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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 

การสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพ่ือเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในชุมชน
ชายแดนไทย-กัมพูชา  

 
ภายใต้โครงการวิจัย 

เรื่องสถานการณ์การพนันในชุมชนชายแดนกับแนวทางสร้างกระบวนการกลุ่ม
เรียนรูเ้พ่ือเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในชุมชน 

 
 

สัญญาเลขท่ี  61-01-10 
 
 

โดย 
นายอุบล  สวัสด์ิผล และคณะ 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 
เสนอ 

 
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 
 

เรื่อง การสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
ชายแดนไทย-กัมพูชา     

 
 

คณะวิจัย 
 

นายอุบล  สวัสด์ิผล   หัวหน้าโครงการ 
นายประจวบ  จันทร์หมื่น นักวิจัย 
นางทองใบ  สวัสด์ิผล   นักวิจัย 

      นางสาวดวงกมล  แหวนเพชร  นักวิจัย 
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ผู้ด าเนินการวิจัย 
นายอุบล  สวัสด์ิผล   
นายประจวบ  จันทร์หมื่น 
นางทองใบ  สวัสด์ิผล  
นางสาวดวงกมล  แหวนเพชร  

 
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ปี พ.ศ.  2562 
 
  การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยต่อยอดชุดความรู้จากโครงการวิจัยเรื่องการพนันในมุมมองของ
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา ป ีพ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ต้องการศึกษาเรื่องแนวทางการ
จัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชายแดนไทย -กัมพูชา มี
วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาบริบทและการเปล่ียนแปลงของชุมชนท้องถิ่นชายแดนหลังการเปิดจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะงําชายแดนไทย-กัมพูชา และ2)เพื่อค้นหาแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
พนันในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชน การศึกษาครั้งใช้
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) โดยใช้เครื่องมือ ชุดเรียนรู้เรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน 
5 ชุดเรียนรู้ ได้แก่ 1. ชุดเรียนรู้เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ 2. ชุดเรียนรู้ละครถกแถลง 3. ชุด
เรียนรู้ บอร์ดเกม Dream Ranger 4. ชุดเรียนรู้การ์ดเกม บักเซี่ยงเหมี่ยง และ5. ชุดเรียนรู้เกมใบ้คํา 
เอ็กช์โอ (XO)  โดยมีกลุ่มเปูาหมายในการพัฒนากิจกรรมให้ความรู้เรื่องพนัน ประกอบด้วย แกนนํา
นักวิจัยเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านจํานวน 13 คน และนักเรียนในโรงเรียน จํานวน 50  คน และใน
บางกิจกรรมการเรียนรู้ได้เชิญคนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
ด้วย การศึกษานี้เลือกพื้นท่ีวิจัยแบบเจาะจง ท่ีบ้านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ มีเหตุผลเลือกพื้นท่ีเนื่องจาก ชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้บริเวณชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา 
ได้รับผลกระทบจากการมีคาสิโนชายแดนฝ่ังกัมพูชาชัดเจน และเคยเป็นพื้นท่ีดําเนินงานวิจัยเรื่อง 
“การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา” ซึ่งผลการศึกษา
ช้ีชัดว่าการพนันในพื้นท่ีมีความหลากหลาย ซับซ้อน และเช่ือมสัมพันธ์กับการมีคาสิโนฝ่ังกัมพูชา
ชัดเจน โดยดําเนินการวิจัยช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562  
 

ผลการศึกษา มีดังนี้ 
 

ประการแรก การเปล่ียนแปลงของบริบทชุมชนท้องถิ่นชายแดนหลังการเปิดจุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะงําชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายหลังการ
เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา บ้านไพรพัฒนามีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วใน 2 ระดับพื้นท่ี คือ 1)
การเปล่ียนแปลงระดับพื้นท่ีชุมชนบ้านไพรพัฒนา ใน 4 ระบบสําคัญ คือ  1. การเปล่ียนแปลงระบบ
คมนาคมและโลจิสติกส์ และส่ิงอํานวยความสะดวก เส้นทางการค้า การพนันและการเช่ือมสัมพันธ์
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ข้ามแดนไทย-กัมพูชา 2. การเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของชุมชน 3. การเปล่ียนแปลงด้านสังคม 
4. การเปล่ียนแปลงด้านระบบศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และ 2)การเปล่ียนแปลงระดับพื้นท่ี
ชายแดน ไทย-กัมพูชา  

ในมิติด้านการพนัน ชุมชนแห่งนี้เป็น “ชุมชนเปราะบางด้านการพนัน” เนื่องจากชุมชนมี
การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมจากพนันอย่างเห็นได้ชัด ขณะท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความสําคัญ ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มองว่าการพนันในชุมชนเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้รู้สึก
ไม่ยินดียินร้าย ไม่มีแผนปฏิบัติการรับมือด้านพนันนอกจากจารีตและกฎหมายท่ีไม่สามารถบังคับใช้ได้
จริง หลังจากชุมชนต้องตกอยู่ภายใต้การปฏิบัติการของธุรกิจการพนันในประเทศไทยและภายใต้กล
ยุทธ์ของกลุ่มการพนันข้ามพรมแดนท่ีหลากหลาย หลังการเปิดคาสิโนและสนามบั้งไฟในประเทศ
กัมพูชา โดยชุมชนแห่งนี้กําลังได้รับแรงกระตุ้นการพนันท้องถิ่นที่มีการเล่นพนันกันโดยท่ัวไป และจาก
ธุรกิจการพนันข้ามแดนในพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา เช่น บ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนาม
ไก่ชน อันเป็นกีฬาสร้างสัมพันธ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 

ประการท่ีสอง การค้นหาแนวทางกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน การศึกษานี้ พบว่า ชุดเรียนรู้พนัน ท้ัง 5 ชุดเรียนรู้ได้แก่ 1. ชุดเรียนรู้ “เกมละคร
ผจญภัย เกาะมหาสมบัติ” 2. ชุดเรียนรู้ “ละครถกแถลง”3. ชุดเรียนรู้ “บอร์ดเกม Dream Ranger”  
4. ชุดเรียนรู้ “การ์ดเกม บักเซี่ยงเหมี่ยง” และ5. ชุดเรียนรู้ “เกมใบ้คํา เอ็กช์โอ (XO)”  ท่ีผู้วิจัยได้
นํามาจัดกระบวนการเรียนรู้พนันในชุมชนและโรงเรียนสามารถสร้างการรับรู้และเรียนรู้เท่าทันพนันได้
แต่ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  

ท้ังนี้ ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน เป็นการเรียนรู้ดําเนินการภายใต้
แนวคิด Executive Function (EF) กระบวนการยับยั้งช่ังใจ ดังนั้นการใช้เครื่องมือชุดเรียนรู้พนัน 
เป็นสร้างคุณลักษณะภายในเชิงบวกของเด็กและเยาวชนท่ีรู้จักการปฏิเสธพนัน  โดยคุณลักษณะ
เหล่านี้ได้สะท้อนจากผู้เล่นท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมระหว่างเล่น ซึ่งผู้นํากระบวนการบอร์ดเกมหรือ
การ์ดเกมจะต้องพยายามให้ความสําคัญในการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ  ท่ีปรากฏออกมาอย่างเป็น
ธรรมชาติ/ไม่เป็นธรรมชาติโดยท่ีผู้เล่นไม่รู้ตัว เช่น ในรูปของสีหน้า แววตา ท่าทาง น้ําเสียง ภาษา 
คําพูด คําอุทาน ฯลฯ ท่ีผู้นํากระบวนการสังเกตได้  

 
ข้อเสนอแนะ 
ในพื้นท่ีชุมชนเปราะบางด้านการพนัน การท่ีจะให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาให้ความสําคัญกับ

ปัญหาพนันและจัดการกับการพนันในชุมชนเพียงลําพังนั้นค่อนข้างยาก ดังนั้นเด็กและเยาวชน ใน
ชุมชนเป็นหัวใจสําคัญ ของครอบครัว สังคมชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นการดําเนินการ
เพื่อลด ละ เลิก การพนันในชุมชนเปราะบางด้านการพนันควรเน้นไปท่ีเด็ก และเยาวชนในเบื้องต้น 
โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอ ดังนี้ 

ประการแรก ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุดเรียนรู้
พนันท่ีหลากหลาย และยกระดับความเข้มข้นนํามาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทชุมชนและเข้าถึงกลุ่มเด็ก เยาวชน   ในโรงเรียนและชุมชนเป็นอันดับเบื้องต้น   
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ประการท่ีสอง หน่วยงานระดับนโยบายด้านกฎหมายจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการ
พนันท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ประการท่ีสาม ต้องมีการพัฒนามีกลไกหรือหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีด้านพนันอย่างชัดเจน
ท้ังในระดับพื้นท่ีและนโยบาย เพื่อให้เกิดการทํางานอย่างต่อเนื่องในการลด ละ เลิกพนัน และสามารถ
ลดช่องว่างของธุรกิจการพนันไทย-การพนันข้ามพรมแดนได้อย่างเป็นระบบ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี จากความร่วมมือหลายฝุาย ต้ังแต่แกนนําเด็ก 
เยาวชน ชาวบ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน พระสงฆ์ พ่อค้า ท่ีอยู่บ้านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา 
อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันบริเวณชายแดนไทย
กัมพูชา  ท่ีกรุณาพาลงสนามพื้นท่ีวิจัย ให้ข้อมูล ท้ังการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เรียนรู้การพนัน คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาส
นี้  

ขอขอบพระคุณ ทีมละครถกแถลง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมละครผจญภัยเกาะมหา
สมบัติ กลุ่มเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี นายถนัด สีดา นายสวงค์เสนคราม ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไพรพัฒนา นายมนตรี นันทะวงศ์ นายวรการ น้อยสงวน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 
นายสุภาพ แพงมา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไพรพัฒนา นายแสวง นันทะวงศ์  
นายสันติ บุตรชัย พระครูโกศลสิกขกิจ(หลวงพ่อพุฒ วายาโม)เจ้าคณะอําเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัด
ไพรพัฒนา ท่ีให้คําปรึกษา ประสานงานและอนุเคราะห์สถานท่ีจัดกิจกรรมและห้องประชุม MR.MA 
SOK และชาวบ้านจากภูมิเจิงพนม คุ้มตะเปียงไปร เชราะอัลลองเวง เขตอุดรมีชัย ท่ีสนับสนุนการวิจัย
พาทีมวิจัยลงพื้นท่ีศึกษาวิจัยท่ีประเทศกัมพูชา และเป็นล่ามสําหรับส่ือสารต่างๆ  

ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีสนับสนุนความรู้และ
งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย ขอขอบคุณ นายอุบล สวัสด์ิผล  นายประจวบ  จันทร์หมื่น นาง
ทองใบ สวัสด์ิผล น.ส.ดวงกมล แหวนเพ็ชร แกนนําทีมวิจัยเยาวชนบ้านไพรพัฒนาและวิทยากร อ.ดร.
มนตรี พิมพ์ใจ ท่ีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสํารวจรายครัวเรือน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีเอื้ออํานวย
งานวิชาการและในการประสานงานและร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณกลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดและ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ท่ีให้โอกาสและ
สนับสนุน คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าคุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยคงมีผลต่อการขับเคล่ือนงานด้าน
การพัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และการขับเคล่ือนเชิงนโยบายด้าน
การพนันต่อไป 
 
 
 

อุบล สวัสด์ิผลและคณะ 
2562 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

จากรายงานผลการศึกษา การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบ้านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ปี 2561 ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  พบว่า ชุมชนบ้านไพรพัฒนา ท่ีอยู่
ภายใต้บริบทพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทําให้ เด็ก เยาวชน และชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ชาติพันธ์เขมร ท่ีมีอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์เขมรทางความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณี ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ภายใต้วิถีชีวิตการดํารงอยู่ด้วยภายใต้บริบทชุมชนและการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี อยู่ในพื้นท่ี
ชายแดนท่ีมีความ “พิเศษ” แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นโดยท่ัวไป ภายใต้พื้นท่ีความมั่นคงของรัฐและ
กลไกอํานาจต่างๆในพื้นท่ีบริเวณชายแดน-กัมพูชา ท่ามกลางนโยบายการพัฒนาของรัฐไทย ท่ีส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างรวดเร็ว  

ขณะเดียวกัน มุมมองการพนันของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย -
กัมพูชา พบว่า เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนแห่งนี้  สามารถเข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการท่ี
แตกต่างกันออกไป ท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมการเล่นพนันของเด็ก เยาวชน และคนในหมู่บ้าน ท่ีสามารถ
การเล่นพนันได้ในสถานท่ีหลากหลายจากพื้นท่ีหมู่บ้านในประเทศไทย ได้แก่ พนันหวย ต่างๆ 
ประกอบด้วย หวยหุ้น หวยงวด หวยฮานอย ลอตเตอรี่ สลากเบอร์รางวัล พนันกีฬาต่างๆ  พนันโบก 
พนันไพ่ พนันไฮโล พนันมวย(มวยตู้และมวยสัญจร) พนันไก่ชน พนันโดมิโน พนันปาเปูา ปาโปุง พนัน
บิงโก จับฉลากชิงรางวัล พนันบั้งไฟตามบุญประเพณี และการเล่นพนันข้ามแดนในประเทศกับพูชา 
ได้แก่ 1. การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน(บ่อนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอร์เทรนเมนต์) และท่ีบ่อนคาสิโน ท่ี
ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง และการเล่นบั้งไฟ ท่ีสนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา   

ในมิติการพนันในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนแห่ง
นี้กําลังเผชิญปัญหาโดยได้รับแรงกระตุ้นการพนันในท้องถิ่นท่ีมีการเล่นพนันกันโดยท่ัวไป และจาก
ธุรกิจการพนันข้ามแดนในพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา เช่น บ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนาม
ไก่ชน อันเป็นกีฬาสร้างสัมพันธ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพราะชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นท่ีชายแดน ท่ีมี
ความพิเศษ คือ มีความสลับซับซ้อน มีความเล่ือนไหล หลากหลายและมีข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขพิเศษ 
ภายใต้กลยุทธการดึงดูดนักพนัน ท่ีหลากหลายแตกต่างออกไปรวมถึงการก่อผลประโยชน์และ
เอื้ออํานวยด้านอํานาจของผู้ท่ีอยู่บริเวณชายแดนด้วยโดย สอดคล้องกับการศึกษาของ กนกวรรณ 
มโนรมย์ (2559) ท่ีศึกษาเครือข่ายและองค์กรทางสังคมของคาสิโนข้ามแดน ระหว่างไทยและกัมพูชา
ในพื้นท่ีอีสานล่างและในเชิงนโยบาย ท่ีมีเครือข่ายพนันข้ามแดนมีการก่อตัวขึ้นแบบธรรมชาติ ผ่าน
ระบบเครือญาติและเพื่อนฝูงท่ีรู้จักคุ้นเคย และก่อตัวผ่านการจัดต้ังและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยคนเล่นพนันจะรู้สึกว่ามีการเล่นได้อย่างเปิดเผย ผู้เล่นสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัว
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เจ้าหน้าท่ีด้านกฎหมาย และยังได้รับการคุ้มครองจากเจ้าของบ่อนพนันทําให้ให้รู้สึกเล่นได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่ถูกจับหรือมีมาตรการลงโทษใด ๆ 

เป็นท่ีน่าสนใจว่า ท่ีผ่านมากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย -
กัมพูชา พบว่า มีคนในหมู่บ้านเล่นการพนันมานาน และชุมชนมีการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นการ
พนันในชุมชน ผ่าน จารีต กฎข้อห้ามระเบียบของชุมชน มาตรการนโยบายจังหวัด และมาตรการทาง
กฎหมาย แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะมีอยู่จริงแต่การนํามาตรการต่างๆมาใช้ยังเป็นข้อจํากัด และขาด
กลไกสนับสนุนท่ีชัดเจน ในขณะท่ีคนในชุมชนเองยังเข้าถึงการพนันในชุมชนสามารถทําได้ง่าย 
ในขณะท่ีปัจจุบันเด็ก เยาวชน และคนในชุมชนกําลังเผชิญมีการเล่นการพนันในหมู่บ้านมากขึ้น 
จํานวนเงินมากขึ้นจากการพนันท่ีบ่อนคาสิโน ท่ีประเทศกัมพูชาและการพนันในชุมชน ท่ีชุมชนเองไม่
คิดว่าการพนันเป็นปัญหา  แต่การอธิบายดังกล่าว ยังขาดข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงจากการศึกษาใน
ระดับครอบครัวและชุมชนในชุมชน  

ดังนั้น โครงการวิจัย เรื่อง สถานการณ์การพนันในชุมชนชายแดนกับแนวทางสร้าง
กระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในชุมชน จึงต้องการศึกษาถึงสถานการณ์ 
พฤติกรรม และผลกระทบจากการพนัน ของครัวเรือนในชุมชนแห่งหนึ่งในตําบลไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะช่วงหลังคาสิโนชายแดนช่องสะงําเปิดให้บริการ รวมถึงจะ
ประสานงานและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้เรื่องพนันของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิบัติการกลุ่มของเด็กและเยาวชนใน
การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพนันในโรงเรียน เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและสามารถ
ตัดสินใจเองว่าจะเข้าร่วมหรือปฏิเสธ การเล่นการพนันอย่างมีเหตุผล  
 
1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นหาเครื่องมือชุดเรียนรู้พนันมาปฏิบัติการในโรงเรียนและชุมชน 
เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างเสริมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เรื่องการพนันของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวคิดท่ี
สําคัญในการวิเคราะหดั์งนี้ 

1. แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ  ดังนั้นเด็กจําเป็นต้องได้รับ

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพต้ังแต่แรกเกิด ขณะเดียวกันเด็กมีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ด้วยการพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวม ครบทุกด้านพร้อมกัน ไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา โดยการบูรณาการผสมผสานกับชีวิตของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
ครบถ้วน ตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ตามสภาพแวดล้อมของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกให้เด็กมีบทบาทร่วมในการเก็บข้อมูลและการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
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เพื่อให้เด็กได้ทําความเข้าใจต่อการพนันท่ีตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเรียนรู้ถึงมุมมองท่ีถูกต้อง
ต่อการพนันตามช่วงอายุ (Gen) ท่ีแตกต่างกัน 

2. แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการท่ีสังคมหรือกลุ่มส่ังสอนเพื่อปลูกฝัง

ให้สมาชิกได้รับเอาบรรทัดฐานทางสังคมต่างๆ ท่ีสังคมกําหนดไว้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การขัด
เกลาทางสังคมเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลท่ีบุคคลยินยอมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ตนไปตามบรรทัดฐานของสังคมท่ีสังกัด หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การขัดเกลาทางสังคมเป็นการ
เรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตน เมื่อปะทะสังสรรค์ทางสังคมกับบุคคลอื่น เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้
สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนด ทําให้ดํารงชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข การ
ขัดเกลาทางสังคมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์จะต้องประสบตลอดชีวิต เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องได้รับการ
ขัดเกลาทางสังคมเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ การขัดเกลาทางสังคมเป็นวิธีการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมท่ีทําให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตของกลุ่มหรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก  ภายใต้
บริบทชุมชนท้องถิ่นชายแดน-ไทยกัมพูชา บ้านไพรพัฒนา ผู้วิจัยจะนํา แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) มาอธิบาย โดยช้ีเห็นว่าการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนมีผลต่อ
พฤติกรรมการเล่นพนันของคนในชุมชนอย่างไร ภายใต้ต้นทุนทางวัฒนธรรม (เช่น พิธีกรรม ประเพณี 
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นต้น) 

3. แนวคิดพฤติกรรมเบ่ียงเบน (Deviance)   
พฤติกรรมเบ่ียงเบน คือ พฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีแตกต่างไปจากบรรทัดฐานของกลุ่ม 

โดยกลุ่มคนในสังคมเห็นว่าผิด ผลของการกระทํามีต้ังแต่ ส่งผลเพียงเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสังคม จนกระท่ังพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมอย่างรุนแรง โดยผู้มี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนอาจจะได้รับโทษแบบไม่เป็นทางการหรือโทษเป็นทางการ โทษทางกฎหมาย มีนัก
สังคมวิทยาบางท่าน เช่น Emile Durkheim เห็นว่าพฤติกรรมเบ่ียงเบนไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
เพียงด้านเดียว แต่บางโอกาสอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ด้วย เช่น ทําให้คนในสังคมเห็นคุณค่า
หรือบรรทัดฐานของสังคม เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสังคม หรืออาจนําไปสู่ความเปล่ียนแปลง 
ผู้วิจัยจะนําแนวคิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนมาอธิบายสถานการณ์การพนันและพฤติกรรมการเล่นพนันใน
ชุมชนและการเล่นพนันท่ีบ่อนคาสิโนและการพนันอื่นๆในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  

4.การตีตรา (Stigmatization)   
การตีตรา (stigma) คนท่ีถูกตีตราจะถูกแบ่งแยกให้โดดเด่ียว ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม การตีตราจึง
เปรียบเสมือนการติดปูายบอกให้รู้ว่าบุคคลนี้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ ( stigmatization) 
ทําให้บุคคลท่ีถูกตีตราเปล่ียนจากบุคคล “ปกติธรรมดา” กลายเป็นบุคคล “ผิดปกติ” ไร้คุณค่า 
แตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ เช่น นินทา การแยกตัวหรือหลีกหนี ปฏิเสธ ตําหนิ ดูถูก ไม่สนใจ ไม่พูด
ด้วย มารับฟัง ผู้วิจัยจะนําแนวคิดการตีตรามาอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมวง
พนันของสมาชิกในชุมชน เพื่อค้นหาแนวทางสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องพนันท่ีเหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชน 
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1.3 ค าถามวิจัย 
1. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันการพนันด้วยกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน

พื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชาควรเป็นอย่างไร   
 
1.4 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาบริบทและการเปล่ียนแปลงของชุมชนท้องถิ่นชายแดนหลังการเปิดจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะงําชายแดนไทย-กัมพูชา 
 2. เพื่อค้นหาแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพนันในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
 
1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1. ชุดความรู้ข้อมูลบริบทและการเปล่ียนแปลง
ของชุมชนท้องถิ่นชายแดนหลังการเปิดจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะงําชายแดนไทย-กัมพูชา 

มีฐานข้อมูลบริบทชุมชนและการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชนหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา 

2. ชุดความรู้การจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้
เรื่องการพนนัในโรงเรียน 

- แกนนํานักวิจัยเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านได้รับ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุดเรียนรู้เท่าทันพนัน 
จํานวน 15 คน 
- มีการนําชุดเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันมาจัด
กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน  
- มีแนวทางการพัฒนาชุดเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันใน
โรงเรียน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
เพื่อให้ได้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จึงได้มีการสํารวจองค์ความรู้ ใน

เบื้องต้น เป็นการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
สถานการณ์การพนันในชุมชนพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา  ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้อง 
 เพื่อเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาการพนันในมิติต่าง  ๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น 
การศึกษานี้จําเป็นต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพนัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

2.1.1 ความหมายของการพนัน 
ความหมายของ “การพนัน” ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไม่ได้มีบท

วิเคราะห์ศัพท์การพนันไว้โดยตรง แต่สามารถหาความหมายหรือคําจํากัดความของการพนันได้ ดังนี้  
บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ได้กล่าวถึงลักษณะการ

พนันเอาไว้ ได้แก่ มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า “คําว่า “การเล่น” ให้หมายความรวมตลอดถึง
การทายและการทํานายด้วย” ซึ่งแสดงว่าการพนันในกฎหมายนี้รวมถึงการขันต่อด้วย และในมาตรา 
5 บัญญัติว่า “ผู้ใดจัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน” หรือ
มาตรา 9 บัญญัติว่า “การเล่นอย่างใดท่ีเส่ียงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่น” แสดง
ความหมายของการพนันว่าจะต้องมีการเล่นท่ีมีลักษณะได้หรือเสียเงินหรือทรัพย์สินกันในตัว 

 “การพนันขันต่อ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การ
พนันซึ่งได้เสียกันโดยวิธีต่อรอง 

“การพนันและขันต่อ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ในเอกเทศ
สัญญา ต้ังแต่มาตรา 853 ถึงมาตรา 855 การพนันหรือขันต่อ คือ สัญญาซึ่งคู่สัญญาท้ังสองฝุายได้ตก
ลงกันว่า เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นตรงตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว  จะ
ก่อให้เกิดผลแพ้ชนะกับคู่สัญญานั้น คู่สัญญาฝุายท่ีแพ้จะชําระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

“การพนัน” หมายถึง เล่นเอาเงินหรือส่ิงอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เล่ห์
เหล่ียม ไหวพริบ และฝีมือ รวมท้ังโชคด้วย การเล่นเช่นนั้นเรียกว่า การพนัน 

 “ขันต่อ”  หมายถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศัยการเส่ียงโชคใน
เหตุการณ์อันไม่แน่นอนอันจะเกิดในภายหน้า โดยคู่สัญญา มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

ข้อแตกต่างระหว่างการพนันและขันต่อก็คือ การพนันนั้นผู้เข้าเล่นต้องใช้ไหวพริบและ
ฝีมือร่วมกับเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะด้วย แม้จะเพียงฝุายเดียวก็ตาม ส่วนการขันต่อ
นั้น ผู้เข้าเล่นไม่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะกัน การแพ้ชนะนั้นขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีได้ตกลงกันว่าจะมีผลไปในทางใด 
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วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้นิยาม การพนัน (อังกฤษ: gambling) หมายถึง การเล่น
ชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือส่ิงอื่นใดด้วยการเส่ียงโชค โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
การพนันอาจแบ่งได้หลายอย่าง เช่น การพนันในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น เกมไพ่ เกมลูกเต๋า การพนัน
โดยการทํานายผลท่ีคาดว่าเกิดขึ้นในอนาคตเช่น การแทงบอล การแทงม้า และการพนันท่ีไม่มีการ
แข่งขันโดยข้ึนกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิด เช่น หวย 

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน การพนัน ความหมายจาก ก. เล่นเอาเงิน
หรือส่ิงอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เล่ห์เหล่ียม ไหวพริบและฝีมือ รวมท้ังโชคด้วย. น. การ
เล่นเช่นนั้น เรียกว่า การพนัน  

สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2547:2)  การพนันหมายถึง อะไรก็ได้ท่ีมีลักษณะเป็นธุรกรรมทาง
การเงิน (Financial Transaction) ท่ีเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของความไม่แน่นอน  

ดังนั้น การพนัน หมายถึง การเล่นชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือส่ิงอื่นใดด้วยการเส่ียงโชค 
โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ท่ีไม่แน่นอน 

 
2.1.2 การพนันในสังคมไทย  

  จากข้อมูล การพนันในยุคเปล่ียนผ่าน รายงานประจําปี 2559 ศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนัน 2559 (นวลน้อย ตรีรัตน์, 2559) ได้ระบุว่าตลาดการพนันโลกมีการผันผวนมากขึ้น การ
พนันเป็นธุรกิจระดับนานาชาติ เกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมหาศาล แนวโน้มการขยายตัวของการพนัน
ดําเนินการควบคู่ไปกับผลกระทบ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัวผู้เล่นพนันเอง คนรอบข้าง ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ ท้ังนี้ ภาพรวมตลาดการพนันโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมี
การเติมโตโดยเฉล่ียในช่วงปี 2000-2009 ประมาณ ร้อยละ 6 ต่อปี แต่อัตราการขยายตัวชะลอตัวลง
ในช่วงปี 2010-2014 อยู่ท่ีร้อยละ 3.3 ต่อปี และในปี 2015 ตลาดการพนันโลกทีการหดตัวลง
เล็กน้อย ท่ีร้อยละ -1 จากรายงาน มูลค่าการพนันโลก (GGY) ปี 2016 มากว่า 450 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ขณะท่ีตลาดตลาดในมาเก๊า ฮ่องกง และจีน มีมูลค่ารวมกันมากถึงประมาณ 63 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ สาเหตุหลักท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงสําคัญในตลาดการพนัน โลก 3 ประการ คือ  

ประการแรก ตลาดการพนันโลกมีการผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลอดคาสิโน หลังจาก
ท่ีตลาดในเอเชียมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง โดยจีเป็นลูกค้าสําคัญของตลาดนี้ ส่งผลให้
ส่วนแบ่งรายได้ของคาสิโนมาเก๊าใหญ่กว่า คาสิโนในลาสเวกัส แต่จากนโยบายการปราบปรามคอร์
รับช่ันและการฟอกเงินของประเทศจีน ส่งผลให้มีการควบคุมการโอนเงินระหว่างประเทศและการ
เดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการมากยิ่งขึ้น ทําให้ปริมาณลูกค้าจากประเทศจีน ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก
ของคาสิโนมาเก๊าลดจํานวนลงมาก ทําให้การเติบโตของรายได้คาสิโนหดตัวลงอย่างชัดเจน และทําให้
ภาพรวมของรายได้คาสิโนท่ัวโลกโดยรวมลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอุตสาหกรรมการพนันลดลงเล็กน้อย
ในปี 2015  
 ประการท่ี สอง การเติบโตของการพนันออนไลน์มีความชัดเจนและต่อเนื่อง ทําให้มีการ
อนุญาตให้มีการพนันออนไลน์ท่ีถูกกฎหมายมากเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยการพนันทายผลการ
แข่งขันมีส่วนแบ่งมากท่ีสุดในตลาดออนไลน์  
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 ประการท่ี สาม ปัญหาคอรัปช่ันในการจัดการแข่งขันกีฬามีเพิ่มมากขึ้น จากอิทธิพลของนัก
พนันทายผลการแข่งขัน ทําให้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากํากับดูแลปัญหาการทุจริตในการแข่ง 

การพนันในสังคมไทย เรามักพบเห็นภาพการเล่นการพนันได้ท่ัวไป เพราะผู้เล่นการพนันมี
ช่องทางการเล่นท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการพนันหลากหลายรูปแบบและมีการเล่นกันอย่าง
กว้างขวาง ท้ังการพนันท่ีได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล การแข่งม้า 
มวย เป็นต้น และการพนันท่ีผิดกฎหมาย เช่น การเล่นหวยใต้ดิน บ่อนพนันตามสถานท่ีต่างๆโดยการ
ลักลอบเปิดเล่นการพนัน และเล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์ท่ีมีความหลากหลาย โดยจะเห็นได้ว่า
การเล่นพนันในปัจจุบันได้แทรกอยู่ในสังคมทุกระดับช้ันโดยแทรกซึมเข้าไปเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อยู่ใน
วิถีชีวิตการหาอยู ่หากิน ท้ังในระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บางครั้งการพนันได้แทรกซึมเข้าไป
ในงานบุญประเพณี ความเช่ือ การละเล่นของผู้คนท่ีอาศัยในแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ี
ชุมชนท้องถิ่นอีสาน เราก็เห็นภาพการพนันคล้ายกันกับสังคมไทยโดยท่ัวไป เพียงแต่มีการพนัน
พื้นบ้าน และการเล่นการพนันในเทศการงานบุญประเพณี ท่ีต่างกัน เช่น งานบุญเดือนสาม งานบุญ
เดือน 6 บุญบั้งไฟ บุญแข่งเรือ บุญงานวัด งานศพ เป็นต้น  
 ขณะท่ี ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ จากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
วิเคราะห์สังคมไทยกับการพนัน พบว่า  สังคมไทยมองว่าคนเล่นการพนันไม่ใช่คนเลว ถ้าเล่นเพื่อความ
สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน หรือเล่นเพื่อเส่ียงโชค แต่กลุ่มท่ีเป็นปัญหา คือ นักพนัน เป็น
คนไม่ดี เป็นคนท่ีหมกมุ่นหรือใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการเล่นพนัน แสวงหาท่ีจะเล่นพนันตลอดเวลา ทุก
รูปแบบ ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีกลุ่มท่ีเป็นปัญหาหรือเรียกว่า นักพนัน ไม่กี่คน เมื่อการเล่นพนันไม่ใช่
ปัญหา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีคนไทยเกือบ ร้อยละ 77 เคยเล่นการพนันมาแล้ว โดยผู้ท่ีมีอายุตํ่าสุดใน
การเล่นพนันครั้งแรกมีอายุเพียง 7 ปี และสถานท่ีเล่นการพนันครั้งแรกๆมักอยู่ในบ้าน ละแวกบ้าน 
หรือในโรงเรียน โดยคนเล่นพนันบางคนค่อยๆพัฒนาการเล่นจากวงเล็กไปสู่วงท่ีใหญ่ขึ้นๆ และมี
โอกาสกลายเป็นนักพนัน ในท่ีสุด  

ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2546)  ได้ทําการสํารวจและให้ข้อมูลในหนังสือ อุตสาหกรรม
การพนัน พบว่า ปี 2539-2541 ธุรกิจการพนันผิดกฎหมายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) หวยใต้ดิน 2)
บ่อนเถื่อน และ3)พนันฟุตบอล การพนันเหล่านี้ทําเงินให้กับผู้ให้บริการการพนันสูงถึง  138,000-
277,000 ล้านบาทต่อปี และต่อมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทําการ สํารวจ
สถานการณ์การพนัน ซ้ําอีกรอบ พบว่า ปี 2553 หวยใต้ดินยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของการพนันไทย
ควบคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการพนันในบ่อนและการพนันฟุตบอลติดอันดับตามมา และ
ประมาณการจํานวนเงินท่ีสะพัดในอุตสาหกรรมการพนันตลอดท้ังปีสูงถึง  357,275 ล้านบาท 
( http://www.gamblingstudy-
th.org/issues_topic_1/43/1/1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0
%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%
B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/)    
เข้าใช้เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ) 
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  ขณะท่ี เครือข่ายการพนัน LDF :Let The Good Times Roll มองว่า การพนันในสังคม
ชนบทไทยเป็นรูปแบบการพนันท่ีเรียบง่ายเหมือนกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในชนบทเช่นกัน การ
พนันตามสังคมชนบทนั้นแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบคือ 

1.การพนันงานวัด 
การพนันงานวัดเป็นการจัดเล่นเกมการพนันเพื่อหารายได้เข้าวัด ซึ่งการพนันแบบนี้จะมี

รูปแบบและสีสันท่ีสวยงามน่าเข้ามาเล่น รายได้จากการเล่นเกมพนันท้ังหมดจะนําเข้าวัดเพื่อบํารุงหรือ
สร้างส่ิงปลูกสร้างภายในวัด เช่น การเล่นบิงโก การเล่นวงล้อพาโชค การเล่นจับสลาก เป็นการพนัน
แบบธรรมดามีวงเงินเดิมพันเล็ก เพื่อการกุศลเท่านั้น แต่ก่อนการเล่นแบบนี้ไม่ถือเป็นการพนันและ
เป็นการละเล่นเสียมากกว่าแต่ในปัจจุบันนี้การรูปแบบการเล่นได้มีการปรับเปล่ียนไปตามยุคตามสมัย 
และมีการเพิ่มเงินเดิมพันในการเล่น จึงได้มีการกําหนดเป็นการพนันท่ีผิดกฎหมายห้ามเล่นตามงานวัด
แล้ว 

2.การพนันตามงานอื่นๆ 
อย่างท่ีรู้กันว่าการพนันอยู่คู่กับสังคมไทยกันมาช้านานไม่ว่าจะงานบวช งานแต่ง จนถึงงาน

ศพ เมื่อมีการจัดงานท่ีไหนต้องมีการตั้งวงเล่นการพนันกันเพื่อความสนุก แต่จะสนุกได้อย่างไรถ้าไม่มี
การเดิมพัน เมื่อมีการเดิมก็เป็นการพนันเกิดขึ้นแล้ว รูปแบบการพนันท่ีนิยมเล่นกันตามงานก็จะเป็น
การเล่นลูกเต๋าท่ีนิยมเป็นอันดับหนึ่ง ลองลงมาก็น้ําเต้าปูปลา งานพิธีท่ีจะมีการต้ังวงมากท่ีสุดก็เห็นจะ
เป็นงานศพที่มีการเล่นการพนันกันทุกคืน ท่ีงานศพนิยมต้ังวงเล่นพนันกันก็เพราะต้องอยู่เป็นเพื่อนกัน
ในบรรยากาศท่ีเศร้าเสียใจจากการสูญเสียคนท่ีรัก  จึงต้องหาส่ิงท่ีช่วยลดความตึงเครียดของ
บรรยากาศแต่จะให้เปิดเพลงสนุกสนานฟังก็คงไม่เหมาะกับกาลเทศะ การตั้งวงพนันจึงเป็นทางเลือกท่ี
ดูดีท่ีสุด 

 
3.การพนันตามบ่อน 
บ่อนการพนันตามชนบทจะเป็นเพียงบ่อนเล็กๆ ท่ีเปิดตามบ้านคนเท่านั้น ไม่ใช่บ่อนคาสิโน

ขนาดใหญ่เหมือนในเมืองหรือคาสิโนในต่างประเทศ บ่อนก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคือ บ่อนแบบถาวร 
และบ่อนแบบช่ัวคราว บ่อนถาวรคือบ้านท่ีมีการตัดแปลงภายในเป็นสถานท่ีเล่นการพนันโดยเฉพาะมี
การจัดสถานท่ีเพื่ออํานวยความสะดวกท้ังโต๊ะ เก้าอี้ ให้กับนักพนันท่ีเข้ามาเล่น บ่อนประเภทนี้บาง
แห่งจะจัดให้มีการเล่นพนันเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะ อย่าง โต๊ะสนุก วงไพ่ วงลูกเต๋า แต่บางแห่งท่ี
เป็นบ่อนขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิด ก็จะมีการพนันให้เลือกเล่นได้หลายแบบ ท้ังดัมมี่ ลูกเต๋า ไฮโล กําถั่ว 
เป็นต้น บ่อนถาวรนักพนันจะเข้ามาเล่นการพนันได้ทุกวัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักพนันเอง 
และบ่อนก็จะมีการเก็บค่าหัวคิวในการเล่นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการจัดการของบ่อนแต่ละที 

บ่อนชั่วคราวหรือบ่อนวิ่ง เป็นบ่อนท่ีจัดขึ้นช่ัวคราวเพื่อให้นักพนันเข้ามาเล่นกันบ่อนนี้เป็น
บ่อนท่ีมีการย้ายสถานท่ีเล่นไปเรื่อยๆ ไม่มีท่ีอยู่แน่นอนเหมือนบ่อนถาวร โดยนักพนันจะนัดหมาย
กันเอง ว่าวันนี้จะไปต้ังบ่อนท่ีไหนเมื่อไหร่และจะมีการแจ้งให้ทราบกันเฉพาะในกลุ่มของตนเท่านั้น  
เพื่อปูองกันการโดนจับกุมของเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล ซึ่งรูปแบบการเล่นท่ีจัดบ่อนวิ่ง จะเล่นไฮโล ลูกเต๋า
และพนันไพ่ และอีกแบบหนึ่งก็คือการจัดบ่อนตามบ้านเมื่อมีกีฬามวยหรือกีฬาฟุตบอลท่ีมีการ
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ถ่ายทอดสด โดยเฉพาะกีฬามวยนี่เป็นกีฬายอดนิยมท่ีคนชนบทชอบท่ีจะมาต้ังวงดูและเสริมด้วยการ
พนันกัน มีถ่ายทอดสดมวยเมื่อใด การตั้งวงพนันมวยก็จะเกิดขึ้นหน้าจอโทรทัศน์ทันที ยิ่งมวยเด็ดมวย
ดั ง ยิ่ ง มี นั ก พ นั น เ ข้ า ม า เ ล่ น กั น ม า ก ขึ้ น 
(http://www.ladefuncion.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E
0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99/) 
  ด้านกระทรวงสาธารณสุข ในวงการแพทย์ มองว่า พฤติกรรมการพนัน เป็นพฤติกรรมการ
ติด  โดยพบว่า การพนันชนิดใดท่ียิ่งได้รางวัลเร็วหรือเห็นผลประโยชน์เร็ว  จะยิ่งทําให้ติดการพนัน
ชนิดนั้นๆได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 การเสพติดนั้น ปัจจุบันจัดว่าเป็นโรคทางสมอง โดยงานวิจัยได้ พบว่า วงจรการทํางานของ
สมองของผู้ติดการพนันมีลักษณะท่ีต่างจากคนท่ัวไป  

การติดการพนันก่อให้เกิดความบกพร่องในชีวิตท้ังทางด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม หรืออาชีพ
อย่างรุนแรง มีผลกระทบต่อครอบครัวท้ังในแง่ความสัมพันธ์และการเงิน คนท่ัวไปท่ีเล่นการพนันอาจ
เล่นเพราะรู้สึกสนุกกับการท่ีได้เส่ียง หรือลุ้นท่ีจะชนะพนัน ในขณะท่ีบางคนเล่นเพื่อทําให้อารมณ์
ตนเองดีขึ้น หรือเพื่อหลีกหนีจากปัญหามรสุมในชีวิต จากการศึกษา พบว่า มีนักพนันประมาณ 8 - 
47% ติดสารเสพติดชนิดอื่น เช่น บุหรี่ เหล้า กัญชา ร่วมด้วย และพบกลุ่มอาการทางจิตเวชได้
มากกว่าคนท่ัวไป เช่น ปัญหาบุคลิกภาพโดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบอันธพาล อาการซึมเศร้า การฆ่าตัว
ตาย โดยพบการพยายามฆ่าตัวตายได้มากถึง 15 - 20% ของผู้ติดการพนัน 

ขณะท่ีมีการออกแบบ “แบบคัดกรองการติดการพนันแบบง่ายๆ ประกอบด้วยข้อคําถาม 
20 ข้อ” โดยหากตอบ “ใช่” ต้ังแต่ 7 ข้อขึ้นไปแสดงว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหาการเล่นการ
พนัน ข้อคําถามท้ัง 20 ข้อ มีดังนี้  

1. เวลางานหรือเวลาเรียนของคุณเสียหายเพราะการพนัน 
2. การเล่นการพนันของคุณเคยทําให้ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข 
3. การเล่นการพนันของคุณเคยทําให้คุณเส่ือมเสียช่ือเสียง 
4. คุณเคยรู้สึกสํานึกผิดหลังจากเล่นการพนัน 
5. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้พนันหรือแก้ปัญหาการเงิน 
6. การพนันทําให้ความสามารถต่างๆในตัวคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง 
7. หลังจากเสียพนัน คุณรู้สึกว่าต้องกลับมาเล่นอีกครั้งอย่างเร็วท่ีสุดและต้องเอาคืนของท่ี

เสียไป 
8. หลังจากชนะพนัน คุณมีความต้องการอย่างรุนแรงท่ีจะเล่นอีกครั้งและเอาชนะให้มากขึ้น 
9. บ่อยครั้งท่ีคุณเล่นพนันจนกระท่ังเหลือสตางค์สุดท้าย 
10. คุณเคยยืมเงินเพื่อนํามาเป็นทุนในการเล่นพนัน 
11. คุณเคยขายของใดๆ เพื่อนํามาเป็นทุนในการเล่นพนัน 
12. คุณไม่เต็มใจท่ีจะใช้เงินจะใช้พนันไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่น 
13. การพนันทําให้คุณไม่ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของตัวคุณเองหรือครอบครัวของคุณ 
14. คุณเคยเล่นการพนันนานกว่าท่ีคุณวางแผนไว้ 
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15. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อหลีกหนีจากความกังวลหรือปัญหาอื่น 
16. คุณเคยกระทําหรือคิดจะกระทําผิดกฎหมายเพื่อนําเงินไปใช้เป็นทุนในการพนัน 
17. การพนันทําให้คุณนอนหลับยากขึ้น 
18. การโต้เถียงกัน ความผิดหวัง หรือ ความรู้สึกอึดอัด ส่งผลให้คุณเกิดความอยากไปเล่น

การพนัน 
19. คุณเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆท่ีเกิดขึ้นโดยการไปเล่นพนันสักสองสามช่ัวโมง 
20. คุณเคยทําร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตายอันเป็นผลมาจากการพนันของคุณ 
 
อาการหรืออาการแสดงของการติดการพนันตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ  American 

Psychiatric Association มีดังนี้ (4) โดยได้จัดลําดับเป็นคําย่อ WAGER OFTEN เพื่อให้สะดวกใน
การจดจําได้ง่าย (3)  

Withdrawal – รู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิดง่ายเวลาพยายามหยุดหรือลดการเล่น
พนัน 

Affect significant relationship – ความสัมพันธ์กับบุคคลสําคัญ โอกาสในด้านการงาน 
การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน 

Goal is to get even by chasing – หลังจากเสียเงินพนันแล้ว ได้พยายามท่ีจะกลับไป
เล่นเพื่อเอาเงินคืนบ่อยครั้ง 

Escape – เล่นการพนันเพื่อหาทางออกจากปัญหา หรือให้มีความรู้สึกท่ีดีขึ้นจากความรู้สึก
ไม่สบายใจ 

Rescue – ต้องให้บุคคลอื่นหาเงินมาช่วยให้พ้นจากการเป็นหนี้พนัน 
Outside the laws – ทําผิดกฎหมาย เช่น ปลอมแปลงเอกสาร ขโมยของ เพื่อให้ได้เงินมา

ใช้หนี้พนัน 
Failure to control – พยายามท่ีจะควบคุม ลด หรือ หยุดการเล่นพนันแต่ทําไม่สําเร็จ

