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รายงานพิเศษ 
เรื่อง : CGS Team

บ่อนการพนัน ปี 2562
และเหตุผลที่ต้องจับตามอง

การพนันออนไลน์

การพนันในบ่อน
ผลสำารวจสถานการณ์	พฤติกรรม	และผลกระทบการพนันในประเทศไทย	ในปี	2562		

พบว่า	บ่อนพนันในโลกแห่งความเป็นจริง	มีคนไทยที่อายุ	15	ปีขึ้นไป	เล่นการพนันในบ่อน
อยู่ประมาณร้อยละ	9.35	หรือคิดเป็นจำานวน	4.935	ล้านคน	ในจำานวนนี้เป็นนักพนันหน้า
ใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นพนันในบ่อน	171,135	คน	เกือบทั้งหมดนิยมเล่นพนันในบ่อนตามบ้าน	
บ่อนวิ่ง	และบ่อนงานศพ	ซึ่งมีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำาวัน	แต่ก็มีอยู่บ้าง
ที่เล่นพนันในบ่อนถาวรในประเทศ	บ่อนชายแดนในประเทศเพื่อนบ้าน	และมีเพียงส่วนน้อยที่
เดินทางไปเล่นในบ่อนต่างประเทศที่ไม่ติดชายแดน

ด้านวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจบ่อนการพนันแบบออฟไลน์ในปี	2562	อยู่ที่ประมาณ
	122,566	ล้านบาท	เนื่องด้วยความยืดหยุ่นและเข้าถึงง่าย	พฤติกรรมการเล่นพนันในบ่อนจึง
ค่อนข้างหลากหลาย	เงินที่ใช้เล่นพนันเฉลี่ยตำ่าสุดคือ	50	บาทต่อครั้ง	และบางครั้งที่เล่น	
หนัก	ๆ 	จะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่	50,000	บาทต่อครั้งเลยทีเดียว	โดยกลุ่มตัวอย่างที่เล่นพนันบ่อย
สุดจะเข้าบ่อนทุกวัน	แต่โดยค่าเฉลี่ย	นักพนันส่วนใหญ่จะเข้าบ่อน	3	ครั้งต่อเดือนและใช้เงิน
เล่นพนันเฉลี่ยครั้งละ	584	บาท

‘บ่อน’ ในความเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ‘สถานที่เล่นพนัน’ แต่ที่ใดก็ตามที่ธุรกิจการพนัน
เข้ามาแสวงหากำาไร สถานที่เหล่านั้นจะถูกทำาให้เข้าใกล้กับตัวนักพนันมากขึ้นเป็น
พิเศษ ทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิงการรับรู้ บ่อนการพนันยุคนี้จึงเป็นแหล่งการพนันที่
กระจายตัวอยู่ในทุกหนแห่ง ทั้งในโลกความเป็นจริง และโลกเสมือนจริง หรือก็คือ
โลกออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต
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การพนันออนไลน์
บ่อนการพนันในโลกเสมือนจริง	หรือโลกออนไลน์	ในยุคท่ีใคร								ๆ 	ก็เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ผ่าน

โทรศัพท์มือถือ	ผลการสำารวจพบว่า	ในปี	2562	ธุรกิจการพนันออนไลน์ในประเทศไทยยังม	ี
ขนาดไม่ค่อยใหญ่โตนัก	มีวงเงินหมุนเวียนประมาณ	20,152	ล้านบาท	คนไทยอายุ	15	ป	ี
ขึ้นไป	เล่นการพนันออนไลน์อยู่ร้อยละ	1.55	หรือคิดเป็นจำานวน	0.827	ล้านคน	อย่างไรก็ดี
สิ่งที่น่าจับตามองกลับเป็นศักยภาพที่การพนันประเภทนี้อาจจะเข้ามามีบทบาทกับนักพนัน
ชาวไทยมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	ในอนาคต	ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. บ่อนพนันออนไลน์เข้าถึงได้ง่าย อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด 
ทุกวันนี้	เราเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับโลกออนไลน์แทบจะทุกขณะวินาทีผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

แบบพกพา	จากผลการสำารวจพบว่า	คนที่เล่นพนันออนไลน์ในปี	2562	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	
97.1)	เล่นพนันผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน	ส่วนหนึ่งเล่นผ่านคอมพิวเตอร์	PC	
โน๊ตบุ๊ค	แล็ปท็อป	(ร้อยละ	6.3)	และแท็บเล็ต	(ร้อยละ	4.2)	ซึ่งเป็นไปได้ที่คน	ๆ 	หนึ่งจะเล่น
พนันผ่านทุกอุปกรณ์ที่กล่าวมา		

ในขณะเดียวกัน	นักพนันออนไลน์เกือบทั้งหมด	(ร้อยละ	93.7)	ระบุถึงเหตุผลที่เล่นพนัน
ผ่านทางออนไลน์ว่า	เพราะ	‘สะดวก	ง่าย	เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา’	และส่วนหนึ่งให้เหตุผลว่า		
‘เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น’	(ร้อยละ	15.5)	ซึ่งการตามไปเล่นพนันออนไลน์	ไม่จำาเป็นต้อง
เดินทางออกจากบ้านไปเข้าบ่อน	หากแต่ทำาได้ง่าย	ๆ 	เพียงแค่คลิกลงไปที่ลิงค์โฆษณาเพื่อ	
เข้าสู่เว็บไซต์พนัน

คนไทยเลนพนันในบอน 
รอยละ 9.35 หรือ 
4.935 ลานคน 

รอยละ 97.2 
เลนในบอนตามบาน 
บอนว่ิง บอนงานศพ

รอยละ 1.2 
เลนในบอนถาวร
ในประเทศ

รอยละ 0.5 
เลนในบอนชายแดน
ในประเทศเพ่ือนบาน

รอยละ 0.3 
เลนในบอน
ตางประเทศ
ท่ีไมติดชายแดน
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2. บ่อนพนันออนไลน์มีความทันสมัยและปรับตัว
    เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้ง่าย  

หากเป็นบ่อนพนันทั่วไป	การจะปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	หรือตกแต่งบ่อนพนันของตนใหม่	
ต้องใช้เวลาและเงินลงทุน		แต่บ่อนพนันออนไลน์มีเพียงหน้าเว็บไซต์พนันและส่วนฐานข้อมูล
โปรแกรมเกมพนันที่เปิดให้เล่นในเว็บไซต์นั้น	ๆ 	ทำาให้ง่ายกว่าที่จะทำาการปรับปรุง	UI	(User	
interface)	ให้ทันสมัย	น่าเล่น	และเพิ่ม/ลด/ปรับ/เปลี่ยนประเภทการพนันใหม่	ๆ 	ให้ตอบ
สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย		

ในบ่อนออนไลน์	เราจะสามารถพบเห็นการพนันทุกประเภทที่หาได้จากในบ่อนทั่วไป	
และมากยิ่งกว่า	เช่น	การพนันทายผลกีฬาหรือการพนันรูปแบบใหม่	ๆ 	อย่างเช่น	พนันสกิน
หรือการพนันทายผลการแข่งขันอีสปอร์ต	ขณะเดียวกัน	นักพนันส่วนหนึ่งยังให้เหตุผลที่ตน
มาเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์	ว่าเป็นเพราะ	‘มีรูปแบบการแทงพนันที่หลายหลาย’	(ร้อย
ละ	18.2)	มี	‘โปรโมชั่นจูงใจ’	(ร้อยละ	18.2)	และ	‘ให้รางวัลสูง	/	ให้ราคาดีกว่าบ่อนหรือโต๊ะ
พนันทั่วไป’	(ร้อยละ	16.1)

จำานวนคนเล่นการพนันแต่ละประเภท 
เปรียบเทียบระหว่างพนันในบ่อน (ออฟไลน์) และพนันออนไลน์

	พนันในบ่อน	 	พนันออนไลน์

เกมไพ่อื่นๆ เช่น ผสมสิบ เสือมังกร

ไฮโล/ โปปั่น/ น้ำาเต้าปูปลา

บาคาร่า/ ป๊อกเด้ง

โป๊กเกอร์

สล็อตแมชชีน/ ตู้เกม

รูเล็ต   

กำาถั่ว/ ถั่วแยก

หวยต่างๆ

อื่นๆ อาทิ บิงโก ดัมมี่ ไพ่ตอง

พนันทายผลกีฬา

พนันสกิน/ อีสปอร์ต
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3. ธุรกรรมออนไลน์ยุคใหม่สะดวก ปลอดภัย ง่ายต่อการปกปิดตัวตน  
ในช่วงไม่กี่ปี่ที่ผ่านมา	ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ	

