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บทที่ 1
บทนํา
ศูนย์ศึกษาปั ญหาการพนัน (Center for Gambling Studies : CGS) เป็ นองค์กรวิชาการที่
ทําการศึกษาวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้และเผยแพร่ ความรู้เพื่อให้เกิ ดการผลักดันมาตรการ รวมทั้งการ
สร้างกลไกเพื่อควบคุมแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการพนัน ในช่วงปี พ.ศ. 2556ทาง
ศูนย์ฯ และเครื อข่ายได้สนับสนุนให้เกิดการวิจยั เกี่ยวกับการพนันทั้งหมด 12 เรื่ อง คือ
1. โครงการวิจยั การพนันกับการแข่งเรื อยาวประเพณี มีดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
2. โครงการวิ จ ัย การพนัน แข่ ง ม้า ในประเทศไทย มี ดร.รั ต พงษ์ สอนสุ ภ าพ จาก
มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
3. โครงการศึกษาเครื อข่ายธุ รกิ จบ่อนงานศพในเขตพื้นที่จงั หวัดชุ มพร มีอาจารย์วชั ระ
ศิลป์ เสวตร์ เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
4. โครงการวิจยั การพนัน ภาคเหนื อตอนบน มี ดร. อริ ย า เศวตามร์ เป็ นหัว หน้า
โครงการวิจยั
5. โครงการวิจยั การพนันบอล อํานาจและความเป็ นชาย มี ดร.วสันต์ปัญญาแก้วจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
6. โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย: กรณี ศึกษาการพนันในพื้นที่
จังหวัดชายแดนอีสานใต้และแหล่ งการพนันในเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มี รองศาสตราจารย์
ดร.ไชยันต์ รัชชกูล เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
7. โครงการศึกษาบ่อนกาสิ โนช่องสะงํา-ช่องจร็ อกเจือม อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมี
ชัย ประเทศกัมพูชา มีคุณสดใส สร่ างโศรก เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
8. โครงการศึ กษาเครื อข่ายชนชั้นนําทางเศรษฐกิ จการเมืองและผลกระทบของบ่อน
คาสิ โนตามชายแดนไทย-กัม พู ช า ในเขตจัง หวัดภาคตะวันออก มี ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัย ยนต์
ประดิษฐศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
9. โครงการศึ ก ษาสถานการณ์ พฤติ ก รรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย
ประจําปี 2556 มี ดร. กมลทิพย์ อาร์ ธอส เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
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10. โครงการศึ กษาสถานการณ์ พฤติ กรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย
ประจําปี 2556: กรณี ศึกษาสถาบันอุดมศึกษา มีอาจารย์มนฤดี กีรติพรานนท์ จากมหาวิทยาลัยธุ รกิ จ
บัณฑิตย์เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
11. โครงการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในต่างประเทศมี
อาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์ เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
12. โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์: กรณี ศึกษากฎหมายควบคุมการ
พนันออนไลน์ของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริ กาและแนวทางการปรับใช้พระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ.2478โดยมีอาจารย์ ปิ ยอร เปลี่ยนผดุง เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีของโครงการวิจยั ทั้งหมด พบว่า นักวิจยั ใช้แนวคิด ทฤษฎีหลาย
มิติเพื่อเป็ นกรอบในการวิเคราะห์การพนันในสังคมไทย เช่น โครงการวิจยั การพนันแข่งม้าซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ใช้แนวคิดทฤษฎี 3 แนวทางเป็ นกรอบในการศึกษา คือ การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมือง
โดยใช้กรอบเศรษฐกิจนอกกฎหมาย (Illegal Economy Approach) เป็ นหลักในการศึกษา โดยมองว่า
การพนันไม่มีกฎหมายรองรับให้ดาํ เนินการซึ่ งเป็ นกิจกรรมของเศรษฐกิจแบบใต้ดินประเภทหนึ่ง สอง
การศึกษาโดยนักกฎหมาย (Lawyer-Centered Approach) มองว่าการพนันเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีจริ งซึ่ งรัฐจะต้อง
ควบคุมและจัดการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเข้มงวด และสามการศึกษาที่มองว่าการพนันเป็ นสิ่ งที่
ไม่ดีเป็ นสิ่ งที่ผดิ ศีลธรรม (Moralistic Centered Approach) ในสังคมไทยในฐานะที่เป็ นสังคมเมืองพุทธ
หรื อโครงการศึกษาเครื อข่ายธุ รกิ จบ่อนงานศพในเขตพื้นที่จงั หวัดชุ มพรที่ผูว้ ิจยั พยายาม
สํารวจแนวคิดทฤษฎีการพนันแบบดั้งเดิม,แนวคิดเกี่ยวกับการพนันและ ผลกระทบจากปั ญหาการพนัน
ขณะที่โครงการวิจยั การพนันภาคเหนื อตอนบนเป็ นการศึกษาการพนันภายใต้แนวคิดเศรษฐศาสตร์
การเมืองในมุมมองสตรี นิยม (Feminist Political Economy) ซึ่ งเป็ นแนวทางหนึ่ งในการศึกษาเศรษฐกิจ
ที่เน้นการตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของชี วิตทางวัตถุ (Material Life)ของผูห้ ญิง บนฐานคิดเพศสภาวะ
(Gender)ที่ไม่ยอมรับการการแบ่งงานตามเพศ (Sexual Division of Labors)ที่แบ่งพื้นที่ในบ้านเป็ นพื้นที่
ของผูห้ ญิง (พื้นที่ส่วนตัว: Domestic Sphere)และพื้นที่นอกบ้านเป็ นพื้นที่ของผูช้ าย(พื้นที่สาธารณะ:
Public Sphere) เช่ นเดี ยวกันกับโครงการวิจยั การพนันบอล อํานาจและความเป็ นชายที่มองการพนัน
งานวิจยั ชิ้ นนี้ มี แนวคิ ดที่เป็ นเสมือนเครื่ องมื อในการกํา หนดทิศ ทางและการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ศึกษาวิจยั อยู่ 3 ส่ วนสําคัญ คือ ส่ วนแรกเกี่ยวข้องกับการพนันบอลส่ วนที่สองเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
กีฬาฟุตบอลที่เป็ นเสมือน “พื้นที่ของการแลกเปลี่ยน” ที่เกี่ยวข้องพัวพันไปกับผูค้ นธุ รกิจกิจกรรมและ
กลุ่ ม องค์ ก รสมาคมต่ า งๆซึ่ งดํา เนิ น การผลิ ต รณรงค์ ส นั บ สนุ น หรื อดํา เนิ น การจัด การกิ จ กรรม
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ประสบการณ์ และหรื อธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับ การกี ฬาฟุตบอล และแนวคิดเกี่ ยวกับความเป็ นชายที่เป็ นสิ่ ง
ประกอบสร้างทางสังคม (Socially Constructed) และต้องแสดงออกมาและยืนยันผ่านปฏิบตั ิการทาง
สังคมต่างๆในชีวติ ประจําวัน
ขณะที่โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบายกรณี ศึกษาการพนันในพื้นที่
จังหวัดชายแดนอีสานใต้ (อุบลราชธานี -อํานาจเจริ ญยโสธร-มุกดาหารสุ รินทร์ -ศรี สะเกษ) และแหล่ง
พนันในเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น นักวิจยั ได้ทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
พนันทั้งเชิ งเนื้ อหา (Content) และพื้นที่ (Area) ซึ่ งแยกแยะออกเป็ น 3 ส่ วน คือส่ วนแรกเป็ นส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับประเภทและโอกาสของการพนันรวมถึงการพนันในเขตประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชายแดน
ไทยหรื ออีกนัยหนึ่ งคืออุปาทานของการพนัน (Supply Side) ส่ วนที่สองเกี่ยวข้องกับกลุ่มผูพ้ นันในเชิง
ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจหรื ออีกนัยหนึ่ งคืออุปสงค์ของการพนัน (Demand Side) และส่ วนที่สาม
เกี่ยวข้องกับผูเ้ ล่นและพฤติกรรมของผูเ้ ล่น (Demand Side) ส่ วนโครงการศึกษาเครื อข่ายชนชั้นนําทาง
เศรษฐกิ จ การเมื อ งและผลกระทบของบ่ อ นคาสิ โ นตามชายแดนไทย-กัม พูช า ในเขตจัง หวัด ภาค
ตะวันออกแนวคิดทฤษฎีที่ผวู ้ ิจยั ใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นประกอบด้วย 6 แนวคิดหลัก
คือ แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์ การเมือง,แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นนํา,แนวคิดเกี่ยวกับ
การสะสมทุ นเบื้ องต้น,แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การพนัน,แนวคิ ดเกี่ ยวกับผลกระทบและแนวคิ ดเกี่ ย วพื้นที่
ชายแดน
สําหรับโครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ : กรณี ศึกษากฎหมายควบคุมการ
พนันออนไลน์ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาและแนวทางการปรับใช้พระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน์น้ นั นักวิจยั ได้ใช้ “ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเชิงพื้นที่” (Space Transition
Theory) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีอาชญาวิทยาทางคอมพิวเตอร์ ที่นาํ มาใช้ในการอธิ บายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุ ค คลที่ เปลี่ ย นจากการกระทํา พฤติ ก รรมอย่า งหนึ่ ง ทางกายภาพมาสู่ ก ารแสดงพฤติ ก รรมผ่า น
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยนํามาใช้ในการอธิ บายลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเล่นการ
พนันในโลกของความเป็ นจริ งไปสู่ การเล่นการพนันออนไลน์และใช้“ทฤษฎี สัจนิ ยมทางกฎหมาย”
(Legal Realism) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่มุ่งเน้นในการศึกษาสภาพของกฎหมายในทางปฏิบตั ิ (Law in Action)
นอกเหนือจากกฎหมายตามตัวอักษรหรื อบทบัญญัติของกฎหมาย (Law in Book) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกรอบใน
การศึกษามาตรการทางกฎหมายที่จะนํามาบังคับกับการพนันในทางปฏิบตั ิน้ นั เพื่อทําความเข้าใจและ
เพื่อศึกษาผลบังคับของกฎหมายตามตัวอักษรและผลบังคับในทางปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นในความเป็ นจริ ง
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จะเห็ นได้ว่างานวิจยั เกี่ ยวกับ การพนันในชุ ดโครงการวิจยั ครั้ ง นี้ มีก ารใช้แนวคิดทฤษฎี ที่
หลากหลายเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้วจึงทําให้มุมมอง/มโนทัศน์ที่มีต่อ
การพนันในโครงการวิจยั ครั้ งนี้ มีหลากหลายและแตกต่างกันตามไปด้วย ดังนั้นชุ ดโครงการวิจยั การ
พนันในครั้งนี้จึงเป็ นเสมือนการเปิ ดโลกทัศน์ของผูค้ นที่มีต่อการพนันในสังคมไทย
ภายใต้โครงการ/ชุ ดโครงการวิจยั ทั้ง 12 เรื่ องที่กล่าวมาข้างต้น นักวิจยั ทั้งหมดได้พยายาม
ชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์การพนันในสังคมไทยซึ่ งผูส้ ังเคราะห์สามารถแบ่งประเด็นการศึกษาในครั้งนี้
ออกเป็ น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรม/รู ปแบบของการเล่นการพนัน (การ
ศึกษาวิจยั ในประเด็นนี้แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเด็นย่อย คือประเด็นแรกเป็ นการศึกษาพฤติกรรม/รู ปแบบ
การเล่ นการพนันที่อยู่เป็ นฐานของวัฒนธรรมประเพณี และประเด็ นที่ สองเป็ นการศึ กษาพฤติ กรรม/
รู ปแบบการพนันภายใต้รูปแบบบ่อนคาสิ โน และสถานการณ์การเล่นการพนันรวมถึงการป้ องกันการ
ควบคุมการพนันในสังคมไทย (บางโครงการพยายามนําเสนอตัวแบบการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจาก
ต่างประเทศ)
ในส่ วนของเนื้ อหาในการนําเสนอการสังเคราะห์งานวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยสามประเด็น
หลักๆ คือ
ประเด็นแรกเป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์บ่อนคาสิ โนบริ เวณชายแดนไทย
ประเด็นที่สอง เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ ค้นพบที่ได้จากการศึกษาในแต่ละโครงการวิจยั
ประเด็ นที่ ส ามเป็ นการสัง เคราะห์ แนวทางการปฏิ รูป การบริ ห ารจัดการการพนัน ใน
สังคมไทย
ประเด็นที่สี่เป็ นข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
หวังว่ารายงานการสังเคราะห์งานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นข้อสรุ ปเบื้องต้นที่ทาํ ให้เห็นถึงรู ปแบบ
สถานการณ์ สภาพปั ญหา ที่เกิ ดขึ้ นและเกี่ยวเนื่ องตามมาจากการพนัน รวมถึ งแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาการพนันสังคมไทย

บทที่ 2
สถานการณ์ บ่อนคาสิ โนบริเวณชายแดนไทย
การนําเสนอในบทที่ 2 นี้ เป็ นความพยายามที่จะทําให้เห็ นภาพของสถานการณ์ บ่อน
คาสิ โนบริ เวณชายแดนไทยทั้งในภาคเหนือ อีสานและตะวันออก รู ปแบบและพฤติกรรมการเข้าไป
เล่นการพนันของชาวไทยบริ เวณชายแดนต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและลบจาก
การเปิ ดบ่อนคาสิ โนบริ เวณชายแดนไทย ดังนั้นประเด็นในการนําเสนอในบทนี้ แบ่งออกเป็ น 3
ประเด็นใหญ่ๆ คือ
1. บ่อนคาสิ โนบริ เวณชายแดนไทย
2. รู ปแบบ/พฤติกรรมการเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิ โน
3. ผลกระทบของบ่อนคาสิ โนบริ เวณชายแดนไทย

