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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครั6 งนี6 มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงผลกระทบและมาตรการ รวมถึงขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายเกียวกับบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาํเภอโป่งนํ6 าร้อน จงัหวดั
จนัทบุรี การวิจยัจะใชก้ารศึกษาเชิงบูรณาการ คือ การวิจยัเชิงสํารวจ และการสัมภาษณ์ในการวิจยั
เชิงคุณภาพ รวมทั6งการสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบวา่ การเปิดบ่อนชายแดนเสรี
ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั6งในทางบวกและทางลบ ส่วนด้านความมันคงของประเทศ จะมี
ผลกระทบทางลบ ส่งผลกระทบดา้นสังคม ครอบครัว ทั6งในทางบวกและทางลบ สําหรับมาตรการ
ทางออกเกียวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายในประเทศไทยนั6น สามารถแบ่งมาตรการ
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทีเห็นดว้ย เห็นดว้ยทั6งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนนัทีถูกกฎหมาย
ในประเทศไทยก็ได้ การศึกษาทีดีและการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนจะเป็น
ภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนสามารถแยกแยะโทษของการเล่นหรือติดการพนันได้ การผ่าน
ประชาสัมพนัธ์และการรณรงคผ์า่นสือต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนทราบถึงโทษของการพนนั
ไดดี้ กลุ่มทีไม่เห็นดว้ยมีขอ้เสนอว่าให้เขม้งวดการกาํหนดโทษหรือลงโทษผูฝ่้าฝืนลกัลอบเล่น
การพนนัใหห้นกัขึ6นกวา่กฎหมายทีใชใ้นปัจจุบนั มองตามสาเหตุจากความเชือในหลกัของศีลธรรม 
ศาสนา การพนันเป็นสิ งทีไม่ดี มอมเมา ไม่เป็นกุศล และกลุ่มทีเห็นด้วยเสนอว่าควรจะต้องมี
มาตรการให้เขม้งวด คือ ควรจาํกดัอายุของผูเ้ล่นการพนนั ควรจาํกดัผูที้เล่นการพนนัโดยพิจารณา
จากจาํนวนเงินทีจะนาํเขา้บ่อน ควรอนุญาตให้แต่เฉพาะนกัท่องเทียวเขา้เล่นการพนนั ซึ งเป็น
การป้องกนัการนาํเงินออกนอกประเทศ 
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Abstract 

 

This research was aimed to study impacts and measure including proposed policies of 

Thailand-Cambodia Broderline Casino in Pongnamron District, Chanthaburi Province. The 

integrated research approach of the quantitative and qualitative research including participatory 

observation was applied to the study. The major findings identified that opening of free  

borderline casino affects the economy both positively and negatively, and the country security 

will be disadvantaged and have impacts on society and family in both the positive and negative 

ways.  Measures for the problem of the legal casino in Thailand can be divided into three 

categories of the results.  The first group agreed with either the opening or non-opening of the 

legal casino.  They agreed that providing education and building awareness campaigns for 

children and young people will prevent them from gambles and make them realize about harm of 

gambling problems.  Public media campaigns can help people get a better gambling penalty.  The 

second group opposed the opening of the legal gamble and proposed more strict gambling 

penalties for any gamblers than the current anti-gambling law.  This group showed its comment 

about any gambles which have been against morality and religious belief.  The third group which 

agreed with the opening of the legal casino, proposed the rule of legal age for gambles. The 

amount of the money should be considered in the casino.  Only the tourists should be allowed to 

gamble so that the money would be circulated inside the country. 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 
 ขอ้ถกเถียงที�วา่ประเทศไทยควรจะมีการเปิดบ่อนการพนนัที�ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่นั"น 
เป็นขอ้ถกเถียงที�มีมายาวนานกวา่ 10 ปี โดยผา่นการผลกัดนัของฝ่ายรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมยั 
แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีการตดัสินใจเชิงนโยบายเลยวา่นโยบายบ่อนการพนนัควรเป็นอยา่งไร แมใ้นอดีต
ประเทศไทยจะเคยมีการเปิดบ่อนการพนนัที�ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ก็ไดมี้การยกเลิกบ่อนการพนนั
ดงักล่าวไปนานแลว้ ในปัจจุบนับ่อนการพนนัจะเปิดให้เล่นไดเ้ฉพาะการพนนับางรูปแบบที�กฎหมาย
กาํหนดเท่านั"น และโดยทั�วไปก็เปิดไดเ้ป็นบางวนัและบางช่วงเวลา ขอ้ถกเถียงเรื�องบ่อนการพนนั
ที�ชอบดว้ยกฎหมายกลบัมาโด่งดงัอีกครั" งเมื�อ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ในสมยัที�เป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในทาํนองที�ว่าประเทศไทยน่าจะมีการพิจารณาเปิดบ่อนการพนัน
โดยชอบด้วยกฎหมายในรูปแบบของ Entertainment Complex ซึ� งเป็นศูนยร์วมแหล่งบนัเทิง
ครบวงจร ประเด็นถกเถียงเกี�ยวกบัการเปิดบ่อนเสรีระหวา่งฝ่ายสนบัสนุนและฝ่ายคดัคา้นสามารถสรุป
ไดจ้ากงานวจิยัที�ผา่นมา (มานิตย ์จุมปา. ออนไลน์. 2551) ดงันี"  
 ฝ่ายที�สนบัสนุนการเปิดบ่อนให้ถูกกฎหมาย ไดน้าํเสนอขอ้ดีหรือประโยชน์ของการเปิด
บ่อนดงักล่าวที�สาํคญั ไดแ้ก่ 
 1. บ่อนถูกกฎหมาย แกปั้ญหากระแสเงินที�ไหลออกไปต่างประเทศ จากมูลเหตุที�คนไทย
ไปเล่นการพนนัในบ่อนการพนนัในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื�อนบา้นที�มีการเปิดบ่อน
การพนนัตามแนวชายแดน เมื�อมีการเปิดบ่อนการพนนัในประเทศไทย ผูเ้ล่นก็จะเล่นในประเทศไทย 
ทาํใหเ้งินหมุนเวยีนอยูใ่นประเทศ 
 2. รัฐสามารถเก็บรายไดจ้ากบ่อนการพนนัมาใช้ในการพฒันาประเทศ โดยนาํภาษีจาก
บ่อนการพนนัมาใชใ้นกิจการที�เป็นการพฒันาประเทศ 
 3. บ่อนการพนนัที�ชอบดว้ยกฎหมายจะช่วยขจดัปัญหาผูมี้อิทธิพลเถื�อน และควบคุมการใช้
บ่อนการพนนัเป็นแหล่งในการฟอกเงิน 
 4. ผลดีของบ่อนการพนันถูกกฎหมายอื�น ๆ เช่น มีการจา้งงานมากยิ�งขึ"น โดยเฉพาะ
บ่อนการพนนัถูกบงัคบัใหเ้ปิดดาํเนินการในพื"นที�ที�ไม่เหมาะสําหรับการทาํเกษตรกรรมได ้เช่น จงัหวดั
ที�มีพื"นที�แหง้แลง้ในภาคอีสาน เป็นตน้ 
 ส่วนฝ่ายคดัคา้นการเปิดบ่อนที�ถูกกฎหมายก็นาํขอ้เสียของการเปิดบ่อนการพนนัที�ชอบ
ดว้ยกฎหมายมานาํเสนอหลายประการคือ 
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 1. มองในดา้นเศรษฐศาสตร์จะพบวา่ แมจ้าํนวนเงินที�หมุนเวียนในธุรกิจบ่อนการพนนั
จะมีจาํนวนมาก แต่นักเศรษฐศาสตร์เห็นพอ้งตอ้งกนัว่า การพนนัถือว่าเป็นกิจกรรมที�ไม่มีคุณค่า
ในทางเศรษฐศาสตร์ เพราะไม่ใช่การผลิตที�แทจ้ริงแต่เป็นเพียงการโอนเงินจากคนหนึ�งไปสู่กระเป๋า
อีกคนหนึ�ง จึงไม่มีการเพิ�มคุณค่าใด ๆ แก่สังคมจากการเล่นพนนั 
 2. มองในดา้นชุมชนจะพบวา่ บ่อนการพนนัที�ชอบดว้ยกฎหมาย จะส่งเสริมไม่ทางตรง
ก็ทางออ้มให้คนในชุมชนสนใจที�จะเขา้ไปเสี�ยงโชคจากการพนนัโดยไม่คิดที�จะทาํมาหากินอย่างอื�น 
เมื�อเสียเงินจากการพนนั บุคคลดงักล่าวก็อาจจะแสวงหาเงินทองโดยวิธีการที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
กลายเป็นอาชญากร และก่อใหเ้กิดปัญหาของชุมชนได ้
 3. เหตุผลที�เป็นขอ้เสียอื�น ๆ ของบ่อนถูกกฎหมาย เช่น เงินรายไดที้�ไดจ้ากการเก็บภาษี
บ่อนการพนนัยงัไม่ชดัเจนวา่จะนาํไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในกิจการใด หรือบ่อนการพนนัเป็นสิ�งที�
ขดัต่อหลกัคาํสอนของศาสนา เป็นตน้ 
  ปัจจุบนัมีการตั"งบ่อนการพนันแบบครบวงจร หรือที�เรียกว่า บ่อนคาสิโน บริเวณ
ชายแดนไทยกบัประเทศเพื�อนบา้นหลายแห่ง และปรากฏมีคนไทยนิยมเดินทางไปเล่นการพนัน 
บ่อนการพนนัแต่ละแห่งจะตั"งอยูบ่ริเวณใกลจุ้ดผา่นแดน และจุดผอ่นปรน ทางดา้นตรงขา้มจงัหวดั
จนัทบุรี (เกรียงไกร กาํแหงฤทธิรงค.์ ออนไลน์. 2542) มีบ่อนการพนนั ไดแ้ก่  
 1. บ่อนซีซาร์ อินเตอร์เนชั�นแนล ตั"งอยู่ในพื"นที�บา้นโอสกรอม กรุงไพลิน ตรงขา้มจุดผ่อน
ปรนบา้นผกักาด ตาํบลคลองใหญ่ อาํเภอโป่งนํ" าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ห่างจากชายแดนไทย-กมัพูชา 
ประมาณ 100 เมตร โดยเมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2542 นายอิม ชุนลิม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงผงัเมือง
และก่อสร้างกมัพูชา เป็นประธานเปิดบ่อนดงักล่าว ซึ� งมีนายเม่งเส้ง บุญมา บุตรชายของนายเทง้ 
บุญมา นกัธุรกิจที�มีชื�อเสียงในกมัพชูาเขา้หุน้กบันกัธุรกิจไทยไม่เปิดเผยชื�อ  
 2. บ่อนบา้นแหลม ตั"งอยูใ่นพื"นที�บา้นภุมเรียง อาํเภอภุมเรียง จงัหวดัพระตะบอง ตรงขา้ม
จุดผ่อนปรนบ้านแหลม ตาํบลเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ" าร้อน จังหวดัจันทบุรี บ่อนนี" เป็นการลงทุน
ระหวา่งนายซก กอง นายอาํเภอภุมเรียง จงัหวดัพระตะบอง กบันกัธุรกิจชาวไทย คือ นายอิสิวฒิุ ตั"งเกียรติ 
นายทวศีกัดิV  หลิวทวสีีประกาย และนายเสวก วินิจจิตร เป็นบ่อนการพนนัที�มีผูนิ้ยมไปเล่นมากที�สุด
บริเวณแนวชายแดนจงัหวดัจนัทบุรี เปิดให้บริการเมื�อวนัที� 15 มกราคม 2542 แต่ละวนัมีผูเ้ดิน
ทางเข้าไปเล่นการพนันประมาณ 300-500 คน เงินหมุนเวียนเฉลี�ยวนัละประมาณ 1 ล้านบาท 
สาํหรับผูที้�จะเขา้ไปเล่นการพนนัที�บ่อนดงักล่าว ทางเจา้ของบ่อนจะจา้งเหมารถยนตโ์ดยสารขนาด
เล็ก รับส่งนักพนัน จํานวน 5 คัน  ตั" งแ ต่ เวลา 08.00-17.30 น.  และรถตู้ปรับอากาศที�ข้าง
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จนัทบุรี มาถึงบา้นแหลมด้วย หรือหากนักพนันเดินทางมาเองด้วยรถ
ส่วนตวั เจา้ของบ่อนก็จะบริการที�จอดรถฟรี 
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 3. บ่อนบา้นซบัตารี ตั"งอยูใ่นพื"นที�อาํเภอพนมปริก จงัหวดัพระตะบอง ตรงขา้มจุดผอ่นปรน
บา้นซับตารี ตาํบลทุ่งขนาน อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี บ่อนนี" เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
นกัธุรกิจชาวเกาหลีจากกรุงพนมเปญ และผูร่้วมร่วมหุ้นชาวไทยอดีตสมาชิกสภาจงัหวดัเขตอาํเภอขลุง 
โดยมีทหารกมัพชูาเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
 4. บ่อนบา้นสวนส้ม ตั"งอยูใ่นพื"นที�อาํเภอพนมปริก จงัหวดัพระตะบอง ตรงขา้มจุดผอ่นปรน
บา้นสวนส้ม ตาํบลทุ่งขนาน อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แต่บ่อนดงักล่าวไดห้ยุดกิจการตั"งแต่
ปลายเดือนธันวาคม 2541 เนื�องจากมาตรการการเข้มงวดในการผ่าน-เข้าออกของเจ้าหน้าที�
รับผดิชอบที�บงัคบัใหน้กัพนนัใชห้นงัสือผา่นแดนชั�วคราว 
   การที�มีบ่อนการพนนัชายแดนจนัทบุรีดงักล่าวพบว่า ไดรั้บความนิยมจากผูเ้ล่นคนไทย
เป็นอย่างมาก พบปรากฏการณ์เจริญเติบโตของรายได้ชุมชนในเขตประเทศกมัพูชา อย่างไรก็ดี
ในการพิจารณาผลลพัธ์ดงักล่าวนั"น ควรพิจารณาในบริบทที�เฉพาะเจาะจงของจงัหวดัจนัทบุรีบริเวณ
ชายแดนไทย-กมัพชูา ซึ� งมีสถานการณ์ที�สาํคญั ๆ (สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา. ออนไลน์. 2545) ดงันี"  
 1. จนัทบุรีมีปัญหาการหลบหนีเขา้เมืองของแรงงานกัมพูชา เนื�องจากชายแดนไทย-
กมัพูชาทางดา้นจงัหวดัจนัทบุรีเป็นพื"นที�เกษตรกรรมและมีอุตสาหกรรมเกี�ยวกบัอาหารทะเล ซึ� ง
ตอ้งใชแ้รงงานจาํนวนมาก จึงทาํให้มีการลกัลอบใชแ้รงงานกมัพูชาที�ผิดกฎหมาย แต่ค่าธรรมเนียม
ในการเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างชาติตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงไม่คุม้กบัค่าจา้งในการทาํงานระยะสั"น ๆ จึง
ทาํใหมี้การลกัลอบเขา้มาทาํงานอยา่งผิดกฎหมายเป็นจาํนวนมาก นอกจากนี" ยงัมีขบวนการลกัลอบ
นําแรงงานกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองเพื�อเดินทางไปขายแรงงานยงัจังหวดัอื�น ๆ โดยผู ้แทน
ภาคเอกชนเสนอขอใหรั้ฐบาลไดป้รับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบเกี�ยวกบัแรงงานต่างชาติ ในพื"นที�จงัหวดั
ที�ยงัมีความจาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานต่างชาติใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ปัจจุบนั 
 2. การดาํรงอยูปั่ญหาการอาชญากรรมและปลน้สะดมของโจรกมัพูชา โดยมีการลกัลอบ
นาํอาวุธสงครามมาขายบริเวณชายแดนประเทศไทย และการนาํรถยนต์ที�โจรกรรมออกไปขาย
ในประเทศกัมพูชา ปัจจุบนัสถานการณ์ดีขึ" น ส่วนการปล้นสะดมโดยใช้อาวุธสงครามบริเวณ
ชายแดนทางด้านติดต่อกับเมืองพระตะบอง ปัจจุบนัปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงสามารถควบคุม
สถานการณ์ไดเ้นื�องจากความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งไทย-กมัพูชา มีการติดต่อคา้ขายกนัมากขึ"น ปัญหา
ความอดอยากของราษฎรกมัพชูาลดลง และหนัมาประกอบอาชีพสุจริตเพิ�มขึ"น 
 3. ศกัยภาพการคา้ของชายแดนจงัหวดัจนัทบุรี ไดเ้ปิดเส้นทางการคา้บา้นแหลม หรือ
บา้นผกักาด-ไพลิน เนื�องจากบา้นแหลมและบา้นผกักาด เป็นพื"นที�ที�มีความเป็นไปไดส้ําหรับการจดัตั"ง
พื"นที�เศรษฐกิจ โดยบา้นผกักาดเป็นพื"นที�ที�มีศกัยภาพในการเชื�อมโยงกบัระบบโครงข่ายถนน
ในกมัพูชา ควรจะมีการสร้างถนนมาตรฐานจากบา้นผกักาด อาํเภอโป่งนํ" าร้อน-กรุงไพลิน กมัพูชา 
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ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงพระตะบองเป็นระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร โดยขยายสนามการคา้
ไปสู่จงัหวดัพระตะบอง 
 4. ความพยายามผลกัดนัของผูที้�เกี�ยวขอ้งให้เปิดช่องทางความร่วมมือการคา้ชายแดน
จงัหวดัจนัทบุรีบริเวณช่องผกักาดและบา้นแหลมให้เป็นด่านถาวรโดยเน้นเศรษฐกิจทางด้าน
การพฒันาการเกษตรร่วมกันโดยใช้พื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและ
การท่องเที�ยว 
 5. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศพบว่ามีการสร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชน
ชายแดนเพื�อเป็นพื"นฐานในการสร้างความสมานฉันท์และพึ�งพากนัระหว่างชุมชนชายแดน เพื�อ
สร้างความย ั�งยืนในชุมชนของทั"ง 2 ประเทศ ปัจจุบนัราษฎรในพื"นที�ชายแดนมีความสัมพนัธ์ฉนัท์
เพื�อนบา้นกนัอยู่แลว้ เช่น การสัมมนาปัญหาชายแดนไทย-กมัพูชา ณ จงัหวดัจนัทบุรี ทางฝ่ายไทย
และผูแ้ทนฝ่ายกัมพูชาได้ร่วมลงนามในการแถลงการณ์ร่วม เพื�อแสดงเจตนาในการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์ที�ดี โดยจะร่วมกนัส่งเสริมและผลกัดนัในเรื� องต่าง ๆ ได้แก่ การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และการสร้างโครงสร้างพื"นฐานทั"งทางบก ทางนํ" า การเก็บกูทุ้่นระเบิด การส่งเสริมการคา้
ชายแดน การส่งเสริมการท่องเที�ยว การส่งเสริมดา้นสาธารณสุข การแกไ้ขปัญหาแรงงาน และ
การส่งเสริมพฒันาสิ�งแวดลอ้มร่วมกนั  
 ผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นสิ�งน่าสนใจศึกษาเป็นบทเรียนว่า บ่อนการพนนับริเวณชายแดนจนัทบุรี- 
กัมพูชา มีผลกระทบทั" งในเชิงบวกและเชิงลบ ผู ้วิจ ัยมีความประสงค์ที�จะทาํการศึกษาเรื� อง
ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ" าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงผลกระทบของบ่อนการพนนั
บริเวณชายแดนใหถู้กตอ้งมากยิ�งขึ"น 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ" าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อศึกษามาตรการและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับการเปิดบ่อนการพนนัของไทย    
โดยอาศยัประสบการณ์จากบ่อนพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ" าร้อน จงัหวดั
จนัทบุรี 
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ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาํเภอโป่งนํ" าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี จะเป็นฐานขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเชิงนโยบายเกี�ยวกบัการเปิดบ่อนที�ถูกกฎหมาย
ในประเทศไทยต่อไป 
 2. ผลจากการวจิยัจะเป็นกรณีศึกษาที�เป็นตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาในพื"นที�อื�นต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นกรอบเวลาของการวิจยัจะศึกษาผลกระทบที�เกิดขึ"น ตั"งแต่เริ�มเปิดบ่อน
ที�บา้นผกักาดในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบนั   
 2. ขอบเขตเนื"อหาจะวิจยัผลกระทบในเชิงอตัวิสัย (Subjective Impact) ทั"งในเชิงบวก 
(Positive Impact) และเชิงลบ (Negative Impact)  
 3. ขอบเขตดา้นประชากรจะวิจยัจากประชาชนจงัหวดัจนัทบุรีที�เดินทางไปเล่นในบ่อน
การพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา ในอาํเภอโป่งนํ"าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. บ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ.าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

หมายถึง สถานที�ที�มีการเสี�ยงโชคเพื�อเอาทรัพยสิ์นกนัจากความเห็น หรือเป็นปรากฏการณ์ที�จะเกิดขึ"น
ในอนาคตที�แตกต่างกนั การพนนันั"นเป็นกิจกรรมที�ทาํให้มนุษยมี์ความพึงพอใจซึ� งระคนอยู่ดว้ย
ความหวงั โดยมีการเปิดบ่อนการพนนัในประเทศเพื�อนบา้นตามแนวชายแดนของไทย 
 2. ผลกระทบในเชิงบวก หมายถึง การบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอ
โป่งนํ"าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ที�ถูกกฎหมายทาํให้เกิดประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจและความมั�นคง
ของประเทศ ดงันี"  
  2.1 ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การเปิดบ่อนในประเทศจะเป็นการรักษาเงินตรา การขยายตวั
ของอุตสาหกรรมบางประเภท รัฐบาลจะเก็บภาษีไดม้ากขึ"น รวมไปถึงการเกิดการจา้งงานในธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และสถานบนัเทิงเพิ�มขึ"น  
  2.2 ดา้นความมั�นคง ไดแ้ก่ ลดปัญหาการลกัลอบใช้แรงงานที�ผิดกฎหมาย มีการตรวจ
เขม้แขง็ในการผา่นด่านเขา้-ออกบริเวณบ่อนการพนนัมากยิ�งขึ"น มีการร่วมมือกนัในการป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรมในพื"นที�บริเวณชายแดน และทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน เป็นพื"นฐานในการสร้างความสมานฉนัท ์ 
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 3. ผลกระทบในเชิงลบ หมายถึง การเปิดบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา 
ในอาํเภอโป่งนํ" าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ที�ถูกกฎหมายทาํให้เกิดผลเสียในดา้นสังคมและครอบครัว 
ดงันี"  
  3.1 ด้านสังคม ได้แก่ คนในชุมชนขาดความสามคัคี ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 
ชิงทรัพย ์ลกัทรัพย ์ผูที้�มีสถานะทางสังคมที�ยากจน รายไดน้อ้ย ไม่มีงานทาํ มีความเสี�ยงต่อการเล่น
การพนนัมากขึ"น รวมถึงผูที้�อยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที�กระตุน้ให้เล่นการพนนั เช่น บา้นเป็นบ่อนการพนนั 
มีโอกาสเล่นการพนนัไดง่้ายขึ"น 
  3.2 ดา้นครอบครัว ได้แก่ การติดการพนันทาํให้ขาดความรับผิดชอบในครอบครัว 
การพนนัทาํให้ครอบครัวทะเลาะกนั เกิดความรุนแรงขึ"นในครอบครัว สมาชิกทุกคนตอ้งเผชิญกบั
อารมณ์ของผูเ้ล่นการพนนัในครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวกลายเป็นคนพดูโกหกหลอกลวง 
 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หมายถึง การเสนอมาตรการทางออกเกี�ยวกบัการเปิดบ่อน
การพนนั โดยมีมาตรการกวดขนัสอดส่องดูแลมิให้ประชาชนเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการพนนัทุกชนิด  
ส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดินทางไปเล่นการพนัน 
มีขอ้จาํกดัจาํนวนวนัและเวลาในการเดินทางเขา้ไปเล่นการพนนับริเวณชายแดน ปรับปรุงช่องโหว่
ของกฎหมายผ่านแดน ลดชั�วโมงการผ่านแดนให้น้อยลง งดบริการรับ-ส่งนกัการพนนัที�เดินทาง
ไปเล่นการพนันบริเวณชายแดน กําหนดแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที� 
ปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบติัให้รัดกุม ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนกฎระเบียบของการนาํเงินตรา
ออกไปยงัประเทศเพื�อนบา้นให้เหมาะสม มีการให้ความรู้ดา้นกฎหมายต่าง ๆ เกี�ยวกบัการพนนั 
ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัโทษของการพนนั กวดขนัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�อยา่งเคร่งครัด และมีการเปิด
บ่อนการพนนัที�ถูกตอ้งตามกฎหมายในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี"  
 
      
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

 

บ่อนการพนนับริเวณ
ชายแดนไทย-กมัพชูา 
ในอาํเภอโป่งนํ�าร้อน 

จงัหวดัจนัทบุรี 

 

ผลกระทบในเชิงบวก
และเชิงลบ 

ในทศันะของผูเ้ล่น 
การพนนัไทย 

ขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายเกี*ยวกบัการเปิด

บ่อนถูกกฎหมาย 
ในประเทศไทย 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. บ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ"าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
มีผลกระทบในเชิงบวกมากกวา่เชิงลบในทศันะของผูเ้ล่นการพนนัไทย 
 2. ผูเ้ล่นการพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ"าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
มีขอ้เสนอใหเ้ปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย 
 
 
  

 



 

 

  บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
  
 การศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา ในอาํเภอโป่งนํ%าร้อน
จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารทางวิชาการ และงานวจิยัที/เกี/ยวขอ้งตามลาํดบั
ดงัต่อไปนี%  
 1. ผลกระทบ 
  1.1 ความหมายของผลกระทบ 
 2. เศรษฐกิจ 
  2.1 ความหมายของเศรษฐกิจ 
 3. สังคม 
  3.1 ความหมายของสังคม 
 4. การพนนั 
  4.1  ความหมายของการพนนั 
 5. งานวจิยัที/เกี/ยวขอ้ง 

 

ผลกระทบ 

 ความหมายของผลกระทบ 
 คาํวา่ “ผลกระทบ” มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายที/หลากหลายดงัต่อไปนี%  
 นิสาชล ทองแยม้ (2528 : 4) ไดนิ้ยามศพัทข์องผลกระทบ (Impact) ไวว้า่หมายถึง สิ/งต่าง ๆ 
ที/เกิดขึ%นใหม่ ทั%งที/มนุษยส์ร้างขึ%นหรือเกิดขึ%นเองโดยธรรมชาติ ทั%งกายภาพ (Physical) และนามธรรม 
(Abstracts) เมื/อเกิดแลว้จะทาํใหคุ้ณภาพชีวติทั%งหลายที/อาศยัอยูใ่นระยะนั%น เปลี/ยนแปลงไปไม่มาก
ก็นอ้ย  
 อนนัต ์เกตุวงศ ์(2541 : 14) ไดใ้ห้ความหมายของผลกระทบวา่หมายถึง ผลที/ตามมาจาก
ผลงานหรือผลผลิต หรือผลประโยชน์ในระดบัประถม (Primary Effect) ของแผนหรือโครงการ 
ผลกระทบอาจเป็นไปไดท้ั%งทางบวกและทางลบ อาจเกิดขึ%นกบักลุ่มเป้าหมายที/มิใช่กลุ่มเป้าหมาย 
ทั%งในปัจจุบนัและอนาคต ยงัให้ความหมายของผลกระทบอีกว่า เป็นผลของการเปลี/ยนแปลง
ระดบัประถม เป็นผลที/เกิดขึ%นตามวตัถุประสงคข์องแผนงานและโครงการ ซึ/ งผลอนันี% จะมีส่วนทาํให้
เกิดผลกระทบต่อไปไดอี้กระดบัหนึ/ง หรือหลายระดบัไดเ้ป็นกรณี ๆ ไป  
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 ประสิทธิX  ตงยิ/งศิริ (2542 : 10) ไดใ้ห้แนวคิดเกี/ยวกบัผลกระทบ (Impact)โดยทั/วไป หมายถึง 
ผลของการดาํเนินกิจกรรมของมนุษยที์/มีต่อการเปลี/ยนแปลงในสิ/งแวดลอ้ม โดยผลกระทบดงักล่าว
อาจจาํแนกออกตามประเภท ขนาด และระยะเวลา ไดด้งันี%  ประเภทของผลกระทบ ไดแ้ก่ การสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียงาน ที/ดินทาํกิน มูลค่าบา้นและทรัพยสิ์นลดลง ความสูญเสียบริการ
ทางสังคม ความสูญเสียเกี/ยวกบัวิถีดาํเนินชีวิต ระดบัของผลกระทบมีตั%งแต่ระดบัที/นอ้ยจนถึงมาก 
ระยะเวลาของผลกระทบมีทั%งระยะสั%นและระยะยาว  
 อาํนวย วงษ์พานิช (2549 : 15) ไดส้รุปความหมายของผลกระทบ คือ ผลที/เกิดขึ%นจาก
การกระทาํเรื/องใดเรื/องหนึ/ ง อาจเป็นผลที/เกิดขึ%นทั%งในปัจจุบนัและอนาคต เป็นไปไดท้ั%งทางบวก
และทางลบ อาจขึ%นกบักลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั%งทางตรงและทางออ้ม  
 ดาย (Dye. 1982 : 19) ไดใ้หค้วามหมายของผลกระทบวา่หมายถึง การแยกแยะปัญหาของ
สังคมเพื/อให้ทราบถึงองคป์ระกอบอนัเป็นธรรมชาติ และที/เป็นปัญหารวมถึงการสืบสาวหาสาเหตุ
ของปัญหาต่าง ๆ เหล่านั%น ตลอดจนการเสนอวิธีแกไ้ขปัญหาไดส้รุปผลกระทบ ซึ/ งแบ่งผลกระทบ
ไดเ้ป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี%  
 1. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื%อหา แบ่งออกได้เป็น ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร สิ/งแวดลอ้ม และกายภาพ เช่น ผลกระทบจากการดาํเนินนโยบาย 
 2. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที/เกิดขึ%น (Reality) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที/เกิดขึ%นโดยที/ไม่ขึ%นอยู่กับ
ความรู้สึกนึกคิดของคน และอีกประเภทหนึ/ง คือ ผลกระทบเชิงอตัวิสัย (Subjective Impact) ไดแ้ก่ 
ผลกระทบที/เกิดขึ%นในความรู้สึกนึกคิดของคน 
 3. การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที/กระทบ (Direction Impact) แบ่งออกได้เป็น
ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) ผลกระทบทางออ้ม (Indirect Impact) 
 4. การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ แบ่งออกไดเ้ป็น ผลกระทบในเชิงบวก 
(Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที/เป็นสิ/งที/พึงปรารถนาและผลกระทบในเชิงลบ (Negative Impact) 
ไดแ้ก่ ผลกระทบที/ไม่เป็นที/พึงปรารถนา 
 ประเภทของผลกระทบ แบ่งไดเ้ป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี%  
 1. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื%อหา อาจแบ่งออกไดเ้ป็น ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางดา้นสังคม และผลกระทบทางดา้นสิ/งแวดลอ้ม รวมทั%งผลกระทบทางกายภาพ 
 2. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที/เกิดขึ%น (Reality) แบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ  
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  2.1 ผลกระทบเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที/เกี/ยวขอ้งโดย
ไม่ขึ%นอยู่กบัความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การดาํเนินนโยบายคุมกาํเนิดจะทาํให้สัดส่วนของผูสู้งอายุ
เพิ/มขึ%นไม่วา่ใครจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม  
  2.2 ผลกระทบเชิงอตัวิสัย (Subjective Impact) ไดแ้ก่ ผลกระทบในความรู้สึกนึกคิด
ของคน เช่น การดาํเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที/ยวก่อให้เกิดการขยายตวัของโสเภณี ทาํให้คนไทย
จาํนวนมากรู้สึกอบัอายต่างชาติ 
 3. การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที/กระทบอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ทาง ไดแ้ก่ 
  3.1 ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact)  
  3.2 ผลกระทบทางออ้ม (Indirect Impact) 
 4. การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ทาง ไดแ้ก่ 
  4.1 ผลกระทบในเชิงบวก (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที/เป็นสิ/งที/พึงปรารถนา  
  4.2 ผลกระทบในเชิงลบ (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที/ไม่เป็นสิ/งที/พึงปรารถนา 
 5. การแบ่งผลกระทบตามเวลา แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
  5.1 ผลกระทบระยะสั%น หมายถึง ผลกระทบที/เกิดขึ%นแลว้ในปัจจุบนั  
  5.2 ผลกระทบระยะยาว หมายถึง ผลกระทบที/จะเกิดขึ%นในอนาคต 
 6. การแบ่งผลกระทบตามความรุนแรง แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  6.1 ผลกระทบที/มีความรุนแรงและเกิดขึ%นในขอบเขตวงกวา้ง  
  6.2 ผลกระทบที/ไม่รุนแรงและเกิดขึ%นในวงแคบ ๆ  
 สรุปผลกระทบ คือ ผลที/เกิดขึ%นจากการกระทาํเรื/องใดเรื/องหนึ/ ง อาจเป็นผลที/เกิดขึ%นทั%ง
ในปัจจุบนัและอนาคต เป็นได้ทั%งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ%นกบักลุ่มเป้าหมายและมิใช่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ/ งกระทบต่อสิ/งต่าง ๆ ทั%งทางตรงและทางออ้ม 
 

เศรษฐกจิ 

 ความหมายของเศรษฐกจิ 
 ไดมี้นกัวชิาการใหนิ้ยามไวห้ลายความหมาย ดงันี%   
 ทบัทิม วงศ์ประยูร (2526 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจไวว้่า เศรษฐกิจ หมายถึง
การศึกษาเกี/ยวกบัความตอ้งการของมนุษยอ์นัมีอยู่ไม่จาํกดั แต่แนวทางที/จะได้รับมีขอบเขตจาํกดั 
ได้แก่ การประกอบการหาเลี% ยงชีพ การแสวงหารายได้ การสะสมทรัพยสิ์น การผลิต การจาํหน่าย 
ตลอดจนการบริโภคสิ/งอุปโภคต่าง ๆ  
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 จาํนงค์ อดิวฒันสิทธิX  (2543 : 109) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจไวว้่า เศรษฐกิจ 
(Economy) หมายถึง กิจกรรมที/เกี/ยวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรที/มีอยูอ่ยา่งจาํกดั ดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เพื/อสนองความตอ้งการอนัไม่มีที/สิ%นสุดของมนุษยใ์หไ้ดม้ากที/สุดและอยา่งประหยดัที/สุด 
 วนัทนีย ์ภูมิภทัราคาม และคณะ (2550 : 11-12) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของเศรษฐกิจไว ้
สรุปไดว้่า เศรษฐกิจมีความสําคญัและแทรกอยู่ในวงการทุกขั%นตอน ทั%งในเรื/องของการเลือกใช้
ทรัพยากรที/หายากและมีจาํกดั เพื/อทาํการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที/สุด และเพื/อให้การกระจาย
สินคา้เกิดความเป็นธรรมมากที/สุดทั%งในปัจจุบนัและอนาคต ซึ/ งพอจะแยกเป็นประเด็นได ้ดงันี%  
 1. ความสําคญัในระดบัจุลภาคเศรษฐกิจ ช่วยให้เขา้ใจบทบาทของแต่ละบุคคลที/ดาํรงชีวิต
อยู่ในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต คนกลาง เจา้ของปัจจยัการผลิต เพื/อที/จะช่วย
แกปั้ญหาเศรษฐกิจต่อไป 
 2. ความสําคญัในระดบัมหภาค ปัญหาเศรษฐกิจของส่วนรวม หรือของประเทศนั%น
นับว่าสําคัญยิ/ง การเข้าใจเศรษฐกิจทาํให้เกิดความรู้ความเข้าใจสภาพข้อเท็จจริงของปัญหา 
ความสัมพนัธ์และผลกระทบ แนวทางในการแกไ้ข โดยสามารถเลือกวิธีการที/ทาํให้บรรลุนโยบาย
เศรษฐกิจไดถู้กตอ้ง และเกิดความเสียหายนอ้ยที/สุด 
 3. ความสําคัญต่อการพฒันาเศรษฐกิจและเสถียรภาพประเทศชาติต่าง ๆ ทั/วโลก 
ในปัจจุบนัไดก้าํหนดแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจ เพื/อทาํให้เศรษฐกิจขยายตวัและมีเสถียรภาพ
ความมั/นคง 
 วิทยากร เชียงกูล (2536 : 97) ได้กล่าวถึงความสําคญัของเศรษฐกิจไวว้่า เศรษฐกิจ
เป็นเรื/ องสาํคญัของสมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ใช่เรื/ องเฉพาะของนักการเมือง ขา้ราชการประจาํ 
นกัธุรกิจ เอกชน หรือนกัเศรษฐศาสตร์ นกัวางแผนทั%งหลายเท่านั%น เราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ/ ง
ของระบบเศรษฐกิจ สังคมเราต่างก็เป็นมนุษยเ์ศรษฐกิจ มีความตอ้งการทางเศรษฐกิจและ
สังคมตอ้งทาํงานใหไ้ดค้วามตอ้งการนั%นมา ถา้หากประชาชนมีความเขา้ใจเรื/องเศรษฐกิจมากขึ%นก็จะทาํ
ใหชี้วิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ%น และจะช่วยเสนอแนะผลกัดนัให้ประเทศชาติพฒันานาํไป
ในทางที/ควรมากกวา่ที/เป็นอยู ่
 ภาณุพนัธ์ ออกช่อ (2556 : 16) ไดก้ล่าวว่าเศรษฐกิจมีความสําคญั ทั%งต่อตวับุคคลและ
ประเทศชาติ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีงานทาํมีรายได้ดี มีคุณภาพชีวิตที/ดีก็สามารถช่วยพฒันา
ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได ้ในทางตรงกนัขา้มหากประเทศใดมีเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนเกิดปัญหา
การวา่งงาน ไม่มีรายได ้ก็ทาํใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ซึ/ งก็จะส่งผลต่อความมั/นคงของประเทศ 
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 ดงันั%น จึงสรุปไดว้า่ เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมที/เกี/ยวขอ้งกบัทรัพยากรที/มีจาํกดัอนัมีค่า
เพื/อจะนาํมาตอบสนองความตอ้งการของมนุษยที์/ปรับเปลี/ยนไปตามยุคสมยั เช่น รายได ้การผลิต 
เงินออม การจาํหน่าย และการบริโภคใชส้อยสิ/งต่างๆ ของชุมชนอยา่งประหยดัที/สุด  
สังคม 

 ความหมายของสังคม  
 คาํวา่ “สังคม” ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายที/หลากหลาย ดงัต่อไปนี%   
 สนธยา พลศรี (2541 : 41) ไดใ้ห้ความหมายของสังคมวา่ หมายถึง การอยูร่่วมกนัเป็น
กลุ่มของมนุษย ์ภายในอาณาบริเวณที/แน่นอนในระยะเวลายาวนานพอสมควร จนเกิดระเบียบแบบแผน
ของความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัขึ%น มีความผกูพนัพึ/งพาอาศยักนัและมีวถีิชีวติร่วมกนั 
 ณรงค ์เส็งประชา (2538 : 26) กล่าวถึงความหมายของสังคมวา่ หมายถึง สังคมขนาดใหญ่
ที/มีผูค้นมาอยูร่่วมกนัมีการกระทาํต่อกนัภายใตก้ฎเกณฑเ์ดียวกนั เพื/อจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
 ปรีชา คุวินทร์พนัธ์ุ (2547 : 78) ให้คาํนิยามของสังคมวา่ สังคม คือ คนตั%งแต่ 2 คนขึ%นไป 
มีความสัมพนัธ์ในทางร่วมมือ หรือพึ/งพาอาศยักนัความสัมพนัธ์มีติดต่อกนัไป จนเป็นความผกูพนั
และผูที้/มีสัมพนัธ์กนัเกิดความสาํนึกวา่ เป็นสมาชิกร่วมกนัในกลุ่มเดียวกนัแยกออกไดจ้ากกลุ่มอื/น ๆ  
 จากคาํนิยามของนักวิชาการที/ให้ความหมายของสังคมซึ/ งกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
สังคม หมายถึง กลุ่มคนที/รวมตวักนัตั%งแต่ 2 คนขึ%นไป มีความสัมพนัธ์กนัอาศยัอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกันในระยะเวลานานพอสมควร และมีการกาํหนดระเบียบกฎเกณฑ์ขึ% นมาใช้ร่วมกัน
เพื/อจุดมุ่งหมายร่วมกนัอนัจะทาํใหก้ลุ่มอยูร่อดได ้
 
การพนัน 

 ความหมายของการพนัน 
 มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการพนนัที/หลากหลายไวด้งันี%  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน. 2542 : 756) การพนนั 
หมายถึง เล่นเอาเงินหรือสิ/งอื/นโดยอาศยัความฉลาดความชํานาญเล่ห์เหลี/ยมไหวพริบและฝีมือ
รวมทั%งโชคดว้ย  
 พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 (“พระราชบญัญติัการพนนั...,” 2478 : 55)  ได้
กล่าวในมาตรา 4 ทวิวา่ ในการเล่นอื/นใดนอกจากที/กล่าวในมาตรา 4 จะพนนักนัหรือจะจดัให้มีเพื/อให้
พนันกันได้เฉพาะการเล่นที/ระบุชื/อและเงื/อนไขไวใ้นกฎกระทรวง คาํว่า การเล่น ในวรรคก่อนให้
หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทาํนายดว้ย 
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 กญัญาพร ไทรชมภู (2546 : 12) ได้อธิบายว่า การพนัน หมายถึง การแพช้นะกนั โดย
คู่สัญญาจะตอ้งมีส่วนเกี/ยวขอ้งกบัเหตุการณ์อนัเป็นเงื/อนไขแห่งการแพช้นะกนั เช่น นายแดงกบั
นายดาํ ตกลงวิ/งแข่งกนั หากใครถึงเส้นชยัก่อนเป็นฝ่ายชนะ ขนัต่อ หมายถึง การเอาแพช้นะกนั โดย
คู่สัญญาไม่ไดมี้ส่วนเกี/ยวขอ้งกบัเหตุการณ์อนัเป็นเงื/อนไขแห่งการแพช้นะกนั เช่น นายแดงกบันาย
ดาํวิ/งแข่งขนักนั แต่มีนายขาวกบันายเขียวเป็นคนดู นายขาวกบันายเขียวตกลงกนัวา่จะจ่ายเงินให้แก่
กนัหากมีใครถึงหลกัชัยก่อน โดยนายขาวตกลงว่านายแดงถึงเส้นชยัก่อน นายขาวก็ไดรั้บเงินใน
ฐานะที/เป็นฝ่ายชนะ หากสัญญาใดมีฝ่ายไดฝ่้ายเดียว โดยไม่มีฝ่ายเสียหรือมีฝ่ายเสียฝ่ายเดียวโดยไม่
มีฝ่ายไดเ้ลยก็ไม่ใช่การพนนัและขนัต่อ 
 สังศิต พิริยะรังสรรค ์(2547 : 47) ไดร้วบรวมและอธิบายทฤษฎีของการพนนัแบบดั%งเดิม 
(Conventional Theories) ที/เป็นงานวิจยัต่าง ๆ ของนักสังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และ 
อาชญวิทยาช่วงทศวรรษที/ 1970-80 (พ.ศ. 2513-2523) พบจุดอ่อนในหลายประเด็นที/ไม่สอดคลอ้ง
กบัภาวะสมยัปัจจุบนั เพราะวธีิการวเิคราะห์แบบดั%งเดิมนั%นก่อให้เกิดความโนม้เอียง ดา้นวิธีการสําคญั
และมีความเกี/ยวเนื/องกันสองประการ คือ หน้าที/นิยม (Functionalism) และประจักษ์นิยม
(Positivism) การศึกษาส่วนใหญ่เป็นหน้าที/นิยมไม่โดยตรงก็โดยนัย จากการเน้นที/ความสงบ
เรียบร้อยของสังคม การศึกษาในแนวหนา้ที/นิยมให้ความสนใจเกี/ยวกบัผลกระทบของการพนนัที/มีต่อ
สังคม บทบาทของการพนนัในการเสริมและขยายค่านิยมของสังคม และทิศทางและการปรับตวั
ของการพนนัใหเ้ขา้สถาบนัทางสังคมอื/น ๆ เช่น ครอบครัว งาน และทศันคติอื/น ๆ 
 จิqด เศรษฐบุตร (2492: 171) การพนนั หมายถึง การพนนัเป็นเอกเทศสัญญาที/คู่สัญญาให้
คาํมั/นซึ/ งกนัและกนัฝ่ายหนึ/งจะจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นแก่อีกฝ่ายหนึ/ง แลว้แต่วา่เหตุการณ์ที/คู่สัญญา
ยงัไม่รู้แน่นอนอนัหนึ/งจะไดป้รากฏแก่คู่สัญญาวา่แน่นอนทางใด เมื/อปรากฏเหตุการณ์ออกมาแน่นอน
ในทางใดแลว้คู่สัญญาที/จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นตามคาํมั/นได้ชื/อว่าเป็นผูแ้พ ้ส่วนคู่สัญญาที/รับเงิน
หรือทรัพยสิ์นตามคาํมั/นไดชื้/อวา่เป็นผูช้นะ 
 ประสิทธิX  แสนศรี (ประสิทธิX  แสนศรี. 2504 : 23 ; อ ้างถึงใน ชูพงษ ์จารุดาํรงศกัดิX . 2545 : 20) 
การพนนัคือ การเล่นเอาเงินหรือทุนทรัพยด์ว้ยการเสี/ยงโชคหรือฝีมือการพนนัขนัต่อ ไม่ก่อให้เกิดหนี%
ตามกฎหมาย สิ/งใดที/ให้ไปในการพนนั หรือขนัต่อก็จะทวงคืนไม่ได ้และให้ใชต้ลอดถึงขอ้ตกลงเป็น
มูลหนี% ที/ฝ่ายเสียการพนนัขนัต่อ ทาํใหแ้ก่อีกฝ่ายหนึ/งเพื/อใหห้นี% เงินพนนัหรือขนัต่อนั%นดว้ย 
 ทนาย ภูธร (ทนาย ภูธร. 2530 : 58-64 ; อา้งถึงใน ชูพงษ์ จารุดาํรงศกัดิX . 2545 : 20) 
ใหค้วามหมาย ของการพนนัวา่ สัญญาที/ก่อให้เกิดการไดห้รือเสียซึ/ งเงินหรือทรัพยสิ์น โดยคู่สัญญา
ถือเอาผลแห่งเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอน ซึ/ งคู่สัญญาไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย เป็นเครื/องชี%ขาด  
ซึ/ งจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั 5 ลกัษณะคือ 
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 1. ต้องมีการได้หรือเสีย ถ้าไม่มีการได้หรือเสีย หรือได้เสียทางเดียว หรือได้เสียกิน
ดว้ยกนัไม่ถือวา่เป็นการพนนั เช่น นาย ก. และนาย ข. ตกลงกนัวา่ ถา้นกัมวยฝ่ายแดงชนะฝ่ายนํ% าเงิน
นาย ก. จะใหเ้งินนาย ข. 100 บาท ถา้นกัมวยฝ่ายนํ%าเงินชนะฝ่ายแดง นาย ข. ไม่ตอ้งเสียอะไร กรณีนี%
ไม่ถือเป็นการพนนัเพราะนาย ก. มีแต่เสียทางเดียวส่วน นาย ข. มีแต่ไดท้างเดียวเช่นกนั หรือถา้นาย ก. 
และนาย ข. ตกลงกนัใหม่ว่า ถา้นกัมวยที/ฝ่ายตนเดิมพนัเป็นฝ่ายชนะ ผูแ้พพ้นนัครั% งนี% จะตอ้งจ่าย
ค่าอาหารที/รับประทานดว้ยกนั 1 มื%อ กรณีเช่นนี%ไม่ถือเป็นการพนนัเช่นกนั 
 2. สิ/งที/ไดเ้สียตอ้งเป็นเงินหรือทรัพยสิ์น เช่น นาย ก. ตกลงกบันาย ข. วา่ ถา้ฟุตบอลไทย
ชนะมาเลเซีย นาย ก. จะจ่ายเงินให้นาย ข. 100 บาท ถา้มาเลเซียชนะไทย นาย ข. ตอ้งจ่ายเงินให้นาย ก. 
150 บาท กรณีนี% ถือเป็นการพนนัเพราะมีการไดเ้สียเป็นเงิน แต่ถา้นาย ก. และนาย ข. ตกลงพนนั
กีฬาฟุตบอลครั% งนี% ใหม่วา่ ถา้ฝ่ายที/ตนเดิมพนัชนะคนที/แพจ้ะตอ้งช่วยถางหญา้ให้กบัคนชนะ กรณีนี%
ถือวา่ไม่เป็นการพนนัเพราะสิ/งที/ไดเ้สียเป็นแรงงานไม่ใช่เงินหรือทรัพยสิ์น 
 3. ตอ้งถือเอาเหตุการณ์ในอนาคตเป็นเครื/องชี%ขาด เช่น นาย ก. ตกลงกบันาย ข.วา่ ถา้นาย ค. 
มีอายคุรบ 30 ปีเมื/อใด นาย ก. จะให้เงินนาย ข. 100 บาท กรณีเช่นนี% ไม่ใช่การพนนัเพราะผลในอนาคต
เป็นสิ/งที/แน่นอน กล่าวคือ ตอ้งมีวนัหนึ/งนาย ค. อายคุรบ 30 ปีแน่นอน หรือถา้นาย ก. ตกลงกบันาย 
ข. วา่ถา้ทีมไทยไดเ้หรียญทองมากที/สุดในการแข่งขนัซีเกมส์นาย ก. จะจ่ายเงินในนาย ข. 100 บาท 
แต่ถา้ไม่ใช่นาย ข. จะตอ้งจ่ายเงินให้นาย ก. 100 บาท กรณีเช่นนี% เป็นการพนนัเพราะถือเอาผล
การได้เหรียญทองเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเป็นเครื/องชี% ขาด แต่ถา้รู้ผลการไดเ้หรียญทองซีเกมส์
ก่อนแลว้ไม่เป็นการพนนัเพราะไม่ใช่เหตุการณ์ในอนาคต 
 4. คู่สัญญาตอ้งไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในผลที/เสี/ยงภยันั%น เช่น นาย ก. ตกลงกบันาย ข. วา่
ภายใน 1 ปี ถา้ไฟไหมบ้า้นนาย ก. นาย ก. จะให้เงินนาย ข. 1,000 บาท ถา้เกิดไฟไหมบ้า้นนาย ก. 
นาย ข. จะให้เงินนาย ก. 100,000 บาท กรณีนี% ไม่เป็นการพนนัเพราะคู่สัญญา คือ นาย ก.มีส่วนได้
ส่วนเสียในผลที/เสี/ยงภยั คือ ถา้ไฟไหมบ้า้นนาย ก. นาย ก. ยอ่มเสียหาย ซึ/ งกรณีนี% เป็นการประกนัภยั 
 5. ตอ้งมีผูเ้ล่นตั%งแต่สองฝ่ายขึ%นไป คือ มีผูจ้ดัให้มีการเล่นการพนนั (เจา้มือ) และมีผูร่้วมเล่น 
เช่น นาย ก. เปิดบ่อนเล่นไพมี่นาย ข. นาย ค. และนาย ง. ร่วมเล่นเอาเงินดว้ยกรณีนี% ถือเป็นการพนนั 
 เรืองศกัดิX  จริตเอก (2529 : 14) ให้ความหมายของการพนนัวา่ หมายถึง การพนนัไม่วา่จะเป็น
รูปแบบใด เป็นสิ/งที/ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซึ/ งนอกจากจะสร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลที/เกี/ยวขอ้งโดยตรงแล้ว ยงัสร้างความเสียหายและก่อให้เกิดปัญหาอื/น ๆ 
แก่สังคมดว้ย การพนนัเป็นการกระทาํผิดที/ไม่มีผูเ้สียหายไม่สามารถที/จะนาํความแจง้ต่อเจา้หนา้ที/
ตาํรวจและยงัสามารถเล่นไดทุ้กที/ทุกโอกาส 



15 

 

 สรุปความหมายของการพนนัในการศึกษาครั% งนี%  หมายถึง การเสี/ยงโชคเพื/อเอาทรัพยสิ์นกนั
จากความเห็น หรือเป็นปรากฏการณ์ที/จะเกิดขึ%นในอนาคตที/แตกต่างกนั การพนนันั%นเป็นกิจกรรม
ที/ทาํให้มนุษยมี์ความพึงพอใจซึ/ งระคนอยู่ด้วยความหวงั  
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 กิติกร มีทรัพย ์(2541 : 63-64) ทาํการศึกษาวิจยัเรื/อง ความสุขจากการพนนั จากการศึกษา
พบวา่ในดา้นอารมณ์ (Affective) การพนนัให้อารมณ์สนุกสนานตื/นเตน้ไดเ้สี/ยงไดลุ้น้เพื/อจะไดช้ยัชนะ
นกัพนนัรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขอยูก่บัความเพอ้ฝันมีความหวงัวา่ จะเป็นผูก้าํชยัชนะจะไดเ้งินทองมาง่าย ๆ 
จะรํ/ ารวยเป็นมหาเศรษฐีขึ%นมาในพริบตา บางรายรู้สึกศรัทธาและความเชื/อในสิ/งศกัดิX สิทธิX ของตน
อย่างแรงกลา้ว่า จะนาํโชคให้ตนได ้บางรายเชื/อในความสามารถหรือฤทธิX ของตน(Megalomania) 
ความสุขอารมณ์ในด้านลบก็คือ ความโลภความเอาเปรียบผูอื้/น รุกรานผูอื้/นหรือทาํลายล้างกฎ
ของสังคมผา่นทางการพนนั เช่น “ใครวา่การพนนัไม่ดี ผมวา่ดีมีอะไรไหม” นกัพนนับางคนมกัพูด
ทาํนองนี%  กล่าวโดยสรุปก็คือ ในจิตสํานึกนกัพนนัรู้สึกโอกาสที/ไดแ้สดงความสามารถโดยไม่ตอ้ง
ลงทุนลงแรงมากนกั แต่ไดผ้ลตอบแทนมากถา้ชนะและเชื/อเสมอวา่จะเป็นผูช้นะ สําหรับในจิตใตส้ํานึก
รู้สึกพอใจที/ไดถู้กลงโทษแลว้ เมื/อเสียพนนัหรือพอใจ สะใจที/ไดเ้ล่นทา้ทายกฎหมาย หรือเยย้หยนั
สังคมได้ละลายความรู้สึกผิดบาป ได้พรางความอ่อนแอของตนและได้ความพึงพอใจทางเพศ
ในความรู้สึกเล็ก ๆ รวมทั%งได้ขอความเห็นใจจากคนรอบข้างด้วย นอกเหนือจากการพนันจะ
ตอบสนองความเพอ้ฝันและความรู้สึกเก่งมีฤทธิX  (Megalomania) แลว้ยงัให้ความรู้สึกว่า การเล่น
การพนนัไดไ้ม่ใช่หายนะ แต่เป็นการเล่นในสิ/งที/สังคมนิยมอยูแ่ลว้ เช่น การเล่นการพนนัที/แอบแฝง
กบัการกีฬาต่าง ๆ ประเภทฟุตบอล หรือมา้แข่ง เป็นตน้ นกัพนันรู้สึกพึงพอใจไม่ถูกเพ่งเล็งและ
สามารถหลีกเลี/ยงแฝงไปไดอี้กดว้ย อยา่งนอ้ยก็รู้สึกวา่ไม่ไดเ้ล่นการพนนัแต่เล่นกีฬา หรือเล่นกีฬา
เป็นหลกั การพนนัเป็นผลขา้งเคียงหรือผลพลอยได ้หรือไดโ้ตแ้ยง้อาํนาจกลาย ๆ ดว้ย 
 ในดา้นสังคม การพนนัสามารถตอบสนองความรู้สึกความเป็นคนใจใหญ่ ความมีหนา้มีตา
มีคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั ยกยอ่งนบัถือวา่เป็นคนมีเงินเมื/อชนะ อีกดา้นหนึ/งการพนนัให้เขามีโอกาส
ได้พบปะสังคมกบัผูอื้/นอยู่กบัขาพนันด้วยกนั ตามความหมายนี% ก็คือ เงินอาจไม่ใช่สิ/ งที/ตอ้งการ
สูงสุดเสมอไป บางครั% งต้องการเพื/อพบปะสนทนาถึงครอบครัวและปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
นกัพนนัสตรี 
 กญัญาพร ไทรชมภู (2546 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาพฤติกรรมของนักการพนัน : 
กรณีศึกษานกัการพนนัในจงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื/อ 1) ศึกษาถึงพฒันาการและรูปแบบ
เกี/ยวกบัพฤติกรรมการเล่นการพนัน 2) ศึกษาความแตกต่างในพฤติกรรมของผูเ้ล่นการพนัน



16 

 

ในรูปแบบต่าง ๆ  3) เพื/อศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที/ผูติ้ดการพนนัตอ้งเผชิญ ในการศึกษาแบบเจาะลึกนี%
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัอยา่งผูที้/มีพฤติกรรมการเล่นการพนนัที/เล่นเป็นประจาํ หรือเป็นนกัเล่นการพนนั
จาํนวน 10 ตวัอย่าง โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ/ งประกอบดว้ย การวิจยัเอกสารและการสัมภาษณ์
ประกอบการสังเกตการณ์ ทั% งแบบไม่มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม โดยการรวบรวมข้อมูลและ
วเิคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ นกัเล่นการพนนัสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ
กลุ่มแรก คือ ผูที้/มีพฤติกรรมการเล่นการพนนัมีพฤติกรรมการเล่นมาตั%งแต่เยาวว์ยั โดยไดพ้บเห็น
การเล่นการพนนัจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น บา้นอยูใ่กลก้บัสถานที/เล่นการพนนั บิดามารดา
หรือญาติพี/น้องเล่นการพนัน และได้เคยติดตามไปด้วยจนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ/ งจดัเป็น
การถ่ายทอดวฒันธรรม และกลุ่มที/สอง คือ เป็นผลกระทบจากสถานภาพทางสังคม ได้แก่ ผูที้/มา
สัมผสัการพนนัตอนโตแลว้ โดยการชกัจูงจากเพื/อนและบุคคลใกลชิ้ดต่าง ๆ ให้ลองเล่นเริ/มเล่นทีละเล็ก
ทีละน้อย และค่อยเพิ/มมากขึ%นจนติด และจะชอบเล่นการพนนัในหลาย ๆ รูปแบบ ขึ%นอยู่กบัเวลา
โอกาสและสถานที/อาํนวยใหเ้ล่น การเล่นการพนนัเกิดจากแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ผลกาํไรที/ไดรั้บจากการเล่น
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ความตื/นเตน้ตลอดจนความสัมพนัธ์ของผูเ้ขา้ร่วมเล่นการพนนั ผูใ้ห้ขอ้มูล
มีทศันะวา่ การถูกจบักุมฐานเล่นการพนนัเป็นเรื/องธรรมดา ไม่ใช่เป็นการก่ออาชญากรรม และโทษ
ไม่รุนแรงเมื/อถูกจบักุมแล้วยงัมีพฤติกรรมเหมือนเดิม และการเล่นการพนันจะมีผลกระทบ
ต่อตนเองและครอบครัว คือ เรื/องของสัมพนัธภาพในครอบครัว ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ภาวะหนี% สิน และมีภาพพจน์ทางสังคมไม่ดี 
 พรรณทิพย ์จนัทร์พวง (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื/อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผูเ้ล่นการพนนัตามแนวชายแดน : กรณีศึกษาบ่อนการพนนัที/ปอยเปต อาํเภอโอโจวโรว 
จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพูชา มีวตัถุประสงค์ที/จะศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมที/เกิดจากการเล่นการพนนัที/บ่อนการพนนัปอยเปต โดยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจก
แบบสอบถามผูที้/เดินทางมาเล่นการพนนั จาํนวน 400 คน ในการวิจยัครั% งนี% ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิด
หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรขอ้มูลทั/วไป และขอ้มูลปัจจยัการเล่นการพนนักบัผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมที/เกิดจากการเล่นการพนนั โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นการวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) และระดบัเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) ใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานดว้ย Chi-square ผลการศึกษาพบว่า บ่อนการพนนัที/ปอยเปต เป็น
บ่อนการพนนัที/มีเงินหมุนเวยีนมากที/สุด มีบ่อนการพนนัตั%งอยู ่จาํนวน 9 บ่อน เป็นบ่อนขนาดใหญ่ 
3 บ่อน และเป็นบ่อนขนาดกลาง 6 บ่อน ผูเ้ขา้ไปเล่นการพนนัส่วนมากเป็นชนชั%นระดบักลางมาถึง
ระดบัล่าง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ และส่วนมากอยู่ในวยัแรงงาน สําหรับประเภท
การพนนัที/นิยมเล่นส่วนใหญ่ คือ บาคาร่า รองลงมาคือ สล๊อตแมทชิน โดยมีเหตุผลที/เล่นการพนนั
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ส่วนใหญ่เนื/องจากอยากไดเ้งิน ผลจากการเล่นการพนนัส่วนใหญ่เสียมากกวา่ได ้สําหรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจพบว่า ผูเ้ล่นการพนันส่วนใหญ่ตั% งแต่เล่นการพนันมามีความสูญเสียเงินน้อยกว่า 
200,000 บาท ไม่มีภาระหนี% สิน ไม่กระทบต่อการทาํงาน ส่วนผลกระทบทางสังคมพบวา่ ส่วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบต่อครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาอาชญากรรม จากการศึกษาพบวา่ปัญหาที/เกิดขึ%น 
ยงัไม่รุนแรงมากนกัแต่มีแนวโน้มว่าปัญหาจะเพิ/มความรุนแรงขึ%นในอนาคต ดงันั%น เพื/อเป็นการ
ป้องกนัปัญหาที/จะเกิดขึ%นในอนาคต รัฐบาลและหน่วยงานที/เกี/ยวขอ้งควรจะร่วมกนัหามาตรการ
ที/เหมาะสมในการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาบ่อนการพนนัตามแนวชายแดน 
 สังศิต พิริยะรังสรรค ์ (2543 : 89-104) ไดท้าํการศึกษาเรื/อง การพนนักบันโยบายสาธารณะ
และเศรษฐกิจ พบว่าการพนนัในประเทศไทยเป็นสิ/งผิดกฎหมาย เนื/องจากรัฐบาลพิจารณาว่าเป็นสิ/งที/
เลวร้ายและส่งผลทางดา้นลบต่อสังคม แต่วา่จุดยืนของรัฐบาลไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคน
ส่วนใหญ่ประชาชนจาํนวนมากให้ความร่วมมือกบักิจกรรมหลายอย่างที/ผิดกฎหมายประกอบกบั 
พ.ร.บ. การพนนั พ.ศ. 2478 มีความคลุมเครือใน 2 ประการหลกั ประการแรกมีการอนุญาตให้มีการพนนั
บางประเภทภายใตเ้งื/อนไขที/กาํหนด กฎหมายมิไดล้งโทษการพนนัวา่เป็นสิ/งที/เลวร้ายทั%งหมด แต่มี
การลงโทษคนที/ไม่ปฏิบติัตามกฎและถือวา่คนเหล่านี% เป็นอาชญากรรมตามกฎหมาย ประการที/สอง 
กฎหมายไม่มีความเป็นจริงและไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้ส่งผลให้มีการเล่นการพนนักนัอยา่งกวา้งขวาง 
และมีการติดสินบนเจา้หนา้ที/รัฐเพราะอตัราโทษนอ้ย แต่การดาํเนินคดีทางศาลถือวา่เป็นสิ/งที/น่าละอาย 
รวมทั%งเจา้หนา้ที/ของรัฐและนกัการเมืองมีส่วนพวัพนัในเครือข่ายธุรกิจการพนนัและให้การคุม้ครอง
จึงเป็นการยากยิ/งที/จะบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลบางประเทศยอมรับในเรื/ อง
ดงักล่าว จึงทาํให้การพนันเป็นสิ/ งถูกกฎหมาย สามารถกาํหนดควบคุมและนํารายได้บางส่วน
นาํมาใช้ ประหยดัค่าปราบปรามการพนัน เจา้หน้าที/ของรัฐที/เกี/ยวขอ้งกบัการปราบปรามมีเวลา
ทาํกิจการอื/นไดม้ากขึ%น โดยเฉพาะในปัจจุบนัการวิวฒันาการดา้นการสื/อสาร ผูค้นสามารถเล่นการพนนั 
แมก้ระทั/งอยู่ที/บา้นและหาความสนุกจากการเล่นการพนัน ผูเ้ล่นทั%งหมดอา้งว่าการกระทาํของ
พวกเขาเป็นเรื/องส่วนตวัและไม่สร้างความเดือดร้อนและก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม และได้
มีการสาํรวจทศันคติของชนชั%นกลางในกรุงเทพมหานคร ซึ/ งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยใช้แบบสอบถามเกี/ยวกบัการทาํให้การพนันเป็นสิ/งที/ถูกกฎหมาย โดยแนวโน้ม
ของผูช้ายเป็นไปในทางสนบัสนุนในขณะที/เพศหญิงคดัคา้น 
 ถาวรศกัดิX  ปริงทอง (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเรื/อง ผลกระทบจากการเปิดบ่อน
การพนนัตามแนวชายแดนดา้นตะวนัออกกบัความมั/นคงแห่งชาติ ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกบั
ประเทศเพื/อนบา้นทุก ๆ ดา้น เป็นระยะทางยาวประมาณ 5,600 กิโลเมตรเศษ โดยมีแนวชายแดน
ติดดา้นประเทศสหภาพพม่า ระยะทางประมาณ 2,378 กิโลเมตร มีแนวชายแดนติดต่อดา้นประเทศ
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สาธารณรัฐประชาชนลาว ประมาณ 1,810  กิโลเมตร มีแนวชายแดนติดกบัประเทศมาเลเซีย  ประมาณ 
647 กิโลเมตร และมีแนวชายแดนติดกบัประเทศกมัพูชาประชาธิปไตยประมาณ 796 กิโลเมตร ตามพื%นที/
แนวชายแดนติดต่อระหว่างประเทศ มีประชาชนของแต่ละประเทศขา้มไปมาเพื/อติดต่อกนัเป็นประจาํ 
เนื/องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ตั%งอยู่ท่ามกลางประเทศเพื/อนบา้นที/มีปัญหาความขดัแยง้
วุน่วาย และประเทศไทยมีสภาพเศรษฐกิจที/ดีกวา่ประเทศเพื/อนบา้น ทาํใหผู้ค้นจากประเทศเหล่านั%น
พากนัหลบหนีเขา้มาขายแรงงานในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั%นตามแนวชายแดนรอบ ๆ 
ประเทศไทย มีนายทุนคนไทยร่วมกบันายทุนประเทศเพื/อนบา้น ร่วมกนัลงทุนเปิดบ่อนการพนัน 
แบบครบวงจรที/เรียกวา่ บ่อนคาสิโน ปัจจุบนัมีหลายแห่งดว้ยกนั บ่อนการพนนัที/อยูใ่นเขตพม่า มีบ่อน
การพนันสากลอยู่ 2 แห่ง มีบ่อนการพนันขนาดเล็กอีก 5-6 แห่ง ด้านชายแดนลาวมีอยู่ 1 แห่ง 
ดา้นชายแดนมาเลเซียมีอยู ่1 แห่ง สําหรับบ่อนการพนนัตามแนวชายแดนกมัพูชามีจาํนวน 14 แห่ง 
มีประชาชนคนไทยบางกลุ่มไดเ้ดินทางออกไปเล่นการพนนัตามบ่อนการพนนัดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก 
ทาํให้มีการนาํเอาเงินตราออกนอกประเทศ เพื/อเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่นการพนันในบ่อน
ตามแนวชายแดนเป็นจาํนวนมาก เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยทั%งทางตรง
และทางออ้ม นอกจากนั%นยงัทาํให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ยงัก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื/น ๆ ที/เกี/ยวเนื/อง
ตามมา เช่น การคา้ยาเสพติด การคา้สินคา้ผิดกฎหมาย  ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการโจรกรรม 
ปัญหาการฟอกเงิน ฯลฯ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบนั พื%นที/ตามแนวชายแดน
ดา้นตะวนัออกของประเทศไทย ที/ติดต่อกบัประเทศกมัพูชาพบว่า ในปี 2541-2544  มีแนวโน้ม
ในการจดัตั%งบ่อนการพนันเพิ/มมากขึ%นเรื/ อย ๆ ปัจจุบนัมีบ่อนการพนนัถึง 14 แห่ง โดยเฉพาะดา้น
ตรงข้ามอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว  มีบ่อนการพนันที/ได้มาตรฐานสากลในฝั/งประเทศ
กมัพูชาถึง 6 แห่ง และมีแนวโน้มกาํลงัก่อสร้างบ่อนการพนนัเพิ/มขึ%นอีก 2) แนวโน้มการเดินทาง
ท่องเที/ยวของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะการท่องเที/ยวในพื%นที/ดา้นตะวนัออกของประเทศไทย ไดมี้
การเดินทางข้ามไปยงัฝั/งกมัพูชามีจาํนวนมากยิ/งขึ%น จากข้อมูลของทางราชการ พบว่าในเดือน
เมษายน 2543 มีจาํนวน 7,802 คน และเดือนมกราคม 2544 มีจาํนวนถึง 28,946 คน ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลที/ได้แบบสอบถามประชาชนคนไทยที/เดินทางเขา้ไปอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว 
จาํนวน 944 คน พบวา่ร้อยละ 64.83 ไดเ้ดินทางขา้มไปยงัฝั/งกมัพูชา เพื/อเล่นการพนนัในบ่อนการพนนั 
3) ผลกระทบจากการเปิดบ่อนการพนันตามแนวชายแดนดา้นตะวนัออก ประชาชนคนไทยหลาย
สาขาอาชีพนิยมเดินทางขา้มไปเล่นการพนันในฝั/งประเทศกมัพูชา ไดน้าํเงินตราของประเทศไทย
ออกไปใช้จ่ายในการเล่นการพนนัเป็นจาํนวนมาก ในแต่ละวนัจะมีคนไทยขา้มไปเล่นการพนนั
ฝั/งประเทศกมัพูชาประมาณ 500 คน แต่ละคนถา้นาํเงินไปแลกชิปเพื/อเล่นการพนนัคนละ 2,000  บาท 
รวมแลว้เงินจะไหลออกไปอยูใ่นบ่อนการพนนัมากกวา่ 1,000,000 บาท แต่ในความเป็นจริงแลว้ จะมี
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การนาํเงินออกไปเล่นการพนนัคนละมากกวา่ 2,000 บาท  บางคนนาํเงินออกไปเล่นเป็นแสน ถา้เฉลี/ย
คิดวา่แต่ละคนนาํเงินออกไปเล่นการพนนั 2,000 บาท ใน 1 วนั จะมีเงินหมุนเวียนอยูใ่นบ่อนการพนนั
ถึง 10,000,000 บาท เป็นอย่างนอ้ย และใน 1 เดือน จะมีเงินหมุนเวียนอยูใ่นบ่อนการพนนัถึง 300 
ลา้นบาท  ดงันั%น ใน 1 ปี จะมีเงินไหลออกนอกประเทศประมาณ 4,000 ลา้นบาท ซึ/ งเงินจาํนวนนี%
ไม่ไดก่้อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย  มีแต่ผลเสียทาํให้เงินตราของประเทศไทยไหลออกไป
นอกประเทศอยา่งมาก นอกจากมีผลกระทบต่อดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยแลว้ ยงัมีผลกระทบ
ในดา้นสังคมทาํให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา รวมทั%งอาจส่งผลกระทบทางดา้นการเมืองอีกดว้ย 
4) ผลการวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ ซึ/ งทางราชการไดก้าํหนดขึ%น เพื/อแกไ้ขปัญหาของทางราชการ
เกี/ยวกบัปัญหาที/เกิดขึ%นจากการเปิดบ่อนการพนนัตามแนวชายแดนในประเทศเพื/อนบา้น พบว่า
นโยบายและมาตรการของรัฐไม่ครอบคลุมทั%งระบบมีเพียงหน่วยงานระดบัรองเป็นผูรั้บผิดชอบและ
ออกมาตรการ โดยขาดการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด มาตรการแกไ้ขที/มีอยูใ่นปัจจุบนั ยงัไม่สามารถ
แกป้ัญหาไดม้ากนกั เพราะเจา้หน้าที/ที/เกี/ยวข้องขาดความเคร่งครัด ขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอาจได้รับผลประโยชน์ มีอิทธิพลระดับสูงแทรกแซงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที/ต้อง
ปรับปรุงช่องโหวเ่กี/ยวกบักฎหมายผา่นแดน 5)  แนวทางในการแก้ไขผลกระทบจากการเปิดบ่อน
การพนันตามแนวชายแดนด้านตะวนัออก  จากการวิเคราะห์และผลการสัมมนา เรื/อง การกาํหนด
มาตรการควบคุมคนไทยที/ขา้มไปเล่นการพนนัตามแนวชายแดน โดยนกัศึกษาหลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่นที/ 43 และนกัศึกษาหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที/ 13 
เมื/อวนัที/ 22-26 มกราคม 2544 พบว่าตอ้งปรับปรุงนโยบายและมาตรการของรัฐให้เขม้แข็งและ
ครอบคลุมทั%งระบบ กวดขนัการปฏิบติัของเจา้หนา้ที/ที/เกี/ยวขอ้งให้ปฏิบติัหนา้ที/อยา่งเคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพ พิจารณาทบทวนกฎระเบียบการนาํเงินตราเขา้-ออก ไปยงัประเทศเพื/อนบา้นว่า 
เหมาะสมแลว้หรือยงั ควรปรับปรุงกฎหมายผ่านแดนให้เหมาะสม กาํหนดแนวทางการตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที/ ตั%งคณะทาํงานเพื/อประสานงานการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนัน
ตามแนวชายแดนร่วมกบัจงัหวดัเจา้ของพื%นที/ สร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนให้รู้ถึงโทษ
ของการพนนั 
 สุรชยั บุญพลบั (2545 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื/อง ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประชาชน
จากบ่อนการพนนัตามแนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ่อนบา้นผกักาด อาํเภอโป่งนํ% าร้อน จงัหวดั
จนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่บ่อนบา้นผกักาดนั%น เปิดเมื/อปี พ.ศ. 2541 เป็นบ่อนขนาดเล็ก มีเงินทุน
หมุนเวยีนประมาณ 10 ลา้นบาทต่อวนั ผูเ้ล่นการพนนัส่วนใหญ่เป็นชาวจงัหวดัจนัทบุรี มีฐานะปานกลาง 
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ พบว่ามีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี/ยในการเล่นเป็นเงิน 6,638 บาทต่อคน รวมถึง
การใช้จ่ายเงินดา้นอื/น ๆ ในประเทศกมัพูชา เฉลี/ยคนละ 360 บาท ส่วนภาวะหนี% สินและผลเสีย
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ต่อสังคมยงัมีผลไม่มากเนื/องมาจากการเป็นบ่อนเปิดใหม่และเป็นกลุ่มคนในพื%นที/เขา้ไปเล่นการพนนั
ทาํให้มีการลงทุนน้อย ขอ้เสนอในเชิงนโยบายให้รัฐบาลหรือจงัหวดัจนัทบุรีคือให้มีการประสาน
กบัเจา้ของบ่อนที/เป็นคนไทยเพื/อจาํกดัผูเ้ขา้เล่นโดยคาํนึงถึงฐานะทางการเงิน นอกจากนี% ยงัเสนอให้
รัฐบาลหรือจงัหวดัจนัทบุรีควรตั%งบ่อนเอง เพื/อขจดัปัญหาต่าง ๆ และป้องกันเงินตรารั/วไหล
ไปต่างประเทศแต่ตอ้งมีวิธีการที/เขม้งวดเหมาะสม ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการจงัหวดัจนัทบุรีและ
หน่วยงานที/เกี/ยวขอ้ง ตอ้งปลูกจิตสํานึกให้กบัประชาชนในดา้นความพอเพียง การสร้างรายไดแ้ละ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงการทาํบตัรสมาชิกให้กบัผูเ้ล่นพนันเพื/อใช้เป็นขอ้มูลกรณี
การเกิดปัญหา 
 พรชิตา กฤษฎาวานิช (2545 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเรื/อง ผลกระทบจากบ่อนการพนนั
ตามแนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ่อนเกาะกง ประเทศกมัพูชา และบา้นหาดเล็ก จงัหวดัตราด 
ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่เป็นดา้นลบ คือ การเกิดหนี% สิน ขาดแคลน
เงินสาํหรับการใชจ่้ายในครอบครัว ก่อให้เกิดภาพพจน์ในแง่ลบแก่ประเทศ คุณภาพของประชากรลดลง 
เป็นแหล่งฟอกเงิน มอมเมาเยาวชน และสิ%นเปลืองทรัพยากรประเทศในการแกปั้ญหา ส่วนผลกระทบ
ด้านบวกคือ ทําให้ เ กิดการสนับสนุนการท่องเที/ยว มีความเจริญด้านสิ/ งปลูกสร้างและ
สาธารณูปโภค เกิดรายได้ในชุมชน มีการเสนอเชิงนโยบาย ดงันี%  1) รัฐบาลโดยหน่วยงานที/
เกี/ยวข้อง ควรทาํการศึกษาถึงผลกระทบ ผลดีผลเสียของบ่อนการพนันอย่างรอบคอบ เพื/อที/จะ
สามารถกาํหนดนโยบายเรื/ องบ่อนการพนันได้อย่างชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประเทศชาติ 2)รัฐบาลและหน่วยงานที/เกี/ยวข้องควรหามาตรการในการควบคุม กรณีคนไทย
เดินทางไปเล่นการพนนันอกประเทศ เพื/อป้องกนัการไหลออกของเงินตรา 3) หน่วยงานที/เกี/ยวขอ้ง
ควรหามาตรการในการรณรงค์เพื/อสร้างค่านิยมที/ดีให้กบัประชาชนให้ตระหนกัถึงผลเสียจาก
การเล่นพนนั ควรใชห้ลกัธรรมะในการพิจารณา ซึ/ งการพนนัตามหลกัศาสนาพุทธถือวา่เป็นแหล่ง
อบายมุขที/สร้างความหายนะให้กบัผูเ้ล่น 4) หากมีความจาํเป็นตอ้งอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนเสรี
ในประเทศไทย เพื/อผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ ควรจาํกดัไม่ให้คนไทยเขา้ไปเล่น
การพนนัในบ่อน 
 ระพี วงัศรี (2548 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาเรื/ อง ทศันคติของประชาชนในจงัหวดั
จนัทบุรีที/มีต่อการเปิดบ่อนการพนันเสรี ผลการศึกษาพบว่าทศันคติของประชาชนในจงัหวดั
จนัทบุรีที/มีต่อการเปิดบ่อนการพนันเสรีอยู่ในเกณฑ์ไม่แน่ใจ โดยเห็นว่าการพนันทุกรูปแบบ
ส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบนัครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาแตกแยกและเป็นทางเสื/อมของชีวิต 
ควรปรับกฎหมายเพื/อปราบปรามบ่อนการพนนัให้มีประสิทธิภาพ รัฐไม่ควรเอาอบายมุขนาํการเมือง
เพราะจะมีผลเสียมากกวา่ผลดี โดยมีขอ้เสนอเชิงนโยบาย ดงันี%  1) ควรทาํประชาพิจารณ์วา่โดยรวมแลว้
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ประชาชนทั%งประเทศมีความตอ้งการที/จะให้มีการเปิดบ่อนการพนนัเสรีหรือไม่ 2) หากผลตอ้งการให้มี
การเปิดบ่อนพนนัเสรี ภาครัฐหรือองค์กรที/เกี/ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการบ่อนเสรีต้องมี
มาตรการควบคุมไม่ให้ผูมี้รายได้น้อยและเยาวชนเข้าไปเล่นการพนัน 3) ภาครัฐหรือองค์กรที/
เกี/ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการบ่อนการพนนัเสรี ควรมีมาตรการป้องกนัการฟอกเงินรองรับไวด้ว้ย 
 
 
 
 



 

 

บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการวิจยัเรื� อง ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอ
โป่งนํ% าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี วิธีการดาํเนินการวิจยัในผูว้ิจยัจะใช้การวิจยัเชิงบูรณาการ (Mixed 
Method) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และ
การสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัจะนาํเสนอขั%นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี%  
 1. การวจิยัเชิงสาํรวจ 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
  1.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
  1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 
  2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
  2.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 
การวจัิยเชิงสํารวจ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั% งนี%  คือ ประชาชนจงัหวดัจนัทบุรีที�เดินทางไปเล่นในบ่อน
การพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ% าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ทั%งหมด 6 แห่ง คือ 
บริเวณเขตติดต่อบา้นผกักาด ไดแ้ก่ บ่อนไพลิน วิคตอเรีย ซีซ่าอินเตอร์เนชั�นแนล มงกุฎ ดรีมเวิล์ด 
บริเวณบา้นแหลม ไดแ้ก่ บ่อนบา้นแหลม โดยเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี�ยวกบัผลกระทบของบ่อนการพนนั
บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา ในอาํเภอโป่งนํ%าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
 การสร้างเครื� องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื� องมือ ผูว้ิจ ัยได้ดาํเนินการสร้าง
เครื�องมือ ดงันี%  
 ขั%นตอนที� 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณ 
ชายแดนไทย-กมัพชูา   
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 ขั%นตอนที� 2 การสร้างขอ้คาํถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบของผลกระทบของบ่อนการ
พนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ% าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี โดยเป็นลกัษณะของแบบ
สาํรวจความคิดเห็น 
 ขั%นตอนที� 3 นําแบบสอบถามเสนออาจารยที์�ปรึกษา (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยยนต ์
ประดิษฐศิลป์) ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเที�ยงตรง ตามโครงสร้างเนื%อหาความครอบคลุม
ของเนื%อหา ความถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษา  
 ขั%นตอนที� 4 นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง  
และความครอบคลุมของเนื%อหา เพื�อใหไ้ดข้อ้คาํถามที�เที�ยงตรงและมีความสมบูรณ์ 
 ขั%นตอนที� 5 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื�อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 ขั%นตอนที� 6 นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชส้ัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 องค์ประกอบของเครื�องมือการวจัิย 
 ประกอบดว้ยเนื%อหาสรุปไดด้งันี%  
 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-list) 
เกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดือน และสถานะภาพ โดยมีคาํถามทั%งหมด 6 ขอ้ 
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-list) 
เกี�ยวกบัผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในดา้นต่าง ๆ ทั%งหมด 3 ดา้น 22 ขอ้ 
ไดแ้ก่  ดา้นเศรษฐกิจ จาํนวน 9 ขอ้ ดา้นความมั�นคง จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นสังคมและครอบครัว จาํนวน 
9 ขอ้ 
 ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check - list) 
เกี�ยวกบัมาตรการทางออกของปัญหาการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ทั%งหมด 8 ขอ้ 
 ตอนที� 4 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายเปิด (Open-ended) เกี�ยวกบัความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
 การทดสอบความเที�ยงตรง (Validity) 
 1. การทดสอบความตรงจะใชผู้เ้ชี�ยวชาญทางดา้นวจิยัและหวัขอ้วจิยั จาํนวน 3 คน คือ 
  1.1 รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์ ผูเ้ชี�ยวชาญงานวจิยั 
  1.2 รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ_   สามคัคีธรรม ผูเ้ชี�ยวชาญงานวจิยั 
  1.3 นายประเดิม  แพทยรั์งสี นกับริหารงานทั�วไป 
  โดยการทดสอบเครื�องมือที�จะใชก้ารทดสอบความตรงของเนื%อหา (Content Validity) 
โดยการนาํแบบสัมภาษณ์ให้ทั%ง 3 ท่านตรวจสอบ เมื�อรับเครื�องมือกลบัคืนจากผูเ้ชี�ยวชาญ นาํขอ้แกไ้ข
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ทั%งหมดมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้นาํเสนออาจารยที์�ปรึกษา เพื�อปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสม 
 2. การทดสอบความเที�ยง (Reliability) จะใชก้ารทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์จาํนวน 30 ชุด 
แลว้นาํมาวเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติ ซึ� งค่าทางสถิติมีค่า 0-1.0 ค่าที�ใชไ้ดต้อ้งเกิน 0.7 จากผลการวิเคราะห์
ไดค้่า ∞ = 0.843 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ตวัแปรส่วนบุคคล (ตวัแปรตน้) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือนาํมา
แจกแจงความถี� (Frequency) คาํนวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage)แลว้นาํเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ตวัแปรตามจะใชค่้าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาํเสนอในรูปของค่าเฉลี�ย (X�) 
และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ในการศึกษาครั% งนี%  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติที�ใช้เป็นสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี� ร้อยละ และค่าเฉลี�ย สําหรับการวดัระดบั
ความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม สร้างขึ% นตามลกัษณะการสร้างแบบวดัทศันคติที�เรียกว่า 
(Likert Scale) โดยมีตวัเลือกตอบแบบ 5 ระดบั โดยในแต่ละระดบักาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี%  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความตอ้งการ     ระดบัคะแนน 
  ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง    4 
  ระดบัเห็นดว้ย     3 
  ระดบัไม่เห็นดว้ย     2 
  ระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง    1 
 การตีความหมายในระดบัผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชาใน
อาํเภอโป่งนํ% าร้อน จงัหวดัจันทบุรี จะใช้ช่วงเท่าเนื�องจากเป็นการเก็บข้อมูลโดยไม่ใช้การสุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันี%  
 ค่าเฉลี�ย  3.25-4.00  หมายถึง  มีผลกระทบในระดบัมากที�สุด / เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง
 ค่าเฉลี�ย  2.50- 3.24  หมายถึง  มีผละกระทบในระดบัมาก / เห็นดว้ย  
 ค่าเฉลี�ย  1.75- 2.49  หมายถึง  มีผลกระทบในระดบันอ้ย / ไม่เห็นดว้ย 
 ค่าเฉลี�ย  1.00-1.74  หมายถึง  มีผลกระทบในระดบันอ้ยที�สุด / ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 

 การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview)  
 เพิ�มเสริมคาํอธิบายผลการศึกษาในเชิงปริมาณให้ชดัเจนขึ%น โดยอาศยัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
(Key Informants) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื�อให้ไดร้ายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชาในอาํเภอโป่งนํ% าร้อน จงัหวดั
จนัทบุรี 
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมหรือเรียกอีกอย่างว่า การสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field 
Observation) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที�นกัวิจยั หรือผูส้ังเกตการณ์เขา้ไปร่วม
กิจกรรม หรือเขา้ไปใช้ชีวิตร่วมในกลุ่มที�ศึกษา ผูว้ิจยัอาจแสดงตนเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือ  
ไม่แสดงตวัก็ได ้ผูว้จิยัไม่เพียงแต่รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มที�ศึกษาเท่านั%น หากจะเขา้ร่วมกบักลุ่มหรือ
องคก์รที�ตนศึกษา นกัวจิยัจะเขา้ไปร่วมในกลุ่มที�ตนศึกษามากนอ้ยเท่าใดขึ%นอยูก่บัวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัและจะตอ้งเขา้ไปดว้ยความระมดัระวงั ไม่ควรจะเขา้ไปใกลชิ้ดผูส้ังเกตมากเกินไป หรือ
พยายามที�จะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ่มไม่วา่ทางใด (สุรพล กาญจนะจิตรา. 2551 : 35) 
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จะประกอบไปดว้ย กระบวนการ 3 ขั%น ไดแ้ก่ การสังเกต 
การซักถาม และการจดบนัทึก นอกเหนือไปจากการเฝ้าดูแล้ว ผูว้ิจยัสามารถที�จะซักถามบางสิ� ง
บางอย่างที�ไม่อาจเข้าใจได้จากการสังเกต โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลที�เกี�ยวกบัความหมาย หรือ
สัญลกัษณ์ การซกัถามถือวา่เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ หลงัจากนั%นจึงทาํการจดบนัทึก
ขอ้มูล (สุภางค ์จนัทวานิช. 2542 : 47) 
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจะเป็นรูปแบบการเก็บขอ้มูลเสริมวิธีการอื�น ๆ โดยใช้
ในกระบวนการสังเกต เช่น การเขา้ไปร่วมสังเกตหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในบ่อนการพนนั เป็นตน้  



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา 

ในอาํเภอโป่งนํ(าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี(  

 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์  
 X แทน ค่าเฉลี�ย 
 S.D แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 n   แทน จาํนวนประชากร 
 p แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 F แทน ค่าสถิติแจกแจง 
 MS แทน ค่า Mean Squares 
 SS แทน ค่า Sum of Squares 
 df แทน ค่า Degree of Freedom 
 * แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั( งนี(  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี(  
 ตอนที� 1 บริบทพื(นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
 ตอนที� 2 ขอ้มูลพื(นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที� 3 ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ( าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 ตอนที� 4 มาตรการทางออกเกี�ยวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายในประเทศไทย 
  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1 สภาพบริบทพื(นที�จงัหวดัจนัทบุรี 

 จงัหวดัจนัทบุรีเริ�มมีการตั(งเมืองครั( งแรกที�บริเวณหนา้เขาสระบาป ชนพื(นเมืองกลุ่มแรก
ที�เรียกวา่ “ชาวชอง” เขา้มาตั(งรกรากในราวพุทธศตวรรษที� 18 ซึ� งปัจจุบนัผูที้�สืบเชื(อสายชาวชอง
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ดั(งเดิม ส่วนใหญ่อาศยัอยูที่�บา้นคลองพลู อาํเภอเขาคิชฌกูฏ ในปี พ.ศ. 2200 จึงไดย้า้ยมาสร้างเมืองใหม่
ที�บา้นลุ่ม ซึ� งอยูท่างฝั�งตะวนัตกของแม่นํ(าจนัทบุรี หลงัจากที�กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า จนัทบุรีเป็นเมือง
ที�สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชเมื�อครั( งยงัเป็นพระยาวชิรปราการไดน้าํกาํลงัพลตีฝ่าวงลอ้มพม่า
ออกมาทางทิศตะวนัออก และยดึเมืองจนัทบุรีไวเ้ป็นเวลา 5 เดือน เพื�อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหาร
และลี(พล ก่อนนาํกาํลงัพลกลบัไปกอบกูก้รุงศรีอยธุยาในปี พ.ศ. 2310 
     ต่อมา พ.ศ. 2436 ฝรั�งเศสไดเ้ขา้มายึดครองเมืองจนัทบุรีไวน้านถึง 11 ปี จนไทยตอ้งยอม
ยกดินแดนฝั�งซ้ายแม่นํ( าโขงให้กบัฝรั�งเศสเพื�อแลกเมืองจนัทบุรีกลบัคืนมา จนกระทั�งในปี พ.ศ. 2476 
ไดมี้การจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินขึ(นใหม่ เมืองจนัทบุรีจึงมีฐานะเป็นจงัหวดัจนถึงปัจจุบนั 
(จงัหวดัจนัทบุรี. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 จงัหวดัจนัทบุรีมีพื(นที�ทั(งหมดประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,961,250 ไร่ 
ดา้นทิศเหนือติดต่อกบัจงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว้ ทิศใตติ้ดต่อกบัจงัหวดัตราดและอ่าวไทย 
ทิศตะวนัออกติดต่อกบัจงัหวดัตราด และประเทศกมัพูชา ทิศตะวนัตกติดต่อกบัจงัหวดัระยองและ
อ่าวไทย มีแนวเขตติดต่อกบัราชอาณาจกัรกมัพูชาประมาณ 86 กิโลเมตร และมีแนวชายฝั�งทะเล
ยาวประมาณ 87 กิโลเมตร 
 ประชากรจงัหวดัจนัทบุรี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 รวมทั(งสิ(น 521,812 คน แยกเป็น
ชาย 256,690 คน เป็นหญิง 265,690 คน มีจาํนวนครัวเรือน 207,743 ครัวเรือน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 
ออนไลน์. 2556) 
 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของภาคนิพนธ์นี(  ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจถึงสภาพบริบท
ที�เป็นฐานในการวเิคราะห์ ผูว้จิยัจะนาํเสนอสภาพบริบทของจงัหวดัจนัทบุรี (สํานกับริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก. ออนไลน์. 2556) ดา้นต่าง ๆ ดงันี(   
 1. สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
 2. สถานการณ์ดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ 
 3. สถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
 จงัหวดัจนัทบุรีมีป่าไมที้�อุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 45.61 ของพื(นที�จงัหวดัทั(งหมด โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งจงัหวดัจนัทบุรีไดชื้�อวา่เป็นพื(นที�ชุ่มนํ(าแห่งหนึ�งของประเทศ พื(นที�ป่าทางบกและป่าชายเลน
มีลุ่มนํ(าสาขายอ่ย 4 ลุ่มนํ(า ประกอบดว้ย ลุ่มนํ(าวงัโตนด ลุ่มนํ(าจนัทบุรี ลุ่มนํ( าเวฬุ และลุ่มนํ( าโตนเลสาป 
มีแร่ธาตุที�สําค ัญ ได้แก่  ทรายขาว ดินขาว และหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง  โดยมีปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�สาํคญั ดงันี(  
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 1. ปัญหาป่าไม ้ป่าสงวนถูกบุกรุกทาํลายเพื�อการปลูกพืชอื�น ๆ และการเลี( ยงกุ ้งซึ� งมี
การทิ(งร้างในเวลาต่อมา เนื�องจากราคาตกตํ�าและทรัพยากรทางการท่องเที�ยวชายฝั�งทะเลที�ขาด
การจดัระเบียบ ดงันั(น จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งดาํเนินการ ดงันี(  
  1.1 จดัทาํฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติและจดัทาํผงัเมือง 
  1.2 พฒันาศูนยข์ยายผลการพฒันาจากโครงการพระราชดาํริที�จะให้ความรู้สร้างความ
ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรป่าไมโ้ดยปลุกจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื(นที� 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ภาคเอกชน และประชาชนทั�วไปได้มีร่วมกนัอนุรักษ์ฟื( นฟูพื(นที�
เสื�อมโทรมดว้ยการปลูกป่า สร้างฝายตน้นํ( า ลาํธาร การปลูกหญา้แฝกป้องกนัการพงัทลายของดิน 
ให้อุดมสมบูรณ์กลับคืนมา เพื�อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ที�เป็นบ่อเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพที�จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งย ั�งยนืต่อไป 
  1.3 เพิ�มมาตรการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกและลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า 
ในพื(นที�เขตรอยต่อ 5 จงัหวดั อยา่งต่อเนื�อง 
  1.4  สร้างแนวป้องกนัไฟป่าเพื�อลดการสูญเสียพื(นที�ป่า โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
อาสาสมคัรของเยาวชนในการพิทกัษป่์า 
 2. ปัญหานํ(ากดัเซาะชายฝั�งทะเล ปัญหานํ( ากดัเซาะชายฝั�งทะเลที�มีมากขึ(น เป็นเรื� อง
ทางเทคนิคและใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง จึงควรให้หน่วยงานในส่วนกลางแกไ้ขโดยเร่งด่วนดว้ย
การบูรณาการของหน่วยงานในส่วนกลาง ไดแ้ก่ กรมทรัพยากรและชายฝั�งทะเล และกรมการขนส่ง
ทางนํ( า และพาณิชยน์าวี สําหรับการกาํจดัขยะมูลฝอย ซึ� งเป็นปัญหาสําคญัของชุมชนเมืองทั(งประเทศ 
ควรให้หน่วยงานในส่วนกลางที�รับผิดชอบศึกษารูปแบบที�เหมาะสมชัดเจนเพื�อเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ� งจะทาํให้มีการใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดิน
ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในพื(นที�เป็นไปอยา่งคุม้ค่า 
 3. ปัญหาอุทกภยั จงัหวดัจนัทบุรีประสบปัญหาอุทกภยัเป็นประจาํทุกปี สาเหตุเกิดจาก
พื(นที�ป่าที�ลดนอ้ยลง จากการปรับเปลี�ยนไปเป็นสวนผลไมเ้ป็นส่วนใหญ่ ประกอบกบัอ่างกกัเก็บนํ( า
และหนองนํ(าที�มีอยูจ่าํนวนนอ้ยทาํใหมี้พื(นที�ชุ่มชื(นที�จะชะลอและกกัเก็บนํ( าไวค้่อนขา้งจาํกดั อีกทั(ง
บริเวณตวัเมืองในปัจจุบนัมีการก่อสร้างรุกลํ(าทางนํ(าหลาก และมีการถมที�กีดขวางการระบายนํ( า
จากท่อลอดและสะพานทาํให้ความสามารถในการระบายนํ( านอ้ยลงตามลาํดบั ซึ� งปัจจยัสําคญัที�ทาํให้
ปัญหาอุทกภยัจงัหวดัรุนแรงขึ(น สรุปไดด้งันี(  
  3.1 การพฒันาเมืองและเขตชุมชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ และกีดขวางทางระบายนํ( าหลาก 
และการลดสภาพเก็บกกันํ(าของทุ่งสระบาปที�ทาํหนา้ที�เป็นแกม้ลิงที�สาํคญัในปัจจุบนั 
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  3.2 สภาพตื(นเขินของแม่นํ( าจนัทบุรี โดยไม่ได้มีการขุดลอกหรือปรับปรุงร่องนํ( า 
ตั(งแต่สะพานบา้นลาวจนถึงปากแม่นํ(า และการสร้างสิ�งกีดขวางทางนํ(าทั(งสองฝั�งแม่นํ(าจนัทบุรี 
  3.3 พื(นที� เสี� ยงต่อดินถล่มและนํ( าท่วมฉับพลัน บริเวณเทือกเขาคิชฌกูฏจะต้อง
ดาํเนินการแกไ้ข มิฉะนั(นถา้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มขึ(นมาจะมีผลต่อสภาพนํ(าท่วมดา้นทา้ยนํ(า 
  3.4 ปัญหาด้านอุทกภยั ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที�เกิดขึ( นในพื(นที�ตวัเมืองและชุมชน
ตอนล่างใกลช้ายฝั�งทะเล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งพื(นที�บริเวณเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี ซึ� งมีปริมาณฝนตก
ชุกในเขตลุ่มนํ(าประกอบกบัการระบายนํ(าล่าชา้ เนื�องจากคลองต่าง ๆ ตื(นเขินมีการขยายตวัของผงัเมือง 
และประสบกบัอิทธิพลการหนุนของนํ(าทะเล จะอยูใ่นพื(นที�ลุ่มนํ(าจนัทบุรีซึ� งสภาพภูมิประเทศที�เอื(อ
ใหมี้ปริมาณนํ(าไหลหลากในลุ่มนํ( าจนัทบุรี ทาํให้ประสบอุทกภยัรุนแรงใน ปี พ.ศ. 2542 ปี พ.ศ.  2546 
และปี พ.ศ. 2549 โดยเฉพาะในเขตพื(นที�ชุมชนเมืองจนัทบุรี (พื(นที�เศรษฐกิจ) 
 4. ปัญหาภยัแลง้ จากขอ้มูล ณ วนัที� 27 มีนาคม 2556 ของสํานกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่จงัหวดัจนัทบุรีไดป้ระกาศพื(นที�ประสบภยัพิบติั กรณีฉุกเฉินภยัแลง้ 
ไปแลว้ทั(งสิ(น 9 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอขลุง โป่งนํ(าร้อน มะขาม แก่งหางแมว เขาคิชฌกูฏ สอยดาว 
ท่าใหม่  นายายอาม และอาํเภอเมือง คงเหลืออาํเภอแหลมสิงห์ อาํเภอเดียวที�ยงัไม่ประกาศพื(นที�
ประสบภยัแล้ง โดยทั(ง 9 อาํเภอที�ประกาศพื(นที�ประสบภยัพิบติัภยัแล้งมีทั( งสิ(น 46 ตาํบล 447 
หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนประมาณ 50,000 ครัวเรือน 120,000 คน 
 สถานการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ    
 สถานการณ์ดา้นสังคมและคุณภาพชีวติในจงัหวดัจนัทบุรี สามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ 
ดงันี(  
 1. ดา้นสาธารณสุข  จงัหวดัจนัทบุรีมีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จาํนวน 120 แห่ง 
เป็นโรงพยาบาล 14 แห่ง เป็นโรงพยาบาลรัฐ 12 แห่ง เอกชน 2 แห่ง สถานีอนามัย 106 แห่ง 
อตัราส่วนแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 2,888 คน ซึ� งดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ แพทย์ 1 คน ต่อ
ประชากร 3,300 คน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจงัหวดัในการให้บริการทางสาธารณสุข ส่วนดชันี
ที�อยูอ่าศยั และการคมนาคม อยูใ่นระดบัสูง 
 2. ดา้นสุขภาพอนามยั ผลการดาํเนินพฒันาสุขภาพประชาชนจงัหวดัจนัทบุรีในภาพรวม 
พบวา่ประชากรมีอายุขยัเฉลี�ยมากขึ(น จากเมื�อสิ(นสุดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 
9 ในปี พ.ศ. 2549 เพศชายมีอายุขยัเฉลี�ย 70.78 ปี เพศหญิง 78.70 ในปี พ.ศ. 2550 เพศชายมีอายุขยั
เฉลี�ยเพิ�มขึ(นเป็น 73.08 ปี เพศหญิง 80.29 ปี อตัราเพิ�มประชากรมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนื�องทุกปี  
โดยในปี พ.ศ. 2549 มีอตัราเพิ�มร้อยละ 0.86 และลดลงเหลือร้อยละ 0.78 พบว่าอตัราทารกตาย 
คิดเป็น 5.12 ต่อเด็กเกิดมีชีพพนัคน ไม่พบมารดาตาย ส่วนสาเหตุการตายมากที�สุด คือ มะเร็ง อตัรา 
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90.43 ต่อแสน สถานการณ์และแนวโนม้การเจบ็ป่วย พบวา่กลุ่มโรคติดต่อและโรคเอดส์ มีแนวโนม้
ลดลง โรคติดต่อที�ยงัเป็นปัญหาของพื(นที� ได้แก่ โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วงเฉียบพลันและ
มาลาเรีย ส่วนกลุ่มโรคไม่ติดต่อและโรคเรื(อรังที�สําคญัซึ� งมีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที�ไม่เหมาะสม 
มีแนวโน้มลดลง อตัราป่วยในปี พ.ศ. 2552 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2551 พบว่าอตัราป่วยดว้ย
โรคหัวใจขาดเลือดลดลงร้อยละ 97.47 และอตัราป่วยด้วยโรคมะเร็งลดลงร้อยละ 94.14 ปัญหา
สุขภาพจิต พบวา่อตัราการฆ่าตวัตายสําเร็จคิดเป็นร้อยละ 8.3 ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์ที�กาํหนดไม่เกินร้อยละ
6.3 ต่อแสนประชากร ปัญหาจากสารเคมีและโรคจากการประกอบอาชีพ พบว่ามีผูที้�มีปริมาณ
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งในร่างกายระดบัเสี�ยง และไม่ปลอดภยัสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนด ไม่ให้เกิน
ร้อยละ 5 จากการตรวจเลือดวิเคราะห์หาปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในประชาชนจงัหวดั
จนัทบุรี ตั(งแต่ปี พ.ศ. 2550-2552 พบประชาชนที�อยูใ่นภาวะเสี�ยงและไม่ปลอดภยัต่อสารเคมี ร้อยละ 
24.14, 19.69 และ 18.43 ตามลาํดบั การเขา้ถึงหลกัประกนัสุขภาพจงัหวดัจนัทบุรีเริ�มดาํเนินงานตาม
นโยบายสร้างหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2544 ซึ� งพบว่าก่อนเริ�มนโยบายฯ ความ
ครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าประชาชน
มีหลกัประกนัดา้นสุขภาพร้อยละ 99.3 
 3. คุณภาพชีวิตของประชาชน ดชันีคุณภาพชีวิต (HDI) ของจงัหวดัจนัทบุรีลดลงจาก
ปี พ.ศ. 2548 เท่ากบั 0.717 ซึ� งอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี สูงเป็นลาํดบัที� 26 ของประเทศ เป็น 0.637 และ
เป็นลาํดบัที� 45 ของประเทศในปี พ.ศ. 2550 
 4. ความต้องการพัฒนาด้านสังคม จากข้อมูลสถิติทางสังคม จังหวดัจันทบุรียงัมี
สถานการณ์การเจบ็ป่วยดว้ยโรคเรื(อรังและโรคที�มีสาเหตุจากพฤติกรรมที�ไม่ถูกตอ้ง เช่น เบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูง เอดส์ อุบติัเหตุ ประชาชนมีความเสี�ยงและไม่ปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง
ในร่างก าย  สังค มไม่ปลอดภยั  ครอบครัวแตกแยก เยาวชนมีพฤติกรรมเสี� ยง  ค่านิย ม
สถาบนัการศึกษา สื�อและสังคมที�กระตุน้ใหเ้กิดค่านิยมทางวตัถุส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดบั
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ดงันั(นจงัหวดัจนัทบุรีจึงมุ่งเนน้ใหเ้กิด “เมืองจนัทน่์าอยู”่ คือ ประชาชน
จงัหวดัจนัทบุรีมีคุณภาพชีวิตที�ดี โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการสร้างสุขภาพ และลด
ปัจจยัเสี�ยงดา้นสุขภาพ ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาตลอดจนการเรียนรู้ สร้างความมั�นคงทางอาชีพ
ที�สอดคล้องกบัท้องถิ�นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เขม้แขง็ โดยมุ่งไปที�เยาวชนเป็นสาํคญั พฒันาแหล่งนํ(าเพื�อการอุปโภคบริโภค การรักษาความมั�นคง
ปลอดภยั และความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในพื(นที�ชายแดน 
 ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ. 2546 
รัฐบาลไดก้าํหนดแผนยทุธศาสตร์ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) มีประเด็นยทุธศาสตร์ ดงันี(  



31 

 

 1. ยกระดบัการให้บริการและการทาํงาน เพื�อตอบสนองความคาดหวงัและความตอ้งการ
ของประชาชนที�มีความสลบัซบัซอ้น หลากหลายและเปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 2. ปรับรูปแบบการทาํงานให้มีลกัษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายกบัฝ่ายต่าง ๆ รวมทั(งเปิดใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
 3. มุ่งสู่การเป็นองค์การที�มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ
ในการเรียนรู้ คิดริเริ�ม เปลี�ยนแปลงและปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
 4. สร้างระบบการกาํกบัดูแลตนเองที�ดี เกิดความโปร่งใส มั�นใจและสามารถตอบสนองได ้
รวมทั(งทาํให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเองต่อประชาชน และต่อ
สังคมโดยรวม ดงันั(น จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ ดงันี(  
  4.1 พฒันาบุคลากรทุกส่วนราชการในจงัหวดัให้ทนัสมยั ปรับเปลี�ยนการดาํเนินงาน
เชิงบูรณาการ และมีขีดความสามารถสูงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ค่าดว้ยความโปร่งใสและความรับผิดชอบให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหาร 
  4.2 พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ในลกัษณะเชิงบูรณาการ 
 สถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ 
 สภาพทางเศรษฐกิจของจงัหวดัจนัทบุรี ในปี 2553 พบว่าประชากรมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อหัว 
80,734 บาทต่อปี เป็นลาํดบัที� 6 ของภาคตะวนัออก และเป็นลาํดบัที� 42 ของประเทศ โดยทั(งจงัหวดั
มีผลิตภณัฑ์มวลรวม 43,691.4 ลา้นบาท รายไดส่้วนใหญ่ขึ(นอยู่กบัสาขาเกษตรมากที�สุดถึงร้อยละ 
37.2 คิดเป็นมูลค่า 16,266.9 ลา้นบาท รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีกร้อยละ 16.4 คิดเป็น
มูลค่า 7,163 ลา้นบาท และสาขาการศึกษา ร้อยละ 7.2 คิดเป็นมูลค่า 3,146.3 ลา้นบาท อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 9.4 เศรษฐกิจสาํคญัที�มีผลต่อผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ดงันี(  
 1. ดา้นอญัมณีและเครื�องประดบั จนัทบุรีเป็นแหล่งเจียระไนพลอยที�สําคญัและยงัคงมี
เอกลกัษณ์ของตนเองที�สามารถดาํเนินธุรกิจไดอี้กนาน เนื�องจากรู้วิธีการเพิ�มคุณค่าของอญัมณีที�ไดม้า
จากทอ้งถิ�นและจากต่างประเทศ ทาํให้อญัมณีและเครื�องประดบัมีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ของจงัหวดั 
  ในปัจจุบนัชาวจนัทบุรีส่วนหนึ� งที�แต่เดิมยึดอาชีพเจียระไนพลอยได้เปลี�ยนไป
ประกอบอาชีพอื�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจทาํใหแ้รงงานการเจียระไนพลอย
ถูกเลิกจา้งจึงหนัไปประกอบอาชีพอื�น รวมทั(งความรู้ดา้นการออกแบบและขึ(นเรือนเครื�องประดบั 
การบรรจุภณัฑ์จาํเป็นตอ้งพฒันาบุคลากรดา้นอญัมณีให้มีความรู้ความชาํนาญในวิชาชีพสามารถ
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สืบทอดการพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ�นด้านอญัมณีอย่างต่อเนื�องและเพียงพอต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรมอญัมณี เมื�อภาวะเศรษฐกิจที�จะฟื( นตวัในโอกาสต่อไป  
  แมว้่าจงัหวดัจนัทบุรีจะมีชื�อเสียงด้านการเจียระไนพลอย แต่ก็ยงัคงมีปัญหาสําคญั 
ไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐานสินคา้ ขาดการส่งเสริมการตลาดที�จะขยายตลาดเดิมและเจาะตลาดใหม่
ที�จะเขา้ถึงผูซื้(อโดยตรง ดงันั(น จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานพลอยไทย กาํหนดมาตรฐาน
การประกนัคุณภาพสินคา้อญัมณีและเครื�องประดบั เพื�อให้สามารถกาํหนดราคาและออกใบรับรอง
เป็นไปตามผลการตรวจวิเคราะห์ รวมทั(งส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาด เพื�อสร้างการรับรู้
และยอมรับในมาตรฐานพลอยไทย 
 2. ด้านเกษตร จนัทบุรีเป็นจงัหวดัที�มีศกัยภาพสูงในการผลิตสินคา้เกษตร เนื�องจาก
มีสภาพภูมิศาสตร์ที�เหมาะสมจึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารที�มีคุณภาพมาตรฐานสากลที�
นอกจากจะใชบ้ริโภคภายในจงัหวดัแลว้ยงัส่งออกต่างประเทศที�ถือไดว้า่เป็นครัวของโลกแห่งหนึ�ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเป็นแหล่งผลิตผลไมที้�สําคญัของประเทศประกอบดว้ย ทุเรียน เงาะ มงัคุด ซึ� งในปี 
พ.ศ. 2555 ปริมาณผลผลิตผลไม้ในจงัหวดัจนัทบุรี ทุเ รียน 206,175 ตนั มงัคุด 69,550 ตนั 
เงาะ 145,663 ตนั  
  สถานการณ์ผลผลิตผลไมจ้งัหวดัจนัทบุรีปี พ.ศ. 2556 พบว่าทุเรียน เงาะลดลง
จากปีที�แล้วขณะที�มงัคุดและลองกองเพิ�มขึ(น จงัหวดัเตรียมพร้อมวางแผนป้องกนัผลผลิตลน้ตลาด
ราคาตกตํ�า เนน้การกระจายสินคา้ออกจากแหล่งผลิต รวมทั(งการแปรรูป การเพิ�มมูลค่า จากขอ้มูล
การคาดการณ์ผลผลิตผลไมข้องจงัหวดัจนัทบุรีในปี พ.ศ. 2556 จากสํานกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี
พบว่าผลไมส่้วนใหญ่ออกดอกล่ากว่าปีที�ผ่านมา เนื�องจากสภาพอากาศแปรปรวน ทั(งนี(  ผลผลิต
ทุเรียนเบื(องตน้คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 172,401 ตนั เปรียบเทียบกบัปีที�ผา่นมาลดลงร้อยละ 
0.37 เงาะในเบื(องตน้คาดวา่จะให้ผลผลิตประมาณ 140,300 ตนั มงัคุดในเบื(องตน้คาดวา่ปีนี(ผลผลิต
ประมาณ 82,830 ตนั 
  ขณะเดียวกนัไดต้รวจพบสารเคมีตกคา้งในร่างกายของเกษตรกรของจงัหวดัจนัทบุรี
ถึงร้อยละ 19-20 ดงันั(น จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งดาํเนินการผลิตสินคา้เกษตรที�มีคุณภาพได ้มาตรฐาน 
อาหารปลอดภยัทั(งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพื�อให้สามารถจาํหน่ายเพื�อการส่งออกไดเ้พิ�มขึ(น โดยพฒันา 
การผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐานสากล (มาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานโรงงาน) รวมทั(งรณรงค์
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไมอ้ย่างเพียงพอ จดัตั(งศูนยข์ยายผล
การพฒันาตามแนวพระราชดาํริ เพื�อถ่ายทอดให้มีการทาํการเกษตรอินทรียเ์พิ�มขึ(น ตลอดจน
การตรวจสอบรับรองคุณภาพไปยงัต่างประเทศและจะตอ้งเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต โดยพฒันา
แหล่งนํ(าตน้ทุนเพื�อการเกษตร การวิจยัพนัธ์ุ การดูแล การเก็บเกี�ยว การสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม
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เกษตรกร  ขณะเดียวกนัสนับสนุนการกระจายสินคา้ออกนอกแหล่งผลิตที�ผ่านตลาดกลางระดบั
จงัหวดั/อาํเภอ และสถาบนัเกษตรกรให้เป็นไปอยา่งรวดเร็วตามระบบโลจิสติก (Logistic) ทั(งดา้น
การรวบรวมผลไม้ คดัแยก บรรจุภณัฑ์และการขนส่ง ตลอดจนการสร้างตลาดใหม่รองรับ
ในต่างประเทศประกอบดว้ยประเทศยุโรป อเมริกา เอเชีย และอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกมัพูชา 
และเวียดนาม  ตลอดจนตลาดปลายทางภายในประเทศ รวมทั(งส่งเสริมและพฒันาเกษตรอินทรีย ์
สนบัสนุนการตลาดดา้นประชาสัมพนัธ์เพื�อหาตลาดรองรับอยา่งต่อเนื�องตามแผนระยะยาว 
 ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ�า จงัหวดัจนัทบุรีประสบปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกตํ�าเป็นประจาํทุกปี สาเหตุเนื�องมาจากสินคา้ทางการเกษตรเกือบทุกชนิดมีระยะเวลา
การเก็บเกี�ยวผลผลิตช่วงระยะสั( น และมีอายุการเก็บรักษาหลงัการเก็บเกี�ยวระยะสั( นเช่นกนั 
จึงก่อให้เกิดผลผลิตลน้ตลาด รวมทั(งเกษตรกรขาดความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรทาํให้ผลผลิต
ไม่มีคุณภาพ นอกจากนี( เกษตรกรยงัไม่มีอาํนาจในการต่อรองราคาอีกดว้ย 
 3. ดา้นการท่องเที�ยว ถึงแมจ้งัหวดัจนัทบุรีมีทรัพยากรการท่องเที�ยวที�หลากหลาย แต่
การพฒันาส่งเสริมรูปแบบท่องเที�ยวใหม่ ๆ หรือสนับสนุนจุดขายแหล่งท่องเที�ยว ผลิตภณัฑ์
การท่องเที�ยวที�มีความโดดเด่นและมีศกัยภาพ ยงัมีดาํเนินการน้อยจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาและฟื( นฟู
แหล่งท่องเที�ยวที�มีศกัยภาพใหส้ามารถรองรับนกัท่องเที�ยว มีความสะดวกในดา้นการคมนาคมเขา้สู่
แหล่งท่องเที�ยว มุ่งเนน้การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์เชิงนิเวศและเชิงเกษตรมากขึ(น เพื�อคงสภาพแวดลอ้ม
ที�สวยงามปราศจากมลพิษอนัเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัอย่างย ั�งยืน สิ� งสําคญัที�จาํเป็นจะตอ้งมี
การตลาด การประชาสัมพนัธ์ทั(งในและต่างประเทศ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว
ที�จงัหวดัไดห้ารือร่วมกบัภาคเอกชนให้มีเทศกาลท่องเที�ยวจงัหวดัจนัทบุรีตลอดทั(งปีอยา่งต่อเนื�อง 
เน้นประชาสัมพนัธ์จุดขาย รวมทั(งพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการและมีการประเมิน
ศกัยภาพดา้นการท่องเที�ยวของจงัหวดัในทุกดา้นควบคู่กนัไปเพื�อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการท่องเที�ยว
ต่อไป นอกจากนี(  ในปีงบประมาณ 2552 จงัหวดัไดรั้บงบประมาณก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื�อเชื�อมโยง
การท่องเที�ยวและการคา้ทางเรือในภูมิภาค ซึ� งจะเป็นจุดขายที�โดดเด่น ซึ� งจงัหวดัร่วมกบัภาคเอกชน
เร่งดาํเนินการขบัเคลื�อนใหป้รากฏเป็นรูปธรรมต่อไป 
 4. ด้านการคา้ชายแดน จงัหวดัจนัทบุรีมีพื(นที�แนวชายแดนติดต่อกบัประเทศกมัพูชา 
โดยมีจุดผ่านแดนบา้นแหลม และบา้นผกักาด อาํเภอโป่งนํ( าร้อน เป็นศูนยก์ลางการคา้ชายแดน
เชื�อมโยงกับจังหวดัพระตะบอง และกรุงไพลินของกัมพูชา จังหวดัจันทบุรีจึงมีศ ักยภาพ
ในการพฒันาการคา้การลงทุน การเชื�อมโยงกบัประเทศกมัพูชาและเวียดนาม ภายใตยุ้ทธศาสตร์
ความร่วมมือระหวา่งอิรวดี-เจา้พระยา-แม่นํ( าโขง (ACMECS) รวมทั(งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการกระจายส่งออกผลไมไ้ปกมัพูชาและเวียดนาม (โดยผา่นกมัพูชา) มีประมาณถึง 
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10% ของผลไมท้ั(งหมดของจงัหวดั และมีแนวโน้มสูงขึ(น เนื�องจากในปีงบประมาณ 2552 จงัหวดั
ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลไม ้เพื�อการเก็บรักษาในพื(นที�ชายแดนบา้นแหลม 
ในการดาํเนินการคา้ชายแดนกบัประเทศเพื�อนบา้นภายใต ้ACMECS ให้เป็นไปอยา่งราบรื�นจาํเป็น
จะตอ้งดาํเนินการส่งเสริมความสัมพนัธ์โดยมีการไปมาหาสู่และมีกิจกรรมความร่วมมือดา้นต่าง ๆ 
ร่วมกนั  อนึ� งในปัจจุบนัศูนยบ์ริหารราชการชายแดนบา้นแหลมเปิดให้บริการตั(งแต่วนัที� 9 มีนาคม 
2552 เป็นตน้ไป แต่เส้นทางคมนาคมระหวา่งโรงงานแปรรูปผลไมแ้ละศูนยบ์ริหารราชการชายแดน
บา้นแหลม ซึ� งอยู่บนเส้นทางหลกัเขา้สู่พื(นที�ชายแดนที�ผูป้ระกอบการและรถขนส่งสินคา้จะตอ้ง
ไปดาํเนินกรรมวธีิที�ศูนยบ์ริหารราชการชายแดนยงัมีสภาพที�ไม่เหมาะสม จาํเป็นตอ้งพฒันาเส้นทาง
ดงักล่าว พร้อมทั(งพฒันาเส้นทางเชื�อมโยงระหวา่งจุดผา่นแดนต่าง ๆ ในจงัหวดัเพื�อกระจายสินคา้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกนัจะตอ้งพฒันาระบบขอ้มูลการคา้ชายแดนและพฒันาศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการ 
 5. สถานการณ์ของบ่อนคาสิโนชายแดนไทย-กมัพูชา จนัทบุรี สําหรับสถานการณ์
ของบ่อนคาสิโนชายแดนไทย-กมัพูชา จนัทบุรี มีพฒันาการมาจากการที�พระราชบญัญติัการพนนั 
พ.ศ. 2478 ของประเทศไทยกาํหนดใหก้ารพนนัเป็นสิ�งที�ผดิกฎหมายโดยจาํแนกการพนนัออกเป็น 2 
ประเภท คือ บญัชี ก และ บญัชี ข  
  การพนนัตามบญัชีประเภท ก เป็นประเภทที�ห้ามเล่นเด็ดขาด เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
ให้เล่น ณ สถานที�อนัสมควรที�รัฐบาลกําหนดให้เล่นได้ ซึ� งจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ตวัอยา่งการพนนัประเภทนี(  ไดแ้ก่หวย ก. ข. โปปั�น โปกาํ ถั�ว แปดเกา้ จบัยี�กี ต่อแตม้ เบี(ยโบกหรือ
คู่คี� หรืออีโจง้ ไพส่ามใบ ไมส้ามอนั ชา้งงา หรือป๊อก ไมด้าํไมแ้ดง หรือปลาดาํปลาแดง หรืออีดาํอีแดง 
อีโปงครอบ กาํตดั ไมห้มุน หรือลอ้หมุนทุกอยา่ง หวัโตหรือทายภาพ การเล่นซึ� งมีการทรมานสัตว ์ เช่น 
เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื�อเมาให้สัตวช์น หรือต่อสู้กนั หรือสุมไฟบนหลงัเต่าให้วิ�งแข่งกนั 
หรือการเล่นอื�น ๆ ซึ� งเป็นการทรมานสัตว ์อนัมีลกัษณะคลา้ยกนัที�กล่าวมานี(  บิลเลียดรู ตีผีโยนจิ�ม 
สี� เหงาลกั ขลุกขลิก นํ(าเตา้ ทุก ๆ อยา่ง ไฮโลว ์อีกอ้ย ปั�นแปะ อีโปงซดั บาการา สล๊อทแมทชีน 
 การพนันประเภทตามบญัชี ข นั(น เป็นประเภทที�ขออนุญาตเล่นได้ตามกฎกระทรวง
ฉบบัที� 17 พ.ศ. 2503 ซึ� งจะตอ้งขอเจา้พนกังานผูที้�มีอาํนาจออกใบอนุญาตเล่นการพนนัตามบญัชี ข 
โดยผูข้ออนุญาตจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในจาํนวนเงินแตกต่างกนัไปตามประเภท
ของการเล่นการพนนั การพนนัตามบญัชี ข ไดแ้ก่ การเล่นต่าง ๆ ซึ� งให้สัตวต่์อสู้หรือแข่งกนั เช่น 
ชนโค ชนไก่ กดัปลา แข่งมา้ ฯลฯ นอกจากที�กล่าวไวใ้นหมายเลข 17 แห่งบญัชี ก. วิ�งววัคน ชกมวย 
มวยปลํ(า แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือลอ้ ชี�รูป โยนห่วง โยนสตางค์ หรือวตัถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ ตกเบ็ด
จบัสลากโดยวิธีใด ๆ ยิงเป้า ปาหนา้คน ปาสัตว ์หรือสิ�งใด ๆ เต๋าขา้มแดน หมากแกว หมากหวัแดง 
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ปิงโก สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอยา่งใดที�เสี�ยงโชค ใหเ้งินหรือประโยชน์อยา่งอื�นแก่
ผูเ้ล่นคนใดคนหนึ�ง โตแตไลเซเตอร์ สาํหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง สวีป สําหรับการเล่นอยา่งใด
อย่างหนึ� ง บุ๊กเมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ� ง ขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบ หรือสวีป 
ซึ� งไม่ใช่ออกในประเทศไทย แต่ได้จดัให้มีขึ( นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที�จดันั(น  
ไพน่กกระจอก ไพต่่อแตม้ ไพต่่าง ๆ ดวด บิลเลียด ขอ้งออ้ย  (“พระราชบญัญติัการพนนั....” 2478 : 55) 
 จากการที�พระราชบญัญติัการพนันดงักล่าวถือว่า การเล่นการพนันที�สําคญัเป็นสิ�งที�
ผิดกฎหมาย จึงมีผลต่อการเปิดบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนไทยกมัพูชาในช่วงทศวรรษ 2540 
เป็นผลมาจากนโยบายการเปลี�ยนสนามรบให้เป็นสนามการคา้ในสมยัพลเอกชาติชาย ชุณหวณั 
ประกอบกับ พ.ร.บ. การพนันไม่อนุญาตให้มีการเปิดบ่อนพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศ 
ในขณะที�ท่ามกลางความตอ้งการเล่นการพนนัโดยไม่ตอ้งเสียค่าส่วยให้กบัเจา้ของที� หรือผูเ้ล่นมี
อิสระโดยมีการจดัการให้บริการที�ดีของบ่อนคาสิโน ทาํให้เกิดการเปิดบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดน
ภายใตเ้ครือข่ายของชนชั(นนาํทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย-กมัพูชา เริ�มตั(งแต่ระดบัทอ้งถิ�น
ไปสู่ระดบัประเทศ    
 การลงทุนของชนชั(นนาํดงักล่าวตั(งแต่แรกจนถึงปัจจุบนัอยูภ่ายใตน้โยบาย 2 ช่วงใหญ่ ๆ 
(อิสิวฒิุ ตั(งเกียรติ. 2545 : 14-17) ไดแ้ก่ 
 1. นโยบายที�ไม่เป็นทางการในเขตอิทธิพล เป็นการลงทุนภายใตก้รอบอิทธิพลของผูน้าํ
ทางทหารที�ยึดกุมพื(นที�ในกมัพูชาแตกต่างกนั เช่น ฮุนเซน มีอาํนาจในราชธานีพนมเปญ ผลกัดนั
ให้ลูกเขยเชื(อสายเวียดนามมาลงทุนบ่อนคาสิโนโดยนกัลงทุนชาวกมัพูชา เวียดนาม และจีน 
หรือในกรณีของจงัหวดัไพลิน ราชอาณาจกัรกมัพูชา แต่เดิมอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของนายพลเชียร 
(อดีตผูน้าํเขมรแดง) ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัไพลิน ซึ� งแต่เดิมถือวา่เป็นเขตปกครอง
พิเศษ ผูว้่าฯ เชียร จึงเปิดให้นกัลงทุนไทยที�เป็นเครือข่ายมาเปิดบ่อนในไพลิน โดยไดผ้ลตอบแทน
เป็นหุม้ลม 
 2. นโยบายที�เป็นทางการของส่วนกลางเป็นนโยบายที�เกิดขึ( นในช่วงที�กลุ่มฮุนเซน
สามารถรวมอาํนาจของกลุ่มต่าง ๆ ให้ขึ(นตรงต่อส่วนกลางในกรุงพนมเปญ ดงันั(น นโยบายการพนนั
ในกมัพชูาจึงมีการกาํหนดอยา่งเป็นทางการ เช่น อนุญาตใหเ้ปิดคาสิโนโดยตั(งอยูห่่างจากเมืองหลวง
อยา่งนอ้ย 200 กิโลเมตร และมีค่าสัมปทานรวมถึงภาษี เช่น คาสิโนที�ชายแดนโรงเกลือ เสียค่าสัมปทาน
ปีละ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ เสียค่าภาษีรายไดต่้อเดือน 30 เปอร์เซ็นต ์ 
 ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ( าโขงเป็นประเทศที�มีการอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนและ
ธนาคารพาณิชยม์ากที�สุดในช่วงไม่ถึง 15 ปีมานี( คือประเทศกมัพูชา รัฐบาลเขมรภายใตก้ารนาํของ
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นายกรัฐมนตรีตลอดกาลอย่าง ฮุนเซน จะไดอ้นุญาตให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนถึง 15 แห่ง ไม่รวม
บ่อนนอกระบบที�ลกัลอบเปิดโดยบรรดานายทหารใหญ่และผูมี้อิทธิพลอีกหลายสิบแห่ง 
 แต่ความต้องการในการเล่นการพนันที�สะดวก ปลอดภยั และได้รับบริการที�ดีทาํให้
นกัเล่นพนนัคนไทยหนัไปเล่นการพนนัคาสิโนชายแดนไทย-กมัพชูา พื(นที�ของประเทศกมัพูชาที�อยู่
ตามแนวชายแดนจงัหวดัจนัทบุรีในปัจจุบนันั(นไดมี้การเปิดบ่อนคาสิโนที�สาํคญั คือ  
 1. บ่อนไพลิน บ่อนซีซาอินเตอร์เนชั�นแนล บ่อนวิกตอเรีย บ่อนมงกุฎ และบ่อนดรีมเวิร์ล
ตั(งอยูบ่า้นโอสกรอม กรุงไพลิน ตรงขา้มจุดผอ่นปรนบา้นผกักาด ตาํบลคลองใหญ่ อาํเภอโป่งนํ( าร้อน 
จังหวดัจันทบุรี อยู่ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 100 เมตร เปิดทาํการเมื�อวนัที�  5 
กรกฎาคม 2542 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผงัเมืองและก่อสร้างกมัพูชามาเป็นประธานเปิด
บ่อนดงักล่าว บ่อนนี( เป็นความร่วมทุนกนัระหวา่งนกัธุรกิจกมัพชูากบันกัธุรกิจไทย 
 2. บ่อนบา้นซับตารี ตั(งอยู่อาํเภอพนมปริก จงัหวดัพระตะบอง ตรงขา้มจุดผ่อนปรน
บา้นซับตารี ตาํบลทุ่งขนาน อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี บ่อนนี( เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
นกัธุรกิจชาวเกาหลีกบันกัลงทุนชาวไทยเป็นนกัการเมืองทอ้งถิ�นโดยมีนายทหารกมัพูชาเป็นผูใ้ห้
การสนบัสนุน 
 3. บ่อนบา้นสวนส้ม ตั(งอยู่อาํเภอพนมปริก จงัหวดัพระตะบอง ตรงขา้มจุดผ่อนปรน
บา้นสวนส้ม ตาํบลทุ่งขนาน อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แต่บ่อนดงักล่าวไดห้ยุดกิจการตั(งแต่
ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 เนื�องจากมาตรการเขม้งวดในการผ่านเขา้-ออกของเจา้หน้าที�
รับผดิชอบฝ่ายไทยที�บงัคบัใหน้กัพนนัใชห้นงัสือผา่นแดนชั�วคราว 
 4. บ่อนเค.อาร์ วกิตอเรีย คาสิโน เป็นการลงทุนโดยผูว้า่เชียรกบัเฮียพวง นกัธุรกิจทอ้งถิ�น 
 5. บ่อนดรีมเวิร์ล เป็นการลงทุนระหว่างผูว้ ่าราชการจงัหวดัไพลินในปัจจุบนักับ
นายทุนสิงคโปร์ 
 6. บ่อนดรากอนกรุ๊ปบา้นแหลม ตั(งอยู่ในพื(นที�บา้นภุมเรียง อาํเภอภุมเรียง จงัหวดั
พระตะบอง ตรงขา้มจุดผา่นแดนถาวรบา้นแหลม ตาํบลเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ( าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
บ่อนนี( เป็นการลงทุนร่วมกนัระหว่างขา้ราชการกบันักธุรกิจชาวไทย เปิดให้บริการเมื�อวนัที� 15 
มกราคม 2542 มีนกัพนนัเขา้ไปเล่นราว 300 - 500 คน โดยมีเงินหมุนเวียนประมาณ 1 ลา้นบาทต่อวนั 
สําหรับผูที้�จะเขา้ไปเล่นการพนนัที�บ่อนดงักล่าวเจา้ของบ่อนเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กรับส่ง
นกัพนนั และรถตูป้รับอากาศที�ขา้งหา้งสรรพสินคา้โรบินสันจนัทบุรี ถา้หากนกัพนนัเดินทางมาเอง
โดยรถส่วนตวัเจา้ของบ่อนจะบริการที�จอดรถและดูแลใหฟ้รี 
 7. บ่อนเจ้าพระยาบ้านแหลม เป็นบ่อนที�ตั( งขึ( นใหม่ล่าสุดโดยการลงทุนของกลุ่ม
นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ประเทศกมัพชูา  
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 บ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนจงัหวดัจนัทบุรีมีรูปแบบการเล่นคาสิโนมาจนถึงปัจจุบนั 
ดงันี(  
 1. บาคาร่า 
 2. รูเล็ต 
 3. สล็อตแมท็ชีน 
 4. การพนนับอลออนไลน์ 
 5. หวย 
 6. ไพ ่ 
 7. รูปแบบอื�น ๆ เช่น เกมส์ยงิปลา 
 
 ตอนที� 2 ขอ้มูลพื(นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตาราง 1  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ   
 

เพศ จาํนวน (n = 400) ร้อยละ 
ชาย 184 46.00 
หญิง 216 54.00 

รวม 400 100.00 

  
 จากตาราง 1 พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 46.00 
 
ตาราง 2  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ  
 

อาย ุ จาํนวน (n = 400) ร้อยละ 
18-43 ปี 208 52.00 
44 ปีขึ(นไป 192 48.00 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ 18-43 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.00  
และกลุ่มประชากรอาย ุ44 ปีขึ(นไป คิดเป็นร้อยละ 48.00 
 
ตาราง 3  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามวฒิุการศึกษา   
 

การศึกษา จาํนวน (n = 400) ร้อยละ 
ไม่ไดศึ้กษา 10 2.50 

ประถมศึกษา 215 53.80 

มธัยมศึกษา 92 23.00 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 41 10.30 

ปริญญาตรี 40 10.00 

ปริญญาโทขึ(นไป 2 0.50 

รวม 400 100.00 

  
 จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.00 และระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
คิดเป็นร้อยละ 10.30  
 
ตาราง 4  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ   
 

อาชีพ จาํนวน (n = 400) ร้อยละ 
เกษตรกรรม 72 18.00 
รับจา้งทั�วไป 129 32.30 
คา้ขาย 80 20.00 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งราชการ/รัฐวสิาหกิจ 54 13.50 
พนกังานเอกชน 34 8.50 
ธุรกิจส่วนตวัอื�น ๆ 31 7.80 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง 4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจา้งทั�วไป คิดเป็นร้อยละ 32.30 
อาชีพคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 20.00 อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.00  
 
ตาราง 5  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน   
 

เพศ จาํนวน (n = 400) ร้อยละ 
≤ 12,000 บาท 273 68.30 

> 12,000 บาท 127 31.80 

รวม 400 100.00 

   
 จากตาราง 5 พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนน้อยกวา่หรือเท่ากบั 
12,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.30 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนมากกวา่ 12,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.80 
 
ตาราง 6  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ   
 

สถานภาพ จาํนวน (n = 400) ร้อยละ 
โสด 71 17.80 
สมรส 262 65.50 
หมา้ย 39 9.80 
หยา่ร้าง 12 3.00 
แยกกนัอยู ่ 16 4.10 

รวม 400 100.00 

   
 จากตาราง 6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 65.50 
มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 17.80 
 
 ตอนที� 3  ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ( าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 



40 

 

ตาราง 7  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามผลกระทบในรายดา้น
ของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา ในอาํเภอโป่งนํ(าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี (n = 400)  

 

ผลกระทบ x  S.D. การตีความ ลาํดบัที� 

1.  ดา้นเศรษฐกิจ 3.12 0.71 ผลกระทบมาก 1 

2.  ดา้นความมั�นคง 2.92 0.76 ผลกระทบมาก 2 

3.  ดา้นสังคมและครอบครัว       2.77 0.84 ผลกระทบมาก 3 

รวม 2.94 0.77 ผลกระทบมาก - 

 
จากตาราง 7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ บ่อนการพนนับริเวณ

ชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ( าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ส่งผลกระทบมากในระดบัภาพรวม 
และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี(  
 1. ดา้นเศรษฐกิจ  
 2. ดา้นความมั�นคง 
 3. ดา้นสังคมและครอบครัว 
 ด้านเศรษฐกิจ จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยั พบว่ามีบ่อน
การพนันชายแดนไทย-กมัพูชา บริเวณบา้นแหลม และบา้นผกักาดเพิ�มขึ(นจากเดิม จาํนวน 6 บ่อน 
ไดแ้ก่ บ่อนไพลิน บ่อนซีซ่าร์อินเตอร์เนชั�นเนล บ่อนวิคตอเรีย บ่อนมงกุฎ บ่อนดรีมเวิร์ด และบ่อน
บา้นแหลม ในปัจจุบนัมีเพิ�มขึ(นอีก 1 แห่ง คือ บ่อนลีโอ ซึ� งเป็นการบ่งชี( ถึงพฤติกรรมและการแยง่ชิง
ลูกคา้ที�มีจาํนวนพิ�มมากขึ(นจากเดิม การดูแลลูกคา้หรือผูเ้ล่น การสร้างแรงจูงใจ เช่น จดัรถตูบ้ริการ
รับส่งลูกคา้ประจาํและชดเชยหรือจ่ายค่าหวัเป็นราย ๆ ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มคนที�จดัหารถนาํผูม้าเล่น
ในบ่อนการพนนั ในรูปแบบของทวัร์ และประชาชนที�นาํรถเขา้ไปเป็นประจาํหรือลงเล่น และแทง 
1,000 บาทขึ(นไป ก็จะจ่ายค่ารถให้คนัละ 1,000 บาท เรื�องอาหารก็จะจดัเลี( ยงให้ตามเวลาที�บ่อน
กาํหนด เช่น เวลา 12.00 น. และ เวลา 18.00 น. เวลานอกเหนือจากนั(นก็ยงับริการเพิ�มอีก สําหรับ
ลูกคา้ที�เล่นแบบวไีอพี หรือลงทุน 1,000 บาท ขึ(นไป ก็สามารถสั�งอาหารมาทานที�โต๊ะไดต้ลอดเวลา
ไม่จาํกดั เครื�องดื�ม บุหรี�  จะมีพนกังานคอยดูแล รวมถึงเรื� องความปลอดภยั ทรัพยสิ์นต่าง ๆ จะมี
พนกังานรักษาความปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิดดูแลตลอดเวลา บ่อนการพนนัจะมีการจดัระบบ
การเขา้ออกบ่อน ตามกาํหนดเวลาของด่านชายแดนไทย-กมัพูชา โดยด่านจะเปิดเวลา 07.00 น. และ
ปิดเวลา 20.00 น. หากเลยเวลากาํหนดก็จะมีวิธีหรือมีเส้นทางที�บ่อนกาํหนดไว ้มีพนกังานรักษา
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ความปลอดภัยและมีกล้องวงจรปิดดูแลตลอดเส้นทาง ส่วนใหญ่ผูเ้ล่นจะใช้เส้นทางที�บ่อน
กาํหนดให้ ตอ้งเดินขา้มคลองและมีรถคอยรับบริการแต่ละบ่อนตลอดเวลา กลางวนัก็จะมีรถรับส่ง
ในเขตไทยไม่ตอ้งใช้พาสปอร์ต ซึ� งจะเป็นที�รู้กนัในกลุ่มผูม้าเล่นการพนันในบ่อนชายแดน
ไทย-กมัพูชา สรุปว่า ผูเ้ล่นการพนันสามารถเขา้ออกได้ตลอดเวลา จึงมีเงินหมุนเวียนมากมาย
ในแต่ละวนั หากผูเ้ล่นตอ้งการที�นาํรถไปเองก็จะตอ้งเสียค่าจอด บ่อนบา้นแหลมคนัละ 40 บาท 
บ่อนบา้นผกักาดคนัละ 50 บาทต่อวนั หรือจนกวา่จะกลบั โดยแต่ละแห่งมีบตัรแสดงการเขา้ออก 
สําหรับรูปแบบหรือลกัษณะการเล่นการพนนันั(นมีหลายรูปแบบ เช่น ไฮโล ป๊อกเกอร์ สล๊อต รูเล็ต 
ตูเ้กมส์ ยิงปลา บาคาร่า สําหรับ ป๊อกเกอร์และบาคาร่า จะมีพนักงานของบ่อนคอยแจกไพ่ 
สลบัหมุนเวียนกนั ถา้คนไหนแจกกินลูกคา้ก็จะให้แจกนาน ถา้คนไหนแจกไพ่และทาํให้ลูกคา้
ไดเ้งินมากก็จะเปลี�ยนทนัที ระหวา่งลูกคา้กบัเจา้ของบ่อนมีการเซ่นไหวข้องต่าง ๆ บ่อนการพนนันี(
จะมีเงินหมุนเวยีนประมาณวนัละ 10 ลา้นบาท ดงันั(น จากการที�บ่อนการพนนัมีเงินหมุนเวียนวนัละ
มากมายมหาศาล กลุ่มตวัอยา่งจึงเห็นดว้ยอย่างยิ�งกบัการเปิดบ่อนชายแดนว่าเป็นการส่งเสริมดา้น
เศรษฐกิจในประเด็นที�ว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง ทาํให้พ่อคา้แม่ค้าที�ขายของ
บริเวณนั(นมีรายไดเ้พิ�มขึ(น การจบัจ่ายใชส้อยมีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ�มมากขึ(น เกิดการจา้งงาน 
การแลกเปลี�ยนสินคา้ การเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทย-กมัพูชา และยงัทาํให้นกัการเมือง
มีโอกาสเขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนนัไดม้ากขึ(น การเรียกให้แบ่งปันผลประโยชน์
ทั(งที�เป็นเงิน การเรียกเก็บส่วย และการเอื(อประโยชน์ในทางการเมือง การสร้างเครือข่ายกบัผูที้�เล่น
การพนนั ผูที้�เล่นแลว้เสียก็จะมีนกัการเมืองเขา้มาช่วยเหลือ ในช่วงของการเลือกตั(งนกัการเมือง
จะใชก้ลุ่มคนเหล่านี( ช่วยหาเสียงทั(งในระดบัทอ้งถิ�นและระดบัประเทศรวมทั(งกลุ่มตวัอยา่งที�เห็นดว้ย
ในประเด็นที�วา่ การเปิดบ่อนชายแดนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนเพิ�มขึ(น ไม่วา่จะเป็นธุรกิจ
ก่อสร้าง การจา้งงาน การขยายตวัดา้นธุรกิจการคา้ การขยายตวัอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว เนื�องจาก
มีประชาชนเขา้ไปเล่นการพนนัที�บ่อนชายแดนมากขึ(นก็จะเกิดวฏัจกัรทางการคา้ขาย ส่งผลให้มีการ
ทาํธุรกิจต่าง ๆ เพิ�มขึ(น ในทางกลบักนักลุ่มตวัอย่างก็เห็นว่าเมื�อที�ใดมีการรวมกลุ่มของประชากร
เพื�อจะทาํกิจกรรมใด ๆ มากขึ(น ปัญหาของการเกิดอาชญากรรมก็จะมากขึ(นดว้ยเช่นกนั จึงเป็นการ
ยากลาํบากของเจา้หน้าที�ตาํรวจในบริเวณชายแดนที�จะปราบปรามโจรผูร้้าย นอกจากนี( หากมีการ
เปิดบ่อนเสรี กลุ่มตวัอยา่งก็เห็นดว้ยวา่เป็นการมอมเมาประชาชนเพราะนิสัยคนไทยส่วนใหญ่ชอบ
การเสี�ยงโชค การต่อรอง เมื�อเขา้ไปเล่นการพนนัไดง่้ายโดยไม่มีความผิด การลงทุนที�จะเล่นการพนนั
ก็ยิ�งจะมากขึ(น หากเล่นเสียก็จะมุ่งหวงัที�จะตอ้งการเอาเงินคืนกลบัมาใหไ้ด ้ 
 จากการสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างประกอบอาชีพทาํสวนและ
เพาะเห็ดโรงเรือน โดยใชเ้วลาวา่งนั�งรถไปเล่นการพนนัมีรายไดเ้สริมเที�ยวละ 150 บาท มีรถมารับ
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ไปบ่อนการพนนัเวลา 10.00 น. อยู่ในบ่อนถึงเวลา 14.00 น. จึงนั�งรถกลบั ซึ� งใชเ้วลาไม่ตรงกบัเวลางาน
ที�ทาํสวนและการเพาะเห็ด ซึ� งการเพาะเห็ดใช้เวลาประมาณตี 3 เพื�อเก็บเห็ดไปขายที�ตลาด และ
มีบางคนประกอบอาชีพรับจา้งก็จะใชเ้วลาไปเล่นการพนนัในเวลากลางคืน ซึ� งมีรถมารับประมาณ 
19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. นั�งรถกลบั ใชเ้วลาวา่งแบบนี(ในขณะเขา้ไปเล่นก็มีเงินไม่มาก ถา้เสียหรือ
ไดก้็กลบัตามเวลารถกลบัและมาประกอบอาชีพประจาํวนัตามปกติ นอกจากไดค้่านั�งรถเขา้ไปเล่น
การพนนัแลว้ ยงัมีรายไดจ้ากการจา้งใหซื้(อสินคา้หนีภาษี เช่น บุหรี�  เหลา้ ซึ� งแต่คนละสามารถซื(อได้
ไม่เกิน 1 ห่อ หรือ 1 ขวด เป็นต้น ทาํให้มีเงินหมุนเวียนกลับมาจบัจ่ายใช้สอยในครัวเรือน 
ในชีวิตประจาํวนัไดอี้กทางหนึ� ง สําหรับขา้ราชการนั(นจะไปนอกเวลาราชการ เช่น เวลากลางคืน
และวนัหยดุราชการ (รัชนี อาลยั. สัมภาษณ์. 2556)  
 ดา้นความมั�นคง จากการสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยที�บ่อน
การพนนัชายแดนเพิ�มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย ก็เนื�องจากเป็นความเชื�อ
ของประชาชนส่วนใหญ่ เมื�อเห็นแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ก็มกัจะนึกหรือคิดเอา
เองวา่เขา้มาโดยผิดกฎหมาย ไม่ไดส้อบถามหรือทราบขอ้เท็จจริง เป็นความเคยชินกบัความเชื�อเดิม ๆ 
ในสมยัก่อน เมื�อเชื�อว่าแรงงานต่างดา้วเขา้มาผิดกฎหมายก็จะตอ้งมีการเพิ�มความเขม้งวดในการ
ตรวจผา่นด่านเขา้-ออกบริเวณชายแดนเพื�อป้องกนัแรงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย การลกัลอบขนส่ง
สินคา้ที�ผิดกฎหมาย เช่น สิ�งเสพติดให้โทษต่าง ๆ สินคา้หนีภาษี หรือแมแ้ต่อาวุธสงคราม เป็นตน้ 
รวมไปถึงเพื�อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ หากมีปัญหาต่าง ๆ 
เกิดขึ(นบ่อย ๆ และเพิ�มมากขึ(นเรื�อย ๆ ก็จะส่งผลใหชื้�อเสียงของประเทศเสื�อมเสียเพิ�มมากขึ(นอีกดว้ย
เช่นกนั (สันทดั บุญมี. สัมภาษณ์. 2556)  
 ดา้นสังคมและครอบครัว จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบวา่ 
การเปิดบ่อนเสรีจะช่วยลดการเล่นการพนนัที�ผิดกฎหมาย เพราะปัจจุบนัมีการลกัลอบเปิดบ่อนและ
แอบเล่นการพนันที�ผิดกฎหมายในประเทศ หากเปิดบ่อนถูกกฎหมายก็จะสามารถเรียกเก็บภาษี
เพื�อพฒันาชุมชนและประเทศไทย แต่ในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งก็เห็นดว้ยวา่การเปิดบ่อนชายแดน
ทาํใหมี้ปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดนรุนแรงขึ(น ทาํใหค้รอบครัวทะเลาะกนั ปัญหายาเสพติดมากขึ(น 
ขาดความรับผิดชอบ เป็นแหล่งมั�วสุมของนกัเลงอนัธพาล ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
มากขึ(น ทาํให้เกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ(น สําหรับในประเด็นที�วา่ การเปิดบ่อนชายแดน ทาํให้เกิด
ปัญหาขา้ราชการหนีงานเพื�อไปเล่นการพนนันั(น กลุ่มตวัอย่างไม่เห็นดว้ยเนื�องจากผูที้�เป็นทาํงาน
ขา้ราชการ การทาํงานราชการถือว่าเป็นอาชีพที�มีความมั�นคง มีความเจริญกา้วหน้า หากเขา้ไปเล่น
กนัเป็นประจาํ ๆ ก็เกิดการเสื�อมเสียในตาํแหน่งหนา้ที�การงานได ้ประชาชนที�เดินทางไปเล่นบ่อน
การพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา อาํเภอโป่งนํ(าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ส่วนใหญ่มีภูมิสําเนา
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อยูใ่นพื(นที�จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบอาชีพรับจา้งทั�วไป คา้ขาย หรือทาํเกษตรกรรม แต่มีขา้ราชการ
เขา้ไปเล่นไม่มากนกั  

 
ตาราง 8  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประเด็นของผลกระทบ

จากบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ(าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ในดา้น
เศรษฐกิจ (n = 400) 

 

ดา้นเศรษฐกิจ x  S.D. การตีความ ลาํดบัที�

1.  การเปิดบ่อนชายแดน จะช่วยสร้างรายไดใ้หก้บั
ชุมชนใกลเ้คียง 

3.42 0.70 เห็นดว้ย 
อยา่งยิ�ง 

1 

2.  การเปิดบ่อนชายแดน ช่วยทาํใหเ้กิดการจา้งงานใน
บ่อนคาสิโนมากขึ(น 

3.17 0.66 เห็นดว้ย 5 

3.  การเปิดบ่อนชายแดน จะทาํใหอุ้ตสาหกรรมการ
ท่องเที�ยวในบริเวณใกลข้ยายตวัเพิ�มขึ(น เช่น 
โรงแรม ร้านอาหาร สถานบนัเทิง เป็นตน้ 

3.08 0.57 เห็นดว้ย 7 

4.  การเปิดบ่อนชายแดนจะทาํใหเ้กิดการขยายตวัดา้น
ธุรกิจการคา้ชายแดน เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค 
เป็นตน้ 

3.09 0.57 เห็นดว้ย 6 

5.  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหพ้อ่คา้แม่คา้ที�ขายของ 
    บริเวณนั(นมีรายไดเ้พิ�มขึ(น 

3.39 0.67 เห็นดว้ย 
อยา่งยิ�ง 

2 

6.  การเปิดบ่อนชายแดน เป็นการส่งเสริมธุรกิจ
ก่อสร้างบริเวณชายแดนมากขึ(น 

3.22 0.62 เห็นดว้ย 4 

7.  การเปิดบ่อนชายแดน สร้างโอกาสใหน้กัการเมือง
เขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนนัได้
มากขึ(น 

3.32 0.80 เห็นดว้ย 
อยา่งยิ�ง 

3 

8.  การเปิดบ่อนชายแดน เป็นการมอมเมาประชาชน           
    จนลุ่มหลงไม่ไปประกอบอาชีพตามปกติ 

2.71 0.90 เห็นดว้ย 9 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ดา้นเศรษฐกิจ x  S.D. การตีความ ลาํดบัที�

9.  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจบริเวณ 
    ชายแดนปราบปรามโจรผูร้้ายลาํบากมากขึ(น 

2.72 8.9 เห็นดว้ย 8 

รวม 3.12 0.71 เห็นดว้ย  

 
 จากตาราง 8  พบวา่กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในภาพรวมว่าบ่อนการพนนั
บริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ( าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ส่งผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ
และเมื�อพิจารณาในรายประเด็น พบวา่เห็นดว้ยอยา่งยิ�งใน 3 ประเด็น โดยเรียงลาํดบัดงันี(  
 1. การเปิดบ่อนชายแดน จะช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนใกลเ้คียง  
 2. การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหพ้อ่คา้แม่คา้ที�ขายของบริเวณนั(นมีรายไดเ้พิ�มขึ(น 
 3. การเปิดบ่อนชายแดน สร้างโอกาสให้นักการเมืองเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์
ในบ่อนการพนนัไดม้ากขึ(น  
 พบวา่เห็นดว้ยใน 6 ประเด็น โดยเรียงลาํดบัดงันี(  
 1. การเปิดบ่อนชายแดน เป็นการส่งเสริมธุรกิจก่อสร้างบริเวณชายแดนมากขึ(น 
 2. การเปิดบ่อนชายแดน ช่วยทาํใหเ้กิดการจา้งงานในบ่อนคาสิโนมากขึ(น 
 3. การเปิดบ่อนชายแดนจะทาํให้เกิดการขยายตวัดา้นธุรกิจการคา้ชายแดน เช่น สินคา้
อุปโภคบริโภค เป็นตน้ 
 4. การเปิดบ่อนชายแดน จะทาํให้อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวในบริเวณใกล้ขยายตวั   
เพิ�มขึ(น เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานบนัเทิง เป็นตน้ 
 5. การเปิดบ่อนชายแดน ทาํให้เจา้หน้าที�ตาํรวจบริเวณชายแดนปราบปรามโจรผูร้้าย    
ลาํบากมากขึ(น  
 6. การเปิดบ่อนชายแดน เป็นการมอมเมาประชาชนจนลุ่มหลงไม่ไปประกอบอาชีพ
ตามปกติ 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง
กบัการเปิดบ่อนชายแดนนั(น เป็นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในประเด็นที�ว่าช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบั
ชุมชนใกล้เคียง และทาํให้พ่อค้าแม่ค้าที�ขายของบริเวณนั(นมีรายได้เพิ�มขึ( น เนื�องจากกลุ่มที�ได้
ผลประโยชน์ในปัจจุบนั คือ ผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายในบริเวณชายแดนหรือบริเวณใกล้เคียง
บ่อนการพนนั ผูป้ระกอบอาชีพรับจา้งทั�วไป จะเป็นผูเ้ล่นรายยอ่ยที�ไดรั้บการบริการและประโยชน์
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จากบ่อนการพนนั ส่วนใหญ่จะเล่นแลว้ไดซึ้� งถือว่าเป็นอาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพปกติ
ในชีวิตประจาํวนั การเปิดบ่อนการพนนับริเวณชายแดนจะทาํให้เกิดการคา้ขาย การจบัจ่ายใชส้อย
เงินหมุนเวียนเพิ�มขึ(น เกิดการจา้งงาน เช่น การขนส่งสินคา้อุปโภค-บริโภค การแลกเปลี�ยนสินคา้ 
การเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทย-กมัพูชา การแลกเปลี�ยนความคิดเห็น การส่งเสริมทางการคา้ 
การบริการรับส่งนกัการพนนั โดยผูที้�เดินทางเขา้ไปเล่นการพนนัที�บ่อนชายแดนจะไดรั้บค่าพาหนะ
ค่าเดินทาง มีรายไดท้ั(งผูบ้ริการรับส่งและผูเ้ล่น ซึ� งมีปริมาณเพิ�มขึ(นเรื�อย ๆ จากการสอบถามผูที้�นั�ง
รถตูที้�รับบริการรับส่งฟรี เพื�อเขา้ไปเล่นการพนนัที�บ่อนชายแดน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที�มีรายได้
ปานกลาง บางคนนั�งรถไปเล่นการพนันวนัละ 2 เวลา คือ ช่วงกลางวนั 10.00-14.00 น. และช่วง
กลางคืน 20.00 น. ซึ� งประชาชนเหล่านั(นเล่นเพื�อเป็นรายไดเ้สริมให้กบัครอบครัว ส่วนการที�เปิด
บ่อนชายแดนเป็นการสร้างโอกาสให้นกัการเมืองเขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนนั
ไดม้ากขึ(นนั(น กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยเป็นอย่างยิ�งก็เนื�องจากหากมีปัญหาจากการเปิดบ่อนไม่ว่าจะ
เป็นกรณีใด ๆ ก็ตามนกัการเมืองสามารถช่วยเคลียร์ปัญหาได ้นกัการเมืองสามารถคุมคนมีสีบางคนได ้
การเรียกให้แบ่งปันผลประโยชน์ทั(งที�เป็นเงิน การเรียกเก็บส่วย และการเอื(อประโยชน์ในทางการเมือง 
การสร้างเครือข่ายกบัผูที้�เล่นการพนัน ผูที้�เล่นเสียก็จะมีนักการเมืองเขา้มาช่วยเหลือ ในช่วง
ของการเลือกตั(ง  นักการเมืองก็จะใช้กลุ่มคนเหล่านี( ช่วยหาเสียงทั( งในระดับท้องถิ�นและ
ระดบัประเทศได ้ 
 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งที�เห็นดว้ยวา่การเปิดบ่อนชายแดนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดน
เพิ�มมากขึ(น ไม่วา่จะเป็นธุรกิจก่อสร้าง การจา้งงาน การขยายตวัดา้นธุรกิจการคา้ เช่น สินคา้อุปโภค
บริโภค การขยายตวัอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานบนัเทิง ก็เนื�องจาก
เมื�อมีประชาชนเขา้ไปเล่นการพนนัที�บ่อนชายแดนมากขึ(นก็จะเกิดวฏัจกัรทางการคา้ขาย ส่งผลให้มี
การทาํธุรกิจต่าง ๆ เพิ�มขึ(นดว้ย 
 ในทางกลบักนักลุ่มตวัอย่างก็เห็นดว้ยวา่เมื�อที�ใดมีการรวมกลุ่มของประชากรเพื�อจะทาํ
กิจกรรมใด ๆ มากขึ(น ปัญหาของการเกิดอาชญากรรมก็จะมากขึ(นดว้ย จึงเป็นการยากลาํบากของ
เจา้หน้าที�ตาํรวจในบริเวณชายแดนที�จะปราบปรามโจรผูร้้าย เพราะโจรผูร้้ายสามารถหลบหลีก
หนีขา้มพรมแดนได ้นอกจากนี(หากมีการเปิดบ่อนเสรี จะทาํให้มีประชาชนมากมายเขา้ไปเล่นการพนนั 
เพราะนิสัยคนไทยส่วนใหญ่ชอบการเสี�ยงโชค ชอบการต่อรอง เมื�อเขา้ไปเล่นการพนนัไดง้่าย
โดยไม่มีความผิด การลงทุนที�จะเล่นการพนันก็ยิ�งจะมากขึ(น หากเล่นเสียก็จะตอ้งจาํนาํขา้วของ
เครื�องใชเ้พื�อนาํมาต่อยอดการเล่น เพื�อหวงัที�จะไดเ้งินกลบัคืนมา แต่จากการสอบถามผูเ้ล่นหลาย ๆ คน 
การติดหนี( สินส่วนใหญ่มิไดติ้ดหนี(จากการพนนัแต่ติดหนี(จากนโยบายของรัฐบาล การสอบถามผูที้�เล่น
การพนันคงมิได้ตอบตามความจริง เพราะเคยเห็นตวัอย่างของคนในชุมชนบางคนติดหนี(
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จากนโยบายรัฐบาลจริง แต่มิไดน้าํเงินที�กูไ้ปใชใ้ห้ถูกตามวตัถุประสงค ์บางคนนาํมาเล่นการพนนั
จนหมดตวั แลว้ก็ไปกูห้นี( ยมืสินนอกระบบ เมื�อไม่สามารถนาํเงินมาใชห้นี(นอกระบบไดก้็จะถูกข่มขู่ 
ทาํใหบ้างรายตอ้งหนีออกจากบา้น ทิ(งภาระครอบครัวให้กบัลูกหลานญาติพี�นอ้ง ทิ(งภาระให้ให้กบั
ชุมชน ดงันั(นกลุ่มตวัอยา่งจึงเห็นดว้ยวา่ การเปิดบ่อนชายแดนเป็นการมอมเมาประชาชนจนลุ่มหลง
ไม่ไปประกอบอาชีพตามปกติ (ชม อยูฤ่ทธิx . สัมภาษณ์. 2556) 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามผลกระทบของบ่อนการพนนั

บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา ในอาํเภอโป่งนํ(าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นความมั�นคง (n = 400)  
 

ดา้นความมั�นคง x  S.D. การตีความ ลาํดบัที� 

1. บ่อนชายแดนเพิ�มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงาน 
    ต่างดา้วที�ผดิกฎหมาย 

3.31 0.81 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 1 

2. การมีบ่อนชายแดนทาํใหต้อ้งเพิ�มความเขม้งวดมากขึ(น 
    ในการตรวจผา่นด่านเขา้ – ออกบริเวณชายแดน 

3.15 0.64 เห็นดว้ย 2 

3. บ่อนชายแดนทาํใหเ้กิดอาชญากรรมระหวา่งประเทศ 
    มากขึ(น       

2.64 0.76 เห็นดว้ย 3 

4. การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหชื้�อเสียงของประเทศ 
    เสื�อมเสียเพิ�มมากขึ(น 

2.59 0.84 เห็นดว้ย 4 

รวม 2.92 0.76 เห็นดว้ย  - 

 
 จากตาราง 9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลกระทบของบ่อน
การพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ( าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี เห็นดว้ยในภาพรวมว่า 
ส่งผลกระทบมากดา้นความมั�นคง โดยเรียงลาํดบัดงันี(  
 1. บ่อนชายแดนเพิ�มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงานต่างดา้วที�ผดิกฎหมาย  
 2. การมีบ่อนชายแดน ทาํให้ตอ้งเพิ�มความเขม้งวดมากขึ(นในการตรวจผ่านด่านเขา้-ออก
บริเวณชายแดน  
 3. บ่อนชายแดนทาํใหเ้กิดอาชญากรรมระหวา่งประเทศมากขึ(น        
 4. การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหชื้�อเสียงของประเทศเสื�อมเสียเพิ�มมากขึ(น 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยที�บ่อน
การพนนับริเวณชายแดนเพิ�มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย เนื�องจากเป็นความเชื�อ
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ของประชาชนส่วนใหญ่ เมื�อเห็นแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ก็มกัจะนึกหรือคิดเอาเอง
วา่เขา้มาโดยผิดกฎหมาย ไม่ไดส้อบถามหรือทราบขอ้เท็จจริง เป็นความเคยชินกบัความเชื�อเดิม ๆ           
ในสมัยก่อน เมื�อเชื�อว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมายก็จะต้องมีการเพิ�มความเข้มงวด
ในการตรวจผ่านด่านเขา้-ออกบริเวณชายแดน เพื�อป้องกนัแรงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย การลกัลอบ
ขนส่งสินคา้ที�ผิดกฎหมาย เช่น สิ�งเสพติดให้โทษต่าง ๆ สินคา้หนีภาษี หรือแมแ้ต่อาวุธสงคราม 
เป็นตน้ รวมไปถึงเพื�อเป็นการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมระหว่างประเทศ หากมีปัญหาต่าง ๆ 
เกิดขึ(นบ่อย ๆ และเพิ�มขึ(นเรื� อย ๆ ก็จะส่งผลให้ชื�อเสียงของประเทศเสื�อมเสียเพิ�มมากขึ(นอีกดว้ย
เช่นกนั (สันทดั บุญมี. สัมภาษณ์. 2556) 
 
ตาราง 10  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามผลกระทบของบ่อน

การพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ( าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นสังคมและ
ครอบครัว (n = 400) 

 

ดา้นเศรษฐกิจ x  S.D. การตีความ ลาํดบัที�

1.  การติดการพนนัจากบ่อนชายแดน ทาํใหค้นขาด
ความรับผดิชอบในครอบครัว 

2.84 0.85 เห็นดว้ย 5 

2.  การเล่นพนนับ่อนชายแดน ทาํใหค้นในครอบครัว
ทะเลาะกนัมากขึ(น 

2.94 0.78 เห็นดว้ย 3 

3.  การเล่นพนนับ่อนชายแดนก่อใหเ้กิดปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนมากขึ(น เช่น การลกัขโมย 
เป็นตน้ 

2.72 0.84 เห็นดว้ย 7 

4.  การเปิดบ่อนชายแดนทาํใหเ้กิดปัญหาเด็กเร่ร่อน   
มากขึ(น 

2.57 0.80 เห็นดว้ย 8 

5.  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้กิดปัญหายาเสพติด
มากขึ(น 

2.89 0.72 เห็นดว้ย 4 

6.  การเปิดบ่อนชายแดน เป็นแหล่งมั�วสุมของนกัเลง
อนัธพาล 

2.73 0.85 เห็นดว้ย 6 

7.  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหมี้ปัญหาโสเภณีบริเวณ
ชายแดนรุนแรงขึ(น 

2.98 0.84 เห็นดว้ย 2 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ดา้นเศรษฐกิจ x  S.D. การตีความ ลาํดบัที�

8.  การเปิดบ่อนชายแดน ช่วยลดปัญหาการเล่นการ
พนนัที�ผดิกฎหมายในประเทศ 

3.03 0.94 เห็นดว้ย 1 

9. การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้กิดปัญหาขา้ราชการ 
    หนีงานเล่นการพนนั 

2.21 0.97 ไม่เห็นดว้ย 9 

รวม 2.77 0.84 มาก  

 
จากตาราง 10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลกระทบของบ่อน

การพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ(าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี เห็นดว้ยในภาพรวม
วา่ส่งผลกระทบมากดา้นสังคมและครอบครัว และเมื�อพิจารณาในรายประเด็นพบวา่ เห็นดว้ยใน 8 
ประเด็น โดยเรียงลาํดบัดงันี(  
 1.  การเปิดบ่อนชายแดน ช่วยลดปัญหาการเล่นการพนนัที�ผดิกฎหมายในประเทศ  
 2. การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหมี้ปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดนรุนแรงขึ(น  
 3. การเล่นพนนับ่อนชายแดน ทาํใหค้นในครอบครัวทะเลาะกนัมากขึ(น 
 4. การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้กิดปัญหายาเสพติดมากขึ(น 
 5. การติดการพนนัจากบ่อนชายแดน ทาํใหค้นขาดความรับผดิชอบในครอบครัว 
 6. การเปิดบ่อนชายแดน เป็นแหล่งมั�วสุมของนกัเลงอนัธพาล 
 7. การเล่นพนันบ่อนชายแดนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากขึ(น เช่น 
การลกัขโมย เป็นตน้ 
 8. การเปิดบ่อนชายแดนทาํใหเ้กิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ(น 
และไม่เห็นดว้ย 1 ประเด็น ดงันี(  
 9. การเปิดบ่อนชายแดนทาํใหเ้กิดปัญหาขา้ราชการหนีงานมาเล่นการพนนั 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบวา่การเปิดบ่อนเสรีจะช่วย
ลดการเล่นการพนนัที�ผิดกฎหมาย ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีบ่อนที�ถูกกฎหมาย จึงมีประชาชน
เดินทางไปเล่นการพนนัที�บ่อนชายแดนเป็นจาํนวนมาก แต่ดว้ยระยะเวลาในการเดินทางไป-กลบั
จากบ่อนการพนันชายแดนตอ้งใช้เวลานาน จึงมีการลกัลอบเปิดบ่อนและแอบเล่นการพนันที�
ผิดกฎหมายในประเทศ บางบ่อนก็มีนกัการเมืองหรือคนมีสีเป็นสมคัรพรรคพวกกนัจึงไม่สามารถ
จบักุมได ้การเปิดบ่อนที�ผิดกฎหมายจึงทาํให้คนบางกลุ่มมีผลประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์ทั(งที�
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เป็นเงินและเอื(อประโยชน์ในทางการเมือง สร้างเครือข่ายกบัผูที้�เล่นการพนัน ผูที้�เล่นเสียก็จะมี
นกัการเมืองเขา้มาช่วยเหลือ ในช่วงของการเลือกตั(ง นกัการเมืองก็จะใชก้ลุ่มคนเหล่านี( ช่วยหาเสียง
ทั(งในระดบัทอ้งถิ�นและระดบัประเทศได ้การเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายนั(น ถึงจะช่วยลดการ
เล่นการพนนัที�ผดิกฎหมาย แต่ทาํให้มีปัญหาอื�น ๆ ตามมาเช่นกนั เช่น เมื�อมีนกัท่องเที�ยวเขา้มาเล่น
การพนันมากมายจึงเป็นโอกาสของการคา้ประเวณีมากขึ(นด้วย และถ้าหากผูที้�เล่นติดการพนัน 
เล่นการพนันจนหมดเนื(อหมดตวั ก็ย่อมเกิดปัญหากบัครอบครัวตามมา เกิดการกูห้นี( ยืมสิน ขาด
ความรับผิดชอบในครอบครัว ในบางครั( งก็จะมีผูเ้ล่นนาํบุตร หลานเขา้ไปรู้เห็นพฤติกรรมต่าง ๆ 
ในบ่อนการพนัน ทาํให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกอยากมี อยากได้ อยากลอง และอยากเป็น 
ไม่สนใจที�จะศึกษาเล่าเรียน ซึ� งจะนาํไปสู่พฤติกรรมที�เสี�ยงต่อปัญหาทางสังคม ก่ออาชญากรรม 
ลกัขโมย ไม่เชื�อฟังผูใ้หญ่ จนลามไปเกี�ยวขอ้งกบัปัญหายาเสพติดมากขึ(น เป็นแหล่งมั�วสุมของ
นกัเลงอนัธพาล และทาํใหเ้กิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ(นไดอี้กดว้ย เป็นตน้  
 สําหรับในประเด็นที�ว่า การเปิดบ่อนชายแดน ทาํให้เกิดปัญหาขา้ราชการหนีงานมาเล่น
การพนนันั(น กลุ่มตวัอยา่งไม่เห็นดว้ยเนื�องจากผูที้�เป็นทาํงานราชการถือวา่เป็นอาชีพที�มีความมั�นคง 
มีความเจริญกา้วหนา้ หากเขา้ไปเล่นกนัเป็นประจาํ ๆ จะทาํให้การปฏิบติังานไดไ้ม่เต็มความสามารถ 
เกิดการเสื�อมเสียในหนา้ที�การงาน ถา้ขาดงานบ่อย ๆ ก็จะถูกลงโทษหรือทาํฑนัต์บนหรือให้ออก 
ขา้ราชการส่วนใหญ่ที�เขา้ไปเล่นการพนนั จึงมกัจะไปในตอนกลางคืนหรือวนัหยุด เป็นส่วนนอ้ยมาก
ที�พบเห็นในเวลาราชการ ดังนั( น จึงไม่เห็นด้วยว่าการเปิดบ่อนชายแดนจะทําให้เกิดปัญหา
ขา้ราชการหนีงานเล่นการพนนั 
 
 ตอนที� 4 มาตรการทางออกเกี�ยวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายในประเทศไทย 
 

ตาราง 11  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นเกี�ยวกบั
มาตรการทางออกต่อปัญหาของการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายในประเทศไทย (n = 400) 

 

มาตรการ x  S.D. การตีความ ลาํดบัที�

     ไม่เห็นด้วยกบัการเปิดบ่อน     

1.  ถา้ไม่เปิดบ่อนถูกกฎหมายในประเทศ ควรกาํหนด 
    โทษแก่ผูฝ่้าฝืนลกัลอบเล่นการพนนัใหห้นกัขึ(นกวา่ 
    กฎหมายที�ใชใ้นปัจจุบนั 

3.32 0.84 เห็นดว้ย 
อยา่งยิ�ง 

 

รวม 3.32 0.84 เห็นดว้ย 
อยา่งยิ�ง 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

มาตรการ x  S.D. การตีความ ลาํดบัที�

      เห็นด้วยกบัการเปิดบ่อนการพนัน     

2.  ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรจาํกดัอายขุองผูเ้ล่น          
การพนนั 

3.17 0.62 เห็นดว้ย 2 

3.  ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรจาํกดัผูที้�เล่นการพนนั
โดยพิจารณาจากจาํนวนเงินที�จะนาํเขา้บ่อน 

3.15 0.72 เห็นดว้ย 3 

4.  ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรอนุญาตใหแ้ต่เฉพาะ
นกัท่องเที�ยวเขา้เล่นการพนนั 

3.01 0.94 เห็นดว้ย 4 

5.  การเปิดบ่อนในประเทศจะช่วยกั(นการนาํเงิน
ออกไปเล่นการพนนัชายแดน 

3.71 0.46 เห็นดว้ย
อยา่งยิ�ง 

1 

รวม 3.26 0.69 เห็นดว้ย
อยา่งยิ�ง 

 

      เห็นด้วยทั:งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนัน     

6.  ควรพฒันาสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจให้ดึงดูด
ประชาชนมากขึ(นเพื�อลดเวลาไปเล่นการพนนั    
ไม่วา่จะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 

3.39 0.53 เห็นดว้ย
อยา่งยิ�ง 

3 

7.  การปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผา่นสถานศึกษาจะ
ช่วยป้องกนัปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนนั 
ไม่วา่จะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 

3.57 0.66 เห็นดว้ย
อยา่งยิ�ง 

1 

8.  การใชสื้�อมวลชน จะช่วยใหป้ระชาชนทราบถึง
โทษของการพนนัไดดี้ ไม่วา่จะเปิดบ่อนชายแดน
หรือไม่ก็ตาม 

3.39 0.59 เห็นดว้ย
อยา่งยิ�ง 

2 

รวม 
3.45 0.59 เห็นดว้ย

อยา่งยิ�ง 
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 จากตาราง 11 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อมาตรการทางออก
เกี�ยวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ   
 1. กลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย    
 2. กลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 3. กลุ่มที�เห็นดว้ยทั(งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย    
 เมื�อมาพิจารณาถึงมาตรการทั(ง 3 กลุ่มจะพบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยา่งยิ�งในทุกกลุ่ม
ของมาตรการ โดยเรียงลาํดบัดงันี(  
 1. กลุ่มที�เห็นดว้ยทั(งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 2. กลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย  
 3.  กลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัพบวา่ กลุ่มที�เห็นวา่ควรมีมาตรการ
ทางสังคมใหเ้หมาะสม ไม่วา่จะเปิดบ่อนการเสรีหรือไม่ก็ตาม เรียงลาํดบัดงันี(  
 1. การปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกนัปัญหาผลกระทบเชิงลบ
จากการพนนั ไม่วา่จะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 
 2. การใช้สื�อมวลชน จะช่วยให้ประชาชนทราบถึงโทษของการพนันได้ดี และควรมี
การพฒันาสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจใหดึ้งดูดประชาชนมากขึ(นเพื�อลดเวลาไปเล่นการพนนั ไม่วา่จะ
เปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 
 การเตรียมคนให้ดี เป็นปัจจยัสําคญัพื(นฐานที�จะตอ้งเตรียมความพร้อมในการป้องกนั
ปัญหาที�จะเกิดจากผลกระทบจากการเปิดบ่อนพนนั สถานศึกษาจึงตอ้งเป็นกาํลงัสําคญัในการปลูกฝัง
เด็กและเยาวชน ชี( ใหเ้ห็นถึงโทษของการพนนั ชี( เห็นให้ถึงความสูญเสียต่าง ๆ ที�เกิดขึ(น การศึกษาที�ดี
จะช่วยป้องกนัปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนนัได ้เปรียบเสมือนมีภูมิคุม้กนัป้องกนัเชื(อโรคต่าง ๆ 
ที�จะเขา้สู่ร่างกายได ้นอกจากนี(การใช้สื�อมวลชน ไม่วา่จะเป็นสื�อทางบุคคล สื�อทางวิทยุ-โทรทศัน์ 
หรือสื�อออนไลน์ การรณรงคผ์่านสื�อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนทราบถึงโทษของการพนนั
ได้ดี และรัฐบาลควรให้ความสําคญัในการพฒันาสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจหรือแหล่งบนัเทิงอื�น
เพื�อให้ประชาชนมีทางเลือกที�มากขึ(น ก็จะทาํให้ประชาชนไม่ลุ่มหลง ไม่มึนเมาอยู่กบัการพนนั 
หรือมุ่งแต่การเล่นการพนนัเพียงอยา่งเดียว 
 สําหรับกลุ่มที�ไม่เห็นด้วยกบัการเปิดบ่อนเสรี มีขอ้เสนอว่าให้เขม้งวดการกาํหนดโทษ
หรือลงโทษผูฝ่้าฝืนลกัลอบเล่นการพนันให้หนักขึ(นกว่ากฎหมายที�ใช้ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่
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มองตามสาเหตุจากความเชื�อในหลกัของศีลธรรม ศาสนา การพนนัเป็นสิ�งที�ไม่ดี มอมเมา ไม่เป็นกุศล 
ส่วนใหญ่กลุ่มนี(ก็จะเป็นกลุ่มที�ไม่ไดไ้ปสัมผสัโดยตรง ศึกษาโดยตรงวา่วถีิชุมชนเป็นอยา่งไร 
 สาํหรับกลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศ แต่ก็ควรจะตอ้ง
มีมาตรการตามลาํดบัดงันี(  
 1. การเปิดบ่อนในประเทศ จะช่วยกั(นการนาํเงินออกไปเล่นการพนนัชายแดน  
 2. ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรจาํกดัอายขุองผูเ้ล่นการพนนั 
 3. ถา้เปิดบ่อนในประเทศควรจาํกดัผูที้�เล่นการพนันโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินที�จะ
นาํเขา้บ่อน 
 4. ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรอนุญาตใหแ้ต่เฉพาะนกัท่องเที�ยวเขา้เล่นการพนนั 
 การเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศ จะเป็นการลดการนาํเงินออกไปนอกประเทศ 
หากมีบ่อนที�ถูกกฎหมายก็จะทาํใหส้ามารถเก็บภาษีบ่อนได ้ไม่มีการลกัลอบแอบเปิดบ่อน สามารถ
เพิ�มประโยชน์ไดม้ากมาย เช่น มีเงินทุนหมุนเวียนในประเทศ สามารถนาํเงินมาพฒันาชุมชนและ
พฒันาประเทศได ้เมื�อเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายก็ตอ้งมีการวางมาตรการในการจาํกดัอายุของ
ผูเ้ล่นการพนนัดว้ย เพื�อป้องกนัมิให้เด็กและเยาวชนเขา้ไปเล่นการพนนัหรือติดการพนนัได ้อีกทั(ง
ตอ้งมีการจาํกดัวงเงินผูที้�จะเล่นจะสามารถเขา้ไปเล่นการพนนัได ้และจาํกดัเฉพาะนักท่องเที�ยว
เท่านั(นที�จะสามารถเขา้ไปเล่นการพนนัในบ่อนได ้การศึกษาที�ดีและการรณรงคป์ลูกจิตสํานึกให้กบั
เด็กและเยาวชนจะเป็นภูมิคุม้กนัให้เด็กและเยาวชนสามารถแยกแยะโทษของการเล่นหรือติด
การพนนัได ้

 