บ่อยครั้ง 
Tolerance – พนันด้วยการเพิ่มปริมาณเงินมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้คงความรู้สึกต่ืนเต้น

เช่นเดิมไว้ 
Evades telling the truth – โกหกครอบครัว แพทย์ผู้รักษา หรือ บุคคลอื่นเพื่อปกปิดการ

เล่นพนันของตนเอง 
Needs to think about gambling – ครุ่นคิดถึงแต่การพนันอย่างมาก ท้ังเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

ประสบการณ์การเล่นพนันในอดีตของตนเอง ว่าเล่นได้หรือเสียอย่างไร รวมไปถึงการวางแผนล่วงหน้า
ว่าจะทําอย่างไรให้ชนะในคราวต่อไป หรือ คิดวิธีหาเงินเพื่อจะนําไปใช้ในการพนันครั้งต่อไป 

หากมีอาการข้างต้น 5 ข้อหรือมากกว่า แสดงว่าติดการพนัน แต่หากมี 3 หรือ 4 อาการ จัด
ว่าเป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน และ หากมีเพียง 1 หรือ 2 ข้อ จะจัดเป็นผู้เล่นพนันท่ีมีความเส่ียง 
(at-risk gambler) ดังแสดงในตาราง  
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ชนิดของพฤติกรรมการ
พนัน 

จุดประสงค์การ
พนัน 

จ านวนเงินที่
เสียในการ

พนัน 

จ านวนเงินที่
ใช้เพือ่พนนั 

การรักษา 

ติดการพนัน (pathological 
gambler) 

ความสุข ความ
ต่ืนเต้น หนีปัญหา 

คาดเดาไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ต้องรักษา 

มีปัญหาจากการพนัน 
(problem gambler) 

ความสุข ความ
ต่ืนเต้น หนีปัญหา 

คาดเดาไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ควรพามา
ประเมิน 

ผู้เล่นพนันท่ีดูเส่ียงจะติด 
(at-risk  gambler) 

ความสุข ความ
ต่ืนเต้น หนีปัญหา 

คาดเดาไม่ได้ ควบคุมได้
พอใช้ 

ควรพามา
ประเมิน 

พนันตามงานสังคม 
(social  gambler) 

ความสนุกสนาน ควบคุมเงินท่ีจะ
เสียได้ 

ควบคุมได้
อย่างดี 

ไม่จําเป็น 

นักพนนัมืออาชีพ 
(professional gambler) 

หารายได้เล้ียง
ตนเอง 

ควบคุมและ
คาดเดาได้ 

ควบคุมได้
อย่างยอด
เย่ียม 

ไม่จําเป็น 

ตารางท่ี 2.1  ประเภทของนักพนัน 
 
ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข มีการให้บริการ “สายด่วนเลิกพนัน 1323” ซึ่งในปัจจุบันใช้

เทคนิคใหม่สัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจให้ผู้ติดพนันเลิกได้ด้วยตนเอง มีบทบาทหน้าท่ีในการบําบัดคน
เครียดจากปัญหาพนัน ผลกระทบต่อเนื่องถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยกรมสุขภาพจิตร่วมมือ
กับสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขยายบริการ “สายด่วนให้การปรึกษาปัญหาพนัน 1323” โดย
ผู้เช่ียวชาญตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อแก้ปัญหากระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงและกว้างขวางมาก 

แม้ว่าการติดการพนันจะเป็นภาวะเรื้อรัง และมักจะกลับเป็นซ้ําได้บ่อยๆ แต่ก็เป็นภาวะท่ี
สามารถรักษาได้ ผู้ติดการพนันมักจะขอรับการรักษาเมื่ออาการเป็นมากจนมีปัญหาการเงินขั้นรุนแรง 
อย่างไรก็ตามการรักษาจะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ติดการพนันและครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องการเงินดี
ขึ้น สําหรับแนวทางการรักษามักใช้วิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (behavioral therapy) การให้
คําปรึกษา (counseling) หรือ อาจใช้วิธีการเปล่ียนแนวคิด (cognitive therapy) และอาจให้เข้าร่วม
กลุ่มเพื่อให้การสนับสนุนและให้กําลังใจในการเปล่ียนพฤติกรรมการเล่นการพนัน การรักษาด้วยยา
อาจมีส่วนช่วยได้บ้าง แม้ว่ายาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้ได้ผล  แต่การให้การรักษา
ร่วมกันระหว่างการรักษาโดยไม่ใช้ยาร่วมกับการให้ยามีแนวโน้มท่ีจะทําให้ผลการรักษาออกมาดีท่ีสุด
นอกจากนี้ควรรักษาโรคอื่นท่ีพบร่วมกับการติดการพนัน เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และ การติด
ส า ร เ ส พ ติ ด ช นิ ด อื่ น  เ ช่ น  เ ห ล้ า  บุ ห รี่  จ ะ ช่ ว ย ทํ า ใ ห้ ก า ร ติ ด ก า ร พ นั น ดี ขึ้ น ไ ด้ 
(http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%
A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%
B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0

http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
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%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%
B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0
%B8%B1%E0%B8%99.html วันท่ี 29 ตุลาคม 2560) 

   
ขณะท่ี ( ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2543 ข: 36-38) ได้อธิบายถึง กระบวนการท่ีทําให้คน

กลายเป็นนักการพนันท่ีมีปัญหาซึ่งมีอยู่ 3 ระยะ คือ 
1. ระยะชัยชนะ นักพนันจะเพลิดเพลินกับการเล่นการพนันมาก และคิดว่าตนเองเก่ง 

เพราะมักจะชนะรางวัลใหญ่ๆ นอกจากนี้มักจะเกิดความรู้สึกมั่นใจตนเองมากขึ้น ในทักษะการเล่น
ของตน พวกเขามักมีความเช่ือมั่นว่า เงิน คือ ทางออกของปัญหาชีวิตซึ่งผลักดันให้มีการเพิ่มทุนในการ
เล่นการพนัน โดยเฉพาะนักพนันหญิงส่วนใหญ่จะมองการพนันว่า เป็นหนทางหลบหนีปัญหาในอดีต
ของตน ปัญหาชีวิตครอบครัว หรือปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว 

2. ระยะพ่ายแพ้ เมื่อนักพนันทุ่มเงินและเวลาในการพนันมากขึ้น ความสูญเสียและความ
พ่ายแพ้ก็เกิดข้ึนอย่างหลีกเล่ียงได้ยาก ทําให้เกิดปัญหาการเงินและนําไปสู่การสูญเสียความเช่ือมั่นใน
ตนเองในทักษะการพนัน แต่ก็พยายามเล่นต่อเพื่อเงินและเรียกความเช่ือมั่นกลับคืนมาโดยคาดหวังจะ
ได้รางวัลใหญ่ เมื่อนักพนันมีความทุกข์กังวลมากขึ้นก็จะเล่นการพนันหนักขึ้นบ่อยครั้งขึ้น ปล่อยปละ
ละเลยงานและครอบครัว เมื่อทุนทรัพย์หมดก็เริ่มคิดถึงการกระทํา ผิดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นทางหา
เงินมาเล่นพนัน 

3. ระยะส้ินหวัง นักพนันจะถลําลึกไปในวิธีหาเงินมาเล่นการพนันมากยิ่งขึ้น โดยมักจะแก้
ตัวว่า เป็นการยืมเงินมาใช้ช่ัวคราวจนกว่าจะได้รางวัลใหญ่ๆ ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากมาก ผลก็คือ เล่นการ
พนันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังเงินหมด นักพนันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตลําบากมากแทบทนไม่ได้และมีชีวิต
แบบหวาดกลัวกฎหมาย กลัวเจ้าหนี้ คู่ครอง และมักจะหาทางออกโดยการฆ่าตัวตาย 
 จะเห็นได้ว่า การพนันได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตท่ีส่งผลกระทบท้ังทางด้านร่างกาย
จิตใจและสังคม ของผู้คนท่ียากจะแยกขาดออกจากกัน 
 
 2.1.3 สถานการณ์การพนันในประเทศไทย 
 ในรายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561 พบว่า ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้มีการ
ดําเนินการให้มีการสํารวจสถานการณ์การพนัน ในปี 2560 ภายใต้โครงการ การศึกษาสถานการณ์
พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจําปี 2560 โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
และธุรกิจ (SAB) และศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้ทําการสํารวจประชากรท่ีมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ใน 
25 จังหวัด จํานวน 7,008 ตัวอย่าง พบว่า ประชากรคนไทยท่ีมีอายุ 15 ปี ขึ้นไปกว่า 3 ใน 4 ของ
ประชากร มีความคุ้นเคยกับการพนัน  ร้อยละ 75.2 หรือประมาณ  39.844 ล้านคน เคยมี
ประสบการณ์เล่นการพนันมาแล้วไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่ง ในช่วงชีวิตท่ีผ่านมา การพนันท่ีแพร่หลาย
ท่ีสุดในสังคมไทย การพนันท่ีได้รับความนิยมสูงสุด คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ร้อยละ 79.0 รองลงมา
คือ หวยใต้ดิน ร้อยละ 74.0 อันดับต่อไป คือ ไพ่ พนันทายผลฟุตบอลและ  และไฮโล/โปปั่น/กําถั่ว/
ถั่วแยก/น้ําเต้าปูปลา ตามลําดับ ร้อยละ 38.1 17.1 และ14.0 ตามลําดับ  

http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
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เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เล่นการพนันหวยใต้
ดิน มากสุด คือ 9.90 ล้านคน ภาคกลาง 4.78 ล้านคน กรุงเทพและปริมณฑล 4.76 ล้านคน ภาคเป็น
การพนันท่ีคนส่วนใหญ่มีประสบการณ์เคยเล่นเป็นครั้งแรก มากกว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาล  

และผลสํารวจในปี 2560 ยังประมาณการได้ว่าคนไทย 1.83 ล้านคน เคยเล่นการพนันตาม
บ่อนชายแดน และอีกประมาณ 4.84 แสนคน เคยไปเล่นการพนันในต่างประเทศ (ท่ีไม่ติดชายแดน
ไทย) ประมาณ 4.74 แสนคน เคยเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศ และในปี 2560 คนไทยท่ีมี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 54.6 หรือ 28.93 ล้านคน เล่นการพนันเพิ่มขึ้น จากปี 2558 คือ ถึง 1.536 
ล้านคน   

กนกศักด์ิ แก้วเทพ (2560) ได้สังเคราะห์องค์ความรู้การวิจัยการพนันพื้นบ้าน จํานวน 5 
เรื่อง ได้ให้มุมมองมิติเศรษฐศาสตร์การเมืองของบ่อนการพนันพื้นบ้าน ว่า การพนันเป็นเรื่องท่ีคาบ
เกี่ยวกับกลไกและอํานาจรัฐ (state apparatus and state power) ท้ังในส่วนของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ของรัฐในหลายระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุายปกครองและตํารวจ และตัวบทกฎหมายหลายอย่าง อาทิ 
เช่น แม้ว่ากฎหมายระบุว่าประชาชนสามารถขออนุญาตเล่นการพนัน (บางประเภท) ได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติ การท่ีจะได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันหรือไม่นั้นก็ยังอาจจะต้องขึ้นอยู่กับผู้มีอํานาจในการ
ตัดสินใจระดับต่างๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแต่ละท่านอาจมีนโยบายเฉพาะตัว และตามเงื่อนไข
และสภาพการณ์อันหนึ่งๆ เช่น การรณรงค์สังคมปลอดอบายมุข เป็นต้น ผลก็คือ ในทางปฏิบัติ การ
พนันเกือบจะเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายท้ังหมด และได้กลายมาเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีอาจเรียกรวมกันในท่ีนี้ว่า “ส่วย” 
 วสันต์ ปัญญาแก้ว (2561) เรื่องคาสิโนชายแดน ได้รวบรวมผลงานวิจัยในช่วงท่ีผ่านมาของ
นักวิชาการภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้พูดถึงการเกิดขึ้นของคาสิโน 
ชายแดน ท่ีหลากลาย และน่าสนใจต่อการศึกษาองค์ความรู้และรวบรวมบทความผลงานวิจัย ดังนี้ 
งานศึกษา ของ วสันต์ ปัญญาแก้ว เรื่อง การพนัน รัฐพัฒนา คาสิโนชายแดน รัตพงษ์ สอนสุภาพ เรื่อง
รัฐและทุนคาสิโน การลงทุนในพื้นท่ีชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน ณัฐกร วิทิตานนท์ เรื่องคิงส์โรมัน 
คาสิโนกับการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหล่ียมคํา วศิน ปัญญาวุธตระกูล เรื่องคาสิโนและ
เครือข่ายธุรกิจในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด -เมียวดื ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ เรื่องคาสิโนกับ
เครือข่ายทุนท้องถิ่น/ข้ามชาติในพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา วิเศษ สุจิตพรัทม เรื่องคาสิโนกับการ
เติบโตของเมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ปิ่นวดี ศรีสุพรรณและสุรสม กฤษณะจูทะ เรื่องสะหวันเว
กัส การพนันความหวังและการจัดการความเส่ียงของนักพนันข้ามแดน และกนกวรรณ มะโนรมณ์และ
วัชรี ศรีดํา เรื่องนักพนันและเครือข่ายบ่อนคาสิโนในพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา  
 

2.1.4 นโยบายของรัฐไทยเก่ียวกับการพนัน 
แนวทางการปฏิบัติของรัฐไทยเกี่ยวกับการพนัน ในช่วงแรกนั้น มุ่งท่ีการแสวงหารายได้

หรือผลประโยชน์จากการพนันการกําจัดหรือควบคุมการเล่นการพนัน โดยในสมัยพระเจ้าบรมโกษฐ์ 
ได้โปรดให้มีการจัดต้ังนายอากรบ่อยเบี้ยเพื่อเก็บผลประโยชน์จากการเล่นการพนัน โดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบ่อนการพนันถั่วโป และหวย โดยนําเงินช่วยราชการ และยอมให้มีการ
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ผูกขาดอากรไปต้ังบ่อนเบี้ยตามหัวเมืองท่ัวไป ซึ่งการเปิดบ่อนการพนันโดยเก็บค่าธรรมเนี ยมอากร
บ่อนเบ้ียเข้าคลังนี้มีอยู่เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตน์โกสินทร์ตอนต้น 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวราชการท่ี 5 พบว่า การพนันเป็น
สาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดอาชญากรรม โจรผู้ร้ายซุกชุม ประชาชนไม่ทํามาหากิน ยากจนลง พระองค์จึงมี
พระบรมราชโองการให้เลิกและปิดบ่อนการพนันในท้องท่ี มณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร 
กับกําจัดให้การเล่นการพนันในมณฑลอื่นน้อยลง จนกระท่ังสมัยราชการท่ี 6 ได้มีการประกาศปิดบ่อน
การพนันท่ัวราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2460 และได้มีการปิดโรงหวย เมื่อวันท่ี 1 
เมษายน 2495  

สําหรับกฎหมายการพนันในประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค์
(2543, น. 106-107) พบว่า กฎหมายการพนันฉบับแรกมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ซึ่งเป็นการรวบรวม
กฎหมายการพนันฉบับต่าง ๆ มารวมไว้ในท่ีเกี่ยวกัน ต่อมามีประกาศใช้พระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 
2478 เป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมการพนันประเภทต่าง ๆ จนกลายเป็น
กฎหมายฉบับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน  

กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย เริ่มมีการใช้บังคมเป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 1 
เมษายน 2472 คือ ประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 18 ว่าด้านการพนันขันต่อ 
มาตรา 853 ถึง มาตรา 855 ต่อมาใน พ.ศ. 2473 ได้มี พระราชบัญญัติการพนัน 2473 ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ท่ีมีบทบัญญัติข้อบังคมเกี่ยวกับความผิด และบทลงโทษทางอาญาใช้บังคับ
เป็นครั้งแรก และต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา แนวความคิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยได้เปล่ียนจากการ
แสวงหาผลประโยชน์มาเป็นการควบคุม จนกระท้ังปี พ.ศ. 2478 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การพนันท่ีมีอยู่เดิมให้ทันสมัยข้ึน และมีการเพิ่มเติมการพนัน พ.ศ. 2478 นี้ ยังเป็นกฎหมายท่ีใช้กันใน
ปัจจุบัน  

กฎหมายการพนันประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ 1) การพนัน
จะต้องปราศจากความเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมอื่น กระทําด้วยความซื่อสัตย์ และมีกลไป
ปูองกันและลดผลกระทบ 2) ผู้เล่นการพนันจะต้องได้ทราบข้อมูลและสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกเอา
เปรียบ และ 3) กฎหมายจะต้องบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนและบุคคลท่ีขาดความสามารถในการ
ปูองกันตนเอง ท้ังนี้การพนันทุกประเภทถือว่าเป็นส่ิงผิดกฎหมาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ในปัจจุบัน มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 กฎกระทรวงและระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853-855 พระราชบัญญัติว่าด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยควบคุมถึงการ
พนันออนไลน์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการพนันแบบ คาสิโน หรือการพนันบอลผ่านเว็บไซต์ ล้วนถือ
ว่าเป็นส่ิงกฎหมายท้ังส้ิน 

ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2482 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2485 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2485 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
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2490 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2503 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ 
เนื่องจากในขณะนี้ เทศบาลได้รับเงินปันส่วนรายได้จากการอนุญาตให้เล่นการพนันไว้น้อยมาก โดย
ได้รับเพียง 10% ของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่านั้น และรายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอแก่
ภารกิจในอันท่ีจะบํารุงท้องถิ่น จึงควรเก็บภาษีการเล่นการพนัน หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบัญชี 
ข. แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นรายได้แก่เทศบาลและแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2504 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏ
ว่าได้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบอัน เป็นการผิดกฎหมายอยู่โดยแพร่หลาย สมควรท่ีจะแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายให้ลงโทษหนักขึ้นเพื่อเป็นการปราบปราม และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2505 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากมีผู้ขายขายสลากกินแบ่งท่ียังมิได้ออก
รางวัลเกินกว่าราคาท่ีกําหนดไว้ในสลาก เป็นเหตุให้ประชาชนต้องซื้อสลากในราคาสูง และไม่อาจ
ลงโทษแก่ผู้ขายได้ เพื่อเป็นทางปูองกันและปราบปรามจึงต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อมิให้ผู้ขาย
ขายสลากกินแบ่งท่ียังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาท่ีกําหนดไว้ในสลาก 

 
ประเภทการพนัน ที่ห้ามมิให้อนุญาต จัดให้มี หรือเข้าเล่น  
ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 (แก้ไขเพิ่มเติม) มีการกําหนดประเภทการ

พนัน ออกเป็น 2 ประเภท คือ บัญช ีก และบัญช ีข ดังนี้   
1) ประเภทการพนัน ท่ีห้ามมิให้อนุญาต จัดให้มี หรือเข้าเล่น บัญชี ก. ท้าย

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มี 28 ชนิด คือ 1. หวย ก. ข. 2. โปปั่น 3. โปกํา 4. ถั่ว 5. แปด
เก้า 6. จับยี่ก ี7. ต่อแต้ม 8. เบ้ียโบก หรือคู่ค่ี หรืออีโจ้ง 9. ไพ่สามใบ 10. ไม้สามอัน 11. ช้างงา หรือ
ปฺอก 12. ไม้ดํา ไม้แดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง 13. อีโปงครอบ 14. กําตัด 15. ไม้หมุน 
หรือล้อหมุนทุก ๆ อย่าง 16. หัวโตหรือทายภาพ 17. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่นเอามีดหรือ
หนามผูก หรือวางยาเบ่ือเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกันหรือการเล่นอื่น 
ๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับท่ีว่ามานี้ 18. บิลเลียดรู ตีผี 19. โยนจ่ิม 20. ส่ีเหงา
ลัก 21. ขลุกขลิก 22. น้ําเต้าทุก ๆ อย่าง 23. ไฮโลว์ 24. อีก้อย 25. ปั่นแปะ  26. อีโปงซัด 27. บากา
รา 28. สล๊อทแมชีน 

 
2) ประเภทการเล่นท่ีสามารถอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่นได้ เป็นการเล่นท่ีต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีก่อน ฯ ท่ีจะมีการจัดให้มี หรือเข้าเล่นได้ ซึ่งกฎหมายได้กําหนดประเภทการ
พนันนี้ไว้ใน บัญชี ข. มี 28 ชนิด ได้แก่ 1. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ 
กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากท่ีกล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก. 2. วิ่งวัวคน 3. ชกมวย มวย
ปลํ้า 4. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ 5. ช้ีรูป 6. โยนห่วง 7. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ 8. 
ตกเบ็ด 9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ 10. ยิงเปูา 11. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือส่ิงใด ๆ 12. เต๋าข้ามด่าน 13. 
หมากแกว 14. หมากหัวแดง 15. ปิงโก 16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดท่ีเส่ียง
โชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง 17. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเล่นอย่างใด
อย่างหนึ่ง 18. สวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 19. บุ๊กเมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยาม แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของประเทศท่ีจัดนั้น 21. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ 22. ดวด 23. บิลเลียด 
24. ข้องอ้อย 25. สะบ้าทอย 26. สะบ้าชุด 27. ฟุตบอลโต๊ะ 28. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟูา 
พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดท่ีใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เล่ือน กด ดีด ดึง ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใด
ซึ่งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม 

ยังมีการพนันประเภทอื่น นอกจากประเภท ก. หรือ ข. เป็นการพนันซึ่งไม่ได้ระบุช่ือ
ไว้ใน พ.ร.บ. การพนันท่ีอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะงานนักขัตฤกษ์หรือโอกาสพิเศษ เช่น พนันแบก
ข้าวสาร ใครแบกได้หนักกว่าคนนั้นชนะ หรือพนันกินก๋วยเต๋ียว ใครกินได้มากกว่าคนนั้นชนะ เป็นต้น 

นอกจากนี้ระบบกฎหมายในต่างประเทศส่วนใหญ่มีการแบ่งประเภทของกฎหมายควบคุม 
การพนันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เกมการพนัน (Gaming) การขันต่อ (Betting) และลอตเตอรี่ 
(Lotteries)  
 1) เกมการพนัน (Gaming) เป็นการพนันประเภทท่ีผู้เล่นมีส่วนเข้าร่วมเล่นในเกมการพนัน
ด้วยตนเองมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจในขณะท่ีเข้าร่วมในการเล่นนั้น ซึ่งมีเกม
การเล่นอยู่หลายประเภทด้วยกัน โดยท่ีกาสิโนถูกจัดว่า อยู่ในประเภท Gaming ด้วย 

2) การขันต่อ (Betting) เป็นการพนันประเภทท่ีผู้เล่นไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ซึ่งนํา 
ไปสู่การขันต่อ เช่น การพนันผลการแข่งขันของเกมกีฬา ซึ่งผู้เล่นมิได้เป็นผู้เข้าร่วมใช้ความสามารถ
ของตนเองในการแข่งขันนั้น เพียงแต่ขันต่อโดยใช้ผลของการแข่งขันนั้นๆ เท่านั้น เช่น ขันต่อผลของ
มวย ฟุตบอล หรือการชนไก่ เป็นต้น 

3) ลอตเตอรี่(Lotteries) ถือเป็นการพนันชนิดหนึ่งซึ่งรัฐเป็นผู้จัดให้มีขึ้นโดยหน่วยงานของ
รัฐ หรือโดยเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐ 

ขณะท่ีในปัจจุบันมีการพนันออนไลน์และ มีคาสิโนบริเวณชายแดนไทยเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ท่ีเป็นธุรกิจบ่อนการพนัน หรือ คาสิโน ได้กระจายตามบริเวณแนวชายแดนไทยได้รับความนิยมจาก
นักเส่ียงโชค นักพนันจากคนไทยจํานวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นชายแดนติดประเทศพม่าตรงข้ามจังหวัด
เชียงราย ตาก และระนอง ชายแดนติดประเทศลาวตรงข้ามจังหวัดหนองคาย นครพนม  ชายแดนติด
ด้านประเทศกัมพูชา ตรงข้ามจังหวัดสระแก้ว ตราด จันทบุรี สุรินทร์และศรีสะเกษ  และชายแดนติด
ประเทศมาเลเซีย ติดชายแดนด้าน จังหวัดสงขลา โดยส่วนใหญ่เปิดรองรับนักเส่ียงโชค นักพนันท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าไปเล่นการพนัน การเดินทางไปเล่นพนัน ในคาสิโนย่านนี้จะได้รับ
ความสะดวกสบายมากกว่าท่ีอื่น เนื่องจากไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนักกําลังเป็นท่ีนิยมของบรรดานัก
พนัน 

การเล่นการพนัน ในปัจจุบัน ทําให้เกิดปัญหาท่ีหลากหลาย ท้ังในมิติสังคม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย ส่งผลกระทบในหลากหลายมิติ ดังนั้นรัฐไทยได้ออกฎหมายควบคุมการเล่นการพนันท้ังใน
รูปแบบการเล่นการพนันท่ีถูกกฎหมายท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องมีกฎหมายรองรับ และการเล่นการ
พนันท่ีผิดกฎหมาย และการการควบคุมการเล่นเป็นรายกรณี เช่น คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 27/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้ง
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ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อให้แต่ละจังหวัดจัดทํา
ประกาศ เกี่ยวกับมาตาการการปูองกัน และการควบคุม 
 นอกจากนั้น ในบางชุมชนท้องถิ่นเองก็มีการสร้างมาตรการ มีการกําหนดนโยบาย มีบรรทัด
ฐานของชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยรัฐและภาคประชาสังคมได้มีการกําหนดมาตรการ ข้อบังคับ และ
ออกระเบียบกฎเกณฑ์ ของตนเองเพื่อปูองกันไม่ให้คนในชุมชนท้องถิ่น เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน 
หรือเล่นการพนัน เช่น นโยบายหมู่บ้าน ศีล หมู่บ้านปลอดเหล้า ปลอดการพนัน มีธรรมนูญตําบล 
นโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดการพนัน โดยรับการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตลอดท้ังปี เป็นต้น 
 
 2.1.5 แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ  ดังนั้น การพัฒนาและ
นโยบายการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในสังคมไทย เด็กจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ต้ังแต่แรกเกิด ขณะเดียวกันเด็กมีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการพัฒนา
อย่างสม่ําเสมอเพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ครบทุกด้าน
พร้อมกัน ไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดย
การบูรณาการผสมผสานกับชีวิตของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน ตามสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ตามสภาพแวดล้อมของครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน ตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง ตาม
สภาพแวดล้อมของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 65,948,260 คน 
เป็นประชากรเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 0-25 ปี จํานวน 21,500,347 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 
ของจํานวนประชากร (การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )  จําแนกเป็นประชากรเด็ก (0- ตํ่ากว่า 18 ปี) 
จํานวน 13,890,908 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.06) และประชากรเยาวชน (18-25 ปี) จํานวน 
7,609,439 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.53) ซึ่งจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.
2553-2583 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่ามีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุท่ีสําคัญ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) และ
ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มีจํานวนและสัดส่วนลดลงขณะท่ีประชากรสูงอายุ (อายุ60 ปี
ขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ลงทุนทรัพยากรและให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
จนได้รับผลสําเร็จอย่างสูงในหลายประเด็น จากความมือของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) 
กลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคมท่ีทํางานด้านเด็กและเยาวชน โดยพิจารณาจาก การดําเนินนโยบาย
ด้านเด็กและเยาวชนท่ีหลากหลาย ขณะท่ี สถานการณ์เด็กและเยาวชนท่ามกลางการพัฒนาของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้เด็กเยาวชน
เป็นรูปธรรมในหลายมิติ เช่น การเข้าถึงและการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐไทย เกิด กลุ่มองค์กรและ
เครือข่ายเด็กเยาวชนที่เข้ามาดําเนินงานแก้ไขและพัฒนาของตนเอง เกิดกลุ่มองค์องค์กรภาคประชา
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สังคมท่ีมาทํางานเพื่อเด็กและเยาวชน แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีเด็กเยาวชนจํานวนมากท่ียังประสบ
ปัญหาและได้รับผลกระทบจากช่องว่างการพัฒนาด้านอื่นๆของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
หน่วยงานของรัฐ เช่น ข้อมูลจากเวที "เสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท : พาเด็กและเยาวชนให้หลุดพ้นภาวะ
เปราะบาง" โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานับงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสด.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัน ได้เปิดเผย สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2560 
ท่ีผ่านมา พบว่า เด็กเยาวชนท่ีเผชิญภาวะเปราะบางในช่วงขณะหนึ่งท่ีเข้าไม่ถึงสิทธิโดยนโยบาย
ภาครัฐหรือมาตรการในทางปฏิบัติเอื้อมไม่ถึง ไม่ตํ่ากว่า 3,170,000 คน โดยจําแนกตามดัชนีการ
พัฒนาเยาวชน (Youth Development Index) ใน 5 ด้าน ได้แก่ เปราะบางทางเศรษฐกิจ สิทธิ
พลเมือง การศึกษา สุขภาพ การมีส่วนร่วม ท่ีประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนท่ีมีความต้องการพิเศษ
ทางการเรียนรู้ มีประมาณ 10 %ของจํานวนประชากรเด็กไทย โดยยังขาดการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้และอาชีพรองรับ กลุ่มเด็กยากจนพิเศษ จํานวน 476,000 คน ลูกแรงงานต่างด้าว 250,000 
คน เมื่อประเทศได้จัดระบบแรงงานต่างด้าว ด้วยการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มเด็ก
ไร้สัญชาติ ราว 200,000 คน ท่ีต้องเผชิญปัญหารอยต่อทางการศึกษาแม่วัยรุ่น ท่ีมีอยู่ 104,248 คน 
โดย พบว่า เด็กแรกเกิดของไทย 15% มาจากแม่วัยรุ่น ทําอย่างไรเด็กท่ีเกิดใหม่เติมโตอย่างมีคุณภาพ 
กลุ่มเด็กเยาวชนที่ถูกดําเนินคดี 33,121 คน ท่ี 68% มาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่แยกทาง และส่วนใหญ่
หลุดจากระบบ เป็นต้น และในกลุ่มเปราะบางนี้ไม่ได้รวมถึงเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับการพนัน  

ขณะท่ีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 ได้ระบุถึง 
สถานการณ์เด็กและเยาวชนและแนวโน้มการเปล่ียนแปลง ท่ีสําคัญ คือ  

1) ความแตกต่างของคุณลักษณะตามเจเนอเรชัน (Generation) เด็กและเยาวชนท่ีเกิดใน
ยุคต่างกันจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มี
ลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกัน สําหรับเด็กและเยาวชนจัดอยู่ใน เจเนอเรชันวาย (Generation Y) เกิด
ในช่วง พ.ศ. 2523-2540 จะมีความคิดสร้างสรรค์คุ้นเคยกับเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่น ทํางานเป็นทีม 
เจเนอเรชันแซด (Generation Z) เกิดในช่วง พ.ศ. 2540-2552 เกิดและเติบโตมาพร้อมกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม 
และ เจเนอเรชันแอลฟุา (Generation Alpha) เกิดในช่วง พ.ศ. 2553 ขึ้นไป เด็กและเยาวชนรุ่นนี้
เกิดและเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีเป็นกลุ่มท่ีถูกเรียกว่า “Digital Natives” ท้ังนี้ พบว่าเทคโนโลยี
และส่ือสังคมออนไลน์ปัจจุบันส่งผลต่อวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของคนทุกเจเนอเรชัน  

2) เด็กและเยาวชนในชุมชนเมืองและท้องถิ่นท่ีกําลังเติบโตเป็นเมืองใหญ่มีพฤติกรรมเส่ียง 
ท่ีจําเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ปัญหา 
ยาเสพติด คุณธรรมจริยธรรมลดลง ใช้เวลาว่างเชิงสร้างสรรค์ลดลง ก่ออาชญากรรม โดยจําแนก
พฤติกรรมเส่ียงของเด็กและเยาวชนระหว่างชนบทและเมืองใหญ่ คือ เด็กและเยาวชนในชุมชนเมืองมี
พฤติกรรมเส่ียง อาทิ ยึดติดกับวัตถุนิยม ปัญหายาเสพติด เพศเสรีในเด็กวัยรุ่น ความรุนแรงใน
พฤติกรรมและอารมณ์ ติดและใช้อินเทอร์เน็ตในทางท่ีไม่เหมาะสม ส่ือลามกอนาจาร และการต้ังแก๊ง
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มอเตอร์ไซค์ ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กําลังเติบโตเป็นเมืองใหญ่ มีพฤติกรรมเส่ียงในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ บริโภคนิยมสูง มีพฤติกรรมนอนต่ืนสายเนื่องจากใช้เวลาคํ่าคืนกับส่ือมัลติมีเดีย มีสภาพ
ร่างกายอ่อนแอ ออกกําลังกายน้อย ปัญหายาเสพติด มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมก้าวร้าว 
เด็กวัยใสท่ีอ่อนเยาว์แต่กลับเรียนรู้ทางเพศเร็วกว่าวัยอันควร การแสวงหาความรู้ ความสุขและการมี
เพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ยึดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นตัวต้ังในการสร้างค่านิยมเชิง
ปริมาณ ขาดจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นต้น 

3) สถานการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชนจํานวนมาก
ทํางานพัฒนาชุมชนและสังคมแต่ไม่ได้เช่ือมโยงกันให้เกิด พลังบวกในการขับเคล่ือนงานหรือผลักดัน
ระดับนโยบาย ยังไม่มีกลไกรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีชัดเจนและมีเอกภาพ กลไกท่ีมีอยู่
ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มและมีข้อจํากัดด้านศักยภาพในการทํางาน ในขณะท่ีมีการกําหนดการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนในยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงาน แต่ยังเป็นส่วนน้อยและการดําเนินงาน
ไม่สัมฤทธิ์ผล ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักแต่ไม่เข้าใจความหมายและขอบเขตของการมีส่วน
ร่วม หน่วยงานท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วมจึงดําเนินการตามความต้องการของหน่วยงานในลักษณะ
กิจกรรมจิตอาสาเป็นครั้งคราว ไม่มีความเข้มข้นในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนท่ีมีส่วน
ร่วมและไม่มีความต่อเนื่องของงาน พี่เล้ียง และท่ีปรึกษาไม่ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมจึงไม่
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมท่ีสําคัญ คือ 
โอกาสในการมี ส่วนร่วมไม่เท่าเทียมกันและโอกาสในระดับนโยบาย  มีจํากัด ความอ่อนด้อย
ประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน และทัศนคติทางลบของผู้ใหญ่เรื่องบทบาทของเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการพัฒนา 

4) สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ดังนี้ 1. เด็ก
และเยาวชนเร่ร่อน จากปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทารุณกรรม หารายได้ช่วยเหลือครอบครัว และ
หนีตามเพื่อนมาเร่ร่อน เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้กําลังเผชิญความเส่ียงสูงต่อปัญหา ยาเสพติด การขาย
บริการทางเพศ และอาชญากรรม ซึ่งแหล่งชุมชนแออัดท่ีมีจํานวนเด็กและเยาวชนเร่ร่อนมากท่ีสุด คือ 
เมืองขนาดใหญ่ 2. เด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ แม้จะมีการดําเนินงานของไทยท่ีช่วยแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนไร้สถานะ/ไร้รัฐ ท้ังการออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ แต่พบว่าในทางปฏิบัติยังมี
ข้อจํากัด ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการออกกฎ ระเบียบตามกฎหมายท่ียัง
ล่าช้า 3. เด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรของแรงงานต่างชาติ ปัญหาสําคัญของเด็กกลุ่มนี้ คือ ขาดโอกาส
ทางการศึกษาเป็นแรงงานเด็ก เด็กกลุ่มนี้จึงต้องการการศึกษารูปแบบพิเศษบนพื้นฐานของความ
ต้องการ ให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับวิถีชีวิตท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4. เด็กและ
เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ต้องเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพ ขาดการยอมรับจากสังคมเข้าไม่
ถึงบริการด้านสุขภาพ การส่งต่อของเด็กระหว่างองค์กรไม่เป็นความลับ และเด็กและเยาวชนท่ีปุวยไม่
สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้จึงต้องการการดูแลด้านสุขภาพ ระบบ
สวัสดิการ การเข้าใจและยอมรับจากสังคม และโอกาสในการศึกษา 5. เด็กและเยาวชนกําพร้าถูก
ทอดท้ิง ซึ่งถูกทอดท้ิงตามโรงพยาบาล สถานรับเล้ียงเด็ก และท่ีสาธารณะ เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้
ต้องการโอกาสทางการศึกษาความรักความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวกับสังคมได้ 
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6. เด็กและเยาวชนถูกบังคับใช้แรงงาน มีจํานวนมากท่ีเข้าไม่ถึงระบบการคุ้มครองของกฎหมายและ
บริการทางสังคม เนื่องจากสถานประกอบการมีลักษณะซ่อนเร้น เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ต้องการ
ความช่วยเหลือท้ังทางสุขภาพ จิตใจ และโอกาสกลับสู่ระบบการศึกษา การมีงานทําท่ีมั่นคง เพื่อหนี
ความยากจนในอนาคต 7. เด็กและเยาวชนถูกบังคับให้ค้าประเวณี รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีทํางานใน
สถานบริการต่าง ๆ ซึ่งความต้องการของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้  คือ ความช่วยเหลือท้ังทางสุขภาพ 
จิตใจ โอกาสทางการศึกษา รวมถึงกลไกทางสังคมและชุมชนในการให้กําลังใจ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ ปลูก
จิตสํานึกให้รักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การฝึกฝนอาชีพให้มีงานทํา 8. เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด 
โดยกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ รวมถึงพื้นท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กและ
เยาวชนกลุ่มนี้มีความต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย สมอง การเยียวยาจิตใจ และคืนความมั่นใจในการ
กลับสู่สังคม/ชุมชน 9. เด็กและเยาวชนยากจนพิเศษ หรือเด็กและเยาวชนท่ีครอบครัวมีรายได้รวมกัน
ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ต้องการการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงขั้นสูงสุดตามศักยภาพ  10. เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ถิ่น
ทุรกันดาร โดยเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ต้องการ การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพต้ังแต่
ปฐมวัยจนถึงช้ันสูงสุดตามศักยภาพ 11. เด็กและเยาวชนพิการ ซึ่งเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันยังไม่ได้
รับการคุ้มครองพิเศษเหมือนอย่างเช่นกลุ่มอื่นๆ (เด็กท่ีเกี่ยวขอ้งกับการพนันยังไม่ได้ถูกเหมารวมไว้ใน
ท่ีนี้ด้วย) 

ในขณะเด่ียวกันหากพิจารณาประเด็น “การพัฒนาเด็กและเยาวชน” โดยใช้แนวทางตาม
นโยบายรัฐไทย ท่ีเป็นกฎหมายในการบังคมเพื่อให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชน สรุปได้ดังนี้  

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ประกันสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 
และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 รัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ในข้อ 1 คุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดู และให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ังต้องสงเคราะห์และ 
จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้  

2) พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551 หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก สาระสําคัญคือ ห้ามมิให้จ้างเด็ก
อายุตํ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง กรณีจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง ให้แจ้งการจ้างและการ
ส้ินสุดการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน รวมท้ังจัดทําบันทึกสภาพการจ้าง โดยห้ามทํางานเวลา 
22.00-06.00 นาฬิกา (เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเป็นงานการแสดง) ห้ามทํางานล่วงเวลาหรือทํางานใน
วันหยุด รวมท้ังงานท่ีอาจเป็นอันตราย เช่น งานหลอม เปุา หล่อ รีดโลหะหรือปั้มโลหะ งานเกี่ยวกับ
ความร้อน ความเย็น ความส่ันสะเทือน สารเคมีท่ีเป็นอันตราย จุลชีวันเป็นพิษ วัตถุระเบิดหรือไวไฟ 
กัมมันตภาพรังสี และอื่นๆ รวมท้ังห้ามทํางานใต้ดินและบนท่ีสูง ตลอดจนห้ามทํางานในบางสถานท่ี 
เช่น โรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ีเล่นการพนัน (มาตรา 47-50) นอกจากนี้ยังได้กําหนดสิทธิลาเข้าประชุม 
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สัมมนา รับการอบรมหรืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางาน
ของแรงงานเด็ก  

3) พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 สืบเนื่องจากแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐท่ีจะต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน รวมท้ังต้องสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้ โดยการจัด
สวัสดิการสังคมท้ังในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่น โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และเกิด
ระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมและชุมชน ตลอดจนการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายการจัดสวัสดิการ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม และการพึ่งพาตนเองของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ท่ัวถึง เหมาะสมและเป็นธรรม โดยองค์กรภาคเอกชนสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ และมีกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน รวมถึง
การสนับสนุนให้การดําเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงาน (นักสังคม
สงเคราะห์และอาสาสมัคร) เป็นไปตามมาตรฐาน  

4) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญในเรื่องการกําหนดขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติต่อเด็กในด้านการอุปการะเล้ียงดู การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการ
ส่งเสริมความประพฤติเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเล้ียงดู อบรมส่ังสอน และมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสม รวมถึงการปูองกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ หรือการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอาศัยความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนในการคุ้มครองเด็กท้ังในรูปแบบ
การแจ้ง การรายงาน หรือการช่วยเหลือเด็กเบ้ืองต้น  

5) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ท่ี2)พ.ศ.2560 ท่ีกําหนดให้มี “สภาเด็กและเยาวชน” ในทุกระดับต้ังแต่ระดับตําบล เทศบาล อําเภอ 
จังหวัด ถึงระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและ
เสนอแนะในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น ได้ให้หลักการคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด ท้ังในด้านการจด
ทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วมโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีสิทธิด้านการศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการหรือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
มีสิทธิได้รับการศึกษาพิเศษท่ีเหมาะสมกับตน ได้รับบริการสาธารณสุข การเล่น การพักผ่อน การเข้า
ร่วมกิจกรรม นันทนาการวัฒนธรรมและศิลปะ ส่งเสริมให้มีความผูกพันต่อครอบครัว ภูมิใจในชาติ
ไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีสุขภาพแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สมควรแก่วัย รู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล มีเจตคติและทักษะท่ีดีต่อการทํางาน มีจิตสํานึกในการให้และการอาสาสมัคร 
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการแสดงออกท้ังโดยส่วนบุคคลและเป็นหมู่
คณะ ในรูปของสภาเด็กและเยาวชน ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
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6) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มี
สาระสําคัญกําหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาคือ กําหนดให้ผู้พบเห็นการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวมีหน้าท่ีแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี มีบทบัญญัติลงโทษผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี) และกําหนดให้มีวิธีการช่วยเหลือผู้ถูกกระทํา มีการบําบัดรักษาฟื้นฟู
ผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา รวมท้ังมีบทห้ามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องความรุนแรงในครอบครัวต่อ
สาธารณะ  

7) พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีระบบช่วยเหลือ คุ้ม
ครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่ีครอบคลุมท้ังด้านปัจจัย 4 และการบําบัดฟื้นฟู ท้ัง
ร่างกายและจิตใจในลักษณะของทีมสหวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีกลไกในระดับต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  รวมท้ังกํากับดูแลการ
ดําเนินการตามกฎหมาย มีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายเป็นประธาน มีหน้าท่ีในการกํากับการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ
กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีกองทุน
ในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสําหรับการปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ รวมถึงการช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร หรือถิ่นท่ี
อยู่ด้วย  

8) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน พ.ศ. 2553 หมวด 4 ความปลอดภัย ใน
การทํางาน มาตรา 120 สาระสําคัญคือ ห้ามหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี ท่ีรับงานไป
ทําท่ีบ้านท่ีมีลักษณะงานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตาม ท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง (ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทํากฎกระทรวง)  

9) อนุสัญญา ฉบับท่ี 182 ว่าด้วยการห้ามและการดําเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบ ท่ี
เลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบัน 
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2544 สาระสําคัญคือ รูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งหมายถึง
บุคคลท่ีมีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ประกอบด้วย การใช้ทาสหรือแนวปฏิบัติท่ีคล้ายกับการใช้ทาส เช่น 
แรงงานขัดหนี้และแรงงานบังคับหรือเรียกเกณฑ์ การใช้จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี การ
ผลิตส่ือหรือการแสดงลามก กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่อการผลิตและขนส่งยาเสพติด 
รวมท้ังลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานมีแนวโน้มท่ีจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพความ
ปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก ประกาศสมาชิกต้องกําหนดและปฏิบัติตามแผนงานดําเนินการเพื่อ
ขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก โดยถือเป็นภารกิจสําคัญเร่งด่วน ซึ่งต้องดําเนิน
มาตรการที่ได้ผลและมีกําหนดเวลาเพื่อท่ีจะปูองกันมิให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องและจัดให้มีความช่วยเหลือ
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เด็กออกจากรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก รวมท้ังฟื้นฟูสภาพเด็กบูรณาการกลับเข้าสู่
สังคม และสามารถเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังนี้ให้คํานึงถึงสถานการณ์ท่ีเป็นพิเศษของเด็กหญิง  

10) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีสาระสําคัญครอบคลุม 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การห้ามเลือก
ปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความสําคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 2) การกระทําหรือดําเนินการ
ท้ังหลายต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก 3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม และ 4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้
ความสําคัญกับความคิดเหล่านั้น  

11) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 การพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเป็น 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) สู่การปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ด้านการเตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมี
ศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ  

ท้ังนี้  การพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม   

12) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 นี้ ประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ 26 มาตรการ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 
มาตรการ 1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยให้สอดคล้องตามพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มาตรการ 1.2 พัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ี
ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ มาตรการ 1.3 พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการกีฬาขั้นพื้นฐาน
และน้ําใจนักกีฬา มาตรการ 1.4 พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21มาตรการ 1.5 พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มาตรการ 1.6 พัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม และมาตรการ 1.7 พัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีจิตสํานึก มีทักษะการพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีความสามารถในการดํารงชีวิต
ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย มาตรการ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไก
สถาบันครอบครัว และการจัดสวัสดิการสําหรับครอบครัวตามนโยบายของรัฐ มาตรการ 2.2 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบันศาสนาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  มาตรการ 2.3 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน มาตรการ 2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน มาตรการ 2.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านส่ือให้มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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สําหรับเด็กและเยาวชน และมาตรการ 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพื้นท่ีเรียนรู้ที่ปลอดภัยสําหรับ
เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย มาตรการ 
3.1 รณรงค์ ส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคม เด็กและเยาวชน และ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
โลกทัศน์ของคนรุ่นใหม่ ความหมายขอบเขต และกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนท่ีมีคุณภาพและเป็นระบบ มาตรการ 3.2 สร้างระบบการพัฒนาศักยภาพและการเสริมพลัง
เพื่อการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์และเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง เพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ในระบวนการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยครอบคลุม ทุกระดับและทุกมิติ มาตรการ 3.3 
สนับสนุนเด็กและเยาวชนในและนอกระบบการศึกษาให้รวมกลุ่ม และทํางานพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง มาตรการ 3.4 สร้างระบบการสนับสนุนทรัพยากรสําหรับกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และท่ัวถึง มาตรการ 3.5 
สร้างเสริมพลังและสถานะของเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์รวมและเป็นตัวแทนของกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการพัฒนาเท่าเทียมกับภาคส่วนอื่น ๆ รวมท้ังมีบทบาทระดับชาติ ภูมิภาค 
และสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรการ 3.6 กําหนดและสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพัฒนา ท้ังใน
ระดับประเทศและพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมบทบาทและระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ประกอบด้วย มาตรการ 4.1 ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน มาตรการ 4.2 ส่งเสริมบทบาทองค์กรภาคธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคมในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน และมาตรการ 4.3 ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน มุ่งสู่การพัฒนานโยบาย
และการลงทุนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประกอบด้วย มาตรการ 5.1 พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
รวมท้ังจัดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะและการสนับสนุนบุคลากรของหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชน
ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพัฒนา มาตรการ 5.2 
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน มาตรการ 5.3 พัฒนาประสิทธิภาพของ
กฎหมายและมาตรการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมาตรการ 5.4 ค้นหานวัตกรรมด้านการ
จัดการความรู้ การติดตามประเมินผล และการวิจัยสร้างองค์ความรู้ รวมท้ังสร้างต้นแบบการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพัฒนา 

ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงเป็นหัวใจ และกลไกสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
ให้เกิดความมั่นคง มั่นค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
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2.1.6 แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการท่ีสังคมหรือกลุ่มส่ังสอนเพื่อ

ปลูกฝังให้สมาชิกได้รับเอาบรรทัดฐานทางสังคมต่างๆ สังคมกําหนดไว้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การ
ขัดเกลาทางสังคมเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลท่ีบุคคลยินยอมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของตนไปตามบรรทัดฐานของสังคมท่ีสังกัด หรือกล่าวได้อีก อย่างหนึ่งว่า การขัดเกลาทางสังคมเป็น
การเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตน เมื่อปะทะสังสรรค์ทางสังคมกับบุคคลอื่นนั่นเอง เป็นกระบวนการท่ี
ช่วยให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนด ทําให้ดํารงชีวิตร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข การขัดเกลาทางสังคมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์จะต้องประสบตลอดชีวิต เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม
ต้องได้รับการขัดเกลาทางสังคมเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  การขัดเกลาทางสังคมเป็นวิธีการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมท่ีทําให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตของกลุ่มหรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก
อีกด้วยการขัดเกลาทางสังคมมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ คือ 

1. เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 
2. เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่สมาชิกในสังคม 
3. เพื่อปลูกฝังความมุ่งหวังในชีวิตท่ีสังคมยอมรับหรือคาดหวังให้แก่สมาชิกในสังคม 
4. เพื่อให้สมาชิกในสังคมรู้จักสถานภาพบทบาทหน้าท่ีของตน 
5. เพื่อสร้างความชํานาญหรือทักษะในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมให้แก่

สมาชิกในสังคม 
6. เพื่อสร้างบุคลิกภาพท่ีดีให้แก่สมาชิกในสังคม 
การขัดเกลาทางสังคมมีกระบวนการส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. การตอบสนองความต้องการในระยะเริ่มแรกของมนุษย์ (Response) ตามระเบียบแบบ

แผนหรือบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดไว้ เช่น เมื่อทารกหิวจะร้องออกมา ผู้เล้ียงดูก็จะให้นมเด็กแต่จะ
แตกต่างกันไปตามสภาพของครอบครัว เช่น บางครอบครัวจะให้นมทุกครั้งท่ีเด็กร้อง แต่บาง
ครอบครัวจะให้ตามกําหนดเวลาเป็นต้น 

2. การรู้จักปรับความต้องการและความสามารถของบุคคลให้เข้ากับบรรทัดฐานของสังคม 
(Adaptation) ท่ีแตกต่างกัน จึงต้องจัดให้มีการขัดเกลาทางสังคมข้ึน 

3. การยึดถือในส่ิงท่ีคล้ายกับตัวเอง (Identification) ทํา ให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมขึ้น 
เช่น 

3.1 ความต้องการท่ีจะทํา ตัวให้เหมือนกับบุคคลท่ีตนต้องการยึดถือเป็น 
แบบฉบับ เช่นเด็กชายต้องการเลียนแบบพ่อ ให้เก่งเหมือนพ่อ เด็กหญิงต้องการเลียนแบบแม่ ให้ดี
เหมือนแม่ เป็นต้น 

3.2 ความรู้ สึกร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มท่ีถือว่าเป็นพวกเดียวกันกับตน  เช่น 
ความรู้สึกเจ็บร้อนแทนกันและกันของสามี-ภรรยา เป็นต้น 

3.3 ความรู้สึกยึดมั่นในหลักการหรืออุดมคติบางอย่างอย่างแน่นแฟูน เช่น ความ
เป็นชาตินิยม การยอมตายดีกว่าท่ีจะประพฤติช่ัว เป็นต้น 
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การขัดเกลาทางสังคมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การขัดเกลาทางอ้อม เป็นการท่ีบุคคลเรียนรู้ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในสังคม โดยการ

สังเกตหรือการประพฤติในชีวิตประจํา วันจนกลายเป็นความเคยชิน 
2. การขัดเกลาโดยตรง เป็นการท่ีสังคมทําการขัดเกลาหรือฝึกอบรมให้บุคคลเรียนรู้และนํา 

ไปปฏิบัติโดยผ่านสถาบันที่สังคมกําหนด เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น  
ในการขัดเกลาทางสังคมนั้น มีกลุ่มและสถาบันต่างๆ ทําหน้าท่ีในการขัดเกลาท่ีสําคัญ คือ 
1. ครอบครัว ครอบครัวมีความใกล้ชิดและมีความผูกพันกับบุคคลอย่างลึกซึ้งจึงมีอิทธิพล

ต่ออารมณ์ เจตคติ และแบบแผนความประพฤติของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง  ครอบครัวจึงเป็นกลุ่มตัว
แทนท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการขัดเกลาทางสังคม 

2. กลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนเกิดจากการสังสรรค์สมาคมของบุคคล ในวัยเด็กจะเป็นกลุ่มเพื่อน
เล่น พอวัยรุ่นเป็นกลุ่มเพื่อนฝูง และเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็จะคบค้าสมาคมกับบุคคลระดับเดียวกันกลุ่ม
เพื่อนมีความสําคัญต่อบุคคลมาก เพราะบุคคลมักจะยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการ
ตัดสินใจ แม้ว่าครอบครัวจะทํา หน้าท่ีขัดเกลาทางสังคมแล้วก็ตาม 

3. โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนเป็นสถานท่ีซึ่งทํา หน้าท่ีขัดเกลาทางสังคมโดยตรง 
เพราะเป็นแหล่งปลูกฝังความรู้ ความคิด และวิทยาการต่างๆ อย่างเป็นทางการ โรงเรียนยังฝึกอบรม
ส่ังสอนในด้านการสมาคม อาชีพ และอื่นๆ อีกด้วย 

4. องค์กรทางศาสนา ศาสนาเป็นคําส่ังสอนท่ีมีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลมาก จึงมีอิทธิพล
ต่อการขัดเกลาทางสังคมมาก แนวความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลจึงได้รับการปลูกฝังจาก
ศาสนามาต้ังแต่เยาว์วัยและตลอดชีวิต ไม่ว่าบุคคลจะนับถือศาสนาใดก็ตาม 

5. กลุ่มอาชีพ เมื่อบุคคลสามารถประกอบอาชีพ เพื่อเล้ียงตนได้ อาชีพแต่ละอาชีพจะทําให้
บุคคลเรียนรู้และยอมรับระเบียบวิธีปฏิบัติตนตามลักษณะของอาชีพนั้นๆ  จนกลายเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะอาชีพ เช่น ครู แพทย์ นักกฎหมาย วิศวกร นักการเมืองจะมีความแตกต่างกันออกไป เป็นต้น 

6. ส่ือสารมวลชน ส่ือสารมวลชน คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และส่ืออื่นๆ 
ทําหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และความบันเทิงต่างๆ ให้แก่บุคคลในสังคม ส่ือสารมวลชนจึงเป็นเครื่องมือ
สําคัญท่ีขัดเกลาบุคคลให้เกิดการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในสังคม ให้มีชีวิตท่ีผาสุกโดยการประพฤติปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนหรือบรรทัดฐานทางสังคม 

7. กลุ่มผลประโยชน์ กิจกรรมของบุคคลมีมากมายหลายประการตามความสนใจและความ
ต้องการ ท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการ
นันทนาการ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจะร่วมกันกระทํา ในรูปของกลุ่มคน กลุ่มเหล่านี้จะทํา หน้าท่ี
เป็นตัวแทนของสังคมท่ีจะให้การอบรมขัดเกลาบุคคลให้ยอมรับบรรทัดฐานของสังคมอีกทางหนึ่ง 

การขัดเกลาทางสังคม นับว่าเป็นกระบวนการท่ีสําคัญในการจัดระเบียบทางสังคมเพราะ
เป็นการเตรียมบุคคลให้พร้อมท่ีจะยอมรับบรรทัดฐานและความแตกต่างทางสังคม ทํา ให้สังคมไม่เกิด
ความวุ่นวายสับสนหรือเกิดภาวะสังคมไร้ระเบียบขึ้น การเล่นพนันถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตัวอยู่ใน
กฎเกณฑ์บรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดหรือการเล่นพนัน ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ท่ีเป็น
บรรทัดฐานของสังคม ท้ังนี้ด้วยอาจมีสาเหตุมาจากส่ิงแวดล้อมหรืออิทธิพลต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัวจาก
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แนวคิดนี้อาจถือได้ว่า การขดัเกลาทางสังคมและอิทธิพลของกลุ่มมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่น
พนัน 
 

2.1.7 แนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviance)   
พฤติกรรมเบ่ียงเบน คือ พฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีแตกต่างไปจากบรรทัดฐานของกลุ่ม 

โดยกลุ่มคนในสังคมเห็นว่าผิด ผลของการกระทํามีต้ังแต่  ส่งผลเพียงเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสังคม จนกระท่ังพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมอย่างรุนแรง โดยผู้มี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนอาจจะได้รับโทษแบบไม่เป็นทางการหรือโทษเป็นทางการ โทษทางกฎหมาย มีนัก
สังคมวิทยาบางท่าน เช่น Emile Durkheim เห็นว่าพฤติกรรมเบ่ียงเบนไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
เพียงด้านเดียว แต่บางโอกาสอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ด้วย เช่น ทําให้คนในสังคมเห็นคุณค่า
หรือบรรทัดฐานของสังคม เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสังคม หรืออาจนําไปสู่ความเปล่ียนแปลง  

ประเภทของพฤติกรรมเบ่ียงเบน Bicsanz and Bicsanz ได้แบ่งพฤติกรรมเบ่ียงเบนไว้ดังนี้ 
1. ความประพฤติไม่เหมาะสม ( Improper ) 
2. การเป็นปรปักษ์ต่อผู้อื่น ( amtisocial behavior ) 
3. ทําลายตัวเอง (Self destructive ) 
4. ละเมิดกฎศีลธรรม ( Immoral ) 
5. ทําลายสังคม ( Destructive to the society ) 
6. ความผิดปกติของร่างกาย 
 
2.1.8 การตีตรา (Stigmatization)   

การตีตรา (stigma) คนท่ีถูกตีตราจะถูกแบ่งแยกให้โดดเด่ียว ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม การตีตราจึง
เปรียบเสมือนการติดปูายบอกให้รู้ว่าบุคคลนี้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ ( stigmatisation) 
ทําให้บุคคลท่ีถูกตีตราเปล่ียนจากบุคคล “ปกติธรรมดา” กลายเป็นบุคคล “ผิดปกติ” ไร้คุณค่า 
แตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ เช่น นินทา การแยกตัวหรือหลีกหนี ปฏิเสธ ตําหนิ ดูถูก ไม่สนใจ ไม่พูด
ด้วย มารับฟัง 
 
  

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2-2 กรอบการตีตรา 

 
 

พฤติกรรม
เบ่ียงเบน
ด้ังเดิม 

กระบวนการ
ตีตรา 

การกําหนด
ตนเอง 

พฤติกรรม
เบ่ียงเบน

ถาวร 

ทางเลือก
ของบุคคล
ท่ีถกูตีตรา 
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2.1.9 แนวคิดพื้นที่ชายแดน (Borderland) 
พื้นท่ีชายแดนหรือพื้นท่ีพรมแดน มีคําใช้ท่ีใกล้เคียงกับคํานี้หลายคําท่ีเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาในอาณาบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวเช่น ชายแดน (Border) พรมแดน(Frontier) เขตแดน 
(Boundary) เส้นเขตแดน (Borderline) พื้นท่ีชายแดน (Borderlands) และอาณาเขต (Territory) 
หรือคําคําท่ีมีลักษณะส่ือถึงการเคล่ือนไหวไร้ขอบเขตเช่น ข้ามเขตแดน (Trans-Boundary) ข้ามชาติ 
(Transnational) และข้ามแดน ( Cross-Border) เป็นต้น มีการพยายามนิยามหรืออธิบายลักษณะ
การใช้ศัพท์เฉพาะของแต่ละคําอย่างระมัดระวัง ท้ังนี้ยังไม่ต้องกล่าวถึง การแปลความหมายในภาษา
ต่างๆ ท่ีปราศจากความชัดเจนความเข้าใจ และนํามาใช้ในบริบทท่ีแตกต่างกัน (จักรกริช สังขมณี. 
2550 : 16-17) 

หากเราพิจารณาดูแนวคิดเรื่องพื้นท่ีชายแดนในทางมานุษยวิทยา เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามี
การใช้แนวคิดนี้แตกต่างกันออกไปอย่างน้อยสามลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรกเป็นการพูดถึงชายแดน
ด้านสังคม ซึ่งหมายถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ การรวมกลุ่มและการจัดการองค์กรทางสังคม ลักษณะท่ี
สองเป็นชายแดนทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงเส้นแบ่งกั้นระบบสัญลักษณ์ และการให้ความหมายทาง
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป ในแต่ละกลุ่ม และลักษณะท่ีสามเป็นการพูดถึงดินแดน (Territory) 
ซึ่งหมายถึง ชายแดนทางกายภาพและทางการเมือง แน่นอนการแบ่งแยกชายแดนท้ังสามแบบนี้  มิใช่
การแบ่งแยกในลักษณะเด็ดขาด หากแต่มีการทับซ้อนกันอยู่ ระหว่างพื้นท่ีทางสังคม (social space) 
พื้นท่ีทางวัฒนธรรม (cultural space) กับพื้นท่ีทางกายภาพและการเมือง (geopolitical space) 
(ยศ สันตสมบัติ. 2551 : 49) 

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2545 : 1-16) กล่าวถึงชายแดนในทัศนะของนักประวัติศาสตร์ชาว
ฝรั่งเศส Pierre Vilar อธิบายว่า ชายแดนคือ จุดกําเนิดของความเป็นชาติและประเทศ เป็นจุดเริ่มต้น
พร้อมๆ กับจุดส้ินสุดของรัฐชาติสมัยใหม่ และขอบเขตความเป็นอธิปไตย เป็นเส้นแบ่งท่ีผนวกเอา 
“ความเหมือนกัน” ของคนในชาติภายในพรมแดนเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน และแยก “ความต่างกัน” 
ของคนนอกชายแดนออกไป แนวคิดดังกล่าวมองชายแดนในฐานะองค์ประกอบสําคัญของรัฐชาติ ท่ีมี
บทบาทหน้าท่ีในการผูกโยงประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสังคมเข้ากับการดํารงอยู่ของรัฐชาติ  อัน
กลายมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตของคนทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นแนวคิดเรื่องชายแดนจึงนิยาม
โดยผูกโยงกับแนวคิดเรื่องดินแดนและรัฐชาติ ชายแดนจึงเป็น 

เครื่องมืออันหนึ่งในการจัดระเบียบของรัฐท่ีเข้ามาสร้างความเหมือนและความต่างของคน
ในสังคมและคนต่างสังคมท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้ (Fixed) และไม่อาจปะปนกัน เป็นกลไกสําคัญในการผลิต
พื้นท่ีทางการเมือง และทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ธงชัย วินิจจะกูล (Thongchai Winichakul. 2541 : 73-80) มองว่าพื้นท่ีชายแดนหรือเขต
แดนในกระบวนการกลายเป็นรัฐชาติของสยาม เป็นการใช้อํานาจของเทคโนโลยี โดยการใช้แผนท่ีเป็น
เครื่องมือ ในช่วงเปล่ียนผ่านศตวรรษท่ี 20 การขีดเส้นกั้นเขตแดนลงบนแผนท่ีโดยอังกฤษกับรัฐบาล
สยาม ทําให้เกิดผลต่อการกําหนดเส้นเขตแดน สยามได้กลายมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีเขตแดนท่ีชัดเจนแน่นอน 
พื้นท่ีทางกายภาพถูกแยกออกจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา พม่าและมาเลเซีย ปฏิบัติการ
ของเทคโนโลยีในการจัดการเขตแดน เพื่อสร้างพื้นท่ีของความเป็นรัฐชาติขึ้นมา โดยอาศัยความรู้ใน
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การจัดการพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ สร้างสถาบันทางสังคมขึ้นมารองรับแนวคิด Geo-body ทําให้การ
สร้างตัวตนทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เป็นเทคโนโลยีท่ีทรงอํานาจของความเป็นชาติ 

เขตแดนหรือชายแดนของรัฐชาติจึงถูกกําหนดแน่นอนอย่างตายตัวบนแผนท่ี และต้องได้รับ
การยอมรับจากระบบกฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนบ่งบอกถึงอํานาจอธิปไตยและการควบคุม
ของรัฐเหนือประชาชนพลเมือง การล่วงละเมิดเขตแดน อาจนํามาซึ่งการใช้กําลังทหารและความ
รุนแรงหรือการข่มขู่คุกคาม ใช้กําลังเพื่อปกปูองอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐชาติ นับเนื่อง
ต้ังแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา นักมานุษยวิทยาเริ่มใช้พื้นท่ีชายแดนเป็นหน่วยวิเคราะห์ท่ีช่วยให้
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับรัฐชาติ ในลักษณะท่ีเคล่ือนไหวและซับซ้อนมากขึ้น 
(ยศ สันตสมบัติ. 2551 : 53-56) อาณาบริเวณชายแดนจึงเป็นพื้นท่ีท่ีเราไม่เพียงแต่เห็นอํานาจและ
ข้อจํากัดของรัฐชาติ แต่เรายังเห็นความขัดแย้งและการอํานวยความสะดวกในฐานะท่ีอาณาบริเวณนี้
หลากล้นไปด้วยปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของผู้คนจํานวนมากท่ีมีประวัติของการย้ายถิ่นพลัดถิ่น ข้าม
รัฐชาติ อาณาบริเวณชายแดนเป็น พื้นท่ีในระหว่าง ซึ่งมิติทางวัฒนธรรม การเมือง 

เศรษฐกิจ และความรุนแรงถูกถักทอกันอย่างซับซ้อนจนหลายครั้งไม่เห็นร่องรอย  และ
บริเวณพื้นท่ีในระหว่างนี้เองท่ีเป็นจุดนัดพบกันของความหลากหลาย ภายใต้ความพยายามทําให้
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันของรัฐชาติ (เดชา ต้ังสีฟูา. 2549 : 306-307) 

Andrew Walker (1999:232) กล่าวถึงอํานาจใหม่ท่ีชายแดนว่าจะประกอบด้วยช่องโหว่ 
(Interstitial zon) ท่ีมีการโยกย้ายและแทนท่ี เกิดการสูญสลายของอาณาบริเวณแบบหนึ่งเดียว จะ
เกิดอัตลักษณ์และลักษณะใหม่ของวิถีชีวิต เกิดการเช่ือมต่อในมิติการทับซ้อนท้ังด้านการเมืองระดับ
ท้องถิ่น สังคมพหุลักษณ์ และวัฒนธรรมแบบล่ืนไหล 

Wilson and Donnan (2002 : 3-6) มองว่า ชายแดนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เป็นพื้นท่ีท่ีต่อรองได้ท้ังระดับปฏิบัติการและระดับการนิยามความหมายต่อกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น 
ผู้คนในพื้นท่ีพรมแดนสามารถต่อรองและให้ความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของชาติและรัฐ
ได้ แนวคิดของ Appadurai (1996) มองพื้นท่ีชายแดนในลักษณะท่ีเคล่ือนไหวและเล่ือนไหล ส่วน 
Walker (1997) นําเสนอว่า รัฐชาติไม่ได้มีอํานาจในการกําหนดกติกาต่างๆ ในบริเวณชายแดนแต่
เพียงฝุายเดียว แต่ผู้คนท่ีอยู่ในบริเวณนั้นก็สามารถท่ีจะสร้างสรรค์ ต่อรองและอธิบายการให้
ความหมายของพรมแดนโดยตัวของเขาเองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆชายแดนไม่ใช่เส้นท่ีขีดไว้อย่าง
ตายตัวเพื่อให้คน ส่ิงของ หรือความคิด ข้ามไปข้ามมาแต่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นชายแดนของอะไรก็ตาม 
ถูกขยับ ถูกลบ และถูกขีดใหม่อยู่เสมอๆ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในแต่ละสถานท่ีและเวลา 
(ปฤษฐา รัตนพฤกษ์. 2545 : 38) พื้นท่ีชายแดนจึงมีความหมายท่ีหลากหลายและแบ่งออกเป็นหลาย
ลักษณะ แต่ละลักษณะไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจน มีการทับซ้อนกันอยู่ ความหมายของพื้นท่ีชายแดน
จึงเล่ือนไหลไปตามระยะเวลา อํานาจ สังคม บริบทแวดล้อมและความเคล่ือนไหวของผู้คนท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่านอํานาจการต่อสู้ต่อรอง กิจกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน  

ผู้วิจัยเห็นว่าพื้นท่ีสนามวิจัยโครงการ ฯท่ีตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มี
ลักษณะความเป็นพื้นท่ีเฉพาะและมีบริบทของความเป็นพื้นท่ีชายแดน (Borderland) ท่ีแต่ต่างสังคม
ชนบทโดยท่ัวไป 



42 

 

 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันในประเทศไทยท่ีผ่านมา มุ่ งศึกษาประเด็นในเชิง
เศรษฐศาสตร์ มิติทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากรและกระจายทรัพยากร การพนันจึงมี
ความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ระดับมหาภาคเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งงานวิจัยเรื่องการพนันท่ีสําคัญ ได้แก่ 
เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการพนัน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร,2546) เศรษฐกิจการพนัน (สังศิต พิริยะ
รังสรรค์, 2547) แต่การศึกษานี้มุ่งไปศึกษาการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 
 2.2.1 การพนัน ที่เก่ียวข้องเด็กและเยาวชน ในสังคมไทย 

กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ และธีรโชติ ภูมิภมร (2559) ได้ศึกษาเยาวชนกับการพนัน: 
ปัจจัยเส่ียง ความเปราะบางและผลกระทบทางสังคม โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่มีอายุ 13-24 ปี โดย
แบ่งเป็น 2 ระดับคือ วัยรุ่นตอนต้น (13-18 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (19-24 ปี) จากชุมชนเส่ียงจาน
วน 5 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาได้สะท้อนว่า ปัจจุบันยังไม่มีการส่งเสริมให้เกิด
นโยบายในการคุ้มครองเยาวชนผลกระทบจากปัญหาการพนันในภาพรวม และการสร้างการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ตระหนักถึง ผลกระทบทางสังคมต่อประเด็นการพนันในสังคมไทยยังไม่
เพียงพอต่อการกําหนดนโยบายสาธารณะในการปูองกันเยาวชนจากการพนัน ขณะเดียวกันในทัศนะ
ของผู้วิ จัยยังมีความพยายามแสดงให้เห็นว่า การพนันของเยาวชนในมิติความเส่ียงและความ
เปราะบางซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมและอบายมุขอื่นๆ ซึ่งสถานการณ์เชิงลึกในชุมชนและ
ผลกระทบโดยรวมผลจากการพนัน ท้ังผลกระทบระดับสังคม ระดับความรุนแรง (อาชญากรรม , 
ครอบครัว, สังคม) ผลกระทบด้านมิติเศรษฐกิจยังไม่ช่วยให้เกิดการการแก้ปัญหาของผู้ติดการพนัน
และการพนันท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น  และผลกระทบด้านสุขภาพของนักพนันเยาวชนเอง 
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังช่วยให้เห็นมิติเชิงผลกระทบระดับจุลภาคจากพฤติกรรมการเล่นพนันสู่มห
ภาคในเชิงนโยบายและสถานการณ์โดยภาพรวมของปัญหาการพนันในมิติเฉพาะกลุ่มและผลกระทบ
ทางสังคมจากพฤติกรรมการพนัน 
 อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพนันแฝงในงานวัด : 
กระบวนการเปล่ียนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของ
เยาวชนไทย  พบว่า กระบวนการเปล่ียนสภาพของกิจกรรมงานวัดเป็นการพนันแฝง เกิดจากประเด็น
สําคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานวัด 
ทําให้มีการคิดค้นเกมการเล่นท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป มีการแข่งขันกันมากขึ้นทําให้มี
การพัฒนารูปแบบให้ดึงดูดใจมากขึ้น แปลกขึ้น ดัดแปลงเป็นเกมใหม่ ๆ โดยมีเปูาหมายเพื่อให้มี
ผู้สนใจเล่นมากขึ้น 2) การเปล่ียนแปลงมุมมองในการเพิ่มรายได้ของวัด การเพิ่มรายได้ของวัดเป็นอีก
ประเด็นหนึ่งท่ีเป็นสาเหตุของการเปล่ียนสภาพของกิจกรรมงานวัดเป็นการพนันแฝง ยิ่งจัดใหญ่
เท่าไหร่ยิ่งมีคนมาเดินมากขึ้นเท่านั้น และรายได้ก็มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน  3) กลุ่มเส่ียงจากการ
พนันแฝงในงานวัด คือ กลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถือเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง และส่วนใหญ่เด็กทุกคนรู้จักงานวัดต้ังแต่อายุ
ยังน้อยโดยการมาเท่ียวกับครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติ ซึ่งเด็กได้เห็นสภาพบรรยากาศและ
กิจกรรมของงานรวมถึงได้มีโอกาสลองเล่นเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานวัดร่วมกับครอบครัว 
เมื่อเด็กโตข้ึนบางคนสามารถมาเท่ียวงานด้วยตนเองได้ เนื่องจากเป็นคนในท้องถิ่นและงานวัดอยู่ใน
เขตพื้นท่ีใกล้บ้าน บ้างก็มากับกลุ่มเพื่อน และเล่นเกมในงานวัดด้วยตนเองหรือเล่นกับเพื่อน และ 4) 
การเสพติดการการเสพติดเกม การเล่นในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ง่ายมาก โดยลักษณะท่ัวไปของเกมการ
เล่นในงานวัดส่วนใหญ่ต้องใช้ทักษะ ฝีมือ และความชํานาญในการเล่น บางเกมเล่นค่อนข้างยากและ
โอกาสในการชนะหรือได้ของรางวัลก็ยากด้วยเช่นกัน หรือบางเกมการเล่นอาจไม่จาเป็นต้องใช้ทักษะ
หรือความชํานาญใด ๆ เพราะเป็นการเส่ียงโชค โดยลุ้นเพียงอย่างเดียวพนันในงานวัดผ่านเกมการเล่น 
 สุภาวด ีขุนทองจันทร์ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการพนันของวัยรุ่นในบริบทของสังคมไทย
ภาคอีสานพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร โดยศึกษา กรณีศึกษาจากวัยรุ่น 5 ราย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องระดับครอบครัว 5 ราย ระดับชุมชน (ผู้นําชุมชน) 5 ราย และระดับสังคม (เจ้าหน้าท่ีรัฐ) 
จํานวน 2 ราย  พบว่า พฤติกรรมการพนันของวัยรุ่น 5 กรณีศึกษาเทียบกับแบบคัดกรองการติดการ
พนันแบบง่ายสาหรับประเมินผู้เล่นพนันของพนม เกตมานและเทียบกับแบบสรุประยะของการติด
พนันของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า กรณีศึกษาท้ัง 5 มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา 
การเล่นการพนัน และเส่ียงเป็นโรคติดพนันและติดการพนันอยู่ในระยะกลางถึงระยะปลาย  ใน
ลักษณะชีวิตครอบครัวเริ่มไม่มีความสุข และไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ เริ่มท่ีจะเล่นพนันเพื่อ “ตาม
เอาคืน” และอยากกลับมาเล่นอีกครั้งให้เร็วท่ีสุดเพื่อเอาชนะพนันท่ีเพิ่งเสียไป ซึ่งการพนันของวัยรุ่น
เช่ือมโยงไปสู่อบายมุขอื่นอย่างหลีกเล่ียง พฤติกรรมการพนันของวัยรุ่นสอดคล้องกับนักจิตวิทยากลุ่ม
พฤติกรรมท่ีเช่ือว่า มนุษย์เกิดมาไม่ดีไม่เลว มนุษย์จะดีเลวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ถ้ามนุษย์อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดีก็จะเป็นคนดี ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดีก็จะเป็นคนท่ีไม่ดี มนุษย์จึงเป็นผลผลิต
ของส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม ท่ีเช่ือว่ามนุษย์จะดี เลว
ขึ้นอยู่กับการปรับตัวในสภาพแวดล้อม เพราะมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญา ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมจะเป็นแนวทางช่วยให้วัยรุ่นห่างไกลจากการพนันหรือลด
ปัญหาการพนันได้  

ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก(2559) ได้ศึกษา เรื่อง การสร้างชุดการเรียนรู้ต้นแบบเกี่ยวกับการ
พนันสําหรับเด็กในวัยเรียน  โดย คณะวิจัยฯ จึงได้ทําการศึกษาโครงการและชุดการเรียนรู้การให้
การศึกษาเชิงปูองกันปัญหาการพนันสาหรับเด็กในวัยเรียนในโรงเรียนแยกตามระดับช้ันการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศต่างๆ เช่น 
แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อศึกษาเนื้อ หาและรูปแบบ
ชุดการเรียนรู้ฯ ท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย จากนั้น คณะวิจัยฯ ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้
ต้นแบบ เพื่อให้การศึกษาเชิงปูองกันปัญหาการพนันสา หรับนักเรียนในโรงเรียน ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในประเทศไทย โดย ต้ังช่ือชุดการเรียนรู้ต้นแบบเพื่อปูองกันปัญหาการพนัน
สําหรับนักเรียนในโรงเรียน นี้ว่า “คุณรู้จักการพนันดีจริงหรือ” และนําชุดการเรียนรู้ต้นแบบนี้มา
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ดําเนินการทดสอบกับนักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน 3 แห่งในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีนักเรียนจํานวน 100 คน เข้าร่วมการทดสอบ  
 ผลการทดสอบ พบว่า หลังการทดสอบ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประเด็นท่ีเกี่ยวกับการ
พนันได้ดีขึ้น และสามารถปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการพนันได้อย่างมีนัยสําคัญ โดย
นักเรียนสามารถเข้าใจคาจากัดความของการพนันได้อย่างดีว่า การพนันคือ การเอาเงิน ส่ิงของ หรือ
ของท่ีมีค่าไปเส่ียงกับกิจกรรมท่ีมีผลลัพธ์ไม่แน่นอน การพนันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอน การเล่น
พนันแต่ละครั้ง เป็นอิสระต่อกัน ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา มีผู้แพ้พนันมากกว่าผู้
ชนะพนัน โอกาสในการชนะพนันมีน้อยและไม่อยู่ข้างผู้เล่นพนัน เจ้ามือเป็นฝุายได้เปรียบเสมอเพราะ
เจ้ามือเป็นผู้ออกแบบกฎเกณฑ์ ยิ่งเล่นนานยิ่งมีโอกาสเสียพนันมากขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถกาจัด
ความเช่ือและความเข้าใจท่ีผิดๆ เกี่ยวกับการพนันได้ เช่น ความเช่ือท่ีว่าคุณสามารถฝึกฝนเล่นการ
พนันให้เก่งขึ้น ได้หากคุณพยายามมากขึ้น ความเช่ือท่ีว่าการคิดว่าตัวเองมีโชคทาให้ชนะพนัน การ
เกือบชนะพนันครั้งนี้หมายความว่าเรามีโอกาสชนะพนันครั้ง  หน้ามากขึ้น และความเช่ือในโชคลาง
ของขลัง เป็นต้น นอกจากนั้น นักเรียนยังมีโอกาสได้ใช้ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจเล่นเกมพนัน ซึ่งทําให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์นี้ในการประกอบการ
ตัดสินใจใดๆ ท่ีมีความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล โดยคํานึงถึงผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน 
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เพื่อไม่ให้เด็กเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนันในอนาคตได้ 

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) (2558) ได้ศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม 
และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจําปี 2558 โดยศึกษากลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ใน 26 จังหวัด กระจายตามภูมิภาคต่างๆของไทย พบว่า 1) ทัศนคติและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมกับสถานการณ์ด้านการพนัน คนในสังคมจํานวนไม่น้อยยังมีทัศนคติท่ีเป็นแรงเสริมด้านบวกกับ
การเล่นพนัน อาทิ การพนันเป็นวิธีการท่ีทําให้รวยทางลัด ตลอดจนทัศนคติในการเล่นพนันบาง
ประเภทว่าเป็นเรื่องท่ีถูกต้องหรือเป็นกิจกรรมท่ี “ไม่ใช่การพนัน” อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ
แม้แต่หวยใต้ดิน สภาพแวดล้อมเป็นเงื่อนไขสําคัญท่ีส่งผลกับทัศนคติต่อการเล่นพนันรูปแบบต่างๆ 2) 
สถานการณ์ด้านการเล่นพนันในรอบ 12 เดือน (ปีพ.ศ. 2558) พบว่าคนไทยท่ีเล่นการพนันในรอบ 12 
เ ดื อน ท่ี ผ่ านม ามี เ กิ น ครึ่ ง คื อ ร้ อ ย ละ  52.4 ห รื อ สู ง ถึ ง ปร ะมาณ  27 ล้ าน คน  โ ดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีมีจํานวนนักพนันมากท่ีสุด ประมาณ 10 ล้านคนหรือคิดเป็น 1 ใน 3 
ของจํานวนนักพนันท้ังหมด ในกลุ่มนักพนันจํานวนกว่า 27 ล้านคน เป็นนักพนันท่ีอยู่ในช่วงวัยเด็ก
และเยาวชนจํานวนสูงถึง ประมาณ 3 ล้านคน ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีสังคมไม่ควรมองข้ามเพราะเด็ก
และเยาวชนกลุ่มนี้มีโอกาสกลายเป็นนักพนันเต็มตัวในอนาคต ดังผลการสํารวจท่ีระบุอย่างชัดเจนว่า
กลุ่มนักพนันในปัจจุบันกว่าร้อยละ 60 เริ่มต้นเล่นพนันในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี 

ผลกระทบทางสังคม ท่ีเห็นอย่างเด่นชัด คือ พฤติกรรมการเสพติดพนัน โดยผลการสํารวจ
ครั้งนี้ พบว่า มีนักพนันถึง 2 ล้านคนเศษท่ียอมรับว่าตัวเองติดพนัน (ประมาณ 5 ล้านคนไม่แน่ใจว่า
ตัวเองติดพนันหรือไม่ ) ท่ีน่าสนใจคือในจํานวนนี้เป็นนักพนันท่ีอยู่ในช่วงวัยเด็กและเยาวชนถึง
ประมาณ 2 แสนคน สอดคล้องกับผลการสํารวจท่ีสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ท่ีมีโอกาสได้เล่นพนันอย่างน้อย
ร้อยละ 10 มีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะการติดพนัน โดยร้อยละ 13 หลังชนะพนันเคยมีความต้องกํารอ
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ย่างมากท่ีจะเล่นอีกเพื่อเอาชนะหรือให้ได้เงินเพิ่มขึ้น ขณะท่ีร้อยละ 12 เล่นพนันนานกว่าท่ีต้ังใจจะ
เล่น/ท่ีวางแผนไว้ รวมถึงหลังเสียพนัน จะเกิดความรู้สึกว่าจะต้องรีบกลับมาแก้มือ เพื่อเอาเงินท่ีเสียไป
คืนมาให้เร็วท่ีสุด ผลกระทบทางสังคมนอกจากการติดพนัน ยังพบว่า นักพนันจํานวนถึงเกือบ 4 แสน
คน เล่นพนันจนถึงระดับท่ีมีปัญหา และอีกเกือบ 4 แสนคนถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงว่าจะเล่น
จนถึงระดับท่ีมีปัญหา  

วสันต์ ปัญญาแก้วและคณะ (2559)  ได้ศึกษาเรื่องฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก: ความเป็นชาย 
วัยรุ่น และวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุดในพื้นท่ี 5 สนาม คือ 1. สนาม 
SCG Stadium – เมืองทองธานี 2. สนาม PAT Stadium – การท่าเรือ-คลองเตย 3. สนาม I-Mobile 
Stadium – บุรีรัมย์ 4. สนาม United Stadium – เชียงราย และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 
ปี – เชียงใหม ่พบว่า ปรากฏการณ์ฟุตบอลไทยคือพื้นท่ีวัฒนธรรมใหม่ท่ีก่อตัวขึ้นและช่วยให้เราเห็น
ความเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสความนิยมในฟุตบอลไทย
ในช่วง 6-7 ปีท่ีผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมฟุตบอลในสังคมไทย ยังช่วยให้
เราเห็นและสามารถติดตามการขยายตัวเพิ่มขึ้นของคนกลุ่มใหม่  คือ เยาวชนและชายวัยทํางาน ท่ี
อาจจะเรียกว่า “ชนช้ันใหม่” ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มีรายได้ระดับกลาง (คือระหว่าง 1- 
20,000 บาท) ทํางานในระบบ พวกเขาคือแฟนบอลกลุ่มใหญ่ท่ีบริโภคฟุตบอลไทยภายใต้สภาพสังคม
ที พวกเขากําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติอัตลักษณ์ท้ังจากชีวิตประจําวันและชีวิตการงานในระบบ
สมัยใหม่ ความสัมพันธ์เชิงชุมชนแบบจารีตลดลง การเดินทางโยกย้ายถิ่นมีอัตราเร่งมากขึ้นจนถึงการ
ถูกเบียดขับจากการเข้าสู่พื้นท่ีสาธารณะและการงานของผู้หญิงท่ีปัจจุบันก็มีโอกาสมากขึ้น  กลุ่ม
ชายไทยเหล่านี้จึงต้องการพื้นท่ีทางสังคมใหม่ๆ สําหรับแสดงตัวตนเพื่อยืนยันและคํ้าจุนสภาวะ
วิกฤติอัตลักษณ์นี้ และหนึ่งในพื้นท่ีทาสังคมนั้นก็คือ “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยลีก” 

 
2.2.2 การพนันในพื้นที่ชายแดนไทยและในอีสาน 
ท่ีผ่านมามีนักวิชาการได้นําเสนองานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันในพื้นท่ีบริเวณ

ชายแดนไทย โดยเฉพาะการพนันในคาสิโนจากท่ีต่างๆท่ีติดกับชายแดนไทย งานท่ีสําคัญคือ จาก
หนังสือเรื่อง คาสิโนชายแดน วสันต์ ปัญญาแก้ว (2561) ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้รวบรวม
และนําเสนอบทความวิชาการท่ีหลายหลาย ได้แก่ การพนัน รัฐพัฒนา คาสิโนชายแดน (วสันต์ ปัญญา
แก้ว) รัฐและทุนคาสิโน การลงทุนในพื้นท่ีชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน (รัตพงษ์ สอนสุภาพ) คิงส์โรมัน 
คาสิโนกับการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศษฐกิจพิเศษสามเหล่ียมทองคํา(ณัฐกร วิทิตานนท์) คาสิโนและ
เครือข่ายธุรกิจในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี (วศิน ปัญญาวุธตระกูล) คาสิโนกับเครือข่าย
ท้องถิ่น/ข้ามชาติในพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา(ชัยยนต์  ประดิษฐ์ศิลป์) คาสิโนกับการเติบโตของเมือง
ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก(วิเศษ สุจินพรัหม) สะหวันเวกัส การพนัน ความหวัง และการจัดการความ
เส่ียงของนักพนันข้ามแดน (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, สุรสม กฤษณะจูฑะ) และนักพนันและเครือข่ายบ่อน
คาสิโนในพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา: สะงํา-ช่องจอม(กนกวรรณ มะโนรมย์, วัชรี ศรีคํา) งานชุดนี้ส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญกับธุรกิจคาสิโนชายแดน 
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เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พนันพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มีงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ชัยยนต์  ประดิษฐ์ศิลป์ (2561) บทความคาสิโนกับเครือข่ายท้องถิ่น/ข้ามชาติในพื้นท่ี
ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้สรุปว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดนไทย -
กัมพูชา นั้นเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างกว้างขวางของทุนนิยมคาสิโนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
ร่วมกับความต้องการการดึงดูดการลงทุนโดยประกาศใช้นโยบายระดับชาติของประเทศกัมพูชาและ
ข้อกฎหมายห้ามมิให้เปิดบ่อนในประเทศไทย ทําให้กลุ่มชนช้ันนําต่างๆท้ังกลุ่มนายทุนไทย กลุ่ม
นักการเมืองไทย กลุ่มนายทุนกัมพูชา กลุ่มนักการเมืองกัมพูชา และกลุ่มทุนข้ามชาติ เข้ามาลงทุน
ธุรกิจคาสิโนในพื้นท่ีชายแดนภาคตะวันออกระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาท้ังธุรกิจท่ีเป็น
ทางการ(normal economy) และธุรกิจใต้ดิน(underground economy) เช่น การเปิดให้เล่นการ
พนันอย่างถูกกฎหมายในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ 

กนกวรรณ มะโนรมย์, วัชรี ศรีคํา (2559) เรื่องเครือข่ายและองค์กรทางสังคมของคาสิโน
ข้ามแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในพื้นท่ีอีสานล่างและนัยเชิงนโยบาย โดยศึกษาเครือข่ายและองค์กร
ทางสังคมของกลุ่มคนท่ีเล่นคาสิโนในพื้นท่ีพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา บริเวณชายแดนช่องสะงํา 
อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษและช่องจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ พบว่า การเดินทางเข้าออก ณ ด่านท่ีมี
คาสิโนข้ามแดนผ่านด่านช่องสะงําและช่องจอมมีจํานวนราว 700,000 คนต่อปี และจํานวนผู้ข้ามไป
เล่นเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมาก ในกลุ่มผู้เล่น พบว่า เกือบท้ังหมดเป็นวัยกลางคนมีท้ังผู้ท่ีมีอาชีพ
หลักของตัวเองและเล่นพนันในคาสิโนเป็นอาชีพหลัก ผู้เล่นพนันไปเล่นท่ีคาสิโนชายแดนโดยไม่ต้อง
กังวลเรื่องถูกจับกุมและรู้สึกอับอาย เพราะผู้เล่นส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการท้ังทํางานและเกษียณอายุ
แล้วที่ข้ามไปเล่นในบ่อนต่างประเทศและมีจํานวนไม่มากนักท่ีเป็นคนแก่ ชาวบ้าน หรือคนวัยทํางานท่ี
ตกงาน 

