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กิตติกรรมประกาศ 

                   งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นในบริบทพื้นที่ภาคอีสาน
จงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหาร” ส าเรจ็ไดด้ว้ยดดีว้ยความรว่มมอืในการใหข้อ้มลูจากวยัรุน่ซึง่เป็น
กรณีศกึษา 5 กรณีจากจงัหวดัอุบลราชธานีและจงัหวดัมุกดาหาร 
                  ขอขอบคุณกลุ่มตวัอย่างผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งซึ่งเป็นบุคคลในครอบครวัของวยัรุ่น ผูน้ า
ชุมชนทีว่ยัรุน่อาศยัอยู ่ตลอดจนเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่เป็นผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัสงัคม ไดใ้หข้อ้คดิเหน็
และมมุมองต่อปัญหาการพนนั ตลอดจนหาแนวทางเพือ่เป็นมาตรการสกดักัน้พฤตกิรรมการพนนัของ
วยัรุน่ ท าใหไ้ดข้อ้มลูและขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
                ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒขิองศูนยศ์กึษาปัญหาการพนันจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั ท่าน
ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาปัญหาการพนัน รองศาสตราจารย ์ดร.นวลน้อย  ตรรีตัน์  ที่ได้ใหโ้อกาสแก่
ผูว้จิยัในการท างานวจิยัเรื่องนี้ ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า ขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์และมุมมองทีห่ลากหลาย
ท าใหง้านวจิยัสมบรูณ์ยิง่ขึน้  
               สุดท้ายน้ี งานวจิยัจะไม่สามารถส าเรจ็ได้เลย หากขาดการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) และการอ านวยความสะดวกในการท างาน
จากเจา้หน้าทีศู่นยศ์กึษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คุณกติตริาช  คงยก คุณอญัชล ี 
จกัรวาท ีทีไ่ดอ้ านวยความสะดวกอย่างดยีิง่ นอกจากผลการวจิยัทีบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ นักวจิยัยงั
ไดป้ระสบการณ์และไดร้บัการพฒันาทกัษะซึ่งเป็นการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการท างานวจิยั 
ผูว้จิยัใครข่อขอบคุณหน่วยงานและบุคคลดงักล่าวอกีครัง้มา ณ ทีน้ี่  
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               พฤติกรรมการพนันของวัยรุ่นส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม รฐัต้องใช้จ่าย
งบประมาณจ านวนมาก เพื่อแก้ปัญหาที่มาจากพฤติกรรมการพนันของวัยรุ่น  การวิจัยน้ี มี
วตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาบรบิทของมติิที่เป็นองค์ประกอบ (ด้านสถานภาพของครอบครวั ด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร  ด้านสภาพแวดล้อมสงัคมเมืองและสงัคมชนบท  ด้านความต้องการหรอื
มลูเหตุจงูใจ  และดา้นคา่นิยม ประเพณีและวฒันธรรม) ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการพนนัในกลุ่มวยัรุน่พืน้ทีภ่าค
อีสานจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร (2) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงจากมิติที่เป็น
องคป์ระกอบทีน่ าไปสูพ่ฤตกิรรมการพนันของวยัรุน่ในบรบิทพืน้ทีภ่าคอสีานจงัหวดัอุบลราชธานีและ
จงัหวดัมุกดาหาร และ (3) เพื่อศกึษาแนวทางการสกดักัน้พฤตกิรรมการพนันของวยัรุ่นที่เชื่อมโยง
ไปสู่รูปแบบการพนันและอบายมุขอื่นๆ ในลักษณะที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งในระดบัครอบครวั ชุมชนและสงัคม ใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ น าเสนอเป็นกรณีศกึษา โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากวยัรุ่น 5 ราย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดบัครอบครวั 5 ราย ระดบัชุมชน (ผู้น า
ชุมชน) 5 ราย และระดบัสงัคม (เจา้หน้าทีร่ฐั) จ านวน 2 ราย ดว้ยการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคอื แบบสมัภาษณ์ และแบบสงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุ่นตามแบบคดักรอง
การตดิพนนัอยา่งงา่ย ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 
                1 ภาพรวมพฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นจงัหวดัอุบลราชธานีและจงัหวดัมุกดาหาร 
เทยีบกบัแบบคดักรองการตดิการพนันแบบงา่ย เรยีงตามล าดบัความถี่ของพฤตกิรรม 5 ล าดบัแรก
พบว่า (1) การเล่นการพนันของวยัรุ่นเคยท าใหช้วีติครอบครวัไม่มคีวามสุข รอ้ยละ 13.69 (2) การ
พนันท าให้ความสามารถต่างๆ ในตวัวยัรุ่นมปีระสทิธภิาพน้อยลง รอ้ยละ 10.71 (3) หลงัจากชนะ
พนัน วยัรุน่มคีวามตอ้งการอย่างรุนแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอาชนะใหม้ากขึน้ และวยัรุน่จะใชเ้วลาใน
การเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมงเป็นอย่างต ่า รอ้ยละ 9.52 (4) วยัรุ่นจะน าเงนิจากการพนันไปใชใ้น
การจบัจา่ยใชส้อยอยา่งอื่น รอ้ยละ 8.92 และ(5) หลงัจากเสยีพนนัวยัรุน่รูส้กึวา่ตอ้งกลบัไปเล่นอกีครัง้
อย่างเรว็ที่สุดและต้องเอาคนืเงนิที่เสยีไป และวยัรุ่นเคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพื่อน ามาเป็นทุนใน
การเล่นพนนั รอ้ยละ 7.74  
     2 มติทิีเ่ป็นองคป์ระกอบในการเกดิพฤตกิรรมการพนนัของวยัรุน่ โดยมมีลูเหตุจงูใจในการ
เล่นพนันมาจากความต้องการหารายได้เพิม่ เล่นเพื่อความสนุกสนาน ท าใหช้วีติเกดิความตื่นเต้น 
และอยากลองเล่นเพราะเหน็คนอื่นเล่น ซึง่รวมถงึเพื่อน บุคคลในครอบครวั และคนในชุมชนเล่น มติิ
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ทางดา้นสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะชุมชนที่อาศยัอยู่เป็นแหล่งมัว่สุมการพนัน คนส่วนใหญ่ในชุมชน
เล่นพนันหลากหลายชนิด ส่วนปัจจยัสนับสนุนอื่นคอืโทรศพัทม์อืถอื ซึง่เป็นเครื่องมอืสื่อสารทีส่ าคญั
ในการอ านวยความสะดวกในการเล่นพนัน  วฒันธรรมการเล่นพนันทีม่มีาอย่างยาวนานและแฝงอยู่
ในกจิกรรมสงัคมของชุมชน เป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อวยัรุ่นทัง้ในสงัคมชนบทและสงัคมเมอืง ใหม้ี
วิถีปฏิบัติใกล้ชิดกับการพนัน  นอกจากน้ีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมที่
สะดวกสบายชว่ยใหเ้ดนิทางไปยงัสถานทีท่ีใ่หบ้รกิารการพนนัไดอ้ยา่งงา่ยดายและรวดเรว็ 
    3 รูปแบบการพนันที่พบเหน็ในวยัรุ่นในสงัคมชนบทและสงัคมเมอืงในบรบิทพื้นที่อสีาน
จงัหวดัอุบลราชธานี และมุกดาหารไดแ้ก่ ไฮโล ไพ่ ไก่ชน มวย หวย และโบก เหตุผลทีไ่ฮโล ไพ่ ไก่
ชน มวย หวย และโบกเป็นที่นิยมของวยัรุ่นในพื้นที่ภาคอสีานจงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหาร
เพราะ จ านวนเงนิทีใ่ชเ้ล่นในแต่ละประเภทเริม่ตน้จากจ านวนน้อย และสามารถเล่นไดบ้่อย หาเล่นได้
ง่ายรวมทัง้วธิกีารเล่นง่าย เมื่อวยัรุ่นตดิการพนันแล้วจะเชื่อมโยงไปสู่อบายมุขต่างๆ ไดแ้ก่ ดื่มสุ รา 
สูบบุหรี ่ขโมยของ เกิดเป็นความโลภอยากได้ของคนอื่น น าไปสู่ปัญหายาเสพติด  ความรุนแรงใน
ครอบครวัและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา 
              4 มาตรการการสะกดกัน้พฤตกิรรมการพนันของวยัรุ่นจากแนวทางของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
ระดบัครอบครวั ซึ่งเป็นบุคคลที่วยัรุ่นเห็นตัวอย่างได้ก่อนใคร หากบุคคลในครอบครวัเล่นพนัน 
โอกาสสงูมากทีว่ยัรุน่จะเล่นการพนันดว้ย ครอบครวัจงึตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่ ีถดัมาระดบัชุมชนต้อง
ช่วยกนัจดัสภาพแวดล้อมในชุมชนใหป้ลอดจากแหล่งการพนันและอบายมุขต่างๆ รวมทัง้สอดส่อง
แจง้เบาะแส แหล่งมัว่สุมการพนัน และพฤตกิรรมที่เขา้ข่ายการพนันให้ชุมชนปลอดการพนัน  ส่วน
ระดบัสงัคมตอ้งรณรงคต์่อตา้นการพนันทุกรปูแบบ สรา้งมาตรฐานแนวปฏบิตัทิีด่ใีหห้่างไกลจากการ
พนนั จดัสภาพแวดลอ้มระดบัสงัคม โดยการรณรงคโ์ทษของการพนนัผา่นสือ่ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  
              โดยสรุป พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่น 5 กรณีศกึษาเทยีบกบัแบบคดักรองการติดการ
พนันแบบง่ายส าหรบัประเมนิผูเ้ล่นพนันของพนม  เกตมานและเทยีบกบัแบบสรุประยะของการติด
พนนัของคณะแพทยศ์าสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบว่ากรณีศกึษาทัง้ 5 มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหา
การเล่นการพนนั และเสีย่งเป็นโรคตดิพนนัและตดิการพนนัอยูใ่นระยะกลางถงึระยะปลาย ในลกัษณะ
ชวีติครอบครวัเริม่ไมม่คีวามสุข และไมส่ามารถหาเงนิมาใชห้นี้ได ้เริม่ทีจ่ะเล่นพนนัเพื่อ “ตามเอาคนื” 
และอยากกลับมาเล่นอีกครัง้ให้เร็วที่สุดเพื่อเอาชนะพนันที่เพิ่งเสียไป   ซึ่งการพนันของวัยรุ่น 
เชื่อมโยงไปสู่อบายมุขอื่นอย่างหลกีเลี่ยง  พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นสอดคล้องกบันักจติวทิยา
กลุ่มพฤตกิรรมทีเ่ชื่อว่า มนุษยเ์กดิมาไมด่ไีมเ่ลว มนุษยจ์ะดเีลวขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม ถา้มนุษยอ์ยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ดกีจ็ะเป็นคนด ีถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดกีจ็ะเป็นคนที่ไม่ดี   มนุษยจ์งึเป็น
ผลผลติของสิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของนกัจติวทิยากลุ่มปัญญานิยม ทีเ่ชื่อวา่มนุษยจ์ะดี
เลวขึ้นอยู่กับการปรับตัวในสภาพแวดล้อม เพราะมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญา ดังนั ้นการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดตีัง้แต่ระดบัครอบครวั ชุมชนและสงัคมจะเป็นแนวทางช่วยใหว้ยัรุ่นห่างไกลจาก
การพนนัหรอืลดปัญหาการพนนัได ้           
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ABSTRACT 

Title: The Study on  Gambling Behavior of Teenagers in E-san Society Context, Ubon 

Ratchathani and Mukdahan Province 

Author: Supawadee Khunthongjan  

Keywords:   Gambling Behavior, Teenagers, E-san Society Context 

               The gambling behavior of teenager affects a lot to budget allocated by the 
government because huge amount of money will be paid to solve teenager’s gambling 
behavior. This study aims to (1) study the context (situation in family, communication 
technology, environment in rural and urban area, motivation, and social value, customs, and 
culture) leading to gambling behavior of the teenager living in Ubonratchathani province and 
Mukdahan province (2)  study the linkage between each context that leads to gambling 
behavior of teenagers living in Ubonratchathani province and Mukdahan province and (3) 
study the interception for unwanted gambling behavior of teenager which needs cooperation 
of concerned people; family, community, and society. This qualitative study was a case-study 
presented that the data was collected from 5 people of teenager, 5 people of concerned 
family member, 5 people of community leader, and 2 people of government sector. The 
purposive sampling technique was employed to choose those. The research tools were 
interview for and teenager’s gambling behavior observation as the gambling-addiction 
filtration form. The findings were:  
                1 Compared to gambling-addiction filtration form teenager’s gambling behavior of 
those living in Ubonratchathani and Mukdahan, arranged by the top frequency of behavior, 
were: (1) family was unpleased with teenager’s gambling behavior (13.69%), (2) gambling 
behavior brought to self-effectiveness loss (10.71%), (3) after winning the game they feel 
stronger to overcome the game again and at least they paid two hours for each turn 
(9.52%), (4) the money gained from gambling would be paid for a miscellaneous set of thing 
(8.92%) and (5) after losing the game they feel like to be back to the game once again to 
get the lost money back. Once, some of them borrowed some money from family for 
gambling (7.74%).  
     2 the motive for gambling of teenager was to look for additional income, to be for 
pleasure, to bring excitement to life, and to copy gambling behavior as someone else. Other 
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important context led to unwanted behavior was that the community was found as the mingle 
source of gambling. Lots of gambling games were done there. Other supportive factors were 
mobile phone as a convenient device for online gambling, a long tradition of gambling in 
community which played an important role to teenager in both urban area and rural area, 
and the last factor was the convenience of transportation system that make those gamblers 
get through the casino easily and quickly.  
    3 the gambling activities found among teenage gambler in Ubonratchathani and 
Mukdahan were sicbo, playing card, cock fighting, boxing, lottery, and playing poker. Those 
gambling games got popular among those gamblers because they were easy to play with 
few money to start the game and importantly the casino could be found at almost every 
corner in community. When the gamblers got addicted to the games they always got 
addicted to other vices too, for example, drinking alcohol, smoking, robbery, and drugs.  
              4. Concerned people in family as model of teenager could importantly help to 
solve gambling behavior of them. If those family members played the gambling, those 
teenagers would too. So, the family must act as a good model. Next, community needed to 
be arranged as to be free-gambling and all vices community. If any gambling trace was 
found, community leaders and all concerned people should give hand to clear up the 
problems. Last, all anti-gambling campaigns should be launched continuously at every corner 
of society as to keep people away from gambling under the fine environment.  
                Measured by a quick gambling-addiction filtration form by Panom Ketman, 5 
case studies of teenager’s behavior that was compared to the summary form of gambling 
addiction period by Faculty of Medicine, Chulalongkorn University indicated that those 5 case 
studies were likely to face gambling problem, be risky to get addicted to gambling, and 
probably be at middle-stage addicted to gambling. Be involved with such situation make life 
unhappy and soon when they were in debt of gambling and had no money to pay for it they 
would strongly call back the lost money by gambling again and again. Such behavior linked 
unavoidably to other vices. This was in line to the belief of behaviorism that a man was 
neutral-passive. All behavior depends on environment. A good man in a good environment 
would behave well and a poor man and in a poor environment would behave poorly. 
Regarded as a wise product of environment a man’s behavior depends on self-adjustment to 
the surrounding.  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำกำรวิจยั 
 
      สถานการณ์ปัญหาเดก็และเยาวชนในสงัคมไทยยุคปัจจุบนั ได้ทวคีวามรุนแรงมากขึน้
เกอืบทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นการมทีศันคตแิละพฤตกิรรมเบีย่งเบน เหนิห่างศาสนามคี่านิยมทีเ่น้น
การบรโิภคอย่างฟุ่มเฟือย การทะเลาะวิวาทตบต ี ตดิยาเสพตดิ การเสพสื่อลามกอนาจาร  ตดิเกม 
และเล่นการพนัน ปัญหาเหล่าน้ีล้วนมาจากภาวะโลกไรพ้รมแดนในยุคโลกาภวิตัน์ที่ขอ้มูลข่าวสาร
แพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็ผา่นชอ่งทางเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
      คนไทยประมาณรอ้ยละ 75 เคยเล่นการพนันและมพีฤตกิรรมชอบเล่นการพนัน (ส านัก
ขา่วอศิรา 2557: ออนไลน์) ปัญหาการพนนัจงึเป็นปัญหาทีส่ าคญัอกีหน่ึงปัญหาทีท่วคีวามรนุแรง และ
ขยายวงกว้างเขา้ไปยงักลุ่มนักเรยีน นักศึกษาซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ช่วงอายุที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงเป็นโรคติดการพนันมากที่สุดคอื กลุ่มวยัรุ่น ซึ่งเด็กวยัรุ่นไทยมีสดัส่วนเล่นการพนันสูง จาก
งานวิจยัของศูนย์วิจยัความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ ในปี 2555 พบว่า วยัรุ่นไทยกว่า 
2,388,048 คน กลายเป็นผู้ที่ เล่นการพนันแบบไม่รู้ตัว โดยเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 18-24 ปี มี
พฤตกิรรมเคยเล่นการพนนัมากถงึรอ้ยละ 22 สว่นกลุ่มอายรุะหว่าง 12-17 ปี มพีฤตกิรรมเคยเล่นการ
พนนัรอ้ยละ 12  
                เดก็และเยาวชนทีย่า่งเขา้สูว่ยัรุน่เป็นวยัทีม่อีายรุะหวา่ง 14-24 ปี เป็นวยัทีอ่ยูใ่นระยะหวั
เลีย้วหวัต่อระหว่างการผ่านพน้วยัเดก็ทีย่งัไม่มปีระสบการณ์ชวีติมากเท่าทีค่วรยงัขาดทกัษะชวีติกบั
วยัผูใ้หญ่ ดงันัน้คุณลกัษณะของวยัรุ่นจงึเป็นวยัที่ยงัไม่มคีวามยัง้คดิพจิารณาที่ด ีมกีารใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผลโดยอารมณ์ของความเป็นเดก็ยงัมอียู่มากในตวั ส่งผลใหเ้กดิปัญหาสงัคมทัง้ทางตรง
และทางอ้อมที่เกดิจากพฤตกิรรมของวยัรุ่น ท าใหร้ฐัต้องใช้จ่ายงบประมาณมากมายเพื่อแก้ปัญหา
สงัคมที่เกดิจากพฤตกิรรมการกระท าของวยัรุ่นปรากฏตามสื่อต่างๆ  ในแต่ละวนัเฉพาะปัญหาการ
พนนัไดถู้กบรรจุเป็นวาระแหง่ชาต ิของผูเ้กีย่วขอ้งทีต่อ้งรว่มกนัแกปั้ญหา 
               การพนันจงึเป็นอกีหน่ึงพฤตกิรรมของวยัรุ่นทีก่่อใหเ้กดิปัญหา และเชื่อมโยงไปสู่ปัญหา
อื่นๆ สถิติของการกระท าที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนที่มสีาเหตุมาจากการติดการ
พนันทัง้ในรปูแบบออนไลน์และรูปแบบอื่น พบว่า มพีฤตกิรรมปลน้ชงิทรพัย์ หรอืล่อลวงเงนิจากคน
ใกลช้ดิมากถงึ (รอ้ยละ 61) มกีารท ารา้ยรา่งกายคนใกลช้ดิ (รอ้ยละ 12) ขายทรพัยส์นิเพื่อใชห้น้ีพนนั 
(รอ้ยละ 9) ขายบรกิารทางเพศ (รอ้ยละ 7) พยายามฆ่าตวัตาย (รอ้ยละ 6) และคา้ยาเสพตดิและสิง่
ผดิกฎหมาย (รอ้ยละ 5) (ศูนย์วจิยัความสุขชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชัญ 2555 : ออนไลน์)  จาก
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สถิติที่กล่าวมาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหามาตรการในการป้องกันให้เด็กและ
เยาวชนที่ก าลงัเป็นวยัรุ่นห่างไกลจากการพนันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะน าไปสู่การเล่นพนัน 
เพราะการพนนัเป็นจุดเริม่ตน้วงจรของความหายนะทัง้ต่อตวัวยัรุน่เองและสงัคมสว่นรวม 
     สาเหตุของการติดพนันของวยัรุ่นมีหลายสาเหตุอาทิ  มีปัญหาทางครอบครวั ประสบ
ปัญหาทางการเงนิ ท าใหต้อ้งพึง่พาการพนนัแทบจะทุกรปูแบบโดยหวงัรวยทางลดั การคบเพื่อนทีไ่ม่
ดชีกัจงูไปในทางทีผ่ดิ  การเลีย้งดูแบบไมถู่กตอ้งจากครอบครวั  ความตอ้งการเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นๆ 
เพื่อซื้อความสุขและเครื่องอ านวยความสะดวกให้กบัตนเอง  การชอบเสี่ยงโชค หรอืแม้แต่การมี
สภาพแวดล้อมที่สามารถเขา้ถึงแหล่งการพนันได้ง่ายทัง้ที่อยู่ใกล้ที่พกัอาศยัและสถาบนัการศกึษา
ต่างๆ  ดงันัน้การพนันจงึมผีลกระทบทางลบต่อตัวผู้พนัน และส่งผลต่อสงัคม  สรา้งนิสยัที่ไม่พึง
ปรารถนาคอืผูพ้นันจะหมกมุ่น ไม่ท ามาหากนิ หาเงนิโดยการเสีย่งโชคมากกว่างานสุจรติ หมดเน้ือ
หมดตวัน าไปสู่การก่ออาชญากรรมเพิม่ แมปั้จจุบนัการพนันจะถูกก าหนดใหเ้ป็นสิง่ที่ผดิกฎหมาย
ตามกฎหมายการพนนั  แต่การพนนักย็งัคงไมห่มดไปจากสงัคมไทย ผลกระทบจากการพนนั ปรากฏ
อยา่งต่อเน่ืองตามสือ่ต่างๆ เชน่ การเกดิอาชญากรรม ความยากจน ครอบครวัแตกแยก ท าใหเ้ดก็เขา้
สู่ธุรกจิเพศพาณิชย์ ท าลายมาตรฐานศลีธรรม จรยิธรรมอนัดเีพราะน าพาสู่การผดิศลี   5 ที่เป็นขอ้
หา้ม การพนนัจงึถอืเป็นสิง่เลวรา้ยต่อคนในสงัคมสรา้งปัญหาในวงกวา้ง 
     นอกจาการพนันไม่เคยลดลงจากสงัคมไทยแลว้ ยงัคงเพิม่จ านวนขึน้ปรากฏหลากหลาย
รปูแบบในปัจจุบนั หากรวมทัง้รปูแบบเดมิทีเ่ล่นกนัมายาวนานและรปูแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมยุค
โลกาภิวัตน์ที่แพร่กระจายโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนับได้มากกว่า 60 ชนิด ยิ่งในปัจจุบัน
อนิเตอรเ์น็ตกลายเป็นเครื่องมอือ านวยความสะดวกในการเล่นพนนั ทีท่ าใหว้ยัรุน่เขา้ถงึงา่ย เช่นการ
พนันฟุตบอล จดัเป็นการพนันประเภทหน่ึงในสงัคมไทยที่มกีารเล่นกันมาก ทัง้กลุ่มผู้มกีารศึกษา 
ฐานะ หน้าทีก่ารงานด ีและกลุ่มผูไ้มม่กีารศกึษา หรอื มอีาชพีการงานทีไ่มด่ ีการพนนัทัง้ฟุตบอลและ
การพนันอื่นๆ ไดแ้พร่เขา้ไปยงักลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษา และสรา้งปัญหาสงัคมทีต่ามมามากมายอย่าง
ต่อเน่ือง  
               นอกจากนี้ สภาพแวดลอ้มเป็นอกีองคป์ระกอบทีส่ าคญัสง่ผลใหม้กีารพนนัทีเ่พิม่ขึน้ในหมู่
วยัรุน่ เช่นการรบัเอาวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มามบีทบาทในการด าเนินชวีติประจ าวนัมากขึน้ 
ท าใหว้ยัรุ่นไทยมคีวามกล้าแสดงออกมากขึน้   ปัญหาของพ่อแม่ผูป้กครองที่มเีวลาใกล้ชดิกบับุตร
หลานน้อยลง ซึง่เป็นผลมาจากสภาพของภาวะทางเศรษฐกจิ  ตวัอยา่งทีไ่มด่ขีองสงัคมปรากฏใหเ้หน็
อยู่ทัว่ไป เหล่าน้ีเป็นสิง่เรา้ภายนอกที่ส าคญัที่สามารถจะเรา้และกระตุ้นให้วยัรุ่นเกดิความต้องการ 
อยากเล่น อยากลองจงึด าเนินชวีติไปในทางทีผ่ดิ 
      ผลจากสภาพทางสงัคมและวฒันธรรมของไทยที่ส่งผลให้วยัรุ่นไทยเกิดค่านิยมและมี
พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม เกดิแรงจงูใจในการอยากเล่น อยากลอง อยากเสีย่งโชค การท าตามคนอื่นที่
ปราศจากการยัง้คดิ ซึ่งหากปล่อยไวโ้ดยไม่มกีารควบคุมดูแล จากพฤตกิรรมเพยีงแค่การอยากลอง
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เพื่อความสนุก กอ็าจพฒันาไปจนถงึขัน้เป็นโรคตดิการพนัน จากงานวจิยัระบุว่าระดบัความรุนแรง
และโอกาสในการเล่นพนันจะเพิม่มากขึน้ตามอายุ  ดงันัน้โอกาสทีว่ยัรุ่นจะกลายเป็นผูใ้หญ่ทีต่ดิการ
พนนัในอนาคตจงึมมีากขึน้เพราะชว่งชวีติทีเ่หลอืยงัยาวนานเมือ่เทยีบกบัคนวยัชราทีเ่ล่นการพนนั   
                  จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัมุกดาหาร เป็นจงัหวดัทีอ่ยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ของไทยส าหรบัอุบลราชธานีนัน้ ตดิกบัชายแดนทัง้ของ สปป.ลาว และกมัพชูา สว่นจงัหวดัมุกดาหาร
ตดิชายแดน สปป.ลาว ส่งผลใหเ้กดิการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม ความคดิ ค่านิยม และพฤตกิรรม
ของผู้คนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเรื่องของอบายมุข สถิติการจบักุมผู้ต้องหาคดีการพนันของ
จงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหาร ในปีงบประมาณ 2555-2556 มจี านวน 1,450 ราย และ 475 ราย
ตามล าดบั (สถานีต ารวจภูธรเมอืงอุบลราชธานี และมุกดาหาร 2557) เน่ืองจากปัจจุบนัมกีารหลัง่ไหล
ของอบายมุขเขา้มาในรูปแบบต่างๆ ตลอดเวลา  อกีทัง้ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัมีฐานะทาง
เศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัโดยเฉพาะสงัคมเมอืงกบัสงัคมชนบท คนทีม่รีายไดน้้อยต่างกม็วีถิชีวีติทีต่อ้ง
ต่อสูด้ิน้รนเพือ่ปากทอ้งโดยมคีวามเชื่อเดมิๆ คอืการชอบเสีย่งโชคหวงัรวยทางลดั และคดิวา่การพนนั
จะช่วยยกระดบัความเป็นอยูห่ากโชคเขา้ขา้ง จงึท าใหก้ารพนนัแทรกซมึเขา้มาในกจิกรรมการด าเนิน
ชวีติอย่างง่ายดาย ความเชื่อและค่านิยมเหล่าน้ี ยงัคงติดอยู่ในครอบครวัของสงัคมไทยภาคอสีาน
หลายครอบครวั หรือแม้กระทัง่ครอบครวัที่มีฐานะดี บิดามารดาเป็นข้าราชการ หากปล่อยให้
แนวความคดิเหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อบุตรหลานที่อยู่ระหว่างการเป็นวยัรุ่นย่อมส่งผลรา้ยในช่วงชวีติที่
เหลอื อนัจะท ารา้ยสงัคมทัง้ทางตรงและทางออ้ม  
                นอกจากน้ีพฤติกรรมการแสดงยัว่ยุทางอารมณ์ การพนันและการทะเลาะวิวาท ใน
จงัหวดัชายแดนมุกดาหารหรอือุบลราชธานี กเ็กดิขึน้อยูเ่ป็นประจ าและมากขึน้เรื่อย ๆ  จนกลายเป็น
วา่การมอีบายมุขนัน้เป็นเรือ่งปกตธิรรมดาและเกดิการฝังแน่นเขา้ไปเกอืบทุกกจิกรรม โดยเฉพาะการ
แทรกซมึอยูภ่ายในงานประเพณีของจงัหวดั  สถติกิารขา้มชายแดนของประชากรไทยไปลาวเฉพาะที่
ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงจงัหวดัมุกดาหาร มชีาวไทยไม่ต ่ากว่าวนัละ 1,500  คน ขา้มแดนในแต่ละ
วนั ในจ านวน 1,500 คน โดยรอ้ยละ 90 ขา้มแดนไปเพือ่เล่นการพนนั (จงัหวดัมุกดาหาร 2553)  จาก
สถติน้ีิยงัไมส่ามารถชีช้ดัไดว้่ารอ้ยละ 90 นัน้เป็นกลุ่มวยัรุน่จ านวนเท่าใด แต่ปัญหาทีต่ามมาคอืเมื่อมี
หน้ีสนิจากการพนัน จะมกีารลกัลอบน ายาเสพตดิจากประเทศเพื่อนบ้านมาจ าหน่ายที่ไทย ซึ่งเป็น
ความเชื่อมโยงทีม่าจากพฤตกิรรมการพนนั  สง่ผลต่อปัญหาทางสงัคมทีร่นุแรงตามมา  ดงันัน้หากไม่
หาทางป้องกนัและบรรเทาปัญหาทีม่าจากพฤตกิรรมการพนันของวยัรุน่จะยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้
เมื่อเปิดเสรอีาเซียนที่มกีารเคลื่อนย้ายทรพัยากรต่างๆ อย่างเสรีในปี 2558 โดยเฉพาะทรพัยากร
มนุษย์ที่อาจมีนักพนันแอบแฝงในอาชีพที่เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อ
งบประมาณทีร่ฐัตอ้งสญูเสยีในการจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ี 
               ดงันัน้ จากปัญหาที่พบในจงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหารซึ่งเป็นจงัหวดัที่มชีายแดน
ติดกบัประเทศเพื่อนบ้าน มแีนวโน้มความเชื่อมโยงจากปัญหาพฤติกรรมการพนันที่น าไปสู่ปัญหา
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อื่นๆ ไดม้ากขึน้ ซึง่การเป็นจงัหวดัชายแดนจะมคีวามแตกต่างจากสภาพการณ์ในพืน้ทีอ่ื่นๆ  จงึเป็น
โจทยท์ี่ทา้ทายใหผู้ว้จิยัสนใจที่จะด าเนินการวจิยัในลกัษณะที่เป็นปรากฏการณ์เชงิลกึ เน้นการวจิยั
เชงิคุณภาพ เพือ่น าเสนอเป็นกรณีศกึษาทีแ่ตกต่างในมติขิององคป์ระกอบส าคญัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรม
การพนันของวยัรุ่นใน  5 กรณีศึกษาโดยแยกตามความแตกต่างของมติิที่เป็นองค์ประกอบ ด้าน
สถานภาพของครอบครวั  ดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสาร ดา้นสภาพแวดล้อมของสงัคมเมอืงและสงัคม
ชนบท ด้านความต้องการหรอืมูลเหตุจูงใจอื่นๆ  ตลอดจนค่านิยม ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น 
โดยมีค าถามน าในงานวิจยัว่าแต่ละมิติขององค์ประกอบที่แตกต่างนัน้ จะมีรูปแบบการเชื่อมโยง
ปรากฏการณ์อย่างไรเพื่อใหเ้หน็ลกัษณะการฉายภาพเป็น model  เพราะการวจิยัในลกัษณะน้ีจะท า
ให้เห็นความแตกต่างที่ลึกซึ้งมากกว่าการวจิยัในเชิงส ารวจทัว่ไปที่มผีลงานวจิยัในลกัษณะน้ีเป็น
จ านวนมากอยูแ่ลว้  
               ทัง้น้ีประโยชน์ที่จะได้รบัจากการน าเสนอเป็นกรณีศึกษาคือความแตกต่างของความ
เชื่อมโยงอยา่งลกึซึง้ในบรบิททีส่งัคมเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งเป็นพลวตั ทัง้ในสภาพพืน้ทีเ่มอืงและ
ชนบทของการเป็นจงัหวดัชายแดน เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการสกดักัน้พฤตกิรรมการพนันของวยัรุ่นให้
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพอนัจะชว่ยลดภาระของรฐั และสง่ผลใหเ้กดิความสงบสขุในระดบัครอบครวั 
ชุมชน และสงัคม เพราะวยัรุน่เป็นวยัทีต่อ้งเตบิโตขึน้ไปเป็นผูใ้หญ่ในวนัหน้าช่วงชวีติทีเ่หลอืพวกเขา
ควรไดน้ าเวลาไปท าประโยชน์และรบัผดิชอบต่อสงัคมตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น   เพราะหาก
ปล่อยใหปั้ญหาพฤตกิรรมวยัรุน่ตดิการพนนัลุกลามยอ่มเป็นอุปสรรคส าคญัในการบัน่ทอนความเจรญิ
ของชาติ ดงันัน้การศึกษาวิจยัเรื่องน้ีจะสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ลดความเสี่ยงจาก
พฤตกิรรมการพนนัของวยัรุน่ในลกัษณะรูเ้ท่าทนัและมมีาตรการเฝ้าระวงัในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได้
อยา่งเหมาะสม 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 
 1 เพื่อศกึษาบรบิทของมติทิีเ่ป็นองคป์ระกอบ (ดา้นสถานภาพของครอบครวั ดา้นเทคโนโลยี
การสื่อสาร  ด้านสภาพแวดล้อมสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท  ด้านความต้องการหรอืมูลเหตุจูงใจ  
และดา้นคา่นิยม ประเพณีและวฒันธรรม) ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการพนนัในกลุ่มวยัรุน่พืน้ทีภ่าคอสีานจงัหวดั
อุบลราชธานีและจงัหวดัมุกดาหาร 
 2 เพือ่ศกึษาความเชื่อมโยงจากมติทิีเ่ป็นองคป์ระกอบทีน่ าไปสู่พฤตกิรรมการพนนัของวยัรุน่
ในบรบิทพืน้ทีภ่าคอสีานจงัหวดัอุบลราชธานีและจงัหวดัมุกดาหาร ในรปูแบบ (model) 5 กรณีศกึษา 
 3 เพื่อศกึษาแนวทางการสกดักัน้พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นที่เชื่อมโยงไปสู่รูปแบบการ
พนันและอบายมุขอื่นๆ ในลกัษณะที่เป็นมาตรการป้องกนั แก้ไข โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดบั
ครอบครวั ชุมชน สงัคม 
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจยั 
 
 1 ประชากรในงานวจิยัคอื วยัรุ่นที่มอีายุระหว่าง 14-24  ปี ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่จงัหวดั
อุบลราชธานี และมุกดาหาร ที่เป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งหรอืถูกจบักุมในคดกีารพนันระหว่างปี 2555-2556 
จ านวน 2,195 คน (ฝ่ายสบืสวนสถานีต ารวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัมุกดาหาร 2557) 
 2 กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคอื วยัรุน่อายุระหว่าง 14-24 ปี จ านวน  5  คน เลอืกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง และกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในระดบัครอบครวั  5 คน ผูน้ าชุมชน 5 คน และ
เจา้หน้าทีร่ฐั  5 คน รวมทัง้สิน้จ านวน  15  คนโดยการเลอืกแบบเจาะจงเช่นเดยีวกนั 
 3 ขอบเขตดา้นเน้ือหาศกึษามติทิี่เป็นองค์ประกอบที่จะก่อใหเ้กดิการพนันในกลุ่มวยัรุ่นเช่น 
สถานภาพของครอบครวั เทคโนโลยกีารสื่อสาร  สภาพแวดล้อม  ความต้องการหรอืมูลเหตุจูงใจ  
คา่นิยม ประเพณีและวฒันธรรมกบัความเกีย่วพนัต่อพฤตกิรรมการพนนัของวยัรุน่   
 4 นิยามศพัท์การพนันในงานวจิยัน้ี หมายถงึการพนันที่เป็นความผดิทางอาญา ที่กฎหมาย
บญัญตัหิา้ม หรอืการพนันทีไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้พนักงานทีม่กีารเล่นพนันเพื่อเอาทรพัยส์นิและอาจ
เป็นคดทีีเ่ป็นผูต้อ้งหาหรอืถูกจบักุมและน าไปสูศ่าล 
 5 ระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษาวจิยั 12 เดอืน ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2558 ถึงเดอืนกุมภาพนัธ ์
2559 
 
1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
 
 จากแนวคดินักจติวทิยามนุษยก์ลุ่มพฤตกิรรมนิยมทีใ่หเ้หตุผลว่ามนุษย์เกดิมาจะไม่ดหีรอืไม่
เลวมาแต่ก าเนิด มนุษย์จะดีเลวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว ดังนัน้ถ้ามนุษย์อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีก็จะเป็นคนดี แต่ถ้ามนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรอืเลวก็จะเป็นคนเลว 
มนุษยจ์งึเป็นผลผลติของสิง่แวดลอ้มในหลายมติทิีเ่ป็นองคป์ระกอบ กรอบแนวคดิของงานวจิยัเรื่องนี้
จงึมุ่งศกึษาพฤตกิรรมการพนันของวยัรุ่น เน่ืองจากอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัก่อใหเ้กดิ
รูปแบบพฤตกิรรมการพนันต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาที่มคีวามส าคญักระทบกบับุคคลอื่นๆ  และ
สังคมในวงกว้าง โดยมีมิติที่เป็นองค์ประกอบด้านสถานภาพครอบครวั ด้านสิ่งแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยกีารสื่อสาร ดา้นสภาพแวดล้อมของสงัคมเมอืง และสงัคมชนบท ดา้นความต้องการหรอื
มลูเหตุจูงใจ และดา้นค่านิยม ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ เชื่อมโยงไปสู่พฤตกิรรมภายนอก และ
พฤตกิรรมภายในจะแสดงออกมาในรปูแบบความสมัพนัธ ์ดงัภาพที ่1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
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ภำพท่ี 1.1  กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 
1.5 นิยำมศพัทเ์ฉพำะท่ีใช้ในงำนวิจยั 
 

1 พฤตกิรรมการพนนัของวยัรุน่หมายถงึ พฤตกิรรมภายนอกทีเ่ป็นการแสดงออกของวยัรุน่ที่
น าไปสู่การพนันในรูปแบบต่างๆ เช่นคดิหมกมุ่นในเรื่องการพนันอยู่ตลอดเวลา เพิม่ปรมิาณความถี่
ในการเล่นพนนั และเล่นพนนัเป็นทางออกในการหนีปัญหา  หรอืน าไปสูก่ารท าเรือ่งผดิกฎหมาย เพื่อ
น าเงนิมาเล่นพนนัเป็นตน้   

2 บรบิทของสงัคมไทยภาคอสีานหมายถงึ สงัคมทีม่ลีกัษณะเฉพาะ รกัอสิระ ยดึมัน่ในสถาบนั 
ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์มขีนบธรรมเนียมประเพณีทีด่งีาม มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเองซึง่สงัคม
เมอืงกม็คีุณลกัษณะเฉพาะเช่น มอีาชพีหลากหลายมฐีานะร ่ารวยและยากจนแตกต่างกนั ครอบครวัมี
ความผกูพนักนัน้อย สว่นสงัคมชนบทมลีกัษณะเฉพาะตวัและยงัคงไวซ้ึง่วฒันธรรมอนัดงีามมคี่านิยม
ในเรื่องคุณงามความดีในทางศาสนา เป็นตัวควบคุมความประพฤติทางสังคมมีแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงทางลบสงูขึน้  

พฤติกรรมภำยนอก 
การเลยีนแบบ 
การกระท า (ลอง 
เสีย่ง) 
 

พฤตกิรรมการพนนั 
ของวยัรุน่ 

(5 กรณีศกึษา) 

พฤติกรรมภำยใน 
ความคดิความเขา้ใจ  
(ความเชื่อ) 

ก าร เชื่ อ ม โย ง ไป สู่
รูปแบบการพนันและ
อบายมุขอื่นๆ  
แนวทางสกดักัน้
พฤตกิรรมการเล่นการ
พนนั 

องคป์ระกอบท่ีเช่ือมโยงต่อ
พฤติกรรม 
1 สถานภาพของครอบครวั 
2 เทคโนโลยกีารสือ่สาร 
3 สภาพแวดลอ้มของสงัคม 
   เมอืงและสงัคมชนบท 
4 ความตอ้งการหรอืมลูเหตุ 
    จงูใจ 
5 คา่นิยม ประเพณีและ 
   วฒันธรรมทอ้งถิน่ 



7 
 

3 วยัรุ่นในสงัคมเมอืงหมายถึง วยัรุ่นอายุระหว่าง 14-24  ปี อาศยัอยู่ในพื้นที่สงัคมที่เป็น
ศูนยก์ลาง การปกครอง วฒันธรรม และเศรษฐกจิทางการคา้และการแลกเปลีย่น เพราะเป็นทีชุ่มนุม
ของผู้คนที่มาจากต่างอาชีพ ต่างชุมชนหรือต่างชาติพันธ์ที่มีมารวมกันเป็นจ านวนมากเมืองจึง
กลายเป็นศูนยก์ลางทางความเจรญิต่างๆ ทัง้ดา้นเทคโนโลย ีมอีาชพีหลากหลาย ตัง้บ้านเรอืนหรอื
เป็นชุมชนอยูใ่นเขตเทศบาลเคยถูกจบักุมในขอ้หาเล่นการพนนัในรปูแบบต่างๆ 

4 วยัรุน่ในสงัคมชนบทหมายถงึ วยัรุน่อายุระหว่าง 14-24  ปี อาศยัอยูใ่นพืน้ที่ชนบทสงัคมที่
มกีารรวมตวักนัอยา่งเหนียวแน่น สมาชกิของสงัคมท าหน้าทีส่อดคลอ้งต่อเนื่องกนัอยา่งราบรืน่ โดยมี
ระบบความสมัพนัธ์แบบเครอืญาติ มกีารนับถือผูอ้าวุโส มคีวามเหน็อกเหน็ใจกนั มอีาชพีเน้นทาง
เกษตรกรรมและรบัจา้งทัว่ไป ตัง้บา้นเรอืนหรอืเป็นชุมชนอยู่นอกเขตเทศบาลเคยถูกจบักุมในขอ้หา
เล่นการพนนัในรปูแบบต่างๆ 

 
1.6 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำกกำรด ำเนินกำรวิจยั 
 
 1 ประชาชนในพืน้ที่ชนบทและเมอืงของจงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหารรูเ้ท่าทนัรูปแบบ
ของการพนันและเฝ้าระวงัพฤตกิรรมของวยัรุ่นในพืน้ที ่เพื่อตดัวงจรความเชื่อมโยงระหว่างการพนัน
กบัอบายมุขอื่นๆ ชุมชนและสงัคมลดความเสีย่งจากปัญหาทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 2 สงัคมเมอืงและสงัคมชนบทในบรบิทของภาคอสีานจงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหาร มี
แนวทางในการร่วมมอืเพื่อสรา้งเกราะป้องกนัของการพนันในกลุ่มวยัรุ่นเพื่อใหเ้กดิความเขม้แขง็ได้
อยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัน าไปสูค่วามรบัผดิชอบรว่มกนัในการแกปั้ญหาของผูต้ดิการพนนั 
 3 สถาบันการศึกษาน าผลการวิจยัไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนเป็นกรณีศึกษาเพื่อ
ป้องกนัพฤติกรรมที่น าพาเยาวชนหรอืวยัรุ่นไปสู่การพนัน ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รว่มกนัสอดสอ่งเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุน่ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษา ใหต้ระหนกัและรูเ้ทา่ทนัของ
ผลกระทบจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเล่นการพนนัทีเ่ชื่อมโยงกบัปัญหาอื่นๆ ทีต่ามมา 
 4 ประเทศชาติมีพื้นฐานที่ดีจากการที่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม มคีวามเขม้แขง็ทัง้ทางด้านการกระท าและจติใจ ส่งผลต่อครอบครวั สงัคม ชุมชน และ
ประเทศชาตอิยา่งเป็นระบบ ในวถิทีางทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศ 
 5 น าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายหรอืมาตรการต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อสรา้งกลไก
สนบัสนุนใหเ้อือ้ใหก้ารด าเนินการป้องกนัเป็นไปในทศิทางทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของ
พื้นที่และปัจจยัการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเพื่อลดต้นทุนของรฐัในการน าเงนิไปใช้แก้ปัญหาที่
เชื่อมโยงจากการพนนัของวยัรุน่ 
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6 นักวจิยัน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตหิรอืตพีมิพใ์น
วารสารทางวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตไิม่น้อยกว่า  1 เรื่องทีป่รากฏอยู่ในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่1 
 
1.7 ล ำดบักำรน ำเสนอรำยงำนวิจยั 
 
 เน้ือหาการน าเสนอ 6 บท ดงัน้ี บทที่หน่ึงคอืบทน า  เสนอที่มาและความส าคญัในการวจิยั  
บทที่สอง คอืวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการพนัน บทที่สาม น าเสนอรายละเอยีดเกี่ยวกบั
ระเบยีบวธิวีจิยัและขัน้ตอนการวจิยั บทที่สี่และบทที่หา้  น าเสนอรายละเอยีดจากการส ารวจขอ้มูล
ปฐมภูมดิว้ย การสงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นวยัรุ่นในเขตพื้นที่เมอืงและชนบท
ของจงัหวดัอุบลราชธานีและจงัหวดัมุกดาหารตามล าดบั บททีห่ก สรุปผลและสงัเคราะหผ์ลการวจิยัที่
ได้จากการศึกษา และน าเสนอขอ้เสนอเชงินโยบายที่ได้จากผลการศึกษาในรูปแบบ (model) การ
เชื่อมโยงพฤตกิรรมการพนนัไปสูอ่บายมุขอื่นๆ 



บทท่ี 2 

วรรณกรรมปริทศัน์ท่ีน ำไปสู่กำรวิจยั 
    

              พฤตกิรรมการเล่นพนันของวยัรุน่ เป็นปัญหาของสงัคมไทยทีร่ฐัพยายามแกไ้ข เน่ืองจาก 
วยัรุ่นที่มปัีญหาการพนันจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการพฒันาด้านต่างๆ ตัง้แต่ระดบัครอบครวั 
ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิเน่ืองจากรฐัตอ้งสญูเสยีงบประมาณค่าใชจ้่ายในการแกปั้ญหาทีเ่ป็นผล
จากพฤติกรรมการพนันของวยัรุ่น ส่งผลให้ขีดความสามารถในการพฒันาประเทศลดลง ดงันัน้
แนวทางการแกปั้ญหาการพนนั จงึมอีงคป์ระกอบหลายอยา่งเขา้มาเกีย่วขอ้งเพราะสง่ผลกระทบในวง
กวา้ง การทบทวนวรรณกรรมจากอดตีจะท าใหม้องเหน็แนวทางต่อยอดการแกปั้ญหาจากพฤตกิรรม
ที่เกิดจากการพนัน โดยอาศัยมิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปเป็นข้อปฏิบัติในการลดทอนปัญหาของ
ผู้เกี่ยวข้อง ในบทน้ีผู้วิจัยจึงได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่จะเป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ตลอดจนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมลี าดบัดงัน้ี 
 
2.1 วยัรุ่น 
 
     วยัรุน่เป็นวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงเขา้สู่วุฒภิาวะทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์  สงัคม 
และสตปัิญญา จงึเป็นช่วงวกิฤตชิว่งหน่ึงของชวีติ  เน่ืองจากเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของวยัเดก็ไปเป็น
วยัผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะต้นของวยัรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว จะมีผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นด้วยกนัเอง และบุคคลรอบขา้ง หาก
กระบวนการเปลีย่นแปลงดงักล่าว เป็นไปอยา่งเหมาะสม ทีไ่ดร้บัการดูแลเอาใจใสใ่กลช้ดิจากผูม้สีว่น
เกี่ยวขอ้ง จะช่วยให้วยัรุ่นสามารถปรบัตวั ได้อย่างเหมาะสมบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกดิขึ้น 
และเป็นทัง้แรงผลกัดนัและแรงกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาการดา้นอื่นๆ เป็นไปดว้ยดใีนทางตรงกนัขา้ม
หากวยัรุน่ไมไ่ดร้บัการดแูลเอาใจใสอ่ยา่งดทีีค่วรจะเป็นยอ่มสง่ผลใหเ้กดิปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
จนยากทีจ่ะแกไ้ขในบางครัง้ 
               พนม  เกตุมาน (2550) ไดก้ล่าวถงึวยัรุ่นว่าเป็นวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้หลายดา้น  
ท าให้ต้องมกีารปรบัตวัหลายด้านพรอ้มๆ กนั  จงึเป็นวยัที่จะเกิดปัญหาได้มากกว่าวยัอื่นๆ  การ
ปรบัตวัได้ส าเรจ็จะช่วยใหว้ยัรุ่นพฒันาตนเอง เกดิบุคลกิภาพที่ด ี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคญัของการ
ด าเนินชวีติต่อไป  การเรยีนรูพ้ฒันาการวยัรุ่นจงึมปีระโยชน์ทัง้ต่อการส่งเสรมิให้วยัรุ่นเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มสีุขภาพดีทัง้ทางร่างกายจติใจสงัคม อารมณ์ สติปัญญา  ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกนัปัญหา
ต่างๆ ในวยัรุน่เชน่ ปัญหาทางเพศ  ปัญหาการใชส้ารเสพตดิและปัญหาการพนนัในหมูว่ยัรุน่เอง 
             นอกจากน้ีวยัรุ่นยงัเป็นวยัที่สติปัญญาจะพฒันาสูงขึ้น  มีความสามารถเรยีนรู้  เข้าใจ
เหตุการณ์ต่างๆ  มคีวามสามารถในการคดิ  วเิคราะห ์สิง่ต่างๆ ไดม้ากขึน้ตามล าดบัจนเมื่อพน้วยัรุน่
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แลว้  จะมคีวามสามารถทางสตปัิญญาไดเ้หมอืนผูใ้หญ่  แต่ในช่วงระหว่างวยัรุ่นน้ี  ยงัอาจขาดความ
ยัง้คิดพิจารณา  มคีวามหุนหนัพลนัแล่น  ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบหรอืขาดประสบการณ์ ที่
เกีย่วขอ้งกบัทกัษะชวีติทีด่ ี
              การเปลีย่นแปลงทีพ่บเหน็ทางกายภาพของวยัรุน่ไดใ้นระยะแรกคอื การใหค้วามส าคญักบั
ภาพลกัษณ์ของตนเอง ในดา้นต่างๆ  เช่น รูปร่าง  หน้าตา  ความสวยงาม ความหล่อ  วยัรุ่นจะให้
ความใส่ใจเป็นพเิศษในการพิจารณาและย ้าคิดเกี่ยวกบัข้อดีขอ้ด้อยทางร่างกายของตนเอง  สิง่ที่
วยัรุ่นสนใจมากเป็นพิเศษคือการให้เวลา และสูญเสียทรพัย์สินไปกับรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ
มากกว่าวยัอื่นๆ  ในช่วงชวีติ โดยเฉพาะหากตวัเองมขีอ้ดอ้ยกว่าคนอื่นกจ็ะเกดิความรูส้กึนึกคดิหา
วธิกีารที่จะท าให้ตนเองมีพรอ้มสมบูรณ์ทุกสิง่ทุกอย่างเหมอืนคนอื่นๆ อกีทัง้วยัรุ่นอยากได้รบัการ
ยอมรบัจากผูอ้ื่นโดยเฉพาะการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อนอย่างมาก  การไดร้บัการยอมรบัจะช่วยใหเ้กดิ
ความรูส้กึมัน่คง  ปลอดภยั  เห็นคุณค่าของตนเอง  มัน่ใจตนเอง  วยัรุ่นจงึมกัอยากเด่นอยากดงั 
อยากใหม้คีนรูจ้กัมากๆ   เมื่อวยัรุน่ไดร้บัการยอมรบัสิง่ทีจ่ะตามมาคอืการเกดิความภาคภูมใิจตนเอง 
รูส้กึวา่ตนเองมคีุณคา่  เป็นคนดแีละมปีระโยชน์แก่ผูอ้ื่นได ้ ท าอะไรไดส้ าเรจ็ 
              สิง่ส าคญัประการหน่ึงคอืวยัรุ่นตอ้งการความเป็นตวัของตวัเอง รกัอสิระ เสรภีาพ ไม่ค่อย
ชอบอยู่ในกฎเกณฑก์ตกิาใดๆ  ทัง้กตกิาในครอบครวั สงัคมชอบคดิเอง ท าเอง  พึ่งพาตวัเอง  เชื่อ
ความคดิตนเองซึง่อาจมทีัง้ถูกและผดิ  มปีฏกิริยิาตอบโตผู้ใ้หญ่ทีบ่บีบงัคบัสงู ความอยากรูอ้ยากเหน็
อยากลองจะมสีูงสุดในช่วงของวยัรุ่น ท าใหอ้าจเกดิพฤตกิรรมเสีย่งไดง้า่ยถ้าวยัรุ่นขาดการยัง้คดิที่ด ี 
การไดท้ าอะไรดว้ยตนเอง  และท าไดส้ าเรจ็จะช่วยใหว้ยัรุน่มคีวามมัน่ใจในตนเอง  
             ในดา้นการควบคุมตนเอง วยัรุ่นจะเรยีนรูท้ี่จะควบคุมความคดิ  การรู้จกัยัง้คดิ การคดิให้
เป็นระบบ เพื่อให้สามารถใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ อารมณ์จะ
ปัน่ป่วน เปลีย่นแปลงงา่ย หงดุหงดิงา่ย เครยีดงา่ย โกรธงา่ย อาจเกดิอารมณ์ซมึเศรา้โดยไมม่สีาเหตุ
ไดง้่าย  อารมณ์ทีไ่ม่ดเีหล่าน้ีอาจท าใหเ้กดิพฤตกิรรมเกเร กา้วรา้ว มผีลต่อการเรยีนและการด าเนิน
ชวีติ  โดยเฉพาะในวยัรุน่ตอนตน้  การควบคุมอารมณ์ยงัไมค่่อยดนีกั บางครัง้ยงัท าอะไรตามอารมณ์
ตวัเองอยูบ่า้งแต่จะคอ่ยๆ ดขีึน้เมือ่อายมุากขึน้   
             ในดา้นจรยิธรรมและความรบัผดิชอบ วยัรุน่น้ีจะมคีวามคดิเชงิอุดมคตสิงูหรอืมจีนิตนาการ
ทีเ่ป็นไปในทางใดทางหนึ่งมมีาตรฐานความด ีความงามทีเ่ป็นเป้าหมายแหง่ชวีติของตน เพราะเขาจะ
แยกแยะความผิดชอบชัว่ดีได้แล้ว  มีระบบมโนธรรมของตนเอง ต้องการให้เกิดความถูกต้อง  
ความชอบธรรมในสงัคม ชอบช่วยเหลอืผูอ้ื่น  ตอ้งการเป็นคนด ี เป็นทีช่ื่นชอบของคนอื่น และจะรูส้กึ
อดึอดัคบัขอ้งใจกบัความไมถู่กตอ้งในสงัคม  หรอืในบา้นแมแ้ต่พอ่แมข่องตนเองเขากเ็ริม่รูส้กึวา่ไมไ่ด้
ดสีมบูรณ์แบบเหมอืนเมื่อก่อนอกีต่อไปแลว้  บางครัง้เขาจะแสดงออก  วพิากษ์วจิารณ์พอ่แมห่รอื ครู
อาจารยต์รงๆ อย่างรุนแรง  การต่อตา้น ประทว้งจงึเกดิไดบ้่อยในวยัน้ีเมื่อวยัรุ่นเหน็การกระท าทีไ่ม่
ถูกต้อง  หรอืมกีารเอาเปรยีบ เบียดเบียน  ความไม่เสมอภาคกนั   ในวยัรุ่นตอนต้นการควบคุม
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ตนเองอาจยงัไม่ดีนัก  แต่เมื่อพ้นวยัรุ่นน้ีไป การควบคุมตนเองจะดีขึ้น  จนเป็นระบบจรยิธรรมที่
สมบูรณ์เหมอืนผูใ้หญ่ ปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกายทีส่ าคญัของวยัรุ่นคอืรปูร่างหน้าตา 
หากรูปร่างหน้าตาพึงประสงค์ก็ส่งผลให้วยัรุ่นรู้สกึดี ไม่เป็นกงัวล เมื่อรูปร่างหน้าตาของวยัรุ่นมี
ลกัษณะไม่พงึประสงค์ก่อใหเ้กดิความไม่พอใจในรปูร่างหน้าตา จะส่งผลใหว้ยัรุ่นพยายามหาวิธกีาร
เพื่อท าใหรู้ปร่างหน้าตาดขีึน้ ปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกายน้ีเป็นปัญหาที่ละเอยีดอ่อน
มากเป็นพเิศษส าหรบัเดก็วยัรุน่ เน่ืองจากเป็นระยะเวลาทีเ่ดก็ก าลงัแสวงหาความภาคภูมใิจในตนเอง 
ความชื่นชอบจากเพื่อน จากสังคม จากเพศตรงข้าม ปัญหาในเรื่องน้ีจึงเป็นเรื่ องที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางอารมณ์และจติใจของวยัรุน่อยา่งมาก อารมณ์ของวยัรุน่เป็นอารมณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงงา่ย 
อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ มอีารมณ์รุนแรง การควบคุมอารมณ์ยงัไม่สู้ด ีบางครัง้เก็บกด บางคราว
มัน่ใจสูง ลกัษณะอารมณ์แบบน้ีจงึมคีวามคดิเห็นขดัแย้งกบัผู้ใหญ่ได้ง่าย ท าให้วยัรุ่นจงึคิดว่าผู้ที่
เขา้ใจตนเองดทีีสุ่ดคอืเพื่อนในวยัเดยีวกนั เน่ืองจากมคีวามคดิเหน็ทีเ่ป็นไปทางเดยีวกนั ยอบรบักนั
และกนั การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทีเ่กดิขึน้น้ีมผีลมาจากหลายปัจจยัประกอบกนัเช่น การปรบัตวั
กบัการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การปรบัพฤติกรรมการแสดงออกจากการเป็นเด็ก เขา้สู่การ
เรยีนรูบ้ทบาทของการเป็นผูใ้หญ่ สงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ลกัษณะดงักล่าวอาจส่งผล
ให้วยัรุ่นกระท าการบางอย่างเพื่อให้ได้เงนิมาเป็นเครื่องมอืน าพาไปสู่สิง่ที่อยากได้  อยากเป็นเช่น
รปูรา่งหน้าตาทีด่ขี ึน้ ซึง่การท าใหร้ปูรา่งหน้าตาทีด่ขี ึน้ อาจเป็นปัจจยัทีม่าของของหลายปัจจยัการคดิ
เล่นการพนนัเน่ืองจากเป็นวธิกีารหาเงนิทีง่า่ย ไมต่อ้งใชคุ้ณวุฒทิางการศกึษาใดๆ กท็ าใหเ้ล่นได ้และ
มกีารพนนัทีห่ลากหลายประเภทเขา้ถงึงา่ยไดเ้ลอืกเล่นตามถนดัและทุนทางการเงนิทีม่ ี 
                  2.1.1 พฒันาการทางสงัคมของวยัรุ่น วยัรุ่นจะเริม่ห่างจากทางบ้าน  ไม่ค่อยสนิทสนม
คลุกคลกีบัพ่อแม่พีน้่องเหมอืนวยัเดก็ แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า จะใชเ้วลากบัเพื่อนมากขึน้กว่าการ
อยู่กบัครอบครวั  มกีจิกรรมนอกบ้านมาก ไม่อยากท ากจิกรรมกบัทางบ้านเหมอืนตอนเป็นวยัเดก็ 
เริม่มคีวามสนใจเพศตรงขา้ม  สนใจสงัคมสิง่แวดลอ้ม  ปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบักฎเกณฑก์ตกิาของกลุ่ม
ของสงัคมไดด้ขีึน้   มคีวามสามารถในทกัษะทางสงัคมคอืการอยู่ร่วมกนั  การสื่อสารเจรจามกีารใช้
เหตุผลในการเจรจา  การแกปั้ญหา  การประนีประนอม  การยดืหยุ่นโอนอ่อนผ่อนตามกนั  และการ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่น  พฒันาการทางสงัคมที่ดจีะเป็นพื้นฐานมนุษย์สมัพนัธ์ที่ด ี และบุคลกิภาพที่ด ี 
การเรยีนรูก้ฎเกณฑก์ารอยู่ร่วมกนัของสงัคมจะช่วยให้วยัรุ่นเองหาแนวทางการด าเนินชวีติที่เหมาะ
กบัตนเองได ้ เลอืกวชิาชพีทีเ่หมาะกบัตน  และมสีงัคมสิง่แวดลอ้มทีด่ตี่อตนเองในอนาคต  (ธนัวรุจน์ 
บรูณสุขสกุล 2558) 
           พฒันาการของวยัรุน่ทีด่ทีีม่พีืน้ฐานมาจากการรูจ้กัเรยีนรูใ้นการอยูร่ว่มกบัสงัคม รูจ้กั
การปรบัตวัเขา้กบัสงัคม จะท าใหม้วีธิกีารปรบัปรุงตวัเองในการด าเนินชวีติไดต้ามครรลองคลองธรรม
ของสงัคม เป็นที่ยอมรบัของสงัคม แต่พฒันาการของวยัรุ่นในบางครัง้ไม่สามารถปรบัตวัเองเขา้กบั
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สงัคมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จงึท าใหเ้กดิปัญหาในการอยูร่ว่มกนักบัสงัคม ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัวยัรุน่และเป็น
ปัญหาทีแ่กไ้ขไดล้ าบากสว่นหน่ึงเป็นผลมาจากการมขีอ้จ ากดัในการเรยีนรูเ้ป็นส าคญั 
                2.1.2 ปัญหาพฤตกิรรมในวยัรุ่น ปัญหาที่พบไดบ้่อยในวยัรุ่น คอืปัญหาที่เกดิขึน้ในระดบั
ครอบครวัเบือ้งตน้คอืความสมัพนัธก์บัพอ่แม ่พีน้่อง วยัรุน่จะแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงความเป็นตวัของ
ตวัเองคอ่นขา้งมาก การพดูจาไมค่อ่ยเรยีบรอ้ย  อารมณ์แปรปรวนเปลีย่นแปลงงา่ย  ความรบัผดิชอบ
ขึน้ๆ ลงๆ  เอาแต่ใจตวัเอง  ท าใหพ้่อแม่  ผูป้กครอง  หรอืครอูาจารยห์งดุหงดิไม่พอใจไดม้าก ถา้ใช้
วธิกีารจดัการไม่ถูกต้องเช่น ใช้วธิดีุด่าว่ากล่าว  ต าหนิ  หรอืลงโทษรุนแรง  วยัรุ่นจะเกดิปฏิกิรยิา
ต่อต้าน  เป็นอารมณ์ต่อกนั วธิกีารดงักล่าวจงึไม่ไดช้่วยเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมวยัรุ่น วธิกีารจดัการ
กบัปัญหาพฤตกิรรมเหล่าน้ี  เริม่ตน้จากการท าความเขา้ใจความตอ้งการของวยัรุน่  มกีารตอบสนอง
โดยประนีประนอมยดืหยุ่น  แต่ก็ยงัคงมขีอบเขตพอสมควร  พยายามจูงใจให้ร่วมมอืมากกว่าการ
บงัคบักนัตรงๆ หรอืรุนแรง  ครอบครวัควรเน้นสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดไีว้ก่อน  ผูเ้กี่ยวขอ้งพยายาม
อย่าหงุดหงิดกับพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ของวยัรุ่น (ศูนย์ข้อมูลและนโยบายสาธารณะเพื่อลด
ผลกระทบจากการพนนั มลูนิธสิาธารณสุขแหง่ชาต ิ 2557) 
            กล่าวโดยสรุป จุดน้ีเป็นระยะที่ผูใ้กล้ชดิต้องใชศ้ลิปะในการประคบัประคอง จูงใจให้วยัรุ่น
กระท าในสิง่ทีด่แีละมปีระโยชน์ เพราะเป็นจุดเริม่ตน้ของเหตุผลทีท่ าใหว้ยัรุน่หนัไปหาสิง่ไมด่ ีโดยใช้
เหตุผลว่าครอบครวับงัคบั ครอบครวัไม่เขา้ใจ จงึมกัแสดงออกให้เห็นอยู่ทัว่ไปตามที่เป็นข่าวเช่น 
ปัญหาการใชส้ารเสพตดิ เพราะตามธรรมชาตขิองวยัรุน่จะมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็อยากลองมาก  ถา้
ขาดการยบัยัง้ชัง่ใจดว้ย  ขาดค าแนะน าทีด่ ีการทีว่ยัรุ่นอยู่ในกลุ่มทีใ่ชส้ารเสพตดิ  หรอืเพื่อนใชส้าร
เสพติด  เพื่อนจะมกีารชกัชวนใหใ้ช้ร่วมกนั  บางคนไม่กล้าปฏเิสธเพื่อน  บางคนใชเ้พื่อใหเ้หมอืน
เพื่อนๆ  เมื่อลองแลว้เกดิความพอใจกจ็ะตดิไดง้า่ย นอกจากน้ีปัญหาทางดา้นการพนนัก็จะตามมาได้
โดยงา่ยเมื่อตอ้งการเงนิไปเป็นเครื่องมอืในการซื้อสิง่ทีน่ ามาใช้บ าบดัต้องการ หากเล่นการพนันแลว้
ไมไ่ดเ้งนิ กอ็าจกลายเป็นผูล้กัขโมยและสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัสงัคมไปในทีส่ดุ 
               2.1.3 การป้องกนัปัญหาวยัรุ่น  แรงผลกัดนัที่ท าใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมต่างๆ ออกมาก็
คอื ความตอ้งการ ซึง่ความตอ้งการนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื ความตอ้งการทางรา่งกาย 
และความตอ้งการทางจติใจความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เป็นแรงผลกัดนัทีอ่ยูใ่นระดบัพืน้ฐานทีสุ่ด 
แต่มพีลงัอ านาจสูงสุด เพราะเป็นแรงผลักดนัที่จะท าใหช้วีติอยู่รอด มนุษย์จะต่อสูด้ิ้นรนทุกวถิีทาง
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ที่จะมาบ าบดัความต้องการทางร่างกาย ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ง
อาจจะเป็นทัง้ทางทีด่ทีีถู่กต้องหรอืทางทีไ่ม่ถูกต้องกไ็ดเ้ป็นแรงผลกัดนัทีอ่ยู่ในระดบัสงูขึน้กว่าความ
ตอ้งการทางร่างกาย แต่มพีลงัอ านาจน้อยกว่า เพราะความตอ้งการทางจติใจน้ี ไม่ใช่ความตอ้งการที่
เป็นความตายของชวีติ จะเป็นความต้องการทีม่าช่วยสรา้งเสรมิใหช้วีติมคีวามสุขความสบายยิง่ขึน้
เทา่นัน้ (สถาบนัสขุภาพของเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร ์ 2557) 
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     ดงันัน้ การป้องกนัปัญหาที่วยัรุ่นอาจแสดงพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ออกมาคอื พ่อแม่
หรอืผู้ปกครองต้องให้การเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง ให้ความรกัความอบอุ่นเป็นพื้นฐานการฝึกให้รู้จกั
ระเบยีบวนิัย  การควบคุมตวัเองการฝึกทกัษะชวีติ  ใหแ้กไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง  มทีกัษะในการปฏเิสธ
สิง่ที่ไม่ถูกต้อง การสอนให้วยัรุ่นรูจ้กัคบเพื่อน  ทกัษะสงัคมดกีารฝึกให้วยัรุ่นมเีอกลกัษณ์เป็นของ
ตนเองเป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัที่ดทีี่สุดใหก้บัวยัรุ่น เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาเช่น ปัญหาการ
พนนัซึง่เป็นจุดเน้นในการศกึษาของงานวจิยัเรือ่งน้ี  
 

