงินของเจา้มือท่ีมีปริมาณเงินอยูใ่นระดบัสูง 

   8. ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมาย ท่ีมิไดอ้า้งอิงจากหลกักฎหมายใด การบงัคบัใช้

กฎหมายไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน เน่ืองจากหวาดกลวักบัการถูกข่มขู่ กลัน่แกลง้จากผูมี้

อิทธิพล 

  4. โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์: กรณีศึกษากฎหมายควบคุมการ

พนันออนไลน์ของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและแนวทางการปรับใช้พระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ.2478 กบัการพนันออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะสําคญัของพระราชบญัญติัการพนนัค.ศ. 

2005 ของประเทศองักฤษคือเป็นกฎหมายท่ีครอบคลุมการพนนัทัว่ไปและการพนนัออนไลน์โดยมี

การจดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะคือคณะกรรมาธิการการพนนัข้ึนมาบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

มิไดใ้หอ้าํนาจแก่รัฐมนตรีหรือเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการพนนัแต่เพียงอยา่ง

เดียว ทั้งยงัมีการกาํหนดให้มีองค์คณะผูพ้ิพากษาในการพิจารณาคาํร้องท่ีเก่ียวข้องกับการออก

ใบอนุญาตใหด้าํเนินธุรกิจการพนนัดว้ย ทั้งน้ี พระราชการพนนัขององักฤษตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการ

ออกใบอนุญาตเพื่อคุม้ครองผูเ้ล่น และมีมาตรการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพนนัทั้งระบบอยา่งครอบคลุม

เช่นการเล่นพนนัในสถานท่ีต่าง ๆ บทบญัญติัคุม้ครองเยาวชนส่วนกฎหมายว่าดว้ยการพนันทาง

อินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของสหรัฐเป็นมาตรการท่ีมุ่งเนน้ไปยงัการขดัขวางการทาํธุรกิจ

การพนนัในเชิงเศรษฐกิจ คือ การรับชาํระเงินหรือเป็นตวักลางในการรับส่งเงินเดิมพนัแก่ธุรกิจท่ีผิด

กฎหมาย แต่ไม่ไดมุ้่งเนน้ในการยุติการเล่นการพนนัหรือปราบปรามการพนนัโดยตรง ซ่ึงกฎหมาย

ควบคุมการพนนัในลกัษณะเช่นน้ี ยงัไม่ปรากฏในกฎหมายการพนนัของไทย โดยกฎหมายควบคุม

การพนนัของไทยนั้น จะมุ่งเนน้ไปยงัการปราบปรามผูเ้ล่นและผูจ้ดัใหมี้การเล่นโดยตรงมากกวา่  

  โดยปิยอรไดช้ี้ให้เห็นว่าส่ิงท่ีกฎหมายองักฤษและกฎหมายสหรัฐเป็นไปในลกัษณะ

เดียวกนัคือการกาํหนดนิยามศพัทเ์อาไวอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่ปรากฏอยูใ่นกฎหมายการพนนั
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ไทยฉบบัท่ีบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนันอกจากน้ี กฎหมายการพนนัขององักฤษและกฎหมายสหรัฐได้

กาํหนดมาตรการในการดาํเนินการแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพนนัออนไลน์เอาไวเ้ป็นการเฉพาะอยา่ง

ชัดเจน และมีการระบุบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและให้นาํมาบงัคบัใช้แก่กรณีดังกล่าว

เอาไวด้ว้ย 

  สําหรับกรณีของไทย พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ยงัมีบทบัญญัติท่ีไม่

ครบถว้นและไม่ครอบคลุมถึงการควบคุมการพนนับนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ต ประกอบกบัสถานะ

ของการพนนัออนไลน์ท่ีไม่ตอ้งดว้ยลกัษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายเฉพาะ 

เพียงแต่เป็นการกระทาํความผิดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์เท่านั้น การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมี

อยูจึ่งอาจเกิดปัญหาข้ึนได ้ดงันั้นปิยอรจึงไดเ้สนอแนวทางการปรับใช้กฎหมายพระราชบญัญติัการ

กระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กบัการพนนัออนไลน์ คือ การดาํเนินคดีกบัผูเ้ล่นและผู ้

จดัให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ดาํเนินการไปตามพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 

รวมถึงการปิดกั้นเวบ็ไซตห์รือการระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการพนนันั้น หากไม่

