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บทคัดยอ 

  

การศึกษาเรื่องการพนันฟุตบอลในชีวิตประจําวันของสังคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาค

ตะวันออก มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณการพนันในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

พฤติกรรมการพนันของกลุมแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และปจจัย ผลกระทบท่ีสงผลและตามมา

จากการเขาสูแวดกวงการพนัน วิธีการดําเนินการวิจัยดวยการเก็บขอมูลเชิงสํารวจเพ่ืออธิบาย

สถานการณ และการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ืออธิบายพฤติกรรมในเชิงลึก โดยอาศัยจากขอมูลการ

สัมภาษณ การสังเกตการณ และการเขาไปมีสวนรวมในบางกิจกรรมของผูใหขอมูลเพ่ือพรรณนาและ

บอกเลาขอมูลท่ีมาจากมุมมองของแรงงาง 

ผลการศึกษา สถานการณเลนการพนันในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก

พบวา ผูเลนการพนันสวนใหญเปนเพศชายและมีอายุตํ่ากวา 40 ป ผูท่ีอยูในสถานภาพโสดจะมี

แนวโนมการเลนพนันคอนขางมาก มีรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท จํานวนมากมีภูมิลําเนาอยู

นอกพ้ืนท่ีและตางจังหวัดระยะเวลาในการเขามาอยูไมเกิน 10 ป แตละรายแบกรับภาระคาใชจาย

ประจํา ไดแก คาใชจายสวนของคาเชาท่ีอยูอาศัย การเลี้ยงดูครอบครัวหรือการสงเงินกลับบานเพ่ือ

หลอเลี้ยงบุคคลในครัวเรือน ทัศนคติท่ีมีตอการพนัน ผูเลนเห็นวาการพนันบางชนิดไมเปนการพนันใน

สายตาของแรงงาน พฤติกรรมการเลนพนันทางดานการเงิน ผูเลนพนันสวนใหญจะใชเงินในการเลน

การพนันต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน และเลนไมเกิน 1,000 บาทตอครั้ง เลนสูงสุดไมเกิน 5,000 บาท 

การเลนพนันไดมากท่ีสุดจะไมเกิน 5,000 บาท ปริมาณเงินท่ีเสียมากท่ีสุดต่ํากวา 5,000 บาท  

 พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนโครงสรางของ

การเลนพนันฟุตบอลจากเดิมท่ีเปนระบบแบบงาย ๆ จะปรากฏเจามือ โตะบอล คนกลางแบบชัดเจน 

สูการพนันฟุตบอลแบบใหมท่ีถูกสรางเปนเครือขายอีเล็คโทรนิค เลนผานชองทางในระบบดิจิตอลท่ี

สามารถเลนไดตลอดเวลา ไมปรากฏตัวเจามือ คนกลางท่ีชัดเจน เปนการตัดตอนโตะบอลหรือคน

กลาง ทําใหกลุมเจามือใหญสามารถกอบโกยผลประโยชนไดอยางท่ี แตละผูใหบริการจะมีศูนยบริการ

ใหขอมูล (call center) ทําหนาท่ีโอนเงินใหกับลูกคาในกํากับ บริษัทเปดรับแทงพนันจะมีการแขงขัน

กันสูงในระบบการพนันแบบใหม มีการทําโปรโมชั่นแขงขันเพ่ือดึงดูดลูกคาและสรางนักพนันหนาใหม  

 การกําเนิดของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกท่ีทําใหเกิดพ้ืนท่ีชุมชนแบบใหมไดแก กลุมแฟนบอล

พลัดถ่ิน หมายถึงกลุมแฟนบอลท่ียายจากภูมิลําเนาเดิมมาทํางานในพ้ืนท่ีตางถ่ินแลวมีการรวมตัวเพ่ือ
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เชียรสโมสรบานเกิดของตนเอง กลุมแฟนบอลทางไกล หมายถึงกลุมผูคนท่ีเชียรผานเครือขายของ

ระบบสื่อสารมวลชน มีโอกาสการเขารวมเชียรในสนามคอนขางนอย บางรายจะนิยมเลนพนันฟุตบอล

ควบคูกัน และกลุมแฟนบอลเฉพาะกิจ หมายถึง แฟนบอลท่ีใหความสําคัญกับผลการแขงขันมากกวา

ความรักและความชื่นชอบทีมฟุตบอล เนนผลแพชนะและผลตางประตู เนนการสรางรายไดจากการ

พนัน เปาหมายหลักคือเงินตราและชัยชนะ 

 บทบาทของอุตสาหกรรมไดเขามาสรางพ้ืนท่ีทางสาธารณะรูปแบบใหมผานการจัดทํา

โครงการกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสันทนาการ การออกกําลังกายในสนามฟุตบอลเอกชน และเปน

พ้ืนท่ีการเดิมพันขันตอจากการแขงขันฟุตบอลของแรงงานดวยกัน และพ้ืนท่ีสาธารณะอีกแหงหนึ่ง คือ 

วงเหลา เบียรและการพนัน เปนพ้ืนท่ีทางสังคมหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม ท่ีผูคนตางตองการแสวงหา

ทางออกจากปญหา เปนพ้ืนท่ีท่ีเปดโอกาสใหเพ่ือนท่ีคุนเคยและสมาชิกหนาใหมสามารถเขามารวม

แลกเปลี่ยน พูดคุย การรับฟงรวมกันในทุกเรื่องตั้งแต ปญหาครอบครัว ปญหาความขัดแยงภายใน

โรงงาน ฯลฯ เปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมท่ีสั้นไมยาวนานเนื่องจากมีการหมุนเวียนของผูดื่ม

และนักพนันเขามาสับเปลี่ยนกันตลอดเวลา  

 พฤติกรรมการเลนพนันของแรงงานคือ ความตองการและการจัดการทางการเงินเฉพาะหนา 

ผูเลนสวนใหญมีรายไดอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา (ไมเกิน 20,000 บาท/เดือน) มีตนทุนการใช

ชีวิตการทํางานท่ีสูง และการแบกรับภาระของครอบครัวตนเอง รายไดท่ีมาจากการพนันจะถูกนําไปใช

ในชีวิตประจําวันเล็กๆ นอย ๆ และการเลนการพนันคือความพยายามในการจัดการความสัมพันธทาง

สังคมแนวใหม การตอรองชั้นเชิงทางดานความสามารถ การคาดคะเน และการประเมินความเปนไป

ไดผานศักยภาพตางๆ ของผูเลน การตอสูทางฝมือระหวางบรรดาลูกมือกับเจามือ และการตัดสินใจ

การใชเหตุผลทางดานการเงิน 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลนการพนันประกอบไปดวย 5 ปจจัยไดแก 1. การพัฒนาของระบบ

เทคโนโลยีการสื่อสาร การขยายตัวของระบบอินเทอรเน็ต โทรศัพท อัจฉริยะ (Smart Phone) ท่ีทํา

ใหขอมูลขาวสาร และการพนันไปสูตัวผูรับสารไดอยางรวดเร็ว 2. กฎหมายเพ่ือควบคุมการพนันไม

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการพนันและมีขอจํากัดในทางปฏิบัติ 3. แนวทางการ

พัฒนาเชิงนโยบายระดับทองถ่ินไมสอดคลองกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 4. โครงสรางรายไดท่ีต่ํา และ

ระเบียบการทํางานท่ีเครงครัด 5. การใชเหตุผลกับการเลนการพนัน ผลกระทบท่ีเกิดจากการเลนพนัน

สามารถแสดงออกมา 2 ดานใหญ คือ หนึ่งการขยายตัวของการพนันฟุตบอลและการพนันชนิดอ่ืน
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ท่ีมาจากระบบการพนันออนไลนซ่ึงทําให ผูเลนมีชองทางในการเลนการพนันท่ีหลากหลาย และ

เปดเผยตัวตนมากข้ึน ความลาหลังของกฎหมายการพนันในประเทศไทย จึงเปนชองโหวขนาดใหญ

และเปดโอกาสใหกับเทคโนโลยีทางดานการพนันมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน และ สองผลกระทบทางดาน

เศรษฐกิจ สังคมในระดับครัวเรือน คือ ระบบการเงินในครอบครัวขาดสภาพคลอง การแตกสลายของ

สังคมครอบครัว ไดแก การสรางภาระหนี้สินเพ่ิมมากจนบุคคลในครอบครัวไมสามารถยอมรับไดสูการ

หยาราง ความแตกแยกภายในครอบครัว และปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานและการประกอบอาชีพ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 การพนัน (Gambling) คือกิจกรรมหนึ่งในทางสังคมท่ีแฝงฝงและตกทอดมาพรอมกับมนุษย

ตั้งแตอดีต เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการแสวงโชคบนความเสี่ยงและความไมแนนอน ซ่ึงอาจเปนเรื่องท่ี

เก่ียวของและสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การตัดสินออกไปซ้ือสินคาโดยท่ีไมทราบได

วารานเหลานั้นจะเปดขายหรือปดหรือไม แตอยางไรก็ตามการนิยามความหมายของการพนันแนว

กวางท่ีหมายถึง อะไรก็ไดท่ีมีลักษณะเปนธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction) ท่ีเก่ียวของ

กับผลของความไมแนนอน เม่ือพิจารณาตามนิยามความหมายดังกลาวอาจกลาวไดวาการพนันท่ีเลน

เพ่ือการพักผอนและความบันเทิงนั้นไมถือวาเปนการพนัน (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2557,หนา 1-2)  

 การพนันไดขยายและเติบโตข้ึนมาในรูปแบบท่ีหลากหลายพรอมกับสังคมทุนนิยม ซ่ึงเปนการ

เปดโอกาสใหผูคน (ผูเลน)และหนวยงานท่ีแสวงหากําไรจากการประกอบการพนัน ในทางตรงกันขาม

การพนันเปนสิ่งท่ีสังคมและการเมืองไมสามารถยอมรับไดดวยเหตุผลเชิงศีลธรรม จึงนําไปสูการ

ตัดสินใจการวางนโยบายการออกระเบียบเพ่ือควบคุมกิจกรรมการพนัน หรือการเปดโอกาสใหมี

กิจการการพนันเพ่ือแสวงหารายไดของรัฐอีกทางหนึ่งเพ่ือการพัฒนาสังคม เชน การออกลอตเตอรี่ 

Jan McMillen (1996) ไดชี้ใหเห็นวา เง่ือนไขทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมสังคม และอุดมการณการ

ควบคุมของรัฐมีความสัมพันธตอความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ “การพนัน” ซึงหมายความวา 

การพนันจึงพลวัตท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหสอดคลองไปกับบริบททางดานเศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคมวัฒนธรรม 

การเลนฟุตบอลในประเทศไทยเริ่มข้ึนตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยบรรดาชาวยุโรป และกลุมชน

ชั้นนําไทยท่ีมีโอกาสไดเดินทางไปศึกษาอยูท่ีประเทศอังกฤษจึงไดเรียนรูวัฒนธรรมการเลนฟุตบอล

ตามกติกา มีน้ําใจนักกีฬา และความสามัคคี การเริ่มเลนกีฬาฟุตบอลอยางจริงจังตั้งแตป พ.ศ. 2444 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู รัชกาลท่ี 5 การสนับสนุนของรัฐ โดยกรมศึกษาธิการได

จัดการแขงขันแบบแพคัดออกเพ่ือชิงชัยกันระหวางโรงเรียนภายในเขตกรุงเทพฯ และธนบุรี คานิยม

ในการเลนกีฬาเหลานี้จึงเริ่มเปลี่ยนดวยบทบาทของรัฐท่ีเขามามีบทบาทในการควบคุมและการ

นําเสนอคุณคาของการเลนกีฬา คือ เลนเพ่ือเกียรติยศ สอดคลองกับการรับเอารูปแบบการเลนตาม
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โลกทัศนของตะวันตก ภายใตกฎกติกา รูปแบบการเลนอยางสามัคคี สูการเลนกีฬาท่ีมีความศิวิไลซ 

ในนิยามของรัฐในสมัยนั้น หรือการอธิบายถึงความเปนนักเลงแบบสุภาพชน (ชาญ พนารัตน ใน วสันต 

ปญญาแกว (บรรณาธิการ), 2557, หนา 27-35) 

ความเปลี่ยนแปลงเขาสูโลกสมัยใหมคือการขยายตัวของระบบทุนท่ีเขามามีบทบาทใน

อุตสาหกรรมทางดานการสื่อสารโดยเฉพาะการเขามาสนับสนุนผานการซ้ือโฆษณาเพ่ือผลักดัน

ยอดขายใหกับบริษัทของตน สงผลใหบรรดาสโมสร นักกีฬาเริ่มมีความสัมพันธกับผูชมผานสื่อ

โทรทัศน วิทยุท่ีขยายมากไปกวาผูชมในระดับทองถ่ิน วิถีชีวิตของนักกีฬาถูกเชื่อมโยงอยูภายนอก

สนามมากข้ึน เชน การเปนตนแบบ ความมีชื่อเสียง เปนตน อาจกลาวไดวาเปนการผลักดันใหกีฬาสู

การเปนสินคาอุตสาหกรรมกีฬา ในป พ.ศ. 2552 สมาพันธฟุตบอลเอเชีย ออกระเบียบวาดวยความ

เปนสโมสรฟุตบอลอาชีพ สูการจัดต้ังบริษัทไทยพรีเมียรลีก จํากัด ข้ึนมา เพ่ือจัดการแขงขันฟุตบอล

ลีกภายในประเทศอยางเปนอาชีพ สงผลใหเกิดการต่ืนตัวกระแสของการแขงขันฟุตบอลวัฒนธรรม

การเชียรการดูบอลภายในประเทศมากข้ึน การเติบโตสงผลตอการขยายตัวของการพนันฟุตบอลได

มากข้ึนสืบมาจากการขยายตัวของสื่อและชองทางขาวสารในแวดวงฟุตบอลของบรรดาผูท่ีสนใจ 

ขณะท่ีเจามือสามารถออกราคาตอรองท่ีมีรายละเอียดและมีความสลับซับซอนไดมากข้ึน (บี บางประ

กง, 2557, หนา 10-13)  

จากอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลท่ีกอตัวข้ึนท่ีมากและแพรหลายอยูในสังคมไทย ไดแกไทย

พรีเมียรลีก (Thai Premiere League) หรือการติดตามดูฟุตบอลในตางประเทศ (English Premiere 

League) สงผลใหฟุตบอลกลายเปนกีฬาและสินคายอดนิยมของผูคนจํานวนมาก และเปนสวนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมการบริโภคขาวสาร การดําเนินธุรกิจ และในสังคมทุนนิยมสมัยใหมไดกอรูปของการ

รวมตัว การดําเนินกิจกรรมของกองเชียร ผูชม นักพนันท่ีเขามารวมเลนทายผลการแขงขันหรือ “พนัน

บอล” ขอมูลจากผลการสํารวจพฤติกรรมการรับชมและการเลนการพนันฟุตบอลโลกในชวงป 2014 

ไดชี้ใหเห็นวาประเด็นสําคัญวาผูคนจํานวนหนึ่งท่ีติดตามชมถายทอดสดการแขงขัน จะเลนการพนัน

ฟุตบอลควบคูกันไป โดยมีลักษณะแบบท่ีเลนกันเองและเลนกับเจามือรับแทงการพนัน และฟุตบอล

โลกเปนรายการแขงขันท่ีกระตุนใหเกิดนักพนันหนาใหมเพ่ิมปริมาณมากข้ึน ขณะท่ียอดเงินเดิมพัน

การพนันฟุตบอลสูงถึง 33,261 ลานบาท สงผลใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง เชน ปญหาทางการเงิน 

ทางดานสังคม และการเขาสูระบบเงินกู (ศูนยศึกษาปญหาการพนัน, 2557, หนา 4-7)     
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  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเขาสูความเปนสมัยใหม ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา

และระบบการผลิตแบบใหม ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วคอนขางสูง (High Mobility)1 ผูคนท่ีอาจ

กลาวไดวาอยูในสังคมสมัยใหมหรือสังคมเมืองแทบท้ังสิ้น ตองเผชิญอยูกับความไมแนนอนและเสี่ยง 

(High Tension) หลายระดับท่ีตนเองเขาไปมีความสัมพันธ ไดแกโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ ทาง

การเมืองและสังคม เชน การประกาศปดกิจการของบริษัทอยางรวดเร็วทําใหแรงงานหลายรายตองตก

งานและขาดรายได สงผลตอความเปลี่ยนแปลงในระดับของโครงสรางอารมณ (High Emotion) เชน

กลายเปนแรงผลักท่ีทําใหผูคนท่ีอยูทามกลางความเสี่ยงเหลานี้ตางแสวงหาโอกาสท่ีสามารถเปน

เครื่องมือรองรับความเสี่ยงไดในระดับหนึ่งถึงแมโอกาสเหลานั้นจะมีนอยก็ตาม การแสวงโชคลาภจาก

การพนันโดยเฉพาะ เชน การพนันฟุตบอลรายวัน สลากกินแบงรัฐบาลหรือหวยใตดิน ไดกลายเปน

ความหวังหรือแสงสวางเพียงเล็กนอยท่ีจะทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันสามารถเดินตอไปไดอยางมี

ความหวังเพ่ือท่ีจะขยับเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง (อรรถจักร สัตยานุรักษ, 

2558)        

 ภาพจินตนาการหนึ่งของความเปนเมืองคือสังคมอุตสาหกรรม ท่ีอธิบายถึงระบบการผลิตทาง

การคาและอุตสาหกรรม การผันตัวเองออกจากระบบเกษตรกรรมสูระบบการจางแรงงานท้ังในระบบ

และนอกระบบอุตสาหกรรม หรือการทําเกษตรท่ียืดหยุน เชน การเปนแรงงานท้ังในภาคการเกษตร

และนอกภาคการเกษตร หรือการสงเงินกลับบานเพ่ือเปนปจจัยการผลิตสําหรับการเพาะปลูกใน

ฤดูกาลตอไปของครอบครัว การศึกษาของบุญเชิด หนูอ่ิมและคณะ (2558) ไดอธิบายสังคมภายใน

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง ท่ีประกอบไปดวย กลุมคนชนชั้นกลางท่ีประกอบอาชีพเปนพอคาแมคา

รายยอยในชุมชน เปนกลุมคนรุนใหมท่ีมีการโยกยายมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนหลากหลายภูมิภาคเขามาใชชีวิต

เปนแรงงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับองคกรไดในระดับหนึ่ง 

วิถีชีวิตของแรงงานจะรายไดอยูในระดับท่ีไมสูงมาก เชน รายไดรายวัน หรือเดือนละ 15,000 บาท 

(ไมรวมคาลวงเวลา) และจะมีพฤติกรรมนิยมเลนการพนันในสัดสวนท่ีสูงไดมีการศึกษาในพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมและเขตเมืองไดสะทอนใหเห็นวา สัดสวนของผูนิยมเลนการพนันมากกวารอยละ 70 จะ

                                                           
1 การเคลื่อนยายสูง (High Mobility), ความเสี่ยงและความตึงเครียดสูง (High Tension), ความแปรปรวนของ

อารมณสูง (High Emotion) ผูวิจยัปรับการอธิบายมาจาก ศ.ดร.อรรถจักร สตัยานุรักษ ในการวิจยัเรือ่ง ความ

เปลี่ยนแปลง "ชนบท" ในสังคมไทย: บนความเคลื่อนไหวสู ประชาธิปไตย 
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มีรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท เนื่องจากมองวาการพนันคือการลงทุนมิใชการบริโภค และเห็นชองทาง

ถึงการปลดปลอยตนเองออกสูความยากจน (บุศรา สุกใส, 2547; ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ, 2556;  

พรเพ็ญ วรสิทธา, 2553) 

 ดานหนึ่งของปรากฏการณทางสังคมเมืองอุตสาหกรรมคือภาพของความเจริญรุงเรืองการ

ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ การเกิดข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการหมูบานจัดสรร ภาคบริการท่ี

สืบเนื่อง อาจกลาวไดวากอใหเกิดการหมุนเวียนของเงินตราภายในพ้ืนท่ีอัตราท่ีสูง ขณะท่ีอีกดานหนึ่ง

ภาพท่ีถูกเก็บซอนภายใตรมเงาของกระบวนการพัฒนาคือ การขยายตัวของนิคมและโรงงาน

อุตสาหกรรมไดทําใหเกิดการเคลื่อนยายของผูคนจํานวนมากท่ีเต็มไปดวยความหวัง การแสวงหา

รายไดและการมีวิถีชีวิตท่ีดีกวาเดิมจากบานเดิมของตนเองเขาสูการเปนลูกจาง แรงงานภายในโรงงาน

พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวของความเปนเมือง การมีรายไดและเงินเดือนท่ีไมเพียงพอ

หลอเลี้ยงชีวิตทางเศรษฐกิจ โครงสรางทางสังคมแบบอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเปนปจเจกและความ

โดดเด่ียว การเขาถึงกิจกรรมหรือสวัสดิการของรัฐไดยากในพ้ืนท่ีตางถ่ิน กลายเปนการกอรูปและการ

ผลักดันใหแรงงานยายถ่ินตางแสวงหาชองทางรายไดเพ่ิมข้ึน การเกิดข้ึนรานอาหารยามคํ่าคืนท่ีเปด

ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนานาชนิดควบคูไปกับการเปดรับแทงการพนันฟุตบอลอยางอิสรเสรี สนาม

ฟุตบอลใหเชา หรือการเกิดข้ึนของคนเดินโพยฟุตบอล1

2 ท่ีมีเปนจํานวนมาก กลับกลายเปนพ้ืนท่ีทาง

สังคมใหมชนิดหนึ่งท่ีทําใหมีเรื่องพูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตประจําวัน พ้ืนท่ีแหง

ความหวังทางเศรษฐกิจท่ีอยูภายนอกระบบ เนื่องจากมีการแขงขันฟุตบอลแทบทุกวันจึงมีโอกาสเลน

การพนันและการแกตัวไดมากกวาการเลนการพนันชนิดอ่ืน (เติม (นามสมมุติ), สัมภาษณ, วันท่ี 27 

พฤศจกิายน 2559)      

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการพนันฟุตบอลในปฏิบัติการชีวิตประจําวัน

ของผูคนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง วามีลักษณะอยางไร มีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลกระทบตอ

พฤติกรรมการพนัน  ฐานคิดการวิจัยจะมีมุมมองการพนันท่ีมาจากกลุมแรงงานในพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรม และกาวขามการอธิบายแบบเดิมดวยปจจัยเก่ียวกับผลตอบแทนสูง การมีสวนลด การให

เครดิต หรือชักจูง โดยผูวิจัยจะพิจารณาถึงวาโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมืองท่ี

                                                           
2 นายหนารับแทงฟุตบอลเพ่ือสงตอใหกับเจามือใหญอีกทอดหน่ึงมรีายไดจากสัดสวนปรมิาณยอดเงินของการเลนใน

แตละคืน จากการสัมภาษณเบ้ืองตนคนเดินโพยแตละคนมยีอดรับการแทงการพนันแตละคืนถึง 70,000 ถึง 

150,000 บาท 
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แตกตางกัน ความไมเทาเทียมมีความสัมพันธตอการสรางหรือฉุดดึงใหผูคนเขาสูวงการพนัน ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีของความฝนและความหวังหนึ่งท่ีอาจจะปลดปลอยพวกตนออกจากโครงสรางสูความเสมอหนา

กันทางสังคม     

 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 สถานการณการเลนพนันในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก 

2.2 พฤติกรรมการเลนการพนันฟุตบอลของแรงงานในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาค

ตะวันออก 

 2.3 ปจจัยท่ีสงผลและผลกระทบท่ีเกิดจากการพนันฟุตบอลของแรงงานในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  

แหงหนึ่งในภาคตะวันออก 

 

3.ขอบเขตการศึกษา 

3.1 ขอบเขตทางดานประชากร ผูวิจัยจะใชกลุมประชากรในพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี 

อุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก โดยเฉพาะกลุมแรงงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม และกลุม

ชาวบานท่ีประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของโดยรอบของพ้ืนท่ี (ผูประกอบการรายยอย) เชน พอคาแมคาขาย

อาหาร รานซักอบรีด วินมอเตอรไซค เจาของสนามบอลหญาเทียมใหเชา เปนตน 

3.2 ขอบเขตทางดานเวลา ศึกษาตั้งแตชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2535 ท่ีไดเริ่มมีการขยายตัวของ 

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมกอใหเกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การเคลื่อนยายของผูคนในแทบทุก

ภูมิภาคเขามาเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จนกอรูปของความเปนเมืองในเขตพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก จนกระท่ังป พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีเปนจุดท่ีขอมูลมี

ความนิ่งอยูระดับหนึ่ง ซ่ึงเปนสังคมประชาธิปไตยท่ีเปดโอกาสใหผูคนแสวงหาเสนทางเดินชีวิตของ

ตนเอง และการแพรขยายของระบบสื่อใหมเขาแทรกซึมอยูในชีวิตประจําวันของผูคนอยางเขมขน  

3.3 ขอบเขตทางดานเนื้อหา ผูวิจัยจะใชเนื้อหาในมิติทางดานการเศรษฐศาสตรและรายได  

มิติทางดานโครงสรางทางสังคม และมิติทางดานการเมืองในชีวิตประจําวันเขามารวมการอธิบาย  
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4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 4.1 องคความรู ใหม ท่ี มี มิติและมุมมองการพนันท่ีมาจากกลุมแรงงานในพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรม ท่ีประกอบไปดวยโครงสรางทางดานเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตแบบเมือง 

 4.2 องคความรูจะนําไปสูแนวทางการจัดการสวัสดิการของเอกชนและสวัสดิการของรัฐเพ่ือ

ลดปริมาณการเลนการพนันในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

 4.3 องคความรูจากการวิจัยจะนําไปสูแนวทางการสรางมาตรการทางสูภูมิคุมกันทางสังคม

โดยเฉพาะสถานการณของสังคมในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม หรือพ้ืนท่ีคลายคลึงกันเพ่ือสรางความเขมแข็ง

ท้ังในระดับปจเจกบุคคลและสังคม 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยจะนําเสนอผลงานการศึกษาในเชิงคุณภาพ และอาจเพ่ิมเติมขอมูลการเก็บ

แบบสอบถามในเชิงของการสํารวจเพ่ือนํามาอธิบายขอมูลสถานการณการเลนการพนันในพ้ืนท่ี 

รวมกับผลการศึกษาในบางประเด็นท่ีสําคัญ 

5.1.พ้ืนท่ี ประชากร การเลือกตัวอยาง 

-    พ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก พ้ืนท่ีของเขตอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก คือพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญของประเทศ 

- ดานประชากร ไดแก กลุมแรงงานท่ีประกอบอาชีพเปนลูกจาง ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะกลุมผูใชแรงงานมีฝมือ และกลุมผูใชแรงงานไรฝมือ และกลุมชาวบานท่ีประกอบอาชีพท่ี

เก่ียวของโดยรอบของพ้ืนท่ี (ผูประกอบการรายยอย)  

การเลือกตัวอยางผูวิจัยจะเลือกผูเลนการพนันโดยจะพิจารณาตามระยะเวลาการเลน เชน 

ระยะสั้น (ต่ํากวา 1 ป) ระยะยาว (มากกวา 1 ป) ความถ่ีในการเลน กลุมคนเดินโพย รานอาหาร

เครื่องดื่มท่ีเปดรับแทงการพนัน เปนตน   

 

6. วิธีการเก็บขอมูล 

 การวิจัยนี้จะทําการศึกษาเชิงคุณภาพเปนหลักและเสริมดวยการศึกษาในเชิงปริมาณ  

ผูวิจัยจะออกแบบสํารวจเชิงปริมาณเพ่ือเก็บขอมูลเชิงสถิติเสริม การอธิบายถึงสถานการณ 

และพฤติกรรมการเลนการพนันในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม สามารถแสดงการคํานวณของประชากรดังนี้ 
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กลุมตัวอยาง คือประชากรในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก2

3 จังหวัดชลบุรี จํานวน 

200 คน โดยจะทําการรวบรวมดวยแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ 

และจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา  

การเก็บรวบรวมขอมูลคุณภาพเปนหลัก มีแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลดวย 2 วิธีการ 

คือ การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

การศึกษาเอกสาร เอกสารท่ีจะใชในงานวิจัยชิ้นนี้มี 2 ประเภท คือ เอกสารชั้นตน (Primary 

Data) เปนขอมูลท่ียังไมไดผานการวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอมูลดิบ ขอมูลสวนนี้ไดจากการเก็บ

รวบรวมเอกสารท่ีสําคัญ เชน เอกสารเชิงสถิติทางราชการ เอกสารรายงานของทองถ่ิน เอกสาร

เผยแพรโดยเจาของผลงานเปนผูบันทึกโดยตรง เปนตนและเอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เปน

ขอมูลท่ีผานการวิเคราะหแลวระดับหนึ่งและเพ่ือชวยใหวิเคราะหสมบูรณยิ่งข้ึน เอกสารชั้นรองเหลานี้

ท่ีสําคัญ เชน หนังสือพิมพ ตําราวิชาการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ ระบบอินเตอรเน็ต ท่ี

เก่ียวของ เปนตน 

การสัมภาษณจะใชแบบเจาะลึก (In-dept Interview) ในการสัมภาษณจะใชการสัมภาษณ

แบบก่ึงโครงสราง (Semi - Structured or Guided Interview)  ท้ังนี้เพ่ือเปรียบเทียบขอมูลจากผูมี

สวนรวมในการวิจัยหลาย ๆ คนพรอมกับการเก็บรวบรวมสาระการรับรูโลกและประสบการณของผูมี

สวนรวมในการวิจัย การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางนั้น จะมุงรวบรวมขอมูลเพ่ือนําขอมูลมาอางอิง

และอธิบายในประเด็นตาง ๆ ของงานวิจัยโดยผูวิจัยใชวิธีการเขาไปหาขอมูลในพ้ืนท่ี (Field 

Research) และสัมภาษณจากผูท่ีสามารถใหขอมูลหลัก (Key-Informants) ซ่ึงผูใหขอมูลหลักในการ

วิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย เจาหนาท่ีรัฐในระดับปฏิบัติงานตามกฎหมายและการควบคุม ผูบริหารและ

ผูปฏิบัติภายในโรงงานอุตสาหกรรม เชน ผูบริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติงาน ฝายบุคคล กลุมผูใช

แรงงานในอุตสาหกรรม ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีผลประโยชนเก่ียวเนื่อง กับผูทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม และนักวิชาการท่ีเก่ียวของ เปนตน 

การตรวจสอบขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลท่ีได

จากการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหขอมูลมีความเท่ียงตรงและนาเชื่อถือ การตรวจสอบขอมูลเชิง

คุณภาพผูวิจัยจะใชหลักการสามเสา (Triangulation) โดยใชวิธีการดังนี้ 

                                                           
3 ขอมูลสถิติของสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลนครแหงน้ีมีประชากรท้ังสิ้น  81,813 คน และประชากรแฝงอีก

ประมาณ 60,000 คน 
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การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมา

นั้นถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบของขอมูลนั้น จะตองตรวจสอบแหลงท่ีมา 3 แหลง ไดแก เวลา 

สถานท่ีและบุคคล 

การตรวจสอบแหลงเวลา หมายถึง การตรวจสอบขอมูลในชวงเวลาท่ีตางกัน เพ่ือใหทราบวา

ขอมูลท่ีไดรับในชวงเวลาตางๆนั้นเหมือนกันหรือไม 

การตรวจสอบสถานท่ี หมายถึง ถาขอมูลตางสถานท่ีกัน จะเหมือนกันหรือไม เชน การ

สัมภาษณครั้งแรกภายนอกพ้ืนท่ีของชุมชนและคณะผูวิจัยจะเปลี่ยนสถานท่ีสัมภาษณเปนภายในเขต

พ้ืนท่ีของชุมชนหรือหนวยงานภาคเอกชน 

การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม ดวย

การสัมภาษณบุคคลท่ีมีจุดยืนแตกตางกัน เชน ผูบริหารภาคเอกชน เจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของ หรือ

ประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท้ังผูท่ีเห็นดวย ผูท่ีไมเห็นดวย และผูท่ีไมแสดงความคิดเห็น 

 

7. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล คือการนําเอาขอมูลท่ีไดจากการคนควาวิจัยมาจัดทําใหเปนระบบและหา

ความหมาย แยกแยะองคประกอบ รวมท้ังเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล สามารถนําไปสู

ความเขาใจตอการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณท่ีศึกษา ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูล

นั้นมีความหมาย 2 ประการดวยกันคือ ประการแรกหมายถึงการจําแนกและจัดระบบขอมูล เพ่ือให

เขาใจถึงความหมายและความสัมพันธของปรากฏการณ และประการท่ีสอง เปนการหาความสัมพันธ

ของขอมูล แยกแยะปจจัยเพ่ืออธิบายสาเหตุความสัมพันธ รวมท้ังการอธิบายการเกิดข้ึน การดํารงอยู

และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณท่ีศึกษา (ชยันต วรรธนะภูติ, 2541, หนา 93) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัย จะจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งตาง ๆ 

ออกมาเปนสวนยอย ๆ เปนการจําแนกแยกแยะพิจารณา ถึงองคประกอบในสวนตาง ๆ ของขอมูล ซ่ึง

การวิเคราะหดังกลาว ผูวิจัยจะคํานึงถึงการวิเคราะหโดยมองมิติทางดานกระบวนการเลนการพนัน 

การนิยามการพนัน ปฏิสัมพันธภายในของกลุมผูคน มองผานโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคม และ

วัฒนธรรม และการพิจารณาไตรตรองดูความสัมพันธระหวางองคประกอบยอยและอธิบาย

ความสัมพันธใหออกมาเปนรูปธรรมแบบองครวม ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิเคราะหดังนี้ (ธีระภัทรา 

เอกผาชัยสวัสดิ์,2553, หนา 404-405) 
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ประการแรก การจําแนกและจัดระบบขอมูล เพ่ือใหเขาใจถึงความหมายและความสัมพันธ

ของปรากฏการณ คณะผูวิจัยจะทําการจัดหมวดหมูของขอมูล หาแบบแผนความหมายและ

ความสัมพันธของปรากฏการณภายใตกระบวนการเสี่ยงโชค การเลนการพนันฟุตบอล และแบบ

แผนการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนผานบริบททางสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม 

เพ่ือทําความเขาใจกับความหลากหลายและความแตกตางของขอมูลท่ีรวบรวมมา 

ประการท่ีสอง เปนการหาความสัมพันธของขอมูล ซ่ึงเปนการอธิบายปรากฏการณท่ีชี้ใหเห็น

ถึงความสัมพันธของแตละสวนอยางไร เชน โครงสรางทางสังคมอุตสาหกรรม รายไดมีผลตอการนิยาม 

มุมมอง หรือการปฏิบัติการในชีวิตประจําวันอยาง เปนตน 

การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) คือ การใชวิธีการ

เปรียบเทียบโดยการนําขอมูลตางๆ ท้ังขอมูลเชิงสถิติ ขอมูลเอกสาร ขอมูลจากการสัมภาษณ หลังจาก

นั้นนําขอมูลเหลานี้มาเปรียบเทียบเปนปรากฏการณท่ีผูวิจัยตองการอธิบาย 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 ในบทนี้ผูวิจัยจะทําการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการ

กําหนดกรอบความคิดเพ่ือการวิเคราะหการพนันฟุตบอลในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม โดยจะทําการทบทวน

แนวคิดท่ีเก่ียวกับการพนัน แนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน และการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยท่ี

เก่ียวของเพ่ือชี้ใหเห็นถึงสถานภาพขององคความรูการพนันและการพนันฟุตบอล ผสมผสานกับวิถี

ชีวิตของผูคนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพนัน 

การพนันในมุมมองทางดานสังคมวิทยา โดย E.C. Devereux (1949) อธิบายวาพฤติกรรม

การพนันเปนเรื่องของการทําหนาท่ีในลักษณะท่ีเปนกิจกรรมท่ีสามารถสนองความสนองความตองการ

บางอยางใหแกสังคมได คือการปลดปลอยตนเองออกจากความเครียดและการบรรเทาความนาเบื่อ

จากการดําเนินชีวิตประจําวัน ภายใตกฎระเบียบกฎเกณฑจากสถาบันตาง ๆ ท่ีปดโอกาสใหปจเจก

บุคคลแสวงหาความตื่นเตนทาทายในชีวิต และเห็นวาการพนันเปนแนวทางหนึ่งท่ีเปดโอกาสในการ

แสวงหาความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

 การศึกษา Anomie ไดอธิบายถึงลักษณะทางสังคมสมัยใหมท่ีมีความสลับซับซอน และ

บรรทัดฐานตางๆ ขัดแยงกันกอใหเกิดสภาวะท่ีปราศจากบรรทัดฐาน (Normlessness) ซ่ึงหมายความ

วาบรรทัดฐานมีหลายชุด แตไมสามารถผูกมัดหรือมีอิทธิพลตอผูคนในสังคมและจะนําไปสูความ

เบี่ยงเบนทางพฤติกรรม และผลจากการท่ีปจเจกบุคคลไมสามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานตาง ๆ ของ

สังคมถึงแมวาตนเองจะยอมรับบรรทัดฐานนั้น เนื่องมาจากปจจัยของความไมสอดคลองกันเชิง

เปาหมาย เชน ตําแหนงทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีสัมพันธอยูกับวิถีทางท่ีจะบรรลุเปาหมาย Robert 