จับจ่ายใช้สอยของคนไทย	มีนวัตกรรมทางการเงินออนไลน์ใหม่	ๆ 	พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ		การเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับผลประโยชน์
โดยตรงจากพัฒนาการเหล่านี้		ดังเหตุผลที่นักพนันออนไลน์ถึงร้อยละ	39.3	ระบุว่า	มาเล่น
แบบออนไลน์เพราะ	‘ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว’		

นอกจากนี้	ธุรกรรมออนไลน์ยังเข้ามาตอบโจทย์ให้กับคนที่ไม่กล้าเข้าบ่อน	เพราะกลัว
คนอื่นจะเห็นหรือจับได้ว่าไปเล่นพนัน		รวมไปถึงคนที่ไม่กล้าเปิดบัญชีกับบ่อนพนันออนไลน์
เพราะกลัวถูกระบุตัวตนหรือถูกโกง	ก็เบาใจลงด้วยรูปแบบการรับ/จ่ายเงินออนไลน์ที่มี
ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นระบบกระเป๋าเงินออนไลน์	(E-wallet)	บริการ
ตัวกลางชำาระเงินออนไลน์ที่ไม่ต้องระบุตัวตน		และการเล่นพนันผ่านเหรียญสกุลเงินดิจิตัล
หรือ	Cryptocurrency	ต่าง	ๆ 	ที่กำาลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย	ๆ 		ศักยภาพเหล่านี้สะท้อน
ออกมาในเหตุผลที่นักพนันออนไลน์ร้อยละ	33.1	ระบุว่า	มาเล่นพนันออนไลน์เพราะ	‘ปกปิด
เป็นความลับ	/	มั่นใจว่าจะไม่ถูกจับได้’	และอีกส่วนหนึ่งที่ร้อยละ	20.3	ยัง	‘มั่นใจว่าได้เงิน
ครบแน่นอนหากชนะพนัน’

เหตุผลที่เล่นพนันออนไลน์ (ตามลำาดับ)

สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา   93.7%

ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว   39.3%

เพื่อนชวน      33.7%

ปกปิดเป็นความลับ/ มั่นใจว่าจะไม่ถูกจับได้  33.1%

มั่นใจว่าได้เงินครบแน่นอนหากชนะพนัน   20.3%

โปรโมชั่นจูงใจ      18.2%

มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย   18.2%

รางวัลสูง/ ให้ราคาดีกว่าบ่อนหรือโต๊ะพนันทั่วไป 16.1%

เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น    15.5%

อื่นๆ อาทิ เล่นสนุกๆ แก้เบื่อ    0.6%

สถานการณ์โควิด-19 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การพนันในเอเชีย-แปซิฟิค
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เรื่องเด่นในฉบับ
เรื่อง : ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์

สถานการณ์โควิด-19 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การพนันในเอเชีย-แปซิฟิค

อุตสาหกรรมการพนันได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เคยมีห้วงเวลาหยุดพัก ไม่ว่าจะใน
สถานการณ์ใดในประวัติศาสตร์ กระทั่ง “โควิด-19” (COVID-19) ได้แพร่กระจายไป
ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลสะเทือนรุนแรงต่อวงการนี้ชนิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

จากการเฝ้าติดตามตัวเลขของผู้ติดเชื้อผ่านทางเว็บไซต์	https://www.worldometers.
info/coronavirus/	ซึ่งประมวลข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือ	จนถึงวันที่	22	พฤษภาคม	
2563	พบผู้ป่วยแล้วทั่วโลกใน	213	ประเทศ	รวม	5,198,686	ราย	เสียชีวิต	334,694	ราย	
วิกฤตการณ์โควิด-19	สะท้อนอีกด้านของโลกาภิวัตน์ที่เป็นด้านร้าย	ในยุคสมัยที่การเดินทาง
ข้ามรัฐเป็นเรื่องง่าย	เร็ว	และถี่	ไม่ว่าเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยว	ทำางาน	หรือย้ายถิ่นฐาน		
ซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ในเวลาอันใกล้

พูดตามจริง	ไม่เคยมีการคาดการณ์มาก่อนว่าโรคระบาดจะเป็นสาเหตุให้โลกการพนัน
แทบจะหยุดเคลื่อนไหวตามไปด้วยเช่นที่กำาลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้	ถือเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุม	ไม่เหมือนความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐที่ยังพอจะเปิดช่องให้มีการต่อรอง
ทางการเมืองได้

บทความพิเศษชิ้นนี้จะขอพาไปสำารวจผลกระทบของโควิด-19	ที่มีต่ออุตสาหกรรมการ
พนัน	เฉพาะแถบเอเชียแปซิฟิก	ซึ่งถือว่าเป็นตลาดการพนันใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน	ดังนี้	
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วิกฤติโควิด-19 สะท้อนด้านร้าย
ของโลกาภิวัตน์์ โรคระบาดทำาให้โลกการพนัน

แทบจะหยุดเคลื่อนไหวอย่างที่
ไม่เคยมีการคาดการณ์มาก่อน

ตลาดการพนันที่ใหญ่ที่สุดของโลกทุกวันนี้อยู่ที่มาเก๊า	ไม่ใช่ลาสเวกัส	บริษัทยักษ์ใหญ	่
จากลาสเวกัสเองก็เข้ามาลงทุนทำาคาสิโนที่มาเก๊าในมูลค่ามหาศาล	การพนันเรียกว่าเป็นทุก
สิ่งอย่างของที่นี่	รายได้กว่า	4	ใน	5	ของประเทศมาจากธุรกิจพนัน	ก่อให้เกิดการจ้างงานคิด
เป็นสัดส่วนถึง	1	ใน	5	เลยทีเดียว

มาเก๊าถือเป็นประเทศแรก	ๆ 	ที่มีมาตรการปิดสถานคาสิโนทุกแห่ง	รวม	39	แห่ง	เป็น
เวลา	15	วัน	ระหว่างวันที่	5-19	กุมภาพันธ์	2563	ถือเป็นการปิดคาสิโนที่กินเวลายาวนาน
ที่สุดของมาเก๊านับแต่เคยมีมา	แม้ก่อนหน้านี้จะเคยปิดมาแล้วครั้งหนึ่งในปี	2561	เพื่อเตรียม
รับมือพายุไต้ฝุ่นมังคุด	แต่ก็เป็นเวลา	33	ชั่วโมงหรือแค่	1	วันเศษเท่านั้น	ถือเป็นการตัดสิน
ใจที่เด็ดขาดของรัฐบาลท้องถิ่นมาเก๊าเอง	เนื่องจากฮ่องกงเริ่มมีผู้เสียชีวิตรายแรก	และพบ	
ผู้ติดเชื้อไวรัสในเกาะเพิ่มขึ้น	ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพนักงานคาสิโน	อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ใกล้กับ
เมืองอู่ฮั่น	สถานที่พบการแพร่ระบาดของไวรัสเป็นแห่งแรกด้วย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้างหนัก	เป็นต้นว่า	สูญเสียรายได้	1.5	-	2.5	ล้านเหรียญ	
ต่อวัน	รายได้จากการพนันตกตำ่าที่สุดเป็นประวัติการณ์	ตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว	ลดลงถึงร้อยละ	88	เงินสดหมุนเวียนหายไปจากระบบรวมกันกว่า	
3,300	ล้านเหรียญสหรัฐใน	15	วันที่ปิดทำาการ	คาดการณ์ว่าเมื่อรวมทั้งปียอดรายได	้
จะติดลบลงไป	60%	หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	นอกจากนั้น	ผู้ประกอบการจังเก็ต	
รายใหญ่	1	ใน	5	เลิกจ้างพนักงานไปแล้ว	200	คน	และจะมีตามมาอีกหลายเจ้า	อีเวนท์
ใหญ่ของแวดวงอุตสาหกรรมการพนันซึ่งกำาหนดจัดขึ้นที่นี่มีทั้งที่ถูกยกเลิกและต้องเลื่อนออก
ไปอย่างไม่มีกำาหนด

หลังจากทางการอนุญาตให้กลับมาเปิดได้	ผู้ประกอบการบางรายยังคงเลือกปิดตัวเอง	
ต่อไป	ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจะดีขึ้นแล้ว	ขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ	่
ที่ตัดสินใจเปิดอีกครั้งยอมรับสภาพขาดทุน	แต่ก็ต้องทำาเพื่อหล่อเลี้ยงเส้นเลือดใหญ	่
ทางเศรษฐกิจของมาเก๊าเอาไว้	มองในแง่ดีที่สุด	อย่างเร็ว	1	ปีที่ธุรกิจภาคส่วนนี้จะได้รับ	
การฟื้นฟูให้มาเป็นดังเดิม