1. บ่ อนคาสิ โนบริเวณชายแดนไทย

คาสิ โนเป็ นสถานบันเทิงที่มีกิจกรรมการพนันเป็ นกิจกรรมหลัก โดยปกติแล้วคาสิ โน
มักจะสร้างร่ วมกับโรงแรม, ร้านอาหาร, แหล่งชอปปิ ง ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ไม่อนุญาต ให้
เปิ ดบ่อนคาสิ โนได้อย่างถูกกฎหมาย โดยการถกเถียงเรื่ องบ่อนคาสิ โนถูกกฎหมายในประเทศไทย
ยังอยูใ่ นระดับความเชื่ อทางศีลธรรมหรื อผลประโยชน์เชิงธุ รกิจนอกจากนี้ ยงั ขาดประสบการณ์การ
จัดการคาสิ โนในประเทศไทยเนื่ องจากเป็ นข้อมูลในระดับประเทศมากกว่าจะเป็ นข้อมูลที่ได้จาก
การศึ ก ษาในเชิ ง พื้ นที่ ก ารถกเถี ย งเรื่ องบ่อนคาสิ โนในปั จจุ บนั มี ประเด็นที่ สํา คัญ คื อ (ชัยยนตร์
ประดิษฐศิลป์ และคณะ, 2556)
1.บ่อนคาสิ โน ก่อให้เกิดปั ญหาโรคติดการพนันและนําผลกระทบมาสู่ ครอบครัว
หรื อไม่ มากน้อยเพียงใด
2.บ่อนคาสิ โนสร้างผลกระทบแตกต่างกันตามชนชั้นในสังคมหรื อไม่ เช่น คนที่มี
ฐานะเล่นการพนันเพื่อความบันเทิง แม้จะเสี ยการพนันก็ไม่ถือว่าเป็ นผลกระทบเชิ งลบ แต่ถา้ คน
ยากจนมาเล่นการพนันก็จะเกิดกระทบเชิงลบได้ง่าย
3.บ่อนคาสิ โนก่อให้เกิดปั ญหาอาชญากรรมโดยผูเ้ ล่นเกิ ดภาวะหนี้ สินจนต้องไป
ประกอบอาชญากรรมต่างๆเช่น การคอรัปชัน่ ในหน้าที่การงาน หรื อ การลักเล็กขโมยน้อย
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4.บ่ อ นคาสิ โ น กระทบต่ อ ปั ญ หาศี ล ธรรมหรื อ ไม่ เ นื่ อ งจากบ่ อ นคาสิ โ น จะมี
ผลกระทบทางศีลธรรมได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในสังคมมีความเชื่อในศาสนาอยู่ ดังนั้นในกรณี ที่คน
ไม่นบั ถือศาสนาในใจแล้วการเล่นการพนันก็ไม่มีผลกระทบ
5.สถานที่ต้ งั บ่อนคาสิ โนในประเทศควรอยูใ่ นพื้นที่ใดระหว่าง คาสิ โนขนาดใหญ่
ที่ต้ งั อยู่ห่างไกลชุ มชน คาสิ โนที่อยู่ในย่านชุ มชน หรื อ คาสิ โนตูเ้ กมส์ ที่กระจายอยู่ตามชุ มชนใน
เมืองและชนบท
6.การอนุ ญาตให้ประชาชนเข้าไปเล่นในบ่อนคาสิ โนจะต้องมีเงื่อนไขหรื อไม่เพื่อ
เป็ นการจัดระเบียบบ่อนคาสิ โนให้อยูเ่ ป็ นที่เป็ นทางโดยไม่เป็ นการทําร้ายประชาชนทัว่ ไป
7.การลงทุนของธุ รกิจบ่อนคาสิ โนมีลกั ษณะเป็ นการแสวงหากําไรจากการผูกขาด
เนื่ องจากเป็ นการจํากัดอุปทานเพื่อขยายกําไร ดังนั้นเครื อข่ายลงทุนธุ รกิจการพนันจะมีลกั ษณะ
อย่างไรและความเหมาะสมควรเป็ นอย่างไร
8.การกํา หนดบ่ อ นคาสิ โ นในประเทศไทยจะมี ฐ านะในรั ฐ อย่า งไร กล่ า วคื อ มี
จุดประสงค์เพื่อให้การพนันตอบสนองความต้องการของผูเ้ ล่นที่มีอยู่หรื อเป็ นการมุ่งเก็บภาษีการ
พนันเป็ นรายได้ของรัฐ
ในขณะที่ประเทศไทยยังมีขอ้ ถกเถียงในเรื่ องของธุ รกิจการพนันครบวงจรในรู ปแบบ
ของคาสิ โนยังคงเป็ นการถกเถี ยงที่ยงั หาข้อยุติไม่ได้ ประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตติดต่อกับชายแดน
ไทยกลับอนุ ญาตให้เปิ ดบ่อนคาสิ โนอย่างถูกกฎหมายการเปิ ดธุ รกิ จดังกล่ าวนี้ มีนายทุ นชาวไทย
ร่ วมกับนายทุนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลงทุนเปิ ดบ่อนการพนันแบบคาสิ โนอย่างครบวงจรบ่อนการ
พนันที่อยูใ่ นบริ เวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น มี ดังนี้
1. ชายแดนไทย-กัมพูชาบริ เวณพรมแดนไทย-กัมพูชา นั้นมีบ่อนคาสิ โนเกิ ดขึ้นเป็ น
จํานวนมากที่สุดของพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านด้านอื่น ๆการลงทุนในบ่อนคาสิ โนชายแดนของ
ชนชั้นนําทางเศรษฐกิ จและการเมืองในเขตชายแดนไทยกัมพูชาดังกล่าวนั้น ดําเนิ นการในกรอบ
ของนโยบายของประเทศกัมพูชา ซึ่ งมี 2รู ปแบบใหญ่ คือ
1. นโยบายบ่อนคาสิ โนในเขตปกครองพิเศษเกิดขึ้นจากการต่อสู้ในสงครามโค่นล้ม
รัฐบาล เขมรแดง ฝ่ ายต่อต้านรัฐบาลเขมรแดงถึงแม้วา่ จะมีชยั ชนะต่อเขมรแดงแต่ก็ไม่สามารถที่จะ
ยึดครองพื้ นที่ ป ระเทศกัม พูช า ได้ท้ งั หมด แต่จะมี พ้ื นที่ บ างแห่ ง หรื อบางจัง หวัดที่ ย งั อยู่ภ ายใต้
อิ ทธิ พลของกลุ่มทหารเขมรแดงที่ยงั มี อาํ นาจอยู่ ดังนั้นในพื้นที่เหล่านี้ จึงถื อว่าเป็ นเขตปกครอง
พิเศษซึ่ งรัฐบาลกลางไม่สามารเข้ายึดครองได้ และด้วยความจําเป็ นในการสะสมทุนของกลุ่มทหาร
ที่มีอาํ นาจในพื้นที่ปกครองพิเศษก็จะสนับสนุ นให้มีการตั้งบ่อนคาสิ โนในเขตพื้นที่ของตน โดย
ผูน้ าํ ทหารดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ จากการเปิ ดบ่อนในรู ปของหุ ้นลมจากการลงทุนในบ่อน
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ตัวอย่างเช่น นโยบายบ่อนคาสิ โนในเขตปกครองพิเศษในช่วงที่ นายฮาน มีอาํ นาจจํากัดในราชธานี
พนมเปญได้ผลักดันให้ลูกเขยเชื้ อสายเวียดนามมาลงทุนทางธุ รกิจบ่อนคาสิ โนโดยเป็ นการร่ วมทุน
ของนักลงทุนกัมพูชา เวียดนามและจีน ในเขตจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาที่เป็ นเขตอิทธิ พลของ
นายสมพร หรื อที่ รู้จกั กันในบ่อนนากานอกจากนี้ ในกรณี ข องจัง หวัดไพลิ นในช่ วงที่ อยู่ภ ายใต้
อิทธิ พลของ นายสมพร อดีตผูน้ าํ เขมรแดงในสงครามเวียดนาม กองทัพของนายฮานไม่สามารถที่
จะเข้าเอาชนะอิทธิ พลของนายสมพรได้ จึงให้จงั หวัดไพลินเป็ นเขตปกครองพิเศษจังหวัดหนึ่ งของ
ประเทศกัมพูชา นายสมพร ซึ่ งเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในพื้นที่จึงเปิ ดให้นกั ลงทุนไทยที่เป็ นครื อข่ายมาเปิ ด
บ่อนคาสิ โนในจังหวัดไพลิน โดยนายสมพรจะขอร่ วมลงทุนด้วยการเป็ นหุ น้ ส่ วนในฐานะหุ น้ ลม
2.นโยบายบ่อนคาสิ โนระดับชาติเกิ ดขึ้นในช่วงที่กลุ่มนายฮานสามารถรวมอํานาจของ
กลุ่มต่างๆ ในระดับท้องถิ่ นให้ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลางในราชธานีพนมเปญได้ ดังนั้นรัฐบาลกลางจึง
กําหนดนโยบายบ่อนการพนันที่สามารถบังคับใช้ได้ทวั่ ทั้งประเทศ โดยไม่ถือว่ามีเขตปกครองพิเศษ
ในจัง หวัด ใดจัง หวัด หนึ่ ง ตัว อย่า งเช่ น รั ฐ บาลนายฮานได้อ นุ ญ าตให้ เปิ ดบ่ อนคาสิ โ นอย่า งถู ก
กฎหมาย โดยมีเงื่อนไข
1) อนุ ญาตให้สร้ างอาคารบ่อนคาสิ โนได้โดยบ่อนคาสิ โนจะต้องอยู่ห่างจากเมืองหลวง
อย่างน้อย 200 กิโลเมตร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองหลวงอย่างน้อย 200 กิ โลเมตรโดยเฉพาะใน
เขตพื้นที่ชายแดนจะถือเป็ นพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการสร้างอาคารบ่อนคาสิ โนได้
2) มีการกําหนดมาตรการเด็ดขาดจากรัฐบาลกัมพูชาในการควบคุมไม่ให้คนกัมพูชาเข้า
ไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิ โน
3) มี ระบบการจัดเก็บภาษีค าํ สัม ปทานสาหรั บการจัดตั้ง บ่อนคาสิ โน เช่ นคาสิ โนที่
ชายแดนตลาดโรงเกลื อ จ.สระแก้ว เสี ยค่าสัมปทานปี ละ 1ล้านเหรี ยญสหรัฐ เสี ยค่าภาษีรายได้ต่อ
เดือน 30 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นต้น
รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนําของนายฮาน ได้อนุญาตให้มีการเปิ ดบ่อนคาสิ โนถึง 18 แห่ ง
บ่อนคาสิ โนที่ถูกกฎหมายทั้ง 18 แห่งนั้นส่ วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นเขตที่ติดต่อชายแดนกับประเทศไทย
โดยบ่อนการพนันที่เกิดขึ้นในบริ เวณชายแดนของประเทศไทยตามเขตติดต่อในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ชายแดนจังหวัดสระแก้วพบว่ามีบ่อนคาสิ โนที่เปิ ดให้บริ การปั จจุบนั อยูแ่ ล้ว9
แห่งได้แก่
1) ฮอลิเดย์ ปอยเปต
2) ฮอลลิเดย์พาเลส
3) แกรนด์ ไดมอนด์
4) ปอยเปต รี สอร์ต
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5) ทรอปิ ค กาน่า
6) คราวน์ คาสิ โน
7) ปริ้ นเซท คาสิ โน
8) เก็นติง้ คาสิ โน
9) สตาร์ เวกัส
บ่อนทั้ง 9 บ่อนนี้ต้งั อยูบ่ า้ นปอยเปตอําเภอโอโจว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ห่ างจาก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองลึกประมาณ 100 เมตร
1.2 ชายแดนจันทบุรีกบั กัมพูชานั้น มีบ่อนคาสิ โนที่เกิดขึ้นในบริ เวณชายแดนสอง
ด้านคือ บ่อนคาสิ โนที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณจุดผ่อนปรนบ้านผักกาดและบ่อนบริ เวณบ้านแหลม และบ้าน
ซับตารี
1.2.1 บ่อนคาสิ โน ที่ต้ งั อยู่ในบริ เวณจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด ติดต่อกับแนว
ชายแดนบ้านโอสกรอม กรุ งไพลินมีอยู่ 5แห่งคือ
1) บ่ อ นซี ซ าร์ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนลเป็ นคาสิ โ นแห่ ง แรกของพื้ น ที่ ใ นเขต
ชายแดนบ้านผักกาด บ่อนดังกล่าวเป็ นการร่ วมทุนกันระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
และการกินหุ ้นลมของนายสมพรผูว้ ่าราชการจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ปั จจุบนั ถูกขายให้กบั
นายทุนไทยที่เรี ยกว่ากลุ่มไพลิน และปรับปรุ งบ่อนคาสิ โนที่ชื่อ ไพลิน ฟามิงโก
2) บ่อนไพลิน เป็ นการลงทุนรวมกันของนักธุรกิจและนักการเมืองท้องถิ่น
3) บ่อนมงกุฎเพชร เป็ นการลงทุนระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นและนายพล
กัมพูชา
4) บ่ อนดรี ม เวิรล เป็ นการลงทุ นระหว่า งนายสมพร ซึ่ ง เป็ นผูว้ ่า ราชการ
จังหวัดไพลินในปั จจุบนั กับนายทุนสิ งคโปร์ แต่ประสบปั ญหาการขาดทุน จากนั้นจึงได้โอนกิจการ
มาให้นกั ธุ รกิจไทยเช่าต่อ แต่ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร
5) บ่อนเค.อาร์ วิกตอเรี ย คาสิ โน เป็ นการลงทุนโดยนายสมพรกับเฮียโนนัก
ธุรกิจท้องถิ่น
นักธุ รกิ จที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการลงทุนเปิ ดบ่อนคาสิ โนบริ เวณบ้าน
ผักกาดนั้นมีพฒั นาการมาจากเครื อข่ายของชนชั้นนําที่มีการทําธุ รกิจในเขตชายแดนไทย - กัมพูชา
ในอดีตจะมีการลงทุนทําบ่อนคาสิ โน คือ เครื อข่ายการทําธุ รกิ จเหมืองพลอย และเครื อข่ายการทํา
ธุ รกิ จไม้ในยุคที่เขมรแดงถูกเวียดนามบุก และสามารถยึดครองราชธานี พนมเปญ เมืองหลวงของ
กัมพูชาได้หว้ งเวลาดังกล่าวบริ เวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้เกิดการรวมกลุ่มเป็ นกลุ่มพันธมิตร
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เพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างระหว่างชนชั้นนําสามกลุ่ม โดยเริ่ มจากการสะสมทุนจากการทํา
เหมืองพลอย กลุ่มชนชั้นนําทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.กลุ่มชนชั้นนําทหารไทย นําโดยพลเอกยุทธ กลุ่มนี้มียทุ ธศาสตร์ ตอ้ งการที่
จะสนับสนุนเขมรแดงเพื่อเป็ นกันชนให้กบั ประเทศไทยจากการรุ กรานของเวียดนาม
2.กลุ่มชนชั้นนําทหารของเขมรแดงในเขตจังหวัดไพลินซึ่ งนําโดยนายสม
พร ผูว้ ่าราชการจังหวัดไพลิ น กลุ่มนี้ มีเป้ าหมายในการต่อต้านการรุ กรานของประเทศเวียดนาม
โดยตรง
3.กลุ่มชนชั้นนํา ท้องถิ่ นจันทบุ รีที่ตอ้ งการเข้า ไปขุดพลอยหรื อทําเหมื อง
พลอยจากจังหวัดไพลิน ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ถือว่ามีพลอยไพลินที่สวยมากที่สุดในโลก และมีจาํ นวน
มาก
หลังจากปี พ.ศ. 2545 ที่พลอยในพื้นที่จงั หวัดไพลินหมดลง กลุ่มชนชั้นนํา
ท้องถิ่ น จันทบุรีจึงหันมาทําธุ รกิจทําไม้ เป็ นธุ รกิจที่ต่อเนื่ องจากการทําเหมืองพลอย การตัดไม้ใน
จังหวัดไพลินนั้น เพื่อที่จะนํามาขายในประเทศไทย จนกระทัง่ ไม้ในจังหวัดไพลินหมดไป และหัน
มาทําธุ รกิจการพนัน โดยจุดเริ่ มต้นของ การเปิ ดบ่อนคาสิ โนบ้านผักกาด เริ่ มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2540
ด้วยการเปิ ดเป็ นบ่ อนแบบบ่อนเพิ ง หรื อที่ รู้จกั กันในนาม “บ่อนหญ้า คา”บ่ อนหญ้า คานั้น จะมี
ลักษณะเป็ นเพิงโปร่ ง โล่ง หลังคาทําด้วยใบหญ้าคา พื้นจะเทปูนซี เมนต์ และจะมีเจ้าของโต๊ะเอา
อุปกรณ์การเล่นติดตั้งไว้สาํ หรับให้นกั เล่นได้เข้ามาเล่น บางโต๊ะอาจมีพนักงานคอยเชียร์ แขกให้เข้า
ไปเล่น พนักงานเหล่านี้ บางส่ วนจะมาจากคนในชุ มชนคลองใหญ่ โดยในระยะแรกมีสถานะเป็ น
เพียงสถานที่เล่นการพนันแห่ งใหม่ของนักเล่นเดิมในพื้นที่จงั หวัดจันทบุรี ที่ตอ้ งการเล่นการพนัน
อย่างปลอดภัย
ในระหว่า งการดําเนิ นการของบ่อนหญ้าคา ก็มีก ารสร้ างอาคารของบ่อน
ไพลิน และหลังจากดําเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ได้มีมีเครื อข่ายของกลุ่มชนชั้นนํา 3 กลุ่มเข้าร่ วม
ลงทุน คือ
1. กลุ่มนายการ ซึ่ งเป็ นกลุ่มชนชั้นนําท้องถิ่นจันทบุรีได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยถือใบอนุญาตจากท้องถิ่นภายใต้อิทธิ พลของนายสมพร
2. กลุ่มทุนฟลามิงโกที่เป็ นกลุ่มทุนจากประเทศสิ งคโปร์ มีบทบาทในฐานะ
เป็ นกลุ่มทุนที่นาํ เข้าเครื่ องเล่นสมัยใหม่ เข้ามาในบ่อนคาสิ โน
3. กลุ่มนายสมพรในฐานะเป็ นเจ้าของพื้นที่ ซึ่ งหมายถึงตัวเขาเพียงคนเดียว
และเป็ นการลงทุนในลักษณะของหุ น้ ลม มีบทบาทในการอํานวยความสะดวกและรับผลประโยชน์
จากบ่อนคาสิ โน
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ผลประโยชน์จากการลงทุนธุ รกิจบ่อนคาสิ โนชายแดนบ้านผักกาดได้ดึงดูด
ให้กลุ่มนายทหารโดยการนํากลุ่มของพลเอกอดีตผูร้ งคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ซึ่ งเป็ นนายทหารที่มี
บทบาทในทางการเมื องที่ สํา คัญคนหนึ่ ง ในช่ ว งรั ฐ บาล นายชิ น โดยมี ต าํ แหน่ ง เป็ นที่ ป รึ ก ษา
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมัน่ คง และกลุ่มนักธุ รกิจในกรุ งเทพฯ เกิ ดความสนใจและพยายามเข้ามามี
บทบาทร่ วมในการลงทุนโดยขอซื้ อหุ ้นในธุ รกิจบ่อนคาสิ โน แต่ไม่สามารถจัดสรรผลประโยชน์ได้
ลงตัวทําให้กลุ่ มทุนจากสิ งคโปร์ ที่ใช้ชื่ อว่า“กลุ่ม ฟลามิงโก้” ถูกบี บให้ออกจากการร่ วมลงทุ น
เนื่องจากไม่มีอิทธิ พลทางการเมืองช่วยหนุน
เครื อข่า ยชนชั้นนําทางเศรษฐกิ จและการเมื องในการลงทุนบ่ อนคาสิ โน
ชายแดนบ้านผักกาดของกลุ่ มนักธุ รกิจจากกรุ งเทพฯ ที่น่าสนใจอีกกลุ่ มหนึ่ งก็คือ กลุ่มนักธุ รกิ จ
ภายใต้การนําของ นายนัท หรื อที่รู้จกั กันในกลุ่มของชาวบ้านผักกาด และนักเล่นการพนันว่า เสี่ ย
นัท อดี ต ผู ้ก ํา กับ ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งผลงานที่ มี ชื่ อ แก่ ส าธารณชน หลัง จากที่ ว างมื อ จากวงการ
ภาพยนตร์ เสี่ ยนัทได้หนั มาลงทุนธุ รกิจม้าแข่งในกรุ งเทพฯ มีการเปิ ดคอกม้าเป็ นของตัวเองด้วยการ
ซื้ อพันธ์มา้ จากต่างประเทศ แต่ธุรกิจม้าแข่งก็ประสบปั ญหาหลายด้าน เช่น ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหา
ระบบการบริ หารงานของราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ทําให้เสี่ ยนัท
เลิกกิจการคอกม้า และหันมาลงทุนในธุ รกิจบ่อนคาสิ โนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีตามคําชักชวน
ของเครื อข่าย
เสี่ ยนัทเข้ามาลงทุนในบ่อนคาสิ โน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 การลงทุนในธุ รกิ จ
บ่อนคาสิ โนของเสี่ ยนัทเกิ ดขึ้นภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการเปิ ดบ่อนคาสิ โน ว่า“มนุ ษย์ทุกคน
เมื่อมีแล้วมักจะเล่นการพนันเพื่อความบันเทิง เริ งสุ ขกันทั้งนั้น”ดังนั้นการเปิ ดบ่อนคาสิ โนจึงมิได้
หมายถึ งการหาประโยชน์จากนักเล่นเพียงอย่างเดียว การพนันจึงเป็ นธุ รกิ จหนึ่ งที่หากมองในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์แล้วมีความคุม้ ทุนในการที่จะลงทุนการเปิ ดบ่อนคาสิ โนชายแดนในระยะแรกของ เสี่ ย
นัทคือ การจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อให้ได้ใบอนุญาตอย่างเป็ นทางการมาจากรัฐบาล ด้วยวิธีการต่างๆ
ทั้งวิธีที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทั้งในระบบและนอกระบบหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตอย่าง
เป็ นทางการแล้วการประกอบธุ รกิจบ่อนคาสิ โนยังจําเป็ นต้องประสบกับการขูดรี ดจากผูม้ ีอิทธิ พล
ทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เช่น การขอปูนซี เมนต์ เพื่อสร้างอาคารให้กบั หน่วยงานราชการ
ปี พ.ศ. 2541 กลุ่มทุนของเม้น ลูกชายนายท้วม คนสนิทของ นายฮาน ได้เข้า
มามี บ ทบาทธุ รกิ จ การพนันในพื้ นที่ จงั หวัดไพลิ น เนื่ องจากได้ใ บอนุ ญาตระดับ ชาติ ในช่ วงนี้
ประเทศกัมพูชาเกิ ดความขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลกลางภายใต้อิทธิ พลของนายฮาน ที่พยายาม
ควบคุมพื้นที่ท้ งั หมดรวมถึงท้องถิ่น(เขตปกครองพิเศษ)ในจังหวัดไพลินด้วย ขณะที่จงั หวัดไพลิน
เป็ นพื้ นที่ที่ อยู่ภ ายใต้อิท ธิ พ ลของ นายสมพร อดี ตผูน้ ํา เขมรแดง ทํา ให้ก ารประกอบธุ รกิ จบ่ อน
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คาสิ โนของกลุ่ ม ที่ร่วมลงทุนกับ นายสมพร ซึ่ งได้ใบอนุ ญาตระดับท้องถิ่ น ต้องเสี ยค่า สัมปทาน
ซํ้าซ้อน ขาดเอกภาพเนื่ องจากต้องเสี ยสัมปทานทั้งรัฐบาลกลางและสัมปทานระดับท้องถิ่นสําหรับ
ในช่ วงเวลาดังกล่าวการลงทุนบ่อนคาสิ โนจะต้องได้รับใบอนุ ญาตที่ตอ้ งเสี ยเงิน 50 ล้านบาทเพื่อ
เป็ นการขอใบอนุ ญาตหรื อที่ เรี ยกว่าค่าสัมปทานชาติจากรัฐบาลกลาง ประกอบกับก่ อนหน้านั้น
ในช่วงปี พ.ศ.2540 นายการ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ รวมทั้งมีนายทหารของฝ่ ายไทย
ได้มาขอร่ วมลงทุนการประกอบธุ รกิจบ่อนคาสิ โนในฐานะหุน้ ลม แต่นายการไม่ยอมเลยถูกขู่ฆ่า ทํา
ให้ นายการ ถอนตัวจากการประกอบธุ รกิจดังกล่าว
กลุ่มทุนของเม้น จึงได้ไปดึง นายสิ ทธิ์ อดีตสมาชิ กสภาจังหวัดจันทบุรี ใน
เขต อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และได้หันมาเล่นการเมืองระดับชาติดว้ ยการลงสมัครสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรในนามพรรคคนผลัดถิ่น เข้ามาร่ วมลงทุนแทนที่กลุ่มของนายการเดิม นายสิ ทธิ์ จะเป็ นที่รู้จกั
กันในหมู่ของนักเล่นการพนันในพื้นที่อาํ เภอท่าใหม่ ในฐานะที่จดั สถานที่ให้คนมาเล่นการพนันได้
โดยไม่ตอ้ งเสี่ ยงต่อการถูกจับโดยใช้อิทธิ พลทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ การรวมลงทุนในธุ รกิจ
บ่อนคาสิ โนชายแดนบ้านผักกาดของ นายสิ ทธิ์ เป็ นช่วงเวลาใกล้เคียงกับช่ วงที่นายสมพรโดนแรง
บีบจากทางการรัฐบาลกลาง
อย่างไรก็ตามการดําเนิ นธุ รกิ จบ่อนคาสิ โนในช่ วงแรกได้เกิ ดการแตกแยก
ระหว่างเครื อข่ายชนชั้นนําของไทยและกัมพูชา เนื่องจากการเปิ ดบ่อนในช่วงแรกอยูภ่ ายใต้อิทธิ พล
ของผูน้ าํ กัมพูชาที่ยึดครองพื้นที่จงั หวัดไพลินโดยอาศัยอดีตกองกําลังของเขมรแดง แต่หลังจากที่
จังหวัดไพลินยอมรับอํานาจกลางของรัฐบาล นายฮาน การดําเนินธุ รกิจของบ่อนคาสิ โนจําเป็ นต้อง
ได้รับใบอนุ ญาตอย่างเป็ นทางการ โดยเสี ยค่าสัมปทานและภาษีอย่างเป็ นทางการ ดังนั้นการทํา
ธุ รกิจบ่อนคาสิ โนจึงดาเนินมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั
1.2.2 บ่อนบ้า นแหลมตั้งอยู่ในพื้นที่บา้ นภุ มเรี ยง อําเภอภุม เรี ยง จังหวัดพระ
ตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านแหลม ตําบลเทพนิมิตมีอยู่ 3 บ่อนคือ
1) บ่อนคาสิ โน ดราก้อน คลับ
2) บ่อนคาสิ โน เจ้าพระยา คลับ
3) บ่อนคาสิ โนRio Casino
จุดเริ่ มต้นของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนบ้านแหลมเริ่ มต้นจากการเปิ ดบ่อน
คาสิ โนและจากนั้นจึงได้มีการเปิ ดเป็ นตลาดการค้า “มีบ่อนบ้านแหลมก่อน แล้วถึงได้มีตลาดบ้าน
แหลม” หลังจากมีบ่อนที่ชายแดนบ้านแหลมแล้ว ตลาดชายแดนบ้านแหลมจึงเกิดขึ้นตามมาโดยถือ
ว่าเป็ นธุ รกิจครอบครัว ของ นายเกียรติ จากการมีบ่อนคาสิ โนและตลาดบ้านแหลม นายเกี ยรติ จึง
พยายามที่จะขอขยายจุดผ่านแดนชัว่ คราวบ้านแหลม เป็ น จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและประสบ
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ความสําเร็ จเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2546 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลทําให้การเข้าออกตาม
บริ เวณจุ ดผ่านแดนถาวรของนักเล่ นพนันมีความสะดวกยิ่งขึ้ นเพราะบางครั้ งนักเล่ นโดยเฉพาะ
นักเล่นคนไทยไม่จาํ เป็ นต้องใช้Passport
บ่อนคาสิ โนที่บา้ นแหลมก็ใช้โมเดลการทําธุ รกิจเช่นเดียวกับบ้านผักกาด ก็
คือ การมีบ่อนคาสิ โนในเขตประเทศกัมพูชา และมีตลาดการค้าชายแดนในเขตประเทศไทย อย่างไร
ก็ดีในกรณี ยุทธศาสตร์ บ่อนคาสิ โนดราก้อนคลับ จะพบว่ามีความพยายามผลักดันให้ตลาดบ้าน
แหลมหรื อที่เรี ยกว่าตลาดอิ นโดจี นในปั จจุบนั เป็ นตลาดการค้าที่ สําคัญในพื้นที่ชายแดนจังหวัด
จันทบุรี แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ และไม่ถือว่าเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สําคัญเนื่ องจากตลาดดังกล่าว
ไม่มีจุดเด่นทางการตลาดเพียงพอที่จะเป็ นจุดขายให้กบั ผูม้ าซื้ อสิ นค้าได้ เช่น สิ นค้าส่ วนใหญ่จะมา
จากตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้ว ซึ่ งชาวบ้านในแถบนั้นสามารถที่จะเดินทางไปตลาดโรงเกลือได้
ด้วยตนเอง โดยเส้นทางลัดในระยะทางเพียงประมาณ 60 กิโลเมตร
การดําเนิ นธุ รกิ จของบ่อนดราก้อนคลับเกิดขึ้ นตั้งแต่ในช่ วงนโยบายที่ไม่
เป็ นทางการของประเทศกัมพูชา แต่เนื่องจากไม่ได้อยูพ่ ้ืนที่เขตอิทธิ พลของนายสมพร จึงขึ้นอยูก่ บั
อิท ธิ พ ลของนายฮาน โดยตรง จึ งไม่ เกิ ดปั ญหาการแบ่งสรรผลประโยชน์ ดังเช่ นที่ เกิ ดกับบ่ อน
คาสิ โนชายแดนบ้านผักกาด ปั จจุบนั บ่อนดราก้อนคลับ ดําเนิ นการภายใต้นโยบายที่เป็ นทางการใน
ระดับชาติของกัมพูชาโดยจะต้องมีการเสี ยเงินให้แก่รัฐบาลกัมพูชา ใน 3 รู ปแบบใหญ่ๆ คือ
1. การเสี ยค่าใบอนุ ญาตให้เปิ ดบ่อนคาสิ โนให้แก่รัฐบาลกัมพูชา ซึ่ งอยู่ใน
วงเงินตั้งแต่ 20-80 ล้านบาท
2. การเสี ยค่าต่อใบอนุญาตเป็ นรายปี โดยเฉลี่ยแล้วปี ละ 5-6 แสนบาท
3. การเสี ยภาษีรายได้ของบ่อนเป็ นรายเดือน ซึ่งพิจารณาจากรู ปแบบการเล่น
พนันเช่น ภาษีสล็อตมีฐานภาษีมาจากการจํานวนเครื่ อง
1.2.3บ่อนบ้านซับตารี ตั้งอยูอ่ าํ เภอพนมปริ ก จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อน
ปรนบ้านซับตารี ตาํ บลทุ่งขนาน อําเภอสอยดาว บ่อนนี้ เป็ นการร่ วมลงทุนระหว่างนักธุ รกิ จชาว
เกาหลีกบั นักลงทุนชาวไทย
1.3 ด้านชายแดนจังหวัดตราด คือโครงการเกาะกง อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี สอร์ ท
คลับ ตั้งอยูบ่ า้ นจามเยี่ยม อําเภอมณฑลสี มา จังหวัดเกาะกง ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ห่ างจากจุดผ่านแดนถาวร ประมาณ 800 เมตร ผูด้ าํ เนินการคือ นาย
พัด สุ ภาภา อดี ตผูอ้ พยพเชื้ อสายไทยเกาะกง โอนสัญชาติเป็ นคนไทยและอดีตผูว้ ่าราชการจังหวัด
เกาะกง บ่อนนี้ ต้ งั อยู่บริ เวณชายเขาริ มทะเลมีบา้ นพักตากอากาศที่เพียบพร้ อมด้วยเครื่ องอํานวย
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ความสะดวก ร้านค้าปลอดภาษี ท่าเรื อนํ้าลึกยาวประมาณ 500 เมตร สามารถรองรับเรื อสิ นค้าความจุ
กว่า 2,000 ตัน นอกจากนี้ในอนาคตยังมีโครงการสร้างสนามบิน
บ่อนคาสิ โนเกาะกงมีพ้ืนที่นบั หมื่นไร่ ซึ่ งบริ ษทั ในกลุ่ มเครื อข่ายของเสี่ ยพัดนั้น
ครอบคลุ มธุ รกิ จทั้งคาสิ โนและโรงแรม เช่น นิ คมอุตสาหกรรม ศูนย์ผลไม้ อาคารพาณิ ชย์ให้เช่ า
ถนนส่ วนบุคคลและสะพานข้ามแม่น้ าํ นอกจากนั้นเสี่ ยพัชยังมีธุรกิจระดับชาติกมั พูชาที่สําคัญ เช่น
ธุ รกิ จบุ หรี่ โรงแรมในกรุ ง พนมเปญ การทํา ไร่ ป ลูก อ้อยขนาดใหญ่ (Plantation) การที่ เสี่ ย พัช
สามารถสะสมทุ นจนมี กิจการมากมายใหญ่โตเช่ นนี้ ใ นเขตชายแดนไทยและกัมพูชาได้น้ นั เป็ น
เพราะเสี่ ยพัชถือได้ว่าเสี่ ยพัช เป็ นผูใ้ กล้ชิดกับนายฮาน นายกรัฐมนตรี ของกัมพูชามากที่สุด จนมีผู ้
กล่าวว่าเสี่ ยพัชเป็ นกระเป๋ าของนายฮาน
นอกเหนือจากการได้รับตําแหน่งออกญาและเป็ นวุฒิสมาชิกของเกาะกงแล้ว เสี่ ยพัชเกิด
ที่อาํ เภอเสาธง และอพยพเข้ามาอยูท่ ี่ตราดในช่วงที่เกิดสงครามกัมพูชา และการเข้ามาอยูใ่ นประเทศ
ไทยในครั้งนี้ทาํ ให้เขาได้รับสัญชาติไทย และใช้นามสกุล สมใจ เสี่ ยพัช ถือว่าเป็ นคนไทยเกาะกง ที่
ถือ 2 สัญชาติ คือ สัญชาติไทย และสัญชาติกมั พูชา หรื ออาจ สามารถพูดได้3 ภาษาคือไทยจีน และ
เขมร ทําให้เริ่ มทําการค้าขายตั้งแต่ยุคเริ่ มต้นๆ โดยกระบวนการสะสมทุนของเสี่ ยพัชเริ่ มต้นขึ้นจาก
การเป็ นลูกจ้างล้างเครื่ องเรื อและต่อมาได้ร่วมกับเพื่อนทําการค้ารถยนต์เก่านําเข้าจากสิ งคโปร์ และ
ต่อมาได้ร่วมกับเพื่อนทําการค้าเครื่ องยนต์ และลงทุนรับซื้ อกุง้ ในฐานะพ่อค้าคนกลาง เสี่ ยพัชได้ผนั
ตัวมาเป็ นนักธุ รกิจขนาดใหญ่ได้เมื่อได้รับสิ ทธิ์ จากสิ งคโปร์ ในการนําเข้าเครื่ องยนต์เก่า ซึ่ งทําให้
เสี่ ยพัชสร้างรายได้ให้กบตนเองมากพอที่จะดําเนินธุ รกิจอย่างอื่น เช่น การเปิ ดเกาะกงรี สอร์ ทคลับ
บริ เวณชายแดนไทยกัมพูชา
โดยบ่อนคาสิ โนของเสี่ ยพัดนั้นมีพฒั นาการก้าวหน้ามาจากบ่อนที่ชาวเรี ยกกันเมื่อก่อนว่า
บ่อนป่ า ซึ่ ง มี ล ัก ษณะเป็ นเพิ ง ไก่ โดยมี ผูว้ ่า ราชการจัง หวัดเกาะกง และอดี ตกํานันหาดเล็ก เป็ น
เจ้าของ รู ปแบบการเล่นในบ่อนป่ าที่เป็ นคาสิ โนอย่างดั้งเดิมทั้งของไทยและกัมพูชา เช่น การเล่นไพ่
การเล่นอีโปง ซึ่ งคล้ายคลึ งกับของไทยต่อมาเสี่ ยพัชจึงได้ซ้ื อที่ดินและได้ปรับบ่อนมาเป็ นรู ปแบบ
โรงแรมขนาดเล็ก จนในที่สุดได้ลงทุนสร้างโรงแรมเกากงรี สอร์ ท และทําโรงแรมในระดับ 5 ดาว
ในกัมพูชา ดังที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
1.4 ด้านชายแดนจังหวัดสุ รินทร์ มีการเปิ ดบ่อนการพนัน “รอยัลฮิ ลล์ โฮเต็ล ”
บริ เวณตลาดโอเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชยั ห่ างจากจุดผ่อนปรนช่องจอม อําเภอกาบเชิ ง
ประมาณ 100 เมตร มีคาสิ โนขนาดใหญ่ 2 แห่งคือ
1)โอเสม็ด รี สอร์ ท ของนายพัด สุ ภาภา หรื อ ลี ย งพัด นัก ธุ รกิ จสองสัญชาติ
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีหอ้ งพักทั้งหมด 210 ห้อง
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2)คาสิ โนรอยัลฮิลล์ โฮเตล ของกลุ่ม ลิมเฮงกรุ ้บ โดยนายลิมเฮง นักธุ รกิจชาว
กัมพูชาร่ วมหุ น้ กับนักธุ รกิจสิ งคโปร์ และไทย
1.5 ด้านชายแดนจังหวัดศรี ษะเกษคาสิ โนพนันสะงํารี สอร์ ท ตั้งในพื้นที่ อ.อัลลอง
เวง จ.เสี ยมเรี ยบ กัมพูชา เปิ ดทําการเมื่อเดือนมกราคม 2555 อยูต่ รงข้ามได้แก่บริ เวณชายแดนด่าน
ช่องสะงํา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี ษะเกษ ซึ่ งห่ างจากด่านช่องสงําประมาณ 200 เมตร ที่พ่อค้าแม่คา้
ชาวกัมพูชาขายของอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ที่ไทยกับกัมพูชาได้เจรจากันให้เป็ นพื้นที่ผอ่ นปรน เพื่อ
การค้าแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ บ่อนคาสิ โนสะงํารี สอร์ ท มีนกั ธุ รกิจเอกชนกัมพูชา คือ ออกยา ลิม
เฮง ได้รับสัมปทาน และ คาสิ โนของพลเอก เตีย สด ซึ่ งกําลังดําเนินการก่อสร้าง
2. บ่ อนบริ เวณชายแดนไทย - พม่ า มีบ่อนคาสิ โนที่เกิดขึ้นในเขตระหว่างชายแดน
ไทยในจังหวัดต่าง ๆ กับพม่าดังต่อไปนี้
2.1.ชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายนั้นมีบ่อนคาสิ โนที่อยูบ่ ริ เวณพื้นที่เขตรอยต่อของ
จังหวัดเชียงรายกับพม่านั้น ได้แก่
1) บ่อนฮ่องลึก ตั้งอยู่บริ เวณบ้านหลวง ตําบลฮ่องลึก อําเภอท่าขี้เหล็ก จังหวัด
ท่าขี้เหล็ก มีขนุ ศึกสามอดีตสมาชิ กกลุ่มกองทัพเมืองไต (Mong Tai Army - MTA) เป็ นผูด้ าํ เนินการ
โดยมี นายหวู จึง แหลงชาวจีนฮ่อสัญชาติไทยเป็ นนายทุน
2) บ่อนปงถุ น ตั้งอยู่บริ เวณเขตปงถุ น อําเภอท่าขี้ เหล็ก เจ้าของบ่อนเป็ นชาว
พม่าเชื้อสายจีน
3) บ่อนท่าล้อ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอาคารพาณิ ชย์ในตลาดท่าขี้เหล็ก ใกล้ห้างสิ งคโปร์
บริ เวณชายแดนแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก เจ้าของบ่อนเป็ นชาวพม่าเชื้อสายจีน
4) บ่อนสันทราย ตั้งอยูบ่ ริ เวณบ้านสันทราย อําเภอท่าขี้เหล็ก เจ้าของบ่อนเป็ น
ชาวพม่า
5) บ่อนการพนัน รี เวอร์ คลับ (River Club North Top Myanmar)บริ เวณบ้าน
มะก่าหัวคํา จังหวัดท่าขี้เหล็ก ซึ่ งเป็ นการร่ วมทุนระหว่าง บริ ษทั เอ็ม วาย เอ็ม กรุ๊ ป จํากัด ของอดี ต
นักการเมืองไทยกับเจ้าของบริ ษทั เอ็ม วายเอ็นเตอร์ ไพรส์ ชาวพม่า ทางการพม่าได้มีคาํ สั่งให้ยุติการ
ดําเนินการจนถึงปั จจุบนั เนื่องจากผิดกฎหมายของพม่า
6) โครงการโกลเด้นท์ ไทรแองเกิ ลแอนด์ พาราไดซ์ รี สอร์ ท ดําเนิ นการโดย
บริ ษทั วิทวัส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัดของนักการเมืองระดับชาติ โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดิน
เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ เป็ นเวลา 40 ปี กับรัฐบาลพม่า ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ.2542 บริ ษทั วิทวัสฯ ขอ
เปิ ดจุดผ่อนปรนที่บา้ นสบรวกตําบลเวียง อําเภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย เพื่อรองรับและอํานวย
ความสะดวก ในการเดิ นทางข้ามไปเล่นคาสิ โนซึ่ งตั้งอยู่ตรงข้ามจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคํา บ้าน
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สบรวก แต่ ป รากฏว่า ทางการไทยยัง ไม่อนุ มตั ิ อย่า งไรก็ ตามเมื่ อเดื อนสิ ง หาคม พ.ศ.2542 กลุ่ ม
ผูด้ าํ เนินการได้เปิ ดให้บริ การบ่อนคาสิ โนอย่างไม่เป็ นทางการ
2.2 ด้านชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีบ่อนคาสิ โนเกิ ดขึ้นใน 2 พื้นที่สําคัญ
ได้แก่
1) บ่อนที่บา้ นเตาดิน ตําบลเวียง อําเภอฝาง โดยนักธุ รกิจชาวไทยในอําเภอฝาง
เปิ ดให้เล่นการพนันพื้นบ้านหลายประเภท เช่น ไพ่ ไฮโล รวมทั้งสนุ๊กเกอร์ นักการพนันส่ วนใหญ่
เป็ นชาวจีนฮ่อ ในเขตอําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ พ่อค้า และกลุ่มว้า (United Wa State Army –
WSA) จากอําเภอแม่อาย จังหวัดเชี ยงใหม่ บ่อนดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนวันละประมาณ 50,000 1,000,000บาท
2) พื้นที่ อาํ เภอเวียงแหงได้แก่บ่อนการพนันที่บา้ นปางก๋ าก่อ ในเขตพม่า ห่ าง
จากช่องทางหลักแต่ง บ้านหลักแต่ง ตําบลเปี ยงหลวงอําเภอเวียงแหง ประมาณ 500 เมตร โดยมีชาว
จีนฮ่อ ชาวไทยและเจ้าหน้าที่ตาํ รวจในอําเภอเวียงแหงเป็ นผูล้ งทุนและมอบหมายให้คนใกล้ชิดเป็ น
ผูด้ ูแลกิ จการของบ่อนทั้งหมดกลุ่มนักพนันเป็ นชาวจีนฮ่อ ชาวลีซอชาวไทยและชาวไทยใหญ่ที่มี
ฐานะดี ในเขตอําเภอเวียงแหง เดิ นทางเข้าไปเล่นเป็ นประจํา ส่ วนนักการพนันจากอําเภอฝาง และ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าไปเล่น
2.3 ด้านชายแดนจังหวัดระนอง บ่อนการพนันอยู่ในพื้นที่จงั หวัดเกาะสอง ตรง
ข้ามอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีอยูห่ ลายแห่งดําเนินการโดยนายทุนชาวพม่าร่ วมกับนายทุน
ต่างชาติ ประกอบด้วย
1) บ่อนเกาะสน หรื อบ่อนอันดามันคลับ ตั้งอยูต่ รงข้ามตําบลปากนํ้าอําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนองตั้งอยูภ่ ายในโรงแรมอันดามัน คลับ บนเกาะสน จังหวัดเกาะสอง เป็ นบ่อน
คาสิ โนชายแดนแห่งแรกๆ ที่เปิ ดบริ การ ผูล้ งทุนคือบริ ษทั เวสต์ กรุ๊ ป ของนักธุ รกิจชาวไทย โดยทํา
สัญญาเช่ากับรัฐบาลทหารพม่า 30 ปี
2) บ่อนในตําบลฉ่ วยมิ้นโว่น อําเภอเกาะสอง จังหวัดเกาะสอง เป็ นบ่อนการ
พนันที่ใหญ่ที่สุดในอําเภอเกาะสอง เปิ ดดําเนินการเมื่อ พ.ศ.2539 โดยนักธุ รกิจไทย มีนกั ท่องเที่ยว
ทั้งไทยและต่างประเทศรวมทั้งชาวพม่าในพื้นที่เข้าไปเล่นพนันซึ่ งมีหลายประเภท นอกจากนี้ บ่อน
การพนันยังแฝงในร้านอาหารและบ้านเดี่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากโรงแรมอันดา
มัน คลับ
2.4 ด้านชายแดนจังหวัดตาก มีบ่อนเมียวดี ริ เวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท ตั้งอยู่บริ เวณริ ม
แม่น้ าํ เมย จังหวัดเมียวดี ตรงข้ามกับท่าเรื อทองดีบา้ นริ มเมย ตําบลท่าสายลวด อําเภอ แม่สอด ห่ าง
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จากสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ไปทางทิศเหนื อประมาณ500 เมตร เป็ นโครงการของนักธุ รกิจพม่า
- ไทยใหญ่ ร่ วมทุนกับกลุ่มนักธุ รกิจมาเลเซี ย
3. บริ เวณชายแดนไทย – ลาว มี บ่อนคาสิ โนที่ ต้ งั อยู่ในโครงการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวบริ เวณภูเขาควายและทะเลสาบนํ้าเงิน เขตเมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ เรี ยกว่า แดน
สวรรค์ นํ้า งึ ม รี ส อร์ ท มี ที่ ต้ งั อยู่ห่ า งจากกํา แพงนครเวีย งจัน ทน์ ไปตามเส้ น ทางหมายเลข 10
ประมาณ 60 กิ โลเมตร รี สอร์ ทแห่ งนี้ เป็ นโครงการร่ วมทุนระหว่างนักธุ รกิ จชาวมาเลเซี ย ในนาม
บริ ษทั ลาว - ซู เยน พัฒนา จํากัด (Lao-SyuenDevelopmentCo.Ltd.) กับรัฐบาลลาว โดยกระทรวง
ป้ องกันประเทศมีเงินลงทุนทั้งสิ้ น 211 ล้านเดอลลาร์ สหรัฐฯในแต่ละวันจะมีนกั พนันไม่น้อยกว่า
200 คน ส่ วนใหญ่เป็ นคนไทย เดินทางข้ามฟากแม่น้ าํ โขงที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแล้วต่อรถตูท้ ี่
บริ ษทั ฯจัดไว้บริ การฟรี แก่ลูกค้า การทําตลาดของบ่อนคาสิ โนแห่ งนี้ จะใช้วิธีการตั้งตัวแทนจัดหา
ลูกค้าขึ้นในแต่ละประเทศสําหรับประเทศไทยมีตวั แทนที่จงั หวัดอุดรธานี และที่กรุ งเทพมหานคร
ให้บ ริ การท่องเที่ ยวไปลาวและจัดหาลู ก ค้าให้ก ับ บ่อนด้วย ซึ่ งได้มี การลงนามสัญญาอย่า งเป็ น
ทางการ
โครงการสะหวันเวกัส ฯ ตั้ง อยู่ที่ บ ้า นหนองเดิ น เมื องไกสอนพรหมวิห าร แขวง
สะหวันนะเขต ใกล้กบั สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวัน นะเขต) มีมูลค่าการลงทุนรวม 18.5
ล้านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่ งของแขวงสะหวันนะเขต ได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลลาว ให้เริ่ มก่อสร้างในปี 2550 และเปิ ดให้บริ การราวกลางเดือนตุลาคม 2551 ซึ่ ง
เชื่ อมโยงระหว่างมุกดาหารกับสะหวันนะเขตสร้างเสร็ จ สะหวันเวกัสนั้นอยู่ห่างสะพานเพียง 3
กิ โลเมตร มีการอํานวยความสะดวกจัดรถรับส่ งนักพนันจากด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารถึ ง
ประตูบ่อน ในอนาคตโครงการยังมีแผนสร้างสนามกอล์ฟ และไนต์คลับอีกหลายแห่ งในพื้นที่รอบ
โครงการเพื่อดึงดูดนักเสี่ ยงโชค โรงแรมสะหวันเวกัสมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 125 เอเคอร์ โครงการแรกของ
สะหวันนะเวกัสและคาสิ โน ใชงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
เป็ นตึกสู ง 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก180 ห้อง ห้องเกมส์ คาสิ โนที่มีพ้ืนที่ขนาด 4,950 ตารางเมตร
แบ่ ง เป็ นเครื่ อ งเล่ นสล็ อ ต 300 เครื่ อง โต๊ะ เกมส์ 80 โต๊ะ ร้ า นอาหารนานาชาติ เคาน์เ ตอร์ บ าร์
เครื่ องดื่ม ศูนย์บนั เทิง สปาแหล่งช็อบปิ้ งที่ทนั สมัยและสระว่ายนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของ สปป.
ลาว ส่ วนโครงการที่ 2 เป็ นตึกสู ง 10 ชั้นอยูบ่ ริ เวณด้านหลังของโครงการแรก ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาประกอบด้วย ไนต์คลับเซาว์น่า จากุชซี่ ศูนย์ดูแล
สุ ขภาพ นวดแผนโบราณ ซึ่ งจุดประสงค์หลักของโครงการที่ 2 คือ ห้องประชุ มสัมมนา และเน้น
สร้างรี สอร์ ท ให้สมบูรณ์แบบที่สุดในแขวงสะหวันนะเขต
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สําหรับสะหวันเวกัสฯจะเน้นให้บริ การลูกค้าทัว่ ไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการเข้า
มาหาประสบการณ์อื่นๆนอกจากการเล่นคาสิ โนเช่นชอปปิ้ งสปาสระว่ายนํ้ารับประทานอาหารหรื อ
มาเที่ย วชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆของแขวงสะหวันนะเขตโดยได้รับการติ ดต่อจาก
บริ ษทั ท่องเที่ยวเข้ามาเป็ นจํานวนมากกว่า 100 บริ ษทั ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริ กาญี่ปุ่นเวียดนาม
และประเทศไทยเพื่อที่จะพาลูกทัวร์ มาพักและใช้บริ การของสะหวันนะเวกัสฯจากข้อมูลของซันนัม
ปั จจุบนั มีห้องพักทั้งหมด 499 ห้องซึ่ งดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเฉลี่ย 4,000 คนต่อวันโดยให้บริ การรถ
รับส่ งเบ็ดเสร็ จสําหรับลูกค้าทั้งหมดที่เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติสะหวันนะเขตและชายแดน
ไทยสําหรับแขกวีไอพีสะหวันเวกัสจะจัดรถรับส่ งและมีห้องพักเฉพาะและยังวางแผนที่จะเริ่ มต้น
เที่ยวบินเช่าเหมาลําระหว่างสะหวันนะเขตกรุ งเทพมหานครในอนาคตอีกด้วย
การเปิ ดบ่อนบริ เวณริ มชายแดนไทยนั้นจะพบว่าทางการของประเทศเพื่อนบ้านที่เปิ ด
ธุ รกิ จบ่อนคาสิ โนในรู ปแบบของการให้สัมปทาน เนื่ องจากมีเป้ าหมายที่จะใช้บ่อนการพนันเป็ น
แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและนํามาซึ่ งเงินตราต่างประเทศที่ใช้หมุนเวียนภายในประเทศจากการ
สํารวจพบว่า บ่อนการพนันบริ เวณชายแดนสามารถดึงเงินจากนักพนันชาวไทยที่ไปเล่นการพนัน
ได้ถึงประมาณวันละ 100 ล้านบาท หรื อประมาณปี ละ40,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นด้านพม่าวันละ
ประมาณ 50 ล้านบาท ด้านลาววันละประมาณ 10 ล้านบาท และด้านกัมพูชาวันละประมาณ 40 ล้าน
บาท เนื่ องจากบ่อนการพนันแต่ละแห่ งจะตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน
ทางการค้า ซึ่ งสะดวกสําหรับนักพนันที่จะเดินทางเข้าไปแสวงโชค