เครือข่ายพนันข้ามแดนก่อตัวขึ้นทั้งแบบตามธรรมชาติ ผ่านระบบเครือญาติและเพื่อนฝูงท่ี
รู้จักคุ้นเคยกันและก่อตัวผ่านการจัดต้ังและการจัดการอย่างเป็นระบบเชิงธุรกิจ นอกจากนี้การศึกษา
ยังพบว่า เครือข่ายทางสังคมของการพนันข้ามแดนมีหกลักษณะ ได้แก่ 1) เครือข่ายท่ีมีการจัดการท่ี
ชัดเจนของธุรกิจท่ีเรียกว่า“การขึ้นทัวร์” 2) เครือข่ายญาติพี่น้อง 3) เครือข่ายเพื่อนฝูง 4) เครือข่าย
การเดินทางร่วมกันในฐานะนักท่องเท่ียว 5) เครือข่ายภายในครอบครัวเดียวกัน และ 6) การเดินทาง
ไปคาสิโนแบบส่วนตัวโดยไม่พึ่งเครือข่าย แต่โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะการจัดการเครือข่ายผ่านธุรกิจ
การขึ้นทัวร์เป็นหลัก โดยการพนันข้ามชาตินี้ มีการจัดระบบอย่างชัดเจนของผู้กระทําการอันเป็นการ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกันระหว่างความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ
บนฐานผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของคาสิโนกับเครือข่ายผู้จัดทัวร์พนัน  และกลุ่มนักพนัน ในแง่
ผลกระทบท่ีเกิดจากการพนันข้ามแดนนี้มีท้ังด้านบวกท่ีการพนัน คือ รายได้และสามารถทําเป็นอาชีพ
ได้ การเกิดธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับพนันหลากหลายแบบ ท่ีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่วน
ผลกระทบด้านลบได้แก่ ความเส่ียงจากการเป็นหนี้แม่ทัวร์และคนทัวร์ด้วยกันเอง การถูกหักหลัง 
ความเส่ียงจากการเดินทางและสุขภาพเป็นต้น 
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ในเชิงสังคมวิทยาการพนันข้ามชาติ พบว่า  เครือข่ายทางสังคมของการพนันข้ามแดนมีการ
ขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมากจากการฉวยใช้ความเป็นพื้นท่ี “พิเศษ” ของชายแดนท่ีเต็ม
ไปด้วยความสลับซับซ้อน มีความเล่ือนไหล หลากหลายและมีข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขพิเศษ รวมท้ัง 
การท่ีประเทศหนึ่งมีนโยบายและกฎหมายรองรับว่าคาสิโน  หรือการพนันเป็นส่ิงถูกกฎหมาย 
(Legality) ในขณะท่ีอีกประเทศหนึ่งกําหนดท้ังโดยนโยบายและกฎหมายว่า การพนันเป็นส่ิงผิด
กฎหมาย  

ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, สุรสม กฤษณะจูฑะ (2556) กระบวนการกลายเป็นนักพนันข้ามแดน 
กรณีศึกษาคนทัวร์ท่ีคาสิโนสะหวันเวกัส  ได้ศึกษากระบวนการท่ีทําให้ชาวบ้านกลายเป็นนักพนันข้าม
แดน และ เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทย อันเป็นผลจากการเปิดคาสิโน
สะหวันเวกัส  การศึกษาพบว่า ส่ิงอํานวยความสะดวกในการข้ามแดนให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะทัวร์
นักพนันเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้ชาวบ้านเข้าสู่วงจรการพนัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของคาสิโนท่ีต้องการโป
รโมทสร้างความครึกครื้นและหารายได้เข้าคาสิโน การตัดสินใจเข้าร่วมทัวร์ของชาวบ้านมีปัจจัย
ทางด้านสังคมเศรษฐกิจเป็นตัวแปรสําคัญ โดยเฉพาะการว่างงาน การสร้างรายได้เสริม ความหวังจาก
เงินพนันจํานวนหนึ่ง และการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ 
การเข้าร่วมกิจกรรมของเพื่อนฝูง การช่วยเหลือคนรู้จักให้มีลูกค้าครบจํานวนตามเปูาหมาย การทํา
กิจกรรมยามว่างของผู้สูงอายุ ปัจจัยทางด้านกฎหมาย ได้แก่ การไม่ถูกจับกุม และปัจจัยเสริมเช่นการ
ได้ท่องเท่ียวต่างประเทศ ต่างส่งผลให้ชาวบ้านตัดสินเข้าร่วมทัวร์ได้โดยง่าย การเข้าร่วมกิจกรรมการ
พนันดังกล่าวมีส่วนให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเปล่ียนสถานะกลายเป็นนักพนันข้ามแดน และเข้าสู่กิจกรรม
การพนันต่อเนื่องจากท่ีไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเลย  

ผลกระทบต่อการเข้าไปพนันในคาสิโนชายแดน พบว่า การสูญเสียรายได้ส่วนบุคคลและ
รายได้รวมของประเทศอย่างมีนัยสําคัญและส่งผลทางลบโดยตรงต่อผู้ท่ีเสพย์ติดการพนัน และส่งผล
ต่อปัญหาอาชญากรรมในทางอ้อมขณะท่ี การพนันในคาสิโนไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาวบ้านท่ีเป็นนักพนันรับจ้าง พวกเขามองการพนันในฐานะของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทหนึ่ง  ท่ีเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ในเวลาว่าง  แต่การพนันดังกล่าวไม่ได้
ตอบสนองในฐานะกิจกรรมยามว่าง เนื่องจากไม่ได้มีกําลังทางการเงินท่ีเพียงพอตามทฤษฎี พวกเขาใช้
เงินพนันอย่างระมัดระวัง เพื่อท่ีจะไม่ให้เสียหรือได้มา และมองว่าเงินท่ีได้เป็นผลพลอยได้ในเวลา
ว่างงาน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างไม่มีการพัฒนาสู่การเป็นนักพนันมืออาชีพจากระบบทัวร์  เนื่องจาก
เหตุผลด้านเงินทุนและตรรกะในการลงทุน ซึ่งการหล่ังไหลไปคาสิโนชายแดนกับทัวร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีเป็นชาวบ้านสะท้อนให้เห็นการสร้างทางเลือกในการดํารงชีวิตของชาวบ้าน  

สดใส สร่างโศรก, นนท์ พลางวัน (2556) ได้ศึกษาเรื่อง บ่อนคาสิโน ช่องสะงํา-ช่องจร็อก
เจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ส่งผลให้วิถีพนันของชาวบ้านในพื้นท่ีต่อแดน
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร โดยศึกษา ท่ีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา พบว่า การเล่นพนันของชาวบ้านก่อนมี
บ่อนคาสิโนช่องสะงํา ในฝ่ังไทย ท่ีบ้านแซรไปร์ มีการเล่นการพนันท่ีมีลักษณะเป็นการพนันพื้นบ้าน 
ได้แก่ พนันไก่ชน โบก การพนันในลักษณะท่ีมีผู้นําเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ ไฮโล ไพ่ หวยใต้ดิน ส่วนการเล่น
พนันของชาวบ้านหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ยังคงมีการเล่นการพนันอย่างเดิมทุกชนิด และยังเพิ่ม
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การพนันหวยหุ้นอีกด้วย ทางด้านกัมพูชา ในอดีตยุคเขมรแดงยังมีอิทธิพล ชาวบ้านไม่มีการเล่นพนัน 
แต่ภายหลังการเสียชีวิตและถูกจับดําเนินคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของระดับนําของเขมรแดง พร้อมๆ กับ
การเปิดด่านช่องสะงํา ทําให้เกิดชุมชนใหม่ และมีการเล่นการพนันกระจายท่ัวไปจนถึงอําเภออันลอง
เวง เป็นการเล่นการพนันท่ีมีลักษณะเป็นการพนันพื้นบ้าน ได้แก่ พนันไก่ชน การพนันในลักษณะท่ีมีผู้
นําเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ พนันมวยตู้ หวยใต้ดิน กดามโฆละก์ (คล้ายน้ําเต้า ปู ปลา) ไพ่ สลากกินแบ่ง
รัฐบาลของกัมพูชา ส่วนภายหลังมีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา ยังคงมีการเล่นการพนันอย่างเดิมทุกชนิด 
โดยในระยะหลังมีการเล่นพนันหวยใต้ดินโดยใช้ผลสลากฯ ของไทย และหวยหุ้นเวียดนาม 

การปรับตัวของชาวบ้านต่อแดนเกิดความเปล่ียนแปลงของวิถีพนันของชาวบ้านขึ้นท้ังสอง
ฝ่ัง  ในฝ่ังไทย ในห้วงเวลาท่ีเปิดบ่อนใหม่ๆ ชาวบ้านเข้าเล่นในบ่อนเป็นจํานวนมาก ในลักษณะเห่อ
ของใหม่ ในระยะต่อมาก็ลดจํานวนลงเรื่อยๆ จนเหลือแต่นักพนันอาชีพและชาวบ้านท่ีเข้าบ่อนแบบ
รับจ้างนั่งรถตู้ ส่วนในฝ่ังกัมพูชา ท่ีชาวบ้านท่ีเป็นอดีตเขมรแดงต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสทุนนิยม
และโลกาภิวัตน์ จนมีคํากล่าวกันในหมู่อดีตเขมรแดงว่า “เอาเงินไว้ก่อน” ทําให้หลายครอบครัวยอม
จํานนต่อความจําเป็นทางเศรษฐกิจ โดยยินยอมให้ลูกๆ เข้าทํางานในบ่อน สําหรับคนในชุมชนหน้า
บ่อนคาสิโน ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ผู้ค้าแล้ว พอปิดร้านก็กรูกันไปท่ีบ่อนและเสียเงินให้บ่อนจนหมด  

ผลกระทบจากบ่อนคาสิโนช่องสะงําท่ีมีต่อชุมชนต่อแดนฝ่ังไทย เกิดผลกระทบด้านบวก คือ 
เมื่อมีบ่อนทําให้การคมนาคมดีขึ้น ราคาท่ีดินถีบตัวสูงขึ้น และตลาดนัดชายแดนทําให้ชาวบ้าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาถูกกว่าการเดินทางไปซื้อถึงในตัวอําเภอขุขันธ์ ส่วนผลกระทบด้านลบ 
ได้แก่ ปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยรถนักท่องเท่ียวและรถตู้บริการนํานักพนันเข้าบ่อนช่องสะงําใช้
ความเร็วสูง ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้ง นักพนันอาชีพหมดเนื้อหมดตัวจนต้องขายท่ีทํากิน 
และมีหนี้สินรุงรัง ในฝ่ังกัมพูชา ผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น คนมีงานทํา ชาวบ้าน
สามารถหางานใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางเข้าไปเมืองใหญ่ ส่วนผลกระทบด้านลบมักเกิดกับผู้ท่ีเข้าบ่อน 
ได้แก่ ผู้นําชุมชนท่ีมีฐานะทางการเงินดี หรือเป็นนักธุรกิจ มีนักพนันหญิงชาวเขมรเมื่อเล่นพนันจน
หมดตัวทําให้ต้องขายตัวในท่ีสุด 
 

2.2.3 การพนันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
อุบล สวัสด์ิผล และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนใน

พื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการศึกษา พบว่า ภายใต้บริบทชุมชน ท่ีอยู่พื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ทําให้ เด็ก เยาวชน และชาวบ้านา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์เขมร ท่ีมีอัต
ลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์เขมรทางความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณี ท่ีเปล่ียนแปลงไปภายใต้วิถีชีวิตการดํารง
อยู่ด้วยภายใต้บริบทชุมชนและการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี อยู่ในพื้นท่ีชายแดนท่ีมีความ “พิเศษ” 
แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นโดยท่ัวไป ภายใต้พื้นท่ีความมั่นคงของรัฐและกลไกอํานาจต่างๆในพื้นท่ีบริเวณ
ชายแดน-กัมพูชา ท่ามกลางนโยบายการพัฒนาของรัฐไทย ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างรวดเร็ว ในมิติด้านสังคม การเมือง ของการพนันใน
พื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ชุมชนแห่งนี้กําลังเผชิญปัญหาโดยได้รับแรงกระตุ้นการพนัน
ในท้องถิ่นที่มีการเล่นพนันกันโดยท่ัวไป และจากธุรกิจการพนันข้ามแดนในพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา เช่น 
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บ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนามไก่ชน อันเป็นกีฬาสร้างสัมพันธ์บริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา เพราะชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นท่ีชายแดน ท่ีมีความพิเศษ คือ มีความสลับซับซ้อน มีความเล่ือน
ไหล หลากหลายและมีข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขพิเศษ ภายใต้กลยุทธการดึงดูดนักพนัน ท่ีหลากหลาย
แตกต่างออกไปรวมถึงการก่อผลประโยชน์และเอื้ออํานวยด้านอํานาจของผู้ท่ีอยู่บริเวณชายแดนด้วย 

มุมมองและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนต่อการพนันในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย -
กัมพูชา พบว่า ข้อมูลพื้นฐานเด็กเยาวชนในพื้นท่ี เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับช้ันเรียน การอยู่อาศัย 
ลักษณะทางสังคมและการมีรายได้ของครอบครัวเด็ก เป็นปัจจัยสําคัญเบ้ืองต้นท่ีเป็นสาเหตุและปัจจัย
ท่ีหลากหลายด้วยพื้นฐานทางครอบครัว ชุมชนและสังคม จากสภาพแวดล้อม ชุดประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนท่ีแตกต่างกัน ท่ีเกิดจากการขัดเกลาทางสังคมท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การ
นิยาม การพนันในความหมายของเด็ก เยาวชน ท่ีหลากหลาย รวมถึงการมีประสบการณ์ในการเส่ียง
โชคหรือการเล่นการพนันและการรับรู้การเล่นการพนันครั้งแรกของเด็กและและคนในชุมชน ท่ี
สามารถจําแนกประเภทของการพนันท่ีเด็กรับรู้มีอยู่ในหมู่บ้านได้   

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนแห่งนี้  สามารถเข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการท่ีแตกต่าง
กันออกไป ส่งผลถึงพฤติกรรมการเล่นพนันของเด็ก เยาวชน และคนในหมู่บ้าน ท่ีสามารถการเล่น
พนันได้หลากหลายท้ังในหมู่บ้านประเทศไทย ได้แก่ พนันหวย ต่างๆ ประกอบด้วย หวยหุ้น หวยงวด 
หวยฮานอย ลอตเตอรี่ สลากเบอร์รางวัล พนันกีฬาต่างๆ  พนันโบก พนันไพ่ พนันไฮโล พนันมวย
(มวยตู้และมวยสัญจร) พนันไก่ชน พนันโดมิโน พนันปาเปูา ปาโปุง พนันบิงโก จับฉลากชิงรางวัล 
พนันบั้งไฟตามบุญประเพณี และการเล่นพนันข้ามแดนในประเทศกับพูชา ได้แก่ 1. การเล่นพนันใน
บ่อนคาสิโน(บ่อนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอร์เทรนเมนต์) และท่ีบ่อนคาสิโน ท่ีช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 2 
แห่ง และการเล่นบั้งไฟ ท่ีสนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา   

กระบวนการจัดการการพนันในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า คนในหมู่บ้านเล่น
การพนันมานาน และชุมชนมีการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นการพนันในชุมชน ผ่าน จารีต กฎข้อ
ห้ามระเบียบของชุมชน มาตรการนโยบายจังหวัด และมาตรการทางกฎหมาย แม้ว่ามาตรการดังกล่าว
จะมีอยู่จริงแต่การนํามาตรการต่างๆมาใช้ยังเป็นข้อจํากัด และขาดกลไกสนับสนุนท่ีชัดเจน ในขณะท่ี
คนในชุมชนเองยังเข้าถึงการพนันในชุมชนสามารถทําได้ง่าย ในขณะท่ีปัจจุบันคนในชุมชุนกําลังเผชิญ
มีการเล่นการพนันในหมู่บ้านมากขึ้น จํานวนเงินมากขึ้นจากการพนันท่ีบ่อนคาสิโน ท่ีประเทศกัมพูชา
และการพนันในชุมชน ท่ีชุมชนเองไม่คิดว่าการพนันเป็นปัญหา  แต่การอธิบายดังกล่าว ยังขาดข้อมูล
ท่ีเป็นข้อเท็จจริงจากการศึกษาในระดับครอบครัวและชุมชนในชุมชน  

สดใส สร่างโศรก และนนท์ พลางวัน ( 2555) ได้ศึกษาเรื่องการพนันในบุญประเพณีบั้งไฟ 
การศึกษาเรื่องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย โดยศึกษาการพนันใน
ประเพณีบุญบั้ง ไฟ ในพื้นท่ี อีสานใต้ ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ และพื้นท่ีอีสานเหนือ ท่ีจังหวัดอุดรธานี ผล
การศึกษา พบว่า บุญบั้ง ไฟ มีท่ีมาจากกรอบจารีตประเพณีของชาวอีสาน ในบุญเดือน 6 หรือบุญบั้ง 
ไฟ เพื่อบูชาพระยาแถน  การแข่งขันบั้งไฟไม่มีในกฎหมาย ในทางปฏิบัติ หมู่บ้านท่ีจัดงานบุญบั้งไฟ 
และเป็นสนามแข่งขันบั้งไฟ ต้องทําประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนําผลการประชาคมให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรือผู้จัด หรือผู้รับเหมาจัดงาน ใช้ประกอบในการขออนุญาตต่อฝุายปกครองและตํารวจ การ
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เล่นพนันบั้งไฟ ในปัจจุบันใช้เกณฑ์ตัดสินด้วยระยะเวลาท่ีบั้งไฟลอยอยู่ในอากาศ บ่อนการพนันบั้งไฟมี
อยู่ 2 แบบ ได้แก่ บ่อนบุญหรือบ่อนในเทศกาล หมายถึง บ่อนท่ีเปิดเล่นพนันในเดือน 6 รวมท้ังเดือน
ก่อนหน้าและหลัง คือ ต้ังแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม และบ่อนอาชีพหรือบ่อนนอกเทศกาล ซึ่งเปิด
เล่นการพนันตลอดท้ังปี โดยมีผู้จัดให้มีการเล่นพนันบั้งไฟ หรือโปรโมเตอร์ มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ผู้
จัดประเภทบุคคลภายนอกท่ีเข้าไปเหมาบุญ และผู้จัดท่ีเป็นบุคคลภายในในรูปของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โดยมีภาระต้นทุนต้องใช้จ่ายในด้านพิธีกรรมและมหรสพเพิ่ม และค่าจ้างทีมเรดาร์ หรือผู้จับ
เวลา และเงินรางวัลบั้งไฟ ส่วนต้นทุนของผู้จัดประเภทผู้รับเหมาบุญ คือ เงินใต้โต๊ะท่ีจ่ายให้กับ
เจ้าหน้าท่ีฝุายปกครองและฝุายตํารวจ ต้ังแต่ระดับอําเภอและระดับท่ีสูงกว่า 

รายได้ของผู้จัด รายได้ของผู้จัดใน 2 เขตไม่เท่ากัน โดยรายได้ของผู้จัดในเขตอีสานใต้ได้
มากกว่าผู้จัดในเขตอีสานเหนือ เนื่องจากสนามในเขตอีสานใต้มีขนาดท่ีใหญ่กว่า คือ มีพื้นท่ีกว้างขวาง 
มีจํานวนนักพนันมากกว่า และเงินพนันมากกว่า ประมาณการวงเงินพนันบั้งไฟทั้งภาคอีสานในรอบ 1 
ปี อยู่ท่ี 56,529,400,000 บาท ในเขตอีสานเหนือ 14,409,500,000 บาท จําแนกเป็น ในเทศกาล 
(เมษายน–กรกฎาคม) รวม 122 วัน มีวงเงินพนัน 7,515,200,000 บาท นอกเทศกาล ประมาณ 227 
วัน วงเงินพนัน 6,832,700,000 บาท และเขตอีสานใต้ มีเพียงในเทศกาล (เมษายน-กรกฎาคม) 122 
วัน ประมาณการวงเงิน พนันอยู่ท่ี 42,181,500,000 บาท 

การจัดให้มีการเล่นการพนันบั้งไฟ ระบบอุปถัมภ์ได้เข้ามามีบทบาทในการเอื้ออํานวยเห็นได้
จากความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้อาจให้คุณให้โทษในการจัดให้มีการเล่นการพนัน 
ท้ังนี้เนื่องจากการจุดบั้งไฟไม่มีบทบัญญัติในกฎหมาย แต่มีการนํากฎหมายอื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
โดยระบุไว้ในเอกสารการขออนุญาตเพียงว่า “ดินปืนชนิดมีควัน” และเนื้อหาในใบอนุญาตท่ีออกโดย
สถานีตํารวจระดับอําเภอ ได้กําหนดหน้าท่ีในการแจ้งแก่ ศูนย์ควบคุมการบิน ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ขอ
อนุญาต โดยอํานวยความสะดวกเพียงระบุหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในท้ายหนังสือเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ 
ไม่ว่าการจัดให้มีการพนันบั้งไฟแบบในเทศกาลหรือนอกเทศกาลล้วนแล้วต้องจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท้ังส้ิน 

ผลกระทบจากการเล่นพนันบั้งไฟ ทางบวก เป็นการสร้างอาชีพ และเป็นแหล่งรายได้ให้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของค่ายบั้งไฟ กลุ่มธุรกิจท่ีประดิษฐ์อุปกรณ์ในการทําบั้งไฟ ผลกระทบด้าน
ลบ ได้แก่ ทําให้เกิดแหล่งอบายมุข เกิดนักพนันหน้าใหม่ เกิดปัญหาหนี้สิน ปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็น
ต้นเหตุของปัญหาสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการขายตัวสร้างทัศนคติเห็นแก่เงินแก่ชุมชน 
เกิดความเส่ือมศรัทธาในพระสงฆ์ ท่ีสําคัญ การทําบุญบั้งไฟกลายเป็นการทําลายประเพณีเสียเอง 

ขณะท่ีงานวิจัยดังกล่าวมี ข้อเสนอแนะ ควรฟื้นฟูประเพณี โดยเปล่ียนทัศนคติไม่ใช้บุญบั้ง
ไฟในการระดมทุนเข้าสู่ชุมชนหรือวัดโดยให้กลับไปสู่การเพื่อบูชาพระยาแถน ส่วนผู้เกี่ยวข้องกับการ
พนันบั้งไฟ มีท้ังเสนอให้นําการพนันบั้งไฟ “ขึ้นบนโต๊ะ. เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าท่ี 
และควรแยกบ้ังไฟออกจากประเพณีและการพนันโดยถือว่าบั้งไฟเป็นนวัตกรรมท่ีจะต้องมีการพัฒนา
และต่อยอดนวัตกรรม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวิจัยนี้ได้ต่อยอดชุดความรู้เก่าเรื่อง การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี

ชายแดนไทย-กัมพูชา ในปี พ.ศ. 2561 จากการวิจัยการพนันท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนในพื้นท่ี
ชายแดน โดยพบว่า เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกําลังเผชิญกับปัญหาด้านการพนันในชุมชนและธุรกิจ
พนันท่ีชายแดนไทย-กัมพูชาท่ีหลายหลาย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่อง แนวทางสร้างกระบวนการ
กลุ่มเรียนรู้พนันของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง
สถานการณ์การพนันในชุมชนชายแดนกับแนวทางสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของ
เด็กและเยาวชนในชุมชน   โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชนท้องถิ่นชายแดนหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําชายแดนไทย -กัมพูชา 2) เพื่อค้นหา
แนวทางในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพนันในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนในชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) ใช้ระเบียบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 พ้ืนท่ีศึกษาวิจัย  

การศึกษานี้เลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง คือ ชุมชนบ้านไพรพัฒนา ในเขตปกครองของตําบล
ไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้บริเวณชายแดนประเทศไทย-
กัมพูชา ได้รับผลกระทบจากการมีคาสิโนชายแดนฝ่ังกัมพูชาชัดเจน และเคยเป็นพื้นท่ีดําเนินงานวิจัย
เรื่อง “การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชา” ซึ่งผล
การศึกษาช้ีชัดว่าการพนันในพื้นท่ีมีความหลากหลาย ซับซ้อน และเช่ือมสัมพันธ์กับการมีคาสิโนฝ่ัง
กัมพูชาชัดเจน  
 
3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

กลุ่มประชากรเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายโดยใช้เกณฑ์พิจารณา
ตามประเด็นและวัตถุประสงค์ แบ่งเป็นกลุ่มเปูาหมากลุ่มเปูาหมายในการศึกษานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้  
 1. กลุ่มเปูาหมายในการให้ข้อมูลบริบทชุมชนและการเปล่ียนแปลงชุมชนหลังการเปิดจุด
ผ่านแดนถาวรและพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แก่ ผู้นําในชุมชน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(อบต.) เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไพรพัฒนา พระสงฆ์วัดไพรพัฒนา อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) นักพนัน พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ดูแลพื้นท่ีบริการรับจ้างท่ีจอดรถ
บริเวณท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา พนักงานบ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
เป็นต้น  
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2. กลุ่มเปูาหมายในการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้พนันในชุมชน ประกอบด้วย 
  2.1  แกนนํานักวิจัยเด็กและเยาวชน บ้านไพรพัฒนาและเครือข่ายเด็กเยาวชน  

โดยกลุ่มนี้มีบทบาทจะร่วมในการพัฒนาฝึกอบรมให้สามารถเก็บข้อมูลวิ จัยและเป็นผู้ร่วมจัด
กระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันในชุมชนและโรงเรียน และร่วมเป็นกลุ่มเปูาหมายการถอด
บทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน  

             2.2  ครูและนักเรียนในโรงเรียนบ้านไพรพัฒนาระดับประถม 4-6 และมัธยมต้น 
(ม.1-3) ครั้งละประมาณ 30-50 คน จะมบีทบาทเป็นผู้เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาความรู้เรื่องพนัน โดย 
ชุดเรียนรู้พนัน จํานวน 5 ชุดเรียนรู้  
 
3.3 ขอบเขตเนื้อหา 

1. ศึกษาบริบทชุมชนท้องถ่ิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนตามวัตถุประสงในข้อ 
1และ2 เนื้อหา ประกอบด้วย  

- ประวัติศาสตร์ชุมชน  
–ท่ีต้ัง อาณาเขต  
-สภาพทางกายภาพ   
-การเปล่ียนแปลงของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม /ประเพณี และวิถีการดําเนิน

ชีวิตของชุมชน ช่วงหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา เพื่อให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงหลังการ
เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา   

2. ศึกษาแนวทางจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนันกับแกนน าเด็กและเยาวชน 
เนื้อหาสําคัญ ประกอบด้วย   

1) การพัฒนาเสริมทักษะการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนันโดยแกนนําเด็กและเยาวชน 
บทเรียนการดําเนินกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนัน และประเด็นท่ีส่ี ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพนันในโรงเรียน 

2) พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนในการจัดกิจกรรมเรียนรู้พนัน ร่วมกับเครือข่ายสภาเด็ก 
และมูลนิธิยุติพนัน ศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน ท่ีกรุงเทพมหานคร  

3) ชุดเรียนรู้พนันและฝึกปฏิบัติการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู้พนันร่วมกับสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัดอุบล และ กลุ่มละครถกแถลง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 5 ชุดเรียนรู้ 
ได้แก่ 1. ชุดเรียนรู้เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ 2. ชุดเรียนรู้ละครถกแถลง 3. ชุดเรียนรู้ บอร์ด
เกม Dream Ranger 4. ชุดเรียนรู้การ์ดเกม บักเซี่ยงเหมี่ยง และ5. ชุดเรียนรู้เกมใบ้คํา เอ็กช์โอ (XO)   

4) ถอดบทเรียนกลุ่มแกนนําเด็กและเยาวชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้พนันและจัดทํา
ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพนันในโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีชุมชนชายแดนไทย-
กัมพูชาของเด็กและเยาวชนในชุมชน  
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3.4 ขอบเขตระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการท้ังส้ิน 12 เดือน โดยเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ส้ินสุด
เดือนกันยายน 2562 
 
3.5 เครื่องมือการวิจัย 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย แนวทางสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน
ของเด็กและเยาวชนในชุมชน  การศึกษาครั้งนี้ ทีมวิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการดําเนิน
วิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยใช้เครื่องมือชุดเรียนรู้  5 ชุดเรียนรู้ และแนวคําถามบริบทและการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีวิจัย และการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
 
3.6 การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทีมวิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยทีมวิจัยศึกษาค้นคว้า และ

รวบรวมรายงานการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ บทสัมภาษณ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเนื้อหาหรือมีแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีวิจัย เพื่อจัดทําฐานข้อมูล (Data Based) 
ของการวิจัย โดยศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อมาวิเคราะห์ให้เห็นท่ีมา และความสําคัญของการพนันในพื้นท่ี
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 

2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นท่ี โดย
เก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยทีมวิจัยเดินทางเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้วยตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน เพื่อให้เห็นข้อมูลท่ีเป็นจริง   โดยทีมวิจัย
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วย 

2.1 การใช้แนวคําถามบริบทและการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีวิจัย โดยผู้วิจัยได้ไป
สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลบริบทชุมชน และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีวิจัยและบริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชา กับผู้ท่ีมีข้อมูลสําคัญ เช่น ผู้นําชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล พระสงฆ์ 
พ่อค้า เป็นต้น  

2.2 การใช้ชุดเรียนรู้พนัน 5 ชุดเรียนรู้ ได้แก่ 1. ชุดเรียนรู้เกมละครผจญภัย เกาะ
มหาสมบัติ 2. ชุดเรียนรู้ละครถกแถลง 3. ชุดเรียนรู้ บอร์ดเกม Dream Ranger 4. ชุดเรียนรู้การ์ด
เกม บักเซี่ยงเหมี่ยง และ5. ชุดเรียนรู้เกมใบ้คํา เอ็กช์โอ (XO)  โดยการปฏิบัติการกระบวนการกลุ่ม
เรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันท่ีจัดโดยกลุ่มเด็กเยาวชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพและให้กลุ่มเปูาหมาย
เหล่านี้นํามาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กในโรงเรียนและคนในชุมชน 

2.3 การถอดบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน โดยผู้วิจัยใช้การ
สรุปงานหลังการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละครั้ง เพื่อนํามาวิเคราะห์ให้เห็นความคิดหรือเหตุผลของแต่
ละชุดเรียนรู้ เพื่อหารูปแบบแนวทางข้อเสนอในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันต่อไป  
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2.4 การสังเกตการณ์ (Observation) เพื่อให้มีโอกาสในการได้ข้อมูลมากขึ้น โดยทีม
วิจัยจะเข้าร่วมสังเกตเหตุการณ์ท่ีสําคัญ และร่วมมือกับกับหน่วยงานวิชาการด้านการพนันในประเด็น
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพนัน ท้ังท่ีอยู่ในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศการข้ามแดนเพื่อ
สังเกตการณ์พนันท่ีบ่อนคาสิโนและสนามบั้งไฟที่ชายแดนประเทศกัมพูชา  

2.5 จัดประชุมเติมเต็มข้อมูล (Work Shop) เพื่อเติมเต็มข้อมูลจากผลการศึกษา
แนวทางการสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยทีมวิจัย
เชิญตัวแทนกลุ่มเปูาหมายจาก กลุ่มนักวิจัยเด็กเยาวชนบ้านไพรพัฒนา คณะนักวิจัย กลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้นําชุมชน  ผู้อํานวยการและครูในโรงเรียน และองค์กร สถาบันอื่น 
ๆ กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกชุมชน เข้าร่วมประชุมเติมเต็มข้อมูล เพื่อให้คนในชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เติมเต็ม และสะท้อนข้อมูลพนันในชุมชนร่วมกัน  ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เติมเต็มข้อมูล วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์พนันในชุมชน โดยทีมวิจัยใช้แบบ
บันทึกการประชุมและอุปกรณ์บันทึกเสียงและการถ่ายภาพ สําหรับบันทึกข้อมูลการสนทนาแต่ละครั้ง 
เพื่อปูองกันการลืมและการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามลักษณะของเครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทีมวิจัยได้นําเสนอเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ดังรายละเอียดท่ีแสดงไว้ในภาคผนวก ก  

 
3.7 การตรวจสอบข้อมูล 

เบ้ืองต้นหลังจากทีมวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละเครื่องมือวิจัย เช่น จากการเก็บข้อมูล
บริบท และการเล่ียนแปลงในพื้นท่ีวิจัย  การสัมภาษณ์เชิงลึก กระสนทนากลุ่ม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสร็จ ทีมวิจัยได้สรุปทบทวนประเด็นกับกลุ่มเปูาหมาย  โดยช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในแต่ละครั้ง เพื่อให้มีความถูกต้องแม่นยํา ร่วมกับกลุ่มเปูาหมายในแต่ละกลุ่ม ส่วนข้อมูลท่ีได้
จากการสังเกตการณ์ ทีมวิจัยใช้การตรวจสอบช่วงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 
ในกระบวนการวิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้านวิธีการ (Methods Triangulation) โดยการ
รวบรวมข้อมูลท่ีใช้หลากหลายวิธีประกอบกัน ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน การ
สังเกตการณ์ การศึกษาเอกสาร การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง โดยใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลท่ีได้
จากกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่ม 

 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทีมวิจัยใช้การจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากเครื่องมือ ชุดเรียนรู้พนัน การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
การศึกษาเอกสาร การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง โดยใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลท่ีไ ด้จาก
กลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่ม การใช้กรณีศึกษาท่ีได้จากการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้ผ่าน
การเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ และการสังเคราะห์ ท้ังนี้ ทีมวิจัยได้นําข้อมูล มาเช่ือมโยงสู่กรอบแนวคิด 
ทฤษฎีหลักการทางวิชาการ และข้อมูลท่ีได้จากภาคสนาม เพื่อนําเสนอสู่การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ในแต่ละประเด็นอย่างเป็นระบบร่วมกับกลุ่มเปูาหมาย 
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บทที่ 4 
บ้านไพรพัฒนา : บริบทชุมชนท้องถิ่นชายแดนและการเปลี่ยนแปลง
หลังการเปิดจดุผ่านแดนถาวรช่องสะง าชายแดนไทย-กัมพูชา 

  
ในบทนี้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอข้อมูลตอบวัตถุประสงค์ท่ี 1 และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน

การสนับสนุนบรรลุตามวัตถุประสงในข้อ 2 โดยผู้วิจัยนําเสนอผลการศึกษาบริบทชุมชนบ้านไพร
พัฒนาใน 2 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ ประเด็นแรก เกี่ยวกับบริบทชุมชนท้องถิ่นบ้านไพรพัฒนา และ
ประเด็นท่ีสอง เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัวในหมู่บ้าน
ไพรพัฒนาและพื้นท่ีบริเวณชายแดนหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําชายแดนไทย-กัมพูชา  

 
 4.1.บริบทชุมชนชายแดนบ้านไพรพัฒนา  

ในประเด็นนี้  ผู้วิจัยจะนําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐาน ท่ีต้ังอาณาเขต 
ลักษณะท่ัวไปทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการดํารงชีวิต ผ่านเรื่องเล่า
ตามความทรงจําในช่วงของชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถ่ินบ้านไพรพัฒนา  
บ้านไพรพัฒนา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย ท่ีอพยพมาจากบ้านไพรบึง

น้อย อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทางห่างออกไปด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากบ้านไพร
พัฒนาปัจจุบัน ประมาณ 74 กิโลเมตร) โดยเดินทางตามเส้นทางสายลวดเข้ามาแสวงหาพื้นท่ีทํากิน 
จากคําบอกเล่าของผู้นําชุมชนบ้านไพรพัฒนา พบว่า  ในพื้นท่ีบริเวณนี้มีผู้คนท่ีพูดภาษาเขมรอาศัยอยู่
ก่อนแล้ว โดยชาวบ้านด้ังเดิมจะอาศัยบนเทือกเขาพนมดงรัก และจากกลุ่มคนเหล่านั้นได้อพยพจาก
เทือกเขาพนมดงรักบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาได้ลงมาต้ังถิ่นฐานใหม่ ท่ีบ้านนาตําบล บ้านแซรไปร 
ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านบางส่วนอพยพไปสร้างบ้านเรือนในฝ่ังประเทศกัมพูชา  

จากการศึกษาประวัติศาสตร์การก่อต้ังถิ่นฐานตามความทรงจําของชาวบ้านตําบล
ไพรพัฒนา สามารถแบ่งพัฒนาการและเหตุการณ์สําคัญ ออกเป็น 5 ยุคหลักๆ ดังนี้  

ยุคแรก ช่วงของการเจาะปุาสร้างบ้านเรือน ช่วง พ.ศ. 2500-2518 มีเหตุการณ์
สําคัญได้แก่ ปีพ.ศ. 2514 เริ่มก่อสร้างบ้านเรือนของบ้านไพรพัฒนา ประมาณ 30 ครอบครัว โดยเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มพ่อพิณ บุญเยี่ยม มีสมาชิก 13 ครอบครัว และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มพ่อจันทร์ โพธิ์ศรีเรือง 
มาสร้างบ้านกระจัดกระจายอยู่บริเวณลําห้วยชะนี คนในละแวกนั้นเรียกว่า บ้านไพรบึงน้อย จากการ
ท่ีมีชาวบ้านอพยพย้ายถ่ินฐานจากท่ีอื่นๆ เข้ามาอยู่ตามแนวบริเวณชายแดน ในบริเวณนี้ เช่น บ้านจะ
แจโกน บ้านวนาสวรรค์ บ้านโอว์ปังโกว์ รวมถึง ไทครัว ท่ีเป็น คนไทย คนลาว คนกูย  คนเยอ และคน
เขมร จากพื้นท่ีอื่นๆของจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมาอพยพ
เข้ามาสมทบจับจองพื้นท่ีทํากิน สร้างครอบครัวสบทบเข้าเป็นหมู่บ้านต่างๆ มีขนาดใหญ่ขึ้น อย่าง
รวดเร็ว 
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ยุคท่ีสอง ยุคช่วงบ้านแตกภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ ช่วงพ.ศ. 2518-2532  ช่วงนี้มี
เหตุการณ์สําคัญคือ ปีพ.ศ. 2518 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจากคอมมิวนิสต์ เนื่องจากบริเวณท่ีต้ัง
หมู่บ้านอยู่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา และเป็นท่ีท่ีปุาเขารกทึบ จึงมีกลุ่มคนท่ีมีกองกําลังติดอาวุธอาศัย
อยู่ตามแนวเทือกเข้าพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชา ได้เข้ามา และชักชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วม
อุดมการณ์ทางการเมือง ปลุกระดมชาวบ้าน หลายครั้ง เกิดการสู้รบตู้สู้ท้ังชาวบ้านและทหาร และเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบกับชาวบ้านไพรพัฒนาและหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงอยู่บ่อยครั้ง  เช่น การเผา
สะพาน และเผาอาคารเรียน คําว่า “สะหาย” จึงเป็นคําท่ีถูกชาวบ้านเรียกช่ือของคนกลุ่มนี้ แต่เป็นท่ี
น่าสังเกตว่า กลุ่มสะหาย บริเวณนี้ด้วยลักษณะของคําพูด น้ําเสียงไม่เหมือนสหายท่ีเป็นคนไทย จึงทํา
ให้ทัศนะคติของชาวบ้านไม่ดีและไม่ให้ความร่วมมือ กลับมองว่ามีสะหาย คอมมิวนิสต์เหล่านี้มีความ
โหดร้าย มากกว่าคอมมิวนิสต์ในท่ีอื่นๆ และท่ีสําคัญพวกเขาบุกเข้าหมู่บ้าน ทําให้ชาวบ้านแซรไปร 
บ้านนาตําบล บ้านแซรสะโบว์ ต้องอพยพมาอาศัยอยู่ท่ีบ้านไพรพัฒนา ขณะส่วนผู้หญิงและเด็กให้
อพยพออกจากพื้นท่ี ส่วนผู้ชายต้องจัดเวรยามคอยเฝูาระวังเหตุการณ์ต่างๆ การเพิ่มความปลอดภัย
และการขุดหลุมกลบภัยทุกหลังคาเรือน เพื่อปูองกันอันตราย และคอยหลบพวกคอมมิวนิสต์ในเวลา
กลางคืน ขณะท่ีหน่วยงานราชการได้เข้ามาสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน จากบ้านละลม ถึงบ้านแซรไปร  
เพราะทางราชการต้องนํากําลังทหารเข้าไปปราบปรามคอมมิวนิสต์ รวมท้ังได้จัดกิจกรรมอบรมไทย
อาสาปูองกันชาติ (ทสปช.) ให้กับผู้นําในชุมชน จํานวนหลายครั้ง และมอบอาวุธปืนท้ัง 2 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 12 กระบอก และในป ี2525 การสู้รบระหว่างรัฐไทยกับฝุายคอมมิวนิสต์ได้ส้ินสุดลง โดย
การประกาศคําส่ังจาก พลเอกเปรม ตามนโยบายให้ฝุายคอมมิวนิสต์เข้ามอบตัวโดยเข้าร่วมเป็นผู้ร่วม
พัฒนาชาติไทย  
 

ยุคท่ีสาม ยุคช่วงเขมรแตก และการพัฒนาสู่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับชุมชน
ท้องถิ่นไทย-กัมพูชา ช่วงพ.ศ. 2533-2541  ในช่วงนี้มีเหตุการณ์สําคัญ ได้แก่ พบว่า ช่วงปี พ.ศ. 
2522 หลังเวียดนามกับเขมรบางกลุ่มบุกเข้ายึดกัมพูชา มีต้ังรัฐบาลโดยนายเฮง สัมริน เป็นผู้นํา
ประเทศ พ.ศ. 2523-2536 ในระหว่างนั้นเกิดความไม่สงบภายภายในประเทศกัมพูชา จึงเกิดการต่อสู้
กลายเป็นสงครามกลางเมือง หรือท่ีหลายคนรับรู้คือ สงครามเขมร 3 ฝุาย  ฝุายท่ีชนะได้เป็นชนช้ัน
ปกครอง ส่วนท่ีพ่ายแพ้ต้องอพยพไปอยู่ท่ีอื่น เป็นเหตุการณ์ท่ีฝุายผู้นําได้ขับไล่เขมรแดงโดยการนํา
ของพอล พต ออกไปสู่ปุาและอาศัยอยู่ตามชายแดนไทย -กัมพูชา จนเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านจาก
ประเทศกัมพูชาหนีภัยสงครามกลางเมือง มาท่ีชายแดนประเทศไทย และมาอาศัยอยู่ท่ีศูนย์อพยพใน
ประเทศไทยโดยครั้งแรกท่ีคนเขมรอพยพมาท่ีค่ายทหารท่ีบ้านภูกอง  ในช่วงสงครามฝรั่งเศส  มี
ชาวบ้านจากประเทศกัมพูชา ประมาณ 50,000 คน โดยมีหน่วยงานของรัฐไทยและหน่วยงานจาก
สหประชาชาติให้การช่วยเหลือหลายหน่วยงาน ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2541 การอพยพครั้งนี้มาอาศัยอยู่ท่ี
ท้ายเขื่อนห้วยสําราญ ใกล้บ้านแซรไปร-นาตําบล จากนั้นได้เดินทางมาอยู่ท่ีศูนย์อพยพท่ีบ้านนาตําบล 
(ติดกับบ้านไพรพัฒนา) ชาวบ้านเรียกว่า “ศูนย์อพยพภูน้อย” (บริเวณปุาเชิงเขาบ้านนาตําบล –ไพร
พัฒนา-บ้านวนาสวรรค์ (ทางขึ้นจุดผ่านแดนช่องสะงําเดิม)ในครั้งนี้มีชาวบ้านจากประเทศกัมพูชา 
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ประมาณ 20,000 คน ชาวบ้านท่ีอพยพมาอยู่ท่ีนี้เนื่องจาก รัฐบาลกัมพูชาในสมัยนั้นได้การกวดล้าง
เขมรแดง และครอบครัว จนชาวบ้านได้รับผลกระทบและความทุกข์ไม่ได้น้อยกว่าท่ีผ่านมา  