ใชช่้องทางตามพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ซ่ึงใชก้นั

อยูใ่นทางปฏิบติั อาจใชว้ธีิการเพิกถอนใบอนุญาตของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต โดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญติัประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 15 ประกอบกบัขอ้ 13 และ 15 ว่าดว้ยเหตุใน

การยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต และมาตรการทางสังคมในการเผยแพร่

ขอ้มูลโทรคมนาคม เน่ืองจากส่ืออินเทอร์เน็ตถือเป็นส่ือโทรคมนาคมประเภทหน่ึงเช่นเดียวกนั และ

แนวทางปฏิบัติน้ี เป็นแนวทางท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยทาํความเห็นเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการปิดกั้นเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมแก่ทางสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมาแลว้ 

  

 

 



บทที ่4 

สรุปการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากโครงการวจิัย 

และแนวทางการปฏิรูปการบริหารจดัการการพนันในสังคมไทย 

 

  

1. สรุปการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากโครงการวจิัย 

 โครงการ/ชุดโครงการวิจยั12 ประเด็น ท่ีนกัวิจยัไดด้าํเนินการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สามารถ

แบ่งเป็นในการศึกษาเป็น2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม/รูปแบบของการเล่น

การพนนัและสถานการณ์การเล่นการพนนัรวมถึงการป้องกนัควบคุมการพนนั 

 1. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรม/รูปแบบของการเล่นการพนัน 

 งานวิจัยในประเด็นน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 มิติ คือ การพนันท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

วฒันธรรมประเพณีและการพนนัภายใตรู้ปแบบบ่อนคาสิโน 

  1.1การพนันที่เกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมประเพณีประกอบไปด้วยชุดโครงการต่าง ๆ

ทั้งหมด 5 โครงการ ดงัต่อน้ี  

   1.1.1โครงการวจิยัการพนนักบัการแข่งเรือยาวประเพณี ซ่ึงมีขอ้คน้พบท่ีสําคญัท่ีได้

จากการวจิยัคือประเพณีเร่ิมของชุมชนเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเม่ือ เกิดการปรับเปล่ียนคณะกรรมการใน

การจดังาน และเกิดกลุ่มจดังานในรูปแบบของทีมงานท่ีเรียกว่า โปรโมเตอร์เข้ามาทาํงานแทน

นอกจากน้ี การแข่งเรือยาวประเพณีไดก้ลายมาเป็นกิจกรรมของหน่วยงานองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน

แทนท่ีเจา้อาวาสวดัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือของชาวบา้นในอดีตเป็นผลให้เกิดการแข่งขนั

เพื่อชิงรางวลั และการพนนัจากการแข่งเรือตามมา ก่อให้ผลกระทบตามมาจากการเล่นการพนนัคือ 

เกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 

   1.1.2โครงการวิจยัเร่ืองการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย มีขอ้คน้พบจากการศึกษา

คือ การแข่งมา้ในประเทศไทยถือกาํเนิดข้ึนในสมยัรัชการท่ี 5 จากสถาบนัชั้นสูงโดยมีการก่อตั้งราช
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กรีฑาสโมสร และราชตฤณมยัสมาคมฯซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยมีสนามแข่งมา้อยู ่8 สนาม ทั้งใน

กรุงเทพและต่างจงัหวดั โดยสนามแข่งมา้ในต่างจงัหวดัส่วนใหญ่ มีความเก่ียวขอ้งกบันายทหาร

ระดบัสูง ซ่ึงมีราชตฤณมยัสมาคมฯเป็นศูนยก์ลางของการเช่ือมโยงสนามมา้ในประเทศไทยทุก

เครือข่ายเขา้ดว้ยกนั ประเภทของสนามแข่งมา้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ คอกแข่ง

มา้ของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ และคอกแข่งมา้ของสมาชิกสามญั การพนนัในการแข่งมา้นั้นมี 2 รูปแบบ

คือการพนนัแบบถูกกฎหมายภายใตก้ารกาํหนดของสมาคม และทาํการเสียภาษีให้รัฐ และการพนนั

แบบไม่ถูกกฎหมายซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้ดําเนินการผ่านสมาคม โดยในประเทศไทยมีเงินทุน