2. รู ปแบบ/พฤติกรรมการเข้ าไปเล่นการพนันในบ่ อนคาสิ โน

2.1 รู ปแบบของการเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิ โน
กล่าวได้วา่ ส่ วนหนึ่งของลูกค้าของบ่อนคาสิ โนชายแดนไทย ซึ่ งชาวบ้านเขตชายแดนเข้า
สู่ การเป็ นนักพนันชายแดน ในบ่อนคาสิ โน ได้ในหลายรู ปแบบของของการผ่านเครื อข่ายที่สําคัญ
ได้แก่ เครื อข่ายที่ มีการจัดการที่ ชัดเจนของธุ รกิ จที่เรี ยกว่า “การขึ้ นทัวร์ ” เครื อข่ ายญาติพี่น้อง
เครื อข่ายเพื่อนฝูง เครื อข่ายการเดิ นทางร่ วมกันในฐานะนักท่องเที่ยว ครื อข่ายภายในครอบครัว
เดียวกัน และการเดินทางไปคาสิ โนแบบส่ วนตัวโดยไม่พ่ ึงเครื อข่ายโดยส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะการ
จัดการเครื อข่ายผ่านธุ รกิ จการขึ้ นทัวร์ เป็ นหลัก โดยการส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิ จคาสิ โนที่จะ
ดึงดูดนักพนันให้เดินทางไปเล่นในคาสิ โนมีวธิ ี การ ดังนี้
1. การอํานวยความสะดวกในการเดินทางการส่ งเสริ มการตลาดของบ่อนคาสิ โนเป็ น
หัวใจสําคัญในการจูงใจและการอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาเล่น โดยเฉพาะการ
อํา นวยความสะดวกในการเดิ น ทางถื อเป็ นกลยุท ธ์ หลัก ที่ บ่อ นคาสิ โนหลายแห่ ง นิ ย มนํา มาใช้
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สามารถสรุ ปรู ปแบบการอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กบั ลูกค้านักเล่นพนันได้ 2 รู ปแบบ
หลัก คือ
1.1การอํา นวยความสะดวกในการเดิ น ทางโดยรถตู้ การอํา นวยความสะดวกใน
รู ปแบบนี้ถือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั นักเล่นพนันรายย่อยเข้าสู่ บ่อนคาสิ โนการให้ความ
สะดวกในการเดินทางโดยรถตูต้ ้ งั อยูบ่ นหลักการให้ผเู้ ล่นนัง่ รถฟรี คือ ผูเ้ ล่นการพนันจะต้องเสี ยค่า
ตัว๋ รถไปก่อนล่วงหน้าและเมื่อถึงบ่อนคาสิ โนก็จะนําตัว๋ ไปแลก ship เพื่อนําไปเล่นการพนันต่อไป
ในการจัดระบบรถตูเ้ ป็ นนโยบายที่ใช้เป็ นหลักในบ่อนคาสิ โนของกลุ่มไพลิ นที่บา้ นผักกาดบ่อน
คาสิ โนดังกล่าวจะจัดระบบคิวรถตูใ้ นอําเภอเมืองจันทบุรีตามเจ้าของคิว หรื อหัวหน้าคิว โดยใช้บตั ร
รถตูท้ ี่มีสีต่างๆ กัน
1.2การอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถทัวร์ เป็ นระบบอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางให้กบั นักเล่นพนันคล้ายกับระบบรถตู ้ แต่ระบบรถทัวร์ จะเน้นไปที่กลุ่มนักเล่นราย
ใหญ่ หรื อกลุ่ม VIP ที่เดินทางมาจากกรุ งเทพและปริ มณฑล กลุ่ม VIP และจะมีการแลก Ship ขั้นตํ่า
4,000 บาทขึ้นไป นักเล่นกลุ่ม VIP ที่เข้ามาเล่นในแต่ละครั้งจะอยูเ่ ล่นในบ่อนคาสิ โนเป็ นเวลาหลาย
วันโดยเฉพาะหากเป็ นช่วงวันหยุดจะมีนกั เล่นพนันที่มาในระบบรถทัวร์ มากกว่าวันธรรมดา นักเล่น
กลุ่มนี้จะได้รับการดูแลเป็ นอย่างดีจากทางบ่อนคาสิ โน
2.การจับรางวัลการส่ งคูปองชิงโชค เป็ นรู ปแบบการส่ งเสริ มการขายที่นาํ มาใช้เพื่อดึงดูด
ใจนักเล่นพนันให้เข้ามาเล่นในบ่อนคาสิ โนมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีบ่อนคาสิ โนหลายแห่ ง
เช่น ชายแดนบ้านผักกาด จําเป็ นต้องสร้างระบบการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อแข่งขันในการดึงดูดใจ
ลูกค้าสําหรับวิธีการในการส่ งเสริ มการตลาดด้วยการจับรางวัลและการส่ งคูปองชิงโชค ก็คือ ทาง
บ่อนคาสิ โนจะมีการกําหนดเกณฑ์วา่ หากนักเล่นพนันคนใดเล่นพนันตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
3. การสร้ า งระบบการให้บริ การที่ แตกต่างจากคู่แข่ง การสร้ า งกลยุทธ์ การส่ งเสริ ม
การตลาดอีกวิธีหนึ่ งคือ การสร้ างระบบการให้บริ การต่อลูกค้าหรื อนักเล่ นพนันให้เกิ ดความพึง
พอใจสู งสุ ดในการที่จะเข้ามาเล่นในบ่อนคาสิ โน และจะต้องแตกต่างจากบ่อนคาสิ โนข้างเคียงเพื่อ
เป็ นจุดขายให้กบั บ่อน
4. การบริ หารระบบการเล่นการพนันแบบมีได้มีเสี ย สําหรับการสร้ างกลยุทธ์ในการ
ดึงดูดใจนักเล่นพนันอีกวิธีการหนึ่ งก็คือ การสร้างระบบการเล่นที่ยุติธรรมให้กบั นักเล่นพนัน ให้มี
โอกาสได้และโอกาสเสี ยเท่าๆ กัน เพื่อให้ลูกค้าหรื อนักเล่นพนันเกิ ดความรู้สึกมัน่ ใจว่าจะไม่โดน
โกงจากบ่อนคาสิ โน
การก่อตัวของเครื อข่ายคาสิ โนชายแดนนั้นเกิด ทั้งตามธรรมชาติผา่ นระบบเครื อญาติและ
เพื่อนฝูงที่รู้จกั คุน้ เคยกัน และผ่านการจัดตั้งและการจัดการอย่างเป็ นระบบเชิงธุ รกิจ แต่เป็ นธุ รกิจใต้
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ดินที่สนับสนุนจากเจ้าของคาสิ โนในประเทศเพื่อนบ้านที่สนับสนุ นให้เกิดเครื อข่ายแม่ทวั ร์ ลูกทัวร์
และการจัดการทัวร์ ผา่ นระบบการขึ้นทัวร์ การทําตามเงื่อนไขการขึ้นทัวร์ ท้ งั การลงทุน การจัดการ
ผ่า นการแลกชิ ป การตั้ง พนัน เงิ น ในการเล่ น การมี จ ํา นวนคนทัว ร์ ใ นแต่ ล ะครั้ ง การกํา หนด
ค่าตอบแทนที่ชดั เจนกับคนทําทัวร์ คนทัวร์ ค่ารถ ค่าบริ การและอื่นๆโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเข้าสู่ อาชี พเจ้าของทัวร์ นกั พนันการเข้าสู่ อาชี พเจ้าของทัวร์ เกิดขึ้นได้หลายกรณี
ได้แก่ การรับช่วงทัวร์ นกั พนันต่อจากคนในครอบครัว การทําทัวร์ ร่วมกับญาติ การทํางานเกี่ยวข้อง
กับทัวร์ พนันทําให้เห็ นช่ องทางในการเข้าสู่ อาชี พเจ้าของทัวร์ นักพนันที่ทาํ อาชี พเจ้าของทัวร์ การ
เข้าสู่ อาชีพเจ้าของทัวร์ มีการใช้เครื อข่ายของญาติพี่นอ้ ง ประสบการณ์ในการทํางานหรื อการเป็ นนัก
พนันมาก่อน โครงสร้างการประสานกันของเครื อข่ายในการเข้าสู่ อาชีพเจ้าของทัวร์ มีลกั ษณะที่ไม่
เป็ นทางการ มีความยืดหยุน่ ในการปรับตัว เห็นใจกัน สามารถที่จะยอมรับง่ายมากขึ้นระหว่างกลุ่มผู ้
เข้ามาค้าหรื อแลกเปลี่ยน หรื อเลือกที่จะรับหรื อไม่รับการแลกเปลี่ยนตามสถานการณ์หรื อการตกลง
กันภายใต้ความสัมพันธ์กนั แบบไม่มีลาํ ดับขั้นสู งหรื อตํ่ากว่ากันทางสังคม เป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่
เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวมาก
2. การจัดองค์กรเครื อข่ายการพนันข้ามแดนผ่านผูก้ ระทําการการเล่นการพนันบริ เวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีการจัดระบบอย่างชัดเจนของผูก้ ระทําการภายในเครื อข่ายการพนันข้ามแดน
ได้แก่ นายทุนที่ทาํ การลงทุนด้วยการเป็ นนายหน้าซื้ อชิปโปรโมชัน่ เจ้าของทัวร์ รายย่อยมีการสร้าง
เครื อข่ายในการแลกเปลี่ยนลูกทัวร์ ระหว่างกัน ลูกทัวร์ และเจ้าของทัวร์ และคนขับรถตู้ ผูเ้ ล่นผ่าน ผู ้
จัดทัวร์ และเจ้าของคาสิ โน เป็ นการสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์กนั ในแนวตั้ง ซึ่ งแสดงถึ งการใช้
อํานาจและระบบอุปถัมภ์ ไม่มีความไว้ใจ อยูไ่ ด้ดว้ ยผลประโยชน์ ต่างตอบแทนฝ่ ายหนึ่ งเกื้อหนุ น
หรื ออุ ป ถัม ภ์ค้ าํ ชู อีก ฝ่ าย คื อ คาสิ โนเป็ นผูว้ างระบบการจัดหานัก พนันผ่า นการขึ้ นทัวร์ มีระบบ
ควบคุ ม การเล่ นพนันของลู กทัวร์ ให้เล่ นในวงเงิ นที่ ม ากพอที่ จะผ่า นการขึ้ นทัวร์ ตามที่ เช็ คเกอร์
พิจารณา มีระบบการจูงใจโดยการให้ค่าตอบแทนเป็ นค่านํ้ามันรถ และเพิ่มค่าตอบแทนรายหัวให้แม่
ทัวร์ ระบบการตรวจสอบดัง กล่ าว จึ งเป็ นมาตรการในการรั ก ษาผลประโยชน์ข องคาสิ โน เพื่ อ
ประโยชน์ของธุ รกิจอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คาสิ โนยังมีขอ้ กําหนดอื่นๆ เช่น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน
โปรโมชัน่ ชิปกับลูกค้ากัมพูชาของบริ ษทั ไม่อนุญาตให้ใช้ผโู้ ดยสารเป็ นบุคคลซึ่ งค้างคืนอยูภ่ ายใน
บริ ษทั มาขึ้นทัวร์ การกําหนดว่า บัตรประชาชนของลูกทัวร์ ในเขตที่ขอสายวิ่ง ต้องมีจาํ นวนขั้นตํ่า 5
คน ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ ยนบัตรติดทัวร์ กบั ลูกค้าอื่นของบริ ษทั ความรับผิดชอบในการหาคนมาขึ้ น
ทัวร์ให้ได้ครบตามเงื่อนไขของคาสิ โนจึงเป็ นภาระหน้าที่โดยตรงของแม่ทวั ร์ ที่ตอ้ งดําเนินการเพื่อ
ความอยูร่ อดของตน ภายใต้เงื่อนไขที่คาสิ โนกําหนด
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3.เครื อข่ายความสัมพันธ์การพนันข้ามแดนความสัมพันธ์แบบภาค หุ ้นส่ วน แบบเพื่อน
แบบพี่แบบน้อง เป็ นความสัมพันธ์ที่มาจากและก่อให้เกิดความไว้ใจกันของผูค้ น ความสัมพันธ์กนั
แบบไม่มีลาํ ดับขั้นหรื อสู งตํ่ากว่ากันทางสังคม เป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัว
ซึ่งจําแนกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
3.1.ความสัมพันธ์ระหว่างคาสิ โนและนายทุน และความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับ
แม่ทวั ร์ เป็ นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทน เป็ นการเกื้อหนุ นธุ รกิจซึ่ งกันและกัน แม้วา่
คาสิ โนจะเป็ นผูก้ าํ หนดเงื่ อนไขและกติกาในการทําธุ รกิ จ แต่ก็เป็ นเงื่ อนไขที่ให้ผลตอบแทนแก่
นายทุนด้วยเช่นกัน นายทุนจึงเป็ นส่ วนสําคัญที่จะเชื่ อมโยงให้คาสิ โนและเจ้าของทัวร์ มีโอกาสใน
การทําธุ รกิจมากขึ้น
3.2 เครื อข่ายเจ้าของทัวร์ เจ้าของทัวร์ รายย่อยมีการสร้างเครื อข่ายในการแลกเปลี่ยนลูก
ทัวร์ ระหว่างกัน เจ้าของทัวร์ ส่วนใหญ่ มีความคุ น้ เคยกน มีการพบปะแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนลูกทัวร์ หรื อซื้ อขายลูกทัวร์ ระหว่างกัน เครื อข่ายทางสังคมของเจ้าของ
ทัวร์ เป็ นเครื อข่ายแนวราบ ทีมีความยืดหยุน่ ในการปรับตัว เห็นใจกัน สามารถที่จะยอมรับง่ายมาก
ขึ้นระหว่างกลุ่มผูเ้ จ้าของทัวร์ ที่แลกเปลี่ยนลูกทัวร์ หรื อเลือกที่จะรับหรื อไม่รับการแลกเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ หรื อการตกลงภายใต้ความสัมพันธ์กนั แบบไม่มีลาํ ดับขั้นหรื อสู งตํ่ากว่ากันทางสังคม
เป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวมาก
4.เครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของทัวร์ กบั ลูกทัวร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกทัวร์ กบั
เจ้า ของทัว ร์ มี 2 ลัก ษณะ คื อ ความสั ม พัน ธ์ ข องเจ้า ของทัว ร์ ที่ จ่ า ยและไม่ ต้อ งจ่ า ยค่ า ตัว หรื อ
ค่าตอบแทนรายหัวให้ลูกทัวร์ เจ้าของทัวร์ กบั ลูกทัวร์ ตอ้ งเกื้อกูลกัน การให้ยืมเงินดังกล่าวถือว่าเป็ น
วิธี หนึ่ ง ที่ เจ้า ของทัวร์ ใ ช้สํา หรั บ ดู แลรั ก ษาลู ก ทัวร์ ข องตนเองไว้ เมื่ อลูก ทัวร์ เล่ นได้ ก็ จะให้ทิ ป
เจ้าของทัวร์ ลูกทัวร์ ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของทัวร์ ลูกทัวร์ บางคนกลายเป็ น
นายหน้าให้กบั แม่ทวั ร์ เพื่อหาลูกค้าให้ โดยจะมีรายได้พิเศษจากเจ้าของทัวร์ ดว้ ย การเล่นการพนัน
การมีการจัดระบบอย่างชัดเจนของผูเ้ ล่นผ่านผูจ้ ดั ทัวร์ เจ้าของคาสิ โน ทั้ง แนวตั้งและแนวระนาบ
ผ่า นเครื อข่ า ยการขึ้ นทัวร์ ในลัก ษณะผสมระหว่า งธุ รกิ จและระบบอุ ป ถัม ภ์ระหว่า งแม่ ท วั ร์ ก ับ
คาสิ โน ลู กทัวร์ กบั แม่ทวั ร์ และระหว่างลูกทัวร์ ดว้ ยกันรวมทั้งระบบการจัดการการติดตามกํากับ
ของเจ้าของคาสิ โนที่มีต่อแม่ทวั ร์ และลูกทัวร์ กลุ่มผูเ้ ล่นมีเครื อข่ายระหว่างกันผ่านเครื อข่ายเพื่อน
บ้านเพื่อนใหม่ เพื่อนบ้านกับแม่ทวั ร์ และลูกทัวร์ นอกจากนี้ ยงั มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน เช่น
เงินกู้ หมอนวด การขายสิ นค้า
คนที่เป็ นเจ้าของทัวร์ หากเป็ นผูห้ ญิงเรี ยก “แม่ทวั ร์ ” เป็ นผูช้ ายเรี ยก “พ่อทัวร์ ” ส่ วน
ใหญ่แล้วการทําทัวร์ จะทําเป็ นกิจการในครอบครัว คือ สามีเป็ นคนขับรถ และภรรยาเป็ นคนส่ งทัวร์
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จากการสัมภาษณ์ เจ้าของทัวร์ พบว่า แต่ละคนมีป ระสบการณ์ การทํา ทัวร์ ที่ แตกต่างกัน บางคน
ว่างงาน บางคนมีอาชี พก่อนการทําทัวร์ ที่หลากหลาย เช่น รับจ้าง ทํานา พนักงานบริ ษทั ข้าราชการ
เกษียณอายุ ซึ่ งแม่ทวั ร์ แต่ละคนมองการทําทัวร์ ไม่ได้ยุง่ ยาก ยิ่งคุ น้ เคยกับระบบเป็ นอย่างดีแล้ว จะ
ผ่านเอกสารง่ า ย โดยเฉพาะผลตอบแทนที่สู ง คุ ม้ ค่า เป็ นตัวดึ งดูดให้คนเหล่านี้ เข้ามาอาชี พทัวร์
แม้วา่ บางทัวร์ จะต้องขับรถทางไกลในแต่ละวัน แต่คนขับรถก็พอได้พกั รอลูกทัวร์ บางทัวร์ ที่ใกล้ย่งิ
มีความสะดวกสบายถือว่าไม่ลาํ บากอะไร ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างทัวร์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
แม่ทวั ร์ กบั ลูกทัวร์ ในการรับลูกทัวร์ น้ นั ทัวร์ แต่ละทัวร์ จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป เช่น ดังที่กล่าว
มาแล้วว่า อาจจะมีการจ่ายเงินค่าจ้างด้วย เนื่องจากมีทวั ร์ ต่อวันประมาณร้อยทัวร์ การรับลูกค้าจึงต่าง
ไป โดยแบ่งได้ ดังนี้
ทัวร์ ที่รับลูกทัวร์ แบบไม่จ่ายค่าตัว: ทัวร์เหล่านี้รู้จกั ลูกค้าที่เป็ นคนที่ชอบไปเล่นพนันอยู่
แล้ว ลูกค้าจึงขึ้นทัวร์ ให้ฟรี แบบไม่รับค่าตัว แต่วา่ ลูกค้าก็จะได้ประโยชน์จากการได้ทาํ บัตรฟรี และ
ไม่ตอ้ งยุง่ ยากในการจ้างรถ หรื อไปยืน่ เอกสารเพื่อรับคูปองรถเอง เพราะมีทวั ร์ ทาํ ให้อยูแ่ ล้ว โดยแค่
นําเอกสารไปแสตมป์ เพื่อรอขึ้นรถเท่านั้นบางทัวร์ ก็อาจจะมารับลูกทัวร์ เพิ่มในอีกพื้นที่หากลูกทัวร์
ของตนเองไม่ พ อ โดยแต่ ล ะทัว ร์ จ ะมี เ บอร์ โ ทรของลู ก ค้า หรื อ เครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ น้ ัน ๆอยู่แ ล้ว
นอกจากนี้ ทัวร์ บางทัวร์ จะใช้วิธีเลี้ ยงข้าวในตอนเย็นที่หน้าด่าน เช่น เลี้ยงส้มตํา เป็ นการตอบแทน
ลูกทัวร์ แทนที่จะจ่ายค่าตัวให้
ทัวร์ ที่รับลูกทัวร์ ในพื้นที่ของตนเองแบบจ่ายค่าตัว: ทัวร์ เหล่านี้มีท้ งั ในพื้นที่และมาจาก
นอกพื้นที่ บางทัวร์ จะเป็ นคนนอกพื้นที่ แต่ม าทํา ทัวร์ ข องอี กจังหวัดหรื อรั บ ลู ก ทัวร์ ในพื้นที่ อีก
จังหวัดหนึ่ ง เพราะหาลูกทัวร์ ได้ง่ายกว่า เรี ยกว่ามาหาลูกค้าข้างหน้า อย่างไรดี หากมีลูกค้าที่ไม่รับ
ค่าตัว ก็ดีต่อทัวร์ มากกว่า นอกจากกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าด้วยการจ่ายค่าตัวแล้ว ทัวร์ ยงั มีโปรโมชัน่
ในการพาลูกค้าไปทําพาสปอร์ ต โดยเสนอการจ่ายค่าทําพาสปอร์ ตให้ และหักเงินจากค่าตัวที่ข้ ึ น
ทัวร์แทน เป็ นกลยุทธ์ให้มีลูกค้าขึ้นทัวร์ของตนโดยต้องตอบแทนกลับด้วยการขึ้นทัวร์
ในแต่ละจังหวัด จะมีหลายทัวร์ แม่ทวั ร์ จะมีเครื อข่ายระหว่างกัน ซึ่ งลูกค้าของอีกทัวร์ จะ
สามารถขึ้นทัวร์ ขออีกทัวร์ ได้ ทัวร์ แต่ละทัวร์ จะรู้จกั กันเป็ นอย่างดี บางทัวร์ ก็เป็ นคนจากหมู่บา้ น
เดียวกัน หรื อไปรู ้จกั กันที่คาสิ โน ซึ่งต่างเป็ นเครื อข่ายทัวร์ซ่ ึงกันและกัน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนลูก
ทัวร์จะเกิดขึ้นเป็ นประจําทุกเช้าที่หน้าด่าน โดยแม่ทวั ร์บางทัวร์จะรับคนจากหมู่บา้ นไปเผื่อหรื อขาย
ต่อให้กบั ลูกทัวร์ อื่นด้วย
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2.2.กลุ่มคนทีเ่ ข้ าไปเล่ นการพนันในบ่ อนคาสิ โนบริเวณชายแดนไทย
นักเล่ นพนันบ่อนคาสิ โน ได้แก่ ประชาชนทัว่ ไปที่เข้ามาเล่นการพนันในบ่อนคาสิ โน
สามารถแบ่งนักเล่นพนันบ่อนคาสิ โนออกเป็ น 2ระดับโดยใช้เกณฑ์จาํ นวนเงินที่นาํ มาเล่นในบ่อน
คาสิ โน คือ
1.กลุ่ ม นัก เล่ นรายใหญ่ หมายถึ ง ผูเ้ ล่ นซึ่ ง ลงทุ น เล่ นในแต่ ล ะครั้ งจํา นวนมากกว่า
10,000 บาทขึ้นไป โดยทัว่ ไปเป็ นนักเล่นพนันจากกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จังหวัดชลบุรี
หรื อจังหวัดระยองนักเล่นกลุ่มนี้ รู้จกั กันในนามกลุ่มVIP โดยจะมีการแยกสถานที่ในการเล่นออก
จากนักเล่ นรายย่อยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ นกั เล่นกลุ่มนี้ จะได้รับการดูแลเป็ นพิเศษจากทางบ่อน
คาสิ โนตามความต้องการของนักเล่น เช่น บริ การที่พกั การบริ การทางเพศ เป็ นต้น
2.กลุ่มนักเล่นรายย่อย หมายถึง ผูเ้ ล่นซึ่ งเข้ามาเล่นในบ่อนคาสิ โนด้วยเงินจํานวนน้อย
แต่เป็ นคนส่ วนใหญ่ของบ่อนคาสิ โนหรื อที่เรี ยกว่าเป็ นกลุ่มนักเล่น “สนามทราย” นักเล่นรายย่อย
ถูกวางบทบาทโดยเจ้าของบ่อนว่าเป็ นหน้าม้าให้บ่อนคาสิ โนเพื่อสร้างให้มีบรรยากาศที่คึกคักดังนั้น
ทางบ่อนคาสิ โนจะมีการจัดตั้งรถตูร้ ับส่ งผูเ้ ล่นพนันรายย่อยเข้ามาบ่อนเป็ นประจํา โดยมีแรงจูงใจ
ให้กบั นักเล่นพนันคือเงินเล็กน้อย และการได้รับประทานอาหารฟรี ตลอดทั้งวัน
โดยกลุ่มนักพนัน ในบริ เวณชายแดนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนัก
พนันสมัครเล่น และนักพนันมืออาชีพ
1. กลุ่มนักพนันสมัครเล่น นั้นได้แก่ กลุ่มคนรับจ้างขึ้นทัวร์ นอกจากอาชีพการทําทัวร์
ซึ่ งเกิ ดจากคาสิ โนแล้ว ทัวร์ ยงั ทําให้เกิดอาชี พใหม่อีกหนึ่ งอาชี พ คือ อาชีพรับจ้างขึ้นทัวร์ ซึ่ งทัวร์
เรี ยกว่าเป็ น “ลูกทัวร์ ” หรื อ “ลูกค้า” กลุ่มคนเหล่านี้จะขึ้นทัวร์ เป็ นประจํา และมีท้ งั คนที่ข้ ึนกับทัวร์
เดิมและคนที่ข้ ึนเปลี่ยนทัวร์ ส่วนใหญ่คนเหล่านี้เป็ นคนที่วา่ งงาน ไม่มีงานประจํา โดยแต่ละทัวร์ จะ
ให้ค่าจ้างแตกต่างกันไปลูกทัวร์ ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง แต่ผชู้ ายก็ไปด้วย ส่ วนใหญ่แล้วผูช้ ายจะไปกับ
ภรรยาของตน หรื อแม่ชวนลูกไป
สําหรับคนที่มีอาชีพอยูแ่ ล้ว มองว่าการขึ้นทัวร์ เป็ นรายได้เสริ ม โดยจะทํากิจกรรมของ
ตนเองให้เสร็ จก่อน เช่น หากเป็ นฤดูทาํ นา ก็ตอ้ งทํานาดํานา หรื อเกี่ ยวข้าวให้เสร็ จในช่ วงนั้นก่อน
จึงจะขึ้นทัวร์ ซึ่ งในฤดูดาํ นาหรื อเกี่ยวข้าว จํานวนลูกทัวร์ จะลดลง เนื่องจากชาวบ้านจะเลือกไปทํา
นาก่อน และลูกทัวร์ คนอื่นก็อาจจะไปรับจ้างทํานา ซึ่ งมีค่าแรงสู ง และรายได้แน่ นอนกว่าการไป
พนันซึ่งไม่แน่วา่ จะได้หรื อเสี ย ในช่วงนี้แม่ทวั ร์บางคนก็จะต้องตระเวนหาลูกทัวร์ จากหลายหมู่บา้ น
มากกว่าเก่าที่น่าสนใจก็คือ มีคนกลุ่มหนึ่ งซึ่ งไม่เคยเล่นพนันเลยกลับไปเริ่ มต้นเล่นพนันครั้งแรกที่
คาสิ โน สาเหตุข้ ึนทัวร์ ไปคาสิ โนข้ามแดน แม้วา่ ตัวเองจะไม่เคยเล่นพนัน เนื่องจากไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