K. Merton ไดขยายตอไปวา ขณะท่ีสังคมสรางแรงจูงใจใหคนแสวงหาความม่ังค่ังและสถานะทาง

เศรษฐกิจท่ีดี ขณะท่ีวิถีท่ีจะเดินไปสูเปาหมายมีอยูอยางจํากัดและมีคนเพียงจํานวนนอยรายท่ีจะเดิน

ไปสูเปาหมายนั้น ดังนั้นผูคนในสังคมท่ีถูกปลูกฝงใหแสวงหาความสําเร็จ แตโอกาสท่ีไมเทาเทียมกัน

กันในทางสังคมท่ีตองการ ผูคนจําเปนตองแสวงหาทางอ่ืนซ่ึงเปนทางท่ีไมไดยอมรับทางสังคม พ้ืนท่ี

ของการพนันจึงเปนชองทางหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหผูคนไดเขามาแสวงหาความสําเร็จในชีวิต ซ่ึงอาจกลาว

ไดวาเปนหนทางเลือกหนึ่งของกลุมคนท่ีมีโอกาสนอยท่ีจะสรางตัวเองข้ึนมาจากเศรษฐกิจ 
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 2.2 แนวคิดเก่ียวกับปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน 

แนวการศึกษาปฏิบัติการในชีวิตประจําวันท่ีไดใหความสนใจในเรื่องของการยอมรับ/ปฏิเสธ 

รวมถึงคําถามทาทายใหเกิดการตั้งคําถามตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของคนในสมัยใหม เพ่ือทํา

ความเขาใจผานความสัมพันธจริงท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลในสังคม ชีวิตทางสังคมท่ีจะผลิต/สรางแรง

ขับเคลื่อนตลอดจนความปรารถนา โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมบนฐานของความแตกตาง

หลากหลาย (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2555,หนา 75-76) 

แนวคิดท่ีวาดวยปฏิบัติการในชีวิตประจําวันท่ีถูกเสนอใหมองปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดข้ึน

ในวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนดังในการศึกษาการเมืองในชีวิตประจําวันของ Benedict J. Tria 

Kerkvliet ไดศึกษาสังคมชาวนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะในฟลิปปนสและ

เวียดนาม (1990, 2005) เสนอใหมองปรากฏการณการเมืองสามัญท่ีเกิดข้ึนไดในทุกวันของสังคม

ชนบท แทนท่ีจะมุงจํากัดความสนใจอยูแตเพียงเรื่องของการเมืองท่ีเปนทางการหรือเชิงสถาบัน 

(official politics) และการเมืองของการตอสูรณรงคแบบรวมกลุม (advocacy politics) แตเพียง

อยางเดียว 

แนวการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งท่ีสําคัญในงานของ Henri Lefebvre นักสังคมวิทยาไดเสนอวา

ชีวิตประจําวันในสังคมทุนนิยมตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนผลใหการขยายตัวของทุนนิยม

สมัยใหมหรือเศรษฐศาสตรแนวเสรีนิยมอยางรวดเร็ว มนุษยรูสึกเหินหางและแปลกแยกซ่ึงเปนผลพวง

มาจากกระบวนการ 3 ข้ันตอนคือ หนึ่งกิจกรรมของมนุษยเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามลําดับอยางเปน

ธรรมชาติท่ัวไปและมีความเปนอิสระจากรัฐ ในความเปนธรรมชาติหรือความเปนอิสระนั้นเก่ียวของ

กับ สองคือรูปแบบของทุนนิยมถูกทําใหมีโครงสรางของความเปนเหตุเปนผล และสุดทายคือกิจกรรม

ในชีวิตประจําวัน การทํางานของผูคนอยูภายใตระบบท่ีกอใหเกิดความกดดันดวยเหตุผลของกําไรและ

ขาดทุน กอใหเกิดความเครียด Lefebvre ตระหนักถึงพ้ืนท่ี (Space) นามธรรมไมไดมองเปนวัตถุท่ีมี

ขอบเขตและชัดเจน แตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเปลี่ยนแปลง ความเลื่อนไหล ยืดหยุน เลื่อนไหลไปตาม

กิจกรรมและความสัมพันธทางสังคมในชีวิตประจําวัน พ้ืนท่ีของเมืองคือพ้ืนท่ีแหงการชวงชิง การ

ตอรอง การเขาครอบครองและแสดงสัญลักษณของอํานาจ (Auslender,2008; วสัณต ปญญาแกว, 

2557) 

หลักคิดในการสรางพ้ืนท่ีของ Lefebvre จําแนกออกเปนสามดานโดยมิไดแยกขาดออกจาก

กัน ไดแก หนึ่งพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ไดแก พ้ืนท่ีทางกายภาพและกิจกรรม ปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน สอง
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พ้ืนท่ีทางความคิด เปนพ้ืนท่ีนามธรรมเปนความคิดท่ีมีตอพ้ืนท่ีผานการรับรู และตีความ จาก

จินตนาการผานการประกอบสรางวาทกรรม เก่ียวกับพ้ืนท่ีในรูปแบบตาง ๆ แตละคนอาจมีความทรง

จําและชุดความรูของพ้ืนท่ีท่ีเหมือนหรือแตกตางกัน พ้ืนท่ีทางความคิดจึงเปนภาพตัวแทนพ้ืนท่ีท่ีผูคน

เขาไปเก่ียวของผานความคิด และสามพ้ืนท่ีจากประสบการณหรือ Lived Space เปนการผสมผสาน

ท้ังพ้ืนท่ีปฏิบัติการและพ้ืนท่ีทางความคิดเขาดวยกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได เปนการรวมท้ัง

ความเปนจริงทางกายภาพ ปฏิบัติการ จินตนาการ วัตถุสิ่งของ และความคิด ในความหมายท่ีเทากัน

หรือความหมายใดความหมายหนึ่งอาจมีอิทธิพลมากกวาอีกความหมายหนึ่ง เปนการสรางพ้ืนท่ีในการ

ตอตานการครอบงํา สามารถเกิดข้ึนไดมาจากกลุมคนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ คนชายขอบ เปนตน 

Lived Space จึงเปนพ้ืนท่ีของการตระหนักรูของตัวตน และยังเปนท่ีท่ีมีอิสระ การกดข่ี การกีดกัน 

แบงแยกได (ศุภมณฑา สุภานันท, 2554, หนา 189-190)   

ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ียังสามารถสรางความเปลี่ยนแปลง ตอรองผานปฏิบัติการสรางพ้ืนท่ี

ทางเลือกของปจเจก หรือกลุมทางสังคม เปนลักษณะของการตอตานท่ีมีพลวัต การตอรองกับ

ความคิดของการครอบงํา ดังนั้นการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีจําเปนตองทําความเขาใจเรื่องความสัมพันธทาง

สังคมท่ีเกิดข้ึนอยางมีพลวัต อํานาจและการปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจทางสังคมท่ีสอดคลอง

กับบริบท            

การศึกษาแนวคิดท่ีวาดวยปฏิบัติการทางสังคมในชีวิตประจําวัน ของชญานทัต ศุภชลาศัย 

(2556) ในเรื่องความใกลชิดของความหมายแหงชีวิต สังคมวิทยาชีวิตประจําวัน ท่ีไดรวบรวมแนวคิด

ทางจิตวิทยา จิตวิเคราะห ปรากฏการณวิทยา รวมไปถึงแนวคิดของกลุมหลังโครงสรางนิยมมาใช

ศึกษาและตีความถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของผูคน เปนการศึกษาอยางเปนองครวมเพ่ืออธิบาย

ตัวตนของมนุษยในสภาพของสังคมท่ีมีความสลับซับซอน ดังจะเห็นไดในการใชชีวิตของมนุษยเชน 

อารมณความรูสึก การช็อปปง ท่ีอยูอาศัย รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เวลา 

แนวทางการศึกษาปฏิบัติการในชีวิตประจําวันท่ีผูวิจัยไดสรุปออกมาได 3 มิติดวยกันคือ ดาน

การเมือง ดานเศรษฐกิจและดานสังคม จะถูกนํามาใชอธิบายผาน ปฏิบัติการของผูคนท่ีมีวิถีชีวิตใน

สังคมอุตสาหกรรมท่ีสะทอนการมีตัวตนของแตละบุคคลผานการแสดงออกในชีวิตประจําวัน การเลน

หวยใตดิน/สลากกินแบงรัฐบาล ผานโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในชีวิตประจําวัน 

เชน รายได การจัดการและควบคุมภายในโรงงานอุตสาหกรรม การปฏิสัมพันธผานวิถีชีวิต จาก

ปฏิบัติการผานชีวิตประจําวันจึงเปนการเปดโอกาสของความคิด ความฝน การขับเคลื่อนของความ
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ปรารถนา สูการแสดงออกของตัวตนและอัตลักษณ ดังนั้นการอธิบายดวยแนวคิดปฏิบัติการใน

ชีวิตประจําวันอยางรอบดานจะทําใหเกิดความเขาใจถึงพฤติกรรมความคิด เหตุผล และการ

ปฏิสัมพันธเชิงโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในชีวิตประจําวัน  

2.3 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพนันแลวทําการสังเคราะหการศึกษา

ออกมาเปน 4 แนวทางไดแก การศึกษาแนวการอธิบายเชิงประจักษ การศึกษาแนวเศรษฐศาสตร

การเมือง การศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา และการศึกษาท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของแรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม  

2.3.1 การศึกษาแนวการอธิบายเชิงประจักษ 

การศึกษาตามแนวทางนี้มักจะใหความสําคัญและการอธิบายปรากฏการณ ถึงพฤติกรรมหรือ

โครงสรางของการเลนการพนัน ท่ีมองวาการพนันเปนสิ่งท่ีสัมพันธอยูกับศีลธรรม และมีผลอยางมาก

ตอการศึกษาดังในการวิจัยของสดใส สรางโศรกและคณะ (2557) ท่ีศึกษาเก่ียวกับบอนคาสิโน ชองสะ

งํา-ชองจร็อกเจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา กับวิถีการพนันของชาวบานชายแดน 

โดยอธิบายถึงผลกระทบจากการเกิดข้ึนของบอนการพนัน เชน ปญหาเงินตรา ครอบครัวหยาราง 

ขณะท่ีดานบวกคือการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ เชน ราคาของท่ีดินเพ่ิมสูงข้ึน การเกิดข้ึนของธุรกิจ

แบบใหมในพ้ืนท่ี และมีขอเสนอไดแกการออกกฎหมายควบคุม การศึกษาการอธิบายเชิงโครงสราง

ทางดานสังคมการพนันดังในงานของ วัชระ ศิลปเสวตร (2557) ไดอธิบายการเปดบอนงานศพ 

โครงสรางของบอนงานศพท่ีประกอบไปดวยเครือขายธุรกิจบอนงานศพ เจาภาพงาน เจาหนาท่ีของรัฐ 

ผูใหญบาน กํานัน เปนตน มีรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน เชน คาดําเนินงาน และเงินสงใหนาย 

นักเลนประกอบไปดวยกลุมท่ีหลากหลายตั้งแตเด็กนักเรียนจนกระท่ังนักการเมืองในระดับทองถ่ิน 

และการศึกษาของบุศรา สุกใส (2547) เรื่องพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิน: ศึกษากรณีประชาชนท่ีอาศัย

อยูในพ้ืนท่ีเมือง มีวิธีการแสวงหาขอมูลและการเก็บขอมูลดวยเครื่องมือประเภทแบบสอบถามแลว

นํามาอธิบายในเชิงสถิติ เชน รายได คาใชจายในการเลนแตละครั้ง หรือผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ

สังคมของครอบครัว  

นอกจากนี้การศึกษาตามแนวทางเชิงประจักษยังใหความสําคัญในมิติทางดานเศรษฐศาสตร 

โดยเฉพาะการใชเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ (Economic Rationality) โดยแยกการวิเคราะหทาง

การเมืองและเศรษฐกิจออกจากกันอยางเด็ดขาด ความคิดดานวัฒนธรรมมิใชความสลับซับซอน
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หากแตเปนเพียงภาพสะทอนทางเศรษฐกิจ ดังในการศึกษาของพรเพ็ญ วรสิทธา (2557) เรื่องความ

เปนไปไดในการแปลงเงินหวยเปนเงินออม: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลดวยแบบ

สํารวจพฤติดานการเงิน การซ้ือหวยและการลงทุนทางการเงิน แลวนําผลท่ีไดจากผลสํารวจมา

วิเคราะหความเปนไปไดดวยการทดแทนหวยดวยสลากออมทรัพย และทําการประเมินจํานวนเงินท่ี

คาดวาจะไดจากเงินหวยเปนเงินออมระยะยาว ผลงานวิจัยไดอธิบายวากลุมตัวอยางถึงรอยละ 69 มี

ความพรอมลงทุนทางการเงินระยะยาวหากมีตราสารทางการเงินท่ีจูงใจ การแปลงหวยเปนเงินออม 

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 10 ป โดยไมมีการถอนออกจะทําใหมีเงินกองทุนอยูในระดับสู.ซ่ึงจะลด

ภาระทางดานการคลังและดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯหลังการเกษียณอายุได การศึกษาของ

สมชาย หาญหิรัญและจิตรลดา ใหมศาสตร (2551) เรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมความเสี่ยงของการ

พนันฟุตบอล โดยอธิบายวาพฤติกรรมของผูท่ีเลนการพนันฟุตบอลโดยอาศัยกรอบของความเสี่ยงเปน

ตนแบบคือ Risk Averse, Risk love หรือ Risk neutral ผลการศึกษาพบวาสวนใหญมากกวารอยละ 

70 เปนแบบ Risk Averse ท้ังท่ีผูเลนในเกมท่ีทีมมีฝมือใกลเคียงและผูเลนในเกมท่ีมีฝมือแตกตางกัน ผู

เลนสวนใหญเปนเพศชายและมีรายไดประมาณ 5,001-15,000 บาท การตัดสินใจเลนการพนัน

ฟุตบอลดวยเงินจํานวนมากหรือนอยจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดเปนสําคัญ ซ่ึง

อัตราผลตอบแทนจะถูกกําหนดมาจากการตอรองและความเปนไปไดของการแพชนะในแตละคูท่ีมี

การแขงขัน 

การศึกษาเชิงพฤติกรรมท่ีมีวิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยสวนใหญอาศัยการเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถามดังในการศึกษาของ กิตติธัช อินทเกสร (2553) เรื่องพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล: 

กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงหนึ่งในภาคตะวันออก โดยแสดงใหเห็นวาผูเลนการพนันสวน

ใหญเปนเพศชาย และเม่ือประสบปญหาทางการเงินจะนิยมใชเงินเก็บของตนเองมาแกปญหาใน

สถานการณเฉพาะหนา การศึกษาของฐิติมน สื่อเสาวลักษณ (2556) เรื่องพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิน

ของประชาชนในตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไดมีขอสรุปประเด็นหนึ่งวา ความสะดวกใน

การซ้ือการใหบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนการพนันอยูในลําดับตน ๆ และการศึกษาของ เชวง

ศักดิ์ พลเยี่ยม (2546) เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ (ซ้ือ) เลนหวยใตดินของประชาชน: กรณีศึกษา อําเภอ

เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ไดแสดงใหเห็นวาการเลนการพนัน (หวย) ถูกมองเปนเรื่องของการดําเนิน

ชีวิตประจําวันท่ีไมไดขัดตอกฎระเบียบทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การศึกษาของปรีชา 

สาธุพากษ (2557) เรื่องพฤติกรรม สาเหตุ และผลกระทบจากการเลนพนันหวยใตดินของประชาชน 
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ในเขตแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ แสดงใหเห็นถึงการเขาสูการเลน

การพนันจากการเห็นตัวอยางของบุคคลใกลชิด โดยผูเลนการพนันมีแทบทุกวัยต้ังแตวัยเรียน วัย

ทํางาน ขณะท่ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีเพียงเล็กนอยเนื่องจากการพนัน (หวย) ถูกมองวาเปนเรื่องของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

การศึกษาตามแนวทางเชิงประจักษและการอธิบายโดยการใชขอมูลทางสถิติ ท่ีมักประสบ

ปญหาการอธิบายท่ียังคงยึดติดอยูกับกรอบทฤษฎีหรือคําอธิบายท่ีเก่ียวกับการพนันเพียงไมก่ีดาน ทํา

ใหการศึกษาปราศจากพลวัตรของโครงสราง    

 

2.3.2 การศึกษาแนวเศรษฐศาสตรการเมือง 

การศึกษาตามของสํานักเศรษฐศาสตรการเมืองท่ีมองวาเศรษฐกิจมีความสัมพันธอยูกับ

การเมืองอยางแนบสนิทไมสามารถแยกขาดออกจากกันได และมองวายังมีความจริงอยูอีกระดับหนึ่ง

ภายใตภาพสะทอนทางดานสังคมซ่ึงจะตองทําการขุดคุย วิพากษเพ่ือใหเขาถึงความจริงท่ีอยูในระดับ

ลึก ดังในการศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค (2547) เรื่องหวยใตดิน : โครงสรางและการเปลีย่นแปลง 

ท่ีไดศึกษาในมิติทางดานประวัติศาสตรการเลนหวยในสังคมไทยตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 2 สู การเกิดข้ึน

ของลอตเตอรี่ และอธิบายถึงโครงสรางความสัมพันธในมิติของทางธุรกรรมท่ีประกอบไปดวย 

เครือขายของหวยใตดิน ความสัมพันธระหวางผูซ้ือ คนขายและเจามือ ท่ีปรากฏในหลายระดับไดแก 

เจามือระดับอําเภอ เจามือระดับจังหวัด ประกอบข้ึนเปนเครือขาย และความสัมพันธระหวางเจามือ

และตํารวจท่ีมีความสัมพันธในลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนรวมกัน เชน การใหความ

รวมมือการกวาดลางการพนัน การชวยเหลือกิจกรรมของตํารวจ การใหความรวมมือแบบมีเง่ือนไข 

หรือการขอซ้ือหวยตัวท่ีถูก ขณะท่ีขนาดและลักษณะทางธุรกรรมของหวยใตดินมีมูลคาทางเศรษฐกิจ

คอนขางสูงในระดับตน ๆ ซ่ึงสูงกวายอดขายองสลากกินแบงรัฐบาลถึง 9 เทา การศึกษาของชัยยนต 

ประดิษฐศิลป ในกรรณจริยา สุขรุง และคณะ (บรรณาธิการ). (2557) เรื่องเครือขายชนชั้นนําทาง

เศรษฐกิจการเมือง กระบวนการและผลกระทบของบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขต

จังหวัดภาคตะวันออก โดยอธิบายวามีการกอรูปภายใตเครือขายท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

โดยชนชั้นนําท่ีอยูในเครือขายการลงทุนจะประกอบดวย 2 กลุมหลักคือ ชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ ไดแก 

นักธุรกิจทองถ่ิน นักธุรกิจจากกรุงเทพ และนักธุรกิจขามชาติ และชนชั้นนําทางการเมือง ไดแก 

นักการเมืองทองถ่ินภายในจังหวัดจันทบุรีและตราด และนักการเมืองของประเทศกัมพูชาตั้งแตระดับ
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ผูนําประเทศจนถึงผูวาราชการจังหวัด การไดมาซ่ึงผลประโยชนคือผูลงทุนบอนคาสิโนจะได

ผลประโยชนจากคาเชา สถานท่ี สวนเจาของโตะหรือเจามือมีแนวโนมท่ีจะไดประโยชนจากเก็บคาตง 

และการพนันในรูปแบบท่ีเปนเครื่องใชไฟฟา ดานผลกระทบจะปรากฏผลในเชิงลบมากกวาเชิงบวกคือ 

ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ  และการนําไปสูปญหาการติดการพนัน การศึกษาของพินิต วงษยี่กุล ในสัง

ศิต พิริยะรังสรรคและคณะ (บรรณาธิการ). (2547) เรื่องการพนันฟุตบอล ไดอธิบายถึงอุปทาน 

(Supply) ของการพนันฟุตบอลท่ีประกอบไปดวยจํานวนรอบการแขงท่ีมีจํานวนมาก วิธีการเลนพนัน 

โครงสรางของผูใหบริการและผลตอบแทน ปจจัยท่ีทําใหการพนันฟุตบอลขยายตัว และอุปสงค 

(Demand) ท่ีประกอบไปดวยผูเลนพนันท้ังในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาค โดยสัดสวนการ

เลนพนันจะกระจุกตัวอยูในพ้ืนท่ีเขตเมืองโดยสวนใหญ มูลคาของการเลนพนันฟุตบอลสูงถึง 89,760 

ลานบาทเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   

2.3.3 การศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา 

แนวการศึกษาการพนันในมุมมองการทางดานวัฒนธรรมท่ีใหความสําคัญและเนนท่ี

ปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน กอรูปข้ึนเปนความสัมพันธในโครงขายของวิถีชีวิต ซ่ึงเปนมิติท่ีมองมาจาก

ดานลาง หรือใหความสนใจในกลุมคนชนชั้นระดับลาง ดังการศึกษาของ วสันต ปญญาแกว  (2557) 

เรื่องพนันบอล อํานาจ และความเปนชาย ไดศึกษาความสัมพันธของกลุมนักพนันบอลกับวิถีการ

ดําเนินชีวิต สูการประกอบสรางอัตลักษณ “ความเปนชาย” และการพนันบอลภายใตบริบทของ

อุตสาหกรรมสื่อ การกีฬาฟุตบอล ในฐานะท่ีเปน “ พ้ืนท่ีทางสังคม” ท่ีสะทอนถึงเครือขาย

ความสัมพันธเชิงอํานาจในชีวิตประจําวัน ไดอธิบายวาการพนันบอลเปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีกอ

ตัวข้ึนพรอมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลในสังคมไทย และเปนการสราง“พ้ืนท่ีทางสังคม” 

เปนประชาสังคมใหมของเพศชาย เพ่ือสรางความหมายและสรางตัวตนข้ึนมา การพนันบอลจึงถือเปน

ปรากฏการณทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนใหเห็นปฏิบัติการณในชีวิตประจําวันของผูชาย เปนสวนหนึ่งของ

การประกอบสรางความเปนชายท่ีเอ้ือใหผลิตซํ้าทางอํานาจ ความสามารถในการกําหนดชะตาชีวิตใน

สังคมท่ีมีความเสี่ยงและการพนันบอลเปนสัญลักษณของการทาทายอํานาจท่ีกดบังคับ ควบคุม

ชีวิตประจําวัน การศึกษาของอริยา เศวตามร หัวหนาโครงการ (2557) เรื่องหวย: ความรูและ

ความหมายในมุมมองของผูหญิง  ไดอธิบายความหลากหลายของการนิยาม “หวย” โดยชี้ใหเห็นวา 

การเลนหวยมีความหมายท่ีหลากหลาย ไมหยุดนิ่งและมีลักษณะเฉพาะท่ีข้ึนอยูกับบริบททางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมในแตละชวงเวลา ดังจะเห็นไดจากการนิยามวาการเลนหวยเปนการเสี่ยงโชคเปน
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เรื่องของโชคชะตาของผูหญิงไตนอก (หรือไทใหญ) ขณะท่ีกลุมผูหญิงท่ีประกอบอาชีพคาขาย รับจาง 

ผูประกอบการรายยอย ซ่ึงชีวิตของพวกเขาตองบริหารจัดการเงินเพ่ือหมุนเวียนเปนคาใชจายประเภท

ตางๆ ของครัวเรือนทําใหพวกเขามองวาการเลนหวยเปนการลงทุนประเภท หรือกรณีท่ีผูหญิงบาง

กลุมมองวาการเลนหวยมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธทางสังคม เชน การใหความชวยเหลือ

ทางดานการเงิน กําลังใจและทรัพยากรอ่ืนๆ หรือกรณีผูหญิงไตนอกท่ีใชหวยเปนเครื่องมือในการสราง

เครือขายขามพรมแดนของคนท่ีไรสิทธิ์และสัญชาติ รวมท้ังการเลนหวยของคนงานซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของกิจกรรมกลุมเพ่ือนในโรงงานกระท่ังเกิดเปนเครือขายหวยใตดินในโรงงาน นอกจากอธิบายวา การ

เลนหวยยังเปนการผสมผสานชุดความรูหลายๆ แบบเขาดวยกันท้ังความรูเทคโนโลยีสมัยใหมและ

ความรูทองถ่ิน 

การศึกษาของวสันต ปญญาแกว (2559, หนา 41-56) เรื่องพนันบอลกับไทยลีก มีวิธีการ

ดําเนินการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการอธิบายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดชี้ใหเห็นในทาง

เศรษฐกิจวาแฟนบอลท่ีเลนการพนันบอลมีมากถึงรอยละ 80 ท่ีมีรายไดตอเดือนอยูในระดับกลางคือ

กลุมรายไดตั้งแตไมเกิน 10,000 บาทถึง 20,000 บาท อาชีพของผูเลนการพนันสวนใหญคือลูกจาง

และพนักงานบริษัทท่ีมีความสอดคลองกันระหวาง “เวลาและการพักผอนหยอนใจ” การเลนการพนัน

ฟุตบอลกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนบอลและอุตสาหกรรมฟุตบอลท่ีขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน

พรอมๆกับการเติบโตของพ้ืนท่ีแบบเมือง “การเลนการพนันบอลคือปฏิบัติการทางสังคม” เปนการ

เลนเพ่ือใชชีวิต แสดงใหเห็นถึงความสามารถ การคาดคะเน ทํานายผลการแขงขัน และความ

สนุกสนานจากการทํานาย 

2.3.4 การศึกษาท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

การศึกษาของมานิตย ดี เ อ้ือ (2542) เรื่องคุณภาพชีวิตของผู ใชแรงงานในเขตนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน โดยแสดงใหเห็นวาผูใชแรงงานสวนใหญเปน

แรงงานยายถ่ิน มีวิถีชีวิตอยูในระดับปานกลางถึงดี มีสถานะความม่ันคงทางเศรษฐกิจอยูในระดับท่ีดี 

มีความทะเยอทะยานอยากคอนขางสูง กลุมแรงงานเหลานี้ตางตองการมีชีวิตท่ีมีความทันสมัยเนื่องจา

สะทอนมาจากการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา การศึกษาของยรรยง หอมศรีวรานนท (2542) เรื่องชีวิตทาง

เศรษฐกิจของแรงงานตางถ่ินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยชี้ใหเห็นในประเด็นสําคัญคือรายได

ของแรงงานตางถ่ินเหลานี้จะมีเพียงพอตอการดําเนินชีวิตประจําวันในแตละเดือนอาจเหลือสําหรับเงิน
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ออมเพียงเล็กนอยหรือไมเหลือเลย ซ่ึงอาจสงผลตอตนเองและครอบครัวในอนาคต การศึกษาของ นพ

พร เนื่องแกว (2545) ไดทําอธิบายถึงคุณภาพชีวิตแรงงานของแรงงานชั้นกรรมกรในพ้ืนท่ีนิคมมาบตา

พุด จังหวัดระยอง สวนหนึ่งไดสอดคลองกับยรรยง ในประเด็นของรายไดของแรงงานท่ีอาจไดรับมี

เพียงเล็กนอยไม ความหางเหินจากครอบครัวนํามาสูการติดเหลา การเลนพนันของสมาชิกใน

ครอบครัว และการเขาถึงสวัสดิการของภาครัฐไดนอย โดยแสดงใหเห็นดานหนึ่งท่ีสําคัญวาแรงงาน

เหลานี้มีความตองการสนับสนุนดานท่ีพักอาศัย คาแรงท่ีไมสอดคลองกับสถานการณของคาครองชีพท่ี

สูงมากข้ึน การศึกษาของอังคณา ภักดีศรีสุวรรณ (2551) เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตแรงงาน

บริษัทเกียวริชู อิโย จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังกวัดชลบุรี แสดงใหเห็นไดวาสถานภาพท่ี

แตกตางกันสงผลตอการดําเนินชีวิตในการรับภาระคาใชจายของครอบครัวการมีคาใชจายท่ีมากข้ึน 

การรับภาระคาใชจายคาเชาบานท่ีเพ่ิมมากข้ึน     

จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในแงมุมของแต

ละกลุมการศึกษาตลอดจนจุดเนนในทางวิชาการของแตละสํานักหรือผูสนใจเก่ียวกับการศึกษาการ

พนัน ดังนั้นผูวิจัยจะนํามาประยุกตผสมผสานวิธีวิทยาการศึกษาผานมุมมองของกลุมชนชั้นลางท่ีผูคน

ท่ีเขาไปมีปฏิสัมพันธกอข้ึนรูปแบบ (forms) ระหวางโครงสรางสังคมการเมือง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม ผานปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน (practices) และการกําหนดความสัมพันธ/เครือขายทาง

สังคม (relationships) ดังแสดงในกรอบคิดการศึกษา ดังนั้นพรมแดนของการศึกษาการพนันท่ีมีเพียง

สวนนอยท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมการพนันในสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมในสมัยใหมท่ีสอดคลองไป

กับบริบททางดานเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม และหากพิจารณาเชิงวิธีวิทยาอาจมีเพียง

เล็กนอยท่ีใหภาพการศึกษาการพนันท่ีมีมุมมองมาจากชาวบานในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติการทางสังคม   
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2.4 กรอบความคิดการศึกษา 

 

กรอบความคิดการศึกษาพนันฟุตบอลในชีวิตประจําวันของสังคมอุตสาหกรรม 

 

       
 

The dynamic interaction of form, practices and relations. (Janet Stephenson, 2008) 

 กรอบความคิดการอธิบายปรับปรุงมาจาก The Cultural Values Model4 ของ Janet 

Stephenson (2008) โดยอธิบายบนพ้ืนฐานปฎิสัมพันธของผูคนท่ีมีเจตจํานงไปในทิศทางเดียวกัน

และผูกพันอยูกับภูมินิเวศ/พ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีทําหนาท่ีบรรจุหรือกําหนด ความหมายของการดําเนิน

ชีวิต ความรูสึก กิจกรรมของมนุษยและการกอรูปของโครงสรางภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะนํามาประยุกตใน

การอธิบายถึงการพนันในฐานะท่ีเปนรูปแบบ (forms) สําหรับการอธิบายเหตุผลการกระทําของมนุษย 

ในการสราง/การกอรูปเชิงโครงสราง รวมกับสถานการณ/บริบทท่ีมีความรวมสมัย สูโครงสรางทาง

สังคม จิตสํานึกรวมของผูเลนการพนัน การนิยามและใหความหมายของการพนัน (relationships) 

และการปฏิบัติการทางสังคม (practices) ท่ีใหความหมายถึงกระบวนการของปฏิบัติการ ไดแก 

กิจกรรมผานการเลนพนัน และการพิจารณาการพนันในมิติทางดานกิจกรรมทางวัฒนธรรม เปนตน 

พ้ืนท่ีของชุมชนอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก (landscape) หากพิจารณาของการประกอบ

                                                           
4 Janet Stephenson (2008) The Cultural Values Model: An integrated approach to values in 

landscapes ไดเสนอตัวแบบการวิเคราะหพ้ืนท่ี (Landscapes) โดยมองผานวัฒนธรรมและกระบวนการผลิตของ

มนุษยท่ีมีความสัมพันธอยูกับพ้ืนท่ี ประวัติศาสตร ความหมาย จิตสํานึกตอพ้ืนท่ี ผูวิจัยปรับปรุงและนําเสนอบาง

ประเด็นท่ีสอดคลองไปกับรปูแบบการวิเคราะหเน่ืองจากปรากฏการณ/สถานการณของพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน  
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สรางพ้ืนท่ีใหม เกิดข้ึนจากการรวมตัวและการสรางตัวตนของผูคนในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะชาวบาน

ในภาคอีสานท่ีเปนคนกลุมใหมเคลื่อนยายเขามาตั้งถ่ินฐานเพ่ิมปริมาณมากข้ึน 

  

นิยามศัพท 

 การพนัน หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการแสวงโชคบนความเสี่ยงและความไมแนนอน มี

ลักษณะเปนการพักผอน ความบันเทิง การจัดการทางการเงิน และการกาวขามเหตุผลทางดาน

เศรษฐกิจของปจเจกชน เชน ความไมสัมพันธกันระหวางรายได คาใชจายในครัวเรือน และเงินตราท่ี

นําไปแสวงโชค        
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บทที่ 3  

บริบทพ้ืนฐานและสถานการณการเลนพนันในนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง 

ในภาคตะวันออก 

 

 บทนี้จะนําเสนอขอมูลบริบทพ้ืนฐานทางกายภาพของนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง  

ในภาคตะวันออก ความเปนมาของพ้ืนท่ี ขอมูลประชากร และสถานการณการเลนพนันระดับพ้ืนท่ี 

ปริมาณเงินท่ีลงทุนไปกับกิจกรรมทางการพนัน ทัศนคติท่ีมีตอการพนันในสายตาของผูเลน 

  

1. ลักษณะทางกายภาพและบริบทพ้ืนฐาน 

 1.1 ความเปนมาของพ้ืนท่ี 

การกอรูปของสังคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเกิดข้ึนมาจากผลของการพัฒนาตั้งแตป พ.ศ. 2524 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) และฉบับท่ี 6  

(พ.ศ. 2530 – 2534) ท่ีไดกําหนดใหพ้ืนท่ีบางสวนทางชายทะเลตะวันออก เปนเปาหมายทาง

เศรษฐกิจ สูการพัฒนาดําเนินการกอสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

การพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือกาวข้ึนเปนชุมชนเมืองอุตสาหกรรมใหม มีความสามารถรองรับการ

ขยายตัวของการเคลื่อนยายของผูคนท่ีมาจากการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม การกอสรางทาเรือน้ํา

ลึกระหวางประเทศ การกอรูปของนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก การสรางทางรถไฟเพ่ือเชื่อมตอ

ระหวางกรุงเทพมหานครกับพ้ืนท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนการกอสรางอาคารเคหะชุมชนฯ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ไดกําหนดข้ึนให

พ้ืนท่ีแหงภาคตะวันออกเปนเมืองเขตเศรษฐกิจใหมแหงภูมิภาค มีการตั้งองคกรข้ึนมารับผิดชอบ    

ทําหนาท่ีพัฒนาหรือสรางชุมชน และจัดการบริการสาธารณะในเขตเมือง ซ่ึงจะตองดําเนินการใน

ลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกแหงนี้ถูกจัดตั้งข้ึนเปนเทศบาลตําบลตาม “พระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบล....พ.ศ. 2534” ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแต

วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2535  
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เนื่องจากพ้ืนท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมอยูในเขตของทาเรือน้ําลึก และเปนทาเรือพาณิชยหลัก

ของประเทศ ตลอดจนเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม และศูนยกลางทางดานการผลิต การคาระหวาง

ประเทศเพ่ือการสงออก ตามแนวทางของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก จึงมีการ

จัดต้ังทองถ่ินในพ้ืนท่ีเปนเทศบาล และยกข้ึนเปนองคกรการปกครองทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีควบคุม

และบังคับใชแผนพัฒนาพ้ืนท่ี การจัดใหบริการสังคมแกชุมชน และทํานุบํารุงทองถ่ินของตนเองตาม

ระบบเทศบาล  

พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปอยูเขตชายฝงทะเล เขตการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล

ตะวันออก หรืออีสเทิรนซีบอรด (Eastern Sea Board) ประกอบดวย ทาเรือพาณิชย  นิคม

อุตสาหกรรม เคหะชุมชนของการเคหะแหงชาติ โรงเรียน ศูนยบริการสาธารณสุข สนามเด็กเลน 

สนามกีฬา ฯลฯ 

 

 1.2 ประชากรและลักษณะการประกอบอาชีพ 

ปริมาณจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีการปกครองของเทศบาลนครแหงนี้ ประจําเดือน

ธันวาคม ป พ.ศ. 2559 มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 82,960 คน โดยจําแนกออกเปนเพศชาย  

40,756 คน เพศหญิง 42,204 คน โดยแสดงดังตารางดังนี้  

 

พ.ศ. จํานวนประชากรท้ังหมด (คน) จํานวน

บาน 

จํานวน

ครัวเรือน 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

2552 33,840 35,651 64,491 15,414 51,518 ธ.ค.52 

2553 34,396 36,374 70,770 16,179 53,158 ธ.ค.53 

2554 35,212 36,992 72,004 16,759 55,280 ธ.ค.54 

2555 35,577 37,179 72,756 17,015 56,194 มิ.ย.55 

2556 36,541 37,970 74,511 17,806 58,734 มิ.ย.56 

2557 37,614 38,904 76,518 18,653 62,406 มิ.ย.57 

2559 40,756 42,204 82,960 21,549 73,201 ธ.ค.59 

ท่ีมา: งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน สํานักปลัดเทศบาล 
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ประชากรแฝงท่ีเขามาทํางานและประกอบอาชีพตาง ๆ หมุนเวียนไปตามฤดูกาลอยูอีกเปน

จํานวนสูงถึงสองเทาของสัดสวนประชากรท่ีแทจริงในพ้ืนท่ี โดยจําแนกออกเปนรายเดือนตลอดป พ.ศ. 

