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  การวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อการพนันใน
พื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนท้องถิ่นและผล
การสะท้อนต่อการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา และ3) เพื่อหาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเอง
ในการเข้าสู่วงการพนัน การศึกษาครั้งใช้ระเบียบวิจัยแบบผสม (Mix Method) ระหว่างวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative approach) และวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) โดยใช้เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้แบบสอบถาม จ านวน 85 ราย แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 10 ราย  การสนทนากลุ่ม ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การประชุมการสะท้อง
ข้อมูลจากหมู่บ้าน  โดยเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง บ้านไพรพัฒนา ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะ
เกษ เหตุผลในการเลือกพื้นท่ีดังกล่าว ประการแรกเพราะเป็นพื้นท่ีชายแดนไทย -กัมพูชา มีพื้นท่ีติดกับบ่อน
คาสิโน ประเทศกัมพูชา ประการท่ีสอง เป็นพื้นท่ีห่างไกลมีลักษณะเป็นชนบทและมีความเป็นชุมชน สามารถ
รวมกลุ่มเพื่อด าเนินการในการเรียนรู้ร่วมกันได้ และประการสุดท้าย เป็นพื้นท่ียังไม่มี กลไกในการท างานหรือ
การขับเคล่ือนงานด้านการพนันในระดับชุมชน โดยเก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน เมษายน 2561 
 ผลการศึกษา มีดังนี้ 

 ประการแรก ภายใต้บริบทชุมชน ท่ีอยู่พื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ท าให้ เด็ก เยาวชน 
และชาวบ้านา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์เขมร ท่ีมีอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์เขมรทางความเช่ือ วัฒนธรรม
ประเพณี ท่ีเปล่ียนแปลงไปภายใต้วิถีชีวิตการด ารงอยู่ด้วยภายใต้บริบทชุมชนและการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี 
อยู่ในพื้นท่ีชายแดนท่ีมีความ “พิเศษ” แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นโดยท่ัวไป ภายใต้พื้นท่ีความมั่นคงของรัฐและ
กลไกอ านาจต่างๆในพื้นท่ีบริเวณชายแดน-กัมพูชา ท่ามกลางนโยบายการพัฒนาของรัฐไทย ท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างรวดเร็ว  

ในมิติด้านสังคม การเมือง ของการพนันในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ชุมชนแห่งนี้
ก าลังเผชิญปัญหาโดยได้รับแรงกระตุ้นการพนันในท้องถิ่นท่ีมีการเล่นพนันกันโดยท่ัวไป และจากธุรกิจการพนัน



ข้ามแดนในพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา เช่น บ่อนคาสิโน สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนามไก่ชน อันเป็นกีฬาสร้าง
สัมพันธ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพราะชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นท่ีชายแดน ท่ีมีความพิเศษ คือ มีความ
สลับซับซ้อน มีความเล่ือนไหล หลากหลายและมีข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขพิเศษ ภายใต้กลยุทธการดึงดูดนักพนัน 
ท่ีหลากหลายแตกต่างออกไปรวมถึงการก่อผลประโยชน์และเอื้ออ านวยด้านอ านาจของผู้ท่ีอยู่บริเวณชายแดน
ด้วย 

ประการท่ีสอง มุมมองและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนต่อการพนันในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นชายแดน
ไทย-กัมพูชา พบว่า ข้อมูลพื้นฐานเด็กเยาวชนในพื้นท่ี เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับช้ันเรียน การอยู่อาศัย ลักษณะ
ทางสังคมและการมีรายได้ของครอบครัวเด็ก เป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นท่ีเป็นสาเหตุและปัจจัยท่ีหลากหลาย
ด้วยพื้นฐานทางครอบครัว ชุมชนและสังคม จากสภาพแวดล้อม ชุดประสบการณ์จากการเรียนรู้ของเด็ก 
เยาวชนท่ีแตกต่างกัน ท่ีเกิดจากการขัดเกลาทางสังคมท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การนิยาม การพนันในความหมาย
ของเด็ก เยาวชน ท่ีหลากหลาย รวมถึงการมีประสบการณ์ในการเส่ียงโชคหรือการเล่นการพนันและการรับรู้
การเล่นการพนันครั้งแรกของเด็กและและคนในชุมชน ท่ีสามารถจ าแนกประเภทของการพนันท่ีเด็กรับรู้มีอยู่
ในหมู่บ้านได้   

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนแห่งนี้  สามารถเข้าถึงการพนันได้ง่ายข้ึนด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไป 
ส่งผลถึงพฤติกรรมการเล่นพนันของเด็ก เยาวชน และคนในหมู่บ้าน ท่ีสามารถการเล่นพนันได้หลากหลายท้ัง
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) และท่ี
บ่อนคาสิโน ท่ีช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง และการเล่นบั้งไฟ ท่ีสนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา   

ประการท่ีสาม กระบวนการจัดการการพนันในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชา พบว่า คนใน
หมู่บ้านเล่นการพนันมานาน และชุมชนมีการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นการพนันในชุมชน ผ่าน จารีต กฎ
ข้อห้ามระเบียบของชุมชน มาตรการนโยบายจังหวัด และมาตรการทางกฎหมาย แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะมี
อยู่จริงแต่การน ามาตรการต่างๆมาใช้ยังเป็นข้อจ ากัด และขาดกลไกสนับสนุน ท่ีชัดเจน ในขณะท่ีคนในชุมชน
เองยังเข้าถึงการพนันในชุมชนสามารถท าได้ง่าย ในขณะท่ีปัจจุบันคนในชุมชุนก าลังเผชิญมีการเล่นการพนันใน
หมู่บ้านมากขึ้น จ านวนเงินมากขึ้นจากการพนันท่ีบ่อนคาสิโน ท่ีประเทศกัมพูชาและการพนันในชุมชน ท่ีชุมชน
เองไม่คิดว่าการพนันเป็นปัญหา  แต่การอธิบายดังกล่าว ยังขาดข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงจากการศึกษาในระดับ
ครอบครัวและชุมชนในชุมชน  

ประการท่ีส่ี แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเข้าสู่วงการ
พนันในชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา สามารถกระท าการได้โดยการบูรณาการท างานเชิงรุก ด้วยการ 
สร้างกระบวนการรับรู้ให้เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนได้รับภูมิคุ้มกันท่ีเกี่ยวกับการพนัน เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และคนในชุมชนเหล่านี้สามารถตัดสินใจเองว่า จะเข้าร่วมหรือปฏิเสธ การเล่นการพนัน จากกลไก 4 ส่วน
ส าคัญ คือ กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้น าชุมชนกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มหน่วยงานพัฒนา
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นชุมชนเฉพาะถิ่นในพื้นท่ีชายแดนไทย - กัมพูชา  

การด าเนินการเพื่อการความคุมตนเองของเด็กและคนในชุมชนจะเป็นไปไม่ได้เลย หากคนใน
ครอบครัว คนในชุมชนเองยังมิได้ตระหนักว่า การพนันในมุมมองของเด็กท่ีได้สะท้อนถึงการเล่นการพนันใน
พื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นแห่งนี้ เป็นปัญหาท่ีต้องร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

“การพนัน” (Gambling) นับไดวาเป็นปรากฏการณแทางสังคมท่ีคนรูจักมาในอดีตต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรแและการพนันมีพัฒนาการตกทอดมาถึงในปัจจุบัน โดยท่ัวไปแลวการพนันจะ
เกี่ยวของกับมิติทางสังคม ซึ่งหมายถึงสาเหตุและผลกระทบเชิงพฤติกรรม มิติทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
หมายถึง มูลคาตัวเลขทางดานเศรษฐศาสตรแท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการพนัน และมิติทางดานกฎหมาย 
วาการพนันส่ิงได ไมผิดกฎหมาย และการพนันไดผิด กฎหมาย และใชการควบคุมการพนัน  โดยท้ังนี้
หากแตตองพิจารณาวากิจกรรมทางสังคม กิจกรรมใดเป็นการพนันตองคํานึงถึง บริบททางสังคม 
ประวัติศาสตรแและองคแประกอบท่ีเกี่ยวของ เชน จุดมุงหมาย รูปแบบเงื่อนไข หรือวิธีการเลน เป็นตน 
ดังนั้นโดยท่ัวไปการพนัน จึงหมายถึงอะไรก็ไดท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงหรือความไมแนนอน 
 ในสังคมไทย เรามักพบเห็นภาพการเลนการพนันไดท่ัวไป เพราะผูเลนการพนันมีชอง
ทางการเลนท่ีสามารถเขาถึงไดงาย มีการพนันหลากหลายรูปแบบและมีการเลนกันอยางกวางขวาง 
ท้ังการพนันท่ีไดรับการอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย เชน สลากกินแบงรัฐบาล การแขงมา มวย เป็น
ตน และการพนันท่ีผิดกฎหมาย เชน การเลนหวยใตดิน บอนพนันตามสถานท่ีตางๆโดยการลักลอบ
เปิดเลนการพนัน และเลนการพนันผานระบบออนไลนแท่ีมีความหลากหลาย โดยจะเห็นไดวาการเลน
พนันในปัจจุบันไดแทรกอยูในสังคมทุกระดับช้ันโดยแทรกซึมเขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแอยูในวิถีชีวิต
การหาอยู หากิน ท้ังในระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บางครั้งการพนันไดแทรกซึมเขาไปในงาน
บุญประเพณี ความเช่ือ การละเลนของผูคนท่ีอาศัยในแตละพื้นท่ี โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีชุมชน
ทองถิ่นอีสาน เราก็เห็นภาพการพนันคลายกันกับสังคมไทยโดยท่ัวไป เพียงแตมีการพนันพื้นบาน และ
การเลนการพนันในเทศการงานบุญประเพณี ท่ีตางกัน เชน งานบุญเดือน 6 บุญบั้งไฟ บุญแขงเรือ 
บุญงานวัด งานศพ เป็นตน  
 บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนทองถิ่น
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 ท้ังสองชุมชน
ทองถิ่นโครงสรางหมูบาน ท่ีประกอบดวย บาน ท่ีมีระบบผูนําท่ีเป็นทางการ ผูใหญบาน กํานัน  วัด 
โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีวัด มีโรงเรียนขยายโอกาสท่ีใหบริการดานการศึกษาโดย
มีเด็กนักเรียนจากหมูบานบริเวณใกลเคียง จํานวน   คน รวมถึงเด็กนักเรียนจากประเทศกัมพูชาท่ี
อาศัยอยูบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชามาเรียนรวมดวย จํานวน 38 คน  
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 ปัจจุบันบานไพรพัฒนานอกจากคนในชุมชนสวนหนึ่งจะเกี่ยวของกับการพนันในหมูบาน
เชนเด่ียวกันกับชุมชนทองถิ่นอีสานอื่นๆแลวยังมีปัจจัยเส่ียงและมีแรงกระตุนจากธุรกิจการพนันมาก
ขึ้น ไมไดเป็นแคหมูบานทางผานของนักพนันจากหมูบานอื่นท่ีจะไปเลนการพนันท่ีบอนคาสิโน เหมือ
แตกอน เพราะบานไพรพัฒนาเป็นหมูบานท่ีชายแดนท่ีต้ังอยูทามกลางพื้นการพัฒนาบริเวณชายแดน
ของรัฐไทย สงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง ขณะท่ี
วัดบานไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง มีความเช่ือเรื่องโชคลาภ) ไดรับการพัฒนาใหกลายเป็นจุดศูนยแกลาง
ของการทองเท่ียวโดยชาวบานและนักทองเท่ียวและนักพนันบางกลุมจะแวะมาเคารพบูชากอนและ
ออกเดินทางไปเลนพนัน เพราะมีเสนทางลาดยางสะดวก มีระทางท่ีต้ังหมูบานถึงจุกผานแดนถาวร
ชองสะงํา เพียง 18 กิโลเมตรเทานั้น ขณะท่ีชาวบานในบริเวณดังกลาวบางสวนมีวิถีชีวิตในการทํามา
หากินบริเวณดานชายแดนชองสะงําท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการพนันมากขึ้นดวย เชน การประกอบอาชีพ
คาขาย รานอาหาร มอเตอรแไซคแรับจาง รับทําท่ีจอดรถสําหรับคนขามแดน เพื่อไปเลนการพนันท่ี
ชายแดนกัมพูชา เชน บอนคาสิโน บอนบั้งไฟ ขณะท่ีชายแดนไทยมีสนามไก สนามมวย และเป็นท่ี
นาสนใจวาปัจจุบันมีคนในชุมชนแหงนี้ขามแดนไปเลนการพนันท่ีบอนคาสิโน และคนในตําบลไพร
พัฒนาไปเลนการพนันและเคยไดรับรางวัลแจ็คพ็อต จากการเลนการพนันท่ีบอนคาสิโน ประเทศ
กัมพูชา เป็นตน และเป็นท่ีนาสนใจวา จากขอมูลของผูวิจัยท่ีไปเขารวมสังเกตการณแการเลนการพนัน
ท่ีบอนบั้งไฟท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2559 พบวา มีคนท่ีอาศัยอยูในตําบล
ไพรพัฒนาเขาไปเป็นทีมงานของขบวนการบั้งไฟขามแดน โดยมีนักพนันเยาวชน วัยแรงงาน ชายหญิง 
คนเฒาคนแก บางคนไดนําเด็กเล็ก เขาไปเลนการพนันบั้งไฟ อีกดวย 

เป็นท่ีทราบกันดีแลววา การเลนการพนัน ทําใหเกิดปัญหาท่ีหลากหลาย ท้ังในมิติสังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมาย สงผลกระทบในหลากหลายมิติ ดังนั้นรัฐไทยไดออกฎหมายควบคุมการเลนการ
พนันท้ังในรูปแบบการเลนการพนันท่ีถูกกฎหมายท่ีไดรับอนุญาตอยางถูกตองมีกฎหมายรองรับ และ
การเลนการพนันท่ีผิดกฎหมาย และการการควบคุมการเลนเป็นรายกรณี เชน คําส่ังหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 27/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาความเดือดรอนจากการ
จุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน เพื่อใหแตละ
จังหวัดจัดทําประกาศ เกี่ยวกับมาตาการการปูองกัน และการควบคุม 
 นอกจากนั้น ในบางชุมชนทองถิ่นเองก็มีการสรางมาตรการ มีการกําหนดนโยบาย มีบรรทัด
ฐานของชุมชนทองถิ่นรวมกับหนวยรัฐและภาคประชาสังคมไดมีการกําหนดมาตรการ ขอบังคับ และ
ออกระเบียบกฎเกณฑแ ของตนเองเพื่อปูองกันไมใหคนในชุมชนทองถิ่น เขาไปยุงเกี่ยวกับการพนัน 
หรือเลนการพนัน เชน นโยบายหมูบาน ศีล หมูบานปลอดเหลา ปลอดการพนัน มีธรรมนูญตําบล 
นโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหลา ปลอดการพนัน โดยรับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตลอดท้ังปี 

ขณะท่ีผานมามีงานวิชาการของศูนยแศึกษาปัญหาการพนัน เกี่ยวของกับ การพนันใน
สังคมไทย โดย ศิริพร ยอดกมลศาสตรแ พบวา สังคมไทยมองวาคนเลนการพนันไมใชคนเลว ถาเลน
เพื่อความสนุกสนาน สรางความสัมพันธแในชุมชน หรือเลนเพื่อเส่ียงโชค แตกลุมท่ีเป็นปัญหา คือ นัก
พนัน เป็นคนไมดี เป็นคนท่ีหมกมุนหรือใชเวลาสวนใหญเพื่อการเลนพนัน แสวงหาท่ีจะเลนพนัน
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ตลอดเวลา ทุกรูปแบบ ซึ่งในแตละชุมชนจะมีกลุมท่ีเป็นปัญหาหรือเรียกวา นักพนัน ไมกี่คน เมื่อการ
เลนพนันไมใชปัญหา จึงไมใชเรื่องแปลกท่ีคนไทยเกือบ รอยละ 77 เคยเลนการพนันมาแลว โดยผูท่ีมี
อายุตํ่าสุดในการเลนพนันครั้งแรกมีอายุเพียง 7 ปี และสถานท่ีเลนการพนันครั้งแรกๆมักอยูในบาน 
ละแวกบาน หรือในโรงเรียน โดยคนเลนพนันบางคนคอยๆพัฒนาการเลนจากวงเล็กไปสูวงท่ีใหญขึ้นๆ 
และมีโอกาสกลายเป็นนักพนัน ในท่ีสุด 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
อันดับหนึ่งของการพนันไทยควบคูกับสลากกินแบงรัฐบาล โดยมีการพนันในบอนและการพนัน
ฟุตบอลติดอันดับตามมา และประมาณการจํานวนเงินท่ีสะพัดในอุตสาหกรรมการพนันตลอดท้ังปีสูง
ถึ ง  3 5 7 , 2 7 5  ล า น บ า ท  ( http://www.gamblingstudy-
th.org/issues_topic_1/43/1/1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0
%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%
B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/ ) 
เขาใชเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ) 

ขณะเดียวกัน มีขอมูลงานวิชาการ การพนันในยุคเปล่ียนผาน รายงานประจําปี 2559 ศูนยแ
ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย มีการศึกษาสถานการณแท่ีเกี่ยวของกับการพนัน 
พบวา ปรากฏการณแการเลนการพนันของคนไทย มีแนวโนมท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสถานการณแการเลน
พนันในประเทศไทย ประจําปี 2558 โดยศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ไดสํารวจ
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ใน 26 จังหวัด พบวา ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป เลนการพนัน 
รอยละ 52 .4  หรือประมาณ 27,393,678 คน  เมื่ อพิจารณาตามภูมิภาค 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) 
ส่ิงสําคัญประเด็นหนึ่ง คือ ในรายงานวิชาการไดระบุ ชัดเจนวา มีเด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของกับ
วงการการพนันจํานวน มากถึง 3.1 ลานคน อายุนอยสุด คือ 7 ปี ขณะท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมมีการ
สรุปคดีความ ปี 2558 พบวา คดีท่ีเกี่ยวของกับการพนันเปูนคดีท่ีขึ้นสูศาลช้ันตนสูงสุดเป็นอันดับสาม 
รองจากคดียาเสพติดและคดีจราจร 

เชนเดียวกัน มีการศึกษาปัญหาการพนันในกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุนอยกวา 20 ปี 
(ชวง 15-19 ปี) พบวา เยาวชนรอยละ 39.4 เคยมีประสบการณแเลนการพนัน โดยเริ่มเลนการพนัน
ครั้งแรกที่มีอายุตํ่าท่ีสุด ท่ีพบ คือ 7 ปี และอายุเริ่มเลนเริ่มมีแนวโนมลดลง แสดงใหเห็นวาการเขาสู
การพนันในสังคมไทยเป็นเรื่องงายแมกระท้ังในกลุมเยาวชน เนื่องจากการพนันท่ีมีความต่ืนเตนทา
ทาย สอดคลองกับนิสัยของวัยรุนท่ีอยากรูอยากลอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก เยาวชนท่ีอยูในครอบครัว
หรือสภาพแวดลอมท่ีมีคนเลนการพนันเปรียบเสมือนวาเป็นการสรางความคุนเคยและความเคยชิน 
ทําใหเด็กเหลานั้นรูสึกวาการเลนการพนันเป็นเรื่องธรรมดา 
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จะเห็นไดวาท่ีผานมา งานวิชาการการพนันในทัศนะ มุมองของเด็ก เยาวชน มีนอย โดยเฉพาะใน
ชุมชนทองถิ่นอีสานโดยชุมชน สังคมยังไมทราบถึงทัศนะ ความคิด ท่ีเป็นมุมมองของเด็กท่ีมีตอการ
พนันในชุมชนทองถิ่นของพวกเขา ท้ังในกลุมเด็กเยาวชนในกลุมท่ีเกี่ยวของและเลนการพนัน และกลุม
เด็กเยาวชนที่ไมไดยุงเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งงานวิชาการท่ีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการพนัน สวนใหญมุงเนน
มุมมองของนักวิชาการในเชิงดานเศรษฐกิจการพนัน สังคม ท้ังในมิติการพนันท่ีถูกกฎหมายและไมถูก
กฎหมายท่ีคนในสังคมเขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแ กับการพนัน สถานการณแท่ีเกี่ยวของกับการพนัน
ของเด็กและเยาวชนที่เขาไปเกี่ยวของ ซึ่งไมไดใหรายละเอียดมุมมองของเด็กและเยาวชนตอการพนัน
มากนัก 

จากการจัดเวทีวิเคราะหแปัญหาเพื่อพัฒนาหาโจทยแในการวิจัยการพนัน วันท่ี 28 มิถุนายน 
2560 ท่ีศูนยแวิจัยและบริการวิชาการดานเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รวมกับ
นักวิจัยและอาจารยแในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จํานวน 6 คน พบวา งานวิจัยนี้สนใจประเด็น
การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นอีสาน เนื่องจากเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นอีสานมีวิถีชีวิต และมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแกับวงการการพนันในรูแบบท่ี
หลากหลาย ท้ังงานการพนันในบุญประเพณี การพนันในรูปแบบอื่นๆขณะเดียวกันพื้นท่ีบริบทชุมชน
ทองถิ่นในแตละพื้นท่ีมีความแตกตางกัน เชน อยูใกลบอนคาสิโนเพราะมีพื้นท่ีติดชายแดนไทย-กัมพูชา 
เป็นชุมชนดังเดิม มีกฎระเบียนมาตรการทางสังคมท่ีแตกตางกัน และคาดวาพวกเขาคุนเคยกับการ
นิยามการพนันจากภายนอก โดยมุงเนนใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะพวกเขาคือเด็กใน
วันนี้จะเจริญเติบโตเป็นผูใหญและเป็นตัวแทนของบุคลกรของชาติในอนาคต และมุมมองคนในชุมชน
ทองถิ่นคิดอยางไรตอมุมมองของเด็กและเยาวชนตอการพนัน เนื่องจากเด็กและเยาวชนอาศัยอยูใน
ครอบครัว ชุมชนและคนในสังคม ท่ีเลนการพนัน และมีการเลนการพนันในรูปแบบและโอกาสตางๆ 

ดังนั้น การดําเนินงานของโครงการฯเพื่อใหไดชุดความรูขอมูลขอเท็จจริงการพนันในมุมมอง
ของเด็กเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการดําเนินงานงานวิจัยภายใตศูนยแวิจัยและบริการวิชาการดานเด็กและ
เยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยแศึกษาปัญหาการ
พนัน จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มี
เปูาหมายเพื่อศึกษามุมมองของเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชาตอการพนันในชุมชน
ทองถิ่น ท่ีเกี่ยวของกับสถานการณแ ความคิดเห็น การรับรูการพนันในชุมชน ทัศนคติตอการพนัน 
พฤติกรรมของเด็กเยาวชนตอการเลนการพนันในชุมชน รวมถึงการเปิดพื้นท่ีของคนในชุมชนทองถิ่น
ตอมุมมองของเยาวชนตอการพนัน เพื่อใหไดขอเสนอตอการขับเคล่ือนในเชิงนโยบายตอปัญหาการ
พนันในระดับตอไป 
 
1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษานี้ มุงเนนไปท่ีการพนันในมุนมองของเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยูในบริบทหมูบาน
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาท่ีมีตอการพนันในชุมชนและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมุงเนนท่ี
กลุมเด็กและเยาวชนในกลุมท่ีมีสวนเกี่ยวของและเลนการพนันและ กลุมเด็ก เยาวชนท่ีไมมีสวน
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เกี่ยวของกับการพนัน เนื่องจากเด็กและเยาวชนอาศัยอยูในครอบครัว ชุมชน สังคม ท่ีมีวัฒนธรรม
ประเพณี ท่ีมีการพนันเขามาเกี่ยวของในรูปแบบตางๆ  ท้ังถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมายจาก
มาตรการ ขอหามตางๆจากชุมชน รวมถึงขอคิดเห็นจากคนท่ีเกี่ยวของ จากนั้นจะชวยกันนํามุมมอง
ของเด็กตอการพนันในชุมชนทองถิ่นไปสะทอนใหคนและหนวยงานในชุมชนชวยกันใหความเห็น 
วิเคราะหแและหาแนวทางสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองใน
การเขาสูวงพนันไดอยางไร โดยมีแนวคิดในการศึกษาไดดังนี้ 
 1.ภายใตบริบทชุมชนทองถิ่นชายแดน-ไทยกัมพูชา บานไพรพัฒนา ผูวิจัยจะนํา แนวคิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) มาอธิบาย โดยคณะวิจัยจะช้ีเห็นวาภายใตบริบทการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชนบท มีผลตอมุมมองดานการพนันของเด็กและ
เยาวชน ตนทุนทางวัฒนธรรมพิธีกรรม/ประเพณี /ความชวยเหลือเกื้อกูลกันแมยังเป็นทุนทางสังคมท่ี
จะปูองกันการเขาสูวงจรการพนันของเด็ก แตจําเป็นตองต้ังคําถามวาในหมูบานยังคงมีตนทุนทาง
สังคมเหลานี้หลงเหลืออยูจริงหรือไม 

2 มุมมองการพนันของเด็กและของคนในชุมชน ท่ีเกี่ยวของสถานการณแการพนัน การเขาถึง
รูปแบบวิธีการเลน และกลุมคนท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยจะนําแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของ
มนุษยแ (Behavior Change) มาอธิบาย โดยอธิบายใหเห็นถึงมุมมองดานการพนัน พฤติกรรม โดย
แนวคิดนี้จะชวยทําใหเห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมของมนุษยแ แบงไดเป็น 2 อยางคือ 1. พฤติกรรม
เปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา ทําใหผูอื่น
สามารถมองเห็นได สังเกตได เชน การเดิน การหัวเราะ การพูด ฯลฯ 2. พฤติกรรมปกปิดหรือ
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงแลว แตผูอื่นไมสามารถมองเห็นได 
สังเกตไดโดยตรงจนกวาบุคคลนั้นจะเป็นผูบอกหรือแสดงบางอยางเพื่อใหคนอื่นรับรูได เชน ความคิด 
อารมณแ การรับรู คณะวิจัยเห็นวาจะเป็นแนวคิดท่ีชวยในการทําความเขาใจพฤติกรรมของเด็ก 
เยาวชน และคนในชุมชนทองถิ่น ท่ีมีชวงอายุ (Gen) ท่ีแตกตางกันวาจะมีมุมมองตอการพนันท่ีตนเอง
เขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร 

3. กระบวนการจัดการการพนันและมุมมองดานตางๆของคนในชุมชนทองถิ่นบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ผูวิจัยจะนําแนวคิดการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
ภายใตเงื่อนไข นโยบาย/กฎหมาย/มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการพนัน ท้ังในระดับชุมชนทองถิ่นและ
ระดับนโยบายรัฐ ท่ีเกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง คณะวิจัยจะนํามาเป็นแนวคิดในการศึกษาเพื่อวิเคราะหแ
และถกเถียงเกี่ยวกับทิศทางและบทบาทของรัฐในการจัดการการพนันในหมูบาน 

4. ขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดน 
เพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชน จะชวยทําให
เด็กเยาวชน คนในชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวม ทําใหเกิดการบูรณาการทํางาน
โดยเช่ือมประสานการทํางานในระดับชุมชนทองถิ่นและระดับนโยบายตอไป  
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จากแนวคิดดังกลาวกําหนดเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยไดดังแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบในการศึกษาวิจัย 
 
1.3 ค าถามวิจัย 

1.3.1 ค าถามหลัก 
  การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชายแดน จะสามารถสรางขอเสนอเชิง
นโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อการ
ควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันไดอยางไร  
 

1.3.2 ค าถามรอง 
  1.  การพนันในมุมมองของเด็ก เยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -
กัมพูชาเป็นอยางไร  
  2. กระบวนการจัดการพนันในมุมมองของคนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -
กัมพูชามีการเปล่ียนแปลงอยางไร และมีมุมมองตอการพนันในมุมมองของเด็ก เยาวชนในพื้นท่ีชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอยางไร   
  3.  จะมีขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันไดอยางไร 
 
 
1.4 วัตถุประสงค์  

1 เพื่อศึกษามุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมีตอการพนันในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชา 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการสะทอนตอการพนัน
ในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 

มุมมองการพนันของเด็ก
เยาวชน และคนในชุมชน
ชายแดนไทย-กัมพูชา     

ขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดน เพื่อการ
ควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน ที่เกิดจาก

การมีสวนรวมของคนในชุมชน 

-บริบทชุมชน 

-สถานการณแและการเขาถึง
การพนัน รูปแบบ/วิธีการเลน/

กลุมคนเก่ียวของ 
-แนวคิดทฤษฏี 

แนวคิดทฤษฎี/กฎหมาย/นโยบาย/มาตรการจัดการควบคุมการพนัน  

 กระบวนการจัดการพนันและมุมมองการพนันของคนในชุมชนทองถิ่นชายแดน 
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3. เพื่อหาขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน  
 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ชุดขอมูลความรูเกี่ยวกับสถานการณแการพนันในมุมมองของเด็ก เยาวชนในชุมชนทองถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

2. สรางการรับรูกระบวนการจัดการพนันในชุมชนทองถิ่นและสถานการณแการพนันใน
มุมมองของเด็ก เยาวชน ในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 

3. แนวทางการเสริมสรางสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเอง
ไมเขาสูวงการพนัน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
เพื่อใหไดองคแความรูเพื่อสนับสนุนตามวัตถุประสงคแท่ีต้ังไว จึงไดมีการสํารวจองคแความรู ใน

เบ้ืองตน เป็นการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย การ
พนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบานไพร
พัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ  ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 
 เพื่อเป็นการทําความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาการพนันในมิติตาง ๆ ใหชัดเจนมากขึ้น 
การศึกษานี้จําเป็นตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวของกับการพนัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

2.1.1 ทฤษฎีการพนัน  
 (สังศิต พิริยะรังสรรคแ,2547 :1-35) ไดใหมุมมองทฤษฎีการพนันแบบด้ังเดิม 
(Conventional Theories) จากการสรุปสังเคราะหแการศึกษาการพนัน ผลงานตางๆของนักสังคม
วิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตรแ และอาชญวิทยา ชวงทศวรรษท่ี 1970 -80 (พ.ศ. 2513-2523) และได
กําหนดกรอบทฤษฎีการพนันแบบดังเดิม หมายถึง ผลงานตางๆของนักสังคมวิทยา จิตวิทยา 
เศรษฐศาสตรแ และอาชญวิทยา ชวงทศวรรษท่ี 1970 -80 (พ.ศ. 2513-2523) และพบวา การศึกษา
การพนันในชวงท่ีผานมามีจุดออนหลายประการรวมกัน คือ  

1) พวกเขาถือวาการพนันเป็นส่ิงท่ีคงท่ีตลอดกาลและมีอยูแบบเด่ียวโดยไมมีการผิดแปลก
แมแตนอย หรือโดยไมตองสนใจพลังทางการเมืองและศีลธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงซึ่งเป็นส่ิงกําหนด
คานิยม  

2) พวกเขายึดติดกับปรัชญาการศึกษาแบบเสรีนิยมซึ่งเป็นส่ิงจําเพาะตอการพัฒนาทาง
สังคมและประวัติศาสตรแของทุนนิยม โดยเฉพาะอยางยิ่งลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) และ
การใชเหตุผลทางเศรษฐกิจ (Economic Rationality) อันท่ีจริงการเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการ
พนันเกี่ยวโยงกับปทัฎฐาน (Norms) ทางการเมืองและสังคมท่ีปรากฏและความหวงใยในระเบียบวินัย
เพื่อความสงบของสังคม 

3) พวกเขามีความเช่ืออยางเปิดเผยหรือแฝงเรนวาการพนันเป็น ปัญหา ของการควบคุม
ทางสังคมและการบริหาร ดังจะเห็นไดจากแมกระท่ังในกรณีประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการพนันไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวาง แตการโตแยงเกี่ยวกับศีลธรรมและสถานะทางกฎหมายของการพนันมัก
เนนวา การพนันมีความโนมเอียงท่ีนําไปสูความยุงเหยิงทางสังคม 

4) เหมือนนักเศรษฐศาสตรแโดยท่ัวไป พวกเขาแยกการวิเคราะหแทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ออกจากกันโดยเด็ดขาดและถือวาแนวคิดดานวัฒนธรรมเป็นเพียงการสะทอนสภาพทางเศรษฐกิจ 
เป็นท่ีมาท่ีทําใหพวกเขาถือเอางายๆวาการพนันเป็นการพักผอน (Leisure) อยางหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรม
ทางสังคมท่ีแยกออกจากการทํางานและการผลิต 
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5) พวกเขาถือวาการพนันเป็นส่ิงท่ีไมมีท่ีมาท่ีไป (Ahistorical) หรือไมมีการเปล่ียนแปลง 
(Static) จึงไมสนใจพลวัตรของโครงสรางและกระบวนการท่ีมีความสลับซับซอน 

6) พวกเขาใชวิธีการศึกษาเชิงประจักษแ (Positive Approach) ในการศึกษาท่ียึดติดกับ
ลักษณะภายนอกของความสัมพันธแระหวางสังคมและเศรษฐกิจการเมืองในการพนันราวกับวามันเป็น
จริง  

7) พวกเขาประสบปัญหาการยึดสังคมตัวเองเป็นศูนยแกลาง (Ethnocentrism) และทําให
แยลง คือการไมมีมุมมองเปรียบเทียบอยางตรงไปตรงมา ระหวางบริบททางการเมืองและวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกัน  

8) ปรัชญาการศึกษาของพวกเขาขาดลักษณะวิภาษวิธี (Dialectical) ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ
ของความสัมพันธแตางๆ ในการพนัน เชน ความสัมพันธแระหวางชนช้ัน ระหวางทุนและรัฐ หรือระหวาง
ประชาชาติกับประเทศเพื่อนบาน 

ท้ังนี้ การจากศึกษาแนวคิดการพนันแบบดังเดิม และการศึกษาในชวงดังท่ีกลาวมาแลวนั้น  
เกิดมุมมองตอการพนันท่ีหลากหลาย 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 “การพนัน” ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไมไดมีบท

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 “การเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชคใหเงินหรือประโยชนแอยางอื่นแกผูเลน” แสดง
ความหมายของการพนันวาจะตองมีการเลนท่ีมีลักษณะไดหรือเสียเงินหรือทรัพยแสินกันในตัว 

 “การพนันขันตอ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การ
พนันซึ่งไดเสียกันโดยวิธีตอรอง 

“การพนันและขันตอ” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแบัญญัติไวในเอกเทศ
สัญญา ต้ังแตมาตรา 853 ถึงมาตรา 855 การพนันหรือขันตอ คือ สัญญาซึ่งคูสัญญาท้ังสองฝุายไดตก
ลงกันวา เมื่อมีเหตุการณแอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไมแนนอนเกิดขึ้นตรงตามเงื่อนไขของสัญญาแลว จะ
กอใหเกิดผลแพชนะกับคูสัญญานั้น คูสัญญาฝุายท่ีแพจะชําระหนี้อยางใดอยางหนึ่ง 
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“การพนัน” หมายถึง เลนเอาเงินหรือส่ิงอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหแ
เหล่ียม ไหวพริบ และฝีมือ รวมท้ังโชคดวย การเลนเชนนั้นเรียกวา การพนัน 

 “ขันตอ”  หมายถึง การเขาเลนเพื่อแสวงหาผลประโยชนแ โดยอาศัยการเส่ียงโชคใน
เหตุการณแอันไมแนนอนอันจะเกิดในภายหนา โดยคูสัญญา มีความคิดเห็นไมตรงกัน 

ขอแตกตางระหวางการพนันและขันตอก็คือ การพนันนั้นผูเขาเลนตองใชไหวพริบและ
ฝีมือรวมกับเหตุการณแอันเป็นเงื่อนไขแหงการแพชนะดวย แมจะเพียงฝุายเดียวก็ตาม สวนการขันตอ
นั้น ผูเขาเลนไมมีสวนรวมในเหตุการณแอันเป็นเงื่อนไขแหงการแพชนะกัน การแพชนะนั้นขึ้นอยูกับ
เหตุการณแตางๆ ท่ีไดตกลงกันวาจะมีผลไปในทางใด 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไดใหนิยาม การพนัน (อังกฤษ: gambling) หมายถึง การเลน
ชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือส่ิงอื่นใดดวยการเส่ียงโชค โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
การพนันอาจแบงไดหลายอยาง เชน การพนันในการแขงขัน ตัวอยางเชน เกมไพ เกมลูกเตเา การพนัน
โดยการทํานายผลท่ีคาดวาเกิดขึ้นในอนาคตเชน การแทงบอล การแทงมา และการพนันท่ีไมมีการ
แขงขันโดยข้ึนกับความนาจะเป็นของเหตุการณแท่ีเกิด เชน หวย 

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน การพนัน ความหมายจาก ก. เลนเอาเงิน
หรือส่ิงอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหแเหล่ียม ไหวพริบและฝีมือ รวมท้ังโชคดวย. น. การ
เลนเชนนั้น เรียกวา การพนัน  

สังศิต พิริยะรังสรรคแ (2547:2)  การพนันหมายถึง อะไรก็ไดท่ีมีลักษณะเป็นธุรกรรมทาง
การเงิน (Financial Transaction) ท่ีเกี่ยวของกับผลลัพธแของความไมแนนอน  

ดังนั้น การพนัน หมายถึง การเลนชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือส่ิงอื่นใดดวยการเส่ียงโชค 
โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีเกี่ยวของกับผลลัพธแท่ีไมแนนอน 

 
2.1.3 ประวัติความเป็นมาของการพนัน 
การพนันเป็นพฤติกรรมอยางหนึ่งในสังคมมนุษยแซึ่งไดเกิดขึ้นพรอมๆ กับวัฒนธรรมในทุก

ยุคทุกสมัย มีหลักฐานทางประวัติศาสตรแและโบราณคดีท่ีสามารถยืนยันถึงการเกิดขึ้นของการพนันได
มากมาย อาทิ การขุดคนพบลูกเตเาและกระดานท่ีใชในการเลน ณ แหลงโบราณคดีตางๆไมวาจะเป็นท่ี
เออรแ (Ur) ซึ่งพบหลักฐานในสมัย 2,000 ปีกอนคริสตกาล ท่ีครีต (Crete) พบหลักฐานในสมัย 1,800 
ปีกอนคริสตกาล ท่ีอียิปตแมีการพบหลักฐานในสมัย 1,600 ปีกอนคริสตกาลและท่ีอินเดียพบหลักฐาน
ในสมัย 1,000 ปีกอนคริสตกาล การพนันในการแขงมาก็มีหลักฐานปรากฏในอารยธรรมของชาวฮิท
ไทสแ (Hittiles) ในสมัย 2,000 ปีกอนคริสตกาล หรือแมแตในแหลงอารยธรรมทางเอเชียตะวันออก 
คือ จีน ก็มีบันทึกวา การพนันไดเกิดขึ้นมานานกวา 4,000 ปีแลว (Millen, 1996: 6) จนสามารถ
กลาวไดวา การพนันเป็นมรดกของมนุษยชาติท่ีเกาแกสืบทอดกันมาแตอดีตกาล 

การเลนการพนันในประเทศไทยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากท้ังประเทศจีนและประเทศ
อินเดียในประเทศจีนนั้นปรากฏหลักฐานทางอารยธรรมท่ีเกี่ยวกับการพนันและการเส่ียงทายตางๆมา
ต้ังแตสมัยโบราณ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการเส่ียงทายตามพิธีกรรมทางศาสนาของนักบวชลัทธิตางๆ 
อันมี ท่ีมา ดังนี้  ในพงศาวดารจีนสมัยฮั่นปกครองประเทศ ในสมัยของพระเจาสูนฮองเต ท่ี 7 
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ครองราชยแ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 669 ถึง พ.ศ. 688 มีขุนนางจีนผูหนึ่งคิดวิธีการเลนพนันชนิดหนึ่งขึ้น 
เรียกวา “อีจ๋ี” แปลวา กระแปะ ซึ่งเป็นท่ีมาของการเลนถั่วในปัจจุบันนี้ สวนวิธีการเลนโปหรือท่ีชาว
จีนเรียกกันวา “ปฺอ” นั้น ไดเกิดขึ้นหลังจากการเลนถั่วเป็นเวลานาน คือ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 
2100 สมัยปลายราชวงศแไตเหมงหรือชวงตนราชวงศแไตเชงปกครองประเทศจีน สวนท่ีมาของ “หวย” 
นั้น เกิดขึ้นในสมัยพระเจาเตากวางท่ี 6 แหงราชวงศแไตเชง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2364 ชาวจีน เรียก
หวยวา “ฮวยหวย” การพนันดังท่ีไดกลาวมานี้ไดแพรหลายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมี
การพนันอื่นอีกหลายชนิดท่ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศจีน เฉพาะท่ีมีระบุในบัญชีทาย พระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2478 ไดแก จับยี่กี หวย โปปั่น โปกํา โปถั่ว ถั่วหรือกํา ถั่ว ส่ีเหงาลัก  นํ้าเตาทุก
ประเภท เป็นตน (สมเด็จพระบรมวงศแเธอกรมพระยาดํา รงราชานุภาพ, 2504: 1-3) 

การพนันของชาวจีนไดแพรหลายไปท่ัวโลก เนื่องจากการเดินทางไปติดตอคาขายและ
อพยพถิ่นฐานของชาวจีนตามประเทศตางๆ ซึ่งชาวจีนไดนํา วัฒนธรรมของตนเผยแพรไปยังชุมชน
หรือถิ่นฐานท่ีตนเขาต้ังหลักแหลง และไดนําเอาวิธีการเลนการพนันชนิดตางๆ ไปเผยแพรดวย 

อีก อารยธรรมหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการเลนการพนัน
สังคมไทย คือ อารยธรรมอินเดีย โดยทางอินเดีย อาจติดมากับคัมภีรแทางศาสนาหรือชาดก เชน บาง
ตอนกลาวถึงการเลนสกาเดิมพันเอาเมืองกันของเจาเมืองในชมพูทวีป จากประวัติศาสตรแของอินเดีย มี
หลักฐานเกี่ยวกับการพนันปรากฏครั้งแรกประมาณศตวรรษท่ี 25 กอนคริสตศักราช โดยมีบันทึก ใน
คัมภีรแฤคเวท ซึ่งถือเป็นคัมภีรแเกาแกท่ีสุดของอินเดีย (รัตนแ , 2530: 1-3) ในคัมภีรแดังกลาว มีบทสวด
กลาวถึงการคร่ําครวญถึงความสูญเสียทุกส่ิงทุกอยางของนักการพนันผูหนึ่ง เชน การสูญเสียทรัพยแสิน
เงินทองท้ังท่ีเป็นสังหาริมทรัพยแและอสังหาริมทรัพยแ การสูญเสียญาติมิตร  บุตร ภรรยา และคนใน
สังคมรังเกียจเหยียดหยาม 

ตอมาประมาณศตวรรษที่ 5 กอนคริสตศักราชไดมีการแตงคัมภีรแมหาภารตะซึ่งไดบันทึก
เหตุการณแในยุคสมัยนั้นเป็นพงศาวดาร มีการกลาวถึงพระยุธิษฐิระกษัตริยแท่ีครองแควนในอินเดียใน
สมัยนั้นเป็นผูพายแพการพนันตอพระวงศแของกษัตริยแตางแควน และไดสูญเสียทรัพยแสินพระอนุชาท้ัง
ส่ีพระองคแและพระชายา จนกระท่ังเป็นชนวนของสงครามครั้งสําคัญในประวัติศาสตรแ คือ มหาภารตะ
ยุทธ 

การเลนการพนันแบบไทยไมพบหลักฐานท่ีแนนอนวาเป็นอะไร อาจเป็นการเลนการพนัน
โดยใชสัตวแเป็นเครื่องมือ เชน การตีไก การกัดปลากัด และการชนวัว มีหลักฐานปรากฏในจดหมาย
เหตุของ ซิมอง เดอ ลาลูแบรแ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สมัยพระเจาหลุยสแ ท่ี 14 เขามาเจริญ
สัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณแ ในปี พ.ศ. 2230 โดยลาลูแบรแ ไดบันทึกไววา คนไทยนิยม
การเลนการพนันกันมากถึงกับเสียหมดเนื้อหมดตัวทีเดียว ความตอนหนึ่ง “ชาวสยามรักเลนการพนัน
กันเหลือเกิน จนกระท่ังฉิบหายขายตนหรือไมก็ขายบุตรธิดาของตน (ใหตกไปเป็นทาส) ดวยใน
ประเทศนี้ถาลูกหนี้คนใดไมมีเงินทองหรือขาวของตีราคาใหเจาหนี้แลว ก็ขายลูกเตาของตนเพื่อชําระ
หนี้สินไปได และยังไมพอกับหนี้สินท่ีตนทํา ไว ตัวเองก็ตกเป็นทาสไปดวยอีกคน คนไทยนิยม  การชน
ไกมาก แมพระเจาแผนดินจะทรงหามและปรับไหมเอากับผูฝุาฝืน เมื่อมีการชนไก ณ ท่ีใดฝูงชนจะรีบ
ไปดูกันแนนขนัด พนันขันตอ ทุกคนมีสวนรวมในการชนไกดวย และก็มักจะลงทายดวยการทะเลาะ
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วิวาทกัน กระท่ังวา เมื่อเสร็จการชนไกแลวยังมีการชกกันเป็นขวัญตาอีกดวยการชนควายและชนชาง
ยิ่งสนุกใหญ แตหาดูไดยาก” (กิติกร มีทรัพยแ. 2528: 12) 

ในประวัติศาสตรแสมัยพระมหาจักรพรรดิ เมื่อครั้งตอนท่ีไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพมาใน
หวงเวลาหนึ่งนั้น สมเด็จพระนเรศวรทรงทาตีไกกับพระมหาอุปราช ไกของสมเด็จพระนเรศวรชนะ
และมีการเยาะเยยกันวา “ไกเชลย” ถึงกับมีการทาพนันเอาเมืองกันทีเดียว การพนันแบบไทยแท อัน
เป็นท่ีนิยมจึงนาจะเป็นการใชสัตวแสูกัน ต้ังแตสัตวแเล็ก ๆ ต้ังแตพวกจ้ิงหรีดและปลากัด จนถึงสัตวแใหญ 
เชน วัว ควาย หรือชาง แตท่ีนิยมกันมากนาจะเป็นชนไก โดยท่ีเจาของบอนจะหักเงินคาบํารุงบอน
อยางนอยรอยละ 10 จากจํานวนเงินเดิมพัน (ชูชัย สินไชย. 2528: 103) 

ในสมัยรัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2390 มีการพนันจากจีนท่ีเขามาพรอมกัน 3 ชนิด คือ ถั่ว โป 
และหวย โดยชาวไทยไดเรียกการเลนถั่วโปวา “เลนเบี้ย” คือ เรียกตามเงินท่ีใชเลน มีลักษณะเป็น
หอยเล็กๆ ใชแทนเหรียญ และเรียกสถานท่ีเลนถั่วโปวา “บอนเบ้ีย” 

สาเหตุท่ีมีการตั้งบอนเบ้ียนี้เนื่องจากชาวจีนท่ีเขามาอยูในประเทศไทยสมัยนั้น นิยมการ
เลนเบ้ียกันเป็นอยางมาก โดยท่ีรัฐมิไดเขามาควบคุมการเลนแตอยางใด จนเป็นผลใหคนไทยตองการท่ี
จะเลนบาง รัฐจึงเห็นวา ควรจะมีการควบคุมบอนเบี้ย เนื่องจากไมสามารถหามปรามไมใหเลนโดย
เด็ดขาดได เพราะมีการเลนกันมาชานานแลว รัฐจึงต้ังบอนเบ้ียข้ึนโดยกําหนดใหมีการเลนเบี้ยไดเพียง
บางพื้นท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณท่ีมีชาวจีนอาศัยอยูเป็นจํานวนมากเทานั้นและรัฐกําหนดใหมี
เจาหนาท่ีควบคุม ดูแลใหชาวจีนเลนเบี้ยไดตามประเพณีเทานั้น โดยท่ีหามคนไทยเขาไปเลน ผลจาก
การท่ีรัฐหามคนไทยเชนนี้จึงเกิดมีคนไทยลักลอบเลนการพนันขึ้น รัฐจึงตองอนุญาตใหต้ังบอนสําหรับ
คนไทยข้ึน ดังนั้นจึงเกิดบอนเบ้ีย 2 ประเภท คือ บอนเบ้ียจีนและบอนเบ้ียไทย 

ถึงแมวา รัฐจะไดเก็บภาษีจากโรงบอนเบ้ีย คือ สถานท่ีเลนการพนันมากเพียงใดก็ตามแต
รัฐก็ไมมีนโยบายในการสนับสนุนใหคนไทยเลนการพนันแตอยางใด ในสมัยสมเด็จพระนารายณแไดมี
การบัญญัติกฎหมายหามเลนการพนันขึ้น และในสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐแมีการหามขาราชการเลน
การพนันมากจนเกินไป หากขาราชการผูใดฝุาฝืนตองระวางโทษเฆี่ยน 90 ที และถอดยศลงเป็นไพร 

เมื่อสมัยท่ีมีการเริ่มต้ังบอนเบ้ีย ไดต้ังเฉพาะในเขตพระนครเทานั้น ตอมาเมื่อรัฐอนุญาต
ใหมีการต้ังบอนเบี้ยเพิ่มขึ้น จึงมีคนเลนการพนันมากขึ้น ผูท่ีอยากรวยจึงขอใหมีการประมูลเพื่อต้ัง
บอนเบ้ียข้ึน โดยยินยอมแบงเงินหัวเบ้ียสงกระทรวงพระคลังฯ ใหตกเป็นผลประโยชนแของรัฐจากการ
ประมูลเพื่อต้ังบอนเบ้ียในครั้งนั้นสงผลใหมีการตั้งบอนเบ้ียแพรหลายออกไปถึงหัวเมืองท่ีติดตอกับเขต
พระนคร เชน เมืองนนทบุรีและเมืองธนบุรี เป็นตน จึงกอใหเกิดการจัดเก็บอากรบอนเบี้ยไดเพิ่มขึ้น
มาก (สมเด็จพระบรมวงศแเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2504: 10-11) ผูท่ีผูกขาดการเลนพนันใน
บอน เรียกวา “ขุนพัฒนแ” 

การตั้งบอนเบ้ียนั้นมีปัญหาหนึ่งซึ่งไดเกิดขึ้นตั้งแตสมัยอยุธยา กลาวคือ ประเพณีการเลน
เบ้ียของชาวจีนนั้นมีวิธีการตีราคาเพื่อใชหนี้การพนัน แตเมื่อมีคนไทยเขาไปเลนพนันดวยจึงตองใชหนี้
กันดวยเงินสด ปรากฏวา เมื่อคนไทยเสียพนันแลวไมมีเงินท่ีจะเลนตอ นายบอนเกรงวาบอนจะดํา 
เนินการตอไปไมได นายบอนจึงจัดหาเงินเพื่อทดรองทุนใหกับนักพนันท่ีตองการเลนตอซึ่งการทดรอง
ทุนนี้ไดกอใหเกิดปัญหาการฉอโกงขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกษฐแ จึงมีการออกกฎหมายกําหนด
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พิกัดอัตราเงินทดรองทุนใหกับนักพนันในบอนเบี้ย โดยใหนายบอนสํา รองเงินทดรองทุนตามจํานวน
ทรัพยแของนักพนัน จนกระท่ังในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดมีการประกาศหามนายบอนออกเงิน
ทดรองทุนใหกับนักพนัน โดยใหพนันกันดวยเงินสดเทานั้น มิใหมีการติดคางหนี้พนันกัน 

ในสมัยกรุงธนบุรีไมมีขอหามคนไทยเลนเบี้ย ในปี พ.ศ. 2313 เมื่อสมเด็จพระเจากรุง
ธนบุรียกทัพไปตีก฿กเจาพระยานครศรีธรรมราชไดแลว ทรงโปรดใหมีการรื่นเริงในกองทัพตางๆ และให
มีการเลนพนันดวย คือ ใหฝีพายเลนถั่วหนาพระท่ีนั่ง กระดาน 50 -100 ช่ัง สํา หรับราษฎรทรง
ประทานอนุญาตใหเลนเบ้ียโดยไมเก็บอากร ตลอดสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเต็มไปดวยสงครามใน
การปราบปรามก฿กตางๆ บรรดาผูท่ีถูกเกณฑแไปออกรบลวนเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตสงครามท่ีคอนขาง
ยาวนาน จึงทรงหาทางบํารุงขวัญและทหารแมทัพนายกองท้ังหลายโดยใหเลนการพนันกันแต
พอสมควร กลาวคือ ในวันนักขัตฤกษแตางๆ วันตรุษไทย วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม  หรือวันสงกรานตแ 
ทรงอนุญาตใหเป็นพิเศษ รวมท้ังทรงอนุญาตใหราษฎรโดยท่ัวไปเลนการพนันไดดวย 

จนกระท่ังในสมัยรัตนโกสินทรแ รัชกาลท่ี 1 ไมทรงเห็นดวยท่ีจะใหเลนการพนันหรือเลน
เบ้ียกันแบบสมัยกรุงธนบุรี แตยังคงยอมใหมีบอนเบ้ียอยูบาง โดยเก็บอากรบํารุงแผนดิน ถึงอยางไรก็
ตามทรงเครงครัดเรื่องการพนันและการด่ืมสุรามากขึ้น โดยเฉพาะกับพวกขาราชการ โดยทรงออก
พระราชกําหนด เมื่อปี พ.ศ. 2325 หามขาราชการเลนบอนเบ้ียและเสพสุรา หากผูใดฝุาฝืนตองระวาง
โทษ เฆี่ยน 3 ยก (90 ที) และสักรูปถั่วประจานไวท่ีหนาผากดวย สวนเจาของบอนผูอนุญาตให
ขาราชการเขาไปเลนเบ้ีย ระวางโทษเฆี่ยน 1 ยก (30 ที) ดวย (สมเด็จพระบรมวงศแเธอกรมพระยาดํา 
รงราชานุภาพ, 2504: 13-18) 

พระราชกําหนดในปี พ.ศ. 2325 นั้นอนุญาตใหนายบอนออกเงินทดรองทุนใหกับนัก
พนันได เนื่องจากทรงเห็นวา การหามนายบอนมิใหออกเงินทดรองทุนนั้นไมเกิดประโยชนแตอรัฐแต
อยางใด สงผลทํา ใหบอนทรุดโทรมและขาดรายไดบํารุงประเทศ เพราะนักพนันท่ียังนิยมเลนการพนัน
ก็ยังคงเลนอยู มิไดเลิกรางไปแตอยางใด เพียงแตหาเงินทดรองทุนจากนายบอนไมได ดังนั้นนักพนัน
เหลานี้จึงไดหาทางออกโดยการขายบุตร ภรรยา และทรัพยแสมบัติของตน เพื่อท่ีจะนํา เงินไปเลนการ
พนัน ซึ่งกอใหเกิดปัญหาตามมาเพิ่มขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลท่ี 1 นี้ไดมีการออก
พระราชบัญญัติใน พ.ศ. 2333 หามมิใหผูใดเลนการพนันชนไก และพระราชบัญญัติใน พ.ศ. 2337 
หามมิใหผูใดเลนการพนันเด็ดปลี แทงหวง และกอบขาวสาร 

รัชกาลท่ี 1 ทรงไมพอพระราชหฤทัยในการท่ีจะทรงอุดหนุนใหมีการเลนเบี้ยเหมือนใน
สมัยกรุงธนบุรี แตท่ียังคงใหมีบอนเบี้ยเนื่องจากทรงเห็นวา เงินอากรบอนเบี้ยเป็นผลประ โยชนแแก
ประเทศเป็นอันมาก หากใหมีการเลิกบอนเบ้ียเสียทีเดียวก็จะขาดเงินบํารุงประเทศเป็นจํานวนมากใน
สมัยรัชกาลท่ี 2 รัฐบาลเก็บอากรบอนเบ้ียไดปีละ 260,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนท่ีนอยกวาครั้งท่ีเก็บได
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากตั้งแตสมัยท่ีเสียกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลท่ี 2 มีระยะเวลาเพียง 50 ปี 
บานเมืองยังไมบริบูรณแเหมือนดังเชนในสมัยอยุธยา 

จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีการเก็บเงินอากรบอนเบ้ียไดสูงเป็นเงินถึง 400,000 บาท 
เนื่องจากมีการแกไขวิธีการจัดเก็บอากรบอนเบี้ยเสียใหม โดยทรงใหยกเลิกบอนหลวงท้ังหมด ใ ห
เปล่ียนมาเป็นบอนผูกขาดแทน และใหนายอากรเป็นเจามือแตเพียงผูเดียว แตบอนเบี้ยยังคงมี 2
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ประเภท คือ บอนเบี้ยจีนและบอนเบี้ยไทย จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 4 ไทยไดทํา สัญญาผูกพันกับ
ตางประเทศ ตองยกเลิกภาษีผูกขาดหลายประเภทเป็นเหตุใหรายไดของแผนดินลดลง ทางราชการใน
สมัยนั้นจึงไดคิดคนปรับปรุงภาษีอากรหลายประเภท และไดกําหนด “ภาษีการพนัน” เพิ่มขึ้นจาก
อากรบอนเบ้ียอีกประเภทหนึ่ง ผลจากการปรับปรุงครั้งนั้น รัฐเก็บภาษีอากรจากบอนเบี้ยจากเดิมได
เพิ่มมากขึ้นเป็นปีละ 500,000 บาท ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประชาชนในสมัยนั้นนิยมเลนการพนันในบอน
เบ้ียกันมาก 

ในสมั ยรั ชก าล ท่ี  4 มี ผู ผู กข าดอากรหวยออก ไป ต้ั ง ท่ี จั งหวั ด เพชรบุ รี แ ละ
พระนครศรีอยุธยา เมื่อบอนไดถูกเปิดอยูไมนาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา  เจาอยูหัวไดเสด็จ
ประพาสหัวเมืองท้ังสองนั้น ทรงสังเกตวา ราษฎรพากันยากจนลงมากเพราะหมกมุนอยูกับการพนัน 
จึงโปรดใหยกเลิกบอนท้ังสองเมือง แตยังมีอยูอีกหลายเมืองท่ียังไดรับอนุญาตใหผูกขาดเลนการพนัน
ตอไปได 

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2466 กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นได ทํา บันทึกกราบทูลให
พระมหากษัตริยแทรงทราบถึงการท่ีมีจํานวนอาชญากรรมเกิดทวีขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยสาเหตุเกิดขึ้น
จากการพนันเป็นหลักจึงขอพระราชทานพระบรมราชูอนุมัติเลิกและปิดบอนการพนันในทองท่ีสอง
มณฑล คือ มณฑลนครศรีธรรมราชกับมณฑลชุมพรเสีย และใหจํากัดการเลน การพนันในมณฑลอื่นๆ 
ใหนอยลง ตอมารัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชหัตถเลขา ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2466 ถึงกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพวา “ไดรับหนังสือท่ี 168/5188 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2466 ตามท่ีไดสังเกตดูการ
เก็บเงินอากรการพนันในสองปีท่ีลวงแลวมา เก็บเงินขึ้นไดมากกวาท่ีคาดหมาย เป็นท่ีสงสัยวาจะมีคน
เลนการพนันมากขึ้น ฤาเจาพนักงานจัดการเก็บดีขึ้น เธอไดสอบสวนโดยถวนถี่ บัดนี้ไดความวา ตาม
วิธีการท่ีกรมสรรพากรจัดนั้น ราษฎรเลนการพนันกันไดสะดวก เชน อยาง มณฑลนครศรีธรรมราช 
มณฑลชุมพร เดิมก็มีโจรผูรายชุกชุม ราษฎรก็พากันยากจนขัดสนไมเป็นอันทํา มาหากิน เมื่อใหเลิก
การพนัน โจรผูรายก็สงบเบาบางลง การคาขายก็เจริญ ต้ังแตอนุญาตใหเลนการพนันไดอีก เกิดมีโจร
ผูรายชุกชุมข้ึน ราษฎรไมเป็นอันต้ังหนาคาขายทํามาหากิน ทําใหความเจริญท่ีมีอยูแลวกลับถอยหลัง
ไปอีก เธอขออนุญาตใหเลิกเลนการพนันในมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร เสีย แลควรจํา กัด
การเลนการพนันในมณฑลอื่นๆ ใหนอยลงนั้น เป็นการชอบแลว อนุญาตใหเลิก” 