23

มีขา้ วกิ นฟรี และได้เงินค่าตอบแทน เหตุผลหลักที่ทาํ ให้คนเหล่านี้ตดั สิ นใจเป็ นนักพนันข้ามแดน
ผ่านการขึ้นทัวร์ คือ
ประการแรก มีเวลาว่างหรื ออยูใ่ นช่วงว่างงาน คนที่ข้ ึนทัวร์ จะเป็ นกลุ่มคนที่จะใช้เวลา
ว่างของตนเดินทางไปกับทัวร์ โดยส่ วนใหญ่พบว่า หากช่วงใดที่ตอ้ งทํางาน พวกเขาก็มกั จะไม่เลือก
เดินทางไปเล่นพนัน
ประการที่สอง การตัดสิ นใจไปทัวร์ มาจากความต้องการที่จะแสวงหาประสบการณ์
แปลกใหม่ บางคนไม่ เคยเดิ นทางไปต่า งประเทศมาก่ อ น ก็ มี ส่ ว นในการตัดสิ นใจไปในครั้ งนี้
เนื่องจากการไปทัวร์ ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย มีขา้ วกินฟรี และได้เงินค่าตอบแทนแม้วา่ จะไม่มากนักก็ตาม
เหล่านี้ทาํ ให้เขามองว่าไม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย ที่เขาจะเข้าไปหาประสบการณ์หรื อหารายได้เพิม่ เติม
ประการที่ ส าม คาสิ โ นถู ก กฎหมาย กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ม องว่า การพนันที่ ค าสิ โน ไม่
เหมื อนกับการพนันในหมู่บา้ น เพราะที่ประเทศไทย การพนันเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย ต้องหลบๆ
ซ่ อนๆ และเป็ นเรื่ องน่าอาย ซึ่ งต่างจากคาสิ โน ที่มีอิสรเสรี ใครอยากจะพนันอะไรก็ได้ ไม่อายใคร
ไม่มีใครมาจับจ้อง
ประการที่สี่ มีความเสี่ ยงที่จะถูกโกง เมื่อพนันที่คาสิ โน ก็ไม่ตอ้ งกลัวว่าคาสิ โนจะไม่
จ่ายเงิน
ประการที่ห้า ความหวังในคาสิ โน ที่หวังว่าตัวเองจะได้เงิ นจากคาสิ โนก็เป็ นปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้หลายคนตัดสิ นใจไป “ไปเพื่อเสี่ ยงดวง” สาเหตุที่มีความหวังในคาสิ โน เนื่ องจาก
คาสิ โนมีโปรโมชัน่ ที่หลากหลาย และมีรางวัลจากเงินลงทุนเพียงเล็กน้อยบ่อยครั้ง ซึ่ งการที่มีปาก
ต่อปากว่ามี แจ็คพอตจากเครื่ องสล็อตจํานวนมาก ก็ทาํ ให้แต่ละคนมีความหวังแบบนั้นบ้าง
นอกจากนี้ กลุ่ ม นัก พนัน สมัค รเล่ น ยัง รวมไปถึ ง กลุ่ ม คนที่ ข้ ึ น ทัว ร์ เ พื่ อ ไปท่ อ งเที่ ย ว
บางครั้งตามโอกาส ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่ไม่ได้เล่นพนันเป็ นประจํา แต่มองการพนันเป็ นการผ่อนคลาย
และเป็ นกิจกรรมยามว่าง จึงไม่ได้รับจ้างขึ้นทัวร์ โดยจะเป็ นในช่วงเวลาที่ตนเองว่างเท่านั้น ซึ่ งถือว่า
เป็ นส่ วนน้อย คนกลุ่มนี้จะมีเงินในกระเป๋ าในการลงทุนสู งกว่าชาวบ้านทัว่ ไป
2. นักพนันมืออาชีพเป็ นกลุ่มที่ไม่สนใจว่าจะต้องพนันที่คาสิ โนหรื อไม่ เขามองว่าการไป
ทัว ร์ เ ป็ นการอํา นวยความสะดวกให้ เ ขาเปลี่ ย นสถานที่ ใ นการไปเล่ น พนั น โดยไม่ ไ ด้ ม อง
ค่าตอบแทนจากทัวร์ เป็ นหลัก แต่ว่าหวังผลจากการไปเสี่ ยงโชคมากกว่า นักพนันมืออาชี พมองว่า
คาสิ โนมีขอ้ ดีตรงที่จ่ายเงินครบจํานวน ไม่โกง ไม่เหมือนการเล่นพนันในพื้นที่ซ่ ึ งมีความเสี่ ยงจาก
การถู ก โกงมากกว่า โดยที่ นักพนันมืออาชี พจะมี วิธีการหาเงิ นของตนเองจากการไปเล่ นพนันที่
คาสิ โน
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3. ผลกระทบของบ่ อนคาสิ โนบริเวณชายแดนไทย

จากการสังเคราะห์งานวิจยั ของโครงการวิจยั 3 เรื่ องที่ศูนย์ศึกษาปั ญหาการพนันให้การ
สนับสนุนในปี 2556 คือ โครงการศึกษาบ่อนกาสิ โน ช่องสะงํา-ช่องจร็ อกเจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดร
มีชยั ประเทศกัมพูชา,โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย: กรณี ศึกษาการพนัน
ในพื้ น ที่ จงั หวัด ชายแดนอี ส านใต้แ ละแหล่ ง การพนัน ในเขตติ ด ต่ อ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้า นและ
โครงการศึ ก ษาเครื อข่า ยชนชั้นนํา ทางเศรษฐกิ จ การเมื องและผลกระทบของบ่ อ นคาสิ โนตาม
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก พบผลกระทบทั้งด้านบวกและลบจากบ่อน
คาสิ โนที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบด้ านบวกจากการเปิ ดบ่ อนคาสิ โน
1.1การเกิ ดขึ้นของคาสิ โนชายแดนทําให้เกิ ดการสร้างรายได้และสร้างอาชี พ ให้กบั
กลุ่มเจ้าของธุ รกิจทัวร์ เจ้าของให้เช่ารถตู้ นอกจากนี้ เครื อข่ายนักพนันข้ามชาติยงั นํามาซึ่ งธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องกับการพนันที่สร้างงานให้กบั คนในท้องถิ่นจากการสนับสนุ นงานให้กบั คนในท้องถิ่น ใน
กรณี ข องชาวบ้า นบริ เ วณชายแดนจัง หวัดอี ส านใต้ พบว่า การพนัน กลายเป็ นยุท ธวิธี หนึ่ ง ของ
ชาวบ้านในการอยู่รอดด้วยการไปเป็ นนักพนันรับจ้างในช่วงเวลาที่วา่ งเว้นจากการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม หรื อว่างงาน ดังนั้นคาสิ โนจึงเป็ นช่องทางในการเพิ่มรายได้ และมีกิจกรรมหารายได้
เสริ มอื่นๆ อีกนอกเหนื อจากการหวังเงินพนัน เช่น การขายบัตรอาหารให้กบั นักพนัน การซื้ อของ
กลับมาขาย การจัดสกอร์ ขอทิป หรื อแม้แต่การทานอาหารที่นานขึ้นเพื่อให้ตวั เองไม่ตอ้ งใช้เวลาไป
กับการพนันมาก นอกจากนี้ ผคู ้ นที่เข้าร่ วมพนันดังกล่าว คนที่เข้าร่ วมทัวร์ บางคนผันตัวเองจากลูก
ทัวร์ไปเป็ นนายหน้าให้กบั ทัวร์ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาจากการประกอบอาชีพดังกล่าว
จากที่กล่าว เมื่อเป็ นเช่ นนี้ แล้วจึงทําให้ชาวบ้านอีสานใต้ (บางกลุ่ม) มองมองคาสิ โนในแง่ของการ
เป็ นทางเลือกในการดํารงชีพมากกว่าที่จะเป็ นผลเสี ยต่อสังคมวัฒนธรรม
1.2 คาสิ โนเอื้อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กบั ชาวบ้านรวมถึงทําให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จโดยรอบคาสิ โนในประเทศลาวดีข้ ึ น กล่าวคื อ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่
ประสบปั ญหาหรื อไม่ก่อปั ญหาจากการไปพนันข้ามแดน เพราะสามารถควบคุมปริ มาณการเล่น
และพฤติกรรมการเล่นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพราะมีขอ้ จํากัดในเรื่ องเงินทุนที่มีจาํ นวนน้อย นํามาสู่
หลักการเล่นพนันแบบปลอดภัยไว้ก่อน นอกจากนี้กว่า 90% มีมุมมองในเชิงบวกต่อการเล่นคาสิ โน
ในต่างประเทศ ซึ่ งการเสี ยเงิ นจากการพนันของกลุ่มนักพนันรับจ้างเป็ นจํานวนเงินไม่มากนัก จึง
ไม่ได้สร้างปั ญหาให้กบั ผูเ้ ล่นมากมายแต่อย่างใด
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1.3การเกิ ดขึ้นของบ่อนคาสิ โนในบริ เวณชายแดงนั้น ทําให้ชาวบ้านค้าขายดีข้ ึนทั้งนี้
เพราะในแต่ละวันจะมีจาํ นวนผูค้ นที่ขา้ มไปคาสิ โนเป็ นจํานวนมากส่ งผลให้ด่านชายแดนมีความ
คึกคัก
1.4การเล่ น บ่ อ นคาสิ โนที่ ช ายแดนนั้ น สามารถสร้ า งรายได้ เ สริ มให้ ก ั บ ชาวบ้ า น
โดยเฉพาะในช่ วงเวลาว่าง ขณะเดียวกันการเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิ โนก็ทาํ ให้เกิ ดความ
สนุกสนานและยังสามารถสร้างรายได้เสริ มจากการหิ้วสิ นค้าชายแดนมาขาย
2. ผลกระทบด้ านบวกจากการเปิ ดบ่ อนคาสิโน
2.1 การเข้าไปเล่นการพนันนั้นก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการเป็ นหนี้ โดยเฉพาะแม่ทวั ร์
และคนทัวร์ เช่น ความเสี่ ยงของแม่ทวั ร์ จากการถูกหักหลังเป็ นต้น
2.2 การเล่นการพนันในบ่อนคาสิ โนในบางครั้งอาจนํามาซึ่ งปั ญหาหนี้ สิน บางราย
ต้องสู ญเสี ยบ้าน รถ เป็ นต้น
2.3 การเกิด “โรคจากควันบุหรี่ ”ที่เกิดจากการที่นกั เล่นการพนันต้องอยูภ่ ายในอาคาร
ของบ่อนคาสิ โนที่ ป ล่ อยให้นัก เล่นการพนันสามารถสู บบุ หรี่ ได้ตามต้องการและไม่ มี ที่ ระบาย
อากาศ
2.4 ชาวบ้านที่เข้าไปเล่นในบ่อนคาสิ โนนั้นพบว่า บางกรณี เกิดความระหองระแหง
หรื อขัดแย้งภายในครอบครัวเพราะคนในครอบครัวไม่สนับสนุ น/ส่ งเสริ มมองการพนันเป็ นเรื่ อง
ของอบายมุขหรื อบางรายเล่นการพนันจนหมดตัวจนกระทัง่ ต้องค้าประเวณี
2.5 การเกิดขึ้นของบ่อนคาสิ โน ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ เช่น กรณี ของ
บ่อนคาสิ โนบริ เวณบ้านผักกาด มีกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ 2 ประเด็น คือ การลักลอบเข้า
ออกประเทศ และการฟอกเงิน

บทที่ 3
การสั งเคราะห์ ข้อค้ นพบจากโครงการวิจยั
เมื่อพิจารณาโครงการวิจยั ทั้ง 12 เรื่ องที่ศูนย์ศึกษาปั ญหาการพนันและเครื อข่ายให้การ
สนับสนุ นงบประมาณในการศึกษาวิจยั นั้น สามารถแบ่งเป็ นประเด็นในการวิจยั ได้เป็ น 2 ประเด็น
ใหญ่ๆ คือ
1. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม/รู ปแบบของการเล่นการพนัน
2. งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ การเล่นการพนันและการป้ องกันควบคุมการ
พนัน

1. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรม/รู ปแบบของการเล่นการพนัน
งานวิจ ัย ในประเด็ นนี้ สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 2 มิ ติ คื อ การพนัน ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ
วัฒนธรรมประเพณี และการพนันภายใต้รูปแบบบ่อนคาสิ โนดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก.การพนั นที่เ กี่ยวเนื่ อ งกับ วั ฒ นธรรมประเพณี ป ระกอบไปด้ว ยโครงการและชุ ด
โครงการวิจยั ต่าง ๆทั้งหมด 5 โครงการ ดังต่อนี้
1. โครงการวิจัยการพนันกับการแข่ งเรือยาวประเพณีโครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของการพนัน โดยวิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ์ เอกสาร และการ
สังเกตการณ์ ข้อค้นพบเบื้องต้นที่ได้จากงานวิจยั พบว่า
1.1 สถานการณ์ ในอดี ตของการแข่งเรื อยาวประเพณี มีความสัมพันธ์ที่ผูกติดกับ
ความเชื่ อและสร้ างความสามัคคีให้กบั คนในชุ มชน โดยมีเจ้าอาวาสวัดเป็ นศูนย์การในการจัดการ
แข่งขัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดซึ่ งเป็ นสมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
เมื่อพิจารณาถึงการเล่นการพนันดังนั้นจึงเป็ นกิจกรรมที่เสริ มสร้างความสามัคคีให้กบั คนในชุมชน
ซึ่ งรู ปแบบของการพนันในอดี ตนั้นพบว่าเป็ นการพนันที่เกิ ดขึ้ นในช่ วงเทศกาลการแข่งขัน ซึ่ งมี
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ลักษณะในแง่บวกเนื่ องจากทําให้ช าวบ้านได้พูดคุ ยกันในรู ปแบบของส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในชุ มชน ต่อมาการจัดงานแข่งขันเรื อยาวประเพณี มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่ องจาก
กรรมการวัด ไม่ ไ ด้ม าจากคนในชุ ม ชนการแข่ ง เรื อ ยาวประเพณี ไ ด้ก ลายมาเป็ นกิ จ กรรมของ
หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นมาเป็ นเจ้าภาพในการจัดงาน แทนที่เจ้าอาวาสวัดซึ่ งเป็ นศูนย์กลาง
ของความร่ วมมือของชาวบ้านในอดีต จึงเป็ นผลให้จากการแข่งเรื อที่จดั ในกลุ่มของชาวบ้านกลายมา
เป็ นรู ปแบบของการแข่งที่มีข้นั ตอนพิธีการ มีกติกาการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น คือ มีพิธีการมอบรางวัล
สําหรับเรื อยาวที่ชนะเลิศ มีการมอบถ้วยรางวัล มีการสมัครแข่งขันจากที่ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคและ
ในที่ สุดกลายมาเป็ นการแข่งขันในรู ปแบบที่ทนั สมัยในรู ปแบบของกี ฬาพื้นบ้าน และใช้ชื่อการ
แข่งขันว่าเรื อยาวประเพณี ไทย
1.2 ผลกระทบของการเล่นการพนันนั้นพบว่า หลังจากที่มีการจัดการการแข่งขันใน
รู ปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให้เกดผลกระทบได้แก่ ผลกระทบทางสังคม พบว่ามีการ
ทับซ้อนระหว่างการละเล่นพื้นบ้านกับเกมส์ กีฬา และมีการพนันเข้ามาเกี่ ยวข้อง โดยเริ่ มต้นและ
เชียร์ การแข่งขัน มีการเปิ ดวงพนันที่มีมูลค่าสู งขึ้น นําไปสู่ ความขัดแย้งในกลุ่มของนักการพนันเกิด
ปั ญหาอาชญากรรม และนําไปสู่ ปัญหาหนี้สินจากการเล่นการพนัน ทําให้เกิ ดปั ญหาครอบครัว ใน
ส่ วนของผลกระทบด้านเศรษฐกิ จโดยจะเห็นได้จากในอดีตที่เป็ นการเล่นในช่วงเทศกาลในระดับ
หมู่บา้ น เมื่อมีการแข่งขันมากขึ้นและมีผเู้ ล่นจากภายนอกชุมชน จึงทําให้เกิดกลุ่มธุ รกิจรายย่อยเช่น
พวกแม่คา้ รายย่อย และกลุ่มธุ รกิจท่องเที่ยวขึ้น ส่ วนผลกระทบทางด้านการเมืองนั้นพบว่า ได้เกิด
ความสมพันธ์เชิ งอุปถัมภ์ในรู ปแบบของคนในได้ประโยชน์ และคนนอกเสี ยประโยชน์ข้ ึน โดยจะ
พบว่าองค์กรการปกครองท้องถิ่นเข้ามาจัดการดูแลในการแข่งขัน ซึ่ งเป็ นผลให้มีนกั การเมืองเข้ามามี
บทบาทในการจัดการ การแข่งขัน มีบทบาทในการเป็ นเจ้าของเรื อ และสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั ตนเอง
จากการที่เรื อในสังกัดของตนสามารถเอาชนะการแข่งขันได้ในหลาย ๆ สนามแข่ง
2. โครงการวิจัยเรื่องการพนันแข่ งม้ าในประเทศไทยวัตถุประสงค์ในการศึกษาของ
โครงการนี้ คือ การศึกษาพัฒนาการของการพนันแข่งม้าในประเทศไทย,การปรับตัวของกลุ่มผูม้ ี
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อิ ท ธิ พ ลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพนัน แข่ ง ม้า ในประเทศไทย และนํา เสนอแนวทางและมาตรการที่
เหมาะสมต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาพบว่า
2.1 พัฒนาการของการแข่งม้าในประเทศไทยถือกําเนิดการแข่งม้าในประเทศ
ไทยมาจากสถาบันชั้นสู ง การแข่งม้าในประเทศไทยนั้นมีตน้ กําเนิดมาจากสถาบันชั้นสู ง โดยจัดตั้ง
ราชกรี ฑาสโมสรและราชตฤณมัยสมาคมฯ ขึ้นในปี พ.ศ. 2444 และปี พ.ศ.2459 ตามลําดับ ในเชิ ง
ประวัตศาสตร์ แล้วการจัดแข่งม้าในประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็ นสามช่ วง คือช่วงแรก เป็ นช่วงที่
ประเทศปกครองแบบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ เกิ ดขึ้ น ในช่ ว งรั ช กาลที่ 5 เมื่ อทรงมี พ ระบรมรา
ชานุญาตให้ต้ งั ราชกรี ฑาสโมสร หรื อสนามฝรั่งเพื่อเป็ นสถานพักผ่อน บันเทิง คบหาสมาคมกันแต่
อยูใ่ นวงจํากัดแต่เฉพาะชาวต่างชาติเป็ นหลักเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชานุ ญาต
ให้ ต้ งั สนามม้า นางเลิ้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแข่ ง ม้า สํา หรั บ คนไทย ช่ ว งที่ ส อง เป็ นช่ ว งการเมื อ ง
ประชาธิ ป ไตยขยายตัว ทํา ให้ ส นามม้า แข่ ง ขยายตัว ไปตามหัว เมื อ งสํา คัญ ในส่ ว นภู มิ ภ าค โดย
ระยะแรกของช่วงนี้ สนามม้าแข่งส่ วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นเขตทหารและบริ หารจัดการแข่งขันโดยกลุ่ม
นายทหาร มีอย่างน้อย 6 สนาม ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสี มา อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม และ
ร้ อยเอ็ด ในระยะต่อมา เกิ ดการการปรับตัววงการธุ รกิ จม้าแข่ง ด้วยเหตุผลด้านความอยู่รอดของ
สนามม้าแข่งและกลุ่ มผูจ้ ดั ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ในช่ วงเกิ ดขึ้ นระหว่างปี พ.ศ. 25342540 สนามม้าหลายแห่ งในส่ วนภูมิภาคถูกเปลี่ยนมือไปทั้งในแง่ความเป็ นเจ้าของและสิ ทธิ ในการ
บริ หารจัดการบางส่ วนได้ถูกถ่า ยโอนให้ภาคเอกชนบริ หารจัดการหรื อเป็ นเจ้าของสนามไปเลย
จนกระทัง่ ปั จจุบนั สนามม้าแข่งในส่ วนภูมิภาคจําแนกออกได้ดงั นี้ สนามม้าแข่งนครราชสี มาบริ หาร
จัดการโดยกลุ่ มนายทหาร สนามม้าแข่ง ขอนแก่ นบริ หารจัดการโดยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สนามม้า แข่ ง อุ ด รธานี แ ละร้ อ ยเอ็ด บริ ห ารจัด การโดยภาคเอกชน ส่ ว นอี ก หนึ่ ง สนามตั้ง อยู่ใ น
ภาคเหนื อ คือ จังหวัดเชี ยงใหม่บริ หารจัดการโดยกลุ่มนายทหาร สําหรับมหาสารคามปั จจุบนั ปิ ด
ดําเนินการแล้ว
2.2การปรับตัวของกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลที่เกี่ ยวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศ
ไทยพบว่า การปรับตัวของผูม้ ีอิทธิ พลที่เกี่ยวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศไทยมีนยั เกี่ยวข้อง
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กับเจ้าของคอกม้าซึ่ งมีฐานะทั้งนี้ การก่อตัวของสนามแข่งม้าในต่างจังหวัดจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
นายทหารระดับสู ง และเชื่ อมโยงกับสนามแข่งม้าในกรุ งเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริ หาร
สนามม้าแข่ง ต่างจังหวัดจะมีค วามสัม พันธ์แนบแน่ นกับสนามม้าราชตฤณมัย สมาคมฯ และราช
กรี ฑาสโมสรเป็ นทั้งสมาชิก เจ้าของคอกม้า และผูเ้ ล่นการพนันแข่งม้าด้วย ดังนั้นโดยทัว่ ไปผูบ้ ริ หาร
สนามแข่งม้าในแต่ละสนามจะมี สองฐานะคือ ฐานะแรก เป็ นคณะกรรมการออกระเบียบจัดการ
แข่งขัน (Board of Regulator) และอํานวยการจัดการแข่งขันในสนาม ส่ วนฐานะที่สอง เป็ นผูเ้ ล่นการ
พนัน (Gambler) เสี ยเอง ผูท้ ี่มีประสบการณ์ท้งั ในสนามกรุ งเทพฯและต่างจังหวัดชี้วา่ ผูเ้ ล่นการพนัน
แข่งม้าผูเ้ ล่ นทัว่ ไปประเภทขาประจํา แต่ผูเ้ ล่นกลุ่ มใหญ่คือ คนในวงการมีท้ งั เจ้าของคอกม้า คน
ใกล้ชิด และเครื อข่าย เท่านั้น ทั้งนี้หากมองเชิงลึกพบว่า เจ้าของคอกม้าที่มีชื่อเสี ยงส่ วนใหญ่จะเป็ น
กลุ่มคนชั้นนําของสัง คมไทย เป็ นนักการเมือง นักธุ รกิ จ และข้าราชการระดับสู ง ซึ่ งมี และเคยมี
บทบาทสําคัญทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น คนกลุ่มนี้ นอกจากจะเป็ นเจ้าของคอก
ม้าแล้ว ยังมีตาํ แหน่งบริ หารในสนามแข่งม้าด้วย เพราะฉะนั้น การปรับตัวของกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลจึงมา
จากกลุ่ มนักการเมืองและข้าราชการผูม้ ีอิทธิ พลมากกว่า เป็ นกลุ่มนักธุ รกิจโดยพบว่าในกลุ่ มของ
นัก การเมื อ งและข้า ราชการได้ก ระทํา ได้พ ยายามเข้า มาเป็ น มี อ าํ นาจในการบริ ห ารในรู ป ของ
ประธานกรรมการ ประธานอํานวยการ หรื อเลขาธิ การสมาคมเป็ นหลัก และช่องทางหารายได้จาก
การพนันนอกระบบ (โต๊ะเถื่ อน)เพื่อนําเงินที่ได้มาใช้ในช่องทาง ทางการเมืองต่อไป มากกว่ากลุ่ม
นักธุ รกิจที่เป็ นเจ้าของคอกม้าขนาดใหญ่ เลี้ยงม้าแข่งขันเพื่อการกีฬาและบันเทิง
3. แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อภาครัฐ และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องมี
ดังต่อไปนี้ประการแรกด้วยการพนันแข่งม้าในประเทศไทยเป็ นการพนันประเภทที่กฎหมายอนุ ญาต
ให้เล่นได้ โดยรัฐมีการควบคุ มการเล่น ทั้งในแง่ของกฎหมายและจารี ตประเพณี เช่นเดียวกับสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ที่รัฐอนุ ญาตให้เล่นและกํากับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง อย่างไรก็ตามในส่ วนของสลากกิ นแบ่งรัฐบาลมีกฎหมายรองรับในการ
ดํา เนิ นงาน โดยมี พ ระราชบัญญัติสํานัก งานสลากกิ นแบ่ง รั ฐบาล พ.ศ.2517 เป็ นกลไกในการ
บริ หารงาน ส่ วนการพนันแข่งม้าไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุ มดูแล ทําให้โครงสร้า งการ
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บริ หารจัดการจึ ง ไม่เป็ นทางการสู ง จึง ส่ ง ผลให้ระบบตรวจสอบจากองค์ก รหรื อหน่ วยงานจาก
ภายนอก (External Audit) เข้าไม่ถึ ง เพื่อให้การกํากับ ดูแลในเชิ งระบบให้เกิ ดความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ในการบริ หารจัดการ นับตั้งแต่ความเป็ นองค์กร ระบบการบริ หารจัดการ วงเงินการ
พนัน และการจัดเก็บภาษี ผูว้ ิจยั เสนอว่า ควรมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันม้าแข่งในประเทศ
ไทยให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการควบคุ มดูแล ประการที่สองการมองธุ รกิ จการพนันในประเทศไทย
ควรมองในแง่ของการบริ หารจัดการสังคมไปด้วย ซึ่ งการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
เพื่อเป็ นบททดสอบสังคมไทยเกี่ ยวกับการพนัน โดยแยกออกเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนแรก ใช้การ
พนันแข่งม้า และสลากกิ นแบ่งเป็ น Model ของการพนันที่ ถูกกฎหมาย โดยอนุ ญาตให้สามารถ
บริ หารจัดการในเชิงธุ รกิจได้ เพื่อจะได้มีขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอย่าง
จริ งจัง ซึ่ ง Model นี้ควรกําหนดเป็ นช่วงเวลาต่างๆ เพื่อจะได้ประเมินผลกระทบ และการปรับเปลี่ยน
เชิ งนโยบายได้ ส่ วนที่สอง การพนันประเภทอื่นที่รัฐไม่อนุ ญาตให้เล่น จะเป็ น Model ของการ
พนันที่ผดิ กฎหมาย ทุกวันนี้การพนันกลุ่มนี้ได้สร้างผลกระทบและมีอิทธิ พลต่อสังคมไทยอย่างมาก
ดังนั้นการผ่อนคลายหรื อการปรับเปลี่ยนเชิ งนโยบายในอนาคตจึงถือเป็ นเรื่ องสําคัญภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจการตลาด (Market Economy) ซึ่ งธุ รกิจการพนันสามารถเชื่อมโยงเข้ากับโลกาภิวตั น์ของ
ระบบเศรษฐกิจโลก
3. โครงการศึกษาเครือข่ ายธุรกิจบ่ อนงานศพในเขตพืน้ ที่จังหวัดชุ มพรงานวิจยั ชิ้น
นี้มีขอ้ ค้นพบจากการศึกษาวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
3.1 เปรี ยบเที ยบเครื อข่ายธุ รกิ จบ่อนงานงานศพในเขตเทศบาลตําบลชุ มโค
อําเภอปะทิว กับเทศบาลตําบลท่ายาง อําเภอเมืองจังหวัดชุ มพรพบว่า ในเขตเทศบาลตําบลท่ายาง
เป็ นศูนย์กลางของกลุ่มเครื อข่ายธุ รกิจบ่อนงานศพ มีการจัดตั้งบ่อนวิ่งและบ่อนถาวรที่เรี ยกว่าบ่อน
คอกควาย ประชาชนในเขตเทศบาลส่ วนหนึ่ งยึดการพนันเป็ นอาชีพหลัก โดยเฉพาะแม่บา้ นหากมี
เวลาว่างก็จะนัดกันเปิ ดบ่อนเล่นการพนัน ในเขตเทศบาลตําบลท่ายางมีจาํ นวนนักเล่น รวมถึงวงเงิน
ได้เสี ยในแต่ละบ่อนมีวงเงิ นที่มากกว่า และที่สูงกว่าในเขตเทศบาลตําบลชุ มโคหลายเท่าตัว มีการ
เล่นการพนันแบบเปิ ดเผยไม่แกรงกลัวเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ รวมถึงมีตาํ รวจเข้าไปพัวพันกับบ่อนถาวร
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และบ่อนงานศพ ส่ วนในเขตเทศบาลตําบลชุโค พบว่ามีการลักลอบเล่นกันหลังบ้านงานศพ หรื อใน
สวนยาง สวนปาล์มนํ้ามัน สวนมะพร้าว
3.2 ลักษณะการเชื่อมโยงของเครื อข่ายธุ รกิจบ่อนงานศพกับเจ้าภาพงานศพใน
ปั จจุบนั พบว่าเมื่อมีข่าวการตายเกิ ดขึ้น ทางเครื อข่ายธุ รกิ จบ่อนงานศพจะส่ งนายหน้าเข้าเจรจากับ
เจ้า ภาพงานศพ เพื่ อ ขอให้ เ จ้า ภาพงานศพเปิ ดโอกาสให้มี ก ารเล่ น การพนัน โดยตกลงกัน ถึ ง
ผลประโยชน์ที่ฝ่ายเจ้าภาพจะได้รับ และฝ่ ายเครื อข่ายธุ รกิจการพนันสามารถรับผิดชอบอะไรบ้าง
เช่ น จัดรถรับส่ งพระสงฆ์ที่เข้าร่ วมพิธีสวดอภิธรรมศพ รับผิดชอบในเรื่ องค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ภายในงาน รวมถึงเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในงานศพ เมื่อการเจรจาตกลง
กันได้ ฝ่ ายเครื อข่ายธุ รกิจการพนันก็จะแบ่งหน้าที่กนั ทํา เช่น แจ้งสถานีวิทยุให้ช่วยประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ญาติของผูเ้ สี ยชี วิตและนักเล่นการพนันทราบ หรื อเครื อข่ายธุ รกิ จการพนันบ่อนงานศพส่ ง
นายหน้าเจรจากับผูก้ าํ กับสถานี ตาํ รวจในพื้นที่ทราบตามขั้นตอน นายหน้าแจ้งข่าวไปยังเจ้ามือการ
พนันประเภทต่าง ๆ ทราบ
โดยในพื้นที่เทศบาลตําบลชุ ม โคมีการจ่ายเงิ นผลประโยชน์ท้ งั รายเดื อนและ
รายวันให้กบั ตํารวจ หากเกิดความขัดแย้งกันของแต่ละเครื อข่ายก็จะต้องแก้ปัญหากันเองตํารวจจะ
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ ยว งานศพในเขตเทศบาลตําบลชุ มโคมี การเล่นการพนันกันทุกงาน เล่ นการอย่า ง
เปิ ดเผยเหมือนกับการเล่นการพนันบ่อนงานศพในเขตเทศบาลตําบลท่ายาง แต่ละงานศพจะเห็นว่ามี
รถยนต์ของนักเล่นมาจอดริ มถนนหน้างานศพโดยมีลกั ษณะการจอดข้ามวันข้ามคืนไม่เคลื่อนย้ายไป
ไหน บางงานมีรถยนต์มาจอดทั้งสองข้างทาง มีระยะทางยาวประมาณครึ่ งกิ โลเมตร นัน่ แสดงให้
เห็นว่ามีการเล่นกันทั้งกลางวันและกลางคืน จะหยุดเล่นก็ในช่วงที่มีพระมาทําพิธีทางศาสนาเท่านั้น
การเล่ นการพนันบ่อนงานศพลักษณะดัง กล่าวสะท้อนให้เห็ นว่าการพนันบ่อนงานศพเริ่ มเป็ นที่
ยอมรับของประชาชนในเขตเทศบาลชุ ม โค และสะท้อนให้เห็ นว่ามี การจ่ายผลประโยชน์ให้ก ับ
เจ้า ภาพงานศพ และเจ้า หน้า ที่ ตาํ รวจ นอกเหนื อจากที่ ตกลงกันไว้เฉพาะเวลากลางคื นระหว่า ง
เครื อข่ายธุ รกิจบ่อนงานศพกับเจ้าภาพงานศพ
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3.3การจัด สรรแบ่ ง ปั น รายได้ข องเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ บ่ อ นงานศพและกลุ่ ม ที่ มี
เชื่อมโยงกับธุ รกิจบ่อนงานศพพบว่า พบว่าโก (ห) และหุ ้นส่ วนธุ รกิจการพนันในเขตเทศบาลตําบล
ท่ายางมีเงินหมุนเวียนโดยเฉลี่ยต่อวันประมาณ 3,000,000-10,000,000 บาท ส่ วนการจัดสรรรายได้
ของเครื อข่ายธุ รกิจงานศพกับเจ้าภาพงานศพ เดิมจ่ายให้เจ้าภาพงานศพกันคืนละ 1,000 บาท กลางปี
56 มีการจ่ายเงินเพิ่มเป็ นคืนละ 3,000 บาท รู ปแบบการจัดสรรรายได้เครื อข่ายธุ รกิ จบ่อนการพนัน
เขตเทศบาลตําบลชุ มโค ถ้างานเล็กจ่าย 4,000 บาท และจ่ายเป็ นรายคืน 700 บาท/ 1 วงการพนัน
(ไฮโล) แต่ถา้ เป็ นการพนันประเภทอื่นก็ตอ้ งจ่าย 300 บาท /1วงการพนัน ยกเว้นการพนันไพ่ป๊อกเด้ง
2 ใบ
3.4 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่ งได้รับผลจากธุ รกิ จบ่อน
งานศพจากเครื อข่ายธุ รกิจบ่อนการพนันได้ขยายตัวในวงกว้าง และเกิดขึ้นกับนักเล่นการพนันบ่อน
งานศพทุกกลุ่มเครื อข่ายทั้งในเขตเทศบาลตําบลท่ายางและเขตเทศบาลตําบลชุ มโค ในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
ก. ผลกระทบทางด้า นเศรษฐกิ จ เกิ ด ผลกระทบเกี่ ย วกับ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ
พบว่า แรงงานในวัยทํางานทิ้งอาชีพรับจ้างหันไปยึดอาชี พเล่นการพนัน ผูป้ ระกอบการต้องหันไป
พึ่งพาแรงงานต่างด้าว ทําให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้าง ภาคเกษตร เจ้าของสวน
ยางไม่มีแรงงานกรี ดยาง เจ้าของสวนปาล์มไม่มีคนรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่มีผลผลิตภาคเกษตร
ออกสู่ ทอ้ งตลาด แรงงานที่เสพติดการพนันนําทรัพย์สินไปจํานองหรื อขายฝาก หรื อเป็ นหลักทรัพย์
ในการขอกู้เงิ นด่วนเพื่อนํามาเล่นการพนัน เช่น รถจักรยานยนต์ ที่ดิน ที่อยู่อาศัย หรื อที่ดินที่เป็ น
สวนยาง สวนปาล์ม และในที่ สุดก็ไม่มีเงิ นไปไถ่ ถอนทํา ให้ถูกยึดทรั พย์ทีนาํ ไปคํ้าประกันเงิ นกู้
นอกจากนี้ ในช่วงของการหาเสี ยงเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มักจะเห็นหัวคะแนน
ของผูส้ มัครรับเลือกตั้งเข้าไปมีส่วนกับการเล่นการพนันเกือบทุกครั้ง จากการสอบถามผูร้ ่ วมวิจยั ให้
ข้อมูลว่าการเมืองกับการพนันเป็ นของคู่กนั มาช้านานแล้ว โดยการซื้ อเสี ยงผ่านวงพนันประเภทต่าง
ๆ และไม่ทราบที่ มาของเงิ น แต่ฤดูก ารหาเสี ยงผ่านมาเมื่อไหร่ จะเห็ นว่าเจ้ามื อกับ หัวคะแนนจะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ร่วมกันโดยตลอด เครื อข่ายธุ รกิจการพนันบ่อนจะเป็ นผูแ้ จ้งหัวคะแนน
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และผูส้ มัครรับเลือกตั้งให้มาร่ วมงาน แล้วแนะนําให้เจ้าภาพงานศพได้รู้จกั รวมถึงแนะนําให้ผทู ้ ี่เล่น
การพนันได้รู้จกั พร้ อมกับแนะนําประวัติ โดยเฉพาะการอวดอ้างว่าเป็ นคนใจถึงพึ่งได้ มีอะไรให้
ช่วยเหลือก็ไม่ขดั ข้อง
ข. ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ปัญหาประชาชนเข้าไปติดการ
พนันเพิ่มขึ้น ทั้งสองเทศบาลมีแนวโน้มว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการเข้าไปอยู่ในวงการพนัน
บ่อนงานศพเพิ่มขึ้น โดยสังเกตได้จากหลังพระสวดอภิธรรมศพเสร็ จประชาชนที่เข้าร่ วมงานศพ
มักจะถามกันแต่วา่ เมื่อคืนที่ผ่านมามีใครได้เท่าไหร่ ใครเสี ยเท่าไหร่ และไม่ยอมกลับบ้าน อีกทั้งยัง
เข้าไปมีส่วนร่ วมในวงการพนัน มีการเล่นจนหมดตัว คืนต่อมาไปยืมเงินเพื่อน ๆ มาเพื่อแก้ตวั แต่ก็
หมดตัวอีก จากเดิมภรรยานัง่ รอสามี ต่อมาภรรยาเสี่ ยงดวงบ้าง และในที่สุดก็เล่นการพนันทั้งผัวทั้ง
เมีย จากครอบครัวเดียวเพิ่มขึ้นมาอีกหลายครอบครัวซึ่ งจากข้อมูลวิจยั พบว่า ได้ช้ ี ให้เห็นว่ามีสังคม
เกิดใหม่คือสังคมการพนันบ่อนงานศพ เมื่อมีงานศพก็มีการทิ้งบ้านเรื อนไปรวมตัวกันอยูแ่ ต่ในงาน
ศพ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ เรี ยกรับแต่ผลประโยชน์
4. ชุ ดโครงการวิจัยการพนันภาคเหนือตอนบน เป็ นโครงการวิจยั ที่ตอ้ งการศึกษา
การพนันในชุ มชนที่เชื่ อมโยงกับบทบาทของผูห้ ญิงในการจัดการครัวเรื อน,ความเชื่อมโยงการเล่น
การพนันของคนในชุ มชนกับโครงสร้ างทางสังคมรวมถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากการ
พนันเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาองค์ความรู ้ในการนิยามการพนันในมิติที่หลากหลาย
โครงการวิจยั นี้ ประกอบด้วยชุ ดโครงการย่อยทั้งหมด 4 โครงการ คือ โครงการ
สังเคราะห์ภาพรวมการพนันในแนวคิ ดเศรษฐศาสตร์ การเมื องในมุมมองสตรี นิยม(ดร.อริ ยา เศว
ตามร์ ) โครงการวิจยั ผูห้ ญิงการเล่ นหวยและความเชื่ อในมิติเศรษฐกิ จครัวเรื อน (กนกพร ดี บุรี :
นักวิจยั ), โครงการวิจยั การเล่นหวยจากมุมมองของผูห้ ญิงในชุมชนบ้านทุ่งยาว จังหวัดลําพูน (วิเศษ
สุ จินพรัหม: นักวิจยั ) และโครงการวิจยั การสร้างความหมายทางสังคมวัฒนธรรมว่าด้วยหวยใต้ดิน
ของผูห้ ญิ ง “ไตนอก” ที่ เมื องชายแดน (วิสุ ท ธิ์ เหล็ก สมบูรณ์ : นัก วิจยั ) ข้อค้นพบที่ ไ ด้จากชุ ด
โครงการวิจยั ฯ สามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ ดังต่อไปนี้
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4.1. ความหลากหลายของการนิ ยาม “หวย” โดยชุ ดโครงการวิจยั นี้ พยายาม
ชี้ ให้เห็ นว่า การเล่นหวยมีรูปแบบและความหมายที่หลากหลาย ไม่หยุดนิ่ งและมีลกั ษณะเฉพาะที่
ขึ้นอยูก่ บั บริ บททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา ดังจะเห็นได้จากการนิยามว่า
การเล่นหวยเป็ นการเสี่ ยงโชคเป็ นเรื่ องของโชคชะตาของผูห้ ญิงไตนอก (หรื อไทใหญ่) ขณะที่กลุ่ม
ผูห้ ญิงที่ประกอบอาชี พค้าขาย รับจ้าง ผูป้ ระกอบการรายย่อย ซึ่ งชี วิตของพวกเขาต้องบริ หารจัด
การเงินเพื่อหมุนเวียนเป็ นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของครัวเรื อนทําให้พวกเขามองว่าการเล่นหวยเป็ น
การลงทุนประเภท หรื อกรณี ที่ผหู ้ ญิงบางกลุ่มมองว่าการเล่นหวยมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์
ทางสังคม เช่ น ในงานวิจยั ของกนกพรที่ ช้ ี ให้เห็ นว่าการเล่ นหวยของผูห้ ญิงมี ความเชื่ อมโยงกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคมในรู ปของการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน กําลังใจและทรัพยากรอื่นๆ
หรื อกรณี ผไู ้ ตนอกที่ใช้หวยเป็ นเครื่ องมือในการสร้างเครื อข่ายข้ามพรมแดนของคนที่ไร้สิทธิ์ และ
สัญชาติ รวมทั้งการเล่นหวยของคนงานซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมกลุ่มเพื่อนในโรงงานกระทัง่
เกิดเป็ นเครื อข่ายหวยใต้ดินในโรงงาน นอกจากนี้ งานวิจยั ชุ ดโครงการวิจยั นี้ ยงั ชี้ ให้เห็นว่าการเล่น
หวยเป็ นการผสมผสานชุ ดความรู ้หลายๆ แบบเข้าด้วยกันทั้งความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และความรู ้
ท้องถิ่นดังที่ปรากฏออกมาในหนังสื อตําราทํานายฝันหรื อการอธิ บายเรื่ องหวยด้วยมิติโหราศาสตร์
(ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ของชนชั้นนํา) ผสมเข้ากับความคิ ดเรื่ องบุ ญ-กรรมในพุ ทธศาสนาและอํา นาจสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ แบบไสยศาสตร์
4.2 การเล่นหวยเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการการเงินในครัวเรื อนของ
ผูห้ ญิง งานวิจยั ชิ้นนี้ พยายามชี้ให้เห็นว่าการพนันหรื อการเล่นหวยเป็ นส่ วนหนึ่งในการต่อสู้ดิ้นรน
ในชีวติ ประจําวันของผูห้ ญิงทั้งในมิติเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการการเงินในครอบครัว
โดยการเล่นหวยเป็ นพื้นที่ของโอกาสทางเศรษฐกิจที่ผหู้ ญิงพยายามสร้างขึ้นเพื่อเข้าถึงทรัพยากรทุน
และนํา มาซึ่ งศัก ยภาพของผูห้ ญิ ง ในการหมุ น เวีย นทรั พ ยากรเพื่อ ความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ ใน
ครัวเรื อน หรื อการต่อสู ้ดิ้นรนในเชิงวัฒนธรรมหรื อสัญลักษณ์หรื อการต่อสู้ในเชิงการเมืองของกลุ่ม
คนด้อยอํานาจและคนชายขอบของสังคม เช่ น ในงานศึกษาของกนกพร พบว่า ผูห้ ญิงมีบทบาท
หน้า ที่ ข ้ามไปข้ามมาระหว่า งอาณาเขตในบ้า นและอาณาเขตนอกบ้า น คื อ การเป็ นแม่บ ้า นและ
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คนงานไปพร้อมๆกัน ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ทาํ หน้าที่เพียงการจัดการงบประมาณของครอบครัวเท่านั้น
แต่พวกเขาต้องหาเงินสดมาหมุนเวียนเพื่อให้การใช้จ่ายในครัวเรื อนมีความคล่องตัวขึ้น เช่นเดียวกับ
งานของวิสุ ท ธิ์ ที่ พ บว่า ความคิ ดในการเล่ นหวยของผูห้ ญิ ง ไตนอกเกี่ ย วข้องและสัม พันธ์ก ับ การ
จัดการเศรษฐกิ จครัวเรื อนและเป็ นเครื่ องมือในการลดความเสี่ ยง (Risk) ในการดําเนิ นชี วิตในมิติ
ต่างๆ ขณะที่งานของวิเศษก็ช้ ีไปในทิศทางเดียวกัน คือ หวยเป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งที่ผหู ้ ญิงเลือกเอามา
ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาครอบครัว ดังนั้นการเล่นหวยของผูห้ ญิงจึงมีลกั ษณะการนําเอาเรื่ องนอกบ้านมา
จัดการกับเรื่ องในครัวเรื อน
4.3. ท้ายที่สุดของชุ ดโครงการนี้ ผูว้ ิจยั พยายามชี้ ให้เห็ นความเสี่ ยงและการ
จัดการความเสี่ ยงในจากการเล่นการพนันของผูห้ ญิง โดยการชี้ ให้เห็นว่าผูห้ ญิงมีวิธีการจัดการความ
เสี่ ยงจากการพนันหลายรู ปแบบ เช่น ในงานวิจยั ของกนกพรที่ช้ ี ให้เห็นว่าผูห้ ญิงจะวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงของครอบครัวและประเมิน “กําลัง” ของการ “ลงทุน” ซื้ อหวยของตนเองหรื อบางครั้งพวกเขาก็
จะซื้ อหวยรัฐบาลเพื่อหวังรางวัลใหญ่ควบคู่กบั การซื้ อหวยใต้ดินเพราะมีโอกาสถูกมากกว่าหวย
รัฐบาล เช่นเดียวกันงานวิจยั ของวิเศษที่แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงที่ออกไปทํางานนอกบ้านการเล่นหวย
เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของความอยู่รอดของพวกเขาที่ ต้อ งเผชิ ญ กับ ความเสี่ ย งความไม่ แน่ นอนในชี วิ ต
เงื่อนไขสําคัญในการเล่นหวยก็คือไม่ให้ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงในการเล่นหวย
กรณี ของผูห้ ญิงไตนอกจากการศึกษาของวิสุทธิ์ พบว่าการซื้ อหวยใต้ดินของพวกเขามีสัญญะหรื อ
ความในหมายทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงการต่อรองทางอํานาจซ่ อนอยู่ กล่าวโดยสรุ ปการเล่นหวย
ของผูห้ ญิงเกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงหรื อความไม่มนั่ คงของผูห้ ญิงในการเข้าสู่ ภาวะความทันสมัย ซึ่ ง
ผูห้ ญิงและผูช้ ายมีความเสี่ ยงไม่เท่ากัน ผูห้ ญิงกลุ่มต่างๆ มีวิธีการในการจัดการหรื อต่อรองกับกลุ่ม
อํานาจในทุกระดับเพื่อลดความเสี่ ยง เครื่ องมือสําคัญที่ผหู้ ญิงนํามาใช้ในการจัดการความเสี่ ยง คือ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ผหู ้ ญิงใช้ในการปรับตัวและต่อรองกับอํานาจ ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากความ
พยายามจัดการความเสี่ ยงนั้นบางกรณี ทาํ ให้พวกเขาแสดงบทบาทในฐานะผูก้ ระทําการหรื อบางกรณี
พวกเขากลับกลายเป็ นเหยือ่ หรื อผูถ้ ูกกระทําการ
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5. โครงการวิจัยการพนันบอล อํานาจและความเป็ นชาย ข้อค้นพบที่ได้จากการที่
ผูว้ ิจยั พยายามชี้ ให้เห็ น คื อ พนันบอลเป็ นเสมือนกิ จกรรมทางวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้ นควบคู่ไปกับ
ความนิ ยมของผูค้ นและการขยายตัวของอุตสาหกรรมฟุตบอลในระดับของโลกาภิวฒั น์ ส่ งผลให้
การพนันฟุตบอลกลายเป็ นการพนันสมัยใหม่ที่สะท้อนถึงการมีชีวิตอยู่ในสังคมที่ทนั สมัยงานวิจยั
ชิ้ นนี้ พยายามเปิ ดมุมมองและสะท้อนให้เห็นว่าด้านหนึ่ งที่ชีวิตของมนุ ษย์กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชุมชนโลกมากขึ้นและจะต้องเผชิ ญกับความซํ้าซากจําเจ น่าเบื่อหน่ายจากสิ นค้า ระบบงานบริ การที่
มุ่งเน้นความเป็ นมาตรฐาน การอยูภ่ ายใต้ระบบการบริ หารแบบองค์กรสมัยใหม่หรื อการมีวิถีชีวิตที่
อยูภ่ ายใต้ระบบการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม อย่างในจังหวัดเชียงใหม่และกรุ งเทพฯ ดังจะเห็น
ได้ว่าผูเ้ ล่นการพนันฟุ ตบอลส่ วนใหญ่คือกลุ่มผูช้ ายที่มีรายได้ระดับกลาง-ค่อนลงไปถึ งระดับล่าง
(Men Middle Income Group) มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ผูช้ ายกลุ่มนี้ จะตกอยูภ่ ายใต้
พันธนาการและตกอยูภ่ ายใต้ภาวะของความแปลกแยก ดังนั้นผูช้ ายเหล่านี้จะแสวงหากิจกรรมสร้าง
ชี วิตวัฒนธรรมเพื่ อทดแทนไม่ ใ ห้ต นเองรู้ สึ ก แปลกแยกไร้ อาํ นาจ การแสดงตัว ตนเหล่ า นี้ ผ่า น
กิจกรรมประจําวัน เช่น การเล่นพนัน เข้าร้านอาหารดื่มกิน นัง่ สรวลเสเฮฮากับเพื่อนและผูห้ ญิงตาม
ผับบาร์ ซึ่ งอาจจะเป็ นหนทางหนึ่ งที่พอจะช่วยเยียวยารักษาจิตใจของผูค้ นเหล่านี้ ได้บา้ ง ดังนั้นการ
เล่ นการพนันบอลจําเป็ นต้องอาศัยทักษะความสามารถในการวิเคราะห์จดั การกับข้อมูลข่าวสาร
จํานวนมากมายมหาศาลที่ผา่ นมายังสื่ อสมัยใหม่ในแต่ละวันที่แทบไม่แตกต่างจากการลงทุนเล่นหุ ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ จําเป็ นต้องอาศัยผูร้ ู้และที่ปรึ กษาทางด้านการลงทุนเช่นกัน ข้อมูลที่ได้รับจะถูก
นํามาประมวลและวิเคราะห์เพื่อทํานายผลการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละครั้ง การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ประสบการณ์ สั ง คมในเครื อข่ า ยชุ ม ชนนั ก พนั น ที่ ไ ม่ ต่ า งจากการเล่ น รถของกลุ่ ม คนรั ก
รถจักรยานยนต์ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการพนันบอลเป็ นการลงทุนที่ทา้ ทาย และการได้เล่นการพนัน
บอลได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของการประกอบสร้างความเป็ นชาย เป็ นกระบวนการผลิตซํ้าทางอํานาจ
ความสามารถในการกํา หนดชะตากรรมชี วิตของตนเอง และการเล่ นพนันบอลยัง ได้ก ลายเป็ น
สัญลักษณ์ของการได้ทา้ ทายอํานาจรัฐ ที่เป็ นอํานาจที่กดบังคับ ควบคุมชีวติ ประจําวันของพวกเขามา
อย่างต่อเนื่อง
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เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ แล้วการพนันบอลจึ งกลายเป็ นพื้ นที่ ข องผูช้ าย เป็ นพื้ นที่ แห่ งการ
ประกอบสร้างและการผลิตซํ้า “ความเป็ นชาย” ได้อย่างลงตัว หรื ออาจกล่าวได้ในอีกลักษณะหนึ่ งว่า
สถานการณ์ของผูช้ ายในสังคมยุคปั จจุบนั เริ่ มถูกผูห้ ญิงเบียดขับมากขึ้น พื้นที่ชุมชนของเพศชายเริ่ ม
หายไปจากชี วิ ต ในสมัย ใหม่ และชี วิต จากชี วิ ต การงาน ดัง นั้น พื้ น ที่ ข องผูช้ ายเหล่ า นี้ ต้อ งการ
แสดงออกถึงความเป็ นชาย เป็ นมิตรภาพหรื อความเป็ นเพื่อนนักพนัน ที่ไม่แตกต่างไปจากแฟนบอล
ที่ส่งเสี ยงเชี ยร์ ในสนามที่ในชี วิตประจําวันที่พวกเขาเหล่านี้จะแสดงพฤติกรรมหยาบคายหรื อความ
รุ นแรง สิ่ งที่ชุมชนนักพนันฟุตบอลสร้างร่ วมกันขึ้นมาร่ วมกันอาจเรี ยกได้ว่า คือมิตรภาพ ความไว้
เนื้ อเชื่ อใจกัน หรื อความเป็ นเพื่อน “ความเป็ นชุ มชน” ในโลกยุคสมัยใหม่ การเล่นพนันบอล/การ
บริ โภคข่าวสารเกี่ ยวกับแวดวงฟุตบอลถือได้ว่า เป็ นประสบการณ์ร่วมอย่างหนึ่ งที่ไม่แตกต่างจาก
การร่ วมชมเชี ยร์ เกมส์ ก ารแข่งขันฟุตบอลในสนามหรื อตามผับบาร์ ที่มี เพื่อนร่ วมกิ นร่ วมดื่ ม ใน
ลักษณะเดี ยวกันกับการเล่นพนันบอลที่จะเล่นได้อย่างสนุ กและมีความหมาย และหากพิจารณาใน
ระดับของโครงสร้างสิ่ งที่ผชู ้ ายเหล่านี้กาํ ลังพิสูจน์หรื อการประกอบสร้างและแสดงออกซึ่ งความเป็ น
ชายอันหมายถึ งตั้งแต่ความสามารถในการสื บพันธุ์ดว้ ยการซื้ อบริ การ การกําหนดชะตาชี วิต การ
ปกป้ องดูแลเสรี ภาพของตนเอง ที่แสดงออกมาผ่านอัตลักษณ์ของความเป็ นชายที่ดิบเถื่อนและความ
รุ นแรงทางกายภาพ ดังนั้น การเล่นพนันบอลจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้ างพื้นที่ความเป็ นชายที่
กําลังต่อสู ้กบั สิ่ งที่พวกเขากําลังสู ญเสี ย การเล่นพนันบอลจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นการพยายามหาทางที่
จะมีชีวติ และใช้ชีวติ แบบผูช้ าย
ข.การพนั นภายใต้ รูปแบบบ่ อ นคาสิ โนซึ่ ง ประกอบไปด้วยชุ ดโครงการทั้ง หมด 3
โครงการดังต่อไปนี้
1.โครงการศึ กษาสั งคมวิทยาการพนันและนัยเชิ งนโยบาย: กรณีศึกษาการพนันใน
พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนอีสานใต้ และแหล่ งการพนันในเขตติดต่ อกับประเทศเพื่อนบ้ านโครงการวิจยั นี้
เป็ นโครงการที่ตอ้ งการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพนัน ประกอบไปด้วย ชนิดและพื้นที่เฉพาะที่
เล่นการพนัน พฤติกรรมของผูเ้ ล่นและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิ จ เครื อข่ายทางสังคมและ
เศรษฐกิ จของผูเ้ ล่นการพนัน ผลจากการศึกษาโครงการย่อย จะนําไปสู่ ขอ้ เสนอแนะ เชิ งนโยบาย
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และกฎหมายเพื่อเป็ นแนวทางเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดมาจากการพนัน โครงการวิจยั นี้ ประกอบไปด้วย
ชุดโครงการย่อยทั้งหมด 3 โครงการ คือ
1.1 การศึกษาสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย กรณี ศึกษาบ่อนออนไลน์
บ่อนไพและไฮโล จังหวัดอํานาจเจริ ญและอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า ประเภทของการพนันใน
เขตพื้นที่จงั หวัดอุบลและอํานาจเจริ ญ สามารถจําแนกได้ 3 ประเภท คือ 1.การพนันที่ผิดกฎหมาย
ได้แก่ หวยใต้ดิน ไพ่ ที่ผเู ้ ล่นส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวบ้านทัว่ ไป ผูท้ ี่ประกอบอาชี พรับจ้าง ขายแรงงาน
จะมีการเล่นในยามที่วา่ งงานหรื อมีเวลาว่างจากงานประจํา เพศหญิงจะนิยมเล่นไพ่มากกว่าผูช้ าย 2.
การพนันที่ ผิดกฎหมายแต่ส อดคล้องกับ วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ การชนไก่ ใ นบ่ อนที่ ไ ม่ เป็ น
ทางการ บ่อนไฮโลที่นิยมเล่นกันในงานศพและจะพบมากในเขตพื้นที่ชนบท มีการจ่ายเงินให้กบั
เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเปิ ดวงไฮโล 3. การพนันที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่ อสาร ได้แก่ การพนันฟุตบอล
การพนันออนไลน์ ได้แก่ ไพ่ บาคาร่ า เป็ นการพนันที่มีพลวัตรและควบคุมได้ยากเนื่องจากเป็ นการ
เล่นพนันผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต นิยมเล่นกันในกลุ่มของเยาวชนและนักศึกษา และการพนันมวยตูท้ ี่
ถูกถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ผูเ้ ล่นส่ วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 31 – 45 ปี
1.2 โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย กรณี การข้ามแดนไป
เล่นการพนันที่บ่อนสะหวันเวกัส จังหวัดยโสธรและมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า การอํานวยความ
สะดวกโดยเฉพาะ “ทัวร์ ” เป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้ชาวบ้านเข้าสู่ วงจรการพนันกลยุทธ์ในการดําเนิ น
ธุรกิจของคาสิ โนทําให้ชาวบ้านตัดสิ นใจเข้าร่ วมทัวร์ และกลายมาเป็ นนักพนันข้ามแดนในส่ วนของ
ผลกระทบจากการเปิ ดบ่ อนคาสิ โนสะหวันเวกัส ได้ส่ ง ผลก่ อให้เกิ ดปั ญหาได้แก่ ปั ญหาหนี้ สิ น
ปั ญหาครอบครัว ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาการลักลอบเข้า-ออกด่านชายแดน/การ
พํานักอาศัยเกิ นระยะเวลาที่กาํ หนด ปั ญหาการเดินทางออกนอกประเทศในเวลาราชการ โดยไม่ได้
ขออนุ ญาตท้ายสุ ดในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้พยายามชี้ ให้เห็นว่าหากต้องการเปิ ดบ่อนคาสิ โนในประเทศ
ไทยนั้นรัฐจะต้องมีแนวทางการบริ หารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายที่มีความพร้อมเพียงพอที่จะ
ทําให้การเล่นพนันไม่นาํ ไปสู่ การสร้างปั ญหาต่างๆตามมา
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1.3 โครงการการศึกษาสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย กรณี เครื อข่ายและ
องค์กรทางสังคมของคาสิ โนข้ามแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ที่บ่อนช่องจอมและช่องสะงํา จังหวัด
สุ รินทร์ และศรี สะเกษ ผลการศึ กษาพบว่า สถานการณ์การพนันประเภทบ่อนคาสิ โนในเขตพื้นที่
ชายแดนติ ดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่บ่อนช่ องจอมและช่ องสะงํา ที่มีกลุ่มประชาชนทัว่ ไปเดิ น
ทางเข้า ไปเล่น ทั้ง ผูค้ นภายในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ที่ เรี ยกตัวเองว่า นัก ท่ องเที่ ย วกล่ า วได้ว่า บ่อน
คาสิ โนมี ก ลยุท ธสํา คัญที่ เป็ นแรงดึ ง ดู ดให้ป ระชาชนเข้า สู่ ก ารพนันในบ่ อ นคาสิ โน มี ก ารสร้ า ง
แรงจู ง ใจให้ ก ับ ผูเ้ ล่ น การพนัน “ทัว ร์ ” ทํา หน้า ที่ เ ป็ นข้อ ต่ อ สํา คัญ ระหว่า งกลุ่ ม ผูเ้ ล่ น การพนัน
ภายในประเทศไทยกับบ่อนคาสิ โน ผูป้ ระกอบการทัวร์ เป็ นกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นบริ การรถตูร้ ับ – ส่ งฟรี
สํา หรั บผูเ้ สี่ ย งโชคในคาสิ โน โดยได้รับ ค่า ตอบแทนเป็ นเงิ นค่ าตัวลู ก ทัวร์ ค่า นํ้ามันรถจากบ่ อน
คาสิ โน เมื่ อ วิ เคราะห์ ถึ ง เครื อข่ า ยความสั ม พันธ์ ก ารพนันข้า มแดน งานวิจ ัย ได้ช้ ี ให้เ ห็ น ว่า เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของธุ รกิจทัวร์ กบั คาสิ โนที่มีลกั ษณะเกื้อหนุ นซึ่ งกันและกัน การสนับสนุน
ของคาสิ โนทําให้เจ้าของทัวร์ สามารถเปิ ดโอกาสในการทําธุ รกิจได้มากขึ้น ขณะที่ความสัมพันธ์ของ
กลุ่มเจ้าของทัวร์ มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายของผูป้ ระกอบการทัวร์ มีการแลกเปลี่ยนลูกทัวร์ ระหว่างกัน
เป็ นความสั ม พันธ์ ที่ ช่ วยเหลื อซึ่ ง กันและกัน และความสัม พัน ธ์ ระหว่า งเจ้า ของทัวร์ ก ับ ลู ก ทัว ร์
เจ้าของทัวร์ จะต้องเกื้อกูลลูกทัวร์ เช่น การให้ยืมเงินซึ่ งถือว่าเป็ นวิธีหนึ่ งที่ใช้สําหรับดูแลรักษาลูก
ทัวร์ และเมื่อลูกทัวร์ เล่นได้ก็จะให้ทิปกับเจ้าของทัวร์ สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการเล่น
การพนัน ก็คือ การหย่าร้าง การนําไปสู่ การประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายเช่น การค้ายาเสพติด การ
เปิ ดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่ แวดวงการพนันได้ง่าย ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ หนี้ สินครัวเรื อน
เพิ่มขึ้น การสู ญเสี ยที่ดินที่ทาํ กิน เป็ นต้น
2.โครงการศึกษาบ่ อนกาสิ โน ช่ องสะงํา-ช่ องจร็ อกเจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย
ประเทศกัมพูชา งานวิจยั ชิ้นนี้ มีขอ้ ค้นพบที่สําคัญ คือ พฤติกรรมการเล่นการพนันของชาวบ้านก่อน
การเกิดขึ้นของบ่อนกาสิ โน ชาวบ้านจะนิยมเล่นการพนันอยูใ่ นวงที่จาํ กัดคือระดับของชุมชน โดย
อาศัยวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการดําเนิ นชีวิตและหาจากตามธรรมชาติมาเป็ นอุปกรณ์สําหรับเล่นพนัน
เช่น การพนันชนไก่ พนันโบก (ใช้เม็ดมะค่าและกะลาสําหรับครอบ) การเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบ
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การพนันเริ่ มเกิดขึ้นจาก ที่มีการนําการเล่นพนันจากภายนอกเข้าสู่ ชุมชนได้แก่ ไพ่ ไฮโล และหวยใต้
ดิน (ของไทย) ทัศนะของชาวบ้านมองการเล่นพนันว่าเป็ นเรื่ องปกติที่สอดคล้องไปกับการดําเนิ น
ชีวติ มองว่าการพนันเป็ นเรื่ องของการเสี่ ยงโชค การพนันเป็ นเครื่ องมือแก้เหงาในเวลาที่วา่ งเว้นจาก
การงาน และการเล่นพนันยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างดี งานวิจยั ชิ้นนี้ช้ ีให้เห็น
ว่าการเกิดขึ้นของบ่อนคาสิ โนที่ช่องสะงําแตกต่างกับบ่อนกาสิ โนในพื้นที่อื่น ๆ คือบ่อนกาสิ โนช่อง
สะงํา ได้อนุญาตให้ชาวบ้านในประเทศของตนเองเข้าเล่น เข้าแสวงโชคกับการพนันภายในบ่อนได้
อย่างเสรี จึงทําให้ชาวบ้านมีช่องทางเข้าสู่ การพนันเพิ่มเป็ นอีกช่องทางหนึ่ง ร่ วมกับรู ปแบบการพนัน
แบบเก่ าที่ยงั ดํารงอยู่ เมื่ อพิจารณาถึ ง ทัศนะของชาวบ้านกับการเกิ ดขึ้นของบ่อนกาสิ โนสามารถ
จําแนกออกได้เป็ น 2 ด้านคือ กลุ่มที่มองกาสิ โนในเชิงบวกและกลุ่มที่มองด้วยทัศนะในเชิงลบ กลุ่ม
แรกส่ วนใหญ่เป็ นชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์ จะเห็นว่าบ่อนกาสิ โนเป็ นแหล่งทางเศรษฐกิจ เป็ น
การกระจายรายได้สู่ชาวบ้านเพิม่ มากขึ้น ได้แก่ การจ้างงานที่เป็ นชาวบ้านในท้องถิ่นจํานวนมาก เกิด
ธุ รกิ จต่อเนื่ องจากการเกิ ดขึ้นของบ่อนจํานวนมาก ได้แก่ ผูป้ ระกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ธุ รกิ จ
บริ การเช่นโรงแรม การประกอบอาชีพและธุ รกิจเหล่านี้สามารถดํารงอยูไ่ ด้จากการเกิดขึ้นของบ่อน
กาสิ โนช่องสะงํา กลุ่มที่สองส่ วนใหญ่จะมีทศั นะในเชิงลบที่อธิบายว่า การทํางานในบ่อนกาสิ โนไม่
สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้และไม่มีสวัสดิการและความมัน่ คง
ส่ วนผลกระทบจากการเปิ ดบ่ อ นคาสิ โนช่ อ งสะงํ า ได้ ส่ งผลให้ เ กิ ด ความ
สะดวกสบายทางด้านคมนาคมที่รวดเร็ ว ราคาที่ดินตามแนวถนนมีอตั ราสู งขึ้นมาก ขณะที่อีกด้าน
หนึ่งทําให้ชาวบ้านหลายรายต่างพากันละทิ้งอาชี พเดิม ไม่ทาํ งานหรื อทํางานน้อยลง เงินตราที่หามา
ได้จะถูกนําไปเสี่ ยงโชค เสี่ ยงดวงอยูก่ บั บ่อนการพนัน ส่ งผลทําให้ชาวบ้านหลายรายประสบปั ญหา
ด้านเศรษฐกิจในครัวเรื อน ไม่มีเงินเพื่อมาจับจ่ายใช้สอยภายในครอบครัว ขยายตัวลุกลามเป็ นปั ญหา
ที่ส่งผลให้เกิดการหย่าร้างในระยะเวลาต่อมาตลอดจนการนํามาสู่ ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วย
การปรั บ ตัว ของชาวบ้า นที่ เ ป็ นนัก พนัน หลายรายได้เข้า ใจว่า ไม่ ส ามารถที่ จ ะ
เอาชนะหรื อสามารถเล่นการพนันให้ได้เงินมาเป็ นจํานวนมากจากบ่อนคาสิ โนเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้าง
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ยากและมี ค วามเสี่ ย งสู ง นัก พนัน เหล่ า นี้ จึ ง ผัน ตัว ไปเล่ น การพนัน อยู่ภ ายในชุ ม ชนและชุ ม ชน
ใกล้เคียง
3. ชุ ดโครงการวิจัยเครือข่ ายชนชั้ นนําทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของ
บ่ อนคาสิ โนตามชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ)
มีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษาสามข้อ คือ การศึกษาเครื อข่ายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจการเมืองในการ
ลงทุ น บ่ อ นคาสิ โ นในกระบวนการบริ ห ารธุ ร กิ จ และการเข้า สู่ ก ารเล่ น พนัน บ่ อ นคาสิ โ นและ
ผลประโยชน์รวมถึงผลกระทบเชิ งลบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิ โนตามแนวชายแดนในเขต
จัง หวัด จัน ทบุ รี แ ละตราด ข้อ ค้น พบที่ ไ ด้จ ากชุ ด โครงการวิ จ ัย ฯ สามารถสรุ ป สาระสํ า คัญ ได้
ดังต่อไปนี้
บ่อนคาสิ โนบริ เวณชายแดนจัง หวัด จันทบุ รีแ ละตราดเกิ ดขึ้ นจากปฏิ สัม พันธ์ ข อง
เครื อข่ายชนชั้นนํา 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มชนชั้นนําทางเศรษฐกิจซึ่ งประกอบด้วยนักธุ รกิจท้องถิ่น,นัก
ธุ รกิ จจากกรุ งเทพฯ,นักธุ รกิ จต่างชาติท้ งั สิ งคโปร์ และมาเลเซี ย และกลุ่มชนชั้นนําทางการเมืองซึ่ ง
ประกอบด้วยนัก การเมื องท้องถิ่ นในจัง หวัดจันทบุ รีและตราดรวมทั้ง นัก การเมื อ งจากประเทศ
กัมพูชา (ตั้งแต่ส่วนกลางถึงผูว้ ่าราชการจังหวัด) การที่ชนชั้นนําทั้งสองสามารถเชื่อมร้อยเครื อข่าย
กระทัง่ เกิดเป็ นการลงทุนในบ่อนคาสิ โนร่ วมกันได้น้ นั เป็ นผลจากในอดีตที่กลุ่มชนชั้นนําเหล่านี้เคย
ลงทุนในธุ รกิจหลายประเภทร่ วมกันไม่วา่ จะเป็ นการขุดพลอย การค้านํ้ามัน การค้าบุหรี่ เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาถึ งกระบวนการบริ หารบ่อนคาสิ โนของเครื อข่ายชนชั้นนําเหล่านี้ กล่าว
ได้ว่ามีลกั ษณะเป็ นการบริ หารธุ รกิจระหว่างประเทศที่ให้ความสําคัญกับการบริ หารใน 5 รู ปแบบ
คือ การส่ งเสริ มการตลาด,การบริ หารงานบุคคล,การบริ หารความเสี่ ยง,การบริ หารงานสนับสนุ น
และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทาํ งานเกี่ ยวข้องกับความมัน่ คง เป้ าหมายในการบริ หารใน
รู ป แบบต่า งๆ เหล่ านี้ ก็เพื่ อการแสวงหาผลประโยชน์สู ง สุ ดจากการลงทุ น โดยผลประโยชน์ ที่
เครื อข่ายชนชั้นนําเหล่านี้ ได้รับนั้นแตกต่างกันไปตามบทบาทในบ่อนคาสิ โน ดังจะเห็ นได้จากผู้
ลงทุ น บ่ อ นคาสิ โ นจะได้รั บ ผลประโยชน์ จ ากการเช่ า สถานที่ , เจ้า ของโต๊ ะ หรื อเจ้า มื อ ได้รั บ
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ผลประโยชน์ในรู ปของการเก็บค่ าต๋ งหรื อได้กาํ ไรจากการพนันที่ เป็ นเครื่ องไฟฟ้ า (Machine)ซึ่ ง
สามารถตั้งโปรแกรมการได้กาํ ไรได้
สํ า หรั บ กระบวนการเล่ น การพนัน ในบ่ อ นคาสิ โ นของชุ ม ชนในจัง หวัด จัน ทบุ รี
(เปรี ยบเทียบระหว่างชุ มชนชายแดนและชุ มชนในตัวจังหวัด) และผลกระทบจากการเล่นการพนัน
ในบ่อนคาสิ โน พบว่า กระบวนการเล่นการพนันในบ่อนคาสิ โนระหว่างชุมชนชายแดนและชุมชน
ในตัวจังหวัด มีลกั ษณะทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาความเหมือนของทั้งสอง
ชุ มชน พบว่า ผูเ้ ล่นการพนันส่ วนใหญ่เป็ นผูเ้ ล่นรายย่อยที่มีวงเงินการเล่นการพนันไม่เกิ น 10,000
บาท/ครั้งและพฤติกรรมการเล่นการพนันนิ ยมเล่นในห้องรวมหรื อที่เรี ยกว่า “สนามทราย” โดยพวก
เขาเหล่านี้มีฐานะในบ่อนเป็ นเสมือนหน้าม้า ส่ วนความแตกต่าง พบว่า ในกรณี ชุมชนชายแดนการ
เล่ น การพนัน ในบ่ อ นคาสิ โ นอยู่บ นฐานของความเป็ นชุ ม ชนทํา ให้ เ กิ ด ลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ข อง
เครื อข่ายชุ มชนที่มีข้ นั ตอนเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด คือ คาสิ โนเป็ นของใหม่สําหรับชุ มชนทําให้ผูค้ นเข้า
ไปเล่นอย่างกว้างขวางทั้งชุ มชน อย่างไรก็แล้วแต่พวกเขากลับได้รับผลกระทบเชิ งลบจากการเล่น
กระทัง่ ชุ มชนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และยุติการเล่นการพนันในที่สุด ส่ วนชุ มชนในตัวจังหวัดการเล่นการ
พนันในบ่อนคาสิ โนเป็ นการต่อยอดจากการเล่นการพนันบ่อนบ้านที่ผเู้ ล่นแต่ละคนมีพฤติกรรมการ
เล่นแบบปั จเจกบุคคลที่ไปเล่นโดยถูกจัดตั้งในระบบรถตูข้ องเจ้าของบ่อน ดังนั้นการเล่นการพนัน
ของชุมชนในตัวจังหวัดจึงเป็ นไปอย่างต่อเนื่องไม่ยตุ ิเหมือนชุมชนชายแดน
ในส่ วนของการได้มาซึ่ งผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิ จและ
การเมื อ งตามแนวชายแดนของจัง หวัด จัน ทบุ รี และตราด ผลการศึ ก ษาพบว่ า การได้ม าซึ่ ง
ผลประโยชน์ในการลงทุนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิ จและการเมืองตามแนวชายแดนของจังหวัด
จันทบุรี และตราด มีแนวโน้มการได้มาซึ่ งผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ จึงแตกต่างกันตามบทบาทใน
บ่อนคาสิ โน กล่าวคื อ ผูล้ งทุนบ่อนคาสิ โนจะได้ผลประโยชน์จากการค่าเช่ าสถานที่ ส่ วนเจ้าของ
โต๊ะหรื อเจ้ามือมีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเสี ยประโยชน์ เนื่ องจากได้ประโยชน์จาก
เก็บค่าต๋ ง และการพนันในรู ปแบบที่เป็ นเครื่ องไฟฟ้ า (Machine) ซึ่ งสามารถตั้งโปรแกรมการได้
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กําไรได้ และมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่สามารถควบคุมได้ ส่ วนกลุ่มผูเ้ ล่นมีแนวโน้มในระยะ
ยาวจะเสี ยประโยชน์
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบจากการเล่ น การพนัน พบว่า ทั้ง สองชุ ม ชนต่ า งได้รั บ
ผลกระทบเชิ ง ลบ (Negative