2559 แสดงดังตารางดังนี้  

 

เดือน (ป พ.ศ. 2559) จํานวนประชากรแฝง (คน) 

มกราคม 216,094 

กุมภาพันธ 197,141 

มีนาคม 183,989 

เมษายน 184,985 

พฤษภาคม 193,839 

มิถุนายน 227,702 

กรกฎาคม 216,873 

สิงหาคม 204,454 

กันยายน 205,959 

ตุลาคม 191,081 

พฤศจิกายน 207,445 

ธันวาคม 183,125 

ท่ีมา: งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน สํานักปลัดเทศบาล 

 

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากร 

ประชากรในเขตเทศบาลตําบลแหงนี้สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง การเปนแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม สถานประกอบการตาง ๆ ท่ีมีไมนอยกวา 200 บริษัท และการประกอบอาชีพคาขาย การ

บริการท่ีสืบเนื่องกับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม ประชากรดั้งเดิมบางสวนยังอยูในภาค

การเกษตร ไดแก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพประมงพ้ืนบาน  

 

1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 

สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกแหงนี้ ผูคนสวนใหญมีอาชีพท่ีสัมพันธอยูกับ

กลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูภายในเขตการปกครองของเทศบาล และเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมี

บทบาทและแรงผลักดันในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด และระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค
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ตะวันออกเปนอยางมาก เนื่องจากปริมาณการคา มูลคาการลงทุนท่ีมีสัดสวนสูงสุดของประเทศ และมี

อัตราของการจางแรงงานเปนจํานวนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด และการมีมูลคาผลิตภัณฑมวล

รวมสูงท่ีสุดในสาขาการผลิต ประกอบไปดวย (เทศบาลเมืองแหงหนึ่งในภาคตะวันออก,2559)  

1. กลุมโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีเขามาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีเทศบาลมากกวา 200 บริษัท 

อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหงภาคตะวันออก เปนกิจกรรมหลักในการพัฒนาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี

เปาหมายเขตเศรษฐกิจใหม ซงอยูในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ตั้งอยูบนพ้ืนท่ี 3,556 ไร สามารถจําแนกดังนี้คือ 

เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป มีพ้ืนท่ี 1,824 ไร มีบริษัทเขาไปลงทุนจัดตั้งโรงงาน 

อุตสาหกรรม ประมาณ 80 บริษัท 

เขตอุตสาหกรรมสงออก มีพ้ืนท่ี 979 ไร มีบริษัทเขาไปลงทุนจัดตั้งโรงงาน 

อุตสาหกรรมระยะท่ี 1 ประมาณ 26 บริษัท ระยะท่ี 2 ประมาณ 40 บริษัท 

สวนอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนโครงการของเอกชนกอตั้งเม่ือป 2520 โดยบริษัท สห 

พัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีเนื้อท่ีประมาณ 1,300 ไร ประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรม

ประมาณ 80 บริษัท 

พ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ จํานวน 753 ไร ปจจุบันเปนท่ีตั้งของ บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก (BOI) และบริษัท TOT จํากัด 

(มหาชน) 

2. ทาเรือ ตั้งอยูในเขตของเทศบาลแหงหนึ่งในภาคตะวันออก อยูบริเวณชายฝงทะเล

ตะวันออก สําหรับรองรับเรือบรรทุกสินคา เรือสินคาประเภทสินคาเกษตรกรรมขนาดใหญ ท่ีไม

สามารถเดินทางขนสงสินคา เพ่ือเขาเทียบทาเรือท่ีกรุงเทพฯ ได และการกอสรางสิ่งอํานวยความ

สะดวกพ้ืนฐาน เชน ถนน ทางรถไฟ เปนตน เพ่ือรองรับโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล

ตะวันออก ตลอดจนการสงเสริมการสงออกท่ีสําคัญของประเทศไทย 

3. กลุมอุตสาหกรรมปโตรเลียม ไดแก  

โรงกลั่นน้ํามัน 3 แหง คือ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  

บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และโรงกลั่นน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานบริษัท ไทยลูบเบส 

จํากัด (มหาชน) 

คลังเก็บน้ํามันปโตรเลียม 3 แหง คือ คลังเก็บน้ํามันของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  
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บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

คลังเก็บกาซ LPG ลักษณะของกาซหุงตม 3 แหง คือ คลังเก็บกาซ LPG ของบริษัท ไทย

ออยล จํากัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

นอกจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีการดําเนินธุรกิจ การคาระดับรองลงมา ไดแก  

การพาณิชยกรรมและการขนสงการคลื่อนยายสินคาท้ังทางบกและทางน้ํา ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีสืบเนื่อง 

และสัมพันธอยูกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอยางแยกไมออก 

  

 1.4 ขอมูลพ้ืนฐานทางสังคมของเทศบาลแหงหนึ่งในภาคตะวันออก 

 ชุมชนไดเขาสูเมืองอุตสาหกรรมอยางเต็มรูปแบบภายหลังจากโครงการพัฒนาชายฝงทะเล

ตะวันออก (Eastern Seaboard) พรอมกับการเกิดข้ึนของทาเรือ ชาวบานดั้งเดิมสวนหนึ่งไดพยายาม

รักษาวิถีการดําเนินชีวิตแบบเดิมไดแก การประกอบอาชีพประมงชายฝงทะเล ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 และ 

หมูท่ี 3 ท่ีสามารถรวมกลุมและสรางอํานาจตอรองระหวางรัฐและกลุมทุนอุตสาหกรรมได (บุญเชิด 

หนูอ่ิมและคณะ, 2558, หนา163-174)  

 ความเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกิจในสังคมอุตสาหกรรมไดทําใหเกิดการแตก

ตัวของกลุมผูคนหนาใหมท่ีหลากหลายสามารถจําแนกไดดังนี้ กลุมทุนระดับสูง ไดแกกลุมชนชั้นนําใน

ทองถ่ินท่ีเปนกลุมท่ีไดรับผลประโยชนจากการเขามาของโรงงานอุตสาหกรรม และมีสายสัมพันธท่ีดี

กับนักการเมืองระดับชาติจึงสามารถรับรูขาวสารท่ีดีแลวกวานซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกําไรเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม กลุมนายทุนใหม ไดแก กลุมชนชั้นกลางดั้งเดิม และกลุมชาวบานท่ี

ไดรับผลประโยชนจากการเขามาของโรงงานอุตสาหกรรมแลวปรับปรุงท่ีดินของตนเองสูการลงทุนท่ี

สัมพันธอยูกับนิคมอุตสาหกรรม เชน เจาของหอพัก บานเชา รานประกอบกิจการขายอาหารบางแหง 

และการมีตําแหนงคณะกรรมการชุมชน และสามารถกลาวไดวากลุมชนชั้นกลางในพ้ืนท่ี เปนกลุมชั้น

ทางสังคมท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุดไดแก ผูประกอบอาชีพคาขายรายยอย คนรุนใหมท่ีเขาเปนแรงงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทตางๆ ภายในนิคม และกลุมแรงงานรับจางภายในชุมชน ผูคนเหลานี้

เคลื่อนยายเขามาใหม เติบโตข้ึนไปพรอมๆ กับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม และมีจํานวน

หลายรายคือผูคนท่ีเผชิญความลมเหลวในสังคมเมืองของอุตสาหกรรมไมสามารถปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงไดทันจําเปนตองเขามาเปนแรงงานรับจางระดับลางในชุมชน การเขามาเปนผูรักษาความ

ปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ  
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 จากลักษณะของการแตกออกเปนชนชั้นทางสังคม สงผลใหระบบความสัมพันธทางสังคม

ของกลุมคนรุนใหมท่ีเปนแรงงาน กลุมแรงงานรับจางภายในชุมชนและอุตสาหกรรม ท่ีมีความเปน

ปจเจกสูงเนื่องจากการยายถ่ินฐานท่ีอยูเขามาใหม และระบบการทํางานภายในองคกรท่ีทําใหสายสัม

พันทางสังคมแบบเดิมไดแตกสลายลงไป ประกอบกับการเปนแรงงานยายถ่ินท่ีถูกรัฐทองถ่ินนิยามวา 

“การเปนประชากรแฝง” ท่ีนําไปสูการสรางปญหาตาง ๆ อีกมากมายภายในพ้ืนท่ี จึงทําใหมี

ความสัมพันธกับระบบการเมืองในระดับทองถ่ินคอนขางต่ํา ตลอดจนการสรางอํานาจตอรองเชิง

นโยบายท่ีแทบเปนไปไมได จึงทําใหผูคนเหลานี้พยายามแสวงหาและสรางสังคมของตนเองเพ่ือเปน

การแสดงตัวตน อัตลักษณบนพ้ืนท่ีทางสังคมของความเปนเมือง 

 

2. สถานการณการเลนการพนันในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

 การศึกษาในประเด็นของสถานการณการเลนการพนันในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหงภาค

ตะวันออก ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเพ่ือการสํารวจพฤติกรรมการเลนการพนัน และการ

พรรณนาขอมูลดวยการอธิบายเชิงปริมาณ ผลการนําเสนอจะจําแนกออกเปน 3 ตอนดังนี้  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 ตอนท่ี 2 ทัศนคติตอการพนัน 

 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเลนการพนัน 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ รายได อาชีพ ภูมิลําเนาเดิม ระยะเวลา

ในการเขามาอยู รายจายประจํา 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ (n = 200) 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 132 66.0 

หญิง 68 34.0 

รวม 200 100 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

รอยละ 66.0 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 34.0  
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ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ (n = 200) 

อายุ จํานวน รอยละ 

18-29 ป 103 51.5 

30-40 ป 85 42.5 

41 ปข้ึนไป 12 6.0 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามโครงสราง

อายุ ไดแก กลุมอายุ 18 - 29 ป จํานวนรอยละ 51.5 กลุมอายุ 30 - 40 ป จํานวนรอยละ 42.5 และ

กลุมอายตุั้งแต 41 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 6.0   

 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ (n = 200) 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 75 37.5 

สมรส 68 34.0 

หมาย/หยาราง 14 7.0 

อยูรวมกันโดยไมแตงงาน 43 21.5 

รวม 200 100 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพทาง

ครอบครัว ไดแก กลุมสถานภาพโสดรอยละ 37.5 กลุมสถานภาพสมรสรอยละ 34.0 กลุมอยูรวมกัน

โดยไมแตงงาน รอยละ 43.0 และกลุมสถานภาพหมาย/หยารางรอยละ 7.0   
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือน (n = 200) 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

1,000 - 9,000   บาท 35 17.5 

9,001 - 20,000  บาท 144 72.0 

20,001 - 39,999  บาท 16 8.0 

40,001  บาท ข้ึนไป 5 2.5 

รวม 200 100 

รายไดเฉล่ียตอหัว/เดือน 17,689 บาท 

 จากตารางท่ี 4 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา กลุมท่ีมี

รายไดตั้งแต 9,001 - 20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 72.4 มีสัดสวนมากท่ีสุด กลุมท่ีมีรายได

ตั้งแต 1,000 - 9,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 17.5 และกลุมท่ีมีรายไดตอเดือนตั้งแต 20,001 

บาทข้ึนไปคิดเปนรอยละ 10.5 และเม่ือนํามาคํานวณเปนคาเฉลี่ยของรายไดสวนบุคคลจะมีรายได 

17,689 บาทตอเดือน   
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ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ (n = 200) 

การประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว 14 7.0 

ขายอาหาร 

ขายสินคา/บริการ 

รับเหมาชวงงาน 

จัดหาลูกจาง 

อ่ืนๆ 

ลูกจาง 

สํานักงาน 

ขนสง 

ในโรงงาน 

อาชีพอ่ืนๆ 

2 

7 

1 

1 

3 

183 

25 

15 

143 

3 

1.0 

3.5 

0.5 

0.5 

1.5 

91.5 

12.5 

7.5 

71.5 

1.5 

รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกร/ประมง 

อาชีพอิสระ 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

รวม 200 100 

 จากตารางท่ี 5 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามการประกอบอาชีพ พบวา 

กลุมประกอบอาชีพเปนลูกจางอยูในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 91.5 โดยจําแนกตาม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบท่ีเปนในสวนของโรงงานจํานวนรอยละ 71.5 กลุมผูประกอบอาชีพเจาของ

กิจการ ธุรกิจสวนตัวมีสัดสวนรอยละ 7.0 และกลุมผูประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เชน รัฐวิสาหกิจ เกษตรกร/

ประมง อาชีพอิสระ สัดสวนรอยละ 1.5 
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ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามภูมิลําเนา (n = 200) 

ภูมิลําเนาเดิม จํานวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 

กาฬสินธุ 

กําแพงเพชร 

ขอนแกน 

นครราชสีมา 

ฉะเชิงเทรา 

ชลบุร ี

ชัยนาท 

ชัยภูมิ 

ชุมพร 

เชียงราย 

เชียงใหม 

ตาก 

นครพนม 

นครศรีธรรมราช 

นครสวรรค 

นนทบุรี 

นาน 

บึงกาฬ 

บุรีรัมย 

พะเยา 

พิจิตร 

พิษณุโลก 

เพชรบูรณ 

มุกดาหาร 

3 

2 

3 

17 

7 

3 

24 

1 

10 

1 

4 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

1 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

1 

1.5 

1.0 

1.5 

8.5 

3.5 

1.5 

12.0 

0.5 

5.0 

0.5 

2.0 

0.5 

0.5 

2.0 

0.5 

1.0 

0.5 

0.5 

2.5 

2.5 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

0.5 
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ยโสธร 

รอยเอ็ด 

ระยอง 

ลําปาง 

เลย 

ศีรษะเกศ 

3 

4 

2 

2 

8 

6 

1.5 

2.0 

1.0 

1.0 

4.0 

3.0 

   

 

ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามภูมิลําเนา (n = 200) (ตอ) 

ภูมิลําเนา จํานวน รอยละ 

สกลนคร 

สตูล 

สมุทรปราการ 

สระแกว 

สระบุรี 

มหาสารคาม 

สุรินทร 

หนองคาย 

หนองบัวลําภู 

อางทอง 

อุดรธานี 

อุตรดิตถ 

อุบลราชธานี 

6 

1 

1 

5 

1 

4 

6 

3 

2 

2 

15 

2 

14 

3.0 

0.5 

0.5 

2.5 

0.5 

2.0 

3.0 

1.5 

1.0 

1.0 

7.5 

1.0 

7.0 

รวม   

 จากตารางท่ี 6 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามภูมิลําเนารายจังหวัด ไดแสดง

ใหเห็นวา กลุมประชากรสวนใหญเคลื่อนยายมาจากพ้ืนท่ีตางถ่ินหรือตางจังหวัดกระจายไปยังภูมิภาค
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ตาง ๆ ของประเทศท่ีมีปริมาณสูงถึง รอยละ 88.0 ขณะท่ีสัดสวนปริมาณของกลุมตัวอยางท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีมีปริมาณเพียงรอยละ 12.0  

 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในการเขามาอยูในพ้ืนท่ี  

(n = 200) 

ระยะเวลาในการเขามาอยู จํานวน รอยละ 

1 เดือน – 5 ป 136 68.0 

6 – 10 ป 45 22.5 

11 – 15 ป 10 5.0 

16 ปข้ึนไป 9 4.5 

รวม 200 100 

 จากตารางท่ี 7 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการเขามาอยูใน

พ้ืนท่ี พบวา กลุมประชากรท่ีเคลื่อนยายเขามาอยูในพ้ืนท่ีเปนระยะเวลา 1 เดือน – 5 ป สัดสวนรอย

ละ 68.0 กลุมท่ีมีระยะเวลาเขามาอยูในพ้ืนท่ีเปนระยะเวลา 6 – 10 ป สัดสวนรอยละ 22.5 และกลุม

ท่ีมีระยะเวลาเขามาอยูในพ้ืนท่ีเปนระยะเวลามากกวา 11 ปข้ึนไป สัดสวนรอยละ 9.5 

 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายจายประจํา (n = 200) 

รายจายประจํา จํานวน รอยละ ลําดับ 

สงเงินกลับบาน 130 65.0 2 

เลี้ยงดูบุตร 117 58.5 3 

ผอนสินคา 83 41.5 4 

คาเชาบาน 159 79.5 1 

ซ้ือเสื้อผาและ 

เครื่องแตงกาย 

คาดูแลรักษาสุขภาพ 

35 

 

16 

17.5 

 

8.0 

5 

 

6 
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 จากตารางท่ี 8 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายจายประจํา 3 ลําดับแรก 

พบวา คาเชาบานเปนรายจายประจํา คิดเปนรอยละ 79.5 ลําดับตอมาการสงเงินกลับบาน คิดเปน

รอยละ 65.0 และคาใชจายในการเลี้ยงดูบุตร คิดเปนรอยละ 58.5     

 

ตอนท่ี 2 ทัศนคติตอการพนัน 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีมุมมองตอการพนัน (n = 200) 

ประเด็น ความคิดเห็น (จํานวน/ร้อยละ) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

การซ้ือหวยใตดินไมจัดวาเปนการพนัน 98/49.0 70/35.0 32/16.0 

การพนันเปนท่ีมาของรายไดอีกทางหนึ่ง 89/44.5 74/37.0 37/18.5 

การพนันถือเปนกิจกรรมการพักผอนชนิดหนึ่ง 77/38.5 78/39.0 45/22.5 

การพนันทําใหเกิดภาระหนี้สิน 139/69.5 29/14.5 32/16.0 

อินเทอรเน็ต ออนไลน ทําใหเขาถึงการพนันไดงายมากข้ึน 142/71.0 32/26.0 26/13.0 

ควรมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหการพนันฟุตบอลถูกกฎหมาย 75/37.5 81/40.5 44/22.0 

ควรอนุญาตใหมีการเปดบอนคาสิโนท่ีถูกกฎหมาย 70/35.0 86/43.0 44/22.0 

การพนันทําใหเกิดปญหาครอบครัวมากข้ึน 109/54.5 39/19.5 52/26.0 

การพนันเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหชีวิตไมนาเบื่อจนเกินไป 66/33.0 57/28.5 77/38.5 

การพนันเปนการแสวงหาเพ่ือนแบบใหม 54/27.0 64/32.0 82/41.0 

การพนันเปนกิจกรรมยามวาง 56/28.0 68/34.0 76/38.0 

 จากตารางท่ี 9 ทัศนะคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอมุมมองการพนันจากผูท่ีเลนการพนัน สวน

ใหญเห็นวาการเลนหวยใตดินไมถูกมองวาเปนการพนัน และเปนแหลงท่ีมาของรายไดอีกทางหนึ่ง 

มุมมองทางดานกฎหมายกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวาควรใหฟุตบอลเปนการพนันท่ีถูกกฎหมาย การ

อนุญาตใหมีการเปดบอนคาสิโนท่ีถูกกฎหมาย และมองวาการพนันเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเปนการพักผอน 

เปนกิจกรรมทางสังคมและทําใหชีวิตไมนาเบื่อจนเกินไป ขณะท่ีผลกระทบสวนใหญเห็นวาการพนันได

นําไปสูปญหาหนี้สิน ปญหาของครอบครัว และการขยายตัวของอินเทอรเน็ต ออนไลน ทําใหผูคน

เขาถึงการพนันไดงายมากข้ึน   
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเลนการพนันในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหงภาคตะวันออก 

ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางตามประสบการณการเลนพนันในรอบ 12 เดือน  

(n = 200) 

 

ประเภทการพนัน 
เคยเลนในรอบ 12 เดือนท่ีผาน เคยเลน 

แตไมไดเลน 

นานกวา 1 ป 

 

ไม่เคยเล่น 
เลนเปนประจํา เลนนานๆ 

ครั้ง 

สลากกินแบงรัฐบาล 107/53.5 83/41.5 3/1.5 7/3.5 

หวยใตดิน และ 

หวยชนิดอ่ืนๆ  

97/48.5 81/41.0 11/5.5 10/5.0 

การพนันฟุตบอล 28/14.0 56/28.0 23/11.5 93/46.5 

การพนันไพ 27/13.5 68/34.0 22/11.0 83/41.5 

ประเภทไฮโล น้ําเตาปูปลา 9/4.5 51/25.5 28/14.0 112/56.0 

มวยตู 7/3.5 19/9.5 16/8.0 158/79.0 

สนุกเกอรและกีฬาชนิด

อ่ืนๆ  

13/6.5 31/15.5 26/13.0 130/65.0 

ตีไก ไกชน บั้งไฟ 8/4.0 22/11.0 22/11.0 148/74.0 

อ่ืน ๆ เชน กําถ่ัว 1/0.5 11/5.5 13/6.5 175/87.5 

 จากตารางท่ี 10 พฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณการ

เลนพนันในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา พบวา การพนันสลากกินแบงรัฐบาล หวยใตดินและหวยชนิดอ่ืนๆ 

มีพฤติกรรมการเลนพนันอยูในลําดับตน การพนันประเภทฟุตบอล ไพ และการพนันท่ีเก่ียวของกับ

กีฬาชนิดอ่ืน (ไมนับมวยตู) อยูในลําดับถัดมา 
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ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทการพนันท่ีชอบเลนมากท่ีสุด  

(n = 200) 

การพนันท่ีช่ืนชอบ จํานวน รอยละ 

ไกชน 4 2.0 

บาสเก็ตบอล 

ไพ 

3 

18 

1.5 

9.0 

ฟุตบอล 19 9.5 

มวยตู 

สนุกเกอร 

สลากกินแบงรัฐบาล 

5 

5 

51 

2.5 

2.5 

25.5 

หวยใตดิน 

ไฮโล 

87 

8 

43.5 

4.0 

รวม 200 100 

 จากตารางท่ี 11 พฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทการเลน

พนันท่ีชอบเลนมากท่ีสุดสามลําดับแรก พบวา หวยใตดินอยูในลําดับแรก สัดสวนรอยละ 43.5 ลําดับ

ท่ีสองสลากกินแบงรัฐบาล สัดสวนรอยละ 25.5 และลําดับท่ีสามการพนันฟุตบอล สัดสวนรอยละ 9.5   
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ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานท่ีท่ีเลนการพนันบอย (n = 200) 

สถานท่ีท่ีเลนการพนัน จํานวน รอยละ ลําดับ 

ตลาด 43 21.5 3 

ยานท่ีพักอาศัย 

ในโรงงานหรือท่ีทํางาน 

สนามฟุตบอลในนิคม 

123 

125 

6 

61.5 

62.5 

3.0 

2 

1 

8 

รานอาหารสถานบันเทิง 22 11.0 4 

บอนงานศพ 21 10.5 5 

บอนชายแดน 

พ้ืนท่ีภายนอกจังหวัดหรือนิคม

อุตสาหกรรม 

อ่ืนๆ  

4 

12 

10 

2.0 

6.0 

5.0 

9 

6 

7 

 จากตารางท่ี 12 พฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานท่ีท่ีเลนการ

พนันบอยท่ีสุดสามลําดับ พบวา ลําดับแรกนิยมเลนกันเองภายในโรงงาน/ท่ีทํางาน อัตรารอยละ 62.5 

ลําดับท่ีสองบริเวณยานท่ีพักอาศัย อัตรารอยละ 61.5 และลําดับท่ีสามพ้ืนท่ีตามตลาด อัตรารอยละ 

21.5  
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ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชองทางการเลนพนัน (n = 200) 

ชองทางการเลนพนัน จํานวน รอยละ ลําดับ 

เลนกับเพ่ือน/คนคุนเคย 171 85.5 1 

เลนกับคนเดินโพย 48 24.0 2 

เลนกับโตะหรือรานรับแทงพนัน 34 17.0 3 

เลนผานระบบออนไลน 34 17.0 3 

เปนเจามือเอง 9 4.5 4 

 จากตารางท่ี 13 พฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามชองทางการเลน

พนันเปนประจําสามลําดับ พบวา ลําดับแรกนิยมเลนกับเพ่ือนหรือคนท่ีมีความคุนเคย อัตรารอยละ 

85.5 ลําดับท่ีสองการเลนผานคนกลางหรือคนเดินโพย อัตรารอยละ 24.0 และลําดับท่ีสามเลนกับ

โตะ/รานรับแทงพนัน กับ การเลนพนันผานระบบออนไลน อัตรารอยละ 17.0 

 

ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินท่ีใชเลนการพนัน  

เฉลี่ยตอเดือน (n = 200) 

จํานวนเงินท่ีใชเลนการพนันตอเดือน จํานวน รอยละ 

50 – 1,000 บาท 

1,001 – 5,000 บาท 

5,001 – 10,000 บาท  

86 

86 

18 

43.0 

43.0 

9.0 

10,001 – 100,000 บาท 10 5.0 

รวม 200 100 

จํานวนเงินท่ีใชเลนการพนันตอหัว/เดือน (คาเฉล่ีย) 4,105 บาท 

 จากตารางท่ี 14 พฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินท่ีใช

เลนการพนันโดยเฉลี่ยตอเดือน พบวา พฤติกรรมการใชเงินเลนพนันอยูในอัตราระหวาง 50 – 1,000 

บาท กับ จํานวนเงินระหวาง 1,001 – 5,000 บาท สัดสวนรอยละ 43.0 หรือ กลาวไดวากลุมผูเลน
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สวนใหญจะใชเงินเลนการพนันตอเดือนไมเกินเดือนละ 5,000 บาท ขณะท่ีผูเลนใชเงินเลนพนัน

ภายในหนึ่งเดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท สัดสวนรอยละ 9.0 และผูเลนใชเงินระหวาง 

10,001 – 100,000 บาท สัดสวนรอยละ 5.0 โดยมีคาเฉลี่ยตอหัวอยูท่ี 4,105 บาทตอเดือน   

ตารางท่ี 15 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินท่ีใชเลนการพนัน 

เฉลี่ยตอครั้ง (n = 200) 

จํานวนเงินท่ีใชเลนการพนัน

ตอครั้ง 

จํานวน รอยละ 

50 – 1,000 บาท 

1,001 – 5,000 บาท 

5,001 – 10,000 บาท 

137 

59 

4 

68.5 

29.5 

2.0 

รวม 200 100 

จํานวนเงินท่ีใชเลนการพนันตอหัว/ครั้ง (คาเฉล่ีย) 1,679 บาท 

 จากตารางท่ี 15 พฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินท่ีใช

เลนการพนันโดยเฉลี่ยตอครั้ง พบวา พฤติกรรมการใชเงินเลนพนันตอครั้งอยูในอัตราระหวาง 50 – 

1,000 บาท สัดสวนรอยละ 68.5 พฤติกรรมการใชเงินเลนพนันตอครั้งอยูในอัตราระหวาง 1,001 – 

5,000 บาท สัดสวนรอยละ 29.5 สามารถกลาวไดวากลุมผูเลนสวนใหญจะใชเงินเลนการพนันตอครั้ง

ไมเกินครั้งละ 5,000 บาท และเม่ือพิจารณาปริมาณเงินท่ีใชเลนการพนันเฉลี่ยตอครั้งเปนจํานวน 

1,679 บาท 

 

ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินสูงสุดท่ีใชเลนการพนันตอครั้ง  

(n = 200) 

จํานวนเงินสูงสุดท่ีใชเลนการพนนัตอครั้ง จํานวน รอยละ 

100 – 1,000 บาท 98 46.5 

1,001 – 5,000 บาท 78 39.0 

5,001 – 10,000 บาท 

10,001 – 100,000 บาท 

19 

10 

9.5 

5.0 

รวม 200 100 
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จํานวนเงินท่ีใชเลนการพนันสูงสุดตอหัว/ครั้ง 

(คาเฉล่ีย) 

4,376 บาท 

 จากตารางท่ี 16 พฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินสูงสุด

ท่ีใชเลนการพนันตอครั้ง พบวา พฤติกรรมการใชเงินเลนพนันสูงสุดตอครั้งอยูในอัตราระหวาง 100 – 

1,000 บาท สัดสวนรอยละ 46.5 พฤติกรรมการใชเงินเลนพนันสูงสุดตอครั้งอยูในอัตราระหวาง 

1,001 – 5,000 บาท สัดสวนรอยละ 39.0 และกลุมท่ีเริ่มมีการใชปริมาณเงินเลนพนันสูงสุดตอครั้งท่ี

มีสัดสวนเพ่ิมมากข้ึนตั้งแต 5,001 บาท ข้ึนไป มีสัดสวนรอยละ 14.5 และเม่ือพิจารณาปริมาณเงินท่ี

ใชเลนการพนันสูงสุดเฉลี่ยตอครั้งเปนจํานวน 4,376 บาท 

 

ตารางท่ี 17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินเคยเลนไดมากท่ีสุด (n = 200) 

จํานวนเงินท่ีเคยเลนไดมาก

ท่ีสุดตอครั้ง 

จํานวน รอยละ 

100 – 5,000 บาท 

5,001 – 10,000 บาท 

10,001 – 50,000 บาท 

50,001 – 200,000 บาท 

113 

37 

45 

5 

56.5 

18.5 

22.5 

2.5 

รวม 200 100 

จํานวนเงินท่ีเคยเลนไดมากท่ีสุดตอหัว (คาเฉล่ีย) 11,528 บาท 

 จากตารางท่ี 17 พฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินท่ีเคย

เลนการพนันไดมากท่ีสุดตอครั้ง พบวา ผูเลนพนันท่ีเคยเลนการพนันไดสูงสุดตอครั้งอยูในอัตรา

ระหวาง 100 – 5,000 บาท สัดสวนรอยละ 56.5 ผูเลนพนันท่ีเคยเลนการพนันไดสูงสุดตอครั้งอยูใน

อัตราระหวาง 10,001 – 50,000 บาท สัดสวนรอยละ 22.5 และกลุมผูเลนพนันท่ีเคยเลนการพนันได

สูงสุดตอครั้งอยูในอัตราระหวาง 5,001 – 10,000 บาท มีสัดสวนรอยละ 18.5 และเม่ือพิจารณา

ปริมาณเงินท่ีไดมาจากการเลนพนันสูงสุดเฉลี่ยตอครั้งเปนจํานวน 11,528 บาท 
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ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินเคยเลนเสียมากท่ีสุดตอครั้ง  

(n = 200) 

จํานวนเงินท่ีเคยเสียมากท่ีสุดตอครั้ง จํานวน รอยละ 

100 – 5,000 บาท 

5,001 – 10,000 บาท 

10,001 – 100,000 บาท 

159 

21 

20 

79.5 

10.5 

10.0 

รวม   

จํานวนเงินท่ีเคยเลนเสียมากท่ีสุดตอหัว (คาเฉล่ีย)   5,788 บาท 

 จากตารางท่ี 18 พฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินท่ีเคย

เลนการพนันเสียมากท่ีสุดตอครั้ง พบวา ผูเลนพนันท่ีเคยเลนการพนันเสียมากท่ีสุดตอครั้งอยูในอัตรา

ระหวาง 100 – 5,000 บาท สัดสวนรอยละ 79.5 ผูเลนพนันท่ีเคยเลนการพนันเสียมากท่ีสุดตอครั้งอยู

ในอัตราระหวาง 5,001 – 10,000 บาท สัดสวนรอยละ 10.5 และกลุมผูเลนพนันท่ีเคยเลนการพนัน

เสียมากท่ีสุดตอครั้งอยูในอัตราระหวาง 10,001 – 100,000 บาท มีสัดสวนรอยละ 10.0 และเม่ือ

พิจารณาปริมาณเงินท่ีเสียไปกับการเลนพนันมากท่ีสุดเฉลี่ยตอครั้งเปนจํานวน 5,788 บาท 

 

ตารางท่ี 19 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสัดสวนการเลนพนันไดหรือเสียในรอบ 

12 เดือน (n = 200) 

สัดสวนการเลนในรอบ  

12 เดือน 

จํานวน รอยละ 

เลนได 59 29.5 

เลนเสีย 77 38.5 

เทาทุน 64 32.0 

รวม 200 100 

 จากตารางท่ี 19 พฤติกรรมการเลนพนันของกลุมตัวอยางจําแนกตามสัดสวนการเลนพนัน

ไดหรือเสียในรอบ 12 เดือน พบวา ผูเลนการพนันมีสัดสวนในการเลนเสียอยูในอัตรารอยละ 38.5 ผู
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เลนการพนันมีสัดสวนในการเลนท่ีเทาทุนอยูในอัตรารอยละ 32.0 และผูเลนการพนันมีสัดสวนในการ

เลนไดอยูในอัตรารอยละ 29.5  

สรุปทายบท 

 ขอมูลท่ัวไปของผูเลนการพนันในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมไดแสดงใหเห็นวา ผูเลนพนันสวน

ใหญเปนเพศชายและมีอายุต่ํากวา 40 ป กลุมท่ีอยูในสถานภาพโสดจะมีแนวโนมการเลนพนัน

คอนขางมาก โดยผูเลนสวนมากจะประกอบอาชีพเปนลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมมีรายไดตอเดือน

ไมเกิน 20,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูนอกพ้ืนท่ีและตางจังหวัดระยะเวลาในการเขามาอยูไมเกิน 10 ป 

ขณะท่ีภาระคาใชจายประจําท่ีสําคัญคือ คาใชจายสวนของคาเชาท่ีอยูอาศัย การเลี้ยงดูครอบครัวหรือ

การสงเงินกลับบานเพ่ือหลอเลี้ยงบุคคลในครัวเรือน 

 มุมมองท่ีมีตอการพนัน ผูเลนเห็นวาการพนันบางชนิดไมเปนการพนันในสายตาของพวก

เขา เชน สลากกินแบงรัฐบาล ประเภทหวยชนิดตาง ๆ และการพนันยังเปนแหลงท่ีมาของรายไดแหง

หนึ่งท่ีจะนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การพนันยังเปนกิจกรรมทางสังคมและพักผอนคลาย

ชีวิตยามท่ีตนเองเหนื่อยลาจากการทํางาน ขณะเดียวกันการเลนการพนันก็ยังมีผลกระทบดานลบ 

ไดแก การเกิดข้ึนของปญหาหนี้สิน และปญหาของครอบครัว ผูเลนสวนใหญเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

วาการขยายตัวของระบบอินเทอรเน็ตจะทําใหผูคนเขาถึงการพนันไดงายมากข้ึน 

 พฤติกรรมการเลนพนันทางดานการเงินไดแสดงใหเห็นวา ผูเลนพนันจะใชเงินในการเลน

การพนันต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน และสวนใหญจะเลนไมเกิน 1,000 บาทตอครั้ง มีปริมาณ

การเงินท่ีเลนสูงสุดไมเกิน 5,000 บาท ขณะท่ีสัดสวนการเลนพนันไดมากท่ีสุดสวนใหญจะไมเกิน 

5,000 บาท และท่ีนาสนใจคือการไดพนันมากท่ีสุดในลําดับถัดมาท่ีมีสัดสวนไมตางกันมากคือจะมี

รายไดสูงสุดจากการเลนพนันตั้งแต 10,001 – 50,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการเลนสูง

ท่ีสุดในอัตราไมเกิน 5,000 บาท การพนันท่ีมีอัตราการตอบแทนสูงและลงทุนตํ่า เชน สลากกินแบง

รัฐบาล หวยประเภทตาง ๆ จึงกลายเปนท่ีนิยมไดมากข้ึน สอดคลองกับปริมาณเงินท่ีเสียมากท่ีสุดต่ํา

กวา 5,000 บาท ท่ีมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 79.5 และขอสรุปของการพนันคือการเลนไดเสียหรือเทาทุน 

ยังคงมีโอกาสอยูในระดับท่ีไมแตกตางกันมาก      
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บทที่ 4 

พฤติกรรมการเลนการพนันฟุตบอลของแรงงานในพ้ืนทีอุ่ตสาหกรรม 

  

 บทนี้ไดเสนอโครงสรางของการพนันฟุตบอลรูปแบบใหมผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ท่ีลดกระบวนการและบทบาทของเจามือรายยอยเปดโอกาสใหเจามือรายใหญเก็บเก่ียวผลประโยชน

ไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของกลุมแรงงานในอุตสาหกรรมท่ี

ประกอบไปดวยแฟนบอลพลัดถ่ิน แฟนบอลทางไกล และแฟนบอลเฉพาะกิจ การสรางพ้ืนท่ีสาธารณะ

ใหมในสังคมอุตสาหกรรม ไดแก สนามฟุตบอลเอกชน การเลนพนัน การดื่มเหลา/เบียร  

 

1. โครงสรางของการพนันฟุตบอลแบบใหม 

 โครงสรางของการจัดการพนันฟุตบอลของกลุมเจามือ ผูใหบริการการพนันฟุตบอล

สามารถจําแนกลักษณะการใหบริการได 2 ประเภทคือ โตะบอล (เจามือ) และนายหนา/ตัวแทนของ

โตะบอลรับแทงพนัน  

 ผูใหบริการรับแทงการพนันฟุตบอลจะมีการจัดแบงชวงชั้นเปนลําดับข้ัน โดยเจามือราย

ใหญมีตําแหนงแหงท่ีอยูในยอดบนสุดของโครงสราง ท่ีมีบทบาทสําคัญทําหนาท่ีสนับสนุนเงินลงทุน

สําหรับการรับแทงการพนันของบรรดาผูเลนการพนัน โดยลักษณะของเจามือรายใหญ (แบบสมัยใหม) 

จะไมปรากฏตัวบุคคล และสถานท่ีรับแทงการพนันท่ีชัดเจน การขยายตัวของเทคโนโลยีของ

อินเทอรเน็ต รูปแบบการจัดการบนพ้ืนฐานของเครือขายคอมพิวเตอร หรือเครื่องมือสื่อสารอัจฉริยะ

