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บทสรุปผู)บริหาร 

 

การวิจัยเร่ือง “โครงสร&าง ผู&กระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของการเล;นการพนัน

ในพ้ืนท่ีภาคกลาง” วัตถุประสงคHการศึกษา ได&แก; การวิเคราะหHเง่ือนไขเชิงโครงสร&างท่ีมีผล

ต;อการเล;นพนันของผู&กระทำการ การวิเคราะห3รูปแบบการเล9นการพนันของผู>กระทำการแต9ละ

ช9วงช้ันทางสังคม และสร>างข>อเสนอแนะในการปGองกัน แก>ไข ปIญหาการเล9นการพนัน ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ี

ดำเนินการวิจัย ได>แก9 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอยุธยา ผลการศึกษาจะนำเสนอเปRนภาพรวมตาม

ประเด็นดังน้ี 

บริบทของภาคกลางเปRนพ้ืนท่ีเมืองท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงและการขยายตัวทางด>าน

เศรษฐกิจของเมือง ความเจริญเติบโตทางด>านอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมภาคบริการ 

การลดลงของการผลิตทางด>านการเกษตร ความเปRนเมืองได>เปRนแรงจูงใจท่ีทำให>ผู>คนในพ้ืนท่ีต9าง

ภูมิลำเนาเข>ามาอยู9ในเมืองเพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกันน้ีสถานการณ3ของความเหล่ือมล้ำทางด>านรายได>

ยังคงเปRนปIญหา การเติบโตเทคโนโลยีอินเทอร3เน็ตท่ีทำให>ผู>คนได>รับรู>ข9าวสารได>อย9างรวดเร็ว การ

เกิดข้ึนของแพลตฟอร3มส่ือสังคมออนไลน3ท่ีเปRนช9องทางใหม9ให>ผู>คนสามารถเข>าไปแสดงตัวตนได>อย9าง

มีอิสระและเสรีภาพ และเปRนช9องทางของการสร>างรายได>    

 การพนันมีบทบาทหน>าท่ีทางสังคมหลายมิติ ได>แก9 รัฐใช>การพนันเปRนกลไกในการแสวงหา

รายได> ดังในการตราพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เพ่ือควบคุมการเล9นการพนันของรัฐไทย 

ตามมาตรา 4 ได>มีข>อกำหนดไว>อย9างชัดเจนว9า การจัดให>มีการเล9นการพนันเกิดข้ึนได>โดย 2 เง่ือนไขท่ี

จำแนกออกตามบัญชี ก. และบัญชี ข. กล9าวคือ การพนันท่ีอยู9ในบัญชี ก. รัฐบาลสามารถอนุญาตให>

เล9นได>ภายใต>เง่ือนไขท่ีกำหนดไว> ด>วยการออกพระราชกฤษฎีกา และการพนันท่ีอยู9ในบัญชี ข. จะจัด

ให>มีข้ึนได>ก็ต9อเม่ือรัฐมนตรีเจ>าหน>าท่ี หรือเจ>าพนักงานออกใบอนุญาตให> หรือประกาศโดย

กฎกระทรวงท่ีอนุญาตให>จัดข้ึนได>โดยไม9ต>องมีใบอนุญาต ภายใต>ข>อกำหนดน้ีทำให>รัฐบาลไทยเข>ามามี

บทบาทในฐานะของผู>จัดการการพนันในสังคมไทย ด>วยการพิจารณาว9าจะอนุญาตให>การพนันชนิดใด

สามารถเกิดข้ึนได>อย9างเปRนกิจจะลักษณะ ดังจะเห็นมาต้ังแต9ในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป พิบูล

สงคราม ดำรงตำแหน9งเปRนนายกรัฐมนตรี ได>ออกประกาศกระทรวงการคลังจัดต้ังสถาน “กาซิโน” 

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2482 ท่ีก่ิงอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ3 แต9เปdดทำ

การอยู9ได>ไม9นาก็ต>องปdดตัวลง และเกิดข้ึนของสำนักงานสลากกินแบ9งรัฐบาลท่ีถูกจัดต้ังข้ึนโดยรัฐ โดย

ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชิณวัตร มีความพยายามท่ีจะนำรัฐท่ีเข>ามาเปRนเจ>ามือในการแข9งขันกับ

ผู>ประกอบการเจ>ามือหวยใต>ดิน ซ่ึงจะนำเงินรายได>จากการขายหวยบนดินไปดำเนินโครงการ 1 



อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship) ด>วยการให>ทุนนักเรียนในพ้ืนท่ีต9างจังหวัดไปเรียน

ต9อในต9างประเทศซ่ึงก็เปRนไปได>จริง  

 โครงสร>างทางเศรษฐกิจสังคมของเมืองท่ีมีความเหล่ือมล้ำสูงกลายเปRนแรงผลักดันหน่ึงท่ีทำ

ให>ผู>คนในระดับล9างเข>าสู9เส>นทางการพนันเพ่ือเปRนทางเลือกหน่ึงของการแสวงหาเงินตรา หรือใช>เปRน

เคร่ืองมือเพ่ือขยับเล่ือนสถานะทางสังคมใหม9ของกลุ9มผู>ประกอบการรายย9อย/ผู>ประกอบอาชีพอิสระ 

แรงงาน/พนักงานระดับล9างในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรายย9อย เน่ืองจากพวกเขาต>องอยู9ใน

โครงสร>างท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ เช9น การได>รับรายได>ต่ำ การถูกบีบบังคับให>ทำงานล9วงเวลาท้ังใน

ทางตรงและทางอ>อม การถูกกดราคาผลผลิต ความไม9แน9นอนจากการประกอบอาชีพ ขณะท่ีกลุ9ม

เยาวชนท่ีอยู9นอกระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการเกษตร พวกเขาจะมีการรับรู>โลกผ9านส่ือ

สังคมออนไลน3ท่ีก>าวไปไกลกว9ากรอบจารีตทางสังคมท่ีเปRนอยู9จริง มีความรู>ความสามารถท่ีจะคิดและ

ตัดสินใจเองได> กลุ9มน้ีจึงมีความปรารถนาท่ีจะสร>างเน้ือสร>างตัวด>วยตนเองอย9างรวดเร็ว ดังน้ันบทบาท

หน>าท่ีของการพนันในสังคม จึงเปRนพ้ืนท่ีหรือสนามท่ีผู>คนถูกกดดันทางสังคม การถูกเอารัดเอาเปรียบ

หรือการได>รับความไม9เปRนธรรมในการเปRนลูกจ>าง พนักงาน และความผิดหวังจากการประกอบอาชีพ

ต9างเข>ามาแสวงหาความหมายและผลประโยชน3 ดังน้ันการพนันจึงทำหน>าท่ีอยู9ในโครงสร>างสังคม 3 

ลักษณะ คือ ช9องทางการหารายได>เสริม กิจกรรมสันทนาการและการปลดปล9อยทางอารมณ3 การ

ประกอบสร>างเครือข9ายทางสังคมใหม9  

 แนวทางการจัดการการพนันในสังคมไทย คือ ควรปรับปรุงข>อกำหนด กฎระเบียบ 

มาตรการต9าง ๆ ท่ีเอ้ืออำนวยให>มีการจัดการพนันบางชนิดท่ีไม9สามารถนำไปปฏิบัติได>ใน

ชีวิตประจำวัน เช9น การขออนุญาตเล9นการพนันภายในครอบครัวขณะเดินทางท9องเท่ียว การสร>างคำ

นิยามการพนัน ผู>เล9นพนัน และนักพนันให>ชัดเจน เพ่ือหลีกเล่ียงการอธิบายผู>เล9นพนันทุกคนคือนัก

พนัน เน่ืองจากท้ังสองกลุ9มน้ีมีพฤติกรรมการเล9นท่ีแตกต9างกันอย9างชัดเจน และพัฒนากลไกการสร>าง

การเรียนรู>ผลกระทบทางด>านการพนันท่ีหน9วยงานภาครัฐ หรือองค3กรภาคประชาชนท่ีได>มีการ

ขับเคล่ือนร9วมกันก็จะต>องทำหน>าท่ีในการสร>างความรู> พัฒนากิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการเล9นพนัน 

หรือการเล9นการพนันอย9างรู>เท9าทัน    

 

 

 

 

 

 

 



  บทคัดย2อ 

 
การวิจัยเร่ือง “โครงสร>าง ผู>กระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของการเล9นการพนันใน

พ้ืนท่ีภาคกลาง” วัตถุประสงค3การศึกษา ได>แก9 การวิเคราะห3เง่ือนไขเชิงโครงสร>างท่ีมีผลต9อการเล9น

พนันของผู>กระทำการ การวิเคราะห3รูปแบบการเล9นการพนันของผู>กระทำการแต9ละช9วงช้ันทางสังคม 

และสร>างข>อเสนอแนะในการปGองกัน แก>ไข ปIญหาการเล9นการพนัน ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีดำเนินการวิจัย 

ได>แก9 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอยุธยา ผลการศึกษาพบว9าพ้ืนท่ีการวิจัยอยู9ในบริบทของความเปRน

เมืองมีความหลากหลายทางด>านวิถีการผลิต และการเคล่ือนย>ายของผู>คนต9างถ่ินเข>ามาอยู9ในเมือง 

การพนันได>มีบทบาททางสังคม ได>แก9 การเปRนกลไกในการแสวงหารายได>ของรัฐ การพนันถูกใช>เปRน

ช9องทางแสวงหารายได>หรือการขยับเล่ือนสถานะทางสังคมใหม9 และการพนันยังเปRนสนามของการ

ต9อสู>ต9อรองของท่ีผู>คนถูกกดดันทางสังคม เปRนกิจกรรมสันทนาการเพ่ือปลดปล9อยอารมณ3 และการ

ประกอบสร>างเครือข9ายทางสังคมใหม9 แนวทางการจัดการการพนันในสังคมไทย คือ การปรับปรุง

ข>อกำหนด กฎระเบียบ มาตรการต9าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช>ได>จริงในทางสังคม เพ่ือเปdดพ้ืนท่ีและสร>าง

ความชัดเจนระหว9างนักพนัน ผู>เล9น และการนิยามการพนัน และพัฒนากลไกการสร>างการเรียนรู>

ผลกระทบทางด>านการพนันท่ีหน9วยงานภาครัฐ หรือองค3กรภาคประชาชนท่ีได>มีการขับเคล่ือนร9วมกัน

ก็จะต>องทำหน>าท่ีในการสร>างความรู> พัฒนากิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการเล9นพนัน หรือการเล9นการ

พนันอย9างรู>เท9าทัน  
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1. ความสำคัญของป0ญหา 

สถานการณ(การพนันของพื้นที่ภาคกลางป7 พ.ศ. 2562 จังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบุรี 

สำรวจโดยศูนย(ศึกษาปNญหาการพนัน ไดQแสดงใหQเห็นวUาสัดสUวนผูQที่เลUนการพนันในรอบ 12 เดือนท่ี

ผUานมามีประชากรในจังหวัดชลบุรีเลUนการพนันสูงถึงรQอยละ 60.8 อยูUในอันดับ 13 มีมูลคUาหนี้สินจาก

การพนันรวมมากกวUา 41 ลQานบาท เม่ือเฉล่ียหน้ีสินรายบุคคลอยูUท่ี 30,000 บาทตUอรายอยูUในอันดับ 6 

ของประเทศ จากจังหวัดที่มีหนี้สินจากการเลUนพนันเฉลี่ยตUอคนสูงสุดสอดคลQองกับขQอมูลการสำรวจ

ของสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีป7พ.ศ.2561 เกี่ยวกับรายจUายเฉลี่ยตUอเดือนของครัวเรือนเฉพาะคUาซ้ือ

สลากกินแบUง/หวยรัฐบาลและการพนันอื่น ๆ สูงถึง 170,496,062 บาทและมีจำนวนเงินการเลUนตUอ

เดือนสUวนใหญUตั้งแตU 15,001 – 300,000 บาทและประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลUนการ

พนันมีสัดสUวนรQอยละ 51.4 อยูUในอันดับที่ 45 ของประเทศ ขQอมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติ

จังหวัดอยุธยาป7พ.ศ.2561 เกี่ยวกับรายจUายเฉลี่ยตUอเดือนของครัวเรือนเฉพาะคUาซื้อสลากกินแบUง/

หวยรัฐบาลและการพนันอื่น ๆเปhนจำนวน 37,452,994 บาท จำนวนเงินการเลUนตUอเดือนอยูUในระดับ

ต่ำต้ังแตU 3001 – 100,000 บาท 

รายงานการศึกษาสถานการณ( พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย ป7 2562 

โดยศูนย(วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ผลการสำรวจไดQแสดงใหQเห็นวUา เด็กและเยาวชน (อายุ 

15 – 25 ป7) จำนวนรQอยละ 58.2 เคยเลUนการพนัน และกลุUมผูQเลUนวัยเยาวชนนี้เริ่มตQนเลUนการพนัน

ครั้งแรกตั้งแตUอายุไมUเกิน 15 ป7 อัตราสUวนการเลUนการพนันของเยาวชนในพื้นที่ภาคกลางมีปริมาณ

มากกวUา 1.1 ลQานคน มีนักพนันหนQาใหมUวัยเยาว(เพิ่มขึ้นราว 2 แสนราย ผูQเลUนเหลUานี้จะนิยมเลUน หวย

ใตQดิน สลากกินแบUงรัฐบาล พนันไพU ทายผลฟุตบอล และ ไฮโล/น้ำเตQาปูปลา โดยวงเงินเฉลี่ยการเลUน

พนันจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีประสบการณ(การเลUนสูงมากขึ้นและมีแนวโนQมการติดการพนันเพิ่มมากข้ึน

เชUนเดียวกัน จากกผลการสำรวจเดียวกันนี้ไดQพบวUามีเด็กและเยาวชนเปhนหนี้จากการมากถึง 839,000 

คน ซึ่งนำไปสูUผลกระทบทางสังคม เชUน ขาดเงินในชีวิตประจำวัน ปNญหาความเครียด ผลกระทบจาก

การทำงานและการเรียน สุขภาพทรุดโทรม เปhนตQน 

สถานการณ(การเลUนพนันของผู Qส ูงอายุพื ้นที ่ภาคกลางอยู Uในลำดับที ่ 2 รองจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดสUวนผูQเลUนสูงถึง 42.4 วงเงินที่ใชQลUนการพนันมีแนวโนQมเพิ่มตามระดับ

รายไดQ เชUน ผูQสูงวัยที่มีรายไดQเฉลี่ยมากกวUา 20,000 บาทตUอเดือน จะมีวงเงินเฉลี่ยในการเลUนพนันสูง

ถึง 3,357 บาทตUอเดือน เปhนจำนวนเงินการเลUนที่เพิ่มสูงขึ้นมากกวUา 2 เทUาของกลุUมที่มีรายไดQต่ำกวUา 



 2 

20,000 บาทตUอเดือน ปNจจัยที่ทำใหQผูQสูงอายุเลUนพนัน คือ ความชอบเสี่ยงโชค/ดวง การพักผUอน และ

ความชอบสUวนตัว การพนันที่นิยมเลUนในกลุUมผูQสูงอายุ ไดQแกU สลากกินแบUงรัฐบาล หวยใตQดิน และ

พนันไพU อาจมีความแตกตUางในบางประเภทของการพนันบQางตามการจำแนกในเรื่องของเพศ เชUน วัว

ชน/ชนไกU เปhนตQน ผลกระทบทางสังคม เชUน ขาดเงินในชีวิตประจำวัน ปNญหาความเครียด มีปากเสียง

ทะเลาะกับคนในครอบครัว 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดอยุธยา และจังหวัดชลบุรี เปhนพื้นที่การ

เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแหลUงสำคัญของประเทศ ไดQแกU การปลูกขQาว การทำปศุสัตว( การ

ประกอบอาชีพประมงน้ำจืด และประมงน้ำเค็ม เปhนศูนย(กลางทางดQานการคQาของภูมิภาค นโยบาย

การพัฒนาเชิงโครงสรQางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาการเขQาสู UเศรษฐกิจการคQาการบริการ และ

ภาคอุตสาหกรรมทำใหQเกิดการแตกตัวทางสังคมที่มีลักษณะแตกตUางกัน ไดQแกU กลุUมผูQผลิตในภาค

การเกษตรรายยUอย มีการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพทางดQานการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว( บนที่ดิน

ของตนเองผลผลิตจะถูกจำหนUายออกสูUตลาด  

กลุUมผูQประกอบรายยUอยหรือกลุUมผูQประกอบอาชีพอิสระ กลUาวไดQวUามีสัดสUวนคUอนขQางมากท่ีสุด 

ผูQคนเหลUานี้เติบโตขึ้นมาพรQอมกับการขยายตัวของเมืองที่มีความเจริญทางดQานเศรษฐกิจการคQาและ

ภาคบริการ ซึ่งเปoดโอกาสใหQพวกเขาเหลUานี้สามารถลงทุนคQาขายเก็บออม ยกระดับชีวิตสถานะ

ทางดQานเศรษฐกิจการเงิน และความสุขสบายของครอบครัว   

กลุUมแรงงาน พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม สUวนใหญUจะเปhนคนพลัดถ่ินท่ีอพยพเคล่ือนยQาย

มาจากทQองถ่ินอ่ืน ๆ โดยมีเปpาหมายเพ่ือการแสวงหางานทำท่ีตนเองสามารถจะกระทำไดQ มีรายไดQตาม

ความเหมาะสมซึ่งเปhนไปตามเกณฑ(ที่กำหนดโดยหนUวยงานภาครัฐบาล แรงงานตUางพื้นที่ตQองแบกรับ

อัตราคUาครองชีพในเมืองอุตสาหกรรมอัตราที่มีมูลคUาสูง เนื่องจากการดำเนินชีวิตประจำวันคือตQนทุน 

จำเปhนตQองยอมจำนนถูกบีบบังคับท้ังในทางตรงและทางอQอมเพ่ือการทำงานอยUางหนักหนUวง    

การเกิดขึ้นของกลุUมเยาวชนคนรุUนใหมUที่เติบโตขึ้นมาพรQอม ๆ กับการขยายตัวของเทคโนโลยี

ดิจิตอลทำใหQกลุUมคนเหลUามีความสัมพันธ(อยูUกับโลกของอินเทอร(เน็ต โลกเสมือนจริง หรือขQอมูลตUาง ๆ 

ท่ีทำใหQเยาวชนคนรุUนใหมUสามารถเขQาถึงไดQงUาย ซ่ึงสUงผลตUอมุมมองและโลกทัศน(ของพวกเขาท่ีมีตUอโลก

แบบเดิมไดQแตกตUางไป 

ความเปลี่ยนแปลงทางดQานเศรษฐกิจ สังคม และความกQาวหนQาของเทคโนโลยี ทำใหQเกิดกลุUม

ทางสังคมไดQแกU กลุUมเกษตรกรรายยUอย กลุUมอาชีพอิสระหรือผูQประกอบการรายยUอย กลุUมแรงงาน

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และกลุUมเยาวชนคนรุUนใหมUที่เขQาไปมีความสัมพันธ(อยูUกับการเลUนการ

พนันท่ีมีความหลากหลาย ดังน้ันคณะผูQวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็นโดยมีคำถามวิจัยหลัก

วUา “ภายใตQโครงสรQางทางสังคมแบบใหมUในพื้นที่ภาคกลางมีเงื่อนไขอะไรบQางที่ผลักใหQผูQคน/กลุUมคน

เขQาสูUวิถีของการพนัน และมีพฤติกรรม รูปแบบหรือลักษณะการเลUนอยUางไร?” 



 3 

 

2. วัตถุประสงค8 

1. เพ่ือวิเคราะห(เง่ือนไขเชิงโครงสรQางท่ีมีผลตUอการเลUนพนันของผูQกระทำการแตUละชUวงช้ัน

ทางสังคม 

2. เพ่ือวิเคราะห(รูปแบบการเลUนการพนันของผูQกระทำการแตUละชUวงช้ันทางสังคม  

3. เพ่ือสรQางขQอเสนอแนะในการปpองกัน แกQไข ปNญหาการเลUนการพนันของผูQกระทำการแตUละ

ชUวงช้ันทางสังคม 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

 (1) ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี คณะผูQวิจัยใชQพ้ืนท่ีจังหวัดอยุธยาบริเวณอำเภอเมืองเพ่ือศึกษาผูQเลUน

การพนันท่ีอยูUในกลุUมของผูQประกอบการรายยUอย และกลุUมของเยาวชน พ้ืนท่ีของอำเภออุทัยซ่ึงเปhน

ท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และบางสUวนของอำเภอบางประอินเปhนท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรม

ไฮเทค (Hitech) เพ่ือศึกษากลุUมพนักงานแรงงาน และพ้ืนท่ีของอำเภอบางบาลซ่ึงเปhนพ้ืนท่ีทำ

เกษตรกรรมท่ีสำคัญของเมืองอยุธยา  
 พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีจะใชQพ้ืนท่ีของอำเภอเมืองชลบุรี ซ่ึงเปhนศูนย(รวมของผูQประกอบการราย

ยUอยท่ีอยูUในภาคบริการและการทUองเท่ียว ศูนย(กลางทางดQานการศึกษาเพ่ือศึกษาผูQเลUนพนันท่ีอยูUใน

กลุUมของผูQประกอบอาชีพอิสระ กลุUมเยาวชน พ้ืนท่ีตอนบนซ่ึงเปhนพ้ืนท่ีเพาะปลูกสำคัญไดQแกU อำเภอ

บQานบึง อำเภอพนัสนิคม จะใชQในการศึกษากลุUมเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีของอำเภอศรีราชาซ่ึงเปhนท่ีต้ัง

ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมปo{นทอง เพ่ือศึกษากลุUมแรงงานและพันกงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (2) ขอบเขตด6านเน้ือหา ผูQวิจัยจะวิเคราะห(โครงสรQางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรมท่ีมีผลตUอการเลUนการพนันของผูQกระทำการกลุUมตUาง ๆ หลังจากน้ันจะวิเคราะห(ผูQกระทำ

การทางสังคมท่ีเก่ียวขQองกับกระบวนการเลUนพนัน คือ กลุUมเยาวชน กลุUมแรงงานและพนักงานในนิคม

อุตสาหกรรม กลุUมเกษตรกรรายยUอย กลุUมผูQประกอบอาชีพอิสระ โดยการวิเคราะห(ปฏิสัมพันธ( 

(Interaction) การเช่ือมรQอยเครือขUาย (Internetworking) การกระชับเครือขUาย (Interlocking) และ

ปฏิบัติการทางสังคม (Social Practices) ของผูQกระทำการท่ีเก่ียวขQองทQายท่ีสุดจะทำการสังเคราะห(

เพ่ือสรQางขQอเสนอแนะและมาตรการปpองกัน แกQไข ปNญหาการพนันในแตUละชUวงช้ันทางสังคม  

 (3) ขอบเขตของเวลา คณะผูQวิจัยจะศึกษาความเปล่ียนแปลงโดยใหQความสำคัญท่ีถือวUา

เปhนจุดเปล่ียนของพ้ืนท่ีไดQแกU ภายหลัง พ.ศ.2525 โดยกUอนหนQาน้ีระบบการผลิตสUวนใหญUของพ้ืนท่ี

ยังคงเปhนการผลิตทางดQานการเกษตรเพ่ือการคQา ตUอมานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและแนว

ทางการพัฒนาเมืองทUองเท่ียวไดQสUงผลทำใหQเกิดการขยายตัวของเมือง การเคล่ือนยQายผูQคนเขQาสูUชีวิต
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แรงงาน การผันตัวเปhนผูQประกอบการมีอัตราสูงมากข้ึน จนกระท่ังถึง ป7พ.ศ.2563 การขยายตัวของ

เทคโนโลยี การติดตUอขQอมูลขUาวสารท่ีเกิดข้ึนอยUางรวดเร็วพรQอมกับความเจริญเติบโตของกลุUมคนรุUน

ใหมUหรือเยาวชนท่ีมีความสัมพันธ(กับระบบเทคโนโลยีอยUางเขQมขQน  

 

4. ประโยชน8ที่คาดวIาจะไดLรับ  

 4.1 องค(ความรูQใหมUท่ีมีมิติและมุมมองการพนันท่ีมาจากกลุUมชUวงช้ันทางสังคมท่ีประกอบไป

ดQวยโครงสรQางทางดQานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

 4.2 องค(ความรูQจะนำไปสูUการออกแบบแนวทางการจัดการการเลUนการพนันของรัฐเพ่ือ

จำกัดการเลUนการพนันในพ้ืนท่ีภาคกลาง 

 4.3 องค(ความรูQจากการวิจัยจะนำไปสูUแนวทางการสรQางมาตรการทางสูUภูมิคุQมกันทางสังคม

อยUางเฉพาะเจาะจงในแตUละกลุUมชUวงชั้นทางสังคม หรือพื้นที่ที่มีลักษณะคลQายคลึงกันเพื่อสรQางความ

เขQมแข็งท้ังในระดับปNจเจกบุคคลและสังคม 

        

5. แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขLอง 

 การศึกษาเร่ือง“โครงสรQาง ผูQกระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของการเลUนการพนันใน

พ้ืนท่ีภาคกลาง” คณะผูQวิจัยจะศึกษาโดยใชQแนวคิดเก่ียวกับการพนันกับวัฒนธรรม และแนวคิด

รูปแบบคUานิยมทางวัฒนธรรม ตลอดจนการทบทวนเอกสารและสังเคราะห(เอกสารท่ีเก่ียวขQองเพ่ือ

นำไปสูUการกำหนดกรอบความคิดเพ่ือการวิเคราะห(การพนันในพ้ืนท่ีภาคกลาง  

(1) แนวคิดเก่ียวกับการพนันกับวัฒนธรรม 

 การพนันในมุมมองทางดQานสังคมวิทยา โดย E.C. Devereux (1949) เร่ือง Gambling 

and the Social Structure ท่ีอธิบายวUาพฤติกรรมการพนันเปhนเร่ืองของการทำหนQาท่ีในลักษณะท่ี

เปhนกิจกรรมท่ีสามารถสนองความสนองความตQองการบางอยUางใหQแกUสังคมไดQ คือการปลดปลUอย

ตนเองออกจากความเครียดและการบรรเทาความนUาเบ่ือจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใตQ

กฎระเบียบกฎเกณฑ(จากสถาบันตUาง ๆ ท่ีปoดโอกาสใหQปNจเจกบุคคลแสวงหาความต่ืนเตQนทQาทายใน

ชีวิต และเห็นวUาการพนันเปhนแนวทางหน่ึงท่ีเปoดโอกาสในการแสวงหาความสำเร็จในการดำเนินชีวิต  

(Jan McMillen et al, 1996)  

 ในหนังสือเร่ือง Gambling Cultures: Studies in history and interpretation โดย Jan 

McMillen (1996) เปhนบรรณาธิการ ไดQอธิบายวUา การพนัน คือ รูปแบบหนึ่งหรือคุณลักษณะหนึ่งท่ี

ปรากฏอยูUในวัฒนธรรมของมนุษย( โดยเฉพาะในป7 1960s การพนันมีอัตราการขยายตัวสูงมากขึ้น แตU

ตQองอยูUภายใตQการควบคุมทางดQานกฎหมายและเปhนการประกอบธุรกิจ เนื่องจากการขยายตัวของชน

ชั้นกลางที่มีฐานะดีขึ ้น และความคิดแบบเสรีนิยมอันเปhนคุณคUาทางสังคมในสังคมอุตสาหกรรม
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ตะวันตก, ผลประโยชน(ทางธุรกิจการพนันถูกมองวUาเปhนโอกาสใหมUที่กUอใหQเกิดผลกำไรจากการลงทุน 

หนUวยงานของรัฐก็ถูกกระตุQนใหQออกกฎหมายโดยมีเปpาหมายคือการหารายไดQเพิ่มขึ้น พรQอมกับการ

ออกกฎหมายเพื ่อควบคุมการขยายตัวของการพนันที ่ผิดกฎหมาย แนวทางกฎหมายคือการจัด

ระเบียบใหมUเพ่ือใหQสอดคลQองกับหลักเกณฑ(เชิงพาณิชย( กUอใหQเกิดการพนันรูปแบบใหมUเพ่ือดึงดูดผูQเลUน

หนQาใหมU (new players) เชUน แขUงมQา แขUงรถ คาสิโน, วัฒนธรรมการพนันแบบดั้งเดิมถูกควบรวมเขQา

ไปเปhนสUวนหนึ่งในเชิงนโยบายการพัฒนาดQานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยUางยิ่งการขยายตัวของการ

ทUองเท่ียว และอุตสาหกรรมการบันเทิง 

 ขณะเดียวกันนี้การพนันก็ยังไดQดึงดูดความสนใจจากหลายภาคสUวน และความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาทางวิชาการดQานการพนันเชิงพาณิชย(ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

เกิดขึ้นในชUวงทศวรรษที่ 1970แตUก็ยังเปhนการศึกษาการพนันที่เกี่ยวกับขQอกังวลทางดQานกฎหมายเปhน

สUวนใหญU ตUอมาภายหลังเริ่มมีการสนับสนุนและใหQความสนใจการศึกษาเชิงวิชาการดQานเศรษฐศาสตร(

, สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เชUน ความซับซQอนของลักษณะหรือความ

ซับซQอนของการพนัน และ พลวัตของการพนันในสังคมสมัยใหมU เปhนตQน 

 บทคว าม เ ร่ื อ ง  Understanding Gambling: History, Concepts and Theories ใ น

หนังสือเลUมเดียวกันนี้ Jan McMillen มองวUาการพนันเปhนลักษณะหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมที่ปรากฏ

ในแทบทุกวัฒนธรรมและทุกชUวงเวลาซึ่งหมายความวUาเปhนปรากฏการณ(รUวมทางสังคมมนุษย( และไดQ

ทำการสังเคราะห(การศึกษาการพนันc[j’ออกมาไดQ 2 กลุUม คือ หนึ่งทฤษฎีพื้นฐานและประวัติศาสตร( 

(Theoretical and Historical Foundations) สองค ื อการพน ันและส ั งคมในแต U ละม ุ มมอง 

(Gambling and Society : Conventional Views) ประกอบดQวย การศึกษาการพนันเชิงลบ (The 

negative view) โดยมองวUาการเลUนการพนันจะนำไปสูUปNญหาสังคมที่หลากหลายการศึกษาการพนัน

ในเชิงบวก (Positive perspective : gambling as leisure) ที่มองวUาการพนันคือกิจกรรมสันทนา

การ กิจกรรมเพื่อการผUอนคลาย โดยการวิเคราะห(ตั้งอยูUบนฐานคิดแบบสังคมวิทยาเสรีนิยมการศึกษา

การพน ั น เช ิ งบวก ในม ิ ต ิ ขอ งการบร ิ ห ารจ ั ดการส ั ง คม  ( Positive perspective : social 

administration) มีการศึกษาจำนวนมากที ่ทำการขยับขยายการวิเคราะห(แบบวัฒนธรรมหรือ

จิตวิทยาของผูQเลUน เห็นวUาการขยายใหQมีการพนันถูกกฎหมายที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในป7 1970s ใน

อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ไดQมีการศึกษาอยUางจริงจังและการเริ่มตQนของการวางเชิงนโยบายเพิ่มมาก

ขึ้น การศึกษาวิจัยในกลุUมนี้เห็นวUา การพนันมีความเกี่ยวพันกับโครงสรQางทางดQานเศรษฐกิจและสังคม

อยUางแยกไมUออก ดังจะเห็นไดQจากการศึกษาจำนวนมากไดQแสวงความกังวลเกี่ยวกับความไมUยุติธรรม

ทางสังคม ความไมUเทUาเทียมหรือความเหลื่อมล้ำ หรือการใชQกฎหมายการพนันที่สUงผลกระทบทาง

สังคมการศึกษาการพนันกับนโยบาย (Gambling and policy analysis) การศึกษาตามแนวนี้เกิดข้ึน

ภายหลังป7 1970s ที่การทำใหQธุรกิจการพนันมีความชอบธรรมทางกฎหมาย เชUน ล อตเตอรี่ คาสิโน 
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สUงผลใหQเกิดการขยายตัวเชิงพาณิชย(อยUางขนานใหญU และความรับผิดชอบเชิงสาธารณะภายใตQ

ขQอกำหนดของระเบียบใหมU ขQอกำหนด/ระเบียบเชิงการเมืองและวัฒนธรรไดQสUงตUอการกำหนด

นโยบายทางเศรษฐกิจอยUางแยกไมUออก โดยทั ่วไปการศึกษาในกลุ Uมนี ้จะใชQพื ้นที ่ของอังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดาเปhนกรณีศึกษา ประเทศเหลUานี้จะอนุญาตใหQเลUนการพนันไดQตามกฎหมาย 

การศึกษาตามแนวทางการวิเคราะห(ทางเลือกสาธารณะ (Public choice analysis) การศึกษาตาม

แนวทางน้ีไดQมีอิทธิพลกับการขยายตัวของธุรกิจการพนันประเภทคาสิโนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง

เปhนรูปแบบของการพนันรUวมสมัยท่ีสะทQอนถึงอุดมการณ(ทางการเมืองของระบบเสรีนิยมและความ

เจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจในยุคนั้นไดQเปhนอยUางดี โดยการศึกษาในชUวง 1970s จะใหQความสำคัญกับ

การศึกษาเชิงกฎหมายการบังคับใชQ หรือความเบี ่ยงเบนของการใชQกฎหมาย (legalization of 

deviance) ตUอมาในป7 1980 เกิดการศึกษาตามแนวทางของนโยบายและแนวทางปฏิบัติเชิงพาณิชย(, 

กลุUมผลประโยชน(ทางการเมือง, ความสัมพันธ(ของรัฐกับการประกอบธุรกิจ, การตัดสินใจและการ

เปลี่ยนแปลง และอาชญวิทยาและประวัติศาสตร(ของกฎหมาย (Criminology and the history of 

law) แนวทางการศึกษานี้ไดQขยายจากนโยบายการพนัน (gambling policies)สูUประเด็นของอาชญ

วิทยาซึ ่งเปhนประเด็นความทQาทายอยUางมากในยุคแหUงการของขยายตัวของธุรกิจการพนันและ

กลายเปhนความทQาทายและขQอถกเถียงตUอการพัฒนานโยบายการพนันที ่มีตUออาชญวิทยาและ

ประวัติศาสตร(ของกฎหมาย  ในชUวงป7 1970s เม่ืออาชญากรรม กฎหมาย และความสงบเรียบรQอยเปhน

ประเด็นสาธารณะท่ีสำคัญ จึงกลายเปhนชUวงของทศวรรษท่ีมีการถกเถียงกันในทางทฤษฎีและการเมือง

ท่ีเก่ียวกับรัฐตามแนวคิดของอาชญวิทยา 

 บทสรุปจากบทความของ Jan McMillen ไดQอธิบายวUาการสำรวจการศึกษาการพนันนี้เพ่ือ

แสดงใหQเห็นถึงความหลากหลายท่ีจะนำไปสูUความเขQาใจการพนันในเชิงพาณิชย( การติดตามผลกระทบ

ของการปฏิบัติ การพัฒนาทฤษฎีการพนันระดับชาติ แตUยังคงจำกัดเชิงวิเคราะห(ที่มีขQอจำกัด หรือ

บทลงโทษ แตUดQวยฐานคิดของการวิเคราะห(เชิงทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงการพนันคือพฤติกรรมและ

คุณลักษณะของนักพนัน Jan McMillen เสนอวUาชUองวUางของการศึกษาเชิงประจักษ(และทฤษฎีท่ี

คUอนขQางนQอยและยังไปปรากฏคือ การศึกษาการพนันในวัฒนธรรมเอเชียในสังคมสมัยใหมUที่ไปคUอย

ไดQรับการศึกษา และการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี สัญญศาสตร( และการสรQางอำนาจ จากแนวคิดของ 

Barthes (1973) และ Foucault (1974,1980) และปริมณฑลของการวิจัยแบบสตรีนิยม ซึ่งการวิจัย

การพนันไดQรับความสนใจคUอนขQางนQอยในมิติของวัฒนธรรมศึกษาและสตรีศึกษา ซึ่งสิ่งเหลUานี้เปhน

ประเด็นสำคัญท่ีจะทำใหQเกิดความเขQาใจสังคมรUวมสมัยไดQอยUางถUองแทQมากข้ึน 

(2)  แนวคิดรูปแบบคGานิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Values Model)  

 การทบทวนแนวทางการศึกษาการพนันของ Jan McMillen คณะผูQวิจัยไดQนำแนวคิด 

รูปแบบคUานิยมทางวัฒนธรรม (The Cultural Values Model) ของ Janet Stephenson (2008) ท่ี
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อธิบายความหมายของ Value และ Cultural Values ในบริบทนี้วUาวัฒนธรรมเปhนกระบวนการที่มี

พลวัต เปhนพ้ืนท่ีท่ีใหQผูQคนเขQามามีบทบาทในการสรรค(สรQางชีวิตและทำการผลิต  

 Thrift and Whatmore (2004) ไดQอธิบายวUา“Culture”ในทุกวันนี ้ปรากฏออกเปhน 3 

ลักษณะใหญU ไดQแกU ดQานมานุษยวิทยาหมายถึงความรูQสึกที่เกี่ยวขQองกับการดำเนินชีวิตของมนุษย(, ใน

เชิงโครงสรQางเห็นวUาเปhนการสรQางอัตลักษณ(ของกลุUม และหมายความถึงกระบวนการทางสังคมดQวย 

โดยท่ัวไปผูQคนจะถือวUาเปhนวิถีการดำเนินชีวิต (live culturally) มากกวUาท่ีจะเปhนวัฒนธรรม(Culture) 

เมื่อพิจารณาในแงUนี้แลQว “วัฒนธรรมเปhนสิ่งสรรสรQางของมนุษย(มากกวUาที่จะเปhนสิ่งแสดงในการเปhน

ตัวแทนของโลก” ดังน้ันพลวัตของความรูQสึกเชิงวัฒนธรรมจึงถูกใชQในนิยามน้ี  

 สUวนแนวคิดของ “Value” ที่เชื่อวUาเปhนคุณสมบัติที่แทQจริงหรือคุณคUาแทQจริงและมีความ

เปhนสากล แตUโดยท่ัวไปน้ีเห็นวUา Value เปhนส่ิงท่ีสังคมสรQางข้ึนภายใตQบริบททางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันธ(

อยูUกับ “เวลา” และ “สถานที่” ดังนั้น “คUานิยมทางวัฒนธรรม” จึงมีความหมายที่หมายถึง “กลุUม” 

หรือ “ชุมชน” หรือความเห็นชอบทางสังคมท่ียอมรับวUาส่ิงน้ันคือคุณคUาหรือคUานิยม 

 แนวคิดคUานิยมทางวัฒนธรรม The Cultural Values Model ไดQอธิบายวUา พื้นฐานปฎิ

สัมพันธ(ของผูQคนที่มีเจตจำนงไปในทิศทางเดียวกันและผูกพันอยูUกับภูมินิเวศ/พื้นที่ทางกายภาพที่ทำ

หนQาที่บรรจุหรือกำหนด ความหมายของการดำเนินชีวิต ความรูQสึก กิจกรรมของมนุษย(  ที่จะนำไปสูU

การกUอรูปเชิงโครงสรQางทางสังคมภายในพื้นที่ (Forms) รูปแบบ คือ พื้นที่ของการใชQเหตุผล/การ

กระทำของมนุษย( เพื่อสรQาง/การกUอรูปโครงสรQางทางสังคมภายใตQสถานการณ(/บริบทที่มีความรUวม

สมัย (Relationships) คือความสัมพันธ(ของมนุษย(ภายใตQโครงสรQางหนึ่ง อันรวมไปถึงการเขQาใจของ

ความหมาย ความรูQสึก หรือการมีจิตสำนึกรUวมกัน (Practices) คือกระบวนการปฏิบัติการทางสังคม 

เชUน กิจกรรมในชีวิตประจำวัน กิจกรรมทางวัฒนธรรม เปhนตQน 

(3) แนวคิดการพนันเชิงโครงสร6างหน6าท่ีทางสังคม  

 โครงสรQางหนQาที ่เปhนคำอธิบายชุดหนึ่งของสังคมวิทยาที่ตั ้งอยู UบนฐานคิดวUา “สังคม

ประกอบดQวยองค(ประกอบที่มีหนQาที่ตUางกัน” และเมื่อองค(ประกอบหลักของความขัดแยQงในสังคม 

สังคมจะสรQางกลไกเพื ่อจัดการความขัดแยQงและการบูรณาการระบบทั้งหมด โดยมองวUาสังคม

เปรียบเสมือนเคร่ืองจักรหรือส่ิงมีชีวิตท่ีควบคุมตนเองไดQซ่ึงจะรักษาสมดุลเม่ือเวลาผUานไป 

การศึกษาชิ้นสำคัญที่จะนำมาสูUแนวทางการสังเคราะห( ไดQแกU Gambling and the Social 

structure: A Sociological Study of Lotteries and Horseracing in Contemporary America 

ของ Edward Devereux’s และการศึกษาเรื่อง  Gambling in Sweden ของ Nechama Tec โดย

การศึกษาของ Devereux ไดQเปoดเผยถึงมุมมองหนึ่งของการพนันในฐานะที่เปhนหนQาที่หนึ่งทางสังคม 

โดยเสนอวUาการพนันเปรียบเสมือน “วาล(วนิรภัย (Safety valve)” สำหรับผUอนคลายความตึงเครียด 

ความผิดหวังของบุคคล โดยเขาอธิบายขยายความตUอไปวUาความรูQสึกดังกลUาวถูกสรQางขึ้นโดยระบบทุน
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นิยม ปNจเจกบุคคลอยูUภายใตQวิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมซ่ึงไมUมีทางท่ีทุกคนจะประสบความสำเร็จไดQ 

ถึงแมQวUาจะพยายามอยUางหนักหนUวงมากขนาดไหนก็ไมUมีทางที่จะเปhนไปไดQ การพนันสามารถชUวยลด

ความตึงเครียดและเยียวยาความผิดหวังไดQ Devereux’s ไดQอธิบายการซื้อล อตเตอรี่วUาปNจเจกบุคคล

สามารถฝNนถึงการไดQรับโชคลาภซึ ่งคุณลักษณะหนึ่งของความสำเร็จ ผู Qคนที ่เดิมพันมQาแขUง คือ 

ความรูQสึกที่พวกเขาสามารถควบคุมและจัดการทรัพยากร จากความรูQสึกที่พวกเขา (แรงงาน) ถูก

ปฏิเสธในชีวิตประจำวันที่ตQองอยูUในฐานะของผูQใตQบังคับบัญชาหรือพนักงานในโรงงาน โดยความตึง

เครียดเหลUานี้หากไมUไดQรับการระบายอาจจะนำไปสูUอันตรายตUอสังคมและวิถีการผลิต (James Frey 

,1984; Binde Per, 2009) 

การศึกษาของ Tec’s ท่ีศึกษารูปแบบการพนันท่ีถูกกฎหมายในประเทศสวีเดน ไดQมีขQอสังเกต

ที่นUาสนใจวUารQอยละ 75 ของผูQเลUนจะเปhนผูQชายซึ่งนำไปสูUขQอถกเถียงที่วUาดQวยการพนันในฐานะที่เปhน

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม โดย Tec ไดQวิเคราะห(การมีสUวนรUวมในการเลUนพนันของชนชั้นตUาง ๆ 

ทางสังคม และนำไปสูUขQอสรุปวUาสามารถลดความไมUพอใจทางสังคมไดQ และไดQอธิบายตUอไปวUาการ

รักษาความหวังของการมีชีวิตอยูUเพ่ือรอวันท่ีสังคมจะดีกวUาเดิม การพนันจะชUวยบรรเทาความหงุดหงิด 

ความคับแคQนใจบางสUวนออกไปจากสิ่งที่พวกเขาตQองเผชิญ ซึ่งสิ่งเหลUานี้เปhนสUวนที่จะมาเติมเต็มความ

ปรารถนาในการเคลื่อนไหวของพวกเขา และ Tec ไดQอธิบายไวQไดQอยUางนUาสนใจวUา สังคมสวีเดนใน

ทศวรรษที่ 1960 หากปราศจากแหลUงเลUนพนันถูกกฎหมาย football pools (Stryktipset) อาจจะ

ตQองเผชิญอยูUกับความเสี่ยงการปฏิวัติทางชนชั้นในสังคม ซึ่งจะนำโดยกลุUมแรงงานผูQคับขQองใจหรือ

ผิดหวัง ดังน้ันจึงสอดคลQองกับการศึกษาของ Devereux วUาการพนันมีหนQาท่ีหน่ึงทางสังคมคือ “วาล(ว

นิรภัย”1 (James Frey ,1984) 

แนวทางการศึกษานี้จะมองวUาการพนันมีหนQาที่หนึ่งในโครงสรQางทางสังคม โดยการพนันจะ

เปรียบเสมือน “วาล(วนิรภัย (Safety valve)” โดยอาศัยแนวคิดของ Devereux และในขณะเดียวกัน

การพนันยังเปhนพื้นที่หนึ่งทางสังคมที่ใชQเปhนเครื่องมือในการตอบโตQกับเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานและ

มาตรฐานทางจริยธรรมทางสังคม 

 

 
1 แนวคิดการพนันของ Structural functionalism ไดEสรEางขEอถกเถียงกับกลุNม Social pathology ที่มองการพนัน

ดEานลบสNงผลใหEเกิดอาการเจ็บป\วยทางสังคม และถูกวิพากษ`วิจารณ`จากกลุNมการเมืองฝ\ายซEาย โดยอEางถึงวNา “วาล`ว

นิรภัย (Safety valve)” มีหนEาที่ชNวยสังคมใหEพEนออกจากอันตรายที่มีความคับแคEนใจ คับขEองใจของผูEคนตNอ

สถานภาพการดำรงชีวิตของพวกเขา ดEวยเหตุนี้ “วาล`วนิรภัย (Safety valve)” จะธำรงรักษาระเบียบทางสังคม

ใหEกับผูEมีอำนาจอยูNเสมอ เชNน ชนชั้นนายทุน และการพนันคือการปกปsองผลประโยชน`ของพวกเขา (นายทุน) โดยมี

หนEาที่เปtนยาฝuvนของประชาชน “opium of the people” โดยกลุNมนี้จะอEางยEอนกลับไปงานของ Karl Marx’s 

เกีย่วกับศาสนากับชนชั้นแรงงาน     
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 (4) เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข6อง 

 ผูQวิจัยไดQรวบรวมเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวขQองกับการพนันแลQวทำการสังเคราะห(การศึกษา

ออกมาเปhน 3 แนวทางไดQแกU การศึกษาแนวการอธิบายเชิงประจักษ( การศึกษาแนวเศรษฐศาสตร(

การเมือง และการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา  

  4.1 การศึกษาแนวการอธิบายเชิงประจักษ] 

  การศึกษาตามแนวทางนี ้ม ักจะใหQความสำคัญและการอธิบายปรากฏการณ( ถึง

พฤติกรรมหรือโครงสรQางของการเลUนการพนัน ที่มองวUาการพนันเปhนสิ่งที่สัมพันธ(อยูUกับศีลธรรม และ

มีผลอยUางมากตUอการศึกษาดังในการวิจัยของสดใส สรUางโศรกและคณะ (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับบUอน

คาสิโน ชUองสะงำ-ชUองจร็อกเจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัยประเทศกัมพูชา กับวิถีการพนันของ

ชาวบQานชายแดน โดยอธิบายถึงผลกระทบจากการเกิดขึ้นของบUอนการพนัน เชUน ปNญหาเงินตรา 

ครอบครัวหยUารQาง ขณะที่ดQานบวกคือการขยายตัวทางดQานเศรษฐกิจ เชUน ราคาของที่ดินเพิ่มสูงข้ึน 

การเกิดขึ้นของธุรกิจแบบใหมUในพื้นที่ และมีขQอเสนอไดQแกUการออกกฎหมายควบคุม การศึกษาการ

อธิบายเชิงโครงสรQางทางดQานสังคมการพนันดังในงานของ วัชระ ศิลป¬เสวตร( (2557) ไดQอธิบายการ

เปoดบUอนงานศพ โครงสรQางของบUอนงานศพที่ประกอบไปดQวยเครือขUายธุรกิจบUอนงานศพ เจQาภาพงาน 

เจQาหนQาท่ีของรัฐ ผูQใหญUบQาน กำนัน เปhนตQน มีรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน( เชUน คUาดำเนินงาน และ

เงินสUงใหQนาย นักเลUนประกอบไปดQวยกลุUมที่หลากหลายตั้งแตUเด็กนักเรียนจนกระทั่งนักการเมืองใน

ระดับทQองถิ่นและการศึกษาของบุศรา สุกใส (2547) เรื่องพฤติกรรมการซื้อหวยใตQดิน: ศึกษากรณี

ประชาชนที่อาศัยอยูUในพื้นที่เมือง มีวิธีการแสวงหาขQอมูลและการเก็บขQอมูลดQวยเครื่องมือประเภท

แบบสอบถามแลQวนำมาอธิบายในเชิงสถิติ เชUน รายไดQ คUาใชQจUายในการเลUนแตUละครั้ง หรือผลกระทบ

ทางดQานเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว  

 นอกจากนี ้การศึกษาตามแนวทางเช ิงประจักษ(ย ังให Qความสำคัญในมิต ิทางดQาน

เศรษฐศาสตร( โดยเฉพาะการใชQเหตุผลทางดQานเศรษฐกิจ (Economic Rationality) โดยแยกการ

วิเคราะห(ทางการเมืองและเศรษฐกิจออกจากกันอยUางเด็ดขาด ความคิดดQานวัฒนธรรมมิใชUความ

สลับซับซQอนหากแตUเปhนเพียงภาพสะทQอนทางเศรษฐกิจ ดังในการศึกษาของพรเพ็ญ วรสิทธา (2557) 

เรื่องความเปhนไปไดQในการแปลงเงินหวยเปhนเงินออม: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขQอมูล

ดQวยแบบสำรวจพฤติดQานการเงิน การซื้อหวยและการลงทุนทางการเงิน แลQวนำผลที่ไดQจากผลสำรวจ

มาวิเคราะห(ความเปhนไปไดQดQวยการทดแทนหวยดQวยสลากออมทรัพย( และทำการประเมินจำนวนเงินท่ี

คาดวUาจะไดQจากเงินหวยเปhนเงินออมระยะยาว ผลงานวิจัยไดQอธิบายวUากลุUมตัวอยUางถึงรQอยละ 69 มี

ความพรQอมลงทุนทางการเงินระยะยาวหากมีตราสารทางการเงินที่จูงใจ การแปลงหวยเปhนเงินออม 

อยUางสม่ำเสมอและตUอเนื่อง 10 ป7 โดยไมUมีการถอนออกจะทำใหQมีเงินกองทุนอยูUในระดับสูงซึ่งจะลด

ภาระทางดQานการคลังและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯหลังการเกษียณอายุไดQ การศึกษาของ
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สมชาย หาญหิรัญและจิตรลดา ใหมUศาสตร( (2551) เรื่องการวิเคราะห(พฤติกรรมความเสี่ยงของการ

พนันฟุตบอล โดยอธิบายวUาพฤติกรรมของผูQที่เลUนการพนันฟุตบอลโดยอาศัยกรอบของความเสี่ยงเปhน

ตQนแบบคือ Risk Averse, Risk love หรือ Risk neutral ผลการศึกษาพบวUาสUวนใหญUมากกวUารQอยละ 

70 เปhนแบบ Risk Averse ทั้งที่ผูQเลUนในเกมที่ทีมมีฝ7มือใกลQเคียงและผูQเลUนในเกมที่มีฝ7มือแตกตUางกัน 

ผูQเลUนสUวนใหญUเปhนเพศชายและมีรายไดQประมาณ 5,001-15,000 บาท การตัดสินใจเลUนการพนัน

ฟุตบอลดQวยเงินจำนวนมากหรือนQอยจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดวUาจะไดQเปhนสำคัญ ซ่ึง

อัตราผลตอบแทนจะถูกกำหนดมาจากการตUอรองและความเปhนไปไดQของการแพQชนะในแตUละคูUที่มี

การแขUงขัน 

 การศึกษาเชิงพฤติกรรมที่มีวิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยสUวนใหญUอาศัยการเก็บขQอมูลจาก

แบบสอบถามดังในการศึกษาของ กิตติธัช อินทเกสร (2553) เรื่องพฤติกรรมการเลUนพนันฟุตบอล: 

กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหUงหน่ึงในภาคตะวันออก โดยแสดงใหQเห็นวUาผูQเลUนการพนันสUวน

ใหญUเปhนเพศชาย และเมื่อประสบปNญหาทางการเงินจะนิยมใชQเงินเก็บของตนเองมาแกQปNญหาใน

สถานการณ(เฉพาะหนQา การศึกษาของฐิติมน สื่อเสาวลักษณ( (2556) เรื่องพฤติกรรมการซื้อหวยใตQดิน

ของประชาชนในตำบลอUางศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไดQมีขQอสรุปประเด็นหน่ึงวUา ความสะดวกใน

การซื้อการใหQบริการมีอิทธิพลตUอการตัดสินใจเลUนการพนันอยูUในลำดับตQน ๆ และการศึกษาของ เชวง

ศักด์ิ พลเย่ียม (2546) เร่ืองปNจจัยท่ีมีผลตUอการ (ซ้ือ) เลUนหวยใตQดินของประชาชน: กรณีศึกษา อำเภอ

เมยวดี จังหวัดรQอยเอ็ด ไดQแสดงใหQเห็นวUาการเลUนการพนัน (หวย) ถูกมองเปhนเรื่องของการดำเนิน

ชีวิตประจำวันที่ไมUไดQขัดตUอกฎระเบียบทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การศึกษาของปรีชา 

สาธุพากษ( (2557) เรื่องพฤติกรรม สาเหตุ และผลกระทบจากการเลUนพนันหวยใตQดินของประชาชน 

ในเขตแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปhนการศึกษาเชิงคุณภาพ แสดงใหQเห็นถึงการเขQาสูUการเลUน

การพนันจากการเห็นตัวอยUางของบุคคลใกลQชิด โดยผูQเลUนการพนันมีแทบทุกวัยตั้งแตUวัยเรียน วัย

ทำงาน ขณะท่ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีเพียงเล็กนQอยเน่ืองจากการพนัน (หวย) ถูกมองวUาเปhนเร่ืองของการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน 

 การศึกษาตามแนวทางเชิงประจักษ(และการอธิบายโดยการใชQขQอมูลทางสถิติ ที่มักประสบ

ปNญหาการอธิบายที่ยังคงยึดติดอยูUกับกรอบทฤษฎีหรือคำอธิบายที่เกี่ยวกับการพนันเพียงไมUกี่ดQาน ทำ

ใหQการศึกษาปราศจากพลวัตรของโครงสรQาง 

  4.2 การศึกษาแนวเศรษฐศาสตร]การเมือง 

  การศึกษาตามของสำนักเศรษฐศาสตร(การเมืองที่มองวUาเศรษฐกิจมีความสัมพันธ(อยูUกับ

การเมืองอยUางแนบสนิทไมUสามารถแยกขาดออกจากกันไดQ และมองวUายังมีความจริงอยูUอีกระดับหน่ึง

ภายใตQภาพสะทQอนทางดQานสังคมซึ่งจะตQองทำการขุดคุQย วิพากษ(เพื่อใหQเขQาถึงความจริงที่อยูUในระดับ

ลึก ดังในการศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค( (2547) เร่ืองหวยใตQดิน : โครงสรQางและการเปล่ียนแปลง 
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ที่ไดQศึกษาในมิติทางดQานประวัติศาสตร(การเลUนหวยในสังคมไทยตั้งแตUสมัยรัชกาลที่ 2 สูU การเกิดข้ึน

ของล อตเตอรี ่ และอธิบายถึงโครงสรQางความสัมพันธ(ในมิติของทางธุรกรรมที ่ประกอบไปดQวย 

เครือขUายของหวยใตQดิน ความสัมพันธ(ระหวUางผูQซื้อ คนขายและเจQามือที่ปรากฏในหลายระดับไดQแกU 

เจQามือระดับอำเภอ เจQามือระดับจังหวัด ประกอบขึ้นเปhนเครือขUาย และความสัมพันธ(ระหวUางเจQามือ

และตำรวจที่มีความสัมพันธ(ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน(รUวมกัน เชUน การใหQความ

รUวมมือการกวาดลQางการพนัน การชUวยเหลือกิจกรรมของตำรวจ การใหQความรUวมมือแบบมีเงื่อนไข 

หรือการขอซื้อหวยตัวที่ถูก ขณะที่ขนาดและลักษณะทางธุรกรรมของหวยใตQดินมีมูลคUาทางเศรษฐกิจ

คUอนขQางสูงในระดับตQน ๆ ซึ่งสูงกวUายอดขายองสลากกินแบUงรัฐบาลถึง 9 เทUา การศึกษาของชัยยนต( 

ประดิษฐศิลป¬ และคณะ (2559) เครือขUายชนชั ้นนำทางเศรษฐกิจการเมือง กระบวนการและ

ผลกระทบของบUอนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก โดยอธิบายวUามีการ

กUอรูปภายใตQเครือขUายที่เปhนทางการและไมUเปhนทางการ โดยชนชั้นนำที่อยูUในเครือขUายการลงทุนจะ

ประกอบดQวย 2 กลุUมหลักคือ ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ ไดQแกU นักธุรกิจทQองถิ่น นักธุรกิจจากกรุงเทพ 

และนักธุรกิจขQามชาติ และชนชั้นนำทางการเมือง ไดQแกU นักการเมืองทQองถิ่นภายในจังหวัดจันทบุรี

และตราด และนักการเมืองของประเทศกัมพูชาต้ังแตUระดับผูQนำประเทศจนถึงผูQวUาราชการจังหวัด การ

ไดQมาซ่ึงผลประโยชน(คือผูQลงทุนบUอนคาสิโนจะไดQผลประโยชน(จากคUาเชUา สถานที่ สUวนเจQาของโต ะหรือ

เจQามือมีแนวโนQมที่จะไดQประโยชน(จากเก็บคUาต¯ง และการพนันในรูปแบบที่เปhนเครื่องใชQไฟฟpา ดQาน

ผลกระทบจะปรากฏผลในเชิงลบมากกวUาเชิงบวกคือ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ  และการนำไปสูU

ปNญหาการติดการพนัน การศึกษาของพินิต วงษ(ย่ีกุล ในสังศิต พิริยะรังสรรค(และคณะ (บรรณาธิการ). 

(2547) เรื่องการพนันฟุตบอล ไดQอธิบายถึงอุปทาน (Supply) ของการพนันฟุตบอลที่ประกอบไปดQวย

จำนวนรอบการแขUงที่มีจำนวนมาก วิธีการเลUนพนัน โครงสรQางของผูQใหQบริการและผลตอบแทน ปNจจัย

ที่ทำใหQการพนันฟุตบอลขยายตัว และอุปสงค( (Demand) ที่ประกอบไปดQวยผูQเลUนพนันทั้งในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาค โดยสัดสUวนการเลUนพนันจะกระจุกตัวอยูUในพื้นที่เขตเมืองโดยสUวน

ใหญU มูลคUาของการเลUนพนันฟุตบอลสูงถึง 89,760 ลQานบาทเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

  4.3 การศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา 

  งานการศึกษาการพนันดั้งเดิมช้ินสำคัญถูกเขียนโดยนักมานุษยวิทยานาม คลิฟฟอร(ด 

เกียร(ซ (Clifford Geertz) ในหนังสือเรื่อง The Interpretation of Culture (1977) ในหัวขQอ Deep 

Play: Notes on the Balinese Cockfight ที่ไดQอธิบายถึงวัฒนธรรมชนไกUในบาหลี สUวนหนึ่งที่ทำใหQ

การชนไกUในบาหลีมีความสามารถสืบทอดกันมาอยUางยาวนานไดQคือการพนัน เกียร(ซ ไดQอธิบาย “การ

พนันอันสUงผลล้ำลึก2” (Deep Play) คือการพนันที่มีราคาตUอรองสูงเกินจริง หรือการใชQเงินเกินมูลคUา

 
2 Clifford Geertz ไดEนำมาจากนักจริยศาสตร`แนวประโยชน`นิยมนาม เจเรมี เบนแทม (Jeremy Bentham) ที่ไดE

อธิบายถึงการเลNนพนันที่มีราคาตNอรองสูงเกินจริง ใน The Theory of Legislation วNา การเดิมพันหรือการเลNนพนัน
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ไปในกิจการตUาง ๆ แตUในกรณีของไกUชนของชาวบาหลีที่ผูQเลUนมักจะวางเงินเดิมพันตั้งแตU 15 – 35    

ริงกิต ในวงเล็ก และ 75 – 175 ริงกิตสำหรับวงใหญU ขณะที่ประชากรสUวนใหญUมีรายไดQเพียง 3       

ริงกิตตUอวัน เกียร(ซไดQแสดงใหQเห็นวUาการพนันชนไกUเปhนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเปhนเรื่องของหนQาตาทางสังคม 

และการแสดงฐานะทางสังคม แมQแตUการพันนก็ยังมีการแบUงชUวงชั้นทางสถานะเชUนกัน เชUน เด็กและ

ผูQหญิงที่มักพนันอยูUตามเกมพนัน เชUน วงปN{นแปะ ทอยลูกเต¯า ลำดับตUอมาคือนักพนันที่อยูUในวงขนาด

เล็กและขนาดกลาง โดยในยอดสุดคือนักพนันรายใหญUที่จะปรากฏตัวอยูUในวงเดิมพันขนาดใหญU

เทUานั้น การแบUงกลุUมเชUนนี้ทำใหQการชนไกUเปhนกระบวนการเลื่อนสถานะทางสังคมและการเปลี่ยนกลุUม

ทางสังคมดQวย     

  แนวการศึกษาการพนันของประเทศไทยที ่มีมุมมองการทางดQานวัฒนธรรมที ่ใหQ

ความสำคัญและเนQนที่ปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน กUอรูปขึ้นเปhนความสัมพันธ(ในโครงขUายของวิถีชีวิต 

ซึ่งเปhนมิติที่มองมาจากดQานลUาง หรือใหQความสนใจในกลุUมคนชนชั้นระดับลUาง ดังการศึกษาของ วสันต( 

ปNญญาแกQว (2557) เร่ืองพนันบอล อำนาจ และความเปhนชาย ไดQศึกษาความสัมพันธ(ของกลุUมนักพนัน

บอลกับวิถีการดำเนินชีวิต สูUการประกอบสรQางอัตลักษณ( “ความเปhนชาย” และการพนันบอลภายใตQ

บริบทของอุตสาหกรรมสื่อ การกีฬาฟุตบอล ในฐานะที่เปhน “พื้นที่ทางสังคม” ที่สะทQอนถึงเครือขUาย

ความสัมพันธ(เชิงอำนาจในชีวิตประจำวัน ไดQอธิบายวUาการพนันบอลเปhนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่กUอ

ตัวขึ้นพรQอมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลในสังคมไทย และเปhนการสรQาง“พื้นที่ทางสังคม” 

เปhนประชาสังคมใหมUของเพศชาย เพื่อสรQางความหมายและสรQางตัวตนขึ้นมา การพนันบอลจึงถือเปhน

ปรากฏการณ(ทางวัฒนธรรมท่ีสะทQอนใหQเห็นปฏิบัติการณ(ในชีวิตประจำวันของผูQชาย เปhนสUวนหน่ึงของ

การประกอบสรQางความเปhนชายที่เอื้อใหQผลิตซ้ำทางอำนาจ ความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตใน

สังคมที่มีความเสี่ยงและการพนันบอลเปhนสัญลักษณ(ของการทQาทายอำนาจที่กดบังคับ ควบคุม

ชีวิตประจำวัน การศึกษาของอริยา เศวตามร( หัวหนQาโครงการ (2557) เรื ่องหวย: ความรู Qและ

ความหมายในมุมมองของผูQหญิง  ไดQอธิบายความหลากหลายของการนิยาม “หวย” โดยชี้ใหQเห็นวUา 

การเลUนหวยมีความหมายที ่หลากหลาย ไมUหยุดนิ ่งและมีลักษณะเฉพาะที ่ขึ ้นอยู Uกับบริบททาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในแตUละชUวงเวลา ดังจะเห็นไดQจากการนิยามวUาการเลUนหวยเปhนการ

เสี่ยงโชคเปhนเรื่องของโชคชะตาของผูQหญิงไตนอก (หรือไทใหญU) ขณะที่กลุUมผูQหญิงที่ประกอบอาชีพ

คQาขาย รับจQาง ผูQประกอบการรายยUอย ซึ่งชีวิตของพวกเขาตQองบริหารจัดการเงินเพื่อหมุนเวียนเปhน

คUาใชQจUายประเภทตUาง ๆ ของครัวเรือนทำใหQพวกเขามองวUาการเลUนหวยเปhนการลงทุนประเภท หรือ

กรณีท่ีผูQหญิงบางกลุUมมองวUาการเลUนหวยมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ(ทางสังคม เชUน การใหQความ

ชUวยเหลือทางดQานการเงิน กำลังใจและทรัพยากรอื่น ๆ หรือกรณีผูQหญิงไตนอกที่ใชQหวยเปhนเครื่องมือ

 
ที่มีอัตราสูงเกินจริงมันไมNมีเหตุผลอะไรที่เขาจะเขEารNวมในการเลNนพนันนั้น ๆ และเขามองวNา Deep Play เปtนสิ่งที่ไมN

ชอบโดยศีลธรรม (immortal) และจะตEองไดEรับการปกปsองโดยกฏหมาย  
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ในการสรQางเครือขUายขQามพรมแดนของคนที่ไรQสิทธิ์และสัญชาติ รวมทั้งการเลUนหวยของคนงานซึ่งเปhน

สUวนหนึ่งของกิจกรรมกลุUมเพื่อนในโรงงานกระทั่งเกิดเปhนเครือขUายหวยใตQดินในโรงงาน นอกจาก

อธิบายวUา การเลUนหวยยังเปhนการผสมผสานชุดความรูQหลายๆ แบบเขQาดQวยกันทั้งความรูQเทคโนโลยี

สมัยใหมUและความรูQทQองถ่ิน 

การศึกษาของวสันต( ปNญญาแกQว (2559, หนQา 41-56) เรื่องพนันบอลกับไทยลีก มีวิธีการ

ดำเนินการวิจัยแบบผสมผสานระหวUางการอธิบายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดQชี้ใหQเห็นในทาง

เศรษฐกิจวUาแฟนบอลที่เลUนการพนันบอลมีมากถึงรQอยละ 80 ที่มีรายไดQตUอเดือนอยูUในระดับกลางคือ

กลุUมรายไดQตั้งแตUไมUเกิน 10,000 บาทถึง 20,000 บาท อาชีพของผูQเลUนการพนันสUวนใหญUคือลูกจQาง

และพนักงานบริษัทท่ีมีความสอดคลQองกันระหวUาง “เวลาและการพักผUอนหยUอนใจ” การเลUนการพนัน

ฟุตบอลกลายเปhนสUวนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนบอลและอุตสาหกรรมฟุตบอลที่ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน

พรQอม ๆ กับการเติบโตของพื้นที่แบบเมือง “การเลUนการพนันบอลคือปฏิบัติการทางสังคม” เปhนการ

เลUนเพื ่อใชQชีวิต แสดงใหQเห็นถึงความสามารถ การคาดคะเน ทำนายผลการแขUงขัน และความ

สนุกสนานจากการทำนาย การศึกษาของ ธนิต โตอดิเทพย( (2560) เรื ่อง การพนันฟุตบอลใน

ชีวิตประจำวันของสังคมอุตสาหกรรมแหUงหนึ่งในภาคตะวันออก ไดQอธิบายวUาภายใตQเงื ่อนไขเชิง

โครงสรQางในสังคมอุตสาหกรรมที่มีความเหลื่อมล้ำคUอนขQางสูง การไมUมีพื้นที่สาธารณะใหQผูQคนเหลUาน้ี

ไดQเขQามาใชQและแสดงออก และการถูกนิยามเปhนกลุUมประชากรแฝงจนกลายเปhนผูQแปลกแยกของรัฐ

ทQองถิ่น ไดQกUอใหQเกิดรูปแบบการเลUนพนันที่ไดQกลายมาเปhนชีวิตประจำวันหรือวัฒนธรรมรUวมอันหน่ึง

ของแรงงานระดับลUาง เพ่ือแสวงหารายไดQและการยกระดับทางสังคมในชีวิต 

หากพิจารณาการศึกษาการพนันของวสันต( ปNญญาแกQว (2559) และ ของธนิต โตอดิเทพย( 

(2560) เห็นไดQวUาการศึกษาทั ้ง 2 ชิ ้นนั ้น มีขอบเขตการศึกษากรณีเฉพาะการพนันฟุตบอล ใหQ

ความสำคัญกับผู QเลUนพนันกับเกมส(กีฬาฟุตบอลที่ขยายตัวเพิ ่มสูงขึ ้นจากความเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมทางดQานกีฬาเทUานั้น ขณะที่การพนันในรูปแบบอื่น ๆ ที่มิไดQมีความสัมพันธ(อยูUกับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมของการกีฬา เชUน หวย ไพU ไฮโล หรือการพนันเชิงวัฒนธรรม เปhนตQน แตU

การเลUนการพนันเหลUานี้ยังคงดำรงอยูUและมีการปรับเปลี่ยนไปอยูUตลอดเวลาการศึกษาโครงสรQาง 

ผูQกระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของการเลUนการพนันในพื้นที่ภาคกลาง จะเขQาไปเปoดพรมแดน

องค(ความรูQสำคัญถึงลักษณะของการพนันรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปอยUางไร เม่ือพิจารณา

ตามแนวทางการศึกษาเชิงวัฒนธรรมหรือการศึกษาผUานชีวิตประจำวันของผูQเลUนพนัน  

จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวขQอง ที่คณะผูQวิจัยไดQแสดงใหQเห็นถึงสถานภาพองค(

ความรูQและขQอจำกัด การศึกษาเรื่องโครงสรQาง ผูQกระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของการเลUนการ

พนันในพื้นที่ภาคกลาง จะสรQางองค(ความรูQใหมUเพื่อทำความเขQาใจและการสรQางแนวทางการแกQไขไดQ

อยUางรอบดQานมากขึ้น ดังนั้นแนวทางการศึกษา คณะผูQวิจัยผสานวิธีวิทยาการศึกษาผUานมุมมองของ
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กลุUมชนชั้นลUางที่ผูQคนที่เขQาไปมีปฏิสัมพันธ(กUอขึ้นรูปแบบ (forms) ปฏิสัมพันธ(ระหวUางโครงสรQางสังคม

การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมผUานปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน (practices) เชUน การพนันใน

ฐานะกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงตัวตนผUานการเลUนพนัน เพ่ือทำความเขQาใจของผูQเลUนพนันแบบ

การเปhนคนใน โดยคณะผูQวิจัยจะประยุกต(วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาผUานมุมมองแบบตาขUายของ

ความหมาย (web of meaning)  เปhนตQน และการกำหนดความสัมพันธ(/เครือขUายทางสังคม 

(relationships) หมายถึง โครงสรQางทางสังคมการมีจิตสำนึกรUวมของผูQเลUนการพนัน การนิยามและใหQ

ความหมายของการพนันจากนักพนัน และผูQเลUนพนัน  
 

6. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “โครงสรQาง ผูQกระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของการเลUนการพนันใน

พ้ืนท่ีภาคกลาง” คณะผูQวิจัยจะใชQวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ท่ีประกอบไปดQวย 

(1)  วิธีการเก็บข6อมูล 

  การวิจัยนี ้จะทำการศึกษาเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขQอมูลดQวย 2 วิธีการ คือ 

การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ( โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 การศึกษาเอกสาร เอกสารที ่จะใชQในงานวิจัยชิ ้นนี ้มี 2 ประเภท คือ เอกสารชั ้นตQน 

(Primary Data) เปhนขQอมูลที่ยังไมUไดQผUานการวิเคราะห(และสังเคราะห(เปhนขQอมูลดิบ ขQอมูลสUวนนี้ไดQ

จากการเก็บรวบรวมเอกสารที่สำคัญ เชUน เอกสารเชิงสถิติทางราชการ เอกสารรายงานของทQองถ่ิน 

เอกสารเผยแพรUโดยเจQาของผลงานเปhนผูQบันทึกโดยตรง เปhนตQนและเอกสารชั้นรอง (Secondary 

Data) เปhนขQอมูลที่ผUานการวิเคราะห(แลQวระดับหนึ่งและเพื่อชUวยใหQวิเคราะห(สมบูรณ(ยิ่งขึ้น เอกสารช้ัน

รองเหลUาน้ีท่ีสำคัญ เชUน หนังสือพิมพ( ตำราวิชาการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ( ระบบอินเตอร(เน็ต 

ท่ีเก่ียวขQอง เปhนตQน 

 การสัมภาษณ(จะใชQแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ(จะใชQการ

สัมภาษณ(แบบกึ่งโครงสรQาง (Semi - Structured or Guided Interview)  ทั้งนี ้เพื ่อเปรียบเทียบ

ขQอมูลจากผู QมีสUวนรUวมในการวิจัยหลาย ๆ คนพรQอมกับการเก็บรวบรวมสาระการรับรู Qโลกและ

ประสบการณ(ของผูQมีสUวนรUวมในการวิจัย การสัมภาษณ(แบบกึ่งโครงสรQางน้ัน จะมุUงรวบรวมขQอมูลเพ่ือ

นำขQอมูลมาอQางอิงและอธิบายในประเด็นตUาง ๆ ของงานวิจัยโดยผูQวิจัยใชQวิธีการเขQาไปหาขQอมูลใน

พื้นที่ (Field Research) และสัมภาษณ(จากผูQที่สามารถใหQขQอมูลหลัก (Key-Informants)การกำหนด

ผูQใหQขQอมูลหลักจะใชQเทคนิคการเก็บตัวอยUางในเชิงคุณภาพ คือ การเลือกผูQใหQขQอมูลหลักโดยพิจารณา

จาก ลักษณะของการมีขQอมูลตามวัตถุประสงค(การวิจัย และจะใชQกระบวนการสัมภาษณ(จนกวUาขQอมูล

จะอ่ิมตัว (Data Satiation) ซ่ึงผูQใหQขQอมูลหลักในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบไปดQวย  

ก. กลุUมเยาวชนท่ีเลUนการพนันในจังหวัดชลบรีและจังหวัดอยุธยา  
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ข. กลุUมแรงงาน พนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่เลUนการพนันในจังหวัดชลบุรีและ

จังหวัดอยุธยา 

ค. กลุUมเกษตรกรรายยUอยท่ีเลUนการพนันจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอยุธยา 

ง. กลุUมผูQประกอบอาชีพอิสระท่ีเลUนการพนันจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอยุธยา 

นอกจากนี้คณะผูQวิจัยจะไปเก็บขQอมูลจากผูQที่เกี่ยวขQองหรือมีสUวนไดQเสียในแตUละกลุUม เชUน เจQา

พนักงานของรัฐ บุคคลภายในครอบครัว หรือผูQมีสUวนไดQเสียภายในชุมชน เพื่อจะพัฒนาไปสูUสรQาง

ขQอเสนอแนะในการปpองกัน แกQไข ปNญหาการเลUนการพนัน ดังน้ี  

กระบวนการเก็บรวบรวมขQอมูล คณะผูQวิจัยดำเนินการเก็บจากผูQมีสUวนไดQเสียเพื่อนำมา

ประกอบสรQางเปhนขQอเสนอแนะ แนวทางแกQไข ปNญหาการเลUนพนัน คือ กระบวนการสัมภาษณ(จากผูQมี

สUวนไดQสUวนเสียโดยตรง ไดQแกU ผูQนำหรือชาวบQานในชุมชน หัวหนQาหนUวยงานที่สังกัด สหภาพแรงงาน 

อาจารย(ในสถาบันการศึกษา เพ่ือวิเคราะห(และแสวงหาแนวทางปpองกันการพนัน    

 การวิเคราะห(ขQอมูลท่ีมาจากการเก็บรวบรวมขQอมูล จะถูกนำมาจัดทำใหQเปhนระบบ แยกแยะ

องค(ประกอบที่เกี่ยวกับขQอเสนอแนะ แนวทาง และวิธีการจัดการ จำกัดหรือควบคุมการเลUนพนัน 

คณะผูQวิจัยจะเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ(ของขQอเสนอแนะ แนวทาง รUวมกับรูปแบบหรือวิถีการเลUน

พนัน เพ่ือออกแบบแนวทางการจัดการ การแกQปNญหาท่ีสอดคลQองกัน 

 (2) การตรวจสอบข6อมูล 

 สำหรับการตรวจสอบขQอมูลที่ไดQจากการเก็บรวบรวมขQอมูล เพื่อใหQขQอมูลมีความเที่ยงตรง

และนUาเชื่อถือ การตรวจสอบขQอมูลเชิงคุณภาพผูQวิจัยจะใชQหลักการสามเสQา (Triangulation) โดยใชQ

วิธีการดังน้ี 

  (ก) การตรวจสอบสามเสQาดQานขQอมูลที่ไดQจากการสัมภาษณ( คือ การพิสูจน(วUาขQอมูลท่ี

ผูQวิจัยไดQมานั้นถูกตQองหรือไมU วิธีการตรวจสอบของขQอมูลนั้น จะตQองตรวจสอบแหลUงที่มา 3 แหลUง 

ไดQแกU หนึ่ง การตรวจสอบแหลUงเวลา หมายถึง การตรวจสอบขQอมูลในชUวงเวลาที่ตUางกันเพื่อใหQทราบ

วUาขQอมูลที่ไดQรับในชUวงเวลาตUาง ๆ นั้นเหมือนกันหรือไมU สองการตรวจสอบดQานสถานที่ หมายถึง ถQา

ขQอมูลตUางสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไมU และสามการตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถQาบุคคลผูQใหQขQอมูล

เปล่ียนไปขQอมูลจะเหมือนเดิมหรือไมU 

  (ค) การตรวจสอบสามเสQาดQานขQอมูลที่ไดQจากเอกสาร โดยการพิสูจน(วUาขQอมูลที่ผูQวิจัย

ไดQมาจากการเอกสารหลากหลายแหลUง มีความสอดคลQองหรือเปhนไปในทิศทางเดียวกันหรือไมUอยUางไร 

นอกจากนี้ คณะผูQวิจัยจะใชQการวิพากษ(ภายนอก ซึ่งเปhนการตรวจสอบเอกสารเบื้องตQน ควบคูUกับการ

วิพากษ(ภายใน ซ่ึงเปhนการตรวจสอบขQอมูลในเอกสาร 

  (ข) การเปรียบเทียบจากการใชQวิธีการเก็บรวบรวมขQอมูลหลายวิธี  คือ การเก็บรวบรวม

ขQอมูลจากแหลUงตUาง ๆ กัน เพื่อรวบรวมขQอมูลเรื่องเดียวกัน เชUน การศึกษาขQอมูลเพิ่มเติมจากแหลUง
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เอกสาร หรือทำการซักถามผูQใหQขQอมูลสำคัญ หรืออาจซักถามผูQใหQขQอมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพ่ือ

ความแนUนอนวUาขQอสรุปน้ันเท่ียงตรงตามความเปhนจริงหรือไมU เปhนตQน 

 (3) การวิเคราะห]ข6อมูล 

 การวิเคราะห(ขQอมูลครั้งนี้ เปhนการนำเอาขQอมูลที่ไดQจากการคQนควQาวิจัย มาจัดกระทำใหQ

เปhนระบบและหาความหมาย แยกแยะองค(ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ(ของขQอมูล 

โดยอาศัยการวิเคราะห(เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงมีกระบวนการวิเคราะห(ขQอมูล ดังน้ี  

  (ก) การจัดระเบียบขQอมูล (Data Organizing) เปhนกระบวนการจัดการ ดQวยกรรมวิธี

ตUาง ๆ เพื่อทำใหQขQอมูลเปhนระเบียบ ทั้งในทางกายภาพและในเชิงเนื้อหา เพื่อเปhนพื้นฐานในการ

นำเสนอขQอมูลอยUางเปhนระบบในข้ันตอนตUอไป 

  (ข) การแสดงขQอมูล (Data Display) เปhนกระบวนการนำเสนอขQอมูล จะนำเสนอใน

รูปแบบของพรรณนา ซึ่งเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงขQอมูลเขQาดQวยกัน ตามตัวแบบการวิเคราะห( เพื่อบUง

บอกเร่ืองราวหรือรายละเอียดของส่ิงท่ีศึกษาตามความหมายท่ีขQอมูลแสดงออกมา 

  (ค) การหาขQอสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกตQองตรงประเด็นของ

ผลการวิจัย (Conclusion, Interpretation and Verification) เปhนกระบวนการหาขQอสรุปและการ

ตีความหมายของผลการศึกษา เพื่อใหQไดQขQอคQนพบการวิจัย รวมถึงการตรวจสอบวUา ขQอสรุปหรือ

ความหมายที่ไดQนั้น มีความถูกตQองตรงประเด็นและนUาเชื่อเพียงใด ขQอสรุปและสิ่งที่ตีความออกมาน้ัน 

อาจจะอยูUในรูปของคำอธิบาย ตัวแบบการวิเคราะห( และแนวคิดทฤษฎี 

 สำหรับวิธีวิทยาการในการวิเคราะห(ขQอมูล คณะผูQวิจัยจะใชQการวิเคราะห(เชิงโครงสรQางและ

ผูQกระทำการ (Structure and Agency Analysis) โดยใหQความสำคัญกับปฏิสัมพันธ(ระหวUางผูQกระทำ

การทางสังคม (Agency) และพลังของโครงสรQางสังคม (Structure) ตามหลักวิภาษวิธี (Dialectic) 

กลUาวคือ ในบางสถานการณ( ผู QกระทำการมีบทบาทในการกำหนดโครงสรQางสังคม ขณะที่บาง

สถานการณ(โครงสรQางสังคม ก็มีพลังในการกำหนดวิถีชีวิตของผูQกระทำการสำหรับการวิเคราะห(

โครงสรQางและผูQกระทำการ ดังรายละเอียดตUอไปน้ี (ชัยยนต( ประดิษฐศิลป¬ และชัยณรงค( เครือนวน, 

2556, หนQา 30-32) 
  ก. ผู&กระทำการทางสังคม หมายถึง กลุUมบุคคลที่มีเจตจำนงในการปฏิบัติการทางสังคม 

ที่อาจแสดงออกในรูปแบบตUาง ๆ ไมUวUาจะเปhน กลุUมสังคม (Social Group) เปhนกลุUมบุคคลที่มีสำนึก

ถึงอัตลักษณ(รUวมกัน และดำเนินกิจกรรมภายใตQแนวทางที่ไดQจัดตั้งขึ้นมาหรือชนชั้นทางสังคม (Social 

Class) เปhนกลุUมบุคคลที่อยูUในตำแหนUงแหUงที่ทางสังคมอันเดียวกัน กลUาวคือ อยูUในความสัมพันธ(

ทางการผลิตของสังคม 

  ข. กระบวนการทางสังคม หมายถึง ปฏิสัมพันธ(ระหวUางผูQกระทำการทางสังคม คือ กลุUม

ทางสังคม ชนชั้น องค(กร และบวนการทางสังคม ทั้งในเชิงขัดแยQงและรUวมมือกัน เพื่อใหQไดQมาซ่ึง
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ผลประโยชน(และคุณคUาที่ตQองการ การวิเคราะห(กระบวนการทางสังคม ภายใตQฐานคิดแบบวิภาษวิธี

เปhนการสะทQอนใหQเห็นในมิติทางประวัติศาสตร( ท่ีแสดงออกถึงการคล่ีคลายจากความเปhนมาในอดีตถึง

สิ่งที่เปhนอยูUในปNจจุบัน และสิ่งที่จะเปhนไปในอนาคต ที่เปhนเชUนนี้เนื่องจากกระบวนการทางสังคม ถูก

ขับเคล่ือนในประวัติศาสตร(โดยการเปhนพันธมิตร หรือการตUอสูQ แขUงขัน ระหวUางกลุUมและชนช้ันตUาง ๆ 

  ค. โครงสร&างทางสังคมใหม8 หมายถึง แบบแผนความสัมพันธ(ทางสังคมภายใตQบริบทของ

การพนัน และการเลUนพนันที่ดำรงอยูUอยUางตUอเนื่องระดับหนึ่ง (Pattern of Social Relationship) 

หรือบางครั้งอาจถูกใชQเปhนสนามหรือพื้นที่ของการพนัน หรือเครือขUายการพนัน ดังนั้นฐานคิดเกี่ยวกับ

โครงสรQางสังคมในที่น้ี (การพนัน) จึงถือวUาโครงสรQางเปhนสิ่งที่สามารถถูกปรับเปลี่ยนหรือสืบทอดไดQ 

โดยการเคลื่อนไหวของมนุษย(ผูQกระทำการนั่นเอง เนื่องจากโครงสรQางเปhนผลผลิตที่มนุษย(สรQางขึ้นการ

วิเคราะห(โครงสรQางสังคม ภายใตQฐานคิดแบบวิภาษวิธีจะทำใหQเห็นถึงลักษณะสองดQานของโครงสรQาง 

(Duality of Structure) คือ โครงสรQางสังคมมีทั้งดQานที่สรQางขQอจำกัดใหQเกิดการดำรงอยูU และดQานท่ี

เปoดโอกาสใหQมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโครงสรQางสังคมมีความสามารถเปhนทั้งผลผลิต (Product) 

และเง่ือนไข (Condition) ในการดำเนินกิจกรรมของกลุUมและชนช้ันตUาง ๆ  

  ง. ปฏิบัติการทางสังคม คือปรากฏการณ(ของความสัมพันธ(ทางสังคมที ่เกิดขึ ้นใน

ชีวิตประจำวันของผูQคนสมัยใหมUที่เปhนเรื่องของการยอมรับ ปฏิเสธ การตUอตQาน การตUอรอง บนพื้นท่ี

ทางสังคมเพื่อผลิต/สรQางแรงขับเคลื่อนตลอดจนความปรารถนา โดยมีเปpาหมายเพื่อสรรสรQางสิ่งใหมU

บนความหลากหลาย  

 (4) การสังเคราะห]เพ่ือสร6างข6อเสนอแนะ 

 คณะผูQวิจัยจะใชQวิธีการสังเคราะห(จากวัตถุประสงค(ขQอ 1 และขQอ 2 เพื ่อนำไปสูUสรQาง

ขQอเสนอแนะและแนวทางการแกQไข นอกจากนี้คณะผูQวิจัยจะผสานรูปแบบวิจัยแบบมีสUวนรUวมเพ่ือ

ขับเคลื่อนและสรQางขQอเสนอแนะดQวยมุมมองที่รอบดQาน โดยจะนำผลการศึกษาเบื้องตQนที่ไดQจะนำไปสูU

การจัดทำขQอเสนอจากผูQมีสUวนไดQสUวนเสียประกอบไปดQวย 

(ก) ผูQนำหรือชาวบQานในชุมชน  

(ข) หัวหนQาหนUวยงานท่ีสังกัด  

(ค) สหภาพแรงงาน  

(ง) ผูQบริหาร ครู อาจารย(ในสถาบันการศึกษา 

(จ) สUวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขQอง  

 ผลลัพธ(ที่ไดQ คือ สรQางขQอเสนอแนะในการปpองกัน แกQไข ปNญหาการเลUนการพนัน และ

แนวทางการสรQางมาตรการทางสูUภูมิคุQมกันทางสังคมอยUางเฉพาะเจาะจงในแตUละกลุUมท่ีครอบคลุมและ

รอบดQาน 
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7. นิยามศัพท8 

 ผู 6ประกอบอาชีพอิสระ/ผู 6ประกอบการรายยGอย หมายถึง การทำงานที่เกิดจากการ

ตัดสินใจของผูQกระทำการเพื่อดำเนินการผลิตสินคQา การบริการเพื่อจัดจำหนUาย โดยมีการลงทุนทั้งใน

รูปแบบของทรัพย(สิน และแรงงานของตนเอง มีรูปแบบการจัดงานที่เรียบงUายไมUสลับซับซQอน มีอิสระ

ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินงานไดQดQวยตนเองตามความเหมาะสม อาจมีการขยายกิจการ

ดQวยการจQางผูQอ่ืนมาทำงานบางอยUางไดQแตUจะมีจำนวนลูกจQางไมUมาก 

 ผู6เลGนพนัน หมายถึง ผู Qที ่เขQามารUวมเลUนการพนันโดยมีเปpาหมายเพื่อการบันเทิง การ

พักผUอนหยUอนใจ หรือคลายเครียดจากการทำงาน มีความถี่ในการเลUนอยูUในระดับต่ำ มีความสามารถ

ในการควบคุมตนเองภายใตQสถานการณ(การเลUนพนันที่อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินเดิมพัน หรือ

การไดQรับเงินเดิมพันเม่ือเปhนฝ³ายชนะ  

 นักพนัน หมายถึง ผูQที่เขQามารUวมเลUนการพนัน โดยมีเปpาหมายเพื่อการสรQางรายไดQ การ

แสวงหาเงินตรา เปhนหลัก จะมีความตUอเน่ืองในการวางเดิมพันอยูUในระดับสูง และเม่ือตQองเผชิญอยูUกับ

สถานการณ(การเลUนพนันที่อาจตQองสูญเสียเงินเดิมพัน หรือเม่ือตนเองตกเปhนฝ³ายชนะ บางครั้งอาจไมU

สามารถควบคุมตนเองไดQซ่ึงจะตQองมีการวางเดิมพันตUอเน่ืองกันไป 

 

8. ขLอจำกัดการวิจัย  

 การวิจัยนี้ไดQรับทุนสนับสนุนในชUวงระยะเวลาตั้งแตUเดือนกรกฎาคม 2563 - มิถุนายน 

2564 ซึ่งอยูUในชUวงของการแพรUระบาดของโรค Covid 19 ที่ทำใหQการพนันบางชนิดไมUไดQมีการจัดการ

เลUนขึ้น เชUน การแขUงขันมวย การเปoดบUอนไกUชน กัดปลา เปhนตQน และตลอดระยะเวลาจึงมีขQอจำกัด

การเดินทาง การรวมกลุUม ตลอดจนความหวาดระแวงตUอการแพรUระบาดของการติดเชื้อ จึงทำใหQเกิด

ปNญหาในการเดินทางการสัมภาษณ( และการเก็บขQอมูลท่ีเก่ียวขQองกับการเลUนพนัน  

 

 



บทที่ 2  

เงื่อนไขเชิงโครงสร4างที่มีผลต:อการเล:นพนัน รูปแบบการเล:นพนัน 

และข4อเสนอแนะในการปCองกันแก4ไขปDญหาการเล:นพนัน 

 กรณีจังหวัดชลบุร ี

 
 การนำเสนอผลการศึกษาในบทนี ้  ส 4วนแรกผู 8ว ิจ ัยจะแสดงให8เห ็นภาพความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในจังหวัดชลบุรีและพระนครศรีอยุธยา ในฐานะท่ี

ความเปลี่ยนแปลงดังกล4าว นำไปสู4สถานการณPที่เรียกว4าการแตกตัวและช4วงชั้นทางสังคม กระท่ัง

เกิดผู8กระทำการกลุ4มต4าง ๆ ไม4ว4าจะเปSนกลุ4มเกษตรกรรายย4อย กลุ4มผู8ประกอบอาชีพอิสระ กลุ4ม

กลุ4มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งกลุ4มเยาวชน โดยผู8กระการเหล4านี้ ต4างอยู4

ภายใต8บริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่แตกต4างกัน กระทั่งเกิดปฏิบัติการทางสังคมท่ี

เกี่ยวข8องการเล4นพนันที่หลากหลาย ผันแปรไปตามโครงสร8างที่ห8อมล8อมผู8กระทำการเหล4าน้ัน 

ส4วนที่สองเปSนการวิเคราะหPเงื่อนไขเชิงโครงสร8าง ที่มีผลต4อการเล4นพนันของผู8กระทำการแต4ละ

ช4วงช้ันทางสังคม ส4วนท่ีสามจะเปSนการวิเคราะหPรูปการเล4นพนันของผู8กระทำการในจังหวัดชลบุรี 

และสุดท8ายจะเปSนการนำเสนอข8อเสนอแนะเพื่อแก8ไขปXญหาการเล4นพนัน ดังนั้นการนำเสนอผล

การศึกษาในบทน้ีจะประกอบด8วย 4 ประเด็นใหญ4 ๆ คือ  

  (1) บริบทและความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ในจังหวัดชลบุรี 

  (2) เง่ือนไขเชิงโครงสร8างท่ีมีผลต4อการเล4นพนันของผู8กระทำการในจังหวัดชลบุรี 

  (3) รูปแบบการเล4นพนันของผู8กระทำการกลุ4มต4าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี 

  (4) ข8อเสนอแนะในการป̀องกัน แก8ไขปXญหาการเล4นพนัน จังหวัดชลบุรี 

 

1. บริบทและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ในจังหวัดชลบุร ี

 จังหวัดชลบุรีถือเปSนศูนยPกลางทางเศรษฐกิจทั้งด8านอุตสาหกรรม,การท4องเที่ยว/

บริการ และเกษตรกรรม (บางประเภท) ที่สำคัญอีกแห4งหนึ่งของประเทศไทย การเปSนศูนยPกลาง

ทางเศรษฐกิจในมิติต4าง ๆ เช4นนี้ ล8วนแล8วแต4เปSนผลิตผลทางประวัติศาสตรPของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต4อดีต ดังนั้นการทำความเข8าใจปXจจุบันผ4านอดีต จึงเปSนหน่ึง

ในวิธ ีการที ่จะช4วยทำให8เห็นภาพเศรษฐกิจ สังคม ในลักษณะที ่ม ีความเคลื ่อนไหวและ

เปลี่ยนแปลงอย4างมีพลวัตร (Dynamic) เห็นถึงความต4อเนื่อง (Continuity) รวมทั้งจุดเปลี่ยน 

(Turning Point) ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต4ละยุคสมัย ในงานวิจัยนี้จะทำให8เห็นภาพ

ความเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคม 2 ช4วงใหญ4 ๆ คือ ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมหลัง
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หลังการตัดถนนสุขุมวิทและการสร8างสะพานข8ามแม4น้ำบางปะกง และความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคมหลังโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝXsงทะเลตะวันออก  

 (1) ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมของชลบุรีหลังการตัดถนนสุขุมวิทและ

การสรFางสะพานขFามแมHน้ำบางปะกง การตัดถนนสุขุมวิทและการสร8างข8ามแม4น้ำบางปะกง 

(สะพานเทพหัสดินทรP) ถือเปSนจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัดชลบุรี เนื่องจาก

ถนนสุขุมวิทและสะพานข8ามแม4น้ำบางปะกง เปรียบเสมือนเงื่อนไขที่ทำให8เกิดการขยายตัวของ

พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื ่องกับการเกษตร การก4อตัวของอุตสาหกรรมการ

ท4องเท่ียวและบริการ รวมถึงการก4อตัวของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม4 ดังรายละเอียดต4อไปน้ี 

  1.1 การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ ผลของการตัดถนนสุขุมวิท การสร8างสะพาน

เทพหัสดินทรP รวมถึงการตัดถนนสายรองแยกจากถนนสุขุมวิทไปยังพื้นที่ต4าง ๆ เช4น แยกเข8า

อำเภอศรีราชา อำเภอบ8านบึง อำเภอบ8านบึง อำเภอพานทอง โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 

331 (ถนนสัตหีบ-นครราชสีมา) ซึ่งเปSนเส8นทางที่ตัดผ4าน อำเภอบ8านบึง อำเภอพนัสนิคมและ

ถนนสุขุมวิทนั้น มีผลต4อการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการขยายตัวของพื้นที่ในการ

ปลูกอ8อยและมันสำปะหลัง (อำพิกา สวัสด์ิวงศP, 2545, หน8า 83) ดังรายละเอียดต4อไปน้ี 

   1.1.1 การของการปลูกอFอยและโรงงานน้ำตาล กล4าวได8ว4าอ8อยและโรงงาน

น้ำตาลนั้นถือได8ว4ามีความสัมพันธPกันอย4างแนบแน4น เนื่องจากมีข8อจำกัดในเรื่องระยะเวลา

หลังจากการเก็บเกี่ยวที่ต8องรีบป`อนวัตถุดิบเข8าสู4โรงงานภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงทั้งนี้เพ่ือ

รักษาความหวานของอ8อย เมื่อเปSนเช4นนี้แล8วกระบวนการขนส4งอ8อยเข8าสู4โรงงานน้ำตาลจึงเปSน

กระบวนการที่มีความสำคัญ ดังนั้นการมีเส8นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและสามารถรับ

น้ำหนักรถบรรทุกขนาดใหญ4ได8จึงมีความจำเปSนอย4างยิ่ง ทั้งนี้เพราะรถบรรทุกที่ใช8บรรทุกอ8อย

ส4วนใหญ4แล8วจะเปSนรถบรรทุกประเภท 6 ล8อหรือ 10 ล8อ (นิตยา สุนิรันดรP, 2522, หน8า 24) 

   ประกอบกับในช4วงปลายทศวรรษ 2490 รัฐบาลไทยได8หันมาส4งเสริมการปลูก

อ8อยและการทำน้ำตาลทรายอีกครั้ง โดยรัฐบาลใช8มาตรการต4างๆ เพื่อสร8างแรงจูงใจให8กับผู8

ประกอบ ไม4ว4าจะเปSนการห8ามนำน้ำตาลทรายขาวจากต4างประเทศและเก็บภาษีน้ำตาลที่บริโภค

ภายในประเทศ ขณะเดียวกันรัฐก็เปSนผู8ลงทุนในการก4อสร8างโรงงานน้ำตาล นอกจากนั้นในช4วง

เวลาดังกล4าวก็มีบริษัทเอกชนตั้งโรงงานน้ำตาลขึ้นอีก 2-3 โรง จากมาตรการของรัฐบาลและแรง

กระตุ8นของภาคเอกชนดังกล4าวเปSนผลให8พื้นที่การปลูกอ8อยขยายตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง (อำพิกา 

สวัสด์ิวงศP, 2545, หน8า 112) 

   ดังนั้นฐานของการผลิตอ8อยของจังหวัดชลบุรีท่ีมีอยู4ก4อนหน8านี้แล8ว จึงได8การ

กระตุ8นให8เกิดขยายการลงทุนจากรัฐบาลในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล กล4าวคือ ในป} 

พ.ศ. 2497 รัฐบาลของจอมล ป. พิบูลสงคราม โดยจอมพลผิน ชุณหะวัณ เข8ามาจัดตั้งโรงงาน
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อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายขนาดใหญ4ที่ ตำบลหนองซาก อำเภอบ8านบึง จังหวัดชลบุรี โดยโรงงาน

แห4งนี้เปSนโรงงานที่อยู4ภายใต8การควบคุมของบริษัทน้ำตาลแห4งประเทศไทยและเป�ดโอกาสให8

ชาวไร4อ8อยให8เข8ามาถือหุ8นในบริษัทร4วมกัน ขณะเดียวกันจอมพลผิน ชุณหะวัณยังได8ร4วมมือกับ

พลตำรวจเอกเผ4า ศรียานนทP จัดตั้งบริษัทเอกชนชื่อ “บริษัทส4งเสริมเศรษฐกิจแห4งชาติ”และได8

นำเงินทุนของบริษัทดังกล4าวมาจัดต้ังโรงงานน้ำตาลชลบุรี ต4อมาในป} พ.ศ. 2498 กลุ4มจอมพลผิน 

ชุณหะวัณและพลตำรวจเอกเผ4า ศรียานนทP ได8จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลขึ้นอีกแห4งหน่ึง 

คือ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี (สุมาลี พันธุPยุรา, 2543, หน8า 112 ) 

    ผลจากการเข8ามาตั้งโรงงานน้ำตาลในจังหวัดชลบุรี ทำให8อุตสาหกรรมน้ำตาลเกิด

การขยายตัวอย4างมากโดยเฉพาะในเขตอำเภอบ8านบึง ความคึกคักของอุตสาหกรรมน้ำตาลในช4วง

นี้เห็นได8จากจำนวนแรงงานที่เข8ามารับจ8างตัดอ8อยในภาคตะวันออก ซึ่งมีการประมาณการกันว4า

ในช4วงฤดูตัดอ8อยนั้นในเขตพื้นที่ที ่ปลูกอ8อยหนาแน4นของภาคตะวันออกจะมีแรงงานมากถึง 

25,000-50,000 คนที่เข8ามารับจ8างตัดอ8อย นอกจากนี้แล8วในช4วงเวลาดังกล4าวจังหวัดชลบุรียัง

เปSนแหล4งที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ4ถึง 6 โรง อาทิ โรงงานน้ำตาลชลบุรี (รัฐวิสาหกิจ) 

โรงงานสหการน้ำตาลชลบุรี (กลุ4มไทยรุ4งเรือง ตระกูลอัษฎาธร) โรงงานน้ำตาลศรีราชา (กลุ4มไทย

รุ4งเรือง ตระกูลอัษฎาธร) โรงงานน้ำตาลหนองใหญ4 (กลุ4มหนองใหญ4 ตระกูลเสถียรถิระกุล)

โรงงานน้ำตาลอ4างเวียน (อยู4ในกลุ4มสมาคมการค8าอุตสาหกรรม) โรงงานน้ำตาลนิวกว8างสุ8นหลี 

(กลุ4มท4ามะกา ตระกูลชินธรรมมิตรP) (อำพิกา สวัสด์ิวงศP, 2545, หน8า 114) 

   1.1.2 การขยายตัวของอุตสาหกรรมปPาไมF อุตสาหกรรมป�าไม8ในจังหวัดชลบุรี

ขยายตัวขึ้นอย4างรวดเร็วในช4วงทศวรรษ 2490 การขยายตัวดังกล4าวนี้สะท8อนให8เห็นได8จาก

โรงเลื่อยไม8ในพื้นที่ที่ขยายตัว ดังกรณีของ การขยายตัวของบริษัทศรีมหาราชา1กล4าวได8ว4าในช4วง

ระหว4าง พ.ศ. 2490-2495 โรงเลื่อยของบริษัทศรีมหาราชาสามารถแปรรูปไม8ได8ไม4ตำกว4าเดือน

ละ 600-700 ตัน โดยบริษัทได8ส4งไม8ไปขายยังกรุงเทพฯ และจังหวัดในปริมณฑลใกล8เคียง เช4น 

จังหวัดสมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาครและประจวบคีรีขันธP เปSนต8น 

   กิจการป�าไม8ในพ้ืนท่ีขยายตัวข้ึนไปอีกเม่ือบริษัทศรีมหาราชา สร8างทางรถไฟเข8า

ไปขนไม8ในเขตสัมปทาน โดยทางรถไฟสายดังกล4าวสร8างขึ้นตามแนวถนนสุขุมวิท ตั้งแต4อำเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรีเรื่อยไปจนถึงอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รวมความยาวของทางรถไฟ

ประมาณ 57.78 กิโลเมตร สถานีรถไฟของบริษัทศรีมหาราชา มีทั้งหมด 7 สถานี ได8แก4 สถานีศรี

 
1เดิมชื่อบริษัทศรีราชาทุนในช4วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สำนักงานทรัพยCสินส4วนพระมหากษัตริยCไดG

ซื้อกิจการโรงเลื่อยของบริษัทศรีราชาทุน จำกัดทั้งหมดจากทหารและลงมือปรับปรุงสภาพสัมปทานโดยการ

สรGางทางรถไฟใหม4และเปลี่ยนชื่อเปPนบริษัทศรีมหาราชา จำกัดในปQ พ.ศ. 2490 
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ราชา,สถานีเจิม,สถานีเจิมจอมพล,สถานีเจ8าพระยาสุรศักดิ์มนตรี, สถานีมนตรีและสถานีเฉลิม

ลาภ 

   ต4อมาในช4วงป} พ.ศ. 2496-2497 บริษัทศรีมหาราชาได8ปรับปรุงการแปรรูปไม8

ให8มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีการนำเอาเครื่องจักรที่ทันสมัยในการแปรรูปไม8 คือ การใช8

เครื่องจักรกังหันไฟฟ`าขนาด 320 กิโลวัตตPแทนการใช8เลื่อยแบบเพลากลางรวม นอกจากนี้ยัง

จัดสร8างเครนยกไม8ท4อนเพ่ือความรวดเร็วในกระบวนการผลิตกระท่ังบริษัทสามารถผลิตไม8แปรรูป

ได8ประมาณเดือนละ 900-1,000 ตันและขยายตัวขึ้นเปSนเดือนละ 1,500 ตันในป} พ.ศ. 2499 

และเพิ่มขึ้นเปSน 2,000 ตันในป} พ.ศ. 2500 ต4อมาในป} พ.ศ. 2501 บริษัทศรีมหาราชาได8จัดต้ัง

กิจการไม8อัดศรีราชา จำกัดเพื่อผลิตไม8อัดเชฟวิ่งบอรPดพานิชชิ่งไลนPรวมทั้งจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม8

เพ่ิมข้ึนอีก (100 ป} ศรีราชา,ม.ป.ป., หน8า 67-69) 

   1.1.3. การขยายตัวพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง กล4าวได8ว4าการขยายตัวของพื้นท่ี

เพาะปลูกมันสำปะหลังเปSนไปตามการขยายตัวของตลาดโลก ท้ังน้ีเพราะหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

เน8นประเทศแถบตะวันตกต8องการแป̀งมันสำปะหลังเปSนจำนวนมาก โดยมีถนนสุขุมวิทเปSนปXจจัย

หนุนที่สำคัญในการเป�ดพื้นที่ในการผลิต กล4าวคือ พื้นที่การเพาะปลูกมันสำปะหลังได8ขยายตัวไป

ตามการตัดถนนเชื่อมโยงพื้นที่จากชายฝXsงเข8าไปในภูมิภาค ดังจะเห็นได8จากพื้นที่เพาะปลูกขยาย

ออกจากอำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอเมืองและอำเภอบ8านบึง ข8ามไปยังซีกตะวันตก

ของระยองและขึ้นไปพื้นที่ตะวันออกของปราจีนบุรี ขณะเดียวแป`งมันสำปะหลังจะมีคุณภาพดี

ต8องทำการแปรรูปมันสำปะหลังภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยว ดังนั้นการมีเส8น

การคมนาคมที่สะดวกจึงเปSนปXจจัยที่มีความสำคัญต4อคุณภาพของแป`งมันสำปะหลัง (สถานท่ี

สำคัญในจังหวัดชลบุรี,ม.ป.ป.; อำพิกา สวัสด์ิวงศP, 2545, หน8า 104-105, 110)  

   นอกจากนี้แล8วการขยายตัวของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังยังมีผลต4อการเข8ามาต้ัง

โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปมันสำปะหลัง ในช4วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มมีนายทุนเข8า

มาตั ้งโรงงานสมัยใหม4เพื ่อแปรรูปแป`งมันสำปะหลังในจังหวัดชลบุรี ทั ้งนี ้เพื ่อผลิตแป`งมัน

สำปะหลังส4งไปขายยังสหรัฐอเมริกา ในช4วงเวลาดังกล4าวนี้มีโรงงานแป`งมันสำปะหลังขนาดใหญ4

ในจังหวัดชลบุรีประมาณ 4 โรงงาน คือ บริษัท เอส อารP บารPเดอรP จำกัด, บริษัทไทวา จำกัด, 

บริษัทตระกูลคำ จำกัด และบริษัทเกียงฤทธิ์ จำกัด ซึ่งทั้ง 4 โรงงานนี้มีกำลังการผลิตแป`งมัน

สำปะหลังประมาณ 110,000 ตันต4อป} (อำพิกา สวัสด์ิวงศP, 2545, หน8า 105-106) 

   จากข8อมูลจากกองควบคุมโรงงาน และกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในป} 

2517/18 สำรวจพบว4า โรงงานแปรรูปแป`งมันทั้งประเทศมีจำนวนทั้งหมด 127 โรงอยู4ในภาค

ตะวันออกถึง 113 โรง ซึ่งส4วนใหญ4จะเปSนโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง โรงงานขนาดใหญ4ใน

จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองมีจำนวน 38 และ8 โรงตามลำดับ อย4างไรก็ตามยังสรุปไม4ได8
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แน4นอนว4าจำนวนโรงงานแปรรูปแป`งมันมีจำนวนเท4าใด แต4เท4าที่มีการจดทะเบียนกับโรงงาน

อุตสาหกรรมไว8ในป} 2517 มีทั้งสิ้น 141 โรง กระจัดกระจายอยู4ประเทศ และมีหนาแน4นเปSน

พิเศษที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง นับได8ถึง 92 โรงส4วนในเขต จ.จันทบุรี และ จ.ตราด มีทั้งสิ้น 10 

โรงด8วยกัน จนกระทั่งป} 2523 ข8อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุถึงจำนวนโรงงานแปรรูป

และจำนวนปล4องอบแห8งว4ามีจำนวนโรงงานรวมท้ังสิ ้น 55 โรงงานทั้งประเทศ และมีปล4อง

อบแห8งรวม 96 ปล4อง ในจำนวนนี้มีโรงงานที่อยู4ในภาคตะวันออกถึง 32 โรง ซึ่งตัวเลขนี้แม8ว4าจะ

ไม4ได8ให8ตัวเลขจริงของกำลังการผลิต แต4ก็ได8ให8ภาพรวมเกี่ยวกับผู8ประกอบการที่มีการผลิตแป̀ง

มันด8วยกรรมวิธีท่ีทันสมัยข้ึน (อำพิกา สวัสด์ิวงศP, 2545, หน8า 106) 

   1.1.4 การขยายตัวของพื้นที่ปลูกสับปะรด สับปะรดเปSนพืชที่เจริญเติบโตได8ดีใน

เขตร8อน และมีแหล4งกำเนิดดั้งเดิมอยู4ที่ทวีปอเมริกาใต8 และนำมาขยายพันธุPในประเทศไทยนาน

แล8ว แต4เดิมมักจะปลูกเปSนพืชแซมในไร4หรือในร4องสวน การขยายตัวของการปลูกสับปะรดมีมาก

ขึ้นในช4วงป} 2506-2510 เมื่อบริษัทสับปะรดกระป�องไทย จำกัด ได8รับการส4งเสริมการลงทุนและ

เร่ิมเป�ดดำเนินการเม่ือเดือน เมษายน 2510 โดยกำลังการผลิต 3.5 ล8านหีบ (1 หีบ หนักประมาณ 

13.5 กิโลกรัม) ทำให8พื้นที่เพาะปลูกขยายตัวอย4างรวดเร็วพร8อมกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

สับปะรดกระป�องและแปรรูปโดยในช4วงป} 2521-2525 เนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศประมาณ 

611590 ไร4อยู4บริเวณภาคตะวันออกถึง 9659 ไร4 เปSนอันดับสองรองจากภาคตะวันตกซึ่งมีเนื้อท่ี

เพาะปลูกในป}เดียวกันนั้น 411940 ไร4 ในภาคตะวันออก มีโรงงานแปรรูปสับปะรด 3 แห4ง ตั้งอยู4

ในจังหวัดชลบุรี 2 แห4ง คือ บริษัท ทรอป�คอลฟรุท แอนดP เวจเจทเทเบิ้ล จำกัด และบริษัท 

อาหารสยาม จำกัด (อำพิกา สวัสด์ิวงศP, 2545, หน8า 115) 

   1.1.5 การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร กล4าวได8ว4า

ลักษณะสำคัญของสินค8าเกษตรและการทำธุรกิจการเกษตรในช4วงนี้มีความเกี่ยวโยงกับการผลิต

พืชไร4 เช4น การค8ามันสำปะหลัง ซึ่งได8กลายเปSนสินค8าออกสำคัญของไทยต8นทศวรรษ 2510 

การค8ามันสำปะหลังและทำธุรกิจคลังสินค8า ไซโลเก็บสินค8าเกษตรและคลังสินค8า การปลูกอ8อย

และธุรกิจน้ำตาล 

   ในช4วงต8นของการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห4งชาติ สถิต ิโรงงาน

อุตสาหกรรมแยกตามประเภทในภาคตะวันออก พ.ศ. 2504 แสดงให8เห็นว4าอุตสาหกรรมภายใน

ภาคส4วนใหญ4เปSนหัตถอุตสาหกรรม และมีการขยายตัวมาโดยตลอด อุตสาหกรรมที่มีอัตราการ

ขยายตัวสูงสุด 4 อันดับ แรกล8วนแต4เปSนอุตสาหกรรมที่ต4อเนื่องจากการภาคเกษตรที่สำคัญของ

ภาคตะวันออกท้ังส้ิน คือโรงสี โรงทำแป̀ง โรงน้ำตาล และโรงเล่ือย  

  1.2 การกHอตัวของอุตสาหกรรมการทHองเที่ยวและบริการ การตัดถนนสุขุมวิท

และการสร8างสะพานข8ามแม4น้ำบางปะกงแล8วเสร็จ ทำให8การติดต4อระหว4างชลบุรีกรุงเทพฯ 
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เปSนไปได8อย4างสะดวกยังมี ผลที่ตามมาอีกก็คือ การก4อรูปของแหล4งท4องเที่ยวและการบริการ ซ่ึง

ต4อมากลายเปSนธุรกิจที่ก4อให8เกิดรายได8อย4างมหาศาลในจังหวัดชลบุรีและนำไปสู4การแพร4หลาย

ของเศรษฐกิจเงินตรามากขึ้นในที่นี้จะพิจารณาถึงอุตสาหกรรมการท4องเที่ยวและบริการที่สำคัญ

อย4างน8อย 2 แห4ง คือ  

   1.2.1 สถานตากอากาศบางแสน หลังการตัดถนนสุขุมวิทรัฐบาลภายใต8การนำ

ของ จอมพล ป.พิบูลสงครามได8มีมติคณะรัฐมนตรีแต4งต้ังคณะกรรมการจัดสร8างสถานตากอากาศ

ที่หาดบางแสนจังหวัดชลบุรีโดยมีพันเอกช4วงเชวงศักดิ์สงครามเปSนประธานกรรมการพิจารณา

จัดสร8างสถานตากอากาศบริเวณหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในเนื้อท่ี 

556 ไร4 3 งาน 69 ตารางวาโดยการวางผังและปลูกสร8างอาคารต4าง ๆ ดำเนินการโดยกรมโยธา

เทศบาลซึ่งกรมโยธาธิการได8ออกแบบกำหนดขนาดของอาคารโดยแบ4งเปSนพ้ืนท่ีใช8สอยต4างๆ เช4น 

บังกาโลโรงแรมและบารPเมื่อสร8างเสร็จแล8วให8ชื่อว4า “โรงแรมแสนสำราญ” และได8ให8บริษัทแสน

สำราญจำกัดเปSนผู8ดำเนินการจัดการและบริหารสถานตากอากาศนอกจากนี้แล8วยังมีการก4อสร8าง

เรือนรับรองของรัฐบาล รวมท้ังสร8างบ8านพักข8าราชการอีก 13 หลัง (ภารดี มหาขันธP, 2552, หน8า 

126-133) 

   หลังจากนั้นเปSนต8นมาสถานตากอากาศบางแสนเริ่มเปSนที่รู8จักของนักท4องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต4างประเทศ โดยเฉพาะในช4วงหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2 ซึ ่งมีทหารฝ�าย

สัมพันธมิตรหลายชุดได8มาขึ้นบกพักผ4อนตากอากาศ ประกอบกับรัฐบาลได8ดำเนินการตัดถนน

แยกจากถนนสุขุมวิทลงสู4หาดบางแสน ส4งผลให8มีนักท4องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต4างประเทศ

นิยมเดินทางมาเที่ยวที่บางแสนมากขึ้นจนทำให8บางแสนมีภาพลักษณPเปSนหาดสาธารณะ ผลจาก

การเข8ามาของนักท4องเที่ยวเหล4านี้ ทำให8การผลิตเพื่อขายพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เมื่อเกิดการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตรา อันเปSนผลจากการใช8จ4ายของทหารอเมริกัน ดังจะเห็นได8จาก

สินค8าประเภทมะพร8าวอ4อนและอาหารทะเลเริ่มกลายเปSนสินค8าที่มีราคาเพราะเปSนอาหารท่ี

นักท4องเที่ยวนิยมรับประทานนอกจากนั้นอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท4องเที่ยวก็เริ่มเกิดขึ้นด8วย 

เช4น พ4อค8าแม4ค8าขายของชายทะเลเปSนอาชีพ (ภารดี มหาขันธP, 2552, หน8า 134) 

   กล4าวได8ว4า การท่ีชายทะเลบางแสนได8ยกระดับขึ้นมาเปSนแหล4งอุตสาหกรรม

การท4องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออก เนื่องจากความสะดวกสบายของการเดินทาง ดังจะเห็น

ได8จากปริมาณการเดินทางเข8ามาของนักท4องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ในป} พ.ศ. 2519 จะมีนักท4องเที่ยว

เดินทางมาพักผ4อนในวันหยุดประมาณ วันละ 15,068 คน การขยายตัวของการท4องเที่ยวบาง

แสนได8ก4อให8เกิดอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางและการพักผ4อน เช4น ร8านขายของที่ระลึก ร8าน

หาบเร4/รถเข็น แผงลอย ผู8ประกอบการร8านอาหาร ให8เช4าที่พักอาศัย และการเดินทางอพยพ
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เคลื่อนย8ายเข8ามาของผู8คนต4างถิ่น (ชัยยนตP ประดิษฐศิลป� และจุฑามาศ ไชยรบ, 2545; ปXญญ

โชติ สอนคม, 2538) 

   ทั้งนี้หาก พิจารณาได8จากการขยายตัวของจำนวนประชากรระหว4างป} พ.ศ. 

2525 – 2531 ขณะที่ยังมีสถานะเปSนสุขาภิบาลแสนสุขมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเพียง

ร8อยละ 1.27 ต4อป} และมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร8อยละ 2.13 ในป} พ.ศ. 2536 (ปXญญโชติ สอน

คม, 2538, หน8า 63) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข พ.ศ. 2532 – 2536 
 

ปX พ.ศ.  จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

2525 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

9,931 

14,487 

14,793 

15,111 

14,988 

15,692 

11,400 

14,728 

15,019 

15,359 

15,547 

16,053 

21,331 

29,215 

29,812 

30,570 

30,535 

31,745 

 

   การขยายตัวของธุรกิจการท4องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่บริเวณชายหาดบาง

แสน ได8สร8างแรงจูงใจให8กับผู8คนต4างถิ่นให8เคลื่อนย8ายเข8ามาแสวงหาอาชีพมีปริมาณที่เพิ่มสูงข้ึน 

ดังจะเห็นได8จากอัตราการย8ายเข8ามาพื้นที่ค4อนข8างสูง ตั้งแต4ป} พ.ศ. 2520 ที่มีประชากรเพิ่มจาก

การย8ายเข8าและย8ายออก โดยอัตราการย8ายเข8ามากกว4า ในอัตราร8อยละ 43.0 และป} พ.ศ.2533 

มีประชากรย8ายเข8าเพิ่มสูงกว4าอัตราการย8ายออก ร8อยละ 13.42 นอกจากความเจริญเติบโตของ

พื้นที่ชายหาดบางแสนแล8ว บริเวณพื้นที่รายรอบได8มีการขยายตัวทางการค8าของผู8ประกอบการ

รายย4อยเพิ่มมากขึ้น สามารถจำแนกได8 2 ลักษณะ ได8แก4 การผลิตในภาคเกษตรกรรมและการ

ประมง และผู8ประกอบการขายสินค8าและบริการ (ณรงคP พิระภิญโญ, 2529, หน8า 57 – 58; 

ปXญญโชติ สอนคม, 2538, หน8า 64-65) 

   การเคลื่อนย8ายของผู8คนต4างพื้นที่เข8ามาอยู4อาศัยและทำงานเริ่มมีอัตราที่เพ่ิม

สูงขึ้น เนื่องจากศักยภาพการดึงดูดประชากรที่ค4อนข8างสูง การเปSนย4านทางการค8า สถานท่ี

ท4องเที่ยวยอดนิยม หรือที่ตั้งของสถาบันการศึกษาแห4งภูมิภาค ส4งผลให8บริเวณชายทะเลและ

พื้นที่ใกล8เคียงคลาคล่ำไปด8วยบรรดาพ4อค8า แม4ค8า ผู8ประกอบการให8บริการอยู4อย4างเปSนจำนวน

มาก ดังตารางด8านล4าง 
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ตารางท่ี 2 แสดงประเภทการคFาและการบริการของผูFประกอบการรายยHอย 

บริเวณริมหาดบางแสน พ.ศ. 2527 
 

ประเภทรFานคFา จำนวน/ราย รายไดFเฉล่ีย/บาท 

1. แผงลอยท่ัวไป 

2. แผงขายส8มตำ 

3. แผงแกะขนุนขาย 

4. หาบเร4ท่ัวไป 

5. ข8าวหลาม 

6. ปลาหมึกสดย4าง 

7. มะพร8าวเผา 

8. รถเข็นไก4ย4าง 

9. รถเข็นขายก�วยเต๋ียว 

10. รถเข็นขายสินค8าท่ัวไป 

11. รถเข็นขายน้ำอัดลม 

12. ลูกยางเช4าเล4นน้ำ 

13. เก8าอ้ีผ8าใบเช4า 

14. ถ4ายรูป (เดินเร4) 

15. เช4าเรือยนตP 

16. เช4าสกู�ตเตอรP 

17. เช4ารถจักรยานตP 

18. เช4ารถจักรยานยนตP 

26 

29 

120 

443 

51 

20 

15 

110 

100 

220 

30 

175 

70 

30 

26 

74 

14 

4 

400 

400 

600 

300 

400 

400 

300 

400 

500 

400 

300 

300 

1,500 

300 

1,000 

600 

500 

600 

รวม 1,557  

ท่ีมา: ปรับปรุงมาจาก ณรงคP พิระภิญโญ, 2529, หน8า 157 

  

   1.2.2 พัทยา การท่ีเมืองพัทยากลายเปSนสถานท่ีท4องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงน้ันเกิดข้ึน

จากกลุ4มคน 2 กลุ4มหลักๆ คือ กลุ4มส่ือมวลชนไทย ท่ีได8มีโอกาสเข8ามาท4องเท่ียวในพัทยา หลังจาก

นั้นคนกลุ4มนี้ก็ได8นำเรื่องราวและประสบการณPที่ได8จากการเข8ามาท4องเที่ยวในเมืองพัทยาไป

ประชาสัมพันธPตามสื่อต4าง ๆ และกลุ4มทหารอเมริกัน อันเปSนผลสืบเนื่องมาจากการเข8ามา
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พักผ4อนของทหารจากสหรัฐอเมริกาหรือที่คนไทยเรียกกันโดยทั่วไปว4า “จีไอ” ที่เข8ามาร4วมรบใน

สงครามเวียดนาม ผลจากการเข8ามาของทหารอเมริกันจำนวนมากเหล4านี้ นำไปสู4การขยายตัว

ของธุรกิจบ8านพักตากอากาศ ขณะเดียวกันก็การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ัน

พ้ืนฐานหลายแบบรองรับการท4องเท่ียว 

   ธุรกิจบริการที่สำคัญอีกธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการขยายตัวอย4างรวดเร็ว

ของธุรกิจบริการเวลากลางคืน คือ ธุรกิจการบริการนำเที ่ยวแบบ “เซ็กทัวรP” (Sex Tour) 

กล4าวคือ ธุรกิจประเภทนี้จะมีไกดPพานัก ท4องเที่ยวซึ่งส4วนใหญ4เปSนนักท4องเที่ยวเพศชายที่มีอายุ

ระหว4าง  25-44  ป}  ไปหาความสุขกับสถานบันเทิงต4าง ๆ ที่มีหญิงบริการทางเพศไว8รองรับด8วย

และเมื่อนักท4องเที่ยวเหล4านี้กลับไปยังประเทศของตนก็จะพูดคุยกันในหมู4คนสนิทมิตรสหาย 

ต4อมาไม4นาน  การบอกเล4าปากต4อปากก็กลายเปSนจุดเริ่มให8สื่อมวลชนจากต4างประเทศเข8ามาทำ

สารคดีทางการท4องเที่ยวในรูปแบบ เซ็กทัวรPที่เมืองพัทยาโดยทำการเผยแพร4ทั้งทางสื่อวิทยุ  

โทรทัศนP และสิ่งพิมพP ในประเทศต4าง โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและอเมริกา ส4งผลให8จำนวน

นักท4องเที่ยวชายที่เดินทางมาท4องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ4มนักท4องเที่ยวชาย

จากต4างประเทศ ที่กระทั่งทำให8เมืองพัทยาได8ชื่อว4าเปSนแหล4งท4องเที่ยวทางเพศที่ใหญ4ที่สุดใน

ประเทศไทย ถึงกับมีการนิยามภาพลักษณPทางการท4องเที่ยวของเมืองพัทยาใหม4จากเดิม ซ่ึง

ประกอบด8วยภาพลักษณPแบบ “3’s” คือ ทะเล (Sea) หาดทราย (Sand) แสงแดด (Sun) 

กลายเปSน 4’s คือ Sea Sand Sun และ Sex 

   ในแง4ของวิถีชีวิตของผู8คนดั้งเดิมในเขตเมืองพัทยานั้น กล4าวได8ว4าผลจากการเข8า

มาของทุนนิยมด8านการท4องเที่ยวและบริการนั้น ได8ส4งผลให8วิถีชีวิตของผู8คนเหล4านี้เปลี่ยนแปลง

ไปอย4างชนิดที่เรียกว4า “หน8ามือเปSนหลังมือ” กล4าวคือ จากเดิมที่ผู8คนประกอบอาชีพประมงหรือ

เกษตรกรรม ก็ต8องผันตัวเองไปสู4การประกอบอาชีพบริการ เช4น ขายอาหาร กิจการเรือนำเที่ยว  

(เปSนการดัดแปลงเรือประมง) เปSนต8น นอกจากนี้ราคาที่ดินในเขตเมืองพัทยาที่สูงขึ้นนับตั้งแต4ป} 

พ.ศ.2507 เปSนต8นมา ทำให8ชาวบ8านบางส4วนตัดสินใจขายท่ีดินให8แก4กลุ4มนายทุนท่ีเข8ามาลงทุนใน

พื้นที่และผันตัวเองไปสู4งานด8านบริการดังที่ผู8วิจัยได8กล4าวไปแล8วข8างต8น ขณะเดียวกันก็เกิดการ

อพยพย8ายถิ่นของประชากรจากภายนอก เพื่อเข8ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอยู4ในเมือง

พัทยา  เปSนจำนวนมาก (เกียรติ จิวะกุล, อ8างถึงในอำพิกา สวัสด์ิวงศP, 2545, หน8า 87)   

   1.3 การกHอตัวของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหมH การก4อตัวของโรงงาน

อุตสาหกรรมสมัยใหม4ชลบุรีมีความเชื่อมโยงกับพัฒนาการของทุนนิยมในประเทศไทยโดยทั่วไป 

คือ ตั้งแต4ยุคแห4งการพัฒนาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตPเปSนต8นมา มีการสถาปนาวิถีการผลิต

แบบทุนนิยมโดยกระบวนการสะสมทุนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม4 กลยุทธPในการสะสม

ทุนของยุคแห4งการพัฒนาในระยะแรกใช8การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบทดแทนการนำเข8า 
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(Suehiro Akira, 1989, หน8า 317; ผาสุก พงษPไพจิตร และคริส เบเคอรP, 2546, หน8า 160, 171-

172) 

   ผลจากยุทธศาสตรPดังกล4าว ทำให8จังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกถูกผนวกให8

เข8าเปSนส4วนหนึ่งของพื้นที่เป`าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข8า โดยเร่ิม

ปรากฏให8เห็นผลที่เปSนรูปธรรมมากขึ้น นับตั้งแต4รัฐบาลได8ว4าจ8างบริษัทที่ปรึกษาเนเดโก จาก

ประเทศเนเธอรPแลนดP เพื่อเข8ามาสำรวจความเหมาะสมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการสร8างท4าเรือ

พาณิชยPแห4งใหม4 โดยบริษัทฯ ได8เสนอพื้นที่บริเวณแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา เปSนพื้นที่ในการ

ก4อสร8างท4าเรือน้ำลึก ทั้งนี้เพราะพื้นที่บริเวณดังกล4าวอยู4ตอนในของอ4าวไทยทำให8มีคลื่นลมน8อย 

ประกอบกับดินใต8พื้นทะเลในพื้นที่บริเวณดังกล4าวเปSนดินทรายทำให8ไม4ยากต4อการขุดลอกและ

สามารถนำทรายมาใช8ประโยชนPในการก4อสร8างได8 อีกทั้งยังมีพื้นที่ราบชายฝXsงซึ่งเหมาะแก4การ

ขยายเปSนพื้นที่ในการใช8ประโยชนPอื่นๆได8ภายหลังจากการสร8างท4าเรือ อย4างไรก็แล8วแต4ทาง

รัฐบาลเองก็ยังไม4ได8มีการดำเนินการก4อสร8างท4าเรือในขณะนั้น (ปริยดา ศรีจันทรPอินทรP, 2540, 

หน8า 64)  

   ในช4วงเวลาดังกล4าวน้ีรัฐบาลก็ได8ลงทุนก4อสร8างโรงกล่ันน้ำมันไทยออยลPท่ี ตำบล

อ4าวอุดม อำเภอศรีราชา โรงกลั่นแห4งนี้ก4อสร8างแล8วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องกลั่นน้ำมันในป} พ.ศ. 