หมุนเวยีนของการพนนัแข่งมา้ทั้งหมดประมาณ 4,400 – 6,000 ลา้นบาท 

   1.1.3 โครงการศึกษาเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชุมพร งานวิจยั

ช้ินน้ีมีขอ้คน้พบท่ีสําคญัคือ เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพมีอยู่ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรกเป็นเครือข่าย

ธุรกิจบ่อนงานศพในเขตตาํบลชุมโค มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงอยู่กบับรรดานักพนันท่ีอยู่ในเขต

จังหวัดชุมพร กลุ่มท่ีสองเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพนอกพื้นท่ีเทศบาลตําบลชุมโค กลุ่มน้ี

ความสัมพนัธ์อยูก่บันกัธุรกิจบ่อนงานศพจาก อาํเภอเมือง อาํเภอท่าแซะ และอาํเภอหลงัสวน จงัหวดั

ชุมพร และกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพนอกพื้นท่ีของจงัหวดัชุมพร ท่ีเป็นนักธุรกิจการพนัน

บ่อนงานศพมาจากพื้นท่ี อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือพิจารณาถึงความเช่ือมโยง

ของเครือข่ายธุรกิจงานศพกบัเจา้ภาพงานศพ พบว่า ในเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพจะอาสาเขา้มา

ช่วยเหลือเจ้าภาพงานศพในรูปแบบต่างๆ เช่น การประสานงานกับนักการเมืองท้องถ่ินหรือ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัชุมพรมาเป็นประธานในงานศพ, การจดัสรรรายไดจ้ากการพนนั

งานศพใหก้บัเจา้ภาพ เป็นตน้ ส่วนผลกระทบจากการพนนับ่อนงานศพ พบวา่ทาํให้ครอบครัวมีการ

หยา่ร้างมากข้ึน ครอบครัวมีหน้ีสินเพิ่มข้ึนจากการเล่นการพนนั 

   1.1.4โครงการวจิยัการพนนัภาคเหนือตอนบน มีขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 

คือ การพนนัไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของผูห้ญิงในการท่ีจะต่อสู้เพื่อบริหารจดัการครอบครัว เพื่อให้

อยู่รอดภายใตบ้ริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบนั ดงักรณีของผูห้ญิงไตนอก(ไท

ใหญ่) ท่ีเล่นหวยเพื่อการเส่ียงโชคหรือกรณีของแม่คา้ในอาํเภอหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเล่นแชร์
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เพื่อสร้างหลกัประกนัในการดาํรงชีวติ เล่นหวยเพื่อรางวลัจากหวยในการปลดหน้ี หรือกรณีของการ

เล่นหวยจากมุมมองของผูห้ญิงในชุมชนหน่ึงของจงัหวดัลาํพูน ท่ีพวกเขามองว่าหวยเป็นเคร่ืองมือ

ในในการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ในชุมชนเพื่อต่อรองในการจดัช่วงชีวิตขอครอบครัวของเธอ  

เป็นตน้ 

   1.1.5โครงการวิจยัการพนนับอล อาํนาจและความเป็นชาย ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการ

วิจัยคือ การพนันบอลถือเป็นปรากฏการณ์ทางว ัฒนธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นปฏิบัติการใน

ชีวติประจาํวนัของผูช้าย การพนนับอลกลายเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีเอ้ือ

ให้ผลิตซํ้ าทางอาํนาจ ความสามารถในการกาํหนดชะตาชีวิตในสังคมท่ีมีความเส่ียง และการพนนั

บอลเป็นสัญลกัษณ์ของการทา้ทายอาํนาจท่ีกดบงัคบั ควบคุมชีวติประจาํวนั  

  1.2การพนันภายใต้รูปแบบบ่อนคาสิโน ซ่ึงประกอบไปด้วยชุดโครงการทั้งหมด 3 

โครงการดงัต่อไปน้ี  

   1.2.1โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนนัและนยัเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาการพนนั

ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนอีสานใตแ้ละแหล่งการพนนัในเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น งานวิจยัช้ิน

น้ีมีขอ้คน้พบท่ีสาํคญัคือ กระบวนการท่ีทาํใหช้าวบา้นกลายเป็นนกัการพนนัขา้มแดนนั้นเป็นผลจาก

ปัจจยัหลกัท่ีสาํคญั คือ ทวัร์,ปัญหาการวางวา่งและความยากจน ส่วนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาจาก

การเปิดคาสิโนสะหวนัเวกสันั้น คือ การก่อให้เกิดปัญหาประเภทต่างๆ ทั้งปัญหาหน้ีสิน,ครอบครัว

,ยาเสพติด อาชญากรรม เป็นตน้ 

   1.2.2โครงการศึกษาบ่อนกาสิโน ช่องสะงาํ-ช่องจร็อกเจือมอ.อลัลองเวง จ.อุดรมีชยั 

ประเทศกมัพูชา มีขอ้คน้ท่ีสําคญัคือ ภายหลงัการเกิดข้ึนของบ่อนกาสิโนทศันะของชาวบา้นท่ีมีต่อ

การเล่นการพนนัเร่ิมปรับเปล่ียนกระทัง่เกิดวฒันธรรมการเล่นการพนนัแบบใหม่ คือ การหนัไปเล่น

การพนนัในบ่อนคาสิโน ขณะท่ีมุมมองหรือทศันะท่ีมีต่อพนกังานในบ่อนคาสิโนของชาวบา้นก็มี

มุมมองแตกต่างตามเพศ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปิดบ่อนคาสิโนมีในดา้นบวกคือการกระจายรายไดแ้ละ

การจา้งงาน ดา้นลบคือปัญหาครอบครัวมีการหยา่ร้างเพิ่มมากข้ึน การปรับตวัของชาวบา้นภายหลงั

การไดส้ัมผสัจากการเล่นการพนนัภายในบ่อน จะเห็นไดว้่านกัเล่นการพนนับางรายรู้ตวัว่าตนไม่
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สามารถท่ีจะเอาชนะหรือกอบโกยรายไดจ้ากบ่อนการพนนัได ้จึงไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมการเล่น

การพนนัสู่การเดินสายไปเล่นตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน 

   1.2.3โครงการศึกษาเครือข่ายชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของ

บ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กมัพชูา ในเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก ขอ้คน้พบสําคญัท่ีไดจ้ากวิจยัใน

คร้ังน้ีคือ การลงทุนบ่อนคาสิโนของเครือข่ายชนชั้นนาํในชายแดนจนัทบุรีและตราดนั้น เกิดข้ึน

ภายใตก้ลุ่มเครือข่าย 3 กลุ่มคือ กลุ่มชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจ กลุ่มชนชั้นนาํทางการเมือง และกลุ่มชน

ชั้นนาํท่ีเป็นนักธุรกิจการเมือง จุดมุ่งหมายในการลงทุนบ่อนคาสิโนของเครือข่ายชนชั้นนาํทั้ง 3 

กลุ่มน้ีก็คือ การสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณาในดา้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชุนชน จาก

การเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนนั้นพบว่าแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี กล่าวคือ ชุมชนชายแดน

โดยทัว่ไปไดรั้บผลกระทบเบาบางและเป็นผลกระทบทางออ้ม ยกเวน้ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิง

ลบท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะสั้นในช่วงแรก เน่ืองจากสามารถเรียนรู้และปรับตวัได ้แต่ชุมชนในตวัจงัหวดั

ได้รับผลกระทบในเชิงลบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและเป็นวงกวา้ง ตั้งแต่เร่ิมมีการสร้างบ่อน

จนกระทัง่ถึงในปัจจุบนั  

 

 2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเล่นการพนันรวมถึงการป้องกันควบคุมการ

พนัน ประกอบไปด้วยชุดโครงการต่าง ๆทั้งหมด 4 โครงการ ดังต่อนี ้

  2.1โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย

ประจาํปี 2556 ผลการศึกษาพบว่า คนไทยกว่าร้อยละ 57 เคยเล่นการพนัน โดยคนกรุงเทพ และ

ปริมณฑลเคยเล่นการพนนัมากกวา่คนในภาคอ่ืน ๆ ผูช้ายไทย เล่นการพนนัมากกวา่ผูห้ญิง คนโสด

เล่นการพนันมากกว่าคนท่ีสมรส คนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธเล่นการพนันมากกว่าคนท่ีนับถือ

ศาสนาอ่ืน ๆ ขณะท่ี คนไทยท่ีมีการศึกษาต่างกนัและอาชีพท่ีต่างกนั เคยเล่นการพนนัท่ีไม่ต่างกนั

มาก อายุของเฉล่ียของคนไทยท่ีเล่นการพนนัคร้ังแรกคือ 21 ปีประเภทของการพนนัท่ีคนไทยเล่น