 
ยุคท่ีส่ี ยุคช่วงหมู่บ้านเปูาหมายของการพัฒนา ช่วง ปีพ.ศ. 2541-2545 พบว่า  การ

พัฒนาหมู่บ้านของรัฐ เริ่ม ปีพ.ศ. 2515 โดยก่อสร้างโรงเรียนบ้านไพรพัฒนาช่ัวคราว และในปี พ.ศ. 
2524  ได้ย้ายมาก่อสร้างโรงเรียนบ้านไพรพัฒนาขึ้นใหม่ (โรงเรียนปัจจุบัน)และ มีการก่อต้ังสํานักสงฆ์  
และพัฒนามาเป็นวัดไพรพัฒนา ปีพ.ศ. 2541 ชาวบ้านไพรพัฒนาได้นิมนต์หลวงปูุสรวง มาจําพรรษา
ท่ีวัดไพรพัฒนา เนื่องจากชาวบ้านได้ให้ความเคารพบูชา มีบารมีจนได้รับฉายาเป็นเทวดาเดินเดิน 
ขณะเดียวกันหลวงปูุสรวงไม่มีวัดจําพรรษาท่ีแน่นอน ขณะเดียวกันหลวงปูุสรวงมักเดินทางไปโปรด
ชาวบ้าน นักบุญในต่างๆบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจนกลายเป็นตํานาน ความเช่ือ มีเรื่องเล่า ความ
ทรงจําเกี่ยวกับหลวงปูุสรวงมากมาย ปีพ.ศ. 2543 หลวงปูุสรวงได้มรณภาพ โดยหลวงพ่อพุฒิและ
ชาวบ้านไพรพัฒนายังคงเก็บรักษาสรีระสังขารหลวงปูุสรวงมาไว้ท่ีวัดไพรพัฒนาปีพ.ศ. 2523-2524 
ก่อสร้างอนามัย ปีพ.ศ. 2525-2527 หน่วยงานรัฐให้เอกชนเข้ามาสัมปทานปุาไม้รอบ 2 มีระยะเวลา  
3 ปี โดยให้สัมปทานทําถ่านเตาอบไม้ขนาดใหญ่  ในพื้นท่ีท่ีมีการสัมปทานปุาไม้รอบแรก การให้
สัมปทานทําถ่านทําให้ปุาไม้บริเวณนี้ ลดหายไปจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของพื้นท่ีทํากินของชาวบ้าน สามารถแผ้วถางและจับจองพื้นท่ีทํากินได้มากเช่นกัน  ปีพ.ศ. 2544 และ 
2545 องค์กรพัฒนาเอกชน โครงการแดนทิพย์และองค์การแพลน ประเทศไทย เข้ามาทํางานพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในชุมชนร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานรัฐในบริเวณชายแดน เนื่องจากในสมัยนั้น 
ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชายังมีช่องว่างของการพัฒนาของรัฐ ชาวบ้านบางกลุ่ม
ยังเข้าไม่ถึงการพัฒนาของรัฐเหมือนเช่นพื้นท่ีอื่นๆ  ขณะเดียวกันหมู่บ้านชายแดนไพรพัฒนาได้
กลายเป็นพื้นท่ีเปูาหมายของการพัฒนา จากนโยบายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมการเมือง โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา เช่น 
ทหาร เป็นต้น 

ยุคท่ีห้า ยุคช่วงหมู่บ้านหลังการเปิด “จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา” บริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา (หลังช่วง ปี 2546 ถึงปัจจุบัน มีเหตุการณ์สําคัญ ได้แก่ ช่วง พ.ศ.2544-2546 จากการ
เก็บข้อมูลพบว่า ในระดับหมู่บ้านเริ่มพัฒนา “จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา”อย่างเป็นทางการ โดย
เริ่มต้นการพัฒนาจาก “ช่องด่านประเพณีช่องสะงํา” พัฒนาเป็น “จุดผ่านแดนช่ัวคราวช่องสะงํา” 
เป็น “จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา” และปี พ.ศ. 2546 เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําอย่างเป็น
ทางการ ปี พ.ศ. 2548 เริ่มก่อสร้างถนนบ้านแซรไปร ถึงจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา โดยตัดถนนสาย
ใหม่ตามเส้นทางถนนท่ีชาวบ้านใช้เดินทางไปไร่นา หาของปุาอีกเส้นทางของบ้านแซรไปรและจะไป
เช่ือมกับช่องสะงําบนเขาพนมดงรัก  ในช่วงนั้นรัฐมีการเวนคืนท่ีดินจากชาวบ้านเพื่อขยายไหล่ทาง 
ต้ังแต่บ้านนาตําบล บ้านแซรไปร มีการตัดต้นไม้ ระเบิดหินบริเวณภูเขา สร้างสะพาน เพื่อทํา
ถนนลาดยางเช่ือมชายแดนไทยกัมพูชา การเวนคืนท่ีดินของรัฐ เพื่อสร้างถนน เช่ือมเส้นทางการค้า 
ประกอบ กับผู้คนจากภายนอกให้ความสนใจเข้ามาทําธุรกิจ ซื้อขาย ท่ีดิน รองรับการพัฒนาของเมือง
ใหม่ช่องสะงํา ทําให้เกิดกระแสการขายท่ีดินในราคาท่ีสูงมากเมือเทียบกับอดีต ท่ีผ่านมา จากราคา ไร่
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ละ 5,000 บาท มาเป็น 100,000 บาท ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ จึงได้มีการก่อสร้างบ้านเรือนท่ีทันสมัย 
มั่นคงแข็งแรง ปี พ.ศ. 2549 เริ่มก่อสร้างพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะงํา เพื่อมุ่งหวังสร้างเมืองไหมท่ีมี
หน่วยงานรัฐเอกชน และชาวบ้าน การพัฒนาดังกล่าวมีหน่วยงานรัฐท่ีชายแดนท้ังของประเทศไทย
และกัมพูชาเข้าปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

บ้านไพรพัฒนาในปัจจุบันจึงกลายเป็นหมู่บ้านท่ีชายแดน และตําบลไพรพัฒนาได้
เป็นตําบลหน้าด่าน ชายแดนไทย-กัมพูชา หน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่นได้เข้ามาทํางานอย่างต่อเนื่อง
ท่ีชายแดน ทําให้ชาวบ้านในตําบลไพรพัฒนาเข้าไปสัมพันธ์กับระบบการค้าชายแดน ด้วยวัฒนธรรม 
และภาษาเขมรท่ีในการส่ือสาร ชาวบ้าน บางส่วนเปล่ียนอาชีพจากการทําการเกษตร หันมาทําการค้า
ท่ีบริเวณชายแดน รับจ้างขับมอเตอร์ไซค์  บางคนต้องไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ ไป
แต่งงานกับคนกัมพูชามีคู่ครองใหม่ ไปสร้างสัมพันธ์ใหม่ ด้วยการผูกเส่ียวเป็นเกลอกัน บางคนมีบ้านท่ี
พักอาศัยในพื้นท่ีบริเวณชยแดน ทําให้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านเกิดการเปล่ียนแปลงและเกี่ยวข้องกับ
ระบบการพนันท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในบทต่อไป   

 
4.1.2 ที่ต้ังและอาณาเขตบ้านไพรพัฒนา 

ท่ีต้ังและอาณาเขตบ้านไพรพัฒนา 2 หมู่บ้าน  เป็น 2 ใน 10 หมู่บ้านในตําบลไพร
พัฒนา อําเภอภูสิงห ์จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวเขตติดต่อกับพื้นท่ีอื่นดังนี้ ด้านทิศเหนือ  จรดกับตําบล
ห้วยตามอญ อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านทิศใต้จรดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา ประตูข้ามแดน
ไทย-กัมพูชา ท่ีบริเวณเทือกเขาพนมดงรักกับภูมิโอทะมอ  คุ้มตะเปียงไปร เชราะอัลลองเวง เขตอุดรมี
ชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และและทิศตะวันออกจรดกับตําบลดงรก อําเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
และเทือกเขาพนมดงรัก  ทิศตะวันตกจรดกับลําห้วยสําราญ ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
โดยมีลําห้วยสําราญกันชายแดนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ  

บ้านไพรพัฒนาต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอภูสิงห์  มีท่ีต้ังหมู่บ้าน 
ห่างจากตัวอําเภอภูสิงห์ ประมาณ  27  กิโลเมตร  มีระยะทางห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ  95  
กิโลเมตร   
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ภาพที่  4-1  แผนท่ีแสดงท่ีต้ังหมู่บ้านไพรพัฒนา  ตําบลไพรพัฒนา  อําเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

4.1.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบ้านไพรพัฒนา เป็นท่ีราบสูงลาดเอียง ตามแนวเทือกเขา

พนมดงรัก สลับภูเขาเป็นลักษณะท่ีสูง พื้นท่ีของตําบลไพรพัฒนา ท้ังหมดประมาณ 156 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 97,500 ไร่  ทิศใต้ และทิศตะวันตก ตะวันออกเป็นพื้นท่ีเขตปุาอนุรักษ์ (เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาห้วยศาลา บนสันเขาพนมดงรักษ์เป็นจุดผ่านแดนถาวร ช่องสะงํา มีเส้นทางคมนาคมทางลาด

จุดผ่านแดนถาวรชอ่ง
สะง า (ไทย-กัมพูชา) 

ไปช่องจอม จ.สุรินทร์ 

บ้านไพรพัฒนา ตําบลไพร
พัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

แผนที่ต้ัง 
บ้านไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยางท่ีสะดวกโดยตัดผ่าน บ้านไพรพัฒนา ท่ีบ้านแซรไปร ถึงบ้านละลม โดยเช่ือมกับถนนหมายเลข 24 
สามารถเดินทางเช่ือมต่อไปจังหวัดอื่น ๆได้  
 ด้านทิศตะวันตก เป็นลําห้วยสําราญ ปัจจุบันได้มีการสร้างเขื่อนห้วยสําราญท่ีบริเวณบ้าน
แซรไปร ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์หาอาหารจากแหล่งน้ํา และเป็นท่ีราบลุ่มมีแหล่งน้ํา เหมาะแก่
การเพาะปลูกทําการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนใช้เป็นพื้นท่ีใกล้ลําห้วยสําราญในการทํานา 
ปลูกสวนยางพารา และเล้ียงสัตว์ 
 

 
ภาพที่  4- 2  แผนท่ีแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์บ้านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา  อําเภอภูสิงห์ 
   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
4.1.4 ลักษณะทางกายภาพ 

บ้านไพรพัฒนา เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จึงแบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านไพรพัฒนา หมู่ 3 และบ้านไพรพัฒนา หมู่ 10 โดยเป็นหมู่บ้านท่ีต้ังของตําบลไพรพัฒนา 
และตําบลไพรพัฒนาเป็น 1 ใน 8 ตําบลของอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านไพรพัฒนาเป็น 2 
หมู่บ้านในอีก  2,411  หมู่บ้าน  ของจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีแบ่งการปกครองท้ังออกเป็น  22  อําเภอ  
206  ตําบล  บ้านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้แยกการปกครอง
จากตําบลห้วยตามอญ พ.ศ. 2538 และได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากสภาตําบลไพรพัฒนาเป็น
องค์การบริหารส่วนตําบลไพรพัฒนาตามพระราชบัญญัติการเปล่ียนแปลงฐานะสภาตําบลและ
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องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2540  โดยมีหมู่บ้านแซรไป หมู่ 8 ในตําบลไพรพัฒนา ตําบลสุดท้าย
ของประเทศไทย โดยท่ีมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวกัน  มีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา เป็นเสมือน
ประตูเปิดรับผู้คนก่อนเดินทางไปถึงอําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และใช้
เส้นทางนี้ไปเช่ือมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้  

 
 

 
 
ภาพที่  4-3  แผนท่ีลักษณะทางกายภาพบ้านไพรพัฒนา  ตําบลไพรพัฒนา  อําเภอภูสิงห์   
  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
บ้านไพรพัฒนามีสภาพเป็นปุาไม้ธรรมชาติ และสวนยางพารา ลักษณะพื้นท่ีส่วน

ใหญ่เป็นลูกคล่ืนท่ีราบสูง สลับท่ีดอนกับเนินเขาเต้ีย มีแนวลาดเทจากด้านทิศใต้ลงมาทางทิศ
ตะวันออก ในปัจจุบันลักษณะการสร้างบ้านเรือนทําโครงสร้างด้วยไม้มีลักษณะแบบดังเดิมท่ีเป็นบ้าน 
และบ้านไม้ สองช้ัน  ใต้ถุนบ้านโล่ง  ช้ันบนทําด้วยไม้ท่ีประกอบกัน โดยชาวบ้านจะใช้ไม้เป็นแผ่นทํา
เป็นฝาบ้าน  และบ้านท่ีผสมผสานกับการสร้างบ้านเรือนยุคใหม่ด้วยปูนซีเมนต์  มีสร้างผนังกันด้วย
คอนกรีต การสร้างบ้านเรือนท่ีอาศัยในหมู่บ้านไพรพัฒนาจะเป็นระเบียบตามผังบ้านท่ีได้สร้างจาก
ทหาร ตามพื้นท่ีการจัดสรรท่ีอยู่อาศัยดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ในระบบเครือญาติกันการสร้างบ้านจะชิด
ชนกันและมักจะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มๆเครือญาติ   
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 4.1.5 โครงสร้างทางสังคม  
 โครงสร้างทางสังคมของหมู่บ้านไพรพัฒนา เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และกลุ่ม
คนในหมู่บ้านท่ีรวมตัวกัน  โดยมีระบบต่างๆ  เช่น ระบบการส่ือสาร  บ้านไพรพัฒนา  มีการใช้ภาษา
เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย  หรือภาษาเขมรท่ีเป็นภาษาถิ่นในการส่ือสาร  บ้านไพรพัฒนา
จะมีสําเนียงการพูดหรือภาษาพูดคล้ายกับคนท่ีส่ือสารภาษาเขมรถิ่นไทยอื่น  ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ 
แต่จะมีความแตกต่างกับการส่ือสารกับเขมรกัมพูชา บ้าง  ระบบครอบครัว  เครือญาติ  เศรษฐกิจ  
ความเช่ือ  ประเพณีและการศึกษา  ระบบเหล่านี้จะยึดโยงให้สังคมหมู่บ้านดํารงอยู่ได้  การพัฒนา
ของรัฐในปัจจุบันแบ่งเขตการปกครอง  ตําบลไพรพัฒนาแบ่งการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน ในเขต
พื้นท่ีการปกครองของบ้านไพรพัฒนา ได้แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น  2  หมู่บ้าน  มีจํานวน
ครัวเรือน  และมีจํานวนประชากร  แบ่งตามหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

บ้านไพรพัฒนา 3 237 362 356 718 
บ้ า น ไ พ ร พั ฒ น า
ตะวันออก 

10 152 338 318 656 

รวม 389 700 674 1,374 
ข้อมูลจาก รายงานสถิติบ้านและประชากรระดับตําบล ของตําบลไพรพัฒนา ข้อมูลของวันท่ี  12 
ตุลาคม 2559 
 ตาราง  4-1  แสดงจํานวนหลังคาเรือน  และประชากรของบ้านไพรพัฒนา  
 
  ปัจจุบันบ้านไพรพัฒนาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน  และในหมู่บ้านจะมี
การกําหนดโครงสร้างของชุมชนโดยรัฐและจะมีตําแหน่งของหน่วยงานของรัฐในหมู่บ้านเพื่อทํางาน
แทน  และประสานในระดับหมู่บ้าน  เช่น  บ้านไพรพัฒนา หมู่  3  และหมู่ 10 มีคณะกรรมการ
หมู่บ้านตําแหน่งท่ีสําคัญ ประกอบด้วย  กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกํานัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้รักษาความสงบภายในหมู่บ้าน  และกรรมการหมู่บ้าน  รวมแล้ว  9  คน  จากนั้นหมู่บ้านจะแบ่งคุ้ม
การปกครอง แต่ละคุ้มก็จะมีหัวหน้าคุ้มคอยดูแลรักษาความสงบร่วมกัน ในหมู่บ้านมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลไพรพัฒนา และทีมบริหาร และในหมู่บ้านมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  
จํานวน  2  คน  คณะกรรมการหมู่บ้านจะทํางานภายใต้โครงสร้างท่ีเช่ือมประสานกันท้ังในหมู่บ้าน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจากนอกชุมชน 
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4.2 บ้านไพรพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า
ชายแดนไทย- กัมพูชา  

จากการศึกษาการแปลงแปลงของบ้านไพรพัฒนา หลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะ
งําชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้วิจัย พบว่ามีการเปล่ียนแปลงในหลายด้าน โดยผู้วิจัยจะนําเสนอการเปล่ียน
ท่ีชัดเจน ท้ังหมด 2 พื้นท่ี  4 ระบบ สําคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.2.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ระดับชุมชนไพรพัฒนา ประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงใน 4 

ระบบ ได้แก่  
1) การเปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวก(ถนนสาย

แยกนาเจริญ-ช่องสะงํา และ ถนน 67) เส้นทางการค้า การพนันและการเช่ือมสัมพันธ์ข้ามแดนไทย-
กัมพูชา 

หลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา ถนนสาย 24 และเส้นทางเช่ือมถนนสายแยกนา
เจริญ-ช่องสะงํา ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด เพื่อรองรับการพัฒนาการค้าการ
ลงทุน ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนาธรรมและการเมืองและการท่องเท่ียวที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  

 

 
ภาพที่ 4-4  ภาพแสดงการเปล่ียนแปลงทางเข้าหมู่บ้านและวัดไพรพฒันา 

 
ปัจจุบันจากถนนลาดยางได้มีการขยายถนนเสริมไหล่ทางให้มีขนาดกว้างขึ้นมีการจักทําร่อง

ระบายน้ํา มีการติดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ตลอดเส้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอื้ออํานวยให้รถท่ี
สัญจรจากนักท่องเท่ียว นักพนันและชาวบ้าน ได้ใช้การคมนาคมอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ริมถนน ท่ีต้องระวังความปลอดภัย
จากการข้ามถนนของตนเอง เด็ก และสัตว์เล้ียงมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4-5  ภาพแสดงการเปล่ียนแปลงขยายเส้นทางจราจร  

ถนน ระบบการคมนาคม เส้นหน้าหมู่บ้านไพรพฒันา 
 

 
ภาพที่ 4-6  ภาพแสดงการเปล่ียนแปลงการเดินทางของคนภายนอกหมู่บ้านโดยรถบัส  

เข้ามาใช้บริการในหมู่บ้าน 
 

ปี พ.ศ. 2548 เริ่มก่อสร้างถนนบ้านแซรไปร ถึงจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา เพื่อรองรับการ
พัฒนาท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา โดยตัดถนนสายใหม่ตามเส้นทางถนนท่ีชาวบ้านใช้เดินทางไปไร่นา หา
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ของปุาอีกเส้นทางของบ้านแซรไปรและจะไปเช่ือมกับช่องสะงําบนเขาพนมดงรัก  ในช่วงนั้นรัฐบาลมี
การเวนคืนท่ีดินจากชาวบ้านเพื่อขยายไหล่ทาง ต้ังแต่บ้านนาตําบล บ้านแซรไปร มีการตัดต้นไม้ 
ระเบิดหินบริเวณภูเขา สร้างสะพาน เพื่อทําถนนลาดยางเช่ือมชายแดนไทย-กัมพูชา 

การเวนคืนท่ีดินของรัฐ เพื่อสร้างถนน เช่ือมเส้นทางการค้า ประกอบกับผู้คนจากภายนอกให้
ความสนใจเข้ามาทําธุรกิจ ซื้อขาย ท่ีดิน รองรับการพัฒนาของเมืองใหม่ช่องสะงํา ทําให้เกิดกระแส
การขายท่ีดินในราคาท่ีสูงมากเมือเทียบกับอดีต ท่ีผ่านมา จากราคา ไร่ละ 5,000 บาท มาเป็น 
100,000 บาท ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ จึงได้มีการก่อสร้างบ้านเรือนท่ีทันสมัย มั่นคงแข็งแรง  มีการไป
จับจองพื้นท่ีทํากิน ค้าขาย  

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมเช่ือมโยงท่ี
รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2546 ซึ่ง
อนุมัติการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาเส้นทางหมายเลข 67 เช่ือมโยงไทย-กัมพูชา จากจุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะงํา อัลลองเวง –เสียมเรียบ เป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่า 126,000 ล้านบาทโครงการ
สร้างพื้นฐานและอํานวยความสะดวกเริ่มต้น  17,725 ล้านบาท  

ถนนหมายเลข 67 จึงเป็นการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมเช่ือมโยงท่ีรัฐบาลไทยได้ให้การ
สนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูชา ถนนหมายเลข 67 ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และความร่วมมือ
อันดีระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะช่วยอํานวยความสะดวกด้าน
การคมนาคมขนส่งระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา และมี
บทบาทสําคัญในการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามเส้นทางอารยธรรม ทางศิลปวัฒนธรรมขอม อีสานไต้ 
การค้าการลงทุน และการแลกเปล่ียนในสาขาต่าง ๆ ระหว่างประชาชนไทย -กัมพูชา นอกจากนี้ ยัง
นับเป็นเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุดท่ีเช่ือมประเทศไทยเข้ากับจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม 
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญท่ีสุดของกัมพูชา นครวัฒน์-นครธม 
 

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของชุมชน ยังพบว่า ชาวบ้านเกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน โดยผู้วิจัยจะนําเสนอการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจในหมู่บ้าน ท่ีสําคัญ ดังนี้  
 การศึกษาระบบเศรษฐกิจ พบว่า ในอดีต วิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นบ้านไพรพัฒนา 
เป็นการผลิตทางเศรษฐกิจแบบพอยังชีพด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา  ทําไร่  เล้ียงสัตว์  
ทอผ้า  และหาของปุา เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  ขณะเดียวกันปีไหนท่ีได้ผลิตมากก็เก็บไว้ใน
ยุ้งฉางสํารองไว้เล้ียงชีพในปีท่ีแห้งแล้งได้ผลิตน้อย  บางส่วนจะแบ่งปันให้กับเครือญาติ  และซื้อขาย
แบบศีลธรรม ใช้ระบบการแลกเปล่ียนผลผลิตสินค้าท่ีมีความเกื้อกูลกันในหมู่บ้าน  การผลิตท้ังหมด
ยังคงพึ่งพากับระบบธรรมชาติ  ยังสามารถผลิตได้เพราะพื้นท่ียังมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน  น้ํา  ปุา   

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ขนาด  สิทธิและลักษณะการถือครองท่ีดินชองชาวบ้านไพร
พัฒนา ประเทศไทย  จากการศึกษาข้อมูลของคณะวิจัย  ชาวบ้านบ้านไพรพัฒนามีท่ีดินท่ีได้รับจาก
การจัดสรรโดยรัฐใหม่ เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย ครอบครัวละ 1 ไร่ พื้นท่ีทํากิน 20 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่มี
ลักษณะลาดเอียงตามเนินเขา ท่ีลุ่ม  เป็นดินร่วนปนทราย  ท่ีดินส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์สําหรับการ
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ประกอบอาชีพทํานา  ทําไร่  ลักษณะการถือครองท่ีดินส่วนมากท่ีดินเป็นประเภท สปก.4-01 
ประมาณ 80% และ ประเภท ภบท.5 (เสียภาษีบํารุงท้องท่ี) ประมาณ 20 %  

ปัจจุบันบ้านไพรพัฒนามี การประกอบอาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นท่ีชายแดนไทย-
กัมพูชาได้ ดังนี้  

1) การประกอบอาชีพภาคการเกษตร 
ระบบการผลิตท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวบ้านในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา การ

ประกอบอาชีพและการมีรายได้ของคนในบริเวณนี้  คณะวิจัยพบว่า  ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่มีการ
ยังชีพด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนไม้เศรษฐกิจ ปลูกยาพารา ทําไรมันสําปะหลัง  โดย
การพึ่งพิงทรัพยากร  และแหล่งน้ําฝนตามธรรมชาติอาศัยความสมบูรณ์ของดินในการทํามาหากิน  
การหาอาหารจากธรรมชาติ  ด้วยการล่าสัตว์  และหาของปุาเริ่มหมดไป  การเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
สาธารณะส่วนกลางถูกจําจองเป็นของส่วนตัว อาชีพภาคการเกษตรเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านไพร
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 95 จากประชากรท้ังหมดของหมู่บ้านท่ียังคงมีอาชีพด้านการทําเกษตร 
 

2) การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  
ในอดีตชาวบ้านไพรพัฒนา มีอาชีพนอกภาคการเกษตรร่วมกับการเป็นเกษตรกร 

เนื่องจากระบบการศึกษา และความเจริญของสังคม ทําให้คนในหมู่บ้านมี การพัฒนารูปแบบการ
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากขึ้น มีความหลากหลายของอาชีพ อาชีพนอกภาคการเกษตรท่ี
ชาวบ้านในบริเวณนี้ ได้แก่ รับราชการ เช่น รับราชการครู รับราชการทหาร ตํารวจ เป็นต้น  

ขณะท่ีในปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น
ระบบการค้าขายปลีกและค้าส่ง และเพิ่มจํานวนร่านมากขึ้นเรื่อย โดยขายให้กับชาวบ้านและคนท่ีเข้า
มาท่องเท่ียวในวัดไพรพัฒนา โดยส่วนมาก เป็นร้านขายของชํา, ร้ายขายเส้ือผ้า ,ขายอาหารตามส่ัง, 
ขายก๋วยเต๋ียว, ขายผัก, ขายเนื้อหมู, ขายปลา ,ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น ท้ังท่ีมีการขายใน
ครัวเรือนของตนเอง และเช่าพื้นท่ีของมูลนิธิวัดไพรพัฒนา ในราคา 2,000 บาท และ 1,000 บาท ท่ี
ตลาดต้องชม บายตึกเจีย  และรับจ้างท่ัวไปท้ังในหมู่บ้าน และในกิจกรรมของวัดไพรพัฒนาและ
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
 จากข้อมูลการสํารวจรายครัวเรือน (รายงานสถานการณ์พนันในชุมชนพื้นท่ีชายแดนไทย-
กัมพูชา)จํานวน 253 ครัวเรือนด้านการมีรายได้ พบว่า ชาวบ้านมี เงินเดือนประจํา  5,515,320  บาท 
รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 20,046,000 บาท มีรายได้จากการรับจ้างท่ัวไป 
จํานวน 2,549,050  บาท มรีายได้จากการค้าขายหรือการให้บริการ จํานวน 2,105,000 บาท และมี
รายได้อื่น เช่น ลูกส่งเงินให้ โบนัส (ไม่รวมท่ีได้จากการพนัน จํานวน 627,200   บาท รวมรายได้  
30,842,570 บาท  
 ในขณะท่ี  ข้อมูลจากแบบสํารวจรายครัวเรือนดังกล่าว ได้สํารวจมิติ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
พบว่า ชาวบ้านมีค่าใช้จ่ายลงทุนด้านการเกษตร จํานวน 7,548,000 บาท ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
จํานวน 2,786,900 บาท มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จํานวน 824,100 บาท มีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง 
จํานวน 2,544,450 บาท มีค่าใช้จ่ายด้านการส่ือสาร จํานวน 1,177,295 บาท มีค่าใช้จ่ายด้านสังคม 
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งานบุญต่างๆ จํานวน 2,817,300 บาท และมีค่าใช้จ่ายด้านพนัน  จํานวน 1,561,900 บาท รวม
รายจ่าย ท่ีกล่าวมาท้ังหมด จํานวน 19,259,945 บาท 

 

 
ภาพที่ 4-7  ภาพแสดงการค้าขายเครื่องบูชา เครื่องเซ่น ไก่ชน ท่ีบริเวณหน้าวัดของหมู่บ้าน 
 

 
ภาพที่ 4-8  ภาพแสดงการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีโดยสร้างเป็นห้องเช่าเพื่อจําหน่ายสินค้าใน

บริเวณตลาดต้องชม บนพื้นท่ีของวัด 
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ภาพที่ 4-9  ภาพแสดงคนสนใจในการช้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล บริเวณหน้าวัดบ้านไพรพัฒนา 
 

 
ภาพที่ 4-10 ภาพแสดงการจัดวางแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณตลาดต้องชม  

บริเวณวัดไพรพัฒนา 
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       ภาพที่  4-11  ภาพแสดงถึงสถานท่ีและช่องทางระบบการเงินชุมชน 

 โดยโอนเงินในหมู่บ้านไพรพัฒนา 
 

   

 
 

      ภาพที่   4-12  ภาพแสดงถึงสถานท่ีพักของนักท่องเท่ียวและนักพนัน ในบริเวณใกล้หมู่บ้าน 
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4.2.3 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
จากการศึกษา พบว่า ในอดีตชาวบ้านไพรพัฒนาและชุมชนท้องถิ่นบริเวณชายแดนไทย-

กัมพูชาเคยมีความสัมพันธ์กันก่อนท่ีจะมีนโยบายการพัฒนาท่ีชายแดน ในอดีตชาวบ้านเคยไปล่าสัตว์
ด้วยกัน ชาวบ้านเคยไปเยี่ยมญาติ ไปเข้าร่วมงานด้านสังคมต่างๆ เริ่มมีความสัมพันธ์ในระบบการค้า 
ขาย ค้าวัว ข้ามแดนในอดีต และมีการแลกเปล่ียนด้านวัฒนธรรม เช่น การบวช งานพิธีกรรมทาง
ศาสนา ในอดีต ชาวบ้านจะเดินเท้าเพื่อไปมาหากัน จากนั้นได้มีการพัฒนา ทําถนนเพื่อความสะดวก
มากขึ้นตามนโยบายของรัฐ มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการข้ามแดน ด้านความมั่นคง ส่งผลทํา
ให้การข้ามแดนของชาวบ้านไปสร้างกับความสัมพันธ์ของชาวบ้านยากยิ่งขึ้น ความเปราะบางพื้นท่ี
ชายแดน การสู้รบกันของรัฐไทยกับรัฐกัมพูชา บางครั้งท่ีด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ปิดห้ามคนข้าม
แดนไปมาหากัน แต่ปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํากลายเป็นช่องทางข้ามแดนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ  

 
ในปัจจุบัน ชาวบ้านเกิดการเปล่ียนแปลงโดยมีระบบความสัมพันธ์ท่ีขยายเพิ่มมากขึ้น โดย

อาศัยความเป็นหมู่บ้านในพื้นท่ีบริเวณชายแดนแดนไทย-กัมพูชาท่ีร ียกว่า ความสัมพันธ์ระบบใหม่ ใน 
3 ลักษณะคือ 1)ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ 2)ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน 3 )
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน   
 

1. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ 
การประชุม JC ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

นอกจากนี้ยังมี กลไกความร่วมมือด้านการทหารสองประเทศ โดยต้ังคณะกรรมการท่ัวไปชายแดน
ไทย–กัมพูชา (General Border Committee – GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของท้ัง
สองประเทศ เป็นประธานและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย–กัมพูชา (Regional Border 
Committee – RBC) ซึ่งมีแม่ทัพทหารแต่ละภูมิภาคของท้ังสองฝุายเป็นประธาน 

สําหรับกรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Subregion) ไทย กับกัมพูชาได้ดําเนิน
โครงการร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจ ตอนใต้ (Southern Economic Corridor) 
เช่ือมโยงไทย กัมพูชา และ เวียดนาม การอํานวยความสะดวกการผ่านแดนของคนและสินค้าระหว่าง 
ไทย–กัมพูชา ส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูป Package Tour โดยจะเน้น ตามแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการดําเนินการ GMS Single Visa เพื่อ อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 

ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา มีข้อตกลงร่วมกันหลายด้านเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนร่วมกัน บางครั้งเป็นการเจรจาในทางลับด้วย 
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ภาพที่ 4-13  ภาพแสดงโล่ความสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบริเวณชายแดนของไทย

และกัมพูชา 
 

2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชาวบ้านชุมชนท้องถิ่น 
จากความร่วมมือในกรอบต่างๆดังท่ีคณะวิจัยได้เสนอไปแล้วในส่วนท่ีผ่านมา ส่งผล

ให้ภายในพื้นท่ีตําบลไพรพัฒนาเป็นพื้นท่ีดําเนินโครงการระหว่างรัฐกับชาวบ้านในลักษณะหลากหลาย
โครงการ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้คณะวิจัยเห็นว่าโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย -
กัมพูชา เป็นโครงการท่ีจะช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  

ในกรณีความสัมพันธ์ด้านต่างๆท่ีรัฐได้กันขับเคล่ือนเชิงนโยบายและส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือด้านต่างๆ มีหลากหลาย ดังกรณี วัดไพรพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นได้สร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในประเทศกัมพูชาในด้านต่างๆ เช่น ท่ีวัดไพรพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และชุมชนมีกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานประเทศไทยและ กัมพู
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีกิจกรรมดังนี้  

 1. สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ไทย-กัมพูชา ประจําปี  มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวช
เนกขัมบารมี ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ทําวัตรเช้า -เย็น พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
โดยเฉพาะในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 นี้ จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี 2 ภาษา (ภาษาไทย และ
ภาษาเขมร) มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม 2 ชาติ ระหว่างไทย-กัมพูชา 

2. "มาฆบูชา" สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศ
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กัมพูชา วันท่ี 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

3. วันวิสาขบูชา อาเซียน (ไทย - กัมพูชา) มีการบวชเนกขัมมะบารมีปฏิบัติธรรม
กัมมัฏฐาน วันท่ี 9-11 พฤษภาคม2560  ณ วัดไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศ
ไทย เเละวัดอัลลองเวง อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 

4. แห่เทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ําฝนสองแผ่นดิน ไทย – กัมพูชา บรรพชาอุปสมบท
หมู่ บวชเนกขัมมะบารมีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยระหว่างวันท่ี 16-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดไพร
พัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

5. กฐินสามัคคีเช่ือมสัมพันธไมตรี ไทย-กัมพูชา เพื่อน้อมกล้าถวายเปูนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ท่ี 30 ตุลาคม 2559 ณ วัดตวลอันแดด 
อ.จอมประสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา 

โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ท่ีบ้านแซรไปร หมู่ท่ี 
8 เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของ จ.ศรีสะเกษ ท่ีมีพรมแดนติดประเทศกัมพูชา มีนายอําเภอภูสิงห์ หัวหน้า
ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไพรพัฒนา กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีตําบลไพรพัฒนา 
ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแซรไปร และผู้นําจากประเทศกัมพูชา นายทหารประสานงานชายแดน
กัมพูชา-ไทย นายชู นาด กํานันตําบลตระเปียงไปร ผู้นําชุมชน เมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย มี
ผู้เข้าร่วมงาน จํานวนมาก เพื่อยกระดับฐานะพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
ประชาชนท้ัง 2 ประเทศ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดน 

 

 
ภาพที่ 4-14  ภาพแสดงปูายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและชุมชนของไทย และของ

ประเทศกัมพูชา 
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3. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน  
ในปัจจุบัน ชาวบ้านในพื้นท่ีตําบลไพรพัฒนา ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ชาวบ้านอยู่ ท้ังชาวบ้านท่ีอาศัยมาก่อนด้ังเดิม ชาวบ้านท่ีอพยพมาจากกัมพูชา รวมถึงชาวบ้านท่ี
อพยพเข้ามาใหม่ แต่อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วความสัมพันธ์ของกลุ่มคนเหล่านี้จะมีกลไกทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและระบบการเมืองผูกพันไว้อยู่  ไม่ได้เป็นสังคมท่ีตัดขาดออกจากกัน ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน เช่น ความสัมพันธ์ด้านการค้าขาย ความสัมพันธ์
ด้านศาสนา ประเพณี ความเช่ือ และการทําบุญ ความสัมพันธ์ด้านสังคมและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
เช่น ในงานศึกษาของนักวิชาการจากสํานักงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สกว.ฝุายท้องถิ่น) 
อุบล สวัสด์ิผล (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของคนไทย-กัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ 
และใช้มิติความสัมพันธ์เชิงเครือญาติเป็นแกนในการศึกษาพบว่าชาวไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์
เชิงเครือญาติ เพื่อนบ้าน รวมถึงความสัมพันธ์แบบ “เส่ียว” ในภาษาอีสานหมายถึงเพื่อนตาย หรือ
เพื่อร่วมสาบานท่ีต้องผ่านพิธีกรรมต่างๆเพื่อยืนยันคําสาบานท่ีมีต่อกัน และในปัจจุบันความเป็นเพื่อน
บ้าน ญาติพี่น้องหรือเส่ียวฮัก ยังไปมาหาสู่กันและเริ่มมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อมีหน่วยงานวิจัยเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบค้นว่าเครือญาติของพวกเขาอยู่ท่ีไหน ใครเคยเป็นเส่ียวกับใคร และจะไป
เย่ียมยามกันอย่างไร ซึ่งการเยี่ยมยามของกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้
ถูกอธิบายและขยายความทางวิชาการเพื่อช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้คนแบบไม่เป็นทางการซึ่งเป็น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งท่ีรัฐจะใช้อํานาจในการตัดความสัมพันธ์ของพวกเขาไปเลยไม่ได้  ในพื้นท่ีศึกษา
ของคณะวิจัยครั้งนี้จึงพบเห็นการมาเยี่ยมยามถามข่าวญาติพี่น้อง รวมท้ังเพื่อนบ้านท่ีเคยช่วยเหลือกัน
และยังช่วยเหลือกันอยู่ในด้านต่างๆ ท้ังด้านการค้าขาย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการเรียนหนังสือ
ของลูกหลายชาวกัมพูชาท่ีส่งมาเรียนยังโรงเรียนไพรพัฒนา  

 

 
ภาพที่  4-15 ภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในงานบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 

ท่ีวัดบ้านไพรพัฒนา 
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4.2.4 การเปลี่ยนแปลงด้านระบบศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ผู้วิจับพบว่า การเปล่ียนแปลงด้านระบบศาสนา ประเพณี ของชุมชนถิ่นในพื้นท่ีบริเวณ

ชายแดนบ้านไพรพัฒนา ประเทศไทย สรุปได้ดังนี้  
 ระบบศาสนา 
 บ้านไพรพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่ีก่อต้ังไม่นานมาก หลังจากท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก
อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  จากนั้นมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่จํานวนมากขึ้นเรื่อย ประกอบด้วยหลาย
กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์เขมร กลุ่มชาติพันธุ์กูยกลุ่มชาติพันธุ์ลาว และคนไทย ดังนั้นบ้าน
ไพรพัฒนาจึงมีความเช่ือท่ีผสมผสานระหว่างการนับถือศาสนาพุทธและการนับถือผี  เช่น  ผีปูุตา  ผี
บรรพบุรุษ  ผีบ้าน  ผีเฮือน  ในอดีตชาวบ้านมีวัดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน  
 ปีพ.ศ. 2541 ชาวบ้านไพรพัฒนาได้นิมนต์หลวงปูุสรวง มาจําพรรษาท่ีวัดไพรพัฒนา 
เนื่องจากชาวบ้านได้ให้ความเคารพบูชา มีบารมีจนได้รับฉายาเป็นเทวดาเดินเดิน ขณะเดียวกันหลวง
ปูุสรวงไม่มีวัดจําพรรษาท่ีแน่นอน ขณะเดียวกันหลวงปูุสรวงมักเดินทางไปโปรดชาวบ้ าน นักบุญใน
ต่างๆบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจนกลายเป็นตํานาน ความเช่ือ มีเรื่องเล่า ความทรงจําเกี่ยวกับหลวง
ปูุสรวงมากมาย จากนั้นหลวงปูุสรวงได้มรณภาพ ปีพ.ศ. 2543 ยังความโศกเศร้าให้กับชาวบ้าน ลูก
ศิษย์ท้ังหลายจากนั้นหลวงพ่อพุฒิ วายาโมและชาวบ้านไพรพัฒนาเก็บรักษาสรีระสังขารหลวงปูุสรวง
มาไว้ที่วัดไพรพัฒนา เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเคารพสักการะ มาถึงทุกวันนี้ 

 ปัจจุบันวัดไพรพัฒนาเป็นศูนย์กลางการพัฒนา วัดไพรพัฒนาจึงมีบทบาทเกี่ยวข้องการเป็น
ศูนย์กลางในการถ่ายทอดพระพุทธศาสนา  โดยมีพระเป็นตัวแทน  รวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับ
รัฐโดยใช้เป็นสถานท่ีในการประชุมชาวบ้าน  จัดกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนและเป็นศูนย์กลางทํา
กิจกรรมตามประเพณี  ฮีต  12  คอง  14  ตามวัฒนธรรมของลาว  “คนบ้านไพรพัฒนาเป็นคนเขมร
แต่มีวัฒนธรรมการเล่นบั้งไฟคือกันเด้อ”  (สุรัตน์  บุญเยี่ยม. 2559. : สัมภาษณ์)  ขณะเดียวกัน  จะมี
คนกลุ่มชาติพันธุ์เขมรท้ังในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นท่ีบวชพระและ
เณร  เข้ามาจําพรรษาท่ีวัดบ้านบ้านไพรพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  วัดบ้านไพรพัฒนามีเจ้า
อาวาสท้ังหมด 4 รูป ได้แก่ 1) มหาเมธ ี2) หลวงพ่อแดง 3) หลวงพ่อสา 4)หลวงพ่อถนัด และ 5)หลวง
พ่อพุทธ  วายาโม  จนถึงปัจจุบัน 
 บทบาทของพระสงฆ์บ้านไพรพัฒนา  จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคน เช่น การเกิด  การ
แต่งงาน  การเจ็บปุวย  และการตาย  ท่ีเป็นงานมงคลและงานอวมงคลของชาวบ้าน  โดยชาวบ้านมี
ความเช่ือว่าจะต้องทําบุญกับพระสงฆ์  ด้วยการใส่บาตร  และนิมนต์พระมาทําพิธีกรรมท่ีบ้านตามงาน
พิธีกรรมต่าง  ท้ังข้าวปลาอาหารคาวหวาน  และเงินควบคู่กับพิธีกรรมความเช่ือเรื่องผีปูุตา  จากการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ทําให้ชาวบ้านไพรพัฒนามีผู้ชายบวชน้อยลง
มาก  ขณะเดียวทางวัดมีกิจกรรมทางพุทธศาสนามากขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้เสด็จมายังวัดไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประจําทุกปี และ
ปี 2559 ได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานยอดมณฑปปราสาทหลวงปูุสรวง ทรงหล่อรูป
หลวงปูสุรวงขนาดเท่าองค์จริง และทรงบําเพ็ญพระกุศลครบรอบวันละสังขารหลวงปูุสรวงทุกปี โดยมี
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หน่วยงานรัฐ องค์กรต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องและชาวบ้านท้ังประเทศไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมจํานวน
มาก 
 ปัจจุบันวัดบ้านไพรพัฒนามีช่ือเสียงมาก กลายเป็นจุดศูนย์รวมของคนท้ังประเทศกลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวที่สําคัญ และการปฏิบัติตามวิถีพุทธศาสนาของคนท่ัวไป เนื่องจากวันบ้านไพรพัฒนา 
มีหลวงปูุสรวง (เทวดาเดินดิน) ท่ีเคยเป็นพระมีบุญบารมี เคยจําวัด และท่านได้ละสังขาร ขณะท่ีหลวง
พ่อพุฒิ วายาโม เจ้าอาวาสวัด ได้อัญเชิญสรีระสังขารท่านมาประจําท่ีวัดไพรพัฒนาทําให้ผู้คนแห่มา
กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต จนเกิดเป็นงานประจําปี มีผู้คนเดินทางมาร่วมงานกิจกรรมของวัดเป็น
ประจํา ท้ังคนไทยและคนกัมพูชา และคนเช้ือชาติอื่นๆ รวมท้ัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดไพรพัฒนาตลอดทุกปี ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา  
 ขณะเดียวกันทางวัดไพรพัฒนาเองมีการพัฒนาทางด้านวัตถุด้วยการก่อสร้างศาลาทม  กุฏิ  
โบสถ ์ปราสาทหินรองรับจากหีบแก้วท่ีบรรจุสรีระสังขาลหลวงปุุสรวง เพื่อเคารพสักการะตลอดท้ังปี  
จากการมีส่วนร่วมจากชาวบ้าน  และกลุ่มชาวบ้านไพรพัฒนาและบ้านอื่นๆ  ท่ีไปทํางานท่ีอื่นด้วยการ
หาผ้าปุา บูชาวัตถุมงคล ทําวัดให้เป็นสถานท่ีท่องเทียวทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการระดมทุนในการ
ก่อสร้างร่วมกันเป็นประจําทุกปี วัดจึงเป็นสถานท่ีการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนบริเวณชายแดนไทย
กัมพูชา และเส่ียงโชค  

 
ภาพที่  4-16 ภาพแสดงการเปล่ียนแปลงบริเวณหน้าประตูวัดบ้านไพรพฒันา 

 
 วัฒนธรรมและประเพณี 
  วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดํารงรักษาไว้ของชาวบ้านไพรพัฒนา ในปัจจุบันได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสมัยนิยมทางสังคมและวัฒนธรรม การแสดงออกจึงเป็นลักษณะการผสมผสาน
ของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร มีการส่ือสารโดยภาษาเขมร ท่ียึดถือบุญประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา ประกอบกับความเช่ือเรื่องผี และพราหมณ์ ตามเดือนต่างๆ ปัจจุบันบ้านไพรพัฒนามี
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การปรับตัวเปล่ียนแปลง วิธีการปฏิบัติตามวัฒนธรรม และความเช่ือ ตามฮีต 12 คอง 14 ท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และผสมผสานกับประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-
ลาว อยู่ในลักษณะการปฏิบัติ และความเช่ือบางอย่าง วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดํารงรักษาไว้ของ
ชาวบ้านไพรพัฒนาใกล้เคียงกันในปัจจุบัน มีดังนี้ 

1. เดือนมกราคม /โบะ งานบุญปริวาสกรรม /งานบุญชําระ 
2. เดือนกุมภาพันธ์ /เบี๊ยโทม งานไหว้ปูุตา 3 คํ่า เดือน 3 บุญข้าวจ่ี ขึ้น 1 คํ่า-15 คํ่า 

เดือน 3 งานบุญเจดีข้าวเปลือก เป็นงานบุญท่ีมีการจัดใหญ่ (บุญกุ่มข้าวใหญ่) 
มาฆบูชา   

3. เดือนมีนาคม /ประปุน ประเพณีงานแต่งงาน งานบุญขึ้นบ้านใหม่  งานบุญผะเวส  
4. เดือนเมษายน / แจด งานบุญประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่)และงานบุญสืบสานตํานาน

หลวงปูุสรวง จะจัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี 
5. เดือนพฤษภาคม/ประสาก ประเพณีงานแต่งงาน บุญขึ้นบ้านใหม่ บุญบังไฟ (เคยมี