2.2 บทบำทของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 
 
    บทบาทของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัวยัรุน่จงึประกอบไปดว้ย สถาบนัครอบครวัซึง่เป็นหน่วยที่
เลก็ทีต่อ้งรบัผดิชอบ เลีย้งดูใหค้วามดูแลเพื่อไมใ่หไ้ปเป็นปัญหาของสงัคม เน่ืองจากใกลช้ดิกบัวยัรุ่น
มากทีสุ่ด ถดัมาเป็นสถาบนัการศกึษาทีร่่วมเป็นส่วนหน่ึงในการอบรมวยัรุ่นในลกัษณะการใหค้วามรู ้
แนะน า หล่อหลอมพฤตกิรรมซึ่งเป็นหน่วยสงัคมในลกัษณะสถาบนั  และชุมชนที่วยัรุ่นอาศยัอยู่ซึ่ง
เป็นการรวมกลุ่มใหค้วามช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัเป็นกลุ่มคนที่ต้องปรบัตวัเขา้หากนั และอทิธพิลของ
สื่อสารมวลชนเป็นส่วนส าคญัที่จะต้องรบัผดิชอบต่อสงัคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนมากมายรวมทัง้
วยัรุ่นเอง มสี่วนช่วยเหลอืสงัคมไดอ้ย่างมากเน่ืองจากเป็นแหล่งเสนอข่าว การน าขา่วสารความรูท้ี่ดี
ไปสู่กลุ่มคนมากมาย ซึ่งแต่ละสถาบนัหากท าหน้าที่ของตนเอง และรบัผดิชอบอย่างดทีี่สุด มีความ
เหมาะสมที่สุดย่อมจะส่งผลต่อการหล่อหลอมและสรา้งวยัรุ่นใหเ้ป็นวยัที่มคีวามรบัผดิชอบสามารถ
แยกแยะสิง่ดหีรอืไมด่ไีด ้   
       2.2.1 สถาบนัครอบครวั มบีทบาทในการประคบัประคอง สนบัสนุนใหม้กีารเจรญิเตบิโต
ทัง้ทางดา้นรา่งกาย และจติใจ ปัจจยัของสถาบนัครอบครวัทีม่อีทิธพิลต่อพฒันาการวยัรุ่นคอื ใหก้าร
ดูแลพฒันาการทางด้านร่างกาย ใหว้ยัรุ่นได้รบัอาหารที่เป็นประโยชน์ มกีารพกัผ่อนนอนหลบัตาม
ความตอ้งการของรา่งกาย มกีารออกก าลงักายทีเ่หมาะสม และไดป้ระกอบกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ดก็สนใจ 
ด้านจิตใจ สภาพแวดล้อมในครอบครวัมีผลโดยตรงต่อการพฒันาการด้านต่างๆ ของวยัรุ่น บิดา 
มารดา และผูป้กครองที่มบีุตรหลานซึ่งก าลงัมกีารเจรญิเตบิโตเขา้สู่วยัรุ่น ควรใหค้วามสนใจ เขา้ใจ
การเปลี่ยนแปลง และแบ่งเวลาใหก้บัเดก็มากขึน้ สมัพนัธภาพที่ดใีนครอบครวัจะเป็นพืน้ฐานที่ดใีน
การส่งเสรมิให้วยัรุ่นสามารถใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสุขซึ่งในงานวิจยัเรื่องน้ีจะได้ศึกษา
บทบาทของสถาบนัครอบครวักบัการชว่ยเหลอืวยัรุน่เมือ่ตดิการพนนัในลกัษณะอยา่งไร (ศนูยส์ขุภาพ
เดก็และวยัรุน่รามาธบิด ี2558) 
      สถาบนัครอบครวัควรประพฤตตินเป็นตวัอย่างทีด่แีก่บุตรหลาน ไม่เล่นการพนันใหค้วาม
ร่วมมอืกบัทางโรงเรยีนในการอบรม ดูแลเอาใจใส่ในการอบรมเลี้ยงดู  ช่วยเหลือบุตรหลานเมื่อมี
ปัญหาอบรม แนะน า ชีแ้จงถงึโทษของการเล่นการพนันใหบุ้ตรหลานไดรู้แ้ละเขา้ใจดว้ยเหตุและผล
เป็นทีป่รกึษาใหบุ้ตรหลานซึง่เป็นวยัรุน่ไดป้รกึษาตลอดเวลาเมือ่พวกเขามปัีญหา 
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                   2.2.2 สถาบนัศกึษา มบีทบาทส าคญัในการสรา้งสิง่แวดลอ้มที่ดแีละเหมาะสมในการมี
สงัคมรว่มกนัของวยัรุน่ การสง่เสรมิความรกัในหมูค่ณะ การเลอืกคบเพือ่นทีด่ ีการเคารพในกฎเกณฑ์
ของสงัคม รูจ้กัการใหอ้ภยั การควบคุมอารมณ์รุนแรงดว้ยวธิทีี่เหมาะสม รวมทัง้การใหค้วามรูเ้รื่อง
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัวยัรุน่ ท าใหเ้ดก็วยัรุ่นมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัตนเองอย่าง
ถูกตอ้ง  
       ในสภาพปัจจุบนั ปัญหาการพนันกระจายเขา้ไปในโรงเรยีนซึ่งเป็นสถาบนัการศึกษา 
เป็นที่ถ่ายทอดความรูใ้หก้บัวยัรุ่น ดงันัน้สถาบนัการศกึษาต้องสอดแทรกทกัษะชวีติท างานร่วมกนั
ระหว่างบา้นกบัโรงเรยีน จบัตาพฤตกิรรมเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ จดัท าโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ป้องกนัและควบคุมความเสีย่งดา้นการพนันและการมัว่สุมโดยมโีครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจรยิธรรม
นกัเรยีนนกัศกึษา มรีะเบยีบวา่ดว้ยการควบคุมความประพฤตแิละการลงโทษใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบ 
ของกระทรวงศึกษาธกิาร ปี 2548 และระเบียบของสถานศึกษาเช่นการมอีุปกรณ์การเล่นพนันใน
ครอบครองและเล่นการพนันในสถานศกึษาเป็นโทษสถานเบา และโทษสถานปานกลางคอืเล่นการ
พนันทุกชนิดทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษาส าหรบับทบาทของสถาบนัการศึกษาควร
ปลูกฝังใหนิ้สตินักศกึษารูเ้ท่าทนัสื่อ และสรา้งการตระหนักรูเ้กี่ยวกบัพษิภยัของการพนันใหม้ากขึน้
ด้วย อาท ิการเปิดเสยีงตามสายในมหาวทิยาลยั การส่งขอ้มูลและค าเตือนเกี่ยวกบัการพนันผ่าน
ระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา เพื่ อเป็นการป้องกันการเล่นการพนันไม่ ให้ขยายวงกว้าง   
(กระทรวงศกึษาธกิาร 2558) 
              2.2.3 สถาบนัในชุมชน มบีทบาทในการเป็นแหล่งของสถาบนัต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ที่ดี
ของวยัรุน่ เชน่ สถาบนัศาสนาสามารถลดอารมณ์ทีร่นุแรงและแปรปรวนงา่ยของวยัรุน่ โดยครอบครวั 
โรงเรยีน และวดัควรจดัใหม้กีจิกรรมรว่มกนัเพือ่ช่วยเหลอืและสง่เสรมิใหว้ยัรุน่ไดม้กีจิกรรมต่างๆ เช่น 
การอุปสมบถหมู่ การเรยีนพุทธศาสนาในวดัส าหรบัศาสนาพุทธ หรอืการเรยีนพระคมัภรีใ์นศาสนา
ครสิต์และอสิลาม เป็นต้น ในโรงพยาบาล การจดักิจกรรมโดยการให้นักเรยีนได้เขา้ไปสงัเกตการ
ท างานในลกัษณะการช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย ์การไดม้สีว่นรว่มในการช่วยเหลอื จะสง่เสรมิใหว้ยัรุน่ได้
รูจ้กัการช่วยเหลอืบุคคลอื่นที่มคีวามเดอืดรอ้นได ้รวมทัง้อาจท าใหว้ยัรุ่นชายไดต้ระหนักเหน็ความ
รนุแรงทีเ่กดิขึน้จากการขบัขีร่ถทีไ่มป่ลอดภยัและการแกปั้ญหาโดยใชค้วามรนุแรง เป็นตน้  
      ในบางครัง้ชุมชนกม็สี่วนในการเป็นแหล่งมัว่สุมอบายมุข โดยเฉพาะชุมชนทีอ่ยู่กนัอย่าง
แออดั ชุมชนควรมีการสร้างการมีความร่วมมือในการค้นหา สอดส่องพฤติกรรมการพนัน มีการ
ก าหนดและสรา้งวฒันธรรมของชุมชนโดยไม่เล่นการพนัน การเหน็โทษพษิภยัของการพนัน  ซึ่งใน
งานวจิยัเรือ่งน้ีจะไดศ้กึษาบทบาทของชุมชนและบทบาทของผูน้ าชุมชนต่อการช่วยเหลอืวยัรุน่ตดิการ
พนนั 
                2.2.4 สื่อสารมวลชน บทบาทของสื่อมวลชนในโลกปัจจุบันมีมากมาย การเลือกสื่อที่
เหมาะสมส าหรบัวยัรุน่ ควรไดม้กีารพจิารณาอยา่งด ีการสรา้งภาพยนตรท์ีม่คีวามรุนแรง ภาพยนตร์
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ที่มกีารใช้สิง่เสพติดของบุคคลที่อยู่ในความสนใจของวยัรุ่น ภาพยนตร์หรอืเพลงที่มกีารยัว่ยุทาง
กามารมณ์ ท่าเต้นต่าง ๆ ที่มลีกัษณะล่อแหลมเป็นต้น  สิง่เหล่าน้ีผูผ้ลติสื่อควรใหค้วามส าคญัและ
ตระหนักถึงวัย รุ่นที่ ดู สื่ อ เหล่ า น้ี ว่ าจะเป็นการส่ งเสริมพฤติกรรมในทางที่ ไม่ เหมาะสม
ด้วย สื่อสารมวลชนยงัสามารถจดักิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดได้ เช่น มีการจดักิ จกรรมที่
สนุกสนานสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการท ากจิกรรมของสมาชกิในครอบครวั การท ากจิกรรมเหล่าน้ีจะ
ส่งเสรมิให้เกิดความรกั ความเอาใจใส่ดูแลกนัในครอบครวั เป็นการส่งเสรมิสมัพนัธภาพอนัดีใน
ครอบครวัต่อไป (บุปผา ลาภะวฒันาพนัธ ์2556) 
    ผลวจิยัหลายส านักเช่น ศูนย์เครอืข่ายวชิาการเพื่อสงัเกตการณ์และวจิยัความสุขชุมชน
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ศูนยข์อ้มลูนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนนั มลูนิธสิดศรี-สฤษดิ ์
วงศ ์ศนูยศ์กึษาปัญหาการพนนัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สนบัสนุนวา่นกัศกึษาซึง่อยูใ่นกลุ่มวยัรุน่ตดิ
พนนักวา่รอ้ยละ 66.7 มสีาเหตุเกดิจากเพือ่นมากทีส่ดุ รองลงมาคอืสือ่โทรทศัน์ นอกจากน้ีผลการวจิยั
ยงัเน้นย ้าเกีย่วกบัสื่อว่ายิง่วยัรุ่นเปิดรบัสื่อมากเท่าใดจะยิง่มทีศันคตเิชงิบวกต่อการเล่นพนันมากขึน้ 
บทบาทของสื่อสารมวลชนจงึต้องสร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคม  เน่ืองจากเป็นช่องทางน าเสนอ
เรื่องราวของการพนนั ดงันัน้การปรบัรปูแบบการน าเสนอขา่วอยา่งเหมาะสมชีข้อ้เสยีของการพนัน ตี
แผด่า้นมดืของการพนันย่อมจะลดปัญหาผูต้ดิการพนนัลงไดบ้า้งไม่มากกน้็อย การน าเสนอของสื่อจงึ
จ าเป็นตอ้งระมดัระวงัใหม้ากขึน้ ตอ้งมกีารน าเสนออยา่งรอบดา้น  
 
2.3 สภำพพืน้ท่ีศึกษำอบุลรำชธำนีและมุกดำหำร 
 
 ลกัษณะพืน้ทีท่างกายภาพมคีวามส าคญัในการก าหนดพฤตกิรรมของประชาชนในจงัหวดั ที่
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบส าคญัเช่น สภาพเศรษฐกจิ สงัคม ประเพณี และวฒันธรรมในงานวจิยัน้ี
ได้ศึกษาพฤติกรรมวยัรุ่นที่อาศยัอยู่ในพื้นที่จงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหารดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้
น าเสนอบรบิทพืน้ทีข่องสองจงัหวดัพอสงัเขปดงัน้ี 
 2.3.1 บรบิทพืน้ทีภ่าคอสีานจงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นสภาพเศรษฐกจิ สงัคม ประเพณี และ
วฒันธรรม  
           จงัหวดัอุบลราชธานีตัง้อยู่ทางตะวนัออกสุดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 
ห่างจากกรุงเทพมหานคร  630 กิโลเมตรมพีื้นที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของภาคและเป็นอนัดบั 5 ของ
ประเทศ มเีน้ือที่ประมาณ 16,112 ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ ไดแ้ก่
เมอืงอุบลราชธานี วารนิช าราบ เดชอุดม พบิูลมงัสาหาร เขมราฐ เขือ่งใน ตระการพชืผล มว่งสามสบิ 
น ้ายนื บุณฑรกิ ศรเีมอืงใหม่ โขงเจยีม กุดขา้วปุ้น นาจะหลวย ตาลสุม โพธิไ์ทร ส าโรง สรินิธร ดอน
มดแดง ทุ่งศรอีุดม นาเยยี นาตาล เหล่าเสอืโก้ก สว่างวรีะวงศ์ และน ้าขุ่น สถติปีิ 2553 มปีระชากร
ทัง้สิ้น 1,813,088 คนเป็นชาย 909,405 คนและหญิง 903,683 คน สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
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อุบลราชธานี โดยทัว่ไป ประชากรมรีายไดต้่อหวัจ านวน 59,965  บาทต่อคนต่อปี ส่วนใหญ่มอีาชพี
ทางการเกษตรประมาณรอ้ยละ 68 สภาพเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ปัจจยัการด ารงชพีสูงขึน้
และมแีนวโน้มสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองในขณะทีร่ายไดข้องประชากรของจงัหวดัไมไ่ดเ้พิม่ขึน้มากนกั 
 2.3.2 บรบิทพื้นที่ภาคอสีานจงัหวดัมุกดาหาร ด้านสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ประเพณี และ
วฒันธรรม  
                 จงัหวดัมุกดาหารตัง้อยู่ทางตะวนัออกสุดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศ
ไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 642 กโิลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ ได้แก่ เมอืง 
นิคมค าสร้อย หว้านใหญ่ ดอนตาล ค าชะอี หนองสูง และดงหลวงสถิติปี 2553 มปีระชากรทัง้สิ้น 
339,836 คนเป็นชาย 170,437 คนและหญิง 169,399 คน สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัมุกดาหาร 
โดยทัว่ไป ประชากรมีรายได้ต่อหัวจ านวน 53,422.34 บาทต่อคนต่อปี ส่วนใหญ่มีอาชีพทาง
การเกษตรประมาณรอ้ยละ 60 สภาพเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงส่งผลให้ปัจจยัการด ารงชพีสงูขึน้และมี
แนวโน้มสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองในขณะทีร่ายไดข้องประชากรของจงัหวดัไมไ่ดเ้พิม่ขึน้มากนกั 
        ทัง้จงัหวดัอุบลราชธานี และมุกดาหารเป็นจงัหวดัทีอ่ยู่ภาคทางอสีานมชีายแดนตดิกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน ประชากรมรีายได้ต่อหวัไม่มากนัก เพราะมอีาชพีส่วนใหญ่ท าการเกษตร ด้วย
ประเพณีและวฒันธรรมของคนอสีานที่เน้นความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่และสนุกสนาน ในงานรื่นเรงิหรอื
แม้แต่งานโศกเศร้า ของทัง้สองจงัหวดัจะมกีารเล่นพนันแทรกซึมอยู่ด้วยเสมอหรอือาจเพื่อความ
สนุกสนานหรอืเพื่อต้องการเงนิจากการพนัน อกีทัง้การมพีรมแดนตดิกบัประเทศเพื่อนบา้นจะมกีาร
แลกเปลีย่นวฒันธรรมกนัอย่างงา่ยดายทัง้การแลกเปลีย่นในทางทีด่แีละการแลกเปลีย่นทีอ่าจน าไปสู่
สิง่ไม่ด ีโดยเฉพาะในเรื่องของการพนัน ดงันัน้สาเหตุที่งานวจิยัเรื่องน้ีเลอืกพื้นที่ศกึษาของจงัหวดั
อุบลราชธานีและมุกดาหาร เน่ืองจากความน่าสนใจของปัจจยัที่เกี่ยวข้องของจงัหวดัโดยเฉพาะ
ประเพณีวฒันธรรมของคนอสีานและการเป็นจงัหวดัที่มชีายแดนตดิกบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อคน้หา
สาเหตุว่าปัจจยัสองอย่างน้ีจะมผีลกระทบกบัพฤติกรรมวยัรุ่นมากน้อยเพียงใดในการก่อเกิด เป็น
พฤตกิรรมการเล่นพนนัและมกีารเชื่อมโยงกบัอบายมุขอื่นอยา่งไรหรอืไม ่ 
 การพนนัเป็นการเสพตดิสิง่เสพตดิอกีรปูแบบหนึ่ง  การเสพตดิการพนนัของวยัรุน่ มอีทิธพิล
จากสภาพจากแรงจูงใจที่ก่อให้เกดิรายได้ และหารายได้เพื่อไปซื้อสนิค้าสนองความต้องการ  โดย
สว่นใหญ่พฤตกิรรมของผูเ้สพตดิการพนนัมปัีจจยัส าคญัทีอ่าจมสีว่นในการก าหนดพฤตกิรรมเล่นการ
พนันจะประกอบไปด้วย ปัจจยัส่วนบุคคล (เช่น อายุ เพศ การศกึษา ฯลฯ) ปัจจยัที่เกิดจากสภาพ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (เชน่ ระดบัการเล่นการพนนัของครอบครวั และเพือ่น) การเขา้ถงึแหล่งของการ
เล่นการพนัน (ความยากง่ายของเข้าถึง และความหลากหลายของการพนัน ) และทัศนคติของ
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อความเสีย่ง  (พริยิะ  ผลพริุฬห ์2558) พฤตกิรรมการพนนัจงึเป็นพฤตกิรรมทีเ่ล่นแลว้
ตดิ เมื่อเล่นแลว้ตดิจงึเป็นบ่อเกดิของการเชื่อมต่อในรปูแบบต่างๆ เพื่อใหไ้ดเ้งนิมาใชเ้ล่นหรอืต่อยอด
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การเล่นพนันต่อไป ลกัษณะดงักล่าวเป็นพฤติกรรมของมนุษย์การพนันซึ่งอาจมรีะบบต่างๆ หลาย
ระบบเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
 
2.4 ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย ์
 
   สงัคมไทยปัจจุบนั เป็นสงัคมทีเ่หน็คุณค่าทางวตัถุมากกว่าคุณค่าทางจติใจ ยิง่พฒันามาก
เทา่ใด จะยิง่เกดิปัญหาจากการพฒันาเท่านัน้ ยิง่มวีตัถุสนองความตอ้งการมากเท่าใดยิง่ไมรู่จ้กัอิม่ ไม่
รูจ้กัพอ คนไทยในยคุโลกาภวิตัน์ จงึมปัีญหาทางจติเกดิขึน้มากมาย เชน่ มพีฤตกิรรมการแสดงออกที่
รนุแรง ขาดเมตตา ทัง้ ๆ ทีพ่ระพทุธศาสนาสอนวา่ เมตตาธรรมเป็นเครือ่งค ้าจุนโลก ท าใหค้นไทยยุค
ใหมต่กเป็นทาสของประเทศทุนนิยมทีผ่ลติเครือ่งอุปโภคบรโิภคมาเป็นเหยือ่ล่อ ท าใหม้นุษยเ์กดิกเิลส
อยากมอียากได้ สนับสนุนให้เกิดค่านิยมบรโิภคผ่านสื่อต่าง ๆ โดยปราศจากการควบคุม เมื่อเกิด
ความอยากม ีอยากได ้แต่ไม่มเีงนิซือ้จะกระท าทุจรติ ลกัเลก็ขโมยน้อย ฉกชงิวิง่ราวดงัทีเ่ป็นข่าวอยู่
เสมอ สงัคมปัจจุบนัจงึไรค้วามมนี ้าใจ มนุษยช์อบหมกมุ่นในกามคุณ เป็นที่รวมสิง่ยัว่ยุทางเพศ สื่อ
ลามกต่าง ๆ มากมาย มสีิง่มอมเมาในรปูแบบการพนนัต่าง ๆ อกีมาก เสพสิง่เสพตดิ เชน่ บุหรี ่ยาบา้ 
ยาไอซ ์เมื่อสงัคมไทยตกอยู่ในสภาพแวดลอ้มทางสงัคมเช่นน้ี จงึหมกมุ่นจนถอนตวัไม่ขึน้ อกีทัง้คน
สว่นใหญ่คดิว่า การมคีวามพรอ้มทางวตัถุจะท าใหช้วีติมคีวามสงบสุข จงึชอบวิง่ตามวตัถุ ไขวค่วา้หา
มาบ ารุงชวีติ สิง่ใดทีย่งัไม่มเีหมอืนคนทัว่ไปจะพยายามดิน้รนหามา สิง่ทีม่อียู่แลว้กใ็หม้มีากกว่าเดมิ 
ถงึกบักูห้น้ียมืสนิมาซื้อหา ที่ถล าลกึอาจถงึขัน้ทุจรติคดิมชิอบต่อหน้าที่การงาน คนประเภทน้ีจะหา
ความสงบสขุทางใจไมไ่ดจ้นตลอดชวีติ (ส านกัพฒันาการประชาสมัพนัธ ์2558 :  ออนไลน์) 
              2.4.1 ระบบสงัคมไทยในปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เกดิการเคลื่อนยา้ยถิน่
ฐานของผูค้นตลอดเวลาการเคลื่อนยา้ยดงักล่าวมผีลกระทบต่อระบบทางสงัคมและวฒันธรรมของ
ชนบทและในเมอืง เช่นในสงัคมชนบทเดมิอยู่กนัอย่างเรยีบงา่ยในกรอบของประเพณี ทีม่จีารตี และ
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นคอยควบคุม ให้ผู้คนอยู่กนัอย่างสงบสุข ปัจจุบนัเมื่อคนรุ่นหนุ่มสาวย้าย
ออกไปท างานหรอืไปเล่าเรยีนเอาความรูใ้หม่ๆ จากในเมอืง มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ได้ พร้อมกนันัน้ก็รบัเอาความทันสมยัหลายๆ อย่างมาจากภายนอก จึงท าให้หมดความ
เลื่อมใส และเชื่อถอืในสิง่ทีเ่ป็นจารตีและประเพณีของ ทอ้งถิน่ทีเ่คยมบีทบาทในการสรา้งและควบคุม 
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม ความขดัแยง้จงึเกดิขึน้ ในขณะที่คนรุ่นใหม่ ก็หมดความเชื่อถอื ในความรู ้
ความสามารถต่อการเป็นผู้น าของคนรุ่นก่อน เรื่อยๆ (สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน  2558 : 
ออนไลน์) คนส่วนใหญ่ในสงัคมจงึตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงท าให้ระบบในสงัคมปัจจุบนั
จงึไม่สามารถควบคุมพฤตกิรรมของคนในสงัคมไดเ้หมอืนในอดตีที่ผ่านมา ท าใหพ้ฤตกิรรมของคน
เปลีย่นแปลงไปในทางทีไ่มด่มีากขึน้ 
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              2.4.2 ครอบครวั เป็นสถาบนัเริม่ตน้ขนาดเลก็ ทีใ่หค้วามรกัความอบอุ่น ใหค้วามปลอดภยั 
หล่อหลอมพฤตกิรรมบุคลกิ ลกัษณะนิสยัของคนในครอบครวั ดงันัน้ครอบครวัจงึมคีวามส าคญัเป็น
อยา่งมากในการอบรมบ่มนิสยัของวยัรุน่ใหเ้ป็นไปตามทีส่งัคมตอ้งการ ใหเ้ป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม รู้
หน้าทีแ่ละปฏบิตัติามกฎหมาย และบรรทดัฐานของสงัคม สถาบนัครอบครวัจงึเป็นสถาบนัเก่าแก่ทีสุ่ด
และเป็นพื้นฐานของสถาบนัอื่นๆ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสงัคม และบุคคลที่อยู่ภายในครอบครวั 
มกัจะมคีวามผกูพนักนัและมหีน้าทีม่ากมายและเกีย่วขอ้งกบัสถาบนัอื่น ๆ ในระดบัใหญ่ต่อไป 
              2.4.3  ชุมชน ความเป็นชุมชนมาจากครอบครวัรวมกนัหลายครอบครวัอาศยัอยู่บรเิวณ
เดยีวกนั แลว้กลายเป็นชุมชน และสงัคมทีใ่หญ่ขึน้ การรวมกลุ่มเป็นชุมชนท าใหต้อ้งพึง่พาอาศยักนั 
และรว่มมอืช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัในเรือ่งต่างๆ  ความใกลช้ดิสนิทสนมท าใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมของกลุ่ม
ที่เกิดการเลียนแบบ การอยู่ร่วมกันจึงก่อเกิดเป็นวฒันธรรมแนวปฏิบัติร่วมกัน  มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรมให้แก่กันและซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม เมื่อสังคมเจริญขึ้นมักมีการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นชวีติประจ าวนัเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกสบาย 
     พฤตกิรรมของคนในชุมชนจงึมอีทิธพิลสง่ผลกระทบแก่กนัละกนั หากพฤตกิรรมเป็นไปใน
ทศิทางทีด่กีจ็ะเกดิผลดกีบัชุมชนเอง แต่ถา้หากพฤตกิรรมเป็นไปในทศิทางทีเ่ป็นปัญหากเ็กดิปัญหา
กระทบกับชุมชน ดังนัน้ระบบการเป็นชุมชนจึงไม่ควรต่างคนต่างอยู่ ปัญหาต้องร่วมกันแก้ไข
โดยเฉพาะหากมกีารเล่นพนนัในชุมชนคนในชุมชนกต็อ้งรว่มกนัแกไ้ขปัญหานัน้ๆ รว่มกนัเพื่อการอยู่
รว่มกนัอยา่งปกตสิขุ 
             2.4.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ คนมักมีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการ
ประกอบอาชพีทีอ่ยูก่บัธรรมชาต ิท าใหม้นุษยร์ูจ้กัปรบัตวัเพื่อความอยูร่อด การพึง่พาธรรมชาต ิการ
เชื่อถือและเคารพในกฎของธรรมชาติ โดยเฉพาะสงัคมชนบท ยงัคงคงพึ่งพิงธรรมชาติสูงการหา
อาหารจากแหล่งอาหารธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาติจดัเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ าคญั และ
มปีระโยชน์ต่อคนคนเรา เพราะคนตอ้งใชท้รพัยากรธรรมชาตใินการด ารงชวีติ พฤตกิรรมของคนสว่น
ใหญ่ในสงัคมไทยยงัองิธรรมชาติเป็นส าคญั นอกจากน้ีพบว่าสิง่แวดล้อมธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 
ชนิดคอืสิง่แวดล้อมที่มชีวีติกบัสิง่แวดล้อมที่ไม่มชีวีติ คนจดัเป็นสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตทิี่ถอืเป็น
สิง่มชีวีติที่ส าคญั  ดงันัน้พฤตกิรรมของสิง่แวดลอ้มธรรมชาตทิีเ่ป็นคน ที่อยู่ร่วมกนัจะถ่ายทอดไปสู่
บุคคลอื่น  
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัมนุษยข์องนักจิตวิทยำ  
 
             แนวคิดนักจิตวิทยาเกี่ยวกับจรยิธรรมของมนุษย์มีความคล้ายคลึงกันในบางส่วนและ
แตกต่างกนัในบางประการดงัน้ี (สมพร สทุศันีย ์ 2547)  
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              2.5.1 นกัจติวทิยากลุ่มจติวเิคราะห ์เชื่อว่าธรรมชาตดิัง้เดมิของมนุษยม์คีวามเลวตดิตวัมา
แต่ก าเนิด พฤตกิรรมต่างๆ เกดิจากสญัชาตญาณซึง่อยูภ่ายในตวัตน  
              2.5.2 นักจติวทิยากลุ่มพฤตกิรรมนิยม นักจติวทิยากลุ่มน้ีเชื่อว่า มนุษยเ์กดิมาไม่ดไีม่เลว 
มนุษยจ์ะดเีลวขึน้อยูก่บัสิง่แวดลอ้ม ถา้มนุษยอ์ยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่กีจ็ะเป็นคนด ีถา้อยูใ่นสิง่แวดลอ้มที่
เลวกจ็ะเป็นคนเลว มนุษยจ์งึเป็นผลผลติของสิง่แวดลอ้ม  
              2.5.3 นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม เชื่อว่ามนุษย์จะดี เลวขึ้นอยู่กับการปรับตัวใน
สภาพแวดลอ้ม เพราะมนุษยเ์ป็นผูม้สีตปัิญญา  
              2.5.4 นกัจติวทิยากลุ่มมนุษยนิยม เชื่อว่าเกดิมาดโีดยก าเนิด พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิมา
จากความต้องการพืน้ฐาน มนุษยเ์ป็นหน่วยรวมของร่างกายและจติใจ ซึ่งแสดงความคดิ ความรูส้กึ
และการกระท าอยา่งมคีวามเกีย่วขอ้งกนั ถา้มคีวามไมป่รกตเิกดิขึน้ในจติใจ อาจก่อผลกระทบอารมณ์ 
ความรูส้กึและพฤตกิรรมได ้ 
            กล่าวโดยสรุป นักจติวทิยาทัง้ 4 กลุ่มมคีวามเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมของมนุษยท์ีแ่ตกต่าง
กนัเป็น 3 ลกัษณะ คอื มนุษยท์ีเ่กดิมาเลวแต่ก าเนิด มนุษยท์ีเ่กดิมาไมด่ไีมเ่ลว และการเป็นคนด ีคน
เลวของมนุษย์อาจติดมาโดยก าเนิดหรอืเกิดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งในงานวิจยัเรื่องน้ีเน้นศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นกลุ่มวยัรุ่นดังนัน้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมออกมาทัง้ดหีรอืไมด่ ีโดยการศกึษาปรากฏการณ์ทัง้หมดทีค่าดว่า
อาจจะมสี่วนและเป็นรากฐานทีส่่งผลต่อคุณลกัษณะส่วนบุคคลของวยัรุ่นว่าเป็นผลผลติที่ส าคญัของ
ปัจจยัใด 
 
2.6 ทฤษฎีกำรตดัสินใจเลือก 
 
             ทฤษฎกีารตดัสนิใจเลอืก (Rational choice theory) มหีลกัการส าคญัคอื กจิกรรมทุกอยา่ง
ของมนุษยเ์กดิขึน้จากการไตรต่รองและตดัสนิใจกระท าอยา่งมเีหตุผล (Scott 1999 : 1)  มนุษยเ์ลอืก
ที่จะกระท ากจิกรรมพื้นฐานง่ายๆ  ตัง้แต่การดื่ม กนิ ซื้อสนิค้า ไปจนถงึกจิกรรมที่ส าคญัในอนาคต 
เช่น การศกึษา การเลอืกประกอบอาชพี  การมคีรอบครวั ซึง่เป็นล าดบัเกดิขึน้หลงัจากทีค่ดิไตรต่รอง
อย่างรอบคอบแล้ว นักวิชาการมองว่ารากฐานของความคิดทฤษฎีน้ี  มาจากหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximize utility or maximize 
profit) และตดัสนิใจกระท าการในเรื่องต่างๆ ขึน้อยู่กบัรสนิยมและความพึงพอใจ เมื่อมนุษยม์สีิง่ใดๆ 
มากขึน้ความสนใจและความต้องการต่อสิง่นัน้จะลดลงตวัอย่างเช่นการรบัประทานอาหารใน 1 มื้อ 
ขา้วจานที่สองท าให้มนุษยม์คีวามต้องการน้อยกว่าจานแรก เพราะขา้วจานแรกสนองความต้องการ
ของมนุษยใ์นระดบัหน่ึงแลว้ 
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         เมื่อกล่าวถงึราคาของสนิคา้และบรกิารที่ขายไดใ้นตลาด ที่มกีารแข่งขนั สนิคา้และบรกิารจะ
ได้รบัอทิธพิลถูกก าหนดโดยตรงจากรสนิยม และความคาดหวงัของผู้ซื้อและผูข้าย ความต้องการ
สนิคา้ยิง่มมีาก สนิคา้นัน้กย็ิง่มคี่าและราคานัน้กจ็ะสงูขึน้ตามสดัสว่นของความตอ้งการ แต่ถา้ปรมิาณ
ความต้องการของสนิค้าลดลง ราคาก็จะลดลงตามไปด้วย นอกจากน้ีราคาสนิค้าจะแพงถ้าหากมี
ผู้ผลิตหรอืขายเพียงน้อยรายหรอืผูกขาดเมื่อเทียบกับสินค้าที่มีผู้ผลิตหลายรายในตลาดที่มีการ
แขง่ขนักนัสงู 
         หลกัการของทฤษฎีการตดัสนิใจเลอืก จงึมาจากหลกัการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ที่น ามา
ประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายการกระท า หรอืกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ประการที่หน่ึงว่าเกิดขึ้นเพราะ
มนุษย์ใช้เหตุผลที่มอียู่เป็นเครื่องมอืในการกระท าโดยมสีมมติฐานที่ส าคญัที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้มี
เหตุผล ดงันัน้การกระท ากจิกรรมต่างๆ ของมนุษยจ์งึเกดิขึน้จากการใชเ้หตุผล เป็นเครื่องมอืน าทาง
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืผลประโยชน์ทีต่นเองตอ้งการหรอืการกระท าของมนุษย ์(Harsanyi 1986) 
การกระท าของมนุษยล์ว้นตอบสนองต่อเป้าหมายทีต่นเองต้องการและคาดหวงั ไม่ว่าจะเป็นคนรวย
หรอืคนจนกไ็ม่แตกต่าง เช่น ในทางเศรษฐศาสตร ์นักธุรกจิท าธุรกจิเพื่อหวงัผลก าไร ประการที ่2 มี
ขอ้สนันิษฐานต่อว่า มนุษยต์อ้งการอรรถประโยชน์สงูสุด จากทางเลอืกหลากหลายทีเ่ปิดใหก้บัตนเอง 
โดยทีม่นุษยส์ามารถจดัล าดบัทางเลอืกทัง้หมดแลว้เลอืกทางเลอืกทีค่ดิว่าดทีีสุ่ด (Heath 1976)  ทัง้นี้
การจดัล าดบัทางเลอืกเพื่อตดัสนิใจทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเพื่อใหต้นเองบรรลุเป้าหมายหรอืประโยชน์ส่วน
ตน มาจากการทีม่นุษยม์ขีอ้มลูสามารถรวบรวมขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้น าไปสู่การตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผลใน
แงข่องการเลอืกซื้อสนิคา้ผูบ้รโิภคมขีอ้มลูของสนิคา้แต่ละชนิดจนน าไปสูก่ารเลอืกสนิคา้ทีต่อบสนอง
ประโยชน์สงูสุดแก่ตนเอง ประการที ่3 เชื่อว่ามนุษยม์เีป้าหมายทีต่อ้งการทีช่ดัเจนสามารถใชเ้หตุผล
ประเมนิแนวทางที่มอียู่หลากหลายแล้วจงึเลอืกแนวทางของการกระท าที่ดทีี่สุดที่คาดว่าจะน าไปสู่
เป้าหมาย (Mouzelis 1995)  และประการสุดทา้ยมสีมมตฐิานว่า การอธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคม
ทุกชนิดจากคนเพยีงคนเดยีว  เพราะถอืวา่สงัคมคอืผลรวมของปัจเจกแต่ละคนกไ็มต่่างจากการทีเ่รารู้
พฤตกิรรมหรอืการกระท าของคนทัง้สงัคม เพราะทฤษฎน้ีีถอืว่ากลุ่มเป็นสิง่ทีม่องไม่เหน็ กลุ่มไม่มอียู่
จรงิ อภปิรชัญาของทฤษฎน้ีีคอืปัจเจกชนการอธบิายสงัคมจงึตอ้งอธบิายในระดบัปัจเจกชน 
                จากหลกัการส าคญัหลายประการทัง้ปวงทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทฤษฎกีารตดัสนิใจเลอืก 
จึงน่าจะเป็นทฤษฎีที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอธิบายการกระท าของมนุษย์ได้อย่างรอบด้าน
เน่ืองจากเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นโดยมีรากฐานจากเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการ
อรรถประโยชน์สงูสุดทีเ่ป็นความตอ้งการเกีย่วขอ้งกบัทางดา้นเศรษฐกจิ ในการเลอืกสนิคา้และบรกิาร
จากการตดัสนิใจกระท าการใดๆ โดยการกระท าของมนุษยม์เีหตุผลรองรบัมาจากการสรา้งทางเลอืก
ให้ตนเองเพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมาย ในงานศึกษาน้ี จึงเป็นหลกัการส าคญัที่จะสามารถน าไป
อธบิายพฤตกิรรมของวยัรุ่นในการตดัสนิใจเล่นพนันต่างๆ ว่ามเีหตุผลรองรบัอย่างไรในแง่ของการ
เล่นพนันและอรรถประโยชน์สูงสุดทางดา้นเศรษฐกจิซึ่งเป็นมูลเหตุของการเล่นพนันในวยัรุ่นอกีทัง้ 
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ความเชื่อมโยงในระหว่างสงัคมกบัวยัรุน่ซึ่งเป็นระดบัปัจเจกชนจะเชื่อมโยงกนัอย่างไรในปรากฏการ
การณ์ทางสงัคมจากการเล่นพนนัของวยัรุน่เอง 
 
2.7 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมและควำมต้องกำรของมนุษย ์ 
 
                พฤติกรรมหมายถึง  การกระท าทุกอย่างของบุคคลทัง้ที่โดยรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว  
แบ่งเป็นพฤตกิรรมภายนอกเป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตไดด้ว้ยตาหรอืเครือ่งมอืวดั  และพฤตกิรรมภายใน
เป็นพฤตกิรรมทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงและไมส่ามารถใชเ้ครือ่งมอืวดัได ้ไดแ้ก่ พฤตกิรรมทีเ่ป็น
ความในใจ ความรูส้กึนึกคดิ ความกลวั ความโกรธ ต่างๆ ซึง่เราสามารถสนันิษฐานไดจ้ากพฤตกิรรม
ภายนอก (Allen, R. and Santrock 1993) มนุษย์เกิดพฤติกรรมได้อย่างไร มีแนวคิดในเรื่องดงัน้ี    
มนุษยเ์กดิพฤตกิรรมไดอ้ยา่งไร มแีนวคดิในเรือ่งดงัน้ี 
              1) พฤตกิรรมเกดิจากการท างานของระบบต่างๆ ในรา่งกาย แรงขบัต่างๆจะไปกระตุน้ ให้
รา่งกายแสดงพฤตกิรรม 
              2) พฤตกิรรมเกดิจากความคดิความเขา้ใจ การคดิเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรม ถ้าต้องการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตอ้งเปลีย่นการคดิของบุคคล 
              3) พฤตกิรรมเกดิจากการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะผลของการกระท า ถา้ไดส้ิง่ 
ทีพ่อใจจะท าใหม้พีฤตกิรรมนัน้สงูขึน้ 
              4) พฤตกิรรมเกดิจากการเลยีนแบบพฤตกิรรม 
     วธิกีารศกึษาพฤตกิรรมมนุษยเ์พื่อใหไ้ดค้วามรูอ้ยา่งเชื่อถอืไดน้ัน้เป็นเรือ่งทีม่คีวาม ส าคญั
เพราะจะน าไปสู่เป้าหมายทีส่ าคญัไดแ้ก่การอธบิาย การท านาย และ การควบคุมพฤตกิรรมสิง่ทีต่อ้ง
ค านึงถงึการใชว้ธิกีารใดในการศกึษาพฤตกิรรม มนุษยค์อืวธิกีารนัน้จะมคีวามตรง ซึง่หมายถงึวธิกีาร
นัน้สามารถวัดหรือก าหนดสิ่งที่ วัดได้อย่างถูกต้องตามเน้ือแท้ อีกประการหน่ึงคือความเที่ยง 
หมายถึงความ สอดคล้อง ความคงที่ของสิง่ที่วดัหรอืศกึษาไม่เปลี่ยนไปมา ในงานศกึษาน้ีจะใช้วธิี
การศกึษาพฤตกิรรมของวยัรุ่น ดว้ยการสมัภาษณ์ เป็นวธิ ีการหน่ึงที่ได้รบัความนิยมในการศกึษา
พฤตกิรรม (Banyard 1994) และการใชแ้บบสอบถามและการส ารวจ  
             นอกจากน้ีการสงัเกตเป็นการศกึษาพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัความนิยมมากในปัจจุบนั เพราะเป็น
วธิกีารทีม่คีวามชดัเจน ตรงไปตรงมาและไดร้บัการพฒันาในเทคนิควธิมีากจงึไดร้บั การยอมรบัและ
ก าลงักา้วหน้าอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะในกลุ่มพฤตกิรรมนิยมวธิกีารสงัเกตพฤตกิรรม เป็นการเฝ้าดู
พฤตกิรรมเป้าหมายของบุคคลวา่เป็นอยา่งไร มคีวามถี ่ความยาวนานของพฤตกิรรมนัน้แคไ่หน  

   ทัง้น้ีจากพฤตกิรรมของวยัรุ่นที่เสีย่งว่าจะเป็นโรคตดิพนัน หรอืวยัรุ่นทีเ่สีย่งว่าจะเป็นโรค
ตดิพนัน จะมลีกัษณะ 9 ขอ้ หลกัๆ (ทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ 2557 : ออนไลน์) ประกอบดว้ยพฤตกิรรม
ดงัต่อไปน้ี  
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  1) มพีฤตกิรรมคดิหมกมุน่ในเรือ่งการพนนัอยูต่ลอดเวลา   
  2) มกีารเพิม่ปรมิาณความถีใ่นการเล่นพนนัหรอืเพิม่จ านวนเงนิเล่นพนนัขึน้เรือ่ยๆ   
  3) มคีวามคดิทีพ่ยายามจะหยดุ ลด ละ เลกิเล่นพนนั หลายครัง้ แต่ไมส่ าเรจ็   
  4) ใชก้ารเล่นพนนัเป็นทางออกในการหนีปัญหา   
  5) แมว้า่จะเล่นพนนัเสยีจนเป็นหน้ี แต่กจ็ะใชว้ธิเีล่นพนนัเพิม่ขึน้เพราะหวงัไดเ้งนิใชห้น้ี   
  6) มกัพดูปด ปกปิด เพือ่นหรอืคนในครอบครวั   
  7) ท าเรือ่งผดิกฎหมาย เพือ่น าเงนิมาเล่นพนนั   
  8) มปัีญหาสมัพนัธภาพกบัเพือ่นและครอบครวั   
  9) ขอยมืเงนิผูอ้ื่นเพือ่ไปจ่ายหน้ีพนนั  

           พฤติกรรมเหล่าน้ี ผู้วิจยัจะได้น าไปเทียบเคียงในการศึกษาวิจยัเรื่องน้ี กับกลุ่มตัวอย่าง
เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่รูปแบบการพนันอื่นๆ ทัง้ที่มมีาแต่อดีตหรอืเพิ่งเกิดขึ้นใน
รปูแบบใหม่ เพื่อใหรู้เ้ท่าทนัและพฤตกิรรมในขอ้ใดทีว่ยัรุ่นในพืน้ทีภ่าคอสีานมแีนวโน้มกระท าทีเ่ป็น
ความถีท่ีม่ากมรีะดบัความเขม้ขน้อยา่งไร ซึง่สง่ผลต่อปัญหาอื่นๆ ในสงัคมทีต่ามมาอยา่งไรโดยเลอืก
เครื่องมอืที่เหมาะสมที่สุดอย่างหลากหลายเพื่อใหก้ารท านายพฤติกรรมเที่ยงตรงและน าเสนอเป็น
กรณีศกึษาทีแ่ตกต่างในงานได ้
 การเกิดปัญหาติดการพนันในวยัรุ่น แบ่งได้เป็นสามช่วง (คณะแพทย์ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 2558) ดงัน้ี 
           1 ระยะแรก เป็นช่วงที่ผูพ้นันชนะรางวลัใหญ่ หรอื ชนะตดิต่อกนัหลายครัง้ ท าใหพ้วกเขา
มองมนัในแงด่วี่าจะมกีารชนะเช่นน้ีไปเรือ่ยๆ ท าใหเ้ขารูส้กึตื่นเตน้เมื่อไดพ้นนัและเริม่เพิม่จ านวนเงนิ
ทีใ่ชพ้นนัมากขึน้เรือ่ยๆ 
            2 ระยะกลางผูเ้ล่นพนันจะคุยโมโ้ออ้วดเกีย่วกบัการทีไ่ปชนะการเล่นพนันบ่อยครัง้ และเริม่
ทีจ่ะเล่นพนันเองคนเดยีว เริม่คดิเกี่ยวกบัการพนันอยู่ตลอดและอาจยมืเงนิครอบครวั เพื่อนฝงู หรอื
ท าสิง่ผดิกฎหมายเพื่อให้ได้เงนิมาใช้พนัน อาจเริม่โกหกเกี่ยวกบัการเล่นการพนันกบัเพื่อน หรอื
ครอบครวั และเริม่รูส้กึหงดุหงดิงา่ย กระสบักระสา่ย ไม่สุงสงิกบัใคร ชวีติครอบครวัเริม่ไม่มคีวามสุข 
และไมส่ามารถหาเงนิมาใชห้น้ีได ้เริม่ทีจ่ะเล่นพนันเพื่อ “ตามเอาคนื” และอยากกลบัมาเล่นอกีครัง้ให้
เรว็ทีส่ดุเพือ่เอาชนะพนนัทีเ่พิง่เสยีไป 
            3 ระยะสุดทา้ยเป็นช่วงทีเ่พิม่การใชเ้วลาไปกบัการพนันอย่างมาก โดยอาจมคีวามรูส้กึร่วม
ไปกบัความรูส้กึผดิ โทษคนอื่นและท าตวัเหนิห่างแปลกแยกออกมาจากครอบครวัและเพื่อนฝงู ใน
ทีสุ่ดอาจจะเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัสิง่ผดิกฎหมายเพือ่น าเงนิมาใชเ้ป็นทุนในการพนนั เขาอาจมคีวามรูส้กึ
สิน้หวงั อยากตาย โดนต ารวจจบั หย่ารา้ง หรอื มปัีญหาการใชส้ารเสพติดชนิดอื่น เช่น เหล้า หรอื
อาจมปัีญหาทางอารมณ์ 
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ตำรำงท่ี 2.1 แสดงลกัษณะผูเ้ล่นการพนนัและความเสีย่งจากการพนนั 
 

ชนิดของ
พฤตกิรรมการ

พนนั 

จุดประสงคก์ารพนนั จ านวนเงนิที่
เสยีในการพนนั 

จ านวนเงนิทีใ่ช้
เพือ่การเล่นพนนั 

การรกัษา 

ตดิการพนนั  ความสขุ ความ
ตื่นเตน้ หนีปัญหา 

คาดเดาไมไ่ด ้ ควบคุมไมไ่ด ้ ตอ้งรกัษา 

มปัีญหาจากการ
พนนั 

ความสขุ ความ
ตื่นเตน้ หนีปัญหา 

คาดเดาไมไ่ด ้ ควบคุมไมไ่ด ้ ประเมนิการรกัษา 

เสีย่งเป็นผูต้ดิการ
พนนั 

ความสขุ ความ
ตื่นเตน้ หนีปัญหา 

คาดเดาไมไ่ด ้ ควบคุมไดพ้อใช ้ ประเมนิการรกัษา 

เล่นพนนัตามงาน
สงัคม 

ความสนุกสนาน ควบคุมเงนิทีจ่ะ
เสยีได ้

ควบคุมไดอ้ยา่งด ี ไมจ่ าเป็นตอ้ง
รกัษา 

นกัพนนัมอือาชพี หารายไดเ้ลีย้ง
ตนเอง 

ควบคุมและ
คาดเดาได ้

ความคุมไดอ้ยา่ง
พอใช ้

ไมจ่ าเป็นตอ้ง
รกัษา 

 
ท่ีมำ: คณะแพทยศ์าสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 จากตาราง 2.1 พบวา่ชนิดของพฤตกิรรมการเล่นพนนัของผูเ้ล่นและวตัถุประสงคข์องการเล่น
พนันของนักพนัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภทประกอบดว้ย พฤตกิรรมตดิพนัน พฤตกิรรมมปัีญหาจาก
การพนัน พฤติกรรมเสี่ยงเป็นผู้ติดการพนัน เล่นพนันตามงานสงัคมและนักพนันมอือาชีพ โดยมี
วตัถุประสงค์ของการเล่นประกอบด้วยการเล่นเพื่อความสุข เพื่อความตื่นเต้น เพื่อหนีปัญหา เพื่อ
ความสนุกสนานและเล่นเพือ่หารายไดเ้ลีย้งตวัเอง ดงันัน้จากตารางน้ี ผูว้จิยัจะน าไปสรปุเทยีบเคยีงใน 
5 กรณีศกึษาของวยัรุน่ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานน้ี วา่กรณีศกึษาใดมพีฤตกิรรมการเล่นพนนัลกัษณะ
ใด และมวีตัถุประสงคข์องการเล่นพนันเพื่ออะไร ทา้ยทีสุ่ดจะท าใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปพฤตกิรรมของ
วยัรุ่นว่าเป็นอย่างไรและน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใชใ้นลกัษณะทีเ่กดิผลในทางปฏบิตัิ
ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในระดบัครอบครวั ชุมชนและสงัคมต่อไป 
 
2.8 สงัคมเส่ียงภยั  
 
            สงัคมไทยในปัจจุบันอยู่ในยุคที่ 3 ที่เรียกว่าสะท้อนความทันสมยั (reflexive modernity) 
(Beck 1992) อันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารหรือโลกาภิวตัน์ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การ
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คมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยสีารสนเทศ อนัแสดงใหเ้หน็ถงึการเจรญิเตบิโตของความสมัพนัธท์าง
เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีและวฒันธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกจิ 
และรฐับาล ทัว่ทัง้โลก (สารานุกรม 2542) บรรษทัขา้มชาตมิอีทิธพิลมากขึน้ ศาสนาและครอบครวัมี
รูปแบบที่หลากหลายและยดืหยุ่นมากขึ้น สงัคมทนัสมยัเผชญิหน้ากบัภาวะเสี่ยงภยัที่มาจากการ
เตบิโตของอุตสาหกรรมและการท าลายตนเองในดา้นสิง่แวดลอ้ม ปัญหาเหล่าน้ีจะสรา้งส านึกใหค้น
มองเหน็พษิภยัของความทนัสมยั และเกดิส านึกในการหาทางเยยีวยาแกไ้ข 
                เน่ืองจาก ประการ 1  มนุษยเ์ป็นปัจจยัทีส่รา้งความเสีย่งมากขึน้ แทนทีม่นุษยจ์ะประสบแต่
ภยัธรรมชาตอิย่างแต่ก่อน แต่ตอนน้ีมนุษยต์้องเผชญิความเสีย่งภยัจากน ้ามอืของมนุษยด์ว้ยกนัเอง 
เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ พิษภยัจากสารเคมตี่างๆ เป็นต้น ประการที่ 2  ความเสี่ยงในยุคปัจจุบนั
แตกต่างจากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในอดตีอย่างสิน้เชงิ กล่าวคอื อะไรคอืความเสีย่งนัน้ขึน้อยูก่บัการให้
ความหมายของคนในสงัคม ซึ่งท่ามกลางการเผชญิหน้ากบัปัญหามลภาวะ ปัญหาโลกรอ้น ความ
เสีย่งภยัที่มนุษยต์้องเผชญิหน้าก็มีความหมายเปลี่ยนแปลงไป ประการที่ 3  มนุษยใ์นฐานะปัจเจก
บุคคลเป็นผูใ้หค้วามหมายทางสงัคม ชนชัน้จงึไม่มคีวามส าคญั โดยเฉพาะปัญหาทางสิง่แวดลอ้มที่
ทุกคนไดร้บัผลกระทบเทา่เทยีมกนั (Beck 1992) 
                 สงัคมเสี่ยงภยั จงึเป็นสิง่ที่มนุษย์เป็นผูส้รา้งขึน้มาซึ่งมสีาเหตุมาจากความทนัสมยั การ
สือ่สารทีร่วดเรว็ การคมนาคมทีส่ะดวกสบาย ขา่วสารทุกอยา่งแพรส่ะพดัไดอ้ยา่งงา่ยดาย คนทีอ่ยูก่นั
ในสงัคมจงึกลายเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบ พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม สังคมใกล้และสงัคมไกล ผู้คนส่วนใหญ่จึงมีโอกาสเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่มาจาก
พฤตกิรรมการพนนัของวยัรุน่  ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้มจงึควรไดห้าทางออกรว่มกนั 
เพราะในอนาคตสงัคมเสีย่งทีเ่ป็นผลจากการพนันของวยัรุน่อาจมาในรปูแบบทีห่ลากหลายไม่เพยีงที่
ไม่อาจคาดคะเนในอนาคตได ้ถอืเป็นภยัคุกคามที่น่ากงัวลเป็นอย่างยิง่ ที่สถาบนัครอบครวั ชุมชน 
สงัคมก าลงัเผชญิ  ในงานศกึษาน้ีจะใชแ้นวคดิสงัคมเสีย่งภยัทีม่าจากการสะทอ้นความทนัสมยัในการ
อธบิายความเชื่อมโยงของไปสูพ่ฤตกิรรมการพนนัของวยัรุน่ 
 
2.9 วิวฒันำกำรและรปูแบบกำรพนันในประเทศไทย   
 
           มากกว่า 100 ปีที่การพนันได้เกิดขึ้นกับสังคมไทย รูปแบบการพนันมีมากมายตาม
พระราชบญัญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 ตามบญัช ีก. 26 ชนิด และตามบญัช ีข. 24 ชนิด แต่ประเภท
การพนันที่ผูค้นส่วนใหญ่รูจ้กัและเป็นที่นิยมเล่นในหมู่นักการพนันมากเช่น  หวย ไพ่ สลากกนิแบ่ง 
และการพนันทีเ่กดิจากการละเล่นทีเ่ป็นการต่อสูข้องคนและสตัว ์  ถงึแมร้ะยะแรกๆ การพนันจะเล่น
เพื่อความบนัเทงิ แต่เมื่อมกีารเล่นเพิม่มากขึน้ การพนันยิง่นับวนัยิง่มคีวามซบัซ้อนและววิฒันาการ 
การเล่นขึน้เป็นล าดบัโดยเฉพาะปัจจุบนัในยุคสงัคมข่าวสารการพนันในรูปแบบออนไลน์ได้เป็นอกี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ชอ่งทางทีข่ยายวงกวา้งและสรา้งผลกระทบกบัผูค้นและเยาวชนชว่งวยัรุน่จ านวนมาก เน่ืองจากวยัรุน่
สามารถเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตไดง้า่ย  ดงันัน้ไม่ว่าจะยุคไหนสมยัใด การพนันเป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่กบัสงัคมไทย
มาแต่อดตี จากขอ้มลูทีส่ถติริปูแบบกาพนนัไมม่แีนวโน้มวา่จะลดตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจุบนั นอกจาก
ไม่ลดแล้วยงัมีรูปแบบของการพนันที่เพิ่มขึ้นปรากฏในหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ทัง้ๆ ที่รฐั
พยายามออกกฎหมายเพื่อด าเนินคดีกบัผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ต้องท าการศึกษาวิจยัอย่าง
ต่อเน่ืองในปรากฏการณ์ที่สิง่แวดล้อมหรอืความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีสี่วนเกี่ยวพันในวถิีการ
ด ารงชวีติ 
 