2507 โดยสามารถกลั่นน้ำมันได8ถึงวันละ 35,000 บาเรล กล4าวได8ว4าการก4อสร8างโรงกลั่นแห4งน้ี 

เปรียบเสมือนการเป�ดโอกาสให8ผู8มีอิทธิพลท8องถ่ินจำนวนหน่ึง เข8ามารับผิดชอบจัดหาและควบคุม

คนงานก4อสร8างโรงกลั่นน้ำมัน ต4อมาในป} พ.ศ. 2510 บริษัทฯ ได8ขยายกำลังการผลิตโดยการ

ก4อสร8างโรงกลั่นหน4วยที่  2 ขึ้นทำให8สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได8ถึงวันละ 65,000 บารPเรล 

กระทั่งป} พ.ศ. 2522 ก็มีการก4อสร8างโรงกลั่นหน4วยที่ 3 และ 4 ตามลำดับ (สุมาลี พันธุPยุรา, 

2543, หน8า 160; ภารดี มหาขันธP, 2552, หน8า 142-143) 

   ความสำเร็จของอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ำมันไทยออยสPแห4งน้ีเปรียบเสมือนแรง

กระตุ8นที่ก4อให8เกิดอุตสาหกรรมป�โตรเคมีเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังเช4นในกรณีของการต้ัง

โรงกล่ันน้ำมันของบริษัทเอสโซ4สแตนดารPด ในป} พ.ศ. 2510 บริเวณแหลมฉบังอำเภอศรีราชา บน

พื้นที่กว4า 700 ไร4 ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 7,000 บารPเรลต4อวัน และขยายกำลังการผลิต

เพิ่มขึ้นเปSน 75,000 บารPเรลต4อวันในป} พ.ศ.2522 กระทั่งบริษัทฯ สามารถสร8างท4าเรือเพ่ือ

รองรับเรือบรรทุกน้ำมันขาดใหญ4ได8ถึง 100,000 ตัน (ภารดี มหาขันธP, 2552, หน8า 144) 

   หรือการเข8ามาลงทุนของโรงงานทอผ8าที่ชื่อ “โรงงานสามัคคีปXsนทอ” (ต4อมา

เปลี ่ยนชื ่อเปSน “โรงงานไชยงามดี”) บริเวณพื ้นที ่ตำบลคลองตำหรุ ในป} พ.ศ.พ.ศ.2515 

ขณะเดียวกันในช4วงเวลาไล4เลี่ยกันก็มีโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันมะพร8าวในนามของ

โรงงานสันติภาพ”หรือที่คนคลองตำหรุเรียกกันโดยทั่วไปว4า “ฮั่วเพ8ง” เข8ามาลงทุนในพื้นท่ี 
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(กมลวรรณ ฉัตรมงคล, 2546, หน8า 66-67) ต4อมาในป} พ.ศ. 2517 กลุ4มบริษัทสหพัฒนาอินเตอรP

โฮลดิ้ง (เดิมชื่อบริษัทสหพัฒนาอินเวสเมนทP จำกัด) ซึ่งเปSนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค8าท่ี

เกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภคของตระกูล “โชควัฒนา” ได8เข8ามาลงทุนก4อตั้ง "โครงการสวน

อุตสาหกรรมศรีราชา" ณ บริเวณ อำเภอศรีราชาโดยบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา (สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล

, 2532) 

   หากพิจารณาถึงสภาพวิถ ีช ีว ิตของชาวบ8านหลังการเกิดขึ ้นของโรงงาน

อุตสาหกรรมภายในสวนอุตสาหกรรมศรีราชา ก็จะพบว4า ชาวบ8านหลายต4อหลายคนต4างพากัน

ขายที่ดินทำกินของตนเอง แต4การที่ชาวบ8านมีโอกาสรับรู8ข8อมูลข4าวสารและสถานการณPน8อยกว4า 

ก็เปSนผลให8ชาวบ8านต8องตกอยู4ในฐานะที่เสียเปรียบให8กับนายหน8าค8าที่ดิน เพราะชาวบ8านต8อง

ขายที่ดินในราคาถูก ที่ดินถูกเปลี่ยนมือจากชาวบ8านไปสู4เจ8าที่ดินรายใหญ4เพียงไม4กี่รายและเมื่อมี

การลงทุนของภาคเอกชนทั้งนายทุนชาติและนายทุนต4างประเทศ เปSนผลให8เกิดการทะลักเข8ามา

ของแรงงานต4างถิ ่น ประกอบกับมาตรการพัฒนาโครงสร8างพื ้นฐานของรับเพ่ือรองรับ

ภาคอุตสาหกรรม เปSนผลให8พื้นที่ในแถบนี้ได8รับการพัฒนาอย4างรวดเร็ว วิถีชีวิตแบบเมืองได8เข8า

มาแทนที่ชุมชนเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล4าวส4งผลกระทบต4อความสัมพันธPแบบเครือ

ญาติที่มีลักษณะของการช4วยเหลือและพึ่งพาถูกพัฒนาไปสู4ความสัมพันธPแบบอุปถัมภP (สมหญิง 

สุนทรวงศP, 2532, หน8า 176-177) 

   กล4าวได8ว4าอุตสาหกรรมที่เข8ามาในพื้นที่ส4วนใหญ4เปSนอุตสาหกรรมที่เน8นการ

อุปโภค ซึ่งเปSนอุตสาหกรรมที่ไม4เกี่ยวข8องกับฐานการผลิตของผู8คนในละแวกนี้เลย สภาพเช4นน้ี

เปSนผลให8ภาคอุตสาหกรรมที่เข8ามาไม4ได8หนุนเสริมภาคเกษตรกรรมซ่ึงเปSนฐานการผลิตดั้งเดิม

ของชาวบ8านดั้งเดิมเลยในทางตรงกันข8ามราคาสินค8าในภาคเกษตรกรรม ไม4ว4าจะเปSนอ8อย มัน

สำปะหลัง ก็อยู4ในสภาวะที่ราคาตกต่ำ เปSนผลให8เกษตรกรหลายคนหันไปประกอบธุรกิจอย4างอ่ืน 

เช4น การดูดทรายเพื่อก4อสร8างโรงงานอุตสาหกรรมและแหล4งบริการต4างๆ ซึ่งกำลังอยู4ในช4วงของ

การก4อสร8าง (สมหญิง สุนทรวงศP, 2532, หน8า 102) 

   บางรายที ่ม ีป Xจจัยการผลิตอยู 4มาก ๆ โดยเฉพาะที ่ด ิน ซึ ่งมีราคาสูงข้ึน

หลายเท4าตัว ต4างพากันขายที่ดินให8แก4ภาคอุตสาหกรรมที่เข8ามาลงทุนในพื้นที่ ชาวบ8านบางรายท่ี

พอจะมีทุนหลังจากการขายที่ดิน ก็หันไปประกอบอาชีพด8านการบริการ เช4น การก4อสร8างที่อยู4

อาศัยเพื่อรองรับแรงงานที่จะย8ายเข8ามาทำงานในพื้นที่ การเป�ดสถานบริการต4าง ๆ ไม4ว4าจะเปSน 

ที ่พักตากอากาศ โรงแรม สนามกอลPฟ เปSนต8น ขณะที ่ชาวบ8านบางคนก็ผันตัวเองเข8าสู4

ภาคอุตสาหกรรม บางครอบครัวหันไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งครอบครัว เปSนผลให8วิถีชีวิต

ของผู8คนในชุมชนจากเดิมที่เคยอยู4กับบ8านและไปทำไร4 ทำสวนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป การใช8เวลา
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ต4างๆ ต8องขึ้นอยู4กับการกำหนดของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนี้เพราะแรงงานเหล4านี้ได8ค4าแรงเปSน

วัน (สมหญิง สุนทรวงศP, 2532, หน8า 100, 102-103) 

   เมื่อความเจริญอันเปSนผลจากการพัฒนาเข8ามาสู4จังหวัดชลบุรีทำให8ทางราชการ

มีแนวคิดท่ีจะการขยายศูนยPกลางทางเศรษฐกิจออกไป โดยการสร8างเมืองในอาณาเขตต้ังแต4ศาลา

กลางจังหวัดไปจรดแหลมยื่นที่อ4างศิลา โดยการถมทะเลในเนื้อที่ 2,000 ไร4 แล8วสร8างเปSนอาคาร

ร8านค8า สนามกีฬา โรงเรียน สนามเด็กเล4น โรงแรม โรงมหรสพ สถานตากอากาศ ฯลฯ การ

ดำเนินโครงการดังกล4าวทำให8นายทุนจำนวนหนึ่งเข8ามากว8านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร ผลจาก

นโยบายของรัฐในการส4งเสริมและขยายตัวของอุตสาหกรรมเปSนผลให8กลุ4มคนต4างๆ ภายนอก

ท8องถิ่น เช4น นายทุน รัฐมนตรี เข8ามาสะสมทุนและแสวงหาผลประโยชนPด8วยการจับจองพื้นที่ป�า

และกว8านซื้อที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมและดำเนินธุรกิจการค8าที่ดิน รัฐมนตรีบางคนใน

รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เข8ามากว8านซื้อที่ดินในเขตอำเภอบ8านบึงกว4า 5,000 ไร4 ในราคา

ไร4ละ 1,600 บาทเพ่ือนำไปขายให8แก4ผู8ต8องการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในราคาไร4ละ 20,000 บาท

หรือนำไปขายให8แก4ทางราชการเพื่อจัดสรรในราคาไร4ละ 10,000 บาท (สุมาลี พันธุPยุรา, 2543, 

หน8า 159-161) 

   ขณะเดียวกันการก4อสร8างท4าเรือเพื่อการพาณิชยPก็ถูกรัฐบาลหยิบยกขึ้นมา

พิจารณาอีกครั้ง ในป} พ.ศ. 2516 โดยบริษัทหลุยสPเบอรPเจอรP ได8ทำรายงานต4อกระทรวงคมนาคม

ว4าการลงทุนเพื่อพัฒนาท4าเรือสัตหีบให8เปSนท4าเรือพาณิชยPนั้นน4าจะมีเหมาะสมกว4าการลงทุน

ก4อสร8างท4าเรือน้ำลึกแห4งใหม4ที่แหลมฉบังแต4กระทรวงคมนาคมกลับเห็นแย8งต4อข8อเสนอดังกล4าว

ของบริษัทหลุยสPเบอรPเจอรP  ทั้งนี้เพราะเห็นว4าการพัฒนาท4าเรือสัตหีบให8เปSนท4าเรือพาณิชยPจะ

ประสบปXญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยความคล4องตัวในการดำเนินงานท4าเรือ ตลอดจนถึง

การลงทุนและการขยายท4าเรือในอนาคต ฯลฯดังนั้นจึงเห็นควรให8สร8างท4าเรือแห4งใหม4ที่บริเวณ

แหลมฉบังเพราะสามารถที่จะพัฒนาให8เปSนท4าเรือพาณิชยPที่มีประสิทธิภาพและให8ผลประโยชนP

แก4ประเทศท้ังในปXจจุบันและอนาคตได8เปSนอย4างมาก (ปริยดา ศรีจันทรPอินทรP, 2540, หน8า 64) 

   กระทั่งวันที่ 9 ตุลาคม 2516 คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในหลักการให8สร8าง

ท4าเรือพาณิชยPที่แหลมฉบัง แต4ในช4วงเวลาดังกล4าวประเทศไทยกลับอยู4ในช4วงภาวะผันผวนทาง

เศรษฐกิจทำให8รัฐบาลไม4สามารถจัดสรรเงินทุนเพื่อการก4อสร8างท4าเรือแหลมฉบังได8 เปSนผลให8

รัฐบาลมีมติใหม4 คือ ให8พัฒนาท4าเรือสัตหีบเปSนท4าเรือพาณิชยPก4อนโดยให8ชื่อท4าเรือแห4งนี้ว4า 

“ท4าเรือพาณิชยPสัตหีบ” โดยมีฐานะเปSนส4วนงานหนึ่งของการท4าเรือแห4งประเทศไทยเช4นเดียวกับ

ท4าเรือกรุงเทพฯขณะเดียวกันก็ได8เตรียมดำเนินงานเพื่อการก4อสร8างท4าเรือแหลมฉบังไว8ด8วย (การ

ท4าเรือแห4งประเทศไทย, 2534, หน8า19-23) 
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   ต4อมาในป} พ.ศ. 2521 รัฐบาลได8ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยPใน

ท8องที่ ตำบลทุ4งสุขลา อำเภอศรีราชา และ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 

2521 ข้ึน เพ่ือเวนคืนท่ีดินในท8องท่ีดังกล4าวประมาณ 6,340 ไร4โดยท่ีดินเหล4าน้ีเปSนของประชาชน

กว4า 4,000 ไร4 ส4วนที่เหลือเปSนของทางราชการทั้งนี้เพื่อใช8เปSนสถานที่ในการก4อสร8างท4าเรือ

แหลมฉบัง(ปริยะดา ศรีจันทรPอินทรP, 2540 ,หน8า 64-65) 

 (2) โครงสรFางเศรษฐกิจการเมืองของชลบุรีหลังโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝbcงทะเล

ตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝXsงทะเลตะวันออกในจังหวัดชลบุรี เปรียบเสมือนจักรกล

สำคัญในการขับเคลื่อนวิถีการผลิตแบบทุนนิยมขึ้นมาในจังหวัดชลบุรี แต4จากการคลี่คลายทาง

ประวัติศาสตรP ซึ่งได8มีการสร8างวิถีการผลิตก4อนทุนนิยมเปSนหลัก คือ การผลิตยังชีพควบคู4กับการ

ผลิตเพื่อขายจนพัฒนามาเปSนการผลิตเพื่อขายเปSนหลัก หลังการสร8างถนนสุขุมวิทและสะพนบาง

ปะกง ดังนั้นวิถีการผลิตแบบทุนนิยมจึงก4อรูปซ8อนทับกับการผลิตก4อนทุนนิยมกระทั่งในช4วงเวลา

นี้จังหวัดชลบุรีมีกระบวนการสะสมทุนใน 2 รูปแบบที่ซ8อนกันอยู4 คือ การสะสมทุนแบบทุนนิยม

และการสะสมทุนเบื้องต8น กล4าวได8ว4าทุนนิยมที่เกิดขึ้นในช4วงเวลานี้แสดงออกผ4านโครงการท่ี

สำคัญ 2 โครงการที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝXsงทะเลตะวันออกใน

จังหวัดชลบุรีและโครงการพัฒนาทุนนิยมด8านการท4องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษ ดังนั้นรายละเอียด

สภาพเศรษฐกิจ  

 ในช4วงต8นทศวรรษ 2520 อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยจึงชะลอตัวลงและ

นำไปสู4ความอิ่มตัวของอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข8าของยุคพัฒนา กลุ4มชนชั้นนำ นักธุรกิจและ

เทคโนแครตไทยจึงแนะนำให8รัฐบาลปรับโครงสร8างทางเศรษฐกิจใหม4 โดยเสนอให8รัฐบาลส4งเสริม

การส4งออกสินค8าอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข8า แนวคิดดังกล4าวได8รับการตอบรับอย4างดี

จากเทคโนแครตในระบบราชการและองคPกรระหว4างประเทศอย4างธนาคารโลก ดังนั้นรัฐบาลไทย

จึงมีความพยายามในการปรับโครงสร8างทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยุทธPศาสตรPที่ถูกนำมาใช8คือ 

“ยุทธPศาสตรPเติบโตด8วยการส4งเสริมอุตสาหกรรมส4งออก” หรือ Export-Led Growth (ผาสุก 

พงษPไพจิตร และคริส เบเคอรP, 2546, หน8า 178-179)  

 ในอีกบริบทหนึ่งผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได8

ก4อให8เกิดการกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมแบบสุดขั้ว (วอลเดน เบนโล, 2545, หน8า 175-

176)นำมาซึ่งปXญหาการอพยพของผู8คนหลั่งไหลเข8ามาหางานทำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นำมาซึ่งปXญหาความแตกต4างของรายได8ระหว4างภาค (Regional Income Disparities) (กฤช 

เพิ่มทันจิตตP และสุธี ประศาสนเศรษฐ, 2530, หน8า 55) ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีแนวคิดที่จะปรับ

โครงสร8างทางเศรษฐกิจโดยหันไปเน8นยุทธPศาสตรPอุตสาหกรรมเพื่อการส4งออก ประกอบกับ

แนวคิดในการกระจายอุตสาหกรรมไปสู4ภูมิภาค ทำให8รัฐบาลไทยได8กำหนดนโยบายพัฒนาเมือง
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และพื้นที่เฉพาะขึ้น ซึ่งพื้นที่ชายฝXsงทะเลตะวันออกถือเปSนหนึ่งในพื้นที่เป`าหมายสำหรับการ

พัฒนา (กฤช เพ่ิมทันจิตตP และสุธี ประศาสนเศรษฐ, 2530, หน8า 68-69) 

 พื้นที่ชายฝXsงทะเลตะวันออกถือได8ว4ามีความได8เปรียบเทียบในหลายๆ ด8าน เช4น มีที่ต้ัง   

ไม4ไกลจากกรุงเทพฯมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต4อการสร8างท4าเรือน้ำลึก สามารถจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมซึ่งสอดคล8องกับการพัฒนาตามยุทธPศาสตรPการผลิตเพื่อส4งออกและที่สำคัญที่สุด      

คือ การค8นพบก�าซธรรมชาติบริเวณอ4าวไทยที่จะใช8เปSนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม 

ป�โตรเคมี การมีท4าเรือน้ำลึกและการค8นพบก�าชธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมป�โตรเคมีถือได8ว4า

เปSนฐานสำหรับอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมส4งออก ซึ่งจะเปSนตัวขับเคลื่อนไปสู4การเปSน

ประเทศอุตสาหกรรมใหม4 ดังนั้นคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2524 จึงได8มี

มติให 8ดำเนินโครงการพัฒนาพื ้นที ่บร ิเวณชายฝX sงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard 

Development Program) หรือที ่ผู 8คนส4วนใหญ4รู 8จักกันทั ่วไปในนามของโครงการอีสเทิรPน        

ซีบอรPด โดยได8บรรจุโครงการฯดังกล4าวลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติฉบับที่ 5 

(พ.ศ. 2525-2529) (สาวิตตP โพธิวิหค, 2527, หน8า 1-2; เสนาะ อูนากุล, 2531, หน8า 40) 

 ภายใต8โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝXsงทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรีถูกวางบทบาทให8เปSน

แหล4งอุตสาหกรรมใหม4ขนาดกลางเพื่อการส4งออกและแหล4งที่ตั้งท4าเรือพาณิชยPเพื่อเปSนประตู

การค8าขณะที่จังหวัดระยองถูกกำหนดให8เปSนแหล4ง “อุตสาหกรรมหนัก” และ “ศูนยPป�โตรเคมี”

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส4งออกในจังหวัดชลบุรีในยุคนี้ เปSนการเชื่อมโยงกับพัฒนาการ

ของระบบทุนนิยมในระดับชาติเหมือนดังเช4น ก4อนหน8านี้ที่อุตสาหกรรมสมัยใหม4ในจังหวัดชลบุรี

ก็มุ4งเน8นการตอบสนองยุทธศาสตรPการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข8าเช4นกัน อย4างไร

ก็ดีในจังหวัดชลบุรี ก็ยังมีอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรไม4ว4าจะ

เปSนโรงสีข8าว โรงงานน้ำตาล โรงงานมันสำปะหลังซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมประเภทน้ีจะสัมพันธPกับ

วิถีชีวิตของผู8คนในพื้นที่อย4างแนบแน4นแต4โรงงานอุตสาหกรรมที่เข8ามาในช4วงนี้ถือเปSนโรงงาน

สมัยใหม4ที่ไม4มีฐานของการผลิตในภาคเกษตรกรรมเลย ในทางตรงกันข8ามการเข8ามาของโรงงาน

อุตสาหกรรมสมัยใหม4เหล4าน้ีกลับส4งผลกระทบต4อวิถีชีวิตของผู8คนในจังหวัดชลบุรีเปSนอย4างมาก  

 การเข8ามาของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม4 ตลอดจนถึงนโยบายของรัฐ ที่ต8องการ

สร8างพ้ืนที่บริเวณนี้เปSนเขตอุตสาหกรรม ส4งผลให8ราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรีถีบตัวสูงขึ้นเปSนอย4าง

มากดังนั้นขบวนการเก็งกำไรที่ดินของกลุ4มนักธุรกิจจึงเริ่มก4อตัวขึ้น โดยมีการกว8านซื้อที่ดินอย4าง

กว8างขวางรอบๆ พื้นที่แหลมฉบังในเขตโดยเฉพาะตำบลบึงและตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา 

เพื่อรองรับการก4อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนักธุรกิจชาวไทยที่เข8าลงทุนในการเปSน

นายหน8าค8าที่ดินแล8ว กล4าวได8ว4ากลุ4มทุนต4างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ�นก็ได8เข8ามากว8านซื้อที่ดินในพื้นท่ี



 33 

ที่คาดจะมีเป`าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม เช4น แถบบางนา-ตราดไปกระทั่งถึงเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แหลมฉบัง สัตหีบและระยอง เปSนต8น (ไพโรจนP จันทรนิมิต,2531) 

 การขยายตัวของอุตสาหกรรมสมัยใหม4ในชลบุร ี เร ิ ่มต 8นจากการนำของนิคม

อุตสาหกรรมของรัฐและหลังจากนั้นก็ขยายไปสู4นิคมอุตสาหกรรมของเอกชน ดังกรณีของนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครภายใต8การนำของวิกรม กรมดิษฐP กล4าวได8ว4าวิกรม ถือเปSนนักธุรกิจคน

แรกๆ ที่เข8ามาลงทุนในการพัฒนาที่ดินในแถบจังหวัดชลบุรี เพื่อใช8เปSนสถานที่ในการรองรับการ

ก4อสร8างโรงงานอุตสาหกรรมของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต4างชาติ โดยในช4วงแรกได8กว8านซ้ือ

ที่ดินในเขตตำบลคลองตำหรุ กว4า 300 ไร4 ต4อมา ต4อมาก็มีการซื้อที่ดินเพิ่มอีกกว4า 1,400 ไร4 การ

ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดชลบุรีสะท8อนออกมาให8เห็นได8จากที่ดินกว4า 

1,400 ไร4ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สามารถขายให8กับนักลงทุนหมดภายในระยะเวลาเพียง

ป}กว4า 

 ต4อมาในป} พ.ศ. 2538 มีการจัดตั ้งนิคมอุตสาหกรรมป� sนทองขึ ้นบริเวณตำบล        

หนองขาม อำเภอศรีราชา นิคมแห4งน้ีจัดต้ังโดย “บริษัท ป�sนทอง อินดัสเตรียลปารPค จำกัด” ด8วย

ทุนจดทะเบียนกว4า 395 ล8านบาท ปXจจุบันนิคมอุตสาหกรรมป�sนทองมีทั้งหมด 5 แห4ง พื้นท่ี

รวมกันกว4า 6,000 ไร4 แถบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีมูลค4าโครงการรวมกันประมาณ 14,000 ล8าน

บาท (ฐานเศรษฐกิจ, 11 มีนาคม 2557) 

 นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส4งออก ยังได8วางบทบาทให8ท4าเรือพาณิชยP

แหลมฉบังเปSนประตูการค8าใหม4ของประเทศ ด8วยเหตุน้ีทำให8แนวคิดในเรื่องการก4อสร8างท4าเรือ

ท4าเรือพาณิชยPแหลมฉบัง ก็ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กระทั่งนำไปสู4การที่รัฐบาลอนุมัติ

ให8กระทรวงคมนาคมเจรจาขอรับเงินกู8จากรัฐบาลญี่ปุ�น สำหรับการสำรวจออกแบบ การควบคุม

งานก4อสร8างและการก4อสร8างโครงการท4าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และให8กระทรวงการคลังพิจารณา

ความเหมาะสมในการจัดหางบสมทบทั้งจากรายได8ของการท4าเรือแห4งประเทศไทยและจาก

งบประมาณแผ4นดิน ท้ังนี้เพื่อไม4ให8เปSนอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ในป} พ.ศ. 2526 (การ

ท4าเรือแห4งประเทศไทย,2534 ,หน8า 23; อรพิณ วรรณกุล ,2538 ,หน8า 10)  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี เปรียบเสมือนปXจจัยสำคัญท่ีทำ

ให8เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมอย4างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

เกิดขึ้นส4วนใหญ4เปSนอุตสาหกรรมเพื่อการส4งออก ซึ่งไม4ได8ส4งผลต4อการผลิตภาคการเกษตรของ

ชาวบ8านดั ้งเดิมเลย ในทางตรงกันข8ามภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ ้นมานั ้น กลับเปSนโรงงาน

อุตสาหกรรมที ่ม ีล ักษณะการจ8างแรงงานเปSนจำนวนมาก อันเปSนผลให8แรงงานในภาค

เกษตรกรรมบางส4วนผันตัวเองเข8าไปเปSนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จึงทำให8เกิดการขาดแคลน
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แรงงานในภาคเกษตรกรรมอันเปSนแบบแผนการผลิตของดั้งเดิมของชาวบ8านในแถบนี้ (สมหญิง 

สุนทรวงศP, 2532, หน8า 99) 

 จากการสำรวจของสำนักงานแรงงานในจังหวัดชลบุรี ช4วงป} พ.ศ. 2532  พบว4า            

มีโรงงานและสถานประกอบการที่มีคนงานมากกว4า 20 คนขึ้นไปในเขตอำเภอศรีราชาถึง 37 

แห4ง โดยโรงงานเหล4านี้มีแรงงานมากกว4า 8,500 คน ซึ่งในจำนวนนี้ยังไม4รวมถึงแรงงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมแถบพื้นที่ตำบลแหลมฉบังแหล4งประกอบการเหล4านี้ยังไม4รวมถึงโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีกำลังก4อสร8างในเขตแหลมฉบัง (สมหญิง สุนทรวงศP, 2532, หน8า 99) 

 การก4อรูปของวิถีการผลิตแบบทุนนิยมในชลบุรีภายใต8โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝXsง

ทะเลตะวันออกเปSนการนำระบบจากภายนอกเข8ามาในจังหวัดชลบุรี โดยการผลักดันของรัฐ

ส4วนกลางและทุนข8ามชาติในกระแสโลกาภิวัตนP ดังนั้นจึงไม4ได8ต4อยอดจากพัฒนาการของการเกิด

ทุนนิยมในจังหวัดชลบุรีโดยตรง จึงทำให8เกิดลักษณะทวิลักษณะของกระบวนการสะสมทุนที่ซ8อน

กันอยู4ภายในจังหวัดชลบุรี คือ กระบวนการสะสมทุนแบบทุนนิยม และการสะสมทุนเบื้องต8น 

ความสัมพันธPระหว4างกระบวนการสะสมทุนทั ้งสองสามารถพิจารณาได8จากสถานการณP 2 

ประการ คือ หนึ่ง วิถีการผลิตแบบทุนนิยม ก4อให8เกิดการแยกผู8ผลิตรายย4อยก4อนทุนนิยมออกไป

จากการครอบครองปXจจัยการผลิต ผ4านการเวนคืนที่ดินของรัฐและการจูงใจของเอกชนให8ขาย

ที ่ด ิน เช4น ในกรณีของท4าเร ือแหลมฉบังและนิคมแหลมฉบัง ได8ม ีการเวนคืนที ่ด ินตาม

พระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน พ.ศ. 2521 จำนวน 6,500 ไร4 เปSนต8น และสอง วิถีการผลิตแบบทุน

นิยมได8ก4อให8เกิดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งของนายทุนท8องถิ่น ที่ผูกพันอยู4กับวิถีการผลิตก4อน

ทุนนิยม กล4าวได8ว4าวิถีการผลิตแบบทุนนิยมท่ีกำลังก4อตัวข้ึนน้ันได8สร8างความม่ังค่ังให8แก4คนกลุ4มน้ี 

ในรูปแบบต4างๆ โดยเฉพาะอย4างยิ่งทางการค8ากลุ4มนักการเมืองท8องถิ่นได8ประโยชนPโดยตรงจาก

ภาษีที่เกี่ยวข8องกับโรงงาน เช4น องคPการบริหารส4วนตำบลและเทศบาล มีรายได8จากการเก็บภาษี

โรงเรือนและภาษีที่ดิน รวมถึงการได8รับผลประโยชนPของกลุ4มอำนาจท8องถิ่นที่ได8รับผลประโยชนP

จากการเปSนนายหน8าค8าท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

 กล4าวได8ว4า การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผลเชื่อมโยงต4อ

ธุรกิจการท4องเที่ยวในเขตเมืองพัทยาอย4างเห็นได8ชัดเจน ทั้งนี้เพราะในแผนของโครงการพัฒนาท่ี

ชายฝXsงทะเลตะวันออกได8กำหนดให8เมืองพัทยาเปSนศูนยPกลางการท4องเที่ยวในระดับนานาชาติ

ควบคู4กับการเปSนศูนยPพาณิชยกรรม ผลจากการกำหนดยุทธศาสตรPของเมืองพัทยาเช4นนี้ เปSนผล

ให8ตัวเลขการลงทุนประกอบธุรกิจทางการท4องเที ่ยวที ่สูงขึ ้นอย4างรวดเร็ว ด8วยเหตุที ่ผู 8คน

โดยเฉพาะนักธุรกิจทั ้งชาวไทยและต4างประเทศ ได8เด ินทางเข8าประกอบกิจการในเขต

อุตสาหกรรมทั้งในจังหวัดชลบุรีและระยอง เปSนผลให8ในช4วงเวลานี้ได8เกิดธุรกิจใหม4ในเมืองพัทยา

นอกเหนือไปจากธุรกิจการโรงแรมเกิดขึ้น เพราะสภาพภูมิศาสตรPของเมืองพัทยามีลักษณะเปSน
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ศูนยPกลางระหว4างพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีและพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง กล4าวคือ 

เมืองพัทยามีระยะห4างจากจากแหลมฉบังประมาณ 20 กิโลเมตรและห4างจากมาบตาพุดประมาณ 

30 กิโลเมตรเท4านั้น อันเปSนผลให8นายทุนไทยจำนวนมากได8มีการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพยP 

โดยเฉพาะบ8านและคอนโดมิเนียม  

 ในช4วงระหว4างป} พ.ศ. 2526-2535 นั้น การลงทุนในธุรกิจบริการทางการท4องเที่ยว

ของเมืองพัทยามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเข8าสู4ธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช4น การ

ศูนยPการค8า ที่อยู4อาศัย กิจกรรมทางวัฒนธรรมและนันทนาการ สาเหตุหลักเกิดจากความจำเปSน

ที่ต8องปรับรูปแบบธุรกิจ ให8สอดคล8องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝXsงทะเลภาคตะวันออก ซ่ึง

กำหนดให8เมืองพัทยามีบทบาทในการเปSนย4านที่พักอาศัย ในขณะเดียวกัน ผลจากการอิ่มตัวของ

ธุรกิจบริการทางการท4องเที่ยวรูปแบบเดิม ๆ ก็กระตุ8นให8เกิดการวางระบบผสมผสานทางการ

ท4องเที่ยว ด8วยการดัดแปลงและสร8างสรรคPธุรกิจบริการทาง การท4องเที่ยวรูปแบบใหม4ๆ ให8

สามารถยืดหยุ4นได8ทั้งกับผู8ที่เข8ามาในฐานะนักท4องเที่ยว และผู8ที่เข8ามาทำงานในพื้นที่เมืองพัทยา

และบริเวณใกล8เคียง สังเกตได8ว4าเมืองพัทยาในช4วงเวลานี้เริ่มมีการพัฒนาความเปSนชุมชนเมือง

อย4างเปSนระบบควบคู4ไปกับการส4งเสริมภาพลักษณPของเมืองอุตสาหกรรมทางการท4องเที่ยว ซ่ึง

เปSนการลงทุนเพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐานอย4างถาวรของแรงงานภาคอุตสาหกรรมควบคู4ไปกับการ

ตอบสนองความต8องการของนักท4องเท่ียว   

 ต4อมามีการพัฒนาและปรับปรุงแหล4งท4องเที่ยวในเขตเมืองพัทยาให8สมบูรณPยิ่งขึ้น โดย

การต4อยอดสถานที่ท4องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถานที่ท4องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท4องเที่ยว

ที่มนุษยPสร8างขึ้น โดยพยายามที่จะทำให8เมืองพัทยาเข8าไปเปSนส4วนหนึ่งของการท4องเที่ยวในระดับ

โลก ดังจะเห็นได8จากแผนพัฒนาเมืองพัทยาฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ ่งเน8นการขยาย

บทบาทเมืองพัทยาให8เปSนประตูผ4านไปยังแหล4งท4องเที่ยวอินโดจีน คือ ประเทศกัมพูชาและ

ประเทศเวียดนาม ซ่ึงปXจจัยต4าง ๆ เหล4านี้ถือเปSนปXจจัยกระตุ8นให8 ผู8ประกอบธุรกิจบริการทางการ

ท4องเที่ยวแต4ละประเภทต8องสร8างสรรคPบริการรูปแบบใหม4ๆภายใต8ธุรกิจประเภทเดิม ความ

พยายามที่จะผลิตซ้ำของระบบทุนนิยมในภาคการท4องเที่ยวนั้นเห็นได8จากการปรับปรุงและ

พัฒนารูปแบบธุรกิจของกิจการในแต4ละประเภทเพื่อสร8างรายได8จากธุรกิจเดิม นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมอื่นของผู8ประกอบการรายย4อย เช4น บริการนวดชายหาดและนวดฝ�าเท8าซึ่งเปSนที่มาของ

การลงทุนประกอบธุรกิจสปาของโรงแรมขนาดใหญ4หลายแห4ง และธุรกิจนวดฝ�าเท8า 

 ผลการการสร8างอัตลักษณPและการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท4องเที่ยวเหล4านี้ เปSนผลให8

เมืองพัทยากลายเปSนสถานที่ท4องเที่ยวครบวงจรซึ่งรวบเอาการท4องเที่ยวทุกประเภทให8อยู4ภายใน

เมืองพัทยาไม4ว4าจะเปSนการท4องเที ่ยวในเชิงธรรมชาติ การท4องเที ่ยวในเชิงวัฒนธรรม การ

ท4องเที่ยวเชิงนิเวศ การท4องเที่ยวยามค่ำคืน สถานที่ท4องเที่ยวเหล4านี้มีส4วนสำคัญอย4างยิ่งที่ทำให8
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นักท4องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต4างพากันเดินทางเข8ามาท4องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากข้ึน 

เรื่อย ๆ การเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท4องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต4างประเทศดังกล4าว นอกจากจะ

สร8างรายได8ให8แก4เมืองพัทยาแล8ว ยังเปSนการเพิ่มรายได8ไปยังธุรกิจบริการทางการท4องเที่ยว

รูปแบบต4าง ๆ รวมถึงเปSนการส4งเสริมให8เกิดการลงทุนในธุรกิจบริการด8านอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนธุรกิจ

บริการด8านการท4องเที่ยวด8วย เช4น ธุรกิจการก4อสร8าง ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 

เปSนต8น ภายใต8เงื่อนไขและสถานการณPเช4นนี้ ทำให8รัฐบาลพยายามสร8างระบบทุนนิยมทางการ

ท4องเที่ยวในเมืองพัทยา ให8ผ4านการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท4องเที่ยวอย4างยั่งยืนเมือง

พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยเขตพื้นที่พิเศษดังกล4าว ครอบคลุมพื้นที่ 928.47 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด8วย เมืองพัทยา (ครอบคลุมพื้นที่เกาะล8าน เกาะไผ4), เทศบางเมืองหนองปรือ,เทศบาล

ตำบลบางละมุง,เทศบาลตำบลตะเคียนเตี ้ย, เทศบาลตำบลโป�ง, เทศบาลตำบลห8วยใหญ4, 

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน, องคPการบริหารส4วนตำบลหนองปลาไหล, องคPการบริหารส4วนตำบล

หนองไม8แก8ว 

 กล4าวได8ว4า ความเปลี่ยนแปลงของความเปSนเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม4และเมืองการ

ท4องเท่ียว ได8ค4อย ๆ ส4งผลกระทบทีละเล็กละน8อยมา ดังจะเห็นได8จากภายหลังป} พ.ศ. 2529 เปSน

ต8นมา มีการจากอพยพเคลื่อนย8ายของประชากร ซึ่งในระยะแรกจะเปSนแรงงานก4อสร8างประเภท

รับเหมา หมุนเวียนกันเข8ามาเพื่อก4อสร8างสิ่งอำนวยความสะดวก แรงงานเหล4านี้จะพักอาศัยอยู4

ตามบ8านพักที่สร8างขึ้นชั่วคราว แคมป�คนงาน ตู8คอนเทรนเนอรP หรือบางครอบครัวก็อาศัยและมี

วิถีชีวิตอยู4บนหัวรถพ4วง การเคลื่อนย8ายของผู8คนเข8ามายังจังหวัดชลบุรี เริ่มเปลี่ยนแปลงอย4าง

ชัดเจน ตั ้งแต4 ป} พ.ศ. 2535 เปSนต8นมา ดังจะเห็นได8จากดัชนีชีวัดความเปSนเมือง ความ

เปลี่ยนแปลงของการใช8ที่ดิน ที่แสดงให8เห็นได8อย4างชัดเจนว4าการขยายตัวของที่อยู4อาศัยและ

ความเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมมีสัดส4วนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ขณะที่พื้นที่ทางเกษตรกรรมลดลงไป

ค4อนข8างมาก และการเข8าไปใช8พื้นที่ว4างเปล4ามีแนวโน8มเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการอพยพ

เคลื่อนย8ายของผู8คนที่เข8ามาตั้งหลักแหล4งหางานทำในพื้นที่เริ่มมีปริมาณเพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งผู8คนท่ี

เคลื ่อนย8ายเข8ามามิใช4เปSนกลุ4มแรงงานก4อสร8างเพียงอย4างเดียว ตรงกันข8าม กลับเปSนกลุ4ม

ประชากรที่เข8ามาทำงานอยู4ในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรที่มาทำงานในภาคการท4องเที่ยว

และบริการ ส4งผลให8ปริมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่และสัดส4วนการเพิ่มขึ้นของที่อยู4

อาศัยเปลี่ยนแปลงไปอย4างมีนัยสำคัญ (เรวัติ แสงสุริยงคP, 2543, หน8า 29) ดังจะเห็นได8จากกราฟ

แสดงจำนวนบ8านและประชากร 
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ภาพท่ี 2 แสดงจำนวนบFานและประชากร ระหวHางปX พ.ศ.2543 – 2562 
 

 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนบFานและประชากร ระหวHางปX พ.ศ.2543 – 2562  
 

ปX พ.ศ. บFาน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร 

2543 426,953 542,913 535,605 1,078,518 

2544 445,078 555,195 549,036 1,104,231 

2545 462,668 556,350 563,536 1,119,886 

2546 486,610 578,535 578,578 1,157,113 

2547 516,825 565,265 577,791 1,143,056 

2548 551,722 577,878 594,553 1,172,431 

2549 585,332 597,030 612,260 1,209,290 

2550 618,764 607,029 626,417 1,233,446 

2551 652,001 621,057 643,630 1,264,687 

2552 678,508 632,356 657,234 1,289,590 

2553 706,227 646,266 670,027 1,316,293 

2554 733,031 656,537 682,119 1,338,656 

2555 762,583 668,774 695,258 1,364,032 

2556 810,915 681,399 708,955 1,390,354 

2557 855,710 696,038 725,387 1,421,425 

2558 908,250 712,875 742,164 1,455,039 

2559 949,829 726,918 756,131 1,483,049 
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ปX พ.ศ. บFาน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร 

2560 985,469 738,943 770,182 1,509,125 

2561 1,016,806 751,779 783,666 1,535,445 

2563 1,047,473 762,141 796,160 1,558,301 

 

ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน, 2562 (www.bora.dopa.go.th, เขLาถึงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562) 
 

 กล4าวโดยสรุป การเข8ามาของวิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการท4องเที่ยว

และบริการ: ชลบุรี กลายเปSนเงื่อนไขที่นำไปสู4ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ภายใต8ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนก4อให8เกิดกลุ4มคนหลากหลาย อาทิ 

   (1) กลุ4มคนที่สามารถธำรงความเปSนผู8ผลิตอิสระรายย4อย (Petty Commodity 

Production) ในภาคเกษตรกรรมเอาไว8ได8 ดังจะเห็นได8จากชาวบ8านที่ยังมีวิถีชีวิตอยู4ในภาค

การเกษตร ยังคงเพาะปลูกพืชพันธPทางด8านการเกษตร ได8แก4 การปลูกอ8อย ปลูกมันสำปะหลัง 

ข8าวโพด หรือการปลูกข8าว ผู 8ผลิตทางการเกษตรจะทำการผลิตเพื ่อขายเปSนหลัก เปSนกลุ4ม

ชาวบ8านดั้งเดิมที่มีปXจจัยการผลิตอยู4ในมือของตนเองแล8วในระดับหนึ่ง มีความสัมพันธPทางสังคม

ท่ีค4อนข8างเหนียวแน4นอยู4ภายในชุมชน   

  (2) กลุ4มคนพยายามปรับรูปแบบการประกอบอาชีพสู4การเปSนผู8ประกอบอาชีพ

อิสระ คนกลุ4มนี้อาจมีที่มาจากชาวบ8านที่สูญเสียที่ดินทำกิน (ทั้งที่เกิดขึ้นจากระบบตลาดหรือการ

เวนคืน) บางส4วนเปSนผู 8คนที่ตั ้งถิ ่นฐานหลังการเข8ามาของภาคอุตสาหกรรม และกลุ4มคนท่ี

เคลื่อนย8ายเข8ามาประกอบอาชีพในพื้นที่ทางเศรษฐกิจการท4องเที่ยว ทำให8ไม4มีปXจจัยการผลิต 

รูปแบบการประกอบอาชีพเปSนไปอย4างหลากหลาย ผันแปรไปตามประสบการณPและทรัพยากร 

ดังจะเห็นได8จากกลุ 4มผู 8ประกอบการรายย4อย เช4น รับจ8างซักผ8า รีดผ8าของแรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม เจ8าของห8องเช4า บ8านเช4า กลุ4มพ4อค8าแม4ค8าหาบเร4แผงลอย หรือขายของอยู4ตาม

แหล4งท4องเที่ยว และในแหล4งอุตสาหกรรม ผู8ประกอบการเหล4านี้จะมีรายได8ที่ไม4สม่ำเสมอบางวัน

อาจขายได8น8อย บางวันอาจขายได8มาก พ่ึงพิงอยู4กับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และการ

ท4องเที่ยวสูง เช4น หากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการท4องเที่ยวมีอัตราการเติบโตที่สูงจะทำให8

รายได8ของคนกลุ4มนี้สูงขึ้นตามไปด8วย และหากเปSนไปในทางตรงกันข8ามอาจหมายถึงรายได8ส4วน

หนึ่งจะขาดหายไป ด8วยสภาพความไม4มั่นคงทางรายได8ทำให8ผู8คนเหล4าน้ีอาจมีเงินออมจำนวนท่ี

ไม4มากนัก หรือบางรายอาจนำไปปรับปรุงที่อยู4อาศัยในภูมิลำเนาเดิมเพื่อกลับไปใช8ชีวิตในช4วงบ้ัน

ปลายของชีว ิต ผู 8ประกอบอาชีพอิสระแทบทั ้งหมดอาจไม4มีหลักประกันทางสังคม เช4น 

ประกันสังคม เงินเกษียณอายุหรือเงินบำนาญ ความไม4แน4นอนของรายได8 และหลักประกันทาง

สังคมจึงทำให8ผู8ประกอบอาชีพอิสระต4างคาดหวังอยู4กับการพนัน ภายใต8วิธีคิดเรื่องโชคลาภของ
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แต4ละบุคคล ด8วยความเชื่อที่ว4าหากเรามีโชคอาจจะถูกรางวัลเพื่อนำเงินไปจับจ4ายใช8สอยหรือเก็บ

ออมไว8ใช8ในอนาคต  

  (3) กลุ4มคนที่เปSนแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการการท4องเที่ยว ผู8คนกลุ4ม

นี้อาจเปSนกลุ4มคนท8องถิ่นดั้งเดิม หรือเปSนคนที่อพยพย8ายถิ่นฐานเข8ามาหลังการเปลี่ยนแปลง

โครงสร8างทางเศรษฐกิจ แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต แรงงานในภาคบริการการท4องเที่ยว 

ประกอบด8วย แรงงานที่มีทักษะ แรงงานไร8ทักษะ หรือแรงงานจ8างเหมาช4วง กลุ4มแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการท4องเที่ยว จะมีรายได8ประจำเปSนรายเดือนแต4อยู4

ในอัตราท่ีไม4สูงมากนักอาจเพียงพอเพ่ือการดำรงชีพภายใต8ค4าครองชีพท่ีค4อนข8างสูงในเมืองได8โดย

ไม4ขัดสน แต4ปริมาณเงินที่เหลือเพื่อเก็บออมค4อนข8างน8อย ตารางเวลาการทำงานค4อนข8างเข8มข8น

แทบไม4มีเวลาเปSนส4วนตัว เช4น การทำงานเปSนกะ การทำล4วงเวลาเชิงบังคับ หรือการทำงานใน

วันหยุดสุดสัปดาหP ประกอบกับพื้นที่สาธารณะเพื่อเป�ดโอกาสให8ผู8คนเข8ามาใช8ประโยชนPยามว4าง 

หรือพักผ4อนค4อนข8างน8อย แรงงานจึงมักแสวงหา/สร8างพื้นที่เพื่อการใช8เวลาว4างและการพักผ4อน

ด8วยตนเองหรือเข8าไปใช8พื้นที่เช4าของเอกชน กลุ4มแรงงานเหล4านี้มักจะอยู4รวมกันเปSนกลุ4มทาง

สังคมแบบใหม4ในพื้นที่ เช4น พนักงานบริษัทแห4งหนึ่ง กลุ4มพนักงานโรงแรม หรือกลุ4มแรงงานที่มา

จากภูมิลำเนาหรือภูมิภาคเดียวกัน ภายใต8เครือข4ายทางสังคมแบบใหม4เกิดการสร8างขึ้นเปSน

วัฒนธรรมแบบใหม4 เช4น การรวมกลุ4มกันเพื่อเล4นพนันในรูปแบบต4าง ๆ เพื่อเปSนการใช8เวลาว4าง

เพ่ือการพักผ4อนหย4อนกาย รายได8จากการพนันอาจถูกจัดสรรไปใช8เพ่ือดำเนินชีวิตประจำวัน และ

หากได8ในปริมาณมาก็อาจจะนำไปเปSนเงินเก็บออมเพ่ือนำไปลงทุนในอนาคต 

  (4) นอกจากจากกลุ4มคนในสามช4วงชั้นข8างต8นแล8ว กลุ4มผู8กระทำการที่มีความ

น4าสนใจอีกช4วงชั้นหนึ่ง ก็คือ กลุ4มรุ4นใหม4 คนกลุ4มนี้เติบโตท4ามกลางสภาพความเติบโตและการ

เปลี่ยนผ4านทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจแบบดิจิตอล) รวมทั้งความพร8อมและการ

ขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คนกลุ4มนี้อยู4ภายใต8บริบททางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และอาจมีอุดมการณPหรือชุดความคิดแบบหนึ่ง) และมองเห็นหนทางของการ

แสวงหารายได8ผ4านระบบโซเชียลมีเดีย ไม4จำเปSนต8องรอให8จบการศึกษาก4อนแล8วจึงทำงานแต4จะ

เห็นว4าการเรียนสามารถควบคู4ไปกับการทำงานได8 ดังจะเห็นได8จากการขายสินค8าในระบบ

ออนไลนP การตัดต4อคลิปหรือการรีวิวสินค8าลงเผยแพร4ในระบบอินเทอรPเน็ต กลุ4มคนรุ4นใหม4นี้จึง

ให8ความสำคัญกับภาพลักษณPของตนเองทั้งในโลกเชิงกายภาพ และตัวตนบนโซเชียลมีเดีย ดังน้ัน

การเล4นพนันของคนรุ4นใหม4จึงมิได8มีแค4เป`าหมายในด8านการเงินเพียงด8านเดียว แต4ได8ประกอบ

สร8างภาพลักษณPของพวกเขาเพ่ือให8เกิดการยอมรับท้ังในทางตรงและทางอ8อม เช4น ความสามารถ

ของการเปSนผู8นำในการตัดสินใจและการวิเคราะหPข8อมูล หรือการนำเงินที่ได8จากการพนันมา

จับจ4ายใช8สอยเพื่อเสริมสร8างภาพลักษณPของตนเองผ4านการใช8ชีวิตประจำวัน การบริโภคอาหาร 
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การจับจ4ายใช8สอย หรือการแต4งตัว นอกจากนี้ยังเห็นว4าการพนันในระบบออนไลนPมีความ

ปลอดภัยสูง ไม4มีความเสี่ยงทางด8านกฎหมาย หรือการมีต8นทุนการเดินทางเพื่อไปเล4นในบ4อน

แบบจริง ๆ  

  



 41 

2. เงื่อนไขเชิงโครงสรHางที่มีผลตKอการเลKนพนันของผูHกระทำการในจังหวัดชลบุร ี

 การวิเคราะหPเงื่อนไขเชิงโครงสร8าง ที่มีผลต4อการเล4นพนันของผู8กระทำการในจังหวัด

ชลบุรี อยู4ภายใต8ฐานคิดที่ว4าโครงสร8างสังคมในมิติหนึ่งมีพลังกำหนดวิถีชีวิตของผู8กระทำการ 

ขณะเดียวกันผู8กระทำการก็มีบทบาทในการกำหนดโครงสร8างสังคมได8เช4นเดียวกัน กล4าวได8ว4า 

เงื่อนไขเชิงโครงสร8างที่มีผลต4อพฤติกรรมการเล4นพนันของผู8กระทำการแต4ละช4วงนั้น ผันแปรไป

ตามบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่ห8อมล8อมผู8กระทำการเหล4านั้น ดังรายละเอียด

ต4อไปน้ี 

 2.1 กลุHมเกษตรกรรายยHอย 

 กลุ 4มเกษตรรายย4อยในที ่นี ้ หมายถึง กลุ 4มคนที ่ทำการผลิตในภาคเกษตรกรรม 

โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทต4าง ๆ ไม4ว4าจะเปSน อ8อย มันสำปะหลัง ข8าว ตลอดจนถึง

การทำประมงพื้นบ8าน ทั้งกลุ4มที่มีปXจจัยการผลิตเปSนของตนเอง และกลุ4มท่ีเช4าที่ดินเพื่อทำการ

เกษตรกรรม หากพิจารณาสภาพถึงสังคมเกษตรกรรมในจังหวัดชลบุรี พบว4า หลายชุมชนยังคง

สามารถธำรงความเปSนชุมชนและความสัมพันธPแบบเครือญาติเอาไว8ได8ส4วนหนึ่ง ขณะที่ผู8คนส4วน

ใหญ4ยังคงมีความสัมพันธPแนวราบ (Horizontal Relationship) และยังพบเห็นภาพแห4งการ

ช4วยเหลือเกื้อกูลระหว4างผู8คนกลุ4มต4าง ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะ งานบุญ งานศพ หรืองานเทศกาล

ประจำป} (แม8จะไม4เข8มข8นดังเช4นอดีตก็ตาม) สำหรับการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยส4วน

ใหญ4เปSนการพนันพื้นบ8าน อาทิ ไก4ชน วิ่งควาย การพนันงานวัด การพนันประเภทหวยใต8ดิน 

สลากกินแบ4งรัฐบาล (หวยใต8ดินและสลากกินแบ4งรัฐบาลถือเปSนประเภทการพนันที่ได8รับความ

นิยมอย4างมากในกลุ4มเกษตรกรรายย4อย) โดยจำนวนเงินที่ใช8เล4นพนันไม4สูงมาก และพวกเขาก็

ไม4ใช4นักพนันอาชีพ แต4เปSนการเล4นตามเทศกาลหรือในช4วงที่มีการออกสลากกินแบ4งรัฐบาลเปSน

หลัก โดยเงื่อนไขเชิงโครงสร8างที่มีผลต4อการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรรายย4อยในจังหวัดชลบุรี 

ผู8วิจัย พบว4า ประกอบด8วยเงื่อนไขต4าง ๆ ดังต4อไปน้ี (กล8า นามสมมุติ, สัมภาษณP 14 สิงหาคม

2563; ขาว นามสมมุติ สัมภาษณP 14 สิงหาคม 2563) 

  2.1.1 เงื่อนไขทางดFานอุดมการณd ในฐานะชุดความเชื่อหรือระบบคิด ที่ส4งผลต4อ

โลกทัศนP (Worldviews) การประกอบสร8างความหมาย (Significations) และกำกับปฏิบัติการ

ทางสังคมลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กล4าวได8ว4า ผู8คนกลุ4มนี้ส4วนใหญ4ถูกปลูกฝXงและกล4อมเกลา 

กระท่ังเกิดชุดความเช่ือหรือระบบคิดต4อการเล4นพนันรูปแบบต4าง ๆ ดังต4อไปน้ี 

   (1) ระบบคิดที่ช4วยสร8างจินตภาพ (Imagery) ว4าการเล4นพนัน คือ การลงทุน

รูปแบบหนึ่ง ซึ ่งผู 8เล4นจะต8องนำเงินที่มีอยู4ออกมาใช8 ขณะเดียวกันก็ต8องแบกรับความเสี ่ยง
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เช4นเดียวกับการลงทุนในภาคเกษตรกรรม ที่ต8องเผชิญกับภัยแล8ง น้ำท4วม ศัตรูพืช หรือความผัน

ผวนของราคาสินค8า แม8จะเปSนหลักคิดท่ีย8อนแย8ง (Paradox) กับองคPความรู8ทางเศรษฐศาสตรP

และหลักการลงทุน ซึ่งนิยามการลงทุนว4า เปรียบเสมือนการนำทรัพยPสินที่มีอยู4ไปดำเนินการ เพ่ือ

ทำให8เกิดประโยชนPหรือสร8างผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต แต4ระบบคิดเช4นนี ้ของกลุ4ม

เกษตรกรกลับไม4ได8ขึ้นอยู4กับหลักการทางวิชาการ ตรงกันข8ามกลับเกิดขึ้นจากความเชื่อและ

ความรู8สึกของตนเอง และถูกใช8เพ่ือสร8างความชอบธรรมสำหรับการเล4นพนันแต4ละคร้ัง 

   (2) การเล4นพนันไม4ใช4สิ่งเลวร8ายเสมอไป แม8การเล4นพนันบางประเภทอาจผิด

กฎหมายแต4กลับไม4ขัดต4อจารีตประเพณีและค4านิยมท8องถิ่น โดยเฉพาะการพนันพื้นบ8าน ที่ผู8เล4น

หรือผู8คนในชุมชนต4างเห็นว4า เปSนสิ่งที่อยู4คู4กับท8องถิ่นมาอย4างยาวนาน ดังน้ันจึงไม4ใช4เรื่องผิดปกติ

หากจะมีการเล4นพนันประเภทนี้ดำรงอยู4 ขณะเดียวกันการเล4นพนันพื้นบ8านยังส4งผลเชื่อมโยงต4อ

ดำรงอยู4ของวัฒนธรรมท8องถิ่นบางประเภท เนื่องจากทำให8ประเพณีหรือวัฒนธรรมได8รับความ

สนใจจากผู8คนมากขึ้น ซึ่งส4วนหนึ่งเปSนนักพนัน ชุดความเชื่อที่ว4าการพนันไม4ใช4สิ่งเลวร8ายเสมอไป

นี้ ยังถูกนำไปเทียบเคียงกับบทบาทของรัฐกับธุรกิจการพนัน เพราะรัฐเปรียบเสมือนเจ8ามือราย

ใหญ4ที่ผูกขาดธุรกิจการพนันประเภทสลากกินแบ4งรัฐบาล หรือการจัดกิจกรรมของหน4วยงาน

ราชการบางแห4งก็จะจัดให8มีการเสี่ยงโชครูปแบบต4าง ๆ โดยเป`าหมายของการจัดให8มีสลากกิน

แบ4งรัฐบาลหรือกิจกรรมเสี่ยงโชคเหล4านี้ ก็เพื่อแสวงหารายได8เพื่อนำไปจัดบริการสาธารณะ 

เช4นเดียวกับเป`าหมายของการเล4นพนันของเกษตรบางกลุ4ม ก็คือ ความพยายามแสวงหารายได8

เพ่ือนำไปจุนเจือครอบครัว 

   (3) การพนันช4วยสร8างความหวังและเติมเต็มการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ

ความหวังในการได8รับรางวัลใหญ4จากการซื้อสลากกินแบ4งรัฐบาล เนื่องจากเงินรางวัลที่ได8เปSน

หนทางเดียวที่จะทำให8ครอบครัวของเกษตรกรรายย4อยหลุดพ8นจากความยากจน หรือหลุดพ8น

จากชีวิตความเปSนอยู4แบบเดิม แม8กลุ4มเกษตรรายย4อยจะรู8ตัวว4ามีโอกาสสูงมากที่จะไม4ได8รับเงิน

รางวัลก็ตาม กล4าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบคิดเช4นนี้ เปรียบเสมือนความพยายามหลบหนีจากโลก

ความจริงสู4โลกจินตนาการ (Escapism) เพื่อสร8างความหวังสำหรับการมีชีวิตอยู4ในอนาคต และ

เสริมสร8างพลังใจสำหรับการดำเนินชีวิตแต4ละวัน 

   (4) การเล4นพนัน เปรียบเสมือนหนทางเดียวเท4านั ้น ที ่จะนำไปสู4การเลื ่อน

สถานะหรือการกำหนดตำแหน4งแห4งที่ใหม4ทางสังคม เนื่องจากการถูกรางวัลใหญ4 โดยเฉพาะการ

ถูกรางวัลท่ี 1 หรือรางวัลท่ี 2 ของสลากกินแบ4งรัฐบาล จะทำให8พวกเขากลายเปSนท่ีรู8จักของคนใน

ชุมชน ตลอดจนชุมชนใกล8เคียง ประกอบกับการมีเงินในสังคมชนบทนั้น ไม4ใช4มีความหมายเพียง
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แค4ความร่ำรวยหรือความมั่งทางเศรษฐกิจและทางวัตถุเท4านั้น ตรงกันข8ามการมีเงินกลับเปSน

สัญลักษณPของอำนาจ บารมี หรือได8รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ด8วยเหตุน้ีการพนันจึงเปSน

ท้ังตัวแทนของ “ความหวัง” “โอกาส” “ทางลัด” ในการดำเนินชีวิตของกลุ4มเกษตรกรรายย4อย 

  ชุดความเชื่อหรือระบบคิดดังกล4าว ยังส4งผลต4อการผลิตสร8างวาทกรรม เพื่อสร8าง

ความชอบธรรมให8แก4การเล4นพนันในรูปแบบต4าง ๆ เช4น “คนจนเล4นหวย คนรวยเล4นหุ8น” หรือ 

“ไม4มีใครล8มละลายเพราะเล4นหวยหรือเล4นพนันพื้นบ8าน”หรือ “การเล4นพนันก็ไม4สร8างความ

เสียหายหรือส4งผลกระทบต4อวิถีชีวิตประจำวันเนื่องจากไม4ได8เล4นทุกวัน” หรือ “เล4นเสียก็ไม4ทำให8

ครอบครัวเดือนร8อน” หรือ “พวกเขาไม4ใช4คนติดการพนัน แต4เปSนคนเล4นการพนัน”เปSนต8น 

  2.1.2 เงื่อนไขทางดFานสังคม ในฐานะที่เปSนเครือข4ายหรือความสัมพันธPทางสังคม

ระหว4างเกษตรกรกลุ4มต4าง ๆ กล4าวได8ว4า ภายใต8สังคมเกษตรกรรมสมาชิกสังคมส4วนใหญ4ยังคงมี

ความสัมพันธPแบบแนวราบ แม8จะมีเกิดสถานการณPแตกตัวทางชนชั้น แต4ไม4ได8ขยายตัวในวงกว8าง 

ประกอบกับชุมชนสามารถรักษาทุนทางสังคม (Social Capital) ซึ ่งเปรียบเสมือนเครื ่องมือ

เชื ่อมโยงบุคคลในชุมชนเปSนเครือข4ายทางสังคม บนพ้ืนฐานความไว8วางใจซึ ่งกันและกัน 

เช4นเดียวกับการที่ชุมชนสามารถรักษาทุนทางวัฒนธรรม (Culture Capital) ในฐานะที่เปSนความ

เชื่อและค4านิยมร4วมของสมาชิกในชุมชนเอาไว8ได8 เปSนเหตุให8ความสัมพันธPทางสังคมจึงอยู4บน

พื้นฐานของระบบเครือญาติและเครือญาติเสมือนค4อนข8างสูง ขณะเดียวกันผู8คนในชุมชนยังคง

ตระหนักและให8ความสำคัญกับชีวิตทางสังคมควบคู4กับชีวิตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเงื่อนไขทางสังคม

เช4นนี้ส4งผลต4อปฏิบัติการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยหลายมิติ ไม4ว4าจะเปSน (คำนึง นาม

สมมุติ, สัมภาษณP 14 สิงหาคม 2563; สมัย นามสมมุติ, สัมภาษณP 14 พฤศจิกายน 2563) 

   (1) การสร8างแรงกดดันทางสังคมเพื่อให8เกิดการเล4นพนัน ในกลุ4มเครือญาติหรือ

เครือญาติเสมือน ดังตัวอย4างของการเล4นหวยใต8ดิน กล4าวได8ว4า ด8วยสภาพสังคมที่ผู8คนยังคงไปมา

หาสู4ระหว4างกัน ทำให8ในแต4ละครั้ง โดยเฉพาะช4วงเวลาท่ีใกล8ถึงวันออกสลากกินแบ4งรัฐบาล เครือ

ญาติเหล4านี้ จะมี “เลขเด็ด” ที่ได8ตามสื่อโทรทัศนP สื่อสังคมออนไลนP หรือจากประสบการณP

ส4วนตัว นำไปบอกต4อแก4เครือญาติหรือเครือญาติเสมือนให8รับรู8 ปฏิบัติดังกล4าวก4อให8เกิดผล

ตามมา 2 มิติ คือ หนึ่ง กลุ4มคนที่รับรู8กลัวว4าหากไม4ซื้อเลขเด็ดแล8ว หากเครือญาติถูกหวยขึ้นมา

ตนเองจะรู8สึกเสียดาย สอง กรณีท่ีญาติพ่ีน8องถูกหวยและตนเองไม4ซ้ือ “เลขเด็ด” ตามท่ีเครือญาติ

ให8ก็จะถูกซ้ำเติม ในทำนองท่ีว4า “บอกแล8วไม4เช่ือ”หรือ “อุตส4าหPให8เลขไปแล8วก็ไม4ฟXง” แรงกดดัน

ทางสังคมเช4นนี้ บางครั้งทำให8เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในลักษณะการเล4นหวยใต8ดินแบบ “ติด

ปลายนวม” คือ นอกจากจะซื้อหวยใต8ดินตามตัวเลขที่ตนเองชอบแล8ว (ด8วยจำนวนเงินที่มาก) ยัง
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ซื้อตัวเลขตามที่ญาติพี่น8องให8มา (ด8วยจำนวนเงินที่น8อยกว4า) หรือจำเปSนต8องซื้อหวยตาม “เลข

เด็ด” ที่ญาติพี่น8องให8มาท้ังที่ความเปSนจริงตนเองไม4อยากเล4น เปSนต8น ในอีกมิติหนึ่ง แรงกดดัน

ทางสังคมน้ี ก็เปรียบเสมือนเกราะป`องกันไม4ให8การพนัน ที่อาจส4งผลกระทบและสร8างความ

เสียหายในระยะยาว รวมทั้งการพนันประเภทที่ไม4สอดคล8องกับจารีตประเพณี ค4านิยมท8องถ่ิน 

อาทิ บ4อนการพนันผิดกฎหมาย บ4อนพนันขนาดใหญ4 เปSนต8น แพร4กระจายเข8าสู 4ชุมชนได8 

เนื ่องจากเจ8ามือหรือผู 8เล4นการพนันประเภทนี ้ อาจถูกมาตรการทางสังคมลงโทษ (Social 

Sanctions)  

   (2) การสร8างเครือข4าย (Internetworking) ระหว4างนักพนันทั ้งภายในและ

ภายนอกชุมชน เครือข4ายในที่นี้ถูกโยงใยจากการไปมาหาสู4ระหว4างผู8คนในชุมชน ตลอดจนถึง

ความสัมพันธPเชิงเครือญาติ ในมิติหนึ่งเครือข4ายจะทำหน8าที่เปSนกลไกกระจายข4าวสารเกี่ยวกับ

การพนัน โดยเฉพาะการทำให8 “เลขเด็ด” จากกลุ4มเครือญาติและเครือญาติเสมือนขยายตัวมาก

ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเครือข4ายระหว4างชุมชน ก็กลายเปSนกลไกที่ช4วยเผยแพร4ข8อมูลประกอบการ

ตัดสินใจเล4นพนันของคนในชุมชนต4าง ๆ อาทิ กรณีการเล4นหวย เครือข4ายเหล4านี้เปSนกลไก

กระจายข4าวสารเกี่ยวกับ “ของแปลก” หรือ “สิ่งศักสิทธิ์” ที่เกิดขึ้นตามชุมชนต4าง ๆ กระท่ัง

นำไปสู4การใบ8หวยหรือให8เลขเด็ดจากชุมชนหนึ่งสู4อีกชุมชนหน่ึง หรือการเล4นพนันที่เกี่ยวข8องกับ

ประเพณีและวัฒนธรรมท8องถิ่น นักพนันบางกลุ4มจะใช8กลไกเครือข4ายเปSนเครื่องมือแจ8งข4าวสาร

เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรรม ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู4การเล4นพนันได8 หรือแจ8งข4าวสารสถานท่ี

เล4นพนันเฉพาะกิจที่ถูกจัดขึ้นตามชุมชนต4าง ๆ นอกจากน้ี เครือข4ายยังเปรียบเสมือนกลไกที่ใช8

ระดมทุนสำหรับเล4นพนันระหว4างสมาชิกในเครือข4าย ทั้งนี้เพื่อทำให8วงเงินเดิมพันที่จะใช8เล4นพนัน

สูงขึ้น ขณะเดียวกันเครือข4ายสังคมก็มีพลังในการกลอมเกลาทางสังคมให8คนบางกลุ4มเข8าสู4วงจร

พนันได8 

  2.1.3 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ โครงสร8างทางเศรษฐกิจในสังคมเกษตรกรรม ที่ผู8คน

ส4วนใหญ4ยังเปSนเกษตรกรรายย4อย ซึ่งมีรายได8ไม4สูงมากและรายได8ส4วนใหญ4 (หรือรายได8ก8อนใหญ4

ของครอบครัว) มาจากการผลิตในภาคเกษตรกรรม โดยพวกเขาสามารถขายผลผลิตได8เพียงป}ละ 

1-2 ครั้ง ประกอบกับราคาสินค8าทางการเกษตรกรที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากเกษตรกรไม4

สามารถกำหนดราคาสินค8าได8 ทำให8การผลิตบางป}ต8องเผชิญกับภาวะขาดทุน บางป}ได8กำไรเปSน

จำนวนมาก บางป}ได8กำไรน8อย และการประกอบอาชีพต8องสัมพันธPกับปXจจัยสภาพแวดล8อมและ

ภูมิอากาศ อาทิ น้ำท4วม ฝนแล8ง แมลงศัตรูพืช ดินเสื่อมโทรม เปSนต8น ขณะเดียวกันนโยบาย

นโยบายแก8ไขปXญหาเกษตรกรของรัฐไทยที่ผ4านมา เน8นการแก8ไขปXญหาที่ปลายเหตุและหวังผล
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ทางการเมืองมากกว4าการแก8ไขปXญหาอย4างยั่งยืน นอกจากน้ีการผนวกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใน

ระดับชาติเข8ากับสินค8าทางการเกษตร ก็ก4อให8เกิดการถ4ายเทส4วนเกินรูปของกำไรทางการค8า จาก

การกดราคาสินค8าเกษตรให8ต่ำ และขายสินค8าเพ่ือการอุปโภคบริโภคตลอดจนถึงปXจจัยการผลิตใน

ราคาสูง เปSนเหตุให8เกษตรหลายต8องประสบภาวะขาดทุน เปSนหนี้และเผชิญกับความไม4มั่นคงใน

การดำรงชีวิต ด8วยวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและเงื่อนไขเชิงโครงสร8างเช4นนี้ กลายเปSนปXจจัยหนึ่งท่ี

ส4งผลต4อพฤติกรรมการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยหลายมิติ ไม4ว4าจะเปSน (ประสพ นาม

สมมุติ, สัมภาษณP 30 ตุลาคม 2563; ลำจวน นามสมมุติ, สัมภาษณP 20 พฤศจิกายน 2563) 

   (1) การพึ่งพิงรายได8จากภาคเกษตรกรรมเพียงมิติเดียว ทำให8เกษตรกรรายย4อย

หลายคนต8องเผชิญกับความไม4แน4นอนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายได8ที ่จะนำมาใช8จ4ายใน

ชีวิตประจำวัน ด8วยเหตุนี้เกษตรกรส4วนใหญ4 จึงพยายามแสวงหาอาชีพเสริมระหว4างรอเก็บเกี่ยว

ผลผลิต ดังจะเห็นได8จาก บางรายผันตัวสู4การเปSนแรงงานรับจ8างในชุมชน บางรายเปSนผู8ให8บริการ

รายย4อย เปSนต8น ทั้งน้ีไม4ว4าจะประกอบอาชีพเสริมลักษณะใด วิธีการแสวงหารายได8ซึ่งเปSนที่นิยม

ของกลุ4มเกษตรกรเหล4านี้ ก็คือ การเสี่ยงโชค ด8วยการเล4นพนันรูปแบบต4าง ๆ ซึ่งเหตุผลที่ถูก

นำมาใช8ประกอบสร8างความชอบธรรมในการเล4นพนัน ก็คือ เปSนความพยายามแสวงหารายได8ทาง

ลัด เพื่อนำมาใช8จ4ายและจุนเจือครอบครัว ในช4วงเวลาที่ว4างเว8นจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต แม8

วิธีการแสวงหารายได8ลักษณะน้ี จะไม4มีหลักประกันหรืออาจเปSนเพียงความหวังในการสร8างรายได8

แก4ครอบครัว แต4หากได8รางวัลจากการเล4นพนันก็อาจนำมาซ่ึงรายได8 โดยท่ีเกษตรกรไม4ต8องลงแรง 

ดังนั้นจึงไม4มีเหตุผลและความจำเปSนที่ต8องป�ดกั้นการแสวงหารายได8ด8วยวิธีการดังกล4าว แม8จะมี

ความเสี่ยงและโอกาสน8อยมากที่จะได8รางวัลจากการเล4นพนันหรือเสี่ยงโชค แต4ในมุมองของ

เกษตรกร กลับเห็นว4า อย4างน8อยก็ดีกว4าไม4ทำอะไรในช4วงเวลาท่ีรอเก็บเก่ียวผลผลิต 

   (2) ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรรายย4อย ซึ่งส4วนใหญ4มีฐานะค4อนข8างยากจน 

ประกอบกับโครงสร8างทางเศรษฐกิจ ที่ทำให8เกษตรขาดโอกาสที่จะก4อร4างสร8างตัวให8มีฐานะหรือ

ความเปSนอยู4ที่ดี เนื่องจากเกิดกระบวนการดูดซับส4วนเกินในภาคเกษตรกรรม ผ4านการกดราคา

สินค8าเกษตรกรรมให8มีราคาต่ำกว4าที่ควรจะเปSน แต4ขายสินค8าอุตสาหกรรมจากเมือง โดยเฉพาะ

สินค8าเพื่อการอุปโภคบริโภคและปXจจัยการผลิตภาคเกษตรกรรมในราคาที่สูง โครงสร8างทาง

เศรษฐกิจที่ดำรงอยู4เช4นน้ี กลายเปSนเงื่อนไขที่ทำให8เกษตรกรรายย4อย เห็นว4า การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ไม4สามารถทำให8ตนเองและครอบครัวยกระดับความเปSนอยู4และฐานะทางเศรษฐกิจ

ให8ดีข้ึนได8 แต4พวกเขาก็ไม4สามารถเปล่ียนหรือไปประกอบชีพอ่ืนได8เช4นเดียวกัน เน่ืองจากข8อจำกัด

ด8านอายุ ประสบการณP เงินทุน ภายใต8สถานการณPดังกล4าว กลายเปSนเงื่อนไขที่ส4งผลต4อการเล4น
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พนันใน 2 มิติ คือ หนึ่ง การเล4นพนันเพื่อแสวงหารายได8สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน สอง 

การเล4นพนัน เพื่อยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจให8สูงกว4าที่เปSนอยู4 ดังจะเห็นได8จาก กรณีการเล4น

หวยใต8ดินและล็อตเตอร่ี กล4าวคือ หวยใต8ดินจะถูกใช8เปSนกลไกหรือโอกาสแสวงหารายได8สำหรับ

การดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการทำให8ครอบครัวมีเงินใช8จ4ายในแต4ละวัน ส4วนล็อตเตอร่ี 

กลายเปSนความหวัง ที่จะทำให8ตนเองและครอบครัวหลุดพ8นจากความยากจนและนำไปสู4การ

เล่ือนสถานะทางสังคมให8สูงย่ิงข้ึน  

   (3) ปXญหาหนี้สิน เงื ่อนไขทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งที ่ส4งผลต4อ

พฤติกรรมการเล4นพนันของเกษตรกรรายย4อย ก็คือ ปXญหาหนี้สินไม4ว4าจะเปSนหนี้ในระบบหรือ

นอกระบบ หนี้สินเหล4านี้เกิดขึ้นจากความล8มเหลวในการประกอบอาชีพ การใช8จ4ายฟุ�มเฟ«อย การ

ขาดการวางแผนการใช8จ4ายเงิน หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการศึกษาของบุตรหลาน โดยเกษตรกร

หลายคนต8องตกอยู4ในวงจรหนี้ ประกอบกับนโยบายแก8ไขปXญหาหน้ีสินเกษตรกรของรัฐบาล ท่ี

มุ4งเน8นการแก8ไขปXญหาเฉพาะหน8าในรูปของการชดเชยรายได8หรือการประกันราคาพืชผลทาง

การเกษตร มากกว4าการแก8ไขปXญหาที่สะสมหรือปXญหาที่เกษตรประสบมาอย4างยาวนาน ด8วยเหตุ

นี้ เมื่อเผชิญกับภาวะหนี้สิน เกษตรกรกลุ4มหนึ่งจึงเริ่มเกิดความวิตกกังวล และพยายามแสวงหา

ช4องทางเพื่อปลดหนี้หรือทำให8อัตราหนี้สินลดลงด8วยตนเอง ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่ถูกนำมาใช8แก8ไข

ปXญหาหนี้สิน ก็คือ การเลือกเสี่ยงโชคผ4านการเล4นพนัน ด8วยความหวังที่ว4า หากโชคชะตาลิขิต

หรือโชคดีได8รับรางวัลใหญ4 ก็จะนำเงินที่ได8ไปใช8หนี้สิน ความหวังและความฝXนเช4นนี้ เกิดขึ้นจาก

ความเปSนจริงของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่รายได8จากภาคเกษตรกรรมไม4เพียงพอที่จะ

นำไปสู4การแก8ไขปXญหาหน้ีสิน รวมทั้งการสร8างความมั่นคงในชีวิตได8 ด8วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจท่ี

เปSนข8อจำกัดและไม4เป�ดโอกาสให8เกิดการแก8ไขปXญหาอย4างที่ควรจะเปSน การพนันจึงถูกนำมาใช8

เปSนเครื่องมือแก8ไขปXญหา โดยเฉพาะในห8วงเวลาที่เกษตรกรเผชิญกับสถานการณP “หลังพิงฝา” 

หรือ “จนตรอก” ในการแก8ไขปXญหาหน้ีสินด8วยกลไกและวิธีการปกติ กระท่ังเกิดคำอุปมา อุปไมย

เกี่ยวกับปXญหาหนี้และการเล4นพนันในลักษณะที่ว4า “การพนันทำให8เปSนหนี้ หรือเพราะเปSนหนี้จึง

ต8องเล4นพนัน” 

   (4) พื้นฐานจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เกษตรกรส4วนใหญ4ต8องเผชิญ

กับความเส่ียงหลากหลายมิติ ท้ังภัยธรรมชาติรูปแบบต4าง ๆ ราคาผลผลิตของสินค8าเกษตรกรรมท่ี

ไม4แน4นอน ตลอดจนราคาของปXจจัยการผลิตที่ผันผวนอยู4ตลอดเวลา สถานการณPเช4นนี้เกิดข้ึน

ควบคู4กับวิถีชีวิตของผู8คนในสังคมเกษตรกรรม ที่ยังยึดถือหรือเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคลาง 

ด8วยพื้นฐานการประกอบอาชีพท่ีเผชิญกับความเสี่ยงมาโดยตลอด และพลังของความเชื่อเรื่องส่ิง
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ศักดิ์สิทธิ์และโชคลาง กลายเปSนเงื่อนไขหนึ่งที่ส4งผลต4อปฏิบัติการทางสังคมของกลุ4มเกษตรกร ใน

ลักษณะของการชอบเสี่ยงโชคด8วยวิธีการต4าง ๆ โดยเฉพาะการเล4นพนันที่เกี่ยวข8องกับประเพณี 

วัฒนธรรมท8องถิ่น หรือการเลี่ยงโชคตามงานวัด การเล4นหวยใต8ดินและล็อตเตอร่ี หรือการพนัน

และขันต4อเล็กน8อย ๆ ระหว4างเครือญาติ เครือญาติเสมือน หรือในเครือข4ายท่ีตนเองเปSนสมาชิก 

 2.2 กลุHมผูFประกอบอาชีพอิสระ  

 การขยายตัวของเมืองชลบุรีที่มีระบบการผลิตในภาคการเกษตรกรรม การผลิตแบบ

อุตสาหกรรม และการผลิตในภาคบริการและการท4องเที่ยว ส4งผลให8เกิดเคลื่อนย8ายของผู8คนเข8าสู4

พื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเริ่มต8นการประกอบอาชีพใหม4 ด8วยปริมาณการลงทุนที่ไม4สูงมากนัก 

กลุ4มคนทั้งท่ีเข8ามาใหม4และผู8คนในท8องถิ่นดั้งเดิมต4างลงทุนเพื่อประกอบอาชีพอิสระของตนเอง 

หรือการผันตัวเข8าสู4การเปSนผู8ประกอบการขนาดเล็ก เช4น หาบเร4แผงลอย ขายก�วยเตี๋ยว ขายของ

ตามชายหาด รถเข็นขายกาแฟ ร8านขายของโชวPห4วยในชุมชน เปSนต8น  สำหรับเงื ่อนไขเชิง

โครงสร8างท่ีมีผลต4อการเล4นพนันของผู8กระทำการในช4วงช้ันน้ี ประกอบด8วย 

  2.2.1 เงื่อนไขทางดFานเศรษฐกิจ รูปแบบการประกอบอาชีพของผู8ประกอบการ

รายย4อยจะมีรายได8ที่สัมพันธPอยู4กับหลากหลายปXจจัย คือ หนึ่งรายได8ของผู8ประกอบการรายย4อย

จะผันผวนไปตามปริมาณของลูกค8า หรือผู8ที่เข8ามาใช8บริการ ในบางวันอาจมีลูกค8าเข8ามาซื้อเปSน

จำนวนมาก หรือบางวันอาจขายได8เพียงเล็กน8อย ดังในกรณีของผู8ประกอบการที่พึ่งพาอยู4กับ

ธุรกิจการท4องเที่ยวและการเดินทางพักผ4อนของผู8คนภายในประเทศเปSนหลัก ในช4วงของวันหยุด

สุดสัปดาหPหรือวันหยุดยาว บรรดาพ4อค8าแม4ค8าในแทบทุกระดับชั้นสามารถขายสินค8าของตนเอง

ได8ในปริมาณค4อนข8างมากส4งผลให8มีรายได8ที่สูงตามขึ้นไปอีกด8วย ช4วงของวันที่มีการปฏิบัติงาน

ตามปกติก็จะมีสัดส4วนการจำหน4ายสินค8าที่ลดต่ำลงมากกว4าช4วงของวันหยุดสุดสัปดาหP 2 – 3 

เท4าตัว  

  ผู8ประกอบการรายย4อยบางกลุ4มมีอัตราการแข4งขันค4อนข8างสูง เนื่องจากการลงทุน

ที่ค4อนข8างต่ำทำให8ชาวบ8านหลายรายพยายามผันตัวเข8ามาประกอบอาชีพค8าขายเล็ก ๆ น8อย ๆ 

ด8วยการขายผลิตภัณฑP การบริการที่คล8ายคลึงกับรายอื่น ๆ ที่ได8มีการทำอยู4แล8ว เช4น การหาบเร4

ขายอาหารทะเล การขายของฝากชนิดเดียวกัน การขายเครื่องดื่มประเภทกาแฟโบราณ ขาย

อุปกรณPของเล4นทรายตามชายหาด เปSนต8น ทำให8เกิดผู8ค8าในระบบตลาดในขณะที่ผู8บริโภคเพียง

ไม4ก่ีกลุ4มและค4อนข8างจำกัด 

  สัดส4วนการลงทุนของผู8ประกอบการรายย4อยที่มีปริมาณค4อนข8างต่ำทำให8เกิดการ

แข4งขันของผู8ประกอบการรายย4อยด8วยกันในอัตราท่ีสูง ซ่ึงทำให8ปริมาณการขายลดลงหรือน8อยลง 
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พ4อค8าแม4ค8าในพื้นที่การท4องเที่ยวหลายรายจะตัดสินใจออกจำหน4ายสินค8าหรือการบริการของ

ตนเอง เฉพาะช4วงของวันหยุดสุดสัปดาหPตั้งแต4วันศุกรPถึงวันอาทิตยP หรือในช4วงของวันหยุดยาว

ตามเทศกาล และช4วงของวันทำงานตามปกติหรือในวันเวลาราชการก็อาจจะเดินทางไปรับจ8าง

เล็ก ๆ น8อย ๆ หรือตระเตรียมข8าวของดูแลสมาชิกของครอบครัว  

  ผู 8ประกอบการรายย4อยเหล4าน ี ้จะมีการแข4งข ันช 4วงช ิงการตลาดระหว4าง

ผู8ประกอบการด8วยกันมีความเข8มข8นมาก แต4จะไม4มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปทำการตลาดแข4งขัน

สู8กับผู8ประกอบการรายใหญ4 หรือผู8ค8าในระบบสมัยใหม4 (Modern Trade) ดังจะเห็นได8จากการ

ขยายตัวของร8านค8าแบบสมัยใหม4ที่มีความหลากหลาย รุกคืบเข8าสู4ธุรกิจของท8องถิ่นเปSนจำนวน

มาก บรรดาพ4อค8า แม4ค8าหลายรายต4าง ๆ ได8รับผลกระทบและมีรายได8ที่ลดลง (น8อย นามสมมุติ), 

สัมภาษณP, 5 สิงหาคม 2563; สมหมาย นามสมมุติ, สัมภาษณP, 2 พฤศจิกายน 2563)  

  ผู8ประกอบการรายย4อยหลายรายจะได8รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศที่ค4อนข8างสูงต4อการประกอบอาชีพ เนื่องจากผู8ประกอบการหลายรายต4างพึ่งพาอยู4

กับสภาพภูมิอากาศในช4วงฤดูกาลด8วย เช4น ผู8ประกอบการประมงขนาดเล็กที่มีฤดูกาลที่ตนเอง

ต8องหยุดจับสัตวPน้ำเนื่องจากลมมรสุม หรือผู8ประกอบการหาบเร4แผงลอยที่ต8องเผชิญอยู4กับความ

เปลี่ยนแปลงของดินฟ`าอากาศ เช4น แม4ค8าหาบเร4แผงลอยในพื้นที่การท4องเที่ยว ที่ต8องเดินทางไป

ตลาดในทุก ๆ เช8ามืดเพื่อซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร ตระเตรียมตัวออกไปเป�ดร8านเพื่อขาย

อาหารของตนเอง บางครั้งมีลมกระโชกอย4างรุนแรง และฝนตกบ4อยครั้งในสัปดาหPนั้น ๆ บางคร้ัง

ไม4สามารถออกเดินทางไปขายของเพื่อหารายได8เพิ่มเติมมาเลี้ยงดูครอบครัวได8 (ผู8ประกอบการ

รายย4อย, เสวนากลุ4ม, วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563) 

  นอกจากนี้ชีวิตประจำวันของผู8ประกอบการรายย4อยเหล4านี้จะมีความสลับซับซ8อน 

และบางคร้ังยังได8รับผลกระทบต4อการบังคับใช8กฎหมาย เช4น การห8ามจอดรถเพื่อทำการค8า

บริเวณบาทวิถี ห8ามพ4อค8าแม4ค8าหาบเร4แผงลอยเข8าไปขายก4อนได8รับอนุญาตในพ้ืนท่ีบางแห4ง หรือ

การถูกบังใช8ตามข8อระเบียบหรือกฎหมายต4าง ๆ ของผู8บังคับใช8กฎหมาย บ4อยครั้งจึงพบว4ามีการ

ต4อต8าน และฝ�าฝ«นของบรรดาพ4อค8า แม4ค8าและปรากฎให8เห็นตามส่ืออยู4อย4างเปSนประจำ  

  2.2.2 เงื่อนไขทางดFานสังคม หลักประกันทางสังคม คือ ตาข4ายความปลอดภัย

ทางสังคม (Social Safety Net) ที่คอยถักทอและทำหน8าที่รองรับผู8คนโดยเฉพาะกลุ4มชนช้ัน

กลาง ปกป`องมิให8ร4วงหรือดำดิ่งสู4ความยากจน หรือความยากลำบากของการดำเนินชีวิตเม่ือ

ประสบชะตากรรมหรือวิกฤติของการดำเนินชีวิต ด8วยลักษณะของกลุ4มผู8ประกอบอาชีพอิสระ

หรือผู8ประกอบการรายย4อย เปSนการตัดสินใจการประกอบอาชีพทางการค8า การบริการด8วยการ

ลงทุน การลงแรงด8วยต8นทุนที่ตนเองมี ด8วยการมีเจตจำนงคPเพื่อขยับสถานะทางเศรษฐกิจของ

ตนเองให8เทียมหน8าเทียมกับผู8คนในสังคมที่กำลังดำเนินอยู4ผู8ประกอบการส4วนมากเหล4านี้จะมี
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เพียงระบบหลักประกันสุขภาพถ8วนหน8า ที่สามารถเข8าถึงและได8ใช8ประโยชนPพอสมควร แต4ด8วย

ข8อจำกัดของระบบหลักประกันสุขภาพถ8วนหน8าคือการเข8ารับบริการจากโรงพยาบาลในพื้นที่ตาม

ทะเบียนบ8านที่ตนเองได8สังกัด และเมื่อย8ายภูมิลำเนาจะต8องดำเนินการเพื่อหาผู8รับรองว4าตนเอง

ได8เข8ามาอยู4ในพื้นที่นั้นจริงแล8วนำไปยื่นเพื่อลงทะเบียนกับโรงพยาบาลที่ตนเองประสงคPจะเข8าไป

รับบริการ ด8วยระเบียบและเงื่อนไขการเข8าถึงระบบประกันสุขภาพถ8วนหน8าที่มีต4อผู8ประกอบการ

รายย4อยที่เคลื่อนย8ายมาจากภูมิลำเนาอื่น ๆ และต8องเข8ามาอยู4ในหอพัก บ8านพัก บ8านเช4า และยัง

ไม4สามารถหาผู8รับรองการอยู4อาศัยให8ได8 ทำให8ผู8คนเหล4านี้จะไม4ได8ใช8สวัสดิการหลักประกัน

สุขภาพ และเมื่อรักษาจะมีค4าใช8จ4ายในอัตราที่เป̀นไปตามระเบียบหรือการเรียกเก็บค4ารรมเนียม

ของโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ   

  หลักประกันสุขภาพถ8วนหน8าคือหลักประกันทางสังคมด8านสุขภาพแบบหนึ่งที่โอบ

อุ8มผู8คนได8จำนวนมาก เมื่อยามเจ็บไข8ได8ป�วยถึงแม8อาจมีข8อจำกัดในด8านการปฏิบัติอยู4พอสมควร 

ผู8ประกอบการรายย4อยหรืออาชีพอิสระจะได8รับสวัสดิการทางสังคมอีกอย4างหนึ่ง คือ เบี้ยยังชีพ

ผู8สูงอายุ ซ่ึงประเทศไทยใช8อัตราข้ันบันไดโดยเร่ิมต8นอายุต้ังแต4 60 ป}ข้ึนไป จะได8รับข้ันต่ำคือ 600 

บาทต4อเดือนซึ่งเปSนอัตราที่ค4อนข8างน8อยเมื่อเปรียบเทียบกับค4าใช8จ4ายที่เกิดขึ้นในสถานการณP

ปXจจุบัน ป} พ.ศ.2563 เนื่องจากผู8ประกอบการรายย4อยจำนวนมากต8องรับผิดชอบภาระการดูแล

ครอบครัวตั้งแต4 ค4าเล4าเรียนของบุตรหลาน ค4าใช8จ4ายของครอบครัว ค4าธรรมเนียมทางสังคม ค4า

ดูแลผู8สูงอายุและค4ารักษาเมื่อยามเจ็บป�วย หลากหลายครอบครัวต8องดูแลผู8สูงอายุที่มากกว4า 2 

คน ทำให8ค4าใช8จ4ายมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนไปอีกเท4าตัว  

  ผู 8ประกอบการรายย4อยบางรายจะเปSนกลุ 4มผู 8สูงอายุที ่ยังมีกำลังและมีแรง มี

ความสามารถก็จะเข8าสู4การเปSนผู8ประกอบการเล็ก ๆ น8อย ๆ ได8 เช4น ขายลูกชิ้นป�®ง ของทอด ขับ

รถมอเตอรPไซคPรับจ8าง บางรายอาจผันตัวเองมาเปSนแรงงานรับจ8างอิสระ เช4น รับจ8างเก็บเตียง

ผ8าใบ รับจ8างล8างจานตามร8านอาหาร เปSนต8น  

 ดังกรณีของผู8สูงอายุที่ประกอบอาชีพรับจ8างดูแลเตียงผ8าใบ โดยจะทำหน8าที่กางและ

เก็บเตียงผ8าใบให8กับเจ8าของล็อคเตียงตามแนวชายทะเล ได8รับเงินเปSนรายวันเพียงวันละ 300 

บาท ทำงานวันละ 9 – 10 ชั่วโมง เงื่อนไขหนึ่งที่ทำให8ออกมาทำงาน คือ บุตรหลานของตัวเอง

กำลังอยู4ในวัยทำงานและอยู4ในช4วงของการสร8างเนื้อสร8างตัว มีภาระค4าใช8จ4ายค4อนข8างสูง ตั้งแต4

เลี้ยงดูครอบครัว ผ4อนรถ ผ4อนบ8าน ค4าเทอมค4าเล4าเรียนของบุตรหลาน การออกมาหางานทำคือ

การช4วยเหลือครอบครัวท่ีไม4ต8องแบกภาระท่ีจะต8องมาดูแลตัวเอง (ลุงแดง นามสมมุติ, สัมภาษณP, 

2 พฤศจิกายน 2563)  

  กลุ4มผู8ประกอบอาชีพอิสระ ผู8ประกอบการรายย4อย คือกลุ4มที่มีความอ4อนไหวสูง 

เนื่องจากความไม4แน4นอนของการประกอบอาชีพที่ต8องขึ้นอยู4กับหลากหลายปXจจัยที่มีความ
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สลับซับซ8อน รายได8มีความไม4แน4นอนบางครั้งหรือบางฤดูกาลอาจมีรายได8ค4อนข8างสูง แต4บาง

ฤดูกาลได8มีเพียงเล็กน8อย การเก็บออมเงินและนำมาใช8เมื่อประสบกับปXญหา หรือระบบกันชน

ทางการเงินค4อนข8างมีระยะเวลาท่ีค4อนข8างส้ัน และขณะท่ีหลักประกันทางสังคมท่ียังไม4ครอบคลุม

การใช8ชีวิตทางเศรษฐกิจ และชีวิตทางสังคมของผู8คนท่ียังไม4มากพอ       

  2.3 เง่ือนไขทางดFานระบบคิดหรือมุมมองจากการเลHนพนัน กลุ4มผู8ประกอบอาชีพ

อิสระ ผู8ประกอบการรายย4อยกล4าวได8ว4ามีสัดส4วนการประกอบอาชีพมากที่สุด และอาจเปSนกลุ4ม

เปราะบางในทางเศรษฐกิจที่อยู4ในระดับสูงสุด เนื่องจากรายได8ที่ไม4แน4นอนมีความฝXนแปรไปตาม

ปXจจัยที่ตนเองได8เข8าไปสัมพันธP และหลักประกันทางสังคมที่ค4อนข8างต่ำทำให8พวกเขาต8องเผชิญ

ความเสี่ยงอย4างรอบด8าน มโนทัศนPทางการพนันของกลุ4มผู8ประกอบอาชีพอิสระ ผู8ประกอบการ

รายย4อย มองว4าการพนันคือการลงทุนทางการเงินแบบหนึ่งเพื่อการแสวงหารายได8เข8ามาเลี้ยงดู 

แบ4งเบาภาระของครอบครัว เนื่องจากผลตอบแทนที่เปSนแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให8ผู8ประกอบการ

หลายรายต4างมองว4าคุ8มค4า เช4น อัตราผลตอบแทนของหวยใต8ดิน หรืออัตราผลตอบแทนของ

สลากกินแบ4งรัฐบาล เน่ืองจากโอกาสท่ีผู8ประกอบการรายย4อยขนาดเล็ก ผู8ประกอบอาชีพอิสระ ท่ี

จะเก็บออมเงินสำหรับใช8ในอนาคตหรือบั้นปลายชีวิต หรือการเก็บเงินเพื่อดาวนPบ8าน ดาวนP

รถยนตPสักคันหนึ่งค4อนข8างเปSนไปด8วยความยากลำบาก การเสี่ยงโชค แสวงโชคจากการพนันเปSน

ทางเลือกหนึ่งที่พวกเขาเลือกใช8เปSนเครื่องมือเพื่อลงทุนทางด8านการเงิน (ผู8ประกอบการรายย4อย, 

เสวนากลุ4ม, วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563)  

  ผู8ประกอบการบางรายจะใช8เวลาว4างโดยเฉพาะวันที่มีการออกสลากกินแบ4งรัฐบาล

หารายได8เสริมด8วยการรับเปSนตัวกลางส4งหวยใต8ดิน หรือเปSนนายหน8าในการรับหวยใต8ดินเพื่อส4ง

กับเจ8ามืออีกทีหนึ่ง โดยคาดหวังรายได8ที่มาจากการหักส4วนแบ4งปริมาณการเล4นของลูกค8าใน

อัตราร8อยละตามที่ได8 ตกลงกันไว8กับเจ8ามือ รายได8จากการหักส4วนแบ4งนายหน8าอาจได8รับและ

เก็บไว8ในรูปของเงินสด หรืออาจนำกลับมาใช8เปSนเงินเล4นหวยในครั้งนั้นได8 นอกจากรายได8จาก

การหักส4วนแบ4งแล8ว รายได8อีกส4วนหนึ่งจะมาจากการถูกเลขของผู8เล4นซึ่งนายหน8าจะได8แบ4ง

สัดส4วนอีกครั้งหนึ่งตามสัดส4วนที่มีผู8ถูกด8วย ดังนั้นผู8ประกอบการรายย4อยส4วนใหญ4จะพยายามหา

ช4องทางเพื ่อแสวงหารายได8ในแทบทุกทางที ่ตนเองสามารถจะกระทำได8เพื ่อเก็บออมเปSน

หลักประกันทางการเงิน และการสร8างหลักประกันทางสังคมให8กับตนเองและครอบครัว  

  ผู8ประกอบการรายย4อยบางกลุ4มเห็นว4าการเล4นพนันคือการพักผ4อนรูปแบบหน่ึงโดย

มีเงินตราเปSนเป`าหมายเพื่อความท8าทายมิใช4การหวังเพียงแค4รายได8 ดังในกลุ4มของอาชีพขาย

อาหารชนิดหนึ่ง (สงวนประเภทอาหาร) จะมีวันหยุดขายหนึ่งวันต4อสัปดาหPคือวันอาทิตยP และใน

ทุก ๆ วันหยุด จะมีการรวมตัวเพื่อเล4นการพนัน โดยนิยมเล4นประเภทไพ4ป¯อก ภายในวงการเล4น

จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองที่มีต4อชีวิตประจำวันที่หลากหลาย การเล4า
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เร่ืองขบขัน และการรับประทานอาหารร4วมกัน แต4ในขณะเดียวกันน้ันบนโต�ะก็ยังมีการเดิมพันกัน

อย4างเข8มข8น (ผู8ประกอบการขายอาหารรถเร4, เสวนากลุ4ม, วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563)  

  มุมมองท่ีมีต4อการพนันของผู8ประกอบการรายย4อย เห็นว4า การพนันคือช4องทางการ

ลงทุนแบบหนึ่งที่มีผลตอบแทนเปSนเงินตรา และมีความเสี่ยงที่ไม4แตกต4างจากการลงทุนเพื่อการ

ประกอบกิจการของตนเองเหมือนกัน เช4น วันไหนเข็นรถออกไปขายผลไม8แล8วเจอเทศกิจจับ

เปรียบเทียบปรับ หรือบางครั้งลงทุนซื้อของมาแล8วแต4ไม4สามารถออกไปขายของได8ด8วยเงื่อนไข

ต4าง ๆ ซึ่งสถานการณPเหล4านี้ผู8ประกอบการก็ต8องเผชิญอยู4กับความเสี่ยงที่ไม4แตกต4างอะไรกับการ

เล4นพนัน และอีกมุมมองหนึ่งที่เห็นว4าการพนันคือกิจกรรมการพักผ4อนที่ไม4ได8มีเป`าหมายเปSน

เงินตราแต4ให8ความสำคัญกับการท8าทายหรือการแสดงความสามารถของตนเอง        

 2.3 กลุHมแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม 

 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีที่ผู8คนส4วนใหญ4เปSนกลุ4มประชากรที่เคลื่อนย8าย

มาจากจังหวัดอื ่น ๆ เพื ่อแสวงหางานทำการหารายได8เพื ่อหล4อเลี ้ยงตนเองและครอบครัว 

ประชากรที่อยู4ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมส4วนหนึ่งจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 

เช4น ขายอาหารตามสั่ง ขายของโชวPห4วย หอพัก เปSนต8น และอีกส4วนหนึ่งเข8ามาเปSนแรงงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมและมีสัดส4วนที่ค4อนข8างมากมีการคาดการณPว4ามีแรงงานที่เข8ามาทำงานใน

นิคมอุตสาหกรรมต4าง ๆ ของจังหวัดชลบุรีอยู4มากกว4า 200,000 คน และแรงงานจำนวนมาก

มักจะเข8าสู4แวดวงการพนันภายใต8เงื่อนไข สำหรับเงื่อนไขที่มีผลต4อการเล4นพนันของผู8กระทำการ

กลุ4มน้ี 

  2.3.1 เงื่อนไขทางดFานเศรษฐกิจ ประชากรที่อพยพเคลื่อนย8ายเข8ามาเปSนลูกจ8าง 

พนักงาน แรงงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม ด8วยความคาดหวังหนึ่งคือ เชื่อว4าพื้นที่หรือแหล4ง

อุตสาหกรรมจะเปSนศูนยPรวมของการจ8างงานและมีงานให8พวกเขาทำ ตลอดจนการมีค4าจ8างท่ี

เหมาะสม เพียงพอแก4การหล4อเลี้ยงสมาชิกของครอบครัว หรือการมีรายได8เหลือพอที่จะเก็บเปSน

เงินออมของครอบครัว ดังจะเห็นได8จากการเข8ามาเปSนแรงงานสังกัดโรงงานอุตสาหกรรมแห4งหน่ึง 

จะมีรายได8เปSนเงินเดือนตามอัตราค4าจ8างแรงงานขั้นต่ำ และหากต8องการเงินพิเศษก็จะต8อง

ทำงานล4วงเวลา บางครอบครัวจะเข8ามาทำงานเปSนคู4สามีและภรรยา มีรายได8รวมกันอยู4ราว

ประมาณ 30,000 – 33,000 บาท แต4รายจ4ายประจำของครอบครัวก็อยู4ในระดับท่ีไล4เล่ียกันต้ังแต4 

28,000 – 30,000 บาท เช4น ค4าอุปโภคบริโภคของครอบครัว การส4งเงินกลับบ8านเพื่อไปเลี้ยงดู

ครอบครัว ค4าผ4อนรถมอเตอรPไซคP ค4าใช8จ4ายในชีวิตประวัน เปSนต8น (แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม, 

เสวนากลุ4ม, 20 ตุลาคม 2563)   

  ความสำคัญของการทำงานล4วงเวลาคือเงินพิเศษที่มาจากการทำงานนอกเวลาปกติ

หรือ แรงงานจะเรียกสั้น ๆ ว4า การทำโอ รายได8หรือเงินที่มาจากการทำงานล4วงเวลาจะทำให8
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แรงงานอุตสาหกรรมสามารถจัดการวางแผนการใช8เงินในแต4ละเดือนภายในครอบครัวได8อย4างมี

ศักยภาพและไม4เดือดร8อน  

  แรงงานส4วนหนึ่งจะวางแผนการใช8เงินเดือนประจำ คือ การนำไปเปSนค4าใช8จ4ายท่ี

เกิดขึ้นเปSนประจำในชีวิตประจำวัน ได8แก4 ค4าเช4าห8องพัก ค4าผ4อนรถ ค4าอาหาร ค4าโทรศัพทP รวม

ไปถึงการซื้อข8าวของเครื่องใช8บริโภคในชีวิตประจำวัน บางครั้งถูกนำไปเสี่ยงโชคอยู4กับหวยใต8ดิน 

ล�อตเตอรี่ และหากเปSนเพศชายอาจใช8เงินจำนวนนี้เอาไปใช8เพื่อแทงบอลชุด หรือบอลเสต็ป ซึ่งมี

อัตราการลงทุนที่ต่ำ แต4ผลตอบแทนที่ค4อนข8างสูง (แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม, เสวนากลุ4ม, 20 

ตุลาคม 2563)   

  เงินพิเศษหรือเงินที่มาจากการทำงานล4วงเวลา แรงงานจะนำเงินจำนวนนี้บางส4วน

ถูกแบ4งไว8เพื่อส4งกลับไปเปSนค4าใช8จ4ายของครอบครัวในภูมิลำเนาเดิม นำไปฝากเปSนเงินเก็บออม

หรือจัดสรรไว8เปSนค4าเทอม ค4าลงทุนทำเกษตรกรรมบนที่ดินของครอบครัว หรือเก็บไว8ใช8ยาม

ประสบปXญหาทางด8านการเงินหรือยามฉุกเฉิน ความสำคัญของรายได8จากการทำงานล4วงเวลามี

ผลค4อนข8างมากต4อการดำเนินชีวิตในทางเศรษฐกิจของแรงงาน บ4อยครั้งหรือสถานการณPวิกฤติ

ทางเศรษฐกิจ เช4น ผลกระทบจากโควิด 19 ทำให8โรงงานหลายแห4งที่ได8รับผลกระทบไม4มีคำส่ัง

ซื้อเข8ามาหรือมีน8อยลงไป จึงทำให8มีการตัดการทำงานล4วงเวลาออกไป แรงงานจำนวนมากต8อง

ลดภาระหลายอย4างที ่ไม4จำเปSนออกไป หรือการหารายได8เสริมเพิ ่มเติม (แรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม, สัมภาษณP, 20 ตุลาคม 2563)   

  รายได8ทั้งหมดของบรรดาแรงงานที่ดูเหมือนว4าอยู4ในระดับสูง แต4สภาพการดำเนิน

ชีวิตในพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีต8นทุนในการใช8ชีวิตที่ค4อนข8างสูง หรือเมืองอุตสาหกรรมมีค4าครอง

ชีพที่สูงกว4าในพื้นที่อื่น ดังจะเห็นได8จากของบริโภคทุกอย4างที่จะต8องซื้อ ค4าใช8จ4ายในการเดินทาง

ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน บางรายจำเปSนต8องผ4อนรถมอเตอรPไซคPเพื่อใช8เปSนยานพาหนะสำหรับไป

ทำงาน ค4าใช8จ4ายรายเดือนของเครื่องมือสื่อสาร แรงงานจำเปSนต8องแสวงหารายได8เพิ่มเติมจาก

การทำงานล4วงเวลา เพราะถ8าไม4ทำล4วงเวลา จะส4งผลกระทบต4อค4าใช8จ4ายภายในครอบครัวได8 

สามารถแสดงรายได8และรายการค4าใช8จ4ายดังตารางท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

ตารางท่ี 4 แสดงสัดสHวนรายไดFของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
 

รายไดFตHอเดือน รFอยละ 

1,000 - 9,000   บาท 17.5 

9,001 - 20,000  บาท 72.0 

20,001 - 39,999  บาท 8.0 

40,001  บาท ข้ึนไป 2.5 

รวม 100 

 ท่ีมา: ธนิต โตอดิเทพยP, 2559, หน8า 25   
 

 จากตารางจะเห็นได8ว4าแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีรายได8ส4วนใหญ4อยู4ตั ้งแต4 

9,001 – 20,000 บาท อยู4สูงถึงร8อยละ 72 และเมื่อรวมกับแรงงานที่มีรายได8ต่ำกว4า 9,000 บาท 

อีกร8อยละ 17.5 จะเห็นว4าประชากรแรงงานร8อยละ 89.5 มีรายได8ไม4เกิน 20,000 บาท  
 

ตารางท่ี 5 รายการคHาใชFจHายของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
 

รายจHายประจำ รFอยละ ลำดับ 

ค4าเช4าบ8าน 79.5 1 

ส4งเงินกลับบ8าน 65.0 2 

เล้ียงดูบุตรหลาน 58.5 3 

ผ4อนสินค8า 41.5 4 

ซ้ือเส้ือผ8าและเคร่ืองแต4งกาย 

ค4าดูแลรักษาสุขภาพ 

17.5 

8.0 

5 

6 

รวม 100 - 

   ท่ีมา: ธนิต โตอดิเทพยP, 2559, หน8า 25   
 

  ข8อมูลจะเห็นว4าแรงงานจำนวนมากที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมจะอยู4ในห8องเช4า 

ห8องแถว หรือบ8านเช4าโดยส4วนใหญ4 ซึ่งจะมีค4าใช8จ4ายทางด8านค4าน้ำและค4าไฟเพิ่มเติม แรงงาน

อุตสาหกรรมถึงร8อยละ 65 จำเปSนต8องส4งเงินกลับบ8านในทุกเดือนเพื่อหล4อเลี้ยงครอบครัวใน

ภูมิลำเนา เปSนค4าใช8จ4ายในการผลิตภาคเกษตรกรรมของครอบครัว ชำระหนี้เงินกู8 ค4าใช8จ4ายการ

เลี้ยงดูบุตรหลานของครอบครัวสูงถึงร8อยละ 58 และรายการผ4อนสินค8าของแรงงานอาจกล4าวได8

ว4ามิใช4เปSนการผ4อนของเพื่อการแสดงเชิงสัญลักษณPหรือสถานะทางสังคม แต4เปSนการผ4อนสินค8า

เพ่ือมารองรับกับการทำงานและการใช8ชีวิตในเมือง เช4น ผ4อนมอเตอรPไซคPเพ่ือขับข่ีไปทำงาน ผ4อน
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โทรศัพทPเพื่อความสะดวกในการติดต4อสื่อสาร เปSนต8น และอาจเห็นว4ามีการซื้อเสื้อผ8า เครื่องแต4ง

กาย หรือข8าวของเคร่ืองใช8ส4วนตัวอยู4ราวร8อยละ 17 

  สภาพการจ8างงานที่อัตราค4าจ8างแทบไม4สอดคล8องกับการดำเนินชีวิตของแรงงาน 

ความคาดหวังหนึ่งของการเก็บออมเงินเพื่อนำไปเปSนเงินสำรองในอนาคต หรือการนำไปซื้อข8าว

ของเครื่องใช8ที่จำเปSนซึ่งอาจมีราคาค4อนข8างสูง เช4น ตู8เย็น โทรทัศนP หรือการดาวนPรถกระบะ คือ 

รายได8ที่มาจากการปXนผลกำไรของโรงงานอุตสาหกรรมประจำป} หรือแรงงานเรียกว4าเงินโบนัส 

ซึ่งจะออกให8กับพนักงานลูกจ8างในสังกัดป}ละหนึ่งครั้ง เปSนจำนวนเงินที่มีมูลค4าสูงตามสัดส4วนการ

คำนวณของบริษัทหรือโรงงาน ในระยะเวลาใกล8สิ้นป}แรงงานอุตสาหกรรมต4างรอความหวังการ

ประกาศเงินโบนัสที่ตนเองจะได8รับ แต4ปXญหาของการคำนวณเงินโบนัสอาจสร8างความไม4พอใจ

ให8กับกลุ4มแรงงานอุตสาหกรรมเหล4านี้ได8 เช4น การได8รับเงินโบนัสที่ต่ำกว4าคาด หรืออาจไม4ได8รับ

เลยในบางป} ดังในป} 2563 ที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห4งต4างได8รับผลกระทบจากการแพร4

ระบาดของไข8หวัดสายพันธุPใหม4 หรือโควิด 19 (Covid-19) (แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมบ4อวิน

, สัมภาษณP, 10 ตุลาคม 2563)  

  ดังนั้นปXจจัยทางด8านเศรษฐกิจที่ประกอบด8วย โครงสร8างรายได8ที่ค4อนข8างต่ำไม4

สอดคล8องกับรายจ4าย และผลักดันให8พวกเขาเหล4านี้ต8องทำงานหนักจนแทบไม4มีเวลา ขณะท่ี

ภาระความรับผิดชอบของแรงงานที่ต8องดูแลบุคคลของครอบครัวในภูมิลำเนาเดิม จำเปSนต8องให8

แรงงานกระเสือกกระสนหารายได8ให8เพียงพอที่จะพอยังชีพและเลียงครอบครัวให8ได8 รายได8จาก

การพนันอาจเปSนทางเลือกหรือช4องทางอันหนึ่งที่พวกเขาสามารถเข8าไปเสี่ยงโชคและหารายได8

เล็ก ๆ น8อย ๆ ไปจนถึงโชคใหญ4ก็ได8  

  2.3.2 ทัศนะตHอการพนันของแรงงานอุตสาหกรรม การเล4นพนันอยู4ในชีวิตการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจะคุ8นเคยอยู4กับระบบการจัดการทางด8าน

การเงินที่อยู4นอกระบบอยู4เปSนประจำ หรืออาจปรากฏให8เห็นแทบทุกวันภายในโรงงาน เช4น วง

แชรPโรงงาน เบอรPทอง การหยิบยืมเงินกันไปจนกระทั่งการกู8ยืมเงินกับสมาชิกภายในโรงงาน หรือ

การซื้อสลากกินแบ4งรัฐบาล  การซื้อหวยใต8ดิน หวยลาว การเล4นไพ4ในวันพักผ4อนหรือวันหยุดงาน 

เมื่อออกมาภายนอกโรงงานอุตสาหกรรมก็จะพบกับร8านรับแทงบอลที่ปรากฏให8เห็นเปSนทั่วไป

ตามร8านอาหารท้ังขนาดใหญ4และเล็ก หรือตู8ม8า ตู8สล�อต (Slot Machine) ในรูปแบบท่ีเปSนตู8เกมสP

หรือเครื่องคอมพิวเตอรPที่วางอยู4อย4างดาษดื่นตามแหล4งชุมชน สถานบริการกีฬาประเภทโต�ะ

สนุ�กเกอรP ขณะที่วันหยุดสุดสัปดาหPก็มีการเป�ดให8ดูมวยตามร8านอาหารและมีการเดิมพันกันอยู4

เปSนประจำ 

  ความเจริญเติบโตและการขยายตัวของเทคโนโลยี ส4งผลให8ร8านรับแทงพนัน เว็ป

ไซคPชักชวนการเล4นพนัน ต4างปรากฏอยู4ตามหน8าจอมือถืออยู4เปSนประจำ กลุ4มแรงงานสามารถเข8า
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ไปเล4นพนัน แสวงโชคจากความชื่นชอบการพนัน โดยไม4จำกัดพื้นที่และเวลา บางครั้งการเล4น

พนันถูกยกมาเปSนประเด็นการพูดคุยในวงสนทนาต4าง ๆ เช4น การพูดคุยช4วงของการรับประทาน

อาหารเที่ยง หรือเย็นร4วมกัน เรื่องราวการแลกเปลี่ยนประสบการณPจากการเดิมพันฟุตบอล การ

ดูมวยตู8 ประเด็นของสลากกินแบ4งรัฐบาล หวยและตัวเลขต4าง ๆ การเข8าไปร4วมวงเล4นไพ4 ไฮโล

ร4วมกับเพื่อน ๆ ทั้งภายในที่ทำงานและต4างบริษัท หรือบางรายยังแสวงหาเวลาบางส4วนเพื่อไป

เล4นพนันตีไก4 ดูมวยตามเวทีการแข4งขัน สามารถกล4าวได8ว4า ชีวิตประจำวันของแรงงานในสังคม

อุตสาหกรรมจะสัมพันธPอยู4การเล4นพนัน การเดิมพัน หรือการแสวงโชคอยู4ตลอดเวลา และมองว4า

การพนันมิใช4ส่ิงแปลกปลอมท่ีผิดศีลธรรม หรือเปSนส่ิงช่ัวร8ายแต4ประการใด แต4อาจมองเห็นว4าการ

พนันคือส4วนหนึ่งของการใช8ชีวิตประจำวันที่ต8องประสบอยู4ตลอดเวลาของการดำเนินชีวิตท้ัง

ภายในโรงงานและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม 

  มุมมองของแรงงานที่มีต4อการเล4นพนันจึงมักจะเห็นว4า การพนันเปSนส4วนหนึ่งของ

การดำเนินชีวิตประจำวันท่ีตนเองสามารถสัมผัสได8ผ4านการใช8ชีวิต ข8อจำกัดของเวลาการทำงานท่ี

แทบไม4เหลือเวลาพักผ4อน แรงงานบางส4วนอาจใช8การเล4นพนันเปSนส4วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการ

ผ4อนคลายจากการทำงาน เช4น การเล4นสนุ�กเกอรP การเชียรPฟุตบอล เชียรPมวยพร8อม ๆ ไปกับการ

เดิมพัน หรือการเล4นไพ4ร4วมกับคนที่คุ8นเคยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณPการทำงานไป

ควบคู4กับการเล4นพนัน มุมมองการพนันที่เห็นว4าการเล4นพนันเปSนช4องทางหนึ่งที่พวกเขาสามารถ

จะหารายได8เข8ามาจุนเจือ หล4อเลี้ยงครอบครัวในระยะสั้น เช4น การถูกหวยใต8ดินซึ่งการซื้อหวยใต8

ดินไม4จำเปSนต8องใช8เงินจำนวนมากในการซื ้อ สามารถซื ้อได8ตั ้งแต4หลักสิบบาทขึ ้นไป และ

ผลตอบแทนที่ดีกว4าการซื้อสลากกินแบ4งรัฐบาล ดังจะเห็นได8จากผลตอบแทนของการถูกหวยใต8

ดินสองตัวอยู4บาทละ 70 บาท ขณะท่ีสลากออมสินเม่ือลงทุนสลากกินแบ4งรัฐบาลใบละ 100 บาท

ตามราคาของตลาด เมื ่อถูกจะได8ร ับผลตอบแทน 2,000 บาท เมื ่อพิจารณาตามสัดส4วน

ผลตอบแทนแล8วจะเห็นว4า ผลตอบแทนสลากกินแบ4งรัฐบาลน8อยกว4าหวยใต8ดินมากกกว4า 3 เท4า 

และเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนการถูกสามตัวท8ายของหวยใต8ดินด8วยการอ8างอิงจากเลขท8าย

สามตัวที่มีการออก 2 ครั้งในหนึ่งงวด ซึ่งจะได8เงินรางวัล 4,000 บาทต4อสลากกินแบ4ง 1 ใบใน

ราคา 100 บาท ขณะท่ีหวยใต8ดินถ8าถูกสามตัวในการอ8างอิงเลขท8ายเดียวกันกับรัฐบาลจะได8สูงถึง 

10,000 บาท ด8วยอัตราการซ้ือ 100 บาท ซ่ึงได8มากกว4า 2 เท4า โดยเปรียบเทียบ (แรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม, เสวนากลุ4ม, 9 กันยายน 2563)   

 ในแต4ละงวดแรงงานอาจซื้อทั้งหวยใต8ดิน และสลากกินแบ4งรัฐบาลควบคู4กันไปด8วย 

เนื่องจากสลากของรัฐบาลจะมีรางวัลที่เปSนเงินก8อนใหญ4 ถ8าครั้งใดถูกรางวัลก็จะทำให8พวกเขามี

เงินเก็บออมหรือเงินลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบอื่น ๆ ได8 ในทุกความหวังของการ

แสวงโชคของการซื้อล�อตเตอรี่ที่แทบทุกคนต4างใฝฝXนฝXนคือการได8ถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งจะทำให8พวก
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เขาได8มีโอกาสได8มีเงินจำนวนมาก โดยไม4คาดหมายว4าในชีวิตนี้จะมีโอกาสสัครั้งหรือไม4ที่จะได8จับ

เงินมากขนาดน้ี ภายใต8การทำงานอย4างหนักหน4วงในระบบโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีค4าแรงต่ำ ๆ  

  2.3.3 โลกอุดมคติ อารมณd ความรูFสึกของการเลHนพนันของแรงงาน แรงงาน

อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ส4วนใหญ4เปSนแรงงานพลัดถิ่นที่อพยพเคลื่อนย8ายมาจากท8องถิ่นอ่ืน 

พวกเขาเหล4าน้ีต4างมีอุดมคติของการทำงานในนิคมอุตสาหกรรมว4า  
 

   “เมืองอุตสาหกรรมคือแหล4งของการจ8างงาน การมีงานทำซึ่งหมายถึง

การมีรายได8ที่ดีสามารถมีเงินเก็บออมเพื่อกลับมาตั้งเนื้อตั้งตัวอยู4ในภูมิลำเนาเดิม” 

(แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม,เสวนากลุ4ม, วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563)   
 

  แรงงานท่ีเดินทางเข8าสู4เมืองอุตสาหกรรม มองเห็นถึงปริมาณของงานและอัตราการ

จ8างงานที่ค4อนข8างสูงจึงตัดสินใจเข8ามาสมัครงานสร8างรายได8เลี้ยงดูสมาชิกของครัวเรือน คือ 

ทางเลือกหนึ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจการเงินของตนเองและครอบครัวให8ดีข้ึน

กว4าที่เปSนอยู4เดิม แต4สถานการณPของเมืองอุตสาหกรรมกลับเปSนไปในทิศทางตรงกันข8าม รายได8ท่ี

ค4อนข8างต่ำไม4สอดคล8องกับการดำเนินชีวิตในเมือง แรงงานหลายรายตกอยู4ในสภาพชักหน8าไม4ถึง

หลังหากต8องพึ่งอยู4กับเงินเดือนเพียงอย4างเดียว รายได8พิเศษจากการทำงานล4วงเวลา การถูกหวย

ใต8ดิน การถูกรางวัลสลากกินแบ4งรัฐบาลเล็ก ๆ น8อย ๆ หรือจากการเล4นพนันแทงบอล เปSน

ทางเลือกหน่ึงท่ีทำให8แรงงานตัดสินใจเข8าสู4วิถีการเล4นการพนัน  

  “ความหวัง” อาจเปSนคำตอบกว8าง ๆ ว4าแรงขับเคลื ่อนของการเล4นพนัน คือ 

ความหวัง ขณะเดียวกันจะไม4เข8าใจ “ความหวัง” ของแรงงานได8เลย คือ เงื่อนไขของอารมณPและ

ความรู8สึกแบบไหนท่ีเปSนตัวขับเคล่ือน “ความหวัง” 

  ความอยุติธรรมของอัตราค4าจ8างงานที ่ไม4เปSนธรรมและไม4เปSนไปตามเกณฑP

มาตรฐานการจ8างงาน อัตราค4าจ8างขั้นต่ำของแรงงานถูกปรับขึ้นมาอยู4ในอัตรา 300 บาทต4อวัน

เท4ากันทั่วประเทศตั้งแต4 ป} พ.ศ.2555 และถูกแช4แข็งอยู4นานถึง 5 ป} จึงได8มีการปรับขึ้นอีก

เล็กน8อยหลังป} พ.ศ.2560 แต4จะมีลักษณะแบบเดิมที่ย8อนกลับไปก4อน ป} พ.ศ. 2555 คือ อัตรา

ค4าแรงขั้นต่ำถูกกำหนดเปSนช4วงตั้งแต4 313 – 336 บาท ซึ่งขึ้นอยู4กับการจ8างงานในแต4ละจังหวัด 

และค4าจ8างขั้นต่ำของผู8ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู4ในอัตรา 15,000 บาทต4อเดือนที่มี

การเริ่มปรับขึ้นมาพร8อมกับอัตราค4าแรงขั้นต่ำ อัตราดังกล4าวถูกใช8มาตั้งแต4ป} 2555 และหากนับ

ถึงสถานการณPปXจจุบัน (เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 ยังไม4มีการปรับขึ ้นมาเปSนระยะเวลาท่ี

มากกว4า 8 ป} (กระทรวงแรงงาน, เข8าถึงวันท่ี 20 ธันวาคม 2563)   

  ในทางปฏิบัติแล8วอัตราค4าจ8างรายเดือนระดับปริญญาตรี 15,000 บาท จะถูกใช8ใน

การจ8างงานของหน4วยงานราชการโดยส4วนใหญ4 แต4การจ8างงานของภาคเอกชน อุตสาหกรรม จะ
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ใช8อัตราการจ8างของค4าแรงขั้นต่ำเปSนเกณฑPหลักในการกำหนดเงินเดือนของแรงงาน ในเนื้อหา

รายละเอียดของการประกาศรับสมัครงานของโรงงานอุตสาหกรรมบางแห4งกำหนดให8ผู8เข8ารับ

สมัครการคัดเลือกต8องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ด8วยความคาดหวังของแรงงาน

หลายรายที่เข8าสมัครงานต4างวาดฝXนถึงเงินเดือนขั้นต่ำด8วยอัตรา 15,000 บาท ตามที่ตนเองได8รับ

ฟXงมาตามสื่อต4าง ๆ จึงตัดสินใจเข8ามาสมัครงานเปSนแรงงานอยู4ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อถึงวัน

สัมภาษณPผู8สมัครแทบทุกรายต4างรู8สึกแปลกใจต4อเงินเดือนขั้นต่ำที่ถูกเสนอโดยบริษัทที่อยู4ใน

อัตราค4าแรงขั้นต่ำซึ่งจะถูกคำนวณตามรายวัน บางรายอาจได8รับเงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท 

หรือ 10,000 บาท ซึ่งถูกเรียกว4าเปSนอัตราค4าจ8างที่ต่ำกว4าวุฒิการศึกษา และหากอย4างได8เงิน

เพิ่มเติมก็ต8องมอบเวลาส4วนตัวของตนเองและครอบครัว ให8กับการทำงานล4วงเวลาเพื่อแลกกับ

ค4าจ8างที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแรงงานส4วนใหญ4เห็นว4าเปSนการจ8างงานที่ไม4เปSนธรรม แต4พวกเขาเหล4าน้ี

ก็ไม4มีทางเลือกในการทำงานมากนัก คำหนึ่งที่ผู8เข8ารับสมัครงานต8องได8รับฟXงเมื่อรู8สึกถึงความไม4

เปSนธรรมกับการจ8างงาน คือ “ถ$าอยากได$มากกว-านี้ก็ไปทำที่อื่น” (แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

แห4งหน่ึง จังหวัดชลบุรี, สัมภาษณP, วันท่ี 31 ตุลาคม 2563) 

  ขณะที่แรงงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เข8ามาด8วยวุฒิการศึกษาต่ำกว4าระดับปริญญา

ตรี ส4วนใหญ4จะทำงานอยู4ในระบบสายพานการผลิต พนักงานหน8าท4า พนักงานขับรถรับส4ง เปSน

ต8น จะได8รับเงินเปSนรายเดือนโดยใช8ฐานจากค4าแรงขั้นต่ำเปSนหลัก และการทำงานล4วงเวลาเพ่ือ

หารรายได8เพิ่มเติมในแต4ละเดือน และช4วงระยะเวลาใกล8สิ้นป} คือ เวลาที่แรงงานทุก ๆ คนต4างต้ัง

หน8าตั้งตารอคอยการประกาศการจ4ายเงินโบนัสประจำป} ซึ่งเปSนเงินก8อนสำคัญที่แรงงานทุกคน

ต4างตั้งความหวังที่จะมีเงินก8อนเพื่อที่จะนำไปเก็บออม ลงทุนประกอบการเล็ก ๆ น8อย ๆ บาง

โรงงาน (ในป} พ.ศ.2563) มีการจ4ายโบนัสค4อนข8างน8อย เช4น จ4ายเพียง 40 วัน หรือบางโรงงานถูก

แรงงานมองว4าระยะเวลาทำงานตลอดป}ค4อนข8างหนักมาก มีการให8ทำล4วงเวลาจนแทบไม4มีเวลา

พักผ4อน แต4เมื่อประกาศผลประกอบการกลับแจ8งว4าขาดทุนบ8าง หรือมีผลประกอบการไม4เข8าเป̀า

ของบริษัทบ8าง ทำให8เงินโบนัสที่พวกเขาคาดว4าจะได8ไม4เปSนไปตามความคาดหวัง บางโรงงานป�ด

ตัวไปก4อนสิ้นป}ซึ่งหมายความว4าแรงงานจะไม4ได8รับเงินโบนัสแต4ได8รับเงินชดเชยทดแทน อัตรา

ค4าจ8างที่ต่ำเปSนสิ่งที่แรงงานต4างต8องจำนนและต8องยอมรับ ด8วยความคาดหวังว4าในแต4ละป}ตนจะ

ได8ค4าตอบแทนที่เปSนเงินก8อนสักครั้งหนึ่งเพื่อยกระดับสถานะของตนเองขึ้นมาได8บ8าง แต4เม่ือ

แรงงานต8องประสบกับสถานการณPของการจ4ายค4าตอบแทนที่ไม4เปSนธรรมย4อมรู8สึกสูญเสียและ

ผิดหวังต4ององคPกรณPท่ีตนเองได8ทุ4มเทท้ังแรงกายและแรงใจในการทำงานให8อย4างไม4มีวันพักผ4อน  

  การจ8างงานของแรงงานท่ี (อาจ) ไม4มีความมั่นคง เนื่องจากแรงงานอุตสาหกรรม

อาจถูกบอกเลิกจ8าง หรือถูกไล4ออกได8ไม4ยากนัก ด8วยระเบียบข8อบังคับที่ผู8มีอำนาจในโรงงานได8

นำไปบังคับใช8อย4างจริงจังกับลูกจ8างที่มีความขัดแย8งกับผู8บังคับบัญชา หรือหัวหน8าที่สูงกว4า เช4น 
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ขับมอเตอรPไซคPมาทำงานโดยไม4สวมหมวกกันน็อค หรือการทิ้งเศษกระดาษเพียงแผ4นเดียว ก็อาจ

ถูกพิจารณาและผิดวินัยร8ายแรงทำให8มีการเลิกจ8างได8 (แรงงานในโรงงานประกอบมอเตอรPไซคP

แห4งหน่ึง, เสวนากลุ4ม, วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563)   

  ปรากฏการณPของความไม4ยุติธรรมของการจ8างงาน การจ4ายค4าตอบแทน และ

สถานการณPความผิดหวัง การสูญเสียเปSนสิ่งที่แรงงานเหล4านี้ต8องเผชิญอยู4อย4างเนือง ๆ และต4าง

มองเห็นก็รูปขึ้นเปSนความรู8สึกต4อความไม4ยุติธรรมในการทำงาน บางโรงงานอาจมีการเรียกร8อง

ค4าจ8าง ค4าตอบแทน ผ4านตัวแทนหรือสหภาพแรงงาน บางโรงงานอาจมีการชุมนุมและการนัด

หยุดงานเพื่อเรียกร8องความยุติธรรม และในการเคลื่อนไหวผู8นำหลายรายก็ถูกเลิกจ8างถูกแจ8ง

ความไปเปSนคดีอยู4ในชั้นศาลถูกฟ`องเรียกค4าเสียหายก็หลายราย (นายณัฐ นามสมมุติ, สัมภาษณP, 

10 ตุลาคม 2563)   

  ภายใต8สถานการณPที่แรงงานต4างต8องประสบ คือ ความไม4ยุติธรรมจากการจ8างงาน 

ความไม4มั่นคงในการทำงานและรายได8ที่คาดหวังว4าจะได8 ทำให8พวกเขารู8สึกไม4สามารถที่จะฝากผี

ฝากไข8ไว8กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตนเองเปSนลูกจ8างอยู4ได8ตลอด “การเล4นการพนัน” คือ การ

หล4อหลอมอารมณPความรู8สึกด8านลบที่พวกเขาต8องเผชิญอยู4แทบทุกเมื่อเชื่อวัน และถูกขับเคล่ือน

ด8วย “ความหวัง” ว4าการเล4นในตาน้ี เกมสPนี้ และงวดนี้อาจจะมีเทพีแห4งโชคชะตาอยู4ข8างพวกเขา

บ8างไม4มากก็น8อย                  

  การปลดปล4อยตนเองออกจากการควบคุมของอำนาจ เงื่อนไขหนึ่งของการผลิต

และการสร8างวินัยของแรงงานนะระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม คือ การให8ความสำคัญกับเวลากับ

การทำงาน โดยเฉพาะการวิดประสิทธิภาพและผลผลิตของการทำงาน เวลาคือเคร่ืองมือสำคัญใน

การควบคุมการทำงานของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม (เก4งกิจ กิติเรียงลาภ, 2557)  

  แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะถูกควบคุมด8วยตารางของ “เวลา” ตั้งแต4การ

กำหนดเวลาการเข8าทำงานตั้งแต4 8.00 น. ถึง 12.00 น. และ ช4วงบ4ายตั้งแต4 13.00 น. ถึง 17.00 

น. ซึ่งเปSนเวลาเลิกงานของแรงงานในกะเช8า และการกำหนดเวลาการทำงานกะกลางคืนตั้งแต4 

18.00 น. ถึง 6.00 น. ซึ่งจะมีระยะเวลาการหยุดพักผ4อนให8หนึ่งชั่วโมง บางบริษัทอาจมีช4วงเบรก 

15 นาทีระหว4างช4วงการทำงานเพื่อให8พนักงานได8ใช8เวลาผ4อนคลายเมื่อยล8าร4างกายจากการ

ทำงาน หลายโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเร4งอัตราการผลิตก็จะเป�ดให8มีการทำงานล4วงเวลาหรือการทำ

โอทีของแรงงาน บางโรงงานมีคำสั่งซื้อเข8ามาอย4างต4อเนื่อง หรือมีการนำเข8าสินค8าเข8ามาเปSน

จำนวนมากทำให8มีงานหน8าท4า งานขนส4ง หรืองานผลิตสินค8าค4อนข8างสูง ทำให8หลายโรงงานจะ

พยายามขอความร4วมมือเชิงบังคับให8แรงงานทำงานล4วงเวลาโดยการใช8เวลาจำนวนมาก หรือบาง

กรณีจะเป�ดการทำงานล4วงเวลาในแทบทุกวันหยุดสุดสัปดาหP แรงงานบางรายอาจไม4มีวันหยุด
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แม8แต4วันเดียวในหนึ่งเดือน (แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห4งหนึ่งจังหวัดชลบุรี,เสวนากลุ4ม, 

12 ธันวาคม 2563) 

  กระบวนการทำงานทุกขั้นตอนจะถูกจับจ8องมองด8วยส4วนงานทางด8านการพัฒนา

บุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต4การตรวจตราความตรงต4อเวลาของการเข8างานของ

คนงาน การสุ 4มตรวจวัดระดับแอลกอฮอลPของพนักงานก4อนเข8าทำงาน การสังเกตการณP

พฤติกรรมการทำงานของแรงงานแต4ละรายว4ามีความผิดปกติ เช4น ไม4ทำงานอย4างเต็มที่ พูดคุย

หยอกล8อกันในขณะปฏิบัติงาน การทำงานที่ไม4เหมาะสม เล4นอินเทอรPเน็ต เล4นเกมสP ดูกีฬา

ในขณะการปฏิบัติ เปSนต8น หากพนักงานหรือแรงงานรายใดมีพฤติกรรมข8างต8น จะถูกดำเนินการ

ว4ากล4าวตักเตือนครั้งที่ 1 และหากมีการทำความผิดซ้ำอีกจะถูกตักเตือนเปSนครั้งที่ 2 การกระทำ

ความผิดคร้ังท่ี 3 จะถือว4าเปSนความผิดร8ายแรงและทำให8มีการพิจารณาให8ออกจากงานได8  

  การดำเนินชีวิตประจำวันภายใต8 “เวลาส4วนตัว” ที่หมายถึงการมีอิสระ ปราศจาก

การควบคุม ที่ค4อนข8างจำกัด การพนันบางชนิดในพื้นที่ระแวกการทำงานจึงกลายเปSนสถานท่ี

ปลดปล4อยตนเองออกจากการควบคุมด8วยเวลาและอำนาจของโรงงานอุตสาหกรรม ดังในกรณี

ของ พี่กุ8ง (นามสมมุติ) แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสินค8าแห4งหนึ่งที่ต8องเข8าทำงาน

เปSนกะ ในช4วงของวันเสารPซึ่งก็เปSนวันทำงานวันหนึ่ง ซึ่งจะใช8เวลาหลังเลิกงานช4วงหัวค่ำเข8า

มาร4วมเชียรPฟุตบอลต4างประเทศร4วมกับเพื่อน ๆ พร8อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น ข8อมูล

สำคัญ ที่เก่ียวข8องกับการตัดสินใจในการเดิมพันฟุตบอลในแต4ละคู4 โดยในช4วงระยะเวลาดังกล4าว

อาจหมายถึงการมีอิสระที่จะเสนอความคิดเห็นทัศนะส4วนตัว หรือบอกเล4าเรื่องราวสิ่งตนเองได8มี

ความคิดเห็น และสิ่งที่ชื่นชอบ ซึ่งพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมไม4สามารถกระทำได8อย4างเต็มท่ี 

และเมื่อครั้งใดทีมฟุตบอลที่พี่กุ8งได8ถือฝXsงเดิมพันไว8สามารถยิงขึ้นนำคู4แข4งได8 ก็จะออกอาการดีใจ

ราวกับเด็กน8อยที่ได8ของเล4นใหม4 ซึ่งการแสดงออกของอาการในลักษณะเช4นนี้ พื้นที่การทำงานไม4

อนุญาตให8กระทำได8โดยเป�ดเผย 

  ในโลกอุดมคติของแรงงานที่แทบไม4ปรากฏให8เห็นได8ในโลกของความเปSนจริง 

ความรู8สึกต4อความไม4ยุติธรรมของการทำงาน รายได8และค4าตอบแทน การสูญเสียตัวตนของ

ตัวเองในพื้นที่ของการทำงานที่พวกเขาไม4สามารถแสดงออกได8อย4างเต็มที่ คือส4วนหนึ่งที่หล4อ

หลอมความคิดอารมณPความรู8สึกท่ีถูกหล4อเล้ียงด8วยความหวัง และการปลดปล4อย 

  2.3.4 การขยายตัวของอินเทอรdเน็ต ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีที่ได8แผ4

ขยายเข8าสู4ชีวิตประจำวันของผู8คนในทุก ๆ วัย จากข8อมูลปริมาณการใช8งานอินเทอรPเน็ตเฉล่ียของ

ประชากรไทย กลุ4มที่ใช8งานสูงที่สุดได8แก4กลุ4มอายุ 19 - 38 ป} โดยเปSนช4วงอายุที่คาบเกี่ยวกัน

ระหว4างกลุ4มวัยเรียน และกลุ4มวัยทำงาน การขยายตัวของอินเทอรPเน็ตสู4เทคโนโลยีโทรศัพทP

อัจฉริยะ (Smart Phone) ที่ทำให8ผู8คนเข8าถึงข8อมูลโดยปราศจากพื้นที่และเวลา ซึ่งรวมไปถึง
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ระบบการพนันออนไลนPที่ถูกบรรจุไปด8วยรูปแบบการเล4นพนันที่หลากหลาย ในทุกรูปแบบและ

การแข4งขันจากท่ัวโลกถูกนำเสนอผ4านเว็ปไซคPผ4านสายตาของนักพนันทุกเพศทุกวัย 

  แรงงานผู8ชื่นชอบการเล4นพนันจะเข8ามาเล4นการพนันทั้งในระบบออนไลนP และการ

เล4นผ4านเจ8ามือ ตัวแทน หรือการเล4นพนันบางชนิดที่ยังไม4ค4อยเหมาะสมกับการพนันออนไลนP 

เช4น ไฮโล ไพ4ป¯อก เปSนต8น แรงงานที่ตัดสินใจเล4นการพนันในระบบออนไลนPจะต8องมีเงินสด

จำนวนหนึ่งที่ฝากไว8อยู4กับเจ8ามือ ซึ่งเปSนเงินที่เตรียมไว8สำหรับเล4นพนันตามที่ตนเองชื่นชอบ 

ความหลากหลายของชนิดการพนันที่มาพร8อมกับเทคโนโลยีทำให8แรงงานส4วนหนึ่งที่ชื่นชอบการ

กีฬา แต4อาจไม4รู8สึกการเล4นพนันในระยะแรก จึงมีความสนใจเข8าไปค8นคว8าหาข8อมูลการพนันใน

เกมสPกีฬาท่ีช่ืนชอบ เช4น บาสเก็ตบอลจากสหรัฐอเมริกา การแข4งขันเทนนิสท่ีมีการแข4งขันกันเปSน

ประจำ หรือการแข4งขันสนุ�กเกอรPท่ีประเทศอังกฤษ เปSนต8น  

  การเพ่ิมข้ึนของประเภทการพนันได8กลายเปSนแรงดึงดูดหน่ึงท่ีสร8างนักพนันรายใหม4

ที่ชื ่นชอบในเกมสPกีฬา เช4น ผู8ชื ่นชอบเกมสPกีฬาบาสเก็ตบอลอาจเริ่มมีการเข8าไปเดิมพันการ

แข4งขันในเกมสPหรือทีมที่ตนเองชื่นชอบ ในขณะที่นักพนันก็อาจจะเข8าไปเดิมพันเพื่อแสวงหา

รายได8กับการแข4งขันในเกมสPที่ตนเองไม4ได8รู 8สึกชื่นชอบหรือสนใจ ดังกรณีของ นายอู�ด (นาม

สมมุติ) แรงงานอุตสาหกรรมในท4าเรือแห4งหนึ่ง จะเข8าไปเดิมพันในเว็ปไซคPอยู4เปSนประจำไม4ว4าจะ

เปSนกีฬาที่ตนเองชื่นชอบหรือไม4 บางครั ้งอาจเข8าไปเดิมพันการแข4งบาสเก็ตบอลในลีกของ

สหรัฐอเมริกา ลีกของยุโรป หรือลีกการแข4งขันในประเทศฟ�ลิปป�นสP ซึ่งบางการแข4งขันแทบไม4มี

ข8อมูลประกอบสำหรับการตัดสินใจเพื่อเดิมพัน แต4อู�ดจะพิจารณาจากอัตราต4อรองเปSนหลัก สถิติ

การแข4งขันที่ผ4านมาเท4าที่หาได8 เพื่อนำมาใช8เปSนเครื่องมือในการตัดสินใจวางเดิมพันในครั้งน้ัน 

แต4การเดิมพันลักษณะเช4นนี้จะมีความเสี่ยงค4อนข8างสูง ซึ่งนักพนันที่นิยมเล4นลักษณะเช4นนี้จะลง

เงินพนันท่ีไม4สูงมากนัก 

  ดังนั ้นการขยายตัวของอินเทอรPเน็ตสู 4โทรศัพทPอัจฉริยะ ทำให8เกิดการความ

หลากหลายของการพนันมากขึ้น ผู8เล4นมีทางเลือกในการเล4นพนันที่หลากหลายโดยไม4มีขีดจำกัด

ตราบใดที่ตนเองยังมีศักยภาพทางด8านการเงิน ความหลากหลายของการพนันได8เปSนแรงดึงดูดท่ี

สำคัญในการสร8างนักพนันหน8าใหม4 ๆ เข8าสู4แวดวงการพนัน   

 

 2.4 กลุHมเยาวชน 

 กลุ4มเยาวชน ถือเปSนกลุ4มคนที่เกิดขึ้นท4ามกลางเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมทั้งในเชิงลึกและวงกว8าง ภายใต8บริบทดังกล4าวทำให8กลุ4มคนในช4วงชั้นนี้มีลักษณะท่ี

แปลกแยก (Alienation)  จากกลุ4มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม กลุ4มเกษตรกรราย

ย4อย และกลุ 4มผู 8ประกอบอาชีพอิสระค4อนข8างมาก เนื ่องจากพวกเขาเติบโตในช4วงเวลาท่ี
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เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม4มีบทบาทต4อการดำเนินชีวิตประจำวันเปSนอย4างมาก จนทำให8เกิด

การเปล่ียนผ4านเข8าสู4สังคมดิจิทัล (Digital Transformation) ประกอบกับนิยามและความหมายท่ี

มีต4อสรรพสิ่งต4าง ๆ ในสังคม ได8ถูกผลิตสร8างขึ้นมาใหม4 เช4นเดียวกับโครงสร8างทางเศรษฐกิจท่ี

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เริ่มมีพัฒนาการสู4ระบบทุนนิยมดิจิทัล (Digital Capitalism) การ

ปะทะกันของเงื่อนไขเหล4านี้ส4งผลโดยตรงต4อวิธีคิดและปฏิบัติการทางสังคมของผู8คนที่เติบโตข้ึน

ในช4วงเวลาดังกล4าว ดังตัวอย4างที ่เกิดขึ ้นกับพฤติกรรมการเล4นพนันของกลุ 4มเยาวชนที ่มี

ลักษณะเฉพาะ (รายละเอียดผู8วิจัยจะขอกล4าวไว8ในหัวข8อรูปแบบการเล4นพนัน) ดังนั ้นหาก

พิจารณาถึงเงื ่อนไขเชิงโครงสร8าง ที่มีผลต4อการพฤติกรรมและรูปแบบการเล4นพนันของกลุ4ม

เยาวชน พบว4า มีเง่ือนไขท่ีสำคัญ ดังต4อไปน้ี 

  2.4.1 เงื่อนไขทางดFานอุดมการณd ในฐานะที่เปSนระบบคิดที่มีผลต4อปฏิบัติการทาง

สังคมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กล4าวได8ว4า ผู8กระทำโดยเฉพาะกลุ4มเยาวชน (รวมถึงกลุ4มคนช4วง

ชั้นอื่น ๆ ของสังคม) ระบบคิดเหล4านี้ย4อมไม4ใช4สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตรงกันข8ามกลับ

เกิดขึ้นจากการถูกกลอมเกลาทางสังคมหรือปลูกฝXงผ4านสถาบันต4าง ๆ ในสังคม ด8วยเหตุนี้ระบบ

คิดที่มีต4อการเล4นพนันของกลุ4มเยาวชนจึงเปSนผลมาจากเงื่อนไขเชิงโครงสร8างที่หลอมรวมเข8าเปSน

ส4วนหนึ่งของร4างกาย กระทั่งทำให8ผู8คนในช4วงชั้นนี้ รู8สึกราวกับว4าความคิดที่มีต4อการเล4นพนัน

เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทั้งนี้หากพิจารณาถึงเงื่อนไขทางด8านอุดมการณPที่ส4งผลต4อการเล4นพนันของ

เยาวชน พบว4า มีลักษณะคล8ายกับกลุ4มคนในช4วงชั้นอื่น ๆ คือ อุดมการณPเปรียบเสมือนระบบคิด 

ค4านิยม ความเชื่อ ที่คอยกำกับ ควบคุม ตลอดจนถึงสร8างความชอบธรรมให8แก4การเล4นพนันของ

กลุ 4มเยาวชนในแต4ละครั ้ง ดังรายละเอียดต4อไปนี ้ (นายสุรินทรP นามสมมุติ, สัมภาษณP 15 

ธันวาคม; นายวัชระ นามสมมติ สัมภาษณP 7 พฤศจิกายน 2563; นายภารดร นามสมมติ 

สัมภาษณP 11 ธันวาคม 2563) 

   (1) การสร8างระบบคิดที่ว4าการเล4นพนันเปรียบเสมือนเกมกีฬาประเภทหนึ่ง แม8

ในมุมมองของคนทั่วไปการเล4นพนันอาจเปSนสิ่งที ่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม แต4ระบบคิดของ

เยาวชนท่ีเล4นพนันส4วนใหญ4 กลับเห็นว4า การเล4นพนันเปรียบเสมือนเกมกีฬาท่ีต8องแข4งขันระหว4าง

ผู8เล4น (นักพนัน) และผู8ประกอบธุรกิจ (เจ8ามือ) โดยผู8เล4นจะต8องวางแผนการเล4น เตรียมการ 

แสวงหาข8อมูล สร8างเครือข4ายระหว4างผู8เล4นกลุ4มต4าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเอาชนะผู8ประกอบธุรกิจ ขณะที่ผู8

ประกอบธุรกิจ ก็ต8องสร8างกลยุทธPหรือกลวิธีเพื่อทำให8ตนเองได8เปรียบ รวมทั้งเอาชนะผู8เล4นพนัน 

หากฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงได8รับชัยชนะ ก็จะได8รับผลตอบแทน คือ เงินของผู8เล4นอีกฝ�ายหน่ึง แม8เยาวชน

เหล4าน้ีจะรู8ว4าตนเองเสียเปรียบผู8ประกอบการ แต4หากมองว4าการพนันเปSนเกมกีฬาแล8ว ตนเองก็
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พร8อมที่จะแข4งขันหรือเล4นพนัน เพราะเกมการแข4งขันแต4ละเกมสามารถพลิกหรือเปลี่ยนแปลงได8

เสมอ ขึ้นอยู4กับจังหวะและโอกาสที่เกิดขึ้น ด8วยเหตุนี้ผู8ประกอบธุรกิจจึงไม4ใช4ฝ�ายที่จะได8เปรียบ

เสมอไป 

   (2) การสร8างความชอบธรรมให8แก4การเล4นพนัน ระบบคิดดังกล4าวนอกจากนี้จะ

ทำหน8าที่ในการกลอมเกลาผ4านการสร8างความเชื่อที่มีต4อการพนันแล8ว ยังมีบทบาทสำคัญต4อการ

