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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยเรื่อง การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นชายแดน
ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบ้านไพรพัฒนา ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(Gambling in the view of children and youth in the Thai-Cambodian
border area. A case study of BanPripattana, Phipattana Sub-district,
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การวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการพนันใน
พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนท้องถิ่นและผล
การสะท้อนต่อการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา และ3) เพื่อหาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเอง
ในการเข้าสู่วงการพนัน การศึกษาครั้งใช้ระเบียบวิจัยแบบผสม (Mix Method) ระหว่างวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative approach) และวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) โดยใช้เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้แบบสอบถาม จานวน 85 ราย แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 10 ราย การสนทนากลุ่ม ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การประชุมการสะท้อง
ข้อมูลจากหมู่บ้าน โดยเลือกพื้นที่แบบเจาะจง บ้านไพรพัฒนา ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะ
เกษ เหตุผลในการเลือกพื้นที่ดังกล่าว ประการแรกเพราะเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีพื้นที่ติดกับบ่อน
คาสิโน ประเทศกัมพูชา ประการที่สอง เป็นพื้นที่ห่างไกลมีลักษณะเป็นชนบทและมีความเป็นชุมชน สามารถ
รวมกลุ่มเพื่อดาเนินการในการเรียนรู้ร่วมกันได้ และประการสุดท้าย เป็นพื้นที่ยังไม่มี กลไกในการทางานหรือ
การขับเคลื่อนงานด้านการพนันในระดับชุมชน โดยเก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน เมษายน 2561
ผลการศึกษา มีดังนี้
ประการแรก ภายใต้บริบทชุมชน ที่อยู่พื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทาให้ เด็ก เยาวชน
และชาวบ้านา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์เขมร ที่มีอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์เขมรทางความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณี ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้วิถีชีวิตการดารงอยู่ด้วยภายใต้บริบทชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
อยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีความ “พิเศษ” แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นโดยทั่วไป ภายใต้พื้นที่ความมั่นคงของรัฐและ
กลไกอานาจต่างๆในพื้นที่บริเวณชายแดน-กัมพูชา ท่ามกลางนโยบายการพัฒนาของรัฐไทย ที่ส่ง ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างรวดเร็ว
ในมิติด้านสังคม การเมือง ของการพนันในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ชุมชนแห่งนี้
กาลังเผชิญปัญหาโดยได้รับแรงกระตุ้นการพนันในท้องถิ่นที่มีการเล่นพนันกันโดยทั่วไป และจากธุรกิจการพนัน

ข้ามแดนในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา เช่น บ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนามไก่ชน อันเป็นกีฬาสร้าง
สัม พั น ธ์บ ริ เ วณชายแดนไทย-กัม พู ช า เพราะชุ ม ชนแห่ ง นี้ เ ป็น พื้ น ที่ ชายแดน ที่ มี ค วามพิ เ ศษ คื อ มี ค วาม
สลับซับซ้อน มีความเลื่อนไหล หลากหลายและมีข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขพิเศษ ภายใต้กลยุทธการดึงดูดนักพนัน
ที่หลากหลายแตกต่างออกไปรวมถึงการก่อผลประโยชน์และเอื้ออานวยด้านอานาจของผู้ที่อยู่บริเวณชายแดน
ด้วย
ประการที่สอง มุมมองและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนต่อการพนันในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นชายแดน
ไทย-กัมพูชา พบว่า ข้อมูลพื้นฐานเด็กเยาวชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน การอยู่อาศัย ลักษณะ
ทางสังคมและการมีรายได้ของครอบครัวเด็ก เป็น ปัจจัยสาคัญเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุและปัจจัยที่หลากหลาย
ด้วยพื้นฐานทางครอบครัว ชุมชนและสังคม จากสภาพแวดล้อม ชุดประสบการณ์จากการเรียนรู้ของเด็ ก
เยาวชนที่แตกต่างกัน ที่เกิดจากการขัดเกลาทางสังคมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การนิยาม การพนันในความหมาย
ของเด็ก เยาวชน ที่หลากหลาย รวมถึงการมีประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนันและการรับรู้
การเล่นการพนันครั้งแรกของเด็กและและคนในชุมชน ที่สามารถจาแนกประเภทของการพนันที่เด็กรับรู้มีอยู่
ในหมู่บ้านได้
เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนแห่งนี้ สามารถเข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
ส่งผลถึงพฤติกรรมการเล่นพนันของเด็ก เยาวชน และคนในหมู่บ้าน ที่สามารถการเล่นพนัน ได้หลากหลายทั้ง
ในหมู่บ้านประเทศไทย ได้แก่ พนันหวย ต่างๆ ประกอบด้วย หวยหุ้น หวยงวด หวยฮานอย ลอตเตอรี่ สลาก
เบอร์รางวัล พนันกีฬาต่างๆ พนันโบก พนันไพ่ พนันไฮโล พนันมวย(มวยตู้และมวยสัญจร) พนันไก่ชน พนัน
โดมิโน พนันปาเป้า ปาโป่ง พนันบิงโก จับฉลากชิงรางวัล พนันบั้งไฟตามบุญประเพณี และการเล่นพนันข้าม
แดนในประเทศกับพูชา ได้แก่ 1. การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน(บ่อนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอร์เทรนเมนต์) และที่
บ่อนคาสิโน ที่ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง และการเล่นบั้งไฟ ที่สนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา
ประการที่สาม กระบวนการจัด การการพนันในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูช า พบว่า คนใน
หมู่บ้านเล่นการพนันมานาน และชุมชนมีการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นการพนันในชุมชน ผ่าน จารีต กฎ
ข้อห้ามระเบียบของชุมชน มาตรการนโยบายจังหวัด และมาตรการทางกฎหมาย แม้ว่า มาตรการดังกล่าวจะมี
อยู่จริงแต่การนามาตรการต่างๆมาใช้ยังเป็นข้อจากัด และขาดกลไกสนับสนุน ที่ชัดเจน ในขณะที่คนในชุมชน
เองยังเข้าถึงการพนันในชุมชนสามารถทาได้ง่าย ในขณะทีป่ ัจจุบันคนในชุมชุนกาลังเผชิญมีการเล่นการพนันใน
หมู่บ้านมากขึ้น จานวนเงินมากขึ้นจากการพนันที่บ่อนคาสิโน ที่ประเทศกัมพูชาและการพนันในชุมชน ที่ชุมชน
เองไม่คิดว่าการพนันเป็นปัญหา แต่การอธิบายดังกล่าว ยังขาดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากการศึกษาในระดับ
ครอบครัวและชุมชนในชุมชน
ประการที่สี่ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเข้าสู่วงการ
พนันในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา สามารถกระทาการได้โดยการบูรณาการทางานเชิง รุก ด้วยการ
สร้างกระบวนการรับรู้ให้เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนได้รับภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับการพนัน เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และคนในชุมชนเหล่านี้สามารถตัดสินใจเองว่า จะเข้าร่วมหรื อปฏิเสธ การเล่นการพนัน จากกลไก 4 ส่วน
สาคัญ คือ กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้นาชุมชนกรรมการหมู่บ้าน และ กลุ่มหน่วยงานพัฒนา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นชุมชนเฉพาะถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา
การด าเนิ น การเพื่ อ การความคุ ม ตนเองของเด็ ก และคนในชุ ม ชนจะเป็ น ไปไม่ ไ ด้ เ ลย หากคนใน
ครอบครัว คนในชุมชนเองยังมิได้ตระหนักว่า การพนันในมุมมองของเด็กที่ได้สะท้อนถึงการเล่นการพนันใน
พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นแห่งนี้ เป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
“การพนัน” (Gambling) นับไดวาเป็นปรากฏการณแทางสัง คมที่คนรูจักมาในอดีตตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรแและการพนันมีพัฒนาการตกทอดมาถึงในปัจจุบัน โดยทั่วไปแลวการพนันจะ
เกี่ย วข องกั บมิ ติท างสั งคม ซึ่ งหมายถึง สาเหตุ และผลกระทบเชิ ง พฤติ กรรม มิติท างเศรษฐกิจ ซึ่ ง
หมายถึง มูลคาตัวเลขทางดานเศรษฐศาสตรแที่เกี่ยวของกับธุรกิจการพนัน และมิติทางดานกฎหมาย
วาการพนันสิ่งได ไมผิดกฎหมาย และการพนันไดผิด กฎหมาย และใชการควบคุมการพนัน โดยทั้งนี้
หากแตตองพิจารณาวากิจกรรมทางสัง คม กิจกรรมใดเป็ นการพนันตองคํานึง ถึง บริบททางสัง คม
ประวัติศาสตรแและองคแประกอบที่เกี่ยวของ เชน จุดมุงหมาย รูปแบบเงื่อนไข หรือวิธีการเลน เป็นตน
ดังนั้นโดยทั่วไปการพนัน จึงหมายถึงอะไรก็ไดที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงหรือความไมแนนอน
ในสัง คมไทย เรามั กพบเห็น ภาพการเลนการพนั นได ทั่วไป เพราะผูเล นการพนัน มีชอ ง
ทางการเลนที่สามารถเขาถึงไดงาย มีการพนันหลากหลายรูปแบบและมีการเลนกันอยางกวางขวาง
ทั้งการพนันที่ไดรับการอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย เชน สลากกินแบงรัฐบาล การแขงมา มวย เป็น
ตน และการพนันที่ผิดกฎหมาย เชน การเลนหวยใตดิน บอนพนันตามสถานที่ตางๆโดยการลักลอบ
เปิดเลนการพนัน และเลนการพนันผานระบบออนไลนแที่มีความหลากหลาย โดยจะเห็นไดวาการเลน
พนันในปัจจุบันไดแทรกอยูในสังคมทุกระดับชั้นโดยแทรกซึมเขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแอยูในวิถีชีวิต
การหาอยู หากิน ทั้งในระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บางครั้งการพนันไดแทรกซึมเขาไปในงาน
บุญ ประเพณี ความเชื่อ การละเลนของผูคนที่อาศัยในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ชุมชน
ทองถิ่นอีสาน เราก็เห็นภาพการพนันคลายกันกับสังคมไทยโดยทั่วไป เพียงแตมีการพนันพื้นบาน และ
การเลนการพนันในเทศการงานบุญ ประเพณี ที่ตางกัน เชน งานบุญเดือน 6 บุญ บั้งไฟ บุญแขงเรือ
บุญงานวัด งานศพ เป็นตน
บ า นไพรพั ฒ นา ตํ า บลไพรพั ฒ นา อํ า เภอภู สิ ง หแ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น ชุ ม ชนท อ งถิ่ น
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีระยะทางหางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 100 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศ
ตะวันออก ติดกับตําบลดงรัก อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดกับ ตําบลจรัส อําเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทรแ ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลหวยตามอญ อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต ติด
กับ เทือกเขาพนมดงรักติดประเทศกัมพูชา บานไพรพัฒนาแบงเขตการปกครองออกเป็น 2 หมูบาน
ใน 10 หมูบานของตําบลไพรพัฒนา บานไพรพัฒนา หมู 3 และบานไพรพัฒนาตะวันออก หมู 10 มี
จํานวนครัวเรือนรวมกัน 389 ครัวเรือน มีประชากรรวมกัน 2 หมูบาน รวม 1,374 คน ทั้งสองชุมชน
ทองถิ่นโครงสรางหมูบาน ที่ประกอบดวย บาน ที่มีระบบผูนําที่เป็นทางการ ผูใหญบาน กํานัน วัด
โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีวัด มีโรงเรียนขยายโอกาสที่ใหบริการดานการศึกษาโดย
มีเด็กนักเรียนจากหมูบานบริเวณใกลเคียง จํานวน คน รวมถึงเด็กนักเรียนจากประเทศกัมพูชาที่
อาศัยอยูบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชามาเรียนรวมดวย จํานวน 38 คน
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ปัจจุบันบานไพรพัฒนานอกจากคนในชุมชนสวนหนึ่ง จะเกี่ยวของกับการพนันในหมูบาน
เชนเดี่ยวกันกับชุมชนทองถิ่นอีสานอื่นๆแลวยังมีปัจจัยเสี่ยงและมีแรงกระตุนจากธุรกิจการพนันมาก
ขึ้น ไมไดเป็นแคหมูบานทางผานของนักพนันจากหมูบานอื่นที่จะไปเลนการพนันที่บอนคาสิโน เหมือ
แตกอน เพราะบานไพรพัฒนาเป็นหมูบานที่ชายแดนที่ตั้งอยูทามกลางพื้นการพัฒนาบริเวณชายแดน
ของรัฐไทย สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง ขณะที่
วัดบานไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง มีความเชื่อเรื่องโชคลาภ) ไดรับการพัฒนาใหกลายเป็นจุดศูน ยแกลาง
ของการทองเที่ยวโดยชาวบานและนักทองเที่ยวและนักพนันบางกลุมจะแวะมาเคารพบูชากอนและ
ออกเดินทางไปเลนพนัน เพราะมีเสนทางลาดยางสะดวก มีระทางที่ตั้ง หมูบานถึงจุกผานแดนถาวร
ชองสะงํา เพียง 18 กิโลเมตรเทานั้น ขณะที่ชาวบานในบริเวณดังกลาวบางสวนมีวิถีชีวิ ตในการทํามา
หากินบริเวณดานชายแดนชองสะงําที่เกี่ยวของกับธุรกิจการพนันมากขึ้นดวย เชน การประกอบอาชีพ
คาขาย รานอาหาร มอเตอรแไซคแรับจาง รับทําที่จอดรถสําหรับคนขามแดน เพื่อไปเลนการพนันที่
ชายแดนกัมพูชา เชน บอนคาสิโน บอนบั้ง ไฟ ขณะที่ชายแดนไทยมีสนามไก สนามมวย และเป็นที่
นาสนใจวาปัจจุบันมีคนในชุมชนแหง นี้ขามแดนไปเลนการพนันที่บอนคาสิโน และคนในตําบลไพร
พัฒนาไปเลนการพนันและเคยไดรับรางวัลแจ็คพ็อต จากการเลนการพนันที่บอนคาสิโน ประเทศ
กัมพูชา เป็นตน และเป็นที่นาสนใจวา จากขอมูลของผูวิจัยที่ไปเขารวมสังเกตการณแการเลนการพนัน
ที่บอนบั้งไฟที่ชายแดนประเทศกัมพูชา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 พบวา มีคนที่อาศัยอยูในตําบล
ไพรพัฒนาเขาไปเป็นทีมงานของขบวนการบั้งไฟขามแดน โดยมีนักพนันเยาวชน วัยแรงงาน ชายหญิง
คนเฒาคนแก บางคนไดนําเด็กเล็ก เขาไปเลนการพนันบั้งไฟ อีกดวย
เป็นที่ทราบกันดีแลววา การเลนการพนัน ทําใหเกิดปัญ หาที่หลากหลาย ทั้งในมิติสัง คม
เศรษฐกิจ กฎหมาย สงผลกระทบในหลากหลายมิติ ดังนั้นรัฐไทยไดออกฎหมายควบคุมการเลนการ
พนันทั้งในรูปแบบการเลนการพนันที่ถูกกฎหมายที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตองมีกฎหมายรองรับ และ
การเลน การพนันที่ผิดกฎหมาย และการการควบคุมการเลนเป็นรายกรณี เชน คําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาความเดือดรอนจากการ
จุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน เพื่อใหแตละ
จังหวัดจัดทําประกาศ เกี่ยวกับมาตาการการปูองกัน และการควบคุม
นอกจากนั้น ในบางชุมชนทองถิ่นเองก็มีการสรางมาตรการ มีการกําหนดนโยบาย มีบรรทัด
ฐานของชุมชนทองถิ่นรวมกับหนวยรัฐและภาคประชาสังคมไดมีการกําหนดมาตรการ ขอบังคับ และ
ออกระเบียบกฎเกณฑแ ของตนเองเพื่อปูองกัน ไมใหคนในชุมชนทองถิ่น เขาไปยุงเกี่ยวกับการพนัน
หรือเลนการพนัน เชน นโยบายหมูบาน ศีล หมูบานปลอดเหลา ปลอดการพนัน มีธรรมนูญ ตําบล
นโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหลา ปลอดการพนัน โดยรับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตลอดทั้งปี
ขณะที่ผ า นมามีง านวิ ช าการของศูน ยแ ศึก ษาปั ญ หาการพนั น เกี่ย วขอ งกับ การพนั น ใน
สังคมไทย โดย ศิริพร ยอดกมลศาสตรแ พบวา สังคมไทยมองวาคนเลนการพนันไมใชคนเลว ถาเลน
เพื่อความสนุกสนาน สรางความสัมพันธแในชุมชน หรือเลนเพื่อเสี่ยงโชค แตกลุมที่เป็นปัญหา คือ นัก
พนัน เป็นคนไมดี เป็นคนที่หมกมุนหรือใชเวลาสวนใหญเพื่อการเลนพนัน แสวงหาที่จะเลนพนัน
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ตลอดเวลา ทุกรูปแบบ ซึ่งในแตละชุมชนจะมีกลุมที่เป็นปัญหาหรือเรียกวา นักพนัน ไมกี่คน เมื่อการ
เลนพนันไมใชปัญหา จึงไมใชเรื่องแปลกที่คนไทยเกือบ รอยละ 77 เคยเลนการพนันมาแลว โดยผูที่มี
อายุต่ําสุดในการเลนพนันครั้งแรกมีอายุเพียง 7 ปี และสถานที่เลนการพนันครั้งแรกๆมักอยูในบาน
ละแวกบาน หรือในโรงเรียน โดยคนเลนพนันบางคนคอยๆพัฒนาการเลนจากวงเล็กไปสูวงที่ใหญขึ้นๆ
และมีโอกาสกลายเป็นนักพนัน ในที่สุด อาจารยแผาสุก พงษแไพจิตร และคณะ ไดทําการสํารวจและให
ขอมูลในหนังสือ อุตสาหกรรมการพนัน พบวา ปี 2539-2541 ธุรกิจการพนันผิดกฎหมายสูงสุด 3
อันดับแรก คือ 1) หวยใตดิน 2)บอนเถื่อน และ3)พนันฟุตบอล การพนันเหลานี้ทําเงินใหกับผูให
บริการการพนันสูงถึง 138,000-277,000 ลานบาทตอปี และตอมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัยทําการ สํารวจสถานการณแการพนัน ซ้ําอีกรอบ พบวา ปี 2553 หวยใตดินยังครองแชมป
อัน ดับ หนึ่ งของการพนัน ไทยควบคู กับ สลากกิน แบ ง รั ฐบาล โดยมี การพนัน ในบอ นและการพนั น
ฟุตบอลติดอันดับตามมา และประมาณการจํานวนเงินที่สะพัดในอุตสาหกรรมการพนันตลอดทั้งปีสูง
ถึ ง 3 5 7 , 2 7 5 ล า น บ า ท ( http://www.gamblingstudyth.org/issues_topic_1/43/1/1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0
%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%
B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/ )
เขาใชเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 )
ขณะเดียวกัน มีขอมูลงานวิชาการ การพนันในยุคเปลี่ยนผาน รายงานประจําปี 2559 ศูนยแ
ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณแมหาวิท ยาลัย มีการศึกษาสถานการณแที่เกี่ยวข องกับการพนั น
พบวา ปรากฏการณแการเลนการพนันของคนไทย มีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสถานการณแการเลน
พนันในประเทศไทย ประจําปี 2558 โดยศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ไดสํารวจ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ใน 26 จังหวัด พบวา ประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป เลนการพนัน
ร อ ยละ 52.4 หรื อ ประมาณ 27,393,678 คน เมื่ อ พิ จ ารณาตามภู มิ ภ าค พบว า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเลนการพนันมากสุด คือ 9.90 ลานคน ภาคกลาง 4.78 ลานคน กรุงเทพและ
ปริมณฑล 4.76 ลานคน ภาคเหนือ 4.21 ลานคน และภาคใต 3.74 ลานคน (วิศรุต ภูไหมทอง (2558)
สิ่งสําคัญประเด็นหนึ่ง คือ ในรายงานวิชาการไดระบุ ชัดเจนวา มีเด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของกับ
วงการการพนันจํานวน มากถึง 3.1 ลานคน อายุนอยสุด คือ 7 ปี ขณะที่สํานักงานศาลยุติธรรมมีการ
สรุปคดีความ ปี 2558 พบวา คดีที่เกี่ยวของกับการพนันเปูนคดีที่ขึ้นสูศาลชั้นตนสูงสุดเป็นอันดับสาม
รองจากคดียาเสพติดและคดีจราจร
เชนเดียวกัน มีการศึกษาปัญ หาการพนันในกลุมเด็ก และเยาวชนที่มีอายุนอยกวา 20 ปี
(ชวง 15-19 ปี) พบวา เยาวชนรอยละ 39.4 เคยมีประสบการณแเลนการพนัน โดยเริ่มเลนการพนัน
ครั้งแรกที่มีอายุต่ําที่สุด ที่พบ คือ 7 ปี และอายุเริ่มเลนเริ่มมีแนวโนมลดลง แสดงใหเห็นวาการเขาสู
การพนันในสังคมไทยเป็นเรื่องงายแมกระทั้งในกลุมเยาวชน เนื่องจากการพนันที่มีความตื่นเตนทา
ทาย สอดคลองกับนิสัยของวัยรุนที่อยากรูอยากลอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก เยาวชนที่อยูในครอบครัว
หรือสภาพแวดลอมที่มีคนเลนการพนันเปรียบเสมือนวาเป็นการสรางความคุนเคยและความเคยชิน
ทําใหเด็กเหลานั้นรูสึกวาการเลนการพนันเป็นเรื่องธรรมดา
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จะเห็นไดวาที่ผานมา งานวิชาการการพนันในทัศนะ มุมองของเด็ก เยาวชน มีนอย โดยเฉพาะใน
ชุมชนทองถิ่นอีสานโดยชุมชน สังคมยังไมทราบถึงทัศนะ ความคิด ที่เป็นมุมมองของเด็กที่มีตอการ
พนันในชุมชนทองถิ่นของพวกเขา ทั้งในกลุมเด็กเยาวชนในกลุมที่เกี่ยวของและเลนการพนัน และกลุม
เด็กเยาวชนที่ไมไดยุงเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งงานวิชาการที่ศึกษาที่เกี่ยวของกับการพนัน สวนใหญมุงเนน
มุมมองของนักวิชาการในเชิงดานเศรษฐกิจการพนัน สังคม ทั้งในมิติการพนันที่ถูกกฎหมายและไมถูก
กฎหมายที่คนในสังคมเขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแ กับการพนัน สถานการณแที่เกี่ยวของกับการพนัน
ของเด็กและเยาวชนที่เขาไปเกี่ยวของ ซึ่งไมไดใหรายละเอียดมุมมองของเด็กและเยาวชนตอการพนัน
มากนัก
จากการจัดเวทีวิเคราะหแปัญหาเพื่อพัฒนาหาโจทยแในการวิจัยการพนัน วันที่ 28 มิถุนายน
2560 ที่ ศูนยแวิจัยและบริการวิชาการดานเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รวมกับ
นักวิจัยและอาจารยแในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จํานวน 6 คน พบวา งานวิจัยนี้สนใจประเด็น
การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นอีสาน เนื่องจากเด็กและเยาวชนในชุมชน
ท อ งถิ่ น อี สานมี วิ ถี ชี วิ ต และมี โ อกาสเข า ไปเกี่ ย วข อ งและสั ม พั น ธแ กั บ วงการการพนั น ในรู แ บบที่
หลากหลาย ทั้งงานการพนันในบุญประเพณี การพนันในรูปแบบอื่นๆขณะเดียวกันพื้นที่บริบทชุมชน
ทองถิ่นในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน เชน อยูใกลบอนคาสิโนเพราะมีพื้นที่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา
เป็นชุมชนดังเดิม มีกฎระเบียนมาตรการทางสังคมที่แตกตางกัน และคาดวาพวกเขาคุนเคยกับการ
นิยามการพนันจากภายนอก โดยมุงเนนใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะพวกเขาคือเด็กใน
วันนี้จะเจริญเติบโตเป็นผูใหญและเป็นตัวแทนของบุคลกรของชาติในอนาคต และมุมมองคนในชุ มชน
ทองถิ่นคิดอยางไรตอมุมมองของเด็กและเยาวชนตอการพนัน เนื่องจากเด็กและเยาวชนอาศัยอยูใน
ครอบครัว ชุมชนและคนในสังคม ที่เลนการพนัน และมีการเลนการพนันในรูปแบบและโอกาสตางๆ
ดังนั้น การดําเนินงานของโครงการฯเพื่อใหไดชุดความรูขอมูลขอเท็จจริงการพนันในมุมมอง
ของเด็กเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการดําเนินงานงานวิจัยภายใตศูนยแวิจัยและบริการวิชาการดานเด็กและ
เยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ที่ไ ดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยแศึกษาปัญหาการ
พนัน จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลั ย และสํานัก งานกองทุนสนั บสนุนการสร างเสริมสุขภาพ (สสส.) มี
เปูาหมายเพื่อศึกษามุมมองของเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาตอการพนันในชุมชน
ทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับสถานการณแ ความคิดเห็น การรับรูการพนันในชุมชน ทัศนคติตอการพนัน
พฤติกรรมของเด็กเยาวชนตอการเลนการพนันในชุมชน รวมถึงการเปิดพื้นที่ของคนในชุมชนทองถิ่น
ตอมุมมองของเยาวชนตอการพนัน เพื่อใหไดขอเสนอตอการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายตอปัญหาการ
พนันในระดับตอไป
1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษานี้ มุงเนนไปที่การพนันในมุนมองของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยูในบริบทหมูบาน
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีตอการพนันในชุมชนและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมุงเนนที่
กลุมเด็กและเยาวชนในกลุมที่มีส วนเกี่ยวข องและเลน การพนันและ กลุมเด็ ก เยาวชนที่ไ มมีสว น
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เกี่ยวของกับการพนัน เนื่องจากเด็กและเยาวชนอาศัยอยูในครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีวัฒนธรรม
ประเพณี ที่ มีก ารพนั นเขา มาเกี่ ยวข องในรู ป แบบต า งๆ ทั้ ง ถูก กฎหมายและไม ถู กกฎหมายจาก
มาตรการ ขอหามตางๆจากชุมชน รวมถึงขอคิดเห็นจากคนที่เกี่ยวของ จากนั้นจะชวยกันนํามุมมอง
ของเด็กตอการพนันในชุมชนทองถิ่นไปสะท อนใหคนและหนวยงานในชุมชนชวยกันใหความเห็น
วิเคราะหแและหาแนวทางสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองใน
การเขาสูวงพนันไดอยางไร โดยมีแนวคิดในการศึกษาไดดังนี้
1.ภายใตบริบทชุมชนทองถิ่นชายแดน-ไทยกัมพูชา บานไพรพัฒนา ผูวิจัยจะนํา แนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) มาอธิบาย โดยคณะวิจัยจะชี้เห็นวาภายใตบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชนบท มีผลตอมุมมองดานการพนันของเด็กและ
เยาวชน ตนทุนทางวัฒนธรรมพิธีกรรม/ประเพณี /ความชวยเหลือเกื้อกูลกันแมยังเป็นทุน ทางสังคมที่
จะปูองกันการเขาสูวงจรการพนันของเด็ก แตจําเป็นตองตั้ง คําถามวาในหมูบานยังคงมีตนทุนทาง
สังคมเหลานี้หลงเหลืออยูจริงหรือไม
2 มุมมองการพนันของเด็กและของคนในชุมชน ที่เกี่ยวของสถานการณแการพนัน การเขาถึง
รูปแบบวิธีการเลน และกลุมคนที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจะนําแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ
มนุษยแ (Behavior Change) มาอธิบาย โดยอธิบายใหเห็นถึง มุมมองดานการพนัน พฤติกรรม โดย
แนวคิดนี้จะชวยทําใหเห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมของมนุษยแ แบง ไดเป็น 2 อยางคือ 1. พฤติกรรม
เปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา ทําใหผูอื่น
สามารถมองเห็นได สังเกตได เชน การเดิน การหัวเราะ การพูด ฯลฯ 2. พฤติกรรมปกปิดหรื อ
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงแลว แตผูอื่นไมสามารถมองเห็นได
สังเกตไดโดยตรงจนกวาบุคคลนั้นจะเป็นผูบอกหรือแสดงบางอยางเพื่อใหคนอื่นรับรูได เชน ความคิด
อารมณแ การรั บ รู คณะวิจั ย เห็ น วา จะเป็น แนวคิ ดที่ ชว ยในการทํ าความเข า ใจพฤติ กรรมของเด็ ก
เยาวชน และคนในชุมชนทองถิ่น ที่มีชวงอายุ (Gen) ที่แตกตางกันวาจะมีมุมมองตอการพนันที่ตนเอง
เขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร
3. กระบวนการจัดการการพนันและมุมมองดานตางๆของคนในชุมชนทองถิ่นบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ผูวิจัยจะนําแนวคิดการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ภายใตเงื่อนไข นโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เกี่ยวของกับการพนัน ทั้งในระดับชุ มชนทองถิ่นและ
ระดับนโยบายรัฐ ที่เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง คณะวิจัยจะนํามาเป็นแนวคิดในการศึกษาเพื่อวิเคราะหแ
และถกเถียงเกี่ยวกับทิศทางและบทบาทของรัฐในการจัดการการพนันในหมูบาน
4. ขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดน
เพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน ที่เกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชน จะชวยทําให
เด็กเยาวชน คนในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม ทําใหเกิดการบูรณาการทํางาน
โดยเชื่อมประสานการทํางานในระดับชุมชนทองถิ่นและระดับนโยบายตอไป
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จากแนวคิดดังกลาวกําหนดเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยไดดังแผนภาพ ดังนี้
แนวคิดทฤษฎี/กฎหมาย/นโยบาย/มาตรการจัดการควบคุมการพนัน
-บริบทชุมชน
-สถานการณแและการเขาถึง
การพนัน รูปแบบ/วิธีการเลน/
กลุมคนเกี่ยวของ
-แนวคิดทฤษฏี

มุมมองการพนันของเด็ก
เยาวชน และคนในชุมชน
ชายแดนไทย-กัมพูชา

ขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดน เพื่อการ
ควบคุมตนเองในการเขาสูว งการพนัน ที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของคนในชุมชน

กระบวนการจัดการพนันและมุมมองการพนันของคนในชุมชนทองถิ่นชายแดน

ภาพที่ 1.1 กรอบในการศึกษาวิจัย
1.3 คาถามวิจัย
1.3.1 คาถามหลัก
การพนั นในมุม มองของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ ชายแดน จะสามารถสรา งขอเสนอเชิ ง
นโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อการ
ควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันไดอยางไร
1.3.2 คาถามรอง
1. การพนันในมุมมองของเด็ก เยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอยางไร
2. กระบวนการจัดการพนันในมุมมองของคนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทยกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร และมีมุมมองตอการพนันในมุมมองของเด็ก เยาวชนในพื้นที่ชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอยางไร
3. จะมีขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันไดอยางไร
1.4 วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษามุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีตอการพนันในพื้นที่ชุมชนทองถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชา
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการสะทอนตอการพนัน
ในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
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3. เพื่อหาขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุดขอมูลความรูเกี่ยวกับสถานการณแการพนันในมุมมองของเด็ก เยาวชนในชุมชนทองถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชา
2. สรางการรับรูกระบวนการจัดการพนันในชุมชนทองถิ่นและสถานการณแการพนันใน
มุมมองของเด็ก เยาวชน ในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
3. แนวทางการเสริมสรางสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเอง
ไมเขาสูวงการพนัน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใหไดองคแความรูเพื่อสนับสนุนตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว จึงไดมีการสํารวจองคแความรู ใน
เบื้องตน เป็นการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย การ
พนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบานไพร
พัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อเป็ นการทํ าความเข าใจเกี่ ยวกั บการศึ กษาการพนัน ในมิ ติต า ง ๆ ใหชั ดเจนมากขึ้ น
การศึกษานี้จําเป็นตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับการพนัน มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 ทฤษฎีการพนัน
(สั ง ศิ ต พิ ริ ย ะรั ง สรรคแ , 2547 :1-35) ได ใ ห มุ ม มองทฤษฎี ก ารพนั น แบบดั้ ง เดิ ม
(Conventional Theories) จากการสรุปสังเคราะหแการศึกษาการพนัน ผลงานตางๆของนักสังคม
วิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตรแ และอาชญวิทยา ชวงทศวรรษที่ 1970 -80 (พ.ศ. 2513-2523) และได
กํ า หนดกรอบทฤษฎี ก ารพนั น แบบดั ง เดิ ม หมายถึ ง ผลงานต า งๆของนั ก สั ง คมวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา
เศรษฐศาสตรแ และอาชญวิทยา ชวงทศวรรษที่ 1970 -80 (พ.ศ. 2513-2523) และพบวา การศึกษา
การพนันในชวงที่ผานมามีจุดออนหลายประการรวมกัน คือ
1) พวกเขาถือวาการพนันเป็นสิ่งที่คงที่ตลอดกาลและมีอยูแบบเดี่ยวโดยไมมีการผิดแปลก
แมแตนอย หรือโดยไมตองสนใจพลังทางการเมืองและศีลธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งกําหนด
คานิยม
2) พวกเขายึดติดกับปรัชญาการศึกษาแบบเสรีนิยมซึ่งเป็นสิ่งจําเพาะตอการพัฒนาทาง
สังคมและประวัติศาสตรแของทุนนิยม โดยเฉพาะอยางยิ่งลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) และ
การใชเหตุผลทางเศรษฐกิจ (Economic Rationality) อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการ
พนันเกี่ยวโยงกับปทัฎฐาน (Norms) ทางการเมืองและสังคมที่ปรากฏและความหวงใยในระเบียบวินั ย
เพื่อความสงบของสังคม
3) พวกเขามีความเชื่ออยางเปิดเผยหรือแฝงเรนวาการพนันเป็น ปัญหา ของการควบคุม
ทางสังคมและการบริหาร ดังจะเห็นไดจากแมกระทั่งในกรณีประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการพนันไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวาง แตการโตแยงเกี่ยวกับศีลธรรมและสถานะทางกฎหมายของการพนันมัก
เนนวา การพนันมีความโนมเอียงที่นําไปสูความยุงเหยิงทางสังคม
4) เหมือนนักเศรษฐศาสตรแโดยทั่วไป พวกเขาแยกการวิเคราะหแทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ออกจากกันโดยเด็ดขาดและถือวาแนวคิดดานวัฒนธรรมเป็นเพียงการสะทอนสภาพทางเศรษฐกิจ
เป็นที่มาที่ทําใหพวกเขาถือเอางายๆวาการพนันเป็นการพักผอน (Leisure) อยางหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรม
ทางสังคมที่แยกออกจากการทํางานและการผลิต
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5) พวกเขาถือวาการพนันเป็นสิ่งที่ไมมีที่มาที่ไป (Ahistorical) หรือไมมีการเปลี่ยนแปลง
(Static) จึงไมสนใจพลวัตรของโครงสรางและกระบวนการที่มีความสลับซับซอน
6) พวกเขาใชวิธีการศึกษาเชิงประจักษแ (Positive Approach) ในการศึกษาที่ยึดติดกับ
ลักษณะภายนอกของความสัมพันธแระหวางสังคมและเศรษฐกิจการเมืองในการพนันราวกับวามันเป็น
จริง
7) พวกเขาประสบปัญหาการยึดสังคมตัวเองเป็นศูนยแกลาง (Ethnocentrism) และทําให
แยลง คือการไมมีมุมมองเปรียบเทียบอยางตรงไปตรงมา ระหวางบริบททางการเมืองและวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน
8) ปรัชญาการศึกษาของพวกเขาขาดลักษณะวิภาษวิธี (Dialectical) ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ
ของความสัมพันธแตางๆ ในการพนัน เชน ความสัมพันธแระหวางชนชั้น ระหวางทุนและรัฐ หรือระหวาง
ประชาชาติกับประเทศเพื่อนบาน
ทั้งนี้ การจากศึกษาแนวคิดการพนันแบบดังเดิม และการศึกษาในชวงดังที่กลาวมาแลวนั้น
เกิดมุมมองตอการพนันที่หลากหลาย คือ 1) มุมมองการพนันในดานลบ มองวาการพนันเป็นปัญหา
สังคม (Gambling as a social problem) 2) มุมมองการพนันในดานบวก การพนันเป็นกิจกรรม
ยามวาง (Gambling as leisure) 3) มุมมองการพนันในดานบวก การพนันเป็นการบริหารสังคม
(Social Administration) 4) มุมมองนโยบายการพนัน (Gambling and policy analysis) 5)
มุมมองของทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) 6) อาชญวิทยาและประวัติศาสตรแ
ของกฎหมาย (Criminology and the history of low)
2.1.2 ความหมายของการพนัน
ความหมายของ “การพนั น ” ในพระราชบัญ ญั ติก ารพนั น พ.ศ. 2478 ไม ไ ด มี บ ท
วิเคราะหแศัพทแการพนันไวโดยตรง แตสามารถหาความหมายหรือคําจํากัดความของการพนันได ดังนี้
บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไดกลาวถึงลักษณะการ
พนันเอาไว ไดแก มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บัญญัติวา “คําวา “การเลน” ใหหมายความรวมตลอดถึง
การทายและการทํานายดวย” ซึ่งแสดงวาการพนันในกฎหมายนี้รวมถึงการขันตอดวย และในมาตรา
5 บัญญัติวา “ผูใดจัดใหมีการเลนซึ่งตามปกติยอมจะพนันเอาเงินหรือทรัพยแสินอยางอื่นแกกัน ” หรือ
มาตรา 9 บัญญัติวา “การเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนแอยางอื่นแกผูเลน ” แสดง
ความหมายของการพนันวาจะตองมีการเลนที่มีลักษณะไดหรือเสียเงินหรือทรัพยแสินกันในตัว
“การพนันขันตอ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การ
พนันซึ่งไดเสียกันโดยวิธีตอรอง
“การพนันและขันตอ ” ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยแบัญ ญัติไ วในเอกเทศ
สัญญา ตั้งแตมาตรา 853 ถึงมาตรา 855 การพนันหรือขันตอ คือ สัญญาซึ่งคูสัญญาทั้งสองฝุายไดตก
ลงกันวา เมื่อมี เหตุการณแอยางใดอยางหนึ่งซึ่ง ไมแนนอนเกิดขึ้นตรงตามเงื่อนไขของสัญ ญาแลว จะ
กอใหเกิดผลแพชนะกับคูสัญญานั้น คูสัญญาฝุายที่แพจะชําระหนี้อยางใดอยางหนึ่ง
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“การพนัน” หมายถึง เลนเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหแ
เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคดวย การเลนเชนนั้นเรียกวา การพนัน
“ขันตอ” หมายถึง การเขาเลนเพื่อแสวงหาผลประโยชนแ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคใน
เหตุการณแอันไมแนนอนอันจะเกิดในภายหนา โดยคูสัญญา มีความคิดเห็นไมตรงกัน
ขอแตกตางระหวางการพนันและขันตอก็คือ การพนันนั้นผูเขาเล นตองใชไหวพริบและ
ฝีมือรวมกับเหตุการณแอันเป็นเงื่อนไขแหงการแพชนะดวย แมจะเพียงฝุายเดียวก็ตาม สวนการขันตอ
นั้น ผูเขาเลนไมมีสวนรวมในเหตุการณแอันเป็นเงื่อนไขแหงการแพชนะกัน การแพชนะนั้นขึ้นอยูกับ
เหตุการณแตางๆ ที่ไดตกลงกันวาจะมีผลไปในทางใด
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไดใหนิยาม การพนัน (อังกฤษ: gambling) หมายถึง การเลน
ชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดดวยการเสี่ยงโชค โดยการทํานายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต
การพนันอาจแบงไดหลายอยาง เชน การพนันในการแขงขัน ตัวอยางเชน เกมไพ เกมลูกเตเา การพนัน
โดยการทํานายผลที่คาดวาเกิดขึ้นในอนาคตเชน การแทงบอล การแทงมา และการพนันที่ไมมีการ
แขงขันโดยขึ้นกับความนาจะเป็นของเหตุการณแที่เกิด เชน หวย
พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน การพนัน ความหมายจาก ก. เลนเอาเงิน
หรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหแเหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือ รวมทั้งโชคดวย. น. การ
เลนเชนนั้น เรียกวา การพนัน
สังศิต พิริยะรังสรรคแ (2547:2) การพนันหมายถึง อะไรก็ไดที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมทาง
การเงิน (Financial Transaction) ที่เกี่ยวของกับผลลัพธแของความไมแนนอน
ดังนั้น การพนัน หมายถึง การเลนชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดดวยการเสี่ยงโชค
โดยการทํานายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต ที่เกี่ยวของกับผลลัพธแที่ไมแนนอน
2.1.3 ประวัติความเป็นมาของการพนัน
การพนันเป็นพฤติกรรมอยางหนึ่งในสังคมมนุษยแซึ่งไดเกิดขึ้นพรอมๆ กับวัฒนธรรมในทุก
ยุคทุกสมัย มีหลักฐานทางประวัติศาสตรแและโบราณคดีที่สามารถยืนยันถึงการเกิดขึ้นของการพนันได
มากมาย อาทิ การขุดคนพบลูกเตเาและกระดานที่ใชในการเลน ณ แหลงโบราณคดีตางๆไมวาจะเป็นที่
เออรแ (Ur) ซึ่งพบหลักฐานในสมัย 2,000 ปีกอนคริสตกาล ที่ครีต (Crete) พบหลักฐานในสมัย 1,800
ปีกอนคริสตกาล ที่อียิปตแมีการพบหลักฐานในสมัย 1,600 ปีกอนคริสตกาลและที่อินเดียพบหลักฐาน
ในสมัย 1,000 ปีกอนคริสตกาล การพนันในการแขงมาก็มีหลักฐานปรากฏในอารยธรรมของชาวฮิท
ไทสแ (Hittiles) ในสมัย 2,000 ปีกอนคริสตกาล หรือแมแตในแหลงอารยธรรมทางเอเชียตะวันออก
คือ จีน ก็มีบันทึกวา การพนันไดเกิดขึ้นมานานกวา 4,000 ปีแลว (Millen, 1996: 6) จนสามารถ
กลาวไดวา การพนันเป็นมรดกของมนุษยชาติที่เกาแกสืบทอดกันมาแตอดีตกาล
การเลนการพนันในประเทศไทยนั้นไดรับอิทธิ พลมาจากทั้ง ประเทศจีนและประเทศ
อินเดียในประเทศจีนนั้นปรากฏหลักฐานทางอารยธรรมที่เกี่ยวกับการพนันและการเสี่ยงทายตางๆมา
ตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการเสี่ยงทายตามพิธีกรรมทางศาสนาของนักบวชลัทธิตางๆ
อั น มี ที่ ม า ดั ง นี้ ในพงศาวดารจี น สมั ย ฮั่ น ปกครองประเทศ ในสมั ย ของพระเจ า สู น ฮ อ งเต ที่ 7
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ครองราชยแ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 669 ถึง พ.ศ. 688 มีขุนนางจีนผูหนึ่งคิดวิธีการเลนพนันชนิดหนึ่งขึ้น
เรียกวา “อีจี๋” แปลวา กระแปะ ซึ่งเป็นที่มาของการเลนถั่วในปัจจุบันนี้ สวนวิธีการเลนโปหรือที่ชาว
จีนเรียกกันวา “ปฺอ” นั้น ไดเกิดขึ้นหลังจากการเลนถั่วเป็นเวลานาน คื อ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.
2100 สมัยปลายราชวงศแไตเหมงหรือชวงตนราชวงศแไตเชงปกครองประเทศจีน สวนที่มาของ “หวย”
นั้น เกิดขึ้นในสมัยพระเจาเตากวางที่ 6 แหงราชวงศแไตเชง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2364 ชาวจีน เรียก
หวยวา “ฮวยหวย” การพนันดังที่ไดกลาวมานี้ไดแพรหลายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมี
การพนันอื่นอีกหลายชนิดที่มีตนกําเนิดมาจากประเทศจีน เฉพาะที่มีระบุในบัญชีทาย พระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2478 ไดแก จับยี่กี หวย โปปั่น โปกํา โปถั่ว ถั่วหรือกํา ถั่ว สี่เหงาลัก นํ้าเตาทุก
ประเภท เป็นตน (สมเด็จพระบรมวงศแเธอกรมพระยาดํา รงราชานุภาพ, 2504: 1-3)
การพนันของชาวจีนไดแพรหลายไปทั่วโลก เนื่องจากการเดินทางไปติดตอคาขายและ
อพยพถิ่นฐานของชาวจีนตามประเทศตางๆ ซึ่งชาวจีนไดนํา วัฒนธรรมของตนเผยแพรไปยังชุมชน
หรือถิ่นฐานที่ตนเขาตั้งหลักแหลง และไดนําเอาวิธีการเลนการพนันชนิดตางๆ ไปเผยแพรดวย
อี ก อารยธรรมหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ แนวความคิ ด รู ป แบบ และวิ ธี ก ารเล น การพนั น
สังคมไทย คือ อารยธรรมอินเดีย โดยทางอินเดีย อาจติดมากับคัมภีรแทางศาสนาหรือชาดก เชน บาง
ตอนกลาวถึงการเลนสกาเดิมพันเอาเมืองกันของเจาเมืองในชมพูทวีป จากประวัติศาสตรแของอินเดีย มี
หลักฐานเกี่ยวกับการพนันปรากฏครั้งแรกประมาณศตวรรษที่ 25 กอนคริสตศักราช โดยมีบันทึก ใน
คัมภีรแฤคเวท ซึ่งถือเป็นคัมภีรแเกาแกที่สุดของอินเดีย (รัตนแ , 2530: 1-3) ในคัมภีรแดังกลาว มีบทสวด
กลาวถึงการคร่ําครวญถึงความสูญเสียทุกสิ่งทุกอยางของนักการพนันผูหนึ่ง เชน การสูญเสียทรัพยแสิน
เงินทองทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพยแและอสังหาริมทรัพยแ การสูญ เสียญาติมิตร บุตร ภรรยา และคนใน
สังคมรังเกียจเหยียดหยาม
ตอมาประมาณศตวรรษที่ 5 กอนคริสตศักราชไดมีการแตงคัมภีรแมหาภารตะซึ่งไดบันทึก
เหตุการณแในยุคสมัยนั้นเป็นพงศาวดาร มีการกลาวถึงพระยุธิษฐิระกษัตริยแที่ครองแควนในอินเดียใน
สมัยนั้นเป็นผูพายแพการพนันตอพระวงศแของกษัตริยแตางแควน และไดสูญเสียทรัพยแสินพระอนุชาทั้ง
สี่พระองคแและพระชายา จนกระทั่งเป็นชนวนของสงครามครั้งสําคัญในประวัติศาสตรแ คือ มหาภารตะ
ยุทธ
การเลนการพนันแบบไทยไมพบหลักฐานที่แนนอนวาเป็นอะไร อาจเป็นการเลนการพนัน
โดยใชสัตวแเป็นเครื่องมือ เชน การตีไก การกัดปลากัด และการชนวัว มีหลักฐานปรากฏในจดหมาย
เหตุ ข อง ซิ ม อง เดอ ลาลู แ บรแ เอกอั ค รราชทู ต ฝรั่ ง เศส สมั ย พระเจ า หลุ ย สแ ที่ 14 เข า มาเจริ ญ
สัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็ จพระนารายณแ ในปี พ.ศ. 2230 โดยลาลูแบรแ ไดบันทึกไววา คนไทยนิยม
การเลนการพนันกันมากถึงกับเสียหมดเนื้อหมดตัวทีเดียว ความตอนหนึ่ง “ชาวสยามรักเลนการพนัน
กันเหลื อเกิน จนกระทั่ง ฉิบ หายขายตนหรือไมก็ ขายบุ ตรธิ ดาของตน (ให ตกไปเป็น ทาส) ดว ยใน
ประเทศนี้ถาลูกหนี้คนใดไมมีเงินทองหรือขาวของตีราคาใหเจาหนี้แลว ก็ขายลูกเตาของตนเพื่อชําระ
หนี้สินไปได และยังไมพอกับหนี้สินที่ตนทํา ไว ตัวเองก็ตกเป็นทาสไปดวยอีกคน คนไทยนิยม การชน
ไกมาก แมพระเจาแผนดินจะทรงหามและปรับไหมเอากับผูฝุาฝืน เมื่อมีการชนไก ณ ที่ใดฝูงชนจะรีบ
ไปดูกันแนนขนัด พนันขันตอ ทุกคนมีสวนรวมในการชนไกดวย และก็มักจะลงทายดวยการทะเลาะ
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วิวาทกัน กระทั่งวา เมื่อเสร็จการชนไกแลวยังมีการชกกันเป็นขวัญตาอีกดวยการชนควายและชนชาง
ยิ่งสนุกใหญ แตหาดูไดยาก” (กิติกร มีทรัพยแ. 2528: 12)
ในประวัติศาสตรแสมัยพระมหาจั กรพรรดิ เมื่อครั้งตอนที่ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพมาใน
หวงเวลาหนึ่งนั้น สมเด็จพระนเรศวรทรงทาตีไกกับพระมหาอุปราช ไกของสมเด็จพระนเรศวรชนะ
และมีการเยาะเยยกันวา “ไกเชลย” ถึงกับมีการทาพนันเอาเมืองกันทีเดียว การพนันแบบไทยแท อัน
เป็นที่นิยมจึงนาจะเป็นการใชสัตวแสูกัน ตั้งแตสัตวแเล็ก ๆ ตั้งแตพวกจิ้งหรีดและปลากัด จนถึงสัตวแใหญ
เชน วัว ควาย หรือชาง แตที่นิยมกันมากนาจะเป็นชนไก โดยที่เจาของบอนจะหักเงินคาบํารุงบอน
อยางนอยรอยละ 10 จากจํานวนเงินเดิมพัน (ชูชัย สินไชย. 2528: 103)
ในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2390 มีการพนันจากจีนที่เขามาพรอมกัน 3 ชนิด คือ ถั่ว โป
และหวย โดยชาวไทยไดเรียกการเลนถั่วโปวา “เลนเบี้ย” คือ เรียกตามเงินที่ใชเลน มีลักษณะเป็น
หอยเล็กๆ ใชแทนเหรียญ และเรียกสถานที่เลนถั่วโปวา “บอนเบี้ย”
สาเหตุที่มีการตั้งบอนเบี้ยนี้เนื่องจากชาวจีนที่เขามาอยูในประเทศไทยสมัยนั้น นิยมการ
เลนเบี้ยกันเป็นอยางมาก โดยที่รัฐมิไดเขามาควบคุมการเลนแตอยางใด จนเป็นผลใหคนไทยตองการที่
จะเลนบาง รัฐจึงเห็นวา ควรจะมีการควบคุมบอนเบี้ย เนื่องจากไมสามารถหามปรามไมใหเลนโดย
เด็ดขาดได เพราะมีการเลนกันมาชานานแลว รัฐจึงตั้งบอนเบี้ยขึ้นโดยกําหนดใหมีการเลนเบี้ยไดเพียง
บางพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีชาวจีนอาศัยอยูเป็นจํานวนมากเทานั้นและรัฐกําหนดใหมี
เจาหนาที่ควบคุม ดูแลใหชาวจีนเลนเบี้ยไดตามประเพณีเทานั้น โดยที่หามคนไทยเขาไปเลน ผลจาก
การที่รัฐหามคนไทยเชนนี้จึงเกิดมีคนไทยลักลอบเลนการพนันขึ้น รัฐจึงตองอนุญาตใหตั้งบอนสําหรับ
คนไทยขึ้น ดังนั้นจึงเกิดบอนเบี้ย 2 ประเภท คือ บอนเบี้ยจีนและบอนเบี้ยไทย
ถึงแมวา รัฐจะไดเก็บภาษีจากโรงบอนเบี้ย คือ สถานที่เลนการพนันมากเพียงใดก็ตามแต
รัฐก็ไมมีนโยบายในการสนับสนุนใหคนไทยเลนการพนันแตอยางใด ในสมัยสมเด็จพระนารายณแไดมี
การบัญญัติกฎหมายหามเลนการพนันขึ้น และในสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐแมีการหามขาราชการเลน
การพนันมากจนเกินไป หากขาราชการผูใดฝุาฝืนตองระวางโทษเฆี่ยน 90 ที และถอดยศลงเป็นไพร
เมื่อสมัยที่มีการเริ่มตั้งบอนเบี้ย ไดตั้งเฉพาะในเขตพระนครเทานั้น ตอมาเมื่อรัฐอนุญาต
ใหมีการตั้งบอนเบี้ยเพิ่มขึ้น จึงมีคนเลนการพนันมากขึ้น ผูที่อยากรวยจึง ขอใหมีการประมูลเพื่อตั้ง
บอนเบี้ยขึ้น โดยยินยอมแบงเงินหัวเบี้ยสงกระทรวงพระคลังฯ ใหตกเป็นผลประโยชนแของรัฐจากการ
ประมูลเพื่อตั้งบอนเบี้ยในครั้งนั้นสงผลใหมีการตั้งบอนเบี้ยแพรหลายออกไปถึงหัวเมืองที่ติดตอกับเขต
พระนคร เชน เมืองนนทบุรีและเมืองธนบุรี เป็นตน จึงกอใหเกิดการจัดเก็บอากรบอนเบี้ยไดเพิ่มขึ้น
มาก (สมเด็จพระบรมวงศแเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2504: 10-11) ผูที่ผูกขาดการเลนพนันใน
บอน เรียกวา “ขุนพัฒนแ”
การตั้งบอนเบี้ยนั้นมีปัญหาหนึ่งซึ่งไดเกิดขึ้นตั้งแตสมัยอยุธยา กลาวคือ ประเพณีการเลน
เบี้ยของชาวจีนนั้นมีวิธีการตีราคาเพื่อใชหนี้การพนัน แตเมื่อมีคนไทยเขาไปเลนพนันดวยจึงตองใชหนี้
กันดวยเงินสด ปรากฏวา เมื่อคนไทยเสียพนันแลวไมมีเงินที่จะเลนตอ นายบอนเกรงวาบอนจะดํา
เนินการตอไปไมได นายบอนจึงจัดหาเงินเพื่อทดรองทุนใหกับนักพนันที่ตองการเลนตอซึ่งการทดรอง
ทุนนี้ไดกอใหเกิดปัญหาการฉอโกงขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกษฐแ จึงมีการออกกฎหมายกําหนด
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พิกัดอัตราเงินทดรองทุนใหกับนักพนันในบอนเบี้ย โดยใหนายบอนสํา รองเงินทดรองทุนตามจํานวน
ทรัพยแของนักพนัน จนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดมีการประกาศหามนายบอนออกเงิน
ทดรองทุนใหกับนักพนัน โดยใหพนันกันดวยเงินสดเทานั้น มิใหมีการติดคางหนี้พนันกัน
ในสมัยกรุงธนบุรีไมมีขอหามคนไทยเลนเบี้ย ในปี พ.ศ. 2313 เมื่อสมเด็จพระเจากรุง
ธนบุรียกทัพไปตีก฿กเจาพระยานครศรีธรรมราชไดแลว ทรงโปรดใหมีการรื่นเริงในกองทัพตางๆ และให
มีการเลนพนันดว ย คื อ ให ฝีพายเลนถั่ วหน าพระที่นั่ง กระดาน 50-100 ชั่ง สํา หรับ ราษฎรทรง
ประทานอนุญาตใหเลนเบี้ยโดยไมเก็บอากร ตลอดสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเต็มไปดวยสงครามใน
การปราบปรามก฿กตางๆ บรรดาผูที่ถูกเกณฑแไ ปออกรบลวนเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตสงครามที่คอนขาง
ยาวนาน จึ ง ทรงหาทางบํา รุ ง ขวั ญ และทหารแม ทั พนายกองทั้ ง หลายโดยให เล น การพนั น กั น แต
พอสมควร กลาวคือ ในวันนักขัตฤกษแตางๆ วันตรุษไทย วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม หรือวันสงกรานตแ
ทรงอนุญาตใหเป็นพิเศษ รวมทั้งทรงอนุญาตใหราษฎรโดยทั่วไปเลนการพนันไดดวย
จนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทรแ รัชกาลที่ 1 ไมทรงเห็นดวยที่จะใหเลนการพนันหรือเลน
เบี้ยกันแบบสมัยกรุงธนบุรี แตยังคงยอมใหมีบอนเบี้ยอยูบาง โดยเก็บอากรบํารุงแผนดิน ถึงอยางไรก็
ตามทรงเครงครัดเรื่องการพนันและการดื่มสุรามากขึ้น โดยเฉพาะกับพวกขาราชการ โดยทรงออก
พระราชกําหนด เมื่อปี พ.ศ. 2325 หามขาราชการเลนบอนเบี้ยและเสพสุรา หากผูใดฝุาฝืนตองระวาง
โทษ เฆี่ ยน 3 ยก (90 ที ) และสักรู ปถั่ วประจานไวที่ห นา ผากดวย ส วนเจา ของบอนผูอ นุญ าตให
ขาราชการเขาไปเลนเบี้ย ระวางโทษเฆี่ยน 1 ยก (30 ที) ดวย (สมเด็จพระบรมวงศแเธอกรมพระยาดํา
รงราชานุภาพ, 2504: 13-18)
พระราชกําหนดในปี พ.ศ. 2325 นั้นอนุญ าตใหนายบอนออกเงินทดรองทุนใหกับนัก
พนันได เนื่องจากทรงเห็นวา การหามนายบอนมิใหออกเงินทดรองทุนนั้นไมเกิดประโยชนแตอรัฐแต
อยางใด สงผลทํา ใหบอนทรุดโทรมและขาดรายไดบํารุงประเทศ เพราะนักพนันที่ยังนิยมเลนการพนัน
ก็ยังคงเลนอยู มิไดเลิกรางไปแตอยางใด เพียงแตหาเงินทดรองทุ นจากนายบอนไมได ดังนั้นนักพนัน
เหลานี้จึงไดหาทางออกโดยการขายบุตร ภรรยา และทรัพยแสมบัติของตน เพื่อที่จะนํา เงินไปเลนการ
พนั น ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ปั ญ หาตามมาเพิ่ ม ขึ้ น กว า เดิ ม นอกจากนี้ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ 1 นี้ ไ ด มี ก ารออก
พระราชบัญญัติใน พ.ศ. 2333 หามมิใหผูใดเลนการพนันชนไก และพระราชบัญญัติใน พ.ศ. 2337
หามมิใหผูใดเลนการพนันเด็ดปลี แทงหวง และกอบขาวสาร
รัชกาลที่ 1 ทรงไมพอพระราชหฤทัยในการที่จะทรงอุดหนุนใหมีการเลนเบี้ยเหมือนใน
สมัยกรุงธนบุรี แตที่ยังคงใหมีบอนเบี้ยเนื่องจากทรงเห็นวา เงินอากรบอนเบี้ยเป็นผลประโยชนแแก
ประเทศเป็นอันมาก หากใหมีการเลิกบอนเบี้ยเสียทีเดียวก็จะขาดเงินบํารุงประเทศเป็นจํานวนมากใน
สมัยรัชกาลที่ 2 รัฐบาลเก็บอากรบอนเบี้ยไดปีละ 260,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนที่นอยกวาครั้งที่เก็บได
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากตั้งแตสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 2 มีระยะเวลาเพียง 50 ปี
บานเมืองยังไมบริบูรณแเหมือนดังเชนในสมัยอยุธยา
จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการเก็บเงินอากรบอนเบี้ยไดสูงเป็นเงินถึง 400,000 บาท
เนื่องจากมีการแกไขวิธีการจัดเก็บอากรบอนเบี้ยเสียใหม โดยทรงใหยกเลิกบอนหลวงทั้ง หมด ใ ห
เปลี่ยนมาเป็นบอนผูกขาดแทน และใหนายอากรเป็นเจามือแตเพียงผูเดียว แตบอนเบี้ยยัง คงมี 2
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ประเภท คือ บอนเบี้ยจีนและบอนเบี้ยไทย จนกระทั่ง สมัยรัชกาลที่ 4 ไทยไดทํา สัญ ญาผูกพันกับ
ตางประเทศ ตองยกเลิกภาษีผูกขาดหลายประเภทเป็นเหตุใหรายไดของแผนดินลดลง ทางราชการใน
สมัยนั้นจึงไดคิดคนปรับปรุงภาษีอากรหลายประเภท และไดกําหนด “ภาษีการพนัน” เพิ่มขึ้นจาก
อากรบอนเบี้ยอีกประเภทหนึ่ง ผลจากการปรับปรุงครั้งนั้น รัฐเก็บภาษีอากรจากบอนเบี้ยจากเดิมได
เพิ่มมากขึ้นเป็นปีละ 500,000 บาท ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประชาชนในสมัยนั้นนิยมเลนการพนันในบอน
เบี้ยกันมาก
ใน สมั ย รั ชก าลที่ 4 มี ผู ผู ก ขาดอาก ร หว ยอ อก ไ ปตั้ ง ที่ จั ง หวั ดเพ ชร บุ รี และ
พระนครศรีอยุธยา เมื่อบอนไดถูกเปิดอยูไ มนาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา เจาอยูหัวไดเสด็จ
ประพาสหัวเมืองทั้งสองนั้น ทรงสังเกตวา ราษฎรพากันยากจนลงมากเพราะหมกมุนอยู กับการพนัน
จึงโปรดใหยกเลิกบอนทั้งสองเมือง แตยังมีอยูอีกหลายเมืองที่ยังไดรับอนุญาตใหผูกขาดเลนการพนัน
ตอไปได
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2466 กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งดํารงตําแหนง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นได ทํา บันทึกกราบทูลให
พระมหากษัตริยแทรงทราบถึงการที่มีจํานวนอาชญากรรมเกิดทวีขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยสาเหตุเกิดขึ้น
จากการพนันเป็นหลักจึงขอพระราชทานพระบรมราชูอนุมัติเลิกและปิดบอนการพนันในทองที่สอง
มณฑล คือ มณฑลนครศรีธรรมราชกับมณฑลชุมพรเสีย และใหจํากัดการเลน การพนันในมณฑลอื่นๆ
ใหนอยลง ตอมารัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชหัตถเลขา ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2466 ถึงกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพวา “ไดรับหนังสือที่ 168/5188 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2466 ตามที่ไดสังเกตดูการ
เก็บเงินอากรการพนันในสองปีที่ลวงแลวมา เก็บเงินขึ้นไดมากกวา ที่คาดหมาย เป็นที่สงสัยวาจะมีคน
เลนการพนันมากขึ้น ฤาเจาพนักงานจัดการเก็บดีขึ้น เธอไดสอบสวนโดยถวนถี่ บัดนี้ไดความวา ตาม
วิธีการที่กรมสรรพากรจัดนั้น ราษฎรเลนการพนันกันไดสะดวก เชน อยาง มณฑลนครศรีธรรมราช
มณฑลชุมพร เดิมก็มีโจรผูรายชุกชุม ราษฎรก็พากัน ยากจนขัดสนไมเป็นอันทํา มาหากิน เมื่อใหเลิก
การพนัน โจรผูรายก็สงบเบาบางลง การคาขายก็เจริญ ตั้งแตอนุญาตใหเลนการพนันไดอีก เกิดมีโจร
ผูรายชุกชุมขึ้น ราษฎรไมเป็นอันตั้งหนาคาขายทํามาหากิน ทําใหความเจริญที่มีอยูแลวกลับถอยหลัง
ไปอีก เธอขออนุญาตใหเลิกเลนการพนันในมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร เสีย แลควรจํา กัด
การเลนการพนันในมณฑลอื่นๆ ใหนอยลงนั้น เป็นการชอบแลว อนุญาตใหเลิก”
จากพระราชหัตถเลขาดังกลาว แสดงใหเห็นวา รัชกาลที่ 5 ทรงปรารถนาจะยกเลิกบอน
เบี้ยเนื่องดวยทรงเห็นวา คนไทยติดการพนันกั นมาก แตอากรบ อนเบี้ยนั้นเป็น รายไดแผนดินที่ มี
ปริมาณมากเป็นกอบเป็นกํา หากเลิกบอนเบี้ยเสียทันที เงินแผนดินจะขาดหายไป จึง ทรงคอยๆลด
บอนเบี้ยลงเรื่อยๆ โดยดําเนินการคาอื่นๆ เพื่อชดเชยรายไดแผนดินที่ขาดไป เป็นที่เขาใจกันวาทรง
ปรารถนาจะเลิกบอนเบี้ยก็เนื่องจากราษฎรคงจะติ ดการพนันกันมากนั่นเอง เมื่อเลนหรือเลนนอยลง
จะไดมีเวลาอยูกับครอบครัวมากขึ้น มีเวลาประกอบอาชีพโดยสุจริต ชีวิตและสังคมก็เป็นสุขขึ้น
จากการศึกษาของ ผาสุก พงษแไพจิตร (2543, น. 153-154) พบวา ชาวอังกฤษเป็นผู
แนะนําใหรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกสลากกินแบงรัฐ บาลเพื่อหารายไดบํารุงกุศล และกอนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลออกสลากกินแบงเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มรายไดถัดมาในปี
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พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดกอตั้งสํานักงานสลากกินแบงขึ้นเพื่อออกสลากเดือนละ
ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2532 เพิ่มเป็นเดือนละ 2 ครั้ง และชวยจัดทําสลากกินแบงเพื่อการกุศลตามแตจะ
มีมติอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีและตามที่องคแกรการกุศลขอมา ตอมาตนปี พ.ศ.2538 สลากกินแบง
รัฐบาลกับสลากการกุศลถูกรวมเขาดวยกันออกดวยกันเดือนละ 2 ครั้ง รายไดสุทธิที่ไดรับถูกจัดสรร
ใหแกหนวยงานตาง ๆ ตามจุดประสงคแของการออกสลาก เงินรายไดจากการขายสลากกินแบงรัฐบาล
ทั้ง หมดรอยละ 60 เป็นเงินรางวัลใหผูซื้อสลาก รอยละ 28 สง เขารัฐรอยละ 9เป็นสวนลดใหผูจัด
จําหนาย และรอยละ 3 เป็นคาจัดการและบริหารในสํานักงานสลากกินแบงและเนื่องจากการพนัน
สลากกินแบงรัฐบาลที่พัฒนามาจากความตองการเพื่อกิจการสาธารณกุศลจนทําใหบางคนเขาใจวา
ไมใชรูปแบบของการพนัน
และจากการศึกษาของ นวลนอย ตรีรัตนแ (2543, น. 236-237) พบวา ผูบริหารสลากกิน
แบง มักกลาวอางวา สลากกินแบงรัฐบาลเป็นกิจการที่สรางประโยชนแใหกับชุมชนและสังคมโดยคืน
ผลประโยชนแ ที่ ไดใ หกับสั งคม และมี ผลกระทบต อเศรษฐกิจในระดั บต่ํา ดัง นั้น จึง พบวาเกือบทุ ก
ประเทศอนุญาตใหมีสลากกินแบงในรูปแบบตาง ๆ เสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กนกศักดิ์
แกวเทพ (2543, น. 159) ที่พบวา ปัจจัยสําคัญที่ทําใหการตอตานจากสาธารณชนที่ถือวาการพนัน
เป็นสิ่งชั่วรายเสื่อมลงไปคือ การที่ประชาชนมีสวนรวมเลนพนันสลากกินแบง และผูคนในสังคมเริ่ม
ยอมรับวาการเลนการพนันเป็นการบันเทิงของชีวิตรูปแบบหนึ่ง
จากประวัติความเป็นมาของการพนันในประเทศไทยทําใหรูวา การพนันเป็นกิจกรรมที่
เป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่มีมาชานาน โดยคนไทยในภาพรวมคอนขางจะนิยมมาก บางครั้งจะพบวา
การเลนการพนันเป็นกิจกรรมอันเป็นที่นิยมและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป แตในขณะเดียวกัน
ประชาชนจํานวนมากมีความเห็นตรงกันขามวา การพนันเป็นเรื่องที่ตองถูกตําหนิ ดูถูก และตองถูก
ปราบปรามเสมือนเป็นโทษทางสังคม จากผลสะทอนดังกลาวทํา ใหรัฐบาลหลายๆ สมัยที่ผานมาจะได
เห็นทางเสื่อมอยางยิ่ง และใชอุบาย ลด ละ และเลิกเรื่อยมา เพื่อมุงที่จะจํา กัดการเลนการพนันหรือ
นําการเลนพนันเขาสูระบบที่ถูกตอง
2.1.4 การพนันในสังคมไทย
จากขอมูล การพนันในยุคเปลี่ยนผาน รายงานประจําปี 2559 ศูนยแศึกษาปัญหา
การพนัน 2559 (นวลนอย ตรีรัตนแ, 2559) ไดระบุวาตลาดการพนันโลกมีการผันผวนมากขึ้น การ
พนันเป็นธุรกิจระดับนานาชาติ เกี่ยวของกับเงินจํานวนมหาศาล แนวโนมการขยายตัวของการพนัน
ดํา เนิ น การควบคูไ ปกั บ ผลกระทบ ที่ อ าจเกิด ขึ้ น กั บ ตัว ผู เ ล น พนั น เอง คนรอบขา ง ชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศชาติ ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดการพนันโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยมี
การเติมโตโดยเฉลี่ยในชวงปี 2000-2009 ประมาณ รอยละ 6 ตอปี แตอัตราการขยายตัวชะลอตัวลง
ในชวงปี 2010-2014 อยูที่รอยละ 3.3 ตอปี และในปี 2015 ตลาดการพนันโลกทีการหดตัวลง
เล็กนอย ที่รอยละ -1 จากรายงาน มูลคาการพนันโลก (GGY) ปี 2016 มากวา 450 พันลานเหรียญ
สหรัฐ ขณะที่ตลาดตลาดในมาเก฿า ฮองกง และจีน มีมูลคารวมกันมากถึงประมาณ 63 พันลานเหรียญ
สหรัฐ สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญในตลาดการพนัน โลก 3 ประการ คือ
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ประการแรก ตลาดการพนันโลกมีการผันผวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลอดคาสิโน หลังจาก
ที่ตลาดในเอเชียมีสวนแบงทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง โดยจีเป็นลูกคาสําคัญของตลาดนี้ สงผลให
สวนแบงรายไดของคาสิโนมาเก฿าใหญกวา คาสิโนในลาสเวกัส แตจากนโยบายการปราบปรามคอรแ
รับชั่นและการฟอกเงินของประเทศจีน สงผลใหมีการควบคุมการโอนเงินระหวางประเทศและการ
เดินทางไปตางประเทศของขาราชการมากยิ่งขึ้น ทําใหปริมาณลูกคาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นลูกคาหลัก
ของคาสิโนมาเก฿าลดจํานวนลงมาก ทําใหการเติบโตของรายไดคาสิโนหดตัวลงอยางชัดเจน และทําให
ภาพรวมของรายไดคาสิโนทั่วโลกโดยรวมลดลง สงผลตอรายไดในอุตสาหกรรมการพนันลดลงเล็กนอย
ในปี 2015
ประการที่ สอง การเติบโตของการพนันออนไลนแมีความชัดเจนและตอเนื่อง ทําใหมีการ
อนุญาตใหมีการพนันออนไลนแที่ถูกกฎหมายมากเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยการพนันทายผลการ
แขงขันมีสวนแบงมากที่สุดในตลาดออนไลนแ
ประการที่ สาม ปัญหาคอรัปชั่นในการจัดการแขงขันกีฬามีเพิ่มมากขึ้น จากอิทธิพลของนัก
พนันทายผลการแขงขัน ทําใหตองมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากํากับดูแลปัญหาการทุจริตในการแขง
การพนันในสังคมไทย เรามักพบเห็นภาพการเลนการพนันไดทั่วไป เพราะผูเลนการพนันมี
ช อ งทางการเล น ที่ สามารถเข า ถึ ง ได ง า ย มี ก ารพนั น หลากหลายรู ป แบบและมี ก ารเล น กั น อย า ง
กวางขวาง ทั้งการพนันที่ไดรับการอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย เชน สลากกินแบงรัฐบาล การแขงมา
มวย เป็นตน และการพนันที่ผิดกฎหมาย เชน การเลนหวยใตดิน บอนพนันตามสถานที่ตางๆโดยการ
ลักลอบเปิดเลนการพนัน และเลนการพนันผานระบบออนไลนแที่มีความหลากหลาย โดยจะเห็นไดวา
การเลนพนันในปัจจุบันไดแทรกอยูในสังคมทุกระดับชั้นโดยแทรกซึมเขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแอยูใน
วิถีชีวิตการหาอยู หากิน ทั้งในระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บางครั้งการพนันไดแทรกซึมเขาไป
ในงานบุญประเพณี ความเชื่อ การละเลนของผูคนที่อาศัยในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่
ชุมชนทอ งถิ่น อีสาน เราก็เ ห็นภาพการพนัน คลา ยกัน กับ สัง คมไทยโดยทั่ วไป เพี ยงแตมี การพนั น
พื้นบาน และการเลนการพนันในเทศการงานบุญประเพณี ที่ตางกัน เชน งานบุญเดือนสาม งานบุญ
เดือน 6 บุญบั้งไฟ บุญแขงเรือ บุญงานวัด งานศพ เป็นตน
ขณะที่ ศิริพร ยอดกมลศาสตรแ จากศูนยแศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ได
วิเคราะหแสังคมไทยกับการพนัน พบวา สังคมไทยมองวาคนเลนการพนันไมใชคนเลว ถาเลนเพื่อความ
สนุกสนาน สรางความสัมพันธแในชุมชน หรือเลนเพื่อเสี่ยงโชค แตกลุมที่เป็นปัญหา คือ นักพนัน เป็น
คนไมดี เป็นคนที่หมกมุนหรือใชเวลาสวนใหญเพื่อการเลนพนัน แสวงหาที่จะเลนพนันตลอดเวลา ทุก
รูปแบบ ซึ่งในแตละชุมชนจะมีกลุมที่เป็นปัญหาหรือเรียกวา นักพนัน ไมกี่คน เมื่อการเลนพนันไมใช
ปัญหา จึงไมใชเรื่องแปลกที่คนไทยเกือบ รอยละ 77 เคยเลนการพนันมาแลว โดยผูที่มีอายุต่ําสุดใน
การเลนพนันครั้งแรกมีอายุเพียง 7 ปี และสถานที่เลนการพนันครั้งแรกๆมักอยูในบาน ละแวกบาน
หรือในโรงเรียน โดยคนเลนพนันบางคนคอยๆพัฒนาการเลนจากวงเล็กไปสูวงที่ใหญขึ้นๆ และมี
โอกาสกลายเป็นนักพนัน ในที่สุด
ผาสุก พงษแไพจิตร และคณะ (2546) ไดทําการสํารวจและใหขอมูลในหนังสือ อุตสาหกรรม
การพนัน พบวา ปี 2539-2541 ธุรกิจการพนันผิดกฎหมายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) หวยใตดิน 2)
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บอนเถื่อน และ3)พนัน ฟุตบอล การพนันเหลานี้ทําเงินใหกับผูใหบริการการพนันสูง ถึง 138,000277,000 ล า นบาทต อ ปี และต อมา สถาบั น วิจั ย สั ง คม จุ ฬ าลงกรณแ มหาวิท ยาลั ย ทํา การ สํา รวจ
สถานการณแการพนัน ซ้ําอีกรอบ พบวา ปี 2553 หวยใตดินยังครองแชมปอันดับหนึ่งของการพนันไทย
ควบคูกับสลากกินแบงรัฐ บาล โดยมีการพนันในบอนและการพนันฟุตบอลติดอันดับตามมา และ
ประมาณการจํ า นวนเงิ น ที่ สะพั ด ในอุ ต สาหกรรมการพนั น ตลอดทั้ ง ปี สู ง ถึ ง 357,275 ล า นบาท
(
http://www.gamblingstudyth.org/issues_topic_1/43/1/1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0
%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%
B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/)
เขาใชเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 )
ขณะที่ เครือขายการพนัน LDF :Let The Good Times Roll มองวา การพนันในสังคม
ชนบทไทยเป็นรูปแบบการพนันที่เรียบงายเหมือนกับวิถีการดํา รงชีวิตของคนในชนบทเชนกัน การ
พนันตามสังคมชนบทนั้นแบงไดเป็น 3 รูปแบบคือ
1.การพนันงานวัด
การพนันงานวัดเป็นการจัดเลนเกมสแการพนันเพื่อหารายไดเขาวัด ซึ่งการพนันแบบนี้จะมี
รูปแบบและสีสันที่สวยงามนาเขามาเลน รายไดจากการเลนเกมสแพนันทั้งหมดจะนําเขาวัดเพื่อ บํารุง
หรือสรางสิ่งปลูกสรางภายในวัด เชน การเลนบิงโก การเลนวงลอพาโชค การเลนจับสลาก เป็นการ
พนันแบบธรรมดามีวงเงินเดิมพันเล็ก เพื่อการกุศลเทานั้น แตกอนการเลนแบบนี้ไมถือเป็นการพนัน
และเป็นการละเลนเสียมากกวาแตในปัจจุบันนี้การรูปแบบการเลนไดมีการปรับ เปลี่ยนไปตามยุคตาม
สมัย และมีการเพิ่มเงินเดิมพันในการเลน จึงไดมีการกําหนดเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายหามเลนตาม
งานวัดแลว
2.การพนันตามงานอื่นๆ
อยางที่รูกันวาการพนันอยูคูกับสังคมไทยกันมาชานานไมวาจะงานบวช งานแตง จนถึงงาน
ศพ เมื่อมีการจัดงานที่ไหนตองมีการตั้งวงเลนการพนันกันเพื่อความสนุก แตจะสนุกไดอยางไรถาไมมี
การเดิมพัน เมื่อมีการเดิมก็เป็นการพนันเกิดขึ้นแลว รูปแบบการพนันที่นิยมเลนกันตามงานก็จะเป็น
การเลนลูกเตเาที่นิยมเป็นอันดับหนึ่ง ลองลงมาก็น้ําเตาปูปลา งานพิธีที่จะมีการตั้งวงมากที่สุดก็เห็นจะ
เป็นงานศพที่มีการเลนการพนันกันทุกคืน ที่งานศพนิยมตั้งวงเลนพนันกันก็เพราะตองอยูเป็นเพื่อนกัน
ในบรรยากาศที่ เ ศร า เสี ย ใจจากการสู ญ เสี ย คนที่ รั ก จึ ง ต อ งหาสิ่ ง ที่ ช ว ยลดความตึ ง เครี ย ดของ
บรรยากาศแตจะใหเปิดเพลงสนุกสนานฟังก็คงไมเหมาะกับกาลเทศะ การตั้งวงพนันจึงเป็นทางเลือกที่
ดูดีที่สุด
3.การพนันตามบอน
บอนการพนันตามชนบทจะเป็นเพียงบอนเล็กๆ ที่เปิดตามบานคนเทานั้น ไมใชบอนคาสิโน
ขนาดใหญเหมือนในเมืองหรือคาสิโนในตางประเทศ บอนก็มีอยูสองแบบดวยกันคือ บอนแบบถาวร
และบอนแบบชั่วคราว บอนถาวรคือบานที่มีการตัดแปลงภายในเป็นสถานที่เลนการพนันโดยเฉพาะมี
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การจัดสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งโต฿ะ เกาอี้ ใหกับนักพนันที่เขามาเลน บอนประเภทนี้บาง
แหงจะจัดใหมีการเลนพนันเพียงอยางเดียวโดยเฉพาะ อยาง โต฿ะสนุก วงไพ วงลูกเตเา แตบางแหงที่
เป็นบอนขนาดใหญขึ้นมาอีกนิด ก็จะมีการพนันใหเลือกเลนไดหลายแบบ ทั้งดัมมี่ ลูกเตเา ไฮโล กําถั่ว
เป็นตน บอนถาวรนักพนันจะเขามาเลนการพนันไดทุกวัน ขึ้นอยูกับความตองการของนักพนันเอง
และบอนก็จะมีการเก็บคาหัวคิวในการเลนหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการจัดการของบอนแตละที
บอนชั่วคราวหรือบอนวิ่ง เป็นบอนที่จัดขึ้นชั่วคราวเพื่อใหนักพนันเขามาเลนกันบอนนี้เป็น
บอนที่มีการยายสถานที่เลนไปเรื่อยๆ ไมมีที่อยูแนนอนเหมือนบอนถาวร โดยนักพนันจะนัดหมาย
กันเอง วาวันนี้จะไปตั้งบอนที่ไหนเมื่อไหรและจะมีการแจง ใหทราบกันเฉพาะในกลุมของตนเทานั้น
เพื่อปูองกันการโดนจับกุมของเจาหนาที่รัฐบาล ซึ่งรูปแบบการเลนที่จัดบอนวิ่ง จะเลนไฮโล ลูกเตเา
และพนั น ไพ และอี ก แบบหนึ่ งก็ คื อ การจั ดบ อ นตามบา นเมื่อ มี กี ฬามวยหรื อ กีฬ าฟุ ตบอลที่มี ก าร
ถายทอดสด โดยเฉพาะกีฬามวยนี่เป็นกีฬายอดนิยมที่คนชนบทชอบที่จะมาตั้งวงดูและเสริมดวยการ
พนันกัน มีถายทอดสดมวยเมื่อใด การตั้งวงพนันมวยก็จะเกิดขึ้นหนาจอโทรทัศนแทันที ยิ่งมวยเด็ดมวย
ดั ง ยิ่ ง มี นั ก พ นั น เ ข า ม า เ ล น กั น ม า ก ขึ้ น
(http://www.ladefuncion.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E
0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99/)
ดานกระทรวงสาธารณสุข ในวงการแพทยแ มองวา พฤติกรรมการพนัน เป็นพฤติกรรมการ
ติด โดยพบวา การพนันชนิดใดที่ยิ่งไดรางวัลเร็วหรือเห็นผลประโยชนแเร็ว จะยิ่งทําใหติดการพนัน
ชนิดนั้นๆไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การเสพติดนั้น ปัจจุบันจัดวาเป็นโรคทางสมอง โดยงานวิจัยได พบวา วงจรการทํางานของ
สมองของผูติดการพนันมีลักษณะที่ตางจากคนทั่วไป
การติดการพนันกอใหเกิดความบกพรองในชีวิตทั้งทางดานจิตใจ รางกาย สังคม หรืออาชีพ
อยางรุนแรง มีผลกระทบตอครอบครัวทั้งในแงความสัมพันธแและการเงิน คนทั่วไปที่เลนการพนันอาจ
เลนเพราะรูสึกสนุกกับการที่ไดเสี่ยง หรือลุนที่จ ะชนะพนัน ในขณะที่บางคนเลนเพื่อทําใหอารมณแ
ตนเองดีขึ้น หรือเพื่อหลีกหนีจากปัญหามรสุมในชีวิต จากการศึกษา พบวา มีนักพนันประมาณ 8 47% ติ ดสารเสพติด ชนิดอื่น เชน บุหรี่ เหลา กัญ ชา รวมดวย และพบกลุมอาการทางจิตเวชได
มากกวาคนทั่วไป เชน ปัญหาบุคลิกภาพโดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบอันธพาล อาการซึมเศรา การฆาตัว
ตาย โดยพบการพยายามฆาตัวตายไดมากถึง 15 - 20% ของผูติดการพนัน
ขณะที่มีการออกแบบ “แบบคัดกรองการติดการพนันแบบงายๆ ประกอบดวยขอคําถาม
20 ขอ” โดยหากตอบ “ใช” ตั้งแต 7 ขอขึ้นไปแสดงวาบุคคลนั้นมีแนวโนมที่จะมีปัญหาการเลนการ
พนัน ขอคําถามทั้ง 20 ขอ มีดังนี้
1. เวลางานหรือเวลาเรียนของคุณเสียหายเพราะการพนัน
2. การเลนการพนันของคุณเคยทําใหชีวิตครอบครัวไมมีความสุข
3. การเลนการพนันของคุณเคยทําใหคุณเสื่อมเสียชื่อเสียง
4. คุณเคยรูสึกสํานึกผิดหลังจากเลนการพนัน
5. คุณเคยเลนการพนันเพื่อใหไดเงินมาใชหนี้พนันหรือแกปัญหาการเงิน
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6. การพนันทําใหความสามารถตางๆในตัวคุณมีประสิทธิภาพนอยลง
7. หลังจากเสียพนัน คุณรูสึกวาตองกลับมาเลนอีกครั้งอยางเร็วที่สุดและตองเอาคืนของที่
เสียไป
8. หลังจากชนะพนัน คุณมีความตองการอยางรุนแรงที่จะเลนอีกครั้งและเอาชนะใหมากขึ้น
9. บอยครั้งที่คุณเลนพนันจนกระทั่งเหลือสตางคแสุดทาย
10. คุณเคยยืมเงินเพื่อนํามาเป็นทุนในการเลนพนัน
11. คุณเคยขายของใดๆ เพื่อนํามาเป็นทุนในการเลนพนัน
12. คุณไมเต็มใจที่จะใชเงินจะใชพนันไปใชในการจับจายใชสอยอยางอื่น
13. การพนันทําใหคุณไมใสใจตอความเป็นอยูของตัวคุณเองหรือครอบครัวของคุณ
14. คุณเคยเลนการพนันนานกวาที่คุณวางแผนไว
15. คุณเคยเลนการพนันเพื่อหลีกหนีจากความกังวลหรือปัญหาอื่น
16. คุณเคยกระทําหรือคิดจะกระทําผิดกฎหมายเพื่อนําเงินไปใชเป็นทุนในการพนัน
17. การพนันทําใหคุณนอนหลับยากขึ้น
18. การโตเถียงกัน ความผิดหวัง หรือ ความรูสึกอึดอัด สงผลใหคุณเกิดความอยากไปเลน
การพนัน
19. คุณเคยมีความรูสึกอยากฉลองเรื่องตางๆที่เกิดขึ้นโดยการไปเลนพนันสักสองสามชั่วโมง
20. คุณเคยทํารายตนเองหรือพยายามฆาตัวตายอันเป็นผลมาจากการพนันของคุณ
อาการหรื อ อาการแสดงของการติ ด การพนั น ตามเกณฑแ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ของ American
Psychiatric Association มีดังนี้ (4) โดยไดจัดลําดับเป็นคํายอ WAGER OFTEN เพื่อใหสะดวกใน
การจดจําไดงาย (3)
Withdrawal – รูสึกกระสับกระสายหรือหงุดหงิดงายเวลาพยายามหยุดหรือ ลดการเลน
พนัน
Affect significant relationship – ความสัมพันธแกับบุคคลสําคัญ โอกาสในดานการงาน
การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน
Goal is to get even by chasing – หลังจากเสียเงินพนันแลว ไดพยายามที่จะกลับไป
เลนเพื่อเอาเงินคืนบอยครั้ง
Escape – เลนการพนันเพื่อหาทางออกจากปัญหา หรือใหมีความรูสึกที่ดีขึ้นจากความรูสึก
ไมสบายใจ
Rescue – ตองใหบุคคลอื่นหาเงินมาชวยใหพนจากการเป็นหนี้พนัน
Outside the laws – ทําผิดกฎหมาย เชน ปลอมแปลงเอกสาร ขโมยของ เพื่อใหไดเงินมา
ใชหนี้พนัน
Failure to control – พยายามที่จะควบคุม ลด หรือ หยุดการเลนพนันแตทําไมสําเร็จ
บอยครั้ง
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Tolerance – พนันดวยการเพิ่มปริมาณเงินมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหคงความรูสึกตื่นเตน
เชนเดิมไว
Evades telling the truth – โกหกครอบครัว แพทยแผูรักษา หรือ บุคคลอื่นเพื่อปกปิดการ
เลนพนันของตนเอง
Needs to think about gambling – ครุนคิดถึงแตการพนันอยางมาก ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประสบการณแการเลนพนันในอดีตของตนเอง วาเลนไดหรือเสียอยางไร รวมไปถึงการวางแผนลวงหนา
วาจะทําอยางไรใหชนะในคราวตอไป หรือ คิดวิธีหาเงินเพื่อจะนําไปใชในการพนันครั้งตอไป
หากมีอาการขางตน 5 ขอหรือมากกวา แสดงวาติดการพนัน แตหากมี 3 หรือ 4 อาการ จัด
วาเป็นผูมีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน และ หากมีเพียง 1 หรือ 2 ขอ จะจัดเป็นผูเลนพนันที่มีความเสี่ยง
(at-risk gambler) ดังแสดงในตาราง
ชนิดของพฤติกรรมการ
พนัน

จุดประสงค์การ
พนัน

ติดการพนัน (pathological
gambler)
มีปัญหาจากการพนัน
(problem gambler)
ผูเลนพนันที่ดูเสี่ยงจะติด
(at-risk gambler)
พนันตามงานสังคม
(social gambler)
นักพนันมืออาชีพ
(professional gambler)

ความสุข ความ
ตื่นเตน หนีปัญหา
ความสุข ความ
ตื่นเตน หนีปัญหา
ความสุข ความ
ตื่นเตน หนีปัญหา
ความสนุกสนาน
หารายไดเลี้ยง
ตนเอง

จานวนเงินที่
เสียในการ
พนัน
คาดเดาไมได

จานวนเงินที่
ใช้เพือ่ พนัน

การรักษา

ควบคุมไมได

ตองรักษา

คาดเดาไมได

ควบคุมไมได

ควรพามา
ประเมิน
ควรพามา
ประเมิน
ไมจําเป็น

คาดเดาไมได

ควบคุมได
พอใช
ควบคุมเงินที่จะ ควบคุมได
เสียได
อยางดี
ควบคุมและ
ควบคุมได
คาดเดาได
อยางยอด
เยี่ยม

ไมจําเป็น

ตารางที่ 2.1 ชนิดตางๆของนักพนัน
ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข มีการใหบริการ “สายดวนเลิกพนัน 1323” ซึ่งในปัจจุบันใช
เทคนิคใหมสัมภาษณแสรางแรงจูงใจใหผูติดพนันเลิกไดดวยตนเอง มีบทบาทหนาที่ในการบําบัดคน
เครียดจากปัญหาพนัน ผลกระทบตอเนื่องถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยกรมสุขภาพจิตรวมมือ
กับสานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ขยายบริการ “สายดวนใหการปรึกษาปัญหาพนัน 1323” โดย
ผูเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแกปัญหากระทบตอสังคมอยางรุนแรงและกวางขวางมาก
แมวาการติดการพนันจะเป็นภาวะเรื้อรัง และมักจะกลับเป็นซ้ําไดบอยๆ แตก็เป็นภาวะที่
สามารถรักษาได ผูติดการพนันมักจะขอรับการรักษาเมื่ออาการเป็นมากจนมีปัญหาการเงินขั้นรุนแรง
อยางไรก็ตามการรักษาจะทําใหคุณภาพชีวิตของผูติดการพนันและครอบครัวโดยเฉพาะเรื่ องการเงินดี
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ขึ้น สําหรับแนวทางการรักษามักใชวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (behavioral therapy) การให
คําปรึกษา (counseling) หรือ อาจใชวิธีการเปลี่ยนแนวคิด (cognitive therapy) และอาจใหเขารวม
กลุมเพื่อใหการสนับสนุนและใหกําลังใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเลนการพนัน การรักษาดวยยา
อาจมีสวนชวยไดบาง แมวายาเหลานี้ยังไมไดรับการรับรองวาสามารถใชไดผล แตการใหการรักษา
รวมกันระหวางการรักษาโดยไมใชยารวมกับการใหยามีแนวโนมที่จะทําใหผลการรักษาออกมาดีที่สุด
นอกจากนี้ควรรักษาโรคอื่นที่พบรวมกับการติดการพนัน เช น ภาวะซึมเศรา วิตกกังวล และ การติด
ส า ร เ ส พ ติ ด ช นิ ด อื่ น เ ช น เ ห ล า บุ ห รี่ จ ะ ช ว ย ทํ า ใ ห ก า ร ติ ด ก า ร พ นั น ดี ขึ้ น ไ ด
(http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%
A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%
B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0
%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%
B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0
%B8%B1%E0%B8%99.html วันที่ 29 ตุลาคม 2560)
ขณะที่ ( ผาสุก พงษแไพจิตร, 2543 ข: 36-38) ไดอธิบายถึง กระบวนการที่ทําใหคน
กลายเป็นนักการพนันที่มีปัญหาซึ่งมีอยู 3 ระยะ คือ
1. ระยะชั ยชนะ นัก พนัน จะเพลิดเพลินกั บการเลน การพนันมาก และคิ ดวา ตนเองเก ง
เพราะมักจะชนะรางวัลใหญๆ นอกจากนี้ มักจะเกิดความรูสึกมั่นใจตนเองมากขึ้น ในทักษะการเลน
ของตน พวกเขามักมีความเชื่อมั่นวา เงิน คือ ทางออกของปัญหาชีวิตซึ่งผลักดันใหมีการเพิ่มทุนในการ
เลนการพนัน โดยเฉพาะนักพนันหญิงสวนใหญจะมองการพนันวา เป็นหนทางหลบหนีปัญหาในอดีต
ของตน ปัญหาชีวิตครอบครัว หรือปัญหาความสัมพันธแในครอบครัว
2. ระยะพายแพ เมื่อนักพนันทุมเงินและเวลาในการพนันมากขึ้น ความสูญเสียและความ
พายแพก็เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไดยาก ทําใหเกิดปัญหาการเงินและนําไปสูการสูญเสียความเชื่อมั่นใน
ตนเองในทักษะการพนัน แตก็พยายามเลนตอเพื่อเงินและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดยคาดหวังจะ
ไดรางวัลใหญ เมื่อนักพนันมีความทุกขแกังวลมากขึ้นก็จะเลนการพนันหนักขึ้นบอยครั้งขึ้น ปลอยปละ
ละเลยงานและครอบครัว เมื่อทุนทรัพยแหมดก็เริ่มคิดถึงการกระทํา ผิดเล็กๆ นอยๆ เพื่อเป็นทางหา
เงินมาเลนพนัน
3. ระยะสิ้นหวัง นักพนันจะถลําลึกไปในวิธีหาเงินมาเลนการพนันมากยิ่งขึ้น โดยมักจะแก
ตัววา เป็นการยืมเงินมาใชชั่วคราวจนกวาจะไดรางวัลใหญๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก ผลก็คือ เลนการ
พนันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเงินหมด นักพนันเริ่มรูสึกวาชีวิตลําบากมากแทบทนไมไ ดและมีชีวิต
แบบหวาดกลัวกฎหมาย กลัวเจาหนี้ คูครอง และมักจะหาทางออกโดยการฆาตัวตาย
จะเห็นไดวา การพนันไดเขาเป็นสวนหนึ่ง ของวิถีชีวิตที่สง ผลกระทบทั้ง ทางดานรางกาย
จิตใจและสังคม ของผูคนที่ยากจะแยกขาดออกจากกัน
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2.1.5 สถานการณ์การพนันในประเทศไทย
ศูนยแศึกษาปัญหาการพนันไดมีการดํา เนินการใหมีการสํารวจสถานการณแการพนัน ในปี
2558 ภายใตโครงการ การศึกษาสถานการณแพฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย
ประจําปี 2558 โดยศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) (วิศรุต ภูไหมทอง (2558) ไดทํา
การสํารวจประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ใน 26 จังหวัด จํานวน 7,018 ตัวอยาง พบวา ประชากรที่มี
อายุ 15 ปี ขึ้ น ไป เล น การพนั น ร อ ยละ 52.4 หรื อ ประมาณ 27 ,393,678 คน การพนั น เป็ น
ปรากฏการณแที่แพรหลายในสังคม เห็นไดจากการที่คนไทยถึงรอยละ 73.8 เคยมีประสบการณแเลน
การพนันมาแลวไมอยางไดก็อยางหนึ่ง กลาวคือ เกือบ 3 ใน 4 ของคนไทยเคยเลนการพนันในในชีวิต
ที่ผานมา การพนันที่แพรหลายที่สุดในสังคมไทย การพนันที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ สลากกินแบง
รัฐบาล (19.078 ลานคน ประมาณการวงเงิน 77,143 ลานบาท) หวยใตดิน (16.493 ลานคน
ประมาณการวงเงิน 130,879 ลานบาท ) พนันทายผลฟุตบอล (1.992 ลานคน ประมาณการวงเงิน
136,125 ลานบาท) และไฮโล/โปปั่น/กําถั่ว/ถั่วแยก/น้ําเตาปูปลา (8.5 แสนคน ประมาณการวงเงิน
8,778 ลานบาท) บิงโก และการพนันพื้นบาน เชน วัวชน/ตีไก/กัดปลา ประมาณ 500,000 คน
เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลนการพนันมากสุด คือ 9.90
ลานคน ภาคกลาง 4.78 ลานคน กรุงเทพและปริมณฑล 4.76 ลานคน ภาคเหนือ 4.21 ลานคน และ
ภาคใต 3.74 ลานคน ขณะที่คนเคยเลนการพนันครั้งแรกเฉลี่ยอายุ 22 ปี มีเด็กและเยาวชนเขาไป
เกี่ยวของกับวงการการพนันจํานวน มากถึง 3.1 ลานคน อายุนอยสุด คือ 7 ปี และจากการสํารวจการ
ประเมินตนเองของกลุมที่เลนการพนัน ในปี 2558 พบวา ระบุยอมรับวาตนเองติดการพนัน ประมาณ
2.172 ลานคน ไมแนใจวาตนติดการพนัน 5.183 ลานคน
กนกศักดิ์ แกวเทพ (2560) ไดสัง เคราะหแองคแความรูการวิจัยการพนันพื้นบาน จํานวน 5
เรื่อง ไดใหมุมมองมิติเศรษฐศาสตรแการเมืองของบอนการพนันพื้นบาน วา การพนันเป็นเรื่องที่คาบ
เกี่ยวกับกลไกและอํานาจรัฐ (state apparatus and state power) ทั้งในสวนของผูปฏิบัติหนาที่
ของรัฐในหลายระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งฝุายปกครองและตํารวจ และตัวบทกฎหมายหลายอยาง อาทิ
เชน แมวากฎหมายระบุวาประชาชนสามารถขออนุญาตเลนการพนัน (บางประเภท) ได แตในทาง
ปฏิบัติ การที่จะไดรับอนุญาตใหเลนการพนันหรือไมนั้นก็ยังอาจจะตองขึ้นอยูกับผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจระดับตางๆ เชน ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งแตละทานอาจมีนโยบายเฉพาะตัว และตามเงื่อนไข
และสภาพการณแอันหนึ่งๆ เชน การรณรงคแสังคมปลอดอบายมุข เป็นตน ผลก็คือ ในทางปฏิบัติ การ
พนันเกือบจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหมด และไดกลายมาเป็นชองทางในการแสวงหาผลประโยชนแใน
รูปแบบตางๆ ที่อาจเรียกรวมกันในที่นี้วา “สวย”
2.1.6 นโยบายของรัฐไทยเกี่ยวกับการพนัน
แนวทางการปฏิบัติของรัฐไทยเกี่ยวกับการพนัน ในชวงแรกนั้น มุงที่การแสวงหารายได
หรือผลประโยชนแจากการพนันการกําจัดหรือควบคุมการเลนการพนัน โดยในสมัยพระเจาบรมโกษฐแ
ไดโปรดใหมีการจัดตั้งนายอากรบอยเบี้ยเพื่อเก็บผลประโยชนแจากการเลนการพนัน โดยเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากเจาของบอนการพนันถั่วโป และหวย โดยนําเงินชวยราชการ และยอมใหมีการ
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ผูกขาดอากรไปตั้งบอนเบี้ยตามหัวเมืองทั่วไป ซึ่ง การเปิดบอนการพนันโดยเก็บคาธรรมเนียมอากร
บอนเบี้ยเขาคลังนี้มีอยูเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนแโกสินทรแตอนตน
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัวราชการที่ 5 พบวา การพนันเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดอาชญากรรม โจรผูรายซุกชุม ประชาชนไมทํามาหากิน ยากจนลง พระองคแจึงมี
พระบรมราชโองการใหเลิกและปิดบอนการพนันในทองที่ มณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร
กับกําจัดใหการเลนการพนันในมณฑลอื่นนอยลง จนกระทั่งสมัยราชการที่ 6 ไดมีการประกาศปิดบอน
การพนันทั่วราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2460 และไดมีการปิดโรงหวย เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2495
สําหรับกฎหมายการพนันในประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรคแ
(2543, น. 106-107) พบวา กฎหมายการพนันฉบับแรกมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ซึ่งเป็นการรวบรวม
กฎหมายการพนันฉบับตาง ๆ มารวมไวในที่เกี่ยวกัน ตอมามีประกาศใชพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.
2478 เป็นการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมการพนันประเภทตาง ๆ จนกลายเป็น
กฎหมายฉบับที่ใชอยูในปัจจุบัน
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย เริ่มมีการใชบังคมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2472 คือ ประมวลกฎหมายแพงละพาณิชยแ บรรพ 3 ลักษณะ 18 วาดานการพนันขันตอ
มาตรา 853 ถึง มาตรา 855 ตอมาใน พ.ศ. 2473 ไดมี พระราชบัญญัติการพนัน 2473 ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ที่มีบทบัญญัติขอบังคมเกี่ยวกับความผิด และบทลงโทษทางอาญาใชบังคับ
เป็นครั้งแรก และตั้งแตนั้นเป็นตนมา แนวความคิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยไดเปลี่ยนจากการ
แสวงหาผลประโยชนแมาเป็นการควบคุม จนกระทั้งปี พ.ศ. 2478 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การพนันที่มีอยูเดิมใหทันสมัยขึ้น และมีการเพิ่มเติมการพนัน พ.ศ. 2478 นี้ ยังเป็นกฎหมายที่ใชกันใน
ปัจจุบัน
กฎหมายการพนันประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบดวย 3 หลักการ คือ 1) การพนัน
จะตองปราศจากความเกี่ยวของกับการกออาชญากรรมอื่น กระทําดวยความซื่อสัตยแ และมีกลไป
ปูองกันและลดผลกระทบ 2) ผูเลนการพนันจะตองไดทราบขอมูลและสามารถมั่นใจไดวาจะไมถูกเอา
เปรียบ และ 3) กฎหมายจะตองบัญญัติคุมครองเด็กและเยาวชนและบุคคลที่ขาดความสามารถในการ
ปูองกันตนเอง ทั้งนี้การพนันทุกประเภทถือวาเป็นสิ่ง ผิดกฎหมาย เวนแตจะไดรับใบอนุญ าตจาก
พนักงานเจาหนาที่
ในปัจจุบัน มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการพนัน ไดแก พระราชบัญ ญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 กฎกระทรวงและระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 853-855 พระราชบัญญัติวาดวยสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517
และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 โดยควบคุมถึงการ
พนันออนไลนแทุกประเภท ไมวาจะเป็นการพนันแบบ คาสิโน หรือการพนันบอลผานเว็บไซตแ ลวนถือ
วาเป็นสิ่งกฎหมายทั้งสิ้น
ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2485 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2485 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
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2490 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
เนื่องจากในขณะนี้ เทศบาลไดรับเงินปันสวนรายไดจากการอนุญาตใหเลนการพนั นไวนอยมาก โดย
ไดรับเพียง 10% ของอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญ าตเทานั้น และรายไดของเทศบาลไมเพียงพอแก
ภารกิจในอันที่จะบํารุงทองถิ่น จึงควรเก็บภาษีการเลนการพนัน หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบัญชี
ข. แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เพิ่มขึ้น เพื่อใหเป็นรายไดแกเทศบาลและแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏ
วาไดมีการเลนการพนันสลากกินรวบอัน เป็นการผิดกฎหมายอยูโดยแพรหลาย สมควรที่จะแกไ ข
เพิ่มเติมกฎหมายใหลงโทษหนักขึ้นเพื่อเป็นการปราบปราม และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีผูขายขายสลากกินแบงที่ยังมิไดออก
รางวัลเกินกวาราคาที่กําหนดไวในสลาก เป็นเหตุใหประชาชนตองซื้อสลากในราคาสูง และไมอาจ
ลงโทษแกผูขายได เพื่อเป็นทางปูองกันและปราบปรามจึ ง ตองออกกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อมิใหผูขาย
ขายสลากกินแบงที่ยังมิไดออกรางวัลเกินกวาราคาที่กําหนดไวในสลาก
ประเภทการพนัน ที่ห้ามมิให้อนุญาต จัดให้มี หรือเข้าเล่น
ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 (แกไขเพิ่มเติม) มีการกําหนดประเภทการ
พนัน ออกเป็น 2 ประเภท คือ บัญชี ก และบัญชี ข ดังนี้
1) ประเภทการพนั น ที่ ห า มมิใ ห อ นุ ญ าต จั ด ให มี หรื อ เข า เล น บั ญ ชี ก. ท า ย
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มี 28 ชนิด คือ 1. หวย ก. ข. 2. โปปั่น 3. โปกํา 4. ถั่ว 5. แปด
เกา 6. จับยี่กี 7. ตอแตม 8. เบี้ยโบก หรือคูคี่ หรืออีโจง 9. ไพสามใบ 10. ไมสามอัน 11. ชางงา หรือ
ปฺอก 12. ไมดํา ไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง 13. อีโปงครอบ 14. กําตัด 15. ไมหมุน
หรือลอหมุนทุก ๆ อยาง 16. หัวโตหรือทายภาพ 17. การเลนซึ่งมีการทรมานสัตวแ เชนเอามีดหรือ
หนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาใหสัตวแชนหรือตอสูกัน หรือสุมไฟบนหลังเตาใหวิ่งแขงกันหรือการเลนอื่น
ๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตวแ อันมีลักษณะคลายกับที่วามานี้ 18. บิลเลียดรู ตีผี 19. โยนจิ่ม 20. สี่เหงา
ลัก 21. ขลุกขลิก 22. น้ําเตาทุก ๆ อยาง 23. ไฮโลวแ 24. อีกอย 25. ปั่นแปะ 26. อีโปงซัด 27. บากา
รา 28. สล฿อทแมชีน
2) ประเภทการเลนที่สามารถอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลนได เป็นการเลนที่ตองไดรับ
อนุญาตจากเจาหนาที่กอน ฯ ที่จะมีการจัดใหมี หรือเขาเลนได ซึ่ง กฎหมายไดกําหนดประเภทการ
พนันนี้ไวใน บัญชี ข. มี 28 ชนิด ไดแก 1. การเลนตาง ๆ ซึ่งใหสัตวแตอสูหรือแขงกัน เชน ชนโค ชนไก
กัดปลา แขงมา ฯลฯ นอกจากที่กลาวไวในหมายเลข 17 แหงบัญชี ก. 2. วิ่งวัวคน 3. ชกมวย มวย
ปล้ํา 4. แขงเรือพุง แขงเรือลอ 5. ชี้รูป 6. โยนหวง 7. โยนสตางคแหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ 8.
ตกเบ็ด 9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ 10. ยิงเปูา 11. ปาหนาคน ปาสัตวแ หรือสิ่งใด ๆ 12. เตเาขามดาน 13.
หมากแกว 14. หมากหัวแดง 15. ปิงโก 16. สลากกินแบง สลากกินรวบหรือการเลนอยางใดที่เสี่ยง
โชคใหเงินหรือประโยชนแอยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 17. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใด
อยางหนึ่ง 18. สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 19. บุ฿กเมกิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง
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20. ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไมไดออกในประเทศสยาม แตไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบ
ดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 21. ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพตาง ๆ 22. ดวด 23. บิลเลียด
24. ของออย 25. สะบาทอย 26. สะบาชุด 27. ฟุตบอลโต฿ะ 28. เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟูา
พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใด
ซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม
ยังมีการพนันประเภทอื่น นอกจากประเภท ก. หรือ ข. เป็นการพนันซึ่งไมไดระบุชื่อ
ไวใน พ.ร.บ. การพนันที่อนุญาตใหเลนไดเฉพาะงานนักขัตฤกษแหรือโอกาสพิเศษ เชน พนันแบก
ขาวสาร ใครแบกไดหนักกวาคนนั้นชนะ หรือพนันกินกเวยเตี๋ยว ใครกินไดมากกวาคนนั้นชนะ เป็นตน
นอกจากนี้ระบบกฎหมายในตางประเทศสวนใหญมีการแบงประเภทของกฎหมายควบคุม
การพนันออกเป็น 3 ประเภท ไดแก เกมการพนัน (Gaming) การขันตอ (Betting) และลอตเตอรี่
(Lotteries)
1) เกมการพนัน (Gaming) เป็นการพนันประเภทที่ผูเลนมีสวนเขารวมเลนในเกมการพนั น
ดวยตนเองมีโอกาสใชความสามารถของตนเองในการตัดสินใจในขณะที่เขารวมในการเลนนั้น ซึ่งมีเกม
การเลนอยูหลายประเภทดวยกัน โดยที่กาสิโนถูกจัดวา อยูในประเภท Gaming ดวย
2) การขันตอ (Betting) เป็นการพนันประเภทที่ผูเลนไมไดมีสวนรวมในเหตุการณแซึ่งนํา
ไปสูการขันตอ เชน การพนันผลการแขงขันของเกมกีฬา ซึ่งผูเลนมิไดเป็นผูเขารวมใชความสามารถ
ของตนเองในการแขงขันนั้น เพียงแตขันตอโดยใชผลของการแขงขันนั้นๆ เทานั้น เชน ขันตอผลของ
มวย ฟุตบอล หรือการชนไก เป็นตน
3) ลอตเตอรี่(Lotteries) ถือเป็นการพนันชนิดหนึ่งซึ่งรัฐเป็นผูจัดใหมีขึ้นโดยหนวยงานของ
รัฐ หรือโดยเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากรัฐ
ขณะที่ในปัจจุบันมีการพนันออนไลนแและ มีคาสิโนบริเวณชายแดนไทยเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ที่เป็นธุรกิจบอนการพนัน หรือ คาสิโน ไดกระจายตามบริเวณแนวชายแดนไทยไดรับความนิยมจาก
นักเสี่ยงโชค นักพนันจากคนไทยจํานวนมาก ไมวาจะเป็นชายแดนติดประเทศพมาตรงขามจังหวัด
เชียงราย ตาก และระนอง ชายแดนติดประเทศลาวตรงขามจังหวัดหนองคาย นครพนม ชายแดนติด
ดานประเทศกัมพูชา ตรงขามจังหวัดสระแกว ตราด จันทบุรี สุรินทรแและศรีสะเกษ และชายแดนติด
ประเทศมาเลเซีย ติดชายแดนดาน จังหวัดสงขลา โดยสวนใหญเปิดรองรับนักเสี่ยงโชค นักพนันทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศเขาไปเลนการพนัน การเดินทางไปเลนพนัน ในคาสิโนยานนี้จะไดรับ
ความสะดวกสบายมากกวาที่อื่น เนื่องจากไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนักกําลังเป็นที่นิยมของบรรดานัก
พนัน
การเลน การพนั น ในปัจ จุ บัน ทํ าใหเ กิ ดปั ญ หาที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในมิ ติสั ง คม เศรษฐกิ จ
กฎหมาย สงผลกระทบในหลากหลายมิติ ดังนั้นรัฐไทยไดออกฎหมายควบคุมการเลนการพนันทั้งใน
รูปแบบการเลนการพนันที่ถูกกฎหมายที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตองมีกฎหมายรองรับ และการเลนการ
พนันที่ผิดกฎหมาย และการการควบคุมการเลนเป็นรายกรณี เชน คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้ง
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ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึง กัน เพื่อใหแตละจังหวัดจัดทํา
ประกาศ เกี่ยวกับมาตาการการปูองกัน และการควบคุม
นอกจากนั้น ในบางชุมชนทองถิ่นเองก็มีการสรางมาตรการ มีการกําหนดนโยบาย มีบรรทัด
ฐานของชุมชนทองถิ่นรวมกับหนวยรัฐและภาคประชาสังคมไดมีการกําหนดมาตรการ ขอบังคับ และ
ออกระเบียบกฎเกณฑแ ของตนเองเพื่อปูองกันไมใหคนในชุมชนทองถิ่ น เขาไปยุงเกี่ยวกับการพนัน
หรือเลนการพนัน เชน นโยบายหมูบาน ศีล หมูบานปลอดเหลา ปลอดการพนัน มีธรรมนูญ ตําบล
นโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหลา ปลอดการพนัน โดยรับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตลอดทั้งปี เป็นตน
2.1.9 แนวคิดพื้นที่ชายแดน (Borderland)
พื้ น ที่ ช ายแดนหรื อ พื้ น ที่ พ รมแดน มี คํ า ใช ที่ ใ กล เ คี ย งกั บ คํ า นี้ ห ลายคํ า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การศึกษาในอาณาบริเ วณพื้นที่ดั งกลาวเชน ชายแดน (Border) พรมแดน(Frontier) เขตแดน
(Boundary) เสนเขตแดน (Borderline) พื้นที่ชายแดน (Borderlands) และอาณาเขต (Territory)
หรือคําคําที่มีลักษณะสื่อถึงการเคลื่อนไหวไรขอบเขตเชน ขามเขตแดน (Trans-Boundary) ขามชาติ
(Transnational) และขามแดน ( Cross-Border) เป็นตน มีการพยายามนิยามหรืออธิบายลักษณะ
การใชศัพทแเฉพาะของแตละคําอยางระมัดระวัง ทั้งนี้ยังไมตองกลาวถึง การแปลความหมายในภาษา
ตางๆ ที่ปราศจากความชัดเจนความเขาใจ และนํามาใชในบริบทที่แตกตางกัน (จักรกริช สัง ขมณี.
2550 : 16-17)
หากเราพิจารณาดูแนวคิดเรื่องพื้นที่ชายแดนในทางมานุษยวิทยา เราจะสังเกตเห็นไดวามี
การใชแนวคิดนี้แตกตางกันออกไปอยางนอยสามลักษณะดวยกัน ลักษณะแรกเป็นการพูดถึ งชายแดน
ดานสังคม ซึ่งหมายถึงเครือขายความสัมพันธแ การรวมกลุมและการจัดการองคแกรทางสังคม ลักษณะที่
สองเป็นชายแดนทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงเสนแบงกั้นระบบสัญลักษณแ และการใหความหมายทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป ในแตละกลุม และลักษณะที่สามเป็นการพูดถึงดินแดน (Territory)
ซึ่งหมายถึง ชายแดนทางกายภาพและทางการเมือง แนนอนการแบงแยกชายแดนทั้งสามแบบนี้ มิใช
การแบงแยกในลักษณะเด็ดขาด หากแตมีการทับซอนกันอยู ระหวางพื้นที่ทางสังคม (social space)
พื้นที่ทางวัฒนธรรม (cultural space) กับพื้นที่ทางกายภาพและการเมือง (geopolitical space)
(ยศ สันตสมบัติ. 2551 : 49)
ปิ่นแกว เหลืองอรามศรี (2545 : 1-16) กลาวถึงชายแดนในทัศนะของนักประวัติศาสตรแชาว
ฝรั่งเศส Pierre Vilar อธิบายวา ชายแดนคือ จุดกําเนิดของความเป็นชาติและประเทศ เป็นจุดเริ่มตน
พรอมๆ กับจุดสิ้นสุดของรัฐชาติสมัยใหม และขอบเขตความเป็นอธิปไตย เป็นเสนแบง ที่ผนวกเอา
“ความเหมือนกัน” ของคนในชาติภายในพรมแดนเดียวกันเขาไวดวยกัน และแยก “ความตางกัน”
ของคนนอกชายแดนออกไป แนวคิดดังกลาวมองชายแดนในฐานะองคแประกอบสําคัญของรัฐชาติ ที่มี
บทบาทหนาที่ในการผูกโยงประวัติศาสตรแของมนุษยแและสั ง คมเขากับการดํารงอยูของรัฐชาติ อัน
กลายมาเป็นศูนยแกลางของชีวิตของคนทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นแนวคิดเรื่องชายแดนจึงนิยาม
โดยผูกโยงกับแนวคิดเรื่องดินแดนและรัฐชาติ ชายแดนจึงเป็น
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เครื่องมืออันหนึ่งในการจัดระเบียบของรัฐที่เขามาสรางความเหมือนและความตางของคน
ในสังคมและคนตางสังคมที่เคลื่อนยายไมได (Fixed) และไมอาจปะปนกัน เป็นกลไกสําคัญในการผลิต
พื้นที่ทางการเมือง และทางวัฒนธรรมที่ตอเนื่องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ธงชัย วินิจจะกูล (Thongchai Winichakul. 2541 : 73-80) มองวาพื้นที่ชายแดนหรือเขต
แดนในกระบวนการกลายเป็นรัฐชาติของสยาม เป็นการใชอํานาจของเทคโนโลยี โดยการใชแผนที่เป็น
เครื่องมือ ในชวงเปลี่ยนผานศตวรรษที่ 20 การขีดเสนกั้นเขตแดนลงบนแผนที่โดยอังกฤษกับรัฐบาล
สยาม ทําใหเกิดผลตอการกําหนดเสนเขตแดน สยามไดกลายมาเป็นพื้นที่ที่มีเขตแดนที่ชัดเจนแนนอน
พื้นที่ทางกายภาพถูกแยกออกจากประเทศเพื่อนบานเชน ลาว กัมพูชา พมาและมาเลเซีย ปฏิบัติการ
ของเทคโนโลยีในการจัดการเขตแดน เพื่อสรางพื้นที่ของความเป็นรัฐชาติขึ้นมา โดยอาศัยความรูใน
การจัดการพื้นที่หรือภูมิศาสตรแ สรางสถาบันทางสัง คมขึ้นมารองรับแนวคิด Geo-body ทําใหการ
สรางตัวตนทางภูมิศาสตรแและประวัติศาสตรแ เป็นเทคโนโลยีที่ทรงอํานาจของความเป็นชาติ
เขตแดนหรือชายแดนของรัฐชาติจึงถูกกําหนดแนนอนอยางตายตัวบนแผนที่ และตองไดรับ
การยอมรับจากระบบกฎหมายระหวางประเทศ เขตแดนบงบอกถึงอํานาจอธิปไตยและการควบคุม
ของรัฐเหนือประชาชนพลเมือง การลวงละเมิดเขตแดน อาจนํามาซึ่งการใชกําลัง ทหารและความ
รุนแรงหรือการขมขูคุกคาม ใชกําลัง เพื่อปกปูองอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐชาติ นับเนื่อง
ตั้ง แต ค.ศ. 1970 เป็น ตน มา นั กมานุ ษยวิท ยาเริ่ มใชพื้ นที่ ชายแดนเป็ นหนว ยวิ เคราะหแ ที่ช วยให
มองเห็นความสัมพันธแระหวางชุ มชนทองถิ่นกับรัฐชาติ ในลักษณะที่เคลื่อนไหวและซับซอนมากขึ้น
(ยศ สันตสมบัติ. 2551 : 53-56) อาณาบริเวณชายแดนจึง เป็นพื้นที่ที่เราไมเพียงแตเห็นอํานาจและ
ขอจํากัดของรัฐชาติ แตเรายังเห็นความขัดแยงและการอํานวยความสะดวกในฐานะที่อาณาบริเวณนี้
หลากลนไปดวยปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของผูคนจํานวนมากที่มีประวัติของการยายถิ่นพลัดถิ่น ขาม
รัฐชาติ อาณาบริเวณชายแดนเป็น พื้นที่ในระหวาง ซึ่งมิติทางวัฒนธรรม การเมือง
เศรษฐกิจ และความรุนแรงถูกถักทอกันอยางซับซอนจนหลายครั้งไมเห็นรองรอย และ
บริเวณพื้นที่ในระหวางนี้เองที่เป็นจุด นัดพบกันของความหลากหลาย ภายใตความพยายามทําให
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันของรัฐชาติ (เดชา ตั้งสีฟูา. 2549 : 306-307)
Andrew Walker (1999:232) กลาวถึงอํานาจใหมที่ชายแดนวาจะประกอบดวยชองโหว
(Interstitial zon) ที่มีการโยกยายและแทนที่ เกิดการสูญสลายของอาณาบริ เวณแบบหนึ่งเดียว จะ
เกิดอัตลักษณแและลักษณะใหมของวิถีชีวิต เกิดการเชื่อมตอในมิติการทับซอนทั้งดานการเมืองระดับ
ทองถิ่น สังคมพหุลักษณแ และวัฒนธรรมแบบลื่นไหล
Wilson and Donnan (2002 : 3-6) มองวา ชายแดนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เป็นพื้นที่ที่ตอรองไดทั้งระดับปฏิบัติการและระดับการนิยามความหมายตอกิจกรรมตางๆ ในทองถิ่น
ผูคนในพื้นที่พรมแดนสามารถตอรองและใหความหมายที่เกี่ยวของกับการเป็นสมาชิกของชาติและรัฐ
ได แนวคิดของ Appadurai (1996) มองพื้นที่ชายแดนในลักษณะที่เคลื่อนไหวและเลื่อนไหล สวน
Walker (1997) นําเสนอวา รัฐชาติไมไ ดมีอํานาจในการกําหนดกติกาตางๆ ในบริเวณชายแดนแต
เพี ย งฝุ า ยเดี ย ว แต ผู ค นที่ อ ยู ใ นบริ เ วณนั้ น ก็ ส ามารถที่ จ ะสร า งสรรคแ ต อ รองและอธิ บ ายการให
ความหมายของพรมแดนโดยตัวของเขาเองโดยผานกิจกรรมตางๆชายแดนไมใชเสนที่ขีดไวอยาง
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ตายตัวเพื่อใหคน สิ่งของ หรือความคิด ขามไปขามมาแตชายแดนไมวาจะเป็นชายแดนของอะไรก็ตาม
ถูกขยับ ถูกลบ และถูกขีดใหมอยูเสมอๆ ขึ้นอยูกับความสัมพันธแของกลุมคนในแตละสถานที่และเวลา
(ปฤษฐา รัตนพฤกษแ. 2545 : 38) พื้นที่ชายแดนจึงมีความหมายที่หลากหลายและแบงออกเป็นหลาย
ลักษณะ แตละลักษณะไมไดแบงแยกอยางชัดเจน มีการทับซอนกันอยู ความหมายของพื้นที่ชายแดน
จึงเลื่อนไหลไปตามระยะเวลา อํานาจ สังคม บริบทแวดลอมและความเคลื่อนไหวของผูคนที่เกี่ยวของ
ผานอํานาจการตอสูตอรอง กิจกรรมตางๆ ในวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน
ผูวิจัยเห็นวาพื้นที่สนามวิจัยโครงการ การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะ
เกษ มีลักษณะความเป็นพื้นที่เฉพาะและมีบริบทของความเป็นพื้นที่ชายแดน (Borderland) ที่แตตาง
สังคมชนบทโดยทั่วไป
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพนั น ในประเทศไทยที่ ผ า นมา มุ ง ศึ ก ษาประเด็ น ในเชิ ง
เศรษฐศาสตรแ มิ ติท างเศรษฐกิ จและการจั ดสรรทรั พยากรและกระจายทรั พยากร การพนัน จึง มี
ความหมายในเชิงเศรษฐศาสตรแระดับมหาภาคเป็นสวนใหญ ซึ่งงานวิจัยเรื่องการพนันที่สําคัญ ไดแก
เศรษฐศาสตรแการเมืองเรื่องการพนัน (ผาสุก พงษแไพจิตร,2546) เศรษฐกิจการพนัน (สังศิต พิริยะ
รังสรรคแ, 2547) แตการศึกษานี้มุงไปศึกษาการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่บริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
2.2.1 การพนัน ที่เกี่ยวข้องเด็กและเยาวชน ในสังคมไทย
กาญจนแนภา พงศแพนรัตนแ และธีรโชติ ภูมิภมร (2559) ไดศึกษาเยาวชนกับการพนัน:
ปัจจัยเสี่ยง ความเปราะบางและผลกระทบทางสังคม โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนที่มีอายุ 13-24 ปี โดย
แบงเป็น 2 ระดับคือ วัยรุนตอนตน (13-18 ปี) และวัยรุนตอนปลาย (19-24 ปี) จากชุมชนเสี่ยงจาน
วน 5 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาไดสะทอนวา ปัจจุบันยัง ไมมีการสง เสริมใหเกิด
นโยบายในการคุมครองเยาวชนผลกระทบจากปัญหาการพนันในภาพรวม และการสรางการมีสวน
รวมจากผูมีสวนเกี่ยวของใหไดตระหนักถึง ผลกระทบทางสังคมตอประเด็นการพนันในสังคมไทยยังไม
เพียงพอตอการกําหนดนโยบายสาธารณะในการปูองกันเยาวชนจากการพนัน ขณะเดียวกันในทัศนะ
ของผู วิ จั ย ยั ง มี ค วามพยายามแสดงให เ ห็ น ว า การพนั น ของเยาวชนในมิ ติ ค วามเสี่ ย งและความ
เปราะบางซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมและอบายมุขอื่นๆ ซึ่งสถานการณแเชิงลึกในชุมชนและ
ผลกระทบโดยรวมผลจากการพนัน ทั้ง ผลกระทบระดับสัง คม ระดับความรุนแรง (อาชญากรรม ,
ครอบครัว, สังคม) ผลกระทบดานมิติเศรษฐกิจยังไมชวยใหเกิดการการแกปัญหาของผูติดการพนัน
และการพนั น ที่ ส ง ผลกระทบต อ บุ ค คลอื่ น และผลกระทบด า นสุ ข ภาพของนั ก พนั น เยาวชนเอง
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชวยใหเห็นมิติเชิงผลกระทบระดับจุลภาคจากพฤติกรรมการเลนพนันสูมห
ภาคในเชิงนโยบายและสถานการณแโดยภาพรวมของปัญหาการพนันในมิติเฉพาะกลุมและผลกระทบ
ทางสังคมจากพฤติกรรมการพนัน
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อิ ท ธิ พั ท ธแ สุ ว ทั น พรกู ล และคณะ (2559) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพนั น แฝงในงานวั ด :
กระบวนการเปลี่ ยนสภาพของกิจกรรมงานวัด และผลกระทบที่มี ตอพฤติก รรมการเลน พนัน ของ
เยาวชนไทย พบวา กระบวนการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดเป็นการพนันแฝง เกิดจากประเด็น
สําคัญ 4 ประเด็น ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานวัด
ทําใหมีการคิดคนเกมการเลนที่มีความหลากหลายแตกตางกันออกไป มีการแขงขันกันมากขึ้นทําใหมี
การพัฒนารูปแบบใหดึงดูดใจมากขึ้น แปลกขึ้น ดั ดแปลงเป็นเกมใหม ๆ โดยมีเปูาหมายเพื่อให มี
ผูสนใจเลนมากขึ้น 2) การเปลี่ยนแปลงมุมมองในการเพิ่มรายไดของวัด การเพิ่มรายไดของวัดเป็นอีก
ประเด็น หนึ่งที่เ ป็นสาเหตุของการเปลี่ย นสภาพของกิจกรรมงานวัดเป็น การพนั นแฝง ยิ่ ง จัดใหญ
เทาไหรยิ่งมีคนมาเดินมากขึ้นเทานั้น และรายไดก็มากขึ้นตามไปดวยเชนกัน 3) กลุมเสี่ยงจากการ
พนันแฝงในงานวัด คือ กลุมวัยรุน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลาย แ ละ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถือเป็นกลุมที่มีความเสี่ยงสูง และสวนใหญเด็กทุกคนรูจักงานวัดตั้งแตอายุ
ยัง นอยโดยการมาเที่ยวกับครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติ ซึ่ง เด็กไดเห็นสภาพบรรยากาศและ
กิจกรรมของงานรวมถึงไดมีโอกาสลองเลนเกมและกิจกรรมตาง ๆ ภายในงานวัดรวมกั บครอบครัว
เมื่อเด็กโตขึ้นบางคนสามารถมาเที่ยวงานดวยตนเองได เนื่องจากเป็นคนในทองถิ่นและงานวัดอยูใน
เขตพื้นที่ใกลบาน บางก็มากับกลุมเพื่อน และเลนเกมในงานวัดดวยตนเองหรือเลนกับเพื่อน และ 4)
การเสพติดการการเสพติดเกม การเลนในลักษณะนี้เกิดขึ้นไดงายมาก โดยลักษณะทั่วไปของเกมการ
เลนในงานวัดสวนใหญตองใชทักษะ ฝีมือ และความชํานาญในการเลน บางเกมเลนคอนขางยากและ
โอกาสในการชนะหรือไดของรางวัลก็ยากดวยเชนกัน หรือบางเกมการเลนอาจไมจาเป็นตองใชทักษะ
หรือความชํานาญใด ๆ เพราะเป็นการเสี่ยงโชค โดยลุนเพียงอยางเดียวพนันในงานวัดผานเกมการเลน
สุภาวดี ขุนทองจันทรแ (2559) ไดศึกษาพฤติกรรมการพนันของวัยรุนในบริบทของสังคมไทย
ภาคอีสานพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร โดยศึกษา กรณีศึกษาจากวัยรุน 5 ราย ผูมีสวน
เกี่ยวของระดับครอบครัว 5 ราย ระดับชุมชน (ผูนําชุมชน) 5 ราย และระดับสังคม (เจาหนาที่รัฐ)
จํานวน 2 ราย พบวา พฤติกรรมการพนันของวัยรุน 5 กรณีศึกษาเทียบกับแบบคัดกรองการติดการ
พนันแบบงายสาหรับประเมินผูเลนพนันของพนม เกตมานและเทียบกับแบบสรุประยะของการติด
พนันของคณะแพทยแศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย พบวา กรณีศึกษาทั้ง 5 มีแนวโนมที่จะมีปัญหา
การเลน การพนัน และเสี่ ยงเป็ นโรคติด พนั นและติด การพนัน อยู ในระยะกลางถึง ระยะปลาย ใน
ลักษณะชีวิตครอบครัวเริ่มไมมีความสุข และไมสามารถหาเงินมาใชหนี้ได เริ่มที่จะเลนพนันเพื่อ “ตาม
เอาคืน” และอยากกลับมาเลนอีกครั้งใหเร็วที่สุดเพื่อเอาชนะพนันที่เพิ่งเสียไป ซึ่งการพนันของวัยรุน
เชื่อมโยงไปสูอบายมุขอื่นอยางหลีกเลี่ยง พฤติกรรมการพนันของวัยรุนสอดคลองกับนักจิตวิทยากลุม
พฤติกรรมที่เชื่อวา มนุษยแเกิดมาไมดีไมเลว มนุษยแจะดีเลวขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ถามนุษยแอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดีก็จะเป็นคนดี ถาอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดีก็จะเป็นคนที่ไมดี มนุษยแจึงเป็นผลผลิต
ของสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมปัญญานิยม ที่เชื่อวามนุษยแจะดี เลว
ขึ้นอยูกับการปรับตัวในสภาพแวดลอม เพราะมนุษยแเป็นผูมีสติปัญญา ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมที่ดี
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ตั้ง แตระดับครอบครัว ชุมชนและสัง คมจะเป็นแนวทางชวยใหวัยรุนหางไกลจากการพนันหรือลด
ปัญหาการพนันได
ธีรารัตนแ วงศแธนะเอนก(2559) ไดศึกษา เรื่อง การสรางชุดการเรียนรูตนแบบเกี่ยวกับการ
พนันสําหรับเด็กในวัยเรียน โดย คณะวิจัยฯ จึงไดทําการศึกษาโครงการและชุดการเรีย นรูการให
การศึกษาเชิงปูองกันปัญหาการพนันสาหรับเด็กในวัยเรียนในโรงเรียนแยกตามระดับชั้นการศึกษา
ตั้ง แตระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศตางๆ เชน
แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดแ เพื่อศึกษาเนื้อ หาและรูปแบบ
ชุดการเรียนรูฯ ที่เหมาะสมมาประยุกตแใชในประเทศไทย จากนั้น คณะวิจัยฯ ไดพัฒนาชุดการเรียนรู
ตน แบบ เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาเชิ ง ปู อ งกั น ปั ญ หาการพนั น สา หรั บ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย โดย ตั้ง ชื่ อชุดการเรีย นรูตนแบบเพื่อปูองกันปั ญหาการพนั น
สําหรับนักเรียนในโรงเรียน นี้วา “คุณรูจักการพนันดีจริงหรือ ” และนําชุดการเรียนรูตนแบบนี้มา
ดํ า เนิ น การทดสอบกั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ย น 3 แห ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีนักเรียนจํานวน 100 คน เขารวมการทดสอบ
ผลการทดสอบ พบวา หลังการทดสอบ นักเรียนมีความรูความเขาใจประเด็นที่เกี่ยวกับการ
พนั นได ดีขึ้ น และสามารถปลูก ฝั งให เด็ กมี ทั ศนคติที่ ถู กต องต อการพนั นได อย างมี นัย สํ าคั ญ โดย
นักเรียนสามารถเขาใจคาจากัดความของการพนันไดอยางดีวา การพนันคือ การเอาเงิน สิ่งของ หรือ
ของที่มีคาไปเสี่ยงกับกิจกรรมที่มีผลลัพธแไมแนนอน การพนันเป็นเรื่องของความไมแนนอน การเลน
พนันแตละครั้ง เป็นอิสระตอกัน ไมมีรูปแบบที่แนนอน ไมใชเรื่องของโชคชะตา มีผูแพพนันมากกวาผู
ชนะพนัน โอกาสในการชนะพนันมีนอยและไมอยูขางผูเลนพนัน เจามือเป็นฝุายไดเ ปรียบเสมอเพราะ
เจามือเป็นผูออกแบบกฎเกณฑแ ยิ่งเลนนานยิ่งมีโอกาสเสียพนันมากขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถกาจัด
ความเชื่อและความเขาใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับการพนันได เชน ความเชื่อที่วาคุณสามารถฝึกฝนเลนการ
พนันใหเกงขึ้น ไดหากคุณพยายามมากขึ้น ความเชื่อที่วาการคิด วาตัวเองมีโชคทาใหชนะพนัน การ
เกือบชนะพนันครั้งนี้หมายความวาเรามีโอกาสชนะพนันครั้ง หนามากขึ้น และความเชื่อในโชคลาง
ของขลัง เป็นต น นอกจากนั้น นักเรีย นยัง มีโ อกาสไดใชความรูดัง กลาวมาใชในการประกอบการ
ตัดสินใจเลนเกมพนัน ซึ่งทําใหนักเรียนสามารถใชความรูและประสบการณแนี้ในการประกอบการ
ตัดสินใจใดๆ ที่มีความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม มีเหตุมีผล โดยคํานึง ถึง ผลไดผลเสียอยางรอบดาน
สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับเด็ก เพื่อไมใหเด็กเขาไปของเกี่ยวกับการพนันในอนาคตได
ศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) (2558) ไดศึกษาสถานการณแ พฤติกรรม
และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจําปี 2558 โดยศึกษากลุมประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ใน 26 จังหวัด กระจายตามภูมิภาคตางๆของไทย พบวา 1) ทัศนคติและสภาพแวดลอมทาง
สังคมกับสถานการณแดานการพนัน คนในสังคมจํานวนไมนอยยังมีทัศนคติที่เป็ นแรงเสริมดานบวกกับ
การเลนพนัน อาทิ การพนัน เป็นวิธีการที่ทําให รวยทางลั ด ตลอดจนทัศนคติ ในการเล นพนันบาง
ประเภทวาเป็นเรื่องที่ถูกตองหรือเป็นกิจกรรมที่ “ไมใชการพนัน ” อาทิ สลากกินแบงรัฐบาล หรือ
แมแตหวยใตดิน สภาพแวดลอมเป็นเงื่อนไขสําคัญที่สงผลกับทัศนคติตอการเลนพนันรูปแบบตางๆ 2)
สถานการณแดานการเลนพนันในรอบ 12 เดือน (ปีพ.ศ. 2558) พบวาคนไทยที่เลนการพนันในรอบ 12
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เดื อ น ที่ ผ า น ม ามี เ กิ น ครึ่ ง คื อร อ ย ละ 52.4 หรื อ สู ง ถึ ง ปร ะ มาณ 27 ล า น คน โ ดยภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีจํานวนนักพนันมากที่สุด ประมาณ 10 ลานคนหรือคิดเป็น 1 ใน 3
ของจํานวนนักพนันทั้งหมด ในกลุมนักพนันจํานวนกวา 27 ลานคน เป็นนักพนันที่อยูในชวงวัยเด็ก
และเยาวชนจํานวนสูงถึง ประมาณ 3 ลานคน ขอมูลดังกลาวเป็นสิ่งที่สังคมไมควรมองขามเพราะเด็ก
และเยาวชนกลุมนี้มีโอกาสกลายเป็นนักพนันเต็มตัวในอนาคต ดัง ผลการสํารวจที่ระบุอยางชัดเจนวา
กลุมนักพนันในปัจจุบันกวารอยละ 60 เริ่มตนเลนพนันในชวงอายุไมเกิน 20 ปี
ผลกระทบทางสังคม ที่เห็นอยางเดนชัด คือ พฤติกรรมการเสพติดพนัน โดยผลการสํารวจ
ครั้งนี้ พบวา มีนักพนันถึง 2 ลานคนเศษที่ยอมรับวาตัวเองติดพนัน (ประมาณ 5 ลานคนไมแนใจวา
ตัว เองติด พนั น หรื อ ไม ) ที่ น า สนใจคื อในจํ า นวนนี้ เ ป็น นั ก พนัน ที่ อ ยู ในช ว งวัย เด็ ก และเยาวชนถึ ง
ประมาณ 2 แสนคน สอดคลองกับผลการสํารวจที่สะทอนใหเห็นวา ผูที่มีโอกาสไดเลนพนันอยางนอย
รอยละ 10 มีแนวโนมจะเขาสูภาวะการติดพนัน โดยรอยละ 13 หลังชนะพนันเคยมีความตองกํารอ
ยางมากที่จะเลนอีกเพื่อเอาชนะหรือใหไดเงินเพิ่มขึ้น ขณะที่รอยละ 12 เลนพนันนานกวาที่ตั้งใจจะ
เลน/ที่วางแผนไว รวมถึงหลังเสียพนัน จะเกิดความรูสึกวาจะตองรีบกลับมาแกมือ เพื่อเอาเงินที่เสียไป
คืนมาใหเร็วที่สุด ผลกระทบทางสังคมนอกจากการติดพนัน ยังพบวา นักพนันจํานวนถึงเกือบ 4 แสน
คน เลนพนันจนถึงระดับที่มีปัญหา และอีกเกือบ 4 แสนคนถือไดวาเป็นกลุมที่มีความเสี่ยงวาจะเลน
จนถึงระดับที่มีปัญหา
วสันตแ ปัญญาแกวและคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่องฟุตบอลไทยพรีเมียรแลีก: ความเป็นชาย
วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดในพื้นที่ 5 สนาม คือ 1. สนาม
SCG Stadium – เมืองทองธานี 2. สนาม PAT Stadium – การทาเรือ-คลองเตย 3. สนาม I-Mobile
Stadium – บุรีรัมยแ 4. สนาม United Stadium – เชียงราย และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700
ปี – เชียงใหม พบวา ปรากฏการณแฟุตบอลไทยคือพื้นที่วัฒนธรรมใหมที่กอตัวขึ้นและชวยใหเราเห็น
ความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสความนิยมในฟุตบอลไทย
ในชวง 6-7 ปีที่ผานมา ไดสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมฟุตบอลในสังคมไทย ยังชวยให
เราเห็นและสามารถติดตามการขยายตัวเพิ่มขึ้นของคนกลุมใหม คือ เยาวชนและชายวัยทํางาน ที่
อาจจะเรียกวา “ชนชั้นใหม” ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูในเขตเมือง มีรายไดระดับกลาง (คือระหวาง 120,000 บาท) ทํางานในระบบ พวกเขาคือแฟนบอลกลุมใหญที่บริโภคฟุตบอลไทยภายใตสภาพสั งคม
ที พวกเขากํ า ลัง เผชิ ญ กับ ภาวะวิ ก ฤติ อัต ลั ก ษณแ ทั้ง จากชีวิ ต ประจํ า วั น และชี วิ ต การงานในระบบ
สมัยใหม ความสัมพันธแเชิงชุมชนแบบจารีตลดลง การเดินทางโยกยายถิ่นมีอัตราเรงมากขึ้นจนถึงการ
ถูกเบียดขั บจากการเขาสูพื้น ที่สาธารณะและการงานของผูหญิง ที่ปั จจุบันก็มี โอกาสมากขึ้ น กลุ ม
ชายไทยเหล านี้จึ งต องการพื้น ที่ท างสัง คมใหม ๆ สํา หรับ แสดงตัว ตนเพื่อ ยืน ยัน และคํ้า จุน สภาวะ
วิกฤติอัตลักษณแนี้ และหนึ่งในพื้นที่ทาสังคมนั้นก็คือ “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยลีก”
2.2.2 การพนันในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนไทยในภาคอีสาน
กนกวรรณ มะโนรมยแ, วัชรี ศรีคํา (2559) เรื่องเครือขายและองคแกรทางสังคมของคาสิโน
ขามแดนระหวางไทยและกัมพูชาในพื้นที่อีสานลางและนัยเชิงนโยบาย โดยศึกษาเครือขายและองคแกร
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ทางสังคมของกลุมคนที่เลนคาสิโนในพื้นที่พรมแดนระหวางไทยและกัมพูชา บริเวณชายแดนชองสะงํา
อ. ภูสิงหแ จ. ศรีสะเกษและชองจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทรแ พบวา การเดินทางเขาออก ณ ดานที่มี
คาสิโนขามแดนผานดานชองสะงําและชองจอมมีจํานวนราว 700,000 คนตอปี และจํานวนผูขามไป
เลนเป็นผูหญิงมากกวาผูชายมาก ในกลุมผูเลน พบวา เกือบทั้งหมดเป็นวัยกลางคนมีทั้ง ผูที่มีอาชีพ
หลักของตัวเองและเลนพนันในคาสิโนเป็นอาชีพหลัก ผูเลนพนันไปเลนที่คาสิโนชายแดนโดยไมตอง
กังวลเรื่องถูกจับกุมและรูสึกอับอาย เพราะผูเลนสวนหนึ่งเป็นขาราชการทั้งทํางานและเกษียณอายุ
แลวที่ขามไปเลนในบอนตางประเทศและมีจํานวนไมมากนักที่เป็นคนแก ชาวบาน หรือคนวั ยทํางานที่
ตกงาน
เครือขายพนันขามแดนกอตัวขึ้นทั้งแบบตามธรรมชาติ ผานระบบเครือญาติและเพื่อนฝูงที่
รูจักคุนเคยกันและกอตัวผานการจัดตั้งและการจัดการอยางเป็นระบบเชิงธุรกิจ นอกจากนี้การศึกษา
ยังพบวา เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนมีหกลักษณะ ไดแก 1) เครือขายที่มีการจัดการที่
ชัดเจนของธุรกิจที่เรียกวา“การขึ้นทัวรแ” 2) เครือขายญาติพี่นอง 3) เครือขายเพื่อนฝูง 4) เครือขาย
การเดินทางรวมกันในฐานะนักทองเที่ยว 5) เครือขายภายในครอบครัวเดียวกัน และ 6) การเดินทาง
ไปคาสิโนแบบสวนตัวโดยไมพึ่งเครือขาย แตโดยสว นใหญจะมีลักษณะการจัดการเครือขายผานธุรกิจ
การขึ้นทัวรแเป็นหลัก โดยการพนันขามชาตินี้ มีการจัดระบบอยางชัดเจนของผูกระทําการอันเป็นการ
สรางเครือขายความสัมพันธแที่ทับซอนกันระหวางความสัมพันธแแบบอุปถัมภแและความสัมพันธแเชิงธุรกิจ
บนฐานผลประโยชนแร ะหว า งเจ าของคาสิ โนกั บเครือ ข า ยผู จั ดทั ว รแพ นั น และกลุ มนั ก พนั น ในแง
ผลกระทบที่เกิดจากการพนันขามแดนนี้มีทั้งดานบวกที่การพนัน คือ รายไดและสามารถทําเป็นอาชีพ
ได การเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพนันหลากหลายแบบ ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น สวน
ผลกระทบดานลบไดแก ความเสี่ยงจากการเป็นหนี้แมทัวรแและคนทัวรแดวยกันเอง การถูกหักหลัง
ความเสี่ยงจากการเดินทางและสุขภาพเป็นตน
ในเชิงสังคมวิทยาการพนันขามชาติ พบวา เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนมีการ
ขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมากจากการฉวยใชความเป็นพื้นที่ “พิเศษ” ของชายแดนที่เต็ม
ไปดวยความสลับซับซอน มีความเลื่อนไหล หลากหลายและมีขอยกเวน หรือเงื่อนไขพิเศษ รวมทั้ง
การที่ ป ระเทศหนึ่ ง มี น โยบายและกฎหมายรองรั บ ว า คาสิ โ น หรื อ การพนั น เป็ น สิ่ ง ถู ก กฎหมาย
(Legality) ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งกําหนดทั้ง โดยนโยบายและกฎหมายวา การพนัน เป็นสิ่ง ผิด
กฎหมาย
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, สุรสม กฤษณะจูฑะ (2556) กระบวนการกลายเป็นนักพนันขามแดน
กรณีศึกษาคนทัวรแที่คาสิโนสะหวันเวกัส ไดศึกษากระบวนการที่ทําใหชาวบานกลายเป็นนักพนันขาม
แดน และ เพื่อศึกษาผลกระทบทางสัง คมวัฒนธรรมตอประเทศไทย อันเป็นผลจากการเปิดคาสิโน
สะหวันเวกัส การศึกษาพบวา สิ่งอํานวยความสะดวกในการขามแดนใหกับชาวบานโดยเฉพาะทัวรแ
นักพนันเป็นปัจจัยหลักที่ทําใหชาวบานเขาสูวงจรการพนัน ซึ่ง เป็นกลยุทธแของคาสิโนที่ตองการโป
รโมทสรา งความครึกครื้นและหารายไดเขา คาสิโน การตัดสิน ใจเขาร วมทัวรแข องชาวบ า นมีปัจจั ย
ทางดานสังคมเศรษฐกิจเป็นตัวแปรสําคัญ โดยเฉพาะการวางงาน การสรางรายไดเสริม ความหวังจาก
เงินพนันจํานวนหนึ่ง และการไมเสียคาใชจายในการเดินทาง ปัจจัยทางดานสังคมวัฒนธรรม ไดแก
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การเขารวมกิจกรรมของเพื่อนฝูง การชวยเหลือคนรูจักใหมีลูกคาครบจํานวนตามเปูาหมาย การทํา
กิจกรรมยามวางของผูสูงอายุ ปัจจัยทางดานกฎหมาย ไดแก การไมถูกจับกุม และปัจจัยเสริมเชนการ
ไดทองเที่ยวตางประเทศ ตางสงผลใหชาวบานตัดสินเขารวมทัวรแไดโดยงาย การเขารวมกิจกรรมการ
พนันดังกลาวมีสวนใหชาวบานสวนหนึ่งเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นนักพนันขามแดน และเขาสูกิจกรรม
การพนันตอเนื่องจากที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมดังกลาวเลย
ผลกระทบตอการเขาไปพนันในคาสิโนชายแดน พบวา การสูญเสียรายไดสวนบุคคลและ
รายไดรวมของประเทศอยางมีนัยสําคัญและสงผลทางลบโดยตรงตอผูที่เสพยแติดการพนัน และสงผล
ตอปัญหาอาชญากรรมในทางออมขณะที่ การพนันในคาสิโนไมไดสงผลกระทบเชิงลบอยางรายแรงตอ
กลุมตัวอยางที่เป็นชาวบานที่เป็นนักพนันรับจาง พวกเขามองการพนันในฐานะของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ประเภทหนึ่ง ที่เ ป็น ช องทางในการสร างรายได ใ นเวลาว าง แต การพนั น ดัง กลา วไม ไ ด
ตอบสนองในฐานะกิจกรรมยามวาง เนื่องจากไมไดมีกําลังทางการเงินที่เพียงพอตามทฤษฎี พวกเขาใช
เงินพนันอยางระมัดระวัง เพื่อที่จะไมใหเสียหรือไดมา และมองวาเงินที่ไดเป็นผลพลอยไดในเวลา
วางงาน นอกจากนี้ กลุมตัวอยางไมมีการพัฒนาสูการเป็นนักพนันมืออาชีพจากระบบทัวรแ เนื่อ งจาก
เหตุผลดานเงินทุนและตรรกะในการลงทุน ซึ่งการหลั่งไหลไปคาสิโนชายแดนกับทัวรแของกลุมตัวอยาง
ที่เป็นชาวบานสะทอนใหเห็นการสรางทางเลือกในการดํารงชีวิตของชาวบาน
สดใส สรางโศรก, นนทแ พลางวัน (2556) ไดศึกษาเรื่อง บอนคาสิโน ชองสะงํา -ชองจร็อก
เจื อ ม อ.อั ลลองเวง จ.อุ ด รมี ชั ย ประเทศกั ม พูช า ส ง ผลให วิ ถี พ นั น ของชาวบ า นในพื้ น ที่ ต อ แดน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยศึกษา ที่บอนคาสิโนชองสะงํา พบวา การเลนพนันของชาวบานกอนมี
บอนคาสิโนชองสะงํา ในฝั่งไทย ที่บานแซรไปรแ มีการเลนการพนันที่มีลักษณะเป็นการพนันพื้นบาน
ไดแก พนันไกชน โบก การพนันในลักษณะที่มีผูนําเขาสูชุมชน ไดแก ไฮโล ไพ หวยใตดิน สวนการเลน
พนันของชาวบานหลังมีบอนคาสิโนชองสะงํา ยังคงมีการเลนการพนันอยางเดิมทุกชนิด และยังเพิ่ม
การพนันหวยหุนอีกดวย ทางดานกัมพูชา ในอดีตยุคเขมรแดงยังมีอิทธิพล ชาวบานไมมีการเลนพนัน
แตภายหลังการเสียชีวิตและถูกจับดําเนินคดีฆาลางเผาพันธุแของระดับนําของเขมรแดง พรอมๆ กับ
การเปิดดานชองสะงํา ทําใหเกิดชุมชนใหม และมีการเลนการพนันกระจายทั่วไปจนถึงอําเภออันลอง
เวง เป็นการเลนการพนันที่มีลักษณะเป็นการพนันพื้นบาน ไดแก พนันไกชน การพนันในลักษณะที่มีผู
นําเขาสูชุมชน ไดแก พนันมวยตู หวยใตดิน กดามโฆละกแ (คลายน้ําเตา ปู ปลา) ไพ สลากกินแบง
รัฐบาลของกัมพูชา สวนภายหลังมีบอนคาสิโนชองสะงํา ยังคงมีการเลนการพนันอยางเดิมทุกชนิด
โดยในระยะหลังมีการเลนพนันหวยใตดินโดยใชผลสลากฯ ของไทย และหวยหุนเวียดนาม
การปรับตัวของชาวบานตอแดนเกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีพนันของชาวบานขึ้นทั้งสอง
ฝั่ง ในฝั่งไทย ในหวงเวลาที่เปิดบอนใหมๆ ชาวบานเขาเลนในบอนเป็นจํานวนมาก ในลักษณะเหอ
ของใหม ในระยะตอมาก็ลดจํานวนลงเรื่อยๆ จนเหลือแตนักพนันอาชีพและชาวบานที่ เขาบอนแบบ
รับจางนั่งรถตู สวนในฝั่งกัมพูชา ที่ชาวบานที่เป็นอดีตเขมรแดงตองปรับตัวใหเขากับกระแสทุนนิยม
และโลกาภิวัตนแ จนมีคํากลาวกันในหมูอดีตเขมรแดงวา “เอาเงินไวกอน” ทําใหหลายครอบครัวยอม
จํานนตอความจําเป็นทางเศรษฐกิจ โดยยินยอมใหลูกๆ เขาทํางานในบอน สําหรับคนในชุมชนหนา
บอนคาสิโน ซึ่งสวนใหญไดแกผูคาแลว พอปิดรานก็กรูกันไปที่บอนและเสียเงินใหบอนจนหมด
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ผลกระทบจากบอนคาสิโนชองสะงําที่มีตอชุมชนตอแดนฝั่งไทย เกิดผลกระทบดานบวก คือ
เมื่ อ มีบ อ นทํา ให การคมนาคมดี ขึ้ น ราคาที่ ดิ นถี บ ตัว สู ง ขึ้น และตลาดนั ดชายแดนทํ าให ช าวบ า น
สามารถเลือกซื้อสินคาราคาถูกกวาการเดินทางไปซื้อถึงในตัวอําเภอขุขันธแ สวนผลกระทบดานลบ
ไดแก ปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนตแ โดยรถนักทองเที่ยวและรถตูบริการนํานักพนันเขาบอนชองสะงําใช
ความเร็วสูง ทําใหเกิดอุบัติเหตุบนถนนบอยครั้ง นักพนันอาชีพหมดเนื้อหมดตัวจนตองขายที่ทํากิน
และมีหนี้สินรุงรัง ในฝั่งกัมพูชา ผลกระทบดานบวก ไดแก ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น คนมีงานทํา ชาวบาน
สามารถหางานใกลบานไมตองเดินทางเขาไปเมืองใหญ สวนผลกระทบดานลบมักเกิดกับผูที่เขาบอน
ไดแก ผูนําชุมชนที่มีฐานะทางการเงินดี หรือเป็นนักธุรกิจ มีนักพนันหญิงชาวเขมรเมื่อเลนพนันจน
หมดตัวทําใหตองขายตัวในที่สุด
2.2.3 การพนันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
สดใส สรางโศรก และนนทแ พลางวัน ( 2555) ไดศึกษาเรื่องการพนันในบุญประเพณีบั้งไฟ
การศึกษาเรื่องสถานการณแ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย โดยศึกษาการพนันใน
ประเพณีบุญบั้ง ไฟ ในพื้นที่ อีสานใต ที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่อีสานเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี ผล
การศึกษา พบวา บุญบั้ง ไฟ มีที่มาจากกรอบจารีตประเพณีของชาวอีสาน ในบุญเดือน 6 หรือบุญบั้ง
ไฟ เพื่อบูชาพระยาแถน การแขงขันบั้งไฟไมมีในกฎหมาย ในทางปฏิบัติ หมูบานที่จัดงานบุญบั้งไฟ
และเป็นสนามแขงขันบั้งไฟ ตองทําประชาคมหมูบาน เพื่อนําผลการประชาคมใหคณะกรรมการ
หมูบาน หรือผูจัด หรือผูรับเหมาจัดงาน ใชประกอบในการขออนุญาตตอฝุายปกครองและตํารวจ การ
เลนพนันบั้งไฟ ในปัจจุบันใชเกณฑแตัดสินดวยระยะเวลาที่บั้งไฟลอยอยูในอากาศ บอนการพนันบั้งไฟมี
อยู 2 แบบ ไดแก บอนบุญหรือบอนในเทศกาล หมายถึง บอนที่เปิดเลนพนันในเดือน 6 รวมทั้งเดือน
กอนหนาและหลัง คือ ตั้งแตเดือนเมษายน-กรกฎาคม และบอนอาชีพหรือบอนนอกเทศกาล ซึ่งเปิด
เลนการพนันตลอดทั้งปี โดยมีผูจัดใหมีการเลนพนันบั้งไฟ หรือโปรโมเตอรแ มีอยู 2 ประเภท ไดแก ผู
จัดประเภทบุคคลภายนอกที่เขาไปเหมาบุญ และผูจัดที่เป็นบุคคลภายในในรูปของคณะกรรมการ
หมูบาน โดยมีภาระตนทุนตองใชจายในดานพิธีกรรมและมหรสพเพิ่ม และคาจางทีมเรดารแ หรือผูจับ
เวลา และเงิน รางวัล บั้ งไฟ สวนตนทุน ของผูจัด ประเภทผู รับเหมาบุ ญ คื อ เงิ นใต โต฿ะที่ จายใหกั บ
เจาหนาที่ฝุายปกครองและฝุายตํารวจ ตั้งแตระดับอําเภอและระดับที่สูงกวา
รายไดของผูจัด รายไดของผูจัดใน 2 เขตไมเทากัน โดยรายไดของผูจัดในเขตอีสานใตไ ด
มากกวาผูจัดในเขตอีสานเหนือ เนื่องจากสนามในเขตอีสานใตมีขนาดที่ใหญกวา คือ มีพื้นที่กวางขวาง
มีจํานวนนักพนันมากกวา และเงินพนันมากกวา ประมาณการวงเงินพนันบั้งไฟทั้งภาคอีสานในรอบ 1
ปี อยูที่ 56,529,400,000 บาท ในเขตอีสานเหนือ 14,409,500,000 บาท จําแนกเป็น ในเทศกาล
(เมษายน–กรกฎาคม) รวม 122 วัน มีวงเงินพนัน 7,515,200,000 บาท นอกเทศกาล ประมาณ 227
วัน วงเงินพนัน 6,832,700,000 บาท และเขตอีสานใต มีเพียงในเทศกาล (เมษายน-กรกฎาคม) 122
วัน ประมาณการวงเงิน พนันอยูที่ 42,181,500,000 บาท
การจัดใหมีการเลนการพนันบั้งไฟ ระบบอุปถัมภแไดเขามามีบทบาทในการเอื้ออํานวยเห็นได
จากความสัมพันธแระหวางผูจัดกับเจาหนาที่ของรัฐผูอาจใหคุณใหโทษในการจัดใหมีการเลนการพนัน
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ทั้งนี้เนื่องจากการจุดบั้งไฟไมมีบทบัญญัติในกฎหมาย แตมีการนํากฎหมายอื่นมาใชบังคับโดยอนุโลม
โดยระบุไวในเอกสารการขออนุญาตเพียงวา “ดินปืนชนิดมีควัน” และเนื้อหาในใบอนุญาตที่ออกโดย
สถานีตํารวจระดับอําเภอ ไดกําหนดหนาที่ในการแจงแก ศูนยแควบคุมการบิน ใหเป็นหนาที่ของผูขอ
อนุญาต โดยอํานวยความสะดวกเพียงระบุหมายเลขโทรศัพทแไวในทายหนังสือเทานั้น แตในทางปฏิบัติ
ไมวาการจัดใหมีการพนันบั้งไฟแบบในเทศกาลหรือนอกเทศกาลลวนแลวตองจายเงินใหแกเจาหนาที่
ของรัฐทั้งสิ้น
ผลกระทบจากการเลนพนันบั้งไฟ ทางบวก เป็นการสรางอาชีพ และเป็นแหลงรายไดใหแก
ผูมีสวนเกี่ยวของ เชน เจาของคายบั้งไฟ กลุมธุรกิจที่ประดิษฐแอุปกรณแในการทําบั้งไฟ ผลกระทบดาน
ลบ ไดแก ทําใหเกิดแหลงอบายมุข เกิดนักพนันหนาใหม เกิดปัญหาหนี้สิน ปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็น
ตนเหตุของปัญหาสังคม เชน ปัญหาครอบครัว ปัญ หาการขายตัวสรางทัศนคติเห็นแกเงินแกชุมชน
เกิดความเสื่อมศรัทธาในพระสงฆแ ที่สําคัญ การทําบุญบั้งไฟกลายเป็นการทําลายประเพณีเสียเอง
ขณะที่งานวิจัยดังกลาวมี ขอเสนอแนะ ควรฟื้นฟูประเพณี โดยเปลี่ยนทัศนคติไมใชบุญบั้ง
ไฟในการระดมทุนเขาสูชุมชนหรือวัดโดยใหกลับไปสูการเพื่อบูชาพระยาแถน สวนผูเกี่ยวของกับการ
พนันบั้งไฟ มีทั้งเสนอใหนําการพนันบั้งไฟ “ขึ้นบนโต฿ะ. เพื่อจะไดไมตองเสียเงินใตโต฿ะใหกับเจาหนาที่
และควรแยกบั้งไฟออกจากประเพณีและการพนันโดยถือวาบั้งไฟเป็นนวัตกรรมที่จะตองมีการพัฒนา
และตอยอดนวัตกรรม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดน
ไทย-กั ม พู ช า กรณี ศึ ก ษาบ า นไพรพั ฒ นา ตํ า บลไพรพั ฒ นา อํ า เภอภู สิ ง หแ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี
วัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึ กษามุม มอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีตอ การพนั นในพื้น ที่ชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการ
สะทอนตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา และ3) เพื่อหาขอเสนอ
เชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการ
ควบคุ มตนเองในการเขา สูว งการพนั น การศึ กษาครั้ง ใช ระเบี ยบวิจั ยแบบผสม (Mix Method)
ระหว า งวิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative approach) และวิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative approach) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 พื้นที่ศึกษาวิจัย
การศึกษานี้เลือกพื้นที่เจาะจง โดยใชหนวยการวิจัยที่ชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรี สะเกษ เนื่องจากชุมชนทองถิ่นแหง
นี้มีวิถีชีวิตและลักษณะทางสังคมอยูบริเวณชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา โดยหมูบานหางจากจุดผาน
แดนถาวรชองสะงํา 18 กิโลเมตรหมูบานและระยะทางหางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 100
กิโลเมตร และมีจุดผานแดนถาวรชองสะงําเป็นประตูขามพรมแดนประเทศไทย-กัมพูชา เป็นประตู
เชื่อมความสัมพันธแ เชื่อมโยงตอการคา การทองเที่ยว การขามแดนเพื่อการเลนพนัน
ปัจจุบันบานไพรพัฒนา นอกจากคนในชุมชนสวนหนึ่งมีการพนันในหมูบานเชนเดี่ยวกัน
กับชุมชนทองถิ่นอีสานอื่นๆแลว ยัง มีปัจจัยเสี่ยงและมีแรงกระตุนจากธุ รกิจการพนันแตกตางจาก
ชุมชนทองถิ่นอื่นมากขึ้น เพราะเป็นหมูบานที่ชายแดนที่ตั้งอยูทามกลางพื้นการพัฒนาบริเวณชายแดน
ของรั ฐ ไทย ส ง ผลทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรมและการเมื อ ง
ขณะเดียวกันวัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง มีความเชื่อเรื่องโชคลาภ) กลายเป็นจุดศูนยแกลางของการ
ทองเที่ยวที่สําคัญ โดยชาวบานและนักทองเที่ยวสวนหนึ่งจะเดินทางมาเคารพบูชากอนออกเดินทางไป
เลนพนัน ขณะที่ชาวบานในบริเวณดัง กลาวบางสวนมีฐานทางเศรษฐกิจดีขึ้น จากการปลูกยาพารา
ปลูกมัน และการมีวิถีชีวิตในการทํามาหากินบริเวณดานชายแดนชองสะงําและเกี่ยวของกับธุรกิจการ
พนันมากขึ้น เชน ประกอบอาชีพคาขาย รานอาหาร มอเตอรแไซคแรับจาง รับทําที่จอดรถสําหรับคน
ขามแดน โดยเฉพาะธุรกิจการพนันที่ชายแดนกัมพูชา เชน บอนคาสิโน บอนบั้งไฟ ขณะที่ชายแดน
ไทยมีสนามไก สนามมวย และเป็นที่นาสนใจวา มีคนในชุมชนแห งนี้ขามแดนไปเลนการพนันที่บอน
คาสิโน และคนในตําบลไพรพัฒนาไปเลนการพนันและเคยไดรับรางวัลแจ็คพ็อต จากการเลนการพนัน
ที่บอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา เป็นตน
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ขณะเดียวกัน วิจัยมีตนทุนที่บานไพรพัฒนา ที่จะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการวิจัย
ครั้งนี้ได จากประสบการณแ ที่ผูวิจัยเคยทํางานองคแกรพัฒนาเอกชน ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนา
ชุมชนที่มีเด็กเป็นศูนยแกลาง ตั้งแต ปี 2545-2554 และในปัจจุบันยังมีบทบาทในการเขามาทางาน
วิชาการในพื้นชุมชนทองถิ่นแหงนี้อยางตอเนื่อง จึงมีความสัมพันธแที่ดีกับคนในชุมชน ผูนําชุมชน และ
หนวยงานรัฐในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นนี้ จึงสามารถชวยทําใหผูวิจัยสามารถเขาถึงกลุมเปูาหมายในการ
วิจัยเพื่อใหไดขอมูล ขอเท็จจริงไดเป็นอยางดี
3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมาย
กลุมประชากรเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอ
ภูสิงหแจังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกกลุมเปูาหมายโดยใชเกณฑแพิจารณาตามประเด็นและวัตถุประสงคแ
แบงเป็นกลุมเปูาหมายไดดังนี้
กลุ่มเด็กนักเรียนระดับมัธยมต้น (ม.1-3)
กลุมเด็กนักเรียนระดับมัธยมตน ที่อาศัยอยูในโรงเรียนบานไพรพัฒนาและในหมูบานไพร
พัฒนา ทั้ง 2 หมู เป็นผูใหขอมูลหลัก โดยมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมตนตอบแบบสอบถาม จํานวน 70
คน และคนหา ผูใหสัมภาษณแเชิงลึก (Case study) จํานวน 10 คน และรวมสนทนากลุมยอย จํานวน
2 กลุม ๆ 8 คน รวม 16 คน เพื่อใหไดขอมูลการพนันในมุมมองเด็กและเยาวชนในหมูบานไพรพัฒนา
กลุ่มแกนนานักวิจัยเด็กและเยาวชน บ้านไพรพัฒนา
กลุมแกนนํานักวิจัยเด็กและเยาวชน บานไพรพัฒนา จํานวน 11 คน คัดเลือกเยาวชนที่
อาศัยอยูในบานไพรพัฒนา มีความสนใจและสมัครใจเขารวมดานงานวิจัย และสามารถสื่อสารได โดย
กลุ ม แก นํ า เด็ ก และเยาวชนได รั บ การฝึ ก อบรมให ส ามารถเก็ บ ข อ มู ล จากแบบสอบถาม จาก
กลุมเปูาหมาย และพานักวิจัยไปหาผูใหสัมภาษณแเชิงลึก (Case study)
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชน
กลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายในชุมชน ไดแก กลุมผูนําชุมชน เชน กํานัน สารวัตรกํานัน
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการชุมชน สมาชิกองคแการบริหารสวนตํา บล กลุมอาสาสมัครใน
ชุมชน กลุมองคแกรและสถาบันในชุมชน พระสงฆแในวัด ผูอํานวยการและครูในโรงเรียน และองคแกร
สถาบันอื่น ๆ ในชุมชน จํานวน 30 คน เพื่อเป็นผูใหขอมูลบริบทชุมชน และสะทอนความคิดเห็นกับ
การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชน การพนันในมุมมองของคนในชุมชน ในการพนันขามแดนที่
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และรวมกันหาแนวทางขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
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กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกชุมชน
กลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกชุมชน ไดแก เจาหนาที่ดูแลที่จอดรถบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา กลุมมอไซคแรับจางบริเวณชายแดนไทย รานคาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา คนขับรถตูรับสงนัก
พนัน คนดูแลสนามการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เจาหนาที่รัฐบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
และเจาหนาที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด รวม จํานวน 10 คน โดย
กลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกชุมชนจะใหขอมูลเพื่อใหเห็นสถานการณแและขอมูลเชิงลึกตอประเด็น
การเลนการพนันของคนในหมูบานและนักพนันอื่นๆที่มาเลนการพนันที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ในครั้งนี้
3.3 ขอบเขตเนื้อหา
1. ศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่นเพื่อเป็นขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนตามวัตถุประสงในขอ 13 เนื้อหาประกอบดวย - ประวัติศาสตรแชุมชน –ที่ตั้ง อาณาเขต -สภาพทางกายภาพ วัฒนธรรม /
ประเพณี – สภาพทางสังคม - สภาพทางเศรษฐกิจ – วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน สภาพของการ
พนันที่มีอยูในพื้นที่ภายใตบริบทของหมูบานไพรพัฒนาและการพนันที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
2. ศึกษามุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นบานไพรพัฒนาที่มีตอการพนันใน
ชุมชนทองถิ่นบานไพรพัฒนาและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เนื้อหาประกอบดวย
- เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนันในบริบท
ใหมแคไหน อยางไร
- มุมมอง ความเชื่อ ทัศนะคติเกี่ยวกับการพนัน
- การรับรู ประเภทการพนันที่มีในชุมชน
- พฤติกรรม/รูปแบบ/วิธีการ/สถานที่เลนการพนันของคนในชุมชนในทัศนะของเด็กและ
เยาวชน
- รูปแบบ/วิธีการที่เด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนัน
- ปัจจัยที่ทําใหเกิดการพนันในชุมชนทองถิ่น
- ผลกระทบสิ่งที่ดี/สิ่งที่ไมดีเกี่ยวกับการพนัน
- การรับรูมาตรการทางสังคมในการปูองกันแกไขปัญหาการพนัน
- วิธีการสรางเสริมเด็กและเยาวชนไมใหเขาสูวงการการพนัน
3. ศึกษาพฤติก รรมกระบวนการจั ดการการพนันในมิ ติของคนและหน วยงานในชุ มชน
ทองถิ่นและผลสะทอนกลับการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นภาคอีสาน เนื้อหา
ประกอบดวย
- ผลการสะทอนกลับมุมมองของเด็กตอการพนันในชุมชนทองถิ่น ในประเด็น
- มุมมอง ความเชื่อ ทัศนะคติเกี่ยวกับการพนันของคนในชุมชนทองถิ่น
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- การรับรู ประเภทการพนันที่มีในชุมชนทองถิ่น
- รูปแบบ/วิธีการ/สถานที่เลนการพนันของคนในชุมชนในทัศนะของคนในชุมชน
- พฤติกรรมรูปแบบ/วิธีการที่คนในชุมชนทองถิ่นเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนัน
- จัดลําดับการพนันที่สงผลกระทบมากสุด-นอยสุด ในทัศนะของคนในชุมชน
- ปัจจัยที่ทําใหเกิดการพนันในชุมชนทองถิ่น
- ผลกระทบสิ่งที่ดี/สิ่งที่ไมดีเกี่ยวกับการพนันในชุมชนทองถิ่น
- การรับรูมาตรการทางสังคมในการปูองกันแกไขปัญหาการพนันในชุมชนทองถิ่น
-วิธีการสรางเสริมเด็กและเยาวชนไมใหเขาสูวงการการพนัน
4. ศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่น
อีสานเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เนื้อหาประกอบดวย
- ขอเสนอเชิงการพัฒนาตอชุมชนทองถิ่น
- ขอเสนอเชิงนโยบาย
- ขอเสนอเชิงวิชาการ
3.4 เครื่องมือการวิจัย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแการวิจัย การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะ
เกษ การศึกษาครั้งนี้ ทีมวิจัยเลือกใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งทีม
วิจัยไดนําเครื่องมือ แบบสอบถาม (Questionnaire of Survey) ชุดคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงคแ
ขอที่ 1 ขอที่ 2 และขอที่ 3 แนวทางการสัมภาษณแเชิงลึก (In – depth Interview) แนวทางการ
สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
ตาง ๆ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดวยการกําหนดกรอบประเด็นใหครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา
การศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีมวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยทีมวิจัยศึกษาคนควา และ
รวบรวมรายงานการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธแ เอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ บทสัมภาษณแ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสแ ที่มีเนื้อหาหรือมีแนวคิดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย เพื่อจัดทําฐานขอมูล (Data Based)
ของการวิจัย โดยศึกษาขอมูลจากอินเตอรแเน็ต หองสมุด เชน หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย องคแกรพัฒนาเอกชน เพื่อมาวิเคราะหแใหเห็นที่มา และความสําคัญ ของการพนันใน
มุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
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2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่ เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยทีมวิจัยเดินทางเก็บขอมูลภาคสนาม
ดวยตนเอง และเขารวมกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน เพื่อใหเห็นขอมูลที่เป็นจริง โดยทีมวิจัย
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย
2.1 การใชแบบสอบถาม (Questionnaire of Survey) เป็นการเก็บขอมูลเพื่อ
สํารวจขอมูลสถานะของเด็กเยาวชนในระดับ ม.1-3 ในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ศึกษา ในเรื่องการ
พนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา จํานวน 70 คน
แบบสอบถามประกอบดวย 6 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณแ สวนที่ 2 มุมมอง
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นอีสานที่มีตอการพนันในชุมชนทองถิ่น สวนที่ 3 พฤติกรรม
และการเขาถึงการพนันในชุมชนทองถิ่น สวนที่ 4 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเลนการพนัน
ของคนในชุมชนทองถิ่น สวนที่ 5 มาตรการควบคุมตอการพนันในชุมชนทองถิ่น และสวนที่ 6 ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆขอมูลทั่วไป
2.2 การสัมภาษณแเชิง ลึก (In – depth Interview) โดยทีมวิจัยใชแนวทาง
สัมภาษณแเชิงลึกกับกลุมเด็กที่เกี่ยวของกับการพนันที่นาสนใจ เพื่อสัมภาษณแเชิงลึก (Case study)
จํานวน 10 คน และกลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกชุมชน จํานวน 10 คน เพื่อใหเขาถึง ขอมูลที่
หลากหลาย โดยเน นการสัม ภาษณแ เ ป็น การสนทนาแบบไม เป็ น ทางการ (Non – Structural
Interview) เพื่อใหไดขอมูลและประเด็นที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ การพนัน และตอบวัตถุประสงคแของการ
วิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหแใหเห็นมุมมองหรือเหตุผลของแตละกลุม เพื่อหารูปแบบแนวทางขอเสนอใน
การสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันในชุมชนทองถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชา
2.3 การสังเกตการณแแบบมีสวนรวม (Participant Observation) หรือการมี
สวนรวมทางสังคม เพื่อใหมีโอกาสในการไดขอมูลมากขึ้น โดยทีมวิจัยจะเขารวมเหตุการณแที่สําคัญ
ที่เกี่ยวของกับประเด็นการพนัน ทั้งที่อยูในระดับชุมชนทองถิ่น การขามแดนเพื่อสังเกตการณแพนันที่
บอนคาสิโนและสนามบั้งไฟที่ชายแดนประเทศกัมพูชา
2.4 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ทีมวิจัยจะใชการสนทนากลุม
ในกลุมเปูาหมาย กลุมเด็กมัธยมตน 1-3 โดยแบงการสนทนากลุม 2 ครั้ง ไดแก กลุมที่ไ มมีสวน
เกี่ยวของหรือเลนการพนัน จํานวน 7-8 คน จํานวน 1 ครั้ง และกลุมที่มีสวนเกี่ ยวของและหรือเลน
การพนัน 7-8 คน จํานวน 1 โดยเชิญแตละกลุมมาสนทนากลุมรวมกัน เพื่อใหรวมกันหาขอสรุปใหได
ขอมูลเชิงลึกในแตละประเด็นที่เกี่ยวของ ในการวิจัยนี้ โดยทีมวิจัยใชแบบบันทึกสนทนากลุมและ
อุปกรณแบันทึกเสียงและการถายภาพ สําหรับบันทึกขอมูลการสนทนาแตละครั้ง เพื่อปูองกันการลืม
และการรวบรวมขอมูล
2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาการพนันใน
มุมมองของเด็กในชุมชน โดยทีมวิจัยจะเชิญตัวแทนกลุมเปูาหมายจาก กลุมนักวิจัยเด็กเยาวชนบาน
ไพรพัฒนา คณะนักวิจัย กลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายในชุมชน ไดแก กลุมผูนําชุมชน พระสงฆแในวัด
ผูอํานวยการและครูใ นโรงเรียน และองคแกร สถาบันอื่ น ๆ กลุมผูมี สวนเกี่ ยวของภายนอกชุมชน
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จํานวน 30 คน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหคนในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดสะทอน
มุมมองของคนในชุมชนรวมกัน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเติมเต็มขอมูล วิพากษแ วิจารณแ แสดง
ความคิดเห็นตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชน เพื่อหารูปแบบแนวทางขอเสนอในการสรางเสริม
สุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทยกัมพูชา โดยทีมวิจัยใชแบบบันทึกการประชุมและอุปกรณแบันทึกเสียงและการถายภาพ สําหรับบันทึก
ขอมูลการสนทนาแตละครั้ง เพื่อปูองกันการลืมและการรวบรวมขอมูล
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกตามลักษณะของเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล ทีมวิจัยไดออก
แบบสอบถาม(Questionnaire of Survey) (ภาคผนวก) และชุดแนวคําถาม ตามวัตถุประสงคแ เพื่อให
ไดขอมูล สามารถตอบตามวัตถุประสงคแการวิจัยครั้งนี้ โดยแบงชุดคําถาม การวิจัยตามวัตถุประสงคแ
การตรวจสอบข้อมูล
เบื้องตนหลังจากทีมวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแตละเครื่องมือวิจัย เชน จากแบบสอบถาม
การสัมภาษณแเชิงลึก การสนทนากลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จ ทีมวิจัยจะสรุปทบทวนประเด็น
ใหกลุมเปูาหมาย ชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแตละครั้ง เพื่อใหมีความถูกตองแมนยํา
รวมกับกลุมเปูาหมายในแตละกลุม สวนขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณแแบบมีสวนรวม ทีมวิจัยใชการ
ตรวจสอบชวงการสนทนากลุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation)
ในกระบวนการวิ จัยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลดานวิธีการ (Methods Triangulation) โดยการ
รวบรวมขอมูลที่ใชหลากหลายวิธีประกอบกัน ทั้งการสัมภาษณแ เชิงลึก การสังเกตการณแ แบบมีสวน
รวม การสนทนากลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเอกสาร การถายภาพ การบันทึกเสียง โดย
ใชขอมูลจากทุกแหลงขอมูลที่ไดจากกลุมเปูาหมายทุกกลุม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ ทีมวิจัยใชการจัดระเบียบขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูล จากเครื่องมือ แบบสอบถาม การสัมภาษณแเชิงลึก การสังเกตการณแแบบมีสวนรวม การสนทนา
กลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเอกสาร การถายภาพ การบันทึกเสียง โดยใชขอมูลจากทุก
แหลงขอมูลที่ไดจากกลุมเปูาหมายทุกกลุม การใชกรณีศึกษาที่ไดจากการตรวจสอบขอมูลแลว จากนั้น
นํา ข อมู ลที่ ได ผ านการเรี ยบเรี ยง จัด หมวดหมู และการสั ง เคราะหแ ทั้ ง นี้ ทีม วิ จั ยได นํา ข อ มูล มา
เชื่อมโยงสูกรอบแนวคิด ทฤษฎีหลักการทางวิชาการ และขอมูลที่ไดจากภาคสนาม เพื่อนําเสนอสูการ
วิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) ในแตละประเด็นอยางเป็นระบบรวมกับกลุมเปูาหมาย
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บทที่ 4
บริบทชุมชนและการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ในบทนี้ผูวิจัยตองการนําเสนอผลการศึกษาใน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นแรก เกี่ยวกับ
บริบทชุมชนทองถิ่นบานไพรพัฒนา โดยชุมชนอยูในพื้นบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อเป็นขอมูล
พื้นฐานในการสนับสนุนวัตถุประสงคแการวิจัยในขอ 1-3 และประเด็นที่สอง เกี่ยวของกับนโยบายรัฐ
และการเปลี่ย นแปลงวิถี ชีวิ ตของผู คนในพื้ นที่ บริเ วณชายแดนไทย-กั มพู ชา เพื่ อใหส อดคลอ งกั บ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพนันในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
4.1 บ้านไพรพัฒนา : บริบทชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ในประเด็นนี้ ผูวิ จัยจะนํา เสนอเกี่ ยวกั บประวั ติศาสตรแ การตั้ง ถิ่ นฐาน ที่ ตั้ง อาณาเขต
ลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตรแ สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการดํารงชีวิต ผานเรื่องเลา
ตามความทรงจําในชวงของชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นบ้านไพรพัฒนา
บานไพรพัฒนา หรือในอดีตคนทั่วไปจะเรียกวาหมูบานนี้วา “บานไพรบึงนอย” ตาม
ชื่อหมูบานเดิมที่คนรุนกอตั้งหมูบานอพยพมาจากอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ แตดวยความเชื่อ
ของชาวบานที่วา บานไพรบึงนอย ฟังดูเหมือนจะไมเจริญรุงเรืองไปขางหนา ตามความคาดหวัง ที่
ชาวบานอยากเห็นการพัฒนาไปขางหนาจึงเปลี่ยนชื่อหมูบานเป็น “บานไพรพัฒนา” จนถึงปัจจุบันนี้
จากคําบอกเลาของผูนําชุมชนบานไพรพัฒนา พบวา ในพื้นที่บริเวณนี้มีผูคนที่พูด
ภาษาเขมรอาศัยอยูกอนแลว กอนที่ชาวบานไพรพัฒนาจะอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ โดยในอดีต
ชาวบานดั้งเดิมจะอาศัยบนเทือกเขาพนมดงรัก และหลังจากนั้นมีผูคนอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานใหม ที่
บานนาตําบล บานแซรไปร ในปัจจุบันขณะเดียวกันก็มีชาวบานบางสวนอพยพไปสรางบานเรือนในฝั่ ง
ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้บานไพรพัฒนาในปัจจุบันไดถูกเชื่อมโยงกับกลุมชาวบานดั้งเดิมจนกลายเป็น
ชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (สุรัตนแ บุญเยี่ยม. 2558 : สัมภาษณแ)
ชาวบานบานไพรพัฒ นาสวนใหญเป็นกลุ มชาติพันธุแเขมรถิ่นไทย เรียกตนเองว า
ขแมรแ ชาวเขมรถิ่นไทยเรียกภาษาและชาติพันธุแของตนเองวา ขแมรแลือ ซึ่งแปลวา เขมรสูง โดยมี
ประวัติศาสตรแการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนานดังที่ไ ดอธิบายไวในประวัติศาสตรแกลุมชาติพันธุแเขมรถิ่นไทย
จังหวัดศรีสะเกษ แตชาวบานไพรพัฒนาสวนใหญมีความทรงจําในอดีตชวงที่บรรพบุรุษอาศัยอยู ที่
บานไพรบึง ซึ่งเป็นหมูบานดั้งเดิมในอดีต จนถึงปัจจุบันเทานั้น โดยหมูบานไพรบึงหมูบานดั้งเดิมมี
ระยะทางหางออกไปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากบานไพรพัฒนาปัจจุบัน ประมาณ 74 กิโลเมตร
และชวงไทครัวบานไพรบึงอพยพยายถิ่นฐานเดินทางตามเสนทางสายลวดเขามาแสวงหาพื้นที่ทํากิน
ปักหลักสรางครอบครัวและรวบรวมชาวบานสรางกลุมบานใหม ในปัจจุบัน
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จากการศึกษาประวัติศาสตรแการกอตั้ง ถิ่ นฐานตามความทรงจําของชาวบานไพร
พัฒนา พบวา เกิดเหตุการณแสําคัญ สามารถแบงชวงประวัติการกอตั้งบานไพรพัฒนา ออกเป็น 5 ยุค
สําคัญ ดังนี้
1. ยุคช่วงของการเจาะป่าสร้างบ้านเรือน (พ.ศ. 2500-2518) พบวา ชวงกอน ปี
พ.ศ. 2500 พื้นที่บริเวณที่ตั้งบานไพรพัฒนาเป็นพื้นที่ปุารกทึบมีสัตวแอาศัยอยูจํานวนมาก และเป็น
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณแของแหลงอาหาร แหลงยาสมุนไพร มีความเหมาะแกการดํารงชีวิตอยางยิ่ง
เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ลาดเอียงลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก มีแหลงน้ําเป็นลําหวยลอมรอบ
หมูบาน หลายสาย ที่สําคัญ คือ หวยสําราญ (ปัจจุบันเป็นเขื่อนหวยสําราญ) และมีที่ลุมเหมาะแกการ
ทําการเกษตรเลี้ยงชีพ
ปีพ.ศ. 2514 จุดเริ่มตนกอสรางบานเรือนของบานไพรพัฒนา นําโดย พอพิน บุญ
เยี่ยม นําไทครัวจากบานไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 30 ครอบครัว ทยอยขี่
เกวียนอพยพเดินทางมาเป็นขบวน โดยเดินทางตามเสนทางสายลวดโดยอพยพเขามาสรางบานเรือน
(กระทอม)กระจัดกระจาย โดยในชวงแรกไดจับกลุมตั้งบานออกเป็น 2 กลุม โดยมีผูนําสําคัญคือ กลุม
พอพิณ บุญเยี่ยม มีสมาชิก 13 ครอบครัว มาตั้ง บาน บริเวณลําหวยระกาอยูติดบานนาตําบล และ
กลุมที่ 2 กลุมพอจันทรแ โพธิ์ศรีเรือง มาสรางบานกระจัดกระจายอยูบริเวณลําหวยชะนี คนในละแวก
นั้นเรียกวา บานไพรบึงนอย จากนั้นชาวบานไพรบึงนอย ไดชวยกันพัฒนาแพวถางพื้นที่ปุา ขยายพื้นที่
การการทํามาหากินอยางรวดเร็ว ขณะที่ดานการปกครอง นายพิณ บุญเยี่ยม ผูนําชาวบานบานไพร
นอยไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนง เป็นผูใหญบานที่บานแซรไปร ในชวงเริ่มตนดวย ในชวง
เดียวกันก็เกิดหมูบานขึ้นใหม อีกหลายหมูบาน จากการที่มีชาวบานอพยพยายถิ่นฐานจากที่อื่นๆ เขา
มาอยูตามแนวบริเวณชายแดน ในบริเวณนี้ เชน บานจะแจโกน บานวนาสวรรคแ บานโอวแปัง โกวแ
รวมถึง ไทครัว ที่เป็น คนไทย คนลาว คนกูย คนเยอ และคนเขมร จากพื้นที่อื่นๆของจังหวัดศรีสะ
เกษ จังหวัดสุรินทรแ จังหวัดบุรี รัมยแ จังหวัดนครราชสีมาอพยพเขามาสมทบจับจองพื้นที่ทํากิน สราง
ครอบครัวสบทบเขาเป็นหมูบานตางๆ มีขนาดใหญขึ้น อยางรวดเร็ว
2.ยุค บ้ า นแตก จากความไม่ ส งบคอมมิ วนิ ส ต์ ในพื้ น ที่ ช ว งปีพ .ศ. 2518 ได เ กิ ด
เหตุการณแความไมสงบจากคอมมิวนิสตแ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมูบานอยูติดชายแดนไทย-กัมพูชา และ
เป็นที่ที่ปุาเขารกทึบ จึงมีกลุมคนที่มีกองกําลังติดอาวุธอาศัยอยูตามแนวเทือกเขาพนมดงรักชายแดน
ไทย – กัมพูชา ไดเขามา และชักชวนใหชาวบานเขารวมอุดมการณแทางการเมือง ปลุกระดมชาวบาน
หลายครั้ง เกิดการสูรบตูสูทั้งชาวบานและทหาร จึงเกิดเหตุการณแความไมสงบกับชาวบานไพรพัฒนา
และหมูบานละแวกใกลเคียงอยูบอยครั้ง เชน การเผาสะพาน และเผาอาคารเรียน คําวา “สะหาย”
จึงเป็นคําที่ถูกชาวบานเรียกชื่อของคนกลุมนี้ แตเป็นที่นาสังเกตวา กลุมสะหาย บริเวณนี้ดวยลักษณะ
ของคําพูด น้ําเสียงไมเหมื อนสหายที่เป็นคนไทย จึง ทําใหทัศนะคติของชาวบานไมดีและไมใหความ
รวมมือ กลับมองวามีสะหาย คอมมิวนิสตแเหลานี้มีความโหดราย มากกวาคอมมิวนิสตแในที่อื่นๆ ที่เป็น
กลุมนักศึกษาของประเทศไทย สะหายในบริเวณนี้พวกเขากลับมาปลน ชิงเอาอาหาร และสัตวแเลี้ยง
ของชาวบาน และที่สําคัญพวกเขาบุกเขาหมูบาน ทําใหชาวบานแซรไปร บานนาตําบล บานแซรสะ
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โบวแ ตองอพยพมาอาศัยอยูที่บานไพรพัฒนา ขณะสวนผูหญิงและเด็กใหอพยพออกจากพื้นที่ สวน
ผูชายตองจัดเวรยามคอยเฝูาระวังเหตุการณแตางๆ การเพิ่มความปลอดภัยและการขุดหลุมกลบภัยทุก
หลังคาเรือน เพื่อปูองกันอันตราย และคอยหลบพวกคอมมิวนิสตแในเวลากลางคืน ขณะที่หนวยงาน
ราชการไดเขามาสรางถนนเขาหมูบาน จากบานละลม ถึงบานแซรไปร เพราะทางราชการตองนํา
กําลังทหารเขาไปปราบปรามคอมมิวนิสตแ รวมทั้งไดจัดกิจกรรมอบรมไทยอาสาปูองกันชาติ (ทสปช.)
ใหกับผูนําในชุมชน จํานวนหลายครั้ง และมอบอาวุธปืนทั้ง 2 หมูบาน หมูบานละ 12 กระบอก และ
ในปี 2525 การสูรบระหวางรัฐไทยกับฝุายคอมมิวนิสตแไดสิ้นสุดลง โดยการประกาศคําสั่งจาก พลเอก
เปรม ตามนโยบายใหฝุายคอมมิวนิสตแเขามอบตัวโดยเขารวมเป็นผูรวมพัฒนาชาติไทย
3. ยุคเขมรแตก และการพัฒนาค่ายอพยพชาวบ้านกัมพูชาสู่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับ
ชุมชนท้องถิ่นไทย-กัมพูชา
พบวา ชวงปี พ.ศ. 2522 หลังเวียดนามกับเขมรบางกลุมบุกเขายึดกัมพูชา มีตั้งรัฐบาลโดย
นายเฮง สัมริน เป็นผูนําประเทศ พ.ศ. 2523-2536 ในระหวางนั้นเกิดความไมสงบภายภายในประเทศ
กัมพูชา จึงเกิดการตอสูกลายเป็นสงครามกลางเมือง หรือที่หลายคนรับรูคือ สงครามเขมร 3 ฝุาย
ฝุายที่ชนะไดเป็นชนชั้นปกครอง สวนที่พายแพตองอพยพไปอยูที่อื่น เป็นเหตุการณแที่ฝุายผูนําไดขับไล
เขมรแดงโดยการนําของพอล พต ออกไปสูปุาและอาศัยอยูตามชายแดนไทย-กัมพูชา จนเป็นสาเหตุ
ใหชาวบานจากประเทศกัมพูชาหนีภัยสงครามกลางเมือง มาที่ชายแดนประเทศไทย และมาอาศัยอยูที่
ศูนยแอพยพในประเทศไทยโดยครั้งแรกที่คนเขมรอพยพมาที่คายทหารที่บานภูกอง ในชวงสงคราม
ฝรั่ง เศส มีชาวบานจากประเทศกัม พูชา ประมาณ 50,000 คน โดยมีหนวยงานของรัฐไทยและ
หนวยงานจากสหประชาชาติใหการชวยเหลือหลายหนวยงาน ครั้งที่ 2 คือ พ.ศ. 2541 การอพยพครั้ง
นี้มาอาศัยอยูที่ทายเขื่อนหวยสําราญ ใกลบานแซรไปร-นาตําบล จากนั้นไดเดินทางมาอยูที่ศูนยแอพยพ
ที่บานนาตําบล (ติดกับบานไพรพัฒนา) ชาวบานเรียกวา “ศูนยแอพยพภูนอย” (บริเวณปุาเชิงเขาบาน
นาตําบล –ไพรพัฒนา-บานวนาสวรรคแ (ทางขึ้นจุดผานแดนชองสะงําเดิม)ในครั้งนี้มีชาวบานจาก
ประเทศกัมพูชา ประมาณ 20,000 คน ชาวบานที่อพยพมาอยูที่นี้เนื่องจาก รัฐบาลกัมพูชาในสมัยนั้น
ไดการกวดลางเขมรแดง และครอบครัว จนชาวบานไดรับผลกระทบและความทุกขแไมไดนอยกวาที่
ผานมา
ชวงเขมรแตกมีชาวบานกัมพูชาที่อพยพมาอาศัยที่ประเทศไทยบริเวณชายแดนไทย
ทั้งสองครั้ง ไดสรางมิติความสัมพันธแของชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา ที่สําคัญหลายลักษณะ
โดยผูวิจัยจะใหรายละเอียดในประเด็นความสัมพันธแของชุมชนทองไทย-กัมพูชาในประเด็นตอไป
4. ยุคหมู่บ้านเป้าหมายของการพัฒนาของรัฐ พบวา ในปีพ.ศ. 2515 ไดกอสราง
โรงเรียนบานไพรพัฒนาชั่วคราวขึ้นเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบานแซรไปร เนื่องจากเด็กนักเรียนตอง
เดินทางไกลเพื่อไปเรียนที่โรงเรียนบานแซรไปร ในชวงนั้น เด็กนักเรียนตองนั่ งเกวียน ตองเดินขามลํา
หว ย มี ค วามลํ า บากในการเดิ น ทาง และในปี พ.ศ. 2524 ได ยา ยมาก อ สร า งโรงเรีย นบ า นไพร
พัฒนาขึ้นใหม (โรงเรียนปัจจุบัน) พ.ศ. 2522 บานไพรพัฒนาไดแยกหมูบานออกจากบานแซรไปร จึง
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ตองเลือกตั้งผูใหญบานไพรพัฒนาขึ้นมาใหม ปี2524 มีการกอตั้งสํานักสงฆแ หลังการกอสรางวัดเสร็จ
มีลําดับเจาอาวาส ดังนี้ 1)มหาเมธี 2)หลวงพอแดง 3)หลวงพอสา 4)หลวงพอถนัด และ 5)หลวงพอ
พุทธ วายาโม จนถึงปัจจุบัน และพัฒนาใหวัดมีความเจริญรุงเรืองเรื่อยๆมา และไดประกาศจาก
สํานักงานนายรัฐมนตรีใหขึ้นเป็นวัดบานไพรพัฒนา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และหลวงพอ
พุทธ วายาโม ปัจจุบันดํารงตําแหนงเป็นพระครูโกศลสิกขกิจ (สุรัตนแ บุญเยี่ยม. 2559 : สัมภาษณแ)
ปีพ .ศ. 2541 ชาวบ านไพรพัฒ นาไดนิ มนตแ หลวงปูุ สรวง มาจํ าพรรษาที่ วัด ไพรพัฒ นา เนื่ อ งจาก
ชาวบานไดใหความเคารพบูชา มีบารมีจนไดรับฉายาเป็นเทวดาเดินเดิน ขณะเดียวกันหลวงปูุสรวงไม
มีวัดจําพรรษาที่แนนอน ขณะเดียวกันหลวงปูุสรวงมักเดินทางไปโปรดชาวบาน นักบุญในตางๆบริเวณ
ชายแดนไทยกัมพูชาจนกลายเป็นตํานาน ความเชื่อ มีเรื่องเลา ความทรงจําเกี่ยวกับหลวงปูุสรวง
มากมาย จากนั้นหลวงปูุสรวงไดมรณภาพ ปีพ.ศ. 2543 ยังความโศกเศราใหกับชาวบาน ลูกศิษยแ และ
หลวงพอพุฒิและชาวบานไพรพัฒนายัง คงเก็บรักษาสรีระสัง ขารหลวงปูุสรวงมาไวที่วัดไพรพัฒนา
เพื่ อ ให ผู มี จิ ต ศรั ท ธาเคารพสั ก การะ ปั จ จุ บั น วั ดไพรพั ฒ นาเป็ น ศู น ยแ ก ลางการพั ฒ นาหลายเรื่ อ ง
โดยเฉพาะเรื่อ งการสรา งความสัม พั นธแ ข องผู ค นบริ เวณชายแดนไทยกั มพู ช า ปี พ .ศ. 2523-252
กอสรางอนามัย ปีพ.ศ. 2525-2527 หนวยงานรัฐใหเอกชนเขามาสัมปทานปุาไมรอบ 2 มีระยะเวลา
3 ปีโดยใหสัมปทานทําถานเตาอบไมขนาดใหญ ในพื้นที่ที่มีการสัมปทานปุาไม รอบแรก โดยตั้งเตาเผา
ถานบริเวณทางบานเขาทางสายลวดในปัจจุบัน การใหสัมปทานทําถานทําใหปุาไมบริเวณนี้ ลดหายไป
จํานวนมาก ขณะเดียวกันก็สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทํากินของชาวบาน สามารถแผวถาง
และจับจองพื้นที่ทํากินไดมากเชนกัน
ปีพ.ศ. 2544 และ 2545 องคแกรพัฒนาเอกชน โครงการแดนทิพยแและองคแการแพลน
ประเทศไทย เขามาทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนรวมกับชาวบานและหนวยงานรัฐในบริเวณ
ชายแดน เนื่องจากในสมัยนั้น ชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชายังมีชองวางของการ
พัฒนาของรัฐ ชาวบานบางกลุมยังเขาไมถึงการพัฒนาของรัฐเหมือนเชนพื้นที่อื่นๆ
ทั้งนี้หมูบานชายแดนไดกลายเป็นพื้นที่เปูาหมายของการพัฒนา จากนโยบายตางๆที่
เกี่ยวของ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการเมือง โดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของกับความ
มั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา เชน ทหาร เป็นตน
5. ยุคหมู่บ้านหลังการเปิด “จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงา” บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา พบว่า ปี พ.ศ.2544-2546 มีการเริ่มพัฒนา “จุดผานแดนถาวรชองสะงํา”อยางเป็นทางการ
โดยเริ่มตนการพัฒนาจาก “ชองดานประเพณีชองสะงํา” พัฒนาเป็น “จุดผานแดนชั่วคราวชองสะงํา”
เป็น “จุดผานแดนถาวรชองสะงํา” และมีการเปิดจุดผานแดนถาวรชองสะงําอยางเป็น ทางการใน ปี
พ.ศ. 2546 ดวยศักยภาพของพื้นที่เป็นหมูบานชายแดน ที่มีจุดผานแดนการคา ตามชองประเพณี ที่มี
การการคา ชายแดน เป็นชองทางของการชักไม คาไมจากประเทศกัมพูชา เขาประเทศไทยจํานวน
มาก รวมถึงเพื่อการสรางความมั่งคงของรัฐ การพัฒนาเป็น “จุดผานแดนถาวรชองสะงํา” ดําเนิน
ภายใตกระแสการพัฒนาดานเศรษฐกิจ จากนโยบายของพลเอกชาติชาย ชุณหวัน นายนกรัฐมนตรี
ภายใตแนวคิด เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการคา
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ปี พ.ศ. 2548 เริ่มกอสรางถนนบานแซรไปร ถึงจุดผานแดนถาวรชองสะงํา โดยตัด
ถนนสายใหมตามเสนทางถนนที่ชาวบานใชเดินทางไปไรน า หาของปุาอีกเสนทางของบานแซรไปร
และจะไปเชื่อมกับชองสะงําบนเขาพนมดงรัก ในชวงนั้นรัฐมีการเวนคืนที่ดินจากชาวบานเพื่อขยาย
ไหลทาง ตั้งแตบานนาตําบล บานแซรไปร มีการตัดตนไม ระเบิดหินบริเวณภูเขา สรางสะพาน เพื่อทํา
ถนนลาดยางเชื่อมชายแดนไทยกัมพูชา
การเวนคืนที่ดินของรัฐ เพื่อสรางถนน เชื่อมเสนทางการคา ประกอบ กับผูคนจาก
ภายนอกใหความสนใจเขามาทําธุรกิจ ซื้อขาย ที่ดิน รองรับการพัฒนาของเมืองใหมชองสะงํา ทําให
เกิดกระแสการขายที่ดินในราคาที่สูงมากเมือเทียบกับอดีต ที่ผานมา จากราคา ไรละ 5,000 บาท มา
เป็น 100,000 บาท ทําใหชาวบานมีรายได จึงไดมีการกอสรางบานเรือนที่ทันสมัย มั่นคงแข็งแรง
ปี พ.ศ. 2549 เริ่มกอสรางพัฒนาเมืองใหมชองสะงํา เพื่อมุงหวังสรางเมืองไหมที่มีหนวยงาน
รัฐเอกชน และชาวบาน การพัฒนาดังกลาวมีหนวยงานรัฐที่ชายแดนทั้งของประเทศไทยและกัมพูชา
เขาปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันการพัฒนาจุดผานแดนถาวรชองสะงํามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
หลั งมี ก ารกระจายอํา นาจสูท องถิ่ น รั ฐและองคแ การปกครองส ว นท องถิ่ นได มีก ารเขา มา
สนับสนุน ทั้งทางดาน สาธารณสุข มีสถานีอนามัย ดานการศึกษา พัฒนาโรงเรียน สรางโรงเรียน
รวมถึงมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ดั่งเชนหมูบานอื่นๆ มีการกอสรางถนน ดานความมั่นคง
กอสรางเขื่อนหวยสําราญมีการสงเสริมการผลิตตามรูปแบบของรัฐ ที่เป็นพืชเชิงเดี่ยว และตอมาเริ่มมี
การปลูกยางพารา จนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ตําบลไพรพัฒนา มีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากบาน
แซรไปร ขึ้นการปกครองตําบลละลม และไดขยายพื้นที่มาเป็นตําบลหวยตามอญ และแยกการ
ปกครองจากตําบลหวยตามอญมาเป็นตําบลไพรพัฒนา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2536 เนื่องจากเป็น
หมูบานขนาดใหญ มีจํานวนครัวเรือนมาก ทําใหหมูบานในตําบลไพรพัฒนา แยกหมูบานออกเป็น 10
หมูบานในปัจจุบัน
บานไพรพัฒนาในปัจจุบันจึง กลายเป็นหมูบานที่ชายแดน และตําบลไพรพัฒนาได
เป็นตําบลหนาดาน ชายแดนไทย-กัมพูชา หนวยงานรัฐในระดับทองถิ่นไดเขามาทํางานอยางตอเนื่อง
ที่ชายแดน ทําใหชาวบานในตําบลไพรพัฒนาเขาไปสัมพันธแกับระบบการคาชายแดน ดวยวัฒนธรรม
และภาษาเขมรที่ในการสื่อสาร ชาวบาน บางสวนเปลี่ยนอาชีพจากการทําการเกษตร หันมาทําการคา
ที่บริเวณชายแดน รับจางขับมอเตอรแไ ชคแ บางคนตองไปรื้อฟื้นความสัมพันธแระบบเครือญาติ ไป
แตงงานกับคนกัมพูชามีคูครองใหม ไปสรางสัมพันธแใหม ดวยการผูกเสี่ยวเป็นเกลอกัน บางคนมีบานที่
พักอาศัยในพื้นที่บริเวณชยแดน ทําใหวิถีชีวิตของคนในหมูบานเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกี่ยวของกับ
ระบบการพนันที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดในบทตอไป
4.1.2 ที่ตั้งและสภาพทั่วไป
บานไพรพัฒนาตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอภูสิง หแ มีที่ตั้ ง หมูบาน
หา งจากตั ว อํ าเภอภู สิง หแ ประมาณ 27 กิ โ ลเมตร มีร ะยะทางห า งจากตั วเมื อ งศรี ส ะเกษ 95
กิโลเมตร หางจากจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ชายแดนไทย-กัมพูชา 18 กิโลเมตร
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ที่ตั้งและอาณาเขตบานไพรพัฒนา ประกอบ 2 หมูบาน ใน 10 หมูบานในตําบลไพร
พัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวเขตติดตอกับพื้นที่อื่นดังนี้ ดานทิศเหนือ จรดกับตําบล
หวยตามอญ อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ดานทิศใตจรดจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ประตูขามแดน
ไทย-กัมพูชา ที่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักกับภูมิโอทะมอ คุมตะเปียงไปร เชราะอัลลองเวง เขตอุดรมี
ชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และและทิศตะวันออกจรดกับตําบลดงรก อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
และเทือกเขาพนมดงรัก ทิศตะวันตกจรดกับลําหวยสําราญ ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทรแ
โดยมีลําหวยสําราญกันชายแดนจังหวัดสุรินทรแและจังหวัดศรีสะเกษ
แผนที่ตั้ง
บ้านไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

บานไพรพัฒนา ตําบลไพร
พัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัด
ศรีสะเกษ
ไปชองจอม จ.สุรินทรแ

จุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะงา
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ภาพที่ 4-1 แผนที่แสดงที่ตั้งหมูบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
4.1.3 โครงสร้างทางสังคม ครอบครัว ระบบเครือญาติ ความสัมพันธ์ในชุมชน
โครงสรางทางสังคมของชาวบานในหมูบานไพรพัฒนา เกิดจากความสัมพันธแระหวาง
บุคคล และกลุมคนในหมูบานที่รวมตัวกั น โดยมีระบบตาง ๆ เชน ครอบครัว เครือญาติ เศรษฐกิจ
ความเชื่อ ประเพณี และการศึกษา ระบบเหลานี้จะยึดโยงใหสังคมหมูบานดํารงอยูได ขณะเดียวกัน
การพัฒนาของรัฐในปัจจุบันแบงเขตการปกครอง ทําใหกลุมโครงสรางของกลุมประชากรในบริเวณนี้
มีระบบโครงสรางและระบบเครือญาติที่ติดตอสื่อสารกันหลายหมูบาน ปัจจุบัน บานไพรพัฒนา มี
จํานวนครัวเรือน และมีจํานวนประชากรแบงตามรายหมูบานได ดังนี้
ตาราง 4-1 แสดงจํานวนหลังคาเรือน และประชากรของบานไพรพัฒนา
จานวนประชากร
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่ จานวนครัวเรือน
รวม
ชาย
หญิง
บานไพรพัฒนา
3
237
362
356
718
บ า น ไ พ ร พั ฒ น า
10
152
338
318
656
ตะวันออก
รวม
389
700
674
1,374
ขอมูลจาก รายงานสถิติบานและประชากรบานไพรพัฒนา ขอมูลของวันที่ 12 ตุลาคม 2559
บานไพรพัฒ นาแบงเขตการปกครองออกเป็น 2 หมูบาน และในหมูบ านจะมีการ
กําหนดโครงสรางของชุมชนโดยรัฐและจะมีตําแหนงของหนวยงานของรัฐในหมูบานเพื่อทํางานแทน
และประสานในระดับหมูบาน เชน บานไพรพัฒนา หมู 3 และหมู 10 มีคณะกรรมการหมูบาน
ตําแหนงที่สําคัญ ประกอบดวย กํานันและผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน ผูรักษา
ความสงบภายในหมูบาน และกรรมการหมูบาน รวมแลว 9 คน จากนั้นหมูบานจะแบงคุมการ
ปกครอง แตละคุมก็จะมีหัวหนาคุมคอยดูแลรักษาความสงบรวมกัน ในหมูบานมีนายกองคแการบริหาร
สวนตําบลไพรพัฒนา และทีมบริหาร และในหมูบานมีสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
คน คณะกรรมการหมูบานจะทํางานภายใตโครงสรางที่เชื่อมประสานกันทั้งในหมูบานและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจากนอกชุมชน
โครงสรางสัง คมหมูบ านไพรพัฒ นานี้ จะมีความสัมพั นธแ ระหวา งบุ คคลและกลุ มคนใน
หมู บ า นที่ ร วมตั ว กัน โดยมี ร ะบบต างๆ เช น ครอบครั ว ระบบเครื อ ญาติ เศรษฐกิ จ คว ามเชื่ อ
ประเพณี และการศึกษา ที่มีอยูในหมูบานไพรพัฒนาจะยึดโยงใหสังคมหมูบานดํารงอยูไดและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน แตภายใตโครงสรางดังที่กลาวแลวแลวนั้นก็ยังมีปัญหาในการทํางาน และหนุน
เสริมกันอยู เพราะโครงสรางบางอยางถูกกอเกิดจากคนภายนอกหมูบาน
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ระบบการศึกษา
ในเขตพื้นที่บานไพรพัฒนา มีศูนยแพฒ
ั นาเด็กเล็ก ที่วัดไพรพัฒนา จํานวน 1 แหง มีโรงเรียน
บานไพรพัฒนา เป็นขายโอกาส ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา 3 จํานวน 1 แหง ที่ใหบริการในระดับ
หมูบาน และบานอื่นๆในละแวกใกลเคียง รวมถึงบานนาสนวน อําเภอบัวเชิด จังหวัดสุรินทรแ และเด็ก
นักเรียนที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยโรงเรียนมีรถ 6 ลอ ไปรับและสงที่ชายแดนทุกวัน
ทํากาล ทั้งนี้มีเด็กกัมพูชามาเรียน จํานวน 30 คน โดยสวนใหญเป็นลูกของพอคา แมคา พนักงาน
บอนคาสิโนที่กัมพูชา และมีศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีการจัดการเรียน
ใหกับชาวบานในหมูบานไพรพัฒนาดวย
ระดับการศึกษาของชาวบาน ผูสูงอายุ ผูเฒาผูแกสวนใหญ ถาอายุไมมาจะไดเรียนหนังสือ
ในระดับประถมศึกษา สามารถอานหนังสือและเขียนหนังสือได สนผูสูงอายุ จะไมไดเรียนหนังสือ
เพราะตองอพยพมาทําไร แผวถางปุาทํามาหากินซึ่งในอดีตไมมีโรงเรียน สวนเด็กและเยาวชน จะ
ไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงกวามัธยมศึกษา ชาวบานในปัจจุบันใหความสําคัญกับการศึกษาของ
ลูกหลาน สังเกตไดจากมีคนทํางานที่เป็นขาราชการและลูกจางประจําในองคแกรของรัฐและเอกชน
จํานวนมากเป็นลูกหลานของชาวบาน ทั้งนี้ เด็กที่เรียนหนังสือตอ สวนใหญจะนิยมเรียนชั้น
ประถมศึกษา ในหมูบาน และไปศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ที่โรงเรียนละลม และมีเด็ก
บางสวนจะไปเรียนตอในอําเภอขุขันธแ โดยมีรถรับสงไปกลับทุกวันทําการ
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์บ้านไพรพัฒนา
จากการศึกษา พบวา ชาวบานไพรพัฒนา มองตนเองมีอัตลักษณแทางชาติพันธุแเขมร โดยไดรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรม เชน ภาษา การแตงกาย จากกลุมลาว กลุมกูยและวัฒนธรรมไทยตามลําดับ
ซึ่ง เป็นผลมาจากการอพยพยายถิ่นฐานที่ยาวนานและการขยายอํานาจทางการเมืองในช วงเวลาที่
แตกตางกัน ทําใหกลุมชาติพันธุแเขมรถิ่นไทยผสมกลมกลืนทั้งดานชาติพันธุแและดานวัฒนธรรมกับกลุม
อื่นที่อยูใกลเคียง และในที่สุดไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยซึ่งรัฐบาลไทยไดจัดขึ้น เชน การศึกษา
เลาเรียน การสื่อสารตางๆ และการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วในปัจจุบัน
กลุมชาติพันธุแเขมร บานไพรพัฒนา มีการใชภาษาเฉพาะของกลุมชาติพันธุแเขมรถิ่นไทย
หรือภาษาเขมรที่เป็นภาษาถิ่นในการสื่อสาร บานไพรพัฒนาจะมีสําเนียงการพูดหรือภาษาพูดคลาย
กับคนที่สื่อสารภาษาเขมรถิ่นไทยอื่น ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ แตจะมีความแตกตางกับการสื่อสารกับ
เขมรกัมพูชา บาง โดยชาวบานไพรพัฒนาจะใชภาษาเขมรในการสื่อสารกันทั้งหมูบาน แตหากมีคน
จากที่อื่น เชน หนวยงานรัฐ หนวยงานอื่นๆ รวมถึงคนที่แตงงานเขามาอาศัยในหมูบาน จะสื่อสารดวย
ภาษา ไทย ภาษาอีสานถิ่นไทย โดยเฉพาะจากกลุมวัยรุน กลุมผู นําชุมชน ที่ไดไปทํางานในตางถิ่น
ไปเรียนหนังสือจากภายนอกชุมชนที่ไปสัมพันธแกับกลุมอื่น จึงรูจักการใชภาษาอื่นและนํามารวมใน
การสื่อสารกับคนนอกหมูบานที่พูด อาน เขียนภาษาไทยและภาษาที่ใชสื่อสารในทองถิ่นอีสานไดดี
การใหความเคาระผูอาวุโส หรือผูนําชุมชน โดยจะใชผูอ าวุโส ผูนําเป็นผูประกอบพิธีกรรม
ความเชื่อ การเชนไหวผีบรรพบุรุญ การประกอบพิธีกรรมฮาวปลึงจองได และมีการกลาวถึงความเชื่อ
ของการเสี่ยงทาย การพนันขันตอของผูมีสวนรวมในชุมชนชาติพันธแเขมร มีการพนันและทายผลการ
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คลอดบุตร วาเป็นหญิงหรือ ชาย หากใคร ทายผลผิดคนนั้น ตองเสียสิ่งของหรือมีการเลี้ยงผูที่ทายถูก
การพนันและเสี่ยงทาย วัวควายจะใหลูกเป็นตัวผูตัวเมีย การเสี่ยงทายในพิธีตางๆ เชน การเสี่ยงทาย
คางไก การบนบาน และการเสี่ยงโชค
4.1.5 ระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตการทามาหากิน
ระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวบานชุมชนทองถิ่นบานไพรพัฒนา มีความ
เป็นหมูบานที่ชายแดนซึ่งแตกตางจากหมูบานในสังคมชนบทอีสานโดยทั่วไป
ในอดีตชาวบานในบริเวณนี้มีวิถีการผลิตทางเศรษฐกิจแบบพอยัง ชีพดวยการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทํานา ทํ าไร เลี้ ยงสั ตวแ ทอผ า และหาของปุา เพื่ อการบริโ ภคใน
ครัวเรือนเทานั้น ขณะเดียวกันปีไหนที่ไดผลิตมากก็เก็บไวในยุงฉางสํารองไวเลี้ยงชีพในปีที่แหงแลงได
ผลิตนอย บางสวนจะแบงปันใหกับเครือญาติ และซื้อขายแบบศีลธรรม ใชระบบการแลกเปลี่ยน
ผลผลิต สิน คา ที่มี ความเกื้ อกู ลกั นในหมู บา น การผลิต ทั้ง หมดยั ง คงพึ่ง พากับ ระบบธรรมชาติ ยั ง
สามารถผลิตไดเพราะพื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณแของดิน น้ํา ปุา
การใชประโยชนแที่ดิน ขนาด สิทธิและลักษณะการถือครองที่ดินชองชาวบาน
ไพรพัฒนา ประเทศไทย จากการศึกษาขอมูลของคณะวิจัย พบวา ในอดีตชาวบานไพรพัฒนามี
พื้นที่ทํากินตอครอบครัวจํานวนมากเพราะไดจากการแผวถาง ครอบครัวไหนขยันขันแข็ง และมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดี ร่ํารวยก็จะชื้อที่ดินในราคาถูก แตปัจจุบันบานไพรพัฒนามีที่ดินที่ไ ดรับจากการ
จัดสรรโดยรัฐใหม ใหเป็นพื้นที่ที่อยูอาศัย ครอบครัวละ 1 ไร พื้ นที่ทํากิน 20 ไร พื้นที่สวนใหญมี
ลักษณะลาดเอียงตามเนินเขา ที่ลุม เป็นดินรวนปนทราย ที่ดินสวนใหญใชประโยชนแสําหรับการ
ประกอบอาชีพทํานา ทําไร สงผลใหชาวบานไพรพัฒนามีครัวเรือนที่มีขนาดการถือครองที่ดินทํากิน
มีอยูคอนขางจํากัด เนื่องจากเป็นชุมชนที่ใหญ มีที่ดินจํากัด มีจํานวนครัวเรือนมากและที่ดินที่เคยมี
ถูกแบงเป็นมรดกจึงพื้นที่ดินมีขนาดการถือครองลดลงเรื่อย ๆ และบางครอบครัวสูญเสียที่ดินโดย
ขายที่ดินดวยเงื่อนไขตางๆ
จากการพูดคุยกับกลุมชาวบานในหมูบานไพรพัฒนา คณะวิจัยพบวา ลักษณะการ
ถือครองที่ดินของชาวบานไพรพัฒนาสวนมากที่ดินเป็นประเภท สปก.4-01 ประมาณ 80% และ
ประเภท ภบท.5 (เสียภาษีบํารุงทองที่) ประมาณ 20 % ชาวบานจะมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองโดย
อาศัยทํากิน อยูรวมกับพอ แม ครอบครัวของตัวเอง เนื่องจากพอแมยังไมแบงที่ดินใหเป็นมรดก
ขณะที่ชาวบานไพรพัฒนาในปัจจุบัน มี ประกอบอาชีพหลัก คือ 1. ภาคการเกษตร
ไดแก ทําสวนยางพารา เป็นอาชีพหลัก อาชีพรอง ไดแก ทํานา การเลี้ยงสัตวแ การทําไร การทอ
ผา และอาชีพอื่นๆ เชน อาชีพรับจาง คาขาย เป็นตน และ 2 การประกอบอาชีพนอกภาค
การเกษตร ไดแก รับราชการ เชน รับราชการครู รับราชการทหาร ตํารวจ ปุาไม เป็นตน การคาขาย
ปัจจุบันวัดบานไพรพัฒนาเป็นศูนยแรวมของผูคนเพื่อมาเคารพสักระหลวงปูุสรวง และเป็นทางผานไป
จุด ผ า นแดนถาวรช อ งสะงํา ทํ า ใหช าวบ า นไพรพั ฒนาหั น มา ประกอบอาชี พ คา ขายจํ านวนมาก
แบงเป็นรานขายของชํา, ขายเสื้อผา, ขายอาหารตามสั่ง, ขายกเวยเตี๋ยว, ขายผัก, ขายเนื้อหมู, ขาย
ปลา ขายลอตเตอรี่ ขายเครื่องบูชาหลวงปูุสรวง รวมถึงคาขายที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นตน รับจาง
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ทั่วไป อาชีพรับจางทั่วไปไมใชอาชีพหลักของชาวบานบริเวณนี้เพราะชาวบานสวนใหญมีพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพบางคนเป็นอาชีพเสริมเทานั้น คนรับจางทั่ว ประกอบดวย รับจางขับรับมอเตอรแไชคแ
รับจาง รับจางจัดเวรยามเก็บคาบริการรับฝากรถที่ชายแดนชองสะงํา อํานวยความสะดวกตางๆที่
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ภาวะหนี้สินของชาวบานในบริเวณชายแดนไทย ยังไมสามารถระบุเป็นตั วเงินได
ชัดเจน แตมีการรับรูวาภาวะนี้สินของบานไพรพัฒนา จากการพูดคุยกับชาวบาน พบวา มีหนี้สินทั้ง
หนี้นอกระบบ และในระบบจากสถาบันการเงินที่ปลอยใหกู เชน กองทุนเงินลาน กองทุนตางๆ
ในหมูบาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแ บางครอบครัวหลายแสนบาท จะเห็นไดวาหนี้สิน
ของชาวบานไพรพัฒนาเกิดจาก หนี้สินจากการใชจายในชีวิตประจําวัน หนี้สินจากการลงทุนในภาค
การเกษตร การมีหนี้สินจากการศึกษาของบุตรหลาน หรือแมแตการมีหนี้สินจากการรักษาพยาบาล
หนี้สินที่เกิดจากการซื้อเครื่องอุปโภค และบริโภค หนี้สินจากงานบุญประเพณี หนี้สินจากการชําระ
หนี้เครื่องอํานวยความสะดวก รวมถึงหนี้สิ้นที่เกิดจากการเสี่ยงโชคเลนการพนันดวย
ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน
คนในหมูบ านไพรพัฒ นา มีค วามสัม พัน ธแกั นในระบบเครื อญาติ เป็ นความสัม พัน ธแที่ เห็ น
เดนชัดที่สุด ในพื้นที่ตําบลไพรพัฒนา เพราะมีบรรพบุรุษสวนใหญมาจากที่เดียวกัน คือ อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ และบางสงอพยพมาแตงงาน ดวย ขณะที่ชุมชนมีความสามารถจัดการความสัมพันธแ
ของคนในชุมชนไดดี เป็นกลุมกอนของความเป็นวงวานเครือญาติ เป็นพี่เป็นนองกัน เป็นสังคมกลุม
ใหญของคนบานทั้ง 2 หมูบาน กอใหเกิ ดการไมทอดทิ้ง กัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสัมพันธแที่
เหนียวแนน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผกันอยูเสมอ เชน งานบุญประเพณีตาง ๆ งานแตงงาน งานบวช
หรืองานศพ ในกลุมเครือญาติกันก็จะเขาไปชวยงาน ทั้งสิ่งของ และแรงงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ถึงสังคมจะมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม ชุมชนที่นี่เป็นกลุมคนที่ใหความสําคัญกับ
การยึดถือหลักวัฒนธรรม หลักวงวานเครือญาติเป็นสําคัญ ทําใหความสัมพันธแของคนในชุมชนยังมี
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อยูภายใตระบบวงวานเครือญาติของตน ดังนั้น ระบบวงวานเครือญาติจึ ง
เป็นระบบที่มีอิทธิพล อยางยิ่งตอการสรางความสัมพันธแของคนในชุมชนในหมูบานไพรพัฒนา
ขณะเดียวกัน บานไพพรพัฒนา ตําบลตําบลไพรพัฒนาเป็นพื้นที่เปูาหมายการพัฒนาของ
ภาครัฐ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่ตั้งขององคแการบริหารสวนตําบลไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา จึงทําใหมี
หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานที่ตองมาดําเนินกิจกรรมกับชุมชนดวยอยางตอเนื่อง เชน ทหารฝุาย
ความมั่นคง ดานสุขภาพ โรงพยาบาลภูสิงหแ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไพรพัฒนา สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ สถานีตํารวจ ศูนยแปูองกันภัย ศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน รวมถึง ดานการ
ปกครอง ฝุายความมั่นคงทางทหาร ดังนั้น การจัดการความสันพันธแของกลุมคนในชุมชนบานไพร
พั ฒ นาจํ า เป็ น ต อ งอาศั ย การประสานงานผ า นผู นํ า ชุ ม ชนและต อ งเป็ น การบู ร ณาการการสร า ง
ความสัมพันธแรูปแบบใหมที่มีองคแประกอบ 3 กลุมสําคัญ ไดแก 1. ประเพณีพิธีกรรม 2. ผูนําทางการ
และผูนําทางธรรมชาติ 3. ความสัมพันธแในระบบ เครือญาติ รวมกัน
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4.1.5 ระบบศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
บริบททางวัฒนธรรมของบานไพรพัฒนา สรุปไดดังนี้
ระบบศาสนา
บานไพรพัฒนาเป็นหมูบานที่กอตั้งไมนานมาก แตชาวบานไพรพัฒนามีผูคนเขามาอาศัยอยู
จํานวนมากขึ้นเรื่อย ที่ประกอบดวยหลายกลุมชาติพันธุแ ไดแก กลุมชาติพันธุแเขมร กลุมชาติพันธุแลาว
กลุมชาติพันธุแกูย และคนไทย ดังนั้นบานไพรพัฒ นาจึง มีความเชื่อที่ผสมผสานระหวางการนับถื อ
ศาสนาพุทธและการนับถือผี เชน ผีปูุตา ผีบรรพบุรุษ ผีบาน ผีเฮือน
ปัจจุบันวัดไพรพัฒนาเป็ นศูนยแกลางการพัฒนาทางดานจิตใจ วัดไพรพัฒนาจึง มีบทบาท
เกี่ยวของการเป็นศูนยแกลางในการถายทอดพระพุทธศาสนา อบรมสงสอนใหคนเป็นคนดี โดยมีพระ
เป็น ตัว แทน รวมถึ งการพั ฒนาหมูบา นร วมกับ รัฐโดยใช เป็ นสถานที่ใ นการประชุม ชาวบา น จั ด
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนและเป็นศูนยแ กลางทํากิจกรรมตามประเพณี ฮีต 12 คอง 14 ตาม
วัฒนธรรมของลาว “คนบานไพรพัฒนาเป็นคนเขมรแตมีวัฒนธรรมการเลนบั้งไฟคือกันเดอ ” (สุรัตนแ
บุญ เยี่ยม. 2559. : สัมภาษณแ) ขณะเดียวกัน จะมีคนกลุมชาติพันธุแเขมรทั้ง ในประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา และกลุมชาติพันธุแอื่นที่บวชพระและเณร เขามาจําพรรษาที่วัดบานบานไพรพัฒนา
อยางตอเนื่องเป็นประจําทุกปี
ปี พ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2561 พระเจาหลานเธอ พระองคแเจาอทิตยาทรกิติคุณ ไดเสด็จ
มายังวัดไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประจําทุกปี โดยมีหนวยงานรัฐ องคแกรตาง ๆ
ทีเ่ กี่ยวของและชาวบานทั้งประเทศไทยและชาวตางประเทศเขารวมจํานวนมาก
ปัจจุบันวัดบานไพรพัฒนามีชื่อเสียงมาก กลายเป็นจุดศูนยแรวมของคนทั้งประเทศกลายเป็น
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ เนื่องเพราะมีหลวงปูุสรวง ที่เคยเป็นพระมีบุญบารมี เคยจําวัด และทานได
ละสังขาร ขณะหลวงพอพุฒิ วายาโม ไดอัญเชิญสรีระสังขารทานมาประจําที่วัดไพรพัฒนาทําใหผูคน
แหมากราบไหวเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต จนเกิดเป็นงานประจําปี มีผูคนเดินทางมารวมงานกิจกรรมของ
วัดเป็นประจํา ทั้งคนไทยและคนกัมพูชา และคนเชื้อชาติอื่นๆ ขณะเดียวกันทางวัดไพรพัฒนาเองมี
การพัฒ นาทางดานวัตถุดวยการกอสรางศาลาทม กุฏิ โบสถแ ปราสาทหิน ดวยการมีสวนรวมจาก
ชาวบาน และกลุมชาวบานไพรพัฒนาและบานอื่นๆ ที่ไปทํางานที่อื่นดวยการหาผาปุา บูชาวัตถุ
มงคล ทําวัดใหเป็นสถานที่ทองเทียวทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการระดมทุนในการกอสรางรวมกันเป็น
ประจําทุกปี วัดจึงเป็นสถานที่การสรางความสัมพันธแของผูคนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา และเสี่ยง
โชค
ผูที่เคารพศรัทธาหลวงปูุสรวง และผูที่ประสบความสําเร็จจากการบนบาน มักจะนําสิ่งของ
ที่ในอดีตหลวงปูุสรวงนิยมเลน คือ ไกชน วาว รวมถึง และการจัดชกมวย จากนั้นก็จะนิยมเสี่ยงโชคตอ
ดวยการซื้อลอตเตอรี่และซื้อหวย
วัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดํา รงรัก ษาไว ของชาวบ านไพรพัฒนา ในปัจจุ บันได มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมทางสังคมและวัฒนธรรม การแสดงออกจึงเป็นลักษณะการผสมผสาน
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ของวั ฒ นธรรมกลุ ม ชาติ พั น ธุแ ไ ทย-เขมร มี ก ารสื่ อ สารโดยภาษาเขมร ที่ ยึ ด ถื อ บุ ญ ประเพณี ท าง
พระพุทธศาสนา ประกอบกับความเชื่อเรื่องผี และพราหมณแ ตามเดือนตางๆ ปัจจุบันบานไพรพัฒนามี
การปรั บตัว เปลี่ยนแปลง วิธี การปฏิ บัติ ตามวัฒ นธรรม และความเชื่ อ ตามฮีต 12 คอง 14 ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และผสมผสานกับประเพณีของกลุมชาติพันธุแไทยลาว อยูในลักษณะการปฏิบัติ และความเชื่อบางอยาง วัฒนธรรมและประเพณีที่ดํารงรักษาไวของ
ชาวบานไพรพัฒนาใกลเคียงกันในปัจจุบัน มีดังนี้
1. เดือนมกราคม /โบะ งานบุญปริวาสกรรม /งานบุญชําระ
2. เดือนกุมภาพันธแ /เบี๊ยโทม งานไหวปูุตา 3 ค่ํา เดือน 3 บุญขาวจี่ ขึ้น 1 ค่ํา-15 ค่ํา
เดือน 3 งานบุ ญ เจดี ขาวเปลือ ก เป็นงานบุญ ที่ มีการจัดใหญ (บุญ กุ มขาวใหญ )
มาฆบูชา
3. เดือนมีนาคม /ประปุน ประเพณีงานแตงงาน งานบุญขึ้นบานใหม งานบุญผะเวส
4. เดือนเมษายน / แจด งานบุญประเพณีสงกรานตแ (ปีใหม)และงานบุญสืบสานตํานาน
หลวงปูุสรวง จะจัดในชวงวันสงกรานตแของทุกปี
5. เดือนพฤษภาคม/ประสาก ประเพณีงานแตงงาน บุญขึ้นบานใหม บุญบั้งไฟ (เคยมี
งานบุญบั้งไฟ 3 ปี จัด 1 ครั้ง (หยุดดําเนินการแลว 4 ปี )ไหวปูุตา ขึ้น 3 ค่ํา เดือน 6
จะมีการเซนไหวปูุตาอีกครั้ง เพื่อเป็นการบอกกลาวการลงนาทําไร ในการประกอบ
อาชีพเพื่อใหเกิดสิริมงคล และเจริญรุงเรือง
6. เดือนมิถุนายน/เจ฿ งานบุญแรกนา (เลี้ยงผีตาแฮก)
7. เดือนกรกฎาคม/ อะสาท ประเพณีเขาพรรษา งานบุญบวช
8. เดือนสิงหาคม / บัง ไมมีงานบุญประเพณี
9. เดือนกันยายน /เบ็ญ ประเพณีแซนโฎนตา ในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ของทุกปี
(บุญขาวสาก)
10. เดือนตุลาคม/จําเบ็ง บุญออกพรรษา 15 ค่ํา เดือน 11 งานบุญตักบาตรเทโวโรหนะ
11. เดือนพฤศจิกายน /กระเดิ๊ก งานบุญกฐิน บุญลอยกระทง (15 ค่ํา เดือน 12 ) งาน
บุญแตงงาน งานบุญขึ้นบานใหม
12. เดือนธันวาคม /เมียกตุย งานบุญลงแขกเกี่ยวขาว
13. อื่น ๆไดแก ประเพณีการเลนแมมด สามารถเลนไดตามฤกษแสะดวก งานบุญสลาก
พัด ชวงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน
4.2 การเปลี่ยนแปลงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
4.2.1 การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
1) ภายใต้ลิทธิคอมมิวนิสต์และการสู้รบที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
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ชวงปีพ.ศ. 2518 บานไพรพัฒนา และหมูบานใกลเคียง ในละแวกตําบลไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแเกิดเหตุการณแความไมสงบจากคอมมิวนิสตแ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมูบานอยูติดชายแดน และเป็น
ที่ที่ปุาเขารกทึบ จึงมีกลุมคนที่มีกองกําลังติดอาวุธอาศัยอยูตามแนวเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย
– กั ม พู ช า ได เ ข า มา และชั ก ชวนให ช าวบ า นเข า ร ว มอุ ด มการณแ ท างการเมื อ ง ปี พ .ศ. 2519
ผูกอการรายคอมมิวนิสตแมีเขามาปลุกระดมกอความไมสงบในพื้นที่บริเวณชายแดนทางตอนใตของ
จัง หวัดศรีสะเกษตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อ จะชั กชาวชาวบ านเขาเป็น แนวรวม วัน ที่ 7
พฤศจิกายน 2520 เวลาประมาณ 06.00 น. ผูกอการรายคอมมิวนิสตแจํานวนหนึ่งเขาลอมหมูบาน
แซรแสะโบวแ แลวเขาทําการยึดอาวุธปืนของราษฎรที่ทางการไดมอบใหหมูบานละ 12 กระบอก วันที่
16 พฤศจิกายน 2520 ผูกอการรายคอมมิวนิสปลอยขาววาจะกวาดตอนชาวบาน บานแซรแสะโบวแจับ
เขาปุา ราษฎรพากันขวัญเสียตามๆกัน จึงไดพากันอพยพหนีภัยกระจัดกระจายไปอาศัยอยูตามญาติพี่
นองตางถิ่น และราษฎรบางสวนอพยพมาอยูอาศัยกับบานโอวแปังโกวแ และบานนาละลาย (บานวนา
สวรรคแในปัจจุบัน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2520 ผูกอการรายคอมมิวนิสตแปลอยขาวอีกครั้งวาจะโจมตี
และกวาดตอนชาวบาน บานโอวแปังโกวแ และบานนาละลาย จับเขาปุา ชาวบานตกใจขวัญเสีย พากัน
อพยพหนีภัยกันในตอนกลางคืน เขามาอาศัยอยูกับบานไพรพัฒนา เป็นที่พักพิง ชั่วคราว ในชวงปี
2520 – 2523 จึงไดเริ่มทยอยกลับภูมิลํา เนาเดิมที่บานโอวแปังโกวแ และบานนาละลาย วันที่ 23
ธันวาคม 2520 เวลา ประมาณ 07.20 น. ขณะที่เจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน ประมาณ 20 คน
ปฏิบัติหนาที่เริ่มมาจากบานแซรแสะโบวแ มาพักชั่วคราวที่โรงเรียนบานไพรพัฒนา ประมาณ 12.00น.
ไดมีชาวบานที่บานแซรไปรที่ออกไปทําไรไดพบผูกอการรายคอมมิวนิสตแ จึง ไดมาแจงตอเจาหนาที่
ตํารวจตระเวรชาวแดน และไดออกไปคุมครองชาวบานที่บานแซรไปร ในชวงเวลา 20.00น. เจาหนาที่
ตํารวจตระเวรชายแดนไดปะทะกันกับผูกอการรายคอมมิวนิสตแ ครั้ง แรกมีตํารวจตระเวรชายแดน
เสียชีวิตจํานวน 1 คน และฝุายคอมมิวนิสตแเสียชีวิต 1 คน วันที่ 30 ธันวาคม 2520 ชวงเวลา 18.00
น. ผูกอการรายคอมมิวนิสตแ ประมาณ 50 คน เขามาเผาศาลาประชาคมกลางหมูบานแซรไปร ซึ่งเป็น
ที่พักของ อส. วันที 12 มีนาคม 2521 มีผูกอการรายคอมมิวนิสตแ ที่หลบอยูตามปุาตามเทือกเขาพนม
ดงรักประมาณ 10 คน ไดเขามาเผาโรงเรียน และบานพักครู ที่โรงเรียนบานแซรไปร ชาวบานแซร
ไปร และหมูบานอื่นๆ ตองหลบหนี ไปอาศัยอยูกับเพื่อนบานในหมูบานใกลเคียง บางครอบครัวก็
กลับไปอยูในหมูบานตามภูมิลําเนาเดิม จนในพื้นที่เกิดความสงบภายใตนโยบาย
ดานการปูองกัน ปราบปรามการรักษาความสงบของลักทธิคอมมิวนิสตแ ในชวง พ.ศ. 2520
ทางราชการมี การปูอ งความไมสงบของหมูบานในบริเ วณชายแดนได จัดกิจ กรรมอบรมไทยอาสา
ปูองกันชาติ (ทสปช.) ใหกับผูนําในชุมชน ดังนี้ วันที่ 5-11 กันยายน 2520 ฝึกอบรมที่โรงเรียนบาน
แซรไปร วันที่ 13-19 กันยายน 2520 ฝึกอบรมที่โรงเรียนบานไพรพัฒนา และมอบอาวุธปืนทั้ง ทั้ง 2
หมูบาน หมูบานละ 12 กระบอก เพื่อใชปูองกันและรักษาความสงบภายภายในหมูบาน วันที่ 21-27
กันยายน 2520 ฝึกอบรมที่โรงเรียนบานแซรไปร และมอบอาวุธปืนทั้ง 2 หมูบาน หมูบานละ 12
กระบอก วันที่ 12 พฤษภาคม 2521 นายพิน บุญเยี่ยม ในฐานะผูใหญบานแซรไปรในชวงนั้น ไดนํา
รวบรวมสมาชิกไทยอาสาปูอ งกันชาติ (ทสปช.) ไดรวมพลัง กั บตํารวจตระเวนชายแดน คุ มครอง
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รวมกับชาวบานแซรไปร ใหเขามาอาศัยอยูหมูบานตามเดิมมีเพียงบานไพรพัฒนาเทานั้นที่ไมยอม ทิ้ง
บานเรือน และไดนําชาวบานแซรไปร บางสวนที่หลบหนีมาอาศัยอยูบานไพรพัฒนา
ปีพ.ศ. 2523 การสูรบระหวางรัฐไทยกับฝุายคอมมิวนิสตแไ ดสิ้นสุดลง โดยการประกาศ
คําสั่ง 66/2523 จาก นายยกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนทแ ตามนโยบายใหฝุายสหาย
คอมมิวนิสตแเขามอบตัวโดยเขารวมเป็นผูรวมพัฒนาชาติไทย ภายใตพันธะสัญญาที่รัฐบาลสัญญาวาจะ
ชวยเหลือปัจจัยการทํามาหากิน
2) ภายใต้สถานการณ์ชาวบ้านกัมพูชาหนีภัยสงครามมาที่ศูนย์อพยพในฝังประเทศไทย
พ.ศ. 2533 ชาวบานประเทศกัมพูชาอพยพหนีภัยสงคราม ครั้งที่ 1 เขามาอาศัยอยูที่ศูนยแ
อพยพบาน “ภูมิกอง” (อยูระหวางดานทิศตะวันออกบานแซรไปรกับบานวนาสวรรคแในปัจจุบัน) ใน
ครั้งนี้มีชาวบานอพยพมา ประมาณ 50,000 คน
พ.ศ. 2541 ชาวบานจากประเทศกัมพูชาอพยพเขามาอยูที่ศูนยแอพยพ ครั้งที่ 2 เริ่มจากมา
รวมกันที่บริเวณทายเขื่อนหวยสําราญ บานแซรไป-นาตําบล ในครั้งนี้มีชาวบานจากกัมพูชาอพยพหนี
ภัยสงครามมา ประมาณ 20,000 คน แลวจึงยายศูนยแอพยพมาอยูที่ภูนอยบานนาตําบล (บริเวณทาง
ขึ้นชองสะงําเสนทางเดิม
ในชวงนี้ที่มีการอพยพทั้ง 2 ครั้ง ชาวบานไพรพัฒนามี 2 แนวคิด คือ แนวคิดแรก คนที่เขามา
เป็นภัยกับแผนดินไทย ความไมมั่นคง เนื่องจากมีคนมาก บางคนไมอยูในศูนยแอพยพแตกลับออกมา
ลักขโมยของชาวบานกิน แนวคิดที่สอง คือ ชาวบานในบริเวณนี้ไดประโยชนแ คือ สามารถจางแรงงาน
ทําการเกษตรไดในราคาถูก เกิดการซื้อขายวัว ควาย เกิดระบบการคา เกิดความสัมพันธแกันระหวาง
คนไทยกับคนกัมพูชา หลังเหตุการณแสงบชาวบานอพยพกลับ หลายคนหลบหลีกไมกลับอาศัยอยูในปุา
หลายคนแตงงานกับคนไทย หลายคนไดเสี่ยวเกลอกัน
3) ภายใต้สถานการณ์ความเปราะบางและความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ความเปราะบางของพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีเหตุการณแความขัดแยงและมีการปะทะกัน
หลายจุ ดและดู มีค วามรุน แรงขึ้น เรื่ อ ยๆ ในชว ง ปี พ.ศ. 2553 ขณะนั้น ไทยมี รัฐ บาลโดยพรรค
ประชาธิปัตยแ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรอง
นายกรัฐมนตรีฝุายความมั่นคง มีนายกษิต ภิรมยแ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ และรัฐบาล
กัมพูชา มี สมเด็ จฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรี มีนายฮอรแ นัม ฮง เป็นรัฐมนตรีกะทรวงตางประเทศ
พล อ. เตีย บันหแ เป็นรัฐมนตรีกลาโหม และมี พล ท.ฮุน มาเนต ลูกชายนายกฯฮุนเซนเป็นรองผบ.
ทบ. คุมกองกําลังติดชายแดนประเทศไทย
พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณแความไมสงบที่ชายแดนไทยกัมพูชา ระหวางทหารไทยกับทหาร
เขมร เปิดฉากยิงปะทะกันบริเวณฐาน ตชด. เกา ลําหวยตามาเลีย พื้นที่ทับซอนชายแดน หางจากผา
มออีแดง ทางขึ้นเขาพระวิหารประมาณ 4 กิโลเมตร สรางความตกใจใหชาวบานที่อยูในบริเวณนั้น
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ตางคนตางวิ่งหนีเขาที่กําบัง จากนั้น เป็นการใสกันดวยอาวุธหนัก ตางฝุ ายตางระดมยิงทั้งปืนใหญ
เครื่องยิงลูกระเบิด และจรวดอารแพีจีเสียงระเบิดดังตลอดแนวชายแดน มีการอพยพชาวบานออกนอก
พื้นที่ความไมสงบ เกิดความเสียหายทั้ง 2 ฝุาย จากนั้นก็เกิดความตึงเครียดตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา กองกําลังทั้งสองฝุายเขาประชิดที่ชายแดน ปิดกันการค าชายแดน ที่จุดผานแดนชั่วคราวเขา
พระวิหาร และจุดผานแดนถาวรชองสะงํา หลังจากนั้นชาวบานก็ไมสามารถเดินทางไปมาหากันได
4.2.2 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทย-กัมพูชามีนโยบายดานเศรษฐกิจรวมกันมายาวนาน โดยบริเวณชายแดนนโยบาย
สําคัญที่สรางมูลคาทางเรษฐกิ จไดชัดเจน คือ นโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการคา ในชวง
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ชวงปี 2533 เป็นนโยบายสําคัญตอการดําเนินนโยบายตางประเทศ
กับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะประเทศในกลุมอินโดจีน รวมทั้งดําเนินการประสานงานใหมีการ
เจรจารวม ระหวาง ประเทศกัมพูชา ทั้ง 4 ฝุาย เพื่อยุติการสูรบ และจัดตั้งรัฐบาลภายใตการนําของสี
หนุขึ้น โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ เรื่องการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการคา เป็นการทูตแนวใหมในสมัย
นั้น สามารถหันมารวมมือกันในดานที่ไมมีความขัดแยงกันได ซึ่งทําใหทุกประเทศในอินโดจีนหันมา
เจรจาหารือกับไทยดานการคา การลงทุน ทั้งนี้คณะวิจัยขอนําเสนอพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ ดังนี้
1) จุดผ่านแดนถาวรและพัฒนาการของจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงา
ความสําคัญของ“ชองขามแดนดานประเพณีชองสะงํา ” ในอดีตชาวบานในบริเวณชายแดน
ทั้ง สองประเทศใชเป็นชองขามแดนไปมาหากัน เยี่ยมญาติ เป็นจุดนัดพบ จุดแลกเปลี่ยนสินคาใน
ลักษณะชาวบาน เป็นจุดผานของพอคาวัวขามแดน เมื่อมีนโยบายการคาไมกับประเทศกัมพูชา บริษัท
ในประเทศไทยเขาไปทําไมในประเทศกัมพูชาและใชชองทางขามแดนนี้ชักลากไมเขาชายแดนประเทศ
ไทย ทําใหมีคนขามแดนมากขึ้น สินคาขามแดนมากขึ้น เกิดเป็นตลาดชายแดนเล็กๆ มีเจาหนาที่ของ
ทางราชการเขามาประจําจากนั้นพัฒนาเป็น “จุดผานแดนชั่วคราวชองสะงํา” ดวยนโยบายของรัฐไทย
และกัมพูชาทําใหมีการคาขายมากขึ้นทําใหจุดผานแดนนี้กลายเป็นจุดผานของสินคาและพัฒนาเป็น
“จุดผานแดนถาวรชองสะงําตํา บลไพรพัฒนา อําเภอภูสิง หแ จัง หวัดศรีสะเกษ” ปัจจุบันตั้ง อยูบ น
เทือกเขาพนมดงรัก รอบขางเป็นปุาไม อยูติดชายแดนประเทศกัมพูชาระยะทางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 571 กิโลเมตรหางจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 105 กิโลเมตร ใชเสนทางอําเภอขุขันธแ
ใชทางหลวงหมายเลข 2201 โดยมีถนนเชื่อมเสนยุทธศาสตรแนครราชสีมา –อุบลราชธานีไปเชื่อมตอ
กับเสนทางสายบานละลม-บานแซรไปร-ชองสะงํา ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร หางจากองคแการ
บริหารสวนตําบลไพรพัฒนา 18 กิโลเมตร หางจากบานแซรไปรไต หมู 8 บานสุดทาย ประมาณ13
กิโลเมตร และจากชองสะงําไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวอําเภออัลลองเวง ของกัมพูชา และไป
อีกประมาณ 135 กิโลเมตร ตามเสนทางหมายเลข 67 ก็จะถึงเมืองเสียมราฐ เมืองที่มีหนึ่ง ในสิ่ง
มหัศจรรยแของโลก นครวัด-นครธม
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พ.ศ.2544-2546 ชวงเริ่มตนของตําบลไพรพัฒนาตอการพัฒนาจุดผานแดนชั่วคราวเป็นจุด
ผานแดนถาวรชองสะงํา” การพัฒนาชวงเริ่มตนเป็นความรวมมือของชาวบาน ผูนําหมูบานในอําเภอภู
สิงหแ การรวมแรงผลักดันใหเกิดการทํางานโดยการสรางการมีสวนรวมกับหนวยงานรัฐในพื้นที่จังหวัด
สุรินทรแ ศรีสะเกษ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา อําเภอภูสิงหแ ประเทศไทย-อัลลองเวง กัมพูชาไดถูกเปิด
อยางเป็นทางการในปี 2546 ภายใตกระแสการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ในปี 2535 โครงการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมน้ําโขง 6 ประเทศ GMS - EC (Greater Mekong Subregional
Economic Cooperation) 6 ประเทศไดแก กัมพูชา–จีนตอนใต–พมา–ลาว– เวียดนาม- ไทย และ
เกิดการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา
ปี พ.ศ. 2548 เริ่มกอสรางถนนบานแซรไปร ถึงจุดผานแดนถาวรชองสะงํา เพื่อรองรับการ
พัฒนาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยตัดถนนสายใหมตามเสนทางถนนที่ชาวบานใชเดินทางไปไรนา หา
ของปุาอีกเสนทางของบานแซรไปรและจะไปเชื่อมกับชองสะงํา บนเขาพนมดงรัก ในชวงนั้นรัฐบาลมี
การเวนคืนที่ดินจากชาวบานเพื่อ ขยายไหลทาง ตั้ง แตบานนาตํา บล บานแซรไปร มีการตัดตนไม
ระเบิดหินบริเวณภูเขา สรางสะพาน เพื่อทําถนนลาดยางเชื่อมชายแดนไทย-กัมพูชา
การเวนคืนที่ดินของรัฐ เพื่อสรางถนน เชื่อมเสนทางการคา ประกอบกั บผูคนจากภายนอกให
ความสนใจเขามาทําธุรกิจ ซื้อขาย ที่ดิน รองรับการพัฒนาของเมืองใหมชองสะงํา ทําใหเกิดกระแส
การขายที่ ดินในราคาที่สู งมากเมือ เทีย บกับ อดีต ที่ผา นมา จากราคา ไรละ 5,000 บาท มาเป็ น
100,000 บาท ทําใหชาวบานมีรายได จึงไดมีการกอสรางบานเรือนที่ทันสมัย มั่นคงแข็งแรง มีการไป
จับจองพื้นที่ทํากิน คาขาย
จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ในปัจจุบัน ทําใหเกิดการไหลเทของผูคน ของสื่อ ของเทคโนโลยี
ขณะที่การขามแดนเพื่อไปเลนการพนันที่ประเทศกัมพูชามีมากยิ่งขึ้น จากกระบวนการธุรกิจการพนัน
ที่กัมพูชา การรวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางความคิดในดานการพัฒนารูปแบบตางๆ ซึ่งบริเวณชายแดน
เป็นลักษณะของการขามชาติ และมีกระบวนการมีลักษณะขามถิ่นดวยและตรงบริเวณชายแดนจะ
กอใหเกิดระบบอํานาจแบบเบ็ดเสร็จของรัฐ ดังนั้นพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ชายขอบ รัฐจะเป็นผูสราง
กฎหมาย การปกครอง บังคับใชกฎหมาย และการทําพัฒนาธุรกิจ ระบบอํานาจบุคคลที่มีสวนไดเสีย
จากการคาทําใหบริเวณชองสะงําเกิดการลักลอกการคาขายที่ผิดกฎหมายเชนยาเสพติด สินคาหนี
ภาษี และสินคาปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ ที่พยายามหลบเลียงกฎหมายเขามาในประเทศ การขาม
แดนในลักษณะพิเศษเพื่อไปเลนการพนันในรูปแบบตางๆ ขณะเดียวกันก็เป็นจุดผานแดนเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธแของผูคนในปัจจุบัน เป็นชองทางการไปมาหากันไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
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ภาพที่ 4-3
บริเวณจุดขามแดนที่จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ประเทศไทย-กัมพูชา
2) ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงาและโอกาสการพัฒนาธุรกิจที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ปี พ.ศ. 2549 เริ่มกอสรางพัฒนาเมืองใหมชองสะงํา เพื่อมุงหวังสรางเมืองไหมที่มีหนวยงาน
รัฐเอกชน และชาวบาน การพัฒนาดังกลาวมีหนวยงานรัฐที่ชายแดนทั้งของประเทศไทยและกัมพูชา
เขาปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันการพัฒนาจุดผานแดนถาวรชองสะงํามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อ
รองรับการขยายตัวดังกลาวมีการพัฒนาโครงการตางๆมากมายเพื่อรองรับการพัฒนา ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา เชน การเปิดตลาดการคาของทั้ง 2 ประเทศ และมีโครงการพัฒนาเมือง
ใหมบริเวณดานถาวรชองสะงํา เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการคาขายชายแดน และการทองเที่ยว
ที่ผานมาจังหวัดศรีสะเกษ ไดทุมงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและการทองเที่ยงบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการกอสรางเมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงหแ ซึ่งมี
พื้นที่ 966 ไร 2 งาน 31 ตารางวา โดยไดเริ่มการกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2546 ไดผันงบประมาณ
112,570 ลานบาท เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานผัง เมืองใหมชองสะงํา รองรับการขยายตัวดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว มีการแบงพื้นที่พานิชยกรรม เพื่อการกอสรางอาคาร
พานิชยแ ตลาดสด ศูนยแการคา และพื้นที่สําหรับสรางสถานที่ราชการและสาธารณูปโภค เชน ไฟฟูา
ประปา สถานบริการดานสาธารณสุข สถานีตํารวจ ตลอดจนไดกอสรางสถานีขนสงเพื่อรองรับการ
ขนสงการขยายตัว มีพื้นที่สําหรับที่พักอาศัย และศูนยแบริการชุมชนเพื่อใหบริการประชาชนในลักษณะ
One stop service
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โครงการดังกลาวยังไดใชงบประมาณขุดคูน้ํารอบเมือง 6.7 ลานบาท ทําถนนลาดยางบริเวณ
ผังเมือง 20 ลานบาท สรางเสนทางลาดยางบานแซรไปร-ชองสะงํา (12.735 กม.) อีก 85,870 ลาน
บาท โดยในปีงบประมาณปี 2548 รวมเป็นเงิน 143,725 ลานบาท แมวาการลงทุนเพื่อสรางเมือง
ใหมชองสะงําจํานวนมาก แตก็ไมสามารถดําเนินงานไดมากนักผนวกกับติดขัดเรื่องการบริหารจัด
การเมืองใหม
นายอุทิศ ไชยณรา อายุ 48 ปี พอคาขายอาหารที่ชายแดน เลาถึงบรรยากาศการคาขายที่
ชายแดน เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 กอนที่จะยายมาอยูเมืองใหมชองสะงํา บอกวา พอคาที่เขาอยูอาศัยใน
ตลาดชองสะงํา(ตลาดเกา) แบงได 3 กลุม 1 กลุมนายทุนรายใหญ มีประมาณ 10 เจา พวกนี้สามารถ
กุมอํานาจชองสะงําได มีอํานาจในการตอรอง ซื้อขายสินคาจากฝังประเทศกัมพูชาเป็นสวนใหญ และ
ขายของสง รวมทั้งสินคาปัจจัยตอการดํารงชีวิต เชน น้ํามัน วัสดุกอสราง เป็นตน กลุมที่ 2 กลุมทุน
ระดับปานกลาง กลุมนี้คือกลุมทุนขนาดเล็กที่มาจากตางถิ่นแลวมาซื้อสิทธิ์ในการเปิดรานขายสินคา
บางคนจะมาจับจองรางตั้งแตแรก จะมีรานคาเป็นของตัวเอง ขายกับขาว ขายของชําเล็กๆนอย มี
ประมาณ 40 ราน และกลุมที่ 3กลุม พอคาขาจร คือมาในชวงเฉพาะวันที่มีตลาดนัด ในช วงวั น
พฤหัสบดีและวันอาทิตยแเทานั้น ในกลุมนี้จะมีจํานวนมาก พวกพอคากลุมระดับกลางจะเสียคาเชาปี
ละ 400 บาท แตถาไปอยูเมืองใหมตองเสียเงินเพิ่มมากขึ้น โดยสวนมากรานคาฝังไทยจะจางแรงงานที่
เป็นคน กัมพูชามาชวยขายของที่ราน ซึ่งแตกอนขายดีมากจะใหอยูที่ รานเลย เป็นอาทิตยแโดยทําบัตร
ผานแดนมา แตปัจจุบันขายไดนอยจึงตองไหแรงงานไปกลับทุกวัน
ในทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตยแตลาดชองสะงําจะคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวันตลาด
นัดที่พอคาแมคาฝั่งไทย จะหาสินคามาขายใหกับพี่นองชาวกัมพูชา พอประตูดานเปิด 07.00 น.ชาว
กัมพูชาจะรีบเขาฝังไทยใหเร็วที่สุดเพื่อจะไดเลือกของกอน ซึ่งเชื่อวาจะไดของดีและมีคุณภาพกอนคน
อื่ น ๆ เป็ น ที่ น า สนใจว า กลุ ม พ อ ค า รายใหญ และนายทุ น ซึ่ ง เห็ น ว า รั ฐ กั บ พ อ ค า บางคนได ทํ า
สิ่ง ประดิ ษฐแ สร างทางวั ฒ นธรรมที่ มีค วามหมาย หมายถึ ง พื้ นที่ บริ เวณชายแดนที่ถู กสรา งขึ้ นด ว ย
กระบวนการทางสังคมในการนิยายความหมาย เพื่อกําหนดพื้นที่นั้น คืออะไร มีหนาที่อยางไร มี
ระเบียบหรือมีกฎเกณฑแในการใชพื้นที่นั้นอยางไร
ขณะเดียวกันพื้นที่ที่มีขอกําหนด หรือมีอํานาจคอยกํากับการมีชีวิตอยูรวมของคนบริเวณจุด
ผานแดนใหมีความสัมพันธแกัน การแยงชิงพื้นที่ของกลมนายทุนรายใหญบริเวณชายแดนที่สัมพันธแกับ
รัฐ
โดยหวังวาจะเป็นจุดรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพื่อสงเสริม สรางงานสรางรายได
ใหกับประชาชนในเขตพื้นที่ภูสิงหแและใกลเคียง แตเนื่องจากจุดที่ทําการกอสรางเมืองใหมชองสะงํานั้น
อยูหางจากชายแดนลึกเขามาในฝั่งไทยมาก ทําใหเกิดปัญหาหลายสาเหตุที่ไมสามารถเปิด ตลาดเมือง
ใหมชองสะงํา ไดอยางเป็นทางการ
ในปัจจุบัน รานคาตางๆ(ตลาดเกา)ในบริเวณชายแดนไทย ไดยายมาที่เมืองใหมชองสะงํา คน
ที่ไดพักจะตองจับจองในจํานวน 70 หอง แตคนที่ไดจับจองเป็นคนนอกพื้นที่ตําบลไพรพัฒนา การคา
ขายยังคงมีปัญหาเรื่องระยะทางที่หางจากจุดผานแดนประมาณ 3 กิโลเมตร ราคาคาเชาแพงกวาที่
เดิม ตองเสียคาน้ํา คาไฟฟูา คาขยะ และคารักษาความปลอดภัย ขณะที่คนชื้อจากประเทศกัมพูชา
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ตองนักระมอเตอรแไซคแ รถสองแถว จากจุดผานแดนถาวรชองสะงํามาที่ตลาด คนละ 20 บาท และจาง
รถเข็นสินคากลับที่จัดผานแดน โดยคิดเป็นเที่ยวสินคาสวนใหญถูกนํามาจากตลาดโรงเกลือ และตลาด
ชองจอม
ปี พ.ศ. 2558 เมืองใหมชองสะงําอยูภายใตการบริหารขององคแการบริหารสวนจังหวัดศรีสะ
เกษ โดยวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จังหวัดศรีสะเกษ โดยรองสุริยะ อมรโรจนแวรวุฒิ รองผูวาราชการ
จัง หวัดศรีสะเกษ และพ.อ.สาทิต เกิดโภค รองผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจที่ 3 กองกําลังสุรนารี
กองทัพภาคที่ 2 พรอมดวยเจาหนาที่ฝุายปกครอง ตํารวจ และเจาหนาที่องคแการบริหารสวนจังหวัด
สวนราชการที่เกี่ยวขอ ง ไดรวมกันใชมาตรการขั้นเด็ดขาดตามคําสง ของจังหวัดศรีสะเกษ ใหพอคา
แมคาที่อยูในตลาดชั่วคราวยายมาอยูที่ตลาดเมืองใหมชองสะงําทั้งหมด
จากเหตุการณแดังกลาว สงผลใหพอคา แมคา ไมพอใจเกิดกันประทวงกันยกใหญเพราะเคย
อาศัยอยูมาหลายปี และเป็ นเจาของพื้น ที่ แตสุดทายก็ตองยอมรับกั บอํานาจ ที่บ ริเวณชายแดน
ยอมรับแตโดยดี โดยผูประกอบการทั้งหมดยอมออกจากพื้นที่ตลาดเกาแลวยายไปคาขายที่ตลาดเมือง
ใหมชองสะงํา พรอมกันนี้ทางจัดหวัดโดยนายยุทธนา วิริยะกิติ ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไดมอบ
อํานาจการบริหารจัดการพื้ นที่เมืองใหมชองสะงํา ดังนี้ 1) อาคารพานิชยแเพื่อที่อยูและการคา 2)พา
นิชยแตลาดนัด 3)ลานตลาดนัด 4)สถานีขนสงผูโดยสารเมืองใหมชองสะงํา 5) การประปาเมืองใหมชอง
สะงํา 6) อางเก็บน้ําในพื้นที่เมืองใหมชองสะงํา 7) การจายกระแสไฟฟูาบริเวณเมืองใหมชองสะงํา ให
พิจารณาระบบเวรยามเพื่อดูแลทรัพยแสินของทางราชการ 8) อาคารคลังสินคา อาคารโรงจอดรถ
ทั้งนี้ทางองคแการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดเป็นเจาภาพจัดพิธีการเปิดเมืองใหมชองสะ
งํา พิธีเปิดศูนยแบริการรวมอาเชี่ยน และพิธีเปิดตลาดโรงเกลือ อยางเป็นทางการ การจัดงานดังกลา ว
ถือไดวาเป็นการจัดครั้งยิ่งใหญอลังการ เพื่อมุงหวังสรางความคึกคักใหกับตลาดเมืองใหมชองสะงํา
ความพยายามที่จะสรางเมืองใหมชองสะงําใหเป็นฮัพการคาขายแดนอีสานใต การลงทุนทุม
เงินงบประมาณ กวา 75 ลานบาท เพื่อสรางตลาดโรงเกลือ โดยมีนายพิชัย ประสิทธิ์ ชูวงษแ รอง
ประธานหอการคาจังหวัดสระแกว เป็นเจาของตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
โดยจะใชงบประมาณมาสรางอาคารพานิชแลวแบงล็อกใหเชา แตถึงปัจจุบันยังดําเนินการไดไมเสร็จ
ดังนั้นถนนหมายเลข 67 จึงเป็นการพัฒนาเครือขายคมนาคมเชื่อมโยงที่รัฐบาลไทยไดใหการ
สนับสนุนแกรัฐบาลกัมพูชา ถนนหมายเลข 67 ถือเป็นสัญลักษณแของความสัมพันธแและความรวมมือ
อันดีระหวางรัฐบาลไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะชวยอํานวยความสะดวกดาน
การคมนาคมขนสงระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา และมี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวตามเสนทางอารยธรรม ทางศิลปวัฒนธรรมขอม อีสานไต
การคาการลงทุน และการแลกเปลี่ยนในสาขาตาง ๆ ระหวางประชาชนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ ยัง
นับเป็นเสนทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมประเทศไทยเขากับจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นศูนยแกลางอารยธรรมขอม
และเป็นแหลงทองเที่ยวสําคัญที่สุดของกัมพูชา นครวัฒนแ-นครธม
นี้คือชองทางและโอกาสทองการทํามาหากินของคนทั้ง 2 ประเทศ สินคาอุปโภคบริโภคหนี
ภาษี ละเมิดลิขสิทธิ์ ตนทางของการอพยพแรงงานที่จะเขาสูตัวเมือง หรือแมแตแรงงานเกษตรที่ฝั่ง
ไทยยังตองพึ่งพาแรงงานจากกัมพูชา อยูในรูปแบบตางๆ การพนันเสี่ยงโชค และการเพิ่มขึ้นของ
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จํานวนหญิงบริการทางเพศในฝังกัมพูชา เพื่อรองรับอารมณแ และความสุขของผูคนที่สัญจรไปมาในฝั่ง
ไทยและฝั่งเขมรซึ่งถูกจัดรูปแบบการขายบริการและสถานที่มิดชิดมีรั้วรอบขอบชิตมากขึ้นไมต่ํากวา 5
ราน และแผงตามรานคาราโอเกะ เชนรูปแบบการใหบริการสําหรับคนไทย
ซึ่งแนนอนวาผูคนที่อยูตามแนวชายแดน ทั้งคนไทย และคนกัมพูชายังไมรับรูรับทราบในเรื่อง
สิทธิตางๆ ที่แตละคนพึงมี และพึงไดตามกฎหมาย ในจํานวนนี้มีจํานวนไมนอยที่มีทายาท ทั้งที่เกิดใน
ฝั่ง ไทยและติดตามพอหรือ แมมาจากฝั่ง กัมพูชามาก ซึ่ง เด็กที่เกิดในฝั่ง ไทยนั้นไมมีปัญ หาในเรื่อ ง
สัญชาติ เพราะสวนใหญที่เขามาแตงงานกับคนไทย ดังนั้นเมื่อมีบุตรดวยกัน ทางฝุายสามีก็สามารถ
แจงเกิด และยายเขาในทะเบียนบานของตัวเองไดเลย แตสําหรับผูเป็นแมนั้นจะไมไดรับสิทธิการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพ และสิทธิดานอื่น ๆ เหมือนกับผูหญิงไทยทั่วไป และบางคนมีโอกาสเสียงตอ
การติดเชื้อ Hiv/aids ดวยเพราะมีพฤติกรรมเสียงในการเปลี่ยนคูนอนบอย
การอพยพแรงงานหรือแรงงานขามถิ่น หรือแรงงานขามชาติ หรือการคามนุษยแ จุดผานแดน
ถาวรชองสะงําสวนมากจะเป็นตนทางในการใชแรงานงานขามชาติในการใชแรงานเพื่อการเกษตร ใน
พื้นที่แถวจังหวัดศรี สะเกษ และสุริน ทรแ โดยมีน ายหนา เป็นคนรวบรวมแรงาน และพามายัง ดา น
ชายแดน และจะมีรถรับสง โดยการหักหัวคิว คน ละ 20 บาท โดยจะไดคาจาง 120 บาท จากการ
สอบถามแรงงานพบวา กลุมแรงงานไมรูเรื่องกฎหมายแรงงานของไทย หรือกฎหมายเรื่องการคา
มนุษยแ แตรูวานายจางชอบเอาเปรียบแรงงานในการจายคาจาง และสวัสดิการหรือแมแตบางครั้งไปก็
ไมไดทํางานก็มีเหมือนกัน
ประเด็นที่นาสนใจมากคือมีคนจํานวนไมนอยที่เกิดความสัมพันธแอยูกินกับสามีคนไทย และ
อาศัยอยูในหมูบานบริเวณชายแดน และบางครั้ง เขาก็กับไปเยี่ยมบานซึ่งคนกลุมนี้ยัง เขาไมถึงการ
บริการของภาครัฐ เชน การรักษาพยาบาล โรงเรียน หรือแหลงขอมูลที่จะใหความรูดานสิทธิ ดาน
กฎหมาย ดานแรงงาน และสุขอนามัยเจริญพันธแ หรือแมแตการบริการทางเพศ เพียงแคขามเขต
พรมแดนไทย ก็จะมีนายหนาแบบเปิดเผยมาตอนรับพรอมกับแนะนําโปรแกรมการทองเที่ยวสาวๆ
(หญิงบริการทางเพศ)วาทานตองการกัมพูชา เวียดนาม ในราคาที่คนไทยสามารถซื้อบริการไดอยาง
สบายๆ ไมตองขามพรมแดนอาศัยความสัมพันธแสวนตัว รูจักกับคนแนะนําและที่มีอํานาจจากทั้ง 2
ฝุาย โดยการผูนําสงสามารถนําสงถึงที่ไดเลย แตตองเพิ่มราคามากขึ้น
ประเด็นนาสนใจคือสวนใหญผูใชบริการเป็นคนที่อยูในชุมชนบานใหมชองสะงําและทหารที่
ขึ้นประจําการบริเวณชองสะงํา ที่หางจากครอบครัวเป็นเวลานานๆ และมีการเปลี่ยนสลับคูบอย และ
จากขอมูลเชิงลึกพบวามีบางรายที่ใชคูนอนขามถิ่นคนเดียว และสามารถเรียกมาไดตลอดเวลา และ
บางครั้งพัฒนารูปแบบการดําเนินชีวิตเป็นแบบครอบครัวแบบสามีและภรรยา เพียงแตไมไดแตงาน
และตรวจเลือดกอนแตง
ชาวบานที่อาศัยอยูชายแดนในประเทศไทยใหขอมูลวา ชวงที่เขาเป็นแรงงานสรางถนนสาย
67 บอกวาผูหญิงกัมพูชานิยมชายไทยเฉพาะหมูบานเดียว มีมากกวา 8 คู ซึ่งสอดคลอง นายปอน
เหมือนมาตยแ อายุ 57 ปี ที่ปรึกษาอาวุโส ชมรมพอคา วาที่ตลาดชองสะงํา มีคูรักไทย - กัมพูชานี้
อยางนอย 20 คู และทหารที่ประจําการตามแนวชายแดนอีกไมนอยที่มีครอบครัวกับหญิงกัมพูชา ทั้ง
ที่โสด เป็นหมาย หรือมีครอบครัวแลวแตอยูที่อื่นๆ
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สนามมวย และสนามไกชน เป็นสถานที่บันเทิงและผอนคลายใหกับชาวบานและนักพนัน
ในชวงที่มีการจัดกิจกรรมดังกลาวมักจะมีวัตถุประสงคแเพื่อเชื่อสัมพันธแของคนทั้ง 2 ประเทศ และเป็น
ที่นาสนใจวา การจัดเวทีมวย และสนามไกชนที่เมืองใหมชองสะงํามักจะมุงเนนเพื่อสรางความสัมพันธแ
ของคนไทยและคนกัมพูชา และจะไดรับการประชาสัมพันธแจากหนวยงานรัฐและคนในทองถิ่นและ
สามารถขามแดนเพื่อไปทํากิจกรรมการพนันที่ประเทศกัมพูชาไดงายขึ้นดวย

ภาพที่ 4-4 บริบทการคาขายบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
3) บ่อนคาสิโน-สนามบั้งไฟ ทีช่ ายแดนกัมพูชา
ตรงขามจุดผานแดนถาวรชองสะงําประเทศไทยที่ชายแดนประเทศกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาให
เอกชนเขามาสรางบอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ โรงแรมหรู มีรีส อรแทและรานอาหารเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวและนักเสี่ยงโชคจากประเทศไทยที่เดินทางไปเลนการพนันที่บอนคาสิโนชองสะงํา
ที่มาจากเครือขายพนันขามแดนกอตัวขึ้นทั้ง แบบตามธรรมชาติ ผานระบบเครือญาติและเพื่อนฝูง ที่
รูจักคุนเคยกันและกอตัวผานการจัดตั้งและการจัดการอยางเป็นระบบเชิงธุรกิจ
สนามบั้งไฟแสน ที่ชายแดนประเทศกัมพูชา เปิดใหนักพนันเลนการพนันไดอยางโจง ครึม
เนื่องจากปัจจุบันนี้มีมาตรการทางกฎหมายที่ประเทศไทยหามจุดบั้งไฟนอกชวงฤดูกาลบุญบั้งไฟใน
เดือน 6 ทําใหเกิดคายบั้งไฟในฝั่งประเทศไทย นําสวนประกอบของการทําบั้ งไฟและไปทําสนามบั้งไฟ
ที่ชายแดนประเทศกัมพูชา โดยสามารถเลนไดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในวัน เสารแอาทิตยแ จะมีนักพนัน
ขามแดนมาเลนการพนันบั้งไฟจํานวนมาก โดยใชกระบวนการขามแดนแบบพิเศษ ที่หลากหลายอยาง
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เชนเดียวกันกับการไปเลนการพนันที่บอนคาสิโน ผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดในประเด็นการพนันใน
กัมพูชา บอนคาสิโนสนามบั้งไฟปละกลยุทธการดึงดูดนักพนัน ตอไป
4.2.3 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
ชาวบานชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเคยมีความสัมพันธแกันกอนที่จะมีนโยบาย
การพัฒนาที่ชายแดน ในอดีตชาวบานเคยไปลาสัตวแดวยกัน ชาวบานเคยไปเยี่ยมญาติ ไปเขารวมงาน
ดานสังคมตางๆ เริ่มมีความสัมพันธแในระบบการคา ขาย คาวัว ขามแดนในอดีต และมีการแลกเปลี่ยน
ดานวัฒนธรรม เชน การบวช งานพิธีกรรมทางศาสนา ในอดีต ชาวบานจะเดินเทาเพื่อไปมาหากัน
จากนั้นไดมีการพัฒนา ทําถนนเพื่อความสะดวกมากขึ้นตามนโยบายของรัฐ มีเจาหนาที่ของรัฐ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การข า มแดน ด า นความมั่ น คง ส ง ผลทํ า ให ก ารข า มแดนของชาวบ า นไ ปสร า งกั บ
ความสัมพันธแของชาวบานยากยิ่งขึ้น ความเปราะบางพื้นที่ชายแดน การสูรบกันของรัฐไทยกับรัฐ
กัมพูชา บางครั้งที่ดานชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ปิดหามคนขามแดนไปมาหากัน แตปัจจุบันจุดผานแดน
ถาวรชองสะงํากลายเป็นชองทางขามแดนเพื่อสรางความสัมพันธแของชุมชนทองถิ่ นชายแดนไทยกัมพูชา สรางความสัมพันธแกับหนวยงานรัฐ
1) ถนนสายแยกนาเจริญ-ช่องสะงา และ ถนน 67เส้นทางการค้าและการเชื่อมสัมพันธ์
ข้ามแดนไทย-กัมพูชา
ถนนสายแยกนาเจริญ -ชองสะงํา ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องแบบกาวกระโดด เพื่อ
รองรับการพัฒนาการคาการลงทุน ดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนาธรรมและการเมืองและการทองเที่ยวที่
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในปัจจุบันจากถนนลาดยางไดมีการขยายถนนเสริมไหลทางใหมีขนาด
กวางขึ้นมีการจักทํารองระบายน้ํา มีการติดไฟสองสวางในเวลากลางคืน ตลอดเสนทางอยางตอเนื่อง
เพื่อเอื้ออํานวยใหรถที่สัญจรจากนักท องเที่ยว นักพนันและชาวบาน ไดใชการคมนาคมอยางสะดวก
มากยิ่งขึ้น แตใน๘ณะเดียวกันก็สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูริมถนน ที่ตอง
ระวังความปลอดภัยจากการขามถนนของตนเอง เด็ก และสัตวแเลี้ยงมากยิ่งขึ้น
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือขายคมนาคมเชื่อมโยงที่
รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนแกรัฐบาลกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 ซึ่ง
อนุมัติการใหความชวยเหลือ การพัฒนาเสนทางหมายเลข 67 เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา จากจุดผานแดน
ถาวรชองสะงํา อัลลองเวง –เสียมเรียบ เป็นการชวยเหลือแบบใหเปลา 126,000 ลานบาทโครงการ
สรางพื้นฐานและอํานวยความสะดวกเริ่มตน 17,725 ลานบาท
ถนนหมายเลข 67 จึ งเป็น การพัฒ นาเครือ ขา ยคมนาคมเชื่อมโยงที่ รัฐ บาลไทยได ให การ
สนับสนุนแกรัฐบาลกัมพูชา ถนนหมายเลข 67 ถือเป็นสัญลักษณแของความสัมพันธแและความรวมมือ
อันดีระหวางรัฐบาลไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะชวยอํานวยความสะดวกดาน
การคมนาคมขนสงระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา และมี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวตามเสนทางอารยธรรม ทางศิลปวัฒนธรรมขอม อีสานไต
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การคาการลงทุน และการแลกเปลี่ยนในสาขาตาง ๆ ระหวางประชาชนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ ยัง
นับเป็นเสนทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมประเทศไทยเขากับจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นศูนยแกลางอารยธรรมขอม
และเป็นแหลงทองเที่ยวสําคัญที่สุดของกัมพูชา นครวัฒนแ-นครธม
ปี พ.ศ. 2549 มติคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นใหความชวยเหลือแกประเทศกัมพูชาเป็นเงินกู
1,300 ลานบาท เพื่อนําไปเนินการกอสรางถนนลาดยางจากอัลลองเวง จังหวัดเสียมราฐ ระยะทาง
135 โดยการพัฒนาถนนไดเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2550 โดยบริษัท ช. การชาง และ
กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 โดยแรงงานการกอสรางสวนหนึ่ง มาจากคนในพื้นที่
ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ถนนสายนี้จึงกลายเป็นถนนที่สรางความสัมพันธแที่ดี
ระหวางชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทีมวิจัยจะอธิบายในรายละเอียดในบทตอไป
2) ความสัมพันธ์ของชาวบ้านในพื้นที่บริเวณชายแดนแดนไทย-กัมพูชา
ความสัมพันธแของคนบริเวณชายแดนชองสะงํา ซึ่งเป็นความสัมพันธแที่มีหลากหลาย
ทั้ง แบบดังเดิ มและความสั มพันธแ แบบใหมๆที่เ กิดขึ้น ทั้ง ด านเศรษฐกิจ สัง คมวัฒนธรรมและดา น
การเมือง เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธแบริเวณชายแดนคณะวิจัยจะแบง ลั กษณะความสัมพันธแใน 3
ลักษณะคือ 1)ความสัมพันธแระหวางรัฐกับรัฐ 2)ความสัมพันธแระหวางรัฐกับชาวบาน 3)ความสัมพันธแ
ระหวางชาวบานกับชาวบาน
1. ความสัมพันธ์ลักษณะรัฐกับรัฐ
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว า ไทยกั ม พู ชามี ป ระวั ติศ าสตรแ ร วมกั น มายาวนา ไทยสถาปนา
ความสั ม พั น ธแ ท างการทู ต กั บ กั ม พู ช ามาตั้ ง แต วั น ที่ 19 ธั น วาคม พ.ศ. 2493 ทั้ ง สองประเทศมี
ประวั ติ ศ าสตรแ วั ฒ นธรรม ศาสนา และรู ป แบบการดํ า รงชี วิ ต ของประชาชนที่ ค ล า ยคลึ ง กั น มี
ความสั มพั นธแ ใ นระดั บ ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนบริ เวณแนวชายแดนที่ใ กลชิ ด และมีก าร
แลกเปลี่ ย นทางการค า ปริ ม าณมาก ไทยและกั ม พู ช ามี ค วามร ว มมื อ กั น ในหลายด า น เช น มี
คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา (Joint Commission on Bilateral
Cooperation – JC) ซึ่งเป็นเวทีสําหรับ การเจรจาและตกลงเกี่ยวกับความรวมมือในทุกๆ ดาน ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การทองเที่ยว ฯลฯ
โดยไดมีการประชุม JC ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
นอกจากนี้ยังมี กลไกความรวมมือดานการทหารสองประเทศ โดยตั้งคณะกรรมการทั่วไปชายแดน
ไทย–กัมพูชา (General Border Committee – GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของทั้ ง
สองประเทศ เป็นประธานและคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาคไทย–กัมพูชา (Regional Border
Committee – RBC) ซึ่งมีแมทัพทหารแตละภูมิภาคของทั้งสองฝุายเป็นประธาน
ในดานการคารวมระหวางไทยกัมพูชา สินคาสงออกที่สําคัญของไทยไปกัมพูชา ไดแก
น้ํา มั น สํ า เร็ จ รู ป น้ํ าตาลทราย มอเตอรแ แ ละเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟู า เครื่ อ งดื่ ม เครื่อ งสํ า อาง สบู แ ละ
ผลิ ต ภั ณ ฑแ รั ก ษาผิ วปู น ซี เ มนตแ ผลิ ต ภั ณฑแ ยาง เคมี ภั ณ ฑแ เครื่ อ งจัก รกล และส ว นประกอบของ
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เครื่ อ งจั ก รกล เหล็ ก เหล็ ก กล า ส ว นสิ น ค า นํ า เข า ที่ สํ า คั ญ จากกั ม พู ช า ได แ ก เหล็ ก เหล็ ก กล า
ผลิตภัณฑแโลหะอื่นๆ เศษโลหะ ผลิตภัณฑแผักผลไม และของปรุงแตงที่ทําจากผักผลไม เสื้อผาสําเร็จรูป
พืชและผลิตภัณฑแจากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแ
โลหะ เครื่องจักรไฟฟูาและ สวนประกอบ และผลิตภัณฑแ ยาสูบ
สวนในดานการลงทุนนับตั้งแตรัฐบาลกัมพูชาไดมีกฎหมาย การลงทุนเมื่อวันที่ 5
สิงหาคม พ.ศ. 2537 จนถึงปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเป็นผูลงทุนอันดับที่ 6 มีจํานวนเงินลงทุน 218
ลานดอลลารแสหรัฐ รองจากมาเลเซีย จีน ไตหวัน เวียดนาม และเกาหลีใต ในปี พ.ศ. 2551 ไทยมี
โครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสง เสริมการลงทุนกั มพูชา (Cambodian Investment
Board: CIB) จํานวน 4 โครงการ เป็นเงินลงทุนมูลคา 30.67 ลานดอลลารแสหรัฐ ไดแก การผลิตออย
และน้ําตาลของกลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ธุรกิจภาคการขนสง เพื่อสรางทาเรือ โดยบริษัทในกลุม
บริษัทน้ําตาลขอนแกนของไทยและการลงทุนของกลุม โรงพยาบาลกรุง เทพเกี่ยวกับโรงพยาบาล
นานาชาติในนามบริษัท Phnom Penh Medical Service จํากัด สําหรับปี พ.ศ. 2552 ไทยลงทุน
เป็น อันดับที่ 6 มีจํานวน 5 โครงการ เงินลงทุนมูลคา 15.5 ลานดอลลารแสหรัฐ มากเป็นอันดับที่ 2
ของเงินลงทุนที่ไดรับอนุมัติทั้งหมด รองจากจีน ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 1 โครงการ
อุตสาหกรรมแปรรูป สินคาเกษตร 3 โครงการ และอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 1 โครงการ ในปี พ.ศ.
2553 ไทยมีมูลคาการลงทุนเป็นอันดับที่6 โครงการที่ไดรับอนุมัติ มีจํานวน 1 โครงการ เป็นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาแปรรูป และในปี พ.ศ. 2554 ไมมีโครงการลงทุนใหมๆ จากประเทศไทย
นอกจากนี้ ไทยและกัมพูชามี การตกลงรวมภายใต กรอบความรวมมือทางการคา
และการลงทุน คือ กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี –เจาพระยา–แมโขง (ACMECS) โดยไดมี
การดําเนินโครงการทวิภาคี ที่มีโครงการรวมในสาขาการอํานวยความสะดวกทางดานการคาและ การ
ลงทุนจํานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ เชน การศึกษาการจัดตั้งตลาดกลาง เพื่อคาสงและสงออกในกัมพูชา
การจัดงานแสดงสินคา ความตกลง การอํานวยความสะดวกทางการคา โดยใหบริการเบ็ดเสร็จที่ดาน
ชายแดน ไทย–กัมพูชา เป็นตน
นอกจากนี้ จากยุทธศาสตรแความร วมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS ยังมีแผนปฏิบัติ
การอื่นๆ อาทิ โครงการ Contract Farming โดยจังหวัด นํารองในการจัดทํา Contract Farming
ไดแ ก จั นทบุ รี –พระตะบอง/ ไพลิน และยัง มีโครงการเมืองคูแฝด (Sister Cities) ซึ่ง เป็น การ
ดําเนินงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่ระหวางไทยกับเพื่อนบ านใหเป็นเมืองเชื่อมโยงระหวาง กัน เป็นรากฐาน
การผลิตดานอุตสาหกรรม การคา การทองเที่ยว สนับสนุน การยายฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม
จากไทยไปสูประเทศเพื่อนบาน
สําหรับกรอบความรวมมือ GMS (Greater Mekong Subregion) ไทย กับกัมพูชา
ไดดําเนินโครงการรวมกัน ไดแก การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ตอนใต (Southern Economic
Corridor) เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และ เวียดนาม การอํานวยความสะดวกการผานแดนของคนและ
สินคาระหวาง ไทย–กัมพูชา สงเสริมการทองเที่ยวในรูป Package Tour โดยจะเนน ตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจ ตลอดจนการดําเนินการ GMS Single Visa เพื่อ อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
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ทั้งนี้ จะเห็นไดวา จากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาสวนใหญจะใชการขนสงทางถนน
เป็นหลัก ทําให ภาครัฐ ทั้งไทยและกัมพูชาได ใหการสนับสนุนการขนสงทางถนนเป็นอยางมาก เมื่อ
เทียบกับการพัฒนาการขนสงรูปแบบอื่น โดยมีแนวคิ ดที่วาระบบถนน เป็นบริการขนสงพื้นฐานที่ให
ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการขนสงให ถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง อีกทั้งการขนสงทางถนน
เป็นระบบที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการขนสง ในชวงสั้นๆ อยางไรก็ดี จากกรอบความตกลง
อาเซียนวาดวยการอํานวย ความสะดวกในการขนสงขามแดน (ASEAN Frame Work Agreement
for The Facilitation of Inter-State Transport) และความตกลง วาดวยการขนสงขามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Great Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement) ทํา
ใหภาครัฐ ทั้งไทยและกัมพูชาไดประสานงานและรวมมือกันในการลดอุปสรรคตางๆ และลดคาใชจาย
ในการขนสงสินคาผานเสนทางผานแดน และใหความสําคัญ อยางจริงจังในการทํางานรวมกับสมาคม
ที่เกี่ยวของกับการขนสงทางถนน แกไขปัญหาเรื่องรถวิ่งเที่ยวเปลาเพื่อลดตนทุนการขนสงสินคา(กรม
ประชาสัมพันธแ.2560)
ถนนสาย 67เสนทางการคาและการเชื่อมสัมพันธแขามแดนไทย-กัมพูชา โครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือขายคมนาคมเชื่อมโยงที่รัฐบาลไทยไดให
การสนับสนุนแกรัฐบาลกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 ซึ่ง อนุมัติการให
ความชวยเหลือ การพัฒนาเสนทางหมายเลข 67 เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา จากจุดผานแดนถาวรชองสะ
งํา อัลลองเวง –เสียมราฐ เป็นการชวยเหลือแบบใหเปลา 126,000 ลานบาทโครงการสรางพื้นฐาน
และอํานวยความสะดวกเริ่มตน 17,725 ลานบาท
อยางไรก็ตามความสัมพันธแระหวางไทย-กัมพูชา ก็ยังคงมีประเด็นที่ตองศึกษาในทาง
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการจํานวนหนึ่งยังคงใหขอสรุปวาความสัมพันธแระหวางสองประเทศยังคง
เป็นแบบลุมๆดอนๆ (พวงทอง ภวัครพันธุแ.2556:25) เนื่องจากยังมีปัญหาหลักเขตตามแนวชายแดนใน
บางพื้นที่ ทําใหไมสามารถพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนการคาผานทางชายแดนไดอยางเต็มที่ ก ารใช
มาตรการที่ไมใชภาษี อาทิ การตรวจสอบสินคากอนการนําเขายังขาดระบบตรวจสอบที่รัดกุม ทําให
ตนทุนการนา เขาสินคาไปยังกัมพูชาสูง ขึ้น กฎระเบียบการค าไมแนนอน มีการเปลี่ ยนแปลงบอ ย
เนื่องจากอยูในระยะการพัฒนาประเทศ สินคาที่สงออกไปกัมพูชา โดยเฉพาะที่ผานด านชายแดน มี
การเก็บภาษีและคาธรรมเนียมใหกับดานตางๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมายจํานวนมากทําใหตนทุนสินคา
เพิ่มขึ้น (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ.2559)
2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชาวบ้านชุมชนท้องถิ่น
จากความรวมมือในกรอบตางๆดังที่คณะวิจัยไดเสนอไปแลวในสวนที่ผานมา สงผล
ใหภายในพื้นที่ตําบลไพรพัฒนาเป็นพื้นที่ดําเนินโครงการระหวางรัฐกับชาวบานในลักษณะหลากหลาย
โครงการ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้คณะวิจัยเห็นวาโครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เป็นโครงการที่จะชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธแดังกลาวไดเป็นอยางดี
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ในกรณีความสัมพันธแดานตางๆที่รัฐไดกันขับเคลื่อนเชิง นโยบายและสง ผลใหเกิด
ความรวมมือดานตางๆ มีหลากหลาย ดังกรณี วัดไพรพัฒนารวมกับหนวยงานในทองถิ่นไดสรางความ
รวมมือกับหนวยงานรัฐในประเทศกัมพูชาในดานตางๆ เชน ที่วัดไพรพัฒนารวมกับหนวยงานภาครัฐ
และชุมชนมีกิจกรรม เพื่อสรางความสัมพันธแระหวางชาวบานและหนวยงานประเทศไทยและกัมพู
อยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. สวดมนตแขามปีอาเซียน ไทย-กัมพูชา ประจําปี มีกิจกรรมประกอบดวย พิธีบวช
เนกขั ม บารมี ปฏิ บั ติ ธ รรมกั ม มั ฏ ฐาน ทํ า วั ต รเช า -เย็ น พิ ธี ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรข า วสารอาหารแห ง
โดยเฉพาะในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้ จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตแขามปี 2 ภาษา (ภาษาไทย และ
ภาษาเขมร) มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม 2 ชาติ ระหวางไทย-กัมพูชา
2. "มาฆบูชา" สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ ระหวางจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย เเละจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศ
กัมพูชา วันที่ 10-12 กุมภาพันธแ 2560 ณ วัดไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะ
เกษ
3. วันวิสาขบูชา อาเซียน (ไทย - กัมพูชา) มีการบวชเนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรม
กัมมัฏฐาน วันที่ 9-11 พฤษภาคม2560 ณ วัดไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศ
ไทย เเละวัดอัลลองเวง อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
4. แหเทียนพรรษาถวายผาอาบน้ําฝนสองแผนดิน ไทย – กัมพูชา บรรพชาอุปสมบท
หมู บวชเนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยระหวางวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดไพร
พัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
5. กฐินสามัคคีเชื่อมสัมพันธไมตรี ไทย-กัมพูชา เพื่อนอมกลาถวายเปูนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันอาทิตยแที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ วัดตวลอันแดด อ.
จอมประสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทั้งนี้ พ.ศ. 2556 ที่บานแซรไปร หมูที่ 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ พ.อ.ดร.
สมชาติ แนนอุดร ผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 3 กองกําลั งสุรนารี เป็นประธานมอบ
ศาลามิตรภาพหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บานแซรไปร หมูที่ 8 เป็น
หมู บ า นสุ ด ท า ยของ จ.ศรี สะเกษ ที่ มี พ รมแดนติ ด ประเทศกั ม พู ช า โดยมี น ายนพ พงศแ ผ ลาดิ สั ย
นายอําเภอภูสิงหแ หัวหนาสวนราชการ นายกองคแการบริหารสวนตําบลไพรพัฒนา กํานัน ผูใหญบาน
ในพื้นที่ตําบลไพรพัฒนา ครู นักเรียนโรงเรียนบานแซรไปร และผูนําจากประเทศกัมพูชา รอยเอกวัน
เนียงโน นายทหารประสานงานชายแดนกัมพูชา-ไทย นายชู นาด กํานันตําบลตระเปียงไปร ผูนํา
ชุมชน เมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย มีผูเขารวมงาน 500 คน ซึ่งบานแซรไปรไดรับการคัดเลือก
จากกองกํ าลั ง สุร นารี โดยหน วยเฉพาะกิ จที่ 3 ร ว มกั บ อ.ภู สิง หแ และ อ.อั ลลองเวง จ.อุ ดรมี ชั ย
ประเทศกัมพูชา คัดเลือกเป็นหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาดานความรวมมือ
เพื่อยกระดับฐานะพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสรางสัมพันธแที่ดีระหวางประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ชวย
ลดปัญหาความขัดแยงตามแนวชายแดน
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กรณีหมูบานคูขนานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เป็นความรวมมือระหวางรัฐกับ
ชาวบา น โดยทั้ ง 2 ฝุ า ยได ร ว มกั น พูด คุ ย ถึง โครงการและการอยู ร วมกั น ของประชาชนตามแนว
ชายแดนที่บริเวณศาลารวมใจที่ไดสรางขึ้นเพื่ อแสดงออกถึงมิตรภาพระหวางประชาชนของไทยและ
กัมพูชา จากนั้นคณะฝุายไทยและกัมพูชาไดเขาเยี่ยมชมโครงการเกษตรที่ไดจัดทําขึ้นบริเวณดานหลัง
ของศาลารวมใจซึ่งโครงการดังกลาวไดนําเอาแนวเกษตรพอเพียง มาทําการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนทางดานการเกษตรใหเกิดความยั่ งยืนและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยโครงการ
ดัง กลา วนี้ไดมี การปลู กมะนาวแบบนอกฤดู การทําปุย หมักชีว ภาพไว ใชเองเพื่อลดตนทุน ในการ
เพาะปลูก ตลอดจนยังไดการขุดบอและจัดโรงเรือนขนาดเล็ก เพื่อใชการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงไกไว
บริโภคดวย
นายยั๊ว ฮอม ผูใหญบาน บานสระชุก ตําบลตะเปรียงไปร กลาววา เพื่อใหคนใน
พื้นที่ ติดชายแดนของทั้งสองประเทศไดมี ความผู กพัน กัน มีการแลกเปลี่ย นสิ่ง ดีๆ ระหวา งกัน ซึ่ ง
ชาวบานที่อยูในพื้นที่แนวชายแดนไมวาไทยหรือกัมพูชาตางก็มีอาชีพเกษตรกร จึงเป็นการแลกเปลี่ยน
กันในสิ่งดีๆทางดานเกษตร ซึ่งไดนําเอาแนวเกษตรทฤษฏีใหมมาใชปลูกมะนาวที่เป็นที่ตองการมาก ได
มีผลผลิตนอกฤดูกาลดวย ขณะเดียวกันในชวงบายจะมีการจัดเลนกีฬาระหวางไทยและกัมพูชาที่
บริเวณพื้นที่ตลาดนัดชองสะงําดวย ขณะที่บรรยากาศการคาขายตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ดาน
จุดผานแดนถาวรไทย-กัมพูชา ดานชองสะงํา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษนั้น การคาขายยังคงคึกปกติ โดยมี
ชาวไทยและกัมพูชาทยอยขามดานแตไมคึกคักเนื่องจากทางฝั่งตลาดไทยมีการจัดตลาดนัดเฉพาะวัน
พฤหัสบดีและวันอาทิตยแเทานั้น
นอกจากการสรางหมูบานคูขนานตามแนวชายแดนแลว ดานนโยบายจังหวัดศรีสะ
เกษพรอมสงเสริมสนับสนุนใหมีความรวมมือดานการคาขายระหวางชาวบานทั้งไทย-กัมพูชา จะเนน
บัตรผานแดนเป็นสําคัญ ซึ่งไดกําหนดใหใชพาสปอรแตและบอเดอรแพาส แตวาพอคา แมคาชาว
กัมพูชาสวนมากแลวจะไมมี ดังนั้นจึงไดใหอนุโลมใหใชอิมมิเกรชั่นการแดและตั๋วฉีก ซึ่งฝุายกัมพูชาได
รองขอมา จึงจะอนุโลมใหใชได โดยหากวาชาวกัมพูชาใชพาสปอรแตเขามาภายในประเทศไทย จะ
สามารถเดินทางไปไดทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาเพียง 15 วัน แตหากวาใชบอเดอรแพาส จะ
สามารถเดินทางไปหาซื้อขายสินคาไดถึงตัว จ.ศรีสะเกษ ระหวางเวลา 08.00 – 16.00 น.ทุกวัน
เพื่อใหสามารถตรวจสอบได สวนรถของนักทองเที่ยวนั้น จะอํานวยความสะดวกใหเขามาถึงบริเวณ
ดานที่จะพัฒนาใหมีที่จอดรถเป็นการชั่วคราว แตหากวาจะมีการจอดคางคืน จะตองลงไปจอดที่
เมืองใหมชองสะงํา สวนดานไฟฟูา น้ําประปา ทางฝุายกั มพูชาตองการใหขยายเขตไฟฟูาเขาไปใน
เขตกัมพูชา ซึ่งทาง จ.ศรีสะเกษ ก็มีความพรอม แตฝุายกัมพูชาตองทําเรื่องเสนอขอเขามา เพื่อจะ
ไดเสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการตางประเทศตามระบบ
3. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของพื้ น ที่ ตํ า บลไพรพั ฒ นาคื อ มี ค วามสั ม พั น ธแ ร ะหว า งชาวบ า นที่
หลากหลาย ทั้งชาวบานที่อาศัยมากอนดั้ง เดิม ชาวบานที่อพยพมาจากกัมพูชา รวมถึง ชาวบานที่
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อพยพเข ามาใหม แต อ ย า งไรก็ ต ามโดยรวมแลว ความสั มพั น ธแ ข องกลุ ม คนเหล า นี้ จ ะมีก ลไกทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและระบบการเมื องผูกพันไวอยู ไมไดเป็นสังคมที่ตัดขาดออกจากกัน ใน
การศึกษาความสัมพันธแระหวางชาวบานกับชาวบาน คณะวิจัยแยกประเด็นการศึกษาดังนี้
ความสัมพันธ์ด้านการค้าขาย
การคาขายของตําบลไพรพัฒนาการศึกษาครั้งนี้พบวามีจํานวนไมมาก สวนใหญ
เป็นรานคาขายที่ใหบริการกับ ชาวบานในหมูบาน หรือผูสัญจรไปมาระหวางชองสะงํากับพื้นที่อื่นๆ
เมื่อพิจารณาถึงสินคาสําคัญที่เกิดขึ้นใหมในระยะ 5 ปีที่ผานมา พบวา สินคาที่เกี่ยวของกับการบูชา
หลวงปูุสรวงมีมากขึ้น อาทิ วาว รูปปั้นไก ซึ่งจะพบเห็นตามเสนทางถนนที่จะมาวัดไพรพัฒนา ซึ่งราน
ขายสินคาเพื่อบูชาหลาวงปูุสรวงจะเดนและเริ่มมีมากขึ้นพรอมๆกับการมีรานคาขายประเภทอาหาร
การกินหรือสินคาอื่นๆ เพิ่มขึ้น ดานหนึ่งพิจารณาไดจากการคมนาคมที่สะดวกขึ้น สวนกรณีรานคา
ขนาดใหญที่ขายสินคาครั้งละมากๆมีนอย เหตุผลหนึ่งเนื่องจากชาวตําบลไพรพัฒนาสามารถเดินทาง
ไปซื้อสินคาจากอําเภอขุขันธแไดอยางสะดวก
สว นการค าบริ เ วณเมือ งใหม ช อ งสะงํ า โดยส ว นใหญ สิน ค า ก็ ยั ง คงเป็ น สิ น ค า
อุปโภคบริโภค ที่ผูประกอบการจะนําไปขายยังประเทศกัมพูชา ความสัมพันธแทางดานการคาขายของ
ชาวบานมีลักษณะพึ่งพาอาศัย ตอรองและแสวงหาชองทางรายได ซึ่งเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธแ
เชิงคาขายที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ เพียงแตพื้นที่ชายแดนมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเกี่ยวของกับความ
มั่นคง เกี่ยวของกับการเสียภาษีและลักษณะสินคาที่คาขายขามพรมแดน แตโดยรวมแลวการจัดการ
ในเรื่องดังกลาวในพื้นที่ศึกษาครั้งนี้ทั้งภาครัฐ เอกชนและพอคาก็สามารถดําเนินการคาขายไปได แม
โดยสภาพทั่วไปแลวตลาดชองสะงําในอดีตจะถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นตลาดเมืองใหมชองสะงําซึ่งหาง
จากดานชายแดนกวา 4 กิโลเมตร
การคาขายกัมพูชายัง เป็นตลาดคาขายที่สําคัญ กับประเทศไทย ดัง นั้นการคาขาย
บริเวณชายแดนชองสะงําก็มีความสําคัญไมตางกัน ดังขอมูลจากดานศุลกากรชองจอม จังหวัดสุรินทรแ
ที่ใหขอมูลวาการคาขายระหวางไทยกัมพูชามีการเติบโตขึ้นตอเนื่อง แมในชวงเกิดความขัดแยงจะมี
การปิดดานและทําใหยอดการสงออกลดลง แตเมื่อเขาสูสภาวะปกติการคาระหวาง 2 ประเทศ ก็
กลับมาสูความคึกคักของคนบริเวณชายแดน มีการจับจายซื้อขายสินคากันตามปกติ กรณีตัวอยาง
ตารางสถิติการคาขายบริเวณชองสะงํา หากพิจารณารวมกับเหตุการณแความขัดแยงระหวางปี 2552
เป็นตนมาจนถึง 2555 ก็ยังคงพบวาการคาขายมีจํานวนลดลง แตโดยรวมแลวก็มากกวาปี 2544 2546
ความสัมพันธ์ด้านศาสนา ประเพณี ความเชื่อ และการทาบุญ
นอกจากความสัมพันธแทางดานเศรษฐกิจแลว ความสัมพันธแทางศาสนาเป็นมิติ
หนึ่ง ที่จะแสดงใหเห็นวาชาวบานไทยกัมพูชามีความสัมพันธแกัน ดังกรณีการทําบุญและการอนุรักษแ
ประเพณีสําคัญๆของชุมชนทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นความสัมพันธแดั้งเดิมของผูคนตําบลไพรพัฒนาและชาว
บานเมื องอัลลองเวง ที่น อกจากชาวบานสร างขึ้น กัน เองแล ว ยัง เป็ นความสัม พัน ธแท างความเชื่ อ
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ประเพณีวัฒนธรรมที่รัฐรวมกันสรางขึ้นดวย งานบุญ ประเพณีหลายงานก็ถูกพัฒนาขึ้นจากความ
รวมมือทั้งภาครัฐ เอกชนและชาวบาน
งานทําบุญ 2 แผนดิน จะพบวาเป็นการสรางกิจกรรมงานบุญที่เชื่อมโยงความเชื่อ
ของคนสองฝั่ง เขาดว ยกัน โดยมีวั ดไพรพั ฒนาเป็นศูนยแ กลาง นําความศรัท ธาของคนไทยและคน
กัมพูชาที่มีตอหลวงปูุสรวง มาสรางเป็นแกนนําความเชื่อของคนสองฝั่งใหมาบรรจบกัน ซึ่งสงผลตอ
ความสัมพันธแของคนทั้งสองฝั่งเป็นอยางมาก คณะวิจัยเดินทางสํารวจบริเวณชายแดนฝั่งกัมพูชาจะพบ
ภาพของหลวงปูุสรวงในรานอาหารของชาวกัมพูชา ซึ่งไมแตกตางจากรานอาหารของชาวบานตําบล
ไพรพัฒนา การบูชาหลวงปูุสรวงสะทอนความมิติความเชื่อของคนไทย-กัมพูชาบริเวณชายแดนชอสะ
งําไดเป็นอยางดี แมจะยัง ไมไดถูกอธิบายอยางลึกซึ้ง แตถือวาเป็นสัญ ลักษณแทางสัง คมอยางหนึ่ง ที่
ชี้ใหเห็นวาคนไทยและกัมพูชาบริเวณชายแดนชองสะงํามีความเชื่อหลายประการเหมือนๆกัน
ความสัมพันธ์ด้านสังคมและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในงานศึกษาของนักวิชาการจากสํานักงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาท องถิ่น (สกว.
ฝุายทองถิ่น) ไดศึกษาความสัมพันธแของคนไทย-กัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ และใชมิติ
ความสัมพันธแเชิงเครือญาติเป็นแกนในการศึกษาพบวาชาวไทยและกัมพูชามีความสัมพันธแเชิงเครือ
ญาติ เพื่อนบาน รวมถึงความสัมพันธแแบบ “เสี่ยว” ในภาษาอีสานหมายถึงเพื่อ นตาย หรือเพื่อรวม
สาบานที่ตองผานพิธีกรรมตางๆเพื่อยืนยันคําสาบานที่มีตอกัน และในปัจจุบันความเป็นเพื่อนบาน
ญาติพี่นองหรือเสี่ยวฮัก ยังไปมาหาสูกันและเริ่มมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อมีหนวยงานวิจัยเขารวม
เป็นสวนหนึ่งในการสืบคนวาเครือญาติของพวกเขาอยูที่ไหน ใครเคยเป็นเสี่ยวกับใคร และจะไปเยี่ยม
ยามกันอยางไร ซึ่งการเยี่ยมยามของกลุมคนเหลานี้ก็มีมาอยางตอเนื่องอยูแลว เพียงแตยังไมไดถูก
อธิบายและขยายความทางวิชาการเพื่อชี้ใหเห็นความสัมพันธแของผูคนแบบไมเป็นทางการซึ่ง เป็น
วัฒนธรรมอยางหนึ่งที่รัฐจะใช อํานาจในการตัดความสัมพันธแของพวกเขาไปเลยไมได ในพื้นที่ศึกษา
ของคณะวิจัยครั้งนี้จึงพบเห็นการมาเยี่ยมยามถามขาวญาติพี่นอง รวมทั้งเพื่อนบานที่เคยชวยเหลือกัน
และยังชวยเหลือกันอยูในดานตางๆ ทั้งดานการคาขาย ดานการรักษาพยาบาล ดานการเรียนหนังสือ
ของลูกหลายชาวกัมพูชาที่สงมาเรียนยังโรงเรียนไพรพัฒนา
4.2.4 การพนันในกัมพูชา : บ่อนคาสิโน-สนามบั้งไฟและกลยุทธการดึงดูดนักพนัน
ตรงขามจุดผานแดนถาวรชองสะงําประเทศไทยที่ชายแดนประเทศกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาให
เอกชนเขามาสรางบอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ โรงแรมหรู มีรีส อรแทและรานอาหารเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวและนักเสี่ยงโชคจากประเทศไทยที่เดินทางไปเลนการพนันที่บอนคาสิโนชองสะงํา
จากการสอบถามคนไทยที่ทํางานในบริเวณนั้น พบวา คนเลนพนัน มีทั้งในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา และคนที่เดินทางมาจากตางพื้นที่ ในขณะที่นักพนันในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย –กัมพูชา ที่
เขาไปเลนในบอนคาสิโนดวยเชนเดียวกัน และมีบางคนที่เขาไปเลนประจํา ทั้งนี้ที่บอนคาสิโน มีกล
ยุทธแการดึงดูดนักพนันที่หลากหลาย จากการศึกษาของกนกวรรณ มะโนรมยแ , วัชรี ศรีคํา (2559)
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เรื่องเครือขายและองคแกรทางสังคมของคาสิโนขามแดนระหวางไทยและกัมพูชาในพื้นที่อีสานลางและ
นัยเชิงนโยบาย โดยศึกษาเครือขายและองคแกรทางสัง คมของกลุมคนที่เลนคาสิโนในพื้นที่พรมแดน
ระหวางไทยและกัมพูชา บริเวณชายแดนชองสะงํา อ. ภูสิงหแ จ. ศรีสะเกษและชองจอม อ. กาบเชิง จ.
สุรินทรแ พบวา จํานวนผูขามไปเลนเป็ นผูหญิงมากกวาผูชายมาก ในกลุมผูเลน พบวา เกือบทั้งหมด
เป็นวัยกลางคนมีทั้งผูที่มีอาชีพหลักของตัวเองและเลนพนันในคาสิโนเป็นอาชีพหลัก ผูเลนพนันไปเลน
ที่คาสิโนชายแดนโดยไมตองกังวลเรื่องถูกจับกุมและรูสึกอับอาย เพราะผูเลนสวนหนึ่งเป็นขาราชการ
ทั้งทํางานและเกษียณอายุแลวที่ขามไปเลนในบอนตางประเทศและมีจํานวนไมมากนักที่เป็นคนแก
ชาวบาน หรือคนวัยทํางานที่ตกงาน
เครือขายพนันขามแดนกอตัวขึ้นทั้งแบบตามธรรมชาติ ผานระบบเครือญาติและเพื่อนฝูง ที่
รูจักคุนเคยกันและกอตัวผานการจัดตั้งและการจัดการอยางเป็นระบบเชิงธุรกิจ นอกจากนี้การศึกษา
ยังพบวา เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนมีหกลักษณะ ไดแก 1) เครือขายที่มีการจัดการที่
ชัดเจนของธุรกิจที่เรียกวา“การขึ้นทัวรแ” 2) เครือขายญาติพี่นอง 3) เครือขายเพื่อนฝูง 4) เครือขาย
การเดินทางรวมกันในฐานะนักทองเที่ยว 5) เครือขายภายในครอบครัวเดียวกัน และ 6) การเดินทาง
ไปคาสิโนแบบสวนตัวโดยไมพึ่งเครือขาย แตโดยสวนใหญจะมีลักษณะการจัดการเครือขายผานธุรกิจ
การขึ้นทัวรแเป็นหลัก โดยการพนันขามชาตินี้ มีการจัดระบบอยางชัดเจนของผูกระทําการอันเป็นการ
สรางเครือขายความสัมพันธแที่ทับซอนกันระหวางความสัมพันธแแบบอุปถัมภแและความสัมพันธแเชิงธุรกิจ
บนฐานผลประโยชนแระหวางเจาของคาสิโนกับเครือขายผูจัดทัวรแพนัน และกลุมนักพนัน
การจัดการอยางเป็นระบบในเชิงธุรกิจ ผานเครือขายทางสังคมของการพนันขามพรมแดน
โดยการจางรถตู และใหเงินนักพนันเป็นคาเดินทางมา ดังนั้นนักพนันสวนใหญโดยสารมากับเครือขาย
รถตูที่บอนคาสิโนรวมกับนายทุน ในฝังประเทศไทยจะมีรถตูบริการวิ่งรับจากบานพักพามาสงถึงประตู
เขาบอนคาสิโน หรือนักพนันที่เดินทางโดยรถสวนตัวก็จะจอดรถในที่รับจอดของชาวบานตําบลไพร
พัฒนา และจะมีมอเตอรแไชคแรับจางจากที่จอดรถมายังจุดขามแดนและจะมีรถสองแถวของบอนคาสิโน
มารับสงถึงบอนคาสิโน เชนเดียวกัน นักพนันที่ไปเล นพนันที่บอนคาสิโนฝังกัมพูชา ไมไดชวยใหเกิด
การชื้อขายที่ฝังประเทศไทยมากเทาไหร จะมีบางเล็กนอยเทานั้นที่มาดวยรถสวนตัว จะแวะพักใช
บริการกินขาว ทองเที่ยวหรือพักนอนคางแรมในบริเวณที่ใกลที่ฝัง ชายแดนประเทศไทย จากการ
สัมภาษณแ เจาของรีสอรแทในพื้นที่ ไดใหขอมูลที่สอดคลองกัน คือ นักพนันที่มาสวนใหญไปและกลับ
โดยรถตู และมาโดยรถยนตแสวนตัว โดยสวนใหญจะมาพักแรมคางคืน และเดินทางไปทองเที่ยวแลวไป
บอนคาสิโนเทานั้น เป็นที่นาสนใจวา ชาวบานที่ไ มไดยุงเกี่ยวกับการพนันจะไมไดประโยชนแโดยตรง
จากนักพนัน นอกจากผลกระทบจากจํานวนรถที่มาก และความไมปลอดภัยจากการเดินทางขามถนน
ของชาวบานและสัตวแเลี้ยง นอกจากที่เจาหนาที่ขององคแการบริหารสวนทองถิ่นมีการจัดที่จอดรถ
และมอเตอรแไซคแรับจางบริการคิวมอเตอรแไซคแเพื่อรับฝากรถและสงนักทองเที่ยวเพื่อขามแดนไทย กัมพูชา
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ภาพที่ 4-5 สภาพพื้นที่คาสิโน ฝังประเทศกัมพูชา ชายแดนไทยตําบลไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
ขณะเดียวกันในปัจจุบัน ที่ชายแดนประเทศกัมพูชา มีสนามบั้งไฟแสน เพื่อเปิดใหนักพนัน
เลนการพนันไดอยางโจงครึม เนื่องจากปัจจุบันนี้มีมาตรการทางกฎหมายที่ประเทศไทยหามจุดบั้งไฟ
นอกชวงฤดูกาลบุญบั้งไฟในเดือน 6 ทําใหเกิดคายบั้งไฟในฝั่งประเทศไทย นําสวนประกอบของการทํา
บั้งไฟและไปทําสนามบั้งไฟ ที่ชายแดนประเทศกัมพูชา โดยสามารถเลนไดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในวัน
เสารแอาทิตยแ จะมีนักพนันขามแดนมาเลนการพนันบั้งไฟจํานวนมาก โดยใชกระบวนการขามแดนแบบ
พิเศษ ที่หลากหลายอยางเชนเดียวกันกับการไปเลนการพนันที่บอนคาสิโน ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําเสนอในที่
เกี่ยวของกับการพนันรายละเอียดในบทตอไป
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ภาพที่ 4-6 สภาพพื้นที่สนามบั้งไฟแสนฝังประเทศกัมพูชา
ในมิติของสังคม การเมือง ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่บริเวณชองสะงําชายแดนไทยกัมพูชา ผูวิจัยเห็นวา การขามแดนของนักพนัน และประเภทการพนันขามพรมแดน เพื่อไปเลนการ
พนันที่บอนคาสิโน และเลนพนันบั้งไฟ ที่ประเทศกัมพูชา เป็นสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของชาวบานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา สอดคลองกับการศึกษา ของกนกวรรณ มะโนรมยแ ,
วัชรี ศรีคํา (2559) ไดอธิบายความเป็นชายแดนกับการพนันขามแดน ที่มองวา ในเชิงสังคมวิทยาการ
พนันขามชาติ โดยพบวา เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนมีการขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
อันเนื่องมากจากการฉวยใชความเป็นพื้นที่พิเศษ ของชายแดนที่เต็มไปดวยความสลับซับซอน มีความ
เลื่อนไหล หลากหลายและมีขอยกเวน หรือเงื่อนไขพิเศษ รวมทั้ง การที่ประเทศหนึ่งมีนโยบายและ
กฎหมายรองรับวาคาสิโน หรือการพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย (Legality) ในขณะที่อีกประเทศหนึ่ง
กําหนดทั้งโดยนโยบายและกฎหมายวา การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
สรุป
บริบทชุมชนทองถิ่นบานไพรพัฒนาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชามีความแตกตาง
จากบริบทชุมชนทองถิ่นในสังคมอีสานโดยทั่วไป มีความเป็นพื้นที่เฉพาะมีลักษณะของความเป็นพื้นที่
พิเศษ เพราะมีความเป็นอาณาบริเวณที่ติดชายแดนที่อยูในพื้นที่ความมั่นคงของรัฐ ที่มีอํานาจทาง
การทหารที่เชื่อมโยงกับกลไกอํานาจอื่นๆ ที่มีความสลับซับชอน มีความลื่นไหลหลากหลาย บางครั้งมี
ขอยกเวนหรือเงื่อนไขพิเศษ และมีความยืดหยุนสูง ขณะที่บริเวณพื้นที่ดังกลาวเป็นเปูาหมายในการ
พัฒนาของรัฐไทย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง รวมถึงนโยบายบอนคาสิโน
สนามบั้งไฟและการพนันที่ชายแดน ในกัมพูชาและกลยุทธการดึ ง ดูดนักพนัน ที่แตกตางออกไป
รวมถึ ง การก อ ผลประโยชนแ แ ละเอื้ อ อํ า นวยด า นอํ า นาจของผู ที่ อ ยู บ ริ เ วณชายแดนด ว ย ขณะที่
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ความสัมพันธแของผูคนบริเวณนี้ได สะทอนความสัมพันธแของฝุายตางๆที่เกี่ยวของในบริเวณชายแดน
ชองสะงําแลว ยังมีนัยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนบริเวณชายแดนวาตองการที่จะใช
เศรษฐกิจวัฒนธรรมนําการเมือง กลาวคือ การศึกษาพบวาความคิดเห็นของชาวตําบลไพรพัฒนา
จํานวนมากเห็นวาหากเศรษฐกิจดีความสัมพันธแของคนดีขึ้น การพัฒนาพื้นที่ก็จะดีขึ้น การสะทอน
ความสัมพันธแระหวางรัฐกับรัฐ และรัฐกับชาวบาน รวมถึงความสัมพันธแระหวางชาวบานกับชาวบานได
เป็นอยางดี วาในปัจจุบันความสัมพันธแสวนใหญเป็นไปในลักษณะบูรณาการความรวมมือเขาดวยกัน
เพื่อขยายผลดานการคา การคมนาคมระหวางชายแดนใหสะดวกขึ้น ขณะที่ชาวบานในบริเวณนี้มี
ความเกี่ยวของและสัมพันธแกับระบบธุรกิจการพนันขามแดนอยางหลีกเลี้ยงไมได
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บทที่ 5
การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนใน
หมูบาน โดยการนํา ขอมูลที่ไดจ ากการวิเคราะหแจากแบบสอบถาม การประชุมกลุม ยอยและการ
สัมภาษณแกรณีศึกษา โดยจะชี้ใหเห็นวา ความหมาย มุมมอง ความเชื่อ ทัศนะคติเกี่ยวกับการพนัน
การรับรู ประเภทการพนันที่มีในชุมชน รูปแบบ/วิธีการที่เด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับ
การพนัน ในหมูบานและการพนันนอกชุมชนพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
5.1 มุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนต่อ การพนันในพื้นที่ชุมชนท้อ งถิ่นชายแดนไทยกัมพูชา
5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานเด็ก เยาวชน
ขอคนพบในประเด็นนี้ไดจากการศึกษาเชิง ปริมาณ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเด็ก
นักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 ที่อาศัยอยูในหมูบานไพรพัฒนาและนักเรียน ม.1-3 ในโรงเรียนบานไพร
พัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิง หแ จังหวัดศรีสะเกษ โดยพนักงานสัมภาษณแเป็นกลุมแกนนํา
เยาวชนบา นไพรพัฒ นาที่ได รับการฝึกอบรมเกี่ ยวกั บการใชเครื่อ งมือ แบบสอบถาม ในช วงเดือ น
มกราคม-กุมภาพันธแ พ.ศ. 2561 กลุมเปูาหมาย คือ เด็กที่กําลังเรียนหนัง สือระดับชั้นมัธยม 1-3
จํานวน 85 ราย อาศัยอยู บานไพรพัฒนาตะวันออก หมู 10 มากสุด รอยละ 45.89 รองลงมาบาน
ไพรพัฒนา หมู 3 รอยละ 42.36 และมีเด็กอาศัยจากบานอื่น รอยละ 11.77 ดังนี้
ตารางที่ 5-1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามหมูบาน
หมู่ที่
3
10

หมู่บ้าน
บานไพรพัฒนา
บานไพรพัฒนาตะวันออก
บานอื่นๆ
รวม

จานวน
36
39
10
85

ร้อยละ
42.36
45.89
11.77
100.00

5.1.2 ข้อมูลทั่วไป
ขอมูลจากตารางที่ 5.2 พบวา กวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 50.59 เป็นหญิง และเป็นชายรอย
ละ 49.42 เป็นเด็ก เยาวชนที่มีอายุ 14 ปี เป็นสวนใหญ รอยละ 48.24 อายุ 15 ปี รอยละ 40.00
และอายุ 13 ปี รอยละ 11.77 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา สวนใหญกําลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่
2 รอยละ 50.59 กําลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 รอยละ 37.66 และกําลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1
นอยสุด รอยละ 11.76 ขณะที่ลักษณะสังคมการอยูอาศัยในปั จจุบันของเด็กที่สอดคลองกับบริบท
ชุมชนของหมูบานที่ไดนําเสนอไวในรายละเอียดบทที่ 4 พบวา สวนใหญพักอาศัยอยูกับครอบครัว

76

รอยละ 80.00 และเป็นที่นาสนใจวามีเด็กที่ใหขอมูลวาพักอาศัยอยูกับญาติผูใหญ รอยละ 7.06 และ
พักอาศัยอยูคนเดียวและพักอาศัยอยูกั บพี่นอง/ลูกพี่ลูกนองในสัดสวนเทากันคือ รอยละ 5.89 ทั้งนี้
ลักษณะทางเศรษฐกิจและวิถีก ารผลิต การมีร ายไดเ ฉลี่ย ตอ เดือ นของครอบครั วส วนใหญ ในชว ง
10,001-20,000 บาท รอยละ 47.06 รองลงมา20,001-30,000 บาท รอยละ 24.71 ชวง 5,00110,000 บาท รอยละ 23.53 และมีรายไดเฉลี่ยนอยสุด คือ ชวง 2,001-5,000 บาท รอยละ 4.71
ตาราง 5-2

จํานวนและรอยละของเด็ก จําแนกตามลักษณะทั่วไปทางประชากร และสังคม

ลักษณะทั่วไปทางประชากร และสังคม

จานวน

ร้อยละ

42
43

49.42
50.59

10
41
34

11.77
48.24
40.00

10
43
32

11.77
50.59
37.66

1
5
68
6
5

1.18
5.89
80.00
7.06
5.89

4
20
40
21

4.71
23.53
47.06
24.71

54
20
10

63.53
23.53
11.77

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
13 ปี
14 ปี
15 ปี
ระดับการศึกษา(กําลังเรียนในระดับชั้น)
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปัจจุบันตัวเองอาศัยอยูกับใคร
อยูคนเดียว
เพื่อน
ครอบครัว
ญาติผูใหญ
พี่นอง/ลูกพี่ลูกนอง
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวทาน
2,001-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
. สถานภาพครอบครัวในปัจจุบัน
พอแมอยูดวยกัน
พอแมแยกกันอยูโดยที่ไมมีใครแตงงานใหม
พอแมแยกกันอยูโดยที่ ฝุายหนึ่ง ฝุายใดหรือทั้ ง
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ลักษณะทั่วไปทางประชากร และสังคม
สองฝุายแตงงานใหม
พอหรือแมเสียชีวิต (คนใดคนหนึ่ง)

จานวน

ร้อยละ

1

1.18

5.1.3 การพนัน ในความหมายของเด็กและเยาวชน
สิ่งที่เด็กในชุมชนบานไพรพัฒนา จํานวน 85 คน ไดใหนิยาม ความหมาย ของการพนันตาม
ความเชื่อของตนเอง จากการรวบรวมความคิดเห็น พบวา เด็กไดแสดงความคิดความหมายของตนเอง
ที่หลากหลายแตกตางกันออกไป หลังจากนั้นเด็กไดมีการจัดกลุมรวบรวมความหมายของการพนัน
ทั้งหมดสามารถ จําแนกได 6 ลักษณะ ดังนี้

ภาพที่ 5-1 นิยาม ความหมาย ที่เด็กเยาวชนชายแดนไทย-กัมพูชาเรียกวาการพนัน
จากภาพ ที่ 5-1 นิยาม ความหมายที่เด็ก เยาวชนชายแดนไทยกัมพูชาเรียกวาการพนัน ที่
เกิดจากการรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด มี 6 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก การพนัน ในกลุมที่มีความหมายเป็นการจําแนกถึงรูปแบบที่เป็นการจําแนก
ถึงประเภทของการพนัน ชนิดของการพนัน เชน โบก ไพ ไฮโล โดมิโน รวมถึงการพนันที่เลนในบอน
คาสิโนที่ประเทศกัมพูชา ดวย โดยเด็กสวนใหญไดใหความหมายในกลุมนี้ คิดเป็น รอยละ 32.95
ลักษณะที่สอง การพนัน ในกลุมที่มีความหมายที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และขัดตอศีลธรรม
ของชุมชน เชน การพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากมีการเลนการพนันมีโอกาสที่จะถูกตํารวจจับกุม
ถูกดําเนินคดี ตองเสียเงินจากการถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึง การพนันเป็นเป็นสิ่งไมดี ขัดตอ
ศีลธรรมอันดีงานของหมูบาน มีเด็กใหความหมายในกลุมนี้ คิดเป็น รอยละ 23.53
ลักษณะที่สาม การพนันในกลุมที่มีความหมาย แสดงออกถึงอารมณแความรูสึกของการเลน
การพนัน ระหวางการเลนการพนัน เชน คนเลนการพนันจะเกิดความสนุกสนาม รูสึกตื่นเตน คนเลน
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การพนันไดลุนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นวาไดหรือเสีย การเอาชนะในแตละครั้ง ในแตละครั้งของการ
เลน โดยมีเด็กที่ใหความหมายในลักษณะในกลุม คิดเป็น รอยละ 23.53
ลักษณะที่สี่ การพนันในกลุมที่มีความหมาย แสดงถึงการเสี่ยงโชค การทํานาย รวมถึงการ
วัดดวง ในแตละครั้งของการเลนพนัน วา ตนเองดวงดี คือได ดวยไมดี คือ เสีย จากแบบสอบถามและ
สัมภาษณแ พบวา มีเด็กที่ใหความหมายในลักษณะในกลุมนี้ คิดเป็น รอยละ 8..24
ลักษณะที่หา การพนันในกลุมที่มีความหมาย เงิน ทรัพยแสินที่ไดไปใชเลนการพนันในแตละ
ประเภทของการพนัน ที่มีจํานวนเงินความแตกตางกัน รวมถึงทรัพยแสินที่ไดมาและสูญเสียไปกับการ
เลนการพนันดวย จากแบบสอบถามและสัมภาษณแเด็ก พบวา มีเด็กที่ใหความหมายในลักษณะในกลุม
นี้ คิดเป็น รอยละ 7.06
ลักษณะที่หก การพนันในกลุมที่มีความหมาย ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เลนการพนัน เชน พฤติกรรมการเอาเปลี่ยนกันและกัน การโกงกันในการเลนการพนัน ที่ตองใชเลหแกล
เพื่อหลอกลอใหคนเขาไปเลนการพนันจนทําใหเกิดการได เสียเงินและ ทรัพยแสิน ทั้งนี้เด็กยังไดรวม
ความหมายถึงพฤตกรรมหลักจากการเลนพนันไดและเสียจากการพนันดวย เชน คนที่เลนไดมักจะชื้อ
สิ่งของหรือใหเงินเด็กๆ ขณะที่คนเลนเสียจะแสดงพฤติกรรม หงุดหงิดและมีอารมเสียจากการเลนการ
พนันเสีย ดวย จากแบบสอบถามและสัมภาษณแเด็ก พบวา มีเด็กที่ใหความหมายในลักษณะในกลุมนี้
รอยละ 4.71
จากการประชุมกลุมยอยกับเด็กเยาวชน พบวา มีเด็กหลายคนบอกวา ลอตเตอรี่ ไมใชการ
พนัน เพราะซื้อและขายลอตเตอรี่เป็นสิ่งที่ไมผิดกฎหมาย
5.1.4 ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนันและการรับรู้การเล่นการพนัน
ของเด็กและและคนในชุมชน
จากจากตาราง 5.3 ที่แสดงถึง ประสบการณแในการเสี่ยงโชคหรือการเลนการพนัน ไดจาก
แบบสอบถามเด็กจํานวน 85 คนที่เรียนหนังสือ ชวง ม.1-3 จํานวน 85 คน ในมุมมองตอการพนัน
พบวา ในชุมชนมีเด็ก 2 กลุม คือ
กลุ่มแรก กลุ่มเด็กที่เคยมีประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนัน
เด็กที่เคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชคหรือการเลนการพนัน สวนใหญ เด็กมีประสบการณแ
การเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน รอยละ 61.18 และในจํานวนนี้ พบวา มีเด็กที่เคยเสี่ยงโชคหรือการ
เลนการพนัน ที่เคยเลนไดอยางเดียว รอยละ 59.62 และเคยเลนเสียตลอด รอยละ 40.39 จากกลุม
เด็กที่มีประสบการณแในการเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําใหเด็กกลุมนี้ มีประสบการณแในการเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ไดแก
 สิ่งแวดลอมในครอบครัว ในหมูบานที่มีการเลนการพนัน
 ผูปกครองเลนเสี่ยงโชคหรือเลนการพนันใหเด็กเห็น
 คนในชุมชน เชน ผูใหญ พระสงฆแ เลนการพนันทําเป็นตัวอยาง ผูปกครองบางคนอุม
หรือนําพาเด็กเขาไปเลนในวงพนันดวย
 มีคนชักชวน เชน ถูกเพื่อนชักชวน รุนพี่ชักชวน ผูใหญชักชวน
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 มีความอยากรู อยากลองเลน
 เด็กมีทัศนคติ วา คิดวาเลนแลวมีความหวัง เลนแลวจะรวย เลนการพนันแลวสนุก มี
ความสุขที่ไดเลน
 มีคนชักชวน เพื่อน เด็กบางคน มีคนในครอบครัวพาไปเลน
 คนอื่นๆก็เลนได ตนเองก็เลยอยากเลนได
 สามารถเขาถึงการพนันไดงาย เชน ชื้อหวย วันหนึ่ง สามารถชื้อได 4 เวลา ชื้อ
ลอตเตอรี่ ไพ โบก เป็นตน
 เด็ ก เยาวชนที่ มี โ อกาสเข า ถึ ง และเล น การพนั น ได ง า ย คื อ กลุ ม เด็ ก เยาวชน ที่
ผูปกครองไมคอยสนใจเด็ก
 ผูนําหมูบานไมสามารถควบคุมการเสี่ยงโชค หรือเลนการพนันในหมูบานได
กลุ่มที่สอง กลุ่มเด็กบอกว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนัน
ขณะที่มีอีกกลุมเด็กบอกวาไมเคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชคหรือการเลนการพนัน รอย
ละ 38.83
สาเหตุหรือปัจจัยที่เด็กไมมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ไดแก
 เด็กมีภูมิคุมกัน มีวัคซีนปูองกัน จาก พอ แม หรือคนในครอบครัวที่ ไมเสี่ยงโชคหรือ
เลนการพนัน (ผูปกครองตัวตัวเป็นตนแบบที่ไมเลนการพนัน)
 เด็กเยาวชนมีการรับรูวาการพนันสงผลกระทบดานลบ จากสื่อ จากพอแม และคน
ในชุมชน วาการพนันเป็นสิ่งไมดี ทําใหไมอยากลอง เพราะการอยากรูอยากลองเป็น
สาเหตุของการเลนการพนัน
 เด็กกลัว พอแมเสียใจ คนที่รักพวกเขาจะเสียใจ
 เด็ก เยาวชนกลัวเงินหมด
 เด็กมีทัศนคติตอการพนันในทางลบ เชน การเลนการพนันไมทําใหรวย การพนันเป็น
สิ่งผิดกฎหมาย การพนันทําใหคนเลนหมดตัว การพนันเหมือนอยูในโลกมืด
 เด็กและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการ และนโยบายของหมูบานชุมชน เชน
นโยบาย
นอกจากนี้ยัง พบวา เด็กในหมูบานรับรูวา เด็กเยาวชน และคนในชุมชนของพวกเขามีการ
เสี่ยงโชคครั้งแรกสวนใหญบอกวาอยูในระดับชั้นมัธยมตน(ม.1-3) รอยละ 48.24 รองลงมาในสัดสวนที่
ใกลเคียงกันคือชวงระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 45.89 และระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4-6)
หรือระดับปวช. รอยละ 5.89 และจากขอมูลของเด็กยัง พบวา มีเด็กที่ใหขอมูลเคยเห็นเด็ก เยาวชน
คนอื่นๆ เขารวมวงการพนันและเลนการพนันในชุมชนอีกดวย

80

ตาราง 5.3 จํานวนและรอยละของประสบการณแในการเสี่ยงโชคหรือการเลนการพนันและ
การรับรูการเลนการพนันเด็กและและคนในชุมชน
รับรู้ว่าคนในชุมชนของท่านมีการเสี่ยงโชคครั้งแรก
ประสบการณแในการเสี่ยงโชค
เคยเสียงโชคหรือเลนพนัน
เคยได (เทียบรอยละจาก 52 คนที่เคยเลน)
เคยเสีย(เทียบรอยละจาก 52 คนที่เคยเลน)
ไมเคยเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน
การรับรูวาคนในชุมชนของทานมีการเสี่ยงโชคครั้งแรก
ระดับการศึกษา
ตั้งแตประถมศึกษา
ตั้งแตมัธยมตน (ม.1-3)
ตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือปวช.

จานวน

ร้อยละ

52
31
21
33

61.18
59.62
40.39
38.83

39
41
5

45.89
48.24
5.89

5.1.5 ประเภทของการพนันที่เด็กรับรู้มีอยู่ในหมู่บ้าน
มุมมองและการจําแนกประเภทการเลนพนัน จากแบบสอบถามและการประชุมกลุมยอยใน
ประเด็นประเภทและการพนันที่มีอยูในหมูบานและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เด็กเยาวชนไดใหโดย
สรุปรวมกัน พบวา ประเภทการพนันที่มีอยูในชุมชนใน 2 ลักษณะ สําคัญ ไดแก
ลั ก ษณะแรก การใช ข อบเขตการปกครองของรั ฐ ในการจํ า แนกประเภทของการพนั น
สามารถ ระบุประเภทและการเลนพนันใน 2 ประเภท ไดแก
1) ประเภทและการเลนพนันของคนในชุมชนเลน ในประเทศไทย พบวา เด็กเยาวชนไดระบุ
ประเภทการเลนพนันในประเทศไทยไดหลากหลายประเภท ไดแก พนันหวย ตางๆ ประกอบดวย
หวยหุน หวยงวด หวยฮานอย ลอตเตอรี่ สลากเบอรแรางวัล พนันกีฬาตางๆ พนันโบก พนันไพ พนัน
ไฮโล พนันมวย(มวยตูและมวยสัญจร) พนันไกชน พนันโดมิโน พนันปาเปูา ปาโปุง พนันบิงโก จับ
ฉลากชิงรางวัล พนันบั้งไฟตามบุญประเพณี
2) ประเภทและการเลนพนันของคนในชุมชนในบริเวณชายแดนประเทศกับพูชา พบวา เด็ก
เยาวชนไดระบุประเภทการเลนพนันที่ชายแดนในประเทศกัมพูชา โดยการรับรูของเด็ก พบวา มีพนัน
ที่คนคนในชุมชนและคนไทยขามแดนไปเลนที่ประเทศกัมพูชา ไดแก 1. การเลนพนันในบอนคาสิโน
(บอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ) และที่บอนคาสิโน 2 แหง ที่ชองจอม จังหวัดสุรินทรแดวย
2. การเลนบั้งไฟ ที่สนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้ผูวิจัยไดมีการศึกษาประเภทการพนันเพิ่มเติมที่หมูบานบริเวณชายแดนกัมพูชา พบวา
สอดคลองกับการศึกษาของ สดใส สรางโศรก, นนทแ พลางวัน (2556) ไดศึกษาเรื่อง บอนคาสิโน ชอง
สะงํา-ชองจร็อกเจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา สงผลใหวิถีพนันของชาวบานในพื้นที่
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ตอแดนเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยศึกษา ที่บอนคาสิโนชองสะงํา พบวา การเปิดดานชองสะงํา ทําให
เกิดชุมชนใหม และมีการเลนการพนันกระจายโดยทั่วไปที่ชาวบานกัมพูชาใชเลนการพนันที่มีลักษณะ
เป็นการพนันพื้นบาน ไดแก พนันไกชน ขณะเดียวกันการพนันในลักษณะที่มีผูนําเขาสูชุมชน ไดแก
พนันมวยตู หวยใตดิน กดามโฆละกแ (คลายน้ําเตา ปู ปลา) ไพ สลากกิ นแบงรัฐบาลของกัมพูชา และมี
การเลนพนันหวยใตดินโดยใชผลสลากกินแบงรัฐบาลของไทย และหวยหุนเวียดนามดวย
การรับรูของเด็ก เยาวชน พบวา มีชาวบานขามพรมแดนประเทศไทยเพื่อไปเลนการพนันที่
บอนคาสิโน โดยเด็ก เยาวชนรับรูวาที่บอนคาสิโนมีอุปกรณแการเลนที่หลากหลาย และมีสนามบั้งไฟที่
ประเทศกัมพูชาทั้งนี้ผูวิจัยจะนําเสนอละเอียดในประเด็นสถานที่การเลนพนัน
ลักษณะที่สอง การใชขอบเขตการพนันและการเขาถึงการพนันของคนในชุมชน พบวา การ
พนันที่มีอยูในชุมชนในมุมมองของเด็กและเยาวชน มี 3 ประเภท ไดแก
ประเภทแรก การพนันที่คนในชุมชนสามารถเขาถึงการพนันไดงาย
การพนั นที่ คนในชุ มชนสามารถเข าถึ ง การพนัน ไดง าย โดยทั่วไปการพนั นประเภทนี้จ ะ
สามารถเห็นการเลนบอยครั้ง สามารถทําไดอยางเปิดเผยสําหรับคนในชุมชน การพนันลักษณะนี้
ไดแก
1) การพนั นหวย หรื อการเล นหวย โดยเด็ ก สามารถอธิ บ ายให เ ห็ นถึ ง ประเภทของหวย
ขั้นตอนและกระบวนการวิธีการเลนไดอยางชัดเจน ที่ประกอบดวย เจามือ คนเลนหรือคนแทงหวย
เงิน ที่ใช เลน และผลประโยชนแที่จ ะได จากการเลน พนัน หวยแบบตา งๆ รวมถึง เด็ก ยาวชนไดจํ า
ประเภทของหวยที่มีการเลนในหมูบาน แบงเป็น 2 ประเภท ไดแก
ประเภทหวยรายวัน ไดแก หวยหุน หวยลาวและหวยฮานอย เด็กเยาวชนไดอธิบายถึงหวย
รายวัน วา คนในหมูบานนิยมเลนและสามารถเขาถึงการซื้อหวยไดงาย โดยชาวบานจะรูวาใครเป็น
เจามือหวย และจะมีการแบงสายเพื่อหาสมาชิกหรือคนที่จะชื้อหวยเอง หรือ บางครั้งสมาชิกหรือคน
ในชุมชนจะเดินทางไปที่บานเจามือเพื่อซื้อหวยเอง และที่สําคัญ ในปัจจุบัน เด็กเยาวชนรับรูวา มีการ
ใชโทรศัพทแเพื่อชื้อหวยในรูปแบบที่หลากหลาย เชน โทรศัพทแชื้อหวย ใช Line หรือ Messenger เพื่อ
ชื้อหวยตางๆ สวนเงินที่ใชซื้อหวยเป็นการใหเครดิต สําหรับกรณีซื้อหวยถูก เจามือจะนําเงิ นมาให
พรอมหักสวนที่ซื้อ หากเลนไมถูก เจามือจะมาเก็บเงินภายหลัง
หวยหุน คือหวยที่เกิดจากการทายผลของตัวเลขจากราคาหุน ที่มีการเลน 4 รอบตอ 1 วัน
คือ รอบเชาเปิดตลาดหุน รอบเที่ยง ปิดตลาดหุนภาคเชา รอบบาย คือเปิดตลาดหุนภาคบาย และรอบ
เย็น รอบปิดตลาดหุนภาคบาย
ประเภทหวยรายงวด คือ หวยที่ออกตัวเลขตามกองสลากกินแบง รัฐบาล ที่มีการออกเป็น
ประจําในทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน
2) ลอตเตอรี่ หรือสลากกินแบงรัฐบาล ในปัจจุบันมีชาวบานไพรพัฒนา มีอาชีเสริมในการ
ขายลอตเตอรี่เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึง มี เด็กเยาวชนเขามาเป็นคนขายลอตเตอรี่หลังจาก
เลิกเรียนดวย ทั้งนี้เนื่องจาก ที่วัดบานไพรพัฒนาเป็นศูนยแกลางของการทองเที่ยวบริเวณชายแดนและ
ความเชื่อศรัทธาของหลวงปูุสรวง ที่วา หลวงปูุสรวงเป็นเทวดาเดินดินและมีความเชื่อเรื่องโชค และมี
สถานที่ใบหวย เสี่ยงทายตัวเลขหลายชนิด เชน เจาแมตะเคียนทอง เสี่ยงเซียมซี เป็นตน สงผลใหคน

82

จํานวนมากมาทองเที่ยวที่วัดบานไพรพัฒนาจํานวนมาก สงผลทําใหชาวบาน นักทองเที่ยว หรือนัก
พนันมักนิยมชื้อลอตเตอรี่ และชื้อครั้งละมากๆโดยมีรูปแบบการซื้อของแตละคนแตกตางกันออกไป
เชน เลือกซื้อจากตัวเลยที่ตนเองชอบ หรือ ใหคนขายหยิบลอตเตอรี่ให หรือใหคนอื่นหยิบให เป็นตน
3) สลากเบอรแรางวัล ที่มีการวางขายในรานคาที่มีโดยทั่วไป ที่มีทั้งรางวัลเป็นเงินและรางวัล
ประเภทอื่นๆตามความนิยมของชุมชน
4) พนันกีฬา ไดแก ฟุตบอล และกีฬาอื่นๆ ทั้งนี้ พนันกีฬาในหมู บานมี 2 ลักษณะคือ พนัน
กีฬาออนไลนแ หรือกีฬาที่มีการถายทอดสุดผานโทรทัศนแ หรือระบบการสื่อสารอื่นๆ และพนันกีฬาที่มี
การจัดการแขงขันในระดับหมูบานและแขงขันระดับตําบล ทั้งนี้จะเห็นไดชัดเจนวา เด็ก เยาวชน และ
คนในหมูบานนี้ชอบการเลนกีฬาจะมีการซอมและมีการแขงขันกีฬาอยางตอเนื่อง
กรณีศึกษา ที่ 5 ตื่นเต้นและลุ้นดี
นองหา เป็นเด็กหญิง อายุ 15 ปี เป็นนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนแหงหนึ่ง ในตําบลไพร
พัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ นองหก เป็นเด็กวัยรุนเหมือนวัยรุนทั่วไป ในชุมชนพอแมมี
อาชีพ เกษตรกรรม กรีดยาง ทําใหนองหา ตองเขาสวนชวยพอแมทํางานในบางครั้งและก็เห็นแมเลน
หวยหุน เป็นประจําทุกวัน วันละ 4 รอบ หลังจากที่เก็บน้ํายางมาแลวและหยอดน้ํากรดเสร็จ ก็นอน
เอาแรง เสร็จแลวกิจกรรมประจําก็จะตามมา คือ การเห็นแมโทรหาเพื่อนๆ สอบถามเรื่องหวย เด็ด
หวยดัง แลวก็ปิดทายดวยการซื้อ หวยหุน อยางมีความหวัง นองหกก็ถามแมวาทําไมถึงซื้อหวยเยอะ
จัง แมถูกหวยบางรึปุาว แมก็ตอบวา ถูกบาง แตไมมากกมาย เพราะซื้อหวยเลนแกเซ็ง หลังทํางาน
เสร็จ ก็ ไมมีอะไรทําก็ จะทําให เราเบื่อจึงหาเลขมาคํานวณ เลาๆ เพื่อไดกับเขาบาง สนุกดีน ะ และก็มี
เพื่อนๆดวย ถามครั้งไหน ก็ไดคําตอบแบบนี้ ตลอด แลวนองหก ก็ เห็นแม ติดหวยหุน งอมแงม ติด
มากเขาจะมีกลุมของเพื่อนเขาอยูเหมือนกัน ประมาณ 5-6 คนที่คุยกันเรื่องนี้ เป็นประจํา และก็จะมี
เงินที่เอาไปซื้อหวย เยอะบางทีเจาก็จะมาหาที่บาน มาทวงเงินที่คางไว แมก็บอกวา เอาไวทบกับรอบ
บาย นะ แลวตอนเย็น ก็ มาอีก เป็นเหตุการณแเชนนี้ เรื่อยๆ นองหกเห็นวา การเลนหวยหุน มันไมได
สงผลดี กับ แมและครอบครัว จึงขอใหแมเลิก แมบอกวา แมไมไดติด แลว นองหกก็ถามตอไปอีกวา
ไมติดแลวทําไมซื้อทุกงวด เพราะ มันตื่นเตนและสนุกดี แมนองหกตอบ ... เวลาผานไปไมนาน นอง
หกก็ไดลองเลน หวยกับเพื่อนที่โ รงเรียนหวยซื้อสิ่งของ คือ มีนาฬิ กา ปากกา แกวน้ํา และ ก็ เคส
โทรศัพทแ สวย ราคา ตัวละ 10 บาท เลือกของได หนึ่งอยาง เลนมาเรื่อยๆ ไดบาง เสียบาง แต ก็ สนุก
ดี จากการเลนครั้งแรกเพื่อไดเคส โทรศัพทแ ตอนนี้ จะเลนเอากระเปาแลว ราคาเบอรและ 50` บาท
นองหก ก็ยังจะเลนตอไปเรื่อย นองหกบอก เพราะไมได สรางความเดือดรอน ใหใคร เพื่อนๆที่หอง ก็
เลน กัน สนุกๆ ตื่นเตน และลุนดี
ผูวิจัยถามตอวา ทําไมนองหกไดเขามาเลน หวยแลกสิ่งของ เพราะอะไร เพราะอยากไดและ
เพื่อนพากันเลน เงิน 10 บาทไดของมามันก็คุม แตเงิน 10 บาทซื้อขนมกิน ก็หมดเหมือนกัน นี่เป็นอีก
กรณีศึกษาที่ทําใหเราเห็นสภาพความเป็นจริงของการเริ่มตนของการพนัน
ประเภทที่สอง ประเภทการพนันที่ตองอาศัยพื้นที่ สถานที่และอุปกรณแในการเลน
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การเลนการพนันประเภทนี้ เวลาเลนพนันมักจะหลบซอนที่ลับตาคน โดยสวนใหญคนใน
ชุมชนมักนิยมเลนในชวงเทศกาลงานบุญประเพณีตางๆ และนัดหมายกันเพื่อเลนพนัน เชน งานศพ
วันเซนปูุตาของหมูบาน วันสงกรานตแ ชวงงานบุญแซนโฎนตา เป็นตน ประเภทการพนันที่มีเลนใน
หมูบานไดแก
1) การเลนพนันโบก
2) การเลนพนันไพ
3) การเลนพนันไฮโล
4) การเลนพนันมวยตู
5) การเลนพนันมวยเวทีสัญจร(มวยเวทีชั่วคราว)
6) การเลนพนันไกชน ชาวบานนิยมเลี้ยงไกชนเป็นอาชีพเสริม และมีเจาหนาที่ของรัฐ
หลายหนวย หลายที่ เชน ทหาร ที่ตองเขาเวรยามรักษาความมั่นคงที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่กระจา
ยอยูรอบๆบริเวณหมูบาน มักเลี้ยงไกชน เพื่อเป็นงานอดิเรกและอาชีพเสริมในยามวางจากการทํางาน
การเลี้ยงไกชน ในหมูบานมีการเลี้ยงหลายครอบครัว นอกจากเลี้ยงไกชนเพื่อขายแลว ชาวบานจะมี
วิธีการขายไกใหไดราคาสูง จะมีการนําไกมาชนกัน เพื่อซอม และเพื่อแขงขัน ตัวที่ชนะจะไดเงินจาก
การพนัน และไกชนจะมีราคาขายไดเงินมากขึ้น เรื่อยๆตามจํานวนครั้งของไกที่ชนชนะ
7) การเลนพนันโดมิโน
8) การเลนปาเปูา ปาโปุง จะพบบอยครั้งในชวงที่มีตลาดนัดและการจัดงานกิจกรรมสําคัญ
ของหมูบาน โดยมีแมคาจากคนภายนอกชุมชนนําเขามาเพื่อใหเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนเลน
9) การเลนบิงโก
10) จับฉลากชิงรางวัล
ประเภทที่สาม ประเภทการพนันที่คนในหมูบานตองเดินทางออกไปเลนพนันนอกหมูบาน
ชุมชนทั้งในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบาน
การพนันที่คนในหมูบานต องเดินทางออกไปเลนพนันนอกหมูบานชุมชน การรับรูของเด็ก
พบวา การพนันลักษณะนี้ คนเลนพนัน และเจามือมักจะมีการใชเงินกอนโตจํานวนที่มากในการไปเลน
แตละครั้ง การพนันที่เลนในประเภทนี้ มีบางประเภทที่ใชเลนกันในชุมชนดวย การพนันนอกจากที่
เลนในชุมชนดวย เนื่องจากชาวบานในหมูบานมีการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การเมืองที่ตองเชื่อมโยงกับหมูบานอื่นๆและมีความสัมพันธแที่ดีกับชุมชนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐที่
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทําใหชาวบานสามารถขามพรมไดดวยวิธีการพิเศษไดโดยงาย
ประเภทการพนันที่เลนนอกชุมชนในประเทศไทย และประเภทการพนันที่เลนนอกชุมชนใน
ตางประเทศ(กัมพูชา) ดังที่กลาวมาแลวนั้น
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5.1.6 การเข้าถึงการพนัน ของเด็กและคนในชุมชนท้องถิ่น
ตารางที่ 5.4 จํานวนรอยละการเขาถึงการพนันของเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน
การเข้าถึงการพนันของเด็ก เยาวชน
ครอบครัว
เพื่อน เพื่อนรุนพี่ เพื่อนรุนนอง
ระบบการสื่อสารเทคโนโลยี

จานวน
41
20
15

ร้อยละ
48.24
23.53
17.65

จากตารางที่ 5.4 แสดงถึง พฤติกรรมและการเขาถึง การพนันของเด็ก เยาวชนในชุมชน
พบวา เด็กมีพฤติกรรมกับการเลนการพนันและการเขาถึงการเลนการพนัน ได จาก 3 ชองทาง สําคัญ
ไดแก
1) ชองทางครอบครัว จากขอมูลที่ไ ดจากการประชุมกลุมยอย พบวา ครอบครัวมีสวน
สําคัญที่จะทําใหเด็กเขาสูการเลนการพนัน โดยเฉพาะครอบครัวที่มี พอ แม ปูุยา ตายาย ลุงปูานาอา
ที่เลนการพนัน โดยเฉพาะพอแม มีสวนสําคัญมากสุด รอยละ 48.24 จากขอมูล พบวา พอแมที่เลน
การพนันมักจะนําเด็กไปที่วงเลนการพนันดวย เมื่อเด็กไปวงพนันบอยครั้ง จากนั้นเด็กเริ่มซึมซับ
วิธีการเลน พอแม เริ่มใหเด็กลองเลนดวยจําเงินไมมากเพื่อไมใหเด็กเป็นภาระของตนและไมตองดูแล
มาก จากนั้นเด็กเยาวชนก็เริ่มเลนเองได
กรณีศึกษาที่ 3 มันได้เสียไปแล้วก็อยากได้คืน
นองสาม(นามสมมุติ) อายุ 16 ปี อาศัยอยูที่บานไพรพัฒนา หมู 3 ปัจจุบันเรียนอยูมัธยม
ปลายโรงเรียนแหงหนึ่งใน อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ นองสามเป็นลูกสาวของ เจามือหวยในพื้นที่
และเป็นคนสงโพยใหแม ซึ่งลักษณะแบบนี้ ก็มีใหเห็นหลายเจาในบานไพรพัฒนา นองสามเป็นคน
ตั้งใจเรียนชวยงานบานแมอยูเสมอ จนกระทั่ง เมื่อ 2 ปีที่แลว นองสามไดเขามาชวยแมเช็คเลขกอน
นําสงเจามือหวยใหญ การเขามาเกี่ยวกับการพนันจึงเริ่มขึ้น นองสามเป็นเด็กตั้งใจเรียน และเป็นคนมี
สัมมาคารวะ จึงเป็นที่รักของเพื่อนๆและเพื่อนบาน เมื่อนองสามเขามามีสวนรวมเป็นสวนหนึ่งของการ
พนันสงโพยหวย เพื่อนๆ ก็เริ่มมอง นองสามเปลี่ยนไป เพื่อนหลายคนแซววา เป็นเจามือ เป็นเจาแม
ซึ่งลวนแตเป็นทางลบทั้งนี้ ดวยการที่เป็นนักเรียนนี่เอง จึงทําใหมีเพื่อน ถามถึง การซื้อหวยเพราะเห็น
วาแมเป็นคนขาย จึงอยากฝากซื้อบาง เพื่อนในหองจึง เริ่มฝากนองสามซื้อหวยให และมีเพื่อนนอง
สามหลายคน ซื้อหวยโดยจายเงิน ผานนองสาม และนองสามก็ไดเอาเงินที่เพื่อนฝากซื้อใหแม บางครั้ง
ก็ ถูกบางครั้ง เพื่อนก็ไมถูก แตตั้งแตเรียนอยูนี่ 3ปี เพื่อนๆ ก็ซื้อตลอด ซื้อคนละ 20-30 บาท ตองวด
ตอคน และ สวนใหญจะซื้อทั้ง 2 งวดในรอบเดือน เพราะ เขาบอกวา มันเสียไปแลวจะตองเอาคืน
ผูวิจัยถามตอวา แลวครูไมวาเหรอ ที่เห็นเราทําแบบนี้ นองสามบอกวา ครูไมรูคะ ปิดไว เพื่อนเคยถูก
บางไหม นองสามตอบวา ก็ ถูกบอยอยูนะคะ ครั้งละ 1,000 – 2,000 บาท ไมเคยเกินนี้ละ แต สวน
ใหญ ก็จะมาซื้อจนเงินหมดอีกในรอบตอไป
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ผูวิจัยถามตอ แลวเพื่อเอาเงินจากไหนมาแทงหวย เอามาจากพอแมใหเงินมาเรียนนั่นละคะ
มาแทง แลวนองสามรูสึกอยางไรจ฿ะ กับการที่เป็น คนเดินโพยกับ การขายหวยใหคนอื่น ก็เป็นอาชีพที่
แมทําเลี้ยงหนูคะ ชวยแมขาย แตเราไมเลน ก็ ไมเป็นไร เพราะมันคือรายได จุนเจือครอบครัว ถาเรา
ไมซื้อไมเลนการพนัน ก็ ไมผิด ในความคิดของหนูนะคะ นองสามกลาว แลวสวนเพื่อนๆที่เขามาซื้อ
กับเราละ มันก็เป็นสิทธิของเขา หนูไมไดไปขายใหเขา เขามาซื้อเอง เพราะเขาอยากไดเงินคืนจากสวน
ที่เขาเสียไป
ถาเลือกได อยากเป็นคนเดินโพยชวยขายหวยไหม? ถาเลือกไดก็ ไมอยากขายคะ แตชวยแมทําเพราะ
ตอนนี้แมก็ขาย ล็อตเตอรรี่ อยูทุกวัน เป็นรายไดชวยครอบครัวคะ
2) ชองทางของเพื่อน (รุนพี่ รุนนอง) หรือญาติพี่นอง จากขอมูลพบวาชองทางของเพื่อน
สรางการเขาถึงการพนันของเด็กเป็น อันดับ 2 รอยละ 23.53 จากขอมูล พบวา เพื่อน เพื่อนรุนพี่
เพื่อนรุนนอง มีความสําคัญ เนื่องจาก เป็นชวงวัยของเด็ก เยาวชน ที่ติดเพื่อน ใหความสําคัญกับเพื่ อน
จากขอมูลเชิงลึกของเด็กที่เลนการพนันของกรณีศึกษา พบวา สาเหตุการเริ่มเลนพนันมาจากเพื่อน
จากที่เพื่อนเลนการพนันแนะนําใหเลน เด็กบางคนกลัววาเพื่อนจะไมใหเขากลุม เพื่อนไมรัก เลย
ทดลอง และเริ่มเลนการพนันเป็น จนเลนการพนันกับเพื่อนอยางตอเนื่อง โดยแยกตัวเลนกันในเฉพาะ
กลุมเด็ก ดังกรณีศึกษาที่ 1
กรณีศึกษา 1 กรณีการรับรู้การพนัน เพราะ เพื่อนชวน
นองหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี อาศัยอยูบานไพรพัฒนา หมู 3 เป็นนักเรียนมัธยมปลาย
โรงเรียนแหงหนึ่ง ใน อําเภอ ขุขันธแ หนึ่ง เป็นวัยรุนชาย ที่อาศัยอยู บานไพรพัฒนา พอแมมีอาชีพ
เกษตรกรรม กรีดยาม หนึ่ง เรียนระดับปานกลาง อุปนิสัย เหมือนวัยรุนทั่วไป บางครั้งชอบเที่ยวเตร
และบอยครั้ง หนึ่งขอพอกับแมไปนอนบานเพื่อน และจะกลับมาสวนตอนชวยพอแมกรีดยาง แตก็
ไมไดชวยมากนักเพราะหนึ่งตองไปเรียนในเวลาสายๆ หนึ่งเริ่มเกี่ยวของกับการพนันเพราะการที่ไป
เที่ยวกับเพื่อนในการเที่ยวตอนเป็นวัยรุนนี่เอง เพราะหนึ่งชอบความทาทาย เพื่อนจึงชวนหนึ่งเลี้ยงไก
ชน และนําไกไปรวมปะลอง การชน ที่บอนเถื่อนกับเพื่อนๆอีกหมูบานหนึ่ง ในตอนแรกหนึ่งก็ไมไดคิด
วาจะมีการพนัน แตพอเหตุการณแพาไป การพนันกับไกชนก็เขามา “เอาเถอะนะติดปลายนวมไกเอ็ง
หนอย”เป็น คําพูดของเพื่อนที่ บอกหนึ่ง จึง ไดล งขันไปกั บเพื่อนดว ยเงินเดิ มพัน 300 บาท เพื่อ น
รวมกันคนละ 100-300 บาท ในครั้งนั้นจําไดวา เป็นเงินเดิมพัน สองพันกวาบาท และไกก็ชนะ แลวได
กําไรจากเงิน ที่ ลงเดิมพัน ไป มากกวา เพราะไกข องนองหนึ่ง เป็นรอง แตชนะ การชนในครั้ง นั้ น
หลังจากชนะนองหนึ่ง กับเพื่อนก็ ไดเอาเงินสวนนั้นมา เลี้ยงขาวกัน ที่กระทอมในสวนยางพรอมกับ
เจาไกนําโชค ตลอดชวงที่ทําการพนันไกชน เป็นเวลา 2 ปีแลวที่เลี้ยงไกชน บางตัวก็แพ บางตั วก็ขาย
แตหนึ่งก็ยังคงมีสวนเกี่ยวของกับ การพนัน ตลอด 2 ที่ไดเขาสูวงการไกชน
ผูวิจัยถามนองหนึ่งวา สําหรับการเป็นคนเลี้ยงไกชน ทุกคนรึปุาวที่ตองมีการพนันเขามา
เกี่ยวของ ในมุมมองของนองหนึ่ง นองหนึ่งตอบวา “การที่คนเลี้ยงไกชน ตองเขามาเกี่ยวข องกับการ
พนันอยูแลว ผมไมรูวาคนอื่นที่เลี้ยงไกชน จะเลนหรือเดิมพันรึ ไมแต การเลี้ยงไกชน ก็ บอกอยูแลววา
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มันเป็นไกชน มันก็ตองชน มันก็ตองเขาสังเวียน และแนนอนผมวาการพนันก็จะตามมา” จากกรณี
ของนองหนึ่ง ทําใหเห็นวาการเขาไปเกี่ยวของกับ เหตุการณแหรือกิจกรรมสงใหเกิดการพนัน ยอมทําให
ความเสี่ยงที่จะเขาไปเป็นนักพนัน ก็ยอมมีมากขึ้น ผูวิจัยถามตออีกวา แลวนองหนึ่งคิดวา เมื่อไหรจะ
เลิกการพนันไกชน นองหนึ่ง ตอบวา ไมรู เพราะ ผมยัง เลี้ยงไกอยู ถึงจะไมมาก แต ผมก็เลี้ยงมัน
เพราะบางครั้งผมก็ขายไกไดเงิน แตบางครั้งผมก็เสียเงิน ไมรูเหมือนกัน เพื่อนๆ ก็มาชวยดวย มาพา
กันไปประลอง อยูเรื่อยๆ”
เป็นกรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงการเขาสูวงการพนันไกชนของเด็กวัยรุนชายคนหนึ่ง ที่เขามา
เกี่ยวของกับการพนันเพราะเพื่อนพาไป และเหตุการณไดชักชวนและเขามาเป็นสวนหนึ่งของการเลี้ยง
ไกชนและไดชักชวนกันไป จากคําบอกเลาแสดงใหเห็นวา นองหนึ่ง เริ่มเกี่ยวของกับการพนันตั้งแต
อายุ 15 ปี เพราะเมื่อประมาณ 2 ปีที่แลวเขาเริ่ม มีการเดิมพันไกชน เหตุการณแจะเป็นอยางไรตอไป
ในอนาคต ไมมีใครบอกไดวานองหนึ่ง จะเลิกการพนันไกชนเมื่อไหร และจะทําอยางไรใหเหตุการณแนี้
หรือ วัฎจักรนี้ยุติลง ไมมีใครบอกได..
3) ชองทางการสื่อสารเทคโนโลยีตางๆ เชน โทรทัศนแ โทรศัพทแ เกมสแ ออนไลนแ ดวยวิธีการ
ตางๆ ชองทางการสื่อสารเทคโนโลยี รอยละ 17.65 ชองทางการสื่อสารเทคโนโลยีตางๆ สามารถ
เขาถึงเด็กไดทุกคน เชน เด็กไดเลาถึง กรณี การถูกสลากกินแบงรางวันที่ 1 จํานวน 30 ลาน ที่เกิดคดี
ความระหวางครูกับอดีตตํารวจ ที่มีการออกขาว รายงานสถานการณแเกือบทุกวัน มีการออกสาวและ
การสื่อสารวามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ถูกจํานวนหลายใบ การสื่อสารเหลานนี้สงผลให เด็กเกิด
การอยากซื้อลอตเตอรี่บางเพราะอยากถูกรางวัลใหญ ๆ และขาวลักษณแนี้ เป็นการกระตุนใหเด็ก
เขาถึงการพนันได
5.17 พฤติกรรมและพัฒนาการเล่นพนันของเด็ก เยาวชนในหมู่บ้าน
จากชองทางการรับรูขาวสารและพัฒนาการสูการเลนการพนันของเด็ก เยาวชน สงผลทําให
เกิดเด็ก เยาวชน มีพฤติกรรมการเลนการพนัน สามารถสรุป วงจรพัฒนาการเลนการพนันของเด็ก
เยาวชน ในหมูบาน ได 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรูการพนัน รูจักประเภทการพนัน ที่มาจาก 3 ชองทาง ไดแก ครอบครัว
เพื่อน และระบบการสื่อสารตางๆ ที่ทําใหเด็กเกิดการรับรูเกี่ยวกับการพนัน
ขั้นที่ 2 ขั้นตัดสินใจ เกิดความสนใจกับการเลนการพนัน เป็นการตัดสินใจวา อยากรู อยาก
ทดลอง อยากใหเลน ภายใตเงื่อนไขตางๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นการทําความเขาใจ วิธีการเลน กฎกติกาการเลน ในขั้นนี้เด็กที่ไปกับผูปกครองและ
เพื่อนจะเริ่มใหความสนใจกับวิธีการเลน กฎกติกาและเงื่อนไขในการเลนพนันตางๆ ในบางครั้งเด็ก
บอกว า ไม จํา เป็ น ตอ งรู ทั้ง มด เพื่ อ ช วงระหวา งการเล น ก็ศึ ก ษาและเพิ่ม เติ มข อ มู ล วิธี ก ารเล น ได
ตลอดเวลา
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ขั้น 4 ขั้นทดลองเลน (เลนกับอุปกรณแปลอม ของเลียนแบบ หรือเลนกับอุปกรณแจริง มีเด็ก
บางคนเริ่มเลนกับอุปกรณแการเลนพนันที่ทําขึ้นเอง เชน ทําไพกระดาษเอง หรือซื้อเป็นของแถมกับ
ขนม เด็กบางคนก็เริ่มเลนจากอุปกรณแจากของจริง หากเป็นเด็กที่ไปกับครอบครัวจะเลนกับของจริง
หากเด็กเลนกับเพื่อนๆ หากเป็นอุปกรณแจริงจะมีอุปกรณแไมครบ แตเด็กเยาวชน ก็จะสามารถเลนได
โดยการประยุกตแใหเลนได เชนไพ ไฮโล บิงโก เป็นตน
ขั้น 5 การเลนจริงจัง เพื่อใหเกิดการไดเสีย เด็กในกลุมนี้ จะมีเงินที่เหลือจากการหยิบยื่น
จากครอบครัว จากการไปโรงเรียน มักจะเก็บเงินไวเพื่อเลนการพนัน ดวยความคาดหวังวาจะมีเงิน
เพิ่มขึ้น โดยสวนมากเด็กเยาวชนมักจะเลนกับกลุมเพื่อน หรือหากมีโอกาสจะเขาเลนในวงพนันที่เปิด
ใหเลนในงานบุญประเพณีตางๆของหมูบาน ทั้งนี้ การเลนพนันมักจะไมมีคนหามเด็กเล น เพราะเป็น
งานบุญประเพณีตาง ๆ
ขั้น 6 เป็นแกนนําในการเลนพนัน โดยการเป็นคนชักชวนใหเพื่อนเล น หรือเป็นคนพาคนไป
เลนในที่ตางๆ เด็กกลุมนี้เริ่มมีประสบการณแในการเลนพนัน จากนั้นจะตระเวนไปรวมเลนกับเพื่อน
หมูบานตางๆ และเขารวมเลนในงานบุญประเพณีที่มีการเลนการพนัน หรือในบางครั้งมีการนัดหมาย
เพื่อเลนการพนันรวมกับการมีกิจกรรมอื่นๆดวย เชน จับกลุมกินเหลา เป็นตน
ขันที
้ ่ 1 ขันการรั
้
บรู้การพนัน
ขัน้ 2 ขันตั
้ ดสินใจ

ขัน้ 6 เป็ นแกนนาในการเล่นพนัน

วงจรเข้ าสูว่ งการพนันของเด็ก เยาวชน
บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ขัน้ 5 การเล่นจริ งจัง

ขัน้ 3 ขันการท
้
าความเข้ าใจ

ขัน้ 4 ขันทดลองเล่
้
น
หมูบานอื่นๆในรอบชุมชน โดยอาศัยการการไปหาเพื่อนเพื่อทํางาน ทําการบานในตาง
ภาพที่ 5-2 วงจรพฤติกรรมพัฒนาการเขาสูการเลนพนันของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดน
ไทย-กัมพูชา
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5.2 กระบวนการจัดการการพนันในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
ขอมูลที่ไดในสวนนี้มาจากการเก็บขอมูลจากกลุมเปูาหมาย 3 สวนสําคัญ คือ 1) กลุมเด็ก
เยาวชนในหมูบาน 2) ชาวบาน กรรมการหมูบาน พระสงฆแ และ3) เจาหนาที่หนวยงานรัฐในหมูบาน
และที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อใหเห็นถึง กระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่น และผลการ
สะทอนตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 สถานที่การพนัน ในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
จากการประชุ มกลุ มย อยและสั มภาษณแ กรณีศึ กษาพบวา เด็ก เยาวชนรู จัก สถานที่แ ละ
ประเภทการพนันที่ใชในการเลนมีอยูทั่วไปในชุมชน จากขอมูลดังกลาวกลุมเด็กเยาวชนไดชวยกันวาด
แผนที่สถานที่ที่มีการเลนการพนันบอยๆครั้ง แตการศึกษานี้มีขอจํากัดไมสามารถระบุแบบเจาะจงถึง
เจ าของสถานที่ ได เนื่ องจากเด็ กเยาวชนเกรงถึ ง ความไม ปลอดภัย งานวิ จัย นี้ จึง ขอนํา เสนอเป็ น
ภาพรวมของสถานที่ ไดแบงกลุมสถานที่ มีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 5-3 แสดงสถานที่และประเภทของการเลนการพนันในชุมชนและบริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา
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จากภาพ 5-3 ที่แสดงใหเห็นสถานที่การเลนการพนันและประเภทการเลนการพนัน ใน
ชุมชนและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพบวา มีสถานที่ที่มีการเลนการพนันที่ชาวบานสามารถ
เขาถึงการพนันมีหลากหลายและกระจายออกไปทั้งชุมชนทั้งนี้สถานที่ตางๆจะขึ้นอยูกับปัจจัยประเภท
ของการเลนพนันเป็นสําคัญ สรุปขอมูลที่ไ ดจากการศึกษาของเด็ก เยาวชน สามารถแบง สถานที่
สําคัญๆ ได 5 ลักษณะสถานที่ ดังนี้
ลักษณะแรก สถานที่เปิดเผยทั่วไปในหมูบาน
การพนันที่เลนสถานที่เปิดเผยทั่วไปในหมูบาน และพบเห็นบอยครั้ง ไดแก หวยรายวัน หวย
หุน หวยลาว หวยฮานอย ลอตเตอรี่ จับฉลากรางวัลชิงโชค ปาเปูา ปาโปง การเลนการพนันในกลุมนี้
ชาวบานและเด็กสามารถเขาถึงไดงาย และมีการเลนกันอยางเปิด เผย มีการพูดคุยถึงการเลนและ
กลาวถึงในชุมชนไดเป็นปกติ เชน มีการสอบถามถึง ตัวเลขในการซื้อหวย ชื้อลอตเตอรี่ เด็กเยาวชน
มองวาการพนันเหลนนี้ตํารวจไมคอยควบคุม มีการปลอยใหเลนแบบเปิดเผย
ลักษณะที่สอง สถานที่สวนรวม สาธารณะ
สถานที่ สว นรวม สาธารณะ บริเ วณหมู บ า น หรือ ที่มี ค วามเหมาะสมกั บการจั ดกิ จ กรรม
สวนรวมของหมู บาน โดยมีกรรมการหมู บาน เป็น กลไกกําหนดจุ ดทํา กิจกรรมรวมกัน ของชุมชน
บางครั้งจะมีการเลนการพนันแฝงดวย เชน งานบุญเดือนสาม บุญเซนปูุตา งานบุญบั้งไฟ (หมูบานนี้
เคยมีบุญบั้งไฟครั้งลาสุดเมื่อปี 2558) เมื่อ 3 ปี ที่แลว การจัดสนามมวยชั่วคราว ครั้งลาสุดเมื่อเดือน
กุมภาพันธแ 2561 ที่วัดบานไพรพัฒนา เป็นมวยรายการใหญของสนามลุมพินี ที่จัดชกมวยในรายการ
และถายทอดสดผานที่วี มีคนจากหมูบาน จากหมูบานอื่น เซียนมวยจากที่ตาง ชาวบานและหนวยงาน
ภาครัฐจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เขารวม จํานวนมาก ไมต่ํากวา 10,000 คน
ลักษณะที่สาม สถานที่ในตัวบานและบริเวณตัวบาน
การพนันที่มักนิยมใชสถานที่ในตัวบานและบริเวณตัวบาน ที่พบเห็นบอยครั้ง ไดแก ไพ ไฮโล
โบก โดมิโน โอกาสในการเลนการพนันที่บา น มี 2 กรณีคือ 1) เป็นชวงงานบุญ ประเพณี ตาม
เหตุการณแ เชน งานศพ งานแตงงาน การแซนโฎนตา เป็นตน รวมถึงการเลนมวยตู ในชวงวันเสารแ อาทิตยแดวย ในบางครั้งเด็ก เยาวชน บอกวา การเลนการพนันในตัวบานและบริเวณบานได เนื่องจาก
มีผูใหญไปคุยและจายเงินใหกับตํารวจเพื่อขอเลน การพนันที่บาน และ2) กรณีแอบเลนการพนันในตัว
บา นและบริ เ วณตั วบ า น โดยผู เล น จะชั กชวนกั น เอง ด ว ยวิ ธี การตา งๆเพื่ อให มีก ารเล นการพนั น
บางครั้งมีการโทรศัพทแเพื่อเรียกกันมาเลนมีการนัดหมาย สถานที่และเวลา ทั้งนี้การแอบเลนการพนัน
ที่บานมักจะเป็นบานที่ไมคอยมีคนผานไปมา อยูไกล จากเพื่อนบาน
ลักษณะที่สี่ สถานที่รมบริเวณในสวนยางพารา และเถียงนา รอบหมูบาน
การพนันที่มักนิยมเลนสถานที่บริเวณในสวนยางพารา และเถียงนา รอบหมูบานที่พบเห็น
บอยครั้ง ไดแก ไกชน เลนไพ เลนไฮโล โบก เชน กรณี ชนไก จะมีการนัดหมายสมาชิกที่รูจักกันใน
กลุมเพื่อชนไก จะมีการเวียนไป เปลี่ยนสนามชนไกในสวนยางเรื่อยๆ โดยสวนใหญในหมูบาน มักจะ
นัดชนไกในวันพุธ และวันอื่นๆที่มีการนัดหมายกัน การชนไกนอกจากมีชาวบานที่เลี้ยงไกชนไปดูและ
เลนพนันไกชนแลว ยังมีเจาหนาที่รัฐที่เป็นเจาของไกชน นําไกมาชน และเลนพนั นดวยกันกับชาวบาน
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ดวย เนื่องจากบริเวณรอบหมูบานเป็นสวนยางพารา และมีคนเลี้ยงไกชนไวในสวนยางพารา หลายที่
จึงสามารถหาสถานชนไกที่ไดไมยาก
ลักษณะที่หา สถานที่นอกพื้นที่หมูบาน
สถานที่เลนพนันนอกพื้นที่หมูบาน เด็ก เยาวชนไดจําแนก เพิ่มเติมตามลักษณะสถานที่ ที่
ขึ้นกับการปกครองประเทศ แบงได 2 แหลง ไดแก
แหล งที่ ห นึ่ ง สถานที่ ก ารเล นการพนั น ที่ หมู บ า นอื่ น ๆ รวมถึง บริ เวณเมือ งใหม ช อ งสะงํ า
ประเทศไทย
สถานที่เลนการพนันหมูบานอื่นๆ มีการลักลอกเลนการพนันเชนเดียวกัน ไดแก ไพ โบก ไฮโล
ไกชน และบั้งไฟ โดยสวนใหญจะเป็นประเภทการพนันที่มีการเลนการพนันที่มีกฎกติกาและเงื่อนไข
การเลนที่คลายคลึงกัน และเป็นคนที่เคยเลนในกลุมเดียวกัน รูจักกัน
สถานที่เมื องใหมชอ งสะงํา มี การแอบลั กลอบเลน การพนันพื้ นบาน ได แก ไพ โบก ไฮโล
ขณะที่ สนามไกชน(ชั่วคราว) สนามมวย(ชั่วคราว)จะมีการเปิดสนามใหบริการเป็น ครั้งคราว ในอดีต
กอน คสช. เขามาบริหารประเทศไทย สนามไกชน และการจัดแขงขันชกมวย อยางตอเนื่อง เนื่องจาก
บริเวณเมืองใหมชองสะงํา มีคนเขาไปอาศัยอยูที่หลากหลาย ขณะที่มีชาวบานไพรพัฒนาและชาวบาน
อื่นๆในเขตตําบลไพรพัฒนา เขามาอาศัย โดยสวนใหญ เป็นพอคา นักธุรกิจและบริวาร ที่มีธุรกิจ
ธุรกรรม คาขายที่ชายแดนและ ขามพรมแดนไทย-กัมพูชา และเป็นที่อยูของหนวยงานราชการตางๆ
เพื่อในพื้นที่ใชเป็นเครื่องมือในการสรางความสัมพันธแของชาวบานและหนวยงานของประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา เนื่องเมืองใหมชองสะงํา เป็นหมูบานในเขตการปกครองของตําบลไพรพัฒนา เป็น
หมูบานบริวารของบานแซรไปร หมู 8 เมืองใหมชองสะงําในอดีตถูกบริหารโดยจัง หวัดศรีสะเกษ
ปัจจุบันที่มีการบริหารจัดการโดยองคแการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้หากสนใจสามารถดูใน
รายละเอียดที่ผูวิจัยไดนําเมืองใหมชองสะงําและในประเด็นการพัฒนาที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอีกครั้ง
แหลงที่สอง สถานที่เลนพนันในประเทศกัมพูชา (จุดผานแดนถาวรชองสะงําและจุดผานแดน
ถาวรชองจอม)
ที่ประเทศกัมพูชามีสถานที่เลนการพนันที่ชาวบานรูจักและคนไทยชอบเดินทางไปเลน ไดแก
1) บอนคาสิโน (คาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ ) ที่มีประเภทการพนันที่หลากหลาย
รูปแบบ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก อาหาร ที่พัก และการเดินทางขามแดนในแบบปกติและแบบ
พิเศษ ที่สามารถรองรับนักพนันที่เป็นนักพนันชาวบานและนักพนันอาชีพ ไดโดยไมผิดกฎหมายของ
ประเทศกัมพูชา
2) สนามบั้งไฟ ที่กัมพูชา แมวาบั้ง ไฟจะไมใชกีฬา หรือการเลนการพนันของทองถิ่นของ
ชาวบานกัมพูชาที่บริเวณชายแดน แตสนามบั้ง ไฟบริเวณนี้ไ ดเปิดและ ปิดมา แลวรวม จํานวน 3
สนาม (ครั้งแรก จุดชวงวันลอยกระทง ปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 ชวงวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 3 วันที่18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ) การเปิดสนามบั้งไฟ ครั้งที่ 3 นี้เปิดเพื่อรองรับนักพนันบั้งไฟ
ที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการนโยบาย คําสั่งหัวหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 27/2559
เรื่อง มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคม
ลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุ อื่นใดที่คลายคลึงกัน สงผลใหบั้งไฟไมสามารถจุดในประเทศไทยได
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นอกจากชวงบุญบั้งไฟ (บุญเดือน 6 บุญ บั้ง ไฟ) ของแตละจัง หวัด ดังนั้นผูประกอบการและสวนที่
เกี่ยวของอื่นๆไดเปิดสนามบั้งไฟแสน (ขนาดทอ PVC 5-6 นิ้ว โดยผลิตบั้ง ไฟที่ฝั่งประเทศกัมพูชา
ทั้งหมดยกเวนหางบั้งไฟที่ตองนําเขาจากประเทศไทย ผลิตโดยชางบั้งไฟจากคายในประเทศไทย) สวน
ใหญดําเนินการจุดบั้งไฟชวงวันหยุด เสารแ และอาทิตยแ และบางครั้งจะมีการขยายวันจุดบั้งไฟเพิ่มได
อีก1-2 วัน ขณะเดียวกันที่สนามบั้งไฟ ก็มีกิจ กรรมนันทนาการอื่นๆดวย เชน อาหาร เครื่องดื่ม ทุก
ประเภท รวมถึง กิจกรรมการพนันอื่นๆ ระหวางชวงรอการจุดพนัน เชน ไฟ และไฮโล รองรับนักพนัน
จากประเทศไทยและคนที่สนใจพนันบั้งไฟ
ทั้งนี้นักพนัน จะตองฝากรถที่ชายแดนไทย และขามแดน ดวยวิธีการปกติ Passport ขาม
แดนและเสียคาขามแดนที่ประเทศกัมพูชา 100 บาท หรือวิธีการแบบพิเศษ ขึ้นอยูกับความสัมพันธแ
ระหวางบุคคลกับเจาหนาที่รัฐที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จากนั้นจะมีบริการรถเชา ที่ชายแดนกัมพูชา
ขึ้นกับชนิดของรถและจํานวนผูโดยสาร ไดแก มอเตอรแไซคแ คาบริการไป-กลับ 40 บาท รถกระบะ
รถเกเง คาบริการ ไป-กลับ ราคา 120 บาท และเสียคาผานประตู จํานวน 700 บาท/คน/ตอครั้ง เพื่อ
เขาไปเลนพนันบั้งไฟในแตละครั้ง
แตจากขอมูลไมพบวามีชาวบานไพรพัฒนาขามแดนไปเลนการพนันบั้งไฟที่ประเทศกัมพูชา
แต ส ว นใหญ จ ะเข า ไปเกี่ ย วข อ งและสั ม พั น ธแ ใ นการเอื้ อ อํ า นวย ในการข า มแดนไทย-กั ม พู ช า
ขณะเดียวกัน จะมีชาวบานในหมูบานใกลเคียงเขาไปเป็นทีมชางบั้งไฟ และรวมเป็นทีมจัดการสนาม
บั้งไฟรวมกับผูประกอบการ เจาของสนามบั้งไฟที่ฝั่งประเทศกัมพูชาดวย
5.2.2 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเล่นการพนันของคนในชุมชนท้องถิ่น
ตาราง 5-5 จํานวนรอยละของทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเลนการพนันของคนใน
หมูบาน
ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการ
เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน
1.การพนั น ช ว ยให ผู เ ล น ผ อ นคลาย
ความเครียด
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2. การพนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อสิ่งของ
ที่ฉันตองการ

เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
โชคหรือเล่นการพนัน
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
จานวน 52 คน
การพนัน จานวน 33 คน
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
7
10
14
21
0

13.47
19.23
26.93
40.39
0

4
11
15
3
0

12.13
33.34
45.46
9.09
0
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ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการ
เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
3. การพนันทําใหผูเลนเป็ นที่ยอมรั บ
ของกลุมเพื่อน
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
4. ไมมีใครประสบความสําเร็จไดจาก
การพนัน
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
5. การพนันชวยทําใหผูเลนรวยทางลัด
ได
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
6. ฉันรูสึกชื่นชมผูที่สามารถหารายได
เลี้ยงครอบครัวจากการเลนการพนัน
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย

เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
โชคหรือเล่นการพนัน
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
จานวน 52 คน
การพนัน จานวน 33 คน
0
0
3
9.09
3
5.77
4
12.13
25
48.08
10
30.31
10
19.23
11
33.34
14
26.93
5
15.16
7
7
11
11
16

13.47
13.47
21.16
21.16
30.77

1
2
3
13
14

3.03
6.06
9.09
39.40
42.43

26
4
15
3
4

50.00
7.70
28.85
5.77
7.70

10
1
5
8
9

30.31
3.03
15.16
24.25
27.28

9
18
8
2
15

17.31
34.62
15.39
3.85
28.85

7
6
2
3
15

21.22
18.19
6.06
9.09
45.46

10
7
11
12

19.23
13.47
21.16
23.08

3
2
3
12

9.09
6.06
9.09
36.37

93

ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการ
เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
7. ฉันรูสึกตอตานเพื่อนที่เลนการพนัน
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
8. ฉันมีความสุขตอนลุนรางวัลจากหวย
ใตดิน
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
9. ฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาลเพิ่มรางวัล
สลากกินแบง
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
10. ไมใชเรื่องงายเลยที่จะไดเงินจาก
การพนัน
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
11. คน ที่ เ ล น ก า ร พ นั น เป็ น คน ที่
นาชื่นชม
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย

เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
โชคหรือเล่นการพนัน
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
จานวน 52 คน
การพนัน จานวน 33 คน
12
23.08
13
39.40
12
19
16
4
1

23.08
36.54
30.77
7.70
1.93

20
5
5
2
1

60.61
15.16
15.16
6.06
3.03

20
10
14
8
0

38.47
19.23
26.93
15.39
0

4
11
15
3
0

12.13
33.34
45.46
9.09
0

0
4
32
2
14

0
7.70
61.54
3.85
26.93

0
2
7
5
19

0
6.06
21.22
15.16
57.58

0
4
32
2
14

0
7.70
61.54
3.85
26.93

0
2
7
5
19

0
6.06
21.22
15.16
57.58

5
10

9.62
19.23

3
4

9.09
12.13
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ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการ
เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
12. การพนันทําใหชุมชนมีเศรษฐกิจดี
ขึ้น
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
13. การพนันในบอนคาสิโนในประเทศ
กัมพูชาไมสงผลตอคนในชุมชน
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
14. มีคนในชุมชนของทานขามแดนไป
เลนการพนันในบอนคาสิโน–สนามบั้ง
ไฟ ที่ชายแดนกัมพูชาเป็นเรื่องดี
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
15 เปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือ
สนามพนันบั้งไฟที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
เป็นเรื่องดี
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย

เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
โชคหรือเล่นการพนัน
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
จานวน 52 คน
การพนัน จานวน 33 คน
11
21.16
3
9.09
14
26.93
10
30.31
12
23.08
13
39.40
2
5
19
14
12

3.85
9.62
36.54
26.93
23.08

0
1
2
10
20

0
3.03
6.06
30.31
60.61

0
4
19
9
20

0
7.70
36.54
17.31
38.47

0
1
4
9
19

0
3.03
12.13
27.28
57.58

0
2
20
14
16

0
3.85
38.47
26.93
30.77

0
3
5
5
20

0
9.09
15.16
15.16
60.61

0
4
20
12

0
7.70
38.47
23.08

0
2
6
5

0
6.06
18.19
15.16
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ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการ
เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
โชคหรือเล่นการพนัน
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
จานวน 52 คน
การพนัน จานวน 33 คน
16
30.77
20
60.61

จากตาราง 5-5 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเลนการพนันของคนในหมูบาน เด็ก
เยาวชนไดสะทอนขอมูลทัศนคติของกลุมเด็กที่เคยมีประสบการเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน จํานวน 52
คน และเด็กที่ไมเคยมีประสบการเสี่ยงโชคหรื อเลนการพนัน จํานวน 33 คน พบวา เด็ก เยาวชน ใน
หมูบานในหมูบานมีทัศนคติเกี่ยวของกับการพนันที่หลากหลายแตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้
1. การพนันชวยใหผูเลนผอนคลายความเครียด
ทัศนคติของเด็กที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการพนันชวย
ใหผูเ ลนผอ นคลายความเครียด พบวาเด็ ก เยาวชน สวนใหญ มีทัศนคติ ไ มเห็น ดวย รอยละ 40.39
รองลงมา เฉยๆ รอยละ 26.93 เห็นดวย รอยละ 19.23 และเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 13.47
ขณะที่ทัศนคติของเด็กที่ไมเคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการ
พนันชวยใหผูเลนผอนคลายความเครียด พบวา เด็กเยาวชน สวนใหญมีทัศนคติ เฉยๆ รอยละ 45.46
รองลงมา คือ เห็นดวย รอยละ 33.34 โดยมีเด็กเยาวชนเห็นดวยอยางยิ่ง และไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอย
ละ 9.09
2. การพนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อสิ่งของที่ฉันตองการ
ทัศนคติของเด็กที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการพนันทําใหผู
เลนมีเงินซื้อสิ่งของที่ฉันตองการ พบวา เด็ก เยาวชน เกือบกึ่งหนึ่งมีทัศนคติ เฉยๆ รอยละ 48.08
รองลงมา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 26.93 ไมเห็นดวย รอยละ 19.23 มีสวนหนึ่ง เห็นดวย เพียง
รอยละ 5.77
ขณะที่ทัศนคติของ เด็กที่ไมเคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการ
พนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อสิ่งของที่ฉันตองการ พบวา เด็ก เยาวชน มีทัศนคติใกลเคียงกัน ระหวาง ไม
เห็นดวย รอยละ 33.34 และ เฉยๆ รอยละ 30.31 นอกนั้นมีทัศนคติ วา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอย
ละ 15.16 เห็นดวย รอยละ 12.13 และมีเด็กเยาวชนเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 9.09 ตามลําดับ
3. การพนันทําใหผูเลนเป็นที่ยอมรับของกลุมเพื่อน
ทัศนคติของเด็กที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการพนันทําใหผู
เลนเป็นที่ยอมรับของกลุมเพื่อน จากการศึกษาพบวา เด็กเยาวชน สวนใหญ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอย
ละ 30.77 รองลงมา มีทัศนคติ เฉยๆ และ ไมเห็นดวย มี่คาเทากัน คือ รอยละ 21.16 และ บางสวน
มีทัศนคติเทากัน ระหวาง เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 13.47
ขณะทีท่ ัศนคติของเด็กที่ไมเคยมีประสบการเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการพนัน
ทําใหผูเลนเป็นที่ยอมรับของกลุมเพื่อน พบวา เด็กเยาวชน มีทัศนคติใกลเคียงกัน ระหวาง ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง รอยละ 42.43 และไมเห็นดวย รอยละ 39.40 และสวนนอย มีทัศนคติ เฉยๆ เห็นดวย เห็น
ดวยอยางยิ่ง รอยละ 09.09, 6.06 และ 3.03 ตามลําดับ
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4. ไมมีใครประสบความสําเร็จไดจากการพนัน
ทัศนคติของเด็กที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นไมมีใครประสบ
ความสําเร็จไดจากการพนัน การศึกษาพบวา ทัศนคติเด็ก เยาวชน สวนใหญเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ
50.00 รองลงมา มีทัศนคติ เฉยๆ 28.85 สวนนอย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 7.70 เห็นดวยอยาง
ยิ่ง และเห็นดวยอยางยิง รอยละ 5.77
ขณะที่ทัศนคติของเด็กที่ไมเคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นไมมี
ใครประสบความสําเร็จไดจากการพนัน พบวา ทัศนคติเด็ก เยาวชนสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ
30.31 เห็นดวย 27.28 ทัศนคติเฉย ๆ รอยละ 24.25 และสวนนอย มีทัศนคติไมเห็นดวยและไมเห็น
อยางยิ่ง รอยละ 15.16 และ 3.03 ตามลําดับ
5. การพนันชวยทําใหผูเลนรวยทางลัดได
ทัศนคติของเด็กที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ในประเด็นการพนันชวยทํา
ใหผูเลนรวยทางลัดได พบวา เด็ก เยาวชนสวนใหญ มีทัศนคติ เห็นดวย รอยละ 51.93 อีกกลุมมี
ทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 28.85 และไมเห็นดวย รอยละ 3..85 และกลุมทัศนคติเฉยๆ
รอยละ 15.39
ขณะที่ทัศนคติของเด็กที่ไมเคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการ
พนันชวยทําใหผูเลนรวยทางลัดได พบวา ทัศนคติของเด็กเยาวชนสวนใหญ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอย
ละ 45.46 ไมเห็นดวย 9.09 และบางสวนมีทัศนคติเห็นดวยและเห็นอยางยิ่ง รอยละ 18.19 และ
21.22 ตามลําดับ และบางคนมีทัศนคติเฉย ๆ นอยสุด รอยละ 6.06
6. ฉันรูสึกชื่นชมผูที่สามารถหารายไดเลี้ยงครอบครัวจากการเลนการพนัน
ทัศนคติของเด็กที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน มีทัศนคติ รูสึกชื่นชมผูที่
สามารถหารายไดเลี้ยงครอบครัวจากการเลนการพนัน พบว า เด็กเยาวชนมีทัศนคติ ใกลเคียงกั น
ระหวางทัศนคติไมเห็นดวย รอยละ 23.08 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 23.08 และเด็กเยาวชนมี
ทัศนคติเฉยๆ 21.16 เห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 19.23 และเห็นดวย รอยละ 13.47 ตามลําดับ
ขณะที่ทัศนคติของเด็กที่ไมเคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ในการชื่นชมผูที่
สามารถหารายไดเลี้ยงครอบครัวจากการเลนการพนัน พบวา ทัศนคติเด็กและเยาวชนไมเห็นดวย
อยางยิ่ง รอยละ 39.40 ทัศนคติที่ไมเห็นดวยและ 36.37 และสวนนอย ทัศนคติเฉยๆ รอยละ 09.09
เห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 09.09 และทัศนคติเห็นดวย รอยละ 06.06 ตามลําดับ
7. ฉันรูสึกตอตานเพื่อนที่เลนการพนัน
ทัศนคติของเด็กที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือการเลนพนัน ตอประเด็นฉันรูสึกตอตาน
เพื่อนที่เลนการพนัน พบวา ทัศนคติเด็กเยาวชนสวนใหญ เห็นดวยรอยละ 36.54 เห็นดวยอยางยิ่ง
รอยละ 23.08 และมีทัศนคติ เฉยๆตอเรื่องนี้ 30.77 และสวนนอย ทัศนคติ ไมเห็นดวย รอยละ 7.70
ไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 1.93
ขณะที่ทัศนคติ เด็กเยาวชนที่ไมเคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนพนัน ตอประเด็นฉัน
รูสึกตอตานเพื่อนที่เลนการพนัน เด็กและเยาวชนรอยละ 60.61 เห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 15.16 เห็น
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ดวย และรอยละ 15.16 มีทัศนคติเฉยๆ ตอเรื่องนี้ และทัศนคติของเด็กเยาวชนสวนนอยไมเห็นดวย
และไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 06.06 และ รอยละ 03.03 ตามลําดับ
8. ฉันมีความสุขตอนลุนรางวัลจากหวยใตดิน
ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชคและเลนพนัน ตอประเด็นฉันมี
ความสุขตอนลุนรางวัลจากหวยใตดิน พบวา เด็กเยาวชนสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 38.47
เห็นดวย รอยละ 19.23 และทัศนคติเฉยๆ รอยละ 26.93 โดยเด็กเยาวชนไมเห็นดวย รอยละ 15.39
ขณะที่ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่ไมเคยมีประสบการณแเกี่ยวของกับการเสี่ ยงโชคและการ
พนัน ตอประเด็นฉัน มีความสุขตอนลุนรางวัลจากหวยใตดิน พบวา เด็ก เยาวชนสวนใหญมีทัศนคติ
เฉยๆ 45.46 รองมาคือ เห็นดวย รอยละ 33.34 เห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 12.13 และบางสวนมี
ทัศนคติไมเห็นดวย 9.09
9. ฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาลเพิ่มรางวัลสลากกินแบง
ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชคและการเลนพนัน ตอ ประเด็น
ฉัน มีค วามสุข เมื่ อ รัฐ บาลเพิ่ มรางวั ลสลากกิน แบ ง พบว า ทั ศนคติ ส วนใหญ เฉยๆ ร อยละ 61.54
รองลงมา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 26.93 และสวนนอยเด็กเยาวชนมีทัศนคติ เห็นดวยและไมเห็น
ดวย รอยละ 7.70 และ 3.85 และ ตามลําดับ
ขณะที่ ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่ไมเคยมีประสบการณแเกี่ยวของกับการเสี่ยงโชคและการ
พนัน ตอประเด็นฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาลเพิ่มรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล พบวา เด็กเยาวชนสวนใหญ
มีทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 57.58 ไมเห็นดวย รอยละ 15.16 และทัศนคติ เฉยๆ รอยละ
21.22 และสวนนอยเห็นดวย รอยละ 06.06 ตามลําดับ
10. ไมใชเรื่องงายเลยที่จะไดเงินจากการพนัน
ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชคและเลนการพนัน มีทัศนคติตอ
ไมใชเรื่องงายเลยที่จะไดเงินจากการพนัน พบวา เด็กเยาวชนมีทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่ง มากสุด
รอยละ 44.23 รองลงมา มีทัศนคติ เฉยๆ รอยละ 25.00 และเห็นดวย รอยละ 23.08 และสวนนอย
เด็กเยาวชนมีทัศนคติไมเห็นดวย รอยละ 07.70
ขณะทีท่ ัศนคติของเด็กเยาวชนที่ไมเคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชคและการเลนพนัน ตอ
ประเด็นไมใชเรื่องงายเลยที่จะไดเงินจากการพนัน พบวา เด็กมีทัศนคติใกลเคียงกันระหวาง เฉยๆรอย
ละ 33.34 กับ เห็นดว ย ร อยละ 30.31 และมีเด็ กเยาวชนที่มีทัศ นคติไ มเห็ นดวยอยางยิ่ง ร อยละ
30.31 และไมเห็นดวย รอยละ 06.06 และ ตามลําดับ
11. คนที่เลนการพนันเป็นคนที่นาชื่นชม
ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชคและเลนการพนัน มีทัศนคติตอ
คนที่เลนการพนันวาเป็นคนที่นาชื่นชม จากการศึกษา พบวา เด็ก เยาวชน มีทัศนคติสวนใหญ ไมเห็น
ดว ยและไม เ ห็น ด ว ยอย า งยิ่ ง ร อยละ 26.93 และร อยละ23.08 ทั ศนคติ เ ฉยๆ ร อยละ 21.16
บางสวน เห็นดวย รอยละ 19.23 และเห็นดวยอยางยิ่ง 9.62
ขณะทีท่ ัศนคติของเด็กเยาวชนที่ไมเคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคเลนการพนัน ตอประเด็นคน
ที่เลนการพนันเป็นคนที่นาชื่นชม ผลการศึกษา พบวา สวนใหญ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 39.40
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ไมเห็นดวย รอยละ 30.31 และบางสวนมีทัศนคติ เห็นดวย เห็นดวยอยางยิ่ง และเฉยๆ รอยละ
12.13 09.09 และ 09.09 ตามลําดับ
12. การพนันทําใหชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น
ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคและการเลนพนัน ตอประเด็น การ
พนันวาทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น พบวา เด็กเยาวชนสวนใหญเฉยๆรอยละ 36.54 รองลงมา ไมเห็นดวย
รอยละ 26.93 และไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 23.08 และมีบางสวน เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง
รอยละ 9.62, 3.85
ขณะที่ทั ศ นคติ ของเด็ ก เยาวชนที่ไ ม เคยมีป ระสบการณแเ สี่ ยงโชคและการเลน พนัน ต อ
ประเด็นการพนันวาทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น พบวา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 60.61 ไมเห็นดวยรอยละ
30.31 และสวนนอย เฉยๆรอยละ 06.06 และเห็นดวย รอยละ 3.03 ตามลําดับ
13. การพนันในบอนคาสิโนในประเทศกัมพูชาไมสงผลตอคนในชุมชน
ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคและการเลนพนัน ตอ ประเด็น การ
พนันในบอนคาสิโนประเทศกัมพูชาวาไมสงผลตอคนในชุมชน พบวา ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับเฉยๆ มี
สัดสวนใกลเคียงกัน รอยละ 38.47 กับ 36.54 และบางสวน ไมเห็นดวย รอยละ 17.31 และสวนนอย
เห็นดวย รอยละ 07.70
ขณะที่ทัศนคติของเด็กที่ไ มเคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคและการเลนพนัน ตอการพนันใน
บอนคาสิโนในประเทศกัมพูชาไมสงผลตอคนในชุมชน พบวา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 57.58 ไม
เห็นดวย รอยละ 27.28 มีทัศนคติเฉยๆ รอยละ 12.13 และเห็นดวยรอยละ 3.03 ตามลําดับ
14. มีคนในชุมชนของทานขามแดนไปเลนการพนันในบอนคาสิโน–สนามบั้งไฟ ที่ชายแดน
กัมพูชาเป็นเรื่องดี
ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคและการเลนพนัน ตอประเด็นมีคนใน
ชุมชนของทานขามแดนไปเลนการพนันในบอนคาสิโน-สนามบั้ง ไฟ ที่ชายแดนกัมพูชาเป็นเรื่องดี
พบวา สวนใหญ เฉยๆ รอยละ 38.47และมีบางกลุม ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 30.77 ไมเห็นดวย
รอยละ 26.93 และมีบางกลุม เห็นดวย รอยละ 3.85
ขณะที่ ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่ไมเคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคและการพนัน ตอประเด็นมี
คนในชุมชนของทานขามแดนไปเลนการพนันในบอนคาสิโน-สนามบั้งไฟ ที่ชายแดนกัมพูชาเป็นเรื่องดี
พบวาสวนใหญ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 60.61 ไมเห็นดวย รอยละ 15.16 และบางสวน เฉยๆ
รอยละ 15.16 และเห็นดวย รอยละ 09.09 ตามลําดับ
15. เปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือสนามพนันบั้งไฟที่ ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเรื่องดี
ทัศนคติของเด็ก เยาวชนที่เคยมีประสบการณแเสี่ยงโชคและการเลนพนัน ตอประเด็นการ
เปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือสนามพนันบั้ง ไฟที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเรื่องดี พบวา เด็ก
เยาวชน มีทัศนคติ เฉยๆ รอยละ 38.47 มีบางกลุม ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 30.77 และไมเห็นดวยรอย
ละ 23.08 มีเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชคและการพนัน สวนนอย เห็นดวย รอยละ
7.70
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ขณะที่ทั ศ นคติ ของเด็ ก เยาวชนที่ไ ม เคยมีป ระสบการณแ เ สี่ ยงโชคและการเลน พนัน ต อ
ประเด็นเปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือสนามพนันบั้งไฟที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเรื่องดี พบวา
เด็กกลุมนี้มีทัศนคติ สวนใหญ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 60.61 ไมเห็นดวย รอยละ 15.16 และ
เฉยๆ รอยละ 18.19 และสวนนอยสุดเห็นดวยรอยละ 06.06 ตามลําดับ
5.2.3 มาตรการควบคุมการเล่นการพนันในชุมชน
จากขอมูลของคณะกรรมการหมูบาน เจาหนาที่ของรัฐในหมูบานและที่ชายแดนไทยกัมพูชา
ถึงการรับรูมาตรการการควบคุมการเลนการพนันในหมูบาน พบวา ที่หมูบานมีมาตรการ 3 ระดับ
ดังนี้
1) มาตรการ ระดับจารีต คําสอน กฎขอหามระเบียบของชุมชน
โดยทั่วไปชาวบานไพรพัฒนา ทั้งหมูบานนับถือศาสนาพุทธ ถือจะใช ศีล 5 ที่เป็น ศีล ขอ
ปฏิบัติพื้นฐานที่องคแพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสั่งสอนใหชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต
การเลนการพนัน ถือวา เป็นอบายมุข เป็นทางเสื่อมแหงโภคทรัพยแ และเสื่อมจากคุณธรรมอื่นๆดวย
ขอหามของหมูบาน ใหมหมูบานมีกฎขอหามหลายขอ หนึ่งในขอหามคือ หามเลนการพนันใน
หมูบาน
คําสอน จากครอบครัวและจากเครือญาติที่มีการหามเลนการพนัน คนที่เลนการพนันในอดีต
มักจะถูกเรียกวาเป็นผีพนัน คนที่เลนพนันบางคนจะขายทรัพยแสิน ของมีคารวมถึงสูญเสียครอบครัว
และมักจะมีคําสอนที่วา “ผีพนันรุนแรงกวาไฟใหมบาน” หมายถึง ถาไฟใหมบานยังเหลือที่ สรางใหม
ได แตถาเลนการพนัน จะตองเสียทั้งบาน ทั้งที่ทั้งครอบครัว จารีต กฎขอหามระเบียบของชุมชน
2) มาตรการระดับนโยบายจั งหวัด ภายใตแนวนโยบายการประกาศวาระงานบุญประเพณี
ปลอดเหลา ปลอดการพนัน ของจังหวัดศรีสะเกษ พบวา พัฒนาการของรัฐเริ่มมีนโยบายโครงการ
จังหวัดศรีสะเกษ งานบุญปลอดเหลา เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา ตั้งแตเดือนธันวาคม 2553
ทําใหจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแรก ที่มีหมูบานรวมจัดกิจกรรมปลอดเหลาในงานบุญทั้งอวมงคล
เชน งานศพ และ มงคล เชน งานแตง งาน งานบวช ทําบุญ ขึ้นบานใหม มากที่สุดในประเทศไทย
เฉพาะในปี 2554 มี ห มู บ า นเข า ร ว ม 2,314 หมู บ า น จาก 2,626 หมู บ า น คิ ด เป็ น 88% และ
โครงการดังกลาวไดดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ในปีพ.ศ. 2556 จังหวัดศรีสะเกษ ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิก อบายมุข
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาปฏิบัติใช และประกาศแนวนโยบาย งานบุญปลอดเหลา ปลอด
การพนัน การดําเนินงานดังกลาวมีเปูาหมายเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและการเลนการพนัน
ครอบคลุมงานเทศกาลระดับจังหวัด และระดับอําเภอ จนไปถึงในระดับทองถิ่นและหมูบาน เพื่อ
กําหนดมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอลแ และการเลนพนันในจังหวัด
ศรีสะเกษใหลดลง เพื่อสรางสังคมที่เป็นสุข เพื่อใหการปฏิบัติงานโครงการดังกลาวสั มฤทธิผล จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไดประสานความรวมมือไปยังทุกหนวยงานราชการ และผู
มีสวนเกี่ยวของในจังหวัดศรีสะเกษใหดําเนินการอยางเขมงวด โดยขอความรวมมือใหทุกพื้นที่หมูบาน
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ตําบล อําเภอ และจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานประเพณีใหเป็นงานปลอดเหลาและปลอดการพนันทุก
ประเภทดวยความสมัครใจ และเป็นไปตามกฎหมาย
ภายใตแนวคิดโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทแโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมูบานรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสรางความสามัคคีปรองดองและประโยชนแสุขของประชาชน และเพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดมั่นตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะสงผลใหประเทศชาติมี
ความสงบรมเย็น โดยมีเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส ผูวาราชการจังหวัด
สวนราชการ สถาบันการศึกษา องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกรภาคเอกชน กํานัน ผูใหญบาน
และองคแกรเครือขายตางๆ ในพื้นที่ รวมขับเคลื่อนโครงการ
ภายใต คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แกไขปัญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุ
อื่นใดที่คลายคลึงกัน เพื่อเป็นการแกไขปัญหาความเดือดรอนและเพื่อปูองกันอันตราย รวมทั้งความ
เสียหายที่จะเกิด แกชุมชนและประชาชนจากการจุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพื่อใหบั้งไฟ
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึ ง กัน ขึ้นไปสูอากาศ สมควรกําหนด
มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาดังกลาวเพื่อความสงบเรียบรอยของบานเมือง โดย อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคําสั่ง ดังตอไปนี้ หามเลนพลุ ประทัด โคมไฟ โคมลอย ในวันลอย
กระทง ฝุาฝืนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ปี ปรับ ไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําและปรับ
3) มาตรการระดับทางกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย
ภายใต พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่วาดวย การเลนพนันที่หามเด็ดขาด
การเลนพนันที่หามเด็ดขาดนั้น บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4
วรรคแรก “หามมิใหอนุญาตจัดใหมีหรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี ก. ทาย
พระราชบัญญัตินี้หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอัน รายแรงอื่นใด ซึ่ง รัฐมนตรี
เจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว แตเมื่อรัฐบาล พิจารณาเห็นวา ณ สถานที่ใดสมควร
จะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็ อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา”
และการเล น พนั น ที่ อ นุ ญ าตให เ ล น ได ก ารเล น พนั น ที่ อ นุ ญ าตให เ ล น ได นี้ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 วรรคสอง ดังนี้ “ มาตรา 4 วรรคสอง การเลน
อันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่นใดซึ่ง
รัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวง ระบุเพิ่มเติมไวจะจัดใหมีขึ้นเพื่อเป็นทางนําซึ่งผลประโยชนแแก
ผู จั ด โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ มได ต อ เมื่ อ รั ฐ มนตรี เ จ า หน า ที่ ห รื อ เจ า พนั ก งานผู อ อกใบอนุ ญ าต
เห็นสมควรและออกใบอนุญาตใหหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต ”
“ มาตรา 12 ผูใดจัดใหมีการเลน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย
ทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานหรือรับ
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อนุ ญ าตแล ว แต เ ล น พลิ ก แพลง หรื อ ผู ใ ดเข า เล น หรื อ เข า พนั น ในการเล น อั น ขั ด ต อ บทแห ง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาต ผูนั้นมีความผิด
จากแบบสอบถาม และการประชุมกลุมยอยของเด็ก เยาวชน พบวา เด็ก เยาวชนมีการ รับรู
เขาใจถึงมาตรการควบคุมการเลนการพนันในชุมชน และการนํามาตรการมาใชในการควบคุมการเลน
การพนันในชุมชนที่แตกตางกัน กอนเก็บขอมูลดานนี้ ผูสัมภาษณแ ไดอธิบายความหมาย ของระดับ
มาตรการควบคุมการเลนการพนันดังนี้ โดยมีการแบง 3 ระดับ คือ
 เฉยๆ หมายถึง การแสดงออกถึงอาการเป็นปรกติไมสนใจไยดี ไมยินดี ยินราย ตอ
สิ่งหรือเหตุการณแที่ประสบตอการเสี่ยงโชคหรือการเลนการพนัน
 วากลาวตักเตือน หมายถึง มีการตําหนิ ตักเตือน อบรมสั่งสอนเพื่อใหรูสํานึกตัว
ตอการเสี่ยงโชคหรือการเลนการพนัน
 มีมาตรการควบคุม หมายถึง การปฏิบัติและกิจกรรมใดๆ ซึ่งสามารถใชปูองกัน
หรือ ขจัดอันตรายตอความปลอดภัยจากการเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน เชน แจง
ผูนําชุมชน มีตํารวจจับ
ตาราง 5-6 แสดงรอยละ ความเห็นของเด็กเยาวชนตอมาตรการควบคุมการเลนการพนันของคนใน
ชุมชน
มาตรการควบคุมการพนันในชุมชนท้องถิ่น
1.การเลนหวยตางๆรวมทั้งสลากกินแบงรัฐบาล
เฉย
วากลาวตักเตือน
มีมาตรการควบคุม
2. การเลน ทายผลตางๆ บอล,กีฬาอื่น,ทายผล SMS
เฉย
วากลาวตักเตือน
มีมาตรการควบคุม
3. การเลน ไกชน /ปลากัด
เฉย
วากลาวตักเตือน
มีมาตรการควบคุม
4. การเลน ไพ/ไฮโล/น้ําเตาปูปลา
เฉย
วากลาวตักเตือน
มีมาตรการควบคุม

จานวน

ร้อยละ

61
13
11

71.77
15.30
12.95

80
4
1

94.12
4.71
1.18

43
34
1

50.59
40.00
9.42

47
5
33

55.30
5.89
38.83
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มาตรการควบคุมการพนันในชุมชนท้องถิ่น
5. การเลนพนันในบอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา
เฉย
วากลาวตักเตือน
มีมาตรการควบคุม
6. การเลนบั้งไฟที่สนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา
เฉย
วากลาวตักเตือน
มีมาตรการควบคุม
7. จับสลากชิงรางวัล
เฉย
วากลาวตักเตือน
มีมาตรการควบคุม

จานวน

ร้อยละ

40
12
33

47.06
14.12
38.83

60
25
0

70.59
29.42
0

78
3
4

91.77
3.53
4.71

จากตาราง 5-7
แสดงรอยละ ของความเห็นของเด็ก เยาวชนตอมาตรการควบคุมการ
เลนการพนันของคนในชุมชน พบวา เด็ก เยาวชน ในหมูบานมีความเห็นตอมาตรการควบคุมการพนัน
ของหมูบานที่หลากหลายแตกตางกัน มีรายละเอียด ดังนี้
1.การเลนหวยตางๆรวมทั้งสลากกินแบงรัฐบาล
ความเห็นของเด็ก เยาวชน ตอมาตรการควบคุมการเลนหวยตางๆรวมทั้งสลากกินแบงรัฐบาล พบว า
สวนใหญ เฉย รอยละ 71.77 รองลงมาคือวากลาวตักเตือน รอยละ 15.30 และมีมาตรการควบคุม
รอยละ 12.95
2. การเลน ทายผลตางๆ บอล,กีฬาอื่น,ทายผล SMS
ความเห็นของเด็ก เยาวชน ตอมาตรการควบคุมการเลน ทายผลตางๆ บอล,กีฬาอื่น,ทายผล
SMS พบวา สวนใหญ มีความเห็นเฉย รอยละ 94.12 และสวนนอย มีวากลาวตักเตือน ร อ ยละ
4.71และมีมาตรการควบคุม รอยละ 1.18 ตามลําดับ
3. การเลน ไกชน
ความเห็นของเด็ก เยาวชน ตอมาตรการควบคุมการเลน ไกชน พบวา สวยใหญ เฉย รอยละ
50.59 มีการวากลาวตักเตือน รอยละ 40.00 และ มีมาตรการควบคุม รอยละ 9.42
4. การเลน ไพ/ไฮโล/น้ําเตาปูปลา
ความเห็นของเด็ก เยาวชน ตอมาตรการควบคุมการเลน ไพ/ไฮโล/น้ําเตาปูปลา พบวา สวน
ใหญ เฉย รอยละ 55.30 รองลงมา คือ มีมาตรการควบคุม รอยละ 38.83 และมีการวากลาวตักเตือน
รอยละ 5.89
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5. การเลนพนันในบอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา
ความเห็น ของเด็ก เยาวชน ตอ มาตรการควบคุ มการเล นพนัน ในบอ นคาสิ โน ประเทศ
กัมพูชา พบวา สวนใหญ เฉย รอยละ 47.06 รองลงมามีมาตรการควบคุม รอยละ 38.83 และวากลาว
ตักเตือน รอยละ 14.12
6. การเลนบั้งไฟที่สนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา
ความเห็นของเด็ก เยาวชน ตอมาตรการควบคุมการเลนบั้งไฟที่สนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา
พบวา สวนใหญ เฉย รอยละ 70.59 รองลงมา มีการวากลาวตักเตือน รอยละ 29.42 และ
ไมมีมีมาตรการควบคุม
7. จับสลากชิงรางวัล
ความเห็นของเด็ก เยาวชน ตอมาตรการควบคุมจับสลากชิงรางวัล พบวา สวนใหญ เฉย รอย
ละ91.77 ขณะที่สวนนอย บอกวา มีการวากลาวตักเตือน และ มีมาตรการควบคุม รอยละ 3.53 และ
4.71 ตามลําดับ
5.2.4 ผลกระทบจากการเล่นการพนัน
จากขอมูลเด็ก เยาวชน และในชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการเลนการพนัน พบวา เด็ก
เยาวชน และคนในหมูบาน มองผลกระทบ ใน 2 ดาน คือ
ประการแรก ผลกระทบดานลบ ที่สงผลตอ ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ผลกระทบที่
กอใหเกิดปัญหา ดานอารมณแ เชน หากเลนพนันเสียพบบอยคืออารมณแฉุนเฉียว บางคนอาจมีอารมณแ
หงุดหงิดฉุนเฉียวงาย อะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมด กลายเป็นคนอารมณแราย ไมใจเย็นเหมือนกอน
สุขภาพกลายเป็นคนสุขภาพไมดี บางคนมีการดื่มเหลา และสิ่งเสพติดรวมดวย ที่พบบอย คือ มักจะ
หลับยาก นอนไมเต็มอิ่ม หลับๆตื่นๆ บางคนตื่นแตเชามืดแลวนอนตอไมไ ด รูสึกเบื่อ น้ําหนักลดลง
มาก การกออาชญากรรมตาง ๆ เชน การลักเล็กขโมยนอย วิ่ง ชิง ปลน หรือปัญหาพฤติกรรม เชน
การใช จายเงินของผูเลนพนัน ปัญหาความสัมพันธแ ของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด ปัญหาหนี้สิน
ลนพนตัว ทั้งหนี้ในระบบ และหนี้นอกระบบ บางคนมีการขายทรัพยแสิน หรือบางครั้งมีการฆาตัวตาย
เพื่อหนีปัญหาที่เกิดจากการพนัน เชน ในกรณีบานอื่นๆ
ขณะที่ผลกระทบดานลบจากการมีบอนคาสิโนและสนามบั้งไฟ ที่กัมพูชา ทําใหเด็ก เยาวชน
และชาวบานขาดความมั่นคงในชีวิตและทรัพยแสิน รวมทั้งคนในชุมชนใชชีวิตลําบากมากขึ้นจากกรณีที่
มีรถ และผูคนเดินทาง ทั้งไปเที่ยวและไปเลนการพนันที่กัมพูชาจํานวนมากขึ้น ทําใหเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนมากยิ่งขึ้นและคนในชุมชนมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นนักพนันขามแดนในระดับที่มีปัญหา
กรณีที่ 6 ความสุขที่หายไป
ครอบครัวนี้มีสมาชิก 6 คนคือ พออายุ 30 ปี แมอายุ 29 ปี ลูกชาย 3 คน อายุ 9 ขวบ ,6
ขวบ และ 4 ขวบ และลูกสาวคนเล็กอายุ 7 เดือน พอมีอาชีพกรีดยางและรับจางทั่วไป แมเป็นแมบาน
และ เลี้ยงลูกและก็ชวยงานพอ เวลาสวนใหญก็จะไปคุยสนทนากับเพื่อนๆและเพื่อนบานก็จับกลุมเลน
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การพนันที่เรียกวาไพ การเลนไพของแมเริ่มมาตั้งแต มีลูกคนแรกเลย จนถึงปัจจุบันโดยในแตละครั้ ง
จะพาลูกๆไปเลนดวยเด็กจึงเกิดแตเติบโตอยูทามกลางวงไพมาตลอด บางวันนอนอยูขางๆวงไพ ถาวัน
ไหนเลนไดเงินเยอะ แมก็จะเป็นคนอารมณแดีเป็นพิเศษ พูดจาดีกับลูกๆและสามี เด็กๆอยากกินอะไรก็
ไดกินก จัดหาใหในทันที สวนวันไหนเลนเสียหรือไมได ก็จะมีปัญหากับลูก กับสามี บางครั้งถาเด็กๆ
งอแง ในวัน ที่ แ มเ สี ย การพนัน ก็ จ ะโดนแม ด า และตี จนเจ็ บ หนั ก เขา ถึ ง ขั้น ไม ทํา อาหารใหค นใน
ครอบครัว ทํากินเอง พอ ก็ตองชวยเขาดูแล เพราะแมบอกวาเหนื่อยจนเด็กตองไปกินขาวบานยาย
และถาแมไปเลนไพในวันเสารแวันอาทิตยแ แมก็จะทิ้งลูกไวที่บานพี่ชายก็จะดูแลนอง นักวิจัยถามตอไป
อีกวา บอยไหมที่แมมีอาการเชนนี้ นองซี (นามสมมุติ) ก็จะตอบวาบอย และ บางครั้งเขาก็ไมอยากให
แมไปเลน เพราะเขาไหดูแลนองตามลําพัง เพราะมันทําใหเขาไมไดไปเลนกับเพื่อน
ผูวิจัยถามตอวา นองซีรูสึกอยางไรที่แมไ ปเลนไพ นองซีตอบวา “ไมชอบที่แมไ ปเลนไพ
เพราะแมมักจะทิ้งใหตนเองกับนองอยูดวยกัน และก็จะไดเลี้ยงนองดวยอยากไปเลนกับเพื่อนเหมือน
คนอื่นทั่วไป ถาเราโตขึ้นเราจะเลนไพเหมือนแมไหม นองซีตอบวา “ ไมครับ ผมไมอยากเป็นเหมือน
แม และไมอยากใหลูกของผมเหมือนผมกับนองๆ ครับ”
ประการที่สอง ผลกระทบดานบวก หลายคนมองวา การเลนการพนัน เป็นกิจกรรมคลาย
เครียด สรางความสนุกสนาน เป็นพื้นที่ในการพบปะเพื่อนๆ ได มีการพูดคุยกัน เป็นกิจกรรมเพื่อใช
เวลาในแตละวันใหสั้นลง มองวาการเลนการพนันเวลาหมดวันเร็วกวาการทํางานอื่นๆ หรือบางคน
มองวาการพนันเป็นการหารายได (จะบอกเพื่อนเฉพาะเวลาที่เลนไดเทานั้น)
กรณีที่ 2 การเป็นเซียนบั้งไฟ ไม่จาเป็นต้องพนันเสมอไป
นองสอง (นามสมมุ ติ) อายุ 17 ปี อาศัย อยูบ านไพรพั ฒนาหมู 10 เป็นนั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดสุรินทรแ การเดินทางไปกลับระหวางโรงเรียน
กับบาน ในทุกวัน ทําใหนองสองมีเพื่อนตางหมูบาน เพราะตองขึ้นรถตูรับสงนักเรียนไปดวยกันกับ
เพื่อนหลายคน เหตุการณแเชนนี้มีใหเห็นอยูเสมอใน ทุกวันของการไปเรียน จนกระทั่งเมื่อ นองสองได
ถูกชวนจากพี่ชายตางมารดา ของตัวเอง ไปดูการจุดบั้ง ไฟเมื่อ 4 ปีที่แลวที่จังหวัดสุรินทรแ เมื่อไปดู
มาแลว ก็ประทับใจ และตั้งคําถามกับตัวเองวา ทําอยางไรจึงจะทําบั้งไฟ เป็นแบบนี้ และเป็นผูมีความ
ชํานาญในการทําบั้งไฟ ประกอบกับนองสองมีพี่ชาย และเพื่อนของพี่ชาย ชอบการพนันอยูแลว จึงมี
สวนไดไปดูการจุดบั้งไฟในสนามตางๆ อยูเสมอ จนกระทั่ง ไดมีโอกาส ฝึ กทําบั้งไฟ เพื่อจะเอาไปจุด
แขงกับพี่ชายและเพื่อนของเขา ลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง จนกระทั่ง นองสอง กลายเป็น คนที่ ทํา
บั้งไฟไดดี จนเป็นที่ยอมรับของพี่ชาย และเพื่อนพี่ชาย ไดนําเอาบั้งไฟที่เขาทําขึ้นไปจุด และก็มันก็มี
การเดิมพัน ก็ชนะสวนใหญ จนพี่ชายบอกใหทําบั้งไฟขายและเพื่อนๆของพี่จะเอาไปขายให ตามสนาม
ตางๆ ไมตองทําใหญ ทําขนาดนิ้ว สองนิ้ วนี่ละ กําลัง ดีขายงาย คงเป็นเพราะเวลาทําผมจะชั่ง ตวง
สวนผสมของบั้งไฟอยาง แมนยํา ตั้งใจทําอัดแนน และก็ ไมรีบใสใจทุกครั้งที่ ทําเพราะไมอยากไดทํา
เยอะๆ แตคุณภาพไมดี ดังนั้น ผมวาอาจเป็นเพราะแบบนี้ บั้งไฟของผมจึง จึงเป็นที่ยอมรับของคนที่
ซื้อไปจุดแขงกัน
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ผูวิจัยถามตอวา แลวพื้นที่หรือ สถานที่ที่เราเขาบั้งไฟไปแขงมีที่ไหนบาง นองสองตอบวา ก็
ไปหลายที่นะ อ.ไพรบึง อ.ภูสิงหแ อ.บึงบูรณแ จ.ศรีสะเกษ สวนตางจังหวัด ก็ไป ทั้ง อ.บัวเชด จ.สุรินทรแ
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชะนี ผูวิจัยถามตออีกวา การที่เรามีสวนเกี่ยวของกับการทําบั้งไฟนี้ เราเคย
เดิมพันกับ บั้งไฟของตัวเองหรือไม นองสองบอกวา “ ไมเคยครับ เพราะผมมีรายไดจากการขายบั้ง
ไฟ ก็ พอดีแลว มันคือ การลงทุนและการไดกําไรจากการขายบั้งไฟ สวนพี่ชายผมกับเพื่อนเขา ก็พนัน
ตลอด เพราะพวกเขาชอบและคิดวามันไดเงินงาย แตบางทีเขาก็เสียกันนะครับ สําหรับผมถาขายได ก็
ไดเงิน ไดกําไรนิดหนอย แต ไดแนนอนไมตองไปลุนไปเสี่ยง วาไดหรือเสีย เพราะการพนันมันไม
แนนอน อาจจะมีคนอื่นเขาทําดีกวา เราก็แพ แตถาขาย ก็ไดเงินแนนอน
ผูวิจัยถามตอ แลวที่เขาบอกวานองสองเป็นเซียนบั้งไฟนอย รูสึกอยางไร นองสองตอบวา “
การเป็นเซียนไมไดหมายถึงวาเราจะเลนการพนันเกง ไดเงินเยอะๆ นะครับ แตมันหมายถึงการที่เรา
ทําอะไรเกงๆและเป็นผูชํานาญในการทํา สําหรับผมถามี โอกาสผมก็จะทําบัง ไฟนอยขาย แบบนี้
เรื่อยๆ จนกวาคนจะไมซื้อ นั่นละครับ สวนพนันหรือ ไมพนัน เทาที่ผานมาผมเกี่ยวของกับการพนัน
คือ เป็นคนทําอุปกรณแขาย สวนเขาจะเอาไปทําอะไร ก็ไมรู แตก็ที่ผานมา ผมไมไดพนัน บั้งไฟตัวเอง
“การเป็นเซียนไมจําเป็นตองมีการพนันเขามาเกี่ยวของเสมอไป เพราะเซียนคือผูชํานาญในการทําแต
ละอยางใหดี สําหรับผม” นองสองกลาว
5.2.5 เสียงสะท้อนมุมมองการพนันจากชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
หลังจากที่นักวิจัยและแกนนําเด็กเยาวชน ไดนําขอมูลจากการศึกษาการพนันในมุมมองของ
เด็ก เยาวชน ไดสะทอนใหกับคนในหมูบาน พบวา ผลสะทอนกลับของคนในหมูบานมีมุมมองตอการ
พนันในหมูบาน ไมไดแตกตางจากมุมมองของเด็กเยาวชนมากนัก การรับรูวาคนในหมูบานมีการเลน
การพนันตามขอมูลที่เด็กเยาวชน ดังที่กลาวมาแลวนั้น
อยางไรก็ตาม ชาวบานไดสะทอนมุมมองเพิ่มเติมจากกลุมเด็ก เยาวชน ดังนี้
1) การเขาถึงการพนันในชุมชน สามารถทําไดงาย
2) เด็ก เยาวชน เขาไปเกี่ยวของกับการพนันและอบายมุข เพิ่มขึ้น
3) การเลนการพนันเป็นเรื่องของสวนบุคคล เป็นเรื่องสวนตัวของผูเลน (เงินของเขา จะได
จะเสีย ก็เป็นเงินของเขา)
4) มีคนในหมูบานใกลเคียง เสียชีวิต(ฆาตัวตาย) จํานวน 2 ราย ที่มีมูลเหตุปัญหาสวนหนึ่ง
จากการเป็นหนี้ ที่นําไปเลนพนันที่บอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา
5) ชุมชนไมคิดวาการพนันเป็นปัญหา โดยชาวบานมองวา การเลนการพนันในชุมชนไมได
เป็นปัญหาสามารถจัดการได เป็นการเลนกันภายในชุมชนเทานั้น โดยสวนใหญจะเลน
กันชวงบุญเทศกาลสําคัญ เทานั้น ไมไดเลนตอเนื่อง
6) คนในหมูบานเลนการพนันมานาน ในในปัจจุบันมีการเลนการพนันในหมูบานมากขึ้น
จํานวนเงินมากขึ้น (ไมรูจํานวนเงินที่ใชเลนแนนอน วามีจํานวน คนเลน คนขาย เจามือ
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มากนอยเทาไหร) จากการเลนหวยหุน 4 ครั้ง ตอวัน หวยงวด ซื้อลอตเตอรี่มากขึ้น
รวมถึงการพนันอื่นๆ เชน โบก ไพ ไฮโล
7) มีคนเลนการพนันขามแดนที่บอนคาสิโนเพิ่มขึ้น จากเวทีสะทอนขอมูล ผูเขารวมไดให
ขอ มูลชัด เจนว า มี ค นในหมูบ านขา มแดนไทย-กัม พูช า เพื่ อไปเล น การพนัน ที่บ อ น
คาสิโน ประเทศกัมพูชามากขึ้น ทั้งนี้มองวา การขามแดนเพื่อไปเลนสะดวกสบายมากขึ้น
การขามแดนไปเลนพนันงาย เพียงแคเดินขาม หรือนั่งรถตนของบอนคาสิโนก็สามารถ
ขามแบบสบาย ๆ
8) มีแรงจูงใจจากกรณีคนในตําบล ถูกรางวัลแจ฿คพอต จากบอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา
จํานวน 2 ครั้งติดกัน หลังจากนั้นก็มี คนไปเลนพนันมากขึ้น รวมถึง มีคนถูกรางวัล
ลอตเตอรี่ ที่มาซื้อจากวัดบานไพรพัฒนาจํานวนหลายราย
9) ชุมชนยังไมมีการนํามาตรการการควบคุมปูองกันการเล นการพนันมาใชอยางจริง จั ง
มาตรการและกระบวนการจัดการกับการพนันในชุมชน ยังไมมีมาตรการชัดเจนในการ
จัดการของชุมชนแตจะมีแตเพียง มาตรการดานกฎหมายเขามาใหกับ บางประเภทของ
การพนัน เชน ไฮโล,โบก,ไพ ในบางกรณีเทานั้น สวนเรื่องการจัดการกับการพนันดานอื่น
ยังไมเป็นมาตรการรวมกันของคนในชุมชน
10) มาตรการบางอย างเป็น เพี ยงนโยบายของรั ฐที่ยั ง ไมส ามารถดํา เนิน การไดอย างเป็ น
รูปธรรม เชน งานศพปลอดเหลาปลอกการพนัน
11) ไมเคยมีกิจกรรมและการเก็บขอมูลที่สรางสรรคแที่วาดวยเรื่องการพนัน ของชุมชน ที่จะ
ทําใหคนในชุมชนไดรับรู เรียนรู สรางความเขาใจ ถึงผลกระทบ จากการเลนการพนัน
ของคนในชุมชนได
12) อยากเห็นการบูรณาการการขับเคลื่อนประเด็นการทํางานของชุมชนที่มีประเด็นดานการ
พนัน รวมกับนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ชาวบาน เด็กเยาวชน พระสงฆแ เจาหนาที่รัฐ
ที่จะสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนในอนาคตได
5.3 แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อ การควบคุมตนเองในการเข้าสู่วงการ
พนันในชุมชนท้องถิ่น
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีขอจํากัดระยะเวลา ที่การวิจัยนี้ใชระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 6
เดือน ซึ่งเป็นชวงเวลาที่สั้น ที่จะนําผลการวิจัยเพื่อไปปฏิบัติการใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการควบคุม
ตนเองของเด็กเยาวชนตอการเขาสูวงการพนันในชุมชน จึง สรุปเป็นแนวทางเพื่อใหเกิดพัฒนาตอ
ยอดจากการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
จากข อมู ลที่ ได จาก แบบสอบถามของเด็ ก เยาวชน ประชุม กลุ มย อยรว มกั บเด็ก การ
สัมภาษณแรายกรณี และเวทีสะทองขอมูลของชุมชน นํามาสรางเป็น แนวทางการเสริมสรางสุขภาวะ
เด็ ก และเยาวชน เพื่ อ การควบคุ ม ตนเองในการเข า สู ว งการพนั น จากคนที่ มี บ ทบาทในชุ ม ชน
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ประกอบดวย เด็กเยาวชน ครอบครัว ผูนําชุมชน และเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวขอ ง สามารถสรุป
ขอเสนอแนวทางไดดังนี้
ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น มีข้อเสนอต่อการพัฒนากลุ่มต่างๆดังนี้
1) กลุ่มเด็ก เยาวชน
1) การสรางภูมิคุมกัน หรือวัคซีนใหกับเด็กและเยาวชน โดยการสรางกระบวนการ
เรียนรูใหเด็ก เยาวชนรูเทาทันการพนันในรูปแบบตางๆ
2) เด็ก เยาวชน ตองรูจักจัดการตัวเองไมสนใจ ไมเขาไปเกี่ยวของกับภาวะเสี่ยง
ตางๆ
3) ทํากิจกรรมอื่นๆที่สรางสรรคแ ที่ไมเกี่ยวของกับการเลนการพนัน
4) ไมพยายามไปยุงเกี่ยวเด็ก เยาวชนที่เลนการพนัน
2) กลุ่มครอบครัว
1) ครอบครัวควรเป็นตัวอยางที่ดีอยูเสมอเพื่อสงเสริมการใหเขาไดตระหนักถึงการ
จัดการตัวเองใหหลบหลีกจากการพนัน
2) ครอบครัวตองมีบทบาท/หนาที่ในการวากลาวตักเตือนคนเลนการพนันในบาน
3) ครอบครัวเลนและไมเลนพนันตองหาวิธีการสรางคุณคาใหกับตนเอง เพื่อให
สามารถ ลด ละเลิกการเลนการพนัน รวมกันได
4) หากิจกรรมที่สรางสรรคแ ที่สงเสริมใหเกิดมีรายได มาสงเสริมใหกับครอบครัว
5) พัฒนากลไกครอบครัว รวมกับกลไกอื่นในชุมชน เพื่อสงเสริมและพัฒนาให
เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนไมเลนการพนัน
3) กลุ่มผู้นาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน
1) ควรทําตัวเป็นแบบอยางใหดี ใหกับเด็กและประชาชน
2) สงเสริมกิจกรรมสรางสรรคแใหกับคนในชุมชนหางไกล หรือไมเลนการพนันใน
ชุมชน
3) รวมกับคนทั้งชุมชนชวยกันทบทวน ออกแบบมาตรการควบคุมการเลนพนัน
และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของเหมาะสม สอดคลองกับบริบทชุมชน
ในเชิงนโยบาย
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) การบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน บาน วัด โรงเรียน รพสต. และ
หนวยงานพัฒนาอื่นๆ ในการสงเสริมและพัฒนาประเด็นการพนันในชุมชนพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา
2) ควรมีการจัดทําฐานขอมูล ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นผลมาการการพนัน
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เพื่อใหชุมชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญกับปัญหาการพนันที่มีในชุมชน
3)โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและเทาทันการพนันในรูปแบบ
ตางๆได
4)โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สงเสริมและใหบริการมองวาการเลนการพนัน
เป็นปัญหา เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ตองใหการรักษา
ในเชิงวิชาการ
1) หนวยงานวิชาการ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เขามารวมสนับสนุนงาน
ดานวิชาการในการพัฒนาสรางความเขมแข็งใหชุมชนทองถิ่น
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บทที่ 6
สรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดน
ไทย-กั ม พู ช า กรณี ศึ ก ษาบ า นไพรพั ฒ นา ตํ า บลไพรพั ฒ นา อํ า เภอภู สิ ง หแ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี
วัตถุประสงคแ 1) เพื่ อศึกษามุม มอง พฤติก รรมของเด็กและเยาวชนที่มีตอ การพนันในพื้นที่ชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 2) เพื่อศึกษากระบวนการจั ดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการ
สะทอนตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา และ3) เพื่อหาขอเสนอ
เชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการ
ควบคุ มตนเองในการเขา สูว งการพนั น การศึ กษาครั้ง ใช ระเบี ยบวิจั ยแบบผสม (Mix Method)
ระหว า งวิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative approach) และวิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative approach) โดยใชเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล การใชแบบสอบถาม จํานวน 85
ราย แนวคําถามการสัมภาษณแเชิงลึกกรณีศึกษา และผูเกี่ยวของ จํานวน 10 ราย การสนทนากลุม
รวมกับการสังเกตการณแแบบมีสวนรวม การประชุมการสะทองขอมูลจากหมูบาน โดยเลือกพื้นที่แบบ
เจาะจง บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จัง หวัดศรีสะเกษ เหตุผลในการเลือกพื้นที่
ดังกลาว ประการแรกเพราะเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีพื้นที่ติดกับบอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา
ประการที่สอง เป็นพื้นที่หางไกลมีลักษณะเป็นชนบทและมีความเป็นชุมชน สามารถรวมกลุมเพื่อ
ดําเนินการในการเรียนรูรวมกันได และประการสุดทาย เป็นพื้นที่ยังไมมี กลไกในการทํางานหรือการ
ขับเคลื่อนงานดานการพนันในระดับชุมชน โดยเก็บขอมูลชวงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน เมษายน
2561
6.2 ผลการวิจัย
บริบทของชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
งานวิจัยนี้พบวา บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิง หแ จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อ
หมูบานเดิมคือ บานไพรบึงนอย ถูกเรียกชื่อตามชื่อหมูบานเดิมกลุมคนที่อพยพมาครั้งแรก ชวงปี พ.ศ.
2514 จากบานไพรบึง อําเภอไพรบึง จัง หวัดศรีสะเกษ ขณะที่ชุมชนมีประวัติศาสตรแชุมชนและ
เหตุการณแสําคัญ แบง ได 5 ยุคสําคัญ คือ 1) ยุคชวงของการเจาะปุาสรางบานเรือน 2) ยุคบานแตก
จากความไมสงบคอมมิ วนิสตแ ในพื้นที่ 3)ยุคที่ ชวงเขมรแตก และการพั ฒนาค ายอพยพชาวบา น
กัมพูชาสูการสรางความสัมพันธแใหมกับชุมชนทองถิ่นไทย-กัมพูชา 4)ยุคหมูบานเปูาหมายของการ
พัฒนาของรัฐ ยุคที่ 5 : ยุคหมูบานหลังการเปิด “จุดผานแดนถาวรชองสะงํา” บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา
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ปัจจุบันบานไพรพัฒนาไดรับการพัฒนาและสงเสริมขององคแกรตางๆและรัฐไทย จากการ
เป็นหมูบานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีที่ตั้งหมูบานระยะทางหางจากชายแดนประเทศกัมพูชา
18 กิโลเมตร หางจากอําเภอภูสิงหแ 27 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดศรีสะเกษ 95 กิโลเมตร มีการ
แบงเขตการปกครองเป็น 2 หมูบาน คือ บานไพรพัฒนา หมู 3 และบานไพรพัฒนาตะวันออก หมู 10
มีประชากรรวม จํานวน 1,374 คน ชาวบานสวนใหญมีอัตลักษณแทางชาติพันธแเขมร สื่อสารดวย
ภาษาทองถิ่นเขมรถิ่นไทย (สวนใหญพูดเขมร) สภาพทางเศรษฐกิจและรายได จากประกอบอาชีพดวย
การเป็นเกษตรกร ทําสวนยางพารา ทําไรมันสําปะหลัง มีพื้นที่ อยูนอกเขตชลประทาน หลัง ฤดูการ
ผลิต จะมีการคาขายและรับบริการนักทองเที่ยว ในหมูบาน ที่วัดไพรพัฒนา เมืองใหมชองสะงํา และ
จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ชาวบานยังคงมีทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อที่โดด
เดน โดยเฉพาะที่วัดไพรพัฒนา เป็นศูนยแกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การใชชีวิตของชาวบานมี
ความสัมพันธแและเชื่อมโยงกัน ในระบบเครือญาติ และลักษณะครอบครัว
บานไพรพัฒนา อยูทวมกลางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและความมั่นคงของรัฐ บริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีความเป็นพื้นที่เฉพาะมีลักษณะของความเป็นพื้นที่พิเศษ เพราะมีความเป็น
อาณาบริเวณที่ติดชายแดนที่อยูในพื้นที่ความมั่นคงของรัฐ ที่มีอํานาจทางการทหารที่เชื่อมโยงกับ
กลไกอํานาจอื่นๆ ที่มีความสลับซับชอน มีความลื่นไหลหลากหลาย บางครั้งมีขอยกเวนหรือเงื่อนไข
พิเศษ ในการปฏิบัติการ ที่เกี่ยวของกับ นโยบายบอนคาสิโน สนามบั้งไฟและการพนันที่ชายแดน ใน
กัมพูชา ภายใตกลยุทธการดึงดูดนักพนัน ที่แตกตางออกไปรวมถึงการกอผลประโยชนแและเอื้ออํานวย
ด า นอํ า นาจของผู ที่ อ ยู บ ริ เ วณชายแดนด ว ย ขณะที่ ค วามสั ม พั น ธแ ข องผู ค นบริ เ วณนี้ ไ ด ส ะท อ น
ความสั ม พั น ธแ ข องฝุ า ยต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งในบริ เ วณชายแดนช อ งสะงํ า แล ว ยั ง มี นั ย แสดงถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงความคิ ดของคนบริ เวณชายแดนวาตองการที่ จะใช เศรษฐกิจวัฒ นธรรมนําการเมือ ง
กลาวคือ การศึกษาพบวาความคิดเห็นของชาวตําบลไพรพัฒนาจํานวนมากเห็นวาหากเศรษฐกิจดี
ความสัมพันธแของคนดีขึ้น การพัฒนาพื้นที่ก็จะดีขึ้น การสะทอนความสัมพันธแระหวางรัฐกับรัฐ และรัฐ
กั บ ชาวบ า น รวมถึ ง ความสั ม พั น ธแ ร ะหว า งชาวบ า นกั บ ชาวบ า นได เ ป็ น อย า งดี ว า ในปั จ จุ บั น
ความสัมพันธแสวนใหญเป็นไปในลักษณะบูรณาการความรวมมือเขาดวยกันเพื่อขยายผลดานการคา
การคมนาคมระหวางชายแดนใหสะดวกขึ้น ขณะที่ชาวบานในบริเวณนี้มีความเกี่ยวของและสัมพันธแ
กับระบบธุรกิจการพนันขามแดนอยางหลีกเลี้ยงไมได
การศึกษานี้พบวา ชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนประเทศไทยจึง ไดรับผลกระทบ จาก
นโยบายรัฐและการเปลี่ยนแปลงพื้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนโยบาย 1) ดานการเมือง ภายใต
ลิทธิ คอมมิวนิ สตแแ ละการสู รบที่ ชายแดนไทย-กัมพู ชา ภายใตส ถานการณแชาวบา นกัม พูชาหนีภั ย
สงครามมาที่ศูนยแอพยพในฝังประเทศไทย ภายใตสถานการณแความเปราะบางและความไมสงบบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา 2) ดานเศรษฐกิจ เกี่ยวของกับ จุดผานแดนถาวรและพัฒนาการของจุดผาน
แดนถาวรชองสะงํา ตลาดเมืองใหมชองสะงําและโอกาสการพัฒนาธุรกิจที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บอน
คาสิโนและสนามบั้งไฟในกัมพูชาและกลยุทธการดึงดูดนักพนัน 3) ดานสังคม เกี่ยวของกับการพัฒนา
ถนนสายแยกนาเจริญ -ชองสะงํา และ ถนน 67เสนทางการคาและการเชื่อมสัมพันธแขามแดนไทยกัมพูชา การพัฒนาความสัมพันธแของชาวบานในพื้นที่บริเวณชายแดนแดนไทย-กัมพูชา ที่มีลักษณะ
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ความสัมพันธแระหวางรัฐกับรัฐ รัฐกับชาวบาน และความสัมพันธแระหวางชาวบานกับชาวบาน ดวย
การคาขาย ดานศาสนา ประเพณี ความเชื่อ และการทําบุญ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน
งานวิจัยนี้ พบวา เด็ก เยาวชน และชาวบานไพรพัฒนา ปัจจุบันกําลังเผชิญกับกลยุทธแของ
การพนั น ท อ งถิ่ น และการสะสมทุ น ของธุ ร กิ จ การพนั น ด ว ยวิ ธี ก าร และใช เ ครื อ ขายการพนั น ที่
หลากหลาย บริเวณตรงขามจุดผานแดนถาวรชองสะงําประเทศไทยที่ชายแดนประเทศกัมพูชา ที่
รัฐบาลกัมพูชาใหเอกชนเขามาสรางบอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ โรงแรมหรู มี รีสอรแท
และสนามบั้งไฟแสน เพื่อเปิดใหนักพนันเลนการพนันไดอยางอิสระไมผิดกฎหมาย
มุมมอง และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนต่อการพนันในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นชายแดน
ไทย-กัมพูชา
งานวิจัยนี้พบวา ขอมูลพื้นฐานเด็ก เยาวชนในหมูบาน จํานวน 85 คน ที่เป็นนักเรียนใน
ระดับชั้น ม.1-3 ที่อาศัยอยู บานไพรพัฒนาตะวันออก หมู 10 บานไพรพัฒนา หมู 3 อายุตั้งแต 1315 ปี สวนใหญพักอาศัยอยูกับครอบครัว อยูในครอบครัวการมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวสวน
ใหญ ในชวง 10,001-20,000 บาท อยูในสถาบันครอบครัวที่สวนใหญพอแมอยูดวยกัน
การพนัน ในความหมายของเด็กและเยาวชน ในหมู่บ้าน มี 6 ลักษณะ ได้แก่
1) การพนัน ในกลุมที่มีความหมายเป็นการจําแนกถึงรูปแบบที่เป็นการจําแนกถึงประเภท
ของการพนัน ชนิดของการพนัน เชน โบก ไพ ไฮโล โดมิโน รวมถึงการพนันที่เลนในบอนคาสิโนที่
ประเทศกัมพูชา 2) การพนัน ในกลุมที่มีความหมายที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และขัดตอศีลธรรมของ
ชุมชน เชน การพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากมีการเลนการพนันมีโอกาสที่จะถูกตํารวจจับกุม ถูก
ดําเนินคดี ตองเสียเงินจากการถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึง การพนันเป็นเป็นสิ่งไมดี ขัดตอ
ศีลธรรมอันดีงานของหมูบาน 3) การพนันในกลุมที่มีความหมาย แสดงออกถึงอารมณแความรูสึกของ
การเลนการพนัน ระหวางการเลนการพนัน เชน คนเลนการพนันจะเกิดความสนุกสนาม รูสึกตื่นเตน
คนเลนการพนันไดลุนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นวาไดหรือเสีย การเอาชนะในแตละครั้ง ในแตละครั้ง
ของการเลน 4) การพนันในกลุมที่มีความหมาย แสดงถึงการเสี่ยงโชค การทํานาย รวมถึงการวัดดวง
ในแต ละครั้ งของการเล นพนั น วา ตนเองดวงดี คือ ได ดว ยไมดี คื อ เสีย 5) การพนั นในกลุม ที่ มี
ความหมาย เงิน จํานวนเงิน ทรัพยแสินที่ไดไปใชเลนการพนันในแตละประเภทของการพนัน ที่ มีจํานวน
เงินความแตกตางกัน รวมถึงทรัพยแสินที่ไดมาและสูญเสียไปกับการเลนการพนันดวย 6)การพนันใน
กลุมที่มีความหมาย ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเลนการพนัน เชน พฤติกรรมการเอา
เปลี่ยนกันและกัน การโกงกันในการเลนการพนัน ที่ตองใชเลหแกล เพื่อหลอกล อใหคนเขาไปเลนการ
พนันจนทําใหเกิดการได เสียเงินและ ทรัพยแสิน
ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนัน ของเด็กในชุมชน มีเด็ก 2 กลุ่ม คือ
กลุมแรก กลุมเด็กที่เคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชคหรือการเลนการพนัน โดยเด็กเยาวชน
เคยมีประสบการณแไดเงิน และเสียเงิน สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําใหเด็กกลุมนี้ มีประสบการณแในการเสี่ยง
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โชคหรือเลนการพนัน ไดแก สิ่งแวดลอมในครอบครัว ในหมูบานที่มีการเลนการพนัน ผูปกครองเลน
เสี่ยงโชคหรือเลนการพนันใหเด็กเห็น คนในชุมชน เชน ผูใหญ พระสงฆแ เลนการพนันทําเป็นตัวอยาง
ผูปกครองบางคนอุมหรือนําพาเด็กเขาไปเลนในวงพนันดวย มีคนชักชวน เชน ถูกเพื่อนชักชวน รุนพี่
ชักชวน ผูใหญชักชวน มีความอยากรู อยากลองเลน เด็กมีทัศนคติ วา คิดวาเลนแลวมีความหวัง เลน
แลวจะรวย เลนการพนันแลวสนุก มีความสุขที่ไ ดเลน มีคนชักชวน เพื่อน เด็กบางคน มีคนใน
ครอบครัวพาไปเลน คนอื่นๆก็เลนได ตนเองก็เลยอยากเลนได สามารถเขาถึงการพนันไดงาย เชน ชื้อ
หวย วันหนึ่ง สามารถชื้อได 4 เวลา ชื้อลอตเตอรี่ ไพ โบก เป็นตน เด็ก เยาวชนที่มีโอกาสเขาถึงและ
เลนการพนันไดงาย คือ กลุมเด็กเยาวชน ที่ผูปกครองไมคอยสนใจเด็ก ผูนําหมูบานไมสามารถ
ควบคุมการเสี่ยงโชค หรือเลนการพนันในหมูบานได
กลุ มที่ สอง กลุ มเด็ก บอกวา ไมเ คยมี ประสบการณแ ใ นการเสี่ย งโชคหรือ การเล น การพนั น
สาเหตุหรือปัจจัยที่เด็กไมมีประสบการณแเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ไดแก เด็กมีภูมิคุมกัน มีวัคซีน
ปูองกัน จาก พอ แม หรือ คนในครอบครัวที่ ไมเสี่ยงโชคหรือ เลนการพนัน (ผู ปกครองตัวตัวเป็ น
ตนแบบที่ไมเลนการพนัน) เด็กเยาวชนมีการรับรูวาการพนันสงผลกระทบดานลบ จากสื่อ จากพอแม
และคนในชุมชน วาการพนันเป็นสิ่งไมดี ทําใหไมอยากลอง เพราะการอยากรูอยากลองเป็นสาเหตุของ
การเลนการพนัน เด็กกลัว พอแมเสียใจ คนที่รักพวกเขาจะเสียใจ เด็ก เยาวชนกลัวเงินหมด เด็กมี
ทัศนคติตอการพนันในทางลบ เชน การเลนการพนันไมทําใหรวย การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การ
พนันทําใหคนเลนหมดตัว การพนันเหมือนอยูในโลกมืด เด็กและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการ และ
นโยบายของหมูบานชุมชน เชน นโยบาย
ประเภทของการพนันที่เด็กรับรู้มีอยู่ในหมู่บ้าน จาแนกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
ลั ก ษณะแรก การใช ข อบเขตการปกครองของรั ฐ ในการจํ า แนกประเภทของการพนั น
สามารถ ระบุประเภทและการเลนพนันใน 2 ประเภท ไดแก 1) ประเภทและการเลนพนันของคนใน
ชุ ม ชนเล น ในประเทศไทย พบว า เด็ ก เยาวชนได ร ะบุ ป ระเภทการเล น พนั น ในประเทศไทยได
หลากหลายประเภท ไดแก พนันหวย ตางๆ ประกอบดวย หวยหุน หวยงวด หวยฮานอย ลอตเตอรี่
สลากเบอรแรางวัล พนันกีฬาตางๆ พนันโบก พนันไพ พนันไฮโล พนันมวย(มวยตูและมวยสัญจร)
พนันไกชน พนันโดมิโน พนันปาเปูา ปาโปุง พนันบิงโก จับฉลากชิงรางวัล พนันบั้งไฟตามบุญประเพณี
และ2) ประเภทและการเลนพนันของคนในชุมชนในบริเวณชายแดนประเทศกับพูชา ไดแก 1. การ
เลนพนันในบอนคาสิโน(บอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ ) และที่บอนคาสิโน 2 แหง ที่ชอง
จอม จังหวัดสุรินทรแดวย 2. การเลนบั้งไฟ ที่สนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา รวมถึงการพนันทองถิ่น
และคนนําเขาไปใหม ไดแก พนันมวยตู หวยใตดิน กดามโฆละกแ (คลายน้ําเตา ปู ปลา) ไพ สลากกิ น
แบงรัฐบาลของกัมพูชา และมีการเลนพนันหวยใตดินโดยใชผลสลากกินแบงรัฐบาลของไทย และหวย
หุนเวียดนามดวย
ลักษณะที่สอง การใชขอบเขตการพนัน และการเขาถึง การพนันของคนในชุมชน พบการ
พนันที่มีอยูในชุมชนในมุมมองของเด็กและเยาวชน มี 3 ประเภท ไดแก 1) การพนันที่คนในชุมชน
สามารถเขาถึงการพนันไดงาย ไดแก การพนันหวย หรือการเลนหวย ตางๆ ลอตเตอรี่ หรือสลากกิน
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แบงรัฐบาล สลากเบอรแรางวัล พนันกีฬา ไดแก ฟุตบอล และกีฬาอื่นๆ 2) การพนันที่ตองอาศัยพื้นที่
สถานที่และอุปกรณแในการเลน ไดแก การเลนพนันโบก การเลนพนันไพ การเลนพนันไฮโล การ
เลนพนันมวยตู การเลนพนันมวยเวทีสัญจร การเลนพนันไกชน การเลนพนันโดมิโน การเลนปาเปูา
ปาโปุง การเลนบิงโก จับฉลากชิงรางวัล และ 3) การพนันที่คนในหมูบานตองเดินทางออกไปเลน
พนันนอกหมูบานชุมชนทั้งในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบาน การพนันลักษณะนี้ คนเลนพนัน
และเจามือมักจะมีการใชเงินกอนโตจํานวนที่มากในการไปเลนแตละครั้ง ไดแก การเลนพนันโบก การ
เลนพนันไพชนิดตางๆ การเลนพนันไฮโล การเลนพนันมวยตู การเลนพนันมวยเวทีสัญจร(มวยเวที
ชั่วคราว) การเลนพนันไกชน การเลนพนันโดมิโน การเลนหวย การซื้อลอตเตอรี่ การเลนบั้งไฟ และ
บอนคาสิโน (บอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ) การเลนพนันขามแดนที่ประเทศกัมพูชา
ไดแก ที่บอนคาสิโน ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ และคาสิโนชองจอม จังหวัดสุรินทรแ และมีสนามบั้ง
ไฟแสน ที่ประเทศกัมพูชา
การเข้าถึงการเล่นการพนัน ของเด็กเยาวชน ได้ จาก 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ชองทางครอบครัว ครอบครัวมีสวนสําคัญที่จะทําใหเด็กเขาสูการเลนการพนัน โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มี พอ แม ปูุยา ตายาย ลุงปูานาอา ที่เลนการพนัน โดยเฉพาะพอแม มีสวนสําคัญมากสุด
พอแมที่เลนการพนันมักจะนําเด็กไปที่วงเลนการพนันดวย เมื่อเด็กไปวงพนันบอยครั้ง จากนั้นเด็กเริ่ม
ซึมซับวิธีการเลน พอแม เริ่มใหเด็กลองเลนดวยจําเงินไมมากเพื่อไมใหเด็กเป็นภาระของตนและไมตอง
ดูแลมาก จากนั้นเด็กเยาวชนก็เริ่มเลนเองได
2) ชองทางของเพื่อน (รุนพี่ รุนนอง) เพื่อน เพื่อนรุนพี่ เพื่อนรุนนอง มีความสําคัญ เนื่องจาก
เป็นชวงวัยของเด็ก เยาวชน ที่ติดเพื่อน ใหความสําคัญกับเพื่อน เด็กบางคนกลัววาเพื่อนจะไมใหเขา
กลุม เพื่อนไมรัก เลยทดลอง และเริ่มเลนการพนันเป็น จนเลนการพนันกับเพื่อนอยางตอเนื่อง โดย
แยกตัวเลนกันในเฉพาะกลุมเด็ก และ
3) ชองทางการสื่อสารเทคโนโลยีตางๆ เชน โทรทัศนแ โทรศัพทแ เกมสแ ออนไลนแ ดวยวิธีการ
ตางๆ ช องทางการสื่อ สารเทคโนโลยี ตา งๆ สามารถเขาถึง เด็กไดทุ กคน การออกขาว รายงาน
สถานการณแการพนันเกือบทุกวัน คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 สงผลให เด็กเกิดการอยากซื้อลอตเตอรี่
บางเพราะอยากถูกรางวัลใหญ ๆ และขาวลักษณแนี้ เป็นการกระตุนใหเด็กเขาถึงการพนันได
พฤติกรรมและพัฒนาการการเล่นการพนันของเด็กและยาวชน แบ่งได้ 6 ขั้นตอน
เด็ก เยาวชน ในหมูบา น จะมีพ ฤติ กรรม ที่ แสดงออก ตามขั้นพั ฒนาการเล นพนั น ใน 6
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรูการพนัน ขั้นที่ 2 ขั้นตัดสินใจ ขั้นที่ 3 ขั้นการทําความเขาใจ วิธีการ
เลน กฎกติก าการเลน ขั้ น 4 ขั้น ทดลองเล น (เลน กั บ อุปกรณแ ปลอม ของเลีย นแบบ หรือ เล นกั บ
อุปกรณแจริง ขั้น 5 การเลนจริงจัง เพื่อใหเกิดการไดเสีย ขั้น 6 เป็นแกนนําในการเลนพนัน โดยการ
เป็นคนชักชวนใหเพื่อนเลน หรือเป็นคนพาคนไปเลนในที่ตางๆ
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กระบวนการจัดการการพนันในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย
สถานที่การเล่นพนัน ในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา จําแนกได 5 ลักษณะ ดังนี้
1) สถานที่เปิดเผยทั่วไปในหมูบาน การพนันที่พบเห็นบอยครั้ง ไดแก หวยรายวัน หวยหุน
หวยลาว หวยฮานอย ลอตเตอรี่ จับฉลากรางวัลชิง โชค ปาเปูา ปาโปง การเลนการพนันในกลุมนี้
ชาวบานและเด็กสามารถเขาถึงไดงาย และมีการเลนกันอยางเปิดเผย 2) สถานที่สวนรวม สาธารณะ
บริเวณหมูบาน บางครั้งจะมีการเลนการพนันแฝงดวย เชน งานบุญเดือนสาม บุญเซนปูุตา งานบุญบั้ง
ไฟ การจัดสนามมวยชั่วคราว 3) สถานที่ในตัวบานและบริเวณตัวบาน การพนันที่มักนิยมและพบเห็น
บอยครั้ง ไดแก ไพ ไฮโล โบก โดมิโน โอกาสในการเลนการพนันที่บาน มี 2 กรณีคือ 1) เป็นชวงงาน
บุญประเพณี ตามเหตุการณแ เชน งานศพ งานแตงงาน การแซนโฎนตา การเลนมวยตู และ2) กรณี
แอบเลนการพนันในตัวบานและบริเวณตัวบาน โดยผูเลนจะชักชวนกันเอง ดวยวิธีการตางๆเพื่อใหมี
การเลนการพนัน 4) สถานที่รมบริเวณในสวนยางพารา และเถียงนา รอบหมูบาน การพนันที่มักนิยม
และพบเห็นบอยครั้ง ไดแก ไกชน เลนไพ เลนไฮโล โบก จะมีการเวียนไป เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ
และ 5) สถานที่นอกพื้นที่หมูบาน แบงได 2 แหลง ไดแก แหลงสถานที่การเลนการพนันที่หมูบานอื่นๆ
บริเวณเมืองใหมชองสะงํา ประเทศไทย แหลงที่สอง สถานที่เลนพนันในประเทศกัมพูชา (จุดผานแดน
ถาวรชองสะงําและจุดผานแดนถาวรชองจอม) การพนันที่ชาวบานรูจักและชาวบานและคนไทยชอบ
เดินทางไปเลน ไดแก 1)บอนคาสิโน (คาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแ เทรนเมนตแ) ที่มีประเภทการพนันที่
หลากหลาย รูปแบบ 2) สนามบั้งไฟแสน ที่กัมพูชา
ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเล่นการพนันของคนในชุมชนท้องถิ่น
ทัศนคติของเด็ก เยาวชน ในหมูบานเกี่ยวกับการพนัน มีความหลากหลายระหวางกลุมที่มี
ประสบการณแในการเสี่ยงโชคหรือเลนพนันและกลุมที่ไมมีประสบการณแเสี่ยงหรือเลนการพนัน มีความ
หลากหลายแตกตางกัน ใน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ตามกรอบคิดของตนเอง ตามประเด็นคําถาม ไดแก 1) การพนันชวยใหผูเลนผอนคลาย
ความเครียด 2) การพนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อสิ่งของที่ฉันตองการ 3) การพนันทําใหผูเลนเป็นที่
ยอมรับของกลุมเพื่อน 4) ไมมีใครประสบความสําเร็จไดจากการพนัน 5) การพนันชวยทําใหผูเลน
รวยทางลัดได 6) ฉันรูสึกชื่นชมผูที่สามารถหารายไดเลี้ยงครอบครัวจากการเลนการพนัน 7) ฉันรูสึก
ตอตานเพื่อนที่เลนการพนัน 8) ฉันมีความสุขตอนลุนรางวัลจากหวยใตดิน 9) ฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาล
เพิ่มรางวัลสลากกินแบง 10) ไมใชเรื่องงายเลยที่จะไดเงินจากการพนัน 11) คนที่เลนการพนันเป็นคน
ที่นาชื่นชม 12) การพนันทําใหชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น 13) การพนันในบอนคาสิโนในประเทศกัมพูชา
ไมสงผลตอคนในชุมชน 14) มีคนในชุมชนของทานขามแดนไปเลนการพนันในบอนคาสิโน–สนามบั้ง
ไฟ ที่ชายแดนกัมพูชาเป็นเรื่องดี 15) เปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือสนามพนันบั้งไฟที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชา เป็นเรื่องดี
มาตรการควบคุมการเล่นการพนันในชุมชน มี 3 ระดับ ได้แก่
1) มาตรการ จารีต กฎขอหามของชุมชน โดยทั่วไปชาวบาน จะใช ศีล 5 ที่เป็น ศีล ขอ
ปฏิบัติพื้นฐานที่องคแพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสั่งสอนใหชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต
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การเลนการพนัน ถือวา เป็นอบายมุข เป็นทางเสื่อมแหงโภคทรัพยแ และเสื่อมจากคุ ณธรรมอื่นๆดวย
ขอหามของหมูบาน ใหมหมูบานมีกฎขอหามหลายขอ หนึ่งในขอหามคือ หามเลนการพนันในหมูบาน
2) มาตรการ นโยบายจังหวัด ไดแก ภายใตแนวนโยบายการประกาศวาระงานบุญประเพณี
ปลอดเหลา ปลอดการพนัน ของจัง หวัดศรีสะเกษ ภายใตแนวคิดโครงการสรางความปรองดอง
สมานฉันทแโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมูบานรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต คําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาความเดือดรอนจากการ
จุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน
3) มาตรการทางกฎหมาย การบั ง คั บใชกฎหมาย ภายใต พระราชบั ญ ญั ติก ารพนั น
พุทธศักราช 2478 ที่วาดวย การเลนพนันที่หามเด็ดขาด และการเลนพนันที่อนุญาตใหเลนไดการเลน
พนันที่อนุญาตใหเลนได
ความเห็นของเด็ก เยาวชนตอมาตรการควบคุมการเลนการพนันของคนในชุมชนมีหลาย
แตกตางกัน มี 3 ระดับ คื อ 1)เฉยๆ หมายถึง การแสดงอาการเป็ นปรกติ ไ มส นใจไยดีต อสิ่ง หรื อ
เหตุการณแที่ประสบตอการเสี่ยงโชคหรือการเลนพนัน 2) วากลาวตักเตือน หมายถึง การตําหนิ
ตักเตือน สั่งสอนใหรูสํานึกตัวตอการเสี่ยงโชคหรือการเลนพนัน 3) มีมาตรการควบคุม หมายถึง การ
ปฏิบัติและกิจกรรมใดๆ ซึ่งสามารถใชปูองกันหรือ ขจัดอันตรายตอความปลอดภัยจากการเลนการ
พนัน เชน แจงผูนําชุมชน แจงตํารวจจับ
ผลกระทบจากการเล่นการพนัน ผลกระทบจากการเล่นการพนันในหมู่บ้าน มี 2 ด้าน คือ
ประการแรก ผลกระทบดานลบ ที่สงผลตอ ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ผลกระทบที่
กอใหเกิดปัญหา ดานอารมณแ ดานสุขภาพ การกออาชญากรรมตาง ๆ ปัญหาความสัมพันธแ ของคนใน
ครอบครัวหรือคนใกลชิด ปัญหาหนี้สิน หรือบางครั้งมีการฆาตัวตายเพื่อหนีปัญหาที่เกิดจากการพนั น
เชน ในกรณีบานอื่นๆ รวมถึงการมีบอนคาสิโนและสนามบั้ง ไฟ ที่กัมพูชา ทําใหเด็ก เยาวชนและ
ชาวบานขาดความมั่นคงในชีวิตและทรัพยแสิน รวมทั้งคนในชุมชนใชชีวิตลําบากมากขึ้นจากกรณีที่มีรถ
และผูคนเดินทาง ทั้งไปเที่ยวและไปเลนการพนันที่กัมพูชาจํานวนมากขึ้น ทําใหเกิด อุบัติเหตุทางถนน
มากยิ่งขึ้น และคนในชุมชนมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นนักพนันขามแดนในระดับที่มีปัญหา และ
ประการที่สอง ผลกระทบดานบวก หลายคนมองวา การเลนการพนัน เป็นกิจกรรมคลาย
เครียด สรางความสนุกสนาน เป็นพื้นที่ในการพบปะเพื่อนๆ ได มีการพูดคุยกัน เป็นกิจกรรมเพื่อใช
เวลาในแตละวันใหสั้นลง มองวาการเลนการพนันเวลาหมดวันเร็วกวาการทํางานอื่นๆ หรือบางคน
มองวาการพนันเป็นการหารายได (จะบอกเพื่อนเฉพาะเวลาที่เลนไดเทานั้น)
เสียงสะท้อนมุมมองการพนันจากชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
คนในหมูบานมีมุมมองตอการพนันในหมูบาน ไมไดแตกตางจากมุมมองของเด็กเยาวชนมาก
นัก อยางไรก็ตาม ชาวบานไดสะทอนมุมมองที่สําคัญเพิ่มเติมจากกลุมเด็ก เยาวชน ดังนี้ 1) การเขาถึง
การพนั นในชุ มชน สามารถทํ าไดงา ย 2)เด็ ก เยาวชน เข าไปเกี่ ยวขอ งกั บการพนัน และอบายมุ ข

116

เพิ่มขึ้น 3) การเลนการพนันเป็นเรื่ องของสวนบุคคล เป็นเรื่องสวนตัวของผูเลน 4) มีคนในหมูบาน
ใกลเคียง เสียชีวิต (ฆาตัวตาย) ที่มีมู ลเหตุปัญ หาสวนหนึ่ง จากการเป็นหนี้ ที่ นําไปเลนพนันที่บอ น
คาสิโน ประเทศกัมพูชา 5)ชุมชนไมคิดวาการพนันเป็นปัญหา 6) คนในหมูบานเลนการพนันมานาน
ในในปัจจุบันมีการเลนการพนันในหมูบานมากขึ้น จํานวนเงินมากขึ้น 7) มีคนเลนการพนันขามแดนที่
บอนคาสิ โนเพิ่มขึ้ น 8) มีแรงจูง ใจจากกรณี คนในตํา บล ถูก รางวัลแจ฿คพอต จากบอ นคาสิโน นถู
กรางวัลลอตเตอรี่ ที่มาซื้อจากวัดบานไพรพัฒนาจํานวนหลายราย 9) ชุมชนยังไมมีการนํามาตรการ
การควบคุมปูองกันการเลนการพนันมาใชอยางจริงจังมาตรการและกระบวนการจัดการกับการพนัน
ในชุมชน ยังไมมีมาตรการชัดเจน 10) มาตรการบางอยางเป็นเพียงนโยบายของรัฐที่ยังไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางเป็นรูปธรรม 11) ไมเคยมีกิจกรรมและการเก็บขอมูลที่สรางสรรคแที่วาดวยเรื่องการ
พนัน ของชุมชน ที่จะทําใหคนในชุมชนไดรับรู เรียนรู สรางความเขาใจ ถึงผลกระทบ จากการเลนการ
พนัน ของคนในชุมชนได 12)การบูรณาการการขับเคลื่อนประเด็นการทํางานของชุมชนที่มีประเด็น
ดานการพนัน รวมกับนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ชาวบาน เด็กเยาวชน พระสงฆแ เจาหนาที่รัฐ
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเข้าสู่วงการ
พนันในชุมชนท้องถิ่น พัฒนาได้จาก 4 กลุ่ม ในชุมชน ได้แก่
1) กลุมเด็ก เยาวชน ตองสรางภูมิคุมกัน หรือวัคซีนใหกับเด็กและเยาวชน โดยการสราง
กระบวนการเรียนรูใหเด็ก เยาวชนรูเทาทันการพนันในรูปแบบตางๆ ตองรูจักจัดการตัวเองไมสนใจ ไม
เขาไปเกี่ยวของกับภาวะเสี่ยงตางๆ ทํากิจกรรมอื่นๆที่สรางสรรคแ ที่ไมเกี่ยวของกับการเลนการพนัน
ไมพยายามไปยุงเกี่ยวเด็ก เยาวชนที่เลนการพนัน
2) กลุมครอบครัว พอแม และคนในครอบครัวตองเป็นตัวอยางที่ดีอยูเสมอเพื่อสงเสริมการให
เขาไดตระหนักถึงการจัดการตัวเองใหหลบหลีกจากการพนัน ครอบครัวตองมีบทบาท/หนาที่ในการ
วากลาวตักเตือนคนเลนการพนันในบาน ตองหาวิธีการสรางคุณคาใหกับตนเอง เพื่อใหสามารถ ลด
ละเลิกการเลนการพนัน รวมกันได หากิจกรรมที่สรางสรรคแ ที่สงเสริมใหเกิดมีรายได มาสงเสริมใหกับ
ครอบครั ว การพัฒนากลไกครอบครัว ร วมกับกลไกอื่น ในชุมชน เพื่อส ง เสริมและพัฒนาใหเด็ ก
เยาวชน และคนในชุมชนไมเลนการพนัน
3)กลุมผูนําชุมชน ตองทําตัวเป็นแบบอยางใหดี ใหกับเด็กและประชาชน มีการสง เสริม
กิจกรรมสรางสรรคแใหกับคนในชุมชนหางไกล หรือไมเลนการพนันในชุมชน รวมมือกับคนทั้งชุมชน
ชว ยกั นทบทวน ออกแบบมาตรการควบคุ มการเล นพนัน และประเด็ นอื่ นๆที่เ กี่ย วข องเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทชุมชน
4) กลุมหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน บาน วัด โรงเรียน
รพสต. และหนวยงานพัฒนาอื่นๆ ในการสงเสริมและพัฒนาประเด็นการพนันในชุมชนพื้นที่บริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีการจัดทําฐานขอมูล ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นผลมาการการพนัน เพื่อให
ชุมชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญกับปัญหาการพนันที่มีในชุมชน โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูและเทาทันการพนันในรูปแบบตางๆได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สงเสริม
และใหบริการมองวาการเลนการพนันเป็นปัญหา เป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่ตองใหการรักษา หนวยงาน
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วิชาการ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เขามารวมสนับสนุนงานดานวิชาการในการพัฒนาสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนทองถิ่น
6.3 อภิปรายผล
การวิ จั ยนี้ ศึก ษาให เห็ น ถึง การพนั น ในมุ มมองของเด็ กและเยาวชน ในพื้ นที่ บ ริเ วณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนี้
งานวิจัยนี้ พบวา เด็ก เยาวชน และชาวบานไพรพัฒนา สวนใหญเป็นกลุมชาติพันธแเขมร
ทีม่ ีอัตลักษณแกลุมชาติพันธแเขมรทางความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใตวิถีชีวิตการ
ดํารงอยูดวยภายใตบริบทชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่บริเวณชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา
อยูในพื้นที่ชายแดนที่มีความ “พิเศษ” แตกตางจากหมูบานอื่นโดยทั่วไป เป็น พื้นที่อยูในพื้นที่ความ
มั่นคงของรัฐและกลไกอํานาจตางๆในพื้นที่บริเวณชายแดน-กัมพูชา ทามกลางนโยบายการพัฒนาของ
รัฐไทย ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอยางรวดเร็ว
ในมิติดานสังคม การเมือง ของการพนันในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว า
ชุมชนแหงนี้กําลังไดรับแรงกระตุนการพนันทองถิ่น ที่มีการเลนพนันกันโดยทั่วไป และจากธุรกิจการ
พนันขามแดนในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา เชน บอนคาสิโน สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนามไกชน อัน
เป็นกีฬาสรางสัมพันธแบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพราะชุมชนแหงนี้เป็นพื้นที่ชายแดน ที่มีความ
พิเศษ คือ มีความสลับซับซ อน มีความเลื่อนไหล หลากหลายและมีขอ ยกเวน หรือเงื่อ นไขพิเศษ
ภายใต ก ลยุท ธการดึ ง ดูด นั กพนั น ที่ ห ลากหลายแตกต า งออกไปรวมถึ ง การก อผลประโยชนแ แ ละ
เอื้ออํานวยดานอํานาจของผูที่อยูบริเวณชายแดนดวย
ในมิติการพนันขามพรมแดน พบวา ชาวบานในบริเวณนี้สามารถเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะ
การพนันที่บอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ และสนามบั้งไฟ ที่มีกลยุทธแที่หลากหลายในการ
ดึงดูดผูคนเขาสูวงการการพนัน เชน การอาศัยกลไก เครือขายการพนัน ที่สอดคลองกับการศึกษาของ
กนกวรรณ มโนรมยแ 2559 ที่ศึกษาเครือขายและองคแกรทางสังคมของคาสิโนขามแดน ระหวางไทย
และกัมพูช าในพื้นที่ อีสานลางและในเชิง นโยบาย ที่มีเครื อขายพนั นขามแดนมีการกอ ตัวขึ้นแบบ
ธรรมชาติ ผานระบบเครือญาติและเพื่อนฝุงที่รูจักคุนเคย และกอตัวผานการจัดตั้ง และการจัดการ
อยางเป็นระบบ ที่การศึกษานี้เรียกวากลยุทธแของธุรกิจการพนันขามแดน ดวยวิธีการการจัดสรร
ผลประโยชนแจากการพาคนเขาไปเลนการพนัน การใชกลยุทธแทําใหคนในชุมชนไดรับรางวัลแจ็คพ็อต
ถึง 2 ครั้ง จากการเลนการพนันในบอน ขณะที่คนเลนพนันจะรูสึกวามีการเลนไดอยางเปิดเผย ผูเลน
สามารถเลนไดอยางปลอดภัยไมตองกลัวเจาหนาที่ดานกฎหมาย และยังไดรับการคุมครองจากเจาของ
บอนพนันทําใหใหรูสึกเลนไดอยางปลอดภัย ไมถูกจับหรือมีมาตรการลงโทษใด ๆ
ขณะเดี ยวกัน การพนัน มีสวนเกี่ยวขอ งสัมพัน ธแ กับ อั ตลักษณแ กลุมชาติพันธแเ ขมรที่อ ยู
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษ ที่มี การเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย
ชอบการตอสู เวทมนตแคาถาตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ดวยการประกอบพิธีกรรมตางๆในชุมชน ทํา
ใหชาวบานมีเชื่อศรัทธาของผูนําทางจิตวิญ ญาญ ของคนในชุมชนที่จะชวยหนุนเสริมเรื่องโชคลาภ
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ความโชดดี ดวง สงผลใหชาวบานตองวิวิถีชีวิตผูกพันกับการพนัน หวย ลอตเตอรี่ ชนไก และมวย
เป็นการพนันอันดับตนๆ
มุมมอง และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนตอการพนั นในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดน
ไทย-กัมพูชา งานวิจัยนี้พบวา ขอมูลพื้นฐานเด็กเยาวชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน
การอยูอาศัย ลักษณะทางสังคมและการมีรายไดของครอบครัวเด็ก เป็นขอมูลเบื้องตนที่สําคัญ ในการ
ใหนิยาม การพนันในความหมายของเด็ก เยาวชน ประสบการณแในการเสี่ยงโชคหรือการเลนการพนัน
และการรับรูการเลนการพนันครั้งแรกของเด็กและและคนในชุมชน การจําแนกประเภทของการพนัน
ที่เด็กรับรูมีอยูในหมูบานได การเขาถึงการพนัน ของเด็กและคนในชุมชนทองถิ่น พฤติกรรมและ
พัฒนาการเลนพนันของเด็ก เยาวชนในหมูบาน ที่ตองไปเกี่ยวของกับการพนันที่เลนในประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา ไดแก พนันหวย ตางๆ ประกอบดวย หวยหุน หวยงวด หวยฮานอย ลอตเตอรี่
สลากเบอรแรางวัล พนันกีฬาตางๆ พนันโบก พนันไพ พนันไฮโล พนันมวย(มวยตูและมวยสัญจร)
พนันไกชน พนันโดมิโน พนันปาเปูา ปาโปุง พนันบิงโก จับฉลากชิงรางวัล พนันบั้งไฟตามบุญประเพณี
และการพนันในบริเวณชายแดนประเทศกับพูชา ไดแก 1. การเลนพนันในบอนคาสิโน(บอนคาสิโน
คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ) และที่บอนคาสิโน ที่ชองจอม จังหวัดสุรินทรแ 2 แหง และการเลนบั้งไฟ
ที่สนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา ทั้ง นี้มาจากสาเหตุและปัจจัยที่หลากหลายและแตกตางกัน ดวย
พื้นฐานการขัดเกลาทางครอบครัว ชุมชนและสังคม เกิดจากสภาพแวดลอม ชุดประสบการณแจากการ
เรียนรู ของเด็ ก เยาวชนจากชองทางตา งสง ผลให เด็ก และคนในชุม ชนมีพฤติกรรมการเล นพนัน ที่
แตกตางกัน ที่เกิดจากการขัดเกลาทางสังคมที่แตกตางกันดวย
กระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา พบวา ในชุมชนมี
สถานที่เลนการพนัน ที่หลากหลาย ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน และที่ประเทศกัมพูชา ขณะที่ทัศนคติ
ของเด็กในกลุมที่มีประสบการเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน และกลุมที่ไมไดเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน ที่
แตกตางกัน ภายใต การรับรู มาตรการควบคุมการเลนการพนันในชุมชน ผา น จารีต กฎขอหา ม
ระเบียบของชุมชน มาตรการนโยบายจังหวัด และมาตรการทางกฎหมาย แมวาจะมีอยูจริงแตการนํา
มาตรการตางๆมาใชยังเป็นขอจํากัด และขาดกลไกสนับสนุน เห็นไดจาก การแสดงความคิดเห็นของ
เด็กเยาวชนตอมาตรการควบคุมการพนัน ที่สวนใหญเฉยๆ เป็นการแสดงอาการเป็นปรกติไมสนใจไยดี
ตอสิ่งหรือเหตุการณแที่ประสบอยู และจากขอมูลการสะทองของชุมชนที่วา การเขาถึงการพนันใน
ชุมชน สามารถทําไดงาย คนในหมูบานเลนการพนันมานาน ในในปัจจุบันมีการเลนการพนันใน
หมูบานมากขึ้น จํานวนเงินมากขึ้น ชุมชนไมคิดวาการพนันเป็นปัญหา โดยชาวบานมองวา การเลน
การพนันในชุมชนไมไดเป็นปัญหาสามารถจัดการได เป็นการเลนกันภายในชุมชนเทานั้น โดยสวนใหญ
จะเลนกันชวงบุญเทศกาลสําคัญ เทานั้น ไมไดเลนตอเนื่อง แตการอธิบายดังกลาว ยังขาดขอมูลที่เป็น
ขอเท็จจริงจากการศึกษาในระดับครอบครัวและชุมชน
6.4 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการศึกษานี้มีขอจํากัด ที่ใชเวลาศึกษา จํานวน 6 เดือน ซึ่งเป็นชวงเวลาที่สั้น ตอ
การนําผลวิจัยเพื่อไปสรางการเปลี่ยนแปลงใหเด็ก เยาวชนเกิดการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน
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เพื่ อ การควบคุ ม ตนเองในการเข า สู ว งการพนั น ในชุ ม ชนท อ งถิ่ น ชายแดนไทย-กั ม พู ช า ดั ง นั้ น
ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการตอยอดในเชิงการพัฒนาทองถิ่น เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ มีขอเสนอ
4 ประการสําคัญ ดังนี้
ประการแรก ขอเสนอตอตัวเองของกลุมเด็ก เยาวชน คือ ตองไดรับภูมิคุมกันที่เกี่ยวกับการ
พนัน เพื่อใหเด็ก เยาวชนเหลานี้ ไมไปยุงเกี่ยวกับการพนัน ไมชวนเพื่อนไปเลนการพนัน ไมลองการ
พนัน และตองหาเด็ก ๆ อยากมีพื้นที่และกิจกรรมสรางสรรคแทํากับเพื่อน ๆ
ประการที่สอง ขอเสนอตอครอบครัว ดวยการเป็นแบบอยางที่ดีของพอแมผูปกครอง เพราะ
ครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญตอการตัดสินใจของเด็ก ขณะที่เด็กมีคําถามมากมาย เชน จะทําอยางไร
ใหสมาชิกในครอบครัวรับรูรวมกันถึงสถานะทางเศรษฐกิจของคนในครอบครัว รายรับรายจายของ
ครัวเรือน โดยเฉพาะในเรื่องรายจายการพนัน หรือ รายจายสิ้นเปลืองตาง ๆ ของครัวเรือน รวมถึงการ
สูญเสียเม็ดเงินที่เกิดจากการพนันของสมาชิกในครอบครั วเป็นอยางไร และจะแกปัญหา หรือทําให
เกิดประโยชนแไดอยางไร
ประการที่สาม ขอเสนอตอชุมชนทองถิ่น ชุมชน ควรมีการศึกษาและปฏิบัติการถึงมาตรการ
ควบคุมการเลนพนัน ดวยการสงเสริมและพัฒนาประเด็นการพนันในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย –
กัมพูชา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองมาใชในการเฝูาระวัง การปูองกัน การดูแล
การเยียวยา และการรั กษา ตลอดจนการสรางกลไกเพื่อสง ตอใหกับหน วยงานที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหเป็นรูปธรรมตอ
ประการที่สี่ ขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งตามสภาวการณแที่เด็กและคนในชุมชนมีความเกี่ยวของ
กับการเลนการพนันในรูปแบบตาง ๆ แตกตางจากชุมชนอื่น ๆ โดยทั่วไป จากอัตลักษณแความเป็น
ชุมชนเฉพาะถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ดวยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ภายใตนโยบาย
การพัฒนาของรัฐไทยและพื้นที่ความมั่นคงบริเวณชายแดนที่สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ
รวมถึงการรุกคืบของธุรกิจการพนันขามพรมแดนในรูปแบบตาง ๆ ชาวบานกําลังไดรับผลกระทบจาก
การพนันที่หลากหลาย โดยเฉพาะเมื่อกลยุทธแของอํานาจรัฐและทุนมุงหมายใหคนชุมชนทองถิ่นตอง
เขาสูวงการการพนัน การดําเนินการเพื่อการความคุมตนเองของเด็กและคนในชุมชนจึงเป็นไปไมได
เลย หากคนในครอบครัว คนในชุมชนเองยังมิไดตระหนักวา การพนันในมุมมองของเด็กที่ไดสะทอน
ถึงการเลนการพนันในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นแหงนี้ เป็นปัญหาที่ตองรวมมือกันหาแนวทางแกไขตอไป
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ภาคผนวก ก. เครื่องมือวิจัย
ชุดแนวคาถามการวิจัยเกี่ยวกับ “บริบทชุมชน” เพื่อศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่นเป็น
ขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนตามวัตถุประสงในขอ 1-3
1. ประวัติศาสตรแการกอตั้งชุมชนบานไพรพัฒนาเป็นอยางไร
2. ที่ตั้งและอาณาเขต ของชุมชนเป็นอยางไร
3. ทุนทางวัฒนธรรม /ประเพณี /ความเชื่อ ของคนในชุมชนและบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอยางไร
4. สภาพทางสังคม ของชุมชน และบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอยางไร
5. สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
เป็นอยางไร
6. มาตรการทางสังคม และความสัมพันธแของผูคนในชุมชนและบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอยางไร
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เลขที่แบบสอบถาม _ _ _
แบบสอบถาม (Questionnaire of Survey)
เรื่อง

การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ของนั กเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน ในหมูบานไพรพัฒนาและในโรงเรียนบานไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีคิด มุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีตอการพนันในพื้นที่
ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการสะทอนตอ
การพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
3. เพื่อหาขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในหมูบานไพรพัฒนาและโรงเรียน
บานไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์
การศึกษาการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิง หแ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการดําเนินงาน
ภายใตศูนยแวิจัยและบริการวิชาการดานเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยแศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเปูาหมายเพื่อศึกษามุมมองของเยาวชนใน
ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาตอการพนันในชุมชนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับสถานการณแ ความ
คิดเห็น การรับรูการพนันในชุมชน ทัศนคติตอการพนัน พฤติกรรมของเด็กเยาวชนตอการเลนการ
พนันในชุมชน รวมถึงการเปิดพื้นที่ของคนในชุมชนทองถิ่นตอมุมมองของเยาวชนตอการพนัน เพื่อให
ไดขอเสนอตอการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายตอปัญหาการพนันในระดับตอไป
แบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณแ
สวนที่ 2 วิธีคิด มุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นอีสานที่มีตอการพนันใน
ชุมชน
ทองถิ่น
สวนที่ 3 พฤติกรรม และการเขาถึงการพนันในชุมชนทองถิ่น
สวนที่ 4 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเลนการพนันของคนในชุมชนทองถิ่น
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สวนที่ 5 มาตรการควบคุมตอการพนันในชุมชนทองถิ่น
สวนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
คาชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง
จริง

และเติมคําหรือขอความลงในชองวาง ตามความเป็น

1. ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณแ .............................................................................................................
เบอรแโทรศัพทแ ..........................................................................................................
2.เพศ

เพศชาย

เพศหญิง

3. อายุ .............................ปี
4. กําลังเรียนหนังสือในระดับชั้น

 ม.1

 ม. 2

 ม. 3

5. ปัจจุบันทานอาศัยอยูหมูบานใด
บานไพรพัฒนา หมู 3
บานไพรพัฒนา หมู 10
หมูบานอื่น ระบุชื่อหมูบาน ………………………….
6. ปัจจุบันนี้ทานพักอาศัยอยูกับใครบาง
อยูคนเดียว
เพื่อน
ครอบครัว
ญาติผูใหญ

พี่นอง / ลูกพี่ลูกนอง
คนรัก
อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

7. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวทานจํานวนเทาได
ต่ํากวา 2,000 บาท
-20,000 บาท
-5,000 บาท
-30,000 บาท
-10,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
8. สถานภาพครอบครัวของทานในปัจจุบันเป็นอยางไร
พอแมอยูดวยกัน
พอแมแยกกันอยู โดยที่ไมมีใครแตงงานใหม
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พอแมแยกกันอยู โดยที่ฝุายหนึ่งฝุายใดหรือทั้งสองฝุายแตงงานใหม
พอหรือแมเสียชีวิต (คนใดคนหนึ่ง)
พอและแมเสียชีวิตทั้งคู
ส่วนที่ 2 วิธีคิด มุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นอีสานที่มีต่อการพนันในชุมชน
ท้องถิ่น
9. ความหมายของการพนัน เมื่อนึกถึงการพนันทานนึกถึงอะไร
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. ทานเคยมีประสบการณแในการเสี่ยงโชค หรือไม
ถาเคยใหระบุ
 เคย
 เคยได มากสุด จํานวน..............  เคยเสีย มากสุด จํานวน................
 ไมเคย
11. ทานรับรูวาคนในชุมชนของทานมีการเสี่ยงโชคครั้งแรกเมื่อไหร ?
 ตั้งแตประถมศึกษา  ตั้งแตมัธยมศึกษา ตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ตั้งแตระดับ ปวส.  ตั้งแตปริญญาตรี หรือสูงกวา
12. การพนันที่พบเห็นในชุมชนของทาน มีอะไรบาง
ชื่อกิจกรรม
1. หวยไทย
2. หวยลาว
3. หวยฮานอย
4. หวยหุน
5. สลากกินแบงรัฐบาล
6. ทายผลกีฬาฟุตบอล
7. ทายผลกีฬาอื่นๆ
8. ตูมา
9. ชนไก
10. วัวชน
11. แขงมา
12. ปลากัด
13. ไพ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ
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ชื่อกิจกรรม

ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

14. บาคารา
15. ไฮโล
16. ตูสล฿อต
17. สงชิ้นสวนชิงรางวัล
18. สงขอความสั้น (SMS) ทายผลในรายการวิทยุ
หรือทีวี
19. บิงโก
20. มวย
21. บั้งไฟ
22. ปาโปุง/ปาเปูา
23. แขงรถ
24. การพนันในบอนคาสิโน ชายแดนไทย-กัมพูชา
25. สนามบั้งไฟ ชายแดนไทย – กัมพูชา
26. น้ําเตาปูปลา สอยดาว เกมโดมิโน
27. จับสลากรางวัล
ส่วนที่ 3 พฤติกรรม และการเข้าถึงการพนันในชุมชนท้องถิ่น
13. ทานมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลนพนันจากสื่อประเภทตางๆระดับใด (เลือกเรียงลําดับ
ความสําคัญมากสุด 3 ลําดับโดยการเติมตัวเลข 1 2 3 ใน )
ประเภทสื่อ
โทรทัศนแ
วิทยุกระจายเสียง
หนังสือพิมพแ นิตยสาร
ใบปลิว / แผนพับ
ขอความสั้น (SMS) ผานโทรศัพทแมือถือ
เพื่อน
ครอบครัว (พอ แม ญาติพี่นอง)
คนรัก
เฟสบุ฿ค (Facebook)
ยูทูป (YouTube)
เว็บไซตแตาง ๆ
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14. การพนันประเภทใดบางที่ทานเกี่ยวของสัมพันธแ
ชื่อกิจกรรม
เคยเล่น
1. หวยไทย
2. หวยลาว
3. หวยฮานอย
4. หวยหุน
5. สลากกินแบงรัฐบาล
6. ทายผลกีฬาฟุตบอล
7. ทายผลกีฬาอื่นๆ
8. ตูมา
9. ชนไก
10. วัวชน
11. แขงมา
12. ปลากัด
13. ไพ
14. บาคารา
15. ไฮโล
16. ตูสล฿อต
17. สงชิ้นสวนชิงรางวัล
18. สงขอความสั้น (SMS) ทายผลใน
รายการวิทยุ หรือทีวี
19. บิงโก
20. มวย
21. บั้งไฟ
22. ปาโปุง/ปาเปูา
23. แขงรถ
24. การพนันในบอนคาสิโน ชายแดน
ไทย-กัมพูชา
25. สนามบั้งไฟ ชายแดนไทย – กัมพูชา
26. น้ําเตาปูปลา สอยดาว เกมโดมิโน
27. จับสลากรางวัล

ไม่เคยเล่น

ไม่เคยเล่นแต่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 4 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเล่นการพนันของคนในชุมชนท้องถิ่น
15. คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามความเป็นจริงมากที่สุดเพียงแหงเดียว
ระดับทัศนคติ
ทานมีทัศนคติตอการเลนการพนันในประเด็น เห็นดวย เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็น ไมเห็น
ตอไปนี้อยางไร
อยางยิ่ง
(4)
(3)
ดวย
ดวย
(5)
(2) อยางยิ่ง
(1)
1. การพนันชวยใหผูเลนผอนคลาย
ความเครียด
2. การพนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อสิ่งของที่ฉัน
ตองการ
3. การพนันทําใหผูเลนเป็นที่ยอมรับของกลุม
เพื่อน
4. ไมมีใครประสบความสําเร็จได จากการ
พนัน
5. การพนันชวยทําใหผูเลนรวยทางลัดได
6. ฉันรูสึกชื่นชมผูที่สามารถหารายไดเลี้ยง
ครอบครัวจากการเลนการพนัน
7. ฉันรูสึกตอตานเพื่อนที่เลนการพนัน
8. ฉันมีความสุขตอนลุนรางวัลจากหวยใตดิน
9. ฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาลเพิ่มรางวัลสลากกิน
แบง
10. ไมใชเรื่องงายเลยที่จะไดเงินจาก การพนัน
11. คนที่เลนการพนันเป็นคนที่นาชื่นชม
12. การพนันทําใหชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น
13.การพนันในบอนคาสิโนในประเทศกัมพูชา
ไมสงผลตอคนในชุมชน
14. มีคนในชุมชนของทานขามแดนไปเลนการ
พนันในบอนคาสิโน –สนามบั้งไฟ ที่ชายแดน
กัมพูชา
15. การเปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือ
สนามพนันบั้งไฟที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็น
เรื่องดี
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ตอนที่ 5 มาตรการควบคุมต่อการพนันในชุมชนท้องถิ่น
16. หากมีคนในชุมชนมีการเลนการพนันคนในชุมชนมีวิธีการปฏิบัติอยางไร?
ชื่อกิจกรรม
1. หวยไทย
2. หวยลาว
3. หวยฮานอย
4. หวยหุน
5. สลากกินแบงรัฐบาล
6. ทายผลกีฬาฟุตบอล
7. ทายผลกีฬาอื่นๆ
8. ตูมา
9. ชนไก
10. วัวชน
11. แขงมา
12. ปลากัด
13. ไพ
14. บาคารา
15. ไฮโล
16. ตูสล฿อต
17. สงชิ้นสวนชิงรางวัล
18. สงขอความสั้น (SMS) ทายผลใน
รายการ
วิทยุ หรือทีวี
19. บิงโก
20. มวย
21. บั้งไฟ
22. ปาโปุง/ปาเปูา
23. แขงรถ
24. การพนันในบอนคาสิโน ชายแดน
ไทย-กัมพูชา
25. สนามบั้งไฟ ชายแดนไทย – กัมพูชา
26. น้ําเตาปูปลา สอยดาว เกมโดมิโน
27. จับสลากรางวัล

เฉย

ว่ากล่าวตักเตือน

มีมาตรการ
ควบคุม
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ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อการควบคุม
ตนเองในการเข้าสู่วงการพนัน
17. ทานมีขอเสนอแนะตอ “เด็ก เยาวชน”ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมปกปูองตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. ทานมีขอเสนอแนะตอ “ครอบครัว” ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นเพื่อการควบคุมปกปูองตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. ทานมีขอเสนอแนะตอ “ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน” ในการสรางเสริมสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20. ทานมีขอเสนอแนะตอ “หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน โรงเรียน วัด ตํารวจ
โรงพยาบาล อําเภอ หนวยงานรัฐที่ชายแดน” ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ศูนยแวิจัยและบริการวิชาการดานเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษขอขอบคุณผูใหขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการศึกษาในโครงการนี้ทุกทาน
สัมภาษณแวันที่ ….....… เดือน……..........…………….พ.ศ. …….......…. สถานที่…………….........
ชื่อผูสัมภาษณแ............................................…………เบอรแโทรศัพทแ.............................................
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แนวคาถามการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย
เรื่อง
คาชี้แจง

วัตถุประสงค์

การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
แนวคาถามการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย เป็นเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน(กลุมที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
พนัน และกลุมที่ไมไ ดเกี่ยวของกับการพนัน) ในโรงเรียนบานไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
1. เพื่อศึกษาวิธีคิด มุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีตอการพนันในพื้นที่
ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการสะทอนตอการ
พนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา

3. เพื่อหาขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็ กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน
ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา
(กลุมเด็กที่มีสวนเกี่ยวของกับการพนัน และกลุมเด็กที่ไ มไดเกี่ยวของ
กับการพนัน)นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนบานไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ
1) แนวคาถามเกี่ยวกับวิธีคิด และมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นอีสานที่มีต่อ
การพนันในชุมชนท้องถิ่น
1. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนันในบริบท
ใหมแคไหน อยางไร?
2. ความคิด ความเชื่อ ทัศนะคติเกี่ยวกับการพนัน ของเด็กเยาวชนเป็นอยางไร?
3. การรับรู ประเภทการพนันที่มีในชุมชน
4. พฤติ กรรม/รูป แบบ/วิธี การ/สถานที่ เลน การพนันของคนในชุมชนในทั ศนะของเด็ก และ
เยาวชน
5. รูปแบบ/วิธีการที่เด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนัน
6. จัดลําดับการพนันที่สงผลกระทบมากสุด-นอยสุด ในทัศนะของเด็ก
7. ปัจจัยที่ทําใหเกิดการพนันในชุมชนทองถิ่น
8. ผลกระทบสิ่งที่ดี/สิ่งที่ไมดีเกี่ยวกับการพนัน
9. การรับรูมาตรการทางสังคมในการปูองกันแกไขปัญหาการพนัน
10. วิธีการสรางเสริมเด็กและเยาวชนไมใหเขาสูวงการการพนัน
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2) แนวคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมกระบวนการจัดการการพนันในมิติของคนและหน่วยงานใน
ชุมชนท้องถิ่นและผลสะท้อนกลับการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในชุมชนท้อ งถิ่นภาค
อีสาน
1. ชุมชนคิดอยางไร ตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชน
2. พฤติกรรมรูปแบบ/วิธีการที่คนในชุมชนทองถิ่นเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนัน ในชุมชน
และบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอยางไร
3. ปัจจัยที่ทําใหเกิดการพนันในชุมชนทองถิ่น และบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอยางไรบาง
4. ผลกระทบสิ่งที่ดี/สิ่งที่ไมดีเกี่ยวกับการพนันในชุมชน และบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเป็น
อยางไร
5. มาตรการทางสังคมในการปูองกันแกไขปัญหาการพนันในชุมชนเป็นอยางไรบาง
6. วิธีการสรางเสริมเด็กและเยาวชนตอการควบคุมตนเองไมใหเขาสูวงการการพนัน เป็นอยางไร
7. มีแนวทางขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุม
ตนเองในการเขาสูวงการพนันในชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นอยางไร
8. ขอเสนอเชิงการพัฒนาตอชุมชนทองถิ่น ขอเสนอเชิง นโยบาย ขอเสนอเชิง วิชาการ เป็น
อยางไร
3) แนวคาถามาข้อเสนอแนะต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นอีสานเพื่อ
การควบคุมตนเองในการเข้าสู่วงการพนัน
1. ทานมีข อเสนอแนะตอการสรางเสริม สุขภาวะเด็ก และเยาวชนในชุม ชนทอ งถิ่นเพื่อการ
ควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร
2. ทานมีขอเสนอแนะตอระดับครอบครัว ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร
3. ทานมีขอเสนอแนะตอผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและ
เยาวชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร
4. ทานมีขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน โรงเรียน วัด ตํารวจ โรงพยาบาล
อําเภอ หนวยงานรัฐที่ชายแดน ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่น
เพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร
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ภาคผนวก ข รายชื่อให้ข้อมูล
1. เด็ก เยาวชน ในบานไพรพัฒนาทั้ง 2 หมู จํานวน 85 คน
2. นางสาวโสภิดา เบาทอง
3. นายจิรานุวัฒนแ บังเอิญ
4. นางสาวสมบูรณแ
5. นางสาวกชกร สุขรมยแ
6. นางสาวอาทิตยา ธรรมษา
7. นางสาวสมบูรณแ วรรณวงษแ
8. นางสาวปวีณา แสนพร
9. นายถนัด สีดา 37 ม.10 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ
10. นายนิทัศนแ สิทธิชัย 10 ม. 3 ต.ไพรพัฒนาอ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ
11. นายสวงคแ เสนคราม 9809 ม. 3ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ
12. นายบุญมี เสนคราม 48 ม. 3 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ
13. นายบันเทิง แสงสวาง 98 ม. 10 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ
14. นายณัฐภัทร ธณีวงศแ 84/1 ม. 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ
15. นายแสวง นันทวงศแ ม. 7 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ
16. นางสาวดวงกมล แหวนเพชร ม. 3 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ
17. นายสุรินทรแ มโนชาติ 30 ม. 3 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ
18. นายวุฒิพงษแ บุญขาว 4/1 ม. 3 ต.หวยสําราญ อ.ขุขันธแ จ.ศรีสะเกษ
19. เจาหนาที่รัฐ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
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ภาพพนวก ค ภาพการดาเนินกิจกรรมวิจัย

ภาพที่ 1 ประชุมเตรียมทีมแกนนํานักวิจัยเยาวชน บานไพรพัฒนา

ภาพที่ 2 หลวงพอพุฒิ วายาโม เจาอาวาสวัดไพรพัฒนาเขารวมฟังและใหแนวทางการศึกษาวิจัย
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ภาพที่ 3 เก็บขอมูลบริบทพื้นที่ ลานจอดรถองคแการบริหารสวนตําบลบานไพรพัฒนา ชายแดนไทยกัมพูชา

ภาพที่ 4 เก็บขอมูลบริบทบอนคาสิโน ชายแดนกัมพูชา
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ภาพที่ 5 เตรียมประชุมแกนนํานักวิจัยเด็กเยาวชนบานไพรพัฒนา รวมกับแกนนําชุมชน

ภาพที่ 6 ออกแบบกรอบเก็บขอมูลวิจัยรวมกับแกนนําเด็กและเยาวชนบานไพรพัฒนา
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ภาพที่ 7 ออกแบบการเก็บขอมูลวิจัยรวมกับแกนนํานักวิจัยเด็กและเยาวชน บานไพรพัฒนา
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