2.10 งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 
   มงีานวจิยัหลายเรือ่งทีมุ่ง่เน้นศกึษาเกีย่วกบัการพนนัทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยในหว้งระยะเวลา
ไม่นานมาน้ีเช่นงานวจิยัของไพศาล  ลิ้มสถติทีศ่กึษาเรื่อง “การศกึษาทบทวนการจดัการปัญหาการ
พนนัและผลกระทบทางสงัคม”   เรื่อง “เปิดปมเป็นอยูค่อื พนนัออนไลน์สงัคมไทยยุคไรพ้รมแดน” ใน
ปี 2555 งานวจิยัของ พนิิจ  ลาภธนานนท ์และคณะ ทีศ่กึษาเรื่อง “การศกึษาสถานการณ์ พฤตกิรรม
และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” ในปี 2554 แต่ยงัไม่มงีานวจิยัใดทีเ่จาะลกึถงึพฤตกิรรมของ
วยัรุ่นในบรบิทพื้นที่ที่ติดกบัประเทศเพื่อนบ้านที่มกีารแลกเปลี่ยนวฒันธรรมกนัอย่างต่อเน่ืองและ
เขา้ถึงกนัได้ง่าย ทัง้จงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหาร ถึงแม้งานวจิยัของกิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น 
เรื่อง “สงัคมวทิยาการพนันและนัยเชงินโยบาย : การพนันที่สมัพนัธ์กบัวถิชีวีติ กรณีศกึษาบ่อนไพ ่
พนันฟุตบอลเวบ็ไซต์และไฮโล จงัหวดัอุบลราชธานีและอ านาจเจรญิ ” ในปี 2556 จะศกึษาในพื้นที่
อุบลราชธานี แต่ไม่ได้มุ่งรายละเอียดที่เป็นพฤติกรรมของวัยรุ่นในพื้นที่ เชิงลึกที่น าเสนอเป็น
กรณีศึกษา  ในส่วนรายละเอยีดผลการศึกษาที่พบและวธิีการศึกษาของนักวจิยัที่กล่าวถึงขา้งต้น 
ผูว้จิยัจะไดใ้หร้ายละเอยีดและขยายความใหส้มบูรณ์อกีครัง้ซึง่กแ็ตกต่างกบัวธิกีารศกึษาในงานวจิยั
เรื่องนี้ทีไ่ม่ไดเ้น้นเชงิส ารวจแต่เน้นเจาะลกึเพื่ออธบิายปรากฏการณ์ของการฉายภาพความเชื่อมโยง
ของพฤตกิรรมการพนนัของวยัรุน่กบัองคป์ระกอบทีส่ าคญั 
     เกียรติศกัดิ ์แซ่เล้า (2555) ได้ศึกษา การศกึษาเพื่อจดัล าดบัความรุนแรงของการพนัน
ตามโอกาสไดเ้สยีและผลตอบแทนจากการพนันแต่ละประเภท โดยมวีตัถุประสงค์ของการศกึษา (1) 
เพื่อน าเสนอมุมมองที่มตี่อการพนันด้วยหลกัทางคณิตศาสตร์และความเป็นไปได้โดยจะแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ซึ่งจะเป็นตวัก าหนดผลได้เสยีของการพนัน (2) เพื่อจดัอนัดบัความ
รุนแรงของการพนนั การพนันทีผู่เ้ล่นมโีอกาสขาดทุนมากทีสุ่ดคอื การพนนัทีม่รีอบการเล่นถี่ ๆ และ
มีอัตรารางวัลที่เอาเปรียบผู้เล่นเยอะ  เช่น ตู้ม้า ไฮโล ส่วนการแทงบอลนัน้ แม้อัตรารางวัลจะ
เสยีเปรยีบเจา้มอืไม่เยอะนัก แต่เน่ืองจากเงนิแทงในแต่ละตานัน้มจี านวนที่สูง จงึท าใหม้ผีลขาดทุน
มากเช่นกนั ส่วนการพนันที่ชีถ้งึผลกระทบที่เกดิจากความถี่อย่างเหน็ไดช้ดั คอื รูเลต็ และสลากกิน
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แบ่งรฐับาล แมร้เูลต็จะมคี่าเฉลีย่ตดิลบประมาณรอ้ยละ 5 ซึง่ถอืว่าดมีากเมื่อเทยีบกบัสลากกนิแบ่งที่
มผีลตอบแทนเฉลี่ยตดิลบถงึรอ้ยละ 42 แต่เน่ืองจากมรีอบการออกรางวลัที่สูงมาก จงึสามารถสรา้ง
ความเสยีหายใหก้บันกัพนนัไดม้ากกวา่ สว่นสลากกนิแบ่งรฐับาลกลบัใหค้่าความเสยีหายต ่าสดุทัง้ทีม่ี
ค่าผลตอบแทนเฉลี่ยแย่ที่สุดเน่ืองจากจากมรีอบการออกที่ต ่ามากจงึท าให้ผูเ้ล่นไม่มโีอกาสได้แทง
พนันมากนัก จงึพอสรุปไดว้่าความถี่ของรอบการพนันนัน้มผีลกระทบอย่างมากต่อโอกาสสรา้งความ
เสยีหายให้แก่นักพนัน การพนันที่มรีอบพนันสูงจะมโีอกาสสรา้งความเสยีหายต่อผู้เล่นพนันสูงไป
ดว้ย ซึง่ส าคญักว่าอตัรารางวลั เน่ืองจากอตัรารางวลัทีต่ ่ามาก แมจ้ะท าใหผู้แ้ทงพนันเสยีเปรยีบมาก
แต่ถ้ารอบการพนันไม่สงูมากกม็โีอกาสสรา้งความเสยีหายต่อผูเ้ล่นไดน้้อยกว่า ส่วนเงนิพนันทีล่งใน
แต่ละครัง้นัน้กเ็ป็นปัจจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัมากเช่นกนั ยิง่ลงมากยิง่ขึน้เท่าไหรก่ย็ิง่มโีอกาสขาดทุน
1มากขึ้นเท่านัน้ จากค่าผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวที่หาได้จากการพนันทุกชนิดเป็นลบหมด 
หมายถงึการเล่นพนันเป็นกจิกรรมที่มผีูเ้ล่นเสยีเปรยีบเจา้มอื ถงึแมจ้ะไดบ้้างเสยีบ้างสลบักนัไปแต่
สดุทา้ยแลว้ ผลรวมทัง้หมดจะจบลงทีก่ารขาดทุนส าหรบัปัจจยัทีท่ าใหก้ารพนนัเป็นกจิกรรมทีข่าดทุน
กค็อืค่าผลตอบแทนเฉลี่ย ถ้าค่าผลตอบแทนเฉลี่ยของการพนันที่หาไดต้ิดลบ แปลว่าการเล่นพนัน
ชนิดนัน้ในระยะยาวแลว้จะขาดทุน เพราะเจา้มอืมคีวามไดเ้ปรยีบในอตัราต่อรอง โดยการพนันทีใ่ห้
ผลตอบแทนทีต่ดิลบมากทีสุ่ด ในงานวจิยัน้ีกค็อืสลากกนิแบ่งรฐับาล ในการออกสลากแต่ละรอบกอง
สลากจะมีรายรบัจากการขายสลากกินแบ่ง  2,000,000,000 บาท แต่จะจ่ายรางวัลรวมออกมา
ทัง้หมด 1,200,000,000 บาท ซึ่งหมายความว่ากองสลากจะมกี าไร 800,000,000 บาทในแต่ละรอบ
เลยทเีดยีว ส่วนการพนันประเภทอื่นถงึแมบ้างชนิดจะมผีลขาดทุนน้อยกว่าสลากกนิแบ่ง แต่มคีวาม
เสีย่งทีจ่ะโดนโกงพนนัหรอืเจา้มอืไมจ่่ายเงนิเมือ่ถูกรางวลันอกจากน้ีแลว้ยงัผดิกฎหมายอกีดว้ย  
    คงกรษิ เลก็ศรนีาค (2555) ได้ศกึษาพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชนกรณีศกึษา
เขตกรุงเทพมหานคร  การวจิยัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการเล่นพนนัของเยาวชน ปัจจยั
สาเหตุของการเล่นพนัน ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสาเหตุกบัพฤตกิรรมการเล่นพนันของเยาวชน 
ผลลพัธข์องการเล่นพนนั ตลอดจน ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเล่นพนันกบัผลลพัธข์องการ
เล่นพนันของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ กลุ่มตวัอย่างคอืเยาวชนที่เล่นการพนันในเขตกรุงเทพ มหานครจ านวน 400 ราย จากผล
การศึกษาพบว่า เยาวชน 400 รายส่วนใหญ่เป็นเพศชายรอ้ยละ 92.8 ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 75 มอีายุ
ระหวา่ง 15−20 ปี ดา้นการศกึษาพบวา่รอ้ยละ 83.5 ยงัคงท าการศกึษาอยูใ่นปัจจุบนั สว่นใหญ่ศกึษา
อยู่ในระดบัปรญิญาตรโีดยมรีายไดส้งูสุดไม่เกนิ 6,000 บาทต่อเดอืน และพบว่ากลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 
79.8 ไดร้บัรายไดม้ากกว่า 2 แหล่งทีม่า ส่วนใหญ่ทีม่าของรายไดม้าจากผูป้กครอง พจิารณาความถี่
ใน การเล่นพนนัพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 72 เล่นพนนัอยา่งน้อย 1− 3 วนัต่อสปัดาห ์ดา้น
สถานที่หรอื ช่องทางการเล่นพนันของเยาวชน พบว่ารอ้ยละ 89.8 เล่นที่บ้านเพื่อนหรอืที่พกัอาศยั
ของเพือ่น คา่ใชจ้่ายในการ พนนัแต่ละครัง้ 1,000 − 2,000 บาท 
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     การใหน้ ้าหนกัปัจจยัดา้นสงัคมทีส่ง่ผลต่อการเล่นพนนัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุคอื การมเีพือ่น
เล่นพนนั ส่งผลใหเ้ล่นพนนั ปัจจยัดา้นโครงสรา้งทีส่่งผลในการเล่นพนนัอยู่ในล าดบัมากคอืการไดร้บั
สือ่ขา่วสารทีม่เีน้ือหา เกีย่วกบัแหล่งพนนั วธิกีารเล่นพนนั ปัจจยัดา้นทศันคตแิละแรงจงูใจในการเล่น
พนันที่ให้น ้าหนักในระดบัมาก ที่สุดได้แก่ เป็นช่องทางหาเงนิและต้องการเงนิที่เสยีไปคนื การให้
น ้าหนักผลลพัธ์ดา้นอารมณ์และกายภาพอยู่ในล าดบัมากไดแ้ก่ เคยคดิเลกิพนันแต่เลกิไม่ได้ ท าให้
สญูเสยีความมัน่ใจ เครยีด และปล่อยเลยตามเลย ผลลพัธ ์ดา้นปฏสิมัพนัธก์บัครอบครวัและสงัคมให้
น ้าหนักในล าดบัมาก ได้แก่ การโกหกคนในครอบครวัเพื่อการไปเล่น พนัน การทะเลาะกบัคนใน
ครอบครวัเพราะการพนัน การขโมยเงนิของคนในครอบครวัเพราะผลจากการพนัน และตอ้งกูย้มืเงนิ
มาเพื่อการพนัน ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมเด็กเกเรและการศึกษาของเยาวชนอยู่ในล าดบัปานกลาง 
ทัง้หมด ไดแ้ก่ การขาดเรยีนเพราะไปเล่นการพนัน การเสยีสมาธหิรอืหลบัในระหว่างเรยีน ผลการ
เรยีนตกต ่าเมื่อเทยีบกบัเพื่อน การถูกกล่าวโทษว่ากล่าวตักเตอืนจากอาจารยแ์ละครอบครวัหรอืถูก
จบักุม และสดุทา้ยคอืท าใหเ้ขา้สูพ่ฤตกิรรมเสีย่งในการสบูบุหรี ่ดื่มสุรา หรอืสิง่เสพตดิอื่น ๆ 
    รสสุคนธ์  ซึมทราย (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลของนักศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นการศกึษาวจิยัในเชงิพรรณนา 
กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุม่แบบลกูโซ่ จ านวน 74 ตวัอยา่ง เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม สถติิ
ที่ใช้ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่เล่นพนัน
ฟุตบอลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี เรยีนในชัน้ปีที ่4 มากที่สุด มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 5,001-
7,000 บาท พกัอาศยัในหอพกัเอกชน  ดา้นพฤตกิรรมการเล่นพนนัฟุตบอลรูจ้กัการเล่นพนนัฟุตบอล
เป็นระยะเวลามากกวา่ 3 ปี และเริม่เล่นครัง้แรกเน่ืองจากเพือ่นชกัชวน รายการทีนิ่ยมเล่นคอืพรเีมยีร์
ลกีขององักฤษ แหล่งขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจจากอนิเตอรเ์น็ต รูปแบบการเล่นคอืแบบบอล
เดี่ยว ช่องทางการเล่นเล่นโดยผ่านโต๊ะพนันฟุตบอล ลงเงนิที่ใช้เล่นแต่ละครัง้ต ่ากว่า 500 บาท 
ความถี่ในการเล่น 2-3 วนัต่อสปัดาห์ ทศันคตทิี่มตี่อการเล่นพนันฟุตบอล มทีศันคติที่ดตี่อการเล่น
พนนัฟุตบอลคอื การเล่นพนนัฟุตบอลใหค้วามสนุกสนานและความบนัเทงิ สว่นทศันคตทิีม่ตี่อขอ้เสยี
ของการเล่นการพนนัฟุตบอลคอื ท าใหเ้กดิความเครยีดและกดดนั 
    บุปผา  ลาภะวฒันาพนัธ์ (2556) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสารกบั
ทศันคต ิและพฤตกิรรมการพนนัของนิสตินกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ วตัถุประสงคข์อง
การวจิยัเพื่อศกึษาการเปิดรบัข่าวสาร ทศันคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสตินักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรทีัว่ประเทศ ตลอดจนความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สาม โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิ
ปรมิาณ เกบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง 900 คน ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีวามถีใ่น
การเปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัการเล่นการพนันจากสื่อบุคคลที่เป็นเพื่อนมากที่สุดโดยมคี่าเฉลี่ย 3.66
ครัง้ต่อเดอืน รองลงมาคอืการเปิดรบัขา่วสารจากสื่อโทรทศัน์มคี่าเฉลีย่ 3.27  ครัง้ต่อเดอืน ปัจจยัทีม่ี
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ความสมัพนัธอ์ย่างชดัเจนกบัพฤตกิรรมการเล่นการพนันของนิสตินักศกึษาม ี3 ปัจจยัไดแ้ก่ (1) การ
มทีศันคตเิชงิบวกต่อการพนันนักศกึษาส่วนใหญ่มทีศันคตเิชงิบวกต่อการเล่นการพนันผ่านมุมมอง
คนไทยชอบการเสีย่งโชคมากที่สุด รองลงมาเป็นทศันคตเิชงิลบต่อการเล่นการพนันผ่านมุมมองไม่มี
ใครประสบความส าเรจ็ไดจ้ากการพนัน การพนันเป็นสิง่ทีไ่ม่ดเีพราะจะน าความเดอืดรอ้นมาสูต่นเอง
และครอบครวั และไม่ใช่เรื่องงา่ยเลยทีจ่ะไดเ้งนิจากการพนัน การเปิดรบัขา่วสารการพนันจากเพื่อน 
โทรทศัน์และเวปไซต์  (2) ประเดน็พฤตกิรรมการเล่นการพนัน เพศชายมปีระสบการณ์เล่นการพนัน
มากทีสุ่ดรองลงมาเป็นเพศทางเลอืก และเพศหญงิ ประเภทการพนนัทีน่กัศกึษานิยมเล่นมากทีสุ่ดคอื 
ไพ่ รองลงมาคอืล๊อตเตอรีห่รอืสลากกนิแบ่งรฐับาล และหวยใต้ดนิ เหตุผลที่ไพ่ได้รบัความนิยมคอื
ตน้ทุนในการเล่นต ่ากว่าประเภทอื่นๆ ผูเ้ล่นซือ้ไพเ่พยีงครัง้เดยีวแต่ไดใ้ชใ้นการเล่นหลายโอกาส งา่ย
ในการพกพาและเก็บรกัษา สถานที่ที่ใช้เล่นก็หาง่ายใช้พื้นที่น้อย ไม่ต้องรอคอยเวลาในการเล่น
เหมอืนสลากกนิแบ่งรฐับางทีม่วีนัทีใ่นการออกแน่นอน นกัศกึษาสว่นใหญ่จะเริม่เล่นพนนัครัง้แรกเมื่อ
ตอนเรยีนอยูม่ธัยมศกึษาตอนปลาย มธัยมศกึษาตอนตน้ และประถมศกึษาตามล าดบั เหตุผลในการ
เล่นคือเพื่อความสนุกสนาน เพื่อฆ่าเวลา ไม่มีอะไรท า และการชอบเสี่ยงดวง (3) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ีเ่อือ้ต่อการเล่นการพนันไดแ้ก่ เพศ ประเภทมหาวทิยาลยัทีศ่กึษาและรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน 
     จากการทบทวนผลงานวจิยัทีผ่่านมาผลพบว่าเพื่อนเป็นสื่อบุคคลทีพ่ดูเรื่องการพนันมาก
ทีสุ่ด เพื่อนเป็นผูม้บีทบาทหรอือทิธพิลในช่วงเป็นวยัรุน่ การเล่าเรื่องการพนนัของเพื่อนจงึท าให้ผูฟั้ง
มคีวามคดิและความรูส้กึคล้อยตามไปด้วย โทรทศัน์หรอืสื่ออื่นๆ ยงัคงเป็นสื่อรองลงมาจากเพื่อน 
ประเดน็ทศันคตทิีม่ตี่อการเล่นพนนัแมว้า่นิสตินกัศกึษาจะรูท้ ัง้รูว้า่ไมม่ใีครประสบความส าเรจ็จากการ
พนนัและการพนนัเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีแต่นกัศกึษากย็งัเลอืกทีจ่ะเลีย่งโชคกบักจิกรรมการพนนัต่อไป 
     งานวจิยัที่อยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนับางส่วนกบังานวจิยัเรื่องอย่างของ จนัทรา ธนะวฒันาวงศ์
และคณะ (2550)  ไดศ้กึษาการพนันที่สมัพนัธ์กบัวถิชีวีติ กรณีศกึษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเวบ็ไซต ์
และไฮโล จงัหวดัอุบลราชธานีและอ านาจเจรญิศึกษาสถานการณ์การพนันในจงัหวดัอุบลราชธานี 
อ านาจเจรญิและความเปลีย่นแปลงในมติกิารพนนัที่เกดิขึน้ ศกึษาพฤตกิรรมของผูเ้ล่น ประเภท ชนิด
การพนัน ในพื้นที่ในเขตเมอืงและเขตชนบทของจงัหวดัอุบลราชธานี และ อ านาจเจรญิ เพื่อศกึษา
ตน้ทุนและรายได ้ประมาณการวงเงนิพนัน รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการเล่นพนัน รวมทัง้ปัจจยัที่
ท าใหเ้กดิการเล่นการพนัน โดยวเิคราะหจ์ากข้อมูลเชงิสงัคมเศรษฐกจิของผูเ้ล่นนอกจากการศกึษา
สถานการณ์การพนันแลว้ งานวจิยัน้ียงัด าเนินการเจาะลกึในกรณีศกึษาทีส่ะทอ้นความเป็นเมอืงและ
ชนบท โดยในสว่นของเมอืงอุบลราชธานีผูว้จิยัท าการศกึษาเจาะลกึเรือ่งบ่อนไพ ่ส าหรบัเทศบาลเมอืง
อ านาจเจรญิท าการศกึษาวจิยัเจาะลกึที่การพนนัฟุตบอลเวบ็ไซด ์สว่นในเขตชนบท ด าเนินการศกึษา
ไฮโลงานศพในเขตอ าเภอโขงเจยีมและอ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศกึษาทีพ่บมดีงัน้ี 
ในส่วนของสถานการณ์การพนันในจงัหวดัอุบลราชธานีและอ านาจเจรญิ “หวยใต้ดนิ” ยงัคงเป็นชดิ
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การพนันที่เป็นที่นิยม เน่ืองจากเขา้ถึงได้ง่ายและมคีวามสะดวกในการเล่นการพนันชนิดดงักล่าว 
ส าหรบัการพนนัทีพ่บสามารถจดัประเภทเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คอืการพนนัผดิกฎหมาย ซึง่ไดแ้ก่ หวย 
บ่อนไพ่ การพนันที่ผดิกฎหมายและสอดคล้องกบัประเพณีวฒันธรรม ได้แก่ ไฮโล การชนไก่ การ
พนนัทีผ่ดิกฎหมายทีม่าจากเทคโนโลย ีได้แก่ การพนนัฟุตบอล การพนนัออนไลน์ และมวยตู ้ซึง่การ
พนนัแต่ละชนิดมกีลุ่มผูเ้ล่นทีห่ลากหลายทัง้ในอายุ อาชพี และวงเงนิหมุนเวยีน 
             ในส่วนของกรณีศกึษาเจาะลกึทัง้บ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเวบ็ไซด์ และไฮโลงานศพ พบว่า 
(1) การพนันบอลเว็บไซด์ เขตเมืองอ านาจเจรญิ พิจารณาจากกลุ่มผู้เล่นพบว่าส่วนใหญ่จะเป็น
เยาวชนในระดบันักเรยีนมธัยมปลาย โดยแรงจูงใจส าคญัของผู้เล่นกลุ่มน้ีคือเหตุผลในเชิงสงัคม 
(social reason) การที่กลุ่มเพื่อนเข้าไปยงัร้านที่รบัแทงพนันบอลเว็บไซด์ เป็นปัจจยัหน่ึงที่ท าให้
เยาวชนกลุ่มน้ีเขา้ไปแทงบอลเวบ็ไซด ์(2) ไฮโลงานศพ เป็นสนามของการสมาคมของผูค้นในชุมชน
ในการมปีฏสิมัพนัธ์กบัคนอื่นๆในชุมชน ที่ชุดคุณค่าบางอย่างที่มรี่วมกนัถูกสรา้งขึน้และได้รบัการ
ยอม ชุดคุณค่าของชุมชนที่ไดร้บัการยอมรบัใหจ้ดักจิกรรมดงักล่าวในงานศพถูกผสมผสานเขา้การ
จดัการทีเ่ป็นระบบมากขึน้ ส่งผลให้แรงจูงใจของผูเ้ล่นนอกจากจะเป็นทีส่มาคมกนัแลว้ เดมิพนัในวง
ไฮโลได้ขยบัตวัขึ้นมาเป็นแรงจูงใจหลกัของผู้เล่นด้วย (3) บ่อนไพ่สเตอร์ปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิด
พฤตกิรรมการเล่นไพ่ สะทอ้นใหเ้หน็ในการใหค้วามหมายต่อการพนันของนักพนันกลุ่มต่างๆ อาท ิ
นกัพนนัทีเ่ป็นขา้ราชการ แมค่า้  พบการใหค้ าจ ากดัความทีค่ลา้ยกนั กล่าวคอืนกัพนนัเชื่อวา่ การเล่น
ไพ่เป็นกจิกรรมทางสงัคมประเภทหน่ึง ที่เทยีบเคยีงไดก้บักจิกรรมทางสงัคมประเภทอื่นๆ ที่บุคคล
ทัว่ไปใชเ้ป็นกจิกรรมคลายเครยีด และกจิกรรมยามว่าง ค าตอบทีไ่ดม้กัจะสะทอ้นดว้ยค าพดูทีว่่า “คอื
การเล่นเพื่อคลายเครยีด” หรอื “กจิกรรมยามว่าง” “กจิกรรมคลาดเครยีดยามว่าง” ดงันัน้ช่องว่างของ
เวลาทีด่ าเนินอยูใ่นชวีติประจ าวนัจงึถูกเตมิเตม็ดว้ยการเล่นไพ่ 
    มนฤดี กีรติพรานนท์และคณะ (2556) ได้ศึกษาการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และ
ผลกระทบการพนนัในประเทศไทยประจ าปี 2556 : กรณีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษา โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อส ารวจสถานการณ์และพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มนักศึกษาเกี่ยวกับสดัส่วนที่เล่นพนัน 
ประเภทเกมพนนัทีเ่ล่นพนนั วธิกีารและช่องทางการเล่นพนนัของแต่ละประเภทเกมพนนั จ านวนเงนิ
ที่เล่นพนัน และผลกระทบของการพนันที่มีต่อตัวนักศึกษา ครอบครวั และสงัคมโดยรวม ทัง้น้ี
คาดหวงัว่า ผลการส ารวจนี้จะสามารถถูกน าไปใชใ้นการก าหนดนโยบาย เพื่อน าไปสู่แนวทางในการ
แก้ปัญหาการเล่นพนันของนักศกึษาไทย การศกึษาในครัง้น้ีใช้วธิวีจิยัเชงิส ารวจโดยเลอืกตวัอย่าง
นกัศกึษาจากกรุงเทพและปรมิณฑล และภูมภิาค จ านวนทัง้สิน้ 2,199 คน การส ารวจกระท าในเดอืน
สงิหาคม พ.ศ. 2556 
              ผลการส ารวจสถานการณ์ พฤตกิรรม และผลกระทบการพนนัในกลุ่มนกัศกึษาไทย พบว่า 
มีนักศึกษาถึงร้อยละ 28.97 ที่ระบุว่า เคยเล่นการพนัน หรือคิดเป็น  527,636 คน (จากจ านวน
นักศึกษาในระดบัปรญิญาตรทีัง้ประเทศปีการศึกษา 2555 มจี านวนทัง้สิ้น 1,821,318 คน  ข้อมูล
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รายงาน ณ วนัที ่10 มกราคม 2556 ของกลุ่มสารนิเทศ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  โดย
ประเภทเกมพนันทีน่ักศกึษานิยมเล่นพนันมากทีสุ่ดในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา คอื เกมพนันไพ่ ถงึรอ้ยละ 
67.16  หรอืคดิเป็น 354,360 คน รองลงมาคอื เกมพนันบงิโก (รอ้ยละ 29.60 หรอืคดิเป็น 156,180 
คน )  เกมพนันหวยใต้ดนิ (รอ้ยละ 27.27 หรอืคดิเป็น 143,886 คน)   เกมพนันสลากกนิแบ่งรฐับาล 
(ร้อยละ 26.04 หรอืคิดเป็น 137,396 คน) และเกมพนันพนันฟุตบอล (ร้อยละ 19.76 หรอืคิดเป็น 
104,261 คน) สว่นเกมพนันตูม้า้ เกมพนนัหวยหุน้ เกมพนนัในบ่อน และเกมพนนัหวยต่างประเทศ มี
นักศกึษานิยมเล่นพนันค่อนขา้งน้อย กล่าวคอื มเีพยีงรอ้ยละ 3.61, 2.95, 2.62 และ 0.84 ตามล าดบั
เทา่นัน้   
               นอกจากน้ีเมือ่ท าการประมาณมลูค่าของวงเงนิพนนัของทัง้ 8 ประเภทเกมพนนัในรอบ 1 
ปีที่ผ่านมามีถึง 12,499,576,276 บาท โดยการพนันที่มีวงเงินสูงสุด คือ เกมพนันฟุตบอล 
3,787,158,840 บาท  รองลงมาคือ  เกมพนัน ไพ่  3,693,150,551 บาท  เกมพนันหวยใต้ดิน 
812,646,545 บาท เกมพนันสลากกินแบ่งรฐับาล 329,702,311 บาท เกมพนันบิงโก 232,689,458 
บาท เกมพนันตู้ม้า 52,337,046 บาท เกมพนันหวยหุ้น 34,093,420 บาท และเกมพนันหวย
ต่างประเทศ 9,491,970 บาท 
             ผลกระทบจากการเล่นพนันของนักศกึษาในดา้นการเรยีน ดา้นครอบครวั ดา้นเพื่อนสนิท 
ด้านคนรกั แฟน และด้านการท างาน ผลการส ารวจระบุว่า ในความคิดเห็นของนักศึกษาแล้ว 
ผลกระทบเหล่าน้ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อยทัง้สิน้โดยมคี่าเฉลี่ยระดบัผลกระทบอยู่ระหว่าง 1.82 ถึง 
1.99 จากคา่ระดบัผลกระทบสงูสุด 5.00 อยา่งไรกต็าม ประสบการณ์การพนนัทีน่กัศกึษาประสบ และ
เป็นประสบการณ์ทีส่ะทอ้นถงึการเสพตดิพนนั ผลส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่า นกัศกึษาทีเ่คยมปีระสบการณ์ใน
ดา้นน้ีมากทีส่ดุคอื กลุ่มนกัศกึษาทีเ่ล่นพนนัฟุตบอล หวยใตด้นิ และพนนัตูม้า้ 
            ในส่วนของความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนันของนักศกึษาในกลุ่มทีเ่คยเล่นพนันและใน
กลุ่มทีไ่มเ่คยเล่นพนนั มคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งและแตกต่างกนัในหลายประเดน็ ซึง่น าไปสูข่อ้สรุปทีว่่า 
นกัศกึษาในกลุ่มทีไ่มเ่คยเล่นพนนัพอยอมรบัไดต้่อการมเีกมพนนัสลาก 2 ตวั 3 ตวั และสลากกนิแบ่ง
รฐับาลในสงัคม แต่ปฏเิสธอย่างสิน้เชงิต่อการมเีกมพนันสลากขดู ลอก หวยใต้ดนิ เกมพนันในบ่อน 
และพนันฟุตบอลในสงัคมไทย เพราะเชื่อว่าเกมพนันเหล่าน้ีจะน าไปสู่ปัญหาต่างๆ  อย่างมิอาจ
หลกีเลีย่ง 
  
2.11 พฤติกรรมกำรเล่นกำรพนันแบบผิดปกติ 
 
           ว่าการพนันส่งผลกระทบต่อประชาชนและสงัคมหลายด้านด้วยกนัในด้านบวก  ได้แก่ การ
จ้างแรงงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกบัการพนัน  และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รบัจากการ
อนุญาตใหก้ารพนันเป็นสิง่ถูกกฎหมาย แต่ในด้านลบก็อาจจะท าให้เกดิปัญหาสงัคมที่เกดิจากการ
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พนนัทัง้ในระดบับุคคลและในระดบัสงัคมของทอ้งถิน่ทีม่กีารอนุญาตใหม้กีารเล่นพนนั เช่น การฆา่ตวั
ตาย การหย่ารา้ง การไรท้ี่อยู่อาศยั การทอดทิ้งบุคคลในครอบครวัจากผลการศกึษาดงักล่าว ทาง 
National gambling impact study commission: NGISC มีความเห็นว่า มีความจ าเป็นที่จะต้อง 
“หยุดพกั” (pause) การเตบิโตของการพนัน เพื่อใหเ้วลารฐับาลหรอืคณะผูบ้รหิารของทอ้งถิน่ต่าง ๆ 
ไดไ้ปศกึษาผลทีอ่าจเกดิขึน้จากการตดัสนิใจอนุญาตใหก้ารพนนัเป็นสิง่ถูกกฎหมาย โดยไตรต่รองถงึ
ผลประโยชน์ของประชาชน (public good) และการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากมี
ผลกระทบในทางเสยีหายจากการตดัสนิใจเปิดใหม้กีารพนนัถูกกฎหมายในทอ้งถิน่ 
              พฤติกรรมที่ผู้ป่วยหมกมุ่นอยู่กบัการเล่นการพนัน เพิ่มเงนิในการเล่นพนันเพื่อให้เกิด
ความรูส้กึตื่นเต้น ไม่สามารถหยุดเล่นการพนันได้ มอีาการกระวนกระวายเมื่อถงึเวลาหยุดเล่นหรอื
ต้องเล่นน้อยลง และพฤติกรรมการเล่นการพนันในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ตัวผู้ป่วยรวมถึง
ครอบครวัมีปัญหา เช่น เป็นหน้ี ทะเลาะววิาทกบัคนในครอบครวั รวมถึงอาจท าให้ผู้ป่วยกระท า
ความผดิอื่น ๆ เพิม่ขึน้อกี เช่น ลกัทรพัยเ์พื่อน าเงนิไปเล่นการพนนั หรอืฆา่ตวัตายเพื่อหนีปัญหาหน้ี
จากการพนนั 
 พนม  เกตมานและ ภาณุ ควูุฒยากร (2558) ไดเ้สนอแบบคดักรองการตดิการพนันแบบงา่ย
ส าหรบัประเมนิผูเ้ล่นพนัน ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 20 ขอ้ โดยหากตอบ “ใช่” ตัง้แต่ 7 ขอ้ขึน้ไป
แสดงว่าบุคคลนัน้มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหาการเล่นการพนนั ประกอบไปดว้ยการแสดงออกต่างๆ ดงัน้ี 

1 เวลางานหรอืเวลาเรยีนของคุณเสยีหายเพราะการพนนั  
2 การเล่นการพนนัของคุณเคยท าใหช้วีติครอบครวัไมม่คีวามสขุ  
3 การเล่นการพนนัของคุณเคยท าใหคุ้ณเสือ่มเสยีชื่อเสยีง  
4 คุณเคยรูส้กึส านึกผดิหลงัจากเล่นการพนนั  
5 คุณเคยเล่นการพนนัเพือ่ใหไ้ดเ้งนิมาใชห้น้ีพนนัหรอืแกปั้ญหาการเงนิ  
6 การพนนัท าใหค้วามสามารถต่างๆในตวัคุณมปีระสทิธภิาพน้อยลง  
7 หลงัจากเสยีพนัน คุณรูส้กึว่าตอ้งกลบัมาเล่นอกีครัง้อย่างเรว็ทีสุ่ดและตอ้งเอาคนืของทีเ่สยี

ไป  
8 หลงัจากชนะพนนั คุณมคีวามตอ้งการอยา่งรุนแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอาชนะใหม้ากขึน้  
9 บ่อยครัง้ทีคุ่ณเล่นพนนัจนกระทัง่เหลอืสตางคส์ดุทา้ย  
10 คุณเคยยมืเงนิเพือ่น ามาเป็นทุนในการเล่นพนนั  
11 คุณเคยขายของใดๆ เพือ่น ามาเป็นทุนในการเล่นพนนั  
12 คุณไมเ่ตม็ใจทีจ่ะใชเ้งนิจะใชพ้นนัไปใชใ้นการจบัจา่ยใชส้อยอยา่งอื่น  
13 การพนนัท าใหคุ้ณไมใ่สใ่จต่อความเป็นอยูข่องตวัคุณเองหรอืครอบครวัของคุณ  
14 คุณเคยเล่นการพนนันานกวา่ทีคุ่ณวางแผนไว ้ 
15 คุณเคยเล่นการพนนัเพือ่หลกีหนีจากความกงัวลหรอืปัญหาอื่น  
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16 คุณเคยกระท าหรอืคดิจะกระท าผดิกฎหมายเพือ่น าเงนิไปใชเ้ป็นทุนในการพนนั  
17 การพนนัท าใหคุ้ณนอนหลบัยากขึน้  
18 การโต้เถียงกนั ความผดิหวงั หรอื ความรูส้กึอดึอดั ส่งผลใหคุ้ณเกดิความอยากไปเล่น

การพนนั  
19 คุณเคยมคีวามรูส้กึอยากฉลองเรือ่งต่างๆทีเ่กดิขึน้โดยการไปเล่นพนนัสกัสองสามชัว่โมง  
20 คุณเคยท ารา้ยตนเองหรอืพยายามฆา่ตวัตายอนัเป็นผลมาจากการพนนัของคุณ 

     เน่ืองจากงานวจิยัเรื่องนี้เป็นการศกึษาทีเ่น้นพฤตกิรรมการแสดงออกในการเล่นพนนัของ
วยัรุ่น ดงันัน้ ขอ้ค าถาม 20 ขอ้ที่ได้กล่าวขา้งต้น จะสามารถน าไปประเมนิพฤตกิรรมการพนันของ
วยัรุ่นไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งผูว้จิยัจะไดน้ าไปประยุกต์เป็นแบบสงัเกตพฤตกิรรมการพนันของวยัรุ่น
โดยผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในระดบัครอบครวั ในการเฝ้าสงัเกตเพื่อระบุความถี่ของการกระท าว่าวยัรุ่นใน
สงัคมเมอืงและสงัคมชนบทวา่มพีฤตกิรรมดา้นใดทีม่คีวามถีม่ากทีส่ดุเพือ่ประเมนิความรา้ยแรงในการ
เล่นพนนัจนกลายเป็นโรคตดิการพนนั 
               ทัง้น้ี เพราะสังคมไทย ทัง้ระบบสังคมเมืองและระบบสังคมชนบทเป็นสังคมที่มี
ลกัษณะเฉพาะ รกัอสิระ ยดึมัน่ในสถาบนั ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์มขีนบธรรมเนียมประเพณีที่
ดงีาม มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง สองระบบน้ีเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าที ่และวถิชีวีติ ของคนใน
สงัคมไทยย่อมเกดิการเปลีย่นแปลงไม่มากกน้็อย เมื่อไดร้บัอทิธพิลจากสงัคมต่างชาต ิท าใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลง ในวิถีการด าเนินชีวิตบางประการ สงัคมเมืองก็มีคุณลักษณะเฉพาะเช่น มีอาชีพ
หลากหลายมฐีานะร ่ารวยและยากจนแตกต่างกนั ครอบครวัมคีวามผูกพนักนัน้อยเพราะต้องท างาน
แข่งขนักนัสูงใหไ้ดม้าซึ่งรายได ้ มกีารละเมดิขนบธรรมเนียมเพราะรบัเอาวฒันธรรมตะวนัตกมาสูง 
ส่วนสงัคมชนบท ถึงแม้จะมลีกัษณะเฉพาะตวัและยงัคงไว้ซึ่งวฒันธรรมอนัดีงาม ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มคีวามใกล้ชดิสนิทสนมช่วยเหลือกนั มวีดัและศาสนสถานเป็นที่รวมและยดึเหน่ียว
ความสมัพนัธ ์มคี่านิยมในเรื่องคุณงามความดใีนทางศาสนา เป็นตวัควบคุมความประพฤตทิางสงัคม 
แต่ทัง้สองระบบกเ็ปลีย่นแปลงตามสภาพโลกาภวิตัน์และมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางลบสงูขึน้ 
 งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณการพนันชายแดนอสีานใต้ อย่างงานของ จนัทรา ธนะ-
วฒันาวงศ์ ที่ได้ศกึษาเรื่อง การพนันที่สมัพนัธ์กบัวถิชีวีติ กรณีศกึษาบ่อนไก่ พนันฟุตบอลเวปไซต ์
และไฮโล โดยเน้นพื้นที่ชายแดนอีสานใต้โดยเฉพาะในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีและอ านาจเจรญิ 
พบว่าหวยใต้ดินเป็นการพนันที่เป็นที่นิยม เน่ืองจากเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวกในการเล่น 
นอกจากน้ีในงานน้ีไดจ้ดักลุ่มการพนันออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคอืการพนันผดิกฎหมายแบบ
ดัง้เดมิประกอบด้วยหวยใต้ดนิ/หวยลาว ทุกเพศทุกกลุ่มอาชพีเป็นกลุ่มผูเ้ล่นอายุระหว่าง 10-70 ปี
สว่นใหญ่อยู่ในชุมชนชนบทโดยมจี านวนเงนิทีเ่ล่นตัง้แต่ 10-100 บาทต่อคนต่องวด และบ่อนไก่ (สะ
เตอ) ผูเ้ล่นส่วนใหญ่ทุกเพศมอีาชพีคา้ขาย ขา้ราชการ พนักงานประจ า อายุระหว่าง 30-45 ปี  บ่อน
เล็กมวีงเงนิเล่นตัง้แต่ 400-2,000 บาทต่อคน บ่อนใหญ่มวีงเงนิเล่นตัง้แต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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ส าหรบักลุ่มทีส่องการพนันทีผ่ดิกฎหมายทีเ่ชื่อมโยงกบัประเพณีวฒันธรรมประเภทการพนนัทีพ่บคอื 
ไฮโลงานศพในชุมชนชนบท ผูเ้ล่นเป็นชาวบา้นทีม่ารว่มในงานศพ พบในทุกเพศอายรุะหว่าง 5-70 ปี 
วงเงนิแทงพนัน 10,000-15,000 บาทต่อวงต่อคนืแต่ละคนืจะตัง้วงประมาณ 3-4 วง และชนไก่ ผูเ้ล่น
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 25-45 ปี มอีาชพีคา้ขาย รบัจา้ง และเป็นขา้ราชการ เดมิพนัคู่ละ 
40,000 -60,000 บาท คูท่ ัว่ไป เดมิพนัต ่ากวา่ 20,000 บาท สว่นกลุ่มทีส่ามการพนนัผดิกฎหมายทีใ่ช้
เทคโนโลยปีระกอบดว้ย การพนันฟุตบอล ผูเ้ล่นส่วนใหญ่เป็นผูช้ายอายุระหว่าง 15-45 ปี อยู่ในวยั
เรยีนวงเงนิพนัน 50-200 บาท และในวยัท างานเป็นพนักงานที่มเีงนิเดอืนประจ าวงเงนิพนัน 100-
1,000 บาท ส่วนทีเ่ป็นเซยีนพนนัจะมวีงเงนิสงูสุด 10,000 บาทต่อคู่ การพนันออนไลน์ กลุ่มผูเ้ล่นจะ
เป็นเยาวชนและนกัศกึษาทุกเพศอายปุระมาณ 20 ปี ไมป่รากฏวงเงนิแทงพนนั การพนนัในกลุ่มน้ีอนั
สุดทา้ยคอืมวยตู้ ผูเ้ล่นส่วนใหญ่คอืชาวบา้นทัว่ไป โดยเฉพาะผูช้ายอายุระหว่าง 30-70 ปี ส่วนใหญ่
เล่นรวม 1,000 บาทต่อคนต่อวนั 
     ความแตกต่างระหวา่งสงัคมไทยกบัสงัคมชนบทอาจน าไปสูปั่ญหาการพนนัและพฤตกิรรม
การพนนัของวยัรุน่ทีแ่ตกต่างกนัเน่ืองจากการไดร้บัอทิธพิลทีเ่ป็นความกดดนัจากสภาพทางเศรษฐกจิ 
ทีต่อ้งผกูตดิอยู่กบัระบบตลาด สภาพเศรษฐกจิดงักล่าวท าใหว้ยัรุน่ใหค้วามส าคญักบัวตัถุสิง่ของเพื่อ
บ่งบอกความเป็นคนทนัสมยัและรสนิยมของตนเอง อทิธิพลของสื่อต่อปัญหาการพนันในเด็กและ
เยาวชนเดก็และเยาวชนไดร้บัขา่วสารการพนนัจากสื่อต่างๆ ทัง้จากสื่อโทรทศัน์ ภาพยนตร ์วทิยุและ
อนิเตอรเ์น็ตทุกวนั การโฆษณาการเล่นพนันและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนันอย่างแพรห่ลายสื่อ
อกีประเภทหน่ึงที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงและได้รบัรูข้่าวสารการพนันได้การเติบโตอย่าง
รวดเรว็ของอนิเตอร์เน็ตและการพนันผ่านอนิเตอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
อยา่งมาก เน่ืองจากเดก็และเยาวชนเป็นกลุ่มแรกๆ ทีเ่ขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ท 

วนเอกสารทางวิชากา การทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบว่าสถานการณ์การพนันใน
ปัจจุบนัไดข้ยายออกไปในวงกวา้งและมกีารพฒันารปูแบบและชนิดของการเล่นการพนนัออกไปอยา่ง
กวา้งขวางและหลากหลาย ท าใหป้ระชาชน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยัเขา้ถงึการพนันไดอ้ย่างงา่ยดาย
ผ่านสื่อต่างๆ  ที่มีช่องทางมากมาย โดยเฉพาะในกลุ่มนิสตินักศึกษาหรอืกกลุ่มวยัรุ่นในปัจจุบัน 
พบว่ามสีถติกิารเล่นพนันตัง้แต่อายุยงัน้อย และมแีนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ประเดน็ส าคญัทีเ่ป็น
ปัจจยัใหเ้ดก็และเยาวชนทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มวยัรุ่นมคีวามเสีย่งสงูมากทีจ่ะตดิการพนันไดง้า่ยกว่าวยัอื่นๆ  
เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัที ่ถูกชกัจูงไดง้่ายจากเพื่อน เป็นวยัทีใ่หค้วามส าคญักบัสภาวะดา้นเศรษฐกจิ 
ในขณะทีต่นเองไมม่รีายไดจ้ากการประกอบอาชพีแต่อยากไดเ้งนิมาจบัจ่ายในยุคทีใ่หค้วามส าคญักบั
วตัถุมากกว่าจติใจ  ซึ่งสอดคลอ้งกบัการระบุของสุมาล ีไชยศุภรากุล ทีไ่ดร้ะบุผลวจิยัในระยะเวลาที่
ผา่นมาวา่ การเล่นการพนนัมสีาเหตุจงูใจเกดิจาก 3 ปัจจยัหลกั คอื (1) เล่นเพือ่ความบนัเทงิ ตอ้งการ
เสีย่งโชค ซึ่งอาจไม่ส่งผลกระทบ และไม่เกดิปัญหามากนัก (2) เล่นการพนันเพื่อเป็นช่องทางในการ
ขยบัฐานะอยา่งรวดเรว็ เล่นเพือ่หวงัรวย ซึง่กลุ่มน้ีถอืว่ามอีาการน่าเป็นหว่งทีส่ดุ เพราะวา่อาจน าไปสู่
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อาชญากรรม หรอืกลายเป็นเหยื่อของอาชญากรรม ซึง่ทีผ่่านมากเ็คยมนีักศกึษาทีเ่ล่นพนันจนตอ้งกู้
หน้ีนอกระบบ และ (3) กลุ่มที่ติดการพนัน เล่นแล้วเลิกไม่ได้ แต่ไม่ได้เป็นผลมากจากฐานะแต่มี
ปัญหาทางสภาพจติใจ อยา่งไรกต็ามส าหรบัการเล่นการพนนัในกลุ่มนกัศกึษา ถอืว่ามคีวามเสีย่งมาก
เน่ืองดว้ยนกัศกึษาเป็นกลุ่มคนทีเ่ชื่อคนงา่ย ขาดวจิารณญาณ และทีส่ าคญัยงัเชื่อในโชคชะตามากขึน้ 
ท าใหเ้ราตอ้งเรง่ตระหนกัและรว่มกนัแกปั้ญหาดงักล่าวเพื่อหยุดและยบัยัง้ทศันคตใินเชงิบวกของการ
เล่นการพนนัในกลุ่มนกัศกึษา (สมุาล ีไชยศุภรากุล 2556 : ออนไลน์) 
      หากเน้นการศกึษาการพนันทีเ่จาะจงพืน้ทีแ่ถบอสีานมงีานวจิยัชุดโครงการวจิยัการพนัน 
สงัคมวิทยาการพนันและนัยชิงนโยบาย: กรณีศึกษา การพนันในพื้นที่จงัหวดัชายแดนอีสานใต ้
(อุบลราชธานี-อ านาจเจรญิ ยโสธร-มุกดาหาร สรุนิทร-์ศรสีะเกษ) และแหล่งพนนัในเขตแดนตดิต่อกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้กระบวนการศึกษาด้วยวิธีการส ารวจสภาพ ประเภทของการพนัน 
พฤตกิรรมการเล่นและผลจากพฤตกิรรมการเล่นของกลุ่มคนต่างๆ ว่ามแีนวโน้มจะเกดิปัญหาสงัคม
และหรอืเศรษฐกิจตามมาอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและการหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น  
วตัถุประสงค์ของการวจิยัเพื่อศกึษาองค์ความรูเ้กี่ยวกบัการพนันในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตัง้แต่ประเภท ชนิดของการพนันและพืน้ทีเ่ฉพาะที่เล่นพนัน กลุ่มคนที่เล่น พฤตกิรรม ลกัษณะทาง
เศรษฐกจิและสงัคม มุมมองของผูเ้ล่นการพนัน รวมทัง้ผลกระทบที่เกดิจากการเล่นการพนันในเชงิ
สงัคมและเศรษฐกิจในพื้นที่อุบลราชธานีและในพื้นที่ชายแดนอสีานใต้ที่ติดกบัประเทศเพื่อนบ้าน 
งานวจิยัของกนกวรรณ  มโนรมย ์และวชัร ี ศรคี า ทีศ่กึษาเรื่องเครอืขา่ยทางสงัคมและเศรษฐกจิของ
ผูเ้ล่นการพนัน เครอืข่ายและองค์กรทางสงัคมของคาสโินขา้มแดนระหว่างไทยและกมัพูชาในพื้นที่
อสีานล่างและนยัเชงินโยบาย ผลการศกึษาพบวา่การเดนิทางเขา้ออก ณ ด่านทีม่คีาสโินขา้มแดนผา่น
ด่านช่องสะง าและช่องจอมมจี านวนราว 700,000 คนต่อปีและจ านวนผูข้า้มไปเล่นเป็นผูห้ญงิมากกว่า
ผูช้ายมาก โดยดูจากขอ้มลูการใชห้นังสอืเดนิทางไทยเขา้ประเทศไทยเดอืนมถุินายน 2556  ผูช้ายที่
ใช้หนังสอืเดนิทางไทยมจี านวน  9,437 คนในขณะที่จ านวนผู้หญิงมมีากถึง 11,298 คน ผู้ท าทวัร์
พนนัขา้มแดนมฐีานะปานกลางและชนชัน้กลางและเคยมปีระสบการณ์เกีย่วขอ้งกบัการพนนัขา้มแดน
ไมท่างกท็างหนึ่งมาก่อน สว่นกลุ่มผูเ้ล่นพบว่า เกอืบทัง้หมดเป็นวยักลางคนมทีัง้ผูท้ีม่อีาชพีหลกัของ
ตวัเองและเล่นพนนัในคาสโินเป็นอาชพีหลกั ผูเ้ล่นพนนัไปเล่นทีค่าสโินชายแดนโดยไมต่อ้งกงัวลเรือ่ง
ถูกจบักุมและรูส้กึอบัอาย เพราะผูเ้ล่นสว่นหนึ่งเป็นขา้ราชการทัง้ท างานและเกษยีณอายุแลว้ทีข่า้มไป
เล่นในบ่อนต่างประเทศและมจี านวนไมม่ากนกัทีเ่ป็นคนแก่ ชาวบา้น หรอืคนวยัท างานทีต่กงาน และ
งานของ ป่ินวด ีศรสีุพรรณและสุรสม กฤษณะจูฑะ ทีศ่กึษาเรื่อง กระบวนการกลายเป็นนักพนันขา้ม
แดน กรณีศกึษาคนทวัรท์ีค่าสโินสะหวนัเวกสั มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการทีท่ าใหช้าวบา้น
กลายเป็นนักพนันขา้มแดน และ เพื่อศกึษาผลกระทบทางสงัคมวฒันธรรมต่อประเทศไทยอนัเป็นผล
จากการเปิดคาสโินสะหวนัเวกสั ผลการศกึษาพบว่า สิง่อ านวยความสะดวกในการขา้มแดนใหก้บั
ชาวบ้านโดยเฉพาะทวัรน์ักพนันเป็นปัจจยัหลกัที่ท าใหช้าวบ้านเขา้สู่วงจรการพนัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์
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ของคาสโินที่ต้องการโปรโมทสรา้งความครกึครืน้และหารายไดเ้ขา้คาสโิน การตดัสนิใจเขา้ร่วมทวัร์
ของชาวบ้านมปัีจจยัทางด้านสงัคมเศรษฐกิจเป็นตวัแปรส าคญั โดยเฉพาะการว่างงาน การสรา้ง
รายได้เสรมิ ความหวงัจากเงนิพนันจ านวนหน่ึง และการไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง นอกจากน้ี
ปัจจยัทางด้านสงัคมวฒันธรรม ได้แก่ การเขา้ร่วมกจิกรรมของเพื่อนฝงู การช่วยเหลอืคนรูจ้กัให้มี
ลูกคา้ครบจ านวนตามเป้าหมาย การท ากจิกรรมยามว่างของผูส้งูอายุ ปัจจยัทางดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่  
การไมถู่กจบักุม และปัจจยัเสรมิเช่นการไดท้่องเทีย่วต่างประเทศ ต่างสง่ผลใหช้าวบา้นตดัสนิเขา้รว่ม
ทวัร์ได้โดยง่าย การเข้าร่วมกิจกรรมการพนันดงักล่าวมีส่วนให้ชาวบ้านส่วนหน่ึงเปลี่ยนสถานะ
กลายเป็นนกัพนนัขา้มแดน และเขา้สูก่จิกรรมการพนนัต่อเน่ือง จากทีไ่มเ่คยเขา้รว่มกจิกรรมดงักล่าว
เลย 
       อย่างไรก็ตาม งานวิจยัของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่
ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้รู้เท่าทันรูปแบบการพนัน และน าเสนอรูปแบบการพนันที่
หลากหลายในสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปซึง่เกดิประโยชน์กบัสงัคมในวงกวา้งและท าใหส้งัคมไดร้บั
ทราบและหาแนวทางป้องกนั แต่ในบรบิทของสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็น
พลวตันัน้ ยอ่มสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของคนหรอืการพนนัทีแ่ฝงอยูใ่นรปูต่างๆ ปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา
เช่นกัน ดังนัน้การศึกษาและวิจยัเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจยัที่สามารถน า ไปแก้ปัญหาได้
ทนัท่วงทีจะช่วยบรรเทาปัญหาและการมีมาตรการต่างๆได้  ในกรณีของงานวิจยัเรื่องน้ี ได้เน้น
การศกึษาในเชงิคุณภาพเป็นหลกัเพื่อใหไ้ดก้รณีศกึษาทีแ่ตกต่างในมติทิีเ่ป็นองคป์ระกอบใน 5 ดา้น  
เน่ืองจากต้องการความลกึซึ้งของปรากฏการการเชื่อมโยงระหว่างพฤตกิรรมของวยัรุ่นและรูปแบบ
การพนันโดยเน้นการเฝ้าสงัเกตจากบุคคลในครอบครวัของวยัรุ่นร่วมดว้ย ในลกัษณะการสงัเคราะห์
เป็นรปูแบบ (model) ของการเชื่อมโยงองคป์ระกอบดา้นสถานภาพของครอบครวั ดา้นเทคโนโลยกีาร
สื่อสาร  ด้านสภาพแวดล้อมของสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท  ด้านความต้องการหรอืมูลเหตุจูงใจ  
ดา้นคา่นิยม ประเพณีและวฒันธรรม 

 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

              ในบทน้ี ผูว้จิยัจะกล่าวถงึขัน้ตอนและกระบวนการวจิยั ทีแ่สดงถงึเน้ือหาและโครงสรา้งที่
เกี่ยวกบัขอบเขตของการศกึษา รูปแบบวธิวีจิยั วธิดี าเนินการวจิยั และการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อ ให้
ผูอ้่านไดท้ราบถงึเงือ่นไขหรอืวธิกีาร ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ลกัษณะการด าเนินการทีเ่กดิขึน้ตามล าดบัดงัน้ี 
 
3.1 รปูแบบวิธีวิจยั 
 
     ระเบยีบวธิวีจิยั  ใช้วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative)  ในการค้นควา้หาขอ้มูล ซึ่งมคีวาม
ยดืหยุ่นสงู เป็นการคน้หาขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏอยู่ตามธรรมชาต ิดว้ยการมอง พดู อ่านและฟัง (ลดัดา
วลัย ์ เพชรโรจน์  2547)   งานวจิยัเรื่องน้ีมแีนวทางการท างานทีแ่สวงหาความจรงิในสภาพทีเ่ป็นอยู่
โดยธรรมชาต ิ(naturalistic inquiry)  ซึง่เป็นการสอบสวน มองภาพรวมทุกมติ ิ(holistic perspective)  
ดว้ยตวัผูว้จิยัเอง  เพื่อหาความสมัพนัธข์องปรากฏการณ์ในพฤตกิรรมการพนันของวยัรุน่กบัมติหิรอื
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมของภาคอสีานที่เชื่อมโยงกนั  โดยให้ความส าคญักบัขอ้มูลที่เป็น
ความรูส้กึนึกคดิ คุณค่าของมนุษย ์ และความหมายทีม่นุษยใ์หต้่อสิง่แวดลอ้มต่างๆ รอบตวั จากนัน้
น าข้อค้นพบมาสรุปและสงัเคราะห์ เพื่อน าเสนอเป็นกรณีศึกษา 5 กรณีศึกษาในรูปแบบความ
เชื่อมโยงของพฤตกิรรมกบัมติอิงคป์ระกอบทีแ่ตกต่าง 
      กรณีศกึษา เป็นอกีหน่ึงระเบยีบวธิทีี่ใชต้อบค าถามที่มุ่งเน้นหาเหตุผลของผลลพัธ์หรอื
วธิกีารหรอืกระบวนการในการก่อเกดิผลลพัธ์ดงักล่าวภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นจรงิ (Yin 2003) 
วธิวีจิยัน้ีมขีอ้ดตีรงทีเ่ป็นการศกึษาในสภาพแวดลอ้มซึ่งไม่ไดม้กีารควบคุมตวัแปรใดๆ เช่นเดยีวกบั
วิธีวิจยัเชิงทดลอง ข้อดีอีกอย่างคือมุ่งศึกษาเชิงลึกเพื่อท าความเข้าใจกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงซึ่งใน
งานวจิยัน้ีไดมุ้ง่ท าความเขา้ใจกบัพฤตกิรรมการพนนัของวยัรุน่ 
     เหตุผลของการเลอืกใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพน าเสนอเป็นกรณีศกึษาในงานวจิยัน้ี 
เพื่อคน้หาค าตอบโดยใหค้วามส าคญักบัค าถามของการวจิยั เพราะวธิวีจิยับางอย่างไม่สามารถตอบ
ค าถามได้ชัดเจนดังที่ต้องการได้ เช่นวิธีวิจยัเชิงปรมิาณสามารถค้นหาความสมัพันธ์และความ
แตกต่างดว้ยค่าทางสถติไิดแ้ต่อาจไม่สามารถอธบิายเหตุผลแห่งความสมัพนัธห์รอืความแตกต่างนัน้
ได้ ดงันัน้งานวจิยัเรื่องน้ีจงึพยายามสรา้งความเชื่อมัน่ของขอ้มูลที่ได้โดยการใช้ขอ้มูลยนืยนัหลาย
แหล่ง 
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3.2 ประชากร 
 
              ประชากรคอื เยาวชนที่เป็นกลุ่มวยัรุ่นอายุระหว่าง 14-24  ปี อาศยัอยู่ในพื้นที่เมอืงและ
ชนบทของจงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัมุกดาหารที่เคยเกี่ยวข้องผู้ต้องหาหรอืเคยถูกจบักุม
เกี่ยวกับคดีการพนัน ในระหว่างปี 2555-2556 จ านวน 2,195 คน (สถานีต ารวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานีและจงัหวดัมุกดาหาร 2557) 
 
3.3 กลุ่มตวัอย่าง 
 
                กลุ่มตวัอย่างคอื กลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มวยัรุ่นอายุระหว่าง 14-24  ปี อาศยัอยู่ในพืน้ที่
เมอืง และชนบทของจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 3 ราย และพื้นที่เมอืงและและชนบทของจงัหวดั
มุกดาหาร จ านวน 2 ราย เลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เน่ืองจากใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัคือกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเล่นพนันและอบายมุขอื่น โดยมีเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบดว้ยต้องเป็นบุคคล (วยัรุ่น) ที่เคยเกี่ยวขอ้งกบัคดกีารพนันในระหว่างปีงบประมาณ 2555-
2556 หรอืเคยถูกจบักุมในขอ้หาเล่นการพนนัในรปูแบบต่างๆ  
      กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจ านวน 12 ราย จ าแนกเป็นระดบัครอบครวัของวยัรุน่ 
เป็นบุคคลทีอ่าศยัอยูใ่นครอบครวัเดยีวกนั 5 ราย ผูน้ าของชุมชนในชุมชนทีว่ยัรุน่อาศยัอยู ่5 รายและ
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัจงัหวดัหรอือ าเภอ 2 รายโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
     เน่ืองจากการศกึษาน้ี เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพน าเสนอเป็นกรณีศกึษา 5 กรณีศึกษา 
ดงันัน้การใช้เครื่องมือในการศึกษาต้องใช้หลากหลายเพื่อหาความสมัพันธ์และความหมายของ
ปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ ในลกัษณะการพรรณนาที่ค่อนขา้งละเอยีด เพราะมขีอ้จ ากดัในการประเมนิ
เป็นตวัเลขและแปลความหมายของตวัเลขได ้เครือ่งมอืทีใ่ชจ้งึประกอบดว้ย 
    3.4.1 แบบสงัเกตการณ์ ใช้บันทึกพฤติกรรมส าคญัของวยัรุ่น ระบุพฤติกรรมความถี่ที่
ท าซ ้าๆ มากทีสุ่ดในรอบ 4 เดอืนตัง้แต่เดอืนเมษายน 2558-พฤษภาคม 2558 กบัความเกีย่วพนัของ
องค์ประกอบในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบับรบิทขององค์ประกอบดา้นสถานภาพของครอบครวั 
องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสาร  องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นสงัคมเมอืงกบัสงัคม
ชนบท  องคป์ระกอบดา้นความตอ้งการหรอืมลูเหตุจงูใจ  และองคป์ระกอบดา้นคา่นิยม ประเพณีและ
วฒันธรรมของท้องถิ่น โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับครอบครวั เป็นผู้สงัเกตการณ์ ตัวอย่างแบบ
สงัเกตการณ์ (ภาคผนวก ข) 
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     3.4.2 แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้งเพือ่ตอบวตัถุประสงคข์อ้ที ่1-2 ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่ 
แบ่งออกเป็น 4 ตอนประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของวยัรุ่นพื้นที่จงัหวดัอุบลราชธานี และ
มุกดาหาร  ตอนที่ 2 อิทธิพลขององค์ประกอบด้านสถานภาพของครอบครวั องค์ประกอบด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร  องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมที่ เป็นสังคมเมืองกับสังคมชนบท  
องค์ประกอบด้านความต้องการหรือมูลเหตุจูงใจ  และองค์ประกอบด้านค่านิยม ประเพณีและ
วฒันธรรมของทอ้งถิน่ที่ส่งผลต่อพฤตกิรรม  ตอนที่ 3 รูปแบบการพนัน และพฤตกิรรมการเล่นการ
พนนั ความเสีย่งที่เกดิขึน้เมื่อเล่นการพนัน และตอนที ่4 การเชื่อมโยงรปูแบบการพนันและอบายมุข
อื่น  

    3.4.3 แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้งเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที ่3 ใชก้บักลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูม้ี
สว่นเกีย่วขอ้งในระดบัครอบครวั ชุมชน สงัคมในมุมมองและการพบเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งแบ่งออกเป็น 
4 ตอนประกอบดว้ย ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของวยัรุ่นพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี และมุกดาหาร ตอนที ่
2 อทิธพิลขององค์ประกอบด้านสถานภาพของครอบครวั องค์ประกอบด้านเทคโนโลยกีารสื่อสาร  
องค์ประกอบดา้นสภาพแวดล้อมที่เป็นสงัคมเมอืงกบัสงัคมชนบท  องค์ประกอบดา้นความต้องการ
หรอืมูลเหตุจูงใจ  และองค์ประกอบด้านค่านิยม ประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิ่นที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมวยัรุ่น  ตอนที่ 3 รูปแบบการพนัน และพฤตกิรรมการเล่นการพนัน ความเสีย่งที่วยัรุ่นจะ
เล่นการพนนั  และตอนที ่4 แนวทางการป้องกนัพฤตกิรรมความเสีย่งทีจ่ะเล่นการพนนั แนวทางการ
แก้ปัญหาผู้ที่ติดการพนัน ที่จะเชื่อมโยงไปสู่รูปแบบการพนันและอบายมุขอื่น (แบบสมัภาษณ์กึ่ง
โครงสรา้งแสดงในภาคผนวก) 

      3.4.4  ตวัผูว้จิยั ทัง้น้ีตวัผูว้จิยัเอง ถอืเป็นเครื่องมอืส าคญัในการเกบ็ขอ้มูลการวจิยัแบบ
เชิงคุณภาพ เพราะสามารถปรบัเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถประเมินค่านิยมและมี
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หข้อ้มลูกบัผูร้บัขอ้มลูได ้(ลดัดาววลัย ์ เพชรโรจน์  2547) 
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส าคญั  2 แหล่งคือแหล่งข้อมูลปฐมภูม ิและ
แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิมรีายละเอยีดดงัน้ี 
               3.5.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูม ิ 
                 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่น ด้วยการ (1) สงัเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมในบรบิทของสภาพแวดล้อมทัว่ไปเพื่อเก็บขอ้มูลในระยะเริม่ต้น (2) การสงัเกตพฤติกรรม
เพื่อใหเ้หน็ภาพในเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาต ิในขณะท าการสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มตวัอย่าง
วยัรุน่ จ านวน 5 ราย ของสงัคมเมอืงและสงัคมชนบทในจงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัมุกดาหาร 
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                2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งจ านวน 15 ราย ในระดบั
ครอบครวัและชุมชน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสมัภาษณ์บุคคลในครอบครวัและผูน้ าชุมชนด้วยแบบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และให้บุคคลในครอบครวัและผู้น าชุมชนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สงัเกตการณ์กลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นโดยใช้แบบบนัทกึการสงัเกตการณ์แล้วส่งขอ้มูลให้ผูว้จิยั ในระดบั
เจา้หน้าทีข่องรฐัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึในทศันะ มุมมอง และความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวยัรุ่นซึ่งเป็นผู้ได้สมัผสักับกลุ่มตัวอย่างวยัรุ่นโดยตรงเป็นระยะ
เวลานาน 
               3.5.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิเป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมจากเอกสารทาง
วชิาการเอกสารเผยแพรแ่ละผลการศกึษาของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ การวเิคราะหเ์อกสาร
ของรายงานทางวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของวยัรุ่น การด าเนินคดแีละการจบักุมผูเ้ล่นการ
พนันของฝ่ายสบืสวนสถานีต ารวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัมุกดาหาร และรายงานการ
วจิยัของนกัวจิยัทา่นอื่นๆ 
 