หลากหลายชนิดท่ีทําใหเกิดข้ึนเปนรูปแบบการพนันในทุกๆ ท่ี (Betting everywhere)              การ

จดทะเบียนเว็ปไซคสําหรับการพนันฟุตบอล และการพนันรูปแบบอ่ืนๆ มาจากภายนอกประเทศแทบ

ท้ังหมด เพ่ือเปนการหลบเลี่ยงกฎหมายภายในประเทศ จนนําไปสูการสั่งระงับหรือปดเว็ปไซคการ

พนันท่ีผิดกฎหมายสงผลตอความนาเชื่อถือสูลูกคาพนัน เชน เม่ือมีการแทงพนันเกิดข้ึนหากระบบ

เครือขายถูกปด ลูกคาอาจสูญเสียเงิน โดยปราศจากความรับผิดชอบใดๆ จากบริษัทรับแทงนั้น  

 รูปแบบของการจัดการพนันแบบใหม เจามือรายใหญจะการกระจายการบริหารการพนัน

มาท่ีเจามือรายยอย/นายหนา/ตัวแทนตามลําดับข้ัน โดยท่ีเจามือรายใหญจะทําหนาท่ีออกราคา

ผานเว็ปไซคของเครือขายตนเอง ทําหนาท่ีหมุนเวียนเงินตราและสนับสนุนหรือการชําระเงินใหแกผู

เลนการพนัน (กรณีท่ีผูเลนการพนันทายผลการแขงขันไดถูกตอง) บริหารจัดการอยูภายนอกประเทศ 
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เพ่ือหมุนเวียนเงินตรา การสนับสนุนดานเงินทุนรวมท้ังการออกราคา และการจัดกิจกรรมการสงเสริม

หรือการสรางแรงจูงใจใหผูเลนเขามาใชบริการ 

 นายหนารับแทงหรือตัวแทนของโตะบอล (Agent) ลักษณะของตัวแทนอาจมีรูปแบบท่ี

สลับซับซอน สามารถจําแนกไดจากปริมาณหรือจํานวนของนายหนารับแทงรายยอย (Agent) ภายใต

การกํากับ/การจัดการของตนเอง ฐานสมาชิกลูกคาหรือผูเลนการพนัน บทบาทหนาท่ีสําคัญของ

ตัวแทนคือการหาผูเลนพนันใหเขามาอยูภายใตการดูแลของตนเองใหไดปริมาณท่ีมากท่ีสุด เพ่ือเปน

ตัวชี้วัดสําคัญจากยอดการเลนพนันและสวนแบงจากยอดเงินท้ังหมด วิธีการหาลูกคามีหลากหลาย

รูปแบบ ไดแก การหาลูกคาจากคนรูจักหรือคุนเคยกัน เชน นาย กร (นามสมมุติ) เปนตัวแทนของโตะ

บอลแหงหนึ่งในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก มีความชื่นชอบและเปนนักกีฬาฟุตบอล มักจะเริ่มตนหาลูกคา

จากพ้ืนท่ีในสนามฟุตบอลเชาของเอกชน เนื่องจากเปนสถานท่ีมีผูท่ีนิยมชื่นชอบกีฬาท่ีคลายคลึงกัน 

โดยเริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีตนคบหาสมาคมดวย ความชื่นชอบของฟุตบอลและการ

พนัน สถานะภาพการเงินพ้ืนฐาน ความนาเชื่อถือ การชําระหนี้การพนัน เปนตน ตอมาจึงเริ่มชักชวน

ใหเขามาแทงการพนันกับตนดวยระบบเงินเชื่อ (เครดิต) หรือการหากลุมผูเลนตามสถานท่ีทํางาน 

รานอาหารท่ีตนเองคุนเคย สถานการศึกษาท่ีมีบุคคลคุนเคยรูจักสามารถเชื่อมโยงเครือขายผูเลนพนัน

กับตนเองได รูปแบบวิธีการสมัครสมาชิกเปนผูเลนการพนันจะตองเขาไปกรอกขอมูลท่ีเรียบงาย ไดแก 

ชื่อสําหรับติดตอ เบอรโทรศัพท อีเมลล (จะกรอกหรือไมก็ได) รหัสลับสําหรับถอนเงินเม่ือแทงถูก และ

ขอมูลบัญชีธนาคารท่ีตองใชติดตอเจามือใหญ 

 รายไดของนายหนาหรือตัวแทนในการรับแทงจะมาจากการแบงสัดสวนจากยอดเงินรวม

ของการเลนพนันท้ังหมดของผูเลนในอัตราท่ีถูกกําหนดโดยเจามือ ดังในกรณีของนาย กร (นามสมมุติ) 

จะไดรับการแบงสัดสวนคิดเปนรอยละ 10 จากโตะบอลบางเดือนในชวงของฤดูการแขงขันอาจมี

ยอดเงินการแทงพนันสูงถึง 500,000 – 700,000 บาทตอเดือน ซ่ึงจะทําใหมีสัดสวนท่ีตนเองไดรับ

มากกวา 50,000 บาทในแตละเดือนท่ีอยูในชวงของฤดูการแขงขัน รายไดของตัวแทนรายยอยแบบ

ใหมจะเปนรูปแบบของการแบงสัดสวนเพียงอยางเดียว  

 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางกับการเลนพนันฟุตบอลแบบเดิม คือการติดตอโดยตรงผาน

โตะบอล  (walk in) ลักษณะรูปแบบรายไดของโตะบอลแบบเดิม จะทําใหตัวแทนมีชองทางในการหา

รายไดท่ีมาจากการพนันบอลไดมากกวารูปแบบของการเลนพนันผานระบบอินเทอรเน็ต ไดแก การจับ

ชน หมายความวา ในการแขงขันฟุตบอลหนึ่งคู แลวผูเลนพนันฟุตบอลเลนพนันอยูคนละทีม เชน ทีม
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ฟุตบอล ก. แขงกับ ทีมฟุตบอล ข. และเกิดผูเลนพนันฟุตบอลท่ีเดิมพันท้ังทีม ก. และ ทีม ข. มาพรอม 

ๆ กัน ดังนั้น โตะบอลรายยอยจึงไมจําเปนท่ีจะตองสงการเดิมพันบอลไปใหท่ีเจามือรายใหญ เนื่องจาก

ไมวาผลบอลจะออกมาในกรณีใดก็แลวแต โตะบอลรายยอยเหลานี้จะไดรับผลกําไรท่ีเกิดข้ึนมาจาก

อัตราตอรองในแตละคู 

 รายไดท่ีมาจากการรับกินหรือรับสู หมายความวา เม่ือผูเลนพนันฟุตบอลมีความประสงคท่ี

จะเดิมพันในทีม ก. ในจํานวนเงิน 10,000 บาท แตโตะบอลรายยอยมีขอมูลและแนวโนมท่ีจะนําไปสู

การตัดสินใจเลือกท่ีจะสงใหกับเจามือรายใหญเพียง 5,000 บาท และรับสูเองอีก 5,000 บาท โดยมอง

วาอัตราการตอรองท่ีตนเองถืออยูนั้นมีความไดเปรียบลูกคา ลักษณะของอัตราตอรองฟุตบอลสามารถ

จําแนกได 2 แบบ คือ อัตราตอรองแบบฝมือ (ผูวิจัย) และอัตราตอรองราคา 

 อัตราตอรองแบบฝมือ หรืออัตราตอรองแบบลูกท่ีมักจะใหทีมฟุตบอลท่ีเหนือกวาเปนตอใน

เชิงของฝมือดังนั้นหากนักพนันฟุตบอลตัดสินใจท่ีจะเลือกเลนทีมท่ีมีความสามารถเหนือกวามีโอกาส

ชนะมากกวาก็จะตองเผชิญอยูกับความเสี่ยงของอัตราตอรองนี้ดวย รูปแบบลักษณะการตอรองแบบ

ฝมือปรากฏดังตาราง 

 

ตารางแสดงอัตราการตอรองแบบฝมือและความหมาย 

แบบท่ี อัตราการตอรอง ความหมาย 

1 เสมอ (0.0) ฝมือทัดเทียมกันหากเกิดผลเสมอจะไมมีการได

เสีย จะมีการไดเสียก็ตอเม่ือมีผลแพชนะเทานั้น 

2 เสมอควบครึ่งลูกหรือ ปป. 

(0-0.5) 

1. หากเกิดผลเสมอผูเดิมพันทีมท่ีเปนตอจะเสีย

เงินเดิมพันในอัตราครึ่งหนึ่งของยอดเงินท่ีแทง 

และจะตองเสียเงินเดิมพันเต็มจํานวนหากแพ 

(ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา) 

2. หากเกิดผลเสมอผูเดิมพันทีมท่ีเปนรองจะ

ไดรับเงินเดิมพันในอัตราครึ่งหนึ่งของยอดเงินท่ี

แทง และจะไดรับเงินเดิมพันเต็มจํานวนหากทีม

ชนะ (ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา)    

3 ครึ่งลูก 

(0.5) 

1. หากเกิดผลเสมอหรือแพผูเดิมพันทีมท่ีเปน

ตอจะเสียเงินเดิมพันในอัตราเต็มจํานวนของ

ยอดเงินท่ีแทง(ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา) 
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2. หากเกิดผลเสมอหรือแพผูเดิมพันทีมท่ีเปน

รองจะไดรับเงินเดิมพันในอัตราเต็มจํานวนของ

ยอดเงินท่ีแทง (ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา)   

4 ครึ่งควบลูก 

(0.5-1) 

1. หากเกิดผลเสมอหรือแพผูเดิมพันทีมท่ีเปน

ตอจะเสียเงินเดิมพันในอัตราเต็มจํานวนของ

ยอดเงินท่ีแทง หรือเม่ือทีมเปนตอชนะดวย

ประตูเพียง 1 ลูก จะไดรับเงินเดิมพันเพียง

ครึ่งหนึ่งของยอดเงินท่ีเดิมพัน (ซ่ึงข้ึนอยูกับ

อัตราตอรองราคา) 

2. หากเกิดผลเสมอผูเดิมพันทีมท่ีเปนรองจะ

ไดรับเงินเดิมพันในอัตราเต็มจํานวนของยอดเงิน

ท่ีแทง หรือเม่ือทีมเปนตอชนะดวยประตูเพียง 1 

ลูก จะเสียเงินเดิมพันเพียงครึ่งหนึ่งของยอดเงิน

ท่ีเดิมพัน (ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา) 

5 หนึ่งลูก 

(1.0) 

1. หากเกิดผลเสมอหรือแพผูเดิมพันทีมท่ีเปน

ตอจะเสียเงินเดิมพันในอัตราเต็มจํานวนของ

ยอดเงินท่ีแทง(ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา) 

หรือเม่ือทีมเปนตอชนะดวยประตูเพียง 1 ลูก 

จะถือวาเสมอไมมีการไดเสีย 

2. หากเกิดผลเสมอหรือชนะผูเดิมพันทีมท่ีเปน

รองจะไดรับเงินเดิมพันในอัตราเต็มจํานวนของ

ยอดเงินท่ีแทง(ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา) 

หรือเม่ือทีมเปนรองแพดวยประตูเพียง 1 ลูก 

จะถือวาเสมอไมมีการไดเสีย 

6 ลูกควบลูกครึ่ง 

(1-1.5) 

1. หากเกิดผลเสมอหรือแพผูเดิมพันทีมท่ีเปน

ตอจะเสียเงินเดิมพันในอัตราเต็มจํานวนของ

ยอดเงินท่ีแทงหรือเม่ือทีมเปนตอชนะดวยประตู

เพียง 1 ลูก ก็จะตองเสียเงินเดิมพันในอัตรา

ครึ่งหนึ่งของยอดแทง (ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรอง

ราคา) 
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2. หากเกิดผลเสมอหรือชนะผูเดิมพันทีมท่ีเปน

รองจะไดรับเงินเดิมพันในอัตราเต็มจํานวนของ

ยอดเงินท่ีแทงหรือเม่ือทีมเปนรองแพดวยประตู

เพียง 1 ลูก จะไดรับเงินเดิมพันในอัตราครึ่งหนึ่ง

ของยอดแทง (ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา) 

7 ลูกครึ่ง 

(1.5) 

1. หากเกิดผลเสมอ แพ หรือชนะเพียง 1 ลูก ผู

เดิมพันทีมท่ีเปนตอจะเสียเงินเดิมพันในอัตรา

เต็มจํานวนของยอดเงินท่ีแทง (ซ่ึงข้ึนอยูกับ

อัตราตอรองราคา) 

2. หากเกิดผลเสมอ ชนะ หรือแพเพียง 1 ลูก ผู

เดิมพันทีมท่ีเปนรองจะไดรับเงินเดิมพันในอัตรา

เต็มจํานวนของยอดเงินท่ีแทง (ซ่ึงข้ึนอยูกับ

อัตราตอรองราคา) 

8 ลกูครึ่งควบสอง 

(1.5-2) 

1. หากเกิดผลเสมอ แพ หรือชนะเพียง 1 ลูก ผู

เดิมพันทีมท่ีเปนตอจะเสียเงินเดิมพันในอัตรา

เต็มจํานวนของยอดเงินท่ีแทง หรือเม่ือทีมเปน

ตอชนะดวยผลตางประตู 2 ลกู จะไดรับเงินเดิม

พันเพียงครึ่งหนึ่งของยอดเงินท่ีเดิมพัน (ซ่ึง

ข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา) 

2. หากเกิดผลเสมอ ชนะ หรือแพเพียง 1 ลูก ผู

เดิมพันทีมท่ีเปนรองจะไดรับเงินเดิมพันในอัตรา

เต็มจํานวนของยอดเงินท่ีแทง หรือเม่ือทีมเปน

ตอชนะดวยผลตางประตู 2 ลกู จะเสียเงินเดิม

พันครึ่งหนึ่งของยอดเงินท่ีเดิมพัน (ซ่ึงข้ึนอยูกับ

อัตราตอรองราคา) 

9 สองลูก 

(2.0) 

1. หากเกิดผลเสมอ แพ หรือชนะดวยผลตาง

ประตู 1 ผูเดิมพันทีมท่ีเปนตอจะเสียเงินเดิมพัน

ในอัตราเต็มจํานวนของยอดเงินท่ีแทง (ซ่ึงข้ึนอยู

กับอัตราตอรองราคา) หรือเม่ือทีมเปนตอชนะ

ดวยประตูเพียง 2 ลูก จะถือวาเสมอไมมีการได

เสีย 
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2. หากเกิดผลเสมอ ชนะ หรือแพดวยผลตาง

ประตู 1 ลูก ผูเดิมพันทีมท่ีเปนรองจะไดรับเงิน

เดิมพันในอัตราเต็มจํานวนของยอดเงินท่ีแทง

(ซ่ึงข้ึนอยูกับอัตราตอรองราคา) หรือเม่ือทีมเปน

รองแพดวยประตูเพียง 1 ลูก จะถือวาเสมอไมมี

การไดเสีย 

 

 อัตราตอรองราคาจะมีลักษณะท่ีกําหนดสัดสวนในการแทงพนันฟุตบอล และเปนกลไก

สําคัญท่ีทําใหเจามือรายใหญ โตะบอลไดเปรียบผูเลนการพนัน โดยเฉพาะการแทงคูท่ีมีความเสี่ยงนอย

หรือ บอลตอ อัตราราคาตอรองจะถูกกําหนดใหมีสัดสวนในการลงทุนหรือการแทงการพนันท่ีใชเงิน

มากข้ึน ขณะท่ีผลท่ีไดรับอาจไดรับนอยลง รูปแบบสัดสวนอัตราตอรองจะถูกกําหนดไวตามตารางดังนี้ 

 

ตารางแสดงอัตราการตอรองราคาและสัดสวน 

รูปแบบ ราคาตอรอง สัดสวนของทีมตอ สัดสวนของทีมรอง 

1 5 – 4 (ขาว) แทง 10 จาย 8 แทง 10 จาย 10 

2 10 – 10 (-5) แทง 10 จาย 10 แทง 10 จาย 8 

3 10 – 9 (-10) แทง 10 จาย 9 แทง 10 จาย 9 

4 11 – 8 (+10) แทง 11 จาย 8 แทง 10 จาย 10 

 

 จากตารางแสดงอัตราตอรองราคาฟุตบอลในแตละคูไดชี้ใหเห็นถึงสวนตางของวงเงินการ

พนัน จะเห็นไดจากกรณีท่ีอาจมีการจายเงินเพียงครึ่งหนึ่งตามรูปแบบการตอรองแบบฝมือและการ

จายเงินตามสัดสวนของการตอรองราคา จึงเปดโอกาสใหบรรดาโตะบอลรายยอยตางแสวงหากลุม

ลูกคาพนันฟุตบอลท่ีมีหลากหลายและมีความชื่นชอบทีมฟุตบอลท่ีแตกตางกัน ตลอดจนพฤติกรรม

การเลนพนันฟุตบอลทีมท่ีเปนตอ หรือทีมท่ีเปนรองแตกตางกัน ซ่ึงจะทําใหประโยชนท่ีเกิดข้ึนมาจาก

ผลการแขงขันอัตราตอรองตกเปนของเจามือรายยอยเหลานี้มากข้ึน และกลายเปนชองวางสําคัญ

ระหวางการจัดสงยอดเงินการพนันท้ังสงเจามือรายใหญ การขยายตัวของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ดาน

หนึ่งท่ีเอ้ืออํานวยใหลูกคาการพนันสามารถเขาถึงไดงายในทุกท่ีและทุกโอกาส อีกดานหนึ่งคือการ
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สรางกลไกเขามาจัดการแทงพนันฟุตบอล และเก็บเก่ียวผลประโยชนรายไดจากการพนันอยางเต็มเม็ด

เต็มหนวย 

 รูปแบบการจัดการของโตะบอลรายยอยท่ีนอกจากจะตองหาลูกคาการพนันใหอยูภายใต

เครือขายของตนเองใหไดมากท่ีสุด ดูแลการเดิมพันฟุตบอลลูกขายตนเอง ตลอดจนการทําหนาท่ี

จัดการดูแลระบบเครดิต (การเลนพนันบอลโดยไมตองวางเงินสด) ใหกับผูเลนพนันท่ีอยูในระบบของ

ตนเอง ดังเชน ในกรณีของนาย กร (นามสมมุติ) จะมีหนาท่ีวิเคราะหการกําหนดวงเงินเครดิตของผู

เลนแตละบุคคล เชน บุคคลหนาใหมอาจกําหนดวงเงินไวท่ี 2,000 บาท และกรณีท่ีเปนบุคคลท่ีคุนเคย

รูจักอุปนิสัย ภูมิหลังสถานะทางการเงิน สามารถมีวงเงินในการเลนพนันสูงถึงหลายหม่ืนบาทหรือหลัก

แสนบาทได การชําระเงินกรณีท่ีผูเลนพนันฟุตบอลเสียเงินเดิมพันจะตองมาจาย/โอนเงินผานบัญชีของ

โตะบอลรายยอยของ กร ซ่ึงจะนําสงเจามือรายใหญอีกทอดหนึ่ง และกรณีท่ีผูเลนการพนันทายผล

ฟุตบอลถูกและไดรับเงินเดิมพัน เจามือรายใหญจะทําการดําเนินการโอนเงินผานระบบบัญชี ตามท่ีผู

เลนไดลงทะเบียนไวตั้งแตแรกท่ีสมัครเปนสมาชิก การจัดการพนันแบบใหมผานระบบอินเทอรเน็ตได

ทําใหผลประโยชน รายไดท่ีมาจากยอดเงินปริมาณการเลนพนัน กรณีของผูเลนพนันเปนฝายแพเดิม

พันตกเปนของเจามือรายใหญแตเพียงผูเดียว 

 แมวาจะมีการนําเทคโนโลยีเขามาจัดการระบบการพนันฟุตบอลท่ีทําใหพฤติกรรมการเลน

พนันสามารถเลนไดโดยไมจํากัดสถานท่ีและเวลา เจามือรายใหญมีศักยภาพในการจัดการระบบเงิน

ท่ีมาจากการเลนพนันไดมากยิ่งข้ึน แตบทบาทของโตะบอลหรือเจามือรายยอยท่ียังคงมีความสําคัญ 

ในฐานะยังคงเปนบุคลทําหนาท่ีขอตอคลองกันระหวางเจามือรายใหญกับลูกคานักพนัน การหาลูกคา 

(ผูเลนพนัน) ใหเขามาอยูภายใตการดูแลในระบบของโตะบอล จะสงผลโดยตรงตอยอดเงินการแทง

ผานระบบและการแบงสัดสวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากปริมาณเงินการเลนพนันในแตละสัปดาห การเปดให

แทงพนันบอลดวยเงินเชื่อ (เครดิตตามสัดสวน) ตามขอตกลงในแตละสัปดาหหรือการกําหนดวันชําระ

เงินกรณีท่ีผูเลนพนันแทงเสีย ดังกรณีของ นาย กร (นามสมมุติ) จะกําหนดวันนัดหมายเพ่ือชําระเงิน 

(เคลียรเงิน) สําหรับผูท่ีเสียพนัน ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพ่ือทําการรวบรวมเงินจากยอดผูท่ีเสีย

การพนันบอลสงตอใหกับเจามือรายใหญตามการนัดหมายระหวางโตะบอลรายยอยและเจามือราย

ใหญและอีกหนึ่งบทบาทคือ การทําหนาท่ีติดตามหนี้สินของผูเลนพนันในสังกัดของตนเอง กลยุทธการ

ติดตามทวงหนี้มีตั้งแตการโทรศัพทติดตาม พรอมกับการงดรับการแทงผานระบบเงินเชื่อหรือเครดิตท่ี

ตนเองไดรับ การติดตามลูกหนี้ในการดูแลของโตะรายยอยเหลานี้ หากไมสามารถทวงเงินจากผูพาย
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แพการเลนพนันใหกลับมาชําระหนี้ได ตนเองก็จะตองเปนผูรับผิดชอบในการชําระหนี้พนันแทนผูเลน

เหลานั้นแทน ดังในการอธิบายของผูประกอบการโตะรายยอยวา 

   

  “ถึงแมวารายไดของโตะบอลอาจมีปริมาณสูงในแตละเดือน เปนงานสบายไมตองทํา

อะไรแคดูวาลูกคาของเราเขามาแทงบอลอะไรบางในระบบและแตละคนไดเสียเทาไหร เม่ือ

เขาแทงไดก็จะโทรไปใหทางเจามือใหญโอนเงินผานระบบมาใหสัก 10 นาทีก็ไดรับเงิน และ

เม่ือผูเลนในระบบของเราเสียเราก็จะตองตามทวง และหากทวงไมไดเราก็ตองรับชําระเอง

เพ่ือเปนการรักษาเครดิตของตัวเองกับโตะใหญ บางเดือนไมสามารถทวงไดก็เขาเนื้อ 

ขาดทุนก็มี แตถาติดเยอะจํานวนมากก็จะมีคนจากโตะใหญมาเขามาทวงเพ่ือกดดันใหเรา

ไปตามหนี้ใหเขา” (กร (นามสมมุติ), สัมภาษณวันท่ี 7 มิถุนายน 2560) 

 

 ระบบการถอนเงินของผูเลนการพนันฟุตบอล เจามือรายใหญจะออกแบบการชําระ/

จายเงินผานระบบท่ีเรียกไดวาเปนศูนยบริการลูกคาของสมาชิก (call center) เม่ือผูเลนมีความ

ประสงคตองการถอนเงินท่ีไดมาจากการชนะทายผลฟุตบอล สามารถโทรศัพทเขาไปติดตอตามเบอร

โทรท่ีศูนยบริการ ไดแสดงไวอยางชัดเจนและไมมีการปกปองปดบังทางกฎหมายแตอยางใด ผูเลน

พนันเพียงแจงรหัสสมาชิก ทางศูนยบริการฯ จะเปนผูตรวจสอบบัญชีการเงินตามรหัสสมาชิก และเม่ือ

เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยจะดําเนินการชําระเงินผานบัญชีธนาคารท่ีสมาชิกรายนั้นไดลงทะเบียนไว

ตั้งแตแรกเขา ภายในระยะเวลาไมนาน (ไมเกิน 30 นาที) ก็จะไดรับเงินตามจํานวนท่ีไดตกลงกันไว 

 การจัดกิจกรรมสงเสริมการหาสมาชิกและการเลนพนัน ไดแก การโฆษณาผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยพยายามสื่อสารแสดงใหเห็นวาผูเลนสามารถสรางฐานะทางการเงินท่ีม่ังค่ัง

ไดจากการพนันจริง ๆ หรือการชักชวนดวยการสรางกลยุทธแบบขายตรง (direct sale) มีลักษณะ

แบบ “เพ่ือนชวนเพ่ือน” (ผูวิจัย) เชน สมาชิกท่ีชักชวนเพ่ือนเขามาเปดบัญชีจะไดรับเงินการพนันใน

ระบบท่ีเปนเงินสดสําหรับการใชเดิมพัน 500 – 2,000 บาท และหากเปนผูเลนรายใหมจะไดรับ

โปรโมชั่นเพ่ิมอีกจากการเปนสมาชิกรายใหมเชนกัน การโฆษณาประชาสัมพันธ การสรางกลยุทธท่ี

ดึงดูดนักพนันเขาสูระบบของตนเองใหไดมากท่ีสุด ในทางเดียวกันนี้ก็สรางและสนับสนุนใหเกิดกลุม

นักพนันหนาใหมเขามาสูแวดวงการพนันเพ่ิมมากข้ึน การอํานวยความสะดวกและการเพ่ิมยอดเงินการ

แทงพนันเงินเชื่อหรือเครดิตใหกับสมาชิกรายใหม เชน เจามือรายหนึ่งใหเครดิตท่ี 2,000 บาท อีกราย
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หนึ่งอาจเปดโอกาสใหเครดิตในครั้งแรกถึง 5,000 บาท หรือการคืนเงินใหแกท่ีผูเลนพนันเสียซ่ึงจะ

ปรากฏท้ังการคืนเงินใหกับผูเลนพนันรายใหญหรือเลนเปนจํานวนมาก และการคืนใหกับสมาชิกผูเลน

แบบตอเนื่อง การคืนเงินใหกับสมาชิกท่ีเสียเงินจากการพนันจะถูกกําหนดเปนอัตรารอยละเม่ือ

คํานวณจากสมาชิกท่ีมียอดเสียมากท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก  

- สมาชิกท่ีมียอดเสียสูงสุดอันดับ 1 ไดรับยอดเสียคืน รอยละ 20 จายสูงสุด 50,000 บาท 

- สมาชิกท่ีมียอดเสียสูงสุดอันดับ 2 ไดรับยอดเสียคืน รอยละ 15 จายสูงสุด 30,000 บาท 

- สมาชิกท่ีมียอดเสียสูงสุดอันดับ 3 ไดรับยอดเสียคืน รอยละ 10 จายสูงสุด 10,000 บาท 

- สมาชิกท่ีมียอดเสียสูงสุดอันดับ 4 ไดรับยอดเสียคืน รอยละ  5 จายสูงสุด 5,000 บาท 

- สมาชิกท่ีมียอดเสียสูงสุดอันดับ 5 ไดรับยอดเสียคืน รอยละ  3 จายสูงสุด 3,000 บาท 

  

 การกําหนดอัตราการคืนเงินเขาในบัญชีเครดิตใหกับสมาชิกท่ีเลนเสียโดยไมกําหนดยอดเงิน 

หลักการคํานวณ ดังนี้ 

- ภายใน 1 เดือน สมาชิกมีอัตราการเลน 15 วัน จะไดรับยอดเสียคืน รอยละ 3 

- ภายใน 1 เดือน สมาชิกมีอัตราการเลน 20 วัน จะไดรับยอดเสียคืน รอยละ 4 

- ภายใน 1 เดือน สมาชิกมีอัตราการเลน 25 วัน จะไดรับยอดเสียคืน รอยละ 5  

 ลักษณะของการคืนเงินจึงเปดโอกาสในนักพนันสามารถท่ีจะเลือกเขาไปเลนไดตาม

พฤติกรรมการเลนพนันของตนเอง เชน นาย เค (นามสมมุติ) มีอาชีพเปนแรงงานรับจางประจําอยูใน

โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งมีรายไดจากเงินเดือนประมาณ 12,000 บาท โดยท่ียังไมรวมคาแรงท่ีมา

จากการทํางานลวงเวลา มักจะนิยมเลือกเลนเว็บไซค ท่ีมีรูปแบบการคืนเงินจากยอดเสีย คํานวณมา

จากความถ่ีในการเลนแตละเดือนเงินท่ีไดรับคืนอาจไมมีปริมาณท่ีมากมายนัก แตอยางนอยก็สามารถ

ท่ีจะนําไปตอยอดการแทงพนันอ่ืนท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนได นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม

สงเสริมใหกับบรรดาสมาชิกมีโอกาสไดรับลุนเงินหรือรางวัลอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก เชน รหัสสมาชิกท่ี

ออกตรงกับเลขรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลในแตละงวด 

 รูปแบบการเลนพนันแบบใหมท่ีมีลักษณะสามารถเลนไดแบบไมจํากัดพ้ืนท่ี เวลาและ

กฎหมาย ทําใหเกิดการแขงขันกันอยางสูงในระบบการพนันบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีจะดึงดูดลูกคา

ไวกับตนเองใหมากข้ึน การสรางรูปแบบการเลนพนันฟุตบอลแบบใหมท่ีกาวขามผลการแขงขันเรื่อง

แพ ชนะ แตผูเลนพนันสามารถรวมเลนการพนันฟุตบอลในแตละคูในทุกขณะเวลาของการแขงขัน

หรือ “การพนันแบบ real time” (ผูวิจัย) ซ่ึงจะทําใหผูเลนสามารถเลนการพนันฟุตบอลไดมากกวา
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ผลแพ-ชนะ ตามระยะเวลาของการแขงขัน 90 นาที การเปดโอกาสใหผูเลนพนันสามารถท่ีจะเลือก

เดิมพันไดตามความตองการของตนมากข้ึน ไดแก การเลนพนันฟุตบอลเพียงแคครึ่งแรกหรือครึ่งหลัง 

(Half Time) โดยระบบการพนันออนไลนจะเปดอัตราตอรองในแตละชวงของการแขงขันในแตละคู

ออกมาอีกราคาหนึ่ง การทายผลการทําประตูรวมของคูแขงขันโดยการเดิมพันวาเม่ือสิ้นสุดการแขงขัน

แลวจะมีผลการทําประตูรวมกันของท้ัง 2 ทีม จะมีผลรวมอยูในระดับสูงหรือต่ํา ตามราคาอัตราตอรอง 

ซ่ึงไมจําเปนตองคํานึงผลแพชนะแตอยางใด การเลนพนันทายผลวาฝายใดจะสามารถทําประตูแรกได

ภายหลังจากการเริ่มการแขงขัน (First Goal) การทายผลรวมการเตะมุมของท้ัง 2 ทีมวาจะอยูใน

ระดับสูงหรือต่ําตามราคาอัตราตอรองซ่ึงสามารถทายผลไดตลอดระยะเวลาของการแขงขัน ซ่ึงอัตรา

การตอรองจะถูกออกแบบใหมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาของการแขงขันในแตละคูเพ่ือปองกันการ

เสียเปรียบของเจาของโตะบอล เชน ราคาอัตราตอรองถูกลดลงมาจนต่ํามากหรือมีความเสี่ยงเพ่ิมมาก

ข้ึนสําหรับผูเลนการพนันฟุตบอลในชวงของเวลาการแขงขันลดนอยลงหรือในชวงทายของการแขงขัน 

 รูปแบบการพนันฟุตบอลไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบการพนันออนไลนหรือคาสิโน

ออนไลน (Casino Online) ท่ีกลาวไดวาผูเลนพนันในระบบจํานวนหนึ่งก็มิไดเดิมพันเฉพาะการ

แขงขันฟุตบอลเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตเปดโอกาสใหผูเลนสามารถเขาไปเลือกเลนการพนันได

ตามความชื่นชอบของตนเองอยางมีอิสระและมีความใกลเคียงกับ “ความเปนจริงมากข้ึน” เชน การ

เลือกเลนไพบาคารา 4

5 ท่ีมีการถายทอดสดออกมาจากบอนการพนันซ่ึงจะมีพนักงานของบอนพนัน

หมุนเวียนกันมาโดยตลอด ผานระบบอินเทอรเน็ตสูเว็บไซคการพนัน สามารถทําใหผูเลนเขาไปเดิมพัน

ไดตลอดเวลาท่ีตนเองตองการ นอกจากนี้ยังมีการพนันออนไลนอ่ืน ๆ ท่ีมาจากหลากหลายพ้ืนท่ีของ

โลกรวบรวมไวใหผู เลนพนันไดตัดสินใจเลือกตามรสนิยมของตนเอง เชน บาสเก็ตบอลจาก

สหรัฐอเมริกา มาแขงจากประเทศไทยและตางประเทศ มวยอาชีพในตางประเทศรวมท้ังมวยไทย เปน

ตน การพนันกีฬาเหลานี้ไดกลายเปนอีกชองทางเลือกหนึ่งของผูเลนเดิมพันฟุตบอลในชวงของการปด

ฤดูกาลแขงขันประจําป    

 

                                                           
5 ลักษณะของการเลนไพบาคารา จะแบงเปน 2 ฝง คือฝงเจามือ (Banker) อยูในสีนํ้าเงิน และฝงผูเลน (Player) อยู

ในสีแดง การแพชนะคือ ผูท่ีไดแตมสูงสดุท่ีมากกวาอีกฝายหน่ึง (มากท่ีสุดคือ 9 แตม) ดวยการแจกไพ 2 ใบนับแตม

รวมกันใครมากท่ีสุดเปนฝายชนะ และในกรณีท่ีแตมเสมอกันจะมีการแจกไพตัวท่ี 3 เพ่ือเปนการตัดสนิผลแพชนะ ผู

วางเดิมพันไมจําเปนจะตองอยูฝงผูเลน (Player) เสมอไป แตจะเดมิพันจากการทายผลชนะ และเสมอ มีโอกาสชนะ

และแพในสัดสวนท่ีเทากัน  
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2. พฤติกรรมการพนันฟุตบอลของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

 - ไทยพรีเมียรลีกกับการเกิดข้ึนของแฟนบอลทางไกลและแฟนบอลเฉพาะกิจ 

 ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกเปนรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กอตั้งข้ึนอยาง

เปนทางการป พ.ศ. 2552 และประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง จากปริมาณการเพ่ิมข้ึนของจํานวน

สโมสรและสนามแขงขันท่ีกระจายตัวไปในแตละภูมิภาคและจังหวัด สอดคลองไปกับการเติบโตของ

ผูชมฟุตบอลผานโทรทัศนท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน และเริ่มกลายเปนสถาบันทางวัฒนธรรมแบบใหมท่ีผูกพัน

อยูกับชีวิตประจําวันของผูคนท่ีชื่นชอบกีฬาฟุตบอลผานการถายทอดออกอากาศทางทีวี  

 การเติบโตของฟุตบอลลีกภายในประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมข้ึนเริ่มกลายเปนชุมชนใหมทาง

วัฒนธรรมในสังคมรวมสมัย ภายหลังจากการเกิดข้ึนของสถานีวิทยุเก่ียวกับกีฬาถายทอดออกอากาศ

ทางเสียงผานคลื่น เอฟเอ็ม 99 ภายใตการดําเนินงานของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เริ่มตนข้ึนมา

ตั้งแต ป พ.ศ. 2547 โดยมีรูปแบบรายการบันเทิง ธุรกิจ ขาวสาร และการกีฬา โดยเฉพาะการจัด

รายการวิเคราะหฟุตบอล รายงานสดฟุตบอลจากลีกชั้นนําในท่ัวโลก สถานการณการซ้ือขายนัก

ฟุตบอล ความพรอมของแตละทีมในแตละนัดการแขงขัน ตลอดจนการแขงขันฟุตบอลภายในประเทศ

ไทยในแทบทุกระดับ การเกิดข้ึนของสถานีวิทยุท่ีเก่ียวกับกีฬาและกีฬาฟุตบอลไดกลายเปนตัวชี้วัด

หนึ่งของการขยายตัวของชุมชนแบบใหม สูการสรางเครือขายสังคมออนไลนผานระบบเทคโนโลยี

ขอมูลขาวสาร การสรางเนื้อหา ขอมูลเก่ียวกับกีฬาฟุตบอล การสราง/การกําเนิดกลุมแฟนบอลกลุม

ใหมของแตละสโมสรท่ีสัมพันธและเก่ียวของกับทองถ่ิน (วสันต ปญญาแกว, 2559, หนา16-22; ตั้ม 

(นามสมมุติ), สัมภาษณ, 8 มิถุนายน 2560) 

 ฟุตบอลไทยลีกหรือไทยพรีเมียรลีกไดนํามาสูความเปลี่ยนแปลงของการสราง “ความเปน

ชุมชน” ในสังคมแบบใหม จากระบบการแขงขันดั้งเดิมท่ีเปนระบบลีกสูงสุดของประเทศตั้งแตถวย

พระราชทาน ก. สูระบบลีกอาชีพท้ังระดับบนและระดับลาง เชน จอหนนีวอลกเกอรไทยแลนด

ซอกเกอรลีก จีเอสเอ็มไทยลีก และอเมเจอลีก ทัวรนาเมน (Amateur League Tournament) ท่ีได

เปดโอกาสใหทีมสโมสรหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ เชน สโมสรพนักงานยาสูบ ทีมสโมสรการทาเรือ 

เปนตนเขารวมการแขงขัน ขณะท่ีโปรวินเชียลลีก เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2542 เปนโครงการลีกอาชีพนํา

รองของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ท่ีเชิญทีมฟุตบอลจากจังหวัดตางๆ เขามารวมการแขงขัน

แบบลีก ตอมาไดมีการยุบรวมลีกเขากับไทยแลนดพรีเมียรลีกและไทยลีกดิวิชั่น 1  
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 รูปแบบ ลักษณะการแยกลีกฟุตบอลของประเทศไทยในในระยะเวลาท่ีผานมา ประกอบกับ

ระบบทีมท่ีเปนของ “สโมสร” ท่ีถูกจํากัดกลุมแฟนบอลเฉพาะกลุมของสโมสร ระดับของพนักงาน

ภายในบริษัท องคกรและหนวยงาน จึงไดกลายเปนแรงฉุดท่ีสําคัญ สูการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ฟุตบอลในประเทศไทยไมสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็วและคอนขางชา การจํากัดกลุมแฟนบอลไวท่ี

ระดับของสโมสรเฉพาะหนวยงาน องคกรจึงเปนการสรางทีมฟุตบอลท่ีไรซ่ึงแรงยึดเหนี่ยวของอารมณ

รวม การสรางจินตนาการรวม หรือความทรงจํารวมกันของชุมชน ซ่ึงสงผลอยางมากตอการสรางและ

เพ่ิมฐานปริมาณของกลุมแฟนบอลของทีมตนเอง (ตั้ม (นามสมมุติ) และตอม (นามสมมุติ), เสวนากลุม

, 8 มิถุนายน 2560; https://th.wikipedia.org, เขาถึง, วันท่ี 14 มิถุนายน 2560) 

 การปรับเปลี่ยนโครงสรางของฟุตบอลลีกอาชีพไทยภายใตชื่อไทยพรีเมียรลีก ไดกอใหเกิด

การสรางจินตนาการความรูสึกถึง “ความเปนชุมชน” ในวิธีคิดของ “ทองถ่ินนิยม” ดังนั้นบรรดา

สโมสรฟุตบอลในไทยลีกจึงพยายามรักษาหรือตั้งชื่อทีมในฐานะของการเปนตัวแทนของทองถ่ินตนเอง 

ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางรากฐานสูการขยับขยายปริมาณของแฟนบอลของตนเอง เชน ทีมบุรีรัมย 

ยูไนเต็ด, ทีมชลบุรี เอฟซี, ทีมเชียงราย ยูไนเต็ด, สุพรรณบุรี เอฟซี เปนตน ขณะท่ีทีมภายใตสังกัดของ

องคกร/หนวยงาน เชน บางกอกกลาส ยูไนเต็ด ตางก็พยายามสรางรากฐานของแฟนบอลตนเองใน

ฐานะตัวแทนทองถ่ินในจังหวัดปทุมธานี และเปนพ้ืนท่ีตั้งของสโมสร หรือทีมเอสซีจี เมืองทอง เปนทีม

ท่ีถูกตั้งฉายาวา ทีมเงิน ทีมสื่อ เนื่องจากผูสนับสนุนหลักคือกลุมทุนใหญ SCG รวมกับ กลุมทุนสื่อของ 

SIAM SPORT ซ่ึงถูกใชในการประชาสัมพันธกิจกรรมเพ่ือสรางฐานของแฟนบอลตนเอง นอกจากชื่อท่ี

สะทอนถึงความเปนทองถ่ินเดียวกันแลว การมีสนามฟุตบอลของสโมสรในทองถ่ินสงผลใหเกิด

วัฒนธรรมการเดินทางเชียรทีมรักทีมโปรดในทองถ่ินของตนเอง (ตั้ม (นามสมมุติ) และตอม (นาม

สมมุติ), เสวนากลุม, 8 มิถุนายน 2560)     

   การเกิดข้ึนของสโมสรฟุตบอลสัมพันธอยูกับจังหวัดและทองถ่ินตาง ๆ ชื่อของสโมสรท่ีบง

บอกถึงความเปนตัวแทนของทองถ่ินและถูกยึดโยงอยูกับกลุมแฟนบอลในพ้ืนท่ีของตนเอง สามารถ

สะทอนปรากฏการณอีกลักษณะหนึ่งของแฟนบอลท่ีเรียกวา “แฟนบอลพลัดถ่ิน”ท่ีหมายถึงกลุมแฟน

บอลท่ียายจากภูมิลําเนาเดิมมาทํางานในพ้ืนท่ีตางถ่ินแลวมีการรวมตัวเพ่ือเชียรสโมสรบานเกิดของ

ตนเอง ซ่ึงเปนการบริโภคฟุตบอลในฐานะของการเปนตัวแทนของทองถ่ิน และการสรางอัตลักษณของ

ทองถ่ินผานปฏิบัติการ เชน การรวมกันเดินทางไปเชียรทีมของทองถ่ินตนเองในการแขงขันนัดเยือน 

การรวมทํากิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ไดแก การกินอาหารของทองถ่ินรวมกัน การทํากิจกรรม 
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“ตานกวยสลากวัดเบญฯ” การใชภาษาถ่ินในการติดตอสื่อสาร การสังสรรคด่ืมกินของบรรดาแฟน

บอล และการสรางชุมชนใหมท่ีกาวขามการเชียรทีมท่ีตนเองชื่นชอบแตเปนการสรางเครือขายท่ีตั้งอยู

บนความสัมพันธของผูคนท่ีรักในเกมการแขงขันฟุตบอล “แฟนบอล” หลากหลายทีมอาจเขามาทํา

กิจกรรมรวมกันสรางความสัมพันธทางสังคมข้ึนมาใหม เชน การนัดหมายออกคายพักแรม การเตะ

ฟุตบอลรวมกันของแฟนบอล การซอมแซมอุปกรณเชียร เปนตน (อาจินต ทองอยูคง, 2559, หนา 

198-216) 

 ดานหนึ่งของการขยายตัวของแฟนบอลเกิดข้ึนมาพรอมกับความเปลี่ยนแปลงของการ

ดําเนินชีวิต การเกิดข้ึนของคนกลุมใหมหรือชนชั้นใหมในสังคมเมือง ท่ีมีความสัมพันธอยูกับ “เวลา

วาง”  ท่ีหมายถึงชวงวันหยุดสุดสัปดาหและเวลาท่ีไมเก่ียวของกับเวลาของการทํางาน เปนเวลาท่ีมี

ความหมายในชีวิตทางสังคมของผูคนเหลานั้น การรวมตัวของกลุมแฟนบอลจึงเปนภาพของกลุมคนท่ี

แสวงหาความเปนชุมชน ท่ีขาดหายไปในชีวิตของการทํางาน และการเลนพนันฟุตบอลคือสวนหนึ่ง

ของ “ความเปนชุมชน” ของแฟนบอลไทยพรีเมียรลีก การพนันทายผลการแขงขันมีความหมาย

มากกวาการเลนเพ่ือเอาชนะหรือความตองการเรื่องเงินตราหากแต คือปฏิบัติการทางสังคมเปนการ

เลนพนันเพ่ือการใชชีวิตการแสดงความสามารถ ความทาทายจากการคาดคะเน ทํานายผลการแขงขัน

และความสนุกสนาน (วสันต ปญญาแกว, 2559, หนา 48-56) 

 การเติบโตของฟุตบอลไทยสูการขยายตัวของแฟนบอลท้ังในทองถ่ินและแฟนบอลพลัดถ่ิน 

สูการสรางชุมชนใหมของผูคนท่ีมีความชื่นชอบในสิ่งท่ีคลายคลึงกัน หากแตความเปลี่ยนแปลงใน

สังคมสมัยใหมก็มิไดสรางใหคนมีเวลาวางมากเทากัน การเดินทางเขามาประกอบอาชีพเปนลูกจาง

โรงงานหรือแรงงานในพ้ืนท่ีของชุมชนอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ท่ียึดถือขอกําหนดตารางเวลา

อยางเครงครัดบางสัปดาหอาจไมมีวันหยุดประจําสัปดาห หรืออยางมากก็เพียง 1 วัน ดังนั้นโอกาสใน

การรวมเดินทางไปเชียรทีมประจําทองถ่ินของตนเองจึงมีความเปนไปไดคอนขางนอย ลักษณะการ

เชียรทีมประจําถ่ินของตนเองจึงเปนไปไดแตเพียงการเฝาสงกําลังใจผานหนาจอโทรทัศน หรือการ

เชียรทีรักผานทางโทรศัพทมือถือ หรือการฟงรายงานสดจากสถานีวิทยุ ซ่ึงอาจกลาวไดวาผูท่ีชื่นชอบ

ทีมประจําถ่ินเหลานี้ไมมีโอกาสท่ีจะไดเดินทางไปรวมเชียรในสนามจริง ไมมีกิจกรรมสัมพันธรวมกัน

กับกลุมแฟนบอลท่ีเชียรทีมเดียวกันหรือทํากิจกรรมรวมกับแฟนบอลในทีมอ่ืน ๆ ไดเหมือนกับแฟน
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บอลพลัดถ่ิน แตกลุมแฟนบอลเหลานี้คือแฟนบอลท่ีคอยใหกําลังใจอยูตางพ้ืนท่ีแดนไกล หรือ “แฟน

บอลทางไกล5

6”     

   แฟนบอลทางไกล คือกลุมผูคนท่ีสงแรงใจ แรงเชียร สงความชวยเหลอืทางกําลังใจใหกับ

ทีมท่ีตัวเองชื่นชอบผานเครือขายของระบบสื่อสารมวลชน โอกาสการเขารวมเชียรในสนามจริง

คอนขางนอย และบางสวนจะมีพฤติกรรมท่ีจะนิยมเลนพนันฟุตบอลรวมกับการสงกําลังใจเชียรทีมท่ี

ตัวเองรักเพ่ือเพ่ิมอรรถรสและสีสันสําหรับการดูฟุตบอล และสามารถกลาวไดวาแฟนบอลสวนใหญ 

อยูกลุมผูเชียรทางไกลหรือแฟนบอลทางไกล เชน กลุมแฟนบุรีรัมย กลุมแฟนบอลชลบุรี กลุมแฟน

บอลเมืองทอง และปรากฏข้ึนอีกมากท้ังท่ีเปนแฟนบอลท้ังสโมสรฟุตบอลภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ ดังในกรณีของ นาย ไก (นามสมมุติ) ภูมิลําเนาดั้งเดิมอยูจังหวัดบุรีรัมย เขามาเชาบานและ

เปนลูกจางของบริษัทแหงหนึ่งในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเปนเวลามากกวา 4 ป มีความชื่นชอบและรัก

ในกีฬาฟุตบอลเปนชีวิตจิตใจ เคยไดรับทุนเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแหง แตไมมีโอกาสท่ีจะ

กาวข้ึนไปเลนในระดับอาชีพสูงข้ึนไปได เนื่องจากในอดีตลีกฟุตบอลภายในประเทศยังไมสามารถสราง

รายได สูการประกอบอาชีพไดอยางจริงจัง ไก (นามสมมุติ) ไมมีโอกาสท่ีจะเขาไปเชียรฟุตบอลทีมรัก

ของตนเองภายในสนามไดเนื่องจากขอจํากัดเรื่องเวลา การเดินทาง การทํางานในนิคมอุตสาหกรรมท่ี

มักมีการกําหนดวันทํางานตั้งแตวันจันทรถึงวันเสาร และบางครั้งอาจมีการทํางานลวงเวลาในวัน

อาทิตย แตจะเชียรทีมบานเกิดของตนเองเปนประจําเม่ือลงแขงขัน แมวาการแขงขันในแตละครั้งทีม

โปรดอาจตกรองมีโอกาสมากท่ีจะแพ รวมไปถึงความเสี่ยงสูงท่ีจะสูญเสียเงินเดิมพัน ในฐานะท่ีเปนทีม

ทองถ่ินและเปนทีมบานเกิดของตนเองดังในการอธิบาย  

   

  “ผมเชียรทีมบุรีรัมยก็เพราะวามันเปนทีมบานเราเอง ถาไมเชียรทีมนี้แลว

จะใหไปเชียรทีมไหน เวลาเชียรบอลเราก็แทงฝงของเราเปนตอก็แทง เปนรองก็แทง ก็

                                                           
6 ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา แฟนบอลทางไกลมลีักษณะการเชียรท่ีเกิดข้ึนมาพรอมๆ กับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ทางดานกีฬา ความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีสามารถถายทอดสญัญาณขามประเทศได ดวยการ

สงสัญญาณผานดาวเทียมกอใหเกิดรูปแบบการเชียรกีฬาจากตางประเทศผานหนาจอโทรทัศน ซึ่งในระยะแรกผูเชียร

ฟุตบอลทางไกล เริ่มตนเชียรจากทีมดังในตางประเทศมากอน (เน่ืองจากการขยายตัวทางดานกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ภายในประเทศไทยยังคงเปนขอจํากัดกอนการเกิดข้ึนของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก) และสงผลตอการเริ่มเลนการพนัน

ฟุตบอลมากข้ึน กลุมแฟนบอลทางไกลเหลาน้ีจะปรากฏท้ังท่ีเปนผูเลนพนันฟุตบอลและเปนผูเชียรฟุตบอลเพียงอยาง

เดียวโดยไมเลน ซึ่งผูวิจัยจะเนนและใหความสําคญักับกลุมเฉพาะท่ีเปนผูเลนพนันฟุตบอล 



56 
 

มันมีราคา (อัตราตอรอง: ผูวิจัย) ถึงผมรูวามันจะแพผมก็ตองเลนทีมของเรา อาจจะลุน

ใหเสมอหรือไมแพเกินราคาท่ีเราจะเสีย แตถาใหแทงทีมตรงขามผมทําใจไมไดใจนึงก็รัก

ทีมของเราแตตองไปเชียรฝงตรงขาม” (นาย ไก (นามสมมุติ), สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 

2560) 

 

และ 

  “ก็อยากไปดูบุรีรัมยเตะเหมือนกันนะ แตไมมีเวลาเลยจันทรถึงเสารก็

ทํางาน เลิกงานก็ทําโอถึงดึก บางทีเรือเขามา (เรือบรรทุกสินคา: ผูวิจัย) ก็ตองทําวัน

อาทิตยไมมีวันหยุดเลย บางทีก็ดูจากขาวกีฬา ถายทอดสดบาง แตราคาบอลเราดูได

ตลอดเพราะมันมีในมือถือ ขอมูลอะไรมีหมด” (นาย ไก (นามสมมุติ), สัมภาษณ, 21 

มิถุนายน 2560) 

 

 กลุมแฟนบอลทางไกล สวนหนึ่งจะเชียรทีมทองถ่ินหรือทีมท่ีชื่นชอบผานการเลนพนัน

ควบคูกันไป บางครั้งทีมอาจจะเปนรองและมีโอกาสพายแพในการแขงขันครั้งนั้นคอนขางสูง ดวย

อัตราตอรองแบบฝมือหรือการตอลูกเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูเลนพนันตัดสินใจเลือกแทงทีมรักของ

ตนเองดวยหลักคิดท่ีวา ถาทีมจะของตนเองจะแพก็ไมนาจะแพเกินอัตราตอรองเชิงฝมือซ่ึงหมายความ

วา การเลนพนันในครั้งนั้นผูเลนมีโอกาสจะไดรับเงินจากการพนันถึงแมวาทีมรักของตนเองเปนฝาย

พายแพ พฤติกรรมการเชียรฟุตบอลของแฟนบอลทางไกลเหลานี้ก็มิไดยึดโยงอยูแคในระดับทีม

ฟุตบอลของทองถ่ินของตนเองเทานั้นหากแตเชื่อมโยงออกไปสูทีมภายนอกประเทศดวย เชน สโมสร

แมนเชสเตอร ยูไนเต็ดในประเทศอังกฤษ สโมสรลิเวอรพูลในประเทศอังกฤษ สโมสรบาเซโลนาใน

ประเทศสเปน หรือสโมสรยูเวนตุสในประเทศอิตาลี่ จนนําไปสูรูปแบบการเชียรหรือกลุมแฟนบอล

ฟุตบอลตางประเทศในประเทศไทยอีกจํานวนมาก 

 ลักษณะแฟนบอลอีกกลุมหนึ่งท่ีเนนผลการแขงขันในเชิงของการพนันแทบท้ังสิ้น คือ 

“แฟนบอลเฉพาะกิจ” 6

7 พฤติกรรมของแฟนบอลกลุมนี้จะใหความสําคัญกับผลการแขงขันมากกวา

ความรักและความชื่นชอบทีมท่ีตนเองเชียร ผลแพชนะและผลตางประตูของทีมรักจะมีตอรายไดท่ีมา

                                                           
7 แฟนบอลเฉพาะกิจ มาจากการนิยามตัวเองของนักเลนพนันฟุตบอลโดยเฉพาะ ขอมลูจากการสัมภาษณผูเลนพนัน

ฟุตบอลท่ีมาหลากหลายตางใหความหมายท่ีใกลเคียงกัน 
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จากการพนัน และเลนพนันบอลทุกทีมไมวาจะเปนทีมคูตรงขามกับความชื่นชอบของตนเองโดยมี

เปาหมายหลักคือ เงินตราและชัยชนะ โดยอาจจะแทงฟุตบอลทีมท่ีตนไมไดชื่นชอบหรือเกลียดชังก็ได 

ดังเชน กรณีของนาย ชัย (นามสมมุติ) ไดมีภาพความทรงจําฝงอยูภายในจิตใจตอการเลนพนันบอล

ระหวางทีมเชียรและทีมตรงกันขาม ซ่ึงนายชัย ชื่นชอบทีมฟุตบอลจากอังกฤษและเชียร ทีม

แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ในชวงฤดูกาลนั้นไดเขาชิงแชมปเปยนลีกกับ ทีมบารเยิรน มิวนิค จากประเทศ

เยอรมัน และระยะเวลานั้นทีมบาเยิรน มิวนิค มีฟอรมการเลนท่ีดีมากจนคิดวานาจะเอาชนะทีมรัก

ของตนเองได ประกอบกับราคาอัตราตอรองท่ีสูสี จึงทําใหชัย ตัดสินใจแทงพนันอยูฝายท่ีเปนตอ ซ่ึงมี

โอกาสท่ีจะกําชัยชนะไดมากกวา ผลการแขงขันชิงแชมปครั้งนั้นทีมจากเยอรมันทําประตูข้ึนนําทีมจาก

อังกฤษ 1 ลูก จนใกลจะหมดเวลาการแขงขัน เริ่มมีการพลิกล็อคชวงทายเกมสชวงทายเกม 5 นาที

สุดทาย ทีมจากเมืองแมนเชสเตอรทําประตูเพ่ิมได 2 ลูกจึงแซงกลับมานําและเปนแชมปในปนั้น ผล

การแขงขันในครั้งนั้นทําให ชัย เสียเงินเดิมพนันไปพรอมกับทีมคูแขงท่ีพายแพใหกับทีมท่ีตนเองรัก

และเชียรมาโดยตลอด จนรูสึกวาตัดสินใจผิดพลาดกับการแทงฟุตบอลในครั้งนั้น 

 แฟนบอลเฉพาะกิจสามารถตัดสินใจแทงบอลและเชียรไดทุกทีมไมจํากัดเฉพาะทีมใดทีม

หนึ่ง แมแตทีมท่ีตนเองไมชอบก็ตาม โดยหวังวาทีมท่ีตนเองแทงนั้นจะมีชัยชนะเหนือคูแขง ในอัตรา

ตอรองท่ีตนเองจะไดเงินจากการพนันในแตละครั้ง ดังการอธิบายวา 

    

   “ผมเปนแฟนแมนยู ชอบมาตั้งแตเด็ก พอเชียรผมเลยเชียรตาม พวกแมนยู

จะไมคอยชอบทีมลิเวอรพูลสักเทาไหร แตถาเปนการพนันแลวก็ตองแยกกันทีมเชียรก็ทีม

เชียร พวกเราเนนผลการแขงขัน บางครั้งถาทีมเราเปนรองก็อาจจะมีการแทงสวนทีมตัวเอง

ก็ได เพราะมันมีโอกาสชนะแลวไดเงินมากกวา” (นาย ชัย (นามสมมุติ), สัมภาษณ, 21 

มิถุนายน 2560) 

  

 ลักษณะของกลุมแฟนบอลสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ตามพฤติกรรมการเชียรและ

เลนการพนัน คือ 1. แฟนบอลพลัดถ่ิน 2. แฟนบอลทางไกล 3. แฟนบอลเฉพาะกิจ พฤติกรรมเหลานี้

สามารถเลื่อนไหลไดและมิไดถูกจํากัดวาแฟนฟุตบอลจะตองเปนแบบใดแบบหนึ่ง บางครั้งอาจเปนได

ท้ังสองแบบหรือสามแบบก็ได 
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- เศรษฐกิจสังคมของนักพนันฟุตบอล และการเลนพนันในนิคมอุตสาหกรรม 

รูปแบบทางสังคมของนักพนันฟุตบอลท่ีมีความชวยเหลือกันในทางการเงินจากการพนัน  

เม่ือรายไดจากการพนันคือการแสวงหาเงินตราเพ่ือมาหลอเลี้ยงครอบครัวในระยะสั้นๆ เชน ซ้ือ

กับขาว คาเลาเรียน คาขนมของลูกๆ เม่ือไปโรงเรียนในแตละวัน การเลนพนันฟุตบอลในแตละครั้งจึง

มีเปาหมายในชีวิตท่ีมากไปกวาการเลนเพ่ือความสนุกสนานและการบันเทิง ดังนั้นการตัดสินใจแทง

พนันฟุตบอลแตละครั้งจึงมีการการแสวงหาขอมูลจํานวนมากท่ีหลากหลายแหลงท้ังภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันจากสมาชิกภายในเครือขายของนักพนัน

ฟุตบอลดวยกัน ดังในกรณีของนายออด (นามสมมุติ) ผูเลนพนันฟุตบอลทานหนึ่ง เปนพนักงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งเชาอพารทเมนทอยู และมีลูก 3 คน มีรายไดจากการทํางานเม่ือรวมคา

ลวงเวลาหรือรายไดพิเศษอ่ืนๆ แลวประมาณ 17,000 บาทตอเดือน และเม่ือรวมกับภรรยาท่ีมีรายได

อีกประมาณ 12,000 บาทตอเดือนก็อาจมีรายไดรวมกันสูงถึงเกือบสามหม่ืนบาทตอเดือน แตเม่ือหัก

รายจายคาครองชีพตางๆ ในแตละเดือนอาจแทบไมมีเงินเก็บออมหรือเพลือเพียงเล็กนอยเทานั้น กลุม

นักพนันฟุตบอลของออด(นามสมมุติ) จะมีอยูประมาณ 15 คน ในทุกวันท่ีมีการแขงขันจะเขามารวม

พูดคุยและดื่มเหลา/เบียร เพ่ือปรึกษาหาขอมูลเก่ียวกับการเลนพนันบอล ผูเลนจะเลือกแทงพนันท้ังท่ี

อยูในระบบออนไลนและ การเลนกับเจามือ(โตะบอล)ท่ีคุนเคยโดยตรง เนื่องจากลักษณะการแทงและ

การชําระเงินท่ีแตกตางกัน (ออด(นามสมมุติ),สัมภาษณ,วันท่ี 1 ตุลาคม 2560) 

 การพนันในระบบออนไลนถึงแมวาจะทําใหผูชื่นชอบสามารถเลนการพนันไดทุกท่ีและทุก

ขณะเวลาของการแขงขันฟุตบอล แตขณะเดียวกันคือขอจํากัดของการเลนพนันแบบออนไลนจําเปน

จะตองใชเงินสดในการเลนเดิมพัน จากการสมัครเปนสมาชิกและการสรางบัญชีในระบบของการพนัน 

การเลนแตละครั้งจะตองมีเงินสดในบัญชีท่ีตนเองไดลงทะเบียนไว จํานวนเงินอยางนอยตามปริมาณ

การเลนในครั้งนั้น เชน จะแทงบอลทีม A หนึ่งพันบาทก็จะตองมีเงินในบัญชีหนึ่งพันบาทเชนเดียวกัน 

ซ่ึงระบบการพนันออนไลนก็ไดสรางความยุงยากใหกับบรรดานักพนันจนเปนสาเหตุท่ีทําใหไม

แพรกระจายมากในกลุมนักเลนพนัน เชน การโอนเงินเขาบัญชีหากตองการจะเลนพนันคูใดคูหนึ่ง 

และดานหนึ่งของแรงงานท่ีมีเวลาสวนตัวนอย สถานการณทางการเงินท่ีไมสอดคลองกับการนําเงินไป

ใสบัญชีเพ่ือเลนการพนันในระยะเวลานานๆ อยางไรก็ตามระบบการพนันออนไลนยังเปนเครื่องมือ

สําคัญของนักพนันฟุตบอล โดยจะกลาวในประเด็นถัดไป 
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 การเลนพนันกับโตะบอลโดยตรงจะเปนท่ีนิยมเลนพนันฟุตบอลมากกวาการเลนพนันบอล

ในระบบออนไลน เนื่องจากสามารถแทงฟุตบอลในระบบเงินเชื่อหรือเครดิตได ซ่ึงแตละคนจะไดรับ

วงเงินการแทงพนันของตนเอง มีการกําหนดวันและระยะเวลาในการชําระเงินท่ีชัดเจนสอดคลองกับ

กับตารางวันเวลาท่ีมีการแขงขัน เจามือท่ีกลุมของออดแทงนั้นจะมีการกําหนดเปนวันอังคารและวัน

ศุกร การรวมตัวแทงกันเปนกลุมของนักพนันฟุตบอลจะทําใหผูเลนไมจําเปนตองเสียเงินสดมากใน

ระยะสั้น ๆ เนื่องจากสมาชิกภายในกลุมท่ีเลนพนันดวยกันนั้น ตางคนก็จะไดรับวงเงินการแทงหรือ

เครดิตทุกราย เม่ือตนเองเลนเสียยังสามารถหยิบยืมเครดิตหรือวงเงินของเพ่ือนท่ีเลนไดภายในกลุม

เพ่ือเปนการรักษาเงินสดของตนเองไว เชน นายออด ไดแทงบอลตลอดชวงระยะเวลาเสาร – อาทิตย 

และไดเสียเงิน (เครดิต) เปนจํานวน 12,000 บาท ซ่ึงมากกวาวงเงินท่ีตนเองไดรับ 2,000 บาท และ

คาดหวังวาจะเอาคืนจึงขอยืมเครดิตหรือวงเงินของสมาชิกในกลุมนักพนันบอลนั้นเลนในคูตอไป จน

สามารถปลดภาระหนี้สินท่ีเกิดจากการเลนพนันในชวงเวลานั้นได หรือขณะท่ีออดเลนพนันเสีย

สามารถขอหักเครดิตหรือวงเงินจากสมาชิกท่ีเลนการพนันครั้งนั้นได เชน เม่ือออดเลนเสียไป 4,000 

บาท อาจไมจําเปนตองจายเงินสดแตจะขอหักจากเครดิตของสมาชิกท่ีแทงไดเชนเดียวกัน แตอยางไร

ก็ตามผูเลนท่ีเปนหนี้จึงเปนหนี้กับคนในสมาชิกท่ีเกิดข้ึนมาจากการหักเครดิต และตองหาเงินมาใช

หรือเลนตอไปเพ่ือชําระหนี้หรือคํ้าประกันวงเงินใหกับเพ่ือนในกลุมของตนเอง ดังคํากลาวของออด

(นามสมมุติ) วา 

    

   “คนท่ีเลนการพนันจะตองมีสังคมของเขา ถาเลนคนเดียวก็ตายอยางเดียว เพราะ

เวลาท่ีเลนเสียเราก็จะตองจายเงินสด พอหมดเครดิตก็แทงไมไดแลวจะหาวิธีการเอาคืน

อยางไรหมดเครดิต แตถาเรามีเพ่ือนมีสังคมท่ีไวเนื้อเชื่อใจกันไดรวมเลนการพนันกัน 

ชวยเหลือใหหยิบยืมเครดิตกัน พอเสียเราก็ยืมเครดิตเพ่ือนแทง พอเพ่ือนเสียเราก็ใหเพ่ือน

ยืม การเลนพนันบอลมันก็คือ ธุรกิจอีกแบบหนึ่งท่ีจะตองอาศัยความชวยเหลือซ่ึงกันและ

กันจึงจะไปรอด” (ออด(นามสมมุติ),สัมภาษณ,วันท่ี 1 ตุลาคม 2560) 

 

ความชวยเหลือของสมาชิกในแวดวงนักพนันฟุตบอลจะสามารถทําใหผูเลนสามารถ 

แสวงหารายไดจากการเลนพนันฟุตบอลไดอยางสมํ่าเสมอ ขณะท่ีการแขงขันระหวางการพนันระบบ

ออนไลนกับเจามือ(โตะบอล) ท่ีมีความเขมขนสูงจึงสงผลให โตะบอลจะมีการประณีประนอมกับผูเลน
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คอนขางสูง มีการขยายวงเงินหรืออัตราการแทงของรายบุคคลใหระดับสูง ผูเลนบางรายมีรายไดเพียง 

15,000 บาทตอเดือน แตสามารถมีเครดิตในการแทงฟุตบอลไดสูงถึง 30,000 – 50,000 บาท 

 การเลนพนันฟุตบอลออนไลนไดกลายเปนเครื่องมือคํ้าประกันความเสี่ยงอันหนึ่งใหกับนัก

พนันฟุตบอล ความแตกตางอีกอยางหนึ่งระหวางโตีะบอล คือการพนันออนไลนสามารถแทงได

ตลอดเวลาของการแขงขัน เชนการแทงพนันฟุตบอลในครึ่งหลัง หรือชวงสิบนาทีสุดทายของการ

แขงขัน เม่ือนักพนันฟุตบอล (ท่ีเลนพนันโดยตรงกับโตะบอล) ไดทราบผลการแขงขันของทีมท่ีตนเอง

ไดถือเดิมพันไวมีผลการแขงท่ีนาพอใจ มีโอกาสท่ีจะชนะ และมีรายไดจากการทายผลแขงขันฟุตบอล

ในคูอ่ืนมากอนแลวนั้น แตผลการแขงขันบางคูยังไมเสร็จสิ้นและมีความเสี่ยงท่ีอาจจะเสยีผลกําไรจาก

การเลนในครั้งนั้นได นักพนันสามารถตัดสินใจแทงฝงตรงกันขามของตนเองท่ีไดเลนไวโดยตรงกับโตะ

บอล ในระบบการพนันออนไลนเพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงจากผลฟุตบอลพลิกล็อค ซ่ึงจะนําไปสู

การสูญเสียผลกําไรท้ังหมด จึงตัดสินใจเลือกเลนในระบบออนไลนเพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของ

ตนเองในวันนั้นๆ ดังในกรณีของนายนอต (นามสมมุติ) ไดอธิบายวา ในวันท่ีเลนพนันบอลครั้งหนึ่งได

แทงบอลถูกตอเนื่องจนไดรับเงินประมาณ 10,000 บาท และเหลืออีก 1 คูท่ีเลนไวพรอมๆ กัน ซ่ึงมีผล

การแขงขันท่ีนําอยูเชนเดียวกัน แตรูปเกมสการแขงขันตกเปนรองจึงตัดสินใจแทงฝงตรงกันขามไวอีก

สวนหนึ่งเพ่ือปองกันความเสี่ยง เนื่องจากนอตไดรับเงินประมาณ 10,000 บาทจากการแทงถูกตอเนื่อง 

แตหากบอลพลิกล็อคเปนฝายพายแพก็จะเสียเงินจากกําไรลงไปอีก 3,000 บาท จึงตัดสินใจแทงอีกฝง

หนึ่งไปท่ี 1,500 – 2,500 บาท หากไมวาฝายใดชนะหรือแพก็ตามนอตจะสามารถรักษาระดับผลกําไร

ตามท่ีตนเองตองการไดหรือวิธีการดังกลาวนักพนันฟุตบอลเรียกวา “การออกตัว” 

 นอกจากการเลนพนันฟุตบอลแลวผูเลนจํานวนมากก็ยังเลือกเลนการพนันชนิดอ่ืนอีกหลาย

ชนิดตั้งแตไฮโล การเลนหวย รูปแบบพฤติกรรมการเลนพนันในพ้ืนท่ี 7

8 กิจกรรมการพนันในมุมมอง

ของแรงงานท่ีเห็นวาคือ ความตองการและการจัดการทางการเงินในระยะสั้น มาจากรายไดท่ีอยูใน

ระดับปานกลางคอนขางต่ํา (ไมเกิน 20,000 บาท/เดือน) แตตนทุนการใชชีวิตการทํางานท่ีมีสัดสวน

สูง ไดแก คาเชาท่ีพักอาศัย คาขาวของเครื่องใชอุปโภค บริโภค คาผอนสินคารายเดือน คาเดินทาง

ประจําวัน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาเงินใสซอง และการแบกรับภาระของครอบครัวตนเอง เชน 

การสงเงินกลับบานเพ่ือบรรเทาทุกขทางดานเศรษฐกิจ การพนันจึงเปนกิจกรรมการจัดการทาง

                                                           
8 พฤติกรรมการพนันในพ้ืนท่ี ผูวิจัยนิยามเฉพาะหมายถึงการพนันบนพ้ืนฐานความสัมพันธทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนจริง 

มิใชการพนันบนระบบออนไลน อินเทอรเน็ต 
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การเงินระยะสั้นชนิดหนึ่ง ท่ีอาจสรางโอกาสใหตนเองและครอบครัวมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนในแตละเดือน 

การเสี่ยงโชคดวยสลากกินแบงรัฐบาล หรือหวยใตดิน กลาวไดวาเปนกิจกรรมท่ีนิยมเลนกันมากของ

ผูคนแทบทุกกลุม เนื่องจากมีการลงทุนนอย แตมีอัตราผลตอบแทนคอนขางสูง เชน นางสาวนอย 

(นามสมมุติ) เปนลูกจางภายในสํานักงานแหงหนึ่ง มีรายไดเปนเงินเดือนๆ ละ 13,000 บาทตอเดือน

เม่ือรวมกับคาลวงเวลาและ จะซ้ือหวยในอัตรางวดละ 300-500 บาท แทบทุกงวด มีการกระจาย

ความเสี่ยงไปยังตัวเลขอ่ืน ๆ ท่ีตนคาดวาจะออก นอยเคยถูกหวยใตดินมากท่ีสดุคือ 50,000 บาทจาก

การซ้ือเพียง 500 บาท และ ถูกเล็ก ๆ นอย ๆ เรื่อยมา และมองวาการซ้ือหวยใตดินคือการลงทุนชนิด

หนึ่งไมแตกตางจากการฝากเงินไวกับธนาคารเม่ือถูกรางวัลก็จะไดเปนเงินกอนกลับมา ผูแสวงโชค

ทางดานหวยหลายรายเห็นวาการเลนพนันประเภทหวย สลากกินแบงรัฐบาล เปนเรื่องของตัวเลข มี

ความเปนวิทยาศาสตรสูงสามารถอธิบายไดทางสถิติการคาดคะเนถึงตัวเลขงวดตอไปได เปน

ความสามารถของการแสดงฝมือทักษะทางการคํานวณ ดังแผนภาพการคํานวณตัวเลขของ นายเบิรด 

(นามสมมุติ) 

 

 
ภาพแสดงการคํานวณหวยใตดินของพนักงานแหงหนึ่ง 

หรือ 
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ภาพแสดงการคํานวณหวยใตดินของพนักงานแหงหนึ่ง 

 

 จากภาพแสดงสถิติการคํานวณหวยใตดินประจํางวดท่ีวันท่ี 1 พฤศจิกายน **** ผูเลนได

รวบรวมขอมูลจากการออกเลขหวยใตดินแลวนํามาคาดคะเนผานการประเมินเชิงคณิตศาสตร เห็นวา

ตลอดระยะเวลาท่ีผาน 11 งวด มีความแมนยําคอนขางมากเนื่องจากตามสูตรการคํานวณพบวาตัวเลข

มีความสัมพันธกับหวยของรัฐบาลในแทบทุกงวด โดยประเมินวาในงวดตอไปจะออกตามตัวเลขท่ี

ตนเองไดคาดเดาดวยวิธีการทางสถิติแบบคณิตศาสตรไว 

 

 รูปแบบพฤติกรรมการเลนไฮโลของกลุมแรงงาน พ้ืนท่ีของการเลนสวนใหญจะถูกเก็บเปน

ความลับสามารถรับรูไดเฉพาะกลุมผูเลนหนาเดิมและผูสนใจการพนันแบบท่ีแทบท้ังสิ้น สถานท่ีจะถูก

จัดตั้งข้ึนตามบานพักอาศัยของแรงงาน แคมปท่ีพักอาศัยภายในโรงงาน ซ่ึงการเลนในแคมปจะมีความ

ปลอดภัยจากกฎหมายคอนขางสูง เจาหนาท่ีตํารวจไมสามารถเขามาตรวจตราและสอดสองได กลุมผู

เลนมักจะเลนกันเองภายในบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม ภายหลังจากการเลิกงานตั้งแตหลัง 18.00 น. 