Impact)ทั้ง ทางเศรษฐกิ จ ครอบครั ว สั ง คมและความมั่น คง แต่

ผลกระทบเหล่ านี้ แตกต่างกันในแง่ของทิศทาง (Direction)ขอบเขต (Scope)และระยะเวลาในการ
เกิ ดผลกระทบ (Time)กล่ า วคื อ ชุ ม ชนชายแดนได้รับ ผลกระทบเบาบางจากการตั้ง บ่อนคาสิ โน
(ยกเว้นผลกระทบเชิ งลบที่เกิดขึ้นระยะสั้นในช่วงแรก) และผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็ นผลกระทบโดย
อ้อม (Indirect Impact)ที่ มีขอบเขตจํากัดในวงแคบ ที่เป็ นเช่นนั้นเพราะชุ มชนเกิ ดการเรี ยนรู้ และ
ปรับตัวได้เร็ ว ขณะที่ชุมชนในตัวจังหวัดได้รับผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเป็ น
ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact)ที่เกิ ดขึ้ นวงกว้า ง สาเหตุ ที่เป็ นเช่ นนั้นส่ วนหนึ่ ง เป็ นผลจาก
พฤติ กรรมการเล่นการพนันที่ มีลกั ษณะเป็ นแบบปั จเจกบุคคล ขณะเดี ยวกันการเกิ ดขึ้นของบ่อน
คาสิ โนก็เป็ นการยอดการเล่นการพนันในบ่อนผิดกฎหมายที่ มีอยู่แล้วในเมืองโดยสร้ า งเงื่ อนไข
สําคัญให้เกิดความสะดวกในทางกฎหมายต่อผูเ้ ล่นการพนัน
กล่าวได้วา่ งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นการศึกษาที่ช่วยเปิ ดมุมมองทางทฤษฎีเกี่ยวกับการพนันที่
สําคัญหลายมิติ ดังนี้ในมิติทฤษฎีเครื อข่ายทางสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์ การเมืองผลการวิจยั ชี้ ให้เห็นว่า
การลงทุนในบ่อนคาสิ โนของชนชั้นนําทางเศรษฐกิ จและการเมืองตามแนวชายแดนของจังหวัด
จันทบุ รี และตราดมี ก ารเชื่ อ มร้ อ ยเครื อ ข่า ยทั้ง แบบที่ เป็ นทางการและแบบที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการแต่
ลักษณะเครื อข่ายที่เป็ นตัวขับเคลื่อนหลักก็คือเครื อข่ายแบบไม่เป็ นทางการเนื่องจากลักษณะอํานาจ
ในประเทศกัมพูชาส่ วนใหญ่อาศัยความเป็ นอํานาจส่ วนตัว ในมิติของทฤษฎีชนชั้นนํา พบว่าการทํา
ธุ รกิจบ่อนการพนันชายแดนถูกครอบงําหรื ออยู่ในอํานาจของกลุ่มชนชั้นนําที่มีลกั ษณะพิเศษใน
กรณี น้ ี คือเป็ นกลุ่มชนชั้นนําระหว่างประเทศไม่วา่ นักลงทุนชาวไทยหรื อนักลงทุนจากต่างประเทศ
รวมถึ ง ชนชั้นนํา ทางการทหารหรื อการเมื องในประเทศกัมพูชาและกลุ่ ม นัก ธุ รกิ จการเมื องไทย
อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชั้นนําที่ร่วมลงทุนในบ่อนคาสิ โนดังกล่าวจะมีท้ งั ความ
ขัดแย้ง (Conflict) และความร่ วมมือกัน(Cooperation) ภายในกลุ่มทําให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่มี
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ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียว เมื่อพิจารณาถึงทฤษฎีบ่อนคาสิ โนจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าถึงข้อสรุ ปทาง
ทฤษฎี ใ หม่ ว่ า ผู้เ ล่ น พนัน ที่ มี ปั ญ หาโรคติ ด การพนัน นั้น เกิ ด ขึ้ น ในเงื่ อ นไขที่ ผู ้เ ล่ น การพนัน มี
ประสบการณ์ในการเล่นจนเป็ นนิสัยเป็ นหลักนอกเหนือจากนั้นจะเกิดขึ้นในกรณี ของผูเ้ ล่นการพนัน
ที่มีทศั นคติต่อการพนันในเชิ งที่เป็ นเกมของการแพ้ชนะ สําหรับผลกระทบของบ่อนคาสิ โนกับชน
ชั้นต่างๆ ในสังคม ผลการศึกษาพบว่าทุกชนชั้นมิได้มองการพนันเป็ นเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่
เป็ นเรื่ องของความเสี่ ยงในเชิ งธุ รกิจ กรณี การก่อให้เกิ ดปั ญหาอาชญากรรมนั้นงานวิจยั ชี้ ให้เห็นว่า
ปั ญหาดังกล่าวในปั จจุบนั ยังมิได้เกิดขึ้นอย่างเป็ นแบบแผนแต่จะเกิดเป็ นบางกรณี ซ่ ึ งมีลกั ษณะมา
จากปั จจัยที่หลากหลาย (Multifactors) ส่ วนผลกระทบต่อปั ญหาศีลธรรม พบว่า ศาสนาที่ผเู้ ล่นการ
พนันนับถื อทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาคริ สต์คาธอลิกไม่ถือเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อผลกระทบทาง
ศีลธรรมเนื่ องจากหลักคาสอนของศาสนาพุทธยังไม่มีการตีความการพนันเป็ นข้อบังคับทางศาสนา
(Dogmatism) ส่ วนศาสนาคริ สต์คาธอลิกถือเพียงว่าการพนันเป็ นความผิดเพียงเล็กน้อยที่ เรี ยกว่า
“บาปเบา”