Macao
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สิงคโปร์ได้รับคำาชื่นชมในฐานะตัวอย่างประเทศที่จัดการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
ได้ดีในช่วงต้น	ก่อนที่ยอดผู้ติดเชื้อจะพุ่งขึ้นสูงในภายหลัง	โดยเฉพาะกับกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ	แต่ถึงกระนั้นก็พบผู้เสียชีวิตในอัตราที่ตำ่ามาก	โดยหนึ่งในมาตรการที่ถูกนำามาใช้คือ	
คำาสั่งปิด	Singapore	Pools	ทุกแห่ง	ซึ่งเป็นร้านรับพนันของรัฐบาล	เริ่มตั้งแต่	25	มีนาคม	
ไปจนถึงวันที่	30	เมษายน	2563	แต่เข้าเล่นผ่านระบบออนไลน์ได้	อย่างลอตเตอรี่ทุกชนิด
	4D,	Toto,	Singapore	Sweep

ถึงกระนั้น	คาสิโนยังคงเปิดให้บริการได้ทั้ง	2	แห่ง	ทั้ง	Marina	Bay	Sands	กับ	Resorts	
World	Sentosa	โดยนำาเอามาตรการคัดกรองเข้มข้นมาใช้	นักเสี่ยงโชคต้องใส่หน้ากาก
อนามัยและตรวจอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าและออกจากศูนย์คาสิโนทุกแห่ง	จำากัดผู้เล่นต่อโต๊ะ
ไม่ให้เกิน	10	คน	ในอีกด้าน	ผู้ประกอบการก็ต้องลดต้นทุนเพื่อประคับประคองธุรกิจให้ได้
ในยามที่รายได้หดหาย	ดังเช่นปรากฏข่าวเครือ	Genting	Singapore	ลดเงินเดือนผู้บริหาร
อาวุโสและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารระหว่าง	9-18%

อย่างไรก็ดี	Singapore	Turf	Club	สนามแข่งม้าแห่งเดียวของประเทศยังคงจัดแข่งขัน	
กันอยู่	ซึ่งภายหลังห้ามมิให้คนเข้าชมเป็นอันขาด	และลดความถี่จากแข่งสัปดาห์ละ	2	ครั้ง
ลงเหลือสัปดาห์ละครั้งเดียวตลอดเดือนเมษายน

Singapore

malaysia

ระหว่างวันที่	18-31	มีนาคม		2563	มาเลเซียสั่งห้ามพลเมืองของตนเดินทางไปต่าง
ประเทศ	(Outbound)	ไม่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในมาเลเซีย	(Inbound)	และพยายาม
หยุดคนในประเทศ	(Domestic)	ให้อยู่กับที่	โดยคงเหลือไว้แต่บริการที่จำาเป็นบางส่วนเท่านั้น	
แน่นอน	คาสิโนเพียงแห่งเดียวของประเทศก็ไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น	และรัฐบาลได้ตัดสิน
ใจขยายระยะเวลาออกไปอีกหลายครั้ง

Resorts	World	Genting	ในส่วนของโรงแรม	คาสิโน	ภัตตาคาร	สวนสนุกในร่ม	
ศูนย์การค้า	ฯลฯ	ทั้งหมดต้องปิดอย่างไม่มีกำาหนด	นักท่องเที่ยวที่สำารองที่พักไว้แล้วสามารถ
เลือกขอเงินคืนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้	ผู้จัดการประเมินเบื้องต้นว่าเฉพาะเพียง	2	สัปดาห์
ของการบังคับใช้มาตรการช่วงแรกส่งผลให้บริษัทต้องขาดรายได้ไปกว่า	250	ล้านริงกิต		
และกำาหนดเปิดสวนสนุกกลางแจ้งแห่งใหม่คงต้องเลื่อนออกไปจากเดิม

ทันเกม
9

ทันเกม 
8



Australia

Cambodia

รัฐบาลกลางออสเตรเลียตัดสินใจใช้มาตรการปิดธุรกิจในกิจการที่ไม่จำาเป็นต่อชีวิต	
ประจำาวัน	(Shutdown)	โดยระบุชัดถึงคาสิโน	ตั้งแต่	23	มีนาคมเป็นต้นไปจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย	ซึ่งอาจลากยาวไปถึง	6	เดือน	นั่นหมายความว่าตู้โป๊กเกอร์		
(Poker	Machine)	ที่มีกว่า	194,000	เครื่องทั่วทั้งประเทศ	ต้องถูกระงับบริการ	ส่วนการ	
หันไปเล่นโป๊กเกอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทนนั้น	เข้าข่ายเป็นคาสิโนออนไลน์	ยังถือเป็น	
เรื่องที่ผิดกฎหมายออสเตรเลีย

ก่อนหน้านั้นลีกกีฬาภายในประเทศ	ทั้งฟุตบอล	(AFL)	และรักบี้	(NRL)	ก็ตัดสินใจสั่ง	
พักลีกชั่วคราว	ส่วนการแข่งม้าและสุนัขยังคงมีอยู่	แต่เป็นแบบปลอดผู้ชม	ซึ่งนักพนัน
สามารถวางเดิมพันผ่านระบบออนไลน์ได้เพราะกฎหมายอนุญาต

Tabcorp	ผู้ครองส่วนแบ่งตลาดรายใหญ่ยอมรับว่ามาตรการนี้ส่งผลต่อรายได้ของบริษัท
อย่างมาก	เพราะมิใช่เพียงคาสิโนเท่านั้นที่ต้องถูกปิด	แต่ครอบคลุมร้านรับพนันทั่วไปด้วย
ซึ่ง	Tabcorp	มีหน้าร้านมากกว่า	700	สาขาทั่วประเทศ	ทว่ามาตรการข้างต้นยังไม่รวมถึง
ลอตเตอรี่ของบริษัทที่มีขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อ	บริษัทจึงพอมีรายได้จากส่วนนี้เข้ามา
จุนเจืออยู่บ้าง

ปลายเดือนมีนาคม	2563	หลังมีผู้ป่วยภายในประเทศเกิน	100	คน	นายกรัฐมนตรีฮุนเซน
ออกคำาส่ังปิดบ่อนคาสิโนทุกแห่งทันที	มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เวลา	23.59	น.	ของวันท่ี	1	เมษายน	
จนกว่าสถานการณ์จะสงบลงจึงจะอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการได้ตามปกติ	สาเหตุสำาคัญ
เนื่องจากผู้ติดเชื้อจำานวนไม่น้อยทำางานคาสิโนอยู่ที่ปอยเปต	สอดคล้องกับข้อมูลการสอบสวน
โรคของไทยท่ีพบผู้ป่วยบางรายได้รับเช้ือมาจากไปเล่นการพนันท่ีคาสิโนสตาร์ซิต้ีกับสตาร์เวกัส	
ซึ่งตั้งอยู่ปอยเปตช่วงต้นเดือนมีนาคม	ดังนั้น	คาสิโนจึงจัดเป็นสถานที่เสี่ยง

ขณะที่	NagaWorld	คาสิโนมหึมาใจกลางกรุงพนมเปญ	หนึ่งในคาสิโน	Top	15	ของโลก
	เมื่อเทียบกับคาสิโนในประเทศอื่นยังคงได้รับผลกระทบน้อย	ในแง่หนึ่ง	สถานการณ์แพร่
ระบาดรุนแรงและมาตรการเข้มข้นในประเทศอื่นได้ทำาให้นักพนันระดับ	VIP	เลือกมาเล่น	
ที่นี่เพิ่มขึ้น	กอปรกับมีนโยบายปรับลดเงินเดือนพนักงานอยู่แล้ว	ผลประกอบการไตรมาสแรก
ของปีจึงตกลงไปเพียง	1%	เป็นที่น่าจับตามองต่อไปว่าหลังจากคำาสั่งปิดคาสิโนของรัฐบาล
กัมพูชาแล้วนั้นจะส่งผลต่อรายได้มหาศาลที่กลุ่ม	NagaCorp	เคยได้อย่างไรบ้าง

ทันเกม
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ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าปัจจัยเร่งที่ทำาให้อุตสาหกรรมคาสิโนที่ขยายตัวในภูมิภาคนี้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว แปรผันตามกำาลังซื้อของคนจีน เมื่อจีนต้องเผชิญสภาวะโรคระบาดใหญ่ ผลสะเทือน
ย่อมใหญ่โต ผลกระทบที่เห็นแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละประเทศ ยิ่งผูกตัวเองยึดโยงเข้า
กับตลาดจีนมากเท่าใดย่อมไม่พ้นได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

อุตสาหกรรมคาสิโนในเอเชีย-แปซิฟิค 
ขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว แปรผันตามกำาลังซื้อ