เปนตนไป เจามืออาจเปนหัวหนางาน/หัวหนาแผนกภายในองคกร หรือบุคคลท่ีมีสภาพคลองทาง

การเงินสูงสามารถใหลูกมือสามารถหยิบยืมเงินตรามาเลนกอนไดในบางกรณี ผูเลนท่ีชื่นชอบการเลน

ไฮโล เห็นวาการพนันไฮโลมีชองทางใหตนเองเสี่ยงโชคไดหลากหลายการเลือกหนาลูกเตาท่ีมี 1 – 6 

และหากตองการท่ีจะลดความเสี่ยงจากการเลน คือการเลือกแทงเฉพาะแตมสูง หรือแตมต่ําเทานั้น 
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ถึงแมวาจะมีหนากลางคือ 11 แตม อยูบางแตผูเลนสามารถเลือกแทงแตมท่ี 11 ไดในอัตราตอรองท่ี

คอนขางสูง หรือเลือกท่ีจะไมแทงในตานั้นก็ได  

 ความสามารถของผูเลนในการเลนไฮโลท่ีสําคัญคือ การฟงผูแทงจะเริ่มฟงตั้งแตการเขยา 

เพ่ือคํานวณการหมุนของลูก วิธีการรินเพ่ือฟงเสียงการกระทบกันระหวางลูกเตากับลูกเตา หรือการฟง

เสียงกระทบหรือเสียงการเคลื่อนท่ีระหวางลูกเตาและถวยไฮโล เสียงท่ีไดยินจะถูกตีความผาน

ประสบการณของผูแทงของแตละคน แลวประเมินตีความเปนตัวเลขของลูกเตา ทิศทางการหมุน 

ผลรวมของตัวเลขสูง – ต่ํา และการตีความผานตัวเลขของผูเลนแตละคนจึงมีความแตกตาง ท่ีมี

ความเห็นไมลงรอยตอกัน สูการยักยายถายเทเงินตราการพนันบนผืนแผนไฮโล ดังจะเห็นไดจากการ

อธิบายของ นายอวน (นามสมมุติ) วา 

    

   “การเลนไฮโลสนุกตรงท่ีวามันคือการประชันความสามารถในการ

ฟงเสียงลูกเตา คนท่ีฟงเกงๆ บางครั้งเลนไดทีหลายหม่ืนบาท ถาเราไมเห็นดวยกับผูเลน

คนอ่ืนท่ีเขาฟงก็ไป “ยัก” เงินเขามาแทงในหนาหรือตัวเลขท่ีเราม่ันใจซ่ึงก็จะไดเงิน

เพ่ิมข้ึนหรือเสียมากข้ึน เชน บางครั้งเราฟงๆ ลูกเตาออกเสียงทุม ๆ นาจะเปนแตมสูง 

แตคนขาง ๆ เราฟงแลวเปนแตมต่ําโยนเงินแทงสงมา 2000 เราก็ยักของเขามาลงแตม

สูงท่ีเราม่ันใจ พอเปดฝาถวยไฮโลออกสูงเราก็ไดเงินจากผูเลนท่ีแทงต่ํา และเงินจากการ

แทงถูกจากเจามือดวย แตถาเสียก็เชนกัน ก็ตองจายเงินตนพรอมกับเงินท่ีเขาแทงถูก

ดวย” 

 

 การเลนไฮโลจึงมิใชการเลนแบบมีเจามือเพียงคนเดียวท่ีทําหนาท่ีเขยาถวยกับลูกเตา 

หากแตผูเลนทุกคนสามารถแสดงความเปนเจามือแบบไมเปนทางการผานความเห็นท่ีแตกตางกัน จาก

ประสบการณการฟง ไดแก การยักยายเงินตราของผูเลนดวยกัน การแทงถูกและการรับจายแทน การ

แสดงตัวตนและการตอรองทางดานความสามารถการฟง สูการคาดคะเน เชน นายแดง (นามสมมุติ) 

ท่ีมีความสามารถในการฟงลูกเตาไฮโล จะไดรับการยอมรับจากกลุมผูแทง หากเม่ือครั้งใดท่ีนายแดง 

แทง ก็จะมีลูกมือแทงตามทันที ขณะเดียวกัน เจามือท่ีทําหนาท่ีเขยาจําเปนท่ีจะตองมีทักษะการเขยา

ไฮโลท่ีสูงมาก เจามือบางรายเขยาตายแตมสูง หรือแตมตํ่าบอย ก็จะทําใหผูเลน ผูแทงคาดการณแตม

ไดไมยาก เจามือจําเปนตองมีวิธีการเขยาหนี เพ่ือตอรองความสามารถของผูเลนแตละคนแตละราย 
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บางครั้งการเลนไฮโลในแตละวงท่ีมีผูเลนหลายคน แตอาจมีการตอรองทางดานฝมือของผูเขยาไฮโล 

และผูแทงเพียงแคหนึ่งคน ดังการบอกเลาของ นายเอก (นามสมสมุติ) เจามือไฮโล วา 

  

  “บางทีเราไปเลนเจอคนเลนท่ีฟงเกง ๆ พอแทงถูกหลายทีเราก็

จะตองเขยาหนี เชน เขยาใหเขา 11 ไปเลย แตก็อีกแหละไมแนเสมอไป เราเปน

เจามือก็ตองสังเกตผูเลนแตละคนวาชอบเลนอะไร ชอบสูง หรือชอบเลขอะไรท่ีแทง

บอย ๆ ก็จะตองเขยาหนี แตถาเขยาหนีไมออกผูเลนคนอ่ืน ในวงจะเริ่มแทงตามคน

ท่ีไดในท่ีสุดเราก็จะเปนฝายเสียและเพลี่ยงพล้ํา ความสามารถของเจามือไฮโลจะตอง

เขยาเกง ซอมบอยๆ สั่งใหไดหรือถาไมไดก็จะตองมีโอกาสสัก 60 – 70 เปอรเซ็น ท่ี

เราจะตองเขยาใหไดไมง้ันก็แย”    

 

 การสูญเสียเงินตราทรัพยสินไปของผูเลนพนัน จากการเลนการพนันดวยการนําเอาเงินจาก

อนาคตมาเลนกอน เชน การหยิบยืมเพ่ือนรวมงานในวงไฮโล การเปดเครดิตของการแทงฟุตบอล และ

การพนันท่ีทําใหกลุมแรงงานสูญเสียทรัพยสินมากเปนอันดับตน ๆ คือ การพนันฟุตบอล ท่ีนอกจากผู

เลนจะเสียเปรียบในอัตราตอรองแลว การเปดใหเครดิตหรือการแทงเงินเชื่อยังมีผลทางดานวิธีคิด

สําคัญคือการท่ีผูเลนยังไมเสียเงินสดจริง และคาดหวังวาตนเองจะสามารถเอาคืนไดภายในสัปดาหนั้น 

เม่ือเสียคูแรก ผูเลนจะเอาคืนในคูท่ีสอง คูท่ีสามและคูตอ ๆ มา ทายท่ีสุดยอดเสียสะสมจนมีปริมาณท่ี

สูงมากข้ึนจนไมสามารถจายเปนเงินไดอาจตองเสียทรัพยสิน และหากไมจายโตะรับแทงบอลจะมี

มาตรการการติดตามทวงหนี้ท่ีอาจบีบบังคับใหขายสินทรัพยท่ีตนเอง ครอบครัวครอบครองอยู ดวย

วิธีใชรุนแรง บางครั้งอาจมีการขมขูเพ่ือเอาชีวิต ดังกรณีของ นายกร (นามสมมุติ) ไดอธิบายวา 

   

  “การแทงแบบเงินเชื่อนี่แหละทําใหคนเปนหนี้เยอะ เพราะวาพอเสียแลวก็

อยากไดคืนเสียคูแรกพันนึง คูสองอยากไดคืนแทงสองพันเสียอีก คูท่ีสามแทงสามพันถา

ไดก็ยังเสียอยูเพราะมีคาน้ํา เกิดเสียอีกละ คืนนั้นรวมแลวก็หกพัน บางคนแทงกันเปน

หม่ืน เสียกันเปนแสนถูกโตะตามกันเปนแถว โตะเขาก็มีวิธีการตามเพราะตองมาเอา

ขอมูลจากโตะยอยๆ นี่แหละ เม่ือกอนตอนผมเปนคนแทงนะพอติดหนี้เยอะไมมีตังจาย

เขาก็เริ่มมาบีบบังคับหลายอยาง เชน ยึดขาวของเครื่องใช เงินทอง บางทีก็ขูฆาเลย”   
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 ความปรารถนาและความหวังมองผานพฤติกรรมการเลนการพนันของกลุมแรงงาน การ

พนันดานหนึ่งท่ีถูกสังคมสวนใหญมองวาเปนสิ่งเลวรายและนํามาสูการสรางปญหากับสังคมและ

ครอบครัว แตในทางตรงกันขามกลุมแรงงานท่ีเลนพนันมองวา การพนันคือชองทางแหงความหวังหนึ่ง

คอยหนาท่ีการจัดการทางดานการเงินของพวกเขาในระยะสั้น ขอจํากัดดวยกลไกของรัฐทองถ่ินท่ีไม

เอ้ืออํานวยใหแรงงานพลัดถ่ินเหลานี้เขามามีโอกาสและมีสวนรวมทางการเมืองเชิงนโยบาย รายได

ท่ีมาจากการทํางานประจําท่ีเล็กนอยภายหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ และชองทางการตอรอง 

ประเด็นของคาแรงมีเพียงเล็กนอย เม่ือแรงงานประสบชองทางเพียงเล็กนอยเพียงพอท่ีจะเยียวยาหรือ

แสวงหารายไดเขามาบรรเทาความปรารถนาตามความตองการของตนเอง รายไดท่ีมาจากการพนัน

สวนใหญจะถูกนําไปใชจับจายใชสอย ซ้ือขาวของ บริโภค ตามแบบแผนความคิดและความฝนของชน

ชั้นกลางในเมือง เชน การกินสุก้ีรานดัง การซ้ือเสื้อผาสวยงาม การซ้ือสินคาท่ีมีความทันสมัย ดวยการ

อธิบายวา “เงินรอนตองรีบใชใหหมด” ตามความปรารถนาและโครงสรางของอารมณของกลุม

แรงงานท่ีไมเปนไปอยางตองการเสมอ ความปรารถนาท่ีหมายถึงเปาหมายสูงสุดในชีวิตของแรงงาน

แตละคน แตดวยขอจํากัดท่ีหลากหลายท่ีบีบบังคับใหแรงงานเหลานี้ตองเลือกชองทางของการพนัน  

เปาหมายสูงสุดของการทํางานของแรงงานเหลานี้คือการแสวงหาเงินทุกวิถีทาง การเก็บออมเงินสัก

กอนหนึ่ง เพ่ือกลับไปลงทุนเปดรานคา รานบริการ รานขายอาหาร ท่ีบานเกิดของตนเองหรืออาจ

กลาวไดวาพวกเขาเหลานี้ตางมีความคิดความฝนท่ีจะกาวข้ึนเปนผูประกอบการ และรายไดท่ีมาจาก

การพนันท่ีอาจเปลี่ยนเปนทางลัดของการกาวข้ึนสูเจาของกิจการของตนเองได      

 

- สนามบอลฟุตบอลเอกชนพ้ืนท่ีใหมในสังคมอุตสาหกรรม 

 การกอรูปและการขยายตัวของสนามฟุตบอลของเอกชนในพ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรม 

จากกระแสของการเติบโตฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกท่ีมีปริมาณของผูชมและผูท่ีรักในเกมสกีฬาฟุตบอล

ใหความสนใจเพ่ิมข้ึนมาก และการกลับมาของกระแสความนิยมของฟุตบอลทีมชาติไทยภายใตการคุม

ทีมของ ซิโก เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ท่ีนําทีมชาติไทยกาวข้ึนมาเปนแชมปฟุตบอลในระดับภูมิภาค ใน

ชื่อการแขงขันอาเซียนฟุตบอลแชมปเปยนชิพ (AFF Cup) ในป 2014 หรือตามชื่อของผูสนับสนุนการ

แขงขัน คือ เอเอฟเอฟ ซูซุกิ คัพ และเปนการกลับมาชนะเลิศในรายการนี้ครั้งแรกในรอบ 12 ป 

ประกอบกับการนําพาทีมชาติไทยเขาสูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียไดสําเร็จ จนทําใหกีฬา
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ฟุตบอลไดกลับมาเปนกระแสนิยมและมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน สูการเกิดข้ึนของผูประกอบการ ธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับกีฬาฟุตบอลอีกมากมาย เชน การขายเสื้อทีมชาติ ชุดแขงสโมสรและของท่ีระลึก การ

ขยายตัวของสนามฟุตบอลใหเชาของเอกชน  

 การเกิดข้ึนของสนามฟุตบอลเอกชนไดกลายเปนพ้ืนท่ีทางสังคมใหมอีกแหงหนึ่งของชีวิต

แรงงานอุตสาหกรรม สนามฟุตบอลเชาแหงแรกในเขตเมืองชุมชนอุตสาหกรรม กอตั้งข้ึนมาตั้งแต    ป 

พ.ศ. 2555 และขยายปริมาณเพ่ิมมากจนถึงปจจุบัน (ปพ.ศ. 2560) มีจํานวนท้ังสิ้น 12 แหง สนาม

ฟุตบอลเหลานี้ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตทางสังคมของกลุมแรงงาน ดวยขอจํากัดของพ้ืนท่ีท่ีมุง

จัดสรางใหเปนเขตสถานประกอบการเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรมท่ีเต็มไปดวยโรงงาน กิจการท้ัง

ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนรานคารายยอย การใหบริการท่ีหลากหลาย จนแทบ

ไมมีท่ีวางใหกับพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการพักผอน การผอนคลาย ออกกําลังกาย หรือการเขามาใชเพ่ือ

วัตถุประสงคอ่ืน ดังในกรณีของ นาย วิน (นามสมมุติ) ไดเลาถึงชีวิตประจําวันของตนเองวา ภายหลัง

จากการเลิกจากงานตามปกติหากไมมีการทํางานลวงเวลา (หาโมงเย็น: ผูวิจัย) ก็จะเดินทางกลับท่ีพัก

อาศัยเพ่ือตระเตรียมอาหาร เดินหาซ้ือกับขาวตามตลาดนัดในม้ือเย็น แลวเดินทางกลับท่ีพักซ่ึงเปน

บานเชาโดยทันท่ี ไมสามารถออกไปทํากิจกรรมยามวาง พักผอนหรือกินขาวขางนอก เนื่องจากพ้ืนท่ี

ของชุมชนในนิคมอุตสาหกรรมปราศจาก หรืออาจมีพ้ืนท่ีสาธารณะเพียงนอยนิดใหผูคนเขามาใช หาก

นายวิน(นามสมมุติ)ไมกลับท่ีพักภายในทันทีก็จะข่ีมอเตอรไซคเดินทางไปพบปะเพ่ือนฝูง คนคุนเคย

เพ่ือผอนคลายดวยการแลกเปลี่ยน เรื่องราวของตนเองผานการดื่มเหลาเบียรรวมกัน  
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ภาพแสดงการพักผอนของนักฟุตบอลภายหลังจากการเลนกีฬา 

  

 สนามฟุตบอลเอกชนจะเริ่มเปดทําการตั้งแตเวลา 6.00 – 24.00 น. ในทุกๆ วัน บางแหง

อาจมีการเปดตลอดเวลา 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด เนื่องจากเวลาของการเลิกงานของพนักงาน แรงงาน

ในแตละบริษัทไมสอดคลองกัน เชน นาย ไก (นามสมมุติ) จะเดินทางไปรวมเตะฟุตบอลต้ังแต หกโมง

เชาในวันอาทิตยเนื่องจากเปนเวลาของการเลิกงาน หรือ นาย ชัย (นามสมมุติ) เดินทางไปเตะตอนตี

สามซ่ึงเปนเวลาภายหลังจากการเลิกงานเชนกัน  

 รายไดหลักของสนามฟุตบอลเอกชนจะมาจากคาเชาสนามเตะฟุตบอลในอัตราชั่วโมงละ 

1,000 – 1,200 บาท จากลูกคาขาจรท่ีรวมตัวกันมาเลนแบบไรสังกัด และการขายสินคาจําพวก

เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเฉพาะเบียร ดังนั้นผูประกอบการสนามฟุตบอลเชาจําเปนตองสรางกิจกรรม

เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเตะฟุตบอลอยางตอเนื่อง และการจัดโปรโมชั่นสําหรับผูท่ีนิยมชื่นชอบการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงจะทําใหยอดขายของสนามมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึน ผลการประกอบการก็จะมีผล

กําไรในปริมาณทิศทางเดียวกัน กิจการสนามฟุตบอลก็จะสามารถทํากําไรเพ่ิมข้ึนได สามารถหลอเลี้ยง

ธุรกิจเก่ียวกับกีฬาของตนเองได  
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 สามารถกลาวไดวาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียร เปนรายไดหลักอีกทางหนึ่ง

ของธุรกิจสนามฟุตบอลในนิคมอุตสาหกรรม เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลยอดนิยมของกลุมแรงงานอยาง

ยิ่ง เนื่องจากงายตอการดื่มไมจําเปนตองมีสวนผสมท่ีมากมาย ประกอบกับสถานประกอบการสนาม

ฟุตบอลจะไดรับการสนับสนุนกิจกรรมจากผูสนับสนุนเครื่องดื่ม ไดแก เต็นทท่ีพักสําหรับนักกีฬาตาม

ความเหมาะสมของสนามในแตละแหง การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเม่ือซ้ือเครื่องดื่มครบตาม

จํานวน เชน การแจกพวงกุญแจ ท่ีเปดขวด เสื้อยืด เปนตน มีการจางผูหญิงเขามาเปนพนักงานเสิรฟ

และเติมเบียรใหกับลูกคา (สาวเชียรเบียร) เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจของผูดื่มท่ีเปนผูชายและการ

สนับสนุนใหเกิดการดื่มเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

 การสรางกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเลนฟุตบอลอยางตอเนื่อง คือการจัดแขงขันแบบ

ลีก เปนการรับสมัครทีมฟุตบอลเขามารวมเตะแบบพบกันหมด อยางนอย 12 – 20 ทีม ซ่ึงจะมีการ

เก็บคาสมัครในอัตราทีมละ 2,500 บาท และคาเชาสนามอัตราครั้งละ 1,200 บาท ทีมฟุตบอล

หลากหลายทีมจะมาสมัครเขารวมแขงขันกันภายใตชื่อของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเปนการออกกําลัง

กาย และการซอมทีมเพ่ือเขาแขงขันฟุตบอลรายการหลักภายในโรงงานอุตสาหกรรม เชน กีฬาสีของ

สถานประกอบการ หรือการแขงขันฟุตบอลระหวางโรงงานภายใตชื่อ “อุตสาหกรรมคัพ” ท่ีถูกจัดข้ึน

ในทุกๆ ป นอกจากนี้ยังมีการสรางกิจกรรมการแขงขันฟุตบอลแบบระยะสั้น เชน การแขงขันฟุตบอล

แบบแพคัดออกชิงเงินรางวัล หรือการจัดการแขงขันในรูปแบบสาย 4 ทีมแลวแขงแบบพบกันหมดชิง

เงินพรอมถวยรางวัล การจัดการแขงขันรูปแบบนี้จะมีการเก็บคาสมัครอัตราท่ีไมสูงมากนัก เนื่องจากมี

จํานวนนัดการแขงขันท่ีนอย การเก็บอยูในอัตราประมาณ 1,000 – 1,500 บาท (นางสาว ปอน (นาม

สมมุติ),สัมภาษณ, 1 กรกฎาคม 2560) 

 การรวมตัวของแรงงานเขามาเลนฟุตบอลในสนามของเอกชนมีอยู 2 ลักษณะ คือ หนึ่งการ

รวมเปนกลุมกันอยูแลวภายใตสังกัดของโรงงาน จะมีลักษณะการรวมตัวของนักฟุตบอลภายใตสังกัด

ของโรงงานจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณการออกกําลังกายจากตนสังกัด ภายใตโครงการความ

รั บผิ ดชอบต อสั งคมขององค กร  (Corporate Social Responsibility: CSR) และหน วยงาน

อุตสาหกรรม เจาของกิจการโรงงานสามารถนําภาระคาใชจายเหลานี้ ใชเปนหลักฐานในการหักภาษี

ของตนสังกัดได การเกิดข้ึนของโครงการความรับผิดชอบตอสังคมหรือ CRS ไดมีบทบาทสําคัญตอการ

สรางสรรคพ้ืนท่ีสาธาณะสําหรับบุคลากรภายในบริษัทของตนเอง การสงเสริมใหเกิดทีมฟุตบอล

ประจําโรงงาน หลายบริษัทสนับสนุนทีมฟุตบอลของตนเองหลายดาน ไดแก การตั้งชมรมฟุตบอล
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ภายใน การจัดสรรเงินของหนวยงานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมคาเชาสนาม คาอาหาร คาเดินทาง คารถ 

และบางบริษัทไดเปดโอกาสใหนักกีฬาฟุตบอลสามารถเบิกคาลวงเวลาการทํางาน (Over Time) 

เพ่ิมเติมไดจากการซอมฟุตบอล 

 ระบบการจัดการภายในทีมอาจมีผูนําหรือผูจัดการทีมท่ีกระจายอยูตามแผนกตาง ๆ ใน

โรงงาน เชน ทีมจงอางดําเปนพนักงานของบริษัท อะบาทอส ทําการผลิตชิ้นสวนอะไหล, ทีม 

Fujitrans เปนพนักงานของบริษัทขนสง,ทีม Process เปนพนักงานของบริษัท Selitica Server ผลิต

ชิ้นสวนคอมพิวเตอร, ทีมหมูเฮา...ลูกหมู เปนทีมรวมของพนักงานของบริษัทท่ีหลากหลาย เปนตน มี

การเดิมพันเพ่ือสรางสีสัน สรางแรงกระตุนใหกับผูเขาแขงขัน ผูจัดการทีม กองเชียรของแตละฝาย 

วงเงินการเดิมพันข้ึนอยูกับการตกลงกันเองของตัวแทนในแตละฝาย โดยสวนใหญผูจัดการทีมจะทํา

หนาท่ีเจรจา การแขงขันบางนัดอาจมีวงเงินเดิมพัน 3,000 – 4,000 บาท บางครั้งมีสูงถึงหลักหม่ืน

บาท ดังเชนในการแขงขันฟุตบอลลีกท่ีถูกจัดข้ึนโดยสนามฟุตบอลเอกชน ตัวแทนจากโรงงาน ก และ 

โรงงาน ข จะเดิมพันกันตอนัดราวหนึ่งหม่ืนบาท ซ่ึงจะเฉลี่ยเงินมาจากท้ังผูเลนและกองเชียรท่ีเขามามี

สวนรวม พรอมกับเบียรอีก 2 ลัง เปนตน (นาย นน (นามสมมุติ),สัมภาษณ, 1 กรกฎาคม 2560) 

 ภายใตการรวมทีมนักฟุตบอลของโรงงานอุตสาหกรรมบางแหงอาจมีการตั้งชมรมและเก็บ

เงินคาสมาชิกบางเล็กนอยเพ่ือเปนคาใชจาย ไดแก คาเดินทาง คาน้ํา คาอาหาร หรือคารักษาพยาบาล

ใหกับนักกีฬาท่ีบาดเจ็บ ดังในกรณีของ นาย อูด (นามสมมุติ) เปนนักฟุตบอลในสังกัดของโรงงาน

อุตสาหกรรมแหงหนึ่ง ไดรับบาดเจ็บขอเทาจากการแขงฟุตบอลลีกคัพท่ีถูกจัดข้ึนโดยสนามเอกชน จน

ถูกนําตัวไปรักษาท่ีคลินิกบริเวณใกลเคียงของพ้ืนท่ีคาใชจายเพ่ือการรักษาพยาบาลจะมาจากวงเงิน

ของบริษัทประกันท่ีทางโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการจัดทําใหกับพนักงานทุกคน รวมกับ

ประกันสังคมอีกทางหนึ่ง พรอมกับมีเงินชวยเหลือจากชมรมเล็กๆ นอยๆ ในสวนท่ีขาดหายไป เชน 

คาอาหารของผูบาดเจ็บ คาดูแลรักษาตัว เปนตน      

 รูปแบบท่ีสองคือการรวมตัวกันเองเพ่ือการออกกําลังกายและเดิมพัน ซ่ึงจะมีลักษณะการ

รวมตัวของแรงงานแบบปจเจก การรูจักกันเปนสวนตัวแลวนัดกันมาเตะฟุตบอล โดยสวนใหญจะใช

ชวงวันหยุดสุดสัปดาห มีการเดิมพันขันตอท้ังท่ีเปนผลแพชนะและจํานวนลูกท่ียิงเขา ดังในกรณีของ

การแขงขันของทีม A กับ ทีม B จะมีการเดิมพันดวยฝายแพจะตองเปนผูชําระคาเชาสนาม พรอมดวย

เบียรอีก 1 ลัง และเม่ือถูกยิงเขาจะตองเสียเบียรตามผลตางของประตูอีกประตูละ 1 ขวด 
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 ความสัมพันธภายในของผูเลนฟุตบอลในพ้ืนท่ีของสนามฟุตบอลเอกชน สามารถจําแนก

ออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับภายในองคกร หนวยงาน และระดับขามองคกร หนวยงาน ภายในองคกร

จะเปนความสัมพันธรวมกันของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน หรือแรงงาน ท่ีนอกจะเปนความสัมพันธดาน

การทํางานหรือกระบวนการผลิตภายในขององคกรท่ีถูกกําหนดตามโครงสรางของหนวยงาน พ้ืนท่ี

ของกิจกรรมฟุตบอลไดกลายเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดความสัมพันธท่ีไมเปนทางการเพ่ิมมากข้ึน เชน 

แรงงานท่ีมีความสามารถในการเลนฟุตบอลสูง อาจไดรับการเอาอกเอาใจจากผูจัดการทีมหรือ

ผูบริหารตลอดระยะเวลาท่ีมีการแขงขัน มีโอกาสสรางอํานาจตอรองเพ่ิมมากข้ึนบนพ้ืนท่ีของสนาม

ฟุตบอล เชน การตอรองเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการซอม การสนับสนุนกิจกรรมของทีมมากข้ึน หรือการ

ขอหยุดงานภายหลังจากการแขงขัน เปนตน  

 ความสัมพันธระดับขามองคกร หนวยงาน ท่ีอาจเปนความสัมพันธแบบปจเจก มาจาก

ความคุนเคย คนทองถ่ินเดียวกันท่ีมีความชื่นชอบกีฬาชนิดเดียวกัน การพูดคุยถูกคอกันในระหวางการ

ดื่มกิน หรือความสามารถในการเตะฟุตบอลท่ีดี รูปแบบความสัมพันธท่ีไมเปนทางการเหลานี้จะทํา

หนาท่ีผอนคลาย ความตึงเครียดของอารมณ การแลกเปลี่ยนความคิดหรือการแสดงออกถึงความไม

พอใจท่ีมาจากการทํางานประจําวัน แรงงานจํานวนมากไดสรางความสัมพันธสวนตัวภายใตเครือขาย

ของสนามฟุตบอลเอกชนเหลานี้แสวงหางานทํา หรือการหางานใหมภายในนิคมอุตสาหกรรมแหงนี้

หรือนิคมใกลเคียง ดังในกรณีของ นายอารท (นามสมมุติ) ถูกเชิญ (ไล) ออกจากงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมแหงหนึ่ง จากการถูกสุมตรวจแอลกอฮอลในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาสุดสัปดาหจึงเดิน

ทางเขามาสนามฟุตบอล สอบถามถึงตําแหนงงานในโรงงานอ่ืน ๆ พรอมท้ังรับฟงคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะ ท่ีตนเองพอจะแสวงหาเสนสายเพ่ือเขาไปทํางานท่ีใหมได ในระยะเวลาไมนาน นาย

อารท (นามสมมุติ) ไดงานทําท่ีบริษัทแหงหนึ่งในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมในตําแหนง คนขับรถสงสินคา 

รับสงพนักงาน มีรายไดตอเดือนท่ี 12,000 บาท (ไมรวมคาทําลวงเวลา) ดังในคําบอกเลาวา 

   

   “ถูกเชิญใหออกเพราะวามีแอลกอฮอลเกินกําหนดตอนทํางาน ผมทํางาน

หนาทาคอยดูแลตรวจสอบ ขนยายตูคอนเทรนเนอรจากเรือสินคาลงทาเรือ ฝายบุคคลบอก

วาหามกินเหลาเพราะอันตราย...หลังจากออกจากงานก็เดินทางไปหาพรรคพวกท่ีรูจักกัน

ในสนามฟุตบอล หางานทําหรือใหเขาฝากงานให มีหลายคนท่ีเขาชวนไปทํางานดวยมีทีม

เตะบอล ไมมีกฎท่ีหามเรื่องการมีแอลกอฮอลเกิน”  
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 ความสัมพันธระหวางผูเลนฟุตบอลภายในองคกร/หนวยงาน ดานหนึ่งคือการสนับสนุนการ

ออกกําลังกายรวมกันภายใตโครงการความรับผิดชอบตอสังคม อีกดานหนึ่งคือการกระตุนความ

สามารถในเกิดการผลิตอยางเต็มศักยภาพของมนุษย และการสวามิภักดิ์ตอองคกร 

 

- พ้ืนท่ีทางสังคมในวงเหลา (เบียร) ของแรงงาน  

 พฤติกรรมการดื่มเหลา/เบียร ของกลุมแรงงานในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีเปนกิจกรรมของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน จะสามารถพบเห็นการกินดื่มไดตลอดท้ังวันและท้ังคืน ปรากฏการณสะทอนมา

จากรานขายอาหารท่ีเริ่มเปดต้ังแต 6 โมงเชา เพ่ือคอยรอรับบริการขายเครื่องดื่มและอาหารใหกับ

แรงงานในเวลาหลังเลิกงาน อาการเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาจากการทํางาน ถูกผอนคลายดวยฤทธิ์ของ

แอลกอฮอล เชน การดําเนินชีวิตของ อูด (นามสมมุติ) เปนพนักงานอยูในบริษัทแหงหนึ่ง ถูกกําหนด

ดวยตารางการทํางานแบบเปนชวงระยะเวลา (แบบเขากะ) การสลับหมุนเวียนตารางเวลาการทํางาน

จะถูกกําหนดเปนรายเดือน ระยะเวลาท่ี อูด เดินทางไปทํางานกะเวลากลางคืนตั้งแต 20.30 น. ไป

จนกระท่ังตี 5.30 น. ของอีกวัน เม่ือภายหลังจากการเลิกงานของแตละวัน อูดและเพ่ือนๆ ท่ีรวม

ทํางานอยูดวยกันจะนัดแนะไปดื่มเบียร เปนการผอนคลายจากงานประจํา รานอาหารจํานวนมากจะ

เปดใหบริการตั้งแตตีหาครึ่งไปจนถึงหัวคํ่าเพ่ือรองรับลูกคาแรงงานท่ีออกกะทํางาน การดื่มกินในแต

ละครั้งจะดําเนินเปนระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง หลายเรื่องหลากปญหาจากการทํางานภายใน

หนวยงาน/องคกรถูกนํามาแลกเปลี่ยน บอกเลา นินทาและกนดากันอยางออกรสชาต หลังจาก

กิจกรรมของการดื่ม อูดและเพ่ือนๆ จะทําการหารเฉลี่ยรวมกันเปนคาใชจายใหแกรานคา ซ่ึงก็เปน

เงินตราท่ีไมมากนักอยูในอัตราระหวาง 100 – 300 บาทตอครั้ง แลวแยกยายกลับไปพักผอนหลับ

นอนเอาแรงสําหรับการทํางานในวันตอไป     

 ชวงวันหยุดสุดสัปดาหท่ีอาจมีเพียงวันอาทิตยเทานั้นท่ีไดหยุดพักผอน แรงงานบางคนอาจ

เดินทางไปเตะฟุตบอลตามสถานท่ีนัดแนะกัน ซ่ึงก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงกับการกินดื่มเหลาเบียรได 

แรงงานหลายรายท่ีอาจตื่นข้ึนมาในวันพักผอนแลวเดินทางไปตามบานเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนท่ีคุนเคย 

หรือคนรูจักใกลเคียงกัน เพ่ือกินดื่มและพูดคุยกัน ดังกรณีของมิตร (นามสมมุติ) พอเขาสูชวงวันหยุดก็

เริ่มโทรนัดหมายเพ่ือนท่ีคุนเคย ไปดื่มเหลากันตามบาน รานอาหาร หรือสถานท่ีตามการนัดหมายของ

สมาชิก สวนใหญจะเริ่มกินกันตั้งแตเท่ียงเพราะเปนเวลาตื่นนอน และการออกมารับประทานอาหาร 
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เม่ือเสร็จก็จะเดินทางไปตามสถานท่ีท่ีตกลงกันไว โดยจะเลิกกินกันประมาณ 20.00 น. ถึง 21.00 น. 

ซ่ึงจะตองกลับไปพักผอนเพ่ือตื่นมาทํางานในวันถัดไป 

     

  “พอเลิกจากเราก็จะไปนั่งกินเบียรกันท่ีรานเดิมแถวๆ ทางเขาเคหะฯ นั่น

แหละ ไปนั่งคุยกันเรื่องงาน บางทีก็ขัดแยงกัน ทะเลาะกัน ก็มานั่งคุยปรึกษากัน ระบาย

ความทุกขของตนเองบางเพ่ือนบาง แลกเปลี่ยนกันไป การทํางานมันเครียดนะมึง งานก็

หนัก เงินก็แทบไมพอใช ทะเลาะกันอีกสารพัด พอออกกะก็มานั่งกินกันสักชั่วโมงสอง

ชั่วโมงคอยกลับไปนอน” (นายอูด (นามสมมุติ), สัมภาษณ, วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560)            

 

และ 

                

  “ชวงวันหยุด (วันอาทิตย: ผูวิจัย) เราไมไดไปไหน เพราะถึงจะไปก็ไมรูจะไป

ท่ีไหน มีแครถมอไซค แถวๆนี้ก็มีแคสวนสาธารณะท่ีเครือฯ สนามบอลของเทศบาลมีแต

ก็ไมไดใหเขาไปใช หรือถาชวนก็ไมเห็นจะมีใครไป พอตื่นมาเพ่ือนก็โทรมาชวนไปกิน

เหลาแลว เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปกินกับเพ่ือนละ ข่ีมอรไซไปกับแฟนทํากับขาวกินกัน เย็นๆ 

คอยข่ีรถกลับ” 

 

 พฤติกรรมการกินเหลา/ดื่มเบียรของแรงงานอาจถูกมองวาเปนอบายมุข และเรื่องการใช

จายท่ีฟุมเฟอยสําหรับคนภายนอก แตสําหรับแรงงานในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตางเห็นวา กิจกรรมของ

การด่ืมเหลา/เบียรเปนการดําเนินชีวิตประจําวันรูปแบบหนึ่งของการใชชีวิต เปน “พ้ืนท่ีสาธารณะ” 

อีกแบบหนึ่งในสังคมอุตสาหกรรม เปนพ้ืนท่ีพวกเขาสามารถสงเสียง เรียกรอง ถามหาความเปนธรรม

ความเสมอภาคจากการมีชีวิตภายใตนิยามของคําวา “แรงงาน” เปนพ้ืนท่ีของแรงงานตางตองการ

แสวงหาทางออกจากปญหา การผอนคลายชีวิต ความเครียดท่ีมาจากการทํางานในชีวิตประจําวัน 

ตารางการทํางานของแตละองคกร กฎระเบียบท่ีถูกกําหนดข้ึน การถูกจับตามองดวยเพ่ือรวมงาน 

และหนวยงานบริหารโดยเฉพาะฝายบุคคล ท่ีพยายามควบคุมแทบทุกยางกาวในขณะเวลาการทํางาน 

พ้ืนท่ีสาธารณะแทบจะถูกทําใหหายไปจากชีวิตของแรงงานดวยระบบการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ภายในหนวยงาน ประกอบกับพ้ืนท่ีสาธารณะของทางเทศบาลท่ีมีเพียงเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับ
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สัดสวนของประชากรท่ีมีมากกวา 250,000 คน ท่ีมีเพียงสนามฟุตบอลเพียง 2 แหง (ปจจุบันไดหาม

ใหผูไมมีสวนเก่ียวของเขาไปใช) และสวนสาธารณะอีก 1 แหง ดวยการจัดการของรัฐทองถ่ินท่ีมองวา

ทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐานของตนเองเกิดความเสียหายจากการเขามาใชพ้ืนท่ีสาธารณะจึงปดเพ่ือ

บํารุงดูแลรักษาและไมใหเขาใชบริการ 

 พ้ืนท่ีสาธารณะของการกินเหลา 8

9 คือ การเปดโอกาสใหเพ่ือนท่ีคุนเคยและสมาชิกหนาใหม

สามารถเขามารวมแลกเปลี่ยน พูดคุย และการรับฟงในแทบทุกเรื่องตั้งแต เรื่องตลกขบขัน ปญหา

ครอบครัว ปญหาความขัดแยงภายในโรงงาน (บางครั้งไมสามารถเลาใหใครฟงไดภายใน) การออก

กําลังกาย (เตะฟุตบอล) การหางานใหม การเงิน การพนัน หรือแมแตเรื่องเศรษฐกิจการเมือง

ระดับประเทศถูกนํามาตั้งคําถาม การแสดงความคิดเห็นท้ังการรัฐประหารครั้งลาสุด การเปน

ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง หรือเศรษฐกิจในระดับทองถ่ินท่ีแรงงานเหลานี้สามารถสัมผัสไดดวย

ตนเอง เชน ความซบเซาของเศรษฐกิจระดับลางของนายอวน (นามสมมุติ) ประกอบอาชีพขายขนม

หวานภายในตลาดนัดของชุมชนแหงนี้ ท่ีอธิบายถึงความยากลําบากและยอดการขายขนมท่ีนอยลงใน

ระยะเวลานี้ (ป พ.ศ. 2559 – 2560: ผูวิจัย) พรอมท้ังขอความเห็นของสมาชิกรวมวงเหลาเพ่ือ

แกปญหา และการเปนพ้ืนท่ีของการแสดงตัวตน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยในพ้ืนท่ีของการทํางาน 

ความสามารถทางฝมือทางดานดนตรีการขับกลอมโดยเฉพาะกีตาร การแสดงฝมือการทํากับขาวของ

ผูหญิงท่ีถูกผลิตออกมาในรูปแบบของกับขาวและกับแกลมเหลา อาหารพ้ืนถ่ิน เลี้ยงดูสมาชิกภายใน

วงเหลา เปนตน 

 สมาชิกวงเหลาจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหนากันอยางเปนประจํา ท้ังนี้ยังข้ึนอยูกับวาการ

นัดหมายในครั้งนั้นอาจมีเรื่องราวเฉพาะเรื่อง เชน การทํางาน บุคคลท่ีเขามารวมอาจจะถูกเลือกเขา

มารับฟง แลกเปลี่ยนอยางเฉพาะเจาะจง บางครั้งหลายปญหาอาจถูกแกและสามารถเจรจาไกลเกลี่ย

ไดภายในพ้ืนท่ีเหลานี้ ตลอดจนการแสวงหาเครือขายการถักทอและการประสานผลประโยชนเฉพาะ

หนา ไดแก การหาท่ีรองรับการทํางานใหม ดังในกรณีของ ไก (นามสมมุติ) ท่ีเริ่มรูสึกไมพอใจกับเพ่ือน

                                                           
9  พ้ืนท่ีสาธารณะของการกินเหลา ผูวิจัยไมปฏเิสธวาการกินเหลาดื่มสุราคือ ปญหาชนิดหน่ึงท่ีสังคมใหความสนใจ 

และมีความเห็นวา การกินเหลาคอื กิจกรรมหน่ึงทําหนาท่ีสรางพ้ืนท่ีสาธารณะชนิดหน่ึงในสังคมเมืองโดยเฉพาะเมือง

อุตสาหกรรม การแสดงออกของตัวตน การแสวงหาเครือขายทางสังคม และการพักผอนหยอนใจของแรงงานใน

ระดับลาง     
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รวมงานในท่ีเดิมจึงขอให อูด (นามสมมุติ) พาไปกินเหลาอีกวงหนึ่งอยูคนละบริษัท ซ่ึง ไก (นามสมมุติ) 

อยากจะไปสมัครงานใหมในบริษัทท่ีเพ่ือนของอูดไดปฏิบัติงานอยู 

 ความสัมพันธของสมาชิกเครือขายวงเหลาเบียรท่ีถักทอประสานกันในลักษณะเฉพาะเรื่อง 

ประเด็นหรือความเห็นรวมกันดานการใชชีวิตประจําวันและการทํางาน ผูคน/แรงงานจะใชเหตุผลใน

การเลือกเขารวมหรือไมเขารวมวงเหลา ตามจุดยืนทางดานการทํางาน ทัศนะคติในการดําเนินชีวิต

ของแตละคน เชน มิตร (นามสมมุติ) เลือกท่ีจะติดตอประสานชักชวน ไก (นามสมมุติ) ไปกินดื่ม 

เพ่ือท่ีจะปรึกษาปญหาครอบครัวท่ีบานเกิดตนเองเนื่องจากเปนคนทางภาคอีสานเชนเดียวกัน และ ไก 

อาจจะติดตอเพ่ือนของตนเองใหเขามารวมวงดวยเนื่องจากการเปนคนทองถ่ินเดียวกัน ลักษณะของ

ความสัมพันธทางสังคมจึงอาจมีสภาวะเพียงชั่วคราวไมยาวนาน และเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากการยายท่ีทํางาน ยายถ่ินท่ีอยูอาศัย ความขัดแยงท่ีเกิดภายในเครือขายของผูดื่มเอง และ

ความขัดแยงท่ีมาจากการประกอบอาชีพงานประจํา จึงทําใหความสัมพันธในเครือขายนี้มีระยะสั้น แต

สามารถกอรูปข้ึนเปนเครือขายกลุมใหมไดงาย 
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บทท่ี 5 

ปจจัยและผลกระทบท่ีเกิดจากการพนันฟุตบอลของแรงงานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

 

 บทนี้นําเสนอประเด็นของปจจัยท่ีสงผลตอการขยายตัว และการเลนพนันของแรงงานในพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการพนัน และผลจาก

การเลนการพนันท่ีเกินขีดจํากัด โดยจะนําเสนอจะปรากฏภาพสะทอนท้ังในระดับพ้ืนท่ีสังคม

อุตสาหกรรมและสังคมในภาพรวม  

 

5.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลนพนันฟุตบอลของแรงงานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

5.1.1 การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร การขยายตัวของระบบอินเทอรเน็ต 

โทรศัพท อัจฉรยิะ (Smart Phone) ท่ีทําใหขอมูลขาวสารเขาสูผูรับสารไดอยางรวดเร็ว หรืออาจกลาว

ไดวาเปนขอมูลเชิงรุก กลาวคือ ชีวิตประจําวันของผูคนสมัยใหม จะมีขอมูลขาวสาร เนื้อหา โฆษณา

ตาง ๆ เขาสูการรับรูมากข้ึน ขณะเดียวกันการเกิดข้ึนของเว็ปไซค (website) ท่ีเก่ียวของกับการพนัน

แทบทุกมุมโลกและทุกชนิด ไดถูกพัฒนาใหผูเลนสามารถเขาไปใชบริการไดงายมากข้ึน การเลนพนัน

ออนไลนเหมือนโลกหนึ่งท่ีผูเลนสามารถเขาไปมีสวนรวมไดตลอดเวลาและเสมือนจริงมากท่ีสุด เชน 

การเลนคาสิโนออนไลน (Casino online) การพนันฟุตบอลออนไลนท่ีทําใหผูเลนสามารถแทงได

ฟุตบอลเพียงคูเดียวไดตลอดระยะเวลาของการแขงขัน    

5.1.2 กฎหมายเพ่ือควบคุมการพนันไมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการพนัน

และมีขอจํากัดในทางปฏิบัติ ไพศาล ลิ้มสถิต (2557, หนา 51-52) ไดศึกษาเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

การพนันท่ีถูกนํามาใชในการบังคับต้ังแตป พ.ศ. 2478 มีการแกไขเพ่ิมเติมครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2505 

เปนกฎหมาย ท่ีลาสมัยไมสอดคลองกับสถานการณการพนันทางสังคมปจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ระบบการควบคุมหรือการกํากับดูแลมีความหละหลวมไรประสิทธิภาพ ปญหาท่ีมาจาก

พระราชบัญญัติการพนันสามารถจําแนกได 8 ประเด็นสําคัญดวยกันคือ  

1. ภาครัฐไมมีนโยบายหรือยุทธศาสตรเก่ียวกับการจัดการผลกระทบจากการพนัน  

ภาครัฐไมใหความสําคัญกับปญหาการพนัน   

2. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแลธุรกิจพนันและปญหาการประสานงาน 
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ระหวางหนวยงานมีลักษณะแยกการทํางาน อาจมีเพียงเฉพาะสวนของการบังคับใช ไดแก เจาหนาท่ี

ตํารวจ 

3. การจัดแบงประเภทหรือชนิดของการพนันลาสมัยและขาดความชัดเจน   

4. การบัญญัตินิยามศัพท “การพนัน” และถอยคําท่ีเก่ียวของ เชน การทายผล 

ฟุตบอลท่ีมีเงินรางวัลเดิมพัน (การพนันฟุตบอล) การจัดแบงประเภทหรือชนิดของการพนันลาสมัย 

และขาดความชัดเจน  

5. การพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตใหมีการเลนพนันถูกกฎหมายของเจาหนาท่ี ไมมี  

ความชัดเจนในหลักการหรือเง่ือนไขการพิจารณาท่ีบุคคลใดก็ไดสามารถยื่นขอใบอนุญาตได  

6. ปญหามาตรการปองกันผลกระทบทางสังคมจากการพนัน  

7. บทลงโทษลาสมัยไม เหมาะสมกับสังคมแบบใหม ไดแก การโทษปรับเปน เงิน 

เพียงเล็กนอย เม่ือเปรียบเทียบกับวงเงินของเจามือท่ีมีสัดสวนในระดับสูง  

8. ปญหาการบังคับใชกฎหมาย ท่ีมิไดอางอิงจากหลักกฎหมายใด การบังคับใช  

กฎหมายไมไดรับความรวมมือจากประชาชน เนื่องจากหวาดกลัวจากการถูกขมขูกลั่นแกลงจากผูมี

อิทธิพล 

เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ท่ีกฎหมายยังไมครอบคลุมถึงการพนัน

ออนไลน หรือการพนันบนอินเทอรเน็ต ท่ีจะตองอาศัยกฎหมายการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 แตสถานะของการพนันออนไลนท่ีไมเขาขายของการทําผิกฎหมายดวยลักษณะของ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร จึงไมสามารถเอาผิดตามกฎหมายการพนันไดหากแตเปนการกระทําผิดแต

สวนของคอมพิวเตอรเทานั้น (ปยอร เปลี่ยนผดุง, 2557, หนา 54) 

5.1.3 แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายระดับทองถ่ินไมสอดคลองกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม การ

กระจายอํานาจของรัฐท่ีเปดโอกาสในรัฐทองถ่ินสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนทองถ่ินได

ดวยตนเอง สถานการณทางดานประชากรของพ้ืนท่ีประกอบไปดวยประชากรท่ีปรากฏชื่อในทะเบียน

ราษฎรของทองถ่ิน จํานวน 73,201 คน และประชากรแฝง 183,125 คน ตามสถิติประชากรเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2559 และขอมูลทางสถิติของกลุมตัวอยางไดจําแนกไปในทิศทางเดียวกันคือ สัดสวน

ของประการกรแฝงหรือแรงงานพลัดถ่ินมีปริมาณสูงถึงรอยละ 88.0 (เทศบาลนครแหงหนึ่งในภาค

ตะวันออก, 2560)  
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การออกนโยบายในระดับทองถ่ินท่ีใหความสําคัญทางดานการพัฒนาโครงสรางของเมือง

อุตสาหกรรม การดําเนินนโยบายดวยการพิจารณาจากจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ดังจะ

เห็นไดจากผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาสามปของเทศบาลแหงหนึ่งในภาคตะวันออก สามารถ

เห็นไดวาการดําเนินนโยบายใหความสําคัญภาคธุรกิจ การบริการ ภาคอุตสาหกรรม เชน ศูนยขอมูล

ทางเศรษฐกิจ ศูนยแสดงสินคา รานคาชุมชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรอบการขยายตัว

ของเมือง ดานสังคมไดแกการพัฒนาทางดานบุคลากร เยาวชนในระบบการศึกษา การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชนครอบครัวเขมแข็ง เปนตน (เทศบาลนครแหงหนึ่งในภาคตะวันออก, 

2560, หนา 31 - 33) 

ประชากรแฝงท่ีเปนกลุมประชากรสวนใหญของพ้ืนท่ีเขามามีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในสังคมอุตสาหกรรม ในทางตรงกันขามสายตาของรัฐท่ีมองกลุมเหลานี้วาเปนผูสรางปญหา 

ดังปรากฏในการวิเคราะหของรัฐวา ความหลากหลายทางการประกอบอาชีพของประชากรและการ

อพยพถ่ินฐานทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับความเดือดรอน รําคาญและปญหาความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน ความแตกตางทางดานวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตจะสงผลตอการพัฒนา และประชากร

แฝง แรงงานอพยพเหลานี้มีชีวิตท่ีเปนปจเจกไมสนใจระเบียบ ขาดจิตสํานึกของการเปนทองถ่ิน การ

สงเสริม การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม ดังนั้นจุดยืนของการพัฒนาเชิงนโยบายทองถ่ินของรัฐ จึงมี

ความยอนแยงในตัวเองคอนขางสูง และเปนไปไดยากท่ีจะออกนโยบายเพ่ือมาตอบโจทยการใชชีวิต

ของแรงงานอพยพ ประชากรแฝง ผูเปนกําลังหลักสําคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในระดับ

ภูมิภาค (เทศบาลนครแหงหนึ่งในภาคตะวันออก, 2560, หนา 22 - 23) 

การออกแบบนโยบายของรัฐทองถ่ินท่ีไมสอดคลองกับความตองการของประชากรในพ้ืนท่ี

นิคมอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของประชากรเชิงพ้ืนท่ี มีความเปลี่ยนแปลงท่ีสูงและรวดเร็ว มี

ประชากรท่ีหลากหลาย ประเด็นสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงของประชากรเหลานี้จํานวนมาก ท่ีคิดเปน

สัดสวนมากกวารอยละ 80 มิไดมีภูมิลําเนาอยูในทองท่ีท่ีตนเองไดปฏิบัติงาน ประกอบอาชีพ ทํามา

คาขาย หรือพักอาศัยอยู หรือถูกเรียกวาประชากรแฝง สายตาท่ีสอดสองของรัฐทองถ่ินมักจะมองวา

ประชากรเหลานี้คือกลุมบุคคลท่ีเขามาสรางปญหาในพ้ืนท่ี เขามาใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยและไม

สนใจท่ีจะอนุรักษ รักษา ดังนั้นการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของรัฐจึงขาดการมีสวนรวมของผูคนเหลานี้ 

ขาดขอเสนอและความคิดเห็นของประชากรแฝง สภาพของปญหาเชิงพ้ืนท่ีจึงถูกแกไขแบบงาย เชน 

การเปดใหใชพ้ืนท่ีสาธารณะของรัฐทองถ่ิน (ท่ีมีเพียง 2 แหง) เกิดความทรุดโทรมเนื่องจากมีผูคนเขา
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ไปใชเปนจํานวนมาก และรัฐทองถ่ินเห็นวาประชากรแฝงกลุมนี้เปนผูทําลาย จึงปดซอมบํารุงปรับปรุง

พ้ืนท่ีสาธารณะ แลวหามใหประชาชนเขาใชบริการโดยเฉพาะสนามกีฬาตาง ๆ  

 นโยบายพัฒนาพ้ืนท่ีจากสายตาของรัฐท่ีมักจะมองเห็นผูคนจากสิ่งท่ีปรากฏและเรียกวา

ทะเบียนราษฎรเปนหลักซ่ึงมีสัดสวนท่ีตํ่ากวาประชากรท่ีรัฐมักละเลย ประกอบกับสถานการณการ

ประกอบกอบอาชีพของประชาชนตามขอเท็จจริงนน มีสูงถึงมากกวารอยละ 80 ท่ีอยูในระบบ

อุตสาหกรรม ขณะท่ีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคนในพ้ืนท่ีท่ีมีฐานคิดของ ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและวิถีพอเพียง ดังกฎใหเห็นจากนโยบายการพัฒนา เชน การพัฒนาประมง

พ้ืนบาน ระบบเศรษฐกิจของชาวบาน เศรษฐกิจพอเพียง ผูนําชุมชนแบบดั้งเดิม ท่ีกลาวไดวากลุมคน

ดั้งเดิมท่ีอยูในระบบการผลิตนี้เปนสวนท่ีมีสัดสวนนอยท่ีสุดในสังคมอุตสาหกรรม 

ประชากรแฝงและแรงงานจึงแสวงหาหรือสรางพ้ืนท่ีสาธารณะของตนเองข้ึนมาใหม เพ่ือการ

แสดงตัวตนทางสังคม ปลดปลอยตนเองออกจากเวลางานสูการพักผอน การแสวงหาทางเลือกทาง

เศรษฐกิจ การหารายไดพิเศษ พ้ืนท่ีสนามฟุตบอลเอกชน พ้ืนท่ีรานอาหาร การกินดื่มของมึนเมา พ้ืนท่ี

ทางการพนันจึงเปนทางเลือกและรูปแบบทางวัฒนธรรมใหมของพวกเขา 

5.1.4 โครงสรางรายไดท่ีต่ํา และระเบียบการทํางานท่ีเครงครัด แรงงานท่ีปฏิบัติงานอยูในเขต

นิคมอุตสาหกรรม สวนใหญมีรายไดไมเกิน 20,000 บาทตอเดือน โดยท่ียังไมถูกหักออกเปนตนทุนใน

การทํางาน อาจกลาวไดวาไมสอดคลองกับคาครองชีพท่ีมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนในสถานการณปจจุบัน 

ประกอบกับคาใชจายในครัวเรือน คาใชจายจิปาถะ คาผอนสินคา คาประเภทรายเดือนอีกจํานวนมาก 

สงผลใหแรงงานจํานวนมาก มีอัตรารายจายท่ีไมสมดุลกับรายได ไมมีเงินสะสมหรือเงินออม หลายราย

จําเปนตองแสวงหาการประกอบอาชีพเสริมเพียงเล็กนอย ซ่ึงเปนไปไดยากเนื่องจากตารางเวลาการ

ทํางานท่ีเครงครัด และรีบเรงแทบทุกอยาง 

การสรางระเบียบ ตารางเวลาภายในองคกรเพ่ือเขามาจัดการประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน

ของแรงงานและการขูดรีดความสามารถฝมือของคนเหลานี้ออกมาใหมากท่ีสุดในเวลาท่ีกําหนดไว 

การปลีกตัวเพ่ือแสวงหาชีวิตสวนตัวในโรงงานแทบเปนไปไดยาก ซํ้ายังถูกสอดสองภายใตการบริหาร

ของฝายบุคคล ความไรประสิทธิภาพ ไมต้ังใจทํางาน อูงาน การทํางานสวนตัว ไดกลายเปนประเด็น

สําคัญตอการประเมินผลงานปลายป ซ่ึงหมายถึงเงินกอนจากโบนัสท่ีใหพนักงานในทุกสิ้นป อาจลด

นอย หรือเพ่ิมมากข้ึนได 
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การทํางานลวงเวลาท่ีปราศจากวันหยุด แรงงานจํานวนมากถูกบังคับใหทํางานลวงเวลาในวัน

สุดสัปดาห เนื่องจากระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะตองทํางานรีบเรงแขงกับเวลา เชน 

ตนทุนของเรือขนสงสินคาในการจัดเก็บคาธรรมเนียมท่ีมากข้ึนตามระยะเวลา ขาวของเครื่องใชท่ีมี

อายุการใชงานตามระยะเวลา เปนตน กลุมแรงงานจะตองถูกบังคับใหทํางานลวงเวลาเพ่ือระบาย 

ผลิตสินคาใหรวดเร็วมากท่ีสุด การจําหนายออกสูตลาด การขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ ไดถูกแปรเปลี่ยน

มาเปนตนทุนภายในโรงงานการผลิตและการขนสง ผูคนจํานวนมากนี้หลายรายทํางานโดยมีวันหยุด

เพียง 1 – 2 วันในแตละเดือนเพ่ือแลกกับรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย 

ความสัมพันธระหวางตารางการทํางาน รายไดกับรายจายท่ีไมสมดุล รูปแบบการทํางานของ

แรงงานในระบบอุตสาหกรรมท่ีจะตองคํานึงถึงการสรางประสิทธิภาพการทํางานและเวลา กลาวคือ 

ระยะเวลาการทํางานแรงงานจะสามารถทําการผลิตไดตามเปาหมายขององคกร หรืออาจตองทํางาน

แขงขันกับเวลา เพราะการเสียเวลา (การทํางาน) ถือเปนการเพ่ิมตนทุนอีกลักษณะหนึ่งของ

กระบวนการผลิต การทํางานลวงเวลาท้ังท่ีเปนแบบสมัครใจและเชิงบังคับโดยมีเงินตราเปนแรงจูงใจ 

สามารถกลาวไดวา แรงงานไดขายเวลาสวนตัวท่ีมีคาของตนเองใหกับองคกรเพ่ือเปนการสรางรายได

อีกทางหนึ่งของกลุมแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม   

การพนันและการด่ืมเหลา เบียร ถือเปนพ้ืนท่ีทางสังคมเปนกิจกรรมการพักผอน และคลาย

เครียด เปนเวลาท่ีแรงงานเหลานี้หลบหลีกออกจากเวลาท่ีตนเองขายใหกับระบบทุนนิยม การแสวงหา

พ้ืนท่ีทางสังคมของตนเอง พฤติกรรมการเลนพนันจึงเปนทางเลือกเฉพาะหนาอีกทางหนึ่งท่ีจะทําให

พวกเขาเหลานี้แสวงหารายไดในระยะสั้น เพ่ือนําเงินตราท่ีไดไปเลี้ยงดูครอบครัว และอาจลืมตาอา

ปากไดบางหากประสบโชคดีถูกรางวัลใหญเหมือนกับการรายงานขาวออกสื่อโทรทัศนผูถูกรางวัลใหญ

ในแทบทุกงวด   

5.1.5 การใชเหตุผลกับการเลนการพนัน พฤติกรรมการเลนพนันกลาวไดวาเปนการใชเหตุผล

ชนิดหนึ่ง สังศิต พิริยะรังสรรค (2547) ไดอธิบายวา การพนันกอนสังคมทุนนิยมเปนเครื่องมือในการ

ตัดสินใจทางสังคมหรือเสี่ยงทายอนาคต และการพนันในสังคมทุนนิยมมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เปด

โอกาสใหผูเลนและองคกรแสวงหากําไร กรณีของการออกสลากกินแบงรัฐบาลเพ่ือหารายไดของรัฐมา

ใชเพ่ือพัฒนาสังคม อยางไรก็ตามการพนันเปนสิ่งท่ีสังคม การเมืองไมใหการยอมรับดวยเหตุผลทาง

ศีลธรรม สูการกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ และการควบคุมตาง ๆ ข้ึนมา 
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เหตุผลหลักการเลนพนันของกลุมแรงงานสวนใหญคือความตองการเงินสดเพ่ือนํามาใช

จัดการชีวิตของครอบครัวท่ีมีลักษณะเฉพาะหนาหรือระยะสั้น หลายรายเขามาเลนการพนันเพ่ือ

ตองการเงินตราเพียงไมก่ีรอยบาทเพ่ือเลี้ยงดูและจุนเจือครอบครัว ดวยเงินลงทุนเพียงเล็กนอยและ

เม่ือเสียเงินตราไปกับการพนันดวยขอจํากัดทางเศรษฐกิจของแตละคน เชน นายอูด เลนพนันแตละ

ครั้งจะมีการวางแผนถึงปริมาณและความสามารถในการเสียเงินของตนเองไวท่ี 1,000 บาท/สัปดาห 

หรือขอมูลเชิงปริมาณไดอธิบายวาแรงงานใชเงินลงทุนไปกับการเลนพนันในแตละเดือนไมเกิน 5,000 

บาทมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 86.0 ซ่ึงเปนอาจเปนอัตราท่ีไมทําใหบุคคลในครอบครัวและตนเอง

เดือดรอน แตประเด็นสําคัญคือการเลนการพนันท่ีกาวขามหรือเลยความสามารถท่ีตนเองเสียได จน

นําไปสูความเดือดรอนของตนเองและบุคคลอ่ืนรอบขาง ดังนั้น การตัดสินใจเลนการพนันจําเปนท่ี

จะตองใชเหตุผลทางการเงิน ความสามารถในการดูแลครอบครัวมาประกอบ  

การตัดสินใจเลนการพนันท่ีกาวขามเหตุผลทางการเงิน คือผูเลนจะตองคํานึงถึงเงินตราท่ี

ตนเองสามารถหามาได การจัดสรรหรือการแบงเงินสวนหนึ่งเพ่ือนําไปแสวงหารายไดเสริมจากการ

พนัน ดังนั้นจํานวนเงินเลนการพนันในแตละครั้งเปนเรื่องของปจเจก ท่ีคิดและตรึกตรองแลววาตนเอง

จะสามารถเสียการพนันอยูในระดับมากนอยเพียงใด แตการตัดสินใจท่ีอยูนอกเหนือและการกาวขาม

เหตุผลเชิงจริยศาสตร แตเปนแรงผลักของอารมณความรูสึกท่ีมีพลังขับเคลื่อนท่ีรุนแรง การเสียเงิน

จากการพนันเปนสิ่งท่ีไมสามารถยอมรับไดและตองเอาคืน ผูคนเหลานี้ติดกับดักของความเสี่ยงการ

พนันท่ีสามารถสงผลกระทบตอ การดําเนินชีวิตของครอบครัว การติดหนี้ติดสินท่ีมาจากการพนัน การ

สูญเสียท่ีดินไปกับการพนันฟุตบอล เงินโบนัสประจําปหมดไปกับหนี้สินจากไฮโล หลายครอบครัวตอง

ประสบกับปญหาการหยารางตลอดจนการปลอยใหลูกๆ ขอตนเองตองขาดการดูแลภายในครัวเรือน

หรือกําพราพอ 

 

5.2 ผลกระทบท่ีเกิดจากการเลนพนันฟุตบอลของแรงงานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

 5.2.1 การขยายตัวของการพนันฟุตบอลและการพนันชนิดอ่ืน 

การเกิดข้ึนของการพนันออนไลน คือ ผูเลนมีชองทางในการเลนการพนันท่ีหลากหลาย และ

เปดเผยตัวตนมากข้ึน เนื่องจากการพนันออนไลนอาจกลาวไดวาเปนเทคโนโลยีแบบใหมในแวดวงการ

พนันมีความเสี่ยงตํ่าตอการละเมิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ผูเลนการพนันในระบบออนไลนจะเห็น

วาการใชเทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาโชค รายไดท่ีไมแตกตางจากการเสี่ยงโชคแบบถูกกฎหมาย เชน 
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สลากกินแบงรัฐบาล ทําใหเกิดผูเลนการพนันหนาใหม ๆ มีปริมาณสัดสวนเพ่ิมมากข้ึน จากการ

ขยายตัวของเทคโนโลยีทางการพนัน 

ความลาสมัยของกฎหมายการพนันในประเทศไทย จึงเปนชองโหวขนาดใหญและเปดโอกาส

ใหกับเทคโนโลยีทางดานการพนันมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน จากการโฆษณาประชาสัมพันธทางดาน

การตลาดเพ่ือหาลูกคา (นักพนันหนาใหม) อยางเปดเผย เนื่องจากรูปแบบการพนันออนไลนท่ีไม

ปรากฏตัวตนหรือหลักฐานการเลนพนันเชิงประจักษ เชน โพยหวย โพยบอล แตฐานขอมูลการเลน

พนันถูกจัดเก็บไวในระบบรักษาความปลอดภัยภายนอกประเทศแทบท้ังสิ้น รูปแบบการจัดการท่ีมา

จากภายนอก จึงทําใหระบบการควบคุมทางออนไลนเปนไปไดยาก กระบวนการชําระเงินจายเงินอยู

ในรูปแบบดิจิตอลแทบท้ังสิ้น หากปรากฏอยางชัดเจนไดแกระบบศูนยบริการขอมูล (call center) 

ของแตละเว็ปไซคการพนันเทานั้น และศูนยขอมูลเหลานี้จะไมปรากฏหลักฐานการเลนของลูกคาของ

ตนเองท่ีชัดเจน ดวยระบบการเขารหัสแบบผูใชท่ีไมจําเปนตองใชชื่อจริงและรหัสผานท่ีมีความ

สลับซับซอน ดังนั้นกฎหมายการพนันในประเทศไทยจึงไรประสิทธิภาพในการควบคุมและการจัดการ

ปญหาการพนันแบบใหม ตลอดจนปญหาของการนิยามเรื่อง “การพนัน” วาอะไรคือการพนัน? 

หนวยงานรัฐโดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมายจึงไมสามารถดําเนินการได  

  

5.2.2 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมในระดับครัวเรือน 

  ลักษณะโครงสรางรายไดท่ีไมสัมพันธกับภาระคาใชจาย และการเลนพนันคือรูปแบบของการ

จัดการทางการเงินเฉพาะหนา การพนันท่ีกาวขามเหตุผลทางการเงินไดสงผลทําใหตนเองตลอดจน

บุคคลท่ีเก่ียวของตองเผชิญอยูกับความเสี่ยงหลายดาน ไดแก ระบบการเงินภายในครอบครัว การแตก

สลายของสังคมครอบครัว ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานและการประกอบอาชีพ 

 ระบบการเงินในครอบครัวขาดสภาพคลองการเลนพนันท่ีไมคํานึงสัดสวนระหวางรายไดและ

รายจาย เชน รายไดหลังจากหักคาใชจายประจําเดือนตาง ๆ แลวอาจเหลือประมาณ 1,000 – 2,000 

บาทท่ีสามารถนําเงินจํานวนนี้ไปจับจายใชสอยซ้ือขาวของชนิดอ่ืนตามความปรารถนาของตนเองได 

หรือการนําไปแสวงโชคจากการพนัน นักพนันหลายรายไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการเลนของ

ตนเองเม่ือตองตกอยูในสถานการณท่ีเปนรองเสียเปรียบหรือสูญเสียเงินทุนไป จึงพยายามทําทุก

วิถีทางในการเลนพนันเพ่ือใหไดเงินทุนเหลานั้นกลับคืนมา ไมวาจะเปนการเพ่ิมสัดสวนการแทงพนัน
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ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนในแตละครั้งซ่ึงเปนท่ีนิยมมากในกลุมของบรรดาผูเลนพนัน ดังในกรณีของ

นายอูด (นามสมมุติ) อธิบายวา 

 

“ตอนท่ีเราแทงบอลแตละคูประมาณ 1,000 บาท พอเสียจะแทงคูตอไปอีก 

อาจไมต่ํากวา 1,000 บาท และถาเสียอีกคูตอไปจะตองแทงมากข้ึนเปน 2,000 บาท 

ถาเสียอีกคูตอไปจะเพ่ิมเปน 4,000 บาท การแทงทบไปเรื่อยๆ อยางนี้ บางทีก็เสีย

ทุกคูในคืนเดียวก็มี เคยเลนแลวแทงทบไปจนรวมเงินเสียมากถึง 16,000 บาท ตอน

แทงเปนเงินเครดิตนี่ แตพอจะเคลียสเงินใหกับเจามือมันตองจายเงินสดก็ตองไปหา

มาใหได บางทีก็ตองไปเอาเงินเก็บของเรามาใชหนี้กอน” (นายอูด (นามสมมุติ), 

สัมภาษณ, วันท่ี 3 ตุลาคม 2560) 

  

พฤติกรรมการแทงพนันบอลท่ีคํานวณแบบทบตนหรือการแทงทบ ในสายตาของนักพนัน

บอลท่ีถูกมองวาการแขงขันฟุตบอลมีเพียง 2 ทีม และมีโอกาสท่ีจะออกไดท้ังสองฝงไมตางจากการ

โยนเหรียญแบบหัว – กอย ดังนั้นการแทงแบบทบเงินตนจึงมีโอกาสท่ีจะทําใหพวกเขาสามารถแทง

ถูกตองและไดเงินตนทุนหรือการขาดทุนท่ีนอยลงจากการเลนพนันในวันนั้น แตอยางไรก็ตามความ

สอดคลองกันและแตกตางหลายอยางระหวางการพนันฟุตบอลกับการโยนเหรียญคือ การโยนเหรียญ

ตามปกติ 10 ครั้ง มิใชจะออกเพียงแตหนาหัว 5 ครั้ง และหนากอย 5 ครั้งเสมอไปอาจจะเปนไปได

หลากหลายรูปแบบและมีความใกลเคียงกับการประเมินความเปนไปไดของการแขงขันฟุตบอล แต

การพนันฟุตบอลมีท้ังอัตราตอรองท้ังเชิงฝมือ และอัตราตอรองแบบเงินตรา ความไดเปรียบเสียเปรียบ

ของทีมแขงขันและตัวผูเลน ความเหมาะสมและสภาพสนาม เปนตน ภายใตสถานการณการพนันจึง

ทําใหนักพนันฟุตบอลเผชิญกับภาระทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจากการพนันฟุตบอลตองหาเงินมาชําระหนี้

พนัน ตั้งแตการนําเงินเก็บออมของครอบครัวมาชําระ การหยิบยืมเงินจากบุคคลใกลชิด สงผลกระทบ

ใหเกิดภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนมาจากการพนันเพ่ิมข้ึนมาเปนสวนหนึ่งของคาใชจายภายในครอบครัว 

ซ่ึงอาจนําไปสูการเพ่ิมพูนภาระหนี้สินท่ีสูงข้ึนจากรายไดท่ีเทาเดิมแตมีรายจายเพ่ิมมากข้ึน บุคคลท่ี

ตนเองสัมพันธดวยไดสงผลกระทบโดยตรง เชน การขาดแคลนเงินสดท่ีนํามาจัดการภายในครอบครัว 

การสูญเสียท่ีดิน ท่ีอยูอาศัยของตนเอง ดังกรณีของนายอวน (นามสมมุติ) ไดเผชิญชะตากรรมท่ีตอง

สูญเสียท่ีดินในบานเกิดจากการการเลนการพนัน และโยกยายครอบครัวของตนเองเขามาต้ังหลัก
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แหลงอยูในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมประกอบอาชีพหลักคือการขายขนมในตลาดนัดท่ีหมุนเวียนจัดตั้ง

แทบทุกวัน และการเปนนายหนารับแทงพนันฟุตบอลหรือคนเดินโพยควบคูกันไป 

กรณีของครอบครัวนายกอน (นามสมมุติ) มีภรรยาประกอบอาชีพเปนแรงงานอยูในบริษัท

แหงหนึ่ง นายกอนประกอบอาชีพคาขายผลไม มีลูกสาวอยูในวัยเรียน 2 คน กอนชื่นชอบการเลนพนัน

ฟุตบอลและการพนันแทบทุกชนิด ตลอดระยะเวลาการเลนพนันของกอนไดประสบปญหาทางดาน

การเงินท่ีมาจากการสูญเสียพนัน ซ่ึงไดสงผลกระทบการประกอบอาชีพของตนเองเพ่ิมมากข้ึนจากการ

นําผลกําไรจากการขาย และเงินลงทุนท่ีจะนําไปซ้ือผลไมมาจําหนายมาเสี่ยงโชคกับการพนัน หลาย

ครั้งประสบความสําเร็จและสรางผลกําไรอยางงดงาม อีกหลายครั้งก็ประสบความลมเหลวจนแทบจะ

ไมมีเงินมาซ้ือผลไมมาขายในครั้งนั้น เงินสดหมุนเวียนในการคาขายเริ่มลดลง สินคาท่ีนํามาขายจึงมี

ปริมาณและคุณภาพลดลงเชนกัน การนําเงินตราท่ีเคยหมุนเวียนอยูในการคาขายถูกถายเทไปสู

เงินตราการพนันท่ีหมุนไปแลวแทบไมเคยกลับมา รถกระบะแค็ปของกอนท่ีเคยขับตระเวนซ้ือสินคาถูก

จําหนายเพ่ือใชหนี้สินการพนัน กอนจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขายผลไมมาจําหนายอยูในพ้ืนท่ีตั้งท่ี

ไมตองเคลื่อนยาย แลวใชวิธีการจางรถรับจางแทน (นายกอน (นามสมมุติ), สัมภาษณ, วันท่ี  2 

ตุลาคม 2560)    

การแตกสลายทางสังคมในระดับครัวเรือน การพนันนําบุคคลท่ีตนเองสัมพันธเขามาเผชิญ

ความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินตรา การสูญเสียปจจัยการผลิตของครอบครัว หลากหลายครอบครัวตอง

ประสบปญหากับการแบกรับภาระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการพนันไมไหว และอาจจําเปนตองสิ้นสุดการ

ใชชีวิตคูรวมกัน ดังในครอบครัวของนางสาวนิค (นามสมมุติ) ใชชีวิตแบบครอบครัวอยูกินกับสามีท่ียัง

ไมไดแตงงานกัน ใชชีวิตรวมกันจนมีลูกชายอยูในวัย 5 ขวบ ท้ังคูไดเขามาทํางานเปนแรงงานอยู

ภายในนิคมอุตสาหกรรม ฝายชายชอบเสี่ยงโชคและเลนพนันเงินเดือนท่ีไดรับจะถูกหักเปนคาใชจาย

ในการซ้ือหวยใตดินท่ีซ้ือไวเปนระบบเงินเชื่อ หลายครั้งตองนําเงินเก็บออมของครอบครัวท่ีมีเพียง

เล็กนอยมาชําระหนี้สินท่ีมาจากการแทงฟุตบอล และไฮโล ในชวงระยะเวลาใกลสิ้นปบริษัทจัดสรรผล

กําไรใหกับพนักงานในรูปของเงินโบนัส เม่ือบรรดาเจาหนี้การพนันไดทราบขาวก็จะมาติดตามและ

ทวงถามหนี้สินท่ีติดคางไว เงินท่ีเหลืออาจถูกจัดสรรไปแสวงโชคการพนันควบคูไปกับการดื่มเหลาจน

แทบไมเหลือเก็บออม จนกระท่ังภรรยาผูรวมชีวิตหมดความอดทนตอการดําเนินชีวิตท่ีไรจุดหมาย 

ของหัวหนาครอบครัวจึงตัดสินใจแยกทางเดินชีวิตรวมกัน ลูกชายท่ีถือกําเนิดข้ึนมาถูกนําไปเลี้ยงดูอยู

กับผูเปนแมและครอบครัวในจังหวัดดั้งเดิม ดังคํากลาวของนิควา 
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“ผัวชั้นมันชอบเลนพนันมีตังคเทาไหรก็เอาไปเลนหมด พอเลนไดก็ไมเคย

เองเงินมาใหเก็บแตเอาไปกินเหลา คราวนี้ก็หมดท้ังเงินแทงพนันและเงินท่ีได พอ

โบนัสออกแทนท่ีจะมีเงินเก็บเปนกอนเหลือกับเขาบาง ก็มีเจาหนี้ท่ีมันไปกอไวมา

ทวง พอเหลือนิดหนอยก็เอาไปเลนอีก อยูกับมันแทบจะไมมีเงินกินขาว พอไมมีก็มา

ขอเรา พอเลนไดไมเคยเห็นหัว...ลูกชายนี่ก็ไมเคยดูแลชั้นตองทําเองสงเองหมด พอ

เปนแบบนี้แลวเลยคิดวาอยูคนเดียวดีกวา เลยไปขอเลิกกับมันแลวก็แยกทางกันอยู...