มากท่ีสุดคือ ไพ่ รองลงมา คือ หวยใตดิ้น สลากกนแบ่งรัฐบาล และพนนัฟุตบอล เม่ือพิจารณาถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพนนั ทั้งในดา้น การทาํงาน การเรียน ครอบครัว เพื่อนสนิท และคนรัก 
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อยูใ่นระดบั ค่อนขา้งนอ้ยและนอ้ยสําหรับสถานการณ์การเล่นการพนนัของคนไทยในปี พ.ศ. 2556 

มีสัดส่วนสูงข้ึนกวา่ปี พ.ศ. 2554 เน่ืองจากมีช่องทางการเขา้ถึงการพนนัท่ีมากข้ึน 

  2.2 โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย 

ประจาํปี 2556: กรณีศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ขอ้คน้พบท่ีสําคญัท่ีไดจ้ากการวิจยัคือนกัศึกษาจาํนวน

ร้อยละ 28.97เคยเล่นการพนัน เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า นักศึกษาท่ีอยู่ในกรุงเทพและ

ปริมณฑลเคยเล่นการพนนัมากกวา่ภูมิภาค นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนเคยเล่นการพนนั

มากกว่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบนัราชภฎั และนกัศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพเล่นการพนนันอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนๆประเภทการพนนัท่ีนกัศึกษานิยมเล่นมากท่ีสุดคือไพ่ บิงโก 

หวยใตดิ้น สลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนสถานท่ีในการเล่นพนนัไดแ้ก่ ในท่ีพกัอาศยั บ่อนการพนัน 

และบ่อนออนไลน์ เป็นตน้ สําหรับผลกระทบของการเล่นพนนัของนกัศึกษานั้น พบว่าการพนนัมี

ผลกระทบอยูใ่นระดบัตํ่าทั้งในดา้นการเรียน  ดา้นครอบครัว ดา้นเพื่อนสนิท ดา้นคนรัก/แฟน และ

ดา้นการทาํงาน  

  2.3 โครงการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในต่างประเทศ 

การศึกษาน้ีเป็นการเปรียบเทียบกฎหมายการพนนัใน 3 ประเทศไดแ้ก่ แอฟริกาใต ้มาเลเซีย ไทย 

งานวิจยัช้ินน้ีมีขอ้คน้ท่ีสําคญัคือกฎหมายการพนนัในประเทศแอฟริกาใต ้เป็นกฎหมายท่ีควบคุม

และดูแล การอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนการพนนัท่ีชอบดว้ยกฎหมายไดโ้ดยรัฐอนุญาตให้มีเฉพาะ

คาสิโนขนาดใหญ่มีองคก์รกาํกบัดูแลธุรกิจการพนนัประเทศมาเลเซียมีบ่อนคาสิโนเพียงแห่งเดียวท่ี

รัฐไดอ้นุญาตคือเกนโดยกฎหมายการพนนัทุกฉบบัจะบญัญติัให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัเป็นผูมี้

อาํนาจตามกฎหมาย โดยมีหน่วยงานท่ีช่ือวา่ Betting Control Unit ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการ

จดัการ ควบคุม ดูแล พิจารณาปรับปรุงกฎหมายการพนันในขณะท่ีกฎหมายการพนนัในประเทศ

ไทยท่ีบงัคบัใชไ้ดป้ระสบปัญหาจาํแนกได ้5 ประการ คือ รัฐไม่มีแนวทางการจดัการการพนนัท่ีผิด

กฎหมายอยา่งเป็นรูปธรรม เน้ือหาของกฎหมายค่อนขา้งลา้สมยั กลไกเฝ้าระวงั ตรวจสอบการพนนั

ขาดประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มีความรู้และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีการรับสินบนหรือ

ผลประโยชน์บางอยา่งในระบบการพนนัท่ีผดิกฎหมาย  
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  2.4โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนนัออนไลน์: กรณีศึกษากฎหมายควบคุม

การพนนัออนไลน์ของประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกาและแนวทางการปรับใช้พระราชบญัญติัการ

พนนั พ.ศ.2478 กบัการพนนัออนไลน์ผลการศึกษาพบว่ากรณีขององักฤษมีกฎหมายการพนนั ค.ศ. 