3.6 การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ โดยการน าขอ้มลูจากการสงัเกตการณ์ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งใน
ครอบครวั และการสมัภาษณ์เชงิลกึ มาวเิคราะหแ์บบอุปนัย (inductive analysis) เน้นการวเิคราะห์
เหตุการณ์แบบไม่องิทฤษฎี เน้นอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิจากขอ้มูลส่วนย่อยๆ (segments) 
ของแต่ละกรณีศึกษา แล้วพิจารณาส่วนย่อยที่คล้ายๆ กนัหรอืประเภทเดยีวกนัมารวมกนัจดัเป็น
ประเด็นรวม (topics) และหลายๆ ประเด็นรวมกนัเป็นกลุ่ม (categories) และหลายๆ กลุ่มจดัเป็น
แบบแผน (pattern) แลว้น าเสนอเป็นกรณีศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 5 กรณีศกึษา 
  



บทท่ี 4 

กรณีศึกษาจงัหวดัอบุลราชธานี 
  

        ในบทน้ีผู้วจิยัจะได้น ำเสนอพฤติกรรมกำรพนันของวยัรุ่นพื้นที่จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
โดยกำรสมัภำษณ์วยัรุ่น ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัครอบครวั ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัชุมชน เพื่อแสดง
กำรเชื่อมโยงองค์ประกอบด้ำนสถำนภำพของครอบครัว ด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำร  ด้ำน
สภำพแวดล้อมของสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท  ด้ำนควำมต้องกำรหรอืมูลเหตุจูงใจ  ด้ำนค่ำนิยม 
ประเพณีและวฒันธรรมทีเ่ป็นปัจจยัในกำรก ำหนดพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุน่ว่ำมอีทิธพิลมำกน้อย
เพียงใดระหว่ำงสงัคมเมืองและสงัคมชนบท จ ำนวน 3 กรณีศึกษำในพื้นที่จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
ตำมล ำดบัดงัน้ี  

 
4.1 กรณีศึกษาท่ี 1 พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นเขตเมืองของจงัหวดัอบุลราชธานี 
 

       4.1.1 ข้อมูลพื้นฐำนกบัควำมเกี่ยวพนัในกำรพนันของวยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 1 จำกกำร
สมัภำษณ์เมือ่วนัที ่2 พฤษภำคม  2558  

             วยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 1 เป็นเพศชำย อำยุ  24 ปี อำศยัอยู่บ้ำนเลขที่ 66  บ้ำนผบั
แลง้ ต ำบลส ำโรง อ ำเภอส ำโรง จงัหวดัอุบลรำชธำนี  มอีำชพีรบัจำ้งทัว่ไป บดิำมอีำชพีรบัรำชกำรแต่
เกษยีณอำยุรำชกำรแลว้ ส่วนมำรดำมอีำชพีเป็นเกษตรกร ท ำนำรบัจำ้งปลูกขำ้ว มจี ำนวนพีน้่องรว่ม
บดิำมำรดำเดยีวกนัจ ำนวน 5 คน  

            วยัรุ่นได้เล่ำให้ผู้วจิยัฟังในตอนต้นของกำรสมัภำษณ์ว่ำ “จุดเริม่ต้นของกำรพนัน 
เริม่เล่นกำรพนันมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 จุดประสงค์ของกำรเล่นในตอนแรกคอืเพื่อควำมสนุกสนำน 
ตื่นเตน้ เน่ืองจำกชว่งนัน้มเีวลำว่ำงมำกเกนิไป ภำระควำมรบัผดิชอบมน้ีอย ถงึแมก้จิกรรมยำมว่ำงจะ
มกีำรเล่นกฬีำต่ำงๆ เช่นตะกรอ้ ฟุตบอล มวยบำ้ง กไ็ม่สำมำรถแกปั้ญหำกำรว่ำงงำนได ้แต่กไ็ม่เคย
ละทิ้งกำรเล่นกฬีำเพรำะคดิว่ำกำรมสีุขภำพแขง็แรง ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นเรื่องที่ด ี ในที่สุดกำรเล่น
กฬีำกบัเพื่อนเพิม่มำกขึน้เรื่อยๆ กก็ลำยเป็นจุดเริม่ตน้ทีท่ ำใหม้กีำรพนันในกจิกรรมกำรกฬีำเกดิขึน้ 
เพรำะนอกเหนือจำกกำรเล่นเพื่อใหไ้ดช้ยัชนะแลว้ ยงัมกีำรพนันเป็นเงนิเดมิพนั ซึ่งขณะนัน้กไ็ม่ได้
มำกมำยอะไรเริม่จำก 100-200 บำทต่อครัง้ ซึง่ท ำใหรู้ส้กึตื่นเตน้และมแีรงจงูใจในกำรเล่นกฬีำเพรำะ
เป็นกำรชนะยกก ำลงัสองหมำยควำมว่ำชนะกีฬำและชนะพนันกีฬำด้วย สร้ำงควำมตื่นเต้นและ
แรงจูงใจในกำรเล่นไดอ้ย่ำงมำก หลงัปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำเมื่อเล่นกฬีำกบักลุ่มเพื่อนทไีรกม็กีำร
พนันเขำ้มำเกี่ยวขอ้งทุกครัง้ เมื่อท ำเป็นประจ ำกลำยเป็นควำมเคยชนิ กำรพนันจงึไดก้ลำยมำเป็น
สว่นหน่ึงของชวีติตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มำ”   
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            สำเหตุหลกัทีท่ ำใหต้ดิกำรพนันกรณีศกึษำที ่1 กล่ำวว่ำ “มเีวลำว่ำงนอกเหนือจำก
กำรท ำงำนหรอืท ำอย่ำงอื่นเช่นเล่นกฬีำแลว้ เวลำว่ำงกจ็ะหำกจิกรรมท ำซึง่กค็อืกำรพนันเพรำะใครๆ 
เขำกเ็ล่นกนั นอกจำกนัน้เมือ่มำพจิำรณำดตูวัเองแลว้ กำรพนนัน่ีจะชอบโดยนิสยัสว่นตวั  โดยสว่นตวั
ชอบกำรพนันอยูแ่ลว้เมื่อมโีอกำสจะเล่นตลอด เพื่อเป็นกำรหำรำยได ้นอกเหนือจำกกำรรบัจำ้งทัว่ไป
เป็นกำรหำรำยได้อกีทำงหน่ึงคอืกำรพนันเล่นจนติด เมื่อเล่นกำรพนันก็จะท ำใหห้นัไปหำอบำยมุข
อยำ่งอื่นไดอ้กีโดยเฉพำะกำรดื่มเหลำ้ นอกจำกน้ีเมื่อมเีวลำวำ่งกจ็ะเล่นพนนัชนิดอื่นดว้ยเช่น กำรเล่น
ไฮโล กำรพนันโบก ไพ่ ไก่ชน บัง้ไฟ เป็นต้น ในหมู่บำ้นที่อำศยัอยู่จะไม่ค่อยมสีถำนที่เล่นกำรพนัน
แต่จะไปเล่นกำรพนันที่อื่นโดยเดินสำยเล่นตำมงำนต่ำงๆ หรอืตำมบ่อนกำรพนันละแวกหมู่บ้ำน
ใกลเ้คยีงจะมกีำรเปิดบ่อนพนันเล่นกนัเป็นประจ ำ ปัจจุบนัมรีำยไดจ้ำกกำรรบัจำ้งท ำงำนทัว่ไปเฉลี่ย
เดอืนละ 16,000 บำท แบ่งเงนิรำยไดม้ำเล่นกำรพนนัต่อเดอืนเฉลีย่เดอืนละ 5,000-6,000 บำท  

            กรณีศกึษำที ่1 เล่ำใหผู้ว้จิยัฟังต่อว่ำ “กำรพนนัทีเ่ล่นเป็นประจ ำคอื มวยตู ้มวยเวที
สด ไฮโล ซึ่ งปัจจุบันอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเล่นพนัน คือ
โทรศพัทม์อืถอืใชใ้นกำรตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงผูเ้ล่นดว้ยกนั โดยเฉพำะในกำรเล่นกำรพนันมวยตูแ้ละ
มวยเวทสีดจะมกีำรวจิำรณ์คูม่วยก่อนวำ่ใครมโีอกำสชนะ สว่นกำรเล่นไฮโลกม็กีำรตดิกลอ้งและดทูำง
จอเอำหรอืใชร้โีมทคอนโทรลควบคุมในกำรเล่น วธิีกำรเล่นพนันมวยตู้ กม็วีธิกีำรเล่นงำ่ยๆ คอืพนัน
ตำมมุมทีช่อบคอืมุมแดง-น ้ำเงนิ ส่วนไฮโลกำรเล่นกเ็ป็นลูกมอืแทงสงู-ต ่ำและเลอืกเล่นตำมใจชอบมี
โต๊ด มเีตง็ ส่วนกำรเล่นโบกกเ็ล่นเป็นลูกมอืเพื่อแทงคี ่แทงคู่  ส ำหรบัไพ่มหีลำยประเภทและเล่นทุก
อย่ำง มกีติกำตกลงกนัก่อนเล่น สุดท้ำยกำรพนันที่ชอบเล่นคอืไก่ชน เลอืกเล่นตำมเชงิ ดูลกัษณะ
ควำมแขง็แรงของไก่ทีเ่หน็หำกคดิวำ่ตวัไหนมโีอกำสจะชนะและเลอืกเล่นไดทุ้กฝ่ำย” 
       ผูว้จิยัถำมต่อว่ำผลกระทบทีไ่ดจ้ำกกำรเล่นกำรพนนั กรณีศกึษำที ่1 กล่ำวว่ำ “ผมถอืว่ำ
กำรพนันเป็นเรื่องปกติอย่ำงที่บอก ใครๆ เขำก็เล่นกนั ผมจะแบ่งเวลำเล่นคอืเวลำท ำงำนก็จะต้อง
ท ำงำนเพื่อใหไ้ดร้ำยได้อกีสว่นหนึ่ง และจะเล่นกำรพนันในเวลำว่ำงหรอืในเวลำท ำงำนทีส่ำมำรถเล่น
ไดโ้ดยใชโ้ทรศพัทต์ดิต่อในกำรเล่น จนดูเสมอืนว่ำเป็นกำรท ำงำนปกต ิแต่นอกจำกกำรท ำงำนหรอืมี
เวลำว่ำงกจ็ะเล่นพนันตลอด เคยถูกจบักุมในขอ้หำเล่นกำรพนันไฮโล ในปี 2555 มำแลว้ตอนนัน้ท ำ
ใหค้รอบครวัรูส้กึผดิหวงัและอบัอำยคน  แต่ผมกย็งัไมห่ยุดเล่นตรำบใดทีย่งัมโีอกำส ซึง่ระยะต่อมำจะ
เริม่หมกมุน่กบักำรพนนั” แนวทำงทีจ่ะท ำใหต้นเองหำ่งไกลจำกกำรพนนัและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีจ่ะ
น ำไปสู่กำรเล่นพนัน กรณีศึกษำที่ 1 ได้ให้ข้อมูลต่อว่ำ “ต้องมีงำนหลักหรอืงำนประจ ำท ำอย่ำง
ต่อเน่ืองน่ำจะช่วยได้  ไม่ท ำให้มีเวลำว่ำงเยอะหรืออำจจะเป็นกำรท ำงำนรับรำชกำรต่ำงๆ 
ลูกจำ้งประจ ำก็ได้ที่ท ำใหม้เีวลำท ำเยอะขึน้ มเีวลำประจ ำถำวรเช่นงำนรำชกำรเริม่ท ำงำน 8.30 น. 
เลกิงำน 16.30 น.  เวลำว่ำงจะไดน้้อยลง และจะไดไ้ม่หมกมุ่นหรอืหนัหน้ำเขำ้ไปเล่นกำรพนันต่ำงๆ 
เมื่อเลกิงำนกม็กีำรออกก ำลงักำยทีต่่อเน่ืองและพยำยำมเลีย่งพนันทีเ่กดิจำกกำรกฬีำ พยำยำมเตอืน
ตนเองวำ่กำรพนนัมแีต่โทษ อยำ่หลงเชื่อค ำเชญิชวนของบุคคลอื่น” 
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       นอกจำกน้ี อิทธิพลจำกงำนบุญประเพณีท้องถิ่นมีส่วนท ำให้ติดกำรพนันเน่ืองจำก 
วฒันธรรมของคนไทยจะรวมกลุ่มเมื่อรวมกลุ่มกนัแลว้จะหำกจิกรรมท ำร่วมกนั ดว้ยควำมสนุกสนำน
ซึง่กจิกรรมทีท่ ำรว่มกนัในงำนบุญประเพณี และวฒันธรรมทอ้งถิน่สว่นใหญ่กห็นีไมพ่น้กำรพนนัเลก็ๆ 
น้อยๆ แลว้แต่จงัหวะและโอกำส โดยกำรพนันที่นิยมเล่นมำกที่สุดคอืกำรเล่นไฮโลตำมงำนศพ บำง
งำนตัง้วงเล่นเป็น 2-3 วงขนำดใหญ่หำกหมู่บำ้นใดหรอืละแวกใดจ ำนวนคนเล่นเยอะกจ็ะแบ่งวงเล่น
หลำยวง เน่ืองจำกทีน่ัง่ลอ้มวงมจี ำกดั สว่นตวัผมเองจะเล่นเป็นลูกมอืทุกครัง้  เบีย้โบกกเ็ช่นเดยีวกนั
ตำมงำนศพกจ็ะเล่นเป็นลูกมอื ไพ่ บัง้ไฟซึง่เป็นประเพณีและศลิปะของชำวอสีำนทีข่ ึน้ชื่อมกีำรพนัน
เข้ำไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ โดยเลือกเล่นตำมใจชอบในกำรเล่นและก็เคยเล่นมำทัง้หมดเกือบทุก
ประเภทเป็นลกัษณะพนันตำมงำนสงัคมหรอืงำนบุญประเพณี ในรอบระยะเวลำ 1 ปีจะมปีระเพณี
หลำยอยำ่งของคนอสีำนท ำใหย้ำกทีจ่ะหลุดจำกวงโคจรพนนัได ้   

       4.1.2 รปูแบบกำรพนนัทีเ่ชื่อมโยงไปสูอ่บำยมุขอื่น 
              รูปแบบกำรพนันที่ เชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขอื่น จำกประสบกำรณ์ของวัยรุ่น

กรณีศึกษำที่ 1 ได้สรุปสัน้ๆ ให้ผูว้จิยัฟังว่ำ “ในวงกำรพนันจะมกีำรเชื่อมโยงกบัอบำยมุขอื่นเสมอ 
มำกบำ้ง น้อยบำ้ง อย่ำงเช่น กำรสบูบุหรี ่กำรดื่มสุรำ เบยีร ์กำรเทีย่วเตร่ กำรเทีย่วผูห้ญงิถอืว่ำเป็น
สว่นประกอบของอบำยมุขเพิม่เตมิ สว่นตวัผมเองนัน้จะเชื่อเรื่องโชคลำง เวลำเล่นกำรพนนัเสยีจะถอื
วำ่ตนเองมเีครำะห ์แลว้จะหนัไปดหูมอด ูพึ่งหมอดเูพื่อใหท้ ำนำยดวงชะตำ เพรำะคดิว่ำหมอดูจะช่วย
ใหเ้ล่นกำรพนนัไดช้่วงใดทีม่เีครำะหก์อ็ำจจะท ำใหเ้ล่นเสยี แต่ถำ้ช่วงไหนโชคดกีจ็ะท ำใหเ้ล่นพนันได ้
ซึง่เป็นควำมเชื่อทีต่ดิตวัผมมำตลอด” ผูว้จิยัไดถ้ำมต่อว่ำแลว้ทุกครัง้ทีไ่ปดหูมอดูจะมกีจิกรรมอะไรที่
ต่อเน่ืองจำกกำรดูหมอหรอืไม่ วยัรุ่นผูใ้หส้มัภำษณ์บอกกล่ำวว่ำ ทุกครัง้ทีไ่ปดูหมอดูจะเสยีค่ำใชจ้่ำย
ต่อครัง้ และถ้ำหมอดูท ำนำยทำยทกัว่ำจะมเีครำะห์ก็จะต้องเสยีค่ำสะเดำะเครำะห์ซึ่งเป็นเงนิตัง้แต่ 
1,000-3,000 บำทต่อกำรสะเดำะเครำะหใ์นแต่ละครัง้   

        4.1.3 ผลกระทบจำกกำรเล่นกำรพนนั 
              ผลกระทบจำกกำรเล่นพนันที่ผ่ำนมำวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 1  ไดใ้หข้อ้มูลว่ำ “แรก

สุดคดิว่ำกำรพนันจะท ำใหช้วีติดขีึน้ มรีำยไดเ้พิม่ขึน้เมื่อน ำเงนิทีเ่ล่นจำกกำรพนันไปรวมกบัเงนิทีไ่ด้
จำกกำรท ำงำนรบัจำ้งทัว่ไป แต่ในระยะแรกๆ ที่เล่นกำรพนันยงัไม่มคีรอบครวักไ็ม่เป็นไร เสยีน้อย
เสยีมำกก็ยงัพออยู่ได้ เพรำะท ำงำนรบัจำ้งเลี้ยงดูตนเอง  แต่ในระยะหลงัรูส้กึว่ำกำรพนันมแีต่เสยี 
จำกทีเ่สยีน้อยกเ็ริม่เสยีมำกขึน้ มำกขึน้เรื่อยๆ เริม่น ำขำ้วของทีบ่ำ้นไปจ ำน ำเพื่อน ำเงนิมำใชห้นี้พนนั 
ขำ้วของชิ้นแรกทีน่ ำไปจ ำน ำคอื รถจกัรยำนยนต์ เงนิจำกกำรท ำงำนกห็มดตัง้แต่วนัแรกของกำรรบั
เงนิเพรำะตดิหน้ีพนนัไวแ้ลว้ ในปีทีผ่่ำนมำเกอืบท ำใหค้รอบครวัแตกแยกเพรำะพษิของกำรพนัน คอื
ผิดลูกเมียในวงพนัน จนท ำให้ภรรยำได้ขอหย่ำขำด แต่ก็ยงัไม่ได้อย่ำขำดเสียทีเดียว ปัจจุบันน้ี
แยกกนัอยูเ่พรำะภรรยำไมไ่วใ้จทีต่นเองชอบเล่นกำรพนนั เกดิควำมระแวงไมไ่วใ้จหลำยอยำ่ง  เพรำะ
ภรรยำเกรงว่ำตนเองจะน ำทรพัยส์นิที่มอียู่ไปขำยจนเกลี้ยง ถ้ำเสยีพนันมำกๆ เขำ้ อำจจะขำยทีด่นิ 
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ขำยบำ้น ขำยรถกเ็ป็นได้ เพรำะกำรตดิหนี้กำรพนนั  ประสบกำรณ์ควำมคดิทีเ่ลวรำ้ยทีสุ่ดของตนเอง
ล่ำสุดเคยมคีวำมคดิที่จะวิง่รำวรำ้นทองในย่ำนตลำดสด แต่ควำมคดิก็วูบมำนิดหน่ึงว่ำหำกถูกจบัได้
ล่ะจะท ำอย่ำงไร  เพรำะไม่มทีำงออกว่ำจะจดักำรกบัหน้ีพนันอย่ำงไรดี ตอนนัน้เป็นหน้ีพนันหลำย
หมื่นบำท นอกจำกนัน้ยงัเคยท ำรำ้ยตนเองหรอืพยำยำมฆ่ำตวัตำยอนัเป็นผลมำจำกกำรพนนัแต่กค็ดิ
ไดจ้งึหยุดควำมคดินัน้เสยี”  

      4.1.4 แนวทำงกำรแกปั้ญหำเพือ่ใหว้ยัรุน่หลุดพน้จำกวถิแีหง่กำรพนนั   ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ระดบัครอบครวั จำกกำรสมัภำษณ์เมือ่ 3 พฤษภำคม  2558      

             กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 1
โดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวัคอื นำงรว่งทอง โครตบุตร  อำยุ  49 ปีซึง่เป็นมำรดำ อำศยัอยู่
บำ้นเลขที ่66  บำ้นผบัแลง้ ต ำบลส ำโรง อ ำเภอส ำโรง จงัหวดัอุบลรำชธำนี  มอีำชพีรบัจำ้งทัว่ไป ได้
ใหข้อ้มลูตำมควำมเขำ้ใจของผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกบัควำมหมำยของกำรพนนัว่ำ “กำรพนนัเป็นกำรเล่นที่
หวงัผลไดผ้ลเสยีหรอืวำ่กำรเสีย่งโชคอำจไดห้รอืเสยีกไ็ด ้แต่ถำ้ไดก้ด็ไีป แต่ถำ้เสยีกจ็ะท ำใหเ้ดอืดรอ้น 
ซึง่กำรพนนัจะตอ้งมเีงนิทองหรอืสิง่ของเขำ้มำเกีย่วขอ้งและเดมิพนัไดเ้สยีกนัอยำ่งจรงิจงั” 
             ผูเ้กี่ยวขอ้งในครอบครวัไดใ้หข้อ้มูลเพิม่เตมิว่ำ “สำเหตุที่ท ำให้คนในครอบครวัซึ่ง
เป็นวยัรุ่นติดกำรพนัน ส ำหรบัวยัรุ่นที่อยู่ในครอบครวั คนในครอบครวัก็พยำยำมเขำ้ใจว่ำเป็นวยัที่
อยำกทดลอง อยำกเสีย่งโชค อยำกหำเงนิได้เองโดยไดม้ำงำ่ยๆ คดิน้อย ไม่มปีระสบกำรณ์ ไม่อยำก
ท ำงำน จงึหนัหน้ำไปเล่นกำรพนันเพื่อที่จะได้เงนิมำใช้จ่ำย เช่น (1) ได้เงนิมำง่ำยๆ โดยที่ไม่ต้อง
ท ำงำน (คดิว่ำกำรพนนัจะไดอ้ยำ่งเดยีว ลมืนึกไปถงึอกีทำงหนึ่งว่ำอำจจะเสยีพนนักไ็ด้)  (2) เป็นกำร
เสีย่งโชคเพรำะไมม่งีำนท ำประจ ำเพยีงแคร่บัจำ้งทัว่ไป (ไมม่รีำยไดห้ลกัจงึอยำกมรีำยได ้เขำคดิสัน้ๆ 
ไม่นึกถงึผลกระทบที่จะเกดิขึ้นในอนำคตแมแ้ต่น้อย)  และ (3) หมกมุ่นอยำกไดเ้งนิไปใชจ้่ำย เที่ยว
เตร่หรอืซื้อสิง่ของเครื่องใชอุ้ปโภคบรโิภคเพื่อแสดงตวัโออ้วดในกำรมขีำ้วของเครื่องใชแ้พงมำกกว่ำ
คนอื่นโดยไมต่อ้งใชห้ยำดเหงือ่แรงงำนแต่อยำ่งใด”  
             นอกจำกน้ี สภำพแวดลอ้มกม็สีว่นส ำคญัเป็นอย่ำงมำกทีจ่ะท ำใหว้ยัรุน่ตดิกำรพนัน 
เพรำะแหล่งที่อยู่อำศัยโดยเฉพำะหมู่บ้ำนใกล้เคียงที่เดินทำงไปมำหำสู่กันได้อย่ำงรวดเร็ว กำร
คมนำคมสะดวกสบำย แวดล้อมไปดว้ยกำรเล่นพนันต่ำงๆ หลำยชนิดใหเ้ลอืกเล่นได ้ ไม่ว่ำจะเป็น
กำรพนันประเภทใดแลว้กต็ำมกจ็ะท ำใหว้ยัรุ่นเหน็และมกีำรลอกเลยีนแบบ ไดแ้บบอย่ำงจำกผูใ้หญ่
หรอืจำกสภำพแวดลอ้มทีพ่บเหน็เป็นประจ ำทีอ่ยูใ่นชุมชนนัน้ๆ ประเภทกำรพนนัทีว่ยัรุน่ในครอบครวั
ไปเล่นประจ ำประกอบดว้ย 
             1) ไฮโล  เล่นไดทุ้กสภำพกำรณ์ ลกัลอบเล่นกนั ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืนัดแนะสถำนที่
เล่นพนนักนัซึง่จะเปลีย่นสถำนทีบ่่อยๆ  
             2) ไพ ่มกีำรเล่นหลำยๆ ชนิดแตกต่ำงกนัออกไปเชน่ ดรมัมี ่ปัก สเตอร ์9 เกย ์ 
             3) มวยตูแ้ละมวยเวทสีด   
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             4) บัง้ไฟ ตำมฤดกูำลและประเพณี 
             5) ไก่ชน มกีำรลกัลอบเปิดชนไก่สปัดำหล์ะครัง้ และไปเล่นทุกสปัดำห ์
             6) หวยใต้ดินเป็นกำรพนันที่ยนืพื้นและเล่นทุกเดือนๆ ละ 2 ครัง้คือวนัที่ 1 และ
วนัที ่16 ของทุกเดอืน   
            ผู้เกี่ยวข้องในครอบครวัได้ให้ข้อมูลต่อเน่ืองว่ำ “จำกที่พบเห็นและสงัเกตได้ของ
วยัรุ่นในครอบครวัพบว่ำ กำรพนันเมื่อมกีำรเล่นกม็ไีดม้เีสีย ถ้ำไดเ้งนิจำกกำรพนันกน็ ำไปเทีย่วเตร ่
ซือ้เหลำ้ บุหรี ่เบยีรเ์พือ่ดื่มกนิ สงัสรรคใ์นหมูเ่พือ่นฝงูเพรำะไดเ้งนิจำกกำรพนนัมำแบบงำ่ยดำยแสดง
ตวัวำ่เก่งทีช่นะพนนัและไดเ้งนิมำ เมื่อดื่มแลว้เมำเขำกจ็ะไปเทีย่วทีอ่ื่นต่อ เรยีกวำ่ก ำลงัไหลบำงครัง้ก็
ไปเล่นกำรพนันเพื่อต่อทุน บำงครัง้กไ็ปเทีย่วผูห้ญงิแลว้แต่สถำนกำรณ์ทีพ่ำไหล แต่ตรงกนัขำ้มหำก
เล่นกำรพนันเสยีเงนิจำกกำรพนัน เขำก็ท ำสิง่ที่ผดิมำกไปอกีเช่น หำลกัเล็กขโมยน้อย หรอืฉกชงิ
วิง่รำวเพื่อใหไ้ดเ้งนิมำเพื่อทีจ่ะเอำมำเล่นกำรพนันต่อซึ่งเป็นเรื่องน่ำกลวัมำกส ำหรบัครอบครวัผูต้ิด
พนนัอยำ่งพวกเรำ เคยถูกจบักุมขอ้หำเล่นกำรพนนั ครอบครวักต็อ้งไปประกนัตวัออกมำ” 
            แนวทำงทีจ่ะท ำใหว้ยัรุน่หำ่งไกลกำรพนนั ในมุมมองของผูเ้กีย่วขอ้งระดบัครอบครวั
มองว่ำ “แนวทำงที่จะท ำให้วยัรุ่นห่ำงไกลกำรพนันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะน ำไปสู่กำรพนัน 
เริม่ตน้จำกครอบครวัทีต่้องดูแลใกลช้ดิ อบรมสัง่สอนใหถ้อืศลี 5 อย่ำงเคร่งครดัทัง้ครอบครวั ญำตพิี่
น้องตอ้งท ำตวัเป็นแบบอยำ่งคอยสอนคอยแนะน ำ จำกนัน้ตอ้งร่วมมอืในระดบัชุมชนทีอ่ยูอ่ำศยัไม่ให้
กำรพนันเขำ้มำมอีทิธพิลในชุมชน มกีำรประชำสมัพนัธ์บอกต่อและจดัใหม้กีำรท ำกจิกรรมกำรเล่น
กฬีำ แขง่ขนักฬีำ ใหม้สีถำนทีอ่อกก ำลงักำยได้ หำกเป็นไปไดชุ้มชนควรมรีำยกำรเสยีงตำมสำยเพื่อ
ตอกย ำ้พษิภยัของกำรพนนั”  
           นอกจำกน้ี ผู้เกี่ยวข้องกรณีศึกษำที่ 1 ได้ให้ข้อมูลต่อว่ำ “งำนบุญประเพณีโดย
เฉพำะงำนบุญบัง้ไฟ ก็จดัใหม้กีำรแข่งขนับัง้ไฟเมื่อแข่งขนัเสรจ็ก็จะมกีำรพนันบัง้ไฟของแต่ละคุ้ม
บำ้นเพื่อแสดงควำมสำมำรถและฝีมอืในกำรท ำบัง้ไฟ  จงึมกีำรพนนัแต่ละคุม้บำ้นเขำ้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย 
ส่วนงำนศพหรอืงำนคนตำย จะมกีำรเล่นพนันทีนิ่ยมกนัมำกทีสุ่ดคอื โบก ไฮโล ไพ่ โดยประเพณีถอื
ว่ำเล่นเพื่อเป็นเพื่อนกนัในงำนในขณะที่ศพยงัอยู่ทีบ่ำ้น ชำวบำ้นเรยีกว่ำ “งนัเฮือนดี” หมำยควำม
ว่ำสงัสรรค์เพื่อใหเ้กดิฤกษ์ดขีองบ้ำน ซึ่งบ้ำนที่มคีนตำยยงัไม่ได้น ำศพไปฌำปนกจิแต่อย่ำงใด ตวั
แปรทีส่ ำคญัในงำนศพคอืจะเอำศพไวก้ีว่นั เพรำะจะเล่นพนนัทุกวนัทีศ่พยงัอยูท่ีบ่ำ้นส่วนใหญ่จะเกบ็
ศพไวร้ะหว่ำง 3-5 วนั ตลอดเวลำ 3-5 วนัน้ีจะเล่นพนันกนัทุกวนั ตัง้วงแต่ละครัง้กจ็ ำนวนคนเล่นอยู่
ระหวำ่ง 20-30 คนเรยีกไดว้่ำเล่นกนัทัง้หมูบ่ำ้นเวยีนกนัเล่นตัง้แต่หวัค ่ำจนกระทัง่รุง่เชำ้ อกีทัง้ในงำน
บุญผำ้ปำสำมคัคกีไ็มล่ะเวน้กำรพนนั กม็ชีนไก่ แขง่ขนัแต่เป็นลกัษณะแอบเล่นพนนัมำกกวำ่” 
            ผูว้จิยัไดถ้ำมต่อว่ำกำรพนันก่อใหเ้กดิโทษอย่ำงไร ผูเ้กีย่วขอ้งในกรณีศกึษำที ่1 ได้
ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่ำ “กำรพนันก่อใหเ้กดิโทษแน่นอนว่ำสิง่แรกคอืกำรเสยีเงนิ เสยีทอง เสยีทรพัยส์นิ 
ท ำให้คนติดและน ำไปสู่อบำยมุขอื่นๆ และผลกระทบกับครอบครวัเองคือ บ้ำนเรือนแตกแยก 
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ครอบครวัแตกแยก หมดเน้ือหมดตวั ท ำใหเ้กดิกำรทะเลำะววิำทกนัไม่รูจ้บสิน้ บำงครัง้บำงครำวถงึ
ขัน้ลงไมล้งมอืกนัเลย นอกจำกน้ีกำรพนนัน ำไปสูก่ำรผดิศลี 5 แทบทุกขอ้”  
          ส ำหรบัมำตรกำรในกำรป้องกนัวยัรุ่นตดิกำรพนัน ผูเ้กี่ยวขอ้งไดใ้หข้อ้มูลเพิม่เตมิว่ำ 
“ควรใหว้ยัรุน่มงีำนท ำเป็นหลกัแหล่ง มงีำนประจ ำท ำ ตอ้งไมม่เีวลำว่ำงเพรำะจะใชเ้วลำว่ำงไปในทำง
ที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือไม่ก็ให้ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ให้มีควำมรับผิดชอบที่เพิ่มมำกขึ้น 
นอกจำกน้ีควรจดัอบรมใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรหำรำยไดท้ีส่จุรติโดยไมพ่ึง่พำกำรพนนั จดัใหม้แีหล่งหำ
รำยได้ในชุมชนหรอืใหห้น่วยงำนของรฐัมำส่งเสรมิกำรสรำ้งอำชพีทำงเลอืกให้กบัชำวบ้ำนทัว่ไปที่
รวมถงึนกัพนนัวยัรุน่คนตดิพนนัดว้ย”  
          จำกกำรสงัเกตพฤติกรรมโดยใช้แบบตรวจสอบรำยกำร ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ครอบครวัของวยัรุ่นระหว่ำงเดอืนเมษำยนถึงเดอืนกรกฎำคม 2558 พบว่ำมพีฤติกรรมกำรพนันที่
เกดิขึน้และเป็นควำมถี่ซ ้ำมำกทีสุ่ด 5 ล ำดบัแรกคอืล ำดบัที ่1 กำรพนันท ำใหค้วำมสำมำรถต่ำงๆ ใน
ตวัวยัรุ่นมีประสทิธิภำพน้อยลง จ ำนวน 4 ครัง้ กำรท ำงำนเหม่อลอย ซึมเศรำ้ และขี้เกียจท ำงำน 
ล ำดบัที ่2 กำรเล่นกำรพนนัของวยัรุ่นเคยท ำใหช้วีติครอบครวัไมม่คีวำมสุขจ ำนวน  3   ครัง้ เพรำะมี
คนมำทวงหน้ีแทบทุกวนั และถูกจบักุมในคดีกำรพนันครอบครวัต้องหำเงนิไปประกนัตัวออกมำ 
ล ำดบัที ่3 วยัรุน่จะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใชใ้นกำรจบัจ่ำยใชส้อยอย่ำงอื่น จ ำนวน 3 ครัง้ กำรพบปะ
เพื่อนฝูง ซื้อโทรศัพท์มือถือ ล ำดับที่ 4 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อให้ได้เงนิมำใช้หน้ีพนันหรือ
แกปั้ญหำทำงกำรเงนิเพิม่จ ำนวนเงนิเล่นมำกขึน้หวงัไดเ้งนิไปชดเชยจ ำนวนทีส่ญูเสยีไปกบักำรพนัน 
จ ำนวน 2 ครัง้ และล ำดบัที่ 5 เวลำงำนหรอืเวลำเรยีนของวยัรุ่นเสยีหำยเพรำะกำรพนัน จ ำนวน  2  
ครัง้ ไมไ่ดไ้ปท ำงำนเพรำะคอยหลบเจำ้หน้ีกลวัวำ่เขำจะไปทวงเงนิทีท่ ำงำน ดงัตำรำงที ่4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แบบสงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 1 จงัหวดัอุบลรำชธำนี ในรอบ 4 เดอืน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

1 เวลำงำนหรอืเวลำเรยีนของวยัรุน่เสยีหำยเพรำะกำร
พนนั 

2  

2 กำรเล่นกำรพนันของวยัรุน่เคยท ำใหช้วีติครอบครวั
ไมม่คีวำมสขุ 

3  

3 กำรเล่นกำรพนันของวัยรุ่นเคยท ำให้วัยรุ่นและ
ครอบครวัเสือ่มเสยีชื่อเสยีง 

1  

4 วยัรุน่เคยรูส้กึส ำนึกผดิหลงัจำกเล่นกำรพนนั - - 
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ตารางท่ี 4.1 แบบสงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 1 จงัหวดัอุบลรำชธำนี ในรอบ 4 เดอืน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

5 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อใหไ้ด้เงนิมำใช้หน้ีพนัน
หรอืแกปั้ญหำทำงกำรเงนิ 

2  

6 กำรพนันท ำให้ควำมสำมำรถต่ำงๆในตัววยัรุ่นมี
ประสทิธภิำพน้อยลง 

4  

7 หลงัจำกเสยีพนัน วยัรุ่นรูส้กึว่ำต้องกลบัไปเล่นอกี
ครัง้อยำ่งเรว็ทีส่ดุและตอ้งเอำคนืเงนิทีเ่สยีไป 

1 - 

8 หลังจำกชนะพนัน วัยรุ่นมีควำมต้องกำรอย่ำง
รนุแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้ 

2 - 

9 บ่อยครัง้ทีว่ยัรุน่เล่นพนนัจนกระทัง่ไมม่เีงนิเหลอืตดิ
ตวัเลย 

- - 

10 วยัรุ่นเคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพื่อน ำมำเป็นทุน
ในกำรเล่นพนนั 

1 - 

11 วยัรุ่นเคยขำยของที่มีค่ำเพื่อน ำไปเป็นทุนในกำร
เล่นพนนั 

1 - 

12 วยัรุ่นจะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใช้ในกำรจบัจ่ำยใช้
สอยอยำ่งอื่น 

3  

13 กำรพนันท ำใหว้ยัรุ่นไม่ใสใ่จต่อควำมเป็นอยู่ของตวั
วยัรุน่เองหรอืครอบครวัของวยัรุน่ 

1 - 

14 วยัรุ่นจะใชเ้วลำในกำรเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมง
เป็นอยำ่งต ่ำ 

2 - 

15 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อหลกีหนีจำกควำมกงัวล
หรอืปัญหำอื่น 

- - 

16 วยัรุ่นเคยกระท ำหรอืคดิจะกระท ำผดิกฎหมำยเพื่อ
น ำเงนิไปใชเ้ป็นทุนในกำรพนนั 

- - 

17 กำรพนันท ำให้วยัรุ่นนอนหลบัยำกขึน้หรอือดหลบั
อดนอน 

1  
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ตารางท่ี 4.1 แบบสงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 1 จงัหวดัอุบลรำชธำนี ในรอบ 4 เดอืน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

18 ควำมไม่เข้ำใจกันในครอบครวัส่งผลให้วยัรุ่นเกิด
ควำมคดิทีจ่ะไปเล่นกำรพนนั 

- - 

19 วัยรุ่นเคยมีควำมรู้สึกอยำกฉลองเรื่องต่ำงๆ  ที่
เกดิขึน้โดยกำรไปเล่นพนนัสกัสองสำมชัว่โมง 

- - 

20 วยัรุ่นเคยท ำรำ้ยตนเองหรอืพยำยำมฆ่ำตวัตำยอนั
เป็นผลมำจำกกำรพนนัของวยัรุน่เอง 

- - 

 
 จำกตำรำงที่  4.1 พฤตกิรรมของวยัรุ่นเมื่อเทยีบกบัแบบคดักรองกำรตดิกำรพนันแบบง่ำย
ส ำหรบัประเมนิผูเ้ล่นพนันของพนม  เกตมำนและภำณุ คูวุฒยำกร ( พบว่ำมพีฤตกิรรมที่สงัเกตได้
มำกกว่ำ 7 ขอ้ โดยเกดิขึน้ 13 ขอ้ และขอ้ทีเ่กดิขึน้ เป็น 4 ขอ้ในข่ำย 9 ขอ้หลกัที่เสีย่งว่ำจะเป็นโรค
ตดิพนนั ของทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ (2557) ซึง่หมำยควำมวำ่กรณีศกึษำที ่1 มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหำกำร
เล่นกำรพนนั และเสีย่งเป็นโรคตดิพนนั และอำจตดิกำรพนนัอยูใ่นระยะกลำงเมือ่เทยีบเคยีงตำมแบบ
สรุปกำรแบ่งช่วงระยะกำรตดิพนันของคณะแพทยศ์ำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (2558) คอืชวีติ
ครอบครวัเริม่ไม่มคีวำมสุข และไม่สำมำรถหำเงนิมำใชห้น้ีได ้เริม่ที่จะเล่นพนัน เพื่อใหไ้ดเ้งนิคนืมำ 
และอยำกกลบัมำเล่นอกีครัง้ใหเ้รว็ทีส่ดุเพือ่เอำชนะพนนัทีเ่พิง่เสยีไป  
  4.1.5 แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อให้วยัรุ่นหลุดพ้นจำกวิถีแห่งกำรพนัน   ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในระดบัชุมชน จำกกำรสมัภำษณ์เมือ่ 9 พฤษภำคม  2558      

 กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่นกรณีที่ 1 โดยผูม้ี
สว่นเกีย่วขอ้งในระดบัชุมชนคอื นำยประเสรฐิ  แกว้ด ำชำต ิอำย ุ55 ปี อยูบ่ำ้นเลขที ่102 บำ้นผบัแลง้ 
ต ำบลส ำโรง อ ำเภอส ำโรง จงัหวดัอุบลรำชธำนี ไดใ้หข้อ้มูลตำมควำมเขำ้ใจของผูเ้กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบั
กำรพนันว่ำ “ กำรพนันคอืกำรเล่นชนิดหน่ึงเพื่อเอำเงนิหรอืสิง่ของ เป็นกำรเสีย่งโชค เสีย่งดวง และ
กำรใช้ไหวพรบิและฝีมอืโดยที่เรำพนันว่ำจะเอำเงนิหรอืทรพัย์สนิอะไรจำกคนอื่นๆ กำรพนันเป็น
อบำยมุขอยำ่งหน่ึงทีท่ ำใหค้นในชุมชนมวัเมำในกำรเสีย่งโชคและส่งผลใหค้นในครอบครวัไดร้บัควำม
เดอืดรอ้น เป็นสำเหตุใหเ้กดิอำชญำกรรมมผีลกระทบถงึควำมสงบเรยีบรอ้ยของคนในชุมชน นกัพนนั
บำงคนในหมู่บ้ำนมีกำรฝึกซ้อมกำรวิ่งหนีต ำรวจ และเลือกสถำนที่ส ำหรบักำรเล่นพนันที่ตนเอง
ช ำนำญในป่ำทำ้ยหมู่บำ้น เพื่อเป็นท ำเลในกำรเล่น เมื่อใดกต็ำมหำกต ำรวจปรำบปรำมมำกส็ำมำรถ
วิง่หนีหรอืหลบหลกีไดท้นั ท ำใหไ้มโ่ดนจบังำ่ยๆ”  
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  สำเหตุที่ท ำให้วยัรุ่นในชุมชนติดกำรพนันหรอืชอบเล่นกำรพนันผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ระดบัชุมชนไดใ้หข้อ้มูลต่อว่ำ  “เน่ืองจำกวยัรุ่นเป็นวยัทีอ่ยำกเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ อยำกลองในสิง่ที่ไม่เคย
ท ำจงึเกดิเป็นสำเหตุในกำรตดิพนนัไดโ้ดยเฉพำะวยัรุ่นทีม่บีุคลกิลกัษณะทีเ่กดิจำกตวัวยัรุน่เอง เพรำะ
เกดิควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ อยำกลอง อยำกเด่น อยำกดงั และเกดิจำกเพื่อนทีแ่นะน ำสิง่ทีไ่ดม้ำงำ่ยๆ 
เช่นกำรพนันบอลเอำเงนิพอไดแ้ลว้กถ็ล ำลกึ และเกดิจำกครอบครวัที่พอ่แมพ่ำเล่นพนัน ในหมูบ่ำ้นน้ี
กำรพนนัประเภทหวยเถื่อนเล่นกนัแทบทุกบำ้น มำกบำ้งน้อยบำ้งตำมเงนิทุนทีม่อียู่ บำงคนไมม่เีงนิก็
หยบิยมืมำเล่น เน่ืองจำกวยัรุ่นมแีบบอย่ำงโดยเฉพำะคนในครอบครวัซึ่งเป็นพ่อแม่พำเล่น กเ็ลยลอง
ท ำตำมโดยเริม่จำกกำรซือ้หวยก่อนเป็นอนัดบัแรก  
  นอกจำกน้ี สภำพแวดล้อมกเ็ป็นส่วนหน่ึงที่ท ำใหว้ยัรุ่น มองเห็นภำพกำรพนันหรอื
อบำยมุขต่ำงๆ ได้ชดัเจนอย่ำงเช่น วงพนันไพ่ วงไฮโล ตัง้วงเล่นในขณะที่เด็กวยัรุ่นในชุมชนก็
มองเหน็ เพรำะคนในชุมชนหรอืคนในครอบครวัเล่นกำรพนัน สิง่เหล่ำน้ีจะเป็นแนวทำงใหว้ยัรุ่นเล่น
พนนัไดอ้ยำ่งรวดเรว็ เกดิเป็นสิง่เสพตดิกำรพนนัหรอืผพีนนัไดง้ำ่ยๆ”  
  ลกัษณะกำรเล่นทีพ่บเหน็ในหมูบ่ำ้น คอืกำรเล่นไพ่ทีน่ัง่เล่นลอ้มวงเป็นกลุ่มๆ เพรำะ
ต้องแจกไพ่ในกำรเสีย่งดวง กำรตไีก่ คอืกำรน ำไก่ตมีำตกีนั (ภำษำพูดของภำคอสีำนคอืกำรชนไก่) 
เพือ่พนนัเอำเงนิหรอืทรพัยส์นิ พนนับอลคอืกำรเลอืกหรอืเชยีรข์ำ้งใดขำ้งหน่ึงเพื่อเอำเงนิที่พนนักนัไว้
กบัเพื่อที่เล่นอยู่ด้วยกนั และกำรพนันไฮโลคอืกำรเป็นกลุ่มแล้วลงขนักนัแทง ต ่ำ สูง เพื่อเสีย่งโชค
เสีย่งดวงกำรเล่นแต่ละอยำ่งมกีฎกตกิำกำรเล่นทีง่ำ่ยดำยให ้
  ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัชุมชนได้กล่ำวต่อว่ำ “แนวทำงที่จะท ำใหว้ยัรุ่นห่ำงไกลจำก
กำรพนันและหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมทีจ่ะน ำไปสู่กำรพนันอนัดบัแรกต้องเริม่จำกคนในครอบครวัที่เป็น
พ่อแม่ต้องหยุดเล่น และต้องใหค้ ำแนะน ำกบัลูกหลำน อำจจะใหดู้ข่ำวสำรหรอืกำรบอกเล่ำใหต้วัเขำ
ไดร้บัรูว้่ำสิง่ไหนด ีสิง่ไหนไม่ด ีมกีจิกรรมที่ท ำใหว้ยัรุ่นสนใจเพื่อโน้มน้ำวจติใจเขำไวก้่อน มกีำรจดั
กฬีำเยำวชนใหเ้ขำไดอ้อกก ำลงักำย หรอือำจจะเป็นกำรประกวดดนตร ีอะไรกไ็ดท้ีท่ ำใหเ้ขำไมม่วัเมำ
กบักำรพนันอกี กำรอบรมสัง่สอนเพื่อใหค้วำมรูเ้ป็นภูมคิุม้กนัในชวีติ ใหป้ระกอบอำชพีทีสุ่จรติจะได้
ไมห่วงัรวยทำงลดั 
  อกีทัง้ งำนบุญประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ของชุมชนจะเป็นที่รวมของผูค้นมำกมำย
จำกท้องถิ่นอื่นและท้องถิ่นของตนเองมำร่วมกนัท ำบุญ อนัน้ีน ำไปสู่กำรเกิดอบำยมุขได้ง่ำยโดย
เฉพำะงำนบุญบัง้ไฟ งำนศพ งำนบุญบัง้ไฟมกีำรเล่นพนันระหว่ำงคนในหมู่บำ้น และคนหมู่บำ้นอื่น
มำร่วมเล่นดว้ยเพื่อเอำเงนิเป็นกำรพนันที่ครกึครืน้ในหมู่นักพนันวยัรุ่น ส่วนงำนศพ มกีำรเล่นไฮโล
เวลำเสรจ็จำกพธิกีรรมจะนัง่เล่นกนัโดยมคีนในงำนศพกบัคนหมูบ่ำ้นอื่นมำเล่นรว่มดว้ย” 
  ในมุมมองของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งระดบัชุมชนไดใ้หค้วำมคดิเหน็เกี่ยวกบัโทษของกำร
พนันดงัน้ี “กำรพนันก่อใหเ้กดิควำมมวัเมำและเป็นโทษกนัทุกคนทีต่ดิกำรพนัน เป็นสำเหตุทีท่ ำใหผู้้
เล่นหมดตวั ต้องสญูเสยีเงนิทอง ทรพัยส์นิมคี่ำทีม่อียู่ อำจจะไดร้บัโทษตำมกฎหมำย ส่งผลใหค้นใน
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ครอบครวัและตวัเองหมดอนำคต สงัคมกไ็มส่งบสุขเพรำะวยัรุน่ตดิพนัน มำตรกำรในกำรป้องกนัควร
ด ำเนินกำรดงัน้ี 
  1) วยัรุน่ตอ้งมกีำรศกึษำทีด่ ีเพือ่ทีจ่ะไดม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัโทษของกำรพนนั  
  2) วยัรุ่นควรมงีำนท ำเป็นหลกัแหล่งทีม่ ัน่คงเหมำะสมกบัวยัของตนเอง หำกยงัเป็น
นกัศกึษำอยูก่ค็วรหำรำยไดพ้เิศษจำกกำรท ำงำนระหว่ำงปิดเทอม 
  3) ผู้น ำชุมชนมีกิจกรรมให้เข้ำร่วมเช่น กำรอบรมด้ำนลงโทษของกำรพนันและ
วธิกีำรป้องกนัแก้ไขให้แก่วยัรุ่นในชุมชนไดม้คีวำมรูจ้ะไดไ้ม่หลงผดิกบัอบำยมุข โดยจงัหวดัอำจจดั
อบรมหลกัสตูรป้องกนักำรพนนัในวยัรุน่โดยชุมชน 
  4) มีกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับวยัรุ่นได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของเขำให้เป็น
ประโยชน์กบัผูอ้ื่น  
  5) จดักจิกรรมโดยมผีูเ้ชีย่วชำญดำ้นฝีมอืแรงงำน มำสอนวยัรุ่นไดท้ ำงำนใหม้ทีกัษะ
ในกำรท ำงำน และกำรต่อยอดกำรท ำงำน” 
  ขอ้คน้พบพฤตกิรรมกำรพนันของกรณีศกึษำที่ 1 มตีวัแปรที่ส ำคญัในกำรเชื่อมโยง
พฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุน่คอืควำมเชื่อเรื่องดวงกบักำรสะเดำะเครำะห์ เป็นควำมเชื่อของนักกำร
พนันหำกดวงดจีะท ำใหไ้ดร้บัชยัชนะจำกกำรพนัน แต่ถ้ำหำกดวงไม่ดกีจ็ะหยุดเสีย่งและหำวธิเีสรมิ
ดวงใหด้วงดขีึน้คอืกำรสะเดำะเครำะหซ์ึ่งเป็นควำมเชื่อของบุคคลที่ฝังรำกลกึ แต่กำรดูดวงในแต่ละ
ครัง้จะมคี่ำใชจ้่ำยในกำรดูดวงและกำรสะเดำะเครำะห์ตำมมำ ดงันัน้นักพนันวยัรุ่นจงึไม่เพยีงแต่จะ
สญูเสยีทรพัยจ์ำกกำรพนนัเท่ำนัน้ยงัเสยีทรพัยเ์สยีทรพัยส์นิอื่นกบักำรสะเดำะเครำะหซ์ึง่เป็นช่องทำง
ใหม้จิฉำชพีในรูปแบบหมอดูสำมำรถหลอกลวงเอำเงนินักพนันได้อกีทำงหน่ึง ซึ่งควำมเชื่อมโยงที่
ดงักล่ำว ดงัภำพที ่4.1 
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ภาพท่ี 4.1  ควำมเชื่อมโยงของกำรพนนัวยัรุน่กรณีศกึษำที ่1 อุบลรำชธำน ี
 

            กำรเข้ำสู่วิถีกำรพนันของวัยรุ่นกรณีศึกษำที่  1 วัยรุ่นอำศัยอยู่ ในเขตเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี หำกพจิำรณำจำกองค์ประกอบด้ำนบรบิทเชงิพื้นที่พบว่ำในสภำพปัจจุบนัควำมเป็น
สงัคมไทยยงัมกีำรรวมกลุ่มกนัอย่ำงเหนียวแน่น มคีวำมสมัพันธ์กนัระหว่ำงหมู่บำ้นสูง คนส่วนใหญ่
รูจ้กักนัเพรำะสภำพพื้นที่ระหว่ำงหมู่บ้ำนไม่สำมำรถแบ่งพื้นที่ที่ชดัเจนได ้ทุกคนที่อำศยัอยู่บรเิวณ
เดียวกันต่ำงมีอิทธิพลต่อกันทำงด้ำนควำมคิดและกำรกระท ำ กำรร่วมกันท ำกิจกรรมเพื่อสร้ำง
ควำมรูส้กึคุน้เคยและกำรมเีพื่อนๆ น ำไปสูก่ำรเล่นพนนัของวยัรุน่กรณีศกึษำที ่1 ไดง้ำ่ย อกีทัง้สภำพ
ด้ำนเศรษฐกิจพบว่ำสนิค้ำและบรกิำรในปัจจุบนัต่ำงโฆษณำเพื่อกระตุ้นกำรซื้อ ทัง้ที่จ ำเป็นในกำร
ด ำรงชวีติและเกนิควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชวีติ ดงันัน้กำรซื้อสนิคำ้และบรกิำรจ ำเป็นต้องใชเ้งนิจำก
รำยได้ แต่เน่ืองจำกวยัรุ่นมีรำยได้ไม่เป็นหลักแหล่งเพรำะมีอำชีพรบัจ้ำงทัว่ไป ท ำให้ต้องสร้ำง
ทำงเลอืกในกำรหำรำยไดด้ว้ยกำรเล่นกำรพนนั นอกจำกน้ีดำ้นสภำพแวดลอ้มทีห่มำยรวมถงึค่ำนิยม
และวฒันธรรมของสงัคมพบว่ำไดร้บัอทิธพิลจำกงำนบุญประเพณีทอ้งถิน่ โดยเฉพำะกำรเล่นพนันใน
งำนศพ และไดร้บัอทิธพิลจำกกลุ่มเพือ่นเป็นสว่นใหญ่ท ำใหเ้ล่นกำรพนนัและตดิกำรพนนัในทีส่ดุ 
 

พฤตกิรรม 
3 ใชเ้วลำในกำร
เล่นพนนัแต่ละ
ครัง้ 2 ชัว่โมงเป็น
อยำ่งต ่ำ 

มวยตู ้  

มวยเวท ี

สบูบุหรี ่

ดื่มสุรำ 

เทีย่วเตร ่

เล่นเพือ่ควำมสนุกสนำน 
ตื่นเตน้ และมเีวลำวำ่ง

เยอะ 

พฤตกิรรม 
1 ควำมสำมำรถ
ต่ำงๆในตวัวยัรุน่
มปีระสทิธภิำพ
น้อยลง 

พฤตกิรรม 
2 น ำเงนิจำกกำร
พนนัไปใชใ้นกำร
จบัจำ่ยใชส้อย
อยำ่งอื่น 

พฤตกิรรม 
4 หลงัจำกชนะ
พนนั มคีวำม
ตอ้งกำรอยำ่งแรง
ทีจ่ะเล่นอกีครัง้ 

ไฮโล 
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4.2 กรณีศึกษาท่ี 2 พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นเขตเมืองจงัหวดัอบุลราชธานี 
 

     4.2.1 ขอ้มูลพืน้ฐำนกบัควำมเกี่ยวพนัในกำรพนันของวยัรุ่น จำกกำรสมัภำษณ์เมื่อวนัที ่
10 พฤษภำคม  2558  

            วยัรุน่กรณีศกึษำที ่2 เป็นเพศชำย อำย ุ24 ปี อำศยัอยูบ่ำ้นเลขที ่43 ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุบลรำชธำนี  อำชพีรบัจำ้งทัว่ไป บดิำและมำรดำมอีำชพีรบัจำ้ง มจี ำนวนพีน้่อง 
3 คน ปัจจุบนัแต่งงำนแลว้ มบีุตร 2 คน 

            วยัรุ่นไดเ้ล่ำใหผู้ว้จิยัฟังในตอนตน้ของกำรสมัภำษณ์ว่ำ “เริม่เล่นกำรพนันมำตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2546 จุดประสงคข์องกำรเล่นคอืเพื่อหำรำยไดเ้น่ืองจำกเศรษฐกจิย ่ำแย่โดยถูกปลดออกจำก
งำน เพรำะนำยจำ้งขำดทุนจำกกำรท ำธุรกจิ ในขณะทีต่นเองต้องเลี้ยงปำกเลี้ยงทอ้ง จงึต้องกำรเงนิ 
โดยเริม่จำกสภำพแวดลอ้มที่อยู่อำศยั มเีพื่อนชวน ประกอบกบัอยำกทดลองเล่นเผื่อโชคดอียำกได้
เงนิ อยำกมรีำยไดท้ีเ่พิม่มำกขึน้กว่ำเดมิเพรำะก ำลงัตกงำน เพรำะเล่นบำงครัง้ไดเ้งนิเยอะไม่ขำดทุน 
ว่ำงงำนไม่มงีำนท ำ กเ็ล่นขำ้มเวลำคลำยควำมกงัวล คลำยเครยีด อยำกสมำคม พบปะเพื่อนฝงู เพื่อ
ไมใ่หเ้ครยีดเรือ่งกำรตกงำน” 

           สำเหตุหลกัที่ท ำใหต้ดิกำรพนันกรณีศกึษำที่ 2 กล่ำวว่ำ “หำกล ำดบัสำเหตุที่ท ำให้
อยำกเล่นกำรพนนัล ำดบัแรกคอื เหน็คนในชุมชนเล่น ชอบเสีย่งโชค เพื่อควำมสนุกสนำนเพลดิเพลนิ 
และอยำกได้เงินไปใช้จ่ำยเพรำะไม่มีรำยได้อื่นที่อยู่อำศัยอยู่ใกล้กับสนำมมวย ส ำหรบัตัวผม
สภำพแวดล้อมมคีวำมส ำคญัที่ท ำใหต้้องเล่นกำรพนันเพรำะคนในชุมชนเล่นกำรพนันเกอืบทัง้หมด 
ปัจจุบนัมรีำยได้ต่อเดอืนเฉลี่ยเดอืนละ 9,000 น ำไปเล่นกำรพนันต่อเดอืนไม่สำมำรถคำดเดำได้ ที่
ผ่ำนมำเคยเล่นมำกสุดต่อเดอืน 12,000 บำท แหล่งรำยได้ที่น ำมำเล่นกำรพนันมำจำกกำรท ำงำน
รบัจ้ำงทัว่ไป ในกำรเล่นกำรพนันมีกำรใช้เทคโนโลยีคือโทรศัพท์มือถือเข้ำมำช่วยเล่นมำกที่สุด
โดยเฉพำะกำรโทรซือ้หวยใตด้นิ โทรซือ้ และมวยกโ็ทรเลอืกขำ้งกบัเพือ่นนกัพนนัคนอื่นๆ” 

            ประเภทกำรพนันที่เล่นมหีลำยชนิดและที่นิยมเล่นมำกที่สุดเรยีงตำมล ำดบัคอื ไพ ่
(ป๊อกเด้ง) มเีจำ้มอื 1 คนที่เหลอืเป็นลูกมอืและเจำ้มอืจะสบัไพ่แจกโดยแจกใหไ้ด ้2 ใบและรอลุ้นว่ำ
เจำ้มอืได้แต้มเท่ำไหร่ถ้ำได้เท่ำกนัจะได้เงนิ ไพ่ (ดรมัมี่) ท ำไพ่ในมอืใหเ้หลอืดอกเดยีวกนัหรอืตอง
หน่ึงเพื่อเป้ำหมำยที่ผูเ้ล่นต้องวำงแผนคอืกำรน๊อค กำรกนิเพื่อท ำแต้มสะสมใหค้รบ 100 แต้มก่อน 
ไฮโล มกีำรเล่นคอื ลูกเต๋ำที่ใชเ้ล่นมหีกหน้ำ 1-6 ม ี3 ลูกเขย่ำแล้วใหแ้ทงครัง้ต่อไป เขย่ำอกีโดยไม่
ตอ้งตัง้หน้ำลูกเต๋ำใหม่แลว้ใหแ้ทง สนุกเกอร ์มวีธิกีำรเล่นคอืมสีขีำว 1 ลูก สแีดง 15 ลูกมคีะแนนลูก
ละ 1 คะแนน สเีหลอืง 2 คะแนน สเีขยีว 3 คะแนน สนี ้ำตำล 4 คะแนน สนี ้ำเงนิ 5 คะแนน สชีมพู 6 
คะแนน สดี ำ 7 คะแนน ผู้ชนะจ ำนวนเฟรมมำกกว่ำจะเป็นผู้ชนะเล่นลูกละ 60 บำท ส่วนหวย ซื้อ
เลขที่ชอบเลขดงัซึ่งมำจำกเกจอิำจำรย ์ท ำนำยฝัน ถ้ำถูกจะไดบ้ำทละ 70 บำทจำกเงนิที่ซื้อ 1 บำท 
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ส ำหรบั 2 ตวัล่ำง ส่วนสำมตวับนถำ้ถูกจะได ้400 บำทต่อ เงนิทีซ่ือ้ 1 บำท ถำ้โต๊ดคอืกำรถูกสำมตวั
หลงัจะไดบ้ำทละ 80 บำทต่อเงนิทีซ่ือ้ 1 บำท 

     4.2.2 รปูแบบกำรพนนัทีเ่ชื่อมโยงไปสูอ่บำยมุขอื่น 
            รูปแบบกำรพนันที่เชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขอื่นจำกประสบกำรณ์ของวนัรุ่นได้สรุป

สัน้ๆ ใหผู้ว้จิยัฟังว่ำ “เครยีดจำกกำรตกงำนแลว้ไปเล่นพนันเผื่อมรีำยไดเ้ลีย้งปำกทอ้ง  เมื่อเล่นพนัน
เสยีก็เครยีดจำกกำรเสยีพนันน ำไปสู่กำรตดิสุรำในที่สุด เพรำะคดิว่ำจะช่วยใหล้มืเรื่องกำรเสยีพนัน 
กำรถูกทวงหน้ีจำกกำรพนัน แต่ก็ลืมได้เป็นระยะเวลำสัน้ๆ หำยลืมแล้วก็ไปเล่นอีก เหตุกำรณ์ที่
เลวรำ้ยทีสุ่ดคอื ขโมยของในรำ้นคำ้ในหมู่บำ้นและถูกจบัได ้จบัไดส้องครัง้ ซึง่ท ำใหค้รอบครวัอบัอำย
มำกแต่กไ็มรู่จ้ะท ำอยำ่งไร เพรำะไมม่ทีำงออก”  

     4.2.3 ผลกระทบจำกกำรเล่นกำรพนนั 
            ผลกระทบจำกกำรเล่นพนนัทีผ่ำ่นมำวยัรุน่กรณีศกึษำที่ 2 ไดใ้หข้อ้มลูวำ่ “กำรพนนั

ท ำใหผ้ดิศลี 5 หลำยขอ้ โดยเริม่จำกกำรโกหก คนแรกทีโ่กหกเลยคอืภรรยำ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบั
ครอบครวัในระยะแรกท ำให้เกิดควำมไม่สบำยใจในกำรด ำเนินชีวิตทัง้ตนเองและภรรยำ กำร
หวำดระแวงของภรรยำที่มตี่อตน ระยะถดัมำผลกระทบเริม่หนักมำกขึน้ เน่ืองจำกขำยที่ดนิซึ่งมอียู่
แปลงเดยีวในชวีติเพื่อใชห้นี้กำรพนนั รูส้กึเหมอืนหมดเน้ือหมดตวั เงนิเดอืนจำกกำรรบัจำ้งทีห่ำมำได้
กต็ิดลบตัง้แต่ต้นเดอืน ไม่มเีงนิซื้อนมใหลู้ก บำงครัง้แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำโดยกำรไปยมืเพื่อนบ้ำน 
พอยมืมำกๆ เข้ำก็ท ำให้เป็นหน้ีพอกพูนแล้วไม่มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคืนเขำได้ สุดท้ำยก็ใช้
วธิกีำรหนีปัญหำยมืแลว้ไมค่นื”         