สร8างความชอบธรรมให8แก4การเล4นพนัน เนื่องจากผู8เล4นพนันที่เปSนเยาวชนจะมีชุดความคิดที่ใช8

อธิบายการเล4นพนันทั้งกรณีที่เล4นได8และเล4นเสียของตนเอง กล4าวคือ กรณีที่เล4นพนันได8 ชุดของ

เหตุผลหรือคำอธิบายที่ถูกมาใช8เพื ่อทำให8เล4นพนันได8อย4างต4อเนื ่อง คือ การแบ4งเบาภาระ

ค4าใช8จ4ายของครอบครัว ความสามารถแสวงหารายได8ด8วยตนเอง การแสดงให8เห็นถึงศักยภาพ

และความสามารถในการวิเคราะหPเกมการแข4งขัน หรือความสามารถทายผลการแข4งขัน เปSนต8น 

ส4วนกรณีที่เสียพนัน เปรียบเสมือนเปSนการฝ°กความอดทน การเอาตัวรอด ความมุมานะพยายาม

เอาชนะกับความพ4ายแพ8 ขณะเดียวกันก็เปSนการทบทวนความผิดพลาดในเกมการแข4งขัน หรือ

การฝ°กประสบการณPและเรียนรู8บทเรียนที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด เช4นเดียวกับการประกอบ

สร8างเหตุผลในทำนองที่ว4าไม4มีใครเล4นพนันเสียตลอดเวลา ตรงกันข8ามการเล4นพนันย4อมมีได8มีเสีย 

วันน้ีเล4นได8พรุ4งน้ีอาจเล4นเสีย ดังน้ันการเล4นพนันก็เหมือนกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ท่ีต8องมีสติ 

ไม4ประมาท ผลลัพธPที่ตามมาจากกระบวนการสถาปนาความชอบธรรมแก4การเล4นพนัน ก็คือ 

กระตุ8นให8เกิดการเล4นพนันอย4างต4อเน่ืองไม4ว4าจะเล4นได8หรือเล4นเสีย 

   (3) ช4วยสร8างจินตภาพทางความคิดในช4วงเวลาที ่ผู 8คนช4วงชั ้นนี ้เสียพนัน 

โดยเฉพาะระบบคิดที่มุ4งเน8นการเอาชนะ การเอาคืน หรือถอนทุนคืน กล4าวได8ว4า ระบบคิดเช4นน้ี

ส4งผลต4อพฤติกรรมการเล4นพนันทั้งมิติการเล4นพนันด8วยเงินจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มปริมาณการ

เล4นให8มีความถี่ยิ่งขึ้น หรือเล4นพนันในลักษณะที่หลากหลายขึ้น อาทิ กรณีที่เสียพนันฟุตบอล

ออนไลนPผ4านเอเย4นตP (ระบบเครดิต) พวกเขาจะพยายามต4อรองเพื่อขอเครดิตเพิ่ม โดยหวังว4าการ

ได8รับเครดิตเพิ่มขึ้นจะเปSนหนทางแสวงหาเงินเพื่อใช8หนี้ที่มีอยู4 บางรายเสียพนันจากการเล4นพนัน

ผ4านเว็บไซตP (ระบบเงินสด) ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการเล4นพนันสู4ระบบเอเย4นตPซึ่งเปSนระบบเครดิต 

ด8วยความหวังว4าจะเล4นพนันได8ในระบบเครดิต หลังจากน้ันจะมีเงินกลับไปเล4นพนันผ4านระบบเงิน

สดอีกครั้ง ซึ่งความต8องการเอาชนะ การเอาคืน หรือถอนทุนคืน กลายเปSนแรงผลักให8กลุ4มคน

เหล4านี้ ตกอยู4ในวงจรการพนันออนไลนP บางรายได8พัฒนาตนเองจากผู8เล4นสู4การเปSนเจ8ามือราย

ย4อยหรือเอเย4นตP เนื่องจากถูกเจ8ามือรายย4อยกดดันให8หาลูกค8าเพื่อเข8ามาเล4นพนันทดแทนการใช8

หน้ีพนัน 
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  2.4.2 เงื่อนไขทางดFานสังคม ในที่นี้หมายถึง โครงสร8างทางสังคมในฐานะที่เปSน

แรงดึงและแรงผลักกลุ 4มเยาวชนให8เข8าสู 4วงจรการพนัน ซึ ่งโครงสร8างทางสังคมเหล4าน้ี 

ประกอบด8วย (นายวินัย นามสมมุติ, สัมภาษณP 27 ตุลาคม 2563; นายรัชภาชตP นามสมมติ 

สัมภาษณP 10 ธันวาคม 2563) 

   (1) การถูกกดทับหรือป�ดกั้นการแสดงออกในพื้นที่สังคมปกติ เนื่องจากสังคมได8

สร8างนิยามหรือชุดความเชื่อที่มีต4อเด็กและเยาวชน ในลักษณะที่ว4า “เด็กดี” หมายถึง เด็กที่เรียน

เก4ง เชื่อฟXงพ4อแม4 ครูอาจารยP ผู8อาวุโส หรือปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม ระเบียบ กฎหมาย

ของบ8านเมือง ผลจากนิยามเช4นนี้นัยยะหนึ่ง ก4อให8เกิดการเบียดขัดเยาวชนกลุ4มหนึ่งที่ไม4สามารถ

ปฏิบัติตามนิยามเด็กดีในลักษณะดังกล4าวออกไป หรือนัยยะหน่ึง ก็คือ การให8คุณค4าและพ้ืนท่ีทาง

สังคมกับกลุ4มเยาวชนที่เปSน “เด็กดี” มากกว4าเยาวชนกลุ4มอื่น ๆ เมื่อมีความเชื่อหรือพฤติกรรมท่ี

สวนทางกับบรรทัดฐานหลักของสังคม เยาวชนกลุ4มหน่ึงจึงเลือกท่ีจะแสวงหาพ้ืนท่ีในการประกอบ

สร8างตัวตนทางสังคม โดยพื้นที่เหล4านี้พวกเขาสามารถกำหนดนิยามและสร8างความหมาย เพ่ือ

รองรับปฏิบัติการทางสังคมที่แตกต4างไปจากนิยามกระแสหลักของสังคม ซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่ถูก

นำมาใช8สำหรับแสดงออกทางสังคม คือ พ้ืนท่ีในสนามการพนัน 

   (2) การพนันเปSนพื ้นที ่ทางสังคมแห4งการแสดงออกตามเจตจำนงของกลุ4ม

เยาวชน กล4าวได8ว4า ในสนามการพนันนั้น ได8ถูกออกแบบให8เปSนพื้นที่ที่กลุ4มเยาวชนสามารถ

แสดงออกทางอารมณPและพฤติกรรมได8อย4างอิสระเสรีตาม เนื่องจากความคิดและปฏิบัติการทาง

สังคมของพวกเขาไม4ถูกพันธนาการ ด8วยนิยามหรือค4านิยมที่ถูกสร8างขึ้นตามกรอบของสังคม

กระแสหลัก ด8วยเหตุน้ีพวกเขาจึงสามารถดำเนินการอย4างใดก็ได8ตามแรงปรารถนาท่ีอยู4ในใจ อาทิ 

สามารถเลือกรูปแบบหรือวิธีการเล4นพนันด8วยตนเองโดยไม4มีใครมาแนะนำ สามารถลองผิดลอง

ถูกตามความเช่ือของตน สามารถวางเดิมพันท่ีจะเล4นพนันเท4าไหร4ก็ได8ตามกำลังและความสามารถ

ทางการเงิน กรณีทายผลการแข4งขันผิดก็ไม4มีใครมาด4าหรือว4า กรณีทายผลการแข4งขันถูกสามารถ

นำเงินที่ได8รับไปใช8ประโยชนPรูปแบบใดก็ได8 หรือเลือกที่เล4นพนันในทีมที่ตกเปSนรอง เปSนต8น 

บทบาทของสนามการพนันเช4นนี้ ถือเปSนบทบาทหน8าที่ที่สอดคล8องกับพฤติกรรมของวัยรุ4นท่ี

ต8องการอยากรู8อยากลอง ต8องการแสดงความสามารถหรือแสดงออกภายใต8ความเชื่อและค4านิยม

ของตนเอง ภายใต8บริบทดังกล4าวสนามการพนันจึงกลายเปSนเครื่องมือของกลุ4มเยาวชนสำหรับ

ต4อรองกับอำนาจกระแสหลัก ความคิดหรือความเชื่อกระแสหลัก หรือวัฒนธรรมกระแสหลักใน

สังคม รวมท้ังกลายเปSนพ้ืนท่ีของการแสดงออกท่ีไม4จำเปSนต8องสอดคล8องกับวิธีคิดหลักของสังคม 
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   (3) สนามการพนันกลายเปSนพื้นที่ที่ทำให8คนกลุ4มหนึ่งได8รับการยอมรับ สาเหตุท่ี

เปSนเช4นนั้นเพราะ ภายใต8สภาพสังคมปกติ เยาวชนกลุ4มหนึ่งอาจเปSนเพียงบุคคลธรรมดาที่ไม4มี

ใครรู8จักหรือเห็นถึงความสามารถ แต4เมื่อก8าวเข8าสู4โลกแห4งการพนันแล8ว เยาวชนหลายคนกลับ

ได8รับการยอมรับจากผู8คนที่อยู4ในวงการนี้ เนื่องจากมีความสามารถทายผลการแข4งขันฟุตบอลถูก

อย4างต4อเนื่อง เช4นเดียวกับมีวิธีการหรือเทคนิคเล4นพนันที่ทำให8ผู8เล4นรายอื่น ๆ รู8สึกมั่นใจ หาก

เล4นพนันเลียนแบบเยาวชนเหล4านี้ เยาวชนบางคนได8รับความไว8เนื้อเชื่อใจจากกลุ4มเพื่อนและถูก

ผลักดันให8กลายเปSนผู8นำกลุ4ม หรือสามารถสร8างเครือข4ายในการเล4นพนันขึ้นมาได8 (บางคน

สามารถพัฒนาจากการเปSนผู8เล4นสู4การเปSนเจ8ามือรายย4อยหรือเอเย4นตP) ขณะที่บางคนเปSนที่พ่ึง

ทางการเงินให8แก4เพื่อนและสมาชิกในเครือข4าย ด8วยเหตุนี้เมื่ออยู4ในโลกของการพนันเยาวชนกลุ4ม

น้ี จะกลายเปSนคนท่ีกล8าแสดงออก และพร8อมแลกเปล่ียนความเห็นหรือใช8เหตุผลโต8แย8งความเห็น

ของคนอ่ืน รวมท้ังรู8สึกว4ามีความม่ันใจในตัวเองเพ่ิมข้ึน 

  2.4.3 การขยายตัวของอินเทอรdเน็ต ปXจจัยทางเทคโนโลยี เปรียบเสมือนเงื่อนไขท่ี

สำคัญอีกประการหน่ึง ท่ีส4งผลต4อพฤติกรรมการเล4นพนันของกลุ4มเยาวชน เน่ืองจากผู8คนช4วงชั้นน้ี

เกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีเฟ«sองฟูและมีอิทธิพลอย4างมากต4อการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได8

จากผลสำรวจพฤติกรรมผู 8 ใช 8อ ินเทอร Pเน ็ต ป } 2562 ของสำนักงานพัฒนาธ ุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสP กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว4า คนไทยใช8อินเทอรPเน็ตเพิ่มขึ้นใน

อัตราก8าวกระโดดกว4า 150% ส4งผลให8ปXจจุบันมีผู8ใช8อินเทอรPเน็ตประมาณ 47.5 ล8านคน หรือคิด

เปSน 70% ของจำนวนประชาชนทั้งหมด สำหรับพฤติกรรมการใช8อินเทอรPเน็ตโดยเฉลี่ย พบว4า 

คนไทยมีการใช8งานอินเทอรPเน็ตประมาณ 10 ชั ่วโมง 22 นาทีต4อวัน หากแยกตามช4วงวัย 

(Generation) ที่มีปริมาณการใช8งานอินเทอรPเน็ตสูงที่สุด พบว4า อยู4ในช4วงอายุระหว4าง 19-38 ป} 

(Gen Y) และช4วงอายุต่ำกว4า 19 ป} (Gen Z) ซึ่งมีปริมาณการใช8งานอินเทอรPเน็ตเฉลี่ยประมาณ 

10 ชั่วโมง 36 นาที และ 10 ชั่วโมง 35 นาที ตามลำดับ สำหรับประเภทอินเทอรPเน็ตที่มีการใช8

งานสูงสุด คือ การใช8อินเทอรPเน็ตเพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะการใช8งานโซเซียลมีเดียหรือ

แพลตฟอรPมออนไลนP ประเภท Facebook Instagram twitter เฉลี ่ย 91.20% รองลงมา คือ 

การดูหนัง ฟXงเพลง 71.20% การค8นหาข8อมูลออนไลนP 70.70% ตามลำดับ (สำนักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสP กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2562) 

  ผลที ่ตามมาจากการขยายตัวของอินเทอรPเน็ต ก็คือ การเกิดขึ ้นของการพนัน

ออนไลนP โดยกลุ4มเยาวชนส4วนใหญ4ก็อาศัยเงื่อนไขในการเข8าถึงอินเทอรPเน็ต เปSนเครื่องมือสำหรับ
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เล4นพนันออนไลนPรูปแบบต4าง ๆ2 อาทิ การเล4นพนันฟุตบอลออนไลนP ซึ่งเปSนที่นิยมอย4างมากใน

กลุ4มเยาวชนตลอดจนถึงนิสิต นักศึกษาและประชาชนวัยแรงงาน หรือการพนันออนไลนPประเภท

บาคาร4า เปSนต8น กล4าวได8ว4า การพนันออนไลนPเปSนประเภทการพนันที่เติบโตอย4างต4อเนื่องและ

ได8รับความสนใจอย4างมากจากกลุ4มเยาวชน ทั้งนี้หากพิจารณาถึงเงื่อนไขที่ทำให8กลุ4มเยาวชนเข8าสู4

การพนัน โดยเฉพาะการพนันออนไลนP ประกอบด8วยเงื่อนไขต4าง ๆ ดังรายละเอียดต4อไปนี้ (นาย

พงศกร นามสมมุติ, สัมภาษณP 28 กรกฎาคม2563; นายนพภวัติ นามสมมุติ, สัมภาษณP 28 

กรกฎาคม 2563; นายสรวิทยP นามสมมุติ, สัมภาษณP 29 ธันวาคม 2563) 

   (1) การพนันออนไลนP ถือเปSนพื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone) สำหรับกลุ4มเยาวชน 

เน่ืองจากเปSนการเล4นพนันท่ีพ4อแม4หรือผู8ปกครอง มีโอกาสน8อยมากท่ีจะรับรู8ว4าเยาวชนเหล4านี้เล4น

การพนัน ด8วยเหตุนี้การพนันออนไลนPจึงเปSนพื้นที่ปลอดจากการกำกับควบคุมของผู8ปกครอง 

เพราะ หนึ่ง ระบบโทรศัพทPหรือคอมพิวเตอรPมีการตั้งรหัสผ4านก4อนเข8าใช8งาน เช4นเดียวกับการ

เล4นพนันออนไลนPแต4ละครั้ง ก็ต8องใส4รหัสผ4านก4อนเล4น สอง เปSนการเล4นที่ไม4ต8องใช8สถานที่หรือ

พื้นที่ในการเล4นหากเปรียบเทียบกับการเล4นพนันแบบออฟไลนP ดังกรณีการเล4นพนันกับโต�ะพนัน

ฟุตบอลในอดีต สาม ปลอดภัยจากการถูกตรวจสอบจากเจ8าหน8าที ่รัฐ ซึ ่งทำหน8าที ่ควบคุม

ปราบปรามการพนันผิดกฎหมาย เพราะเปSนการเล4นในรูปแบบป�ดผู8เล4นไม4จำเปSนต8องเป�ดเผย

ตัวตน ด8วยเหตุน้ีจึงเปSนการเล4นพนันท่ีมีความเปSนส4วนตัวสูง 

   (2) การพนันออนไลนPเปSนการเล4นพนันที่เข8าถึงง4าย เพียงผู8เล4นอยู4ในสถานที่ซ่ึง

เครือข4ายอินเตอรPเน็ตเข8าถึงก็สามารถเล4นการพนันลักษณะนี้ได8 ซึ่งปXจจุบันแทบจะไม4มีพื้นที่ใดท่ี

เครือข4ายอินเทอรPเน็ตเข8าไม4ถึง ดังนั้นการพนันออนไลนP จึงเปSนการพนันรูปแบบแรก ๆ ที่นักพนัน

รายใหม4โดยเฉพาะกลุ4มเยาวชนใช8เปSนพื้นที่เพื่อทดลองเล4นการพนัน หรือใช8เปSนสถานที่ฝ°กฝน

 
 2 การศึกษาของศูนยCศึกษาปXญหาการพนัน พบขGอมูลที่น4าสนใจว4า ในปQ 2562 เด็กและเยาวชนเล4น

พนันทายผลฟุตบอลมากขึ้นเกือบ 3 แสนคน หรือคิดรGอยละ 47.70 ของอัตราการขยายตัว ขณะที่การเล4นพนัน

ประเภทสลากกินแบ4งรัฐบาลและหวยใตGดิน แมGจะจำนวนผูGเล4นพนันสูงที่สุดในบรรดาประเภทการพนันที่เด็ก

และเยาวชนนิยมเล4น แต4อัตราการขยายตัวของการพนันประเภทนี้ กลับอยู4ในอัตราที่ต่ำ คือ รGอยละ 6.60 และ 

9.20 ตามลำดับ เช4นเดียวกับจำนวนวงเงินหมุนเวียนที่กลุ4มเด็กและเยาวชนใชGเล4นพนันทายผลฟุตบอล ที่

จำนวนสูงถึง 22,802 ลGานบาท ขณะที่หวยใตGดินและสลากกินแบ4งรัฐบาลมีวงเงินหมุนเวียนต่ำกว4า ประมาณ 

11,430 ลGานบาท และ 10,866 ลGานบาม ตามลำดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดGใน สถานการณ(การพนันกลุ-ม

เด็กและเยาวชน ป9 2562 ศูนยCศึกษาปXญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตรC จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย และเมื่อ

พิจารณาถึงประเภทการพนันออนไลนC พบว4า มีความหลากหลายเปPนอย4างมาก ไม4ว4าจะเปPน กีฬา คาสิโน ไก4ชน 

เกมสCเสมือนจริง และ สล็อตยิงปลา 
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ประสบการณPสำหรับเข8าสู4การเปSนนักพนันอาชีพ รวมท้ังเข8าสู4อาชีพผู8ประกอบธุรกิจพนันออนไลนP 

ขณะเดียวกันการพนันออนไลนP ก็เปSนเพียงการพนันประเภทเดียว ที่ผู 8เล4นในช4วงชั ้นต4าง ๆ 

สามารถเล4นพนันได8ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถเล4นได8ทุกวันโดยไม4มีวันหยุด นอกจากนี้ยัง

เปSนการพนันที่กำหนดรูปแบบและวิธีการเล4นที่หลากหลาย ผันแปรตามความถนัดหรือความ

ต8องการของผู8เล4น เปSนเหตุให8ผู8เล4นมีทางเลือกที่จะเล4นพนันตามรูปแบบที่เห็นว4าตนเองมีความ

ได8เปรียบ ประกอบกับเป�ดโอกาสให8กลุ4มเยาวชนที่มีจำนวนเงินไม4มากสามารถเล4นพนันได8 เพราะ

กำหนดวงเงินในการเล4นพนันไว8ต่ำมาก นอกจากน้ีด8วยข8อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข8องกับการ

ปราบปราม หรือควบคุมการพนันออนไลนP ทำให8ไม4มีบทลงโทษท่ีชัดเจนสำหรับผู8เล4นพนัน กระท่ัง

ก4อให8เกิดนักพนันรายใดท่ีเปSนกลุ4มเยาวชนเข8าสู4การพนันออนไลนPเพ่ิมข้ึนอย4างต4อเน่ืองทุกป} 

  2.4.4 การถูกยั่วยุจากสิ่งเรFาและแรงกระตุFนจากผูFประกอบธุรกิจพนัน เงื่อนไข

สำคัญอีกประการหนึ่งที่ก4อให8เกิดการเล4นพนันของกลุ4มเยาวชน ก็คือ การถูกยั่วยุจากสิ่งเร8า ทั้งน้ี

จากข8อมูลของศูนยPศึกษาปXญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตรP จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย (2562) 

ชี้ให8เห็นว4า เด็กและเยาวชนถึงร8อยละ 94.20 เติบโตภายในสภาพแวดล8อมที่เต็มไปด8วยการเล4น

พนันของพ4อแม4 ญาติพี่น8องและเพื่อนสนิท ซึ่งสภาพแวดล8อมเช4นนี้เปรียบเสมือนสิ่งเร8าโดยตรงท่ี

ทำให8เยาวชนเข8าสู4การเล4นพนัน สถานการณPดังกล4าวเกิดขึ้นพร8อมกับการที่กลุ4มเยาวชนถูก

กระตุ8นผ4านโฆษณาในรูปแบบต4าง ๆ ดังตัวอย4างการพนันออนไลนP ที่ผู8ประกอบธุรกิจการพนัน

พยายามกระตุ8นให8เกิดภาพจำในสื่อสังคมออนไลนP ที่กลุ4มเยาวชนนิยมเล4นเปSนประจำ โดยเฉพาะ 

Facebook และ Twitter ที่จะปรากฏการโฆษณาแฝงเพื่อชักจูงให8เกิดการเล4นพนัน ทั้งพนัน

ฟุตบอลออนไลนP ล็อตเตอร่ีออนไลนP คาสิโนออนไลนP ด8วยเหตุท่ีกลุ4มเยาวชนเปรียบเสมือนกลุ4ม

เปราะปราง ที่อ4อนไหวต4อสิ่งเร8าหรือสิ่งยั่วยุประเภทต4าง ๆ ประกอบกับเปSนช4วงชั้นอยู4ในวัยคึก

คะนอง อยากรู8 อยากลอง สิ่งใหม4 ๆ ในชีวิต ภายใต8การปะทะกันระหว4างสิ่งเร8าภายนอกและแรง

ขับภายในจิตใจ ทำให8กลุ4มเยาวชนมีแนวโน8มเข8าสู4วงจรการพนัน โดยเฉพาะการพนันออนไลนP

เพ่ิมข้ึนอย4างต4อเน่ือง 

  เมื่อผู8ประกอบธุรกิจการพนัน สามารถดึงกลุ4มเยาวชนเข8าสู4โลกแห4งการพนันได8แล8ว 

เยาวชนเหล4านี้ก็จะถูกเร8าหรือถูกกระตุ8นให8เล4นพนัน ด8วยกลยุทธPการตลาดและโปรโมชั่นรูปแบบ

ต4าง ๆ อาทิ โปรโมช่ันสมัครสมาชิกใหม4 โปรโมช่ันฝากคร้ังแรก โปรโมช่ันฝากเงินรายวัน โปรโมช่ัน

วันเกิด โปรโมชั่นแนะนำเพื่อน ค4าคอมมิชชั่น เปSนต8น3 นอกจากการสร8างแรงกระตุ8นผ4านการใช8

 
 3 โปรโมชั่นเหล4านี้ผันแปรตามเว็บไซตCการพนันแต4ละเว็บไซตC เช4น เว็บไซตCพนันออนไลนCหนึ่ง 

นำเสนอโปรโมชั่น ดังนี้(1) การกำหนดใหGฝากเงินขั้นต่ำเพื่อเล4นพนันเพียง 50 บาท (2) การสมัครสมาชิกใหม4
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กลยุทธPการตลาดและโปรโมชั่นแล8ว ยังมีการโฆษณาชวนเชื่อผ4านการนำเน็ตไอดอลหรือพริตตี้มา

เชิญชวนให8เล4นพนัน รวมทั้งการครองความคิดของผู8เล4น โดยระบุถึงประโยชนPและข8อดีของการ

เล4นพนันออนไลนP ดังตัวอย4าง ในช4วงการแพร4ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ี

เว็บไซตPพนันออนไลนPบางเว็บไซตP พยายามเชิญชวนให8เล4นพนันออนไลนP ผ4านการโฆษณาชวนเช่ือ

ในลักษณะที่ว4า การเล4นพนันเปSนช4องทางหนึ่งที่จะสร8างรายได8 และเปSนการสร8างรายได8โดยไม4

ต8องลงทุนหรือไม4ต8องสต็อกสินค8า ขณะเดียวกันการเล4นพนันออนไลนPอยู4ที่บ8านก็ไม4ต8องเส่ียงที่จะ

ได8รับเชื้อ COVID-19 เปSนต8น เป̀าหมายของกระบวนการดังกล4าว ก็คือ การดึงและตรึงผู8เล4นพนัน

ให8อยู4กับเว็บไซตPพนันออนไลนPนั้นให8ยาวนานที่สุด ตลอดจนถึงการประกอบสร8างความเชื่อที่ว4า

การเล4นพนันไม4ใช4สิ่งผิดกฎหมาย ตรงกันข8ามกับเปSนการแสวงหารายได8รูปแบบหน่ึง ทั้งนี้เพ่ือ

ครอบงำความคิดของนักพนันท่ีเข8าสู4วงจรพนันออนไลนP 

  นอกจากแรงกระตุ 8นผ4านกลยุทธPทางการตลาดและโฆษณารูปแบบต4าง ๆ ที ่ผู8

ประกอบธุรกิจการพนันนำมาใช8 เพื่อสร8างแรงจูงใจและกระตุ8นให8เกิดการเล4นพนันแล8ว อิทธิพล

ของสื่อสารมวลชน ก็เปรียบเสมือนสิ่งเร8าโดยอ8อมอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งส4งผลต4อพฤติกรรมการเล4น

พนันของกลุ4มเยาวชน โดยเฉพาะการนำเสนอข8อมูลข4าวสารเกี่ยวกับการพนัน ทั้งในรูปของการให8

หวยผ4านการนำเสนอสิ่งเร8นลับ หรือสิ่งแปลกประหลาด ในช4วงเวลาที่ใกล8กับการออกรางวัลสลาก

กินแบ4งรัฐบาล หรือแม8กระทั่งการนำเสนอข4าวสารเกี่ยวกับการจับกุมเว็บไซตPพนันออนไลนP 

รายชื่อของเว็บไซตPพนันออนไลนP วงเงินหมุนเวียนในธุรกิจพนันออนไลนP ล8วนแล8วแต4เปSนการ

กระตุ8นให8เกิดความสนใจ อยากรู8 อยากลอง ท่ีจะเข8าไปค8นหารายชื่อเว็บไซตPพนันเหล4านั้น หรือ

เข8าไปทดลองเล4นเพราะอยากเสี่ยงโชค ปXจจัยเหล4านี้เปรียบเสมือนการดึงให8กลุ4มเยาวชน เข8าสู4

การเล4นพนันโดยท่ีพวกเขาเหล4าน้ันไม4ได8ต้ังใจ 

 
และฝากเงินครั้งแรก 100-200 บาท รับเงินเพิ่ม 50% (3) ฝากเงิน 500 บาท ครบ 3 วัน รับเงินเพิ่ม 200 บาท 

ครบ 7 รับเงินเพิ่ม 500 บาท ครบ 10 วัน รับเงินเพิ่ม 1,000 บาท และครบ 15 วัน รับเงินเพิ่ม 2,000 บาท (4) 

ไดGรับเงินเพิ่มเมื่อฝากเงินเขGาระบบโดยฝาก 300 บาทรับเงินเพิ่ม 20 บาท ฝาก 600 บาท รับเงินเพิ่ม 40 บาท 

ฝาก 1,000 บาท รับเงินเพิ่ม 70 บาท ฝาก 3,000 บาทรับเงินเพิ่ม 240 บาท ฝาก 5,000 บาท รับเงินเพิ่ม 400 

บาท (5) การชวนเพื่อนเล4นสล็อตรับโบนัส 100 บาท ขณะที่อีกเว็บไซตCหนึ่ง ระบุว4า (1) สมาชิกใหม4จะไดGรับ

โบนัส 100% หรือ 50% (ซึ่งแต4ละโบนัสก็จะมีเพดานสูงสุดของเครดิตที่ไดGรับและอัตราการทำเทิรCนโอเวอรCของ

ยอดการฝากรวมกับโบนัสที่ไดGรับตามกิตกา ซึ่งก็จะมีทั้งไดGรับโบนัสทันทีที่ทำการฝากเงิน หรือ ทำเทิรCนโอเวอรC

ของยอดฝากสมัครสมาชิก) (2) โปรโมชั่นฝากเงินยอดแรกของวัน ไดGรับโบนัส 5% (3) โปรโมชั่นแนะนำเพื่อน

ใหGมาสมัครสมาชิก ไดGรับโบนัสทันที 20% (3) ค4าคอมมิชชั่นในการวางเดิมพัน สูงสุดถึง x4 หรือ 0.2% เปPนตGน 
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  2.4.5 ประสิทธิภาพการทำงานของกลไกรัฐดFานอุดมการณd (Ideological State 

Apparatuses) และกลไกรัฐดFานการปราบปราม (Repressive State Apparatus) เน่ืองจาก

กระบวนการทำงานของกลไกรัฐ ทั้งกลไกรัฐด8านอุดมการณP และกลไกรัฐด8านการปราบปราม ไม4

เปSนไปตามบทบาทท่ีคาดหวัง ดังรายละเอียดต4อไปน้ี 

   (1) กลไกรัฐด8านอุดมการณP ไม4ว4าจะเปSน สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา 

สถาบันครอบครัว หรือสถาบันสื่อมวลชน ที่ยังขาดศักยภาพในการกลอมเกลา เพื่อสร8างค4านิยม 

ความคิด ความเชื่อที่ถูกต8องเกี่ยวกับการเล4นพนันได8อย4างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กลไกรัฐ

ดังกล4าว ยังไม4สามารถเฝ`าระวังการเล4นพนันของกลุ4มเยาวชนได8อย4างเต็มที่ เนื่องจากการเล4น

พนันปXจจุบันถูกออกแบบให8มีความเปSนส4วนตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการเล4นพนันแบบออนไลนP เปSน

เหตุให8สถาบันครอบครัวในฐานะสถาบันที่ใกล8ชิดเยาวชนมากที่สุด ไม4สามารถสอดส4อง ตรวจตรา

ได8อย4างที่ควรจะเปSน ประกอบกับพ4อแม4หรือผู8ปกครอง ต8องทำงานประจำหรือทำงานนอกบ8าน 

และจำเปSนต8องปล4อยให8เยาวชนใช8ชีวิตส4วนใหญ4อยู 4ในโลกของอินเตอรPเน็ต เช4นเดียวกับ

สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา แม8จะพยายามกล4อมเกลา หรือสร8างค4านิยมที่ถูกต8อง

เกี่ยวกับโทษหรือผลกระทบจากการเล4นพนัน แต4กลไกดังกล4าวกลับเผชิญข8อจำกัดหลายประการ 

ไม4ว4าจะเปSน ความเชื่อ ความไว8วางใจ ต4อเน้ือหา คำสอนที่ออกมาจากสถาบันเหล4านี้ กล4าวอีกนัย

หน่ึง ก็คือ กลุ4มเยาวชนเร่ิมตั้งคำถามต4อระบบคิด ความเชื่อ ค4านิยม ที่ได8รับการปฏิบัติสืบทอดกัน

มาในแต4ละยุคแต4ละสมัย ประกอบปXจจุบันเยาวชนสามารถเข8าถึงสื่อต4าง ๆ ได8อย4างอิสรเสรี 

ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกเสพสื่อได8หลายช4องทาง ซึ่งสื่อต4าง ๆ เหล4านี้ ย4อมมีผลต4อการปลูกฝXง 

ความคิด ความเชื่อ และสร8างจิตสำนึกบางอย4างแก4เด็กและเยาวชน หรือแม8กระทั่งแต4กลไกด8าน

สื่อสารมวลชน ที่บางครั้งการนำเสนอข4าวสารของสื่อมวลชน กลับเปSนการกระตุ8นให8เด็กและ

เยาวชนอยากรู8อยากลองท่ีจะเล4นพนัน 

   (2) กลไกรัฐด8านการปราบปราม ทั้งกลไกด8านกฎหมายและเจ8าหน8าที่ตำรวจ 

เนื่องจากกลไกรัฐทั้งสองประเภท ไม4สามารถควบคุม ปราบปราม ลงโทษ ผู8ประกอบธุรกิจการ

พนันหรือผู8เล4นพนันได8อย4างเบ็ดเสร็จ สาเหตุที ่เปSนเช4นนั้นเพราะ พระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 มีบทบัญญัติหลายมาตราที่ล8าสมัย ไม4ครอบคลุมกับสภาพปXญหา รวมถึงไม4

สอดคล8องกับรูปแบบและวิธีการเล4นการพนันในปXจจุบัน ที่มีความซับซ8อนมากขึ้น โดยเฉพาะการ

ประกอบธุรกิจหรือการเล4นพนันออนไลนP เช4นเดียวกับการดำเนินงานของเจ8าหน8าท่ีตำรวจ ท่ียังคง

เผชิญกับปXญหาอุปสรรค ข8อจำกัดหลายประการ อาทิ ทรัพยากรการบริหาร ทั้งงบประมาณ 

ความพร8อมและความเพียงของเจ8าหน8าที ่ ความพร8อมและความเพียงพอของเทคโนโลยี
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สารสนเทศสำหรับควบคุมและแก8ไขปXญหาการพนัน การตีความกฎหมายและการประยุกตPใช8

กฎหมายที่เกี่ยวข8อง รวมทั้งไม4สามารถจับกุมเจ8าของหรือผู8ประกอบธุรกิจการพนันตัวจริงได8 เปSน

ต8น นอกจากนี้เจ8าหน8าที่ตำรวจบางส4วน มีผลประโยชนPเกี่ยวข8องกับธุรกิจการพนันหลายประเภท 

ทั้งในรูปเจ8าของธุรกิจพนันออนไลนP หรือการรับ “ส4วย” จากบ4อนพนัน (ชูวิทยP กมลวิศิษฐP, การ

แถลงข4าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563) การปะทะกันของเงื่อนไขข8างต8น มิติหนึ่ง ทำให8การควบคุม 

ปราบปรามเปSนไปในลักษณะการแก8ไขปXญหาปลายน้ำ อาทิ การป�ดหรือบล็อกเว็บไซตPพนัน

ออนไลนP การจับกุมเจ8ามือพนันรายย4อย หรือการแก8ไขปXญหาแบบ “ลูบหน8าปะจมูก” เพราะกลัว

ว4าจะกระทบกระเทือนกับพวกพ8องหรือบุคคลเครือข4ายของตน ส4วนอีกมิติหน่ึงก็นำไปสู4การเป�ดให8

มีการเล4นพนันอย4างไม4เกรงกลัวกฎหมาย ดังกรณีของการพนันออนไลนP ขณะเดียวกันก็กลายเปSน

เหตุให8เยาวชนกลุ4มหน่ึง เลือกท่ีจะเข8าสู4วงจรพนัน เน่ืองจากมีเยาวชนจำนวนเพียงเล็กน8อยเท4าน้ัน

ที่ถูกลงโทษจากการเล4นพนัน รวมทั้งเยาวชนเหล4านี้ก็ไม4เกรงกลัวที่จะถูกจับดำเนินคดี (ศูนยPพนัน

ศึกษาปXญหาการพนัน, 2562) 
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3. รูปแบบการเลKนพนันของผูHกระทำการกลุKมตKาง ๆ ในจังหวัดชลบุร ี

 การวิเคราะหPรูปการเล4นพนันของผู8กระทำการแต4ละช4วงชั้น คณะผู8วิจัยจะนำเสนอ

ประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ การเข8าสู4วงจรการเล4นพนันของผู8กระทำการแต4ละช4วงชั้น รูปแบบ 

ปฏิบัติการและเป`าหมายของการเล4นพนัน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการเล4นพนัน โดยจะเริ่มต8น

นำเสนอจากกลุ4มเกษตรกรรายย4อย กลุ4มผู8ประกอบอาชีพอิสระ กลุ4มแรงงานและพนักงานในนิคม

อุตสาหกรรม กลุ4มเยาวชน 

 3.1 รูปแบบการเลHนการพนันของกลุHมเกษตรกรรายยHอย 

 สำหรับรูปแบบการเล4นการพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อย เกิดขึ้นภายใต8เงื่อนไขเชิง

โครงสร8างที่ค4อนข8างมีลักษณะเฉพาะ ขณะเดียวกันรูปแบบการเล4นพนันก็แตกต4างจากผู8กระทำ

การช4วงชั้นอื่น ๆ หลายมิติ นอกจากนี้การเล4นพนันบางประเภทยังยึดโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี 

ตลอดจนถึงค4านิยมท8องถิ่น และกลุ4มเกษตรกรรายย4อยส4วนใหญ4นิยามตนเองว4าไม4ใช4นักพนัน

อาชีพ เน่ืองจากกระบวนการเล4นพนันเกิดข้ึนเปSนคร้ังคราว ดังรายละเอียดต4อไปน้ี 

 3.1.1 การเขFาสูHวงจรการเลHนพนันของกลุHมเกษตรกรรายยHอย เมื่อพิจารณาถึงการ

เข 8 าส ู 4 วงจรการเล 4นพน ันของกล ุ 4 ม เกษตรกรรายย 4อย พบว 4 า เก ิดข ึ ้ นใน 2 ร ูปแบบ 

ใหญ4 ๆ คือ 

  (1) การเขFาสูHวงจรการพนันที่เกิดจากแรงขับภายในจิตใจ โดยเฉพาะพลังของ

ความปรารถนา (Desire) และความต8องการที่จะเล4นพนันของปXจเจกบุคคล การกลายเปSนผู8เล4น

พนันมิตินี้ เสมือนว4าเปSนการเข8าสู4วงจรการพนันอย4างอิสระ เพราะเกิดขึ้นจากพลังของความ

ปรารถนาและความต8องการของปXจเจกบุคคล ที่พยายามใช8การพนันเปSนกลไกเติมเต็มความหวัง

หรือสานความฝXนในการดำเนินชีวิต ตลอนจนเปSนพื้นที่ปลดปล4อยความเชื่อและความรู8สึกของ

ตนเอง ดังนั้นเหตุผลที่ถูกประกอบสร8างสำหรับเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยเหล4านี้ จึงเปSน

เหตุผลเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กล4าวคือ มิติเศรษฐกิจ การเล4นพนันเปรียบเสมือนหน่ึง

ในช4องทางแสวงหารายได8 หากโชคดีอาจนำไปสู4การยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจให8ดีกว4าเดิม 

ส4วนมิติสังคมและวัฒนธรรม การเล4นพนันถูกทำให8เปSนส4วนหนึ่งของทางลัดในการเลื่อนสถานะ

หรือตำแหน4งแห4งท่ีทางสังคม นอกจากนี้ยังเปSนส4วนหนึ่งที่ทำให8เกิดการผลิตซ้ำประเพณีและ

วัฒนธรรมบางประเภท ด8วยเหตุนี้โลกของการพนัน ในมุมมองของผู8กระทำการที่เล4นพนันภายใต8

บริบทนี้จึงไม4ใช4โลกที่เลวร8ายเสมอไป ขณะเดียวกันผู8กระทำการกลุ4มนี้ ยังเห็นว4า ผลลัพธPจากการ

เล4นพนันไม4ได8มีเพียงผลกระทบเชิงลบมิติเดียว ตรงกันข8ามต8องมองการเล4นพนันในแง4มุมท่ี

หลากหลาย ไม4ใช8บรรทัดฐานหรือกรอบทางศีลธรรมแบบเดียว ตัดสินการเล4นพนันของคนกลุ4ม



 71 

ต4าง ๆ ในสังคม ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาถึงกระบวนการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อย พบว4า ส4วน

ใหญ4ไม4ใช4นักพนันอาชีพ โดยการเล4นพนันจะเกิดขึ ้นตามโอกาสหรือเทศกาลต4าง ๆ สำหรับ

ประเภทการพนันที่นิยมส4วนใหญ4เปSนการเล4นหวย นอกจากนี้ยังมีการเล4นพนันตามเทศกาล

สำคัญๆ ท่ีถูกจัดข้ึนในท8องถ่ิน 

  (2) การเขFาสูHวงจรการพนันที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลทางสังคม โดยเฉพาะพลังของ

ระบบเครือญาติและเครือข4ายทางสังคม กล4าวได8ว4า สังคมเกษตรกรรม พลังของระบบเครือญาติ

และเครือข4ายทางสังคม ค4อนข8างมีอิทธิพลต4อการดำเนินชีวิตประจำวันของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ 

ซึ่งอิทธิพลทางสังคมเช4นนี้ ปฏิเสธไม4ได8ว4าส4งผลโดยตรงต4อพฤติกรรมการเล4นพนันของเกษตรกร

รายย4อยบางกลุ4ม เนื่องจากเปSนเงื่อนไขที่ก4อให8เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือสร8างแรงจูงใจในการ

เล4นพนัน ขณะเดียวกันก็กลายเปSนแรงกดดันทางสังคมให8เกิดการเล4นพนัน เม่ือพิจารณาถึงเหตุผล

ของการเล4นพนันภายใต8บริบทนี้ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเสี่ยงโชค กลัวถูกซ้ำเดิมจากเครือ

ญาติ (กรณีเล4นพนันได8) หรือหากโชคดีอาจมีเงินเพื่อใช8จ4ายในชีวิตประจำวัน สำหรับประเภทการ

เล4นพนันน้ัน เปSนการเล4นพนันที่ไม4มีความสลับซับซ8อน ส4วนใหญ4อยู4ในรูปการเล4นหวยใต8ดิน ผ4าน

การเล4นกับเจ8ามือรายย4อยเปSนหลัก (ระบบออฟไลนP) ไม4นิยมเล4นการพนันออนไลนP เนื่องจากขาด

ทักษะและมีข8อจำกัดเกี่ยวกับการใช8เทคโนโลยีสมัยใหม4 ความถี่ของการเล4นพนันไม4สูง เพราะส4วน

ใหญ4นิยมเล4นเปSนครั้งคราว โดยเฉพาะวันที่ 1 16 ของทุกเดือน (เปSนหลัก) ส4วนจำนวนเงินที่ใช8

เล4นพนัน พบว4า ไม4มีความแน4นอนผันแปรตาม “เลขเด็ด” ท่ีเครือญาติหรือเครือข4ายทางสังคมให8

มา แต4จะไม4สูงมากหากเปรียบเทียบกับผู8เล4นพนันท่ีเกิดจากแรงขับภายในจิตใจ 

 3.1.2 รูปแบบ ปฏิบัติการและเป|าหมายของการเลHนพนัน เม่ือพิจารณาถึงการเล4น

พนันของกลุ4มเกษตรรายย4อย สามารถจำแนกเปSน 2 ประเภทใหญ4 ๆ คือ 

  (1) การพนันที่เลHนเป}นประจำ สำหรับกลุ4มเกษตรรายย4อย การพนันท่ีพวกเขา

นิยมเล4นเปSนเปSนประจำ ประกอบด8วย 2 รูปแบบหลัก ๆ ดังรายละเอียดต4อไปน้ี 

  ก.หวยใตFดิน โดยเฉพาะหวยใต8ดินท่ีอ8างอิงผลรางวัลมาจากสลากกินแบ4งรัฐบาล 

หรือที่รู8รับรู8ในกลุ4มเกษตรกรรายย4อยว4า “หวยรัฐบาล” การเล4นพนันประเภทนี้ เจ8ามือหวยใต8ดิน

จะเป�ดรับทายผลอย4างน8อย 3 รูปแบบใหญ4 ๆ คือ หนึ่ง การทายผลเลขท8ายสองตัว ทั้งเลขสองตัว

ล4างและเลขสองตัวบน อัตราการได8รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอยู4ที่ประมาณบาทละ 60 บาท สอง 

การทายผลเลขสามตัว ประกอบด8วย ทายผลเลขสามตัวบน (เลขสามตัวท8ายของรางวัลที่ 1) หรือ 

“สามตัวตรง” การทายผลเลขหน8าสามตัวและเลขท8ายสามตัว ตลอนจนถึงการทายผลในรูป 

“สามตัวโต�ด” โดยนำเลขสามตัวท8ายของรางวัลที่ 1 (เลขท8ายสามตัวบน) มาซื้อแบบกลับทุก
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ตำแหน4ง ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณบาทละ 100 บาท สาม การเล4นเลขวิ่ง เปSนการเลือกทายผล

ตัวเลขหนึ่งตัว จากเลขสามตัวท8ายของรางวัลที่ 1 หากทายถูกจะได8รับผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ

บาทละ 4 บาท  

  แม8ว4าเจ8ามือหวยใต8ดินจะเป�ดรับทายผลหลากหลายรูปแบบ แต4รูปแบบการทายผล

รางวัลท่ีกลุ4มเกษตรกรรายย4อยนิยมเล4นพนัน กลับมีเพียงการทายผลเลขท8ายสองตัว (ทั้งสองตัว

บนและสองตัวล4าง) และทายผลเลขสามตัวบน (แบบสามตัวตรงและสามตัวโต�ด) สาเหตุที่การ

ทายผลทั้งสองแบบได8รับความนิยมจากกลุ4มเกษตกรรายย4อย เพราะการทายผลเลขท8ายสองตัว มี

โอกาสถูกรางวัลค4อนข8างมาก คือ 1 ใน 100 หรือคิดเปSน 0.01 % แม8กรณีทายถูกรางวัลท่ีได8รับไม4

สูงมาก แต4ในมุมมองของเกษตรกรหลายรายกลับเห็นว4าคุ8มค4ากับเงินท่ีเสียไป ขณะท่ีบางรายเลือก

เล4นพนันเลขท8ายสองตัวด8วยจำนวนเงินที่สูง โดยหวังว4าหากทายถูกก็จะได8เงินรางวัลที่สูงขึ้นตาม

ไปด8วย หรือกรณีการทายผลเลขท8ายสามตัว แม8จะมีโอกาสทายผลถูกน8อยกว4าการทายผลเลข

ท8ายสองตัว คือ 1 ใน 1,000 หรือคิดเปSน 0.001 % แต4หากถูกรางวัล ก็ถือว4าคุ 8มค4าหาก

เปรียบเทียบกับค4าจ8างขั ้นต่ำในภาคเกษตกรรม ที ่เฉลี ่ยอยู 4ท่ีประมาณวันละ 400-500 บาท 

ประกอบกับหากทายผลถูกจะได8รับผลตอบแทนมากกว4าเงินที่ใช8เล4นพนันหลายร8อยเท4า ดังคำ

สัมภาษณPท่ีว4า  
 

  “..…ถูกหนึ่งบาท นี่ถือว-าสูงกว-าค-าแรงขั้นต่ำอีกนะบาทห$าร$อยเลยนะ เมื่อเงินที่ได$

มันสูงมากกว-าเงินที่เราเล-นหลายร$อยเท-า ทำไมเราถึงไม-ลองเสี่ยงดู มันก็เปJนความหวังไม-ใช-หรือ 

เราอยู-กับความหวังมันก็ไม-ได$ผิดนะ รู$หมดว-าโอกาสมันน$อย แต-ก็ย้ำนะว-ามันคือความหวัง ไม-ได$

ผิดอะไร..…” (ลักษณP นามสมมุติ, สัมภาษณP 21 กรกฎาคม 2564) 
 

  เมื่อพิจารณาเบื้องหลังปฏิบัติการเล4นพนันหวยใต8ดินของเกษตรกรรายย4อย พบว4า 

แรงผลักที่ส4งผลต4อปฏิบัติการทางสังคมเช4นนี้ เกิดขึ้นจากบทบาทในตัวหวยใต8ดิน กล4าวคือ 

สำหรับเกษตกรรายย4อยที่มีรายได8เฉลี่ยต4อวันไม4สูงมาก ขณะเดียวกันทางเลือกหรือช4องทาง

ประกอบอาชีพรูปแบบอื ่น ๆ ก็มีน8อยมาก เนื ่องข8อจำกัดด8านอายุ ความรู 8ความสามารถ 

ประสบการณP ตลอดจนถึงความสามารถในการใช8หรือเข8าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต8บริบท

ทางเศรษฐกิจเช4นนี้ หวยใต8ดินจึงถูกประกอบสร8างให8กลายเปSนส4วนหนึ่งสำหรับการดำเนินชีวิต 

โดยเฉพาะเปSนสนาม (Field) แห4งความหวัง และเปSนพื้นที่แห4งการต4อสู8ช4วงชิงระหว4างผู8เล4นพนัน

และเจ8ามือ ซึ่งมีเดิมพันเปSนเงินที่จะได8รับหรือที่ต8องเสียไปแต4ละครั้ง ด8วยเหตุที่หวยใต8ดินเปSนท้ัง

สนามแห4งความหวังและเปSนพ้ืนท่ีของการต4อสู8ช4วงชิง กลุ4มเกษตรกรรายย4อยท่ีเล4นพนันหวยใต8ดิน 



 73 

จึงจำเปSนต8องหาหนทางที่ตนเองรู8สึกว4ามีความได8เปรียบความเจ8ามือ ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่ถูก

นำมาใช8 ก็คือ การแสวงหาเลขเด็ดจากบุคคลที่ถูกนิยามว4าเปSนเซียนหวยหรือคนใบ8หวย การ

พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขายึดถือ การความปรากฎการณPทางสังคมที่มีลักษณะผิดธรรมชาติหรือ

แตกต4างจากสิ่งที่เคยรับรู8 เกษตรรายย4อยบางรายที่พอมีทักษะด8านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงข้ัน

สมัครเปSนสมาชิกเพจเลขเด็ด ซึ่งเพจเหล4านี้พยายามนำเสนอเลขเด็ด ผ4านกระบวนการที่เสมือน

หน่ึงว4าเลขเด็ดเหล4าน้ันได8จากการคำนวณและวิเคราะหPภายใต8หลักการวิทยาศาสตรP เปSนต8น  

  เลขเด็ดที่มาจากหลากหลายแห4ง จะถูกคัดสรรโดยความเชื่อของเกษตรกรรายย4อย

แต4ละราย หากเลขเด็ดเหล4านั้นสอดคล8องหรือใกล8เคียงกับตัวเลขที่มีพวกเขามีอยู4ในใจ หรือเปSน

เลขเด็ดที่มาจากเซียนหวย คนใบ8หวยที่ทายผลการออกรางวัลสลากกินแบ4งรัฐบาลถูกติดต4อกัน

หลายงวด จะเกิดปฏิบัติการ “ทุ4ม” ซื้อเลขเด็ดเหล4านี้ ส4วนตัวเลขอื่น ๆ ก็จะซื้อในอัตราลดหล่ัน

ลงมา ปฏิบัติการเช4นนี้ของเกษตรกรรายย4อย ถูกตอบโต8จากเจ8ามือหวยใต8ดินหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะการสร8างเง่ือนไขการจ4ายเงินท่ีไม4เต็มจำนวนเงินตามท่ีกำหนดไว8 หรือท่ีรับรู8กันในวงการ

หวยใต8ดินว4า “เลขอั้น” เจ8ามือบางรายถึงขั้นไม4รับทายผลเลขเด็ด ขณะที่บางรายป�ดรับเลขตัวน้ัน

เนื่องจากมีผู8เล4นพนันซื้อเปSนจำนวนมาก หรือที่เรียกว4า “เลขเต็ม” ปรากฎการณPที่เจ8ามือหวยใต8

ดิน พยายามทำให8ตนเองได8เปรียบผู8เล4นพนัน กลายเปSนแรงผลักให8เกษตรกรรายย4อยบางคน ต8อง

ปรับวิธีการเล4นพนันของตนเอง ผ4านการเล4นพนันกับเว็บไซตPหวยออนไลนP แม8ว4าตัวเกษตรกรจะมี

ข8อจำกัดเพราะขาดทักษะในการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ แต4ก็พอมีช4องทางเข8าถึงเว็บไซตPหวย

ออนไลนP สาเหตุที่เปSนเช4นนั้นเพราะ มีเจ8ามือหวยใต8ดินรายย4อยบางราย เลือกที่จะเปSนตัวแทนนำ

เลขเด็ดเหล4าน้ันไปเล4นพนันกับเว็บไซตPหวยออนไลนPให84  

 
 4 การที่เจGามือหวยใตGดินรายย4อยบางรายเลือกที่จะเปPนตัวแทนนำเลขเด็ดจากเกษตรกรรายย4อยไป

เล4นพนันกับเว็บไซตCหวยออนไลนCนั้น เกิดขึ้นจากผลประโยชนCที่เจGามือหวยใตGดินรายย4อยจะไดGรับ เนื่องจาก

เว็บไซตCหวยออนไลนCมีการจ4ายเงินรางวัลที่สูงกว4าการเล4นพนันกับเจGามือหวยใตGดิน อาทิ บางเว็บไซตCหากผูGเล4น

ทายผลถามตัวตรงถูก จะไดGรับเงินรางวัลสูงถึงบาทละ 900 บาท สามตัวโตlดบาทละ 150 บาท เช4นเดียวกับ

สองตัวบนและสองตัวล4างบาทละ 90 บาท เปPนตGน ทั้งนี้หากเกษตรกรรายย4อยทายผลรางวัลถูก พวกเขาจะ

ไม4ไดGรับเงินตามอัตราการจ4ายรางวัลที่เว็บไซตCหวยออนไลนCกำหนดขึ้น ตรงกันขGามพวกเขาจะไดGรับเงินตาม

อัตราเงินรางวัลที่เล4นพนันหวยใตGดินกับเจGามือหวยใตGดิน ดังนั้นเจGามือหวยใตGดินรายย4อยจึงไดGรับผลตอบแทน 

ในรูปส4วนต4างของเงินรางวัลระหว4างหวยใตGดินแบบออฟไลนCและหวยใตGดินแบบออนไลนC นอกจากนี้เจGามือหวย

ใตGดินรายย4อยยังจะไดGรับค4าคอมมิชชั่น ตลอดจนถึงส4วนลดในการเล4นพนัน อย4างไรก็ตาม เจGามือหวยใตGดินราย

ย4อยเหล4านี้ ตGองแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดเอาไวG เพราะเว็บไซตCบางเว็บไซตCอาจไม4จ4ายเงินรางวัลกรณีที่ผูGเล4น



 74 

  นอกจากนี้ ปฏิบัติการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยในสนามพนันหวยใต8ดิน 

พวกเขายังพยายามสร8าง “พื้นท่ี” เพื่อแลกเปลี่ยนข8อมูลการเล4นพนัน ตลอดจนถึงเผยแพร4และ

กระจายเลขเด็ดจากสถานที่ต4าง ๆ สู4กลุ4มเกษตรรายย4อยที่เปSนสมาชิกในชุมชน อาจกล4าวได8ว4า 

ปXจจุบันพื้นที่แลกเปลี่ยนข8อมูลและกระจายข8อมูลประกอบการเล4นพนัน เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม ท่ี

เน8นพบปะแบบตัวต4อตัว (Face to Face) ตามสถานท่ีหรือตามกิจกรรมทางสังคมต4าง ๆ ซ่ึงถูกจัด

ข้ึนในชุมชน เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหล4าน้ีเร่ิมปรับเปล่ียนเข8าสู4พ้ืนท่ีในโลกออนไลนP โดยเฉพาะการส่ือสาร

ผ4านไลนP (Line) และเฟสบุ�ค (Facebook) ซึ่งไลนPถูกใช8เปSนสื่อกลางเผยแพร4เลขเด็ด ในกลุ4มญาติ

พี่น8อง หรือบุคคลที่รู8จักใกล8ชิด สนิทสนม การแลกเปลี่ยนข8อมูลผ4านช4องทางนี้ เน8นการสื่อสาร

แบบสองทาง เป`าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข8อมูลประกอบการตัดสินใจเล4นพนัน ขณะที่พื้นที่เฟสบุ�ค 

ถูกใช8เปSนสื่อกลางเผยแพร4ข8อมูลประกอบการเล4นพนัน ในลักษณะที่เปSนสาธารณะมากกว4าไลนP 

ดังจะเห็นได8จากการที่กลุ4มเกษตรกรรายย4อย เน8นการแชรPเลขเด็ดจากสถานที่ หรือบุคคลที่ถูก

นิยามว4าเปSนเซียนหวย หรือโพสตPเลขเด็ดท่ีตนเองมีอยู4หรือได8มาให8สาธารณะชนรับทราบ  

  ขณะเดียวกันเกษตรกรรายย4อยบางราย เล4นพนันหวยใต8ดินเพื่อให8ตนเองเกิดความ

ปลอดภัยทางสังคม (ควบคู4กับเล4นเพื่อสร8างความหวังทางเศรษฐกิจ) โดยเฉพาะป`องกันไม4ให8ถูก

เยาะเย8ยหรือเย8ยหยันจากบุคคลรอบข8างกรณีที่ถูกรางวัล กล4าวคือ หากเกษตรรายนั้นได8เลขเด็ด

จากญาติพี่น8องหรือคนในเครือข4าย และไม4เล4นพนันตามเลขเด็ดที่ได8รับมา และหากผลการออก

รางวัลตรงกับเลขเด็ด เกษตรรายนั้นมีโอกาสจะถูกซ้ำเดิมจากญาติพี่น8องหรือเครือข4าย ในทำนอง

ท่ีว4า “บอกแล8วไม4ฟXง” “พูดแล8วไม4เช่ือ” “ไม4เคยเช่ือกันเลย” เปSนต8น อย4างไรก็ตาม การเล4นพนัน

ภายใต8บริบทนี้ เกษตรกรรายย4อยมักใช8เงินเล4นพนันไม4สูงมาก (เมื่อเปรียบเทียบกับการเล4นพนัน

หวยใต8ดินตามเลขเด็ดที่มีอยู4ในใจ) เนื่องจากเปSนการเล4นเพื่อป`องกันมากกว4าเล4นให8ตนเองถูก

รางวัล ดังคำสัมภาษณPท่ีว4า 
 

  “..…บางทีก็เล-นแบบปOองกันไม-ให$ญาติพี่น$องมันด-า เขาเอาเลขมาให$บอกว-ามาจาก

ที่โน$นที่นี่บ$าง ให$เราซื้อตาม เราก็ไม-อยากเล-นเท-าไหร- เพราะบางทีเรามีเลขอยู-ในใจเราแล$ว แต-

บางครั้งก็ต$องตัดสินใจเล-นบ$าง เพราะถ$าเลขที่เขาบอกเกิดออกขึ้นมา เราจะถูกต-อว-าเลยนะ นี่ก็

เคยโดนกับตัวมาแล$วนะพี่สาวให$เลขมาแต-ไม-ซื้อปรากฎว-างวดนั้นมันออก พี่สาวโทรถามว-าเราถูก

 
พนันทายผลรางวัลถูก ดGวยเหตุนี้เจGามือหวยใตGดินรายย4อยจำเปPนตGองเลือกเว็บไซตCที่มีความน4าเชื่อถือ หรือ

ไดGรับการยอมรับ 
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หรือเปล-า เราบอกว-าไม-ถูก แกโวยวายเลยว-าบอกแล$วไม-เชื่อ ให$เชื่อกันบ$างนะวันหลัง..…” (เล็ก 

นามสมมุติ, สัมภาษณP 27 กรกฎาคม 2564) 
 

  เมื่อพิจารณากระบวนการเล4นพนันหวยใต8ดินของกลุ4มเกษตรกรรายย4อย พบว4า 

เจ8ามือหวยใต8ดินส4วนใหญ4 ให8ผู8เล4นพนันเล4นพนันก4อนแล8วจ4ายเงินในงวดถัดไป (แต4กรณีที่ทายผล

การออกรางวัลถูกเกษตรกรรายย4อยจะได8รับเงินทันทีไม4ต8องรอรับเงินในงวดถัดไป) เช4น หากเล4น

พนันหวยใต8ดินงวดวันที่ 1 ของเดือน จำนวนเงินที่เล4นพนันงวดวันที่ 1 ยังไม4ต8องจ4ายทันที แต4

เจ8ามือจะเรียกเก็บเงินในวันที่ 16 ของเดือน เช4นเดียวกับการเล4นพนันหวยในวันที่ 16 ของเดือน 

ผู8เล4นพนันจะจ4ายเงินให8แก4เจ8ามือในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เปSนต8น กระบวนการในลักษณะ 

“เล4นก4อนจ4ายทีหลัง” ถือว4ามีผลอย4างมากต4อปฏิบัติการเล4นพนันหวยใต8ดินของเกษตรกรรายย4อย

แต4ละงวด เนื ่องจากเกษตรกรรายย4อยหลายราย เชื ่อว4าตนเองมีศักยภาพหมุนเงินและ

กระบวนการเล4นพนันเช4นนี้ เปSนผลให8แต4ละงวดเกษตรกรเล4นพนันด8วยความมั่นใจยิ่งขึ้น เพราะ

สามารถเล4นพนันได8ด8วยเงินจำนวนมาก กรณีที่ถูกรางวัลก็ถือว4าคุ8ม ได8เงินฟรีโดยที่ตนเองไม4ต8อง

เสียเงิน แต4หากไม4ถูกรางวัลพวกเขายังมีเวลาพอสมควรท่ีจะเงินเพ่ือใช8หน้ีเจ8ามือหวยใต8ดิน  

  ทั้งนี้ปฏิเสธไม4ได8ว4า ปฏิบัติการการเล4นหวยใต8ดินมีความสัมพันธPกับความเปSนชาย

และหญิงอย4างมาก กล4าวคือ ลักษณะการเล4นหวยใต8ดินของเกษตรกรรายย4อยเพศหญิง ส4วนใหญ4

เล4นด8วยเงินจำนวนไม4มาก การเล4นค4อนข8างรอบคอบ รัดกุม ดังจะเห็นจากวิธีการเล4นพนันที่เน8น

ทายผลตัวเลขหลากหลายตัว ผสมผสานระหว4างตัวเลขที่มีอยู4ในใจและเลขเด็ดที่มาจากสถานท่ี

ต4าง ๆ ขณะเดียวกันผู8หญิงยังให8ความสำคัญกับข8อมูลเพื่อใช8ประกอบการเล4นพนัน อาทิ ถ8า

แหล4งที่มาของเลขเด็ดมีความน4าเชื่อถือ หรือผู8ให8เลขเด็ดเปSนกระแสในสังคม เพราะใบ8หวยถูก

อย4างต4อเนื่องดังกรณีแม4น้ำหนึ่ง พวกเขาก็มีแนวโน8วจะทายผลตามตัวเลขที่ได8มา หากแหล4งที่มา

ของเลขเด็ดไม4มีความน4าเชื่อถือ ไม4มีหลักฐานยืนยัน โอกาสที่พวกเขาจะเล4นพนันตามตัวเลข

เหล4านั้นก็มีน8อยมาก เปSนต8น ส4วนการเล4นพนันหวยใต8ดินของผู8ชาย พบว4า เล4นด8วยจำนวนเงิน

ค4อนข8างเยอะ มีตัวเลขที่ใช8เล4นพนันน8อย ไม4หลากหลาย (หากเปรียบเทียบกับผู8หญิง) ลักษณะ

การเล4นกล8าได8กล8าเสีย ดังนั้นหากทายผลรางวัลถูกพวกเขาจะได8เงินรางวัลเปSนจำนวนมาก แต4

หากทายผิดย4อมเสียเงินจำนวนมากเช4นกัน นอกจากนี้กลุ4มเกษตรกรชายยังไม4นิยมเล4นพนันตาม

ตัวเลขท่ีบุคคลอ่ืนให8มา ตรงกันข8ามกลับเช่ือม่ันตัวเลขท่ีตนเองมีอยู4 ว4ามีความถูกต8อง แม4นยำท่ีสุด 

เพราะเปSนตัวเลขที ่เกิดจากการคัดสรรโดยประสาทสัมผัส ความเชื ่อ บทเรียน ตลอดจน
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ประสบการณPการเล4นพนันหวยใต8ดิน ประกอบกับการถูกรางวัลในลักษณะซื้อเลียนแบบผู8อื่น ๆ 

ไม4นำไปสู4ความภาคภูมิใจในตนเอง ดังถ8อยคำท่ีถูกถ4ายทอดว4า 
 

  “จะไปเชื่อคนอื่น ๆ เขาทำไม บางครั้งก็เอามาจากไหนก็ไม-รู$ เอาเลขที่เรามีอยู-ในใจ

นี่แหละถือว-าดีสุดแล$ว ซื้อเองถูกเองมันน-าภูมิใจมากกว-าที่ถูกตามคนอื่นเขานะ” (วิทยา นาม

สมมุติ, สัมภาษณP 29 กรกฎาคม 2564) 
 

  ด8วยเหตุน้ี จึงอาจกล4าวได8ว4า ตัวเลขอ่ืน ๆ ไม4ว4าจะมาจากแหล4งใด หรือเปSนตัวเลขท่ี

เด4นที่ดังเพียงใด ก็ไม4อาจหักล8างกับตัวเลขที่มาจากศักยภาพภายในของเพศชายได8 เพราะการเอน

เอียง คล8อยตาม หรืออ4อนไหว กับเลขเด็ดจากแหล4งอื่น บางครั้งอาจเปSนการแสดงนัยยะของ

ความไม4เด็ดขาด ไม4เชื่อมันในตัวเองของผู8ชาย (ยกเว8นกรณีเลขเด็ดเหล4านั้นเหมือนกับตัวเลขท่ี

กลุ4มเพศชายมีอยู4 พวกเขาจะเพิ่มจำนวนเงินในการเล4นพนันทันที เนื่องจากเลขเด็ดเปรียบเสมือน

เคร่ืองมือเสริมสร8างความม่ันใจให8แก4ตัวเลขท่ีตนเองมีอยู4)  

  ข. สลากกินแบHงรัฐบาลหรือล็อตเตอร่ี ถือเปSนการพนันอีกประเภทหนึ่งที่ขยายตัว

เข8าสู4ชุมชนเกษตรกรรม สำหรับข8อจำกัดของการเล4นพนันประเภทล็อตเตอร่ีในอดีต คือ เกษตรกร

รายย4อยจะต8องเดินทางไปซื้อตามจุดที่ผู 8ค8าล็อตเตอร่ีรายย4อยจำหน4าย อาทิ สถานที่ราชการ 

ตลาด โรงพยาบาล เปSนต8น อย4างไรก็ตาม ด8วยเงื่อนไขการประกอบอาชีพ ประกอบกับเกษตรกร

ส4วนใหญ4ไม4ได8เดินทางออกนอกชุมชนบ4อยครั้ง ทำให8การซื้อล็อตเตอร่ีแต4ละครั้งอาจเผชิญกับ

ข8อจำกัดหลายประการ แต4ปXจจุบันสถานการณPเช4นน้ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากมีผู8ค8าล็อตเตอร่ี

รายย4อยจำนวนหนึ่งปรับกลยุทธPการตลาด ผ4านการตระเวนขายล็อตเตอร่ีตามชุมชนต4าง ๆ เปSน

เหตุให8เกษตรกรรายย4อยสามารถเข8าถึงล็อตเตอร่ีได8ง4ายและสะดวกยิ่งขึ้น ขณะที่บางรายใช8วิธีขอ

เบอรPโทรศัพทPผู8ค8าล็อตเตอร่ีรายย4อย และโทรศัพทPสั่งให8ผู8ค8ารายย4อยเก็บเลขที่ตนเองต8องการ

เอาไว8 (กรณีท่ีสนิทกับผู8ค8ารายย4อย) 

  หากพิจารณาถึงปฏิบัติการเล4นพนันล็อตเตอร่ีของเกษตรกรรายย4อย พบว4า ไม4มี

ความแตกต4างจากการเล4นหวยใต8ดินเท4าใด เพราะตัวเลขที่ปรากฎในล็อตเตอร่ีเปSนภาพแทนของ

ความเช่ือท่ีมีอยู4ในใจของเกษตรกรแต4ละราย แต4การซ้ือล็อตเตอร่ีกลับสะท8อนความเปSนตัวตนของ

เกษตรกรรายย4อยได8มากกว4าการซื้อหวยใต8ดิน เพราะเลขเด็ด เลขดัง ตามที่ปรากฎตามสื่อสังคม

ออนไลนPหรือโทรทัศนPนั้น ส4วนใหญ4ถูกซื้อหรือจองจนหมด ไม4เหลือมาถึงกลุ4มเกษตรกรรายย4อย 

ดังนั้นพฤติกรรมการซื้อล็อตเตอร่ีจึงต8องซื้อตามตัวเลขที่พวกเขามีอยู4ในใจเปSนหลัก ส4วนกรณีเลข

เด็ด เลขดัง หากมีเหลือถึงพวกเขาก็เปรียบเสมือนการได8รับโชคดีในงวดน้ัน ๆ  
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  ทั ้งนี ้ การซื้อล็อตเตอร่ีของกลุ4มเกษตรกรรายย4อย มีเป`าหมายค4อนข8างชัดเจน

พอสมควร คือ การซื้อเลขท8ายสามตัว หรือสองตัวเปSนหลัก (ส4วนเลขสามตัวหน8ายังไม4เปSนที่นิยม

มากนัก) แม8ว4าจะเปSนการซื้อเลขท8ายสามตัวหรือสองตัว แต4เกษตรกรรายย4อยเหล4านี้ กลับมี

ความหวังลึก ๆ ว4าเลขท8ายสามตัวหรือสองตัวจะเปSนบันไดท่ีอาจนำพาไปสู4การถูกรางวัลใหญ4 

โดยเฉพาะรางวัลที่ 1 ด8วยเหตุนี้จึงอาจสรุปปฏิบัติการเล4นพนันล็อตเตอร่ีของเกษตรกรรายย4อยได8

ว4า เป`าหมายการซื้อล็อตเตอร่ีอยู4ท่ีเลขท8ายสามตัวหรือสองตัว แต4เป`าหมายดังกล4าวแฝงไปด8วย

ความหวัง ที่ไม4ต8องการเพียงแค4ถูกรางวัลเลขท8ายสามตัวหรือสองตัวเท4านั้น ตรงกันข8ามสิ่งที่พวก

เขาหวังกลับเปSนรางวัลสูงสุดของล็อตเตอร่ี มากกว4ารางวัลจากเลขท8าย เนื่องจากหากโชดีถูก

รางวัลที่ 1 ของล็อตเตอร่ี แน4นอนว4าจะมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมในลักษณะ 

“พลิกฟ`าพลิกแผ4นดิน” เพราะโครงสร8างทางเศรษฐกิจ สังคมที่ดำรงอยู4ไม4ได8ช4วยส4งเสริมให8

เกษตรกรรายย4อยสามารถ “ลืมตาอ8าปาก” ได8 ดังนั้นล็อตเตอร่ีสำหรับเกษตรกรรายย4อย ที่ส4วน

ใหญ4ที่นิยามตนเองว4าเปSน “คนจน” จึงมีบทบาท (Function) ในฐานะที่เปSนจักรกลหนึ่งของคนท่ี

ขาดโอกาส ไร8อำนาจและเข8าไม4ถึงทรัพยากร เพื่อเลื่อนฐานะหรือสร8างตัวตนทางเศรษฐกิจ สังคม 

ขึ้นมาได8 ความคิดดังกล4าว แม8จะมีโอกาสเกิดขึ้นน8อยมาก ๆ ในช4วงชีวิตหนึ่งของกลุ4มเกษตร แต4

พวกเขากลับเห็นว4าเมื่อมีหนทางที่อาจนำไปสู4การมี “ชีวิตที่ดี” (ทางวัตถุ) ก็ไม4จำเปSนหรือไม4มี

เหตุผลท่ีจะต8องป�ดก้ันหนทางและทางเลือกเหล4าน้ี  

  ส4วนการซื้อล็อตเตอร่ีแต4ละงวดของเกษตรกรรายย4อย สะท8อนให8เห็น 2 รูปแบบ

ใหญ4 ๆ คือ บางกลุ4มนิยมซ้ือล็อตเตอร่ีแบบใบเดียว ขณะท่ีบางกลุ4มนิยมซ้ือล็อตเตอร่ีเปSนชุด (หวย

ชุด) ราคาขั้นต่ำของล็อตเตอร่ีอยู4ที่ใบละ 100 บาท ส4วนหวยชุด ยิ่งรวมชุดหลายใบราคาก็จะ

สูงข้ึนตามไปด8วย เช4น ถ8ารวมชุด 2 ใบ ราคา 200 บาท (เฉล่ียใบละ 100 บาท) กรณีรวมชุด 4 ใบ 

ราคา 600 บาท (เฉลี่ยใบละ 150 บาท) และหากรวมชุด 6 ใบ ราคา 1,200 บาท (เฉลี่ยใบละ 

200 บาท) เปSนต8น กล4าวได8ว4า ปฏิบัติการเล4นพนันล็อตเตอร่ีของเกษตรกรรายย4อยนั ้น มี

ความสัมพันธPกับความเปSนชายและความเปSนหญิงเช4นเดียวกับกรณีการเล4นหวยใต8ดิน เนื่องจาก

พฤติกรรมของเกษตกรรายย4อยเพศหญิงส4วนใหญ4ไม4นิยมซื้อหวยชุด (หากซื้อจะเปSนชุด 2 ใบ เปSน

หลัก) ตรงกันข8ามจะซ้ือล็อตเตอร่ีแบบใบเดียวแต4ซ้ือหลายใบ ท้ังน้ีเพ่ือกระจายความเส่ียงและเพ่ิม

โอกาสถูกรางวัล แม8การซ้ือล็อตเตอร่ีลักษณะนี้หากถูกรางวัลจะได8เงินไม4มาก แต4พวกเขากลับเห็น

ว4าคุ8มค4ากับเงินที่เสียไป พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนภาพสะท8อนของความระมัดระวัง 

รอบคอบ (หากเทียบกับการเล4นพนันล็อตเตอร่ีของผู8ชาย) นอกจากนี้ผู8หญิงยังให8ความสำคัญกับ

กระบวนการเล4นพนัน ส4วนเป`าหมาย (การถูกรางวัล) ถือเปSนผลลัพธPจากการออกแบบ
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กระบวนการเล4น สำหรับผู8ชายส4วนใหญ4นิยมเล4นหวยชุด รูปแบบการเล4นกระจุกตัวอยู4ที่ตัวเลขใด

ตัวเลขหนึ่ง ทั้งเลขสองตัวท8าย เลขสามตัวท8าย ดังนั้นตัวเลขที่ซื้อจึงไม4กระจายแบบผู8หญิง การ

เล4นพนันลักษณะนี้หากถูกรางวัลไม4ว4าจะเปSนเลขท8ายสองตัวหรือสามตัว จะได8เงินจำนวนมาก 

หรือหากโชคดีถูกรางวัลใหญ4 ไม4ว4าจะเปSนรางวัลที่ 2 3 4 5 ก็จะมีเงินแบบทวีคูณ และหากถูก

รางวัลที่ 1 ชีวิตจะเปลี่ยนจากหน8ามือเปSนหลังมือทันที พฤติกรรมดังกล4าวสะท8อนถึงความกล8าได8

กล8าเสีย และให8ความสำคัญกับเป`าหมาย (การถูกรางวัล) มากกว4ากระบวนการเล4นพนัน ดังน้ัน

หากถูกรางวัลย4อมได8เงินจำนวนมาก และพวกเขาก็มีโอกาสเสียเงินจากการเล4นพนันสูงตามไป

ด8วย  

  อย4างไรก็ตาม หากนำพฤติกรรมการซื้อล็อตเตอร่ีเปรียบเทียบกับการเล4นพนันหวย

ใต8ดิน ภายใต8บริบทของกลุ4มเกษตรกรรายย4อย พบว4า เกษตรกรรายย4อยมีแนวโน8วเล4นหวยใต8ดิน

สูงกว4าการซ้ือล็อตเตอร่ี เน่ืองจากโอกาสท่ีจะถูกรางวัลมีมากกว4า ขณะเดียวกัน ในมุมมองพวกเขา 

ก็เห็นว4า หวยใต8ดินให8ผลตอบแทนดีกว4า (กรณีเลขท8ายสองตัวและสามตัว) อาทิ ซ้ือล็อตเตอร่ีหน่ึง

ใบราคาใบละ 100 บาท หากถูกรางวัลเลขท8ายสามตัวหรือเลขหน8าสามตัว จะได8รับเงินรางวัล

เพียง 4,000 บาท (แม8จะมีโอกาสถูก 4 ครั้งใน 1,000 ครั้ง) แต4หากนำเงิน 100 บาทไปซื้อหวยใต8

ดิน หากถูกรางวัล จะได8รับเงินรางวัลสูงถึง 50,000 บาท (มีโอกาสถูก 1 ใน 1,000) หรือกรณีถูก

รางวัลเลขท8ายสองตัวของล็อตเตอร่ี จะได8เง ินรางวัลเพียง 2,000 บาท แต4หวยใต8ดินให8

ผลตอบแทนถึง 6,000 บาท เปSนต8น นอกจากนี้การเล4นหวยใต8ดิน ยังไม4จำกัดวงเงินที่ใช8ในการ

เล4น ทำให8ผู 8เล4นพนันสามารถเล4นพนันได8ตามกำลังและความสามารถทางการเงิน หรือหาก

ต8องการล็อตเตอร่ีท่ีเปSนเลขเด4น เลขดัง บางครั้งไม4สามารถหาซื้อจากผู8จำหน4ายรายย4อยได8 เพราะ

เลขเหล4านั้นถูกจองหรือขายไปจนหมด ประกอบกับการซื้อล็อตเตอร่ีก็ไม4สามารถเลือกตัวเลขท่ี

ต8องการได8 ด8วยเหตุนี้กลุ4มเกษตรกรรายย4อย จึงเห็นว4า การเล4นพนันหวยใต8ดินมีความยืดหยุ4น 

คล4องตัว และได8รับผลตอบแทนมากกว4าล็อตเตอร่ี 

  (2) การเลHนพนันที่เกี ่ยวขFองกับประเพณีและวัฒนธรรม ปฏิบัติการเล4นพนัน

รูปแบบนี้ ส4วนใหญ4เปSนปฏิบัติการของผู8ชาย ที่นิยมเล4นพนันตามเทศกาลหรือเล4นพนันที่มีมิติของ

วัฒนธรรมเข8ามาเก่ียวข8อง ดังตัวอย4างต4อไปน้ี 

  2.1 การเลHนพนันชนไกH กล4าวได8ว4า ชนไก4ถือเปSนกีฬาพื้นบ8านที่อยู4คู4กับสังคมไทย

มาอย4างยาวนาน กีฬาประเภทนี้เปSนกีฬาพื้นบ8านอีกประเภทหนึ่งที่กลุ4มเกษตรรกรรายย4อย นิยม

เล4นพนัน โดยสนามชนไก4ในจังหวัดชลบุรี (รวมถึงภาคตะวันออก) แบ4งออกเปSน 3 รูปแบบใหญ4 ๆ 

คือ หนึ่ง “บ4อนป�า” หรือ “บ4อนบ8าน” ซึ่งเปSนบ4อนท่ีไม4ได8รับอนุญาตให8เป�ดชนไก4ถูกต8องกฎหมาย 
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สอง “บ4อนตีตั๋ว” คือ บ4อนที่ได8รับอนุญาตให8เป�ดชนไก4ถูกต8องตามกฎหมาย บ4อนชนไก4ที่ได8รับ

ใบอนุญาตนี้มีชื่อเรียกอีกอย4างว4า “บ4อนอำเภอ” สาม “บ4อนบ็อกซิ่ง”หรือ “บ4อนสมัครเล4น” 

บ4อนลักษณะนี้จะต8องตั้งเปSนชมรมที่เกี่ยวกับการชนไก4 และวัตถุประสงคPในการจัดตั้งเพื่ออนุรักษP

ประเพณีหรือวัฒนธรรมชนไก4 หรือส4งเสริมการเล้ียงไก4ชน (ประสิทธ์ิ เงินชัย,2556, หน8า 202) 
 

ตารางท่ี 6 ตัวอยHางสนามชนไกHในจังหวัดชลบุรี 
 

รายชื่อสนามชนไก. รายชื่อสนามชนไก. 

สนาม ส.สุขป[ติ ชลบุร ี สนามเกาะจ ันทร `  (ศ ูนย `ว ิชาการและสาธ ิตไกf

พื้นเมือง) 

สนามเพชรบางนาง  สนามฝนจาง 

สนามเทพประทาน สนามหนองตำลึง 

สนามหาดลานทราย สนามแยกเจ บางเสรf 

สนามบfอทอง สนามกัญวารีย ̀

สนามเครือสหพัฒน ̀ สนามทางรถไฟ หLวยใหญf 

สนามไทรงาม หLวยปราบ สนามซุLม ส.สี่ กอ ไกfชน 

สนาม ส.ชุติมา สนามโจLเนินทราย 

สนามเนินทราย สนามไกfชน ตลาดลุงสน ดอนหัวฬfอ 
 

  ทั้งนี ้ รูปแบบการเล4นพนันชนไก4ของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยในจังหวัดชลบุรี มี

ลักษณะที่คล8ายคลึงกับพื้นที่อื ่น ๆ ซึ่งแบ4งการเล4นพนันออกเปSน 4 รูปแบบใหญ4 ๆ คือ (ผู8ไม4

ประสงคPออกนาม, 22 สิงหาคม 2564) 

   (1) การเล4นต4อ คือ การเล4นพนันไก4ที ่เก4งหรือเหนือกว4า หรือมีโอกาสชนะ

มากกว4า การเล4นพนันรูปแบบนี้ หากผู8เล4นพนันทายถูกจะไม4ได8รับเงินเต็มจำนวน ตรงกันข8ามเงิน

ท่ีได8รับจะข้ึนอยู4กับอัตราต4อรอง เช4น ต4อ 5:4 หากไก4ตัวท่ีเก4งกว4าชนะ ผู8เล4นพนันจะได8รับเงิน 400 

บาท แต4ถ8าแพ8จะเสียเงิน 500 บาท เปSนต8น  

   (2) การเล4นรอง คือ การเล4นพนันไก4ที่ด8อยกว4า หรือเสียเปรียบ การเล4นพนัน

รูปแบบนี้ หากผู8เล4นพนันทายถูกจะได8รับเงินเต็มจำนวน แต4หากทายผิดจะเสียเงินตามอัตราท่ี

ต4อรองไว8 เช4น รอง 5:4 หากไก4ตัวรองชนะ ผู8เล4นพนันจะได8รับเงิน 500 บาท แต4ถ8าแพ8จะเสียเงิน 

400 บาท เปSนต8น  

   ทั้งน้ี อัตราการต4อรองจะเปลี่ยนแปลงไปในแต4ละยกขึ้นอยู4กับสภาพของไก4 เช4น 

ยกแรกอัตราต4ออาจอยู4ท่ี 5:4 ยกสองอาจเปล่ียนเปSน 3:1 และยกสามอาจเปSน 5:1 เปSนต8น 
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   (3) การเล4นเสมอ หรือราคาเสมอ (ไม4มีอัตราต4อรองใด ๆ ทั้งสิ้น) กรณีนี้เกิดข้ึน

เม่ือไก4มุมแดงและมุมน้ำเงินสูสีกัน ไม4มีไก4ตัวไหนได8เปรียบเสียเปรียบ ดังน้ันหากเล4นได8 ก็จะได8เงิน

เต็มจำนวน เช4น เล4นพนัน 500 บาท หากทายถูกก็ได8รับเงิน 500 บาท เปSนต8น 

   (4) การเล4นออกตัว หรือ “แต4งบัญชี” คือ การเล4นไก4ทั้งสองตัว เพื่อให8ได8เงิน

สองทางหรือให8เสียเงินน8อยลง การเล4นออกตัว หรือ “แต4งบัญชี” คือ การเล4นไก4ท้ังสองตัว เพ่ือให8

ได8เงินสองทางหรือให8เสียเงินน8อยลง ตัวอย4างเช4น นาย ก. เดิมพันไก4มุมน้ำเงิน และไก4มุมน้ำเงินมี

โอกาสชนะ จะทำให8อัตราต4อรองสูงขึ้น ส4วนไก4มุมแดงซึ่งตกเปSนรอง โดยอัตรารองอาจอยู4ที่ 1 

จ4าย 10 หรือ 1 จ4าย 20 ด8วยอัตราราคารองเช4นนี้ นาย ก. อาจกลับไปเล4นพนันไก4มุมแดง (ควบคู4

กับไก4มุมน้ำเงิน) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการได8รับผลตอบแทนซ่ึงมีอัตราสูงมาก ประกอบกับลด

ความเส่ียง กรณีท่ีไก4มุมแดงอาจพลิกล็อคกลับมาชนะ เปSนต8น 

  สนามที่ใช8เล4นพนันส4วนใหญ4เปSนบ4อนป�าหรือบ4อนบ8าน ขณะที่รูปแบบการเล4นพนัน

ไม4จำกัดวงเงิน เกษตรกรรายย4อยสามารถเล4นพนันได8ตามกำลังทรัพยP (แต4เกษตรกรส4วนใหญ4เล4น

ไม4เกิน 1,000 บาท/ครั้ง) และเล4นโดยใช8เงินสดเท4านั้น (ต4างจากการเล4นหวย คือ เล4นก4อนจ4ายที

หลัง) ดังนั้นผู8เล4นทุกคนจึงต8องรู8สถานภาพของตนว4ามีกำลังทรัพยPเพียงใด ไม4เล4นเกินกำลังทรัพยP

ที่ตนเองมีอยู4อย4างเด็ดขาด ส4วนเป`าหมายการเล4นพนันชนไก4 มีทั้งการเล4นเพื่อหวังเงินเดิมพันจาก

ผู8เล4นพนันรายอื่น แต4เปSนการได8เงินเดิมพัน ในลักษณะที่ถูกนิยามว4า “เงินกินกัน ความสัมพันธPยัง

เหมือนเดิม” ขณะท่ีบางรายเล4นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเล4นเพราะความชอบส4วนตัว 

เงินเดิมพันเปSนเพียงผลพลอยได8 

   2.2 การเลHนพนันในประเพณีวิ่งควาย โดยประเพณีวิ่งควายถูกให8ความหมาย

ว4าเปSนกีฬาของผู8ชาย เนื่องจากเปSนการแข4งขันท่ีเน8นความเร็ว ความแข็งแกร4ง ความคึกคะนอง 

(สุชาดา พงศPกิตติวิบูลยP, 2561, หน8า 62) เดิมประเพณีนี้ถูกจัดขึ้นเพียงป}ละครั้งช4วงเดือนตุลาคม

ของทุกป} (ช4วงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกป}) และเปSนเทศกาลของจังหวัด (ถูกจัดขึ้นบริเวณ

สนามหน8าท่ีว4าการอำเภอเมืองชลบุรีละ สนามหน8าศาลากลาง) แต4ปXจจุบันประเพณีว่ิงควายถูกจัด

ขึ้นเกือบ 10 ครั้งต4อป} โดยการแข4งขันจะหมุนเวียนไปตามสนามต4าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ไม4ว4าจะ

เปSน สนามดอนหัวฬ4อ สนามนาป�า สนามสำนักบก สนามคลองกิ่ว สนามบ8านบึง สนามหนองค8อ 

สนามทุ4งเหียงสนามบ4อทอง สนามหนองใหญ4 สนามเหมือง สนามมาบประชัน (สุชาดา พงศPกิตติ

วิบูลยP, 2561, หน8า 40-41; มาลี ฤกษPพรพิพัฒนP, 2558) ตลอดจนถึงสนามใหล8เคียงจังหวัดชลบุรี 

ดังสนามอำเภอปลวกแดง สนามชุมแสง อำเภอวังจันทรP จังหวัดระยอง สนามบ8านบ8านธรรมรัตนP

ในและสนามบ8านหนองคอก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท4าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (มาลี 
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ฤกษPพรพิพัฒนP, 2558) เมื่อพิจารณาถึงการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรรายย4อยในประพณีวิ่งควาย 

พบว4า ผันแปรตามรูปแบบการแข4งขันที่ถูกจัดขึ้น ซึ่งแบ4งเปSน 2 รูปแบบใหญ4 ๆ คือ การวิ่งควาย

บกและการวิ่งควายคราด5 โดยการเล4นพนันจะเปSนการเดิมพันผลแพ8ชนะและส4วนใหญ4ไม4มีการ

ต4อรองราคาเล4นพนัน 

 3.1.3 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเลHนพนัน 

 เมื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อย สะท8อนให8เห็น

ในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ท้ังเชิงลบและเชิงบวก ดังรายละเอียดต4อไปน้ี 

  (1) ผลทางเศรษฐกิจ การเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยส4วนใหญ4 ไม4ได8ส4งผล

กระทบต4อฐานะทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม เนื่องจากพวกเขาไม4ได8เปSนนักพนันอาชีพที่ติดการ

พนันหรือเล4นพนันทุกวัน ตรงกันข8ามเกษตรรายย4อยเหล4านี้ กลับนิยามว4า ตนเองเปSนเพียงผู8เล4นท่ี

เล4นพนันเฉลี่ย 2 ครั้งต4อเดือน นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพบริหารจัดการการเงิน ไม4ได8กู8ยืมเงินเพ่ือ

เล4นพนัน ดังนั้นหากอธิบายผลทางเศรษฐกิจจากการเล4นพนัน ภายใต8บริบทของกลุ4มเกษตรกร

รายย4อย จึงไม4ได8ส4งผลกระทบเชิงลบ โดยเฉพาะก4อให8เกิดปXญหาหนี้สินหรือซ้ำเติมปXญหาความ

ยากจน ดังมุมมองของบุคคลภายนอกหรือดังที่สาธารณชนโดยทั่วไปรับรู8 ตรงกันข8าม หากโชคดี

ถูกล็อตเตอร่ีรางวัลใหญ4 จะทำให8ชีวิตเปลี่ยนจากหน8ามือเปSนหลังมือ หรือหากถูกรางวัลเลขท8าย

สองตัว สามตัว จากล็อตเตอร่ี หวยใต8ดิน ก็จะมีเงินจุนเจือครอบครัวและใช8จ4ายในชีวิตประจำวัน 

เช4นเดียวกับการเล4นพนันท่ีเก่ียวข8องกับประเพณีและวัฒนธรรม ท่ีไม4ได8มีให8เล4นบ4อยคร้ัง และพวก

เขาก็ไม4ได8เล4นเปSนประจำ ดังนั้นผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจ จึงไม4ปรากฎให8เห็นอย4างเปSน

รูปธรรม ขณะที่ความขัดสน ความแร8นแค8น ทางเศรษฐกิจ ก็ไม4ได8มีสาเหตุหลักมาจากการเล4น

พนัน แต4กลับเกิดขึ้นจากการขาดโอกาสและกลไกตลาดที่ทำงานไม4สมบูรณP เปSนผลให8เกษตรราย

ย4อยถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนและพ4อค8าคนกลาง ประกอบกับการเล4นพนันแต4ละคร้ัง 

เกษตรกรรายย4อยยังพยายามสร8างขีดจำกัดในการเล4น ด8วยการกำหนดวงเงินเล4นพนัน ประเภท

 
 5 การวิ่งควายบกเปPนการแข4งขันความเร็วในสนามแข4งขันบนบก ส4วนวิ่งควายคราดเปPนการแข4งขัน

ความเร็วในน้ำ เปPนการแข4งขันควายเทียมคราด สำหรับคนขี่หรือคนบังคับควายทั้ง 2 ประเภท เรียกว4า “คน

ใชG” การวิ่งควายคราด หากคนใชGมือหลุดจากคราดแลGววิ่งตามไม4ทันจะถูกจับแพGทันที เช4นเดียวกับการวิ่งควาย

บกหากคนใชGตกจากหลังควายก็จะถูกจับแพGเช4นกัน ทั้งนี้การแข4งขันวิ่งควายจะแบ4งเปPนรุ4น ๆ ตามอายุของ

ควาย ซึ่งวัดจากลักษณะฟXนน้ำนมและฟXนแทGของควาย ทั้งนี้รุ4นการแข4งขันจะแตกต4างไปตามสนามแต4ละแห4ง 

เช4น สนามศาลากลางจังหวัด  แบ4งเปPน รุ4นจิ๋ว รุ4นเล็ก รุ4นใหญ4  สนามคลองกิ่ว แบ4งเปPน รุ4นดาวรุ4ง รุ4นจิ๋วนGอง

ใหม4 รุ4นจิ๋วซุปเปอรC รุ4นจิ๋วพิเศษ รุ4นจิ๋วเล็ก รุ4นจิ๋วใหญ4 รุ4นใหญ4 ขณะที่บางสนามแบ4งเปPน 5 รุ4น คือ รุ4นใหญ4 รุ4น

จิ๋วใหญ4 รุ4นจิ๋วเล็ก รุ4นจิ๋วพิเศษ รุ4นซุปเปอรCจิ๋ว เปPนตGน 
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การพนันที่จะเล4น ด8วยเหตุนี้ จึงอาจสรุปได8ว4า ผลที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ ไม4ว4าจะเปSนผลเชิงบวก

หรือผลเชิงลบ ไม4ได8มีผลต4อชีวิตทางเศรษฐกิจของกลุ4มเกษตรรายย4อยมากนัก เนื่องจากมิติหน่ึง 

พวกเขายังมีศักยภาพบริหารจัดและควบคุมพฤติกรรมการเล4นพนันของตนเอง ส4วนอีกมิติหน่ึง 

การเล4นพนันก็ไม4ได8ทำให8ชีวิตทางเศรษฐกิจดีขึ้น เพราะรางวัลหรือผลตอบแทนจากการเล4นพนัน 

ไม4ก4อให8เกิดการสร8างรายได8แบบ “เปSนกอบเปSนกำ” ตรงกันข8ามพวกเขาเปSนถูกรางวัลเล็ก ๆ 

น8อย ๆ ดังนั้น เงินรางวัลหรือผลตอบแทนจากการเล4นพนัน จึงถูกนำไปใช8จ4ายในชีวิตประจำวันใน

ลักษณะใช8แล8วหมดไป  

  (2) ผลทางสังคมและวัฒนธรรม หากพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการเล4น

พนันในมิติสังคมและวัฒนธรรมที่มีต4อกลุ4มเกษตรรายย4อย สะท8อนให8เห็นในลักษณะต4าง ๆ 

ดังต4อไปน้ี 

   ก. การพนันถูกทำให8กลายเปSนส4วนหนึ ่ง ของกลไกในการสร8างและรักษา

เครือข4ายทางสังคม ท้ังระดับเครือญาติ เครือข4ายของผู8คนกลุ4มต4าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนเครือข4าย

ระหว4างชุมชน การสร8างและกระชับเครือข4าย อันเปSนผลจากการเล4นพนัน ส4วนใหญ4อยู4ในรูปของ

การกระจายเลขเด็ดซึ่งตนเองได8จากช4องทางต4าง ๆ ให8บุคคลหรือกลุ4มคนที่ตนเองรู8จัก การขอให8

คนที่รู 8จักหรือสนิทสนมช4วยตีความปรากฎการณPที่ผิดธรรมชาติให8กลายเปSนตัวเลข กระจาย

ข4าวสารเกี่ยวกับเรื่องแปลกท่ีเกิดขึ้นตามชุมชนต4าง ๆ การแจ8งข4าวสารข4าวสารเกี่ยวกับประเพณี 

วัฒนธรรรม ที่สามารถเชื่อมโยงสู4การเล4นพนันได8 กระบวนการเช4นนี้ ในมุมมองของกลุ4มเกษตร

รายย4อย ถือเปSนส4วนหนึ่งที่ก4อให8เกิดปฏิสัมพันธPหรือ ระหว4างบุคคลกลุ4มต4าง ๆ ทั้งในและนอก

ชุมชน แม8ปฏิบัติการลักษณะนี้ไม4ได8เกิดขึ้นอย4างต4อเนื่องหรือเปSนประจำ และบางครั้งอาจไม4ได8

นำไปสู4การสร8างความแน4นแฟ`นหรือเปSนป°กแผ4นแก4เครือข4าย แต4กลับเปSนช4องทางหนึ่งที่ทำให8

ผู8คนกลุ4มต4าง ๆ ได8ติดต4อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข8อมูลข4าวสาร และได8มีโอกาสสอบถามถึงสภาพวิถี

ชีวิต ความเปSนอยู4 หรือการประกอบอาชีพ ดังถ8อยคำท่ีถูกถ4ายทอดอว4า 
 

 “เปOาหมายที่เราคุยแน-นอน คือ การหาเลขที่จะเอามาแทงหวย แต-เราก็ไม-ได$คุยเรื่อง

หวยอย-างเดียวนิ มันยังมีการถามถึงถามสารทุกขXสุกดิบ การทำมาหากิน หรือถามข-าวสาร

บ$านเมืองกันไปด$วย”  (ประสาน นามสมมุติ, สัมภาษณP 6 มกราคม 2564) 
 

   ข. การเล4นพนันเปSนส4วนหนึ่งที่ส4งผลให8วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ8านดำรงอยู4

ได8ท4ามกลางความเปลี่ยนแปลง ภายใต8บริบทของจังหวัดชลบุรี การดำรงอยู4ของวัฒนธรรมและ

ประเพณีพื้นบ8าน ทั้งประเพณีวิ่งควายหรือการชนไก4เกิดขึ้นจากปXจจัยหลายประการ แม8ปXจจัย
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หลักจะเปSนปXจจัยด8านการท4องเที่ยว แต4ก็ไม4อาจปฏิเสธอิทธิพลของปXจจัยด8านการเล4นพนัน 

เน่ืองจากส4วนหนึ่งของผู8เข8าร4วมกิจกรรมเหล4านี้ ก็คือ นักพนัน ดังกรณีกีฬาชนไก4ที่ผู8ชมเกือบ

ทั้งหมดเปSนนักพนัน ส4วนประเพณีวิ่งควาย แม8ว4าจะมีผู8ชมค4อนข8างหลากหลาย แต4ส4วนใหญ4ของ

ผู8ชมการแข4งขัน โดยเฉพาะผู8ชมซึ่งเปSนคนในท8องถิ่นจะมีเรื่องของการเดิมพันรูปแบบต4าง ๆ เข8า

มาเกี่ยวข8อง ดังนั้นจึงอาจกล4าวได8ว4า การดำรงอยู4และผลิตซ้ำของวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ8าน

ภายใต8เงื่อนไขการท4องเที่ยวและการเล4นพนัน ทำให8ความหมายของวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป 

กล4าวคือ วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ8านจากเดิมที่เปSนภาพสะท8อนของวิถีชีวิตผู8คนในท8องถิ่น ได8

ถูกแปรเปลี่ยนเปSนการท4องเที่ยวที่แฝงไปด8วยการเล4นพนันดังประเพณีวิ่งควาย ส4วนการชนไก4

กลายเปSนเร่ืองท่ีเก่ียวข8องกับการพนันขันต4อระหว4างผู8ชาย  

   ค. การพนันถูกทำให8กลายเปSนพื้นที่แห4งความหวัง (โดยเฉพาะการซื้อล็อตเตอร่ี) 

สังคมที่เต็มไปด8วยความเหลื่อมล้ำในมิติต4าง ๆ เนื่องจากประชาชนส4วนใหญ4ขาดโอกาสและเข8าไม4

ถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ขาดอำนาจทางการเมือง ตลอดนจนถึงสวัสดิการของรัฐไม4สามารถ

ตอบสนองความจำเปSนขั้นพื้นฐานได8ทั้งหมด ภายใต8บริบทที่สังคมเช4นนี้ ส4งผลให8ผู8คนกลุ4มหน่ึง

พยายามแสวงหาหนทางเพื่อผลักดันให8ตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

การดำเนินชีวิต ซึ่งเงื่อนไขจำเปSนสำหรับการมีชีวิตที่ดี ก็คือ การมีเงิน แต4กระบวนการแสวงหา

เงินโดยช4องทางปกติผ4านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นมีข8อจำกัด เพราะกลไกตลาดทำงาน

ไม4สมบูรณP กล4าวอีกนัยหนึ่ง ล็อตเตอร่ี เปรียบเสมือนเครื่องมือหรือช4องทางเพียงหนึ่งเดียวเท4าน้ัน 

ที่ทำให8คนจนมีสิทธิเลื่อนชั้นทางสังคม เนื่องจากโครงสร8างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ท่ี

ดำรงอยู4ปXจจุบัน ไม4เป�ดโอกาสให8เกิดการ “ก4อร4างสร8างตัว”ดังนั้น ภายใต8ความจนและข8อจำกัด

ของการประกอบอาชีพ ล็อตเตอร่ีจึงมีบทบาทเปSนพื้นที่แห4งความหวัง และเปSนสัญลักษณPของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่สร8างความเท4าเทียมในการแสวงหารายได8ระหว4างผู8คนช4วงชั้นต4าง ๆ ใน

สังคม 

 3.2 รูปแบบและการเลHนพนันของกลุHมผูFประกอบอาชีพอิสระ 

 ภายใต8โครงสร8างของผู8ประกอบอาชีพอิสระหรือผู8ประกอบการรายย4อยขนาดเล็กท่ี

ต8องเผชิญอยู4กับความเสี่ยง ความผันผวนทางด8านการประกอบอาชีพส4งผลให8เกิดความไม4แน4นอน

ของรายได8 การไร8หลักประกันทางด8านสังคมเมื่อยามประสบปXญหาในการดำเนินชีวิต มุมมองที่มี

ต4อการพนันอาจเปSนแหล4งรายได8เสริมหรือเปSนช4องทางอีกทางหน่ึงท่ีใช8ในการแสวงหาเงินตรา 

 3.2.1 การเขFาสูHวงจรการเลHนพนันของกลุHมผูFประกอบอาชีพอิสระ เมื่อพิจารณาถึง

การเข8าสู4วงจรการเล4นพนันของกลุ4มผู8ประกอบอาชีพอิสระ พบว4าเกิดข้ึนใน 4 รูปแบบใหญ4 ๆ คือ 
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  (1) การเรียนรูFจากพฤติกรรมของสมาชิกของครอบครัว การเข8าสู4เส8นทางของการ

พนันที่มีหลากหลายรูปแบบ ได8แก4 การที่เด็กและเยาวชนได8เรียนรู8จากพฤติกรรมของบุคคลใน

ครอบครัวที่มองว4าการพนันเปSนส4วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน เช4น การซื้อหวย ซื้อล�อ

ตเตอรี่ หรือการเล4นพนันภายในครอบครัว ดังจะเห็นได8จากครอบครัวของหมาย (นามสมมุติ) ที่มี

บุตรชาววัย 6 ขวบหนึ่งคน และในแทบทุก ๆ ครั้งก4อนวันออกสลากกินแบ4งรัฐบาล หมายจะเร่ิม

หาตัวเลขต4าง ๆ ที่จะมาเสี่ยงโชคในงวดถัดไป ซึ่งอาจมีทั้งการดูข4าวสารจากโทรทัศนPบางช4อง ส่ือ

สังคมออนไลนP การวิเคราะหPความฝXน หรือจากการไถ4ถามบุตรหลานของตนเอง  พฤติกรรมของ

หมายถูกถ4ายทอดและปลูกฝXงไปสู4ลูกของตนเองโดยอาจไม4รู8ตัวหรือตั้งใจหรือไม4 แต4บุตรชายของ

หมายก็ได8เรียนรู8เกี่ยวกับหวยในเบื้องต8นได8สำเร็จแล8ว เช4น การไถ4ถามแม4ว4าแม4อยากถูกหวยม้ัย

ครับ หรือการถูกหวยจะทำให8เรามีเงินกินขนม ซึ่งอาจจะมากไปกว4านั้นคือเด็ก ๆ ภายในบ8าน

สามารถเข8าใจได8ว4าหวย 2 ตัว หรือ 3 ตัว คืออะไร  

  การเรียนรู 8ของเด็ก ๆ และเยาวชนภายในครอบครัวอาจเปSนเพียงการเห็นว4า

พฤติกรรมการเล4นพนันเปSนส4วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เปSนความพยายามในการแสวงหารายได8

ของผู8ดูแลครอบครัวไม4ต4างจากการทำงาน เมื่อถูกหวยหรือล�อตเตอรี่ เด็ก ๆ เหล4านี้ก็อาจได8รับ

ขนมหรืออาหารเปSนพิเศษ แต4สิ่งหนึ่งที่เยาวชนกลุ4มนี้ไม4ได8เรียนรู8จากการสังเกตได8คือ การเรียนรู8

และเข8าใจว4าพฤติกรรมเหล4านี้คือพื้นฐานของการเล4นพนัน การเดิมพัน ที่บางคร้ังอาจส4งผล

สะเทือนมากกว4าส่ิงท่ีพวกเขาพบเห็นได8ในชีวิตประจำวัน  

  การเรียนรู8พฤติกรรมการพนันของเด็กและเยาวชนอีกกลุ4มหนึ่งที่อยู4ในสถานการณP

ที่สมาชิกหลักของครอบครัวเปSนผู8ติดการพนันซึ่งส4งผลกระทบต4อการดำเนินชีวิตของพวกเขา

ทั้งหมด เช4น การที่พ4อผู8ที่เสียการพนันต8องหลบหนีเจ8าหนี้การพนันจนไม4สามารถประกอบกิจการ

ของตนเองได8 การกู8เงินท้ังในระบบและนอกระบบเพ่ือชำระหน้ีการพนัน ดังในครอบครัวของ ศักด์ิ 

(นามสมมุติ) ประกอบอาชีพค8าขายกระดาษ มีบุตรสาวทั้งสิ้น 5 คน ศักดิ์ เมื่อมีเวลาว4างจะชวน

เพ่ือท่ีอยู4ในแวดวงธุรกิจเดียวกันมาน่ังเล4นไพ4ประเภทต4าง ๆ และบางคร้ังก็จะออกไปเล4นพนันตาม

บ4อนการพนันที่ลักลอบเป�ดให8บริการอยู4 ระยะแรกศักดิ์เข8าไปเล4นในบ4อนอาจมีทั้งได8และเสียคละ

เคล8ากันไป ครั้งหนึ่งที่ศักดิ์เข8าไปเล4นพนันภายในบ4อนซึ่งใช8ระยะเวลาเพียงไม4นานราวสัก 1 – 2 

ชั่วโมง สามารถทำกำไรได8สูงถึงหลายหมื่นบาท ความชื่นชอบการเล4นพนันเปSนที่รับรู8ของสมาชิก

ภายในครอบครัวโดยประจักษPและการทำกำกำไรจากการเล4นในคร้ังน้ันบุคคลของครอบครัวก็รู8สึก

ยินดีและดีใจร4วมกันค4อนข8างมาก   

  การเล4นพนันภายในบ4อนของศักดิ์เริ่มเสียมากขึ้นในระยะหลัง จนบางครั้งต8องกู8เงิน

ของนายทุนในบ4อนเพื่อเอาไปต4อทุนการพนัน และเมื่อเสียมากขึ้นศักดิ์ ไม4สามารถหมุนเงินจาก

การประกอบธุรกิจมาเพื่อชำระหนี้สินที่กู8ยืมมาจากเจ8าของบ4อนได8 และจำเปSนต8องหลบหนีเพื่อหา
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เงินและเริ่มเจรจากับเจ8าหนี้เพื่อต4อรองภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ในที่สุดศักดิ์ต8องขายบ8านของตนเอง

เพื ่อเอาไปชำระเงินกู 8จากบ4อนพนัน และระยะเวลาเดียวกันนี ้บรรดาบุตรสาวของตนเองได8

สังเกตเห็นพฤติกรรมการเล4นพนันมาโดยตลอดและได8ตระหนักรู8ว4าผลกระทบจากการพนันมีมาก

น8อยและอยู4ในระดับแค4ไหน  

  การรับรู8หรือการเรียนรู8ผ4านประสบการณPของสมาชิกของครอบครัวอาจมีลักษณะ

แตกต4างกันไปตามลักษณะเฉพาะและระดับความรุนแรงของการเล4นพนัน บางครอบครัวอาจมี

ระดับเบาบางซึ่งส4งผลให8เด็กและเยาวชนมองเห็นการพนันเปSนเพียงส4วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

มิได8มองเปSนสิ่งแปลกปลอมส4วนใหญ4อาจมองการพนันไปในทิศทางที่ดีด8วย บางครอบครัวที่ได8รับ

ผลกระทบเชิงลบตั้งแต4ระดับกลาง เช4น การสูญเสียรายได8หรือเงินเก็บบางส4วนของครอบครัวไป

กับการพนัน บางครอบครัวอาจต8องเผชิญกับผลกระทบแบบรุนแรง เช4น การที่ครอบครัวต8อง

สูญเสียทรัพยPสินหรือหมดตัวไปกับการพนัน เปSนต8น  

  (2) การชักชวนหรือการเรียนรู FจากคนใกลFชิด การชักชวนของเพื ่อนและคน

ใกล8ชิด ชีวิตประจำวันของบรรดาผู8ประกอบการโดยเฉพาะพ4อค8าแม4ค8ารายย4อยขนาดเล็กที่ต8องมี

ปฏิสัมพันธPทางสังคมค4อนข8างสูง เช4น พร (นามสมมุติ) ผู 8ประกอบการค8ารายย4อยแห4งหน่ึง      

โดยทุก ๆ เช8ามืดจะต8องไปสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อมาตระเตรียมการขายอาหารอีสานของตนเองที่ตลาด

กลางประจำจังหวัด ซึ่งจะต8องพบปะผู8คนทั้งผู8ค8าขายผักสด ผู8ค8าเนื้อสัตวP เช4น เนื้อหมู เนื้อวัว ไก4

สด วัตถุดิบประเภทของแห8ง น้ำแข็ง หรือสินค8าประเภทต4าง ๆ ที่จำเปSนต8องใช8ภายในร8าน ความ

สนิทสนมจากการทำการค8าจึงก4อให8เกิดบทสนทนาหลากหลายเรื่องไม4ว4าจะเปSนการเงิน การค8า 

เรื่องจิปาถะอื่น ๆ รวมไปถึงข8อมูลเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค การแสวงโชคในที่ต4าง ๆ เช4น การเล4น

หวย เปSนต8น 

  การแลกเปลี่ยนพูดคุยข4าวสารข8อมูลเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคที่ดูเสมือนเปSนหนึ่งในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน ดังการอธิบายว4า 
 

  “ ทุก ๆ วันที่เราไปซื้อของก็แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องโน$นเรื่องนี้เยอะแยะเต็มไปหมด 

ลูกเรียนที่ไหน ขายดีมั้ย งวดนี้มีเลขอะไร ถึงแม$ว-าเราไม-ได$คุยกับเขาโดยตรงแต-ก็ได$ยินจากท่ี

พ-อค$าแม-ค$าเขาคุยกันอยู-ดี โดยเฉพาะวันใกล$หวยออกในตลาดจะดูเหมือนมีความวุ-นวายและ

ครึกครื้นขึ้นมาอีกหน-อยนึง...พอวันรุ-งขึ้นไปตลาดก็จะรู$ว-าใครถูกหวยหรือไม-ถูกอย-างไร วิเคราะหX

ว-าคร้ังน้ีผิดพลาดอย-างไร” (พร (นามสมมุติ), สัมภาษณP, วันท่ี 21 กุมภาพันธP 2564) 
 

  การทำให8การเส่ียงโชคจากการพนันกลายเปSนชีวิตประจำวันจึงเปSนส4วนหน่ึงท่ีดึงดูด

ผู8คนเข8าสู4วิถีการเล4นพนันได8ค4อนข8างง4าย ดังจะเห็นได8จาก พร (นามสมมุติ) ที่มิได8สนใจการเล4น

พนันหรือการเล4นหวยใต8ดินมาตั้งแต4แรกเริ่ม แต4เมื่อได8รับรู8ข8อมูลเกี่ยวกับการเล4นพนัน เช4น 
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แหล4งที่มาของตัวเลข ผู8ถูกรางวัล เปSนต8น จนรู8สึกว4าสิ่งเหล4านี้ไม4ได8เปSนความแปลกแยกหรือส่ิง

แปลกปลอมแต4กลับเปSนส4วนหนึ่งของชีวิต พรจึงตัดสินใจซื้อหวยใต8ดินไปกับผู8รับแทงหรือตัวแทน

ของเจ8ามือด8วยจำนวนเงินที่ไม4มากนัก แต4การตัดสินใจซื้อครั้งนั้นมาจากความฝXนของตนเองที่ถูก

ถ4ายทอดไปสู4บรรดาพ4อค8าแม4ค8าซึ่งถูกตีความออกมาเปSนตัวเลข ซึ่งมีความสอดคล8องกับตัวเลขท่ี

ถูกคาดการณPว4าจะออกซ่ึงเปSนเลขท่ีมีช่ือเสียงหรือ “เลขดัง” ตามศัพทPของบรรดาเซียนหวย  

  นอกจากนี้การตีความผ4านตัวเลขอาจต8องดำเนินการก4อนวันหวยออกอย4างน8อยราว 

2 – 3 วัน เนื่องจากอาจนำเลขที่ได8ไปซื้อเปSนเลขท8ายของล�อตเตอรี่ซึ ่งอาจคาดหวังถึงการถูก

รางวัลใหญ4ก็ได8 การมีตัวเลขเปSนของตัวเองที่สอดคล8องหรือใกล8เคียงกับเลขดังของบรรดาเซียน

หวยกลายเปSนการสร8างความมั่นใจให8กับผู8แสวงโชคและผลักดันให8พวกเขาเพิ่มปริมาณการซ้ือ

หวยที่สูงมากยิ่งขึ้น ดังกรณีของนายเก8ง (นามสมมุติ) ที่มีตัวเลขมาจากเลขทะเบียนรถของญาติท่ี

เกิดอุบัติเหตุหนักแต4สามารถรอดชีวิตมาได8โดยปราศจากอาการบาดเจ็บแต4อย4างใด ตัวเลขจาก

ทะเบียนรถถูกสลับไปมาเพื่อใช8ประกอบการซื้อสลากกินแบ4งรัฐบาลและการซื้อเลขจากหวยใต8ดิน 

โดยงวดน้ีนายเก8ง (นามสมุติ) ใช8ปริมาณเงินซ้ือท้ังสลากออมสินและหวยใต8ดินสูงข้ึนกว4าสองเท4า  

  เลขหวยกับจินตนาการของความหวัง ถึงแม8ว4าเลขหวยจะมีหลากหลายซึ่งจะมีผู8คน

ที่จำนวนนึงที่สมหวังและผิดหวังในแต4ละงวด แต4ปรากฏการณPก4อนวันออกสลากกินแบ4งรัฐบาลท่ี

อาจดูเหมือนมีความแตกต4าง ความขัดแย8งกัน ความเชื่อ หรือที่มาของตัวเลข ที่ผู8เล4นเชื่อว4าจะ

สามารถมีชัยชนะเหนือเจ8ามือ บรรดาผู 8ประกอบการขนาดเล็ก พ4อค8า แม4ค8า ต4างเข8ามา

แลกเปลี่ยนและทำการวิเคราะหPตัวเลขกันอย4างเข8มข8น ตลอดจนวิพากษPวิจารณPถึงเลขที่คาดว4าจะ

ออกกันไปอย4างนานาชนิดกัน ดังจะเห็นได8จากการสุมหัวเพื่อวิพากษPวิจารณPหวยก4อนวันออกล�อ

ตเตอร่ี ของแม4ค8ารายหน่ึงอธิบายว4า   

  “ช-วงก-อนวันหวยออกพวกเรา (พ-อค$า แม-ค$า:ผู$วิจัย) ที่ต$องมาเจอกันเปJนประจำ

เกือบทุกวันก็จะมีเรื่องคุยกันเกี่ยวกับใครได$ตัวเลขมาจากไหน ฝ^นอะไร เจ$าพ-อเจ$าแม-ไหนให$มา

บ$าง แล$วก็จะมาแลกเปลี่ยนกัน วิเคราะหXกันไป เชื่อบ$างไม-เชื่อบ$าง เพราะหวยมันเห็นต-างกันอยู-

แล$ว เขาซื้อตัวโน$น เราไม-เชื่อก็ไม-ต$องซื้อ ไม-ต$องทะเลาะกัน เพราะมันจะซื้อทุกตัวไม-ได$อยู-แล$ว 

ต$องมีการวางแผนการซ้ือสิถ$าไม-ง้ันก็ขาดทุนได$ถ$าเกิดถูกข้ึนมา” 

 

  ผู8ประกอบการแต4ละรายอาจมีความแตกต4างของตัวเลขที่หลากหลายแต4เป`าหมาย

เดียวกันคือความหวังจากการประกาศผลการออกสลากที่คาดว4าจะมีตัวเลขของตนเองตรงกับตัว

เลขที่ออกในงวดนั้น ๆ ภายหลังจากการออกสลากกินแบ4งรัฐบาลออกมาบรรดาพ4อค8าแม4ขายต4าง

กุลีกุจออยู4กับตัวเลขที่ตนเองคาดไว8 แต4ไม4มีอยู4ในบัญชีตัวเลขที่ถูกนำส4งให8เจ8ามือ ต4างออกมาให8

ความเห็นเกี่ยวกับเลขต4าง ๆ ที่ อารมณPความรู8สึกเสียดายกับเลขที่ตนเองไม4ได8ซื้อเข8ามาอยู4ใน
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บัญชีของตนเอง แต4เปSนเลขที่ตนเองได8คาดการณPไว8ตั้งแต4ต8น หรือตัวเลขใกล8เคียงที่ปรากฏอยู4ใน

ชีวิตประจำวันของตนเอง เช4น ทะเบียนรถ บ8านเลขที่ ดังนั้นการเล4นล�อตเตอรี่หรือการแทงหวย

ของกลุ4มผู8ประกอบการจึงเปรียบเสมือนชุมชนแบบหนึ่งที่ผู8คนต4างมีเป`าหมายหรือจุดมุ4งหมาย

เดียวกันซึ่งสัมพันธPอยู4กับวิถีการดำเนินชีวิตอย4างแยกไม4ออกโดยเฉพาะเรื่องของรายได8 (จากเงิน

รางวัล) มีเรื่องเล4าที่ถูกนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยตลอดเวลา ชุมชนแห4งนี้จึงสามารถดึงดูดผู8คนที่อยู4

รอบนอกของแวดวงการพนันเข8ามาได8อย4างไม4ยากมากนัก   

  (3) การขยายตัวของระบบอินเทอรdเน็ต ทำให8ข8อมูลข4าวสารสามารถเข8าถึงได8ง4าย 

ซึ ่งรวมไปถึงการพนันในระบบออนไลนPด8วย ความเติบโตของการแทงหวยออนไลนPทำให8

ผู8ประกอบการที่มีสถานะเปSนผู8เล4นหวยบางราย เริ่มผันตัวเองมาเปSนตัวกลางหรือเจ8ามือรายย4อย

เพื่อรับแทงจากผู8เล4นอีกทอดหนึ่ง เจ8ามือรายย4อยจะมีรายได8มาจากการแบ4งสัดส4วนของเจ8ามือใน

อัตราร8อยละ 20 (แล8วแต4ตกลงกัน) และอัตราความแตกต4างของการจัดสรรเงินรางวัลสำหรับผู8ถูก

หวย เช4น เจ8ามือหวยออนไลนPอาจให8อัตราการถูกหวยเลข 2 ตัว เท4ากับ 1 ต4อ 70 บาท แต4เจ8ามือ

รายย4อยอาจให8อัตรา 1 ต4อ 60 บาท หรือ อัตราการถูกหวย 3 ตัวตรง 1 ต4อ 600 บาท แต4เจ8ามือ

รายย4อยอาจให8อัตรา 1 ต4อ 500 บาท เปSนต8น และเจ8ามือในระบบออนไลนPบางรายไม4มีการ

กำหนดเลขอั้นหรือเลขที่คาดว4าจะออกในอัตราที่ต่ำกว4างกำหนดไว8 เช4น การถูกเลขอั้นตัวหน่ึง

อาจจ4ายเพียงครึ่งเดียวหรืออาจไม4มีการรับแทงเลขดังกล4าวเลย ซึ่งเจ8ามือในระบบออนไลนPไม4มี

การกำหนดกฎเกณฑPแบบนี้จึงเปSนการเป�ดโอกาสให8บรรดาเซียนหวยบางรายจะนำเลขอั้นหรือ

เลขที่มีชื่อเสียงไม4สามารถเล4นกับเจ8ามือที่เคยเห็นหน8าและคุ8นเคยกันได8จึงนำตัวเลขมาแทงใน

ระบบออนไลนPด8วยอีกทางหนึ่ง ผู8เล4นกับเจ8ามือรายย4อยหน8าใหม4ส4วนใหญ4จะเปSนกลุ4มวัยกลางคน

ไปจนถึงผู8สูงอายุที่มีทักษะความสามารถในการเข8าถึงระบบออนไลนPที่มีความสลับซับซ8อนแบบไม4

สูงมากนัก (โป̀ง (นามสมมุติ), สัมภาษณP, วันท่ี 26 กรกฎาคม 2564) ดังในคำบอกเล4าว4า  
 

  “ พอมีพนันออนไลนX (แทงหวย:ผู$วิจัย) เข$ามาแข-งกับเจ$ามือที่เปJนคนเปJน ๆ ให$

ราคาที่ดีกว-า เช-น เจ$ามือจริง ๆ ให$ห$าร$อย เจ$ามือออนไลนXให$หกร$อย หรือถ$าสองตัวให$หกสิบ 

ออนไลนXให$เจ็ดสิบ พวกผู$เล-นหวยบางคนก็ผันตัวมาเปJนผู $รับหวยมาแทงกับระบบออนไลนX 

เพราะว-าเห็นช-องทางที่ตนเองจะหาเงินได$...ส-วนผู$เล-นส-วนมากก็เปJนผู$หลักผู$ใหญ- ผู$สูงอายุ ที่ไม-

ค-อยถนัดเก่ียวกับการใช$อินเทอรXเน็ต” (โป̀ง (นามสมมุติ), สัมภาษณP, วันท่ี 26 กรกฎาคม 2564) 
 

  การเปSนเจ8ามือรายย4อยที่ส4งต4อในระบบออนไลนPมีความเสี่ยงค4อนข8างสูงจากการป�ด

หน8าเว็ปไซคP (Website) เพื่อหลบหนีการชำระเงินหากมีผู8ถูกรางวัลเปSนจำนวนมาก ดังในกรณี

ของนางโป̀ง (นามสมมุติ) ได8อธิบายว4า เนื่องจากการเล4นหวยออนไลนPผู8เล4นจะไม4สามารถทราบได8

ว4าบุคคลใดเปSนเจ8าของเว็ปไซคPนั้น ซึ่งถ8าหากมีการถูกหวยโดยมีเงินรางวัลที่ค4อนข8างสูงเจ8ามือก็
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อาจป�ดเว็ปไซคPแล8วหนีไปโดยไม4ยาก ถึงแม8ว4าจะมีการวิเคราะหPเจ8ามือจากความถี่ในการเล4น 

ความสม่ำเสมอในการชำระเงินให8กับลูกค8าในกรณีที่ถูกรางวัล หรือข8อมูลข4าวสารที่ถูกพัฒนาขึ้นสู4

หน8าเว็ปไซคPในแต4ละวัน (Update) ก็ยังมีความเส่ียงต4อการไม4ได8รับเงินในกรณีท่ีถูกรางวัล 

  บทบาทของเจ8าของเว็ปไซคPการพนันนอกจากที่จะทำหน8าที่ในการรับแทงพนันแล8ว 

ก็จะต8องทำหน8าที่ปรับปรุงข8อมูลข4าวสารเพื่อสร8างแรงดึงดูดใจให8กับผู8เล4นเข8ามาเดิมพันอยู4ในเว็ป

ไซคPของตนเอง เช4น ข8อมูลเกี่ยวกับการเล4นการพนันต4าง ๆ ที่มาของตัวเลขหรือเลขเด็ดที่มีอยู4ใน

ขณะนั้น สถิติข8อมูลการออกหวยหรือเลขนานาชนิด อัตราการชำระเงินหรือสัดส4วนการจ4ายเงิน

เมื่อถูกรางวัล หรือข8อมูลที่เกี่ยวข8องอื่น ๆ การปรับปรุงข8อมูลข4าวสารเปSนเครื่องมือหนึ่งที่จะสร8าง

ความเคลื่อนไหวของเว็ปไซคP (เจ8ามือ) ที่แสดงออกถึงความเอาใจใส4ต4อลูกค8าด8วยการแสดงให8เช่ือ

ได8ว4าเว็ปไซคPมีความมั่นคง ไม4หลบหนีเมื่อมีการถูกรางวัลจำนวนมาก ส4งผลให8ผู8เล4นสามารถ

ตัดสินใจเข8ามาเดิมพันอยู4ภายในเว็ปไซคPของตน 

  (4) อิทธิพลสื่อสารมวลชน ในฐานะกลไกแห4งการผลิตซ้ำข4าวสารการพนัน การ

สนับสนุนการเข8าสู4การพนัน (หวย) ของสื่อสารมวลชน6 ปรากฏการณPหนึ่งของสื่อกระแสหลักใน

สังคมไทยส4วนหนึ่งที่ยังคงเผยแพร4ข8อมูลข4าวสารเกี่ยวกับตัวเลขทั้งในทางตรงและทางอ8อม เช4น 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อไอ8ไข4 พญานาค เลขป`ายทะเบียนบุคคลสำคัญ หรือการรายงานข4าวของ

ผู8ถูกล�อตเตอรี่ ถึงแม8ว4าการพนันจะอาศัยความบังเอิญตามหลักความเปSนไปได8 (Probability 

Principle) และผลลัพธPที่ได8ไม4มีความแน4นอน ไม4มีแนวโน8ม ไม4มีแบบแผน ไม4สามารถคาดการณP

หรือทำนายผลได8 แต4ถ8าการเล4นพนันที่อาศัยความบังเอิญ เช4น หวย เปSนสิ่งที่คาดการณPไม4ได8ตาม

หลักของความเปSนไปได87 บทบาทของสื่อสารกระแสหลักที่ดำเนินการถ4ายทอดข8อมูลข4าวสาร

เก่ียวกับตัวเลข ดังในกรณีของแม4น้ำหน่ึง หรือไอ8ไข4 ท่ีถูกนำมาออกอากาศหรือตีพิมพPผ4านส่ือว4า 
 

  “วันที่ 1 มี.ค. ผู$สื่อข-าวรายงานว-า ประชาชนนักเสี่ยงโชคจากหลายพื้นที่ ได$มาหา

เลขเด็ด ที่ป̀าช$าโคกกลัน บ.ลำดวน ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทรX ซึ่งเปJนที่ตั้งของจอมปลวกกุมาร

ไอ$ไข- ที่งวดล-าสุดสร$างความฮือฮา ร-างทรงมาทำพิธีได$เลข 39 และตรงกันกับ พ.ศ.2539 ซึ่งเปJน 

 
 6 สื่อสารมวลชน หมายถึง ระบบสื่อที่สามารถเขGาถึงประชาชนไดGเปPนจำนวนมากผ4านทางรายการ

โทรทัศนC สถานวีิทยุต4าง ๆ เท4านั้น  

 7 อ4านเพิ่มเติมใน วัฒนา สุกัณศีล (2562) เรื่อง ความเชื่อ การพนันและหวย. ศูนยCศึกษาการพนัน 

กรุงเทพฯ หนGา 26 – 28 ในทฤษฎีความเปPนไปไดG คือ คำอธิบายอย4างมีเหตุมีผล เรื่องความบังเอิญ ดGวยการ

อธิบายว4าความเปPนไปไดGทำใหGปรากฏการณCที่เกิดขึ้นอย4างบังเอิญกลายเปPนสิ่งที่มีรูปแบบ โครงสรGาง กฎเกณฑC 

หลักการและทฤษฎี เช4นเดียวกับวิทยาศาสตรC โดยหลักการความเปPนไปไดGที่สนใจเฉพาะเรื่องความสัมพันธCที่

เปPนเหตุและผลระหว4างปรากฏการณCต4าง ๆ สรGางขึ้นเปPนชุดอธิบายแต4ไม4สามารถคาดการณCหรือทำนายผลไดG

เสียไดGในแต4ละครั้ง   
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พ.ศ.สร$างรูปหล-อกุมาร ของหลวงพ-อกาหลง ที่พบถูกฝ^งอยู-ในจอมปลวกเจดียX 5 ยอด ซึ่งขึ้นอยู-

ใกล$กับจอมปลวกกุมารไอ$ไข- ห-างออกไปเพียง 20 เมตร ทำให$ชาวบ$านถูกรางวัลกันท้ังหมู-บ$าน จน

ข-าวแพร-สะพัดออกไป ย่ิงสร$างความน-าอัศจรรยXและความศรัทธากับจอมปลวกกุมารไอ$ไข-ย่ิงข้ึน 

  ล-าสุดวันที่ 28 ก.พ. เวลาประมาณ 15.30 น. ชาวบ$านลำดวนและในพื้นที่ นิมนตX

พระสงฆXมาร-วมพิธีขึ้นศาลใหม- ครอบจอมปลวกกุมารไอ$ไข- โดยพระสงฆXรูปหนึ่ง ไม-เปlดเผยชื่อ มา

จากพื้นที่ จ.ลพบุรี เปJนผู$ทำพิธีและเจิมหลังคาศาล แล$วได$ตั้งเลขที่ศาล หรือเลขที่บ$านให$จอม

ปลวกกุมารไอ$ไข- คือ เลขที่ 593/3 จากน้ันก็มีร-างทรงคนเดิมจาก จ.ลพบุรี ที่ทำพิธีเข$าทรงงวด

ก-อนและได$เลขเด็ด 39 ถูก 2 ตัวตรง ๆ เปJนผู$มาประกอบพิธีพราหมณX ก-อนทำพิธีเข$าทรงระหว-าง

ที่ร-างทรงถูกประทับร-าง ชาวบ$านที่มาร-วมพิธีต-างเงียบกริบ และใจจดใจจ-อ ดูอาการร-างทรงท่ี

กำลังถูกประทับร-าง ด$วยการชูมือและตบมือ ก-อนร-างทรงจะพูดว-า มารบกวนกูทำไม ขณะท่ี

ชาวบ$านสอบถามที่มาที่ไปว-า ร-างทรงชื่ออะไร ร-างทรงตอบว-า ชื่อกูชื่อ “สัตตะนาคราช” และ

พยายามชี้ไปทางจอมปลวกเจดียX 5 ยอด และทำท-าด$วยภาษามือว-าให$สร$างศาลครอบจอมปลวก

เจดียX 5 ยอดอีกหลังด$วย ซ่ึงชาวบ$านก็รับปาก 
 

  จากนั้น ชาวบ$านจึงขอเลขเด็ดร-างทรง ซึ่งร-างทรงก็ให$เลขเปJนภาษามือ ชาวบ$านตี

เลขได$ว-า 651 ก-อนที่ร-างทรงจะเขียนลงกระดาษ เปJนเลข 651, 93, 42 นอกจากนี้ ชาวบ$านได$

เร่ียไรเงินกันเพ่ือทำพิธีข้ึนศาล ได$เงินจำนวน 635 บาท นำเลขท้ังหมด ท้ังเลขท่ีศาล เลขท่ีร-างทรง

ให$ และเลขจำนวนเงินเรี่ยไรไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้” (ไทยรัฐออนไลนP, 2564, เข8าถึงเมื่อวันที่ 2 

พฤษภาคม 2564) 
 

หรือการออกข4าวท่ีเก่ียวข8องของแม4น้ำหน่ึงว4า  
 

  “ วันท่ี 16 ก.ค. 2564 ผู$สื่อข-าวรายงานว-า บรรยากาศก-อนวันหวยออก งวดประจำ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ตลาดภาษีซุง ในตัวเมืองชัยนาท มีคอหวยออกมาหาซื้อสลากเลขท่ี

ตนเองชื่นชอบอย-างต-อเนื่อง เพราะเหลืออีกไม-กี่ชั่วโมงก็จะมีการออกสลากแล$วในช-วงบ-ายวันน้ี 

ทางด$าน นางวันดี ขาวสนิท แม-ค$าสลากฯ เปlดเผยว-า ในงวดนี้มีกระแสเลขเด-น เลขดัง มาแรง

เพียงกระแสเดียว นั ่นก็คือเลขแม-น้ำหนึ่ง ที ่มีคอหวยออกมากว$านซื ้อไปแล$วจนเกลี ้ยงแผง 

ประกอบด$วยเลข 524 เลข 88 และ 86 จนบนแผงในตัวเมืองชัยนาทเลขทั้ง 3 ชุดนี้ ไม-สามารถ

หาซื้อได$แล$ว ทั้งนี้ ทำให$คนที่มาหาซื้อต$องหันไปซื้อเลขตัวอื่น เช-นเลขตัวกลับอย-าง 245, 254, 

524, 425, 452 และก็ 68 แต-ก็ยังมีคอหวยบางส-วนท่ีป̂กใจว-า เลขแม-น้ำหน่ึงจะให$โชคเหมือนงวด

ที่ผ-านมา ประกาศเลยว-าใครมีเลขแม-น้ำหนึ่งทั้ง 3 ชุด เอามาขายต-อก็ยินดีให$ราคาถึง 2 เท-าตัว

เลยทีเดียว” (ไทยรัฐออนไลนP, 2564, เข8าถึงเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564) 
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  บทบาทของสื่อกระแสหลักที่ทำหน8าที่ถ4ายทอดข8อมูลข4าวสารเกี่ยวกับตัวเลขต4าง ๆ 

ได8เปSนส4วนสำคัญของการผลิตซ้ำแนวโน8มของความเปSนไปได8ของเรื่องที่จะเกิด ดังจะเห็นได8จาก

ความสัมพันธPของไอ8ไข4 หรือแม4น้ำหนึ่งกับตัวเลขที่ออกในงวดที่ผ4านมา โดยส4งผลให8มีผู8ถูกรางวัลท่ี

ใหญ4และรางวัลเล็กอยู4เปSนจำนวนมากถูกตีข4าวครึกโครมผ4านไปอย4างหลากหลายช4องทาง บรรดา

ผู8เล4นหวยจำนวนมากจึงเชื่อว4าความสัมพันธPระหว4างความเชื่อกับตัวเลขสามารถนำมาคาดการณP

การออกของล�อตเตอรี่ได8อย4างเปSนเหตุเปSนผล สอดคล8องกับคำอธิบายของ นางไข4 (นามสมมุติ) ท่ี

ได8อธิบายว4าบรรดาของคนเล4นหวยหรือผู8ที่ชื่นชอบการพนันหวยจะต8องแสวงหาเลขต4าง ๆ ตาม

ส่ือท้ังกระแสหลัก และกระแสทางเลือก เช4น กลุ4มไลนP กลุ4มเฟสบุ�คสP เปSนต8น เน่ืองจากถ8าเล4นหวย

ตามตัวเลขที่ไม4มีที่มาที่ไปหรือคาดการณPเอาเองจะมีโอกาสเสียมากกว4าถูกรางวัล (นางไข4 (นาม

สมมุติ),สัมภาษณP, 21 กรกฎาคม 2564) 

  ดังนั้นการเผยแพร4ข4าวสาร ข8อมูลเกี่ยวกับตัวเลขต4าง ๆ ของบรรดาสื่อสารมวลชนท่ี

นิยมใช8ข4าวประเภทนี้เพื่อดึงดูดและสร8างกระแสการรับชมให8กับผู8รับข4าวสาร ด8านกลับของการ

เผยแพร4ข8อมูลลักษณะนี้ได8ส4งผลให8ผู8เล4นอาจเพิ่มปริมาณเงินการเล4นในแต4ละงวด และการดึงผู8

เล4นพนันหน8าใหม4เข8าสู4แวดวงการพนันหวยหรือล�อตเตอรี่ ซึ่งมาจากการผลิตซ้ำตามทฤษฎีของ

ความเปSนไปได8โดยอาจไม4รู8ตัว โดยทำให8ผู8เล4นจำนวนมากเชื่อว4าการเล4นหวย ล�อตเตอรี่ การเสี่ยง

โชคเก่ียวกับตัวเลขสามารถคาดการณPและทำนายผลได8     

 3.2.2 รูปแบบปฏิบัติการและเป|าหมายของการเลHนพนัน เมื่อพิจารณาถึงการเล4น

พนันของกลุ4มผู8ประกอบอาชีพอิสระ พบว4า ส4วนใหญ4จะเล4นพนันประเภทหวย ซึ่งปฏิบัติการของ

การเล4นหวย เปSนกิจกรรมยอดนิยมของกลุ4มผู8ประกอบการรายย4อยอีกอย4างหนึ่ง ผู 8เล4นจะมี

ยุทธศาสตรPการเล4นหวยโดยเชื่อว4าพวกเขาสามารถคาดการณPตัวเลขที่จะออกได8แบบวิทยาศาสตรP 

ลักษณะการเล4นพนันหวยของนักพนันจึงมีการวางแผนตั้งแต4การหาเลขที่คาดว4าจะออกมากที่สุด

หรือเลขเด็ดในภาษาของผู8เล4น โดยนักพนันหวยจะมองว4าถ8าเล4นโดยไม4มีการคาดการณPตัวเลข

หรือเล4นแบบเดาไปตามความพอใจของตนเองจะแทบไม4มีโอกาสถูกหรือเสียมากกว4าที่จะได8 การ

ค8นหาตัวเลขที่คาดว4าจะออกจะมาจากกระแสที่ผู 8เล4นให8ความสนใจหรือการที่สื ่อสารมวลชน

เผยแพร4อย4างเปSนประจำ เช4น พญานาค ไอ8ไข4 แม4น้ำหนึ่ง วันมงคลต4าง ๆ ของประเทศ ทะเบียน

เลขรถบุคคลสำคัญ เปSนต8น ดังคำบอกเล4าของนางไข4ว4า 
 

  “การเล-นหวยต$องวางแผนซิ ถ$าไม-วางแผนเราไม-สามารถที่จะถูกได$เลย คนที่เขา

เล-นกันจริง ๆ อ-ะ เขาไม-แทงกันมั่ว ๆ ตัวเลขไม-มีที่มาที่ไปแทงยังไงก็ไม-มีวันถูกหรอก คนที่จะเล-น

เขาต$องคอยดูตัวเลข หาตัวเลขดังตามที่ต-าง ๆ แล$วมานั่งวิเคราะหXมันถึงมีโอกาสถูกได$มากกว-าท่ี

เราจะแทงโดยไม-มีอะไรเลย” (นางไข4 (นามสมมุติ),สัมภาษณP, 21 กรกฎาคม 2564) 
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  ตัวเลขที่ได8มาจากหลายแหล4งจะมีความหลากหลายผสมผสานและปนเปกันอย4าง

สับสนวุ4นวาย ตัวเลขของความอลหม4านนี้จะถูกจัดอย4างเปSนระบบโดยบรรดาผู8ชื่นชอบการเล4น