ของคนจีน เมื่อจีนเผชิญปัญหา 
ผลสะเทือนย่อมใหญ่โต

นอกเหนือจากประเทศที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	โควิดยังทำาให้ธุรกิจคาสิโนในประเทศ
เกาหลีใต้	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	ต้องหยุดกิจการชั่วคราว	และกระทบหนักต่อรายได้	ขณะที่
ในประเทศที่ยังไม่มีคาสิโนถูกกฎหมาย	แต่เป็นตลาดใหญ่ของการพนันชนิดอื่น	เช่น	ม้าแข่ง
ในญี่ปุ่น	ฮ่องกง	ก็ซบเซาเป็นอันมาก	เนื่องจากใช้มาตรการปิดสนามแข่งโดยห้ามคนดูเข้า
สนาม

กรณีของฟิลิปปินส์ที่ถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์แถบภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก	อีกชาติอาเซียนซึ่งพบจำานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอัตราสูง	สถานการพนันทั้ง
ประเทศ	ไม่ว่าคาสิโนดั้งเดิมหรือแบบออนไลน์	จำาต้องยุติการให้บริการ	เป็นผลจากคำาสั่งของ
ทางการฟิลิปปินส์	เพื่อให้สอดรับกับมาตรการให้ประชาชนอยู่กับบ้านซึ่งบังคับใช้เคร่งครัด
ในหลายพื้นที่	โดยเฉพาะบนเกาะลูซอน	(Luzon)	ฐานที่มั่นสำาคัญของอุตสาหกรรมการพนัน
ออนไลน์และอีกจุดแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสในประเทศ	ทำาให้ตลาดการพนันออนไลน์ใน
ประเทศอื่นที่นิยมเล่นกับเว็บไซต์ของฟิลิปปินส์	เช่น	จีน,	ไทย	ชะงักงันตามไปด้วย	อนึ่ง	
ด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจ	ในที่สุดรัฐบาลก็อนุญาตให้ธุรกิจคาสิโนออนไลน์	(หรือที่เรียก
ย่อๆ	POGOs	มาจาก	Philippine	Offshore	Gaming	Operators	หมายถึงบริษัทที่เสนอให้
บริการเกมพนันแก่ลูกค้าที่อยู่นอกประเทศ)	กลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่	1	พฤษภาคม	2563	
เพราะถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า	3	พันล้านเหรียญ	และก่อให้เกิด	
การจ้างงานคนฟิลิปปินส์กว่า	30,000	คน	ขณะที่คาสิโนแบบเดิมยังคงต้องปิดต่อไป

ขณะที่เวียดนาม	รัฐบาลสั่งให้ปิดคาสิโนทุกแห่งทั่วประเทศ	40	แห่ง	เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจ
ซึ่งมีความจำาเป็นต่อการดำารงชีพ	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	ไม่มีข้อยกเว้นให้แม้แต่	Corona	
Resort	and	Casino	บนเกาะฟู้ก๊วก	คาสิโนแห่งแรกซึ่งได้สิทธิพิเศษในการทดลองให้
คนเวียดนามสามารถเข้าไปเล่นการพนันได้	ก่อนจะอนุญาตให้เปิดได้อีกครั้งเมื่อวันที่	8	
พฤษภาคมที่ผ่านมา

South korea
Philippines

Vietnam
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ในช่วงแรกๆ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประเทศไทยดูดี จวบจนกระทั่ง
มีรายการมวยแชมเปี้ยนเกียรติเพชร วันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่สนามมวยลุมพินี
สถานการณ์ก็เปลี่ยนไป 

ข่าวระบุว่า	มีเซียนมวยคนหนึ่งติดเชื้อโควิดจากคนในครอบครัวซึ่งเดินทางกลับจาก
ประเทศอิตาลี	(แต่ไม่ยอมกักตัวตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม)	เซียนมวยคนนี้เป็น
	Super	spreader	แพร่เชื้อให้คนที่มาสนามมวยวันนั้นมากกว่า	50	คน	และคนป่วยที่ติดเชื้อ
ได้แพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นต่อไปเป็นวงกว้างไปจังหวัดต่าง	ๆ 	ทั่วประเทศ

สนามมวย	การพนันมวย	น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ต้องมี	คำาสั่งสำานักนายก
รัฐมนตรี	ที่	76/2563	ลงวันที่	12	มีนาคม	2563	เรื่อง	จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เรียกโดยย่อว่า	“ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19”	หรือ	ศบค.	และต่อมามีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	รวมทั้งมีการ
รายงานการพบผู้ติดเชื้อ	การเสียชีวิต	และอื่นๆ	แบบวันต่อวัน

เรื่องพนันกับโควิด-19	ไม่จบแค่นั้น	นอกจากการจับกุมแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์	ข่าว	
บุกรวบแก๊งพนันตั้งวงเล่นไพ่	ไฮโล	มีปรากฏตามหน้าข่าวบ่อยครั้ง	แม้จะมีประกาศเรื่อง	
ห้ามการชุมนุม	การทำากิจกรรม	การมั่วสุม	ตั้งแต่วันที่	3	เมษายน	2563	กำาหนดว่า	ผู้ฝ่าฝืน
มีโทษจำาคุกไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	4	หมื่นบาท	หรือทั้งจำาและปรับ	แต่ผลการจับกุม	
ผู้กระทำาผิดรายสัปดาห์พบว่า	3	สาเหตุหลักของการชุมนุมมั่วสุมได้แก่	การดื่มสุรา	เล่น	
การพนัน	และยาเสพติด

	
เฟซบุ๊กมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันได้เผยแพร่	บทสัมภาษณ์	รศ.ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน	์

ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2563	สรุปประเด็นที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้	

สรรหามาเล่า 
เรื่อง : แอรีส
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เหตุที่ผู้คนลักลอบเล่นการพนัน	ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่า	เสี่ยงติดโรค	เสี่ยงโดนจับ	มีโทษทั้งปรับ
ทั้งจำาในอัตราสูง	ก็เพราะว่า	การพนันเป็นสิ่งเสพติดประเภทหนึ่ง คนติดพนันก็เหมือนคนติด
เหล้า ติดยาเสพติด เมื่อติดพนันก็จะทนไม่ไหว ต้องหาทางเล่นการพนัน และที่มากกว่านั้น
คือ การพนันมีลักษณะบางอย่างที่พ่วงด้วยกิจกรรมทางสังคม มีการเล่น มีการพูดคุย มีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม

การขอให้คนเว้นระยะห่าง	อยู่บ้านให้มากในสถานการณ์โควิด	คนติดพนันอาจหันไปเล่น
พนันออนไลน์	เพราะต้องหาอะไรแก้เซ็ง	แก้เบื่อ	คนทำาธุรกิจการพนันออนไลน์จึงเน้นชักชวน
คนให้เล่นพนันออนไลน์แทนที่การออกไปตั้งวงเล่นพนัน	แต่การเล่นพนันออนไลน์ก็เหมือน
เล่นเกม	เล่นไปมากๆ	บางคนก็อาจจะเบื่อ	ขณะที่บางคนไม่คุ้นชินกับการเล่นพนันทาง
ออนไลน์	เพราะฉะนั้น	พนันออนไลน์จึงไม่สามารถทดแทนการตั้งวงเล่นพนันได้ทั้งหมด	
นี่คือเหตุผลที่คนบางกลุ่มยังแอบตั้งวงเล่นพนัน

ท่ีน่ากังวลใจคือ	ท่ีผ่านมาเวลาพูดถึงว่า	เราควรจะทำาอย่างไรให้คนเห็นปัญหาและผลกระทบ	
ของการพนัน	ก็ได้รับคำาตอบว่า	อย่างน้อยที่สุดจัดให้มันอยู่นอกบ้าน	พนันไม่ควรอยู่ในบ้าน	
แต่พนันออนไลน์ได้ทลายกรอบทุกอย่าง	เพราะมันเข้าไปอยู่ในบ้าน	เล่นได้ทุกท่ีทุกเวลา	จึงก่อ	
ให้เกิดผลเสียเยอะ	เรื่องนี้เป็นปัญหาโลกแตกของทุกประเทศ	เพราะแก้ยาก	แต่ถ้ารัฐบาลจะ
พยายามบล็อกบ้างก็ดี	อย่าให้มันเยอะเกินไป	แม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

 ตอนนี้ถ้าจะบอกให้รัฐบาลทำาอะไรที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็คงจะค่อนข้างยาก เพราะ
ว่ารัฐบาลก็มีการควบคุมอยู่แล้วเพื่อมุ่งเป้าป้องกันโรคโควิด-19 ถ้าใครแอบเล่นพนันก็ให้ฝ่าย
ปราบปรามจับกุม แต่ในระยะยาว เมื่อพ้นระยะเวลาแพร่ระบาดไปแล้ว รัฐบาลน่าจะเอาเรื่อง
นี้ไปเป็นบทเรียน และควรจะคิดหากลไกวิธีการแก้ไขปัญหา เช่นให้มีหน่วยงานรณรงค์ส่ง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบเก่ียวกับการพนัน ทำาให้ชุมชนต่าง ๆ  
เข้ามาควบคุมการพนันในชุมชนตัวเอง ฯลฯ
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ปัจจัยด้านชีวภาพ 
ปัจจัยด้านชีวภาพมาจากเรื่องกรรมพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง	