2005ท่ีครอบคลุมการพนนัทุกประเภท และมีการจดัตั้งคณะกรรมาธิการการพนนั เพื่อควบคุมดูแล

การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพิจารณาอนุญาต การเล่นการพนันตามกฎหมาย กรณีของ

สหรัฐอเมริกา มีการบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนัทั้งในระดบัรัฐ ซ่ึงรัฐบาลของแต่ละรัฐจะเป็นผูอ้อก

กฎหมาย และกฎหมายระดบัสหรัฐหรือระหว่างรัฐท่ีออกโดยรัฐบาลกลาง สําหรับกรณีของไทย 

พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ยงัมีบทบญัญติัท่ีไม่ครบถว้นและไม่ครอบคลุมถึงการควบคุม

การพนนับนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ต ประกอบกบัสถานะของการพนนัออนไลน์ท่ีไม่ตอ้งดว้ยลกัษณะ

ของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายเฉพาะ เพียงแต่เป็นการกระทาํความผิดท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์เท่านั้น การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยูจึ่งอาจเกิดปัญหาข้ึนได ้

 

2. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ (Governance) กบัการพนันในประเทศไทย 

 จากการสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการพนันทั้งหมด สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะท่ี

สาํคญัๆ ในการบริหารจดัการ (Governance) กบัการพนนัในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

  1. รัฐควรจะมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพนนั การกวดขนัเร่ือง

การผ่านแดนท่ีมีความเข้มข้นมากข้ึน เจ้าหน้าท่ีควรท่ีจะประพฤติและทาํหน้าท่ีรักษากฎหมาย

ปราบปรามมิให้มีการรับสินบนจากการตั้งบ่อนการพนนั ควรมีการเพื่อเครือข่ายเฝ้าระวงัการเปิด

บ่อนออนไลน์ เวบ็ไซตก์ารพนนั  

  2. การจดัระเบียบบ่อนการพนนัในอนาคตควรดาํเนินการใน 2 รูปแบบ คือ ในขณะท่ี

รัฐยงัไม่อนุญาตใหมี้บ่อนเสรีตามกฎหมายควรมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชนใหท้ราบถึงโทษของการ

พนนั และถา้หากรัฐอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโนเสรีตามกฎหมายนั้นควรตอ้งมีการจาํกดัอายุ การจาํกดั
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ผูท่ี้เล่นการพนนัใหเ้ป็นแค่นกัท่องเท่ียว การสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

ควบคุมบ่อนการพนนั เป็นตน้  

  3. การแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ควรมีเครือข่ายเฝ้าระวงัการเปิดบ่อนและ

เว็บไซต์การพนัน โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาดูแลเช่น กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเป็นตน้ 

  4. การจดัระเบียบการพนนับ่อนคาสิโนในกรณีท่ีรัฐบาลไทยอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโน

เสรีตามกฎหมายจะตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไขท่ีสําคญัไม่ว่าจะเป็นการจาํกดัอายุของผูท่ี้จะเขา้เล่นการ

พนนั,การจาํกดัผูท่ี้จะเล่นการพนนัโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินท่ีจะนาํเขา้บ่อน,การจาํกดัผูท่ี้จะเล่น

การพนันจะตอ้งเป็นเฉพาะนกัท่องเท่ียวเท่านั้น,สถานท่ีตั้งบ่อนคาสิโนควรอยู่ห่างไกลจากชุมชน

รวมทั้งการสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมบ่อนการพนนั 

  5. ผูน้าํชุมชนทั้งในระดบัของทอ้งถ่ินและทอ้งท่ี ควรมีมาตรการเขม้งวดไม่ปล่อยให้มี

การเล่นการพนนั หรือค่อย ๆ ลดจาํนวนของวงการพนันลง และควรมีการแต่งตั้งกรรมการสอบ

เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเรียกรับผลประโยชน์ โดยมีภาคประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ย 

  6. สถาบันการศึกษาควรแก้ปัญหาการเล่นพนันของนักศึกษา ด้วยการรณรงค ์

สนับสนุน ให้มีการงด ลดเลิกการพนันทุกชนิด และมีความเข้มงวดในการควบคุมพื้นท่ีของ

สถาบนัการศึกษาใหเ้ป็นพื้นท่ีปลอดการพนนั  

  7. ควรระมดัระวงัในกรณีของการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬา (เช่น การแข่งเรือ, บั้ง