หวย โดยใช8สูตรการคำนวณที่มิได8มีผู8ใดผู8หนึ่งทำการผูกขาด เช4น บางรายอาจจะเลือกตัวเลขมา

จากสถิติการออกย8อนหลัง 10 – 20 งวด บางรายอาจนำเอาตัวเลขท่ีออกในแต4ละงวดย8อนหลังมา

เปSนเครื่องมือในการคำนวณ ภายหลังจากการคำนวณตามสูตรที่ตนเองได8มีเลขที่อาจถูกนำมา

เปรียบเทียบกับตัวเลขจากที่อื่น ๆ หรือการเปรียบเทียบกับเลขดังที่ได8ตามข4าวมา การคำนวณ

ตัวเลขอาจเกิดขึ้นก4อนวันออกรางวัลอย4างน8อยราว 3 วัน เพราะผู8เล4นจะต8องมีการนำตัวเลขต4าง 

ๆ มาเปรียบเทียบตัวเลขตามแหล4งที่มีชื่อเสียงที่ถูกถ4ายทอดออกผ4านสื่อ การเปรียบเทียบเพ่ือ

กำหนดยุทธศาสตรPในการเล4นหวยในแต4ละตัวที่ตนเองมีในมือ ได8แก4 การกำหนดเลขเต็งหรือตรง

ตัวซึ่งผู8เล4นจะให8ความสำคัญกับตัวเลขเหล4านี้อย4างมากและจะทุ4มเงินเดิมพันส4วนใหญ4ในแต4ละ

งวดไปตามตัวเลขเหล4านี้ และการกำหนดเลขกันหรือการแทงเลขตัวที่ใกล8เคียงที่ได8จากการ

คำนวณเพื่อป`องกันการออกในตำแหน4งอื่น ๆ เช4น นักพนันหวยรายหนึ่งได8คำนวณตัวเลขสามตัว

ท8ายของรางวัลที่ 1 หรือสามตัวบน โดยมีเงินรางวัลหากถูกหวยใต8ดินในอัตราบาทละ 500 บาท 

ด8วยการคำนวณเลขที่คาดว4าจะออกคือ 123 ซึ่งผู8เล4นจะทุ4มเงินเดิมพันไปที่ตัวเลยดังกล4าวในงวด

นั้นอาจมีสัดส4วนค4อนข8างมาก เพื่อวางยุทธศาสตรPในการดักตัวเลข ดังจะเห็นได8จากการมาเล4นตัว

โต�ด 123 ท่ีหมายความว4าผู8เล4นสามารถถูกได8โดยไม4จำเปSนต8องออกตรงเสมอไปเพียงแค4มีตัวเลขท่ี

ตนเองแทงครบทั้งสามตัวก็จะได8รับเงินรางวัล และนอกจากนี้ผู8เล4นอาจนำไปเล4นเปSนเลขท8ายสอง

ตัวรางวัลท่ี 1 โดยดึงตัวเลขท่ีมาจากการคำนวณแล8วนำไปเล4นเพ่ิมเติม   

  นอกจากนี้ผู8เล4นจะใช8ตัวเลขเดิมที่ได8จากการคำนวณนำมาแทงในด8านอื่น ๆ หรือท่ี

บรรดาผู8เล4นหวยอาจเรียกว4าแทงกันหรือเลขกัน โดยให8ความหมายไว8ว4าในกรณีท่ีเลขท่ีมาจากการ

คำนวณหรือที่ตนเองได8เก็งเอาไว8 ไม4ได8ออกตามตำแหน4งที่ตนเองต8องการแต4อาจจะมาออกใน

ตำแหน4งอื่นได8 เช4น การเลือกตัดสินใจเล4นเลข 23 ไว8ท่ี 2 ตัวล4างด8วยจำนวนเงินท่ีต่ำกว4า หรือการ

เล4นตัวเลข 21 ไว8ด8วยในขณะเดียวกัน โดยอธิบายว4าถ8าตัวเลขเหล4านี้มาออกในส4วนที่แทงกันไว8ก็

จะทำให8ตนเองมีผลตอบแทนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม4มากเท4ากับตัวเลขที่ได8เก็งไว8 แต4ก็ไม4ทำให8

เกิดการขาดทุนในการเล4นหวยในแต4ละงวด  

  การวางยุทธศาสตรPการเล4นหวยที่มีความสลับซับซ8อนได8สะท8อนถึงเป`าหมายของผู8

เล4นหรือการจำแนกระหว4างนักพนันและผู8เล4นได8 กล4าวคือนักพนันจะมีเป`าหมายการเล4นเพ่ือ

ผลตอบแทนเปSนเงินตราจำนวนเปSนหลัก มีการคำนวณต8นทุนและผลกำไรจากการเล4นพนันในแต4

ละครั้ง เช4น ลงทุนในการเล4นในอัตราห8าร8อยบาทถ8าถูกรางวัลจะมีผลตอบแทน หรือหากถูกตัว

เลขที่ตนเองไม4ได8คาดไว8อาจจะได8รับผลตอบแทนในอัตราต่ำหรือเท4าทุน นักพนันจะมีความ

พยายามที่จะแสวงหาเครื่องมือ อุปกรณP หรือตัวเลขมาเล4นกันอย4างเข8มข8น ดังจะเห็นได8จากความ
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พยายามในการเสาะแสวงหาตัวเลขมาเล4นหวยถึงแม8ว4าบางรายอาจมีงานประจำหรือเปSน

ผู8ประกอบการอยู4 แต4นักพนันจำนวนมากจะมีวิธีการหารายได8ท้ังสองแบบ คือ การประกอบอาชีพ

ตามการดำเนินวิถีชีวิตและการสร8างรายได8จากการพนัน รายได8จากแหล4งที่สองได8อาจกลายเปSน

แหล4งรายได8หลักซึ่งอาจสร8างความคลุมเครือระหว4างการประกอบอาชีพหลักและการแสวงหา

รายได8ที ่มาจากการพนัน ซึ ่งความสัมพันธPทั ้งสองส4วนนักพนันจะอธิบายได8ในเชิงของการ

หมุนเวียนของรายได8 เช4น นำเงินจากการพนันไปลงทุนในกิจการหรือสถานประกอบการของ

ตนเอง หรือการนำรายได8จากการดำเนินงานไปต4อยอดกับการพนัน บางครั้งการสูญเสียจากการ

พนันอาจส4งผลกระทบต4อการดำเนินวิถีชีวิตได8  

  ผู8เล4นพนันจะมีความพยายามในการเล4นพนันที่ต่ำกว4านักพนัน กลุ4มผู8เล4นนี้จะไม4มี

การวางยุทธศาสตรPการเล4นพนันอย4างชัดเจน เช4น ตัวเลขที่เล4นอาจนำมาจากแหล4งที่ตนเองสนใจ 

การนำเสนอจากผู8ใกล8ชิดและอาจไม4มีการคำนวณด8วยสูตรต4าง ๆ หรือการเปรียบเทียบตัวเลขจาก

ที่อื่นอย4างสลับซับซ8อน แต4จะเปSนการเล4นแบบง4าย ๆ มีการผ4อนคลายกว4าการเล4นเชิงยุทธศาสตรP 

รายได8หรือปริมาณเงินการเล4นพนันจะแยกออกจากกันอย4างชัดเจน ดังจะเห็นได8จากการจัด

การเงินของกลุ4มผู8เล4นพนันที่แยกออกจากกันระหว4างเงินเพื่อการดำรงชีวิต และเงินสำหรับวาง

เดิมพันการพนัน ลักษณะการจัดการเงินในลักษณะนี้จะทำให8เกิดผลกระทบที่ค4อนข8างต่ำเมื่อเกิด

กรณีการสูญเสียเงินเดิมพัน ขณะเดียวกันการเล4นพนันจะเน8นเรื่องเงินตราเปSนหลักแต4เป`าหมาย

ของการเล4นพนันก็มิได8มุ4งเพื่อการสร8างรายได8เปSนหลัก บางรายเล4นเพื่อความบันเทิงการพักผ4อน

เปSนหลัก บางรายอาจเล4นเพราะรู8สึกว4าอยากเสี่ยงหรือความรู8สึกในการอยากเข8าร4วมกลุ4มเพ่ือ

แลกเปล่ียนข8อมูลข4าวสารต4าง ๆ ท่ีบางคร้ังนอกเหนือจากข4าวสารเก่ียวกับการพนัน    

  3.2.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการเลHนพนัน ภายใต8กระบวนการการแสวงหาตัวเลขหรือ

เลขเด็ดของบรรดานักพนันหวยที่ได8ก4อรูปขึ้นเปSนชุมชนของผู8เล4นพนันแบบหนึ่ง โดยคนในกลุ4มจะ

มีความชื ่นชอบความสนใจที่ใกล8เคียงกัน มีวิธีคิดและมีเป`าหมายร4วมไปในทิศทางเดียวกัน 

ถึงแม8ว4าจะมีความขัดแย8งและมีความลักลั่นกันในตัวเองค4อนข8างสูง เช4น คนในชุมชนต4างเชื่อว4า

ตนเองจะถูกหวยในงวดดังกล4าวในเบื้องต8น ซึ่งตามข8อเท็จจริงแล8วว4าไม4สามารถเปSนไปได8และจะมี

ผู8ผิดหวังอีกเปSนจำนวนมาก แต4อาจมีความเปSนไปได8ในกรณีเดียวคือผู8เล4นทุกคนจะต8องซื้อเลขตัว

เดียวกันท่ีออกตามสลากกินแบ4งรัฐบาล  

  การยึดโยงผู8คนหรือผู8ที่ชื่นชอบการเล4นหวยเอาไว8 คือ ความหวังของผู8ประกอบการ

ที ่เชื ่อว4าการเข8ามาอยู 4ในชุมชนของการเล4นหวย จะทำให8พวกเขาสามารถแสวงหาตัวเลข 

แลกเปลี่ยนข8อมูลตัวเลข และการวิเคราะหPเชิงตัวเลขต4าง ๆ อย4างมีกลยุทธPของบรรดาผู8ชื่นชอบ

การเล4นหวยเชิงยุทธศาสตรP นอกจากการเปSนพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนข8อมูลของตัวเลขเพื่อการเล4นหวย

แล8ว ยังเปSนพื้นที่ของการปรึกษาหารือเรื่องราวต4าง ๆ ในชีวิตประจำวันด8วย เช4น สถานการณPการ
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ประกอบการของผู8ค8ารายย4อยด8วยกันเอง การหาช4องทางเพื่อหารายได8เพิ่มหรือแหล4งซื้อขาย

สินค8าที ่มีราคาถูกเพื ่อลดต8นทุน แหล4งเงินกู 8หรือรูปแบบการหมุนเงินของวงแชรP หรือการ

แลกเปล่ียนข8อมูลข4าวสารจิปาถะอ่ืน ๆ เช4น การเรียนของบุตรหลาน การเมือง เศรษฐกิจ เร่ืองเล4า

ขำขันต4าง ๆ เปSนต8น 

  ชุมชนของผู8เล4นหวยจึงเปSนพื้นที่ที่ชาวบ8านมีอิสระที่จะเสนอความคิดความเห็นท้ัง

ในรูปแบบความเชื่อ โดยไม4จำเปSนต8องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรPมารองรับ เช4น เรื่องราวความฝXน 

วิญญาณผู8เสียชีวิต หรือภูตผีป}ศาจต4าง ๆ และขณะเดียวกันก็ยังมีผู8คนให8ความสนใจร4วมรับฟXงกับ

เรื่องเล4าเหล4านั้นอย4างตั้งอกตั้งใจ หรือการนำเสนอความคิดผ4านวิธีการแบบวิทยาศาสตรP ได8แก4 

หลักการคำนวณตัวเลขด8วยสูตรต4าง ๆ ที่ไม4มีสูตรที่ตายตัวบุคคลแต4ละคนสามารถคิดค8นหรือ

ค8นหาหลักการคำนวณได8ด8วยวิธีของตนเอง นอกจากนี้อาจมีการวิพากษPวิจารณPสูตรการคำนวณ

ได8อย4างเป�ดเผยด8วยเจตจำนงที่จะนำพาไปสู4เป`าหมายเดียวกัน นอกจากจะปราศจากการยึดกุม

ของชุดความจริงใดความจริงหน่ึงท่ีไม4อาจผูกขาดความจริงไว8ท้ังหมดได8 ซ่ึงความจริงจะถูกเป�ดเผย

ข้ึนภายหลังจากการประกาศผลการออกสลากกินแบ4งรัฐบาลและอาจดำรงอยู4เพียงระยะเวลาหน่ึง

เท4าน้ัน 

  ขณะเดียวกันพื้นที่ชุมชนของการเล4นหวย8 เปSนพื้นที่ที่ปราศจากอำนาจรัฐที่อาจจะ

เข8ามาคุกคามหรือเปSนภัยต4อผู8เล4นได8 เนื่องจากความคาบเกี่ยวกันระหว4างการซื้อสลากกินแบ4ง

รัฐบาล และการเล4นหวยใต8ดิน ช4วงระยะเวลา 2 – 3 วัน ก4อนการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ4ง

รัฐบาลอาจเปSนวันที่บรรดาผู8ประกอบการต4างจับจ8องแสวงหาตัวเลขจากแหล4งข8อมูลต4าง ๆ รวม

ไปถึงการแลกเปลี่ยนร4วมกันระหว4างผู8เล4นด8วยกันเอง การแลกเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะ

และมีการเป�ดเผย การแลกเปลี่ยนอย4างตรงไปตรงมาไม4มีป�ดบังหรือความลับซึ่งแตกต4างจากการ

เล4นพนันประเภทอื่น ๆ บางครั้งการพูดถึงตัวเลขหรือการวิเคราะหPอยู4ในพื้นที่ทางการค8า เช4น 

ตลาดสด ซึ่งประกอบไปด8วยผู8คนที่หลากหลายอาชีพไม4ว4าจะเปSน ผู8ประกอบการในอาชีพอ่ืน 

แรงงานลูกจ8างห8างร8าน เจ8าหน8าที่สังกัดหน4วยงานรัฐวิสาหกิจ ข8าราชการ หรือเจ8าหน8าที่ตำรวจ 

เปSนต8น พื ้นที ่ของชุมชนการเล4นหวยบางครั ้งยังทำหน8าดึงดูดเจ8าหน8าที ่บางส4วนให8เข8ามา

แลกเปลี่ยนและร4วมรับฟXงเพื่อแสวงหาตัวเลขที่ตนเองเชื่อว4าจะออกไปหาซื้อสลากกินแบ4งรัฐบาล

ตามท่ีตนเองสนใจ    

  การเล4นหวยใต8ดินเปSนความหวังการสร8างรายได8ทางการเงินในระยะสั้น เนื่องจากมี

อัตราการลงทุนที่ไม4สูงมากนักแต4อัตราการได8รับเงินเมื่อถูกรางวัลมากกว4า 60 เท4า จนถึง 500 

เท4า จากปริมาณเงินที่แทงรายตัวเลข รายได8ที ่มาจากการเล4นพนันหวยหรือการเล4นพนันใน

 
8 หวยใตGดินเปPนการเล4นพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย เจGาหนGาที่รัฐมีอำนาจในการจับกุมไดGตาม

กฎหมาย 
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ลักษณะอื่น ๆ เงินตราที่ได8จะถูกนำมาใช8จ4ายเปSนเงินการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพหรือการ

ประกอบการในธุรกิจของผู8ประกอบการรายย4อย ดังจะเห็นได8จากครอบครัวของผู8ประกอบการ

รายหนึ่งถูกรางวัลเลขท8ายสองตัวจากการเล4นหวยใต8ดินได8รับเงินมา 6,000 บาท เงินที่ได8รับถูก

นำมาจัดการอย4างเปSนระบบในการดำเนินธุรกิจของครอบครัว เช4น แบ4งเงินออกเปSนสามส4วน 

ส4วนที่หนึ่งจะนำมาลงทุนในการประกอบอาชีพของตนเอง ส4วนท่ีสองจะถูกนำมาเก็บออมไว8เปSน

เงินฉุกเฉินสำหรับครอบครัว และส4วนสุดท8ายจะนำไปซื้อข8าวของเครื่องใช8ที่จำเปSน ค4าใช8จ4ายของ

ครอบครัว หรือการนำไปซื้อข8าวของฟุ�มเฟ«อย การกินข8าวนอกบ8าน ซึ่งการใช8เงินส4วนนี้จะถูก

วิเคราะหPจากผู8เล4นมาแล8วในเบื้องต8นว4าส4วนใดจะถูกนำไปใช8กับค4าใช8จ4ายหรืออาจเก็บไว8เปSนเงิน

ออม แต4อย4างไรก็ตามการจัดสรรเงินที่มาจากการพนันอาจมีความยืดหยุ4นที่สูงกว4าเงินจากการ

ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ เช4น การโยกย8ายเงินจากการลงทุนอาจแบ4งไปชำระค4าโทรศัพทP หรือค4าเทอม

ให8กับบุตรหลานของตนเองได8 

  ถึงแม8ว4าผู8ชื่นชอบหรือผู8เล4นพนันหวยที่เข8ามามีปฎิสัมพันธPทางสังคมก4อรูปขึ้นเปSน

ชุมชนที่มีจินตนาการร4วมกันโดยมีเป`าหมาย คือ การสร8างรายได8แบบฉับพลัน9 นักพนันหรือผู8เล4น

พนันทุกคนรู8ว4าตนเองต4างเล4นอยู4ในเกมสPที่ต8องมีผู8ชนะและผู8แพ8 หรือผู8ที่ได8กับผู8เสียเท4านั้น (Zero 

Sum Game) แต4ผู8นักพนันที่เข8ามาเล4นอยู4ในเกมสPนี้ต4างเชื่อว4าตนเองจะเปSนผู8ชนะด8วยชั้นเชิงจาก

การเล4นพนันในทุกรูปแบบที่ตนเองสามารถเล4นได8 จากชุมชนของผู8เล4นหวยได8ขยับขยายขอบเขต

การเล4นพนันไปสู4การพนันแบบอื่นอีกหลากหลายประเภทจากการแลกเปลี่ยนข8อมูลข4าวสาร เช4น 

การเข8าไปร4วมเล4นไพ4กับสมาชิกของตลาดสด การเข8าไปเล4นตามบ4อนต4าง ๆ ตลอดจนการรวมตัว

ไปเล4นในบ4อนตามแนวชายแดนด8วยเปSนครั้งคราว ทัศนะที่มีต4อการเล4นการพนันของผู8เล4นจะเห็น

ว4าเปSนการลงทุนหรือบางครั้งอาจถูกมองว4าไม4จำเปSนต8องใช8เงินลงทุน เช4น เล4นได8ตั้งแต4ครั้งแรก

และมีสรุปผลตอนท8ายคือเล4นได8 เปSนระยะสั ้น มีอัตราผลตอบแทนค4อนข8างสูง และใช8

ความสามารถ ช้ันเชิง กลยุทธPเพ่ือเอาชนะฝ�ายตรงข8าม  

  ระดับของผลกระทบเชิงลบอาจมีลักษณะที่แตกต4างขึ้นอยู4กับประสิทธิภาพและ

ความสามารถทางด8านการเงินของแต4ละครอบครัว เช4น นาย ก เล4นพนันโดยคำนึงถึงสถานภาพ

ทางการเงินของตนเองและครอบครัวอาจไม4ส4งผลกระทบเลยหรืออาจมีเพียงเล็กน8อย แต4ถ8าหาก

เล4นพนันจนเกินศักยภาพทางด8านการเงินของครอบครัวที่จะหามาได8อาจส4งผลกระทบอย4าง

รุนแรง เช4น ไม4มีเงินที่จะนำไปลงทุนในธุรกิจของตนเองที่เปSนอาชีพหลักได8จนต8องไปกู8หน้ียืมสิน 

 
 9 รายไดGแบบฉับพลัน คือ เงินตราที่มาจากการเล4นพนัน โดยผูGเล4นที่เปPนผูGไดGรับผลกำไรเห็นว4า

เงินตราเหล4านี้เปPนเงินที่ไดGมาโดยไม4ตGองลงทุนหรือไดGมาฟรี ๆ โดยใชGฝQมือ เช4น นาย ก เล4นไพ4ไดGมา 500 บาท 

โดยไม4มีเงินลงทุนหรือตGนทุนทางการเงินแต4อย4างใด ถึงแมGว4าบางครั้งอาจจะเสียบGางในช4วงแรกแต4ก็จะไดG

กลับมาเมื่อเลิกเล4น หรือหากเรียกตามภาษาของนักพนันคือเงินรGอน  
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หรือมีคนมาทวงหนี้จนไม4สามารถดำเนินการประกอบการของตนเองได8 ซึ่งจะนำไปสู4ปXญหาอ่ืน

ตามมาได8แก4 ครอบครัวแตกแยก ปXญหาสุขภาพ รวมไปถึงปXญหาทางด8านสังคมอ่ืน ๆ    

 3.3 รูปแบบการเลHนการพนันของกลุHมแรงงาน 

 แรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาจมีวิถีชีวิตที่ค4อนข8างซ้ำซากและจำเจที่อยู4ภายใต8

การควบคุมระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เวลาส4วนใหญ4ทุ4มเทให8กับกระบวนการผลิต

เพื่อแปรสภาพเปSนเงินตราเพียงน8อยนิด ขณะที่ต8นทุนค4าใช8จ4ายเพื่อการดำรงชีพในสังคมเมืองที่มี

อัตราค4อนข8างสูงสวนทางกับรายได8ที่พวกเขาได8รับในแต4ละเดือน และยังต8องมีภาระรับผิดชอบ

ครอบครัวท่ีอยู4เบ้ืองหลังหรือในต4างจังหวัดตามภูมิลำเนาของตนเอง 

 3.3.1 การเขFาสูHวงจรการเลHนพนันของกลุHมแรงงาน10 เมื่อพิจารณาถึงการเข8าสู4วงจร

พนัน กระท่ังกลายเปSนนักพนันของกลุ4มแรงงาน เกิดข้ึน 2 รูปแบบใหญ4 ๆ คือ 

  (1) การถูกกลืนกลายเป}นผูFเลHนพนัน พัฒนาการจากผู8เล4นพนันของกลุ4มแรงงาน

เริ่มต8นจากชีวิตประจำวันของแรงงานที่ซ้ำซากและจำเจซึ่งจะต8องทำเรื่องเดิมทุกวันอย4างเปSน

ประจำ ปฏิสัมพันธPอยู4กับผู8คนกลุ4มเดิม ๆ จากการเปSนผู8เล4นการพนันเล็ก ๆ น8อย ๆ เพื่อหาความ

สนุกสนาน การสร8างความบันเทิง การแลกเปลี่ยนข8อมูลข4าวสารที่เปSนเรื่องไร8สาระ ขบขัน หรือ

การสร8างความตื่นเต8นเพื่อไม4ให8ชีวิตน4าเบื่อจนเกินไป ขณะที่รายได8แต4ละเดือนของแรงงานอยู4ใน

อัตราค4อนข8างต่ำต8องพึ่งพาอยู4กับรายได8จากการทำงานล4วงเวลาหรือการทำโอที (over time - 

OT) เพื่อเติมเต็มค4าใช8จ4าย ชดเชยส4วนที่ไม4เพียงพอหรือขาดเหลือไป ความจำเปSนของแรงงาน

อุตสาหกรรมที่ต8องแสวงหารายได8พิเศษด8วยวิธีการหลากหลาย เช4น การขายสินค8าภายในโรงงาน

หรือสถานประกอบการ การขายเบอรPทอง การขายหวย การรวมตัวกันเล4นแชรP หรือแม8กระท่ัง

ธุรกิจเงินกู8ภายในโรงงาน ดังคำอธิบายของแรงงานว4า 
 

  “ รายได$ (รวมทั้งเงินเดือนและการทำล-วงเวลา : ผู$วิจัย) ไม-พอใช$หรอกในแต-ละ

เดือน ต$องหารายได$พิเศษกัน อย-างผมนี่ก็ซื ้อมาม-าคัพเปJนโหล ๆ ถือเข$าไปแล$วก็ขายให$กับ

พนักงานคนอื่น บางคนไม-อยากออกไปกินข$าว ลงไปกินข$าวในโรงอาหาร หรือหิวในช-วงของการ

ทำงานปกติหรือทำโอ ก็จะมาซ้ือที่ผม ๆ ซื้อมา 14 – 15 บาท ก็เอามาขาย 20 บาท วันนึงก็ขาย

ได$ห$าหกกล-องก็พอค-าข$าวมื้อนึงได$อยู-...ในโรงงานมีขายทุกอย-างแหละ ขายเครื่องสำอาง เบอรX

ทอง หวย วงแชรX หรือปล-อยเงินกู$ หัวหน$าปล-อยลูกน$องดอกร$อยละ 10 เพื่อนหลายคนก็ทำกัน

 
10 ประเด็นของการเขGาสู4วงจรการเล4นพนันของกลุ4มแรงงานผูGวิจัยจะอธิบายเฉพาะการเขGาสู4ของการ

เปPนนักพนันภายใตGโครงสรGางของเมืองอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากการบ4งเพาะหรือการเรียนรูG

จากครอบครัวอาจมีลักษณะคลGายคลึงกับกลุ4มอาชีพอื่น 
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เงินเดือนอย-างเดียวไม-พอกินหรอก” (แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตP, สัมภาษณP, วันท่ี 5 

กุมภาพันธP 2564)   
 

  ชีวิตประจำวันของแรงงานอีกส4วนหนึ่งที่ยังคงวุ4นวายอยู4กับการแสวงหารายได8

พิเศษด8วยช4องทางที่หลากหลาย การพนันจึงเปSนอีกช4องทางหนึ่งที่พวกเขาจะใช8เปSนแหล4งหา

รายได8ตั้งแต4เล็ก ๆ น8อย ๆ จนกระทั่งความคาดหวังถึงเงินรางวัลที่ใหญ4กว4า เช4น การเล4นไพ4 การ

เล4นสนุ�กเกอรPเดิมพัน การแทงพนันกีฬาท้ังในระบบออนไลนPหรือแบบเผชิญหน8า (Face to Face) 

พฤติกรรมการเล4นพนันลักษณะนี้เปSนการแสวงหารายได8ระยะสั้น ที่ผู8เล4นหรือแรงงานมุ4งเป`าเพ่ือ

สร8างผลตอบแทนเฉพาะหน8าเงินตราที่ได8จากการเล4นพนันจะถูกนำไปใช8จ4ายเพื่อการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได8จาก นายอ�อด (นามสมมุติ) เปSนพนักงานของโรงงานแห4งหนึ่งท่ี

เกี ่ยวข8องกับการขนส4งสินค8า ชื ่นชอบการเล4นพนันหลากหลายชนิดแต4ด8วยข8อจำกัดของ

ตารางเวลาในการทำงานทำให8อู�ดมีทางเลือกในการเล4นพนันได8ค4อนข8างน8อย การพนันในระบบ

ออนไลนPจึงเปSนตัวเลือกหนึ่งที่อู�ดตัดสินใจเข8าไปเล4น แต4ละสัปดาหPอาจมีอัตราการเล4นอยู4เฉล่ีย

สัปดาหPละ 3,000 – 5,000 บาท แต4ละครั ้งที ่มีเงินจากการเล4นพนันเขาจะนำไปซื้อข8าวของ

เครื่องใช8 เช4น สบู4ยาสีฟXน เสื ้อผ8า หรือแม8แต4การเลี้ยงสังสรรคPกับบรรดาเพื่อนร4วมงานหรือ

ครอบครัว 

  ชีวิตประจำวันของพนักงานในโรงงานหรือแรงงานอุตสาหกรรมที่แรงงานหลายคน

ให8นิยามว4าระบบการจัดการทางเงินหรือธุรกิจการเงินภายในโรงงานมีลักษณะเปSนสีเทา11 จาก

ลักษณะการประการนานาชนิดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเปSนช4องทางในการแสวงหา

รายได8เพิ่มเติมชดเชยกับรายจ4ายที่อยู4ในอัตราที่สูง รูปแบบการประกอบธุรกิจของแรงงานจึงมี

ลักษณะที ่จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื ่อหาเงินตราเพิ ่มขึ ้นเพื ่อมาชดเชยกับค4าครองชีพใน

ชีวิตประจำวัน ดังในกรณีของ นางสาวก่ิง (นามสมมุติ) ได8รับนำเบอรPทองท่ีอ8างอิงอยู4กับเลขรางวัล

สองตัวในสลากกินแบ4งรัฐบาลมาขายให8กับเพื่อนพนักงานเสี่ยงโชคด8วยกัน รายได8ของกิ่งจะมา

จากการแบ4งสัดส4วนในอัตราร8อยละ 10 เปSนต8น การปล4อยเงินกู8ในโรงงาน เช4น หัวหน8างานจะ

ปล4อยเงินกู8ในอัตราร8อยละ 10 ต4อเดือนให8กับลูกน8องหรือผู8ใต8บังคับบัญชาซึ่งจะมีการปล4อยเงิน

จำนวนไม4สูงมากอาจสูงสุดเปSนเงินจำนวน 10,000 บาทต4อราย การรับแทงหวยใต8ดิน เปSนต8น 

  ชีวิตทางเศรษฐกิจของแรงงานพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธPอยู4กับ

รูปแบบการจัดการทางการเงินที่อยู4นอกระบบซึ่งถูกเรียกว4าเปSนธุรกิจสีเทาหรือเปSนดินแดนแบบ

 
11 ธุรกิจสีเทาในโรงงานอุตสาหกรรมที่หมายถึงรูปแบบ ลักษณะทางการเงิน การประกอบการของ

แรงงาน ที่อยู4นอกระบบ มิใช4รูปแบบธุรกิจขององคCกร หรือการดำเนินกิจการที่มีลักษณะเปPนที่ตGองหGามทาง

กฎหมายแต4อย4างใด เช4น การขายหวย ตั๋วทอง สินคGาขายตรง วงแชรC เปPนตGน  
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เทา ๆ เปSนประจำในทุก ๆ วัน ทำให8พวกเขามีมุมมองที่มีต4อการเล4นพนันไม4ได8แตกต4างกับการ

ดำเนินธุรกิจนอกระบบในลักษณะอื่น แต4มองเห็นว4าการเล4นพนันเปSนส4วนหนึ่งหรือช4องทางของ

การแสวงหารายได8ในชีวิตประจำวัน จึงไม4น4าเปSนที่แปลกใจมากนักที่ผู8คนจำนวนมากที่เข8ามา

ปฏิบัติงานอยู4ในแดนสนธยาหรือในโรงงานอุตสาหกรรมเหล4านี้จึงก8าวเข8าไปสู4การเปSนนักพนันได8

โดยแทบไม4รู 8ตัว เนื ่องจากการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจของพวกเขาสัมพันธPอยู 4กับลักษณะ

ทางด8านการเงินแบบนอกระบบอย4างแยกไม4ออก ซึ่งอาจมองว4าการเงินนอกระบบที่อยู4รายรอบ

ต4างมีความเสี่ยงแทบทั้งสิ ้นตั้งแต4การปล4อยเงินกู8ซึ ่งมีโอกาสในการไม4ได8รับชำระเงินต8นและ

ดอกเบี้ย การซื้อตั๋วทองที่มีความเสี่ยงเหมือนกับการซื้อหวย การเล4นแชรPที่มีความเสี่ยงอยู4กับ

เจ8ามือและลูกแชรPทั้งวง การขายของเงินผ4อนแบบขายตรงก็เสี่ยงอยู4กับการเรียกเก็บเงินไม4ได8 

ปรากฏการณPที่อยู4รายรอบของพนักงานแรงงานอุตสาหกรรมเหล4านี้ จึงผนวกเอารูปแบบการเล4น

พนันเข8ามาสู4ชีวิตประจำวันได8ไม4ยากซ่ึงอาจถูกเรียกรวมได8ว4าเปSนพ้ืนท่ีสีเทา ดังคำบอกเล4าว4า  
 

 “ในโรงงานอุตสาหกรรมอ-ะมันมีอะไรที่คนภายนอกไม-รู$เยอะแยะไปหมดนะ มันเปJน

พื้นที่สีเทา...ทุกอย-างมันมีในนั้นทั้งตั้งวงแชรX ขายหวย ขายของ ขายอะไรกันเต็มไปหมด เพราะ

ทุกคนก็ต$องดิ้นรนหาเงินอะไรทำได$ก็ทำกันหมด บางทีพวกผู$ชายมันก็เล-นออนไลนXกัน (เล-นพนัน:

ผู$วิจัย) เล-นออนไลนXมันไม-เสียงานนี่เล-นได$ตลอดเวลาถือว-าหารายได$” (นางสาวกิ่ง (นามสมมุติ), 

สัมภาษณP, วันท่ี 3 กุมภาพันธP 2564) 
 

  การเข8าสู4วงจรการเล4นพนันของพนักงานแรงงานจึงมีลักษณะของการผสมกลมกลืน

อยู4กับชีวิตทางเศรษฐกิจที่อยู4นอกระบบซึ่งถูกมองว4าเปSนการเผชิญหน8าอยู4กับความเสี่ยง ระบบ

การเงินทางด8านเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันคือการจัดการบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่มีลักษณะ

คล8ายคลึงกับการเล4นพนันหรือการเดิมพัน  

  (2) การเขFาสูHวงจรการพนันภายใตFอิทธิพลความเป}นชาย การเล4นพนันออนไลนP

อาจสอดคล8องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงานแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ค4อนข8างมาก ด8วยข8อจำกัดเกี่ยวกับเวลาการทำงานท้ังในรูปแบบปกติและการทำงานล4วงเวลากว4า

จะเลิกงานหรือการมีเวลาว4างอาจจะอ4อนเพลียจนแทบไม4อยากจะทำอะไรและอยากจะใช8เวลา

เหล4าน้ันเพื่อพักผ4อน รูปแบบการเล4นพนันออนไลนPจึงเข8ามามีบทบาทและทำให8แรงงานสามารถ

เล4นการพนันได8ทุก ๆ ที่โดยไม4จำกับในเรื่องของเวลา สามารถเล4นได8ในระยะเวลาพักเบรก พัก

กลางวัน หรือการเล4นเมื่อมีเวลาว4างเพียงเล็กน8อยราวสักห8านาทีหรือสิบนาที ถึงแม8ว4าการพนัน

ออนไลนPจะเป�ดโอกาสให8กับผู8เล4นทุกเพศและทุกช4วงวัย มีผู8เล4นจำนวนมากที่เข8าไปเล4นในระบบ

ออนไลนPทั้งเพศชายและเพศหญิงแต4โดยส4วนใหญ4ผู8เล4นจะเปSนเพศชายเปSนหลัก ดังจะเห็นได8จาก
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โฆษณาที่ใช8ผู8หญิงเข8ามาเปSนจุดเน8นเพื่อสร8างแรงจูงใจ หรือจะใช8ผู8หญิงที่สวมใส4เฉพาะชุดชั้นใน

เพ่ือแจกไพ4บาคาร4า เปSนต8น  

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงการเลHนบาคารHาในระบบออนไลนd 

ท่ีมา: http//.www.mgronline.com 
 

  ภาพสะท8อนของการเปSนผู 8นำ ความเข8มแข็งทางกายภาพของผู 8ชายในนิคม

อุตสาหกรรมที่อาจจำแนกประเภทชิ้นงานตามความเหมาะสมตามลักษณะทางเพศ เช4น งานขับ

รถส4งสินค8า การจัดการสินค8าบริเวณท4าเรือที่ต8องตากแดดตากลม งานช4างไฟฟ`า การควบคุมดูแล

ระบบงานต4าง ๆ ขณะที่ผู8หญิงบางส4วนจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับด8านเอกสาร งานธุรการ หรืองานใน

สายการผลิตที่ต8องการความละเอียดและความประณีต ปรากฏการณPเหล4านี้ได8สะท8อนถึงความ

เปSนชายในลักษณะของการเปSนจักรกลสำคัญของระบบอุตสาหกรรม ฐานะของแรงงานหลักใน

ระบบการผลิตทั้งในระบบการทำงานเวลาปกติและการทำงานล4วงเวลา การเปSนแรงงานหลักเพ่ือ

หารายได8มาหล4อเลี้ยงครอบครัว และปรากฏการณPเหล4านี้ถูกทำให8เชื่อว4าผู8ชายคือผู8นำที่มีหน8าท่ี

รับผิดชอบการงาน การหารายได8 ซ่ึงจะนำไปสู4การสร8างความชอบธรรมในการเล4นการพนัน 

  นักพนันเหล4านี้จะใช8ช4องทางเวลาว4างจากงานที่อาจมีเพียงเล็กน8อยเพื่อเข8าสู4ระบบ

เพื่อเข8าไปวางเงินเดิมพัน ประเภทของการพนันที่แรงงานจะเลือกเข8าไปเล4นจะสัมพันธPอยู4กับการ

แข4งขันกีฬาบางชนิดที่เกิดขึ้นในต4างประเทศที่มักจะเกิดขึ้นตั้งแต4เวลาช4วงหัวค่ำไปจนกระท่ัง

ข8ามคืน และการพนันที่สามารถเล4นออนไลนPได8ทั้งวันโดยไม4มีการป�ดหรือเป�ด 24 ชั่วโมง เช4น ไพ4

บาคาร4า เปSนต8น เวลาที่ปราศจากการทำงานในช4วงกลางวันพนักงาน แรงงาน อาจตัดสินใจเลือก
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เข8ามาเล4นบาคาร4าได8 เนื่องจากแต4ละตาหรือการเล4นแต4ละครั้งใช8เวลาเพียง 1 – 2 นาที และไม4

ต8องการความต4อเนื่อง สามารถเข8าไปดูโดยไม4จำเปSนต8องวางเดิมพันก็ได8 แรงงานบางรายอาจใช8

ระยะเวลาเพียง 5 – 10 นาที ซึ่งมีอัตราการได8และเสียอยู4ในระดับหลักสิบบาทไปจนกระทั่งหลาย

พันบาท ลักษณะพิเศษของการเดิมพันไพ4บาคาร4า คือ การรู8ผลแพ8ชนะแต4ละครั้งค4อนข8างรวดเร็ว

ไม4ยืดเยื้อ ผู8เล4นมีโอกาสแก8มือได8อย4างรวดเร็ว นักพนันที่นิยมการเล4นได8เสียจะมีความชื่นชอบ

ค4อนข8างมาก (ผู8จัดการออนไลนP ,เข8าถึง http//.www.mgronline.com,เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 

2564)  

  เวลาที่อยู4นอกเหนือจากการทำงานที่พนักงาน แรงงานรู8สึกเปSนอิสระ ปลดปล4อย

พันธนาการของตนเองออกจากระบบชั่วคราว พนักงาน แรงงานที่ชื่นชอบการเล4นพนันจะสนใจ

เล4นการเดิมพันที่เกี่ยวข8องกับการแข4งขันกีฬาหรือการทายผลการแข4งขัน เช4น การแทงฟุตบอล

ต4างประเทศ การเดิมพันบาสเก็ตบอล เทนนิส สนุ�กเกอรP เปSนต8น เนื่องจากการแข4งขันกีฬาจาก

ต4างประเทศส4วนใหญ4จะเปSนเวลาตั้งแต4หัวค่ำไปจนถึงข8ามวันช4วงกลางคืนจากความแตกต4างของ

เวลา ซ่ึงเปSนระยะเวลาเดียวกันกับแรงงานบางส4วนเลิกจากงานประจำตามปกติของทุก ๆ วัน  

  เวลาหัวค่ำโดยเฉพาะช4วงของวันหยุดสุดสัปดาหPหรือวันหยุดพิเศษที่ไม4ต8องไป

ทำงาน จากปรากฏการเดินทางออกมาจากที่พักอาศัย อพารPทเม8นตP ห8องเช4า ของตนเองนัดมา

หมายมาร4วมเชียรPทีมรักทีมโปรดท่ีตนเองชื่นชอบร4วมกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงในที่ทำงาน การ

ติดตามเชียรPทีมเหล4านี้บรรดาเหล4านักพนันส4วนใหญ4จะวางเดิมพันควบคู4กันไปด8วยเพื่อสร8างความ

บันเทิง ความท8าทายสำหรับการเชียรPกีฬา หากได8เงินเดิมพันมาก็อาจหมายถึงการได8รับประทาน

อาหารค่ำของวันน้ันแทบไม4ต8องใช8เงินของตนเองเลย ดังคำบอกเล4าของแรงงานรายหน่ึงว4า 
 

  “อาทิตยXนึงพวกเราก็จะว-างสักวันนึงพอหลังเลิกงานเราก็จะชวนแฟน ชวนเพื่อนท่ี

ทำงาน ชวนคนที่เรารู$จักคุ$ยเคยเพื่อนบ$านห$องเช-าห$องแถวก็แล$วแต-ว-าใครจะว-างบ$าง มานั่งกิน

ข$าวกินเหล$ากินเบียรXกัน เพราะวันทำงานพวกเราทำงานหนักกันมากบางวันไม-มีหยุดเลย...วันไหน

มีบอลก็มานั่งดูแทงบอลนิด ๆ หน-อย ๆ เวลาเชียรXจะได$สนุกถ$าได$ก็เอามากินต-อ” (แรงงานใน

อุตสาหกรรมยานยนตP, สัมภาษณP ,วันท่ี 6 กุมภาพันธP 2564) 

 การเล4นพนันในมุมมองของความเปSนชายในนิคมอุตสาหกรรมจึงเปSนการแสดงบทบาท

นำของการเปSนหัวหน8าครอบครัวหรือผู8นำของครัวเรือนในฐานะของผู8ที่มีความสามารถในการ

แสวงหารายได8พิเศษเพื่อมาจับจ4ายใช8สอยในชีวิตประจำวันควบคู4ไปกับการพักผ4อน ดังนั้นจึงไม4

เปSนที่น4าแปลกภายใต8สถานการณPบนโต�ะอาหารของมื้อเย็นที่มักจะมีแฟนสาว ภรรยาของบรรดา

นักพนันเข8ามาร4วมวงสังสรรทั้งส4งเสียงเชียรPเพื่อลุ8นทีมที่สามีตนเองวางเดิมพันไว8 แม8ว4าตนเองจะ

ไม4เห็นด8วยกับการเล4นพนันก็ตาม 
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 3.3.2 รูปแบบ ปฏิบัติการและเป|าหมายของการเลHนพนัน เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบ

การเล4นพนันของกลุ4มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สะท8อนให8เห็น 2 รูปแบบ คือ 

  (1) การเลHนพนันฟุตบอล สำหรับการเล4นพนันฟุตบอล นักพนัน ผู8เล4น จะมีการ

วางแผนการเดิมพันทายผลการแข4งขันกีฬาอย4างเปSนระบบ เพื่อสร8างโอกาสให8ตนเองเปSนผู8ชนะ 

และลดความเส่ียงที่จะทำก4อให8เกิดความพ4ายแพ8ซึ่งจะนำไปสู4การสูญเสียรายได8ที่อาจเปSนเงิน

ต8นทุนและเงินจากผลกำไร ผู8เล4นจะมีการวางแผนการวางเดิมพันการแข4งขันโดยเฉพาะคู4แรกซ่ึง

จะมีความสำคัญที่จะประเมินหรือการวางกลยุทธPการเล4นในคู4ต4อ ๆ ไปของค่ำคืนนั้นได8ด8วย

กระบวนการดังน้ี 

   (ก) การวางแผนเดิมพัน แต4ละสัปดาหPจะมีการแข4งขันกีฬาต4างประเทศเปSน

จำนวนมาก เช4น ฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล เปSนต8น กีฬายอดนิยมของนักพนันคือฟุตบอล

ต4างประเทศ จากการมีข8อมูลจำนวนมาก ความน4าเชื่อถือ ความเปSนมืออาชีพ ในรอบหนึ่งสัปดาหP

จะมีการแข4งขันฟุตบอลไม4ต่ำกว4าห8าสิบคู4เมื่อพิจารณาเฉพาะการแข4งขันในลีกยอดนิยมระดับโลก 

เช4น พรีเมียรPลีกของอังกฤษ บุนเดสลีกาในเยอรมัน ลา ลีกาประเทศสเปน ลีกเอิงของประเทศ

ฝร่ังเศส เปSนต8น นักพนันต8องวางแผนเพ่ือทำการคัดเลือกทีมฟุตบอลท่ีตนเองคาดว4าจะวางเดิมพัน 

โดยเริ่มต8นจากทีมที่ตนเองชื่นชอบ การพิจารณาคู4แข4งคู4ต4อสู8ว4าเปSนทีมอะไร หรืออาจเริ่มจากสถิติ

การแข4งขันของทีมที่ดีหรือฟอรPมดี ร4วมกับรูปแบบ (form) การแข4งขันของคู4ต4อสู8ควบคู4กันไป เช4น 

ทีมแมนเชสเตอรP ยูไนเต็ด เปSนทีมชอบของนักพนัน แต4รูปแบบ (form) การแข4งขันที่ผ4านมาอาจ

ไม4ค4อยดีนัก ขณะที่คู4ต4อสู8หรือคู4แข4งอยู4ในระดับที่ต่ำกว4าสภาพทีมโดยรวมตกเปSนฝ�ายรองแต4มี

รูปแบบการเล4นที่ผ4านมาค4อนข8างดี ข8อมูลพื้นฐานเหล4านี้จะถูกนำมาใช8ประกอบเพื่อการวาง

แผนการเดิมพัน นอกจากนี้อาจมีเงื่อนไขของแต4ละทีมเข8ามาประกอบด8วย เช4น ทีมลุ8นแชมป� ทีม

หนีตกชั้น หรือทีมที่จะต8องลุ8นไปแข4งขันฟุตบอลในถ8วยรางวัลที่ใหญ4กว4าซึ่งเปSนแรงจูงใจสำคัญท่ี

ทำให8นักเตะหรือผู8เล4นจะมีความต้ังใจเปSนพิเศษกับการแข4งขัน เปSนต8น  

   (ข) การค4นคว4าหาข4อมูลเกี่ยวกับทีมที่จะวางเดิมพัน ก4อนการจะตัดสินใจจะ

เล4นพนันหรือการถือเดิมพันอยู4ฝXsงต4อหรือเปSนรอง จากข8อมูลพื้นฐานผู8เล4นพนันจะเริ่มหาข8อมูลใน

เชิงลึกมากขึ้น ได8แก4 การดูสภาพความพร8อมของทีมเป`าหมายที่จะวางเดิมพันและทีมคู4แข4ง โดย

พิจารณาจากความสมบูรณPของตัวผู8เล4นหลัก การวิเคราะหPความพร8อมนี้จะเปSนประเด็นสำคัญ

ระดับแรกท่ีผู8เล4นจะตัดสินใจเน่ืองจากเปSนปXจจัยหลักท่ีอาจส4งผลต4อผลการแข4งขันโดยตรง  

   การวิเคราะหPตัวผู8เล4นฟุตบอลนักพนันจะมีการใช8ข8อมูลจากหลากหลายแหล4งท้ัง

ในและต4างประเทศ เนื่องจากแหล4งข8อมูลอาจมีการให8ข8อมูลไม4สอดคล8องกัน เช4น แหล4งหนึ่งอาจ

ให8ข4าวว4าผู8เล4นคนสำคัญของทีม A มีอาการบาดเจ็บไม4สามารถทำการแข4งขันได8 อีกแหล4งหน่ึงอาจ

ให8ข8อมูลว4าผู 8เล4นคนเดียวกันหายเจ็บกลับมาแล8วสามารถลงเล4นได8 เปSนต8น ดังนั ้นนักพนัน
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จำเปSนต8องมีข8อมูลจากหลายแหล4งเพื่อนำมาร4วมวิเคราะหP และการวิพากษPข8อมูลจากแหล4ง

เหล4านั้น โดยนักพนันเชื่อว4าแหล4งข4าวต4าง ๆ อาจทำหน8าที่เปSนกระบอกเสียงหรือเชียรPฝXsงเจ8ามือ 

หรือการเปSนเจ8ามือเสียเอง ดังนั้นนักพนันจะทำการวิเคราะหPอย4างละเอียดและรอบด8าน รวมถึง

การใช8ข8อมูลโดยตรงจากต4างประเทศซ่ึงอาจมีความน4าเช่ือถือมากกว4า 

   การวิเคราะหPแรงจูงใจของแต4ละทีม เนื ่องจากทีมแต4ละทีมอาจมีจุดเน8นท่ี

แตกต4างกันทีมใหญ4หรือทีมเต็งอาจตั้งเป`าหมายไปที่การเปSนแชมป�ลีกระดับประเทศหรือระดับ

ทวีป ทีมระดับกลางอาจตั้งเป̀าหมายการเปSนแชมป�ฟุตบอลที่มีระดับรองลงมา เช4น ถ8วยเอฟเอคัพ 

ถ8วยลีกคัพ เปSนต8น เป̀าหมายของแต4ละทีมอาจนำไปสู4การตระเตรียมทีมเพ่ือส4งผู8เล4นลงแข4งขัน ซ่ึง

สะท8อนจุดเน8นหรือความตั้งใจของทีมและผู8จัดการ โดยทีมใหญ4หรือทีมเต็งที่ไม4ได8วางเป`าหมาย

ถ8วยระดับรองลงมาอาจส4งผู8เล4นสำรองลงเพื่อพัฒนาประสบการณP เมื่อเจอคู4แข4งอยู4ในระดับต่ำ

กว4าแต4มีความตั้งใจและใช8ผู8เล4นที่เปSนตัวจริงทั้งหมด เปSนต8น หรือบางทีมอาจอยู4ในสถานการณP

ลุ8นแชมป�หรือทีมที่กำลังลุ8นเพื่อหนีจากการตกชั้นจากลีกสูงสุด ซึ่งผู8เล4นที่อยู4ในทีมเหล4านั้นจะมี

ความตั้งใจเปSนพิเศษ เป`าหมายเหล4านี้จะกำหนดการจัดตัวผู8เล4นในการแข4งขัน การวางแผนกล

ยุทธP และวิธีการเล4นของแต4ละทีมด8วย 

   (ค) การประเมินอัตราตBอรอง นักพนันจะมีความสามารถประเมินอัตราต4อรอง

ได8 ด8วยตนเองจากประสบการณPการวางเดิมพัน และจะคาดการณPราคาต4อรองไว8ล4วงหน8าเพื่อวาง

แผนการเล4นพนัน ราคาที่ถูกคาดการณPจากผู8เล4นจะนำไปสู4การเปรียบเทียบกับข8อมูลข4าวสารท่ี

ตนเองไปค8นหามา ได8แก4 หนังสือพิมพPเกี่ยวกับกีฬา เว็ปไซคPข4าวกีฬาต4าง ๆ เว็ปไซคPการพนัน

ออนไลนP เนื่องจากอัตราต4อรองการพนันประเภทกีฬาของประเทศไทยจะมี 2 ลักษณะ คือ การ

ต4อรองเชิงฝ}มือ ได8แก4 การต4อลูกหรือการมีแต8มต4อ และการต4อราคา ได8แก4 การกำหนดราคาแทง

กับราคาจ4าย เช4น ทีม A เปSนต4อทีม B ครึ่งลูก ราคา 5 – 4 หมายความว4า ก4อนการแข4งขันทีม B 

จะมีแต8มนำทีม A อยู4 0.5 แต8ม เงื่อนไขเดียวที่นักพนันจะชนะคือทีม A จะต8องมีอย4างน8อย 1 

แต8ม/ลูก และถ8าผลการแข4งขันออกมาเสมอทีม B จะเปSนฝ�ายชนะในการเดิมพันคร้ังนั้น ขณะท่ี

ราคาฝ�ายต4อหรือทีม A คือ แทง 500 ถ8าชนะจะได8เงิน 400 บาท แต4ถ8าถือฝXsงทีมรองอาจแทง 500 

บาท ได8เงิน 450 บาท เปSนต8น  

   ลักษณะอัตราต4อรองราคาที่อาจทำให8นักพนันในฐานะผู8เล4นที่ตกอยู4ในสถานะ

เสียเปรียบอยู4โดยตลอด ด8วยการวางเดิมแต4ละครั้งโดยส4วนใหญ4จะไม4ได8รับเงินจำนวนเท4ากับ

จำนวนที่เล4นและจะได8น8อยกว4าเสมอ เช4น การแทง 5 จ4าย 4, การแทง 10 จ4าย 9 หรือ การแทง 

11 จ4าย 8 อัตราราคาต4อรองเหล4านี้ทำให8ผู8เล4นพนันต8องมีการคำนวนที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพราะ

หากเกิดการผิดพลาดตกเปSนฝ�ายแพ8เพียงหนึ่งคู4 นักพนันจะต8องชนะ 2 คู4เพื่อให8ได8กำไรจากการ

เดิมพัน เช4น นักพนันตัดสินใจแทงฟุตบอล 2 คู4 ด8วยจำนวนเงิน 500 บาทต4อคู4 บนอัตราราคา
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ต4อรอง 5 – 4 ผลการแข4งขันออกมามีลักษณะชนะ 1 คู4 และแพ8 1 คู4 จะทำให8นักพนันจะขาดทุน

บนอัตราต4อรองเปSนเงิน 100 บาท และถ8านักพนันอยากได8เงินจากการแทงต8องวางเดิมพันต4อในคู4

ที่ 3 บนเงื่อนไขเดียวคือชัยชนะ ซึ่งถ8าหากวางเงินเดิมพัน 500 บาท และอัตราต4อรองเท4าเดิม ก็

จะทำให8นักพนันมีกำไร 300 บาท แต4ถ8าตกเปSนฝ�ายแพ8ก็ต8องเสียเงินเพิ่มด8วยอัตราเพิ่มขึ้น ดังน้ัน

การกำหนดแผนการวางเดิมพันโดยเฉพาะคู4แรกจึงเปSนส่ิงท่ีนักพนันให8ความสำคัญ   

   (ง) การกำหนดแผนการเลBน นักพนันมักจะอธิบายว4า “การออกตัวดีมีชัยไป

กว4าครึ่ง” หมายถึงการวางเดิมพันในคู4แรกหรือครั้งแรกของวันจะกำหนดวิธีการเล4นในคู4ถัด ๆ ไป 

การวางเดิมพันและมีชัยชนะในคู4แรกหรือครั้งแรกของวัน จะนำไปสู4การทบทวนกลยุทธPการเล4น

ต4อไป เช4น หยุดการวางเดิมพันการแข4งขันของวันนั้นหรือสัปดาหPนั้นได8 หรือ การนำผลกำไร

บางส4วนหรือทั้งหมดจากคู4แรกวางเดิมพันในการแข4งขันของคู4ต4อไป  ซึ่งส4วนใหญ4นักพนันจะมีการ

วางแผนเตรียมการวางเดิมพันไว8เสมอ ถ8าผลการแข4งขันเปSนไปตามที่นักพนันคาดการณPไว8เขาจะ

สร8างรายได8เพิ่มสูงขึ้นเปSนอีกเท4าตัว และอาจมีการวางเดิมพันต4อในการแข4งขันต4อมาอีกก็ได8 แต4

ถ8าผลการแข4งขันเปSนไปในทิศทางตรงกันข8ามนักพนันจะเสียเงินเดิมพันในจำนวนตามราคาต4อรอง 

เช4น แทง 500 จ4าย 500 และเมื่อตัดสินใจจะวางเดิมพันเพื่อแก8มือเพื่อเอาทุนคืนหรือ “ตามทุน” 

ตามคำเรียกของบรรดานักพนัน จะต8องวางเงินที่สูงกว4า 500 บาท เพื่อให8ได8เงินตามราคาต4อรอง 

การวางเดิมพันเพ่ือทายผลการแข4งขันของนักพนันจึงตกอยู4เปSนฝ�ายเสียเปรียบอยู4เสมอ พฤติกรรม

หนึ่งผู8เล4นพนันมักจะใช8 คือ หากคู4แรกตกเปSนฝ�ายแพ8เสียเงินเดิมพัน คู4ต4อมาจะใช8กลยุทธPการเพ่ิม

เงินเดิมพันเพิ่มขึ้นเปSนสองเท4าจากครั้งแรกเท4าเอาทุนคืนและมีผลกำไร เช4น คู4แรกเสีย 500 บาท 

การเดิมพันคู4ที่สองจะขึ้นไปที่ 1,000 บาท และถ8าเสียอีกในคู4ที่ 2 คู4ที่สามต8องวางเดิมพันอย4างต่ำ 

2,000 บาท และหากชนะก็ได8เงินจำนวน 1,600 บาท บนอัตราราคาต4อรอง 5 – 4 ซึ่งอาจจะเท4า

ทุนหรือมีกำไรเพียงเล็กน8อยเพียง 100 บาท แต4ถ8าตกเปSนฝ�ายพ4ายแพ8นักพนันจะเสียเงินทั้งส้ิน 

3,500 บาท ดังนั้นกลยุทธPของนักพนันอาจให8ความสำคัญกับการวางเดิมพันการแข4งขันในทุก ๆ 

แต4จะเน8นเปSนพิเศษในการแข4งขันคู4แรก หรือการวางเดิมพันในครั้งแรกซึ่งจะนำไปสู4การวางกล

ยุทธPการเดิมพันซ่ึงจะทำให8พวกเขามีทางเลือกในการเดิมพันมากกว4า  

  ทั้งนี้การเดิมพันฟุตบอลเพื่อสร8างความบันเทิง ความตื่นเต8นอาจเปSนจุดตั้งต8นของ

การวางเดิมพันอย4างต4อเนื่องของค่ำคืนนั้น บรรยากาศของการเชียรPถูกขยายไปพร8อมกับการ

แข4งขันฟุตบอลในคู4ถัดไป เหตุผลที่ถูกใช8อย4างต4อเนื่องสำหรับนักพนันที่อยู4ในสถานะของผู8แพ8

ได8แก4การเอาคืนหรือการแก8ตัวในคู4ถัดไป ขณะฝ�ายผู8ชนะก็จะอธิบายว4าเปSนการแบ4งกำไรจากคู4

แรกมาเล4นเดิมพัน หากเสียคู4นี้ก็ยังคงมีกำไรอยู4เล็กน8อยหรือเท4าทุนก็ยังไม4เสียหาย ลักษณะการ

เล4นพนันควบคู4การการสร8างความตื่นเต8นไปกับการลุ8นผลการแข4งขันในทุกวินาที แรงงานจะใช8

เวลาในการติดตามรับชมค4อนข8างมากอย4างน8อยตั้งแต4 2 ชั่วโมง เปSนต8นไป บรรยากาศของการ
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เชียรPฟุตบอล การนั่งดื่มกิน การแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องสัปเพเหระเท4าที่นึกถึงขึ้นมาได8 ทำให8เวลา

ของค่ำคืนน้ันได8ผ4านไปอย4างรวดเร็ว  

  พฤติกรรมของผู8เล4นพนันฟุตบอลที่เข8ามาร4วมวงสังสรรคPหรือการเชียรPทีมที่ชื่นชอบ 

กล4าวได8ว4าเปSนบรรยากาศที่สนับสนุนให8เกิดการเล4นพนันเดิมพันโดยปราศจากการห8ามปราม 

ภายใต8สถานการณPที่ผู8ร4วมวงสังสรรเปSนกลุ4มคนที่มีนิสัยใจคอเดียวกันกลับกลายเปSนการสนับสนุน

ให8เกิดการเดิมพันอยู4ตลอดทั้งคืน เช4น แทงเปSนเพื่อนกัน ลุ8นเปSนเพื่อนกันก4อน ได8แน4 ๆ เพราะถ8า

มึงเสียกูก็เสียด8วย เปSนต8น อาจมีการห8ามปรามอยู4บ8างสำหรับบางคนที่บอกว4าได8แล8วก็ควรจะเลิก 

หรือเสียแค4นี้ก็พอ แต4คำห8ามเหล4านี้อาจเปรียบเสมือนบทเพลงหนึ่งที่ผู8เล4นฟXงแล8วรู8สึกชอบแต4ก็

ผ4านเลยไป และมักจะถูกโต8แย8งกันด8วยเหตุผลของการเล4นแบบเดิม คืนนั้นอาจมีการวางเดิมพัน

ไปตั้งแต4คู4แรกจนกระทั่งฟุตบอลคู4สุดท8ายที่มีการแข4งขันของแต4ละวัน และนอกจากนี้การพนันใน

ระบบออนไลนPที่มีความหลากหลายและมีการแข4งขันประเภทอื่น ๆ เช4น บาสเก็ตบอล สนุ�กเกอรP 

ผู8เล4นเหล4าน้ีอาจเข8าไปร4วมลงเงินเดิมพันเพ่ิมเติมเพ่ือทำนายผลการแข4งขัน  

  กลุ4มผู8เล4นที่ชื ่นชอบการพนันประเภทการทายผลการกีฬา ซึ่งจะมีความสนุกท่ี

ตนเองได8เข8าไปติดตามเชียรPหรือลุ8นผลการแข4งขันของทีมที่ตนเองรัก กีฬาที่ตนเองชอบแล8ว พวก

เขายังเชื่อว4าการเล4นพนันแบบทายผลเจ8ามือมีโอกาสโกงได8น8อยมาก ผู8เล4นสามารถการติดตาม

การแข4งขันและผลการแข4งขันได8ทั้งหมดของกีฬาทุกชนิดที่มีการแข4งขันในวันนั้น การมีข8อมูลท่ี

พวกเขาสามารถมาวิเคราะหPและตัดสินใจได8 ถึงแม8ว4าเจ8ามืออาจออกราคาที่สร8างความได8เปรียบ

ให8กับตนเองแต4อย4างไรก็ตามขั้นสุดท8ายผู8เล4นจะต8องตัดสินใจด8วยตนเองเพื่อวางเดิมพันในครั้งน้ัน 

ประกอบกับความก8าวหน8าของเทคโนโลยีที่สามารถทำให8ผู8คนได8ติดตามชมการแข4งขันผ4านทาง

ช4องทางออนไลนP หรือการติดตามผลที่เปรียบเสมือนอยู4ในสถานการณPจริง (Realtime) ถึงแม8จะ

ไม4มีการถ4ายทอดสดแต4จะมีการรายงานผลในทุก ๆ นาทีตลอดระยะเวลาของการแข4งขัน โดยผู8

วางเดิมพันจะติดตาม ลุ8นผลการแข4งขันจากช4องทางเหล4าน้ีเปSนหลักร4วมกับเพ่ือนท่ีอยู4ในวงสังสรร

ท้ังท่ีเปSนกลุ4มเห็นด8วยและไม4เห็นด8วยเองก็ตาม ดังคำอธิบายว4า (อู�ด (นามสมมุติ) ,สัมภาษณP ,วันท่ี 

16 มกราคม 2564) 
 

  “ผมเลือกเล-นแทงบอลแทงบาสดีกว-าเพราะเจ$ามือมันโกงไม-ได$ ใครชนะเราเช็คได$

หมด ข$อมูลก็มีให$อ-านเยอะแยะ บางอันมันไม-มีถ-ายทอดเราก็ดูผลที่มันอัพเดทนาทีต-อนาที

ตามเว็ปพวกนี้ ยังไงมันโกงเราไม-ได$หรอก” (อู�ด (นามสมมุติ) ,สัมภาษณP ,วันที่ 16 มกราคม 

2564) 
 

  ดังนั้นแรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผู8ชายที่นิยมชื่นชอบการเดิมพันทายผลการ

แข4งขัน อาจกลายเปSนกิจกรรมเพื่อเข8าร4วมสังคมอีกลักษณะหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรม ได8แก4 การ



 104 

พักผ4อน การพูดคุยแลกเปลี่ยนข4าวสารจิปาถะ การรวมตัวกันเชียรPทีมรัก และการเดิมพันเพ่ือ

แสวงหารายได8 โดยเชื่อว4าการวางเดิมพันเพื่อทายผลการแข4งขันกีฬามีความน4าเชื่อถือมากกว4า

การพนันประเภทอ่ืน ๆ ในระบบออนไลนP   

  2. เกมสdการพนันของผูFเลHน เกมสPการพนันในระบบออนไลนPเปSนช4องทางหนึ่งท่ี

แรงงานจะเลือกเข8ามาเล4น การพนันประเภทบาคาร4าซึ่งเปSนการพนันชนิดหนึ่งที่พวกเขาสามารถ

เล4นได8ในเวลาทำงาน การวางเดิมพันแต4ละครั ้งที ่จะลงอยู 4ฝX sงเจ8ามือ (Banker)  หรือ ผู 8เล4น 

(Player) จะต8องเปSนการตัดสินใจด8วยตัวเองบางส4วน ภายในเกมสPการเล4นบาคาร4าระบบออนไลนP

จะมีห8องย4อยหรือโต�ะเล4นย4อย เพื่อให8ผู8เล4นสามารถเข8าไปเลือกเล4นได8ตามความสะดวกหรือความ

ชื่นชอบ บางห8อง/โต�ะบาคาร4าอาจมีผู 8นำเล4นหรือชี้นำการเดิมพันในแต4ละเกมสP ด8วยวิธีการ

คำนวณหรือการประเมินจากความน4าจะเปSน ผู8นำเล4นเหล4านี้จะอ8างว4ามีสูตรการเล4นเพื่อให8ได8เงิน

จากเว็ปไซคP การตัดสินใจการวางเดิมพันในแต4ละเกมสPขึ้นอยู4กับปXจจัยหลายอย4างขณะนั้น เช4น 

ผู8นำเล4น สถิติการออกหรือฝ�ายชนะในหลายเกมสPที่ผ4านมา ความมั่นใจในตัวเอง เปSนต8น ด8วย

คุณลักษณะของการเดิมพันไพ4บาคาร4าที่มีความรวดเร็วตอบสนองความต8องการนักพนันที่เน8น

ผลได8เสีย และใช8เงินการเล4นเริ่มต8นเพียง 10 บาท ทำให8แรงงานบางส4วนที่ชื่นชอบการพนันจึง

อาจใช8เวลาว4างเพียงน8อยนิดเข8าไปเดิมพันเพื่อหารายได8เพิ่มเติมเล็ก ๆ น8อย ๆ ไปจนถึงการวาง

เดิมพันท่ีได8เสียในจำนวนเงินท่ีมีมูลค4าสูงมากข้ึน  

  เมื ่อพิจารณาถึงเป`าหมายของการเล4นพนันของพนักงาน แรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม จำแนกออกเปSน 2 ลักษณะ คือ การใช8การพนันเปSนส4วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการ

พักผ4อน ตารางเวลาการทำงานที่เข8มข8นและแรงงานต8องปฏิบัติตาม เพื่อทำการผลิตให8กับโรงงาน

เพื่อแลกกับเงินเดือนตามความเหมาะสม แต4ละวันพนักงาน แรงงานต8องทำงานอย4างหนักหน4วง 

เช4น การทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยไม4นับเวลาพักกลางวัน การทำงานล4วงเวลาทั้งในรูปแบบ

สมัครใจและการร8องขอจากหน4วยงาน บางครั้งอาจมีการร8องขอให8พนักงาน แรงงาน เข8ามา

ทำงานในช4วงวันหยุดสุดสัปดาหP ซึ่งจะทำให8วันหยุดที่พวกเขาควรจะได8พักผ4อนของช4วงปลาย

สัปดาหPต8องหดหายไป และแทนท่ีด8วยการทำงานท่ีซ้ำซากจำเจ แรงงานท่ีสังกัดในโรงงานการผลิต

ที่มีลักษณะการทำงานเปSนกะ หรือการเข8ากะ อาจมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล8ามากกว4าการทำงาน

ตามปกติ (เวลา 8.00 น. – 17.00 น.) แต4แรงงานที่มีการสลับการเข8ากะกันทำงานและเมื่อถึง

เวลาที่จะต8องเข8ากะช4วงกลางคืนซึ่งเปSนช4วงของการพักผ4อนของผู8คนโดยตามธรรมชาติ แต4พวก

เขาเหล4านี้ต8องทำงานช4วงกลางคืนออกกะช4วงเช8าเพื่อกลับมาพักผ4อนหลับ บางรายอาจไม4คุ8นชิน

ทำให8พักผ4อนได8ไม4เพียงพอก4อเกิดเปSนความเหน่ือยล8าสะสม วันหยุดสุดสัปดาหP วันหยุดพิเศษหรือ

เวลาท่ีแรงงานพนักงานไม4ต8องใช8ร4างกายของตนเองทำการผลิตเพ่ือตอบสนองต4อสังกัดของตนเอง  
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  ทางเลือกหน่ึงของกิจกรรมการพักผ4อนคือการเล4นพนัน ซ่ึงเปSนการเล4นเพ่ือการผ4อน

คลายจากการทำงานอย4างหนักหน4วงในช4วงของวันทำงาน แรงงานบางรายอาจใช8เวลาว4างของ

ตนเองเข8าไปขลุกอยู4ในโต�ะสนุ�กเกอรPเพ่ือท8าประลองฝ}มือความแม4นยำระหว4างคนรู8จักคุ8นเคย ซ่ึง

จะมีการเดิมพันกันทุกครั้งที่มีการเล4น ภายในสถานประกอบการณPที่เป�ดให8เล4นสนุ�กเกอรPอาจมี

การเป�ดให8มีการเดิมพันฟุตบอลและกีฬาชนิดอื่น ๆ ควบคู4ไปกับการให8บริการ รวมถึงการติดต้ัง

ช4องทางการรับสัญญาณถ4ายทอดสดฟุตบอลจากต4างประเทศเข8ามาไว8บริการให8กับลูกค8า เปSนต8น 

หรือพนักงานบางส4วนอาจจับกลุ4มนัดแนะไปเล4นไพ4 ตีไก4 เล4นไฮโล รวมถึงการเล4นหวยทั้งบนดิน

และใต8ดินด8วย  

  ส4วนหนึ่งของการเล4นเกมสPการพนันเปSนกิจกรรมทางสังคมที่อยู4นอกเหนือจากการ

ทำงาน ดังจะเห็นได8จากการการแลกเปลี่ยนพูดคุยข4าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ 

ความช่ืนชอบส4วนตัวงานอดิเรก เปSนต8น การพูดคุยข4าวสาร ปรึกษาหารือของกลุ4มการเล4นไพ4 หรือ

วงการเล4นหวยล�อตเตอรี่ ที่อาจมีการนัดแนะจะไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะต4าง ๆ ตาม

สถานการณPความต8องการในขณะนั้น เช4น การรวบรวมข8าวของเครื่องใช8 ของเล4นสำหรับเด็กเข8า

ร4วมการจัดกิจกรรมวันเด็กตามพื้นที ่ต4างจังหวัด การร4วมมือรับบริจาคช4วยน้ำท4วม เปSนต8น 

นอกจากน้ีการเล4นพนันบางส4วนยังเปSนการปลดปล4อยความเปSนอิสระของตนเอง พวกเขาสามารถ

แสดงตัวตนตามเจตจำนงความต8องการของพวกเขา ท4ามกลางการกดทับด8วยระบบการผลิต

อุตสาหกรรม เช4น การแสดงความสามารถชั้นเชิงทางด8านการพนันเชิงทักษะ ได8แก4 การเล4นไพ4 

สนุ�กเกอรP เปSนต8น การแสดงออกของการลุ8นผลการแข4งขัน การเชียรPกีฬา เปSนการปลดปล4อย

อารมณPความรู8สึก ตัวตนออกมากับคำสบถนานาชนิด การตะโกน การเชียรPด8วยคำหยาบคาย หรือ

การแสดงอาการดีใจแบบสุดข้ัว การกระโดดโลดเต8นเสมือนเด็กน8อยท่ีได8รับของขวัญช้ินโปรด  

  อาการแสดงตั้งแต4แบบเบาบางจนกระทั่งแบบสุดขั้วออกของผู8เล4นพนันกลุ4มนี้อาจ

สะท8อนถึง การเก็บกดอารมณPความรู8สึก ความไม4สมหวังจากการทำงาน ดังจะเห็นได8จากแรงงาน

กลุ4มหนึ่งได8อธิบายว4าการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได8กำหนดเวลาการทำงานค4อนข8างตายตัว

ไม4เป�ดโอกาสให8พนักงานได8มีเวลาแสดงออกถึงความไร8สาระของชีวิต เน่ืองจากเวลาการทำงานจะ

เปSนเวลาที ่องคPกรเปSนเจ8าของแรงงานต8องมอบชีวิตส4วนตัวแล8วเสียสละการทำงานให8กับ

อุตสาหกรรมในทุกวินาที การผละจากงาน การละเว8นการทำงานจะถูกจับตามองอย4างใกล8ชิดจาก

พนักงานด8วยกันเอง และหน4วยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ประกอบกับสภาวะของ

การชักหน8าไม4ถึงหลัง หรือสถานการณPทางเงินของบุคคล หากใช8ภาษาของแรงงานเพื่อให8เข8าใจ

ง4ายคือเงินเดือนไม4พอใช8 บางครั้งอาจต8องกู8ยืมบ8างในบางครั้งบางคราว อาการดีใจแบบสุดโต4ง

พร8อมกับคำกล4าวนานาชนิดที่นึกขึ้นได8ในเวลานั้นในยามที่พวกเขาได8รับชัยชนะ เงินตราที่ได8มา

อาจไม4มากพอที่จะทำให8พวกเขาสามารถก8าวข8ามขึ้นมาเปSนเศรษฐีได8เพียงข8ามคืน แต4อย4างน8อย
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เงินตราที่ได8มาจะทำให8แรงงานมีรายได8มาใช8เพิ่มเติมโดยไม4ต8องใช8เงินเดือนประจำของตนเองหรือ

การมีเงินเพ่ือไปชำระเงินกู8ได8ระดับหน่ึง ดังคำบอกเล4าว4า 
 

  “ โรงงานเขาไม-ให$ทำอะไรที่ไม-เกี ่ยวข$องกับงานหรอกเต็มที่ก็ได$แค-คุยเล-นกัน

ตามปกติ จะให$มากระโดดโลดเต$นอะไรไม-ได$ บางครั้งเราอยู-ในไลนXเวลาจะคุยกันยังไม-มีเลย...พอ

ถึงเวลาของเรา (นอกเวลาการทำงาน พักผ-อน:ผู$วิจัย) เราก็เต็มที่แล$วถ$าได$บอลด$วยนะนี่แบบสุด 

ๆ เลย” (แรงงานในโรงงานยานยนตP, เสวนากลุ4ม, วันท่ี 5 มีนาคม 2564) 
 

  การเล4นพนันของนักพนันที่มีเป`าหมายเพื่อการแสวงหาเงินตรา ซึ่งในกลุ4มนี้อาจมี

การทับซ8อนกับกลุ4มผู8เล4นที่ใช8การพนันเปSนกิจกรรมทางสังคมและการพักผ4อนหรือการสร8างความ

บันเทิงอยู4บ8าง แต4นักพนันที่เน8นเรื่องของการสร8างรายได8จะมีความพยายามในการเล4นมากกว4า

กลุ4มผู8เล4น มีการวางแผนการเล4นอย4างเปSนระบบ และจะเลือกเล4นการพนันหลากหลายชนิดที่เช่ือ

ว4าพวกเขาสามารถจะทำเงินได8 บางครั้งอาจเล4นการพนันมากกว4าหนึ่งชนิดขึ้นไปได8ในระยะเวลา

เดียวกัน เช4น การแทงบอลเต็งหรือการแทงบอลที่ต8องตัดสินจากผลการแข4งขันเพียงหนึ่งคู4 

ร4วมกับการเล4นบาคาร4าออนไลนP หรือการแทงเดิมพันในรูปแบบอ่ืน ๆ ก็ได8            

 3.3.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการเลHนพนัน การเล4นการพนันได8ส4งผลกระทบต4อการดำเนิน

ชีวิตประจำวันของพนักงาน แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่แตกต4างกัน โดยจำแนกผลกระทบ

ออกไปตามกลุ4มผู8เล4น และกลุ4มนักพนัน เนื่องจากทั้งสองกลุ4มหากพิจารณาแบบผิวเผินอาจมี

ลักษณะร4วมกันในเชิงพฤติกรรมพื้นฐานของการเล4นพนันบางประการ แต4เมื่อวิเคราะหPเชิงลึกจะ

เห็นได8ว4านักพนันจะมีความพยายามและมีกลยุทธPในการเล4นที่สลับซับซ8อนมากกว4า ซึ่งพฤติกรรม

น้ีได8นำมาสู4ผลกระทบท่ีมีลักษณะแตกต4างกัน 

  พฤติกรรมการเล4นพนันของกลุ4มผู8เล4นที่จะเน8นการสร8างความบันเทิง การผ4อน

คลาย หรือเปSนการถักสานความสัมพันธPทางสังคมที ่อยู 4ภายนอกการควบคุมของโรงงาน

อุตสาหกรรม การเดิมพันการทายผลการแข4งขัน หรือการแข4งขันด8วยตนเอง การเล4นพนัน

ประเภทอื่น ๆ เช4น ไพ4 หวย เปSนต8น ของแรงงานกลุ4มนี้จะมีการควบคุมการเงินได8ด8วยตนเอง 

ได8แก4 การจำกัดปริมาณเงินที่ตนเองสามารถสูญเสียให8กับการพนันได8โดยไม4ส4งผลกระทบต4อ

ตนเองและครอบครัว  

  การควบคุมการเงินที่จะใช8ไปกับการพนันจะทำให8ผู8เล4นวิเคราะหPสถานภาพภายใน 

(ตนเอง) เบื้องต8นถึงระดับของเงินตราหรือเงินที่สามารถจะเสียไปกับการพนันได8 โดยผู8เล4นมักจะ

สามารถประเมินผลกระทบทั้งผลเชิงบวกคือได8เงินจากการเดิมพัน และการประเมินเชิงลบคือการ

เสียเงินตราไปกับการพนัน การคาดการณPเหล4าน้ีถูกประเมินไว8อย4างคร4าว ๆ แล8วท้ังส้ิน เช4น ถ8าได8

เงินมาจะนำไปทำอะไรกินข8าวกับครอบครัวหรือเลี ้ยงข8าวเพื ่อนฝูง การนำเอาไปซื ้อของใช8



 107 

ฟุ�มเฟ«อย หรือกรณีถ8าเสียเงินต8นทุนตามที่ตนเองได8ต้ังไว8ผู8เล4นกลุ4มนี้มักจะหยุดเล4นแทบจะทันที 

หรืออาจมีการขยับขยายขีดจำกัดของเงินตราออกไปบ8างแต4ก็จะมีปริมาณค4อนข8างน8อย หรืออาจ

มีการหยิบยืมเพื่อนฝูง (ปราศจากดอกเบี้ย) บ8างแต4จะอยู4ในวิสัยที่ตนเองสามารถรับผิดชอบได8 ดัง

คำอธิบายว4า 
 

  “ผมตั้งไว$หนึ่งพันว-าจะแทงบอลอาจจะแทงคู-เดียวหรือสักสองคู-สามคู-ก็ได$สนุก ๆ 

เสียก็เลิก ถ$าได$ก็เอาเงินมากินกัน...ส-วนใหญ-เวลาไปเล-น (การพนัน:ผู$วิจัย) ผมก็จะคิดเอาไว$แล$วว-า

จะเสียเท-าไหร-หรือบางคร้ังถ$าได$เราก็ต$องเลิกบางทีเล-นยาว ๆ แล$วเสีย อันน้ีไม-เก่ียวกับไพ-ท่ีไปเล-น

กับเพื่อนนะเล-นไปก็หัวเราะกันไปมันจะเสียกันสักเท-าไหร-” (แรงงานในโรงงานผลิตชิ้นส4วนยาน

ยนตP, สัมภาษณP, วันท่ี 3 เมษายน 2564) 
 

  “เงินร8อน” หรือเงินที่ผู8เล4นพนันมักใช8อธิบายถึงรายได8ที่มาจากการพนันซึ่งจะต8อง

รีบใช8เพราะเปSนเงินที่ได8มาโดยไม4ต8องลงทุน แต4หากพิจารณาเพื่อขยับขยายการใช8สอยเงินตรา

ที่มาจากการพนันด8วยคำว4า “เงินร8อน” คือเปSนรูปแบบการจัดการทางการเงินที่มาจากการพนัน 

มีการจัดสรรปXนส4วนทางการเงินมาแล8วอยู4ในระดับหนึ่ง “เงินร8อน” จะถูกนำไปใช8เพื่อจับจ4ายใช8

สอยในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อข8าวของเครื่องใช8ที่ฟุ�มเฟ«อยได8 เช4น การนำไปกินข8าวนอกบ8าน ด่ืม

เหล8า หรือซื้อของที่มีราคาสูงได8 เนื่องจากรายได8ที่เปSนเงินเดือนหรือรายได8ประจำอยู4ในอัตรา

ระดับต่ำถึงกลาง แรงงาน พนักงานบางส4วนตกอยู4ในสภาวะของการชักหน8าไม4ถึงหลัง หรือสภาพ

คอปริ่มน้ำ การจัดสรรเงินท่ีจะนำไปใช8กับการจับจ4ายใช8สอยซื้อข8าวของเครื่องใช8ฟุ�มเฟ«อยหรือ

สินค8าที่มีราคาแพง การนำเงินไปเลี้ยงฉลองร4วมกับเพื่อน ๆ และครอบครัวบ4อยครั้งอาจทำให8

รายได8ไม4เพียงพอต4อรายจ4ายที่จะเกิดขึ้นมาในแต4ละเดือน “เงินร8อน” หรือรายได8ที่ได8รับมาจาก

การเล4นพนันการวางเดิมพัน หากได8มาจำนวนมากอาจถูกจัดสรรใหม4เพื่อแบ4งเปSนเงินเก็บออม

ของครอบครัวเพิ่มเติม แต4หากได8มาจำนวนหนึ่งอาจถูกนำไปใช8เพื่อจับจ4ายใช8ซื้อสอยสินค8า การ

บริโภคตามท่ีใจปรารถนา และเงินส4วนน้ีบางคร้ังอาจถูกนำไปลงทุนต4อกับการเล4นพนันก็ได8 

  ผลกระทบของจะมีขอบเขตที่จำกัดผู8เล4นจะสามารถควบคุมผลกระทบด8านลบหรือ

กรณีที่ตนเองต8องสูญเสียเงินเดิมพันไม4ให8ขยับขยายให8กว8างขึ้นได8 และกลุ4มนี้จะสามารถถอนตัว

ออกจากการเล4นพนันได8ง4ายกว4ากลุ4มนักพนัน  

  พฤติกรรมการเล4นของนักพนันถึงแม8ว4าจะมีการสร8างความบันเทิงความสนุกสนาน

มาเกี่ยวข8อง แต4เป`าหมายหลักคือความพยายามที่การสร8างรายได8จากการเล4นพนัน โดยมีการวาง

แผนการเดิมพันมาแล8วระดับหนึ่ง นักพนันจะเข8าสู4การวางเดิมพันหรือการเล4นพนันด8วยเป̀าหมาย

หลักคือเงินตรา ดังนั้นไม4ว4าจะเปSนทีมที่ตนเองชื่นชอบหรือเชียรPแต4ถ8าหากไม4มีความมั่นใจเขา

อาจจะเดิมพันอยู4ฝXsงตรงข8ามหรือไม4วางเดิมพันก็เปSนได8  
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  การวางแผนการเล4นพนันหรือการวางเดิมพันถึงแม8จะผ4านการวิเคราะหPมาโดย

ละเอียดและถ8วนถี่จากความคิดเห็นของนักพนันแล8ว แต4สถานการณPการพนันเปSนสิ่งที่ไม4มีบุคคล

ใดสามารถคาดเดาได8อย4างแม4นยำ แผนการเล4นที่ถูกกำหนดไว8อาจประสบความสำเร็จเพียง

เล็กน8อยหรือเกิดความล8มเหลวทั้งหมดก็เปSนได8 ความเปSนนักพนันที่อาจเสมือนนักสู8ผู8ไม4ยอมแพ8 

โดยมีหลักความเชื่อเชิงตรรกศาสตรPของเหรียญสองด8านว4าถ8าโยนเหรียญหนึ่งครั้งมีโอกาสที่จะ

ออกหัวและก8อยได8เท4า ๆ กัน การพนันโดยเฉพาะการเดิมพันฟุตบอลที่มีทั้งแพ8และชนะ หากพวก

เขาแพ8มาตลอดสามคู 4 ๆ ที ่สี ่เขาอาจจะชนะก็ได8 คงไม4มีทางที ่เขาจะเปSนฝ�ายแพ8โดยตลอด 

สถานการณPลักษณะนี้อาจอยู4นอกเหนือจากแผนที่ตนเองวางเอาไว8 ซึ่งอาจมีการประเมินเอาไว8แต4

ไม4คาดคิดว4าจะเกิดขึ้นได8 ซึ่งนักพนันบางส4วนอาจเรียกว4า “ตามควาย” หมายถึงการตามหาเงิน

ต8นทุนท่ีเสียไป 

  การวางแผนการเล4นภายใต8สถานการณPที่นักพนันไม4คาดคิดว4าจะเกิดขึ้นได8 คือ การ

สูญเสียเงินต8นทุนไปทั้งหมดหน8าตักหรือเท4าที่มีอยู4 และไม4สามารถที่จะหยุดเล4นการพนันได8เพราะ

ต8องตามต8นทุนกลับมาให8ได8ทั้งหมดหรือย4างน8อยคือจะต8องเสียต8นทุนให8น8อยที่สุด “การตาม

ควาย” หรือการเล4นพนันต4อเพื่อตามต8นทุนที่ตนเองได8เสียไป แต4จะเกิดขึ้นภายใต8สถานการณP

แบบใหม4 ได8แก4 นักพนันไม4มีเงินลงทุนเพิ่มเติมแล8ว บางรายอาจใช8วงเงินเครดิตที่ตนเองมีเพ่ือ

วางเงินเดิมพันก4อน บางรายอาจกู8ยืมหรือหยิบยืมจากเจ8ามือ เจ8าของหรือเพ่ือนฝูง บางคร้ังอาจจะ

มีการจำนำส่ิงของมีค4าท่ีติดตัวแลกกับเงินเดิมพันก็ได8  

  ภายใต8สถานการณPใหม4 “การตามควาย” เกิดขึ้นเมื่อนักพนันสูญเสียเงินทุนทั้งหมด

และอยากจะเอาคืนหรือแก8มือทันที อารมณPความรู8สึกของผู8สูญเสียเงินตรา ผู8กู8ยืมหน้ีสิน ส4งผลต4อ

การตัดสินใจการวางเดิมพันค4อนข8างสูงหรือนักพนันส4วนใหญ4เรียกอาการน้ีว4า “หน8ามืด” นักพนัน

ที่เสียต8นทุนไปส4วนมากมักจะมีความรู8สึกที่อยากจะถอนทุนคืนให8ครั้งเดียว คู4เดียว หรือเอาคืนให8

ได8ภายในหนึ่งไม8ของการวางเดิมพัน เช4น ตามแผนที่วางไว8นักพนันคาดว4าตนเองจะเสียได8

ประมาณ 5,000 บาทในการเดิมพันฟุตบอล 3 คู4 และสถานการณPจริงทั้ง 3 คู4ที่นักพนันวางเดิม

พันไว8ก็ตกเปSนฝ�ายพ4ายแพ8จึงทำให8เขาเสียเงินทุนทั้งหมด แต4ยังอยากเล4นเพื่อตามต8นทุนที่ได8เสีย

ไปนักพนันจึงตัดสินใจเดิมพันเพียงคู4เดียวในอัตราการเดิมพันที่ 5,000 บาท แต4สถานการณPท่ี

แตกต4างไปนี้นักพนันอาจมีตัวเลือกการเล4นที่ไม4มากนักการแข4งขันฟุตบอลอาจมีจำนวนคู4ให8เลือก

น8อยลง ข8อมูลประกอบการวิเคราะหPเพื่อวางเดิมพันมีอย4างจำกัด อารมณPความรู8สึกที่อยากจะได8

เงินคืนพลุ4งพล4าน ราคาอัตราต4อรองท่ีต8องประเมินจุดคุ8มทุน และเวลาการตัดสินใจเพ่ือวางเดิมพัน

ค4อนข8างน8อย เน่ืองจากการแข4งขันอาจมีระยะห4างกันเพียง 30 – 60 นาที ของแต4ละคู4ท่ีลงแข4งขัน

กันในระยะเวลาท่ีแตกต4างกัน 
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  เงื ่อนไขของสถานการณPใหม4นี้เปSนส4วนหนึ่งที่เปSนปXจจัยกระตุ8นให8นักพนันต8อง

ตัดสินใจบนข8อมูลที่ค4อนข8างน8อย เวลาที่มีอยู4อย4างจำกัด และอัตราต4อรองที่นักพนันตกเปSนฝ�าย

เสียเปรียบอยู4เสมอ อารมณPความรู8สึกที่อยากจะได8เงินคืนมีความพลุ4งพล4านหรือหน8ามืด ซึ่งนัก

พนันที่ประสงคPจะวางเดิมพันเพื่อเอาคืนต8องตัดสินใจอยู4บนสถานการณPเช4นนี้ โดยเปSนที่ชัดเจนว4า

โอกาสที่จะออกผลแพ8หรือชนะอาจเปSนไปได8ว4าเท4า ๆ กันซึ่งจะเกิดในกรณีของเหรียญสองด8าน

โดยปราศจากการถ4วงน้ำหนัก แต4ผลการแข4งขันชนะหรือแพ8ของฟุตบอลไม4อาจทำให8นักพนันต8อง

ได8รับเงินเสมอไปตราบใดที่ชัยชนะหรือความพ4ายแพ8ยังไม4ถึงอัตราต4อรอง เช4น ทีม A เปSนต4อ ทีม 

B ในอัตรา 1.5 ลูก หรือลูกครึ่ง ผลการแข4งขันที่ออกมาทีม A ชนะ ทีม B จำนวน 1 – 0 ลูก แต4

นักพนันที่วางเดิมพันทีม A ไว8ก็จะต8องเสียเงินเดิมพันเนื่องจากอัตราการต4อของทีมชนะที่ตนเอง

ได8ถือหางไว8ไม4สามารถเอาชนะได8ราคา การตัดสินใจที่อยู4บนความเสี่ยงสูงขาดทั้งข8อมูล ถูกบีบ

เรื่องของเวลา และเสียเปรียบในอัตราต4อรอง นักพนันแทบทั้งหมดต4างตกอยู4ในสถานการณPเช4นน้ี

บ4อยครั้งหลายรายอาจยอมแพ8และจะกลับมาสู8ในครั้งต4อไป หลายรายอาจยืนสู8และวางเดิมพันไป

จนหมดวัน  

  ผลกระทบของกลุ4มนักพนันจะมีความรุนแรงมากกว4ากลุ4มผู8เล4นที่เน8นความบันเทิง

และการสร8างสานสัมพันธPทางสังคม กลุ4มนักพนันที่ตกอยู4ภายใต8เงื่อนไขสถานการณPใหม4ของการ

พนันหรืออาการหน8ามืดมีเป`าหมายใหม4คือการตามต8นทุนที่ตนเองเสียไปแล8วหรือ “ตามควาย” 

จะมีการพึ่งพาอาศัยเงินกู8นอกระบบ การนำเงินเก็บออมของตนเองหรือครอบครัวออกมาใช8 การ

นำข8าวของเครื่องใช8ไปจำนำ หรือวิธีการอื่น ๆ เท4าที่ตนเองจะหาเงินมาได8 และหากการวางเดิม

พันครั้งใดที่ตนเองตกเปSนฝ�ายชนะมีรายได8เพิ่มขึ้น จะนำเงินที่ได8มานำไปจับจ4ายใช8สอยฟุ�มเฟ«อย

หรือนำไปลงทุนกับการพนันต4อโดยเชื่อว4าการเดิมพันครั้งนี้จะโชคดีและจะได8รับเงินเหมือนกับ

ครั้งที่ผ4านมา พฤติกรรมของนักพนันเหล4านี้อาจเกิดขึ้นเปSนวงจรซ้ำ ๆ ซึ่งจะนำไปสู4ปXญหาของ

ครอบครัวและสังคมตามมาได8            

 3.4 รูปแบบการเลHนการพนันของกลุHมเยาวชน  

 กลุ 4มเยาวชนเปSนผู 8กระทำการอีกช4วงชั ้นหนึ ่ง ที ่ม ีร ูปแบบการเล4นพนันซึ ่งมี

ลักษณะเฉพาะแตกต4างจากผู8เล4นในช4วงชั้นอื่น ๆ เนื่องจากการเล4นพนันของผู8กระทำการกลุ4มน้ี 

ส4วนใหญ4เปSนการเล4นพนันออนไลนPตามประเภทการพนันที่พวกเขาชอบหรือมีความถนัด ดัง

รายละเอียดต4อไปน้ี 

 3.4.1 การเขFาสูHวงจรการเลHนพนันของกลุHมเยาวชน เมื่อพิจารณาถึงการเข8าสู4วงจร

พนัน กระท่ังกลายเปSนนักพนันของกลุ4มเยาวชน เกิดข้ึน 2 รูปแบบใหญ4 ๆ คือ  
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  (1) การเขFาสูHวงจรการเลHนพนันที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจ กล4าวได8ว4า การเข8าสู4

วงจรการพนันของกลุ4มเยาวชนกลุ4มหน่ึง เกิดข้ึนจากเจตจำนงเสรีและพลังของความปรารถนาของ

แต4ละบุคคล แม8เจตจำนงเสรีและพลังของความปรารถนาจะอยู4ภายใต8เงื ่อนไขเชิงโครงสร8าง

บางอย4าง แต4ผู8กระทำการเหล4านี้ก็ไม4ได8ถูกกำกับด8วยพลังของโครงสร8างเพียงมิติเดียว ตรงกันข8าม

กลับมีปฏิบัติการหลากหลาย เพื่อทำให8โครงสร8างที่ดำรงอยู4ตอบสนองเป`าประสงคPของตนเอง 

ทั้งนี้หากพิจารณาถึงเหตุผลหลักที่ถูกประกอบสร8างเพื่อเข8าสู4วงการการพนันของเยาวชนกลุ4มน้ี 

พบว4า ไม4ใช4เหตุผลทางด8านเศรษฐกิจ แต4เปSนการพนันเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน การได8ลุ8น

ได8เสี่ยงโชค การเล4นพนันเปSนงานอดิเรกยามว4าง ส4วนกระบวนการเล4น ผู8เล4นพนันส4วนใหญ4จะ

เตรียมตัวในการเล4นพนันเปSนอย4างดี ทั้งการวางแผน การแสวงหาข8อมูลประกอบการเล4น ทั้งน้ี

เมื่อเข8าสู4วงการการพนันแล8วไม4ว4าจะเล4นได8หรือเล4นเสีย ผู8เล4นพนันจะเพิ่มจำนวนเงินและความถ่ี

ในการเล4นมากขึ้นเรื่อย ๆ ควบคู4กับพัฒนาการเล4นพนันให8เปSนระบบยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงการสร8าง

เครือข4ายเพื่อแลกเปลี่ยนข8อมูลข4าวสาร การใช8เครือข4ายเปSนฐานในการเล4นพนัน จนกระท่ังหลาย

คนตกอยู4ในวงจรพนัน ขณะท่ีบางรายพัฒนาตนเองจากผู8เล4นสู4ผู8ประกอบการรายย4อยในธุรกิจ

พนัน ด8วยเหตุนี้ภายหลังการเข8าสู4วงการพนันทั้งในฐานะผู8เล4นหรือผู8ประกอบกอบการ จึงมีการ

ประกอบสร8างชุดเหตุผลเพื่อเล4นพนันขึ้นอีกหนึ่งชุด โดยเปSนเหตุผลทางด8านเศรษฐกิจ ทั้งการเล4น

พนันเพ่ือเสริมสร8างรายได8 หรือลดการพ่ึงพารายได8จากพ4อแม4หรือผู8ปกครอง (ธีรยุทธ นามสมมมุติ

, สัมภาษณP 23 กุมภาพันธP 2564) 

  (2) การเขFาสูHวงจรการเลHนพนันที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของเงื่อนไขเชิงโครงสรFาง 

โดยเฉพาะการได8รับอิทธิพลจากสิ่งเร8าและแรงกระตุ8นจากผู8ประกอบการธุรกิจพนัน ประกอบกับ

มีเงื ่อนไขเชิงโครงสร8างที ่เป�ดโอกาสให8กลุ 4มเยาวชนสามารถเข8าสู 4วงจรการพนันได8โดยง4าย 

เช4นเดียวกับการดำรงอยู4ของเง่ือนไขเชิงโครงสร8างท่ีเปSนข8อจำกัด ซ่ึงเปรียบเสมือนอุปสรรคต4อการ

ป̀องกัน ปราบปราม และแก8ไขปXญหาการพนัน ภายใต8ปฏิสัมพันธPของเง่ือนไขเชิงโครงสร8างเหล4าน้ี

กลายเปSนปXจจัยดึง (Pull Factors) และปXจจัยผลัก (Push Factors) ให8เยาวชนกลุ4มหน่ึงท่ีมีความ

เปราะบางทางสังคมเข8าสู4วงการพนัน ทั้งนี้หากพิจารณาถึงการเข8าสู4วงจรการเล4นพนันด8วยวิธีน้ี 

พบว4า มีจุดเริ่มต8นจากการเปSนผู8เล4นพนันแบบสมัครเล4น ในลักษณะลองผิดลองถูก ผ4านการ

ทดลองเล4นพนันตามเว็บไซตPพนันที่สามารถค8นหาได8ในอินเทอรPเน็ต ด8วยจำนวนเงินไม4มากและ

เปSนการเล4นพนันตามความเชื่อและความรู8สึกของตนเอง ส4วนเหตุผลหลักที่ถูกประกอบสร8างเพ่ือ

ใช8เข8าสู4วงการการพนัน ประกอบด8วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความต8องการเงินเพื่อใช8

จ4ายในชีวิตประจำวัน ปXญหาหนี้สิน เหตุผลในมิติสังคม ทั้งความต8องการพื้นที่ในการแสดงตัวตน 
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ตลอดจนถึงการเปSนที่ยอมรับในกลุ4มเพื่อน อย4างไรก็ตาม ภายหลังการเข8าสู4วงการการพนัน 

ผู8กระทำการกลุ4มหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ4มที่เข8าสู4วงการการพนันด8วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ มีแนวโน8ม

ที ่จะถอนตัวจากการเล4นพนัน เนื ่องจากไม4ประสบความสำเร็จในการหาเงินเพื ่อใช8จ4ายใน

ชีวิตประจำวันและแก8ไขปXญหาหนี้สิน ตรงกันข8าม การเล4นพนันกลับซ้ำเดิมปXญหาทางเศรษฐกิจท่ี

พวกเชาเผชิญอยู4 ขณะที่ผู8กระทำการอีกกลุ4มหนึ่ง ไม4ว4าจะเล4นพนันได8หรือเสีย มีแนวโน8มจะเล4น

พนันต4อไป ด8วยการเพิ่มความถี่และจำนวนเงินในการเล4นมากขึ้น ควบคู4กับพัฒนาการเล4นพนันให8

เปSนระบบ การวางแผนการเล4นพนัน การสร8างเครือข4ายระหว4างกลุ4มเพื่อน (ศักยภาพ นามสมมุติ, 

สัมภาษณP 24 มีนาคม 2564) บางรายพัฒนาตนเองจากผู8เล4นสู4ผู8ประกอบการรายย4อยในธุรกิจ

พนัน (ทั ้งการเปSนผู 8ประกอบการแบบสมัครใจและการเปSนผู 8ประกอบการเพราะถูกบังคับ 

รายละเอียดในส4วนน้ีจะขอกล4าวถึงในหัวข8อถัดไป) 

 3.4.2 รูปแบบ ปฏิบัติการและเป|าหมายของการเลHนพนัน เมื่อพิจารณาถึงการเล4น

พนันของกลุ4มเยาวชน พบว4า ส4วนใหญ4นิยมเล4นการพนันออนไลนP สาเหตุที่เปSนเช4นนั้นเพราะ การ

ขยายตัวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเภทการพนันที่วัยรุ4นนิยมเล4นปรับตัวจากระบบ

ออฟไลนPสู4ระบบออนไลนP โดยประเภทการพนันท่ีกลุ4มวัยรุ4นเล4นเปSนจำนวนมาก ประกอบด8วย 

  (1) การเลHนพนันทายผลกีฬาออนไลนd ปXจจุบันมีกีฬาหลายประเภท ที่เป�ดให8นัก

พนันสามารถเล4นพนันได8แบบออนไลนP ท้ังบาสเกตบอล ฟุตบอล มวย (ท้ังมวยไทยและมวยสากล) 

เซบัคตะกร8อ แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลยPบอล ว4ายน้ำ รักบี้ กอลPฟ ตลอดจนถึง กีฬาอี

สปอรPต (ESports) แต4กีฬาที่ได8รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะกลุ4มวัยรุ 4นชาย ก็คือ การพนัน

ฟุตบอลออนไลนP  

  ฟุตบอลถือเปSนกีฬายอดนิยมของผู8คนทั่วโลก กล4าวได8ว4า ทุกครั้งที่มีการแข4งขัน

ฟุตบอลนัดสำคัญ ๆ จะมีผู8สนใจรับชมเปSนจำนวนมาก ภายใต8บริบทของสังคมไทย การแข4งขัน

ฟุตบอลนัดสำคัญ โดยเฉพาะฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) ฟุตบอลชิงแชมป�แห4งชาติยุโรป 

( European Football Championship) หร ื อฟ ุ ตบอลล ี กส ู ง ส ุ ดของประ เทศ เยอรม นี  

(Bundesliga) ประเทศอ ังกฤษ (Premiere League) ประเทศสเปน (LaLiga Santander) 

ประเทศอิตาลี (Serie A) ล8วนแล8วแต4มีผู8สนใจรับชมเปSนจำนวนมาก ภายใต8บริบทของสังคมไทย 

ช4วงต8นทศวรรษ 2550 เปSนต8นมา เปรียบเสมือนช4วงเวลาที่เกิดการขยายตัวของการแข4งขัน

ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย หรือที ่รู 8จักในนาม ฟุตบอลไทยพรีเมียรPลีก (Thai Premiere 

League) (วสันตP ปXญญาแก8ว, 2559, หน8า 1 อ8างถึงในชัยณรงคP เครือนวน, 2564, หน8า 49) 

ส4งผลให8ในช4วงป} 2552-2558 มีจำนวนผู8ชมการแข4งขันในสนามอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนอย4างต4อเน่ือง  
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  การขยายตัวของการแข4งขันฟุตบอลในประเทศและต4างประเทศ ความสนใจของ

ผู8ชมการแข4งขันทั้งการรับชมในสนามแข4งขัน หรือรับชมผ4านการถ4ายทอดสดตามช4องทางต4าง ๆ 

รวมถึงกระแสฟุตบอลไทยพรีเมียรPลีกที ่กลับมาคึกคัก ส4งผลต4อการพฤติกรรมการเล4นพนัน

ออนไลนPของกลุ4มเยาวชน เนื่องจากการพนันฟุตบอลออนไลนP เปSนประเภทการพนันที่ผู 8เล4น

สามารถเล4นได8ทุกวัน และสามารถเล4นได8ตลอดเวลา เพราะจะมีการแข4งขันฟุตบอล สับเปล่ียน 

หมุนเวียน กันไปทั้งในประเทศและต4างประเทศหลากหลายประเภท ไม4ว4าจะเปSนการแข4งขันใน

ระดับทีมชาติ หรือฟุตบอลลีกที่มีหลายระดับ เช4นเดียวกับช4วงเวลาการแข4งขันของแต4ประเทศ

หรือทวีปที่ไม4ตรงกัน ด8วยเหตุนี้จึงมีการแข4งขันฟุตบอลตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันบางคร้ัง

การเล4นพนันฟุตบอลออนไลนP ผู8เล4นก็สามารถรับชมการแข4งขันพร8อมกับการเล4นพนันในลักษณะ

เรียลไทมP (Realtime) ประกอบกับมีรูปแบบการเล4นพนันให8เลือกค4อนข8างหลากหลายตาม

ความชอบหรือความถนัดของผู8เล4นพนันแต4ละคน (ผู8ไม4ประสงคPออกนาม, สัมภาษณP 23 ธันวาคม 

2563; ผู8ไม4ประสงคPออกนาม , สัมภาษณP 25 ธันวาคม 2563 อ8างถึงในชัยณรงคP เครือนวน, 

2564) 

  สำหรับรูปแบบการเล4นพนันฟุตบอลออนไลนP ของกลุ4มเยาวชนในพื้นที่จังหวัด

ชลบุรี  ปรากฎให8เห็นหลายรูปแบบ ผันแปรตามความเช่ือ ประสบการณP ข8อมูล ตลอดจนถึงความ

ชื่นชอบของผู8เล4นแต4ละคน โดยภาพรวมสามารถสรุปรูปแบบการเล4นพนันซึ่งเปSนที่นิยมของกลุ4ม

เยาวชน ได8ดังตารางท่ี  
 

ตารางท่ี 7 รูปแบบและลักษณะการเลHนพนันฟุตบอลออนไลนdของกลุHมเยาวชน 
 

รูปแบบ ลักษณะการเลHนพนัน 

เอาทPไรทP (Outright) การทายผลผู8ที ่จะได8แชมป�ในรายการนั้น ๆ 

(แต4ละลีกหรือทัวรPนาเมนตP) เช4น ผู8ได8แชมป�ใน

การแข 4 ง ข ั นฟ ุ ตบอล โลก  (World Cup) 

ฟุตบอลชิงแชมป�แห4งชาติยุโรป (European 

Football Championship) พ ร ี เ ม ี ย ร P ลี ก 

( Premier League) ย ู ฟ � า แชม เป } ยนส P ลี ก 

(UEFA Champions League) 

มันน่ีไลนP (Money Line) การทายผลผู8ชนะในการแข4งขันแต4ละนัดหรือ

แต4ละคร่ึงเวลาของการแข4งขัน 
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รูปแบบ ลักษณะการเลHนพนัน 

แฮนดิแคป (Handicap)  การทายผลแข4งขันแบบมีอัตราต4อรอง โดย

เว็บไซตPพนันฟุตบอลงจะกำหนดอัตราราคา

ต4อรอง เช4น หากเปSนทีมต4อต8องชนะเกินอัตรา

ราคาต4อรองที่กำหนด หากวางเดิมพันทีมรอง

จะต8องแพ8ไม4เกินจำนวนอัตราราคาต4อรอง 

เปSนต8น 

สูง/ต่ํา (Over Under: OU)  การทำนายผลรวมคะแนนที่เกิดขึ ้นจากการ

แข4งขัน ว4าจำนวนประตูในเกมสPจะสูงกว4าหรือ

ต่ำกว4าราคาต4อรอง จะมีทั ้งการทายผลรวม

คะแนนส ูง/ต ่ำคร ึ ่ งแรก (First Half Over 

Under) และการแทงบอลทายผลรวมคะแนน

ส ู ง /ต ่ ำแบบเต ็ ม เ วลา  (Full Time Over 

Under) 

คู4/ค่ี (Odd/Even)  การทำนายจำนวนประตูท ี ่ เก ิดข ึ ้นในการ

แข 4งข ันว 4าจะจบลงด 8วยเลขค ี ่หร ือเลขคู4  

แบ4งเปSนคู/คี ่ของทีมเดี ่ยว คู 4/คี ่ของผลรวม

ประตูท้ังหมด หรือคู4/ค่ี คร่ึงเวลา 

มิกซP พารPเลยP (Mix Parlay) หรือที่รู8จักทั่วไปว4าบอลชุดหรือบอลสเต็ป เปSน

การเดิมพันการแข4งขันตั้งแต4 3 คู4ขึ้นไป การ

เล 4นพน ันด 8 วยว ิ ธ ี การน ี ้ ผ ู 8 เ ล 4นจะได 8 รับ

ค4าตอบแทนเปSนจำนวนมาก กรณีทายผล

ถูกต8องทั้งหมด (ทีมที่เล4นเดิมพันจะต8องชนะ

มุกทีม) 

การเล4นพนันฟุตบอลออนไลนPรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ การทายผล ใบเหลืองหรือแดงใบแรก/

สุดท8าย ลูกเตะมุมลูกแรก/สุดท8าย จำนวนลูก

เตะมุม ประตูแรก/ประตูสุดท8าย ประตูแรก/

ประตูสุดท8ายครึ่งแรก ฝ�4ายใดเริ่มเขี่ยลูกก4อน 

จำนวนใบเหลือง/ใบแดง จำนวนลูกล้ำหน8า 

การเปลี่ยนตัวผู8เล4นคนแรก/สุดท8าย ลูกโทษ 

ลูกฟรีคิคสP จำนวนลูกทุ4ม ฯลฯ 
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  เมื่อพิจารณาถึงช4องทางในการเล4นพนันฟุตบอลออนไลนPของกลุ4มเยาวชน ปรากฎ

ให8เห็นใน 3 ช4องทางใหญ4 ๆ คือ (ชัยณรงคP เครือนวน, 2564) 

   ก. การเล4นผ4านเอเย4นตP เปSนการเล4นพนันฟุตบอลผ4านผู8ประกอบการรายย4อย

หรือที่เอเย4นตP การเล4นพนันรูปแบบนี้รับรู8ในวงการพนันฟุตบอลออนไลนPว4าเปSน “ระบบเครดิต” 

เนื่องจากเอเย4นตPจะให8เครดิต (วงเงินสำหรับการเล4นพนัน) และเป�ดระบบการเล4นพนันแก4ผู8เล4น

พนัน (ผู8เล4นพนันสามารถขอเพิ่มเครดิตเพ่ือเล4นพนันจากเอเย4นตPได8) ทั้งนี้จะมีการการชำระบัญชี

ระหว4างเอเย4นตPและผู8เล4นพนันทุก ๆ สัปดาหP 

   ข. การเล4นกับเว็บไซตPพนันฟุตบอลออนไลนPโดยตรง หรือที่รู8จักกันโดยทั่วไปว4า 

“ระบบเงินสด” ผู8เล4นสามารถเล4นพนันผ4านการสมัครสมาชิกของเว็บไซตPรับพนันออนไลนPทั่วไป 

หลังจากนั้นจะต8องฝากเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช8เปSนทุนสำหรับเล4นพนัน กรณีเล4นได8เจ8าของเว็บไซตP

พนันฟุตบอลจะโอนเงินเข8าบัญชีของผู8เล4นโดยตรง (สามารถอนออกได8ทันที) กรณีเล4นเสียจะถูก

หักเงินในระบบท่ีผู8เล4นทำการฝากไว8กับเว็บไซตP 

  ค. การเล4นผ4านเอเย4นตPควบคู4กับเว็บไซตPพนันฟุตบอลออนไลนP จุดเริ่มต8นของ

การเล4นพนันฟุตบอลในลักษณะนี้ ส4วนใหญ4เริ่มต8นจากการเล4นกับเว็บไซตPพนันฟุตบอลออนไลนP

และเสียพนัน เมื่อเสียพนันก็ต8องการถอนทุนคืน แต4ไม4มีเงินฝากเข8าระบบ เยาวชนกลุ4มหนึ่งจึงใช8

วิธีการเข8าหาเอเย4นตP เพื่อขอเครดิต ภายใต8ความหวังว4าจะถอนทุนคืนจากการเล4นพนันผ4าน

เอเย4นตP และกลับไปเล4นกับเว็บไซตPพนันฟุตบอลออนไลนPอีกคร้ัง 

  (2) การเลHนบาคารHาออนไลนd ถือเปSนการพนันอีกประเภทหนึ่งที่ได8รับความนิยม

จากกลุ4มวัยรุ4น ซึ่งเปSนการพนันที่มีลักษณะคล8ายกับการเล4นไพป¯อกเด8ง แต4มีรูปแบบการเดิมพัน

จะมีลักษณะที่แตกต4างออกไป กล4าวคือ การพนันประเภทนี้เป�ดโอกาสให8ผู8เล4นสามารถเลือกวาง

เดิมพันทั้งฝXsงผู8เล4นเปSนผู8ชนะ (Player) เดิมพันฝXsงเจ8ามือเปSนผู8ชนะ (Banker) เดิมว4าแต8มของท้ัง

สองฝXsงจะเสมอกัน (Tie Game) เดิมพันว4าไพ4สองใบแรกของฝXsงผู8เล4นจะออกไพ4คู4 (Player Pair) 

การเดิมพันว4าไพ4สองใบแรกของฝXsงเจ8ามือจะออกไพ4คู4 (Banker Pair) การเดิมพันว4ามีฝXsงใดฝXsงหน่ึง 

หรือท้ังสองฝXsงมีการจ่ัวไพ4ใบท่ี 3 (Big) และการเดิมพันว4าไม4มีฝXsงไหนจ่ัวไพ4ใบท่ี 3 (Small)  

  ท้ังน้ีบาคาร4าออนไลนP ถือเปSนการพนันอีกรูปแบบหน่ึงท่ีกลุ4มเยาวชน สามารถเข8าใช8

บริการได8ตลอด 24 ชั ่วโมง ความโดนเด4นของการพนันออนไลนPประเภทนี้ คือ ใช8เวลาเล4น

ค4อนข8างน8อยประมาณ 30 วินาที ผู8เล4นก็สามารถรู8ผลแพ8ชนะ ขณะเดียวกันจำนวนเงินข้ันต่ำที่จะ

ใช8เล4นพนันก็เริ่มต8นเพียง 10 บาท นอกจากนี้วิธีการเล4นพนันก็ค4อนข8างง4าย หากเปรียบเทียบกับ
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การพนันฟุตบอลออนไลนP เช4นเดียวกับกฎกติกาในการเล4นท่ีไม4ยุ 4งยาก ซับซ8อน ไม4ต8องวาง

แผนการเล4นหรือวิเคราะหPเกมการเล4นมากนัก ส4วนระบบที่ใช8เล4นก็มีเพียงระบบเดียว คือ เล4นกับ

เว็บไซตPพนันออนไลนPโดยตรง โดยผู8เล4นจะต8องสมัครเปSนสมาชิกเว็บไซตPพนันออนไลรP หลังจาก

นั้นต8องฝากเงินเข8าในระบบก4อนจึงจะสามารถเล4นพนันได8 (การฝากเงินแต4ละครั้งจะได8รับโบนัส

จากเว็บไซตP) ซึ่งระบบการเล4นในลักษณะนี้ ถูกนิยามจากกลุ4มเยาวชนว4าจะไม4ก4อให8เกิด “หนี้สิน

ล8นพ8นตัว” เหมือนการเล4นพนันฟุตบอลออนไลนPผ4านระบบเครดิต เพราะหากไม4มีเงินก็ไม4สามารถ

เล4นพนันประเภทน้ีได8 (ศุภชัย นามสมมุติ, สัมภาษณP 8 มิถุนายน 2564) 

  (3) เกมสdพนันออนไลนd โดยเฉพาะยิงปลา ซึ ่งเปSนเกมที ่สร 8างและจำลอง

สภาพแวดล8อมเสมือนมาจากภายในสระน้ำหรือแม4น้ำ ในเกมสPจะมีปลาหลากหลายขนาด ทั้งปลา

ตัวเล็ก ตัวใหญ4 และปลาขนาดพิเศษ การที่ผู8เล4นจะได8รับเงินรางวัลมากหรือน8อยขึ้นอยู4กับชนิด

ของป«น กระสุน ลักษณะของปลาการเล4นพนันประเภทนี้ผู 8เล4นจะต8องฝากเงินในระบบก4อน 

หลังจากนั้นผู8เล4นสามารถเลือกซื้อกระสุนเพื่อยิงปลาได8ตามความต8องการ โดยกระสุนจะมีราคา

เริ ่มต8นที ่ 0.1 บาท (1 บาทเท4ากับ 10 Coins) ทั ้งนี ้ผู 8เล4นเลือกเล4นพนันในห8องต4าง ๆ อาทิ 

Beginner Room เปSนห8องสำหรับผู8เล4นมือใหม4 มีอัตราเดิมพันต้ังแต4 1-9 Coins ต4อกระสุน 1 นัด 

Superior Room เปSนห8องสำหรับผู8เล4นระดับกลาง มีอัตราเดิมพันต้ังแต4 10-90 Coins ต4อกระสุน 

1 นัด และEmperor Room เปSนห8องสำหรับเซียน มีอัตราเดิมพันตั้งแต4 100-1,000 Coins ต4อ

กระสุน 1 นัด  

  การพนันที่อยู4ในรูปของการเล4นเกม ถือเปSนการพนันที่เป�ดโอกาสให8ผู8เล4นพนันได8

แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองอย4างเต็มที่ เนื่องจากผู8เล4นพนันจะต8องคิด วิเคราะหP 

วางแผนรูปแบบการเล4น ตลอดจนถึงแก8ไขปXญหาเฉพาะด8วยตนเองทั้งหมด ขณะเดียวกันในช4วงท่ี

เล4นเกมผู8เล4นก็มีความรู8สึกตื่นเต8น เสมือนหนึ่งเข8าไปอยู4ในโลกเสมือนจริงเหล4านั้น ดังนั้นการเล4น

พนันที่ปรากฎในรูปของการเล4นเกมจึงถูกนิยามจากผู8เล4นที่เปSนเยาวชนกลุ4มหนึ่งว4า ให8ความรู8สึก

ในลักษณะของการเล4นเกมมากกว4าเล4นพนัน ขณะเดียวกันการเล4นพนันก็ช4วยสร8างความรู8สึกผ4อน

คลาย สร8างสมาธิ และสามารถลืมเรื่องราวบางเรื่องได8ชั ่วคราว ส4วนการเล4นได8เล4นเสียไม4ใช4

จุดมุ4งหมายของการเล4นพนันรูปแบบนี้ เพราะหากต8องการเล4นพนันที่ต8องการผลตอบแทนในรูป

ของตัวเงิน อาจต8องเล4นการพนันแบบอื่น ๆ (นิติ นามสมมุติ,สัมภาษณP, 8 มิถุนายน 2564) เม่ือ

พิจารณาถึงขั้นตอนการเล4น พบว4า ผู8เล4นจะต8องสมัครเปSนสมาชิกของเว็บไซตP หลังจากนั้นต8อง

ฝากเงินเข8าในระบบก4อนจึงจะสามารถเล4นพนันได8 
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  (4) การเลHนหวยใตFดินออนไลนd เปSนรูปแบบการเล4นพนันซึ่งเปSนที่นิยมอย4างมาก

ในกลุ4มวัยรุ 4นเพศหญิง โดยเฉพาะหวยรัฐบาลหรือ“หวยไทย” และ “หวยลาว” เหตุผลที่ถูก

ประกอบสร8างเพื่อเล4นการพนันประเภทนี้ คือ ความต8องการเสี่ยงโชค อัตราการจ4ายเงินหากถูก

รางวัลสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเงินรางวัลจากหวยใต8ดินที่ซื้อกับเจ8ามือหวยใต8ดินโดยทั่วไป 

ประกอบกับเปSนการเล4นพนันที่เล4นง4ายที่สุด สะดวกสบาย มีความเปSนส4วนตัวสูง เก็บความลับได8 

และสามารถเข8าใช8บริการได8ตลอด 24 ชั่วโมง ส4วนรูปแบบการเล4นพนันประเภทนี้ มีลักษณะ

คล8ายกับการเล4นพนันออนไลนPรูปแบบอื่น ๆ คือ ผู8เล4นจะต8องสมัครสมาชิกและฝากเงินเข8าไปใน

ระบบ หลังจากน้ันจะสามารถใส4ตัวเลขท่ีต8องการทายผล รูปแบบการทายผล จำนวนเงิน 

  จากรูปแบบการเล4นพนันของกลุ4มเยาวชนข8างต8น สะท8อนให8เห็นว4า ไม4ว4าจะเล4น

การพนันในรูปแบบไหน กลุ4มเยาวชนเหล4านี้ล8วนแล8วแต4ประกอบสร8างชุดเหตุผล เพื่อทำให8เกิด

ความชอบธรรมหรือกำกับปฏิบัติการเล4นพนัน และเมื่อเข8าสู4วงจรการพนันแล8ว โอกาสที่จะถอน

ตัวจากวงจรดังกล4าวเปSนไปได8ยาก ไม4ว4าผู8เล4นพนันเหล4านั้นจะเล4นได8หรือเสีย ต4างมีแนวโน8มเล4น

พนันต4อไป กล4าวคือ (กิตติศักด์ิ นามสมมุติ, 18 มิถุนายน 2564) 

   (ก) กรณีที่เล4นพนันได8 (เปSนส4วนใหญ4) เยาวชนเหล4านี้มีแนวโน8มจะเพิ่มจำนวน

เงิน หรือเพิ่มความถี่ในการเล4น โดยนำเงินต8นและกำไรที่ได8ไปใช8เพื่อเล4นการพนันต4อ แต4รูปแบบ

และปฏิบัติการเล4นพนันยังมีลักษณะเฉพาะ กล4าวคือ ใครเล4นพนันฟุตบอลก็มีแนวโน8วที่จะเล4น

พนันฟุตบอล เช4นเดียวกับใครเล4นบาคาร4าก็จะเล4นต4อไป ไม4ผันตัวสู4การเล4นพนันรูปแบบอื่น ๆ 

ด8วยเหตุผลหลายประการ ไม4ว4าจะเปSน ความถนัดหรือความชอบต4อประเภทการพนันเหล4าน้ัน 

หรือการเข8าสู 4การพนันรูปแบบใหม4จะต8องเรียนรู 8วิธีการเล4น ประกอบกับตนเองขาดความ

เช่ียวชาญอาจทำให8ตนเองเสียเปรียบและเสียพนันในท่ีสุด 

   (ข) กรณีที่เล4นพนันเสีย (เปSนส4วนใหญ4) เยาวชนเหล4าน้ีมีแนวโน8มเล4นพนันต4อไป 

ส4วนลักษณะการเล4นยังคงมีลักษณะเฉพาะ คือ เล4นพนันในรูปแบบท่ีตนเองเคยเล4นเปSนประจำ ไม4

ทดลองเล4นพนันรูปแบบใหม4 อย4างไรก็ตาม เยาวชนเหล4านี้ได8ปรับวิธีการเล4นพนันให8มีความ

หลากหลายสอดคล8องกับสถานการณPทางการเงินและช4วงชิงความได8เปรียบ อาทิ เยาวชนบางราย

เลือกที่จะเพิ่มจำนวนเงินเล4นพนันมากขึ้น โดยหวังว4าหากเดิมพนันชนะครั้งใดครั้งหนึ่งจะสามารถ

ถอนทุน หรือชดเชยเงินท่ีเสียไปได8จำนวนหน่ึง เยาวชนบางรายเลือกสร8างความหลากหลายในการ

เล4น ดังกรณีท่ีเกิดขึ้นกับพนันฟุตบอลออนไลนP ที่เยาวชนกลุ4มหนึ่งเสียพนันในระบบเงินสด (การ

เล4นพนันกับเว็บไซตPโดยตรง) ก็จะเข8ามาเล4นพนันผ4านระบบเครดิต (การเล4นพนันผ4านเอเย4นตP) 
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ภายใต8ความหวังที่ว4าตนเองจะถอนทุนคืนได8จากระบบเครดิต และจะมีเงินทุนเพื่อเล4นในระบบ

เงินสดอีกคร้ัง เปSนต8น  

   (ค) กรณีเสมอตัว คือ บางครั้งเล4นพนันได8บางครั้งเล4นเสียสลับสับเปลี่ยนกันไป 

ภายใต8บริบทเช4นนี้ เปSนผลให8กลุ4มเยาวชนยังคงเล4นพนันต4อไป เนื่องจากเงินทุนในการเล4นพนัน

เหลืออยู4เท4าเดิม โดยที่พวกเขายังมีความหวังว4าตนเองจะต8องได8กำไรจากการเล4นพนัน เม่ือ

พิจารณาถึงรูปแบบการเล4นพนันของผู8กระทำการกลุ4มนี้ แม8ว4าภาพรวมจะไม4แตกต4างจากกลุ4มท่ี

เล4นได8หรือเล4นเสีย กล4าวคือ ไม4กล8าเปลี่ยนการเล4นพนันสู4รูปแบบใหม4 แต4ก็มีเยาวชนบางกลุ4มเร่ิม

ผันตัวเองเข8าสู4การเล4นพนันประเภทเกมออนไลนP ด8วยเหตุผลที่ว4า การเล4นพนันท่ีหลากหลาย

เปรียบเสมือนช4องทางหน่ึงท่ีจะช4วยเล4นความเส่ียง เพราะอาจเสียพนันในรูปแบบหน่ึงแต4เล4นพนัน

ได8ในอีกรูปแบบหนึ่ง บางกรณีอาจเล4นพนันได8ทั้งการพนันที่เล4นอยู4เปSนประจำหรือการพนันที่เล4น

เสริมเข8ามาอย4างเกมออนไลนPประกอบกับการพนันประเภทเกมออนไลนPไม4ได8มีความเสี่ยงสูง เปSน

การเล4นพนันที่อาศัยทักษะความสามารถของผู8เล4นเปSนหลัก ดังนั้นการเล4นได8หรือเสียจึงขึ้นอยู4กับ

ฝ}มือของผู8เล4น 

 3.4.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการเลHนพนัน เมื่อพิจารณาผลลัพธPจากการเล4นพนันที่เกิด

ข้ึนกับกลุ4มเยาวชน สะท8อนให8เห็นท้ังมิติเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ดังรายละเอียดต4อไปน้ี 

  (1) การประสบปbญหาคHาใชFจHายในชีวิตประจำวัน ผลกระทบในประเด็นน้ี 

สามารถแบ4งได8เปSน 2 มิติใหญ4 ๆ คือ  

   ก. เยาวชนกลุ4มหนึ่งต8องเผชิญสถานการณPหมุนหนี้ บางรายหมุนหนี้โดยการนำ

ค4าใช8จ4ายในชีวิตประจำวัน ค4าเทอม ค4าหอพัก ที่ผู8ปกครองส4งให8มาจ4ายหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ

เล4นพนัน เนื่องจากถูกกลุ4มเอเย4นตPข4มขู4ให8นำเงินมาชำระหนี้ ขณะที่บางรายเลือกที่จะทำงาน 

Part-time เพ่ือหาเงินใช8หน้ี อย4างไรก็ตาม อาจกล4าวได8ว4าผลกระทบกลุ4มท่ีเกิดข้ึนกับเยาวชนกลุ4ม

นี้ยังไม4ถึงขั้นวิกฤติ เพราะพวกเขามีศักยภาพจัดการกับปXญหาหนี้สินด8วยวิธีการหลายรูปแบบ 

อาทิ บางรายเลือกที่จะบอกความจริงกับผู8ปกครองเพื่อขอเงินมาชำระหนี้สินทั้งหมด บางราย

ทำงานเก็บเงินจนกระทั่งชำระหนี้สินได8 เปSนต8น ทั้งนี้ภายหลังการชำระหนี้สินทั้งหมดที่เกิดข้ึน

จากการเล4นพนัน เยาวชนกลุ4มหนึ่ง ยังคงมีแนวโน8วเล4นพนันต4อไป แม8จะหยุดเล4นพนันเปSนการ

ชั่วคราวหลังจากชำระหนี้สิน ซึ่งการกลับเข8าสู4วงจรพนันนั้นเกิดขึ้นจากปฏิบัติสัมพันธPระหว4างแรง

กระตุ8นภายในจิตใจ โดยเฉพาะความอยากท่ีจะถอนทุนคืน และส่ิงเร8าจากภายนอกท้ังการโฆษณา

ประชาสัมพันธP ตลอดจนถึงโปรโมชั่นการเล4นพนันรูปแบบต4าง ๆ ดังความรู8สึกของของเยาวชนคน

หน่ึง ท่ีถ4ายทอดออกมาว4า 
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   “....ผมจะไม-เล-นอยู-แล$ว แต-เอเย-นตXที่เปJนเพื่อนกันก็บอก เดี๋ยวให$เครดิตไปก-อน 

ลองเล-นดูอีกครั้งก็ได$ เอาเครดิตน$อย ๆ ไปก-อน เจอแบบนี้บางทีเราก็อดใจไม-ไหว ก็เอาเครดิตมา

เล-นอีกครั้ง ทีนี้มันก็เล-นได$บ$างเสียบ$างสลับกันไป เอเยนตXก็จะเพิ่มเครดิตให$เราอีก เราก็ยอกถอน

ทุนที ่เสียไปคืน แล$วทุกอย-างมันก็วนมากลับมาเหมือนเดิม แต-ผมก็จะพยายามไม-ทำให$

ประวัติศาสตรXมันซ้ำรอยแบบเดิมนะ เรามีประสบการณXมาแล$ว....” (พงศกร นามสมมุติ, 

สัมภาษณP 1 มิถุนายน 2564) 
 

   ข. เยาวชนกลุ4มหนึ่ง เผชิญปXญหาหนี้สินและตกอยู4ในวงจรหน้ี เนื่องจากไม4

สามารถหาเงินมาชำระหนี้สินได8ทั้งหมด ขณะที่บางรายใช8วิธีการหมุนหนี้โดยโยกเงินจากส4วนอ่ืน 

มาชำระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการพนัน หรือยืมเงินเพื่อนคนหนึ่งชำระหนี้พนัน และยืมเพื่อนอีกคน

หนึ่งเพื ่อคืนแก4เพื ่อนคนแรกที่ยืมมาชำระหนี้พนัน หมุนเวียนสับเปลี ่ยนอย4างนี ้ไปเรื ่อย ๆ 

จนกระท่ังไม4มีศักยภาพในการชำระหน้ี ท้ังหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการเล4นพนัน (เน่ืองจากเยาวชนเหล4าน้ี

ยังคงเล4นพนันต4อไปในระหว4างที่เปSนหนี้สิน) และหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู8ยืมบุคคลอื่น เมื่อตกอยู4ใน

สภาวะเช4นนี้ เยาวชนกลุ4มหนึ่งจะถูกเอเย4นตPชักชวนให8เปSนเครือข4ายของธุรกิจการพนัน โดยให8

เยาวชนเหล4านี้หาผู8เล4นพนันรายใหม4 เพื่อแลกกับการ “เคลียรP” หนี้สินทั้งหมด ภายใต8เงื่อนไขว4า 

จะต8องหาผู8เล4นรายใหม4เพื่อเล4นพนันด8วยจำนวนเงินที่มากกว4าจำนวนเงินที่เยาวชนเหล4านั้นเปSน

หนี้ เช4น เปSนหนี้ 10,000 บาท จะต8องหาผู8เล4นพนันรายใหม4ที่เล4นพนันด8วยจำนวนเงิน (ในรูปของ

เครดิต) อย4างน8อย 20,000 บาท หรือหาผู8เล4น 2 เล4นที่เล4นพนันคนละ 10,000 บาท (ผ4านระบบ

เครดิต) เปSนต8น กลวิธีของกลุ4มเอเย4นตPที่ขยายฐานการเล4นพนันผ4านลูกหนี้ เกิดขึ้นจากสมมุติฐาน

ของผู8ประกอบธุรกิจพนันที่ว4า เกมพนันไม4ว4าจะเปSนรูปแบบไหนต4างออกแบบให8เจ8ามือหรือผู8

ประกอบธุรกิจได8เปรียบผู8เล4นทุกช4องทาง เช4น หากผู8เล4นพนันเล4นได8เจ8ามือจะจ4ายไม4เต็มจำนวน

เงินพนัน ตรงกันข8ามหากผเล4นเสียผู8เล4นจะต8องจ4ายเงินเติมจำนวนแก4เจ8ามือ ดังนั้นผู8เล4นพนันย่ิง

เพิ่มขึ้นมากเท4าไหร4เจ8ามือหรือผู8ประกอบการ ก็จะได8กำไรมากขึ้นเท4านั้น เปSนต8น ทั้งนี้ภายหลัง

ชำระหนี้พนันหมด เยาวชนกลุ4มนี้ก็มีพฤติกรรมคล8ายกับกลุ4มแรก คือ กลับเข8าสู4วงจรการพนันอีก

คร้ัง  

  (2) ผลทางสังคมและวัฒนธรรม ผลจากจินตภาพลักษณะที่ว4า การเล4นพนัน

เปรียบเสมือน พื้นที่ประกอบสร8างตัวตนทางสังคม ซึ่งผู8เล4นพนันสามารถแสดงออกตามเจตจำนง 

โดยไม4ถูกกดทับ ป�ดกั ้น จากนิยามหรือชุดความเชื ่อกระแสหลักที ่ม ีต 4อเด็กและเยาวชน 

เช4นเดียวกับจินตภาพที่ว4า สนามการพนันกลายเปSนพื้นที่ที่ทำให8คนกลุ4มหนึ่งได8รับการยอมรับน้ัน 
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เปSนเพียงความจริงที่ถูกประกอบสร8างขึ้นในโลกของการเล4นพนัน (โลกเสมือนจริง) ซึ่งชุดความ

จริงเช4นนี้ย8อนแย8ง (Paradox) กับชุดความจริงในโลกชีวิตที่ผู8คนส4วนใหญ4เชื่อและยึดถือปฏิบัติ 

ด8วยเหตุนี้ เมื่อกลุ4มเยาวชนออกมาใช8ชีวิตในโลกแห4งความเปSนจริง ความสามารถหรือศักยภาพท่ี

อยู4ในโลกเสมือนจริง จึงใช8ประโยชนPในการดำเนินชีวิตได8น8อยมาก ตรงกันข8าม หากบุคคลรอบ

ข8างหรือผู8คนในสังคมรับรู8ว4า พวกเขาเล4นพนันหรือติดการพนัน ก็จะถูก “ตีตรา” จากสังคมทันที 

เนื่องจากการพนันหลายประเภทที่เยาวชนนิยมเล4น เปSนสิ่งท่ีขัดแย8งกับบรรทัดฐาน ระบบจารีต 

ระบบกฎหมายของไทย เมื่อเปSนเช4นนี้ ในโลกเสมือนจริงไม4ว4ากลุ4มเยาวชนจะมีทักษะ มีความรู8 

ความสามารถหรือมีอิทธิพลต4อความคิดของผู8อื่นอย4างไร ทักษะหรือภาวะผู8นำที่เกิดขึ้นกลับไม4ได8

รับการยอมรับในโลกแห4งความเปSนจริง ดังนั้นเมื่อไม4สามารถอยู4ในโลกของการพนันตลอดเวลา 

จินตภาพหรือภาพนิมิตรที่เกิดขึ้นในโลกเสมือนจริง จึงเปSนเพียงจิตสำนึกจอมปลอม (False 

Consciousness) ที ่ถูกประกอบสร8างขึ ้นในช4วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท4านั ้น เมื ่อเยาวชนเหล4าน้ี

ออกมาจากโลกเสมือนจริง พวกเขาก็จะกลับเข8าสู4นิยาม ความคิด ความเชื ่อ กระแสหลักท่ี

ครอบงำ (Dominant) หรือครองอำนานำ (Hegemony) ในสังคมอีกคร้ัง เปSนเหตุให8การเล4นพนัน 

จึงไม4อาจแทนท่ีตัวตนที่พวกเขาถูกนิยามในโลกแห4งความเปSนจริงได8 ดังความรู8สึกที่ถูกถ4ายทอด 

เปSนคำสัมภาษณPท่ีว4า  
 

   “....เมื่อผมเข$าไปอยู-ในวงการการพนัน ผมรู$สึกว-ามีความมั่นใจ กล$าคิด กล$าทำ 

หรือจะแสดงออกอย-างไรก็ได$ แต-เม่ือผมกลับมาใช$ชีวิตประจำวัน ความม่ันใจ กล$าคิดกล$าตัดสินใจ 

มันก็หายไปหมด คือ มันไม-เหมือนกัน ผมเองก็บอกไม-ถูกว-าทำไมถึงเปJนแบบนั้น....” (ภาณุพงษP 

นามสมมุติ, สัมภาษณP 1 มิถุนายน 2564) 
 

หรือ 
 

   “....ยังไงคนส-วนใหญ-ในสังคมเขาก็ไม-ยอมรับหรอก คนที่เล-นพนันก็ถูกมองจาก

คนในสังคมอีกแบบแน-นอน ต-อให$ในวงการพนันเราเจvงหรือเก-งขนาดไหน แต-คนที่ไม-เล-นพนันเขา

ก็ไม-ยอมรับเราอยู-ดี อาจมองเราไม-ดีด$วยซ้ำไป....” (สิทธิโชค นามสมมุติ, สัมภาษณP 30 มิถุนายน 

2564) 
 

 กล4าวโดยสรุป การเล4นพนันของกลุ4มเยาวชน เกิดขึ ้นภายใต8บริบทท4ามกลางการ

ขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให8ผู8ประกอบการธุรกิจพนันหลายประเภท ปรับตัวเข8าสู4

การให8บริการพนันแบบออนไลนP บริบทเช4นนี้กลายเปSนเงื ่อนให8ปฏิบัติการเล4นพนันของกลุ4ม
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เยาวชนส4วนใหญ4 อยู4ในรูปการพนันออนไลนP ในฐานะการพนันแห4งยุคสมัยของกลุ4มเยาวชน 

เนื่องจากการพนันออนไลนPถูกพัฒนาและเฟ«sองฟูในห8วงเวลาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต4อ

ชีวิตประจำวันของผู 8กระทำการกลุ4มนี ้ นอกจากนี้การพนันออนไลนP ยังเปSนการเล4นพนันท่ี

ตอบสนองความเปSนปXจเจกบุคคล โดยเฉพาะมีความเปSนส4วนตัวสูง ผู8เล4นพนันไม4จำเปSนต8อง

เป�ดเผยตัวตน ดังการเล4นพนันรูปแบบอ่ืน ๆ ด8วยเหตุน้ี จึงตอบสนองพฤติกรรมทางสังคมของกลุ4ม

เยาวชนและวัยรุ4น ที่ชอบอยู4คนเดียว เก็บตัว โหยหา อยากรู8 อยากลองสิ่งต4าง ๆ ที่ผ4านเข8ามาใน

ชีวิต ขณะเดียวกันพนันออนไลนP ก็เปรียบเสมือนพ้ืนท่ีทางสังคม ซ่ึงเป�ดโอกาสให8เยาวชนกลุ4มหน่ึง 

ได8แสดงออกทางอารมณP เพื่อลดความขุ4นข8องหมองใจ รวมทั้งช4วยลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นใน

โลกแห4งความเปSนจริง เพราะโลกแห4งการพนันเต็มไปด8วย ความหวัง การลุ8นผลการแข4งขัน ความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน แม8เปSนความรู8สึกท่ีเกิดข้ึนช่ัวคราวก็ตาม 
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4. ขHอเสนอแนะในการปRองกัน แกHไขปSญหาการเลKนพนัน จังหวัดชลบุร ี

 สำหรับข8อเสนอแนะการป`องกัน แก8ไขปXญหาการเล4นพนัน คณะผู8วิจัยเห็นควรให8

ความสำคัญกับการแก8ไขปXญหาเชิงโครงสร8าง ควบคู4กับการแก8ไขปXญหาที่เกี่ยวข8องกับผู8กระทำ

การที่เข8าสู 4วงจรการพนัน เนื่องจากปXญหาและการขยายตัวของการเล4นพนันนั้นเกิดขึ้นจาก

ปฏิสัมพันธPระหว4างเง่ือนไขเชิงโครงสร8างและปฏิบัติการทางสังคมของผู8กระทำการ ดังรายละเอียด

ต4อไปน้ี 

 4.1 ขFอเสนอแนะเพ่ือแกFปbญหาเชิงโครงสรFาง 

 การนำเสนอแนวทางการแก8ปXญหาเชิงโครงสร8างของการเล4นการพนัน คณะผู8วิจัยเห็น

ว4าจำเปSนต8องแก8ไขพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ ่งประเด็นปXญหาทางด8าน

กฎหมายการพนันในสังคมได8มีการศึกษาของนักวิชาการ และผู8เชี่ยวชาญทางด8านกฎหมายได8มี

การอธิบายถึงความล8าสมัยของกฎหมาย ไม4มีความทันสมัยและไม4สามารถควบคุมการพนันที่มี

ความเปลี่ยนแปลงอย4างรวดเร็วได8 คณะผู8วิจัยจะอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นของความคลุมเครือ

ของการแบ4งประเภทและการนิยามการพนัน และความย8อนแย8งทางกฎหมายเพื่อชี้ให8เห็นอีกด8าน

หนึ่งว4ารัฐได8ออกระเบียบขึ้นมาเพื ่อทำให8การพนันหลากหลายชนิดเปSนไปตามกฎหมายแต4

ข8อจำกัด คือข8อกำหนด มาตรการต4าง ๆ ไม4สอดคล8องกับการเล4นพนันแต4ละชนิด จึงทำให8การ

พนันหลากหลายชนิดถูกซุกอยู4ในมุมมืดมุมหนึ่งที่ไม4เปSนไปตามกฎหมาย โดยการแก8ไขกฎหมาย

การพนันควรให8ความสำคัญกับ 2 ประเด็น ดังต4อไปน้ี 

  4.1.1 การแกFไขความคลุมเครือของการแบHงประเภทและการนิยาม “การพนัน” 

การพนันที่ถูกนิยามหรือการกำหนดประเภทการพนันที่มีความชัดเจน ซึ่งปรากฏให8เห็นอย4างเปSน

ลายลักษณPอักษรทางกฎหมาย ดังในการกำหนดและการแบ4งประเภทการเล4นพนันตาม 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และการแก8ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 4 ท่ีได8มีการระบุไว8เปSน 2 

ประเภท/บัญชี คือ การพนันบัญชี ก. ซึ่งเปSนการห8ามเล4นโดยเด็ดขาด แต4เมื่อรัฐบาลพิจารณาว4า

สามารถอนุญาตให8เล4นได8ภายใต8เงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถให8เล4นได8โดยออกกฤษฎีกา และการ

พนันบัญชี ข. สามารถเล4นพนันได8เฉพาะเมื ่อได8ร ับใบอนุญาตหรือประกาศอนุญาตโดย

กฎกระทรวงให8จัดข้ึนโดยไม4ต8องมีใบอนุญาต (ราชกิจจานุเบกษา, 2478, หน8า 1978/1) 

  ภายใต8พระราชบัญญัติการพนันฉบับนี้ ได8เป�ดช4องทางให8สามารถจัดกิจกรรมการ

เล4นพนันได8ผ4านการอนุญาตจากรัฐและหน4วยงานรัฐใน 2 วิธี คือ หนึ่ง รัฐบาลประกาศให8เล4นได8

โดยการออกกฤษฎีกา ดังในกรณีของบิลเลียดและสนุ�กเกอรP ที่ถูกประกาศโดยกฎกระทรวง พ.ศ. 