           วยัรุ่นกรณีที่ 2 ได้ขยำยควำมต่ออกีว่ำ “บทเรยีนที่ได้รบัจำกกำรพนันเป็นเรื่องที่
เจบ็ปวดมำก คอืมทีองขำยทอง มรีถขำยรถ ทีด่นิแปลงสดุทำ้ยทีม่อียูก่ข็ำย เป็นหนี้บตัรเครดติแลว้ไม่
มจีะใชค้นื มอีะไรกจ็ ำน ำ กู ้จ ำน ำ ยมืเงนิ มเีพือ่นยมืเพือ่น มพีีน้่องยมืพีน้่อง มญีำตยิมืญำต ิตดิหน้ีจน
ไมม่ใีครอยำกใหเ้ขำ้ใกล ้แหวนเงนิทองไม่จ ำน ำกข็ำย จ ำน ำบำงทกีไ็ม่มเีงนิไปไถ่คอืจนปล่อยหลุดไป 
ผนัทรพัยไ์ปเป็นทุนจนหมดเพื่อควำมหวงัว่ำจะไดก้ลบัคนืมำจงึอยำกไดค้นื กย็ิง่ถล ำลกึจนถอนตวัไม่
ขึน้ กำรงำนกต็กต ่ำ น่ีคอืโทษของกำรนพนัซึ่งในชวีติน้ีจะไม่ลมืเลย”   ผูว้จิยัได้ถำมถงึแนวทำงกำร
แก้ปัญหำเพื่อให้ตัววยัรุ่นเองหลุดพ้นจำกวิถีกำรพนัน วยัรุ่นได้ให้ข้อมูลว่ำ “แนวทำงที่คิดว่ำจะ
แกปั้ญหำใหต้นเองหำ่งไกลจำกกำรพนนัและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีจ่ะน ำไปสูก่ำรเล่นพนนัอยำ่งไรนัน้ 
คดิว่ำควรตอ้งอยู่ใหไ้กลจำกบรรยำกำศและกจิกรรมทีเ่กดิกำรยัว่ยุทีจ่ะท ำใหน้ ำไปสู่กำรพนนัได ้สว่น
กำรพนนัทีพ่บเหน็ในชุมชนไดแ้ก่ ป๊อกเดง้ ดรมัมี ่ไฮโล น ้ำเตำ้ปปูลำยเยอะมำกมเีล่นทุกวนัตนเองจะ
เลอืกเล่นเป็นบำงอยำ่ง” 
                    4.2.4 แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อให้วยัรุ่นหลุดพ้นจำกวิถีแห่งกำรพนัน   ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั จำกกำรสมัภำษณ์เมือ่ 16 พฤษภำคม  2558      
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          กำรสมัภำษณ์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัพฤติกรรมกำรพนันของวยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 2 
โดยผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัครอบครวัคอื กำรสมัภำษณ์คุณ รำตร ี ขวญัค ำอำยุ 24 ปี ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุบลรำชธำนี  ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชดิกบัผูเ้ล่นกำรพนัน ได้ให้ขอ้มูลตำมควำม
เขำ้ใจของผูเ้กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัควำมหมำยของกำรพนันว่ำ “กำรพนันในควำมหมำยของดฉินัคอื กำร
เขำ้เล่นเพื่อแสวงหำประโยชน์ โดยอำศยักำรเสีย่งโชค ดว้ยไหวพรบิและฝีมอื โดยพนันเอำเงนิหรอื
ทรพัยส์นิของคนอื่นมำเป็นของตนเอง” 

          ผูว้จิยัไดถ้ำมต่อว่ำสำเหตุทีท่ ำใหค้นในครอบครวัตดิกำรพนนัหรอืชอบเล่นกำรพนนัมี
สำเหตุจำกอะไรนัน้ ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งได้ใหข้อ้มูลว่ำ “เล่นพนันได้เงนิแล้วเหมอืนชนะรำงวลัใหญ่ๆ 
หรอืชนะตดิกนัหลำยครัง้มนัท ำใหรู้ส้กึว่ำจะมกีำรชนะเช่นน้ีไปเรื่อยๆ ท ำใหรู้ส้กึตื่นเต้น เมื่อไดพ้นัน
และท ำใหอ้ยำกเล่นไปเรื่อยๆ เพรำะเหน็เขำเล่นในช่วงแรกๆ มแีต่ไดไ้ม่มเีสยีซึง่เป็นเรื่องน่ำแปลกใจ
จนรู้สกึว่ำเงนิจำกกำรพนันน้ีท ำไมมนัถึงได้มำโดยง่ำย แต่พอเขำเล่นนำนไปเห็นมีแต่เสยีกบัเสยี 
ถงึแมจ้ะตกัเตอืนอย่ำงไรกไ็ม่ยอมรบัฟังแลว้เพรำะควำมคดิไปไกลเกนิจะกลบัมำตัง้หลกัทีจ่ะเลกิเล่น
แลว้ 

          นอกจำกน้ีสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยูม่สีว่นท ำใหว้ยัรุน่ตดิกำรพนนัหรอืเล่นกำรพนัน มี
ส่วนมำกเพรำะเป็นชุมชนชนบท มคีวำมใกลช้ดิ สนิทสนมกนัท ำอะไรกท็ ำเหมอืนกนัเล่นกำรพนันก็
เล่นเหมือนกัน อยู่ล้อมวงกัน พอล้อมวงกันมีก็สุรำ ยำดองจำกนั ้นก็เริ่มต้นเล่นกำรพนันกัน            
ประเภทกำรพนนัทีว่ยัรุน่ในชุมชนหรอืละแวกบำ้นทีด่ฉินัอำศยัอยู ่เล่นกนัมหีลำยชนิดเชน่ ไพป๊่อกเดง้ 
ไพด่รมัมี ่คอยคู ่ไฮโล น ้ำเตำ้ปปูลำ มวย หวยเยอะแยะมำกมำย 

           กำรพนันที่ว ัยรุ่นเล่นอยู่น ำไปสู่อบำยมุขอื่นอย่ำงไรนัน้  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ครอบครวัเล่ำว่ำ “มกีำรเชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขอื่นเยอะแยะ เช่นพอตดิกำรพนันกไ็ปตดิยำ ไม่มเีงนิก็
ไปลักเล็กขโมยน้อย หนีเที่ยวไม่เข้ำบ้ำน ไม่เชื่ อฟังพ่อแม่ ก็กลำยเป็นเด็กจรจดัไม่มีที่อยู่ ไม่มี
กำรศกึษำผูค้นรงัเกยีจ   แนวทำงทีจ่ะท ำใหว้ยัรุน่ห่ำงไกลจำกกำรพนันและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีจ่ะ
น ำไปสูก่ำรเล่นกำรพนนัประกอบดว้ย 

          1) ใช้เวลำว่ำงในกำรอ่ำนหนังสือ สอนกำรบ้ำนลูกให้เวลำกับลูกมำกขึ้น และท ำ
กจิกรรมรว่มกบัคนในครอบครวัมำกขึน้ 

          2) เล่นกฬีำ ออกก ำลงักำย ปลูกต้นไม้ร่วมกบัครอบครวัเพิม่มำกขึ้น เปลี่ยนควำม
รบัผดิชอบทีต่อ้งไปเล่นกำรพนนักบัเพือ่น มำเป็นรบัผดิชอบต่อครอบครวัใหม้ำกขึน้ 

          3) ปฏเิสธกำรถูกชกัชวนจำกเพือ่นๆ ทีช่อบเล่นกำรพนนั เชน่ตอ้งไปท ำธุระใหแ้ม ่ไป
ท ำธุระใหภ้รรยำ พรุ่งน้ีลูกสำวมสีอบต้องพำลูกสำวอ่ำนหนังสอื ต้องคดิใหเ้ป็น คดิถงึโทษทณัฑข์อง
กำรพนนัแลว้หยดุควำมคดินัน้เสยี 

          นอกจำกน้ี งำนบุญประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น มสี่วนท ำให้เกิดกำรพนันและ
อบำยมุข ถือว่ำมีส่วนอย่ำงมำก เน่ืองจำกงำนบุญเป็นกำรรวมญำติกนั มีดนตร ีมีเครื่องเสียง มี
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เครื่องดื่ม ท ำใหเ้กดิอำรมณ์ครืน้เครง ไม่มอีะไรเล่นกช็วนกนัเล่นไพ่ เล่นไฮโล เล่นน ้ำเต้ำปูปลำ เป็น
เหตุใหเ้กดิกำรพนนัขึน้ทนัท”ี 

          โทษของกำรพนันทีพ่บเหน็ เริม่ต้นกำรพนันอำจท ำใหรู้ส้กึสนุกส ำหรบัวยัรุ่นบำงคน  
ท ำใหค้รอบครวัไดร้บัควำมเดอืดรอ้น เป็นควำมทุกขข์องครอบครวั เอำเงนิทีเ่ล่นกำรพนนัเอำไปใหลู้ก
เรียนหนังสือดีกว่ำ อีกทัง้ท ำให้เสียงำน เสียเวลำในกำรท ำมำหำกิน เอำเวลำว่ำงไปท ำให้เกิด
ประโยชน์ดกีวำ่   ส ำหรบัมำตรกำรในกำรป้องกนัวยัรุน่ตดิกำรพนนั ผูเ้กีย่วขอ้งไดใ้หข้้อมลูเพิม่เตมิว่ำ 
“  รฐัตอ้งมกีำรออกกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ใหก้ำรเล่นกำรพนนัเป็นไปอยำ่งมคีวำมรบัผดิชอบ 
เป็นธรรมต่อผูเ้ล่นและ ลดผลกระทบจำกปัญหำกำรพนันใหเ้หลอืน้อยที่สุดเพยีงเท่ำน้ีเดก็วยัรุ่นกจ็ะ
รอดจำกกำรตกเป็นทำสของกำรพนัน นอกจำกน้ีสถำบนักำรศึกษำควรปรับวธิีกำรสอนเรื่องโทษ
ทณัฑ์ของกำรพนันและปรบัทศันคติที่ถูกต้องเกี่ยวกบักำรพนันและมีทกัษะชีวิตที่ดีเพียงพอที่จะ
เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภำพในวนัขำ้งหน้ำได้ ฝำกควำมหวงัไวก้บัสถำบนักำรศกึษำโดยครอบครวัก็
ตอ้งใหค้วำมรว่มมอือยำ่งเตม็ที”่ 
                      จำกกำรสงัเกตพฤตกิรรมของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในครอบครวัของวยัรุน่ระหว่ำงเดอืน
เมษำยนถงึเดอืนกรกฎำคม 2558 พบวำ่มพีฤตกิรรมกำรพนนัทีเ่กดิขึน้และเป็นควำมถีซ่ ้ำมำกทีส่ดุใน 
5 ล ำดบัแรกคือล ำดบัที่ 1 กำรพนันท ำให้ควำมสำมำรถต่ำงๆในตัววยัรุ่นมีประสิทธิภำพน้อยลง 
จ ำนวน  6   ครัง้ขีเ้กยีจ นอนตื่นสำยไม่ขยนัท ำมำหำกนิ ห่ำงไกลจำกศำสนำ ล ำดบัที่ 2 วยัรุ่นจะใช้
เวลำในกำรเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมงเป็นอย่ำงต ่ำเพรำะเล่นหวงัได้แมจ้ะใช้เวลำนำนมำกก็ตำม 
จ ำนวน 5 ครัง้ ล ำดบัที ่3 กำรเล่นกำรพนันของวยัรุ่นเคยท ำใหช้วีติครอบครวัไม่มคีวำมสุขเพรำะไป
ขโมยของคนอื่นจนถูกจบัได ้ครอบครวักเ็ป็นกงัวล จ ำนวน  4   ครัง้ล ำดบัที ่4 วยัรุน่เคยยมืเงนิคนใน
ครอบครวัเพื่อน ำมำเป็นทุนในกำรเล่นพนัน จ ำนวน  3   ครัง้เพรำะคดิว่ำจะสำมำรถต่อทุนได้ และ
ล ำดบัที่ 5 วยัรุ่นจะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใชใ้นกำรจบัจ่ำยใชส้อยอย่ำงอื่นเช่นเทีย่วเตร่กลำงคนื ไป
เลีย้งผูห้ญงิ จ ำนวน  2  ครัง้ ดงัตำรำงที ่4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 แบบสงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 2 จงัหวดัอุบลรำชธำนี ในรอบ 4 เดอืน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 โดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

1 เวลำงำนหรอืเวลำเรยีนของวยัรุ่นเสยีหำยเพรำะกำร
พนนั 

- - 

2 กำรเล่นกำรพนันของวยัรุ่นเคยท ำให้ชวีติครอบครวั
ไมม่คีวำมสขุ 

4  
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ตารางท่ี 4.2 แบบสงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 2 จงัหวดัอุบลรำชธำนี ในรอบ 4 เดอืน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 โดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

3 กำรเล่นกำรพนันของวัยรุ่นเคยท ำให้ วัยรุ่นและ
ครอบครวัเสือ่มเสยีชื่อเสยีง 

1  

4 วยัรุน่เคยรูส้กึส ำนึกผดิหลงัจำกเล่นกำรพนนั 1  
5 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อให้ได้เงนิมำใช้หน้ีพนัน

หรอืแกปั้ญหำทำงกำรเงนิ 
- - 

6 กำรพนันท ำให้ควำมสำมำรถต่ำงๆในตัววัยรุ่นมี
ประสทิธภิำพน้อยลง 

6  

7 หลงัจำกเสยีพนนั วยัรุน่รูส้กึวำ่ตอ้งกลบัไปเล่นอกีครัง้
อยำ่งเรว็ทีส่ดุและตอ้งเอำคนืเงนิทีเ่สยีไป 

- - 

8 หลงัจำกชนะพนัน วยัรุ่นมคีวำมต้องกำรอย่ำงรุนแรง
ทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้ 

- - 

9 บ่อยครัง้ที่วยัรุ่นเล่นพนันจนกระทัง่ไม่มเีงนิเหลอืติด
ตวัเลย 

- - 

10 วยัรุ่นเคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพื่อน ำมำเป็นทุนใน
กำรเล่นพนนั 

3  

11 วยัรุ่นเคยขำยของทีม่คี่ำเพื่อน ำไปเป็นทุนในกำรเล่น
พนนั 

1  

12 วยัรุ่นจะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใช้ในกำรจบัจ่ำยใช้
สอยอยำ่งอื่น 

2  

13 กำรพนันท ำให้วยัรุ่นไม่ใส่ใจต่อควำมเป็นอยู่ของตวั
วยัรุน่เองหรอืครอบครวัของวยัรุน่ 

- - 

14 วยัรุ่นจะใช้เวลำในกำรเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมง
เป็นอยำ่งต ่ำ 

5  

15 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อหลีกหนีจำกควำมกงัวล
หรอืปัญหำอื่น 

- - 

16 วยัรุน่เคยกระท ำหรอืคดิจะกระท ำผดิกฎหมำยเพื่อน ำ
เงนิไปใชเ้ป็นทุนในกำรพนนั 

- - 
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ตารางท่ี 4.2 แบบสงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 2 จงัหวดัอุบลรำชธำนี ในรอบ 4 เดอืน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 โดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

17 กำรพนนัท ำใหว้ยัรุน่นอนหลบัยำกขึน้หรอือดหลบัอด
นอน 

- - 

18 ควำมไม่เข้ำใจกันในครอบครวัส่งผลให้วัยรุ่นเกิด
ควำมคดิทีจ่ะไปเล่นกำรพนนั 

- - 

19 วยัรุน่เคยมคีวำมรูส้กึอยำกฉลองเรื่องต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้
โดยกำรไปเล่นพนนัสกัสองสำมชัว่โมง 

- - 

20 วยัรุ่นเคยท ำร้ำยตนเองหรอืพยำยำมฆ่ำตัวตำยอนั
เป็นผลมำจำกกำรพนนัของวยัรุน่เอง 

- - 

 
               จำกตำรำงที่  4.2 เมื่อพจิำรณำพฤติกรรมของวยัรุ่นเทยีบกบัแบบคดักรองกำรติดกำร
พนนัแบบงำ่ยส ำหรบัประเมนิผูเ้ล่นพนนัของพนม  เกตมำนและภำณุ ควูุฒยำกร พบวำ่มพีฤตกิรรมที่
สงัเกตไดม้ำกกว่ำ 7 ขอ้ โดยเกดิขึน้ 8 ขอ้ และขอ้ที่เกดิขึน้ เป็น 3 ขอ้ในข่ำย 9 ขอ้หลกัที่เสีย่งว่ำจะ
เป็นโรคตดิพนนั ของทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ ซึง่หมำยควำมวำ่กรณีศกึษำที ่2 มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหำกำร
เล่นกำรพนนั และเสีย่งเป็นโรคตดิพนนั และอำจตดิกำรพนนัอยูใ่นระยะกลำงเมือ่เทยีบเคยีงตำมแบบ
สรุปกำรแบ่งช่วงระยะกำรตดิพนันของคณะแพทยศ์ำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (2558) คอื ยมื
เงนิของครอบครวั เพื่อนมำเป็นทุนในกำรพนันชวีติครอบครวัเริม่ไม่มคีวำมสุข และกำรพนันท ำให้
ควำมสำมำรถต่ำงๆในตวัวยัรุน่มปีระสทิธภิำพน้อยลง  

      4.2.5 แนวทำงกำรแกปั้ญหำเพือ่ใหว้ยัรุน่หลุดพน้จำกวถิแีหง่กำรพนนั   ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ระดบัชุมชน จำกกำรสมัภำษณ์เมือ่ 17 พฤษภำคม  2558      

      กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่นกรณีที ่2 โดยผูม้สี่วน
เกี่ยวขอ้งระดบัชุมชนคอื คุณธดิำรตัน์  โทแก้ว  อำยุ 60 ปี อำศยัอยู่บ้ำนเลขที่78/6 ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุบลรำชธำนี  ได้ใหข้อ้มูลตำมควำมเขำ้ใจของผู้เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบักำรพนันว่ำ 
“กำรพนันเป็นกำรทีบุ่คคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปตกลงร่วมกนัท ำกำรเสีย่งโชคเอำจำกทรพัยส์นิทีต่นเอง
น ำมำรวมกนัร่วมกนัเพื่อเล่นกำรพนันกนั เล่นเอำเงนิหรอืสิง่อื่นใดตำมทีต่กลงกนัไว ้โดยอำศยัควำม
ฉลำด ควำมช ำนำญ เล่หเ์หลีย่ม ไหวพรบิ และฝีมอืรวมทัง้โชคดว้ยกำรเล่น” 

          ผูน้ ำชุมชนไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิว่ำ “สำเหตุทที ำใหว้ยัรุน่ตดิกำรพนนัประกอบดว้ย 
         1) กำรมสีื่ออนิเตอรเ์น็ตออนไลน์ มกีำรโฆษณำอย่ำงแพร่หลำยบนโลกอนิเตอรเ์น็ต 

เพยีงแคค่ลิก๊กส็ำมำรถเขำ้ไปใชบ้รกิำรไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย 
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         2) เพื่อนทีอ่ยู่ใกลช้ดิกนัเป็นคนแนะน ำใหเ้ล่น โดยเฉพำะวยัรุ่นมแีนวคดิว่ำลองเล่นดู
ดกีวำ่ไดเ้งนิมำกซ็ือ้ขำ้วของเครื่องใชเ้ช่นโทรศพัทม์อืถอืรุน่ใหม ่ โดยไมต่อ้งออกแรงมำกมำย ยงัไม่มี
เงนิเล่นกม็แีหล่งเงนิทุนใหย้มืเล่น เล่นไดก้ค็อ่ยใชห้น้ีคนื 

         3) รอ้นเงนิหรอืมคีวำมต้องกำรตำมสมยันิยมสงู แต่มฐีำนะทำงเศรษฐกจิทีข่ำดแคลน
ปัจจยัดำ้นเงนิทองทีจ่ะไปใชจ้่ำยตำมสมยันิยม  

         4) ปัญหำครอบครวัเกดิจำกกำรประชดพอ่แมท่ีดุ่ด่ำ ว่ำกล่ำวแลว้หนีออกจำกบำ้นเมื่อ
หนีออกจำกบำ้นตอ้งหำเงนิใชเ้อง จงึน ำพำไปสูก่ำรเล่นพนนัในทีส่ดุ” 

        ส่วนสภำพแวดล้อมเป็นตัวก ำหนดและมีผลต่อกำรเล่นกำรพนันเป็นอย่ำงยิ่ ง 
โดยเฉพำะควำมเป็นชุมชนทีม่บีำ้นหลำยหลงัอยูต่ดิกนั มสีภำพแวดลอ้มของคนในชุมชนไมค่อ่ยมงีำน
ท ำ อำจจะเป็นเหตุของกำรพนนั ตดิกำรพนนัได ้

        ประเภทของกำรพนนัทีว่ยัรุน่ในชุมชนเล่นมหีลำยประเภท ประกอบดว้ย 
        1 ไฮโล 
        2 มวย 
        3 น ้ำเตำ้ ป ูปลำ 
        4 บงิโก 
        5 ไพ ่
        6 หวย 
        7 พนนับอล 
        กำรพนันที่วยัรุ่นในชุมชนชอบเล่นน ำไปสู่กำรเชื่อมโยงอบำยมุขที่ส ำคญัได้แก่ กำร

พนันท ำให้วยัรุ่นในชุมชนมนิีสยัก้ำวรำ้ว สรำ้งควำมเดอืดรอ้นให้ชุมชน เล่นกำรพนันก็เหมอืนกำร
เสี่ยงโชค เวลำได้เงนิก็ดีใจฉลอง อยำกได้อีกก็ชวนกันไปเล่นอีก เวลำเสียเงนิก็เสียใจ กินเหล้ำ
โวยวำยท ำลำยสิง่ของสำธำรณะ ลกัเล็กขโมยน้อย ปล้นจี้ ขบัขี่รถแว้นซึ่งสร้ำงควำมเดือดร้อนให้
ชุมชน กำรพนันเป็นจุดเริม่ต้นท ำให้วยัรุ่นติดยำเสพติด ครอบครวัและชุมชนขำดควำมอบอุ่น ไป
จนถงึขัน้รนุแรง ปลน้ ฆำ่ ขม่ขนื 

         แนวทำงทีจ่ะท ำใหว้ยัรุน่ห่ำงไกลจำกกำรพนัน ควรมกีำรเสรมิสรำ้งทศันคตขิองคนใน
ชุมชน ใหเ้หน็ถงึควำมเลวรำ้ยจำกกำรพนนัในกลุ่มเดก็ เยำวชนและวยัรุ่น ใหม้กีำรเล่นกฬีำในชุมชน 
พำเดก็ๆ ท ำกจิกรรมในเวลำวำ่งใหเ้กดิประโยชน์ 

         งำนบุญประเพณีกม็สี่วนท ำใหว้ยัรุ่นตดิกำรพนันเป็นอย่ำงยิง่เพรำะ เป็นชุมชนทีเ่ล่น
กำรพนัน บำ้นเรอืนตดิกนั ผูค้นมำกมำยยิง่เป็นงำนบุญ มเีครื่องดื่มแอลกอฮอล ์มเีครื่องดนตรีทีป่ลุก
เรำ้อำรมณ์ อำจจะเป็นเหตุท ำใหเ้กดิกำรพนนัไดม้ำกกวำ่ปกต ิสรปุวำ่กำรพนนัก่อใหเ้กดิโทษดงัน้ี 

        1) กำรพนนัท ำใหเ้กดิกำรลกัเลก็ขโมยน้อยในชุมชน 
        2) หมดเน้ือ หมดตวัไมม่ทีีพ่กัพงิ เป็นทีร่งัเกยีจของผูค้นทีพ่บเหน็ 
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        3) เมือ่ตำยไปกจ็ะถูกกองไวก้บัทุกข ์ทรมำนเกดิจำกควำมโลภของตนเอง 
        4) กำรตดิกำรพนนัเปรยีบดงัถูกปิศำจรำ้ย ควบคุมจติใจชวีติมแีต่ควำมเศรำ้หมอง 
        5) บุคคลทีห่ลงใหลในกำรเล่นกำรพนนั หำควำมจรงิใจต่อผูอ้ื่นไมไ่ดเ้ลย 
       ในตอนทำ้ยของกำรสมัภำษณ์ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในระดบัชุมชนไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัแนว

ทำงกำรป้องกนัวยัรุ่นติดกำรพนันไว้ว่ำ “ ควรจดัให้มีหลกัสูตรกำรเรยีนกำรสอนที่มุ่งให้ควำมรู้ที่
ถูกต้อง เกี่ยวกบักำรพนันและปัญหำของกำรพนัน เป็นหลกัสูตรในโรงเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษำ
ตอนปลำยเป็นตน้ไป ซึง่เป็นเป้ำหมำยของหลกัสตูร ตอ้งท ำใหน้กัเรยีน มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเรื่องกำร
พนันอย่ำงเป็นจรงิ และมีเหตุผลในกำรใช้ชีวิตเมื่อเขำเติบโตขึ้นมำก โดยเน้นให้เห็นถึ งอนัตรำย 
หำยนะทีม่ำพรอ้มกบักำรพนนั สรำ้งทกัษะในกำรตดัสนิใจเชงิบวก ตอ้งไมล่มืว่ำมำตรกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำกำรพนันใดๆ จะประสบควำมส ำเรจ็มไิด ้หำกไม่สำมำรถปรบัเปลีย่นทศันคตขิองสงัคมที่
มีต่อปัญหำกำรพนันและกำรพนันในเด็กและเยำวชนเพื่อเป็นกำรป้องกันตัง้แต่ระยะแรกใน
ขณะเดียวกนัในกลุ่มเด็กและเยำวชน นอกจำกน้ีกำรเขยีนป้ำยพิษภัยของกำรเล่นพนัน ติดตำม
สถำนทีต่่ำงๆ ทัง้ในโรงเรยีนและชุมชนควรท ำเป็นอยำ่งยิง่ เหมอืนป้ำยค ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำ
ให้คนตระหนัก อย่ำงน้อยๆ เมื่อเขำได้อ่ำนบ่อยๆ มนัอำจจะเปลี่ยนแนวควำมคิดได้บ้ำงค่อยๆ 
เปลีย่นแปลงทลีะเลก็ละน้อยเพือ่ควำมสุขของชุมชนและคนใกลช้ดิกบันกัพนนั” 
      ข้อค้นพบพฤติกรรมกำรพนันของกรณีศึกษำที่ 2 ข้อค้นพบพฤติกรรมกำรพนันของ
กรณีศกึษำที ่3 ดำ้นมลูเหตุจงูใจ  ทีท่ ำใหว้ยัรุน่เล่นกำรพนนัคอืหวงัรวยทำงลดัอยำกมเีงนิใชเ้พิม่มำก
ขึน้จะไดน้ ำเงนิไปใชจ้่ำย โดยที่ไม่ต้องออกแรงท ำมำหำกนิ ควำมเชื่อมโยงพฤตกิรรมกำรพนันของ
วยัรุน่ไปสูอ่บำยมุขอื่นๆ เริม่จำกกำรโกหกบุคคลใกลช้ดิเพื่อเอำเงนิไปเล่นกำรพนนัต่อและโกหกบ่อย
ขึน้จนเป็นนิสยั ผลกระทบทีเ่กดิขึน้คอืเมือ่ไมม่เีงนิโกหกคนใกลช้ดิและคนใกลช้ดิจบัไดจ้ะฉุนเฉียวและ
ทะเลำะทุบตกีนัในกรณีทีเ่ป็นสำมภีรรยำ เหตุกำรณ์ดงักล่ำวท ำใหข้ำดควำมไวว้ำงใจจำกคนรอบขำ้ง
เช่นครอบครวั กำรเล่นพนันนอกจำกเชื่อมโยงกับอบำยมุขอย่ำงอื่นยังน ำไปสู่ควำมรุนแรงใน
ครอบครวัได ้ซึง่ควำมเชื่อมโยงดงักล่ำว ดงัภำพที ่4.2 
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ภาพท่ี 4.2  ควำมเชื่อมโยงของกำรพนนัวยัรุน่กรณีศกึษำที ่2 อุบลรำชธำน ี
 

              กำรเขำ้สูว่ถิกีำรพนนัของวยัรุน่กรณีศกึษำที ่2 วยัรุน่สงัคมเมอืง จงัหวดัอุบลรำชธำนี หำก
พจิำรณำจำกองคป์ระกอบดำ้นบรบิทเชงิพื้นที่พบว่ำ ระหว่ำงควำมเป็นสงัคมเมอืงหรอืสงัคมชนบท
แทบจะแยกจำกกันไม่ออก เน่ืองจำกควำมทันสมัยของเทคโนโลยีในกำรสื่อสำร โครงสร้ำง
สำธำรณูปโภคและกำรเขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตท ำใหว้ยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 2 วยัรุ่นสงัคมเมอืงอุบลรำชธำนี
ไดร้บัขำ่วสำรไดอ้ยำ่งเท่ำเทยีมและทนัสมยั นอกจำกนี้กำรเดนิทำงเพื่อไปยงัจุดหมำยต่ำงๆ มพีำหนะ
อ ำนวยควำมสะดวกใหเ้ลือกมำกมำยทัง้รถยนต์ จกัรยำนยนต์ รถยนต์ส่วนตวั และรถรบัจำ้งประจ ำ
ทำง เป็นปัจจยัสนับสนุนในกำรเอื้อให้วยัรุ่นเดินทำงไปเล่นกำรพนันในสถำนที่ต่ำงๆ ได้โดยง่ำย 
นอกจำกน้ีสภำพแวดลอ้มพืน้ที่ทีว่ยัรุ่นสงัคมเมอืง แวดลอ้มไปดว้ยกำรเล่นพนันต่ำงๆ หลำยชนิดให้
เลอืกเล่นได ้ดงันัน้ในขณะทีว่ยัรุน่กรณีศกึษำที ่2 ก ำลงัเผชญิภำวะวกิฤตเิศรษฐกจิ โดยเฉพำะเมื่อถูก
เลกิจำ้งจำกนำยจำ้งท ำใหต้้องตกงำน กำรเอำตวัรอดในระยะกระชัน้ชดิและควำมหวงัของควำมอยู่
รอดจงึตอ้งหนัหน้ำเขำ้หำกำรพนนั  

 
 

พฤตกิรรม 
3 ใชเ้วลำในกำร
เล่นพนนัแต่ละ
ครัง้ 2 ชัว่โมงเป็น
อยำ่งต ่ำ 

ไพ ่

ไฮโล 

ดื่มสุรำ 

ถูกทวงหน้ี 

ขโมยของ 

หำรำยไดเ้พิม่ 

พฤตกิรรม 
1 ควำมสำมำรถ
ต่ำงๆในตวัวยัรุน่
มปีระสทิธภิำพ
น้อยลง 

พฤตกิรรม 
2 น ำเงนิจำกกำร
พนนัไปใชใ้นกำร
จบัจำ่ยใชส้อย
อยำ่งอื่น 

พฤตกิรรม 
4 วยัรุน่เคยยมื
เงนิคนใน
ครอบครวัเพือ่
น ำมำเป็นทุนใน
กำรเล่นพนนั 

หวย 
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4.3 กรณีศึกษาท่ี 3 พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นเขตชนบทจงัหวดัอบุลราชธานี 
 

     4.3.1 ขอ้มูลพื้นฐำนกบัควำมเกี่ยวพนัในกำรพนันของวยัรุ่นจำกกำรสมัภำษณ์เมื่อวนัที ่ 
23 พฤษภำคม  2558 

           วยัรุน่กรณีศกึษำที ่3 เป็นเพศชำย อำยุ 22 ปีหมูบ่ำ้นใหมรุ่ง่เรอืง อำศยัอยูบ่ำ้นเลขที ่
101 หมู่บำ้นไหมรุ่งเรอืง ต ำบลโนนโหนน อ ำเภอวำรินช ำรำบ จงัหวดัอุบลรำชธำนี มพีีน้่องร่วมบดิำ
มำรดำ 5 คน แต่งงำนแลว้มบีุตร 2 คน  

           วยัรุน่ไดเ้ล่ำใหผู้ว้จิยัฟังในตอนตน้ว่ำ “เริม่เล่นกำรพนันเมื่อปี 2540 จุดประสงคข์อง
กำรเล่นคอืเพือ่ควำมตื่นเตน้ สนุกสนำน  เริม่จำกกำรไปเรยีนต่ำงจงัหวดั ดคูนอื่นเล่นก่อนจำกนัน้กจ็ะ
ลองเล่นกบัเขำ เริม่แทงไฮโลก่อน เริม่จำกแทงครัง้ละ 10-20 บำทจำกนัน้จะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จำก 100-
200-500 บำทตำมล ำดบัมทีัง้ไดท้ัง้เสยีและเริม่เล่นมำกขึน้จนตดิ” 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 กำรพนนัไฮโล 
 

สำเหตุหลกัทีท่ ำใหต้ดิกำรพนนักรณีศกึษำที ่3 กล่ำววำ่ “สำเหตุจรงิๆ ทีต่ดิกำรพนนั 
ไปอยู่ต่ำงถิน่เริม่มกีำรกนิเหลำ้กนิเบยีรก์บัเพื่อนร่วมทีเ่รยีนอยู่ทีเ่ดยีวกนั พูดคุยถูกคอ กม็กีำรตัง้วง
กนิเหล้ำกนับ่อยขึน้หลงัเลกิเรยีนและวนัหยุด พอเมำไดท้ี่กช็อบออกเที่ยวบ้ำงและเล่นกำรพนันบ้ำง
ตำมแต่โอกำสจะอ ำนวย นอกจำกนี้ทีอ่ยูอ่ำศยัใกลก้บัแหล่งอบำยมุขทีเ่ป็นบ่อนไก่ โดยมบี่อนไก่ทีเ่ปิด
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ไม่ถูกกฎหมำย โดยลกัลอบเปิดเล่นกนัเอง นอกนัน้รอบๆ ที่พกัอำศยัมบี่อนไฮโล บ่อนไพ่ โดยเปิด
แบบลกัลอบเล่นกนัเองและบ้ำนเรอืนนักพนันกอ็ยู่ใกลเ้คยีง ตดิกนัดงันัน้คนส่วนมำกแถวๆ บ้ำนจะ
ลกัลอบเปิดเล่นกำรพนันและชอบเล่นกำรพนันโดยสภำพแวดลอ้มและมโีอกำสสูงมำกที่จะท ำใหต้ดิ
กำรพนนั”  

        เมื่อเรยีนจบแล้วก็มำท ำงำนรบัจำ้งบรษิทัแห่งหน่ึง ปัจจุบนัมรีำยได้ต่อเดอืน 10,000 
บำท จำกทีเ่ล่นกำรพนนัมำใชจ้่ำยไปกบักำรเล่นกำรพนนัเฉลีย่ 5,000 บำทต่อเดอืน แหล่งรำยไดท้ีม่ำ
จำกกำรพนนัคอื ท ำนำ ท ำกำรเกษตรและรบัจำ้งทัว่ไป เทคโนโลยมีสีว่นชว่ยในกำรเล่นไฮโล นกัพนนั
สว่นใหญ่จะใชร้โีมทหรอืวำ่ระบบสัน่สะเทอืน ประเภทกำรพนนัทีเ่ล่นเป็นประจ ำประกอบดว้ย 

         ไฮโล มทีัง้แบบที่เป็นคนแทงและเป็นเจ้ำมอืเอง ตำมแต่โอกำส แทงต ่ำ -สูงหรอืกัก๊ 
โต๊ดตำมตอ้งกำร สว่นชนไก่ จะมกีำรวำงเดมิพนัก่อนชนและในขณะชนกม็กีำรต่อรองกนัไดต้ำมขำ้งที่
ตนชอบ  พนันประเภทไพ่กเ็ล่นหลำยชนิดเล่นแบบนับแต้มกม็ ีแล้วแต่ชนิดและกตกิำที่ตกลงกนัไว ้
ส่วนพนันโบก มีกำรเล่นกนัแบบแทงคี่ แทงคู่ ส่วนมำกเจ้ำมือจะแทงคู่ ส่วนผู้แทงจะแทงคี่ ตำม
ตอ้งกำร 

     4.3.2 รปูแบบกำรพนนัทีเ่ชื่อมโยงไปสูอ่บำยมุขอื่น 
            รูปแบบกำรพนันที่เชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขอื่นจำกประสบกำรณ์ของวยัรุ่นได้สรุป

สัน้ๆ ใหผู้ว้จิยัฟังว่ำ “กำรพนันน ำไปสู่อบำยมุขอื่นเช่น สูบบุหรี ่ดื่มเหลำ้ เบยีร ์เที่ยวผูห้ญิง ไม่ชอบ
เขำ้บำ้นบำงครัง้ 1 วนั 2 วนั และ 3 วนัจงึจะเขำ้บำ้นทหีน่ึง ทัง้นี้เพรำะในวงกำรพนันกจ็ะมทีัง้คนสบู
บุหรี ่ดื่มเหล้ำ และเบียร์อยู่แล้ว บำงทีคดิว่ำเล่นไปด้วย สูบบุหรีไ่ปด้วยแก้เครยีดไปด้วย ดื่มเหล้ำ
เบยีรเ์พื่อคลำยควำมเครยีดเพรำะกำรพนันมไีดม้เีสยีถำ้ไดก้ด็ื่ม สบูบุหรี ่ถำ้เสยีกท็ ำใหเ้ครยีดและสบู
บุหรี ่ดื่มเหลำ้ เบยีรอ์กีเหมอืนเดมิ สรุปคอืไมว่่ำจะไดพ้นันหรอืเสยีพนนักจ็ะน ำไปสูอ่บำยมุขอื่นๆ อยู่
ด”ี 

       4.3.3 ผลกระทบจำกกำรเล่นกำรพนนั 
                       ผลกระทบจำกกำรเล่นพนันที่ผ่ำนมำวัยรุ่นกรณีศึกษำที่  3 ได้ให้ข้อมูลว่ำ 
“ผลกระทบจำกกำรเล่นกำรพนัน ท ำให้เกิดควำมหมกมุ่น ขี้เกียจท ำงำนเพรำะขณะเล่นเสยีท ำให้
พกัผ่อนไม่เพียงพอ อดหลบั อดนอน ง่วงนอน ตื่นสำย จะเป็นวฏัจกัรของชีวิตอย่ำงน้ีไปเรื่อยๆ 
บำงครัง้กห็มดเน้ือหมดตวัและกเ็ป็นแบบนี้บ่อยครัง้ ผลกำรเล่นพนนัท ำใหช้วีติครอบครวัไมม่คีวำมสุข 
และคนใกลช้ดิกไ็มม่คีวำมสขุเพิม่มำกขึน้มแีต่เสยีงบ่น เสยีงด่ำ และเสยีงสำปแช่ง” 

             ผูว้จิยัไดถ้ำมถงึแนวทำงกำรแกปั้ญหำเพื่อใหต้วัวยัรุน่เองหลุดพน้จำกวถิกีำรพนัน 
วยัรุน่ไดใ้หข้อ้มลูวำ่ “แนวทำงทีจ่ะท ำใหต้นเองหำ่งไกลจำกกำรพนนัและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีน่ ำไปสู่
กำรพนัน คดิว่ำต้องหำงำนท ำทีถ่ำวร เป็นหลกัแหล่งหรอืไมก่ต็อ้งหำอะไรท ำเพื่อทีจ่ะไม่ใหม้เีวลำว่ำง
เยอะ หำอะไรท ำในช่วงเวลำที่ไม่ใช่กำรพนัน และเป็นสิง่ที่มปีระโยชน์และต้องเป็นกำรหำรำยไดไ้ป
ดว้ยในตวั เพรำะคนเรำตอ้งใชเ้งนิ ตอ้งมรีำยไดม้ำใชจ้่ำย” 
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             นอกจำกน้ีวัยรุ่นกรณีที่  3 ได้ให้ข้อมูลต่อว่ำ “กำรพนันที่นิยมเล่นในงำนบุญ 
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ สว่นใหญ่จะเล่นไฮโล ไพ ่ถำ้ไมแ่ทงกจ็ะเป็นเจ้ำมอืเอง เพรำะจะท ำให้
ไดม้ำกกว่ำเสยี กำรชนไก่ ถ้ำมงีำนบุญประเพณีกจ็ะมกีำรจดักำรชนไก่ดว้ย กำรพนันบัง้ไฟ ซึ่งเป็น
ประเพณีขอฝนแต่กม็กีำรพนันเขำ้ไปเกี่ยวขอ้งอยู่ดีที่ผ่ำนมำถงึแมจ้ะรูว้่ำกำรพนันท ำใหเ้กดิโทษคอื 
เกดิควำมแตกแยกในครอบครวั เกดิปัญหำกำรหยำ่รำ้ง เป็นหนี้นอกระบบ หมดเน้ือหมดตวั เพรำะถำ้
เสยีมำกก็จะหำเงนิมำเล่น เมื่อไม่มเีงนิก็กู้ยมืเงนิมำเล่นเพื่อต่อทุนในบำงครัง้ก็หำสิง่ของไปจ ำน ำ 
จ ำนอง หมกมุ่นต่อกำรพนัน ไม่ท ำงำนมำเลี้ยงครอบครวั ชอบเที่ยวไม่อยู่บ้ำนท ำใหค้รอบครวัขำด
ควำมอบอุ่น และขำยที่ขำยบ้ำนในที่สุด จงึอยำกใหร้ฐับำลมกีำรปรำบปรำมอย่ำงจรงิจงัเพื่อใหก้ำร
พนนัลดน้อยลงและหมดไปในทีส่ดุ ตวัเองกจ็ะไดไ้มต่กเป็นทำสกำรพนนั” 

      4.3.4 แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อให้วัยรุ่นหลุดพ้นจำกวิถีแห่งกำรพนัน    ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั จำกกำรสมัภำษณ์เมือ่ 24 พฤษภำคม  2558      

            กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุน่กรณีที ่3 โดยผูม้ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งระดบัครอบครวัคอื นำยพรชยั บรรเทำ อำยุ 54 ปี อยู่บำ้นเลขที่ 124 บำ้นใหม่รุ่งเรอืง 
ต ำบลโนนโหนน อ ำเภอวำรนิช ำรำบ จงัหวดัอุบลรำชธำนี ไดใ้หข้อ้มลูตำมควำมเขำ้ใจของผูเ้กีย่วขอ้ง
เกี่ยวกบัควำมหมำยของกำรพนันว่ำ  “กำรพนันเป็นกำรหำเงนิมำเลี้ยงครอบครวัโดยกำรเล่นกำร
พนันเพื่อใหไ้ดเ้งนิมำและใชจ้่ำยในครอบครวัของตนเอง คลำ้ยๆ กบัว่ำเล่นเป็นอำชพีส่วนมำกจะได้
เงนิมำแต่บำงครัง้ก็เสยีบ้ำง นักพนันกลุ่มน้ีจะคุยโม้ว่ำไปชนะพนันมำได้เงนิเป็นจ ำนวนพอสมควร 
และพยำยำมเชือ้เชญิใหค้นในชุมชนมำลงขนัโดยตวัเขำจะเป็นผูไ้ปเล่น หำกไดเ้งนิมำกจ็ะแบ่งปันคนื
ให ้เหมอืนเป็นหุน้สว่นพนนักม็บีำงคนหลงเชื่อและใหเ้งนิไปลงทุนในกำรเล่นพนนั”          

        สำเหตุที่ท ำใหว้ยัรุ่นติดกำรพนันผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัครอบครวัได้ใหค้วำมเหน็ว่ำ 
“สภำพแวดล้อมเป็นส่วนส ำคญัท ำให้วยัรุ่นติดกำรพนันหรอืเล่นกำรพนันเดก็หรอืวยัรุ่นมกัพบเหน็
ผูใ้หญ่ในชุมชนท ำกจ็ะน ำไปเป็นแบบอยำ่งและเลยีนแบบผูใ้หญ่หรอืผูป้กครองแลว้กจ็ะท ำใหว้ยัรุน่หดั
เล่นกำรพนนัและตดิกำรพนนัได ้กำรพนนัทีว่ยัรุน่ในชุมชนเล่นสว่นใหญ่ไดแ้ก่กำรเล่น ไก่ชน กำรเล่น
พนนัไพ ่กำรเล่นพนนัไฮโล กำรเล่นพนนัมวย และกำรเล่นพนนัโบก 

         นอกจำกน้ี กำรพนันของวยัรุน่น ำไปสู่อบำยมุขอื่นๆ ไดแ้น่นอนอย่ำงเช่น เมื่อเขำเล่น
กำรพนันแล้วเมื่อไดเ้งนิเขำ้มำก็อำจจะน ำไปซื้อของไม่ด ีของผดิกฎหมำย เช่นซื้อยำบ้ำมำเสพ ซื้อ
กำวมำดม ส ำหรบัวยัรุน่ทีต่ดิสิง่เสพตดิดว้ย แต่ถำ้เสยีเงนิกจ็ะหำลกัเลก็ขโมยน้อย สิง่ของเพื่อไปขำย
น ำเงนิมำเล่นกำรพนันหรอืน ำเงนิมำซื้อยำเสพตดิ ซึ่งเป็นผลทีต่่อเน่ืองกนั กำรพนัน ยำเสพตดิ กำร
ลกัทรพัยเ์ป็นตน้” 

      ผู้วิจัยได้ถำมต่อถึงแนวทำงที่จะท ำให้วัยรุ่นห่ำงไกลจำกกำรพนันและหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมทีจ่ะน ำไปสู่กำรเล่นพนัน ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในระดบัครอบครวัระบุว่ำ “กำรเล่นกำรพนันกบั
ยำเสพตดิมคีวำมเกี่ยวโยงกนัมำกเรำต้องจดัใหม้กีำรออกก ำลงักำย ไม่ใหว้ยัรุ่นมเีวลำว่ำง และจะได้
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ไม่เล่นกำรพนันจดัใหว้ยัรุน่หำรำยไดจ้ำกกำรท ำงำนไม่ใช่จำกกำรเล่นกำรพนนั จดัสภำพแวดลอ้มใน
ชุมชน ไม่ให้มกีำรเล่นพนัน แต่ละครอบครวัดูแลสมำชิกตกัเตือนกนัก่อน นอกจำกน้ีต้องส่งเสรมิ
ทศันคตใิหห้ำ่งไกลจำกกำรพนนัและอบำยมขุอื่นๆ เขำ้วดัฟังธรรม ปฏบิตัติำมหลกัพระพุทธศำสนำ 

     นอกจำกน้ี งำนบุญประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิน่ มสีว่นท ำใหเ้กดิกำรพนนัและอบำยมุข
อื่นๆ อย่ำงไร ประเพณีคงจะไปขดัไม่ได้ แต่ตอ้งไมใ่หม้กีำรพนัน เช่นงำนศพ ต ำรวจตอ้งปรำบปรำม 
หำ้มไม่ใหเ้ล่นกำรพนันในงำนศพ บุญบัง้ไฟ ต ำรวจต้องเขม้งวดไม่ใหเ้ล่นกำรพนัน ตรวจตรำอย่ำง
ละเอยีด ต ำรวจตอ้งปรำบปรำมบ่อนกำรพนันอย่ำงจรงิจงัในชุมชนแต่บำงครัง้เหมอืนชุมชนถูกปล่อย
ปละละเลยจำกเจำ้หน้ำที”่ 

      ผูว้จิยัไดถ้ำมต่อในสว่นทำ้ยวำ่ในควำมคดิของทำ่นกำรพนนัก่อใหเ้กดิโทษอยำ่งไรบำ้ง ผู้
มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัครอบครวัไดใ้หมุ้มมองว่ำ ท ำใหเ้สยีเวลำโดยเปล่ำประโยชน์ ท ำใหข้ี้เกยีจท ำงำน 
ท ำใหห้มกมุน่คดิแต่เรือ่งทีจ่ะไปเล่นกำรพนนั น ำไปสูก่ำรเป็นขโมย ลกัทรพัย ์หมดเน้ือหมดตวัในทีสุ่ด
อำจน ำไปสู่กำรมปีำกเสยีงกบัคนในครอบครวัเช่น พ่อ แม่ พี่และน้อง ส่วนมำตรกำรป้องกนัวยัรุ่นตดิ
กำรพนนั เช่นใหค้วำมรูเ้รื่องโทษของกำรพนนั ปรำบปรำมแหล่งมัว่สุมและกำรพนนัในทอ้งถิน่ จดัหำ
งำนแนะน ำงำนเพื่อใหว้ยัรุ่นมงีำนท ำไม่หนัไปเล่นกำรพนัน ส่งเสรมิกำรเล่นกฬีำเพื่อไม่ใหม้เีวลำว่ำง 
และครอบครวัต้องใหค้วำมอบอุ่น ดูแล เอำใจใส่หำกมพีฤตกิรรมไม่เหมำะสมต้องตกัเตอืนก่อนที่จะ
สำยเกนิไป 
                 จำกกำรสงัเกตพฤตกิรรมของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในระดบัครอบครวัของวยัรุน่กรณีศกึษำ
ที่ 3 ระหว่ำงเดอืนเมษำยนถึงเดอืนกรกฎำคม 2558 พบว่ำมพีฤติกรรมกำรพนันที่เกิดขึน้และเป็น
ควำมถีซ่ ้ำมำกทีสุ่ด  5 ล ำดบัแรกคอืล ำดบัที ่1 กำรเล่นกำรพนนัของวยัรุน่เคยท ำใหช้วีติครอบครวัไม่
มคีวำมสุขเน่ืองจำกทะเลำะกนัเป็นประจ ำ สมัพนัธภำพในครอบครวัหำ่งเหนิ จ ำนวน  6   ครัง้ ล ำดบั
ที ่2 วยัรุ่นจะใชเ้วลำในกำรเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมงเป็นอย่ำงต ่ำขำดกำรตดิต่อกบัครอบครวั จะ
เล่นไดห้รอืเล่นเสยีกไ็ม่ยอมเลกิงำ่ยๆ  จ ำนวน   5 ครัง้ ล ำดบัที ่3 วยัรุน่จะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใช้
ในกำรจบัจ่ำยใชส้อยอย่ำงอื่นจ ำนวน  4   ครัง้ส่วนใหญ่ใชจ้่ำยกบัสิง่ของที่ไม่จ ำเป็นเช่น บุหรี ่เหล้ำ 
ล ำดบัที ่4 หลงัจำกชนะพนนั วยัรุน่มคีวำมตอ้งกำรอยำ่งรุนแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้
จ ำนวน   3  ครัง้ เพรำะรูส้กึว่ำตนเองเก่งไดร้บักำรยอมรบัจำกกลุ่มเพื่อนซึง่เป็นควำมเขำ้ใจผดิ และ
ล ำดบัที่ 5 หลงัจำกเสยีพนัน วยัรุ่นรูส้กึว่ำต้องกลบัไปเล่นอกีครัง้อย่ำงเรว็ที่สุดและต้องเอำคนืเงนิที่
เสยีไปจ ำนวน 3  ครัง้ตอ้งกำรเงนิคนืเพรำะรูส้กึสญูเสยีจงึตกอยู่กบัดกัของกำรพนันไม่รูจ้กัจบสิน้ ดงั
ตำรำงที ่4.3  

 

 



64 
 

ตารางท่ี 4.3 แบบสงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุ่นกรณีที ่3 จงัหวดัอุบลรำชธำนี ในรอบ 4 เดอืนระหว่ำง
เมษำยน –กรกฎำคม 2558 โดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

1 เวลำงำนหรอืเวลำเรยีนของวยัรุน่เสยีหำยเพรำะกำร
พนนั 

 - 

2 กำรเล่นกำรพนันของวยัรุน่เคยท ำใหช้วีติครอบครวั
ไมม่คีวำมสขุ 

6  

3 กำรเล่นกำรพนันของวัยรุ่นเคยท ำให้วัยรุ่นและ
ครอบครวัเสือ่มเสยีชื่อเสยีง 

- - 

4 วยัรุน่เคยรูส้กึส ำนึกผดิหลงัจำกเล่นกำรพนนั 1  
5 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อใหไ้ด้เงนิมำใช้หน้ีพนัน

หรอืแกปั้ญหำทำงกำรเงนิ 
2  

6 กำรพนันท ำให้ควำมสำมำรถต่ำงๆในตัววยัรุ่นมี
ประสทิธภิำพน้อยลง 

2  

7 หลงัจำกเสยีพนัน วยัรุ่นรูส้กึว่ำต้องกลบัไปเล่นอกี
ครัง้อยำ่งเรว็ทีส่ดุและตอ้งเอำคนืเงนิทีเ่สยีไป 

1  

8 หลังจำกชนะพนัน วัยรุ่นมีควำมต้องกำรอย่ำง
รนุแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้ 

2  

9 บ่อยครัง้ทีว่ยัรุน่เล่นพนนัจนกระทัง่ไมม่เีงนิเหลอืตดิ
ตวัเลย 

1  

10 วยัรุ่นเคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพื่อน ำมำเป็นทุน
ในกำรเล่นพนนั 

2  

11 วยัรุ่นเคยขำยของที่มีค่ำเพื่อน ำไปเป็นทุนในกำร
เล่นพนนั 

2  

12 วยัรุ่นจะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใช้ในกำรจบัจ่ำยใช้
สอยอยำ่งอื่น 

4  
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ตารางท่ี 4.3 แบบสงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุ่นกรณีที ่3 จงัหวดัอุบลรำชธำนี ในรอบ 4 เดอืนระหว่ำง
เมษำยน –กรกฎำคม 2558 โดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

13 กำรพนันท ำใหว้ยัรุ่นไม่ใสใ่จต่อควำมเป็นอยู่ของตวั
วยัรุน่เองหรอืครอบครวัของวยัรุน่ 

1  

14 วยัรุ่นจะใชเ้วลำในกำรเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมง
เป็นอยำ่งต ่ำ 

5  

15 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อหลกีหนีจำกควำมกงัวล
หรอืปัญหำอื่น 

 - 

16 วยัรุ่นเคยกระท ำหรอืคดิจะกระท ำผดิกฎหมำยเพื่อ
น ำเงนิไปใชเ้ป็นทุนในกำรพนนั 

1  

17 กำรพนันท ำใหว้ยัรุ่นนอนหลบัยำกขึน้หรอือดหลบั
อดนอน 

- - 

18 ควำมไม่เข้ำใจกันในครอบครวัส่งผลให้วยัรุ่นเกิด
ควำมคดิทีจ่ะไปเล่นกำรพนนั 

- - 

19 วัยรุ่นเคยมีควำมรู้สึกอยำกฉลองเรื่องต่ำงๆ  ที่
เกดิขึน้โดยกำรไปเล่นพนนัสกัสองสำมชัว่โมง 

- - 

20 วยัรุ่นเคยท ำรำ้ยตนเองหรอืพยำยำมฆ่ำตวัตำยอนั
เป็นผลมำจำกกำรพนนัของวยัรุน่เอง 

1  

 
               จำกตำรำงที่  4.3 เมื่อพจิำรณำพฤติกรรมของวยัรุ่นเทยีบกบัแบบคดักรองกำรติดกำร
พนนัแบบงำ่ยส ำหรบัประเมนิผูเ้ล่นพนนัของพนม  เกตมำนและภำณุ ควูุฒยำกร พบวำ่มพีฤตกิรรมที่
สงัเกตไดม้ำกกว่ำ 7 ขอ้ โดยเกดิขึน้ 14 ขอ้ และขอ้ทีเ่กดิขึน้ เป็น 6 ขอ้ในขำ่ย 9 ขอ้หลกัทีเ่สีย่งว่ำจะ
เป็นโรคตดิพนนั ของทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ ซึง่หมำยควำมวำ่กรณีศกึษำที ่3 มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหำกำร
เล่นกำรพนัน และเสีย่งเป็นโรคตดิพนันและอำจตดิกำรพนันอยูใ่นระยะกลำงเมื่อเทยีบเคยีงตำมแบบ
สรุปกำรแบ่งช่วงระยะกำรตดิพนันของคณะแพทยศ์ำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (2558) คอืชวีติ
ครอบครวัเริ่มไม่มีควำมสุข และไม่สำมำรถหำเงินมำใช้หน้ีได้ เริ่มที่จะเล่นพนันมำกขึ้นโดยใช้
เวลำนำน และอยำกกลบัมำเล่นอกีครัง้ใหเ้รว็ทีสุ่ด เพือ่เอำชนะพนนัทีเ่พิง่เสยีไป เคยกระท ำหรอืคดิจะ
กระท ำผดิกฎหมำยเพือ่น ำเงนิไปใชเ้ป็นทุนในกำรพนนั พยำยำมฆำ่ตวัตำยอนัเป็นผลมำจำกกำรพนนั 
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    4.3.5 แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อให้วยัรุ่นหลุดพ้นจำกวิถีแห่งกำรพนัน   ของผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งระดบัชุมชน จำกกำรสมัภำษณ์เมือ่ 30 พฤษภำคม  2558      

    กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่นกรณีที่ 3 โดยผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งในระดบัชุมชนคอื นำยนม  ทองล ีบำ้นเลขที ่15 บำ้นใหมรุ่่งเรอืง ต ำบลโนนโหนน อ ำเภอวำ
รนิช ำรำบ จงัหวดัอุบลรำชธำนี  ไดใ้หข้อ้มลูตำมควำมเขำ้ใจของผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกบักำรพนนัเบือ้งตนั
ว่ำ “กำรพนันในควำมหมำยของผมคอื กำรเล่นเดมิพนัเงนิทุกอย่ำงหรอืกำรเสีย่งโชคมกีำรไดเ้สยีกนั
ในกำรพนันนัน้ๆ ถำ้โชคดกีไ็ดถ้ำ้โชคไม่ดกีท็ ำให้เสยีเงนิทอง แต่ส่วนมำกทเีหน็ๆ กจ็ะเป็นไปในสว่น
เสยีเงนิทองมำกกว่ำได้ และไม่เหน็ใครรวยเพรำะกำรพนัน มแีต่ส่วนมำกจะจนและล่มจมมำกกว่ำ
แสดงว่ำกำรพนันไม่มีส่วนดีเลยมีแต่ส่วนที่เสียทัง้เวลำ เงนิทอง อนำคต  ผู้น ำชุมชนได้ให้ข้อมูล
เพิม่เตมิว่ำ “สำเหตุทีท่ ำใหว้ยัรุน่ตดิกำรพนนัหรอืชอบเล่นกำรพนนัมสีำเหตุจำก (1) เป็นกำรหำเงนิที่
ได้มำโดยไม่ต้องออกแรงได้มำง่ำยๆ (2) คนที่มีเวลำว่ำงมำกท ำให้ไปหัดเล่นกำรพนัน (3) 
สภำพแวดลอ้มทีอ่ยู่รอบๆ ชุมชนมกีำรเล่นกำรพนัน รอ้ยละ 80 เล่นกำรพนัน (4) มผีูใ้หญ่หรอืบุคคล
ในครอบครวัเป็นตน้แบบหรอืเป็นแบบอย่ำงในกำรเล่นกำรพนนับำงบำ้นเล่นพนนักนัทัง้บำ้น และ (5) 
เป็นโดยนิสยัสว่นตวัทีช่อบเล่นกำรพนนั 

    นอกจำกน้ี สภำพแวดลอ้มมสีว่นและมผีลมำกทีท่ ำใหว้ยัรุน่หนัไปเล่นกำรพนนัและตดิกำร
พนันไดซ้ึ่งถ้ำในชุมชนแวดลอ้มไปดว้ยแหล่งกำรพนัน และกำรเล่นกำรพนันหรอืบ่อนกำรพนัน ก็จะ
ท ำใหเ้ดก็วยัรุ่นฝึกหรอืหดัเล่นกำรพนัน และถ้ำยิง่เหน็ผูใ้หญ่เล่นแลว้เดก็กม็กัจะมกีำรเลยีนแบบและ
เล่นกำรพนันตำมแบบของผูใ้หญ่ ดงันัน้กำรทีจ่ะท ำใหว้ยัรุ่นหยุดกำรพนันได ้ผูใ้หญ่ทีเ่ล่นกำรพนันก็
ตอ้งหยดุพฤตกิรรมกำรเล่นดว้ย ไมเ่ชน่นัน้กแ็กปั้ญหำกำรพนนัไดย้ำกล ำบำก” 

    ส ำหรบัประเภทกำรพนันที่วยัรุ่นชอบเล่นในชุมชนผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัชุมชนได้ว่ำ “ 
ไฮโล เหมอืนกำรเล่นไฮโลโดยทัว่ๆ ไปกำรเตง็ สงู - ต ่ำ จ่ำยหนึ่งเท่ำของยอด แทง แทงเตง็ แทงโต๊ด
เลข แทงเตง็แตม้รวม แทงตอง แทงตองรวม แทงโต๊ดเลขคู่ สว่นพนนัโบกเล่นคีเ่ล่นคู่ ไก่ชนเสีย่งตำม
ขำ้งทีช่อบ มวยตูเ้ล่นตำมขำ้งทีช่อบ และไพเ่ล่นไดห้ลำยแบบและมเีล่นกนับ่อยมำก" 

    ผูว้จิยัไดถ้ำมต่อ กำรพนันที่วยัรุ่นในชุมชนเล่นมกีำรน ำไปสู่อบำยมุขอื่นอย่ำงไร ผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งในชุมชนไดใ้หข้อ้คดิเหน็วำ่ “กำรพนนัจะท ำใหว้ยัรุน่ในชุมชนนัน้ๆ ตดิและมกีำรเล่นกนัอยำ่ง
ไดเ้สยีเล่นกนัแบบเอำเป็นเอำตำยเพรำะวยัรุ่นไม่สำมำรถแยกถูกผดิไดช้ดัเจนในบำงเรื่อง เมื่อมกีำร
ไดเ้งนิก็จะท ำใหว้ยัรุ่นน ำเงนิที่ได้ไปใชด้ื่มกนิของมนึเมำหรอืแมก้ระทัง่รวมไปถงึกำรเสพสิง่เสพติด 
หรอืว่ำน ำเงนิไปใชเ้ทีย่วเตรซ่ึง่ท ำใหเ้กดิเฉพำะผลเสยี ไมม่ผีลดเีลย อกีอยำ่งถำ้เสยีเงนิจำกกำรพนัน
วยัรุน่กอ็ำจจะมพีฤตกิรรมในกำรลกัทรพัยเ์พือ่ทีจ่ะไดเ้งนิมำเพือ่เล่นกำรพนนัซึง่เป็นผลตำมมำ 

   ส่วนแนวทำงที่จะท ำใหว้ยัรุ่นห่ำงไกลจำกกำรพนันและหลกีเลี่ยงพฤติกรรมที่น ำไปสู่กำร
พนัน ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในระดบัชุมชนมองว่ำต้องจดัใหม้กีจิกรรมที่ท ำใหเ้วลำว่ำงซึ่งไม่ใช่กำรพนัน 
เป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ อย่ำงเช่นกำรจดักฬีำ กำรออกก ำลงักำย ซึ่งจะเป็นกำรใชเ้วลำว่ำงใหเ้กดิ
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ประโยชน์ หรอือำจจะจดัใหม้กีำรหำรำยได้นอกเหนือจำกกำรพนันเป็นกำรหำรำยไดท้ี่ถูกต้องตำม
กฎหมำยฝึกกำรมสีมัมำอำชพีใหก้บัวยัรุน่ พ่อแมผู่ป้กครองตอ้งไม่เล่นกำรพนันใหเ้ดก็เหน็เพรำะเป็น
เหมอืนปลกูฝังกำรเล่นกำรพนนัตัง้แต่เดก็ซึง่โตขึน้เขำจะซมึซบัเอำกำรพนนัอยำ่งไมรู่ต้วั” 