ไฟ) ออกทางเคเบิลทีวี เพราะเป็นท่ีมาของการเล่นการพนนั ประกอบกบัการให้ความรู้เก่ียวกบัโทษ

ของการเล่นการพนนัให้กบัเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมให้พ่อแม่เป็นตวัอย่างท่ีดีให้กบัสมาชิกใน

ครอบครัว 

  8. ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการควบคุมการพนันระดบัชุมชน

ท้องถ่ิน โดยท่ีการบริหารจดัการกับการพนันจะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนและทุกภาคส่วนของ

ทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบของ CO-MANAGEMENT  หรือ CO-REGULATION 
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  9. การจดัการกบัปัญหาการพนนันั้นควรเร่ิมตน้จากระดบัทอ้งถ่ินโดยการสร้างความ

เขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงของการพนนัประเภทต่างๆ อย่างรอบดา้นเพื่อกาํหนดเป้าหมายท่ี

เหมาะสมและแสวงหาวธีิการแกไ้ขปัญหาการพนนัในระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน 

  10. การเล่นพนนับนฐานของความเป็นชุมชนจะก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้เก่ียวกบั

ผลกระทบของการพนนัไดร้วดเร็วดงันั้นควรเน้นการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บ่อนคาสิโนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชนชายแดนท่ีอยูใ่กลบ้่อนคาสิโน 

  11. เน่ืองจากผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการลงทุนบ่อนคาสิโนส่วนใหญ่จะตกอยูใ่นกลุ่ม

ชนชั้นนาํเพียงไม่ก่ีคนท่ีไปลงทุน ดงันั้นควรมีมาตรการท่ีก่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์จาก

บ่อนคาสิโนไปสู่กลุ่มต่างๆโดยเฉพาะชุมชนโดยรอบด้วยเช่นการจดัเก็บภาษีท่ีนํามาใช้สําหรับ

ทอ้งถ่ินโดยตรง เป็นตน้ 

  12. การบริหารจดัการการพนันแนวใหม่ควรทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการพนันจาก

มุมมองของเพศสภาพ(Gender Perspective) ท่ีเนน้เร่ืองผลกระทบต่อผูห้ญิงและครอบครัวในชุมชน

และเร่ืองความพยายามในการต่อสู่ด้ินรนในชีวิตประจาํวนัเพื่อการบริหารจดัการครอบครัวของ

ผูห้ญิงท่ีตอ้งเขา้ไปพวัพนักบัเครือข่ายการพนนัทอ้งถ่ิน  

  13. การออกแบบนโยบายในการควบคุมการพนนัในอนาคตไม่ควรมองการพนนัท่ียึด

ติดกบัตวับทกฎหมายและมิติศีลธรรมแต่เพียงมิติเดียว ในทางตรงกนัขา้มจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาเชิงบูรณาการซ่ึงคลอบคลุมหลายมิติ 

  14. ควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนัอยา่งจริงจงัเขม้งวดและต่อเน่ืองและกาํหนด

โทษท่ีร้ายแรงกบัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายท่ีเพิกเฉยละเลยและร่วมมือกบัผูท้าํผิดกฎหมายการพนนัทั้งผู ้

เล่นและผูใ้หบ้ริการการพนนั 

  15. โทษของการทาํผิดกฎหมายการพนันนอกเหนือจากโทษปรับและโทษจาํตาม

กฎหมายแลว้ควรจะมีโทษรับใชส้ังคมตามความรู้ความสามารถและความตอ้งการของสังคมเช่นการ

ช่วยเหลือเด็กและผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์การช่วยเหลือผูป่้วยในโรงพยาบาลเป็นตน้ 
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  16. การให้รางวลัแก่ผูแ้จง้เบาะแสเก่ียวกบัการเล่นการพนนัผิดกฎหมายเพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการจบักุมและลงโทษผูท้าํความผิดกฎหมายการพนนัและลด

จาํนวนผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัการพนนัท่ีผดิกฎหมาย 

  15. ควรออกกฎหมายและการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย เช่น พรบ.การพนนั 2478 ให้มี

ความทนัสมยั ตลอดจนการสร้างมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกนัไม่ให้เยาวชนและนกัศึกษาเขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการพนนั 

  16.กฎหมายท่ีนาํมาบงัคบัใช้แก่การพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือระหว่าง

ประเทศนั้นเป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นการตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Reactive) มากกว่ามี