ที่ทำาให้คนบางคนเป็นคนหุนหันพลันแล่น	ขาดความยั้งคิด	ต้องการการกระตุ้นอยู่เสมอ	
(วัยรุ่นเป็นวัยที่มีโอกาสเป็นได้มากกว่าวัยอื่น)	บางคนสนุกเพลิดเพลินกับการเล่นพนันมาก
จนอดใจไม่ได้ที่จะกลับไปเล่นใหม่	และต้องการเล่นเพิ่มขึ้น	เลิกเล่นได้ยาก	บางคนมีความ
สามารถในการใช้ความคิดเชิงเหตุผลควบคุมความปรารถนาแบบหุนหันไม่ยั้งคิดได้น้อยกว่า
บางคน	ทำาให้บางคนเสี่ยงต่อการติดพนันมากกว่าคนอื่นๆ	

สารเคมีที่ทำางานในสมองของคนเราก็มักจะส่งเสริมให้เราทำากิจกรรมที่ทำาให้เพลิดเพลิน
มีความสุขซำ้าอีก	และต้องเล่นการพนันมากขึ้นจึงจะได้ความสนุกความสุขเท่าตอนแรก	
คล้ายกับเรื่องการเสพสิ่งเสพติดอื่นๆ	

บทความ
เรื่อง : รศ.วิทยากร เชียงกูล

การเล่นการพนัน ในบางกรณีหรือสำาหรับบางคนอาจเป็นการเล่นสนุกเพื่อความ
ตื่นเต้น ความสนุก แต่ในหลายกรณีและหลายคนอาจนำาไปสู่การติดการพนัน คือ 
เล่นบ่อย เล่นมากขึ้น เลิกไม่ได้ จนเกิดความเสียหายทั้งเรื่องการเงิน เวลา สมาธิใน
การเรียนหรือทำางาน ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ปัญหาความกังวล ความเครียด
 และปัญหาอื่นๆ ได้ 

การเข้าใจว่าพฤติกรรมติดการพนันจนเป็นปัญหาเกิดจากอะไร	จะช่วยให้เราคิดทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดการพนันได้ดีขึ้น	ทั้งการช่วยตนเองหรือช่วยคนใกล้ชิด

ปัจจุบันนักวิจัยส่วนใหญ่มองว่าโรคติดการพนันมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน	
ทั้งปัจจัยทางความสัมพันธ์	ครอบครัวและชีวิตในวัยเด็ก	พัฒนาการด้านความคิด	จิตใจ	
ลักษณะอุปนิสัยบางอย่าง	สภาพแวดล้อมทางสังคม	วัฒนธรรม	ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเล่นพนันตั้งแต่วัยรุ่น	หรือการเคยผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เจ็บปวด	การโดด
เดี่ยวจากสังคม	การมีความภูมิใจในตัวเอง	การขาดความรู้และทักษะในการจัดการรับมือกับ
ปัญหาด้านความคิดจิตใจ

สาเหตุที่ทำาให้คนเป็นโรคติดการพนัน	พอจะแยกได้เป็น	4	ปัจจัยใหญ่ๆ	คือ

1
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โรคติดการพนัน
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ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
คนบางคนชอบทำาพฤติกรรมบางอย่างซำ้าๆ	จนติด	แม้ว่ามันจะมีผลเสียหายตามมา	

เพราะพวกเขาเรียนรู้ว่าพวกเขาได้ประโยชน์บางอย่างจากการเสพติด	เช่น	
	•	 ลดความเครียด	
	•	 ช่วยปลดปล่อยความน่าเบื่อหน่าย	
	•	 เกิดอารมณ์ความรู้สึกพึงพอใจ	
	•	 คิดไปเองว่าเพื่อจัดการกับอารมณ์หรือสถานการณ์ในทางลบของตนเอง
คนแต่ละคนมีทักษะความสามารถในการจัดการกับอารมณ์หรือสถานการณ์อันไม่

น่าพึงปรารถนาที่ตนได้พบแตกต่างกัน	คนที่มีทักษะความสามารถในการจัดการเรื่อง
ความเครียดได้น้อย	จะขาดความสามารถในการจัดการกับการเสพติดยาเสพติดและการ
เล่นพนัน	ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความพึงพอใจระยะสั้น	แต่จะมีผลเสียหายต่อชีวิตในระยะยาว

แรงจูงใจ	ที่จะบำาบัดตัวเองให้เลิกติดการพนัน	(หรือสารเสพติดอื่น)	เป็นเรื่องสำาคัญ	
การที่คนติดการพนันคนหนึ่งแค่รู้ตัวว่าการเล่นพนันสร้างปัญหา	ยังไม่ใช่แรงจูงใจที่สูงมาก
พอที่เขาจะหยุดหรือเลิกพฤติกรรมที่ไม่เป็นผลดีนี้ได้	แต่นักจิตวิทยามีวิธีที่จะช่วยเพิ่มแรง
จูงใจผ่านการบำาบัดเยียวยาและเทคนิคพิเศษเพื่อการนี้ชนิดต่างๆ		มีการเขียนหนังสือ	
บทความ	และเว็บไซต์ช่วยอธิบายเรื่องนี้ที่เราอาจจะศึกษาหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองได้	
ถ้าการเข้าถึงนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ยังทำาได้ยาก	คนบางคนที่ได้รับการสนับสนุนจากคน
ใกล้ชิดให้พยายามเลิกการเล่นพนันแบบติดจนเป็นปัญหาก็สามารถทำาได้

คนที่มีปัญหาความผิดปกติทางความคิด	จิตใจ	เช่น	โรคซึมเศร้า	โรควิตกกังวล	บ่อย
ครั้งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเสพติด	คนบางคนเล่นการพนันจนติดเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราว
ให้กับโรคซึมเศร้า	โรควิตกกังวลของตน	คนที่มีปัญหาจิตวิทยาด้านอื่นๆ	ด้วย	ควร
พยายามหาทางพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์

การเข้าใจว่า
พฤติกรรมติดการพนันจนเป็นปัญหา

เกิดจากอะไร จะช่วยให้เรา
คิดทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

โรคติดการพนันได้ดีขึ้น 
ทั้งการช่วยตนเองหรือช่วยคนใกล้ชิด
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ความเชื่อว่าชีวิตมีความหมายและเป้าประสงค์บางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าการดำารงอยู่ของ
ตัวเราในฐานะปัจเจกชน	จะเรียกว่าพระเจ้า	สิ่งศักดิ์สิทธิ์	จักรวาล	หรืออะไรก็ตาม	(การ
แปลคำานี้ว่า	จิตวิญญาณ	ออกจะเน้นไปทางศาสนามากไปหน่อย	แต่คำานี้มีความหมาย
สำาหรับคนทุกคน)

คนแต่ละคนมีความหมายและเป้าประสงค์ในชีวิตจากคุณค่าและเป้าหมายที่ตัวเขาเอง
เป็นคนตั้ง	ที่แตกต่างกันไป	ส่วนใหญ่คือความเชื่อทางศาสนาหรือคติความเชื่อแนวใดแนว
หนึ่ง	(เช่น	สังคมนิยม	ระบบนิเวศนิยม)	แต่มีคนบางคนที่ขาดหรือมองไม่ค่อยเห็นความ
หมายและเป้าประสงค์ในชีวิตของเขา	ซึ่งทำาให้เขาแปลกแยกกับคนอื่นๆ	หรือแม้กับตัวเอง
	ทำาให้เขาล้มเหลวที่จะใช้ชีวิตให้ประสานกลมกลืนกับกฎและหลักการสากล	และเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำาให้เขาหันไปพึ่งการเสพติด	ไม่ว่าสารเสพติดหรือการเล่นพนัน	

เนื่องจากมนุษย์อยู่รอดได้ด้วยการเป็นสัตว์สังคม	เรามีความต้องการมีปฏิสัมพันธ	์
การยอมรับจากคนอื่นๆ	ในสังคมสูง		กิจกรรมการพนันบางอย่าง	สถานคาสิโน	สนาม	
ม้าแข่ง	ฯลฯ	ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าสมาคม	และบรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรม	
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	ในสังคมที่ผู้คนในชุมชนมีวัฒนธรรมชอบเล่นการพนันบาง
อย่าง	เช่น	หวยใต้ดิน	ไพ่	ฯลฯ	ทำาให้เด็กเยาวชน	รวมทั้งผู้ใหญ่	เรียนรู้ว่าการพนันนั้นๆ	
เป็นที่ยอมรับในทางสังคมวัฒนธรรมของพวกตน	