2534 ที่อนุญาตให8สามารถเป�ดให8เล4นได8ภายใต8การควบคุมทางกฎหมาย และการขอใบอนุญาต
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จากหน4วยงานของรัฐ เช4น การตีไก4 สลากกินแบ4งรัฐบาล ด8วยลักษณะการจำแนกประเภทการ

พนันเพื ่อการออกกฎหมาย ป} พ.ศ. 2478 อาจมีความความคลุมเครือถึงการกำหนดเกณฑP

ประเภทของการพนัน ซึ่งปรากฏในตอนท8ายของกฏกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2508) ออกความ

ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 โดยเปSนการอธิบายเหตุผลของการประกาศใช8

กฎกระทรวงเพ่ือควบคุมเคร่ืองเล4นการพนันท่ีใช8ไฟฟ̀าจักรกล มีการอธิบายว4า  
 

  “มีประชาชนและเยาวชนเพลิดเพลินฝ^กใฝ`ในการพนัน ขาดความสนใจต-อการเล-า

เรียนและอาชีพ เปJนการบั่นทอนความก$าวหน$าและทำลายเศรษฐกิจแห-งประเทศชาติ และเปJน

แหล-งสำหรับมั่วสุมผู$ประพฤติมิชอบ จึงสมควรออกกฎกระทรวงควบคุมเครื่องเล-นพนันดังกล-าว” 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2504, หน8า 1244) 
 

  การจัดแบ4งประเภทการพนันที่อาจสร8างความคลุมเครือและอาจถูกตั้งคำถามถึง

การกำหนดกฎเกณฑPที่การนำการพนันแต4ละชนิดเข8าสู4บัญชีของรัฐบาลที่อาจถูกมองว4า การเล4น

พนันเปSนแหล4งมั่วสุมของประชาชน และเยาวชนซึ่งจะนำไปสู4ปXญหาของการพัฒนาประเทศได8ใน

ระยะยาว ส4งผลให8กิจกรรมการพนันจึงกลายเปSนแหล4งมั่วสุมของบรรดาเยาวชน นักเลง หรือผู8ท่ีมี

ประพฤติกรรมอันตราย เปSนต8น   

  การนิยาม “การพนัน” ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ยังมิได8มีการ

นิยามให8มีความชัดเจนว4าลักษณะใดคือการพนัน หากแต4มีการเขียนไว8ในมาตรา 5 คือ 
 

  “ผู$ใดจัดให$มีการเล-น ซึ่งตามปกติย-อมพนันเอาเงินหรือสินทรัพยXอย-างอื่นแก-กัน ให$

สันนิษฐานไว$ก-อนว-าผู$นั้นจัดให$มีขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชนXแห-งตน และผู$ใดเข$าเล-นอยู-ด$วยก็ให$

สันนิษฐานไว$ก-อนว-าผู$นั้นพนันเอาเงินหรือสินทรัพยXอย-างอื่น” (ราชกิจจานุเบกษา, 2478, หน8า 

1978/1) 
 

  เมื่อพิจารณาจากข8อกำหนดตามมาตรา 5 โดยอาจตีความได8ว4าเมื่อมีกิจกรรมหรือ

การเดิมพันเกิดขึ้นจะถือได8ว4าเปSนการพนัน ซึ่งไม4มีการกำหนดขอบเขตหรือปริมาณของเงินการ

วางเดิมพัน ตลอดจนสินทรัพยPอื่น ๆ และหากบุคคลใดเข8าอยู4ภายในกิจกรรมการเล4นด8วยอาจถูก

ต้ังข8อสงสัยได8ว4าเปSนผู8เล4นพนันท่ีมีความผิดตามกฎหมาย  

  ภายใต8ข8อกำหนดตามกฎหมายจึงไม4มีพ้ืนท่ีท่ีเป�ดโอกาสให8การเล4นการพนันในฐานะ

ของกิจกรรมสันทนาการ การใช8เวลาว4างและการผ4อนคลาย เพราะทุกครั้งที่มีการเดิมพัน การเล4น

พนันเกิดขึ้นไม4ว4าจะเปSนเงินหรือสินทรัพยPในปริมาณน8อยระดับใดก็จะเปSนเรื่องที่ผ4าฝ«นและมี
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บทลงโทษทางกฎหมายที่ได8กำหนดไว8 ดังภาพข4าวตามหน8าหนังสือพิมพPหรือสื่อหลากหลายชนิด

ซึ่งปรากฏให8เห็นอยู4อย4างเนือง ๆ ถึงการจับกุมการเล4นไพ4ของกลุ4มผู8สูงอายุ กลุ4มผู8เล4นภายใน

ชุมชนท่ีมีเงินเดิมพันหรือของกลางเพียงเล็กน8อย 

  การบังคับใช8กฎหมายกับผู8เล4นการพนันภายใต8พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 

ตามมาตรา 5 และ มาตรา 6 จะกำหนดผู8จัดให8เล4น ผู8เข8าเล4น รวมถึงผู8ที่ไม4ได8วางเดิมพันหรือร4วม

เล4นพนันแต4อยู4ในวงการเล4นพนันที่มีลักษณะของการละเมิดกฎหมาย หรือไม4มีใบอนุญาตก็จะถูก

สันนิษฐานไว8ก4อนว4าผู8นั้นเล4น โดยยกเว8นผู8ดูหรือสังเกตการณPการเล4นพนันในงานรื่นเริงสาธารณะ 

หรือในงานนักขัตฤกษP หรือในที่สาธารณะ เปSนผู8ต8องสงสัยว4ามีความผิดต4อการเล4นการพนัน

ถึงแม8ว4าผู8คนเหล4านั้นอาจมิได8ยุ4งเกี่ยวการพนันโดยตรง หากแต4เข8าไปติดตาม ศึกษา หาข8อมูลต4าง 

ๆ ก็จะถูกต้ังข8อสงสัยไว8ก4อนว4าเปSนผู8เล4นพนัน หรือมีส4วนท่ีเก่ียวข8อง  

  ความคลุมเครือการแบ4งบัญชีการพนันที่กำหนดโดยอาจให8เหตุผลถึงการเปSนแหล4ง

มั่วสุมของบรรดาผู8ประพฤติไม4ดี นักเลง และเปSนแหล4งมั่วสุมของเยาวชน ซึ่งรัฐบาลในขณะน้ัน

อาจยังมิได8พิจารณาถึงระดับผลกระทบทั้งด8านบวกและด8านลบของการพนันแต4ละชนิดโดย

ละเอียด จึงพยายามควบคุมการพนันด8วยการกำหนดมาตรการต4าง ๆ ตามข8อกฎหมาย และ

รัฐบาลก็มิได8ป�ดกั้นการเล4นการพนันเสียที่เดียว ซึ่งหากจะเล4นได8โดยรัฐบาลจะประกาศหรือการ

ดำเนินขอใบอนุญาต ซึ่งจะต8องเปSนไปตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และการอธิบาย

พฤติกรรมการพนันของบุคคลตามมาตรา 5 ที่พยายามตีขลุมว4าการเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวข8องกับ

เงินหรือทรัพยPสินเปSนการเล4นพนัน ซึ ่งจะเปSนการมองการพนันแบบตายตัว และไม4มีความ

หลากหลาย 

  การนิยามการพนันที่ควรให8ความชัดเจนถึงการจำแนกระหว4างการเล4นพนันที่มีเป̀า

หมายถึงทรัพยPสิน เงินตรา กับการเล4นแบบสันทนาการ เล4นเพื่อเปSนกิจกรรมยามว4าง เพื่อป̀องกัน

การจับกุมดำเนินคดีความตามกฎหมายแบบผิดฝาผิดตัว โดยอาจมีการกำหนดเกณฑPการเล4น เช4น 

วงเงินรวมภายในวง เปSนต8น  

  4.1.2 แกFไขความยFอนแยFงของกฎหมายการพนัน การตราพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช 2478 ได8ถูกนำมาใช8เพื่อให8ควบคุมเล4นการพนันในสังคมไทยโดยมองว4าการ

พนันเปSนแหล4งมั่วสุม ประเด็นหลักของการบังคับใช8พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 คือ การ

ควบคุมพื้นที่/สถานที่การเล4นพนันเพื่อป`องกันไม4ใช8เกิดการใช8เปSนที่ซ4องสุมของกลุ4มอันธพาล ผู8

ประพฤติผิดตามกฎหมาย และกลุ4มเด็ก เยาวชน โดยพระราชบัญญัติการพนันนี้ยังเอื้ออำนวยให8

เกิดโครงสร8างของการจัดการการเล4นพนันขึ้น ได8แก4 การพนันที่ถูกจัดขึ้นโดยหน4วยงานของรัฐ 
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หรือ รัฐเปรียบเสมือนเปSนเจ8ามือใหญ4 เช4น การออกสลากกินแบ4งรัฐบาล ซึ่งกฎหมายกำหนดให8

รัฐมนตรีว4าการกระทรวงการคลังมีอำนาจหน8าที่กำกับโดยทั่วไปเกี่ยวกับสลากกินแบ4งรัฐบาล  

และการพนันท่ีจะต8องอนุญาตการเล4นจากรัฐซ่ึงนำไปสู4การเกิดข้ึนของผู8ประกอบการการพนันราย

ย4อย  

  ข8อกำหนดตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติการพนัน ที่กำหนดให8การเล4นที่ถูกระบุ

ไว8ในบัญชี ข. หรือการเล4นที่มีลักษณะคล8ายกัน จะจัดขึ้นให8มีขึ้นได8ก็ต4อเมื่อได8รับอนุญาตจาก

เจ8าหน8าที ่รัฐที ่มีอำนาจที่สามารถออกใบอนุญาตได8 หรือการประกาศตามกฎกระทรวง ดัง

ข8อความว4า  
 

  “การเล-นอันระบุไว$ในบัญชี ข. ท$านพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล-นซึ่งมีลักษณะ

คล$ายกัน หรือการเล-นอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจ$าหน$าท่ีได$ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว$ จะจัดข้ึนให$มี

ขึ้นเพื่อเปJนทางนำมาซึ่งผลประโยชนXแก-ผู$จัดโดยทางตรงหรือทางอ$อมได$ต-อเมื่อรัฐมนตรีเจ$าหน$าท่ี

หรือเจ$าพนักงานผู$ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให$ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให$

จัดข้ึนโดยไม-ต$องมีใบอนุญาตในการเล-นอันระบุไว$ในวรรค 2 ข$างต$นน้ันจะพนันกันได$เฉพาะเม่ือได$

มีใบอนุญาตให$จัดขึ้น หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให$จัดขึ้นได$โดยไม-ต$องมีใบอนุญาต” (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2478, หน8า 1978/1) 
 

  การพนันที่รัฐอนุญาตให8สามารถจัดการให8เล4นแต4ผู8จัดให8เล4นจะต8องดำเนินการเพ่ือ

ใบอนุญาตจากหน4วยงานรัฐที่มีอำนาจออกใบอนุญาตให8ได8ก4อน โดยมีกำหนดลำดับขั้นขึ้นไป

ตามแต4ละประเภทการพนัน เช4น ผู8อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

สำหรับพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร หรือนายอำเภอท8องที ่หรือปลัดอำเภอ มีอำนาจในการออก

ใบอนุญาตการพนัน ประเภทแข4งม8าหรือแข4งสัตวPอื่น ๆ ไพ4นกกระจอก ไพ4ต4อแต8ม และไพ4ต4าง ๆ 

เว8นแต4ไพ4โป¯กเกอรP ไพ4เผ หรือการพนันบางประเภทให8ออกใบอนุญาตได8เมื ่ออธิบดีกรมการ

ปกครองสั่งอนุมติแล8ว ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ จะออกใบอนุญาตได8เมื่อผู8ว4าราชการ

จังหวัดได8สั่งอนุมัติแล8ว เช4น บิลเลียด ไพ4โป¯กเกอรP ไพ4เผ และการจัดให8มีการแถมพกหรือรางวัล

ด8วยการเสี่ยงโชค ในการประกอบกิจการค8าหรืออาชีพ เปSนต8น และการพนันที่รัฐมนตรีว4าการ

กระทรวงมหาดไทยได8สั่งอนุมัติแล8ว เช4น สลากกินแบ4ง บิงโก เปSนต8น (ราชกิจจานุเบกษา เล4ม 

122 ตอนท่ี 114, 2548)  

  ข8อกำหนดระยะเวลาอนุญาตให8มีการเล4นจะมีลักษณะแบบการให8จัดขึ้นได8แบบวัน

ต4อวัน หรือการกำหนดอายุใบอนุญาตในการประกอบกิจการค8าหรืออาชีพโดยนับตั้งแต4วันท่ี



 125 

เจ8าหน8าที่ออกใบอนุญาตจนกระทั่งวันที่เจ8าพนักงานเห็นตามสมควร แต4จะต8องอยู4ในในระยะเวลา

ตั้งแต4 7.00 น – 24.00 น. โดยผู8ประสงคPที่จะจัดการเล4นพนันจะต8องเสียค4าธรรมใบอนุญาต ตาม

ข8อกำหนด เช4น การแข4งขันให8สัตวPต4อสู8กันหรือแข4งขันกันจะต8องเสียค4าธรรมเนียมเปSนรายวัน 

หรือชำระค4าธรรมเนียมเปSนรายเท่ียว หรือการขอใบอนุญาตเล4นไพ4ก็จะเสียเปSนจำนวนต4อวงไพ4ต4อ

วัน ดังจะเห็นได8จากค4าธรรมเนียมการขอเล4นไพ4โป¯กเกอรP ไพ4เผ วงหนึ ่งวันละ 1,000 บาท 

ถึงแม8ว4าจะเปSนการเล4นกันภายในครอบครัว ภายในที่อยู4อาศัยก็จะต8องเสียค4าธรรมเนียมในวันละ 

25 บาท และการเก็บค4าธรรมเนียมเพ่ือขออนุญาตเล4นพนันตามฉบับเดิมท่ีภาครัฐยังเห็น4วามีอัตรา

ต่ำเกินไป จึงเปSนเหตุให8มีการประกาศเก็บค4าธรรมเนียมเพิ่มขึ ้นใน ป} พ.ศ. 2524 โดยอัตรา

ค4าธรรมเนียมการพนันบางประเภทถูกจัดเก็บสูงเพิ่มขึ้นเปSนเท4าตัว (ราชกิจจานุเบกษา เล4ม 77 

ตอนท่ี 66, 2503, หน8า 566 – 567; ราชกิจจานุเบกษา เล4ม 98 ตอนท่ี 170, 2524 )   

  การขออนุญาตเพ่ือจัดให8มีการเล4นการพนันบางชนิดอาจไม4สอดคล8องกับข8อเท็จจริง

ทางสังคมจึงก4อให8เกิดการเล4นพนันที่ผิดกฎหมาย เช4น การขออนุญาตเล4นไพ4ที่จะต8องกำหนด

สถานที่ วันเวลาในการเล4น การเสียค4าธรรมเนียม ปริมาณของวงไพ4การเล4น ซึ่งหมายความว4า

จะต8องมีผู8จัดการข้ึนมาเมื่อดำเนินการขอใบอนุญาตแต4ละครั้ง และจะต8องมีการเก็บค4าธรรมเนียม

เพื่อเปSนรายจ4ายส4วนหนึ่งให8กับรัฐเพื่อขออนุญาต ซึ่งจะต8องได8รับอนุญาตเปSนรายวันถึงแม8ว4าจะ

เปSนการเล4นในที ่พักอาศัยและเปSนการเล4นในครอบครัวของตนเอง การออกระเบียบที ่ไม4

สอดคล8องกับปรากฏการณPทางสังคมที่ไม4อาจจะบอกได8หรือกำหนดได8ว4าผู8คนเหล4านี้จะไปร4วม

เล4นไพ4กันเมื่อไหร4 เวลาอะไรได8อย4างชัดเจน ตลอดจนจำนวนของผู8เข8าร4วม เช4น บางครอบครัว

อาจเดินทางไปพักผ4อนต4างจังหวัดแล8วอยากจะเล4นไพ4ภายในครอบครัวจะสามารถดำเนินการได8

อย4างไร  

  ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ.2548) ออกความในพระราชบัญญัติการพนัน 

เนื่องจากรัฐบาลได8โอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห4งชาติตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.

2478 มาไว8ท่ีกระทรวงมหาดไทยเปSนผู8รับผิดชอบ เพ่ือให8สอดคล8องกับภารกิจและไม4เปSนอุปสรรค

ต4อการปฏิรูประบบราชการ แต4โดยเนื้อหาหรือประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน

ยังคงมีลักษณะเหมือนเดิมที่ยังสามารถออกใบอนุญาตจัดให8มีการเล4นพนันขึ้นได8ตามข8อกำหนด 

ในพระราชบัญญัติ และขอบเขตทางกฎหมาย ซึ ่งอาจกล4าวได8ว4าเปSนการเอื ้ออำนวยให8เกิด

ผู8จัดการเล4นพนันอาชีพ เช4น การเป�ดบ4อนตีไก4 และการเล4นพนันในงานรื่นเริงสาธารณะ การจัด

งานประจำป}ตามประเพณีต4าง ๆ ซึ่งผู8ได8รับอนุญาตจะต8องปฏิบัติตามข8อระเบียบทางกฎหมาย 

ข8อบังคับต4าง ๆ รวมถึงการชำระค4าธรรมเนียมท่ีถูกกำหนดไว8ด8วย แต4ด8วยข8อจำกัดต4างจำนวนมาก
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ที่ไม4สอดคล8องกับการออกกฎหมายหรือระเบียบที่ถูกนำมาบังคับใช8ท่ีไม4สามารถปฏิบัติได8จริง จึง

เปSนการเป�ดโอกาสให8เกิดการเล4นพนันที่ไม4ได8รับอนุญาตทางกฎหมาย ซึ่งนำไปสู4ปXญหาการเรียก

รับสินบนเก่ียวกับบ4อนการพนันดังปรากฏข้ึนเปSนข4าวอยู4เปSนประจำ  

  ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ถูกตราขึ้นมาโดยมองว4าการพนันเปSน

แหล4งซ4องสุม แหล4งมั่วสุมของเหล4านักเลง บุคคลที่มีพฤติกรรมเปSนอันธพาล และการพนันเปSน

ส4วนหนึ่งที่ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศประชาชนจะไม4สนใจการทำงาน หรือเยาวชนไม4สนใจ

การศึกษา ดังนั้นการออกพระราชบัญญัติการพนันฉบับนี้ จึงมีลักษณะของการควบคุมประชาชน

หรือผู8คนไม4ให8เข8าร4วม หรือการจำกัดผู8เล4น ผู8เข8าร4วม ตลอดจนอายุของผู8เข8าเล4น เปSนหลัก  

  กฎหมายการพนันตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2478 ได8กำหนดให8สามารถจัดการเล4น

พนันขึ้นมาได8โดยการขออนุญาตจากหน4วยงานของรัฐและเจ8าหน8าที่รัฐ หรือการอนุมัติให8จัดขึ้นได8

โดยรัฐมนตรีมหาดไทย แต4การขออนุญาตหรือการดำเนินการให8จัดการเล4นการพนันจากรัฐไม4

สอดคล8องไปกับสภาพทางสังคมหลากหลายประการ เช4น การเล4นในครอบครัว การเล4นด8วย

จำนวนเงินท่ีน8อย การเล4นออนไลนP เปSนต8น  

  การปฎิรูปทางกฎหมายภาครัฐควรจำแนกประเภทของการพนันออกเปSน 2 

ประเภท ได8แก4 การพนันที่ถูกจัดขึ้นโดยรัฐหรือหน4วยงานรัฐเปSนเจ8ามือ เช4น สำนักงานสลากกิน

แบ4งรัฐบาลที่อยู4ภายใต8การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และการพนันที่ภาคเอกชนสามารถ

ดำเนินการจัดขึ้นได8หรือเปSนเจ8ามือโดยภาคธุรกิจเอกชน เช4น คาสิโน บ4อนพนันตามต4างจังหวัด 

เปSนต8น โดยรัฐบาลจะดำเนินออกมาตรการการควบคุมการดำเนินงานของภาคเอกชน ได8แก4 อายุ

ของผู8เล4นพนัน ความถี่ในการเล4นจำนวนครั้ง/เดือน ปริมาณเงินหรือรายได8 และการเก็บข8อมูลท่ี

เกี่ยวข8องด8วยระบบปXญญาประดิษฐP ข8อมูลที่ได8รับทั้งหมดจะต8องส4งไว8หรือปรับปรุงข8อมูลให8มี

ความทันสมัยและส4งต4อให8กับหน4วยงานรัฐที่เกี่ยวข8องได8ทันทีเมื่อร8องขอ และหน4วยงานรัฐอาจ

จำกัดการสนับสนุนการช4วยเหลือกับบรรดานักพนันเหล4านี้ในบางประการได8 เช4น เงินช4วยเหลือ

ฉุกเฉิน  

  การกำกับติดตามและการควบคุม โดยการกระจายอำนาจให8หน4วยงานรัฐท8องถ่ิน

เข8ามาควบคุม ติดตาม การกำหนดมาตรการที่จำเปSน ตลอดจนการพิจารณาอนุญาตให8มีการเล4น

การพนันในบางชนิดที่เปSนวัฒนธรรมของท8องถิ่นนั้น รายได8จากการจัดเก็บภาษีการขออนุญาต

การเล4นพนันของภาคเอกชนท8องถิ่นจะถูกจัดเก็บด8วยระบบบัญชีอิเล็คทรอนิคหรือการเชื่อมโยง

ฐานข8อมูลรายรับ – รายจ4าย ร4วมกับหน4วยงานของรัฐที่เกี่ยวข8อง ซึ่งจะถูกนำไปจัดสรรร4วมกันกับ

ภาครัฐย8อนกลับมาสู4การจัดสรรผลประโยชนPให8กับภาคประชาสังคมอีกทอดหน่ึง 
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 4.2 ขFอเสนอแนะท่ีเก่ียวขFองกับผูFกระทำการ 

 สำหรับข8อเสนอแนะแก8ไขปXญหาการพนัน ในมิติท่ีเก่ียวข8องกับผู8กระทำการ คณะผู8วิจัย

เห็นว4า จำเปSนต8องให8ความสำคัญกับประเด็นต4าง ๆ ดังต4อไปน้ี 

  4.2.1 การจำแนกผู FเลHนและนักพนัน เนื ่องจากพฤติกรรมการเล4นพนันของ

ผู8กระทำการหลายกลุ4มโดยเฉพาะกลุ4มเกษตกรรายย4อย ผู8ประกอบการรายย4อย และกลุ4มแรงงาน 

มีลักษณะที่ใกล8เคียงกันในประเด็นของการที่ผู8คนเหล4านี้อยู4ในช4วงของวัยทำงาน อาจมีการแบก

รับภาระบางส4วนของครอบครัว และการสร8างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวให8ดีขึ้นกว4าเดิม 

การแบกรับภาระความฝXน ความหวังของตนเองและครอบครัวทำให8พวกเขาต8องทำงานอย4างหนัก

หน4วง การพนันอาจเปSนทางหนึ่งที่คนกลุ4มนี้ตัดสินใจเลือกที่จะเข8าไปเสี่ยงเพื่อใช8เวลาส4วนหนึ่งไป

กับการพักผ4อนและการสร8างรายได8เล็ก ๆ น8อย หรือการใช8การวางเดิมพันเปSนเครื่องมือสำหรับ

การสร8างความบันเทิง สร8างความท8าทาย ความสนุกสนานที่เพลิดเพลินไปกับการลุ8นผลการพนัน

ต4าง ๆ ด8วยเหตุนี้หากสามารถแบ4งแยกระหว4างผู8เล4นกับนักพนันได8 อาจนำไปสู4การสร8างความ

เข8าใจใหม4ต4อกระบวนการและเป`าหมายในการเล4นพนันของผู8กระทำการแต4ละช4วงนั้น ซึ่งการ

แบ4งแยกระหว4างผู8เล4นและนักพนันอาจทำความเข8าใจผ4านนิยาม ดังต4อไปน้ี 

   (1) กรณีผู FเลHนพนัน จะมีพฤติกรรมการเล4นพนันโดยมองว4าการพนันเปSน

กิจกรรมทางสังคมแบบหนึ่งที่ทำให8พวกเขาได8รู8สึกถึงการพักผ4อน การผ4อนคลายหรือแวดวงทาง

สังคมที่มีการแลกเปลี่ยนข4าวสารนานาชนิด มีการวางเดิมพันหรือเล4นพนันด8วยปริมาณเงินท่ี

ตนเองคาดว4าสามารถจะเสียเงินจำนวนน้ีได8โดยไม4ส4งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตในภาพรวม เงิน

วางเดิมพันคือจุดปะทะสำคัญท่ีทำการเช่ือมอารมณPของผู8เล4นเข8ากับเกมสPการพนัน เปSนการหลอม

รวมทางจิตให8ผู8เล4นรู8สึกเปSนหนึ่งเดียวกับฝXsงที่ตนเองถือหางเอาไว8 ดังจะเห็นได8จากอาการเชียรP

มวยของบรรดาเซียนมวย หรือเซียนไก4ชน การออกอาการคล8ายกับนักฟุตบอล หรือเสียงกร4นด4า

เท4าที่พวกเขาจะนึกขึ้นมาได8 อารมณPความรู8สึกถูกถ4ายทอดผ4านการแสดงออกของนักพนันราวกับ

ว4าพวกเขาลงเข8าสู4ผืนผ8าใบ สนามฟุตบอลหรือเปSนไก4ชนเสียเอง พฤติกรรมเหล4านี้ที่ทำก4อให8เกิด

ความสนุกสนาน การผ4อนคลาย และลีลาความท8าทายในการวิเคราะหPของปXจเจกบุคลเมื่อยามท่ี

เขาประสบชัยชนะ  

   ขณะเดียวกัน ผู8เล4นพนันจะสามารถที่จะจัดการทางการเงินได8อย4างสอดคล8อง

กับพฤติกรรมการเล4น รู8จักแพ8และชนะในเกมสPของการพนัน ความพ4ายแพ8ที่ทำให8เขาสูญเสียเงิน

เปSนสิ่งที่ยอมรับได8 ไม4จำเปSนต8องเอาคืนหรือตามเล4นเพื่อเอาทุนคืนในวันเดียวกัน แต4จะมองว4าถ8า

วันนี้แพ8พรุ4งก็อาจจะชนะก็เปSนได8 การคำนวณอัตราการได8พนันหรือเสียพนันจะมองจากค4าเฉล่ีย
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หรือภาพรวม นอกจากนี้ประเด็นหนึ่งของผู8เล4นคือการสร8างสานสัมพันธPทางสังคม หรือการใช8การ

พนันเปSนเครื่องมือการเข8าสังคม เช4นการเข8าไปแลกเปลี่ยนข4าวสารพูดคุย การทำความรู8จักสนิท

สนมกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู4การขยายเครือข4ายของบุคคล ผู8เล4นพนันจึงได8รับผลกระทบเชิง

ลบค4อนข8างจำกัด มีความสามารถในการจัดการทางการเงินหรือหนี้สินเล็ก ๆ น8อย ๆ ที่เกิดขึ้นมา

จากการเล4นพนันได8 

   (2) กรณีนักพนัน พฤติกรรมของนักพนันจะวางแผนและมีกลยุทธPการเล4นพนัน 

หรืออาจกล4าวได8ว4า “การเล4นพนันอย4างมีกลยุทธP” โดยมีเป`าหมายเดียวคือการสร8างรายได8ใน

รูปแบบของเงินตรา ดังนั้นนักพนันจะมีความพยายามเล4นพนันสูงกว4ากลุ4มผู8เล4นเชิงสันทนาการ มี

การวางแผนการเล4นเพื่อนำไปสู4เป`าหมายที่มีหนึ่งเดียว ความต8องการทางการเงินที่ไม4มีขีดจำกัด

หรืออาจอธิบายได8ว4าส4วนใหญ4จะสร8างรายได8ให8มากที่สุดในแต4ละครั้งของการเล4น และถ8าเสียก็

ต8องการเสี่ยงเพื่อตามทุนคืนอย4างทันท4วงที ความพ4ายแพ8เปSนเรื่องที่ยอมได8ยาก และชัยชนะ

สามารถเพิ่มเติมขึ้นได8อีก การห8ามปรามจากบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอาจถูกละเลยจาก

ผู8คนกลุ4มนี้ และเชื่อในความสามารถทางด8านการพนันของตนเองมากกว4า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

นักพนันจึงอยู4ในระดับสูงมากกว4าผู8เล4นค4อนข8างมาก เช4น หนี้สินจากการพนัน การแตกสลายของ

ครอบครัว สาเหตุของการออกจากงานประจำหรือการทำธุรกิจเสียหาย เปSนต8น  

  ทั้งน้ี การจำแนกผู8เล4นและนักพนันซึ่งจะนำไปสู4การกำหนดมาตรการ การควบคุม

การเล4นพนันในเชิงพฤติกรรมได8 เช4น ภาพข4าวการจับกุมผู8สูงอายุนั่งล8อมวงเล4นไพ4พร8อมกับของ

กลางที่เปSนจำนวนเงินเพียงหลักร8อยบาท โดยการนิยามผู8เล4นนี้จะสามารถจำแนกกลุ4มผู8เล4นพนัน

ต4าง ๆ ได8อย4างมีความชัดเจนซึ่งจะนำไปสู4การกำหนดข8อมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การพนันต4อไป ดังนั้น นักเล4นพนัน หมายถึง บุคคลที่มีความพยายามในการเล4นพนันค4อนข8างสูง 

โดยจะมีการวางแผนการเล4นอย4างมีกลยุทธP มีความต4อเนื่องการเล4นพนัน และมีความยับยั้งชั่งใจ

ในการวางเดิมพันพนันค4อนข8างต่ำ การนิยามผู8เล4นพนันจะทำให8สามารถแยกบุคคลท่ีเล4นการพนัน

เพื่อการบันเทิงหรือการเล4นพนันเพื่อการพักผ4อนในฐานะของกิจกรรมสันทนาการแบบหนึ่ง ซึ่งจะ

ทำให8กำหนดมาตราขึ้นมาเพื่อควบคุม ป`องกัน การเกิดขึ้นของนักพนันหรือปXญหาที่เกิดจากการ

พนันได8  

  4.2.2 สรFางระบบการเลHนพนันแบบรับผิดชอบ (Responsible Gambling) 

จากปฏิบัติการและรูปแบบการเล4นพนันของผู8กระทำการในแต4ละช4วงนั้น จะเห็นได8ว4าการเล4น

พนันของผู8กระทำการแต4ละฝ�ายต4างมีวิธีคิดและเป`าหมายที่แตกต4างกันออกไป ดังจะเห็นได8จาก

บางกลุ4มเล4นพนันเพื่อความบันเทิง บางกลุ4มเล4นเพราะถูกแรงบีบจากสังคม ผู8เล4นบางคนเล4นเพ่ือ
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เสี่ยงโชคและมองว4าการเล4นพนันเปรียบเสมือนความหวังหรือทางลัดที่อาจนำพาตนเองไปสู4การมี

ชีวิตที่ดีทางเศรษฐกิจ ไม4ว4าผู8กระทำการเหล4านี้จะนิยามหรือให8ความหมาย และมีเป`าหมายการ

เล4นพนันเช4นใด ส่ิงหน่ึงท่ีจะต8องตระหนักหรือให8ความสำคัญ คือ การทำให8ให8ผู8เล4นพนันเกิดสำนึก

ว4าการเล4นพนันทุกประเภทผู8เล4นมีโอกาสเสียมากกว4าได8 และการเล4นพนันเปSนจุดเริ่มต8นของ

ความเสี่ยงรูปแบบต4าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งปXญหาหนี้สิน ปXญหาติดการพนัน ความเครียด

และปXญหาสุขภาวะ ขณะเดียวกันต8องทำให8ผู8เล4นพนันตระหนักถึงขีดความสามารถและศักยภาพ

ในการเล4นพนันแต4ละครั้ง โดยเฉพาะการคำนึงถึงจำนวนเงินที่ใช8เล4นพนัน ระยะเวลาการเล4น 

ความถ่ีหรือจำนวนคร้ังในการเล4นพนัน เปSนต8น 

  4.2.3 ทำใหFผูFกระทำการแตHละชHวงชั้นรูFเทHาทันการพนัน (Gambling Literacy) 

ด8วยบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ดำรงอยู4ปXจจุบัน กลายเปSนแรงขับให8การพนัน

แทรกซึมและถูกทำให8เปSนส4วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู8กระทำการแต4ละช4วงชั้น ด8วยเหตุน้ี

มาตรการควบคุม ปราบปรามเพื่อไม4ให8ผู 8กระทำการแต4ละกลุ4มเล4นพนันจึงมีโอกาสประสบ

ความสำเร็จน8อยมาก ภายใต8บริบทเช4นนี้จึงจำเปSนต8องแสวงหากลไกเพื่อสร8างกระบวนการรู8เท4า

ทันการพนัน โดยเฉพาะรู8เท4าทันโอกาสแพ8-ชนะในการเล4นพนันแต4ละครั้ง เนื่องจากการพนันเปSน

เกมที ่ถูกออกแบบให8มีโอกาสแพ8-ชนะไม4เท4ากัน ขณะเดียวกันก็ออกแบบให8เจ8ามือมีความ

ได8เปรียบผู8เล4นในทุก ๆ กรณี ดังนั้นโอกาสที่ผู8เล4นจะชนะหรือประสบความสำเร็จจากการเล4น

พนันจึงมีน8อยมาก ด8วยเหตุนี้การเสี่ยงโชคจากการเล4นพนัน จึงมีความเปSนไปได8สูงว4าผู8เล4นจะเสีย

พนัน เป`าหมายของกระบวนการดังกล4าว คือ การสร8างภูมิคุ8มกันทางสังคม ป`องกันไม4ให8ผู8เล4น

พนันตกอยู4ภายใต8วาทกรรม ปฏิบัติการทางวาทกรรม ตลอดจนกลยุทธPที่ถูกนำมาใช8เพื่อครอบงำ

หรือดึงดูดให8ผู8เล4นพนันตกอยู4ในวงจรการพนัน หรือมักหมกมุ4นอยู4กับการเล4นพนันกระทั้งอยาก

เล4นมากขึ้นและไม4สามารถหักห8ามใจรวมทั้งหยุดการเล4นได8 กล4าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ป`องกันไม4ให8ผู8

เล4นพนันกลายเปSนนักพนันอาชีพ 

  4.2.4 แสวงหามาตรการปกป|อง (Protection) กลุ 4มเสี ่ยง กลุ 4มเปราะปราง 

(โดยเฉพาะกลุ4มเด็ก เยาวชน วัยรุ4น) ไม4ให8เข8าสู4วงการพนันก4อนวัยอันควร ทั้งนี้เพื่อลดอันตราย

จากปXญหาการพนัน (Harm Reduction) เช4น การแสวงหามาตรการเพื่อยืดอายุเริ่มต8นในการ

เล4นพนันออกไปให8มากที่สุด เนื่องจากวัยรุ4นที่เริ่มต8นเล4นพนันในอายุน8อยมีความเสี่ยงสูงต4อการ

ติดพนันมากกว4าวัยรุ4นที่เริ่มเล4นเมื่ออายุมาก การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรัฐด8านอุดมการณP ไม4ว4า

จะเปSน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว สถาบันสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร8าง
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พลังอำนาจ (Empowerment) ให8แก4กลไกรัฐเหล4านี้ เพื่อเปSนส4วนหนึ่งในการกล4อมเกลาทาง

สังคม เปSนต8น 

 



บทที่ 3 

เงื่อนไขเชิงโครงสร4างที่มีผลต:อการเล:นพนัน รูปแบบการเล:นพนัน และ

ข4อเสนอแนะในการปCองกันแก4ไขปDญหาการเล:นการพนันของผู4กระทำการ 

แต:ละช:วงชั้นทางสังคมกรณศีึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

 จากการศึกษาข)อมูลเง่ือนไขเชิงโครงสร)างท่ีมีผลต=อการเล=นพนัน รูปแบบการเล=นพนัน และ

ข)อเสนอแนะในการปFองกันแก)ไขปGญหาการเล=นการพนันของผู)กระทำการแต=ละช=วงช้ันทางสังคมของ

จังหวัดชลบุรีในบทก=อนหน)าแล)ว ในบทน้ีคณะผู)ทำวิจัยจะดำเนินการนำเสนอผลการศึกษากรณีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวทางการดำเนินการศึกษาข)อมูล โดยเร่ิมจากการศึกษาบริบทและ

ความเปล่ียนแปลงทางด)านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภาพรวม จากน้ันก็อธิบายถึงความ

เปWนมาและวิเคราะหXข)อมูลเง่ือนไขเชิงโครงสร)างของกลุ=มผู)กระทำการในสังคมของแต=ละช=วงช้ันต=าง ๆ 

ไม=ว=าจะเปWนกลุ=มเกษตรกรรายย=อย กลุ=มผู)ประกอบอาชีพอิสระ กลุ=มแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และ

กลุ=มเยาวชน รวมถึงวิเคราะหXข)อมูลความสัมพันธXระหว=างผู)เล=นพนันกับเง่ือนไขเชิงโครงสร)างภายใต)

การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากน้ี ได)ศึกษาและวิเคราะหXรูปแบบการเล=น

การของกลุ=มผู)เล=นพนันในแต=ละช=วงช้ัน พร)อมกับดำเนินเสนอข)อเสนอแนะในการแก)ไขและปFองกัน

ปGญหาการเล=นการพนันในสังคมต=อไป ดังน้ันการนำเสนอผลการศึกษาในบทน้ีจะประกอบด)วย 4 

ประเด็นหลัก คือ  
 (1) บริบทและความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 (2) เง่ือนไขเชิงโครงสร)างท่ีมีผลต=อการเล=นพนันของผู)กระทำการในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 (3) รูปแบบการเล=นพนัน ของผู)กระทำการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (4) ข)อเสนอแนะในการแก)ไขและปFองกันปGญหาการเล=นพนันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1. บริบทพื้นฐานและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือท่ีเรียกส้ันๆ ว=า “อยุธยา” หรือ “กรุงศรีอยุธยา” ซ่ึงเปWน

อดีตราชธานีท่ีมีอายุยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตรXชาติไทย โดยตลอดระยะเวลา 417 ปdท่ีกรุงศรี

อยุธยาเปWนราชธานีแห=งราชอาณาจักรไทย โดยเปWนแหล=งสร)างสรรคXอารยธรรมมากมายให)เปWนท่ี

ประจักษXแก=นานาอารยประเทศ ปGจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปGจจุบันได)ถือว=าเปWนเมืองอู=ข)าว อู=

น้ำท่ีสำคัญของประเทศ รวมถึงเปWนรอยต=อด)านการคมนาคมระหว=างภาค และเปWนศูนยXกลางแหล=ง

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ส=งผลให)จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว=าเปWนจังหวัดศูนยXกลางภาค

กลางตอนบนท่ีสำคัญของประเทศ และสร)างความเจริญเติบโตทางการเศรษฐกิจควบคู=กับการพัฒนา

สังคมท่ีมีความหลากหลายและมีความเปWนพลวัตของสังคมให)กับประเทศไทยในปGจจุบันได)อย=าง

มหาศาล (สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2562) 

 ท่ีต้ัง อาณาเขต และลักษณะภูมิประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปWนจังหวัดท่ีต้ังอยู=

ทางตอนกลางของประเทศไทย มีเน้ือท่ีประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร= 

นับว=าเปWนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ=เปWนอันดับท่ี 62 ของประเทศไทย และเปWนอันดับท่ี 11 ของจังหวัดใน

ภาคกลาง ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตรXเปWนบริเวณท่ีราบลุ=มน้ำท=วมถึงเรียกว=าท่ีราบลุ=มเดลต)า (ท่ีราบ

ดินดอนสามเหล่ียมแม=น้ำเจ)าพระยา) พ้ืนท่ีส=วนใหญ=เปWนทุ=งนา ไม=มีภูเขา ไม=มีปkาไม) มีแม=น้ำไหลผ=าน 4 

สาย ได)แก= แม=น้ำเจ)าพระยา แม=น้ำปkาสัก แม=น้ำลพบุรี และแม=น้ำน)อย รวมความยาวประมาณ 200 

กิโลเมตร มีลำคลองใหญ=น)อยจำนวนมาก ประมาณ 1,254 คลอง เช่ือมต=อกับแม=น้ำเกือบท่ัวบริเวณ

พ้ืนท่ี เม่ือถึงฤดูน้ำหลาก น้ำในแม=น้ำลำคลองจะมีระดับสูงข้ึน และท=วมบริเวณพ้ืนท่ีราบของจังหวัด 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต=อกับ จังหวัดใกล)เคียง ทิศเหนือติดต=อกับจังหวัดอ=างทอง 

และจังหวัดลพบุรี ทิศใต)ติดต=อกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานีทิศตะวันออก 

ติดต=อกับจังหวัดสระบุรีทิศตะวันตก ติดต=อกับจังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

2562) 

 การคมนาคม 

 การคมนาคมทางบก – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทางหลวงแผ=นดิน รวมระยะทางท้ังส้ิน 

568.544 กิโลเมตร โดยแบ=งความรับผิดชอบการควบคุมเปWน 4 หน=วยงาน ได)แก= แขวงทางหลวง

อยุธยา ควบคุม 28 หมายเลขทางหลวง แขวงการทางกาญจนบุรี - สุพรรณบุรี ตามพ้ืนท่ีตำบล 

อำเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควบคุม 2 หมายเลขทางหลวง แขวงการทางปทุมธานี 

ควบคุม 3 หมายเลขทางหลวง และสำนักงานบำรุงทางอ=างทอง - อยุธยา ควบคุม 8 หมายเลขทาง
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หลวง ท้ังน้ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเส)นทางรถโดยสารภายในและระหว=างจังหวัดต=าง ๆ รวมท้ังส้ิน

กว=า 70 เส)นทาง  

 การคมนาคมทางรถไฟ – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานีรถไฟจำนวน 10 สถานี 

จำนวนขบวนรถเท่ียวข้ึน 40 เท่ียว เท่ียวล=อง 34 เท่ียว โดยทุกวันผู)โดยสารสามารถใช)บริการสถานี

รถไฟจากเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี และอำเภอท=าเรือไปยัง

ภาคเหนือและ สถานีชุมทางบ)านภาชีเพ่ือเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือได) 

 การคมนาคมทางน้ำ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแม=น้ำและลำคลองเปWนจำนวนมาก 

ได)แก= แม=น้ำเจ)าพระยา แม=น้ำปkาสัก แม=น้ำลพบุรี และแม=น้ำน)อย สำหรับการคมนาคมทางน้ำท่ีสำคัญ

ในจังหวัด ได)แก= แม=น้ำเจ)าพระยา และแม=น้ำปkาสัก โดยท=าเรือท่ีสำคัญจะต้ังอยู=บริเวณแม=น้ำ

เจ)าพระยาและแม=น้ำปkาสัก ซ่ึงจะประกอบด)วยท=าเรือพาณิชยX ขนาดไม=เกิน 500 ตันกรอส ในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของสำนักงานเจ)าท=าภูมิภาคสาขาอยุธยา มีจำนวนท้ังส้ิน 83 แห=ง (สำนักงานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, 2562) 

 ท=าเรือลำน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส=วนใหญ=เปWนท=าเรือเอกชน อยู=บริเวณแม=น้ำ

เจ)าพระยาและแม=น้ำปkาสัก ซ่ึงส=วนใหญ=เปWนท=าเรือขนาดเล็ก และเปWนท=าเรือท่ีรับสินค)าท่ีขนส=งด)วยเรือ

ลำเลียงท่ีบรรทุกขนถ=ายสินค)าจากกรุงเทพฯ และบริเวณท่ีจอดทอดสมอเกาะสีชัง ซ่ึงในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาสามารถแบ=งพ้ืนท่ีบริเวณท=าเรือเปWน 3 พ้ืนท่ีหลักๆ ดังน้ี 

 ท=าเรือในเขตอำเภอบางปะอิน – บางไทร ลักษณะท=าเรือท่ีขนส=งส=วนใหญ=เปWนสินค)าทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรม เช=น ข)าว แร=ธาตุ ปุsย วัสดุก=อสร)าง และสินค)าเบ็ดเตล็ด ปGจจุบันมีจำนวน

ท=าเรืออยู= 19 ท=า 

 ท=าเรือในอำเภอนครหลวง สินค)าขาข้ึนส=วนใหญ=เปWนสินค)าทางการเกษตร ปุsย แร=เช้ือเพลง 

และโลหะภัณฑX ในส=วนของสินค)าขาล=อง ส=วนใหญ=จะเปWนสินค)าประเภทปูนซีเมนตX แร=ธาตุ และมัน

สำปะหลัง ปGจจุบันมีจำนวนท=าเรืออยู= 39 ท=า 

 ท=าเรือ อำเภอท=าเรือ ปGจจุบันมีจำนวนท=าเรือ 22 ท=า โดยการขนสินค)าขาข้ึนส=วนใหญ=ของ

อำเภอท=าเรือเปWนสินค)าทางการเกษตร ปุsย อาหารสัตวX และน้ำมันเช้ือเพลิง ในส=วนของสินค)าขาล=อง

บริเวณอำเภอท=าเรือ ส=วนใหญ=จะเปWนสินค)าประเภทปูนซีเมนตX ดิน หิน และทราย  

 เศรษฐกิจภาพรวม 

 โดยปd 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ได)จัดทำสถิติผลิตภัณฑX

มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) หรือ สถิติท่ีวัดผลรวมมูลค=าของสินค)าและ

บริการข้ันสุดท)ายท่ีผลิตข้ึนในจังหวัดในช=วงระยะเวลา 1 ปd ซ่ึงสามารถสะท)อนได)ถึงภาพรวมด)าน
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เศรษฐกิจ และมูลค=าเพ่ิม (Value Added) จากกิจกรรมการผลิตทุกชนิดของจังหวัดน้ัน ๆ พบว=า 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผลิตภัณฑXมวลรวมของจังหวัดมีมูลค=าเปWนอันดับท่ี 4 ของประเทศ โดย

ผลิตภัณฑXมวลรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปd 2561 มีมูลค=าท้ังส้ิน 412,701 ล)านบาท 

ประกอบด)วยผลิตภัณฑXมวลรวมภาคอุตสาหกรรม มูลค=า 279,060 ล)านบาท คิดเปWนร)อยละ 67.33 

ของผลิตภัณฑXมวลรวมของจังหวัด ภาคบริการ มูลค=า 122,264 ล)านบาท คิดเปWนร)อยละ 29.50 ของ

ผลิตภัณฑXมวลรวมของจังหวัด  ภาคการเกษตร มูลค=า 11,377 ล)านบาท คิดเปWนร)อยละ 2.74 ของ

ผลิตภัณฑXมวลรวมของจังหวัด และภาคอ่ืน ๆ มูลค=า 1,790 ล)านบาท คิดเปWนร)อยละ 0.43 ของ

ผลิตภัณฑXมวลรวมของจังหวัด  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลิตภัณฑXจังหวัดต=อหัว (GPP per capita) อยู=ท่ี 

454,953 บาท/คน/ปd สูงเปWนลำดับท่ี 5 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร 

และปราจีนบุรี (สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2562) 

 ขFอมูลเกษตรกรรม ปศุสัตวI และประมง 

 ดFานเกษตรกรรม - จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการใช)ประโยชนXทางการเกษตรจำนวน 

1.18 ล)านไร= แบ=งเปWนการใช)ประโยชนXจากนาข)าว 1,065,315 ไร= คิดเปWนร)อยละ 90.28 ของพ้ืนท่ีใช)

ประโยชนXทางการเกษตร การใช)ประโยชนXจากสวนไม)ผล ไม)ยืนต)น 8,371 ไร= คิดเปWนร)อยละ 0.71 

ของพ้ืนท่ีใช)ประโยชนXทางการเกษตร การใช)ประโยชนXจากสวนผัก ไม)ดอก ไม)ประดับ 9,711 ไร= คิด

เปWนร)อยละ 0.82 ของพ้ืนท่ีใช)ประโยชนXทางการเกษตร และท่ีดินพ้ืนการเกษตรอ่ืน ๆ 94,948 ไร= คิด

เปWน ร)อยละ 8.04 ของพ้ืนท่ีใช)ประโยชนXทางการเกษตร (สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2562) 

 ผลิตผลและสินค)าทางการเกษตรท่ีนิยมปลูก 

 “ข)าว” ถือว=าเปWนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยลักษณะพ้ืนท่ีของ

จังหวัดถือว=าเปWนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข)าวอยู=ในระดับเหมาะสมมาก1 

เน่ืองจากทรัพยากรดินส=วนใหญ=ของจังหวัด เปWนดินเหนียวตลอดช้ัน มีความลึกดินมาก การระบายน้ำ

ช)า และอินทรียXวัตถุค=อนข)างสูง (กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณX, 2558) โดยสามารถ

แบ=งประเภทการปลูกได)เปWน 2 ประเภท ดังน้ี 

 ข)าวนาปd – เกษตรกรนิยมใช)พันธุXข)าวอายุส้ัน เรียกว=า พันธุXข)าวเต้ีย พันธุXราชการ ไม=ไวแสง 

ในการเพาะปลูก รวมถึงพันธุXข)าวอ่ืน ๆ อาทิ พันธุXข)าวปทุมธานี 1 พันธุXข)าวสุพรรณบุรี 1 ตามลำดับ  

 
1 ข"อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได"กำหนดศักยภาพของพื้นที่แบDงเปFนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพราะปลูกข"าว 

ออกเปFน 4 ระดับ ได"แกD พื้นที่มีความเหมาะสมมาก (S1) พื้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่มีความเหมาะสมน"อย (S3) และ

พื้นที่ไมDเหมาะสม (N) ซึง่พื้นที่เพาะปลูกข"าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเหมาะสมมาก (S1) คิดเปFนร"อยละ 95.92 ของพื้นที่

เพราะปลูกข"าวทั้งหมด 
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 ข)าวนาปรัง - เกษตรกรนิยมใช)พันธุXข)าวอายุส้ัน เรียกว=า พันธุXข)าวเต้ีย พันธุXราชการ ไม=ไว

แสง ในการเพาะปลูก รวมถึงพันธุXข)าวอ่ืน ๆ อาทิ พันธุXข)าวปทุมธานี 1 พันธุXข)าวพิษณุโลก และพันธุX

ข)าวสุพรรณบุรี 1 ตามลำดับ เช=นเดียวกับข)าวนาปd 

 โดยในปd พ.ศ. 2561 พ้ืนท่ีเพาะปลูกข)าวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน)มสูงข้ึนถึง 

753,705 ไร= คิดเปWนขนาดพ้ืนท่ีร)อยละ 22.90 ของกลุ=มจังหวัดภาคกลางตอนบน ส=งผลให)ผลผลิตข)าว

นาปdมีแนวโน)มเพ่ิมข้ึนเฉล่ียต=อไร=สูงข้ึนถึง 661 กิโลกรัม ท้ังน้ี ปGจจุบันเกษตรกรส=วนใหญ=มักขาย

ผลผลิตให)กับโรงสีข)าวโดยตรงโดยจ)างรถบรรทุกขนส=งข)าวไปยังโรงสี ค=าขนส=งข้ึนอยู=กับระยะทางและ

จำนวนผลผลิต ข)าวเปลือกท่ีเกษตรกรนำไปขายจะมีความช้ืนต้ังแต=ร)อยละ 25 ข้ึนไป โดยผู)รับซ้ือจะตี

ราคาโดยหักลดความช้ืนเบ็ดเสร็จทำให)เกษตรรู)สึกว=าได)ราคาต่ำ โดยข)าวเปลือกข)าวท่ีผลิตได)จำหน=าย

ให)โรงสีข)าวในจังหวัดถึง ร)อยละ 98.28 และจำหน=ายให)โรงสีข)าวนอกจังหวัด ร)อยละ 7.47 ส=วนท่ี

เหลือเก็บไว)ทำพันธุXข)าว ร)อยละ 1.42 และเก็บไว)บริโภคเอง ร)อยละ 0.30 ตามลำดับ ซ่ึงในปd พ.ศ. 

2561 การเพาะปลูกข)าวสามารถสร)างมูลค=าทางเศรษฐกิจให)แก=จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได)ถึง 7,278 

ล)านบาท ท้ังน้ีตลอดระยะเวลาต้ังแต=ปd พ.ศ. 2558 – 2561 ข)าวถือว=าเปWนพืชท่ีมีมูลค=าทางเศรษฐกิจ

รวมสูงสุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเปWนมูลค=าโดยรวมประมาณเท=ากับ 18,651 ล)านบาท 

(กลุ=มงานยุทธศาสตรX สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2564) 

 อย=างไรก็ดี ข)อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปd พ.ศ. 

2561  พบว=า นอกจากข)าวท่ีเปWนสินค)าทางการเกษตรท่ีมีมูลค=าสูงสุดของจังหวัดแล)ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยายังมีการเพาะปลูกสินค)าเกษตรกรรมประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีมูลค=าสูงเปWนลำดับรองลงมา 

ดังน้ี  

 “เมล=อนและแคปตาลูป” มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 155 ไร= และสร)างมูลค=าสูงถึง 72 ล)าน

บาท มากท่ีสุดในประเทศ มีผลผลิตเฉล่ียต=อไร= เท=ากับ 6,918 กิโลกรัมเปWนอันดับ 1 ของประเทศ ท้ังน้ี 

มีราคาขายเฉล่ียเท=ากับ 73.95 บาท เปWนอันดับ 5 ของประเทศ (ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2561) 

 “กล)วยน้ำว)า” มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 3,711 ไร= เปWนอันดับท่ี 28 ของประเทศ มีมูลค=า

สินค)าเท=ากับ 54 ล)านบาท เปWนอับดับท่ี 27 ของประเทศ มีผลผลิตเฉล่ียต=อไร= เท=ากับ 4,728 กิโลกรัม 

เปWนอันดับท่ี 9 ของประเทศและมีราคาขายเฉล่ียเท=ากับ 19.31 บาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2561) 

 “ผักบุ)งจีน” มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 3,212 ไร= เปWนอันดับท่ี 3 ของประเทศ มีมูลค=า

สินค)าเท=ากับ 64 ล)านบาท เปWนอับดับท่ี 4 ของประเทศ มีผลผลิตเฉล่ียต=อไร= เท=ากับ 1,943 กิโลกรัม 
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เปWนอันดับท่ี 2 ของประเทศและมีราคาขายเฉล่ียเท=ากับ 12.68 บาท เปWนอันดับท่ี 54 ของประเทศ 

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 

 “มันเทศ” มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 2,210 ไร= เปWนอันดับท่ี 3 ของประเทศ มีมูลค=าสินค)า

เท=ากับ 110 ล)านบาท เปWนอับดับท่ี 1 ของประเทศ มีผลผลิตเฉล่ียต=อไร=เท=ากับ 4,560 กิโลกรัม เปWน

อันดับท่ี 2 ของประเทศและมีราคาขายเฉล่ียเท=ากับ 12.18 บาท เปWนอันดับท่ี 14 ของประเทศ 

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 

 นอกจากน้ี หากรวมมูลค=าสินค)าเกษตรกรรมอ่ืน ๆ ต้ังแต=ปd พ.ศ. 2558 – 2561 พบว=า

สินค)าเกษตรกรรมประเภทอ่ืน ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถสร)างมูลค=าทางเศรษฐกิจ

ให)แก=จังหวัดได)อย=างมาก โดยการเพาะปลูกเมล=อนและแคปตาลูป สามารถสร)างมูลค=าได)ถึง 319 ล)าน

บาท กล)วยน้ำหว)า มูลค=า 237 ล)านบาท ผักบุ)งจีน มูลค=า 223 ล)านบาท และมันเทศ มูลค=า 136 ล)าน

บาท  

 ดFานการปศุสัตวI - ปd พ.ศ. 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได)มีการจำนวนการทำปศุสัตวX

อยู=หลายประเภท ได)แก= โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร ไก= เปWด แพะ และแกะ โดยประเภทปศุสัตวXท่ี

สำคัญของจังหวัด คือ ไก=เน้ือ ไก=ไข ซ่ึงมีจำนวนสูงถึง 6,559,806 ตัว ท้ังน้ีจากข)อมูลจำนวนการเล้ียง

ปศุสัตวX ยังพบว=าแนวโน)มในการเติบโตของการเล้ียงปศุสัตวX โดยเฉพาะการทำปศุสัตวXประเภทเปWด โค

เน้ือ กระบือ และแพะ มีแนวโน)มการเล้ียงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากปd พ.ศ. 2561 ท่ีมีเปWดจำนวน 529,398 ตัว 

เพ่ิมข้ึนเปWน 535,697 ตัว โคเน้ือจำนวน 11,116 ตัว เพ่ิมข้ึนเปWน 11,229 ตัว กระบือจำนวน 905 ตัว 

เพ่ิมข้ึนเปWน 975 ตัว เปWนต)น แต=อย=างไรก็ดีก็มีจำนวนการเล้ียงปศุสัตวXในบางประเภทลดลงจากปd 

พ.ศ. 2561 ได)แก= การเล้ียงสุกร จากจำนวน 5,304 ตัว เหลือ 4,793 ตัว และแกะจากจำนวน 430 ตัว 

เหลือ 295 ตัวในปd พ.ศ. 2562 เปWนต)น (กลุ=มสารสนเทศและข)อมูลสถิติ ศูนยXเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร กรมปศุสัตวX, 2562) 

 ดFานการประมง - ปd พ.ศ. 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนผู)ลงทะเบียน

เกษตรกรผู)เพาะเล้ียงสัตวXน้ำประมาณ 4,986 ราย คิดเปWนพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวXน้ำ ท้ังส้ิน 19,989.58 

ไร= เปWนการเล้ียงแบบยังชีพ 2,867 รายหรือคิดเปFนร)อยละ 57.50 ของจำนวนเกษตรกรผู)เพาะเล้ียง

สัตวXน้ำท้ังหมด โดยชนิดสัตวXน้ำท่ีมีการเล้ียงแบบยังชีพมากท่ีสุด ได)แก= ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลา

ไน ปลาจีน ปลาดุก ปลาแรด ปลาย่ีสกเทศ ปลาหมอ ปลาช=อน ปลากด และกบ และมีการเล้ียงแบบ

เชิงพาณิชยXจำนวน 2,119 รายหรือคิดเปWนร)อยละ 42.50 ของจำนวนเกษตรกรผู)เพาะเล้ียงสัตวXน้ำ

ท้ังหมด โดยชนิดสัตวXน้ำท่ีมีการเล้ียงเชิงพาณิชยXมากท่ีสุด ได)แก= ปลานิล ปลาดุก ปลาทับทิม ปลา

สวาย ปลาทับทิม ปลาตะเวียน ปลาสลิด กุ)งก)ามกราม กุ)งขาว กบ ปลาสวยงาม และจระเข) โดยจาก
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ข)อมูลพบว=าแนวโน)มการเพาะสัตวXน้ำจำพวกกุ)งมีอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย=างมากจากความต)องการของ

ผู)บริโภคในตลาด โดยมีการเพาะเล้ียงกุ)งกรามกรามท่ีมีแนวโน)มเพ่ิมสูงข้ึนจากปd พ.ศ. 2559 ถึงร)อยละ 

117.38 จาก 429,500 ตัว เพ่ิมข้ึนเปWน 933,679 ตัว และกุ)งขาว เพ่ิมข้ึนร)อยละ 120.53 จาก 

2,503,00 ตัว เพ่ิมข้ึนเปWน 5,520,000 ตัวในปd พ.ศ. 2560  (สำนักงานประมงจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, 2561) 

 ขFอมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 3 แห=ง ได)แก= นิคมอุตสาหกรรมบาง

ปะอิน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,926 ไร= นิคมอุตสาหกรรมบ)านหว)า (ไฮเทค) มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,465 ไร= และ

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,441 ไร= และมีเขตประกอบอุตสาหกรรม 2 แห=ง ได)แก= 

แฟคตอร่ีแลนดXวังน)อย มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 176 ไร= และบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) มี

พ้ืนท่ีท้ังหมด 11,000 ไร=  และ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีได)รับอนุญาตประกอบกิจการท้ังหมด จำนวน

กว=า 2,738 โรงงาน โดยมีเงินทุนรวมกว=า 630,328.85 ล)านบาท คนงานรวม 297,537 คน  (กลุ=มงาน

ยุทธศาสตรX สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2564) 

 โดยประเภทของอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก ได)แก= อุตสาหกรรมผลิตภัณฑX

ไฟฟFาและอิเล็กทรอนิกสX จำนวนโรงงาน 220 แห=ง มีเงินทุนเท=ากับ 180,948.16 ล)านบาท 

อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักรกล จำนวนโรงงาน 189 แห=ง มีเงินทุนเท=ากับ 55,887.95 ล)านบาท 

อุตสาหกรรมเคร่ืองมืออุปกรณXขนส=ง จำนวนโรงงาน 164 แห=ง มีเงินทุนเท=ากับ 47,676.27 ล)านบาท 

อุตสาหกรรมอาหาร จำนวนโรงงาน 187 แห=ง มีเงินทุนเท=ากับ 29,809.83 ล)านบาท และ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑXยาง จำนวนโรงงาน 139 แห=ง มีเงินทุนเท=ากับ 29,259.62 ล)านบาท 

ตามลำดับ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2562) 

 ขFอมูลดFานการคFา ธุรกิจขนาดยOอม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยOอม 

 แนวโน)มการเติบโตของจำนวนวิสาหกิจชุมชน เครือข=ายวิสาหกิจและเครือข=ายวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีได)รับอนุมัติการจดทะเบียนในปd พ.ศ. 2560 มีจำนวนท้ังส้ิน 490 แห=ง ซ่ึงมีแนวโน)มเพ่ิมสูงข้ึน 

โดยผู)ประกอบการสินค)า OTOP มีจำนวนท้ังส้ิน 1,015 ราย ท่ัวท้ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

สินค)าสำคัญของจังหวัดประกอบด)วยผลิตภัณฑXประเภทอาหารจำนวน 953 ผลิตภัณฑX ผลิตภัณฑX

ประเภทของใช)จำนวน 640 ผลิตภัณฑX ผลิตภัณฑXประเภทสมุนไพรท่ีไม=ใช=อาหารจำนวน 238 

ผลิตภัณฑX ผลิตภัณฑXประเภทเคร่ืองด่ืมจำนวน 113 ผลิตภัณฑX และผลิตภัณฑXประเภทเส้ือผ)าและ

เคร่ืองแต=งกายจำนวน 109 ผลิตภัณฑX  ในปd พ.ศ. 2561 ท่ีผ=านมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได)มีการ

สนับสนุนผลิตภัณฑX OTOP เพ่ือเปWนการสร)างงาน สร)างอาชพ พร)อมท้ังสร)างรายได)ให)กับประชาชนใน
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พ้ืนท่ี โดยในปd พ.ศ. 2561 ท่ีผ=านมามียอดจำหน=ายผลิตภัณฑX OTOP ท้ังส้ินจำนวน 3,693,480,267 

บาท (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2561) 

 นอกจากน้ีหากแยกประเภทธุรกิจตามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย=อม พบว=า ส=วนใหญ=

ผู)ประกอบการอยู=ในภาคบริการถึงร)อยละ 43.69 รองลงมาคือภาคการค)า คิดเปWนร)อยละ 41.32 ภาค

การผลิต คิดเปWนร)อยละ 14.59 และภาคธุรกิจเกษตร คิดเปWนร)อยละ 0.38 ของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย=อมท้ังหมดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามลำดับ (สำนักงานส=งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย=อม, 2561) 

 ขFอมูลดFานการทOองเท่ียวและการบริการ  

 รายได)จากการท=องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว=า ในปd พ.ศ. 2561 มีรายได)

เท=ากับ 19,016.22 ล)านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปd พ.ศ. 2560 คิดเปWนร)อยละ 12.51 มีจำนวน

นักท=องเท่ียวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย=างต=อเน่ือง โดยในปd 2561 มีจำนวนผู)เย่ียมเย่ือนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท้ังส้ิน 8,349,613 คน เพ่ิมข้ึนจากปd พ.ศ. 2560 ร)อยละ 9.41 ซ่ึงประกอบด)วยท้ัง

นักท=องเท่ียวชาวไทยและชาวต=างประเทศ โดยส=วนใหญ=เปWนชาวญ่ีปุkน จีน และฝร่ังเศส ท่ีมาท=องเท่ียว

ในลักษณะเดินทางเข)าพักตามลำพัง (Free Individual Traveler : FIT) โดยส=วนมากจะเดินทางโดย

รถตู)โดยสาร หรือรถไฟ และท=องเท่ียวด)วยรถตุ�กตุ�ก หรือเช=าจักรยานปG�นชมโบราณสถาน (กลุ=มงาน

ยุทธศาสตรX สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2564) 

 ปGจจุบันทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได)มีการพัฒนารูปแบบการท=องเท่ียวในรูปแบบบูรณา

การอย=างย่ังยืนมากข้ึน โดยได)ประสานความร=วมมือกับหน=วยงานหลายภาคส=วนท้ังรภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการเพ่ิมศักยภาพด)านการท=องเท่ียวในเชิงประวัติศาสตรX วัฒนธรรม ประเพณีท)องถ่ิน 

และการชมโบราณสถาน นักท=องเท่ียวสามารถเลือกรูปแบบการท=องเท่ียวได)อย=างหลากหลายข้ึนอยู=

กับรูปแบบความช่ืนชอบและความสนใจของนักท=องเท่ียว อาทิ การเดินทางท=องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ตามวัดท่ีสำคัญ เช=น วิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญX พระราชวังหลวง หรือพระราชวัง

โบราณ พิพิธภัณฑXสถานแห=งชาติเจ)าสามพระยา เปWนต)น ซ่ึงโบราณสถานเหล=าน้ีเปWนส่ิงท่ีสะท)อนถึง

สังคมและวัฒนธรรมต้ังแต=สมัยอดีต และส=งผลให)ดึงดูดนักท=องเท่ียวเข)ามาเย่ียมชม ในด)านกิจกรรม

และสถานท่ีท=องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได)แก=ทำบุญ 

ไหว)พระ ชมโบราณสถาน ล=องเรือแม=น้ำเจ)าพระยา เย่ียมชมปางช)างและสัมผัสชีวิตของช)าง รวมถึง

มหกรรมเทศกาลและการจัดงานตามประเพณีสำคัญของจังหวัดท่ีสำคัญ อาทิเช=น งานยอยศย่ิงฟFา

อยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจำจังหวัด งานเทศกาลตรุษจีน “อยุธยามหามงคล” งานลอย

กระทงจังหวัด งานประเพณีแห=หลวงพ=อพระพุทธเกษรทางน้ำ  เทศกาลสงกรานตX งานห=มผ)าเจดียXวัด
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สามปล้ืม และประเพณีกวนข)าวทิพยX เปWนต)น นอกจากน้ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังได)เตรียมพร)อม

ในด)านการท=องเท่ียวโดยยกระดับมาตรฐานในการบริการท่ีดีของบริษัททัวรXและบริษัทบริการนำเท่ียว 

และการยกระดับระบบคมนาคมการขนส=งทางบก ทางรถไฟ และทางน้ำ และการอำนวยความสะดวก

ด)านอ่ืน ๆ ได)อย=างมีประสิทธิภาพ (การท=องเท่ียวแห=งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2563) 

 ขFอมูลดFานประชากรศาสตรIและแรงงาน 

 ในช=วงระหว=างปd พ.ศ. 2559 – 2562  ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน)ม

เพ่ิมข้ึนอย=างต=อเน่ืองทุกปd โดยปd พ.ศ. 2562 มีจำนวนประชากรรวมจำนวน 817,441 คน จากข)อมูล

สถิติด)านแรงงานในไตรมาส 2 พบว=าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรอายุ 15 ปdข้ึนไป จำนวน 

741,069 คน แยกเปWนผู)อยู=ในกำลังแรงงาน จำนวน 524,545 คน คิดเปWนร)อยละ 70.80 แยกเปWนผู)มี

งานทำ 517,245 คน คิดเปWนร)อยละ 98.60 ผู)ว=างงาน 7,299 คน คิดเปWน 1.40  และผู)ไม=อยู=ในกำลัง

แรงงาน จำนวน 216,524 คน คิดเปWนร)อยละ 41.30 โดยเม่ือพิจารณาข)อมูลผู)มีงานทำท้ังหมด พบว=า 

ผู)มีงานทำในภาคเกษตร จำนวน 46,424 คนคิดเปWนร)อยละ 9.00 และเปWนผู)มีงานทำนอกภาคเกษตร 

จำนวน 470,822 คน คิดเปWนร)อยละ 90.10 โดยอยู=ในสาขาการผลิตมากท่ีสุด จำนวน 207,753 คน 

คิดเปWนร)อยละ 40.20 รองลงมาคือ สาขาการขายส=ง การขายปลีก การซ=อมแซมยานยนตX 

รถจักรยานยนตX ของใช)ส=วนบุคคลและของใช)ในครัวเรือน จำนวน 84,019 คน หรือร)อยละ 16.20 

เปWนต)น  

 ในปd พ.ศ. 2561 มีจำนวนผู)มีงานทำท่ีเปWนแรงงานนอกระบบ จำนวน 165,261 คน ทำงาน

ในภาคการเกษตร จำนวน 33,171 คน คิดเปWนร)อยละ 20.10 นอกภาคการเกษตร จำนวน 132, 090 

คน คิดเปWนร)อยละ 79.90 อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ การขายส=งและการ

ขายปลีก จำนวน 40,061 คน คิดเปWนร)อยละ 24.20 รองลงมา คือท่ีพักแรมและบริการด)านอาหาร 

จำนวน 26,841 คน คิดเปWนร)อยละ 16.20 การผลิต จำนวน 25,517 คน คิดเปWนร)อยละ 15.40 การ

ก=อสร)าง จำนวน 22,897 คน คิดเปWนร)อยละ 13.90 และการขนส=ง จำนวน 6,516 คน คิดเปWนร)อยละ 

3.90 ตามลำดับ ระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบ ส=วนใหญ=มีการศึกษา ระดับต่ำกว=า

ประถมศึกษา จำนวน 48,942 คน คิดเปWนร)อยละ 29.60 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต)น 

จำนวน 34,238 คน คิดเปWนร)อยละ 20.70 นอกจากน้ันพบว=า มีแรงงานนอกระบบในช=วงอายุ 60 ปd

ข้ึนไป มีจำนวนประชากรมากท่ีสุด จำนวน 33,138 คน คิดเปWนร)อยละ 20.10 รองลงมาคือช=วงอายุ 

50-54 ปd จำนวน 22,658 คน คิดเปWนร)อยละ 13.70 (สำนักงานสถิติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

2563) 
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 ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ลักษณะภูมิศาสตรXของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปWนพ้ืนท่ีราบลุ=ม มีแหล=งน้ำหลักและรอง

เปWนจำนวนมาก และดินมีความอุดมสมบูรณXจากการทับถมของตะกอนจากแม=น้ำ จึงทำให)จังหวัด

พระนครศรีอยุธยากลายเปWนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม ปศุสัตวX และการประมง เปWน

อย=างมากต้ังแต=สมัยอดีตจนถึงปGจจุบัน จากการสำรวจพ้ืนท่ีการเกษตรในปd พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว=า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนท่ีท้ังหมดจำนวน 1,597,900 

ไร= แบ=งเปWนพ้ืนท่ีท่ีทางการเกษตร 946,299 ไร= หรือคิดเปWนร)อยละ 59 ของพ้ืนท่ีในจังหวัด โดย

ส=วนมากเปWนพ้ืนท่ีใช)สำหรับการปลูกข)าว ปลูกไม)ผล ไม)ยืนต)น และพืชเศรษฐกิจ ได)แก= ข)าว กล)วยน้ำ

หว)า มันสำปะหลัง มีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพทำการเกษตร จำนวน 52,859 ครัวเรือน คิดเปWนร)อย

ละ 16 ของจำนวนครัวเรือนท้ังหมด 

 นอกจากน้ี จากข)อมูลสถิติแรงงานผู)มีงานทำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของสำนักงาน

สถิติแห=งชาติ พบว=า ในปd พ.ศ. 2560 มีผู)ประกอบอาชีพด)านการเกษตร และการประมง จำนวน 

38,315 คน คิดเปWนร)อยละ 7.8 ของแรงงานในระบบท้ังหมดภายใน ซ่ึงถือว=าเปWนกลุ=มอาชีพท่ีสูงเปWน

อันดับท่ี 4 รองจากอุตสาหกรรมการผลิต และการขายส=งและการขายปลีก การซ=อมยานยนตX และ

จักรยานยนตX เน่ืองด)วยการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม (Industrialization) และการขยายตัวทาง

สังคมเมือง (Urbanization) ส=งผลกระทบโดยตรงต=ออุปสงคXของตลาดแรงงาน (Labor Market) ทำ

ให)ตลาดมีความต)องการแรงงานในอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงส=งผลให)เกิดการโยกย)ายแรงงานใน

ภาคเกษตรกรรมไปยังภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน  

 ในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือว=าเปWนจังหวัดท่ีได)ช่ือว=ามีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีสูงมากจังหวัดหน่ึงในประเทศไทย ด)วยความท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ= อยู=ใกล)กับเมืองหลวงอย=าง

กรุงเทพมหานคร ทำให)การคมนาคมขนส=งสะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ียังเปWนท่ีต้ังของนิคม

อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ได)แก= นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ)านหว)า 

(ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และยังมีเขตประกอบอุตสาหกรรม 2 แห=งคือ แฟคตอร่ี

แลนดXวังน)อย และบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีได)รับ

อนุญาตประกอบกิจการอีกหลายพันแห=ง ประกอบกับภาคการท=องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซ่ึงถือว=าเปWนเมืองท=องเท่ียวหลักท่ีมีแนวโน)มอัตราจำนวนนักท=องเท่ียวเพ่ิมข้ึนทุกปd เน่ืองด)วยจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเปWนศูนยXกลางการคมนาคม สามาระเดินทางได)สะดวกท้ังทางรถยนตX รถไฟ และ

ทางเรือ อีกท้ังยังมีห)างสรรพสินค)าท้ังขนาดใหญ= ขนาดกลางกระจายตัวอยู=ในชุมชน รวมไปถึงมีแหล=ง

ท=องเท่ียวเชิงประวัติศาสตรXท่ีสำคัญ และสถาปGตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติศึกษาและวิถีชุมชม
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เกษตร  จึงทำให)จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเปWนอีกจังหวัดหน่ึงท่ีได)รับความนิยมจากนักท=องเท่ียวท้ัง

ชาวไทยและต=างประเทศเปWนอย=างมาก โดยจากข)อมูลของ การท=องเท่ียวแห=งประเทศไทย (ททท.) 

สำนักงานพระนครศรีอยุธยา พบว=า ในปd พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจำนวนนักท=องเท่ียว

เดินทางมาท=องเท่ียวเปWนจำนวนกว=า 8,349,613 คน เพ่ิมข้ึนจากปdท่ีผ=านมาร)อยละ 9.41 มีรายได)จาก

การท=องเท่ียวท้ังหมด 19,016.22 ล)านบาท เพ่ิมข้ึนร)อยละ 12.51 ซ่ึงท้ังหมดน้ีก็ยังส=งผลให)ธุรกิจด)าน

สินค)าและบริการต=าง ๆ อาทิ ธุรกิจท่ีพัก ร)านอาหาร ร)านกาแฟ ร)านเคร่ืองด่ืม บริษัทนำเท่ียวและ

ขนส=งนำเท่ียว มีแนวโน)มท่ีจะเติบโตเพ่ิมข้ึนเช=นเดียวกัน 

 จากข)อมูลข)างต)น คณะผู)วิจัยจึงได)นำบริบทและความแปลงเปล่ียนทางด)านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม ท้ังในประเด็นของวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีด้ังเดิม การเพาะปลูก การทำ

ปศุสัตวXและการประมง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การเติบโตอย=างก)าวกระโดดใน

ภาคอุตสาหกรรม การส=งเสริมการสินค)าในท)องถ่ิน (OTOP) การพัฒนาแหล=งท=องเท่ียวและการ

ส=งเสริมการท=องเท่ียวเชิงรุกในเชิงประวัติศาสตรX วัฒนธรรม การบูรณาการการท=องเท่ียวให)มีความ

ทันสมัย สะดวกสบายตอบสนองต=อความต)องการของนักท=องเท่ียวท้ังชาวไทยและต=างประเทศ 

ประกอบกับข)อมูลด)านประชากรศาสตรXท่ีมาจากแหล=งของหน=วยงานภาครัฐ มาเรียบเรียงและแยก

กลุ=มเปFาหมายในการศึกษาออกเปWน 4 กลุ=ม ประกอบด)วย กลุ=มเกษตรกรรายย=อย กลุ=มผู)ประกอบ

อาชีพอิสระ (ผู)ประกอบธุรกิจส=วนตัว ค)าขาย) กลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม และ

กลุ=มเยาวชน ซ่ึงผู)วิจัยจะนำข)อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษารายละเอียดในเง่ือนไขเชิงโครงสร)าง

ของแต=ละกลุ=มเปFาหมายแต=ละกลุ=มในบทถัดไป   
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2. เงื่อนไขเชิงโครงสรLางที่มีผลตOอการเลOนพนันของผูLกระทำการในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 เม่ือพิจารณาปGจจัยเชิงโครงสร)างผ=านมุมมองของการเข)าสู=งวงจรการเล=นการพนัน เง่ือนไข

และสาเหตุของการเล=นการพนันในสังคมไทยแล)ว พบว=า การพนันเปWนกิจกรรมท่ีมีบทบาทเก่ียวเน่ือง

กับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย=างช)านาน ต้ังแต=สมัยโบราณเร่ิมต้ังแต=สมัยสุโขทัย จนกระท่ังสมัย

กรุงศรีอยุธยาท่ีการเล=นการพนันเปWนท่ีแพร=หลายในสังคม อาทิ การเล=นการพนันแบบการทอดสกา 

การเล=นพนันท่ีใช)สัตวXต้ังแต=ขนาดเล็กอย=างปลากัด จ้ิงหรีด ไปจนถึงสัตวXท่ีมีขนาดใหญ=ข้ึน เช=น ไก= วัว 

ควาย และช)าง โดยเฉพาะการเล=นการพนันอย=างชนไก=ก็ได)รับความนิยมอย=างแพร=หลายในสมัยน้ันจน

กลายเปWนกีฬาของพระราชวังดังปรากฏในประวัติศาสตรXเร่ืองไก=ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เปWนต)น  

 แม)ในปGจจุบันวิวัฒนาการของรูปแบบการพนันและวิธีการเล=นล)วนแล)วได)มีการ

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและยุคสมัย แต=อย=างไรก็ดีพฤติกรรมการเล=นการพนัน ยังคงอยู=ใน

สังคมไทยอย=างเหนยวแน=นในทุกกลุ=ม ทุกสังคมของประชาชนในประเทศ โดยไม=จำกัดเพศ ไม=จำกัด

ช=วงอายุ ไม=จำกัดระดับการศึกษา และไม=จำกัดสาขาอาชีพ ผู)คนในสังคมไทยก็ยังคงนิยมเล=นการพนัน

อยู=อย=างสม่ำเสมอ และมีแนวโน)มขยายออกไปเปWนวงกว)างและมีแนวโน)มท่ีทำให)ผู)คนเข)าถึงได)ง=ายและ

สะดวกมากย่ิงข้ัน กิจกรรมการเล=นการพนันเปWนท่ีได)รับความนิยม มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

ข้ึนอยู=กับความชอบ ความสนใจ และความเหมาะสมของฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต=างกันออกไปของ

แต=ละบุคคลหรือกลุ=มคน ท้ังน้ี ผู)วิจัยจึงได)ต้ังสมมุติฐานว=ากลุ=มสาขาอาชีพจะส=งผลต=อระบบความคิด 

พฤติกรรม ทัศนคติต=อการเล=นกิจกรรมการพนันโดยแบ=งกลุ=มสาขาอาชีพออกเปWน 4 กลุ=ม และ

วิเคราะหXภายใต)กรอบเง่ือนไขเชิงโครงสร)าง และปGจจัยแวดล)อมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข)อง ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังน้ี  

 2.1 กลุOมเกษตรกรรายยOอย 

 เน่ืองด)วยลักษณะทางภูมิศาสตรXของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปWนพ้ืนท่ีราบลุ=มท่ีเต็มไป

ด)วยความอุดมสมบูรณXของแหล=งทรัพยากร มีแหล=งน้ำหลักและแหล=งน้ำรองเปWนจำนวนมาก แหล=งดิน

มีความอุดมสมบูรณXของแร=ธาตุจากการทับถมของดินตะกอนแม=น้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเปWน

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม ปศุสัตวX การประมง และการค)า จนถูกเรียกขานกันว=าเปWน

เมือง “อู=ข)าว อู=น้ำ” ตามคำขวัญประจำจังหวัด ประชาชนภายในพ้ืนท่ีจังหวัดส=วนใหญ=ก็นิยมประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเปWนหลัก โดยเฉพาะการเพาะปลูกข)าว ซ่ึงถือว=าเปWนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญท่ีประเทศ

ไทยสามารถผลิตได)เปWนจำนวนมาก รวมถึงสามารถสร)างรายได)ทางเศรษฐกิจในประเทศได)อย=าง
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มหาศาล อีกท้ังก็นิยมปลูกพืชไร=อ่ืน ๆ เช=น มะม=วง มะพร)าว หมาก ฝFาย พริกไทย หอม และกระเทียม 

เปWนต)น ซ่ึงก็ถือว=าเปWนพืชเศรษฐกิจของประเทศท่ีสร)างรายได)อย=างดีเย่ียมเช=นเดียวกัน 

  2.1.1 เง่ือนไขเชิงโครงสรFางทางสังคม และวัฒนธรรม  

   2.1.1.1 วิถีชีวิตการทำการเกษตรและการพนัน วิถีชีวิตของประชาชนในการทำ

เกษตรกรรม ในช=วงฤดูทำการเกษตร ชาวบ)านจะลงพ้ืนท่ีเกษตรและร=วมมือ ร=วมแรงช=วยกันอย=าง

ขันแข็งในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวสินค)าทางการเกษตร เม่ือหลังเสร็จส้ินฤดูเก็บเก่ียวเกษตรกรก็จะ

ว=างเว)นจากการทำเกษตร ส=วนหน่ึงจะใช)เวลาว=างพักผ=อนไปกับการนำไก=ท่ีเล้ียงไว)มาตีกัน เพ่ือความ

สนุกสนาน ซ่ึงเปWนแหล=งกำเนิดของกิจกรรม “การชนไก=” ข้ึนมา ในความเปWนจริงแล)ว การชนไก=ถือว=า

เปWนกิจกรรมการละเล=นพ้ืนบ)านในสังคมไทยท่ีมักเล=นกันหลังฤดูเก็บเก่ียวพืชผลหรือตามเทศกาลต=าง 

ๆ เพ่ือสันทนาการและสร)างความสัมพันธXกับวิถีชีวิตในชุมชนเกษตรกรรม กิจกรรมการชนไก=น้ันถือว=า

มีความสัมพันธXอย=างมากกับกลุ=มเกษตรกรไทย และอยู=ในเกือบทุกช=วงฤดูกาลและงานเทศกาล 

กล=าวคือ เม่ือทำการเก่ียวข)าวหลังทำนาและเอาข)าวข้ึนยุ)งเสร็จส้ินเดือนมกราคม ก็เปWนช=วงเวลาเข)าสู=

เทศกาลประเพณีต=าง ๆ อาทิเช=น เทศกาลทำบุญประเพณีข้ึนปdใหม= จนถึงเทศกาลสงกรานตXของทุกปd 

ก็จะมีการละเล=นชนไก=กันในชุมชนเพ่ือความสนุกสนานอยู=เปWนระยะ ๆ ต=อมาเม่ือวิถีการละเล=น

พ้ืนบ)านการชนไก= ได)เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากการละเล=นเพ่ือความสนุกสนานเพียงอย=างเดียวมาเปWน

การละเล=นเพ่ือความต่ืนเต)นท)าทายและเส่ียงโชคมากข้ึน ทำให)เร่ิมเกิดการลงเงินเดิมพันข้ึนมาและ

ปรับเปล่ียนรูปแบบมาเปWนการชนไก=เพ่ือการพนันในปGจจุบัน จนกระท่ังมีการต้ังบ=อนข้ึนมากมายท่ัว

พ้ืนท่ี อย=างไรก็ดีภาครัฐต)องเข)ามาควบคุมและกำกับการดำเนินกิจกรรมน้ีอย=างเข)มงวดมากข้ึน แต=การ

ควบคุมการขยายตัวของการพนันชนไก=อาจไม=ได)สำเร็จมากข้ึนนัก เม่ือภาครัฐได)มีการปรับเปล่ียน

นโยบายให)อนุญาตจัดต้ังบ=อนไก=ชนในพ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ือเปWนการส=งเสริมนโยบาย  การเล้ียงไก=ชนเปWน

สัตวXเศรษฐกิจ เพ่ิมมูลค=าของไก=ชนในฐานะภูมิปGญญาความรู)คู=ชุมชน ซ่ึงส=งผลให)ชาวบ)านยังคงนิยมหัน

มาเล=นบ=อนไก=กันมากข้ึน และกิจกรรมการเล=นพนันชนไก=ก็ยังคงอยู=คู=กับสังคมไทยตราบจนทุกวันน้ี 

(สมศักด์ิ ไพศาลสัจธรรม, 2559) 

   2.1.1.2 การปฏิสัมพันธIทางสังคม แม)ในปGจจุบันรูปแบบกิจกรรมการเล=นการพนัน

ได)มีมีวิวัฒนาการเปล่ียนแปลงให)มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ซ่ึงก็มีท้ังรูปแบบท่ีถูกต)องตามกฎหมาย 

เช=น สลากกินแบ=งรัฐบาล  และไม=ถูกกฎหมาย เช=น ไพ= การทายผลฟุตบอล การเล=นไฮโล กำถ่ัว น้ำเต)า ปู 

ปลา หวยใต)ดิน ฯลฯ แต=จากผลการศึกษาพบว=า กลุ=มเกษตรกร โดยเฉพาะแม=บ)านนิยมเล=นการพนัน

รูปแบบหวยใต)ดินเปWนจำนวนมาก โดยมีปGจจัยในเร่ืองของความสัมพันธXในชุมชนเข)ามาเปWนอีกมุมมอง

ท่ีสำคัญหน่ึงในการเล=นการพนัน กล=าวคือ กลุ=มเกษตรกรจะไม=รับซ้ือหวยใต)ดินจากบุคคลแปลกหน)า 
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และสถานท่ีรับแทงหวยจะรับรู)กันในวงของผู)เล=นในชุมชนเท=าน้ัน ผู)เล=นสามารถแลกเปล่ียนข)อมูล

ข=าวสารและประชาสัมพันธXเก่ียวกับเร่ืองหวยใต)ดิน ได)จากท่ีร)านค)าโชห=วยท่ีต้ังอยู=บริเวณใจกลาง

ชุมชนหรืออยู=ใกล)เคียงบริเวณท่ีพักอาศัย นอกจากน้ีอีกปGจจัยหน่ึงท่ีทำให)กลุ=มเกษตรกรนิยมเล=นหวย

ใต)ดินเพราะรู)สึกว=าสามารถเข)าถึงกิจกรรมได)สะดวก สามารถซ้ือท่ีไหน เม่ือไรก็ได) บางคร้ังสามารถ

กำหนดจำนวนเงินท่ีจะซ้ือ กฎวิธีการเล=น และวัตถุประสงคXในการเล=นแต=ละคร้ังของตนเองได) หากมี

เงินเพียงจำนวนหน่ึงก็สามารถซ้ือหวยใต)ดินได) แตกต=างจากราคาสลากกินแบ=งรัฐบาลท่ีราคาบนหน)า

สลาก 80 บาท แต=บางคร้ังก็ซ้ือขายกันถึงใบละ 100 – 200 บาท และต)องเข)าไปซ้ือในเมืองหรือรอ

พ=อค)าแม=ค)าเข)ามาเร=ขายตามชุมชน สอดคล)องกับการศึกษาการเล=นพนันของเกษตรกร ตามคำ

สัมภาษณXของเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังน้ี  

 

  “การทำอาชีพเกษตรกร ผมคิดว5า ยังมีเวลาว5างมากในการเล5นการพนัน ถือ

ว5ายังมี`มากสำหรับอาชีพน้ีเพราะบางคนเก่ียวขFาวเสร็จ ก็จะเอาไปเล5นการพนันกับ

พรรคพวกเวลาทำนาเสร็จ” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 2 พฤศจิกายน 2563) 

 นอกเหนือจากน้ี ปGจจัยเร่ืองความสัมพันธXทางสังคม ผ=านมุมมองในเร่ืองการสร)าง

ความสัมพันธXซ่ึงกันและกัน และการสร)างปฏิสัมพันธXกับบุคคลอ่ืน ก็เปWนส่ิงท่ีส=งเสริมพฤติกรรมและ

แรงจูงใจในการเล=นการพนันของกลุ=มเกษตรกร โดยในกลุ=มท่ีมีแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ี

คล)ายคลึงกันก็มักจะมีการแสดงพฤติกรรม แนวคิดและทัศนคติในการทำกิจกรรมท่ีคล)ายคลึงกัน 

รวมถึงถ=ายทอดไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีใกล)เคียงได) เช=น เพ่ือนในวงการพนันเดียวกัน ท้ังน้ี การเล=นการ

พนันในบางคร้ังบางโอกาส ก็สามารถทำความรู)จักกับบุคคลใหม=เพ่ิมข้ึน และอาจสร)างความสัมพันธXท่ี

ต=อเน่ืองได) จนกระท่ังเข)าไปมีส=วนร=วมในสังคมใหม= และสร)างเครือข=ายสังคมใหม= เช=น การเล=นการ

พนันจากงานเทศกาลงานบุญประเพณี งานบวช งานศพ และงานร่ืนเริงต=าง ๆ เปWนต)น (ศูนยXศึกษา

ปGญหาการพนัน, 2557)  

 

   “เวลาไปงานบุญ ทำกิจกรรมของชุมชน ตามเทศกาลต5าง ๆ ก็ไดFพบปะ

เพ่ือนฝูง” (นางกลFวย (นามสมมุติ), สัมภาษณW, 2 พฤศจิกายน 2563) 

   “พอมาเล5นไพ5แต5ละที ไดFเจอเพ่ือน ไดFพูดคุยนูFน คุยน้ี ผ5อนคลายดีแหละ 

ในช5วงว5างๆ หลังจากลงนาแลFว ก5อนมาเล5นกันน้ัน…” (นายตFน (นามสมมุติ), สัมภาษณW, 2 

พฤศจิกายน 2563) 
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   “ไม5ค5อยสนใจเท5าไรหรอก ว5าไดFตังคWไหม เพราะว5าเล5นพนันก็ตFองมีแพF มี

ชนะน้ันแหละ เป_นเร่ืองธรรมดา ใครกลัวแพFเขากะไม5เล5น แต5อย5างนFอยท่ีไดFแน5ๆ คือ

มิตรภาพนะ” (นายตFน (นามสมมุติ), สัมภาษณW, 2 พฤศจิกายน 2563) 

 

 2.1.2 เง่ือนไขทางดFานอุดมการณI  

  2.1.2.1 ทัศคติตOอพฤติกรรมการเลOนการพนัน 

 หากอธิบายปรากฏการณXข)างต)นจากมุมมองเชิงวิถีวัฒนธรรมและทัศคติต=อพฤติกรรมการ

เล=นการพนันชนไก=ของกลุ=มเกษตรกรน้ัน พบว=า เกษตรกรส=วนใหญ=มีลักษณะความคิดเห็นเชิงบวกและ

มีทัศนคติท่ีดีต=อกิจกรรมการพนันชนไก=เปWนอย=างมาก โดยให)เหตุผลว=าเปWนกิจกรรมท่ีมีประโยชนXและ

คุณค=าต=อวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในการส=งเสริมภูมิปGญญาของประเทศ รวมถึงเปWนกิจกรรมท่ีช=วย

ยกระดับความสัมพันธXของคนในชุมชน ช=วยสนับสนุนส=งเสริมการสร)างอาชีพ และส=งเสริมการขยายตัว

ของเศรษฐกิจในชุมชนอีกประการ (ศูนยXศึกษาปGญหาการพนัน, 2557) นอกจากน้ี กลุ=มเกษตรกรมอง

ว=าการเล=นการพนันคือการพักผ=อน โดยท่ัวไปเกษตรกรเวลาลงนา เพาะปลูก หรือเก็บเก่ียวผลผลิตก็

จะมีช=วงท่ีว=างพักผ=อนท่ีบ)าน ไม=ค=อยจะได)ออกไปไหน ดังน้ัน เพ่ือเปWนการพักผ=อนและคลายเครียด

นอกเหนือจากการอยู=ท่ีบ)านพัก กลุ=มเกษตรกรส=วนใหญ=ก็จะออกไปพบปะเพ่ือนฝูงและชักชวนเล=นการ

พนันเพ่ือความสนุกสนาน พอหอมปากหอมคอ ไม=ได)เดิมพันอะไรท่ีจริงจังมากมาย ซ่ึงส่ิงเหล=าน้ีก็ช=วย

ทำให)รู)สึกผ=อนคลาย และรู)สึกได)พักผ=อน จากการพูดคุยสนุกสนาน ได)หัวเราะเวลาเล=นการพนันกับ

เพ่ือนฝูงอีกด)วย 

    2.1.2.2 การเส่ียงโชคลาภ  

 การเล=นการพนันในอีกมุมมองหน่ึงของกลุ=มเกษตรกร คือ การสร)างความหวัง เน่ืองจาก

การพนันมักจะเปWนการชักชวนด)วยรางวัลหรือค=าตอบแทนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนในแต=ละ

คร้ัง โดยมองว=าการเล=นการพนันเปWนโอกาสทางการเงินท่ีจะได)รับผลตอบแทนมูลค=าสูง จากการท่ีแทบ

จะไม=ได)ลงทุนอะไรมากนัก ซ่ึงหากเล=นการพนันแล)วได)ผลตอบแทนสูงอย=างน)อยหน่ึงคร้ัง ก็จะมี

แนวโน)มในการเล=นการพนันอย=างต=อเน่ืองเพ่ือหวังผลตอบแทนท่ีมากข้ึนจากการเส่ียงอีกคร้ัง 

นอกจากน้ี การเห็นผู)อ่ืนได)รับรางวัลหรือผลตอบแทนจากการพนันท่ีสูงก็เปWนปGจจัยหน่ึงท่ีสนับสนุนให)

เกิดความหวังใหม=ให)แก=ผู)เล=นการพนันคนอ่ืน และทำให)ผู)เล=นคนอ่ืนคาดหวังว=าสามารถท่ีจะได)รับความ

โชคดีอย=างน้ันบ)าง ซ่ึงทำให)ผู)เล=นมีความคิดว=าสักวันจะได)มีโอกาส มีโชค มีลาภอย=างคนอ่ืนบ)าง และ

ยังคงเล=นการพนันเพ่ือคาดหวังและเส่ียงโชคอยู=เสมอๆ (ชลันดา หนูหล่ำ และคณะ, 2558) ดังคำ

สัมภาษณXของผู)เล=น ดังน้ี 
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   “การพนันทำใหFทุกคนมีความหวัง และการพนันทำใหFทุกคนอายุยืนข้ึน คนอยู5ไดF

ดFวยความหวัง (หัวเราะ)” (นางกลFวย (นามสมมุติ), สัมภาษณW, 2 พฤศจิกายน 2563) 

   “การพนันก็เหมือนกับการเส่ียงโชคน้ันแหละ บางทีก็เป_นการลงทุนง5าย ๆ ช5วย

ผ5อนคลายเพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือการสรFางความสามัคคีในหมู5คณะ” (นายตFน (นาม

สมมุติ), สัมภาษณW, 2 พฤศจิกายน 2563) 

 

  2.1.3 เง่ือนไขทางดFานเศรษฐกิจ 

 อีกมุมมองหน่ึงท่ีน=าสนใจท่ีทำให)กลุ=มเกษตรกรมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีช=วยสนับสนุนการ

เล=นพนันก็คือมุมมองทางด)านเศรษฐกิจ โดยกลุ=มเกษตรกรเช่ือว=านอกเหนือจากเล=นเพ่ือความบันเทิง

หรือเส่ียงโชคแล)วน้ัน การเล=นการพนันยังช=วยสนับสนุนการค)าขายและการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน

ชุมชนได)อย=างมหาศาล ซ่ึงนอกเหนือจากปริมาณกระแสเงินท่ีหมุนผ=านธุรกิจการพนันแล)วน้ัน วงการ

พนันต=าง ๆ จะมักจะกระตุ)นให)เกิดการค)าขายในทุกระดับ เช=น การซ้ือขายไก=ชนพันธุXดี การค)าขาย

สินค)าประกอบการชมการเล=นการพนันและระหว=างเล=นการพนัน อาทิ ขายข)าวแกง ขนม บุหร่ี 

เคร่ืองด่ืม กับแกล)ม เปWนต)น หากเล=นพนันในงานศพ จะมีการค)าขายกันในงานอยู=แล)ว แต=จะมีการซ้ือ

ขนมคบเค้ียวกันเล็กน)อย เช=น ถ่ัวลิสงค่ัว ถ่ัวลิสงต)ม เมล็ดฟGกทอง เปWนต)น (โสภณ น้ำส)ม และคณะ, 

2562) 

 2.2 กลุOมผูFประกอบอาชีพอิสระ (ผูFประกอบธุรกิจสOวนตัว คFาขาย)  

 กรมการจัดหาแรงงาน ได)นิยามคำว=า “งานอาชีพอิสระ” หรือ Self–Employment ว=า

เปWนการทำงานท่ีไม=ต)องมาสมัครงานแต=เปWนการทำงานท่ีเกิดจากการตัดสินใจของผู)ท่ีจะกระทำเพ่ือให)

ตนเองหรือกระทำด)วยตนเองเปWนการจ)างตนเอง โดยอาศัยปGจจัยความรู)ความสามารถ โอกาส จังหวะ 

การเรียนรู)จากประสบการณXตรงในชีวิต การฝ กฝนเพ่ิมพูนพัฒนาตนเอง การลงทุนด)วยตนเอง อาจ

เปWนทุนทรัพยXของตนเองหรือครอบครัวหรือการกู)ยืมจากผู)อ่ืนหรือสถาบันการเงินด)วยการค้ำประกัน

ตนเอง มีการบริหารจัดการด)วยตนเองและอาจขยายกิจการด)วยการจ)างงานผู)อ่ืนมาทำงานบางอย=าง 

เช=น จ)างลูกจ)างเปWนลูกมือ กิจการของงานอาชีพอิสระ มีขนาดต้ังแต=เล็ก กลาง และขนาดใหญ=ตาม

ความพึงพอใจหรือทุนทรัพยXและความสามารถของผู)ดำเนินกิจการน้ัน ๆ โดยจากรายงานผลการวิจัย

ของกองวิจัยตลาดแรงงาน ปd 2557 ได)นิยามศัพทXท่ีใช)ในการวิจัยว=า อาชีพอิสระ หมายถึง การ

ประกอบกิจการหรือธุรกิจส=วนตัวในการผลิตสินค)า หรือบริการ ท่ีถูกต)องตามกฎหมาย มีอิสระในการ

กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของตัวเองได)ตามความเหมาะสม อาจมีการจ)างลูกจ)างหรือไม=ก็
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ได) และกรณีมีลูกจ)าง ต)องมีลูกจ)างไม=เกิน 14 คน และมีเงินลงทุนเร่ิมต)นไม=เกิน 200,000 บาท ซ่ึง

ตัวอย=างผู)ประกอบอาชีพอิสระในปGจจุบัน ได)แก= ค)าขายสินค)าเบ็ดเตล็ด เช=น การขายสินค)าทาง

อินเตอรXเน็ต เคร่ืองสำอาง สินค)ามือสอง ขายปุsย ขายยากำจัดศัตรูพืช การให)บริการเช=ารถ รถยก รถตู)

ให)เช=า การบริการตกแต=งสถานท่ี รับจัดงานอีเวนทX งานบริการโฮมสเตยX รีสอรXท แมนช่ัน บริการซ=อม

รถจักรยานยนตXหรือรถยนตX บริการซ=อมแอรX ไดนาโม และอุปกรณXไฟฟFา การให)บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม เปWนต)น (ตะวัน วรรณรัตนX, 2559)   

 สำหรับสาเหตุและแรงจูงใจการประกอบอาชีพอิสระในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถ

ถูกแบ=งออกเปWน 2 กลุ=มหลัก ได)ดังน้ี 

(1) กลุOมผูFประกอบการท่ีเกิดข้ึนใหมOตามการเติบโตทางสังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม 

 ในปGจจุบันการประกอบอาชีพอิสระได)รับความสนใจยอมรับมากข้ึน โดยแผนยุทธศาสตรX

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได)มีการส=งเสริมพัฒนาและฟ¡¢นฟูแหล=งท=องเท่ียวท่ีมีศักยภาพด)านการเรียนรู)

ทางประวัติศาสตรX วัฒนธรรม เกษตร และการท=องเท่ียวทางเลือกใหม= รวมถึงพัฒนาคุณภาพการ

ให)บริการ ส่ิงอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยด)านการท=องเท่ียวให)ได)มาตรฐานสากล ซ่ึงก็เปWน

ปGจจัยสำคัญอย=างหน่ึงท่ีทำให)คนสนใจหันมาประกอบอาชีพอิสระประเภทท่ีพักแรมและบริการด)าน

อาหาร ร)านกาแฟ ร)านเคร่ืองด่ืม รวมถึงอาชีพมัคคุเทศกX และขนส=งนำเท่ียว เปWนจำนวนมากข้ึนตาม

ไปด)วย  

 (2) กลุOมผูFประกอบการท่ีมีอยูOด้ังเดิม และกลุOมท่ีไดFรับผลกระทบการจากการ

เปล่ียนแปลงทางดFานสังคมและเศรษฐกิจ 

 กลุ=มผู)ประกอบอาชีพรับจ)างอิสระส=วนหน่ึงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ อาชีพ

รับจ)าง อาชีพซ=อมแซมรถจักรยานยนตXหรือรถยนตX ซ=อมแซ=มเคร่ืองใช)ไฟฟFา รวมไปถึงอาชีพค)าขายท้ัง

ร)านโชวXหวย ร)านอาหาร ถือว=าเปWนกลุ=มท่ีมีมาต้ังแต=ดังเดิมแล)ว แต=ในอีกมุมมองหน่ึง การเลือก

ประกอบอาชีพอิสระของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เกิดจากกลุ=มแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีได)รับ

ผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจและการแข=งขันจากปGจจัยภายนอก ทำให)ทางบริษัทต=าง ๆ มี

นโยบายลดอัตรากำลังคน โดยได)นำเทคโนโลยีมาประยุกตXใช)ในการทำงานแทนคนงานในลักษณะงาน

บางประเภท ทำให)ทางบริษัทจะต)องดำเนินการเลิกจ)าง ให)ออกจากงาน หรือการยุบเลิกเลิกกิจการ ซ่ึง

กลุ=มคนแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีได)รับผลกระทบก็ได)รับสิทธิประโยชนXและค=าชดเชยตามกฎหมาย

แรงงานทำให)พอมีเงินก)อนไว)ประคับประคองชีวิตได)ในระดับหน่ึง รวมถึงสามารถนำไปลงทุนในการ

ต=อยอดอาชีพอ่ืน ๆ ของตนได)อีกด)วย กลุ=มแรงงานท่ีถูกเลิกจ)างหรือให)ออกจากงานส=วนหน่ึงจึง
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ตัดสินใจออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามเดิม แต=ก็มีกลุ=มแรงงานท่ีถูกเลิกจ)างจำนวนมากท่ีหัน

มาประกอบอาชีพอิสระ โดยสาเหตุมาจากท่ีคนงานท่ีทำงานในอุตสาหกรรมส=วนใหญ=มีคุณวุฒิ

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงอาจไม=เพียงพอสามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได) 

นอกจากน้ีกลุ=มแรงงานท่ีถูกเลิกจ)างส=วนหน่ึง ต)องการทำงานอยู=ในถ่ินฐานเดิมหรือบริเวณไม=ไกลจากท่ี

พักอาศัยและชุมชนท่ีตนเคยอาศัยอยู= จึงไม=ต)องการย)ายถ่ินฐานไปบริเวณอ่ืน ทำให)คนงานท่ีเลิกจ)าง

และออกจากงานส=วนมากหันมาประกอบอาชีพภายใต)ของจำกัดทางด)านทางการศึกษาและข)อจำกัด

ทางด)านพ้ืนท่ีท่ีอยู=อาศัย อาทิ ขายของ เป£ดร)านขายของชำเล็ก ๆ บางส=วนขายอาหารตามส่ังและร)าน

ส)มตำไก=ย=าง บางส=วนขายของอ่ืน ๆ เช=น เส้ือผ)า และมีบางส=วนเป£ดธุรกิจเก่ียวกับการให)บริการ เช=น 

ซ=อมแซมอุปกรณXคอมพิวเตอรX และเป£ดศูนยXบริการล)างรถ เปWนต)น (ตะวัน วรรณรัตนX, 2559)   

 นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาประเด็นเร่ืองการเล=นการพนันของกลุ=มคนท่ีประกอบอาชีพค)าขาย

และผู)ประกอบการรายย=อย พบว=ามีเง่ือนไขเชิงโครงสร)างสำคัญและส=งผลต=อพฤติกรรมการเล=นการ

พนันของกลุ=มคนท่ีประกอบอาชีพค)าขายและผู)ประกอบการรายย=อย ดังรายละเอียดต=อไปน้ี  

  2.2.1 เง่ือนไขทางดFานเศรษฐกิจ 

 โดยท่ัวไปของอาชีพผู)ประกอบการรายย=อยต)องมีการบริหารค=าใช)จ=ายต=าง ๆ ท่ีมีรอบของ

การหมุนเงินส=วนใหญ=เปWนระยะส้ัน ๆ สอดคล)องกับการเล=นการพนัน โดยเฉพาะหวยใต)ดิน ซ่ึงใน

มุมมองของผู)ประกอบอาชีพน้ีมักจะมองว=าการเล=นหวยใต)ดินเปWนการเล=นการลงทุนท่ีช=วยสร)างรายได)

นอกเหนือกับอาชีพหลัก และสามารถนำไปต=อยอดได)  

   การพนันเป̂นแหลOงรายไดF การลงทุน และการหมุนกระแสเงินสด 

 กลุ=มคนท่ีประกอบอาชีพค)าขายและผู)ประกอบการรายย=อย มีมุมมองว=าการเล=นการพนัน

เปรียบเสมือนเปWนการลงทุนในรูปแบบหน่ึง กล=าวคือ กลุ=มคนท่ีประกอบอาชีพเหล=าน้ี ต)องบริหารจัด

การเงินเพ่ือหมุนเวียนเปWนค=าใช)จ=ายต=าง ๆ เช=น ค=าใช)จ=ายในครัวเรือน ค=าใช)จ=ายสำหรับชำระหน้ีสิน 

และการนำเงินไปลงทุนต=าง ๆ ซ่ึงส=วนใหญ=แล)วบุคคลกลุ=มน้ีไม=ได)มีรายได)เปWนรายเดือน ซ่ึงมักจะเปWนมี

รอบการรับเงินเปWนระยะส้ัน ๆ แต=กลับมีรอบระยะเวลารายจ=ายอยู=หลายช=วงและตลอดเวลา เช=น 

ค=าอาหาร ค=าลงทุนค)าขาย ค=าแรงคนงาน ค=าน้ำ ค=าไฟ ค=าประกัน ค=าเทอมบุตร ค=าใช)จ=ายท่ัวไป 

ค=าใช)จ=ายภาษีสังคม และรายจ=ายจิปาถะอ่ืน ๆ ดังน้ัน การเล=นการพนันโดยเฉพาะการเล=นหวยใต)ดิน 

จึงไม=ใช=การเล=นการพนันเพ่ือสนองความต)องการแบบลอย ๆ แต=เพ่ือเปWนการตอบสนองความต)องการ

เงินสด และสามารถเรียกได)ว=าเปWนการลงทุนอย=างหน่ึง เพราะผู)เล=นการพนันสามารถนำเงินไปต=อยอด 

รวมถึงเปWนสามารถใช)เปWนช=องทางการหารายได)เสริม หารายได)ทางลัด ได)ง=ายและใช)เวลาไม=นานใน

การลงทุน เห็นผลตอบแทนท่ีชัดเจนประกอบกับการท่ีมีรูปแบบให)เลือกลงทุนท่ีหลากหลาย (ศูนยXการ
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ปGญหาพนัน, 2557) ท้ังน้ี มีผู)สนใจใช)วิธีน้ีในการสร)างกำไร ให)แก=ตนเอง โดยสามารถเลือกท่ีจะลงทุน

ได) ในรูปแบบท่ีตนเองถนัด ซ่ึงหากถูกหวยใต)ดินก็จะทำให)มีทุนสำรองในครอบครัว เพ่ือนำไปใช)เปWน

ทุนการศึกษาของบุตรและการลงทุนในธุรกิจ เปWนต)น สำหรับบุคคลกลุ=มน้ี ยังมีมุมมองอีกว=าการเล=น

หวยใต)ดินจึงไม=ใช=การพนันในทางท่ีไม=ดีเพียงอย=างเดียว สำหรับรูปแบบการลงทุนในหวยใต)ดินน้ันการ

ลงทุนซ้ือหวยใต)ดินในแต=ละงวด จะไตร=ตรองอย=างระมัดระวัง โดยส=วนใหญ=จะซ้ือลอตเตอร่ีรัฐบาลเพ่ือ

หวังรางวัลก)อนใหญ= และซ้ือหวยใต)ดินด)วยความหวังว=าจะมีโอกาสถูกรางวัลมากกว=าสลากกินแบ=ง

รัฐบาล ดังจะเห็นได)จากผลการศึกษาว=า กลุ=มผู)ประกอบอาชีพค)าขาย และประกอบธุรกิจส=วนตัว จะ

ใช)เงินเพ่ือลงทุนเล=นการพนันหรือลงทุนซ้ือสลากกินแบ=งรัฐบาลหรือหวยใต)ดินมากน)อย แตกต=างกันไป

ตามฐานะทางเศรษฐกิจ (กนกพร ดีบุรี, 2556)  

   2.2.2 เง่ือนไขทางดFานสังคม 

    2.2.2.1 การบOมเพาะความสัมพันธIระหวOางคนในชุมชน 

 ส=วนใหญ=ผู)เล=นการพนันในสังคมเกิดข้ึนมาจากสภาพแวดล)อมทางสังคมท่ีเอ้ืออำนวย โดย

เร่ิมต้ังแต=ครอบครัวท่ีมีการเล=นการพนันเปWนประจำ ทำให)เปWนแบบอย=าง ส=งผลให)มีความต)องการท่ีจะ

เล=นการพนันตาม รวมท้ังมีการบริหารความเส่ียงและข)อมูลรวมกัน อาทิ การร=วมกันเสาะหาตัวเลข 

แล)วมีการแบ=งปGนภายในครอบครัวและเครือญาติ จากน้ันก็เกิดการขยายผลออกไปเปWนระบบ

เครือข=ายการพนันในชุมชน โดยมีการทำกิจกรรมต=าง ๆ ด)วยกันระหว=างบุคคลอ่ืน ๆ นอกครัวครัว จับ

กลุ=มเส่ียงโชค เล=นการพนัน และแทงหวยด)วยกัน ซ่ึงทำให)เกิดเครือข=ายของผู)ซ้ือ (ผู)เล=นการพนัน) และ

ผู)ขาย(เจ)ามือหรือผู)รับแทง) ในชุมชนข้ึน ส=วนผู)ขายหรือเจ)ามือก็ไม=ใช=ใครท่ีไหน มักเปWนคนท่ีรู)จัก สนิท

สนม ซ่ึงอาศัยอยู=หมู=บ)านหรือชุมชนเดียวกัน เปWนเพ่ือนท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน นอกจากน้ีเจ)ามือหวยบ=มเพาะ

ความสัมพันธXกับผู)เล=นท่ีเปWนชาวบ)านด)วยวิธีการผูกพันทางสังคม อาทิ เปWนเจ)าภาพจัดงานร่ืนเริงต=าง ๆ  

เจ)าภาพงานบุญ งานกินเล้ียง ฯลฯ เพ่ือให)คนในชุมชนได)เข)ามามีส=วนร=วมและสนุกสนานไปด)วยกัน 

ท้ังน้ี ก็เพ่ือประโยชนXทางธุรกิจด)วย จึงทำให)เกิดการสร)างเครือข=ายความสัมพันธXท่ีเหนียวแน=นระหว=าง

บุคคลในชุมชน เปWนเครือข=ายความร=วมมือท่ีม่ันคง มีรากฐานความเช่ือ ความหวัง และความไว)ใจกัน  

(นพนันทX วรรณเทพสกุล, 2554) 

    2.2.2.2 บทบาทตัวแปรสำคัญ และตัวกลางในการเลOนการพนัน  

 เจ)ามือหวยใต)ดินรายใหญ=ส=วนมากมักประกอบอาชีพเปWนผู)ประกอบการค)าขายในตัวอำเภอ

หรือจังหวัด ซ่ึงแต=ละรายต)องมีเงินทุนหมุนเวียนไม=ต่ำกว=าหลักล)าน รวมถึงต)องมีสายสัมพันธXกับ

เจ)าหน)าท่ีรัฐ เพ่ือทำให)ธุรกิจดำเนินไปได)อย=างราบร่ืน ในขณะท่ีคนขายหวยรายย=อย (รวมถึงคนเดิน

โพย) ก็ต)องมีเงินทุนหมุนเวียนไม=ต่ำกว=า 5,000 บาท เพราะอาจต)องสำรองเงินค=าซ้ือแทนลูกค)าไปก=อน 
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หรือต)องจ=ายเงินรางวัลให)แก=ลูกค)า เปWนต)น ซ่ึงผู)ประกอบการรายย=อยบางราย อาทิ แม=ค)าร)านโชหวย 

หรือแม=ค)าร)านอาหารริมทาง ก็รับหน)าท่ีเปWนท้ังคนขายหวยรายย=อย และคนเดินโพย ท่ีทำหน)าท่ีเช่ือม

ประสานระหว=างเจ)ามือหวยรายใหญ=กับคนซ้ือหวยตามเขตชุมชนหมู=บ)าน โดยก็จะได)รับเปอรXเซ็นตX

ของยอดการรับซ้ือในแต=ละงวด (นวลน)อย ตรีรัตนX, 2557)   

   2.2.3 เง่ือนไขทางดFานอุดมการณI 

    2.2.3.1 การพนันคือการสันทนาการและการพักผOอน 

 เน่ืองจากวิถีชีวิตการทำงานในสังคมทุนนิยมหรือสังคมสมัยใหม=ให)ความสำคัญกับ “เวลา” 

แต=ในบางคร้ังกลุ=มผู)ประกอบอาชีพอิสระก็จะมีช=วง “เวลาว=าง” เน่ืองจากไม=มีลูกค)าหรือลูกค)าจะมา

เปWนช=วงๆ ทำให)ผู)คนรู)สึกเบ่ือหน=าย การเล=นการพนัน จึงได)กลายมาเปWนช=องทางง=ายๆ ในการหลีกหนี

ออกจากความเบ่ือหน=าย เพ่ือนำพากลุ=มบุคคลเหล=าน้ันไปสู=ภาวะสนุกสนานต่ืนเต)นเร)าใจจากการได) 

“ลุ)น” ถึงแม)จะเปWนเพียงช่ัวคร้ังช่ัวคราว แต=ก็สามารถเข)าถึงได)อย=างง=าย เพียงแค=เจียดเงินค=าใช)จ=าย

และเวลาส=วนหน่ึงมาเส่ียงโชคเพ่ือเพ่ิมความต่ืนเต)นให)กับชีวิต ซ่ึงหากโชคดีก็จะได)รับเงินรางวัล และ

อาจมีโอกาสได)เล่ือนสถานะทางสังคมท่ีสูงข้ึน ท้ังน้ี จากการสัมภาษณXการเล=นการพนัน (หวยใต)ดิน) 

ของแม=ค)าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว=าเหตุผลในการซ้ือไม=ได)เก่ียวข)องกับเงิน ๆ ทอง ๆ อย=าง

เดียว หรือเปWนการเส่ียงโชค แต=เปWนเร่ืองของความต่ืนเต)นในการลุ)นโชค และสันทนาการ   

  

   “บ=าย 2 -3 ท่ีร)านก็จะเงียบแล)ว ก็จะเปWนเวลาเตรียมของไว)ขายตอนเย็นต=อ พอ

เตรียมเสร็จก็ไม=รู)จะทำอะไร เป£ดโทรศัพทXดูเลขเด็ดหน=อย มันก็ดูเพลินๆ ดี” (นางหนิง 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 พฤศจิกายน 2563) 

   “คนไทยมักมีความสุขกับการเล=นหวย ก็ว=าจะไม=ซ้ือแล)ว เพ่ือนบอกว=าได)เลขเด็ด

มาก็เลยซ้ือตาม ซ้ือท้ังสลากกินแบ=งรัฐบาล ท้ังหวยใต)ดิน แต=ก็เล=นไม=มาก พอขำๆ ไป เวลา

ลุ)นกับเพ่ือนก็ต่ืนเต)นดี ๆ” (นางจอย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 11 พฤศจิกายน 2563) 

    

  2.2.3.2 ความเช่ือ และโชคลาภ 

 ความเช่ือด)านโชคลาง เปWนความเช่ือท่ีไม=สามารถอธิบายด)วยหลักเหตุผล และอาจกล=าวได)

ว=าเปWนเร่ืองส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติเก่ียวกับวัตถุส่ิงของ การกระทำ หรือสถานการณXท่ีเก่ียวข)องกับการตุ)น

ให)เกิดผลลัพธXหรือพฤติกรรมใด พฤติกรรมหน่ึง ยกตัวอย=างเช=น ผู)ประกอบอาชีพค)าขายส=วนใหญ=

มักจะบูชาวัตถุมงคลท่ีเช่ือว=ามีผลต=อการค)าขายและโชคลาภ เช=น นางกวัก สาลิกาล้ินทอง เปWนต)น

นอกจากน้ีผู)คนยังมีความเช่ือในการขอพรจากส่ิงศักด์ิต=าง ๆ ผสมกับความเช่ือทางงวัฒนธรรมท่ีถูก
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ถ=ายทอดกันมา เพ่ือให)ส=งผลต=อโชคลาภของตน อาทิ บูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในบ)านพัก ขูดเลขจากต)น

ตะเคียน ตัวเลขจากอ=างน้ำมนตX ตรวจสอบดวงชะตาเกณฑXการรับเงิน การทำนายดวงจากความฝGน 

เปWนต)น 

 ปGจจุบันความเช่ือในโชคลาภกลายมาเปWนชุดความรู)แบบชาวบ)านท่ีมีการผสมผสานกับ

ความรู)ท)องถ่ินอันมีลักษณะแนบแน=นกับความเช่ือเร่ืองผลของกรรมในพุทธศาสนา และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ี

ตนนับถือ  ดังน้ันคำอธิบายเร่ืองโชคลาภย=อมมีอิทธิพลต=อพฤติกรรมการเล=นการพนัน อีกท้ังยังเปWน

ส=วนหน่ึงของผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน ท่ีผู)เล=นการพนันเลือกใช)และเปWนข)อมูล

ประกอบในการตัดสินใจในการเล=นการพนันได) และแนวโน)มท่ีจะเล=นการพนันแต=ละคร้ังมากข้ึนเม่ือมี

สัญญาณ หรือคำทำนายท่ีบ=งบอกถึงการมีโชคลาภ รวมไปถึงความเช่ือในโชคลางส=วนบุคคลท่ีเช่ือว=า

ส่ิงของหรือบุคคลหน่ึงจะเปWนผู)นำโชคลาภมาให) และจะทำให)มีโอกาสถูกรางวัลมากย่ิงข้ึน 

   

    “ก5อนหนFาน้ีฝcนมาบFานไฟไหมF แลFวในฝcนมีคนทักใหFไปซ้ือลอตเตอร่ีเป_นบFานเลขท่ี

นะ แลFวเราก็ไปซ้ือ พอผลออกก็ถูกรางวัล เลยทำบุญบFานใหม5” (นายหน่ึง (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 5 พฤศจิกายน 2563) 

    “พ่ีเคยใหFลูกชายไปขอหวยจากตFนตะเคียน ชาวบFานเช่ือกันว5าถFาใหFผูFชายไปขอ 

และบอกว5าถFาถูกจะนำหัวหมูกับเหลFาไปถวาย ตกดึกลูกชายฝcนเห็นเลข เช่ือไหม งวดน้ันถูก

ไปหลายคนเลย” (นางสม (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 พฤศจิกายน 2563) 

    “มีหมอดูมาทักว5าช5วงน้ีจะไดFโชคจากเด็ก ๆ ก็เลยใหFหลานไปซ้ือลFอตตาร่ีใหF ก็ถูก

ไปเต็ม ๆ 2-3 ตัว” (นางจอย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 11 พฤศจิกายน 2563) 

  

 2.3   กลุOมแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม 

 ในปGจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือว=าเปWนจังหวัดท่ีได)ช่ือว=ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยู=ในระดับท่ีสูงเปWนลำดับต)น ๆ ของประเทศไทย ด)วยความท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ= อยู=ใกล)กับเมืองหลวง

อย=างกรุงเทพมหานคร ทำให)มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส=งต=าง ๆ ให)สะดวก และรวดเร็ว 

นอกจากน้ียังเปWนท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศมากมาย ได)แก= นิคมอุตสาหกรรมบาง

ปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ)านหว)า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และยังมีเขตประกอบ

อุตสาหกรรม 2 แห=งคือ แฟคตอร่ีแลนดXวังน)อย และบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 

พร)อมท้ังยังมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได)รับอนุญาตประกอบกิจการท้ังหมด จำนวนกว=า 2,675 โรงงาน 

ซ่ึงตีเปWนมูลค=าเงินทุนรวม 620,865.73 ล)านบาท และมีการจ)างงานรวมท้ังส้ินกว=า 296,613 ราย ท้ังน้ี 
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ผลิตภัณฑXมวลรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปd 2561 มีมูลค=าท้ังส้ิน 412,701 ล)านบาท โดยมี

ผลิตภัณฑXมวลรวมภาคอุตสาหกรรม มีมูลค=ากว=า 279,060 ล)านบาท คิดเปWนร)อยละ 67.33 ของ

ผลิตภัณฑXมวลรวมของจังหวัด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลิตภัณฑXจังหวัดต=อหัว (GPP per capita) อยู=ท่ีปd

ละ 454,953 บาทต=อคน สูงเปWนลำดับท่ี 5 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง ชลบุรี 

กรุงเทพมหานคร และปราจีนบุรี  

 จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีกล=าวมาข)างต)น รวมไปถึงการขยายตัวทางสังคม

เมือง (Urbanization) ล)วนส=งผลกระทบโดยตรงต=อความต)องการด)านแรงงานหรืออุปสงคXของ

ตลาดแรงงาน (Labor Demand) ทำให)ตลาดแรงงานมีความต)องการแรงงานในอุตสาหกรรมเพ่ิมมาก

ข้ึน ส=งผลให)เกิดการโยกย)ายแรงงานในภาคเกษตรกรรมไปยังภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน รวมถึงมีการ

โยกย)ายถ่ินฐานจากพ้ืนท่ีอ่ืนหลากหลายภูมิภาคเข)ามาทำงานในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมมากข้ึน

เช=นเดียวกัน ดังน้ัน การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหม=ในการทำงานจากลักษณะเกษตรกรรม ไปยังลักษณะ

งานอุตสาหกรรม ทำให)เกิดดำเนินชีวิตภายใต)กรอบ “เวลาและสถานท่ี” หรือ “กฎระเบียบข)อบังคับท่ี

กำหนด” ความเปWนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมส=งผลให)การดำเนินชีวิตของตนเองถูกกำหนดตาม

ตารางเวลาการทำงานของโรงงาน ซ่ึงมีการกำหนดสัดส=วนวันเวลาทำงานและเวลาพักผ=อนอย=าง

ชัดเจน ความเปWนส=วนตัวได)เข)ามาแทนท่ีความสัมพันธXท่ีเคยมีมากับชุมชน การดำเนินปฏิสัมพันธXต=าง 

ๆ ร=วมกับชุมชนก็เร่ิมลดน)อยลง บทบาทของชุมชนได)ปรับเปล่ียนเปWนเพียงสถานท่ีท่ีเอาไว)พักผ=อน

หลับนอนเท=าน้ัน แต=ถึงแม)จะมีการปรับเปล่ียนการดำเนินชีวิตและบทบาทด)านความสัมพันธXกับชุมชน

ลดน)อยลง ในทางตรงกันข)าม ความสัมพันธXกับบุคคลอ่ืนในชีวิตการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็

อาจจะเพ่ิมข้ึนตามเวลาการทำงาน โดยตอนแรกผู)คนอาจรวมกลุ=มกันจากบุคคลท่ีรู)จัก เพ่ือน หรือคน

ในชุมชนท่ีเข)ามาทำงานในโรงงาน จากน้ันก็เร่ิมขยับความสัมพันธXกับบุคคลอ่ืนในโรงงานจากความช่ืน

ชอบหรือกิจกรรมท่ีสนใจในส่ิงท่ีคล)ายคลึงกัน จึงกลายเปWนการสร)างเครือข=ายและสานความเปWนหมู=

เปWนพวกภายใต)กรอบเวลาทำงานเดียวกันในสถานท่ีเดียวกันได) (ศูนยXศึกษาปGญหาการพนัน, 2557)  

   2.3.1 เง่ือนไขทางดFานเศรษฐกิจ 

    2.3.1.1 ชOองทางการสรFางรายไดFเพ่ือดำรงชีพ 

 การเล=นการพนันเปWนกิจกรรมดำรงชีพท่ีตอบสนองความต)องการในการใช)จ=ายเพ่ือการ

อุปโภค บริโภคท่ีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการหมุนเวียนเงินสดของกลุ=มแรงงานใน

อุตสาหกรรม โดยเหตุผลหลักของการเล=นการพนัน คือ ความต)องการทางการเงินเพ่ือนำมาใช)จัดการ

ชีวิตของครอบครัวท่ีมีลักษณะเฉพาะหน)าหรือระยะส้ัน เน่ืองจากแรงงานส=วนมากมีรายได)อยู=ระดับ

ปานกลางถึงค=อนข)างต่ำ แต=มีรายจ=ายในการดำเนินชีวิตค=อนข)างสูง ได)แก= ค=าเช=าท่ีพัก ค=าน้ำค=าไฟ ค=า
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เคร่ืองอุปโภคบริโภค ค=าเดินทาง ค=าใช)จ=ายจิปาถะภายในบริษัท รวมถึงค=าใช)จ=ายท่ีต)องรับผิดชอบ

ครอบครัวของตนเอง ในมุมมองของแรงงานหรือพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมน้ัน การพนันเปWน

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช)หารายได)เสริม เพ่ือใช)จ=ายในชีวิตประจำวัน ใช)ในการเล้ียงดูจุนเจือครอบครัว และ

ยังเปWนช=องทางท่ีจะทำให)เกิดการเพ่ิมรายได)และบริหารจัดการการเงิน  เพ่ือแสวงว=าหาเงินในการต=อ

ยอดความฝGนของกลุ=มแรงงาน  ท้ังน้ี รายได)ท่ีมาจากการพนันอาจสามารถเปล่ียนเปWนทางลัดสู=การก)าว

ไปยังความฝGนท่ีตามท่ีกลุ=มแรงงานคาดหวังไว)ในอนาคตได)  (ธนิต โตอดิเทพยX, 2559) 

    2.3.1.2 รูปแบบรายไดF/เงินเดือนประจำ 

 การปรับเปล่ียนการดำเนินชีวิตมาทำงานในแรงงานก็ส=งผลให)ผู)คนมีรายได)ท่ีแน=นอน

สามารถหมุนเวียนแต=ละเดือนได)อย=างสม่ำเสมอ แน=นอนว=าโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปWนสภานท่ีรวบรวม

กลุ=มคนท่ีมีงานทำอยู=เปWนจำนวนมาก ทำให)เกิดการหมุนเวียนของรายได)ท่ีแน=นอนในแต=ละเดือนเปWน

จำนวนมหาศาล ซ่ึงก็ถือว=าเปWนแหล=งทุนทรัพยXท่ีดีของการเจริญเติบโตธุรกิจการพนันในเขตโรงงาน

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย=างย่ิงการเล=นหวยใต)ดิน เกิดการสร)างเครือข=ายการเล=นหวยใต)ดินในโรงงาน 

และการเล=นหวยใต)ดินยังมีบทบาทท่ีกลายมาเปWนส=วนหน่ึงของกิจกรรมในกลุ=มเพ่ือนแรงงานด)วยกัน 

สานความสัมพันธXความเปWนหมู=คณะภายใต)กรอบระยะเวลาปฏิบัติงานเดียวกันในสถานท่ีเดียวกัน 

อย=างน)อยวันละ 7-8 ช่ัวโมง 

 

    “โรงงานมีคนอยู5ประมาณ 400 คน ก็จะมีคนท่ีรับแทงหวยประจำอยู5 

เงินเดือนส5วนใหญ5ก็จะออกช5วงหวยออกคือวันท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน วันหวยออกเป_น

วันท่ีคนงานรวบรวมเลขเด็ด ก5อนตัดสินใจแทงหวย พบว5ามีเงินหมุนเวียนหวยใตFดิน

ประมาณ 45,000 บาทต5องวด หรือ 90,000 บาทต5อเดือน” (นายเอ (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 7 พฤศจิกายน 2563) 

  

 นอกจากน้ี การท่ีโรงงานอุตสาหกรรมมีการหมุนเวียนเงินเดือนของพนักงานอยู=เปWนประจำ 

ส=งผลให)ระบบการเล=นการพนันแบบแปะหรือ การเล=นก=อนจ=ายทีหลัง สามารถจูงใจให)กลุ=มคนแรงง

งานรู)สึกพอใจท่ีสามารถเล=นการพนันได) โดยไม=ต)องจ=ายเปWนเงินสด อันเน่ืองมาด)วยระบบภายในของ

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีเงินเดือน รายได) เปWนหลักประกันความเส่ียง (นวลน)อย ตรีรัตนX, 2557)   

 

    2.3.1.3 รายไดFพิเศษจากการทำงานลOวงเวลาและคOากะ 
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 โดยท่ัวไปกลุ=มแรงงานมักจะมีการจัดสรรรายได)อยู= 2 ส=วนหลัก คือ รายได)จากเงินเดือน ซ่ึง

ผู)คนส=วนมากในโรงงานมักจะใช)เงินเดือนค=าจ)างเก็บไว)ใช)ในค=าใช)จ=ายในชีวิตประจำวันส=วนของ

ครอบครัว ค=าอาหาร ค=าท่ีพัก เปWนต)น แต=อีกส=วนหน่ึงเปWนรายได)ท่ีได)นอกเหนือจากเงินเดือน เปWน

รายได)พิเศษท่ีเกิดจากความขยันขันแข็ง แลกมาจากการทำงานเพ่ิมหลังเลิกงาน หรือเปWนค=าตอบแทน

ท่ีปฏิบัติงานในเวลากลางคืน และต)องเข)าปฏิบัติงานหลังเวลางานหรือเปWนช=วง ๆ ของระยะเวลา ได)แก= 

การทำงานล=วงเวลา (Overtime) และค=าปฏิบัติงานกะ (Shift Premium) ท่ีกลุ=มแรงงานเพ่ิมเติม

จัดสรรเพ่ิมเติมตามกฎหมายคุ)มครองแรงงาน ให)กับพนักงานท่ีปฏิบัติงานล=วงเวลาหรือปฏิบัติงานกะ 

คนท่ัวไปมักจะใช)เงินพิเศษจากการทำงานล=วงเวลาไปจ=ายสำหรับส่ิงท่ีไม=จำเปWน เช=น สินค)าฟุkมเฟ¡อย 

ความบันเทิง รวมไปถึงการเส่ียงโชคและการพนันด)วย ท้ังน้ี ทัศนคติของกลุ=มแรงงานส=วนใหญ=คิดว=า

จำนวนเงินท่ีเสียให)กับการเล=นการพนันเปWนจำนวนเงินท่ีน)อยเม่ือเปรียบเทียบกับรายได)ท่ีได)รับ และมี

ความคุ)มค=าท่ีจะเส่ียง แม)ต)องเสียเงินก)อนเล็กน้ันไป (นวลน)อย ตรีรัตนX, 2557) 

 

    “ปกติเวลาเงินเดือนออกก็เอาไปใชFซ้ือขFาว จ5ายค5าน้ำ ค5าไฟ ค5าบFาน ค5ารถ

มอเตอรWไซตW ก็แทบจะไม5เหลือแลFว แต5พอมีเงินโอทีก็ทำใหFเรามีเงินเก็บมาข้ึน บางส5วนก็

เอาไปฝากธนาคารเผ่ือฉุกเฉิน บางส5วนก็เอาไปซ้ือหวยเผ่ือจะฟลุlครวยกับเขาบFาง” (นายเอ 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 7 พฤศจิกายน 2563) 

  2.3.2 เง่ือนไขทางดFานสังคม 

  แรงงานผลัดถ่ิน การแสดงอัตลักษณI และ เครือขOายความสัมพันธI 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย=างรวดเร็วของนิคมอุตสาหกรรมทำให)ในพ้ืนท่ีเกิดชนช้ันทาง

สังคม และเกิดกลุ=มคนหน)าใหม=ท่ีอพยพเคล่ือนย)ายเข)ามาจากต=างถ่ิน ซ่ึงประกอบด)วยคนรุ=นใหม=ท่ีเข)า

เปWนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทต=าง ๆ ภายในนิคม ด)วยการปรากฏข้ึนมาของชนช้ันทาง

สังคมหรือกลุ=มคนเหล=าน้ี ส=งผลให)ความสัมพันธXทางสังคมแบบเดิมได)เปล่ียนไป โดยบางคนเดินทางมา

ทำงานคนเดียวหรือครอบครัวเด่ียว ทำให)รูปแบบความสัมพันธXมีความเปWนปGจเจกบุคคลมากข้ึน ผู)คน

เหล=าน้ีจึงพยายามแสวงหาและสร)างสังคมของตนเอง เพ่ือเปWนการแสดงตัวตนหรืออัตลักษณXบนพ้ืนท่ี

ทางสังคม โดยส=วนใหญ=จะยึดโยงจากส่ิงท่ีแสดงถึงความเปWนตัวแทนของท)องถ่ินและเช่ือมโยงกับกลุ=ม