จากพระราชหัตถเลขาดังกลาว แสดงใหเห็นวา รัชกาลท่ี 5 ทรงปรารถนาจะยกเลิกบอน
เบี้ยเนื่องดวยทรงเห็นวา คนไทยติดการพนันกันมาก แตอากรบอนเบี้ยนั้นเป็นรายไดแผนดินท่ีมี
ปริมาณมากเป็นกอบเป็นกํา หากเลิกบอนเบี้ยเสียทันที เงินแผนดินจะขาดหายไป จึงทรงคอยๆลด
บอนเบี้ยลงเรื่อยๆ โดยดําเนินการคาอื่นๆ เพื่อชดเชยรายไดแผนดินท่ีขาดไป เป็นท่ีเขาใจกันวาทรง
ปรารถนาจะเลิกบอนเบ้ียก็เนื่องจากราษฎรคงจะติดการพนันกันมากนั่นเอง เมื่อเลนหรือเลนนอยลง
จะไดมีเวลาอยูกับครอบครัวมากขึ้น มีเวลาประกอบอาชีพโดยสุจริต ชีวิตและสังคมก็เป็นสุขข้ึน  

จากการศึกษาของ ผาสุก พงษแไพจิตร (2543, น. 153-154) พบวา ชาวอังกฤษเป็นผู
แนะนําใหรัฐบาลในสมัยรัชกาลท่ี 5 ออกสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อหารายไดบํารุงกุศล และกอนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลออกสลากกินแบงเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มรายไดถัดมาในปี 
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พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดกอตั้งสํานักงานสลากกินแบงขึ้นเพื่อออกสลากเดือนละ
ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2532 เพิ่มเป็นเดือนละ 2 ครั้ง และชวยจัดทําสลากกินแบงเพื่อการกุศลตามแตจะ
มีมติอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีและตามท่ีองคแกรการกุศลขอมา ตอมาตนปี พ.ศ.2538 สลากกินแบง
รัฐบาลกับสลากการกุศลถูกรวมเขาดวยกันออกดวยกันเดือนละ 2 ครั้ง รายไดสุทธิท่ีไดรับถูกจัดสรร
ใหแกหนวยงานตาง ๆ ตามจุดประสงคแของการออกสลาก เงินรายไดจากการขายสลากกินแบงรัฐบาล
ท้ังหมดรอยละ 60 เป็นเงินรางวัลใหผูซื้อสลาก รอยละ 28 สงเขารัฐรอยละ 9เป็นสวนลดใหผูจัด
จําหนาย และรอยละ 3 เป็นคาจัดการและบริหารในสํานักงานสลากกินแบงและเนื่องจากการพนัน
สลากกินแบงรัฐบาลท่ีพัฒนามาจากความตองการเพื่อกิจการสาธารณกุศลจนทําใหบางคนเขาใจวา
ไมใชรูปแบบของการพนัน 

และจากการศึกษาของ นวลนอย ตรีรัตนแ (2543, น. 236-237) พบวา ผูบริหารสลากกิน
แบงมักกลาวอางวา สลากกินแบงรัฐบาลเป็นกิจการท่ีสรางประโยชนแใหกับชุมชนและสังคมโดยคืน
ผลประโยชนแท่ีไดใหกับสังคม และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในระดับตํ่า ดังนั้น จึงพบวาเกือบทุก
ประเทศอนุญาตใหมีสลากกินแบงในรูปแบบตาง ๆ เสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กนกศักด์ิ 
แกวเทพ (2543, น. 159) ท่ีพบวา ปัจจัยสําคัญท่ีทําใหการตอตานจากสาธารณชนท่ีถือวาการพนัน
เป็นส่ิงช่ัวรายเส่ือมลงไปคือ การท่ีประชาชนมีสวนรวมเลนพนันสลากกินแบงและผูคนในสังคมเริ่ม
ยอมรับวาการเลนการพนันเป็นการบันเทิงของชีวิตรูปแบบหนึ่ง 

จากประวัติความเป็นมาของการพนันในประเทศไทยทําใหรูวา การพนันเป็นกิจกรรมท่ี
เป็นวิถีชีวิตของคนไทยท่ีมีมาชานาน โดยคนไทยในภาพรวมคอนขางจะนิยมมาก บางครั้งจะพบวา 
การเลนการพนันเป็นกิจกรรมอันเป็นท่ีนิยมและยอมรับของประชาชนโดยท่ัวไป แตในขณะเดียวกัน
ประชาชนจํานวนมากมีความเห็นตรงกันขามวา การพนันเป็นเรื่องท่ีตองถูกตําหนิ ดูถูก และตองถูก
ปราบปรามเสมือนเป็นโทษทางสังคม จากผลสะทอนดังกลาวทํา ใหรัฐบาลหลายๆ สมัยท่ีผานมาจะได
เห็นทางเส่ือมอยางยิ่ง และใชอุบาย ลด ละ และเลิกเรื่อยมา เพื่อมุงท่ีจะจํา กัดการเลนการพนันหรือ
นําการเลนพนันเขาสูระบบท่ีถูกตอง 
 

2.1.4 การพนันในสังคมไทย  
  จากขอมูล การพนันในยุคเปล่ียนผาน รายงานประจําปี 2559 ศูนยแศึกษาปัญหา
การพนัน 2559 (นวลนอย ตรีรัตนแ, 2559) ไดระบุวาตลาดการพนันโลกมีการผันผวนมากขึ้น การ
พนันเป็นธุรกิจระดับนานาชาติ เกี่ยวของกับเงินจํานวนมหาศาล แนวโนมการขยายตัวของการพนัน
ดําเนินการควบคูไปกับผลกระทบ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัวผูเลนพนันเอง คนรอบขาง ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ ท้ังนี้ ภาพรวมตลาดการพนันโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงทศวรรษท่ีผานมา โดยมี
การเติมโตโดยเฉล่ียในชวงปี 2000-2009 ประมาณ รอยละ 6 ตอปี แตอัตราการขยายตัวชะลอตัวลง
ในชวงปี 2010-2014 อยูท่ีรอยละ 3.3 ตอปี และในปี 2015 ตลาดการพนันโลกทีการหดตัวลง
เล็กนอย ท่ีรอยละ -1 จากรายงาน มูลคาการพนันโลก (GGY) ปี 2016 มากวา 450 พันลานเหรียญ
สหรัฐ ขณะท่ีตลาดตลาดในมาเก฿า ฮองกง และจีน มีมูลคารวมกันมากถึงประมาณ 63 พันลานเหรียญ
สหรัฐ สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสําคัญในตลาดการพนัน โลก 3 ประการ คือ  
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ประการแรก ตลาดการพนันโลกมีการผันผวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลอดคาสิโน หลังจาก
ท่ีตลาดในเอเชียมีสวนแบงทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง โดยจีเป็นลูกคาสําคัญของตลาดนี้ สงผลให
สวนแบงรายไดของคาสิโนมาเก฿าใหญกวา คาสิโนในลาสเวกัส แตจากนโยบายการปราบปรามคอรแ
รับช่ันและการฟอกเงินของประเทศจีน สงผลใหมีการควบคุมการโอนเงินระหวางประเทศและการ
เดินทางไปตางประเทศของขาราชการมากยิ่งขึ้น ทําใหปริมาณลูกคาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นลูกคาหลัก
ของคาสิโนมาเก฿าลดจํานวนลงมาก ทําใหการเติบโตของรายไดคาสิโนหดตัวลงอยางชัดเจน และทําให
ภาพรวมของรายไดคาสิโนท่ัวโลกโดยรวมลดลง สงผลตอรายไดในอุตสาหกรรมการพนันลดลงเล็กนอย
ในปี 2015  
 ประการท่ี สอง การเติบโตของการพนันออนไลนแมีความชัดเจนและตอเนื่อง ทําใหมีการ
อนุญาตใหมีการพนันออนไลนแท่ีถูกกฎหมายมากเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยการพนันทายผลการ
แขงขันมีสวนแบงมากท่ีสุดในตลาดออนไลนแ  
 ประการท่ี สาม ปัญหาคอรัปช่ันในการจัดการแขงขันกีฬามีเพิ่มมากขึ้น จากอิทธิพลของนัก
พนันทายผลการแขงขัน ทําใหตองมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากํากับดูแลปัญหาการทุจริตในการแขง 

การพนันในสังคมไทย เรามักพบเห็นภาพการเลนการพนันไดท่ัวไป เพราะผูเลนการพนันมี
ชองทางการเลนท่ีสามารถเขาถึงไดงาย มีการพนันหลากหลายรูปแบบและมีการเลนกันอยาง
กวางขวาง ท้ังการพนันท่ีไดรับการอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย เชน สลากกินแบงรัฐบาล การแขงมา 
มวย เป็นตน และการพนันท่ีผิดกฎหมาย เชน การเลนหวยใตดิน บอนพนันตามสถานท่ีตางๆโดยการ
ลักลอบเปิดเลนการพนัน และเลนการพนันผานระบบออนไลนแท่ีมีความหลากหลาย โดยจะเห็นไดวา
การเลนพนันในปัจจุบันไดแทรกอยูในสังคมทุกระดับช้ันโดยแทรกซึมเขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแอยูใน
วิถีชีวิตการหาอยู หากิน ท้ังในระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บางครั้งการพนันไดแทรกซึมเขาไป
ในงานบุญประเพณี ความเช่ือ การละเลนของผูคนท่ีอาศัยในแตละพื้นท่ี โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ี
ชุมชนทองถิ่นอีสาน เราก็เห็นภาพการพนันคลายกันกับสังคมไทยโดยท่ัวไป เพียงแตมีการพนัน
พื้นบาน และการเลนการพนันในเทศการงานบุญประเพณี ท่ีตางกัน เชน งานบุญเดือนสาม งานบุญ
เดือน 6 บุญบั้งไฟ บุญแขงเรือ บุญงานวัด งานศพ เป็นตน  
 ขณะท่ี ศิริพร ยอดกมลศาสตรแ จากศูนยแศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ได
วิเคราะหแสังคมไทยกับการพนัน พบวา  สังคมไทยมองวาคนเลนการพนันไมใชคนเลว ถาเลนเพื่อความ
สนุกสนาน สรางความสัมพันธแในชุมชน หรือเลนเพื่อเส่ียงโชค แตกลุมท่ีเป็นปัญหา คือ นักพนัน เป็น
คนไมดี เป็นคนท่ีหมกมุนหรือใชเวลาสวนใหญเพื่อการเลนพนัน แสวงหาท่ีจะเลนพนันตลอดเวลา ทุก
รูปแบบ ซึ่งในแตละชุมชนจะมีกลุมท่ีเป็นปัญหาหรือเรียกวา นักพนัน ไมกี่คน เมื่อการเลนพนันไมใช
ปัญหา จึงไมใชเรื่องแปลกท่ีคนไทยเกือบ รอยละ 77 เคยเลนการพนันมาแลว โดยผูท่ีมีอายุตํ่าสุดใน
การเลนพนันครั้งแรกมีอายุเพียง 7 ปี และสถานท่ีเลนการพนันครั้งแรกๆมักอยูในบาน ละแวกบาน 
หรือในโรงเรียน โดยคนเลนพนันบางคนคอยๆพัฒนาการเลนจากวงเล็กไปสูวงท่ีใหญขึ้นๆ และมี
โอกาสกลายเป็นนักพนัน ในท่ีสุด  

ผาสุก พงษแไพจิตร และคณะ (2546)  ไดทําการสํารวจและใหขอมูลในหนังสือ อุตสาหกรรม
การพนัน พบวา ปี 2539-2541 ธุรกิจการพนันผิดกฎหมายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) หวยใตดิน 2)
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บอนเถื่อน และ3)พนันฟุตบอล การพนันเหลานี้ทําเงินใหกับผูใหบริการการพนันสูงถึง 138 ,000-
277,000 ลานบาทตอปี และตอมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยทําการ สํารวจ
สถานการณแการพนัน ซ้ําอีกรอบ พบวา ปี 2553 หวยใตดินยังครองแชมปอันดับหนึ่งของการพนันไทย
ควบคูกับสลากกินแบงรัฐบาล โดยมีการพนันในบอนและการพนันฟุตบอลติดอันดับตามมา และ
ประมาณการจํานวนเงินท่ีสะพัดในอุตสาหกรรมการพนันตลอดท้ังปีสูงถึง 357 ,275 ลานบาท 
( http://www.gamblingstudy-
th.org/issues_topic_1/43/1/1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0
%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%
B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/) 
เขาใชเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ) 
  ขณะท่ี เครือขายการพนัน LDF :Let The Good Times Roll มองวา การพนันในสังคม
ชนบทไทยเป็นรูปแบบการพนันท่ีเรียบงายเหมือนกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในชนบทเชนกัน การ
พนันตามสังคมชนบทนั้นแบงไดเป็น 3 รูปแบบคือ 

1.การพนันงานวัด 
การพนันงานวัดเป็นการจัดเลนเกมสแการพนันเพื่อหารายไดเขาวัด ซึ่งการพนันแบบนี้จะมี

รูปแบบและสีสันท่ีสวยงามนาเขามาเลน รายไดจากการเลนเกมสแพนันท้ังหมดจะนําเขาวัดเพื่อบํารุง
หรือสรางส่ิงปลูกสรางภายในวัด เชน การเลนบิงโก การเลนวงลอพาโชค การเลนจับสลาก เป็นการ
พนันแบบธรรมดามีวงเงินเดิมพันเล็ก เพื่อการกุศลเทานั้น แตกอนการเลนแบบนี้ไมถือเป็นการพนัน
และเป็นการละเลนเสียมากกวาแตในปัจจุบันนี้การรูปแบบการเลนไดมีการปรับเปล่ียนไปตามยุคตาม
สมัย และมีการเพิ่มเงินเดิมพันในการเลน จึงไดมีการกําหนดเป็นการพนันท่ีผิดกฎหมายหามเลนตาม
งานวัดแลว 

2.การพนันตามงานอื่นๆ 
อยางท่ีรูกันวาการพนันอยูคูกับสังคมไทยกันมาชานานไมวาจะงานบวช งานแตง จนถึงงาน

ศพ เมื่อมีการจัดงานท่ีไหนตองมีการตั้งวงเลนการพนันกันเพื่อความสนุก แตจะสนุกไดอยางไรถาไมมี
การเดิมพัน เมื่อมีการเดิมก็เป็นการพนันเกิดขึ้นแลว รูปแบบการพนันท่ีนิยมเลนกันตามงานก็จะเป็น
การเลนลูกเตเาท่ีนิยมเป็นอันดับหนึ่ง ลองลงมาก็น้ําเตาปูปลา งานพิธีท่ีจะมีการต้ังวงมากท่ีสุดก็เห็นจะ
เป็นงานศพที่มีการเลนการพนันกันทุกคืน ท่ีงานศพนิยมต้ังวงเลนพนันกันก็เพราะตองอยูเป็นเพื่อนกัน
ในบรรยากาศท่ีเศราเสียใจจากการสูญเสียคนท่ีรัก จึงตองหาส่ิงท่ีชวยลดความตึงเครียดของ
บรรยากาศแตจะใหเปิดเพลงสนุกสนานฟังก็คงไมเหมาะกับกาลเทศะ การตั้งวงพนันจึงเป็นทางเลือกท่ี
ดูดีท่ีสุด 

 
3.การพนันตามบอน 
บอนการพนันตามชนบทจะเป็นเพียงบอนเล็กๆ ท่ีเปิดตามบานคนเทานั้น ไมใชบอนคาสิโน

ขนาดใหญเหมือนในเมืองหรือคาสิโนในตางประเทศ บอนก็มีอยูสองแบบดวยกันคือ บอนแบบถาวร 
และบอนแบบช่ัวคราว บอนถาวรคือบานท่ีมีการตัดแปลงภายในเป็นสถานท่ีเลนการพนันโดยเฉพาะมี
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การจัดสถานท่ีเพื่ออํานวยความสะดวกท้ังโต฿ะ เกาอี้ ใหกับนักพนันท่ีเขามาเลน บอนประเภทนี้บาง
แหงจะจัดใหมีการเลนพนันเพียงอยางเดียวโดยเฉพาะ อยาง โต฿ะสนุก วงไพ วงลูกเตเา แตบางแหงท่ี
เป็นบอนขนาดใหญขึ้นมาอีกนิด ก็จะมีการพนันใหเลือกเลนไดหลายแบบ ท้ังดัมมี่ ลูกเตเา ไฮโล กําถั่ว 
เป็นตน บอนถาวรนักพนันจะเขามาเลนการพนันไดทุกวัน ขึ้นอยูกับความตองการของนักพนันเอง 
และบอนก็จะมีการเก็บคาหัวคิวในการเลนหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการจัดการของบอนแตละที 

บอนชั่วคราวหรือบอนวิ่ง เป็นบอนท่ีจัดขึ้นช่ัวคราวเพื่อใหนักพนันเขามาเลนกันบอนนี้เป็น
บอนท่ีมีการยายสถานท่ีเลนไปเรื่อยๆ ไมมีท่ีอยูแนนอนเหมือนบอนถาวร โดยนักพนันจะนัดหมาย
กันเอง วาวันนี้จะไปต้ังบอนท่ีไหนเมื่อไหรและจะมีการแจงใหทราบกันเฉพาะในกลุมของตนเทานั้น 
เพื่อปูองกันการโดนจับกุมของเจาหนาท่ีรัฐบาล ซึ่งรูปแบบการเลนท่ีจัดบอนวิ่ง จะเลนไฮโล ลูกเตเา
และพนันไพ และอีกแบบหนึ่งก็คือการจัดบอนตามบานเมื่อมีกีฬามวยหรือกีฬาฟุตบอลท่ีมีการ
ถายทอดสด โดยเฉพาะกีฬามวยนี่เป็นกีฬายอดนิยมท่ีคนชนบทชอบท่ีจะมาต้ังวงดูและเสริมดวยการ
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 การพนันชนิดใดท่ียิ่งไดรางวัลเร็วหรือเห็นผลประโยชนแเร็ว จะยิ่งทําใหติดการพนัน
ชนิดนั้นๆไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 การเสพติดนั้น ปัจจุบันจัดวาเป็นโรคทางสมอง โดยงานวิจัยได พบวา วงจรการทํางานของ
สมองของผูติดการพนันมีลักษณะท่ีตางจากคนท่ัวไป  

การติดการพนันกอใหเกิดความบกพรองในชีวิตท้ังทางดานจิตใจ รางกาย สังคม หรืออาชีพ
อยางรุนแรง มีผลกระทบตอครอบครัวท้ังในแงความสัมพันธแและการเงิน คนท่ัวไปท่ีเลนการพนันอาจ
เลนเพราะรูสึกสนุกกับการท่ีไดเส่ียง หรือลุนท่ีจะชนะพนัน ในขณะท่ีบางคนเลนเพื่อทําใหอารมณแ
ตนเองดีขึ้น หรือเพื่อหลีกหนีจากปัญหามรสุมในชีวิต จากการศึกษา พบวา มีนักพนันประมาณ  8 - 
47% ติดสารเสพติดชนิดอื่น เชน บุหรี่ เหลา กัญชา รวมดวย และพบกลุมอาการทางจิตเวชได
มากกวาคนท่ัวไป เชน ปัญหาบุคลิกภาพโดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบอันธพาล อาการซึมเศรา การฆาตัว
ตาย โดยพบการพยายามฆาตัวตายไดมากถึง 15 - 20% ของผูติดการพนัน 

ขณะท่ีมีการออกแบบ “แบบคัดกรองการติดการพนันแบบงายๆ ประกอบดวยขอคําถาม 
20 ขอ” โดยหากตอบ “ใช” ต้ังแต 7 ขอขึ้นไปแสดงวาบุคคลนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีปัญหาการเลนการ
พนัน ขอคําถามท้ัง 20 ขอ มีดังนี้  

1. เวลางานหรือเวลาเรียนของคุณเสียหายเพราะการพนัน 
2. การเลนการพนันของคุณเคยทําใหชีวิตครอบครัวไมมีความสุข 
3. การเลนการพนันของคุณเคยทําใหคุณเส่ือมเสียช่ือเสียง 
4. คุณเคยรูสึกสํานึกผิดหลังจากเลนการพนัน 
5. คุณเคยเลนการพนันเพื่อใหไดเงินมาใชหนี้พนันหรือแกปัญหาการเงิน 
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6. การพนันทําใหความสามารถตางๆในตัวคุณมีประสิทธิภาพนอยลง 
7. หลังจากเสียพนัน คุณรูสึกวาตองกลับมาเลนอีกครั้งอยางเร็วท่ีสุดและตองเอาคืนของท่ี

เสียไป 
8. หลังจากชนะพนัน คุณมีความตองการอยางรุนแรงท่ีจะเลนอีกครั้งและเอาชนะใหมากขึ้น 
9. บอยครั้งท่ีคุณเลนพนันจนกระท่ังเหลือสตางคแสุดทาย 
10. คุณเคยยืมเงินเพื่อนํามาเป็นทุนในการเลนพนัน 
11. คุณเคยขายของใดๆ เพื่อนํามาเป็นทุนในการเลนพนัน 
12. คุณไมเต็มใจท่ีจะใชเงินจะใชพนันไปใชในการจับจายใชสอยอยางอื่น 
13. การพนันทําใหคุณไมใสใจตอความเป็นอยูของตัวคุณเองหรือครอบครัวของคุณ 
14. คุณเคยเลนการพนันนานกวาท่ีคุณวางแผนไว 
15. คุณเคยเลนการพนันเพื่อหลีกหนีจากความกังวลหรือปัญหาอื่น 
16. คุณเคยกระทําหรือคิดจะกระทําผิดกฎหมายเพื่อนําเงินไปใชเป็นทุนในการพนัน 
17. การพนันทําใหคุณนอนหลับยากขึ้น 
18. การโตเถียงกัน ความผิดหวัง หรือ ความรูสึกอึดอัด สงผลใหคุณเกิดความอยากไปเลน

การพนัน 
19. คุณเคยมีความรูสึกอยากฉลองเรื่องตางๆท่ีเกิดขึ้นโดยการไปเลนพนันสักสองสามช่ัวโมง 
20. คุณเคยทํารายตนเองหรือพยายามฆาตัวตายอันเป็นผลมาจากการพนันของคุณ 
 
อาการหรืออาการแสดงของการติดการพนันตามเกณฑแการวินิจฉัยของ American 

Psychiatric Association มีดังนี้ (4) โดยไดจัดลําดับเป็นคํายอ WAGER OFTEN เพื่อใหสะดวกใน
การจดจําไดงาย (3)  

Withdrawal – รูสึกกระสับกระสายหรือหงุดหงิดงายเวลาพยายามหยุดหรือลดการเลน
พนัน 

Affect significant relationship – ความสัมพันธแกับบุคคลสําคัญ โอกาสในดานการงาน 
การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน 

Goal is to get even by chasing – หลังจากเสียเงินพนันแลว ไดพยายามท่ีจะกลับไป
เลนเพื่อเอาเงินคืนบอยครั้ง 

Escape – เลนการพนันเพื่อหาทางออกจากปัญหา หรือใหมีความรูสึกท่ีดีขึ้นจากความรูสึก
ไมสบายใจ 

Rescue – ตองใหบุคคลอื่นหาเงินมาชวยใหพนจากการเป็นหนี้พนัน 
Outside the laws – ทําผิดกฎหมาย เชน ปลอมแปลงเอกสาร ขโมยของ เพื่อใหไดเงินมา

ใชหนี้พนัน 
Failure to control – พยายามท่ีจะควบคุม ลด หรือ หยุดการเลนพนันแตทําไมสําเร็จ

บอยครั้ง 
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Tolerance – พนันดวยการเพิ่มปริมาณเงินมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหคงความรูสึกต่ืนเตน
เชนเดิมไว 

Evades telling the truth – โกหกครอบครัว แพทยแผูรักษา หรือ บุคคลอื่นเพื่อปกปิดการ
เลนพนันของตนเอง 

Needs to think about gambling – ครุนคิดถึงแตการพนันอยางมาก ท้ังเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ประสบการณแการเลนพนันในอดีตของตนเอง วาเลนไดหรือเสียอยางไร รวมไปถึงการวางแผนลวงหนา
วาจะทําอยางไรใหชนะในคราวตอไป หรือ คิดวิธีหาเงินเพื่อจะนําไปใชในการพนันครั้งตอไป 

หากมีอาการขางตน 5 ขอหรือมากกวา แสดงวาติดการพนัน แตหากมี 3 หรือ 4 อาการ จัด
วาเป็นผูมีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน และ หากมีเพียง 1 หรือ 2 ขอ จะจัดเป็นผูเลนพนันท่ีมีความเส่ียง 
(at-risk gambler) ดังแสดงในตาราง  

 
ชนิดของพฤติกรรมการ

พนัน 
จุดประสงค์การ

พนัน 
จ านวนเงินที่
เสียในการ

พนัน 

จ านวนเงินที่
ใช้เพือ่พนนั 

การรักษา 

ติดการพนัน (pathological 
gambler) 

ความสุข ความ
ต่ืนเตน หนีปัญหา 

คาดเดาไมได ควบคุมไมได ตองรักษา 

มีปัญหาจากการพนัน 
(problem gambler) 

ความสุข ความ
ต่ืนเตน หนีปัญหา 

คาดเดาไมได ควบคุมไมได ควรพามา
ประเมิน 

ผูเลนพนันท่ีดูเส่ียงจะติด 
(at-risk  gambler) 

ความสุข ความ
ต่ืนเตน หนีปัญหา 

คาดเดาไมได ควบคุมได
พอใช 

ควรพามา
ประเมิน 

พนันตามงานสังคม 
(social  gambler) 

ความสนุกสนาน ควบคุมเงินท่ีจะ
เสียได 

ควบคุมได
อยางดี 

ไมจําเป็น 

นักพนนัมืออาชีพ 
(professional gambler) 

หารายไดเล้ียง
ตนเอง 

ควบคุมและ
คาดเดาได 

ควบคุมได
อยางยอด
เย่ียม 

ไมจําเป็น 

ตารางท่ี 2.1  ชนิดตางๆของนักพนัน 
 
ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข มีการใหบริการ “สายดวนเลิกพนัน 1323” ซึ่งในปัจจุบันใช

เทคนิคใหมสัมภาษณแสรางแรงจูงใจใหผูติดพนันเลิกไดดวยตนเอง มีบทบาทหนาท่ีในการบําบัดคน
เครียดจากปัญหาพนัน ผลกระทบตอเนื่องถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยกรมสุขภาพจิตรวมมือ
กับสานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ขยายบริการ “สายดวนใหการปรึกษาปัญหาพนัน 1323” โดย
ผูเช่ียวชาญตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อแกปัญหากระทบตอสังคมอยางรุนแรงและกวางขวางมาก 

แมวาการติดการพนันจะเป็นภาวะเรื้อรัง และมักจะกลับเป็นซ้ําไดบอยๆ แตก็เป็นภาวะท่ี
สามารถรักษาได ผูติดการพนันมักจะขอรับการรักษาเมื่ออาการเป็นมากจนมีปัญหาการเงินขั้นรุนแรง 
อยางไรก็ตามการรักษาจะทําใหคุณภาพชีวิตของผูติดการพนันและครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องการเงินดี
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ขึ้น สําหรับแนวทางการรักษามักใชวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (behavioral therapy) การให
คําปรึกษา (counseling) หรือ อาจใชวิธีการเปล่ียนแนวคิด (cognitive therapy) และอาจใหเขารวม
กลุมเพื่อใหการสนับสนุนและใหกําลังใจในการเปล่ียนพฤติกรรมการเลนการพนัน การรักษาดวยยา
อาจมีสวนชวยไดบาง แมวายาเหลานี้ยังไมไดรับการรับรองวาสามารถใชไดผล  แตการใหการรักษา
รวมกันระหวางการรักษาโดยไมใชยารวมกับการใหยามีแนวโนมท่ีจะทําใหผลการรักษาออกมาดีท่ีสุด
นอกจากนี้ควรรักษาโรคอื่นท่ีพบรวมกับการติดการพนัน เชน 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 วันท่ี 29 ตุลาคม 2560) 

 
ขณะท่ี ( ผาสุก พงษแไพจิตร, 2543 ข: 36-38) ไดอธิบายถึง กระบวนการท่ีทําใหคน

กลายเป็นนักการพนันท่ีมีปัญหาซึ่งมีอยู 3 ระยะ คือ 
1. ระยะชัยชนะ นักพนันจะเพลิดเพลินกับการเลนการพนันมาก และคิดวาตนเองเกง  

เพราะมักจะชนะรางวัลใหญๆ นอกจากนี้มักจะเกิดความรูสึกมั่นใจตนเองมากขึ้น ในทักษะการเลน
ของตน พวกเขามักมีความเช่ือมั่นวา เงิน คือ ทางออกของปัญหาชีวิตซึ่งผลักดันใหมีการเพิ่มทุนในการ
เลนการพนัน โดยเฉพาะนักพนันหญิงสวนใหญจะมองการพนันวา เป็นหนทางหลบหนีปัญหาในอดีต
ของตน ปัญหาชีวิตครอบครัว หรือปัญหาความสัมพันธแในครอบครัว 

2. ระยะพายแพ เมื่อนักพนันทุมเงินและเวลาในการพนันมากขึ้น ความสูญเสียและความ
พายแพก็เกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไดยาก ทําใหเกิดปัญหาการเงินและนําไปสูการสูญเสียความเช่ือมั่นใน
ตนเองในทักษะการพนัน แตก็พยายามเลนตอเพื่อเงินและเรียกความเช่ือมั่นกลับคืนมาโดยคาดหวังจะ
ไดรางวัลใหญ เมื่อนักพนันมีความทุกขแกังวลมากขึ้นก็จะเลนการพนันหนักขึ้นบอยครั้งขึ้น ปลอยปละ
ละเลยงานและครอบครัว เมื่อทุนทรัพยแหมดก็เริ่มคิดถึงการกระทํา ผิดเล็กๆ  นอยๆ เพื่อเป็นทางหา
เงินมาเลนพนัน 

3. ระยะส้ินหวัง นักพนันจะถลําลึกไปในวิธีหาเงินมาเลนการพนันมากยิ่งขึ้น โดยมักจะแก
ตัววา เป็นการยืมเงินมาใชช่ัวคราวจนกวาจะไดรางวัลใหญๆ ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากมาก ผลก็คือ  เลนการ
พนันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังเงินหมด นักพนันเริ่มรูสึกวาชีวิตลําบากมากแทบทนไมไดและมีชีวิต
แบบหวาดกลัวกฎหมาย กลัวเจาหนี้ คูครอง และมักจะหาทางออกโดยการฆาตัวตาย 
 จะเห็นไดวา การพนันไดเขาเป็นสวนหนึ่งของวิถีชีวิตท่ีสงผลกระทบท้ังทางดานรางกาย
จิตใจและสังคม ของผูคนท่ียากจะแยกขาดออกจากกัน 
 

http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)%20วันที่
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 2.1.5 สถานการณ์การพนันในประเทศไทย 
 ศูนยแศึกษาปัญหาการพนันไดมีการดําเนินการใหมีการสํารวจสถานการณแการพนัน ในปี 
2558 ภายใตโครงการ การศึกษาสถานการณแพฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย 
ประจําปี 2558 โดยศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) (วิศรุต ภูไหมทอง (2558) ไดทํา
การสํารวจประชากรท่ีมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ใน 26 จังหวัด จํานวน 7,018 ตัวอยาง พบวา ประชากรท่ีมี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป เลนการพนัน รอยละ 52.4 หรือประมาณ 27 ,393,678 คน การพนันเป็น
ปรากฏการณแท่ีแพรหลายในสังคม เห็นไดจากการท่ีคนไทยถึงรอยละ 73.8 เคยมีประสบการณแเลน
การพนันมาแลวไมอยางไดก็อยางหนึ่ง กลาวคือ เกือบ 3 ใน 4 ของคนไทยเคยเลนการพนันในในชีวิต
ท่ีผานมา การพนันท่ีแพรหลายท่ีสุดในสังคมไทย การพนันท่ีไดรับความนิยมสูงสุด 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 ขณะท่ีคนเคยเลนการพนันครั้งแรกเฉล่ียอายุ 22 ปี มีเด็กและเยาวชนเขาไป
เกี่ยวของกับวงการการพนันจํานวน มากถึง 3.1 ลานคน อายุนอยสุด คือ 7 ปี และจากการสํารวจการ
ประเมินตนเองของกลุมท่ีเลนการพนัน ในปี 2558 พบวา ระบุยอมรับวาตนเองติดการพนัน ประมาณ 
2.172 ลานคน ไมแนใจวาตนติดการพนัน 5.183 ลานคน 
 กนกศักด์ิ แกวเทพ (2560) ไดสังเคราะหแองคแความรูการวิจัยการพนันพื้นบาน จํานวน 5 
เรื่อง ไดใหมุมมองมิติเศรษฐศาสตรแการเมืองของบอนการพนันพื้นบาน วา การพนันเป็นเรื่องท่ีคาบ
เกี่ยวกับกลไกและอํานาจรัฐ (state apparatus and state power) ท้ังในสวนของผูปฏิบัติหนาท่ี
ของรัฐในหลายระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งฝุายปกครองและตํารวจ และตัวบทกฎหมายหลายอยาง อาทิ 
เชน แมวากฎหมายระบุวาประชาชนสามารถขออนุญาตเลนการพนัน (บางประเภท) ได แตในทาง
ปฏิบัติ การท่ีจะไดรับอนุญาตใหเลนการพนันหรือไมนั้นก็ยังอาจจะตองขึ้นอยูกับผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจระดับตางๆ เชน ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งแตละทานอาจมีนโยบายเฉพาะตัว และตามเงื่อนไข
และสภาพการณแอันหนึ่งๆ เชน การรณรงคแสังคมปลอดอบายมุข เป็นตน ผลก็คือ ในทางปฏิบัติ การ
พนันเกือบจะเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายท้ังหมด และไดกลายมาเป็นชองทางในการแสวงหาผลประโยชนแใน
รูปแบบตางๆ ท่ีอาจเรียกรวมกันในท่ีนี้วา “สวย” 
 

2.1.6 นโยบายของรัฐไทยเก่ียวกับการพนัน 
แนวทางการปฏิบัติของรัฐไทยเกี่ยวกับการพนัน ในชวงแรกนั้น มุงท่ีการแสวงหารายได

หรือผลประโยชนแจากการพนันการกําจัดหรือควบคุมการเลนการพนัน โดยในสมัยพระเจาบรมโกษฐแ 
ไดโปรดใหมีการจัดต้ังนายอากรบอยเบี้ยเพื่อเก็บผลประโยชนแจากการเลนการพนัน โดยเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากเจาของบอนการพนันถั่วโป และหวย โดยนําเงินชวยราชการ และยอมใหมีการ
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ผูกขาดอากรไปต้ังบอนเบี้ยตามหัวเมืองท่ัวไป ซึ่งการเปิดบอนการพนันโดยเก็บคาธรรมเนียมอากร
บอนเบ้ียเขาคลังนี้มีอยูเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนแโกสินทรแตอนตน 

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัวราชการท่ี 5 พบวา การพนันเป็น
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดอาชญากรรม โจรผูรายซุกชุม ประชาชนไมทํามาหากิน ยากจนลง พระองคแจึงมี
พระบรมราชโองการใหเลิกและปิดบอนการพนันในทองท่ี มณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร 
กับกําจัดใหการเลนการพนันในมณฑลอื่นนอยลง จนกระท่ังสมัยราชการท่ี 6 ไดมีการประกาศปิดบอน
การพนันท่ัวราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2460 และไดมีการปิดโรงหวย เมื่อวันท่ี 1 
เมษายน 2495  

สําหรับกฎหมายการพนันในประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรคแ
(2543, น. 106-107) พบวา กฎหมายการพนันฉบับแรกมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ซึ่งเป็นการรวบรวม
กฎหมายการพนันฉบับตาง ๆ มารวมไวในท่ีเกี่ยวกัน ตอมามีประกาศใชพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 
2478 เป็นการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมการพนันประเภทตาง ๆ จนกลายเป็น
กฎหมายฉบับท่ีใชอยูในปัจจุบัน  

กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย เริ่มมีการใชบังคมเป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 1 
เมษายน 2472 คือ ประมวลกฎหมายแพงละพาณิชยแ บรรพ 3 ลักษณะ 18 วาดานการพนันขันตอ 
มาตรา 853 ถึง มาตรา 855 ตอมาใน พ.ศ. 2473 ไดมี พระราชบัญญัติการพนัน 2473 ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ท่ีมีบทบัญญัติขอบังคมเกี่ยวกับความผิด และบทลงโทษทางอาญาใชบังคับ
เป็นครั้งแรก และต้ังแตนั้นเป็นตนมา แนวความคิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยไดเปล่ียนจากการ
แสวงหาผลประโยชนแมาเป็นการควบคุม จนกระท้ังปี พ.ศ. 2478 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การพนันท่ีมีอยูเดิมใหทันสมัยข้ึน และมีการเพิ่มเติมการพนัน พ.ศ. 2478 นี้ ยังเป็นกฎหมายท่ีใชกันใน
ปัจจุบัน  

กฎหมายการพนันประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบดวย 3 หลักการ คือ 1) การพนัน
จะตองปราศจากความเกี่ยวของกับการกออาชญากรรมอื่น กระทําดวยความซื่อสัตยแ และมีกลไป
ปูองกันและลดผลกระทบ 2) ผูเลนการพนันจะตองไดทราบขอมูลและสามารถมั่นใจไดวาจะไมถูกเอา
เปรียบ และ 3) กฎหมายจะตองบัญญัติคุมครองเด็กและเยาวชนและบุคคลท่ีขาดความสามารถในการ
ปูองกันตนเอง ท้ังนี้การพนันทุกประเภทถือวาเป็นส่ิงผิดกฎหมาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ี 

ในปัจจุบัน มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการพนัน ไดแก พระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 กฎกระทรวงและระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 853-855 พระราชบัญญัติวาดวยสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 
และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 โดยควบคุมถึงการ
พนันออนไลนแทุกประเภท ไมวาจะเป็นการพนันแบบ คาสิโน หรือการพนันบอลผานเว็บไซตแ ลวนถือ
วาเป็นส่ิงกฎหมายท้ังส้ิน 

ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2482 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2485 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2485 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
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2490 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2503 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
เนื่องจากในขณะนี้ เทศบาลไดรับเงินปันสวนรายไดจากการอนุญาตใหเลนการพนันไวนอยมาก โดย
ไดรับเพียง 10% ของอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตเทานั้น และรายไดของเทศบาลไมเพียงพอแก
ภารกิจในอันท่ีจะบํารุงทองถิ่น จึงควรเก็บภาษีการเลนการพนัน หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบัญชี 
ข. แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เพิ่มขึ้น เพื่อใหเป็นรายไดแกเทศบาลและแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2504 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏ
วาไดมีการเลนการพนันสลากกินรวบอัน เป็นการผิดกฎหมายอยูโดยแพรหลาย สมควรท่ีจะแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายใหลงโทษหนักขึ้นเพื่อเป็นการปราบปราม และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2505 
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีผูขายขายสลากกินแบงท่ียังมิไดออก
รางวัลเกินกวาราคาท่ีกําหนดไวในสลาก เป็นเหตุใหประชาชนตองซื้อสลากในราคาสูง และไมอาจ
ลงโทษแกผูขายได เพื่อเป็นทางปูองกันและปราบปรามจึงตองออกกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อมิใหผูขาย
ขายสลากกินแบงท่ียังมิไดออกรางวัลเกินกวาราคาท่ีกําหนดไวในสลาก 

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

พนัน ออกเป็น 2 ประเภท คือ บัญชี ก และบัญชี ข ดังนี้   
1) ประเภทการพนัน ท่ีหามมิใหอนุญาต จัดใหมี หรือเขาเลน บัญชี ก. ทาย

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มี 28 ชนิด คือ 1. หวย ก. ข. 2. โปปั่น 3. โปกํา 4. ถั่ว 5. แปด
เกา 6. จับยี่ก ี7. ตอแตม 8. เบี้ยโบก หรือคูค่ี 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 หรือวางยาเบ่ือเมาใหสัตวแชนหรือตอสูกัน หรือสุมไฟบนหลังเตาใหวิ่งแขงกันหรือการเลนอื่น 
ๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตวแ อันมีลักษณะคลายกับท่ีวามานี้ 18. บิลเลียดรู ตีผี 19. โยนจ่ิม 20. ส่ีเหงา
ลัก 21. ขลุกขลิก 22. น้ําเตาทุก ๆ อยาง 23. ไฮโลวแ 24. อีกอย 25. ป่ันแปะ  26. อีโปงซัด 27. บากา
รา 28. สล฿อทแมชีน 

 
2) ประเภทการเลนท่ีสามารถอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลนได เป็นการเลนท่ีตองไดรับ

อนุญาตจากเจาหนาท่ีกอน ฯ ท่ีจะมีการจัดใหมี หรือเขาเลนได ซึ่งกฎหมายไดกําหนดประเภทการ
พนันนี้ไวใน บัญชี ข. มี 28 ชนิด ไดแก 1. การเลนตาง ๆ ซึ่งใหสัตวแตอสูหรือแขงกัน เชน ชนโค ชนไก 
กัดปลา แขงมา ฯลฯ นอกจากท่ีกลาวไวในหมายเลข 17 แหงบัญชี ก. 2. วิ่งวัวคน 3. ชกมวย มวย
ปลํ้า 4. แขงเรือพุง แขงเรือลอ 5. ช้ีรูป 6. โยนหวง 7. โยนสตางคแหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ 8. 
ตกเบ็ด 9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ 10. ยิงเปูา 11. ปาหนาคน ปาสัตวแ หรือส่ิงใด ๆ 12. เตเาขามดาน 13. 
หมากแกว 14. หมากหัวแดง 15. ปิงโก 16. สลากกินแบง สลากกินรวบหรือการเลนอยางใดท่ีเส่ียง
โชคใหเงินหรือประโยชนแอยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 17. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใด
อยางหนึ่ง 18. สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 19. บุ฿กเมกิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
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20. ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไมไดออกในประเทศสยาม แตไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบ
ดวยกฎหมายของประเทศท่ีจัดนั้น 21. ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพตาง ๆ 22. ดวด 23. บิลเลียด 
24. ของออย 25. สะบาทอย 26. สะบาชุด 27. ฟุตบอลโต฿ะ 28. เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟูา 
พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดท่ีใชเลนโดยวิธีสัมผัส เล่ือน กด ดีด ดึง ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใด
ซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม 

ยังมีการพนันประเภทอื่น นอกจากประเภท ก. หรือ ข. เป็นการพนันซึ่งไมไดระบุช่ือ
ไวใน พ.ร.บ. การพนันท่ีอนุญาตใหเลนไดเฉพาะงานนักขัตฤกษแหรือโอกาสพิเศษ เชน พนันแบก
ขาวสาร ใครแบกไดหนักกวาคนนั้นชนะ หรือพนันกินกเวยเต๋ียว ใครกินไดมากกวาคนนั้นชนะ เป็นตน 

นอกจากนี้ระบบกฎหมายในตางประเทศสวนใหญมีการแบงประเภทของกฎหมายควบคุม 
การพนันออกเป็น 3 ประเภท ไดแก เกมการพนัน (Gaming) การขันตอ (Betting) และลอตเตอรี่ 
(Lotteries)  
 1) เกมการพนัน (Gaming) เป็นการพนันประเภทท่ีผูเลนมีสวนเขารวมเลนในเกมการพนัน
ดวยตนเองมีโอกาสใชความสามารถของตนเองในการตัดสินใจในขณะท่ีเขารวมในการเลนนั้น ซึ่งมีเกม
การเลนอยูหลายประเภทดวยกัน โดยท่ีกาสิโนถูกจัดวา อยูในประเภท Gaming ดวย 

2) การขันตอ (Betting)  เป็นการพนันประเภทท่ีผูเลนไมไดมีสวนรวมในเหตุการณแซึ่งนํา 
ไปสูการขันตอ เชน การพนันผลการแขงขันของเกมกีฬา ซึ่งผูเลนมิไดเป็นผูเขารวมใชความสามารถ
ของตนเองในการแขงขันนั้น เพียงแตขันตอโดยใชผลของการแขงขันนั้นๆ เทานั้น เชน ขันตอผลของ
มวย ฟุตบอล หรือการชนไก เป็นตน 

3) ลอตเตอรี่(Lotteries) ถือเป็นการพนันชนิดหนึ่งซึ่งรัฐเป็นผูจัดใหมีขึ้นโดยหนวยงานของ
รัฐ หรือโดยเอกชนท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐ 

ขณะท่ีในปัจจุบันมีการพนันออนไลนแและ มีคาสิโนบริเวณชายแดนไทยเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
ท่ีเป็นธุรกิจบอนการพนัน หรือ คาสิโน ไดกระจายตามบริเวณแนวชายแดนไทยไดรับความนิยมจาก
นักเส่ียงโชค นักพนันจากคนไทยจํานวนมาก  ไมวาจะเป็นชายแดนติดประเทศพมาตรงขามจังหวัด
เชียงราย ตาก และระนอง ชายแดนติดประเทศลาวตรงขามจังหวัดหนองคาย นครพนม  ชายแดนติด
ดานประเทศกัมพูชา ตรงขามจังหวัดสระแกว ตราด จันทบุรี สุรินทรแและศรีสะเกษ  และชายแดนติด
ประเทศมาเลเซีย ติดชายแดนดาน จังหวัดสงขลา โดยสวนใหญเปิดรองรับนักเส่ียงโชค นักพนันท้ัง
ชาวไทยและชาวตางประเทศเขาไปเลนการพนัน การเดินทางไปเลนพนัน  ในคาสิโนยานนี้จะไดรับ
ความสะดวกสบายมากกวาท่ีอื่น เนื่องจากไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนักกําลังเป็นท่ีนิยมของบรรดานัก
พนัน 

การเลนการพนัน ในปัจจุบัน ทําใหเกิดปัญหาท่ีหลากหลาย ท้ังในมิติสังคม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย สงผลกระทบในหลากหลายมิติ ดังนั้นรัฐไทยไดออกฎหมายควบคุมการเลนการพนันท้ังใน
รูปแบบการเลนการพนันท่ีถูกกฎหมายท่ีไดรับอนุญาตอยางถูกตองมีกฎหมายรองรับ และการเลนการ
พนันท่ีผิดกฎหมาย และการการควบคุมการเลนเป็นรายกรณี เชน คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 27/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้ง
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ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน เพื่อใหแตละจังหวัดจัดทํา
ประกาศ เกี่ยวกับมาตาการการปูองกัน และการควบคุม 
 นอกจากนั้น ในบางชุมชนทองถิ่นเองก็มีการสรางมาตรการ มีการกําหนดนโยบาย มีบรรทัด
ฐานของชุมชนทองถิ่นรวมกับหนวยรัฐและภาคประชาสังคมไดมีการกําหนดมาตรการ ขอบังคับ และ
ออกระเบียบกฎเกณฑแ ของตนเองเพื่อปูองกันไมใหคนในชุมชนทองถิ่น เขาไปยุงเกี่ยวกับการพนัน 
หรือเลนการพนัน เชน นโยบายหมูบาน ศีล หมูบานปลอดเหลา ปลอดการพนัน มีธรรมนูญตําบล 
นโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหลา ปลอดการพนัน โดยรับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตลอดท้ังปี เป็นตน 
 

2.1.9 แนวคิดพื้นที่ชายแดน (Borderland) 
พื้นท่ีชายแดนหรือพื้นท่ีพรมแดน มีคําใช ท่ีใกลเคียงกับคํานี้หลายคําท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษาในอาณาบริเวณพื้นท่ีดังกลาวเชน ชายแดน (Border) พรมแดน(Frontier) เขตแดน 
(Boundary) เสนเขตแดน (Borderline) พื้นท่ีชายแดน (Borderlands) และอาณาเขต (Territory) 
หรือคําคําท่ีมีลักษณะส่ือถึงการเคล่ือนไหวไรขอบเขตเชน ขามเขตแดน (Trans-Boundary) ขามชาติ 
(Transnational) และขามแดน ( Cross-Border) เป็นตน มีการพยายามนิยามหรืออธิบายลักษณะ
การใชศัพทแเฉพาะของแตละคําอยางระมัดระวัง ท้ังนี้ยังไมตองกลาวถึง การแปลความหมายในภาษา
ตางๆ ท่ีปราศจากความชัดเจนความเขาใจ และนํามาใชในบริบทท่ีแตกตางกัน (จักรกริช สังขมณี. 
2550 : 16-17) 

หากเราพิจารณาดูแนวคิดเรื่องพื้นท่ีชายแดนในทางมานุษยวิทยา เราจะสังเกตเห็นไดวามี
การใชแนวคิดนี้แตกตางกันออกไปอยางนอยสามลักษณะดวยกัน ลักษณะแรกเป็นการพูดถึงชายแดน
ดานสังคม ซึ่งหมายถึงเครือขายความสัมพันธแ การรวมกลุมและการจัดการองคแกรทางสังคม ลักษณะท่ี
สองเป็นชายแดนทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงเสนแบงกั้นระบบสัญลักษณแ และการใหความหมายทาง
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันออกไป ในแตละกลุม และลักษณะท่ีสามเป็นการพูดถึงดินแดน (Territory) 
ซึ่งหมายถึง ชายแดนทางกายภาพและทางการเมือง แนนอนการแบงแยกชายแดนท้ังสามแบบนี้ มิใช
การแบงแยกในลักษณะเด็ดขาด หากแตมีการทับซอนกันอยู ระหวางพื้นท่ีทางสังคม (social space) 
พื้นท่ีทางวัฒนธรรม (cultural space) กับพื้นท่ีทางกายภาพและการเมือง (geopolitical space) 
(ยศ สันตสมบัติ. 2551 : 49) 

ปิ่นแกว เหลืองอรามศรี (2545 : 1-16) กลาวถึงชายแดนในทัศนะของนักประวัติศาสตรแชาว
ฝรั่งเศส Pierre Vilar อธิบายวา ชายแดนคือ จุดกําเนิดของความเป็นชาติและประเทศ เป็นจุดเริ่มตน
พรอมๆ กับจุดส้ินสุดของรัฐชาติสมัยใหม และขอบเขตความเป็นอธิปไตย เป็นเสนแบงท่ีผนวกเอา 
“ความเหมือนกัน” ของคนในชาติภายในพรมแดนเดียวกันเขาไวดวยกัน และแยก “ความตางกัน” 
ของคนนอกชายแดนออกไป แนวคิดดังกลาวมองชายแดนในฐานะองคแประกอบสําคัญของรัฐชาติ ท่ีมี
บทบาทหนาท่ีในการผูกโยงประวัติศาสตรแของมนุษยแและสังคมเขากับการดํารงอยูของรัฐชาติ อัน
กลายมาเป็นศูนยแกลางของชีวิตของคนทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นแนวคิดเรื่องชายแดนจึงนิยาม
โดยผูกโยงกับแนวคิดเรื่องดินแดนและรัฐชาติ ชายแดนจึงเป็น 
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เครื่องมืออันหนึ่งในการจัดระเบียบของรัฐท่ีเขามาสรางความเหมือนและความตางของคน
ในสังคมและคนตางสังคมท่ีเคล่ือนยายไมได (Fixed) และไมอาจปะปนกัน เป็นกลไกสําคัญในการผลิต
พื้นท่ีทางการเมือง และทางวัฒนธรรมท่ีตอเนื่องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ธงชัย วินิจจะกูล (Thongchai Winichakul. 2541 : 73-80) มองวาพื้นท่ีชายแดนหรือเขต
แดนในกระบวนการกลายเป็นรัฐชาติของสยาม เป็นการใชอํานาจของเทคโนโลยี โดยการใชแผนท่ีเป็น
เครื่องมือ ในชวงเปล่ียนผานศตวรรษท่ี 20 การขีดเสนกั้นเขตแดนลงบนแผนท่ีโดยอังกฤษกับรัฐบาล
สยาม ทําใหเกิดผลตอการกําหนดเสนเขตแดน สยามไดกลายมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีเขตแดนท่ีชัดเจนแนนอน 
พื้นท่ีทางกายภาพถูกแยกออกจากประเทศเพื่อนบานเชน ลาว กัมพูชา พมาและมาเลเซีย ปฏิบัติการ
ของเทคโนโลยีในการจัดการเขตแดน เพื่อสรางพื้นท่ีของความเป็นรัฐชาติขึ้นมา โดยอาศัยความรูใน
การจัดการพื้นท่ีหรือภูมิศาสตรแ สรางสถาบันทางสังคมขึ้นมารองรับแนวคิด Geo-body ทําใหการ
สรางตัวตนทางภูมิศาสตรแและประวัติศาสตรแ เป็นเทคโนโลยีท่ีทรงอํานาจของความเป็นชาติ 

เขตแดนหรือชายแดนของรัฐชาติจึงถูกกําหนดแนนอนอยางตายตัวบนแผนท่ี และตองไดรับ
การยอมรับจากระบบกฎหมายระหวางประเทศ เขตแดนบงบอกถึงอํานาจอธิปไตยและการควบคุม
ของรัฐเหนือประชาชนพลเมือง การลวงละเมิดเขตแดน อาจนํามาซึ่งการใชกําลังทหารและความ
รุนแรงหรือการขมขูคุกคาม ใชกําลังเพื่อปกปูองอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐชาติ นับเนื่อง
ต้ังแต ค.ศ. 1970 เป็นตนมา นักมานุษยวิทยาเริ่มใชพื้นท่ีชายแดนเป็นหนวยวิเคราะหแท่ีชวยให
มองเห็นความสัมพันธแระหวางชุมชนทองถิ่นกับรัฐชาติ ในลักษณะท่ีเคล่ือนไหวและซับซอนมากขึ้น 
(ยศ สันตสมบัติ. 2551 : 53-56) อาณาบริเวณชายแดนจึงเป็นพื้นท่ีท่ีเราไมเพียงแตเห็นอํานาจและ
ขอจํากัดของรัฐชาติ แตเรายังเห็นความขัดแยงและการอํานวยความสะดวกในฐานะท่ีอาณาบริเวณนี้
หลากลนไปดวยปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของผูคนจํานวนมากท่ีมีประวัติของการยายถิ่นพลัดถิ่น ขาม
รัฐชาติ อาณาบริเวณชายแดนเป็น พื้นท่ีในระหวาง ซึ่งมิติทางวัฒนธรรม การเมือง 

เศรษฐกิจ และความรุนแรงถูกถักทอกันอยางซับซอนจนหลายครั้งไมเห็นรองรอย และ
บริเวณพื้นท่ีในระหวางนี้เองท่ีเป็นจุดนัดพบกันของความหลากหลาย ภายใตความพยายามทําให
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันของรัฐชาติ (เดชา ต้ังสีฟูา. 2549 : 306-307) 

Andrew Walker (1999:232) กลาวถึงอํานาจใหมท่ีชายแดนวาจะประกอบดวยชองโหว 
(Interstitial zon) ท่ีมีการโยกยายและแทนท่ี เกิดการสูญสลายของอาณาบริ เวณแบบหนึ่งเดียว จะ
เกิดอัตลักษณแและลักษณะใหมของวิถีชีวิต เกิดการเช่ือมตอในมิติการทับซอนท้ังดานการเมืองระดับ
ทองถิ่น สังคมพหุลักษณแ และวัฒนธรรมแบบล่ืนไหล 

Wilson and Donnan (2002 : 3-6) มองวา ชายแดนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เป็นพื้นท่ีท่ีตอรองไดท้ังระดับปฏิบัติการและระดับการนิยามความหมายตอกิจกรรมตางๆ ในทองถิ่น 
ผูคนในพื้นท่ีพรมแดนสามารถตอรองและใหความหมายท่ีเกี่ยวของกับการเป็นสมาชิกของชาติและรัฐ
ได แนวคิดของ Appadurai (1996) มองพื้นท่ีชายแดนในลักษณะท่ีเคล่ือนไหวและเล่ือนไหล สวน 
Walker (1997) นําเสนอวา รัฐชาติไมไดมีอํานาจในการกําหนดกติกาตางๆ ในบริเวณชายแดนแต
เพียงฝุายเดียว แตผูคนท่ีอยูในบริเวณนั้นก็สามารถท่ีจะสรางสรรคแ ตอรองและอธิบายการให
ความหมายของพรมแดนโดยตัวของเขาเองโดยผานกิจกรรมตางๆชายแดนไมใชเสนท่ีขีดไวอยาง
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ตายตัวเพื่อใหคน ส่ิงของ หรือความคิด ขามไปขามมาแตชายแดนไมวาจะเป็นชายแดนของอะไรก็ตาม 
ถูกขยับ ถูกลบ และถูกขีดใหมอยูเสมอๆ ข้ึนอยูกับความสัมพันธแของกลุมคนในแตละสถานท่ีและเวลา 
(ปฤษฐา รัตนพฤกษแ. 2545 : 38) พื้นท่ีชายแดนจึงมีความหมายท่ีหลากหลายและแบงออกเป็นหลาย
ลักษณะ แตละลักษณะไมไดแบงแยกอยางชัดเจน มีการทับซอนกันอยู ความหมายของพื้นท่ีชายแดน
จึงเล่ือนไหลไปตามระยะเวลา อํานาจ สังคม บริบทแวดลอมและความเคล่ือนไหวของผูคนท่ีเกี่ยวของ 
ผานอํานาจการตอสูตอรอง กิจกรรมตางๆ ในวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน  

ผูวิจัยเห็นวาพื้นท่ีสนามวิจัยโครงการ การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะ
เกษ มีลักษณะความเป็นพื้นท่ีเฉพาะและมีบริบทของความเป็นพื้นท่ีชายแดน (Borderland) ท่ีแตตาง
สังคมชนบทโดยท่ัวไป 

 
2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพนันในประเทศไทยท่ีผานมา มุ งศึกษาประเด็นในเชิง
เศรษฐศาสตรแ มิติทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากรและกระจายทรัพยากร การพนันจึงมี
ความหมายในเชิงเศรษฐศาสตรแระดับมหาภาคเป็นสวนใหญ ซึ่งงานวิจัยเรื่องการพนันท่ีสําคัญ ไดแก 
เศรษฐศาสตรแการเมืองเรื่องการพนัน (ผาสุก พงษแไพจิตร ,2546) เศรษฐกิจการพนัน (สังศิต พิริยะ
รังสรรคแ, 2547) แตการศึกษานี้มุงไปศึกษาการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 
 2.2.1 การพนัน ที่เก่ียวข้องเด็กและเยาวชน ในสังคมไทย 