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ การเล่ นการพนันรวมถึงการป้ องกันควบคุมการ
พนัน
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สถานการณ์ ก ารพนัน และการป้ องกัน การควบคุ ม การพนัน
ประกอบไปด้วยชุดโครงการต่าง ๆทั้งหมด 4 โครงการ ดังต่อนี้
1. โครงการการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย
ประจํ า ปี 2556เป็ นโครงการสํารวจสถานการณ์ การเล่นพนันและผลกระทบของการพนันที่มีต่อ
ปั จเจกบุคคลครอบครัวชุ มชนและสังคมในภาพรวม ด้วยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่
ประชาชนไทยอายุเกิน 15 ปี จํานวน 5,102 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้นตอน
(Stratified Two - Stages Random Sampling) จําแนกตามรายภาคแบ่งออกเป็ น 5 ภูมิภาค คือ
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลภาคเหนื อภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อภาคกลางและภาคใต้ ในแต่ละจังหวัด
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ตัวอย่างของแต่ ละกลุ่ ม ในแต่ ละภาคเลื อกตัวอย่างประชากรจากในเขตและนอกเขตเทศบาลใน
สัดส่ วน 40 : 60 โดยให้จาํ นวนตัวอย่างหญิงและชายเท่าๆกัน
ผลการศึกษาพบว่า คนไทยปริ มาณร้อยละ 57 มีประสบการณ์เคยเล่นการพนัน เมื่อ
จําแนกตามสัดส่ วนตามสัดส่ วนภูมิภาคเห็นได้ว่าประชากรในเขตพื้นที่ของกรุ งเทพฯ และในเขต
ปริ ม ณฑลเคยเล่ นการพนันมากกว่า ประชากรในเขตพื้ นที่ ภาคอื่ น ๆ เพศชายนิ ย มเล่ นการพนัน
มากกว่า เพศหญิ ง ผูท้ ี่ มี ส ถานะโสดมี แ นวโน้ม เล่ น การพนัน สู ง กว่า ผูท้ ี่ มี ส ถานภาพการสมรส
ประชากรที่นบั ถือศาสนาพุทธเล่นการพนันมากกว่าประชากรนับถือศาสนาอื่น ๆ ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันและการประกอบอาชี พที่แตกต่างกัน มีประสบการณ์เคยเล่นการพนันที่ไม่แตกต่างกัน
และอายุของเฉลี่ยของผูท้ ี่เริ่ มเล่นการพนันครั้งแรกคือ 21 ปี
สําหรับประเภทของการพนันที่นิยมเล่นกันมากที่สุดสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ คือการ
พนันประเภทไพ่ หวยใต้ดิน สลากกิ นแบ่งรัฐบาล และการเล่นพนันฟุตบอล ปั จจัยสําคัญที่ ทาํ ให้
ผูค้ นเข้าเริ่ มเล่นการพนันสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ ได้แก่ การเสี่ ยงโชค อยากได้เงินไปแก้ปัญหา
ด้านต่าง ๆ และความเพลิดเพลินและความตื่นเต้น ในส่ วนของปั จจัยที่ทาํ ให้ผคู้ นไม่เล่นนิยมเล่นการ
พนันสามารถเรี ยงลําดับดังนี้ ได้แก่ ไม่ชอบการพนัน เสี ยเวลา เสี ยเงิน และเป็ นสิ่ งที่ผิดกฎหมายดัง
แสดงได้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมการเล่นการพนันแต่ ละประเภท
พฤติกรรมการเล่ นพนัน

ประเภทของการพนัน

ไพ่
บิงโก
หวยใต้ดิน
สลากกินแบ่งรัฐบาล
หวยหุ น้
หวยต่างประเทศ
ตูม้ า้
ไฮโล
ฟุตบอล
จับยีก่ ี
มวย/มวยตู้

ระยะเวลาเฉลีย่ ทีเ่ ล่ นมา
นาน (ปี )

จํานวนเงินเฉลีย่
ทีเ่ ล่ นพนัน (บาท)

จํานวนเงินเฉลีย่ ทีเ่ ล่ น
พนันต่อปี ต่ อคน (บาท)

9
4
12
12
2
6
12
9
5
7
12

775.56(ต่อครั้ง)
147.49(ต่อครั้ง)
536.15(ต่องวด)
368.21(ต่องวด)
1,704.34(ต่อครั้ง)
270.99(ต่อครั้ง)
640.45(ต่อครั้ง)
1,611.67(ต่อครั้ง)
995.63(ต่อคู่)
563.10(ต่อครั้ง)
640.45(ต่อครั้ง)

72,079.06
3,664.70
8,991.23
5,405.32
5,116.65
2,665.87
25,564.71
60,306.60
259,389.34
36,038.40
25,564.71

สําหรับความคิดเห็นของประชากรต่อการพนัน ประชากรเพียงร้อยละ 17 เห็นว่าการ
เล่ น การพนัน จะทํา ให้ รวยขึ้ นที่ เห็ นว่า จะทํา ให้จ นลงมี ร้อ ยละ 17 เท่ า นั้น ในเขตพื้ นที่ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือเห็นว่าการพนันจะทําให้รวยขึ้นมีมากถึงร้อยละ 30 แต่มีคนไทยภาคกลางเพียง
ร้อยละ 1 เท่านั้นที่เห็ นด้วยกับเรื่ องดังกล่าวจากข้อมูลข่าวสารกลุ่มประชากรได้รับว่าการเล่นการ
พนันจะทํา ให้รวยขึ้ นหรื ออาจทํา ให้จนลงได้เช่ นกันจะส่ งผลให้มี ประชากรจํา นวนร้ อยละ 49
ตัดสิ นใจเล่นการพนันมากขึ้นหรื อร้ อยละ 44 เล่นการพนันน้อยลงและถ้าหากกลุ่ มประชากรที่
สู ญเสี ยเงินไปกับการเล่นพนันจริ งจะมีเพียงร้อยละ 9 ที่ไปหาเงินมาเล่นพนันต่อประชากรร้อยละ 80
จะเลิกเล่นการพนัน
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นอกจากนี้ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าประชากรจํานวนหนึ่งยังไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยหรื อไม่
ว่ารัฐบาลจะให้การเล่นพนันฟุตบอลเป็ นสิ่ งถูกกฎหมายหรื อบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศ
และมองว่าการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถือว่าเป็ นการเล่นการพนันและประเทศไทยควรเปิ ดบ่อน
การพนันถู ก กฎหมายเพื่ อหารายได้จ ากนัก ท่ องเที่ ย วและนัก การพนันจากต่ า งประเทศ สํา หรั บ
ผลกระทบที่เกิดจากการเล่นการพนันได้จาํ แนกออกเป็ น 4 ด้านด้วยกันคือ ด้านการทํางานและการ
เรี ยนมีผลกระทบค่อนข้างน้อย ด้านครอบครัวมีผลกระทบค่อนข้างน้อย ด้านเพื่อนสนิ ทมีผลกระทบ
น้อยและด้านคนรักมีผลกระทบค่อนข้างน้อย
งานวิจยั ชิ้ นนี้ พยายามเปรี ยบเที ยบสถานการณ์ และพฤติกรรมการเล่ นพนัน ระหว่างปี
พ.ศ. 2554 กับ ปี พ.ศ. 2556 พบว่าปั จจัยที่ทาํ ให้ประชากรเข้าเล่นการพนันในครั้งแรก ระหว่าง ปี
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556 ผลจากการเปรี ยบเทียบเห็ นได้ว่า การเล่ นพนันเพื่อการเสี่ ยงโชคมี
แนวโน้มลดลง แต่ปัจจัยเข้าเล่นการพนันการเล่นในด้านอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ได้แก่ การเล่น
เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน การเล่นการพนันโดยเชื่อว่ามีโอกาสชนะ เป็ นการหารายได้เสริ ม มี
แหล่ งการพนันใกล้บา้ น เป็ นต้น โดยในรอบปี ที่ผ่านมาพบว่าประชากรในเขตเมืองและชนบท มี
ประสบการณ์เล่นการพนันและไม่เคยเล่นการพนันมีสัดส่ วนใกล้เคียงกัน
ในส่ วนของการเปรี ยบเทียบผลกระทบที่เกิ ดจากการเล่นการพนันระหว่างปี พ.ศ. 2554
กับปี พ.ศ. 2556 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพนันนั้นทําให้ประชากรจนลงมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้น
หากประชากรมีรายได้ที่เพิ่มสู งขึ้นก็จะมีแนวโน้มเล่นการพนันน้อยลง และหากประชากรสู ญเสี ย
เงินไปกับการเล่นพนันเป็ นจํานวนมากก็จะมีแนวโน้มเล่นน้อยลงเช่นกัน
ท้ายที่สุดโครงการวิจยั ได้เปรี ยบเทียบสถานการณ์การเล่นการพนันระหว่าง ปี พ.ศ. 2554
กับปี พ.ศ. 2556 พบว่า การเล่นการพนันในปี พ.ศ. 2556 มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นกว่าในปี พ.ศ. 2554
เนื่องจาก การมีช่องทางเล่นการพนันที่เพิ่มปริ มาณสู งขึ้น ได้แก่ การพนันโดยใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต
ที่ทาํ ให้กิจกรรมการพนัน สามารถแพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ วในรู ปแบบขอการพนันออนไลน์
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการของธุ รกิจการพนัน มีกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายของผู้
ประกอบธุ รกิจการพนัน เพื่อเป็ นแรงดึงดูดให้กบั นักพนันเพิ่มมากขึ้น
2. โครงการการศึ กษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย
ประจําปี 2556: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษา เป็ นโครงการสํารวจสถานการณ์ พฤติกรรมการเล่น
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พนันในกลุ่มของนักศึกษาในภาพรวมของสังคมไทย งานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 2,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified Multi- Stages Sampling) โดยจําแนกสถาบันอุดมศึกษาออกเป็ น 5
ภูมิภาคคือกรุ งเทพฯและปริ มณฑลภาคเหนือภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อภาคกลางและภาคใต้ ในแต่
ละภูมิภาคจะแบ่งสถาบันการศึกษาออกตามประเภทของสถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัย
เอกชน ในแต่ ล ะสั ง กัด สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจะกํา หนดตัว อย่ า งจากประชากรในสายการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ สุขภาพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสายสังคมศาสตร์ ให้กระจายไปตามสาขาที่
ศึกษาชั้นปี ที่ศึกษาและเพศในสัดส่ วนที่เท่ากัน
ผลการศึ กษาพบว่า นักศึ กษาจํานวนร้ อยละ 71.03 ระบุว่าไม่เคยเล่นการพนันและ
จํานวน 28.97 ระบุวา่ เคยเล่นการพนัน นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพฯ เขตปริ มณฑล มี
ประสบการณ์ เ คยเล่ น การพนั น มากกว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นเขตภู มิ ภ าค นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นอยู่ ใ น
มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ และเอกชนเคยเล่ น การพนัน มากกว่า นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นอยู่ใ นมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันราชภัฎและนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพเคยเล่นการพนัน
น้อยกว่ากลุ่มอื่น ส่ วนประเภทการพนันที่นกั ศึกษานิยมเล่นกันสามารถเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ไพ่,บิงโก,หวยใต้ดิน,สลากกินแบ่งรัฐบาล,พนันฟุตบอลและเกมพนันประเภทตูม้ า้ หวยหุ ้น
การพนันในบ่อน หวยต่างประเทศ สําหรับสถานที่ที่นิยมเล่นการพนันของนักศึกษา ก็คือ บ้านพัก
อาศัย หรื อบางรายเข้าเล่นในบ่อนการพนัน เช่นบ่อนวิง่ /บ่อนตามบ้านและบ่อนออนไลน์ เป็ นต้น
เมื่ อพิ จาณาถึ งระยะเวลาในการเล่ นการพนัน งานวิจยั ชี้ ใ ห้เห็ นว่า นัก ศึ ก ษาเล่ นไพ่
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปี ละ 11 สัปดาห์เล่นบิงโก เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 7 สัปดาห์ต่อปี เล่นพนันหวยใต้
ดินมาเฉลี่ย 10 ครั้งต่อปี การพนันฟุตบอลเล่นพนันเฉลี่ย 17 สัปดาห์ต่อปี เล่นการพนันตูม้ า้ สัปดาห์
ละ 3 ครั้ง เฉลี่ย 11 สัปดาห์ต่อปี พนันหวยหุ ้น เฉลี่ยปี ละ 7 ครั้ง และการพนันหวยต่างประเทศ เฉลี่ย
ปี ละ 43 ครั้งจํานวนเงิ นที่ใช้เล่นการพนันพบว่า มูลค่าของเงินพนันสู งสุ ดทีนกั ศึกษาเล่นสามารถ
เรี ยงตามลําดับจากมูลค่าสู งสุ ดไปจนถึงน้อยที่สุดคือ การพนันฟุตบอล, การพนันไพ่, หวยใต้ดิน,
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สลากกิ นแบ่งรัฐบาล,บิงโก, ตูม้ า้ , หวยหุ ้นและหวยต่างประเทศ การประเมินผลกําไร ขาดทุน จาก
การเล่นการพนันของนักศึกษา พบว่าจะได้กาํ ไรจาการเล่นไพ่,การเล่นพนันฟุตบอล แต่จะขาดทุนใน
การเล่นการพนันประเภทบิงโก,หวยใต้ดิน,การพนันหวยหุน้
สําหรับผลกระทบจากการเล่นพนันพบว่าในมุมมองของนักศึกษาอยู่ในระดับตํ่าทั้ง
ผลกระทบต่อการเรี ยน,ผลกระทบต่อครอบครัว,ผลกระทบต่อเพื่อนสนิท,ผลกระทบต่อคนรัก/แฟน
และผลกระทบการทํางาน ในส่ วนของความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพนันพบว่าโดยส่ วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยที่จะมีให้บ่อนการพนันถูกกฎหมาย ไม่คิดว่าการเล่นพนันเป็ นวิธีหาเงินที่ง่ายและรวดเร็ ว
และไม่เชื่อว่าการพนันเป็ นอาชีพชนิดหนึ่ งสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ขณะเดียวกันก็มอง
ว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถือว่าเป็ นการเล่นการพนัน ,การเล่นพนันจะก่อให้เกิดหนี้สินกับตัว
ผูเ้ ล่นและ ผูเ้ ล่นการพนันจะไม่ได้รับความไว้วางใจเรื่ องการเงินจากบุคคลอื่น
3. โครงการศึ กษามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาในต่ างประเทศ
การศึ กษานี้เป็ นการเปรี ยบเทียบกฎหมายการพนันใน 3 ประเทศได้ แก่ แอฟริ กาใต้ มาเลเซี ย ไทย
ผลการวิจยั พบว่า ในประเทศแอฟริ กาใต้ รัฐได้จดั แบ่งผูพ้ นันออกเป็ น 3 กลุ่ มคือ กลุ่ มผูเ้ ล่ นเพื่อ
สั น ทนาการหรื อ สั ง สรรค์คื อ ผู ้ที่ เ ล่ น การพนัน ตามโอกาสต่ า ง ๆ กลุ่ ม ผูเ้ ล่ น พนัน ที่ มี ปั ญ หาใน
ความหมายกว้าง ที่เป็ นนักพนันที่ได้ใช้เวลาและเงินทองส่ วนใหญ่ไปกับการเล่นพนัน อาจกล่าวได้
ว่ามีสถานะเป็ นผูป้ ่ วยสามารถรักษาให้หายขาดได้ และกลุ่มผูเ้ ล่นพนันที่มีปัญหาในความหมายแคบ
คือเป็ นนักพนันที่เข้าข่ายเป็ นโรคติดการพนัน ถื อเป็ นผูป้ ่ วยทางจิตเวชอย่างหนึ่ ง การบําบัดรักษา
สามารถทําได้ค่อนข้างยากหรื อไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ สําหรับปั ญหาที่เกิดจากการพนันสามารถ
จําแนกออกเป็ น 3 ประเด็นด้วยกันคือ 1. ปัญหาที่เกิดจากการพนันกับสภาพที่อยูอ่ าศัยกลุ่มผูม้ ีปัญหา
ด้า นการพนัน ส่ วนใหญ่ จะมี ที่ อยู่อาศัย ในราคาที่ ต่ าํ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จะเข้า ไปเล่ นการพนันใน
ลักษณะที่ ไม่เป็ นทางการหรื อการพนันผิดกฎหมายในขณะที่กลุ่มผูพ้ กั อาศัยในบริ เวณที่ อยู่อาศัย
ราคาสู งมักเล่นพนันที่เป็ นทางการจําพวกคาสิ โนมากกว่าซึ่ งปั ญหาจากการพนันที่แท้จริ งนั้นเกิดจาก
การเล่ นพนันในบ่ อนพนันผิดกฎหมาย2.ปั ญหาที่เกิ ดจากการพนันกับประชากรที่มีฐานะยากจน
พบว่ากลุ่มผูว้ ่างงานหรื อผูท้ าํ งานล่วงเวลาและกลุ่มของผูไ้ ม่มีรายได้กบั ผูม้ ีรายได้จากเงินเบี้ยเลี้ ยง
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หรื อเงินช่วยเหลือ จะมีปัญหาจากการพนันพบว่า อัตราการออมกับความเสี่ ยงในการเกิ ดปั ญหาจาก
การพนันนั้นมี ค วามเชื่ อมโยงกันอย่า งมี นัย สํา คัญคื อชุ ม ชนใดที่ มี อตั ราการออมตํ่า และมี ปั ญหา
หนี้สินในจํานวนที่สูงมักจะประสบปัญหาจากการพนันควบคู่ไปด้วย 3. ผลกระทบของการพนันต่อ
กลุ่มเยาวชนที่มีแนวโน้มเข้าสู่ การเล่นพนันในอัตราที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ในประเทศมาเลเซี ยมีบ่อนคาสิ โนเพียงแห่งเดียวที่ได้อนุ ญาตตามกฎหมายคือเกนติ้ง
(Casino de Genting) กฎหมายการพนันทุกฉบับจะบัญญัติให้รัฐมนตรี กระทรวงการคลังเป็ นผูม้ ี
อํานาจตามกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่ชื่อว่า Betting Control Unit ในฐานะหน่วยงานธุ รการที่
ดําเนิ นการ ที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่อใบอนุ ญาตธุ รกิจพนันการออกกฎระเบียบ แนวปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย, การจัดเก็บภาษีพนันค่าธรรมเนียมต่างๆ, การเข้าตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ
พนันที่ ได้รับ ใบอนุ ญาตตามกฎหมาย, การเฝ้ าระวัง และประสานงานเพื่อป้ องกันการพนันผิด
กฎหมาย, การพิจารณาปรั บปรุ งกฎหมายพนัน, การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี่ ยวกับการประกอบ
กิจการบันเทิงที่อาจเกี่ยวกับกิจกรรมการพนัน กล่าวได้วา่ ในกรณี ในประเทศมาเลเซี ยมีนโยบายให้มี
ธุ รกิจพนันถูกกฎหมายโดยเฉพาะการอนุญาตให้ประกอบกิจการคาสิ โนแต่ธุรกิ จการพนันก็อยู่ใน
การควบคุ มกํากับดูแลของรัฐอย่างเข้มงวด โดยใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมธุ รกิ จการ
พนันเช่นมาตรการทางภาษีการกําหนดจํานวนสถานที่และธุ รกิ จการควบคุมการโฆษณาโดยจะไม่
อนุญาตให้มีการโฆษณาเรื่ องอายุของผูท้ ี่จะเล่นการพนัน(การกําหนดอายุข้ นั ตํ่าไว้คือผูท้ ี่มีอายุต่าํ กว่า
18 ปี จะถูกห้ามเข้าไปในบ่อนคาสิ โนห้ามซื้ อตัว๋ หรื อคูปองการทายผลแข่งม้าเป็ นต้น)นอกจากนี้
บริ ษทั ธุ รกิจการพนันที่ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งและดําเนินธุ รกิจแล้วจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้เช่นการเสี ยภาษี รายได้จะต้องจัดสรรบริ จาคเพื่อการกุศลตามที่ได้มี
การตกลงกันไว้รัฐบาลดําเนิ นการควบคุมและตรวจสอบด้านการเงินของบริ ษทั อย่างเข้มงวดเพราะ
ต้องการเก็บภาษีให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สําหรับปั ญหาที่เกิดมาจากการเล่นการพนันจะพบว่า
นักพนันส่ วนใหญ่ได้แก่ชาวจีนและเชื้อชาติอื่นๆมิใช่ชาวมาเลเซี ย ที่นิยมเล่นการพนันเพราะต้องการ
สร้างฐานะทางเศรษฐกิจด้วยการพนันและบางรายจะเล่นการพนันเป็ นงานอดิเรกทําให้จะต้องมีการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายสําหรับการเล่นพนันโดยเริ่ มจากมูลค่าตํ่าสุ ด 2 ริ งกิตมาเลเซี ย (19.84 บาท) และ
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ค่าใช้จ่ายประมาณ 10 ริ งกิตมาเลเซี ย (99.22 บาท) สําหรับซื้อล็อตเตอรี่ หรื อเล่นเกมทางการพนันอาจ
กล่ าวได้ว่าเป็ นการซื้ อความหวังและความเป็ นไปได้ที่จะสร้ างฐานะในทางเศรษฐกิ จส่ งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เกิดภาระหนี้สินและในบางรายทําให้เกิดปั ญหาการติดการพนัน
ส่ วนประเทศไทยมีกฎหมายการพนันหรื อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่ใช้มา
เป็ นระยะเวลานานและมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ ครั้งล่าสุ ดเมื่อปี พ.ศ. 2505 มีการออก
กฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้อ งก็ ต ามอย่า งไรก็ ต ามก็ ย งั มิ ไ ด้ป รั บ ปรุ ง เนื้ อ หาในประเด็ น สํา คัญ ทํา ให้
พระราชบัญญัติการพนันเป็ นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาที่เกิดจากพนันในปั จจุบนั ที่มี
ลักษณะต่างไปจากเดิมมากระบบการควบคุมหรื อกํากับดูแลผูท้ ี่ได้รับอนุ ญาตประกอบกิจการพนัน
ตามกฎหมายก็มีความหละหลวมไม่มีประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นการบังคับใช้กฎหมายกับกรณี การ
พนันผิดกฎหมายก็เป็ นปั ญหาสําคัญที่ยงั ไม่สามารถแก้ไขได้อีกทั้งยังมีปัญหาในการปรับใช้การ
ตีความบทบัญญัติบางประการ ส่ วนปั ญหาที่เกิดมาจากพระราชบัญญัติการพนันสามารถจําแนกได้
เป็ น 8 ข้อด้วยกัน
1. ภาครัฐไม่มีนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการผลกระทบจากการพนัน
รัฐไม่ให้ความสําคัญกับปั ญหาการพนันทั้งที่เป็ นปัญหาในเชิงประจักษ์
2.

บทบาทหน้า ที่ ข องของหน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลธุ ร กิ จ พนัน และปั ญ หาการ

ประสานงานระหว่างหน่ วยงานเป็ นลักษณะแยกส่ วนกันทํา ต่างคนต่างทํามีเพียงเฉพาะส่ วนการ
บังคับใช้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
3. การจัดแบ่งประเภทหรื อชนิดของการพนันล้าสมัยและขาดความชัดเจน
4. การบัญญัตินิยามศัพท์ “การพนัน” และถ้อยคําที่เกี่ ยวข้อง เช่ น การทายผล
ฟุตบอลที่มีเงินรางวัลเดิมพัน (การพนันฟุตบอล) การจัดแบ่งประเภทหรื อชนิดของการพนันล้าสมัย
และขาดความชัดเจน
5. การพิจารณาอนุมตั ิใบอนุญาตให้มีการเล่นพนันถูกกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ไม่มี
ความชัดเจนในหลักการหรื อเงื่อนไขการพิจารณาที่บุคคลใดก็ได้สามารถยืน่ ขอใบอนุญาตได้
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6. ปั ญหามาตรการป้ องกันผลกระทบทางสังคมจากการพนัน เช่น ขาดบทบัญญัติที่
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน
7. บทลงโทษล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพปั ญหาในปั จจุบนั ได้แก่ โทษปรับเป็ น
เงินเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับวงเงินของเจ้ามือที่มีปริ มาณเงินอยูใ่ นระดับสู ง
8. ปั ญหาการบังคับใช้กฎหมาย ที่มิได้อา้ งอิงจากหลักกฎหมายใด การบังคับใช้
กฎหมายไม่ได้รับความร่ วมมือจากประชาชน เนื่องจากหวาดกลัวกับการถูกข่มขู่ กลัน่ แกล้งจากผูม้ ี
อิทธิ พล
4. โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ : กรณีศึกษากฎหมายควบคุมการ
พนันออนไลน์ ของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและแนวทางการปรับใช้ พระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ.2478 กับการพนันออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะสําคัญของพระราชบัญญัติการพนันค.ศ.
2005 ของประเทศอังกฤษคือเป็ นกฎหมายที่ครอบคลุมการพนันทัว่ ไปและการพนันออนไลน์โดยมี
การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะคือคณะกรรมาธิ การการพนันขึ้นมาบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมาย
มิได้ให้อาํ นาจแก่รัฐมนตรี หรื อเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการพนันแต่เพียงอย่าง
เดี ย ว ทั้ง ยัง มี ก ารกํา หนดให้มี องค์ค ณะผูพ้ ิพากษาในการพิจารณาคํา ร้ องที่ เกี่ ยวข้องกับการออก
ใบอนุญาตให้ดาํ เนินธุ รกิจการพนันด้วย ทั้งนี้ พระราชการพนันของอังกฤษตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการ
ออกใบอนุ ญาตเพื่อคุม้ ครองผูเ้ ล่น และมีมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันทั้งระบบอย่างครอบคลุม
เช่ นการเล่ นพนันในสถานที่ต่าง ๆ บทบัญญัติคุม้ ครองเยาวชนส่ วนกฎหมายว่าด้วยการพนันทาง
อินเทอร์ เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของสหรัฐเป็ นมาตรการที่มุ่งเน้นไปยังการขัดขวางการทําธุ รกิ จ
การพนันในเชิงเศรษฐกิจ คือ การรับชําระเงินหรื อเป็ นตัวกลางในการรับส่ งเงินเดิมพันแก่ธุรกิจที่ผิด
กฎหมาย แต่ไม่ได้มุ่งเน้นในการยุติการเล่นการพนันหรื อปราบปรามการพนันโดยตรง ซึ่ งกฎหมาย
ควบคุมการพนันในลักษณะเช่นนี้ ยังไม่ปรากฏในกฎหมายการพนันของไทย โดยกฎหมายควบคุม
การพนันของไทยนั้น จะมุ่งเน้นไปยังการปราบปรามผูเ้ ล่นและผูจ้ ดั ให้มีการเล่นโดยตรงมากกว่า
โดยปิ ยอรได้ช้ ี ให้เห็ นว่าสิ่ งที่กฎหมายอังกฤษและกฎหมายสหรัฐเป็ นไปในลักษณะ
เดียวกันคือการกําหนดนิยามศัพท์เอาไว้อย่างชัดเจนซึ่ งเป็ นส่ วนที่ไม่ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายการพนัน
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ไทยฉบับที่บงั คับใช้อยู่ในปั จจุบนั นอกจากนี้ กฎหมายการพนันของอังกฤษและกฎหมายสหรัฐได้
กําหนดมาตรการในการดําเนิ นการแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เอาไว้เป็ นการเฉพาะอย่าง
ชัดเจน และมี การระบุบทบัญญัติข องกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและให้นาํ มาบังคับใช้แก่ กรณี ดังกล่า ว
เอาไว้ดว้ ย
สํ า หรั บ กรณี ข องไทย พระราชบัญ ญัติ ก ารพนัน พ.ศ. 2478 ยัง มี บ ทบัญ ญัติ ที่ ไ ม่
ครบถ้วนและไม่ครอบคลุ มถึ งการควบคุมการพนันบนพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ต ประกอบกับสถานะ
ของการพนันออนไลน์ที่ไม่ตอ้ งด้วยลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามความหมายเฉพาะ
เพียงแต่เป็ นการกระทําความผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เท่านั้น การบังคับใช้กฎหมายที่มี
อยูจ่ ึงอาจเกิดปั ญหาขึ้นได้ ดังนั้นปิ ยอรจึงได้เสนอแนวทางการปรับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับการพนันออนไลน์ คือ การดําเนินคดีกบั ผูเ้ ล่นและผู ้
จัดให้มี ก ารเล่ นโดยไม่ไ ด้รับอนุ ญาต ให้ดาํ เนิ นการไปตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
รวมถึงการปิ ดกั้นเว็บไซต์หรื อการระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการพนันนั้น หากไม่
ใช้ช่องทางตามพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ซึ่ งใช้กนั
อยูใ่ นทางปฏิบตั ิ อาจใช้วธิ ี การเพิกถอนใบอนุญาตของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบกิ จการโทรคมนาคม มาตรา 15 ประกอบกับข้อ 13 และ 15 ว่าด้วยเหตุใน
การยกเลิ ก เพิกถอนใบอนุ ญาตการให้บริ การอินเทอร์ เน็ต และมาตรการทางสังคมในการเผยแพร่
ข้อมูลโทรคมนาคม เนื่องจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตถือเป็ นสื่ อโทรคมนาคมประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน และ
แนวทางปฏิ บ ัติ น้ ี เป็ นแนวทางที่ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าเคยทํา ความเห็ น เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินการปิ ดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมแก่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาแล้ว

บทที่ 4
สรุ ปการสั งเคราะห์ ข้อค้ นพบจากโครงการวิจัย
และแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการการพนันในสั งคมไทย