บุคคลท่ีมีภูมิหลังคล)ายคลึงกัน จากน้ันก็เกิดการรวมกลุ=มกันทำกิจกรรมผสมผสานความเปWนท)องถ่ิน

เดิม อาทิ การรับประทานอาหาร  การใช)ภาษาท)องถ่ินในการส่ือสารกัน รวมไปถึงการสนับสนุนกีฬา

ฟุตบอลของสโมสรท)องถ่ิน เปWนต)น ทำให)เกิดการขยายตัวสู=การสร)างชุมชนใหม=ของกลุ=มแรงงานพลัด

ถ่ิน และกลายเปWนกลไกลทางสังคมท่ีเช่ือมโยงกับการดำเนินกิจกรรมต=าง ๆ ร=วมกัน ภายใต)บริบทท่ี
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เปล่ียนแปลงไปในพ้ืนท่ีทางสังคมใหม= โดยเฉพาอย=างย่ิงการส=งกำลังการเชียรXฟุตตบอลของสโมสร

ท)องถ่ินทางไกลร=วมกับกลุ=มเพ่ือนผลัดถ่ิน เน่ืองจากมีข)อจำกัดเร่ืองเวลาว=าง ทำให)ไม=สามารถเดินทาง

ไปดูการแข=งขันในพ้ืนท่ีต=าง ๆ ได) จึงทำได)เพียงการส=งกำลังใจผ=านหน)าจอโทรทัศนXเท=าน้ัน นอกจากน้ี 

กลุ=มแรงงานพลัดถ่ิน บางส=วนจะมีพฤติกรรมท่ีจะนิยมเล=นการพนันฟุตบอลร=วมกับการส=งกำลังใจเชียรX

ทีมท่ีตัวเองรักเพ่ือเพ่ิมอรรถรสและสีสันสำหรับฟุตบอล (ธนิต โตอดิเทพยX, 2559) 

 นอกจากน้ี รูปแบบการพนันภายในนิคมอุตสาหกรรม อาจเร่ิมต)นข้ึนอย=างไม=เปWนทางการ

จากหลายกลุ=มคน ท้ังพนักงานในบริษัทต=าง ๆ ท่ีมีโอกาสได)ทำกิจกรรมร=วมกัน หรือแข=งขันกีฬา แล)ว

เกิดมีการวางเงินเดิมพันเพ่ือเพ่ิมความสนุก เพ่ิมสีสันในการแข=งขัน สร)างแรงกระตุ)นและความต่ืนเต)น

ให)กับผู)เข)าแข=งขัน ผู)จัดการทีม และผู)ชมของทีมต=าง ๆ รวมไปถึงบางกรณีท่ีมีการรวมกลุ=มของผู)คนใน

โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือร=วมพูดคุย ให)คำปรึกษาหาข)อมูลเก่ียวกับการเล=นการพนัน รวมถึงช=วยเหลือ

สมาชิกมีช=องทางในการแสวงหารายได)จากการพนันอยู=สม่ำเสมอ ท้ังน้ี อาจกล=าวสรุปได)ว=า

ความสัมพันธXของการพนันในกลุ=มแรงงาน เปรียบเสมือน “พ้ืนท่ีสาธารณะ” แห=งหน่ึงในสังคม

อุตสาหกรรมท่ีเป£ดโอกาสให)ทุกคนท้ังแรงงานพลัดถ่ิน แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ=ม

โรงงานอุตสาหกรรมเขตเดียวกัน ฯลฯ ท้ังสมาชิกใหม=และเก=า เข)ามาร=วมแลกเปล่ียนพูดคุยและปรับ

ทุกขXได)ทุกเร่ืองต้ังแต=ปGญหาส=วนตัว ไปจนถึงปGญหาระดับประเทศได) (ธนิต โตอดิเทพยX, 2559) 

   2.3.3 ปaจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสOงผลตOอพฤติกรรมการเลOนการพนันในกลุOมแรงงาน 

    2.3.2.1 การพัฒนาของระบบเทคโนโลยี 

 การขยายตัวของระบบอินเตอรXเน็ตและโทรศัพทXสามารถทำให)รับรู)ข)อมูลข=าวสารได)อย=าง

สะดวกและรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เปWนช=องทางรูปแบบหน่ึงท่ีผู)เล=นการพนันสามารถเข)าใช)บริการเล=น

การพนันได)อย=างสะดวกสบายง=ายข้ึน โดยการเข)าเว็บไซตXหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวกับการพนันแทบ

ทุกมุมโลกและทุกประเภทการพนัน เช=น เว็บไซตXพนันฟุตบอลออนไลนX การเล=นคาสิโนออนไลนX บาคา

ร=าออนไลนX เปWนต)น ซ่ึงผู)พนันสามารถเข)าไปเล=นได)ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีสะดวกตลอด 24 ช่ัวโมง  

(ธนิต โตอดิเทพยX, 2559) 

    2.3.2.1 ความไมOสมดุลของการทำงาน 

 รูปแบบการทำงานในโรงงานท่ีถูกครอบคลุมไปด)วยกฎระเบียบ ประสิทธิภาพการทำงาน 

และเวลา ส=งผลให)พนักงานในโรงงานจะต)องทำการผลิตให)ได)ตามเปFาหมายขององคXการภายใต)

ระยะเวลาการทำงานท่ีกำหนด หรืออาจต)องทำงานแข=งกับเวลา และบางคร้ังอาจจะต)องทำงาน

ล=วงเวลาท้ังท่ีสมัครใจและถูกบังคับโดยมีเงินตอบแทนพิเศษเปWนแรงจูงใจ ซ่ึงการทำงานแข=งกับเวลา

ภายใต)กฎระเบียบต=าง ๆ ย=อมส=งผลให)เกิดความไม=สมดุลในการทำงานกับชีวิตส=วนตัว กลุ=มแรงงาน
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ส=วนใหญ=มีความเครียดและความกดดัน รวมไปถึงส=งผลต=อสมรรถภาพของร=างกายลดลง รู)สึกเพลีย 

อ=อนล)า และมีปGญหาสุขภาพ ดังน้ัน การเล=นการพนันจึงเปWนวิธีการหน่ึงท่ีทำให)กลุ=มแรงงานสามารถ

หลบหลีกออกจากความเครียดในการทำงาน โดยแสวงหาพ้ืนท่ีของตนเองเพ่ือหากิจกรรมพักผ=อนและ

คลายเครียด (ธนิต โตอดิเทพยX, 2559) 

 

  2.4 กลุOมเยาวชน 

 การพนันถือว=าเปWนกิจกรรมท่ีมีบทบาทเก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิตของผู)คนในสังคมไทยต้ังแต=อดีต

จนถึงปGจจุบัน ซ่ึงไม=ใช=แค=ผู)ใหญ=เท=าน้ันท่ีเล=นการพนัน แต=ยังรวมถึงผู)คนท่ียังเปWนเยาวชนอีกด)วย การ

เปล่ียนแปลงทางบริบทสังคม ปGจจัยทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ=นใหญ= พร)อมท้ัง

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ล)วนพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพนันให)มีลักษณะท่ีหลากหลาย

สอดคล)องกับความต)องการของผู)เล=นหน)าใหม= ๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย=างย่ิงในกลุ=มของนักเรียน 

นักศึกษา ท่ีการเล=นการพนันน้ันแพร=ระบาดไปอย=างแพร=หลาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาเง่ือนไขเชิงโครงสร)างท่ี

ส=งผลต=อพฤติกรรมการเล=นการพนันของกลุ=มเยาวชน พบว=ามีเง่ือนไขท่ีสำคัญ ดังรายละเอียดต=อไปน้ี  

    2.4.1 เง่ือนไขทางดFานสังคม 

 เง่ือนไขทางสังคมในกลุ=มเยาวชน ท่ีเปWนส่ิงสนับสนุนให)กลุ=มเยาวชนมุ=งเน)นไปสู=การเล=นการ

พนัน ส=วนใหญ=เกิดจากการถ=ายทอดทางวัฒนธรรมการเล=นการพนันจากรุ=นหน่ึงไปสู=รุ=นหน่ึงหรือกลุ=ม

คนหน่ึงไปสู=กลุ=มคนหน่ึง ซ่ึงช=วยกระตุ)นให)เด็กเยาวชนเรียนรู)และรับรู)ว=าการพนันน้ัน ๆ เปWนท่ียอมรับ

ในทางสังคมวัฒนธรรม ซ่ึงสภาพแวดล)อมเหล=าน้ีล)วนมีอิทธิพล และเปWนจุดเปล่ียนให)เด็กหรือเยาวชน

ได)ซึมซับ และมีพฤติกรรมและทัศนคติเชิงบวกกับการพนันเปWนอย=างสูง (ณรงคX พลอยดนัย, 2555) 

     2.4.1.1 การถOายทอดทางวัฒนธรรมจากกลุOมบุคคลในครอบครัว  

 เด็กและเยาวชนส=วนใหญ=รู)จักการเล=นการพนันจากบุคคลในครอบครัวเปWนอันดับแรก 

โดยเฉพาะพ=อ แม= และญาติพ่ีน)องท่ีเล=นการพนัน เด็กจึงมักจะถูกปลูกฝGงการเล=นการพนันมาต้ังแต=จำ

ความได) โดยสืบเน่ืองมาจากการเห็นตัวอย=างจากคนรอบข)างหรือบุคคลในครอบครัวเล=นการพนัน เม่ือ

เด็กเห็นคนในครอบครัวสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล=นพนันบางอย=าง พวกเขาก็มองว=าการเล=นการ

พนันน้ีคือการช=วยผ=อนคลายความเครียดท่ีดีท่ีสนุกสำหรับครอบครัวของเขา ทำให)นำไปสู=ความอยากรู)

อยากลอง จากน้ันก็ได)เร่ิมคุ)นชินและสร)างกระบวนการการมีส=วนร=วมเพ่ิมมากข้ึนกับบุคคลภายใน

ครอบครัว อาทิ การให)ช=วยเลือกเลข การให)ไปซ้ือสลากกินแบ=งรัฐบาล เปWนต)น  ซ่ึงถ)าหากเด็กไม=ได)รับ

การอบรมส่ังสอนในเร่ืองของการพนัน และตัวเองก็คิดเองไม=ได) เด็กก็จะอยากรู)อยากลองเล=น นำไปสู=
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การลองเล=นพนันด)วยตนเองในท)ายท่ีสุด (ณรงคX พลอยดนัย, 2555) ดังตัวอย=างการสัมภาษณXกลุ=ม

เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังน้ี  

     

    “ถFาหากมีคนมาขายลอตเตอร่ีในหมู5บFาน แม5ก็จะชอบใชFใหFไปซ้ือ โดยจะ

บอกตัวเลข 2-3 ตัวทFายเท5าน้ัน บอกว5าเป_นเลขเด็ดจากท่ีนูFนท่ีน่ีบFาง ตอนหวยออกช5วงตFน

เดือนกับกลางเดือนก็ตFองมาช5วยลุFนหวยกับแม5บFาง” (นายแมน (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 

10 พฤศจิกายน 2563) 

    “เร่ิมเล5นต้ังแต5 ม.1 ท่ีบFานเปnดโตlะบอล ทำอาชีพน้ีเป_นอาชีพหลักเลย มีเปnด

ท้ังท่ีอยุธยาและสุไหงโกลก โดยพ่ีชายแทFๆ เป_นชักชวนใหFเล5นการพนันฟุตบอลออนไลนW 

พ่ีชายก็สอนท้ังพ5อและคนอ่ืน ๆ ทุกคนในบFานก็เล5นพนันฟุตบอลออนไลนWกันเป_นเพราะ

พ่ีชาย” (นายโอ)ต (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 พฤศจิกายน 2563) 

    “ท่ีเล5นการพนันเป_นทุกวันท่ีก็เพราะพ่ีชายท่ีบFาน” (นายแท็ค (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 15 พฤศจิกายน 2563) 

  

 สถาบันครอบครัว ถือเปWนกลุ=มสังคมแรกท่ีเด็กได)รับการซึมซับและปลูกฝGงในเร่ืองระบบ

ความคิดและทัศนคติ ซ่ึงหากบุคคลในครอบครัวท่ีอาศัยอยู=ด)วยกันและใช)เวลาในกิจวัตรประจำวัน

ร=วมกันท่ีเก่ียวข)องกับการพนัน โดยอาจมีการส่ือสารหรือเปWนตัวอย=างในการเล=นการพนัน ก็ย=อมส=งผล

ให)เด็กท่ีเติบมาในครอบครัวน้ันหันมาเล=นการพนันเช=นเดียวกัน 

    2.4.1.2 การถOายทอดทางวัฒนธรรมจากสภาพแวดลFอมจากกลุOมเพ่ือน  

 สภาพแวดล)อมในโรงเรียนในช=วงวัยเรียนก็ถือเปWนช=วงท่ีมีความสำคัญเปWนอย=างมากต=อ

พฤติกรรมและทัศนคติ เด็กหรือเยาวชนจะใช)ชีวิตอยู=ท่ีโรงเรียนมากกว=าท่ีบ)าน ดังน้ัน สังคมใน

โรงเรียนจึงเปWนอีกปGจจัยสำคัญท่ีทำให)เด็กและเยาวชนติดกันพนันได) โดยมาจากการชักชวนของเพ่ือน 

เช=น ชวนกันเล=นช=วงพักกลางวัน ชวนกันไปเล=นท่ีบ)านหลังเลิกเรียน ชวนกันไปตามสถานท่ีอโคจร 

นอกเหนือจากน้ี ความท่ีมนุษยXเปWนสัตวXสังคม ต)องการมีปฏิสัมพันธX และต)องการเปWนท่ียอมรับจากคน

อ่ืน ๆ ในสังคม จึงเช่ือว=ากิจกรรมการพนันบางอย=าง ช=วยเพ่ิมโอกาสในการเข)ากลุ=มเพ่ือน กลุ=มสังคม

และบรรยากาศในการเข)าร=วมกิจกรรมดังกล=าวเปWนส=วนหน่ึงของกลุ=ม การเล=นการพนันทำให)ดูเปWนผู)มี

สติปGญญา ไหวพริบ รู)สึกสามารถสร)างตัวตนข้ึนมา รวมถึงสามารถสร)างการยอมรับจากคนรอบข)าง

และจากกลุ=มเพ่ือนฝูงได)อีกด)วย (กาญจนXนภา พงศXพนรัตนX, 2558) ดังตัวอย=างการสัมภาษณXกลุ=ม

เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังน้ี 



 158 

    “คร้ังแรกคือเพ่ือนชวน เห็นว5ามันสนุกดี ไดFเงินดFวย ก็เลยใหFเพ่ือนพาไปเล5น 

พอเร่ิมเล5นแลFว มันก็เลยเล5นไม5หยุด ย่ิงถFาไปชักชวนเพ่ือน ๆ คนอ่ืน ๆ ก็จะไดFค5าแนะนำ

ดFวย” (นายนาย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 10 พฤศจิกายน 2563) 

    “เห็นเพ่ือนเล5น เลยอยากรูFว5ามันไดFเงินจริงไหม เลยลองดู โดยแรกๆ เพ่ือน

ก็จะสอน แลFวก็ไปเล5นดFวยกัน” (นายแมน (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 10 พฤศจิกายน 2563) 

    “เพ่ือนในกลุ5มเล5นการพนันฟุตบอลออนไลนWหมดเลย ตอนแรกไม5ไดFเล5น 

เวลาเขาคุยกันเร่ือง ควบลูกคร่ึง คร่ึงลูกควบ เราก็ไม5ค5อยรูFเร่ือง จากน้ันก็ลองเล5นกับเพ่ือน 

ๆ ดู ไดFบFาง เสียบFาง สนุก ๆ กันไป” (นายอ�อด (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 20 พฤศจิกายน 

2563) 

 เพ่ือนถือว=าเปWนอีกกลุ=มสังคมหน่ึงท่ีมีมีอิทธิพลสูงสุดของการเล=นการพนันในกลุ=มเยาวชน 

ถึงแม)ว=าเพ่ือนจะไม=ได)อยู=ท่ีบ)านเดียวกันและอาศัยอยู=ด)วยกันตลอดเวลา แต=เพ่ือนเปWนกลุ=มสังคมท่ีอยู=

ในวัยเดียวกัน เข)าใจความรู)สึก ความต)องการของกันและกัน รวมถึงการแสดงออกถึงความเปWนกลุ=ม

เปWนก)อน ซ่ึงหากมีสมาชิกกลุ=มคนใดคนหน่ึงเล=นการพนัน ก็อาจชักจูงสมาชิกคนอ่ืน ๆ เล=นการพนัน

ตามไปด)วย 

   2.4.2 เง่ือนไขทางดFานเศรษฐกิจและอุดมการณI 

 ระบบชุดความคิดท่ีเปWนส่ิงส=งเสริมให)กลุ=มเยาวชนมีชุดความคิด ความเช่ือ ทัศนคติและ

แรงจูงใจในการเล=นพนัน โดยส=วนใหญ=มองว=ากิจกรรมการพนันน้ันเปWนกิจกรรมท่ีมีความสนุก ต่ืนเต)น 

ท)าทาย ย่ิงหากการพนันน้ันมีความเก่ียวข)องกับส่ิงท่ีชอบ อาทิ มีความช่ืนชอบในการเล=นหรือดูกีฬา 

การพนันจึงเปWนผลพลอยได)สนุกๆและท)าทายจากความช่ืนชอบในกีฬาน้ัน อีกประการหน่ึง การพนัน 

คือ อาจเปWนช=องทางให)ผู)เล=นรวยทางลัดได) ซ่ึงไม=อาจปฏิเสธได)ว=าปGจจัยเหล=าน้ีน้ีถือเปWนความต)องการ

พ้ืนฐานของผู)คนทุกระดับช้ัน ดังน้ัน เม่ือเยาวชนเองก็เปWนกลุ=มคนท่ีมีความต)องการหาความสนุก 

ต่ืนเต)น ท)าทาย  อยากรู)อยากลอง ความเปWนลูกผู)ชาย ความต)องการโดดเด=น เปWนปกติวิสัยของวัยรุ=น

อยู=แล)ว หากกิจกรรมดังกล=าวนำมาซ่ึงโอกาสในการได)รายได)เสริมด)วย  ย=อมทำให)กลุ=มเยาวชนหันหน)า

เข)าหากิจกรรมท่ีเปWนการพนันได)ง=ายไม=ต=างจากวัยผู)ใหญ= (ศูนยXวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ, 

2562) ท้ังน้ี เม่ือสัมภาษณXผู)เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข)องกับการเล=นการพนัน พบว=ามีรายละเอียด ดังน้ี 

    2.4.2.1 ความตFองการมีรายไดF 

 เปFาหมายแรกของผู)เล=นการพนันส=วนใหญ=ในกลุ=มเยาวชน คือ การมีทรัพยXสินท่ีมากข้ึน ผู)

เล=นจึงมองหาช=องทางและวิธีท่ีสะดวก รวดเร็ว และสามารถหาเงินได)เปWนจำนวนมาก เม่ือเปรียบเทียบ

กับการลงทุน โดยเฉพาะอย=างย่ิงการเล=นการพนันฟุตบอลออนไลนXท่ีเปWนรูปแบบการพนันท่ีได)รับ
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ความสนใจเปWนอย=างย่ิงของผู)เล=นการพนันในกลุ=มน้ี รูปแบบการเล=นการพนันบอลออนไลนXสามารถ

สร)างรายได)มากกว=าการพนันรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ัวไป  

  

    “การเล5นการพนันฟุตบอลออนไลนWเป_นช5องทางหน่ึง ท่ีผูFเล5นเยาวชนมองว5า

สามารถสรFางโอกาส และยกระดับฐานะของตนไดF โดยการเป_นเจFามือรายย5อยของเว็บไซตW

การพนันฟุตบอลต5าง ๆ เพ่ือหาลูกคFา และไดFชักชวนเพ่ือนมาเล5น มาร5วมกันบริหารความ

เส่ียง จากน้ันทางเว็บไซตWก็อาจใหFเงินเป_นค5าตอบแทน รวมถึงอาจมีโบนัสท่ีนำไปต5อยอดใน

การเล5นการพนันในเว็บไซตWต5อไปไดF” (นักวิชาการท=านท่ี 1, สัมภาษณX, 22 ตุลาคม 2563) 

 

   2.4.2.2 ความทFาทาย อยากรูF อยากลอง 

 นอกเหนือจากความต)องการในทรัพยXสินเงินทางแล)ว ผู)เล=นการพนันในกลุ=มเยาวชนบาง

รายเกิดความอยากรู) อยากลอง ดูการเล=นการพนันเปWนส่ิงท่ีท)าทาย เม่ือเห็นเพ่ือน บุคคลในครอบครัว 

หรือผู)ใกล)ชิด เล=นการพนันแล)วประสบความสำเร็จมีเงินทองอย=างง=ายและรวดเร็ว จึงอยากลองทำตาม

บ)าง  

    “เยาวชนท่ีเล5นพนันบางรายมีความสุขจากการลองลุFน ลองเส่ียง และอยาก

หาคำตอบว5าการเล5นการพนันสามารถหาเงินไดFจริงหรือไม5 เพราะเห็นเพ่ือน หรือคนน้ัน 

คนน้ี ไดFเงินเยอะๆ ไดFมาแบบสบายๆ ไม5เห็นตFองทำอะไรมาก จึงเกิดอยากลองเล5นดู”

(นักวิชาการท=านท่ี 1, สัมภาษณX, 22 ตุลาคม 2563) 

   “เพ่ือน คือเป_นคนท่ีมีอิทธิพลสูงสุดของการเล5นการพนันในกลุ5มเยาวชนเลย 

เพ่ือนสามารถแนะนำว5าเว็บไซตWไหนดียังไง เล5นยังไง หรือแมFกระท่ัง กลุ5มไลนW กลุ5มเฟซ 

เพจ หรือเว็บไซตWไหน และเพ่ือนมักจะชักจูงเพ่ือนๆ” (นักวิชาการท=านท่ี 2, สัมภาษณX, 

23 ตุลาคม 2563) 

   2.4.2.3 ความเป̂นลูกผูFชาย 

 ผู)เล=นการพนันโดยเฉพาะในกลุ=มพนันบอลออนไลนXหลายคนรู)สึกว=าการเล=นการพนัน

ฟุตบอลแสดงออกถึงความเปWนชายชาตรี เน่ืองจากกีฬาฟุตบอลเปWนกีฬาท่ีได)รับความนิยมเปWนอย=าง

มากของเพศชาย การพนันจึงเข)ามามีบทบาทกับกิจกรรมของกลุ=มผู)ชายมากข้ึน คนท่ีเล=นกีฬาฟุตบอล

อยู=เปWนประจำ ก็มีแนวโน)มท่ีจะหันมาเล=นการพนันฟุตบอลด)วยเช=นกัน เสมือนเปWนส่ิงท่ีอยู=คู=กัน ไม=

สามารถแยกขาดออกจากกันได) โดยเฉพาะอย=างย่ิงเม่ือมีความเปWนเพ่ือนเข)ามาเก่ียวข)องด)วย ย่ิงแสดง
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ให)เห็นว=าการพนันฟุตบอลสามารถเช่ือมโยงความเปWนเพ่ือนในกลุ=มผู)ชายได)ดีอย=างหน่ึง ไม=แพ)กิจกรรม

อ่ืน ๆ ท่ีไม=ใช=การเล=นการพนัน  

  

    “การเล5นการพนันเป_นเหมือนวัฒนธรรมหน่ึงของลูกผูFชาย โดยเป_นการ

ส่ือสารท่ีแสดงออกระหว5างกลุ5มเพ่ือน รวมถึงบางคร้ังยังเป_นการแสดงออกในการข5มกัน

ของลูกผูFชาย หากตนเองชนะการเดิมพัน ทำใหFตนดูย่ิงใหญ5 นอกจากน้ียังเป_นส่ิงท่ีตFองทำ

เพ่ือสรFางการยอมรับในกลุ5มเพ่ือน เหมือนกับสูบบุหร่ี กินเหลFา ซ่ึงหากเป_นเด็กอาชีวะก็จะ

เนFนเร่ืองความเป_นลูกผูFชาย นักเลง การพนันก็เปqนเช5นเดียวกัน” (นักวิชาการท=านท่ี 3, 

สัมภาษณX, 24 ตุลาคม 2563) 

    “กลุ5มเยาวชนวัยรุ5น ย่ิงเป_นผูFชาย นอกจากกินเหลFา สูบบุหร่ี พออยู5กับ

เพ่ือน มีโทรศัพทWมีอินเตอรWเน็ตก็ชวนกันเขFาเว็บไซตWเล5นการพนันไดFแลFว” (นักวิชาการท=าน

ท่ี 1, สัมภาษณX, 22 ตุลาคม 2563) 

  

 แม)แต=การข=มกันในกลุ=มเพ่ือนผู)ชาย ยังมีให)เห็นในสังคมการเล=นการพนัน ทุกคนล)วนอยาก

ได)การยอมรับจากกลุ=มเพ่ือน อยากดูย่ิงใหญ= อยากดูเหนือกว=า อยากเปWนผู)ชนะ โดยการพนันก็ถูกใช)

เปWนช=องทางการแสดงออกว=าตนเองประสบความสำเร็จมากกว=าคนอ่ืน ๆ ในกลุ=ม ถึงแม)ว=าเร่ืองแบบน้ี

อาจดูเปWนเร่ืองไร)สาระในสายตาของบุคคลอ่ืน ๆ แต=สำหรับกลุ=มท่ีเล=นการพนัน เร่ืองดังกล=าวถือว=าเปWน

เร่ืองท่ีย่ิงใหญ= 

   “การเล5นการพนันสามารถแสดงความเจrงของตัวเองออกมาไดFเลย ย่ิงถFา

แทงถูก แทงชนะ สามารถข5มคนอ่ืนไดFเลย ไม5ใช5แค5เร่ืองเงิน เร่ืองรายไดF เป_นเร่ืองของ

ความภูมิใจและศักด์ิศรี” (นักวิชาการท=านท่ี 1, สัมภาษณX, 22 ตุลาคม 2563) 

    2.4.2.4 การพนันท่ีแอบแฝงไปกับความช่ืนชอบ 

 การเล=นการพนัน โดยเฉพาะรูปแบบการเล=นพนันฟุตบอลมีลักษณะแอบแฝงกับกีฬา ย่ิง

เยาวชนท่ีมีความสนใจหรือเล=นกีฬาฟุตบอลอยู=แล)ว ก็มีแนวโน)มท่ีจะเล=นการพนันฟุตบอลไปด)วย โดย

ส=วนใหญ=อ)างว=ามีความสนใจกีฬามากกว=าการพนัน การเล=นการพนันจึงเปWนเพียงผลได) ท้ังน้ี ยังมองว=า

การเล=นการพนันฟุตบอลเปWนการเล=นท่ีดูมีระดับ ไม=ได)เล=นเพ่ือความร่ำรวยเม่ือเปรียบเทียบกับรูปแบบ

การพนันประเภทอ่ืน ๆ การเล=นพนันบอลในกลุ=มของเยาวชนจึงสามารถทำได)ง=าย โดยแหล=งรับพนัน

บอล โต�ะบอล ร)านเกมออนไลนXก็กระจายอยู=บริเวณรอบ ๆ ท่ีพักอาศัย นอกจากน้ี เวลาท่ีดูบอลก็

มักจะมีการชักชวนเพ่ือนท่ีคอบอลเดียวกัน เชียรXทีมเดียวกันไปรับชมฟุตบอลเพ่ือเพ่ิมความสนุกด)วย 
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ย่ิงมีเพ่ือนรับชมกันหลายคนก็ทำให)เกมย่ิงมีความสนุกข้ึน ซ่ึงบางคร้ังก็มีการเดิมพันหรือเล=นเกมการ

พนันเล็ก ๆ น)อย ๆ เพ่ือสร)างอรรถรสและความรู)สึกร=วมกับเกมการแข=งขันด)วย (อมรทิพยX อมราภิ

บาล, ม.ป.ป) 

    2.4.2.5 ความตFองการหลีกหนีจากสังคม  

 แม)ว=าการเล=นการพนันสามารถสร)างสังคมการพนันรูปแบบใหม=ข้ึนจากการรวมกลุ=ม การ

สังสรรคX การพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันระหว=างผู)เล=นการพนันด)วยกันเองได) แต=ก็ยังพบผู)

เล=นการพนันบางกลุ=มท่ีตัดสินใจเล=นการพนันเพราะอยากจะหลีกหนีจากสังคม บางรายอาจมีโรค

ประจำตัวหรือภูมิหลัง เช=น โรคซึมเศร)า หรือเปWนคนชอบเก็บตัว เปWนต)น คนกลุ=มน้ีจึงอยากหากิจกรรม

มาช=วยบำบัดตนเอง โดยไม=ต)องไปยุ=งหรือพบเจอกับบุคคลอ่ืน การเล=นการพนันออนไลนXจึงมาตอบ

โจทยXผู)เล=นการพนันท่ีไม=ต)องออกไปข)างนอก ไม=ต)องพบเจอผู)คน สามารถเล=นได)อยู=ท่ีบ)านท่ีห)องตนเอง  

     

    “ผูFเล5นการพนันหลายคนอยากหลีกหนีความวุ5นวาย ผูFเล5นบางคนมีปcญหา

ชีวิต เป_นโรคซึมเศรFา อยากอยู5คนเดียว รวมถึงปcญหาสังคมต5าง ๆ บางคนเล5นเพ่ือสนุกๆ 

ไม5ไดFมีภูมิหลังแบบคนอ่ืน แต5ก็อยากเล5นการพนันคนเดียว ไม5อยากยุ5งเก่ียวกับใคร เล5นแลว

ช5วยใหFรูFสึกผ5อนคลาย หลุดพFนจากความเครียด หลุดพFนจากปcญหาต5าง ๆ ซ่ึงเม่ือเวลาเล5น

แลFวชนะ ก็รูFชีวิตประสบความสำเร็จและมีความกFาวหนFา จนทำใหFเขาติด” (นักวิชาการ

ท=านท่ี 1, สัมภาษณX, 22 ตุลาคม 2563) 

    “เล5นการพนันออนไลนWก็ใชFแค5คอมพิวเตอรW กับตัวเองเท5าน้ัน เล5นแพFก็ไม5มี

คนรูF ไม5เสียหนFาเหมือนเล5นอยู5กับเพ่ือน ไม5ตFองถูกคนอ่ืนหรือเพ่ือนว5าถFาทายผลแพF” 

(นักวิชาการท=านท่ี 3, สัมภาษณX, 24 ตุลาคม 2563) 

   2.4.3 การพัฒนาของระบบเทคโนโลยี 

 สำหรับกลุ=มเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึงเปWนพ้ืนท่ีท่ีอยู=ใกล)

กรุงเทพมหานคร และเปWนเขตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีการย)ายอพยพถ่ินฐานตามพ=อแม=

ผู)ปกครองมาจากหลายแห=ง เยาวชนส=วนใหญ=จึงได)รับอิทธิพลของความเปWนเมืองหลวงอันทำให)เกิด

ปรากฏการณXทางสังคมเยาวชน กล=าวคือ เยาวชนมีพฤติกรรมการใช)ส่ือสังคมออนไลนXเปWนจำนวน

มากกว=ากลุ=มอ่ืน ๆ จนถือว=าเปWนส=วนท่ีสำคัญอย=างมากในชีวิต ซ่ึงส่ือสังคมออนไลนXน้ีเองท่ีกลายมาเปWน

ช=องทางหลักทำให)เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรืออาจรวมถึงในจังหวัดอ่ืน ๆ ได)พบเห็นหรือ

รู)จักเก่ียวกับการพนันในเวลาต=อมา (ปGทมาภรณX  สุขสมโสด, 2561)  
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 จากการพัฒนาเทคโนโลยีปGจจุบันส=งผลให)พฤติกรรมของบุคคลในสังคมนิยมบริโภคส่ือ

ออนไลนXมากข้ึน โดยเฉพาะอย=างย่ิง การใช)ส่ือออนไลนXในการสนับสนุนการเล=นการพนันออนไลนXใน

กลุ=มเยาวชน จากผลการศึกษาพบว=า ส่ือออนไลนXเปWนช=องทางในการเล=นการพนันโดยการเข)าเว็บไซตX

หรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวกับการพนัน ซ่ึงสามารถเข)าถึงได)ง=ายสะดวกสบาย สามารถเล=นได)ทุกท่ี ทุก

เวลาท่ีสะดวกตามความต)องการตลอด 24 ช่ัวโมง อีกท้ังยังช=วยลดต)นทุนในการเล=นการพนัน ไม=ต)อง

ส้ินเปลืองค=าโทรศัพทXหรือค=าเดินทางในการไปเล=นการพนันท่ีสถานท่ีจริงตามคาสิโนจริง บ=อนจริง 

หรือสถานท่ีต=าง ๆ นอกจากน้ี การเล=นการพนันออนไลนXยังช=วยในการอำนวยความสะดวกในเร่ืองของ

ความปลอดจากการถูกจับกลุ=มของตำรวจเม่ือเปรียบเทียบกับแบบเดิม เน่ืองจากการส่ือสารและการ

ส=งโพยการพนันต=าง ๆ สามารถถูกใช)เปWนหลักฐานหากตำรวจทำการค)นเจอได) แต=การส=งข)อความหรือ

การสนทนาผ=านส่ือออนไลนXน้ันสามารถสร)างไฟลXซ=อนข)อมูลจากตำรวจได) และหากมีการจับกุมตาม

สถานท่ีจริงต=าง ๆ การเล=นการพนันออนไลนXก็ถือว=าเปWนช=องทางการเล=นการพนันท่ีปลอดภัยกว=า โดย

ปGจจัยด)านความก)าวหน)าทางเทคโนโลยีท่ีส=งผลต=อพฤติกรรมและทัศนคติในการเล=นการพนันออนไลนX

ของกลุ=มเยาวชน มีรายละเอียด ดังน้ี 

    2.4.3.1 การพนันออนไลนIสามารถเขFาถึงไดFงOาย  

 การเล=นการพนันออนไลนXสามารถเกิดข้ึนได)ทุกท่ี ทุกเวลา เพียงแค=ผู)เล=นสามารถใช)

อินเตอรXเน็ตและโทรศัพทXมือถือในการติดต=อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนได)อย=างสะดวก เช=น การติดต=อผ=าน

แอปพลิเคชันไลนX ผ=านอินเตอรXเน็ตทางเว็บไซตX ซ่ึงความก)าวหน)าทางเทคโนโลยีทำให)เป£ดช=องทางและ

เพ่ิมโอกาสให)กับผู)ท่ีสนใจเล=นการพนันออนไลนX เปรียบเสมือนการยกเอาบ=อนการพนันและร)านรับ

แทงการพนันต=าง ๆ มาไว)ท่ีโทรศัพทXเพียงเคร่ืองเดียวเท=าน้ัน  

    2.4.3.2 การพนันออนไลนIมีความหลากหลาย  

 ความหลากหลายของรูปแบบการเล=นการพนันท้ังประเภทการเล=นการพนันทายผลกีฬา 

และประเภทท่ีไม=เก่ียวข)องกับการทายผลกีฬาโดยเปWนการเพ่ิมสีสันให)กับการเล=นการพนัน และช=วย

ดึงดูดผู)เล=นได)อย=างหลากหลายตามความสนใจของแต=ละบุคคล ทำให)มีผู)เล=นการพนันหน)าใหม=เข)าสู=

วงการการเล=นการพนันอยู=เสมอ   

    2.4.3.3 การพนันออนไลนIไมOเสียเวลาและคOาใชFจOายการเดินทาง  

 การเล=นการพนันออนไลนXนอกจากสามารถเข)าถึงได)ง=ายและมีความหลากหลายแล)วน้ัน 

การเล=นการพนันออนไลนXก็เปรียบเสมือนศูนยXรวมการพนันท่ัวประเภทท่ัวมุมโลกโดยผู)เล=นสามารถ

เล=นพนันผ=านตัวกลางท่ีเรียกว=าอินเตอรXเน็ต ทำให)ผู)เล=นไม=จำเปWนต)องเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีเล=นจริง 

อาทิ บ=อนการพนัน คาสิโน และร)านรับแทงการพนันต=าง ๆ รวมถึงสามารถเล=นการพนันในหลาย
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ประเภทเกมพนันออนไลนXได)ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงก็ลดท้ังระยะเวลาในการเดินทางไปและค=าใช)จ=ายใน

การเดินทางท่ีอาจเกิดข้ึนได)  

    2.4.3.4 ความปลอดภัยในการเลOนการพนันออนไลนI 

 ผู)เล=นการพนันออนไลนXรู)สึกว=ารูปแบบการเล=นผ=านระบบอินเตอรXเน็ตหรือออนไลนXทำให)

ปลอดภัยจากการจับกุมของเจ)าหน)าท่ีตำรวจเม่ือเปรียบเทียบกับการเล=นการพนันรูปแบบเดิม 

ยกตัวอย=างเช=น การเล=นพนันฟุตบอล โดยแต=เดิมจะต)องไปวางเดิมพันเล=นพนันท่ีโต�ะรับพนันหรือร)าน

รับแทงผลพนัน และให)ใช)ใบลงเดิมพันท่ีเรียกว=า “โพยบอล” และต)องไปวางเดิมพนันการพนันท่ีร)าน 

หรือท่ีเรียกว=า “โต�ะบอล” ซ่ึงทำให)เกิดพยานหลักฐานกรณีท่ีถูกเจ)าหน)าท่ีตำรวจจับดำเนินคดี และ

หลีกหนีการจับกุมได)ยาก ตรงกันข)ามหากเปWนการเล=นการพนันฟุตบอลออนไลนXท่ีไม=มีหลักฐาน แม)ว=า

จะโดนจับโทรศัพทXก็มีรหัสความปลอดภัยท่ีบุคคลภายนอกไม=สามารถเข)าไปดูข)อมูลภายในได)หรือ

บางคร้ังก็สามารถซ=อนหรือลบไฟลXข)อมูลท่ีเก่ียวข)องกับการเล=นการพนันน้ัน ๆ ได)ด)วย ทำให)เปWนการ

ยากต=อเจ)าหน)าท่ีตำรวจในการหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดี (นักวิชาการท=านท่ี 1, สัมภาษณX, 

22 ตุลาคม 2563) 

   2.4.4 การเสพส่ือและผูFมีอิทธิพลทางความคิด  

 นอกจากเง่ือนไขเชิงโครงสร)างท่ีก)าวมาข)างต)นแล)ว พบว=าพฤติกรรมการเล=นการพนันใน

กลุ=มเยาวชนเกิดจากตัวแปรหลายตัวประกอบกันท้ังปGจจัยทางด)านการคิด ทัศนคติ ปGจจัยทางสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การพัฒนาของเทคโนโลยี นอกจากน้ียังมีสภาพแวดล)อมภายนอกท่ีเปWนส่ิงเร)า

ช=วยกระตุ)นให)เยาวชนมีพฤติกรรมเล=นการพนัน (วิษชญะ ศิลาน)อย, 2560) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

    2.4.4.1 ส่ือกระตุFน 

 ส่ิงท่ีทำให)ผู)เล=นการพนันตัดสินใจเร็วข้ึน คือส่ือทุกรูปแบบท้ังออนไลนXและออฟไลนX ท้ัง

ส่ือมวลชน ผู)มีอิทธิพลในวงการฟุตบอล ส่ือโทรทัศนX ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพX เช=น รายการทีวี นิตยสาร

กีฬาท่ีวิเคราะหXเกมการแข=งขันฟุตบอล แต=ละคู=ไว)อย=างละเอียด ซ่ึงเปWนตัวสนับสนุนกระตุ)นให)เยาวชน

ให)ความสนใจ นอกจากน้ีรูปแบบส่ือออนไลนX ส่ืออินเตอรXเน็ต เช=น ส่ือสังคมออนไลนX หรือ เว็บไซตX

การพนันต=าง ๆ   ก็เข)ามามีบทบาทและอิทธิพลเปWนอย=างมากในปGจจุบัน ผู)เล=นการพนันสามารถเข)าถึง

ส่ือได)เปWนอย=างดี ย่ิงถ)าผู)เล=นพนันมีการติดตามหรือเข)าไปดูข=าวเก่ียวกับการเล=นพนันผ=านระบบ

ออนไลนX ข=าวหรือข)อมูลท่ีเก่ียวข)องก็จะปรากฏให)ผู)เล=นการพนันเห็นบ=อยข้ึน พร)อมโฆษณาการพนัน 

โปรโมช่ันสมัครสมาชิกการพนัน ก็จะปรากฏข้ึนเพ่ือชักจูงและดึงดูดให)ผู)เล=นการพนันตัดสินใจเล=นการ

พนันเปWนอย=างมาก  

    2.4.4.2 ผูFมีอิทธิพลทางความคิด  
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 ในวงการการพนันโดยเฉพาะการเล=นการพนันฟุตบอล ผู)เล=นส=วนใหญ=นอกเหนือท่ีจะ

ตัดสินใจเล=นการพนันด)วยตนเองแล)วน้ัน ยังต)องพึงหลักการวิเคราะหXจากผู)มีอิทธิพลทางความคิดด)วย 

ซ่ึงส=วนใหญ=บุคคลเหล=าน้ีจะเปWนผู)ท่ีมีช่ือเสียงในวงการฟุตบอล โดยเฉพาะผู)ท่ีทำหน)าท่ีส่ือมวลชนใน

ด)านกีฬา ย่ิงหากเปWนท่ีรู)จักหรือมีผู)ติดตามเปWนจำนวนมากแล)วน้ัน ก็ย่ิงสามารถสร)างแรงจูงใจและมี

อิทธิพลต=อการเล=นการพนันของเยาวชนได)เปWนอย=างดี  
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3. รูปแบบการเลOนพนันของผูLกระทำการในกลุOมตOาง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การวิเคราะหXรูปแบบการเล=นการพนันของผู)กระทำการใรแต=ละช=วงช้ันสังคมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา คณะผู)วิจัยได)ดำเนินการสัมภาษณXและสรุปประเด็นท่ีจะนำเสนอเปWน 3 ประเด็น

หลัก ประกอบด)วย รูปแบบการเล=นพนันในแต=ละกลุ=ม สาเหตุและแรงจูงใจในการเล=นการพนัน และ

ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบท่ีเกิดข้ึนจากการเล=นพนัน รายละเอียดดังต=อไปน้ี 

 3.1 กลุOมเกษตรกรรายยOอย  

  ขFอมูลเบ้ืองตFนของกลุOมเกษตรกรผูFใหFสัมภาษณI 

 นายทอง นายไก= นายบุญ นายต)น และนางกล)วย เปWนกลุ=มเกษตรกรรายย=อยท่ีอยู=ในพ้ืนท่ี

อำเภอเสนา เปWนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังแต=กำเนิด มีพ้ืนฐานครอบครัวท่ีทำเกษตรกรรมมาต้ังแต=

ตนเกิด โดยส=วนใหญ=ทำเกษตรกรรมเพาะปลูกข)าวเปWนหลัก แต=อาจมีเพาะปลูกข)าวโพดบ)างบางส=วน

ตามฤดูกาล นอกจากน้ียังมีการทำปศุสัตวXเล้ียงไก= เปWด และกระบือ ควบคู=กันไปด)วย ในประเด็นเร่ือง

การพนันของกลุ=มเกษตรกรรายย=อย ผู)ให)สัมภาษณXส=วนใหญ=ให)ข)อมูลใกล)เคียงกันว=าตนจะนิยมเล=นการ

พนันในช=วงท่ีตนว=างภายหลังจากทำเกษตรกรรมและปศุสัตวX หรือเก็บเก่ียวผลผลิตแล)วเสร็จ  

 “การพนันไก=ชน” เปWนประเภทการพนันท่ีนิยมเล=นกันมากท่ีสุดและเล=นกันอย=างเปWนประจำ 

ซ่ึงความถ่ีในการเข)าไปเล=นการพนันเฉล่ียจะอยู=ท่ีประมาณ 1-3 คร้ังต=อสัปดาหX แต=อย=างไรก็ดี กลุ=ม

เกษตรกรก็ได)มีการเล=นการพนันประเภทอ่ืน ๆ ท่ีค=อนข)างหลากหลายประกอบกับการเล=นการพนันชน

ไก=ด)วย ยกตัวอย=างเช=น ไฮโล และหวยใต)ดิน ซ่ึงจะเล=นตามโอกาสและเทศกาลต=าง ๆ เปWนคร้ังคราวไป 

ตามคำท่ีให)สัมภาษณX ดังน้ี 

    

   “…หลังจากทำนาเสร็จ รถบรรทุกมาเอาขFาวไปโรงสีเสร็จ ใหFอาหารไก5เป_ดเสร็จ ก็

จะขับมอเตอรWไซตWไปดูเขาชนไก5หน5อยสักหน5อย ไปถึงท่ีถFามีคู5ไหนน5าสนใจ ก็อาจจะวางเงิน

ลุFนบFาง …” (นายทอง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

   “…ก็ถFามีเวลาก็ไปดู ไปเล5นกับเขา ส5วนใหญ5ก็ไปสนามชนไก5 ไปดูไก5ตีกัน แลFวก็

เล5น (พนัน)สักหน5อย ดูไปดFวย เล5นไปดFวย ลุFนไปดFวย…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 

9 มิถุนายน 2564) 

   “…ปกติก็เล5นชนไก5 ท่ัวๆ ไป มีเล5นไพ5 เล5นไฮโลบFาง แต5ส5วนใหญ5ก็ชนไก5น้ีแหละ 

ไฮโลก็เล5นตอนมีงานศพ เล5นดFวยกันหมดเลยท้ังแขกท้ังญาติ…” (นายบุญ (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 
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   “การทำอาชีพเกษตรกร ผมคิดว5า ยังมีเวลาว5างมากในการเล5นการพนัน ถือว5ายัง

มีมากสำหรับอาชีพน้ีเพราะบางคนเก่ียวขFาวเสร็จ ก็จะเอาไปเล5นการพนันกับพรรคพวก

เวลาทำนาเสร็จ” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

 ดังน้ัน เพ่ือให)การเก็บข)อมูลจากการสัมภาษณXกลุ=มผู)กระทำการในแต=ละช=วงช้ันทางสังคม มี

ความสอดคล)องและเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคXในการวิจัย คณะผู)ทำวิจัยจึงดำเนินการแบ=งประเด็น

การศึกษา เพ่ือใช)ในการกำหนดแนวทาง ขอบเขตการสัมภาษณXในข้ันตอนของการเก็บข)อมูล พร)อมท้ัง

นำไปใช)ในข้ันตอนวิเคราะหXผล และข้ันตอนสรุปผลการศึกษาและข)อเสนอแนะต=อไป รายละเอียดใน

การเก็บข)อมูลในแต=ละประเด็น มีดังต=อไปน้ี   

   3.1.1 รูปแบบการเลOนการพนันในกลุOมเกษตรกร 

 จากการสัมภาษณXเชิงลึกของกลุ=มเกษตรกรรายย=อยส=วนใหญ=ยังคงมีการยึดติดรูปแบบการ

เล=นการพนันกับวิถีชีวิตชุมชน ไม=ว=าจะเปWนในเร่ืองการรวมกลุ=มการเล=นการพนันของคนในพ้ืนท่ี เน)น

การสร)างปฏิสัมพันธXระหว=างคนในชุมชน ซ่ึงรูปแบบการเล=นการพนันของกลุ=มเกษตรกรรายย=อยน้ัน 

ส=วนมากจะเล=นเปWนในรูปแบบออฟไลฟ§ (Offline Gambling) กล=าวคือการเข)าสู=วงจรการเล=นพนัน 

นักพนันจะเดินทางไปเล=นการพนันยังสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว) โดยมีท้ังการเล=นในรูปแบบท้ัง “บ=อน

บ)าน” หรือบ=อนประจำขนาดเล็กท่ีต้ังอยู=ในบริเวณท่ีตนอยู=อาศัยหรือบริเวณใกล)เคียงคุ)นเคย และ 

“บ=อนว่ิง” บ=อนช่ัวคราวของกลุ=มนักพนันเล็ก ๆ ท่ีนัดกันไปเล=นตามสถานท่ีหรือเทศกาลต=างๆ เช=น 

งานศพ หรือเปWนบ)านใครคนหน่ึง มีลักษณะเปWนวงเล็กๆ เปล่ียนสถานท่ีกันไปเร่ือย ๆ ซ่ึงถือว=ามีความ

ยืดหยุ=นและสามารถเข)าไปเล=นง=ายในชีวิตประจำวัน เพราะมีความรู)จักคุ)นเคยกันอยู=แล)ว โดยประเภท

การเล=นการพนันท่ีกลุ=มเกษตรกรรายย=อยนิยมเล=นกัน คือ “การชนไก=” และมีการเล=น “ไฮโล” และ 

“หวยใต)ดิน” บ)างประปรายตามงานบุญ งานพิธีในชุมชน   

    3.1.1.1 รูปแบบการพนันไกOชน  

 การเล=นการพนันชนไก= ถือว=ามีมาต้ังแต=อดีต โดยกฎกติกาในการชนไก=ไม=มีอะไรมากนัก แค=

นำไก=สองตัวมาตีกัน ตีกันไปเร่ือย ๆ จนกว=าจะมีฝkายแพ)ชนะ ระหว=างการแข=งก็จะมีช=วงให)น้ำไก= ซ่ึง

หมายถึงช=วงพักยก ประมาณ 2 – 10 นาทีแล)วแต=ประเภทการแข=ง  โดยการตัดสินแพ)ชนะก็จะ

พิจารณาจากไก=ฝG�งใดฝG�งหน่ึงสู)ไม=ได) มีการนอนหรือหมอบไม=สู) หรือไก=ท่ีว่ิงหนี ไม=สู)ต=อ ก็จะถูกปรับแพ)

ไป เปWนต)น  

 

    “…การชนไก5 ก็คือเอาไก5ชน มาชนหรือเอามาตีกัน ไก5ตัวไหนไม5สูFต5อ ว่ิงหนี 

ติดต5อกัน 3 คร้ัง หรือถูกตีจนสูFต5อไม5ไดFแลFว ก็แพFไป ถFาใครเดิมพันตัวท่ีแพFก็เสียเงิน ใคร
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เดิมพันตัวท่ีชนะก็ไดFเงินไป… การเล5นก็จะมีเป_นยก ๆ ตี 10 นาที พักใหFน้ำ 2 นาที บางท่ีก็

ตี 20 นาที พักใหFน้ำ 10 นาที แลFวแต5เจFา…” (นายทอง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

   “…วิธีเล5นก็ตามช่ือเลย ไม5ไดFมีอะไรมาก เอาไก5ชน 2 ตัวมาตีกัน แลFวเราก็เลือกว5า

ฝcuงไหนจะชนะ ถFาทายถูกว5าฝcuงไหนชนะก็ไดFเงินไป ถFาทายไม5ถูกไปทายฝcuงท่ีแพFก็เสียเงิน… 

วิธีการตีก็ใหFตี 20 นาที พักน้ำ 20 นาที ตีกันไม5เกิน 12 ยก แต5ส5วนใหญ5ก็ไม5ถึง แลFวก็

แลFวแต5สนามท่ีเขาเล5นกัน…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

 นอกจากน้ีผู)พนันเร่ิมเดิมพันผู)เล=นศึกษาข)อมูลของไก=แต=ละเอียด โดยสังเกตจากหากไก=ตัว

ไหนมาจากค=ายดัง ค=ายมีช่ือ จะมีความได)เปรียบกว=า ไก=ชนพ้ืนบ)าน ท่ีชาวบ)านเล้ียงกันอยู=พอสมควร 

นอกจากน้ียังมีไก=บ)างตัวยังมี สถิติข้ึนชนไก= สถิติแพ)ชนะ ให)มาวิเคราะหXประกอบการตัดสินใจได)อีก

ด)วย  

   “…ก็ถFามีเวลาก็ไปดู ไปเล5นกับเขา ส5วนใหญ5ก็ไปสนามชนไก5 ไปดูไก5ตีกัน แลFวก็

เล5น (พนัน)สักหน5อย ดูไปดFวย เล5นไปดFวย ลุFนไปดFวย ส5วนใหญ5มันมีเพ่ือนมันลุFนดFวยกันก็

สนุกดFวย เฮฮา หัวเราะกันไปลุFนกันไปด5ากันไปสนุกดี…” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 

13 มิถุนายน 2564) 

   3.1.1.2 การเลOนไฮโล  

 ไฮโลเปWนรูปแบบการพนันท่ีใช)ลูกเต©าสามลูก ลูกเต©าจะถูกเขย=าในภาชนะท่ีมีลักษณะคล)าย

กรงเปWนเวลาหน่ึงนาทีจนกว=าพวกเขาจะหยุดพัก ท้ังน้ี รูปแบบการเล=นจะมีตารางกำหนดตัวเลขและ

ค=าต=าง ๆ โดยแต=ละพ้ืนท่ีของตารางไฮโลจะระบุประเภทของการเดิมพัน ซ่ึงผู)เดิมพันจะต)องเลือก

วางเงิน หรือชิปในพ้ืนท่ีท่ีของตาราง และสามารถวางเดิมพันมากกว=าหน่ึงจุดในรอบเดียวกันได) 

 ในการเล=นไฮโลน้ัน ผู)เล=นจะนิยมใช)คำว=า “แทง” ในการเรียกการเดิมพนัน ซ่ึงการแทงหรือ

เดิมพันไฮโลก็มีจะหลายวิธีการ หลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยู=กับผู)เล=นและสถานท่ีเล=นการพนัน ส=วนมาก

ผู)เล=นจะนิยมเล=นแบบ แทงต่ำ – สูง หรือ “แทงเล็ก-ใหญO” ซ่ึงหมายถึง การวางเดิมพันโดยใช)แต)ม

รวมของลูกเต©าท้ัง 3 ลูกเปWนตัวตัดสิน หากแต)มรวมอยู=ระหว=าง 4-10 แต)มจะถือว=าเปWน “ต่ำ” หรือ 

“เล็ก” และหากแต)มรวมอยู=ท่ี 11-17 แต)มจะถือว=าเปWน “สูง” หรือ “ใหญ=” และแทงคูO-ค่ี ท่ีผู)เล=นจะ

ทายว=าแต)มรวมท่ีออกมาเปWนเลขคู=หรือเลขค่ี นอกจากน้ีจะมีรูปแบบการแทงอ่ืน ๆ เช=น แทงเต็งเด่ียว 

แทงโต�ด เปWนต)น 
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   “…ไฮโลก็ใชFลูกเตrา 3 รูปกับกระดานผFา ในกระดานก็จะมีตารางตีเป_นช5องๆ มี

รายละเอียดบอก คนท่ีเล5นก็มีตFองแทง (เดิมพัน) ว5าผลจากการทายลูกเตrา 3 ลูกจะเป_น

ยังไง …” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

   “…ไฮโลเล5นไฮโลก็ดูแตFมรวม ผลรวมเป_นต่ำหรือสูง ต่ำคือเลข 4-10 สูงคือเลข 

11-17  แทงคู5ค่ี คือ ผลรวมท่ีออกมาเป_นเลขคู5หรือเลขค่ี แลFวก็มีการแทงเต็งเด่ียว คือ ทาย

ตัวเลขใดตัวเลขหน่ึง ถFาออกลูกเตrาออกอย5างนFอย 1 ลูกจาก 3 ลูกก็ชนะ แทงโตlด หมายถึง 

ทายใหFถูก 2 ใน 3 ลูก …” (นางกล)วย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

  3.1.2 สาเหตุและแรงจูงใจในการเลOนการพนัน และเปjาหมายในการเลOน  

 จากข)อมูลการสัมภาษณXสาเหตุและแรงจูงใจในการเล=นการพนัน แนวทางการเล=นการพนัน

ของกลุ=มเกษตรกรรายย=อยยังคงผูกติดกับลักษณะบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีชุมชนเปWน

หลัก ท้ังในรูปแบบของการสะท)อนวิถีการดำเนินชีวิตผ=านการละเล=นพ้ืนบ)านมาต้ังแต=อดีต การมี

ปฏิบัติสัมพันธXทางสังคมผ=านการขัดเกลาจากสถาบันทางสังคม ท้ังจากครอบครัวและชุมชน รวมไปถึง

การส=งต=อระบบความคิดและทัศนคติในการเล=นการพนัน ผ=านมุมมองเร่ืองมรดกและภูมิปGญญา โดย

กลุ=มเกษตรกรรายย=อยให)ข)อมูลสัมภาษณX ดังต=อไปน้ี   

    3.1.2.1 การเลOนการพนันและวิถีชุมชน  

      (1) รูปแบบวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม  

 เดิมทีการชนไก=เปWนการละเล=นพ้ืนบ)าน และมีการชนไก=ในงานวัฒนธรรม ประเพณีเก่ียวพัน

กับพิธีกรรม ความเช่ือท่ีอยู=กับสังคมวัฒนธรรมไทยหลังจากทำนามาตลอดฤดูฝน โดยแต=ละครอบครัว 

ในชุมชนจะไม=ค=อยได)พบปะกันในช=วงฤดูการผลิต พอเข)าฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร ชาวนา

ขายผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเปWนช=วงเดียวกับไก=อุดมสมบูรณX และเสร็จส้ินระยะถ=ายขน (ผลัดขน) 

แล)วน้ัน สภาพอาการก็จะเร่ิมหนาว คนในชุมชนส=วนใหญ=จะก=อไฟเพ่ือเพ่ิมความอบอุ=น ครอบครัว

รวมถึงเพ่ือนบ)าน ต้ังวงพูดคุยกันรอบกองไฟมีการท)าทายโอ)อวด พูดคุยแลกเปล่ียน โดยเฉพาะ

ประเด็นไก=ชนเปWนหน่ึงในหลายเร่ืองในวิถีชีวิตของสังคมชนบทท่ีต=างคนต=างครอบครัวจะบอกว=าไก=ของ

ตนเปWนไก=ชนเก=ง จึงนําไก=มาชนกันในกลุ=มเล็ก 2 – 3 ครอบครัว เปWน การละเล=นสนุกสนานภายใน

กลุ=มบ)านเล็กๆ ท่ีอยู=ละแวกเดียวกัน การชนไก=ในช=วงเวลาน้ีจะยังไม=มีการพนันเข)ามาข)องเก่ียว 

  

    “…ก็เท5าท่ีจำความไดF (การชนไก5) ก็มีมานานแลFวนะ ต้ังแต5เด็กเลย ตอนน้ีก็

จะเกือบ ๆ 50 ปwไดFแลFวนะ ตอนสมัยก5อนก็เห็นปูxพาไปบFานคนอ่ืน ไปกินขFาว แลFวเอาไก5ไป

ตีดFวย บางคร้ังเขาก็มาบFานเราบFาง สลับกันไป ไปกินขFาว กินเหลFา พูดคุยกันเร่ือยเปyuอย 
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แลFวก็จำไดFว5าเอาไก5ไปตีกัน ต5างคนก็ต5างเชียรWไก5ตัวเอง ใหFตีกันแค5พอสนุกๆ ไม5ไดFจริงจัง

หรือวางเดิมพันอะไร…” (นายทอง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

   “…สมัยก5อนประมาณ 40 ปw หลังเก่ียวขFาวทำนาเสร็จ ตอนทำนาแต5ละบFานก็

ออกมาช5วยกันนะ พอทำนาเสร็จก็จะเล้ียงขFาว มีการเอาฟางจากนามาทำไก5อบฟาง เล้ียง

คนอ่ืน ๆ ดFวย ส5วนใหญ5ก็ประมาณ 2-3 หลังนะท่ีมาช5วยกัน ก็เป_นคนรูFหรือเพ่ือนบFานใกลFๆ 

ท่ีทำนาเหมือนกัน ตอนนาเขาบFานเราก็ไปช5วย ท่ีน่ีบางบFานท่ีมีไก5ชน ก็การเอาไก5ชนมาอวด

กัน แลFวเอามาตีกัน เราก็ดู มันตีกัน เราก็ลุFน…” (นายบุญ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

  

 ต=อมาเม่ือการชนไก=เร่ิมแพร=ขยายข้ึนตามการเจริญเติบโตของชุมชน การชนไก=เปWนกิจกรรม

ท้ังในกลุ=มเพ่ือน ชุมชน และชุมชนภายนอกหมู=บ)าน เร่ิมมีการคัดเลือกไก=ท่ีเก=งในหมู=บ)าน จะนําไป

ประกบคู=ชนในกลุ=มบ)าน ในแต=ละหมู=บ)าน การนัดหมายของคนเล้ียงไก=อาจจะจัดการชนไก=ตามบริเวณ

เถียงนา และบางส=วนจะนําไก=ไปชนไก=ในงานประเพณีประจำหมู=บ)าน โดยนำไก=เก=งท่ีได)รับการคัดเลือก

ของแต=ละหมู=บ)านประกบกัน และ เร่ิมเก่ียวข)องกับการพนันด)วยการเล้ียงเหล)า ซ่ึงจะพบเห็นท่ัวไป

สังคมชนบทโดยเฉพาะผู)ชาย มีท้ังเด็ก วัยหนุ=ม และผู)สูงอายุต=อมาเร่ิมมีการพนันขันต=อ โดยเจ)าของไก=

และคนติดตามวงเงินไม=มากนัก มีคนสูงอายุหรือคนท่ีเช่ียวชาญไก=ชนมาเปWนกรรมการ ในส=วนของคนดู

หรือผู)ชมจะตกลงเดิมพันกันในระหว=างชนเพ่ือความสนุกสนาน 

    “...พอโตข้ึนมาหน5อย ก็เห็นหลายบFานก็มีการเล5นชนไก5กัน เล5นกันท่ีเถียงนาก็มี 

เล5นกันเป_นประจำ โดยบFานไหนมีงานกินเล้ียงก็จะเห็นคนอุFมไก5ชนมาตีกัน จนท่ีหมู5บFานก็มี

การแข5งขันกัน เพ่ือหาตัวไก5ชน ไปชนกับหมู5บFานอ่ืน ยังจำไดFว5าตอนน้ันวันหยุดเสารW-อาทิตยW 

ก็จะมีรถจากท่ีอ่ืน เอาไก5มาตีกับคนในหมู5บFาน…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

    “...ถFาเอาไก5ชนมาตีกัน ภายในหมู5บFานก็จะใหFคนแก5ท่ีรูFเร่ืองการชนไก5 หรือไม5ก็

คนท่ีเก5งๆ หรือพวกเซียนมาเป_นกรรมการใหF…” (นายบุญ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

  

 จนกระท่ังในปGจจุบันการชนไก=ก็เร่ิมขยายมาเปWนการพนันรูปแบบธุรกิจ โดยเร่ิมมีระบบการ

จัดการ ท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน เจ)าของบ=อนมีการรายได)จากเก็บค=าสถานท่ีเก็บจากเจ)าของไก= จาก

เจ)ามือ การจําหน=ายบัตรเพ่ือดูการชนไก= การบริการค=าจอดรถ การบริการค=าเช=าเส่ือ ร)านขายอาหาร 
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รวมถึงมีการกำหนดกฎระเบียบ การเปรียบไก= และการกำหนดวงเงินเดิมพันระหว=างเจ)าของไก= 2 ฝkาย 

มีการเล=นต=อรองจากผู)ชม มีการกำหนดระยะเวลาในการชน (กำหนดยก) ซ่ึงถือว=าเปWนการเร่ิมต)นของ

การชนไก=เพ่ือชิงเดิมพันอย=างแท)จริงดังในปGจจุบัน 

  (2) การเลOนการพนันในงานพิธีกรรม  

 กลุ=มเกษตรกรรายย=อย มองว=าก็เปWนการพนันเปWนรูปแบบกิจกรรมทางสังคมอีกรูปแบบหน่ึง

ท่ีเคยปฏิบัติกันมาในชุมชน ซ่ึงนอกเหนือจากประเด็นในเร่ืองวิถีชีวิตทางเกษตรกรรมแล)ว การดำเนิน

ชีวิตผ=านตัวแปรกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมก็กลายมาเปWนส=วนสำคัญในการเล=นการพนันใน

ชุมชนเช=นเดียวกัน  

 ซ่ึงจากการสัมภาษณXข)อมูลกลุ=มเกษตรกรรายย=อยส=วนใหญ=แล)ว พบว=านอกจากการเล=นการ

พนันชนไก=แล)ว กลุ=มเกษตรกรรายย=อยยังมีการเล=นการพนันรูปอ่ืนประกอบอีกด)วย โดยลักษณะ

รูปแบบการเล=นจะเปWนการเล=นเปWนคร้ังคราว จะเล=นกันในรูปแบบบ=อนว่ิงตามงานพิธีกรรมต=าง ๆ  เช=น 

งานเทศกาลงานบุญประเพณี งานบวช และงานร่ืนเริงต=าง ๆ แต=นิยมเล=นกันเปWนอย=างมากในงานสีดำ 

หรือ งานศพ หรือบางคนจะเรียกอีกช่ือว=า “บ=อนงานศพ” โดยคนในชุมชนท่ีจะเล=นเฉพาะในหมู=บ)าน

ตัวเองเท=าน้ัน นอกเหนือจากการเล=นไฮโลในบ=อนงานศพแล)ว ก็ยังมีประเภทการพนันอ่ืน ๆ เช=น การ

เล=นไพ=เก)าเก การเล=นไพ=ป«อก ฯลฯ ร=วมด)วย ซ่ึงผู)เล=นพนันมองว=าการเล=นการพนันในงานศพน้ัน เปWน

การสร)างบรรยากาศให)ดูสนุกสนาน ไม)ให)งานดูเงียบเหงาหรือโศกเศร)าจนเกินไป การเล=นการพนันใน

งานศพก็เปรียบเสมอกับการอยู=เปWนเพ่ือนญาติๆ ของผู)ล=วงลับตลอดระยะเวลาจัดงานจนถึงวันพิธี

ฌาปนกิจศพ 

   “...นอกจากไก5ชนก็มีเล5นไฮโล เล5นไพ5 ดFวยบFาง ตามงานศพ (เลยเรียกกันว5าบ5อน

งานศพ) เล5นท่ีงานเลย แต5ก็จะเล5นเฉพาะงานท่ีเป_นของญาติหรือกลุ5มคนท่ีสนิท ๆ นะ เคFา

จัดสถานท่ีใหFเล5นเลย…” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

   “...ก็เล5นกันสนุกสนาน ไม5อยากใหFบรรยากาศในงานมันดูเศรFาเกินไป อยู5เป_น

เพ่ือนญาติ บางรายท่ีผูFเสียชีวิตเป_นคนท่ีชอบเล5นการพนันเหมือนกันก็จะเล5นจันถึงวันเผา

เลยก็มี…” (นางกล)วย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

   (3) ความเช่ือ การทำบุญและการเส่ียงโชค 

 นอกจากการเล=นการพนันในงานศพแล)วน้ัน การเล=นการพนันก็ยังแอบแฝงอยู=ในรูปแบบ

ของงานบุญอีกด)วย โดยกลุ=มเกษตรกรรายย=อย มีความเช่ือว=า “การทำบุญ” จะช=วยส=งเสริมให)ชีวิต

ก)าวหน)า รุ=งเรือง มีแต=เร่ืองสมหวังสวยงาม รวมถึงมีโชคลาภท่ีดีข้ึน คิดส่ิงท่ีคิดมุ=งหวังไว)ก็จะได)ดัง

ปรารถนา จึงได)มีการเช่ือมโยงความสัมพันธXระหว=างการทำบุญและการเส่ียงโชคเข)าด)วยกัน ซ่ึงเม่ือ
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หลังจากท่ีทำบุญเสร็จ ก็จะนิยมเส่ียงโชคด)วยการซ้ือสลากกินแบ=งรัฐบาล หรือเล=นหวยใต)ดิน 

โดยเฉพาะในงานย่ิงการทำบุญใน “งานอุปสมบท หรืองานบวชพระใหม=”  

 จากความเช่ือโบราณท่ีได)ยินและถ=ายทอดกันมาจากรุ=นสู=รุ=น โดยมีความเช่ือว=า พระท่ีบวช

ใหม=น้ันถือเปWนผู)ท่ีมีศีลบริสุทธ์ิ เพราะยังไม=ได)ทำการใด ๆ ท่ีผิดศีลและผิดต=อพระวินัย ดังน้ันการ

ทำบุญกับพระท่ีบวชใหม=ถือว=าเปWนบุญกุศลท่ีย่ิงใหญ= และจะย่ิงได)ผลบุญเปWนเท=าทวี และมีความเช่ือว=า

พระบวชใหม=ท่ีพ่ึง ออกจากโบสถXหลังเสร็จพิธี จะให)โชคแก=ครอบครัวและผู)เข)าร=วมงาน ดังน้ันจึงนิยม

ขอให)พระช=วยพูดตัวเลขออกมา ซ่ึงหากพระบางรูปไม=ได)พูดตัวเลข ชาวบ)านก็จะใช)การพิจารณา

ศาสตรXตัวเลขจากเหตุการณXต=าง ๆ เช=น ฤกษXยามเวลาออกจากอุโบสถ ทะเบียนรถท่ีพระใหม=น่ังมา 

และอายุตัวของพระใหม= มาประกอบการพิจารณาเส่ียงโชค นอกจากน้ีบรรดาพ=อค)าแม=ค)าสลากกิน

แบ=งรัฐบาล ยังมาอำนวยความสะดวกบริเวณหน)าอุโบสถหรือหน)าวัดอีกด)วย  

  

   “...ก็เล5นพวกลอตเตอร่ี และหวยบFาง ส5วนใหญ5ไปงานบวชก็จะซ้ือ เพราะซ้ือแลFว

ก็ถูกเกือบทุกงวดนะ คนในหมู5บFานก็ถูกกันเกือบหมด ตอนไปงานบวชหลานก็ถูกกันยกบFาน 

พระใหม5 บุญกุศลแรง ทำบุญกับพระใหม5ก็ทำใหFเราไดFอานิสงสWจากการบวชไปดFวย ก็เอา

เลขท่ีพระใหม5บอกไปเล5นก็ถูก ถFาบางรูปไม5บอก ก็ตีจากทะเบียนรถแห5 อายุตัวพระ และ

เวลาบวช ไปคำนวณ  และบรรดาแม5ครัวท่ีช5วยงานถูกกันถFวนหนFา เป_นท่ีกล5าวขานของคน

ในหมู5บFาน…” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

   “...พระท5านใหFโชค เร่ืองดวง เร่ืองบุญ เร่ืองโชค มันผูกกันนะ พอทำบุญเสร็จ เขา 

(คนขายสลากกินแบ5ง) ก็ย่ืนโชคมาใหFเราเลย เราไม5ตFองหาเลข หรือไปซ้ือเอง…” (นาง

กล)วย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

    3.1.2.2 การถOายทอดความสัมพันธIระหวOางวิถีชีวิตและการเลOนพนัน 

     (1) วิถีชีวิตคนไทยและความสัมพันธIระหวOางไกOชน 

 วิถีชีวิตของคนไทยโดยรวมท่ีมีเอกลักษณXซ่ึงแสดงออกถึงอิสรภาพ เสรีภาพและความเช่ือท่ี

มีความผูกพันกับวิถีชุมชนด้ังเดิมซ่ึงเปWนผู)ผลิตในภาคเกษตรกรรมและปศุสัตวX ส=งผลให)ความสัมพันธX

ระหว=างไก=ชนกับวิถีคนชนบทมีความผูกพันอย=างลึกซ้ึง โดยเกษตรกรกับการเล้ียงไก=ชน ถูกกำหนด

สัมพันธXจากวิถีเกษตรกรรม ท้ังด)านความเช่ือมโยงจากอาชีพ ฤดูกาล รวมถึงความสัมพันธXของชุมชนท่ี

สะท)อนถึงการละเล=นต=างๆ ท่ีได)รับความนิยมในท)องถ่ิน ในขณะท่ีการพนันกับการชนไก=ก็ยังดำรงอยู=คู=

กันเสมอ ไม=สามารถแยกขาดจากกันได) เช=นเดียวกับท่ีการพนันมักจะมาคู=กับการละเล=นหรือกีฬา

พ้ืนบ)านประเภทอ่ืน ๆ  
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   “...เกษตรกรกับไก5มันก็คู5กันมา มันเหมือนเป_นวิถีชีวิต เหมือนเราปลูกขFาว เอา

ขFาวไปขาย ส5วนหน่ึงก็เอามากิน เอาพวกขFาวตกเกรดก็ทำอาหารสัตวW ใหFหมู ใหFไก5กิน ไก5

มันออกไข5 เราเอาไข5ไปขาย ไปกิน จะไดFมีแรงมากทำงานต5อ ทำแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนมัน

กลายเป_นวิถีชีวิต…” (นายบุญ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

   “...แต5ละท่ีก็จะมีกิจกรรมต5างกันไป อย5างของเรานอกจากทำนาแลFว เร่ืองการชน

ไก5ก็ขาดไม5ไดF เหมือนวิถีชีวิตพ้ืนบFานทำนองน้ี…” (นายทอง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

(1) ความคุFนเคยกับพ้ืนท่ีและคนในชุมชน 

 จากวิวัฒนาการรูปแบบการชนไก=จนกระท่ังมีการเป£ดสนามชนไก=หรือบ=อนไก=อย=างถูก

กฎหมายในปGจจุบัน แต=เกษตรกรบางรายยังนิยมเข)าไปเล=นในบ=อนปkา หรือบ=อนบ)าน (บ=อนขนาดเล็ก

ในพ้ืนท่ีชุมชนบ)านปkา หรือในชุมชนชนบทท่ีมีท้ังถูกฎหมายและไม=ถูกกฎหมาย ส=วนใหญ=เปWนระดับ

ชุมชน ตำบล) รวมถึงรูปแบบการเล=นการพนันท่ีผิดกฎหมายอ่ืน ๆ เช=น บ=อนงานศพ โดยให)เหตุผลว=า 

บ=อนปkา บ=อนบ)าน หรือบ=อนงานศพ ยังคงผูกติดกับวิถีชุมชนและผู)คนในชุมชน มีวิถีผูกพันกับ

ธรรมชาติ โดยนอกเหนือจากจะความสะดวกในด)านการเดินทางแล)วเน่ืองจากอยู=ในพ้ืนท่ีชุมชน หรือ

ชุมชนใกล)เคียงแล)ว ยังรู)สึกอุ=นใจท่ีได)เล=นในท่ีท่ีผู)เล=นคุ)นเคยมากกว=า ซ่ึงหากเกิดเหตุไม=คาดคิดหรือ

เจ)าหน)าท่ีตำรวจมาบุกจับ ผู)เล=นก็สามารถรู)เส)นทางหนีทีไร= รู)จักคนในพ้ืนท่ี และสามารถขอความ

ช=วยเหลือต=าง ๆ ได) นอกจากน้ีการเล=นกับคนในพ้ืนท่ียังช=วยเงินหมุนกันเองภายในได) เวลาเสียก็คิดว=า

ให)เพ่ือน ให)พ่ี ให)น)อง ให)ญาติไป  

    

   “...บ5อนก็มีท้ังท่ีแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายบFาง แต5ก็เล5นบ5อนบFาน บ5อนปxา

น้ีแหละ ไม5ไดFไปสนามไก5ชนใหญ5 ๆ เท5าไร ย5อยก็อยู5ใกลFๆ ตามชุมชนหรือหากจากชุมชน

ไม5ไดFไกลเท5าไร รูFสึกอุ5นใจ พบปะคนกันเอง มีอะไรจะไดFช5วยเหลือกันไดF …” (นายไก= (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

   “...เล5นบ5อนเล็กเป_นส5วนใหญ5 ไดFเสียเงินก็หมุนเวียนในหมู5บFาน วันน้ีเราเอาตังใหF

คนน้ัน อีกวันเราไดFคืนจากอีกเงิน เงินไม5ไดFไปไหน หมุนกันภายในน่ีแหละ  …” (นายทอง 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

   “...เวลาเสียก็เครียดนะ แต5ก็พยายามคิดว5าถFาเล5นแพFก็คิดว5าใหFญาติ ใหFพ่ีนFองไป 

ไม5ไดFอะไรมาก คิดมากก็ทุกขWใจ คิดว5าเสียใหFคนรูFจัก ยังดีกว5าเสียใหFคนท่ีไม5รูFจัก…” (นาย

ต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 
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(3) การเลียนแบบและสืบทอดพฤติกรรมจากครอบครัว 

 จากการสัมภาษณXกลุ=มเปFาหมายเกษตรกรรายย=อย กล=าวว=า บุคคลในครอบครัวหรือ

สมาชิกในครอบครัวท่ีเล=นการพนัน ส=งผลให)เกิดความรู)สึกอยากเล=นตาม ท้ังน้ีอาจเปWนเพราะ

สถานภาพในครอบครัว อิทธิพลของกลุ=ม และการขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัว กล=าวคือ มี

ความสัมพันธXกับพฤติกรรมการเล=นการพนันได)ชัด คนเราจะซึมซับพฤติกรรมจากส่ิงท่ีได)รับรู) ได)เห็น 

หรือสัมผัส หรือจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันต=าง ๆ จากผู)คนรอบข)าง โดยเฉพาะจากบุคคลใน

ครอบครัว พ=อแม= พ่ีน)อง ปูkย=าตายาย และญาติ ๆ จึงได)เอาไปเปWนแบบอย=าง ทำให)เกิดการลอกเลียน

พฤติกรรมบางอย=างออกมา และมองว=าเร่ืองเล=นการพนันกลายเปWนเร่ืองปกติท่ัวไป และไม=ได)ผิดอะไร 

ในทางตรงกันข)ามหากไม=ได)เล=นการพนัน ก็จะมีมุมมองว=าตนเองอาจแตกต=างจากบุคคลหรือสมาชิก

ครอบครัวคนอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร และมีการเล้ียงไก=ชน ก็จะมีการ

ถูกปลูกฝGงมาต้ังแต=เด็ก ท่ีต)องช=วยครอบครัวเล้ียงดู ให)อาหาร เช็ดน้ำให)ไก=ชน (ทำความสาด) บาง

ครอบครัวก็มีญาติพ่ีน)องท่ีเล้ียงไก=ชน บางครัวครอบก็ได)พาลูกหลานเข)าไปดูหรือแข=งขันเอาเงินรางวัล

ชนไก=ต้ังแต=ยังเด็ก ๆ พร)อมกับมีการสอนดูลักษณะไก=ชน ลักษณะลำตัวลำโคนดี ลักษณะปากส้ันหนา 

ดวงตาต)องใส หางต)องเปWนทรงกระบอก ฯลฯ และถ)าหากไก=ชนชนะการแข=งขันก็สามารถท่ีจะขายและ

ขยายพันธุXไก=ชน สร)างมูลค=าไก=ชนให)สูงข้ึนได)อีกด)วย ซ่ึงส่ิงเหล=าน้ีบางครอบครัวก็มองว=าเปWนมรดกทาง

ปGญญาท่ีสืบทอดจากรุ=นสู=รุ=น และช=วยสร)างรายได)ให)แก=ครอบครัวได)อีกทางหน่ึงอีกด)วย 

     

    “...คุFนเคยกับไก5ชนต้ังแต5เกิด ท่ีบFานเขาเล้ียงกันต้ังแต5เราเกิดเลย มีหลายตัว

หลายพันธุW ตอนเด็กพ5อก็ใหFช5วยเปล่ียนน้ำเปล่ียนรำบFาง ช5วยดูแลเช็ดน้ำไก5ชนบFาง บางทีก็มี

เพ่ือนบFานมาพูดคุยเร่ืองไก5ชน เอาไก5ชนมาตีกันบFาง โตข้ึนมาพ5อก็พาไปดูและเอาไก5ไปตีท่ี

สนาม ซ่ึงคนในครอบครัวคนอ่ืนก็ไม5ไดFว5าอะไรท่ีมันไม5ดีนะ เหมือนเป_นเร่ืองปกติใน

ชีวิตประจำวันของครอบครัว…” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

    “...ครอบครัวเราก็สอนวิธีการดูไก5ชนว5าตัวไหนแข็งแรง ตัวไหนลักษณะจะตีดี ตัว

ไหนเป_นมวยรอง เขาก็สอนใหFดูตรงลำตัวลำโคนดี ลักษณะปากส้ันหนา ดวงตาตFองใส หาง

ตFองเป_นทรงกระบอก โดยเปรียบเหมือนเป_นความรูFท่ีสืบทอดกันมาในครอบครัวจากรุ5นปูx รุ5น

พ5อ จนมาถึงรุ5นเรา…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

    “...ปcจจุบันก็มีการหารายไดFจากการขยายพันธุWไก5ชน ซ่ึงก็ไดFจากการไปบ5อนมา

ต้ังแต5เด็ก ลุงกับพ5อก็ช5วยสอนใหFเราดูลักษณะไก5 ดูวิธีการชน บางทีคนในบ5อนหรือเซียนไก5ท่ี

เก5งก็มาสอนดFวยก็มี…” (นายบุญ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 
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    “...ต้ังแต=เด็กเขาก็พาไปดู เล=นยังไงไม=รู)หรอก รู)แต=เสียหัวเราะ สนุกสนานเท=า

น้ันเอง บางคร้ังเขาก็ให)เราลองทายดู (เล=นการพนัน) เราก็ไม=รู)อะไร จับช้ีเล=นไปม่ัว ๆ…” (นาง

กล)วย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

 ดังน้ัน สำหรับครอบครัวท่ีมีการเล=นการพนันชนไก=ก็จะได)รับการสืบทอดพฤติกรรมและ

ทัศนคติมาจากครอบครัว ทำให)มีมุมมองว=าการชนไก=ไม=ใช=การเล=นการพนัน แต=เปWนการละเล=น

พ้ืนเมืองท่ีมีมาอย=างยาวนาน มีการสืบทอดต=อ ๆ กันมาอย=างแพร=หลาย ช=วยสร)างปฏิสัมพันธXระหว=าง

ครอบครัวและชุมชน 

     (4) การสนับสนุนและสานตOอภูมิปaญญา 

 ในมุมมองของชุมชน ความรู)ภูมิปGญญาในการฝ กไก=ให)เปWนไก=ชนพร)อมท่ีจะนําเข)าบ=อนพนัน

ชนไก=น้ัน ในแต=ละท)องถ่ินอาจจะคล)ายกันบ)าง แตกต=างกันบ)าง เพราะเกิดจากการส่ังสมประสบการณX

การฝ กไก=ท่ีสืบทอดกันรุ=นสู=รุ=น แต=การฝ กไก=ชนบางข้ันตอนจะเหมาะสม สำหรับไก=ชนบางสายพันธุX 

อาทิ การลงขม้ินซ่ึงถือว=าเปWนยาสมุนไพรไก=ชนท่ีสำคัญจะขาดไม=ได) เพ่ือให)ไก=ชนกล)ามเน้ือแข็งแรง 

หนังเหนียวข้ึน และช=วย ปFองกันไรได)ดี เปWนต)น ดังน้ันการเล=นพนันไก=จึงถูกมองได)ว=าสามารถช=วย

สนับสนุนและสานต=อภูมิปGญญาในพ้ืนท่ีได)อีกด)วย 

     

    “...ส5วนตัวคิดว5าการชนไก5ก็เหมือนการละเล5นพ้ืนบFานนะ บางทีเราก็มีรูปแบบ

การชนไก5 หรือวิธีดูแลไก5ชนไม5เหมือนท่ีอ่ืน เช5น การลงขม้ิน ใหFไก5เพ่ือเพ่ิมผิวหนังใหFคงทน ไก5

สุขภาพดี ตัวไรก็ลดลง เราก็มองว5ามันเป_นส่ิงท่ีรูFกันภายในคนท่ีเล5นพนันชนไก5ในหมู5บFาน 

เหมือนกับเป_นความรูFท่ีถ5ายทอดกันไปเร่ือย ๆ…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

    3.1.2.3 การชนไกOเป̂นการสะทFอนลักษณะความเป̂นชาย 

 โดยท่ัวไปแล)วการชนไก=ถูกมองว=าเปWนการละเล=นของผู)ชาย ด)วยเหตุว=าการแสดงออกของไก=

ชนสะท)อนลักษณะของความเปWนชายชาตรี เช=น ความเด็ดเด่ียว ความก)าวร)าว ความแข็งแกร=ง กล)า

หาญ รักการต=อสู)แข=งขัน การต=อสู)ของไก=ชนจึงเปWนไปด)วยความดุเดือดเลือดพล=าน การชนไก=เปWน

กิจกรรมท่ีเปรียบเสมือนการแสดงศักด์ิศรีความแข็งแกร=ง อดทน มีเลือดนักสู) รวมถึงสติปGญญาไหว

พริบ ท่ีหย่ังรากลึกลงในใจของชายไทยมาช)านาน 

    

   “...การชนไก5จะเล5นในหมู5ผูFชายเป_นส5วนมาก ผูFหญิงมีนFอยมาก อาจเพราะไก5ชน

มันเด็ดเด่ียว มันดูแข็งแรงกFาวรFาว สูFสุดใจ และดูรุนแรง คลFาย ๆ กับนิสัยผูFชาย จึงคิดว5า



 175 

ไม5ไดFเหมาะสมกับผูFหญิงเท5าไรนะ มันก็คลFายๆ กับกีฬามวยนะ ท่ีส5วนใหญ5ผูFชายก็นิยมดู

มากกว5า การชนไก5ก็เหมือนกัน…” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

    “...การชนไก5 น่ีมันมีเร่ืองของศักด์ิศรี ไก5ชนก็เป_นเหมือนเป_นตัวแทนของเรา 

ไม5มีใครอยากใหFไก5เราแพF นอกจากจะเสียเงินแลFวยังเสียหนFาอีกดFวย รูFสึกยอมไม5ไดF…” 

(นายทอง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

    “...ถFาชนไก5ผูFชายจะเล5นเยอะ ผูFหญิงไม5ค5อยไปเล5นเท5าไร ไม5รูFสิ จะเล5นใน

หมู5ผูFชายเป_นส5วนมาก ผูFหญิงมีนFอยมาก อาจเพราะไก5ชนมันเด็ดเด่ียว มันดูแข็งแรงกFาวรFาว 

สูFสุดใจ และดูรุนแรง คลFาย ๆ กับนิสัยผูFชาย จึงคิดว5าไม5ไดFเหมาะสมกับผูFหญิงเท5าไรนะ มัน

ก็คลFายๆ กับกีฬามวยนะ ท่ีส5วนใหญ5ผูFชายก็นิยมดูมากกว5า การชนไก5ก็เหมือนกัน…” (นาย

ไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

    3.1.2.4 ทัศนคติในการเลOนการพนันของกลุOมเกษตรกรรายยOอย 

 อีกมุมมองหน่ึงในเชิงวิถีวัฒนธรรมเกษตรกรรมพ้ืนบ)านและรูปแบบวัฒนธรรมเชิงสังคม 

เกษตรกรผู)เล=นการพนันมีทัศนคติว=าการเล=นการพนันชนไก=หรือการเล=นการพนันรูปแบบอ่ืนน้ัน ไม=ได)

มีผลกระทบอะไรมากมาย การเล=นการพนันไม=ใช=เร่ืองเลวร)ายเสมอไป หากเล=นเพ่ือความสนุกสนาน 

หรือใช)เวลาว=างจากการทำเกษตรกรรม อีกท้ังยังช=วยสร)างความสัมพันธXอันดีระหว=างบุคคลในชุมชนได) 

ท้ังน้ี บางคนอาจเล=นเพ่ือเปWนการเส่ียงโชค และท่ีสำคัญคือการพนันน้ัน เปWนกิจกรรมท่ีผู)เล=นสามารถ

ควบคุมปริมาณเงินท่ีวางเดิมพันด)วยตนเองได) สามารถเลือกได)ว=าจะเล=นมากหรือน)อยเพียงใด รวมถึง

รูปแบบกิจกรรมจะมีการจบเปWนคร้ัง จบแล)วจบเลย มีช=วงระยะเวลาเป£ด-ป£ด กำหนดไว)อย=างชัดเจน 

หากเล=นจบวันน้ีแล)ววันท่ีเป£ดจึงสามารถเร่ิมเล=นใหม=ได) หรือหากวันท่ีเล=นไม=ถูกก็มีโอกาสเล=นใหม=ใน

โอกาสและคร้ังถัดไปได)  

   

   “...ก็เล5นกันท้ังหมดแหละ เล5นแบบสนุก ๆ ไม5เดือดรFอนใครก็พอ ใครอยากเล5น

เท5าไรก็เล5นไป เอาเท5าท่ีไหว…” (นายบุญ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

   “...ถFาว5าง ๆ หลังทำนา ก็เล5นสนุก ๆ ในหมู5เพ่ือนฝูง รูFจักกันท้ังน้ัน…” (นายต)น 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

   “การพนันทำใหFทุกคนมีความหวัง และการพนันทำใหFทุกคนอายุยืนข้ึน คนอยู5ไดF

ดFวยความหวัง” (นางกล)วย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 
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   “การพนันก็เหมือนกับการเส่ียงโชคน้ันแหละ บางทีก็เป_นการลงทุนง5าย ๆ ช5วย

ผ5อนคลายเพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือการสรFางความสามัคคีในหมู5คณะ” (นายต)น (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

   3.1.2.5 ความสัมพันธIเชิงโครงสรFางอำนาจแบบบนลOาง 

 การเป£ดบ=อนแบบถูกกฎหมายในยุคปGจจุบัน ส=วนมากต)องมีส=วนเก่ียวข)องกับผู)กว)างขวาง ผู)

มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีซ่ึงอาจจะเปWน นักการเมืองในจังหวัดหรือผู)ใกล)ชิดหรืออดีตข)าราชการผู)ใหญ=ท่ีเปWน

ผู)สนับสนุนหรือเปWนเจ)าของบ=อ ดังน้ัน เม่ือรัฐเป£ดโอกาสให)ต้ังบ=อนพนันชนไก=ได)ถูกต)องตามกฎหมาย 

บุคคลเหล=าน้ีจะรู)ช=องทางในการติดต=อขออนุญาตจัดต้ัง สำหรับบ=อนพนันก็มีท่ีไม=ได)ขออนุญาตตาม

กฎหมายหรือไม=สามารถขอใบอนุญาตได) เน่ืองจากไม=ได)อยู=ในข)อกำหนดตามกฎหมายหรือ ไม=คุ)มท่ีจะ

ไปขออนุญาตในแง=ของการประกอบการธุรกิจ  

 การคงอยู=ของบ=อนการพนันท่ีท้ังถูกกฎหมายและไม=ถูกกฎหมายถูกเช่ือมโยงกับ

ความสัมพันธXเชิงอำนาจระหว=างบ=อนกับเจ)าหน)าท่ีฝkายปกครอง ไม=ว=าจะเปWนบ=อนเมือง บ=อนบ)าน ท่ี

ต=างต)องพ่ึงพาอาศัยกันท้ังทางตรงและทางอ)อม และพยามยามลดความขัดแย)งด)านผลประโยชนXท่ีจะมี

ข้ึนต=อบ=อนพนัน 

 อย=างไรก็ตาม การท่ีบ=อนอยู=ได)จำเปWนต)องไปเจรจากับเจ)าหน)าท่ีในท)องท่ี และต)องจ=าย

ค=าธรรมเนียมนอกระบบเพ่ือให)มีการคุ)มครองและไม=ต)องถูกจับดำเนินคดี  

    

   “...บ5อนท่ีเล5นก็มีท้ังท่ีถูกกฎหมายและไม5ถูกกฎหมาย บ5อนท่ีถูกกฎหมายกว5าจะ

ขอต้ังก็ยากนะ คนรูFจักย่ืนเร่ืองไปต้ังนานแลFวก็ยังไม5เห็นสักที ก็เห็นมีขFาราชการเรียกเงิน

อย5างเดียว ถFาเงินไม5ถึงก็เปnดบ5อนไม5ไดF หรือถFาลักลอบเปnดก็จะโดนทันที เหมือนในชุมชุน

เขาก็จะมีสายคอยรายงานอีกที…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

  “...ส5วนใหญ5ก็นักการเมือง ขFาราชการ คนรูFกฎหมายน่ีแหละ เราก็ตFองมีตังคWใหF

เขาบFางถFาจะเปnดบ5อน ถFาจะเปnดก็ผ5านลำดับเป_นช้ัน ๆ ไป หมดไปไม5รูFเท5าไรถึงเท5าไหร5 

บางทีหมดไปแลFวก็ยังเปnดบ5อนไม5ไดFก็มี…” (นายทอง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

   “...คนรูFจักเปnดบ5อน ก็ตFองใชFเงินใหFเจFาหนFาท่ีดFวยนะ ท้ังถูกและไม5ถูก

กฎหมาย บ5อนน้ีผลประโยชนWมันเยอะนะ ส5วนมากก็คนใหญ5 ๆ โต ๆ ท้ังน้ันท่ีเป_น

เจFาของบ5อน บ5อนเล็ก บ5อนบFาน ถFาไปขัดขาบ5อนใหญ5ก็โดนจับกันเป_นแถว หาว5าเราไป

แย5งลูกคFาเขาอีก…” (นายบุญ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 
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3.1.2.6 รูปแบบการเลOนและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

 เม่ือสภาพแวดล)อมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไป ย=อมส=งผลต=อการ

เปล่ียนแปลงในชุมชน รวมถึงเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค=านิยมจากอาชีพเกษตรกรรมไปสู=ทุนนิยมใน

ระบบอุตสาหกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนการได)มีการปรับเปล่ียนไปตามกระแสการ

เปล่ียนแปลง วิธีส่ือสารหรือเข)าถึงข)อมูลก็ย=อมแปรเปล่ียนไปให)ทันการเปล่ียนแปลง เช=นเดียวกับการ

เล=นการพนันท่ีปรับเปล่ียนให)สอดคล)องกับบริบททางสังคมมากข้ึน   

(1) รูปแบบการเปlด-ปlดบOอน 

 เน่ืองจากการขยายตัวของรูปการเล=นการพนัน ผนวกกับการเปล่ียนรูปแบบการทำงานเปWน

ระบบอุตสาหกรรม ทำให)การดำเนินชีวิตของคนส=วนใหญ=จะมีวันหยุดในช=วงเสารX-อาทิตยX เปWนเวลา

พักผ=อนหรือเล=นการพนัน ดังน้ัน บ=อนพนัน จึงปรับเวลาให)ตรงกับวันหยุด ของคนงาน และเอ้ือให)นัก

พนันจากต=างถ่ินท่ีอาศัยอยู=ในพ้ืนท่ีใกล)เคียง เดินทางเข)ามาเล=นพนันได) สะดวกย่ิงข้ึน เวลาชนไก=จะเร่ิม

ต้ังแต=หัวค่ำจนถึงเช)าวันถัดมา 

     

    “...ตอนน้ีนักพนันก็มีอาชีพท้ังรับราชการ พนักงานบริษัท พ5อคFาแม5คFา ซ่ึงอาจ

ไม5สะดวกเขFามาเล5นในวันธรรมดาเน่ืองจากตFองทำงาน บ5อนเลยเปล่ียนเวลาโดยเปnดไดFใน

วันเสารWหรือวันอาทิตยW วันหยุดคนก็จะเยอะคึกคักเป_นพิเศษ บางท่ีไม5มีปnดเลย เปnดยัน

สว5าง…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

(2) รูปแบบการส่ือสารและการเสพส่ือ 

 ในขณะท่ีบริบทของสังคมการพนันในยุคปGจจุบันมีการพัฒนาให)มีความแตกต=างจากอดีต 

รูปแบบการส่ือสารการเล=นการพนันจึงได)ปรับเปล่ียนไป เช=น มีรายการไก=ชนท่ีถ=ายทอดผ=านช=อง

ดาวเทียม มีหนังสือหรือนิตยสารไก=ชนวางขายตามแผงหนังสือต=างๆ การเพ่ิมช=องทางการส่ือสารผ=าน

ทางส่ือออนไลนXต=าง ๆ ท้ัง เฟซบุ�ค ไลนX และยูทูป   

     

     “...เวลาว5างๆ หรือบ5อนปnดก็จะ เปnดดูชนไก5ในทีวีบFาง ซ้ือหนังสือ นิตยาสาร

มาอ5านก็มี แลFวก็ดูยูทูป เฟสบุlค ไลนWดFวย ดูเขาชนไก5กัน ดูวิธีการเล้ียง วิธีการดู ดูตาราง

และเงินเดิมพันดูไดFหมดเลย…” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

 

 อย=างไรก็ตาม แม)ปGจจุบันน้ีรูปแบบการส่ือสารและการเข)าถึงการเล=นการพนันได)มีการ

ปรับเปล่ียนเปWนแบบออนไลนXมากย่ิงข้ึน ซ่ึงรวมถึงการชนไก= และการพนันรูปแบบอ่ืน ผนวกกับ
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ข)อจำกัดในเร่ืองความปลอดภัยของสถานท่ีและสถานการณXโรคระบาดในปGจจุบัน อาทิเช=น โควิด-19 

ท่ีส=งผลให)นักพนันไม=สามารถเดินมาทางเล=นท่ีบ=อนได) แต=สำหรับกลุ=มเกษตรกร ยังคงมีความประสงคXท่ี

จะเดินทางไปเล=นพนันตามบ=อนต=าง ๆ โดยให)เหตุผลว=ายังคงเคยชินกับสภาพแวดล)อมในบ=อนการ

พนัน บรรยากาศของบ=อนท่ีมีผู)คนคอยเชียรX คอยลุ)นร=วมกัน มีความต่ืนเต)นและเร)าใจในการเดิมพัน

การพนันมากกว=า เลยทำให)รู)สึกว=าการเล=นในรูปแบบบ=อนมีความสนุกและสมจริงมากกว=าการเล=น

แบบออนไลนX 

     

   “...ตอนน้ีบ5อนปnดเยอะ เพราะโควิด-19 แต5ก็ยังไม5คิดเปล่ียนรูปแบบการเล5นนะ 

การเล5นแบบบ5อนมันดูสนุกกว5า ไดFเห็นบรรยากาศ ไดFเห็นท5าทีคน ไดFเห็นไก5ชนจริง ๆ คิด

ว5าดูผ5านออนไลนWไม5น5าไดFบรรยากาศแบบน้ี…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

   “...เคยเล5นผ5านออนไลนWนะ บอกว5าเป_นไก5ชนเจFาดัง แต5พอไปดูก็ไม5ใช5 แลFวก็กด

อะไรไม5รูFเยอะแยะ เราก็งง เลยตัดสินใจไม5เล5นอีก ตอนน้ีบ5อนปnดก็ดูเขาชนไก5ทางมือถือ

ผ5านยูทูปเอาไปก5อน…” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

3.1.3 ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของการเลOนการพนัน 

 ในการสัมภาษณXเชิงลึกของกลุ=มเกษตรกรรายย=อยท่ีเล=นการพนัน พบว=าหลายคนมองว=า

การพนันส=งผลกระทบโดยตรงต=อตัวผู)เล=นเอง โดยเฉพาะในเร่ืองผลกระทบด)านเศรษฐกิจ หรือด)าน

การเงิน ซ่ึงถือว=าเปWนวัตถุประสงคXหลักของการเล=นการพนัน นอกจากน้ียังมีผลกระทบท้ังในเชิงบวก 

และเชิงลบในด)านวัฒนธรรมและสังคม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

    3.1.3.1 ผลกระทบเชิงบวก 

     1) การพนันชOวยสามารถหาเงิน ชOวยสรFางรายไดF 

 กลุ=มเกษตรกรท่ีเล=นการพนันได)ให)ข)อมูลสัมภาษณXว=าเปFาหมายหลักในการเล=นการพนัน คือ 

การหารายได)เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม ท้ังน้ีการพนันถูกมองว=าเปWนอีกหน่ึงช=องทางท่ี

จะเสริมสร)างรายได)ให)แก=ครอบครัว ผ=านการฝ กฝนจนเกิดเปWนความชำนาญเฉพาะตัว ท้ังน้ีไม=

จำเปWนต)องลงเดิมพันสูงก็สามารถเป£ดประสบการณXการเล=นการพนันได) โดยพ้ืนฐานการเส่ียงโชคในแต=

ละคร้ังมักข้ึนอยู=กับดวงของผู)เล=นและประสบการณXของผู)เล=นเปWนหลัก 

 ซ่ึงในอีกมุมมองหน่ึงของกลุ=มเกษตรกร ยังมองว=านอกจากเงินเดิมพันท่ีได)จากการเล=นการ

พนันแล)ว ยังสามารถสร)างรายได)เพ่ิมเติมจากการต=อยอดการพนันน้ัน ๆ ได)อีกด)วย อย=างเช=น ในเร่ือง
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ของการชนไก= ไก=ชนท่ีชนเก=ง มีสถิติการชนชนะบ=อยคร้ัง ก็มักจะมีราคาท่ีเพ่ิมสูงมากข้ึน เพ่ือนำไปขาย

ต=อเปWนไก=ชนหรือเลือกนำมาเปWนพ=อพันธุX ท่ีใช)ในการเพาะขายต=อไป    

  

   “...บางคร้ังมันก็ช5วยหาตัง มาเป_นค5าปุ|ย ค5ายาบFาง เวลาไดFก็ไดFเยอะนะ ย่ิงถFาเรา

ดูเป_น รูFทรงไก5 รูFแนวการเล5นไก5น่ี ไดFเงินไม5ยากเลย…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

   “...ไก5ชนท่ีชนะ ย่ิงราคาดี เขาเอาไปทำพ5อพันธุWกันส5วนใหญ5 ย่ิงตัวไหนไดFแชมป}

เวทีใหญ5 ๆ ประมูลกันตัวละลFานก็ยังมีเลย…” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 

มิถุนายน 2564) 

    2) การพนัน กิจกรรมชOวยคลายเครียด  

 กลุ=มเกษตรกรมักนิยมเล=นการพนันในช=วงเวลาท่ีว=างภายหลังจากการดูแลปศุสัตวX และเก็บ

เก่ียวผลผลิตทางการเกษตร การพนันจึงเปรียบเสมือนกิจกรรมผ=อนคลายยามว=างของกลุ=มเกษตรกร 

กลุ=มคนในชุมชนในโครงสร)างทางสังคมท่ีใกล)เคียงกัน จึงได)รวมตัวกันเพ่ือเล=นการพนันกันในรูปแบบ

การสร)างปฏิสัมพันธXกับคนอ่ืนๆในชุมชน บรรยากาศในการเล=นก็จะเต็มไปด)วยความสนุกสนานและ

เสียงหัวเราะตอนได) - เสียการพนัน ดังน้ัน การพนันจึงถูกเปรียบเทียบเปWนกิจกรรมทางสังคมประเภท

หน่ึง ท่ีเทียบเคียงได)กับกิจกรรมทางสังคมประเภทอ่ืนๆ ท่ีบุคคลท่ัวไปใช)เปWนกิจกรรมคลายเครียด 

และกิจกรรมยามว=าง คำตอบท่ีได)มักจะสะท)อนด)วยคำพูดท่ีว=า “คือการเล=นเพ่ือคลายเครียด” หรือ 

“กิจกรรมยามว=าง” “กิจกรรมคลายเครียดยามว=าง” เปWนส=วนใหญ= 

      

    “...เวลาเล5นการพนันก็เล5นกับเพ่ือนฝูงคนรูFจัก คนในชุมชนท้ังน้ันแหละ ก็

เหมือนมาพบปะพูดคุยสังสรรคWกัน…” (นางกล)วย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 

2564) 

    “...ก็เหมือนกิจกรรมท่ีทำตอนว5างน้ันแหละ บางคนก็ดูทีวี เดินหFาง แต5เรามา

เล5น มาดูเขาชนไก5 เผลอๆ ไดFตังดFวยต5างหาก…” (นายบุญ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 

มิถุนายน 2564) 

    “...ทำนา เล้ียงสัตวWแลFวก็ไปหาอะไรผ5อนคลาย เอาจริงๆ ไปเล5นการพนัน มัน

ก็ลุFนนะ ดูมันดี ต่ืนเตFนเรFาใจดีเลย…” (นายต)น (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 

2564) 
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     การสืบทอดภูมิปcญญาทFองถ่ินกับผลพลอยไดFจากการพนัน 

 แนวคิดเกษตรกรท่ีเล้ียงไก=ชน มองว=า เปWนรูปแบบการดำเนินชีวิตรูปแบบหน่ึงคล)ายงาน

อดิเรก ซ่ึงเกิดจากความชอบจนพัฒนากลายเปWนกิจกรรมในชีวิตประจำวันภายใต)บริบททางของชุมชน 

และตกผลึกการเปWนองคXความรู)และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ท้ังน้ีบ=อนไก=ยังสามารถใช)เปWนพ้ืนท่ี

ท่ีคนมารวมตัวกันเพ่ือแลกเปล่ียนความรู) ความคิด เทคนิคการฝ กฝน และสร)างปฏิสัมพันธXระหว=างคน

ในชุมชนหรือแม)แต=ใช)เปWนพ้ืนท่ีเล=นพนันชนิดอ่ืนๆ โดยเน)นบรรยากาศสร)างความสุข ช=วยคลายเหงา

หลังการเก็บเก่ียวพืชผลได)เปWนอย=างดี 

    

    “...ครอบครัวเราก็สอนวิธีการดูไก5ชนว5าตัวไหนแข็งแรง ตัวไหนลักษณะจะตีดี 

เหมือนเป_นความรูFท่ีสืบทอดกันมาในครอบครัวจากรุ5นปูx รุ5นพ5อ จนมาถึงรุ5นเรา…” (นายไก= 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

    “...เรามองว5าชนไก5 ใครว5ามีแต5ขFอเสีย มันเป_นภูมิปcญญาท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต5

โบราณเลยนะ ช5วยสรFางอาชีพใหFดFวย ใครเป_นเซียนไก5น่ีเงินดีเลยนะ…” (นายต)น (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 13 มิถุนายน 2564) 

      

3.1.3.2 ผลกระทบเชิงลบ  

1) ความแตกตOางทางความคิด 

 หากกล=าวถึงไก=ชนย=อมมีความผูกพันกับวิถี วัฒนธรรม ความเช่ือท่ีสัมพันธXกับภาค

การเกษตรมาช)านาน การพนันไก=ชนจึงมีมิติอ่ืนๆ ท่ีแตกต=างกันในแต=ละสาขาอาชีพ เช=น เกษตรกร

มองไก=ชนในมิติพัฒนาสายพันธุX ผู)เล้ียงไก=มองเปWนการสืบทอดภูมิปGญญาท)องถ่ิน หรือแม)กระท่ังใช)เปWน

ช=องทางหารายได)เสริม ในทางกลับกันบางกลุ=มก็ย=อมต=อต)านการชนไก=เน่ืองจากมองว=าเปWนการทรมาน

สัตวX  

    “...บางคนเขาก็มองว5ามันทรมานสัตวWนะ ย่ิงเด็กรุ5นใหม5 (พวกลูกหลาน) เขา

มองว5ามันเป_นการทำรFายสัตวW เขาก็เลยไม5ค5อยอินกับเราเท5าไร แต5เขาก็ไม5รูFว5าค5าขนมมัน

บางคร้ังก็เอามาจากไก5ชนน่ีแหละ…”  (นายบุญ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 

2564) 

2) การสูญเสียปaจจัยท่ีใชFในการลงทุน  
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 แน=นอนว=า “เงิน” กับการพนันเปWนของต)องกัน เพ่ือนำมาเปWนต)นทุนในการเล้ียงดูไก= เดิน

เกมไฮโล แทงหวย หรือเดิมพันต=าง ๆ  ท้ังน้ีข้ึนอยู=กับความกล)าได) กล)าเสียของนักพนัน อีกท้ังยังส=งผล

ให)เกิดความเครียดทุกคร้ังหลังจากสูญเสียการพนันอีกด)วย 

 

   “...นอกจากไดFเงินแลFว บางคร้ังมันเสียเงินบFาง เป_นธรรมดาแหละเนอะ เล5นการ

พนัน มีแพFมีชนะ วันไหนชนะก็ดีใจ วันไหนแพFก็เศรFาบFางแหละ…” (นายไก= (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

   “...บางทีเล้ียงไก5มาแต5ละตัวมันก็มีตFนทุนเนอะ ถFาตีไก5แลFวแพFจนไก5ตีต5อไม5ไดFอีก

น่ีเสียหายเยอะเลยนะ…” (นายบุญ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

   “...ตอนเสียก็เครียด เซงนะ แต5ตอนถูกก็ดีใจ ถFาถูกเร่ือย ๆ ก็ดี …” (นางกล)วย 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 2564) 

3) การปะทะและความแตกแยก 

 กล=าวคือ การพนันโดยเฉพาะไก=ชนย=อมมีการแบ=งออกเปWน 2 ฝG�งเสมอ โอกาสเปWนไปได)สูงท่ี

ย่ิงแข=งย่ิงแตกคอ ย่ิงเพ่ิมชนวนการปะทะระหว=างนักพนันท้ัง 2 ฝG�ง ท้ังน้ีข้ึนอยู=กับว=าการแตกคอจะ

ออกมาในรูปแบบวาจา หรือการกระทำ และอาจเปWนไปได)ว=า ผู)แพ)อาจไม=ยอมรับในคำตัดสินท่ีเกิดข้ึน 

และพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุน เพ่ือให)ตนเองชนะในทางนามธรรม แต=แท)จริงแล)ว ไม=อยากเสีย

หน)า หรือไม=ยอมแพ)เท=าน้ัน 

  

   “...ส5วนนFอยเวลาหลังชนไก5 ก็มีปากเสียงกันบFางนะ เขาหาว5าโกงบFาง กรรมการ

โกงบFาง นูFนน่ีน้ัน แต5ก็ไม5ใส5ใจอะไรนะ…” (นายไก= (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 9 มิถุนายน 

2564) 

 3.1 กลุOมผูFประกอบอาชีพอิสระ (กลุOมรับจFาง และคFาขายรายยOอย)  

  ขFอมูลเบ้ืองตFนของกลุOมผูFประกอบอาชีพอิสระผูFใหFสัมภาษณI  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ทางผู)วิจัยได)กำหนดคำนิยามและแบ=งรายละเอียดของกลุ=มผู)ประกอบ

อาชีพอิสระ ออกเปWน 2 กลุ=มลักษณะอาชีพ ได)แก= (1) กลุ=มท่ีเปWนเจ)าของกิจการด)วยตนเองเปWนผู)ลงทุน 

และจำหน=ายเอง คิด ตัดสินใจและบริหารด)วยตนเองทุกเร่ือง เช=น ขายอาหาร ขายของชำ เปWนต)น 

และ (2) กลุ=มท่ีทำงานรับงานอิสระ เปWนกลุ=มท่ีไม=มีนายจ)างตายตัว มีสามารถเลือกทำงานได)เปWนคร้ัง

คราว หรือเป£ดรับงานตามการส่ังซ้ือหรือการมอบหมายงาน (Orders) เช=น รับจ)างขน - ส=งสินค)าและ
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อาหาร เปWนต)น ผู)รับจ)างสามารถเลือกวันและเวลาในการทำงานเองได)ตามความสะดวกและความ

ต)องการ ซ่ึงมีรายละเอียดข)อมูลเบ้ืองต)นของผู)ให)สัมภาษณX ดังต=อไปน้ี 

   1)  พ=อค)าแม=ค)าร)านขายของชำ (ร)านโชห=วย) ปFาสาวและลุงเดช (นามสมมุติ) สามี

และภรรยาเจ)าของร)านขายของชำ ใกล)วัดช่ือดังแห=งหน่ึงในอยุธยา ปFาสาวเปWนคนพระนครศรีอยุธยา

โดยกำเนิด ซ่ึงช=วงปFาเพ่ิงเรียนจบ มส.3 ปFาสาวได)มีโอกาสไปทำงานเปWนสาวโรงงานท่ีจังหวัดปทุมธานี 

แล)วก็พบกับลุงเดช แต=เม่ือทำไปสักระยะปFาสาวรู)สึกถึงความจำเจและซ้ำซากประจวบกับทางบ)าน

อยากให)กลับไปอยู=ท่ีบ)านเกิด ปFาสาวและลุงเดชจึงตัดสินใจนำเงินก)อนหน่ึงท่ีหาร=วมกันได)จากการ

ทำงานท่ีโรงงาน มาเป£ดร)านขายของชำใกล)ตลาด ซ่ึงเปWนท่ีของญาติ ปGจจุบันนอกจากเป£ดร)านขายของ

ชำแล)ว ปFาสาวและลุงเดชยังเปWนคนกลางรับแทงหวยใต)ดินให)เจ)ามือภายในจังหวัดอีกด)วย 

   2) แม=ค)าร)านก©วยเต๋ียว ปFาหนิง (นามสมมุติ) เจ)าของร)านก©วยเต๋ียวหมูต)มยำรสเด็ด

ย=านเมืองเก=า ซ่ึงร)านปFาเปWนเพิงขายอาหารจากใบจาก มีโต�ะและเก)าอ้ีไม)ไผ=ประมาณ 10 โต�ะ มีลูกค)า

แวะเวียนมาทานไม=ขาดสายซ่ึงลูกค)าส=วนใหญ=ก็มีท้ังเปWนขาประจำเพราะมีการทักทายคุณปFาอย=างสนิท

สนม และขาจรไปมา  ปFาหนิงเปWนนักเส่ียงโชคกับหวย ซ่ึงปFาหนิงมักได)เลขเด็ดมาจากการพูดคุยกับ

ลูกค)าขาประจำของปFาเอง 

   3) พนักงานขับรถส=งอาหาร (Food Delivery) นายเจม (นามสมมุติ) ปGจจุบันมี

อาชีพเปWนคนขับส=งอาหารได)ประมาณ 10 เดือน โดยก=อนหน)าน้ีเขาเคยทำงานเปWนนักดนตรีกลางคืน 

ท่ีผับแห=งหน่ึงย=านตัวเมืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต=ด)วยสภาพเศรษฐกิจจากโควิด – 19 ท่ีมีการ

ป£ดร)านอาหาร ผับ บารX ทำให)เขาเร่ิมขาดรายได)จากการเปWนนักดนตรีและปรับตัวเองโดยผันตัวเองมา

เปWนพนักงานส=งอาหารแบบเต็มเวลา  

   4) พนักงานขับรถรับจ)างขนส=งผัก นายเชน (นามสมมุติ) พนักงานขับรถขนผักจาก

สวน เผ่ือนำไปส=งให)ตลาดต=าง ๆในตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเชนขับรถขนส=งผักมาเปWน 8 

ปdต้ังแต=เรียนจบมัธยมศึกษาปdท่ี 6 ปGจจุบันนายเชนมีครอบครัวแล)วและมีลูกน)อยอายุ 4 ขวบ พักอาศัย

อยู=ในห)องเช=าแห=งหน่ึง ซ่ึงนายเชนมักจะมีเวลาว=างในระหว=างท่ีรอให)พ=อค)าแม=ค)ามารับผัก นายเชนมัก

ใช)เวลาเหล=าน้ีได)การเล=นการพนันออนไลนXผ=านโทรศัพทXมือถือในเวลาระหว=างวันหรือรอขน – ส=งผัก

ไปตลาด 

    3.2.1 รูปแบบการเลOนการพนันของกลุOมผูFประกอบอาชีพอิสระ  

 จากการสัมภาษณXเชิงลึกของกลุ=มผู)ประกอบการรายย=อยและผู)ประกอบอาชีพอิสระ พบว=า

ผู)เล=นการพนันในกลุ=มน้ี มีรูปแบบการเล=นการพนันท่ีค=อนข)างหลากหลาย ข้ึนอยู=กับความแตกต=างทาง
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ภูมิหลังท้ังจากลักษณะอาชีพ ช=วงอายุ รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และสภาพแวดล)อมทาง

สังคม ล)วนส=งผลต=อรูปแบบการเล=นการพนันท่ีแตกต=างกันออกไปเช=นเดียวกัน   

     3.2.1.1 ความแตกตOางของรูปแบบการเลOนพนันผOานภูมิหลัง 

      1) รูปแบบการเลOนพนันแบบออฟไลนI (Offline Gambling) 

 ผู)ประกอบการรายย=อยท่ีประกอบอาชีพค)าขาย มีสถานท่ีค)าขายเปWนหลักแหล=งท่ีแน=นอน 

บริเวณใกล)สถานท่ีชุมชน และมีช=วงอายุ 45 ปdข้ึนไป เน่ืองด)วยลักษณะอาชีพค)าขายท่ีต)องมีการพบปะ

ผู)คนมากหน)าหลายตาอยู=ตลอดเวลา ซ่ึงทำให)บางคร้ังก็จะมีลูกค)าประจำท่ีรู)จักสนิทสนมเข)ามาพูดคุย

ถามสารทุกขXสุขดิบกัน รวมท้ังมีการพูดคุยในเส่ียงโชคต=าง ๆ ด)วย โดยเฉพาะการพูดคุยเร่ือง “เลขเด็ด 

เลขดัง” จากลูกค)าท่ีมาซ้ือของในร)าน จึงถูกส=งต=อมายังกลุ=มพ=อค)าแม=ค)า แล)วยังถูกส=งจากพ=อค)าแม=ค)า

ไปยังลูกค)าคนอ่ืน ๆ อีกที ทำให)กลุ=มผู)ประกอบการรายย=อยนิยมเล=นการพนันในรูปแบบออฟไลนXใน

รูปแบบหวยใต)ดินผ=านตัวแทนภายในชุมชน เช=น ลูกค)า และพ=อค)า แม=ค)าร)านใหญ=ๆ ซ่ึงส=วนใหญ=ก็

มักจะเปWนบุคคลท่ีรู)จักและคุ)นเคยในชุมชนเปWนอย=างดีอยู=แล)ว  

     

   “…คนมาซ้ือของกับปqาท่ีเป_นลูกคFาประจำ ก็ชอบเอาเลขเด็ดๆจากวัดขFางๆรFานปqา

มาเมFาทWกับปqาและซ้ือเลขกับปqาเป_นประจำแหละ แต5บางเลขท่ีลูกคFาไดFมาก็เป_นเลขอ้ัน…” 

(นางสาว (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 มิถุนายน 2564) 

   “…ลุงเองก็มีซ้ือหวยบFาง เวลามีลูกคFามาคุยเร่ืองหวยกับปqาแลFวมันตรงกับเลขท่ี

ลุงเล็งไวF ลุงก็มีขอแจมเลขน้ันดFวยบFาง ซ่ึง…” (นายเดช (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 

มิถุนายน 2564) 

   “…ย่ิงใกลFวันหวยออกนะ เวลาลูกคFาประจำมาถึงรFานนะเอาและ จะถามปqา

ตลอดเลขน้ีมานะซ้ือหรือยัง ถามแบบน้ีประจำ…” (นางหนิง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 16 

มิถุนายน 2564) 

  

 อย=างไรก็ดี ประเด็นท่ีน=าสนใจของกลุ=มผู)ประกอบการรายย=อยนอกจากบทบาทของผู)เล=น

การพนันแล)ว ยังมีการปรับบทบาทเพ่ิมเติมจากบทบาทการเปWนผู)เล=นนักเส่ียงโชค เปWน “คนกลาง 

หรือตัวแทน” ในการประสานการเล=นการพนันระหว=างผู)เส่ียงโชคภายในชุมชนและเจ)ามือหวยราย

ใหญ=ต=อไป เปรียบเสมือนดังนายหน)าท่ีคอยอำนวยความสะดวกในการรับ - ส=งโพยตัวเลขให)แก=ผู)ท่ี

สนใจ และนำไปส=งต=อให)กับบุคคลหรือร)านค)าท่ีเปWนเจ)ามือหวยรายใหญ=ในเมืองต=อไปท้ังน้ี หากมอง

ความสัมพันธXของการเล=นการพนันผ=านการสร)างปฏิสัมพันธXทางสังคม ซ่ึงยังคงรูปแบบความสัมพันธX
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ผ=านตัวแปรกลุ=มบุคคลหรือบุคคลท่ีมีความคุ)นเคย ชิดเช้ือกันภายในชุมชนเปWนทุนเดิม ทำให)รูปแบบ

ของการเล=นการพนันถูกจำกัดเฉพาะในวงท่ีรู)จักกันภายในชุมชนและสังคมเท=าน้ัน  

 

   “…ปกติปqาก็ขายใหFแค5พวกคนรูFจักกับลูกคFาประจำท่ีรูFๆกันอยู5เท5าน้ันแหละ ไม5ใช5

ขายสุ5มส่ีสุ5มหFาไม5ดูตามFาตาเรือเจอตำรวจมาก็เจlงพอดี…” (นางสาว (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 15 มิถุนายน 2564) 

   “…ปqาไม5ไดFเป_นเจFาเองนะ ปqาจดมาแลFวก็ส5งต5อใหFเจFาอีกทีหน่ึง ปกตินะปqารับถึง

เท่ียงแลFวก็รวมยอดส5งเจFาอีกที…” (นางหนิง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 16 มิถุนายน 2564) 

 

   2) รูปแบบการเลOนพนันแบบออนไลนI (Online Gambling) 

 ในปGจจุบันกลุ=มผู)ประกอบการรายย=อยท่ีประกอบอาชีพค)าขาย ก็ได)มีการนำเทคโนโลยีมา

ใช)เปWนช=องทางในการส่ือสารผ=านการเส่ียงโชคมากข้ึน การส่ังซ้ือหวยใต)ดินผ=านทางแอปพลิเคชันไลนX 

ก็กลายมาเปWนอีกช=องทางการเข)าถึงการเส่ียงโชคอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีความน=าสนใจและได)รับความนิยม

อย=างมาก โดยผู)เส่ียงโชคสามารถระบุตัวเลข พร)อมกำหนดวงเงินและรูปแบบการเล=น (บน ล=าง โต)ด 

ฯลฯ) และชำระเงินผ=านระบบออนไลนXให)แก=ร)านค)าซ่ึงเปWนตัวแทนของเจ)ามือได)สะดวกสบายมากข้ึน 

รวมถึงสามารถส่ังซ้ือได)ตลอดเวลา แต=ท้ังน้ี พ=อค)าแม=ค)าจะรับเฉพาะกับคนท่ีสนิทหรือคนท่ีคุ)นเคย

เท=าน้ัน เน่ืองจากมีความกังวลเร่ืองความปลอดภัย เปWนต)น 

     

   “…ต้ังแต5ปqามีไลนWนะ ลูกคFาปqาก็มาส่ังในไลนWปqาก็เยอะส่ังเสร็จก็โอนเงินมา

เสร็จ…” (นางสาว (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 มิถุนายน 2564) 

   “…เม่ือก5อนไอFโพยท่ีปqาจดรวมยอดไวFอ5ะ จะมีคนมารับก5อนหวยออก แต5เด๋ียวน้ี

ปqาถ5ายรูปส5งไลนWใหFแทน…” (นางหนิง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 16 มิถุนายน 2564) 

 

 นอกจากน้ี กลุ=มผู)ประกอบอาชีพอิสระ ท่ีทำงานรับจ)างขน-ส=งส่ิงของและอาหารท่ีมีอายุ

น)อยกว=า 35 ปd มีการเล=นการพนันผ=านทางอินเตอรXเน็ตหรือเล=นการพนันออนไลนX (Online 

Gambling) เปWนอย=างมาก โดยเฉพาะอย=างย่ิงการเล=นคาสิโนออนไลนX บาคาร=ากับป«อกเด)ง รองลงมา

คือ การพนันฟุตบอลออนไลนX ซ่ึงผู)เล=นกลุ=มประกอบอาชีพอิสระน้ี มองว=าการเล=นการพนันแบบ

ออนไลนXสามารถเล=นได)อย=างต=อเน่ือง เล=นได)ทุกท่ีตลอดเวลา แม)กระม่ังตอนทำงานหรือระหว=าง

ช=วงเวลาว=างระหว=างรอรับงานก็สามารถเล=นได) ซ่ึงการเล=นแต=ละคร้ังจะใช)ระยะเวลาในการเล=นเพียง 
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2-3 นาทีต=อการเดิมพันหน่ึงคร้ัง ผู)เล=นสามารถรู)ผลการเดิมพันได)ทันที นอกจากน้ีการเล=นแบบ

ออนไลนX ทำให)ผู)เล=นมีความรู)สึกปลอดภัยในการเล=นการพนันในด)านการถูกจับกุมดำเนินคดีมากกว=า

การเล=นแบบออฟไลนX  

   “…ผมเล5นพนันบอลต้ังแต5เล5นดนตรีในรFานอาหารกลางคืน ช5วงน้ันเพ่ือนในวงมัน

ชวนเล5น ก5อนข้ึนเวที บางทีก็มีคุยกันเร่ืองบอลว5าวันน้ีจะเอาทีมไหนดี ส5วนแทงบอลก็ไม5

ยากแค5ดูว5าวันน้ีมีคู5ไหน แลFวก็เขFาเว็บบอลเลือกฝcuงท่ีคิดว5าจะชนะแค5น้ีก็เสร็จแต5ก5อนแทง

ตFองใส5เงินไปก5อน…” (นายเจม (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564) 

   “…ตอนรอพ5อคFาแม5คFามาเอาผัก ผมจะฆ5าเวลาดFวยการเล5นคาสิโนออนไลนW แต5

ก5อนเล5นตFองเติมเงินก5อนนะ ทำไม5ยากแค5แอดไลนWและทักไปขอเติมเงิน เติมผ5านบัตรเติม

เงิน หรือหักจากค5าโทรศัพทWก็ไดF เสร็จก็จะไดFล้ิงเขFาไปเล5นง5ายมาก…” (นายเชน (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564) 

 

    3.2.1.2 มุมมองความสัมพันธIในแนวราบและแนวด่ิงกับการเลOนการพนัน 

 การเล=นการพนันในกลุ=มผู)ประกอบการรายย=อย หรือ ผู)ค)าขาย ยังคงมีมุมมองเร่ือง

ความสัมพันธXระหว=างคนในชุมชนและสังคม รวมถึงความสัมพันธXของพ=อค)าแม=ค)า กับลูกค)าท่ีเข)ามาใช)

บริการ โดยผู)ประกอบการรายย=อยท่ีเล=นการพนัน ยังคงท่ีจะเลือกเล=นการพนันหรือเส่ียงโชคกับกับ

บุคคลหรือกลุ=มบุคลท่ีมีความคุ)นเคย ความไว)เน้ือเช่ือใจ และความม่ันใจว=าจะไม=ถูกโกง  การเล=นการ

พนันผ=านรูปแบบการสร)างความสัมพันธXแบบแนวราย จึงเปWนปGจจัยท่ีสำคัญอย=างหน่ึงบนพ้ืนฐานของ

เง่ือนไขความไว)เน้ือเช่ือใจระหว=างคนในสังคม  

 นอกจากน้ีภายใต)บริบทของความสัมพันธXในแบบแนวราบของกลุ=มลูกค)า ความไว)เน้ือเช่ือ

ใจ ก็ได)ปรับบทบาทเพ่ิมข้ึนเปWน “การซ้ือเช่ือ” หรือ การซ้ือขายสินค)าโดยยังไม=ได)ชำระเงิน และจะ

ชำระเงินภายหลังตามระยะเวลาท่ีกำหนดกันไว)ระหว=างผู)ซ้ือและผู)ขาย ซ่ึงการซ้ือสินค)าแบบซ้ือก=อน

จ=ายทีหลัง ย่ิงช=วยยกระดับความสัมพันธXทางสังคมให)มีความแน=นแฟFนและมีความไว)เน้ือเช่ือใจมาก

ย่ิงข้ึน ผู)ซ้ือก็รู)สึกว=าตนได)รับความไว)เน้ือเช่ือใจ รู)สึกเปWนคนในสำคัญหรือเปWนคนพิเศษ รวมถึงเปWนท่ี

ยอมรับของชุมชน ซ่ึงนอกเหนือจากการซ้ือขายสินค)าเพ่ืออุปโภคและบริโภคต=าง ๆ แล)ว การเล=นการ

พนันผ=านการซ้ือหวยใต)ดิน ก็ถือว=าเปWนรูปแบบสินค)าอย=างหน่ึงท่ีผู)เส่ียงโชคนิยมกระทำผ=าน

ความสัมพันธXในแบบแนวราบ แม)การเส่ียงโชคแบบซ้ือเช่ือ จะช=วยจูงใจให)คนเล=นการพนัน เน่ืองจาก

ทำได)ง=าย และไม=ต)องชำระเงินเดิมพันไปก=อน  
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    “…ก็น้ีลูกคFาปqาบางคนพอไดFเลขก็โทรมาใหFปqาจดก5อน แลFวค5อยเอาเงินตามมา

ใหFปqาทีหลัง…” (นางสาว (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 มิถุนายน 2564) 

 

 สำหรับในประเด็นมุมมองเร่ืองความสัมพันธXแนวด่ิงกับการเล=นการพนัน แม)ว=าหวยใต)ดิน 

จะเปWนรูปแบบการพนันแบบหน่ึงท่ีผิดกฎหมาย และต)องแอบเล=นกันอย=างลับ ๆ ภายในวงท่ีรู)จัก แต=ก็

เปWนท่ีทราบกันนดีว=า “เจ)ามือ” ท่ีรับแทงหวย ส=วนมากจะเปWนนายทุนรายใหญ=ในท)องถ่ินท่ีนอกเหนือ

จะมีแหล=งเงินทุนและกระแสเงินสดแล)ว ยังพบว=ายังรู)จักกับเจ)าหน)าท่ีรัฐระดับสูงในชุมชนหรือเขต

อำเภอเปWนอย=างดี ทำให)สามารถช=วยบรรเทาปGญหาต=าง ๆ ได)อย=างประนีประนอมและถ)อยถีถ)อย

อาศัยได)  ความเช่ือม่ันในความสัมพันธXระหว=างเจ)ามือหวย จึงกลายเปWนเคร่ืองมือสำคัญอีกอย=างในการ

ชักจูงให)ผู)คนในละแวกชุมชน สามารถเล=นการพนันได)อย=างแพร=หลาย โดยเฉพาะเร่ืองของหวยใต)ดิน 

ผู)เล=นก็มีความรู)สึกไม=กลัวท่ีจะถูกจับกลุ=ม  

 

    “…ปqาไม5ค5อยกลัวหรอกเพราะเจFามือ เขาเสFนใหญ5 เขารูFจักคนเยอะ เขาสนิท

กับคนใหญ5คนโต ถFามีปcญหาอะไร ปqาก็จะโทรใหFเขาช5วยเคลียรWใหF แต5ท่ีผ5านมาก็ไม5เคยมี

ปcญหาอะไรเลยนะ …” (นางสาว (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 มิถุนายน 2564) 

 

   3.2.1.3 ความแตกตOางทางตFนทุนการเส่ียงโชค และโอกาสการถูกรางวัล 

 ผู)เล=นหวยใต)ดินสามารถเลือกซ้ือหวยได)หลากหลายแบบ หลายตัวเลข โดยไม=จำกัดจำนวน

เงินในการเล=น การเล=นการหวยใต)ดินใช)เงินในการเล=นไม=เยอะมาก มีเงินเพียง 10 บาทก็สามารถนำมา

เล=นเดิมพันได) ไม=เหมือนกับสลากกินแบ=งรัฐบาลท่ีมีการกำหนดตัวเลขตายตัว และจำเปWนต)องซ้ือเปWน

จำนวนเงิน 80 - 120 บาทแต=ละใบ การเส่ียงโชคผ=านการซ้ือสลากกินแบ=งรัฐบาลท่ีถูกต)องตาม

กฎหมายอาจต)องใช)ต)นทุนท่ีสูงกว=าการเส่ียงโชคผ=านหวยใต)ดิน เม่ือเปรียบเทียบระหว=างการซ้ือสลาก

กินแบ=งรัฐบาล 1 ใบในราคา 80 บาท ผู)เล=นหวยใต)ดิน สามารถซ้ือหวยใต)ดินได)หลายตัวเลข ตามความ

ต)องของผู)ซ้ือ และสามารถแบ=งซ้ือเลข เปWนตัวเลขละ 10 20 บาท หรือ 50 บาทแทน เพ่ือกระจาย

ความเส่ียง และช=วยเพ่ิมโอกาสการถูกรางวัลให)มากข้ึนเช=นเดียวกันกับการเล=นคาสิโนออนไลนX เช=น 

บาราคาออนไลนX ไพ=ป«อกออนไลนX หรือทายผลพนันบอลออนไลนX ท่ีสามารถเดิมพันข้ันต่ำเพียงคร้ังละ 

20 บาทต=อคร้ัง ทำให)ผู)เล=นสามารถเล=นได)หลายคร้ัง หรือเดิมพันเล=นได)มากกว=า 1 คู= ซ่ึงช=วยกระจาย

ความเส่ียง และช=วยเพ่ิมโอกาสการในได)รับรางวัลจากการกระจายความเส่ียงในแต=ละการเดิมพันมาก

ย่ิงข้ึนด)วย  
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    3.2.1.4 การพัฒนาของเทคโนโลยีและการชOองทางการเขFาถึงการพนัน  

 เน่ืองจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร รวมถึงส่ือสังคมออนไลนXในปGจจุบัน มี

การพัฒนาแบบก)าวกระโดด และเข)าไปเปWนส=วนหน่ึงในชีวิตประจำวันของคนในสังคม ส=งผลให)

พฤติกรรมของผู)บริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะอย=างย่ิงในด)านการส่ังซ้ือของผ=านระบบ

ออนไลนXมากย่ิงข้ึน ร)านค)าผู)ประกอบการรายย=อย ก็ย=อมต)องปรับตัวให)สอดคล)องกับบริบทการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีเช=นเดียวกัน ตัวอย=างเช=น การปรับตัวของร)านขายอาหารท่ีเพ่ิม

รูปแบบการขายผ=านบริการส=งอาหารแบบ Food Delivery ร=วมกับบริษัทผู)พัฒนาระบบการส่ังอาหาร

ออนไลนXช้ันนำของประเทศ (Food Delivery and Ordering  Platform) นอกจากน้ี การพัฒนา

เทคโนโลยี ยังส=งผลให)มีช=องทางเข)าถึงการพนันออนไลนXได)ง=ายข้ึน อีกท้ังการเล=นพนัน ออนไลนXเล=นได)

ไม=จํากัดเวลาและสถานท่ี ตลอดจนสามารถเล=นผ=านโทรศัพทXมือถือหรือคอมพิวเตอรX ผู)เล=นการพนันจึง

เปล่ียนจากการเล=นพนันแบบออฟไลนXไปสู=การเล=นพนันออนไลนXมากข้ึนเร่ือย ๆ ท้ังในรูปแบบการ

พัฒนาการส่ือสารผ=านคนกลางโดยใช)แอปพลิเคชันส่ือสังคมออนไลนXทางไลนX เช=น การส่ังซ้ือหวยใต)ดิน

ผ=านทางไลนX รวมไปถึงการเล=นการพนันบนเว็บไซตXออนไลนXต=าง ๆ เช=น การเล=นบาคาร=าออนไลนX การ

ทายผลฟุตบอลออนไลนX เปWนต)น อีกประการท่ีสำคัญท่ีทำให)รูปแบบการเล=นการพนันผ=านระบบ

ออนไลนXได)รับความนิยมเปWนอย=างมาก คือ ความสะดวกและเข)าถึงได)ง=าย รวมถึงมีความรวดเร็วใน

การทำธุรกรรมทางการเงินผ=านแอปพลิเคชันบนโทรศัพทXมือถืออีกด)วย 

     

   “…คือสะดวก ไดFเงินจริง ไดFเงินไว สำหรับพนันออนไลนWคือเท5าน้ีเลย บางทีเล5น

เกมตาหน่ึงไม5ถึง 3 นาที ก็ไดFเงินแลFว กดถอนก็ไม5เกิน 3 ช่ัวโมงก็ไดF มันไดFจริง ๆ…” (นาย

เจม (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564) 

   “…คือเขFาเล5นมันใชFงานไม5ยากเลย มันเขFาผ5านไลนWจะมีคนแนะนำแลFวใหFลิงคWเรา

มาก็เขFาเล5นไดFเลย…” (นายเชน (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564) 

 

   3.2.2  สาเหตุและแรงจูงใจในการเลOนการพนัน  

 จากข)อมูลการสัมภาษณXสาเหตุและแรงจูงใจในการเล=นการพนัน แนวทางการเล=นการพนัน

ของกลุ=มผู)ประกอบอาชีพอิสระและผู)ประกอบการรายย=อย ค=อนข)างพบความหลากหลายในการเล=น

การพนัน ตามท่ีได)กล=าวไปในข)างต)น  ท้ังน้ีสาเหตุและแรงจูงใจในการเล=นการพนันยังคงผูกติดอยู=ใน

เร่ืองของการหารายได)เพ่ิมเติมจากการเล=นการพนันผ=านตัวแปรและบริบทงลักษณะการทำงานของผู)

ประกอบอาชีพอิสระและผู)ประกอบการรายย=อย การสร)างอัตลักษณXการเปWนตัวกลางผ=านทางบุคคล
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และสถานท่ีในการเล=นพนันและเส่ียงโชค รวมถึงการปรับตัวให)เข)ากับเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด 

ดังต=อไปน้ี 

    3.2.2.1 ลักษณะรูปแบบอาชีพอิสระ และความไมOแนOนอนทางดFานรายไดF 

 การประกอบอาชีพอิสระไม=ว=าจะเปWนผู)ประกอบการรายย=อยท่ีอาชีพค)าขาย หรือ ผู)

ประกอบอาชีพอิสระท่ีทำงานรับจ)างเปWนงาน ๆ ไป ล)วนแล)วมีลักษณะท่ีต)องอาศัยการดำเนินการด)วย

ตนเองเปWนหลัก สามารถมีอิสระในการกำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินงานของตัวเองได)ตามความ

เหมาะสม นอกจากน้ีลักษณะเด=นของอาชีพอิสระ คือ ความยืดหยุ=นในการทำงาน ซ่ึงผู)ประกอบการ

สามารถกำหนดการทำงาน การเป£ด-ป£ดร)าน หรือการรับงาน-ไม=รับงาน สามารถท่ีจะทำวันไหนเวลา

อะไรก็ได)ตามความต)องการของตนเอง รวมถึงงานอิสระบางประเภทอาจไม=จำเปWนท่ีจะต)องมีสถานท่ี

ทำงานตายตัว ไม=ว=าจะอยู=ท่ีไหนก็สามารถท่ีจะทำงานได) 

 แต=อย=างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานอาชีพอิสระก็ไม=ได)ราบร่ืนไปสักทุกอย=าง การทำงาน

อิสระย=อมมีความท)าทายและความเส่ียงในการทำงานสูงมากเช=นกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของรายได) 

เน่ืองด)วยผู)ประกอบอาชีพอิสระส=วนใหญ=ไม=มีเงินเดือนหรือรายได)ท่ีแน=นอน ผลตอบแทนหรือรายได)

ส=วนใหญ=ของผู)ประกอบอาชีพอิสระ จะข้ึนอยู=กับผลประกอบการและกำไรในการค)าขาย รวมถึง

ปริมาณงานงานรับข)างท่ีเข)ามาในแต=ละช=วงเวลา นอกจากน้ีความผันผวนตามความต)องการของลูกค)า 

รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม ก็ยังส=งผลกระทบให)ผู)ประกอบอาชีพอิสระไม=สามารถ

คาดการณXส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได)เลยผู)ประกอบอาชีพอิสระจึงต)องแบกรับความเส่ียงด)วยตนเอง

เพียงผู)เดียว  

 ซ่ึงหากช=วงไหนท่ีมีลูกค)าเข)ามาซ้ือของหรือใช)บริการเปWนจำนวนมาก หรือมีจำนวนออเดอรX

ส=งผักหรืออาหารมากเปWนจำนวนมาก ส=งผลให)มีค=าตอบแทนหรือรายได)เปWนจำนวนมาก  ในทาง

ตรงกันข)ามหากวันไหนลูกค)าน)อยหรือมีงานท่ีต)องส=งสินค)าน)อย ก็ย=อมส=งผลให)ค=าตอบแทนหรือรายได)

ท่ีพึงได)รับน)อยลงไปด)วยเช=นกัน ปGจจัยในเร่ืองการเลือกอุปโภคและบริโภคของลูกค)าย=อมเปWนตัวแปร

หลักของความไม=แน=นอนท่ีเกิดข้ึนของผู)ประกอบอาชีพอิสระท่ีไม=สามารถควบคุมได)   

 ดังน้ัน “ความไม=แน=นอน” ในลักษณะการทำงานแบบน้ี จึงเปWนตัวจุดประกายสำคัญท่ี

ชักชวนให)ผู)ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู)ประกอบการรายย=อย หันมาหากิจกรรมรูปแบบอ่ืนท่ีทำให)

สามารถหาเงินพิเศษหรือรายได)เพ่ิมเติมจากการทำงานได) ทดแทนความไม=แน=นอนท่ีเกิดข้ึนจากการ

ประกอบอาชีพ ทำให)การเล=นการพนันหรือการเส่ียงโชคจึงปรับเปล่ียนมาเปWนกิจกรรมหน่ึงท่ีผู)

ประกอบอาชีพอิสระให)ความสนใจ เน่ืองจากสามารถหาเงินได)รวดเร็วและเล=นได)ง=าย ท้ังน้ีการพนัน

และการเส่ียงโชคจึงปรับเปล่ียนเปWนความแน=นอนรูปแบบหน่ึงของกลุ=มผู)ประกอบอาชีพอิสระ โดยมอง
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ว=าความแน=นอนน้ันเกิดข้ึนได)อย=างน)อย 2 คร้ังต=อเดือนสำหรับช=วงเวลาในการเส่ียงโชค โดยพบได)

ในช=วงต)นเดือนและกลางเดือน (วันท่ีหวยออก) และอีกความแน=นอนอย=างหน่ึงคือผลลัพธXของการเดิม

พันและเส่ียงโชคท่ีมีลักษณะแบบ Win – Lose กล=าวคือ ไม=ชนะก็แพ) จะมีเพียงชนะเดิมพันหรือถูก

รางวัล  กับ แพ)เดิมพันหรือไม=ถูกรางวัลเท=าน้ัน ซ่ึงถือเปWนความแน=นอนท่ีแท)จริงของการเล=นการพนัน

และการเส่ียงโชคน้ันเอง       

 

   “…ก็ไม5รูFว5าวันๆ หน่ึงจะขายไดFเท5าไร บางอย5าง stock ไวFเยอะแต5ขายไม5ไดF เงินก็

จมเนอะ บางทีลูกคFาตFองการซ้ือเด๋ียวน้ี แต5เราไม5มีเขาก็ไปซ้ือรFานอ่ืนแทน…” (นายเดช 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 มิถุนายน 2564) 

   “…วันท่ีฝนตกหรือแดดรFอนมาก ๆ น่ีแทบขายไม5ไดFเลย ลูกคFาหายไปหมด ขาย

ของยังไม5เงินเท5าค5าวัตถุดิบเลย…” (นางหนิง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 16 มิถุนายน 2564) 

   “…รายไดFเราก็ไม5แน5นอนบางวันเราก็ไดFรายไดFเยอะ บางวันก็ไดFนFอย บางทีการ

เล5นอะไรพวกน้ีมันก็เอาไปเล้ียงครอบครัวไดFนะ แต5บางทีก็ขาดทุนนะ…” (นายเชน (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564)  

   “…ช5วงน้ีเนอะ เศรษฐกิจอะไรก็ไม5ค5อยดี ไม5ค5อยแน5นอน เด๋ียวปnด ๆ เปnด ๆ คงมี

แต5หวยน่ีแหละท่ีแน5นอน ออกเดือนละ 2 คร้ัง แลFวก็มีถูกหวยกับถูกกินน่ีแหละ …” (นาง

หนิง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 16 มิถุนายน 2564) 

   3.2.2.2 ปฏิสัมพันธIระหวOางลูกคFาและการสรFางอัตลักษณIตัวกลางการพนัน  

 เม่ือกล=าวถึงอาชีพผู)ประกอบรายย=อย หรือผู)ประกอบอาชีพค)าขายแล)ว แน=นอนว=านอกจาก

ตัวสินค)า ทำเลท่ีขาย และราคาสินค)าจะเปWนตัวดึงดูดใจให)ลูกค)าเข)ามาเลือกซ้ือสินค)าแล)ว ตัวผู)ขายเอง

ก็เปWนอีกองคXประกอบหน่ึงท่ีมีส=วนสำคัญไม=แพ)กัน พ=อค)าแม=ค)าส=วนใหญ=จึงต)องมีการแสดงพฤติกรรม

และเน)นการมีปฏิสัมพันธXท่ีดีต=อลูกค)ามาก แสดงตนเปWนคนอัธยาศัยไมตรีท่ีดี คอยย้ิมแย)มและให)ความ

เปWนกันเองกับลูกค)าท่ีเข)ามาเลือกซ้ือสินค)าหรือเข)ามารับบริการ การพูดคุยสร)างบรรยากาศความเปWน

กันเอง ก็สามารถช=วยทำให)ลูกค)ารู)สึกผูกพัน และกลับมาซ้ือสินค)าหรือกลับมาใช)บริการอีก แต=ในทาง

กลับกันหากพ=อค)าแม=ค)า ท่ีทำหน)าตาบูดบ้ึงไม=อยากรับแขก บางคร้ังยังพูดจาห)วน ๆ ด)วยน้ำเสียง

แข็งๆ เหมือนกับไม=อยากจะขายเท=าไหร=นัก ก็ทำให)คนท่ีอยากซ้ือเปล่ียนใจไม=อยากจะซ้ือ และเดิน

ออกจากร)านได)เหมือนกัน   

 ท้ังน้ี อาจกล=าวได)ว=าการพบปะและพูดคุยกับลูกค)าเปWนส่ิงท่ีไม=อาจหลีกเล่ียงได)สำหรับการ

ประกอบอาชีพประกอบรายย=อย หรือผู)ประกอบอาชีพค)าขายในการสร)างความประทับใจให)แก=ลูกค)า 
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และเปWนท่ีแน=นอนอีกประการว=าผู)ประกอบการร)านค)าไม=สามารถเลือกให)บริการหรือซ้ือขายสินค)า

ให)แก=ลูกค)าเฉพาะกลุ=มได) ดังน้ันกลุ=มลูกค)าท่ีเข)ามาซ้ือสินค)าและเลือกรับบริการน้ันจึงมีความ

หลากหลายมากมาย คละปะปนกันไป โดยบางคร้ังก็อาจมี “กลุ=มลูกค)าบางประเภท” มาพูดคุยตีสนิท 

และชักชวนให)เล=นการพนัน รวมถึงชักชวนให)มีส=วนร=วมในการเข)าสู=งวงจรการเล=นการพนัน และการ

เส่ียงโชคต=าง ๆ ซ่ึงอาจจะมีการเร่ิมต)นจากพูดคุยเร่ืองตัวเลขเด็ด เลขดัง เลขนำโชค จากน้ันก็เร่ิม

ชักชวนให)เร่ิมลองเส่ียงโชคดู โดยลูกค)าคนน้ันจะอาสาเปWนคนประสานงานซ้ือขายกับเจ)ามือหวยใต)ดิน 

แล)วก็เร่ิมพัฒนาความสัมพันธXและชักจูงให)พ=อค)าแม=ค)าเปWนเสมือนส่ือกลางการมีส=วนร=วมในการเข)าสู=

งวงจรการเล=นการพนัน และการเส่ียงโชคต=าง ๆ  

 

   “…ลูกคFาประจำ เขาเป_นคนเล5นหวย แรก ๆ ก็มาชวนคุยเร่ืองท่ัวไป หลังๆ ก็ชวนมา

เล5นหวย ก็ไม5มีอะไร ลองเล5นดู ก็ไดFบFาง เสียบFาง แต5ตอนไดFเขาก็จ5ายเราตลอดนะ บางงวดก็

ไม5คิดเงินเราดFวย จากน้ันเขาเห็นว5าทำเลเราดี คนเขFาออกเยอะ เขาก็เลยชวนเราเป_นคนกลาง

คอยประสานงานกับลูกคFาคนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ เหมือนใหFเราคอยจดเลขและเก็บเงินใหFเขาอีกที 

ก็มีค5าจดใหFเล็กนFอย…” (นางสาว (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 มิถุนายน 2564)  

   “…เป_นแม5คFาก็ตFองย้ิมทักทายรับแขก เขาคุยอะไรมา เราก็คุยไปใหFไดFหมดแหละ ถFา

วันไหนไม5ไดFคุยก็คงจะเหงา ๆ…” (นางหนิง (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 16 มิถุนายน 2564) 

1) คนกลางในการเขFาสูOงวงจรการเลOนการพนัน เลOนการพนัน 

 เน่ืองจากอาชีพพ=อค)าแม=ค)าเปWนอาชีพท่ีต)องเจอคนเปWนจำนวนมาก ทำให)มีผู)คนวนเวียนเข)า

มาพบเจอและสร)างความคุ)นเคยเปWนจำนวนมาก ซ่ึงก็อาจจะมีบุคคลบางกลุ=มเข)ามาพูดคุยและชักชวน

ให)เปWนตัวแทนจำหน=ายหรือคนกลางในการรับแทงหวยจากเจ)ามือรายใหญ= โดยจะให)ค=าตอบแทน

เจ)าของร)านค)าในการเปWนนายหน)าประมาณร)อยละ 3-5 ท้ังน้ี สาเหตุท่ีเจ)ามือให)ความสนใจเลือกพ=อค)า

แม=ค)าเปWนตัวแทนหรือคนคอยเก็บหวยส=ง ก็เน่ืองจากพ=อค)าแม=ค)าเปWนท่ีรู)จักอย=างดีในชุมชน ทำให)มี

ความน=าเช่ือถือว=าจะไม=ถูกโกงจากลูกค)า ซ่ึงส=วนใหญ=ผู)คนท่ีเข)ามาเส่ียงโชคก็ล)วนแล)วแต=เปWนคนท่ีรู)จัก

กันดีในชุมชน เปWนคนท่ีคุ)นหน)าคุ)นตา ลูกค)าเก=า หรือลูกค)าประจำ ซ่ึงเม่ือได)เลขเด็ดมาแล)วก็เข)ามา

ติดต=อขอซ้ือกับพ=อค)าแม=ค)าในร)านค)าได)เลย หลังจากน้ันพ=อค)าแม=ค)าก็จะรวบรวมเลขและส=งให)ตัวแทน

หรือเจ)ามือรายใหญ=ต=อไปอีกที เปWนทอด ๆ ไป 

2) สถานท่ีกลางในการส่ือสารและประสานงาน 

 ด)วยรูปแบบสถานท่ีท่ีมีผู)คนจำนวนมากแวะเวียนเข)ามาซ้ือสินค)าและใช)บริการ ร)านค)าอยู=

ตลอดเวลา พ=อค)าแม=ค)าจึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบโดยมีการวางโต�ะกลม เก)าอ้ี ให)คนมาน่ังพัก น่ัง
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พูดคุยกันหรือนัดหมายทำกิจกรรมร=วมกัน ร)านค)าจึงไม=ใช)เพียงสถานท่ีซ้ือขายสินค)าหรือบริการเพียง

อย=างเดียวแต=ยังเปWนแหล=งชุมชนขนาดย=อมท่ีชาวบ)านหรือคนในชุมชนสัญจรไปมา ดังน้ัน ร)านค)า จึง

เปรียบเสมือนสถานท่ีกลางของชุมชนท่ีคนสะดวกในการเข)าถึงและเดินทาง พร)อมท้ังช=วยสร)าง

ปฏิสัมพันธXระหว=างคนในชุมชน และระหว=างพ=อค)าแม=ค)ากับลูกค)าเองด)วย เช=นเดียวกับบริบทของการ

เล=นการพนัน ร)านค)า จึงเปWนช=องทางในการติดต=อหรือประสานงานในการเล=นการพนันท่ีสะดวกสบาย 

และสามารถเข)าถึงได)ง=ายทุกเพศ ทุกวัย 

     3.2.2.3 การปรับตัวและการเขFาถึงการใชFเทคโนโลยี  

 ปGจจุบันท่ีมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต=าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนน้ี ส=งผลให)ใน

ปGจจุบันโครงสร)างและการทำงานต=าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ได)มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช)เพ่ือความ

สะดวกสบายมากข้ึนในหลาย ๆ ด)าน เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารท่ีง=ายและรวดเร็วมากข้ึน การ

เข)าถึงความสนุกความบันเทิงก็ง=ายมากข้ึนกว=าเดิม รวมถึงวิถีชีวิตได)มีการถูกผูกติดกับโทรศัพทXมือถือ

อย=างหลีกเล่ียงไม=ได)อีกต=อไป โดยเฉพาะอาชีพผู)ประกอบการรายย=อยหรือผู)ประกอบการอิสระ อาทิ 

พ=อค)าแม=ค)า รับจ)างขนส=งอาหาร ก็ล)วนแล)วแต=ต)องมีการใช)เทคโนโลยีเข)ามาใช)ในการทำงานเปWนอย=าง

มาก โดยเฉพาะในเร่ืองของธุรกรรมทางการเงินต=าง ๆ ท่ีได)นำ Application หรือซอฟตXแวรXทาง

การเงินเข)ามาช=วยเหลือการโอนเงินชำระค=าสินค)าบริการ หรือโอนเงินระหว=างกันเองได)อย=างสะดวก

และรวดเร็วมากข้ึน พัฒนารูปแบบสังคมสู=สังคมไร)เงินสด (Cashless Society) กล=าวคือสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงการจับจ=ายใช)สอย ไม=ได)ใช)เงินสดอย=างธนบัตรหรือเหรียญมาใช)ในการแลกเปล่ียนอีก

ต=อไปน่ันเอง  

 ในมุมมองของการพนันก็เช=นกัน รูปแบบของการปรับตัวของการเล=นการพนันต=าง ๆ ในยุค

ปGจจุบันก็หันมาสู=รูปแบบออนไลนXท่ีเพ่ิมข้ึนของระบบโครงสร)างในการทำงาน ท้ังในรูปแบบการเพ่ิม

ช=องทางการส่ือสารระหว=างเจ)ามือและผู)เล=น การพัฒนาสถานท่ีการเล=นการพนันไปอยู=ในรูปแบบ

โทรศัพทXมือถือออนไลนX เปWนต)น ซ่ึงจะเห็นได)ว=าในปGจจุบันผู)เล=นสามารถเข)าถึงเกมการพนันได)ง=ายข้ึน

ผ=านโทรศัพทXมือถือเพียงเคร่ืองเดียว สามารถเล=นท่ีไหนก็ได)เพียงแค=มีอินเตอรXเน็ตเท=าน้ัน นอกจากน้ี

ในด)านของการพัฒนา Software และการออกแบบ UX/UI ท่ีเข)าใจง=ายและทำให)ผู)เล=นมีความ

สะดวกสบายมากท่ีสุดในการใช)บริการ ก็ถือเปWนหัวใจสำคัญท่ีจะดึงดูดผู)เล=นใหม=ๆ ให)เข)ามาใช)บริการ 

ต้ังแต=รูปภาพและเพลงประกอบท่ีดึงดูด, การลงทะเบียนท่ีไม=ซับซ)อน, ความเสถียรของระบบท่ีล่ืนไหล, 

อธิบายวิธีการเล=นชัดเจนหลากหลายภาษา, สามารถเล=นได)ท้ังใน PC และมือถือทุกระบบปฏิบัติการ, 

รวมถึงวิธีการเติมเงิน-ถอนเงินออกจากระบบได)อย=างรวดเร็ว เปWนต)น 
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 ท้ังน้ี สามารถกล=าวได)ว=าการเล=นการพนันออนไลนXในวันน้ีก)าวไกลไปกว=ายุคสมัยก=อนมาก 

ด)วยเพราะเทคโนโลยีออนไลนXมีความก)าวหน)ามากข้ึนน่ันเอง 

 

   “…เว็บท่ีผมใชFเล5นดีนะ เขFาใจง5าย เว็บมันใชFงานง5ายมาก มันไวดFวยเหมือนเขา

ออกแบบมาดีใหFเราเขFาใจง5าย เล5นไดFง5าย ลองคิดภาพเหมือนเราเดินเขFาไปเลือกซ้ือของใน

เว็บชFอปปn�งอ5ะ แต5ก็ชFอปปn�งตFองเติมเงินเขFาไปก5อนถึงจะเลือกซ้ือไดF…” (นายเจม (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564) 

   3.2.3 ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของการเลOนการพนัน 

    3.2.3.1 ผลกระทบเชิงบวก 

     1) ความยืดหยุOนของงานและการหารายไดFเพ่ิม   

 กลุ=มผู)ประกอบการอิสระมีลักษณะงานแบบแบบยืดหยุ=นและรายได)ไม=แน=นอน โดยรูปแบบ

งานเปWนการผสมผสานระหว=าง การจ)างแบบประจำและการจ)างแบบช่ัวคราวซ่ึงไม=มีเวลาตายในการ

ทำงาน แต=จะใช)วิธีกำหนดเวลาแบบคร=าวๆ ตามความเหมาะสมของเจ)าของกิจการ ซ่ึงจากคำจำกัด

ความของเวลาว=าง (Leisure) ท่ีว=า เวลาว=างเปWนช=วงเวลาท่ีนอกเหนือจากการทำงานประจำ และเปWน

การช=วยเติมเต็มชีวิตให)สมบูรณX ซ่ึงในช=วงเวลาอิสระสามารถเพ่ิมคุณค=า และผลิตผลจากการหารายได)

เสริมท้ังรูปแบบออนไลนX และออฟไลนX เช=น ดูไลฟ§ปล=อยเลขเด็ด 3 ตัวตรง หรือรับบทท่ีเปWนเจ)ามือ

หวยประจำชุมชนโดยได)รับเปอรXเซ็นตXจากยอดรับซ้ือในแต=ละงวด เปWนต)น  

  

   “…ช5วงไหนลูกคFานFอยก็เขFาไปดูเฟซบุlค ตอนปnดรFานก็ดูเขาไลฟ}บอกเลข 

เยอะแยะมาแต5ละสำนัก…” (นางสาว (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 มิถุนายน 2564) 

   “…ช5วงท่ีว5าง ๆ ระหว5างรอรับงานก็สามารถเอามาเล5นไดF หรือช5วงไหนรถติดก็ยัง

หยิบเล5นไดFเลย…” (นายเจม (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564) 

 

3) เกิดการกระจายรายไดFผOานการส่ือสารขFามพ้ืนท่ี  

 ภาวะเงินฝ¡ด เงินเฟFอ ท่ีเหล=าผู)ประกอบการอิสระต=างพบเจอ ย=อมส=งผลกระทบด)านค)าขาย

ท่ีไม=คล=องตัว รายได)ลดลง หน้ีสินเยอะข้ึน ซ่ึงการกระจายรายได)ผ=านการส่ือสารข)ามพ้ืนท่ี เช=น เปWน

ตัวกลาง รับ-ส=ง โพยหวย หรือเดินโพยบอล ได)ถูกแฝงผ=านอาชีพอิสระทางเลือกอย=าง Food Delivery 

หรือแม)แต=พนักงานส=งขอท่ัวไป (Rider) ท่ีได)กลายเปWนผลพลอยได)จากการส=งสินค)าหลัก ผ=านการสร)าง
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ปฏิสัมพันธXระหว=างคนในพ้ืนท่ี และคนต=างพ้ืนท่ี ซ่ึงเปWนการเพ่ิมช=องทางหารายได)มากกว=าหน่ึง

ช=องทางให)กับผู)ประกอบการอิสระน้ันเอง   

     

   “…บางทีก็รับมากกว5า 2 งานนะครับ อาชีพประจำเป_นคนส5งของ มีขายของตาม

ตลาดนัดบFาง ขายออนไลนWบFาง บางทีก็ช5วยปqาเดินหวย ส5งโพยส5งเงินใหFเจFาอีกทีก็มี…” 

(นายเจม (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564) 

   “…เศรษฐกิจช5วงน้ีมันก็ไม5ค5อยจะดี อะไรท่ีทำแลFวไม5เดือดรFอนคนอ่ืนก็ทำไป…” 

(นายเดช (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 15 มิถุนายน 2564) 

    3.2.3.2 ผลกระทบเชิงลบ  

     1) ความกดดันทางดFานเศรษฐกิจ 

 ในมุมของกฎหมายหรือศีลธรรมย=อมไม=มีพ้ืนท่ีสีขาวให)กับการพนัน แต=ในสายตาของคนหา

เช)ากินค่ำท่ีชีวิตส=วนใหญ=ถูกผลักด)วยแรงกดดันด)านเศรษฐกิจ การพนันจึงกลายเปWนช=องทางหารายได)

เสริม เปWนสถาบันในมุมมืดท่ีทำหน)าท่ีกระจายรายได) แม)ผลกระทบจากปริมาณเงินจะมาก หรือ น)อย

ซ่ึงยังไม=นับรวมผลกระทบด)านสังคมท่ีทุกอย=างถูกตีค=าเปWนเงินเสียหมด  

    

   “…ช5วงน้ีงานก็หายากนะ อะไรท่ีทำไดFก็ทำไปก5อน เล5นพนันมันเล5นไดFตลอดนะ 

ไม5ไดFกำหนดว5า จบ ป.ตรีเท5าน้ันถึงจะเล5นไดF แต5บางงานมันก็ตFองจบ ป.ตรี นะถึงจะสมัคร

ไดF สมัครเฉยๆ นะตFองสอบ ตFองสัมภาษณWอีก แข5งกับคนอ่ืนอีก เล5นพนันไม5ตFองแข5งกับใคร

เลย แข5งกับตัวเองน้ีแหละ…” (นายเจม (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564) 

   “…หาเช)ากินค่ำ คือคำน้ีจริงๆ นะ ไหนจะต)องส=งลูกเรียนอีก ย่ิงช=วงใกล)เป£ดเทอม

น่ีก็ต)องย่ิงหาเงินมาให)ลูกใช) ไหนช=วงน้ีจะเรียนออนไลนX ยังไม=รู)ว=าจะเปWนยังไง เขาจะเรียน

ออนไลนXหรือเปล=า อุปกรณXมันก็ไม=ค=อยพอ อะไรท่ีหาเงินได)ก็อยากทำ…” (นางหนิง (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 16 มิถุนายน 2564) 

   

    2) ความเครียดและการเสพติดการพนัน 

 ปGจจุบันการพนันสามารถเข)าถึงได)สะดวกและพบเห็นได)ง=ายข้ึนตามช=องทางออนไลนXต=างๆ 

เน่ืองจากสมัครง=าย ใช)ทุนน)อย เช=น ป«อบอัพโฆษณาการพนันออนไลนXท่ีใช)คำโปรยชักชวนผ=านเฟสบุ�ค 

เปWนต)น ซ่ึงเปWนการหารายได)ท่ีง=ายท่ีสุดตามรูปแบบลักษณะการทำงานท่ีเอ้ือให)มีเวลาว=างด)วยชุด

ความคิดท่ีว=า “หาทุนก=อนให)ได)เยอะๆ จะเลิกเล=น” โดยเปWนการเพ่ิมความเส่ียงจากรายได)ท่ีไม=แน=นอน
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จากการประกอบอาชีพอิสระ ในช=วงแรกลงทุนแต=น)อย แล)วค=อยมากข้ึนเร่ือยๆ แต=ผลกลับกลายเปWน

เลิกไม=ได) หน้ีมากกว=าเดิม ขาดทุน มีผลกระทบต=อรายได)หลัก เพ่ิมความเครียดมากกว=าเดิม 

 

   “…มันมีโฆษณาท่ีข้ึนมาเยอะแยะเลยนะเล5นพนันเน่ีย ช5วงแรกๆ เขาใหFเงินมา

เหมือนจะเล5นฟรี ช5วงแรก ๆ ก็ไดFแหละ หลัง ๆ เร่ิมเสีย พอเสียมากข้ึนก็อยากเอาคืนอีก  

คิดว5าไดFคืนแลFวจะพอ แต5ก็เล5นไปเร่ือย ๆ จนเสียหักกว5าเดิม ถึงข้ันเอารถปnกอัพไปจำนำ

แลFวเอาไปเล5น ท่ีบFานรูFเขาก็ช5วยปลดใหFแลFวก็ทำงานใชFเขาเอา…” (นายเชน (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 18 มิถุนายน 2564) 

 

3.2 กลุOมแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม 

ขFอมูลเบ้ืองตFนของกลุOมแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม 

 1) นายเอพนักงานแผนกผลิตเคร่ืองมือการแพทยX ในธุรกิจทำเคร่ืองมือแพทยX โรงงานต้ังอยู=

บริเวณย=านอุตสาหกรรมช่ือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเอทำงานท่ีโรงงานแห=งน้ีมานานกว=า 20 

ปdซ่ึงในย=านท่ีนายเอพักอาศัยมีบ=อนขนาดกลางต้ังอยู=แถวน้ัน ซ่ึงนายเอมักใช)เวลาในวันหยุดในบ=อน

แห=งน้ัน 

 2) นายบี มีอาชีพเปWนพนักงานขายเคร่ืองมือแพทยX สำนักต้ังอยู=ในตัวเมือง ภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นายบีมักใช)เวลาระหว=างรอพบลูกค)าซ่ึงส=วนใหญ=เปWนหมอตามโรงพยาบาลอัพเดท

ข=าวสารเก่ียวกับฟุตบอล และในช=วงหัวค่ำของวันนายบีมักใช)เวลาอยู=หน)าคอมเพ่ือเข)าเว็บพนันบอลท่ี

รู)จักผ=านเพ่ือนร=วมงาน ในการเลือกทีมท่ีคิดว=าจะชนะ  

 3) นายซี พนักงานประกอบช้ินส=วน ในโรงงานผลิตชินส=วนรถจักรยานยนตX นายซีหนุ=มจบ

มัธยมศึกษาปdท่ี 6 ได)โอกาสมาทำงานในโรงงานประกอบช้ินส=วนรถจักรยานยนตX เขาทำงานท่ีแห=งน้ีมา 

3 ปdแล)ว ซ่ึงนายซีได)รู)จักกับการเล=นพนันบอลจากเพ่ือนต้ังแต=สมัยเรียนอยู= มัธยมศึกษาปdท่ี 5 หลังจาก

น้ันนายซีเล=นมาตลอดจนถึงปGจจุบัน 

 4) นายดี พนักงานประกอบช้ินส=วน โรงงานผลิตช้ินส=วนอิเล็กทรอนิกสX นายดีเปWนคน

อยุธยาโดยกำเนิด นายดีทำงานท่ีโรงงานแห=งน้ีมานานกว=า 20 ปd นายดีมักนัดกลุ=มเพ่ือนท่ีทำงานใน

วันหยุดเพ่ือไปบ=อนในระเวกโรงงาน เขาสามารถใช)เวลาอยู=ในบ=อนได)ท้ังวัน 

 5) นางเอฟ พนักงาน QC โรงงานผลิตช้ินส=วนอิเล็กทรอนิกสX นางเอฟเปWนคนนครสวรรคX

โดยกำเนิดแต= ในช=วงมหาวิทยาลัยนางเอฟได)มีโอกาสไปเรียนในเมืองกรุงหลังจากจบการศึกษาก็ได)
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งานเปWนพนักงานตรวจสอบคุณภาพท่ีโรงงานแห=งน้ี นางเอฟมักเล=นคาสิโนออนไลนXผ=านทางมือถือ

ในช=วงพักกลางวันและเวลาว=าง 

 ในประเด็นเร่ืองการพนันของกลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ผู)ให)สัมภาษณX

ส=วนใหญ=ให)ข)อมูลท่ีค=อนข)างจะคล)ายกันในบริบทของการเล=นการพนัน กล=าวคือมีการเล=นในรูปแบบ

ผสมผสานท้ังท่ีเปWน การเล=นแบบเดินทางไปบ=อน และการเล=นผ=านทางระบบออนไลนX โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

   3.3.1 รูปแบบการเลOนการพนัน  

 จากการสัมภาษณXเชิงลึกของกลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม พบว=ารูปแบบ

การเล=นการพนันจะคล)ายคลึงกับกลุ=มผู)ประกอบการรายย=อยและผู)ประกอบอาชีพอิสระ กล=าวคือ มี

รูปแบบการเล=นการพนันท่ีค=อนข)างหลากหลาย ข้ึนอยู=กับความแตกต=างทางภูมิหลังท้ังจากลักษณะ

อาชีพ ช=วงอายุ รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และสภาพแวดล)อมทางสังคม ซ่ึงล)วนส=งผลต=อ

รูปแบบการเล=นการพนันท่ีแตกต=างกันออกไปเช=นเดียวกัน โดยรูปแบบกิจกรรมการพนันท่ีเล=น 

ประกอบด)วย การเล=นพนันแบบคาสิโนท้ังรูปแบบบ=อนและรูปแบบออนไลนX เช=น เกมไพ=ต=าง ๆ หรือ

บาคาร=าออนไลนX รวมถึงการเล=นพนันฟุตบอลออนไลนX และการเล=นการพนันประเภทเส่ียงโชคอ่ืน ๆ 

เช=น หวยใต)ดิน เปWนต)น 

 ท้ังน้ี กล=าวได)ว=ารูปแบบการเล=นการพนันของกลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคม

อุตสาหกรรม มีการผสมผสานกันระหว=างกันท้ังในรูปแบบด้ังเดิมการเดินทางไปบ=อนการพนัน และ

รูปแบบการเล=นผ=านระบบออนไลนXด)วยการใช)เคร่ืองคอมพิวเตอรXและโทรศัพทXมือถือ 

    3.3.1.1 การเลOนพนันในบOอน ไดFแกO การเลOนไพOเกFาเก   

 ผู)ให)สัมภาษณXบางราย ก็มีการเดินทางไปเล=นตามบ=อนหรือสถานท่ีท่ีจริง โดยมีท้ัง“บ=อน

บ)าน” หรือบ=อนประจำขนาดเล็กท่ีต้ังอยู=ในบริเวณเขตพ้ืนท่ีท่ีตนอยู=อาศัย อาจจะเปWนหมู=บ)าน อาคาร

พาณิชยXสามช้ันสลับกันไป ซ่ึงส=วนมากก็จะเปWนบ)านของนักพนันคนใดคนหน่ึงท่ีวนสลับเปล่ียนสถานท่ี

เล=นกันไป ผู)เล=นส=วนใหญ=ก็จะเปWนคนท่ีพอคุ)นหน)าคุ)นตากันอยู=บ)าง นอกจากน้ียังมีการเข)าไปเล=นการ

พนันท่ี “บ=อนใหญ=” หรือบ=อนการพนันขนาดใหญ= ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเปWนระบบ มีลานจอด

รถยนตXและรถจักรยานยนตX พร)อมพนักงานดูแล พ้ืนท่ีเล=นส=วนใหญ=ก็จะเปWนโกดังหรือไม=ก็เปWนเล)าไก=

ซ่ึงเอาไว)ตบตาเจ)าหน)าท่ี ลักษณะภายในก็จะเปWนห)องโถงกว)าง ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ แบ=งพ้ืนท่ีจัด

ให)มีการเล=นการพนันเปWนสัดส=วน มีท้ังพนันไฮโล ตู)พนัน สล็อตแมชชีน และโต�ะเล=นไพ= เปWนต)น ท้ังน้ี 

ยังมีพนักงานในบ=อนคอยให)บริการรับแลกชิปแทนเงินสด พร)อมท้ังโต�ะอาหารและเคร่ืองด่ืมให)บริการ

ภายในบ=อนระหว=างการเล=นอีกด)วย ในด)านความปลอดภัยจะมีการติดกล)องวงจรป£ดและพนักงาน
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รักษาความปลอดภัยท่ีคอยสอดส=องอยู=ตลอดเวลา นักพนันส=วนใหญ=ก็มาจากหลากหลายท่ี 

หลากหลายอาชีพ มีท้ังข)าราชการเกษียณ นักการเมืองท)องถ่ิน นักธุรกิจ พนักงานเอกชน รับจ)าง 

นักเรียนนักศึกษา คนในพ้ืนท่ีฯลฯ คละปะปนกันไป    

 

   “…ตอนเด็ก ๆ ท่ียังไม5รูFจักการพนัน ก็เดินตามพ่ีคนขFางบFานไป แกไปเล5นไพ5ท่ี

บ5อนแถวบFาน เป_นบFานคนในซอยน่ันแหละครับ ไม5มีการรักษาความปลอดภัยอะไร เพราะ

เล5นกันกับวงคนรูFจักในซอยบFาน แต5ตอนน้ีไม5รูFพัฒนาไปถึงไหนแลFวนะ …” (นายเอ (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

   “…ไปมาทุกบ5อนแลFวผมน5ะ ไปทำงานต5างจังหวัดก็จะขอไปบ5อนของจังหวัดน้ัน ๆ 

หน5อย เราจะรูFแหล5งไง ขFามไปประเทศเพ่ือนบFานเราก็ไปนะ ขFางในน้ันคนมาเล5นกันทุก

อาชีพ คนใหญ5คนโต นักธุรกิจ ผูFหญิงขายบริการ เกือบครบทุกอาชีพน่ันแหละ …” (นายบี 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

  

 สำหรับรูปแบบการพนันท่ีกลุ=มตัวอย=างผู)ให)สัมภาษณXนิยมเล=นในบ=อนท่ีสุด ก็คือ ไพ=เก)าเก 

โดยวิธีการเล=นไพ=เก)าเก ใช)วิธีการเทียบแต)มไพ=คล)ายๆ กันกับเกมไพ=ชนิดอ่ืนๆ เพ่ือให)รู)ผลแพ)ชนะว=าไพ=

ของใครท่ีมีขนาดใหญ=กว=ากัน โดยสามารถเทียบได)ไม=ยากจากตัวเลขและสัญลักษณXท่ีแสดงอยู=บนหน)า

ไพ=และลักษณะของการรวมไพ=ท่ีจะเปWนตัวกำหนดว=า ไพ=ในลักษณะไหนท่ีมีแต)มใหญ=หรือเล็กกว=า

กัน ซ่ึงผู)เล=นจะต)องเอาแต)มรวมไพ= 3 ใบท่ีได)รับการแจกมาเทียบกันหากใครได)แต)มรวมท่ีสูงกว=าหรือ

เข)าตามเง่ือนไขท่ีการเล=นท่ีกลุ=มกำหนด  ก็จะเปWนผู)ชนะและได)รับเงินเดิมพันกองน้ันไป  

    

   “… ถFาไปบ5อน การพนันท่ีเล5นบ5อย ๆ ก็ไพ5 เล5นทุกประเภทแหละ มีโตlะไหนเล5น

อะไร เราก็ไปเล5นหมด เสียจากโตlะน้ีก็หวังจะไปเอาคืนจากโตlะอ่ืน ไพ5ท่ีเล5นบ5อย ๆ ก็ป�อก

เดFง เกFาเก เล5นง5าย ๆ หน5อย คิดว5าน5าจะโกงกันยากนะ …” (นายบี (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

  

   3.3.1.2 การเลOนการพนันออนไลนI  

 ซ่ึงนอกจากการเล=นพนันในบ=อนการพนันแล)ว การเล=นการพนันแบบบ=อนออนไลนX และ

การเล=นพนันฟุตบอลออนไลนXก็ยังเปWนท่ีนิยมอย=างมากของกลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคม

อุตสาหกรรมผู)ให)สัมภาษณX โดยเฉพาะการเล=นบาคาร=า และการเล=นพนันฟุตบอลออนไลนX  
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 บาคาร=า ถือว=าเปWนรูปแบบการพนันประเภทไพ=ชนิดหน่ึง มีลักษณะคล)ายป«อกเด)งและเก)า

เกอย=างมาก แต=มันเพียงมีวิธีการเล=นท่ีแตกต=างกันเท=าน้ันเอง ซ่ึงผู)เล=นจะต)องเลือกเดิมพันได)เพียงฝkาย

ใดฝkายหน่ึงระหว=าง ฝG�งเจ)ามือ (Banker) และก็ฝG�งผู)เล=น (Player)  โดยแต=ละฝG�งน้ันจะได)รับไพ=จำนวน 

2 ใบเท=ากัน (หรือ 3 ใบแล)วแต=กรณี) จากน้ันก็นับแต)มเพียงดูจากหน)าไพ=ท่ีจำนวนแต)มของไพ=แต=ละใบ

น้ันก็ตรงกับหน)าไพ= ใครท่ีได)แต)มมากท่ีสุดก็จะเปWนฝkายชนะ ซ่ึงหากเราเลือกเดิมพันกับฝG�งท่ีได)แต)มสูง

หรือฝG�งท่ีชนะ เราก็จะได)รับเงินรางวัล แต=หากเราเลือกเดิมพันกับฝG�งท่ีได)คะแนนน)อยกว=าเราก็จะเสีย

เงินเดิมพันในตาน้ันไป ท้ังน้ีด)วยรูปแบบลักษณะบาคาร=าท่ีมีกฎกติกาง=ายมาก ยุ=งยากซับซ)อน ผู)เล=น

สามารถทำความเข)าใจได)ทันที และใช)เวลาเล=นต=อรอบน)อยมากใช)เวลาเพียงไม=ถึงนาที จึงทำให)เปWนท่ี

สนใจและได)รับความนิยมอย=างมากจากผู)เล=นการพนันในกลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคม

อุตสาหกรรม  

  

   “…พอมีพนันออนไลนW เราก็เล5นไดFหลากหลายประเภทมากข้ึน เล5นบอลก็ไดF เล5น

ไพ5ก็ไดF บาคาร5าก็ไดF บาคาร5าน่ีง5ายและเร็วสุด กด ๆ เลือก แลFวรอลุFนว5าชนะไหม ถึงเรามี

เวลานFอยแต5ก็เล5นไดFหลายเกม …” (นายซี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

   “…ตอนแรกท่ีเล5นออนไลนWก็เร่ิมจากบาคาร5า เวลากดเขFาไปดูหนังออนไลนWจะเห็น

โฆษณา มันล5อตา เลยกดเขFาไปเล5นดู ก็เล5นง5ายดี ไดFลุFน หลังจากน้ันก็เปล่ียนไปเล5นแบบ

อ่ืน แต5ส5วนมากท่ีเล5นบ5อยก็บาคาร5าน่ีแหละ …” (นายดี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 

มิถุนายน 2564) 

 

 นอกจากน้ีการพนันฟุตบอลออนไลนX ก็เปWนอีกรูปแบบประเภทการเล=นพนันอีกแบบหน่ึงใน

กลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม เพียงผู)เล=นการพนันเพียงเลือกท่ีทำนายผลการแข=งขัน

ฟุตบอลเกมใดเกมหน่ึงหรือหลายเกมว=า ทีมฝG�งใดจะชนะ หรือแพ) หรือเสมอ รวมท้ังการทำนายว=า จะ

มีการทำประตูเกิดข้ึนมากน)อยแค=ไหนด)วย ซ่ึงหากทายได)ถูกต)องก็จะได)รับเงินรางวัลตามอัตราส=วนท่ี

แต=ละเจ)ากำหนด 

    

   “…เม่ือก5อนก็เล5นบอลแบบโพยกระดาษ พอมีออนไลนWก็เปล่ียนมาเล5นพนัน

ออนไลนW มันเขFาถึงง5าย สะดวกข้ึน อยากเล5นตอนไหนคู5ไหนก็กดเล5นไดF และปลอดภัยจาก

การโดนจับดFวย เพราะไม5มีหลักฐานว5าเราเล5น …” (นายซี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 

มิถุนายน 2564) 
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   “…พนันออนไลนWน่ีสะดวกมากเลยนะ อยากเล5นตอนไหนก็เล5น รถติดก็เอามือถือ

มากดเล5นไดF นอนหลับไปแลFวต่ืนมารูFสึกอยากเล5น ก็กดเล5นไดFเลย อยากลงเท5าไหร5ก็กดไป 

เกิดเปล่ียนใจก็กดลงเงิน ยFายขFางเดิมพันใหม5ไดF…” (นายบี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 

มิถุนายน 2564) 

 

  3.3.1.3 การเลOนการพนันประเภทอ่ืน ๆ  

 หวยใต)ดิน เปWนรูปแบบการการพนันชนิดหน่ึงใช)การอ)างอิงผลรางวัลมาจากสลากกินแบ=ง

รัฐบาล โดยใช)เพียงเลข 2 หรือ 3 หลักสุดท)ายของรางวัลท่ี 1 มาลุ)น ก็ได)เงินรางวัลแล)ว ทำให)หวยใต)

ดินได)รับความนิยมอย=างแพร=หลาย เพราะทายเลขเพียงไม=ก่ีตัว ก็ได)ผลตอบแทนท่ีสูง สามารถซ้ือได)

ท่ัวไปท้ังจากเจ)ามือหรือจากเว็บออนไลนX ซ่ึงถือว=าเปWนรูปแบบท่ีได)รับความนิยมอย=างมากท้ังจากกลุ=ม

เกษตรกรรายย=อย กลุ=มผู)ประกอบอาชีพอิสระ (ผู)ประกอบการรายย=อย) และรวมถึงในกลุ=มแรงงาน

และพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอีกด)วย  

 

   “…อยู5ออฟฟnศเล5นหวยใตFดินสะดวกสุดค5ะ ลงเงินทุนนFอย ถFาถูกจะไดF

ผลตอบแทนท่ีเยอะกว5าสลากกินแบ5งรัฐบาลอีกนะ แลFวเราสามารถลงเงินหลายเลขในงวด

เดียว ถFาท่ีทำงานเลิกเล5นกันอาจจะเล5นออนไลนW เพราะเห็นตามโฆษณาในเว็บไซตWเยอะข้ึน 

…” (นางเอฟ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

   “…เล5นหวยใตFดินทุกงวด งวดละนิดละหน5อย เล5นกับเพ่ือนร5วมงาน เพ่ือนมี

เจFามืออยู5นอกท่ีทำงาน ฝากเพ่ือนแทงเลข งวดไหนถูกก็เอาเงินน้ันไปใชFจ5ายซ้ือของ งวด

ไหนไม5ถูกก็ไม5เป_นไร เพราะไม5ไดFเล5นเยอะ งวดหนFาค5อยมาลุFนใหม5 …” (นายเอ (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

 

  3.3.2 สาเหตุและแรงจูงใจในการเลOนการพนัน  

 จากข)อมูลการสัมภาษณXสาเหตุและแรงจูงใจในการเล=นการพนัน รูปแนวทางการเล=นการ

พนันของกลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมส=วนใหญ= มุ=งประเด็นไปในเร่ืองของการ

พักผ=อนหย=อนใจ และคลายเครียดจากการทำงานเปWนปGจจัยสำคัญในลำดับแรก และมีมุมมองและ

แรงจูงใจในด)านสังคมในการสร)างปฏิสัมพันธXระหว=างตนเองและเพ่ือนร=วมงานภายในบริษัท  รวมไป

ถึงด)านเศรษฐกิจท่ีไม=ใช=เพียงแต=เปWนการหารายได)เพ่ือเอามาใช)สอยในชีวิตประจำวันเท=าน้ัน ยังมี
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มุมมองในการนำเงินท่ีได)รับจากการพนันมาต=อยอดการลงทุนเพ่ิมพูนมูลค=าสินทรัพยXอีกด)วย ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังต=อไปน้ี 

    3.3.2.1 วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง และบริบทของการทำงานในอุตสาหกรรม 

     1) สังคมเมือง การแขOงขัน และแรงกดดันจากภายนอก 

 ปGจจุบันน้ีสังคมเมืองถือว=าเปWนสังคมท่ีมีการเจริญเติบโตและขยายจำนวนคนมากข้ึนอย=าง

ต=อเน่ือง โดยอย=างย่ิงในพ้ืนท่ีท่ีเปWนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศอย=างจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดังน้ัน การกลายเปWนสังคมเมือง (Urbanization) จึงเข)ามามีบทบาทในการ

ปรับเปล่ียนการเพ่ิมข้ึนของรายได)และความม่ังค่ังของคนในพ้ืนท่ี เพ่ิมอำนาจในการซ้ือของผู)บริโภคให)

สูงข้ึน รวมถึงช=วยพัฒนาระบบโครงสร)างพ้ืนฐาน เช=น ระบบไฟฟFา ประปา ระบบคมนาคม ระบบ

การศึกษา การรักษาพยาบาล อาหาร เคร่ืองด่ืม และการบันเทิง เปWนต)น ซ่ึงส่ิงเหล=าน้ีล)วนแล)วส=งผล

ทำให)มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต (Lifestyle)  โดยให)

ความสำคัญกับสินค)าฟุkมเฟ¡อยมากข้ึน  มีการออกไปสังสรรคXกับเพ่ือนฝูง การเดินห)างสรรพสินค)า การ

เดินทางท=องเท่ียว หรือการใช)สินค)า Brand Name การรับประทานอาหารร)านดัง ซ่ึงถูกมองว=าเปWนส่ิง

ปกติท่ีพบเห็นได)ท่ัวไปในปGจจุบัน 

 แต=อย=างไรก็ดี ถึงแม)ผู)คนในสังคมเมืองจะมีตำแหน=งงานท่ีเป£ดรับมากกว=า แต=ก็ต)องมีคน

สมัครไม=ใช)น)อย มีรายได)มากกว=า แต=ก็มีรายจ=ายมาก มีส่ิงอำนวยความสะดวกมากกว=า แต=ก็ต)องเผชิญ

ปGญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย เช=น การจราจรติดขัด การรอคิวเพ่ือรับบริการขนส=งสาธารณะ เปWน

ต)น ท้ังน้ี วิถีชีวิตส=วนใหญ=ก็ล)วนแล)วหมดไปกับการทำงานและการเดินทาง ซ่ึงส่ิงเหล=าน้ีส=งผลกระทบ

ให)เกิดแรงกดดันในการดำเนินชีวิตและภาวะความเครียดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จากบริบทของสังคมเมืองท่ี

จะต)องมีการแข=งขันกันตลอดเวลา การด้ินรนเรียนรู)ท่ีจะเอาตัวรอดเพ่ือให)ตัวเองน้ันไม=ถูกกดข่ีและ

รังแกในสังคม เพ่ือให)ยังคงสามารถดำเนินชีวิตในสังคมเมืองแบบน้ีต=อไปได) รวมถึงต)องพยายาม

ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต (Standard of Living) ของตนเอง เพ่ือผลักดันตนเองให)สอดคล)อง

กับบริบทสังคมเมืองและสร)างการยอมรับในสังคม  

    

   “…อยุธยาถือว5าเป_นจังหวัดท่ีใหญ5นะ เจริญมากๆ ดFวย คนท่ีน่ีก็มีมากหนFาหลาย

ตาท้ังเป_นคนด้ังเดิม บางคนก็มาจากกรุงเทพ ทุกอย5างมันดูรวดเร็วและเป_นระบบไปหมด 

บางทีรูปแบบการใชFชีวิตมันก็มีแบบสังคมเมืองบFางไปกินขFาว ไปดูหนังผ5อนคลาย ไปซ้ือ

ของนูFนน่ีน้ันบFาง รูปแบบการทำงานก็คงเหมือนกรุงเทพเลย มีเวลาเขFาออกทำงาน แลFวก็มี

การแข5งขันกันทำยอดขาย ท่ีน่ีแข5งกันแบบจริงจังเลยนะ พอทำยอดไดFก็มีไปเล้ียงดูลูกคFา



 200 

บFาง เสารW อาทิตยWก็ไปหมดเลย ไม5ค5อยมีเวลาใหFตัวเองเท5าไร เครียดบFางบางคร้ัง บางวันก็

ไม5อยากรับโทรศัพทWลูกคFาเลยก็มี แต5ก็คิดไวFว5าทำเพ่ือเงิน แลFวเอาเงินไปใชFสรFางความสุข

ต5อเอา…” (นายบี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

 

     2) การทำงานแบบวนลูปในโรงงานอุตสาหกรรม 

 ชีวิตท่ีทำทุกอย=าง ทุกวันเหมือน ๆ เดิม  จะถูกเรียกว=า “ชีวิตท่ีวนลูป” ซ่ึงการทำงานใน

โรงงานในเขตอุตสาหกรรมก็เปWนชีวิตท่ีวนลูปเช=นกัน  เพราะต)องทำอะไรท่ีเหมือนเดิม ๆ ทุกวัน คือ 

ต่ืนเช)าไปทำงาน เดินทางไปทำงาน ถนนสายเดิม กินข)าวเช)าร)านเดิม น่ังท่ีเดิม ประจำไลนXเดิม 

ลักษณะงานก็เปWนแบบเดิม ๆ คนรอบข)างก็คนเดิม ๆ กลับบ)านมานอน เพ่ือรอท่ีจะต่ืนข้ึนไปทำงาน

เหมือนเดิมพรุ=งน้ี ทำแบบน้ีประมาณ 5-6 วันต=อสัปดาหX หรือ วันละอย=างน)อย 8 ช่ัวโมง การทำทุก

อย=างซ้ำ ๆ เดิม ทำให)เกิดความรู)สึกจำเจในการทำงาน และเบ่ือหน=าย ไม=มีอะไรน=าต่ืนเต)น ไม=มีอะไร

น=าสนใจเลย   

   “…ทำงานในโรงงานไม5มีอะไรต่ืนเตFน ทำงานเดิม ๆ ทุกวัน เลยอยากหาอะไร

ต่ืนเตFน ก็เลยเล5นการพนันกับเพ่ือนพอใหFไดFลุFน เล5นสนุก ๆ เนFนว5าไดFเล5นสนุกกับเพ่ือน 

เวลาชนะก็เยาะเยFยเพ่ือน เวลาแพFก็โดนเพ่ือนเยาะเยFยคืน ก็มีกดดันบFาง แต5ไม5มาก…” 

(นายดี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

   “…เร่ิมตFนจากเพ่ือนในโรงงานชวนเล5น ก็เล5นกับเขาแกFเบ่ือ หลังจากน้ันก็เล5น

เร่ือยมา มีบอลคู5ไหนดัง บอลบริษัท หรือบอลชุมชน ก็เล5นพนันไปกับเขาดFวยพอไดFลุFน หลัง 

ๆ มีเพ่ือนแนะนำใหFเล5นพนันออนไลนW ก็ลองเล5นดู…” (นายซี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 

มิถุนายน 2564) 

     3) สภาพแวดลFอมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 เน่ืองด)วยรูปแบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีพนักงานเปWนจำนวนมาก จึงจำเปWน

ท่ีต)องมีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและกฎระเบียบในการทำงาน เพ่ือบริหารจัดการและ

ควบคุมความเปWนระเบียบเรียบร)อยในการทำงานขององคXกร รวมถึงดำเนินการให)ตรงตาม

มาตรฐานสากลและกฎหมายด)านความปลอดภัยซ่ึงถือว=าเปWนเร่ืองสำคัญในการทำงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ส=งผลให)อาจมีการกำหนดกฎเกณฑX กฎระเบียบการทำงานท่ีมากไป เช=น การใส=หมวก

ปFองกัน PPE (Personal Protective Equipment) ตลอดเวลา อีกท้ังยังมีเร่ืองของภาพแวดล)อมใน

การทำงาน ท่ีสภาพแวดล)อมไม=เหมาะสมเช=น เสียง อุณหภูมิ กล่ิน สารเคมี มลภาวะ ความแออัด เปWน

ต)น สำหรับในตัวเน้ืองาน บางคร้ังก็ได)รับผิดชอบงานท่ีมากเกินไป หรือทำงานเปWนระยะเวลานาน มี
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การทำงานล=วงเวลา หรือทำงานเปWนกะ ส=งผลให)เกิดความเหน่ือยล)า และไม=ได)พักผ=อนได)อย=างเต็มท่ี  

ล)วนแล)วย=อมส=งผลให)เกิดผลเสียต=อสมรรถภาพของร=างกาย รู)สึกเพลีย อ=อนล)า และมีความเครียด

สะสมได)  

  

   “…ท่ีทำงานค5อนขFางแออัด และเสียงดังมาก แลFวก็เขFมงวดเร่ืองความปลอดภัยมา 

กฎระเบียบขFอบังคับก็ชัดเจนมาก เวลาทำอะไรผิดนิดหน5อย หรือลืมใส5หมวกนิดหน5อยก็มี

เมลWแจFงเตือนแลFว ส5งถึงเราไม5พอส5งถึงหัวหนFาเราดFวย บางวันท่ีผลิตเยอะๆ ก็มีการทำ OT 

เพ่ิม ซ่ึงมันก็ทำใหFเราท้ังเหน่ือยท้ังลFาและเครียด ซ่ึงการเล5นพนันก็ช5วยคลายเครียดไดF ทำ

ใหFเราต่ืนเตFนไดFดีอีกดFวย  ย่ิงเห็นคนอ่ืนไดFเงินจริง เราก็อยากไดFบFาง ก็กระตุFนใหFเราลุFนเงิน

เดิมพันใหFมากข้ึนเร่ือย ๆ เล5นไดFเพลิน ๆ …” (นายดี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 

2564) 

 

 จากส่ิงเหล=าน้ีล)วนแล)ว เปWนปGจจัยกระตุ)นท่ีทำให)กลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคม

อุตสาหกรรมเกิดแรงกดดันท้ังแรงกดดันภายในจากตนเองและแรงกดดันจากสังคมภายนอก ส=งผลให)

ต)องปลดปล=อยความน=าเบ่ือหน=าย ลดความตึงเครียดในการใช)ชีวิตและการทำงาน รวมถึงหาวิธีจัดการ

กับอารมณXหรือสถานการณXในทางลบของตนเองให)ได) ดังน้ันจึงต)องแสวงหาพ้ืนท่ีของตนเองเพ่ือหา

กิจกรรมพักผ=อนและคลายเครียด ซ่ึงหลายคนก็ได)เลือกให)การเล=นพนันการพนันเปWนพ้ืนท่ีพักผ=อน

หย=อนใจ และมองว=าการพนันคือเปWนเคร่ืองมือในการสร)างความบันเทิงท่ีสนุกต่ืนเต)น ไม=ได)นึกถึงเร่ือง

งานแต=อย=างใด สามารถช=วยผ=อนคลายความเครียดได)เปWนอย=างดี   

    3.3.2.2 การมีรายไดFประจำ และรายไดFพิเศษเพ่ิมเติมจากกการทำงาน  

 ด)วยรูปแบบการทำงานในลักษณะงานทำงานประจำ การทำงานของแรงงานและพนักงาน

ในโรงงานต=างก็ต)องได)รับค=าจ)างรายเดือนหรือเงินเดือนท่ีแน=นอนในรูปแบบของค=าตอบแทนจาก

ผลลัพธXของการทำงานในทุก ๆ เดือนท่ีเกิดข้ึน โดยถือว=ารายได)พ้ืนฐานท่ีพึงได)รับในแต=ละเดือน (Base 

Pay) ซ่ึงยังไม=รวมกับค=าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ีทางองคXกรได)จัดเตรียมไว)ให) เช=น การให)เงิน

รางวัลประจำปd (Bonus) การให)ค=าตอบแทนในลักษณะเบ้ียขยัน (Commission)  การทำงาน

ล=วงเวลา (Overtime) และการทำงานแบบเข)ากะ (Shift premium) เปWนต)น ซ่ึงเปWนค=าตอบแทนอีก

รูปแบบหน่ึงท่ีได)รับนอกเหนือจากการทำงานปกติ โดยค=าตอบแทนประเภทน้ี เปWนค=าตอบแทน

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากเง่ือนไขการทำงานแบบปกติ  
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1) การจัดสรรเงินในการเลOนการพนัน 

 การมีรายได)ประจำท่ีแน=นอน สามารถช=วยให)กลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคม

อุตสาหกรรม สามารถคาดการณXเงินเดือนท่ีได)รับ และสามารถจัดสรรรายจ=ายได)ดีในระดับหน่ึง โดย

จากพฤติกรรมกลุ=มผู)ให)สัมภาษณX จะนำเงินเดือนค=าจ)างท่ีได)รับ ไปใช)เปWนค=าใช)จ=ายในชีวิตประจำวัน

ส=วนของครอบครัว เช=นค=าอาหาร ค=าท่ีพัก ค=าน้ำค=าไฟ ค=าสินค)าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ค=าเดินทาง 

ค=าเล้ียงดูลูก และค=าผ=อนชำระสินค)าต=าง ๆ เปWนต)น ซ่ึงเม่ือนำรายได)ท่ีได)รับหักค=าใช)จ=ายประจำวันแล)ว

พบว=ามีเงินเหลือ ก็จะนำเงินไปเก็บออมบ)างบางส=วน และนำเงินท่ีเหลือบางส=วนไปใช)จ=ายสำหรับทำ

กิจกรรมการพักผ=อนหย=อนใจต=าง ๆ เช=น การซ้ือเคร่ืองประดับ ซ้ือโทรศัพทXใหม= การเดินทางท=องเท่ียว 

และเล=นการพนันเส่ียงโชค เปWนต)น นอกจากน้ี หากเดือนใดมีการทำงานเพ่ิมเติมหรือได)รับรายได)พิเศษ

เพ่ิมเติมนอกจากรายได)ประจำ เช=น มีการทำงานล=วงเวลา หรือได)รับค=า Commission หรือโบนัสออก 

กลุ=มแรงงานก็จะนำเงินท่ีได)รับมาจับจ=ายใช)สอยในกับสินค)าฟุkมเฟ¡อย ความบันเทิง รวมไปถึงการเส่ียง

โชคและการพนันด)วย  

 

   “…นอกเหนือจากเงินเดือนท่ีเอาไวFใชFจ5ายตามปกติแลFว ถFาช5วงไหนทำล5วงเวลาก็เอา

ใชFจ5ายอ่ืนๆ บFาง เก็บออมบFาง แลFวก็เอาไปเส่ียงโชคบFาง…” (นายเอ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 

5 มิถุนายน 2564) 

   “…เงินเดือนก็เอาไวFใชFจ5ายตามท่ีวางแผนไวF ส5วนเงินท่ีไดFจากการเล5นหวยใตFดินก็

เอาไวFจับจ5ายใชFสอย ซ้ือของใชFในแต5ละเดือนเพ่ิมเติม แลFวก็เอาไปซ้ือของอ่ืน ๆ ท่ีอยากไดF…” 

(นางเอฟ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

   “…เล5นบอลไดF ก็เอาเงินตรงน้ันแบ5งไวFเป_นทุนเล5นคร้ังหนFา แลFวก็เอาไปซ้ือของ

ฟุxมเฟyอยท่ีอยากไดF และเอาเงินไปซ้ือของซ้ือขนม และใหFลูกชายดFวย…” (นายบี (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

 

 ท้ังน้ี ในมุมมองของการเล=นการพนันในกลุ=มแรงงานและพนักงานนิคมอุตสาหกรรม มองว=า

จะมีการจัดสรรแบ=งสัดส=วนรายได)มาเล=นการพนันในส=วนหน่ึงแล)วเท=าน้ัน หากสัดส=วนเงินท่ีจัดสรร 

หมดลงไปกับการเส่ียงทายหรือเล=นการพนันก็จะเลิกเล=นทันที แต=หากเดือนใดมีรายได)ท่ีเพ่ิมมากข้ึน

จากการ ก็จะนำเงินส=วนน้ันไปเดิมพันเล=นการพนันเพ่ิมข้ึน และหากเสียเงินกับการพนันก็จะยุติการ

เล=นในช=วงน้ันไป จากน้ันพอได)รับเงินมาก็ค=อยนำไปเล=นใหม=อีกที 
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   “…ปกติท่ีเล5นบอลออนไลนWก็มีไดFมีเสียทุกวัน แต5เคยเลิกเล5นไปประมาณ 1 ปw 

เพราะช5วงน้ันเสียบอลเยอะ เสียไปน5าจะเป_นแสนบาทไดF เครียดมากเลยหยุดเล5นไป ตอนน้ี

ก็กลับมาเล5นใหม5แลFว …” (นายดี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

2) รายไดFท่ีแนOนอนและการวางหลักประกันดFวยความเช่ือใจ 

 ในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะในการขอสินเช่ือ หรือสมัครบัตรเครดิต สถาบัน

การเงินจะวิเคราะหXผู)กู)ว=า จะสามารถชำระหน้ีได)หรือไม= โดยจะพิจารณาจากรายได)ของผู)กู) (และผู)กู)

ร=วม) เปWนหลัก รวมถึงความคงท่ีของรายได)หรือว=ามีรายได)ประจำหรือไม= ท้ังน้ีก็เพ่ือวิเคราะหX

ความสามารถในการชำระหน้ีของผู)กู) ซ่ึงการมีรายได)ประจำท่ีแน=นอน ถือเปWนปGจจัยท่ีผู)ให)สินเช่ืออาจ

ใช)ประกอบการพิจารณาให)สินเช่ือ เพ่ือให)ม่ันใจว=าผู)กู)มีความสามารถในการจ=ายชำระหน้ีคืนได)ตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว) รวมถึงมีความม่ันคงของรายได)ท่ีจะนำมาชำระหน้ีในอนาคตได) 

 เช=นเดียวกับการเล=นหวยใต)ดินในท่ีทำงาน การมีรายได)ประจำย=อมส=งผลให)เกิดรูปแบบ

ระบบการเล=นการพนันแบบแปะหรือ การเล=นก=อนจ=ายทีหลัง โดยส=วนใหญ=จะมีการแทงหวยกันในทุก

วันท่ี 1 และวันท่ี 16 ของทุกเดือนไปล=วงหน)าโดยยังไม=ต)องจ=ายเงิน แต=ชำระเงินอีกทีในวันท่ีเงินเดือน

ออก ซ่ึงถือว=าเปWนหลักประกันทางการเงินอย=างหน่ึงท่ีช=วยให)เจ)ามือหวยมีความม่ันใจว=าผู)เล=นสามารถ

นำเงินมาชำระค=าหวยได)  

  

   “…เล5นหวยใตFดินกับคนท่ีทำงาน บางงวดอยากลงเงินเล5นเยอะ หรือญาติท่ีฝาก

เล5น ยังไม5ส5งเงินมาจ5าย เราก็ขอติดพ่ีเขาไวFก5อนไดF แกใจดี อีกอย5างทำงานท่ีเดียวกันเห็น

หนFากันทุกวัน เลยไวFใจใหFเราคFางจ5ายไดF พอวันเงินเดือนออกหรือมีรายไดFเขFาเราก็ค5อยเอา

มาจ5ายเขาเอา ถFางวดไหนถูกก็ใหFเขาหักเงินค5าซ้ือไปเลย แลFวก็ใหFเขาโอนเงินท่ีเหลือมา …” 

(นางเอฟ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

 

    3.3.2.3 ปฏิสัมพันธIทางสังคมกับเพ่ือนรOวมงาน  

 มนุษยXเปWนสัตวXสังคมท่ีมีชีวิตอยู=ได)ด)วยการอยู=รวมกันเปWนกลุ=ม เน่ืองจากต)องพ่ึงพาอาศัยกัน 

ช=วยเหลือกันจึงจะมีชีวิตอยู=รอดปลอดภัย ไม=ว=าจะอยู=ในสังคมเกษตรกร ผู)ประกอบการรายย=อย หรือ

รูปแบบใดก็ตามก็ล)วนแล)วแต=มีการสร)างปฏิสัมพันธXบุคคลซ่ึงกันและกัน ในสังคมการทำงานของ

โรงงานอุตสาหกรรมก็เช=นเดียวกัน ในการใช)ชีวิตเรามักจะอยู=ในท่ีทำงานเปWนส=วนใหญ= และเพ่ือน

ร=วมงานถือว=าเปWนกลุ=มบุคคลท่ีเราได)ใช)เวลาร=วมงานด)วยกันประมาณ 1 ใน 3 (หรือ 8 ช่ัวโมง) ของแต=

ละวัน หากหันไปทางไหนก็เจอแต=กับงาน ถ)าไม=เจอกับหัวหน)า ก็ต)องเปWนเพ่ือนร=วมงานท่ีคอยอยู=
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ด)วยกันแทบจะตลอดเวลา ดังน้ัน ปฏิสัมพันธXระหว=างบุคคลและเพ่ือนร=วมงานจึงได)ก=อตัวข้ึนมาภายใต)

บริบทการทำงานท่ีต)องประสานงานระหว=างกัน ต)องช=วยเหลือ พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพ่ือฝkาฟGน

ปGญหาอุปสรรคต=าง ๆ ตลอดจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ส=งผลให)เกิดการเรียนรู) การซึมซับพฤติกรรม 

ความชอบ ส่ิงต=าง ๆ และสร)างพฤติกรรมคล)อยตาม   หล=อหลอมรวมให)เกิดบรรทัดฐานในกลุ=มข้ึนมา

ใหม= ควบคู=กับการหากิจกรรมกระชับความสัมพันธX เพ่ือเสริมสร)างโครงข=ายกลุ=มให)เหนียวแน=นมาก

ย่ิงข้ึน จึงอาจมีการชักชวนกันไปทานข)าว เล=นกีฬา เดินทางท=องเท่ียว รวมถึงการเล=นการพนันและ

เส่ียงโชคต=าง ๆ  

 ในมุมมองของผู)เล=นการพนัน มองว=าเพ่ือนร=วมงานส=วนใหญ=เล=นการพนัน ซ่ึงเล=นเกือบทุก

คนในแผนกต้ังแต=ลูกน)องยันหัวหน)างาน โดยในแผนกก็ได)มีการพูดคุย แลกเปล่ียนความรู)และ

ประสบการณX ให)คำแนะนำในการเล=น ช=วยกันดูช=วยกันเลือกช=องทางการเล=น ทำให)เกิดการสร)าง

ปฏิสัมพันธXร=วมกันภายใต)กรอบของกิจกรรมพนัน จากน้ันพอคนท่ีไม=ได)เล=นมีการรับรู)เพ่ิมมากข้ึน จาก

การท่ีได)เห็นและได)ยินอย=างสม่ำเสมอในทุก ๆ วัน จึงเกิดการซึมซับของพฤติกรรมการเล=นการพนัน

และเร่ิมสนใจทดลองเล=นการพนันตามดูบ)าง ท้ังน้ี ในมุมมองของกลุ=มแรงงานเปรียบเทียบการเล=นการ

พนันเหมือนเปWนกิจกรรมท่ัวไปอย=างหน่ึงท่ีสามารถยอมรับได) และใครๆ ก็เล=นกัน ไม=ได)มองว=าเปWน

เร่ืองท่ีเลวร)ายแต=อย=างใด แต=มองว=าเปWนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เล=นกันขำ ๆ ในท่ีทำงาน และสามารถ

นำมาเปWนหัวข)อการสนทนาท่ัวไปได)ตามปกติ เช=นเดียวกันกับการเล=นหรือพูดคุยในเร่ืองการเล=นหุ)นใน

ตลาดหลักทรัพยX  

 

   “…เร่ิมเล5นต้ังแต5สมัยเรียน แลFวมาเล5นอีกทีตอนทำงานโรงงาน เพ่ือนก็ชวนเล5น 

เล5นหลายอย5าง ไพ5 บอล ไฮโล ชวนกันเล5นขำ ๆ เอาสนุกคลายเครียดหลังเลิกงาน…” (นาย

บี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

 

 เช=นเดียวกับการเล=นหวยใต)ดิน เน่ืองด)วยโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปWนสถานท่ีรวบรวมกลุ=มคน

ท่ีมีงานทำอยู=เปWนจำนวนมาก ทำให)เกิดการหมุนเวียนของรายได)ท่ีแน=นอนในแต=ละเดือนเปWนจำนวน

มหาศาล ซ่ึงก็ถือว=าเปWนแหล=งทุนทรัพยXท่ีดีของการเจริญเติบโตธุรกิจการพนันในเขตโรงงาน

อุตสาหกรรมได)อย=างดี ผนวกกับสภาพแวดล)อมทางสังคมท่ีเล=นการพนันอยู=แล)ว จึงก=อให)เกิดการสร)าง

เครือข=ายการเล=นหวยใต)ดินในโรงงาน และการเล=นหวยใต)ดินยังมีบทบาทท่ีกลายมาเปWนส=วนหน่ึงของ

กิจกรรมในกลุ=มเพ่ือนแรงงานด)วยกัน สานความสัมพันธXความเปWนหมู=คณะ 
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   “…ตอนเขFางานท่ีบริษัทใหม5 ๆ เราก็ไม5รูFจักหวยใตFดิน เคยไดFยินพ่ีเขาคุยกัน จน

ไดFมาลองเล5น ก็เล5นมาทุกงวดนะ ถFาเดือนไหนเหลือเยอะก็เล5น เดือนไหนเงินเหลือนFอยก็ไม5

เล5น บางทีญาติไดFเลขเด็ดมาก็ฝากเราเล5นดFวย …” (นางเอฟ (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 

มิถุนายน 2564) 

   “…หวยใตFดินก็เล5นนะ เพราะเล5นง5าย แทงเลขสนุก ๆ ตามเลขเด็ดจากส่ือบFาง 

คิดเองบFาง พอไดFมีเร่ืองลุFนต่ืนเตFนกับเพ่ือนเดือนละ 2 คร้ัง งวดละ 50 100 เคยลงเงินมาก

สุด 500 บาทก็มี แต5นFอยคร้ัง …” (นายดี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

 

    3.3.2.4 การพนันคือชOองทางการหารายไดF และการตOอยอดการลงทุนเพ่ิมเติม  

 เปFาหมายการเล=นการพนันของกลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอีกอย=างหน่ึง 

คือ การเพ่ิมกระแสเงินสดในการจับจ=ายใช)สอย และเพ่ิมกำลังซ้ือให)แก=ตนเองมากกว=าการจับจ=ายใช)

สอยในการดำรงชีพหรือในชีวิตประจำวัน เช=น ค=าอาหาร ค=าท่ีพัก ค=าน้ำค=าไฟ ค=าสินค)าเพ่ือการอุปโภค

บริโภค  ค=าเดินทาง ค=าเล้ียงดูลูก และค=าผ=อนชำระสินค)าต=าง ๆ เปWนต)น ซ่ึงเงินท่ีได)รับจากการเล=นการ

พนันก็จะนำมาใช)จ=ายอ่ืน ๆ นอกจากการใช)จ=ายแบบปกติ เช=น ไปรับประทานอาหารร)านดัง ไปเท่ียว

พักผ=อน ซ้ือเคร่ืองใช)ไฟฟFาใหม= โทรศัพทXมือถือใหม= กระเปsาใส=เงินใหม= และให)พ=อแม= คู=สมรสหรือบุตร  

 นอกจากน้ี กลุ=มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางส=วน ได)มีการนำไปเงินท่ีได)

จากการเล=นการพนันท่ีไปฝากออมทรัพยX พร)อมท้ังนำไปต=อยอดในการลงทุนด)วยการซ้ือกองทุน ซ้ือ

หุ)นต=าง ๆ ในตลาดท่ีเป£ดให)บริการอย=างถูกกฎหมาย   

 

   “…เงินท่ีไดFจากการเล5นบอลออนไลนWก็เอาไปเปnดพอรWทเล5นหุFนและลงทุนอ่ืน ๆ 

ดFวย ซ่ึงตอนน้ีก็สนใจการลงทุนอย5างถูกกฎหมายมากข้ึน อาจจะเลิกเล5นพนันแลFวมาศึกษา

ดFานการลงทุนน้ีอย5างจริงจัง เพราะอยากทำส่ิงท่ีถูกกฎหมายมากกว5า …” (นายบี (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

 

   3.3.3 ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของการเลOนการพนัน 

    3.3.3.1 ผลกระทบเชิงบวก  

     1) เกิดเครือขOายและสรFางปฏิสัมพันธIในสังคมทำงาน  

 โรงงานอุตสาหกรรมเปWนสถานท่ีท่ีรวบรวมกลุ=มคนจำนวนมากภายใต)กรอบเวลาและ

สถานท่ีเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ=มแรงงานท่ีช่ืนชอบหรือสนใจในส่ิงท่ีคล)ายคลึงกันจนกลายเปWนเครือข=าย 
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จากคนแปลกหน)าในโรงงานสู=การเปWนเพ่ือน ระยะห=างถูกบีบเข)าใกล) ซ่ึงการรวมตัวกันน้ีย=อมกระตุ)นให)

เกิดกิจกรรมร=วม หรือกิจกรรมหารายได)เสริมจากการลงทุนจำนวนน)อย เช=น โต�ะบอล การแทงบอล

ชุด คนเดินโพย และเจ)ามือหวยใต)ดิน เปWนต)น เพ่ือหวังรายเปWนรายได)เสริม หรือแม)กระท่ังเสริมสร)าง

ความม่ันคงของครอบครัว และเพ่ือเสพสุขบริโภคสินค)าส=วนตัว 

 

   “…ถFาหลักๆ เลยก็เป_นเร่ืองของเงินเลยพ่ี แต5พอเล5นกันเองมันเหมือนรูFสึกช5วยๆ 

กันมากกว5าแข5งกันอ5ะ เขามีเลขดีเลขเด็ด คู5ดีคู5เด็ดมาแชรWกัน เวลาถูกรางวัลก็แทบจะถูกยก

แผนกเลยพ่ี ปnดแผนกเล้ียงกันเลยยังมี มันก็เลยทำใหFคนในแผนกค5อนขFางสนิท แต5เราก็

ไม5ไดFลงเยอะนะ เอาพอสนุกๆ มีเร่ืองใหFคุยในสังคมเฉย ๆ…” (นายเอ (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

   “…ผมว5าดีนะเจอคนท่ีมีความชอบเหมือนกัน แลFวก็มีกลุ5มนัดเตะบอล ดูบอล กิน

เล้ียงสังสรรคW สนุกสนานกันไปเลย บางคนเขาก็ดูเฉยๆ ก็มีนะ แต5บางคนเขาก็เล5นพนันดFวย

ก็มี เวลามีบอลก็นัดกันไปกินขFาวดูบอลกัน มันก็เป_นความสัมพันธWระหว5างเพ่ือนร5วมงานท่ีดี 

มีปcญหาอะไรก็มีคนคอยใหFความช5วยเหลือใหFคำปรึกษาไดF…” (นายซี (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

    

    2) เกิดกิจกรรมพาสุข ผOอนคลาย 

 ภายใต)สถานการณXของโรคระบาดโควิด-19 ท่ีส=งผลกระทบในทุกๆ ด)าน เช=น ว=างงาน โดน

ลดเงินเดือน หรือ แม)กระท่ังตกงาน นำมาซ่ึงแรงกดดันเร่ืองรายรับท่ีไม=แปรผันตามกับรายจ=าย อีกท้ัง

ยังต)องเข)าปฏิบัติงานเน่ืองจากเปWนอุตสาหกรรมการผลิตท่ีต)องเน)นการทำงานในพ้ืนท่ีเปWนหลัก (On-

site) ไม=สามารถท่ีจะทำงานท่ีบ)าน (Work from home : WFH) ได)หรือทำได)น)อยมาก ส=งผลให)เกิด

การปรับตัวและเพ่ิมพูนความเครียดสะสมต=อการทำงานโดยตรง ดังน้ัน การเล=นการพนันย=อมเปWนอีก

หน่ึงช=องทางในการหารายได)เสริม และยังเปWนกิจกรรมพาสุข เกิดรอยย้ิมคลายเศร)า เช=น การลุ)น

รางวัลทุกวันท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือนกับคนในครอบครัว หรือการสร)างปฏิสัมพันธXระหว=างเพ่ือน

ขณะเล=นพนันบอล เปWนต)น ซ่ึงกิจกรรมเหล=าน้ีสามารถกระตุ)นให)ร=างกายเกิดการผ=อนคลาย ลดความ

ตึงเครียดลงได)ในช=วงเวลาวิกฤติเช=นน้ี  

 

   “…ช5วงน้ีเครียดกว5าช5วงอ่ืน ๆ นะ มีโควิด-19 มา ติดต5อสถานพยาบาลก็ลำบาก 

บางน่ีโทรไปเป_นวันก็ไม5รับเลย ทำยอดขายก็ลำบาก แต5ก็คิดว5ายังดีท่ียังมีงานทำ ยังไม5
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โดนไล5ออก หาอะไรทำคลายเครียดเอา ดูหนังฟcงเพลง เขFาเล5นพนันบFาง ตFนเดือน 

กลางเดือนก็มาน่ังลุFนหวยบFางเผ่ือถูกรางวัล คิดว5าทำอะไรไดFก็ทำไป เผ่ือเป_นเศรษฐี…” 

(นายบี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

    “…เวลาเบ่ือหรือเครียดจากงานก็มาเล5นพนันออนไลนWใหFคลายเครียดบFาง เรา

ไดFลุFน ไดFต่ืนเตFน เล5นไดFเพลิน ๆ ตานึงก็ไม5นานรูFผลเลย ไดFตังเลย มันต่ืนเตFนดี…” (นายดี 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

 

    3.3.3.2 ผลกระทบเชิงลบ 

     การพนันจบ หน้ีพนันไมOจบตาม 

 ปGญหาการพนันหลักโดยเฉพาะพนันบอลในกลุ=มแรงงานซ่ึงเปWนประเภทการพนันท่ีนิยมเล=น

มากท่ีสุด  โดยจากผลการสัมภาษณX พบว=า มีผู)เล=นจำนวนไม=น)อยท่ีเสียเงิน (รายได)) จำนวนมากกับ

การเล=นพนัน รวมไปถึงเล=นจนเสียเวลางาน บางรายมีหน้ีสินเปWนจำนวนมากท้ังหน้ีเสียจากบัตรเครดิต 

บัตรกดเงินสด หรือบางรายก็มีเจอหมายอายัดเงินเดือนจากศาล รวมไปถึงการเปWนหน้ีนอกระบบด)วย 

ซ่ึงล)วนแล)วส=งผลกระทบต=อชีวิตครอบครัว นอกจากน้ียังเปWนการเล=นพนันเพ่ือหาเงินมาใช)หน้ี หรือเล=น

เพ่ือการเอาเงินคืนจากท่ีเสียไป และไม=ยอมเลิกเพ่ือหวังจะได)กำไรมากๆ ซ่ึงล)วนเปWนเหตุท่ีทำให)ถลำลึก

ย่ิงข้ึน  

   “…เสียเยอะมาก เคยเป_นหน้ีมาเกือบทุกอย5าง กดมาแลFวทุกบัตร บัตรเครดิต 

บัตรกดเงินสดดอกเบ้ีย 12 บาท 20 บาทก็ทำมาหมดแลFว จนหมายศาลส5งมาท่ีบริษัทก็มี 

แบบเล5นจนไม5เหลือเงินเลยก็มี จนตFองไปกูFหน้ีนอกระบบมาใชFจ5าย ซ่ึงก็หนักไปใหญ5เพราะ

ดอกเบ้ียมันโหดมาก แต5ตอนน้ันก็ไม5มีทางเลือกมากเท5าไร มีเงินเท5าไรก็ใส5ไปเท5าน้ัน เพราะ

คิดว5าจะไดFทุนคืน แรกๆ ก็ไดFเยอะนะ แต5ก็ยังไม5ไดFเท5าทุน คิดว5าไดFเท5าทุนแลFวก็จะเลิก แต5

ก็ไม5ไดFมีแต5เสียกับเสีย จนแบบเปล่ียนการเล5นใหม5เอาว5าจะเล5นเท5าน้ันเท5าน้ี ไดFเท5าน้ัน

เท5าน้ีก็พอ ซ่ึงตอนหลังก็ดีหน5อยท่ีทางบFานก็ช5วยปnดหน้ีบางอันใหF แลFวก็ผ5อนกับท่ีบFาน

เอา…” (นายดี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 

   “…ตอนแรกชีวิตพังเลยนะ เลิกกับแฟนเพราะหน้ีเยอะมาก แลFวติดพนันมากเขา

ไม5ไหว เขากลัวเจFาหน้ีมาทวง แลFวรูFสึกไม5ปลอดภัย เป_นหน้ีเป_นสินเขาหมดทุกท่ีเลย ตอนน้ี

ก็ยังดีข้ึนมาหน5อยเหลือเป_นหน้ีในระบบอย5างเดียว ก็ดีท่ีมีพ่ี ๆ นFอง ๆ เขาแนะนำใหFไป

ปรึกษาธนาคาร ตอนน้ีก็มีเล5นบFางเล็กนFอยสนุก ๆ กับเพ่ือนฝูง ไม5ไดFเอาจริงเอาจังเหมือน

เม่ือก5อนแลFว…” (นายซี (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 5 มิถุนายน 2564) 
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 3.3 กลุOมเยาวชน 

  ขFอมูลเบ้ืองตFนของกลุOมเยาวชนผูFใหFสัมภาษณI 

 กลุ=มเยาวชนอายุระหว=าง 16 – 20 ปdท่ีกำลังศึกษาอยู=ในระบบการศึกษาไทยท้ังนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สังกัดอาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 1) นายแมน (นามสมมติ) เด็กมัธยมปลาย ในโรงเรียนย=านกรุงเก=าในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เปWนหนุ=มนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนโรงเรียน นายแมนใช)เวลาหลังเลิกเรียนในการ

ฝ กซ)อมฟุตบอล และได)รู)จักกับการเล=นฟุตบอลออนไลนXจากเพ่ือนในทีม ได)ให)ทดลองเล=นในแอคเคาทX

ของเพ่ือนและหลังจากน้ันก็ได)สมัครแอดเคาทXของตัวเอง 

 2) นายอ�อด (นามสมมติ) เรียน ปวส. ท่ีโรงเรียนเทคนิคแห=งหน่ึงในตัวเมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ฐานะทางบ)านไม=ค=อยจะสู)ดี นายสองต)องช=วยแม=ต่ืนมาเตรียมของเพ่ือไปขาย

ในช=วงเช)าก=อนท่ีจะไปโรงเรียน และหลังเลิกเรียนเขามักจะไปทำงานพิเศษในร)านอาหารแห=งหน่ึงเพ่ือ

ทำงานมาช=วยเหลือทางบ)าน และเก็บเงินส=วนหน่ึงนำมาเล=นพนันออนไลนXผ=านทางมือถือ 

 3) นายโอ)ต (นามสมมติ)  เรียน ปวส. ท่ีเดียวกับนายอ�อด ท่ีบ)านค=อนข)างมีฐานะทาง

การเงินเน่ืองจากท่ีบ)านประกอบธุรกิจหลายอย=าง รู)จักการเล=นการพนันผ=านทางท่ีบ)านเน่ืองจากเปWน

ธุรกิจหน่ึงของครอบครัว โดยเฉพาะอย=างย่ิงการเล=นฟุตบอล นายโอ)ตเปWนคนมีความรู)ด)านการเล=นการ

พนันอย=างช่ำชอง เน่ืองจากมีประสบการณXการเล=นพนันจากธุรกิจครอบครัว 

 4) นายแท็ค (นามสมมติ)  หนุ=มมหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต=นายแท็คเปWน

คนจังหวัดสิงหXบุรี แต=มาเรียนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแท็คอาศัยอยู=บ)านญาติกับพ่ี พ่ีท่ีอาศัย

อยู=ด)วยกันเปWนคนชอบดูฟุตบอล ส=วนตัวนายแท็คก็เช=นเดียวกัน ท้ังสองได)ไปเจอเว็บไซตXพนันบอลทาง

อินเทอรXเน็ตและได)ช=วยกันเล=นมาจนถึงปGจจุบัน 

 5) นายนาย (นามสมมติ) หนุ=มมหาวิทยาลัยเดียวกับนายแท็ค แต=อยู=คนละคณะ นายนาย

เปWนคนพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิด ต้ังแต=เด็กจนโตอาศัยและเรียนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามา

โดยตลอด นายนายเล=นพนันบอลต้ังแต=สมัยมัธยมศึกษา ซ่ึงเพ่ือนต้ังแต=สมัยมัธยมเปWนคนชวนเล=น 

   3.4.1 รูปแบบการเลOนการพนัน  

 จากข)อมูลการสัมภาษณXเชิงลึกของกลุ=มเยาวชน กลุ=มเยาวชนส=วนใหญ=มีแนวโน)มท่ีจะเล=น

การพนันโดยมีปGจจัยทางด)านสังคมหรืออิทธิพลจากส่ิงเร)ารอบข)าง เช=น ครอบครัว เพ่ือนฝูง และส่ือ

ออนไลนX ซ่ึงส=วนใหญ=จะนิยมเล=นการพนันในรูปแบบออนไลนX (Online Gambling) เน่ืองจากสามารถ

เข)าถึงได)ง=าย รวดเร็ว และมีความรู)สึกสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการเล=นการพนัน อีกปGจจัย
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หน่ึงท่ีสำคัญของการเล=นการพนันของกลุ=มเยาวชนก็คือ ความช่ืนชอบส=วนบุคคล โดยจากการ

สัมภาษณXพบว=าเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมชอบดูการแข=งขันฟุตบอล หรือมีกลุ=มเพ่ือนท่ีดูการแข=งขัน

ฟุตบอลด)วยกัน ส=วนใหญ=จะมีการนำการเล=นการพนันมาช=วยเสริมความสนุกสนาน ทำให)เกมการ

แข=งขันมีความต่ืนเต)นและเร)าใจมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน การเล=นพนันฟุตบอลออนไลนX จึงเปWนกิจกรรม

รูปแบบหน่ึงท่ีกลุ=มเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานิยมเล=นกันเปWนอย=างมาก 

    3.4.1.1 การพนันฟุตบอลออนไลนI 

 การเล=นเส่ียงโชคในกีฬาฟุตบอล หมายถึง ผู)เล=นเลือกท่ีทำนายผลการแข=งขันฟุตบอลเกมใด

เกมหน่ึงหรือหลายเกมว=า ทีมฝG�งใดจะชนะ หรือแพ) หรือเสมอ รวมท้ังการทำนายว=า จะมีการทำประตู

เกิดข้ึนมากน)อยแค=ไหนด)วย และในการเล=นพนันน้ัน ผู)เล=นจะต)องมีการวางเดิมพัน ซ่ึงในท่ีน้ีอาจเปWน

เงินหรือทรัพยXสินใดๆ ก็ได) การเล=นพนันฟุตบอลน้ันเดิมทีถือว=าไม=ได)มีรูปแบบท่ียุ=งยากซับซ)อน เพียง

แค=ผู)เล=นเลือกว=าจะทำนายผลอย=างไร โดยเลือกว=าระหว=างทีมท่ีแข=งกันในน้ัน ทีมใดจะเปWนฝkายชนะ 

หรือแพ) หรือท้ังสองทีมจะเสมอกัน ซ่ึงแต=ละตัวเลือก ก็อาจจะมีอัตราเงินรางวัลท่ีแตกต=างกันหรือไม=ก็

ได) ข้ึนอยู=กับเจ)ามือได)กำหนดไว) แต=ต=อมาการพนันฟุตบอลก็มีความซับซ)อนมากข้ึนเล็กน)อย เช=น การ

ทายผลว=าการแข=งขันจะจบด)วยสกอรXเท=าใด ใครจะเปWนผู)ทำประตูแรก เปWนต)น ซ่ึงการทายผลใน

ลักษณะน้ีนับเปWนความท)าทายของนักพนันอย=างมาก เน่ืองจากการแข=งขันฟุตบอลหน่ึงเกมน้ัน

ประกอบด)วย  ผู)เล=นจำนวนท้ังส้ิน 22 คนจากท้ังสองฝG�ง เม่ือตัดผู)รักษาประตูของแต=ละฝG�งออกไปก็ยัง

เหลือผู)เล=นอีกถึง 20 คน การทายผลว=าใครจะเปWนผู)ทำประตูแรกได)จึงต)องอาศัยประสบการณXการ

ติดตามดูฟุตบอลเปWนเวลานานเพ่ือวิเคราะหXถึงความเปWนไปได)ท่ีนักเตะคนใดจะทำประตูแรกได)บ)าง  

 ส=วนการพนันฟุตบอลในปGจจุบัน มีเทคโนโลยีเข)ามาเปWนเคร่ืองมือในการเล=นทายผลฟุตบอล

มากข้ึน โดยเฉพาะเม่ืออินเทอรXเน็ตได)กลายเปWนส=วนหน่ึงของชีวิตประจำวันของผู)คน ทำให)การรับชม

ฟุตบอลน้ันสามารถเข)าถึงได)ง=ายมากข้ึน และในขณะเดียวกันก็ทำให)การพนันฟุตบอลสามารถเกิดข้ึน

ได)ง=ายย่ิงข้ึนเช=นกันโดยการเล=นพนันฟุตบอลผ=านเครือข=ายอินเทอรXเน็ตหรือเว็บไซตXต=างๆ หรือท่ี

เรียกว=าเปWนการพนันบอลออนไลนX ทำให)นักพนันบอลสามารถแทงพนันบอลจากมุมใดของโลกก็ได)

ผ=านทางคอมพิวเตอรX และ โทรศัพทXมือถือก็สามารถเช่ือมต=ออินเทอรXเน็ต หรือท่ีเรียกว=าสมารXทโฟน 

เข)ามามีบทบาทต=อชีวิตประจำวันของคนเรา ทำให)การพนันฟุตบอลออนไลนX สามารถเกิดข้ึนได)ทุก

ช=วงเวลาแม)ในขณะท่ีกำลังเรียนหรือเดินทางอยู= ส=วนข)อมูลสำหรับวิเคราะหXการแข=งขันฟุตบอลก็มี

มากมายหลายส่ือ ท้ังส่ือวิทยุ โทรทัศนX หนังสือพิมพXฉบับต=างๆ รวมถึงบทวิเคราะหXจากส่ือออนไลนXท่ี

นักพนันบอลสามารถดูข)อมูลประกอบการพิจารณาได) 

3.4.1.2 รูปแบบการเลOนการพนันผOานระบบออนไลนI 
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 ปGจจุบันรูปแบบการเล=นการพนันมีแนวโน)มท่ีปรับเปล่ียนใหม=สู=รูปแบบการเล=นผ=านระบบ

ออนไลนXด)วยการใช)เคร่ืองคอมพิวเตอรXและโทรศัพทXมือถือท่ีเพ่ิมสูงมากข้ึน เน่ืองด)วยการเล=นแบบ

ออนไลนXน้ันสามารถช=วยให)ผู)เล=นมีความสะดวกสบายในการเดิมพัน แถมยังสามารถเล=นได)ทุกท่ีและ

ทุกเวลา ช=วยประหยัดค=าใช)จ=ายในการเดินทางเพ่ือไปเดิมพันตามสถานท่ีหรือบ=อนต=าง ๆ และไม=ต)อง

เส่ียงเดินทางไปเล=นพนัน ซ่ึงในการเล=นพนันทายผลฟุตบอลออนไลนX หรือ แทงบอลออนไลนX จากเว็บ

พนันออนไลนXก็เปWนช=องทางท่ีได)รับความนิยมในหมู=วัยรุ=นและเยาวชนเปWนจำนวนมากเช=นกัน   

     1) ความสะดวกในการใชFงาน 

 ผู)เล=นการพนันสามารถเล=นการพนันหรือเส่ียงทายผลต=างๆ ได)ง=าย เพียงผ=านอุปกรณXท่ีใช)ใน

การเช่ือมต=อเว็บไซตX ได)แก= เคร่ืองคอมพิวเตอรX แท็บเล็ต และโทรศัพทXมือถือได)ทุกรุ=น นอกจากน้ี ไม=

ว=าผู)เล=นการพนันจะอยู=ท่ีไหนก็ตาม ก็สามารถเลือกเล=นการพนัน หรือแทงบอลคู=โปรดได)ตลอดเวลา 

แถมยังสามารถติดตามผลการแพ)ชนะได)บนหน)าเว็บไซตXอีกด)วย  

 สำหรับเร่ืองการเบิกจ=าย-ถอนเงินน้ันก็สามารถกดถอนได)เลยโดยการ แจ)งถอนจากเว็บ ก็ใช)

เวลาเพียงแค= 5-10 นาที จากน้ันเงินก็จะเข)ามาภายในเวลามานาน จึงทำให)หลายคนชอบในการแทง

บอลออนไลนXท่ีมีความสะดวก และรวดเร็ว 

 นอกจากน้ี ทางเว็บไซตXการเล=นการพนันออนไลนX ก็ได)เพ่ิมช=องทางต=างๆ เพ่ืออำนวยความ

สะดวกให)กับสมาชิก เช=น เพ่ิมหน)าต=าง แสดงอัตราบุกของทีมท่ีกำลังแข=งขัน และสถิติย)อนหลังของแต=

ละทีมไว)ภายในเว็บไซตX เพ่ือให)สมาชิกมีข)อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และเพ่ิมความสนุกสนานใน

การเล=นการพนันได)มากย่ิงข้ึน 

 

   “…การเล5นบอลออนไลนW ทำใหFมีความสะดวก ไม5สุ5มเส่ียงโดนตำรวจจับ เวลาไป

กาโพยท่ีรFาน หรือบ5อน โอนเงินก็โอนเงินออนไลนW ง5ายไปหมด แต5มันจะไม5ง5ายก็ต5อเม่ือเรา

เสียเงิน เร่ิมจากรFอยเป_นพัน จากพันเป_นหม่ืน เป_นหลายหม่ืนเป_นแสน เงินเดือนไม5พอใชF 

ตFองไปกูFหน้ียืมดอกเบ้ียโหด ก็ตFองยอม เพ่ือเอามาใชFหน้ีพนันบอล หรือแมFแต5การตามทุน

คืน เล5นจนเสพติด ถFาไม5ไดFเล5นจะกระวนกระวาย พอหมดตัวก็ค5อยคิดไดF ถามว5าทุกวันยัง

เล5นอยู5ไหม ก็ยังเล5น แต5ไม5เยอะ จะไม5สรFางความเดือดรFอนใหFแก5ตัวเองและผูFอ่ืน เล5นเล็กๆ 

นFอยๆ พอไดFลุFนไดFเชียรWสนุกๆ…” (นายแมน (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 3 กรกฎาคม 2564) 

     2) มาตรฐานความปลอดภัย 

 เม่ือเปรียบเทียบระหว=างการเล=นการพนันฟุตบอลในรูปแบบเดิม คือต)องเดินทางไปวางเดิม

พันการพนันท่ีโต�ะรับพนัน ใช)ใบลงเดิมพันท่ีเรียกว=า“โพยบอล”และต)องไปวางเดิมพันการพนันท่ีร)าน 
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หรือท่ีเรียกว=า“โต�ะบอล” กับการเล=นการพนันฟุตบอลออนไลนXผ=านทางมือถือหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรX 

พบว=า นอกจากท่ีการเล=นแบบออนไลนXช=วยประหยัดค=าใช)จ=ายในการเดินทางไปยังสถานท่ีเล=นหรือรับ

แทงการพนันแล)ว ยังช=วยให)ผู)เล=นไม=จำเปWนต)องเดินทางไปบ=อน และไม=เส่ียงต=อการถูกจับกุม รวมถึง

การเล=นแบบออนไลนXจะแทบไม=ท้ิงข)อมูลหรือหลักฐานของผู)เล=นไว)เลย เน่ืองจากมีระบบความ

ปลอดภัยท่ีสูงมากเลยทีเดียว สามารถช=วยปกป£ดข)อมูลสำคัญของผู)เล=นเอาไว)อย=างดี เพราะการพนัน

บอลออนไลนXเปWนการอาศัยช=องทางเครือข=ายอินเทอรXเน็ตในการเข)าร=วมเล=น เรียกว=าเปWน Server โดย

ต)นทางของ Server เหล=าน้ีมักจะอยู=ท่ีต=างประเทศ ทำให)ความปลอดภัยจากการถูกจับกุมของ

เจ)าหน)าท่ี และด)วยการท่ี Server น้ันอยู=ท่ีต=างประเทศ การติดตามหาหลักฐานหรือเข)าถึงข)อมูล

ส=วนตัวต=างๆ ของผู)เล=นในระบบจึงเปWนเร่ืองยากเช=นกัน   

  

   “…การปราบปรามของตำรวจค5อนขFางเป_นไปไดFยาก เพราะเว็บมันต5างประเทศ 

เวลาเล5นก็เล5นกันผ5านไลนW ผ5านเว็บไซตWเฉพาะ และในปcจจุบันการเขFาถึงอินเทอรWเน็ตก็เล5น

ไดFไม5ยาก ทำใหFติดตามหาขFอมูลหลักฐานไดFค5อนขFางยากเลย…” (นายแมน (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 3 กรกฎาคม 2564) 

 

  3.4.2 สาเหตุและแรงจูงใจในการเลOนการพนัน และเปjาหมายในการเลOน  

   3.4.2.1 อยากไดFเงินเพ่ิมเติม อยากมีรายไดF 

 เยาวชนท่ีเล=นการพนันส=วนใหญ= มีมุมมองต=อการเล=นการพนันว=าเปWนกิจกรรมท่ีสามารถหา

เงินและสร)างรายได)ทางเศรษฐกิจได)อย=างมากมายโดยไม=ต)องทำงาน สามารถได)เงินมาอย=างรวดเร็ว ซ่ึง

การพนันฟุตบอลออนไลนXเปWนหน่ึงทางเลือกยอดนิยมของเยาวชนท่ีจะแสวงหาทรัพยXสินเงินทองจาก

การพนัน เพราะคิดว=าการพนันรูปน้ีได)เงินรวดเร็วกว=าการพนันชนิดอ่ืน ๆ และบางคนยังคิดว=าช=องทาง

น้ี สามารถช=วยสร)างรายได)อีกทางหน่ึงท่ีคุ)มค=าในการเส่ียงและให)ผลตอบแทนท่ีค=อนข)างสูงมากเลย

ทีเดียว 

 

   “…เอาจริง ๆ ปxะพ่ี ท่ีเล5นก็เพราะอยากไดFเงินเลย เงินอย5างเดียวเลยเราลงเงินไป

ไม5ถึงรFอย แต5ไดFเงินกลับมาเป_นพันเลยนะพ่ี ใชFเวลาไม5ถึง 10 นาทีก็มีเงินเขFามาแลFว มันไดF

เงินเร็วไดFเงินจริง บางคร้ังเสียบFางแต5ส5วนใหญ5ก็ไดFมากกว5า…” (นายแท็ค (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 10 กรกฎาคม 2564) 
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   “…ทุกๆ อย5างมันมีความเส่ียงในตัวอยู5แลFว แต5เราก็ตFองมาดูรายละเอียดอีกทีว5า

มันคุFมค5าท่ีจะเส่ียงหรือเปล5า ยกตัวอย5างเช5น การหารายไดFเสริมบางอย5างทำ ไดFช่ัวโมงละ 

55 บาท แต5ถFาเดิมพันในการพนันอาจไดFช่ัวโมงละเป_นรFอยหรือเป_นพันก็มี ท้ังน้ีมันข้ึนอยู5ว5า

เรารับความเส่ียงไดFมากนFอยแค5ไหน และมันคุFมค5าในการเส่ียงหรือเปล5า…” (นายอ�อด 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX, 2 กรกฎาคม 2564) 

   3.4.2.2 อยากรูF อยากลอง 

 เยาวชนท่ีเล=นการพนันฟุตบอลออนไลนXบางกลุ=ม อาจไม=ได)ต)องการแค=ทรัพยXสินเงินทอง

เพียงอย=างเดียว แต=ยังพบว=ามีประเด็นในเร่ืองช=วงวัยท่ีมีความสนใจจากส่ิงต=าง ๆ รอบตัวมากย่ิงข้ึน ทำ

ให)เกิดความรู)สึกอยากรู) อยากเห็น อยากลอง และเม่ือมีโอกาสทดลองก็จะไม=พลาดท่ีจะทดลองส่ิง

แปลก ๆ ใหม= ซ่ึงอาจจะเร่ิมอยากรู) อยากลองท้ังลองผิด ลองถูกผ=านประสบการณXของตนเอง จากน้ัน

จะคอยสังเกตดูปฏิกิริยาของคนรอบข)าง เพ่ือตัดสินว=าส่ิงท่ีทำน้ันเปWนอย=างไรให)สายตาของกลุ=มเพ่ือน 

หรือบุคคลใกล)ชิด  

 

   “…นอกจากเงินแลFว ก็คงอยากเล5นเอง เพราะอยากรูFว5าเป_นยังไง เห็นเพ่ือนไดFเงิน

เยอะ ก็อยากไดFแบบเพ่ือน ๆ…” (นายแท็ค (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 10 กรกฎาคม 2564) 

   “…เห็นเพ่ือนในกลุ=มมันเล=นแล)วได)เงินเยอะ เปWนหม่ืนเลย ตอนน้ันก็อยากรู)ว=าจริง

หรือเปล=า เขาให)เงินเราจริงไหม ก็เลยลองเล=นดู แล)วมันก็ได)เงินจริงๆ รวมถึงเสียเงินจริงๆ 

ด)วย (หัวเราะ) แต=มันก็สนุกเวลาท่ีต)องลุ)น ต)องเส่ียงน่ีแหละ…” (นายแท็คและนายนาย 

(นามสมมุติ), สัมภาษณX 10 กรกฎาคม  2564) 

 

   3.4.2.3 ความเป̂นลูกผูFชาย 

 ผู)เล=นการพนันฟุตบอลออนไลนXหลายคนรู)สึกว=าการเล=นการพนันฟุตบอล แสดงออกถึง

ความเปWนชายได)ดี โดยท่ัวไปกีฬาฟุตบอลก็ถือว=าเปWนกีฬาท่ีผู)ชายนิยมเล=น และนิยมรับชมเพ่ือความ

สนุกสนานในกลุ=มเพ่ือนฝูง ทำให)บางคร้ังอาจมีการท)าทายหรือข=มกันเองระหว=างทีมท่ีตนช่ืนชอบกับ

ทีมคู=แข=งท่ีเพ่ือนช่ืนชอบ และเดิมพันเส่ียงทายผลภายในกลุ=มเล็กน)อยเพ่ือความสนุกสนาน จากน้ันก็

เร่ิมมีการชักชวนลองเล=นการพนันฟุตบอลออนไลนX ซ่ึงแสดงให)เห็นว=าการเล=นกีฬา การรับชมกีฬา 

และการเล=นการพนัน เปWนการใช)ประสบการณXร=วมกันในกลุ=มรูปแบบหน่ึงของเยาวชนชาย 
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   “…เวลาพักเท่ียง หรือหลังเลิกเรียนก็มีนัดรวมกลุ5มกันไปเล5นฟุตบอล หลังเล5น

เสร็จก็มีไปกินขFาวกันต5อบFาง บางทีเพ่ือนๆ ก็จะต้ังฉายากันเองตามช่ือนักฟุตบอลโดยเอา

รูปลักษณWและบุคลิกภายนอกบFางเพ่ือความสนุกสนาน รวมถึงมีการเดิมพันเล็ก ๆ นFอย ๆ 

เช5น ทีมแพFจ5ายเงินค5าน้ำ หรือจ5ายเงินค5าสนาม เป_นตFน แลFวก็มีการพูดคุยกันเร่ืองฟุตบอล 

ดูแมตซWการแข5งขัน แลFวก็ข5มกันเองระหว5างทีมท่ีตนชอบ แลFวก็มีเดิมพันบFางเล็กนFอย…” 

(นายโอ)ต (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 12 มิถุนายน 2564) 

 

3.4.2.4 กิจกรรมคลายเครียด 

 จากข)อมูลการสัมภาษณXเยาวชนมองว=าการพนันเปWนรูปแบบกิจกรรมอย=างหน่ึงท่ีช=วยคลาย

เครียดจากการเรียน และการทำงาน ซ่ึงส=วนใหญ=เหตุผลว=าเล=นแล)วรู)สึกสนุกเพลิดเพลิน และช=วย

พักผ=อนหย=อนใจ รวมถึงคลายความเครียดสะสมจากการเรียนการทำงานได)อย=างดี ย่ิงถ)าเล=นในกลุ=ม

เพ่ือน กลุ=มคนรู)จัก หรือกลุ=มท่ีมีความชอบหรือแนวทางการดำเนินชีวิตคล)ายๆ กัน ก็จะทำให)มีความ

สนุกสนานมากย่ิงข้ึนไปอีกด)วย  

  

    “…อาจเพราะไดFเล5นกับเพ่ือนดFวย มันเลยดูสนุกสนานดีเวลาเล5นกับเพ่ือน ไดF

ผ5อนคลาย หลังจากทำกิจกรรมเรียนมาท้ังวัน…” (นายโอ)ต (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 12 

มิถุนายน 2564) 

    “…หลังจากเรียนและทำงานมาเหน่ือย ๆ ก็อยากหาอะไรสนุกๆ คลายเครียก

สักหน5อย แต5ถFาเล5นเกมอย5างเดียว มันก็สนุกนะ แต5ไม5ต่ืนเตFน ไม5ไดFลุFนอะไร เล5นพนัน

ออนไลนWมันไดFต่ืนเตFนและไดFเงินดFวย…” (นายอ�อด (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 2 กรกฎาคม 

2564) 

 

3.4.2.5 อิทธิพลจากปaจจัยภายนอก 

1) อิทธิพลของกลุOมสังคม 

 เพราะมีความต)องการสร)างตัวตน อัตลักษณX และเปWนส=วนหน่ึงของพ้ืนท่ีทางสังคม ทำให)

เยาวชนซ่ึงเปWนวัยท่ีอยู=ในช=วงกำลังค)นหาตนเอง และต)องการเปWนท่ียอมรับจากคนรอบข)าง ต)องการ

พ้ืนท่ีทางกายภาพ และพ้ืนท่ีทางสังคมในรูปแบบต=าง ๆ ในการแสดงออกซ่ึงตัวเอง เพ่ือให)คนท่ีอยู=รอบ

ข)างรู)จัก และยอมรับพฤติกรรมน้ัน ๆ โดยอิทธิพลของสังคมในผลการศึกษาน้ี ให)รวมหมายถึง
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ครอบครัวและเพ่ือนฝูง การเลียนแบบและซึมซับพฤติกรรมจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนฝูง ก็

ล)วนเปWนสาเหตุท่ีทำให)เยาวชนมีแนวโน)มท่ีเล=นการพนันได)  

  

   “…ถFาจำไดFเลยก็คงเร่ิมจากแม5 ท่ีใหFช5วยเลือกสลากกินแบ5งรัฐบาลบ5อย ๆ แต5เล5น

จริงจังหน5อยก็เพ่ือนน่ีแหละท่ีชวนเล5น รูFสึกว5ามันเป_นกิจกรรมท่ีทำร5วมกันอย5างหน่ึงของ

กลุ5ม แลFวมันเล5นง5ายดFวยแหละ ช5วยๆกันดู ก็สนุกดี…” (นายแมน (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 

3 กรกฎาคม 2564) 

   “…ท่ีบFานรับแทงบอลต้ังแต5เป_นโตlะบอลเลย ก็เลยเห็นมาเยอะมาก ท่ีบFานก็ไม5มี

ใครว5าอะไรนะ เพราะเขาก็บอกว5ามันก็เป_นธุรกิจแบบหน่ึง ตอนน้ันพ่ีก็ใหFเราลองเล5นดูว5า

ถFาทีมไหนชนะก็ใหFเงิน จากน้ันพ่ีก็สอนวิธีเล5นว5าดูอะไรยังไง…” (นายโอ)ต (นามสมมุติ), 

สัมภาษณX, 12 มิถุนายน 2564) 

   “…เล5นตามพ่ี เห็นพ่ีเล5นก็เลยอยากเล5นตาม เห็นพ่ีไดFเงิน ซ้ือของเยอะแยะ ก็เลย

ถามพ่ี พ่ีก็แนะนำมา เราก็ลองเล5นดู แลFวก็ชวนเพ่ือนคนอ่ืนเล5นดFวย มันไดFเงินจริง…” (นาย

แท็ค (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 10 กรกฎาคม 2564) 

   “…ก็เล5นตามเพ่ือน ตอนแรกก็ไม5กลFาเล5น แต5เพ่ือนก็ชักจูงใหFเล5น บอกว5าไดFเงิน

จริง ตอนน้ันเราก็ไม5ค5อยมีเงินเท5าไร เพ่ือนบอกใหFยืม ไดFแลFวค5อยมาคืนทีหลัง เราก็เกรงใจ

เพ่ือนเลยลองเล5นดู แลFวมันไดFเงินจริงๆ ไดFง5ายดFวย มีเสียบFางเล็กนFอย…” (นายอ�อด (นาม

สมมุติ), สัมภาษณX, 2 กรกฎาคม 2564) 

 

    2) อิทธิพลของส่ือ 

 ส่ิงท่ีทำให)กลุ=มเยาวชนผู)เล=นพนันตัดสินใจได)เร็วข้ึน คือ ส่ือทุกรูปแบบ ส่ือมวลชน ผู)มี

อิทธิพล ในวงการฟุตบอล ส่ือโทรทัศนX ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพX หรือส่ืออินเตอรXเน็ตท่ีเข)ามีบทบาทใน

ปGจจุบัน ผู)เล=นการพนันเข)าถึงส่ือชนิดน้ีได)ดี ถ)าย่ิงบุคคลน้ันกดติดตาม หรือเข)าฟุตบอล หรือการพนัน

ฟุตบอล ข=าวประเภทน้ีก็จะปรากฏให)ผู)เล=นการพนันเห็นบ=อยย่ิงข้ึน โฆษณา ต=าง ๆ โดยเฉพาะโฆษณา

จากเว็บไซตXการพนันฟุตบอล มีผลต=อแรงจูงใจท่ีจะดึงผู)เล=นการพนันตัดสินใจเล=นการพนันฟุตบอล

อย=างมาก  

 นอกจากน้ี การสร)างความน=าเช่ือถือของเว็บไซตX ก็เปWนเร่ืองท่ีสำคัญอย=างมากต=อการชักจูง

ผู)เล=นเข)ามาเล=นท่ีเว็บไซตX หลายเว็บไซตXก็ได)พยายามสร)างความน=าเช่ือถือด)วยวิธีการต=างๆ ท้ังการเล=า

ประวัติความเปWนมาของเว็บไซตX การสมัครท่ีไม=ยุ=งยาก สามารถใช)เล=นได)ทันที และท่ีสำคัญคือ การมี
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ธุรกรรมทางการเงินท่ีรวดเร็ว ท้ังการโอนเงินเข)าบัญชี และการถอนเงินออกมาจากบัญชีผู)เล=นใน

เว็บไซตXจะต)องรวดเร็ว และตอบสนองต=อความต)องการของผู)เล=นการพนันทุกคน  นอกจากน้ี ยังอาจมี

การนำบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือเปWนท่ีรู)จักในสังคมวงกว)าง มาเปWนตัวแทนหรือพรีเซนเตอรXท่ีชักชวนให)ผู)

เล=นเข)ามาทดลองเล=นในเว็บไซตXการพนันน้ัน ๆ ซ่ึงส่ิงเหล=าน้ีก็ย่ิงช=วยดึงดูดให)สร)างความน=าเช่ือถือ

ให)แก=เว็บไชตXการพนันน้ัน ๆ มากย่ิงข้ึน   

     

    “…เด๋ียวน้ีมันเขFาถึงขFอมูล เขFาถึงการเล5นไดFง5ายมาก มีบทวิเคราะหWใหFดูเยอะ

เลยนะ แค5เปnดคำว5าพนันฟุตบอลมาเฉย ๆ ก็มีเว็บข้ึนมานับไม5ถFวนแลFว ส5วนใหญ5เวลา

เล5นก็อาศัยประสบการณWในการดู แต5ถFาบางคนไม5รูF ก็สามารถเปnดพวกข5าวหรือขFอมูล

ตามเน็ตท่ีเขาวิเคราะหWใหFเสร็จสรรพแลFว มีหลายเว็บเลย บางทีก็มีเซียนฟุตบอลท่ีคน

ติดตามมากๆ เราก็ติดตามเขานะ…” (นายโอ)ต (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 12 มิถุนายน 

2564) 

    “…ก็ลองมาหลายเว็บไซตW แต5ก็ดูๆ ว5าเว็บไหนน5าเล5นก็ลองเขFาไปดูเลย บาง

เว็บดีนะมีโปรโมช่ันใหFเครดิต ไดFโบนัสจากการแนะนำเพ่ือหรือเล5นคร้ังแรก บางเว็บก็ใชF

ดาราเน็ตไอดอลตามส่ือออนไลนWมาเป_นพรีเซนเตอรW บางเว็บจ5ายเงินไวนะ กดทำเร่ือง

แปปเดียว ไม5ถึงนาทีเงินก็เขFาแลFว…” (นายแมน (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 3 กรกฎาคม 

2564) 

   3.4.3 ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของการเลOนการพนัน 

    3.4.3.1 ผลกระทบเชิงบวก 

     1) แหลOงหารายไดFท่ีสามารถเขFาถึงเงินไดFงOายและรวดเร็ว 

 ในยุค 4.0 เยาวชนมีพฤติกรรมการเรียนรู)ได)ด)วยตนเองผ=านเทคโนโลยีการเช่ือมต=อผ=านโลก

ไร)พรมแดนท่ีสะดวก เข)าถึงง=าย ลงทุนน)อย เล=นได)ทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังการโอนเงิน ฝากเงิน หรือถอน

เงิน จากระบบได)อย=างรวดเร็ว ดังน้ันการเล=นพนันออนไลนXท่ีมีรูปแบบเหมือนเกมจึงได)กลายเปWน

ตัวเลือกช้ันดีในการหารายได)เสริม เช=น ดูไลฟ§สดจากคาสิโน ป«อปอัปโฆษณาชักชวนเล=นพนันออนไลนX 

พร)อมโปรโมช่ันเชิญชวนจากการเข)าเว็บดูหนัง เฟสบุ�ค ไลนX เพจ เว็บข=าว ท้ังน้ีการันตีปกป£ดเปWน

ความลับ เพ่ือนำเงินมาใช)ในชีวิตประจำวัน หรือเพ่ือซ้ือส่ิงของท่ีอยากได) เปWนต)น 

   

   “…ก็ลองมาหลายเว็บไซตW แต5ก็ดูๆ ว5าเว็บไหนน5าเล5นก็ลองเขFาไปดูเลย บางเว็บดี

นะมีโปรโมช่ันใหFเครดิต ไดFโบนัสจากการแนะนำเพ่ือหรือเล5นคร้ังแรก บางเว็บก็ใชF
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ดาราเน็ตไอดอลตามส่ือออนไลนWมาเป_นพรีเซนเตอรW บางเว็บจ5ายเงินไวนะ กดทำเร่ืองแปป

เดียว ไม5ถึงนาทีเงินก็เขFาแลFว…” (นายแมน (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 3 กรกฎาคม 2564) 

 

   2) ไดFเขFาสังคมและเป̂นท่ียอมรับ  

 การแสวงหาเอกลักษณXของตนเอง หรือ Identity Versus Role Confusion เปWนการ

ปรับตัวของเยาวชนเพ่ือเผชิญหน)ากับความคาดหวังของผู)อ่ืน สร)างทัศนคติ และค=านิยมแห=งชีวิต เม่ือ

เร่ิมห=างจากพ=อแม= ระหว=างเพ่ือนได)กลายเปWนส่ิงสำคัญท่ีสุดอย=างหน่ึงของเยาวชน ดังน้ัน คุณสมบัติ

เฉพาะตัวและความสามารถเฉพาะกลุ=มจึงเปWนแรงดึงแรงดันท่ีดึงดูดในส่ิงท่ีชอบเหมือนกันมาอยู=

รวมกัน จากการศึกษาพบว=า พ้ืนท่ีชุมชนนิยมเล=นการพนันออฟไลนX ย=อมเปWนมูลเหตุจูงใจให)เยาวชนมี

ทักษะและมีความชำนาญกว=าผู)อ่ืน เช=น รู)เทคนิคเลือกวางเดิมพันอย=างไรให)ได)เงินจากการเล=นบาคาร=า 

การแทงบอลเปWนต)น การมีความรู)ทางเทคนิคย=อมนำมาซ่ึงการเปWนท่ียอมรับ และผู)ให)คำแนะนำท่ีดีแก=

เพ่ือนผู)ร=วมอุดมการณXน้ีด)วย 

  

   “…เห็นเพ่ือนในกลุ5มมันเล5น ก็เลยเล5นตามเพ่ือน มันเหมือนมีอะไรทำดี รูFสึก

เหมือนเป_นส5วนหน่ึงของกลุ5ม เวลาทำอะไรก็จะไดFทำดFวยกันเหมือน ๆ กัน ไม5ไดFดูแตกแยก

อะไร…” (นายแท็ค (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 10 กรกฎาคม 2564) 

   “…ก็ตามเพ่ือนเลย เราอยากดูเป_นท่ีรูFจักท่ียอมรับในกลุ5ม อยากดูเท5 ดูประสบ

ความสำเร็จบางอย5างท่ีมันดูโดดเด5น ดูแลFวเพ่ือนวFาวอ5ะ เหมือนบางคนเล5นกีฬาเก5ง มันก็จะ

มีคนเขFาหาเยอะ บางคนมีเงินมันก็ดูภาพลักษณWดี มันดูหล5อดูเท5ดูรวย ถFาเล5นพนันแลFวไดF

เงินเยอะ ๆ ก็อาจทำใหFเราดูดีแบบน้ันบFาง…” (นายนาย (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 10 

กรกฎาคม 2564) 

   “…ก็มีพูดคุยเร่ืองการแทงบอลกันบ5อยๆ กับกลุ5มเพ่ือนนะ มีการแลกเปล่ียน

เทคนิคในจากต5างสำนักกันบFาง เราคลุกคลีกับวงการน้ีมานาน ก็พอมีความรูFบFาง เพ่ือนๆ ก็

ชอบเขFามาถามว5าจะยังไงดี แทงคู5ไหนเม่ือไรดี เราก็บอกไปถูกบFาง ไม5ถูกบFาง แต5ส5วนใหญ5ก็

แม5นนะ…” (นายโอ)ต (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 12 มิถุนายน 2564) 

 

   3.4.3.2 ผลกระทบเชิงลบ 

    1) การขาดการควบคุมตนเอง และการเสพติดการพนัน 
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 เน่ืองด)วยการพนันออนไลนXมีรูปแบบคล)ายเกมให)ความรู)สึกเสมือนจริง โดยเล=นผ=าน

โปรแกรมคอมพิวเตอรX หรือผ=านสมารXทโฟน ท่ีเข)าถึงง=าย ศึกษาได)ด)วยตนเอง สามารถเล=นได)อย=าง

ต=อเน่ืองทุกท่ีทุกเวลา ทำให)บางคร้ังอาจขาดความตระหนักรับรู)ในเร่ืองความปลอดภัยจากอันตราย

และความเส่ียงต=างๆ อีกท้ังขาดความตระหนักในการปFองกันตนเองในส่ิงย่ัวยุซ่ึงหากควบคุมตนเองได)

ไม=ดีพอ อาจคล)อยตามเพ่ือนหรือส่ิงแวดล)อมได)ง=าย เปWนสาเหตุให)จิตใจเสียการควบคุมนำมาซ่ึง

พฤติกรรมเส่ียง ส=งผลให)เกิดการติดพนัน และส=งผลกระทบต=อการเรียนและความขัดแย)งกับครอบครัว 

   

   “…ปกติเราก็ใชFอินเตอรWเน็ตอยู5แลFว เล5นพนันออนไลนWมันก็ง5ายเหมือนเขFาเว็บไซตW

ท่ัวไปน้ีแหละครับ แลFวมันก็มีใหFเลือกเล5นหลากหลายท้ังคู5หลัก คู5รอง หรือเกมอ่ืน ๆ พวก

ยาคาร5า สลอตฯ ก็มี เล5นไดFตลอดเวลาเลย เคยเล5นแบบท้ังวันไม5นอนเลยก็มี ย่ิงช5วงไหน

เสียเงินเยอะ ๆ ก็จะไม5ค5อยอยากทำอะไร นอยดWไปท้ังวันเลย การเรียนก็ตก งานอาจารยWก็

ไม5ไดFส5ง บางคร้ังก็ทะเลาะกับแม5ก็มี แย5ไปหมด…” (นายแท็ค (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 10 

กรกฎาคม 2564) 

     

    2) สรFางสภาพแวดลFอมท่ีเป̂นพิษ  

 แนวทางผู)มีส=วนเก่ียวข)องระดับครอบครัว ซ่ึงเปWนบุคคลท่ีเยาวชนเห็นเปWนตัวอย=างก=อนใคร 

มีโอกาสสูงมากท่ีจะได)รับอิทธิพลในการเล=นการพนันน้ันด)วย แล)วยังส=งผลกระทบวงกว)างแบบลูกโซ=ใน

การชักจูงบุคคลอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกลุ=มสังคมเพ่ือนฝูงเข)ามาสู=วงจรอบายมุกและเล=นการพนันด)วย  

 

   “…ถFาเลือกไดFก็คงไม5ไดFอยากใหFครอบครัวทำอะไรแบบน้ีเท5าไร อยากใหFทำอะไร

ท่ีมันถูกตFองมากกว5า แต5พอเรามาอยู5แบบน้ี เติบโตมาจากรายไดFแบบน้ี ก็เลยไม5ค5อยไดFใส5

ใจอะไรมากไรตอนน้ี แต5บางทีก็รูFสึกผิดท่ีมีการแนะนำเพ่ือนไปเล5น แลFวเพ่ือนควบคุม

ตัวเองไม5ไดF เสียไปเยอะ ทะเลาะกันจนถึงตัดเพ่ือนก็มี ซ่ึงมันก็ทำใหFเรารูFสึกแย5

เหมือนกัน…” (นายโอ)ต (นามสมมุติ), สัมภาษณX, 12 มิถุนายน 2564) 
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4. ขLอเสนอแนะในการปVองกันและแกLไขปWญหาการเลOนการพนันของผูLกระทำการแตOละ

ชOวงชั้นทางสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การพนันเปWนส่ิงท่ีอยู=คู=กับสังคมไทยมาเปWนระยะเวลานานมากแล)ว อาจเปWนเพราะมนุษยX

น้ันชอบการเส่ียงโชคเปWนชีวิตจิตใจอยู=แล)ว และไม=ว=าจะยุคสมัยไหนก็ไม=อาจเปล่ียนแปลงข)อเท็จจริง

ตรงน้ีได) จึงอาจกล=าวได)ว=า การเส่ียงโชคในการพนันเปWนสัญชาตญาณและความบันเทิงอย=างหน่ึงของ

มนุษยX  

 ในปGจจุบันความหมายของการพนันอย=างท่ีคนท่ัวไปเข)าใจน้ัน อาจจะมองว=าเปWนกิจกรรมท่ี

ผิดกฎหมายท้ังหมด อย=างไรก็ตาม ในประเทศไทยก็มีการอนุญาตให)การเล=นพนันบางอย=างถูกต)องตาม

กฎหมายด)วยเช=นกัน อย=างท่ีเห็นในปGจจุบันก็คือ  สลากกินแบ=งรัฐบาลท่ีประชาชนซ้ือเพ่ือลุ)นเงินรางวัล

กันเปWนประจำทุกเดือน รวมถึงการพนันไก=ชน การพนันม)าแข=ง ซ่ึงผู)เล=นจะต)องเล=นพนันในสนามแข=ง

ขันท่ีจัดไว)ให)เท=าน้ัน กล=าวง=ายๆ คือ การพนันท่ีจะถูกต)องตามกฎหมายน้ันจะต)องปรากฏว=า ได)มีการ

รับรองหรือได)รับอนุญาตจากรัฐบาล แต=ในความเปWนจริง มีการเล=นพนันอย=างหลากหลาย ท้ังเล=นใน

กลุ=มเพ่ือน ญาติพ่ีน)อง ไปจนถึงการเล=นอย=างเปWนขบวนการหรือเปWนองคXกร โดยมีวงเงินเดิมพันจำนวน

สูง ซ่ึงเปWนการเล=นท่ีมิได)ขออนุญาตจากรัฐบาลเสียก=อน จึงเปWนการพนันท่ีผิดกฎหมาย เช=น การเป£ด

บ=อนพนันตามชุมชนต=างๆ หวยใต)ดิน หรือการพนันฟุตบอล เปWนต)น 

 วัตถุประสงคXหลักส=วนใหญ=ของการเล=นการพนัน คือ การได)ทรัพยXสินเงินทองจากการชนะ

พนัน เรียกว=าเปWนการรวยทางลัด ซ่ึงสำหรับคนท่ีมีประสบการณXหรือมีโชคท่ีมากพอก็อาจจะร่ำรวย

ตามท่ีต)องการ    แต=เม่ือมีคนได)ก็ต)องมีคนเสีย มีคนจำนวนมากท่ีต)องหมดส้ินทรัพยXสินท่ีมีให)กับการ

พนัน บางครอบครัวสูญเสียหนักขนาดท่ีต)องขายท่ีอยู=อาศัย ท่ีดินทำกิน หรือยานพาหนะ  บางคนอาจ

มีปGญหาด)านสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ มีภาวะเครียด นอนไม=หลับ ซึมเศร)า หรือบางรายอาจถึงข้ัน

มีความคิดไม=อยากมีชีวิตอยู= นอกจากน้ียังส=งผลต=อประสิทธิภาพในการเรียน ทำงาน ปGญหาด)าน

การเงิน ปGญหาความสัมพันธXกับครอบครัว รวมไปถึงปGญหาท่ีเช่ือมโยงไปสู=ปGญหาหรือการกระทำท่ีผิด

กฎหมายต=าง ๆ   

 ดังน้ันเพ่ือเปWนการปFองกันและแก)ไขปGญหาการเล=นการพนันของผู)กระทำการแต=ละช=วงช้ัน

ทางสังคม ผู)วิจัยจึงได)ออกแบบแนวทางการปFองกันและแก)ไขปGญหา โดยแบ=งออกเปWน 5 ระดับตาม

หลักผ=านตัวแปรทางสถาบันทางสังคม ดังต=อไปน้ี 

 4.1 สถาบันครอบครัว  

 เด็กและเยาวชนรู)จักการพนันจากครอบครัวเปWนอันดับแรก ดังน้ันการปFองกันปGญหาโดย

เร่ิมจากครอบครัวนับเปWนส่ิงสำคัญท่ีสุด บุคคลในครอบครัวควรเปWนแบบอย=างท่ีดีแก=เยาวชน โดยไม=
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เล=นการพนันท่ีผิดกฎหมายในทุกสถานการณX หากมีการเล=นการพนันเพ่ือความบันเทิงในหมู=เครือญาติ 

ควรอธิบายให)เยาวชนเข)าใจถึงวัตถุประสงคXการเล=นพนันคร้ังน้ัน ท้ังน้ี ควรละเลิกพฤติกรรมท่ีให)

เยาวชนมีส=วนร=วมในการเล=นพนัน เช=น การให)ช=วยเลือกเลข หรือการให)ไปซ้ือสลากกินแบ=งรัฐบาล 

เปWนต)น  

 - ครอบครัวควรส=งเสริมและปลูกฝGงค=านิยมในเร่ืองของคุณธรรม ความซ่ือสัตยXสุจริต พอใจ

ในความเปWนอยู=อย=างพอเพียง ไม=โลภ  

 - ครอบครัวควรอธิบายและช้ีแนะให)บุตรหลานเห็นถึงผลกระทบทางลบหรือโทษจากการ

เล=นพนัน ใช)เวลาว=างให)เกิดประโยชนX หรือทำกิจกรรมร=วมกัน สร)างสรรคXความสุข และความอบอุ=น

ภายในครอบครัว เพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจจากการเล=นพนัน เช=น อ=านหนังสือ ออกกำลังกาย เปWนต)น  

 - ครอบครัวควรสอดส=องพฤติกรรมของบุตรหลาน หากมีความเส่ียงควรเข)าไปพูดคุยเพ่ือ

รับทราบปGญหา หรือสาเหตุของการเล=นพนัน และทำความเข)าใจท่ีถูกต)องเก่ียวกับการเล=นพนัน 

หลังจากน้ันหากบุตรหลานยังคงพฤติกรรมการเล=นพนันอยู= อาจขอคำปรึกษาจากผู)เช่ียวชาญใน

หน=วยงานท่ีเก่ียวข)องต=อไป 

 4.2 สถาบันการศึกษา  

 โรงเรียน วิทยาลัยหรือสถานศึกษาถือเปWนบ)านหลังท่ี 2 ของเด็กและเยาวชน เน่ืองจากเด็ก

ส=วนใหญ=ได)ใช)เวลาอยู=ท่ีโรงเรียน มหาวิทยาลัยมากกว=าอยู=กับสถาบันครอบครัวเสียอีก นอกากน้ี ช=วง

ในวัยเรียน ถือว=าเปWนจุดหัวเล้ียงหัวต=อท่ีสำคัญในการถูกชักจูงให)เล=นการพนันจากส่ิงเร)าต=าง ๆ ท้ัง

พฤติกรรมและทัศนคติในวัยอยากรู)อยากลอง การสร)างตัวตนเพ่ือสร)างการยอมรับ และการถูกชักจูง

จากสภาพแวดล)อมรอบข)าง ทำให)สถาบันการศึกษาท่ีมีหน)าท่ีในการขัดเกลาถ=ายทอดทางวัฒนธรรม

ความรู) รวมถึงปลูกฝGงค=านิยมท่ีดีงามและ ช=วยพัฒนาบุคคลให)เปWนสมาชิกทางสังคมท่ีดี ต)องกลายเปWน

ตัวแปรท่ีมีบทบาทสำคัญอย=างย่ิงในการแก)ไขและปFองการการเล=นการพนัน 

 - สถาบันการศึกษากำหนดให)เปWนส=วนหน่ึงของหลักสูตรการเรียนการสอน หรือกิจกรรมท่ี

เก่ียวข)อง เพ่ือส=งเสริมความรู)ความเข)าใจท่ีถูกต)องเก่ียวกับการเล=นพนัน โดยอธิบายให)นักเรียนเข)าใจ

ถึงลักษณะโดยท่ัวไปของการพนัน และตระหนักถึงโทษหรือผลกระทบทางลบจากการเล=นการพนัน 

ผ=านส่ือการเรียนการสอนท่ีชัดเจน เข)าใจง=าย  

 - จัดกิจกรรมเพ่ือส=งเสริมความรู)ความเข)าใจท่ีถูกต)องเก่ียวกับการพนันให)แก=ผู)ปกครอง โดย

อธิบายเพ่ิมเติมถึงแนวทางการดูแลบุตรหลาน วิธีการสอดส=อง การเปWนแบบอย=างท่ีดี และผลกระทบ

ทางลบจากการเล=นพนัน จัดกิจกรรมท่ีส=งเสริมและปลูกฝGงค=านิยมด)านคุณธรรม ความซ่ือสัตยXสุจริต 

แก=นักเรียนอย=างต=อเน่ือง อาทิ การจัดค=ายคุณธรรม การให)คะแนนพิเศษ การรณรงคXต=าง ๆ เปWนต)น  
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 - ส=งเสริมการใช)เวลาว=างให)เกิดประโยชนXภายในสถาบันการศึกษา อาทิ การจัดแข=งขันกีฬา 

จัดกิจกรรมสันทนาการ รวมไปถึงการจัดให)มีชมรมต=าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน  

 - สถาบันการศึกษาควรมีการกำหนดกฎระเบียบหรือข)อบังคับเก่ียวกับการเล=นพนันใน

สถาบันการศึกษาอย=างชัดเจนและประกาศให)ทราบโดยท่ัวกัน โดยกำหนดบทลงโทษอย=างเหมาะสม

สำหรับนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวข)องกับการเล=นพนัน และหากพบนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเล=น

พนัน ต)องดำเนินการตามกฎน้ันอย=างเข)มงวด ควรกำหนดให) ครู อาจารยX หรือคณะกรรมการจากกลุ=ม

นักเรียนช=วยสอดส=องพฤติกรรมการเล=นพนันของนักเรียนอย=างเข)มงวด เพ่ือแจ)งให)ผู)ปกครองทราบถึง

ปGญหาท่ีเกิดข้ึน หรือให)หน=วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข)องเข)ามาดำเนินการอ่ืนต=อไป ท้ังน้ี อาจจัดให)มีโครงการ

ครู อาจารยX เย่ียมบ)านนักเรียนท่ีมีความเส่ียงในการเข)าสู=วิถีของการเล=นพนัน หรือบ)านนักเรียนท่ีมี

ปGญหาจากการเล=นพนัน เพ่ือช=วยประสานงานแก)ไขปGญหาน้ัน ๆ   

 4.3 สังคมหรือการจัดการสOวนทFองถ่ิน 

  นอกเหนือจากแรงสนับสนุนทางสังคมจากสถาบันครอบครัว โดยการให)ความรักและความ

อบอุ=น ด)วยการให)เวลาแก=สมาชิกในครอบครัว และแรงสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในการอบรมให)

ความรู) พร)อมขัดเกลาถ=ายทอดทางวัฒนธรรมความรู) รวมถึงปลูกฝGงค=านิยมท่ีดีงามให)แก=สมาชิกใน

สังคมแล)ว สถาบันในกลุ=มสังคม หรือส=วนท)องถ่ินก็มีส=วนต=อการปFองกันปGญหาพฤติกรรมเก่ียวกับการ

พนันไม=น)อย บทบาทของผู)นำชุมชน สังคม หรือการจัดการส=วนท)องถ่ิน ล)วนมีหน)าท่ีในการช้ีแนะ การ

แลกเปล่ียนเรียนรู)ระหว=างชุมชน บทบาทของสถานศึกษาในการให)ความรู) บทบาทขององคXกร

ปกครองส=วนท)องถ่ินในการประชาสัมพันธX การสร)างเครือข=าย การใช)ความเช่ือทางศาสนา และการใช)

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับผลกระทบจากปGญหาการเล=นการพนัน รวมถึงองคXกรปกครอง

ส=วนท)องถ่ิน และผู)นำชุมชน  สามารถจัดกิจกรรมท่ีสร)างสรรคXร=วมกันในชุมชนอย=างต=อเน่ือง ผ=าน

การบูรณาการการทำงานระหว=างสถาบันครอบครัว  สถานศึกษาในการให)ความรู)ความเข)าใจเร่ืองการ

พนัน การสร)างเครือข=ายจากทุกภาคส=วน ตลอดจนการสร)างเครือข=ายระหว=างชุมชน เปWนต)น สร)าง

กำหนดให)แผนการดำเนินงานเก่ียวกับการเล=นพนันในพ้ืนท่ีเปWนแผนงานสำคัญหน่ึงของการบริหาร

จัดการส=วนท)องถ่ิน กำหนดให)มีการบูรณาการในทุกภาส=วนท่ีเก่ียวข)อง โดยเน)นในประเด็นการแก)ไข 

การปราบปราม และการปFองกันการเล=นพนัน โดยจัดให)มีการกำหนดวัตถุประสงคXท่ีชัดเจน ผลลัพธXท่ี

จะเกิดข้ึน ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ผู)รับผิดชอบในทุกข้ันตอน และให)มีการติดตาม รายงานผล

การดำเนินงานอย=างต=อเน่ือง ท้ังน้ี ต)องประกาศให)ทราบท่ัวท้ังพ้ืนท่ี เพ่ือให)ทุกคนในพ้ืนท่ีตระหนักถึง

ความจริงจังในการแก)ไขปGญหาน้ี 
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 - มีการแต=งต้ังคณะทำงานหรือผู)รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการติดตามและเฝFาระวังปGญหา

ของครอบครัวท่ีเกิดจากการติดหน้ีพนัน เปWนศูนยXรับแจ)งข)อมูลของครอบครัวท่ีมีปGญหาเก่ียวกับการ

พนัน และพร)อมให)คำแนะนำเก่ียวกับการบริหารจัดการหน้ีสิน หรือประสานงานขอคำแนะนำจาก

หน=วยงานท่ีเก่ียวข)องต=อไป  

 - เจ)าหน)าท่ีในการจัดการส=วนท)องถ่ิน ต)องเปWนแบบอย=างท่ีดี ละเลิกพฤติกรรมการเล=นพนัน

ท่ีผิดกฎหมาย และสอดส=องการเล=นพนันตามเทศกาลหรือโอกาสต=าง ๆ อย=างเข)มงวด 

 - จัดให)มีกิจกรรมรณรงคXให)เห็นถึงผลกระทบของการเล=นการพนัน การตระหนักถึง

ผลกระทบทางลบของการเล=นการพนัน 

 - ส=งเสริมให)ทุกคนในพ้ืนท่ีใช)เวลาว=างให)เกิดประโยชนX โดยจัดการพ้ืนท่ีการประกอบ

กิจกรรมต=าง ๆ อาทิ พ้ืนท่ีประดิษฐXงานฝdมือของกลุ=มแม=บ)าน หรือจัดพ้ืนท่ีออกกำลังกายหลากหลาย

ประเภท เพ่ือรองรับการใช)พ้ืนท่ีในช=วงหลังเลิกงาน หรือหลังเลิกเรียน อาจต=อยอดกิจกรรมโดยให)มี

การจัดโครงการประกวดต=าง ๆ  การแข=งขันกีฬาในระดับชุมชน เปWนการกระตุ)นเศรษฐกิจของชุมชน 

ท้ังยังเสริมสร)างความสัมพันธXภายในชุมชน และความสัมพันธXภายนอกระหว=างชุมชนด)วย  

 4.4 หนOวยงาน หรือองคIกร 

 การเล=นการพนันไม=ว=าจะเปWนการเล=นในเวลาปฏิบัติงานหรือในนอกเวลาก็ตาม นอกจากจะ

เปWนการกระทำท่ีผิดต=อกฎหมาย ยังเปWนบ=อเกิดอาชญากรรม เปWนชนวนให)เกิดทะเลาะวิวาทบาดหมาง

ในหมู=ลูกจ)างด)วยกัน ทำลายความสามัคคีของหมู=คณะ ท้ังยังทำให)ผลงานของลูกจ)างลดน)อยถอยลง 

และอาจทำให)นายจ)างได)รับความเสียหายทางช่ือเสียง ในการน้ี เพ่ือเปWนการปFองกันและแก)ไขปGญหาท่ี

อาจเกิดข้ึน หน=วยงาน องคXกรผู)บริหาร นายจ)าง และเจ)าหน)าท่ีท่ีเก่ียวข)อง ควรกำหนดแนวทางและ

ออกแบบกิจกรรมต=าง ๆ ดังต=อไปน้ี 

 - กำหนดกฎระเบียบหรือข)อบังคับขององคXกรเก่ียวกับการเล=นพนันในองคXกรอย=างชัดเจน

และประกาศให)ทราบโดยท่ัวกัน โดยกำหนดบทลงโทษอย=างเหมาะสมสำหรับพนักงานท่ีมีพฤติกรรม

เก่ียวข)องกับการเล=นพนัน และหากพบพนักงานท่ีมีพฤติกรรมการเล=นพนัน ต)องดำเนินการตามกฎน้ัน

อย=างเข)มงวด 

 - จัดต้ังคณะกรรมการหรือมอบหมายหน)าท่ีให)ผู)รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการปGญหาการ

เล=นพนันในองคXกรอย=างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทให)เปWนผู)บริหารจัดการทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเล=น

พนันในองคXกร และมีหน)าท่ีจัดทำแผนการดำเนินงานเก่ียวกับการพนันในองคXกร ท้ังประเด็นการแก)ไข 

การปราบราม และการปFองกันการเล=นพนันในองคXกร ต)องมีการรายงานผลการดำเนินงาน และ

ติดตามผลการดำเนินงานอย=างต=อเน่ือง ท้ังยังต)องสอดส=องพฤติกรรมพนักงานอย=างเข)มงวด  
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 - จัดกิจกรรมท่ีส่ือให)พนักงานตระหนักว=าองคXกรใส=ใจการปราบปรามและปFองกันการเล=น

พนันในองคXกร อาทิ ประชาสัมพันธXบทลงโทษจากการเล=นพนันในองคXการ รณรงคXให)พนักงานเห็นถึง

โทษหรือผลกระทบทางลบจากการเล=นพนัน กิจกรรมบริหารจัดการการเงินของพนักงาน หรือจัดต้ัง

เปWนศูนยXให)คำแนะนำเก่ียวกับการแก)ไขปGญหาท่ีเกิดจากการเล=นพนัน 

 4.5 ภาครัฐ 

 ภาครัฐ ถือว=าเปWนกลไกสำคัญในการแก)ไขปGญหาด)านการเล=นพนันของประเทศ ปGจจุบัน 

รัฐบาลไทยทุกสมัยก็ได)มีการออกนโยบายต=างๆ มากมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ไม=

ว=าจะเปWนการดำเนินโครงการภาครัฐ การจัดกิจกรรมร=วมกับประชาชน รวมท้ังการบังคับใช)มาตรการ 

ระเบียบ กฎเกณฑX หรือกฎหมายต=างๆ ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลน้ีก็เปWนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามแต=สถานการณX

ในขณะน้ันเปWนหลัก นโยบายของรัฐน้ีจึงเปWนแนวคิดท่ีเปล่ียนไปตามเวลาเช=นเดียวกันกับสังคมมนุษยX 

ต)องมีการปรับเปล่ียน พัฒนา แก)ไข หรือยกเลิกเม่ือถึงคราวจำเปWน ข้ึนอยู=กับว=า สังคมในขณะน้ันยัง

ขาดส่ิงใด หรือสมควรเพ่ิมเติมส่ิงใดหรือไม= ซ่ึงน่ันหมายความว=า การบังคับใช)กฎหมายซ่ึงถือเปWน

นโยบายอย=างหน่ึงของรัฐบาล ก็ต)องบังใช)ให)เหมาะสมและทันต=อสถานการณXของบ)านเมืองอย=างไรก็

ตาม เม่ือมองถึงปGจจุบันก็ยังพบว=า มีบทกฎหมายอีกมากมายท่ีมีความล)าหลังและไม=ได)รับการปรับปรุง

แก)ไข    ให)ทันต=อยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลง ทำให)การบังคับใช)กฎหมายฉบับน้ันไม=สามารถทำได)อย=าง

เต็มท่ี ซ่ึงบทกฎหมายท่ีผู)วิจัยมองว=ามีความล)าหลังมากฉบับหน่ึงก็คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.