กาญจนแนภา พงศแพนรัตนแ และธีรโชติ ภูมิภมร (2559) ไดศึกษาเยาวชนกับการพนัน: 
ปัจจัยเส่ียง ความเปราะบางและผลกระทบทางสังคม โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนที่มีอายุ 13-24 ปี โดย
แบงเป็น 2 ระดับคือ วัยรุนตอนตน (13-18 ปี) และวัยรุนตอนปลาย (19-24 ปี) จากชุมชนเส่ียงจาน
วน 5 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาไดสะทอนวา ปัจจุบันยังไมมีการสงเสริมใหเกิด
นโยบายในการคุมครองเยาวชนผลกระทบจากปัญหาการพนันในภาพรวม และการสรางการมีสวน
รวมจากผูมีสวนเกี่ยวของใหไดตระหนักถึง ผลกระทบทางสังคมตอประเด็นการพนันในสังคมไทยยังไม
เพียงพอตอการกําหนดนโยบายสาธารณะในการปูองกันเยาวชนจากการพนัน ขณะเดียวกันในทัศนะ
ของผูวิ จัยยังมีความพยายามแสดงใหเห็นวา การพนันของเยาวชนในมิติความเส่ียงและความ
เปราะบางซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมและอบายมุขอื่นๆ ซึ่งสถานการณแเชิงลึกในชุมชนและ
ผลกระทบโดยรวมผลจากการพนัน ท้ังผลกระทบระดับสังคม ระดับความรุนแรง (อาชญากรรม , 
ครอบครัว, สังคม) ผลกระทบดานมิติเศรษฐกิจยังไมชวยใหเกิดการการแกปัญหาของผูติดการพนัน
และการพนันท่ีสงผลกระทบตอบุคคลอื่น และผลกระทบดานสุขภาพของนักพนันเยาวชนเอง 
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชวยใหเห็นมิติเชิงผลกระทบระดับจุลภาคจากพฤติกรรมการเลนพนันสูมห
ภาคในเชิงนโยบายและสถานการณแโดยภาพรวมของปัญหาการพนันในมิติเฉพาะกลุมและผลกระทบ
ทางสังคมจากพฤติกรรมการพนัน 
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 อิทธิพัทธแ สุวทันพรกูล และคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่อง การพนันแฝงในงานวัด: 
กระบวนการเปล่ียนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบท่ีมีตอพฤติกรรมการเลนพนันของ
เยาวชนไทย  พบวา กระบวนการเปล่ียนสภาพของกิจกรรมงานวัดเป็นการพนันแฝง เกิดจากประเด็น
สําคัญ 4 ประเด็น ไดแก 1) การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมสูการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานวัด 
ทําใหมีการคิดคนเกมการเลนท่ีมีความหลากหลายแตกตางกันออกไป มีการแขงขันกันมากขึ้นทําใหมี
การพัฒนารูปแบบใหดึงดูดใจมากขึ้น แปลกขึ้น ดัดแปลงเป็นเกมใหม ๆ โดยมีเปูาหมายเพื่อใหมี
ผูสนใจเลนมากขึ้น 2) การเปล่ียนแปลงมุมมองในการเพิ่มรายไดของวัด การเพิ่มรายไดของวัดเป็นอีก
ประเด็นหนึ่งท่ีเป็นสาเหตุของการเปล่ียนสภาพของกิจกรรมงานวัดเป็นการพนันแฝง ยิ่งจัดใหญ
เทาไหรยิ่งมีคนมาเดินมากขึ้นเทานั้น และรายไดก็มากขึ้นตามไปดวยเชนกัน  3) กลุมเส่ียงจากการ
พนันแฝงในงานวัด คือ กลุมวัยรุน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถือเป็นกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง และสวนใหญเด็กทุกคนรูจักงานวัดต้ังแตอายุ
ยังนอยโดยการมาเท่ียวกับครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติ ซึ่งเด็กไดเห็นสภาพบรรยากาศและ
กิจกรรมของงานรวมถึงไดมีโอกาสลองเลนเกมและกิจกรรมตาง ๆ ภายในงานวัดรวมกับครอบครัว 
เมื่อเด็กโตข้ึนบางคนสามารถมาเท่ียวงานดวยตนเองได เนื่องจากเป็นคนในทองถิ่นและงานวัดอยูใน
เขตพื้นท่ีใกลบาน บางก็มากับกลุมเพื่อน และเลนเกมในงานวัดดวยตนเองหรือเลนกับเพื่อน และ 4) 
การเสพติดการการเสพติดเกม การเลนในลักษณะนี้เกิดขึ้นไดงายมาก โดยลักษณะท่ัวไปของเกมการ
เลนในงานวัดสวนใหญตองใชทักษะ ฝีมือ และความชํานาญในการเลน บางเกมเลนคอนขางยากและ
โอกาสในการชนะหรือไดของรางวัลก็ยากดวยเชนกัน หรือบางเกมการเลนอาจไมจาเป็นตองใชทักษะ
หรือความชํานาญใด ๆ เพราะเป็นการเส่ียงโชค โดยลุนเพียงอยางเดียวพนันในงานวัดผานเกมการเลน 
 สุภาวดี ขุนทองจันทรแ (2559) ไดศึกษาพฤติกรรมการพนันของวัยรุนในบริบทของสังคมไทย
ภาคอีสานพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร โดยศึกษา กรณีศึกษาจากวัยรุน 5 ราย ผูมีสวน
เกี่ยวของระดับครอบครัว 5 ราย ระดับชุมชน (ผูนําชุมชน) 5 ราย และระดับสังคม (เจาหนาท่ีรัฐ) 
จํานวน 2 ราย  พบวา พฤติกรรมการพนันของวัยรุน 5 กรณีศึกษาเทียบกับแบบคัดกรองการติดการ
พนันแบบงายสาหรับประเมินผูเลนพนันของพนม เกตมานและเทียบกับแบบสรุประยะของการติด
พนันของคณะแพทยแศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย พบวา กรณีศึกษาท้ัง 5 มีแนวโนมท่ีจะมีปัญหา 
การเลนการพนัน และเส่ียงเป็นโรคติดพนันและติดการพนันอยูในระยะกลางถึงระยะปลาย ใน
ลักษณะชีวิตครอบครัวเริ่มไมมีความสุข และไมสามารถหาเงินมาใชหนี้ได เริ่มท่ีจะเลนพนันเพื่อ “ตาม
เอาคืน” และอยากกลับมาเลนอีกครั้งใหเร็วท่ีสุดเพื่อเอาชนะพนันท่ีเพิ่งเสียไป ซึ่งการพนันของวัยรุน
เช่ือมโยงไปสูอบายมุขอื่นอยางหลีกเล่ียง พฤติกรรมการพนันของวัยรุนสอดคลองกับนักจิตวิทยากลุม
พฤติกรรมท่ีเช่ือวา มนุษยแเกิดมาไมดีไมเลว มนุษยแจะดีเลวขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ถามนุษยแอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดีก็จะเป็นคนดี ถาอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมดีก็จะเป็นคนท่ีไมดี มนุษยแจึงเป็นผลผลิต
ของส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมปัญญานิยม ท่ีเช่ือวามนุษยแจะดี  เลว
ขึ้นอยูกับการปรับตัวในสภาพแวดลอม เพราะมนุษยแเป็นผูมีสติปัญญา ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมท่ีดี
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ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมจะเป็นแนวทางชวยใหวัยรุนหางไกลจากการพนันหรือลด
ปัญหาการพนันได  

ธีรารัตนแ วงศแธนะเอนก(2559) ไดศึกษา เรื่อง การสรางชุดการเรียนรูตนแบบเกี่ยวกับการ
พนันสําหรับเด็กในวัยเรียน  โดย คณะวิจัยฯ จึงไดทําการศึกษาโครงการและชุดการเรียนรูการให
การศึกษาเชิงปูองกันปัญหาการพนันสาหรับเด็กในวัยเรียนในโรงเรียนแยกตามระดับช้ันการศึกษา 
ต้ังแตระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศตางๆ เชน 
แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดแ เพื่อศึกษาเนื้อ หาและรูปแบบ
ชุดการเรียนรูฯ ท่ีเหมาะสมมาประยุกตแใชในประเทศไทย จากนั้น คณะวิจัยฯ ไดพัฒนาชุดการเรียนรู
ตนแบบ เพื่อใหการศึกษาเชิงปูองกันปัญหาการพนันสา หรับนักเรียนในโรงเรียน ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในประเทศไทย โดย ต้ังช่ือชุดการเรียนรูตนแบบเพื่อปูองกันปั ญหาการพนัน
สําหรับนักเรียนในโรงเรียน นี้วา “คุณรูจักการพนันดีจริงหรือ” และนําชุดการเรียนรูตนแบบนี้มา
ดําเนินการทดสอบกับนักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6  ของโรงเรียน 3 แหงในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีนักเรียนจํานวน 100 คน เขารวมการทดสอบ  
 ผลการทดสอบ พบวา หลังการทดสอบ นักเรียนมีความรูความเขาใจประเด็นท่ีเกี่ยวกับการ
พนันไดดีขึ้น และสามารถปลูกฝังใหเด็กมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการพนันไดอยางมีนัยสําคัญ โดย
นักเรียนสามารถเขาใจคาจากัดความของการพนันไดอยางดีวา การพนันคือ การเอาเงิน ส่ิงของ หรือ
ของท่ีมีคาไปเส่ียงกับกิจกรรมท่ีมีผลลัพธแไมแนนอน การพนันเป็นเรื่องของความไมแนนอน การเลน
พนันแตละครั้ง เป็นอิสระตอกัน ไมมีรูปแบบท่ีแนนอน ไมใชเรื่องของโชคชะตา มีผูแพพนันมากกวาผู
ชนะพนัน โอกาสในการชนะพนันมีนอยและไมอยูขางผูเลนพนัน เจามือเป็นฝุายไดเปรียบเสมอเพราะ
เจามือเป็นผูออกแบบกฎเกณฑแ ยิ่งเลนนานยิ่งมีโอกาสเสียพนันมากขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถกาจัด
ความเช่ือและความเขาใจท่ีผิดๆ เกี่ยวกับการพนันได เชน ความเช่ือท่ีวาคุณสามารถฝึกฝนเลนการ
พนันใหเกงขึ้น ไดหากคุณพยายามมากขึ้น ความเช่ือท่ีวาการคิดวาตัวเองมีโชคทาใหชนะพนัน การ
เกือบชนะพนันครั้งนี้หมายความวาเรามีโอกาสชนะพนันครั้ง หนามากขึ้น และความเช่ือในโชคลาง
ของขลัง เป็นตน นอกจากนั้น นักเรียนยังมีโอกาสไดใชความรูดังกลาวมาใชในการประกอบการ
ตัดสินใจเลนเกมพนัน ซึ่งทําใหนักเรียนสามารถใชความรูและประสบการณแนี้ในการประกอบการ
ตัดสินใจใดๆ ท่ีมีความเส่ียงไดอยางเหมาะสม มีเหตุมีผล  โดยคํานึงถึงผลไดผลเสียอยางรอบดาน 
สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับเด็ก เพื่อไมใหเด็กเขาไปของเกี่ยวกับการพนันในอนาคตได 

ศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) (2558) ไดศึกษาสถานการณแ พฤติกรรม 
และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจําปี 2558 โดยศึกษากลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ใน 26 จังหวัด กระจายตามภูมิภาคตางๆของไทย พบวา 1) ทัศนคติและสภาพแวดลอมทาง
สังคมกับสถานการณแดานการพนัน คนในสังคมจํานวนไมนอยยังมีทัศนคติท่ีเป็นแรงเสริมดานบวกกับ
การเลนพนัน อาทิ การพนันเป็นวิธีการท่ีทําใหรวยทางลัด ตลอดจนทัศนคติในการเลนพนันบาง
ประเภทวาเป็นเรื่องท่ีถูกตองหรือเป็นกิจกรรมท่ี “ไมใชการพนัน” อาทิ สลากกินแบงรัฐบาล หรือ
แมแตหวยใตดิน สภาพแวดลอมเป็นเงื่อนไขสําคัญท่ีสงผลกับทัศนคติตอการเลนพนันรูปแบบตางๆ 2) 
สถานการณแดานการเลนพนันในรอบ 12 เดือน (ปีพ.ศ. 2558) พบวาคนไทยท่ีเลนการพนันในรอบ 12 
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เ ดื อน ท่ี ผ านม ามี เ กิ น ครึ่ ง คื อ ร อ ย ละ  52.4 ห รื อ สู ง ถึ ง ปร ะมาณ  27 ล าน คน  โ ดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีมีจํานวนนักพนันมากท่ีสุด ประมาณ 10 ลานคนหรือคิดเป็น 1 ใน 3 
ของจํานวนนักพนันท้ังหมด ในกลุมนักพนันจํานวนกวา 27 ลานคน เป็นนักพนันท่ีอยูในชวงวัยเด็ก
และเยาวชนจํานวนสูงถึง ประมาณ 3 ลานคน ขอมูลดังกลาวเป็นส่ิงท่ีสังคมไมควรมองขามเพราะเด็ก
และเยาวชนกลุมนี้มีโอกาสกลายเป็นนักพนันเต็มตัวในอนาคต ดังผลการสํารวจท่ีระบุอยางชัดเจนวา
กลุมนักพนันในปัจจุบันกวารอยละ 60 เริ่มตนเลนพนันในชวงอายุไมเกิน 20 ปี 

ผลกระทบทางสังคม ท่ีเห็นอยางเดนชัด คือ พฤติกรรมการเสพติดพนัน โดยผลการสํารวจ
ครั้งนี้ พบวา มีนักพนันถึง 2 ลานคนเศษท่ียอมรับวาตัวเองติดพนัน (ประมาณ 5 ลานคนไมแนใจวา
ตัวเองติดพนันหรือไม) ท่ีนาสนใจคือในจํานวนนี้เป็นนักพนันท่ีอยูในชวงวัยเด็กและเยาวชนถึง
ประมาณ 2 แสนคน สอดคลองกับผลการสํารวจท่ีสะทอนใหเห็นวา ผูท่ีมีโอกาสไดเลนพนันอยางนอย
รอยละ 10 มีแนวโนมจะเขาสูภาวะการติดพนัน โดยรอยละ 13 หลังชนะพนันเคยมีความตองกํารอ
ยางมากท่ีจะเลนอีกเพื่อเอาชนะหรือใหไดเงินเพิ่มขึ้น ขณะท่ีรอยละ 12 เลนพนันนานกวาท่ีต้ังใจจะ
เลน/ท่ีวางแผนไว รวมถึงหลังเสียพนัน จะเกิดความรูสึกวาจะตองรีบกลับมาแกมือ เพื่อเอาเงินท่ีเสียไป
คืนมาใหเร็วท่ีสุด ผลกระทบทางสังคมนอกจากการติดพนัน ยังพบวา นักพนันจํานวนถึงเกือบ 4 แสน
คน เลนพนันจนถึงระดับท่ีมีปัญหา และอีกเกือบ 4 แสนคนถือไดวาเป็นกลุมท่ีมีความเส่ียงวาจะเลน
จนถึงระดับท่ีมีปัญหา  

วสันตแ ปัญญาแกวและคณะ (2559)  ไดศึกษาเรื่องฟุตบอลไทยพรีเมียรแลีก: ความเป็นชาย 
วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดในพื้นท่ี 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 ปรากฏการณแฟุตบอลไทยคือพื้นท่ีวัฒนธรรมใหมท่ีกอตัวขึ้นและชวยใหเราเห็น
ความเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสความนิยมในฟุตบอลไทย
ในชวง 6-7 ปีท่ีผานมา ไดสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมฟุตบอลในสังคมไทย ยังชวยให
เราเห็นและสามารถติดตามการขยายตัวเพิ่มขึ้นของคนกลุมใหม คือ  เยาวชนและชายวัยทํางาน ท่ี
อาจจะเรียกวา “ชนช้ันใหม” ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูในเขตเมือง มีรายไดระดับกลาง (คือระหวาง 1 - 
20,000 บาท) ทํางานในระบบ พวกเขาคือแฟนบอลกลุมใหญท่ีบริโภคฟุตบอลไทยภายใตสภาพสังคม
ที พวกเขากําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติอัตลักษณแท้ังจากชีวิตประจําวันและชีวิตการงานในระบบ
สมัยใหม ความสัมพันธแเชิงชุมชนแบบจารีตลดลง การเดินทางโยกยายถิ่นมีอัตราเรงมากขึ้นจนถึงการ
ถูกเบียดขับจากการเขาสูพื้นท่ีสาธารณะและการงานของผูหญิงท่ีปัจจุบันก็มีโอกาสมากขึ้ น กลุม
ชายไทยเหลานี้จึงตองการพื้นท่ีทางสังคมใหมๆ สําหรับแสดงตัวตนเพื่อยืนยันและค้ําจุนสภาวะ
วิกฤติอัตลักษณแนี้ และหนึ่งในพื้นท่ีทาสังคมนั้นก็คือ “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยลีก” 

 
2.2.2 การพนันในสังคมไทยที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ชายแดนไทยในภาคอีสาน  
กนกวรรณ มะโนรมยแ, วัชรี ศรีคํา (2559) เรื่องเครือขายและองคแกรทางสังคมของคาสิโน

ขามแดนระหวางไทยและกัมพูชาในพื้นท่ีอีสานลางและนัยเชิงนโยบาย โดยศึกษาเครือขายและองคแกร
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ทางสังคมของกลุมคนท่ีเลนคาสิโนในพื้นท่ีพรมแดนระหวางไทยและกัมพูชา บริเวณชายแดนชองสะงํา 
อ. ภูสิงหแ จ. ศรีสะเกษและชองจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทรแ พบวา การเดินทางเขาออก ณ ดานท่ีมี
คาสิโนขามแดนผานดานชองสะงําและชองจอมมีจํานวนราว 700,000 คนตอปี และจํานวนผูขามไป
เลนเป็นผูหญิงมากกวาผูชายมาก ในกลุมผูเลน พบวา เกือบท้ังหมดเป็นวัยกลางคนมีท้ังผูท่ีมีอาชีพ
หลักของตัวเองและเลนพนันในคาสิโนเป็นอาชีพหลัก ผูเลนพนันไปเลนท่ีคาสิโนชายแดนโดยไมตอง
กังวลเรื่องถูกจับกุมและรูสึกอับอาย เพราะผูเลนสวนหนึ่งเป็นขาราชการท้ังทํางานและเกษียณอายุ
แลวที่ขามไปเลนในบอนตางประเทศและมีจํานวนไมมากนักท่ีเป็นคนแก ชาวบาน หรือคนวัยทํางานท่ี
ตกงาน 

เครือขายพนันขามแดนกอตัวขึ้นทั้งแบบตามธรรมชาติ ผานระบบเครือญาติและเพื่อนฝูงท่ี
รูจักคุนเคยกันและกอตัวผานการจัดต้ังและการจัดการอยางเป็นระบบเชิงธุรกิจ นอกจากนี้การศึกษา
ยังพบวา เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนมีหกลักษณะ ไดแก 1) เครือขายท่ีมีการจัดการท่ี
ชัดเจนของธุรกิจท่ีเรียกวา“การขึ้นทัวรแ” 2) เครือขายญาติพี่นอง 3) เครือขายเพื่อนฝูง 4) เครือขาย
การเดินทางรวมกันในฐานะนักทองเท่ียว 5) เครือขายภายในครอบครัวเดียวกัน และ 6) การเดินทาง
ไปคาสิโนแบบสวนตัวโดยไมพึ่งเครือขาย แตโดยสวนใหญจะมีลักษณะการจัดการเครือขายผานธุรกิจ
การขึ้นทัวรแเป็นหลัก โดยการพนันขามชาตินี้ มีการจัดระบบอยางชัดเจนของผูกระทําการอันเป็นการ
สรางเครือขายความสัมพันธแที่ทับซอนกันระหวางความสัมพันธแแบบอุปถัมภแและความสัมพันธแเชิงธุรกิจ
บนฐานผลประโยชนแระหวางเจาของคาสิโนกับเครือขายผูจัดทัวรแพนัน และกลุมนักพนัน ในแง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการพนันขามแดนนี้มีท้ังดานบวกท่ีการพนัน คือ รายไดและสามารถทําเป็นอาชีพ
ได การเกิดธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับพนันหลากหลายแบบ ท่ีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น สวน
ผลกระทบดานลบไดแก ความเส่ียงจากการเป็นหนี้แมทัวรแและคนทัวรแดวยกันเอง การถูกหักหลัง 
ความเส่ียงจากการเดินทางและสุขภาพเป็นตน 

ในเชิงสังคมวิทยาการพนันขามชาติ พบวา  เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนมีการ
ขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมากจากการฉวยใชความเป็นพื้นท่ี “พิเศษ” ของชายแดนท่ีเต็ม
ไปดวยความสลับซับซอน มีความเล่ือนไหล หลากหลายและมีขอยกเวน หรือเงื่อนไขพิเศษ รวมท้ัง 
การท่ีประเทศหนึ่งมีนโยบายและกฎหมายรองรับวาคาสิโน หรือการพนันเป็นส่ิงถูกกฎหมาย 
(Legality) ในขณะท่ีอีกประเทศหนึ่งกําหนดท้ังโดยนโยบายและกฎหมายวา การพนัน เป็นส่ิงผิด
กฎหมาย  

ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, สุรสม กฤษณะจูฑะ (2556) กระบวนการกลายเป็นนักพนันขามแดน 
กรณีศึกษาคนทัวรแท่ีคาสิโนสะหวันเวกัส  ไดศึกษากระบวนการท่ีทําใหชาวบานกลายเป็นนักพนันขาม
แดน และ เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมตอประเทศไทย อันเป็นผลจากการเปิดคาสิโน
สะหวันเวกัส  การศึกษาพบวา ส่ิงอํานวยความสะดวกในการขามแดนใหกับชาวบานโดยเฉพาะทัวรแ
นักพนันเป็นปัจจัยหลักท่ีทําใหชาวบานเขาสูวงจรการพนัน ซึ่งเป็นกลยุทธแของคาสิโนท่ีตองการโป
รโมทสรางความครึกครื้นและหารายไดเขาคาสิโน การตัดสินใจเขารวมทัวรแของชาวบานมีปัจจัย
ทางดานสังคมเศรษฐกิจเป็นตัวแปรสําคัญ โดยเฉพาะการวางงาน การสรางรายไดเสริม ความหวังจาก
เงินพนันจํานวนหนึ่ง และการไมเสียคาใชจายในการเดินทาง ปัจจัยทางดานสังคมวัฒนธรรม ไดแก 
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การเขารวมกิจกรรมของเพื่อนฝูง การชวยเหลือคนรูจักใหมีลูกคาครบจํานวนตามเปูาหมาย การทํา
กิจกรรมยามวางของผูสูงอายุ ปัจจัยทางดานกฎหมาย ไดแก การไมถูกจับกุม และปัจจัยเสริมเชนการ
ไดทองเท่ียวตางประเทศ ตางสงผลใหชาวบานตัดสินเขารวมทัวรแไดโดยงาย การเขารวมกิจกรรมการ
พนันดังกลาวมีสวนใหชาวบานสวนหนึ่งเปล่ียนสถานะกลายเป็นนักพนันขามแดน และเขาสูกิจกรรม
การพนันตอเนื่องจากท่ีไมเคยเขารวมกิจกรรมดังกลาวเลย  

ผลกระทบตอการเขาไปพนันในคาสิโนชายแดน พบวา การสูญเสียรายไดสวนบุคคลและ
รายไดรวมของประเทศอยางมีนัยสําคัญและสงผลทางลบโดยตรงตอผูท่ีเสพยแติดการพนัน และสงผล
ตอปัญหาอาชญากรรมในทางออมขณะท่ี การพนันในคาสิโนไมไดสงผลกระทบเชิงลบอยางรายแรงตอ
กลุมตัวอยางท่ีเป็นชาวบานท่ีเป็นนักพนันรับจาง พวกเขามองการพนันในฐานะของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทหนึ่ง ท่ีเป็นชองทางในการสรางรายไดในเวลาวาง แตการพนันดังกลาวไมได
ตอบสนองในฐานะกิจกรรมยามวาง เนื่องจากไมไดมีกําลังทางการเงินท่ีเพียงพอตามทฤษฎี พวกเขาใช
เงินพนันอยางระมัดระวัง เพื่อท่ีจะไมใหเสียหรือไดมา และมองวาเงินท่ีไดเป็นผลพลอยไดในเวลา
วางงาน นอกจากนี้ กลุมตัวอยางไมมีการพัฒนาสูการเป็นนักพนันมืออาชีพจากระบบทัวรแ เนื่องจาก
เหตุผลดานเงินทุนและตรรกะในการลงทุน ซึ่งการหล่ังไหลไปคาสิโนชายแดนกับทัวรแของกลุมตัวอยาง
ท่ีเป็นชาวบานสะทอนใหเห็นการสรางทางเลือกในการดํารงชีวิตของชาวบาน  

สดใส สรางโศรก, นนทแ พลางวัน (2556) ไดศึกษาเรื่อง บอนคาสิโน ชองสะงํา-ชองจร็อก
เจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา สงผลใหวิถีพนันของชาวบานในพื้นท่ีตอแดน
เปล่ียนแปลงไปอยางไร โดยศึกษา ท่ีบอนคาสิโนชองสะงํา พบวา การเลนพนันของชาวบานกอนมี
บอนคาสิโนชองสะงํา ในฝ่ังไทย ท่ีบานแซรไปรแ มีการเลนการพนันท่ีมีลักษณะเป็นการพนันพื้นบาน 
ไดแก พนันไกชน โบก การพนันในลักษณะท่ีมีผูนําเขาสูชุมชน ไดแก ไฮโล ไพ หวยใตดิน สวนการเลน
พนันของชาวบานหลังมีบอนคาสิโนชองสะงํา ยังคงมีการเลนการพนันอยางเดิมทุกชนิด และยังเพิ่ม
การพนันหวยหุนอีกดวย ทางดานกัมพูชา ในอดีตยุคเขมรแดงยังมีอิทธิพล ชาวบานไมมีการเลนพนัน 
แตภายหลังการเสียชีวิตและถูกจับดําเนินคดีฆาลางเผาพันธุแของระดับนําของเขมรแดง พรอมๆ กับ
การเปิดดานชองสะงํา ทําใหเกิดชุมชนใหม และมีการเลนการพนันกระจายท่ัวไปจนถึงอําเภออันลอง
เวง เป็นการเลนการพนันท่ีมีลักษณะเป็นการพนันพื้นบาน ไดแก พนันไกชน การพนันในลักษณะท่ีมีผู
นําเขาสูชุมชน ไดแก พนันมวยตู หวยใตดิน กดามโฆละกแ (คลายน้ําเตา ปู ปลา) ไพ สลากกินแบง
รัฐบาลของกัมพูชา สวนภายหลังมีบอนคาสิโนชองสะงํา ยังคงมีการเลนการพนันอยางเดิมทุกชนิด 
โดยในระยะหลังมีการเลนพนันหวยใตดินโดยใชผลสลากฯ ของไทย และหวยหุนเวียดนาม 

การปรับตัวของชาวบานตอแดนเกิดความเปล่ียนแปลงของวิถีพนันของชาวบานขึ้นท้ังสอง
ฝ่ัง  ในฝ่ังไทย ในหวงเวลาท่ีเปิดบอนใหมๆ ชาวบานเขาเลนในบอนเป็นจํานวนมาก ในลักษณะเหอ
ของใหม ในระยะตอมาก็ลดจํานวนลงเรื่อยๆ จนเหลือแตนักพนันอาชีพและชาวบานท่ี เขาบอนแบบ
รับจางนั่งรถตู สวนในฝ่ังกัมพูชา ท่ีชาวบานท่ีเป็นอดีตเขมรแดงตองปรับตัวใหเขากับกระแสทุนนิยม
และโลกาภิวัตนแ จนมีคํากลาวกันในหมูอดีตเขมรแดงวา “เอาเงินไวกอน” ทําใหหลายครอบครัวยอม
จํานนตอความจําเป็นทางเศรษฐกิจ โดยยินยอมใหลูกๆ เขาทํางานในบอน สําหรับคนในชุมชนหนา
บอนคาสิโน ซึ่งสวนใหญไดแกผูคาแลว พอปิดรานก็กรูกันไปท่ีบอนและเสียเงินใหบอนจนหมด  
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ผลกระทบจากบอนคาสิโนชองสะงําท่ีมีตอชุมชนตอแดนฝ่ังไทย เกิดผลกระทบดานบวก คือ 
เมื่อมีบอนทําใหการคมนาคมดีขึ้น ราคาท่ีดินถีบตัวสูงขึ้น และตลาดนัดชายแดนทําใหชาวบาน
สามารถเลือกซื้อสินคาราคาถูกกวาการเดินทางไปซื้อถึงในตัวอําเภอขุขันธแ สวนผลกระทบดานลบ 
ไดแก ปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนตแ โดยรถนักทองเท่ียวและรถตูบริการนํานักพนันเขาบอนชองสะงําใช
ความเร็วสูง ทําใหเกิดอุบัติเหตุบนถนนบอยครั้ง นักพนันอาชีพหมดเนื้อหมดตัวจนตองขายท่ีทํากิน 
และมีหนี้สินรุงรัง ในฝ่ังกัมพูชา ผลกระทบดานบวก ไดแก ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น คนมีงานทํา ชาวบาน
สามารถหางานใกลบานไมตองเดินทางเขาไปเมืองใหญ สวนผลกระทบดานลบมักเกิดกับผูท่ีเขาบอน 
ไดแก ผูนําชุมชนท่ีมีฐานะทางการเงินดี หรือเป็นนักธุรกิจ มีนักพนันหญิงชาวเขมรเมื่อเลนพนันจน
หมดตัวทําใหตองขายตัวในท่ีสุด 
 

2.2.3 การพนันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
สดใส สรางโศรก และนนทแ พลางวัน ( 2555) ไดศึกษาเรื่องการพนันในบุญประเพณีบั้งไฟ 

การศึกษาเรื่องสถานการณแ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย โดยศึกษาการพนันใน
ประเพณีบุญบั้ง ไฟ ในพื้นท่ี อีสานใต ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ และพื้นท่ีอีสานเหนือ ท่ีจังหวัดอุดรธานี ผล
การศึกษา พบวา บุญบั้ง ไฟ มีท่ีมาจากกรอบจารีตประเพณีของชาวอีสาน ในบุญเดือน 6 หรือบุญบั้ง 
ไฟ เพื่อบูชาพระยาแถน  การแขงขันบั้งไฟไมมีในกฎหมาย ในทางปฏิบัติ หมูบานท่ีจัดงานบุญบั้งไฟ 
และเป็นสนามแขงขันบั้งไฟ ตองทําประชาคมหมูบาน เพื่อนําผลการประชาคมใหคณะกรรมการ
หมูบาน หรือผูจัด หรือผูรับเหมาจัดงาน ใชประกอบในการขออนุญาตตอฝุายปกครองและตํารวจ การ
เลนพนันบั้งไฟ ในปัจจุบันใชเกณฑแตัดสินดวยระยะเวลาท่ีบั้งไฟลอยอยูในอากาศ บอนการพนันบั้งไฟมี
อยู 2 แบบ ไดแก บอนบุญหรือบอนในเทศกาล หมายถึง บอนท่ีเปิดเลนพนันในเดือน 6 รวมท้ังเดือน
กอนหนาและหลัง คือ ต้ังแตเดือนเมษายน-กรกฎาคม และบอนอาชีพหรือบอนนอกเทศกาล ซึ่งเปิด
เลนการพนันตลอดท้ังปี โดยมีผูจัดใหมีการเลนพนันบั้งไฟ หรือโปรโมเตอรแ มีอยู 2 ประเภท ไดแก ผู
จัดประเภทบุคคลภายนอกท่ีเขาไปเหมาบุญ และผูจัดท่ีเป็นบุคคลภายในในรูปของคณะกรรมการ
หมูบาน โดยมีภาระตนทุนตองใชจายในดานพิธีกรรมและมหรสพเพิ่ม และคาจางทีมเรดารแ หรือผูจับ
เวลา และเงินรางวัลบั้งไฟ สวนตนทุนของผูจัดประเภทผูรับเหมาบุญ คือ เงินใตโต฿ะท่ีจายใหกับ
เจาหนาท่ีฝุายปกครองและฝุายตํารวจ ต้ังแตระดับอําเภอและระดับท่ีสูงกวา 

รายไดของผูจัด รายไดของผูจัดใน 2 เขตไมเทากัน โดยรายไดของผูจัดในเขตอีสานใตได
มากกวาผูจัดในเขตอีสานเหนือ เนื่องจากสนามในเขตอีสานใตมีขนาดท่ีใหญกวา คือ มีพื้นท่ีกวางขวาง 
มีจํานวนนักพนันมากกวา และเงินพนันมากกวา ประมาณการวงเงินพนันบั้งไฟทั้งภาคอีสานในรอบ 1 
ปี อยูท่ี 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 พนันอยูท่ี 42,181,500,000 บาท 

การจัดใหมีการเลนการพนันบั้งไฟ ระบบอุปถัมภแไดเขามามีบทบาทในการเอื้ออํานวยเห็นได
จากความสัมพันธแระหวางผูจัดกับเจาหนาท่ีของรัฐผูอาจใหคุณใหโทษในการจัดใหมีการเลนการพนัน 
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ท้ังนี้เนื่องจากการจุดบั้งไฟไมมีบทบัญญัติในกฎหมาย แตมีการนํากฎหมายอื่นมาใชบังคับโดยอนุโลม 
โดยระบุไวในเอกสารการขออนุญาตเพียงวา “ดินปืนชนิดมีควัน” และเนื้อหาในใบอนุญาตท่ีออกโดย
สถานีตํารวจระดับอําเภอ ไดกําหนดหนาท่ีในการแจงแก ศูนยแควบคุมการบิน ใหเป็นหนาท่ีของผูขอ
อนุญาต โดยอํานวยความสะดวกเพียงระบุหมายเลขโทรศัพทแไวในทายหนังสือเทานั้น แตในทางปฏิบัติ 
ไมวาการจัดใหมีการพนันบั้งไฟแบบในเทศกาลหรือนอกเทศกาลลวนแลวตองจายเงินใหแกเจาหนาท่ี
ของรัฐท้ังส้ิน 

ผลกระทบจากการเลนพนันบั้งไฟ ทางบวก เป็นการสรางอาชีพ และเป็นแหลงรายไดใหแก
ผูมีสวนเกี่ยวของ เชน เจาของคายบั้งไฟ กลุมธุรกิจท่ีประดิษฐแอุปกรณแในการทําบั้งไฟ ผลกระทบดาน
ลบ ไดแก ทําใหเกิดแหลงอบายมุข เกิดนักพนันหนาใหม เกิดปัญหาหนี้สิน ปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็น
ตนเหตุของปัญหาสังคม เชน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการขายตัวสรางทัศนคติเห็นแกเงินแกชุมชน 
เกิดความเส่ือมศรัทธาในพระสงฆแ ท่ีสําคัญ การทําบุญบั้งไฟกลายเป็นการทําลายประเพณีเสียเอง 

ขณะท่ีงานวิจัยดังกลาวมี ขอเสนอแนะ ควรฟื้นฟูประเพณี โดยเปล่ียนทัศนคติไมใชบุญบั้ง
ไฟในการระดมทุนเขาสูชุมชนหรือวัดโดยใหกลับไปสูการเพื่อบูชาพระยาแถน สวนผูเกี่ยวของกับการ
พนันบั้งไฟ มีท้ังเสนอใหนําการพนันบั้งไฟ “ขึ้นบนโต฿ะ. เพื่อจะไดไมตองเสียเงินใตโต฿ะใหกับเจาหนาท่ี 
และควรแยกบ้ังไฟออกจากประเพณีและการพนันโดยถือวาบั้งไฟเป็นนวัตกรรมท่ีจะตองมีการพัฒนา
และตอยอดนวัตกรรม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดน

ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ มี
วัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษามุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมีตอการพนันในพื้นท่ีชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการ
สะทอนตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา และ3) เพื่อหาขอเสนอ
เชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชาเพื่อการ
ควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน การศึกษาครั้งใชระเบียบวิจัยแบบผสม (Mix Method) 
ระหวางวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative approach) และวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative approach) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 พื้นที่ศึกษาวิจัย  
 

การศึกษานี้เลือกพื้นท่ีเจาะจง โดยใชหนวยการวิจัยท่ีชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากชุมชนทองถิ่นแหง
นี้มีวิถีชีวิตและลักษณะทางสังคมอยูบริเวณชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา โดยหมูบานหางจากจุดผาน
แดนถาวรชองสะงํา 18 กิโลเมตรหมูบานและระยะทางหางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 100 
กิโลเมตร และมีจุดผานแดนถาวรชองสะงําเป็นประตูขามพรมแดนประเทศไทย-กัมพูชา เป็นประตู
เช่ือมความสัมพันธแ เช่ือมโยงตอการคา การทองเท่ียว การขามแดนเพื่อการเลนพนัน 

 ปัจจุบันบานไพรพัฒนา นอกจากคนในชุมชนสวนหนึ่งมีการพนันในหมูบานเชนเด่ียวกัน
กับชุมชนทองถิ่นอีสานอื่นๆแลว ยังมีปัจจัยเส่ียงและมีแรงกระตุนจากธุ รกิจการพนันแตกตางจาก
ชุมชนทองถิ่นอื่นมากขึ้น เพราะเป็นหมูบานท่ีชายแดนท่ีต้ังอยูทามกลางพื้นการพัฒนาบริเวณชายแดน
ของรัฐไทย สงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง 
ขณะเดียวกันวัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง มีความเช่ือเรื่องโชคลาภ) กลายเป็นจุดศูนยแกลางของการ
ทองเท่ียวที่สําคัญ โดยชาวบานและนักทองเท่ียวสวนหนึ่งจะเดินทางมาเคารพบูชากอนออกเดินทางไป
เลนพนัน ขณะท่ีชาวบานในบริเวณดังกลาวบางสวนมีฐานทางเศรษฐกิจดีขึ้น จากการปลูกยาพารา 
ปลูกมัน และการมีวิถีชีวิตในการทํามาหากินบริเวณดานชายแดนชองสะงําและเกี่ยวของกับธุรกิจการ
พนันมากขึ้น เชน ประกอบอาชีพคาขาย รานอาหาร มอเตอรแไซคแรับจาง รับทําท่ีจอดรถสําหรับคน
ขามแดน โดยเฉพาะธุรกิจการพนันท่ีชายแดนกัมพูชา เชน บอนคาสิโน บอนบั้งไฟ ขณะท่ีชายแดน
ไทยมีสนามไก สนามมวย และเป็นท่ีนาสนใจวา มีคนในชุมชนแหงนี้ขามแดนไปเลนการพนันท่ีบอน
คาสิโน และคนในตําบลไพรพัฒนาไปเลนการพนันและเคยไดรับรางวัลแจ็คพ็อต จากการเลนการพนัน
ท่ีบอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา เป็นตน 
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ขณะเดียวกัน วิจัยมีตนทุนท่ีบานไพรพัฒนา ท่ีจะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการวิจัย
ครั้งนี้ได จากประสบการณแท่ีผูวิจัยเคยทํางานองคแกรพัฒนาเอกชน ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนา
ชุมชนท่ีมีเด็กเป็นศูนยแกลาง ต้ังแต ปี 2545-2554 และในปัจจุบันยังมีบทบาทในการเขามาทางาน
วิชาการในพื้นชุมชนทองถิ่นแหงนี้อยางตอเนื่อง จึงมีความสัมพันธแที่ดีกับคนในชุมชน ผูนําชุมชน และ
หนวยงานรัฐในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นนี้ จึงสามารถชวยทําใหผูวิจัยสามารถเขาถึงกลุมเปูาหมายในการ
วิจัยเพื่อใหไดขอมูล ขอเท็จจริงไดเป็นอยางดี   
 
3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 

กลุมประชากรเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอ
ภูสิงหแจังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกกลุมเปูาหมายโดยใชเกณฑแพิจารณาตามประเด็นและวัตถุประสงคแ 
แบงเป็นกลุมเปูาหมายไดดังนี้  
 

กลุ่มเด็กนักเรียนระดับมัธยมต้น (ม.1-3) 
กลุมเด็กนักเรียนระดับมัธยมตน ท่ีอาศัยอยูในโรงเรียนบานไพรพัฒนาและในหมูบานไพร

พัฒนา ท้ัง 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 

 
กลุ่มแกนน านักวิจัยเด็กและเยาวชน บ้านไพรพัฒนา 
กลุมแกนนํานักวิจัยเด็กและเยาวชน บานไพรพัฒนา จํานวน 11 คน  คัดเลือกเยาวชนท่ี

อาศัยอยูในบานไพรพัฒนา มีความสนใจและสมัครใจเขารวมดานงานวิจัย และสามารถส่ือสารได โดย
กลุมแกนําเด็กและเยาวชนไดรับการฝึกอบรมใหสามารถเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จาก
กลุมเปูาหมาย และพานักวิจัยไปหาผูใหสัมภาษณแเชิงลึก (Case study)  

 
กลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายในชุมชน 
กลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายในชุมชน ไดแก กลุมผูนําชุมชน เชน กํานัน สารวัตรกํานัน 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการชุมชน สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล กลุมอาสาสมัครใน
ชุมชน กลุมองคแกรและสถาบันในชุมชน พระสงฆแในวัด ผูอํานวยการและครูในโรงเรียน และองคแกร 
สถาบันอื่น ๆ ในชุมชน จํานวน 30 คน เพื่อเป็นผูใหขอมูลบริบทชุมชน และสะทอนความคิดเห็นกับ
การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชน  การพนันในมุมมองของคนในชุมชน ในการพนันขามแดนท่ี
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และรวมกันหาแนวทางขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 
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กลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายนอกชุมชน 
กลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกชุมชน ไดแก เจาหนาท่ีดูแลท่ีจอดรถบริเวณชายแดนไทย-

กัมพูชา กลุมมอไซคแรับจางบริเวณชายแดนไทย รานคาท่ีชายแดนไทย -กัมพูชา คนขับรถตูรับสงนัก
พนัน คนดูแลสนามการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เจาหนาท่ีรัฐบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
และเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด รวม จํานวน 10 คน โดย
กลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกชุมชนจะใหขอมูลเพื่อใหเห็นสถานการณแและขอมูลเชิงลึกตอประเด็น
การเลนการพนันของคนในหมูบานและนักพนันอื่นๆท่ีมาเลนการพนันท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ในครั้งนี้ 
 
3.3 ขอบเขตเนื้อหา 
 

1. ศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่นเพื่อเป็นขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนตามวัตถุประสงในขอ 1-
3 เนื้อหาประกอบดวย - ประวัติศาสตรแชุมชน –ท่ีต้ัง อาณาเขต -สภาพทางกายภาพ  วัฒนธรรม /
ประเพณี – สภาพทางสังคม - สภาพทางเศรษฐกิจ – วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน สภาพของการ
พนันท่ีมีอยูในพื้นท่ีภายใตบริบทของหมูบานไพรพัฒนาและการพนันท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 

 
2. ศึกษามุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นบานไพรพัฒนาท่ีมีตอการพนันใน

ชุมชนทองถิ่นบานไพรพัฒนาและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เนื้อหาประกอบดวย 
- เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชาเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนันในบริบท

ใหมแคไหน อยางไร 
- มุมมอง ความเช่ือ ทัศนะคติเกี่ยวกับการพนัน  
 - การรับรู ประเภทการพนันท่ีมีในชุมชน 
- พฤติกรรม/รูปแบบ/วิธีการ/สถานท่ีเลนการพนันของคนในชุมชนในทัศนะของเด็กและ

เยาวชน 
- รูปแบบ/วิธีการท่ีเด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนัน 
- ปัจจัยท่ีทําใหเกิดการพนันในชุมชนทองถิ่น  
- ผลกระทบส่ิงท่ีดี/ส่ิงท่ีไมดีเกี่ยวกับการพนัน  
- การรับรูมาตรการทางสังคมในการปูองกันแกไขปัญหาการพนัน 
- วิธีการสรางเสริมเด็กและเยาวชนไมใหเขาสูวงการการพนัน 
 
3. ศึกษาพฤติกรรมกระบวนการจัดการการพนันในมิติของคนและหนวยงานในชุมชน

ทองถิ่นและผลสะทอนกลับการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นภาคอีสาน เนื้อหา
ประกอบดวย 

- ผลการสะทอนกลับมุมมองของเด็กตอการพนันในชุมชนทองถิ่น ในประเด็น 
- มุมมอง ความเช่ือ ทัศนะคติเกี่ยวกับการพนันของคนในชุมชนทองถิ่น 



39 

 

 

- การรับรู ประเภทการพนันท่ีมีในชุมชนทองถิ่น 
- รูปแบบ/วิธีการ/สถานท่ีเลนการพนันของคนในชุมชนในทัศนะของคนในชุมชน 
- พฤติกรรมรูปแบบ/วิธีการที่คนในชุมชนทองถิ่นเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนัน 
- จัดลําดับการพนันท่ีสงผลกระทบมากสุด-นอยสุด ในทัศนะของคนในชุมชน 
- ปัจจัยท่ีทําใหเกิดการพนันในชุมชนทองถิ่น  
- ผลกระทบส่ิงท่ีดี/ส่ิงท่ีไมดีเกี่ยวกับการพนันในชุมชนทองถิ่น 
- การรับรูมาตรการทางสังคมในการปูองกันแกไขปัญหาการพนันในชุมชนทองถิ่น 
-วิธีการสรางเสริมเด็กและเยาวชนไมใหเขาสูวงการการพนัน 
 
 4. ศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่น

อีสานเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เนื้อหาประกอบดวย 
- ขอเสนอเชิงการพัฒนาตอชุมชนทองถิ่น  
- ขอเสนอเชิงนโยบาย  
- ขอเสนอเชิงวิชาการ 
 

3.4 เคร่ืองมือการวิจัย 
 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแการวิจัย การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะ
เกษ  การศึกษาครั้งนี้ ทีมวิจัยเลือกใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งทีม
วิจัยไดนําเครื่องมือ แบบสอบถาม (Questionnaire of Survey) ชุดคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงคแ 
ขอท่ี 1 ขอท่ี 2 และขอท่ี 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  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสแ ท่ีมีเนื้อหาหรือมีแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีวิจัย เพื่อจัดทําฐานขอมูล (Data Based) 
ของการวิจัย โดยศึกษาขอมูลจากอินเตอรแเน็ต หองสมุด เชน หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัย องคแกรพัฒนาเอกชน เพื่อมาวิเคราะหแใหเห็นท่ีมา และความสําคัญของการพนันใน
มุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
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2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นท่ี เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยทีมวิจัยเดินทางเก็บขอมูลภาคสนาม
ดวยตนเอง และเขารวมกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน เพื่อใหเห็นขอมูลท่ีเป็นจริง   โดยทีมวิจัย
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย 

2.1 การใชแบบสอบถาม (Questionnaire of Survey) เป็นการเก็บขอมูลเพื่อ
สํารวจขอมูลสถานะของเด็กเยาวชนในระดับ ม.1-3 ในชุมชนและโรงเรียนในพื้นท่ีศึกษา ในเรื่องการ
พนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชา จํานวน 70 คน 
แบบสอบถามประกอบดวย 6 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณแ สวนท่ี 2 มุมมอง
ของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นอีสานท่ีมีตอการพนันในชุมชนทองถิ่น สวนท่ี 3 พฤติกรรม 
และการเขาถึงการพนันในชุมชนทองถิ่น สวนท่ี 4 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเลนการพนัน
ของคนในชุมชนทองถิ่น สวนท่ี 5 มาตรการควบคุมตอการพนันในชุมชนทองถิ่น และสวนท่ี 6  ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆขอมูลท่ัวไป  

2.2 การสัมภาษณแเชิงลึก (In – depth Interview) โดยทีมวิจัยใชแนวทาง
สัมภาษณแเชิงลึกกับกลุมเด็กท่ีเกี่ยวของกับการพนันท่ีนาสนใจ เพื่อสัมภาษณแเชิงลึก (Case study) 
จํานวน 10 คน และกลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกชุมชน จํานวน 10 คน เพื่อใหเขาถึงขอมูลท่ี
หลากหลาย โดยเนนการสัมภาษณแเป็นการสนทนาแบบไมเป็นทางการ (Non – Structural 
Interview) เพื่อใหไดขอมูลและประเด็นท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการพนัน และตอบวัตถุประสงคแของการ
วิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหแใหเห็นมุมมองหรือเหตุผลของแตละกลุม เพื่อหารูปแบบแนวทางขอเสนอใน
การสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันในชุมชนทองถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชา  

 2.3 การสังเกตการณแแบบมีสวนรวม (Participant Observation) หรือการมี 
สวนรวมทางสังคม เพื่อใหมีโอกาสในการไดขอมูลมากขึ้น โดยทีมวิจัยจะเขารวมเหตุการณแท่ีสําคัญ   
ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นการพนัน ท้ังท่ีอยูในระดับชุมชนทองถิ่น การขามแดนเพื่อสังเกตการณแพนันท่ี
บอนคาสิโนและสนามบั้งไฟที่ชายแดนประเทศกัมพูชา  

2.4 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ทีมวิจัยจะใชการสนทนากลุม
ในกลุมเปูาหมาย กลุมเด็กมัธยมตน 1-3 โดยแบงการสนทนากลุม 2 ครั้ง ไดแก กลุมท่ีไมมีสวน
เกี่ยวของหรือเลนการพนัน จํานวน 7-8 คน จํานวน 1 ครั้ง  และกลุมท่ีมีสวนเกี่ยวของและหรือเลน
การพนัน 7-8 คน จํานวน 1 โดยเชิญแตละกลุมมาสนทนากลุมรวมกัน เพื่อใหรวมกันหาขอสรุปใหได
ขอมูลเชิงลึกในแตละประเด็นท่ีเกี่ยวของ ในการวิจัยนี้  โดยทีมวิจัยใชแบบบันทึกสนทนากลุมและ
อุปกรณแบันทึกเสียงและการถายภาพ สําหรับบันทึกขอมูลการสนทนาแตละครั้ง เพื่อปูองกันการลืม
และการรวบรวมขอมูล 

2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาการพนันใน
มุมมองของเด็กในชุมชน โดยทีมวิจัยจะเชิญตัวแทนกลุมเปูาหมายจาก กลุมนักวิจัยเด็กเยาวชนบาน
ไพรพัฒนา คณะนักวิจัย กลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายในชุมชน ไดแก กลุมผูนําชุมชน พระสงฆแในวัด 
ผูอํานวยการและครูในโรงเรียน และองคแกร สถาบันอื่น ๆ กลุมผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกชุมชน 
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จํานวน 30 คน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหคนในชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดสะทอน 
มุมมองของคนในชุมชนรวมกัน  ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเติมเต็มขอมูล วิพากษแ วิจารณแ แสดง
ความคิดเห็นตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชน เพื่อหารูปแบบแนวทางขอเสนอในการสรางเสริม
สุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-
กัมพูชา 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 สวนขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณแแบบมีสวนรวม ทีมวิจัยใชการ
ตรวจสอบชวงการสนทนากลุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 
ในกระบวนการวิจัยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลดานวิธีการ (Methods Triangulation) โดยการ
รวบรวมขอมูลท่ีใชหลากหลายวิธีประกอบกัน ท้ังการสัมภาษณแเชิงลึก การสังเกตการณแ แบบมีสวน
รวม การสนทนากลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเอกสาร การถายภาพ การบันทึกเสียง โดย
ใชขอมูลจากทุกแหลงขอมูลท่ีไดจากกลุมเปูาหมายทุกกลุม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ ทีมวิจัยใชการจัดระเบียบขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูล จากเครื่องมือ แบบสอบถาม การสัมภาษณแเชิงลึก การสังเกตการณแแบบมีสวนรวม การสนทนา
กลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเอกสาร การถายภาพ การบันทึกเสียง โดยใชขอมูลจากทุก
แหลงขอมูลท่ีไดจากกลุมเปูาหมายทุกกลุม การใชกรณีศึกษาท่ีไดจากการตรวจสอบขอมูลแลว จากนั้น
นําขอมูลท่ีไดผานการเรียบเรียง จัดหมวดหมู และการสังเคราะหแ ท้ังนี้ ทีมวิจัยไดนําขอมูล มา
เช่ือมโยงสูกรอบแนวคิด ทฤษฎีหลักการทางวิชาการ และขอมูลท่ีไดจากภาคสนาม 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 และประเด็นท่ีสอง เกี่ยวของกับนโยบายรัฐ
และการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผูคนในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา เพื่อใหสอดคลองกับ
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการพนันในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  

 
4.1 บ้านไพรพัฒนา : บริบทชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  
 

ในประเด็นนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตรแการต้ังถิ่นฐาน ท่ีต้ังอาณาเขต 
ลักษณะท่ัวไปทางภูมิศาสตรแ สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการดํารงชีวิต ผานเรื่องเลา
ตามความทรงจําในชวงของชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1.1 ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถ่ินบ้านไพรพัฒนา  
บานไพรพัฒนา หรือในอดีตคนท่ัวไปจะเรียกวาหมูบานนี้วา “บานไพรบึงนอย” ตาม

ช่ือหมูบานเดิมท่ีคนรุนกอต้ังหมูบานอพยพมาจากอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ แตดวยความเช่ือ
ของชาวบานท่ีวา บานไพรบึงนอย ฟังดูเหมือนจะไมเจริญรุงเรืองไปขางหนา ตามความคาดหวังท่ี
ชาวบานอยากเห็นการพัฒนาไปขางหนาจึงเปล่ียนช่ือหมูบานเป็น “บานไพรพัฒนา” จนถึงปัจจุบันนี้  

จากคําบอกเลาของผูนําชุมชนบานไพรพัฒนา พบวา  ในพื้นท่ีบริเวณนี้มีผูคนท่ีพูด
ภาษาเขมรอาศัยอยูกอนแลว กอนท่ีชาวบานไพรพัฒนาจะอพยพมาต้ังถิ่นฐานบริเวณนี้ โดยในอดีต
ชาวบานด้ังเดิมจะอาศัยบนเทือกเขาพนมดงรัก และหลังจากนั้นมีผูคนอพยพลงมาต้ังถิ่นฐานใหม ท่ี
บานนาตําบล บานแซรไปร ในปัจจุบันขณะเดียวกันก็มีชาวบานบางสวนอพยพไปสรางบานเรือนในฝ่ัง
ประเทศกัมพูชา  ท้ังนี้บานไพรพัฒนาในปัจจุบันไดถูกเช่ือมโยงกับกลุมชาวบานด้ังเดิมจนกลายเป็น
ชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (สุรัตนแ บุญเยี่ยม.  2558  :  สัมภาษณแ) 

 ชาวบานบานไพรพัฒนาสวนใหญเป็นกลุมชาติพันธุแเขมรถิ่นไทย เรียกตนเองวา 
ขแมรแ ชาวเขมรถิ่นไทยเรียกภาษาและชาติพันธุแของตนเองวา ขแมรแลือ ซึ่งแปลวา เขมรสูง โดยมี
ประวัติศาสตรแการต้ังถิ่นฐานท่ียาวนานดังท่ีไดอธิบายไวในประวัติศาสตรแกลุมชาติพันธุแเขมรถิ่นไทย
จังหวัดศรีสะเกษ  แตชาวบานไพรพัฒนาสวนใหญมีความทรงจําในอดีตชวงท่ีบรรพบุรุษอาศัยอยู ท่ี
บานไพรบึง ซึ่งเป็นหมูบานด้ังเดิมในอดีต จนถึงปัจจุบันเทานั้น โดยหมูบานไพรบึงหมูบานด้ังเดิมมี
ระยะทางหางออกไปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากบานไพรพัฒนาปัจจุบัน ประมาณ 74 กิโลเมตร 
และชวงไทครัวบานไพรบึงอพยพยายถิ่นฐานเดินทางตามเสนทางสายลวดเขามาแสวงหาพื้นท่ีทํากิน 
ปักหลักสรางครอบครัวและรวบรวมชาวบานสรางกลุมบานใหม ในปัจจุบัน 
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จากการศึกษาประวัติศาสตรแการกอต้ังถิ่นฐานตามความทรงจําของชาวบานไพร
พัฒนา พบวา เกิดเหตุการณแสําคัญ สามารถแบงชวงประวัติการกอต้ังบานไพรพัฒนา ออกเป็น 5 ยุค
สําคัญ ดังนี้  

1. ยุคช่วงของการเจาะป่าสร้างบ้านเรือน (พ.ศ. 2500-2518)  พบวา ชวงกอน ปี 
พ.ศ. 2500 พื้นท่ีบริเวณท่ีต้ังบานไพรพัฒนาเป็นพื้นท่ีปุารกทึบมีสัตวแอาศัยอยูจํานวนมาก และเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณแของแหลงอาหาร แหลงยาสมุนไพร มีความเหมาะแกการดํารงชีวิตอยางยิ่ง 
เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณนี้เป็นท่ีลาดเอียงลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก มีแหลงน้ําเป็นลําหวยลอมรอบ
หมูบาน หลายสาย ท่ีสําคัญ คือ หวยสําราญ (ปัจจุบันเป็นเข่ือนหวยสําราญ) และมีท่ีลุมเหมาะแกการ
ทําการเกษตรเล้ียงชีพ  

ปีพ.ศ. 2514 จุดเริ่มตนกอสรางบานเรือนของบานไพรพัฒนา นําโดย พอพิน บุญ
เยี่ยม นําไทครัวจากบานไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 30 ครอบครัว ทยอยขี่
เกวียนอพยพเดินทางมาเป็นขบวน โดยเดินทางตามเสนทางสายลวดโดยอพยพเขามาสรางบานเรือน
(กระทอม)กระจัดกระจาย  โดยในชวงแรกไดจับกลุมต้ังบานออกเป็น 2 กลุม โดยมีผูนําสําคัญคือ กลุม
พอพิณ บุญเยี่ยม มีสมาชิก 13 ครอบครัว มาต้ังบาน บริเวณลําหวยระกาอยูติดบานนาตําบล และ
กลุมท่ี 2 กลุมพอจันทรแ โพธิ์ศรีเรือง มาสรางบานกระจัดกระจายอยูบริเวณลําหวยชะนี คนในละแวก
นั้นเรียกวา บานไพรบึงนอย จากนั้นชาวบานไพรบึงนอย ไดชวยกันพัฒนาแพวถางพื้นท่ีปุา ขยายพื้นท่ี
การการทํามาหากินอยางรวดเร็ว ขณะท่ีดานการปกครอง นายพิณ บุญเยี่ยม ผูนําชาวบานบานไพร
นอยไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนงเป็นผูใหญบานท่ีบานแซรไปร ในชวงเริ่มตนดวย ในชวง
เดียวกันก็เกิดหมูบานขึ้นใหม อีกหลายหมูบาน จากการท่ีมีชาวบานอพยพยายถิ่นฐานจากท่ีอื่นๆ เขา
มาอยูตามแนวบริเวณชายแดน ในบริเวณนี้ เชน บานจะแจโกน บานวนาสวรรคแ บานโอวแปังโกวแ 
รวมถึง ไทครัว ท่ีเป็น คนไทย คนลาว คนกูย  คนเยอ และคนเขมร จากพื้นท่ีอื่นๆของจังหวัดศรีสะ
เกษ จังหวัดสุรินทรแ จังหวัดบุรีรัมยแ จังหวัดนครราชสีมาอพยพเขามาสมทบจับจองพื้นท่ีทํากิน สราง
ครอบครัวสบทบเขาเป็นหมูบานตางๆ มีขนาดใหญขึ้น อยางรวดเร็ว 
 

2.ยุคบ้านแตก จากความไม่สงบคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่  ชวงปีพ.ศ. 2518 ไดเกิด
เหตุการณแความไมสงบจากคอมมิวนิสตแ เนื่องจากบริเวณท่ีต้ังหมูบานอยูติดชายแดนไทย-กัมพูชา และ
เป็นท่ีท่ีปุาเขารกทึบ จึงมีกลุมคนท่ีมีกองกําลังติดอาวุธอาศัยอยูตามแนวเทือกเขาพนมดงรักชายแดน
ไทย – กัมพูชา ไดเขามา และชักชวนใหชาวบานเขารวมอุดมการณแทางการเมือง ปลุกระดมชาวบาน 
หลายครั้ง เกิดการสูรบตูสูท้ังชาวบานและทหาร จึงเกิดเหตุการณแความไมสงบกับชาวบานไพรพัฒนา
และหมูบานละแวกใกลเคียงอยูบอยครั้ง เชน การเผาสะพาน และเผาอาคารเรียน คําวา “สะหาย” 
จึงเป็นคําท่ีถูกชาวบานเรียกช่ือของคนกลุมนี้ แตเป็นท่ีนาสังเกตวา กลุมสะหาย บริเวณนี้ดวยลักษณะ
ของคําพูด น้ําเสียงไมเหมือนสหายท่ีเป็นคนไทย จึงทําใหทัศนะคติของชาวบานไมดีและไมใหความ
รวมมือ กลับมองวามีสะหาย คอมมิวนิสตแเหลานี้มีความโหดราย มากกวาคอมมิวนิสตแในท่ีอื่นๆ ท่ีเป็น
กลุมนักศึกษาของประเทศไทย สะหายในบริเวณนี้พวกเขากลับมาปลน ชิงเอาอาหาร และสัตวแเล้ียง
ของชาวบาน และท่ีสําคัญพวกเขาบุกเขาหมูบาน ทําใหชาวบานแซรไปร บานนาตําบล บานแซรสะ
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โบวแ ตองอพยพมาอาศัยอยูท่ีบานไพรพัฒนา ขณะสวนผูหญิงและเด็กใหอพยพออกจากพื้นท่ี สวน
ผูชายตองจัดเวรยามคอยเฝูาระวังเหตุการณแตางๆ การเพิ่มความปลอดภัยและการขุดหลุมกลบภัยทุก
หลังคาเรือน เพื่อปูองกันอันตราย และคอยหลบพวกคอมมิวนิสตแในเวลากลางคืน ขณะท่ีหนวยงาน
ราชการไดเขามาสรางถนนเขาหมูบาน จากบานละลม ถึงบานแซรไปร  เพราะทางราชการตองนํา
กําลังทหารเขาไปปราบปรามคอมมิวนิสตแ รวมท้ังไดจัดกิจกรรมอบรมไทยอาสาปูองกันชาติ (ทสปช.) 
ใหกับผูนําในชุมชน จํานวนหลายครั้ง และมอบอาวุธปืนท้ัง 2 หมูบาน หมูบานละ 12 กระบอก และ
ในปี 2525 การสูรบระหวางรัฐไทยกับฝุายคอมมิวนิสตแไดส้ินสุดลง โดยการประกาศคําส่ังจาก พลเอก
เปรม ตามนโยบายใหฝุายคอมมิวนิสตแเขามอบตัวโดยเขารวมเป็นผูรวมพัฒนาชาติไทย  
 