   ส ำหรบังำนบุญประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิน่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัชุมชนไดใ้หค้วำมเหน็
ต่อวำ่ “มสีว่นท ำใหเ้กดิกำรพนนัและอบำยมุขอื่นๆ โดยเฉพำะประเพณีบุญบัง้ไฟ กจ็ะมกีำรแขง่ขนับัง้
ไฟของแต่ละคุม้บำ้น เมือ่มกีำรแขง่ขนักจ็ะเกดิกำรทำ้ทำยกนัและกจ็ะท ำใหเ้กดิกำรพนนัตำมมำเพรำะ
ควำมคดิเหน็ไมต่รงกนั สว่นงำนศพกเ็ป็นอกีงำนหน่ึงทีแ่หล่งกำรเล่นพนนัและเล่นหลำยอยำ่งดว้ยเชน่
ไฮโล ไพ ่โบก เพื่อเป็นกำรว่ำเล่นอยูเ่ป็นเพื่อนกบัญำตคินตำยเพื่อใหค้ลำยควำมโศกเศรำ้ต่อกำรจำก
ไปของผูต้ำยในขณะทีศ่พยงัตัง้บ ำเพญ็กุศลอยูท่ีบ่ำ้นนัน่เอง” 

    สดุทำ้ยผูว้จิยัไดถ้ำมว่ำในควำมคดิของทำ่นกำรพนนัก่อใหเ้กดิโทษอยำ่งไรนัน้ ผูน้ ำชุมชน
ใหท้ศันะว่ำ “ก่อใหเ้กดิควำมแตกแยกในครอบครวั ผดิลูก ผดิเมยี อดหลบัอดนอน สุขภำพทรุดโทรม 
เสยีเงนิเสยีทอง ทรพัยส์นิต่ำงๆ เพรำะถ้ำเล่นเสยีแล้วจะน ำสิง่ของที่มอียู่ไปขำยน ำเงนิมำใชใ้นกำร
เล่นกำรพนนั หมกมุน่ ไมท่ ำมำหำกนิอยำ่งอื่น มวัแต่เล่นกำรพนนั น ำพำไปสูอ่บำยมุขอื่นเชน่ สิง่เสพ
ตดิ ของมนึเมำ ผูห้ญงิ ท ำใหล้ม้ละลำยไดใ้นบำงครัง้”  

    อีกทัง้ผู้น ำชุมชนได้ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัมำตรกำรในกำรป้องกนัวยัรุ่นติดพนันว่ำ
“มำตรกำรในกำรป้องกนัวยัรุ่นตดิกำรพนัน ผูน้ ำชุมชนต้องช่วยกนัสอดส่อง ดูแล และตกัเตอืนตำม
ควำมเหมำะสม (ท ำงำนเหมือนสำรวตัรนักเรยีน) จดัเวรยำมดูแลลูกหลำนในชุมชน ต ำรวจต้อง
ปรำบปรำมบ่อนและแหล่งกำรเล่นพนนัต่ำงๆ จดัใหม้กีำรเล่นกฬีำและแขง่ขนักฬีำเพือ่ไมใ่หม้เีวลำวำ่ง
ส ำหรบัวยัรุ่น ครอบครวัควรหมัน่ดูแลและใหค้วำมอบอุ่นกบัเดก็และวยัรุ่นและผูน้ ำในเรื่องที่ถูกต้อง
เกีย่วกบักำรเล่นกำรพนนัผลเสยีจำกกำรพนนั ผูใ้หญ่ควรเป็นแบบอยำ่งทีด่ใีหก้บัเดก็ๆ วยัรุน่ ภำยใน
ชุมชนจะตอ้งปลอดแหล่งมัว่สุมและแหล่งกำรพนันต่ำงๆ งำนบุญประเพณีของทอ้งถิน่จะตอ้งไมม่กีำร
พนันเขำ้ไปเกี่ยวขอ้ง โดยใชม้ำตรกำรทำงสงัคม ในกำรต่อต้ำนบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีเ่ล่นกำรพนัน
ทุกรปูแบบตำมขอ้ตกลงของชุมชนเพือ่ควำมสงบสุข” 
               ขอ้ค้นพบพฤติกรรมกำรพนันของกรณีศึกษำที่ 3 มูลเหตุจูงใจ  ที่ท ำให้วยัรุ่นเล่นกำร
พนันคอืเพื่อควำมสนุกสนำนตื่นเต้นและต้องกำรเงนิไปซื้อเหลำ้เบยีร ์ควำมเชื่อมโยงพฤตกิรรมกำร
พนันของไปรุ่นไปสู่อบำยมุขอื่นๆ เริม่กนิเหลำ้กนิเบยีรก์่อนแลว้จงึหนัไปเล่นกำรพนันเพื่อเอำเงนิมำ
ซื้อเหล้ำเบยีรก์นิ ผลกระทบที่เกิดขึ้น วยัรุ่นเคยกระท ำผดิกฎหมำยเพื่อน ำเงนิไปใช้เป็นทุนในกำร
พนัน อกีทัง้วยัรุ่นเคยท ำรำ้ยตนเองหรอืพยำยำมฆ่ำตวัตำยอนัเป็นผลมำจำกกำรพนันของวยัรุ่นเอง 
ซึง่ครอบครวับุคคลใกลช้ดิไดร้บัผลกระทบเป็นล ำดบัแรก เพรำะกำรเล่นกำรพนันของวยัรุน่เคยท ำให้
ชวีติครอบครวัไม่มคีวำมสุข จำกนัน้พฤติกรรมกำรพนันของวยัรุ่นจะส่งผลในวงกวำ้งต่อไปซึ่ง เป็น
เรือ่งทีผู่เ้กีย่วขอ้งตอ้งหำมำตรกำรในกำรป้องกนั ซึง่ควำมเชื่อมโยงดงักล่ำว ดงัภำพที ่4.3 
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ภาพท่ี 4.4  ควำมเชื่อมโยงของกำรพนนัวยัรุน่กรณีศกึษำที ่3 อุบลรำชธำน ี
 
               กำรเข้ำสู่วิถีกำรพนันของวัยรุ่นกรณีศึกษำที่ 3 อุบลรำชธำนี หำกพิจำรณำจำก
องคป์ระกอบดำ้นบรบิทเชงิพืน้ทีพ่บว่ำ พืน้ทีท่ีว่ยัรุน่กรณศีกึษำที ่3 อำศยัอยู ่ใกลก้บัแหล่งอบำยมุขที่
เป็นบ่อนไก่ โดยมบี่อนไก่ที่เปิดไม่ถูกกฎหมำย ลกัลอบเปิดเล่นกนัเอง นอกนัน้รอบๆ ที่พกัอำศยัมี
บ่อนไฮโล บ่อนไพ่ โดยเปิดแบบลกัลอบเล่นกนัเองและบำ้นเรอืนนักพนันกอ็ยู่ใกลเ้คยีงตดิกนั ดงันัน้
คนส่วนในบรเิวณพืน้ทีน่ัน้จงึเล่นกำรพนัน ดำ้นเศรษฐกจิพบว่ำ มำจำกกำรมรีำยไดไ้มเ่ป็นหลกัแหล่ง 
ไม่มงีำนท ำหรอือำชพีที่ถำวร กำรรบัจำ้งทัว่ไปท ำใหร้ำยไดไ้ม่สม ่ำเสมอ ในขณะที่ครอบครวัต้องใช้
จ่ำย จ ำเป็นตอ้งหำรำยไดด้ว้ยกำรพนันเพื่อน ำเงนิมำเลีย้งครอบครวัจน จนดเูหมอืนว่ำเล่นเป็นอำชพี
และดำ้นสภำพแวดลอ้มที่หมำยรวมถงึค่ำนิยมและวฒันธรรมของสงัคมพบว่ำ เป็นส่วนส ำคญัท ำให้
วยัรุ่นติดกำรพนันหรือเล่นกำรพนันเด็กหรือวัยรุ่นมักพบเห็นผู้ใหญ่ในชุมชนท ำก็จะน ำไปเป็น
แบบอยำ่งและเลยีนแบบผูใ้หญ่หรอืผูป้กครอง 

     จำกกำรรวบรวมขอ้มูลกำรศกึษำพฤติกรรมกำรพนันของวยัรุ่นกรณีที่ 1-3 ของจงัหวดั
อุบลรำชธำนี สำเหตุที่ท ำใหว้ยัรุ่นตดิกำรพนันหรอืชอบเล่นกำรพนันคอื (1) ว่ำงงำน ไม่มงีำนท ำแต่
อยำกใช้จ่ำยเงนิไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทันสมยัและโอ้อวดสถำนะทำงสงัคมว่ำมีข้ำวของ

พฤตกิรรม 
3 วยัรุน่จะน ำเงนิ
จำกกำรพนนัไป
ใชใ้นกำรจบัจำ่ย
ใชส้อยอยำ่งอื่น 

ไฮโล 

โบก 

สบูบุหรี ่

ดื่มของมนึเมำ 

เทีย่วเตร ่ผูห้ญงิ 

ชอบควำมตื่นเตน้ 
สนุกสนำน 

พฤตกิรรม 
1 กำรเล่นกำร
พนนัของวยัรุน่
เคยท ำใหช้วีติ
ครอบครวัไมม่ี
ควำมสขุ 

พฤตกิรรม 
2 วยัรุน่จะใชเ้วลำ
ในกำรเล่นพนนั
แต่ละครัง้ 2 
ชัว่โมงเป็นอยำ่ง
ต ่ำ 

พฤตกิรรม 
4 วยัรุน่เคยเลน่กำร
พนนัเพือ่ใหไ้ดเ้งนิ
มำใชห้น้ีพนนัหรอื
แกปั้ญหำทำง
กำรเงนิ 

ไก่ชน 



69 
 

เครือ่งใชท้นัสมยั ในกลุ่มมกีำรมัว่สมุและชกัชวนกนัระหวำ่งเพือ่นๆ เพือ่ไปเล่นกำรพนนัโดยผกูตดิกบั
ปัจจยัทำงดำ้นเศรษฐกจิ  (2) อยำกไดเ้งนิมำใชจ้่ำยโดยไมต่อ้งออกแรงไดม้ำงำ่ยๆ เกดิเป็นนิสยัควำม
ขี้เกียจในกำรท ำงำนและ (3) ชุมชนละแวกที่อยู่อำศัยมีกำรเล่นพนันกันอย่ำงแพร่หลำยและมี
แบบอย่ำงในกำรเล่นทีต่่อเน่ืองมำจำกบรรพบุรุษโดยเฉพำะผูท้ีม่อีทิธพิลในครอบครวัคอืพ่อแม่ และ
กำรพนนัทีซ่มึซบัเขำ้ไปในพฤตกิรรมวยัรุน่อยำ่งแรกคอืหวยทีเ่ป็นกำรพนนัสบืเน่ืองต่อควำมเชื่อเรื่อง
โชคลำงและวถิชีวีติกำรด ำเนินชวีติ 

      พฤตกิรรมกำรพนนัของวยัรุน่ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงปัญหำสว่นบุคคล ครอบครวั หรอืสงัคม แต่
เป็นปัญหำที่ซบัซอ้นเกี่ยวขอ้งกนัในหลำยมติ ิเกดิจำกปัจจยัหลำยประกำร ทัง้จำกตวัวยัรุ่นเอง และ
ปัจจยัสภำพแวดล้อมภำยนอก ตัง้แต่ครอบครวั เพื่อน โรงเรยีน สงัคม ค่ำนิยม วฒันธรรม และ
เศรษฐกจิ ทีม่ผีลกระทบต่อกนัไปมำอยำ่งต่อเน่ืองและซบัซอ้นจนเป็นวฏัจกัร มเีหตุกำรณ์เกดิขึน้เป็น
มูลเหตุจูงใจก่อนวยัรุ่นจงึจะไปเล่นกำรพนันโดยมสีมมติฐำนว่ำเล่นเพื่อเอำเงนิ เมื่อต้องกำรเงนิไป
สนองตอบควำมตอ้งกำรจงึหนัไปเล่นกำรพนนั 

     กำรปรบัเปลี่ยนใหเ้ขำ้กบัยุคสมยัที่เปลี่ยนไปมำกขึน้ กำรบรโิภคเพื่อโออ้วดตำมนิยำม
ปัจจุบนักล่ำวถงึ กำรทีบุ่คคลแสดงควำมร ่ำรวยผำ่นกำรใชจ้่ำยสนิคำ้และบรกิำรทีห่รหูรำดงันัน้ ควำม
พงึพอใจจำกกำรบรโิภคสนิคำ้และบรกิำรโดยมำก จงึมำจำกปฏกิริยิำที่ไดร้บัจำกผูอ้ื่นเป็นหลกั เช่น 
ค ำชื่นชม กำรได้ร ับกำรยอมรับว่ำอยู่ในสถำนะทำงสังคมที่สูงขึ้น  อีกทัง้ปัจจุบันวัยรุ่นอยู่ใน
สภำพแวดลอ้มทีม่กีำรแขง่ขนัทำงธุรกจิทีรุ่นแรง กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรตลำด
เพื่อเพิม่ยอดขำย เร่งกำรตดัสนิใจซื้อ และกำรขยำยตลำด อยู่ในระดบัที่วยัรุ่นอำจไม่รูเ้ท่ำทนั ท ำให้
เกิดค่ำนิยมกำรบริโภคที่ไม่ส่งผลดีต่อฐำนะทำงเศรษฐกิจของวยัรุ่น อีกทัง้ภำคธุรกิจ ที่มีตลำด
เป้ำหมำยเป็นกลุ่มวยัรุ่น ที่ไม่สำมำรถใชว้จิำรณญำณในกำรซื้อและบรโิภคสนิคำ้ใหเ้หมำะสมกบัวยั 
กบัสถำนภำพทำงเศรษฐกจิไม่แขง่ขนัโออ้วดในเชงิสญัลกัษณ์ซึง่แสดงออกดว้ยกำรแขง่กนัใชส้นิคำ้ที่
มรีำคำแพง ซึ่งจะส่งผลเสยีต่อควำมมัน่คงทำงกำรเงนิของตนเอง และต่อสงัคมในระยะยำว เพรำะ
สดุทำ้ยวยัรุน่เป็นวยัทีย่งัไมม่อีำชพีมัน่คง รำยไดม้ัน่คงจงึหนัไปหำกำรพนนัไดง้ำ่ย 

    ประเภทกำรพนันทีว่ยัรุน่ในสงัคมเมอืงกบัสงัคมชนบทในจงัหวดัอุบลรำชธำนีนิยมเล่นกนั
คอืไฮโลสำเหตุทีไ่ฮโลเป็นกำรพนันยอดนิยมในหมู่วยัรุ่นเป็นเพรำะสำมำรถเล่นไดใ้นงำนศพโดยขอ
อนุญำตทำงกำรเล่นได ้อกีทัง้อุปกรณ์กำรเล่นหำซือ้ไดง้ำ่ยดำยตำมทอ้งตลำด กตกิำและวธิกีำรเล่นไม่
ยุ่งยำกซบัซ้อน ส่วนมวยโดยเฉพำะมวยตู้ผู้เล่นหำเล่นได้ง่ำยและปลอดภยัจำกกำรถูกจับกุม ใช้
โทรศพัทม์อืถอืในกำรโทรเดมิพนัเลอืกขำ้งมวย (มุมแดง-มุมน ้ำเงนิ) ไดอ้ยำ่งงำ่ยดำยสำมำรถนัง่เล่นที่
บำ้นตนเองไดอ้ย่ำงแนบเนียน ไม่จ ำกดัเวลำในกำรเล่น เน่ืองจำกมโีทรทศัน์หลำยช่องถ่ำยทอดสดอกี
ทัง้มกีำรเปิดเทปกำรชกมวยตำมสถำนีโทรทศัน์ต่ำงๆ   

     ไพ่อำจเป็นเพรำะมนัเล่นไดทุ้กที่ ทุกเวลำ เกบ็และพกพำได้ง่ำย ส่วนหวยได้กลำยเป็น
ส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับควำมเชื่อเรื่องโชคลำงที่มีเครื่องมือส ำหรบักำรซื้อและกำร
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พยำกรณ์ตวัเลข กำรคำดเดำจำกควำมฝัน ควำมเชื่อทีม่อียูต่ำมธรรมชำตใินสงัคมไทยมำตัง้แต่บรรพ
บุรุษ เหน็ไดจ้ำกมหีนังสอืท ำนำยฝันเป็นคู่มอืตวัเลขส ำหรบัเสีย่งโชค และกำรคดิคน้สูตรตวัเลขเพื่อ
เกง็เลขเดด็ในงวดถดัไป ท ำใหก้ำรพนันหวยแพร่หลำยในสงัคมไทยรวมทัง้แพร่หลำยเขำ้ไปยงักลุ่ม
วยัรุน่ สว่นโบกน่ำจะมสีำเหตุมำจำกอุปกรณ์กำรเล่นทุกชนิดมำจำกวสัดุทีม่ใีนทอ้งถิน่อุปกรณ์กำรเล่น
หำไดง้ำ่ยเช่น กะลำมะพรำ้ว กระดง้ทีท่ ำมำจำกไมไ้ผ ่และเมลด็พชื ทัง้หมดน้ีหำงำ่ยในทอ้งถิน่ จงึท ำ
ใหไ้มต่อ้งลงทุนมำกมำย กำรเลอืกท ำเลในกำรเล่นไดง้ำ่ยโดยเฉพำะในชนบทยงัคงมป่ีำเขำเหลอือยูใ่น
กำรเป็นทีก่ ำบงัและหลบสำยตำของผูร้กัษำกฎหมำยซึง่ตอ้งลกัลอบเล่นดงันัน้จะพบว่ำวยัรุน่นักพนัน
จะเล่นในป่ำรกทบึ หรอืใกลก้บัแหล่งน ้ำซึง่เป็นล ำหว้ยเพือ่หนีไดง้ำ่ยเมือ่จะถูกจบักุม  

   ครอบครวัเป็นสถำบนัแรกทีม่สีว่นท ำใหว้ยัรุน่ตดิกำรพนนั เพรำะคนในครอบครวัหรอืบรรพ
บุรุษพำเล่นกำรพนันสบืทอดมำจนกลำยเป็นส่วนหน่ึงของวถิีชวีติโดยเฉพำะกำรเล่นหวย ดงันัน้จงึ
กล่ำวได้ว่ำหวยใต้ดนิเป็นจุดเริม่ต้นของกำรพนันในบรรดำกำรพนันทัง้หลำยที่วยัรุ่นพบเหน็อนัดบั
แรกในครอบครวั และคนในครอบครวับำงครัง้เป็นฝ่ำยชกัชวนกันเล่น บำงครอบครวัเล่นกันทัง้
ครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 80 ขึน้ไป เล่นพนันหวย งำนบุญประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิน่เป็น
จุดเริม่ตน้ของกำรพนนัและซมึซบัแก่เดก็วยัรุน่ โดยเฉพำะงำนศพทีนิ่ยมเล่นไฮโล เน่ืองจำกงำนศพจะ
เป็นงำนทีญ่ำตพิีน้่องมำรว่มแสดงควำมเสยีใจกบักำรสูญเสยีบุคคลในครอบครวัซึ่งเป็นทีร่วมผูค้นใน
วยัต่ำงๆ ในงำนทัง้วยัเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ซึ่งทุกคนจะเหน็กำรเล่นพนันตลอดวนัที่ศพยงัตัง้อยู่ใน
บำ้นเรอืนจุดน้ีสถำบนัครอบครวัหรอืชุมชนอำจนึกคดิไม่รอบคอบถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัวยัเดก็
และวยัรุน่ เพรำะตวัอยำ่งทีเ่หน็กบัค ำสอนในทำงปฏบิตัขิองผูใ้หญ่ไมส่อดคลอ้งกนั 
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ในบทน้ีผู้วจิยัจะได้น ำเสนอพฤติกรรมกำรพนันของวยัรุ่นพื้นที่จงัหวดัมุกดำหำร โดยกำร
สมัภำษณ์วยัรุ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับครอบครวั ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดบัชุมชน เพื่อแสดงกำร
เชื่อมโยงองคป์ระกอบดำ้นสถำนภำพของครอบครวั ดำ้นเทคโนโลยกีำรสื่อสำร  ดำ้นสภำพแวดลอ้ม
ของสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท  ด้ำนควำมต้องกำรหรอืมูลเหตุจูงใจในกำรเล่นพนัน  ด้ำนค่ำนิยม 
ประเพณีและวฒันธรรมทีเ่ป็นปัจจยัในกำรก ำหนดพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุน่ว่ำมอีทิธพิลมำกน้อย
เพยีงใดระหว่ำงสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท จ ำนวน 2 กรณีศกึษำในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดำหำรตำมล ำดบั
ดงัน้ี 

 
5.1 กรณีศึกษาท่ี 1 พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นเขตเมืองของจงัหวดัมุกดาหาร 
 

     5.1.1 ข้อมูลพื้นฐำนกับควำมเกี่ยวพนัในกำรพนันของวยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 1 จำกกำร
สมัภำษณ์เมือ่วนัที ่6 มถุินำยน 2558 

            วยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 1 เป็นเพศหญิงอำยุ 23 ปี จบกำรศกึษำระดบัประกำศนียบตัร
วชิำชพี ปวช. อำศยัอยู่บ้ำนเลขที่ 46 หมู่บ้ำนโนนก่อ ต ำบลหนองแวง อ ำเภอนิคมค ำสรอ้ย จงัหวดั
มุกดำหำร มพีีน้่องร่วมบดิำมำรดำ 2 คน บดิำมำรดำมอีำชพีเป็นเกษตรกร เริม่เล่นกำรพนันมำเมื่อปี 
2555 จุดเริม่ตน้ของกำรมพีฤตกิรรมกำรพนันเน่ืองจำกมอีำชพีรบัจำ้งทัว่ไป ไดไ้ปท ำงำนต่ำงจงัหวดั
และชุมชนที่ไปอำศยัอยู่เต็มไปด้วยผู้คนที่เล่นกำรพนัน จงึท ำให้คดิอยำกลองเล่นดูว่ำจะได้รำยได้
ดกีว่ำกำรท ำงำนรบัจำ้งหรอืไม่ พอไดล้องเล่นกเ็ล่นไดเ้งนิ มเีงนิเพิม่ขึน้ กค็ดิว่ำเป็นรำยไดเ้สรมิอกี
ทำงหน่ึง ที่ส ำคญัเล่นได้ไม่ยำกและได้เงนิมำง่ำยๆ หลงัจำกรบัจ้ำงเสรจ็เพื่อนที่อำศยัอยู่ข้ำงบ้ำน
ใกลเ้คยีงในละแวกนัน้กม็ำชวนไปเล่นไพ่เสมอ ในชวีติทีผ่ำ่นมำตัง้แต่เริม่เล่นพนนัจะเล่นไพ่มำกทีสุ่ด 
ไดท้ัง้เงนิและรูส้กึว่ำเล่นแลว้สนุกสนำนมเีพือ่นทัง้คนไทย คนลำว โดยทีค่นลำวจะเป็นฝ่ำยขำ้มมำเล่น
ทีห่มูบ่ำ้น เคยตัง้วงเล่นไพน้่อยทีส่ดุ 2 คนมำกทีส่ดุ 12 คนแต่เฉลีย่แลว้อยูร่ะหว่ำง 10 คน นอกจำกนี้
ยงัรูส้กึวำ่ชว่ยผอ่นคลำยควำมเครยีดของเรำไดบ้ำ้ง จงึเล่นมำไดป้ระมำณ 2-3 ปีอยำ่งต่อเน่ือง 

          วยัรุ่นไดเ้ล่ำใหผู้ว้จิยัฟังในตอนต้นของกำรสมัภำษณ์ว่ำ “สำเหตุทีท่ ำใหต้ดิกำรพนัน 
เน่ืองจำกเวลำเลกิงำนแล้วไม่มอีะไรท ำจงึเล่นพอสนุกๆ หำรำยได้เสรมิอกีทำงหน่ึง อกีทัง้สำมไีม่มี
เวลำไม่เอำใจใส่จะท ำอะไรกท็ ำตำมใจไม่ว่ำ จงึเล่นได้โดยไม่ผดิใจกนักบัครอบครวั เพรำะสำมเีขำก็
เล่นและเทีย่วเตรเ่หมอืนกนั 
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          นอกจำกน้ี สภำพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่ำศยัซึง่เป็นชุมชนแออดั มสีว่นท ำใหเ้กดิควำมอยำก
รู ้อยำกเห็น อยำกลองในสิง่ที่ไม่เคยท ำ เพรำะรบัจ้ำงอย่ำงเดียวเงนิไม่พอใช้ เพื่อนมำชวนก็เล่น
เพรำะอยำกไดเ้งนิอยำกเล่นไดม้ำกกว่ำเสยี จงึมคีวำมคดิที่จะเล่นต่อไปเรื่อยๆ  ปัจจุบนัรำยไดจ้ำก
อำชพีรบัจำ้งเฉลี่ย 9,000 บำทต่อเดอืน เล่นพนัน เฉลี่ย1,000 -2,500 บำทต่อเดอืน แหล่งรำยได้ที่
น ำมำเล่นกำรพนันคอืรบัจำ้งทัว่ไปและหยบิยมืเพื่อนที่ท ำงำนดว้ยกนับ้ำงเลก็น้อยหำกมกีำรเล่นตดิ
พนัและเกดิเสยีเงนิในวงไพ”่ 

          ผูว้จิยัไดถ้ำมต่อว่ำมกีำรใชเ้ทคโนโลยสีื่อสำรในกำรเล่นพนันหรอืไม่อยำ่งไร วยัรุน่ให้
ค ำตอบว่ำ “โทรศพัท์มอืถือช่วยได้เยอะ โดยเฉพำะกำรนัดเพื่อนในวงพนันมำรวมกลุ่มและนัดแนะ
สถำนทีใ่นกำรเล่นพนัน เพรำะจะเปลีย่นทีเ่ล่นพนันไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกนักำรตรวจพบของเจำ้หน้ำที่
ต ำรวจ แต่ผูท้ี่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดมิๆ มนีักพนันหน้ำใหม่เพิม่มำบำ้งสปัดำหล์ะ 2-3 คน โดย
กำรชกัชวน นอกจำกน้ี เคยเล่นไฮโล จะเหน็ได้เสมอว่ำคนส่วนใหญ่ที่เป็นเจำ้มอืไฮโลจะมเีครื่องมอื
สื่อสำรทีใ่ชเ้ล่นไฮโลคอืรโีมท เพื่อจะเอำไวก้ดเปลีย่นเกมได้หรอืใชเ้พื่อเป็นกลโกง โดยเฉพำะในบ่อน
ใหญ่ ถงึจะเป็นวธิกีำรทีส่กปรกกต็ำม เล่นทไีรรูส้กึไดว้ำ่ตนเองถูกโกงกเ็ลยเล่นไพเ่ป็นหลกั 

            วยัรุ่นได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ำประเภทกำรพนันที่ชอบเล่นคือ ไพ่ ไพ่มีหลำย
อย่ำงเช่น ผสมสบัคอืแจกไพ่และบวกกนัใหไ้ดส้บิ ผูใ้ดเปิดไพ่ออกมำเป็นสบิก่อนกไ็ดเ้งนิตำมทีต่กลง
กนั ชนไก่ตกลงกนัก่อนว่ำจะลงเงนิในเกมไก่เท่ำไหร ่จำกนัน้กน็ ำไก่มำตกีนัเพื่อใหรู้ผ้ลแพช้นะ ผูช้นะ
ไดเ้งนิทีต่กลงไว ้สว่นไก่ทีเ่อำมำชนเอำมำชุมชนทีเ่พำะเลีย้งไก่ชนไวซ้ือ้ขำยส ำหรบัน ำมำชนเพื่อกำร
พนนัโดยเฉพำะจะเลีย้งอยำ่งดแีละมรีำคำสงูในบำงตวัทีห่น่วยกำ้นด ี

     5.1.2  รปูแบบกำรพนนัทีเ่ชื่อมโยงไปสูอ่บำยมุขอื่น 
             รูปแบบกำรพนันที่เชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขอื่น จำกประสบกำรณ์ของวัยรุ่น

กรณีศกึษำที ่1 ไดเ้ล่ำใหผู้ว้จิยัฟังพอสงัเขปว่ำ “กำรพนันทีเ่ล่นน ำไปสู่ควำมเชื่อมโยงกบัอบำยมุขอื่น
อย่ำงไร “กำรพนนัทีเ่ล่นน ำไปสูอ่บำยมุขอื่นๆ คอืเล่นแลว้มแีต่ควำมโลภและอยำกได้ไม่มทีีส่ ิน้สุด จงึ
ตอ้งไปยมืเงนิกูม้ำเล่น จำกนัน้กเ็ริม่ ตดิเหลำ้ ตดิเทีย่วไม่อยำกไปท ำงำน คดิแต่ว่ำไม่ตอ้งท ำงำนกม็ี
เงนิใช ้เงนิเที่ยวแค่เล่นกำรพนันกไ็ดเ้งนิมำง่ำยๆ แต่สุดทำ้ยกร็ูว้่ำนรกมจีรงิ เหมอืนตกนรกทัง้เป็น
หลงัจำกตดิพนนัแลว้”  

      5.1.3 ผลกระทบจำกกำรเล่นกำรพนนั 
              ผลกระทบจำกกำรเล่นพนันที่ผ่ำนมำวัยรุ่นกรณีศึกษำที่ 1 ได้ให้ข้อมูลว่ำ 

“ผลกระทบจำกกำรเล่นพนัน คอืควำมรกัควำมอบอุ่นและควำมเอำใจใส่ระหว่ำงครอบครวัไม่มเีลย 
เพรำะไมม่เีวลำใหก้นั และทรพัยส์นิทีห่ำมำดว้ยกนักห็มดไปกบักำรเล่นพนนัทัง้หมดไมเ่หลอืซกัอยำ่ง 

              ส่วนแนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อใหต้นเองหลุดพน้จำกกำรพนันคดิว่ำต้องหำงำน
พเิศษท ำเพื่อเป็นกำรลดเวลำว่ำงจำกงำนรบัจำ้งทัว่ไปทีท่ ำอยู่ เพื่อไม่ใหต้วัเรำเองไปหำรำยไดเ้สรมิ
จำกกำรเล่นกำรพนัน เพรำะยงัมงีำนอีกหลำยอย่ำงทีท่ ำรำยไดใ้หเ้รำและจติใจเรำกจ็ะไม่หมกมุ่นกบั
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สิง่มอมเมำเหล่ำนัน้อกี ที่ส ำคญัจติใจต้องเขม้แขง็เพรำะสงัเกตตนเองตัง้แต่เล่นพนันมำคิดจะเลิก
หลำยครัง้ แต่เลกิไมไ่ดเ้หมอืนตดิยำเสพตดิ” 

             นอกจำกน้ี ผูเ้กี่ยวขอ้งกรณีศกึษำที่ 1 ไดใ้หข้อ้มูลต่อว่ำ “งำนบุญประเพณีที่นิยม
เล่นในงำนศพ เมื่อสวดอภธิรรมเสรจ็ในแต่ละคนืท ำพธิกีำรเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะมเีจำ้มอืหลำยคนมำ
นัง่เล่น โดยจะเล่นเป็นลูกมอืเช่น กำรเล่นโบก ไฮโล จะนิยมเล่นกนัมำก เพรำะจะลงเงนิพนันกนัไม่
มำกเริม่ตัง้แต่ 20 บำทไปจนถงึ 1,000 บำท แต่เล่นกนัตลอดทัง้คนื เหน่ือย หวิกก็นิขำ้วในบำ้นงำน
ศพ เพรำะเขำจะเลีย้งขำ้ว เลีย้งอำหำรแขกทีม่ำในงำนอยู่แลว้ จงึมผีูเ้ล่นเป็นจ ำนวนมำกเพรำะลงทุน
ในกำรเล่นไดต้ำมสมคัรใจและมอีำหำรเลีย้งทัง้คนื” 

              ตอนท้ำยของกำรสมัภำษณ์ วยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 1 ไดเ้ล่ำถึงบทเรยีนที่ไดร้บัจำก
กำรพนนั และโทษจำกกำรพนนัวำ่ “เป็นบทเรยีนทีส่ง่ผลกระทบในชวีติ คอืสญูเสยีโอกำสในกำรท ำมำ
หำกนิในอำชพีทีส่จุรติ ถงึแมจ้ะเกบ็เลก็ผสมน้อยกย็งัดกีว่ำไปขลุกอยูใ่นวงพนนั แต่กว่ำจะเริม่คดิไดก้็
ไดร้บับทเรยีนอยำ่งหนกั จงึอยำกใหม้มีำตรกำรทีเ่ขม้งวดกวำ่น้ี และมบีทลงโทษจำกกำรเล่นกำรพนนั 
เพื่อกระตุ้นควำมกลวัของผูเ้ล่น มกีจิกรรมเสรมิสรำ้งใหค้นที่ว่ำงงำนมงีำนท ำ โดยเป็นกำรท ำสนิคำ้
ดว้ยควำมคดิสรำ้งสรรค์และสำมำรถสรำ้งรำยได้ ในชุมชนและตวัเรำเอง มกีำรอบรมใหค้วำมรูจ้ำก
หน่วยงำนของรฐับำล เรือ่งบทลงโทษและเรือ่งกฎหมำยทีถู่กตอ้งส ำหรบัผูเ้ล่นพนนั เพือ่ใหผู้ท้ีเ่คยเล่น
พนนัหรอืตดิกำรพนนัไดรู้ว้ธิป้ีองกนัตวัเองจำกอบำยมขุต่ำงๆ ในกำรเป็นเกรำะปกป้องตนเองจำกกำร
พนนัและจะท ำใหเ้กดิควำมกลวั ซึง่จะสง่ผลต่อกำรลดพฤตกิรรมเล่นพนันของนักพนนัอยำ่งดฉินัและ
คนอื่นลงไดบ้ำ้ง” 

      5.1.4 แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อใหว้ยัรุ่นหลุดพน้จำกวถิกีำรพนัน ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งใน
ระดบัครอบครวั จำกกำรสมัภำษณ์เมือ่ 13 มถุินำยน 2558  

             กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 1 
โดยผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในระดบัชุมชนคอื คอื นำยวสิยั  พมิรำด อำยุ 52 ปี อยู่บำ้นเลขที ่46 บำ้นโนน
ก่อ ต ำบลหนองแวง อ ำเภอนิคมค ำสรอ้ย จงัหวดัมุกดำหำร มอีำชพีรบัจำ้งทัว่ไป  

             ได้ใหข้อ้มูลตำมควำมเขำ้ใจของผู้เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัควำมหมำยของกำรพนันว่ำ 
“กำรพนันในควำมหมำยของผมคอื กำรเล่นเพื่อควำมสนุกสนำนอย่ำงหน่ึง เล่นให้รูว้่ำจะไดม้ำกน้อย
แค่ไหน กบักำรเสีย่งโชค เป็นกำรหำเพื่อนยำมว่ำงๆ ลองควำมรูค้วำมสำมำรถกนัเล็กๆ น้อยๆ ใน
กลุ่มเพือ่นเป็นกำรเล่นเพือ่หวงัไดเ้งนิจำกผูอ้ื่นโดยไมต่อ้งออกแรงแคใ่ชส้มองเทำ่นัน้” 

             สำเหตุที่ท ำใหว้ยัรุ่นตดิกำรพนันผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัครอบครวัไดใ้หค้วำมเหน็
ว่ำ “สำเหตุทีท่ ำใหว้ยัรุ่นตดิกำรพนัน วยัรุ่นเป็นวยัทีช่อบลองสิง่ใหม่ๆ เสมออะไรทีไ่ม่เคยท ำกล็ะลอง
เล่นดู ขำดควำมรกัควำมอบอุ่นในครอบครวั ท ำใหอ้ยู่บำ้นแลว้ไม่มคีวำมสุข ไม่มงีำนท ำจงึหนัไปเล่น
กำรพนนัเพรำะไดเ้งนิงำ่ยดไีมไ่ดอ้อกแรงใชแ้ค่สมอง นอกจำกนัน้เกดิจำกกลุ่มเพื่อนทีม่ำเล่นชกัจงูไป
ในทำงทีผ่ดิ 
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            นอกจำกนี้ สภำพแวดลอ้มกม็สีว่นท ำใหว้ยัรุน่ตดิกำรพนนัหรอืเล่นกำรพนนัเพรำะชุ
มำชนและสิง่แวดล้อมท ำให้เดก็เหน็และเป็นตวัอย่ำงที่ไม่ด ีเพรำะคนในชุมชนนัน้นิยมเล่นกนัมำก 
เพรำะมเีวลำวำ่งเยอะจงึจบักลุ่มกนัเล่น เมือ่เดก็วยัรุน่ไดเ้หน็กอ็ยำกลองเล่น เน่ืองจำกคนในชุมชนนัน้
มคีวำมคดิทีผ่ดิไมเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีหก้บัเดก็ในชุมชน” 

            แนวทำงที่จะท ำให้วัยรุ่นห่ำงไกลกำรพนัน ในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องระดับ
ครอบครวัมองว่ำ “แนวทำงกำรหลกีเลี่ยงจำกกำรพนันเริม่จำกตัววยัรุ่นเอง มสีภำพจติใจที่เขม้แขง็ 
อยู่กบัครอบครวัที่อบอุ่นได้รบัค ำสัง่สอนที่ดจีำกบดิำมำรดำ ฝึกตนเองให้เป็นคนคดิด ีท ำด ีและท ำ
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม กำรจดัตัง้ชมรมอำสำพฒันำของกลุ่มวยัรุ่นในหมู่บำ้นขึน้แลว้ให้
เขำคดิกจิกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ใหก้บัหมู่บำ้น” 

           นอกจำกน้ี ผู้เกี่ยวข้องกรณีศึกษำที่ 1 ได้ให้ข้อมูลต่อว่ำ “งำนบุญประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ มสี่วนท ำใหเ้กดิกำรพนันและอบำยมุขอื่น ดงัน้ี งำนบุญบัง้ไฟ เป็นงำนประเพณีที่
จดัแบบใหญ่โต มเีพื่อนต่ำงหมู่บำ้นมำกนัเยอะจงึท ำใหเ้ล่นกำรพนันว่ำบัง้ไฟทีน่ ำมำแข่งกนัดว้ยกำร
ตกลงเงนิพนันหรอืสิง่ของทีม่อียู่เช่น รถ สรอ้ย นำฬกิำ บุญผำ้ป่ำสำมคัคเีป็นงำนบุญทีม่ผีูค้นมำรว่ม
ท ำบุญมำกมำย และมคีนบำงส่วนแอบเอำไก่เขำ้มำเล่นกำรพนันคอืแอบเล่นไก่ชนตำมบุญเพรำะเป็น
จงัหวะทีค่นหมูม่ำกมำรวมกนัท ำใหเ้กดิกำรพนนัไดง้ำ่ย สิง่ทีเ่หน็ประจ ำคอืในวนังำนจะมสีิง่ของทีเ่ป็น
ของมคี่ำตดิตวักนัแต่ละคนเมื่อมกีำรพนันเกดิขึน้ บำงคนกลบับำ้นเทำ้เปล่ำกม็แีมแ้ต่รองเทำ้ผำ้ใบยงั
ใชเ้ป็นสิง่ของพนนักนัไดใ้นหมูว่ยัรุน่ เป็นภำพทีเ่หน็ประจ ำในงำนบุญประเพณี” 

           ผูว้จิยัไดถ้ำมต่อว่ำกำรพนันก่อใหเ้กดิโทษอย่ำงไร ผูเ้กีย่วขอ้งในกรณีศกึษำที ่1 ได้
ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่ำ “กำรพนนัท ำใหเ้สยีเงนิ เสยีทอง เสยีทรพัยส์นิ โดยเปล่ำประโยชน์ ท ำใหม้หีน้ีสนิ
มำกมำยจำกกำรกู้ยมืเพรำะเอำไปเล่นกำรพนันจนหมด ท ำให้ครอบครวัต้องแตกแยกและเกดิกำร
ทะเลำะววิำทกนัถงึขัน้รนุแรงเมือ่ผพีนนัเขำ้สงิ 

           ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวัไดใ้หมุ้มมองเกีย่วกบัมำตรกำรในกำรป้องกนัวยัรุน่
ติดกำรพนันต่อว่ำ “กรรมกำรระดบัหมู่บ้ำน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้ำนควรคดิหำวธิเีช่นจดัให้มี
แหล่งรำยไดใ้นชุมชนใหเ้ดก็ไดแ้สดงควำมคดิสรำ้งสรรคใ์นกำรสรำ้งงำนขึน้มำ วยัรุ่นควรมงีำนทีต่อ้ง
รบัผดิชอบตำมควำมสำมำรถของเขำเพื่อลดเวลำว่ำง ใชเ้วลำว่ำงใหเ้กดิประโยชน์ ใหค้วำมอบอุ่นและ
เอำใจใส่คอยให้ค ำแนะน ำตกัเตือนและสัง่สอนในเรื่องดีๆ เพื่อปลูกฝังควำมคิดของวยัรุ่นเอง  และ
จดัพมิพค์ู่มอืเผยแพรก่รณีศกึษำใหก้บัทุกครอบครวั เพรำะครอบครวัส่วนใหญ่มผีูท้ีต่ดิกำรพนันหรอื
เล่นกำรพนันแทบทัง้สิน้ ว่ำตดิพนันหรอืหำกเล่นพนันแลว้เกดิผลกระทบอย่ำงไร และบทลงโทษของ
กำรพนันมอีะไรบำ้งตัง้แต่ระดบัเบำสุดไปหำรุนแรงมำกที่สุดซึ่งอำจจะช่วยลดพฤตกิรรมของวยัรุ่นที่
ไมค่อ่ยเชื่อฟังพอ่แมผู่ป้กครองลงไดบ้ำ้ง   
              จำกกำรสงัเกตพฤตกิรรมโดยใชแ้บบตรวจสอบรำยกำร ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในครอบครวั
ของวยัรุ่นระหว่ำงเดอืนเมษำยนถงึเดอืนกรกฎำคม 2558 พบว่ำมพีฤตกิรรมกำรพนันที่เกดิขึน้และ
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เป็นควำมถี่ซ ้ำมำกทีสุ่ด 5 ล ำดบัแรกคอืล ำดบัที ่1 หลงัจำกเสยีพนัน วยัรุน่รูส้กึว่ำตอ้งกลบัไปเล่นอีก
ครัง้อย่ำงเรว็ทีสุ่ดและตอ้งเอำคนืเงนิทีเ่สยีไป จ ำนวน  5 ครัง้ เพรำะเงนิทีน่ ำไปเล่นแลว้เสยีเป็นเงนิที่
ตอ้งใชจ้่ำยในครวัเรอืน เป็นค่ำเครือ่งอุปโภคบรโิภคในเดอืนนัน้ๆ หำกสญูเสยีไปกบักำรพนนักจ็ะไมม่ี
เงนิซื้ออำหำรและข้ำวของเครื่องใช้ที่จ ำเป็น จึงต้องรบีกลบัไปเล่นพนันให้ได้คืนมำอย่ำงเรว็ที่สุด 
ล ำดบัที ่2 เวลำงำนหรอืเวลำเรยีนของวยัรุน่เสยีหำยเพรำะกำรพนนั จ ำนวน  4   ครัง้ เป็นเหตุกำรณ์
ทีส่บืเน่ืองเมื่อสญูเสยีเงนิจำกกำรพนันแลว้ต้องกำรเอำคนืใหเ้รว็ทีสุ่ด กำรไปรบัจำ้งทัว่ไปจงึท ำใหไ้ด้
เงนิมำชำ้กวำ่ทีค่ดิวำ่ไปเล่นกำรพนัน ดงันัน้จงึเอำเวลำทีจ่ะไปท ำงำนรบัจำ้งประจ ำวนัไปเล่นกำรพนนั
เพิ่มมำกขึ้น ล ำดบัที่ 3 หลงัจำกชนะพนัน วยัรุ่นมีควำมต้องกำรอย่ำงรุนแรงที่จะเล่นอีกครัง้และ
เอำชนะใหม้ำกขึน้ จ ำนวน  4 ครัง้ เพรำะเป็นควำมรูส้กึของวยัรุน่ทีต่อ้งกำรชนะ อกีทัง้สญูเสยีเงนิไป
กบักำรพนัน จ ำเป็นที่จะต้องเล่นเพื่อเอำคนืใหไ้ดม้ำกกว่ำเดมิ เพรำะหำกไดม้ำกกว่ำเดมิจะท ำใหม้ี
ก ำไรและมทีุนในกำรเล่นต่อไป ล ำดบัที ่4 วยัรุ่นเคยขำยของทีม่คี่ำเพื่อน ำไปเป็นทุนในกำรเล่นพนัน 
จ ำนวน 2 ครัง้ ดว้ยกำรขำยของมคี่ำทีต่ดิตวัอยูก่่อนคอื สรอ้ยคอทองค ำ และแหวนทองค ำ และล ำดบั
ที ่5 วยัรุ่นเคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพื่อน ำมำเป็นทุนในกำรเล่นพนัน จ ำนวน  4  ครัง้ บำงเดอืนที่
เล่นพนันหมดไป ควำมรูส้กึที่ต้องกำรไดเ้งนิทุนคนืมำ และรำยไดช้ดเชยจำกกำรไม่ไดร้บัจำ้งทัว่ไป 
ท ำใหต้อ้งหำเงนิมำต่อทุนในกำรเล่นพนนั จงึหยบิยมืเงนิคนในครอบครวัและคนอื่นๆ ทีเ่ขำใหห้ยบิยมื 
ดงัตำรำงที ่5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมของวยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 1 จงัหวดัมุกดำหำร ในรอบ 4 เดือน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

1 เวลำงำนหรอืเวลำเรยีนของวยัรุน่เสยีหำยเพรำะกำร
พนนั 

4  

2 กำรเล่นกำรพนันของวยัรุน่เคยท ำใหช้วีติครอบครวั
ไมม่คีวำมสขุ 

3 - 

3 กำรเล่นกำรพนันของวัยรุ่นเคยท ำให้วัยรุ่นและ
ครอบครวัเสือ่มเสยีชื่อเสยีง 

3 - 

4 วยัรุน่เคยรูส้กึส ำนึกผดิหลงัจำกเล่นกำรพนนั 1  
5 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อใหไ้ด้เงนิมำใช้หน้ีพนัน

หรอืแกปั้ญหำทำงกำรเงนิ 
2 - 
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ตารางท่ี 5.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมของวยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 1 จงัหวดัมุกดำหำร ในรอบ 4 เดือน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

6 กำรพนันท ำให้ควำมสำมำรถต่ำงๆในตัววยัรุ่นมี
ประสทิธภิำพน้อยลง 

2 - 

7 หลงัจำกเสยีพนัน วยัรุ่นรูส้กึว่ำต้องกลบัไปเล่นอกี
ครัง้อยำ่งเรว็ทีส่ดุและตอ้งเอำคนืเงนิทีเ่สยีไป 

5  

8 หลังจำกชนะพนัน วัยรุ่นมีควำมต้องกำรอย่ำง
รนุแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้ 

4  

9 บ่อยครัง้ทีว่ยัรุน่เล่นพนนัจนกระทัง่ไมม่เีงนิเหลอืตดิ
ตวัเลย 

- - 

10 วยัรุ่นเคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพื่อน ำมำเป็นทุน
ในกำรเล่นพนนั 

4  

11 วยัรุ่นเคยขำยของที่มีค่ำเพื่อน ำไปเป็นทุนในกำร
เล่นพนนั 

4 - 

12 วยัรุ่นจะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใช้ในกำรจบัจ่ำยใช้
สอยอยำ่งอื่น 

2  

13 กำรพนันท ำใหว้ยัรุ่นไม่ใสใ่จต่อควำมเป็นอยู่ของตวั
วยัรุน่เองหรอืครอบครวัของวยัรุน่ 

1 - 

14 วยัรุ่นจะใชเ้วลำในกำรเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมง
เป็นอยำ่งต ่ำ 

2 - 

15 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อหลกีหนีจำกควำมกงัวล
หรอืปัญหำอื่น 

- - 

16 วยัรุ่นเคยกระท ำหรอืคดิจะกระท ำผดิกฎหมำยเพื่อ
น ำเงนิไปใชเ้ป็นทุนในกำรพนนั 

- - 

17 กำรพนันท ำใหว้ยัรุ่นนอนหลบัยำกขึน้หรอือดหลบั
อดนอน 

-  

18 ควำมไม่เข้ำใจกันในครอบครวัส่งผลให้วยัรุ่นเกิด
ควำมคดิทีจ่ะไปเล่นกำรพนนั 

-  
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ตารางท่ี 5.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมของวยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 1 จงัหวดัมุกดำหำร ในรอบ 4 เดือน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

19 วัยรุ่นเคยมีควำมรู้สึกอยำกฉลองเรื่องต่ำงๆ  ที่
เกดิขึน้โดยกำรไปเล่นพนนัสกัสองสำมชัว่โมง 

1 - 

20 วยัรุ่นเคยท ำรำ้ยตนเองหรอืพยำยำมฆ่ำตวัตำยอนั
เป็นผลมำจำกกำรพนนัของวยัรุน่เอง 

- - 

 
                         จำกตำรำงที่  5.1 เมื่อพจิำรณำพฤติกรรมของวยัรุ่นเทยีบกบัแบบคดักรองกำร
ติดกำรพนันแบบง่ำยส ำหรบัประเมนิผู้เล่นพนันของพนม  เกตมำนและภำณุ คูวุฒยำกร พบว่ำมี
พฤตกิรรมทีส่งัเกตไดม้ำกกวำ่ 7 ขอ้ โดยเกดิขึน้ 14 ขอ้ และขอ้ทีเ่กดิขึน้ เป็น 5 ขอ้ในขำ่ย  9 ขอ้หลกั
ทีเ่สีย่งวำ่จะเป็นโรคตดิพนนั ของทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ ซึง่หมำยควำมว่ำกรณศีกึษำที ่4 มแีนวโน้มทีจ่ะ
มปัีญหำกำรเล่นกำรพนนั และเสีย่งเป็นโรคตดิพนนัและอำจตดิกำรพนนัอยูใ่นระยะกลำงเมื่อเทยีบกบั
แบบสรุปช่วงระยะของกำรตดิพนันของคณะแพทยศ์ำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (2558) คอืชวีติ
ครอบครวัเริม่ไมม่คีวำมสุข และไมส่ำมำรถหำเงนิมำใชห้น้ีได ้เริม่ทีจ่ะเล่นพนนัเพือ่ “ตำมเอำคนื” และ
อยำกกลบัมำเล่นอกีครัง้ใหเ้รว็ทีส่ดุเพือ่เอำชนะพนนัทีเ่พิง่เสยีไป 

4.1.5 แนวทำงกำรแกปั้ญหำเพื่อใหว้ยัรุ่นหลุดพน้จำกวถิแีห่งกำรพนัน ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง ใน
ระดบัชุมชนจำกกำรสมัภำษณ์เมือ่วนัที ่20 มถุินำยน 2558 

        กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่นกรณีศกึษำที ่1 โดย
ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในระดบัชุมชนคอื นำยธงชยั  อ่ำงแกว้ อำยุ 53 ปี อำศยัอยู่บำ้นเลขที ่99 บำ้นโนน
ก่อ ต ำบลหนองแวง อ ำเภอนิคมค ำสรอ้ย จงัหวดัมุกดำหำร  

        ไดใ้หข้อ้มูลตำมควำมเขำ้ใจของผูเ้กี่ยวขอ้งเกีย่วกบักำรพนันเบื้องตนัว่ำ “กำรพนันใน
ควำมหมำยของผมคอื เป็นกำรเสีย่งโชคเสีย่งดวงเล่นเพื่อควำมสนุกสนำนกบัเพื่อนต่ำงหมู่บำ้น และ
ลองดูว่ำจะมวีธิแีละแผนกำรอย่ำงไรเอำชนะฝ่ำยตรงขำ้ม เพื่อใหไ้ดส้ิง่ของและเงนิพนันมำเป็นของ
ตนเอง แมว้ำ่จะไดม้ำดว้ยวธิโีกงผูอ้ื่นกต็ำม เพรำะมนัเป็นเพยีงกำรแขง่ขนัอยำ่งหน่ึง” 

          นอกจำกน้ี สำเหตุที่ท ำให้วยัรุ่นติดกำรพนันหรือชอบเล่นกำรพนันคือ ขำดกำร
ประสำนงำนระหว่ำงโรงเรยีนกบับ้ำน และโรงเรยีนไม่จดัท ำข้อมูลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และแหล่ง
สถำนที่เสีย่งต่อกำรท ำผดิ บดิำมำรดำไม่มเีวลำอบรมสัง่สอนเดก็ ขำดกำรดูแลเอำใจใส่ ขำดกำรให้
ค ำปรกึษำบุตรหลำนในเรือ่งกำรพนนัวำ่มโีทษภยัอยำ่งไร 

 ผูน้ ำชุมชนไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิวำ่ “ส ำหรบัสภำพแวดลอ้มมสีว่นส ำคญัอยำ่งสงู เพรำะ
แหล่งชุมชนที่อำศยัอยู่มีอบำยมุขหลำกหลำยรูปแบบที่น ำไปสู่กำรพนันที่หลำยรูปแบบเช่น กำรดื่ม
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เหลำ้ สูบบุหรี ่และตดิกำรพนันจะถูกถ่ำยทอดผ่ำนกลไกทำงพนัธุกรรมไปสู่บุตรใหม้โีอกำสเสีย่งตดิ
กำรพนนัเมือ่โตขึน้ 

         ส ำหรบัประเภทกำรพนันที่วยัรุ่นในชุมชนหรือในละแวกบ้ำนที่ท่ำนอำศัยอยู่เล่น
ประกอบดว้ย กำรพนนับอล หวยใตด้นิ ไก่ชน โบก สนุกเกอร ์

 

  
 

ภาพท่ี 5.1 กำรพนนัไก่ชนและกำรโฆษณำชกัชวน 
 
         ผูว้จิยัไดถ้ำมต่อ กำรพนันที่วยัรุ่นในชุมชนเล่นมกีำรน ำไปสู่อบำยมุขอื่นอย่ำงไร ผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้งในชุมชนไดใ้หข้อ้คดิเหน็วำ่ “ กำรพนนัทีว่ยัรุน่ในชุมชนอำศยัอยูน่ ำไปสูก่ำรเชื่อมโยงกบั
อบำยมุขอื่นไดเ้พรำะวยัรุน่เล่นกนัในชุมชนคอื พนันบอลกบัเล่นพนันโบก กำรพนันบอลเป็นกำรเล่น
แบบมขีนำดใหญ่ ใครๆ กเ็ล่นไดเ้พรำะมเีครื่องมอืสื่อสำรทีช่่วยเล่นไดง้ำ่ย น ำไปสู่วงจรกำรเล่นแบบ
ธุรกจิ วยัรุน่มสีว่นท ำใหเ้ครอืขำ่ยพนนับอลกวำ้งขวำงขึน้น ำไปสูอ่บำยมุขอกีหลำยอยำ่งเชน่ วยัรุน่ตดิ
เหลำ้ บุหรี ่และยำเสพตดิไดง้ำ่ยๆ จำกกลไกกำรพนนัทีเ่ป็นตวัเชื่อมโยง” 

        ส ำหรบัประเภทกำรพนันทีว่ยัรุ่นชอบเล่นในชุมชนผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัชุมชนได้ให้
ขอ้มลูว่ำ “ ประเภทกำรพนันทีว่ยัรุน่ในชุมชนเล่นประกอบดว้ย หวยใตด้นิ ไก่ชน ไพ่ ไฮโล บอล กำร
พนันดงักล่ำวสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขอื่นๆ ไดเ้พรำะกำรพนันของวยัรุ่นที่เหน็ไดช้ดัเจน และ
โยงไปสู่แหล่งอบำยมุขอื่นๆ เริม่จำกกำรทีอ่ยำกรูอ้ยำกเหน็ อยำกลองตำมประสำของเดก็ กำรพนัน
บอลในปัจจุบนัทีว่ยัรุน่เล่นกนัเริม่มคีวำมรุนแรงมำกขึน้ ไมเ่ฉพำะแค่กำรพนนัดว้ยเงนิเท่ำนัน้ แต่ของ
สะสมทุกอย่ำงทีม่ใีนบำ้นน ำไปเล่นพนนัจนหมด จำกนัน้กข็โมยนอกบ้ำนเพรำะตอ้งน ำเงนิมำใชห้น้ีที่
เล่นเสยีไป โดยที่ขำดสติยัง้คดิก่อนเล่น ถูกกำรพนันหล่อหลอมจติใจ ภำยในจนยำกที่จะออกจำก
วงจรชัว่รำ้ย” 
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             ส่วนแนวทำงที่จะท ำให้วยัรุ่นห่ำงไกลจำกกำรพนันและหลกีเลี่ยงพฤติกรรมที่จะ
น ำไปสู่กำรเล่นพนัน เริม่จำกคนในครอบครวัและชุมชนเป็นแบบอย่ำงที่ดกีบัวยัรุ่น เอำใจใส่เขำให้
มำกๆ สอนใหรู้ร้บัผดิชอบชัว่ด ีโดยกำรศกึษำ และค ำสัง่สอนของพ่อแม่ทีจ่ะท ำใหไ้ดรู้ ้ไดเ้ขำ้ใจและ
หลกีเลีย่งจำกพฤตกิรรมทีไ่มด่แีก่ตวัเขำเอง 

             นอกจำกนี้ งำนบุญประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัชุมชนได้
ใหค้วำมเหน็ต่อว่ำ “งำนบุญ ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ มสี่วนท ำใหเ้กดิกำรพนันและอบำยมุข 
งำนศพกม็กีำรเล่นไพ่ ไฮโลกนัมำกขึน้เรื่อยๆ ยิ่งท ำใหค้นในงำนศพมกีเิลส ควำมอยำกไดก้ลำยเป็น
วฒันธรรมทีเ่สื่อมลงเพรำะเล่นพนันเป็นแบบอย่ำงทีไ่ม่ดกีบัวยัรุ่น และน ำไปสู่กำรเป็นแบบอย่ำงของ
วยัรุน่ใหไ้ดร้บัอบำยมุขและตวัอยำ่งผดิๆ”  

             ในตอนทำ้ยผูว้จิยัไดถ้ำมว่ำในควำมคดิของท่ำนกำรพนนัก่อใหเ้กดิโทษอยำ่งไรนัน้ 
ผูน้ ำชุมชนใหท้ศันะว่ำ “กำรพนนัก่อใหเ้กดิโทษคอื วยัรุน่มคีวำมวติกกงัวล หงอยเหงำอนัเน่ืองมำจำก
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงจิตใจ ไม่เป็นที่ยอมรบัในสงัคมเป็นเดก็นิสยั ก้ำวรำ้วพูดอะไรไม่ค่อยเชื่อฟัง
เพรำะขำดค ำแนะน ำจำกผูใ้หญ่ คดิแต่ว่ำคนอื่นจะมำท ำรำ้ยเพรำะคดิว่ำเล่นพนนัเสยี แลว้ไมม่เีงนิไป
จ่ำยเจำ้มอื ระแวงอำจสง่ผลถงึอำรมณ์ซมึเศรำ้ อยำกอยูค่นเดยีว 

             อกีทัง้ผูน้ ำชุมชนไดใ้ห้ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัมำตรกำรในกำรป้องกนัวยัรุน่ตดิพนัน
ว่ำ “ต้องเริม่ต้นที่สถำบนัเลก็ๆ คอืครอบครวัต้องส่งเสรมิ และปลูกฝังค่ำนิยมในเรื่องกำรรกัษำศลี 5 
กำรประกอบอำชีพที่สุจรติ ขยนัอดทนมรีะเบียบวนิัย และควรน ำค ำสอนของพระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่วัมำประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำเนินชวีติ โดยใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ไมโ่ลภจนเกดิควำมตอ้งกำร
ที่เหนือควำมสำมำรถตนเองที่จะจดัหำได้   นอกจำกน้ีจดัอบรมระหว่ำงชุมชนและโรงเรยีนเพื่อให้
ค ำแนะน ำกบัลูกหลำนเรื่องโทษของกำรพนันและภยัที่ตำมมำภำยหลงั มมีำตรกำรช่วยเหลอืเดก็ผู้
ยำกไรท้ี่ไม่ไดเ้รยีนใหม้กีำรศกึษำตดิตวั เพรำะจะไดไ้ม่มเีวลำว่ำงไปหมกมุ่นกบัสิง่ไม่ด ีจดัใหม้กีำร
แข่งขนักฬีำต้ำนอบำยมุขและจะได้ส่งเสรมิใหสุ้ขภำพแขง็แรงมภีูมติ้ำนทำนโรคภยัด้วย  และจดัหำ
วยัรุ่นต้นแบบในกำรประพฤติตนที่ด ีที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงใหก้บัวยัรุ่นทัว่ไปได้ โดยกำรยกย่อง
ชมเชย เชดิชูเป็นวยัรุน่ตน้แบบในหมูบ่ำ้นหรอืชุมชน ซึง่อำจจะสรำ้งแรงบนัดำลใจใหก้บัวยัรุน่ทีก่ ำลงั
จะเขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักำรพนนัหรอืก ำลงัหลงผดิไดทุ้กๆ ปีต่อเน่ือง”  
                   ขอ้คน้พบพฤตกิรรมกำรพนันของกรณีศกึษำที ่1 ดำ้นมลูเหตุจูงใจ  ทีท่ ำใหว้ยัรุ่นเล่น
กำรพนนัคอืตอ้งกำรมรีำยไดอ้นัเน่ืองมำจำกยงัไมม่งีำนประจ ำท ำทีเ่ป็นหลกัแหล่ง ทีส่รำ้งใหเ้กดิควำม
มัน่คงในรำยได ้ อกีทัง้กำรมพีฤตกิรรมส่วนตนที่เน้นบรโิภคนิยมท ำใหเ้กดิควำมต้องกำรรำยไดไ้ป
จบัจ่ำยซื้อของทัง้ที่จ ำเป็นและไม่จ ำเป็น อนัเป็นผลมำจำกกำรขำดควำมเอำใจใส่จำกคนใกล้ชดิ ใน
ครอบครวัพอไปเล่นพนันโดยเฉพำะวงไพ่ท ำใหรู้ส้กึว่ำมเีพื่อนเพิม่ขึน้  เพรำะคนใกล้ชดิซึ่งเป็นสำมี
ต่ำงคนก็ต่ำงไปเล่นพนันด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องยำกที่จะลดพฤติกรรมดงักล่ำวได้ เพรำะในระดับ
ครอบครวัไม่สำมำรถตกัเตอืนกนัได้  ควำมเชื่อมโยงพฤตกิรรมกำรพนันของไปรุน่ไปสู่อบำยมุขอื่นๆ 
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ทีม่ขีอ้มูลเริม่จำกกำรลองเล่น พอเล่นแลว้ตดิคดิจะเลกิกเ็ลกิยำก เพรำะมแีนวควำมคดิว่ำเล่นง่ำยได้
เงนิแล้วควำมคดิดงักล่ำวกต็ดิตวัมำ แต่ถ้ำเล่นเสยีเงนิกค็ดิใหม่ว่ำต้องเล่นพนันเพื่อเอำเงนิคนื กำร
พนันจงึหมุนวนอยู่ในตวัของวยัรุ่นไม่รูจ้บสิน้ เหมอืนกำรพนันเป็นยำเสพตดิ ผลกระทบที่เกดิขึน้คอื
ตดิอยู่ในวงัวนของกำรพนัน ถงึแมจ้ะอยำกเลกิกย็งัไม่สำมำรถเลกิได ้ซึ่งควำมเชื่อมโยงดงักล่ำว ดงั
ภำพที ่5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่5.2 ควำมเชื่อมโยงของกำรพนนัวยัรุน่กรณีศกึษำที ่1 มุกดำหำร 
 