ก็ดีข้ึนนะพอแยกกันอยูเพราะเงินเดือนของเราไมตองแบงไปจาย เลนพนันอีก” 

(นางสาวนิค (นามสมมุติ), สัมภาษณ, วันท่ี 10 ตุลาคม 2560) 

  

 การเลนพนันท่ีเกินขีดจํากัดไดสรางผลกระทบนําไปสูการลมสลายของสถาบันครอบครัว มิได

สงผลเฉพาะแคในระดับของบุคคลเทานั้นหากแตยังไปกระทบกับสายสัมพันธทางสังคมท่ีใหญกวาได

อีก เชน ครอบครัวไมไดรับการยอมรับจากบุคคลใกลชิดคนอ่ืน ท่ีเขาไปขอความชวยเหลือหรือ

สนับสนุนทางดานการเงินก็จะถูกปฏิเสธ เนื่องจากจะถูกมองวาเงินตราเหลานั้นจะถูกใชหมดไปกับการ

พนัน 

 การเลนพนันท่ีสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพและการทํางาน ดานหนึ่งท่ีมองวาการพนัน

เปนการสรางเครือขายของความชวยเหลือกันในทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันการเลนพนัน

แบบสุดโตง ละท้ิงเหตุผลทางการเงินของตนเอง ไดสงผลตอเนื่องไปยังการประกอบอาชีพประจําของ

ตนเอง ไดแก การสรางความไมไววางใจตอเพ่ือนรวมงานและองคกร เนื่องจากผูเลนพนันจนมีสถานะ

ท่ีถูกนิยามวาเปน “ผูติดการพนัน” จะสงผลตอบุคคลภายในหนวยงาน ดังในกรณีของนางสาวนุช 

(นามสมมุติ) มีตําแหนงเปนพนักงานฝายบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง ไดอธิบายวาผูท่ีชอบ

เลนพนันจนเปนนิสัย มักจะขาดความตั้งใจในการทํางานเพราะสมาธิท่ีจะจดจออยูกับการทํางานถูก

นําไปคิดในเรื่องของการพนัน เชน การนั่งคํานวณหวยใตดิน การคิดวิเคราะหการเลนพนันฟุตบอล 

หรือการหาสถานท่ีเลนพนันภายหลังจากการทํางาน เม่ือเลนการพนันเสียจํานวนมากจะมาหยิบยืม

เงินของเพ่ือนรวมงาน หลายรายท่ียืมแลวไมมาชําระคืนสงผลตอความสัมพันธภายในหนวยงาน บาง

กรณีลูกหนี้ไมนําเงินมาชดใชตามสัญญาเกิดความขัดแยงจนสงผลกระทบตอการขับเคลื่อนของบริษัท 

การทํางานท่ีไรประสิทธิภาพ เฉ่ือยชา พนักงาน (ลูกหนี้) บางรายอาจจําเปนตองลาออกเพ่ือหลบหนี
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หนี้สิน และบางกรณีการนําเงินตราของเพ่ือนรวมงานท่ีรวมลงเงินเพ่ือนําไปทํากิจกรรมของกลุม เชน 

การจัดเลี้ยงรายไตรมาสของพนักงาน การนําไปบริจาคแกหนวยงานทางสังคม ถูกนําไปใชเลนการ

พนัน โดยคาดหวังวาจะนําไปสูการลงทุนเพ่ือแสวงหารายไดใหกับตนเองอีกทางหนึ่ง แตผลท่ีไดรับ

กลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม คือการสูญเสียเงินกองทุนท่ีจะนําไปทํากิจกรรมทางสังคมจนหมดสิ้น 

จนนําไปสูความไมไววางใจรวมกันและความขัดแยง ดังท่ี นางสาวนุช (นามสมมุติ) กลาววา 

   

“พวกท่ีชอบเลนการพนันมันก็ชอบเลนกันจริง ๆ วัน ๆ ไมทําอะไร มาถึงงวงนอน 

พอสายก็คิดหวยไมรูเอาสูตรจากไหนมาเยอะแยะ อานหนังสือพิมพวิเคราะหบอล เย็นหนอย

ก็เริ่มไปหาท่ีเลนละ เปนภาระของคนอ่ืนตองมารับผิดชอบงานของมัน...พอเสียเงินไมมีจายก็

มายืมเงินเพ่ือนนี่แหละ ยืมไมใชหนักเขาก็ลาออกหนีหนี้” (นางสาวนุช (นามสมมุติ) 

สัมภาษณ 7 ตุลาคม 2560) 

 

และ 

 

“เคยมีครั้งหนึ่งพวกเราก็รวมเงินกันกะวาจะเอาไปกินขาวรวมกันเปนเดือน ๆ ไป 

หรือ เอาไปบริจาคสถานสงเคราะหอะไรพวกนี้ เลยเอาเงินไปฝากไวท่ีเพ่ือนซ่ึงเราก็ไมคิดวา

เขาจะเอาเงินเราไปทําอยางอ่ืนนะ เพราะเทาท่ีเห็นคือเลนหวยเหมือนๆ พวกเรานี่แหละ มัน

เอาเงินไปแทงบอลจนเสียหมดแลวมาบอกวาจะเอาเงินไปหมุนใหมากข้ึน สรุปคือเงินหมด

ไมไดไปไหน ไมไดคืน แลวมันก็ยายบริษัทหนีไปเลย” (นางสาวนุช (นามสมมุติ) สัมภาษณ 7 

ตุลาคม 2560) 

 

การเลนพนันท่ีสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพสวนตัว การนําเงินสดท่ีควรจะหมุนเวียน

อยูในระบบการคาขายของตนเอง แตนําเงินสดเหลานั้นมาหมุนเวียนอยูในเสนทางของการพนัน ซ่ึงไม

สามารถคาดการณแนวโนมทางการเงินท่ีชัดเจนไดเหมือนกับการประกอบการ ดังกรณีของนายกอน 

(นามสมมุติ) พอคาขายผลไมสด ท่ีสูญเสียเงินตราท้ังท่ีเปนเงินเก็บ ตนทุน และผลกําไรท่ีหมดไปกับ

การเลนการพนันฟุตบอลและการพนันชนิดอ่ืน สงผลใหตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบการคา

ผลไมจากเดิมท่ีมีรถกระบะบรรทุกผลไมไปเรขายตามแหลงชุมชนสรางรายไดเปนจํานวนมาก สูการ
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สูญเสียรถท่ีเปนเครื่องมือสําคัญทางการคาของตนทําหนาท่ีนําสินคาไปถึงมือผูบริโภค มาเปดรานแฝง

ลอยซ่ึงมีตนทุนคาเชา การเสียคาขนสงเม่ือสั่งสินคา การเปลี่ยนการคาเชิงรุกเปนการคาเชิงรับท่ีรอ

คอยลูกคาเขามาซ้ือสินคาแตเพียงฝายเดียว พฤติกรรมการเลนการพนันของนายกอน (นามสมมุติ) 

ดานหนึ่งไดรับการยอมรับจากแวดวงนักพนันถึงการมีอยูของตัวตนในฐานะ “ความเปนนักพนันท่ีใจถึง 

กลาไดกลาเสีย” ขณะท่ีดานกลับคือความลมเหลวจากการพนันดวยเชนกัน จากภาพสะทอนของการ

ประกอบอาชีพในสายตาของคนอ่ืนท่ีมองวากอน(นามสมมุติ) นาจะสามารถขยายกิจการและสะสมทุน

ไดเพ่ิมมากข้ึนจากครั้งหนึ่งท่ีเคยเปนบุคคลท่ีประสบความสําเร็จจากดัชนีชี้วัดทางสังคมคือ การมีบาน

ของตนเอง การมีคอนโด การมีรถของตนเองท่ีสามารถบุกตะลุยขับไปขายผลไมในแหลงของชุมชนท่ีมี

ความสามารถท่ีจะซ้ือสินคาได จากคํากลาวของนายกอน(นามสมมุติ) วา  

   

“เม่ือกอนผมขายผลไมใสทายรถไปขายท่ัวไป งานวัด หมูบาน ผมมีบานมีรถมีคอนโด 

แตเม่ือกอนก็แทงบอลอยูแตเลนไมมากนักคูละ 500 คูละ 1,000 แตพอเสียเยอะข้ึนเริ่มแทง

มากข้ึนจนรูสึกคุนเคยกับการเลนมาก ๆ ...พอเสียบอยเขาก็ตองเอาเงินเก็บมาใชจนหมด ขาย

คอนโดใชหนี้ ทายท่ีสุดขายรถแลวก็หันมาหาท่ีเชาเพ่ือขายผลไม ทุกวันนี้ก็รูสึกเสียใจวาทําไม

เราเปนแบบนี้ ปจจุบัน (พ.ศ. 2560 : ผูวิจัย) ก็ยังเลนอยูแตเลนนอยลงและพยายามไมให

กระทบกับเงินของท่ีบาน” นายกอน (นามสมมุติ), สัมภาษณ, วันท่ี  2 ตุลาคม 2560) 

 

 มุมหนึ่งบนพ้ืนท่ีทางการพนันไดทําหนาท่ีถักทอ ประสานสังคมและการสรางความหวังใหกับ

ผูคนและแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม แตอีกดานหนึ่งนักพนันท่ีเลนโดยมีเปาหมายถึงผลกําไรและไร

ขอจํากัดของตนเองไดสรางผลกระทบหลายระดับไดแก ความไววางใจตอตนเองของครอบครัวและ

สังคม ปญหาการหยาราง ระบบการทํางานภายในองคกร และการสรางโอกาสทางดานเศรษฐกิจ 

ความม่ังค่ังของตนเองท่ีลดนอยถอยลง  
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องการพนันฟุตบอลในชีวิตประจําวันของสังคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาค

ตะวันออก ไดมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาดังนี้ 

1. สถานการณการเลนพนันในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก 

2. พฤติกรรมการเลนการพนันฟุตบอลของแรงงานในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาค

ตะวันออก 

 3. ปจจัยท่ีสงผลและผลกระทบท่ีเกิดจากการพนันฟุตบอลของแรงงานในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  

แหงหนึ่งในภาคตะวันออก 

 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 สถานการณเลนการพนันในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในภาคตะวันออก พบวาขอมูล

ท่ัวไปของผูเลนการพนันสวนใหญเปนเพศชายและมีอายุตํ่ากวา 40 ป ผูท่ีอยูในสถานภาพโสดจะมี

แนวโนมการเลนพนันคอนขางมาก สวนมากจะประกอบอาชีพเปนลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมมี

รายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูนอกพ้ืนท่ีและตางจังหวัดระยะเวลาในการเขามา

อยูไมเกิน 10 ป แตละรายแบกรับภาระคาใชจายประจํา ไดแก คาใชจายสวนของคาเชาท่ีอยูอาศัย 

การเลี้ยงดูครอบครัวหรือการสงเงินกลับบานเพ่ือหลอเลี้ยงบุคคลในครัวเรือน ทัศนคติท่ีมีตอการพนัน 

ผูเลนเห็นวาการพนันบางชนิดไมเปนการพนันในสายตาของพวกเขา เชน สลากกินแบงรัฐบาล 

ประเภทหวยชนิดตาง ๆ และการพนันยังเปนแหลงท่ีมาของรายไดแหงหนึ่งท่ีจะนํามาใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การพนันยังเปนกิจกรรมทางสังคมและพักผอนคลายชีวิตยามท่ีตนเองเหนื่อยลาจาก

การทํางาน ขณะท่ีผลกระทบดานลบท่ีมาจากการพนัน ไดแก การเกิดข้ึนของปญหาหนี้สิน ปญหาของ

ครอบครัว และการขยายตัวของระบบอินเทอรเน็ตจะทําใหผูคนเขาถึงการพนันไดงายมากข้ึน 

 พฤติกรรมการเลนพนันทางดานการเงิน ผูเลนพนันจะใชเงินในการเลนการพนันต่ํากวา 

5,000 บาทตอเดือน สวนใหญจะเลนไมเกิน 1,000 บาทตอครั้ง มีปริมาณการเงินท่ีเลนสูงสุดไมเกิน 

5,000 บาท ขณะท่ีสัดสวนการเลนพนันไดมากท่ีสุดสวนใหญจะไมเกิน 5,000 บาท และท่ีนาสนใจคือ

ปริมาณการไดพนันมากท่ีสุดในลําดับถัดมาท่ีมีสัดสวนไมตางกันมากคือจะมีรายไดสูงสุดจากการเลน
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พนันตั้งแต 10,001 – 50,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการเลนสูงท่ีสุดในอัตราไมเกิน 5,000 

บาท การพนันท่ีมีอัตราการตอบแทนสูงและลงทุนตํ่า เชน สลากกินแบงรัฐบาล หวยประเภทตาง ๆ 

การพนันดังกลาวจึงกลายเปนท่ีนิยมทางสังคม สอดคลองกับปริมาณเงินท่ีเสียมากท่ีสุดต่ํากวา 5,000 

บาท ท่ีมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 79.5 และผลการไดเสียการพนันยังคงมีโอกาสอยูในระดับท่ีไมแตกตาง

กันมาก 

 พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนโครงสรางของ

การเลนพนันฟุตบอลจากเดิมท่ีเปนระบบแบบงาย ๆ จะปรากฏเจามือ โตะบอล คนกลางแบบชัดเจน 

รูปแบบการพนันฟุตบอลแบบใหมท่ีถูกสรางเปนเครือขายอีเล็คโทรนิค เลนผานเว็ปไซคหรือชองทาง

ตาง ๆ ในระบบดิจิตอลสามารถเลนไดตลอดเวลา ไมปรากฏตัวเจามือ คนกลางท่ีชัดเจน เปนการตัด

ตอนโตะบอลหรือคนกลาง ทําใหกลุมเจามือใหญสามารถกอบโกยผลประโยชนไดอยางเต็มเม็ดเต็ม

หนวยมากข้ึน การมือนายหนาหรือผูดูแลเว็ปไซคจะทําหนาท่ีหาลกูคาโดยไดรับเปนสัดสวนตามอัตรา

การแทงพนัน แตละผูใหบริการจะมีศูนยบริการใหขอมูล (call center) ทําหนาท่ีโอนเงินใหกับลูกคา

ในกํากับของตนเอง แตละบริษัทรับแทงพนันจะมีการแขงขันกันสูงในระบบการพนันแบบใหม เชน 

การรับเงินเม่ือเปดบัญชีใหม การรับเงินคืนตามยอดเสีย การรับเงินตามจํานวนวันเลน เปนตน 

 การกําเนิดของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกท่ีทําใหเกิดพ้ืนท่ีชุมชนแบบใหมไดแก กลุมแฟนบอล

พลัดถ่ิน หมายถึงกลุมแฟนบอลท่ียายจากภูมิลําเนาเดิมมาทํางานในพ้ืนท่ีตางถ่ินแลวมีการรวมตัวเพ่ือ

เชียรสโมสรบานเกิดของตนเอง ซ่ึงเปนการบริโภคฟุตบอลในฐานะของการเปนตัวแทนของทองถ่ิน 

และการสรางอัตลักษณของทองถ่ินผานปฏิบัติการ กลุมแฟนบอลทางไกล หมายถึงกลุมผูคนท่ีสง

แรงใจ ความชวยเหลือทางดานแรงเชียรผานเครือขายของระบบสื่อสารมวลชน มีโอกาสการเขารวม

เชียรในสนามคอนขางนอย และสวนหนึ่งจะมีพฤติกรรมท่ีจะนิยมเลนพนันฟุตบอลรวมกับการสง

กําลังใจเชียรทีมท่ีตัวเองรักเพ่ือเพ่ิมอรรถรสและสีสันสําหรับการดูฟุตบอล และกลุมแฟนบอลเฉพาะ

กิจ หมายถึง แฟนบอลท่ีใหความสําคัญกับผลการแขงขันมากกวาความรักและความชื่นชอบทีม

ฟุตบอล เนนผลแพชนะและผลตางประตู ตอรายไดท่ีมาจากการพนัน และเลนพนันบอลทุกทีมไมวา

จะเปนทีมคูตรงขามกับความชื่นชอบเปาหมายหลักคือ เงินตราและชัยชนะ 

 บทบาทของภาคเอกชน อุตสาหกรรมไดเขามาสรางพ้ืนท่ีทางสาธารณะรูปแบบใหมผานการ

จัดทําโครงการกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสันธนาการ การออกกําลังกายในสนามฟุตบอลเอกชน 

กลายเปนพ้ืนท่ีทางสังคมใหมของกลุมแรงงานอุตสาหกรรม การออกกําลังกาย การใชเวลาวางการ
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พักผอน การแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือแสวงหาการประกอบอาชีพใหม และเปนพ้ืนท่ีการเดิมพันขันตอ

จากการแขงขันฟุตบอล 

 ความสัมพันธของวงเหลา เบียรและการพนัน กิจกรรมการกินเหลา/ดื่มเบียรของแรงงาน เปน 

“พ้ืนท่ีสาธารณะ” หนึ่งในสังคมอุตสาหกรรมท่ีผูคนตางตองการแสวงหาทางออกจากปญหา เปนพ้ืนท่ี

ท่ีเปดโอกาสใหเพ่ือนท่ีคุนเคยและสมาชิกหนาใหมสามารถเขามารวมแลกเปลี่ยน พูดคุย การรับฟง

รวมกันในทุกเรื่องตั้งแต ปญหาครอบครัว ปญหาความขัดแยงภายในโรงงาน การออกกําลังกาย ขอมูล

การหางานใหม การเงิน ขอมูลการพนัน เศรษฐกิจการเมืองระดับประเทศ การเปนประชาธิปไตย การ

เลือกตั้ง หรือเศรษฐกิจในระดับทองถ่ินท่ีแรงงานเหลานี้สามารถสัมผัสไดดวยตนเอง เปนรูปแบบ

ความสัมพันธทางสังคมท่ีสั้นไมยาวนานเนื่องจากมีการหมุนเวียนและเปลี่ยนกันมาอยางตลอดเวลา  

 พฤติกรรมการเลนพนันของแรงงานคือ ความตองการและการจัดการทางการเงินเฉพาะหนา 

ผูเลนสวนใหญมีรายไดอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา (ไมเกิน 20,000 บาท/เดือน) มีตนทุนการใช

ชีวิตการทํางานท่ีสูง ไดแก คาเชาท่ีพักอาศัย คาขาวของเครื่องใชอุปโภค บริโภค คาผอนสินคาราย

เดือน คาเดินทางประจําวัน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาเงินใสซอง และการแบกรับภาระของ

ครอบครัวตนเอง รายไดท่ีมาจากการพนันจะถูกนําไปใชในชีวิตประจําวันเล็กๆ นอยๆ และการเลน

การพนันคือความพยายามในการจัดการความสัมพันธทางสังคมแนวใหม การตอรองชั้นเชิงทางดาน

ความสามารถ การคาดคะเน และการประเมินความเปนไปไดผานศักยภาพตางๆ ของผูเลน การตอสู

ทางฝมือระหวางบรรดาลูกมือกับเจามือ และการตัดสินใจการใชเหตุผลทางดานการเงิน 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลนการพนันประกอบไปดวย 5 ปจจัยไดแก 1. การพัฒนาของระบบ

เทคโนโลยีการสื่อสาร การขยายตัวของระบบอินเทอรเน็ต โทรศัพท อัจฉริยะ (Smart Phone) ท่ีทํา

ใหขอมูลขาวสาร และการพนันไปสูตัวผูรับสารไดอยางรวดเร็ว 2. กฎหมายเพ่ือควบคุมการพนันไม

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการพนันและมีขอจํากัดในทางปฏิบัติ 3. แนวทางการ

พัฒนาเชิงนโยบายระดับทองถ่ินไมสอดคลองกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 4. โครงสรางรายไดท่ีต่ํา และ

ระเบียบการทํางานท่ีเครงครัด 5. การใชเหตุผลกับการเลนการพนัน 

 ผลกระทบท่ีเกิดจากการเลนพนันสามารถแสดงออกมา 2 ดานใหญ คือ หนึ่งการขยายตัวของ

การพนันฟุตบอลและการพนันชนิดอ่ืนท่ีมาจากระบบการพนันออนไลนซ่ึงทําให ผูเลนมีชองทางในการ

เลนการพนันท่ีหลากหลาย และเปดเผยตัวตนมากข้ึน ความลาหลังของกฎหมายการพนันในประเทศ

ไทย จึงเปนชองโหวขนาดใหญและเปดโอกาสใหกับเทคโนโลยีทางดานการพนันมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 
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สองผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมในระดับครัวเรือน คือ ระบบการเงินในครอบครัวขาดสภาพ

คลองเนื่องจากการเลนการพนันท่ีมิไดคํานึงถึงความสัมพันธของระบบการเงินภายในครัวเรือน การ

แตกสลายของสังคมครอบครัว ไดแก การสรางภาระหนี้สินเพ่ิมมากจนบุคคลในครอบครัวไมสามารถ

ยอมรับไดสูการหยาราง ความแตกแยกภายในครอบครัว และปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานและการ

ประกอบอาชีพ เนื่องจากการเลนพนันท่ีนําไปสูการเพ่ิมพูนหนี้สินการหยิบยืมเงินบุคคลอ่ืน แลวไม

นํามาคืนหรือการนําเงินของกลุมทางสังคมมาหมุนเวียนในระบบการพนันทําใหเกิดความขัดแยง

ภายในหนวยงาน ความลาชาการทํางานเนื่องจากไมสนใจหนาท่ีของตนเอง และการเลนการพนันท่ีไร

ขีดจํากัดนําไปสูการสูญเสียโอกาสท่ีจะกอรางสรางตัวและการขยายกิจการของตนเองได   

 

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจัยการพนันฟุตบอลในชีวิตประจําวันของสังคมอุตสาหกรรม สามารถนํามา

อภิปรายรวมเพ่ือขยับขยายพรมแดนองคความรูทางดานการพนันและการพนันฟุตบอล การศึกษาการ

พนันฟุตบอลของ พินิต วงษยี่สกุล (2550) ท่ีไดแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของเครือขายการรับพนัน

ฟุตบอล ท่ีปรากฏท้ังเครือขายระหวางประเทศ และเครือขายภายในประเทศท่ีประกอบไปดวย ปว 

เจามือระดับยอย เจามือระดับกลาง เจามือรายใหญ ระบบการชําระเงินมีท้ังระบบเงินสด และเครดิต 

จากการศึกษาการพนันฟุตบอลในสังคมอุตสาหกรรมชี้ใหเห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการ

พนันในระบบออนไลนท่ีมิไดปรากฏเครือขายท่ีโยงใยแบบเดิม หากแตเจามือรายยอยยังมีบทบาทใน

การแสวงหาลูกคา ประสานลูกคา และมีเว็ปไซคการพนันท่ีจดทะเบียนมาจากภายนอกประเทศ เปน

ตัวกลางทําหนาท่ีออกราคาตอรอง รับแทงพนันท่ีหลากหลาย ทําใหรายไดตกเปนของเจามือตัวจริงได

อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย การหาหลักฐาน ปราบปรามและจับกุมทําไดยากมากข้ึน 

 การอภิปรายผลรวมกับการศึกษาของ วสันต ปญญาแกว (2559) เรื่องพนันบอลกับไทยลีก 

อธิบายวากีฬาฟุตบอลเกิดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม แฟนบอลสวน

ใหญคือกลุมคนท่ีอาศัย ใชชีวิตอยูในเมืองท่ีสัมพันธอยูกับพ้ืนท่ีและเวลา “วัฒนธรรมแฟน” คือการ

พยายามรวมตัวกันของกลุมคนท่ีกําลังแสวงหาความเปนชุมชน ซ่ึงในพ้ืนท่ีสังคมสมัยใหมแทบจะไมมี

พ้ืนท่ีเหลานั้น และเห็นวาการขยายตัวของวัฒนธรรมแฟนบอลจะเบียดขับและลดความสําคัญของการ

พนันบอลลงไป การศึกษาการพนันฟุตบอลในสังคมอุตสาหกรรมไดอธิบายตอไปอีกวาการขยายตัว

ของระบบสื่อสารมวลชนตั้งแตวิทยุ โทรทัศน เทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต ไดสงผลใหวัฒนธรรมการ
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เชียรฟุตบอลไทยลีกขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน การสรางความเปนทองถ่ินนิยม ทีมบานเกิดของตนเองได

สรางความเปนชุมชนของแฟนบอลในระดับทองถ่ิน และความแตกตางกับการศึกษาของ วสันต คือ 

ผลการศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นวา การขยายตัวของเครือขายอินเทอรเน็ต สังคมออนไลน ท่ีเปดโอกาสใหนัก

พนันฟุตบอลสามารถเลนไดตลอดเวลาของการแขงขัน การเติบโตของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกได

กลายเปนทางเลือกใหมของการเลนพนันสามารถเขาถึงขอมูลเพ่ือตัดสินใจในการแทงพนันไดไมยาก

นัก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการพนันฟุตบอลจะเติบโตไปพรอมกับฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศ 

 การอภิปรายผลรวมกับการศึกษาของ อาจินต ทองอยูคง (2559) เรื่องวัฒนธรรมแฟนและ

การบริโภคฟุตบอล ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงกลุมแฟนบอลพลัดถ่ิน หมายถึงกลุมแฟนบอลท่ียายภูมิลําเนา

เดิมมาทํางานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการรวมตัวทางสังคมเพ่ือเชียรสโมสรบานเกิดของตนเอง 

ท่ีแสดงใหเห็นถึงการบริโภคฟุตบอในฐานะของตัวแทนทองถ่ิน การขยายพรมแดนความรูของแฟน

บอล การศึกษาการพนันฟุตบอลในสังคมอุตสาหกรรมไดเพ่ิมประเด็นการอธิบายแฟนบอลวา ยังมี

กลุมของแฟนบอลทางไกล หมายถึงกลุมผูคนท่ีสงแรงกําลังใจ ผานเครือขายของระบบสื่อสารมวลชน 

มีสวนรวมในสนามคอนขางนอย และสวนหนึ่งจะนิยมเลนพนันฟุตบอลรวมกับการสงกําลังใจเชียรทีม

ท่ีตัวเองรักเพ่ือเพ่ิมอรรถรสและสีสันสําหรับการดูฟุตบอล และกลุมแฟนบอลเฉพาะกิจ หมายถึง แฟน

บอลท่ีใหความสําคัญกับผลการแขงขันมากกวาความรักและความชื่นชอบทีมฟุตบอล 

 การศึกษาของ อริยา เศวตามยและคณะ (2557) หวยความรูและความหมาย ในมุมมองของ

ผูหญิง ดวยการอธิบายวาการเลนพนันหวยคือการจัดการทางดานการเงินในครอบครัว การเลนหวยท่ี

ถึงความพยายามในการดิ้นรนใหตนเอง และครอบครัวอยูรอด หวยเปนปฏิบัติการทางสังคมท่ีสราง

อํานาจตอรอง ของผูหญิงในการจัดการความเสี่ยงตางๆ ท้ังในบริบทโลกาภิวัตนและตลาด แบบเสรี

นิยมใหม สอดคลองกับการศึกษาการพนันฟุตบอลในสังคมอุตสาหกรรมตามประเด็นของการจัดการ

ทางดานการเงินหากแตการพนันของกลุมแรงงานจะมีลักษณะของการจัดการทางการเงินเฉพาะหนา 

ในระยะสั้น ภายใตโครงสรางรายไดท่ีไมสอดคลองกับรายจายสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวัน    

 

6.3 ขอเสนอแนะ 

 1.  การปฏิรูปโครงสรางการพนันท่ีจําเปน เชน ปฎิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพนันท่ีมี

ความทันสมัยทันตอบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในยุคสมัยท่ีทุกสิ่งสามารถเขาไปอยูในระบบ

ออนไลน (internet of thing)  
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 2. การปรับปรุงโครงสรางของรายไดและคาแรงข้ันต่ําท่ีสูงข้ึน หรือการจัดการสวัสดิการเพ่ือ

ลดภาระคาใชจายของแรงงาน เชน การจัดตั้งกองทุนท่ีมาจากรายไดการขายสลากออมสินของรัฐบาล 

การเก็บภาษีการพนัน เชน โรงงานผลิตไพหรือเหลาเบียร 

 3. การปฏิรูปรัฐบาลทองถ่ินท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน รัฐทองถ่ินในเขตอุตสาหกรรม รัฐทองถ่ิน

ในพ้ืนท่ีการทองเท่ียว หรือรัฐทองถ่ินท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน สรางทัศนคติและการมีมุมมองท่ี

หลากหลาย ยืดหยุน โดยเฉพาะการพิจารณาในประเด็นของการเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงของ

ประชากรท่ีมีลักษณะของการขามพรมแดนไปมาเหลานี้ เพ่ือสรางศักยภาพการกําหนดนโยบายการ

พัฒนาทองถ่ินท่ีมีความทันสมัย 

 4. การสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบของมนุษยและสังคมในทุกระดับ การปรับวิธีคิดตอการ

พนันท่ีมองวาพฤติกรรมแบบไหนคือกิจกรรมการผอนคลาย การแสวงหารายไดเฉพาะหนา หรือ

พฤติกรรมประเภทใดคือการเขาสูการติดกับดักของการพนัน การเขาสูวังวนและจะนํามาสูผลกระทบ

กับตนเองและครอบครัวได 
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นายวิน (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 

นางสาวปอน (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

นายนพ (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

นายอูด (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

นายอารท (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

นายอูด (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

นายมิตร (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 8 กรกฎาคม 2560 

นายอวน (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 10 กรกฎาคม 2560 

นายเบิรด (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

นางสาวนอย (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

นายเอก (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 16 กรกฎาคม 2560 

นายจอย (นามสมมุติ). สัมภาษณ. วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

นายอูด, นายอารท และนายอวน. เสวนากลุม. วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



99 
 

  
 

โครงการวจัิยเร่ือง “การพนันฟุตบอลในชีวิตประจําวันของสังคมอุตสาหกรรม 

แหงหนึ่งในภาคตะวันออก.” 

 

คาํช้ีแจง 
           แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นในประเด็นของสถานการณการเลนพนัน

ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในทางวิชาการเพ่ือการอธิบายใน

ภาพรวม โดยทานไมจําเปนตองบอกชื่อหรือสถานท่ีทํางานใหทางผูเก็บขอมูลทราบ และขอมูลของ

ทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ ดังนั้นจึงขอใหทานตอบคําถามตามความเปนจริง ซ่ึงการตอบ

แบบสอบถามฉบับนี้จะไมมีผลผูกมัดใด ๆ ท้ังสิ้น 

           คณะผูว้จิยัขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 

                                                                                                           คณะผูว้จิยั 

 

โปรดกาเคร่ืองหมาย ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

ตอนที ่1  มุมมองต่อการพนัน  

1. ท่านเห็นดว้ยต่อประเด็นต่อไปน้ีหรือไม่  

ประเด็น ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1. การซ้ือหวยใตดิ้นไม่จดัวา่เป็นการพนนั    

2. การพนนัเป็นท่ีมาของรายไดอี้กทางหน่ึง    

3. การพนนัถือเป็นกิจกรรมการพกัผอ่นชนิดหน่ึง    

4. การพนนัทาํใหเ้กิดภาระหน้ีสิน    

5. อินเทอร์เน็ต ออนไลน์ ทาํใหเ้ขา้ถึงการพนนัไดง่้ายมากข้ึน    
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6. ควรมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหก้ารพนนัฟุตบอลถูกกฎหมาย    

7. ควรอนุญาตใหมี้การเปิดบ่อนคาสิโนท่ีถูกกฎหมาย    

8. การพนนัทาํใหเ้กิดปัญหาครอบครัวมากข้ึน    

9. การพนนัเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหชี้วติไม่น่าเบ่ือจนเกินไป    

10. การพนนัเป็นการแสวงหาเพื่อนแบบใหม่    

11. การพนนัเป็นกิจกรรมยามวา่ง    

 

ตอนที ่2  พฤติกรรมการเล่นพนัน 

2. ท่านเคยเล่นการพนนัอะไรบา้ง 

 

ประเภทการพนัน 
เคยเล่นในรอบ 12 เดือนทีผ่่าน เคยเล่น 

แต่ไม่ได้เล่น 

นานกว่า 1 ปี 

 

ไม่เคยเล่น 

เล่นเป็น

ประจํา 

เล่นนานๆ คร้ัง 

1. สลากกินแบ่งรัฐบาล     

2. หวยใตดิ้น และหวยชนิด

อ่ืนๆ  

    

3. การพนนัฟุตบอล     

4. การพนนัไพ ่     

5. ประเภทไฮโล นํ้าเตา้ปู

ปลา 

    

6. มวยตู ้     

7. สนุ๊กเกอร์และกีฬาชนิด

อ่ืน ๆ  

    

8. ตีไก่ ไก่ชน บั้งไฟ     

9. อ่ืน ๆ เช่น กาํถัว่     

2.1 ประเภทการพนันทีท่่านชอบเล่นมากทีสุ่ดคือ..................................................... 

3. สถานท่ีท่ีท่านเล่นการพนนับ่อยท่ีสุด 3 อนัดบัแรก (ไม่รวมการพนนัออนไลน์) ไดแ้ก่ 
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1  �  ตลาด  2  �  ยา่นท่ีพกัอาศยั       3  �   ใน

โรงงานหรือสถานท่ีทาํงาน 

4  �  สนามฟุตบอลในนิคมฯ5 � ร้านอาหาร/สถานบนัเทิง 6 � บ่อนงานศพ 

7  �  บ่อนชายแดน  8 � พื้นท่ีภายนอกจงัหวดัหรือนอกนิคม

อุตสาหกรรม (ไม่รวมบ่อนชายแดน)  

9  �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................... 

4. ท่านเล่นพนนัผา่นช่องทางใดหรือเล่นพนนักบัใครบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1  �  เล่นกบัเพื่อน/คนรู้จกัคุน้เคย    2  �  เล่นกบัคนเดินโพย 

3  �  เล่นกบัโตะ๊หรือร้านรับแทงพนนั   4  �  เล่นผา่นระบบออนไลน์ 

5  �  เป็นเจา้มือเอง 

5. ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านมีวงเงินท่ีใชใ้นการเล่นพนนัเท่าใด 

5.1 จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการเล่นพนนัโดยเฉลีย่ต่อเดือน  ................................ บาท 

5.2 จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการเล่นพนนัโดยเฉลีย่ต่อคร้ัง  ................................ บาท 

5.3 จาํนวนเงินสูงสุดท่ีเคยเล่นใชใ้นการเล่นพนนัต่อคร้ัง ..........................  บาท 

6. ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเล่นพนนัไดห้รือเสีย 

1  �   ได ้   2  � เสีย  3   เท่าทุน 

6.1 จาํนวนเงินท่ีท่านเคยเล่นได้มากทีสุ่ดต่อคร้ัง     ....................................... บาท 

6.2 จาํนวนเงินท่ีท่านเคยเล่นเสียมากทีสุ่ดต่อคร้ัง    ...................................... บาท 

 

ตอนที ่3 ข้อมูลทัว่ไป 

7. เพศ  1  �  ชาย  2  � หญิง       3 � เพศสภาพ      

8. อาย ุ.................. ปี 

9. สถานภาพ 1�  โสด 2 � สมรส      3 � หยา่ร้าง     4  อยูร่่วมกนั

โดยไม่แต่งงาน    

10. อาชีพ 

เจ้าของกจิการ ธุรกจิส่วนตัว 

1 � ขายอาหาร  2 � ขายสินคา้/บริการ 3  � รับเหมาช่วงงาน       
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4 � จดัหาลูกจา้ง 5 � อ่ืนๆ.......................    

 

ลูกจ้าง 

1 � สาํนกังาน   2 �  ขนส่ง  3  � ในโรงงาน       

อืน่ๆ  

 1 � ราชการ   2 � รัฐวสิาหกิจ 3 � เกษตรกร/ประมง  

4 � อาชีพอิสระ เช่น ทนายความ  

11. ภูมิลาํเนาเดิม จงัหวดั......................................... 

12. ระยะเวลาท่ีเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ................. ปี 

13. รายไดต่้อเดือน...……………………………….บาท 

14. รายจ่ายประจาํท่ีท่านตอ้งรับผดิชอบ 3 อนัดบัแรก 

1�  ส่งเงินกลบับา้น  2 � เล้ียงดูบุตร    3 � ผอ่นสินคา้     4 � 

ค่าเช่าบา้น  

5 � ซ้ือเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย  6 �  ค่าดูแลรักษาสุขภาพ   
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