3. ยุคเขมรแตก และการพัฒนาค่ายอพยพชาวบ้านกัมพูชาสู่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับ
ชุมชนท้องถ่ินไทย-กัมพูชา  

พบวา ชวงปี พ.ศ. 2522 หลังเวียดนามกับเขมรบางกลุมบุกเขายึดกัมพูชา มีต้ังรัฐบาลโดย
นายเฮง สัมริน เป็นผูนําประเทศ พ.ศ. 2523-2536 ในระหวางนั้นเกิดความไมสงบภายภายในประเทศ
กัมพูชา จึงเกิดการตอสูกลายเป็นสงครามกลางเมือง หรือท่ีหลายคนรับรูคือ สงครามเขมร 3 ฝุาย  
ฝุายท่ีชนะไดเป็นชนช้ันปกครอง สวนท่ีพายแพตองอพยพไปอยูท่ีอื่น เป็นเหตุการณแท่ีฝุายผูนําไดขับไล
เขมรแดงโดยการนําของพอล พต ออกไปสูปุาและอาศัยอยูตามชายแดนไทย -กัมพูชา จนเป็นสาเหตุ
ใหชาวบานจากประเทศกัมพูชาหนีภัยสงครามกลางเมือง มาท่ีชายแดนประเทศไทย และมาอาศัยอยูท่ี
ศูนยแอพยพในประเทศไทยโดยครั้งแรกท่ีคนเขมรอพยพมาท่ีคายทหารท่ีบานภูกอง ในชวงสงคราม
ฝรั่งเศส  มีชาวบานจากประเทศกัมพูชา ประมาณ 50,000 คน โดยมีหนวยงานของรัฐไทยและ
หนวยงานจากสหประชาชาติใหการชวยเหลือหลายหนวยงาน ครั้งท่ี 2 คือ พ.ศ. 2541 การอพยพครั้ง
นี้มาอาศัยอยูท่ีทายเขื่อนหวยสําราญ ใกลบานแซรไปร-นาตําบล จากนั้นไดเดินทางมาอยูท่ีศูนยแอพยพ
ท่ีบานนาตําบล (ติดกับบานไพรพัฒนา) ชาวบานเรียกวา “ศูนยแอพยพภูนอย” (บริเวณปุาเชิงเขาบาน
นาตําบล –ไพรพัฒนา-บานวนาสวรรคแ (ทางขึ้นจุดผานแดนชองสะงําเดิม)ในครั้งนี้มีชาวบานจาก
ประเทศกัมพูชา ประมาณ 20,000 คน ชาวบานท่ีอพยพมาอยูท่ีนี้เนื่องจาก รัฐบาลกัมพูชาในสมัยนั้น
ไดการกวดลางเขมรแดง และครอบครัว จนชาวบานไดรับผลกระทบและความทุกขแไมไดนอยกวาท่ี
ผานมา  

ชวงเขมรแตกมีชาวบานกัมพูชาท่ีอพยพมาอาศัยท่ีประเทศไทยบริเวณชายแดนไทย 
ท้ังสองครั้ง ไดสรางมิติความสัมพันธแของชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชา ท่ีสําคัญหลายลักษณะ 
โดยผูวิจัยจะใหรายละเอียดในประเด็นความสัมพันธแของชุมชนทองไทย-กัมพูชาในประเด็นตอไป  
 

4. ยุคหมู่บ้านเป้าหมายของการพัฒนาของรัฐ พบวา  ในปีพ.ศ. 2515 ไดกอสราง
โรงเรียนบานไพรพัฒนาช่ัวคราวขึ้นเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบานแซรไปร เนื่องจากเด็กนักเรียนตอง
เดินทางไกลเพื่อไปเรียนท่ีโรงเรียนบานแซรไปร ในชวงนั้น เด็กนักเรียนตองนั่งเกวียน ตองเดินขามลํา
หวย มีความลําบากในการเดินทาง และในปี พ.ศ. 2524  ไดยายมากอสรางโรงเรียนบานไพร
พัฒนาขึ้นใหม (โรงเรียนปัจจุบัน) พ.ศ. 2522 บานไพรพัฒนาไดแยกหมูบานออกจากบานแซรไปร จึง
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ตองเลือกตั้งผูใหญบานไพรพัฒนาขึ้นมาใหม ปี2524  มีการกอต้ังสํานักสงฆแ  หลังการกอสรางวัดเสร็จ
มีลําดับเจาอาวาส ดังนี้ 1)มหาเมธี 2)หลวงพอแดง 3)หลวงพอสา 4)หลวงพอถนัด และ 5)หลวงพอ
พุทธ  วายาโม  จนถึงปัจจุบัน และพัฒนาใหวัดมีความเจริญรุงเรืองเรื่อยๆมา และไดประกาศจาก
สํานักงานนายรัฐมนตรีใหขึ้นเป็นวัดบานไพรพัฒนา เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551  และหลวงพอ
พุทธ วายาโม  ปัจจุบันดํารงตําแหนงเป็นพระครูโกศลสิกขกิจ (สุรัตนแ บุญเยี่ยม.  2559  :  สัมภาษณแ) 
ปีพ.ศ. 2541 ชาวบานไพรพัฒนาไดนิมนตแหลวงปูุสรวง มาจําพรรษาท่ีวัดไพรพัฒนา เนื่องจาก
ชาวบานไดใหความเคารพบูชา มีบารมีจนไดรับฉายาเป็นเทวดาเดินเดิน ขณะเดียวกันหลวงปูุสรวงไม
มีวัดจําพรรษาท่ีแนนอน ขณะเดียวกันหลวงปูุสรวงมักเดินทางไปโปรดชาวบาน นักบุญในตางๆบริเวณ
ชายแดนไทยกัมพูชาจนกลายเป็นตํานาน ความเช่ือ มีเรื่องเลา ความทรงจําเกี่ยวกับหลวงปูุสรวง
มากมาย จากนั้นหลวงปูุสรวงไดมรณภาพ ปีพ.ศ. 2543 ยังความโศกเศราใหกับชาวบาน ลูกศิษยแ และ
หลวงพอพุฒิและชาวบานไพรพัฒนายังคงเก็บรักษาสรีระสังขารหลวงปูุสรวงมาไวท่ีวัดไพรพัฒนา 
เพื่อใหผูมีจิตศรัทธาเคารพสักการะ ปัจจุบันวัดไพรพัฒนาเป็นศูนยแกลางการพัฒนาหลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องการสรางความสัมพันธแของผูคนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ปีพ.ศ. 2523 -252 
กอสรางอนามัย ปีพ.ศ. 2525-2527 หนวยงานรัฐใหเอกชนเขามาสัมปทานปุาไมรอบ 2 มีระยะเวลา  
3 ปีโดยใหสัมปทานทําถานเตาอบไมขนาดใหญ ในพื้นท่ีท่ีมีการสัมปทานปุาไม รอบแรก โดยต้ังเตาเผา
ถานบริเวณทางบานเขาทางสายลวดในปัจจุบัน การใหสัมปทานทําถานทําใหปุาไมบริเวณนี้ ลดหายไป
จํานวนมาก ขณะเดียวกันก็สงผลตอการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีทํากินของชาวบาน สามารถแผวถาง
และจับจองพื้นท่ีทํากินไดมากเชนกัน  

ปีพ.ศ. 2544 และ 2545 องคแกรพัฒนาเอกชน โครงการแดนทิพยแและองคแการแพลน 
ประเทศไทย เขามาทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนรวมกับชาวบานและหนวยงานรัฐในบริเวณ
ชายแดน เนื่องจากในสมัยนั้น ชาวบานท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีชายแดนไทย -กัมพูชายังมีชองวางของการ
พัฒนาของรัฐ ชาวบานบางกลุมยังเขาไมถึงการพัฒนาของรัฐเหมือนเชนพื้นท่ีอื่นๆ 

ท้ังนี้หมูบานชายแดนไดกลายเป็นพื้นท่ีเปูาหมายของการพัฒนา จากนโยบายตางๆท่ี
เกี่ยวของ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการเมือง โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับความ
มั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา เชน ทหาร เป็นตน 
 

5. ยุคหมู่บ้านหลังการเปิด “จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า” บริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา พบว่า ปี พ.ศ.2544-2546 มีการเริ่มพัฒนา “จุดผานแดนถาวรชองสะงํา”อยางเป็นทางการ 
โดยเริ่มตนการพัฒนาจาก “ชองดานประเพณีชองสะงํา” พัฒนาเป็น “จุดผานแดนช่ัวคราวชองสะงํา” 
เป็น “จุดผานแดนถาวรชองสะงํา” และมีการเปิดจุดผานแดนถาวรชองสะงําอยางเป็นทางการใน ปี 
พ.ศ. 2546 ดวยศักยภาพของพื้นท่ีเป็นหมูบานชายแดน ท่ีมีจุดผานแดนการคา ตามชองประเพณี ท่ีมี
การการคา ชายแดน เป็นชองทางของการชักไม คาไมจากประเทศกัมพูชา เขาประเทศไทยจํานวน
มาก  รวมถึงเพื่อการสรางความมั่งคงของรัฐ การพัฒนาเป็น “จุดผานแดนถาวรชองสะงํา” ดําเนิน
ภายใตกระแสการพัฒนาดานเศรษฐกิจ จากนโยบายของพลเอกชาติชาย ชุณหวัน นายนกรัฐมนตรี
ภายใตแนวคิด เปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา  
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ปี พ.ศ. 2548 เริ่มกอสรางถนนบานแซรไปร ถึงจุดผานแดนถาวรชองสะงํา โดยตัด
ถนนสายใหมตามเสนทางถนนท่ีชาวบานใชเดินทางไปไรนา หาของปุาอีกเสนทางของบานแซรไปร
และจะไปเช่ือมกับชองสะงําบนเขาพนมดงรัก  ในชวงนั้นรัฐมีการเวนคืนท่ีดินจากชาวบานเพื่อขยาย
ไหลทาง ต้ังแตบานนาตําบล บานแซรไปร มีการตัดตนไม ระเบิดหินบริเวณภูเขา สรางสะพาน เพื่อทํา
ถนนลาดยางเช่ือมชายแดนไทยกัมพูชา 

การเวนคืนท่ีดินของรัฐ เพื่อสรางถนน เช่ือมเสนทางการคา ประกอบ กับผูคนจาก
ภายนอกใหความสนใจเขามาทําธุรกิจ ซื้อขาย ท่ีดิน รองรับการพัฒนาของเมืองใหมชองสะงํา ทําให
เกิดกระแสการขายท่ีดินในราคาท่ีสูงมากเมือเทียบกับอดีต ท่ีผานมา จากราคา ไรละ 5,000 บาท มา
เป็น 100,000 บาท ทําใหชาวบานมีรายได จึงไดมีการกอสรางบานเรือนท่ีทันสมัย มั่นคงแข็งแรง  

ปี พ.ศ. 2549 เริ่มกอสรางพัฒนาเมืองใหมชองสะงํา เพื่อมุงหวังสรางเมืองไหมท่ีมีหนวยงาน
รัฐเอกชน และชาวบาน การพัฒนาดังกลาวมีหนวยงานรัฐท่ีชายแดนท้ังของประเทศไทยและกัมพูชา
เขาปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันการพัฒนาจุดผานแดนถาวรชองสะงํามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

หลังมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น รัฐและองคแการปกครองสวนทองถิ่นไดมีการเขามา
สนับสนุน ท้ังทางดาน สาธารณสุข มีสถานีอนามัย ดานการศึกษา พัฒนาโรงเรียน สรางโรงเรียน 
รวมถึงมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ด่ังเชนหมูบานอื่นๆ มีการกอสรางถนน ดานความมั่นคง 
กอสรางเข่ือนหวยสําราญมีการสงเสริมการผลิตตามรูปแบบของรัฐ ท่ีเป็นพืชเชิงเด่ียว และตอมาเริ่มมี
การปลูกยางพารา จนเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ตําบลไพรพัฒนา มีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากบาน
แซรไปร ขึ้นการปกครองตําบลละลม  และไดขยายพื้นท่ีมาเป็นตําบลหวยตามอญ  และแยกการ
ปกครองจากตําบลหวยตามอญมาเป็นตําบลไพรพัฒนา  เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2536 เนื่องจากเป็น
หมูบานขนาดใหญ มีจํานวนครัวเรือนมาก ทําใหหมูบานในตําบลไพรพัฒนา แยกหมูบานออกเป็น 10 
หมูบานในปัจจุบัน  

บานไพรพัฒนาในปัจจุบันจึงกลายเป็นหมูบานท่ีชายแดน และตําบลไพรพัฒนาได
เป็นตําบลหนาดาน ชายแดนไทย-กัมพูชา หนวยงานรัฐในระดับทองถิ่นไดเขามาทํางานอยางตอเนื่อง
ท่ีชายแดน ทําใหชาวบานในตําบลไพรพัฒนาเขาไปสัมพันธแกับระบบการคาชายแดน ดวยวัฒนธรรม 
และภาษาเขมรท่ีในการส่ือสาร ชาวบาน บางสวนเปล่ียนอาชีพจากการทําการเกษตร หันมาทําการคา
ท่ีบริเวณชายแดน รับจางขับมอเตอรแไชคแ  บางคนตองไปรื้อฟื้นความสัมพันธแระบบเครือญาติ ไป
แตงงานกับคนกัมพูชามีคูครองใหม ไปสรางสัมพันธแใหม ดวยการผูกเส่ียวเป็นเกลอกัน บางคนมีบานท่ี
พักอาศัยในพื้นท่ีบริเวณชยแดน ทําใหวิถีชีวิตของคนในหมูบานเกิดการเปล่ียนแปลงและเกี่ยวของกับ
ระบบการพนันท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดในบทตอไป   

 
4.1.2 ที่ต้ังและสภาพทั่วไป 

บานไพรพัฒนาต้ังอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอภูสิงหแ มีท่ีต้ั งหมูบาน 
หางจากตัวอําเภอภูสิงหแ ประมาณ  27  กิโลเมตร  มีระยะทางหางจากตัวเมืองศรีสะเกษ  95  
กิโลเมตร  หางจากจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ชายแดนไทย-กัมพูชา 18 กิโลเมตร  
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ท่ีต้ังและอาณาเขตบานไพรพัฒนา ประกอบ 2 หมูบาน  ใน 10 หมูบานในตําบลไพร
พัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวเขตติดตอกับพื้นท่ีอื่นดังนี้ ดานทิศเหนือ  จรดกับตําบล
หวยตามอญ อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ดานทิศใตจรดจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ประตูขามแดน
ไทย-กัมพูชา ท่ีบริเวณเทือกเขาพนมดงรักกับภูมิโอทะมอ  คุมตะเปียงไปร เชราะอัลลองเวง เขตอุดรมี
ชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และและทิศตะวันออกจรดกับตําบลดงรก อําเภอภูสิงหแ  จังหวัดศรีสะเกษ 
และเทือกเขาพนมดงรัก  ทิศตะวันตกจรดกับลําหวยสําราญ ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทรแ 
โดยมีลําหวยสําราญกันชายแดนจังหวัดสุรินทรแและจังหวัดศรีสะเกษ  

 
 
 

 

 

ไปชองจอม จ.สุรินทรแ 

แผนที่ต้ัง 

บ้านไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

จุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะง า 

บานไพรพัฒนา ตําบลไพร
พัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
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ภาพที่  4-1  แผนท่ีแสดงท่ีต้ังหมูบานไพรพัฒนา  ตําบลไพรพัฒนา  อําเภอภูสิงหแ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

4.1.3 โครงสร้างทางสังคม ครอบครัว ระบบเครือญาติ ความสัมพันธ์ในชุมชน  
 
โครงสรางทางสังคมของชาวบานในหมูบานไพรพัฒนา เกิดจากความสัมพันธแระหวาง

บุคคล และกลุมคนในหมูบานท่ีรวมตัวกัน โดยมีระบบตาง ๆ เชน ครอบครัว เครือญาติ เศรษฐกิจ 
ความเช่ือ ประเพณี และการศึกษา ระบบเหลานี้จะยึดโยงใหสังคมหมูบานดํารงอยูได ขณะเดียวกัน 
การพัฒนาของรัฐในปัจจุบันแบงเขตการปกครอง ทําใหกลุมโครงสรางของกลุมประชากรในบริเวณนี้ 
มีระบบโครงสรางและระบบเครือญาติท่ีติดตอส่ือสารกันหลายหมูบาน ปัจจุบัน บานไพรพัฒนา มี
จํานวนครัวเรือน   และมีจํานวนประชากรแบงตามรายหมูบานได ดังนี้ 
ตาราง 4-1  แสดงจํานวนหลังคาเรือน  และประชากรของบานไพรพัฒนา 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

บานไพรพัฒนา 3 237 362 356 718 
บ า น ไ พ ร พั ฒ น า
ตะวันออก 

10 152 338 318 656 

รวม 389 700 674 1,374 
ขอมูลจาก รายงานสถิติบานและประชากรบานไพรพัฒนา ขอมูลของวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
  
  บานไพรพัฒนาแบงเขตการปกครองออกเป็น 2 หมูบาน  และในหมูบานจะมีการ
กําหนดโครงสรางของชุมชนโดยรัฐและจะมีตําแหนงของหนวยงานของรัฐในหมูบานเพื่อทํางานแทน  
และประสานในระดับหมูบาน  เชน  บานไพรพัฒนา หมู  3  และหมู 10 มีคณะกรรมการหมูบาน
ตําแหนงท่ีสําคัญ ประกอบดวย  กํานันและผูใหญบาน  สารวัตรกํานัน  ผูชวยผูใหญบาน  ผูรักษา
ความสงบภายในหมูบาน  และกรรมการหมูบาน  รวมแลว  9  คน  จากนั้นหมูบานจะแบงคุมการ
ปกครอง แตละคุมก็จะมีหัวหนาคุมคอยดูแลรักษาความสงบรวมกัน ในหมูบานมีนายกองคแการบริหาร
สวนตําบลไพรพัฒนา และทีมบริหาร และในหมูบานมีสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  
คน  คณะกรรมการหมูบานจะทํางานภายใตโครงสรางท่ีเช่ือมประสานกันท้ังในหมูบานและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของจากนอกชุมชน 
 โครงสรางสังคมหมูบานไพรพัฒนานี้  จะมีความสัมพันธแระหวางบุคคลและกลุมคนใน
หมูบานท่ีรวมตัวกันโดยมีระบบตางๆ  เชน  ครอบครัว  ระบบเครือญาติ  เศรษฐกิจคว ามเช่ือ  
ประเพณี  และการศึกษา  ท่ีมีอยูในหมูบานไพรพัฒนาจะยึดโยงใหสังคมหมูบานดํารงอยูไดและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  แตภายใตโครงสรางดังท่ีกลาวแลวแลวนั้นก็ยังมีปัญหาในการทํางาน  และหนุน
เสริมกันอยู  เพราะโครงสรางบางอยางถูกกอเกิดจากคนภายนอกหมูบาน 
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ระบบการศึกษา 
ในเขตพื้นท่ีบานไพรพัฒนา มีศูนยแพฒันาเด็กเล็ก ท่ีวัดไพรพัฒนา จํานวน 1 แหง มีโรงเรียน

บานไพรพฒันา เป็นขายโอกาส ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา 3  จํานวน 1 แหง ท่ีใหบริการในระดับ
หมูบาน และบานอื่นๆในละแวกใกลเคียง รวมถึงบานนาสนวน อําเภอบัวเชิด จังหวัดสุรินทรแ และเด็ก
นักเรียนท่ีอาศัยอยูบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยโรงเรียนมีรถ 6 ลอ ไปรับและสงท่ีชายแดนทุกวัน
ทํากาล ท้ังนี้มีเด็กกัมพูชามาเรียน จํานวน 30 คน โดยสวนใหญเป็นลูกของพอคา แมคา พนักงาน
บอนคาสิโนท่ีกัมพูชา และมีศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ท่ีมีการจัดการเรียน
ใหกับชาวบานในหมูบานไพรพัฒนาดวย  

ระดับการศึกษาของชาวบาน ผูสูงอายุ ผูเฒาผูแกสวนใหญ ถาอายุไมมาจะไดเรียนหนังสือ            
ในระดับประถมศึกษา สามารถอานหนังสือและเขียนหนังสือได สนผูสูงอายุ จะไมไดเรียนหนังสือ 
เพราะตองอพยพมาทําไร แผวถางปุาทํามาหากินซึ่งในอดีตไมมีโรงเรียน สวนเด็กและเยาวชน จะ
ไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวามัธยมศึกษา ชาวบานในปัจจุบันใหความสําคัญกับการศึกษาของ
ลูกหลาน สังเกตไดจากมีคนทํางานท่ีเป็นขาราชการและลูกจางประจําในองคแกรของรัฐและเอกชน
จํานวนมากเป็นลูกหลานของชาวบาน ท้ังนี้ เด็กท่ีเรียนหนังสือตอ สวนใหญจะนิยมเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ในหมูบาน และไปศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาในพื้นท่ีท่ีโรงเรียนละลม  และมีเด็ก
บางสวนจะไปเรียนตอในอําเภอขุขันธแ โดยมีรถรับสงไปกลับทุกวันทําการ 

 
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์บ้านไพรพัฒนา  
จากการศึกษา พบวา ชาวบานไพรพัฒนา มองตนเองมีอัตลักษณแทางชาติพันธุแเขมร โดยไดรับ

อิทธิพลทางวัฒนธรรม  เชน  ภาษา  การแตงกาย  จากกลุมลาว กลุมกูยและวัฒนธรรมไทยตามลําดับ  
ซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพยายถิ่นฐานท่ียาวนานและการขยายอํานาจทางการเมืองในช วงเวลาท่ี
แตกตางกัน  ทําใหกลุมชาติพันธุแเขมรถิ่นไทยผสมกลมกลืนท้ังดานชาติพันธุแและดานวัฒนธรรมกับกลุม
อื่นท่ีอยูใกลเคียง  และในท่ีสุดไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยซึ่งรัฐบาลไทยไดจัดขึ้น  เชน  การศึกษา
เลาเรียน  การส่ือสารตางๆ  และการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วในปัจจุบัน   
 กลุมชาติพันธุแเขมร บานไพรพัฒนา  มีการใชภาษาเฉพาะของกลุมชาติพันธุแเขมรถิ่นไทย  
หรือภาษาเขมรท่ีเป็นภาษาถิ่นในการส่ือสาร  บานไพรพัฒนาจะมีสําเนียงการพูดหรือภาษาพูดคลาย
กับคนท่ีส่ือสารภาษาเขมรถิ่นไทยอื่น ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ แตจะมีความแตกตางกับการส่ือสารกับ
เขมรกัมพูชา บาง โดยชาวบานไพรพัฒนาจะใชภาษาเขมรในการส่ือสารกันท้ังหมูบาน  แตหากมีคน
จากท่ีอื่น เชน หนวยงานรัฐ หนวยงานอื่นๆ รวมถึงคนท่ีแตงงานเขามาอาศัยในหมูบาน จะส่ือสารดวย
ภาษา ไทย ภาษาอีสานถิ่นไทย โดยเฉพาะจากกลุมวัยรุน  กลุมผูนําชุมชน  ท่ีไดไปทํางานในตางถิ่น  
ไปเรียนหนังสือจากภายนอกชุมชนท่ีไปสัมพันธแกับกลุมอื่น  จึงรูจักการใชภาษาอื่นและนํามารวมใน
การส่ือสารกับคนนอกหมูบานท่ีพูด  อาน  เขียนภาษาไทยและภาษาท่ีใชส่ือสารในทองถิ่นอีสานไดดี   
 การใหความเคาระผูอาวุโส หรือผูนําชุมชน โดยจะใชผูอาวุโส ผูนําเป็นผูประกอบพิธีกรรม
ความเช่ือ การเชนไหวผีบรรพบุรุญ การประกอบพิธีกรรมฮาวปลึงจองได และมีการกลาวถึงความเช่ือ
ของการเส่ียงทาย การพนันขันตอของผูมีสวนรวมในชุมชนชาติพันธแเขมร มีการพนันและทายผลการ
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คลอดบุตร วาเป็นหญิงหรือ ชาย หากใคร ทายผลผิดคนนั้น ตองเสียส่ิงของหรือมีการเล้ียงผูท่ีทายถูก 
การพนันและเส่ียงทาย วัวควายจะใหลูกเป็นตัวผูตัวเมีย การเส่ียงทายในพิธีตางๆ เชน การเส่ียงทาย 
คางไก การบนบาน และการเส่ียงโชค   
   

4.1.5 ระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตการท ามาหากิน 
 ระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวบานชุมชนทองถิ่นบานไพรพัฒนา มีความ

เป็นหมูบานท่ีชายแดนซึ่งแตกตางจากหมูบานในสังคมชนบทอีสานโดยท่ัวไป 
 ในอดีตชาวบานในบริเวณนี้มีวิถีการผลิตทางเศรษฐกิจแบบพอยังชีพดวยการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา  ทําไร  เล้ียงสัตวแ  ทอผา  และหาของปุา เพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนเทานั้น  ขณะเดียวกันปีไหนท่ีไดผลิตมากก็เก็บไวในยุงฉางสํารองไวเล้ียงชีพในปีท่ีแหงแลงได
ผลิตนอย  บางสวนจะแบงปันใหกับเครือญาติ  และซื้อขายแบบศีลธรรม ใชระบบการแลกเปล่ียน
ผลผลิตสินคาท่ีมีความเกื้อกูลกันในหมูบาน การผลิตท้ังหมดยังคงพึ่งพากับระบบธรรมชาติ  ยัง
สามารถผลิตไดเพราะพื้นท่ียังมีความอุดมสมบูรณแของดิน  น้ํา  ปุา   

 การใชประโยชนแท่ีดิน  ขนาด  สิทธิและลักษณะการถือครองท่ีดินชองชาวบาน
ไพรพัฒนา ประเทศไทย  จากการศึกษาขอมูลของคณะวิจัย  พบวา  ในอดีตชาวบานไพรพัฒนามี
พื้นท่ีทํากินตอครอบครัวจํานวนมากเพราะไดจากการแผวถาง ครอบครัวไหนขยันขันแข็ง และมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจท่ีดี ร่ํารวยก็จะช้ือท่ีดินในราคาถูก แตปัจจุบันบานไพรพัฒนามีท่ีดินท่ีไดรับจากการ
จัดสรรโดยรัฐใหม ใหเป็นพื้นท่ีท่ีอยูอาศัย ครอบครัวละ 1 ไร พื้นท่ีทํากิน 20 ไร พื้นท่ีสวนใหญมี
ลักษณะลาดเอียงตามเนินเขา ท่ีลุม  เป็นดินรวนปนทราย  ท่ีดินสวนใหญใชประโยชนแสําหรับการ
ประกอบอาชีพทํานา  ทําไร  สงผลใหชาวบานไพรพัฒนามีครัวเรือนท่ีมีขนาดการถือครองท่ีดินทํากิน
มีอยูคอนขางจํากัด  เนื่องจากเป็นชุมชนท่ีใหญ  มีท่ีดินจํากัด  มีจํานวนครัวเรือนมากและท่ีดินท่ีเคยมี
ถูกแบงเป็นมรดกจึงพื้นท่ีดินมีขนาดการถือครองลดลงเรื่อย  ๆ  และบางครอบครัวสูญเสียท่ีดินโดย
ขายท่ีดินดวยเงื่อนไขตางๆ   

จากการพูดคุยกับกลุมชาวบานในหมูบานไพรพัฒนา  คณะวิจัยพบวา  ลักษณะการ
ถือครองท่ีดินของชาวบานไพรพัฒนาสวนมากท่ีดินเป็นประเภท สปก.4-01 ประมาณ 80% และ 
ประเภท ภบท.5 (เสียภาษีบํารุงทองท่ี) ประมาณ 20 % ชาวบานจะมีท่ีดินทํากินเป็นของตัวเองโดย
อาศัยทํากิน  อยูรวมกับพอ  แม  ครอบครัวของตัวเอง  เนื่องจากพอแมยังไมแบงท่ีดินใหเป็นมรดก  

ขณะท่ีชาวบานไพรพัฒนาในปัจจุบัน  มีประกอบอาชีพหลัก คือ 1. ภาคการเกษตร 
ไดแก  ทําสวนยางพารา เป็นอาชีพหลัก  อาชีพรอง  ไดแก  ทํานา การเล้ียงสัตวแ  การทําไร  การทอ
ผา  และอาชีพอื่นๆ  เชน  อาชีพรับจาง  คาขาย  เป็นตน   และ 2 การประกอบอาชีพนอกภาค
การเกษตร  ไดแก รับราชการ เชน รับราชการครู รับราชการทหาร ตํารวจ ปุาไม เป็นตน  การคาขาย 
ปัจจุบันวัดบานไพรพัฒนาเป็นศูนยแรวมของผูคนเพื่อมาเคารพสักระหลวงปูุสรวง และเป็นทางผานไป
จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ทําใหชาวบานไพรพัฒนาหันมา ประกอบอาชีพคาขายจํานวนมาก 
แบงเป็นรานขายของชํา, ขายเส้ือผา, ขายอาหารตามส่ัง, ขายกเวยเต๋ียว, ขายผัก, ขายเนื้อหมู, ขาย
ปลา ขายลอตเตอรี่ ขายเครื่องบูชาหลวงปูุสรวง รวมถึงคาขายท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นตน รับจาง
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ท่ัวไป อาชีพรับจางท่ัวไปไมใชอาชีพหลักของชาวบานบริเวณนี้เพราะชาวบานสวนใหญมีพื้นท่ีในการ
ประกอบอาชีพบางคนเป็นอาชีพเสริมเทานั้น คนรับจางท่ัว ประกอบดวย รับจางขับรับมอเตอรแไชคแ
รับจาง รับจางจัดเวรยามเก็บคาบริการรับฝากรถท่ีชายแดนชองสะงํา  อํานวยความสะดวกตางๆท่ี
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา    

ภาวะหนี้สินของชาวบานในบริเวณชายแดนไทย ยังไมสามารถระบุเป็นตัวเงินได
ชัดเจน แตมีการรับรูวาภาวะนี้สินของบานไพรพัฒนา จากการพูดคุยกับชาวบาน พบวา มีหนี้สินท้ัง
หนี้นอกระบบ  และในระบบจากสถาบันการเงินท่ีปลอยใหกู  เชน  กองทุนเงินลาน  กองทุนตางๆ  
ในหมูบาน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแ  บางครอบครัวหลายแสนบาท  จะเห็นไดวาหนี้สิน
ของชาวบานไพรพัฒนาเกิดจาก  หนี้สินจากการใชจายในชีวิตประจําวัน  หนี้สินจากการลงทุนในภาค
การเกษตร  การมีหนี้สินจากการศึกษาของบุตรหลาน  หรือแมแตการมีหนี้สินจากการรักษาพยาบาล  
หนี้สินท่ีเกิดจากการซื้อเครื่องอุปโภค  และบริโภค  หนี้สินจากงานบุญประเพณี  หนี้สินจากการชําระ
หนี้เครื่องอํานวยความสะดวก รวมถึงหนี้ส้ินท่ีเกิดจากการเส่ียงโชคเลนการพนันดวย 

 
ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน 
คนในหมูบานไพรพัฒนา มีความสัมพันธแกันในระบบเครือญาติ เป็นความสัมพันธแท่ีเห็น

เดนชัดท่ีสุด ในพื้นท่ีตําบลไพรพัฒนา เพราะมีบรรพบุรุษสวนใหญมาจากท่ีเดียวกัน คือ อําเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ และบางสงอพยพมาแตงงาน ดวย ขณะท่ีชุมชนมีความสามารถจัดการความสัมพันธแ
ของคนในชุมชนไดดี เป็นกลุมกอนของความเป็นวงวานเครือญาติ เป็นพี่เป็นนองกัน เป็นสังคมกลุม
ใหญของคนบานท้ัง 2 หมูบาน กอใหเกิดการไมทอดท้ิงกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสัมพันธแท่ี
เหนียวแนน มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผกันอยูเสมอ เชน งานบุญประเพณีตาง ๆ งานแตงงาน งานบวช 
หรืองานศพ ในกลุมเครือญาติกันก็จะเขาไปชวยงาน ท้ังส่ิงของ และแรงงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ถึงสังคมจะมีการขับเคล่ือนเปล่ียนแปลงไปอยางไรก็ตาม   ชุมชนท่ีนี่เป็นกลุมคนท่ีใหความสําคัญกับ
การยึดถือหลักวัฒนธรรม  หลักวงวานเครือญาติเป็นสําคัญ ทําใหความสัมพันธแของคนในชุมชนยังมี
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน      อยูภายใตระบบวงวานเครือญาติของตน ดังนั้น ระบบวงวานเครือญาติจึง
เป็นระบบท่ีมีอิทธิพล     อยางยิ่งตอการสรางความสัมพันธแของคนในชุมชนในหมูบานไพรพัฒนา  

ขณะเดียวกัน บานไพพรพัฒนา ตําบลตําบลไพรพัฒนาเป็นพื้นท่ีเปูาหมายการพัฒนาของ
ภาครัฐ เนื่องจาก เป็นพื้นท่ีท่ีต้ังขององคแการบริหารสวนตําบลไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา จึงทําใหมี
หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานท่ีตองมาดําเนินกิจกรรมกับชุมชนดวยอยางตอเนื่อง  เชน ทหารฝุาย
ความมั่นคง ดานสุขภาพ โรงพยาบาลภูสิงหแ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไพรพัฒนา สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ สถานีตํารวจ  ศูนยแปูองกันภัย ศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน รวมถึง ดานการ
ปกครอง       ฝุายความมั่นคงทางทหาร ดังนั้น การจัดการความสันพันธแของกลุมคนในชุมชนบานไพร
พัฒนาจําเป็นตองอาศัยการประสานงานผานผูนําชุมชนและตองเป็นการบูรณาการการสราง
ความสัมพันธแรูปแบบใหมท่ีมีองคแประกอบ 3 กลุมสําคัญ ไดแก 1. ประเพณีพิธีกรรม 2. ผูนําทางการ 
และผูนําทางธรรมชาติ 3. ความสัมพันธแในระบบ เครือญาติ รวมกัน 
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4.1.5 ระบบศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
บริบททางวัฒนธรรมของบานไพรพฒันา สรุปไดดังนี้  

 ระบบศาสนา 
 บานไพรพัฒนาเป็นหมูบานท่ีกอตั้งไมนานมาก  แตชาวบานไพรพัฒนามีผูคนเขามาอาศัยอยู
จํานวนมากขึ้นเรื่อย ท่ีประกอบดวยหลายกลุมชาติพันธุแ ไดแก กลุมชาติพันธุแเขมร กลุมชาติพันธุแลาว 
กลุมชาติพันธุแกูย และคนไทย ดังนั้นบานไพรพัฒนาจึงมีความเช่ือท่ีผสมผสานระหวางการนับถือ
ศาสนาพุทธและการนับถือผี  เชน  ผีปูุตา  ผีบรรพบุรุษ  ผีบาน  ผีเฮือน   

 ปัจจุบันวัดไพรพัฒนาเป็นศูนยแกลางการพัฒนาทางดานจิตใจ วัดไพรพัฒนาจึงมีบทบาท
เกี่ยวของการเป็นศูนยแกลางในการถายทอดพระพุทธศาสนา  อบรมสงสอนใหคนเป็นคนดี  โดยมีพระ
เป็นตัวแทน  รวมถึงการพัฒนาหมูบานรวมกับรัฐโดยใชเป็นสถานท่ีในการประชุมชาวบาน  จัด
กิจกรรมตางๆ  ของชุมชนและเป็นศูนยแกลางทํากิจกรรมตามประเพณี  ฮีต  12  คอง  14  ตาม
วัฒนธรรมของลาว  “คนบานไพรพัฒนาเป็นคนเขมรแตมีวัฒนธรรมการเลนบั้งไฟคือกันเดอ”  (สุรัตนแ  
บุญเยี่ยม. 2559. : สัมภาษณแ)  ขณะเดียวกัน  จะมีคนกลุมชาติพันธุแเขมรท้ังในประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา  และกลุมชาติพันธุแอื่นท่ีบวชพระและเณร  เขามาจําพรรษาท่ีวัดบานบานไพรพัฒนา
อยางตอเนื่องเป็นประจําทุกปี   
  ปี พ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2561 พระเจาหลานเธอ พระองคแเจาอทิตยาทรกิติคุณ ไดเสด็จ
มายังวัดไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประจําทุกปี โดยมีหนวยงานรัฐ องคแกรตาง ๆ
ท่ีเกี่ยวของและชาวบานท้ังประเทศไทยและชาวตางประเทศเขารวมจํานวนมาก 
 ปัจจุบันวัดบานไพรพัฒนามีช่ือเสียงมาก กลายเป็นจุดศูนยแรวมของคนท้ังประเทศกลายเป็น
สถานท่ีทองเท่ียวที่สําคัญ  เนื่องเพราะมีหลวงปูุสรวง ท่ีเคยเป็นพระมีบุญบารมี เคยจําวัด และทานได
ละสังขาร ขณะหลวงพอพุฒิ วายาโม ไดอัญเชิญสรีระสังขารทานมาประจําท่ีวัดไพรพัฒนาทําใหผูคน
แหมากราบไหวเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต จนเกิดเป็นงานประจําปี มีผูคนเดินทางมารวมงานกิจกรรมของ
วัดเป็นประจํา ท้ังคนไทยและคนกัมพูชา และคนเช้ือชาติอื่นๆ  ขณะเดียวกันทางวัดไพรพัฒนาเองมี
การพัฒนาทางดานวัตถุดวยการกอสรางศาลาทม  กุฏิ  โบสถแ ปราสาทหิน ดวยการมีสวนรวมจาก
ชาวบาน  และกลุมชาวบานไพรพัฒนาและบานอื่นๆ  ท่ีไปทํางานท่ีอื่นดวยการหาผาปุา บูชาวัตถุ
มงคล ทําวัดใหเป็นสถานท่ีทองเทียวทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการระดมทุนในการกอสรางรวมกันเป็น
ประจําทุกปี วัดจึงเป็นสถานท่ีการสรางความสัมพันธแของผูคนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา และเส่ียง
โชค  
 ผูท่ีเคารพศรัทธาหลวงปูุสรวง และผูท่ีประสบความสําเร็จจากการบนบาน  มักจะนําส่ิงของ
ท่ีในอดีตหลวงปูุสรวงนิยมเลน คือ ไกชน วาว รวมถึง และการจัดชกมวย จากนั้นก็จะนิยมเส่ียงโชคตอ
ดวยการซื้อลอตเตอรี่และซื้อหวย 
 
 วัฒนธรรมและประเพณี 
  วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดํารงรักษาไวของชาวบานไพรพัฒนา ในปัจจุบันไดมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสมัยนิยมทางสังคมและวัฒนธรรม การแสดงออกจึงเป็นลักษณะการผสมผสาน
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ของวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุแไทย-เขมร มีการส่ือสารโดยภาษาเขมร ท่ียึดถือบุญประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา ประกอบกับความเช่ือเรื่องผี และพราหมณแ ตามเดือนตางๆ ปัจจุบันบานไพรพัฒนามี
การปรับตัวเปล่ียนแปลง วิธีการปฏิบัติตามวัฒนธรรม และความเช่ือ ตามฮีต 12 คอง 14 ท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และผสมผสานกับประเพณีของกลุมชาติพันธุแไทย-
ลาว อยูในลักษณะการปฏิบัติ และความเช่ือบางอยาง วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดํารงรักษาไวของ
ชาวบานไพรพัฒนาใกลเคียงกันในปัจจุบัน มีดังนี้ 

1. เดือนมกราคม /โบะ งานบุญปริวาสกรรม /งานบุญชําระ 
2. เดือนกุมภาพันธแ /เบี๊ยโทม งานไหวปูุตา 3 คํ่า เดือน 3 บุญขาวจ่ี ขึ้น 1 คํ่า-15 คํ่า 

เดือน 3 งานบุญเจดีขาวเปลือก เป็นงานบุญท่ีมีการจัดใหญ (บุญกุมขาวใหญ) 
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 คํ่า เดือน 6 
จะมีการเซนไหวปูุตาอีกครั้ง เพื่อเป็นการบอกกลาวการลงนาทําไร ในการประกอบ
อาชีพเพื่อใหเกิดสิริมงคล และเจริญรุงเรือง 

6. เดือนมิถุนายน/เจ฿  งานบุญแรกนา (เล้ียงผีตาแฮก)  
7. เดือนกรกฎาคม/ อะสาท ประเพณีเขาพรรษา งานบุญบวช  
8. เดือนสิงหาคม / บัง ไมมีงานบุญประเพณี 
9. เดือนกันยายน /เบ็ญ ประเพณีแซนโฎนตา  ในวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 ของทุกปี

(บุญขาวสาก) 
10. เดือนตุลาคม/จําเบ็ง บุญออกพรรษา  15 คํ่า เดือน 11 งานบุญตักบาตรเทโวโรหนะ 
11. เดือนพฤศจิกายน /กระเด๊ิก งานบุญกฐิน บุญลอยกระทง (15 คํ่า 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 เนื่องจากบริเวณท่ีต้ังหมูบานอยูติดชายแดน และเป็น
ท่ีท่ีปุาเขารกทึบ จึงมีกลุมคนท่ีมีกองกําลังติดอาวุธอาศัยอยูตามแนวเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย 
– กัมพูชา ไดเขามา และชักชวนใหชาวบานเขารวมอุดมการณแทางการเมือง ปีพ.ศ. 2519 
ผูกอการรายคอมมิวนิสตแมีเขามาปลุกระดมกอความไมสงบในพื้นท่ีบริเวณชายแดนทางตอนใตของ
จังหวัดศรีสะเกษตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อจะชักชาวชาวบานเขาเป็นแนวรวม วันท่ี 7 
พฤศจิกายน  2520  เวลาประมาณ 06.00 น. ผูกอการรายคอมมิวนิสตแจํานวนหนึ่งเขาลอมหมูบาน
แซรแสะโบวแ แลวเขาทําการยึดอาวุธปืนของราษฎรท่ีทางการไดมอบใหหมูบานละ 12 กระบอก วันท่ี 
16 พฤศจิกายน 2520 ผูกอการรายคอมมิวนิสปลอยขาววาจะกวาดตอนชาวบาน บานแซรแสะโบวแจับ
เขาปุา ราษฎรพากันขวัญเสียตามๆกัน จึงไดพากันอพยพหนีภัยกระจัดกระจายไปอาศัยอยูตามญาติพี่
นองตางถิ่น และราษฎรบางสวนอพยพมาอยูอาศัยกับบานโอวแปังโกวแ และบานนาละลาย (บานวนา
สวรรคแในปัจจุบัน) วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2520 ผูกอการรายคอมมิวนิสตแปลอยขาวอีกครั้งวาจะโจมตี 
และกวาดตอนชาวบาน บานโอวแปังโกวแ และบานนาละลาย จับเขาปุา ชาวบานตกใจขวัญเสีย พากัน
อพยพหนีภัยกันในตอนกลางคืน เขามาอาศัยอยูกับบานไพรพัฒนา เป็นท่ีพักพิงช่ัวคราว  ในชวงปี 
2520 – 2523  จึงไดเริ่มทยอยกลับภูมิลําเนาเดิมท่ีบานโอวแปังโกวแ และบานนาละลาย วันท่ี 23 
ธันวาคม 2520  เวลา ประมาณ 07.20 น. ขณะท่ีเจาหนาท่ีตํารวจตระเวนชายแดน ประมาณ 20 คน  
ปฏิบัติหนาท่ีเริ่มมาจากบานแซรแสะโบวแ มาพักช่ัวคราวท่ีโรงเรียนบานไพรพัฒนา ประมาณ 12.00น. 
ไดมีชาวบานท่ีบานแซรไปรท่ีออกไปทําไรไดพบผูกอการรายคอมมิวนิสตแ  จึงไดมาแจงตอเจาหนาท่ี
ตํารวจตระเวรชาวแดน และไดออกไปคุมครองชาวบานท่ีบานแซรไปร ในชวงเวลา 20.00น. เจาหนาท่ี
ตํารวจตระเวรชายแดนไดปะทะกันกับผูกอการรายคอมมิวนิสตแ ครั้งแรกมีตํารวจตระเวรชายแดน
เสียชีวิตจํานวน 1 คน และฝุายคอมมิวนิสตแเสียชีวิต 1 คน วันท่ี 30 ธันวาคม 2520  ชวงเวลา 18.00 
น. ผูกอการรายคอมมิวนิสตแ ประมาณ 50 คน เขามาเผาศาลาประชาคมกลางหมูบานแซรไปร ซึ่งเป็น
ท่ีพักของ อส. วันที 12 มีนาคม 2521  มีผูกอการรายคอมมิวนิสตแ ท่ีหลบอยูตามปุาตามเทือกเขาพนม
ดงรักประมาณ 10 คน ไดเขามาเผาโรงเรียน และบานพักครู ท่ีโรงเรียนบานแซรไปร  ชาวบานแซร
ไปร และหมูบานอื่นๆ ตองหลบหนี ไปอาศัยอยูกับเพื่อนบานในหมูบานใกลเคียง บางครอบครัวก็
กลับไปอยูในหมูบานตามภูมิลําเนาเดิม จนในพื้นท่ีเกิดความสงบภายใตนโยบาย  

ดานการปูองกัน ปราบปรามการรักษาความสงบของลักทธิคอมมิวนิสตแ ในชวง พ.ศ. 2520 
ทางราชการมีการปูองความไมสงบของหมูบานในบริเวณชายแดนไดจัดกิจกรรมอบรมไทยอาสา
ปูองกันชาติ (ทสปช.) ใหกับผูนําในชุมชน ดังนี้ วันท่ี 5-11 กันยายน 2520 ฝึกอบรมท่ีโรงเรียนบาน
แซรไปร วันท่ี 13-19 กันยายน 2520 ฝึกอบรมที่โรงเรียนบานไพรพัฒนา และมอบอาวุธปืนท้ัง ท้ัง 2 
หมูบาน หมูบานละ 12 กระบอก เพื่อใชปูองกันและรักษาความสงบภายภายในหมูบาน วันท่ี 21-27 
กันยายน 2520 ฝึกอบรมท่ีโรงเรียนบานแซรไปร  และมอบอาวุธปืนท้ัง 2 หมูบาน หมูบานละ 12 
กระบอก วันท่ี 12 พฤษภาคม 2521 นายพิน บุญเยี่ยม ในฐานะผูใหญบานแซรไปรในชวงนั้น ไดนํา
รวบรวมสมาชิกไทยอาสาปูองกันชาติ (ทสปช.) ไดรวมพลังกับตํารวจตระเวนชายแดน คุมครอง
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รวมกับชาวบานแซรไปร ใหเขามาอาศัยอยูหมูบานตามเดิมมีเพียงบานไพรพัฒนาเทานั้นท่ีไมยอม ท้ิง
บานเรือน และไดนําชาวบานแซรไปร บางสวนท่ีหลบหนีมาอาศัยอยูบานไพรพัฒนา  
  ปีพ.ศ. 2523 การสูรบระหวางรัฐไทยกับฝุายคอมมิวนิสตแไดส้ินสุดลง โดยการประกาศ
คําส่ัง 66/2523 จาก นายยกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนทแ  ตามนโยบายใหฝุายสหาย
คอมมิวนิสตแเขามอบตัวโดยเขารวมเป็นผูรวมพัฒนาชาติไทย ภายใตพันธะสัญญาท่ีรัฐบาลสัญญาวาจะ
ชวยเหลือปัจจัยการทํามาหากิน 
   

2) ภายใต้สถานการณ์ชาวบ้านกัมพูชาหนีภัยสงครามมาที่ศูนย์อพยพในฝังประเทศไทย 
 

 พ.ศ. 2533 ชาวบานประเทศกัมพูชาอพยพหนีภัยสงคราม ครั้งท่ี 1 เขามาอาศัยอยูท่ีศูนยแ
อพยพบาน “ภูมิกอง” (อยูระหวางดานทิศตะวันออกบานแซรไปรกับบานวนาสวรรคแในปัจจุบัน) ใน
ครั้งนี้มีชาวบานอพยพมา ประมาณ 50,000 คน 

พ.ศ. 2541 ชาวบานจากประเทศกัมพูชาอพยพเขามาอยูท่ีศูนยแอพยพ ครั้งท่ี 2 เริ่มจากมา
รวมกันท่ีบริเวณทายเขื่อนหวยสําราญ บานแซรไป-นาตําบล ในครั้งนี้มีชาวบานจากกัมพูชาอพยพหนี
ภัยสงครามมา ประมาณ 20,000 คน แลวจึงยายศูนยแอพยพมาอยูท่ีภูนอยบานนาตําบล (บริเวณทาง
ขึ้นชองสะงําเสนทางเดิม  

ในชวงนี้ท่ีมีการอพยพทั้ง 2 ครั้ง ชาวบานไพรพัฒนามี 2 แนวคิด คือ แนวคิดแรก คนท่ีเขามา
เป็นภัยกับแผนดินไทย ความไมมั่นคง เนื่องจากมีคนมาก บางคนไมอยูในศูนยแอพยพแตกลับออกมา
ลักขโมยของชาวบานกิน แนวคิดท่ีสอง คือ ชาวบานในบริเวณนี้ไดประโยชนแ คือ สามารถจางแรงงาน
ทําการเกษตรไดในราคาถูก เกิดการซื้อขายวัว ควาย เกิดระบบการคา เกิดความสัมพันธแกันระหวาง
คนไทยกับคนกัมพูชา หลังเหตุการณแสงบชาวบานอพยพกลับ หลายคนหลบหลีกไมกลับอาศัยอยูในปุา 
หลายคนแตงงานกับคนไทย หลายคนไดเส่ียวเกลอกัน  
 

3) ภายใต้สถานการณ์ความเปราะบางและความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
 

 ความเปราะบางของพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา มีเหตุการณแความขัดแยงและมีการปะทะกัน
หลายจุดและดูมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในชวง ปีพ.ศ. 2553 ขณะนั้น ไทยมีรัฐบาลโดยพรรค
ประชาธิปัตยแ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  เป็นนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรอง
นายกรัฐมนตรีฝุายความมั่นคง มีนายกษิต ภิรมยแ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ และรัฐบาล
กัมพูชา มี สมเด็จฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรี มีนายฮอรแ นัม ฮง เป็นรัฐมนตรีกะทรวงตางประเทศ 
พล อ. เตีย บันหแ เป็นรัฐมนตรีกลาโหม และมี พล ท.ฮุน มาเนต ลูกชายนายกฯฮุนเซนเป็นรองผบ.
ทบ. คุมกองกําลังติดชายแดนประเทศไทย  

พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณแความไมสงบท่ีชายแดนไทยกัมพูชา ระหวางทหารไทยกับทหาร
เขมร เปิดฉากยิงปะทะกันบริเวณฐาน ตชด. เกา ลําหวยตามาเลีย พื้นท่ีทับซอนชายแดน หางจากผา
มออีแดง ทางขึ้นเขาพระวิหารประมาณ 4 กิโลเมตร สรางความตกใจใหชาวบานท่ีอยูในบริเวณนั้น 
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ตางคนตางวิ่งหนีเขาท่ีกําบัง  จากนั้น เป็นการใสกันดวยอาวุธหนัก ตางฝุายตางระดมยิงท้ังปืนใหญ 
เครื่องยิงลูกระเบิด และจรวดอารแพีจีเสียงระเบิดดังตลอดแนวชายแดน มีการอพยพชาวบานออกนอก
พื้นท่ีความไมสงบ เกิดความเสียหายท้ัง 2 ฝุาย จากนั้นก็เกิดความตึงเครียดตลอดแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา กองกําลังท้ังสองฝุายเขาประชิดท่ีชายแดน ปิดกันการคาชายแดน ท่ีจุดผานแดนช่ัวคราวเขา
พระวิหาร และจุดผานแดนถาวรชองสะงํา หลังจากนั้นชาวบานก็ไมสามารถเดินทางไปมาหากันได  
  

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  
 
ประเทศไทย-กัมพูชามีนโยบายดานเศรษฐกิจรวมกันมายาวนาน โดยบริเวณชายแดนนโยบาย

สําคัญท่ีสรางมูลคาทางเรษฐกิจไดชัดเจน คือ นโยบายการเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา ในชวง
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ชวงปี 2533 เป็นนโยบายสําคัญตอการดําเนินนโยบายตางประเทศ
กับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะประเทศในกลุมอินโดจีน รวมท้ังดําเนินการประสานงานใหมีการ
เจรจารวม ระหวาง ประเทศกัมพูชา ท้ัง 4 ฝุาย  เพื่อยุติการสูรบ และจัดต้ังรัฐบาลภายใตการนําของสี
หนุขึ้น โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญคือ เรื่องการเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา เป็นการทูตแนวใหมในสมัย
นั้น สามารถหันมารวมมือกันในดานท่ีไมมีความขัดแยงกันได ซึ่งทําใหทุกประเทศในอินโดจีนหันมา
เจรจาหารือกับไทยดานการคา การลงทุน ท้ังนี้คณะวิจัยขอนําเสนอพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ดังนี้  
 

1) จุดผ่านแดนถาวรและพัฒนาการของจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  
 

ความสําคัญของ“ชองขามแดนดานประเพณีชองสะงํา” ในอดีตชาวบานในบริเวณชายแดน
ท้ังสองประเทศใชเป็นชองขามแดนไปมาหากัน เยี่ยมญาติ เป็นจุดนัดพบ จุดแลกเปล่ียนสินคาใน
ลักษณะชาวบาน เป็นจุดผานของพอคาวัวขามแดน เมื่อมีนโยบายการคาไมกับประเทศกัมพูชา บริษัท
ในประเทศไทยเขาไปทําไมในประเทศกัมพูชาและใชชองทางขามแดนนี้ชักลากไมเขาชายแดนประเทศ
ไทย ทําใหมีคนขามแดนมากขึ้น สินคาขามแดนมากขึ้น เกิดเป็นตลาดชายแดนเล็กๆ มีเจาหนาท่ีของ
ทางราชการเขามาประจําจากนั้นพัฒนาเป็น “จุดผานแดนช่ัวคราวชองสะงํา” ดวยนโยบายของรัฐไทย
และกัมพูชาทําใหมีการคาขายมากขึ้นทําใหจุดผานแดนนี้กลายเป็นจุดผานของสินคาและพัฒนาเป็น 
“จุดผานแดนถาวรชองสะงําตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ” ปัจจุบันต้ังอยูบน
เทือกเขาพนมดงรัก รอบขางเป็นปุาไม อยูติดชายแดนประเทศกัมพูชาระยะทางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ  571 กิโลเมตรหางจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 105  กิโลเมตร  ใชเสนทางอําเภอขุขันธแ
ใชทางหลวงหมายเลข 2201 โดยมีถนนเช่ือมเสนยุทธศาสตรแนครราชสีมา –อุบลราชธานีไปเช่ือมตอ
กับเสนทางสายบานละลม-บานแซรไปร-ชองสะงํา ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร หางจากองคแการ
บริหารสวนตําบลไพรพัฒนา  18 กิโลเมตร หางจากบานแซรไปรไต หมู8 บานสุดทาย ประมาณ13 
กิโลเมตร และจากชองสะงําไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวอําเภออัลลองเวง ของกัมพูชา และไป
อีกประมาณ 135 กิโลเมตร ตามเสนทางหมายเลข 67 ก็จะถึงเมืองเสียมราฐ เมืองท่ีมีหนึ่งในส่ิง
มหัศจรรยแของโลก นครวัด-นครธม 
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พ.ศ.2544-2546 ชวงเริ่มตนของตําบลไพรพัฒนาตอการพัฒนาจุดผานแดนช่ัวคราวเป็นจุด
ผานแดนถาวรชองสะงํา” การพัฒนาชวงเริ่มตนเป็นความรวมมือของชาวบาน ผูนําหมูบานในอําเภอภู
สิงหแ การรวมแรงผลักดันใหเกิดการทํางานโดยการสรางการมีสวนรวมกับหนวยงานรัฐในพื้นท่ีจังหวัด
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
พัฒนาท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา โดยตัดถนนสายใหมตามเสนทางถนนท่ีชาวบานใชเดินทางไปไรนา หา
ของปุาอีกเสนทางของบานแซรไปรและจะไปเช่ือมกับชองสะงําบนเขาพนมดงรัก  ในชวงนั้นรัฐบาลมี
การเวนคืนท่ีดินจากชาวบานเพื่อขยายไหลทาง ต้ังแตบานนาตําบล บานแซรไปร มีการตัดตนไม 
ระเบิดหินบริเวณภูเขา สรางสะพาน เพื่อทําถนนลาดยางเช่ือมชายแดนไทย-กัมพูชา 

การเวนคืนท่ีดินของรัฐ เพื่อสรางถนน เช่ือมเสนทางการคา ประกอบกับผูคนจากภายนอกให
ความสนใจเขามาทําธุรกิจ ซื้อขาย ท่ีดิน รองรับการพัฒนาของเมืองใหมชองสะงํา  ทําใหเกิดกระแส
การขายท่ีดินในราคาท่ีสูงมากเมือเทียบกับอดีต ท่ีผานมา จากราคา ไรละ 5,000 บาท มาเป็น 
100,000 บาท ทําใหชาวบานมีรายได จึงไดมีการกอสรางบานเรือนท่ีทันสมัย มั่นคงแข็งแรง  มีการไป
จับจองพื้นท่ีทํากิน คาขาย  

จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ในปัจจุบันทําใหเกิดการไหลเทของผูคน ของส่ือ ของเทคโนโลยี 
ขณะท่ีการขามแดนเพื่อไปเลนการพนันท่ีประเทศกัมพูชามีมากยิ่งขึ้น จากกระบวนการธุรกิจการพนัน 
ท่ีกัมพูชา การรวมทั้งการแลกเปล่ียนทางความคิดในดานการพัฒนารูปแบบตางๆ  ซึ่งบริเวณชายแดน
เป็นลักษณะของการขามชาติ และมีกระบวนการมีลักษณะขามถิ่นดวยและตรงบริเวณชายแดนจะ
กอใหเกิดระบบอํานาจแบบเบ็ดเสร็จของรัฐ ดังนั้นพื้นท่ีชายแดนหรือพื้นท่ีชายขอบ รัฐจะเป็นผูสราง
กฎหมาย การปกครอง บังคับใชกฎหมาย และการทําพัฒนาธุรกิจ  ระบบอํานาจบุคคลท่ีมีสวนไดเสีย
จากการคาทําใหบริเวณชองสะงําเกิดการลักลอกการคาขายท่ีผิดกฎหมายเชนยาเสพติด  สินคาหนี
ภาษี  และสินคาปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ ท่ีพยายามหลบเลียงกฎหมายเขามาในประเทศ การขาม
แดนในลักษณะพิเศษเพื่อไปเลนการพนันในรูปแบบตางๆ ขณะเดียวกันก็เป็นจุดผานแดนเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธแของผูคนในปัจจุบัน เป็นชองทางการไปมาหากันไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 
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ภาพที่ 4-3  บริเวณจุดขามแดนท่ีจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ประเทศไทย-กัมพูชา 