ลกัษณะของการป้องกนัปัญหา (Proactive) การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายการพนนัจึงควรคาํนึงถึงการ

ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตดว้ยโดยศึกษาแนวโนม้ของการพนนัออนไลน์ท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

  17. การพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายการพนนันั้น มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง

การพนนัในภาพรวมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมดว้ย เน่ืองจากการพนนัในหลายประเทศจดัเป็น

ธุรกิจอยา่งหน่ึงท่ีมีเงินหมุนเวยีนอยูเ่ป็นจาํนวน  

  18. การกาํหนดนิยามศพัทใ์หมี้ความชดัเจนจะทาํใหส้ามารถบงัคบัใชก้ฎหมายแก่กรณี

ท่ีมีการพนันประเภทใหม่ ๆ ได้มากข้ึนและลดปัญหาในการตีความกฎหมายลงได้และใน

ขณะเดียวกนั 

  19. ผูท่ี้ออกมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ล่นการพนนัควรพิจารณาผูเ้ล่นพนนัในฐานะ

ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ ในกรณีท่ีผูเ้ล่นการพนนันั้นไดเ้ล่นพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตเพื่อคุม้ครองผูเ้ล่น

และสนับสนุนให้ผู ้เ ล่นพนันมีทางเลือกหรือกลับเข้าสู่ระบบการเล่นพนันท่ีอยู่ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของกฎหมายมากข้ึน 
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3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป 

 1.งานวจิยัชุดน้ียงัมีจุดอ่อนท่ีสําคญัอยูบ่างประการโดยเฉพาะการไม่ไดพู้ดถึงเร่ืองอาํนาจ 

เครือข่ายอาํนาจและโครงสร้างอาํนาจท่ีสัมพนัธ์/เก่ียวโยงกบัการพนนัในสังคมไทย(ยกเวน้โครงการ

ศึกษาเครือข่ายชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-

กมัพูชา ในเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก) ดงันั้นโครงการวิจยัชุดใหม่ในอนาคตของศูนยศึ์กษาปัญหา

การพนนัควรใหค้วามสาํคญัในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน 

 2. เน่ืองจากงานวิจยัในคร้ังน้ีโดยส่วนใหญ่เน้นการศึกษารูปแบบ ลกัษณะของการพนนั

ในสังคมไทยและตามแนวชายแดนไทยเป็นหลกั ทาํใหข้าดการศึกษาถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

การพนนัในสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื (แมบ้างโครงการวจิยัจะพยายามนาํเสนอการแกไ้ข/ป้องกนัปัญหา

การพนันแต่งานเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่เน้นการแก้ไขปัญหาการพนันโดยให้นํ้ าหนักไปท่ีรัฐและ

กลไกรัฐในฐานะผูมี้บทบาทหลกั) ดงันั้นในอนาคตทางศูนยก์ารศึกษาปัญหาการพนนัควรให้การ

สนบัสนุนการวิจยัในลกัษณะท่ีเปิดพื้นท่ีให้ชุมชนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการแกไ้ข

ปัญหาการพนนั ทั้งน้ีเพราะจะทาํใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาการพนนัจากฐานราก 

 3. เน่ืองจากชุดโครงการวิจยัคร้ังน้ีโดยส่วนใหญ่เน้นการศึกษารูปแบบ/พฤติกรรม/

สถานการณ์รวมถึงการศึกษามาตรการแก้ไขปัญหาการพนันในสังคมไทย ดงันั้นในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรให้ความสนใจกบัการวิเคราะห์การพนนัจากจุดยืนของเศรษฐศาสตร์การเมือง   กล่าวคือ

การศึกษาการพนนัในฐานะท่ีเป็นกลไกการโยกยา้ยทรัพยากรมวลชน คนจนไปสู่คนกลุ่มน้อยท่ีมี

อาํนาจทางเศรษฐกิจการเมืองสามารถจาํแนกออกเป็น 2 มิติ ไดแ้ก่การวิเคราะห์บทบาทของรัฐใน

ฐานะท่ีเป็นผูส้นับสนุนกลุ่มทุน ในการเปิดบ่อนให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย (รัฐทุนนิยม) และ การ

วิเคราะห์บทบาทของรัฐในฐานะท่ีเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตการพนนั (ทุนนิยมโดยรัฐ) ตลอดจน

ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรม 
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