                 กำรเขำ้สูว่ถิกีำรพนนัของวยัรุน่กรณีศกึษำที ่1 วยัรุน่สงัคมเมอืง จงัหวดัมุกดำหำร หำก
พจิำรณำจำกองค์ประกอบดำ้นบรบิทเชงิพื้นที่พบว่ำ วยัรุ่นมทีี่อยู่อำศยัซึ่งเป็นชุมชนแออดัถงึพื้นที่
เสื่อมโทรมมอีบำยมุขต่ำงๆ หลำกหลำยทัง้กำรพนันและอบำยมุขต่ำงๆ สภำพทีอยู่อำศยัต ่ำกว่ำ
มำตรฐำน ควำมสกปรกรุงรงั และกำรขำดกำรรกัษำควำมปลอดภยัทีม่ ัน่คง นอกจำกน้ีกำรเป็นสงัคม

พฤตกิรรม 
3 หลงัจำกเสยี
พนนั วยัรุน่รูส้กึวำ่
ตอ้งกลบัไปเล่น
อกีครัง้อยำ่งเรว็
ทีส่ดุและตอ้งเอำ
คนืเงนิทีเ่สยีไป 

ไฮโล 

โบก 

สบูบุหรี ่

ดื่มของมนึเมำ 

เทีย่วเตร ่ผูห้ญงิ 

ชอบควำมตื่นเตน้ 
สนุกสนำน 

พฤตกิรรม 
1 หลงัจำกเสยีพนนั 
วยัรุน่รูส้กึวำ่ตอ้ง
กลบัไปเล่นอกีครัง้
อยำ่งเรว็ทีส่ดุและตอ้ง
เอำคนืเงนิทีเ่สยีไป 

พฤตกิรรม 
2 เวลำงำนหรอื
เวลำเรยีนของ
วยัรุน่เสยีหำย
เพรำะกำรพนนั 

พฤตกิรรม 
4 วยัรุน่เคยเลน่กำร
พนนัเพือ่ใหไ้ดเ้งนิ
มำใชห้น้ีพนนัหรอื
แกปั้ญหำทำง
กำรเงนิ 

ไก่ชน 
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เมืองในปัจจุบันนับวนัจะมีสภำพเสื่อมโทรมมำกขึ้น เน่ืองจำกประชำกรของจังหวดัมุกดำหำรมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ วยัรุ่นทีอ่ำศยัอยูใ่นสภำพแวดลอ้มดงักล่ำวเกดิควำมอยำกรู ้อยำกเหน็ อยำกลองใน
สิง่ที่ไม่เคยท ำซึ่งกค็อืกำรพนัน โดยมเีครื่องมอืคอืโทรศพัท์มอืถอืช่วยในกำรนัดเพื่อนในวงพนันมำ
รวมกลุ่มและนัดแนะสถำนที่ในกำรเล่นพนัน เพรำะจะเปลี่ยนที่เล่นพนันไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกนักำร
ตรวจพบของเจำ้หน้ำที่ต ำรวจ อทิธพิลทำงด้ำนเศรษฐกจิที่มตี่อวยัรุ่นกรณีศกึษำที่ 1 พบว่ำ วยัรุ่น
ตอ้งกำรจะน ำเงนิจำกกำรพนนัไปใชใ้นกำรจบัจำ่ยใชส้อยอยำ่งอื่นทีส่ะทอ้นควำมฟุ้งเฟ้อตำมสมยันิยม 
และดำ้นสภำพแวดลอ้ม วยัรุน่ใหค้วำมส ำคญักบักำรพนันในงำนบุญประเพณีทีม่กีำรรวมกลุ่มกนัและ
เล่นกำรพนนั 

 
5.2 กรณีศึกษาท่ี 2 พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นเขตชนบทจงัหวดัมุกดาหาร 
 
      5.2.1  ขอ้มูลพืน้ฐำนกบัควำมเกี่ยวพนัในกำรพนันของวยัรุ่นจำกกำรสมัภำษณ์เมื่อวนัที ่  
20 มถุินำยน  2558 
             วยัรุน่กรณีศกึษำที ่2 เป็นเพศหญงิอำยุ 21 ปี จบกำรศกึษำระดบัมธัยมศกึษำปีที ่6
อำศยัอยู่บำ้นเลขที ่102 หมู่บำ้นโพนทรำย  มบีุตร 1 คน อำชพีคำ้ขำย รำยไดต้่อเดอืน 6,000-8,000 
บำท มพีีน้่อง 2 คน ปัจจุบนัสมรสแลว้  
                      วยัรุ่นได้เล่ำให้ผู้วิจยัฟังในตอนต้นของกำรสมัภำษณ์ว่ำ “เริม่เล่นกำรพนันอย่ำง
จรงิจงัเมื่อปี 2556 มลูเหตุจงูใจทีท่ ำใหเ้ล่นกำรพนนัคอื เริม่จำกเรยีนจบแค่มธัยมศกึษำตอนปลำย กม็ี
ครอบครวั และชุมชนที่อำศยัอยู่นัน้มีคนเล่นกำรพนันกนัมำกก็เลยเริม่อยำกลองเล่นดูว่ำมนัเป็น
อย่ำงไร พอไดเ้ล่นมนักเ็ป็นกำรเล่นที่ไม่ยำกใครๆ กเ็ล่นได้ และยงัไดเ้งนิมำงำ่ยๆ ไม่ต้องท ำงำนให้
เหน่ือยและยงัเป็นรำยไดเ้สรมิเลก็ๆ น้อยๆ ใหค้รอบครวัอีก กำรพนนัทีช่อบเล่นในชุมชนมำกทีสุ่ดคอื 
ไพ่ ไฮโล เพรำะเล่นไม่ยำกและเงนิที่พนันกม็ำกพอที่จะท ำใหค้นเล่นอยำกเล่นต่อเพรำะคดิแค่ว่ำจะ
ไดม้ำโดยไมย่ำกเกนิควำมสำมำรถของเรำเพรำะควำมรูม้น้ีอยจงึยงัไมท่นัไดค้ดิใหด้กีวำ่น้ี” 
           วยัรุน่ไดเ้ล่ำต่อว่ำ   “ทีอ่ยูอ่ำศยัใกลก้บัแหล่งอบำยมุขหรอืกำรพนัน เป็นหมู่บำ้นใกล้
เรอืนเคยีงกนัเดนิทำงไปเล่นกนัเป็นประจ ำและจะมเีจำ้มอืมำชวนใหเ้ล่นเพรำะเคยเล่นไดต้ลอดมเีล่น
เสยีบำ้งแต่เลก็น้อยกเ็ป็นกำรเล่นทีไ่มไ่ดเ้สยีเงนิมำกมำยแต่กลบัไดเ้งนิมำใชอ้กี 
         นอกจำกน้ี สภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่มสี่วนท ำให้ติดกำรพนันหรอืไม่อย่ำงไร ก็มสี่วน
เป็นไปไดม้ำก เพรำะชุมชนหรอืสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่เตม็ไปดว้ยกำรเล่นพนนัหลำยอย่ำง ซึง่เหน็เป็น
ประจ ำทัง้ชุมชนทีเ่รำอยูอ่ำศยัและเพื่อนจำกหมูบ่ำ้นอื่น กม็ำชวนใหล้องเล่นกอ็ยำกรูว้ำ่จะไดม้ำกน้อย
เทำ่ไหรเ่ลยตอ้งลองเล่นดแูลว้มนักเ็ล่นงำ่ยๆ ไดเ้งนิเรว็กวำ่ทีเ่รำท ำงำนรบัจำ้งเสยีอกี” 
          สำเหตุหลกัทีท่ ำใหต้ดิกำรพนนักรณีศกึษำที ่2 กล่ำวว่ำ “มำจำกคนในครอบครวัไมใ่ห้
ควำมเอำใจใส่ และขำดควำมอบอุ่น อกีทัง้ชอบโดยนิสยัและค ำชกัจูงของบุคคลรอบขำ้งและเวลำว่ำง



82 
 

จะมำกกว่ำคนทีม่อีำชพีประจ ำ มรีำยไดม้ัน่คงจงึไปเล่นกำรพนัน นอกจำกน้ีแหล่งกำรพนันเยอะมำก
จงึท ำใหอ้ยำกรูอ้ยำกเหน็ พอเล่นแลว้กท็ ำใหต้ดิไดโ้ดยงำ่ยเพรำะควำมอยำกได้ แหล่งรำยไดท้ีน่ ำมำ
เล่นกำรพนนัมำจำกกำรคำ้ขำย ซึง่มรีำยไดป้ระจ ำต่อเดอืนๆ ละ 6,000-8,000 บำท เล่นพนนัต่อเดอืน 
1,000- 2,000 บำท 
         เทคโนโลยทีี่ใช้เล่นกำรพนันได้ดีที่สุด คือ โทรศพัท์มอืถือ และรโีมทหรอืกล้องส่อง
ตดิตัง้ไวใ้นโทรศพัทส์ำมำรถท ำใหก้ดแตม้ไฮโลเพือ่พลกิเกมเล่นได ้ 
     5.2.2 รปูแบบกำรพนนัทีเ่ชื่อมโยงไปสูอ่บำยมุขอื่น 
            รปูแบบกำรพนนัทีเ่ชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขอื่นจำกประสบกำรณ์ของวยัรุน่ไดส้รปุสัน้ๆ 
ใหผู้ว้จิยัฟังวำ่ “กำรพนนัทีเ่ล่นมำกคอื หวยใตด้นิ มคีนเป็นเจำ้มอืใหญ่และซือ้เลขไดต้ำมใจชอบจะซือ้
มำกๆ เพื่อไดเ้งนิมำกๆ หำกถูก ไพ่เล่นกนัเป็นกลุ่มโดยมเีจำ้มอืและลูกมอื เจำ้มอืจะเป็นคนแจกไพ่
และจำกนัน้กล็งเงนิแลว้เปิดไพแ่ตม้สงูสดุคอืผูช้นะ สว่นไก่ชนน ำไก่ของแต่ละฝ่ำยเขำ้ไปตกีนัในสนำม
ทีเ่ตรยีมไวแ้ลว้จบัเวลำของกำรตลีงเงนิวำ่ขำ้งไหนจะเป็นฝ่ำยชนะ” 
            กำรพนันที่เล่นเชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขอื่นๆ คอืกำรพนันที่เล่นเป็นกลุ่มใหญ่มกัจะ
เชื่อมโยงไปสูอ่บำยมุขหลำยอยำ่งเช่น กำรลกัขโมย กำรดื่มเหลำ้ ตดิยำเสพตดิ รวมถงึอำชญำกรรมที่
ถงึข ัน้ตอ้งตดิคุกตดิตำรำงได ้เพรำะเมื่อเล่นตดิแลว้มกัจะออกจำกวงโคจรนี้ไดย้ำก เพรำะมนัยำกทีจ่ะ
ถอนตวัจงึตอ้งจ ำใจกระท ำในสิง่ทีอ่ำจผดิกฎหมำย ศลีธรรม ได ้
      5.2.3 ผลกระทบจำกกำรเล่นกำรพนนั 
            ผลกระทบจำกกำรเล่นพนันที่ผ่ำนมำวัยรุ่นกรณี ศึกษำที่  2 ได้ให้ข้อมูลว่ำ 
“ผลกระทบจำกกำรเล่นพนันทุกอย่ำงที่กล่ำวมำท ำให้เสยีทรพัย์สนิ เงนิทองที่มเีก็บไว้ไม่เหลอืเลย 
ควำมสูญเสยีในทรพัยส์นิที่มอียู่หมดไปโดยเปล่ำประโยชน์ ครอบครวัแตกแยก เพรำะควำมขำดสต ิ
ยัง้คดิครอบครวัไม่อบอุ่น มปีำกมเีสยีงต่อกนั ท ำใหเ้ป็นคนลกัเลก็ขโมยน้อย โกหกเพื่อเอำเงนิมำใช้
หน้ีกำรพนัน ท ำใหข้ำดสตใินด้ำนควำมคดิเพรำะตดิกำรพนันจงึมแีต่ควำมอยำกไดแ้ละเป็นคนโลภ
อยำกไดข้องของคนอื่นมำเป็นของตนเองเคยคดิจะฆ่ำตวัตำยเพรำะหมดตวั แต่กม็องหำทำงออกโดย
กำรหนัไปลกัเลก็ ขโมยน้อยชวีติเปลีย่นแปลงไปในทำงทีแ่ยล่งทุกทเีพรำะผลของกำรพนนั”  
             วยัรุ่นกล่ำวต่อว่ำ “แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจำกวถิีกำรพนัน
วยัรุน่บอกวำ่ “อยำกท ำงำนในอำชพีทีสุ่จรติถงึแมจ้ะไดเ้งนิน้อยกย็งัอยำกท ำ หลกีเลีย่งจำกกำรมเวลำ
วำ่ง แลว้หนัไปเล่นกำรพนนัและควรออกก ำลงักำยเพือ่ใหร้ำ่งกำยและจติใจมสีภำพเขม้แขง็ แคท่ ำงำน
และคดิแต่สิง่ดกีช็่วยใหห้่ำงไกลจำกกำรพนันไดเ้ช่นกนั แต่ต้องบอกอกีอย่ำงว่ำส ำหรบัคนทีต่ดิพนัน
แลว้ถงึแมจ้ะอยำกเปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่แีต่รูส้กึวำ่มนัท ำยำกเหลอืเกนิ 
             สว่นกำรพนนัทีนิ่ยมเล่นในงำนบุญประเพณีและมสีว่นในกำรเล่นเป็นประจ ำคอื งำน
บุญบัง้ไฟกจ็ะเล่นกนัหลำยคนเพรำะมคีนต่ำงหมูบ่ำ้นน ำเอำบัง้ไฟของบำ้นเขำมำแขง่กบับำ้นเรำ เพื่อ
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พนันเงนิว่ำบัง้ไฟของใครจะขึน้ได้สูงกว่ำกนั ผูน้ัน้ก็เป็นฝ่ำยชนะและได้เงนิไป  กำรพนันบัง้ไฟเป็น
ศกัดิศ์รขีองคนระหวำ่งหมูบ่ำ้นดว้ยในฝีมอืกำรท ำบัง้ไฟวำ่ใครจะเก่งกวำ่กนั 
             ตอนทำ้ยของกำรสมัภำษณ์ วยัรุน่กรณีศกึษำที ่1 ไดเ้ล่ำถงึจำกบทเรยีนทีไ่ดร้บัจำก
กำรพนัน หรือโทษจำกกำรพนันว่ำ “บทเรียนที่ได้จำกกำรเล่นกำรพนันมีแต่ควำมผิดหวงั และ
ผดิพลำดในชวีติ ครอบครวัไมย่อมรบัแต่กพ็ดูอะไรไมไ่ด ้ท ำใหอ้ยูด่ว้ยกนัแลว้ไมม่คีวำมสุข บทเรยีนที่
เลวรำ้ยที่สุดคือครอบครวัแตกแยกเพรำะเรำท ำให้ชีวติกำรเป็นอยู่ไม่มคีวำมสุข หมดเน้ือหมดตวั 
เพรำะเอำไปเล่นกำรพนนัจนหมดตวัไมเ่หลอือะไรเลย เครื่องท ำมำหำกนิทีจ่ะใชท้ ำมำหำกนิในอนำคต
กห็มดสิน้ไปกบักำรพนนั” 
        5.2.5 แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อให้วัยรุ่นหลุดพ้นจำกวิถีแห่งกำรพนัน ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในระดบัครอบครวั จำกกำรสมัภำษณ์เมือ่ 27 มถุินำยน  2558     
               จำกกำรสมัภำษณ์ ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในระดบัครอบครวัคอืนำยสงัวำด  จอมทอง 
อำยุ 58 ปี อำศยัอยูบ่ำ้นเลขที ่102 หมูบ่ำ้นโพนทรำย ต ำบลโพนทรำย อ ำเภอเมอืง จงัหวดัมุกดำหำร 
ได้ให้ขอ้มูลตำมควำมเขำ้ใจของผู้เกี่ยวขอ้งในระดบัครอบครวัเกี่ยวกบัควำมหมำยของกำรพนันว่ำ 
“กำรพนนัคอื กำรหำรำยไดเ้สรมิจำกอำชพีทีท่ ำอยู ่เพรำะเป็นกำรเล่นแบบกำรคำดเดำงำ่ยๆ ว่ำอนัน้ี
ควรจะเป็นอนัไหน ถ้ำถูกเรำกจ็ะไดเ้งนิหรอืสิง่ของที่พนันกนัไว ้โดยทีผู่เ้ล่นไม่ไดอ้อกแรงใหเ้หน่ือย
อะไรเลยกไ็ดม้ำเสรมิเป็นรำยไดอ้ยำ่งหน่ึงของครอบครวั”  
                ผูเ้กีย่วขอ้งในครอบครวัไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิว่ำ “สำเหตุทีท่ ำใหว้ยัรุ่นตดิกำรพนัน
และชอบเล่นกำรพนนัมสีำเหตุมำจำกเมื่อลงมอืเล่นกำรพนนัแลว้ไมม่ใีครคดิหรอกวำ่ตนเองจะเล่นเสยี
ทุกคน คดิแต่ว่ำจะต้องเป็นผู้เล่นได้ด้วยวธิสีกปรกอย่ำงไรก็ยอมขอเพยีงได้เท่ำนัน้ ควำมอยำกได้
อยำกมแีละครอบครองในสิง่ของผูอ้ื่นเป็นสำเหตุน ำไปสูก่ำรคดิเล่นกำรพนนัดว้ยวธิกีำรต่ำงๆ ออกไป 
              นอกจำกน้ี สภำพแวดล้อมมสี่วนมอมเมำจติใจ คนในปัจจุบนัหรอืวยัรุ่นใหห้นัมำ
เล่นกำรพนนัโดยมตีวัอยำ่งใหเ้หน็จำกคนรอบขำ้งวำ่เล่นได ้แต่ลมืคดิวำ่ผลทีต่ำมมำจะเป็นอยำ่งไร จงึ
เป็นสำเหตุใหห้มกมุน่กบักำรพนนัจนตดิเป็นนิสยั”  
              ประเภทของกำรพนันที่วยัรุ่นชอบเล่นในชุมชนได้แก่ สนุกเกอร ์ไพ่ ไฮโล พนัน
บอล หวยใตด้นิ พนันมวย ไก่ชน กำรพนันทีว่ยัรุน่ชอบเล่นน้ีน ำไปสู่กำรเชื่อมโยงอบำยมุขอื่นๆ ดงัน้ี 
ในชุมชนกำรพนนัทีเ่ล่นกนัมำกเช่น กำรตไีก่ เป็นกำรพนนัอยำ่งหนึ่งทีเ่ล่นโดยกำรน ำไก่ชนของแต่ละ
คนมำแขง่กนัโดยมจี ำกดัเวลำในกำรต ีและผูพ้นันนัน้มหีลำยคน ส่วนมำกจะพนันกนัดว้ยเงนิโดยให้
แต่ละฝ่ำยเลอืกจะลงพนันว่ำขำ้งไหนจะเป็นฝ่ำยชนะ ตชีนะ กำรรูแ้พช้นะเป็นสิง่ดแีต่สงัคมปัจจุบนัมี
วธิกีำรเล่นดว้ยควำมสกปรกกน็ ำไปสู่ควำมรุนแรง ทะเลำะววิำทกนัเอง มกีำรโต้เถยีงกนัไม่ยอมรบั
โดยอำ้งวำ่ถูกโกง  
            แนวทำงทีจ่ะท ำใหว้ยัรุน่หำ่งไกลกำรพนนั ในมุมมองของผูเ้กีย่วขอ้งระดบัครอบครวั
มองวำ่ “มแีนวทำงทีด่คีอื แนะน ำแนวทำงทีเ่ป็นประโยชน์โดยเริม่ตน้จำกคนในครอบครวั ตอ้งปลูกฝัง
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ควำมคดิของเดก็ใหอ้ยู่ในสิง่แวดลอ้มทีด่ี โดยผูใ้หญ่เป็นแบบอย่ำงใหก้บัเขำ ใหเ้ขำไดเ้หน็สิง่ทีด่ขีอง
กำรด ำรงชวีติ โดยบอกใหเ้ขำรูถ้งึควำมรำ้ยแรงของกำรเล่นกำรพนัน หำงำนหรอืกิจกรรมใหเ้ขำได้
แสดงควำมสำมำรถของเขำออกมำโดยทีเ่ขำจะไดไ้มห่มกมุน่กบัสิง่เรำ้เหล่ำนัน้ ”  
                     นอกจำกน้ี ผู้เกี่ยวข้องกรณีศึกษำที่ 1 ได้ให้ข้อมูลต่อว่ำ “งำนบุญประเพณีที่มี
อทิธพิลใหเ้ล่นกำรพนันคอื บุญบัง้ไฟ มสี่วนท ำใหก้ำรพนันและอบำยมุขเขำ้มำมอี ำนำจเหนือจติใจ
ของเรำ เพรำะกำรพนันมกีำรวำงเดมิพนัเงนิทอง ทรพัยส์นิอื่นๆ มำกพอสมควร จงึสำมำรถโน้มน้ำว
จติใจของเรำใหเ้กดิควำมอยำกไดแ้ละมแีต่จะมำกขึน้เรือ่ยๆ จนอำจเกดิเป็นควำมสญูเสยีและหมดเน้ือ
หมดตวัได ้
            ในควำมคดิของผมกำรพนนัก่อใหเ้กดิโทษดงัน้ี 
            1 กำรพนนัมสีว่นท ำใหว้ยัรุน่มโีอกำสตดิเหลำ้ บุหรี ่และยำเสพตดิ  
            2 กำรพนนัอำจน ำไปสูค่วำมรนุแรงและกำรใชอ้ำวุธ 
            3 กำรพนนัก่อใหเ้กดิภำวะซมึเศรำ้และท ำใหม้โีอกำสฆำ่ตวัตำยสงูขึน้ 
            4 กำรพนนัท ำใหท้กัษะในกำรใชช้วีติลดลง 
            5 กำรพนนัน ำไปสูก่ำรเป็นหน้ีและก่ออำชญำกรรมเพิม่ขึน้ 
            6 กำรพนนัก่อใหเ้กดิควำมคดิทีจ่ะเป็นขโมย ลกัทรพัยส์นิของผูอ้ื่นเพือ่น ำไปใชห้น้ี
กำรพนนั เป็นภำวะบบีคัน้ใหว้ยัรุน่ไดร้บัผลกระทบ” 
            ส ำหรบัมำตรกำรในกำรป้องกนัวยัรุน่ตดิกำรพนัน ผูเ้กีย่วขอ้งไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิว่ำ 
“มำตรกำรในกำรป้องกนัวยัรุ่นตดิกำรพนัน แนะน ำใหค้วำมรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบักำรพนันว่ำมดีีมโีทษ
อยำ่งไร จงึจะท ำใหว้ยัรุน่ไดม้แีนวทำงป้องกนั เน่ืองจำกวยัรุน่มจีติใจทีต่อบสนองกบัสิง่เรำ้และสิง่รอบ
ขำ้งได้ง่ำยๆ อกีทัง้วยัรุ่นบำงคนไม่ได้เรยีนจงึมเีวลำว่ำง ท ำให้คดิหำเงนิโดยวธิงี่ำยๆ โดยกำรเล่น
พนันบอล สนุกเกอร ์ดงันัน้ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งต้องใหโ้อกำสในกำรศกึษำเขำใหเ้ขำได้มคีวำมรูแ้ละมี
อำชพีทีด่ ีมอีนำคตทีด่เีพือ่ใหค้รอบครวัและสงัคมไดภู้มใิจ” 
                      จำกกำรสงัเกตพฤติกรรมโดยใช้แบบตรวจสอบรำยกำร ของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งใน
ครอบครวัของวยัรุ่นระหว่ำงเดอืนเมษำยนถึงเดอืนกรกฎำคม 2558 พบว่ำมพีฤติกรรมกำรพนันที่
เกิดขึ้นและเป็นควำมถี่ซ ้ำมำกที่สุด 5 ล ำดับแรกคือล ำดับที่ 1 หลังจำกชนะพนัน วยัรุ่นมีควำม
ตอ้งกำรอย่ำงรุนแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้ จ ำนวน 7 ครัง้ เพรำะไดเ้งนิจำกกำรพนัน
คดิแต่เรือ่งทีจ่ะไดเ้งนิเพิม่มำกขึน้เกดิควำมโลภ อยำกไดท้รพัยส์นิของผูอ้ื่นมำเป็นของตนเอง ครุน่คดิ
เรื่องวำงแผนพนันเพื่อให้ตนเองชนะ รวมทัง้กำรหำกลโกงต่ำงๆ ล ำดบัที่ 2 กำรเล่นกำรพนันของ
วยัรุ่นเคยท ำให้ชวีติครอบครวัไม่มคีวำมสุข จ ำนวน  7   ครัง้ นิสยัและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ในทำงทีไ่มด่ ีและไมด่ขีึน้เรือ่ยๆ เชน่พดูจำไมส่ภุำพ หงดุหงดิ อำรมณ์เสยีกบัคนในครอบครวั ล ำดบัที ่
3 หลงัจำกเสยีพนัน วยัรุ่นรูส้ ึกว่ำต้องกลบัไปเล่นอกีครัง้อย่ำงเรว็ที่สุดและต้องเอำคนืเงินที่เสยีไป 
ดงันัน้คดิแต่ว่ำต้องชนะอย่ำงเดยีว จ ำนวน 6 ครัง้ เน่ืองจำกไม่มคีวำมคดิต่อว่ำหำกเสยีเพิม่ล่ะจะท ำ
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อยำ่งไร   ล ำดบัที ่4 กำรพนันท ำใหค้วำมสำมำรถต่ำงๆ ในตวัวยัรุน่มปีระสทิธภิำพน้อยลง จ ำนวน 4 
ครัง้ เน่ืองจำกสุขภำพกำยและสุขภำพจติเสยีเพรำะลุน้จนตวัโก่งเพือ่ใหต้นเองชนะ จนน ำไปสูก่ำรขำด
ควำมซื่อสตัยต์่อตนเองและผูอ้ื่น และล ำดบัที่ 5 วยัรุ่นจะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใช้ในกำรจบัจ่ำยใช้
สอยอย่ำงอื่นจ ำนวน  2  ครัง้ เน่ืองจำกวตัถุนิยมในปัจจุบันท ำให้วยัรุ่นเป็นวยัที่ขำดควำมยัง้คิด 
พจิำรณำถงึเหตุและปัจจยัต่ำงๆ คดิอยำกไดข้ำ้วของเครื่องใชท้ีท่นัสมยัในลกัษณะวตัถุนิยม จงึต้อง
หำเงนิมำเพื่อสนองควำมต้องกำรใหไ้ดว้ตัถุนิยมนัน้ ดงันัน้ดว้ยวยัที่ยงัไม่มงีำนท ำเป็นหลกัแหล่งจงึ
หนัไปพึง่กำรพนนัซึง่คดิวำ่เป็นวธิกีำรสรำ้งรำยไดใ้หอ้ยำ่งเรว็ทีส่ดุ ดงัตำรำงที ่5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมของวยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 2 จงัหวดัมุกดำหำร ในรอบ 4 เดือน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

1 เวลำงำนหรอืเวลำเรยีนของวยัรุน่เสยีหำยเพรำะกำร
พนนั 

3  

2 กำรเล่นกำรพนันของวยัรุน่เคยท ำใหช้วีติครอบครวั
ไมม่คีวำมสขุ 

7  

3 กำรเล่นกำรพนันของวัยรุ่นเคยท ำให้วัยรุ่นและ
ครอบครวัเสือ่มเสยีชื่อเสยีง 

3  

4 วยัรุน่เคยรูส้กึส ำนึกผดิหลงัจำกเล่นกำรพนนั -  
5 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อใหไ้ด้เงนิมำใช้หน้ีพนัน

หรอืแกปั้ญหำทำงกำรเงนิ 
1  

6 กำรพนันท ำให้ควำมสำมำรถต่ำงๆในตัววยัรุ่นมี
ประสทิธภิำพน้อยลง 

4  

7 หลงัจำกเสยีพนัน วยัรุ่นรูส้กึว่ำต้องกลบัไปเล่นอกี
ครัง้อยำ่งเรว็ทีส่ดุและตอ้งเอำคนืเงนิทีเ่สยีไป 

6  

8 หลังจำกชนะพนัน วัยรุ่นมีควำมต้องกำรอย่ำง
รนุแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้ 

7  

9 บ่อยครัง้ทีว่ยัรุน่เล่นพนนัจนกระทัง่ไมม่เีงนิเหลอืตดิ
ตวัเลย 

3  

10 วยัรุ่นเคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพื่อน ำมำเป็นทุน
ในกำรเล่นพนนั 

3  
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ตารางท่ี 5.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมของวยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 2 จงัหวดัมุกดำหำร ในรอบ 4 เดือน
ระหวำ่งเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุควำมถี ่(ครัง้) 

ไมป่รำกฏ
พฤตกิรรม 

11 วยัรุ่นเคยขำยของที่มีค่ำเพื่อน ำไปเป็นทุนในกำร
เล่นพนนั 

2  

12 วยัรุ่นจะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใช้ในกำรจบัจ่ำยใช้
สอยอยำ่งอื่น 

4  

13 กำรพนันท ำใหว้ยัรุ่นไม่ใสใ่จต่อควำมเป็นอยู่ของตวั
วยัรุน่เองหรอืครอบครวัของวยัรุน่ 

2  

14 วยัรุ่นจะใชเ้วลำในกำรเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมง
เป็นอยำ่งต ่ำ 

2  

15 วยัรุ่นเคยเล่นกำรพนันเพื่อหลกีหนีจำกควำมกงัวล
หรอืปัญหำอื่น 

- - 

16 วยัรุ่นเคยกระท ำหรอืคดิจะกระท ำผดิกฎหมำยเพื่อ
น ำเงนิไปใชเ้ป็นทุนในกำรพนนั 

- - 

17 กำรพนันท ำใหว้ยัรุ่นนอนหลบัยำกขึน้หรอือดหลบั
อดนอน 

3  

18 ควำมไม่เข้ำใจกันในครอบครวัส่งผลให้วยัรุ่นเกิด
ควำมคดิทีจ่ะไปเล่นกำรพนนั 

- - 

19 วัยรุ่นเคยมีควำมรู้สึกอยำกฉลองเรื่องต่ ำงๆ ที่
เกดิขึน้โดยกำรไปเล่นพนนัสกัสองสำมชัว่โมง 

- - 

20 วยัรุ่นเคยท ำรำ้ยตนเองหรอืพยำยำมฆ่ำตวัตำยอนั
เป็นผลมำจำกกำรพนนัของวยัรุน่เอง 

1 - 

 
 จำกตำรำงที่  5.2 เมื่อพจิำรณำพฤตกิรรมของวยัรุ่นเทยีบกบัแบบคดักรองกำรตดิกำรพนัน
แบบง่ำยส ำหรบัประเมนิผู้เล่นพนันของพนม  เกตมำนและภำณุ คูวุฒยำกร พบว่ำมพีฤติกรรมที่
สงัเกตไดม้ำกกวำ่ 7 ขอ้ โดยเกดิขึน้ 15 ขอ้ และขอ้ทีเ่กดิขึน้ เป็น 4 ขอ้ในขำ่ย  9 ขอ้หลกัทีเ่สีย่งว่ำจะ
เป็นโรคตดิพนนั ของทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ ซึง่หมำยควำมวำ่กรณีศกึษำที ่4 มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหำกำร
เล่นกำรพนนั และเสีย่งเป็นโรคตดิพนนั และอำจตดิกำรพนนัอยูใ่นระยะสุดทำ้ยเมือ่เทยีบกบัแบบสรุป
ระยะกำรตดิพนนัของคณะแพทยศ์ำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (2558) คอืชวีติครอบครวัเริม่ไม่มี
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ควำมสุข และไม่สำมำรถหำเงนิมำใชห้น้ีได ้เริม่ทีจ่ะเล่นพนันเพื่อเอำคนืใหไ้ด ้และอยำกกลบัมำเล่น
อกีครัง้ใหเ้รว็ทีสุ่ดเพื่อเอำชนะพนันทีเ่พิง่เสยีไป เคยท ำรำ้ยตนเองหรอืพยำยำมฆ่ำตวัตำยอนัเป็นผล
มำจำกกำรพนนั  
       4.2.5 แนวทำงกำรแกปั้ญหำเพือ่ใหว้ยัรุน่หลุดพน้จำกวถิแีหง่กำรพนนั ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ในระดบัชุมชน จำกกำรสมัภำษณ์เมือ่ 4 กรกฎำคม 2558      
              กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรพนนัของวยัรุน่กรณีที ่3 โดยผูม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้งในระดบัชุมชนคอื นำยค ำตำ ทองออย อำยุ 53 ปี อยู่บำ้นเลขที ่96 หมู่บำ้นโพนทรำย 
ต ำบลโพนทรำย อ ำเภอเมอืง จงัหวดัมุกดำหำร  
                        ได้ให้ข้อมูลตำมควำมเข้ำใจของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกบักำรพนันเบื้องตันว่ำ “กำร
พนันในควำมหมำยของผมคอื กำรเสี่ยงโชคโดยกำรท ำนำยหรอืคำดเดำผลที่เกดิขึน้ในอนำคต กำร
พนันในกำรแข่งขนัตวัอย่ำงเช่น เกมไพ่ เกมลูกเต๋ำ กำรพนันโดยกำรท ำนำยผลที่คำดว่ำเกดิขึน้ใน
อนำคต เช่น กำรแทงบอล หรอืเป็นกำรพนันเอำทรพัยส์ินหรอืเงนิตำมทีผู่พ้นนัไดต้กลงกนั หำกผูแ้พ้
พนนัเล่นเสยีกจ็ะท ำใหส้ญูเสยีสิง่ทีพ่นนัไวต้ำมทีต่กลงกนั 
             สำเหตุที่ท ำใหว้ยัรุ่นในชุมชนตดิกำรพนันหรอืชอบเล่นกำรพนันผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง
ระดบัชุมชนไดใ้หข้อ้มูลต่อว่ำ  “สำเหตุที่ท ำใหว้ยัรุ่นตดิกำรพนันหรอืชอบเล่นกำรพนันมสีำเหตุจำก 
จำกสิง่แวดล้อมและสื่อสิง่พมิพ์ต่ำงๆ เช่นกำรพนันบอล เพรำะมคีวำมชดัเจนในภำพและเกมกำร
แขง่ขนั ท ำใหว้ยัรุน่เกดิกำรพนนักนัเองระหว่ำงเพือ่น และกำรมเีวลำว่ำงจำกกำรท ำงำนและคดิว่ำกำร
พนนัทีไ่มต่อ้งออกกแรงงกไ็ดเ้งนิมำงำ่ยๆ สว่นสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยูม่สีว่นท ำใหว้ยัรุน่ตดิกำรพนัน
หรอืเล่นกำรพนันไดง้ำ่ยเช่น ครอบครวัเล่นกำรพนันอยู่ตลอด และเมื่อวยัรุ่นเหน็ภำพเหล่ำนัน้ท ำให้
เกดิเป็นควำมคดิวำ่ไมต่อ้งท ำงำนใหเ้หน่ือยแต่คำดเดำเล่นพนนัลงเงนิกท็ ำใหไ้ดเ้งนิแลว้ 
           นอกจำกน้ี ประเภทกำรพนันที่วยัรุ่นในชุมชนหรอืละแวกที่ท่ำนอำศยัอยู่เล่นได้แก่ 
กำรพนันบอลคอืกำรตกลงว่ำทมีในกำรแข่งขนัทมีไหนจะชนะเพื่อเอำเงนิ กำรแทงสนุกเกอรค์อื กำร
เล่นลงเงนิตำมที่ตกลงกนัว่ำถ้ำแพจ้ะต้องเสยีเงนิใหฝ่้ำยตรงขำ้มตำมเงื่อนไข และบุญบัง้ไฟ คอืกำร
น ำเอำบัง้ไฟของแต่ละหมูบ่ำ้นมำแขง่ขนักนัวำ่ของใครจะไดข้ึน้สงูกวำ่กนัเพื่อเอำของรำงวลัในเกมกำร
แขง่ขนั” 
              ผูว้จิยัไดถ้ำมต่อ กำรพนนัทีว่ยัรุน่ในชุมชนเล่นมกีำรน ำไปสูอ่บำยมุขอื่นอย่ำงไร ผู้
มสี่วนเกี่ยวขอ้งในชุมชนไดใ้หข้อ้คดิเหน็ว่ำ “กำรพนันที่วยัรุ่นในชุมชนอำศยัอยู่น ำไปสู่อบำยมุขอื่น
มำกคือ กำรพนันบอลจะเห็นมำกที่สุดเพรำะวยัรุ่นจะติดพนันบอลเน่ืองจำกมผีู้มำชกัจูงก่อน และ
จำกนัน้กจ็ะน ำไปสูก่ำรตดิพนนั เล่นลงเกมกำรพนนัดว้ยจ ำนวนทีเ่พิม่ขึน้เรื่อยๆ จนตอ้งเล่นเพรำะคดิ
ว่ำไดม้ำงำ่ยและต้องกำรน ำเงนิมำเล่นต่อเพื่อเอำเงนิไปใชห้น้ีเก่ำ เพรำะถ้ำไม่ใชห้น้ีทีต่ดิไว้อำจถูกขู่
ฆำ่หรอืโดยท ำรำ้ยรำ่งกำย จำกกำรพนนัน ำไปสูอ่บำยมุขทีร่ำ้ยแรงในสงัคมปัจจุบนั” 
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             ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัชุมชนไดก้ล่ำวต่อว่ำ “แนวทำงทีจ่ะท ำใหว้ยัรุ่นห่ำงไกลจำก
กำรพนันและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีจ่ะน ำไปสู่กำรเล่นพนันตอ้งมกีำรใชส้ื่อเพื่อใหค้วำมรู้ เกีย่วกบักำร
พนันว่ำมโีทษอย่ำงไร ท ำใหสู้ญเสยีอะไรบำ้ง และท ำใหอ้นำคตของวยัรุ่นเขำ้ไปสู่อบำยมุขและควำม
รุนแรงของกำรเล่นพนัน ซึ่งกำรน ำสื่อมำเพื่อเป็นควำมรูแ้ละแนวทำงในกำรหลกีเลี่ยงกำรเล่นพนัน 
และแนะน ำอำชพีที่สรำ้งรำยไดเ้สรมิใหว้ยัรุ่นไดท้ ำเพื่อลดลดเวลำว่ำงของเขำไม่ใหค้ดิไปเล่นสิง่ไม่ดี
อกี 
             อีกทัง้ งำนบุญประเพณีและวฒันธรรมในท้องถิ่น มีส่วนท ำให้เกิดกำรพนันและ
อบำยมุขอื่นๆ ได้เช่นงำนศพ มีกำรเล่นไพ่ ไฮโล จงึท ำให้กำรพนันมอี ำนำจควบคุมให้คนหลงใน
อบำยมุขไดง้ำ่ย เพรำะคดิวำ่ยิง่เล่นยิง่ไดเ้งนิมำกขึน้โดยไมค่ดิถงึทีจ่ะตอ้งสญูเสยีบำ้งเลย” 
             ในมุมมองของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัชุมชนไดใ้หค้วำมคดิเหน็เกีย่วกบัโทษของกำร
พนันดงัน้ี “โทษของกำรพนันเมื่อเล่นแล้วท ำให้ผู้เล่นและครอบครวัของผู้เล่นไม่มีควำมสุข ท ำให้
ควำมสำมำรถต่ำงๆ ในตวัเรำมปีระสทิธภิำพน้อยลง ท ำใหเ้รำไม่มสีต ิคดิท ำรำ้ยตนเองและคนรอบ
ขำ้ง แมก้ระทัง่คนในครอบครวั มหีน้ีสนิมำกมำยเน่ืองจำกติดกำรพนันเพรำะควำมหลงผดิจำกกำร
พนัน เกดิอำรมณ์หงุดหงดิไดง้ำ่ย คุม้คลัง่ไม่มสีตเิน่ืองจำกเสยีพนัน ท ำใจไม่ไดก้บักำรสญูเสยีทีเ่พิม่
มำกขึน้เรือ่ยๆ ท ำใหเ้ป็นโรคซมึเศรำ้ คดิค่ำตวัตำยเพรำะเล่นพนนัเสยี 
              อกีทัง้ผูน้ ำชุมชนไดใ้หค้วำมคดิเหน็เกีย่วกบัมำตรกำรในกำรป้องกนัวยัรุน่ตดิพนัน
ว่ำ “มำตรฐำนในกำรป้องกนัวยัรุ่นติดกำรพนัน กำรจดัควำมรู้และวธิีกำรป้องกนัโดยเริม่จำกผู้น ำ
ชุมชนของแต่ละหมูบ่ำ้น 
              1 มกีจิกรรมเชน่ จดัแขง่ขนักฬีำใหเ้ดก็ในชุมชนไดม้คีวำมรกัใคร ่สำมคัคกีนัและได้
ท ำกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์รว่มกนัใหก้บัชุมชนของตนเอง 
              2 รฐับำลควรมมีำตรกำรทีเ่ขม้งวดกวำ่น้ี ในกำรลงโทษผูเ้ล่นกำรพนนั เพือ่ท ำให้
เขำรูว้ำ่กำรทีเ่ล่นพนนันัน้ท ำใหเ้กดิควำมสญูเสยีอะไรบำ้ง 
              3 มบีทลงโทษ ทีท่ ำใหเ้กดิควำมกลวัจนไมก่ลำ้ไปเล่นกำรพนนัอกี โดยใชส้ือ่ต่ำงๆ 
ในกำรสรำ้งภำพใหเ้ขำเหน็และไมอ่ยำกกลบัไปเล่นอกีเลย” 
         ขอ้คน้พบพฤตกิรรมกำรพนันของกรณีศกึษำที ่2 ดำ้นมูลเหตุจูงใจ  ทีท่ ำใหว้ยัรุ่นเล่น
กำรพนนัคอือยำกมรีำยไดเ้พิม่ โดยทีล่งทุนแต่ไมต่อ้งลงแรง (หำเงนิมำเล่นพนนั แต่เกยีจครำ้นในกำร
ท ำงำนที่สุจรติ) อนัเกิดจำกควำมไม่ขยนัหมัน่เพียร ซึ่งเป็นค่ำนิยมของสงัคมไทยในภำคอีสำนที่
เพิม่ขึน้ จงึเล่นกำรพนันเพื่อหวงัเงนิรำยไดจ้ะแพห้รอืชนะสำมำรถน ำมำเป็นเหตุผลเพื่อเล่นพนันต่อ
ซึง่หำกเสยีพนนั วยัรุน่กร็ูส้กึว่ำตอ้งกลบัไปเล่นอกีครัง้อยำ่งเรว็ทีส่ดุเพื่อเอำทีเ่สยีคนืไปหำกชนะพนนั
วยัรุ่นก็มคีวำมต้องกำรอย่ำงรุนแรงที่จะเล่นอกีครัง้และเอำชนะให้มำกขึ้น ซึ่งพฤติกรรมกำรพนัน
ดงักล่ำวท ำให้ควำมสำมำรถต่ำงๆ ในตวัวยัรุ่นลดน้อยลง เน่ืองจำกครุ่นคดิถึงแต่เรื่องกำรวำงแผน
พนนั  
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                  ส่วนควำมเชื่อมโยงพฤติกรรมกำรพนันของไปรุ่นไปสู่อบำยมุขอื่นๆ เริ่มจำก
สภำพแวดลอ้มในชุมชนทีค่นสว่นใหญ่เล่นกำรพนนั แลว้วยัรุน่ไดล้องเล่นด ูพอเล่นในครำวแรกไดเ้งนิ
มำแลว้รูส้กึเกดิทศันคตทิีด่ตี่อกำรเล่นพนันว่ำเป็นกำรไดเ้งนิมำอยำ่งงำ่ยดำย ผลกระทบทีเ่กดิขึน้เมื่อ
เล่นแล้วติด พอติดแล้วเริม่เสยีพนันและเสยีมำกขึ้นเรื่อยๆ จำกที่ได้กลำยเป็นเสยีจนเป็นหน้ีพนัน 
สง่ผลใหค้รอบครวัอยูอ่ยำ่งไมม่คีวำมสขุเพรำะทุกขใ์จกบักำรพนนั ทุกขใ์จกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต
เน่ืองจำกกำรพนนัเชื่อมโยงไปสูอ่บำยมุขต่ำงๆ เช่นคดิจะกระท ำผดิกฎหมำยเพือ่น ำเงนิไปใชห้น้ีพนนั
และลงทุนต่อยอดในกำรพนนัใหเ้พิม่มำกขึน้ ซึง่ควำมเชื่อมโยงทีก่ล่ำวมำน้ี  ดงัภำพที ่5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3  ควำมเชื่อมโยงของกำรพนนัวยัรุน่กรณีศกึษำที ่2 มุกดำหำร 
 

                กำรเขำ้สู่วถิีกำรพนันของวยัรุ่นกรณีศึกษำที่ 2 วยัรุ่นในเขตชนบท จงัหวดัมุกดำหำร 
หำกพจิำรณำจำกองค์ประกอบดำ้นบรบิทเชงิพื้นที่ พบว่ำที่อยู่อำศยัใกล้กบัแหล่งอบำยมุขหรอืกำร
พนนั เป็นหมูบ่ำ้นใกลเ้รอืนเคยีงกนัเดนิทำงไปเล่นกนัเป็นประจ ำ นอกจำกน้ีแลว้จะมเีจำ้มอืมำชวนให้
เล่นพนัน ดำ้นเศรษฐกจิ พบว่ำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรส่วนใหญ่จะเป็นสิง่ทีต่อบสนองต่อควำมสะดวก
และรวดเรว็ในกำรใชช้วีติประจ ำวนั ควำมฟุ่มเฟือยอยำกมรีำยไดเ้พิม่ โดยที่ลงทุนแต่ไม่ต้องลงแรง 

พฤตกิรรม 
3 หลงัจำกเสยีพนนั 
วยัรุน่รูส้กึวำ่ตอ้ง
กลบัไปเล่นอกีครัง้
อยำ่งเรว็ทีส่ดุและ
ตอ้งเอำคนืเงนิทีเ่สยี
ไป 

หวยใตด้นิ 

ไก่ชน 

ลกัขโมย 

ยำเสพตดิ 

อำชญำกรรม  

หำรำยไดเ้สรมิ 

พฤตกิรรม 
1 กำรเล่นกำร
พนนัของวยัรุน่
เคยท ำใหช้วีติ
ครอบครวัไมม่ี
ควำมสขุ 

พฤตกิรรม 
2 หลงัจำกชนะพนนั 
วยัรุน่มคีวำม
ตอ้งกำรอยำ่งรุนแรง
ทีจ่ะเล่นอกีครัง้และ
เอำชนะใหม้ำกขึน้ 

พฤตกิรรม 
4 กำรพนนัท ำให้
ควำม สำมำรถ
ต่ำงๆในตวัวยัรุน่มี
ประสทิธภิำพ
น้อยลง 

ไพ ่

ดื่มเหลำ้ 
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ซึง่เกดิจำกควำมไมข่ยนัหมัน่เพยีร ซึง่เป็นค่ำนิยมของสงัคมไทยในภำคอสีำนทีเ่พิม่ขึน้ในปัจจุบนั  จงึ
เล่นกำรพนันเพื่อหวงัเงนิรำยได้ ส่วนจะแพห้รอืชนะพนันสำมำรถน ำมำเป็นเหตุผลเพื่อเล่นพนันต่อ 
และขำยของทีม่คี่ำ เพื่อน ำเงนิไปเป็นทุนในกำรเล่นพนนั และดำ้นสภำพแวดลอ้มในปัจจุบนัทีม่เีครื่อง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเล่นพนันเช่น โทรศพัทม์อืถอืและกำรมสีื่อต่ำงๆ หลำยช่องทำงทีโ่ฆษณำ
ชกัชวนใหอ้ยำกเล่นกำรพนนั อกีทัง้ครอบครวัของวยัรุน่เองเล่นกำรพนนัอยูต่ลอดท ำใหว้ยัรุน่มองกำร
พนนัเป็นเรือ่งปกตทิีใ่ครๆ กเ็ล่นกนั 
                 จำกกำรรวบรวมขอ้มูลกำรศกึษำพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่นกรณีที ่1-2 ของจงัหวดั
มุกดำหำร สำเหตุที่ท ำใหว้ยัรุ่นตดิกำรพนันหรอืชอบเล่นกำรพนันคอืกำรอยำกมรีำยไดเ้พิม่มำกขึน้ 
เพื่อน ำเงนิไปจบัจ่ำยซื้อของ เมื่อเขำ้ไปสู่วงจรของกำรพนัน ก็ถูกชกัจูงหรอืเป็นเหตุผลในกำรไปสู่
อบำยมุขอื่นๆ โดยเฉพำะกำรผิดศีล 5 ข้อ ท ำให้สูญเสียทรพัย์สินเงนิทอง เป็นภัยคุกคำมด้ำน
ครอบครวัท ำให้เกิดควำมทุกข์ ควำมไม่สบำยใจของคนในครอบครวั ขำดควำมสงบสุข ส่งผลต่อ
ปัญหำของสงัคม ดงันัน้กล่ำวไดว้่ำกำรพนันจงึไม่เคยหมดไปจำกสงัคมไทยแมแ้ต่น้อย ตรงกนัขำ้ม
ประชำกรเพิม่มำกขึน้เท่ำไหรปั่ญหำกำรพนันกม็ำกขึน้เท่ำนัน้ เครื่องมอืสื่อสำรทีอ่ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรเล่นพนันคอื โทรศพัทม์อืถอื จำกกรณีศกึษำเน้นย ้ำว่ำมกีำรลกัลอบเล่นกำรพนนัเสมอๆ โดยที่
วยัรุ่นขำดกำรนึกถงึผลกระทบที่จะเกดิขึน้แมแ้ต่น้อย อนัเน่ืองมำจำกกำรเป็นวยัรุ่นที่ขำดภูมคิุม้กนั
ทำงดำ้นควำมคดิ กำรไตร่ตรองพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ ดงันัน้วยัรุ่นควรไดป้รบัทศันคตวิ่ำ “อยำกมี
รำยไดม้เีงนิและทรพัยส์นิตอ้งขยนัท ำงำน” 



บทท่ี 6 

การสงัเคราะหก์รณีศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะ 
 

              ในบทน้ี ผูว้จิยัจะได้น ำเสนอพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่นของจงัหวดัอุบลรำชธำนี และ
จงัหวดัมุกดำหำร ลกัษณะวเิครำะห์กรณีศกึษำทัง้ 5 กรณีเพื่อสงัเครำะห์รูปแบบ (model) ในควำม
เชื่อมโยงของพฤตกิรรมกำรพนนัและอบำยมขุอื่นๆ ตำมล ำดบัเพือ่น ำไปสูม่ำตรกำรสกดักัน้พฤตกิรรม
ทีไ่มพ่งึประสงค ์ทีจ่ะสง่ผลต่อขอ้เสนอแนะในเชงินโยบำยในระดบัชุมชนและสงัคมต่อไป 
                

     6.1 พฤตกิรรมกำรพนนัของวยัรุน่ 3 กรณีศกึษำของจงัหวดัอุบลรำชธำนี พบว่ำ วยัรุน่ใน
สงัคมชนบทและสงัคมเมอืง นิยมเล่นกำรพนันประเภท ไฮโล และมวย ทัง้น้ีเพรำะกำรพนันทัง้สอง
ประเภทน้ี หำเล่นได้ง่ำย วงเงนิพนันที่ใช้เล่นไม่มำก เล่นได้ตำมควำมพอใจของวยัรุ่นผูเ้ล่น โดยมี
มลูเหตุจงูใจทีท่ ำใหเ้ล่นกำรพนนั เพื่อควำมสนุกสนำน ตื่นเตน้ มเีวลำวำ่งเยอะ และตอ้งกำรหำรำยได้
เพิม่ เน่ืองมำจำกกำรว่ำงงำน เมื่อว่ำงงำนแลว้ไมม่งีำนท ำ ท ำใหไ้มม่รีำยไดแ้ต่เมื่อตอ้งกำรเงนิเพื่อไป
จบัจ่ำยใชส้อย จ ำเป็นตอ้งหำรำยไดด้ว้ยวธิกีำรพนันเพรำะหำเล่นไดง้ำ่ย ท ำไดท้นัท ีและรูผ้ลทนัทวี่ำ
จะเล่นไดห้รอืเล่นเสยี ท ำใหว้ยัรุ่นตดัสนิใจไปสู่กำรพนัน หำกพจิำรณำปัจจยัที่ เกี่ยวขอ้งพบว่ำด้ำน
สภำพแวดลอ้ม เพือ่น บุคคลในครอบครวั และปัจจยัสนบัสนุนอื่นคอืป้ำยโฆษณำชกัชวน อุปกรณ์กำร
เล่นพนันที่หำซื้อไดง้ำ่ยตำมทอ้งตลำดทัว่ไป เป็นปัจจยัส ำคญัที่ส่งผลต่อวยัรุ่นใหห้นัหน้ำเขำ้หำกำร
พนัน เป็นปัจจยัส ำคญัที่ท ำให้วยัรุ่นในสงัคมชนบทและสงัคมเมืองผนัตนเองเขำ้ไปสู่วงจรของกำร
พนนัและอบำยมขุอื่น 

     6.2 กรณีพฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่น 2 กรณีศกึษำจงัหวดัมุกดำหำร พบว่ำ วยัรุ่นใน
สงัคมชนบทและสงัคมเมอืง นิยมเล่นกำรพนนัประเภท ไพ่กบัไก่ชน ทัง้นี้เพรำะจงัหวดัมุกดำหำรเป็น
จงัหวดัทีเ่ลีย้งไก่ชนเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจงัหวดัอุบลรำชธำนี โดยเลีย้งไวต้ำมหมูบ่ำ้น สว่นไพ ่มเีพื่อน
รว่มวงมำกโดยเฉพำะเพื่อนทีเ่ป็นชำวลำวทีเ่ดนิทำงเขำ้ออกด่ำนสะหวนันะเขตจงัหวดัมุกดำหำร โดย
มมีูลเหตุจูงใจทีท่ ำใหเ้ล่นกำรพนันมำจำก ต้องกำรหำไดไ้ดเ้พิม่ เพื่อไปใชจ้่ำยในชวีติประจ ำวนั และ
กำรท ำตำมคนอื่นคือเห็นคนอื่นเล่นก็เลยเล่นบ้ำง หำกพิจำรณำปัจจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่ำด้ำน
สภำพแวดล้อม บุคคลในครอบครัว เพื่อนและปัจจัยสนับสนุนอื่นคือโทรศัพท์มือถือ ระบบ
สำธำรณูปโภค กำรคมนำคมสะดวกสบำย สำมำรถเดนิทำงไปสถำนที่ทีใ่หบ้รกิำรไดอ้ย่ำงที่ใจวยัรุ่น
ตอ้งกำร เป็นปัจจยัส ำคญัทีส่ง่ผลต่อวยัรุน่ในสงัคมเมอืงและชนบทใหเ้ขำ้ถงึกำรพนนัไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย  
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      6.3 กำรเชื่อมโยงรปูแบบกำรพนนัและอบำยมุขอื่นของวยัรุน่  5 กรณีศกึษำ  ผลจำกกำร

บนัทึกพฤติกรรมกำรพนันของวยัรุ่นโดยใช้แบบคดักรองอย่ำงง่ำย โดยผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งในระดบั
ครอบครวั พบว่ำ ภำพรวมระดบัควำมรุนแรงของพฤตกิรรมกำรพนนัของวยัรุน่มำกทีส่ดุ 3 ล ำดบัแรก 
ได้แก่ (1) กำรเล่นกำรพนันของวยัรุ่นเคยท ำให้ชีวิตครอบครวัไม่มีควำมสุข เพรำะกำรพนันเป็น
หนทำงสูห่ำยนะอื่นๆ จงึน ำควำมวติกกงัวลมำใหบุ้คคลในครอบครวั รอ้ยละ13.69 (2) กำรพนนัท ำให้
ควำมสำมำรถต่ำงๆ ในตวัวยัรุ่นมปีระสทิธิภำพน้อยลง เพรำะวยัรุ่นหมกมุ่นอยู่กบักำรพนัน ขำด
โอกำสทีจ่ะใชค้วำมคดิสรำ้งสรรคท์ีจ่ะท ำกจิกรรมอื่นๆ ทีม่ปีระโยชน์ใหก้บัตนเองและครอบครวั รอ้ย
ละ 10.71  (3) หลงัจำกชนะพนัน วยัรุ่นมคีวำมต้องกำรอย่ำงรุนแรงที่จะเล่นอกีครัง้และเอำชนะให้
มำกขึน้ เพรำะเริม่ตดิกำรพนนั และเกดิควำมโลภภำยในใจอยำกไดม้ำกขึน้เป็นทวคีณูโดยไมต่อ้งออก
แรงท ำงำน  และวยัรุน่จะใชเ้วลำในกำรเล่นพนนัแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมงเป็นอย่ำงต ่ำ เพรำะวยัรุน่ว่ำงงำน 
ไม่มอีำชพีอื่น อกีทัง้ตอ้งกำรใชเ้วลำเล่นเพิม่ขึน้เพื่อหำรำยไดเ้พิม่จนบำงคนกลำยเป็นนักพนันอำชพี 
รอ้ยละ 9.52   
     พฤตกิรรมดงักล่ำว ส่งผลใหเ้กดิควำมเชื่อมโยง โดยมทีี่มำจำกมูลเหตุจูงใจของวยัรุ่นคอื 
ควำมตอ้งกำรทำงดำ้นเศรษฐกจิคอืหำรำยไดเ้พิม่ กำรเล่นเพื่อควำมสนุกสนำน เพื่อใหช้วีติเกดิควำม
ตื่นเตน้ และอยำกลองเล่นเพรำะเหน็คนอื่นเล่นโดยเฉพำะบุคคลที่อยู่ในครอบครวั และบุคคลทีอ่ยู่ใน
ชุมชนทีว่ยัรุ่นอำศยัอยู่  พฤตกิรรมของวยัรุ่นทีป่รำกฏน้ี สอดคลอ้งกบัแนวควำมคดิของนักจติวทิยำ
กลุ่มพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยำกลุ่มน้ีเชื่อว่ำ มนุษย์เกิดมำไม่ดีไม่เลว มนุษย์จะดีเลวขึ้นอยู่กับ
สิง่แวดล้อม ถ้ำมนุษย์อยู่ในสิง่แวดล้อมที่ดกี็จะเป็นคนดี ถ้ำอยู่ในสิง่แวดล้อมที่เลวก็จะเป็นคนเลว 
มนุษยจ์งึเป็นผลผลติของสิง่แวดลอ้ม และนกัจติวทิยำกลุ่มปัญญำนิยม เชื่อวำ่มนุษยจ์ะดเีลวขึน้อยูก่บั
กำรปรบัตวัในสภำพแวดลอ้ม เพรำะมนุษยเ์ป็นผูม้สีตปัิญญำ ดงันัน้สิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่ใกลช้ดิกบัวยัรุ่น
และมอีทิธพิลมำกทีส่ดุคอืครอบครวั และชุมชน 
              สว่นรปูแบบกำรพนนัทีพ่บเหน็ในวยัรุน่ในสงัคมชนบทและสงัคมเมอืงในบรบิทพืน้ทีอ่สีำน
จงัหวดัอุบลรำชธำนี และมุกดำหำรคอื ไฮโล ไพ่ ไก่ชน มวย หวย และโบก เหตุผลทีไ่ฮโล ไพ่  ไก่ชน 
มวย หวย และโบกเป็นที่นิยมของวยัรุ่นในพืน้ที่ภำคอสีำนจงัหวดัอุบลรำชธำนีและมุกดำหำรเพรำะ 
จ ำนวนเงนิทีใ่ชเ้ล่นในแต่ละประเภทเริม่ตน้จำกจ ำนวนน้อย ตัง้แต่ 20 บำทขึน้ไป และสำมำรถเล่นได้
บ่อย หำเล่นไดง้ำ่ย เมื่อวยัรุ่นตดิกำรพนันแลว้จะเชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขต่ำงๆ ไดแ้ก่ ดื่มสุรำ สบูบุหรี ่
ขโมยของ เกดิเป็นควำมโลภอยำกไดข้องคนอื่น น ำไปสูปั่ญหำยำเสพตดิและปัญหำอำชญำกรรมอื่นๆ 
ตำมมำ ซึง่ควำมเชื่อมโยงจำกกรณีศกึษำ หำกใชพ้ฤตกิรรมทำงกำรเงนิเป็นตวัตัง้เป็นเหตุผลวำ่วยัรุน่
จะหำเงนิ และใชเ้งนิ พฤตกิรรมทีท่ ำใหไ้ดเ้งนิมำคอื เล่นกำรพนนั ขโมยของคนอื่น ท ำสิง่ผดิกฎหมำย 
เพื่อน ำเงนิไปใช้จ่ำยในกำรดื่มสุรำ สูบบุหรี่ เที่ยวเตร่ ในวงจรดงักล่ำวจึงเป็นลกัษณะหมุนวนคือ
อบำยมุขเชื่อมโยงจำกกำรพนันหรอือำจกล่ำวอกีนัยหน่ึงว่ำกำรพนันเชื่อมโยงกบัอบำยมุข ซึง่ไม่อำจ
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ระบุได้ชดัเจนว่ำติดกำรพนันก่อนแล้วจงึไปติดอบำยมุขอื่นหรอืติดอบำยมุขอื่นแล้วค่อยมำติดกำร
พนนัดงักรณีไก่กบัไขว่ำ่อนัไหนเกดิขึน้ก่อนเกดิทหีลงักนั ดงัภำพที ่6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

ภาพท่ี 6.1 รปูแบบควำมเชื่อมโยงของกำรพนนัของวยัรุน่ในบรบิทพืน้ทีภ่ำคอสีำนจงัหวดั
อุบลรำชธำนีและมุกดำหำร 

 
            กำรเขำ้สูว่ถิกีำรพนนัของวยัรุน่ระหวำ่งสงัคมเมอืงและสงัคมชนบททัง้จงัหวดัอุบลรำชธำนีและ
มุกดำหำร มคีวำมคลำ้ยคลงึกนัดว้ยบรบิทเชงิพืน้ทีเ่ป็นจงัหวดัทีอ่ยูท่ำงภำคอสีำนเป็นจงัหวดัทีต่ดิกบั
ชำยแดนประเทศเพื่อนบ้ำนที่มกีำรไปมำหำสู่กนัระหว่ำงเขตแนวชำยแดนและกำรขำ้มแดนเป็นไป
อย่ำงสะดวกรบัเอำวฒันธรรมกำรพนันโดยเฉพำะกำรเล่นหวย อกีทัง้วถิีชวีติควำมเป็นอยู่มคีวำม
คลำ้ยคลงึกนัคอือยู่รวมกนัในลกัษณะของเครอืญำติ จงึซมึซบัรบัเอำค่ำนิยมจำกญำตผิูใ้หญ่หรอืบุคล
คลทีอ่ยูใ่นสงัคมเป็นแนวทำงปฏบิตัทิีค่ลำ้ยกนัแทบจะแยกไมอ่อก นอกจำกน้ีวยัรุน่ของทัง้สองจงัหวดั

ไพ ่

ไก่ชน 

สบูบุหรี ่

เทีย่วเตร ่

ขโมยของ 

-หำรำยไดเ้พิม่ 
-เล่ น เพื่ อ ค ว ำ ม ส นุ ก 
ตื่นเตน้ 
-อยำกลองเพรำะเหน็คน
อื่นเล่น 

พฤตกิรรม 
1 กำรเล่ นพ นั น
ของวัยรุ่นเคยท ำ
ให้ชีวิตครอบครวั
ไมม่คีวำมสขุ 

พฤตกิรรม 
3 กำรพนนัท ำให้
ควำมสำมำรถต่ำงๆ 
ในตวัวยัรุน่มี
ประสทิธภิำพน้อยลง 

พฤตกิรรม 
4 วยัรุน่จะใชเ้วลำใน
กำรเล่นพนนัแต่ละ
ครัง้ 2 ชัว่โมงเป็น
อยำ่งต ่ำ 

พฤตกิรรม 
3 หลงัจำกชนะพนนั 
มคีวำมตอ้งกำร
อยำ่งแรงทีจ่ะเล่นอกี
ครัง้และเอำชนะให้
มำกขึน้ 