1. สรุปการสั งเคราะห์ ข้อค้ นพบจากโครงการวิจัย
โครงการ/ชุ ดโครงการวิจยั 12 ประเด็น ที่นกั วิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ สามารถ
แบ่งเป็ นในการศึกษาเป็ น2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม/รู ปแบบของการเล่น
การพนันและสถานการณ์การเล่นการพนันรวมถึงการป้ องกันควบคุมการพนัน
1. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรม/รูปแบบของการเล่ นการพนัน
งานวิจ ัย ในประเด็ นนี้ สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 2 มิ ติ คื อ การพนัน ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ
วัฒนธรรมประเพณี และการพนันภายใต้รูปแบบบ่อนคาสิ โน
1.1การพนันที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมประเพณีประกอบไปด้วยชุ ดโครงการต่าง ๆ
ทั้งหมด 5 โครงการ ดังต่อนี้
1.1.1โครงการวิจยั การพนันกับการแข่งเรื อยาวประเพณี ซึ่ งมีขอ้ ค้นพบที่สําคัญที่ได้
จากการวิจยั คือประเพณี เริ่ มของชุ มชนเริ่ มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ เกิดการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการใน
การจัดงาน และเกิ ดกลุ่ มจัดงานในรู ปแบบของที มงานที่ เรี ย กว่า โปรโมเตอร์ เข้า มาทํางานแทน
นอกจากนี้ การแข่งเรื อยาวประเพณี ได้กลายมาเป็ นกิจกรรมของหน่ วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่ น
แทนที่เจ้าอาวาสวัดซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของความร่ วมมือของชาวบ้านในอดีตเป็ นผลให้เกิดการแข่งขัน
เพื่อชิ งรางวัล และการพนันจากการแข่งเรื อตามมา ก่อให้ผลกระทบตามมาจากการเล่นการพนันคือ
เกิดปั ญหาครอบครัว ปั ญหาอาชญากรรม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
1.1.2โครงการวิจยั เรื่ องการพนันแข่งม้าในประเทศไทย มีขอ้ ค้นพบจากการศึกษา
คือ การแข่งม้าในประเทศไทยถือกําเนิ ดขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 จากสถาบันชั้นสู งโดยมีการก่อตั้งราช
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กรี ฑาสโมสร และราชตฤณมัยสมาคมฯซึ่ งในปั จจุบนั ประเทศไทยมีสนามแข่งม้าอยู่ 8 สนาม ทั้งใน
กรุ งเทพและต่างจังหวัด โดยสนามแข่งม้าในต่างจังหวัดส่ วนใหญ่ มีความเกี่ ยวข้องกับนายทหาร
ระดับ สู ง ซึ่ งมีราชตฤณมัยสมาคมฯเป็ นศูนย์กลางของการเชื่ อมโยงสนามม้าในประเทศไทยทุ ก
เครื อข่ายเข้าด้วยกัน ประเภทของสนามแข่งม้าในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ คอกแข่ง
ม้าของสมาชิกกิตติมศักดิ์ และคอกแข่งม้าของสมาชิกสามัญ การพนันในการแข่งม้านั้นมี 2 รู ปแบบ
คือการพนันแบบถูกกฎหมายภายใต้การกําหนดของสมาคม และทําการเสี ยภาษีให้รัฐ และการพนัน
แบบไม่ ถู ก กฎหมายซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ด ํา เนิ น การผ่า นสมาคม โดยในประเทศไทยมี เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนของการพนันแข่งม้าทั้งหมดประมาณ 4,400 – 6,000 ล้านบาท
1.1.3 โครงการศึกษาเครื อข่ายธุ รกิจบ่อนงานศพในเขตพื้นที่จงั หวัดชุมพร งานวิจยั
ชิ้นนี้ มีขอ้ ค้นพบที่สําคัญคือ เครื อข่ายธุ รกิจบ่อนงานศพมีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเป็ นเครื อข่าย
ธุ รกิ จบ่อนงานศพในเขตตําบลชุ มโค มีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงอยู่กบั บรรดานัก พนันที่อยู่ในเขต
จัง หวัด ชุ ม พร กลุ่ ม ที่ ส องเครื อข่ า ยธุ ร กิ จ บ่ อ นงานศพนอกพื้ น ที่ เ ทศบาลตํา บลชุ ม โค กลุ่ ม นี้
ความสัมพันธ์อยูก่ บั นักธุ รกิจบ่อนงานศพจาก อําเภอเมือง อําเภอท่าแซะ และอําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุ มพร และกลุ่ มเครื อข่ายธุ รกิจบ่อนงานศพนอกพื้นที่ของจังหวัดชุ มพร ที่เป็ นนักธุ รกิ จการพนัน
บ่อนงานศพมาจากพื้นที่ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อพิจารณาถึงความเชื่ อมโยง
ของเครื อข่ายธุ รกิ จงานศพกับเจ้าภาพงานศพ พบว่า ในเครื อข่ายธุ รกิจบ่อนงานศพจะอาสาเข้ามา
ช่ ว ยเหลื อ เจ้า ภาพงานศพในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การประสานงานกับ นัก การเมื อ งท้อ งถิ่ น หรื อ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดชุ มพรมาเป็ นประธานในงานศพ, การจัดสรรรายได้จากการพนัน
งานศพให้กบั เจ้าภาพ เป็ นต้น ส่ วนผลกระทบจากการพนันบ่อนงานศพ พบว่าทําให้ครอบครัวมีการ
หย่าร้างมากขึ้น ครอบครัวมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการเล่นการพนัน
1.1.4โครงการวิจยั การพนันภาคเหนือตอนบน มีขอ้ ค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
คือ การพนันได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของผูห้ ญิงในการที่จะต่อสู้เพื่อบริ หารจัดการครอบครัว เพื่อให้
อยู่รอดภายใต้บริ บททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปั จจุบนั ดังกรณี ของผูห้ ญิงไตนอก(ไท
ใหญ่) ที่เล่นหวยเพื่อการเสี่ ยงโชคหรื อกรณี ของแม่คา้ ในอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่เล่นแชร์
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เพื่อสร้างหลักประกันในการดํารงชีวติ เล่นหวยเพื่อรางวัลจากหวยในการปลดหนี้ หรื อกรณี ของการ
เล่นหวยจากมุมมองของผูห้ ญิงในชุ มชนหนึ่ งของจังหวัดลําพูน ที่พวกเขามองว่าหวยเป็ นเครื่ องมือ
ในในการสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อต่อรองในการจัดช่วงชีวิตขอครอบครัวของเธอ
เป็ นต้น
1.1.5โครงการวิจยั การพนันบอล อํานาจและความเป็ นชาย ข้อค้นพบที่ได้จากการ
วิ จ ัย คื อ การพนั น บอลถื อ เป็ นปรากฏการณ์ ท างวัฒ นธรรมที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ปฏิ บ ัติ ก ารใน
ชีวติ ประจําวันของผูช้ าย การพนันบอลกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของการประกอบสร้างความเป็ นชายที่เอื้อ
ให้ผลิ ตซํ้าทางอํานาจ ความสามารถในการกําหนดชะตาชี วิตในสังคมที่มีความเสี่ ยง และการพนัน
บอลเป็ นสัญลักษณ์ของการท้าทายอํานาจที่กดบังคับ ควบคุมชีวติ ประจําวัน
1.2การพนันภายใต้ รูปแบบบ่ อ นคาสิ โน ซึ่ งประกอบไปด้วยชุ ดโครงการทั้งหมด 3
โครงการดังต่อไปนี้
1.2.1โครงการศึกษาสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย: กรณี ศึกษาการพนัน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนอีสานใต้และแหล่งการพนันในเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน งานวิจยั ชิ้น
นี้มีขอ้ ค้นพบที่สาํ คัญคือ กระบวนการที่ทาํ ให้ชาวบ้านกลายเป็ นนักการพนันข้ามแดนนั้นเป็ นผลจาก
ปัจจัยหลักที่สาํ คัญ คือ ทัวร์ ,ปั ญหาการวางว่างและความยากจน ส่ วนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจาก
การเปิ ดคาสิ โนสะหวันเวกัสนั้น คือ การก่อให้เกิดปั ญหาประเภทต่างๆ ทั้งปั ญหาหนี้ สิน,ครอบครัว
,ยาเสพติด อาชญากรรม เป็ นต้น
1.2.2โครงการศึกษาบ่อนกาสิ โน ช่องสะงํา-ช่องจร็ อกเจือมอ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชยั
ประเทศกัมพูชา มีขอ้ ค้นที่สําคัญคือ ภายหลังการเกิดขึ้นของบ่อนกาสิ โนทัศนะของชาวบ้านที่มีต่อ
การเล่นการพนันเริ่ มปรับเปลี่ยนกระทัง่ เกิดวัฒนธรรมการเล่นการพนันแบบใหม่ คือ การหันไปเล่น
การพนันในบ่อนคาสิ โน ขณะที่มุมมองหรื อทัศนะที่มีต่อพนักงานในบ่อนคาสิ โนของชาวบ้านก็มี
มุมมองแตกต่างตามเพศ ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิ ดบ่อนคาสิ โนมีในด้านบวกคือการกระจายรายได้และ
การจ้างงาน ด้านลบคือปั ญหาครอบครัวมีการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น การปรับตัวของชาวบ้านภายหลัง
การได้สัมผัสจากการเล่นการพนันภายในบ่อน จะเห็นได้ว่านักเล่นการพนันบางรายรู้ตวั ว่าตนไม่
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สามารถที่จะเอาชนะหรื อกอบโกยรายได้จากบ่อนการพนันได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่น
การพนันสู่ การเดินสายไปเล่นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน
1.2.3โครงการศึกษาเครื อข่ายชนชั้นนําทางเศรษฐกิ จการเมืองและผลกระทบของ
บ่อนคาสิ โนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ข้อค้นพบสําคัญที่ได้จากวิจยั ใน
ครั้ งนี้ คือ การลงทุนบ่อนคาสิ โนของเครื อข่ายชนชั้นนําในชายแดนจันทบุรีและตราดนั้น เกิ ดขึ้น
ภายใต้กลุ่มเครื อข่าย 3 กลุ่มคือ กลุ่มชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ กลุ่มชนชั้นนําทางการเมือง และกลุ่มชน
ชั้นนําที่เป็ นนักธุ รกิ จการเมือง จุดมุ่งหมายในการลงทุนบ่อนคาสิ โนของเครื อข่ายชนชั้นนําทั้ง 3
กลุ่มนี้ก็คือ การสร้ างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาในด้าผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับชุ นชน จาก
การเล่นการพนันในบ่อนคาสิ โนนั้นพบว่าแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ กล่ าวคือ ชุ มชนชายแดน
โดยทัว่ ไปได้รับผลกระทบเบาบางและเป็ นผลกระทบทางอ้อม ยกเว้นผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิ ง
ลบที่เกิดขึ้นเป็ นระยะสั้นในช่วงแรก เนื่องจากสามารถเรี ยนรู้และปรับตัวได้ แต่ชุมชนในตัวจังหวัด
ได้รับผลกระทบในเชิ งลบทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ องและเป็ นวงกว้าง ตั้งแต่เริ่ มมีการสร้างบ่อน
จนกระทัง่ ถึงในปั จจุบนั
2.งานวิจั ยที่เกี่ยวข้ องกับ สถานการณ์ การเล่ นการพนันรวมถึงการป้ องกันควบคุ ม การ
พนัน ประกอบไปด้ วยชุ ดโครงการต่ าง ๆทั้งหมด 4 โครงการ ดังต่ อนี้
2.1โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติ กรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย
ประจําปี 2556 ผลการศึ กษาพบว่า คนไทยกว่าร้ อยละ 57 เคยเล่ นการพนัน โดยคนกรุ งเทพ และ
ปริ มณฑลเคยเล่นการพนันมากกว่าคนในภาคอื่น ๆ ผูช้ ายไทย เล่นการพนันมากกว่าผูห้ ญิง คนโสด
เล่นการพนันมากกว่าคนที่ ส มรส คนไทยที่ นับ ถื อศาสนาพุทธเล่ นการพนันมากกว่าคนที่นับถื อ
ศาสนาอื่น ๆ ขณะที่ คนไทยที่มีการศึกษาต่างกันและอาชี พที่ต่างกัน เคยเล่นการพนันที่ไม่ต่างกัน
มาก อายุของเฉลี่ยของคนไทยที่เล่นการพนันครั้งแรกคือ 21 ปี ประเภทของการพนันที่คนไทยเล่น
มากที่สุดคือ ไพ่ รองลงมา คือ หวยใต้ดิน สลากกนแบ่งรัฐบาล และพนันฟุตบอล เมื่อพิจารณาถึ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนัน ทั้งในด้าน การทํางาน การเรี ยน ครอบครัว เพื่อนสนิท และคนรัก
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อยูใ่ นระดับ ค่อนข้างน้อยและน้อยสําหรับสถานการณ์การเล่นการพนันของคนไทยในปี พ.ศ. 2556
มีสัดส่ วนสู งขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากมีช่องทางการเข้าถึงการพนันที่มากขึ้น
2.2 โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย
ประจําปี 2556: กรณี ศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ข้อค้นพบที่สําคัญที่ได้จากการวิจยั คือนักศึกษาจํานวน
ร้ อยละ 28.97เคยเล่ นการพนัน เมื่ อพิจารณาในรายละเอี ย ดพบว่า นักศึ ก ษาที่ อยู่ใ นกรุ งเทพและ
ปริ มณฑลเคยเล่นการพนันมากกว่าภูมิภาค นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนเคยเล่นการพนัน
มากกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันราชภัฎ และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพเล่นการพนันน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆประเภทการพนันที่นกั ศึกษานิ ยมเล่นมากที่สุดคือไพ่ บิงโก
หวยใต้ดิน สลากกิ นแบ่งรัฐบาล ส่ วนสถานที่ในการเล่นพนันได้แก่ ในที่พกั อาศัย บ่อนการพนัน
และบ่อนออนไลน์ เป็ นต้น สําหรับผลกระทบของการเล่นพนันของนักศึกษานั้น พบว่าการพนันมี
ผลกระทบอยูใ่ นระดับตํ่าทั้งในด้านการเรี ยน ด้านครอบครัว ด้านเพื่อนสนิท ด้านคนรัก/แฟน และ
ด้านการทํางาน
2.3 โครงการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในต่างประเทศ
การศึกษานี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบกฎหมายการพนันใน 3 ประเทศได้แก่ แอฟริ กาใต้ มาเลเซี ย ไทย
งานวิจยั ชิ้ นนี้ มีขอ้ ค้นที่สําคัญคือกฎหมายการพนันในประเทศแอฟริ กาใต้ เป็ นกฎหมายที่ควบคุ ม
และดูแล การอนุ ญาตให้มีการเปิ ดบ่อนการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายได้โดยรัฐอนุ ญาตให้มีเฉพาะ
คาสิ โนขนาดใหญ่มีองค์กรกํากับดูแลธุ รกิจการพนันประเทศมาเลเซี ยมีบ่อนคาสิ โนเพียงแห่ งเดียวที่
รัฐได้อนุ ญาตคือเกนโดยกฎหมายการพนันทุกฉบับจะบัญญัติให้รัฐมนตรี กระทรวงการคลังเป็ นผูม้ ี
อํานาจตามกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่ชื่อว่า Betting Control Unit ทําหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับการ
จัดการ ควบคุ ม ดู แล พิจารณาปรั บปรุ งกฎหมายการพนันในขณะที่กฎหมายการพนันในประเทศ
ไทยที่บงั คับใช้ได้ประสบปั ญหาจําแนกได้ 5 ประการ คือ รัฐไม่มีแนวทางการจัดการการพนันที่ผิด
กฎหมายอย่างเป็ นรู ปธรรม เนื้อหาของกฎหมายค่อนข้างล้าสมัย กลไกเฝ้ าระวัง ตรวจสอบการพนัน
ขาดประสิ ทธิ ภาพ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความรู้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการรับสิ นบนหรื อ
ผลประโยชน์บางอย่างในระบบการพนันที่ผดิ กฎหมาย

59

2.4โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์: กรณี ศึกษากฎหมายควบคุม
การพนันออนไลน์ของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริ กาและแนวทางการปรับใช้พระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ.2478 กับการพนันออนไลน์ผลการศึกษาพบว่ากรณี ของอังกฤษมีกฎหมายการพนัน ค.ศ.
2005ที่ครอบคลุ มการพนันทุกประเภท และมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิ การการพนัน เพื่อควบคุมดูแล
การบัง คับ ใช้ ก ฎหมาย รวมถึ ง พิ จ ารณาอนุ ญ าต การเล่ น การพนั น ตามกฎหมาย กรณี ข อง
สหรัฐอเมริ กา มีการบังคับใช้กฎหมายการพนันทั้งในระดับรัฐ ซึ่ งรัฐบาลของแต่ละรัฐจะเป็ นผูอ้ อก
กฎหมาย และกฎหมายระดับสหรัฐหรื อระหว่างรัฐที่ออกโดยรัฐบาลกลาง สําหรับกรณี ของไทย
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ยังมีบทบัญญัติที่ไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุมถึงการควบคุม
การพนันบนพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ต ประกอบกับสถานะของการพนันออนไลน์ที่ไม่ตอ้ งด้วยลักษณะ
ของอาชญากรรมคอมพิ วเตอร์ ต ามความหมายเฉพาะ เพีย งแต่ เป็ นการกระทํา ความผิดที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เท่านั้น การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยูจ่ ึงอาจเกิดปั ญหาขึ้นได้

2. ข้ อเสนอแนะในการบริหารจัดการ (Governance) กับการพนันในประเทศไทย
จากการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ ยวกับการพนันทั้งหมด สามารถสรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะที่
สําคัญๆ ในการบริ หารจัดการ (Governance) กับการพนันในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1. รัฐควรจะมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนัน การกวดขันเรื่ อง
การผ่า นแดนที่ มี ค วามเข้ม ข้นมากขึ้ น เจ้า หน้า ที่ ควรที่ จะประพฤติ และทํา หน้า ที่ รัก ษากฎหมาย
ปราบปรามมิให้มีการรับสิ นบนจากการตั้งบ่อนการพนัน ควรมีการเพื่อเครื อข่ายเฝ้ าระวังการเปิ ด
บ่อนออนไลน์ เว็บไซต์การพนัน
2. การจัดระเบียบบ่อนการพนันในอนาคตควรดําเนินการใน 2 รู ปแบบ คือ ในขณะที่
รัฐยังไม่อนุญาตให้มีบ่อนเสรี ตามกฎหมายควรมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ทราบถึงโทษของการ
พนัน และถ้าหากรัฐอนุ ญาตให้มีบ่อนคาสิ โนเสรี ตามกฎหมายนั้นควรต้องมีการจํากัดอายุ การจํากัด
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ผูท้ ี่เล่นการพนันให้เป็ นแค่นกั ท่องเที่ยว การสร้างกลไกและการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
ควบคุมบ่อนการพนัน เป็ นต้น
3. การแก้ไ ขปั ญหาการพนันออนไลน์ค วรมี เครื อข่ า ยเฝ้ าระวัง การเปิ ดบ่อนและ
เว็บ ไซต์ก ารพนัน โดยมอบหมายให้หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องเข้า มาดู แลเช่ น กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นต้น
4. การจัดระเบียบการพนันบ่อนคาสิ โนในกรณี ที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้มีบ่อนคาสิ โน
เสรี ตามกฎหมายจะต้องคํานึ งถึ งเงื่ อนไขที่สําคัญไม่ว่าจะเป็ นการจํากัดอายุของผูท้ ี่จะเข้าเล่นการ
พนัน,การจํากัดผูท้ ี่จะเล่นการพนันโดยพิจารณาจากจํานวนเงินที่จะนําเข้าบ่อน,การจํากัดผูท้ ี่จะเล่น
การพนันจะต้องเป็ นเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น,สถานที่ต้ งั บ่อนคาสิ โนควรอยู่ห่างไกลจากชุ มชน
รวมทั้งการสร้างกลไกและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุมบ่อนการพนัน
5. ผูน้ าํ ชุมชนทั้งในระดับของท้องถิ่นและท้องที่ ควรมีมาตรการเข้มงวดไม่ปล่อยให้มี
การเล่ นการพนัน หรื อค่อย ๆ ลดจํานวนของวงการพนันลง และควรมีการแต่งตั้งกรรมการสอบ
เจ้าหน้าที่เข้าไปเรี ยกรับผลประโยชน์ โดยมีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมด้วย
6. สถาบันการศึ ก ษาควรแก้ปั ญ หาการเล่ น พนัน ของนัก ศึ ก ษา ด้ว ยการรณรงค์
สนับ สนุ น ให้ มี ก ารงด ลดเลิ ก การพนัน ทุ ก ชนิ ด และมี ค วามเข้ม งวดในการควบคุ ม พื้ น ที่ ข อง
สถาบันการศึกษาให้เป็ นพื้นที่ปลอดการพนัน
7. ควรระมัดระวังในกรณี ของการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา (เช่น การแข่งเรื อ, บั้ง
ไฟ) ออกทางเคเบิลทีวี เพราะเป็ นที่มาของการเล่นการพนัน ประกอบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของการเล่นการพนันให้กบั เยาวชน รวมถึงการส่ งเสริ มให้พ่อแม่เป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั สมาชิ กใน
ครอบครัว
8. ควรมี นโยบายที่ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมในการควบคุ ม การพนันระดับ ชุ ม ชน
ท้องถิ่ น โดยที่ ก ารบริ หารจัดการกับ การพนันจะต้องเปิ ดโอกาสให้ชุ ม ชนและทุ ก ภาคส่ วนของ
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่ วมในรู ปแบบของ CO-MANAGEMENT หรื อ CO-REGULATION
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9. การจัดการกับปั ญหาการพนันนั้นควรเริ่ มต้นจากระดับท้องถิ่ นโดยการสร้างความ
เข้าใจร่ วมกันเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งของการพนันประเภทต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อกําหนดเป้ าหมายที่
เหมาะสมและแสวงหาวิธีการแก้ไขปั ญหาการพนันในระดับชุมชนท้องถิ่น
10. การเล่นพนันบนฐานของความเป็ นชุมชนจะก่อให้เกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบของการพนันได้รวดเร็ วดังนั้นควรเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนที่เกี่ ยวข้องกับ
บ่อนคาสิ โนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนชายแดนที่อยูใ่ กล้บ่อนคาสิ โน
11. เนื่ องจากผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนบ่อนคาสิ โนส่ วนใหญ่จะตกอยูใ่ นกลุ่ม
ชนชั้นนําเพียงไม่กี่คนที่ ไปลงทุน ดังนั้นควรมีมาตรการที่ก่อให้เกิ ดการกระจายผลประโยชน์จาก
บ่อนคาสิ โนไปสู่ ก ลุ่ มต่ างๆโดยเฉพาะชุ มชนโดยรอบด้วยเช่ นการจัดเก็บ ภาษี ที่นํามาใช้สํา หรั บ
ท้องถิ่นโดยตรง เป็ นต้น
12. การบริ หารจัดการการพนันแนวใหม่ควรทําความเข้าใจเกี่ ยวกับการพนันจาก
มุมมองของเพศสภาพ(Gender Perspective) ที่เน้นเรื่ องผลกระทบต่อผูห้ ญิงและครอบครัวในชุมชน
และเรื่ องความพยายามในการต่อสู่ ดิ้นรนในชี วิตประจําวันเพื่อการบริ หารจัดการครอบครัวของ
ผูห้ ญิงที่ตอ้ งเข้าไปพัวพันกับเครื อข่ายการพนันท้องถิ่น
13. การออกแบบนโยบายในการควบคุมการพนันในอนาคตไม่ควรมองการพนันที่ยึด
ติดกับตัวบทกฎหมายและมิติศีลธรรมแต่เพียงมิติเดียว ในทางตรงกันข้ามจําเป็ นต้องทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาเชิงบูรณาการซึ่ งคลอบคลุมหลายมิติ
14. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายการพนันอย่างจริ งจังเข้มงวดและต่อเนื่องและกําหนด
โทษที่ร้ายแรงกับผูบ้ งั คับใช้กฎหมายที่เพิกเฉยละเลยและร่ วมมือกับผูท้ าํ ผิดกฎหมายการพนันทั้งผู้
เล่นและผูใ้ ห้บริ การการพนัน
15. โทษของการทําผิดกฎหมายการพนันนอกเหนื อจากโทษปรับและโทษจําตาม
กฎหมายแล้วควรจะมีโทษรับใช้สังคมตามความรู ้ความสามารถและความต้องการของสังคมเช่นการ
ช่วยเหลือเด็กและผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์การช่วยเหลือผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลเป็ นต้น
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16. การให้รางวัลแก่ผูแ้ จ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเล่ นการพนันผิดกฎหมายเพื่อสร้ าง
แรงจูงใจในการร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการจับกุมและลงโทษผูท้ าํ ความผิดกฎหมายการพนันและลด
จํานวนผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ผดิ กฎหมาย
15. ควรออกกฎหมายและการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย เช่น พรบ.การพนัน 2478 ให้มี
ความทันสมัย ตลอดจนการสร้างมาตรการที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อป้ องกันไม่ให้เยาวชนและนักศึกษาเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับธุ รกิจการพนัน
16.กฎหมายที่นาํ มาบังคับใช้แก่การพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อระหว่าง
ประเทศนั้นเป็ นกฎหมายที่มีลกั ษณะเป็ นการตอบสนองต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้น (Reactive) มากกว่ามี
ลักษณะของการป้ องกันปั ญหา (Proactive) การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายการพนันจึงควรคํานึงถึงการ
ป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยโดยศึกษาแนวโน้มของการพนันออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
17. การพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายการพนันนั้น มีความจําเป็ นที่จะต้องคํานึงถึง
การพนันในภาพรวมทั้งในเชิ งเศรษฐกิจและสังคมด้วย เนื่ องจากการพนันในหลายประเทศจัดเป็ น
ธุรกิจอย่างหนึ่งที่มีเงินหมุนเวียนอยูเ่ ป็ นจํานวน
18. การกําหนดนิยามศัพท์ให้มีความชัดเจนจะทําให้สามารถบังคับใช้กฎหมายแก่กรณี
ที่ มี ก ารพนั น ประเภทใหม่ ๆ ได้ ม ากขึ้ นและลดปั ญ หาในการตี ค วามกฎหมายลงได้ แ ละใน
ขณะเดียวกัน
19. ผูท้ ี่ออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ ล่นการพนันควรพิจารณาผูเ้ ล่นพนันในฐานะ
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ ในกรณี ที่ผเู้ ล่นการพนันนั้นได้เล่นพนันที่ได้รับอนุญาตเพื่อคุม้ ครองผูเ้ ล่น
และสนั บ สนุ น ให้ ผู ้เ ล่ น พนั น มี ท างเลื อ กหรื อกลับ เข้า สู่ ร ะบบการเล่ น พนัน ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก าร
ควบคุมดูแลของกฎหมายมากขึ้น
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3. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป
1.งานวิจยั ชุ ดนี้ยงั มีจุดอ่อนที่สําคัญอยูบ่ างประการโดยเฉพาะการไม่ได้พูดถึงเรื่ องอํานาจ
เครื อข่ายอํานาจและโครงสร้างอํานาจที่สัมพันธ์/เกี่ยวโยงกับการพนันในสังคมไทย(ยกเว้นโครงการ
ศึกษาเครื อข่ายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิ โนตามชายแดนไทยกัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก) ดังนั้นโครงการวิจยั ชุดใหม่ในอนาคตของศูนย์ศึกษาปั ญหา
การพนันควรให้ความสําคัญในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น
2. เนื่ องจากงานวิจยั ในครั้งนี้ โดยส่ วนใหญ่เน้นการศึกษารู ปแบบ ลักษณะของการพนัน
ในสังคมไทยและตามแนวชายแดนไทยเป็ นหลัก ทําให้ขาดการศึกษาถึงแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
การพนันในสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน (แม้บางโครงการวิจยั จะพยายามนําเสนอการแก้ไข/ป้ องกันปั ญหา
การพนันแต่งานเหล่านั้นโดยส่ วนใหญ่เน้นการแก้ไขปั ญหาการพนันโดยให้น้ าํ หนักไปที่รัฐและ
กลไกรัฐในฐานะผูม้ ีบทบาทหลัก) ดังนั้นในอนาคตทางศูนย์การศึกษาปั ญหาการพนันควรให้การ
สนับสนุ นการวิจยั ในลักษณะที่เปิ ดพื้นที่ให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการแก้ไข
ปั ญหาการพนัน ทั้งนี้เพราะจะทําให้เกิดการแก้ไขปั ญหาการพนันจากฐานราก
3. เนื่ องจากชุ ดโครงการวิจยั ครั้ ง นี้ โดยส่ วนใหญ่เน้นการศึก ษารู ปแบบ/พฤติก รรม/
สถานการณ์ รวมถึ งการศึกษามาตรการแก้ไขปั ญหาการพนันในสังคมไทย ดังนั้นในการวิจยั ครั้ ง
ต่อไปควรให้ความสนใจกับการวิเคราะห์การพนันจากจุดยืนของเศรษฐศาสตร์ การเมือง กล่าวคือ
การศึกษาการพนันในฐานะที่เป็ นกลไกการโยกย้ายทรัพยากรมวลชน คนจนไปสู่ คนกลุ่มน้อยที่มี
อํานาจทางเศรษฐกิจการเมืองสามารถจําแนกออกเป็ น 2 มิติ ได้แก่การวิเคราะห์บทบาทของรัฐใน
ฐานะที่ เป็ นผูส้ นับสนุ นกลุ่มทุน ในการเปิ ดบ่อนให้ถูกต้องตามกฎหมาย (รัฐทุนนิ ยม) และ การ
วิเคราะห์บทบาทของรัฐในฐานะที่เป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตการพนัน (ทุนนิ ยมโดยรัฐ) ตลอดจน
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม

