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บรรณาธิการ
ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล

วันนี้ ‘ทันเกม’ ของเราพาลงพื้นที่ไปรู้จักการพนันพื้นบ้าน ที่ยังถูกตีความแบบ

สุ่มเสี่ยงว่า มันคือเกมการพนันหรือมันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ธำารงไว้ซึ่ง 

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนกันแน่ ?

สำาหรับ การลงพื้นที่ฉบับนี้ เราจะพาท่านผู้อ่านทัวร์ทั่วไทย ในแบบขึ้นเหนือ ล่อง

ใต้ เหว้าอีสาน กันเลยทีเดียว โดยเริ่มจากการพนันวัวชนของทางใต้ที่มีนัยยะทางการเมือง

แอบแฝงอยู่อย่างแยบยล ไปสู่การชนไก่ที่กระจายอยู่ทั่วหัวระแหงทั้งภาคเหนือและภาคกลาง 

ซึ่งว่ากันว่ามันสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ดีหนักหนา ไล่มาจนถึง

ภาคอีสานที่บั้งไฟกลายร่างจากพิธีกรรมในประเพณีขอฝนมาเป็นพิธีกรรมในประเพณีขอเงิน

แทน

การเปลี่ยนผ่านของประเพณีท้องถิ่นตามบริบททุนนิยมแห่งยุคที่กลายรูปเป็นการพนัน

ขันต่อในระดับรากหญ้า จึงเป็นคำาถามที่น่าสนใจของสังคมไทยในปัจจุบันที่ต้องหาจุดสมดุล

ของการบรรจบระหว่างการอนุรักษ์ซึ่งประเพณีดั้งเดิมกับความทันสมัยที่เข้ามา 

จุดสมดุลนั้นจะสามารถนำาพาความศิวิไลท์หรือความถดถอยมาให้กับประเทศและ

สังคมหรือไม่อย่างไร อันนี้คงต้องให้คนไทยอย่างเรา ๆ ร่วมกันตอบ
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เรื่องเด่นในฉบับ

เศรษฐศาสตร์การเมืองของบ่อนการพนันพ้ืนบ้าน

สรรหามาเล่า

เมื่อการพนันก้าวหน้าแต่กฎหมายล้าหลัง	 	

เรื่องจาก...ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ชนไก่พันล้าน	:	

สังเวียนเดือด	กับคราบเลือดและเสียงเชียร์	 	

	

บทความ

พนันบั้งไฟ	:	แม้แต	่“พระยาแถน”	ยังถูกโกง	 	

สัมภาษณ์พิเศษ

ดร.วิเชียร	ตันศิริคงคล	 	 	

มองตำารวจผ่านอดีตสารวัตร	

กับเหตุผลที่ต้องแก้กฎหมายพนัน

มุมนักอ่าน

เว็บเด่นประเด็นพนัน	 	 	

คลิ๊ก

ซื้อหวย..ช่วยชาติ	 	 	

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำา
ข้อความใดๆไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ

จุลสาร “ทันเกม”
เจ้าของ  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
สถานที่ติดต่อ ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6299
   e-mail:thaicgs@gmail.com 
บรรณาธิการบริหาร  รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
บรรณาธิการ ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
กองบรรณาธิการ ศิริพร ยอดกมลศาสตร ์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
   ทิพากร  วิชิตาเลิศพงศ์
รูปเล่ม   1Q6
พิมพ์ที่   โรงพิมพ์เครือข่ายเดือนตุลา

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.gamblingstudy-th.org
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/gamblingstudy
สนับสนุนโดย แผนงานสนับสนุนศูนย์วิจัยปัญหาการพนัน
   สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ข้อเท็จจริงประการหน่ึงของสังคมไทยคือ การพนันเป็นเร่ืองคาบเก่ียว

กับกลไกและอำานาจรัฐหลายระดับ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองและตำารวจ 

และตัวบทกฎหมาย อาทิเช่น กฎหมายระบุว่าประชาชนสามารถขอ

อนุญาตเล่นพนันบางประเภทได้ แต่ในทางปฏิบัติ การจะได้รับอนุญาต

ให้เล่นการพนันหรือไม่น้ัน ข้ึนอยู่กับผู้มีอำานาจในการตัดสินใจระดับ

ต่างๆ เช่นผู้ว่าราชการจังหวัด (ซ่ึงแต่ละท่านอาจมีนโยบายเฉพาะตัว) 

และเง่ือนไขสภาพการณ์หน่ึงๆ (เช่นการรณรงค์สังคมปลอดอบายมุข) 

ผลคือ ในทางปฏิบัติ การพนันเกือบจะเป็นส่ิงผิดกฎหมายท้ังหมด และ

ได้กลายมาเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆท่ี

อาจเรียกรวมกันในท่ีน้ีว่า “ส่วย”

รายงานบทสังเคราะห์การพนันพื้นบ้าน จากผลงานวิจัยชุดการพนันพื้นบ้าน 3 

ประเภท คือ การพนันวัวชน การพนันไก่ชน และการพนันแข่งบั้งไฟ เมื่อพิจารณาจาก

ประเด็น “เศรษฐศาสตร์การเมืองของบ่อนการพนันพื้นบ้าน” อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า ทั้ง

ประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน (วัวชนและไก่ชน) และพิธีกรรมความเชื่อ (บั้งไฟ) ได้นำาไป

สู่ธุรกิจการพนันที่มีขอบเขตกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อมี “ส่วยการพนัน” ประเภทต่างๆ

เข้ามาเกี่ยวข้อง

“ส่วยการพนัน” ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผลประโยชน์  และมีแนว

โน้มที่จะขยายใหญ่โตมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของการเล่นพนัน และนับว่ามีส่วน

สำาคัญที่ทำาให้จำานวนผู้เล่นการพนันเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความปลอดภัย

จากการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ผู้เล่นหน้าใหม่ใน “บ่อนป่า” ของกรณีไก่ชน 

หรือ กลุ่มนักพนันมือสมัครเล่นของ “บั้งไฟภาคอีสาน” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักพนันรายย่อย

ที่เน้นความตื่นเต้นจากการเล่นพนันมากกว่าการหารายได้ นอกจากเป็นการเสริมสร้าง

นิสัยในการเล่นพนันแล้ว กลุ่มนักพนันหน้าใหม่เหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจกลายมาเป็นผู้เล่น

ประจำาในอนาคตได้ เช่นกรณีบั้งไฟ มีบั้งไฟให้เล่นพนันกันตลอดทั้งปีในเขตอีสานเหนือ 

เศรษฐศาสตร์การเมืองของ

บ่อนการพนันพื้นบ้าน
ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ เขียน    CGS Team สรุป
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าของบ่อน/เจ้าของสนาม และเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม

ระหว่างเจ้าของบ่อนกับสังคมของตัวเอง หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ทางอำานาจระหว่างเจ้าของ

บ่อนกับเครือข่ายอำานาจรัฐ พบว่า

กรณีวัวชนภาคใต้ เจ้าของสนาม/บ่อน นอกจากจะต้องเป็นผู้มีอิทธิพลต่อชาวบ้านในวง

กว้างแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีต่อทางราชการ และนายบ่อนยังสามารถใช้สถานภาพดังกล่าว

นี้เพื่อเปิดโอกาสหรือเป็นช่องทางในการเลื่อน(หรือยกระดับ)สถานภาพทางสังคมของตัวเอง และ

หรือเครือญาติให้สูงขึ้น และบางส่วนได้ตกตะกอนกลายมาเป็นชนชั้นนำาทางสังคม (elite) ทั้งใน

ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ในเวลาต่อมา

สนามวัวชน จึงเป็นพื้นที่ทางสังคมใน “การแสดงพลังอำานาจในเชิงอิทธิพลของเจ้าของ

บ่อน” อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ของนักจัดการบ่อนการพนันวัวชนหลายๆคนในยุคต่อ

มา ให้ทราบและเข้าใจถึงการมีหน้ามีตาที่สามารถเทียบเคียงกับอำานาจรัฐหรืออำานาจราชการ

ได้ พร้อมๆกับการที่เจ้าของบ่อนสามารถใช้ความกว้างขวาง ความมีอิทธิพล เป็นเส้นทางเข้าสู่

ตำาแหน่งทางการเมือง 

ที่สำาคัญ การเลื่อนสถานภาพทางสังคมของเจ้าของบ่อนวัวชน ยังทำาหน้าที่เป็นต้นแบบที่นำา

มาสู่การผลิตซำา (reproduction) ชนชั้นนำาทางสังคมในภาคใต้ ดังกรณีตัวอย่างจากเจ้าของบ่อน

ซ้อม ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความเป็นเจ้าของบ่อน/นายสนามเป็นช่องทางสำาหรับการเลื่อน

ฐานะทางสังคมและเป็นฐานเสียงทางการเมือง 

“วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการเป็นเจ้าของสนามซ้อมหรือบ่อนเถื่อนนั้น ไม่ได้คาดหวัง

ในประเด็นธุรกิจ คือการมีรายได้ แต่ต้องการใช้เป็นพื้นที่ทางสังคม แสดงให้เห็นถึงบารมี ความ

มีพลังอำานาจ หรือภาษาชาวปักษ์ใต้ที่ว่า ‘เป็นบุคคลพอได้’ ตรงกับนิสัยหรือค่านิยมของคนใต้ที่

ชอบ ‘คนเลง’ และ ‘ได้หรอย’ เพื่ออวดอ้างในชุมชนว่าสามารถเปิดบ่อนได้ ทำาให้เป็นที่รับรู้รับ

ทราบของประชาชนในย่านนั้น โดยหวังว่าจะได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในระดับ 

สจ. หรือ ส.อบต. หรือกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่มีการอ้างว่า จัดชนเพื่อนำาเงินไปให้การกุศล”

ทัน
เก

ม 
5
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กรณีไก่ชน (ภาคเหนือและภาคกลาง) และกรณีบั้งไฟภาคอีสาน ก็อาจถือได้ว่าบ่อน

พนันเป็นพื้นที่ทางสังคมในการแสดงอิทธิพล บารมี และอำานาจ ของเจ้าของบ่อนได้ไม่มาก

ก็น้อย แม้ว่าประเด็นนี้อาจดูไม่เด่นชัดและไม่ยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับเจ้าของบ่อน/นายสนามวัว

ชนในภาคใต้ 

และดูเหมือนว่า ทั้งเจ้าของสนาม/บ่อนไก่ชน และ “ผู้จัด หรือ โปรโมเตอร์” (ซึ่งหมาย

ถึง ผู้จัดหาบั้งไฟเพื่อทำาการจุดแข่งขัน เพื่อให้นักพนันได้เล่นการพนัน) ส่วนใหญ่หรือเกือบ

ทั้งหมดไม่ได้ใช้หรือไม่อาจใช้ช่องทางและโอกาสจากการเป็นเจ้าของบ่อนหรือผู้จัด ในการ

เลื่อน(หรือยกระดับ)สถานภาพทางสังคมของตัวเองและ/หรือเครือญาติให้สูงขึ้น หรือพัฒนา

ไปสู่การเป็นชนชั้นนำาทางสังคม (elite) ดังเช่นกรณีวัวชนภาคใต้

สิ่งที่พอมองเห็นอย่างคร่าวๆคือ การพัฒนาไปสู่การเป็น “เครือข่ายกลุ่มผลประโยชน์” 

ในธุรกิจอุตสาหกรรมการพนัน เช่น

กรณีไก่ชน (ภาคเหนือและภาคกลาง) เจ้าของสนาม/บ่อน โดยทั่วไปต้องมีความ

สัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดกับกลไกอำานาจรัฐ เนื่องจาก “คนที่จะตั้งบ่อนหรือเจ้าของบ่อน

หลีกไม่พ้นที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมือง นักธุรกิจ ข้าราชการ ทางบ่อนชนไก่จะ

ต้องมีการกันงบก้อนหนึ่ง เรียกว่า ‘ค่ารอยัลตี้’ เอาไว้สำาหรับรักษาความสัมพันธ์กับคนเหล่า

นี้ เช่น การเลี้ยงส่ง เลี้ยงต้อนรับ”

กรณีบั้งไฟภาคอีสาน ผู้จัดหรือโปรโมเตอร์จำาเป็นจะต้องเป็นผู้มีอิทธิพล คือเป็นบุคคล

ที่คนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ และมีความสัมพันธ์กับฝ่ายปกครองและตำารวจ เป็นผู้รู้

ช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และรู้วิธีจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ผู้จัด

บั้งไฟยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมือง เช่น “สนามใหญ่มักอยู่ในเขตอีสานใต้ ซึ่ง

เป็นพื้นที่ที่มีการเล่นการพนันบั้งไฟมาก่อนพื้นที่อื่น สนามใหญ่มักจัดในเขตพื้นที่ที่มีนักการ

เมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้ความสำาคัญ และเข้าสนามเป็นประจำา โดยเข้าไป

สนับสนุนการจัดงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้จัดส่วนใหญ่เป็นคนของนักการเมืองนั่นเอง”

ทัน
เก

ม 
6
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1. การพนันเสี่ยงโชค หรือ game of chance 

2. ล๊อตเตอรี่

3. คาสิโน

4. แมชชีน เครื่องเล่นต่างๆ 

5. การทายผลการแข่งขัน หรือ betting

6. การละเล่นชนิดหนึ่งซึ่งนิยมกันมากในยุโรปคือ บิงโก

7. การพนันผ่านสื่อออนไลน์ หรือ media gambling service

8. การพนันส่งเสริมการขาย หรือ sales promotion gambling  

9. การพนันเสี่ยงโชคตามงานการกุศล  

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร ถกเถียงต่อได้ และควรคุยกันอย่างกว้างขวางก่อนจะ

ประกาศใช้ พ.ร.บ.การพนัน ฉบับใหม่ 

ส
รร

ห
าม

าเ
ล่าเมื่อการพนันก้าวหน้า

แต่กฎหมายล้าหลัง
เรื่อง : นกฮูก

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจัดเวที

พูดคุยเรื่องกฎหมายการพนัน ซึ่งฉบับที่ใช้อยู่ล้าหลัง ใช้มาตั้งแต่

ปี 2478 จึงตามไม่ทันวิธีการเล่นแบบใหม่ๆที่ซับซ้อน มีการใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ออนไลน์กันได้ทุกที่ทุกเวลา

พนันเป็นอบายมุข หลายคนจึงอยากให้ดูตัวอย่างกฎหมายในกลุ่มเดียวกัน คือ 

ยาสูบกับแอลกอฮอล์ หลักกฎหมายควรพุ่งเป้าไปที่การควบคุม กระบวนการและขั้น

ตอนการออกใบอนุญาตต้องชัดเจน โปร่งใส มีคณะกรรมการพิจารณาจากหลายฝ่าย 

มีเงื่อนไขและบทลงโทษที่เข้มงวด รุนแรง เช่น ค่าปรับสูง การเพิกถอนใบอนุญาตทั้ง

แบบชั่วคราวและถาวร ฯลฯ

กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ได้ ต้องเขียนให้สอดรับกับ

ข้อเท็จจริง คนเล่นพนันเล็กน้อยเพื่อความสนุกสนาน 

ดูแลยาก และไม่ก่อปัญหารุนแรง อาจจะต้องยอม

ให้เล่นได้ แล้วคุมเข้มเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหา 

ส่งผลกระทบต่อสังคม คือพวกที่ทำาเป็นธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมการพนัน

ปัญหาสำาคัญจึงอยู่ที่การให้ความหมาย อะไร

คือการพนันที่ต้องควบคุม ตัวอย่างการนิยามของต่าง

ประเทศที่น่าสนใจเอามาใช้เป็นแนวทาง คือวิธีแบ่งการ

พนันเป็น 9 ลักษณะ ได้แก่
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ชนไก่พันล้าน

เรื่อง : ทองใบ สิงสีทา

สังเวียนเดือด 
กับคราบเลือดและเสียงเชียร์

ไก่ชน  สัตว์เลี้ยงหลังบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน  มีความรักความ

ผูกพันกันอย่างแนบแน่น  ต่อมาได้ขยายและพัฒนามาเป็น “ซุ้มไก่ชน” ที่

รวบรวมไก่เก่งจากแหล่งต่าง ๆ มาเพาะเลี้ยง ฝึกซ้อมให้ไก่เก่งมากขึ้น ๆ 

เพื่อนำาออกชน “กินเงินเดิมพัน”  โดยมีมือนำาประจำาซุ้มทำาหน้าที่เลี้ยงดู

และฝึกฝนให้ไก่เกิดทักษะความสามารถในการชน  “กราดนำา กราดแดด” 

ให้ไก่เกิดความอึด ทนทานต่อการถูกจิกตีเวลาต่อสู้  

ไก่ชนตัวหนึ่งจะมีอายุการชน 2-3 ปี  ใน 1 ปีเจ้าของไก่สามารถนำาออกชนได้ 2-3 ครั้ง  

ขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการชนแต่ละครั้ง  ไก่ชนที่ปลดระวางจะถูกนำาไปเป็นพ่อ

พันธุ์ขยายพันธุ์ต่อ  บางตัวก็อาจจะถูกเชือด ปรุงเป็นอาหาร 

บนความสนุกสนานตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจากการชนไก่ ได้สร้างความเจ็บปวดสูญเสีย สภาพ

ที่เห็นซ่อนเร้นการแสวงหาผลประโยชน์ บ่อนชนไก่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เล่นพนันที่เซียนพนัน

สามารถได้เงินพนันจากนักพนันที่ยังมือไม่ถึงเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจที่หวังผล

กำาไรด้วย

จากบ่อนเล็กก้าวสู่สังเวียนใหญ่ 

การชนไก่ เป็นกิจกรรมแห่งความสนุกสนาน เป็นวิธีสร้างรายได้ของเจ้าของบ่อน และ

เป็นช่องทางหารายได้ของเซียนพนัน การชนไก่สามารถสร้างความมั่งคั่งและความสูญเสียเป็น

เงินจำานวนมากต่อปี 

เจ้าของไก่ชนที่เลี้ยงดูไก่มีเป้าหมายหลัก คือ นำาไก่ไปชนให้ได้ชัยชนะ
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การพัฒนาไก่ให้กลายเป็นไก่ชนจึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำาคัญอย่างมาก เริ่มจากการคัด

สายพันธุ์ การจับคู่เปรียบชน ซ้อมปลำาในบ่อนบ้านหรือบ่อนป่าเพื่อดูเชิงการชนของไก่ เมื่อ

เห็นว่ามีเชิงชนดี มีลูกล่อลูกชนดี เจ้าของไก่ก็จะนำาออกซ้อมปลำาสลับกับการฝึกฝนให้เกิด

ความอดทน “เหนียว” ฝึกหัวใจนักต่อสู้ และพัฒนาให้เก่งขึ้น  

ในขั้นซ้อมปลำาในบ่อนบ้านหรือบ่อนป่าแต่ละครั้งจะมีการเล่นพนันชนไก่ไปด้วย การซ้อม

ปลำานี้จะเกิดขึ้นหลายครั้งจนเจ้าของไก่มีความมั่นใจในความ “เก่ง” ของไก่ตนเองจึงจะนำาไก่

ออกเปรียบชนในบ่อนขนาดใหญ่ต่อไป 

จากการวิจัยเรื่อง การพนันชนไก่ในพื้นที่จังหวัดหนึ่งของภาคกลาง พบว่ามีบ่อน

ชนไก่ที่เป็นบ่อนบ้านหรือบ่อนป่าจำานวนมากตั้งกระจัดกระจายอยู่ในเกือบทุกตำาบล มี

จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ตำาบลทั้งหมด เจ้าของบ่อนเปิดดำาเนินการโดยไม่

ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แต่จะจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษ

หรือ “ค่าส่วย” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแทน เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม 

บ่อนบ้านหรือบ่อนป่าเปิดให้มีการชนไก่ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน  มีไก่เข้าชนเฉลี่ย

ประมาณ 3 คู่ วงเงินเดิมพันไม่มาก แต่สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่คือ เป็นสถานที่ฝึกนักพนันรุ่น

ใหม่ ฝึกการดูไก่ชนที่มีลักษณะดี ชั้นเชิงดี เพื่อก้าวไปเล่นพนันในบ่อนชนไก่แบบธุรกิจที่

ใหญ่กว่า 

บ่อนชนไก่แบบธุรกิจ เป็นบ่อนที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากการ

วิจัยพบว่า มีดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเกือบ 10 แห่ง เปิดชนไก่ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ มี

ไก่ชนครั้งละ 10-12 คู่ นักพนันทั้งเซียนพนันและนักพนันสมัครเล่นเข้าเล่นพนันไม่น้อย

กว่าครั้งละ 300 คน ทัน
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ความสนุกสนานและความเจ็บปวด

การพนันชนไก่ได้สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นแก่ผู้เข้าชมตลอดเวลา ยิ่งได้เดิมพัน

ด้วยยิ่งจะทำาให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นมากขึ้น ส่งเสียงเชียร์ดังมากขึ้น 

การพนันชนไก่แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

• การพนันระหว่างเจ้าของไก่ชนที่เปรียบจับคู่ชน เรียกว่า “การเดิมพัน” 

• การพนันต่อรองระหว่างไก่กำาลังชนกัน เรียกว่า “การเล่นนอก” 

การพนันชนไก่แบบเดิมพัน วงเงินเดิมพันน้อยกว่าการพนันแบบเล่นนอก แต่จะได้

เสียกันชัดเจนกว่า 

ส่วนการเล่นนอก นักพนันต้องอาศัยชั้นเชิงในการพิจารณาลีลาการชนของไก่แล้ว

ส่งเสียงต่อรอง หลอกล่อให้นักพนันคนอื่นอยากจะเล่นพนัน เมื่อเห็นว่าตนจะเสียพนันก็

สามารถเล่นพนันต่อรองแบบอื่นเพื่อให้เสียพนันน้อยลงได้

บ่อนชนไก่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เล่นพนันที่
เซียนพนันสามารถได้เงินพนันจากนักพนัน
ที่ยังมือไม่ถึงเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนทาง
เศรษฐกิจที่หวังผลกำาไรด้วย

จากการวิจัยพบว่า เจ้าของบ่อนชนไก่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี เกิด

นักพนันชนไก่ไม่น้อยกว่า 3,080 คน 

วงเงินเดิมพันของบ่อนป่าหรือบ่อนบ้านรวมทุกแห่งมีสูงกว่า 14 ล้านบาทต่อปี 

บ่อนชนไก่แบบธุรกิจมีวงเงินเดิมพันรวมทุกแห่งกว่า 36 ล้านบาทต่อปี ส่วนวงเงินเล่น

นอกของบ่อนชนไก่ทุกประเภทในจังหวัดมียอดรวมสูงถึง 1,154 ล้านบาทต่อปี ได้เสีย

จริงๆ รวมต่อปีไม่น้อยกว่า 460 ล้านบาท ดังนั้นถ้ารวมเงินพนันที่ได้เสียกันทั้งเงินเดิม

พันและเงินเล่นนอก ในรอบ 1 ปีจะมียอดเงินได้เสียพนันกว่า 510 ล้านบาท 

ผู้ที่ได้เงินพนันคือ เซียนพนันและเจ้าของไก่ที่ชนชนะ ผู้เสียพนันคือ เจ้าของไก่

หรือซุ้มไก่ที่ไก่ชนแพ้และนักพนันสมัครเล่นทัน
เก
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ทางออกอยู่ไหน

การพนันชนไก่ควรจะเป็นการละเล่นของชุมชนที่ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นชุมชน การเกิดธุรกิจการพนันก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้เลี้ยงไก่ชน ยกระดับราคา

ไก่ชนให้สูงขึ้น การชนไก่มีส่วนทำาให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 

แต่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการสร้างนักพนันหน้าใหม่ขึ้น ครอบครัวสูญเสียเงิน

ไปกับการพนัน เส่ียงต่อการทะเลาะวิวาท หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมีรายได้

นอกระบบ อาจจะกลายเป็นค่านิยมใหม่ในการหารายได้นอกระบบของเจ้าหน้าที่รัฐ

มากขึ้น

ต้องยอมรับร่วมกันว่า เราไม่สามารถขจัดบ่อนชนไก่ให้หมดไปจากสังคม
ไทยได้ แต่จะทำาอย่างไรไม่ให้ขยายตัวมากขึ้น 

ในการแก้ไขปัญหา รัฐอาจจะต้องจำากัดขอบเขตและกำาหนดให้มีกฎระเบียบใน

การควบคุมกิจการบ่อนชนไก่ให้รัดกุมมากขึ้น เช่น  

• ซุ้มไก่ชน บ่อนชนไก่ทุกประเภทต้องขึ้นทะเบียน 

• มีประมาณการรายได้เพื่อประมาณการเสียภาษี 

• กำาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิเข้าบ่อนชนไก่ 

• นักพนันควรมีบัตรประจำาตัวเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเล่นพนัน 

• รัฐต้องลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตจัดตั้งบ่อนชนไก่เพื่อ

  ลดปัญหาการไปพึ่งพาผู้มีอิทธิพลหรือการจ่ายส่วยแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 

• รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำาหน้าที่ด้านการอนุญาต การควบคุม

  คุณภาพ และการกำากับดูแลเกี่ยวกับธุรกิจการพนันทุกชนิด 
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ม พนันบั้งไฟ
แม้แต่ “พระยาแถน” ยังถูกโกง
เรื่อง : สดใส สร่างโศรก

จารีตประเพณีท่ีชาวอีสานยึดถือตามระบบฮีต 12 คอง 14 เบ้ืองหลัง

พิธีกรรมคือกุศโลบายให้คนในชุมชนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน

ในรอบปี โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ี ความรักสามัคคีของคนในสังคม ซ่ึง

ในเดือน 6 ตามจันทรคติ อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน อันเป็น

ช่วงเร่ิมฤดูทำานา มีบุญประจำาเดือน 6 คือ “บุญบ้ังไฟ” กิจกรรมสำาคัญ

ได้แก่ การจุดบ้ังไฟ เพ่ือบูชาพระยาแถน 

ตามตำานานเล่าว่า หลังจากฝนไม่ตกถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน พวกสัตว์ต่าง ๆ ได้รับ

ความเดือดร้อน จึงชวนกันรบกับพระยาแถน (เทวดาผู้ดลบันดาลให้เกิดฝน โดยการบอกให้

นาคเล่นนำา ก็จะเกิดฝน) ในที่สุด พวกสัตว์ที่นำาโดยพระยาคันคาก (พระยาคางคก) ก็ชนะ 

จับพระยาแถนมัด จนพระยาแถนยอมทำาตาม ตั้งแต่นั้นฝนก็ตก โดยนัดหมายกันว่า ในทุก

ปีเมื่อมีการจุดดอกไม้บูชาแถน ซึ่งในที่นี้หมายถึง บั้งไฟ พระยาแถนก็จะต้องส่งฝนลงมาให้

คนทำานา

ดอกไม้หรือบั้งไฟที่ใช้จุดในยุคต้นๆ ตัวบั้งไฟ หรือ เลาบั้งไฟ ทำาจากกระบอกไม้ไผ่ 

ซึ่งมีข้อเสียคือแตกระเบิดได้ง่าย ต่อมาจึงเปลี่ยนเลาบั้งไฟเป็นท่อเหล็ก และในปัจจุบันทำา

จากท่อพีวีซี ซึ่งมีนำาหนักเบากว่า ทำาให้ขึ้นได้สูงกว่ายุคอดีต และเมื่อตกกระทบพื้น เลาพีวีซ ี

ก็ไม่เป็นอันตราย 

พร้อม ๆ กับการพัฒนาเลาบั้งไฟ ได้มีการพัฒนาการบรรจุดินปืน ซึ่งในระยะต้น ๆ 

บรรจุด้วยแรงคน ต่อมาพัฒนาเป็นการอัดด้วยแม่แรง และในปัจจุบันอัดด้วยแรงไฮดรอลิก 

ส่วนฐานจุดก็พัฒนาจากฐานไม้ เรียกว่า ค้างบั้งไฟ หรือ ฮ้าน (ร้าน) บั้งไฟ เป็นฐาน

เหล็กสำาหรับบั้งไฟขนาดเล็ก เรียกว่า ฐานจุดบั้งไฟ สามารถจุดพร้อมกันทีเดียวได้นับสิบ

บั้ง สำาหรับฐานจุดบั้งไฟใหญ่ใช้ทั้งฐานไม้อย่างเดิมและฐานที่ทำาจากเสาไฟฟ้าเพื่อให้มีความ

ทนทานและมีความสูงเพียงพอสำาหรับบั้งไฟขนาดใหญ่

ปัจจุบัน บั้งไฟมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 

1. บั้งไฟเล็ก ใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3 นิ้ว 

2. บั้งไฟใหญ่ ขนาด 4-5 นิ้ว เรียก บั้งไฟหมื่น และบั้งไฟแสน และ 

3. บั้งไฟพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิวข้ึนไป เรียกว่า บ้ังไฟล้าน และมีถึงบ้ังไฟสิบล้าน

เรียกว่า บั้งไฟกือ
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ในอดีต บั้งไฟ ได้จากชุมชนร่วมกันลงทุน-ลงแรง บุญบั้งไฟจึงสะท้อนถึงความสามัคคี การ

ร่วมแรงร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน แต่ในช่วงตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2537/38 

ได้เกิดมีกลุ่มบุคคลเข้าดำาเนินการจัดงานบุญบั้งไฟแทนชุมชน เรียกว่า “เหมาบุญ” จนในปัจจุบัน 

การเหมาบุญมีมากกว่าการจัดการของชุมชนเอง เนื่องจากการเหมาบุญทำาให้ชาวบ้านไม่ต้องยุ่ง

ยากในการจัด ภาระทุกอย่างยกให้กับผู้เหมาบุญ ขณะเดียวกัน ชุมชนก็รอรับเงินค่าเหมาบุญโดย

ไม่ต้องออกแรง และไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนอีกด้วย 

ผู้เหมาบุญ หรือที่เรียกกันว่า “ผู้จัด” ได้กลายเป็นกลไกสำาคัญของบุญบั้งไฟในปัจจุบัน ถ้าผู้

จัดมีชื่อเสียงก็จะทำาให้มีคนเข้า “สนามบั้งไฟ” เป็นจำานวนมาก รายได้ของผู้จัดก็จะมากขึ้นเป็นเงา

ตามตัว เพราะรายได้หลักของผู้จัดมาจากการเก็บค่าบัตรผ่านประตู คนละ 60-300 บาท ยกเว้น

คนขับรถที่นำาคนเข้า “สนามบั้งไฟ” และเกือบทั้งหมดของผู้เข้าชม คือ “เซียนพนันบั้งไฟ” และ

สนามบั้งไฟ ก็คือ บ่อนการพนัน นั่นเอง

บ่อนพนันบั้งไฟมีอยู่ 2 แบบ คือ 

1. บ่อนบุญหรือบ่อนในเทศกาล หมายถึง บ่อนที่เปิดเล่นพนันในเดือน 6 รวมทั้งเดือนก่อน

หน้าและหลัง คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม และ 

2. บ่อนอาชีพหรือบ่อนนอกเทศกาล ซึ่งเปิดเล่นการพนันตลอดทั้งปี
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นอกจากจำานวนนักพนันมีมากกว่าเขต
อีสานเหนือแล้ว เซียนพนันอีสานใต้ยังเล่น
พนัน “มือหนัก” ว่ากันว่า “อีสานเหนือเล่น
ระดับพัน-ระดับหมื่น แต่อีสานใต้เล่นระดับ
แสน-ระดับล้าน”

การเล่นพนันบั้งไฟ  ใช้เกณฑ์การตัดสินด้วยระยะเวลาที่บั้งไฟพุ่งออกจากฐานขึ้นได้สูงสุด  

โดยผู้เปิดราคาหน้าฐาน หรือ “ราคายั้ง” เรียกว่า “เซียนหน้าฐาน (จุดบั้งไฟ)” หรือ เซียนยั้ง  

ส่วนผู้รับเล่นพนัน หรือ “จับ” ด้วย เรียกว่า เซียนไล่  เช่น ราคาเปิดหน้าฐานหรือราคายั้งอยู่ที่ 

290 วินาที  ถ้าบั้งไฟทำาเวลาได้ 290 วินาทีหรือตำากว่า  เซียนยั้งจะเป็นผู้ได้พนัน  แต่ถ้าบั้งไฟ

ทำาเวลาได้มากกว่า 290 วินาทีขึ้นไป  ถือว่าเซียนไล่ได้พนัน

การพนันบั้งไฟเล็ก  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอีสานเหนือ  เริ่มด้วย “การเปิดราคาหน้าฐาน”  ผู้

กำาหนดคือผู้จัด  โดยฉันทานุมัติจากบรรดา เซียนยั้ง  ซึ่งเวลาที่กำาหนดหรือ “ราคาหน้าฐาน” 

หรือ “ราคายั้ง” มีราคาเดียวทั้งสนาม  ส่วนสนามบั้งไฟใหญ่ ไม่มีการเปิดราคาหน้าฐาน ขึ้นอยู่

กับคู่พนันจะตกลง “ราคายั้ง” กันเอง  โดยส่วนใหญ่จะใช้ราคาอ้างอิงจากบรรดาเซียนหน้าฐาน

เงินเดิมพัน หรือเงินพนันที่ตกลงเล่นพนัน ไม่มีการต่อรองเพื่อลดหรือเพิ่มจำานวนเงิน ทั้ง

เซียนยั้งและเซียนไล่จะลงเงินพนันในจำานวนเท่ากัน เช่น เซียนยั้งตั้งเงินพนันอยู่ที่ 10,000 บาท 

ถ้าเซียนไล่จะเล่นพนันด้วย ต้องลงเงินจำานวนเท่ากันคือ 10,000 บาท โดยเซียนไล่ต้องนำาเงินพนัน

มอบให้เซียนยั้งเป็นผู้รักษา ถ้าบั้งไฟ “ผ่าน” หมายถึง ทำาเวลาได้เกินกำาหนด “ราคายั้ง” ที่เซียน

ยั้งตั้งไว้ เซียนยั้งต้องจ่ายให้เซียนไล่ 20,000 บาท แต่ถ้า “ไม่ผ่าน” เซียนยั้งก็ได้เงินไป
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รายได้ของผู้จัดในเขตอีสานใต้สูงมากกว่าผู้จัดในเขตอีสานเหนือ เนื่องจากสนามในเขตอีสาน

ใต้มีขนาดใหญ่กว่ามาก มีผู้เล่นจำานวนมากในพื้นที่เขตรอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี 

ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีษะเกษ ยโสธร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 

นอกจากจำานวนนักพนันมีมากกว่าเขตอีสานเหนือแล้ว เซียนพนันอีสานใต้ยังเล่นพนัน “มือ

หนัก” ว่ากันว่า “อีสานเหนือเล่นระดับพัน-ระดับหมื่น แต่อีสานใต้เล่นระดับแสน-ระดับล้าน”

ประมาณการวงเงินพนันบั้งไฟทั้งภาคอีสานในรอบ 1 ปี อยู่ที่ 5.6 หมื่นล้านบาท ในเขตอีสาน

เหนือ 1.4 หมื่นล้านบาท จำาแนกเป็น ในเทศกาล (เมษายน–กรกฎาคม) รวม 122 วัน มีวงเงินพนัน 

7.5 พันล้านบาท นอกเทศกาล ประมาณ 227 วัน วงเงินพนัน 6.8 พันล้านบาท  และเขตอีสานใต้ มี

เพียงในเทศกาล (เมษายน-กรกฎาคม) 122 วัน ประมาณการวงเงินพนันอยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท 

“ไม่มีการพนันที่ไหนที่ไม่โกง” คำาพูดนี้ยังศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากอำานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสิน

แพ้-ชนะในการพนันบั้งไฟอยู่ที่ “เรดาร์” หรือผู้จับเวลา จึงมีข่าวการโกงอยู่เสมอ เพราะ “แค่ 1 วิ 

หมายถึงเงินล้าน” และการพนันเป็นแรงจูงใจให้ผู้จัดต้องจัดบุญบั้งไฟให้มากครั้งที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

เพราะการเพิ่มจำานวนครั้งของการจัดหมายถึงการเพิ่มรายได้ 

ผู้ที่ถูกโกงจึงไม่ใช่บรรดาเซียนพนันในสนามบั้งไฟเท่านั้น หากพระยาแถนก็ถูกโกง จนสับสนว่า

จะปล่อยฝนในช่วงใด เพราะพวก “จุดดอกไม้” กันทั้งปี
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ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล หรืออาจารย์วิเชียรของเครือข่ายขับเคลื่อนเรื่อง

พนัน นักวิชาการที่กล้าคิด กล้าพูด กล้าวิจารณ์การทำางานของรัฐอย่าง

ตรงไปตรงมา อาจเพราะเคยเป็นผู้คุมกฎหมายในตำาแหน่ง สารวัตรกอง

บังคับการตำารวจนครบาล 6 แต่กลับหันหลังให้อาชีพที่เรียกว่า “อาชีพที่

เป็นอภิสิทธิ์ชน” เป็นอาชีพที่มีอำานาจ มีลูกน้อง มีทั้งปืนและกฎหมายอยู่

ในมือ ผันชีวิตมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีเพียงคำาบรรยายกับตัว

หนังสือเป็นอาวุธ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์วิเชียรเคยทำาวิจัยเรื่อง ‘บ่อนพนันตามแนวชายแดน’ และ ‘ผลกระทบจากการ

จำาหน่ายสลากเลขท้ายด้วยเครื่องอัตโนมัติและมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนในประเทศ 

อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย’ 

จากอดีตนายตำารวจผู้บังคับใช้กฎหมาย กลายมาเป็นอาจารย์ผู้รณรงค์ให้แก้ไขกฎหมาย 

อาจารย์วิเชียรเสนอให้ปฏิรูปทั้ง พ.ร.บ.การพนัน และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ พ่วงด้วยการ

รณรงค์สร้างจิตสำานึกให้ผู้คน การบริหารจัดการการพนันจึงจะมีประสิทธิภาพ

• ตอนนี้สถานการณ์การพนันมีปัญหาเยอะแยะไปหมด ถ้าจะมองให้ถึง

แก่น เราจะต้องสนใจประเด็นอะไรก่อน

การพนันเป็นวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ปราบอย่างไรก็ปราบไม่หมด และไม่ให้มีในโลกนี้ก็ไม่

ได้ แต่จะให้มันอยู่ในกรอบที่เหมาะสมกับสังคมมากที่สุดได้อย่างไร คิดว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่อง

ของการบริหารจัดการการพนัน

 

ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

มองตำารวจผ่านอดีตสารวัตร 
กับเหตุผลที่ต้องแก้กฎหมายพนัน

tunn game5.indd   16 4/23/13   7:03 PM



ภาพรวมคำาว่า ‘การพนัน’ ผมจึงมองว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำากับดูแล  ปัญหา
ใหญ่คือเราไม่มีใครกำากับดูแล บางคนบอก
ว่ามี คือ พ.ร.บ. การพนัน กระทรวง
มหาดไทยดูแล แต่มันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่า
ที่กระทรวงมหาดไทยผู้เดียวจะดูได้
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ผมไม่ได้หมายความว่าบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ไม่ใช่ยกขึ้นมาให้ถูกกฎหมายหมด 

แต่หมายถึงการกำากับดูแลว่าประเภทไหนเป็นการพนันที่มีแล้วไม่เป็นอันตราย บางอย่างสอดคล้อง

กับวัฒนธรรม เช่น ชนวัว ตีไก่ แต่ถ้ามีมากเกินไปแล้ววัตถุประสงค์เพี้ยนก็ต้องจัดการ บางอย่าง

อาจไม่ควรให้มีเลย เช่นคาสิโน หรือบางอย่างมีได้แต่ต้องกำากับให้อยู่ในร่องในรอย เช่นสลากกิน

แบ่ง

ภาพรวมคำาว่า ‘การพนัน’ ผมจึงมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำากับดูแล  ปัญหาใหญ่คือเรา

ไม่มีใครกำากับดูแล บางคนบอกว่ามี คือ พ.ร.บ. การพนัน กระทรวงมหาดไทยดูแล แต่มันเป็น

เรื่องใหญ่เกินกว่าที่กระทรวงมหาดไทยผู้เดียวจะดูได้

• ชาวบ้านบอกว่า การพนันเกลื่อนเมืองเพราะตำารวจไม่ทำาหน้าที่ สมมุติถ้า

ตื่นเช้าขึ้นมา ตำารวจจับกุมทุกคนที่เล่นการพนัน สังคมจะหน้าตาเป็นอย่างไร

โอ้..คงจะไม่มีที่คุมขังคนเหล่านี้ทั้งหมด  มันจะเป็นเหมือนสังคมที่ศาสนาเป็นกฎหมาย  

สังคมจะไม่มีการพนันเลย  แต่ในความเป็นจริงกฎหมายมองคนหลายกลุ่มและต้องดูความเป็นจริง

ของสังคม 

คือกฎหมายเปิดให้เล่นการพนันบางอย่างได้  โดยอนุญาตให้ชั่วครั้งชั่วคราว พนันเบาๆ 

พนันบางโอกาส พอนานไปกลายเป็นทุกโอกาส แล้วก็ลุกลามมาเรื่อยๆ จากการพนันอ่อนๆมาสู่

การพนันเต็มรูป กลายเป็นบ่อนใหญ่ๆ  เหมือนเป็นการค่อยๆสร้างความเคยชิน 

ถ้ามองในภาพรวม อย่าไปเน้นตำารวจอย่างเดียว ต้องเน้นให้ความรู้ ทุกวันนี้มีหน่วยงานไหน

ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการพนัน และสกัดไม่ให้คนเข้าไปเล่นการพนันโดยใช้ความรู้ เรามักจะสกัด

ไม่ให้คนเล่นการพนันโดยใช้ตำารวจ แต่ถามว่าจริงๆตำารวจมีมากพอไหมเมื่อเทียบกับคนเล่นการ

พนัน  ไม่พอหรอกครับ คนเล่นมีมาก คนจับมีน้อย ต้องเลือกจับบางคนไม่จับบางคน เป็นเลือก

ปฏิบัติอีก

ทัน
เก

ม 
1
7

tunn game5.indd   17 4/23/13   7:03 PM



• ถ้าต้องการจัดการเรื่องนี้ให้เป็นระบบ 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติต้องปฏิรูป อยู่อย่างนี้ไม่ได้ ตำารวจเป็นเจ้าพนักงานที่มีภารกิจเยอะ

มาก แต่ก็เห็นกันอยู่ เช่นทางด่วนเขียนว่าห้ามวิ่งเกิน 80 กม./ชม. ถามว่ามีใครวิ่งตามนั้นบ้าง 

ตำารวจที่ไหนมาจับ จริงๆผิดกฎหมายกันทุกคน ผมถึงบอกว่า เมื่อสังคมฝากความหวังไว้ที่ตำารวจ

ว่ากฎหมายจะไม่ถูกละเมิด แต่ตำารวจทำาไม่ได้ ก็ต้องให้คนอื่นทำา คนอื่นในที่นี้คือเจ้าหน้าที่อย่าง

อื่น เช่น มอบอำานาจในการสอบสวน การป้องกันปราบปราม ไปให้คนอื่น  อย่างทางหลวง ต่อไป

ถ้าไม่สามารถลดอุบัติเหตุได้ ไม่สามารถลดความผิดเรื่องการดื่มสุราแล้วขับรถเร็ว ก็ไม่ต้องทำา ให้

กรมทางหลวงจัดหน่วยพิเศษเป็นผู้ตรวจการทางหลวงของเขาเอง  

ในส่วนของการพนัน ต่อไปถ้าตำารวจควบคุมไม่ได้หรือทำาไม่ได้ ก็ต้องถามว่าทำาไม่ได้เพราะ

อะไร ถ้าทำาไม่ได้เพราะกำาลังไม่พอ ก็เพิ่มกำาลังไป แล้วก็ไปเพิ่มโทษปรับ เอาโทษปรับมาจ่ายเงิน

เดือนเพิ่มให้กับตำารวจที่จับการพนัน แต่ถ้าจับไม่ได้เพราะไม่ยอมจับ อย่างนี้ก็ต้องตั้งตำารวจจับ

ตำารวจ 

การปฏิรูปต้องมี อย่างเมืองนอกเขายังมี internal affair ก็คือตำารวจจับตำารวจ เมืองไทยเรามี

จเรตำารวจ แต่จเรก็ไม่ได้จับตำารวจด้วยกัน

หลายๆประเทศการพนันอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย คนที่จับจริงๆคือตำารวจ เพราะไม่มี

หน่วยงานอื่นที่มีกำาลังจะไปจับ การพนันเป็นโทษที่เป็นลหุโทษ ต้องให้ตำารวจจับ แต่ของเขาไม่ค่อย

มีปัญหา เพราะเขามีสำานึก ถ้าถามว่าเขาจับการพนันเพราะอะไร ก็เพราะคนเล่นการพนันชนิดที่

กฎหมายไม่ได้เขียนไว้ ก็เลยต้องจับ กฎหมายของเขาเขียนเอาไว้ตำารวจจะจับอะไรบ้าง อาจเป็น

เรื่องของกฎหมายของเราไม่ทันสมัยหรือเปล่าก็ไม่รู้  

• พูดง่ายๆว่า ถ้าการฝ่าฝืนน้อย กำาลังตำารวจที่มีอยู่ก็เหลือเฟือ

เหลือเฟือครับ ถ้าฝ่าฝืนน้อย เพราะมีสำานึก  แต่ของเราที่ไม่จับกุมเพราะคิดกันว่าเป็นเรื่อง

เล็กน้อย 
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การปฏิรูปต้องมี อย่างเมืองนอกเขายัง
มี internal affair ก็คือตำารวจจับตำารวจ 
เมืองไทยเรามีจเรตำารวจ แต่จเรก็ไม่ได้จับ
ตำารวจด้วยกัน

• เพราะฉะนั้นการจัดการควรเป็นเรื่องการรณรงค์สร้างสำานึก

รณรงค์สร้างสำานึก และก็จัดระเบียบใหม่ ต้องมีการกำากับดูแลในรูปคณะกรรมการ 

ต้องมองภาพใหญ่ก่อน แล้วก็ปฏิรูปกฎหมายการพนัน ถ้าไม่แก้กฎหมายการพนันปัญหาก็ไม่

หมด เพราะมันเป็นนโยบายสาธารณะที่ออกมาในรูปของกฎหมาย  นโยบายสาธารณะของเราเป็น

นโยบายสาธารณะที่ล้าหลังมากในเรื่องของการพนัน  ตั้งแต่ต้นนำา กลางนำา ปลายนำา  

• ในฐานะที่ทำาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพนันกับเยาวชน อาจารย์มีอะไรทิ้งท้าย

เกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นพิเศษหรือไม่

เยาวชนกับการพนันเป็นเรื่องใหญ่  เพราะเยาวชนยังไม่มีงานทำา เยาวชนมีอารมณ์มากกว่า

เหตุผล มีความรู้สึกสนุกสนานมากกว่ารับผิดชอบ เพราะฉะนั้น ถ้าเยาวชนหลงทางไปแต่แรก 

โอกาสที่จะกลับตัวมาเป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ ก็จะช้าไป แต่ถ้าโตแล้วไม่

เป็นไร  

อย่างที่อังกฤษ 70% ของคนเล่นล๊อตเตอรี่คือผู้ใหญ่ เด็กๆเขาไม่ให้เล่น อังกฤษห้ามเด็กอายุ

ตำากว่า 16 ปีเล่นล๊อตเตอรี่ แต่ก็มีการฝ่าฝืนบ้าง อังกฤษมีมาตรการในการกำากับทำาให้จำานวนคน

ฝ่าฝืนลดลง เวลามีการละเมิดเขาจับคนขาย เด็กถือว่าเป็นผู้ป่วย เป็นเหยื่อ แนวคิดเหมือนกับการ

จับคนเสพยา คนขายต่างหากที่เป็นปัญหาสำาคัญ เด็กก็คือเด็ก 16 ปียังอยู่มอต้นเอง โอกาสที่จะ

ถูกชักจูงมันง่าย 

• จะบอกให้ฝากอะไรถึงเด็กๆ สงสัยต้องฝากถึงรัฐแทน

รัฐแย่ยิ่งกว่าเด็ก เพราะรัฐไม่ปรับปรุงตัวเองเลย ไม่มีเหตุผลเลย เวลาผ่านมาอย่างไรก็ยังยึด

กฎหมายฉบับเดิม กฎหมายฉบับอื่นนี่แก้ไขกันจัง พ.ร.บ.อะไรทั้งหลายที่จะเข้าสภาทุกวันนี้  แต่ 

พ.ร.บ.ที่ควรปรับปรุงก็ไม่ปรับปรุง แต่อย่างว่า รัฐคงมีเหตุผลทางการเมืองของเขา  เราก็มีเหตุผล

ที่ไม่เหมือนกับของเขา คนละชุดความคิด
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มุม
นัก

อ
่าน

สำาหรับคอลัมน์ ‘มุมนักอ่าน’ ฉบับนี้ ขอเปลี่ยนบรรยากาศสักเล็ก

น้อย สวมวิญญาณนักอ่านในโลกอินเตอร์เน็ต นำาท่านท่องเวิร์ล-

ไวด์-เว็บ ไปดูกันซิว่า มีเว็บไซต์สาระความรู้ประเด็นการพนันใดบ้างที่

น่าสนใจ

เริ่มต้นกันที่เว็บไซต์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  ที่เปิดบ้านต้อนรับนักอ่านทุกท่านที่

สนใจองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการพนัน  รวบรวมงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จัดทำาเป็น

อีบุ๊คไว้ให้ดาวน์โหลด  รวมทั้งเอกสารที่น่าสนใจแนะนำากันไว้บนเว็บนี้ แชร์ได้ฟรีไม่คิดค่า

ลิขสิทธิ์  อัพเดทด้วยข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวบรวมไว้เพื่อคอข่าวพนันได้อ่านกัน

ถ้วนทั่ว  ทั้งยังไม่ต้องกลัวสับสน เพราะเขาบริการจับประเด็นไฮไลท์ให้เสร็จสรรพ สาระ

เด็ด ประเด็นร้อนพร้อมเสิร์ฟท่านได้อ่านกันไม่ต้องกลัวตกเทรนด์  ขอเชิญนักอ่านทุกท่าน

เข้าชมได้ที่ www.gamblingstudy-th.org 

ที่หมายต่อไป เป็นเว็บไซต์เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผ่านการจัดการความรู้สู่การ

พัฒนานโยบายเพื่อลดปัญหาจากการพนัน  ขอแนะนำา ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะ

การลดปัญหาจากการพนัน  โดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงษ์  อัพเดทความเคลื่อนไหว

ของคนทำางานขับเคลื่อน  และข้อเสนอเชิงนโยบายโฟกัสชัดเจนในประเด็นการพนันผ่าน 

SMS การพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ หวยออนไลน์ และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

รวมถึงงานวิจัย  แฟคชีท อินโฟกราฟิค และบทความที่น่าสนใจมีไว้ต้อนรับนักอ่านทุก

ท่าน คลิกไปได้เลยที่ icgp.thaissf.org

เรื่อง : ปลาทูน่า

ประเด็นพนัน

www.gamblingstudy-th.org
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ในสังคมออนไลน์ก็มีหน้าแฟนแพจน่าสนใจอย่าง  เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน  เน้นเผยแพร่

ข้อมูลเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงโทษภัยของการพนัน  อัพเดทหน้าแฟนเพจอยู่เสมอกับ

ข่าวสารประเด็นปัญหาจากการพนันที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนและสังคม   พร้อม

โควตข้อความกระตุ้นต่อมคิด คัดข้อมูลเด็ดหมัดต่อหมัดกับปัญหาการพนันที่กำาลัง

มอมเมาสังคมอยู่  ตัดย่อเป็นข้อความสั้นกระชับจับทำาเป็นอักษรากราฟิคแชร์ง่ายไลค์

คล่อง  ขอเชิญนักอ่านเข้าสังคมออนไลน์ได้ที่ www.facebook.com/nogamblingclub

ปิดท้ายกันที่เว็บไซต์ต่างประเทศ ที่เน้นเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ‘การพนันที่เป็น

ปัญหา’ (problem gambling) และ  ‘โรคติดการพนัน’ (pathological gambling)  

คลิกเข้าไปอ่านกันได้ที่  problemgambling.securespsites.com  รวมสาระครบครัน

ตั้งแต่การสังเกตอาการและผลกระทบจากพฤติกรรมการเล่นพนันของคนรอบตัวคุณ 

พร้อมเกร็ดวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักเข้าข่ายเป็นผู้ประสบภัย

จากการพนัน  แถมยังมีแบบทดสอบไว้ให้ผู้ที่สงสัยว่าตัวเองเข้าขั้นติดพนันแล้วหรือไม่เอา

ไปประเมินอาการ มีเวอร์ชั่นภาษาไทยให้ดาวน์โหลดกัน  เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานภาค

รัฐของแคลิฟอร์เนีย ที่โชว์ศักยภาพการจัดการความรู้แบบครบวงจร  ตั้งแต่การให้ความรู้  

ช่วยประเมินอาการ ให้คำาแนะนำา และเสนอทางออก  อ่านแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า หากเมือง

ไทยเรามีหน่วยงานแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็คงจะดี

icgp.thaissf.org

www.facebook.com/nogamblingclub

problemgambling.securespsites.com
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เม่ือก่อนไม่เคยรู้เลยว่าหวยออกวันไหน แต่เด๋ียวน้ีรู้ทุกงวด พอถึงวัน

หวยออกจะมีการ์ตูนล้อเลียน “หวยแดก” สนุกสนาน มีรายหน่ึงโพสว่า 

“อย่าคิดว่ากูเข็ด งวดหน้าเจอกัน” ไม่รู้โดนใจพวกผู้ใหญ่ชอบเล่นหวย

บ้างไหม สำาหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราเห็นแล้วขำาๆ

ทำาไมพวกผู้ใหญ่ถึงชอบเล่นหวยกันนัก เล่นกันเอาจริงเอาจัง เล่นกันได้ตลอด วันก่อน

หวยออกทำากันได้สารพัด เช่น นั่งตีฝัน ตีตัวเลข บางทีก็ไปขูดต้นไม้ เดินทางไปขอเลขเด็ด

จากพระ ซื้อซองหรือกระดาษใบ้หวย (ไม่สงสัยหรืองัยว่าถ้ามันเด็ดจริงคนขายคงรวยจนไม่

ต้องมานั่งขายแล้ว) แถมบางทีมีการบนบานศาลกล่าว ถ้าถูกแล้วต้องไปแก้บน แต่เห็นถูก

กินกันเป็นประจำา แล้วก็...เงียบ

ทีวีบางช่องเป็นพวกปากว่าตาขยิก ชอบเสนอข่าวใบ้หวย ทำาเหมือนสนับสนุนให้คน

งมงาย-อยากให้คนเล่นหวยกันมากๆ แต่ปิดท้ายพยายามสร้างภาพให้ดูดีว่า “อย่าเล่นเล้ย” 

นี่มันยุคไหนกันแล้ว ทำาไมถึงงมงายกันนัก ไม่รู้หรืองัยว่าหวยเป็นเรื่อง “ความน่าจะ

เป็น” โอกาสถูกมันน้อย วิชาสถิติคำานวณได้เลยว่า 2 ตัว มีโอกาสถูกแค่ 1% ถ้าเป็น 3 ตัว

ออก 4 หน เท่ากับมีโอกาสถูก 0.25% ส่วนรางวัลที่ 1 ที่ฝันถึงกันทั้งเมือง มีโอกาสถูกแค่ 1 

ในล้าน สรุปตามหลักความน่าจะเป็น ซื้อหวย 1 ใบ มีโอกาสได้เงินแค่ 1.4% อีก 98.6% ถูก

กิน

ซื้อหวย..ช่วยชาติ
เรื่อง : แบดบอย
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ปลายปี 2555 รัฐบาลประกาศว่าปีใหม่นี้จะเริ่มขายหวยออนไลน์ หลายคนคิดว่าทันสมัย 

ความจริงหวยออนไลน์ว่อนในเน็ตมาหลายปีแล้ว เพียงแต่มันไม่น่าสน กลัวถูกรางวัลแล้วไม่ได้

เงิน พวกวัยรุ่นเลยไม่คลิ๊ก แต่รอบนี้รัฐบาลขายเอง และจะออกสลากหลายรูปแบบ รับรองวัยรุ่น

ไม่พลาด รู้ๆกันอยู่ว่าพวกเราเป็นวัยอยากลอง

นอกจากหวย 2 ตัว 3 ตัว อีกหน่อยอาจจะมี สลากตัวเลขอื่นๆ และ ล็อตโต้ (คือให้ผู้

เล่นเลือกชุดตัวเลข เช่น 6 ตัวจาก 49 ตัว ถ้าถูกหมดก็คือ แจ๊กพ็อต ถ้าถูกบางตัวก็ได้รางวัล

บางตัว ส่วนจำานวนรางวัลขึ้นอยู่กับยอดจำาหน่ายสลากแต่ละงวด) พวกบ้าบอลต้องชอบ สลาก

กีฬา (สลากทายผลการแข่งขันกีฬา) ที่ดูล้าหลังหน่อยก็คือ สลากรู้ผลทันท ีหรือ หวยขูด 

ข่าวเมืองนอกบอกว่า หวยขูด ดูดเงินชงัด และทำาให้คนติดพนันได้ง่าย พวกผู้ใหญ่กับเด็ก

เล็กคงชอบ แต่สำาหรับวัยรุ่น สลากกีฬาน่าสนกว่าเยอะ วัยรุ่นจะเป็นขาประจำาของกองสลาก 

แข่งกับพวกผู้ใหญ่ที่ชอบเล่นหวย ถึงตอนนั้นห้ามบ่นห้ามว่าคนเล่นพนันบอลนะครับ เพราะ

รัฐบาลเป็นเจ้ามือ เล่นพนันบอลเท่ากับสนับสนุนให้รัฐบาลมีเงินพัฒนาประเทศ  และสนับสนุน

ทุนการศึกษาให้เด็กไทยได้ไปเรียนเมืองนอก

มันดูเท่ห์แบบแปลกๆ ลองนึกภาพครูผู้ชายถือโพยบอล ครูผู้หญิงนั่งฝันเลขหวย คนแก่นั่ง

เอาเหรียญขูดหวย ก้าวพ้นโรงเรียนมีเสียงประกาศเลขล๊อตโต้ วันๆมีแต่คนคอยลุ้นแจ๊กพ็อต คน

ทั้งประเทศเล่นการพนันแบบขำาๆ โตขึ้นพวกเราจะทำาอะไร เปลี่ยนประเทศเป็นคาสิโนเลยไหม 

ไม่ว่าเกิดอะไรรัฐบาลก็ “เอาอยู่คะ” ส่วนคนที่เจอปัญหา ขอบอกเลยว่า ตัวใครตัวมันคร้าบ

นอกจากถูกกินเกือบ 100% คนซื้อหวย
ใบยังโดนคนขายเอาเปรียบ หวยใบละ 
80 บาท ขายจริงเกิน 100 บาท ป้าข้าง
บ้านเคยซื้อเลขเด็ดใบละ 140-150 บาท 
สุดท้ายก็ “ถูกกิน” ทำาไมยอมจ่ายแพงก็
ไม่รู้ แต่ที่น่าตลกกว่า แทนที่จะจับคนขาย
ของเกินราคา รัฐบาลกลับบอกว่าจะแก้
ปัญหานี้โดยขายหวยออนไลน์ มันเกี่ยวกัน
ตรงไหนเนี่ย!
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 เราควรมองการพนันในฐานะของความสัมพันธ์เชิง
อำานาจ ที่มีมิติที่ซับซ้อนมากกว่าที่จะพูดตรงไปตรงมา
ว่า การพนันดีหรือไม่ดี ควรจะมีหรือไม่ควรจะมี

 อำานาจนอกจากมีความซับซ้อน อำานาจยังก่อให้
เกิดสภาวะของความเสี่ยง ความเสี่ยง โดยตัวของ
มันเองไม่ใช่เรื่องสถิติเพียงอย่างเดียว ประเภทโยนหัว
ก้อย 50-50 แต่มันไปเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งความ
เชื่อ วัฒนธรรม โชค เคราะห์ ดวง บาป บุญ อะไรต่างๆ
นานา แล้วเมื่อคนที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต้องการ
จัดการกับความเสี่ยง ก็ต้องดูว่าอะไรที่สามารถนำามาใช้
ในการจัดการกับความเสี่ยงได้ สิ่งนั้นก็คืออำานาจ

 เช่นจะซื้อหวย ทำาอย่างไรจะจัดการความเสี่ยงให้
เหลือน้อยที่สุด ก็คือต้องให้ได้เลขเด็ด แล้วเลขเด็ดก็ไป
เอามาจากพระคุณเจ้าตามวัดเป็นต้น เพราะฉะนั้นวัดก็
คืออำานาจในการจัดการความเสี่ยงให้เหลือน้อย ไม่ต่าง
จากการขายเครื่องรางของขลัง

ฉลาดชาย รมิตานนท์
นักวิชาการอาวุโส ด้านมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เวที “การพนันรอบบ้านล้อมเมืองกับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย”
28 มกราคม 2556
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