ไฮโล 

มวย 

หวย 

โบก 

เกดิควำมโลภ 

ยำเสพตดิ 

ดื่มสุรำ 

อำชญำกรรม 
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ต้องเผชญิภำวะทำงเศรษฐกจิทีเ่หมอืนกนั เพรำะทุกอย่ำงต้องอำศยัระบบและกลไกตลำดในกำรซื้อ
สนิคำ้และบรกิำรที่รำคำเป็นไปตำมมำตรฐำนเดยีวกนั ในกำรจดัหำเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในชวีติ 
ทัง้ทีจ่ ำเป็นและเกนิควำมจ ำเป็น ท ำใหต้อ้งใชเ้งนิเป็นเครือ่งมอืในกำรจดัหำสนิคำ้และบรกิำรไวอ้ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด ำรงชวีติอย่ำงหลกีเลี่ยงไม่ได ้ อกีทัง้สภำพแวดลอ้มของสงัคมชนบทและสงัคม
เมืองมีควำมคล้ำยคลึงกันโดยได้รบัอิทธิพลจำกควำมทันสมัยที่มำพร้อมระบบโลกำภิวตัน์ที่ให้
ควำมส ำคญักบัวตัถุมำกกว่ำจติใจ สภำพแวดลอ้มถูกท ำลำย วฒันธรรมที่ดถีูกละเลยเช่นกำรปฏบิตัิ
ตำมศีล 5 ดงันัน้ไม่ว่ำสงัคมเมอืงหรอืสงัคมชนบท ได้รบัอทิธิพลจำกสิง่ต่ำงๆ ที่กล่ำวมำอย่ำงเท่ำ
เทยีมกนัจนแทบจะไม่เหน็ควำมแตกต่ำง ว่ำน่ีคอืกำรเล่นพนันของวยัรุน่ในชนบท นี่คอืกำรเล่นพนัน
ของวยัรุน่ในสงัคมเมอืง 
 6.4 กำรพนนัยอดนิยมของวยัรุน่ 5 กรณีศกึษำจงัหวดัอุบลรำชธำนีและมุกดำหำร ไกช่น บัง้
ไฟ ไฮโล มวย หวยและโบก  
               ไก่ชน ดัง้เดิมเป็นกิจกรรมกำรเล่นเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกลุ่มคนบำงกลุ่ม ใน
ชุมชนแต่กำรเล่นเพือ่สรำ้งควำมสมัพนัธน์ัน้ไดเ้ตมิเตม็สิง่ทีใ่หเ้กดิควำมบนัเทงิ สนุกสนำน ตื่นเตน้เรำ้
ใจมำกขึน้ดว้ยกำรพนันใหม้ฝ่ีำยชนะ และแพ้ ในระยะแรกวงเงนิพนันไม่มำกนักแต่ระยะหลงัวงเงนิ
พนันมำกขึน้ตำมสภำพของเศรษฐกจิ อย่ำงไรกต็ำม ในปัจจุบนัไก่ชนไดก้ลำยเป็นกำรพนันที่วยัรุ่น
ภำคอสีำนนิยมเล่นเพือ่ควำมสนุกสนำนและหำรำยไดเ้สรมิ 
            บ ัง้ไฟ ดัง้เดมิเป็นกจิกรรมนัดพบปะระหว่ำงญำตพิีน้่องที่อยู่ต่ำงชุมชนใหม้ำรวมตวักนัก่อน
ฤดูกำลเพำะปลูกขำ้ว ที่เรยีกว่ำบุญบัง้ไฟ (รวมญำติพี่น้องเพื่อเอำบุญ) เพื่อใหเ้กดิบรรยำกำศแห่ง
ควำมสนุกสนำนเพลดิเพลนิ ซึง่ควำมสนุกสนำน ควำมเพลดิเพลนินัน้ ไดเ้พิม่วำทะกรรมเขำ้ไปคอืค ำ
วำ่ “แพก้บัชนะ” โดยทีฝ่่ำยแพจ้ะตอ้งถูกฝ่ำยชนะจดักำรดว้ย กฎ กตกิำทีต่ ัง้ไวก้่อนเล่น เช่น หำกใคร
แพจ้ะต้องถูกจบัโยนลงน ้ำโคลน ท ำใหเ้น้ือตวัเละเทะ ใครเหน็ใครกห็วัเรำะ จำกนัน้ กำรเล่นได้เพิม่
ระดบัขึน้มำ พนันดว้ยเหลำ้หำกใครแพจ้ะต้องซื้อเหลำ้ใหฝ่้ำยชนะไดด้ื่มกนิ   จำกควำมบนัเทงินัน้ก็
เกดิเป็นววิฒันำกำรของกำรพนันขึน้มกีำรพนันเงนิกนัมำกบ้ำงน้อยบำงตำมขอ้ตกลง บัง้ไฟจงึเป็น
กำรพนันทีว่ยัรุ่นภำคอสีำนนิยมเล่นเพื่อควำมสนุกสนำนทำงสงัคมและเล่นเพื่อหำรำยไดเ้สรมิในงำน
บุญประเพณ ี
            ไฮโล ถงึแมด้ัง้เดมิจะเล่นกนัในงำนศพ และเริม่ต้นจำกกำรพนันเลยเพรำะใชเ้งนิในกจิกรรม
เพือ่ใหเ้กดิควำมไดเ้สยีของฝ่ำยทีเ่ล่น ซึง่เงนิทีเ่ล่นในระยะแรกเป็นจ ำนวนเงนิทีน้่อย ไมไ่ดเ้ล่นเอำเป็น
เอำตำย แต่เพื่อสรำ้งบรรยำกำศใหเ้กดิควำมสนุกสนำนและคลำยควำมโศกเศรำ้ใหก้บัญำตผิูเ้สยีชวีติ 
กำรอยูเ่ป็นเพื่อนญำตพิีน้่องทัง้คนื จงึตอ้งหำกจิกรรมเล่นใหส้นุกซึง่เป็นเหตุผลทีค่นในชุมชนกล่ำวไว ้ 
แต่ววิฒันำกำรกำรเล่นไดเ้พิม่ระดบัควำมตื่นเต้นโดยเพิม่จ ำนวนเงนิที่เล่น จ ำนวนวงที่เล่น จ ำนวน
วนัที่เล่นมำกขึน้เป็นล ำดบัจนกลำยเป็นธุรกจิกำรพนันในบ่อนงำนศพ ดงันัน้ไฮโลจงึเป็นกำรพนันที่
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วยัรุ่นในสงัคมชนบทและสงัคมเมอืงเล่นเป็นเพื่อนญำตผิู้เสยีชวีติโดยมวีตัถุประสงค์แอบแฝงคอืหำ
รำยไดเ้สรมิ 
 มวย วยัรุน่ทีม่พีืน้ฐำนมำจำกกำรเป็นนกักฬีำจะชอบมวยเป็นพเิศษ แต่ควำมชอบเป็นพเิศษ
ไม่ท ำให้วยัรุ่นตื่นเต้นและสนุกสนำนได้เท่ำที่ควร ดงันัน้กำรเพิม่ควำมสนุกสนำนเขำ้ไปท ำให้เลี่ยง
ไม่ไดท้ี่จะใชว้ถิีกำรพนันซึ่งอำจเล่นดว้ยจ ำนวนเงนิน้อยบ้ำงและมำกบ้ำง อกีทัง้มวยเขำ้ถงึง่ำยหำก
เป็นมวยตู้กเ็พยีงมโีทรทศัน์ทีบ่ำ้น แต่ถ้ำหำกเป็นมวยเวทสีดกห็ำดูไดง้ำ่ยตำมเวทมีวยทีอ่ยู่ใกลบ้ำ้น
หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง เพรำะกำรคมนำคมสะดวกสบำยในทุกวนั มรีถประจ ำทำง และรถตู้ และรถ
แทก็ซีท่ีว่ ิง่ระหวำ่งจงัหวดัเป็นพำหนะในกำรรบัสง่ไดอ้ยำ่งงำ่ยดำยในทุกวนั 
 หวย กลำยเป็นส่วนหน่ึงในชวีติประจ ำวนัของวยัรุ่น ในพื้นที่ภำคอสีำนที่เรยีกว่ำหวยใต้ดนิ 
ทัง้น้ีหวยใต้ดินซื้อได้ง่ำย และมีวิธี รูปแบบกำรซื้อและผลตอบแทนในกำรให้เลือกมำก หวยเป็น
ควำมหวงัส ำหรบัวยัรุน่ทีม่รีำยไดน้้อย ตอ้งกำรรำยไดเ้สรมิ หรอืวยัรุน่ทีไ่มม่งีำนท ำเป็นหลกัแหล่ง ใน
กำรหำรำยได้จงึใช้กำรเสีย่งโชคทำงตวัเลข ควำมถี่ในกำรเล่นส่วนมำกวยัรุ่นจะเล่นหวยเดอืนละ 2 
ครัง้ส่วนใหญ่วนัต้นเดอืน (วนัที ่1 ของทุกเดอืน) กบัวนักลำงเดอืน (วนัที ่16 ของทุกเดอืน) หวยกบั
วยัรุน่จงึสรำ้งทัง้ควำมหวงั ควำมตื่นเตน้และควำมเศรำ้ในวนัทีห่วยออก 
          โบก เป็นกำรพนันที่เล่นมำช้ำนำนในสงัคมชนบทภำคอสีำน สถำนที่เล่นจะเป็นป่ำละเมำะ
และอยู่ใกล้ล ำธำรหรอืห้วยที่เต็มไปด้วยควำมรกของป่ำ เพื่อเอำไว้วิง่หนีหำกมกีำรจบักุมนักพนัน 
วยัรุน่จะรูจ้กัโบกเพรำะบุคคลในครอบครวัเล่น โดยเฉพำะผูน้ ำครอบครวัทีนิ่ยมเล่นในฤดูกำลว่ำงงำน 
จงึเป็นภำพใหว้ยัรุน่เหน็ และมองเป็นเรื่องปกตแิละตวัวยัรุน่เองกเ็ล่นดว้ยจนกลำยเป็นกำรพนันยอด
ฮติ ทีไ่มต่อ้งเล่นในระบบออนไลน์ แต่แอบเล่นในป่ำส ำหรบัชำวชนบททีเ่ขำ้ไมถ่งึอนิเตอรเ์น็ต  
 ระดบักำรพนนัเริม่ตน้ จงึเป็นกจิกรรมของชุมชนทีเ่น้นเพือ่ควำมสนุกสนำนเทำ่นัน้ แต่สิง่ทีค่น
ปรุงแต่งเพิม่ขึน้ ซึง่ต่อมำอำจจะเรยีกวำ่นกัพนนั เซยีนพนนัหรอือื่นๆ ตำมทีบุ่คคลทัว่ไปเรยีกขำน ได้
บดิเบอืนกฎ กตกิำ เบือ้งตน้จนกลำยเป็นเรื่องรำวสง่ผลกระทบในวงกวำ้งของสงัคม อยำ่งไรกต็ำมวำ
ทะกรรมของนักพนันทีถ่ล ำลกึเขำ้สู่วงโคจรกำรพนันกย็งัใหเ้หตุผลว่ำในตอนตน้เล่นเพื่อควำมบนัเทงิ
เท่ำนัน้ แต่สุดทำ้ยกลำยเป็นกำรเล่นพนันที่ผดิปกต ิคอืตดิพนันจนเกดิมปัีญหำตำมมำมำกมำย ซึ่ง
เกดิจำกพฤตกิรรมทีป่รำศจำกกำรยัง้คดิ ขำดกำรมองผลกระทบทีจ่ะตำมมำ ท ำให้ภูมคิุม้กนัทำงใจไม่
เขม้แขง็พอ  
 จุดเริม่ต้นของกำรเรยีนรูเ้รื่องกำรพนันของเดก็ไปสู่วยัรุ่นในสงัคมชนบทจะรูจ้กักำรพนันที่
เกิดขึ้นในบ้ำนตนเองก่อนคือกำรเล่นหวยใต้ดินของพ่อแม่หรอืผู้ปกครองเพรำะมีคนเดินโพยใน
หมู่บำ้นและชุมชน จำกนัน้วยัรุ่นจะรูจ้กักำรพนันทีอ่ยู่ในงำนศพเช่น ไพ่ ไฮโล เน่ืองจำกชุมชนชนบท
จะมคีวำมใกลช้ดิสนิทสนมกนัเป็นอย่ำงด ีและเดก็วยัรุ่นจะตดิตำมผูป้กครองหรอืญำตไิปร่วมในงำน
ศพเพรำะมกีำรเล่นอย่ำงเปิดเผยอกีทัง้เมื่อพ่อแม่ผูป้กครองเล่นพนันในงำนศพแล้วไดเ้งนิจะน ำเงนิ
แจกจ่ำยบุตรหลำนดว้ยค ำกล่ำว “พ่อเล่นการพนันได้เงินมา  เอาเงินไปซ้ือขนมกินนะแล้วอย่า
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กวนพ่อหากพ่อเล่นได้เยอะๆ จะได้เงินซ้ือขนมเยอะๆ” จึงกล่ำวได้ว่ำเด็กรู้จกักำรพนันจำก
สภำพแวดล้อมที่ใกล้ตวัมำกที่สุดคอืบุคคลใกล้ชดิที่เล่นกำรพนันหรอืกล่ำวถึงกำรพนันในทำงบวก
นัน่เอง  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกนัด้ำนจิตใจให้กบัวยัรุ่นเป็นเรื่องที่ดีและควรเริม่ต้นจำกผู้ปกครอง หำก
ผูป้กครองท ำตวัเป็นแบบอยำ่งและสอนใหเ้หน็ผลกระทบจำกกำรพนันจะท ำใหว้ยัรุน่ซมึซบัสิง่ทีด่เีพื่อ
เป็นภูมคิุม้กนัต่อไป 
 
ตารางท่ี 6.1 ภำพรวมควำมถี่กำรสงัเกตพฤติกรรมของวยัรุ่นจงัหวดัอุบลรำชธำนีและมุกดำหำร
ระหวำ่งเดอืนเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต อุบลรำชธำน ี มุกดำหำร รวม 
เมอืง 1 เมอืง 2 ชนบท 3 เมอืง 1 ชนบท 2 (รอ้ยละ) 

1 เวลำงำนหรอืเวลำเรยีน
ของวยัรุน่เสยีหำยเพรำะ
กำรพนนั 

2 0 0 0 3 9 
( 5.36 ) 

2 กำรเล่นกำรพนนัของ
วยัรุน่เคยท ำใหช้วีติ
ครอบครวัไมม่คีวำมสขุ 

3 3 6 4 3 23 
(13.69 ) 

 
3 กำรเล่นกำรพนนัของ

วยัรุน่เคยท ำใหว้ยัรุน่และ
ครอบครวัเสือ่มเสยี
ชื่อเสยีง 

1 1 0 3 7 8 
( 4.76 ) 

4 วยัรุน่เคยรูส้กึส ำนึกผดิ
หลงัจำกเล่นกำรพนนั 

0 1 1 1 0 3 
( 1.79 ) 

5 วยัรุน่เคยเล่นกำรพนนั
เพือ่ใหไ้ดเ้งนิมำใชห้น้ี
พนนัหรอืแกปั้ญหำทำง
กำรเงนิ 

2 1 2 2 1 7 
( 4.17 ) 

6 กำรพนนัท ำใหค้วำม 
สำมำรถต่ำงๆในตวัวยัรุน่
มปีระสทิธภิำพน้อยลง 

4 6 2 2 4 18 
( 10.71 ) 
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ตารางท่ี 6.1 ภำพรวมควำมถี่กำรสงัเกตพฤติกรรมของวยัรุ่นจงัหวดัอุบลรำชธำนีและมุกดำหำร
ระหวำ่งเดอืนเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต อุบลรำชธำน ี มุกดำหำร รวม 
เมอืง 1 เมอืง 2 ชนบท 1 เมอืง 1 ชนบท 1 (รอ้ยละ) 

7 หลงัจำกเสยีพนนั วยัรุน่
รูส้กึวำ่ตอ้งกลบัไปเล่นอกี
ครัง้อยำ่งเรว็ทีส่ดุและตอ้ง
เอำคนืเงนิทีเ่สยีไป 

1 0 1 5 6 13 
( 7.74 ) 

8 หลงัจำกชนะพนนั วยัรุน่มี
ควำมตอ้งกำรอยำ่งรุนแรง
ทีจ่ะเล่นอกีครัง้และ
เอำชนะใหม้ำกขึน้ 

2 0 3 4 7 16 
( 9.52) 

9 บ่อยครัง้ทีว่ยัรุน่เล่นพนนั
จนกระทัง่ไมม่เีงนิเหลอืตดิ
ตวัเลย 

0 0 1 0 3 4 
( 2.38 ) 

10 วยัรุน่เคยยมืเงนิคนใน
ครอบครวัเพือ่น ำมำเป็น
ทุนในกำรเล่นพนนั 

1 3 2 4 3 13 
( 7.74 ) 

11 วัยรุ่นเคยขำยของที่มีค่ำ
เพื่อน ำไปเป็นทุนในกำร
เล่นพนนั 

1 1 2 4 2 10 
( 5.95 ) 

12 วัยรุ่นจะน ำเงินจำกกำร
พนนัไปใชใ้นกำรจบัจ่ำยใช้
สอยอยำ่งอื่น 

3 2 4 2 4 15 
( 8.92 ) 

13 กำรพนันท ำให้วยัรุ่นไม่ใส่
ใจต่อควำมเป็นอยู่ของตวั
วัยรุ่นเองหรือครอบครัว
ของวยัรุน่ 

1 0 1 1 2 5 
( 2.98 ) 

14 วยัรุ่นจะใชเ้วลำในกำรเล่น
พนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมง
เป็นอยำ่งต ่ำ 

2 5 5 2 2 16 
( 9.52 ) 
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ตารางท่ี 6.1 ภำพรวมควำมถี่กำรสงัเกตพฤติกรรมของวยัรุ่นจงัหวดัอุบลรำชธำนีและมุกดำหำร
ระหวำ่งเดอืนเมษำยน –กรกฎำคม 2558 ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวั (ต่อ) 

 

ขอ้ รำยละเอยีดกำรสงัเกต อุบลรำชธำน ี มุกดำหำร รวม 
เมอืง 1 เมอืง 2 ชนบท 1 เมอืง 1 ชนบท 1 (รอ้ยละ) 

15 วยัรุน่เคยเล่นกำรพนนัเพื่อ
หลีกหนีจำกควำมกังวล
หรอืปัญหำอื่น 

0 0 0 0 0 0 
( 0 ) 

16 วยัรุน่เคยกระท ำหรอืคดิจะ
กระท ำผดิกฎหมำยเพื่อน ำ
เงินไปใช้เป็นทุนในกำร
พนนั 

0 0 1 0 0 1 
( 0.60 ) 

17 กำรพนันท ำให้วยัรุ่นนอน
หลับยำกขึ้นหรืออดหลับ
อดนอน 

1 0 0 0 3 4 
( 2.38 ) 

18 ควำมไมเ่ขำ้ใจกนัใน
ครอบครวัสง่ผลใหว้ยัรุน่
เกดิควำมคดิทีจ่ะไปเล่น
กำรพนนั 

0 0 0 0 0 0 
( 0 ) 

19 วยัรุน่เคยมคีวำมรูส้กึ
อยำกฉลองเรือ่งต่ำงๆ ที่
เกดิขึน้โดยกำรไปเล่น
พนนัสกัสองสำมชัว่โมง 

0 0 0 1 0 1 
( 0.60 ) 

20 วยัรุน่เคยท ำรำ้ยตนเอง
หรอืพยำยำมฆำ่ตวัตำยอนั
เป็นผลมำจำกกำรพนนั
ของวยัรุน่เอง 

0 0 1 0 1 2 
( 1.19 ) 

 
หมายเหต ุ สงัเกตพฤตกิรรมโดยคนในครอบครวั 
 
 จำกกำรบนัทกึพฤติกรรมของคนในครอบครวั พบว่ำ  ควำมถี่ของกำรศกึษำพฤติกรรมกำร
พนันของวยัรุ่นจงัหวดัอุบลรำชธำนีและมุกดำหำรเรยีงตำมล ำดบัพฤตกิรรมควำมถี่ใน 5 ล ำดบัแรก
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พบว่ำ (1) กำรเล่นกำรพนันของวยัรุ่นเคยท ำใหช้วีติครอบครวัไม่มคีวำมสุข รอ้ยละ 13.69 (2) กำร
พนันท ำให้ควำม สำมำรถต่ำงๆในตวัวยัรุ่นมปีระสทิธภิำพน้อยลง รอ้ยละ 10.71 (3) หลงัจำกชนะ
พนนั วยัรุน่มคีวำมตอ้งกำรอยำ่งรุนแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้ และ วยัรุน่จะใชเ้วลำใน
กำรเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมงเป็นอย่ำงต ่ำ รอ้ยละ 9.52 (4) วยัรุ่นจะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใชใ้น
กำรจบัจ่ำยใชส้อยอย่ำงอื่น รอ้ยละ 8.92 และ(5) หลงัจำกเสยีพนัน วยัรุ่นรูส้กึว่ำต้องกลบัไปเล่นอกี
ครัง้อย่ำงเรว็ทีสุ่ดและตอ้งเอำคนืเงนิทีเ่สยีไป และ วยัรุน่เคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพื่อน ำมำเป็นทุน
ในกำรเล่นพนนั รอ้ยละ 7.74 

 หำกพจิำรณำจ ำนวนครัง้เฉลีย่เปรยีบเทยีบแยกเป็นรำยจงัหวดั พบว่ำ กำรเล่นกำรพนันของ
วยัรุน่เคยท ำใหช้วีติครอบครวัไมม่คีวำมสุข จงัหวดัอุบลรำชธำนี มำกกวำ่ จงัหวดัมกุดำหำร กำรพนนั
ท ำใหค้วำม สำมำรถต่ำงๆในตวัวยัรุ่นมปีระสทิธภิำพน้อยลง จงัหวดัอุบลรำชธำนี มำกกว่ำ จงัหวดั
มุกดำหำร 
           หลงัจำกชนะพนัน วยัรุ่นมคีวำมต้องกำรอย่ำงรุนแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้
จงัหวดัมุกดำหำรมำกกว่ำจงัหวดัอุบลรำชธำนี วยัรุ่นจะใช้เวลำในกำรเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมง
เป็นอย่ำงต ่ำจงัหวดัมุกดำหำรมำกกว่ำจงัหวดัอุบลรำชธำนีเพรำะวยัรุ่นของจงัหวดัมุกดำหำรมปัีญหำ
ในกำรพนนัและตดิกำรพนนัในระยะกลำงถงึระยะปลำยจนคดิจะฆำ่ตวัตำย 
           เมื่อพจิำรณำพฤติกรรมของวยัรุ่นเทยีบกบัแบบคดักรองกำรติดกำรพนันแบบง่ำยส ำหรบั
ประเมนิผูเ้ล่นพนันของพนม  เกตมำนและภำณุ คูวุฒยำกร พบว่ำมพีฤตกิรรมทีส่งัเกตไดม้ำกกว่ำ 7 
ขอ้ โดยเกดิขึน้ 14 ขอ้ และขอ้ทีเ่กดิขึน้ เป็น 5 ขอ้อยู่ในข่ำย  9 ขอ้หลกัทีเ่สีย่งว่ำจะเป็นโรคตดิพนัน 
ของทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ ซึ่งหมำยควำมว่ำกรณีศกึษำทัง้ 5 มแีนวโน้มที่จะมปัีญหำกำรเล่นกำรพนัน 
และเสีย่งเป็นโรคติดพนันและอำจตดิกำรพนันอยู่ในระยะกลำงถงึระยะปลำยเมื่อเทยีบกบัแบบสรุป
ระยะเวลำกำรตดิพนนัของคณะแพทยศ์ำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (2558) คอืชวีติครอบครวัเริม่
ไมม่คีวำมสุข และไมส่ำมำรถหำเงนิมำใชห้น้ีได ้เริม่ทีจ่ะเล่นพนนัเพื่อ “ตำมเอำคนื” และอยำกกลบัมำ
เล่นอกีครัง้ใหเ้รว็ทีส่ดุเพือ่เอำชนะพนนัทีเ่พิง่เสยีไป 
              6.5 พฤติกรรมกำรพนันของวัยรุ่น เป็นไปตำมทฤษฎีกำรตัดสินใจเลือก  เน่ืองจำก
กรณีศกึษำทัง้ 5 มเีหตุผลมำรองรบัในกำรเล่นกำพนัน ทัง้น้ีเพรำะวยัรุ่นตดัสนิใจทีจ่ะเล่นกำรพนันมี
เหตุผลรองรบัคอื ควำมตอ้งกำรดำ้นเศรษฐกจิโดยมกีำรไตรต่รองวำ่กำรเล่นกำรพนนัเป็นวธิทีีห่ำเงนิที่
สำมำรถกระท ำได้ทนัทโีดยไม่ต้องมคีุณวุฒทิำงกำรศึกษำมำรองรบัเหมอืนกำรท ำงำนในต ำแหน่ง
หน้ำที่ต่ำงๆ ที่จะต้องมคีุณสมบตัติ่ำงๆ กำรพนันจงึเป็นควำมเท่ำเทยีมกนัของผูเ้ล่นที่ไม่ว่ำจะอยู่ใน
ฐำนะร ่ำรวยหรอืยำกดมีจีนกส็ำมำรถเล่นกำรพนนัได ้ กำรตดัสนิใจเล่นพนนัของวยัรุน่จงึเป็นเรือ่งของ
ควำมพงึพอใจลว้นๆ  เป็นไปเพื่อประโยชน์สว่นตนหวงัรวยทำงลดั หำกเปรยีบเทยีบในแงข่องกำรซือ้
สนิคำ้และบรกิำร กำรพนันเปรยีบเหมอืนสนิคำ้และบรกิำร ซึ่งถูกก ำหนดโดยตรงจำกควำมพงึพอใจ
ของวยัรุ่น โดยมกีำรรวบรวมขอ้มูลที่มอียู่แล้วทัง้ประเภทของกำรพนัน แหล่งของกำรพนัน ปัจจยั
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อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเล่นพนัน แล้วน ำไปสู่กำรตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคำ้และบรกิำรคอืประเภท
ของกำรพนันที่เลอืกเล่นแต่ละชนิดว่ำเป็นแนวทำงของกำรกระท ำทีด่ทีี่สุด เพื่อตอบสนองประโยชน์
สูงสุดแก่ตนเองโดยมีเป้ำหมำยที่ต้องกำรที่ชัดเจนคือเล่นแล้วได้เงินจำกกำรพนัน  ในทำง
เศรษฐศำสตร์ “นักธุรกจิท ำธุรกจิเพื่อหวงัผลก ำไร” ในทำงกำรพนัน “วยัรุน่เล่นกำรพนันเพื่อหวงัรวย
ทำงลดั” อย่ำงไรก็ตำมหำกเปรยีบเทยีบรำคำของสนิค้ำและบรกิำรที่ขำยในตลำดกบักำรเล่นพนัน
ต่ำงๆ สนิคำ้และบรกิำรทีอ่ยู่ในตลำดปรมิำณควำมตอ้งกำรอำจลดลง หำกผูซ้ือ้ไดร้บักำรสนองตอบที่
เพยีงพอแต่กำรพนนัมแีนวโน้มสงูขึน้ทัง้นี้นกัพนนักไ็ดร้บักำรตอบสนองจำกสนิคำ้และบรกิำรทำงดำ้น
กำรพนัน  จงึกล่ำวได้ว่ำกำรเล่นพนันของวยัรุ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ท ำให้ ครอบครวั 
ชุมชน สงัคมไดร้บัผลกระทบซึง่เป็นควำมเสีย่งของสงัคม  
          6.6 กำรพนันของวยัรุ่นเชื่อมโยงอยำ่งชดัเจนกบัเรื่องเศรษฐกจิ เพรำะในสภำพสงัคมปัจจุบนั
ของไทยเป็นสงัคมที่สะท้อนควำมทันสมยัอันเป็นยุคข้อมูลข่ำวสำรหรอืโลกำภิวตัน์ ผลจำกกำร
พฒันำกำรตดิต่อสื่อสำร กำรคมนำคมขนส่ง และเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพรำะกำรตดิต่อสื่อสำร กำร
คมนำคมขนส่งและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัน้ีเอง เป็นปัจจยัเอือ้ทีช่่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัวยัรุ่นที่
ตดิกำรพนันใหเ้ดนิทำงไปสู่แหล่งของกำรพนันไดอ้ย่ำงงำ่ยดำย  เมื่อเป็นเช่นน้ีวยัรุ่นจะเล่นพนันเพื่อ
หำรำยไดโ้ดยปรำศจำกกำรยัง้คดิ พจิำรณำผลไดผ้ลเสยีอย่ำงรอบดำ้น และท ำทุกวถิทีำงก่อเกดิเป็น
ควำมเสีย่งของตนเอง ครอบครวั ชุมชนและสงัคมในวงกวำ้ง  ก่อใหเ้กดิภำวะสงัคมเสีย่งภยั ทีม่ำจำก
ปัญหำกำรพนันของวยัรุน่ จำกกรณีศกึษำทัง้ 5 วยัรุ่นเขำ้ขำ่ยสรำ้งควำมเสี่ยงต่อตนเองและสงัคมอนั
เป็นผลมำจำกพฤตกิรรมกำรพนันเริม่จำกครอบครวัไม่มคีวำมสุข ท ำสิง่ผดิกฎหมำยเพื่อหำเงนิมำใช้
หน้ีพนันเป็นภยัต่อสงัคม ปัญหำเหล่ำน้ีจะสรำ้งส ำนึกใหบุ้คคลที่เกี่ยวขอ้งมองเหน็พษิภยัของควำม
ทนัสมยัทีช่ว่ยสนบัสนุนกำรกระท ำของวยัรุน่ และเกดิส ำนึกในกำรหำทำงเยยีวยำแกไ้ขและรว่มกนัหำ
มำตรกำรสกดักัน้พฤติกรรมเพรำะในอนำคตสงัคมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรพนันของวยัรุ่นอำจมำใน
รปูแบบทีห่ลำกหลำยไมเ่พยีงทีไ่มอ่ำจคำดคะเนในอนำคตได ้ถอืเป็นภยัคุกคำมทีน่่ำกงัวลเป็นอยำ่งยิง่ 
             6.7 มำตรกำรกำรสกดักัน้พฤตกิรรมกำรพนันของวยัรุ่นจำกกำรสมัภำษณ์ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง
ระดบัครอบครวัซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมในครอบครวัเดียวกนักบัวยัรุ่นโดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลใน
ครอบครวัคอืผูท้ีว่ยัรุน่เหน็ตวัอยำ่งไดก้่อนใคร ดงันัน้หำกบุคคลในครอบครวัเล่นพนนัโอกำสสงูมำกที่
วยัรุ่นจะเล่นกำรพนันดว้ย ระดบัชุมชนคอื ผูน้ ำชุมชนที่วยัรุ่นอำศยัอยู่จะต้องต่อต้ำนไม่ใหก้ำรพนัน
เขำ้มำมอีทิธพิลในชุมชน ช่วยกนัจดัสภำพแวดลอ้มในชุมชนตนเองใหป้ลอดจำกแหล่งกำรพนันและ
อบำยมุขต่ำงๆ และสงัคมคอืเจำ้หน้ำที่รฐัซึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวมในล ำดบัถดัมำเป็นผู้
ออกกฎระเบยีบ ปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิควำมสงบสุขของสงัคมส่วนร่วม กำรออกกฎระเบยีบและโทษของ
กำรพนันเป็นส่วนส ำคญัที่ท ำให้นักพนันกล้ำหรอืไม่กล้ำที่จะเสี่ยงเล่นกำรพนัน ดงันัน้ระดบัสงัคม
ภำครฐันอกจำกจะเป็นผูอ้อกกฎระเบยีบแลว้ จะตอ้งมแีนวทำงชว่ยเหลอืครอบครวัและชุมชนสว่นรวม

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ดว้ยกำรสนบัสนุนโครงกำรหรอืกจิกรรมต่ำงๆ ผลจำกกำรสมัภำษณ์และกำรประมวลควำมคดิเหน็โดย
กำรจดักลุ่มเน้ือหำ ดงัตำรำงที ่6.2 
 
ตารางท่ี 6.2 สรปุมำตรกำรกำรสกดักัน้พฤตกิรรมกำรพนนัของวยัรุน่ของผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน ระดบัสงัคม (ภำครฐั) 
1 ดแูลใกลช้ดิ สงัเกตพฤตกิรรม
และพดูคุยสม ่ำเสมอ  
2 ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำแนว
ทกัษะกำรใชช้วีติ 
3 อบรมใหถ้อืศลี 5 อยำ่ง
เครง่ครดั 
4 ญำต ิพีน้่องและบุคคลใน
ครอบครวัท ำตวัเป็นแบบอยำ่งที่
ดแีละไมเ่ล่นพนนั 

1 สอดสอ่งพฤตกิรรมของคนใน
ชุมชน 
2 ต่อตำ้นไมใ่หก้ำรพนนัเขำ้มำ
มอีทิธพิลต่อคนในชุมชน 
3 จดักจิกรรมรว่มกนัของคนใน
ชุมชนเพือ่สรำ้งควำมสำมคัค ี
4 จดัท ำป้ำยเตอืนโทษของกำร
พนนัและอบำยมุขทุกชนิด 
5 จดักจิกรรมเสยีงตำมสำย 
รณรงคค์นในชุมชนไมใ่หเ้ป็น
ทำสของกำรพนนั 

1 สนบัสนุนกำรเล่นกฬีำและ
อุปกรณ์กฬีำจำกหน่วยงำน
ภำครฐั 
2 สนบัสนุนป้ำยรณรงค ์ค ำ
เตอืน โทษของกำรพนนัและ
อบำยมุขทุกประเภท 
3 จดัประกวดหมูบ่ำ้นปลอดกำร
พนนัและอบำยมุขเป็นประจ ำ
ทุกปีเพือ่จงูใจ 
4 จดัอบรมหลกัสตูรทีป่รกึษำ
ปัญหำกำรพนนัให ้และ
หลกัสตูรกำรป้องกนักำรพนนั
ในวยัรุน่ใหแ้กผู่น้ ำชุมชน 
5 จดัท ำคูม่อืรูเ้ทำ่ทนักำรพนนั 
และผลกระทบของกำรพนนัเพือ่
แจกจำ่ย 

      
            6.8 ขอ้เสนอแนะส ำหรบัน ำผลวจิยัไปใช้  พฤตกิรรมของวยัรุ่นทัง้ 5 กรณีศกึษำ เทยีบกบั
แบบคัดกรองกำรติดกำรพนันแบบง่ำย  พบว่ำมีพฤติกรรมที่เสี่ยงว่ำจะเป็นโรคติดพนัน โดย 3 
กรณีศึกษำของจงัหวดัอุบลรำชธำนี ติดกำรพนันอยู่ในระยะกลำงทัง้หมด ส่วน 2 กรณีศึกษำของ
จงัหวดัมุกดำหำร ตดิกำรพนนัอยูใ่นระยะกลำงถงึระยะปลำย จำกผลกำรวจิยัน้ี เป็นเรื่องเรง่ด่วนทีผู่ม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องช่วยเหลือ บุคคลแรกคือ บุคคลในครอบครวัต้องพำวยัรุ่นไปท ำกำรรกัษำตำม
ค ำแนะน ำกำรคดักรองของแพทย ์ในระดบัชุมชนตอ้งเฝ้ำระวงัไม่ใหก้ำรพนันแผ่ขยำยในวงกวำ้งของ
สงัคม ตรวจตรำและจดัสภำพแวดล้อมของชุมชนใหม่ไม่ใหเ้อือ้ต่อกำรเล่นพนัน ส่วนระดบัสงัคมตอ้ง
เร่งหำมำตรกำรและให้กำรช่วยเหลอืในเบื้องต้นที่เหมำะสมเช่น ร่วมกบัผูน้ ำชุมชน ผู้ปกครอง คดั
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กรองผูต้ิดพนันและคนในครอบครวัของวยัรุ่นที่ติดพนันด้วยและให้ค ำปรกึษำอย่ำงใกล้ชดิ รณรงค์
ผำ่นสือ่ทีม่อียูใ่นพืน้ที ่และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเขำ้ถงึสือ่อยำ่งสม ่ำเสมอ จดัคลนิิกเคลื่อนทีเ่ขำ้หำชุมชน 
                6.9 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย กำรพนันของวยัรุ่น เชื่อมโยงไปสู่อบำยมุขอื่นอย่ำง
หลกีเลี่ยงไม่ไดต้ัง้แต่ ผลจำกพฤติกรรมของวยัรุ่นที่เกดิที่เกดิขึน้ ท ำใหช้วีติครอบครัวไม่มคีวำมสุข 
ท ำใหค้วำมสำมำรถต่ำงๆในตวัวยัรุน่มปีระสทิธภิำพน้อยลง ถงึแมจ้ะชนะพนัน วยัรุ่นมคีวำมตอ้งกำร
อย่ำงรุนแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอำชนะใหม้ำกขึน้ ในแต่ละครัง้ใชเ้วลำในกำรเล่นพนัน 2 ชัว่โมงเป็น
อย่ำงต ่ำ เมื่อได้เงนิจำกกำรพนันวยัรุ่นจะน ำเงนิจำกกำรพนันไปใช้ในกำรจบัจ่ำยใช้สอยอย่ำงอื่น 
หลงัจำกเสยีพนนั วยัรุน่รูส้กึว่ำตอ้งกลบัไปเล่นอกีครัง้อยำ่งเรว็ทีสุ่ดและตอ้งเอำคนืเงนิทีเ่สยีไป อกีทัง้
วยัรุน่เคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพือ่น ำมำเป็นทุนในกำรเล่นพนนั   
                    พฤติกรรมกำรพนันของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันสะท้อนภำพควำมเปลี่ยนแปลงอัน
เน่ืองจำกควำมเป็นสงัคมทนัสมยัทัง้สงัคมเมอืงและสงัคมชนบทต่ำงไดร้บัอทิธพิลจำกควำมทนัสมยั  
กำรพนันมเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเป็นเครื่องอ ำนวยควำมสะดวก เป็นปัจจยัที่สรำ้งควำมเสีย่งมำกขึน้ 
เป็นสภำพแวดล้อมที่พรอ้มจะท ำลำยผูเ้กี่ยวขอ้ง ควำมเสีย่งในยุคปัจจุบนัแตกต่ำงจำกควำมเสีย่งที่
เกดิขึน้ในอดตีเพรำะควำมเสีย่งปัจจุบนัมปัีจจยัเอือ้ทีม่ำพรอ้มกบัเครือ่งอ ำนวยควำมสะดวกของสภำพ
โลกำภิวตัน์ กลำยเป็นสงัคมเสี่ยงที่ไม่อำจคำดเดำได้ในอนำคตที่มำพร้อมกบักำรเติบโตทำงด้ำน
เศรษฐกจิที่เน้นวตัถุนิยมแลว้ใชเ้งนิเป็นตวัตัง้ ดงันัน้ผูเ้กี่ยวขอ้งในสงัคมทนัสมยัก ำลงัเผชญิหน้ำกบั
ภำวะเสีย่งภยัทีม่ำจำกสภำพเศรษฐกจิ จนอำจเกดิกำรท ำลำยตนเองและผูเ้กีย่วขอ้ง 
                   ครอบครวัจงึเป็นสถำบนัแรกทีเ่ผชญิกบัพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคแ์ละขยำยสูว่งกวำ้ง
ในระดบัชุมชน และสงัคมต่อไป   กำรหมัน่สงัเกตพฤตกิรรมทีผ่ดิปกตจิะช่วยหำแนวทำงป้องกนัและ
แกไ้ขไดเ้รว็ขึน้ กำรสกดักัน้มลูเหตุจูงใจทีม่ำจำกควำมตอ้งกำรหำรำยไดเ้พิม่ บุคคลในครอบครวัและ
ผูเ้กีย่วขอ้งตอ้งใหค้ ำแนะน ำในกำรประกอบสมัมำอำชพีทีสุ่จรติ ขยนั อดทนท ำงำนเป็นกำรไดร้ำยได้
มำอย่ำงภำคภูมใิจ มูลเหตุที่เกดิจำกกำรว่ำงงำน ต้องส่งเสรมิใหว้ยัรุ่นไดท้ ำงำนซึ่งเป็นประเภทงำน
รบัจำ้งทีเ่ป็นประเภทเตม็เวลำ หรอืใชเ้วลำในบำงส่วนเพื่อลดเวลำว่ำงลง  และกำรเล่นพนันตำมผูอ้ื่น
นัน้ ตอ้งชีถู้กชีผ้ดิเน้นย ำ้ผลกระทบทีต่ำมมำ เพือ่ใหเ้กดิเป็นภูมคิุม้กนัทำงดำ้นจติใจ  
 ส่วนผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัชุมชนและสงัคมที่ใกลช้ดิรองลงมำ ส่งเสรมิใหก้ ำลงัใจครอบครวั
วยัรุ่นผูม้พีฤตกิรรมเล่นกำรพนัน มสี่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำที่เพิม่มำกขึน้  ใหค้วำมช่วยเหลอืแก่
ครอบครวัที่มลีูกหลำนเป็นวยัรุ่น ที่มพีฤติกรรมเล่นกำรพนันและติดกำรพนันด้วยกำรช่วยรณรงค์
ประชำสมัพนัธแ์ละต่อตำ้นทุกรปูแบบและท ำอยำ่งต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิจติส ำนึก ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตอ้ง
หมัน่สงัเกตพฤตกิรรมของวยัรุน่หำกพบพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค์ ตอ้งรว่มมอืกนัรบีเขำ้ไปแกปั้ญหำ
โดยเรว็ตำมบทบำทควำมรว่มมอืจำกทุกคนในครอบครวัและสงัคมในกำรดแูล 
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………………………………………………………………………………………………...…………… 
………………………………………………………………………………………………...…………… 
………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………...……… 
6. คดิวา่มแีนวทางอะไรทีจ่ะท าใหว้ยัรุน่หา่งไกลจากการพนนัและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีจ่ะน าไปสูก่าร
เล่นพนนั
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
7.งานบุญ ประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิน่ มสีว่นท าใหเ้กดิการพนนัและอบายมขุอื่นๆ อยา่งไร 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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8. ในความคดิของท่านการพนนัก่อใหเ้กดิโทษอยา่งไร
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
9. ทา่นคดิวา่จะมมีาตรการอยา่งไรในการป้องกนัวยัรุน่ตดิการพนนั 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

ขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูเพือ่น าไปเป็นกรณีศกึษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสงัเกตพฤติกรรมวยัรุน่ของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องระดบัครอบครวั 
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ตารางสงัเกตพฤติกรรมพฤติกรรมของวยัรุ่นของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งระดบัครอบครวั ในรอบ 4 เดอืน
ระหวา่งเมษายน –กรกฎาคม 2558 

ขอ้ รายละเอยีดการสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุความถี ่(ครัง้) 

ไมป่รากฏ
พฤตกิรรม 

1 เวลางานหรอืเวลาเรยีนของวยัรุน่เสยีหายเพราะการ
พนนั 

  

2 การเล่นการพนันของวยัรุน่เคยท าใหช้วีติครอบครวั
ไมม่คีวามสขุ 

  

3 การเล่นการพนันของวัยรุ่นเคยท าให้วัยรุ่นและ
ครอบครวัเสือ่มเสยีชื่อเสยีง 

  

4 วยัรุน่เคยรูส้กึส านึกผดิหลงัจากเล่นการพนนั   
5 วยัรุ่นเคยเล่นการพนันเพื่อใหไ้ด้เงนิมาใช้หน้ีพนัน

หรอืแกปั้ญหาทางการเงนิ 
  

6 การพนันท าให้ความสามารถต่างๆในตัววยัรุ่นมี
ประสทิธภิาพน้อยลง 

  

7 หลงัจากเสยีพนัน วยัรุ่นรูส้กึว่าต้องกลบัไปเล่นอกี
ครัง้อยา่งเรว็ทีส่ดุและตอ้งเอาคนืเงนิทีเ่สยีไป 

  

8 หลังจากชนะพนัน วัยรุ่นมีความต้องการอย่าง
รนุแรงทีจ่ะเล่นอกีครัง้และเอาชนะใหม้ากขึน้ 

  

9 บ่อยครัง้ทีว่ยัรุน่เล่นพนนัจนกระทัง่ไมม่เีงนิเหลอืตดิ
ตวัเลย 

  

10 วยัรุ่นเคยยมืเงนิคนในครอบครวัเพื่อน ามาเป็นทุน
ในการเล่นพนนั 

  

11 วยัรุ่นเคยขายของที่มีค่าเพื่อน าไปเป็นทุนในการ
เล่นพนนั 

  

12 วยัรุ่นจะน าเงนิจากการพนันไปใช้ในการจบัจ่ายใช้
สอยอยา่งอื่น 

  

13 การพนันท าใหว้ยัรุ่นไม่ใสใ่จต่อความเป็นอยู่ของตวั
วยัรุน่เองหรอืครอบครวัของวยัรุน่ 

  

14 วยัรุ่นจะใชเ้วลาในการเล่นพนันแต่ละครัง้ 2 ชัว่โมง
เป็นอยา่งต ่า 
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ตารางสงัเกตพฤตกิรรมวยัรุน่ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งระดบัครอบครวัในรอบ 4 เดอืนระหว่างเมษายน –
กรกฎาคม 2558 (ต่อ) 

ขอ้ รายละเอยีดการสงัเกต มพีฤตกิรรม 
ระบุความถี ่(ครัง้) 

ไมป่รากฏ
พฤตกิรรม 

15 วยัรุ่นเคยเล่นการพนันเพื่อหลกีหนีจากความกงัวล
หรอืปัญหาอื่น 

  

16 วยัรุ่นเคยกระท าหรอืคดิจะกระท าผดิกฎหมายเพื่อ
น าเงนิไปใชเ้ป็นทุนในการพนนั 

  

17 การพนันท าให้วยัรุ่นนอนหลบัยากขึน้หรอือดหลบั
อดนอน 

  

18 ความไม่เข้าใจกันในครอบครวัส่งผลให้วยัรุ่นเกิด
ความคดิทีจ่ะไปเล่นการพนนั 

  

19 วัยรุ่นเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆ  ที่
เกดิขึน้โดยการไปเล่นพนนัสกัสองสามชัว่โมง 

  

20 วยัรุ่นเคยท ารา้ยตนเองหรอืพยายามฆ่าตวัตายอนั
เป็นผลมาจากการพนนัของวยัรุน่เอง 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัผูวิ้จยั 
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ประวติัคณะนักวิจยั 
ประวติัหวัหน้าโครงการวิจยั 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสุภาวด ี ขนุทองจนัทร ์
(ภาษาองักฤษ) Mrs. Supawadee Khunthongjan 
เพศหญงิ วนัเดอืนปีเกดิ     26  กรกฎาคม 2514 
ต าแหน่งปัจจุบนั (อาจารย,์ ผศ., รศ., ศ., ต าแหน่งทางราชการ)   อาจารย ์
สถานทีต่ดิต่อ (ทีท่ างาน)  คณะบรหิารธุรกจิและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
อุบลราชธานี  
โทรศพัท ์   045-352000  ต่อ  1303   โทรสาร  045-355250 
E-mail: supawadee.khunthongjan@gmail.com 
ทีอ่ยู ่เลขที ่223  หมู ่9  บา้นเหรยีญทองซอย 2  ต าบลโนนผึง้  อ าเภอวารนิช าราบ  จงัหวดั 
อุบลราชธานี  34190 
โทรศพัท ์086-2576790 โทรสาร        - 

 

ประวตักิารศกึษา (ปรญิญาตร ี– เอก ; สาขา และสถาบนั) 
ครศุาสตรบณัฑติ (สาขาวชิาการประถมศกึษา) สถาบนัราชภฏัล าปาง 2538 

 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2548   
 ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (สาขาวชิาพฒันบรูณาการศาสตร)์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 2553 
 

ผลงานวจิยั  
ก. ผลงานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ และผลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพรใ่นรปูแบบบทความวจิยั  
ผลงานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 
           - หวัหน้าโครงการวิจยัเร่ือง  “การยกระดบัทกัษะแรงงานกึง่มฝีีมอืและมฝีีมอืระดบักลางที่
มไิดผ้า่นการศกึษาจากอาชวีศกึษาขององคก์รธุรกจิตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ของ
ชุดโครงการ “นโยบายการยกระดบัทรพัยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชียระยะที่ 2” ได้รบัทุน
สนับสนุนการวจิยัจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ระยะเวลาด าเนินการ  ธนัวาคม 
2556 –พฤศจกิายน 2557 (งบประมาณ 633,490) 
 - หวัหน้าโครงการวิจยัเร่ือง “แบบแผนรายไดแ้ละการใชจ้่ายของครวัเรอืนเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วกบัการสรา้งสมดุลในการด ารงชพี: กรณีศกึษาจงัหวดัอุบลราชธานี” ของชุดโครงการ “งานวจิยั
เชิงนโยบายเกษตรและเสรมิสรา้งเครอืข่ายงานวจิยัเชงินโยบาย ” ได้รบัทุนสนับสนุนการวจิยัจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ระยะเวลาด าเนินการ  กนัยายน 2556 –สงิหาคม 2557 
(งบประมาณ 489,320) 

mailto:supawadee.khunthongjan@gmail.com
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 - หัวหน้าโครงการวิจยัเรื่อง “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสรมิสร้างค่านิยม
ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ของสงัคมเมอืงกบัสงัคมชนบทในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ” 
ได้รบัทุนสนับสนุนการวิจยัจาก งบประมาณแผ่นดิน ตามมติคณะรฐัมนตร ีระยะเวลาด าเนินการ  
ตุลาคม 2556 –กนัยายน 2557 (งบประมาณ 350,000) 
 - หัวหน้าโครงการวิจยัเร่ือง  “การผลิตข้ามแดนในระบบพนัธะสญัญาไทย-ลาวของพืช
กะหล ่าปล ีแขวงจ าปาสกั” ของชุดโครงการ “การผลติขา้มแดนไทย-ลาว  ไดร้บัทุนสนับสนุนการวจิยั
จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลาด า เนินการ  กุมภาพันธ์ 2555 –
พฤศจกิายน 2555 (งบประมาณ 679,700) 
          - นักวิจยัร่วมเร่ือง “รูปแบบการบรหิารจดัการองค์กรกลุ่มผลิตขา้วอนิทรยี์ปลอดสารพิษ 
บา้นราษฏรเ์จรญิ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี” ไดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยั
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลา มีนาคม 2554-กันยายน 2555 
(งบประมาณ 170,000) 
 - หวัหน้าชุดโครงการวิจยั “การศกึษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขในการบรหิารงาน
บุคคล คณะบรหิารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี”  ได้รบัทุนอุดหนุนและส่งเสรมิการวจิยัจาก
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปี 2552  
           - หวัหน้าโครงการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรคณะบรหิารศาสตร ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี” ไดร้บัทุนอุดหนุนและส่งเสรมิการวจิยัจาก
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปี 2552  
  - หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  “ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ขององค์การกับ
ประสทิธภิาพการบรหิารงานของคณะบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ” ไดร้บัทุนอุดหนุน
และสง่เสรมิการวจิยัจากคณะบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปี 2549   
 
ผลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพรใ่นรปูแบบบทความวจิยั 
 -สภุาวดี  ขนุทองจนัทร.์ “ตน้ทุนผลตอบแทนของเกษตรกรผูป้ลูกพรกิพืน้เมอืงหวัเรอืในเชงิ
เศรษฐกจิและสงัคม” วารสารมหาวทิยาลยัศลิปากรฉบบัภาษาไทย สาขาสงัคมศาสตร ์มนุษยศ์าสตร์
และศลิปะ ปีที ่36 ฉบบัที ่3 ประจ าเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 2559. ตอบรบัตพีมิพ ์ 
 -สภุาวดี  ขนุทองจนัทร.์ “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อแบบแผนการใชจ้่ายของครวัเรอืนเกษตรกรผู้
ปลูกขา้วในระบบการผลติและการด ารงชพีท่านกลางสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ ”วารสาร
จุฬาลงกรณ์ธุรกจิปรทิศัน์ ปีที ่38 ฉบบัที ่148 ประจ าเดอืนเมษายน-มถุินายน 2559. ตอบรบัตพีมิพ ์
 -สุภาวดี  ขุนทองจนัทร์  อุทัย  อนัพิมพ์ และสุขวิทย์  โสภาพล. “ความคิดเห็นต่อการ
จดัการ ศึกษาในหลกัสูตรเน้นการวิจยั คณะบรหิารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ” วารสาร
การศกึษาและพฒันาสงัคม. มหาวทิยาลยับรูพา ปีที ่10  ฉบบัที ่1 ปี 2557 
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 -สุภาวดี  ขุนทองจนัทร์.  “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกะหล ่าปลีของ
เกษตรกรลาวภายใต้ข้อตกลงการผลิตในระบบพันธะสัญญาไทย -ลาว” วารสารบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปีที ่36 ฉบบัที ่140 ตุลาคม-ธนัวาคม 2556 

-ศริริตัน์  เจนศริศิกัดิ ์สุภาวดี  ขนุทองจนัทร์ และสุขวทิย ์ โสภาพล “การศกึษาบรบิทของ
ชุมชนในการค านวณต้นทุนการผลติขา้วอนิทรยีใ์นจงัหวดัอุบลราชธานี ” วารสารมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราช ปีที ่4 ฉบบัที ่1 มกราคม-มถุินายน 2556 
 -วริญิญา  ชูราษ ีและสุภาวดี  ขนุทองจนัทร ์“ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร
คณะบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี” วารสารวทิยาการจดัการและสารสนเทศ มหาวทิยาลยั
นเรศวร ฉบบัที ่1  ปีที ่6 ตุลาคม 2553 - มนีาคม 2554 
 -สุภาวดี  ขุนทองจนัทร์ อภิชยั  พนัธเสน และอาร ี วิบูลย์พงศ์.   “การศึกษาผลลพัธ์ที่
คลา้ยคลงึกนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีด่ าเนินธุรกจิแนวเศรษฐกจิพอเพยีง”  วารสาร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒวจิยัและพฒันา ปีที่ 2 ฉบบัที่ 2  ประจ าเดอืน กรกฎาคม-ธนัวาคม 
2553 
 -สุภาวดี  ขนุทองจนัทร.์  “มูลเหตุจูงใจในการปรบัใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม” วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  ปีที่ 12  ฉบบัที่ 2 ประจ าเดือน 
พฤษภาคม-สงิหาคม  2553  
 -สภุาวดี  ขนุทองจนัทร.์  “การศกึษาประเภทธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มที่
เอื้อต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง” วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงปีที่ 2  ฉบบัที่ 1
ประจ าเดอืน มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2553 
 -สุภาวดี  ขนุทองจนัทร.์  “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเรยีนรู้องค์กรกบัปัจจยัที่มผีลต่อการ
ด าเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที ่ 12  ฉบบัที ่1  ประจ าเดอืน มกราคม-เมษายน  2553 
 -สภุาวดี  ขนุทองจนัทร.์ อภชิยั  พนัธเสน และอาร ี วบิลูยพ์งศ ์ “การศกึษาการท าก าไรและ
การเตบิโตทางธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในรปูแบบปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
วารสารวจิยัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่14 ประจ าเดอืนเมษายน 
2552 
 -สุภาวดี  ขนุทองจนัทร.์ “ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบรรษทัภบิาลกบัศกัยภาพใน
การแข่งขนัของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ” 
วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  ปีที ่10 ฉบบัที ่2  ประจ าเดอืน มถุินายน-สงิหาคม  2551 
 -สุภาวดี  ขนุทองจนัทร ์และปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกจิ. “บรรษทัภบิาลกบัความสามารถ
ในการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ฉบบัพเิศษ 2549 
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           -สุภาวดี  ขนุทองจนัทร ์และปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกจิ. “บรรษทัภบิาลกบัความสามารถ
ในการแขง่ขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม”การประชุมทางวชิาการ “มหาสารคามวจิยั” ครัง้
ที ่2 ระหวา่งวนัที ่6-8  กนัยายน พ.ศ. 2549  ณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 -สุภาวดี  ขนุทองจนัทร ์และพพิฒัน์  ยอดพฤตกิาร.  “แนวทางการขบัเคลื่อนและยกระดบั
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”  การประชุมทางวิชาการ  
“ศาสตร์ด้านการบรหิารและการจดัการทรพัยากร” ระหว่างวนัที่ 20-21  สงิหาคม  พ.ศ.  2552 ณ 
โรงแรมลายทอง  จงัหวดัอุบลราชธานี 
 - Supawadee, Khunthongjan. “Pattern of Income and Spending, Household Rice 
Farmers in Ubon Ratchathani Province, Thailand”. Silpakorn University Journal of Humanities 
Social Sciences and Arts. Vol. 16 No. 1, January 2016 accepted    
 - Supawadee, Khunthongjan. “Strengthening Thai Social Value with the Sufficiency 
Economy Philosophy”. Silpakorn University Journal of Humanities Social Sciences and Arts. 
Vol. 14 No. 3, December 2014; Pgs 153-171   
 -Khunthongjan, Supawadee. “Benefit and Efficiency of Cabbage Production of Lao 
Farmer Under Thai-Laos Contract Farming”Chaina-USA Business Review Vol.12 No.7 July 
2013 

-Khunthongjan,S. and Wiboonpongse, A. “A Study of Performance of SMEs in their 
Application of Sufficiency Economy Philosophy” GMSARN International Journal Vol. 4,  No. 4  
December  2010. 
 -Khunthongjan, Supawadee.  “A Study of Characteristics Sufficiency Economy 
Leader Style of Small and Medium Size Enterprises” Journal of Global Management 
Research Vol. 5, No.1 June 2009.  

-Khunthongjan, Supawadee. “Potentiality  of Medium Enterprises Who Adopting two 
Different Approach in  order to Achieve Different Levels of  Sufficiency Economy : Employee 
Oriented Approach and  Job Oriented”Toward Knowledge Networks for the Economy, 
Society, Culture, Environment and Health for the GMS and Asia-Pacific, 6-10 September 
2009, at the University of Mumbai, India. 
 -Khunthongjan, Supawadee and Wiboonpongse, Aree. “A Study of Performance of 
SMEs in their Application of Sufficiency Economy Philosophy”The Fourth GMSARN 
International Conference 2009 “Energy Security and Climate Change: Problems and Issues 
in GMS”,  25-27 September 2009 in Ha long City, Vietnam. 
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 - Plaisent Michel, Bernard Prosper and Khunthongjan, Supawadee. “Managing with 
Western Proverbs and Asian Theories” 2nd Bangkok International Forum on Indigenous 
Management Practices during 28-31 August 2011, Kasetsart University Bangkok, Thailand 
 - Khunthongjan Supawadee, Wiboonponge, Aree  , Soukkhamthad, Thanongsai 
and Sirilamdaun, Chadrudee  “Cantract Farming Thai-Laos: Cabbage”  APUGSM 
Conference 2013 International Winter Conference on Business & Economic Research, 18-19 
January 2013, Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Oita, Japan 
 
ข. ผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
            -งานวจิยัเรื่อง “การยกระดบัทกัษะแรงงานก่ึงมีฝีมือและมีฝีมือระดบักลางท่ีมิได้ผ่าน
การศึกษาจากอาชีวศึกษาขององคก์รธรุกิจตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยน าขอ้มลูจากงานวจิยัไปพฒันาพนักงานในองคก์รเพื่อยกระดบัฝีมอื
แรงงาน และกรมพฒันาฝีมอืแรงงานน าขอ้มลูไปใชอ้บรมแรงงานเพื่อเพิม่ผลติภาพ (ทุนสนบัสนุนการ
วจิยัจากฝ่ายนโยบายและความสมัพนัธข์า้มชาต ิสกว.) 
 -งานวจิยัเรื่อง “แบบแผนรายได้และการใช้จ่ายของครวัเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกบั
การสร้างสมดุลในการด ารงชีพ: กรณีศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี” ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรน าขอ้มลูจากงานไปวจิยัไปประกอบการพจิารณาใหส้นิเชื่อแก่เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว
เพื่อลดความเสี่ยงทัง้ของผู้กู้ (เกษตรกร) และผูใ้ห้กู้ (ธกส.) (ทุนสนับสนุนการวจิยัจากฝ่ายเกษตร 
สกว.) 
  - งานวจิยัเรื่อง “การเกษตรในระบบพนัธะสญัญาของพืชกะหล า่ปลี แขวงจ าปาสกั 
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานีไดน้ ารปูแบบการผลติในระบบพนัธะสญัญาทีเ่หมาะสมระหว่าง
ไทย-ลาว ไปปรบัปรุงสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูป้ระกอบการจงัหวดัอุบลราชธานีและผูป้ระกอบการ
แขวงจ าปาสกั (ทุนสนบัสนุนการวจิยัจากฝ่ายนโยบายและความสมัพนัธข์า้มชาต ิสกว.) 
 
ค. ผลงานอื่น ๆ เชน่ หนงัสอื  
 -สุภาวดี  ขุนทองจนัทร์. 2559. การบริหารทรพัยากรมนุษย์อย่างบูรณาการเพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพในองคก์ารธรุกิจ. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพซ์เีอด็บุ๊ค 

-สภุาวด ี ขนุทองจนัทร.์ 2554 ลกัษณะธรุกิจและผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีเอ้ือต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง. กรงุเทพมหานคร : หจก.ไอเดยีสแควร ์
 -Supawadee  Khunthongjan. 2015. Supawadee Khunthongjan. 2015.  “The 
Contract Farming Thai-Lao: Cabbage, Champasak.”  Saarbrucken, Germany:  LAP 
LAMBERT Academic Publishing ; 113 pgs. 
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ง. รางวลัผลงานวจิยัทีเ่คยไดร้บั 
 - รางวลับทความวิจยัชมเชย ระดับชาติ ประจ าปี 2558 ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สาขา
เศรษฐกจิพอเพยีงเรื่อง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแบบแผนการใช้จ่ายของครวัเรือนเกษตรกรผูป้ลูก
ข้าวในระบบการผลิตและการด ารงชีพในสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ” จากโครงการ
ประกวดผลงานทางวชิาการระดบัชาต ิจดัโดยสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)  
 - รางวลันักวจิยัดเีด่น “การมีผลงานวิจยัและเผยแพร่ต่อเน่ือง” ประจ าปี 2558 ของคณะ
บรหิารธุรกจิและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
          - ได้รบัการคัดเลือกให้เป็น “นักวิจัยระดับดี” ประจ าปี 2556 ตามโครงการ “การเพิ่ม
ศกัยภาพทางดา้นการวจิยัของบุคลากร” จากมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

-รางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ: รางวลัวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจ าปี 2554 เรื่อง “การศึกษา
ประเภทธรุกิจและคณุลกัษณะของผู้ประกอบการท่ีเอ้ือต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง” 
สาขาเศรษฐศาสตร ์จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 

- รางวลับทความวชิาการด ีประจ าปี 2553  ดา้นพฒันบรหิารศาสตร ์สาขาบรหิารธุรกจิเรื่อง
“ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจ SMEs”  จากโครงการ
ประกวดผลงานทางวชิาการ จดัโดยสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

 
จ. สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ   
            1. เศรษฐกจิพอเพยีงในภาคธุรกจิ 
            2. นโยบายสาธารณะ 
            3. การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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