2) ตลาดเมืองใหม่ช่องสะง าและโอกาสการพัฒนาธุรกิจที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 
 
ปี พ.ศ. 2549 เริ่มกอสรางพัฒนาเมืองใหมชองสะงํา เพื่อมุงหวังสรางเมืองไหมท่ีมีหนวยงาน

รัฐเอกชน และชาวบาน การพัฒนาดังกลาวมีหนวยงานรัฐท่ีชายแดนท้ังของประเทศไทยและกัมพูชา
เขาปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันการพัฒนาจุดผานแดนถาวรชองสะงํามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อ
รองรับการขยายตัวดังกลาวมีการพัฒนาโครงการตางๆมากมายเพื่อรองรับการพัฒนา ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา เชน การเปิดตลาดการคาของท้ัง 2 ประเทศ และมีโครงการพัฒนาเมือง
ใหมบริเวณดานถาวรชองสะงํา เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการคาขายชายแดน และการทองเท่ียว  

ท่ีผานมาจังหวัดศรีสะเกษ ไดทุมงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียงบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการกอสรางเมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงหแ ซึ่งมี
พื้นท่ี 966 ไร 2 งาน 31 ตารางวา โดยไดเริ่มการกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2546 ไดผันงบประมาณ 
112,570 ลานบาท เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานผังเมืองใหมชองสะงํา รองรับการขยายตัวดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเท่ียว  มีการแบงพื้นท่ีพานิชยกรรม เพื่อการกอสรางอาคาร
พานิชยแ ตลาดสด ศูนยแการคา และพื้นท่ีสําหรับสรางสถานท่ีราชการและสาธารณูปโภค เชน ไฟฟูา 
ประปา สถานบริการดานสาธารณสุข  สถานีตํารวจ ตลอดจนไดกอสรางสถานีขนสงเพื่อรองรับการ
ขนสงการขยายตัว มีพื้นท่ีสําหรับท่ีพักอาศัย 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 พอคาขายอาหารท่ีชายแดน เลาถึงบรรยากาศการคาขายท่ี
ชายแดน เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 กอนท่ีจะยายมาอยูเมืองใหมชองสะงํา บอกวา  พอคาท่ีเขาอยูอาศัยใน
ตลาดชองสะงํา(ตลาดเกา) แบงได 3 กลุม 1 กลุมนายทุนรายใหญ มีประมาณ 10 เจา พวกนี้สามารถ
กุมอํานาจชองสะงําได มีอํานาจในการตอรอง ซื้อขายสินคาจากฝังประเทศกัมพูชาเป็นสวนใหญ และ
ขายของสง รวมท้ังสินคาปัจจัยตอการดํารงชีวิต เชน น้ํามัน วัสดุกอสราง เป็นตน  กลุมท่ี  2 กลุมทุน
ระดับปานกลาง  กลุมนี้คือกลุมทุนขนาดเล็กท่ีมาจากตางถิ่นแลวมาซื้อสิทธิ์ในการเปิดรานขายสินคา 
บางคนจะมาจับจองรางต้ังแตแรก จะมีรานคาเป็นของตัวเอง ขายกับขาว ขายของชําเล็กๆนอย  มี
ประมาณ 40 ราน  และกลุมท่ี 3กลุมพอคาขาจร คือมาในชวงเฉพาะวันท่ีมีตลาดนัด ในช วงวัน
พฤหัสบดีและวันอาทิตยแเทานั้น ในกลุมนี้จะมีจํานวนมาก  พวกพอคากลุมระดับกลางจะเสียคาเชาปี
ละ 400 บาท แตถาไปอยูเมืองใหมตองเสียเงินเพิ่มมากขึ้น โดยสวนมากรานคาฝังไทยจะจางแรงงานท่ี
เป็นคน กัมพูชามาชวยขายของท่ีราน ซึ่งแตกอนขายดีมากจะใหอยูท่ีรานเลย เป็นอาทิตยแโดยทําบัตร
ผานแดนมา แตปัจจุบันขายไดนอยจึงตองไหแรงงานไปกลับทุกวัน 

ในทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตยแตลาดชองสะงําจะคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวันตลาด
นัดท่ีพอคาแมคาฝ่ังไทย จะหาสินคามาขายใหกับพี่นองชาวกัมพูชา  พอประตูดานเปิด 07.00 น.ชาว
กัมพูชาจะรีบเขาฝังไทยใหเร็วท่ีสุดเพื่อจะไดเลือกของกอน ซึ่งเช่ือวาจะไดของดีและมีคุณภาพกอนคน
อื่น ๆ เป็นท่ีนาสนใจวา กลุมพอคารายใหญ และนายทุน ซึ่งเห็นวารัฐกับพอคาบางคนไดทํา
ส่ิงประดิษฐแสรางทางวัฒนธรรมท่ีมีความหมาย หมายถึงพื้นท่ีบริเวณชายแดนท่ีถูกสรางขึ้นดวย
กระบวนการทางสังคมในการนิยายความหมาย เพื่อกําหนดพื้นท่ีนั้น คืออะไร มีหนาท่ีอยางไร มี
ระเบียบหรือมีกฎเกณฑแในการใชพื้นท่ีนั้นอยางไร 

ขณะเดียวกันพื้นท่ีท่ีมีขอกําหนด หรือมีอํานาจคอยกํากับการมีชีวิตอยูรวมของคนบริเวณจุด
ผานแดนใหมีความสัมพันธแกัน การแยงชิงพื้นท่ีของกลมนายทุนรายใหญบริเวณชายแดนท่ีสัมพันธแกับ
รัฐ  

โดยหวังวาจะเป็นจุดรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพื่อสงเสริม สรางงานสรางรายได  
ใหกับประชาชนในเขตพื้นท่ีภูสิงหแและใกลเคียง แตเนื่องจากจุดท่ีทําการกอสรางเมืองใหมชองสะงํานั้น
อยูหางจากชายแดนลึกเขามาในฝ่ังไทยมาก ทําใหเกิดปัญหาหลายสาเหตุท่ีไมสามารถเปิด ตลาดเมือง
ใหมชองสะงํา ไดอยางเป็นทางการ  

ในปัจจุบัน รานคาตางๆ(ตลาดเกา)ในบริเวณชายแดนไทย ไดยายมาท่ีเมืองใหมชองสะงํา คน
ท่ีไดพักจะตองจับจองในจํานวน 70 หอง แตคนท่ีไดจับจองเป็นคนนอกพื้นท่ีตําบลไพรพัฒนา การคา
ขายยังคงมีปัญหาเรื่องระยะทางท่ีหางจากจุดผานแดนประมาณ 3 กิโลเมตร ราคาคาเชาแพงกวาท่ี
เดิม ตองเสียคาน้ํา คาไฟฟูา คาขยะ และคารักษาความปลอดภัย  ขณะท่ีคนช้ือจากประเทศกัมพูชา
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ตองนักระมอเตอรแไซคแ รถสองแถว จากจุดผานแดนถาวรชองสะงํามาท่ีตลาด คนละ 20 บาท และจาง
รถเข็นสินคากลับท่ีจัดผานแดน โดยคิดเป็นเท่ียวสินคาสวนใหญถูกนํามาจากตลาดโรงเกลือ และตลาด
ชองจอม  

ปี พ.ศ. 2558 เมืองใหมชองสะงําอยูภายใตการบริหารขององคแการบริหารสวนจังหวัดศรีสะ
เกษ  โดยวันท่ี 16 สิงหาคม 2558  จังหวัดศรีสะเกษ โดยรองสุริยะ อมรโรจนแวรวุฒิ รองผูวาราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ และพ.อ.สาทิต เกิดโภค รองผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจท่ี 3 กองกําลังสุรนารี 
กองทัพภาคท่ี 2 พรอมดวยเจาหนาท่ีฝุายปกครอง ตํารวจ และเจาหนาท่ีองคแการบริหารสวนจังหวัด 
สวนราชการท่ีเกี่ยวของ ไดรวมกันใชมาตรการขั้นเด็ดขาดตามคําสงของจังหวัดศรีสะเกษ ใหพอคา 
แมคาท่ีอยูในตลาดช่ัวคราวยายมาอยูท่ีตลาดเมืองใหมชองสะงําท้ังหมด 

จากเหตุการณแดังกลาว สงผลใหพอคา แมคา ไมพอใจเกิดกันประทวงกันยกใหญเพราะเคย
อาศัยอยูมาหลายปี และเป็นเจาของพื้น ท่ี  แตสุดทายก็ตองยอมรับกับอํานาจ ท่ีบริเวณชายแดน 
ยอมรับแตโดยดี โดยผูประกอบการท้ังหมดยอมออกจากพื้นท่ีตลาดเกาแลวยายไปคาขายท่ีตลาดเมือง
ใหมชองสะงํา พรอมกันนี้ทางจัดหวัดโดยนายยุทธนา  วิริยะกิติ ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไดมอบ
อํานาจการบริหารจัดการพื้นท่ีเมืองใหมชองสะงํา ดังนี้ 1) อาคารพานิชยแเพื่อท่ีอยูและการคา 2)พา
นิชยแตลาดนัด 3)ลานตลาดนัด 4)สถานีขนสงผูโดยสารเมืองใหมชองสะงํา 5) การประปาเมืองใหมชอง
สะงํา 6) อางเก็บน้ําในพื้นท่ีเมืองใหมชองสะงํา 7) การจายกระแสไฟฟูาบริเวณเมืองใหมชองสะงํา ให
พิจารณาระบบเวรยามเพื่อดูแลทรัพยแสินของทางราชการ 8) อาคารคลังสินคา อาคารโรงจอดรถ  

ท้ังนี้ทางองคแการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดเป็นเจาภาพจัดพิธีการเปิดเมืองใหมชองสะ
งํา พิธีเปิดศูนยแบริการรวมอาเช่ียน และพิธีเปิดตลาดโรงเกลือ อยางเป็นทางการ การจัดงานดังกลาว
ถือไดวาเป็นการจัดครั้งยิ่งใหญอลังการ เพื่อมุงหวังสรางความคึกคักใหกับตลาดเมืองใหมชองสะงํา   

ความพยายามท่ีจะสรางเมืองใหมชองสะงําใหเป็นฮัพการคาขายแดนอีสานใต  การลงทุนทุม
เงินงบประมาณ กวา 75 ลานบาท เพื่อสรางตลาดโรงเกลือ  โดยมีนายพิชัย ประสิทธิ์ ชูวงษแ รอง
ประธานหอการคาจังหวัดสระแกว เป็นเจาของตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
โดยจะใชงบประมาณมาสรางอาคารพานิชแลวแบงล็อกใหเชา แตถึงปัจจุบันยังดําเนินการไดไมเสร็จ  

ดังนั้นถนนหมายเลข 67 จึงเป็นการพัฒนาเครือขายคมนาคมเช่ือมโยงท่ีรัฐบาลไทยไดใหการ
สนับสนุนแกรัฐบาลกัมพูชา ถนนหมายเลข 67 ถือเป็นสัญลักษณแของความสัมพันธแและความรวมมือ
อันดีระหวางรัฐบาลไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะชวยอํานวยความสะดวกดาน
การคมนาคมขนสงระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา และมี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวตามเสนทางอารยธรรม ทางศิลปวัฒนธรรมขอม อีสานไต 
การคาการลงทุน และการแลกเปล่ียนในสาขาตาง ๆ ระหวางประชาชนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ ยัง
นับเป็นเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดท่ีเช่ือมประเทศไทยเขากับจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นศูนยแกลางอารยธรรมขอม 
และเป็นแหลงทองเท่ียวสําคัญท่ีสุดของกัมพูชา นครวัฒนแ-นครธม 

นี้คือชองทางและโอกาสทองการทํามาหากินของคนท้ัง 2 ประเทศ สินคาอุปโภคบริโภคหนี
ภาษี ละเมิดลิขสิทธิ์ ตนทางของการอพยพแรงงานท่ีจะเขาสูตัวเมือง หรือแมแตแรงงานเกษตรท่ีฝ่ัง
ไทยยังตองพึ่งพาแรงงานจากกัมพูชา อยูในรูปแบบตางๆ การพนันเส่ียงโชค และการเพิ่มขึ้นของ
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จํานวนหญิงบริการทางเพศในฝังกัมพูชา เพื่อรองรับอารมณแ และความสุขของผูคนท่ีสัญจรไปมาในฝ่ัง
ไทยและฝ่ังเขมรซึ่งถูกจัดรูปแบบการขายบริการและสถานท่ีมิดชิดมีรั้วรอบขอบชิตมากขึ้นไมตํ่ากวา 5 
ราน และแผงตามรานคาราโอเกะ เชนรูปแบบการใหบริการสําหรับคนไทย 

ซึ่งแนนอนวาผูคนท่ีอยูตามแนวชายแดน ท้ังคนไทย และคนกัมพูชายังไมรับรูรับทราบในเรื่อง
สิทธิตางๆ ท่ีแตละคนพึงมี และพึงไดตามกฎหมาย ในจํานวนนี้มีจํานวนไมนอยท่ีมีทายาท ท้ังท่ีเกิดใน
ฝ่ังไทยและติดตามพอหรือแมมาจากฝ่ังกัมพูชามาก  ซึ่งเด็กท่ีเกิดในฝ่ังไทยนั้นไมมีปัญหาในเรื่อง
สัญชาติ  เพราะสวนใหญท่ีเขามาแตงงานกับคนไทย ดังนั้นเมื่อมีบุตรดวยกัน ทางฝุายสามีก็สามารถ
แจงเกิด และยายเขาในทะเบียนบานของตัวเองไดเลย  แตสําหรับผูเป็นแมนั้นจะไมไดรับสิทธิการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพ และสิทธิดานอื่น ๆ เหมือนกับผูหญิงไทยท่ัวไป และบางคนมีโอกาสเสียงตอ
การติดเช้ือ Hiv/aids ดวยเพราะมีพฤติกรรมเสียงในการเปล่ียนคูนอนบอย 

การอพยพแรงงานหรือแรงงานขามถ่ิน หรือแรงงานขามชาติ หรือการคามนุษยแ จุดผานแดน
ถาวรชองสะงําสวนมากจะเป็นตนทางในการใชแรงานงานขามชาติในการใชแรงานเพื่อการเกษตร ใน
พื้นท่ีแถวจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทรแ โดยมีนายหนาเป็นคนรวบรวมแรงาน และพามายังดาน
ชายแดน และจะมีรถรับสง โดยการหักหัวคิว คน ละ 20 บาท โดยจะไดคาจาง 120 บาท จากการ
สอบถามแรงงานพบวา กลุมแรงงานไมรูเรื่องกฎหมายแรงงานของไทย หรือกฎหมายเรื่องการคา
มนุษยแ แตรูวานายจางชอบเอาเปรียบแรงงานในการจายคาจาง และสวัสดิการหรือแมแตบางครั้งไปก็
ไมไดทํางานก็มีเหมือนกัน 

ประเด็นท่ีนาสนใจมากคือมีคนจํานวนไมนอยท่ีเกิดความสัมพันธแอยูกินกับสามีคนไทย และ
อาศัยอยูในหมูบานบริเวณชายแดน และบางครั้งเขาก็กับไปเยี่ยมบานซึ่งคนกลุมนี้ยังเขาไมถึงการ
บริการของภาครัฐ เชน การรักษาพยาบาล โรงเรียน หรือแหลงขอมูลท่ีจะใหความรูดานสิทธิ ดาน
กฎหมาย ดานแรงงาน และสุขอนามัยเจริญพันธแ  หรือแมแตการบริการทางเพศ เพียงแคขามเขต
พรมแดนไทย ก็จะมีนายหนาแบบเปิดเผยมาตอนรับพรอมกับแนะนําโปรแกรมการทองเท่ียวสาวๆ
(หญิงบริการทางเพศ)วาทานตองการกัมพูชา เวียดนาม ในราคาท่ีคนไทยสามารถซื้อบริการไดอยาง
สบายๆ ไมตองขามพรมแดนอาศัยความสัมพันธแสวนตัว รูจักกับคนแนะนําและท่ีมีอํานาจจากท้ัง 2 
ฝุาย  โดยการผูนําสงสามารถนําสงถึงท่ีไดเลย แตตองเพิ่มราคามากขึ้น  

ประเด็นนาสนใจคือสวนใหญผูใชบริการเป็นคนท่ีอยูในชุมชนบานใหมชองสะงําและทหารท่ี
ขึ้นประจําการบริเวณชองสะงํา ท่ีหางจากครอบครัวเป็นเวลานานๆ และมีการเปล่ียนสลับคูบอย และ
จากขอมูลเชิงลึกพบวามีบางรายท่ีใชคูนอนขามถิ่นคนเดียว และสามารถเรียกมาไดตลอดเวลา และ
บางครั้งพัฒนารูปแบบการดําเนินชีวิตเป็นแบบครอบครัวแบบสามีและภรรยา เพียงแตไมไดแตงาน
และตรวจเลือดกอนแตง 

ชาวบานท่ีอาศัยอยูชายแดนในประเทศไทยใหขอมูลวา ชวงท่ีเขาเป็นแรงงานสรางถนนสาย 
67 บอกวาผูหญิงกัมพูชานิยมชายไทยเฉพาะหมูบานเดียว มีมากกวา 8 คู  ซึ่งสอดคลอง นายปอน   
เหมือนมาตยแ  อายุ 57 ปี ท่ีปรึกษาอาวุโส ชมรมพอคา วาท่ีตลาดชองสะงํา มีคูรักไทย - กัมพูชานี้
อยางนอย 20 คู และทหารที่ประจําการตามแนวชายแดนอีกไมนอยท่ีมีครอบครัวกับหญิงกัมพูชา ท้ัง
ท่ีโสด เป็นหมาย หรือมีครอบครัวแลวแตอยูท่ีอื่นๆ  
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 สนามมวย และสนามไกชน เป็นสถานท่ีบันเทิงและผอนคลายใหกับชาวบานและนักพนัน
ในชวงท่ีมีการจัดกิจกรรมดังกลาวมักจะมีวัตถุประสงคแเพื่อเช่ือสัมพันธแของคนท้ัง 2 ประเทศ และเป็น
ท่ีนาสนใจวา การจัดเวทีมวย และสนามไกชนท่ีเมืองใหมชองสะงํามักจะมุงเนนเพื่อสรางความสัมพันธแ
ของคนไทยและคนกัมพูชา และจะไดรับการประชาสัมพันธแจากหนวยงานรัฐและคนในทองถิ่นและ
สามารถขามแดนเพื่อไปทํากิจกรรมการพนันท่ีประเทศกัมพูชาไดงายข้ึนดวย 

 
 

ภาพที่ 4-4 บริบทการคาขายบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา 
 

3) บ่อนคาสิโน-สนามบั้งไฟ ท่ีชายแดนกัมพูชา   
 
ตรงขามจุดผานแดนถาวรชองสะงําประเทศไทยท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาให

เอกชนเขามาสรางบอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ โรงแรมหรู มีรีสอรแทและรานอาหารเพื่อ
รองรับนักทองเท่ียวและนักเส่ียงโชคจากประเทศไทยท่ีเดินทางไปเลนการพนันท่ีบอนคาสิโนชองสะงํา 
ท่ีมาจากเครือขายพนันขามแดนกอตัวขึ้นท้ังแบบตามธรรมชาติ ผานระบบเครือญาติและเพื่อนฝูงท่ี
รูจักคุนเคยกันและกอตัวผานการจัดต้ังและการจัดการอยางเป็นระบบเชิงธุรกิจ  

 สนามบั้งไฟแสน ท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา เปิดใหนักพนันเลนการพนันไดอยางโจงครึม 
เนื่องจากปัจจุบันนี้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีประเทศไทยหามจุดบั้งไฟนอกชวงฤดูกาลบุญบั้งไฟใน
เดือน 6 ทําใหเกิดคายบั้งไฟในฝ่ังประเทศไทย นําสวนประกอบของการทําบั้งไฟและไปทําสนามบั้งไฟ 
ท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา โดยสามารถเลนไดตลอดท้ังปี โดยเฉพาะในวัน เสารแอาทิตยแ จะมีนักพนัน
ขามแดนมาเลนการพนันบั้งไฟจํานวนมาก โดยใชกระบวนการขามแดนแบบพิเศษ ท่ีหลากหลายอยาง



63 

 

 

เชนเดียวกันกับการไปเลนการพนันท่ีบอนคาสิโน ผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดในประเด็นการพนันใน
กัมพูชา บอนคาสิโนสนามบั้งไฟปละกลยุทธการดึงดูดนักพนัน ตอไป 

 
4.2.3 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
 
ชาวบานชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเคยมีความสัมพันธแกันกอนท่ีจะมีนโยบาย

การพัฒนาท่ีชายแดน ในอดีตชาวบานเคยไปลาสัตวแดวยกัน ชาวบานเคยไปเยี่ยมญาติ ไปเขารวมงาน
ดานสังคมตางๆ เริ่มมีความสัมพันธแในระบบการคา ขาย คาวัว ขามแดนในอดีต และมีการแลกเปล่ียน
ดานวัฒนธรรม เชน การบวช งานพิธีกรรมทางศาสนา ในอดีต ชาวบานจะเดินเทาเพื่อไปมาหากัน 
จากนั้นไดมีการพัฒนา ทําถนนเพื่อความสะดวกมากขึ้นตามนโยบายของรัฐ มีเจาหนาท่ีของรัฐท่ี
เกี่ยวของกับการขามแดน ดานความมั่นคง สงผลทําใหการขามแดนของชาวบานไ ปสรางกับ
ความสัมพันธแของชาวบานยากยิ่งขึ้น ความเปราะบางพื้นท่ีชายแดน การสูรบกันของรัฐไทยกับรัฐ
กัมพูชา บางครั้งท่ีดานชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ปิดหามคนขามแดนไปมาหากัน แตปัจจุบันจุดผานแดน
ถาวรชองสะงํากลายเป็นชองทางขามแดนเพื่อสรางความสัมพันธแของชุมชนทองถิ่ นชายแดนไทย-
กัมพูชา สรางความสัมพันธแกับหนวยงานรัฐ  

 
1) ถนนสายแยกนาเจริญ-ช่องสะง า และ ถนน 67เส้นทางการค้าและการเชื่อมสัมพันธ์

ข้ามแดนไทย-กัมพูชา 
ถนนสายแยกนาเจริญ-ชองสะงํา ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องแบบกาวกระโดด เพื่อ

รองรับการพัฒนาการคาการลงทุน ดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนาธรรมและการเมืองและการทองเท่ียวท่ี
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในปัจจุบันจากถนนลาดยางไดมีการขยายถนนเสริมไหลทางใหมีขนาด
กวางขึ้นมีการจักทํารองระบายน้ํา มีการติดไฟสองสวางในเวลากลางคืน ตลอดเสนทางอยางตอเนื่อง 
เพื่อเอื้ออํานวยใหรถท่ีสัญจรจากนักทองเท่ียว นักพนันและชาวบาน ไดใชการคมนาคมอยางสะดวก
มากยิ่งขึ้น แตใน๘ณะเดียวกันก็สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของชาวบานท่ีอาศัยอยูริมถนน ท่ีตอง
ระวังความปลอดภัยจากการขามถนนของตนเอง เด็ก และสัตวแเล้ียงมากยิ่งขึ้น 

 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือขายคมนาคมเช่ือมโยงท่ี
รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนแกรัฐบาลกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2546 ซึ่ง
อนุมัติการใหความชวยเหลือ การพัฒนาเสนทางหมายเลข 67 เช่ือมโยงไทย-กัมพูชา จากจุดผานแดน
ถาวรชองสะงํา อัลลองเวง –เสียมเรียบ เป็นการชวยเหลือแบบใหเปลา 126,000 ลานบาทโครงการ
สรางพื้นฐานและอํานวยความสะดวกเริ่มตน  17,725 ลานบาท  

ถนนหมายเลข 67 จึงเป็นการพัฒนาเครือขายคมนาคมเช่ือมโยงท่ีรัฐบาลไทยไดใหการ
สนับสนุนแกรัฐบาลกัมพูชา ถนนหมายเลข 67 ถือเป็นสัญลักษณแของความสัมพันธแและความรวมมือ
อันดีระหวางรัฐบาลไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะชวยอํานวยความสะดวกดาน
การคมนาคมขนสงระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา และมี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวตามเสนทางอารยธรรม ทางศิลปวัฒนธรรมขอม อีสานไต 
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การคาการลงทุน และการแลกเปล่ียนในสาขาตาง ๆ ระหวางประชาชนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ ยัง
นับเป็นเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดท่ีเช่ือมประเทศไทยเขากับจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นศูนยแกลางอารยธรรมขอม 
และเป็นแหลงทองเท่ียวสําคัญท่ีสุดของกัมพูชา นครวัฒนแ-นครธม 

ปี พ.ศ. 2549 มติคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นใหความชวยเหลือแกประเทศกัมพูชาเป็นเงินกู 
1,300 ลานบาท  เพื่อนําไปเนินการกอสรางถนนลาดยางจากอัลลองเวง  จังหวัดเสียมราฐ ระยะทาง 
135 โดยการพัฒนาถนนไดเริ่มดําเนินการต้ังแตวันท่ี 15 มีนาคม 2550 โดยบริษัท ช. การชาง และ
กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2552 โดยแรงงานการกอสรางสวนหนึ่งมาจากคนในพื้นท่ี 
ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ถนนสายนี้จึงกลายเป็นถนนท่ีสรางความสัมพันธแท่ีดี
ระหวางชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทีมวิจัยจะอธิบายในรายละเอียดในบทตอไป 

 
2) ความสัมพันธ์ของชาวบ้านในพื้นที่บริเวณชายแดนแดนไทย-กัมพูชา 

 
ความสัมพันธแของคนบริเวณชายแดนชองสะงํา ซึ่งเป็นความสัมพันธแท่ีมีหลากหลาย 

ท้ังแบบดังเดิมและความสัมพันธแแบบใหมๆท่ีเกิดขึ้น ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและดาน
การเมือง เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธแบริเวณชายแดนคณะวิจัยจะแบงลักษณะความสัมพันธแใน 3 
ลักษณะคือ 1)ความสัมพันธแระหวางรัฐกับรัฐ 2)ความสัมพันธแระหวางรัฐกับชาวบาน 3)ความสัมพันธแ
ระหวางชาวบานกับชาวบาน   
 

1. ความสัมพันธ์ลักษณะรัฐกับรัฐ  
เป็นท่ีทราบกันดีวาไทยกัมพูชามีประวัติศาสตรแรวมกันมายาวนา ไทยสถาปนา

ความสัมพันธแทางการทูตกับกัมพูชามาต้ังแตวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ท้ังสองประเทศมี
ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม ศาสนา และรูปแบบการดํารงชีวิตของประชาชนท่ีคลายคลึงกัน มี
ความสัมพันธแในระดับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนบริเวณแนวชายแดนท่ีใกลชิด และมีการ
แลกเปล่ียนทางการคาปริมาณมาก ไทยและกัมพูชามีความรวมมือกันในหลายดาน เชน มี
คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา (Joint Commission on Bilateral 
Cooperation – JC) ซึ่งเป็นเวทีสําหรับ การเจรจาและตกลงเกี่ยวกับความรวมมือในทุกๆ ดาน     ท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การทองเท่ียว ฯลฯ  

โดยไดมีการประชุม JC ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
นอกจากนี้ยังมี กลไกความรวมมือดานการทหารสองประเทศ โดยต้ังคณะกรรมการท่ัวไปชายแดน
ไทย–กัมพูชา (General Border Committee – GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของท้ัง
สองประเทศ เป็นประธานและคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาคไทย–กัมพูชา (Regional Border 
Committee – RBC) ซึ่งมีแมทัพทหารแตละภูมิภาคของท้ังสองฝุายเป็นประธาน 

ในดานการคารวมระหวางไทยกัมพูชา สินคาสงออกที่สําคัญของไทยไปกัมพูชา ไดแก 
น้ํามันสําเร็จรูปน้ําตาลทราย มอเตอรแและเครื่องกําเนิดไฟฟูา เครื่องด่ืม เครื่องสําอาง สบูและ
ผลิตภัณฑแ รักษาผิวปูนซีเมนตแ ผลิตภัณฑแ ยาง เคมีภัณฑแ เครื่องจักรกล และสวนประกอบของ



65 

 

 

เครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกลา สวนสินคานําเขา ท่ีสําคัญจากกัมพูชา ไดแก เหล็ก เหล็กกลา 
ผลิตภัณฑแโลหะอื่นๆ เศษโลหะ ผลิตภัณฑแผักผลไม และของปรุงแตงท่ีทําจากผักผลไม เส้ือผาสําเร็จรูป 
พืชและผลิตภัณฑแจากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแ
โลหะ เครื่องจักรไฟฟูาและ สวนประกอบ และผลิตภัณฑแ ยาสูบ 

สวนในดานการลงทุนนับต้ังแตรัฐบาลกัมพูชาไดมีกฎหมาย การลงทุนเมื่อวันท่ี 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2537 จนถึงปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเป็นผูลงทุนอันดับท่ี 6 มีจํานวนเงินลงทุน 218 
ลานดอลลารแสหรัฐ รองจากมาเลเซีย จีน ไตหวัน เวียดนาม และเกาหลีใต ในปี พ.ศ. 2551 ไทยมี
โครงการท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment 
Board: CIB) จํานวน 4 โครงการ เป็นเงินลงทุนมูลคา 30.67 ลานดอลลารแสหรัฐ ไดแก การผลิตออย
และน้ําตาลของกลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ธุรกิจภาคการขนสงเพื่อสรางทาเรือ โดยบริษัทในกลุม
บริษัทน้ําตาลขอนแกนของไทยและการลงทุนของกลุม โรงพยาบาลกรุงเทพเกี่ยวกับโรงพยาบาล
นานาชาติในนามบริษัท Phnom Penh Medical Service จํากัด สําหรับปี พ.ศ. 2552 ไทยลงทุน
เป็น อันดับท่ี 6 มีจํานวน 5 โครงการ เงินลงทุนมูลคา 15.5 ลานดอลลารแสหรัฐ มากเป็นอันดับท่ี 2 
ของเงินลงทุนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด รองจากจีน ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 1 โครงการ 
อุตสาหกรรมแปรรูป สินคาเกษตร 3 โครงการ และอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 1 โครงการ ในปี พ.ศ. 
2553 ไทยมีมูลคาการลงทุนเป็นอันดับท่ี6 โครงการท่ีไดรับอนุมัติ มีจํานวน 1 โครงการ เป็นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมผลิตเส้ือผาแปรรูป และในปี พ.ศ. 2554 ไมมีโครงการลงทุนใหมๆ จากประเทศไทย 

นอกจากนี้ ไทยและกัมพูชามี การตกลงรวมภายใต กรอบความรวมมือทางการคา
และการลงทุน คือ กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี–เจาพระยา–แมโขง (ACMECS) โดยไดมี
การดําเนินโครงการทวิภาคี ท่ีมีโครงการรวมในสาขาการอํานวยความสะดวกทางดานการคาและ การ
ลงทุนจํานวนท้ังส้ิน 18 โครงการ เชน การศึกษาการจัดต้ังตลาดกลาง เพื่อคาสงและสงออกในกัมพูชา 
การจัดงานแสดงสินคา ความตกลง การอํานวยความสะดวกทางการคา โดยใหบริการเบ็ดเสร็จท่ีดาน
ชายแดน ไทย–กัมพูชา เป็นตน 

 นอกจากนี้ จากยุทธศาสตรแความรวมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS ยังมีแผนปฏิบัติ
การอื่นๆ อาทิ โครงการ Contract Farming โดยจังหวัด นํารองในการจัดทํา Contract Farming 
ไดแก จันทบุรี–พระตะบอง/ ไพลิน และยังมีโครงการเมืองคูแฝด (Sister Cities) ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงาน เพื่อพัฒนาพื้นท่ีระหวางไทยกับเพื่อนบานใหเป็นเมืองเช่ือมโยงระหวาง กัน เป็นรากฐาน
การผลิตดานอุตสาหกรรม การคา การทองเท่ียว สนับสนุน การยายฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม
จากไทยไปสูประเทศเพื่อนบาน 

สําหรับกรอบความรวมมือ GMS (Greater Mekong Subregion) ไทย กับกัมพูชา
ไดดําเนินโครงการรวมกัน ไดแก การพัฒนาแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจ ตอนใต (Southern Economic 
Corridor) เช่ือมโยงไทย กัมพูชา และ เวียดนาม การอํานวยความสะดวกการผานแดนของคนและ
สินคาระหวาง ไทย–กัมพูชา สงเสริมการทองเท่ียวในรูป Package Tour โดยจะเนน ตามแนวพื้นท่ี
เศรษฐกิจ ตลอดจนการดําเนินการ GMS Single Visa เพื่อ อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 
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ท้ังนี้ จะเห็นไดวา จากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาสวนใหญจะใชการขนสงทางถนน
เป็นหลัก ทําให ภาครัฐ ท้ังไทยและกัมพูชาได ใหการสนับสนุนการขนสงทางถนนเป็นอยางมาก เมื่อ
เทียบกับการพัฒนาการขนสงรูปแบบอื่น โดยมีแนวคิดท่ีวาระบบถนน เป็นบริการขนสงพื้นฐานท่ีให
ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการขนสงให ถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง อีกท้ังการขนสงทางถนน
เป็นระบบท่ีมี ประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการขนสงในชวงส้ันๆ 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 ท้ังไทยและกัมพูชาไดประสานงานและรวมมือกันในการลดอุปสรรคตางๆ และลดคาใชจาย
ในการขนสงสินคาผานเสนทางผานแดน และใหความสําคัญ อยางจริงจังในการทํางานรวมกับสมาคม
ท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางถนน แกไขปัญหาเรื่องรถวิ่งเท่ียวเปลาเพื่อลดตนทุนการขนสงสินคา(กรม
ประชาสัมพันธแ.2560) 

ถนนสาย 67เสนทางการคาและการเช่ือมสัมพันธแขามแดนไทย-กัมพูชา โครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือขายคมนาคมเช่ือมโยงท่ีรัฐบาลไทยไดให
การสนับสนุนแกรัฐบาลกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2546 ซึ่งอนุมัติการให
ความชวยเหลือ การพัฒนาเสนทางหมายเลข 67 เช่ือมโยงไทย-กัมพูชา จากจุดผานแดนถาวรชองสะ
งํา อัลลองเวง –เสียมราฐ เป็นการชวยเหลือแบบใหเปลา 126,000 ลานบาทโครงการสรางพื้นฐาน
และอํานวยความสะดวกเริ่มตน  17,725 ลานบาท  

อยางไรก็ตามความสัมพันธแระหวางไทย-กัมพูชา ก็ยังคงมีประเด็นท่ีตองศึกษาในทาง
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการจํานวนหนึ่งยังคงใหขอสรุปวาความสัมพันธแระหวางสองประเทศยังคง
เป็นแบบลุมๆดอนๆ (พวงทอง ภวัครพันธุแ.2556:25) เนื่องจากยังมีปัญหาหลักเขตตามแนวชายแดนใน
บางพื้นท่ี ทําใหไมสามารถพัฒนาพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการคาผานทางชายแดนไดอยางเต็มท่ี ก ารใช
มาตรการที่ไมใชภาษี อาทิ การตรวจสอบสินคากอนการนําเขายังขาดระบบตรวจสอบท่ีรัดกุม ทําให
ตนทุนการนาเขาสินคาไปยังกัมพูชาสูงขึ้น กฎระเบียบการคาไมแนนอน มีการเปล่ียนแปลงบอย 
เนื่องจากอยูในระยะการพัฒนาประเทศ สินคาท่ีสงออกไปกัมพูชา โดยเฉพาะท่ีผานด านชายแดน มี
การเก็บภาษีและคาธรรมเนียมใหกับดานตางๆ ในลักษณะท่ีผิดกฎหมายจํานวนมากทําใหตนทุนสินคา
เพิ่มข้ึน (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ.2559) 

  
2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชาวบ้านชุมชนท้องถ่ิน 
 

จากความรวมมือในกรอบตางๆดังท่ีคณะวิจัยไดเสนอไปแลวในสวนท่ีผานมา สงผล
ใหภายในพื้นท่ีตําบลไพรพัฒนาเป็นพื้นท่ีดําเนินโครงการระหวางรัฐกับชาวบานในลักษณะหลากหลาย
โครงการ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้คณะวิจัยเห็นวาโครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดนไทย -
กัมพูชา เป็นโครงการท่ีจะช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธแดังกลาวไดเป็นอยางดี  
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ในกรณีความสัมพันธแดานตางๆท่ีรัฐไดกันขับเคล่ือนเชิงนโยบายและสงผลใหเกิด
ความรวมมือดานตางๆ มีหลากหลาย ดังกรณี วัดไพรพัฒนารวมกับหนวยงานในทองถิ่นไดสรางความ
รวมมือกับหนวยงานรัฐในประเทศกัมพูชาในดานตางๆ เชน ท่ีวัดไพรพัฒนารวมกับหนวยงานภาครัฐ
และชุมชนมีกิจกรรม เพื่อสรางความสัมพันธแระหวางชาวบานและหนวยงานประเทศไทยและกัมพู
อยางตอเนื่อง  โดยมีกิจกรรมดังนี้  

 1. สวดมนตแขามปีอาเซียน ไทย-กัมพูชา ประจําปี  มีกิจกรรมประกอบดวย พิธีบวช
เนกขัมบารมี ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ทําวัตรเชา -เย็น พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
โดยเฉพาะในวันท่ี 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 วันท่ี 10-12 กุมภาพันธแ 2560 ณ วัดไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

3. วันวิสาขบูชา อาเซียน (ไทย - กัมพูชา) มีการบวชเนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรม
กัมมัฏฐาน วันท่ี 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 โดยระหวางวันท่ี 16-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดไพร
พัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ 

5. กฐินสามัคคีเช่ือมสัมพันธไมตรี ไทย-กัมพูชา เพื่อนอมกลาถวายเปูนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันอาทิตยแท่ี 30 ตุลาคม 2559 ณ วัดตวลอันแดด อ.
จอมประสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ท้ังนี้ พ.ศ. 2556 ท่ีบานแซรไปร หมูท่ี 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ พ.อ.ดร.
สมชาติ แนนอุดร ผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 3 กองกําลังสุรนารี เป็นประธานมอบ
ศาลามิตรภาพหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา ท่ีบานแซรไปร หมูท่ี 8 เป็น
หมูบานสุดทายของ จ.ศรีสะเกษ ท่ีมีพรมแดนติดประเทศกัมพูชา โดยมีนายนพ พงศแผลาดิสัย 
นายอําเภอภูสิงหแ หัวหนาสวนราชการ นายกองคแการบริหารสวนตําบลไพรพัฒนา กํานัน ผูใหญบาน
ในพื้นท่ีตําบลไพรพัฒนา ครู นักเรียนโรงเรียนบานแซรไปร และผูนําจากประเทศกัมพูชา รอยเอกวัน 
เนียงโน นายทหารประสานงานชายแดนกัมพูชา-ไทย นายชู นาด กํานันตําบลตระเปียงไปร ผูนํา
ชุมชน เมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย มีผูเขารวมงาน 500 คน ซึ่งบานแซรไปรไดรับการคัดเลือก
จากกองกําลังสุรนารี โดยหนวยเฉพาะกิจท่ี 3 รวมกับ อ.ภูสิงหแ และ อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย 
ประเทศกัมพูชา คัดเลือกเป็นหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาดานความรวมมือ 
เพื่อยกระดับฐานะพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสรางสัมพันธแที่ดีระหวางประชาชนท้ัง 2 ประเทศ ชวย
ลดปัญหาความขัดแยงตามแนวชายแดน 
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กรณีหมูบานคูขนานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เป็นความรวมมือระหวางรัฐกับ
ชาวบาน โดยท้ัง 2 ฝุายไดรวมกันพูดคุยถึงโครงการและการอยูรวมกันของประชาชนตามแนว
ชายแดนท่ีบริเวณศาลารวมใจท่ีไดสรางขึ้นเพื่อแสดงออกถึงมิตรภาพระหวางประชาชนของไทยและ
กัมพูชา จากนั้นคณะฝุายไทยและกัมพูชาไดเขาเย่ียมชมโครงการเกษตรท่ีไดจัดทําขึ้นบริเวณดานหลัง
ของศาลารวมใจซึ่งโครงการดังกลาวไดนําเอาแนวเกษตรพอเพียง มาทําการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนทางดานการเกษตรใหเกิดความยั่ งยืนและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยโครงการ
ดังกลาวนี้ไดมีการปลูกมะนาวแบบนอกฤดู  การทําปุยหมักชีวภาพไวใชเองเพื่อลดตนทุนในการ
เพาะปลูก ตลอดจนยังไดการขุดบอและจัดโรงเรือนขนาดเล็ก เพื่อใชการเล้ียงปลาดุกและเล้ียงไกไว
บริโภคดวย 

นายยั๊ว ฮอม ผูใหญบาน บานสระชุก ตําบลตะเปรียงไปร  กลาววา เพื่อใหคนใน
พื้นท่ีติดชายแดนของท้ังสองประเทศไดมีความผูกพันกันมีการแลกเปล่ียนส่ิงดีๆ ระหวางกัน ซึ่ง
ชาวบานท่ีอยูในพื้นท่ีแนวชายแดนไมวาไทยหรือกัมพูชาตางก็มีอาชีพเกษตรกร จึงเป็นการแลกเปล่ียน
กันในส่ิงดีๆทางดานเกษตร ซึ่งไดนําเอาแนวเกษตรทฤษฏีใหมมาใชปลูกมะนาวที่เป็นที่ตองการมาก ได
มีผลผลิตนอกฤดูกาลดวย ขณะเดียวกันในชวงบายจะมีการจัดเลนกีฬาระหวางไทยและกัมพูชาท่ี
บริเวณพื้นท่ีตลาดนัดชองสะงําดวย ขณะท่ีบรรยากาศการคาขายตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ดาน
จุดผานแดนถาวรไทย-กัมพูชา ดานชองสะงํา อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษนั้น การคาขายยังคงคึกปกติ โดยมี
ชาวไทยและกัมพูชาทยอยขามดานแตไมคึกคักเนื่องจากทางฝ่ังตลาดไทยมีการจัดตลาดนัดเฉพาะวัน
พฤหัสบดีและวันอาทิตยแเทานั้น 

นอกจากการสรางหมูบานคูขนานตามแนวชายแดนแลว ดานนโยบายจังหวัดศรีสะ
เกษพรอมสงเสริมสนับสนุนใหมีความรวมมือดานการคาขายระหวางชาวบานท้ังไทย-กัมพูชา  จะเนน
บัตรผานแดนเป็นสําคัญ  ซึ่งไดกําหนดใหใชพาสปอรแตและบอเดอรแพาส  แตวาพอคา  แมคาชาว
กัมพูชาสวนมากแลวจะไมมี  ดังนั้นจึงไดใหอนุโลมใหใชอิมมิเกรช่ันการแดและต๋ัวฉีก  ซึ่งฝุายกัมพูชาได
รองขอมา  จึงจะอนุโลมใหใชได  โดยหากวาชาวกัมพูชาใชพาสปอรแตเขามาภายในประเทศไทย  จะ
สามารถเดินทางไปไดท่ัวประเทศ  ภายในระยะเวลาเพียง  15  วัน  แตหากวาใชบอเดอรแพาส  จะ
สามารถเดินทางไปหาซื้อขายสินคาไดถึงตัว จ.ศรีสะเกษ  ระหวางเวลา  08.00  – 16.00  น.ทุกวัน  
เพื่อใหสามารถตรวจสอบได  สวนรถของนักทองเท่ียวนั้น  จะอํานวยความสะดวกใหเขามาถึงบริเวณ
ดานท่ีจะพัฒนาใหมีท่ีจอดรถเป็นการช่ัวคราว  แตหากวาจะมีการจอดคางคืน  จะตองลงไปจอดท่ี
เมืองใหมชองสะงํา   สวนดานไฟฟูา  น้ําประปา  ทางฝุายกัมพูชาตองการใหขยายเขตไฟฟูาเขาไปใน
เขตกัมพูชา  ซึ่งทาง  จ.ศรีสะเกษ  ก็มีความพรอม  แตฝุายกัมพูชาตองทําเรื่องเสนอขอเขามา  เพื่อจะ
ไดเสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการตางประเทศตามระบบ  

  
3. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน  

 
ลักษณะสําคัญของพื้นท่ีตําบลไพรพัฒนาคือมีความสัมพันธแระหวางชาวบานท่ี

หลากหลาย ท้ังชาวบานท่ีอาศัยมากอนด้ังเดิม ชาวบานท่ีอพยพมาจากกัมพูชา รวมถึงชาวบานท่ี
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อพยพเขามาใหม แตอยางไรก็ตามโดยรวมแลวความสัมพันธแของกลุมคนเหลานี้จะมีกลไกทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและระบบการเมืองผูกพันไวอยู ไมไดเป็นสังคมท่ีตัดขาดออกจากกัน ใน
การศึกษาความสัมพันธแระหวางชาวบานกับชาวบาน คณะวิจัยแยกประเด็นการศึกษาดังนี้  
  

ความสัมพันธ์ด้านการค้าขาย 
การคาขายของตําบลไพรพัฒนาการศึกษาครั้งนี้พบวามีจํานวนไมมาก สวนใหญ

เป็นรานคาขายท่ีใหบริการกับชาวบานในหมูบาน หรือผูสัญจรไปมาระหวางชองสะงํากับพื้นท่ีอื่นๆ 
เมื่อพิจารณาถึงสินคาสําคัญท่ีเกิดขึ้นใหมในระยะ 5 ปีท่ีผานมา พบวา สินคาท่ีเกี่ยวของกับการบูชา
หลวงปูุสรวงมีมากขึ้น อาทิ วาว รูปป้ันไก ซึ่งจะพบเห็นตามเสนทางถนนท่ีจะมาวัดไพรพัฒนา ซึ่งราน
ขายสินคาเพื่อบูชาหลาวงปูุสรวงจะเดนและเริ่มมีมากขึ้นพรอมๆกับการมีรานคาขายประเภทอาหาร
การกินหรือสินคาอื่นๆ เพิ่มขึ้น  ดานหนึ่งพิจารณาไดจากการคมนาคมท่ีสะดวกขึ้น สวนกรณีรานคา
ขนาดใหญท่ีขายสินคาครั้งละมากๆมีนอย เหตุผลหนึ่งเนื่องจากชาวตําบลไพรพัฒนาสามารถเดินทาง
ไปซื้อสินคาจากอําเภอขุขันธแไดอยางสะดวก   

สวนการคาบริเวณเมืองใหมชองสะงํา โดยสวนใหญสินคาก็ยังคงเป็นสินคา
อุปโภคบริโภค ท่ีผูประกอบการจะนําไปขายยังประเทศกัมพูชา ความสัมพันธแทางดานการคาขายของ
ชาวบานมีลักษณะพึ่งพาอาศัย ตอรองและแสวงหาชองทางรายได ซึ่งเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธแ
เชิงคาขายท่ีเกิดขึ้นในทุกพื้นท่ี เพียงแตพื้นท่ีชายแดนมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเกี่ยวของกับความ
มั่นคง เกี่ยวของกับการเสียภาษีและลักษณะสินคาท่ีคาขายขามพรมแดน แตโดยรวมแลวการจัดการ
ในเรื่องดังกลาวในพื้นท่ีศึกษาครั้งนี้ท้ังภาครัฐ เอกชนและพอคาก็สามารถดําเนินการคาขายไปได แม
โดยสภาพท่ัวไปแลวตลาดชองสะงําในอดีตจะถูกปรับเปล่ียนมาเป็นตลาดเมืองใหมชองสะงําซึ่งหาง
จากดานชายแดนกวา 4 กิโลเมตร  

การคาขายกัมพูชายังเป็นตลาดคาขายท่ีสําคัญกับประเทศไทย ดังนั้นการคาขาย
บริเวณชายแดนชองสะงําก็มีความสําคัญไมตางกัน ดังขอมูลจากดานศุลกากรชองจอม จังหวัดสุรินทรแ 
ท่ีใหขอมูลวาการคาขายระหวางไทยกัมพูชามีการเติบโตขึ้นตอเนื่อง แมในชวงเกิดความขัดแยงจะมี
การปิดดานและทําใหยอดการสงออกลดลง แตเมื่อเขาสูสภาวะปกติการคาระหวาง 2 ประเทศ ก็
กลับมาสูความคึกคักของคนบริเวณชายแดน มีการจับจายซื้อขายสินคากันตามปกติ กรณีตัวอยาง
ตารางสถิติการคาขายบริเวณชองสะงํา หากพิจารณารวมกับเหตุการณแความขัดแยงระหวางปี 2552 
เป็นตนมาจนถึง 2555 ก็ยังคงพบวาการคาขายมีจํานวนลดลง แตโดยรวมแลวก็มากกวาปี 2544 -
2546  
  

ความสัมพันธ์ด้านศาสนา ประเพณี ความเชื่อ และการท าบุญ 
นอกจากความสัมพันธแทางดานเศรษฐกิจแลว ความสัมพันธแทางศาสนาเป็นมิติ

หนึ่งท่ีจะแสดงใหเห็นวาชาวบานไทยกัมพูชามีความสัมพันธแกัน ดังกรณีการทําบุญและการอนุรักษแ
ประเพณีสําคัญๆของชุมชนท้ังสองฝ่ัง ซึ่งเป็นความสัมพันธแด้ังเดิมของผูคนตําบลไพรพัฒนาและชาว
บานเมืองอัลลองเวง ท่ีนอกจากชาวบานสรางขึ้นกันเองแลว ยังเป็นความสัมพันธแทางความเช่ือ
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ประเพณีวัฒนธรรมท่ีรัฐรวมกันสรางขึ้นดวย งานบุญประเพณีหลายงานก็ถูกพัฒนาขึ้นจากความ
รวมมือท้ังภาครัฐ เอกชนและชาวบาน  

งานทําบุญ 2 แผนดิน จะพบวาเป็นการสรางกิจกรรมงานบุญที่เช่ือมโยงความเช่ือ
ของคนสองฝ่ังเขาดวยกัน โดยมีวัดไพรพัฒนาเป็นศูนยแกลาง นําความศรัทธาของคนไทยและคน
กัมพูชาท่ีมีตอหลวงปูุสรวง มาสรางเป็นแกนนําความเช่ือของคนสองฝ่ังใหมาบรรจบกัน ซึ่งสงผลตอ
ความสัมพันธแของคนท้ังสองฝ่ังเป็นอยางมาก คณะวิจัยเดินทางสํารวจบริเวณชายแดนฝ่ังกัมพูชาจะพบ
ภาพของหลวงปูุสรวงในรานอาหารของชาวกัมพูชา ซึ่งไมแตกตางจากรานอาหารของชาวบานตําบล
ไพรพัฒนา การบูชาหลวงปูุสรวงสะทอนความมิติความเช่ือของคนไทย-กัมพูชาบริเวณชายแดนชอสะ
งําไดเป็นอยางดี แมจะยังไมไดถูกอธิบายอยางลึกซึ้งแตถือวาเป็นสัญลักษณแทางสังคมอยางหนึ่งท่ี
ช้ีใหเห็นวาคนไทยและกัมพูชาบริเวณชายแดนชองสะงํามีความเช่ือหลายประการเหมือนๆกัน 
 

ความสัมพันธ์ด้านสังคมและการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
ในงานศึกษาของนักวิชาการจากสํานักงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (สกว.

ฝุายทองถิ่น) ไดศึกษาความสัมพันธแของคนไทย-กัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ และใชมิติ
ความสัมพันธแเชิงเครือญาติเป็นแกนในการศึกษาพบวาชาวไทยและกัมพูชามีความสัมพันธแเชิงเครือ
ญาติ เพื่อนบาน รวมถึงความสัมพันธแแบบ “เส่ียว” ในภาษาอีสานหมายถึงเพื่อนตาย หรือเพื่อรวม
สาบานท่ีตองผานพิธีกรรมตางๆเพื่อยืนยันคําสาบานท่ีมีตอกัน และในปัจจุบันความเป็นเพื่อนบาน 
ญาติพี่นองหรือเส่ียวฮัก ยังไปมาหาสูกันและเริ่มมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อมีหนวยงานวิจัยเขารวม
เป็นสวนหนึ่งในการสืบคนวาเครือญาติของพวกเขาอยูท่ีไหน ใครเคยเป็นเส่ียวกับใคร และจะไปเยี่ยม
ยามกันอยางไร ซึ่งการเยี่ยมยามของกลุมคนเหลานี้ก็มีมาอยางตอเนื่องอยูแลว เพียงแตยังไมไดถูก
อธิบายและขยายความทางวิชาการเพื่อช้ีใหเห็นความสัมพันธแของผูคนแบบไมเป็นทางการซึ่งเป็น
วัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีรัฐจะใชอํานาจในการตัดความสัมพันธแของพวกเขาไปเลยไมได ในพื้นท่ีศึกษา
ของคณะวิจัยครั้งนี้จึงพบเห็นการมาเยี่ยมยามถามขาวญาติพี่นอง รวมท้ังเพื่อนบานท่ีเคยชวยเหลือกัน
และยังชวยเหลือกันอยูในดานตางๆ ท้ังดานการคาขาย ดานการรักษาพยาบาล ดานการเรียนหนังสือ
ของลูกหลายชาวกัมพูชาท่ีสงมาเรียนยังโรงเรียนไพรพัฒนา  
 

4.2.4  การพนันในกัมพูชา : บ่อนคาสิโน-สนามบั้งไฟและกลยุทธการดึงดูดนักพนัน   
 
ตรงขามจุดผานแดนถาวรชองสะงําประเทศไทยท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาให

เอกชนเขามาสรางบอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ โรงแรมหรู มีรีสอรแทและรานอาหารเพื่อ
รองรับนักทองเท่ียวและนักเส่ียงโชคจากประเทศไทยท่ีเดินทางไปเลนการพนันท่ีบอนคาสิโนชองสะงํา 
จากการสอบถามคนไทยท่ีทํางานในบริเวณนั้น พบวา คนเลนพนันมีท้ังในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา และคนท่ีเดินทางมาจากตางพื้นท่ี  ในขณะท่ีนักพนันในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย –กัมพูชา ท่ี
เขาไปเลนในบอนคาสิโนดวยเชนเดียวกัน และมีบางคนท่ีเขาไปเลนประจํา ท้ังนี้ท่ีบอนคาสิโน มีกล
ยุทธแการดึงดูดนักพนันท่ีหลากหลาย จากการศึกษาของกนกวรรณ มะโนรมยแ, วัชรี ศรีคํา (2559) 



71 

 

 

เรื่องเครือขายและองคแกรทางสังคมของคาสิโนขามแดนระหวางไทยและกัมพูชาในพื้นท่ีอีสานลางและ
นัยเชิงนโยบาย โดยศึกษาเครือขายและองคแกรทางสังคมของกลุมคนท่ีเลนคาสิโนในพื้นท่ีพรมแดน
ระหวางไทยและกัมพูชา บริเวณชายแดนชองสะงํา อ. ภูสิงหแ จ. ศรีสะเกษและชองจอม อ. กาบเชิง จ. 
สุรินทรแ พบวา จํานวนผูขามไปเลนเป็นผูหญิงมากกวาผูชายมาก ในกลุมผูเลน พบวา เกือบท้ังหมด
เป็นวัยกลางคนมีท้ังผูท่ีมีอาชีพหลักของตัวเองและเลนพนันในคาสิโนเป็นอาชีพหลัก ผูเลนพนันไปเลน
ท่ีคาสิโนชายแดนโดยไมตองกังวลเรื่องถูกจับกุมและรูสึกอับอาย เพราะผูเลนสวนหนึ่งเป็นขาราชการ
ท้ังทํางานและเกษียณอายุแลวท่ีขามไปเลนในบอนตางประเทศและมีจํานวนไมมากนักท่ีเป็นคนแก  
ชาวบาน หรือคนวัยทํางานท่ีตกงาน 

เครือขายพนันขามแดนกอตัวขึ้นท้ังแบบตามธรรมชาติ ผานระบบเครือญาติและเพื่อนฝูงท่ี
รูจักคุนเคยกันและกอตัวผานการจัดต้ังและการจัดการอยางเป็นระบบเชิงธุรกิจ นอกจากนี้การศึกษา
ยังพบวา เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนมีหกลักษณะ ไดแก 1) เครือขายท่ีมีการจัดการท่ี
ชัดเจนของธุรกิจท่ีเรียกวา“การขึ้นทัวรแ” 2) เครือขายญาติพี่นอง 3) เครือขายเพื่อนฝูง 4) เครือขาย
การเดินทางรวมกันในฐานะนักทองเท่ียว 5) เครือขายภายในครอบครัวเดียวกัน และ 6) การเดินทาง
ไปคาสิโนแบบสวนตัวโดยไมพึ่งเครือขาย แตโดยสวนใหญจะมีลักษณะการจัดการเครือขายผานธุรกิจ
การขึ้นทัวรแเป็นหลัก โดยการพนันขามชาตินี้ มีการจัดระบบอยางชัดเจนของผูกระทําการอันเป็นการ
สรางเครือขายความสัมพันธแที่ทับซอนกันระหวางความสัมพันธแแบบอุปถัมภแและความสัมพันธแเชิงธุรกิจ
บนฐานผลประโยชนแระหวางเจาของคาสิโนกับเครือขายผูจัดทัวรแพนัน และกลุมนักพนัน 

 การจัดการอยางเป็นระบบในเชิงธุรกิจ ผานเครือขายทางสังคมของการพนันขามพรมแดน  
โดยการจางรถตู และใหเงินนักพนันเป็นคาเดินทางมา ดังนั้นนักพนันสวนใหญโดยสารมากับเครือขาย
รถตูท่ีบอนคาสิโนรวมกับนายทุน ในฝังประเทศไทยจะมีรถตูบริการวิ่งรับจากบานพักพามาสงถึงประตู
เขาบอนคาสิโน หรือนักพนันท่ีเดินทางโดยรถสวนตัวก็จะจอดรถในท่ีรับจอดของชาวบานตําบลไพร
พัฒนา และจะมีมอเตอรแไชคแรับจางจากท่ีจอดรถมายังจุดขามแดนและจะมีรถสองแถวของบอนคาสิโน
มารับสงถึงบอนคาสิโน เชนเดียวกัน นักพนันท่ีไปเลนพนันท่ีบอนคาสิโนฝังกัมพูชา ไมไดชวยใหเกิด
การช้ือขายท่ีฝังประเทศไทยมากเทาไหร จะมีบางเล็กนอยเทานั้นท่ีมาดวยรถสวนตัว จะแวะพักใช
บริการกินขาว ทองเท่ียวหรือพักนอนคางแรมในบริเวณท่ีใกลท่ีฝังชายแดนประเทศไทย  จากการ
สัมภาษณแ เจาของรีสอรแทในพื้นท่ี  ไดใหขอมูลท่ีสอดคลองกัน คือ นักพนันท่ีมาสวนใหญไปและกลับ
โดยรถตู และมาโดยรถยนตแสวนตัว โดยสวนใหญจะมาพักแรมคางคืน และเดินทางไปทองเท่ียวแลวไป
บอนคาสิโนเทานั้น เป็นท่ีนาสนใจวา ชาวบานท่ีไมไดยุงเกี่ยวกับการพนันจะไมไดประโยชนแโดยตรง
จากนักพนัน นอกจากผลกระทบจากจํานวนรถท่ีมาก และความไมปลอดภัยจากการเดินทางขามถนน
ของชาวบานและสัตวแเล้ียง  นอกจากท่ีเจาหนาท่ีขององคแการบริหารสวนทองถิ่นมีการจัดท่ีจอดรถ 
และมอเตอรแไซคแรับจางบริการคิวมอเตอรแไซคแเพื่อรับฝากรถและสงนักทองเท่ียวเพื่อขามแดนไทย -
กัมพูชา 
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ภาพท่ี 4-5 สภาพพื้นท่ีคาสิโน ฝังประเทศกัมพูชา ชายแดนไทยตําบลไพรพัฒนา อําเภอภู

สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ  
 
ขณะเดียวกันในปัจจุบัน ท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา มีสนามบั้งไฟแสน เพื่อเปิดใหนักพนัน

เลนการพนันไดอยางโจงครึม เนื่องจากปัจจุบันนี้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีประเทศไทยหามจุดบั้งไฟ
นอกชวงฤดูกาลบุญบั้งไฟในเดือน 6 ทําใหเกิดคายบั้งไฟในฝ่ังประเทศไทย นําสวนประกอบของการทํา
บั้งไฟและไปทําสนามบั้งไฟ ท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา โดยสามารถเลนไดตลอดท้ังปี โดยเฉพาะในวัน 
เสารแอาทิตยแ จะมีนักพนันขามแดนมาเลนการพนันบั้งไฟจํานวนมาก โดยใชกระบวนการขามแดนแบบ
พิเศษ ท่ีหลากหลายอยางเชนเดียวกันกับการไปเลนการพนันท่ีบอนคาสิโน ท้ังนี้ผูวิจัยจะนําเสนอในท่ี
เกี่ยวของกับการพนันรายละเอียดในบทตอไป 
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ภาพที ่4-6 สภาพพื้นท่ีสนามบั้งไฟแสนฝังประเทศกัมพูชา  
 
ในมิติของสังคม การเมือง ท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีบริเวณชองสะงําชายแดนไทย-

กัมพูชา ผูวิจัยเห็นวา การขามแดนของนักพนัน และประเภทการพนันขามพรมแดน เพื่อไปเลนการ
พนันท่ีบอนคาสิโน และเลนพนันบั้งไฟ ท่ีประเทศกัมพูชา เป็นสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตของชาวบานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  สอดคลองกับการศึกษา ของกนกวรรณ มะโนรมยแ, 
วัชรี ศรีคํา (2559) ไดอธิบายความเป็นชายแดนกับการพนันขามแดน ท่ีมองวา ในเชิงสังคมวิทยาการ
พนันขามชาติ โดยพบวา เครือขายทางสังคมของการพนันขามแดนมีการขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
อันเนื่องมากจากการฉวยใชความเป็นพื้นท่ีพิเศษ ของชายแดนท่ีเต็มไปดวยความสลับซับซอน มีความ
เล่ือนไหล หลากหลายและมีขอยกเวน หรือเงื่อนไขพิเศษ รวมท้ัง การท่ีประเทศหนึ่งมีนโยบายและ
กฎหมายรองรับวาคาสิโน หรือการพนันเป็นส่ิงถูกกฎหมาย (Legality) ในขณะท่ีอีกประเทศหนึ่ง
กําหนดท้ังโดยนโยบายและกฎหมายวา การพนันเป็นส่ิงผิดกฎหมาย 

สรุป 
บริบทชุมชนทองถิ่นบานไพรพัฒนาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชามีความแตกตาง

จากบริบทชุมชนทองถิ่นในสังคมอีสานโดยท่ัวไป มีความเป็นพื้นท่ีเฉพาะมีลักษณะของความเป็นพื้นท่ี
พิเศษ เพราะมีความเป็นอาณาบริเวณท่ีติดชายแดนท่ีอยูในพื้นท่ีความมั่นคงของรัฐ ท่ีมีอํานาจทาง
การทหารที่เช่ือมโยงกับกลไกอํานาจอื่นๆ ท่ีมีความสลับซับชอน มีความล่ืนไหลหลากหลาย บางครั้งมี
ขอยกเวนหรือเงื่อนไขพิเศษ และมีความยืดหยุนสูง ขณะท่ีบริเวณพื้นท่ีดังกลาวเป็นเปูาหมายในการ
พัฒนาของรัฐไทย ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง รวมถึงนโยบายบอนคาสิโน 
สนามบั้งไฟและการพนันท่ีชายแดน ในกัมพูชาและกลยุทธการดึงดูดนักพนัน  ท่ีแตกตางออกไป
รวมถึงการกอผลประโยชนแและเอื้ออํานวยดานอํานาจของผู ท่ีอยูบริเวณชายแดนดวย ขณะท่ี
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ความสัมพันธแของผูคนบริเวณนี้ไดสะทอนความสัมพันธแของฝุายตางๆท่ีเกี่ยวของในบริเวณชายแดน
ชองสะงําแลว ยังมีนัยแสดงถึงการเปล่ียนแปลงความคิดของคนบริเวณชายแดนวาตองการท่ีจะใช
เศรษฐกิจวัฒนธรรมนําการเมือง กลาวคือ การศึกษาพบวาความคิดเห็นของชาวตําบลไพรพัฒนา
จํานวนมากเห็นวาหากเศรษฐกิจดีความสัมพันธแของคนดีขึ้น  การพัฒนาพื้นท่ีก็จะดีขึ้น การสะทอน
ความสัมพันธแระหวางรัฐกับรัฐ และรัฐกับชาวบาน รวมถึงความสัมพันธแระหวางชาวบานกับชาวบานได
เป็นอยางดี วาในปัจจุบันความสัมพันธแสวนใหญเป็นไปในลักษณะบูรณาการความรวมมือเขาดวยกัน
เพื่อขยายผลดานการคา การคมนาคมระหวางชายแดนใหสะดวกขึ้น ขณะท่ีชาวบานในบริเวณนี้มี
ความเกี่ยวของและสัมพันธแกับระบบธุรกิจการพนันขามแดนอยางหลีกเล้ียงไมได 
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บทที่ 5 
การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นชมุชนท้องถ่ินชายแดนไทย-กัมพูชา 

 
ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนใน

หมูบาน โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหแจากแบบสอบถาม การประชุมกลุมยอยและการ
สัมภาษณแกรณีศึกษา โดยจะช้ีใหเห็นวา ความหมาย มุมมอง ความเช่ือ ทัศนะคติเกี่ยวกับการพนัน 
การรับรู ประเภทการพนันท่ีมีในชุมชน รูปแบบ/วิธีการท่ีเด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับ
การพนัน ในหมูบานและการพนันนอกชุมชนพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  

 
5.1 มุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนต่อการพนันในพื้นที่ชุมชนท้องถ่ินชายแดนไทย-
กัมพูชา 

5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานเด็ก เยาวชน 
 ขอคนพบในประเด็นนี้ไดจากการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเด็ก

นักเรียนในระดับช้ัน ม.1-3 ท่ีอาศัยอยูในหมูบานไพรพัฒนาและนักเรียน ม.1-3 ในโรงเรียนบานไพร
พัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ โดยพนักงานสัมภาษณแเป็นกลุมแกนนํา
เยาวชนบานไพรพัฒนาท่ีไดรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือแบบสอบถาม ในชวงเดือน 
มกราคม-กุมภาพันธแ พ.ศ. 2561 กลุมเปูาหมาย คือ เด็กท่ีกําลังเรียนหนังสือระดับช้ันมัธยม 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 

 
ตารางท่ี 5-1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามหมูบาน 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน จ านวน ร้อยละ 
3 บานไพรพัฒนา 36 42.36 
10 บานไพรพัฒนาตะวันออก 39 45.89 
 บานอื่นๆ 10 11.77 

รวม 85 100.00 
 

5.1.2 ข้อมูลทั่วไป  
ขอมูลจากตารางท่ี 5.2 พบวา กวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 50.59 เป็นหญิง และเป็นชายรอย

ละ 49.42  เป็นเด็ก เยาวชนท่ีมีอายุ14 ปี เป็นสวนใหญ รอยละ 48.24 อายุ 15 ปี  รอยละ 40.00  
และอายุ 13 ปี รอยละ 11.77 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา สวนใหญกําลังศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 
2 รอยละ 50.59  กําลังศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 รอยละ 37.66 และกําลังศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 1 
นอยสุด รอยละ 11.76 ขณะท่ีลักษณะสังคมการอยูอาศัยในปัจจุบันของเด็กท่ีสอดคลองกับบริบท
ชุมชนของหมูบานท่ีไดนําเสนอไวในรายละเอียดบทท่ี 4 พบวา สวนใหญพักอาศัยอยูกับครอบครัว 
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รอยละ 80.00   และเป็นท่ีนาสนใจวามีเด็กท่ีใหขอมูลวาพักอาศัยอยูกับญาติผูใหญ รอยละ 7.06 และ
พักอาศัยอยูคนเดียวและพักอาศัยอยูกับพี่นอง/ลูกพี่ลูกนองในสัดสวนเทากันคือ รอยละ 5.89 ท้ังนี้
ลักษณะทางเศรษฐกิจและวิถีการผลิตการมีรายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวสวนใหญ ในชวง 
10,001-20,000 บาท รอยละ 47.06 รองลงมา20,001-30,000 บาท รอยละ 24.71 ชวง 5,001-
10,000 บาท รอยละ 23.53 และมีรายไดเฉล่ียนอยสุด คือ ชวง 2,001-5,000 บาท รอยละ 4.71  
 
ตาราง 5-2 จํานวนและรอยละของเด็ก จําแนกตามลักษณะท่ัวไปทางประชากร และสังคม 

 
ลักษณะทั่วไปทางประชากร และสังคม จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 42 49.42 
หญิง 43 50.59 

อายุ   
13 ปี 10 11.77 
14 ปี 41 48.24 
15 ปี  34 40.00 

ระดับการศึกษา(กําลังเรียนในระดับช้ัน)   
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 10 11.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 43 50.59 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 32 37.66 

ปัจจุบันตัวเองอาศัยอยูกับใคร   
อยูคนเดียว 1 1.18 
เพื่อน 5 5.89 
ครอบครัว 68 80.00 
ญาติผูใหญ 6 7.06 
พี่นอง/ลูกพี่ลูกนอง 5 5.89 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวทาน   
2,001-5,000 บาท 4 4.71 
5,001-10,000 บาท 20 23.53 
10,001-20,000 บาท 40 47.06 
20,001-30,000 บาท 21 24.71 

.  สถานภาพครอบครัวในปัจจุบัน   
พอแมอยูดวยกัน 54 63.53 
พอแมแยกกันอยูโดยท่ีไมมีใครแตงงานใหม 20 23.53 
 พอแมแยกกันอยูโดยท่ีฝุายหนึ่งฝุายใดหรือท้ัง 10 11.77 
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ลักษณะทั่วไปทางประชากร และสังคม จ านวน ร้อยละ 
สองฝุายแตงงานใหม   

  พอหรือแมเสียชีวิต (คนใดคนหนึ่ง) 1 1.18 
 

5.1.3 การพนัน ในความหมายของเด็กและเยาวชน 
 ส่ิงท่ีเด็กในชุมชนบานไพรพัฒนา จํานวน 85 คน ไดใหนิยาม ความหมาย ของการพนันตาม
ความเช่ือของตนเอง จากการรวบรวมความคิดเห็น พบวา เด็กไดแสดงความคิดความหมายของตนเอง 
ท่ีหลากหลายแตกตางกันออกไป หลังจากนั้นเด็กไดมีการจัดกลุมรวบรวมความหมายของการพนัน
ท้ังหมดสามารถ จําแนกได  6 ลักษณะ  ดังนี้  

 
 
 ภาพที่ 5-1 นิยาม ความหมาย ท่ีเด็กเยาวชนชายแดนไทย-กัมพูชาเรียกวาการพนัน 
  

จากภาพ ท่ี 5-1  นิยาม ความหมายท่ีเด็ก เยาวชนชายแดนไทยกัมพูชาเรียกวาการพนัน ท่ี
เกิดจากการรวบรวมความคิดเห็นท้ังหมด  มี 6 ลักษณะ คือ 
 ลักษณะแรก การพนัน  ในกลุมท่ีมีความหมายเป็นการจําแนกถึงรูปแบบท่ีเป็นการจําแนก
ถึงประเภทของการพนัน ชนิดของการพนัน เชน โบก ไพ ไฮโล โดมิโน รวมถึงการพนันท่ีเลนในบอน
คาสิโนท่ีประเทศกัมพูชา ดวย  โดยเด็กสวนใหญไดใหความหมายในกลุมนี้ คิดเป็น รอยละ 32.95  
 ลักษณะท่ีสอง การพนัน ในกลุมท่ีมีความหมายท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย และขัดตอศีลธรรม
ของชุมชน เชน การพนันเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย หากมีการเลนการพนันมีโอกาสท่ีจะถูกตํารวจจับกุม 
ถูกดําเนินคดี ตองเสียเงินจากการถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึง การพนันเป็นเป็นส่ิงไมดี ขัดตอ
ศีลธรรมอันดีงานของหมูบาน  มีเด็กใหความหมายในกลุมนี้ คิดเป็น รอยละ 23.53 
 ลักษณะท่ีสาม การพนันในกลุมท่ีมีความหมาย แสดงออกถึงอารมณแความรูสึกของการเลน
การพนัน ระหวางการเลนการพนัน เชน คนเลนการพนันจะเกิดความสนุกสนาม รูสึกต่ืนเตน คนเลน
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การพนันไดลุนถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นวาไดหรือเสีย การเอาชนะในแตละครั้ง ในแตละครั้งของการ
เลน โดยมีเด็กท่ีใหความหมายในลักษณะในกลุม คิดเป็น รอยละ 23.53 
 ลักษณะท่ีส่ี การพนันในกลุมท่ีมีความหมาย แสดงถึงการเส่ียงโชค การทํานาย รวมถึงการ
วัดดวง ในแตละครั้งของการเลนพนัน วา ตนเองดวงดี คือได ดวยไมดี คือ เสีย จากแบบสอบถามและ
สัมภาษณแ พบวา มีเด็กท่ีใหความหมายในลักษณะในกลุมนี้  คิดเป็น รอยละ 8..24 
 ลักษณะท่ีหา การพนันในกลุมท่ีมีความหมาย เงิน ทรัพยแสินท่ีไดไปใชเลนการพนันในแตละ
ประเภทของการพนัน ท่ีมีจํานวนเงินความแตกตางกัน รวมถึงทรัพยแสินท่ีไดมาและสูญเสียไปกับการ
เลนการพนันดวย จากแบบสอบถามและสัมภาษณแเด็ก พบวา มีเด็กท่ีใหความหมายในลักษณะในกลุม
นี้ คิดเป็น รอยละ 7.06 
 ลักษณะท่ีหก การพนันในกลุมท่ีมีความหมาย ท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
เลนการพนัน เชน พฤติกรรมการเอาเปล่ียนกันและกัน การโกงกันในการเลนการพนัน ท่ีตองใชเลหแกล 
เพื่อหลอกลอใหคนเขาไปเลนการพนันจนทําใหเกิดการได เสียเงินและ ทรัพยแสิน ท้ังนี้เด็กยังไดรวม
ความหมายถึงพฤตกรรมหลักจากการเลนพนันไดและเสียจากการพนันดวย เชน คนท่ีเลนไดมักจะช้ือ
ส่ิงของหรือใหเงินเด็กๆ ขณะท่ีคนเลนเสียจะแสดงพฤติกรรม หงุดหงิดและมีอารมเสียจากการเลนการ
พนันเสีย ดวย จากแบบสอบถามและสัมภาษณแเด็ก พบวา มีเด็กท่ีใหความหมายในลักษณะในกลุมนี้  
รอยละ 4.71 

จากการประชุมกลุมยอยกับเด็กเยาวชน พบวา มีเด็กหลายคนบอกวา ลอตเตอรี่ ไมใชการ
พนัน เพราะซื้อและขายลอตเตอรี่เป็นส่ิงท่ีไมผิดกฎหมาย  

 
5.1.4 ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนันและการรับรู้การเล่นการพนัน

ของเด็กและและคนในชุมชน 
จากจากตาราง 5.3 ท่ีแสดงถึงประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือการเลนการพนัน ไดจาก

แบบสอบถามเด็กจํานวน 85 คนท่ีเรียนหนังสือ ชวง ม.1-3 จํานวน 85 คน ในมุมมองตอการพนัน 
พบวา ในชุมชนมีเด็ก 2 กลุม คือ  

กลุ่มแรก กลุ่มเด็กที่เคยมีประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนัน 
เด็กท่ีเคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือการเลนการพนัน สวนใหญ เด็กมีประสบการณแ

การเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน รอยละ 61.18 และในจํานวนนี้ พบวา มีเด็กท่ีเคยเส่ียงโชคหรือการ
เลนการพนัน ท่ีเคยเลนไดอยางเดียว รอยละ 59.62 และเคยเลนเสียตลอด รอยละ 40.39 จากกลุม
เด็กท่ีมีประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน   

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีทําใหเด็กกลุมนี้ มีประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ไดแก  
 ส่ิงแวดลอมในครอบครัว ในหมูบานท่ีมีการเลนการพนัน 
 ผูปกครองเลนเส่ียงโชคหรือเลนการพนันใหเด็กเห็น  
 คนในชุมชน เชน ผูใหญ พระสงฆแ เลนการพนันทําเป็นตัวอยาง ผูปกครองบางคนอุม

หรือนําพาเด็กเขาไปเลนในวงพนันดวย  
 มีคนชักชวน เชน ถูกเพื่อนชักชวน รุนพี่ชักชวน ผูใหญชักชวน 
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 มีความอยากรู อยากลองเลน  
 เด็กมีทัศนคติ วา คิดวาเลนแลวมีความหวัง เลนแลวจะรวย เลนการพนันแลวสนุก มี

ความสุขท่ีไดเลน 
 มีคนชักชวน เพื่อน เด็กบางคน มีคนในครอบครัวพาไปเลน 
 คนอื่นๆก็เลนได ตนเองก็เลยอยากเลนได 
 สามารถเขาถึงการพนันไดงาย เชน ช้ือหวย วันหนึ่ง สามารถช้ือได 4 เวลา ช้ือ

ลอตเตอรี่ ไพ โบก เป็นตน 
 เด็ก เยาวชนท่ีมีโอกาสเขาถึงและเลนการพนันไดงาย คือ กลุมเด็กเยาวชน ท่ี

ผูปกครองไมคอยสนใจเด็ก 
 ผูนําหมูบานไมสามารถควบคุมการเส่ียงโชค หรือเลนการพนันในหมูบานได  

 
กลุ่มที่สอง กลุ่มเด็กบอกว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนัน 
 
ขณะท่ีมีอีกกลุมเด็กบอกวาไมเคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือการเลนการพนัน รอย

ละ 38.83  
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีเด็กไมมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ไดแก  

 เด็กมีภูมิคุมกัน มีวัคซีนปูองกัน จาก พอ แม หรือคนในครอบครัวที่ ไมเส่ียงโชคหรือ
เลนการพนัน (ผูปกครองตัวตัวเป็นตนแบบท่ีไมเลนการพนนั) 

 เด็กเยาวชนมีการรับรูวาการพนันสงผลกระทบดานลบ จากส่ือ จากพอแม และคน
ในชุมชน วาการพนันเป็นส่ิงไมดี ทําใหไมอยากลอง เพราะการอยากรูอยากลองเป็น
สาเหตุของการเลนการพนัน 

 เด็กกลัว พอแมเสียใจ  คนท่ีรักพวกเขาจะเสียใจ 
 เด็ก เยาวชนกลัวเงินหมด 
 เด็กมีทัศนคติตอการพนันในทางลบ เชน การเลนการพนันไมทําใหรวย การพนันเป็น

ส่ิงผิดกฎหมาย การพนันทําใหคนเลนหมดตัว การพนันเหมือนอยูในโลกมืด 
 เด็กและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการ และนโยบายของหมูบานชุมชน  เชน 

นโยบาย 
 

นอกจากนี้ยัง พบวา เด็กในหมูบานรับรูวา เด็กเยาวชน และคนในชุมชนของพวกเขามีการ
เส่ียงโชคครั้งแรกสวนใหญบอกวาอยูในระดับช้ันมัธยมตน(ม.1-3) รอยละ 48.24 รองลงมาในสัดสวนท่ี
ใกลเคียงกันคือชวงระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา รอยละ 45.89 และระดับช้ันมัธยมปลาย (ม.4-6)
หรือระดับปวช. รอยละ 5.89 และจากขอมูลของเด็กยัง พบวา มีเด็กท่ีใหขอมูลเคยเห็นเด็ก เยาวชน
คนอื่นๆ เขารวมวงการพนนัและเลนการพนันในชุมชนอีกดวย  
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ตาราง  5.3 จํานวนและรอยละของประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือการเลนการพนันและ
การรับรูการเลนการพนันเด็กและและคนในชุมชน 

 
รับรู้ว่าคนในชุมชนของท่านมีการเสี่ยงโชคคร้ังแรก จ านวน ร้อยละ 

 ประสบการณแในการเส่ียงโชค    
เคยเสียงโชคหรือเลนพนัน 52  61.18 
         เคยได (เทียบรอยละจาก 52 คนท่ีเคยเลน) 31 59.62 
         เคยเสีย(เทียบรอยละจาก 52 คนท่ีเคยเลน) 21 40.39 
ไมเคยเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน 33 38.83 
การรับรูวาคนในชุมชนของทานมีการเส่ียงโชคครั้งแรก   
ระดับการศึกษา   
          ต้ังแตประถมศึกษา    39 45.89 
          ต้ังแตมัธยมตน (ม.1-3)     41 48.24 

ต้ังแตมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือปวช. 5 5.89 
 

5.1.5 ประเภทของการพนันที่เด็กรับรู้มีอยู่ในหมู่บ้าน 
 
มุมมองและการจําแนกประเภทการเลนพนัน จากแบบสอบถามและการประชุมกลุมยอยใน

ประเด็นประเภทและการพนันท่ีมีอยูในหมูบานและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เด็กเยาวชนไดใหโดย
สรุปรวมกัน  พบวา ประเภทการพนันท่ีมีอยูในชุมชนใน 2 ลักษณะ สําคัญ  ไดแก  

ลักษณะแรก การใชขอบเขตการปกครองของรัฐ ในการจําแนกประเภทของการพนัน 
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
เยาวชนไดระบุประเภทการเลนพนันท่ีชายแดนในประเทศกัมพูชา โดยการรับรูของเด็ก พบวา มีพนัน
ท่ีคนคนในชุมชนและคนไทยขามแดนไปเลนท่ีประเทศกัมพูชา ไดแก 1. การเลนพนันในบอนคาสิโน
(บอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ) และท่ีบอนคาสิโน 2 แหง ท่ีชองจอม จังหวัดสุรินทรแดวย 
2. การเลนบั้งไฟ ท่ีสนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา  

ท้ังนี้ผูวิจัยไดมีการศึกษาประเภทการพนันเพิ่มเติมท่ีหมูบานบริเวณชายแดนกัมพูชา พบวา
สอดคลองกับการศึกษาของ สดใส สรางโศรก, นนทแ พลางวัน (2556) ไดศึกษาเรื่อง บอนคาสิโน ชอง
สะงํา-ชองจร็อกเจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา สงผลใหวิถีพนันของชาวบานในพื้นท่ี
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ตอแดนเปล่ียนแปลงไปอยางไร โดยศึกษา ท่ีบอนคาสิโนชองสะงํา พบวา การเปิดดานชองสะงํา ทําให
เกิดชุมชนใหม และมีการเลนการพนันกระจายโดยท่ัวไปท่ีชาวบานกัมพูชาใชเลนการพนันท่ีมีลักษณะ
เป็นการพนันพื้นบาน ไดแก พนันไกชน ขณะเดียวกันการพนันในลักษณะท่ีมีผูนําเขาสูชุมชน ไดแก 
พนันมวยตู หวยใตดิน กดามโฆละกแ (คลายน้ําเตา ปู ปลา) ไพ สลากกินแบงรัฐบาลของกัมพูชา และมี
การเลนพนันหวยใตดินโดยใชผลสลากกินแบงรัฐบาลของไทย และหวยหุนเวียดนามดวย 

การรับรูของเด็กเยาวชน พบวา มีชาวบานขามพรมแดนประเทศไทยเพื่อไปเลนการพนันท่ี 
บอนคาสิโน โดยเด็ก เยาวชนรับรูวาท่ีบอนคาสิโนมีอุปกรณแการเลนท่ีหลากหลาย และมีสนามบั้งไฟท่ี
ประเทศกัมพูชาท้ังนี้ผูวิจัยจะนําเสนอละเอียดในประเด็นสถานท่ีการเลนพนัน 

ลักษณะท่ีสอง การใชขอบเขตการพนันและการเขาถึงการพนันของคนในชุมชน   พบวา การ
พนันท่ีมีอยูในชุมชนในมุมมองของเด็กและเยาวชน มี 3 ประเภท  ไดแก 

ประเภทแรก การพนันท่ีคนในชุมชนสามารถเขาถึงการพนันไดงาย 
 การพนันท่ีคนในชุมชนสามารถเขาถึงการพนันไดงาย โดยท่ัวไปการพนันประเภทนี้จะ

สามารถเห็นการเลนบอยครั้ง สามารถทําไดอยางเปิดเผยสําหรับคนในชุมชน การพนันลักษณะนี้ 
ไดแก  

1) การพนันหวย หรือการเลนหวย โดยเด็กสามารถอธิบายใหเห็นถึงประเภทของหวย 
ขั้นตอนและกระบวนการวิธีการเลนไดอยางชัดเจน ท่ีประกอบดวย เจามือ คนเลนหรือคนแทงหวย 
เงินท่ีใชเลน และผลประโยชนแท่ีจะไดจากการเลนพนันหวยแบบตางๆ  รวมถึงเด็กยาวชนไดจํา 
ประเภทของหวยท่ีมีการเลนในหมูบาน  แบงเป็น 2 ประเภท ไดแก  

ประเภทหวยรายวัน  ไดแก หวยหุน หวยลาวและหวยฮานอย เด็กเยาวชนไดอธิบายถึงหวย
รายวัน วา คนในหมูบานนิยมเลนและสามารถเขาถึงการซื้อหวยไดงาย โดยชาวบานจะรูวาใครเป็น
เจามือหวย และจะมีการแบงสายเพื่อหาสมาชิกหรือคนท่ีจะช้ือหวยเอง หรือ บางครั้งสมาชิกหรือคน
ในชุมชนจะเดินทางไปท่ีบานเจามือเพื่อซื้อหวยเอง และท่ีสําคัญ ในปัจจุบัน เด็กเยาวชนรับรูวา มีการ
ใชโทรศัพทแเพื่อช้ือหวยในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน โทรศัพทแช้ือหวย ใช Line หรือ Messenger เพื่อ
ช้ือหวยตางๆ สวนเงินท่ีใชซื้อหวยเป็นการใหเครดิต สําหรับกรณีซื้อหวยถูก เจามือจะนําเงิ นมาให
พรอมหักสวนท่ีซื้อ หากเลนไมถูก เจามือจะมาเก็บเงินภายหลัง   

หวยหุน คือหวยท่ีเกิดจากการทายผลของตัวเลขจากราคาหุน ท่ีมีการเลน 4 รอบตอ 1 วัน 
คือ รอบเชาเปิดตลาดหุน รอบเท่ียง ปิดตลาดหุนภาคเชา รอบบาย คือเปิดตลาดหุนภาคบาย และรอบ
เย็น รอบปิดตลาดหุนภาคบาย  

ประเภทหวยรายงวด คือ หวยท่ีออกตัวเลขตามกองสลากกินแบงรัฐบาล ท่ีมีการออกเป็น
ประจําในทุกวันท่ี 1 และวันท่ี 16 ของทุกเดือน 

2) ลอตเตอรี่  หรือสลากกินแบงรัฐบาล ในปัจจุบันมีชาวบานไพรพัฒนา มีอาชีเสริมในการ
ขายลอตเตอรี่เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึงมี เด็กเยาวชนเขามาเป็นคนขายลอตเตอรี่หลังจาก
เลิกเรียนดวย  ท้ังนี้เนื่องจาก ท่ีวัดบานไพรพัฒนาเป็นศูนยแกลางของการทองเท่ียวบริเวณชายแดนและ
ความเช่ือศรัทธาของหลวงปูุสรวง ท่ีวา หลวงปูุสรวงเป็นเทวดาเดินดินและมีความเช่ือเรื่องโชค และมี
สถานท่ีใบหวย เส่ียงทายตัวเลขหลายชนิด เชน เจาแมตะเคียนทอง เส่ียงเซียมซี เป็นตน สงผลใหคน
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จํานวนมากมาทองเท่ียวท่ีวัดบานไพรพัฒนาจํานวนมาก สงผลทําใหชาวบาน นักทองเท่ียว หรือนัก
พนันมักนิยมช้ือลอตเตอรี่ และช้ือครั้งละมากๆโดยมีรูปแบบการซื้อของแตละคนแตกตางกันออกไป 
เชน เลือกซื้อจากตัวเลยท่ีตนเองชอบ หรือ ใหคนขายหยิบลอตเตอรี่ให หรือใหคนอื่นหยิบให เป็นตน  

3) สลากเบอรแรางวัล ท่ีมีการวางขายในรานคาท่ีมีโดยท่ัวไป ท่ีมีท้ังรางวัลเป็นเงินและรางวัล
ประเภทอื่นๆตามความนิยมของชุมชน 

4) พนันกีฬา ไดแก ฟุตบอล และกีฬาอื่นๆ ท้ังนี้ พนันกีฬาในหมูบานมี 2 ลักษณะคือ พนัน
กีฬาออนไลนแ หรือกีฬาท่ีมีการถายทอดสุดผานโทรทัศนแ หรือระบบการส่ือสารอื่นๆ และพนันกีฬาท่ีมี
การจัดการแขงขันในระดับหมูบานและแขงขันระดับตําบล ท้ังนี้จะเห็นไดชัดเจนวา เด็ก เยาวชน และ
คนในหมูบานนี้ชอบการเลนกีฬาจะมีการซอมและมีการแขงขันกีฬาอยางตอเนื่อง 

 
กรณีศึกษา ที่  5   ต่ืนเต้นและลุ้นดี 
นองหา เป็นเด็กหญิง อายุ 15 ปี  เป็นนักเรียนช้ัน  ม. 3 โรงเรียนแหงหนึ่ง ในตําบลไพร

พัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ นองหก เป็นเด็กวัยรุนเหมือนวัยรุนท่ัวไป ในชุมชนพอแมมี
อาชีพ เกษตรกรรม กรีดยาง ทําใหนองหา ตองเขาสวนชวยพอแมทํางานในบางครั้งและก็เห็นแมเลน 
หวยหุน เป็นประจําทุกวัน วันละ 4 รอบ หลังจากท่ีเก็บน้ํายางมาแลวและหยอดน้ํากรดเสร็จ ก็นอน
เอาแรง เสร็จแลวกิจกรรมประจําก็จะตามมา คือ การเห็นแมโทรหาเพื่อนๆ สอบถามเรื่องหวย เด็ด
หวยดัง แลวก็ปิดทายดวยการซื้อ หวยหุน อยางมีความหวัง นองหกก็ถามแมวาทําไมถึงซื้อหวยเยอะ
จัง แมถูกหวยบางรึปุาว แมก็ตอบวา ถูกบาง แตไมมากกมาย เพราะซื้อหวยเลนแกเซ็ง หลังทํางาน
เสร็จ ก็ ไมมีอะไรทําก็ จะทําให เราเบ่ือจึงหาเลขมาคํานวณ เลาๆ เพื่อไดกับเขาบาง สนุกดีนะ และก็มี
เพื่อนๆดวย ถามครั้งไหน ก็ไดคําตอบแบบนี้ ตลอด แลวนองหก ก็ เห็นแม ติดหวยหุน งอมแงม ติด
มากเขาจะมีกลุมของเพื่อนเขาอยูเหมือนกัน ประมาณ 5-6 คนท่ีคุยกันเรื่องนี้ เป็นประจํา และก็จะมี
เงินท่ีเอาไปซื้อหวย เยอะบางทีเจาก็จะมาหาท่ีบาน มาทวงเงินท่ีคางไว แมก็บอกวา เอาไวทบกับรอบ
บาย นะ แลวตอนเย็น ก็ มาอีก เป็นเหตุการณแเชนนี้ เรื่อยๆ  นองหกเห็นวา การเลนหวยหุน มันไมได
สงผลดี กับ แมและครอบครัว จึงขอใหแมเลิก แมบอกวา แมไมไดติด แลว นองหกก็ถามตอไปอีกวา 
ไมติดแลวทําไมซื้อทุกงวด เพราะ มันต่ืนเตนและสนุกดี แมนองหกตอบ ...  เวลาผานไปไมนาน นอง
หกก็ไดลองเลน หวยกับเพื่อนท่ีโรงเรียนหวยซื้อส่ิงของ คือ มีนาฬิกา 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 เพื่อนๆท่ีหอง ก็
เลน กัน สนุกๆ ต่ืนเตน และลุนดี  

 ผูวิจัยถามตอวา ทําไมนองหกไดเขามาเลน หวยแลกส่ิงของ เพราะอะไร เพราะอยากไดและ
เพื่อนพากันเลน เงิน 10 บาทไดของมามันก็คุม แตเงิน 10 บาทซื้อขนมกิน ก็หมดเหมือนกัน นี่เป็นอีก
กรณีศึกษาท่ีทําใหเราเห็นสภาพความเป็นจริงของการเริ่มตนของการพนัน 
 ประเภทท่ีสอง ประเภทการพนันท่ีตองอาศัยพื้นท่ี สถานท่ีและอุปกรณแในการเลน   
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การเลนการพนันประเภทนี้ เวลาเลนพนันมักจะหลบซอนท่ีลับตาคน โดยสวนใหญคนใน
ชุมชนมักนิยมเลนในชวงเทศกาลงานบุญประเพณีตางๆ และนัดหมายกันเพื่อเลนพนัน เชน งานศพ 
วันเซนปูุตาของหมูบาน วันสงกรานตแ ชวงงานบุญแซนโฎนตา เป็นตน ประเภทการพนันท่ีมีเลนใน
หมูบานไดแก  
 1) การเลนพนันโบก  
 2) การเลนพนันไพ 
 3) การเลนพนันไฮโล 
 4) การเลนพนันมวยตู  
 5) การเลนพนันมวยเวทีสัญจร(มวยเวทีช่ัวคราว) 
 6) การเลนพนันไกชน ชาวบานนิยมเล้ียงไกชนเป็นอาชีพเสริม และมีเจาหนาท่ีของรัฐ 
หลายหนวย หลายท่ี เชน ทหาร ท่ีตองเขาเวรยามรักษาความมั่นคงท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา ท่ีกระจา
ยอยูรอบๆบริเวณหมูบาน มักเล้ียงไกชน เพื่อเป็นงานอดิเรกและอาชีพเสริมในยามวางจากการทํางาน  
การเล้ียงไกชน ในหมูบานมีการเล้ียงหลายครอบครัว นอกจากเล้ียงไกชนเพื่อขายแลว ชาวบานจะมี
วิธีการขายไกใหไดราคาสูง จะมีการนําไกมาชนกัน เพื่อซอม และเพื่อแขงขัน ตัวท่ีชนะจะไดเงินจาก
การพนัน และไกชนจะมีราคาขายไดเงินมากขึ้น เรื่อยๆตามจํานวนครั้งของไกท่ีชนชนะ  
 7) การเลนพนันโดมิโน 
 8) การเลนปาเปูา ปาโปุง จะพบบอยครั้งในชวงท่ีมีตลาดนัดและการจัดงานกิจกรรมสําคัญ
ของหมูบาน โดยมีแมคาจากคนภายนอกชุมชนนําเขามาเพื่อใหเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนเลน 
 9) การเลนบิงโก 
 10) จับฉลากชิงรางวัล 
 ประเภทท่ีสาม ประเภทการพนันท่ีคนในหมูบานตองเดินทางออกไปเลนพนันนอกหมูบาน
ชุมชนท้ังในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบาน  

การพนันท่ีคนในหมูบานตองเดินทางออกไปเลนพนันนอกหมูบานชุมชน การรับรูของเด็ก 
พบวา การพนันลักษณะนี้ คนเลนพนัน และเจามือมักจะมีการใชเงินกอนโตจํานวนท่ีมากในการไปเลน
แตละครั้ง การพนันท่ีเลนในประเภทนี้ มีบางประเภทท่ีใชเลนกันในชุมชนดวย การพนันนอกจากท่ี
เลนในชุมชนดวย เนื่องจากชาวบานในหมูบานมีการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
การเมืองท่ีตองเช่ือมโยงกับหมูบานอื่นๆและมีความสัมพันธแที่ดีกับชุมชนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐท่ี
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทําใหชาวบานสามารถขามพรมไดดวยวิธีการพิเศษไดโดยงาย 

ประเภทการพนันท่ีเลนนอกชุมชนในประเทศไทย และประเภทการพนันท่ีเลนนอกชุมชนใน
ตางประเทศ(กัมพูชา) ดังท่ีกลาวมาแลวนั้น 
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5.1.6 การเข้าถึงการพนัน ของเด็กและคนในชุมชนท้องถ่ิน 
  
ตารางท่ี 5.4  จํานวนรอยละการเขาถึงการพนันของเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน  
 

การเข้าถึงการพนันของเด็ก เยาวชน  จ านวน ร้อยละ 
          ครอบครัว    41 48.24 
          เพื่อน เพื่อนรุนพี่ เพื่อนรุนนอง     20 23.53 

ระบบการส่ือสารเทคโนโลยี 15 17.65 
 

จากตารางท่ี 5.4 แสดงถึงพฤติกรรมและการเขาถึงการพนันของเด็ก เยาวชนในชุมชน 
พบวา เด็กมีพฤติกรรมกับการเลนการพนันและการเขาถึงการเลนการพนัน ได จาก 3 ชองทาง สําคัญ 
ไดแก  
 1) ชองทางครอบครัว  จากขอมูลท่ีไดจากการประชุมกลุมยอย พบวา ครอบครัวมีสวน
สําคัญท่ีจะทําใหเด็กเขาสูการเลนการพนัน โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมี พอ แม ปูุยา ตายาย ลุงปูานาอา 
ท่ีเลนการพนัน โดยเฉพาะพอแม มีสวนสําคัญมากสุด รอยละ 48.24 จากขอมูล พบวา พอแมท่ีเลน
การพนันมักจะนําเด็กไปท่ีวงเลนการพนันดวย เมื่อเด็กไปวงพนันบอยครั้ง จากนั้นเด็กเริ่มซึมซับ
วิธีการเลน พอแม เริ่มใหเด็กลองเลนดวยจําเงินไมมากเพื่อไมใหเด็กเป็นภาระของตนและไมตองดูแล
มาก จากนั้นเด็กเยาวชนก็เริ่มเลนเองได 

กรณศีึกษาที่ 3   มันได้เสียไปแล้วก็อยากได้คืน  
นองสาม(นามสมมุติ) อายุ 16 ปี อาศัยอยูท่ีบานไพรพัฒนา หมู 3 ปัจจุบันเรียนอยูมัธยม

ปลายโรงเรียนแหงหนึ่งใน อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ นองสามเป็นลูกสาวของ เจามือหวยในพื้นท่ี 
และเป็นคนสงโพยใหแม ซึ่งลักษณะแบบนี้ ก็มีใหเห็นหลายเจาในบานไพรพัฒนา  นองสามเป็นคน
ต้ังใจเรียนชวยงานบานแมอยูเสมอ จนกระท่ังเมื่อ 2 ปีท่ีแลว นองสามไดเขามาชวยแมเช็คเลขกอน
นําสงเจามือหวยใหญ การเขามาเกี่ยวกับการพนันจึงเริ่มข้ึน นองสามเป็นเด็กต้ังใจเรียน และเป็นคนมี
สัมมาคารวะ จึงเป็นท่ีรักของเพื่อนๆและเพื่อนบาน เมื่อนองสามเขามามีสวนรวมเป็นสวนหนึ่งของการ
พนันสงโพยหวย เพื่อนๆ ก็เริ่มมอง นองสามเปล่ียนไป เพื่อนหลายคนแซววา เป็นเจามือ เป็นเจาแม 
ซึ่งลวนแตเป็นทางลบท้ังนี้ ดวยการที่เป็นนักเรียนนี่เอง จึงทําใหมีเพื่อน ถามถึงการซื้อหวยเพราะเห็น
วาแมเป็นคนขาย จึงอยากฝากซื้อบาง เพื่อนในหองจึงเริ่มฝากนองสามซื้อหวยให  และมีเพื่อนนอง
สามหลายคน ซื้อหวยโดยจายเงิน ผานนองสาม และนองสามก็ไดเอาเงินท่ีเพื่อนฝากซื้อใหแม บางครั้ง
ก็ ถูกบางครั้ง เพื่อนก็ไมถูก แตต้ังแตเรียนอยูนี่ 3ปี เพื่อนๆ ก็ซื้อตลอด ซื้อคนละ 20-30 บาท ตองวด 
ตอคน และ สวนใหญจะซื้อท้ัง 2 งวดในรอบเดือน เพราะ เขาบอกวา มันเสียไปแลวจะตองเอาคืน 
ผูวิจัยถามตอวา แลวครูไมวาเหรอ ท่ีเห็นเราทําแบบนี้ 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 ก็เป็นอาชีพท่ี 
แมทําเล้ียงหนูคะ ชวยแมขาย แตเราไมเลน ก็ ไมเป็นไร เพราะมันคือรายได จุนเจือครอบครัว ถาเรา
ไมซื้อไมเลนการพนัน ก็ ไมผิด ในความคิดของหนูนะคะ นองสามกลาว  แลวสวนเพื่อนๆท่ีเขามาซื้อ
กับเราละ มันก็เป็นสิทธิของเขา หนูไมไดไปขายใหเขา เขามาซื้อเอง เพราะเขาอยากไดเงินคืนจากสวน
ท่ีเขาเสียไป  
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 ท่ีติดเพื่อน ใหความสําคัญกับเพื่อน 
จากขอมูลเชิงลึกของเด็กท่ีเลนการพนันของกรณีศึกษา พบวา สาเหตุการเริ่มเลนพนันมาจากเพื่อน 
จากท่ีเพื่อนเลนการพนันแนะนําใหเลน เด็กบางคนกลัววาเพื่อนจะไมใหเขากลุม เพื่อนไมรัก เลย
ทดลอง และเริ่มเลนการพนันเป็น จนเลนการพนันกับเพื่อนอยางตอเนื่อง โดยแยกตัวเลนกันในเฉพาะ
กลุมเด็ก ดังกรณีศึกษาท่ี 1  

 
กรณีศึกษา  1   กรณีการรับรู้การพนัน เพราะ เพื่อนชวน 
นองหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 17  ปี อาศัยอยูบานไพรพัฒนา หมู 3 เป็นนักเรียนมัธยมปลาย 

โรงเรียนแหงหนึ่ง ใน อําเภอ ขุขันธแ หนึ่ง เป็นวัยรุนชาย ท่ีอาศัยอยูบานไพรพัฒนา พอแมมีอาชีพ 
เกษตรกรรม กรีดยาม หนึ่ง เรียนระดับปานกลาง อุปนิสัย เหมือนวัยรุนท่ัวไป บางครั้งชอบเท่ียวเตร 
และบอยครั้ง หนึ่งขอพอกับแมไปนอนบานเพื่อน และจะกลับมาสวนตอนชวยพอแมกรีดยาง   แตก็
ไมไดชวยมากนักเพราะหนึ่งตองไปเรียนในเวลาสายๆ  หนึ่งเริ่มเกี่ยวของกับการพนันเพราะการท่ีไป
เท่ียวกับเพื่อนในการเท่ียวตอนเป็นวัยรุนนี่เอง เพราะหนึ่งชอบความทาทาย เพื่อนจึงชวนหนึ่งเล้ียงไก
ชน และนําไกไปรวมปะลอง การชน ท่ีบอนเถ่ือนกับเพื่อนๆอีกหมูบานหนึ่ง ในตอนแรกหนึ่งก็ไมไดคิด
วาจะมีการพนัน แตพอเหตุการณแพาไป การพนันกับไกชนก็เขามา “เอาเถอะนะติดปลายนวมไกเอ็ง
หนอย”เป็นคําพูดของเพื่อนท่ีบอกหนึ่ง  จึงไดลงขันไปกับเพื่อนดวยเงินเดิมพัน 300 บาท เพื่อน
รวมกันคนละ 100-300 บาท ในครั้งนั้นจําไดวา เป็นเงินเดิมพัน สองพันกวาบาท และไกก็ชนะ แลวได
กําไรจากเงินท่ี ลงเดิมพันไป มากกวา เพราะไกของนองหนึ่งเป็นรอง แตชนะ การชนในครั้งนั้น 
หลังจากชนะนองหนึ่ง กับเพื่อนก็ ไดเอาเงินสวนนั้นมา เล้ียงขาวกัน ท่ีกระทอมในสวนยางพรอมกับ
เจาไกนําโชค ตลอดชวงท่ีทําการพนันไกชน เป็นเวลา 2 ปีแลวท่ีเล้ียงไกชน บางตัวก็แพ บางตัวก็ขาย 
แตหนึ่งก็ยังคงมีสวนเกี่ยวของกับ การพนัน ตลอด 2 ท่ีไดเขาสูวงการไกชน   

ผูวิจัยถามนองหนึ่งวา   สําหรับการเป็นคนเล้ียงไกชน ทุกคนรึปุาวท่ีตองมีการพนันเขามา
เกี่ยวของ ในมุมมองของนองหนึ่ง นองหนึ่งตอบวา “การท่ีคนเล้ียงไกชน ตองเขามาเกี่ยวของกับการ
พนันอยูแลว ผมไมรูวาคนอื่นท่ีเล้ียงไกชน จะเลนหรือเดิมพันรึ ไมแต การเล้ียงไกชน ก็ บอกอยูแลววา 
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มันเป็นไกชน มันก็ตองชน มันก็ตองเขาสังเวียน และแนนอนผมวาการพนันก็จะตามมา” จากกรณี
ของนองหนึ่ง ทําใหเห็นวาการเขาไปเกี่ยวของกับ เหตุการณแหรือกิจกรรมสงใหเกิดการพนัน ยอมทําให
ความเส่ียงท่ีจะเขาไปเป็นนักพนัน ก็ยอมมีมากข้ึน   ผูวิจัยถามตออีกวา แลวนองหนึ่งคิดวา เมื่อไหรจะ
เลิกการพนันไกชน   นองหนึ่ง ตอบวา ไมรู เพราะ ผมยังเล้ียงไกอยู ถึงจะไมมาก แต ผมก็เล้ียงมัน 
เพราะบางครั้งผมก็ขายไกไดเงิน แตบางครั้งผมก็เสียเงิน ไมรูเหมือนกัน เพื่อนๆ ก็มาชวยดวย มาพา
กันไปประลอง อยูเรื่อยๆ”   

เป็นกรณีศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงการเขาสูวงการพนันไกชนของเด็กวัยรุนชายคนหนึ่ง ท่ีเขามา
เกี่ยวของกับการพนันเพราะเพื่อนพาไป และเหตุการณไดชักชวนและเขามาเป็นสวนหนึ่งของการเล้ียง
ไกชนและไดชักชวนกันไป จากคําบอกเลาแสดงใหเห็นวา นองหนึ่ง เริ่มเกี่ยวของกับการพนันต้ังแต
อายุ 15 ปี เพราะเมื่อประมาณ 2 ปีท่ีแลวเขาเริ่ม มีการเดิมพันไกชน เหตุการณแจะเป็นอยางไรตอไป
ในอนาคต ไมมีใครบอกไดวานองหนึ่ง จะเลิกการพนันไกชนเมื่อไหร และจะทําอยางไรใหเหตุการณแนี้ 
หรือ วัฎจักรนี้ยุติลง ไมมีใครบอกได.. 
 
 3) ชองทางการส่ือสารเทคโนโลยีตางๆ เชน โทรทัศนแ  โทรศัพทแ เกมสแ ออนไลนแ ดวยวิธีการ
ตางๆ ชองทางการส่ือสารเทคโนโลยี  รอยละ 17.65 ชองทางการส่ือสารเทคโนโลยีตางๆ สามารถ
เขาถึงเด็กไดทุกคน  เชน เด็กไดเลาถึง กรณี การถูกสลากกินแบงรางวันท่ี 1 จํานวน 30 ลาน ท่ีเกิดคดี
ความระหวางครูกับอดีตตํารวจ ท่ีมีการออกขาว รายงานสถานการณแเกือบทุกวัน  มีการออกสาวและ
การส่ือสารวามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลท่ี 1 ถูกจํานวนหลายใบ การส่ือสารเหลานนี้สงผลให  เด็กเกิด
การอยากซื้อลอตเตอรี่บางเพราะอยากถูกรางวัลใหญ ๆ และขาวลักษณแนี้ เป็นการกระตุนใหเด็ก
เขาถึงการพนันได 

 
5.17 พฤติกรรมและพัฒนาการเล่นพนันของเด็ก เยาวชนในหมู่บ้าน  
 
จากชองทางการรับรูขาวสารและพัฒนาการสูการเลนการพนันของเด็ก เยาวชน สงผลทําให

เกิดเด็ก เยาวชน มีพฤติกรรมการเลนการพนัน สามารถสรุป วงจรพัฒนาการเลนการพนันของเด็ก
เยาวชน ในหมูบาน ได 6 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรูการพนัน  รูจักประเภทการพนัน ท่ีมาจาก 3 ชองทาง ไดแก ครอบครัว 
เพื่อน และระบบการส่ือสารตางๆ ท่ีทําใหเด็กเกิดการรับรูเกี่ยวกับการพนัน 

ขั้นที่ 2 ขั้นตัดสินใจ เกิดความสนใจกับการเลนการพนัน  เป็นการตัดสินใจวา อยากรู อยาก
ทดลอง อยากใหเลน ภายใตเงื่อนไขตางๆ  

ขั้นที่ 3 ขั้นการทําความเขาใจ วิธีการเลน กฎกติกาการเลน ในขั้นนี้เด็กท่ีไปกับผูปกครองและ
เพื่อนจะเริ่มใหความสนใจกับวิธีการเลน กฎกติกาและเงื่อนไขในการเลนพนันตางๆ ในบางครั้งเด็ก
บอกวา ไมจําเป็นตองรู ท้ังมด เพื่อชวงระหวางการเลนก็ศึกษาและเพิ่มเติมขอมูลวิธีการเลนได
ตลอดเวลา  
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ขั้น 4 ขั้นทดลองเลน (เลนกับอุปกรณแปลอม ของเลียนแบบ หรือเลนกับอุปกรณแจริง  มีเด็ก
บางคนเริ่มเลนกับอุปกรณแการเลนพนันท่ีทําขึ้นเอง เชน ทําไพกระดาษเอง หรือซื้อเป็นของแถมกับ
ขนม เด็กบางคนก็เริ่มเลนจากอุปกรณแจากของจริง หากเป็นเด็กท่ีไปกับครอบครัวจะเลนกับของจริง 
หากเด็กเลนกับเพื่อนๆ หากเป็นอุปกรณแจริงจะมีอุปกรณแไมครบ แตเด็กเยาวชน ก็จะสามารถเลนได 
โดยการประยุกตแใหเลนได เชนไพ ไฮโล บิงโก เป็นตน  

ขั้น 5 การเลนจริงจัง  เพื่อใหเกิดการไดเสีย เด็กในกลุมนี้ จะมีเงินท่ีเหลือจากการหยิบยื่น
จากครอบครัว จากการไปโรงเรียน มักจะเก็บเงินไวเพื่อเลนการพนัน ดวยความคาดหวังวาจะมีเงิน
เพิ่มข้ึน โดยสวนมากเด็กเยาวชนมักจะเลนกับกลุมเพื่อน หรือหากมีโอกาสจะเขาเลนในวงพนันท่ีเปิด
ใหเลนในงานบุญประเพณีตางๆของหมูบาน  ท้ังนี้ การเลนพนันมักจะไมมีคนหามเด็กเลน เพราะเป็น
งานบุญประเพณีตาง ๆ  

ขั้น 6 เป็นแกนนําในการเลนพนัน โดยการเป็นคนชักชวนใหเพื่อนเลน หรือเป็นคนพาคนไป
เลนในท่ีตางๆ เด็กกลุมนี้เริ่มมีประสบการณแในการเลนพนัน จากนั้นจะตระเวนไปรวมเลนกับเพื่อน
หมูบานตางๆ และเขารวมเลนในงานบุญประเพณีท่ีมีการเลนการพนัน หรือในบางครั้งมีการนัดหมาย
เพื่อเลนการพนันรวมกับการมีกิจกรรมอื่นๆดวย เชน จับกลุมกินเหลา เป็นตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมูบานอื่นๆในรอบชุมชน โดยอาศัยการการไปหาเพื่อนเพื่อทํางาน ทําการบานในตาง 
 
ภาพท่ี 5-2 วงจรพฤติกรรมพัฒนาการเขาสูการเลนพนันของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดน

ไทย-กัมพูชา 
 
 

วงจรเข้าสูว่งการพนนัของเด็ก เยาวชน 

บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การรับรู้การพนนั   

ขัน้ 2 ขัน้ตดัสินใจ 

ขัน้ 3 ขัน้การท าความเข้าใจ 

ขัน้ 4 ขัน้ทดลองเลน่ 

ขัน้ 5 การเลน่จริงจงั   

ขัน้ 6 เป็นแกนน าในการเลน่พนนั 
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5.2 กระบวนการจัดการการพนันในชุมชนท้องถ่ินชายแดนไทย-กัมพูชา 
 

ขอมูลท่ีไดในสวนนี้มาจากการเก็บขอมูลจากกลุมเปูาหมาย 3 สวนสําคัญ คือ 1) กลุมเด็ก
เยาวชนในหมูบาน 2) ชาวบาน กรรมการหมูบาน พระสงฆแ และ3) เจาหนาท่ีหนวยงานรัฐในหมูบาน
และท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อใหเห็นถึงกระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการ
สะทอนตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา มีรายละเอียดดังนี้ 

 
5.2.1 สถานที่การพนัน ในชุมชนท้องถ่ินชายแดนไทย-กัมพูชา  
 จากการประชุมกลุมยอยและสัมภาษณแกรณีศึกษาพบวา เด็กเยาวชนรูจักสถานท่ีและ

ประเภทการพนันท่ีใชในการเลนมีอยูท่ัวไปในชุมชน จากขอมูลดังกลาวกลุมเด็กเยาวชนไดชวยกันวาด
แผนท่ีสถานท่ีท่ีมีการเลนการพนันบอยๆครั้ง แตการศึกษานี้มีขอจํากัดไมสามารถระบุแบบเจาะจงถึง
เจาของสถานท่ีได เนื่องจากเด็กเยาวชนเกรงถึงความไมปลอดภัย งานวิจัยนี้จึงขอนําเสนอเป็น
ภาพรวมของสถานท่ี  ไดแบงกลุมสถานท่ี  มีรายละเอียดดังนี้  

 

 
  
ภาพท่ี 5-3 แสดงสถานท่ีและประเภทของการเลนการพนันในชุมชนและบริเวณชายแดน

ไทย-กัมพูชา 
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 จากภาพ 5-3 ท่ีแสดงใหเห็นสถานท่ีการเลนการพนันและประเภทการเลนการพนัน ใน
ชุมชนและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพบวา มีสถานท่ีท่ีมีการเลนการพนันท่ีชาวบานสามารถ
เขาถึงการพนันมีหลากหลายและกระจายออกไปท้ังชุมชนท้ังนี้สถานท่ีตางๆจะขึ้นอยูกับปัจจัยประเภท
ของการเลนพนันเป็นสําคัญ  สรุปขอมูลท่ีไดจากการศึกษาของเด็ก เยาวชน สามารถแบงสถานท่ี
สําคัญๆ ได 5 ลักษณะสถานท่ี ดังนี้ 

ลักษณะแรก สถานท่ีเปิดเผยท่ัวไปในหมูบาน   
การพนันท่ีเลนสถานท่ีเปิดเผยท่ัวไปในหมูบาน  และพบเห็นบอยครั้ง ไดแก หวยรายวัน หวย

หุน หวยลาว หวยฮานอย ลอตเตอรี่ จับฉลากรางวัลชิงโชค ปาเปูา ปาโปง การเลนการพนันในกลุมนี้ 
ชาวบานและเด็กสามารถเขาถึงไดงาย และมีการเลนกันอยางเปิด เผย มีการพูดคุยถึงการเลนและ
กลาวถึงในชุมชนไดเป็นปกติ เชน มีการสอบถามถึง ตัวเลขในการซื้อหวย ช้ือลอตเตอรี่ เด็กเยาวชน
มองวาการพนันเหลนนี้ตํารวจไมคอยควบคุม มีการปลอยใหเลนแบบเปิดเผย 

ลักษณะท่ีสอง สถานท่ีสวนรวม สาธารณะ  
สถานท่ีสวนรวม สาธารณะ บริเวณหมูบาน หรือท่ีมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

สวนรวมของหมูบาน โดยมีกรรมการหมูบาน เป็นกลไกกําหนดจุดทํากิจกรรมรวมกันของชุมชน 
บางครั้งจะมีการเลนการพนันแฝงดวย เชน งานบุญเดือนสาม บุญเซนปูุตา งานบุญบั้งไฟ (หมูบานนี้
เคยมีบุญบั้งไฟครั้งลาสุดเมื่อปี 2558) เมื่อ 3 ปี ท่ีแลว การจัดสนามมวยช่ัวคราว ครั้งลาสุดเมื่อเดือน 
กุมภาพันธแ 2561 ท่ีวัดบานไพรพัฒนา เป็นมวยรายการใหญของสนามลุมพินี ท่ีจัดชกมวยในรายการ
และถายทอดสดผานท่ีวี มีคนจากหมูบาน จากหมูบานอื่น เซียนมวยจากท่ีตาง ชาวบานและหนวยงาน
ภาครัฐจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เขารวม จํานวนมาก ไมตํ่ากวา 10,000 คน  

ลักษณะท่ีสาม สถานท่ีในตัวบานและบริเวณตัวบาน  
การพนันท่ีมักนิยมใชสถานท่ีในตัวบานและบริเวณตัวบาน ท่ีพบเห็นบอยครั้ง ไดแก ไพ ไฮโล 

โบก โดมิโน โอกาสในการเลนการพนันท่ีบาน มี 2 กรณีคือ 1) เป็นชวงงานบุญประเพณี ตาม
เหตุการณแ เชน งานศพ งานแตงงาน การแซนโฎนตา เป็นตน รวมถึงการเลนมวยตู ในชวงวันเสารแ -
อาทิตยแดวย ในบางครั้งเด็ก เยาวชน บอกวา การเลนการพนันในตัวบานและบริเวณบานได เนื่องจาก
มีผูใหญไปคุยและจายเงินใหกับตํารวจเพื่อขอเลน การพนันท่ีบาน และ2) กรณีแอบเลนการพนันในตัว
บานและบริเวณตัวบาน โดยผูเลนจะชักชวนกันเอง ดวยวิธีการตางๆเพื่อใหมีการเลนการพนัน 
บางครั้งมีการโทรศัพทแเพื่อเรียกกันมาเลนมีการนัดหมาย สถานท่ีและเวลา ท้ังนี้การแอบเลนการพนัน
ท่ีบานมักจะเป็นบานท่ีไมคอยมีคนผานไปมา อยูไกล จากเพื่อนบาน 

ลักษณะท่ีส่ี สถานท่ีรมบริเวณในสวนยางพารา และเถียงนา รอบหมูบาน 
 การพนันท่ีมักนิยมเลนสถานท่ีบริเวณในสวนยางพารา และเถียงนา รอบหมูบานท่ีพบเห็น

บอยครั้ง ไดแก ไกชน เลนไพ เลนไฮโล โบก เชน กรณี ชนไก จะมีการนัดหมายสมาชิกท่ีรูจักกันใน
กลุมเพื่อชนไก จะมีการเวียนไป เปล่ียนสนามชนไกในสวนยางเรื่อยๆ โดยสวนใหญในหมูบาน มักจะ
นัดชนไกในวันพุธ และวันอื่นๆท่ีมีการนัดหมายกัน การชนไกนอกจากมีชาวบานท่ีเล้ียงไกชนไปดูและ
เลนพนันไกชนแลว ยังมีเจาหนาท่ีรัฐท่ีเป็นเจาของไกชน นําไกมาชน และเลนพนันดวยกันกับชาวบาน
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ดวย เนื่องจากบริเวณรอบหมูบานเป็นสวนยางพารา และมีคนเล้ียงไกชนไวในสวนยางพารา หลายท่ี 
จึงสามารถหาสถานชนไกท่ีไดไมยาก  

ลักษณะท่ีหา สถานท่ีนอกพื้นท่ีหมูบาน 
สถานท่ีเลนพนันนอกพื้นท่ีหมูบาน เด็ก เยาวชนไดจําแนก เพิ่มเติมตามลักษณะสถานท่ี ท่ี

ขึ้นกับการปกครองประเทศ แบงได 2 แหลง ไดแก  
แหลงท่ีหนึ่ง สถานท่ีการเลนการพนันท่ีหมูบานอื่นๆ รวมถึงบริเวณเมืองใหมชองสะงํา 

ประเทศไทย 
สถานท่ีเลนการพนันหมูบานอื่นๆ มีการลักลอกเลนการพนันเชนเดียวกัน ไดแก ไพ โบก ไฮโล 

ไกชน และบั้งไฟ โดยสวนใหญจะเป็นประเภทการพนันท่ีมีการเลนการพนันท่ีมีกฎกติกาและเงื่อนไข
การเลนท่ีคลายคลึงกัน และเป็นคนท่ีเคยเลนในกลุมเดียวกัน รูจักกัน 

สถานท่ีเมืองใหมชองสะงํา มีการแอบลักลอบเลนการพนันพื้นบาน ไดแก ไพ โบก ไฮโล 
ขณะท่ี สนามไกชน(ช่ัวคราว) สนามมวย(ช่ัวคราว)จะมีการเปิดสนามใหบริการเป็นครั้งคราว ในอดีต
กอน คสช. เขามาบริหารประเทศไทย สนามไกชน และการจัดแขงขันชกมวย อยางตอเนื่อง เนื่องจาก
บริเวณเมืองใหมชองสะงํา มีคนเขาไปอาศัยอยูท่ีหลากหลาย ขณะท่ีมีชาวบานไพรพัฒนาและชาวบาน
อื่นๆในเขตตําบลไพรพัฒนา เขามาอาศัย โดยสวนใหญ เป็นพอคา นักธุรกิจและบริวาร ท่ีมีธุรกิจ 
ธุรกรรม คาขายท่ีชายแดนและ ขามพรมแดนไทย-กัมพูชา  และเป็นท่ีอยูของหนวยงานราชการตางๆ 
เพื่อในพื้นท่ีใชเป็นเครื่องมือในการสรางความสัมพันธแของชาวบานและหนวยงานของประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา    เนื่องเมืองใหมชองสะงํา เป็นหมูบานในเขตการปกครองของตําบลไพรพัฒนา เป็น
หมูบานบริวารของบานแซรไปร หมู 8 เมืองใหมชองสะงําในอดีตถูกบริหารโดยจังหวัดศรีสะเกษ 
ปัจจุบันท่ีมีการบริหารจัดการโดยองคแการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ท้ังนี้หากสนใจสามารถดูใน
รายละเอียดท่ีผูวิจัยไดนําเมืองใหมชองสะงําและในประเด็นการพัฒนาท่ีชายแดนไทย-กัมพูชาอีกครั้ง 

แหลงท่ีสอง สถานท่ีเลนพนันในประเทศกัมพูชา (จุดผานแดนถาวรชองสะงําและจุดผานแดน
ถาวรชองจอม)  

ท่ีประเทศกัมพูชามีสถานท่ีเลนการพนันท่ีชาวบานรูจักและคนไทยชอบเดินทางไปเลน ไดแก 
 1) บอนคาสิโน (คาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ) ท่ีมีประเภทการพนันท่ีหลากหลาย 

รูปแบบ พรอมส่ิงอํานวยความสะดวก อาหาร ท่ีพัก และการเดินทางขามแดนในแบบปกติและแบบ
พิเศษ ท่ีสามารถรองรับนักพนันท่ีเป็นนักพนันชาวบานและนักพนันอาชีพ ไดโดยไมผิดกฎหมายของ
ประเทศกัมพูชา  

2) สนามบั้งไฟ ท่ีกัมพูชา แมวาบั้งไฟจะไมใชกีฬา หรือการเลนการพนันของทองถิ่นของ
ชาวบานกัมพูชาท่ีบริเวณชายแดน แตสนามบั้งไฟบริเวณนี้ไดเปิดและ ปิดมา แลวรวม จํานวน 3 
สนาม (ครั้งแรก จุดชวงวันลอยกระทง ปี พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 2 ชวงวันท่ี 15-16 มกราคม  พ.ศ. 2557  
ครั้งท่ี 3  วันท่ี18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ) การเปิดสนามบั้งไฟ ครั้งท่ี 3 นี้เปิดเพื่อรองรับนักพนันบั้งไฟ 
ท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการนโยบาย คําส่ังหัวหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 27/2559
เรื่อง  มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ   ตะไล  โคม
ลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุ อื่นใดท่ีคลายคลึงกัน สงผลใหบ้ังไฟไมสามารถจุดในประเทศไทยได
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นอกจากชวงบุญบั้งไฟ (บุญเดือน 6 บุญบั้งไฟ) ของแตละจังหวัด ดังนั้นผูประกอบการและสวนท่ี
เกี่ยวของอื่นๆไดเปิดสนามบั้งไฟแสน (ขนาดทอPVC 5-6 นิ้ว โดยผลิตบั้งไฟท่ีฝ่ังประเทศกัมพูชา
ท้ังหมดยกเวนหางบั้งไฟที่ตองนําเขาจากประเทศไทย ผลิตโดยชางบั้งไฟจากคายในประเทศไทย) สวน
ใหญดําเนินการจุดบั้งไฟชวงวันหยุด เสารแ และอาทิตยแ และบางครั้งจะมีการขยายวันจุดบั้งไฟเพิ่มได
อีก1-2 วัน ขณะเดียวกันท่ีสนามบั้งไฟ ก็มีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆดวย เชน อาหาร เครื่องด่ืม ทุก
ประเภท รวมถึง กิจกรรมการพนันอื่นๆ ระหวางชวงรอการจุดพนัน เชน ไฟ และไฮโล รองรับนักพนัน
จากประเทศไทยและคนท่ีสนใจพนันบั้งไฟ  

ท้ังนี้นักพนัน จะตองฝากรถท่ีชายแดนไทย และขามแดน ดวยวิธีการปกติ Passport ขาม
แดนและเสียคาขามแดนท่ีประเทศกัมพูชา 100 บาท  หรือวิธีการแบบพิเศษ ขึ้นอยูกับความสัมพันธแ
ระหวางบุคคลกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา จากนั้นจะมีบริการรถเชา ท่ีชายแดนกัมพูชา 
ขึ้นกับชนิดของรถและจํานวนผูโดยสาร ไดแก มอเตอรแไซคแ  คาบริการไป-กลับ 40 บาท   รถกระบะ  
รถเกเง คาบริการ ไป-กลับ ราคา 120  บาท และเสียคาผานประตู จํานวน 700 บาท/คน/ตอครั้ง เพื่อ
เขาไปเลนพนันบั้งไฟในแตละครั้ง 
 แตจากขอมูลไมพบวามีชาวบานไพรพัฒนาขามแดนไปเลนการพนันบั้งไฟท่ีประเทศกัมพูชา 
แตสวนใหญจะเขาไปเกี่ยวของและสัมพันธแในกา รเอื้ออํานวย ในการขามแดนไทย -กัมพูชา 
ขณะเดียวกัน จะมีชาวบานในหมูบานใกลเคียงเขาไปเป็นทีมชางบั้งไฟ และรวมเป็นทีมจัดการสนาม
บั้งไฟรวมกับผูประกอบการ เจาของสนามบั้งไฟที่ฝ่ังประเทศกัมพูชาดวย  
 

5.2.2 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเก่ียวกับการเล่นการพนันของคนในชุมชนท้องถ่ิน 
 ตาราง 5-5  จํานวนรอยละของทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเลนการพนันของคนใน
หมูบาน 
 
ทัศนคติของเด็กเยาวชนเก่ียวกับการ

เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน 
เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง

โชคหรือเล่นการพนัน 
จ านวน 52 คน 

เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
การพนัน จ านวน 33 คน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพนันชวยให ผู เลนผอนคลาย
ความเครียด 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 7 13.47 4 12.13 
เห็นดวย 10 19.23 11 33.34 
เฉยๆ 14 26.93 15 45.46 
ไมเห็นดวย 21 40.39 3 9.09 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 0 0 0 0 

2.  การพนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อส่ิงของ
ท่ีฉันตองการ 
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ทัศนคติของเด็กเยาวชนเก่ียวกับการ
เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน 

เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง
โชคหรือเล่นการพนัน 

จ านวน 52 คน 

เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
การพนัน จ านวน 33 คน 

เห็นดวยอยางยิ่ง 0 0 3 9.09 
เห็นดวย 3 5.77 4 12.13 
เฉยๆ 25 48.08 10 30.31 
ไมเห็นดวย 10 19.23 11 33.34 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 14 26.93 5 15.16 

3.  การพนันทําใหผูเลนเป็นท่ียอมรับ
ของกลุมเพื่อน 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 7 13.47 1 3.03 
เห็นดวย 7 13.47 2 6.06 
เฉยๆ 11 21.16 3 9.09 
ไมเห็นดวย 11 21.16 13 39.40 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 16 30.77 14 42.43 

4.  ไมมีใครประสบความสําเร็จไดจาก
การพนัน 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 26 50.00 10 30.31 
เห็นดวย 4 7.70 1 3.03 
เฉยๆ 15 28.85 5 15.16 
ไมเห็นดวย 3 5.77 8 24.25 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 4 7.70 9 27.28 

5.  การพนันชวยทําใหผูเลนรวยทางลัด
ได 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 9 17.31 7 21.22 
เห็นดวย 18 34.62 6 18.19 
เฉยๆ 8 15.39 2 6.06 
ไมเห็นดวย 2 3.85 3 9.09 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 15 28.85 15 45.46 

6.  ฉันรูสึกช่ืนชมผูท่ีสามารถหารายได
เล้ียงครอบครัวจากการเลนการพนัน 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 10 19.23 3 9.09 
เห็นดวย 7 13.47 2 6.06 
เฉยๆ 11 21.16 3 9.09 
ไมเห็นดวย 12 23.08 12 36.37 
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ทัศนคติของเด็กเยาวชนเก่ียวกับการ
เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน 

เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง
โชคหรือเล่นการพนัน 

จ านวน 52 คน 

เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
การพนัน จ านวน 33 คน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 12 23.08 13 39.40 
7. ฉันรูสึกตอตานเพื่อนท่ีเลนการพนัน     

เห็นดวยอยางยิ่ง 12 23.08 20 60.61 
เห็นดวย 19 36.54 5 15.16 
เฉยๆ 16 30.77 5 15.16 
ไมเห็นดวย 4 7.70 2 6.06 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 1.93 1 3.03 

8. ฉันมีความสุขตอนลุนรางวัลจากหวย
ใตดิน 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 20 38.47 4 12.13 
เห็นดวย 10 19.23 11 33.34 
เฉยๆ 14 26.93 15 45.46 
ไมเห็นดวย 8 15.39 3 9.09 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 0 0 0 0 

9. ฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาลเพิ่มรางวัล
สลากกินแบง 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 0 0 0 0 
เห็นดวย 4 7.70 2 6.06 
เฉยๆ 32 61.54 7 21.22 
ไมเห็นดวย 2 3.85 5 15.16 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 14 26.93 19 57.58 

10. ไมใชเรื่องงายเลยท่ีจะไดเงินจาก
การพนัน 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 0 0 0 0 
เห็นดวย 4 7.70 2 6.06 
เฉยๆ 32 61.54 7 21.22 
ไมเห็นดวย 2 3.85 5 15.16 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 14 26.93 19 57.58 

11 .  คน ท่ี เ ล น ก า รพนั น เป็ น คน ท่ี
นาช่ืนชม 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 9.62 3 9.09 
เห็นดวย 10 19.23 4 12.13 
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ทัศนคติของเด็กเยาวชนเก่ียวกับการ
เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน 

เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง
โชคหรือเล่นการพนัน 

จ านวน 52 คน 

เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
การพนัน จ านวน 33 คน 

เฉยๆ 11 21.16 3 9.09 
ไมเห็นดวย 14 26.93 10 30.31 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 12 23.08 13 39.40 

12. การพนันทําใหชุมชนมีเศรษฐกิจดี
ขึ้น 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 2 3.85 0 0 
เห็นดวย 5 9.62 1 3.03 
เฉยๆ 19 36.54 2 6.06 
ไมเห็นดวย 14 26.93 10 30.31 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 12 23.08 20 60.61 

13. การพนันในบอนคาสิโนในประเทศ
กัมพูชาไมสงผลตอคนในชุมชน 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 0 0 0 0 
เห็นดวย 4 7.70 1 3.03 
เฉยๆ 19 36.54 4 12.13 
ไมเห็นดวย 9 17.31 9 27.28 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 20 38.47 19 57.58 

14. มีคนในชุมชนของทานขามแดนไป
เลนการพนันในบอนคาสิโน–สนามบั้ง
ไฟ ท่ีชายแดนกัมพูชาเป็นเรื่องดี 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 0 0 0 0 
เห็นดวย 2 3.85 3 9.09 
เฉยๆ 20 38.47 5 15.16 
ไมเห็นดวย 14 26.93 5 15.16 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 16 30.77 20 60.61 

15 เปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือ
สนามพนันบั้งไฟที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 
เป็นเรื่องดี 

 
  

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 0 0 0 0 
เห็นดวย 4 7.70 2 6.06 
เฉยๆ 20 38.47 6 18.19 
ไมเห็นดวย 12 23.08 5 15.16 
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ทัศนคติของเด็กเยาวชนเก่ียวกับการ
เล่นการพนันของคนในหมู่บ้าน 

เด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยง
โชคหรือเล่นการพนัน 

จ านวน 52 คน 

เด็กไม่เคยมีประสบการณ์
ในการเสี่ยงโชคหรือเล่น
การพนัน จ านวน 33 คน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 16 30.77 20 60.61 
 
 จากตาราง 5-5 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเลนการพนันของคนในหมูบาน เด็ก
เยาวชนไดสะทอนขอมูลทัศนคติของกลุมเด็กท่ีเคยมีประสบการเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน จํานวน 52 
คน และเด็กท่ีไมเคยมีประสบการเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน จํานวน 33 คน พบวา เด็ก เยาวชน ใน
หมูบานในหมูบานมีทัศนคติเกี่ยวของกับการพนันท่ีหลากหลายแตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การพนันชวยใหผูเลนผอนคลายความเครียด  
 ทัศนคติของเด็กท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน  ตอประเด็นการพนันชวย
ใหผูเลนผอนคลายความเครียด พบวาเด็กเยาวชน สวนใหญมีทัศนคติไมเห็นดวย รอยละ 40.39 
รองลงมา เฉยๆ รอยละ 26.93 เห็นดวย รอยละ 19.23 และเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 13.47  

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กท่ีไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการ
พนันชวยใหผูเลนผอนคลายความเครียด พบวา เด็กเยาวชน สวนใหญมีทัศนคติ เฉยๆ รอยละ 45.46  
รองลงมา คือ เห็นดวย รอยละ 33.34 โดยมีเด็กเยาวชนเห็นดวยอยางยิ่ง และไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอย
ละ 9.09 

2. การพนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อส่ิงของท่ีฉันตองการ 
 ทัศนคติของเด็กท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการพนันทําใหผู
เลนมีเงินซื้อส่ิงของท่ีฉันตองการ พบวา เด็กเยาวชน เกือบกึ่งหนึ่งมีทัศนคติ เฉยๆ รอยละ 48.08 
รองลงมา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 26.93  ไมเห็นดวย รอยละ 19.23 มีสวนหนึ่ง เห็นดวย เพียง
รอยละ 5.77    

ขณะท่ีทัศนคติของ เด็กท่ีไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการ
พนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อส่ิงของท่ีฉันตองการ 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.  การพนันทําใหผูเลนเป็นท่ียอมรับของกลุมเพื่อน  
 ทัศนคติของเด็กท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการพนันทําใหผู
เลนเป็นท่ียอมรับของกลุมเพื่อน 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   

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กท่ีไมเคยมีประสบการเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ตอประเด็นการพนัน
ทําใหผูเลนเป็นท่ียอมรับของกลุมเพื่อน 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   
 ทัศนคติของเด็กท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน 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  

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กท่ีไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน  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   
 ทัศนคติของเด็กท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ในประเด็นการพนันชวยทํา
ใหผูเลนรวยทางลัดได พบวา เด็ก เยาวชนสวนใหญ มีทัศนคติ เห็นดวย รอยละ 51.93   อีกกลุมมี
ทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 28.85 และไมเห็นดวย รอยละ 3..85 และกลุมทัศนคติเฉยๆ 
รอยละ 15.39  

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กท่ีไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน 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.  ฉันรูสึกช่ืนชมผูท่ีสามารถหารายไดเล้ียงครอบครัวจากการเลนการพนัน  

ทัศนคติของเด็กท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน มีทัศนคติรูสึกช่ืนชมผูท่ี
สามารถหารายไดเล้ียงครอบครัวจากการเลนการพนัน พบวา เด็กเยาวชนมีทัศนคติใกลเคียงกัน 
ระหวางทัศนคติไมเห็นดวย รอยละ 23.08  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 23.08  และเด็กเยาวชนมี
ทัศนคติเฉยๆ 21.16 เห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 19.23 และเห็นดวย รอยละ 13.47 ตามลําดับ 

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กท่ีไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ในการช่ืนชมผูท่ี
สามารถหารายไดเล้ียงครอบครัวจากการเลนการพนัน พบวา  ทัศนคติเด็กและเยาวชนไมเห็นดวย
อยางยิ่ง รอยละ 39.40  ทัศนคติท่ีไมเห็นดวยและ 36.37 และสวนนอย ทัศนคติเฉยๆ รอยละ 09.09 
เห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 09.09  และทัศนคติเห็นดวย รอยละ 06.06 ตามลําดับ  
 7. ฉันรูสึกตอตานเพื่อนท่ีเลนการพนัน 
 ทัศนคติของเด็กท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือการเลนพนัน ตอประเด็นฉันรูสึกตอตาน
เพื่อนท่ีเลนการพนัน พบวา ทัศนคติเด็กเยาวชนสวนใหญ เห็นดวยรอยละ 36.54 เห็นดวยอยางยิ่ง 
รอยละ 23.08 และมีทัศนคติ เฉยๆตอเรื่องนี้ 30.77 และสวนนอย ทัศนคติ ไมเห็นดวย รอยละ 7.70 
ไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 1.93   

ขณะท่ีทัศนคติ เด็กเยาวชนท่ีไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนพนัน ตอประเด็นฉัน
รูสึกตอตานเพื่อนท่ีเลนการพนัน 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 
 ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคและเลนพนัน ตอประเด็นฉันมี
ความสุขตอนลุนรางวัลจากหวยใตดิน พบวา เด็กเยาวชนสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 38.47 
เห็นดวย รอยละ 19.23  และทัศนคติเฉยๆ รอยละ 26.93  โดยเด็กเยาวชนไมเห็นดวย รอยละ 15.39   

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กเยาวชนท่ีไมเคยมีประสบการณแเกี่ยวของกับการเส่ียงโชคและการ
พนัน ตอประเด็นฉันมีความสุขตอนลุนรางวัลจากหวยใตดิน พบวา เด็ก เยาวชนสวนใหญมีทัศนคติ
เฉยๆ 45.46 รองมาคือ  เห็นดวย รอยละ 33.34 เห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 12.13  และบางสวนมี
ทัศนคติไมเห็นดวย 9.09  
 9. ฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาลเพิ่มรางวัลสลากกินแบง 
 ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคและการเลนพนัน ตอประเด็น
ฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาลเพิ่มรางวัลสลากกินแบง พบวา ทัศนคติสวนใหญ เฉยๆ รอยละ 61.54 
รองลงมา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 26.93 และสวนนอยเด็กเยาวชนมีทัศนคติ เห็นดวยและไมเห็น
ดวย รอยละ 7.70 และ 3.85 และ ตามลําดับ   

ขณะท่ี ทัศนคติของเด็กเยาวชนท่ีไมเคยมีประสบการณแเกี่ยวของกับการเส่ียงโชคและการ
พนัน ตอประเด็นฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาลเพิ่มรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล พบวา เด็กเยาวชนสวนใหญ
มีทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 57.58 ไมเห็นดวย รอยละ 15.16 และทัศนคติ เฉยๆ รอยละ 
21.22 และสวนนอยเห็นดวย รอยละ 06.06 ตามลําดับ 
 10. ไมใชเรื่องงายเลยท่ีจะไดเงินจากการพนัน 
 ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคและเลนการพนัน มีทัศนคติตอ
ไมใชเรื่องงายเลยท่ีจะไดเงินจากการพนัน พบวา เด็กเยาวชนมีทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่ง มากสุด 
รอยละ 44.23 รองลงมา มีทัศนคติ เฉยๆ รอยละ 25.00 และเห็นดวย รอยละ 23.08 และสวนนอย 
เด็กเยาวชนมีทัศนคติไมเห็นดวย รอยละ 07.70  

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กเยาวชนที่ไมเคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคและการเลนพนัน ตอ
ประเด็นไมใชเรื่องงายเลยท่ีจะไดเงินจากการพนัน พบวา เด็กมีทัศนคติใกลเคียงกันระหวาง เฉยๆรอย
ละ 33.34 กับ เห็นดวย รอยละ 30.31 และมีเด็กเยาวชนท่ีมีทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 
30.31 และไมเห็นดวย รอยละ 06.06 และ ตามลําดับ  
 11. คนท่ีเลนการพนันเป็นคนท่ีนาช่ืนชม  
 ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคและเลนการพนัน มีทัศนคติตอ
คนท่ีเลนการพนันวาเป็นคนท่ีนาช่ืนชม จากการศึกษา พบวา เด็ก เยาวชน มีทัศนคติสวนใหญ ไมเห็น
ดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง  รอยละ 26.93 และรอยละ23.08    ทัศนคติเฉยๆ รอยละ 21.16 
บางสวน  เห็นดวย รอยละ 19.23 และเห็นดวยอยางยิ่ง 9.62  

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กเยาวชนที่ไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคเลนการพนัน ตอประเด็นคน
ท่ีเลนการพนันเป็นคนท่ีนาช่ืนชม 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 
 ทัศนคติของเด็กเยาวชนท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคและการเลนพนัน ตอประเด็นการ
พนันวาทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น  พบวา เด็กเยาวชนสวนใหญเฉยๆรอยละ 36.54 รองลงมา ไมเห็นดวย 
รอยละ  26.93 และไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 23.08  และมีบางสวน เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง 
รอยละ 9.62, 3.85   

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กเยาวชนท่ีไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคและการเลนพนัน ตอ
ประเด็นการพนันวาทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น  พบวา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 60.61 ไมเห็นดวยรอยละ 
30.31 และสวนนอย เฉยๆรอยละ 06.06 และเห็นดวย รอยละ 3.03  ตามลําดับ  
 13. การพนันในบอนคาสิโนในประเทศกัมพูชาไมสงผลตอคนในชุมชน 
 ทัศนคติของเด็กเยาวชนท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคและการเลนพนัน ตอประเด็นการ
พนันในบอนคาสิโนประเทศกัมพูชาวาไมสงผลตอคนในชุมชน พบวา ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับเฉยๆ มี
สัดสวนใกลเคียงกัน รอยละ  38.47 กับ 36.54 และบางสวน ไมเห็นดวย รอยละ 17.31 และสวนนอย
เห็นดวย รอยละ 07.70   

ขณะท่ีทัศนคติของเด็กท่ีไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคและการเลนพนัน ตอการพนันใน
บอนคาสิโนในประเทศกัมพูชาไมสงผลตอคนในชุมชน พบวา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 57.58 ไม
เห็นดวย รอยละ 27.28  มีทัศนคติเฉยๆ รอยละ 12.13 และเห็นดวยรอยละ 3.03 ตามลําดับ  
 14. มีคนในชุมชนของทานขามแดนไปเลนการพนันในบอนคาสิโน–สนามบั้งไฟ ท่ีชายแดน
กัมพูชาเป็นเรื่องดี   
 ทัศนคติของเด็กเยาวชนท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคและการเลนพนัน ตอประเด็นมีคนใน
ชุมชนของทานขามแดนไปเลนการพนันในบอนคาสิโน -สนามบั้งไฟ ท่ีชายแดนกัมพูชาเป็นเรื่องดี 
พบวา  สวนใหญ เฉยๆ รอยละ 38.47และมีบางกลุม ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 30.77   ไมเห็นดวย
รอยละ 26.93 และมีบางกลุม เห็นดวย รอยละ 3.85    

ขณะท่ี ทัศนคติของเด็กเยาวชนที่ไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคและการพนัน ตอประเด็นมี
คนในชุมชนของทานขามแดนไปเลนการพนันในบอนคาสิโน-สนามบั้งไฟ ท่ีชายแดนกัมพูชาเป็นเรื่องดี 
พบวาสวนใหญ  ไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 60.61 ไมเห็นดวย รอยละ 15.16  และบางสวน เฉยๆ 
รอยละ 15.16 และเห็นดวย รอยละ 09.09 ตามลําดับ  

15. เปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือสนามพนันบั้งไฟท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเรื่องดี
 ทัศนคติของเด็ก เยาวชนท่ีเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคและการเลนพนัน ตอประเด็นการ
เปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือสนามพนันบั้งไฟท่ีชายแดนไทย -กัมพูชา เป็นเรื่องดี พบวา เด็ก
เยาวชน มีทัศนคติ เฉยๆ รอยละ 38.47 มีบางกลุม  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 30.77 และไมเห็นดวยรอย
ละ 23.08 มีเด็กเยาวชนที่เคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคและการพนันสวนนอย เห็นดวย รอยละ 
7.70   
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ขณะท่ีทัศนคติของเด็กเยาวชนท่ีไมเคยมีประสบการณแเส่ียงโชคและการเลนพนัน ตอ
ประเด็นเปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือสนามพนันบั้งไฟท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเรื่องดี พบวา 
เด็กกลุมนี้มีทัศนคติ สวนใหญ ไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 60.61 ไมเห็นดวย รอยละ 15.16 และ 
เฉยๆ รอยละ 18.19 และสวนนอยสุดเห็นดวยรอยละ 06.06 ตามลําดับ  
 

5.2.3 มาตรการควบคุมการเล่นการพนันในชุมชน  
 
จากขอมูลของคณะกรรมการหมูบาน เจาหนาท่ีของรัฐในหมูบานและท่ีชายแดนไทยกัมพูชา 

ถึงการรับรูมาตรการการควบคุมการเลนการพนันในหมูบาน พบวา ท่ีหมูบานมีมาตรการ  3 ระดับ 
ดังนี้ 

1) มาตรการ ระดับจารีต คําสอน กฎขอหามระเบียบของชุมชน  
โดยท่ัวไปชาวบานไพรพัฒนา ท้ังหมูบานนับถือศาสนาพุทธ ถือจะใช ศีล 5 ท่ีเป็น ศีล ขอ

ปฏิบัติพื้นฐานท่ีองคแพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงส่ังสอนใหชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต 
การเลนการพนัน ถือวา เป็นอบายมุข เป็นทางเส่ือมแหงโภคทรัพยแ และเส่ือมจากคุณธรรมอื่นๆดวย     

ขอหามของหมูบาน ใหมหมูบานมีกฎขอหามหลายขอ หนึ่งในขอหามคือ หามเลนการพนันใน
หมูบาน 

คําสอน จากครอบครัวและจากเครือญาติท่ีมีการหามเลนการพนัน คนท่ีเลนการพนันในอดีต
มักจะถูกเรียกวาเป็นผีพนัน คนท่ีเลนพนันบางคนจะขายทรัพยแสิน ของมีคารวมถึงสูญเสียครอบครัว 
และมักจะมีคําสอนท่ีวา “ผีพนันรุนแรงกวาไฟใหมบาน” หมายถึง ถาไฟใหมบานยังเหลือท่ี สรางใหม
ได แตถาเลนการพนัน จะตองเสียท้ังบาน ท้ังท่ีท้ังครอบครัว จารีต กฎขอหามระเบียบของชุมชน  

2) มาตรการระดับนโยบายจังหวัด ภายใตแนวนโยบายการประกาศวาระงานบุญประเพณี
ปลอดเหลา ปลอดการพนัน  ของจังหวัดศรีสะเกษ  พบวา พัฒนาการของรัฐเริ่มมีนโยบายโครงการ
จังหวัดศรีสะเกษ งานบุญปลอดเหลา เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา ต้ังแตเดือนธันวาคม 2553 
ทําใหจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแรก ท่ีมีหมูบานรวมจัดกิจกรรมปลอดเหลาในงานบุญท้ังอวมงคล 
เชน งานศพ และ มงคล เชน งานแตงงาน งานบวช ทําบุญขึ้นบานใหม มากท่ีสุดในประเทศไทย 
เฉพาะในปี 2554 มีหมูบานเขารวม  2,314 หมูบาน จาก 2,626 หมูบาน คิดเป็น 88%  และ
โครงการดังกลาวไดดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

ในปีพ.ศ. 2556 จังหวัดศรีสะเกษ ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิก อบายมุข 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาปฏิบัติใช และประกาศแนวนโยบาย งานบุญปลอดเหลา ปลอด
การพนัน การดําเนินงานดังกลาวมีเปูาหมายเพื่อควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแและการเลนการพนัน
ครอบคลุมงานเทศกาลระดับจังหวัด และระดับอําเภอ จนไปถึงในระดับทองถิ่นและหมูบาน เพื่อ
กําหนดมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและลดปริมาณการด่ืมแอลกอฮอลแ และการเลนพนันในจังหวัด
ศรีสะเกษใหลดลง เพื่อสรางสังคมท่ีเป็นสุข เพื่อใหการปฏิบัติงานโครงการดังกลาวสัมฤทธิผล จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไดประสานความรวมมือไปยังทุกหนวยงานราชการ และผู
มีสวนเกี่ยวของในจังหวัดศรีสะเกษใหดําเนินการอยางเขมงวด โดยขอความรวมมือใหทุกพื้นท่ีหมูบาน 
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ตําบล อําเภอ และจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานประเพณีใหเป็นงานปลอดเหลาและปลอดการพนันทุก
ประเภทดวยความสมัครใจ และเป็นไปตามกฎหมาย 

ภายใตแนวคิดโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทแโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมูบานรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสรางความสามัคคีปรองดองและประโยชนแสุขของประชาชน และเพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยยึดมั่นตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะสงผลใหประเทศชาติมี
ความสงบรมเย็น โดยมีเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส ผูวาราชการจังหวัด 
สวนราชการ สถาบันการศึกษา องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกรภาคเอกชน กํานัน ผูใหญบาน 
และองคแกรเครือขายตางๆ ในพื้นท่ี รวมขับเคล่ือนโครงการ  

ภายใต คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 27/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แกไขปัญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุ
อื่นใดท่ีคลายคลึงกัน เพื่อเป็นการแกไขปัญหาความเดือดรอนและเพื่อปูองกันอันตราย รวมท้ังความ
เสียหายท่ีจะเกิด แกชุมชนและประชาชนจากการจุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพื่อใหบั้งไฟ 
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ สมควรกําหนด
มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาดังกลาวเพื่อความสงบเรียบรอยของบานเมือง   โดย อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 หัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคําส่ัง ดังตอไปนี้  หามเลนพลุ ประทัด โคมไฟ โคมลอย ในวันลอย
กระทง ฝุาฝืนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ปี ปรับ ไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจําและปรับ 

 
3) มาตรการระดับทางกฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย 
ภายใต พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  ท่ีวาดวย การเลนพนันท่ีหามเด็ดขาด 

การเลนพนันท่ีหามเด็ดขาดนั้น บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 
วรรคแรก “หามมิใหอนุญาตจัดใหมีหรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี ก. ทาย
พระราชบัญญัตินี้หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอัน  รายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรี
เจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว แตเมื่อรัฐบาล พิจารณาเห็นวา ณ สถานท่ีใดสมควร
จะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็ อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา” 

และการเลนพนันท่ีอนุญาตให เลนไดการเลนพนันท่ีอนุญาตใหเลนไดนี้บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 วรรคสอง ดังนี้  “ มาตรา 4 วรรคสอง การเลน
อันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่นใดซึ่ง
รัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวง ระบุเพิ่มเติมไวจะจัดใหมีขึ้นเพื่อเป็นทางนําซึ่งผลประโยชนแแก
ผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
เห็นสมควรและออกใบอนุญาตใหหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต ” 

“ มาตรา 12 ผูใดจัดใหมีการเลน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย
ทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานหรือรับ
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อนุญาตแลวแต เลนพลิกแพลง หรือ ผู ใดเขาเลนหรือ เขาพนันในการเลนอันขัดตอบทแหง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาต ผูนั้นมีความผิด 

จากแบบสอบถาม และการประชุมกลุมยอยของเด็ก เยาวชน พบวา เด็ก เยาวชนมีการ รับรู 
เขาใจถึงมาตรการควบคุมการเลนการพนันในชุมชน และการนํามาตรการมาใชในการควบคุมการเลน
การพนันในชุมชนท่ีแตกตางกัน   กอนเก็บขอมูลดานนี้ ผูสัมภาษณแ ไดอธิบายความหมาย ของระดับ
มาตรการควบคุมการเลนการพนันดังนี้ โดยมีการแบง 3 ระดับ คือ  

 
 เฉยๆ หมายถึง การแสดงออกถึงอาการเป็นปรกติไมสนใจไยดี ไมยินดี ยินราย ตอ

ส่ิงหรือเหตุการณแท่ีประสบตอการเส่ียงโชคหรือการเลนการพนัน 
 วากลาวตักเตือน หมายถึง มีการตําหนิ ตักเตือน อบรมส่ังสอนเพื่อใหรูสํานึกตัว  

ตอการเส่ียงโชคหรือการเลนการพนัน 
 มีมาตรการควบคุม  หมายถึง การปฏิบัติและกิจกรรมใดๆ ซึ่งสามารถใชปูองกัน

หรือ ขจัดอันตรายตอความปลอดภัยจากการเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน  เชน แจง
ผูนําชุมชน มีตํารวจจับ 
 

ตาราง 5-6 แสดงรอยละ ความเห็นของเด็กเยาวชนตอมาตรการควบคุมการเลนการพนันของคนใน
ชุมชน 
 

มาตรการควบคุมการพนันในชุมชนท้องถ่ิน  จ านวน ร้อยละ 
1.การเลนหวยตางๆรวมทั้งสลากกินแบงรัฐบาล   

เฉย 61 71.77 
วากลาวตักเตือน 13 15.30 
มีมาตรการควบคุม 11 12.95 

2.  การเลน ทายผลตางๆ บอล,กีฬาอื่น,ทายผล SMS   
เฉย 80 94.12 
วากลาวตักเตือน 4 4.71 
มีมาตรการควบคุม 1 1.18 

3. การเลน  ไกชน /ปลากัด   
เฉย 43 50.59 
วากลาวตักเตือน 34 40.00 
มีมาตรการควบคุม 1 9.42 

4. การเลน ไพ/ไฮโล/น้ําเตาปูปลา    
เฉย 47 55.30 
วากลาวตักเตือน 5 5.89 
มีมาตรการควบคุม 33 38.83 
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มาตรการควบคุมการพนันในชุมชนท้องถ่ิน  จ านวน ร้อยละ 
5.  การเลนพนันในบอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา    

เฉย 40 47.06 
วากลาวตักเตือน 12 14.12 
มีมาตรการควบคุม 33 38.83 

6.  การเลนบั้งไฟที่สนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา   
เฉย 60 70.59 
วากลาวตักเตือน 25 29.42 
มีมาตรการควบคุม 0 0 

7. จับสลากชิงรางวัล   
เฉย 78 91.77 
วากลาวตักเตือน 3 3.53 
มีมาตรการควบคุม 4 4.71 

 
จากตาราง 5-7  แสดงรอยละ ของความเห็นของเด็ก เยาวชนตอมาตรการควบคุมการ

เลนการพนันของคนในชุมชน พบวา เด็ก เยาวชน ในหมูบานมีความเห็นตอมาตรการควบคุมการพนัน
ของหมูบานท่ีหลากหลายแตกตางกัน 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 รอยละ 
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   
 ความเห็นของเด็ก เยาวชน ตอมาตรการควบคุมการเลนพนันในบอนคาสิโน 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 ขณะท่ีสวนนอย 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 ท่ีสงผลตอ ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ผลกระทบท่ี
กอใหเกิดปัญหา ดานอารมณแ เชน หากเลนพนันเสียพบบอยคืออารมณแฉุนเฉียว บางคนอาจมีอารมณแ
หงุดหงิดฉุนเฉียวงาย อะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมด กลายเป็นคนอารมณแราย ไมใจเย็นเหมือนกอน  
สุขภาพกลายเป็นคนสุขภาพไมดี บางคนมีการด่ืมเหลา และส่ิงเสพติดรวมดวย ท่ีพบบอย คือ มักจะ
หลับยาก นอนไมเต็มอิ่ม หลับๆต่ืนๆ บางคนต่ืนแตเชามืดแลวนอนตอไมได รูสึกเบื่อ น้ําหนักลดลง
มาก  การกออาชญากรรมตาง ๆ เชน การลักเล็กขโมยนอย วิ่ง ชิง ปลน  หรือปัญหาพฤติกรรม เชน 
การใช จายเงินของผูเลนพนัน  ปัญหาความสัมพันธแ ของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด ปัญหาหนี้สิน
ลนพนตัว ท้ังหนี้ในระบบ และหนี้นอกระบบ บางคนมีการขายทรัพยแสิน หรือบางครั้งมีการฆาตัวตาย
เพื่อหนีปัญหาท่ีเกิดจากการพนัน เชน ในกรณีบานอื่นๆ 

 ขณะท่ีผลกระทบดานลบจากการมีบอนคาสิโนและสนามบั้งไฟ ท่ีกัมพูชา ทําใหเด็ก เยาวชน
และชาวบานขาดความมั่นคงในชีวิตและทรัพยแสิน รวมท้ังคนในชุมชนใชชีวิตลําบากมากขึ้นจากกรณีท่ี
มีรถ และผูคนเดินทาง ท้ังไปเท่ียวและไปเลนการพนันท่ีกัมพูชาจํานวนมากขึ้น ทําใหเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนมากยิ่งขึ้นและคนในชุมชนมีความเส่ียงท่ีจะกลายเป็นนักพนันขามแดนในระดับท่ีมีปัญหา 

 
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 พอมีอาชีพกรีดยางและรับจางท่ัวไป แมเป็นแมบาน
และ เล้ียงลูกและก็ชวยงานพอ เวลาสวนใหญก็จะไปคุยสนทนากับเพื่อนๆและเพื่อนบานก็จับกลุมเลน
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การพนันท่ีเรียกวาไพ การเลนไพของแมเริ่มมาต้ังแต มีลูกคนแรกเลย จนถึงปัจจุบันโดยในแตละครั้ ง
จะพาลูกๆไปเลนดวยเด็กจึงเกิดแตเติบโตอยูทามกลางวงไพมาตลอด บางวันนอนอยูขางๆวงไพ ถาวัน
ไหนเลนไดเงินเยอะ แมก็จะเป็นคนอารมณแดีเป็นพิเศษ พูดจาดีกับลูกๆและสามี เด็กๆอยากกินอะไรก็
ไดกินก จัดหาใหในทันที สวนวันไหนเลนเสียหรือไมได ก็จะมีปัญหากับลูก กับสามี บางครั้งถาเด็กๆ
งอแง ในวันท่ีแมเสียการพนันก็จะโดนแมดาและตี จนเจ็บ หนักเขาถึงขั้นไมทําอาหารใหคนใน
ครอบครัว ทํากินเอง พอ ก็ตองชวยเขาดูแล เพราะแมบอกวาเหนื่อยจนเด็กตองไปกินขาวบานยาย 
และถาแมไปเลนไพในวันเสารแวันอาทิตยแ แมก็จะท้ิงลูกไวท่ีบานพี่ชายก็จะดูแลนอง นักวิจัยถามตอไป
อีกวา บอยไหมท่ีแมมีอาการเชนนี้ นองซี (นามสมมุติ) ก็จะตอบวาบอย และ บางครั้งเขาก็ไมอยากให
แมไปเลน เพราะเขาไหดูแลนองตามลําพัง เพราะมันทําใหเขาไมไดไปเลนกับเพื่อน 

 ผูวิจัยถามตอวา นองซีรูสึกอยางไรท่ีแมไปเลนไพ นองซีตอบวา “ไมชอบท่ีแมไปเลนไพ
เพราะแมมักจะท้ิงใหตนเองกับนองอยูดวยกัน และก็จะไดเล้ียงนองดวยอยากไปเลนกับเพื่อนเหมือน
คนอื่นท่ัวไป ถาเราโตขึ้นเราจะเลนไพเหมือนแมไหม  นองซีตอบวา “ ไมครับ ผมไมอยากเป็นเหมือน
แม และไมอยากใหลูกของผมเหมือนผมกับนองๆ ครับ”   

 
ประการท่ีสอง ผลกระทบดานบวก หลายคนมองวา การเลนการพนัน เป็นกิจกรรมคลาย

เครียด สรางความสนุกสนาน เป็นพื้นท่ีในการพบปะเพื่อนๆ ได มีการพูดคุยกัน เป็นกิจกรรมเพื่อใช
เวลาในแตละวันใหส้ันลง มองวาการเลนการพนันเวลาหมดวันเร็วกวาการทํางานอื่นๆ  หรือบางคน
มองวาการพนันเป็นการหารายได (จะบอกเพื่อนเฉพาะเวลาท่ีเลนไดเทานั้น) 
 

กรณีที่ 2   การเป็นเซียนบั้งไฟ ไม่จ าเป็นต้องพนันเสมอไป 
นองสอง  (นามสมมุติ)  อายุ  17 ปี อาศัยอยูบานไพรพัฒนาหมู 10 เป็นนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดสุรินทรแ การเดินทางไปกลับระหวางโรงเรียน
กับบาน ในทุกวัน ทําใหนองสองมีเพื่อนตางหมูบาน เพราะตองขึ้นรถตูรับสงนักเรียนไปดวยกันกับ
เพื่อนหลายคน เหตุการณแเชนนี้มีใหเห็นอยูเสมอใน ทุกวันของการไปเรียน จนกระท่ังเมื่อ นองสองได
ถูกชวนจากพี่ชายตางมารดา ของตัวเอง ไปดูการจุดบั้งไฟเมื่อ 4 ปีท่ีแลวท่ีจังหวัดสุรินทรแ เมื่อไปดู
มาแลว ก็ประทับใจ และต้ังคําถามกับตัวเองวา ทําอยางไรจึงจะทําบั้งไฟ เป็นแบบนี้ และเป็นผูมีความ
ชํานาญในการทําบั้งไฟ ประกอบกับนองสองมีพี่ชาย และเพื่อนของพี่ชาย ชอบการพนันอยูแลว จึงมี
สวนไดไปดูการจุดบั้งไฟในสนามตางๆ อยูเสมอ จนกระท่ังไดมีโอกาส ฝึกทําบั้งไฟ เพื่อจะเอาไปจุด
แขงกับพี่ชายและเพื่อนของเขา ลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง จนกระท่ัง นองสอง กลายเป็น คนท่ี ทํา
บั้งไฟไดดี จนเป็นท่ียอมรับของพี่ชาย และเพื่อนพี่ชาย ไดนําเอาบั้งไฟท่ีเขาทําขึ้นไปจุด และก็มันก็มี
การเดิมพัน ก็ชนะสวนใหญ จนพี่ชายบอกใหทําบั้งไฟขายและเพื่อนๆของพี่จะเอาไปขายให ตามสนาม
ตางๆ ไมตองทําใหญ ทําขนาดนิ้ว สองนิ้วนี่ละ กําลังดีขายงาย คงเป็นเพราะเวลาทําผมจะช่ังตวง 
สวนผสมของบั้งไฟอยาง แมนยํา ต้ังใจทําอัดแนน และก็ ไมรีบใสใจทุกครั้งท่ี ทําเพราะไมอยากไดทํา
เยอะๆ แตคุณภาพไมดี ดังนั้น ผมวาอาจเป็นเพราะแบบนี้ บั้งไฟของผมจึง จึงเป็นท่ียอมรับของคนท่ี
ซื้อไปจุดแขงกัน  
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ผูวิจัยถามตอวา  แลวพื้นท่ีหรือ สถานท่ีท่ีเราเขาบั้งไฟไปแขงมีท่ีไหนบาง นองสองตอบวา ก็
ไปหลายท่ีนะ อ.ไพรบึง อ.ภูสิงหแ อ.บึงบูรณแ จ.ศรีสะเกษ สวนตางจังหวัด ก็ไป ท้ัง อ.บัวเชด จ.สุรินทรแ 
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชะนี   ผูวิจัยถามตออีกวา การท่ีเรามีสวนเกี่ยวของกับการทําบั้งไฟนี้ เราเคย
เดิมพันกับ บั้งไฟของตัวเองหรือไม  นองสองบอกวา “ ไมเคยครับ เพราะผมมีรายไดจากการขายบั้ง
ไฟ ก็ พอดีแลว มันคือ การลงทุนและการไดกําไรจากการขายบั้งไฟ สวนพี่ชายผมกับเพื่อนเขา ก็พนัน
ตลอด เพราะพวกเขาชอบและคิดวามันไดเงินงาย แตบางทีเขาก็เสียกันนะครับ สําหรับผมถาขายได ก็
ไดเงิน ไดกําไรนิดหนอย แต ไดแนนอนไมตองไปลุนไปเส่ียง วาไดหรือเสีย เพราะการพนันมันไม
แนนอน อาจจะมีคนอื่นเขาทําดีกวา เราก็แพ แตถาขาย ก็ไดเงินแนนอน  

ผูวิจัยถามตอ  แลวที่เขาบอกวานองสองเป็นเซียนบั้งไฟนอย  รูสึกอยางไร นองสองตอบวา “ 
การเป็นเซียนไมไดหมายถึงวาเราจะเลนการพนันเกง ไดเงินเยอะๆ นะครับ แตมันหมายถึงการท่ีเรา
ทําอะไรเกงๆและเป็นผูชํานาญในการทํา  สําหรับผมถามี โอกาสผมก็จะทําบังไฟนอยขาย แบบนี้ 
เรื่อยๆ จนกวาคนจะไมซื้อ นั่นละครับ สวนพนันหรือ ไมพนัน เทาท่ีผานมาผมเกี่ยวของกับการพนัน
คือ เป็นคนทําอุปกรณแขาย สวนเขาจะเอาไปทําอะไร ก็ไมรู แตก็ท่ีผานมา ผมไมไดพนัน บั้งไฟตัวเอง 
“การเป็นเซียนไมจําเป็นตองมีการพนันเขามาเกี่ยวของเสมอไป เพราะเซียนคือผูชํานาญในการทําแต
ละอยางใหดี สําหรับผม” นองสองกลาว 
 

5.2.5  เสียงสะท้อนมุมมองการพนันจากชุมชนท้องถ่ินชายแดนไทย-กัมพูชา 
 
หลังจากท่ีนักวิจัยและแกนนําเด็กเยาวชน ไดนําขอมูลจากการศึกษาการพนันในมุมมองของ

เด็ก เยาวชน ไดสะทอนใหกับคนในหมูบาน พบวา ผลสะทอนกลับของคนในหมูบานมีมุมมองตอการ
พนันในหมูบาน ไมไดแตกตางจากมุมมองของเด็กเยาวชนมากนัก การรับรูวาคนในหมูบานมีการเลน
การพนันตามขอมูลท่ีเด็กเยาวชน ดังท่ีกลาวมาแลวนั้น  

อยางไรก็ตาม ชาวบานไดสะทอนมุมมองเพิ่มเติมจากกลุมเด็ก เยาวชน ดังนี้  
1)  การเขาถึงการพนันในชุมชน สามารถทําไดงาย  
2) เด็ก เยาวชน เขาไปเกี่ยวของกับการพนันและอบายมุข เพิ่มข้ึน 
3) การเลนการพนันเป็นเรื่องของสวนบุคคล เป็นเรื่องสวนตัวของผูเลน (เงินของเขา จะได 

จะเสีย ก็เป็นเงินของเขา)  
4) มีคนในหมูบานใกลเคียง เสียชีวิต(ฆาตัวตาย) จํานวน 2 ราย ท่ีมีมูลเหตุปัญหาสวนหนึ่ง

จากการเป็นหนี้ ท่ีนําไปเลนพนันท่ีบอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา 
5) ชุมชนไมคิดวาการพนันเป็นปัญหา  โดยชาวบานมองวา การเลนการพนันในชุมชนไมได

เป็นปัญหาสามารถจัดการได เป็นการเลนกันภายในชุมชนเทานั้น โดยสวนใหญจะเลน
กันชวงบุญเทศกาลสําคัญ เทานั้น ไมไดเลนตอเนื่อง  

6) คนในหมูบานเลนการพนันมานาน ในในปัจจุบันมีการเลนการพนันในหมูบานมากขึ้น 
จํานวนเงินมากขึ้น (ไมรูจํานวนเงินท่ีใชเลนแนนอน วามีจํานวน คนเลน คนขาย เจามือ 
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มากนอยเทาไหร) จากการเลนหวยหุน 4 ครั้งตอวัน หวยงวด ซื้อลอตเตอรี่มากขึ้น 
รวมถึงการพนันอื่นๆ เชน โบก ไพ ไฮโล 

7) มีคนเลนการพนันขามแดนท่ีบอนคาสิโนเพิ่มขึ้น จากเวทีสะทอนขอมูล ผูเขารวมไดให
ขอมูลชัดเจนวา  มีคนในหมูบานขามแดนไทย -กัมพูชา เพื่อไปเลน การพนันท่ีบอน
คาสิโน ประเทศกัมพูชามากขึ้น ท้ังนี้มองวา การขามแดนเพื่อไปเลนสะดวกสบายมากขึ้น 
การขามแดนไปเลนพนันงาย เพียงแคเดินขาม หรือนั่งรถตนของบอนคาสิโนก็สามารถ
ขามแบบสบาย ๆ 

8) มีแรงจูงใจจากกรณีคนในตําบล ถูกรางวัลแจ฿คพอต จากบอนคาสิโน  ประเทศกัมพูชา 
จํานวน 2 ครั้งติดกัน  หลังจากนั้นก็มีคนไปเลนพนันมากขึ้น รวมถึง มีคนถูกรางวัล
ลอตเตอรี่ ท่ีมาซื้อจากวัดบานไพรพัฒนาจํานวนหลายราย 

9) ชุมชนยังไมมีการนํามาตรการการควบคุมปูองกันการเลนการพนันมาใชอยางจริงจัง
มาตรการและกระบวนการจัดการกับการพนันในชุมชน ยังไมมีมาตรการชัดเจนในการ
จัดการของชุมชนแตจะมีแตเพียง มาตรการดานกฎหมายเขามาใหกับ บางประเภทของ
การพนัน เชน ไฮโล,โบก,ไพ ในบางกรณีเทานั้น สวนเรื่องการจัดการกับการพนันดานอื่น 
ยังไมเป็นมาตรการรวมกันของคนในชุมชน 

10) มาตรการบางอยางเป็นเพียงนโยบายของรัฐท่ียังไมสามารถดําเนินการไดอยางเป็น
รูปธรรม เชน งานศพปลอดเหลาปลอกการพนัน 

11) ไมเคยมีกิจกรรมและการเก็บขอมูลท่ีสรางสรรคแท่ีวาดวยเรื่องการพนัน ของชุมชน ท่ีจะ
ทําใหคนในชุมชนไดรับรู เรียนรู สรางความเขาใจ ถึงผลกระทบ จากการเลนการพนัน  
ของคนในชุมชนได 

12) อยากเห็นการบูรณาการการขับเคล่ือนประเด็นการทํางานของชุมชนท่ีมีประเด็นดานการ
พนัน รวมกับนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ชาวบาน เด็กเยาวชน พระสงฆแ เจาหนาท่ีรัฐ 
ท่ีจะสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนในอนาคตได 

 
5.3 แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเข้าสู่วงการ
พนันในชุมชนท้องถ่ิน 
 
   เนื่องจากงานวิจัยนี้มีขอจํากัดระยะเวลา ท่ีการวิจัยนี้ใชระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 6 
เดือน ซึ่งเป็นชวงเวลาท่ีส้ัน ท่ีจะนําผลการวิจัยเพื่อไปปฏิบัติการใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงการควบคุม
ตนเองของเด็กเยาวชนตอการเขาสูวงการพนันในชุมชน จึงสรุปเป็นแนวทางเพื่อใหเกิดพัฒนาตอ
ยอดจากการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

จากขอมูลท่ีไดจาก แบบสอบถามของเด็ก เยาวชน  ประชุมกลุมยอยรวมกับเด็ก การ
สัมภาษณแรายกรณี และเวทีสะทองขอมูลของชุมชน นํามาสรางเป็น แนวทางการเสริมสรางสุขภาวะ
เด็กและเยาวชน เพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน  จากคนท่ีมีบทบาทในชุมชน 
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ประกอบดวย เด็กเยาวชน ครอบครัว ผูนําชุมชน และเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุป
ขอเสนอแนวทางไดดังนี้  
  

ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ิน มีข้อเสนอต่อการพัฒนากลุ่มต่างๆดังนี้ 
1) กลุ่มเด็ก เยาวชน 

1) การสรางภูมิคุมกัน หรือวัคซีนใหกับเด็กและเยาวชน โดยการสรางกระบวนการ 
เรียนรูใหเด็ก เยาวชนรูเทาทันการพนันในรูปแบบตางๆ 

2) เด็ก เยาวชน ตองรูจักจัดการตัวเองไมสนใจ ไมเขาไปเกี่ยวของกับภาวะเส่ียง 
ตางๆ 

3) ทํากิจกรรมอื่นๆท่ีสรางสรรคแ ท่ีไมเกี่ยวของกับการเลนการพนัน 
4) ไมพยายามไปยุงเกี่ยวเด็ก เยาวชนที่เลนการพนัน 

 
2) กลุ่มครอบครัว 

1) ครอบครัวควรเป็นตัวอยางท่ีดีอยูเสมอเพื่อสงเสริมการใหเขาไดตระหนักถึงการ 
จัดการตัวเองใหหลบหลีกจากการพนัน 

2) ครอบครัวตองมีบทบาท/หนาท่ีในการวากลาวตักเตือนคนเลนการพนันในบาน 
   3) ครอบครัวเลนและไมเลนพนันตองหาวิธีการสรางคุณคาใหกับตนเอง เพื่อให

สามารถ ลด ละเลิกการเลนการพนัน รวมกันได 
4) หากิจกรรมท่ีสรางสรรคแ ท่ีสงเสริมใหเกิดมีรายได มาสงเสริมใหกับครอบครัว 
5) พัฒนากลไกครอบครัว รวมกับกลไกอื่นในชุมชน เพื่อสงเสริมและพัฒนาให 

เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนไมเลนการพนัน 
 
3) กลุ่มผู้น าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน 

1) ควรทําตัวเป็นแบบอยางใหดี ใหกับเด็กและประชาชน  
2) สงเสริมกิจกรรมสรางสรรคแใหกับคนในชุมชนหางไกล หรือไมเลนการพนันใน 

ชุมชน 
3) รวมกับคนท้ังชุมชนชวยกันทบทวน ออกแบบมาตรการควบคุมการเลนพนัน 

และประเด็นอื่นๆท่ีเกี่ยวของเหมาะสม สอดคลองกับบริบทชุมชน 
 
ในเชิงนโยบาย 
4) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1) การบูรณาการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน บาน วัด โรงเรียน รพสต. และ 
หนวยงานพัฒนาอื่นๆ ในการสงเสริมและพัฒนาประเด็นการพนันในชุมชนพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชา  

2) ควรมีการจัดทําฐานขอมูล ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่ีเป็นผลมาการการพนัน  
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เพื่อใหชุมชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญกับปัญหาการพนันท่ีมีในชุมชน 
3)โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและเทาทันการพนันในรูปแบบ 

ตางๆได 
4)โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สงเสริมและใหบริการมองวาการเลนการพนัน 

เป็นปัญหา เป็นโรคชนิดหนึ่งท่ีตองใหการรักษา 
 
ในเชิงวิชาการ  

1) หนวยงานวิชาการ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เขามารวมสนับสนุนงาน
ดานวิชาการในการพัฒนาสรางความเขมแข็งใหชุมชนทองถิ่น 
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บทที่ 6 
สรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดน
ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ มี
วัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษามุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมีตอการพนันในพื้นท่ีชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการ
สะทอนตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา และ3) เพื่อหาขอเสนอ
เชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชาเพื่อการ
ควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน การศึกษาครั้งใชระเบียบวิจัยแบบผสม (Mix Method) 
ระหวางวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative approach) และวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative approach) โดยใชเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล การใชแบบสอบถาม จํานวน 85 
ราย แนวคําถามการสัมภาษณแเชิงลึกกรณีศึกษา และผูเกี่ยวของ จํานวน 10 ราย  การสนทนากลุม 
รวมกับการสังเกตการณแแบบมีสวนรวม การประชุมการสะทองขอมูลจากหมูบาน  โดยเลือกพื้นท่ีแบบ
เจาะจง บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ เหตุผลในการเลือกพื้นท่ี
ดังกลาว ประการแรกเพราะเป็นพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา มีพื้นท่ีติดกับบอนคาสิโน ประเทศกัมพูชา 
ประการท่ีสอง เป็นพื้นท่ีหางไกลมีลักษณะเป็นชนบทและมีความเป็นชุมชน สามารถรวมกลุมเพื่อ
ดําเนินการในการเรียนรูรวมกันได และประการสุดทาย เป็นพื้นท่ียังไมมี กลไกในการทํางานหรือการ
ขับเคล่ือนงานดานการพนันในระดับชุมชน โดยเก็บขอมูลชวงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน เมษายน 
2561 
 
6.2 ผลการวิจัย 
 

บริบทของชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 
งานวิจัยนี้พบวา บานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ช่ือ

หมูบานเดิมคือ บานไพรบึงนอย ถูกเรียกชื่อตามช่ือหมูบานเดิมกลุมคนท่ีอพยพมาครั้งแรก ชวงปี พ.ศ. 
2514 จากบานไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ   ขณะท่ีชุมชนมีประวัติศาสตรแชุมชนและ
เหตุการณแสําคัญ แบง ได 5 ยุคสําคัญ คือ 1) ยุคชวงของการเจาะปุาสรางบานเรือน 2) ยุคบานแตก 
จากความไมสงบคอมมิวนิสตแ ในพื้นท่ี 3)ยุคท่ี ชวงเขมรแตก และการพัฒนาคายอพยพชาวบาน
กัมพูชาสูการสรางความสัมพันธแใหมกับชุมชนทองถิ่นไทย -กัมพูชา  4)ยุคหมูบานเปูาหมายของการ
พัฒนาของรัฐ ยุคท่ี 5 : ยุคหมูบานหลังการเปิด “จุดผานแดนถาวรชองสะงํา” บริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา  
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ปัจจุบันบานไพรพัฒนาไดรับการพัฒนาและสงเสริมขององคแกรตางๆและรัฐไทย จากการ
เป็นหมูบานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีท่ีต้ังหมูบานระยะทางหางจากชายแดนประเทศกัมพูชา 
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 ส่ือสารดวย
ภาษาทองถิ่นเขมรถิ่นไทย (สวนใหญพูดเขมร) สภาพทางเศรษฐกิจและรายได จากประกอบอาชีพดวย
การเป็นเกษตรกร ทําสวนยางพารา ทําไรมันสําปะหลัง มีพื้นท่ีอยูนอกเขตชลประทาน หลังฤดูการ
ผลิต จะมีการคาขายและรับบริการนักทองเท่ียว ในหมูบาน ท่ีวัดไพรพัฒนา เมืองใหมชองสะงํา และ
จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ชาวบานยังคงมีทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรม ประเพณีความเช่ือท่ีโดด
เดน โดยเฉพาะท่ีวัดไพรพัฒนา เป็นศูนยแกลางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การใชชีวิตของชาวบานมี
ความสัมพันธแและเช่ือมโยงกัน ในระบบเครือญาติ และลักษณะครอบครัว  