อิทธิพลทางสังคมที่สำาคัญที่สุดคือ	ครอบครัว	ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไป
สู่อีกรุ่นหนึ่ง	เมื่อเด็กเห็นคนในครอบครัวสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นพนันบางอย่าง	
พวกเขาก็มองว่าการเล่นพนันคือการช่วยผ่อนคลายความเครียดที่ดีที่สนุกสำาหรับครอบครัว
ของเขา	

ความจริงแล้วนี่คือความเชื่อที่ผิดพลาด	รวมทั้งความเชื่อว่าตนเองมีทางหาเงินจาก	
การเล่นพนันได้ก็ไม่จริง	ในระยะยาวคนเล่นการพนันจะเป็นฝ่ายแพ้	สูญเสียมากกว่าได	้
การพนันจะออกแบบมาให้เจ้ามือชนะเสมอ	นักพนันมืออาชีพที่เก่งในบางเรื่องที่ต้องใช้
ทักษะนั้นมีน้อยมาก	และการพนันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้	ที่มีความไม่แน่นอนสูง

ปัจจัยด้าน Spirituality 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม 
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	 การเลี้ยงดูเด็ก	การกล่อมเกลาทางสังคม	ระบบการศึกษาและชุมชน	จึงควรส่งเสริม	
ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้	พัฒนา	สร้างความเข้าใจ	มองเห็นความหมายและเป้าประสงค	์
ในชีวิต	มองชีวิตและสังคมในแง่บวก	สร้างสรรค์	มีความหมายและมีความสุขที่จะใช้ชีวิต
อย่างพลเมืองผู้รับผิดชอบในสังคม
	 กล่าวโดยสรุปคือ	การพยายามหลีกเลี่ยงจากปัจจัยทั้ง	4	ที่กล่าวมา	หรือสร้างปัจจัยใน
ทางบวกแทน	คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะป้องกันและหรือแก้ไขปัญหาโรคติดการพนันได	้ แม้แต่คน
ที่เคยได้รับอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวมาแล้วในอดีต	ถ้ารู้สาเหตุที่มาก็ต้องหาวิธีแก้ไขทางใด
ทางหนึ่งจนได้	เพราะมนุษย์เราสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้	
	 Maia Szalavitz นักเขียนผู้เคยติดยาเสพติดสมัยเป็นวัยรุ่น และศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้
จากทั้งงานวิจัยและประสบการณ์ตัวเอง สรุปว่า ปัญหาการเสพติดทุกเรื่อง รวมทั้งการพนัน 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผิดพลาดของคนบางคน โดยเฉพาะวัยรุ่นบางคน ซึ่งเราสามารถที ่
จะหาทางเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ว่า การเสพติดทุกชนิดหลอกลวงเราว่า
ทำาให้เรามีความสุขความพอใจได้ชั่วคราว แต่ความจริงแล้วมีผลเสียหายร้ายแรงตามมา

อิทธิพลทางสังคมที่สำาคัญที่สุด
คือ ครอบครัว เมื่อเด็กเห็น

คนในครอบครัวสนุกสนานเพลิดเพลิน
จากการเล่นพนันบางอย่าง 

พวกเขาก็มองว่า
การเล่นพนันคือการช่วยผ่อนคลาย

ความเครียดที่ดีที่สนุก
ความจริงแล้ว

นี่คือความเชื่อที่ผิดพลาด
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เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  
เรื่อง : อุบล สวัสดิ์ผล

การรับรู้
เรื่องการพนันของเด็กเยาวชน

ในวันที่ผู้ใหญ่ในชุมชน
กำาลังกลายเป็นนักพนันข้ามแดน

มีใครบอกได้หรือไม่ว่า ปัจจุบันมีเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนชายแดนจำานวนสัก
เท่าไหร่ที่รับรู้และเคยมีประสบการณ์ข้ามพรมแดนไปเล่นการพนันในคาสิโนประเทศ
เพื่อนบ้าน

	ในยุคข้อมูลข่าวสาร	ทุกคนน่าจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านที่เปิด
ล้อมรอบประเทศไทย	แต่คงมีคนไม่มากนักที่รับรู้แผนการตลาดหรือกลยุทธ์ที่คอยกระตุ้นให้
คนอยากเดินทางไปเล่นการพนันในคาสิโนชายแดน	และคงจะหาได้ยากมาก	ๆ 	ที่จะมีคนใน
ชุมชนเล็ก		ๆ 	แห่งหนึ่งเคยได้รางวัลแจ๊คพอตจากคาสิโนถึง	3	ครั้ง	คุณลองเดาดูซิว่าจะเกิด
อะไรขึ้นหลังจากนั้น

สถานพนันถูกกฎหมายตั้งอยู่ใกล้ชุมชนชายแดน

บ้านไพรพัฒนา	อำาเภอภูสิงห์	จังหวัดศรีสะเกษ	มีพื้นที่เชื่อมต่อประเทศกัมพูชาที่อำาเภอ
อัลลองเวง	จังหวัดอุดรมีชัย	ที่ตั้งของ	ช่องสะงำา	รีสอร์ท	แอนด์	คาสิโน	(Sangam	Hotel	
Resort	&	Casino)	เปิดดำาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี	พ.ศ.	2555	จนถึงปัจจุบัน	เป็น
สถานที่เล่นการพนันถูกกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านที่เน้นให้บริการคนไทย	มีกลยุทธ	์
การตลาดหลากหลาย	มีการจัดโปรโมชั่นยั่วยวนนักพนันตลอดทั้งปี	และมีบริการรถรับส่ง	

นักพนันจากหลายจังหวัด	
สิ่งที่มีมากกว่าชายแดนภูมิภาคอื่นคือ	ประเทศกัมพูชาให้สัมปทานคนไทยเปิด
	สนามบั้งไฟอาเซียน	ช่องสะงำา	เป็นพื้นที่จุดบั้งไฟเพื่อพนันนอกฤดูงานบุญ

ประเพณีบั้งไฟในพื้นที่อีสานใต้	(ที่แต่ละจังหวัดอนุญาตให้จุดบั้งไฟได้	30	วัน
	แต่จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มล่าช้ากว่าจังหวัดอื่น	ทำาให้ในพื้นที่อีสานใต้มีสนาม

บั้งไฟเพื่อพนันตั้งแต่วันขึ้น	1	คำ่าเดือน	6	ถึงแรม	8	คำ่าเดือน	7)	สนาม
บั้งไฟช่องสะงำาเปิดให้บริการนักพนันชาวไทยเป็นระยะ	ๆ	ตั้งแต่

ปลายปี	พ.ศ.	2556	จนถึงปัจจุบัน	เก็บค่าเข้าสนามในแต่ละ
ช่วงเวลาแตกต่างกัน	ระหว่าง	700-1,200	บาทต่อคน	

ระยะแรกนักพนันแต่ละคนต้องขับรถมาที่ด่านชายแดน
เอง	แต่ระยะหลังมีบริการรถตู้รับส่งนักพนันจาก

อำาเภออื่นและจังหวัดใกล้เคียงด้วย
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กระบวนการกลายเป็นนักพนันข้ามแดน

บ้านไพรพัฒนาก็เหมือนกับชุมชนอื่นที่มีการเล่นพนันในชุมชนหลายประเภทมานานแล้ว
	การพนันที่คนในชุมชนชื่นชอบเป็นพิเศษ	นอกจากหวย	โบก	ไพ่	ไฮโล	ก็คือ	ไก่ชน	มีนัก
พนันไม่มากนักที่นิยมเล่นพนันในบ่อน	

ในปี	พ.ศ.	2547	รัฐบาลไทยสร้างถนนผ่านชุมชนเพื่อเชื่อมไปยังช่องสะงำา	และปีต่อ
มาเริ่มดำาเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่	“เมืองใหม่ช่องสะงำา”	ตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดน
ประมาณ	2	กิโลเมตร	แต่ศูนย์กลางของถนนสายนี้อยู่ฝั่งกัมพูชา	ในช่วงที่คาสิโนช่องสะงำา
เปิดให้บริการใหม่	ๆ	ชาวบ้านจำานวนมากมีอาการ	“เห่อของใหม่”	ข้ามพรมแดนไปเล่นการ
พนันในคาสิโน	ในเวลาต่อมาจำานวนชาวบ้านข้ามพรมแดนไปเล่นการพนันลดลงเรื่อย	ๆ 	แต่
ส่วนหนึ่งยังไปเล่นการพนันเป็นระยะ	ๆ	และบางคนเล่นการพนันเป็นประจำา

ที่น่าสนใจ	ชุมชนชายแดนอย่างบ้านไพรพัฒนา	มักมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นเข้าสู่วงจร
การพนันจากการมีอาชีพ	(รับจ้าง)	ขึ้นรถตู้	กล่าวคือ	คาสิโนมีระบบชักนำาหรือส่งเสริมให้
คนเดินทางไปใช้บริการโดยจ่ายเงินให้กับรถตู้ที่พาคนไปเล่นการพนันไม่น้อยกว่าจำานวนที่
กำาหนด	กรณีคาสิโนช่องสะงำากำาหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่า	8	คน	บ่อยครั้งที่รถตู้หาคนขึ้นรถได	้
ไม่ครบ	ทำาให้ต้องเข้าไปในชุมชนก่อนถึงชายแดนเพื่อจ้างชาวบ้านขึ้นรถ	ที่บ้านไพรพัฒนา	
มีหลายคนรับจ้างขึ้นรถตู้	แต่ละคนได้ค่าจ้างครั้งละ	100	บาท	ส่วนใหญ่อายุ	40	ปีขึ้นไป	
บางคนไม่เคยเล่นการพนันในบ่อน	แต่พอเข้าไปในคาสิโนก็ต้องเล่นการพนัน	ถ้าไม่เล่นครั้ง
ต่อไปคาสิโนจะไม่อนุญาตให้เข้า	นานไปชาวบ้านกลุ่มนี้ก็เคยชินกับการข้ามพรมแดนไปเล่น
การพนันในคาสิโน	แม้คาสิโนจะยกเลิกระบบรถตู้แล้วก็ตาม

แน่นอนว่าชาวบ้านบางคนเสียพนันจำานวนมาก	บางคนต้องขายที่	บางคนถึงกับหมดตัว
บางคนหนีไปบวช	บางคนมีสามีใหม่	และมีรายหนึ่งฆ่าตัวตาย	ทุกครั้งที่ทราบข่าวด้านลบ
ชาวบ้านจะข้ามพรมแดนไปเล่นการพนันในคาสิโนน้อยลง	ในทางกลับกัน	เมื่อมีโปรโมชั่น	
น่าสนใจหรือมีข่าวคนในชุมชนได้รางวัลแจ๊คพอตจากคาสิโน	ชาวบ้านจะข้ามพรมแดนไปเล่น
พนันในคาสิโนเพิ่มมากขึ้นทันที

ส่วนการเกิดขึ้นของสนามบั้งไฟอาเซียน	ช่องสะงำา	มีสถานการณ์ต่างออกไป	เนื่องจาก
บ้านไพรพัฒนาเป็นชุมชนเชื้อสายกัมพูชา	ไม่มีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการจุดบั้งไฟ	คนใน
ชุมชนจึงไม่สนใจการเล่นพนันบั้งไฟ	จนถึงปัจจุบันยังไม่มีชาวบ้านจากบ้านไพรพัฒนาเดิน
ทางข้ามแดนไปเล่นพนันที่สนามบั้งไฟอาเซียน	ช่องสะงำา
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การรับรู้เรื่องการพนันของเด็กเยาวชนบ้านไพรพัฒนา

เมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนถือว่าการเล่นพนันเป็นเรื่องปกติ	เล่นพนันกันอย่างเปิดเผย	เด็ก
เยาวชนบ้านไพรพัฒนาจึงซึมซับว่าการเล่นพนันเป็นเรื่องปกติ	และส่วนใหญ่เคยทดลองเล่น
พนันกับเพื่อน	บางคนเคยตามคนในครอบครัวหรือเพื่อนไปเล่นพนันในบ่อน(ในชุมชน)	
โดยเก็บเงินส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองให้ไปโรงเรียนไว้เล่นการพนัน	

เด็กเยาวชนส่วนใหญ่เล่นการพนันเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ตามโอกาส	มีเพียงไม่กี่คนที่เริ่มพัฒนา	
ไปสู่การเล่นพนันแบบจริงจัง	ตระเวนไปเล่นการพนันกับคนหมู่บ้านอ่ืนหรือในงานบุญประเพณี	
ที่มีการเล่นพนัน	และบางครั้งก็ชักชวนเพื่อน	ๆ 	ให้เล่นการพนันด้วยกัน	หรือพาไปเล่นการ
พนันในที่ต่าง	ๆ 	ด้วย	แต่ก็ยังไม่มีเด็กเยาวชนบ้านไพรพัฒนาคิดจะข้ามพรมแดนไปเล่น	
การพนันที่คาสิโนช่องสะงำา	ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคนในชุมชนมองว่าคาสิโนเป็นสถานที่
เล่นการพนันของผู้ใหญ่	เด็กเยาวชนจึงไม่ไปเล่นการพนันที่นั่น	

ข้อมูลการวิจัยเรื่อง	การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
ชายแดนไทย-กัมพูชา	ในปี	พ.ศ.	2561	พบว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
ในชุมชน	มากกว่าครึ่งสามารถระบุประเภทและวิธีการเล่นพนันต่างๆ	สถานที่เล่นพนัน	
รวมถึงอธิบายกระบวนการข้ามพรมแดน	“แบบพิเศษ”	ไม่ต้องผ่านกระบวนการผ่านแดน	
เพ่ือไปเล่นการพนันในคาสิโนหรือสนามบ้ังไฟอาเซียนท่ีช่องสะงำาได้อย่างละเอียด	สรุปได้ดังน้ี

ส่วนที่ 1	การพนันในพื้นที่บ้านไพรพัฒนา	ประกอบด้วย
	•	 การพนันในชุมชนบ้านไพรพัฒนา	ได้แก่	สลากกินแบ่งรัฐบาล	หวยใต้ดิน	หวยอื่น	

ๆ	โบก	ไพ่	ไฮโล	ไก่ชน
	•	 การพนันที่เมืองใหม่ช่องสะงำา	ได้แก่	โบก	ไพ่	ไฮโล	พนันมวย
ส่วนที่ 2	การพนันในพื้นที่อื่น	ถือว่าอยู่นอกชุมชนบ้านไพรพัฒนา	ประกอบด้วย
	•	 การพนันในชุมชนอื่น	ได้แก่	พนันบั้งไฟ	พนันมวย
	•	 การพนันฝั่งกัมพูชา	ได้แก่	พนันในคาสิโน	(ใช้สัญลักษณ์เป็นไพ่)	และพนันบั้งไฟ	

ซึ่งบางวันที่สนามบั้งไฟมีพนันไพ่และไฮโลด้วย
เมื่อให้เด็กเยาวชนเล่าถึงประสบการณ์ด้านการพนันในมิติอื่น	ๆ 	พบว่า	การเล่นได้หรือ

เสียของผู้ใหญ่ที่บ้านส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเด็กเยาวชนชัดเจน	เช่น	ชอบเวลามี
ผู้ใหญ่ในบ้าน	(พ่อ	แม่	หรือญาติ)	เล่นได้	เพราะอารมณ์ดี	ขอเงินง่าย	แต่ไม่ชอบหรือ

บางครั้งถึงกับรู้สึกแย่เวลาพ่อแม่เสียพนัน	เพราะพูดอะไรก็โดนดุ	โดนว่า	บางทีพ่อแม่ก็
ทะเลาะกัน	ฯลฯ	

ในระดับชุมชน	เด็กเยาวชนรับรู้ว่ามีผู้ใหญ่คนหน่ึงในหมู่บ้านใกล้เคียงเคยได้
รางวัลแจ๊คพอตจากคาสิโน	2	คร้ัง	อีกคนหน่ึงเคยได้รางวัลแจ๊คพอต	1	คร้ัง

	แต่ท้ังสองบ้านก็ไม่เห็นรวยข้ึนเลย	ในด้านผลกระทบจากการเสียพนัน	
เด็กเยาวชนรับรู้ไม่มากนัก	(เม่ือเทียบกับผู้ใหญ่ในชุมชน)	

ยกเว้นกรณีท่ีมีคนฆ่าตัวตายในหมู่บ้านใกล้เคียง	
เพราะเป็นเร่ืองท่ีทุกคนในชุมชนรับรู้
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กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้คน
ไทยเดินทางไปเล่นการพนันในคาสิโน

สรุป

ในชุมชนชายแดนมักมีกระบวนการข้ามพรมแดน	“แบบพิเศษ”	และผู้คนตามแนว
ชายแดนมักมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกัน	การเกิดขึ้นของคาสิโนชายแดนจึงเป็น
เสมือนสถานบันเทิงที่เน้นการเล่นพนันแห่งใหม่ใกล้บ้านที่คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย	ตอนเปิด
กิจการใหม่ๆ	ชาวบ้าน	“เห่อของใหม่”	ไปเที่ยวกันเป็นจำานวนมาก	เมื่อเวลาผ่านไปจำานวน
คนข้ามพรมแดนไปเล่นการพนันลดลง	คงเหลือเพียงคนที่ชอบเล่นการพนันที่เดินทางไปเล่น
การพนันที่นั่น	แต่โดยรวมพบว่าคนเล่นการพนันมีจำานวนมากขึ้นและใช้จำานวนเงินในการเล่น
พนันมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนมีคาสิโนช่องสะงำา	โดยนักพนันกลุ่มหนึ่งเริ่ม
ต้นเล่นพนันจากการมีอาชีพ	(รับจ้าง)	ขึ้นรถตู้	

อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนมองว่าการเล่นพนันเป็นเรื่องส่วนบุคคล เรื่องส่วนตัว แม้หลาย
คนจะประสบปัญหาจากการพนัน จนกระทั่งเกิดกรณีที่สมาชิกคนหนึ่งในชุมชนใกล้เคียงเสีย
ชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเพราะมีปัญหาเรื่องหนี้พนันจากการเล่นพนันที่คาสิโน อีกทั้งข้อมูล
จากงานวิจัยของผู้เขียนพบว่าเด็กเยาวชนในชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันและอบายมุข
เพิ่มขึ้น ผู้นำาชุมชนส่วนหนึ่งจึงเริ่มให้ความสำาคัญกับการสร้างการเรียนรู้เท่าทันการพนันให้
กับเด็กเยาวชนในชุมชน เพื่อเป็นวัคซีนให้สามารถควบคุมตนเองไม่ให้เข้าสู่วงจรการพนัน 
และหาวิธีการป้องกันปัญหาจากการพนันของคนในชุมชนที่ยังคงเล่นการพนันอยู่ในปัจจุบัน 
ถ้ามีโอกาสผู้เขียนจะนำาความคืบหน้ามาเล่าสู่กันฟังนะครับ
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หนังสือรวมผลงานวิจัยที่จะทำาให้คุณพบกับความรู้สึกแปลกใหม่ และเมื่อถึงหน้า
สุดท้าย มุมมองที่มีต่อคำาว่า “งานวิจัย” ของคุณจะเปลี่ยนไป

คาสิโนชายแดน	เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องเหมือนนิยายนำ้าดี	เผยให้ผู้อ่านเห็นว่า	ปัจจุบัน
ประเทศไทยถูกล้อมรอบด้วยคาสิโนขนาดใหญ่มากกว่า	30	แห่ง	เจ้าของคาสิโนและลูกทีม
ประกอบกิจการแบบข้ามพื้นที่	และทำาทุกวิถีทางเพื่อดึงเงินออกจากกระเป๋านักพนันไทย
อย่างไร	รวมถึงใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านให้กับนักพนันจีนอย่างไร	

หนังสือเล่าถึง	กลวิธีต่าง	ๆ 	ของคาสิโนที่พยายามสร้างความแปลกใหม่	ตื่นตาตื่นใจ	
รวมถึงเปิดทัวร์พาตะลอนไปเรื่อย	ๆ 	ไม่มีเวลาเปิดปิด	ให้บริการ	24	ชั่วโมง	ไม่ต่างจากร้าน
สะดวกซื้อ	ที่น่าสนใจกว่านั้น	เจ้าของธุรกิจคาสิโนคือผู้มีความสามารถด้านการจัดการเป็น
เลิศ	นอกจากต้องบริหารจัดการคาสิโนให้มีกำาไร	เจ้าของธุรกิจคาสิโนยังต้องสามารถ	“คุย”	
เพื่อทำาข้อตกลงกับผู้มีอำานาจหลายฝ่ายของทั้งสองแดน	ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	
ทั้งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับภาคสังคมด้วย	

ด้านนักพนัน	นอกจากคาสิโนที่ตั้งอยู่ล้อมรอบประเทศไทย	ในประเทศยังมีบ่อนเถื่อน
มากมายให้เลือกใช้บริการ	แถมเจ้าของบ่อนเถื่อนบางรายเป็นเจ้าของคาสิโนชายแดน	
บางรายเช่าพื้นที่ในคาสิโนชายแดนไว้บริการให้นักพนันด้วย	

เมื่อเปิดถึงหน้าสุดท้าย ผู้เขียนรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ทำาหน้าที่เสมือนธงเตือนภัยที่กำาลัง
โบกสะบัด ส่งสัญญาณให้คนไทยได้ตระหนักถึงภัยของการพนันที่กำาลังกัดเซาะผู้คนและ
เศรษฐกิจสังคมไทย หากคนไทยยังเพิกเฉยต่อปัญหาการพนัน ภัยพนันจะก่อตัวจนกลายเป็น 
“ภัยร้าย” ทำาลายนักพนัน ทำาลายลูกหลาน และจะทำาลายเศรษฐกิจไทยในอนาคตอันใกล้

มุมนักอ่าน  
เรื่อง : ธิดา

คาสิโนชายแดน 
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การเว้น
ระยะห่าง

จากพนัน

คลิก
เรื่อง : นิก

โลกาภิวัตน์โดนพิษโควิด-19 รัฐบาลหลายประเทศใช้นโยบายล็อคดาวน์ ห้ามการ
เดินทาง ห้ามพบปะสังสรรค์ ห้ามสารพัด ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม คน
เล่นพนันจำานวนมากต้องเว้นระยะห่างจากพนัน

ช่วงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหยุดแข่งขัน	เพจพนันบอลเหงามาก	บางเพจเปิดแทงบอลชื่อ
แปลก	ๆ 	เพื่อนหลายคนไม่สนใจเล่นพนัน	หันไปตามสตรีมเกมผ่าน	twitch	ช่อง	‘โคตรคูล’	
ของพี่โอ๊ต	ปราโมท	ปาทาน	กับเพื่อน	ๆ 	มันส์กว่าเยอะ	แถมได้ประกาศให้โลกรู้ว่า	การเล่น	
เกมก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม	เพราะพี่โอ๊ตเอาเงินที่ได้จากการสตรีมเกมไป
บริจาคให้โครงการ	S2S	Fly	High	ร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทย	นำาไปสร้างห้อง
ซ้อมดนตรีที่เคย	ถูกเพลิงไหม้		

ช่วงกองสลากหยุดออกรางวัล	งวด	1	เมษายน	ถึงงวด	1	พฤษภาคม	2563	รวม	3	งวด	
โฆษณาหวยออนไลน์ยิงเข้ามือถือรัว	ๆ 	แต่คนเล่นหวยรอบตัวผมบอกว่า	“เห็นแล้วก็เฉย	ๆ 	
ไม่ได้อยากเล่น(หวยออนไลน์)”	เค้าเล่นแค่หวยกองสลาก	ไม่สนใจซื้อหวยอื่น	พูดง่าย	ๆ 	
พอกองสลากหยุดออกรางวัล	คนเล่นหวยก็หยุดหมกมุ่นหาเลข	สื่อหยุดเสนอเลขเด็ด	ไม่มี
ใครสนใจเรื่องหวย	“หวยไม่ใช่สิ่งจำาเป็นในชีวิต”

พิษโควิด-19 ทำาให้คนเล่นพนันบางกลุ่ม บางประเภท ได้เว้นระยะห่างจากพนัน แต่ก็
ต้องระวัง ‘โปรโดนใจ’ ของเว็บพนันออนไลน์ อย่าหลงกดเข้าไปเล่นเด็ดขาด เจ๊งทุกราย...
ยืนยันโดยคนทำาเว็บพนันออนไลน์ครับ

ทันเกม
23

ทันเกม
23

ทันเกม 
22



ปท่ี 8 ฉบับท่ี 20 เดือนสิงหาคม 2563

ผลกระทบจาก 
COVID-19
ตออุตสาหกรรม
การพนันในเอเชีย
- แปซิฟค

เหตุผลท่ีเรา
ตองจับตามอง
การพนันออนไลน

เพราะเหตุใด
คนบางคนจึง 
‘ติดการพนัน’ ?
ปจจัย 4 ขอ 
ท่ีคุณควรรู

เด็กรับรูเร่ือง
การพนันอยางไร ?
ในวันท่ีผู ใหญกําลัง
กลายเปนนักพนัน
ขามแดน

ปญหาการเสพติดทุกเร่ือง รวมท้ังการพนัน 

เปนกระบวนการเรียนรูท่ีผิดพลาดของคนบางคน 

ซ่ึงเราสามารถหาทางเรียนรู ใหม ใหถูกตอง

ตามความเปนจริงไดวา การเสพติดทุกชนิด

หลอกลวงเรา หลอกวาจะทําใหเรามีความสุข

มีความพึงพอใจ แตความจริงแลวกลับ

สงผลเสียหายรายแรงตามมา

Maia Szalavitz 
นักเขียนผูเคยติดยาเสพติด

สมัยเปนวัยรุน