งานบุญบั้งไฟ 3 ปี จัด 1 ครั้ง (หยุดดําเนินการแล้ว 4 ปี )ไหว้ปูุตา ขึ้น 3 คํ่า เดือน 6 
จะมีการเซ่นไหว้ปูุตาอีกครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวการลงนาทําไร่ ในการประกอบ
อาชีพเพื่อให้เกิดสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง 

6. เดือนมิถุนายน/เจ๊  งานบุญแรกนา (เล้ียงผีตาแฮก)  
7. เดือนกรกฎาคม/ อะสาท ประเพณีเข้าพรรษา งานบุญบวช  
8. เดือนสิงหาคม / บัง ไม่มีงานบุญประเพณี 
9. เดือนกันยายน /เบ็ญ ประเพณีแซนโฎนตา  ในวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 ของทุกปี

(บุญข้าวสาก) 
10. เดือนตุลาคม/จําเบ็ง บุญออกพรรษา  15 คํ่า เดือน 11 งานบุญตักบาตรเทโวโรหนะ 
11. เดือนพฤศจิกายน /กระเด๊ิก งานบุญกฐิน บุญลอยกระทง (15 คํ่า เดือน 12 ) งาน

บุญแต่งงาน งานบุญขึ้นบ้านใหม่  
12. เดือนธันวาคม /เมียกตุย  งานบุญลงแขกเกี่ยวข้าว  
13. อื่น ๆได้แก่ ประเพณีการเล่นแม่มด สามารถเล่นได้ตามฤกษ์สะดวก  งานบุญสลาก

พัด ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 
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ภาพที่ 4-17 ภาพแสดงการเซ่นปูุตาในบุญเดือนสาม ของชาวบ้าน 
 

 
ภาพที่  4-18  ภาพแสดงบรรยากาศกลุ่มนักท่องเท่ียวเข้าเคารพสักการะสรีระสังขาร

หลวงปูุสรวง วัดไพรพฒันา 
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4.3 พ้ืนท่ีชายแดนและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการพนันข้ามพรมแดนท่ีบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

 ผู้วิจัยสามารถจัดแบ่งการเปล่ียนแปลงตามลักษณะทางสถานท่ีได้ดังนี้  
4.3.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  
ผู้วิจัย พบว่า ในอดีต“ช่องข้ามแดนด่านประเพณีช่องสะงํา” มีความสําคัญ เพราะชาวบ้านใน

บริเวณชายแดนท้ังสองประเทศใช้เป็นช่องข้ามแดนไปมาหากัน เยี่ยมญาติ เป็นจุดนัดพบ จุด
แลกเปล่ียนสินค้าในลักษณะชาวบ้าน เป็นจุดผ่านของพ่อค้าวัวข้ามแดน เมื่อมีนโยบายการค้าไม้กับ
ประเทศกัมพูชา บริษัทในประเทศไทยเข้าไปทําไม้ในประเทศกัมพูชาและใช้ช่องทางข้ามแดนนี้ ชักลาก
ไม้เข้าชายแดนประเทศไทย ทําให้มีคนข้ามแดนมากขึ้น สินค้าข้ามแดนมากขึ้น เกิดเป็นตลาดชายแดน
เล็กๆ มีเจ้าหน้าท่ีของทางราชการเข้ามาประจําจากนั้นพัฒนาเป็น “จุดผ่านแดนช่ัวคราวช่องสะงํา”  

ด้วยนโยบายของรัฐไทยและกัมพูชาทําให้มีการค้าขายมากขึ้นทําให้จุดผ่านแดนนี้กลายเป็น
จุดผ่านของสินค้าและพัฒนาเป็น “จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา” ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีท่ีต้ังอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก รอบข้างเป็นปุาไม้ อยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  571 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 105  
กิโลเมตร  ใช้เส้นทางอําเภอขุขันธ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 2201 โดยมีถนนเช่ือมเส้นยุทธศาสตร์
นครราชสีมา –อุบลราชธานีไปเช่ือมต่อกับเส้นทางสายบ้านละลม-บ้านแซรไปร-ช่องสะงํา ระยะทาง
ประมาณ 47 กิโลเมตร ห่างจากองค์การบริหารส่วนตําบลไพรพัฒนา  18 กิโลเมตร ห่างจากบ้านแซร
ไปรไต้ หมู่8 บ้านสุดท้าย ประมาณ13 กิโลเมตร และจากช่องสะงําไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถึง
ตัวอําเภออัลลองเวง ของกัมพูชา และไปอีกประมาณ 135 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 67 ก็จะ
ถึงเมืองเสียมราฐ  

 

 
           ภาพที่ 4-19 ภาพแสดงการเปล่ียนแปลงถนน เส้นทางไปจุดผ่าแดนถาวรช่องสะงํา 
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พ.ศ.2544-2546 ช่วงเริ่มต้นของพัฒนาต่อการพัฒนา “จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา” การ

พัฒนาช่วงเริ่มต้นเป็นความร่วมมือของชาวบ้าน ผู้นําหมู่บ้านในอําเภอภูสิงห์ การร่วมแรงผลักดันให้
เกิดการทํางานโดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ  

ในป ีพ.ศ.2546 จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา อําเภอภูสิงห์ ประเทศไทย-อัลลองเวง กัมพูชาได้
ถูกเปิดอย่างเป็นทางการ  

 

 
ภาพที่  4-20 ภาพแสดงการให้บริการท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา 

 
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา ในปัจจุบันทําให้เกิดการไหลเทของผู้คน ของส่ือ ของเทคโนโลยี 

ขณะท่ีการข้ามแดนเพื่อไปเล่นการพนันท่ีประเทศกัมพูชามีมากยิ่งขึ้น จากกระบวนการธุรกิจการพนัน 
ท่ีกัมพูชา การรวมท้ังการแลกเปล่ียนทางความคิดในด้านการพัฒนารูปแบบต่างๆ  ซึ่งบริเวณชายแดน
เป็นลักษณะของการข้ามชาติ และมีกระบวนการมีลักษณะข้ามถิ่นด้วยและตรงบริเวณชายแดนจะ
ก่อให้เกิดระบบอํานาจแบบเบ็ดเสร็จของรัฐ ดังนั้นพื้นท่ีชายแดนหรือพื้นท่ีชายขอบ รัฐจะเป็นผู้สร้าง
กฎหมาย การปกครอง บังคับใช้กฎหมาย และการทําพัฒนาธุรกิจ  ระบบอํานาจบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย
จากการค้าทําให้บริเวณช่องสะงําเกิดการลักลอกการค้าขายท่ีผิดกฎหมายเช่นยาเสพติด  สินค้าหนี
ภาษี  และสินค้าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ ท่ีพยายามหลบเลียงกฎหมายเข้ามาในประเทศ การข้าม
แดนในลักษณะพิเศษเพื่อไปเล่นการพนันในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกันก็เป็นจุดผ่านแดนเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ของผู้คนในปัจจุบัน เป็นช่องทางการไปมาหากันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 4.3.2 การเปลี่ยนแปลงบริบทตลาดเมืองใหม่ช่องสะง าและโอกาสการพัฒนาธุรกิจที่
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

ผู้วิจัย พบว่า พ.ศ. 2549 เริ่มก่อสร้างพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะงํา เพื่อมุ่งหวังสร้างเมืองไหมท่ีมี
หน่วยงานรัฐเอกชน และชาวบ้าน การพัฒนาดังกล่าวมีหน่วยงานรัฐท่ีชายแดนท้ังของประเทศไทย
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และกัมพูชาเข้าปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าวมีการพัฒนาโครงการต่างๆมากมายเพื่อรองรับการพัฒนา 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา เช่น การเปิดตลาดการค้าของท้ัง 2 ประเทศ และมีโครงการ
พัฒนาเมืองใหม่บริเวณด่านถาวรช่องสะงํา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการค้าขายชายแดน  และการ
ท่องเท่ียว  

ท่ีผ่านมาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทุ่มงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียงบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก่อสร้างเมืองใหม่ช่องสะงํา อําเภอภูสิงห์ ซึ่งมี
พื้นท่ี 966 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา โดยได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้ผันงบประมาณ 
112,570 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผังเมืองใหม่ช่องสะงํา รองรับการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว  มีการแบ่งพื้นท่ีพานิชยกรรม เพื่อการก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ ตลาดสด ศูนย์การค้า และพื้นท่ีสําหรับสร้างสถานท่ีราชการและสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา 
ประปา สถานบริการด้านสาธารณสุข  สถานีตํารวจ ตลอดจนได้ก่อสร้างสถานีขนส่งเพื่อรองรับการ
ขนส่งการขยายตัว มีพื้นท่ีสําหรับท่ีพักอาศัย และศูนย์บริการชุมชนเพื่อให้บริการประชาชนในลักษณะ 
One stop service  

โครงการดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการขุดคูน้ํารอบเมือง โครงการทํา
ถนนลาดยางบริเวณผังเมือง สร้างเส้นทางลาดยางบ้านแซรไปร-ช่องสะงํา (12.735 กม. แม้ว่าการ
ลงทุนเพื่อสร้างเมืองใหม่ช่องสะงําจํานวนมาก แต่ก็ไม่สามารถดําเนินงานได้มากนักผนวกกับติดขัด
เรื่องการบริหารจัดการเมืองใหม่และ ปี พ.ศ. 2558 เมืองใหม่ช่องสะงําอยู่ภายใต้การบริหารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และได้สร้างสร้างตลาดโรงเกลือ  โดยจะใช้งบประมาณมาสร้าง
อาคารพานิชแล้วแบ่งล็อคให้เช่า แต่ถึงปัจจุบันยังดําเนินการได้ไม่เสร็จ 

ในทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ตลาดช่องสะงําจะคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวันตลาด
นัดท่ีพ่อค้าแม่ค้าฝ่ังไทย จะหาสินค้ามาขายให้กับพี่น้องชาวกัมพูชา  พอประตูด่านเปิด 07.00 น.ชาว
กัมพูชาจะรีบเข้าฝังไทยให้เร็วท่ีสุดเพื่อจะได้เลือกของก่อน ซึ่งเช่ือว่าจะได้ของดีและมีคุณภาพก่อนคน
อื่น ๆ เป็นท่ีน่าสนใจว่า กลุ่มพ่อค้ารายใหญ่ และนายทุน ซึ่งเห็นว่ารัฐกับพ่อค้าบางคนได้ทํา
ส่ิงประดิษฐ์สร้างทางวัฒนธรรมท่ีมีความหมาย หมายถึงพื้นท่ีบริเวณชายแดนท่ีถูกสร้างขึ้นด้วย
กระบวนการทางสังคมในการนิยายความหมาย เพื่อกําหนดพื้นท่ีนั้น คืออะไร มีหน้าท่ีอย่างไร มี
ระเบียบหรือมีกฎเกณฑ์ในการใช้พื้นท่ีนั้นอย่างไร 

 
 ภาพที่ 4-21  ภาพแสดงการจุดให้บริการแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างๆในบริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสะงํา 
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ขณะเดียวกันพื้นท่ีท่ีมีข้อกําหนด หรือมีอํานาจคอยกํากับการมีชีวิตอยู่ร่วมของคนบริเวณจุด
ผ่านแดนให้มีความสัมพันธ์กัน การแย่งชิงพื้นท่ีของกล่มนายทุนรายใหญ่บริเวณชายแดนท่ีสัมพันธ์กับ
รัฐ  

ในปัจจุบัน ร้านค้าต่างๆ(ตลาดเก่า)ในบริเวณชายแดนไทย ได้ย้ายมาท่ีเมืองใหม่ช่องสะงํา คน
ท่ีได้พักจะต้องจับจองในจํานวน 70 ห้อง แต่คนท่ีได้จับจองเป็นคนนอกพื้นท่ีตําบลไพรพัฒนา การค้า
ขายยังคงมีปัญหาเรื่องระยะทางท่ีห่างจากจุดผ่านแดนประมาณ 3 กิโลเมตร ราคาค่าเช่าแพงกว่าท่ี
เดิม ต้องเสียค่าน้ํา ค่าไฟฟูา ค่าขยะ และค่ารักษาความปลอดภัย  ขณะท่ีคนช้ือจากประเทศกัมพูชา
ต้องนักระมอเตอร์ไซค์ รถสองแถว จากจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํามาท่ีตลาด คนละ 20 บาท และจ้าง
รถเข็นสินค้ากลับท่ีจัดผ่านแดน โดยคิดเป็นเท่ียวสินค้าส่วนใหญ่ถูกนํามาจากตลาดโรงเกลือ และตลาด
ช่องจอม  

 
ภาพที่ 4-22 ภาพแสดงการค้าขายสินค้าให้กลุ่มชาวบ้านกัมพูชา ท่ีตลาดเมืองใหม่ช่องสะงํา 

 
ส่วนการค้าบริเวณเมืองใหม่ช่องสะงํา โดยส่วนใหญ่สินค้าก็ยังคงเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ท่ี

ผู้ประกอบการจะนําไปขายยังประเทศกัมพูชา ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าขายของชาวบ้านมี
ลักษณะพึ่งพาอาศัย ต่อรองและแสวงหาช่องทางรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์เชิงค้าขาย
ท่ีเกิดขึ้นในทุกพื้นท่ี เพียงแต่พื้นท่ีชายแดนมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีและลักษณะสินค้าท่ีค้าขายข้ามพรมแดน แต่โดยรวมแล้วการจัดการในเรื่อง
ดังกล่าวในพื้นท่ีศึกษาครั้งนี้ท้ังภาครัฐ เอกชนและพ่อค้าก็สามารถดําเนินการค้าขายไปได้ แม้โดย
สภาพท่ัวไปแล้วตลาดช่องสะงําในอดีตจะถูกปรับเปล่ียนมาเป็นตลาดเมืองใหม่ช่องสะงําซึ่งห่างจาก
ด่านชายแดนกว่า 4 กิโลเมตร  
 ในเมืองใหม่ช่องสะงํายังได้ก่อสร้างอาคารถาวรเพื่อเป็นสนามมวย และสนามไก่ชน(ปัจจุบัน
ปิดให้บริการเพราะปัญหาด้านความมั่นคง) เพื่อเป็นสถานท่ีบันเทิงและผ่อนคลายให้กับชาวบ้านและ
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นักพนันในช่วงท่ีมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือสัมพันธ์ของคนท้ัง 2 ประเทศ 
และเป็นท่ีน่าสนใจว่า การจัดเวทีมวย และสนามไก่ชนท่ีเมืองใหม่ช่องสะงํามักจะมุ่งเน้นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนไทยและคนกัมพูชา และจะได้รับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานรัฐและคนใน
ท้องถิ่นและสามารถข้ามแดนเพื่อไปทํากิจกรรมการพนันท่ีประเทศกัมพูชาได้ง่ายข้ึนด้วย 

   
ภาพที่ 4-23  ภาพแสดงสถานท่ีโรงเรือนสนามมวยและสนามไก่ชน ท่ีตลาดเมืองใหม่ช่องสะงํา 

(ปัจจุบันปิดให้บริการ) 
 
4.4 กลยุทธการดึงดูดนักพนัน และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการพนันข้าม

พรมแดน  
4.4.1 กลยุทธการดึงดูดนักพนัน 
 ในปัจจุบันการพัฒนาระบบเครือข่ายธุรกิจการพนันข้ามพรมแดนไทย -กัมพูชา ท่ีเห็นได้

ชัดเจนในระดับพื้นท่ี คือ “บ่อนคาสิโน”คอมเพ็กเอนเตอร์เทรนเมนต์ท่ีเปิดทําการอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ต้นปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน และ “บ่อนสนามบั้งไฟกัมพูชา” ท่ีมีนัก
พนันคนไทยเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องเดินทางข้ามพรมแดนมาพนันบั้ง ไฟแสน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ PVC 5-6 นิ้ว  

ธุรกิจพนันข้ามพรมแดนเหล่านี้มีแผนการตลาดและใช้กลยุทธ์สร้างแรงกระตุ้นการพนันท่ี
หลากหลาย  จนส่งผลทําให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและคนในชุมชนหลายชุมชนบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชาและนักพนันในบริเวณพื้นท่ีอื่น ในประเทศไทย เกิดการรับรู้และตกอยู่ภายใต้กระบวนการทํา
ให้เข้าสู้วงการพนันข้ามแดนจนกลายเป็นนักพนันข้ามแดนโดยสมบูรณ์  โดยจําแนกกลยุทธ์ของธุรกิจ
พนันข้ามพรมแดนได้ดังนี้ 

1) การสร้างการรับรู้พนัน โดยการสร้างเว็บไซต์ ของคาสิโน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพนันในระบบการส่ือสารออนไลน์ สามารถรับรู้ได้ท่ัวโลก และการขึ้นปูานประชาสัมพันธ์การ
แจกของ การเพิ่มวงเงินพนันและอื่นท่ีคาสิโนและติดตามรถสองแถว 

2) การสร้างและมอบรางวัลล่อใจ  
3) การสร้างแรงกระตุ้นโดยการแจกแจ๊คพอตแตก บ่อยๆ ถึง 3 ครั้ง (โดยเฉพาะในกลุ่มคน

เล่นท่ีอาศัยอยู่ใกล้ชายแดน)  
4) การทําให้คนในพื้นท่ีเข้าเป็นพวกเดียวกันกับเครือข่ายพนันข้ามแดน  
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5) การมีโปรโมช่ันยั่วยวนการเล่นพนันตลอดท้ังปี  
6) การสร้างเครือข่ายพนัน  
7) การเอื้ออํานวยการเดินทางและกระบวนการข้ามพรมแดนท่ีทําให้คนเดินทางถึงสถานท่ี

พนันได้ง่าย  
8) ความเป็นมืออาชีพของธุรกิจพนันโดยทําให้คนเล่นรู้สึกเป็นอิสระ เล่นได้อย่างเปิดเผย เล่น

ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าท่ีด้านกฎหมาย และยังได้รับการคุ้มครองจากเจ้าของบ่อนพนัน 
ไม่ต้องถูกจับหรือมีมาตรการลงโทษใด ๆ ทางกฎหมาย   

 
4.4.2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อรองรับการพนันข้ามพรมแดนสามารถจัดแบ่งตาม

ประเภทของการพนัน ได้ดังนี้ 
สามารถจัดแบ่งตามประเภทของการพนัน ได้ดังนี้ 

1) บ่อนคาสิโนกัมพูชา  
ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําประเทศไทยท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาให้

เอกชนเข้ามาสร้างบ่อนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอร์เทรนเมนต์ โรงแรมหรู มีรีสอร์ทและร้านอาหารเพื่อ
รองรับนักท่องเท่ียวและนักเส่ียงโชคจากประเทศไทยท่ีเดินทางไปเล่นการพนันท่ีบ่อนคาสิโนช่องสะงํา  

 

  
 ภาพที่ 4-24 ภาพแสดงท่ีต้ังบริเวณด้านหน้าของคาสิโนในบริเวณชายแดนประเทศกัมพูชา 
 
จากการสอบถามคนไทยท่ีทํางานในบริเวณนั้น พบว่า คนเล่นพนันส่วนใหญ่เดินทางมาจาก

ต่างพื้นท่ีท้ังหมด  ขณะเดียวกันก็มีนักพนันในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย –กัมพูชา ท่ีเข้าไปเล่นในบ่อน
คาสิโนด้วยเช่นเดียวกัน และมีบางคนท่ีเข้าไปเล่นประจํา ท้ังนี้ท่ีบ่อนคาสิโน มีกลยุทธ์โดยการจ้างรถตู้ 
และให้เงินนักพนันเป็นค่าเดินทางมา ดังนั้นนักพนันส่วนใหญ่โดยสารมากับเครือข่ายรถตู้ท่ีบ่อนคาสิโน
ร่วมกับนายทุน ในฝังประเทศไทยจะมีรถตู้บริการวิ่งรับจากบ้านพักพามาส่งถึงประตูเข้าบ่อนคาสิโน 
หรือนักพนันท่ีเดินทางโดยรถส่วนตัวก็จะจอดรถในท่ีรับจอดของชาวบ้านตําบลไพรพัฒนา และจะมี
มอเตอร์ไชค์รับจ้างจากท่ีจอดรถมายังจุดข้ามแดนและจะมีรถสองแถวของบ่อนคาสิโนมารับส่งถึงบ่อน
คาสิโน เช่นเดียวกัน นักพนันท่ีไปเล่นพนันท่ีบ่อนคาสิโนฝังกัมพูชา ไม่ได้ช่วยให้เกิดการช้ือขายท่ีฝัง
ประเทศไทยมากเท่าไหร่ จะมีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นท่ีมาด้วยรถส่วนตัว จะแวะพักใช้บริการกินข้าว 
ท่องเท่ียวหรือพักนอนค้างแรมในบริเวณท่ีใกล้ท่ีฝังชายแดนประเทศไทย  จากการสัมภาษณ์ เจ้าของรี
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สอร์ทในพื้นท่ี  ได้ให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน คือ นักพนันท่ีมาส่วนใหญ่ไปและกลับโดยรถตู้ และมาโดย
รถยนต์ส่วนตัว โดยส่วนใหญ่จะมาพักแรมค้างคืน และเดินทางไปท่องเท่ียวแล้วไปบ่อนคาสิโนเท่านั้น 
เป็นท่ีน่าสนใจว่า ชาวบ้านท่ีไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการพนันจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงจากนักพนัน นอกจาก
ผลกระทบจากจํานวนรถท่ีมาก และความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางข้ามถนนของชาวบ้านและสัตว์
เล้ียง  นอกจากท่ีเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีการจัดท่ีจอดรถ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
บริการคิวมอเตอร์ไซค์เพื่อรับฝากรถและส่งนักท่องเท่ียวเพื่อข้ามแดนไทย-กัมพูชา 

 
2) สนามบั้งไฟแสน กัมพูชา 
ขณะเดียวกันในปัจจุบัน ท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา มีสนามบั้งไฟแสน เพื่อเปิดให้นักพนัน

เล่นการพนันได้อย่างโจ่งครึ่ม  
 

 
 ภาพที่  4-25 ภาพแสดงบรรยากาศการเล่นพนันบั้งไฟ ท่ีสนามบั้งไฟที่ชายแดนประเทศกัมพูชา 

 
เนื่องจากปัจจุบันนี้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีประเทศไทยห้ามจุดบั้งไฟนอกช่วงฤดูกาลบุญบั้ง

ไฟในเดือน 6 ทําให้เกิดค่ายบั้งไฟในฝ่ังประเทศไทย นําส่วนประกอบของการทําบั้งไฟและไปทําสนาม
บั้งไฟ ท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา โดยสามารถเล่นได้ตลอดท้ังปี โดยเฉพาะในวัน เสาร์อาทิตย์ จะมีนัก
พนันข้ามแดนมาเล่นการพนันบั้งไฟจํานวนมาก โดยใช้กระบวนการข้ามแดนแบบพิเศษ ท่ีหลากหลาย
อย่างเช่นเดียวกันกับการไปเล่นการพนันท่ีบ่อนคาสิโน  

จากการเก็บข้อมูลจากนักพนันบั้งไฟข้ามแดน และค่ายบั้งไฟท่ีไปจุดสนามบั้งไฟ ท่ีกัมพูชา  
พบว่า สนามบั้งไฟบริเวณนี้ได้เปิดและ ปิดมา แล้วรวมหลายครั้ง หากนับเป็นสนามรวมแล้ว จํานวน 3 
สนาม (ครั้งแรก จุดช่วงวันลอยกระทง ปี พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 2 ช่วงวันท่ี 15-16 มกราคม  พ.ศ. 2557  
ครั้งท่ี 3  วันท่ี18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ) การเปิดสนามบั้งไฟ ครั้งท่ี 3 นี้เปิดเพื่อรองรับนักพนันบั้งไฟ 
ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการนโยบาย คําส่ังหัวหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 27/2559
เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคม
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ลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถ ุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้บ้ังไฟไม่สามารถจุดในประเทศไทยได้
นอกจากช่วงบุญบั้งไฟ (บุญเดือน 6 บุญบั้งไฟ) ของแต่ละจังหวัด ดังนั้นผู้ประกอบการและส่วนท่ี
เกี่ยวข้องอื่นๆได้เปิดสนามบั้งไฟแสน โดยขนาดท่อPVC 5-6 นิ้ว ในช่วงแรกจะผลิตบั้งไฟท่ีฝ่ังประเทศ
กัมพูชาท้ังหมดยกเว้นหางบั้งไฟท่ีต้องนําเข้าจากประเทศไทย และช่วงหลังการนําเข้าตัวบั้งไฟนําเข้า
จากประเทศไทยด้วย บั้งไฟจะถูกผลิตโดยช่างบั้งไฟจากค่ายในประเทศไทย ในช่วงแรกส่วนใหญ่
ดําเนินการจุดบั้งไฟช่วงวันหยุด เสาร์ และอาทิตย์ และช่วงหลังปัจจุบันมีการขยายวันจุดบั้งไฟเกือบ
ทุกวัน ยกเว้นวันฝนตกหรือมีเหตุการณ์ท่ีต้องหยุดจุดบั้งไฟโดยจะมีคนส่ง สัญญาณว่าไม่ให้จุด 
ขณะเดียวกันท่ีสนามบั้งไฟ ก็มีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆด้วย เช่น อาหาร เครื่องด่ืม ทุกประเภท 
รวมถึง กิจกรรมการพนันอื่นๆ ระหว่างช่วงรอการจุดพนัน เช่น ไฟ และไฮโล รองรับนักพนันจาก
ประเทศไทยและคนท่ีสนใจพนันบั้งไฟ  

การเดินทางของนักพนันบั้งไฟ จะต้องเดินทางโดยรุยนต์ส่วนตัวหรือกับกลุ่มนักพนันบั้งไฟ
ด้วยกัน และมาจอดและฝากรถท่ีชายแดนไทย จากนั้นจะข้ามแดน ด้วยวิธีการปกติ Passport ข้าม
แดนและเสียค่าข้ามแดนท่ีประเทศกัมพูชา 100 บาท  หรือวิธีการแบบพิเศษ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา จากนั้นจะมีบริการรถเช่า ท่ีชายแดนกัมพูชา 
ขึ้นกับชนิดของรถและจํานวนผู้โดยสาร ได้แก่ มอเตอร์ไซค์  ค่าบริการไป-กลับ 40 บาท   รถกระบะ  
รถเก๋ง ค่าบริการ ไป-กลับ ราคา 120  บาท และเสียค่าผ่านประตู ปัจจุบันปรับราคา หลายรอบและ
ราคาปัจจุบัน จํานวน 800 บาท/คน/ต่อครั้ง เพื่อเข้าไปเล่นพนันบั้งไฟในแต่ละครั้ง 

 แต่จากข้อมูลไม่พบว่ามีชาวบ้านไพรพัฒนาข้ามแดนไปเล่นการพนันบั้งไฟท่ีประเทศกัมพูชา 
แต่ส่วนใหญ่จะเข้าไปเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ในการเอื้ออํานวย  ในการข้ามแดนไทย -กัมพูชา 
ขณะเดียวกัน จะมีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าไปเป็นทีมช่างบั้งไฟ และร่วมเป็นทีมจัดการสนาม
บั้งไฟร่วมกับผู้ประกอบการ เจ้าของสนามบั้งไฟที่ฝ่ังประเทศกัมพูชาด้วย 

 
        ภาพที่ 4-26  ภาพแสดงท่ีต้ังของสนามบั้งไฟ ท่ีบริเวณชายแดนประเทศกัมพูชา 

ชายแดนประเทศไทย 

ชายแดนประเทศกมัพชูา 
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สรุป บริบทบ้านไพรพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่พื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ชาวบ้านส่วน

ใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธ์เขมรท่ีมีทางความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณี ดังเดิมต้องเปล่ียนแปลงไปท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความเช่ือ โดยมีวัดบ้านไพรพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเปล่ียน
เปล่ียน ในขณะท่ีชาวบ้านต้องปรับตัวให้มีวิถีชีวิตการดํารงอยู่ด้วยภายใต้บริบทชุมชนและการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมใหม่ท่ีมีความ “พิเศษ” แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นโดยท่ัวไป ภายใต้พื้นท่ีความ
มั่นคงของรัฐและกลไกอํานาจต่างๆในพื้นท่ีบริเวณชายแดน-กัมพูชา ท่ามกลางนโยบายการพัฒนาของ
รัฐไทย ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างรวดเร็ว  

ขณะเดียวกันในมิติ ของการพนัน ในชุมชนแห่งนี้มีความพิเศษ เพราะในพื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีความเปราะบางด้านการพนัน เนื่องจากชุมชนแห่งนี้กําลังเผชิญปัญหาโดย
ได้รับแรงกระตุ้นการพนันในท้องถิ่นที่มีการเล่นพนันกันโดยท่ัวไป และจากธุรกิจการพนันข้ามแดนใน
พื้นท่ีชายแดนกัมพูชา เช่น บ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนามไก่ชน อันเป็นกีฬาสร้าง
สัมพันธ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะเดียวกันคนในชุมชนยังไม้ได้ให้ความสําคัญกับสถานการณ์ 
พฤติกรรมและผลกระทบจากการพนันมากนัก ขณะเดียวกันชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นท่ีชายแดน ท่ีมีความ
พิเศษ คือ มีความสลับซับซ้อน มีความเล่ือนไหล หลากหลายและมีข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขพิเศษ 
ภายใต้กลยุทธการดึงดูดนักพนัน ท่ีหลากหลายแตกต่างออกไปรวมถึงการก่อผลประโยชน์และ
เอื้ออํานวยด้านอํานาจของผู้ท่ีอยู่บริเวณชายแดนด้วย 
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บทที่ 5 
 

กระบวนการกลุ่มเรยีนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
 

ในบทนี้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ท่ี 2 คือ เพื่อค้นหาแนวทางในการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพนันในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน  โดยผู้วิจัยนําเสนอบทนี้ใน 4 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ ประเด็นแรก เกี่ยวกับการพัฒนาเสริม
ทักษะการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนันโดยแกนนําเด็กและเยาวชน ประเด็นท่ีสอง เกี่ยวข้องชุด
เรียนรู้พนันท่ีได้ดําเนินงานภายใต้โครงการ 5 ชุดเรียนรู้ ประเด็นท่ีสาม บทเรียนการดําเนินกิจกรรม
กระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนัน และประเด็นท่ีส่ี ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
พนันในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชน  

 
5.1 การพัฒนาเสริมทักษะการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนันโดยแกนน าเด็กและ
เยาวชน 
 

การพัฒนาเสริมทักษะการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนันโดยแกนนําเด็กและเยาวชนมี
รายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้เกมพนัน  
แกนนําเด็กเยาวชนในชุมชน จํานวน 13 คน ได้พัฒนาเสริมทักษะและเรียนรู้การจัดกิจกรรม

กลุ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเกมพนันเพื่อให้รู้เท่าทันพนัน ท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
1) อบรมพัฒนาศักยภาพ “เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ” เป็นเกมท่ีศูนย์ศึกษา

ปัญหาการพนัน และ มูลนิธิรณรงค์หยุด พนัน ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มีการอบรม แกนนําเด็กและเยาวชนเพื่อ
เสริมทักษะการจัดกิจกรรมรณรงค์หยุดพนัน โดยร่วม อบรม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบุรี เลย ลําปาง สตูล อุบลราชธานี และศรีสะเกษ หลักการอบรมเสร็จส้ิน มูลนิธิ
รณรงค์หยุดพนันได้สนับสนุนอุปกรณ์การทํากิจกรรมให้กับโครงการโดยมีแกนนําเด็กและ
เยาวชนที่ผ่านการจะต้องนําไปฝึกฝนให้เกิดความชํานาญต่อไป 

ผลการดําเนินกิจกรรม  
1) แกนนําเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกมละครเพื่อ

การเรียนรู้ เรื่องพนัน  “เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ” สําหรับ
กลุ่มเปูาหมายเด็กในโรงเรียน 

2) กลุ่มเปูาหมายได้เรียนรู้เกมละคร“เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ เปรียบ
เหมือนกับพนัน ว่ามีการเส่ียงโชค และมีความเส่ียง เพราะมีคําว่าลุ้น แล้วท้ังได้
และเสีย 
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3) กลุ่มเปูาหมายได้วัสดุอุปกรณ์ สําหรับการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ ชุดเรียนรู้
พนัน “เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ” 

 

 
ภาพที่ 5-1  ภาพแสดงกระบวนการเรียนรู้และพฒันาศักยภาพเกมพนัน ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
2) ประชุมเตรียมการและจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ 

โดยมีทีมวิจัยโครงการเป็นพี่เล้ียงและสนับสนุนงบประมาณในการประชุมเตรียมร่วมกัน 

   
ภาพที่ 5-2 ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมเตรียมการและจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม  

 
3) ฝึกซ้อมการดําเนินกิจกรรมชุดเรียนรู้พนัน“เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ” เนื่องจาก

การจัดกิจกรรมเกมมีความซับซ้อน และมีอุปกรณ์จํานวนหลายช้ิน และมีผู้ดําเนินกิจกรรมหลักจํานวน
หลายคน ดังนี้ กลุ่มแกนนําได้มีการจัดประชุมหลายครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดําเนินการ
กิจกรรมได้ 



89 

 

 

 
ภาพที่ 5-3 ภาพแสดงบรรยากาศการฝึกซ้อมการดําเนินกิจกรรมชุดเรียนรู้พนัน 

 
 ผลท่ีเกิดขึ้น  

1. กลุ่มเปูาหมายมีการนัดซ้อมการจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนันหลายครั้ง แต่แกนนํา
ไม่สามารถมารวมครับตามจํานวน  

2. แกนนําเด็กทํากิจกรรมกลุ่มเรียนรู้พนันมีความเข้าใจต่อกติกาการเล่นเกมละคร 
และเรียนรู้ในบทบาทการแสดงของแต่ละตัวละครมากขึ้น  

ข้อจํากัด 
1. กลุ่มแกนนําจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นนักเรียนในระดับ ม.3-ม.6 ท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชน แต่ต้องเดินทางไปโรงเรียนในต่างอําเภอ(เดินทางไป-กลับเช้า-เย็น) ทําให้
นัดซ้อมค่อนข้างยากลําบากและว่างไม่ตรงกัน 

2. เนื่องจากแกนนําจัดกระบวนการเรียนรู้เกมละคร เป็นคนในชุมชน เวลาจะให้จัด
กิจกรรมในชุมชน แกนนําเหล่านี้ไม่มั่นใจต่อการจัดกิจกรรมโดยลําพัง  

3. แกนนํารู้สึกเขินอาย ไม่กล้าจัดกิจกรรมรณรงค์พนันในโรงเรียน ในชุมชนตนเอง 
เพราะบางครั้งเด็กคิดว่ามันรู้สึกขัดต่อการกระทําของตนเองในชุมชน 

  
4) ร่วมจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ ร่วมกับสภา

เด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีวัดบ้านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะ
เกษ  
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ภาพที่ 5-4 ภาพแสดงบรรยากาศการร่วมจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนัน 

 
5) ร่วมจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กในโรงเรียน ร่วมกับทีม

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิ งห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ภาพที่ 5-5 ภาพแสดงบรรยากาศการร่วมจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนัน  

ท่ีโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 
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6) ร่วมถอดบทเรียนจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กในโรงเรียน 
ร่วมกับทีมวิทยากร 

 
 

ภาพที่ 5-6 ภาพแสดงบรรยากาศการถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนัน  
 

 
5.2 ชุดเรียนรู้เพ่ือเท่าทันพนัน 

ภายใต้การดําเนินกิจกรรมเพื่อค้าหาแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพนันใน
โรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน ผู้วิจัยได้นําชุด
เรียนรู้พนันมาทดลองปฏิบัติการในพื้นท่ีวิจัย มีชุดเรียนรู้พนัน จํานวน 5 ชุดเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจะสรุป
เนื้อหาสําคัญกับชุดเรียนรู้พนันแต่ละชนิด ดังนี้ 

 
5.2.1 ชุดเรียนรู้ “เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ”  
ชุดเรียนรู้ “เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ” ดําเนินกิจกรรมเรียนรู้โดย กลุ่มสภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับแกนนําเด็กเยาวชนบ้านไพรพัฒนา เกมละครผจญภัยในเกาะมหา
สมบัติ เป็นเกมท่ีประยุกต์มาจากการเกมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โดยศูนย์ศึกษา
ปัญหาการพนัน และ มูลนิธิรณรงค์หยุด พนัน ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันดําเนินการเพื่อเป็นเกมให้กับแกนนําเด็กเยาวชนนําไปใช้
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการพนัน 

วัตถุประสงค์ของเกม  เพื่อให้เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ด้านพนัน 
เกมกระบวนการ  ผู้วิจัยคัดลอกมาจากเอกสารประกอบการอบรม“เกมละครผจญภัย เกาะ

มหาสมบัติ”ฉบับปรับปรุงวันท่ี 11 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
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บทและกติกาเกมละคร “ผจญภัยเกาะมหาสมบัติ” 
1) สร้างความคุ้นเคยกันก่อน 
ปลาบู่ปลาช่อน และเรือเปล่ียนท่า 
 
2) เข้าสู่เกมละคร 

ภูติน้ า(คนเดินเร่ือง) : ยินดีต้อนรับเหล่าผู้กล้าทุกท่าน เข้าสู่ผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่  โลกแห่งท้องทะเลท่ี
กว้างใหญ่ ลึกลํ้า จนยากจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้า  แต่ท่ีแน่ๆ มหาสมุทรแห่งนี้ มีทรัพย์สมบัติ
มากมาย  ท่ีรอคอยให้พวกเจ้า มาเป็นเจ้าของมัน เกาะมหาสมบัติท้ัง 5 เกาะ จะเคล่ือนย้ายตัวเอง อยู่
ในมหาสมุทรแห่งนี้ โชคชะตาเท่านั้นท่ีจะพาให้เจ้าได้ขึ้นไปบทเกาะมหาสมบัติท้ัง 5 เกาะ และบน
เกาะนั้น  บททดสอบก็จะเริ่มขึ้น ว่าเจ้ามีความเหมาะสมท่ีจะได้ครอบครองสมบัติลํ้าค่านั้นหรือไม่   
และเรือของเหล่าผู้กล้าลําใดจะได้ครอบครองสมบัติมากท่ีสุด   จะถือว่าเหล่าผู้กล้าบนเรือลํานั้น คือ
สุดยอดแห่งจ้าวท้องทะเล 
 

3) ผจญภยัเกาะมหาสมบัติ 
ช่วงแนะน า GOD  (ในบทมี GOD 6 ตัวเผ่ือให้แต่ละทีมเลือก แต่เล่นจริงจะมีแค่ 4 ) 
ดนตรี  
ภูติน้ า  : แต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างท่ีคิด ผู้กล้ามากมายต้องพ่ายแพ้ต่อภัยอันตราย 

น้อยคนนักท่ีจะรู้ ว่าท่ามกลางเกาะมหัศจรรย์ ท้ัง 6 นี้ ยังคงมีเหล่า GOD ผู้พิทักษ์ท่ี
จะคอยดูแล ปกปูองเหล่าผู้กล้าให้รอดพ้นภัยอันตราย แต่ก่อนท่ีจะพบเหล่า GOD 
ข้าอยากจะแนะนําให้พวกเจ้าได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการก่อน  ในแต่ละแถวท่ีพวก
เจ้านั่งอยู่ คือเพื่อนร่วมชะตากรรมท่ีจะออกผจญภัยเกาะมหาสมบัติไปพร้อมกัน  หัน
ไปทักทายกันหน่อย เพราะคงต้องร่วมเดินทางกันไปอีกยาวนาน  

1.แอตแลนติก้า : (ดนตรี) ท่ัวทั้งมหาสมุทรสุดนาวา สุดปลายขอบฟูา ทุกหนแห่ง ไกลสุดหล้า สมบัติ
อันมากมาย นับคนาจักเป็นของข้า แต่เพียงผู้เดียววววว   ข้ามีนามว่าแอตแลนติก
ก้า  ผู้มาพร้อมกับความบ้า ความซ่า สุดระห่ํา การเดินทางเพื่อตามหาสมบัติไม่ว่าจะ
ยากเย็นแค่ไหน ก็ไม่มีทางท่ีจะขัดขวางข้าได้ 5555 

ดนตรีเปล่ียน 
2.แคสเปียน  : ข้าต่างหากคือผู้ท่ีจะพาพวกเจ้าไปเจอสมบัติแห่งท้องทะเล   ข้าคือแคสเปียน
เจ้าหญิงแห่ง 

มหาสมุทร  ด้วยความสวย สาว พราวเสน่ห์ เล่ห์เหล่ียม ทุกคําลวงหลอก  พวกเจ้า
จะได้รู้ว่า 

ข้าเก่งกาจแค่ไหน  
ดนตรีเปล่ียน 
3.อาร์คติก  : คล่ืนลมเปล่ียนแปร  กระแสน้ําเปล่ียนทิศ มรสุมจากแดนไกล มีเพียงข้าคนเดียว

เท่านั้นผู้ท่ีจะรู้ก่อนใคร  และข้าคือGODอาร์คติก…ท่ีใครๆ ก็กล่าวขานถึง  
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ดนตรีเปล่ียน 
4.แปซิฟิก  : หยุดก่อนเหล่าผู้กล้าท้ังหลาย  ท่ามกลางมหาสมุทรท่ีกว้างใหญ่นี้  คงไม่มี
อํานาจใดจะเต็ม 

เป่ียมด้วยพลังเท่ากับข้า “แปซิฟิก” อีกแล้ว  ข้าเท่านั้นท่ีจะพาพวกเจ้าเหล่าผู้กล้า
ฝุามหัตภัย 

พิชิตสมบัติลํ้าค่า เพื่อเป็นจ้าวแห่งมหาสมุทร   
ดนตรีเปล่ียน 
5.อันดามัน  : ข้าคือปีศาจใต้ท้องทะเล  ทุกส่ิงแห่งความหวาดกลัวล้วนรวมอยู่ในตัวของข้า 
เพราะข้าคือ 

อันดามัน ปีศาจสาหร่ายหางกระรอก  ข้ารู้จักเกาะทุกเกาะในมหาสมุทรนี้อย่างดี 
ใครได้ข้าไปเป็น GOD ประจําเรือ รับรองมีแต่ได้กับได้ 

ภูตน้ํา : อย่างท่ีอันดามัน ปีศาจหางกระรอกบอก  ก่อนจะออกเดินทางเพื่อผจญภัยใน
ท้องทะเลอัน 
                     กว้างใหญ่ เรือทุกลําต้องเลือก GOD ประจําเรือเพื่อมาเป็นผู้พิทักษ์ ปกปูองเรือแต่
ละลํา 
  พวกเจ้าพร้อมท่ีจะ........ (ท้ิงช่วง) 
6.อาหรับ  : จะออกเดินทางกันหรือยังเนี๋ย  หลับเพลินไปหน่อย  ไม่เห็นมีใครมาปลุกเลย  จะ

ออกเดินทางก็รีบไป ข้าง่วง     
ภูตน้ํา  :  เจ้าเป็นใคร  ??? 
อาหรับ : ข้าคือเทพเจ้าแห่งทะเลอาหรับ… !! ผู้นําพาไปสู่หนทาง อภิมหามหึมา มโหฬาร
บานตะไท  
                     แห่งความยิ่งใหญ่ เหนือคล่ืนมหาสมุทรทั่วท้ังปวงงง  
ภูติน้ํา : ข้าหลงลืมเทพอาหรับ  อย่างท่านไปได้อย่างไรเนี๋ย  และแล้วเหล่า GOD ท้ัง 6 ก็
มากันครบ 

แล้ว  ได้เวลาแห่งโชคชะตาท่ีจะคัดสรร GOD ประจําเรือแล้ว  พวกเจ้าเหล่าผู้กล้า
พร้อมท่ีจะ 

ต้อนรับ GOD ท่ีโชคชะตาแห่งท้องทะเลจะเป็นผู้เลือกสรรให้  ถ้าพร้อมแล้ว  
โชคชะตาแห่ง 

ท้องทะเลได้เวลาพัดพาเหล่ามวลมิตรท่ีจะเกื้อกูล พิทักษ์ ดูแลกัน ท่ามกลาง
มหาสมุทรแห่งนี้   

จงสําแดงพลัง ณ บัดนี้ 
GOD รวมตัวกัน หมุน 1 รอบ และกระจายไปตามเรือต่างๆ 
ภูติน้ํา : และนี่คือ GOD ประจําเรือ  และเรือทุกลําก็พร้อมออกเดินทาง (ผายมือไปท่ีเรือ
แต่ละลํา) 
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  พร้อมกันไหมขอเสียงหน่อย เรือแปซิกฟิค  เรืออันดามัน  เรือแคสเปี้ยน  เรือ
    แอตแลนติก  เรืออาร์คติก เรืออาหรับ 
  แต่ก่อนออกเดินทาง เหล่าผู้กล้าท้ังหลายต้องรู้จักกฎ กติกา ของท้องทะเลแห่งนี้
เสียก่อน  
   

4) กติกาแห่งท้องทะเล 
1.เรือแต่ละลําต้องมีลูกเรือได้ลําละไม่เกิน 10 คน 
2. แต่ละคนต้องรู้บทบาท หน้าท่ีของตนเอง 
3. ใช้ความสามารถพิเศษช่วยเหลือกัน เพื่อให้การเดินทางครั้งนี้ บรรลุเปูาหมาย 

 
5) บทบาท หน้าที่  และความสามารถพิเศษ 
 

1. GOD (1 คน) ความสามารถพิเศษ มี การ์ดทอง ท่ีใช้ได้ 1 ครั้ง (***แต่ละทีมเตรียมการ์ดทอง
เอง) 
โดยการ์ดทองนี้สามารถใช้แทน การ์ดทรัพยากร การ์ดเดิน และชุบชีวิตได้  
 GOD แจกการ์ดเดินทางให้ลูกเรือคนละ 1 ใบ  ซึ่งการ์ดเดินทางจะมี ทางตรง 4 อัน ทาง 
  เล้ียวซ้าย 1 เล้ียวขวา 1  ส่ีแยก 1 น้ําวน 1 
   GOD มอบการ์ดทรัพยากร 1,000 คะแนน ให้เรือ (ทรัพยากรต้ังต้น) 
 

2. กัปตัน (1 คน) ความสามารถพิเศษ กําหนดการเดินทางได้ 1 ครั้ง   
3. ต้นหน (2 คน) ความสามารถพิเศษ รื้อทางน้ําวน 
4. หมอ (1 คน) ความสามารถพิเศษ Copy Character ได้ 1 ครั้ง 
5. พ่อค้า (1 คน)ความสามารถพิเศษ  เจรจาต่อรองแลกเปล่ียนทรัพยากร ได้ 1 ครั้ง 
6. พ่อครัว (1 คน)ความสามารถพิเศษ เรียกทรัพยากรจากเรืออื่นๆได้ 1 ครั้ง  

เลือกได้ 2 แบบ คือ  
แบบท่ี 1 เจาะจง ขอการ์ดทรัพยากร 1 ประเภท เรือทุกลําต้องให้การ์ดทรัพยากรนั้น 1 ใบ  
(ถ้ามี  ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องให้)  
แบบท่ี 2 สุ่ม เรือแต่ละลําต้องให้การ์ดทรัพยากรใดก็ได้ ลําละ 2 ใบ   

7. ผู้ดูแล สมบัติ (1 คน) ความสามารถพิเศษ แทนการ์ดทรัพยากร 1 ชนิด 
8. กะลาสีเรือ (1 คน) ความสามารถพิเศษ แทนการ์ดเดินทางได้ 1 ใบ/คน 
***ในกรณีลูกเรือ  9 คน เพิ่มกะลาสีเรือ 1 คน   ในกรณีลูกเรือ  10 คน เพิ่ม หมอ 1 คน 

 
     สึนามิแมน   ออกมาเมื่อครบ TURN พาลูกเรือเล่นกิจกรรมลุ้น – เส่ียง  แลกการ์ด
ทรัพยากร 

                         ของเรือ กับสมบัติต่างๆ ในแต่ละรอบ (เช่น เส่ียงลูกเต๋า หรือ เลขเข็มทิศ) 
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     เจ้าคลังมหาสมบัติ   ดูแลการ์ดทรัพยากร  การกู้เงินต่างๆ  รวมถึงการแลกการ์ดเดินทาง 
- กู้คลังสมบัติ  คิดดอกเบี้ย 100 ละ 20  กู้ได้ครั้งละ 1,000 ขึ้นไป คืน 

1,200 หากไม่มีคืนในรอบถัดไป จะคิดเพิ่มอีกครั้งละ 200 ตาม
ดอกเบ้ียจริง 

 
6) ขั้นตอนการออกเดินทาง 

1. โยนลูกเต๋าหรือหมุนเข็มทิศเดินทาง 
2.  ลงการ์ดเดินทางตามแต้มท่ีได้จากการทอยลูกเต๋าหรือหมุนเข็มทิศเดินทาง 
3.  หยิบการ์ดทรัพยากรตามจํานวนการ์ดเดินทางท่ีลง 
4.  หากไม่มีการ์ดเดินทางสามารถซื้อได้จากธนาคาร 

 ซื้อการ์ดเดินทางแบบสุ่ม            100 / ใบ 
 ซื้อการ์ดเดินทางแบบเจาะจง      500 / ใบ 

5.   ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองได้ 
6.   ในแต่ละรอบจะมีสึนามิแมน ออกมาให้โชคยักษ์ใหญ่ 
 ***  การโยนลูกเต๋าหรือหมุนเข็มทิศ  จะเปล่ียนทีมแรกในการโยนหรือหมุน...ในแต่ละรอบ 
                         ***  ถ้าลงการ์ดเดินทางน้ําวน  ไม่ได้การ์ดทรัพยากร 
                         ***  ห้ามข้ึนเกาะเดิม 
                         ***  การเล่นเกมกับสึนามิแมน  ต่างคนต่างเล่นได้  โดยใช้การ์ดทรัพยากรจาก
หีบสมบัติ 
                              ของเรือได้ 
 
การ์ดทรัพยากรส าหรับเข้าเกาะ 

o  ใช้การ์ดทรัพยากรรวมกัน มูลค่า 1,000 ในการเข้าเกาะแต่ละครั้ง 
 
มูลค่าการ์ดทรัพยากร 
ชนิด ราคา 
ปลาฉนาก 1,000 
เต่า 500 
วาฬ 500 
โลมา 300 
กุ้ง 100 
ปลาหมึก 100 
 
เวลารวมทั้งหมดในการท ากิจกรรม 1.40 นาที 
อธิบายเกม 20 นาที / เล่นเกม 50 นาที / ชวนคุยหลังจบเกม 30 นาที 
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7) เกาะมหาสมบัติทั้ง 5 เกาะ 
 

1. เกาะราชาปลาหมึก       
เจ้าแห่งเกาะ  : ใครมาปลุกข้ากันเนี่ย !! ข้าราชินีปลาหมึก ข้าอุส่าหลบหลีกซ่อนตัวมานานนับพัน
ปี พวกนักล่าสมบัติอีกแล้วหรอเนี่ย เด๋ียวเถอะนะ คอยดู ไม่รู้พิษสงของราชินีปลาหมึกเสียแล้ว กล้า
ลองดีกับข้าหรือ อย่าหวังจะได้สมบัติจากข้าเลย ลูกสมุนของข้าจัดการมัน (โยนการ์ดปลาหมึก 5 ใบ ) 
ในเมื่อลูกสมุนของข้าจัดการพวกเจ้าไม่ได้ ข้านี่แหละจะจัดการพวกเจ้าเอง แต่ถ้าพวกเจ้าอยากได้
สมบัติละก็ พวกเจ้าจะต้องไขปริศนาท่ีข้าสาปท้ิงไว้ในเกาะแห่งนี้เสียก่อนเถิด 5555  
 
ปริศนาของข้ามีอยู่ 2 แบบ นั้นคือ ลองท า ลองลุ้นเส่ียงดวง พวกเจ้าอยากจะเลือกแบบไหน 
 
*ถ้าเจ้าเลือกลองลุ้นเส่ียงดวงข้าจะซ่อนดวงตาของข้าอีกข้างไว้ในถ้ าแห่งนี้ ถ้าเจ้าหาดวงตาของข้าเจอ 
เจ้าเอาไปเลย การ์ดทรัพยากรสองเท่า กับ ไข่มุก 1 เม็ด  
 
แต่ถ้าเจ้าหาไม่เจอ พวกเจ้าก็ต้องกลับไปตัวเปล่า โฮะๆๆ  
 
*แต่ถ้าเจ้าลองท า ข้าจะเสกให้พวกเจ้ามีหนวดกันทุกคนแล้วรวมเป็นปลาหมึกตัวเดียวกัน โดยพวกเจ้า
จะต้องใช้หนวด เหยียบจุดสีต่างๆ ตามท่ีข้าก าหนด ถ้าเจ้าท าได้ เจ้าเอาไปเลย รางวัลการ์ดทรัพยากร 
1 เท่า พร้อม ไข่มุก 1 เม็ด 
 
ด่านลอง 
ทุกคนในทีมต้องแปลงร่างเป็นปลาหมึกโดยมี 1 คนต้องลอยจากพื้น  ว่ายวนโดยรอบ 1 เท่ียว 
 
ด่านลุ้น 
หาราชาปลาให้เจอ หาโดยการสุ่มหยิบไข่ราชาปลาหมึกในกล่อง ถ้าหยิบได้ราชาปลาหมึกก็จะชนะ 
(หยิบได้แค่ครั้งเดียว) 
  
2. เกาะกาลาปาก๊อส   

เจ้าแห่งเกาะ : (เต่าพิสต้าออกมาเหมือนก าลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่หันไปเห็นคนขึ้นมาท่ีเกาะ) 
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พวกเจ้าเป็นคนดีใช่ไหม จะไม่ท าร้ายข้าใช่ไหม ข้าคือเต่าพิสต้าหรือจะให้พ่ออย่างก็ได้นะข้ามีฉายาว่า
จอร์จผู้โดดเด่ียว ช่วยอะไรข้าอย่างได้ไหม ข้าเนี่ยอยู่เพียงตัวเดียวมันนานแสนนานเหลือเกิน ข้าเหงา
เหลือเกิน พวกเจ้าช่วยกันตามหาเต่าพิสต้าตัวอื่นๆให้หน่อยน่ะ ขอบใจมากน่ะ ค่าให้กุ้งตัวนึง วิธีหามี
อยู่สองแบบ.  
1 พวกเจ้าต้องช่วยกันต่อรูปภาพเต่าพิสต้าถ้าท าส าเร็จ จะได้ทรัพยากรท่ีเสียขึ้นเกาะมากลับไป 1
เท่าตัวหนึ่งเท่าตัว พร้อมกับไข่มุก  
2 พวกเจ้าต้องสุ่มหยิบภาพหนึ่งภาพถ้าเจอรูปเต่าพิสต้า พวกเจ้าจะได้ ทรัพยากรท่ีขึ้นเกาะมาคูณ2ไป
เลย และพร้อมกับไข่มุก  
* ถ้าท าส าเร็จข้าจะเจอเพื่อนของข้า และได้หายเหงาสักที 
 
ด่านลอง 
ในทีมจะต้องช่วยกันต่อจ๊ิกซอร์  รูปเต่าพิตต้าให้สําเร็จ 
ด่านลุ้น 
จะมีไพ่ 5 ใบให้เลือก และเลือกได้แค่ครั้งเดียว ถ้าเลือกเจอรูปเต่าพิตต้า ก็จะชนะ 
  
3. เกาะวงกต   
เจ้าแห่งเกาะ : สวัสดีผู้มาเยือนทุกๆคน ท่ีนี่คือเกาะวงกต เกาะท่ีมีความซับซ้อนและยากท่ีจะหาทาง
ออก แนะน าตัวอยากเป็นทางการ ฉันคือ ผู้เฝ้าประตู ฉันรอพวกเธอมาเป็นเวลานาน พวกเธอรู้จัก
หินมั้ย หินท่ีก่อตัวกันปิดกั้นเป็นทางเดินท่ีวนไปวนมา นานมาแล้วมีผู้มาเยือนหลงผ่านเข้ามา พวกเค้า
เข้าไปแล้วกลับออกมาไม่ได้ จากวันนั้นผ่านมา 30 ปีแล้ว พวกเค้ากลายเป็นปีศาจท่ีจะคอยหลอก
หลอนให้พวกเจ้าเสียสติ มีเพียงเครื่องรางท่ีจะช่วยพวกเธอได้ 
พวกเธอต้องไปเอาเครื่องราง ถึงจะสามารถคว้าสมบัติอันมีค่าไปครอบครอง  
มีเพียง2 วิธี คือลองเข้าไปเอาเครื่องรางด้วยวิธีการปิดตา 
และลุ้น เส่ียงหยิบเครื่องราง ถ้าเธอสามารถผ่านลุ้นได้ฉันจะมอบสมบัติของฉันให้เธอเพิ่ม 1 เท่าตัว 
ด่านลอง 
ให้ตัวแทนทีมหนึ่งคนออกมาปิดตาเพื่อหาเครื่องราง ถ้าหาเจอเครื่องรางท่ีกําหนดภายใน  1 นาทีก็จะ
เป็นผู้ชนะ 
ด่านลุ้น 
ให้ตัวแทนทีมหยิบเครื่องราง แต่จะต้องหยิบขึ้นมาในวินาทีท่ี 13 ถ้าหยิบแล้วเวลาเกินหรือขาดก็จะแพ้
ทันที  
 
4.เกาะดึกด าบรรพ์   

เจ้าแห่งเกาะ : เกาะดึกด าบรรพ์ สวัสดีข้าคือ มนุษย์ยุคแรกของพวกเจ้านี่คือเกาะ ท่ีไม่เคยมีใครมาต้น
พบมาก่อน เพราะทะเลแถบนี้เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนลึก ท่ีมีสัตว์ดุร้ายมากมาย และคล่ืนลมท่ี
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แปรปรวนตลอดเวลา แต่เมื่อเจ้ามาค้นพบแล้ว ข้าก็จะมีรางวัลให้ แต่ข้าอยากให้เจ้าช่วยอะไรข้าก่อน 
นั้นคือตามหาสัตว์ในต านานท่ีข้าค้นหามานานแสนนานและไม่พบสักที เป็นสัตว์ ดึกด าบรรพ์ 3 ชนิด 
แ ล ะ ห อ ย น า ยู ที รั ส ห ล า ก สี 
1 ล อ ง  ห า ภ า พ สั ต ว์ ท ะ เ ล ดึ ก ด า บ ร ร พ์  3  ภ า พ ใ ห้ ค ร บ 
2 ลุ้น เส่ียงเซียมซี หอยนายูทีรัส 

ด่านลอง 
หาภาพสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ 3 ภาพให้ครบ ภายในเวลา 1 นาที 
ด่านลุ้น 
เซียมซีหอย จะต้องเซียมซีหอย โดยเลือกสีให้ตรงกับท่ีเซียมซีได้ อัตราส่วน 1:5 
 
4. เกาะพิษรัก ใต้พิภพ    
เจ้าแห่งเกาะ  : สวัสดีเจ้ามนุษย์โลก นานแค่ไหนแล้วท่ีไม่มีมนุษย์หลุดเข้ามาในเกาะข้า พวกเจ้ารู้มั้ย
ว่าข้าคือใคร เหอะๆ ข้าคือทูตแห่งความเจ็บปวด. ในความสวยงามท่ีเจ้าเห็นนั้นมันมีความเจ็บปวด
ซ่อนอยู่และไม่ว่าใครก็ตามท่ีขึ้นมาบนเกาะนี้เจ้าจะได้ภพแต่ความผิดหวัง แต่มีส่ิงหนึ่งท่ีจะสามารถ
ช่วยเจ้าได้ก็คือ  
วิธีท่ี1 ด่านลอง เจ้าจะต้องช่วยตัวเจ้าเองโดยการหาสัตว์ท่ีพิษในท้องทะเล 5 ชนิด เพื่อทดแทนความ
ผิดหวังท่ีเจ้าจะได้รับ ถ้าเจ้าท าได้เจ้าก็จะพ้นจากค าสาบ แล้วเจ้าจะได้ทรัพยากร 1 เท่า พร้อมไข่มุก 1 
ลูกกลับไป 
หรือวิธีที่2 ด่านลุ้น พวกเจ้าทุกคนจะได้รับการ์ดแห่งค าสาปอยู่ในมือคนละ1 ใบ จากนั้นจะให้พวกเจ้า
จับคู่กันแล้วเปิดการ์ดถ้าเปิดมาแล้วเจอรูปภาพที่ต่างกัน นั่นแสดงว่าเจ้าหลุดพ้นจากต าสาป แล้วเจ้าก็
จะได้รับทรัพยากรกลับมา 2 เท่า และไข่มุก 1 ลูก 
 
ด่านลอง 
ให้ในทีมช่วยกันหาสัตว์ที่มีพิษในท้องทะเล 5 ชนิด จะมีภาพให้เลือก 10 ภาพ (เวลา 1 นาที) 
ด่านลุ้น 
ทุกคนจะมีไพ่ในมือคนละ1 ใบ เมื่อได้ไพ่แล้วจะให้จับคู่กัน  แต่ละคู่จะต้องเปิดไพ่ในมือ  ถ้าเปิด 
ไพ่แล้วคู่ไหนรูปไม่เหมือนกันก็จะเป็นผู้ชนะ (ใช้พิษเป็นเกณฑ์ในความเหมือนหรือไม่เหมือน) 
 
8) การค านวณมูลค่า 

 ด่านลอง  ได้การ์ดทรัพยากรคืน 1 เท่า  ได้ไข่มุก 1 เม็ด 
 ด่านลุ้น   ได้การ์ดทรัพยากรคืน 2 เท่า  ได้ไข่มุก 2 เม็ด 
 เจ้าแห่งเกาะมหาสมบัติ ได้มาจากการรวม 

o การ์ดทรัพยากร ตามมูลค่า 
o การ์ดเดินทาง ใบละ 100 
o ความสามารถพิเศษ ถ้าไม่ใช้ มีมูลค่าคนละ 1,000 
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แล้วคูณด้วยไข่มุก    
o **ไข่มุก 1 ลูก คูณ 2 เท่า   
o **ไข่มุก 2 ลูก คูณ 3 เท่า  
o **ไข่มุก 3 ลูก คูณ 4 เท่า  

 
ภาพกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ เกมละครผจญภัยเกาะมหาสมบัติ 

   

ภาพที่ 5-7 ภาพแสดงบรรยากาศการการจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนัน 
 
ข้อสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกมพนัน “ชุดเรียนรู้เกมละครผจญภัย 
เกาะมหาสมบัต”ิ 

ข้อสังเกตนี้ ผู้วิจัยได้จากเข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุดเรียนรู้พนัน เพื่อให้
สามารถนําไปพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทการจัดกระบวนการเรียนรู้พนันต่อไป  
 
จุดแข็ง/ข้อดี  

 มีการเตรียมส่ือ/อุปกรณ์ชุดเรียนรู้สําเร็จรูป 
 มีทีมท่ีมีทักษะผ่านการฝึกอบรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เกมละคร 
 เป็นเครื่องมือท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน 
 สามารถสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม/สนุก/ต่ืนเต้นเร้าใจ 
 ไม่ใช้คําว่า “พนัน” ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่  

จุดอ่อน/ข้อเสีย 
 ใช้คน/ส่ือ/อุปกรณ์/และบทในการจัดกระบวนการเรียนรู้จํานวนมาก 
 ขั้นตอนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ค่อนข้างซับช้อน/ยาว 
 ใช้เวลาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งกระบวนการค่อนข้างนาน 
 เนื้อหาเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล 
 ต้องเป็นสถานท่ีปิดในการจัดกิจกรรมจึงจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ดี 
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5.2.2 ชุดเรียนรู้ “ละครถกแถลง”   
ชุดเรียนรู้ “ละครถกแถลง”  ดําเนินกิจกรรมเรียนรู้โดยกลุ่มละครถกแถลง มหาลัยวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
“ละครถกแถลง (Dialogue theatre) เป็นรูปแบบการแสดงท่ีมุ่งนําเสนอปัญหาความขัดแย้ง

ต่างๆ ในสังคมผ่านการแสดงละคร โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเรียกว่า ส่วนเนื้อ
เรื่องหรือส่วนแสดง ละคร ส่วนท่ีสองเป็นช่วงถกแถลง คือการเปิดเวทีหลังการแสดง กระตุ้นให้ผู้ชม
แลกเปล่ียนถกเถียงกับตัวละครหลักในเรื่อง เพื่อทําความเข้าใจและหาทางคล่ีคลายปัญหาความ
ขัดแย้งร่วมกันเป็นเกมท่ีประยุกต์มาจากการเกมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โดยศูนย์
ศึกษาปัญหาการพนัน และ มูลนิธิรณรงค์หยุด พนัน ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันดําเนินการเพื่อเป็นเกมให้กับแกนนําเด็กเยาวชน
นําไปใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการพนัน 

 
วัตถุประสงค์ของเกม  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องพนันท่ีคลอบคลุมถึงคนหลายช่วง

วัยในชุมชน 
 
เกมกระบวนการ  
 ละครถกแถลง จะดําเนินการใน 2 ส่วนสําคัญ คือ 
ส่วนแรก เรียกว่า ส่วนเนื้อเรื่องหรือส่วนแสดงละคร  
ส่วนท่ีสองเป็นช่วงถกแถลง คือการเปิดเวทีหลังการแสดง กระตุ้นให้ผู้ชมแลกเปล่ียนถกเถียง

กับตัวละครหลักในเรื่อง เพื่อทําความเข้าใจและหาทางคล่ีคลายปัญหาพนัน 
ภาพกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนนัชุดเรียนรู้ “ละครถกแถลง”   
 

   
ภาพที่ 5-8 ภาพแสดงบรรยากาศการการจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนันละครถกแถลง 
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ข้อสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกมพนัน “ชุดเรียนรู้ละครถกแถลง”  
ข้อสังเกตนี้เกิดผู้วิจัยได้เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุดเรียนรู้พนัน  เพื่อให้

สามารถนําไปพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทการจัดกระบวนการเรียนรู้พนันต่อไป  
 
จุดแข็ง/ข้อดี  

 มีทีมละครที่มีทักษะในการแสดงละคร 
 เป็นเครื่องมือท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน 
 ใช้ “วัฒนธรรมบุญบั้ง ไฟ” ของความเป็นอีสานเป็นส่ือในการเล่นละครท่ี

กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมรู้จักเป็นอย่างดี 
 ช่วงการละคร ได้สร้างการรับรู้/สะท้อนสถานการณ์การพนันในชุมชน 
 ช่วงถกแถลง เกิดการระดมความคิดเห็น/เป็นทางเลือก/ทางออกให้กับตัวละคร

(บทบาทสมมุติตําแหน่งทางสังคมในหมู่บ้านท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในบทบาท
สมมุติและบทบาทจริงในชุมชน) 

 สร้างการรับรู้ในกลุ่มใหญ่ 
 ใช้ภาษาอีสานผสมกับภาษาไทย สามารถสร้างการรับรู้ได้ดี 
 สามารถใช้สถานท่ีได้ท้ังพื้นท่ีเปิดและปิด 

 
จุดอ่อน/ข้อเสีย 

 ใช้คน/อุปกรณ์/บทละครในการจัดกระบวนการเรยีนรู้ค่อนข้างมาก/ยาว 
 

5.2.3 ชุดเรียนรู้ “บอร์ดเกม Dream Ranger”   
ดําเนินกิจกรรมเรียนรู้โดย กลุ่มแว่นขยาย และนักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทมยาลัยอุบลราชธานี   
ความเป็นมา 
บอร์ดเกมและการ์ดเกมเกิดขึ้นภายใต้ แผนงานพัฒนาเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน โดยมูลนิธิ

รณรงค์หยุดพนันร่วมกับเครือข่ายสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน  6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้ขีดไฟ 
(จังหวัดนครราชสีมา) กลุ่มมานีมานะ (จังหวัดสงขลา)  สํานักกิ่งก้านใบ (จังหวัดอุตรดิตถ)์  กลุ่มเรียนรู้
บางเพลย์ (จังหวัดชลบุรี )  กลุ่มแว่นขยาย (จังหวัดอุบลราชธานี)  และกลุ่มเฉพาะกิจเธียเตอร์ 
(กรุงเทพฯ) หลังจากสนับสนุนการดําเนินงานมา 2 ระยะ ( 2557-2558 และ 2559-2560)  ได้ร่วมกัน
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยไร้พนัน โดยหวังให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนร่วมกัน 
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ภาพที่ 5-9 ภาพแสดงบรรยากาศการการจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนัน 

“บอร์ดเกม Dream Ranger”   
 

เนื้อหาหลัก  
ชุดบอร์ดเกม Dream Ranger การใช้ความสามารถในการสะสมแต้มเพื่อให้ตนเองได้รับชัย

ชนะ เป็นการกระตุ้นให้เกิด “ภูมิคุ้มกัน” หรือ “เกราะปูองกัน” ภายในตัวเด็กและเยาวชนที่เล่นเกม 
เกมกระบวนการ 
การใช้เกมกระบวนการในการสอดแทรกประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับพนันยังนําไปสู่การสร้าง

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมายได้ เนื่องจากเป็นลักษณะของ
เกมท่ีต้องใช้ผู้เล่นหลายคนในการเล่นพร้อมกัน โดยมีผู้นํากระบวนการคอยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศ
การเล่นอย่างสนุกสนานขั้นตอนการเล่น  

  

  
ภาพที ่5-10 ภาพแสดงบรรยากาศการการจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนัน 

“บอร์ดเกม Dream Ranger”   
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ข้อสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกมพนัน “บอร์ดเกม Dream Ranger”    
ข้อสังเกตนี้เกิดผู้วิจัยได้เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุดเรียนรู้พนัน  เพื่อให้

สามารถนําไปพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทการจัดกระบวนการเรียนรู้พนันต่อไป  
 
จุดแข็ง/ข้อดี  

 มีชุดเรียนรู้ที่สําเร็จรูป 
 ใช้ผู้นําเกมจํานวนน้อย คือ 1 คน 
 ผู้นําเกมมีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 เป็นเครื่องมือท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน 
 เป็นวิธีการสร้างการรับรู้สถานการณ์การพนันได้ดี 
 สร้างการเรียนรู้ได้ในสถานท่ีโดยท่ัวไปได้ 

จุดอ่อน 
 ผู้นําเกมต้องอธิบายและสร้างความเข้าใจในกติกา/วิธีการเล่นให้ชัดเจนก่อนดําเนิน

กิจกรรม 
 

 
5.2.4 ชุดเรียนรู้ “การ์ดเกม บักเซ่ียงเหม่ียง”   
ดําเนินกิจกรรมเรียนรู้ โดย กลุ่มแว่นขยาย และกลุ่มละครถกแถลง มหาลัยวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
ความเป็นมา 
ชุดการ์ดเกม บักเซี่ยงเหมี่ยง เป็นชุดบอร์ดเกมและการ์ดเกมเกิดขึ้นภายใต้ แผนงานพัฒนา

เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน โดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันร่วมกับเครือข่ายสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและ
เยาวชน เช่นเด่ียวกันกับชุดเรียนรู้บอร์ดเกม Dream Ranger  

การ์ดเกม “บักเซียงเมี่ยง” เป็นการหยิบยกวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่อง “บักเซียงเมี่ยง” 
มาใช้เป็นตัวละครสมมติในการ์ดเกม วรรณกรรมถือเป็นบันทึกความรู้ ความคิด ประสบการณ์ของ
มนุษย์ สืบทอดและสร้างความเช่ือมต่อของสังคม เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนทรรศนะ ความเช่ือของผู้คนในสังคม นิทาน
พื้นบ้านเรื่อง บักเซียงเมี่ยง ถูกเล่าส่งต่อกันแบบมุขปาฐะปากต่อปากในชุมชนท้องถิ่นอีสาน ทําให้เห็น
บริบทชุมชนท้องถิ่นอีสานและกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม คําว่า “บัก” หรือ 
“บักเซียง” เป็นคําเรียกเด็กชายวัยรุ่นของคนอีสาน 

บุคลิกลักษณะนิสัยของบักเซียงเมี่ยงเป็นเด็กหนุ่มท่ีมีความ “ฉลาดแกมโกง” หรือ “ฉลาด
หลักแหลม” ในการเอาตัวรอดจากส่ิงเร้า หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันท่ีคนท่ัวไปอาจคาดการไม่ถึง 
เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กและเยาวชนในชนบทจะเห็นว่า เด็กและเยาวชนในช่วงวัยรุ่นต้องประสบพบ
เจอกับส่ิงเร้าและสถานการณ์เกี่ยวกับพนันหลากหลายรูปแบบ หากเขาเหล่านั้นไม่สามารถเอาตัวรอด
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จากส่ิงเร้า อาจนําไปสู่ปัญหาและผลกระทบต่อชีวิต ครอบครัว ดังนั้น จินตนาการการ์ดเกมบักเซีย
งเมี่ยงจึงเป็นภาพแทนเชิงสัญลักษณ์ถึงความฉลาดแกมโกงและฉลาดหลักแหลมของเด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นอีสานในการเอาตัวรอดจากปัญหาพนัน โดยใช้ชุดการ์ดเกมท่ีสร้างเงื่อนไขการเล่นแตกต่าง
กัน  

 
ภาพที ่5-11 ภาพแสดงชุดเรียนรู้พนัน “บักเซียงเมี่ยง” 

 
เกมกระบวนการ 
การใช้เกมกระบวนการในการสอดแทรกประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับพนันยังนําไปสู่การสร้าง

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมายได้ เนื่องจากเป็นลักษณะของ
เกมท่ีต้องใช้ผู้เล่นหลายคนในการเล่นพร้อมกัน โดยมีผู้นํากระบวนการคอยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศ
การเล่นอย่างสนุกสนานขั้นตอนการเล่น  

เนื้อหาหลัก  
ชุดการ์ดเกม บักเซี่ยงเหมี่ยง เป็นกิจกรรมการสร้างบรรยากาศการถกเถียงเชิงประเด็นผ่าน

การจําลองสถานการณ์ปัญหา เหตุการณ ์ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ดังนี้ 
ชุดการ์ดผีเชิญชวน เป็นภาพสะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นอีสาน “ผี” คือ ภาพ

แทนส่ิงเร้า ส่ิงดึงดูด และการหลอกล่อให้คนมีความต้องการ จิตใต้สํานึกของมนุษย์ท่ีมีท้ังขาวและดํา
เสมือน “อํานาจเชิญชวน” ทุกคนมีผีสถิตอยู่ในตัวเองและมีโอกาสถูกผีเชิญชวนให้ทําในส่ิงท่ีอาจ
นําไปสู่ปัญหา การ์ดผีเชิญชวน มีท้ังหมด 8 ใบ (8 สถานการณ์) โดยการ์ดผีเชิญชวนจะมีสัญลักษณ์ ∞ 
(อินฟินิต้ี) ผู้เล่นท่ีแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างสมเหตุสมผลจะได้รับสัญลักษณ์ไว้ครอบครอง เมื่อผู้เล่นสะสม
สัญลักษณ์ครบ 5 ใบ ถือว่าจบเกมและเป็นผู้ชนะในทันที 
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ภาพที่ 5-12 ภาพแสดงชุดผีเชิญชวนชุดเรียนรู้พนนั “บักเซียงเมี่ยง” 
 

ชุดการ์ดสถานการณ์ ในชีวิตประจําวันมนุษย์ต้องพบเจอกับเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีต้อง
เอาตัวรอด ท้ังจากคนในครอบครัว เพื่อน หรือคนในสังคม เพราะมนุษย์ต้องต่อสู้กับส่ิงเร้าท่ี เกิดขึ้น
ภายใต้จิตสํานึกของตนเอง การ์ดสถานการณ์ มีท้ังหมด 10 ใบ (10 สถานการณ์) โดยการ์ด
สถานการณ์มีคุณสมบัติแบบเดียวกันกับการ์ดผีเชิญชวน ถ้าผู้เล่นสามารถช่วยบักเซียงเมี่ยงแก้ไข
ปัญหาได้จะแต้มสะสม 
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ภาพที ่5-13 ภาพแสดงชุดสถานการณ์ชุดเรียนรู้พนัน “บักเซียงเมี่ยง 

ชุดการ์ดวิธีการ เป็นเครื่องมือในการแก้ไขและปูองกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น เนื่องจากบาง
สถานการณ์มีความซับซ้อน การมีวิธีการและทางเลือกท่ีหลากหลายจะช่วยให้มนุษย์มีทางออกให้กับ
ตัวเอง การ์ดวิธีการ มีท้ังหมด 20 ใบ (20 วิธีการ) ซึ่งการ์ดวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นวิธีการท่ีพยายามให้
ผู้เล่นเกิดการบริหารจัดการตนเองไม่ให้เข้าสู่วงโคจรของพนัน หรือเข้าสู่วงโคจรแล้วออกมาให้ได้ 
รวมถึงการช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา และเป็นท่ีปรึกษาให้กับคนรอบข้าง 

 

 

ภาพที ่5-14 ภาพแสดงชุดวิธีการชุดเรียนรู้พนัน “บักเซียงเมี่ยง 
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ชุดการ์ดฉลาดหลักหลักแหลม หรือ OPINION มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีเหตุผลและ
ประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างหลากหลาย การแสดงออกในรูปแบบท่ีแตกต่างย่อมเป็นไปได้ แม้บทเรียน
จากคนอื่นหรือสังคมปรากฏให้เห็น แต่นั่นอาจไม่ใช่ทางออกท่ีสมเหตุสมผลสําหรับทุกคนโดยสมบูรณ์ 
การเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้คิดและออกแบบวิธีการด้วยตนเองจึงเป็นส่ิงสําคัญ การ์ดฉลาดหลักแหลม มี
ท้ังหมด 5 ใบ ใช้ในกรณีท่ีผู้เล่นเห็นว่าเหตุผลในการ์ดวิธีการไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ แต่การใช้การ์ด
ฉลาดหลักแหลม จะต้องเป็นเหตุผลท่ีออกมาจากผู้เล่นเอง 

 

ภาพที ่5-15 ภาพแสดงชุดการ์ดฉลาดหลักแหลม ชุดเรียนรู้พนัน “บักเซียงเมี่ยง 

ชุดการ์ดผีโจมตี หรือ GHOST ATTACK สะท้อนปรากฏการณ์ “การมีอํานาจเหนือ” จากส่ิง
เร้ารอบข้าง เป็นปัญหาระดับโครงสร้างท่ีมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง แม้จะมีการออกมา
รณรงค์เพื่อการแก้ไขและปูองกันปัญหาก็ตาม การ์ด GHOST ATTACK มีท้ังหมด 2 ใบ เป็นการ์ด
พิเศษท่ีมีพลังเหนือการ์ด OPINION/ฉลาดหลักแหลม เพื่อให้ผู้เล่นช่วงชิงการ์ดจากการแสดงความ
คิดเห็นก่อนหน้า ผู้ท่ีใช้การ์ด GHOST ATTACK ไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ สามารถช่วงชิงการ์ดไปได้เลย 

 

ภาพที ่5-16 ภาพแสดงชุดการ์ดผีโจมตี ชุดเรียนรู้พนัน “บักเซียงเมี่ยง 

กติกาการเล่น 

1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 4 ทีม ทีมละ 1-2 คน และคัดเลือกตัวแทนจากผู้เข้าร่วมกระบวนการ
เป็นคณะกรรมการตัดสิน 2-3 คน (หรือตามความเหมาะสม) 
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2. คนนํากระบวนการอธิบายเกม/อธิบายคุณสมบัติของการ์ดแต่ละประเภทให้ผู้เล่นรับทราบ 
3. คนนํากระบวนการสาธิตการเล่น 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจ

รายละเอียดการใช้การ์ดแต่ละชุดในการเล่น 
4. ให้ผู้เล่นร่วมกันตัดสินว่าเหตุผลจากการ์ดใบไหนท่ีมีความสมเหตุสมผลในการแก้ไขปัญหา 

หรือกรณีท่ีไม่สามารถตัดสินได้ให้คณะกรรมการเป็นคนตัดสินการใช้การ์ด โดยมีข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการเคารพการตัดสินของผู้เล่นคนอื่นและคณะกรรมการ 

 

   
ภาพที่ 5-17 ภาพแสดงบรรยากาศจัดกิจกรรม ชุดเรียนรู้พนนั “บักเซียงเมี่ยง 

ข้อสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกมพนัน “ชุดเรียนรู้พนัน บักเซียงเม่ียง”    
ข้อสังเกตนี้เกิดผู้วิจัยได้เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุดเรียนรู้พนัน  เพื่อให้

สามารถนําไปพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทการจัดกระบวนการเรียนรู้พนันต่อไป  
 
จุดแข็ง/ข้อดี  

 มีชุดเรียนรู้ที่สําเร็จรูปสีสันต์สวดงาม 
 ใช้ผู้นําเกมจํานวนน้อยคน คือ 1 คน 
 ผู้นําเกมมีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 เป็นเครื่องมือท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน 

 
จุดอ่อน 

 รายละเอียดของตัวละครในเกมมีมาก ผู้นําเกมต้องมีความแม่นในบทบาทและ
วิธีการเล่น 

 
2.2.5 ชุดเรียนรู้ “เกมใบ้ค า เอ็กช์โอ (XO)”   
ดําเนินกิจกรรมเรียนรู้โดย นักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทมยาลัย

อุบลราชธานี   
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ความเป็นมา 
ชุดเรียนรู้ “เกมใบ้คํา เอ็กช์โอ (XO)”  พัฒนาเกมโดยนักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทมยาลัยอุบลราชธานี  มีแนวคิดการพัฒนาเกมมาจาก ต้องการทราบถึง
สถานการณ์และการรับรู้การพนันของเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเภทของการพนัน โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้เป็นกลุ่มและสร้างการมีส่วนร่วมของเกม  

เนื้อหาหลัก  
ชุดเรียนรู้ เกมใบ้คํา เอ็กช์โอ แบ่งออกเป็นกิจกรรม 2 ส่วน ส่วนแรกมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมมีส่วน

ร่วมกับการรับรู้ประเภทของพนัน ผ่านบัตรคําประเภทของการพนันท่ีมีอยู่ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน หรือ 
เกราะปูองกัน ภายในตัวเด็กและเยาวชนท่ีเล่นเกม และส่วนท่ีสอง มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วม
จากการเล่นเกมเพื่อให้เกิดการชนะ ผ่านเกม เอ็กซ์โอ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน  

เกมกระบวนการ 
การใช้เกมกระบวนการในการเล่น  
1. ผู้ดําเนินกิจกรรมและผู้ช่วยเตรียมการอุปกรณ์ เช่น บัตรคําประเภทของการพนัน อุปกรณ์ 

เอ็กซ์โอ ตาราง เอ็กซ์โอ  
2. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝุาย 
3. อธิบายกติกาและวิธีการเล่นเกม 
4. ใช้กิจกรรมเพลงเพื่อหาตัวแทนของแต่ละฝุาย (จะเปล่ียนตัวแทนทุกรอบหลังการใบคํา 

และนําเอ็กซ์โอเล่นเสร็จ) 
5. ให้ตัวแทนแต่ละฝุายใบคําตามผู้ช่วยวิทยากร โชว์บัตรคําประเภทพนัน  
6. ฝุายท่ีตอบถูกก่อน จะมีสิทธิ์นํา อุปกรณ์ เอ็กซ์โอ ไปวางในตารางก่อน  
7. เล่นตามข้อ 3-5 จนกว่าจะมีฝุายท่ีบิงโก เอ็กซ์โอ  
8. สรุปการเรียนรู้ของเกมใบคําเอ็กโอ 
 
ภาพกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนนัชุดเรียนรู้ “เกมใบ้คํา เอ็กซ์โอ”   

      
ภาพที ่5-18 ภาพแสดงบรรยากาศจัดกิจกรรม ชุดเรียนรู้พนนั “เกมใบ้คํา เอ็กซ์โอ” 
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ข้อสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกมพนัน “ชุดเรียนรู้พนัน เกมใบ้ค า เอ็กซ์
โอ”    

ข้อสังเกตนี้เกิดผู้วิจัยได้เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุดเรียนรู้พนัน เพื่อให้
สามารถนําไปพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทการจัดกระบวนการเรียนรู้พนันต่อไป  
 
จุดแข็ง/ข้อดี  

 เป็นเครื่องมือท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน 
 ใช้อุปกรณ์ไม่ยุ่งยาก 
 ใช้จํานวนผู้นําเกมไม่มาก 3-4 คน 
 สร้างการเรียนรู้ได้ครั้งละจํานวนมาก 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับเกมได้ดี 

จุดอ่อน 
 การ์ดคําใบ้ของประเภทพนันต้องเป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเปูาหมาย 
 การคัดเลือกตัวแทนของทีม AและB ในการในคําต้องสรรหาคนท่ีเป็นตัวแทนท่ี

กล้าแสดงออก/และกระต้นลูกทีมได้ 
 

5.3 บทเรียนการด าเนินกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนันของเด็กเยาวชน  
 
5.3.1 บทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกมพนัน 
บทเรียนนี้นี้เกิดผู้วิจัยและผู้นํากิจกรรมได้เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุดเรียนรู้

พนัน ท้ัง 5 ชุดเรียนรู้เพื่อให้สามารถนําไปพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทการจัดกระบวนการเรียนรู้พนัน
ต่อไป  

 
 
สรุปภาพรวมบทเรียนชุดเรียนรู้เรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน 5 ชุดเรียนรู้ ได้แก่ และ  
 การบรรลุวัตถุประสงค์ 

1) ชุดเรียนรู้พนัน ท้ัง 5 ชุด สามารถสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็ก
ในโรงเรียนได้ โดยการจัดกระบวนการสามารถประเมินสถานการณ์และการรับรู้พนันของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ เพราะการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเกม ละครกับการพนันหรือการเทียบเคียงเกมละคร
กับการพนันหรือการเส่ียงโชคขึ้น ช้า หรือ เร็ว นั้น ขึ้นกับ ประสบการณ์เดิมๆ ของน้องๆ ผู้เข้าร่วม 
น้องบางคนในกลุ่มท่ีมีเคยมีประสบการณ์เส่ียงโชคจากบริบทแวดล้อมท่ีเห็น เช่น แผงหวยท่ีขายท่ัวไป 
ท้ังการเดินขายและต้ังโต๊ะ การซื้อหวยของพอแม่ หรือเคยมีประสบการณ์ปาเปูา จับฉลาก หรือ เส่ียง
ทาย หรือ ชิงโชค จะบอกได้ทันทีว่าเกมละครคือการเล่นพนันและการเส่ียงโชค 



111 

 

 

2) แกนนําเยาวชนได้สะท้อนความคิดเห็นหลังการจัดกิจกรรมกับน้องๆนักเรียนท่ีมาร่วม
เล่นละครได้เรียนรู้เกมละคร เปรียบเหมือนกับพนัน เพราะการเส่ียงโชค และมีความเส่ียง เพราะมีคํา
ว่าลุ้น แล้วทั้งได้และเสีย 

 บรรยากาศการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1) บรรยากาศก่อน/ระหว่างการจัดกิจกรรม/ส้ินสุดการจัดกิจกรรม ทีมผู้นํากระบวนการ 

สามารถจัด/สร้างบรรยากาศต่อการเรียนรู้ได้ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้มีส่วนร่วมได้ในทุกช่วงของการ
ดําเนินกิจกรรม 

 ทีม/คน 
1) ทีมผู้จัดจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะและทัศนคติด้านการพนันท่ีดี  

และสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีผ่านการเตรียมการ การฝึกซ้อม และปฏิบัติการได้เป็น
อย่างดี 

2) กลุ่มเปูาหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้พนัน  เป็นกลุ่มท่ีไม่เคยผ่านการจัด 
กิจกรรมเรียนรู้มาก่อน จึงมีความอยากเข้าร่วมกิจกรรม และชุดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละประเภท ท้ังในระดับประถมปลาย มัธยมต้น และคนในชุมชน 

 การจัดการ/วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1) มีการอธิบายลําดับข้ันตอนการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน 
2) การดําเนินงานตามข้ันตอนกระจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนงานท่ีวางไว้เป็น 

อย่างดี/โดยเฉพาะการสรุปเนื้อหาบทเรียนหลังการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
   

 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
1) แต่ละชุดเรียนรู้มีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและสร้าง 

กระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 
 ข้อสังเกตต่อภาพรวมการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน 

   จุดแข็งของชุดเรียนรู้พนัน 
1) เป็นเกมชุดการเรียนรู้พนันท่ีต้องสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับผู้เล่นกลุ่มเปูาหมาย 

โดยผู้เล่นแบ่งเป็นหลายทีมทีม  ๆ  ในแต่ละทีมมีหลายคน ประมาณ 10 คน การทํากิจกรรมร่วมกันการ
ตัดสินใจร่วมกันทําให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

2) ผู้นําเกมได้เรียนรู้การจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนัน และเกิดความตระหนักต่อเรื่อง
เกี่ยวการเล่นพนันของตนเอง และหลายคนท่ีเคยเล่นได้สัญญาว่า จะลด ละ เลิกเล่นการพนัน และคน
ท่ีไม่มีประสบการณ์เล่นพนันก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว 

จุดอ่อนของชุดเรียนรู้พนัน  
 1) ชุดเรียนรู้พนันบางเกมเช่น เกมผจญภัยเกาะมหาสมบัติและเกมละครถกแถลง มีความ
ซับซ้อนและมีอุปกรณ์จํานวนมาก ต้องใช้ผู้ดําเนินกิจกรรมหลายคน ผู้นําเกมต้องผ่านการฝึกฝนและ
ซ้อมการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจึงสามารถดําเนินงานได้ดี 
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 2) ทีมคณะผู้นําเกมมีความกังวลใจ(ไม่กล้า)ท่ีจะนําเกมเรียนรู้พนันมาเล่นในหมู่บ้านตนเอง 
ในโรงเรียนของตนเอง  เพราะเนื่องจากเด็กรู้สึกขัดต่อวิถีการดําเนินชีวิตของตนเอง เช่น บางคนขาย
หวย บางคนขายฉลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้มีข้ออ้างอื่นๆในการเตรียมทีม เช่น ไม่ค่อยมีเวลาพร้อม
กัน เนื่องจากต้องเดินทางไปเรียนต่างอําเภอ ออกเดินทางจากบ้างแต่เช้า กลับถึงบ้านตอนเย็นและ
ต้องทําการบ้าน  

 ข้อเสนอต่อการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ชุดเรียนรู้พนัน 
1) ใน ชุดการเรียนรู้พนัน ควรการกําหนดเนื้อหาท่ีควรส่งเสริมการเรียนรู้ จากง่ายไปหายาก

ตามลําดับของช่วงวัยของนักเรียน โดยมีเนื้อหาสําคัญ การเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ
พนัน ความน่าจะเป็นและโอกาสในการชนะพนัน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการติดพนัน และช่องทางการ
บริการความช่วยเหลือท่ีมีให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการพนัน 

2) คนท่ีจะใช้เครื่องมือชุดเรียนรู้พนันต่อ เช่น ครูในโรงเรียน นักจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านพนัน 
จะต้องตําความเข้าใจ เปูาหมายของชุดการเรียนรู้พนัน วัตถุประสงค์ของการเล่น กติกาการเล่น อย่าง
เข้าใจและมีการทดลองเล่นจนเกิดความชํานาญ 

3) การสร้างบรรยากาศในการเล่นชุดเรียนรู้เป็นเรื่องสําคัญมาก เพื่อให้เด็กเกิดความอยาก
เล่น โดยเน้นเปิดโอกาสให้เด็กท่ีเล่นชุดเรียนรู้พนันมีส่วนร่วมจากชุดเรียนรู้ทุกคน 

4) ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้พนัน ต้องพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาความขัดแย้ง การแก้ไข
ปัญหา การประยุกต์ใช้ชุดการเรียนรู้พนันให้เหมาะสม และสามารถจัดการจัดกิจกรรมกรรมการเรียนรู้
ชุดพนันให้จนจบการเรียนรู้ 

5) หลังการจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนันจบ ต้องมีการสรุปกิจกรรมร่วมกับเด็กแบบมีส่วนร่วม 
ว่า ความรู้สึกของการเล่น ผลการเล่นชุดการเรียนรู้พนันเป็นอย่างไร บทเรียนหรือข้อคิดท่ีได้จากการ
เล่นในชุดเรียนรู้พนันคืออะไร  

 
5.4 ข้อแสนอแนะแนวทางจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพ่ือเท่าทันพนัน 

  ผู้วิจัย มีความเห็นว่า การดําเนินกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและคนใน
ชุมชน มีความสําคัญและเป็นส่ิงท่ีต้องทํากับกลุ่มเด็ก และเยาวชนในทุกโรงเรียนเป็นเบื้องต้น เพราะ
กระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน เป็นการเรียนรู้ ดําเนินการภายใต้แนวคิด Executive 
Function (EF) กระบวนการยับยั้งช่ังใจ หรือ เป็นทักษะการคิดท่ีสอดคล้องกับสมอง ท่ีเน้นการ
กระตุ้นสํานึกภายใต้การทํางานของสมอง โดยเด็กและเยาวชนในฐานะ “คนเล่น” จะได้ใช้ความคิด 
ประสบการณ์ และไหวพริบต่างๆ ในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ท่ีท่าทายให้เด็กและเยาวชนต้อง
เล่นพนันหรือเผชิญกับปัญหาพนัน ภายใต้สมมติฐานของ “คนสร้าง” หรือ “คนออกแบบ” ท่ีเล็งเห็น
ว่าปัญหาเกี่ยวกับพนันมีความหลากหลายในสังคม เด็กและเยาวชน รวมถึงคนท่ัวไปมีโอกาสเส่ียงต่อ
ปัญหาพนันได้หลากระดับ หลากมิติ ดังนั้น บอร์ดเกมและการ์ดเกมท่ีถูกออกแบบจึงให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับ Executive Function ท่ีเน้น “การยับยั้งช่ังใจ” และ “การพึ่งพาตัวเอง” ในการเอาตัวรอด
หรือการมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
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ดังนั้นการใช้เครื่องมือชุดเรียนรู้พนัน บอร์ดเกมหรือการ์ดเกม จะนําไปสู่การสร้างคุณลักษณะ
ภายในเชิงบวกของเด็กและเยาวชนที่รู้จักการปฏิเสธพนัน การรู้จักเก็บสะสมทีละน้อย การเห็นคุณค่า
ส่ิงท่ีสูญเสียไป การได้ลงมือทําด้วยตนเอง การเห็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเมื่อเล่นพนัน การเข้าใจสภาวะ
ทางอารมณ์ของตนเองและคนรอบข้าง การรักษาสัญญา หรือการใช้ความรู้ในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
เป็นต้น คุณลักษณะเหล่านี้ได้สะท้อนจากผู้เล่นท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมระหว่างเล่น  ซึ่งผู้นํา
กระบวนการบอร์ดเกมหรือการ์ดเกมจะต้องพยายามให้ความสําคัญในการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ท่ี
ปรากฏออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ/ไม่เป็นธรรมชาติโดยท่ีผู้เล่นไม่รู้ตัว เช่น ในรูปของสีหน้า แววตา 
ท่าทาง น้ําเสียง ภาษา คําพูด คําอุทาน ฯลฯ ท่ีผู้นํากระบวนการสังเกตได้  

โดยมีข้อเสนอแนะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. ในระดับผู้ปฏิบัติการการพัฒนาชุดเรียนรู้พนัน ต่างๆท่ีนํามาใช้ในโครงการนี้ เช่น เกม

ละครผจญภัยเกาะมหาสมบัติ ละครถกแถลง และการ์ดเกม รวม 5 ชุด จะต้องทดลองปฏิบัติการเล่น 
และปรับกติกา รูปแบบการเล่นให้มีความเหมาะสม ซึ่งบางครั้ง การ์ดเกมไม่สมบูรณ์ในครั้งแรก หรือ
ในระยะของการพัฒนา หากต้องการให้ขั้นตอนการปรับปรุงน่าสนใจมากขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้
สะท้อนข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขเกม 

2. การขยายผล หลังจากพัฒนาชุดการเรียนรู้พนันท้ัง 5 ชุด ในระยะเริ่มต้นแล้ว  สามารถ
นําไปเป็นเครื่องมือในการสร้างการตระหนักรับรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงนําเกม
ท่ีได้ให้เด็กและเยาวชนนําไปเล่นในชุมชน โรงเรียนของตนเอง ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน โรงเรียน ชุมชน ให้เป็นคนเล่นเกมเพื่อเท่าทันพนันได้ในอนาคต 

3. การพัฒนาต่อยอดชุดการเรียนรู้พนัน เดิมท่ีผลิตขึ้นมาให้มีความหลากหลาย ให้สามารถใช้
เพื่อการรณรงค์มีเปูาหมายเพื่อการสร้างการตระหนักรับรู้ของผู้เข้าร่วมกระบวนการ ต่อการเรียนรู้
พนันในระดับช่วงช้ันและช่วงอายุท่ีหลากหลาย ดังนั้น รูปแบบของเกมบางชุดเรียนรู้พนันท่ีได้อาจมี
หน้าตาไม่สวยงามมากนักระหว่างการดําเนินกระบวนการ หากได้รับการพัฒนาต่อเนื่องสามารถนํา
รูปแบบท่ีได้ไปพัฒนาให้สวยงามและเหมาะสําหรับนําไปจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้และเล่นในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ 

4. การพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียน ผู้นําชุมชนอาสาสมัครในชุมชน นักจัดกิจกรรมรณรงค์ 
พระสงฆ์ผู้นําศาสนา และในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้สามารถมีความรู้ ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้กับชุดการเรียนรู้พนันท่ีหลากหลายได้ 

5. ในระดับนโยบาย ควรมีการขยายผลใช้ชุดเครื่องมือชุดการเรียนรู้พนันในกลุ่มเด็ก ในระบบ
และนอกระบบ ให้สามารถเข้าถึงชุดเรียนรู้พนันให้กว้างขึ้น โดยใช้นักกิจกรรมในชุมชนและหน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคล่ือนจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนัน 
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6.ในระดับนโยบายควรมีการกําหนดนโยบาย ให้เด็กได้เรียนรู้และเท่าทันการพนันเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกัน ในการลด ละ เลิกเล่นพนัน โดยกําหนดหลักสูตรในการเรียนการสอนในโรงเรียน มีช่องทาง
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับพนันอย่างจริงจัง 
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บทที่ 6 
สรุปผล การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ในปี พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยได้ศึกษาการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านแห่งนี้ 
และนักวิจัยและเด็กเยาวชนได้รับรู้สถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบและความเส่ียงต่อเด็กและ
เยาวชนท่ีกําลังเผชิญปัญหาพนันในชุมชนและการกระตุ้นจากธุรกิจพนันข้ามพรมแดนท่ีหลากหลาย 
ดังนั้น จึงได้ต่อยอดการวิจัย เรื่องแนวทางสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและ
เยาวชนในชุมชน ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและการเปล่ียนแปลงของชุมชนท้องถิ่น
ชายแดนหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําชายแดนไทย -กัมพูชา และ2)เพื่อค้นหาแนวทางใน
การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพนันในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน การศึกษาครั้งใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) โดยใช้เครื่องมือ ชุดเรียนรู้
เรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน 5 ชุดเรียนรู้ ได้แก่ 1. ชุดเรียนรู้เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ 2. ชุด
เรียนรู้ละครถกแถลง 3. ชุดเรียนรู้ บอร์ดเกม Dream Ranger 4. ชุดเรียนรู้การ์ดเกม บักเซี่ยงเหมี่ยง 
และ5. ชุดเรียนรู้เกมใบ้คํา เอ็กช์โอ (XO)  โดยมีกลุ่มเปูาหมายในการพัฒนากิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
พนัน ประกอบด้วย แกนนํานักวิจัยเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านจํานวน 13 คน และนักเรียนในโรงเรียน 
จํานวน 50  คน และในบางกิจกรรมการเรียนรู้ได้เชิญคนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานอื่นๆ
เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วย การศึกษานี้เลือกพื้นท่ีวิจัยแบบเจาะจง ท่ีบ้านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา 
อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเหตุผลเลือกพื้นท่ีเนื่องจาก ชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้บริเวณชายแดน
ประเทศไทย-กัมพูชา ได้รับผลกระทบจากการมีคาสิโนชายแดนฝ่ังกัมพูชาชัดเจน และเคยเป็นพื้นท่ี
ดําเนินงานวิจัยเรื่อง “การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย -
กัมพูชา” ซึ่งผลการศึกษาช้ีชัดว่าการพนันในพื้นท่ีมีความหลากหลาย ซับซ้อน และเช่ือมสัมพันธ์กับ
การมีคาสิโนฝ่ังกัมพูชาชัดเจน โดยดําเนินการวิจัยช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 
2562  

  
6.2 ผลการวิจัย 
  
 6.2.1 การเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนท้องถ่ินชายแดนหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะง าชายแดนไทย-กัมพูชา 

1) บริบทของชุมชนชายแดนบ้านไพรพัฒนา งานวิจัยนี้พบว่า ในอดีตชาวบ้านไพร
พัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่อพยพมาจากอําเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อมาหาแหล่งพื้นท่ีทํากิน ช่วงปี พ.ศ. 2514 โดยชาวบ้านมีความทรงจํากับเหตุการณ์
สําคัญท่ีเป็นประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบริเวณชายแดนไทยกับพูชา  
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ท่ีต้ังหมู่บ้านระยะทางห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชา 18 กิโลเมตร ห่างจากอําเภอภู
สิงห์ 27 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 95 กิโลเมตร มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 
หมู่บ้าน คือ บ้านไพรพัฒนา หมู่ 3 และบ้านไพรพัฒนาตะวันออก  หมู่ 10 มีโครงสร้างและประชากร
รวม จํานวน 1,374 คน  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์เขมร ส่ือสารด้วยภาษาท้องถิ่น
เขมรถิ่นไทย (ส่วนใหญ่พูดเขมร) สภาพทางเศรษฐกิจและรายได้ จากประกอบอาชีพด้วยการเป็น
เกษตรกร ทําสวนยางพารา ทําไร่มันสําปะหลัง มีพื้นท่ีอยู่นอกเขตชลประทาน หลังฤดูการผลิต จะมี
การค้าขายและรับบริการนักท่องเท่ียว ในหมู่บ้าน ท่ีวัดไพรพัฒนา เมืองใหม่ช่องสะงํา และจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะงํา ชาวบ้านยังคงมีทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรม ประเพณีความเช่ือท่ีโดดเด่น โดย
เฉพาะท่ีวัดไพรพัฒนา เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การใช้ชีวิตของชาวบ้านมี
ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน ในระบบเครือญาติ และลักษณะครอบครัว  

2) การเปลี่ยนแปลงหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าชายแดนไทย- กัมพูชา 
พบว่า ท่วมกลางการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนและความมั่นคงของรัฐบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา ท่ีมี
ความเป็นพื้นท่ีเฉพาะมีลักษณะของความเป็นพื้นท่ีพิเศษ เพราะมีความเป็นอาณาบริเวณท่ีติดชายแดน
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีความมั่นคงของรัฐ ท่ีมีอํานาจทางการทหารที่เช่ือมโยงกับกลไกอํานาจอื่นๆ ท่ีมีความสลับ
ซับช้อน มีความล่ืนไหลหลากหลาย บางครั้งมีข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขพิเศษ ในการปฏิบัติการ ท่ี
เกี่ยวข้องกับนโยบายบ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟและการพนันท่ีชายแดน ในกัมพูชา ภายใต้กลยุทธการ
ดึงดูดนักพนัน  ท่ีแตกต่างออกไปรวมถึงการก่อผลประโยชน์และเอื้ออํานวยด้านอํานาจของผู้ท่ีอยู่
บริเวณชายแดนด้วย ขณะท่ีความสัมพันธ์ของผู้คนบริเวณนี้ได้สะท้อนความสัมพันธ์ของฝุายต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องในบริเวณชายแดนช่องสะงําแล้ว ยังมีนัยแสดงถึงการเปล่ียนแปลงความคิดของคนบริเวณ
ชายแดนว่าต้องการท่ีจะใช้เศรษฐกิจวัฒนธรรมนําการเมือง กล่าวคือ การศึกษาพบว่าความคิดเห็น
ของชาวตําบลไพรพัฒนาจํานวนมากเห็นว่าหากเศรษฐกิจดีความสัมพันธ์ของคนดีขึ้น การพัฒนาพื้นท่ี
ก็จะดีขึ้น การสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับชาวบ้าน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวบ้านกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ว่าในปัจจุบันความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะบูรณาการ
ความร่วมมือเข้าด้วยกันเพื่อขยายผลด้านการค้า การคมนาคมระหว่างชายแดนให้สะดวกขึ้น ขณะท่ี
ชาวบ้านในบริเวณนี้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับระบบธุรกิจการพนันข้ามแดนอย่างหลีกเล้ียงไม่ได้ 

การศึกษานี้พบว่า ภายหลังการเปิดจุกผ่านแดนถาวรช่องสะงํา บ้านไพรพัฒนามีการ
เปล่ียนแปลงใน 2 ระดับพื้นท่ี คือ ประการแรกการเปล่ียนแปลงระดับพื้นท่ีชุมชนบ้านไพรพัฒนา 
ประกอบด้วย 4 ระบบ คือ  1) การเปล่ียนแปลงระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ และส่ิงอํานวยความ
สะดวก(ถนนสายแยกนาเจริญ-ช่องสะงํา และ ถนน 67) เส้นทางการค้า การพนันและการเช่ือม
สัมพันธ์ข้ามแดนไทย-กัมพูชา 2) การเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของชุมชน 3) การเปล่ียนแปลงด้าน
สังคม 4) การเปล่ียนแปลงด้านระบบศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี   

ประการท่ีสอง การเปล่ียนแปลงระดับพื้นท่ีชายแดน ไทย-กัมพูชา การศึกษานี้ชี้ให้เห็นชัดเจน
ว่า ท่วมกลางการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนและความมั่นคงของรัฐบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา ท่ีมีความ
เป็นพื้นท่ีเฉพาะมีลักษณะของความเป็นพื้นท่ีพิเศษ เพราะมีความเป็นอาณาบริเวณท่ีติดชายแดนท่ีอยู่
ในพื้นท่ีความมั่นคงของรัฐ ท่ีมีอํานาจทางการทหารท่ีเช่ือมโยงกับกลไกอํานาจอื่นๆ ท่ีมีความสลับซับ
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ช้อน มีความล่ืนไหลหลากหลาย บางครั้งมีข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขพิเศษ ในการปฏิบัติการ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับนโยบายบ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟและการพนันท่ีชายแดน ในกัมพูชา ภายใต้กลยุทธการดึงดูดนัก
พนัน  ท่ีแตกต่างออกไปรวมถึงการก่อผลประโยชน์และเอื้ออํานวยด้านอํานาจของผู้ท่ีอยู่บริเวณ
ชายแดนด้วย ขณะท่ีความสัมพันธ์ของผู้คนบริเวณนี้ได้สะท้อนความสัมพันธ์ของฝุายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
ในบริเวณชายแดนช่องสะงําแล้ว ยังมีนัยแสดงถึงการเปล่ียนแปลงความคิดของคนบริเวณชายแดนว่า
ต้องการท่ีจะใช้เศรษฐกิจวัฒนธรรมนําการเมือง สามารถจัดแบ่งตามลักษณะทางสถานท่ี พบว่า 1) 
การเปล่ียนแปลงบริบทจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา 1 การเปล่ียนแปลงบริบทจุดผ่านแดนถาวรช่องสะ
งํา 2) การเปล่ียนแปลงบริบทตลาดเมืองใหม่ช่องสะงําและโอกาสการพัฒนาธุรกิจท่ีชายแดนไทย -
กัมพูชา 3)กลยุทธการดึงดูดนักพนัน และการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเพื่อรองรับการพนันข้ามพรมแดน 
ได้แก่ คาสิโนและสนามบัง้ไฟแสนในประเทศกัมพูชา โดยงานวิจัยนี้ พบว่า เด็ก เยาวชน และชาวบ้าน
ไพรพัฒนา ปัจจุบันกําลังเผชิญกับกลยุทธ์ของการพนันท้องถิ่นและการสะสมทุนของธุรกิจการพนัน
ด้วยวิธีการ และใช้เครือขายการพนันท่ีหลากหลาย บริเวณตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา
ประเทศไทยท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา ท่ีรัฐบาลกัมพูชาให้เอกชนเข้ามาสร้างบ่อนคาสิโน คอมเพ็ก
เอนเตอร์เทรนเมนต์ โรงแรมหรู มีรีสอร์ท และสนามบั้งไฟแสน เพื่อเปิดให้นักพนันเล่นการพนันได้
อย่างอิสระไม่ผิดกฎหมาย  
 

6.2.2 แนวทางกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน  
งานวิจัยนี้ ได้ดําเนินการเชิงปฏิบัติการกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทัน สรุปได้ ดังนี้  
1) การพัฒนาเสริมทักษะการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนันโดยแกนนําเด็กและเยาวชน 

จํานวน 13 คน โดยแกนนําเด็กได้ร่วมดําเนินงานกิจกรรมดังนี้  1.เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ “เกม
ละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ เป็นเกมท่ีศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และ มูลนิธิรณรงค์หยุด พนัน 
ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มีการอบรม 
แกนนําเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมทักษะการจัดกิจกรรมรณรงค์หยุดพนัน และได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการทํากิจกรรมเกม  จากนั้น 2. แกนนําเด็กเยาวชนได้ประชุมเตรียมการและจัดทําแผนการดําเนิน
กิจกรรม เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ โดยมีทีมวิจัยโครงการเป็นพี่เ ล้ียงและสนับสนุน
งบประมาณในการประชุมเตรียมร่วมกัน 3.ฝึกซ้อมการดําเนินกิจกรรมชุดเรียนรู้พนัน เกมละครผจญ
ภัย เกาะมหาสมบัติ  4. ร่วมจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ 
ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มละครมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 5. 
ร่วมถอดบทเรียนจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กในโรงเรียน ร่วมกับทีม
วิทยากร  

2) ชุดเรียนรู้พนัน ภายใต้การดําเนินกิจกรรมเพื่อค้นหาแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องพนันในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน ผู้วิจัย
ได้นําชุดเรียนรู้พนันมาทดลองปฏิบัติการในพื้นท่ีวิจัย มีชุดเรียนรู้พนัน จํานวน 5 ชุดเรียนรู้ ได้แก่ 1. 
ชุดเรียนรู้ “เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ” 2. ชุดเรียนรู้ “ละครถกแถลง”3. ชุดเรียนรู้ 
“บอร์ดเกม Dream Ranger”  4. ชุดเรียนรู้ “การ์ดเกม บักเซี่ยงเหมี่ยง” และ5. ชุดเรียนรู้ “เกมใบ้
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คํา เอ็กช์โอ (XO)” โดยผ่านทีม/คณะผู้นําเกมกิจกรรมเรียนรู้พนันแต่ละชุดเรียนรู้ชัดเจน โดยในแต่ละ
ชุดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ถอดบทเรียนโดยะสรุปเนื้อหาสําคัญ ประกอบด้วย ช่ือชุดเรียนรู้ ความเป็นมา
ของชุดเรียนรู้ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการเล่น กติกา บทสรุปของเกม และข้อสังเกตข้อผู้วิจัย
ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แต่ละชุดการเรียนรู้ 

3) บทเรียนการดําเนินกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนันของเด็กเยาวชน พบว่า บทเรียน
การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกมพนัน พบว่า การบรรลุวัตถุประสงค์ บรรยากาศ 
ทีม การบริหารจัดการ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และผลท่ีเกิดขึ้น 

มีจุดแข็งท่ีหลากหลาย คือ 1.เกมสามารถสะท้อนความคิดว่าเป็นการเล่นพนันได้จริง 2.
สามารถประเมินการรับรู้ของการพนันของกลุ่มเปูาหมายได้ 3.สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากเกมชุด
เรียนรู้ได้ 4.ผู้นําเกมได้เรียนรู้จากกจัดกระบวนการเรียนรู้และได้รู้เท่าทันพนันได้ 

ขณะท่ีจุดอ่อนของชุดเรียนรู้พนัน ได้แก่ 1.ชุดเรียนรู้พนันบางเกม มีความซับซ้อนและมี
อุปกรณ์จํานวนมาก ต้องใช้ผู้ดําเนินกิจกรรมหลายคน  เช่น เกมละครผจญภัยเกาะมหาสมบัติ 2. ทีม
คณะผู้นําเกมมีความกังวลใจท่ีจะนําเกมมาเล่นในหมู่บ้านตนเอง ในโรงเรียน เพราะเด็กรู้สึกขัดต่อวิถี
การดําเนินชีวิตของตนเอง เช่น บางคนขายหวย บางคนขายฉลากกินแบ่งรัฐบาล 

4) ข้อเสนอต่อการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน  
1) การกําหนดเนื้อหาท่ีควรส่งเสริมการเรียนรู้พนันท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความยากง่าย 

จะเห็นได้ว่าในชุดการเรียนรู้พนัน ควรการกําหนดเนื้อหาท่ีควรส่งเสริมการเรียนรู้  จากง่ายไปหายาก
ตามลําดับของช่วงวัยของนักเรียน โดยมีเนื้อหาสําคัญ การเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ
พนัน ความน่าจะเป็นและโอกาสในการชนะพนัน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการติดพนัน และช่องทางการ
บริการความช่วยเหลือท่ีมีให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการพนัน 

2) พัฒนาและยกระดับทักษะคนนํากระบวนการชุดเรียนรู้พนัน จะเห็นได้ว่าคนท่ีจะใช้
เครื่องมือชุดเรียนรู้พนันเช่น ครูในโรงเรียน นักจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านพนัน จะต้องตําความเข้าใจ 
เปูาหมายของชุดการเรียนรู้พนัน วัตถุประสงค์ของการเล่น กติกาการเล่น อย่างเข้าใจและมีการ
ทดลองเล่นจนเกิดความชํานาญ 

3) การสร้างบรรยากาศในการเล่นชุดเรียนรู้เป็นเรื่องสําคัญมาก เพื่อให้เด็กเกิดความอยาก
เล่น โดยเน้นเปิดโอกาสให้เด็กท่ีเล่นชุดเรียนรู้พนันมีส่วนร่วมจากชุดเรียนรู้ทุกคน 

4) ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้พนัน ต้องพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาความขัดแย้ง การแก้ไข
ปัญหา การประยุกต์ใช้ชุดการเรียนรู้พนันให้เหมาะสม และสามารถจัดการจัดกิจกรรมกรรมการเรียนรู้
ชุดพนันให้จนจบการเรียนรู้ 

5) หลังการจัดกิจกรรมชุดเรียนรู้พนันจบ ต้องมีการสรุปกิจกรรมร่วมกับเด็กแบบมีส่วนร่วม 
ว่า ความรู้สึกของการเล่น ผลการเล่นชุดการเรียนรู้พนันเป็นอย่างไร บทเรียนหรือข้อคิดท่ีได้จากการ
เล่นในชุดเรียนรู้พนันคืออะไร  
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6.3 อภิปรายผล 
 

การวิจัยนี้ ได้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2561 เรื่องการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชน
ในหมู่บ้านแห่งนี้ จากงานวิจัยดังกล่าว นักวิจัยและเด็กเยาวชนท่ีเข้าร่วมได้รับรู้สถานการณ์ พฤติกรรม
และผลกระทบและความเส่ียงต่อเด็กและเยาวชนท่ีกําลังเผชิญปัญหาพนันในชุมชนและการกระตุ้น
จากธุรกิจพนันข้ามพรมแดนท่ีหลากหลาย ดังนั้น ในปีนี้ (2562)จึงได้ต่อยอดศึกษา เรื่องแนวทางสร้าง
กระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยศึกษาให้เห็นถึง1)การ
เปล่ียนแปลงของบริบทชุมชนท้องถิ่นชายแดนหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําชายแดนไทย -
กัมพูชา และ2) ค้นหาแนวทางกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน ดังนี้  

งานวิจัยนี้ พบว่า ชาวบ้านไพรพัฒนา มีการเปล่ียนแปลงไปภายใต้วิถีชีวิตการดํารงอยู่
ด้วยภายใต้การเปล่ียนแปลงของบริบทชุมชนใหม่อยู่ในพื้นท่ีชายแดนท่ีมีความ “พิเศษ” แตกต่างจาก
หมู่บ้านอื่นโดยท่ัวไป เป็นพื้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีความมั่นคงของรัฐและกลไกอํานาจต่างๆในพื้นท่ีบ ริเวณ
ชายแดน-กัมพูชา ท่ามกลางนโยบายการพัฒนาของรัฐไทย ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างรวดเร็ว  

ในด้านการพนันของหมู่บ้าน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ชุมชนแห่งนี้เป็น “หมู่บ้านเปราะบาง
ด้านการพนัน”  

เนื่องจากชุมชนมีการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมจากพนันอย่างเห็นได้ชัด ขณะท่ี
คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญ ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มองว่าการพนันใน
ชุมชนเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้รู้สึกไม่ยินดียินร้าย ไม่มีแผนปฏิบัติการรับมือด้านพนันเลยนอกจากจารีต
และกฎหมายท่ีไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง หลังจากชุมชนตกอยู่ภายใต้การปฏิบัติการของธุรกิจการ
พนันในประเทศไทยและภายใต้กลยุทธ์ของกลุ่มการพนันข้ามพรมแดนท่ีหลากหลาย หลังการเปิด
คาสิโนและสนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา โดยชุมชนแห่งนี้กําลังได้รับแรงกระตุ้นการพนันท้องถิ่นท่ีมี
การเล่นพนันกันโดยท่ัวไป และจากธุรกิจการพนันข้ามแดนในพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา เช่น บ่อนคาสิโน 
สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนามไก่ชน อันเป็นกีฬาสร้างสัมพันธ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  

ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นท่ีชายแดน ท่ีมีความพิเศษ คือ ชุมชนแห่งนี้เป็น “ชุมชนเปราะบาง
ด้านพนัน” เป็นผลมาจากการได้รับแรงกระตุ้นการพนันท้องถิ่นที่มีการเล่นพนันกันโดยท่ัวไป และจาก
ธุรกิจการพนันข้ามแดนในพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา เช่น บ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนาม
ไก่ชน อันเป็นกีฬาสร้างสัมพันธ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพราะชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นท่ีชายแดน 
ท่ีมีความพิเศษ คือ มีความสลับซับซ้อน มีความเล่ือนไหล หลากหลายและมีข้อยกเว้น หรือเงื่อนไข
พิเศษ ภายใต้กลยุทธการดึงดูดนักพนัน  ท่ีหลากหลายมีความสลับซับซ้อน มีความเล่ือนไหล 
หลากหลายและมีข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขพิเศษ ภายใต้กลยุทธการดึงดูดนักพนัน ท่ีหลากหลาย
แตกต่างออกไปรวมถึงการก่อผลประโยชน์และเอื้ออํานวยด้านอํานาจของผู้ท่ีอยู่บริเวณชายแดนด้วย  

โดยเฉพาะในมิติการพนันข้ามพรมแดน พบว่า ชาวบ้านในบริเวณนี้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
โดยเฉพาะการพนันท่ีบ่อนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอร์เทรนเมนต์ และสนามบั้งไฟ ท่ีมีกลยุทธ์ท่ี
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หลากหลายในการดึงดูดผู้คนเข้าสู่วงการการพนัน เช่น การอาศัยกลไก เครือข่ายการพนัน ท่ี
สอดคล้องกับ การศึกษาของ อุบล สวัสด์ิผล 2561 ท่ีศึกษาการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชน
พื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา ชัยยนต์  ประดิษฐ์ศิลป์ (2561) ได้สรุปว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นั้นเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างกว้างขวางของทุนนิยม
คาสิโนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ร่วมกับความต้องการการดึงดูดการลงทุนโดยประกาศใช้นโยบาย
ระดับชาติของประเทศกัมพูชาและข้อกฎหมายห้ามมิให้เปิดบ่อนในประเทศไทย และการศึกษาของ 
กนกวรรณ มโนรมย์ 2559 ท่ีศึกษาเครือข่ายและองค์กรทางสังคมของคาสิโนข้ามแดน ระหว่างไทย
และกัมพูชาในพื้นท่ีอีสานล่างและในเชิงนโยบาย ท่ีมีเครือข่ายพนันข้ามแดนมีการก่อตัวขึ้นแบบ
ธรรมชาติ ผ่านระบบเครือญาติและเพื่อนฝูงท่ีรู้จักคุ้นเคย และก่อตัวผ่านการจัดต้ังและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ท่ีการศึกษานี้เรียกว่ากลยุทธ์ของธุรกิจการพนันข้ามแดน ด้วยวิธีการการจัดสรร
ผลประโยชน์จากการพาคนเข้าไปเล่นการพนัน การใช้กลยุทธ์ทําให้คนในชุมชน เป็นพวกเดียวกัน 
ขณะท่ีคนเล่นพนันจะรู้สึกว่ามีการเล่นได้อย่างเปิดเผย ผู้เล่นสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัว
เจ้าหน้าท่ีด้านกฎหมาย และยังได้รับการคุ้มครองจากเจ้าของบ่อนพนันทําให้ให้รู้สึกเล่นได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่ถูกจับหรือมีมาตรการลงโทษใด ๆ  

ดังนั้น แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม(Socialization) ได้ช่วยอธิบายให้เห็นมิติด้านการ
แก้ไขปัญหาพนัน และการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของชุมชนมีผลต่อ
พฤติกรรมการเล่นพนันของเด็กเยาวชนและคนในชุมชน ได้ การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ี
คนในชุมชน สังคมหรือกลุ่มครอบครัวต้องส่ังสอนเพื่อปลูกฝังให้สมาชิกในครัวเรือนได้รับเอาบรรทัด
ฐานทางสังคมต่างๆ ท่ีสังคมกําหนดไว้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ภายใต้ต้นทุนทางวัฒนธรรม เช่น 
พิธีกรรม ประเพณี ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการแก้ไขปัญหาในชุมชนดังนั้น ชุดประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ของคนในชุมชนต่อการพนันจากช่องทางต่างส่งผลให้เด็กและคนในชุมชนมีพฤติกรรมการ
เล่นพนันท่ีแตกต่างกัน ท่ีเกิดจากการขัดเกลาทางสังคมท่ีแตกต่างกันด้วย 

ภายใต้แนวคิดพฤติกรรมเบ่ียงเบน (Deviance)  ของคนเล่นพนันพบว่า มีพฤติกรรมหรือ
ความประพฤติการเล่นพนันท่ีแตกต่างไปจากบรรทัดฐานของกลุ่มท้ังการเล่นพนันในหมู่บ้านและการ
เล่นพนันท่ีบ่อนคาสิโนประเทศกัมพูชา เพราะคนท่ีมีพฤติกรรมเล่นการพนันท่ีเป็นปัญหาจะไม่สนใจ 
กับคําพูดของคนคนในสังคมเห็นว่าผิด แต่การเล่นพนันได้มีผลกระทบผลของการกระทํามีต้ังแต่ ส่งผล
เพียงเล็กน้อยและได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และอาจมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสังคมส่วนรวมอย่างรุนแรงในอนาคตได้  

ผู้วิจัยนําเอา แนวคิดการตีตรา (Stigmatization)  มาอธิบายคนเล่นพนันในชุมชน พบว่า 
คนเล่นพนันไม่ได้สนใจกับการตีตรา ว่าเป็น “นักพนัน” เป็นคนเล่นพนันท่ีบ่อนคาสิโน เพราะคนเล่น
พนันไม่ได้ถูกตีตราจะถูกแบ่งแยกให้โดดเด่ียว ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ได้ถูกมองในแง่ลบว่าเป็นนกั
พนัน แต่คนเล่นพนันยังมีคนท่ีให้การยอมรับนับถือเช่นเคย ยังมีกลุ่มเพื่อนกวนเดียวกัน มีหน้าตาและ
หน้าท่ีทางสังคมเช่นเดิม ไม่ได้กลายเป็นบุคคลผิดปกติไม่ได้ ไร้คุณค่า แตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ  

ขณะท่ีการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นการพนันในชุมชน ผ่าน จารีต กฎข้อห้าม
ระเบียบของชุมชน มาตรการนโยบายจังหวัด และมาตรการทางกฎหมาย แม้ว่าจะมีอยู่จริงแต่การนํา
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มาตรการต่างๆมาใช้ยังเป็นข้อจํากัด ไม่สามารถนํามาใช้ได้จริง เพราะขาดกลไกสนับสนุน เห็นได้จาก 
การแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อมาตรการควบคุมการพนันแทบไม่ได้มีผลต่อการเล่นพนัน 
ไม่สนใจไยดีต่อส่ิงหรือเหตุการณ์ท่ีประสบอยู่ และจากข้อมูลการเติมเต็มข้อมูลสะท้อน ว่าคนในชุมชน
มองว่าการเล่นพนันเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าการเล่นพนันอยู่ในระดับท่ีเป็นปัญหา แต่คนในชุมชนก็มองว่า
การแก้ไขปัญหาพนันไม่สามารถทําได้ง่าย เพราะคนในหมู่บ้านเล่นการพนันมานาน  และในปัจจุบันมี
การเล่นการพนันในหมู่บ้านมากขึ้น จํานวนเงินมากขึ้น แต่ยังมีกลุ่มคนในชุมชนท่ีให้ความสนใจต่อการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาคีท่ีมีอยู่ชุมชนและหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีด้านการแก้ไขปัญหา
พนันต่อไป 

การค้นหาแนวทางกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนันเพื่อเท่าทันของเด็กในโรงเรียน พบว่า ชุด
เรียนรู้พนัน ท้ัง 5 ชุดเรียนรู้ได้แก่ 1. ชุดเรียนรู้ “เกมละครผจญภัย เกาะมหาสมบัติ” 2. ชุดเรียนรู้ 
“ละครถกแถลง”3. ชุดเรียนรู้ “บอร์ดเกม Dream Ranger”  4. ชุดเรียนรู้ “การ์ดเกม บักเซี่ยงเหมี่
ยง” และ5. ชุดเรียนรู้ “เกมใบ้คํา เอ็กช์โอ (XO)”  ท่ีผู้วิจัยได้นํามาจัดกระบวนการเรียนรู้พนันใน
ชุมชนและโรงเรียนสามารถสร้างการรับรู้และเรียนรู้เท่าทันพนันได้ ขณะเดียวกันผู้นํากระบวนการ
เรียนรู้เองได้พัฒนาตนเองท้ังด้านทักษะความเป็นผู้นําให้เท่าทันพนันมากขึ้น ในขณะท่ีเด็กและ
เยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ  ดังนั้นเด็กจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ โดยการบูรณาการผสมผสานกับชีวิตของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน 
ตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ตามสภาพแวดล้อมของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ดังนั้นการเลือกให้เด็กมีบทบาทร่วมในการเก็บข้อมูลและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
เพื่อเท่าทันพนัน ทําให้ให้เด็กได้ทําความเข้าใจต่อการพนันท่ีตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเรียนรู้
ถึงมุมมองท่ีถูกต้องต่อการพนันตามช่วงอายุ (Gen) ท่ีแตกต่างกันด้วย 
 
6.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาแนวทางสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน ได้ช้ีให้เห็นว่าการพนันในชุมชนไม่ใช่เรื่องปกติ เป็นชุมชนเปราะบางด้านการพนัน คนในชุมชน
จะลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาพนันเพียงลําพังนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการสร้างการรับรู้เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้เท่าทันการพนันท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นส่ิงสําคัญและสามารถดําเนินการได้ในอันดับต้นๆ เพื่อ
การควบคุมตนเองในการ ลด ละ เลิก ในการเข้าสู่วงการพนันในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอสําคัญ ดังนี้ 

ประการแรก ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุดเรียนรู้
พนันท่ีหลากหลาย และนํามาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชนและเข้าถึง
กลุ่มเด็ก เยาวชน   ในโรงเรียนและชุมชนเป็นอันดับเบื้องต้น   

ประการท่ีสอง หน่วยงานระดับนโยบายด้านกฎหมายจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการ
พนันท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม 
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ประการท่ีสาม ต้องมีการพัฒนามีกลไกหรือหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีด้านพนันอย่างชัดเจน
ท้ังในระดับพื้นท่ีและนโยบาย เพื่อให้เกิดการทํางานอย่างต่อเนื่องในการลด ละ เลิกพนัน และสามารถ
ลดช่องว่างของธุรกิจการพนันไทย-การพนันข้ามพรมแดนได้อย่างเป็นระบบ 
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ภาคผนวก ก.  เครื่องมือวิจัย 
  แนวค าถามการศึกษาบริบทชุมชนพื้นที่วิจัย  

 
โครงการวิจัยเร่ือง สถานการณ์การพนันในชุมชนชายแดนกับแนวทางสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้

เพื่อเท่าทันพนันของเด็กและเยาวชนในชุมชน   
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาบริบทพื้นท่ีการวิจัยให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการดําเนิน

งานวิจัยตามวัตถุประสงในข้อ 1และ 2  

กลุ่มเปูาหมาย   ผู้นําชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล พระสงฆ์ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าท่ีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา   

 
แนวค าถามการวิจัยเก่ียวกับ “บริบทชุมชนและการเปลี่ยนแปลงหลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะ
ง า อย่างเป็นทางการ ในปี 2546จนถึงปัจจุบัน”   

1. ประวัติศาสตร์การก่อต้ังชุมชนบ้านไพรพัฒนาเป็นอย่างไร 
2. ท่ีต้ังและอาณาเขต ของชุมชนเป็นอย่างไร 
3. สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

เป็นอย่างไร และเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง หลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําอย่างเป็น
ทางการ ในปี 2546จนถึงปัจจุบัน 

4. ทุนทางวัฒนธรรม /ประเพณี /ความเช่ือ ของคนในชุมชนและบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชาเป็นอย่างไร และเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง หลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา อย่าง
เป็นทางการ ในปี 2546จนถึงปัจจุบัน 

5. สภาพทางสังคม ของชุมชน และบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอย่างไร และเกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง หลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา อย่างเป็นทางการ ในปี 2546จนถึง
ปัจจุบัน 

6. มาตรการทางสังคม และความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนและบริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชาเป็นอย่างไร และเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง หลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําอย่าง
เป็นทางการ ในปี 2546 

7. สภาพบริบทพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอย่างไร และเกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างไรบ้าง หลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําอย่างเป็นทางการ ในปี 2546จนถึงปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ข.  ภาพกิจกรรมวิจัย 
 

 

ภาพแสดงบรรยากาศการชีแ้จงโครงการและร่วมจดักิจกรรมเรียนรู้การพนนัในชมุชน ท่ีห้องประชมุศาลาขาว วดั

ไพรพฒันา 

 

ภาพกิจกรรมการชีแ้จงและทบทวนโครงการวจิยัฯในกิจกรรมด้านการพนนัในชมุชน 
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ภาพแสดงนักวิจัยกําลังเก็บข้อมูลการพนัน 

 

 

ทีมวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาการพนันในพื้นท่ีชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา 
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บรรยากาศนักแสวงโชค มาบนบานของโชคลาภจาก เจ้าแม่ตะเคียนทอง ต้ังอยู่ในบริเวณวัดบ้านไพร
พัฒนา 

 

 
ภาพบรรยากาศกลุ่มผู้ผลิต/ค่ายบั้งไฟกําลังออกจากท่ีพักในประเทศไทยเพื่อไปจุดบั้งไฟท่ี

สนามบั้งไฟในฝ่ังประเทศกัมพูชา 
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ภาพบรรยากาศผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลสนามบั้งไฟที่ชายแดนประเทศกัมพูชา 

 

ภาพบรรยากาศผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลสนามบั้งไฟที่ชายแดนประเทศกัมพูชา 
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ภาพบรรยากาศผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลสนามบั้งไฟที่ชายแดนประเทศกัมพูชา 

 

ภาพบรรยากาศเส้นทางท่ีผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลสนามบั้งไฟที่ชายแดนประเทศกัมพูชา 
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ภาพบรรยากาศผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลสถานท่ีผลิตบังไฟเพื่อจุดท่ีสนามบั้งไฟที่ชายแดนประเทศ
กัมพูชา 

 

ภาพแสดงครันบั้งไฟ กําลังทะยานขึ้นเหนือบ่อนคาสิโนบริเวณจุดผ่านแดนช่องสะงํา ประเทศกัมพูชา 
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ภาพแสดงรถสองแถวจอดรับส่งนักพนันข้ามพรมแดนและปูายประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้คนไปเล่น
พนันท่ีคาสิโนเพิ่มข้ึน  ท่ีลานจอดรถชายแดนไทย 

 

บรรยากาศการเก็บข้อมูลพนันท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา 
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ผู้วิจัยและกลุ่มแกนนําเด็กและเยาวชน บ้านไพรพัฒนา เข้าร่วมการอบรมเครือข่ายเยาวชน

เพื่อเสริมทักษะการจัดกิจกรรม “เกมละคร ผจญภัยใต้สมุทร” ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์วิจัย
ปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมไอเดรนเยีย 1 ช้ัน 6 
โรงแรมท่ีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรมแกนนําเยาวชนการใช้เครื่องมือเกมเกาะมหาสมบัติ  



132 

 

 

 
 
กลุ่มแกนนําเด็กและเยาวชนทดลองฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ “เกมละคร ผจญภัยใต้

สมุทร” เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและกติกาและการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องพนนัในโรงเรียน 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชน 

 

 

แกนนําเด็กเยาวชนในชุมชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนัน ร่วมกับสภา
เด็กจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีวัดบ้านไพรพัฒนา 
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ภาพบรรยากาศแกนนํานักวิจัยเยาวชนบ้านไพรร่วมเก็บข้อมูลและประสานงานสถานท่ีอบรมท่ีวัดไพร
พัฒนา 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนนั ละครถกแถลง ท่ีห้องประชุมศาลาขาว วัดไพร
พัฒนา 
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ภาพกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมละครถกแถลง ท่ีวัดไพรพัฒนา 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกมเกาะมหาสมบัติ ท่ีวัดไพรพัฒนา 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และเครือข่ายวิชาการด้านพนัน มหา
ลัย ร่วมสะท้อนบทเรียนการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อให้คนเท่าทันพนันในพื้นท่ีชายแดน ท่ีวัด

บ้านไพรพฒันา 

  

 

บรรยากาศผู้ทรงคุณวุฒิสะท้อนบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มละครถกแถลง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีวัดไพรพัฒนา 
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ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเรียนรู้พนัน ชุดเรียนรู้พนนัเกมใบคํา XO ท่ีโรงเรียน
บ้านไพรพฒันา 

 

ภาพบรรยากาศการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันของเด็กในโรงเรียน  ท่ีโรงเรียนบ้าน
ไพรพฒันา 
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ภาพบรรยากาศเวทีกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้กลุ่มเพื่อเพื่อเท่าทันพนัน 

 

 

ภาพบรรยากาศเวทีถอดบทเรียนการจัดกระบวนการกลุ่มเรียนรู้เพื่อเท่าทันพนันในโรงเรียน 
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ภาพบรรยากาศผู้วิจัยได้ไปร่วมสังเกตการเล่นพนันบั้งไฟ ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร 

 

ภาพบรรยากาศการสะท้องข้อมูลการลงพื้นท่ีศึกษาการพนันบั้งไฟ ท่ีโรงแรมในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาพบรรยากาศวิทยากรนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย เวทีเติมเต็มข้อมูลผลการศึกษา
โครงการวิจัยฯ ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไพรพัฒนา 

 

ภาพบรรยากาศการเติมเต็มข้อมูลการพนันเวทีเติมเต็มข้อมูลวิจัย ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ไพรพฒันา 
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ภาพบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นในเวทีเติมเต็มข้อมูล  
ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไพรพัฒนา 
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