บานไพรพัฒนา อยูทวมกลางการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนและความมั่นคงของรัฐบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ท่ีมีความเป็นพื้นท่ีเฉพาะมีลักษณะของความเป็นพื้นท่ีพิเศษ เพราะมีความเป็น
อาณาบริเวณท่ีติดชายแดนท่ีอยูในพื้นท่ีความมั่นคงของรัฐ ท่ีมีอํานาจทางการทหารท่ีเช่ือมโยงกับ
กลไกอํานาจอื่นๆ ท่ีมีความสลับซับชอน มีความล่ืนไหลหลากหลาย บางครั้งมีขอยกเวนหรือเงื่อนไข
พิเศษ ในการปฏิบัติการ ท่ีเกี่ยวของกับนโยบายบอนคาสิโน สนามบั้งไฟและการพนันท่ีชายแดน ใน
กัมพูชา ภายใตกลยุทธการดึงดูดนักพนัน  ท่ีแตกตางออกไปรวมถึงการกอผลประโยชนแและเอื้ออํานวย
ดานอํานาจของผูท่ีอยูบริเวณชายแดนดวย ขณะท่ีความสัมพันธแของผูคนบริเวณนี้ไดสะทอน
ความสัมพันธแของฝุายตางๆท่ีเกี่ยวของในบริเวณชายแดนชองสะงําแลว  ยังมีนัยแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงความคิดของคนบริเวณชายแดนวาตองการท่ีจะใชเศรษฐกิจวัฒนธรรมนําการเมือง  
กลาวคือ การศึกษาพบวาความคิดเห็นของชาวตําบลไพรพัฒนาจํานวนมากเห็นวาหากเศรษฐกิจดี
ความสัมพันธแของคนดีขึ้น การพัฒนาพื้นท่ีก็จะดีขึ้น การสะทอนความสัมพันธแระหวางรัฐกับรัฐ และรัฐ
กับชาวบาน รวมถึงความสัมพันธแระหวางชาวบานกับชาวบานได เป็นอยางดี  วาในปัจจุบัน
ความสัมพันธแสวนใหญเป็นไปในลักษณะบูรณาการความรวมมือเขาดวยกันเพื่อขยายผลดานการคา  
การคมนาคมระหวางชายแดนใหสะดวกขึ้น ขณะท่ีชาวบานในบริเวณนี้มีความเกี่ยวของและสัมพันธแ
กับระบบธุรกิจการพนันขามแดนอยางหลีกเล้ียงไมได 

การศึกษานี้พบวา ชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบ จาก
นโยบายรัฐและการเปล่ียนแปลงพื้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ท้ังนโยบาย 1) ดานการเมือง ภายใต
ลิทธิคอมมิวนิสตแและการสูรบท่ีชายแดนไทย -กัมพูชา ภายใตสถานการณแชาวบานกัมพูชาหนีภัย
สงครามมาท่ีศูนยแอพยพในฝังประเทศไทย ภายใตสถานการณแความเปราะบางและความไมสงบบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา 2) ดานเศรษฐกิจ เกี่ยวของกับ จุดผานแดนถาวรและพัฒนาการของจุดผาน
แดนถาวรชองสะงํา ตลาดเมืองใหมชองสะงําและโอกาสการพัฒนาธุรกิจท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา บอน
คาสิโนและสนามบั้งไฟในกัมพูชาและกลยุทธการดึงดูดนักพนัน  3) ดานสังคม เกี่ยวของกับการพัฒนา
ถนนสายแยกนาเจริญ-ชองสะงํา และ ถนน 67เสนทางการคาและการเช่ือมสัมพันธแขามแดนไทย -
กัมพูชา  การพัฒนาความสัมพันธแของชาวบานในพื้นท่ีบริเวณชายแดนแดนไทย-กัมพูชา ท่ีมีลักษณะ
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ความสัมพันธแระหวางรัฐกับรัฐ รัฐกับชาวบาน และความสัมพันธแระหวางชาวบานกับชาวบาน ดวย
การคาขาย ดานศาสนา ประเพณี ความเช่ือ และการทําบุญ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
 งานวิจัยนี้ พบวา เด็ก เยาวชน และชาวบานไพรพัฒนา ปัจจุบันกําลังเผชิญกับกลยุทธแของ
การพนันทองถิ่นและการสะสมทุนของธุรกิจการพนันดวยวิธีการ และใชเครือขายการพนันท่ี
หลากหลาย บริเวณตรงขามจุดผานแดนถาวรชองสะงําประเทศไทยท่ีชายแดนประเทศกัมพูชา ท่ี
รัฐบาลกัมพูชาใหเอกชนเขามาสรางบอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ โรงแรมหรู มี รีสอรแท 
และสนามบั้งไฟแสน เพื่อเปิดใหนักพนันเลนการพนันไดอยางอิสระไมผิดกฎหมาย  
 

มุมมอง และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนต่อการพนันในพื้นที่ชุมชนท้องถ่ินชายแดน
ไทย-กัมพูชา 

งานวิจัยนี้พบวา ขอมูลพื้นฐานเด็ก เยาวชนในหมูบาน จํานวน 85 คน ท่ีเป็นนักเรียนใน
ระดับช้ัน ม.1-3 ท่ีอาศัยอยู บานไพรพัฒนาตะวันออก หมู 10 บานไพรพัฒนา หมู 3 อายุต้ังแต 13-
15 ปี สวนใหญพักอาศัยอยูกับครอบครัว อยูในครอบครัวการมีรายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวสวน
ใหญ ในชวง 10,001-20,000 บาท  อยูในสถาบันครอบครัวท่ีสวนใหญพอแมอยูดวยกัน 
 

การพนัน ในความหมายของเด็กและเยาวชน ในหมู่บ้าน มี 6 ลักษณะ ได้แก่  
1) การพนัน ในกลุมท่ีมีความหมายเป็นการจําแนกถึงรูปแบบท่ีเป็นการจําแนกถึงประเภท

ของการพนัน ชนิดของการพนัน เชน โบก ไพ ไฮโล โดมิโน รวมถึงการพนันท่ีเลนในบอนคาสิโนท่ี
ประเทศกัมพูชา 2) การพนัน ในกลุมท่ีมีความหมายท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย และขัดตอศีลธรรมของ
ชุมชน เชน การพนันเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย หากมีการเลนการพนันมีโอกาสท่ีจะถูกตํารวจจับกุม ถูก
ดําเนินคดี ตองเสียเงินจากการถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึง การพนันเป็นเป็นส่ิงไมดี ขัดตอ
ศีลธรรมอันดีงานของหมูบาน  3) การพนันในกลุมท่ีมีความหมาย แสดงออกถึงอารมณแความรูสึกของ
การเลนการพนัน ระหวางการเลนการพนัน เชน คนเลนการพนันจะเกิดความสนุกสนาม รูสึกต่ืนเตน 
คนเลนการพนันไดลุนถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นวาไดหรือเสีย การเอาชนะในแตละครั้ง ในแตละครั้ง
ของการเลน 4) การพนันในกลุมท่ีมีความหมาย แสดงถึงการเส่ียงโชค การทํานาย รวมถึงการวัดดวง 
ในแตละครั้งของการเลนพนัน วา ตนเองดวงดี คือได ดวยไมดี คือ เสีย 5) การพนันในกลุมท่ีมี
ความหมาย เงิน จํานวนเงิน ทรัพยแสินท่ีไดไปใชเลนการพนันในแตละประเภทของการพนัน ท่ีมีจํานวน
เงินความแตกตางกัน รวมถึงทรัพยแสินท่ีไดมาและสูญเสียไปกับการเลนการพนันดวย  6)การพนันใน
กลุมท่ีมีความหมาย ท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเลนการพนัน เชน พฤติกรรมการเอา
เปล่ียนกันและกัน การโกงกันในการเลนการพนัน ท่ีตองใชเลหแกล เพื่อหลอกลอใหคนเขาไปเลนการ
พนันจนทําใหเกิดการได เสียเงินและ ทรัพยแสิน  

 
ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนัน ของเด็กในชุมชน มีเด็ก 2 กลุ่ม คือ  
กลุมแรก กลุมเด็กท่ีเคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือการเลนการพนัน โดยเด็กเยาวชน 

เคยมีประสบการณแไดเงิน และเสียเงิน  สาเหตุหรือปัจจัยท่ีทําใหเด็กกลุมนี้ มีประสบการณแในการเส่ียง
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โชคหรือเลนการพนัน ไดแก ส่ิงแวดลอมในครอบครัว ในหมูบานท่ีมีการเลนการพนัน  ผูปกครองเลน
เส่ียงโชคหรือเลนการพนันใหเด็กเห็น  คนในชุมชน เชน ผูใหญ พระสงฆแ เลนการพนันทําเป็นตัวอยาง 
ผูปกครองบางคนอุมหรือนําพาเด็กเขาไปเลนในวงพนันดวย มีคนชักชวน เชน ถูกเพื่อนชักชวน  รุนพี่
ชักชวน ผูใหญชักชวน มีความอยากรู อยากลองเลน เด็กมีทัศนคติ วา คิดวาเลนแลวมีความหวัง เลน
แลวจะรวย เลนการพนันแลวสนุก มีความสุขท่ีไดเลน มีคนชักชวน เพื่อน เด็กบางคน มีคนใน
ครอบครัวพาไปเลน คนอื่นๆก็เลนได ตนเองก็เลยอยากเลนได สามารถเขาถึงการพนันไดงาย เชน ช้ือ
หวย วันหนึ่ง สามารถช้ือได 4 เวลา ช้ือลอตเตอรี่ ไพ โบก เป็นตน เด็ก เยาวชนท่ีมีโอกาสเขาถึงและ
เลนการพนันไดงาย คือ กลุมเด็กเยาวชน ท่ีผูปกครองไมคอยสนใจเด็ก  ผูนําหมูบานไมสามารถ
ควบคุมการเส่ียงโชค หรือเลนการพนันในหมูบานได  

กลุมท่ีสอง กลุมเด็กบอกวาไมเคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือการเลนการพนัน  
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีเด็กไมมีประสบการณแเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ไดแก เด็กมีภูมิคุมกัน มีวัคซีน
ปูองกัน จาก พอ แม หรือคนในครอบครัวท่ี ไมเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน (ผูปกครองตัวตัวเป็น
ตนแบบท่ีไมเลนการพนัน) เด็กเยาวชนมีการรับรูวาการพนันสงผลกระทบดานลบ จากส่ือ จากพอแม 
และคนในชุมชน วาการพนันเป็นส่ิงไมดี ทําใหไมอยากลอง เพราะการอยากรูอยากลองเป็นสาเหตุของ
การเลนการพนัน เด็กกลัว พอแมเสียใจ  คนท่ีรักพวกเขาจะเสียใจ เด็ก เยาวชนกลัวเงินหมด เด็กมี
ทัศนคติตอการพนันในทางลบ เชน การเลนการพนันไมทําใหรวย การพนันเป็นส่ิงผิดกฎหมาย การ
พนันทําใหคนเลนหมดตัว การพนันเหมือนอยูในโลกมืด เด็กและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการ และ
นโยบายของหมูบานชุมชน  เชน นโยบาย 

 
ประเภทของการพนันที่เด็กรับรู้มีอยู่ในหมู่บ้าน จ าแนกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะแรก การใชขอบเขตการปกครองของรัฐ ในการจําแนกประเภทของการพนัน 

สามารถ ระบุประเภทและการเลนพนันใน  2 ประเภท ไดแก 1) ประเภทและการเลนพนันของคนใน
ชุมชนเลน ในประเทศไทย พบวา เด็กเยาวชนไดระบุประเภทการเลนพนันในประเทศไทยได
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) และท่ีบอนคาสิโน 2 แหง ท่ีชอง
จอม จังหวัดสุรินทรแดวย 2. การเลนบั้งไฟ ท่ีสนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา รวมถึงการพนันทองถิ่น 
และคนนําเขาไปใหม ไดแก  พนันมวยตู หวยใตดิน กดามโฆละกแ (คลายน้ําเตา ปู ปลา) ไพ สลากกิน
แบงรัฐบาลของกัมพูชา และมีการเลนพนันหวยใตดินโดยใชผลสลากกินแบงรัฐบาลของไทย และหวย
หุนเวียดนามดวย 

ลักษณะท่ีสอง การใชขอบเขตการพนันและการเขาถึงการพนันของคนในชุมชน   พบการ
พนันท่ีมีอยูในชุมชนในมุมมองของเด็กและเยาวชน มี 3 ประเภท  ไดแก 1) การพนันท่ีคนในชุมชน
สามารถเขาถึงการพนันไดงาย ไดแก  การพนันหวย หรือการเลนหวย ตางๆ ลอตเตอรี่  หรือสลากกิน



113 

 

 

แบงรัฐบาล  สลากเบอรแรางวัล พนันกีฬา ไดแก ฟุตบอล และกีฬาอื่นๆ 2) การพนันท่ีตองอาศัยพื้นท่ี 
สถานท่ีและอุปกรณแในการเลน  ไดแก  การเลนพนันโบก  การเลนพนันไพ  การเลนพนันไฮโล การ
เลนพนันมวยตู  การเลนพนันมวยเวทีสัญจร การเลนพนันไกชน การเลนพนันโดมิโน การเลนปาเปูา 
ปาโปุง  การเลนบิงโก  จับฉลากชิงรางวัล และ 3) การพนันท่ีคนในหมูบานตองเดินทางออกไปเลน
พนันนอกหมูบานชุมชนท้ังในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบาน การพนันลักษณะนี้ คนเลนพนัน 
และเจามือมักจะมีการใชเงินกอนโตจํานวนท่ีมากในการไปเลนแตละครั้ง ไดแก การเลนพนันโบก การ
เลนพนันไพชนิดตางๆ การเลนพนันไฮโล การเลนพนันมวยตู  การเลนพนันมวยเวทีสัญจร(มวยเวที
ช่ัวคราว) การเลนพนันไกชน การเลนพนันโดมิโน การเลนหวย การซื้อลอตเตอรี่ การเลนบั้งไฟ และ 
บอนคาสิโน (บอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ) การเลนพนันขามแดนท่ีประเทศกัมพูชา 
ไดแก ท่ีบอนคาสิโน ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ และคาสิโนชองจอม จังหวัดสุรินทรแ และมีสนามบั้ง
ไฟแสน ท่ีประเทศกัมพูชา 

 
การเข้าถึงการเล่นการพนัน ของเด็กเยาวชน ได้ จาก 3 ช่องทาง ได้แก่  
1) ชองทางครอบครัว  ครอบครัวมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหเด็กเขาสูการเลนการพนัน โดยเฉพาะ

ครอบครัวท่ีมี พอ แม ปูุยา ตายาย ลุงปูานาอา ท่ีเลนการพนัน โดยเฉพาะพอแม มีสวนสําคัญมากสุด 
พอแมท่ีเลนการพนันมักจะนําเด็กไปท่ีวงเลนการพนันดวย เมื่อเด็กไปวงพนันบอยครั้ง จากนั้นเด็กเริ่ม
ซึมซับวิธีการเลน พอแม เริ่มใหเด็กลองเลนดวยจําเงินไมมากเพื่อไมใหเด็กเป็นภาระของตนและไมตอง
ดูแลมาก จากนั้นเด็กเยาวชนก็เริ่มเลนเองได  

2) ชองทางของเพื่อน (รุนพี่ รุนนอง) เพื่อน เพื่อนรุนพี่ เพื่อนรุนนอง มีความสําคัญ เนื่องจาก 
เป็นชวงวัยของเด็ก เยาวชน ท่ีติดเพื่อน ใหความสําคัญกับเพื่อน เด็กบางคนกลัววาเพื่อนจะไมใหเขา
กลุม เพื่อนไมรัก เลยทดลอง และเริ่มเลนการพนันเป็น จนเลนการพนันกับเพื่อนอยางตอเนื่อง โดย
แยกตัวเลนกันในเฉพาะกลุมเด็ก และ 

3) ชองทางการส่ือสารเทคโนโลยีตางๆ เชน โทรทัศนแ  โทรศัพทแ เกมสแ ออนไลนแ ดวยวิธีการ
ตางๆ ชองทางการส่ือสารเทคโนโลยี  ตางๆ สามารถเขาถึงเด็กไดทุกคน  การออกขาว รายงาน
สถานการณแการพนันเกือบทุกวัน  คนถูกลอตเตอรี่รางวัลท่ี 1 สงผลให  เด็กเกิดการอยากซื้อลอตเตอรี่
บางเพราะอยากถูกรางวัลใหญ ๆ และขาวลักษณแนี้ เป็นการกระตุนใหเด็กเขาถึงการพนันได 

 
พฤติกรรมและพัฒนาการการเล่นการพนันของเด็กและยาวชน แบ่งได้ 6 ขั้นตอน  
เด็ก เยาวชน ในหมูบาน จะมีพฤติกรรม ท่ีแสดงออก ตามขั้นพัฒนาการเลนพนัน ใน 6 

ขั้นตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันการรับรูการพนัน  ขั้นที่ 2 ขั้นตัดสินใจ ขั้นท่ี 3 ขั้นการทําความเขาใจ วิธีการ
เลน กฎกติกาการเลน ขั้น 4 ขั้นทดลองเลน (เลนกับอุปกรณแปลอม ของเลียนแบบ หรือเลนกับ
อุปกรณแจริง ขั้น 5 การเลนจริงจัง  เพื่อใหเกิดการไดเสีย ขั้น 6 เป็นแกนนําในการเลนพนัน โดยการ
เป็นคนชักชวนใหเพื่อนเลน หรือเป็นคนพาคนไปเลนในท่ีตางๆ  
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กระบวนการจัดการการพนันในชุมชนท้องถ่ินชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย  
สถานที่การเล่นพนัน ในชุมชนท้องถ่ินชายแดนไทย-กัมพูชา จําแนกได   5 ลักษณะ ดังนี้ 
1) สถานท่ีเปิดเผยท่ัวไปในหมูบาน  การพนันท่ีพบเห็นบอยครั้ง ไดแก หวยรายวัน หวยหุน 

หวยลาว หวยฮานอย ลอตเตอรี่ จับฉลากรางวัลชิงโชค ปาเปูา ปาโปง การเลนการพนันในกลุมนี้ 
ชาวบานและเด็กสามารถเขาถึงไดงาย และมีการเลนกันอยางเปิดเผย  2) สถานท่ีสวนรวม สาธารณะ 
บริเวณหมูบาน บางครั้งจะมีการเลนการพนันแฝงดวย เชน งานบุญเดือนสาม บุญเซนปูุตา งานบุญบั้ง
ไฟ การจัดสนามมวยชั่วคราว 3) สถานท่ีในตัวบานและบริเวณตัวบาน การพนันท่ีมักนิยมและพบเห็น
บอยครั้ง ไดแก ไพ ไฮโล โบก โดมิโน โอกาสในการเลนการพนันท่ีบาน มี 2 กรณีคือ 1) เป็นชวงงาน
บุญประเพณี ตามเหตุการณแ เชน งานศพ งานแตงงาน การแซนโฎนตา การเลนมวยตู และ2) กรณี
แอบเลนการพนันในตัวบานและบริเวณตัวบาน โดยผูเลนจะชักชวนกันเอง ดวยวิธีการตางๆเพื่อใหมี
การเลนการพนัน 4) สถานท่ีรมบริเวณในสวนยางพารา และเถียงนา รอบหมูบาน การพนันท่ีมักนิยม
และพบเห็นบอยครั้ง ไดแก ไกชน เลนไพ เลนไฮโล โบก จะมีการเวียนไป เปล่ียนสถานท่ีไปเรื่อยๆ  
และ 5) สถานท่ีนอกพื้นท่ีหมูบาน แบงได 2 แหลง ไดแก แหลงสถานท่ีการเลนการพนันท่ีหมูบานอื่นๆ 
บริเวณเมืองใหมชองสะงํา ประเทศไทย แหลงท่ีสอง สถานท่ีเลนพนันในประเทศกัมพูชา (จุดผานแดน
ถาวรชองสะงําและจุดผานแดนถาวรชองจอม) การพนันท่ีชาวบานรูจักและชาวบานและคนไทยชอบ
เดินทางไปเลน ไดแก 1)บอนคาสิโน (คาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ) ท่ีมีประเภทการพนันท่ี
หลากหลาย รูปแบบ 2) สนามบั้งไฟแสน ท่ีกัมพูชา  

 
ทัศนคติของเด็กเยาวชนเก่ียวกับการเล่นการพนันของคนในชุมชนท้องถ่ิน  
ทัศนคติของเด็ก เยาวชน ในหมูบานเกี่ยวกับการพนันมีความหลากหลายระหวางกลุมท่ีมี

ประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือเลนพนันและกลุมท่ีไมมีประสบการณแเส่ียงหรือเลนการพนัน มีความ
หลากหลายแตกตางกัน ใน 5 ระดับ คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ตามกรอบคิดของตนเอง ตามประเด็นคําถาม ไดแก 1) การพนันชวยใหผูเลนผอนคลาย
ความเครียด 2) การพนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อส่ิงของท่ีฉันตองการ 3)  การพนันทําใหผูเลนเป็นท่ี
ยอมรับของกลุมเพื่อน 4)  ไมมีใครประสบความสําเร็จไดจากการพนัน 5)  การพนันชวยทําใหผูเลน
รวยทางลัดได 6)  ฉันรูสึกช่ืนชมผูท่ีสามารถหารายไดเล้ียงครอบครัวจากการเลนการพนัน 7) ฉันรูสึก
ตอตานเพื่อนท่ีเลนการพนัน 8) ฉันมีความสุขตอนลุนรางวัลจากหวยใตดิน 9) ฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาล
เพิ่มรางวัลสลากกินแบง 10) ไมใชเรื่องงายเลยท่ีจะไดเงินจากการพนัน 11) คนท่ีเลนการพนันเป็นคน
ท่ีนาช่ืนชม 12) การพนันทําใหชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น 13) การพนันในบอนคาสิโนในประเทศกัมพูชา
ไมสงผลตอคนในชุมชน 14) มีคนในชุมชนของทานขามแดนไปเลนการพนันในบอนคาสิโน–สนามบั้ง
ไฟ ท่ีชายแดนกัมพูชาเป็นเรื่องดี 15) เปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือสนามพนันบั้งไฟท่ีชายแดน
ไทย-กัมพูชา เป็นเรื่องดี 

มาตรการควบคุมการเล่นการพนันในชุมชน มี 3 ระดับ ได้แก่ 
1) มาตรการ จารีต กฎขอหามของชุมชน โดยท่ัวไปชาวบาน จะใช ศีล 5 ท่ีเป็น ศีล ขอ

ปฏิบัติพื้นฐานท่ีองคแพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงส่ังสอนใหชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต 
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การเลนการพนัน ถือวา เป็นอบายมุข เป็นทางเส่ือมแหงโภคทรัพยแ และเส่ือมจากคุณธรรมอื่นๆดวย   
ขอหามของหมูบาน ใหมหมูบานมีกฎขอหามหลายขอ หนึ่งในขอหามคือ หามเลนการพนันในหมูบาน  

2) มาตรการ นโยบายจังหวัด ไดแก ภายใตแนวนโยบายการประกาศวาระงานบุญประเพณี
ปลอดเหลา ปลอดการพนัน  ของจังหวัดศรีสะเกษ  ภายใตแนวคิดโครงการสรางความปรองดอง
สมานฉันทแโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมูบานรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต คําส่ังหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 27/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาความเดือดรอนจากการ
จุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน  

3) มาตรการทางกฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย  ภายใต พระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช 2478  ท่ีวาดวย การเลนพนันท่ีหามเด็ดขาด และการเลนพนันท่ีอนุญาตใหเลนไดการเลน
พนันท่ีอนุญาตใหเลนได 

ความเห็นของเด็ก เยาวชนตอมาตรการควบคุมการเลนการพนันของคนในชุมชนมีหลาย
แตกตางกัน มี 3 ระดับ คือ 1)เฉยๆ หมายถึง การแสดงอาการเป็นปรกติไมสนใจไยดีตอส่ิงหรือ
เหตุการณแท่ีประสบตอการเส่ียงโชคหรือการเลนพนัน  2) วากลาวตักเตือน หมายถึง การตําหนิ 
ตักเตือน ส่ังสอนใหรูสํานึกตัวตอการเส่ียงโชคหรือการเลนพนัน  3) มีมาตรการควบคุม  หมายถึง การ
ปฏิบัติและกิจกรรมใดๆ ซึ่งสามารถใชปูองกันหรือ ขจัดอันตรายตอความปลอดภัยจากการเลนการ
พนัน  เชน แจงผูนําชุมชน แจงตํารวจจับ  

 
ผลกระทบจากการเล่นการพนัน ผลกระทบจากการเล่นการพนันในหมู่บ้าน มี 2 ด้าน คือ  
ประการแรก ผลกระทบดานลบ ท่ีสงผลตอ ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ผลกระทบท่ี

กอใหเกิดปัญหา ดานอารมณแ ดานสุขภาพ การกออาชญากรรมตาง ๆ ปัญหาความสัมพันธแ ของคนใน
ครอบครัวหรือคนใกลชิด ปัญหาหนี้สิน หรือบางครั้งมีการฆาตัวตายเพื่อหนีปัญหาท่ีเกิดจากการพนัน 
เชน ในกรณีบานอื่นๆ รวมถึงการมีบอนคาสิโนและสนามบั้งไฟ ท่ีกัมพูชา ทําใหเด็ก เยาวชนและ
ชาวบานขาดความมั่นคงในชีวิตและทรัพยแสิน รวมท้ังคนในชุมชนใชชีวิตลําบากมากขึ้นจากกรณีท่ีมีรถ 
และผูคนเดินทาง ท้ังไปเท่ียวและไปเลนการพนันท่ีกัมพูชาจํานวนมากขึ้น ทําใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน
มากยิ่งขึ้น และคนในชุมชนมีความเส่ียงท่ีจะกลายเป็นนักพนันขามแดนในระดับท่ีมีปัญหา และ 

ประการท่ีสอง ผลกระทบดานบวก หลายคนมองวา การเลนการพนัน เป็นกิจกรรมคลาย
เครียด สรางความสนุกสนาน เป็นพื้นท่ีในการพบปะเพื่อนๆ ได มีการพูดคุยกัน เป็นกิจกรรมเพื่อใช
เวลาในแตละวันใหส้ันลง มองวาการเลนการพนันเวลาหมดวันเร็วกวาการทํางานอื่นๆ  หรือบางคน
มองวาการพนันเป็นการหารายได (จะบอกเพื่อนเฉพาะเวลาท่ีเลนไดเทานั้น) 

 
เสียงสะท้อนมุมมองการพนันจากชุมชนท้องถ่ินชายแดนไทย-กัมพูชา 
คนในหมูบานมีมุมมองตอการพนันในหมูบาน ไมไดแตกตางจากมุมมองของเด็กเยาวชนมาก

นัก อยางไรก็ตาม ชาวบานไดสะทอนมุมมองท่ีสําคัญเพิ่มเติมจากกลุมเด็ก เยาวชน ดังนี้ 1) การเขาถึง
การพนันในชุมชน สามารถทําไดงาย 2)เด็ก เยาวชน เขาไปเกี่ยวของกับการพนันและอบายมุข 
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เพิ่มข้ึน 3) การเลนการพนันเป็นเรื่องของสวนบุคคล เป็นเรื่องสวนตัวของผูเลน 4) มีคนในหมูบาน
ใกลเคียง เสียชีวิต(ฆาตัวตาย) ท่ีมีมูลเหตุปัญหาสวนหนึ่งจากการเป็นหนี้ ท่ีนําไปเลนพนันท่ีบอน
คาสิโน ประเทศกัมพูชา 5)ชุมชนไมคิดวาการพนันเป็นปัญหา 6) คนในหมูบานเลนการพนันมานาน 
ในในปัจจุบันมีการเลนการพนันในหมูบานมากขึ้น จํานวนเงินมากขึ้น 7) มีคนเลนการพนันขามแดนท่ี
บอนคาสิโนเพิ่มขึ้น 8) มีแรงจูงใจจากกรณีคนในตําบล ถูกรางวัลแจ฿คพอต จากบอนคาสิโน นถู
กรางวัลลอตเตอรี่ ท่ีมาซื้อจากวัดบานไพรพัฒนาจํานวนหลายราย 9) ชุมชนยังไมมีการนํามาตรการ
การควบคุมปอูงกันการเลนการพนันมาใชอยางจริงจังมาตรการและกระบวนการจัดการกับการพนัน
ในชุมชน ยังไมมีมาตรการชัดเจน 10) มาตรการบางอยางเป็นเพียงนโยบายของรัฐท่ียังไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางเป็นรูปธรรม 11) ไมเคยมีกิจกรรมและการเก็บขอมูลท่ีสรางสรรคแท่ีวาดวยเรื่องการ
พนัน ของชุมชน ท่ีจะทําใหคนในชุมชนไดรับรู เรียนรู สรางความเขาใจ ถึงผลกระทบ จากการเลนการ
พนัน  ของคนในชุมชนได 12)การบูรณาการการขับเคล่ือนประเด็นการทํางานของชุมชนท่ีมีประเด็น
ดานการพนัน รวมกับนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ชาวบาน เด็กเยาวชน พระสงฆแ เจาหนาท่ีรัฐ  

 
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุมตนเองในการเข้าสู่วงการ

พนันในชุมชนท้องถ่ิน พัฒนาได้จาก 4 กลุ่ม ในชุมชน ได้แก่  
1) กลุมเด็ก เยาวชน ตองสรางภูมิคุมกัน หรือวัคซีนใหกับเด็กและเยาวชน โดยการสราง

กระบวนการเรียนรูใหเด็ก เยาวชนรูเทาทันการพนันในรูปแบบตางๆ ตองรูจักจัดการตัวเองไมสนใจ ไม
เขาไปเกี่ยวของกับภาวะเส่ียงตางๆ ทํากิจกรรมอื่นๆท่ีสรางสรรคแ ท่ีไมเกี่ยวของกับการเลนการพนัน 
ไมพยายามไปยุงเกี่ยวเด็ก เยาวชนที่เลนการพนัน 

2) กลุมครอบครัว พอแม และคนในครอบครัวตองเป็นตัวอยางท่ีดีอยูเสมอเพื่อสงเสริมการให
เขาไดตระหนักถึงการจัดการตัวเองใหหลบหลีกจากการพนัน  ครอบครัวตองมีบทบาท/หนาท่ีในการ
วากลาวตักเตือนคนเลนการพนันในบาน ตองหาวิธีการสรางคุณคาใหกับตนเอง เพื่อใหสามารถ ลด 
ละเลิกการเลนการพนัน รวมกันได หากิจกรรมท่ีสรางสรรคแ ท่ีสงเสริมใหเกิดมีรายได มาสงเสริมใหกับ
ครอบครัว การพัฒนากลไกครอบครัว รวมกับกลไกอื่นในชุมชน เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเด็ก 
เยาวชน และคนในชุมชนไมเลนการพนัน 

3)กลุมผูนําชุมชน ตองทําตัวเป็นแบบอยางใหดี ใหกับเด็กและประชาชน มีการสงเสริม
กิจกรรมสรางสรรคแใหกับคนในชุมชนหางไกล หรือไมเลนการพนันในชุมชน รวมมือกับคนท้ังชุมชน
ชวยกันทบทวน ออกแบบมาตรการควบคุมการเลนพนันและประเด็นอื่นๆท่ีเกี่ยวของเหมาะสม 
สอดคลองกับบริบทชุมชน 

4) กลุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตองบูรณาการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน บาน วัด โรงเรียน 
รพสต. และหนวยงานพัฒนาอื่นๆ ในการสงเสริมและพัฒนาประเด็นการพนันในชุมชนพื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีการจัดทําฐานขอมูล ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่ีเป็นผลมาการการพนัน เพื่อให
ชุมชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญกับปัญหาการพนันท่ีมีในชุมชน  โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูและเทาทันการพนันในรูปแบบตางๆได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สงเสริม
และใหบริการมองวาการเลนการพนันเป็นปัญหา เป็นโรคชนิดหนึ่งท่ีตองใหการรักษา  หนวยงาน
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วิชาการ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เขามารวมสนับสนุนงานดานวิชาการในการพัฒนาสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนทองถิ่น 
 
6.3 อภิปรายผล 
 

การวิจัยนี้ ศึกษาใหเห็นถึงการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนี้  

งานวิจัยนี้ พบวา เด็ก เยาวชน และชาวบานไพรพัฒนา สวนใหญเป็นกลุมชาติพันธแเขมร 
ท่ีมีอัตลักษณแกลุมชาติพันธแเขมรทางความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณี ท่ีเปล่ียนแปลงไปภายใตวิถีชีวิตการ
ดํารงอยูดวยภายใตบริบทชุมชนและการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีบริเวณชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา
อยูในพื้นท่ีชายแดนท่ีมีความ “พิเศษ” แตกตางจากหมูบานอื่นโดยท่ัวไป เป็นพื้นท่ีอยูในพื้นท่ีความ
มั่นคงของรัฐและกลไกอํานาจตางๆในพื้นท่ีบริเวณชายแดน-กัมพูชา ทามกลางนโยบายการพัฒนาของ
รัฐไทย ท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอยางรวดเร็ว  

ในมิติดานสังคม การเมือง ของการพนันในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบวา 
ชุมชนแหงนี้กําลังไดรับแรงกระตุนการพนันทองถิ่นท่ีมีการเลนพนันกันโดยท่ัวไป และจากธุรกิจการ
พนันขามแดนในพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา เชน บอนคาสิโน สนามบั้งไฟ สนามมวย และ สนามไกชน อัน
เป็นกีฬาสรางสัมพันธแบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพราะชุมชนแหงนี้เป็นพื้นท่ีชายแดน ท่ีมีความ
พิเศษ คือ มีความสลับซับซอน มีความเล่ือนไหล หลากหลายและมีขอยกเวน หรือเงื่อนไขพิเศษ 
ภายใตกลยุทธการดึงดูดนักพนัน ท่ีหลากหลายแตกตางออกไปรวมถึงการกอผลประโยชนแและ
เอื้ออํานวยดานอํานาจของผูท่ีอยูบริเวณชายแดนดวย 

ในมิติการพนันขามพรมแดน พบวา ชาวบานในบริเวณนี้สามารถเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะ
การพนันท่ีบอนคาสิโน คอมเพ็กเอนเตอรแเทรนเมนตแ และสนามบั้งไฟ ท่ีมีกลยุทธแท่ีหลากหลายในการ
ดึงดูดผูคนเขาสูวงการการพนัน เชน การอาศัยกลไก เครือขายการพนัน ท่ีสอดคลองกับการศึกษาของ 
กนกวรรณ มโนรมยแ 2559 ท่ีศึกษาเครือขายและองคแกรทางสังคมของคาสิโนขามแดน ระหวางไทย
และกัมพูชาในพื้นท่ีอีสานลางและในเชิงนโยบาย ท่ีมีเครือขายพนันขามแดนมีการกอตัวขึ้นแบบ
ธรรมชาติ ผานระบบเครือญาติและเพื่อนฝุงท่ีรูจักคุนเคย และกอตัวผานการจัดต้ังและการจัดการ
อยางเป็นระบบ ท่ีการศึกษานี้เรียกวากลยุทธแของธุรกิจการพนันขามแดน ดวยวิธีการการจัดสรร
ผลประโยชนแจากการพาคนเขาไปเลนการพนัน การใชกลยุทธแทําใหคนในชุมชนไดรับรางวัลแจ็คพ็อต
ถึง 2 ครั้ง จากการเลนการพนันในบอน ขณะท่ีคนเลนพนันจะรูสึกวามีการเลนไดอยางเปิดเผย ผูเลน
สามารถเลนไดอยางปลอดภัยไมตองกลัวเจาหนาท่ีดานกฎหมาย และยังไดรับการคุมครองจากเจาของ
บอนพนันทําใหใหรูสึกเลนไดอยางปลอดภัย ไมถูกจับหรือมีมาตรการลงโทษใด ๆ  

ขณะเดียวกันการพนันมีสวนเกี่ยวของสัมพันธแกับ อัตลักษณแกลุมชาติพันธแเขมรท่ีอยู
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ท่ีมีความเช่ือเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษ ท่ีมีการเส่ียงโชค เส่ียงทาย 
ชอบการตอสู เวทมนตแคาถาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ดวยการประกอบพิธีกรรมตางๆในชุมชน ทํา
ใหชาวบานมีเช่ือศรัทธาของผูนําทางจิตวิญญาญ ของคนในชุมชนท่ีจะชวยหนุนเสริมเรื่องโชคลาภ 
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ความโชดดี ดวง สงผลใหชาวบานตองวิวิถีชีวิตผูกพันกับการพนัน หวย ลอตเตอรี่  ชนไก และมวย 
เป็นการพนันอันดับตนๆ 

มุมมอง และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนตอการพนันในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดน
ไทย-กัมพูชา งานวิจัยนี้พบวา ขอมูลพื้นฐานเด็กเยาวชนในพื้นท่ี เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับช้ันเรียน 
การอยูอาศัย ลักษณะทางสังคมและการมีรายไดของครอบครัวเด็ก เป็นขอมูลเบื้องตนท่ีสําคัญ ในการ
ใหนิยาม การพนันในความหมายของเด็ก เยาวชน  ประสบการณแในการเส่ียงโชคหรือการเลนการพนัน
และการรับรูการเลนการพนันครั้งแรกของเด็กและและคนในชุมชน การจําแนกประเภทของการพนัน
ท่ีเด็กรับรูมีอยูในหมูบานได  การเขาถึงการพนัน ของเด็กและคนในชุมชนทองถิ่น พฤติกรรมและ
พัฒนาการเลนพนันของเด็ก เยาวชนในหมูบาน ท่ีตองไปเกี่ยวของกับการพนันท่ีเลนในประเทศไทย 
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) และท่ีบอนคาสิโน ท่ีชองจอม จังหวัดสุรินทรแ 2 แหง และการเลนบั้งไฟ 
ท่ีสนามบั้งไฟในประเทศกัมพูชา  ท้ังนี้มาจากสาเหตุและปัจจัยท่ีหลากหลายและแตกตางกัน ดวย
พื้นฐานการขัดเกลาทางครอบครัว ชุมชนและสังคม เกิดจากสภาพแวดลอม ชุดประสบการณแจากการ
เรียนรูของเด็ก เยาวชนจากชองทางตางสงผลใหเด็กและคนในชุมชนมีพฤติกรรมการเลนพนัน ท่ี
แตกตางกัน ท่ีเกิดจากการขัดเกลาทางสังคมท่ีแตกตางกันดวย 

กระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา พบวา ในชุมชนมี
สถานท่ีเลนการพนัน ท่ีหลากหลาย ท้ังในชุมชนและนอกชุมชน และท่ีประเทศกัมพูชา ขณะท่ีทัศนคติ
ของเด็กในกลุมท่ีมีประสบการเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน และกลุมท่ีไมไดเส่ียงโชคหรือเลนการพนัน ท่ี
แตกตางกัน ภายใตการรับรูมาตรการควบคุมการเลนการพนันในชุมชน  ผาน จารีต กฎขอหาม
ระเบียบของชุมชน มาตรการนโยบายจังหวัด และมาตรการทางกฎหมาย แมวาจะมีอยูจริงแตการนํา
มาตรการตางๆมาใชยังเป็นขอจํากัด และขาดกลไกสนับสนุน เห็นไดจาก การแสดงความคิดเห็นของ
เด็กเยาวชนตอมาตรการควบคุมการพนัน ท่ีสวนใหญเฉยๆ เป็นการแสดงอาการเป็นปรกติไมสนใจไยดี
ตอส่ิงหรือเหตุการณแท่ีประสบอยู และจากขอมูลการสะทองของชุมชนท่ีวา การเขาถึงการพนันใน
ชุมชน สามารถทําไดงาย คนในหมูบานเลนการพนันมานาน ในในปัจจุบันมีการเลนการพนันใน
หมูบานมากขึ้น จํานวนเงินมากขึ้น ชุมชนไมคิดวาการพนันเป็นปัญหา  โดยชาวบานมองวา การเลน
การพนันในชุมชนไมไดเป็นปัญหาสามารถจัดการได เป็นการเลนกันภายในชุมชนเทานั้น โดยสวนใหญ
จะเลนกันชวงบุญเทศกาลสําคัญ เทานั้น ไมไดเลนตอเนื่อง แตการอธิบายดังกลาว ยังขาดขอมูลท่ีเป็น
ขอเท็จจริงจากการศึกษาในระดับครอบครัวและชุมชน  
 
6.4 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการศึกษานี้มีขอจํากัด ท่ีใชเวลาศึกษา จํานวน 6 เดือน ซึ่งเป็นชวงเวลาท่ีส้ัน ตอ
การนําผลวิจัยเพื่อไปสรางการเปล่ียนแปลงใหเด็ก เยาวชนเกิดการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน
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เพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนันในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชา ดังนั้น
ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการตอยอดในเชิงการพัฒนาทองถิ่น เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ มีขอเสนอ 
4 ประการสําคัญ ดังนี้ 

ประการแรก ขอเสนอตอตัวเองของกลุมเด็ก เยาวชน   คือ ตองไดรับภูมิคุมกันท่ีเกี่ยวกับการ
พนัน เพื่อใหเด็ก เยาวชนเหลานี้ ไมไปยุงเกี่ยวกับการพนัน ไมชวนเพื่อนไปเลนการพนัน ไมลองการ
พนัน และตองหาเด็ก ๆ อยากมีพื้นท่ีและกิจกรรมสรางสรรคแทํากับเพื่อน ๆ  

ประการท่ีสอง ขอเสนอตอครอบครัว ดวยการเป็นแบบอยางท่ีดีของพอแมผูปกครอง เพราะ
ครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญตอการตัดสินใจของเด็ก ขณะท่ีเด็กมีคําถามมากมาย เชน จะทําอยางไร
ใหสมาชิกในครอบครัวรับรูรวมกันถึงสถานะทางเศรษฐกิจของคนในครอบครัว รายรับรายจายของ
ครัวเรือน โดยเฉพาะในเรื่องรายจายการพนัน หรือ รายจายส้ินเปลืองตาง ๆ ของครัวเรือน รวมถึงการ
สูญเสียเม็ดเงินท่ีเกิดจากการพนันของสมาชิกในครอบครัวเป็นอยางไร และจะแกปัญหา หรือทําให
เกิดประโยชนแไดอยางไร 

ประการท่ีสาม ขอเสนอตอชุมชนทองถิ่น ชุมชน ควรมีการศึกษาและปฏิบัติการถึงมาตรการ
ควบคุมการเลนพนัน ดวยการสงเสริมและพัฒนาประเด็นการพนันในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย – 
กัมพูชา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองมาใชในการเฝูาระวัง การปูองกัน การดูแล 
การเยียวยา และการรักษา ตลอดจนการสรางกลไกเพื่อสงตอใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหเป็นรูปธรรมตอ 

ประการท่ีส่ี ขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งตามสภาวการณแท่ีเด็กและคนในชุมชนมีความเกี่ยวของ
กับการเลนการพนันในรูปแบบตาง ๆ แตกตางจากชุมชนอื่น ๆ โดยท่ัวไป จากอัตลักษณแความเป็น
ชุมชนเฉพาะถิ่นในพื้นท่ีชายแดนไทย - กัมพูชา ดวยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ภายใตนโยบาย
การพัฒนาของรัฐไทยและพื้นท่ีความมั่นคงบริเวณชายแดนท่ีสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทุกมิติ 
รวมถึงการรุกคืบของธุรกิจการพนันขามพรมแดนในรูปแบบตาง ๆ ชาวบานกําลังไดรับผลกระทบจาก
การพนันท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะเมื่อกลยุทธแของอํานาจรัฐและทุนมุงหมายใหคนชุมชนทองถิ่นตอง
เขาสูวงการการพนัน การดําเนินการเพื่อการความคุมตนเองของเด็กและคนในชุมชนจึงเป็นไปไมได
เลย หากคนในครอบครัว คนในชุมชนเองยังมิไดตระหนักวา การพนันในมุมมองของเด็กท่ีไดสะทอน
ถึงการเลนการพนันในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นแหงนี้ เป็นปัญหาท่ีตองรวมมือกันหาแนวทางแกไขตอไป 
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ภาคผนวก ก.  เคร่ืองมือวิจัย 
 

ชุดแนวค าถามการวิจัยเก่ียวกับ “บริบทชุมชน”  เพื่อศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่นเป็น
ขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนตามวัตถุประสงในขอ 1-3 

1. ประวัติศาสตรแการกอต้ังชุมชนบานไพรพัฒนาเป็นอยางไร 
2. ท่ีต้ังและอาณาเขต ของชุมชนเป็นอยางไร 
3. ทุนทางวัฒนธรรม /ประเพณี /ความเช่ือ ของคนในชุมชนและบริเวณชายแดนไทย -

กัมพูชาเป็นอยางไร 
4. สภาพทางสังคม ของชุมชน และบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอยางไร 
5. สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนและบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

เป็นอยางไร 
6. มาตรการทางสังคม และความสัมพันธแของผูคนในชุมชนและบริเวณชายแดนไทย -

กัมพูชาเป็นอยางไร 
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เลขท่ีแบบสอบถาม _ _ _  
แบบสอบถาม (Questionnaire of Survey) 

 
เร่ือง การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชา 

กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ   
ค าช้ีแจง แบบสอบถามนี้ เป็นเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ในหมูบานไพรพัฒนาและในโรงเรียนบานไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาวิธีคิด มุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีตอการพนันในพื้นท่ี
ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการสะทอนตอ
การพนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 
3. เพื่อหาขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน  

ผู้ตอบแบบสอบถาม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในหมูบานไพรพัฒนาและโรงเรียน
บานไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ข้อแนะน าเบื้องต้นเก่ียวกับแบบสัมภาษณ์ 
          การศึกษาการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 
กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการดําเนินงาน
ภายใตศูนยแวิจัยและบริการวิชาการดานเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยแศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเปูาหมายเพื่อศึกษามุมมองของเยาวชนใน
ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาตอการพนันในชุมชนทองถิ่น ท่ีเกี่ยวของกับสถานการณแ ความ
คิดเห็น การรับรูการพนันในชุมชน ทัศนคติตอการพนัน พฤติกรรมของเด็กเยาวชนตอการเลนการ
พนันในชุมชน รวมถึงการเปิดพื้นท่ีของคนในชุมชนทองถิ่นตอมุมมองของเยาวชนตอการพนัน เพื่อให
ไดขอเสนอตอการขับเคล่ือนในเชิงนโยบายตอปัญหาการพนันในระดับตอไป 
 
 แบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน  ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณแ 

สวนท่ี 2 วิธีคิด มุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นอีสานท่ีมีตอการพนันใน
ชุมชน 

ทองถิ่น 

สวนท่ี 3 พฤติกรรม และการเขาถึงการพนันในชุมชนทองถิ่น  
สวนท่ี 4 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับการเลนการพนันของคนในชุมชนทองถิ่น 
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สวนท่ี 5 มาตรการควบคุมตอการพนันในชุมชนทองถิ่น 
สวนท่ี 6  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
ค าช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง และเติมคําหรือขอความลงในชองวาง ตามความเป็น
จริง  
 
1. ช่ือ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณแ .............................................................................................................  
              เบอรแโทรศัพทแ .......................................................................................................... 
 
2.เพศ    เพศชาย   เพศหญิง    
 
3.  อายุ .............................ปี   
 
4. กําลังเรียนหนังสือในระดับช้ัน         ม.1             ม. 2              ม. 3 
 
5. ปัจจุบันทานอาศัยอยูหมูบานใด 

 บานไพรพัฒนา หมู 3   
บานไพรพัฒนา หมู 10  
หมูบานอื่น ระบุช่ือหมูบาน …………………………. 

 
6. ปัจจุบันนี้ทานพักอาศัยอยูกับใครบาง 

อยูคนเดียว    พี่นอง / ลูกพี่ลูกนอง  
เพื่อน    คนรัก  
ครอบครัว    อื่นๆ (โปรดระบ)ุ .......................  
ญาติผูใหญ  

 
7. รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวทานจํานวนเทาได 

ตํ่ากวา 2,000 บาท  -20,000 บาท  
-5,000 บาท  -30,000 บาท  
-10,000 บาท  มากกวา 30,000 บาท  

 
8. สถานภาพครอบครัวของทานในปัจจุบันเป็นอยางไร 

พอแมอยูดวยกัน  
พอแมแยกกันอยู โดยท่ีไมมีใครแตงงานใหม  
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พอแมแยกกันอยู โดยท่ีฝุายหนึ่งฝุายใดหรือท้ังสองฝุายแตงงานใหม  
พอหรือแมเสียชีวิต (คนใดคนหนึ่ง)  
พอและแมเสียชีวิตท้ังคู  

 
ส่วนที่ 2  วิธีคิด มุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนท้องถ่ินอีสานที่มีต่อการพนนัในชุมชน
ท้องถ่ิน 
 
9. ความหมายของการพนัน เมื่อนึกถึงการพนนัทานนึกถึงอะไร 

...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
10. ทานเคยมีประสบการณแในการเส่ียงโชค หรือไม 
   เคย          ถาเคยใหระบุ 

    เคยได    มากสุด จํานวน..............      เคยเสีย   มากสุด จํานวน................ 
  ไมเคย 
 
11. ทานรับรูวาคนในชุมชนของทานมีการเส่ียงโชคครั้งแรกเมื่อไหร ? 
   ต้ังแตประถมศึกษา    ต้ังแตมัธยมศึกษา     ต้ังแตมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    ต้ังแตระดับ ปวส.     ต้ังแตปริญญาตรี หรือสูงกวา 
 
12. การพนันท่ีพบเห็นในชุมชนของทาน มีอะไรบาง 

ชื่อกิจกรรม ใช ่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
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     
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ชื่อกิจกรรม ใช ่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
14. บาคารา     
15. ไฮโล     
16. ตูสล฿อต     
17. สงช้ินสวนชิงรางวัล     
18. สงขอความส้ัน (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 และการเข้าถึงการพนันในชุมชนท้องถ่ิน 
13. ทานมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลนพนันจากส่ือประเภทตางๆระดับใด (เลือกเรียงลําดับ
ความสําคัญมากสุด 3 ลําดับโดยการเติมตัวเลข 1 2 3 ใน ) 
ประเภทส่ือ     

 โทรทัศนแ  
 วิทยุกระจายเสียง  
 หนังสือพิมพแ  นิตยสาร  
 ใบปลิว / แผนพับ  
 ขอความส้ัน (SMS) ผานโทรศัพทแมือถือ  
 เพื่อน  
 ครอบครัว (พอ แม ญาติพี่นอง)  
 คนรัก  
 เฟสบุ฿ค (Facebook)  
 ยูทูป (YouTube)  
 เว็บไซตแตาง ๆ 
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14. การพนันประเภทใดบางท่ีทานเกี่ยวของสัมพันธแ 

ชื่อกิจกรรม เคยเล่น ไม่เคยเล่น ไม่เคยเล่นแต่มีส่วน
เก่ียวข้อง 

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. สงช้ินสวนชิงรางวัล     
18. สงขอความส้ัน (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    
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ส่วนที่ 4 ทัศนคติของเด็กเยาวชนเก่ียวกับการเล่นการพนันของคนในชุมชนท้องถ่ิน  
15. คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงแหงเดียว  
 
ทานมีทัศนคติตอการเลนการพนันในประเด็น
ตอไปนี้อยางไร 

ระดับทัศนคติ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง  

(5) 

เห็นดวย  
(4) 

เฉยๆ  
  (3) 

ไมเห็น
ดวย 

   (2) 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิ่ง 
(1) 

1. การพนันชวยใหผูเลนผอนคลาย
ความเครียด 

     

2. การพนันทําใหผูเลนมีเงินซื้อส่ิงของท่ีฉัน
ตองการ 

     

3. การพนันทําใหผูเลนเป็นที่ยอมรับของกลุม
เพื่อน 

     

4. ไมมีใครประสบความสําเร็จได จากการ
พนัน 

     

5. การพนันชวยทําใหผูเลนรวยทางลัดได       
6. ฉันรูสึกช่ืนชมผูท่ีสามารถหารายไดเล้ียง
ครอบครัวจากการเลนการพนัน 

     

7. ฉันรูสึกตอตานเพื่อนท่ีเลนการพนัน      
8. ฉันมีความสุขตอนลุนรางวัลจากหวยใตดิน      
9. ฉันมีความสุขเมื่อรัฐบาลเพิ่มรางวัลสลากกิน
แบง 

     

10. ไมใชเรื่องงายเลยท่ีจะไดเงินจาก การพนัน      
11. คนท่ีเลนการพนันเป็นคนท่ีนาช่ืนชม      
12. การพนันทําใหชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น      
13.การพนันในบอนคาสิโนในประเทศกัมพูชา
ไมสงผลตอคนในชุมชน  

     

14. มีคนในชุมชนของทานขามแดนไปเลนการ
พนันในบอนคาสิโน –สนามบั้งไฟ ท่ีชายแดน
กัมพูชา 

     

15. การเปิดบอนการพนันบอนคาสิโนหรือ
สนามพนันบั้งไฟที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็น
เรื่องดี 
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ตอนที่ 5 มาตรการควบคุมต่อการพนันในชุมชนท้องถ่ิน 

16. หากมีคนในชุมชนมีการเลนการพนันคนในชุมชนมีวิธีการปฏิบัติอยางไร? 

ชื่อกิจกรรม เฉย ว่ากล่าวตักเตือน มีมาตรการ
ควบคุม 

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. สงช้ินสวนชิงรางวัล     
18. สงขอความส้ัน (SMS) ทายผลใน

รายการ 
วิทย ุ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    
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ตอนที่ 6  ข้อเสนอแนะต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถ่ินเพื่อการควบคุม
ตนเองในการเข้าสู่วงการพนัน  

17. ทานมีขอเสนอแนะตอ “เด็ก เยาวชน”ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมปกปูองตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. ทานมีขอเสนอแนะตอ “ครอบครัว” ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นเพื่อการควบคุมปกปูองตนเองในการเขาสูวงการพนนั เป็นอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19. ทานมีขอเสนอแนะตอ “ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน” ในการสรางเสริมสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. ทานมีขอเสนอแนะตอ “หนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี เชน โรงเรียน วัด ตํารวจ 
โรงพยาบาล อําเภอ หนวยงานรัฐท่ีชายแดน” ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ศูนยแวิจัยและบริการวิชาการดานเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ

เกษขอขอบคุณผูใหขอมูลท่ีเป็นประโยชนแตอการศึกษาในโครงการนี้ทุกทาน 
 

สัมภาษณแวันท่ี ….....… เดือน……..........…………….พ.ศ. …….......…. สถานท่ี……………......... 
ช่ือผูสัมภาษณแ............................................…………เบอรแโทรศัพทแ............................................. 
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 แนวค าถามการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย 
 
เร่ือง การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย -กัมพูชา 

กรณีศึกษาบานไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ   
ค าช้ีแจง แนวค าถามการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย เป็นเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน(กลุมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
พนัน และกลุมท่ีไมไดเกี่ยวของกับการพนัน) ในโรงเรียนบานไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาวิธีคิด มุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมีตอการพนันในพื้นท่ี
ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 

2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการพนันในชุมชนทองถิ่นและผลการสะทอนตอการ
พนันในมุมมองของเด็กในชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 

3. เพื่อหาขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน  

ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา (กลุมเด็กท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการพนัน และกลุมเด็กท่ีไมไดเกี่ยวของ
กับการพนัน)นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนบานไพรพัฒนา อําเภอภู
สิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
1) แนวค าถามเก่ียวกับวิธีคิด และมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนท้องถ่ินอีสานที่มีต่อ
การพนันในชุมชนท้องถ่ิน 

1. เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชาเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนันในบริบท
ใหมแคไหน อยางไร? 

2.  ความคิด ความเช่ือ ทัศนะคติเกี่ยวกับการพนัน ของเด็กเยาวชนเป็นอยางไร? 
3. การรับรู ประเภทการพนันท่ีมีในชุมชน 
4. พฤติกรรม/รูปแบบ/วิธีการ/สถานท่ีเลนการพนันของคนในชุมชนในทัศนะของเด็กและ

เยาวชน 
5. รูปแบบ/วิธีการที่เด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนัน 
6. จัดลําดับการพนันท่ีสงผลกระทบมากสุด-นอยสุด ในทัศนะของเด็ก 
7. ปัจจัยท่ีทําใหเกิดการพนันในชุมชนทองถิ่น  
8. ผลกระทบส่ิงท่ีดี/ส่ิงท่ีไมดีเกี่ยวกับการพนัน  
9. การรับรูมาตรการทางสังคมในการปูองกันแกไขปัญหาการพนัน 
10. วิธีการสรางเสริมเด็กและเยาวชนไมใหเขาสูวงการการพนัน 
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2) แนวค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมกระบวนการจัดการการพนันในมิติของคนและหน่วยงานใน
ชุมชนท้องถ่ินและผลสะท้อนกลับการพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถ่ินภาค
อีสาน 

1. ชุมชนคิดอยางไร ตอการพนันในมุมมองของเด็กในชุมชน  
2. พฤติกรรมรูปแบบ/วิธีการที่คนในชุมชนทองถิ่นเขาไปเกี่ยวของสัมพันธแกับการพนันในชุมชน

และบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอยางไร 
3. ปัจจัยท่ีทําใหเกิดการพนันในชุมชนทองถิ่น และบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอยางไรบาง 
4.  ผลกระทบส่ิงท่ีดี/ส่ิงท่ีไมดีเกี่ยวกับการพนันในชุมชน และบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชาเป็น

อยางไร 
5. มาตรการทางสังคมในการปูองกันแกไขปัญหาการพนันในชุมชนเป็นอยางไรบาง 
6. วิธีการสรางเสริมเด็กและเยาวชนตอการควบคุมตนเองไมใหเขาสูวงการการพนัน เป็นอยางไร 
7. มีแนวทางขอเสนอเชิงนโยบายในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพื่อการควบคุม

ตนเองในการเขาสูวงการพนันในชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นอยางไร 
8. ขอเสนอเชิงการพัฒนาตอชุมชนทองถิ่น ขอเสนอเชิงนโยบาย  ขอเสนอเชิงวิชาการ  เป็น

อยางไร 
 
3) แนวค าถามาข้อเสนอแนะต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถ่ินอีสานเพื่อ
การควบคุมตนเองในการเข้าสู่วงการพนัน  

1. ทานมีขอเสนอแนะตอการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อการ
ควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร 

2. ทานมีขอเสนอแนะตอระดับครอบครัว ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร 

3. ทานมีขอเสนอแนะตอผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและ
เยาวชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร 

4. ทานมีขอเสนอแนะตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี เชน โรงเรียน วัด ตํารวจ โรงพยาบาล 
อําเภอ หนวยงานรัฐท่ีชายแดน ในการสรางเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่น
เพื่อการควบคุมตนเองในการเขาสูวงการพนัน เป็นอยางไร 
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ภาคผนวก ข  รายชื่อให้ข้อมูล 
 

1. เด็ก เยาวชน ในบานไพรพัฒนาท้ัง 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. เจาหนาท่ีรัฐ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
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ภาพพนวก ค ภาพการด าเนินกิจกรรมวิจัย 
 

 
 ภาพที่ 1 ประชุมเตรียมทีมแกนนํานักวิจัยเยาวชน บานไพรพัฒนา 
 

 
ภาพที่ 2 หลวงพอพุฒิ วายาโม เจาอาวาสวัดไพรพัฒนาเขารวมฟังและใหแนวทางการศึกษาวิจัย  
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ภาพที่ 3 เก็บขอมูลบริบทพื้นท่ี ลานจอดรถองคแการบริหารสวนตําบลบานไพรพัฒนา ชายแดนไทย -
กัมพูชา 
 

 
ภาพที่ 4 เก็บขอมูลบริบทบอนคาสิโน ชายแดนกัมพูชา  
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ภาพที่ 5 เตรียมประชุมแกนนํานักวิจัยเด็กเยาวชนบานไพรพัฒนา รวมกับแกนนําชุมชน 
 
 

 
ภาพที่ 6 ออกแบบกรอบเก็บขอมูลวิจัยรวมกับแกนนําเด็กและเยาวชนบานไพรพัฒนา 
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ภาพที่ 7 ออกแบบการเก็บขอมูลวิจัยรวมกับแกนนํานักวิจัยเด็กและเยาวชน บานไพรพัฒนา 
 
 

 
ภาพที่ 8 เตรียมการเพื่อสนทนากลุมกลุมเปูาหมาย ท่ี อบต.บานไพรพัฒนา 
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ภาพที่ 10 สนทนากลุมยอยแบบไมเป็นทางการรวมกับกลุมเปูาหมาย ท่ีหองประชุมอบต.ไพรพัฒนา 
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