2478 ท้ังน้ีเน่ืองจากในปGจจุบัน สังคมมนุษยXได)มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให)กับชีวิตคนเรา

มากมายหลายอย=าง โดยเฉพาะอย=างย่ิงอินเทอรXเน็ตซ่ึงเปWนส่ิงท่ีมีกัน   แทบทุกบ)าน และอินเทอรXเน็ต

น่ีเองท่ีกลายมาเปWนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรา แต=ในขณะเดียวกัน อินเทอรXเน็ตก็

กลายมาเปWนเคร่ืองมือในการทำความผิดทางกฎหมายหลายๆ อย=าง โดยเฉพาะอย=างย่ิง การพนัน ซ่ึง

นับเปWนปGญหาเร้ือรังของประเทศไทยมาอย=างยาวนาน ทว=า กฎหมายท่ีควบคุมส=วนน้ีโดยตรงอย=าง

พระราชบัญญัติการพนันน้ัน กลับมิได)มีการปรับปรุงแก)ไขให)ทันท=วงทีต=อสถานการณXของประเทศท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ดังน้ัน ตราบใดท่ีการพนันยังถูกกำหนดว=าเปWนความผิดต=อกฎหมาย ก็

ควรท่ีจะต)อง มีมาตรการการปFองกับควบคุมท่ีรัดกุมและไม=ล)าหลัง ดังน้ี 

 - หน=วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบเร่ืองการเล=นพนัน ควรมีการศึกษาข)อมูลสถานการณX 

ข)อเท็จจริงเก่ียวกับการพนันในประเทศไทย และข)อมูลผลกระทบทางลบจากการเล=นพนัน จาก

การศึกษาข)อมูลทุติยภูมิพบว=า ข)อมูลส=วนมากจะได)มาจากผลการศึกษาของนักวิชาการ หรือการ

รายงานข=าวจากแหล=งต=าง ๆ ซ่ึงปGญหาน้ีอาจทำให)หน=วยงานภาครัฐขาดข)อมูลสำคัญท่ีใช)ในการ

วิเคราะหXปGญหา เพ่ือกำหนดนโยบาย และวางแผนการดำเนินงานอ่ืน  
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 - ควรจัดให)มีนโยบายหรือยุทธศาสตรXเก่ียวกับการจัดการผลกระทบทางลบจากการเล=น

พนันอย=างเปWนรูปธรรม เพ่ือความชัดเจนและคล=องตัวในการทำงานร=วมกันของทุกภาคส=วนท่ีเก่ียวข)อง 

ท้ังน้ี หน=วยงานภาครัฐต)องทำงานเชิงรุกมากข้ึน เร่ิมจากจัดให)มีเวทีหรือช=องทางการแลกเปล่ียนข)อมูล

กันในทุกภาคส=วนท่ีเก่ียวข)อง เพ่ือวางแผนการดำเนินการแก)ไข ปราบปราม และปFองกันการเล=นพนัน

ท่ีเกิดข้ึนแล)ว และอาจเกิดข้ึนในอนาคตได) 

 - ปรับพ้ืนฐานความคิดและค=านิยมของประชาชนเก่ียวกับการเล=นพนัน จากการศึกษา

พบว=า ประชาชนส=วนมากคิดว=าการเล=นหวยใต)ดิน หรือการพนันตามท)องถ่ิน หรือตามงานเทศกาลต=าง 

ๆ เปWนการเส่ียงโชคและเล=นเพ่ือผ=อนคลายความเครียดเท=าน้ัน มิใช=การเล=นพนันท่ีผิดกฎหมายหรือมี

ความผิดร)ายแรงแต=อย=างใด  

 - จากการศึกษากฎหมายหรือพระราชบัญญัติฉบับท่ีบังคับใช)ในประเทศไทย คือ 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พบว=าบางรายการมีความล)าสมัยไม=เหมาะสมกับสภาพการณXใน

ปGจจุบันแล)ว เช=น การระบุเน้ือหาและรูปแบบการพนัน2 การกำหนดอัตราโทษท่ีต่ำมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับค=าเงินในปGจจุบันและวงเงินท่ีใช)เล=นพนัน3 และจากการศึกษาข)อมูลเพ่ิมเติมพบว=า แม)

 
2 ไมDมีบทบัญญัติกฎหมายใดที่กำหนดนิยามของคำวDา “การพนัน” ไว"เลย ไมDวDาจะเปFนพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 หรือใน

ประมวลกฎหมายแพDงและพาณิชยb เรื่อง การพนันและขันตDอ แม"ในราชบัณฑิตยสถานจะกำหนดความหมายไว" แตDก็ควรที่จะมีการ

กำหนดคำนิยามให"ชัดเจนในทางกฎหมาย เนื่องจากความไมDชัดเจนของคำนิยามอาจทำให"การบังคับใช"กฎหมายเกิดอุปสรรคได"ไมDทางใด

ก็ทางหนึ่งก็เปFนได" โดยเฉพาะในคดีที่มีบทลงโทษทางอาญา ควรที่จะมีความชัดเจนในการตีความตัวบทกฎหมาย นอกจากคำนิยาม

ของคำวDา “การพนัน” แล"ว ทั้งนี้ มองวDายังไมDชัดเจนเพียงพอก็คือ การพนันบอลออนไลนbนั้นถือวDามีความผิดตามพระราชบัญญัติการ

พนัน พ.ศ.2478 เนื่องจากการพนันที่เปFนความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะต"องเปFนการพนันที่ปรากฏตามรายการในบัญชี ก. หรือ

บัญชี ข. เทDานั้น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้  ได"กำหนดให"การเลDนพนันฟุตบอลโตkะเปFนการพนันในบัญชี ข. ข"อที่ 27 ปlญหาคือ การพนันบอล

ออนไลนbนั้นจะถูกตีความให"เปFนการพนันในรูปแบบฟุตบอลโตkะหรือไมD เนื่องจากคำวDา “ฟุตบอลโตkะ” คือการไปเลDนพนันบอลตามโตkะที่

รับพนันแบบสมัยกDอน ซึงผู"เขียนคิดวDา เจตนารมณbของกฎหมายนนDาจะบังคับใช"รวมถึงการพนันบอลออนไลนbด"วย อยDางไรก็ตาม ก็

สมควรมีการบัญญัติความรับผิดกรณีการเลDนพนันบอลออนไลนbไว"ให"ชัดเจนทั้งในตัวพระราชบัญญัติและบัญชีแนบท"าย รวมถึงการพนัน

ออนไลนbในรูปแบบอื่นด"วย  

3 ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 ได"กำหนดบทลงโทษสำหรับผู"ที่เลDนการพนัน ผู"ที่จัดให"มีการเลDน ผู"สนับสนุนไมDวDา

จะโดยการทำอุบายลDอ ชักชวนหรือโฆษณาโดยทางตรงหรือทางอ"อม ซึ่งโทษก็จะแบDงไปตามลักษณะของการพนันตาม (1) หรือ (2) 

อยDางไรก็ตามกำหนดระวางโทษสูงสุดในมาตราดังกลDาวคือจำคุกไมDเกิน 3 ปn และปรับไมDเกิน 5,000 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราโทษ

ดังกลDาวก็ยังเห็นวDาไมDรุนแรงพอสำหรับความผิดการพนัน เนื่องจากการพนันในปlจจุบันถือวDาพัฒนาไปอยDางรวดเร็วนับแตDในสมัยกDอน มี

การนำเทคโนโลยีมาเปFนเครื่องมือในการเลDนและชักชวนผู"อื่นเข"ามาเลDนพนัน มีความเสี่ยงที่จะกDอให"เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

คDอนข"างมาก อีกทั้งอัตราโทษที่ไมDรุนแรงก็ไมDอาจขDมขูDยับยั้งให"ผู"อื่นไมDกล"าเลDนพนันได" ดังนัน้ หากต"องการปrองกันหรือปราบปรามการ

เลDนพนันจริง ก็สมควรที่จะมีการแก"ไขปรับปรุงอัตราโทษให"มีความรุนแรงกวDานี ้นอกจากอัตราโทษที่ไมDเหมาะสมกับความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นแล"ว อัตราโทษปรับไมDเกิน 5,000 บาท ยังเปFนอัตราโทษที่ถูกบัญญัติไว"ตั้งแตDปn พ.ศ.2478 ซึ่งเมือ่พิจารณาถึงความแตกตDางของ
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จะมีการทบทวนมาตรการทางกฎหมายแล)ว ก็ยังเน)นแก)ปGญหาท่ีปลายเหตุ กล=าวคือเปWนการ

ดำเนินการภายหลังจากท่ีมีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหรือการเล=นพนันเกิดข้ึนแล)ว จึงควร

ทบทวนและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับการพนัน เพ่ือสร)างมาตรการทางกฎหมายควบคุมการเล=นพนัน

ท่ีมีความรัดกุม รอบด)าน และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาให)มีการกำหนดนิยามศัพทXท่ีเก่ียวข)องกับ

การพนันและกำหนดขอบเขตการบังคับใช)ไว)อย=างชัดเจน ท้ังอุปกรณX วิธีการ และบุคคลท่ีอยู=ภายใต)

บังคับของกฎหมาย โดยกำหนดวัตถุประสงคXหลักของกฎหมายให)มุ=งเน)นไปท่ีการสร)างมาตรการ

ปFองกันและตรวจสอบกิจกรรมการพนันต้ังแต=ต)นทาง ไม=ควรมุ=งเน)นไปท่ีการดำเนินคดีภายหลังจาก

การเล=นพนันแล)วเปWนหลัก ท้ังน้ี ควรเพ่ิมบทลงโทษให)มีความสอดคล)องกับสภาพการณXในปGจจุบันและ

อนาคต 

 - ควบคุมการทำงานของส่ือมวลชนในการเสนอเร่ืองเก่ียวกับการเล=นพนันให)มีความ

เหมาะสม อาทิ การพาดหัวข=าวและเน้ือหาท่ีสนับสนุนการเล=นพนันตามท่ีปรากฏในนิตยสารหรือ

เว็บไซตXท่ีเก่ียวกับกีฬาทุกประเภท การเสนอข=าวผู)ท่ีถูกรางวัลท่ี 1 รวมถึงข=าวท่ีเก่ียวกับความเช่ือ โชค

ลาภ หรือแหล=งแจกเลขเด=น เปWนต)น   

 - จัดให)มีศูนยXให)คำปรึกษาทางโทรศัพทXหรือทางออนไลนX การบำบัดเยียวยาโดย

นักจิตวิทยา การบำบัดแนวพฤติกรรมการรู)คิด (Cognitive Behavioral Therapy) ซ่ึงเปWนการรักษาท่ี

ผสมผสานระหว=างเทคนิคการปรับความคิดและการปรับพฤติกรรมของนักพนัน  

 - ปGญหาส=วนหน่ึงของการปราบปรามการพนัน มาจากการละเลยการปฏิบัติงานของ

พนักงานเจ)าหน)าท่ีผู)เก่ียวข)องและความไม=ชัดเจนในหน)าท่ีของแต=ละหน=วยงาน ดังน้ัน หน=วยงาน

ภาครัฐควรมีการทบทวนการกำหนดบทบาทและหน)าท่ีให)มีความชัดเจน สร)างระบบให)มีการส่ือสาร

และร=วมมือกันในทุกภาคส=วน และกำหนดบทลงโทษสำหรับพนักงานเจ)าหน)าท่ีท่ีละเลยการปฏิบัติงาน 

 ท้ังน้ี หน=วยงานภาครัฐควรเปWนผู)กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรX และทบทวนกฎหมายท่ี

เก่ียวกับการเล=นพนันให)มีความเหมาะสมกับสภาพการณXของประเทศไทยในปGจจุบันและรองรับ

อนาคต เพ่ือทำการถ=ายทอดนโยบายเหล=าน้ันไปสู=หน=วยงานท)องถ่ินและภาคปฏิบัติต=อไป โดยต)อง

กำหนดระบบบให)มีการบูรณาการในทุกภาคส=วน เพ่ือให)เสริมสร)างความเข)มแข็งในการแก)ไข 

ปราบปราม และปFองกันการเล=นพนันในทุกระดับช=วงช้ันทางสังคม  

 4.6 การพนันกับความถูกตFองตามกฎหมาย 

 
ยุคสมัยแล"ว เงิน 5,000 บาทในสมัยกDอนยDอมมีจำนวนมหาศาลกวDาและมีความรุนแรงตDอผู"เลDนการพนันมากกวDาเงิน 5,000 บาทในยุค

สมัยนี้ บทลงโทษเชDนนี้จึงถือวDาล"าสมัยและสมควรปรับเปลี่ยนโดยเร็ว 

 



 225 

 แม)การพนันไม=ว=าจะรูปแบบใดจะถูกมองว=าเปWนเร่ืองช่ัวร)าย เปWนอบายมุขท่ีนำมาซ่ึงปGญหา

ชีวิตและอาชญากรรมต=างๆ เช=น การทำร)ายร=างกาย การชิงทรัพยX การข=มขู=ต=างๆ หรือปGญหาหน้ีสิน 

ปGญหาความสัมพันธXระหว=างครอบครัว แต=ในอีกแง=หน่ึงการพนันก็เปWนเหมือนเคร่ืองมือกระตุ)น

เศรษฐกิจอย=างหน่ึงของชาติ เน่ืองจากเน้ือแท)ของการพนันก็คือการละเล=นอย=างหน่ึงซ่ึงต)องใช)ทักษะ

ไหวพริบ และท่ีสำคัญคือต)องมีการเส่ียงโชค ซ่ึงนับเปWนความสนุกต่ืนเต)นของใครหลายๆ คน จึงไม=ใช=

เร่ืองแปลกท่ีในหลายๆ คร้ัง จะเกิดแนวคิด  ท่ีจะทำให)การพนันเปWนเร่ืองท่ีถูกต)องตามกฎหมาย 

 เหตุผลสำคัญของการอนุญาตให)มีการพนันท่ีถูกกฎหมาย ก็คือเพ่ือต=อสู)กับการพนันท่ีผิด

กฎหมาย เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษยXได)แสดงให)เห็นว=า การพนันเปWนส=วนหน่ึงของพ้ืนฐานของ

วัฒนธรรมและสังคม แม)จะมีบ=อนการพนันท่ีผิดกฎหมาย ผู)คนก็จะมองว=าเปWนเร่ืองปกติ ดังน้ัน ไม=ว=า

การพนันจะถูกกฎหมายหรือไม= ผู)คนก็จะยังคงเล=นการพนันอยู=ดี การทำให)การพนันเปWนเร่ืองถูก

กฎหมายจึงเปWนเหมือนการควบคุมดูแลโดยกฎหมาย ในอดีต เคยมีข=าวเร่ืองการริเร่ิมจะจัดให)มีคาสิโน

ในประเทศไทยในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณ ชินวัตร แต=ก็ได)รับการคัดค)านจากสังคม หลังจากน้ัน เม่ือ

รัฐบาลคุณสมัคร สุนทรเวชเข)ามาบริหารประเทศ ก็มีการเสนอแนวคิดดังกล=าวข้ึนมาอีกคร้ัง แต=

สุดท)ายก็ได)ข)อสรุปออกมาว=า การมีคาสิโนและการทำให)การพนันไม=ผิดกฎหมายน้ันจะส=งผลเสียในแง=

ของการเกิดอาชญากรรมและภาพลักษณXของประเทศ มากกว=าท่ีจะทำให)เกิดผลดีต=อเศรษฐกิจ จะเปWน

แหล=งอบายมุขท่ีมอมเมาคนไทย และอาจส=งผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา 

 ในความคิดของคณะผู)วิจัย มองว=าการเป£ดบ=อนหรือคาสิโนอย=างถูกกฎหมาย เปWนทางเลือก

ท่ีน=าสนใจ เน่ืองจากจะเปWนการกระตุ)นเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการท่ีชาวต=างชาติเข)ามาลงทุน

มากข้ึน    อีกท้ังการพนันหลายรูปแบบก็สามารถใช)เปWนเคร่ืองมือในการฝ กไหวพริบของคนได) 

นอกจากน้ี การมีบ=อนหรือคาสิโนท่ีถูกกฎหมายยังจะสามารถช=วยลดจำนวนผู)ลักลอบเล=นการพนันได) 

เน่ืองจากบ=อนหรือคาสิโนดังกล=าวเปWนเหมือนการเป£ดพ้ืนท่ีให)กับผู)เล=นพนัน อย=างไรก็ตาม นโยบาย

ดังกล=าวก็ต)องผ=านการยอมรับจากประชาชนทุกภาคส=วนด)วย เพราะแม)การพนันจะเปWนส=วนหน่ึงของ

พ้ืนฐานของวัฒนธรรมและสังคมไทย แต=ในอีกด)านหน่ึงสังคมไทยก็เปWนสังคมพุทธ ซ่ึงมองว=าการพนัน

เปWนอบายมุขท่ีนำไปสู=ความเส่ือมเสียในชีวิต หากนโยบายดังกล=าวมีข้ึนโดยมิได)ฟGงเสียงของประชาชน

รอบข)างเสียก=อน นโยบายดังกล=าวก็ไม=อาจเรียกได)ว=าเปWนนโยบายสาธารณะท่ีแท)จริง 



บทที่ 4 

สรุป สังเคราะห2 อภิปรายผลและข;อเสนอแนะ 
 

 การนำเสนอผลการศึกษาในบทน้ี ส4วนแรกเป8นการสรุปผลการศึกษาจากกกรณีศึกษา และส4วน

ที่สองเป8นการสังเคราะหBผลการศึกษาจากกรณีศึกษา ส4วนที่สามเป8นการอภิปรายผลเพื่อสรIางขIอถกเถียง

ทางทฤษฎี และส4วนสุดทIายเป8นขIอเสนอแนะที่ไดIจากการวิจัย ดังนั้นการนำเสนอผลการศึกษาในบทน้ีจึง

ประกอบดIวย 4 ประเด็นใหญ4 ๆ คือ 

  1. สรุปผลการศึกษา 

  2. สังเคราะหBผลการศึกษา 

  3. อภิปรายผลการศึกษา 

  4. ขIอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 เนื่องจากพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี ้ประกอบดIวย 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดังนั้นเพ่ือใหIเห็นเงื่อนไขเชิงโครงสรIางและปฏิบัติการเล4นพนันของผูIกระทำการช4วงช้ัน

ต4าง ๆ ที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต4างระหว4างสองพื้นท่ี การสรุปผลการศึกษาจึงแยกเป8นราย

จังหวัด ดังรายละเอียดต4อไปน้ี 

 1. กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี 

 เม่ือพิจารณาถึงเง่ือนไขเชิงโครงสรIางและปฏิบัติการเล4นพนันของผูIกระทำการช4วงช้ันต4าง ๆ ใน

จังหวัดชลบุรี สามารถสรุปสาระสำคัญไดIดังน้ี 

 1.1 กลุ6มเกษตรกรรายย6อย การเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยเกิดขึ้นภายใตIเงื่อนไขเชิง

โครงสรIางท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ เง่ือนไขดIานอุดมการณBในฐานะชุดความเช่ือหรือระบบคิดท่ีส4งผลต4อโลก

ทัศนB (Worldviews) การประกอบสรIางความหมาย (Significations) และกำกับปฏิบัติการการเล4นพนัน 

เงื่อนไขดIานสังคมซึ่งเป8นเครือข4ายหรือความสัมพันธBทางสังคมท่ีสรIางแรงกดดันใหIเกิดการเล4นพนันและ

ช4วยสรIางเครือข4ายระหว4างนักพนันทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจซึ่งการเล4น

พนันเปรียบเสมือนช4องทางเพื่อแสวงหารายไดIสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันและกลไกที่ช4วยยกระดับ

สถานะทางเศรษฐกิจใหIสูงกว4าท่ีเป8นอยู4 
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 หากพิจารณาถึงกระบวนการกลายเป8นผูIเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อย พบว4า เกิดขึ้น 2 

รูปแบบ คือ การกลายเป8นผูIเล4นพนันที่เกิดจากแรงขับภายในจิตใจโดยเฉพาะพลังของความปรารถนา 

(Desire) และการกลายเป8นผูIเล4นพนันที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลทางสังคมโดยเฉพาะพลังของระบบเครือญาติ

และเครือข4ายทางสังคม 

 ส4วนรูปแบบการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อย จำแนกเป8น 2 ประเภทใหญ4 ๆ คือ การ

พนันที่เล4นเป8นประจำ คือ หวยใตIดินและสลากกินแบ4งรัฐบาลหรือล็อตเตอร่ีการเล4นพนันหวยใตIดินส4วน

ใหญ4เป8นการทายผลเลขทIายสองตัว (ทั้งสองตัวบนและสองตัวล4าง) และทายผลเลขสามตัวบน (แบบสาม

ตัวตรงและสามตัวโตuด) เช4นเดียวกับการซื ้อล็อตเตอร่ีท่ีเกษตรรายย4อยมีเปvาหมายค4อนขIางชัดเจน

พอสมควร ความตIองการซ้ือเลขทIายสามตัวหรือสองตัวเป8นหลัก (ส4วนเลขสามตัวหนIายังไม4เป8นท่ีนิยมมาก

นัก) แต4พวกเขากลับมีความหวังในใจว4าเลขทIายสามตัวหรือสองตัวจะเป8นบันไดที่อาจนำพาไปสู4การถูก

รางวัลใหญ4 ทั้งนี้การเล4นพนันหวยใตIดินและล็อตเตอร่ีมีความสัมพันธBกับความเป8นชายและหญิงอย4างมาก 

กล4าวคือ การเล4นหวยใตIดินของผูIหญิง ส4วนใหญ4เล4นดIวยเงินจำนวนไม4มาก การเล4นค4อนขIางรอบคอบ 

รัดกุม ดังจะเห็นจากวิธีการเล4นพนันท่ีเนIนทายผลตัวเลขหลากหลายตัว ผสมผสานระหว4างตัวเลขท่ีมีอยู4ใน

ใจและเลขเด็ดที่มาจากสถานที่ต4าง ๆ ส4วนผูIชายเล4นดIวยจำนวนเงินค4อนขIางเยอะ มีตัวเลขที่ใชIเล4นพนัน

นIอย ไม4หลากหลาย ลักษณะการเล4นกลIาไดIกลIาเสีย เช4นเดียวกับการเล4นล็อตเตอร่ีผูIหญิงไม4นิยมซื้อหวย

ชุด (หากซ้ือจะเป8นชุด 2 ใบ เป8นหลัก) ตรงกันขIามจะซ้ือล็อตเตอร่ีแบบใบเดียวแต4ซ้ือหลายใบเพ่ือกระจาย

ความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสถูกรางวัล ส4วนผูIชายนิยมเล4นหวยชุด รูปแบบการเล4นกระจุกตัวอยู4ที่ตัวเลขใด

ตัวเลขหนึ่งทั้งเลขสองตัวทIายหรือเลขสามตัวทIาย การเล4นพนันรูปแบบที่สอง คือ การเล4นพนันที่เกี่ยวขIอง

กับประเพณีและวัฒนธรรม ปฏิบัติการเล4นพนันรูปแบบนี้ ส4วนใหญ4เป8นปฏิบัติการของผูIชายที่นิยมเล4น

พนันตามเทศกาลหรือเล4นพนันที่มีมิติของวัฒนธรรมเขIามาเกี่ยวขIอง เช4น การเล4นพนันชนไก4 การเล4น

พนันในประเพณีว่ิงควาย เป8นตIน 

 สำหรับผลที่เกิดขึ ้นจากการเล4นพนัน สะทIอนใหIเห็นในมิติเศรษฐกิจ สังคม กล4าวคือ มิติ

เศรษฐกิจการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยส4วนใหญ4ไม4ไดIส4งผลกระทบต4อฐานะทางเศรษฐกิจโดย

ภาพรวม เนื่องจากพวกเขาไม4ไดIเป8นนักพนันอาชีพที่ติดการพนันหรือเล4นพนันทุกวันตรงกันขIามเกษตร

รายย4อยเหล4านี้ กลับนิยามว4า ตนเองเป8นเพียงผูIเล4นที่เล4นพนันเฉลี่ย 2 ครั้งต4อเดือน นอกจากนี้ยังมี

ศักยภาพบริหารจัดการการเงินไม4ไดIกูIยืมเงินเพ่ือเล4นพนัน ขณะท่ีผลทางสังคมและวัฒนธรรม การพนันถูก

ทำใหIกลายเป8นส4วนหน่ึงของกลไกในการสรIางและรักษาเครือข4ายทางสังคม ขณะเดียวกันก็เป8นส4วนหน่ึงท่ี

ส4งผลต4อการดำรงอยู4ของวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบIานท4ามกลางความเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีการ

พนันเปรียบเสมือนพื้นที่แห4งความหวังในสังคมที่เต็มไปดIวยความเหลื่อมล้ำมิติต4าง ๆ เนื่องจากประชาชน
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ส4วนใหญ4ขาดโอกาสและเขIาไม4ถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ขาดอำนาจทางการเมือง ตลอดนจนถึง

สวัสดิการของรัฐไม4สามารถตอบสนองความจำเป8นขั้นพื้นฐานไดIทั้งหมด ดังกรณีการซื้อล็อตเตอร่ีท่ีเกษตร

รายย4อยเห็นว4าเป8นหนทางที่ทำใหIตนเองมีสิทธิเลื่อนชั้นทางสังคม ดังนั้นภายใตIความยากจนและขIอจำกัด

ของการประกอบอาชีพ ล็อตเตอร่ีจึงมีบทบาทเป8นพื้นที่แห4งความหวัง และเป8นสัญลักษณBของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ท่ีสรIางความเท4าเทียมในการแสวงหารายไดIระหว4างผูIคนช4วงช้ันต4าง ๆ ในสังคม 

 1.2 กลุ6มผู?ประกอบอาชีพอิสระ การเล4นพนันของกลุ4มผูIประกอบอาชีพอิสระเกิดขึ้นภายใตI

เงื่อนไขเชิงโครงสรIางที่สำคัญ 3 ประการ คือ เงื่อนไขทางดIานเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและไม4มั่นคง 

คาดการณBไดIค4อนขIางยาก และมีการแข4งขันสูง เงื่อนไขทางดIานสังคม ไดIแก4 หลักประกันทางสังคมหรือ 

ตาข4ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ที่ถักทอเป8นระบบปvองกันสำหรับกลุ4มคนเหล4าน้ี

ค4อนขIางนIอย อาจมีเพียงระบบประกันสุขภาพถIวนหนIาท่ีเขIาถึงไดIบIางและไดIใชIประโยชนBตามสมควร และ

เงื่อนไขทางดIานระบบคิดหรือมุมมองจากการเล4นพนันที่มิไดIมองว4าการพนันบางชนิด (ลuอตเตอรี่หรือหวย

ใตIดิน) เป8นการพนัน แต4มองว4าเป8นหนทางหนึ่งที่ใชIเป8นช4องทางของการแสวงหารายไดIเขIามาแบ4งเบา

ภาระค4าใชIจ4ายของครอบครัว 

 กระบวนการกลายเป8นผูIเล4นพนัน พบว4าเกิดข้ึนไดI 4 รูปแบบ คือ การเรียนรูIจากพฤติกรรมของ

สมาชิกครอบครัวผ4านการเล4นพนันจากบุคคลในครอบครัวหรือคนใกลIชิด การชักชวนหรือการเรียนรูIจาก

คนใกลIชิดผ4านการปฏิสัมพันธBทางสังคม เช4น ความสัมพันธBของพ4อคIาแม4คIาในตลาด หวยออนไลนBกับการ

ขยายตัวของการเล4นพนันที่สรIางแรงจูงใจใหIเกิดการเล4นพนันและสรIางนักพนันหนIาใหม4เพิ่มมากขึ้น และ

สื่อสารมวลชนกับการผลิตซ้ำข4าวสารการพนันซึ่งมีบทบาทสำคัญที่กระตุIนใหIเกิดการเล4นพนันทั้งการขาย

ตัวของผูIเล4นและปริมาณเงินท่ีใชIในการเล4นโดยเฉพาะหวยและลuอตเตอร่ีอย4างต4อเน่ือง 

 รูปแบบการเล4นพนันของกลุ4มผูIประกอบการ โดยส4วนใหญ4จะเป8นการซ้ือลuอตเตอร่ีและเล4นหวย

ใตIดิน และจำแนกวิธีการเล4นไดIเป8น 2 กลุ4ม คือ การเล4นของนักพนันจะมีวิธีการหวยเชิงยุทธศาสตรBซึ่งจะ

มีการวางแผน มีการคำนวณโดยใชIการอธิบายความเป8นไปไดIแบบสถิติมาเกี่ยวขIอง หรือการนำตัวเลขดัง

จากแหล4งต4าง ๆ ทั้งที่เป8นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเขIาร4วมการคำนวน การซื้อแต4ละครั้งอาจมี

การคำนวนตIนทุนการประเมินความคุIมค4าเขIามาประกอบ และการเล4นของผูIเล4นพนันจะเป8นการซื้อเพ่ือ

เสี่ยงโชคบางครั้ง บางคราว ถือไดIว4าเป8นการเล4นเพื่อสนุกสนานหรือการบันเทิง เช4น เลขจากเหตุการณB

สำคัญของชีวิต ความฝ|น เป8นตIน และระดับผลกระทบจากการเล4นของทั้งสองกลุ4มจะมีความแตกต4างกัน 

คือ กลุ4มนักพนันเม่ือประสบป|ญหาจะไดIรับผลกระทบเชิงลบท่ีสูงกว4ากลุ4มผูIเล4น 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการเล4นพนันของกลุ4มผูIประกอบอาชีพอิสระ ไดIเกิดขึ้นเป8นชุมชนของผูIเล4น

พนันแบบหนึ่ง “ความหวังทางการเงิน” คือ สิ่งที่เชื่อมรIอยผูIประกอบการเขIามาอยู4ร4วมกันเป8นชุมชน ซ่ึง
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กลไกการทำงานของชุมชนนี้เป8นแหล4งที่พวกเขาจะแสวงหาขIอมูลที่เกี่ยวกับตัวเลข ตลอดจนยังเป8นพื้นท่ี

ของการแลกเปลี่ยนข4าวสารอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน การเป8นช4องทางเพื่อการจัดการทางดIานการเงิน (วง

แชรB) หรือช4องทางของการทำการคIาและประกอบการ ชุมชนนี้ยังเป8นพื้นที่ของการแสดงออกที่อิสระภาพ

และความเท4าเทียมกันในเรื่องของตัวเลข ตลอดจนการเป8นพื้นที่ที่ปราศจากอำนาจรัฐ และ ชุมชนแห4งน้ี

ยังทำหนIาท่ีขยับขยายไปสู4การเล4นพนันชนิดอ่ืนไดI              

 1.3 กลุ 6มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม การเล4นพนันของกลุ4มแรงงานและ

พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบไปดIวย 4 ประการ คือ เงื่อนไขดIานเศรษฐกิจเนื่องจากรายไดIกับ

ภาระค4าใชIจ4ายของครอบครัวไม4สัมพันธBกันตIองหาช4องทางเพื่อสรIางรายไดIเพิ่ม ทัศนะต4อการพนันของ

แรงงานอุตสาหกรรมกลายเป8นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตประจำวัน โลกอุดมคติ อารมณB ความรูIสึกของ

การเล4นพนันของแรงงาน ไดIแก4 ความขัดแยIงกันระหว4างความฝ|นที่พวกเขาเชื่อว4าแหล4งอุตสาหกรรมจะ

ทำใหIพวกเขาไดIมีชีวิตที่ดีขึ้นกว4าเดิมไดI แต4ในความจริงกลับเป8นไปทางตรงกันขIามที่ปรากฏเรื่องเกี่ยวกับ

ความไม4ยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบ และการสูญเสียอิสรภาพส4วนตัวบางส4วนไป และการขยายตัวของ

ระบบอินเทอรBเน็ตท่ีทำใหIแรงงานเขIาถึงการพนันไดIง4ายและมีความสอดคลIองกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ของพนักงานแรงงานในอุตสาหกรรม  

 กระบวนการกลายเป8นนักพนันหรือการเขIาสู 4วงจรการพนันของแรงงานในอุตสาหกรรม 

จำแนกออกไดI 2 ลักษณะ คือ การกลืนกลายเป8นนักพนัน คือ การพัฒนาจากผูIเล4นไปสู4การเป8นนักพนัน 

เนื่องจากชีวิตของแรงงานจะสาละวนอยู4กับการแสวงหารายไดIเพื่อมาชดเชยหรือเพิ่มเติมสำหรับการดำรง

ชีพ ขณะท่ีชีวิตประจำวันอยู4กับระบบเศรษฐกิจนอกระบบ เช4น การขายเบอรBทอง การขายหวย เงินกูIนอก

ระบบ ทำใหIการผันตัวไปสู4การยกระดับตนเองข้ึนไปสู4การเป8นนักพนันไดIไม4ยาก และความเป8นชายกับการ

พนัน ดIวยลักษณะของความตIองการและการสรIางอำนาจนำภายในครอบครัว ผูIชายจึงพยายามเขIามาใชI

การพนันเพ่ือแสดงความสามารถในการแสวงหารายไดIเสริม และการพักผ4อนท่ีควบคู4กันไป  

 รูปแบบการเล4นพนันมี 2 รูปแบบ คือ การเล4นพนันฟุตบอลที่นักพนันจะมีการวางกลยุทธB

สำหรับการวางแผนในแต4ละครั้งอย4างเป8นระบบดIวยกระบวนการตั้งแต4การวางแผนการเดิมพัน การ

คIนควIาหาขIอมูลเกี่ยวกับทีมที่จะวางเดิมพัน การประเมินอัตราต4อรอง และการกำหนดแผนการเล4นหรือ

แผนการเดิมพัน กลุ4มผูIเล4นทายผลการแข4งขันจะชื่นชอบกับการเดิมพันในการแข4งขันที่มีความน4าเชื่อถือ

เนื่องจากหาขIอมูลไดIง4าย มีการถ4ายทอดสดบางครั้งถูกมองว4าเป8นการพักผ4อน การอยู4ในเกมสBการพนัน 

คือ การใชIการพนันเป8นทั้งช4องทางการแสวงหารายไดI และการพักผ4อนหย4อนใจ หลังจากการลงแรง

ทำงานอย4างหนักหน4วงในแต4ละสัปดาหB และผูIเล4นในเกมสBการพนันยังมีการทับซIอนกันระหว4างผูIเล4นพนัน

และนักพนัน  



 230 

 ผลกระทบจำแนกออกเป8น 2 ลักษณะ ไดIแก4 กลุ4มผูIเล4นจะไดIรับผลกระทบที่ค4อนขIางจำกัดกว4า 

เพราะผูIเล4นจะมีการวางแผนการเล4น และการเงินอย4างเป8นระบบ มีการกำหนดปริมาณเงินที่ตนเอง

สามารถสูญเสียไปไดIโดยไม4ไดIรับผลกระทบหรือไดIรับผลกระทบนIอยที่สุดต4อตนเองและครอบครัว เงินท่ี

ไดIก็จะถูกนิยามว4าเป8นเงินรIอนหมายถึงเงินท่ีจะนำไปใชIฟุ�มเฟ�อยไดI ขณะท่ีกลุ4มนักพนันจะมีเปvาหมาย

หลัก คือ การสรIางรายไดI การเผชิญอยู4กับสถานการณBที่ไม4คาดคิด การสูญเสียเงินตIนทุนทั้งหมด แต4ไม4

สามารถที่จะหยุดเล4นไดIเพราะตIองการตามเงินตIนทุนกลับมาใหIไดIในระดับหนึ่งหรืออาจเรียกว4า “ตาม

ควาย” หมายถึงการวางแผนเล4นพนันภายใตIสูญเสียเงินจำนวนมาก ซึ่งอาจมีการหยิบยืมเงิน หรือการ

ขยายเครดิตเพ่ือมาเล4นต4อเพ่ือเอาคืน ผลกระทบของนักพนันในกลุ4มน้ีจึงอยู4ในระดับสูงซ่ึงจะนำไปสู4ป|ญหา

ของครอบครัวและสังคมต4อมาไดI     

 1.4 กลุ6มเยาวชน การเล4นพนันของกลุ4มเยาวชนเกิดขึ้นภายใตIเงื่อนไขเชิงโครงสรIางที่สำคัญ 5 

ประการ คือ เงื่อนไขทางดIานอุดมการณB ในฐานกลไกที่ช4วยสรIางระบบคิดที่ว4าการเล4นพนันเปรียบเสมือน

เกมกีฬาประเภทหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ช4วยสรIางความชอบธรรมใหIแก4การเล4นพนัน เงื่อนไขทางดIานสังคม

ซึ่งเป8นแรงดึงและแรงผลักกลุ4มเยาวชนใหIเขIาสู4วงจรการพนัน เนื่องจากเยาวชนบางกลุ4มถูกกดทับหรือป�ด

กั้นการแสดงออกในพื้นที่สังคมปกติ ทำใหIการพนันเป8นพื้นที่ทางสังคมแห4งการแสดงออกตามเจตจำนง

ของกลุ4มเยาวชน นอกจากน้ีสนามการพนันกลายเป8นพื้นที่ที่ทำใหIเยาวชนกลุ4มน้ีไดIรับการยอมรับ เงื่อนไข

ดIานการขยายตัวของอินเทอรBเน็ตซึ่งผลที่ตามมาจากการขยายตัวของอินเทอรBเน็ต ก็คือ การเกิดขึ้นของ

การพนันออนไลนB เงื่อนไขดIานการถูกยั่วยุจากสิ่งเรIาและแรงกระตุIนจากผูIประกอบธุรกิจพนันผ4านกลยุทธB

ทางการตลาดและโฆษณารูปแบบต4าง ๆ และเงื ่อนไขดIานประสิทธิภาพการทำงานของกลไกรัฐดIาน

อุดมการณBและกลไกรัฐดIานการปราบปราม เนื่องจากกระบวนการทำงานของกลไกรัฐ ทั้งกลไกรัฐดIาน

อุดมการณBและกลไกรัฐดIานการปราบปรามไม4เป8นไปตามบทบาทท่ีคาดหวัง 

กลุ4มเยาวชนเป8นผูIกระทำการอีกช4วงชั้นหนึ่ง ท่ีมีรูปแบบการเล4นพนันซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต4าง

จากผูIเล4นในช4วงชั้นอื่น ๆ เมื่อพิจารณาถึงการเขIาสู4วงจรพนัน กระทั่งกลายเป8นนักพนันของกลุ4มเยาวชน

เกิดขึ้น 2 รูปแบบ คือ กระบวนการกลายเป8นนักพนันที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจ และกระบวนการ

กลายเป8นนักพนันที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของเงื่อนไขเชิงโครงสรIาง โดยเฉพาะการไดIรับอิทธิพลจากสิ่งเรIา

และแรงกระตุIนจากผูIประกอบการธุรกิจพนัน 

ส4วนรูปแบบการเล4นพนันส4วนใหญ4นิยมเล4นการพนันออนไลนB สาเหตุที่เป8นเช4นนั้นเพราะการ

ขยายตัวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพนันที่วัยรุ4นนิยมเล4นปรับตัวจากระบบออฟไลนBสู4ระบบ

ออนไลนB ประเภทการพนันที่กลุ4มวัยรุ4นเล4นเป8นจำนวนมาก ประกอบดIวย การเล4นพนันทายผลกีฬา

ออนไลนBท้ังบาสเกตบอล ฟุตบอล มวย (ท้ังมวยไทยและมวยสากล) เซบัคตะกรIอ แบดมินตัน บาสเกตบอล 
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วอลเลยBบอล ว4ายน้ำ รักบี้ กอลBฟ ตลอดจนถึงกีฬาอีสปอรBต (ESports) แต4กีฬาที่ไดIรับความนิยมสูงสุดใน

กลุ4มวัยรุ4นชาย ก็คือ การพนันฟุตบอลออนไลนB การเล4นบาคาร4าออนไลนB เกมสBพนันออนไลนBโดยเฉพาะ

ยิงปลา รวมท้ังเล4นหวยใตIดินออนไลนBซ่ึงเป8นรูปแบบการเล4นพนันท่ีไดIรับความนิยมอย4างมากในกลุ4มวัยรุ4น

เพศหญิง  

สำหรับผลลัพธBจากการเล4นพนันที่เกิดขึ้นกับกลุ4มเยาวชน สะทIอนใหIเห็นทั้งมิติเศรษฐกิจและ

สังคม วัฒนธรรม ในมิติเศรษฐกิจส4งผลใหIเยาวชนหลายรายประสบป|ญหาค4าใชIจ4ายในชีวิตประจำวัน ท้ัง

การเผชิญกับสถานการณBหมุนหน้ีโดยการนำค4าใชIจ4ายในชีวิตประจำวัน ค4าเทอม ค4าหอพัก ที่ผูIปกครองส4ง

ใหIมาจ4ายหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการเล4นพนัน ขณะท่ีเยาวชนกลุ4มหนึ่งเผชิญป|ญหาหนี้สินและตกอยู4ในวงจร

หนี้ เนื่องจากไม4สามารถหาเงินมาชำระหนี้สินไดIทั้งหมด ส4วนผลทางสังคมและวัฒนธรรม การถูกตีตรา

จากสังคมเนื่องจากการพนันหลายประเภทที่เยาวชนนิยมเล4นเป8นสิ่งที่ขัดแยIงกับบรรทัดฐาน ระบบจารีต 

ระบบกฎหมายของไทย เม่ือเป8นเช4นนี้ในโลกการพนันซึ่งเป8นโลกเสมือนจริงไม4ว4ากลุ4มเยาวชนจะมีทักษะ 

มีความรูI ความสามารถหรือมีอิทธิพลต4อความคิดของผูIอ่ืนอย4างไร ทักษะหรือภาวะผูIนำท่ีเกิดข้ึนกลับไม4ไดI

รับการยอมรับในโลกแห4งความเป8นจริง ดังนั้นเมื่อไม4สามารถอยู4ในโลกของการพนันตลอดเวลา จินตภาพ

หรือภาพนิมิตรที่เกิดขึ้นในโลกเสมือนจริงจึงเป8นเพียงจิตสำนึกที่ถูกประกอบสรIางขึ้นในช4วงเวลาใดเวลา

หน่ึงเท4าน้ัน 

 2. กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  เม่ือพิจารณาถึงเง่ือนไขเชิงโครงสรIางและปฏิบัติการเล4นพนันของผูIกระทำการช4วงช้ันต4าง ๆ ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปสาระสำคัญไดIดังน้ี 

 2.1 กลุ6มเกษตรกรรายย6อย การเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยเกิดขึ้นภายใตIเงื่อนไขเชิง

โครงสรIางที่สำคัญ 3 ประการ คือ เงื ่อนไขดIานสังคมและวัฒนธรรมที่สืบสานมาจากวิถีชีวิตการทำ

เกษตรกรรมมาตั้งแต4ดั้งเดิม รวมถึงการมีปฏิสัมพันธBทางสังคมที่ส4งผลต4อการแสดงพฤติกรรมที่ แนวคิด

และทัศนคติในการทำกิจกรรมที่คลIายคลึงกัน เงื่อนไขดIานอุดมการณBที่มีมุมมองว4าการเล4นการพนันบาง

ประเภท อาทิเช4น การชนไก4 เป8นการสืบสานคุณค4าทางภูมิป|ญญา วัฒนธรรมและวิถีชุมชน พรIอมทั้งมี

มุมมองว4าการเสี่ยงโชคเปรียบเสมือนความหวังที่จะนำไปสู4โอกาสในการหาผลตอบแทนที่สูงโดยใชIการ

ลงทุนที่ไม4มาก และเงื่อนไขดIานเศรษฐกิจซึ่งนอกเหนือจากประเด็นดIานยกระดับเศรษฐกิจของตนเองแลIว 

ยังมองว4าการเล4นการพนันยังช4วยส4งเสริม 

การคIาขายและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชนอีกดIวย 

 กระบวนการกลายเป8นผูIเล4นพนันพบว4าเกิดขึ้นไดI 4 รูปแบบ คือ ความเชื่อมโยงการเล4นพนัน

กับวิถีการถ4ายทอดปฏิสัมพันธBผ4านวิถีชีวิต  และการสะทIอนตัวตนการเป8นชายชาตรี และทัศนคติในการ
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เล4นการพนัน นอกจากนี้ยังมีป|จจัยเสริมอีก 2 ประเด็นในการสนับสนุนและจูงใจใหIกลุ4มเกษตรกรรายย4อย

มีแนวโนIมที่จะเขIาสูIการเล4นพนันมากขึ้นไดIแก4 ความสัมพันธBเชิงโครงสรIางอำนาจแบบบนล4างกับผูIมี

อำนาจ รวมถึงการปรับตัวของบ4อนและรูปแบบการเล4นพนันที่ดึงดูดความสนใจของผูIเล4นรายใหม4ไดI     

มากข้ึน 

 สำหรับรูปแบบการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยค4อนขIางยังคงมีการยึดติดรูปแบบการ

เล4นพนันกับวิถีชีวิตชุมชน ไม4ว4าจะเป8นในเรื่องการรวมกลุ4มการเล4นการพนันของคนในพื้นที่ เนIนการสรIาง

ปฏิสัมพันธBระหว4างคนในชุมชน ซึ่งรูปแบบการเล4นการพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยนั้น ส4วนมากจะ

เล4นเป8นในรูปแบบออฟไลฟ� (Offline Gambling) กล4าวคือผูIเล4นจะเดินทางไปเล4นการพนันยังสถานที่ท่ี

จัดเตรียมไวI โดยมีทั้งการเล4นในรูปแบบทั้ง “บ4อนบIาน” หรือบ4อนประจำขนาดเล็กที่ตั้งอยู4ในบริเวณที่ตน

อยู4อาศัยหรือบริเวณใกลIเคียงคุIนเคย และ “บ4อนวิ่ง” บ4อนชั่วคราวของกลุ4มผูIเล4นเล็ก ๆ ที่นัดกันไปเล4น

ตามสถานที่หรือเทศกาลต4างๆ เช4น งานศพ หรือเป8นบIานใครคนหนึ่ง มีลักษณะเป8นวงเล็กๆ เปลี่ยน

สถานที่กันไปเรื่อย ๆ ซึ่งถือว4ามีความยืดหยุ4นและสามารถเขIาไปเล4นง4ายในชีวิตประจำวัน เพราะมีความ

รูIจักคุIนเคยกันอยู4แลIว โดยประเภทการเล4นการพนันท่ีกลุ4มเกษตรกรรายย4อยนิยมเล4นกัน คือ “การชนไก4” 

และมีการเล4น “ไฮโล” และ “หวยใตIดิน” บIางประปรายตามงานบุญ งานพิธีในชุมชนที่สะทIอนในดIานมิติ

ของวัฒนธรรม 

 ดIานผลที่เกิดขึ้นจากการเล4นพนันของกลุ4มเกษตรกรรายย4อยในแง4ของมิติเศรษฐกิจ การเล4น

พนันเป8นวิธีการหารายไดIเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม รวมถึงสามารถสรIางรายไดIเพิ่มเติม

จากการสรIางมูลค4าเพิ่มจากการต4อยอดสินทรัพยBพนัน เช4น การเพาะเลี้ยงพันธุBไก4ชน เป8นตIน ในดIานมิติ

สังคมและวัฒนธรรม กลุ4มเกษตรกรรายย4อยมีมุมมองว4าการพนันแปรียบเสมือนกิจกรรมทางสังคม

ประเภทหนึ ่ง ที ่เทียบเคียงไดIกับกิจกรรมทางสังคมประเภทอื ่นๆ ท่ีคนในชุมชนใชIผ4อนคลายจาก

ความเครียดและใชIพักผ4อนในยามว4าง รวมถึงช4วยสืบทอดภูมิป|ญญาทIองถิ่นดั้งเดิมไวIใหIสืบต4อไป แต4

อย4างไรก็ดี ในทางตรงกันขIามความเสี่ยงในการพนันนั้นย4อมมีผลในเชิงลบไม4นIอยโดยเฉพาะในเรื่องของ

การสูญเสียเงินทั้งในแง4ของการวางเงินเดิมพันหรือการลงทุนในเครื่องมือการพนัน (ไก4ชน) รวมถึงยัง

ก4อใหIเกิดความขัดแยIงทั้งในดIานศีลธรรมของกลุ4มคนที่มีความคิดที่แตกต4างกัน และก4อความขัดแยIงใน

เร่ืองผลประโยชนBกับคู4แข4งภายในชุมชน   

 2.2 กลุ6มผู?ประกอบอาชีพอิสระ การเล4นพนันของกลุ4มผูIประกอบอาชีพอิสระเกิดขึ้นภายใตI

เงื่อนไขเชิงโครงสรIางที่สำคัญ 3 ประการ คือ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ที่มีมุมมองว4าการพนันเปรียบเสมือน

เป8นการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง เป8นช4องทางที่ใชIหารายไดIและนำมาซึ่งกระเงินสดหมุนเวียนเพื่อนำไป

จับจ4ายใชIสอยในชีวิตประจำวัน เงื่อนไขทางสังคมซึ่งถูกมองว4าเป8นตัวแปรสำคัญในการเชื่อมโยงระหว4าง  
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ผูIเล4นพนันและเจIามือโดยอาศัยบริบทของสถานที่และการประกอบอาชีพ เพื่อทำหนIาที่เป8นคนกลางใน

การติดต4อประสานขIอมูลการเล4นพนันและการเสี่ยงโชคต4าง ๆ และไดIรับค4าตอบแทบเป8นเปอรBเซ็นตBของ

ยอดการรับซื้อในแต4ละงวด พรIอมทั้งเงื่อนไขทางอุดมการณB ที่การพนันเขIามามีบทบาทเป8นเครื่องมือใน

การพักผ4อนและสันทนาการในช4วงเวลาที่ว4าง รวมถึงในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการคIาขายที่เป8นของคู4กัน

อย4างหลีกเลี่ยงไม4ไดIในการทำกิจการคIาขาย ก็ส4งผลใหIกลุ4มผูIประกอบการอิสระมีความเชื่อในเรื่องโชค

ลาภ นำไปสู4การเส่ียงโชคผ4านการเล4นพนันรูปแบบต4าง ๆ (โดยเฉพาะสลากกินแบ4งและหวยใตIดิน) 

 กระบวนการกลายเป8นผูIเล4นพนันในกลุ4มผูIประกอบอาชีพอิสระหรือผูIประกอบการรายย4อย 

พบว4าเกิดขึ้นไดI 3 รูปแบบ คือ ลักษณะรูปแบบอาชีพอิสระที่มีความไม4แน4นอนทางดIานรายไดI ซึ่งส4งผลใหI

มีความตIองการหาความแน4นอนบางอย4างในชีวิต จึงทำใหIมองว4าการพนันหรือการเสี่ยงโชคเป8นสิ่งท่ี

แน4นอนในการหารายไดI  การสรIางปฏิสัมพันธBระหว4างลูกคIาและการสรIางอัตลักษณBการเป8นตัวกลางการ

พนัน ดIวยรูปแบบลักษณะงานที่พบปะผูIคนเป8นจำนวนมากและหลีกเลี่ยงไม4ไดIที่จะตIองมีปฏิสัมพันธBอันดี

ระหว4างลูกคIา ทำใหIบางคร้ังก็อาจถูกชักชวนจากกลุ4มคนบางกลุ4มใหIเขIาสู4กิจกรรมพนันไดI และการปรับตัว

และการเขIาถึงการใชIเทคโนโลยี เนื่องจากไดIนำเทคโนโลยีมาปรับใชIในชีวิตและการทำงานมากขึ้น ใน

ขณะเดียวกันเว็บพนันออนไลนBก็ปรับรูปแบบการใชIงานใหIง4ายยิ่งขึ้น ซึ่งช4วยใหIผูIเล4นสามารถเขIาถึงไดI

สะดวกและใชIงานไดIง4ายมากข้ึนตาม 

  รูปแบบการเล4นการพนันที่ค4อนขIางหลากหลาย ขึ้นอยู4กับความแตกต4างทางภูมิหลังทั้งจาก

ลักษณะอาชีพ ช4วงอายุ รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และสภาพแวดลIอมทางสังคม ลIวนส4งผลต4อ

รูปแบบการเล4นการพนันที่แตกต4างกันออกไปเช4นเดียวกัน โดยจะมีทั้งการเล4นแบบออฟไลนB (Offline 

Gambling) ไดIแก4 สลากกินแบ4งรัฐบาล และหวยใตIดิน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเล4นแบบออนไลนB 

(Online Gambling) ไดIแก4 การสั่งซื้อหวยใตIดินผ4านทางแอปพลิเคชันไลนB การเล4นคาสิโนออนไลนB บาคา

ร4า ป�อกเดIง การพนันฟุตบอลออนไลนB ที่ง4ายและสะดวกเป8นอย4างมาก นอกจากนี้ ยังพบประเด็นท่ี

น4าสนใจในกลุ4มผูIประกอบการรายย4อยท่ีบางรายไดIผันตัวมาเป8นคนกลางในการประสานระหว4างผูIเล4นและ

เจIามือ (รับ - ส4งโพยหวย) โดยอาศัยการที่ผู Iเล4นแวะเวียนมาซื้อของที่รIานคIา พรIอมทั้งเนIนการสรIาง

ปฏิสัมพันธBกับผูIเล4นผ4านความไวIเน้ือเช่ือใจและเนIนการเล4นพนันแบบซ้ือเช่ือ (ซ้ือก4อน จ4ายทีหลัง) ดIวย 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการเล4นพนันของกลุ4มผูIประกอบอาชีพอิสระ จะมีมุมมองในเรื่องเศรษฐกิจเป8น

หลักเน่ืองจากกิจกรรมพนันช4วยสรIางรายไดIเสริมจากการทำงาน เป8นการใชIเวลาว4างจากความยืดหยุ4นของ

งานในการหาเงินเพิ่มเติม รวมถึงบางรายก็มีรายไดIเสริมจากการเป8นตัวกลางในกิจกรรมเสี่ยงโชค แต4

ในทางตรงกันขIามดIวยแรงกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจ จึงบีบใหIคนไม4มีทางเลือกที่มากนัก ทำใหIเกิดชุด

ความคิดที่ว4าหาเงินใหIไดIเยอะ ๆ แลIวจึงเลิกเล4น แต4ในความเป8นจริงกลับกลายเป8นว4าขาดทุนมากข้ึน 
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เรื่อย ๆ และส4งผลใหIผูIเล4นเกิดความเครียดสะสม ตลอดจนนำไปสู4การอยากไดIเงินคืน ทำใหIเสพติดการ

พนัน และผลสุดทIายคือเลิกไม4ไดI มีหน้ีสินเพ่ิมมากข้ึนกว4าเดิม 

 2.3 กลุ6มแรงงานและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม  

 การเล4นพนันของกลุ4มแรงงานและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบไปดIวย 3 ประการ 

คือ เงื่อนไขดIานเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองต4อการในการใชIจ4ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคในระยะส้ัน 

รวมถึงบางครั้งก็มีการจัดสรรป|นส4วนรายไดIพิเศษที่ไดIรับส4วนที่นอกเหนือจากการใชIจ4ายในชีวิตประจำวัน 

นำมาเส่ียงโชคและเล4นการพนัน เง่ือนไขดIานสังคมจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีทำใหIเกิดการ

รวมกลุ4มกันระหว4างแรงงานในทIองถิ่นและแรงงานผลัดถิ่น ซึ่งนำไปสู4การสรIางเครือข4ายสัมพันธBในท่ี

ทำงานหรือเขตอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมไปถึงเงื่อนไขอื่นที่ส4งผลต4อการเล4นพนัน ไดIแก4 การพัฒนาของ

เทคโนโลยีที่สามารถเขIาถึงการเล4นพนันไดIอย4างง4ายและรวดเร็วมากขึ้น และการใชIการพนันเป8นกิจกรรม

ในการผ4อนคลายจากความตึงเครียดของความไม4สมดุลของการทำงาน เป8นตIน 

 กระบวนการกลายเป8นนักพนันของกลุ4มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม พบว4าเกิดขึ้นไดI 4 

รูปแบบ คือ วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง และบริบทของการทำงานในอุตสาหกรรม ไดIแก4 การเป8นสังคมเมืองท่ี

มีการแข4งขันและกดดัน ลักษณะการทำงานที่จำเจน4าเบื่อหน4าย สภาพแวดลIอมการทำงานที่ส4งผลเสียต4อ

ร4างกายและจิตใจ จึงทำใหIคนหันไปหากิจกรรมอื่น ๆ ทดแทนความกดดันและควาเหนื่อยลIาดังกล4าว การ

มีรายไดIประจำ และรายไดIพิเศษเพิ่มเติมจากกการทำงาน ที่สรIางเครดิตและความน4าเชื่อถือในการหา

แหล4งเงินมาเล4นการพนัน รวมถึงใชIในการจัดสรรเงินมาลงทุนในการพนันเพิ ่มเติมไดI นอกจากน้ี

ปฏิสัมพันธBทางสังคมกับเพื่อนร4วมงาน ก็เป8นอีกเหตุผลที่ทำใหIผูIเล4นมีพฤติกรรมคลIอยตามกลุ4มสังคม ซ่ึง

หากกลุ4มสังคมนั้นมีการเล4นพนัน ก็ย4อมส4งผลต4อการซึมซับพฤติกรรมของกลุ4มมาดIวย และสุดทIายรูปแบบ

เชิงเศรษฐกิจในการหารายไดI เพื่อเงินไปจับจ4ายใชIสอยในชีวิตประจำวัน รวมถึงยกระดับความกินดีอยู4ดี

ของตนเองใหIดีย่ิงข้ึน 

รูปแบบการเล4นการพนันของกลุ 4มแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จะคลIายคลึงกับกลุ4ม

ผู Iประกอบการรายย4อยและผูIประกอบอาชีพอิสระ กล4าวคือ มีรูปแบบการเล4นการพนันที่ค4อนขIาง

หลากหลาย ขึ้นอยู4กับความแตกต4างทางภูมิหลังทั้งจากลักษณะอาชีพ ช4วงอายุ รูปแบบการดำเนินชีวิต 

(Lifestyle) และสภาพแวดลIอมทางสังคม ซึ่งลIวนส4งผลต4อรูปแบบการเล4นการพนันที่แตกต4างกันออกไป

เช4นเดียวกัน  โดยส4วนใหญ4แลIว กลุ4มแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจะใชIการเล4นพนันเป8นเครื่องมือในการ

แสวงหารายไดIเพิ่มเติมควบคู4ไปกับคลายเครียดจากการทำงาน  โดยรูปแบบกิจกรรมการพนันที่เล4น 

ประกอบดIวย เกมไพ4ต4าง ๆ บาคาร4า การเล4นพนันฟุตบอล และการเล4นการพนันประเภทเสี่ยงโชคอื่น ๆ 

เช4น หวยใตIดิน เป8นตIน ทั้งนี้ รูปแบบการเล4นก็จะผสมผสานกันระหว4างกันทั้งในรูปแบบดั้งเดิมการ
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เดินทางไปบ4อนการพนัน และรูปแบบการเล4นผ4านระบบออนไลนBดIวยการใชIเครื่องคอมพิวเตอรBและ

โทรศัพทBมือถือ  

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเล4นพนันในกลุ4มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมส4วนใหญ4เป8นในแง4

มิติของของสังคมที่ช4วยเสริมสรIางความสัมพันธBระหว4างเพื่อนร4วมงานและหน4วยงาน รวมไปถึงเกิดการ

สรIางเครือข4ายในการทำงาน นอกจากนี้ยังเป8นกิจกรรมที่ช4วยผ4อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณB

และสภาพแวดลIอมที่ย่ำแย4 แต4ในทางตรงกันขIาม ผลกระทบเชิงลบในการเล4นพนันของกลุ4มแรงงานใน

กลุ4มอุตสาหกรรมที่สำคัญเป8นอย4างยิ่ง คือ ป|ญหาหนี้สินลIนพIนตัว ผูIเล4นบางรายขายทรัพยBสินสมบัติของ

ตนเองเพื่อนำไปเล4นพนัน ผูIเล4นบางรายไดIมีการกูIหนี้ยืมสินทั้งในและนอกระบบเพื่อนำไปแกIมือเพื่อใหIไดI

เงิน รวมไปถึงบางรายถึงขั้นโดนฟvองรIองจนตIองขึ้นศาล ซึ่งป|ญหาเหล4านี้เป8นจุดเริ่มตIนที่ทำใหIเกิดป|ญหา

อื่น ๆ ตามมา เช4น ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ขาดงานมากขึ้น ทะเลาะกับครอบครัว บางรายถึงข้ัน

แตกหักในครอบครัว ทะเลาะกับเพ่ือนร4วมงาน เป8นตIน  

 2.4 กลุ6มเยาวชน การเล4นพนันของกลุ4มเยาวชนเกิดขึ้นภายใตIเงื่อนไขเชิงโครงสรIางที่สำคัญ 4 

ประการ คือ เงื่อนไขทางดIานสังคมจากการการซึมซับและลอกเลียนแบบพฤติกรรมการจากครอบครัวใน

การปลูกฝ|งการเล4นพนันตั้งแต4เด็กทั้งทางตรงและทางอIอม และความตIองการเป8นที่ยอมรับการเป8นส4วน

หนึ่งส4วนเดียวกันภายใตIกลุ4มสังคมเพื่อน เงื ่อนไขดIานเศรษฐกิจและอุดมการณB ซึ่งเปvาหมายแรกคือ

ตIองการหารายไดIจากช4องทางที่ง4ายสะดวกและไดIเงินรวดเร็ว นอกจากนี้ผูIเล4นบางรายมีความอยากรูI 

อยากลอง และมองว4าเป8นสิ ่งที ่ทIาทาย รวมถึงมีมุมมองว4าเป8นกิจกรรมที ่ช4วยยกระดับตนเองใหIมี

ภาพลักษณBที่ดี มีความเป8นลูกผูIชาย และรูIสึกภูมิใจในการเล4นพนัน โดยเฉพาะอย4างยิ่ง หากการเล4นการ

พนันนั้นมีความเชื่อมโยงกับความสนใจของผูIเล4น ยกตัวอย4างเช4น กีฬาฟุตบอล ก็แนวโนIมที่จะใชIการพนัน

เป8นกระบวนการเสริมสรIางอรรถรถในการชมฟุตบอลร4วมกับเพื่อนฝูงมากขึ้น ในอีกดIานการเล4นพนันก็

เปรียบเสมือนการสรIางพื้นที่ส4วนตัวเพื่อใชIหลักหนีความวุ4นวายจากสังคม เงื่อนไขการพัฒนาของระบบ

เทคโนโลยี ซึ่งส4งผลอย4างมากต4อการเขIาถึงการพนันที่ง4ายขึ้นเป8นอย4างมากผ4านการใชIเพียงอินเตอรBเน็ต

และโทรศัพทBมือถือ มีรูปแบบและประเภทการพนันที่หลากหลาย สามารถประหยัดเวลาและค4าใชIจ4ายใน

การเดินทาง รวมไปถึงมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการไปเล4นตามบ4อน เงื่อนไขการเสพสื่อและผูIมี

อิทธิพลทางความคิดไม4ว4าจะเป8นสื่อกระตุIนหรือผูIมีอิทธิพลทางความคิด ก็ลIวนแลIวส4งผลต4อการเล4นพนัน

ของเยาวชนไดIเป8นอย4างดี 

กระบวนการกลายเป8นนักพนันของกลุ4มเยาวชน พบว4าเกิดขึ้นไดI 5 รูปแบบ คือ ความตIองการท่ี

จะมีเงินเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่สามารถหาเงินและสรIางรายไดIทางเศรษฐกิจไดIอย4างมากมายโดยไม4ตIอง

ทำงาน แรงขับเคลื่อนภายในจากความอยากรูI อยากลองของตนเอง การรวมกลุ4มและการแสดงออกถึง
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ความเป8นลูกผูIชาย กิจกรรมคลายเครียดจากการเรียน และการทำงาน และส4วนที่เป8นรูปแบบสำคัญใน

กระบวนการเขIาสู4วงการพนันคืออิทธิพลจากป|จจัยภายนอก ซึ่งประกอบดIวย อิทธิพลของกลุ4มสังคม จาก

การเลียนแบบและซึมซับพฤติกรรมจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนฝูง และอิทธิพลของสื่อทั้งจากส่ือ 

สื่อสิ่งพิมพB โฆษณาตามเว็บไซตB ผูIมีอิทธิพลในวงการกีฬา ผูIมีชื ่อเสียง ลIวนแลIวเป8นแรงจูงใจที่จะดึง

เยาวชนตัดสินใจเล4นพนัน 

สำหรับรูปแบบการเล4นพนันของกลุ4มเยาวชนส4วนใหญ4มีแนวโนIมที่จะเล4นการพนันโดยมีป|จจัย

ทางดIานสังคมหรืออิทธิพลจากสิ่งเรIารอบขIาง เช4น ครอบครัว เพื่อนฝูง และสื่อออนไลนB ซึ่งส4วนใหญ4จะ

นิยมเล4นการพนันในรูปแบบออนไลนB (Online Gambling) เนื่องจากสามารถเขIาถึงไดIง4าย รวดเร็ว และมี

ความรูIสึกสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการเล4นการพนัน อีกป|จจัยหนึ่งที่สำคัญของการเล4นการ

พนันของกลุ4มเยาวชนก็คือ ความชื่นชอบส4วนบุคคล โดยจากการสัมภาษณBพบว4าเยาวชนที่มีพฤติกรรม

ชอบดูการแข4งขันฟุตบอล หรือมีกลุ4มเพื่อนที่ดูการแข4งขันฟุตบอลดIวยกัน ส4วนใหญ4จะมีการนำการเล4น

การพนันมาช4วยเสริมความสนุกสนาน ทำใหIเกมการแข4งขันมีความต่ืนเตIนและเรIาใจมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน การ

เล4นพนันฟุตบอลออนไลนB จึงเป8นกิจกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีกลุ4มเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานิยมเล4น

กันเป8นอย4างมาก 

ในส4วนของผลกระทบจากการเล4นพนันที่เกิดขึ้นกับกลุ4มเยาวชน สะทIอนใหIเห็นในแง4มิติดIาน

เศรษฐกิจในเรื่องการหาเงินไดIง4ายและสะดวก สามารถเล4นไดIทุกที่ทุกเวลา รวมไปถึงมิติดIานสังคมผูIเล4นท่ี

มีความรูIและความชำนาญ ชำชองเทคนิคก็จะเป8นที่ยอมรับและเขIาหาของกลุ4มเพื่อนผูIเล4นการพนัน

เช4นเดียวกัน แต4อย4างไรก็ดี ผลกระทบในทางตรงกันขIามที่เห็นไดIอย4างเด4นชัด คือมิติอุดมการณB เยาวชน

ส4วนมากขาดการยับยั้งชั่งใจ ทำใหIไม4สามารถควบคุมการเล4นของตนเองไดI มีความตIองการอยากชนะ 

อยากเล4นอยู4ตลอดเวลา จนนำไปสู4การเสพติดการพนัน และส4งผลกระทบต4อการเรียนและความขัดแยIง

กับครอบครัวตามมา นอกจากนี ้ในมิติสังคมยังพบว4ากิจกรรมการพนันในกลุ 4มเยาวชน ลIวนสรIาง

สภาพแวดลIอมท่ีเป8นพิษอย4างเป8นวงกวIางในการชักจูงบุคคลอ่ืนรอบขIางใหIเขIามาอยู4ในภวังคBแห4งอบายมุข 

 

2. สังเคราะห6ผลการศึกษา 

 ในส4วนการสังเคราะหBผลการศึกษา จะเป8นการวิเคราะหBบริบทของพื้นที่ภาคกลาง (จังหวัด

ชลบุรี จังหวัดอยุธยา) และการวิเคราะหBบทบาทของการพนัน รวมทั้งการนำเสนอแนวทางการจัดการการ

พนันในสังคมไทย ดังรายละเอียดต4อไปน้ี 

 1. เมืองที่เหลื่อมล้ำ ผู?คน และสังคมออนไลนR บริบทของภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใชIศึกษา

จะมีลักษณะของ “ความเป8นเมือง” ดังจะเห็นไดIจากความเปลี ่ยนแปลงและการขยายตัวทางดIาน
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เศรษฐกิจของเมือง ความเจริญเติบโตทางดIานอุตสาหกรรมการผลิต ไดIแก4 นิคมอุตสาหกรรมการผลิตท้ัง

ช้ินส4วนรถยนตB ช้ินส4วนอิเล็กทรอนิกสB อุตสาหกรรมการขนส4ง (ท4าเรือ) หรืออุตสาหกรรมทางดIานพลังงาน 

ความเจริญเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมไดIเบียดขับพื้นที่การผลิตทางดIานการเกษตรเริ่มลด

นIอยลงทั้งในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี และจังหวัดอยุธยา ขณะเดียวกันการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาคบริการ 

ไดIแก4 กลุ4มธุรกิจรายย4อยการท4องเที่ยว ภาคบริการ เป8นตIน การเติบโตของความเป8นเมืองไดIเป8นแรงจูงใจ

ที ่ทำใหIผู Iคนในพื ้นที ่ต4างภูมิลำเนาเขIามาเสี ่ยงโชค แสวงหางานทำเป8นแรงงานลูกจIางในโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือการรวบรวมเงินทุนมาเป�ดรIานคIาขายเล็ก ๆ นIอย ๆ (การเป8นผูIประกอบอาชีพอิสระ) 

หรือการเห็นช4องทางการประกอบอาชีพบนแพลตฟอรBม (platform) ออนไลนB เช4น ขับแกรบ (Grab) เป8น

ตIน ผูIคนเหล4านี้ส4วนมากเป8นแรงงานจากต4างถิ่นหรือบุคคลที่ไรIเรียกว4า “ประชากรแฝง” ซึ่งมีสัดส4วน

ค4อนขIางสูงเมื ่อเปรียบเทียบกับปริมาณของประชากรตามภูมิลำเนา การเขIาสู 4ระบบการผลิตเชิง

อุตสาหกรรมทำใหIเมืองเหล4าน้ีติบโตท้ังในเชิงกายภาพ และเชิงเศรษฐกิจ  

 โดยในป� 2562 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ไดIจัดทำรายงานค4าเฉลี่ยรายไดIต4อ

หัวจากผลิตภัณฑBมวลรวมจังหวัดต4อหัว (Gross Provincial Product per Capita)  ไดIแสดงใหIเห็นว4า

จังหวัดชลบุรีมีผลิตภัณฑBจังหวัดต4อป�อยู4ที ่ 571,234 บาท/ป�อยู4ในอันดับ 3 ของประเทศ และจังหวัด

อยุธยาที่ 439,159 บาท/ป�อยู4ในอันดับ 6 ของประเทศ หากพิจารณาตามตัวเลขทางเศรษฐกิจเหล4านี้อาจ

ชี้ใหIเห็นว4าผูIคนที่อาศัยอยู4ในเขตเมืองของพื้นที่ภาคกลางน4าจะมีรายไดIอยู4ในระดับสูงติดอันดับตIน ๆ ของ

ประเทศ อย4างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเพิ่มมากขึ้น อัตราค4าครองชีพในเมืองมีอัตรา

สูงข้ึน 

 ขณะเดียวกันน้ีปรากฏการณBของความเหลื่อมล้ำ ดังในรายงานสถานการณBความยากจนและ

ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ไดIแสดงใหIเห็นว4าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังคงอยู4ใน

ระดับค4อนขIางสูงโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางดIานรายไดI สอดคลIองกับรายงานจากศูนยBวิจัยของเกียรติ

นาคินภัทร ไดIอธิบายว4าความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมีแนวโนIมปรับสูงขึ้นมาอย4างต4อเนื่อง ดังจะเห็นไดI

จากสัดส4วนสินทรัพยBที่ถือครองโดยคนรIอยละหนึ่งที่รวยที่สุดมีการเติบโตของรายไดIที่รวดเร็วกว4าคน

รายไดIนIอยจนเกิดเป8นภาวะรวยกระจุกจนกระจาย ประเด็นหนึ่งที่รายงานไดIชี้ใหIเห็นถึงสาเหตุที่ทำใหI

โครงสรIางรายไดIของประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูง ไดIแก4 วิถีการผลิตในภาคเกษตรกรรมที่ตIองเผชิญอยู4

กับความตกต่ำของราคาสินคIาการเติบโตของรายไดIที่ต่ำ ความเหลื่อมล้ำทางดIานโอกาสการศึกษา สิทธิ

ของแรงงานอยู4ในระดับต่ำและไม4มีอำนาจต4อรอง ค4าแรงที่เติบโตชIากว4าเศรษฐกิจ ผลกำไรที่กระจุกตัวอยู4

ในบริษัทขนาดใหญ4เกิดการกีดกันทางการคIารายเล็กเขIามาแข4งขันไดIยาก การขาดมาตรการสวัสดิการเพ่ือ
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ช4วยเหลือผูIคนที่มีรายไดIนIอยอย4างเป8นระบบ และขาดรัฐสวัสดิการที่เขIมแข็ง ซึ่งปรากฏค4อนขIางชัดเจนใน

กลุ4มของผูIประกอบการรายย4อยขนาดเล็ก กลุ4มแรงงานระดับล4าง และกลุ4มผูIผลิตในภาคเกษตรกรรม  

 การขยายตัวของเทคโนโลยีอินเทอรBเน็ตที่ทำใหIผูIคนไดIรับรูIข4าวสารต4าง ๆ ไดIอย4างรวดเร็ว และ

การเชื่อมต4อกับผูIในที่อยู4ในโลกดิจิตอลโดยไม4จำเป8นตIองพบกัน การเกิดขึ้นของแพลตฟอรBมสื่อสังคม

ออนไลนBท่ีผูIคนสามารถเขIาไปแสดงตัวตนไดIอย4างมีอิสระและเสรีภาพ ภาพการรับรูIบนสื่อสังคมออนไลนBท่ี

ผูIคนต4างแสดงตัวตนบนความสำเร็จตามแบบฉบับของชนชั้นกลางในระดับบน เช4น การกินอาหารที่มีราคา

แพง การเดินทางท4องเที่ยวในต4างประเทศ การซื้อรถคันใหม4 ซื้อขIาวของเครื่องใชI เครื่องอำนวยความ

สะดวกใหม4 การเดินทางพักผ4อน การผลิตซ้ำของภาพเหล4านี้ไดIเป8นตัวชี้วัดหนึ่งของความสำเร็จในชีวิต

แบบชนชั้นกลาง และการเกิดขึ้นของแพลตฟอรBมสื่อสังคมออนไลนBยังเป�ดช4องทางใหIกับผูIสนใจเขIามาใชI

ประโยชนBดIวย เช4น การขายสินคIาออนไลนB การโฆษณาประชาสัมพันธB การเป�ดบริษัทหรือธุรกิจใหIบริการ

ตามแพลตฟอรBมต4าง ๆ รวมไปถึงการเป�ดใหIบริการเล4นพนันออนไลนB ความตIองการความสำเร็จในชีวิต

อย4างรวดเร็วทำใหIกลุ4มคนรุ4นใหม4 เยาวชนต4างเขIามาใชIบริการอยู4บนแพลตฟอรBมเหล4านี้เป8นจำนวนมาก

เพื่อหารายไดIจาก ขายสินคIาของตนเอง ประกอบธุรกิจ หรือการหารายไดIจากการเล4นพนัน จนอาจกล4าว

ไดIว4าการรับรูIข4าวสารบนสื่อสังคมออนไลนBที่สะทIอนถึงความสำเร็จของบุคคลสาธารณะหรือคนที่คุIนเคยไดI

กลายเป8นแรงดึงอีกดIานหนึ่งที่ทำใหIผูIคนบนสื่อสังคมออนไลนBต4างตIองการประสบความสำเร็จในชีวิตอย4าง

รวดเร็ว    

 2. การพนันในเชิงโครงสร?างหน?าที่ทางสังคม จากการศึกษา พบว4า การพนันการพนันมี

บทบาทหนIาที่ทางสังคมหลายมิติ เนื่องจากการพนันเปรียบเสมือนกลไกทางทางสังคมของผูIกระทำการ

กลุ4มหน่ึงในสังคม กล4าวคือ รัฐใชIการพนันเป8นกลไกในการแสวงหารายไดIเขIารัฐ ดังน้ันรัฐก็ไม4ไดIปฏิเสธการ

ดำรงอยู 4ของการพนัน ขณะที่ผู Iกระทำการกลุ 4มอื ่น ๆ ใชIการพนันเป8นสนามแห4งการแสวงออกทาง

เศรษฐกิจ สังคมภายใตIระบบทุนนิยมท่ีเต็มไปดIวยการเอารัดเอาเปรียบ ดังน้ี  

 (1) โฉมหน?าของผู?จัดการและเจ?ามือการพนันไทย การตราพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.

2478 เพื่อควบคุมการเล4นการพนันของรัฐไทย ตามมาตรา 4 ไดIมีขIอกำหนดไวIอย4างชัดเจนว4า1 การจัดใหI

 
1 มาตรา 4 ห1ามมิให1อนุญาตจัดให1มี หรือเข1าเล@น หรือเข1าพนันในการเล@นอันระบุไว1ในบัญชี ก. ท1ายพระราชบัญญัตินี้ 

หรือการเล@นซึ่งมีลักษณะคล1ายกัน หรือการเล@นอันร1ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ1าหน1าที่ได1ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติม

ห1ามไว1 แต@เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว@า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต1บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให1มีการเล@นชนิดใดก็

อนุญาติได1โดยออกพระราชกฤษฎีกา  

การเล@นอันระบุไว1ในบัญชี ข. ท1ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล@นซึ่งมีลักษณะคล1ายกัน หรือการเล@นอื่นใดซึ่ง

รัฐมนตรีเจ1าหน1าที่ได1ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว1 จะจัดให1มีขึ้นเพื่อเป^นทางนำมาซึ่งผลประโยชนaแก@ผู1จัดโดยทางตรง
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มีการเล4นการพนันเกิดขึ้นไดIโดย 2 เงื่อนไขที่จำแนกออกตามบัญชี ก. และบัญชี ข. กล4าวคือ การพนันท่ี

อยู4ในบัญชี ก. รัฐบาลสามารถอนุญาตใหIเล4นไดIภายใตIเงื่อนไขที่กำหนดไวI ดIวยการออกพระราชกฤษฎีกา 

และการพนันที่อยู4ในบัญชี ข. จะจัดใหIมีขึ้นไดIก็ต4อเมื่อรัฐมนตรีเจIาหนIาที่ หรือเจIาพนักงานออกใบอนุญาต

ใหI หรือประกาศโดยกฎกระทรวงที่อนุญาตใหIจัดขึ้นไดIโดยไม4ตIองมีใบอนุญาต ภายใตIขIอกำหนดนี้ทำใหI

รัฐบาลไทยเขIามามีบทบาทในฐานะของผูIจัดการการพนันในสังคมไทย ดIวยการพิจารณาว4าจะอนุญาตใหI

การพนันชนิดใดสามารถเกิดข้ึนไดIอย4างเป8นกิจจะลักษณะ 

 การเขIามามีบทบาทในการเป8นผูIจัดการการเล4นพนันของรัฐบาลไทย โดยมีเปvาหมายหลักคือ

การควบคุมคน เช4น การปราบปรามและปvองกันมิใหIผูIคนโดยเฉพาะวันรุ4น นักเลง เขIาไปจับกลุ4มรวมตัวกัน 

ปvองกันการลักลอบการมั่วสุมกันของประชาชน ดังปรากฎในเหตุผลของการประกาศใชIกฎกระทรวง ฉบับ

ที่ 18 (2504) ออกความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ว4ามีประชาชนเขIาเล4นการพนันเป8น

จำนวนมากฝ|กใฝ�การพนัน จนขาดความสนใจต4อการเล4าเรียนและอาชีพซึ่งส4งผลต4อความเจริญกIาวหนIา

ทางเศรษฐกิจของชาติ อย4างไรก็ตามรัฐบาลก็ไม4ไดIกำหนดขIอหIามเล4นการพนันอย4างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด

แต4เป8นไปในทางตรงกันขIาม รัฐบาลเขIามามีบทบาทในการกำหนดกฎเกณฑBที่ผูIจัดที่พึงไดIรับผลประโยชนB

จากการพนันตามมาตรา 4 วรรคที่ 2 แต4จะตIองดำเนินการขออนุญาตจากเจIาพนักงานผูIรับผิดชอบ

เสียก4อน โดยขIอกำหนดการขออนุญาตมีการกำหนดสถานที่ วันและกำหนดเวลาที่เล4นไดIตามกฎหมาย 

และจะตIองดำเนินการชำระค4าธรรมเนียมในการขออนุญาตในการเล4นการพนันแต4ละชนิดดIวย ต4อมา

รัฐบาลเห็นว4าค4าธรรมเนียมการขออนุญาตเล4นการพนันอยู4ในอัตราต่ำเกินไปไม4สอดคลIองกับสถานการณB 

ณ ขณะนั้น จึงออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (2524) ออกความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 

เพ่ือเพ่ิมอัตราค4าธรรมเนียมในการขออนุญาตข้ึนใหIสอดคลIองกับสถานการณB  

 
หรือทางอ1อมได1ต@อเมื่อรัฐมนตรีเจ1าหน1าที่หรือเจ1าพนักงานผู1ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให1 หรือมี

กฎกระทรวงอนุญาตให1จัดขึ้นโดยไม@ต1องมีใบอนุญาต 

ในการเล@นอันระบุไว1ในวรรค ๒ ข1างต1นนั ้นจะพนันกันได1เฉพาะเมื ่อได1มีใบอนุญาตให1จัดมีขึ ้น หรือมี

กฎกระทรวงอนุญาตให1จัดขึ้นได1โดยไม@ต1องมีใบอนุญาต 

การเล@นหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเล@นซึ่งมีลักษณะคล1ายกัน หรือการเล@นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรี

เจ1าหน1าที่ได1ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว1นั้น จะให1รางวัลตีราคาเป^นเงินไม@ได1 และห1ามมิให1ผู1ใดรับรางวัลที่ให1ไปแล1ว

กลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล@นหรือบริเวณต@อเนื่องในระหว@างมีงานหรือการเล@น 

มาตรา ๔ ทวิ ในการเล@นอื่นใดนอกจากที่กล@าวในมาตรา ๔ จะพนันกันหรือจะจัดให1มีเพื่อให1พนันกันได1เฉพาะ

การเล@นทีร่ะบุชื่อและเงื่อนไขไว1ในกฎกระทรวง” 
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 ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 จึงทำใหIรัฐบาลไทยเขIามามีบทบาทในการจัดการดูแล

และควบคุมการเล4นการพนันในสังคมไทย โดยเห็นว4าหากมีการกำหนดมาตรการต4าง ๆ ตามขIอกำหนด

ของรัฐบาลจะไม4ก4อใหIเกิดการมั่วสุมของประชาชน เนื่องจากภาครัฐจะสามารถเขIามาควบคุมดูแลการเล4น

การพนันตามท่ีผูIรIองขออนุญาตในการเล4นไดI  

 การออกความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เป�ดโอกาสใหIรัฐเขIามามีบทบาทประกอบ

ธุรกิจการพนันถูกกฎหมายไดI ดังในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน4งเป8น

นายกรัฐมนตรี ไดIออกประกาศกระทรวงการคลังจัดตั้งสถาน “กาซิโน” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2482 ที่ก่ิง

อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธB โดยอาศัยอำนาจในการเป�ดสถาน กาซิโน (Casino) 

โดยกำหนดชนิดการพนันที่ใหIเล4นไดIรวม 5 ชนิด คือ 1.แปดเกIาและบาคารา 2.จับยี่กี 3.น้ำเตIา 4.ไฮโล 5.

ขลุกขลิก เหตุผลที่มีการเสนอการจัดตั้งสถานคาสิโนในช4วงเวลานั้น เนื่องจากตIองการหารายไดIมาชดเชย

จากการยกเลิกค4ารัชชูปการและอากรอื่น ๆ โดยมีการคาดการว4าจะสามารถสรIางรายไดIไดIราวป�ละ 3 ลIาน

บาทต4อป� สถานคาสิโนไดIเป�ดดำเนินการมาเรื่อยและเริ่มส4งผลกระทบทางสังคม เกิดอาชญากรรม ทำใหI

ประชาชนไปเป8นอันทำงาน จึงมีการยกเลิกในภายหลังในสมัยรัฐบาลควง อภัยวงศB (ไพศาล ลิ้มสถิต, 

2556; สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล, 2551) 

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2482 คณะรัฐมนตรี ไดIมีมติใหIโอนกิจการสลากกินแบ4งรัฐบาลและ

สลากบำรุงเทศบาล มาสังกัดอยู4กับกระทรวงการคลัง และไดIมีการแต4งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ4ง

รัฐบาลขึ้น โดยมีพระยาพรหมทัตศรีพิลาส เป8นประธานกรรมการ และต4อมาสำนักงานสลากกินแบ4ง

รัฐบาลเป8นนิติบุคคล และเป8นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง บริหารงานภายใตIการประกาศ

พระราชบัญญัติ สำนักงานสลากกินแบ4งรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยกฎหมายเงินท่ีไดIรับจากการจำหน4ายสลาก

กินแบ4งรัฐบาล ไดIกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินที่สำนักงานสลากกินแบ4งรัฐบาลไดIจากการ

จำหน4ายสลากกินแบ4งรัฐบาลใหม4 โดยใหIจัดสรรเงินรIอยละหกสิบเป8นเงินรางวัล ไม4นIอยกว4ารIอยละยี่สิบ

สามเป8นรายไดIแผ4นดินและไม4เกินกว4ารIอยละสิบเจ็ดเป8นค4าใชIจ4าย ในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค4าใชIจ4ายใน

การจำหน4ายสลากกินแบ4งรัฐบาลดIวย และในกรณีผูIถูกรางวัลหรือผูIมีสิทธิเรียกรIองเงินรางวัลแต4ไม4มารับ

เงินรางวัลภายในระยะเวลาตามกำหนดจะตIองนำส4งเป8นรายไดIใหIกับรัฐ และเมื่อพิจารณาจากโครงสรIาง

การบริหารและการจัดสรรผลประโยชนBที่เป8นเงินตราจะเป8นที่ค4อนขIางชัดเจนว4ารัฐบาลทำหนIาที่เป8น

เจIามือใหญ4ในการออกสลากกินแบ4งฯ ซึ่งทำหนIาที่เป8นจุดอIางอิงสำคัญของผูIประกอบการเจIามือรับแทง

หวยใตIดิน  (สำนักงานสลากกินแบ4งรัฐบาล, 2563)  

 ในรัฐบาลนายทักษิณ ชิณวัตร ไดIเกิดความพยายามของรัฐที่เขIามาเป8นเจIามือในการแข4งขันกับ

ผูIประกอบการเจIามือหวยใตIดินดIวยการออกจำหน4ายในรูปแบบสลากพิเศษ แบบเลขทIาย 3 ตัว และ เลข
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ทIาย 2 ตัว โดยวัตถุประสงคBหลักคือการปราบปรามหวยใตIดิน และรัฐบาลนำเงินรายไดIจากการขายหวย

บนดินไปดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship) ดIวยการใหIทุนนักเรียนใน

พื้นที่ต4างจังหวัดไปเรียนต4อในต4างประเทศซึ่งก็เป8นไปไดIจริง ต4อมาโครงการนี้จึงถูกยกเลิกไปในป� พ.ศ.

2549 หลังรัฐประหาร แต4ก็ยังมีความพยายามที่จะรื้อฟ� นการออกสลากหวยบนดินกันอยู4อย4างเนือง ๆ 

ต้ังแต4สมัยรัฐบาลของย่ิงลักษณB ชิณวัตร จนกระท่ังในสมัยรัฐบาลของพลเอก ประยุทธB จันทรBโอชา   

 (2) ความคับข?องใจและความสิ้นหวัง การผลิตซ้ำความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสรIางทางเศรษฐกิจ

สังคมของเมืองอาจเป8นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำใหIผูIคนในระดับล4างเขIาสู4เสIนทางการพนันเพื่อเป8นทางเลือก

หนึ่งที่จะทำใหIพวกเขาสามารถแสวงหารายไดIเพิ่มเติมเต็มหรือชดเชยค4าใชIจ4ายที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น หรือ

บางส4วนอาจมองไม4เห็นว4าจะสามารถขยับเลื่อนสถานะทางสังคมใหม4ของตนเองดIวยการประกอบอาชีพ

หลักของตนเอง ดังในกรณีของผูIประกอบการรายย4อยขนาดเล็กที่ตIองเผชิญอยู4กับความเสี่ยงที่ตIองพึ่งพา

อยู4กับความไม4แน4นอนของสภาพอากาศในแต4ละวัน การแข4งขันที่ค4อนขIางสูงภายในกลุ4มผูIประกอบการ

รายย4อยดIวยกัน ขณะที่พวกเขาแทบไม4มีอำนาจแบบใดที่จะไปต4อกรกับทุนขนาดใหญ4 หรือรIานคIาแบบ

ทันสมัยไดI (Modern Trade) รายไดIจึงมีความผันผวนไม4แน4นอนบางวันอาจไดIมาก บางวันอาจไดIนIอย 

หรือบางครั้งอาจไดIแค4ประทังชีวิตไดIในแต4ละวัน กลุ4มผูIประกอบการรายย4อยนี้แทบทั้งหมดจะอยู4นอก

ระบบหลักประกันทางสังคม อาจมีเพียงหลักประกันสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน เบ้ียผูIสูงอายุ หรือเงินค4าดูแลบุตรท่ี

ไดIรับการสนับสนุนจากภาครัฐซ่ึงเป8นจำนวนเงินที่กล4าวไดIว4าค4อนขIางนIอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

ค4าใชIจ4ายต4าง ๆ ท่ีพวกเขาตIองเผชิญอยู4 กล4าวคือ 

  ก. ความสิ ้นหวังของอนาคต กลุ 4มแรงงานอุตสาหกรรมต4างตกอยู 4ในชะตากรรมทาง

เศรษฐกิจที่มิไดIแตกต4างจากกลุ4มผูIประกอบการรายย4อยมากนัก การถูกบีบบังคับใหIทำงานล4วงเวลาทั้งใน

ทางตรงและทางอIอมที่ส4งผลต4อการจัดการเวลาส4วนตัวหรือเวลาที่แรงงานเหล4านี้จะนำไปใชIชีวิตร4วมกับ

ครอบครัว ความทุ4มเทท้ังร4างกายและจิตวิญญาณใหIกับระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมดIวยความคาดหวัง

ที่ไดIรับส4วนแบ4งผลกำไรจากบรรดากลุ4มผูIบริหารโรงงาน นายทุนเจIาของกิจการหIวงสิ้นป�ปฏิทินหรือเงิน

โบนัสดIวยความคาดหวังว4าเงินกIอน ๆ นี้จะเป8นเงินเก็บออมที่พวกเขาจะนำไปต4อยอดการลงทุน การเป8น

เงินออม จับจ4ายใชIสอยหรือชำระหนี้สินที่ไดIกูIมาระหว4างป� แต4ผลที่รับกลับไปเป8นไปอย4างที่คาดหวังไวI ดัง

คำกล4าวของแรงงานว4า “ทำโอทั้งป) สิ้นป)บอกขาดทุนไม6มีโบนัส” จนทำใหIแรงงานหลายรายเริ่มทIอแทI

และสิ้นหวังแต4ก็ไม4มีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพอื่น ๆ จึงจำเป8นตIองกIมหนIายอมรับชะตากรรมที่ตนเอง

ไม4สามารถกำหนดไดIเลยแมIเพียงเล็กนIอย 

  การผลิตของผูIคนในภาคการเกษตรอาจดีกว4าผูIประกอบการรายย4อย และแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม เนื่องจากป|จจัยการผลิตยังอยู4ในมือของตนเองโดยเฉพาะการมีที่ดินสำหรับการเพาะปลูก 
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เลี้ยงสัตวB และอยู4อาศัย ถึงแมIตIองประสบป|ญหาจากราคาพืชผลทางดIานการเกษตรที่ตกต่ำ ป|ญหาจาก

ความแปรปรวนทางดIานสภาพภูมิอากาศ น้ำท4วม น้ำแลIง จนก4อใหIเกิดป|ญหาที่ตIองเผชิญอยู4กับหนี้สินอยู4

เป8นประจำ แต4ผูIคนในกลุ4มนี้ยังสามารถกำหนดวิถีการผลิตไดIดIวยตนเอง และบางครั้งยังสามารถกำหนด

ราคาขายไดIในสินคIาบางประเภท เช4น พืชผัก ในช4วงฤดูที่ขาดแคลน ทำใหIพวกเขาที่ยังพอจะมีกำไร

หลงเหลือมาจับจ4ายใชIสอยไดIอยู4บIาง ทางดIานสายสัมพันธBทางสังคมเกษตรกรรมยังคงพอใหIเห็นความ

เช่ือมโยงกันอยู4ในรูปแบบของเครือญาติหรือเครือญาติเสมือน 

  ขณะที่กลุ 4มเยาวชนอยู4ภายใตIการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทางสังคมเมือง แต4กลุ4ม

เยาวชนเหล4านี้บางส4วนอาจไม4ไดIอยู4ในระบบการผลิต ดังการประกอบธุรกิจส4วนตัว การเป8นแรงงานและ

ลูกจIาง หรือทำการเพาะปลูก และกลุ4มเยาวชนน้ีอาจมีความพยายามท่ีจะถูกทำใหIเป8น “เด็ก” พรIอมความ

รับผิดชอบหนIาที่เพียงไม4กี่อย4าง เช4น การศึกษา ช4วยเหลืองานบIาน เป8นตIน จากระบบการเลี้ยงดูแบบชน

ช้ันกลางท่ีพ4อแม4กำกับดูแล แกIไขป|ญหาแทนบุตรหลาน หรือหากพิจารณาตามบทความกระบวนการทำใหI

นักศึกษากลายเป8น “เด็ก” ที่บอกว4าตราบใดที่พวกเขาอยู4ในระบบการศึกษาก็ตIองเป8น “เด็ก” ตลอดไป 

(อรรถจักร สัตยานุรักษB, 2562)  

  ขณะเดียวกันนี้โลกแบบใหม4ที่วางอยู4บนสังคมออนไลนB การเคลื่อนไหวของผูIคนบนสื่อสังคม

ออนไลนBต4าง ๆ กลุ4มเยาวชนแทบทั้งหมดจะใชIชีวิตประจำวันทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนจริง การกำหนด

กรอบแนวทางใหIกับเยาวชนดIวยวิธการท่ีทำใหIพวกเขาเป8นเด็กแทบเป8นไปไม4ไดI เนื่องจากเยาวชนกลุ4มน้ี

จะมีความสามารถในการเรียนรูI การรับรู Iผ4านระบบการสื่อสาร ท4ามกลางการแสวงหาความรูIที ่ไม4มี

ขีดจำกัด เยาวชนเหล4านี้ต4างเรียนรูIกับแหล4งความรูIต4าง ๆ ผูIทรงอิทธิพลในสังคมออนไลนBที่ประสบ

ความสำเร็จ (influencers, net idol) จึงทำใหIเยาวชนกลุ4มนี้จึงมีความตIองการที่รวดเร็ว ทันทีและไม4

สามารถท่ีจะรอไดIเป8นระยะเวลาท่ียาวนาน 

  ข. บทบาทหน?าที่ของการพนันในสังคม จึงเป8นพื้นท่ีหรือสนามที่ผูIคนถูกกดดันทางสังคม 

การถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการไดIรับความไม4เป8นธรรมในการเป8นลูกจIาง พนักงาน และความผิดหวังจาก

การประกอบอาชีพต4างเขIามาแสวงหาความหมายและผลประโยชนB ดังนั้นการพนันจึงทำหนIาที่อยู4ใน

โครงสรIางสังคม 3 ลักษณะ คือ  

   (i) ช6องทางการหารายได?เสริม การเล4นพนันเป8นกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบที่เป�ด

โอกาสสำหรับผูIที่มีความสนใจ ผูIที่ชื่นชอบ เขIามาแสดงความสามารถ เสี่ยงโชค เสี่ยงดวง โดยมีเงินตราส่ิง

ตอบแทน ความคาดหวังของรายไดIสำหรับผูIเล4นและนักพนัน แทบทั้งหมดจะเป8นการวางแผนการเดิมพัน

ในระยะสั้น เช4น การซ้ือหวย ซื้อลuอตเตอรี่ พนันบอล เล4นไพ4 ฯลฯ ถึงแมIอาจมีการมองความคาดหวังท่ี

เกี่ยวขIองกับรายไดIในระยะยาว เช4น การถูกลuอตเตอรี่รางวัลที่ 1 แต4ก็เป8นสิ่งที่ผูIเล4นและนักพนันไม4ไดI
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วางแผนไวIตั้งแต4แรกเริ่ม รายไดIที่มีจากการเล4นพนันจะถูกนำไปเป8นค4าใชIจ4ายที่ผูIประกอบการรายย4อย 

แรงงาน หรือภาคเกษตรกรรมจะนำไปจับจ4ายใชIสอยในชีวิตประจำวัน การนำไปซื้อขIาวของเครื่องใชI

ฟุ�มเฟ�อยบIางในบางโอกาส หรือหากมีเหลืออาจนำไปเก็บเป8นเงินออมสำหรับกรณีฉุกเฉิน เงินที่ไดIจากการ

เล4นพนันจะถูกนำไปใชIจ4ายอย4างเป8นระบบไม4ไดIแตกต4างจากเงินที่มาจากการประกอบอาชีพหรือการ

ทำงานในลักษณะอ่ืน 

   ขณะที่กลุ4มเยาวชนไดIมีพื้นที่ของการสรIางตัวตนอยู4บนแพลตฟอรBมสื่อสังคมออนไลนB

ดIานหนึ่งคือการรับรู IขIอมูลข4าวสารที่มีความรวดเร็ว อีกดIานหนึ่งเยาวชนเหล4านี้ไดIเอาตนเองเขIาไป

เชื่อมโยงอยู4กับการเคลื่อนไหวของอีกซีกหน่ึงของโลกไดI เช4น การเดินทางท4องเที่ยวของบรรดาเซเล็ป 

(Celebrity) ต4าง ๆ หรือการแสดงถึงการมีชีวิตที่หรูหรา การหารายไดIสูงจากการทำงานนIอย เป8นตIน 

เยาวชนเหล4านี้รับรูIขIอมูลข4าวสารและมีความสามารถในการเรียนรูIร4วมกับสื่อสังคมออนไลนBซึ่งอาจไดIเห็น

ขIอจำกัดต4าง ๆ เชิงโครงสรIางทางสังคมที่พวกเขาไม4สามารถที่จะรอวันสรIางเนื้อสรIางตัวในอีก 15 - 20 ป�

ขIางหนIาอาจเป8นเรื่องที่ชIาเกินไป ดังในกรณีของกลุ4มเยาวชนในจังหวัดอยุธยาที่มีความพยายามผันตัวเอง

ไปสู4การเป8นเจIามือรายย4อยเป8นตัวแทนใหIกับเว็ปพนันซึ่งจะเป8นวิธีการที่พวกเขาสามารถมีรายไดIที่เพิ่มข้ึน

ไดI และช4องทางสื่อสังคมออนไลนBจึงเป8นช4องทางหนึ่งที่เยาวชนเขIามาใชIเป8นทางเลือกในการสรIางรายไดI 

เช4น การนำสินคIามาขาย การผลิตสื่อหรือเนื้อหาลงสู4ช4องทางออนไลนB หรือการเล4นพนันในระบบออนไลนB 

รายไดIที่พวกเขาหามาไดIจะถูกนำไปใชIจ4ายตามความตIองการของช4วงวัยบางส4วนอาจแสดงออกสู4สังคม

ออนไลนBเพื่ออาจชี้ใหIเห็นว4าพวกเขาก็สามารถหารายไดI ดูแลตนเอง หรือนำเงินตราไปท4องเที่ยวยังสถานท่ี

ต4างที่อาจถูกมองว4าเป8นกIาวเล็ก ๆ กIาวหนึ่งของตัวชี้วัดหนึ่งความสำเร็จของพวกเขาบนพื้นที่ทางสังคม

ดิจิตอล หรือการอธิบายการเล4นพนันของเยาวชนในจังหวัดชลบุรีประเด็นของ “พื้นที่สนามการพนัน” ซ่ึง

เป8นพื้นที่การแสดงออกทางสังคมที่พวกเขาจะสามารถต4อรองกับอำนาจกระแสหลัก วัฒนธรรมหลักของ

สังคมที่ยึดกุมความคิดแบบ “เด็กดี” โดยสนามเหล4านี้สามารถที่จะแสดงตัวตนที่พวกเขาจะไดIรับการ

ยอมรับไดI 

   (ii) กิจกรรมสันทนาการและการปลดปล6อยทางอารมณR การเล4นพนันอาจถือเป8น

กิจกรรมทางสังคมเพื่อใชIในการพักผ4อนรูปแบบหนึ่งของบรรดาผูIเล4นการพนัน เนื่องจากจำนวนเงิน

ปริมาณการเล4นที่ไม4สูงมาก เปvาหมายหลักของการเล4นพนันไม4ไดIคาดหวังเกี่ยวกับเงินตราเป8นหลัก และผูI

เล4นจะเล4นกันระยะสั้นไม4มีความพยายามที่จะเล4นต4อหรือเอาคืนเมื่อตนเองตIองเป8นฝ�ายเสีย ผูIเล4นจะใชI

การพนันเป8นกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบหนึ่งเพื่อการพักผ4อน แลกเปลี่ยนประสบการณBพูดคุย ไม4ไดI

แตกต4างจากการออกเดินทางท4องเที่ยวตามพื้นที่อื่น การตกปลา การเดินป�า เป8นตIน การเล4นพนันจึงถือ

เป8นการใชIเวลาว4างที่ตนเองมีอยู4เพื่อไปทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบในฐานะที่เป8นป|จเจกคนหนึ่ง เช4น 
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ตนเองชื่นชอบแต4ภรรยาอาจไม4ชอบก็ไดI ดังนั้นการพนันในดIานที่เป8นกิจกรรมการพักผ4อนจึงเป8นเรื่อง

ส4วนตัวของแต4ละบุคคลโดยเฉพาะ   

   การปลดปล4อยทางอารมณB ความผิดหวัง ความคับขIองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

การทำงานและค4าจIางท่ีมีอัตราต่ำ รายไดIไม4เป8นไปตามเปvาหมาย ระบบสวัสดิการรัฐท่ียังตอบโจทยBกับชีวิต 

การเล4นพนันจึงเป8นส4วนหนึ่งของการเยียวยาทางอารมณB เช4น การแสดงอาการดีใจอย4างตื่นเตIนเมื่อตนเอง

ไดIรับเงินรางวัลจากการถูกหวยหรือการเดิมพันชนิดอื่น ๆ หริอการเขIามาร4วมเล4นอยู4ในวงการพนันเพื่อใหI

ตนเองลืมเรื่องทุกขBรIอนจากการประกอบอาชีพในชั่วขณะ เนื่องจากการเล4นพนันบางชนิดที่ผูIเล4นจะตIองมี

สมาธิเพื่อจดจ4อและตั้งใจสำหรับการเดิมพัน หรือการดึงตนเองเขIาไปเป8นส4วนหน่ึงของการแข4งขันเกมสB

กีฬาผ4านตัวกลางหรือเงินตราดIวยการเล4นพนัน การอธิบายการพนันในภายใตIกรอบของ “วาลBวนิรภัย” 

(Safety valve) ผ4านความคิดของ Devereux ที่มองว4าการพนันที่ทำหนIาที่เป8นส4วนหนึ่งของการผ4อน

คลายความตึงเครียด แรงกดดัน ที่จะไม4นำมาสู4การสรIางความวุ4นวายทางสังคม โดยอาจเปรียบเสมือนเป8น

พื้นที่ปลดปล4อยของผูIคน แต4การศึกษาโครงสรIาง ผูIกระทำการและปฏิบัติการของการเล4นพนันนี้ไดI

พยายามอธิบายว4า การปลดปล4อยอารมณBของผูIคนไม4อาจหายไดIอย4างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยอาจเป8นพื้นท่ี

ของการผ4อนคลายแต4ขณะเดียวกันก็ทยอยสะสมความเจ็บปวดและผิดหวังจากป|ญหาที่เกิดขึ้นมาจากการ

ดำเนินชีวิตประจำวันในส4วนหนึ่งที่อาจมีวันที่จะระบายออกมาอย4างรุนแรงก็ไดI โดยอาจกล4าวไดIอีกดIาน

หนึ่งว4าการเล4นการพนันที่เป8นป|ญหาเป8นส4วนมาจากโครงสรIางความเหลื่อมล้ำที่ไม4เท4าเทียมทำใหIผูIคน

ระดับล4างหาท่ีพ่ึงพาตนเองและการดำเนินชีวิตไดIนIอยจึงหันหนIาเขIาสู4การเล4นพนัน        

   (iii) การประกอบสร?างเครือข6ายทางสังคมใหม6 การพนันไดIกลายเป8นพื้นที่ของชุมชน

ใหม4ทางสังคมในเมือง ดัชนีชี ้วัดหนึ่งของความเป8นเมืองคือสังคมที่เป8นป|จเจกมีความเป8นส4วนตัวสูง 

ความสัมพันธBทางสังคมเชิงเครือญาติหรือความสัมพันธBแบบชุมชนด้ังเดิมท่ีหดหายลงไป การประกอบสรIาง

ชุมชนแบบใหม4ทางสังคมที่ไดIรวบรวมผูIคนที่มีความชื่นชอบเดียวกัน ความฝ|นคลIายคลึงกันเขIามาอยู4ร4วม

ในชุมชนเสมือนในรูปแบบใหม4 ชุมชนแห4งนี้จึงกลายเป8นพื้นที่หนึ่งที่ผูIคนไดIเขIามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ทัศนคติที่มีต4อกิจกรรมการเล4นพนัน เช4น ชุมชนของผูIเล4นหวย/ลuอตเตอรี่ ผูIที่เขIามาร4วมจะมีเปvาหมายร4วม

เดียวกันคือการถูกรางวัลซึ่งอาจจะเป8นนัยหนึ่งที่สะทIอนถึงความสามารถในการเอาชนะเจIามือหวยใตIดิน 

หรือลuอตเตอรี่ที่มีรัฐบาลเป8นเจIามือ การไดIเขIามาร4วมกิจกรรมของชุมชนจะทำใหIตนเองไดIมีขIอมูลข4าวสาร

เกี่ยวกับตัวเลข วิธีการเล4น/การซื้อ หรือการวางแผนเพื่อเล4นหวยในหลากหลายรูปแบบ ลักษณะหนึ่งของ

ความเชื่อของชุมชนผูIเล4นหวยหรือลuอตเตอรี่ คือ ตัวเลขเป8นเรื่องที่สามารถคาดการณBไดIอย4างมีเหตุมีผล 

ดังขIอมูลที่ปรากฏเป8นข4าวตามช4องทางการสื่อสารนานาชนิด การเล4นหวยโดยขาดการวิเคราะหBอาจจะ

นำมาสู4ความลIมเหลวในงวดน้ันไดI  
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   เครือข4ายทางสังคมแบบใหม4นี้ไม4ไดIทำหนIาที่เพียงแค4การแลกเปลี่ยนขIอมูลและการ

แสวงหาตัวเลขเพียงแค4นั้น บางส4วนยังทำหนIาที่ในการหล4อหลอมและเชื่อมโยงความสัมพันธBทางสังคมอีก

ดIานหนึ่งดIวย เช4น การแลกเปลี่ยนข4าวสารดIานการศึกษาของบุตรหลาน การหาขIอมูลเกี่ยวกับการคIาขาย

หรือประกอบการร4วมกันเพื่อแสวงหาตIนทุนที่ถูกกว4า หรือการรวมตัวไปทำกิจกรรมทางสังคมการบริจาค

สิ่งของน้ำท4วม บรรเทาสาธารณภัยตามพื้นที่อื่น เครือข4ายทางสังคมใหม4เหล4านี้อาจมีความหนาแน4นไม4

เทียบเท4ากับเครือข4ายเชิงเครือญาติแบบเดิม กล4าวคือ เครือข4ายแบบเครือญาติอาจสามารถช4วยเหลือกัน

ไดIถึงการฝากเลี้ยงลูกหลาน ดูแลบIาน หรือหยิบยืมเงินไดIในบางครั้ง แต4เครือข4ายทางสังคมแบบใหม4อาจ

ทำไดIค4อนขIางจำกัด 

   วิถีการผลิตในระบบทุนนิยมที่แทบไม4เป�ดโอกาสใหIผูIประกอบการรายย4อยขนาดเล็ก 

แรงงานระดับล4าง เกษตรกรรายย4อย รวมถึงผูIคนตัวเล็กตัวนIอยในสังคมไดIกIาวขึ้นมามีตำแหน4งแห4งที่ทาง

สังคมเมือง การประกอบสรIางเครือข4ายสังคมแบบใหม4จึงเป8นการพื้นที่ใหIผูIคนเหล4านี้สามารถแสดงออกถึง

ความรูIความสามารถ กลยุทธBและชั้นเชิงทางดIานการพนัน เพื่อประกอบสรIางตัวตนทางสังคม การไดIรับ

การยอมรับถึงการเป8นผูIนำในการเล4นพนันที่อาจเปรียบเสมือนผูIนำการต4อสูIของผูIคนที่อยู4ในชนชั้นล4างที่มี

ต4อระบบที่กำลังเอารัดเอาเปรียบพวกเขาอยู4 ขณะเดียวกันผูIคนในเครือข4ายสังคมการพนันนี้ก็ไดIรื้อถอน

คุณค4าทางจริยศาสตรBแบบเดิมที่กำลังทำหนIาที่กำกับสังคมใหIเดินไปในเสIนทางที่เหมาะสม การประกอบ

สรIางการพนันใหม4ในฐานะที่เป8นเครื่องมือทางดIานเศรษฐกิจของผูIคนในระดับล4าง เป8นสถานพักผ4อนเม่ือ

ยามเหน่ือยลIา และอาจเป8นอาวุธแบบหน่ึงท่ีพวกเขาใชIตอบโตIระบบท่ีกำลังธำรงอยู4 

    การเป8นเกราะปvองกันของกลุ4มเยาวชนที่มีความปลอดภัยสูงบนสังคมออนไลนB เนื่องจาก

แฟลตฟอรBมเหล4านี้จะมีการจัดเก็บขIอมูลและการรักษาความลับขIอมูลส4วนบุคคลอยู4ในระดับสูงที่สุด 

เยาวชนจึงมีความรูIสึกปลอดภัยและมั่นใจที่จะเขIาร4วมอยู4บนพื้นที่ออนไลนBน้ี ซึ่งเป8นพื้นที่ที่เป�ดโอกาสใหI

พวกเขาไดIแสดงศักยภาพและความสามารถอย4างเต็มที่ เพื่อใหIไดIรับการยอมรับจากบุคคลรอบขIางทั้งใน

โลกทางกายภาพและโลกเสมือน ตลอดจนการแสดงตัวตนของพวกเขาท4ามกลางพื้นที่ทางสังคมเชิง

กายภาพหดหายหรือถูกทำลายลงไป  

 

 3. แนวทางการจัดการการพนันในสังคมไทย การพนันไดIมีบทบาทและมีหนIาที ่อยู 4ใน

สังคมไทยมาโดยตลอดระยะเวลาทางประวัติศาสตรB การเกิดข้ึนของกฎหมายการพนันหรือพระราชบัญญัติ

การพนันในป� พ.ศ. 2478 ที่ถูกปรับปรุงและนำมาบังคับใชIมาจนถึงป�ป|จจุบัน พ.ศ. 2564 ผูIวิจัยจะไม4ขอ

อภิปรายในประเด็นของความลIาสมัยของกฎหมายเนื่องจากมีนักวิชาการไดIชี้ใหIเห็นในประเด็นเหล4านี้ไป

ค4อนขIางเยอะแลIว แต4ประเด็นสำคัญจากการศึกษาโครงการชุดนี้ไดIชี้ใหIเห็นไดIค4อนขIางชัดเจนว4า รัฐบาล



 246 

มิไดIหIามใหIมีการพนันเกิดขึ้นไดIในสังคมเสียทีเดียวแต4รัฐบอกว4าสามารถเล4นไดIแต4ตIองขออนุญาต ดังน้ัน

โดยนัยนี้รัฐก็ไม4เคยปฏิเสธการพนันหรือบางครั้งกลับมีการสนับสนุนใหIเล4นเพิ่มขึ้นดIวยในกรณีของการ

พิมพBสลากกินแบ4งรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 

 การพนันหลายชนิดหรือการพนันในบัญชี ข สามารถเล4นไดIโดยขออนุญาตจากเจIาหนIาที่ของรัฐ 

แต4ดIวยขIอกำหนด กฎระเบียบ มาตรการต4าง ๆ ท่ีเอ้ืออำนวยใหIมีการจัดการพนันบางชนิดไม4สามารถนำไป

ปฏิบัติไดI เช4น การขออนุญาตเล4นการพนันตามบัญชี ข ขณะที่เดินทางท4องเที่ยวไปกับครอบครัว การเล4น

พนันเล็ก ๆ นIอย ๆ ขณะเวลาเดินทางพักผ4อนหรือการเล4นไพ4บนรถทัวรBทัศนาจรเพื่อแกIเหงาระหว4างการ

เดินทางไกล ซึ่งผูIเล4นพนันประเภทนี้ไม4ไดIเล4นพนันเพื่อหวังเงินทองเป8นหลัก แต4หากเป8นการเล4นเพื่อคลาย

เหงา คลายเครียดจากการเดินทาง หรือการเล4นไก4ชนตามบ4อนบIานหรือบ4อนผิดกฎหมายของชาวบIานท่ี

เล4นกันเพื่อสนุกในชุมชนและพวกเขาไม4สะดวกกับการไปเล4นที่บ4อนถูกกฎหมายเนื่องจากมีวันหยุดที่ไม4

ตรงกับการเป�ดของบ4อน หรือตIองมีค4าเดินทางซึ่งถือเป8นตIนทุน ดังนั้นเมื่อพิจารณาแลIวอาจพบว4าการขอ

อนุญาตการเล4นพนันตามกรณีที่กล4าวมาเป8นไปไดIค4อนขIางยากหรือเป8นไปไม4ไดIเลย การกำหนดมาตรการ

หรือขIอกำหนดเพื่อขออนุญาตินี้อาจไม4สอดคลIองกับวิถีชีวิตของชาวบIาน หรือพฤติกรรมการเล4นพนันของ

ผูIเล4นเชิงสันทนาการจนไม4สามารถนำไปปฏิบัติใชIไดIจริง จึงทำใหIเกิดปรากฏการณBการลักลอบการเล4น

พนันท่ีปรากฎเป8นข4าวโดยท่ัวไป  

 กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ยังคงมีป|ญหาของการนิยามของการพนัน ผูIเล4นและนักเล4นพนัน จาก

ภาพข4าวที่ปรากฏใหIเห็นอยู4เป8นเนือง ๆ คือการจับกุมผูIสูงอายุที่ลักลอบการเล4นพนันที่มีวงเงินเพียงหลัก

สิบถึงหลักพันบาทแลIวถูกเรียกว4าเป8นนักพนัน ขณะที่บ4อนขนาดใหญ4ที่เป�ดอยู4ตามหัวเมืองใหญ4เล4นการ

พนันในรูปแบบเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน แต4วงเงินการเล4นอาจสูงถึงหลักแสนหรือหลักลIานบาท ความ

แตกต4างเมื่อพิจารณาตามรูปแบบการเล4นแลIวอาจไม4มีความแตกต4างกันมากนัก แต4ถIาหากยIอนกลับมา

พิจารณาเชิงพฤติกรรมส4วนบุคคลจะพบไดIว4ามีความแตกต4างกันอยู4ค4อนขIางมาก ดังจะเห็นไดIจากการเล4น

พนันของกลุ4มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอยุธยาที่ยังคงเป8นการเล4นพนันโดยมีพื้นฐานทางสังคมแบบเครือ

ญาติ ไดIแก4 เล4นชนไก4ที่ถูกมองว4าเป8นการสืบทอดทางวัฒนธรรมเล4นเพื่อความสนุก การเล4นไพ4เป8นเพื่อน

กับศพ (บ4อนงานศพ) หรือเล4นไฮโล บางครั้งอาจเป8นการลักลอบเล4นพนันร4วมกันเพื่อคลายความเหงา

บรรเทาความเบื่อหน4ายของชีวิต กลุ4มผูIเล4นในกลุ4มนี้จะมีเปvาหมายกลายเล4นเพื่อการบันเทิงหรือเป8น

กิจกรรมสันทนาการ ขณะที่กลุ4มผูIเล4นแบบนักพนันจะมีความพยายามในการเล4นพนันสูง และมีเปvาหมาย

ค4อนขIางชัดเจนใหIความสำคัญกับเงินตราเป8นหลัก การปรับปรุงการนิยามของนักพนันจะทำใหIมีการ

จำแนกระหว4างผูIเล4นที่มีลักษณะการเล4นเชิงสันทนาการหรือบันเทิง ออกจากนักพนันที่มีความพยายามใน

การเล4นท่ีสูงกว4าและมีเปvาหมายในการเล4นเพ่ือเงินตรา 
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 ป|ญหาของการนิยามการพนันที่ค4อนขIางกวIางจนอาจกล4าวไดIว4ากิจกรรมการทายผล การทIาทาย

ฝ�มือที่มีเงินตรา หรือสิ่งของเป8นสื่อกลางแทบทุกชนิดเป8นการพนันแทบทั้งสิ้น โดยไม4จำเป8นตIองพิจารณา

ปริมาณมากนIอยของเงินตราหรือวัตถุ จึงนำไปสู4ความคลุมเครือของการนำกฎหมายไปสู4การปฏิบัติ และ

เป8นการเป�ดช4องทางใหIเกิดการเรียกรับผลประโยชนBจากเจIาหนIาท่ีผูIบังคับใชIกฎหมาย เช4น บางกรณีอาจมี

การจับการลักลอบเล4นการพนันในวงเงินเพียงไม4กี่รIอยบาทแต4ดIวยความหวาดกลัวของการเสียชื่อเสียง 

การมีประวัติทำผิดกฎหมาย หรือการเสียเวลาที ่ตIองไปเสียค4าปรับ เป8นตIน ผู Iถูกจับกุมอาจเสนอ

ผลประโยชนB (สินบน) ใหIกับเจIาหนIาที่ผู Iจับกุมไม4ใหIตIองถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็เป8นไดI ถึงแมIว4า

บางคร้ังจำนวนเงินท่ีใหIอาจสูงกว4าเงินท่ีเล4นการพนันก็เป8นไปไดI   

 บทสังเคราะหBเพื่อสรIางแนวทางการจัดการการพนันในสังคมไทยจึงมีขIอเสนอเพียงประการเดียว

คือการปฏิรูปกฎหมายการพนันที่จะตIองมีความชัดเจนว4า “การพนันจะมีตำแหน4งแห4งที่อยู4 ณ แห4งหนใด

ในสังคมไทย” ซึ่งจะเสนอต4อไปว4าการเสนอการจัดการการพนันที่เหมาะสมคือการทำใหIการพนันมีความ

ชัดเจนทางกฎหมายไม4คลุมเครือ กล4าวคือ กฎหมายอนุญาตใหIเล4นไดIแต4กระแสสังคมมองว4าการพนันเป8น

สิ่งเลวรIายทางสังคมจนนำมาสู4การควบคุมการพนันแบบความคลุมเครือ การปรับปรุงการนิยามของการ

พนัน ผูIเล4น นักเล4นพนัน เพื่อจำแนกผูIคนเชิงพฤติกรรม การควบคุมโดยการใชIกลไกของรัฐบาลส4วนกลาง

ร4วมกับกลไกอำนาจการปกครองของทIองถิ่นในการควบคุมการเล4น และการใชIเทคโนโลยีอัจฉริยะดIานต4าง 

ๆ เขIามาเก็บขIอมูลของผูIที่จะเขIามาเล4นพนันที่เป8นไปตามกฎหมาย ขIอมูลเหล4านี้อาจถูกนำมาประกอบใน

การพิจารณาสนับสนุนความช4วยเหลือต4าง ๆ จากนโนบายของรัฐไดI 

 ขณะเดียวกันกลไกการสรIางการเรียนรูIผลกระทบทางดIานการพนันที่หน4วยงานภาครัฐ หรือ

องคBกรภาคประชาชนที่ไดIมีการขับเคลื่อนร4วมกันก็จะตIองทำหนIาที่ในการสรIางความรูI พัฒนากิจกรรมเพ่ือ

ลดปริมาณการเล4นพนัน หรือการเล4นการพนันอย4างรูIเท4าทัน เป8นตIน      

 

3. อภิปรายผลการศึกษา 

 ขIอคIนพบจากการศึกษาเรื่องการศึกษาโครงสรIาง ผูIกระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของ

การเล4นพนันในพื ้นที ่ภาคกลางสามารถนำมาอภิปรายผลร4วมกับแนวคิดทฤษฎี โดยนำเสนอว4าวิธี

การศึกษาการพนันไม4สามารถที่จะแยกออกจากโครงสรIางทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมไดI ซึ่งจะตIอง

พิจารณาเป8นระบบความสัมพันธBอย4างสลับซับซIอน การวิจัยชิ ้นนี ้มีความแตกต4างกันในพื ้นที ่ทาง

กรณีศึกษาระหว4างแหล4งท่ีมาการพัฒนาการทางดIานการศึกษาแนวคิดการพนันท่ีถูกตIองตามกฎหมาย แต4

พื้นที่การศึกษาการพนันในประเทศไทยยังคงเป8นความคลุมเครือทั้งทางกฎหมายและวัฒนธรรม ผล

การศึกษาบางส4วนไดIสอดคลIองไปกับแนวคิดทฤษฎีและสามารถขยับขยายองคBความรูIการทำงานทาง
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แนวคิดใหIมีศักยภาพการอธิบายไดIเพิ่มมากขึ้น การขยายเพดานของความรูIของ Thrift and Whatmore 

(2004) ไดIอธิบายว4า“Culture”ในทุกวันนี้ปรากฏออกเป8น 3 ลักษณะใหญ4 ไดIแก4 ดIานมานุษยวิทยา

หมายถึงความรูIสึกที่เกี่ยวขIองกับการดำเนินชีวิตของมนุษยB, ในเชิงโครงสรIางเห็นว4าเป8นการสรIางอัต

ลักษณBของกลุ4ม และหมายความถึงกระบวนการทางสังคมบนพื้นที่ทางกายภาพ การศึกษาวิจัยนี้ไดIมีขIอ

คIนพบที่สอดคลIองร4วมกันคือ การสรIางอัตลักษณBกลุ4มเชิงโครงสรIางร4วมกับกระบวนการทางสังคม แต4

ขยายการอธิบายต4อไปว4าพื้นที่ของการแสดงอัตลักษณBของกลุ4ม โดยเฉพาะเยาวชนวางอยู4บนพื้นที่ทาง

สังคมทั้งสองแบบที่แตกต4างกัน คือ การไม4ไดIรับการยอมรับทางสังคมในฐานะของการเป8น “เด็กดี” “คน

ดี” ในสังคมกายภาพ แต4กลุ4มเยาวชนนี้มีวิธีการสรIางตัวตนบนแพลตฟอรBมออนไลนB สื่อสังคมออนไลนB ใน

หลากหลายรูปแบบและไดIรับการยอมรับ หรือส่ิงท่ีถูกเรียกว4า “คุณค4า” “ค4านิยมทางวัฒนธรรม” จึงไม4ไดI

วางอยู4บนฐานของความเขIาใจการรับรูIแบบสากล แต4เป8นการที่รับรูIคุณค4าที่วางอยู4บนฐานของ “เวลา” 

“พื้นที่” หรือ “สนาม” ของการต4อสูIต4อรองเชิงคุณค4า โดยการแสดงออกปรากฏทั้งในฐานะที่เป8นกิจกรรม

ชีวิตประจำวัน กิจกรรมวัฒนธรรม และความหมายของอารมณB ความรูIสึกร4วมกัน 

 การศึกษาการพนันเชิงโครงสรIางหนIาที่ทางสังคมไดIมีชุดคำอธิบายที่ถูกพัฒนามาจากความคิด

ของ Edward Devereux และเพิ่มการอธิบายตามการศึกษาของ Nechama Tec ในประเด็น “วาลBว

นิรภัย (Safety valve)” ที่ชี้ใหIเห็นว4า การพนันเป8นกิจกรรมหนึ่งที่มีหนIาที่อยู4ในโครงสรIางทางสังคมซ่ึงทำ

หนIาท่ีจรรโลงใจ เยียวยาจิตใจ ไม4ใหIผูIคนตIองออกไปทำพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากสังคม ภายใตIความส้ิน

หวังของระบบเศรษฐกิจและการทำงาน ผลการศึกษาวิจัยการพนันภาคกลางนี้ไดIมีขIอสรุปคลIายคลึงกับ 

Devereux และ Tec กล4าวคือ การพนันเป8นส4วนหนึ่งของโครงสรIางทางสังคมที่มีบทบาทและหนIาที่เป8น

กิจกรรมทางสันทนาการ และการใหIความหวังกับผูIคนภายใตIสังคมที่ไม4แน4นอนและผันผวนสูง ประชาชน

ไม4สามารถคาดการณB คาดเดาหรือวางตำแหน4งแห4งท่ีของตนเองในอนาคตไดIจึงทำใหIพวกเขาเขIามาใชIการ

พนันเป8นเครื่องมือผ4อนคลายอารมณB สรIางความหวังหรือการเป8น “วาลBวนิรภัย (Safety valve)” และ

เม่ือพิจารณาตามขIอสรุปน้ีอาจเห็นไดIว4า “วาลBวนิรภัย (Safety valve)” มีบทบาทอยู4ในโครงสรIางแบบน่ิง

สถิตมีความเปล่ียนแปลงนIอย โดยนัยน้ีอาจเราไม4สามารถจะเห็นอารมณBความรูIสึกหรือความรูIสึกดIานลบท่ี

ผูIคนถูกกระทำจากสังคม การเอารัดเอาเปรียบในชีวิตประจำวัน หรือความส้ินหวังในการดำเนินชีวิต 

 “วาลBวนิรภัย (Safety valve)” ของการศึกษาโครงสรIาง ผูIกระทำการ และปฏิบัติการทาง

สังคมของการเล4นพนันในพื้นที่ภาคกลาง ทำหนIาที่เป8นบทบาทหนึ่งในโครงสรIางทางสังคมตามแนวคิด

ขIางตIน แต4ภายใน “วาลBวนิรภัย (Safety valve)” นี้ กลับเต็มไปดIวยแรงกดดันทางสังคมค4อนขIางสูง 

ความไม4พอใจ ความเจ็บปวด และความคาดหวังจากสังคมและการเมือง ดังจะเห็นไดIจากความพยายามท่ี

จะใชI “พื้นที่” “สนาม” ของการพนัน ที่ตอบโตI ต4อตIาน หรือการต4อรองเพื่อเขIาไปอยู4ในโครงสรIางเพ่ือ
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การขยับเลื่อนสถานะ เนื่องจากผูIเล4นพนันเหล4านี้อยู4ในสถานะดIานล4างทางสังคมและมองเห็นว4าการ

ปรับเปลี่ยนตำแหน4งแห4งที่ทางสังคมของตนเองเป8นไปไดIค4อนขIางยาก ความพยายามที่จะใชIสนามการ

พนันเหล4านี้ประกอบสรIางตัวตนใหม4 การถักทอเครือข4าย เพื่อการแสวงหาและสรIางโอกาสในการสรIาง

ฐานะของตนเอง ในขณะท่ีโครงสรIางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไม4สามารถตอบโจทยBกับการดำเนิน

ชีวิตของพวกเขาไดI และในขณะเดียวกัน “วาลBวนิรภัย (Safety valve)” ท่ีเป8นกลไกการทำงานอยู4บนโลก

เสมือนจริงหรือสังคมออนไลนBไดIกลายเป8นเกราะปvองกัน (Barrier) ที่กลุ4มเยาวชนและคนหนุ4มสาวไดIเขIา

มาแสดงความสามารถและตัวตนของตนเองไดIอย4างเสรีภาพ 

 “วาลBวนิรภัย (Safety valve)” จากการศึกษาอาจไม4ไดIหมายความแบบสถิตตามแนวคิดของ 

Edward Devereux แต4การวิจัยนี้เห็นว4า วาลBวนิรภัย (Safety valve) นี้ เป8นสภาวะชั่วคราวคอยทำ

หนIาที่ระบายอารณBความตึงเครียดไดIในบางครั้ง ขณะเดียวกันแรงกดดันทางสังคมในระยะยาวยังคง

ปรากฏอยู4ใหIเห็นอย4างเนือง ๆ วาลBวนิรภัยอาจทำงานอย4างมีประสิทธิภาพไดIเพียงระยะหนึ่ง และเม่ือ

ความอดทนอดกลั้นที่มีต4อสังคมเริ่มลดลง การพนันหรือวาลBวนิรภัยที่มีความไม4แน4นอนซึ่งไม4ตอบโจทยB

ทางเศรษฐกิจของมนุษยBไดIในระยะยาว สถานการณBทางการเงินเริ่มมีแรงกดดันสูงขึ้น วาลBวนิรภัยนี้ก็

อาจจะพรIอมที่จะปลดปล4อยแรงกดดันทั้งหมดซึ่งอาจนำมาสู4ความเปลี่ยนแปลงและการจัดการทางสังคม

ใหม4ก็ไดI  

 การศึกษาโครงสรIาง ผูIกระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของการเล4นพนันภาคกลาง จะมอง

การพนันดIานที่เป8นกลไกหนึ่งของโครงสรIางทางดIานสังคม ไม4ไดIพิจารณาการเล4นพนันจากมุมมองที่เป8น

พฤติกรรมการเบี ่ยงเบนทางสังคมซึ ่งมักจะมองดIานลบเพียงอย4างเดียว งานวิจัยนี ้จึงฉายภาพของ

ปรากฏการณBอีกดIานหนึ่งที่มาจากผูIเล4น และนักพนัน การศึกษานี้ไดIนำมาอภิปรายผลร4วมกับงานวิจัยช้ิน

อื่นในประเด็นเชิงวัฒนธรรมดังในการศึกษาของ วสันตB ป|ญญาแกIว (2557) เรื่องพนันบอล อำนาจ และ

ความเป8นชาย และ อริยา เศวตามรB (2557) หวย: ความรูIและความหมายในมุมมองของผูIหญิง” ไดIแสดง

ใหIเห็นถึงการสรIางพื้นที่ทางสังคมใหม4เป8นสัญลักษณBทางอำนาจ การจัดการเครือข4ายทางสังคม เช4น การ

ช4วยเหลือการเงิน โดยมีความสอดคลIองร4วมกันในประเด็นของการสรIางพื้นที่ทางสังคม โดยการศึกษาการ

พนันภาคกลางไดIแสดงใหIเห็นถึงพื้นที่ทางสังคมออนไลนBต4าง ๆ ไดIเขIามามีบทบาทในการพนัน หรือการใชI

พื้นที่ออนไลนBแสดงตัวตน การประสบความสำเร็จ หรืออาจกล4าวไดIว4าเป8นการใชIชีวิตประจำวันบน

แพลตฟอรBมออนไลนB และประเด็นของการเล4นพนันในฐานะวัฒนธรรมแบบเมืองของ ธนิต โตอดิเทพยB 

(2560) เรื ่อง การพนันฟุตบอลในชีวิตประจำวันของสังคมอุตสาหกรรมดIวยการอธิบายว4าการพนัน

ฟุตบอลคือปฏิบัติการสังคมของกลุ4มแรงงานระดับล4าง การศึกษาการพนันภาคกลางไดIขยายการอธิบาย

ต4อไปในมิติอื่น ๆ ทั้งในเชิงของป|ญหาทางดIานเศรษฐกิจการเงินของผูIคนที่ประกอบอาชีพผูIประกอบการ 
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เกษตรกรรม และกลุ4มเยาวชน และการอธิบายที่เขIาไปถึงการศึกษาทางดIานโครงสรIางอารมณB ความรูIสึก

ของผูIคน เช4น ความผิดหวัง โดยแสดงใหIเห็นถึงความอึดอัดของแรงงานในระดับล4าง การวิจัยการพนัน

ภาคกลางนี้ไดIขยับขยายการจำแนกความแตกต4างระหว4างผูIเล4นพนันที่มีวัตถุประสงคBการเล4นเพื่อการ

บันเทิง หรือการพักผ4อน กับนักพนันท่ีมีวัตถุประสงคBการเล4นเพ่ือเงินตราเป8นหลัก 

 

4. ข>อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากขIอคIนพบที่ไดIจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูIวิจัยมีขIอเสนอแนะที่เป8นนัยเชิงนโยบายและ

ประเด็น ท่ีควรนำไปสู4การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนองคBความรูI ดังต4อไปน้ี 

 4.1 ควรมีการปฎิรูปการณBพนันใหIเกิดความชัดเจนทั้งดIานสังคม วัฒนธรรม และกฎหมายท่ี

สามารถใชIไดIจริงและสามารถควบคุมการเล4นพนันไดIอย4างมีประสิทธิภาพ 

  4.1.1 การปฏิรูปกฎหมายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ควรเอาใจใส4ดูแลพนักงานเพิ่มมากข้ึน 

เช4น การสรIางพื้นที่สาธารณะภายในโรงงานหรือในนิคมอุตสาหกรรม หรือการจัดแบ4งเวลาที่ใหIพนักงาน

แรงงานมีเวลาส4วนตัวเพ่ิมมากข้ึน  

  4.1.2 การปฏิรูปกฎหมายการพนันที่สามารถนำไปปฏิบัติไดIในสถานการณBทางสังคมและ

เอ้ืออำนวยใหIผูIคนไดIเขIาถึงมาตราการ การควบคุม การขออนุญาต เพ่ิมมากข้ึน   

 4.2 การยอมรับและสรIางการเรียนรูIที่เกี่ยวขIองกับการพนันทั้งในเชิงของพฤติกรรมศาสตรB 

สังคม และผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ เพื่อเป�ดโอกาสใหIผูIคนไดIมีช4องทางการถกเถียง แลกเปล่ียน

สาธารณะเพ่ิมมากข้ึน  

 4.3 ควรมีการศึกษาถอดบทเรียนการพนันสมัยใหม4ในรูปแบบออนไลนB ทั ้งในดIานสังคม 

วัฒนธรรม และการควบคุมทางกฎหมาย ท้ังภายในประเทศและต4างประเทศ       
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