บทที�  5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การนาํเสนอผลการวิจยัในบทที� 5 นี�  จะแบ่งหัวขอ้การเสนอออกเป็น 4 หัวขอ้ใหญ่ ๆ 
ดงัต่อไปนี�  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. สรุปผลการวจิยั 
 3. อภิปรายผล 
 4. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อศึกษามาตรการและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับการเปิดบ่อนการพนนัของไทย    
โดยอาศยัประสบการณ์จากบ่อนพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดั
จนัทบุรี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัเรื�อง ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี สรุปผลไดด้งันี�  
 ข้อค้นพบข้อที� 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที� 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี ส่งผลกระทบมากในระดบัภาพรวม และในระดบัรายดา้นตามลาํดบัดงันี�  
 1.  ดา้นเศรษฐกิจ  
 2. ดา้นความมั�นคง 
 3. ดา้นสังคมและครอบครัว 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้จิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง
กบัการเปิดบ่อนชายแดนนั�น เป็นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในประเด็นที�วา่ ช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบั
ชุมชนใกล้เคียง ทาํให้พ่อคา้แม่คา้ที�ขายของบริเวณนั�นมีรายได้เพิ�มขึ�น การจบัจ่ายใช้สอยมีเงิน
หมุนเวยีนในชุมชนเพิ�มมากขึ�น เกิดการจา้งงาน การแลกเปลี�ยนสินคา้ การเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ประเทศไทยกบักมัพชูา  และยงัทาํใหน้กัการเมืองมีโอกาสเขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนนั
ไดม้ากขึ�น การเรียกให้แบ่งปันผลประโยชน์ทั�งที�เป็นเงินการเรียกเก็บส่วยและการเอื�อประโยชน์
ในทางการเมือง การสร้างเครือข่ายกบัผูที้�เล่นการพนนัผูที้�เล่นเสียก็จะมีนกัการเมืองเขา้มาช่วยเหลือ 
ในช่วงของการเลือกตั�ง นักการเมืองก็จะใช้กลุ่มคนเหล่านี� ช่วยหาเสียงทั�งในระดับทอ้งถิ�นและ
ระดบัประเทศไดแ้ละกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในประเด็นที�ว่า การเปิดบ่อนชายแดนเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจชายแดนเพิ�มขึ�นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้าง การจา้งงาน การขยายตวัด้านธุรกิจการคา้ 
การขยายตวัอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ก็เนื�องจากเมื�อมีประชาชนเขา้ไปเล่นการพนนัที�บ่อนชายแดน
มากขึ�นก็จะเกิดวฏัจกัรทางการคา้ขาย ส่งผลให้มีการทาํธุรกิจต่าง ๆ เพิ�มขึ�นด้วย ในทางกลบักนั
กลุ่มตวัอย่างก็เห็นด้วยว่า เมื�อที�ใดมีการรวมกลุ่มของประชากรเพื�อจะทาํกิจกรรมใด ๆ มากขึ� น 
ปัญหาของการเกิดอาชญากรรมก็จะมากขึ� นด้วย จึงเป็นการยากลาํบากของเจ้าหน้าที�ตาํรวจ
ในบริเวณชายแดนที�จะปราบปรามโจรผูร้้าย นอกจากนี�หากมีการเปิดบ่อนเสรี กลุ่มตวัอยา่งก็เห็นดว้ยวา่ 
เป็นการมอมเมาประชาชน เพราะนิสัยคนไทยส่วนใหญ่ชอบการเสี�ยงโชค ชอบการต่อรอง เมื�อเขา้
ไปเล่นการพนนัไดง่้ายโดยไม่มีความผดิ การลงทุนที�จะเล่นการพนนัก็ยิ�งจะมากขึ�น หากเล่นเสียก็จะ
มุ่งหวงัที�จะตอ้งการเอาเงินคืนกลบัมาใหไ้ด ้
 สําหรับด้านความมั�นคงผูว้ิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยที�บ่อนการพนันชายแดน
เพิ�มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงานต่างดา้วที�ผดิกฎหมาย ก็เนื�องจากเป็นความเชื�อของประชาชนส่วนใหญ่ 
เมื�อเห็นแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ก็มกัจะนึกหรือคิดเอาเองว่าเขา้มาโดยผิดกฎหมาย 
ไม่ได้สอบถามหรือทราบขอ้เท็จจริง เป็นความเคยชินกบัความเชื�อเดิม ๆ ในสมยัก่อน เมื�อเชื�อว่า
แรงงานต่างดา้วเขา้มาผิดกฎหมายก็จะตอ้งมีการเพิ�มความเขม้งวดในการตรวจผ่านด่านเขา้-ออก
บริเวณชายแดน เพื�อป้องกนัแรงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย การลกัลอบขนส่งสินคา้ที�ผิดกฎหมาย 
เช่น สิ� งเสพติดให้โทษต่าง ๆ สินคา้หนีภาษี หรือแมแ้ต่อาวุธสงคราม เป็นตน้ รวมไปถึงเพื�อ
เป็นการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมระหวา่งประเทศ หากมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ�นบ่อย ๆ และเพิ�มขึ�น
เรื�อย ๆ ก็จะส่งผลใหชื้�อเสียงของประเทศเสื�อมเสียเพิ�มมากขึ�นอีกดว้ยเช่นกนั  
 ดา้นสังคมและครอบครัว จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบวา่ 
การเปิดบ่อนเสรีจะช่วยลดการเล่นการพนนัที�ผิดกฎหมาย เพราะปัจจุบนัมีการลกัลอบเปิดบ่อนและ
แอบเล่นการพนนัที�ผิดกฎหมายในประเทศ หากเปิดบ่อนถูกกฎหมายก็จะสามารถเรียกเก็บภาษี
เพื�อพฒันาชุมชนและประเทศไทย แต่ในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างก็เห็นด้วยว่า การเปิดบ่อน
ชายแดนทาํให้มีปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดนรุนแรงขึ�น ทาํให้คนในครอบครัวทะเลาะกนัมากขึ�น 
ทาํให้เกิดปัญหายาเสพติดมากขึ�น ทาํให้คนขาดความรับผิดชอบในครอบครัว เป็นแหล่งมั�วสุม
ของนกัเลงอนัธพาล ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากขึ�น ทาํให้เกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ�น 
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สาํหรับในประเด็นที�วา่ การเปิดบ่อนชายแดนทาํให้เกิดปัญหาขา้ราชการหนีงานเพื�อไปเล่นการพนนันั�น 
กลุ่มตวัอย่างไม่เห็นดว้ยเนื�องจากผูที้�เป็นทาํงานขา้ราชการ การทาํงานราชการถือว่าเป็นอาชีพที�มี
ความมั�นคง มีความเจริญกา้วหน้า หากเขา้ไปเล่นกนัเป็นประจาํ ๆ ก็เกิดการเสื�อมเสียในตาํแหน่ง
หนา้ที�การงานได ้
 ข้อค้นพบข้อที� 2  ตามวัตถุประสงค์ข้อที� 2  สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อมาตรการทางออกเกี�ยวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมาย
ในประเทศไทย โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 2. กลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 3. กลุ่มที�เห็นดว้ยทั�งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 เมื�อมาพิจารณาถึงมาตรการทั�ง 3 กลุ่มจะ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยา่งยิ�งในทุกกลุ่ม
ของมาตรการ โดยเรียงลาํดบัดงันี�    
 1. กลุ่มที�เห็นดว้ยทั�งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 2. กลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย  
 3. กลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบว่ากลุ่มที�เห็นว่าควรมีมาตรการ
ทางสังคมใหเ้หมาะสม ไม่วา่จะเปิดบ่อนการเสรีหรือไม่ก็ตาม โดยเรียงลาํดบัดงันี�  
 1. การปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกนัปัญหาผลกระทบเชิงลบ
จากการพนนั ไม่วา่จะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 
 2. การใช้สื�อมวลชน จะช่วยให้ประชาชนทราบถึงโทษของการพนันได้ดี และควรมี
การพฒันาสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจให้ดึงดูดประชาชนมากขึ�นเพื�อลดเวลาไปเล่นการพนนั ไม่วา่จะ
เปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 
 การเตรียมคนให้ดี เป็นปัจจยัสําคญัพื�นฐานที�จะตอ้งเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ปัญหาที�จะเกิดจากผลกระทบจากการเปิดบ่อนพนนั สถานศึกษาจึงตอ้งเป็นกาํลงัสําคญัในการปลูกฝัง
เด็กและเยาวชน ชี� ให้เห็นถึงโทษของการพนนั ชี� เห็นให้ถึงความสูญเสียต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น การศึกษาที�ดี
จะช่วยป้องกนัปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนนัได ้ เปรียบเสมือนมีภูมิคุม้กนัป้องกนัเชื�อโรค
ต่าง ๆ ที�จะเขา้สู่ร่างกายได ้นอกจากนี� การใช้สื�อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสื�อทางบุคคล สื�อทางวิทยุ- 
โทรทศัน์ หรือสื�อออนไลน์ การรณรงค์ผา่นสื�อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนทราบถึงโทษ
ของการพนันได้ดี และรัฐบาลควรให้ความสําคญัในการพฒันาสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจหรือ
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แหล่งบนัเทิงอื�น เพื�อใหป้ระชาชนมีทางเลือกที�มากขึ�นก็จะทาํให้ประชาชนไม่ลุ่มหลง ไม่มึนเมาอยูก่บั
การพนนั หรือมุ่งแต่การเล่นการพนนัเพียงอยา่งเดียว 
 สําหรับกลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนเสรี มีขอ้เสนอว่าให้เขม้งวดการกาํหนดโทษ
หรือลงโทษผูฝ่้าฝืนลกัลอบเล่นการพนันให้หนักขึ�นกว่ากฎหมายที�ใช้ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่
มองตามสาเหตุจากความเชื�อในหลกัของศีลธรรม ศาสนา การพนนัเป็นสิ�งที�ไม่ดี เป็นการมอมเมา 
ไม่เป็นกุศล ส่วนใหญ่กลุ่มนี� ก็จะเป็นกลุ่มที�ไม่ได้ไปสัมผสัและศึกษาโดยตรงว่าวิถีชุมชนเป็น
อยา่งไร 
 สาํหรับกลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศ แต่ก็ควรจะตอ้ง
มีมาตรการตามลาํดบัดงันี�  
 1. การเปิดบ่อนในประเทศ จะช่วยกั�นการนาํเงินออกไปเล่นการพนนัชายแดน 
 2. ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรจาํกดัอายขุองผูเ้ล่นการพนนั 
 3. ถา้เปิดบ่อนในประเทศควรจาํกดัผูที้�เล่นการพนันโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินที�จะ
นาํเขา้บ่อน 
 4. ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรอนุญาตใหแ้ต่เฉพาะนกัท่องเที�ยวเขา้เล่นการพนนั 
 การเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศ จะเป็นลดการนาํเงินออกนอกประเทศ 
หากมีบ่อนที�ถูกกฎหมายก็จะทาํใหส้ามารถเก็บภาษีบ่อนได ้ไม่มีการลกัลอบแอบเปิดบ่อน สามารถ
เพิ�มประโยชน์ไดม้ากมาย เช่น มีเงินทุนหมุนเวียนในประเทศ สามารถนาํเงินมาพฒันาชุมชนและ
พฒันาประเทศได ้ เมื�อเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายก็ตอ้งมีการวางมาตรการในการจาํกดัอายุ
ของผูเ้ล่นการพนนัดว้ย เพื�อป้องกนัมิให้เด็กและเยาวชนเขา้ไปเล่นการพนนัหรือติดการพนนัได ้
อีกทั�งจะตอ้งมีการจาํกดัวงเงินของผูที้�เขา้ไปเล่นการพนัน และจาํกดัเฉพาะนักท่องเที�ยวเท่านั�น
ที�สามารถเขา้ไปเล่นการพนนัในบ่อนได ้การศึกษาที�ดีและการรณรงคป์ลูกจิตสํานึกให้กบัเด็กและ
เยาวชนจะเป็นภูมิคุม้กนัใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถแยกแยะโทษของการเล่นหรือติดการพนนัได ้
 ดงันั�น จากการศึกษาถึงผลกระทบมาตรการและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของการเปิดบ่อน
การพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็น
วา่การเปิดบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี จะเป็น
การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจ เกิดการจา้งงานและมีรายไดเ้พิ�มของประชาชนในพื�นที� เกิดธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการเก็บภาษีเป็นรายไดเ้ขา้รัฐ และสามารถนาํเงินจากการเก็บภาษีต่าง ๆ มาพฒันา
ทอ้งถิ�นและประเทศชาติไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัประเทศกมัพูชาสามารถเปิดบ่อนการพนนัโดยไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมและความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ทาํใหป้ระเทศกมัพชูามีรายไดเ้พิ�มจากการเก็บภาษีมากมาย 
ประชาชนของกมัพชูาบริเวณชายแดนก็มีรายไดเ้พิ�มขึ�น ทั�งที�ธุรกิจการพนนัที�เปิดในประเทศกมัพูชานั�น
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เป็นการลงทุนส่วนใหญ่เป็นของคนไทย รวมทั�งนกัท่องเที�ยวที�เขา้ไปเล่นการพนนัส่วนใหญ่ก็เป็น
คนไทย  
 

อภิปรายผล  

 ในการวเิคราะห์ถึงองคค์วามรู้ใหม่ที�ไดจ้ากการวจิยั ผูว้จิยัจะอภิปรายเปรียบเทียบระหวา่ง
ขอ้คน้พบที�ไดจ้ากการศึกษาและองคค์วามรู้เดิมจากเนื�อหาบทที� 2 ดงันี�  
 ผลการศึกษาที�เป็นขอ้คน้พบจากการวจิยัในภาคนิพนธ์นี� ในภาพรวมสรุปไดว้า่ การเปิดบ่อน
ชายแดนเสรีมีผลกระทบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบทั�งในทางบวกและทางลบ คือ ช่วยสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนใกล้เคียง ทาํให้พ่อค้าแม่คา้ที�ขายของบริเวณนั�นมีรายได้เพิ�มขึ� น การจบัจ่ายใช้สอยมีเงิน
หมุนเวยีนในชุมชนเพิ�มมากขึ�น เกิดการจา้งงาน การแลกเปลี�ยนสินคา้ การเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศไทย-กมัพูชา และยงัทาํให้นกัการเมืองมีโอกาสเขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนนั
ได้มากขึ�น ในทางกลบักนัปัญหาของการเกิดอาชญากรรมก็จะมากขึ�นด้วย และเป็นการมอมเมา
ประชาชนจนลุ่มหลงไม่ไปประกอบอาชีพตามปกติ  
 2. ดา้นความมั�นคงของประเทศ ส่งผลกระทบทางลบ คือ เพิ�มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงาน
ต่างด้าวที�ผิดกฎหมาย ตอ้งเพิ�มความเขม้งวดมากขึ�นในการตรวจผ่านด่านเขา้-ออกบริเวณชายแดน 
การลกัลอบขนส่งสินคา้ที�ผิดกฎหมาย เกิดอาชญากรรมระหว่างประเทศ และทาํให้ชื�อเสียงของ
ประเทศเสื�อมเสียเพิ�มมากขึ�น  
 3. ดา้นสังคมและครอบครัว ส่งผลกระทบทั�งในทางบวกและทางลบ คือจะช่วยลดการ
เล่นการพนันที�ผิดกฎหมาย แต่ทาํให้มีปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดนรุนแรงขึ�น ทาํให้คนใน
ครอบครัวทะเลาะกนัมากขึ�น เกิดปัญหายาเสพติดมากขึ�น ทาํให้คนขาดความรับผิดชอบใน
ครอบครัว เป็นแหล่งมั�วสุมของนกัเลงอนัธพาล ก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากขึ�น และ
ทาํใหเ้กิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ�น  
 สําหรับมาตรการทางออกเกี�ยวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศ
ไทยนั�น สามารถแบ่งมาตรการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มที�เห็นด้วยทั�งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ การศึกษาที�ดี และการรณรงคป์ลูกจิตสํานึกให้กบัเด็กและเยาวชน ซึ� งจะเป็นภูมิคุม้กนัให้เด็ก
และเยาวชนสามารถแยกแยะโทษของการเล่นหรือติดการพนันได้ การผ่านประชาสัมพนัธ์ และ
การรณรงค์ผา่นสื�อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยใหป้ระชาชนทราบถึงโทษของการพนนัไดดี้ 
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 2. กลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย มีขอ้เสนอ
ให้เขม้งวดการกาํหนดโทษหรือลงโทษผูฝ่้าฝืนลกัลอบเล่นการพนนัให้หนกัขึ�นกว่ากฎหมายที�ใช้
ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่มองตามสาเหตุจากความเชื�อในหลกัของศีลธรรม ศาสนา การพนนัเป็นสิ�งที�
ไม่ดี มอมเมา ไม่เป็นกุศล  
 3. กลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ควรจะตอ้ง
มีมาตรการให้เขม้งวด คือ ควรจาํกดัอายุของผูเ้ล่นการพนนัควรจาํกดัผูที้�เล่นการพนนัโดยพิจารณา
จากจาํนวนเงินที�จะนาํเขา้บ่อน ควรอนุญาตใหแ้ต่เฉพาะนกัท่องเที�ยวเขา้เล่นการพนนั ซึ� งจะเป็นการ
ช่วยไม่ใหน้าํเงินออกไปเล่นการพนนัชายแดน และเงินไม่ไหลออกนอกประเทศ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบที�ได้จากการศึกษาผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ว่าจะอนุญาตให้เปิดหรือไม่
อนุญาตให้เปิด หรือให้มีการเข้มงวดมากขึ�น แต่ควรมีมาตรการที�สามารถดาํเนินการได้โดยไม่ตอ้ง
ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขดงักล่าว ดงัต่อไปนี�  
 1. ควรมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกันปัญหาจาก
ผลกระทบเชิงลบจากการพนนั 
 2.  การใช้สื�อมวลชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชน รวมทั�งประชาชนทั�วไปทราบถึงโทษ
ของการพนนัไดดี้  
 3. ควรมีการพฒันาแหล่งบนัเทิงอื�น ๆ ที�มิใช่บ่อนการพนัน เช่น สนามกีฬา ศูนย์
ออกกาํลงักาย ศูนยก์ารคา้ หรือสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ ดึงดูดประชาชนใชบ้ริการมากขึ�น เพื�อลด
การใชเ้วลาที�จะเล่นแต่การพนนั 
 4. การจดัระบบการพนนัในสังคมไม่วา่จะเป็นบ่อนเถื�อนหรือบ่อนถูกกฎหมายในอนาคต
ใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมมากขึ�น 
  4.1 การจาํกดัอายขุองผูที้�จะเขา้เล่นการพนนั 
  4.2 การจาํกดัผูที้�จะเล่นการพนนัโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินที�จะนาํเขา้บ่อน 
  4.3 การจาํกดัผูที้�จะเล่นการพนนัจะตอ้งเป็นเฉพาะนกัท่องเที�ยวเท่านั�น 
 5. การสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมบ่อนการพนนั เช่น 
การเป็นตวัแทนของกลุ่มพ่อแม่ผูป้กครองเพื�อสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน 
การเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการเกี�ยวกบัลอตเตอรี�หรือหวยออนไลน์ เป็นตน้ 
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 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั)งต่อไป 

 หลังจากที�ได้ดาํเนินการวิจยัเรื� อง ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย- 
กมัพชูา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการดาํเนินวิจยั
หลงัจากนี�  คือ 
 1. ความมีการศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในภาพรวม
ทั�งภาคตะวนัออกเพื�อทาํการเปรียบเทียบถึงผลกระทบในแต่ละพื�นที�จะทาํให้ไดม้าซึ� งตวัชี� วดัที�ใช้
เป็นมาตรฐานได ้
 2. ควรทาํการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ ในด้านผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื�อให้ไดม้า
ซึ� งคาํตอบเพิ�มเติมที�ละเอียดอ่อนตรงกบัประเด็นที�ตอ้งการศึกษา ซึ� งไม่ใช่เพียงแค่การสํารวจหรือ
แจกแบบสอบถามเท่านั�น เพราะขอ้มูลส่วนใหญ่จะมาจากการมองปรากฏการณ์จากความคิด
ของผูใ้ห้ขอ้มูล ซึ� งการเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามเพียงครั� งเดียวเป็นสิ�งที�เป็นไปไม่ได ้เพราะ
ผูว้ิจยัตอ้งซักถามผูใ้ห้ขอ้มูลอย่างละเอียดให้เขา้ใจว่า การสื�อสารระหว่างทั�งสองฝ่ายตรงกนั และ
ขอ้มูลที�ไดจ้ะตอ้งสะทอ้นระบบคิดของผูต้อบจริง ๆ 
 3. ควรจดัทาํการศึกษาในครั� งต่อไป ภายหลงัมีการเปิดประเทศอาเซียนแลว้ เพื�อศึกษา
ถึงผลกระทบและมาตรการที�สามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง ๆ  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์ ขา้ราชการบาํนาญ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ'   สามคัคีธรรม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัเกริก 

3.  นายประเดิม  แพทยรั์งษี นกับริหารงานทั�วไป 

 เทศบาลตาํบลท่าหลวง อาํเภอมะขาม 

 จงัหวดัจนัทบุรี 
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หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 

  

 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๓๘๒
 
 
 

 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์

 เนื�องดว้ย
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ไทย-กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อน
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

๘๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์

ดว้ยนายพิเชษฐ ์คนซื�อ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน

กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี” ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นการพนนับริเวณชายแดน

ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั

ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

             

ศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๓๘๒
 
 
 
 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  รองศาสตราจารย ์ดร

 เนื�องดว้ย
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ไทย-กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็น

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙
 
 
 

๘๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ�   สามคัคีธรรม 

ดว้ยนายพิเชษฐ ์คนซื�อ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน

กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี” ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 

70 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน
ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชฏั
ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน

เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั 
พระคุณยิ�ง 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๓๘๒
 
 
 

 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  นายประเดิม  แพทยรั์งษี

 เนื�องดว้ย
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ไทย-กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครอ
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙
 

๘๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

ประเดิม  แพทยรั์งษี 

ดว้ยนายพิเชษฐ ์คนซื�อ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน
กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี” ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน
ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

งทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั
ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน

เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั 
อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ ๐๒๒ 
 
 
 
 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาล

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม

 เนื�องดว้ย
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
รําไพพรรณี ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง 
ไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ< าร้อน
(Try Out) กบัประชาชนในเขตเทศบาล
สร้างขึ<น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙
 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

 ๑๑  มกราคม  

ความร่วมมือในการทาํวจิยั 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม  

ดว้ยนายพิเชษฐ ์คนซื�อ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสต
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง “ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ

ในอาํเภอโป่งนํ< าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี” การนี< นกัศึกษาขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้
กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่เพื�อตรวจสอบเครื�องมือที�นกัศึกษา

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

มกราคม  ๒๕๕๖ 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดน
นกัศึกษาขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้

เพื�อตรวจสอบเครื�องมือที�นกัศึกษา

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ ๐๒๒ 
 
 
 

 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม

 เนื� องด้วย
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
บริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ< าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี
ท่านเป็นกลุ่มตวัอย่าง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บ
พื<นที�ของท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นายพิเชษฐ ์ คนซื�อ เขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรดงักล่าว

  
 
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ 

ความร่วมมือในการทาํวจิยั 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม 

ด้วยนายพิ เชษฐ์   คนซื� อ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ผลกระทบของบ่อนการพนัน

กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ< าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี”  ซึ� งผูว้ิจยัไดเ้ลือกหน่วยงานของ
ท่านเป็นกลุ่มตวัอย่าง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุ
พื<นที�ของท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จึงขออนุญาตให้

เขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรดงักล่าว 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร   รัฐ
สตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลกระทบของบ่อนการพนัน
ซึ� งผูว้ิจยัไดเ้ลือกหน่วยงานของ

รวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรในเขต
รําไพพรรณี จึงขออนุญาตให้

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์เพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื�อง  ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย – กมัพูชา 

ในอาํเภอโป่งนํ'าร้อน จังหวดัจันทบุรี 

....................................... 
แบบสอบถามนี�  ผูว้ิจยัหาขอ้มูลโดยถือเป็นความลบัที"สุด และจะนาํคาํตอบของท่านมา

วเิคราะห์ทางสถิติเพื"อผลวจิยัโดยรวมเท่านั�น ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลรายบุคคลต่อสาธารณะชน 

 

ตอนที�1 ขอ้มูลส่วนบุคคล      
คําชี'แจง โปรดทาํเครื"องหมาย �  ใน  � ตามสภาพที"เป็นจริง    
1. เพศ           
 � 1. ชาย    � 2. หญิง    
2. อาย.ุ.........................ปีเตม็ 
3. วฒิุการศึกษา          
 � 1.ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   � 2. ประถมศึกษา 
 � 3. มธัยมศึกษา/ปวช.    � 4. อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
 � 5. ปริญญาตรี     � 6. ปริญญาโท หรือสูงกวา่  
4. อาชีพหลกั  
 � 1. เกษตรกรรม   � 2. รับจา้งทั"วไป     
 � 3. คา้ขาย    � 4. ขา้ราชการ/ลูกจา้งราชการ/รัฐวสิาหกิจ
 � 5. พนกังานเอกชน    � 6. ธุรกิจส่วนตวัอื"นๆ   
 � 7. อื"นๆ(โปรดระบุ).......................................      
5. รายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือน.....................................บาท/เดือน 
6. สถานภาพ          
 � 1. โสด   � 2. สมรส   � 3. หมา้ย 
 � 4. หยา่ร้าง  � 5. แยกกนัอยู ่  � 6. อื"นๆ (โปรดระบุ).................... 
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ตอนที� 2   ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ'าร้อน จังหวดั

จันทบุรี 
 ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อขอ้ความที"เกี"ยวกบับ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา 
ต่อไปนี�  
คําชี'แจง กรุณาใส่เครื"องหมาย � ในแต่ละขอ้เพียงช่องเดียวที"ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซึ" งมี

ระดบัของความคิดเห็น 4 ระดบั  ดงันี�  
4  =  เห็นดว้ยอยา่งยิ"ง  3  =  เห็นดว้ย    
2  =  ไม่เห็นดว้ย   1  =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ"ง 

ผลกระทบ 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 3 1 

1.  ด้านเศรษฐกจิ     
1.1  การเปิดบ่อนชายแดนจะช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนใกลเ้คียง      

1.2  การเปิดบ่อนชายแดน ช่วยทาํใหเ้กิดการจา้งงานในบ่อน 
       คาสิโนมากขึ�น 

    

1.3  การเปิดบ่อนชายแดน จะทาํใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเที"ยว 
       ในบริเวณใกลข้ยายตวัเพิ"มขึ�น เช่น โรงแรมร้านอาหาร 
       สถานบนัเทิง เป็นตน้  

    

1.4  การเปิดบ่อนชายแดน จะทาํใหเ้กิดการขยายตวัดา้นธุรกิจ 
       การคา้ชายแดน เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ 

    

1.5  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหพ้อ่คา้แม่คา้ที"ขายของบริเวณนั�น 
       มีรายไดเ้พิ"มขึ�น 

    

1.6  การเปิดบ่อนชายแดน เป็นการส่งเสริมธุรกิจก่อสร้างบริเวณ 
       ชายแดนมากขึ�น 

    

1.7  การเปิดบ่อนชายแดน สร้างโอกาสใหน้กัการเมืองเขา้ไป 
       แสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนนัไดม้ากขึ�น 

    

1.8  การเปิดบ่อนชายแดน เป็นการมอมเมาประชาชนจนลุ่มหลง 
       ไม่ไปประกอบอาชีพตามปกติ 

    

1.9  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้จา้หนา้ที"ตาํรวจบริเวณชายแดน 
       ปราบปรามโจรผูร้้ายลาํบากมากขึ�น 
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ผลกระทบ 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 3 1 

2.  ด้านความมั�นคง     
2.1  บ่อนชายแดนเพิ"มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงานต่างดา้ว 
       ที"ผดิกฎหมาย 

    

2.2  การมีบ่อนชายแดน ทาํใหต้อ้งเพิ"มความเขม้งวดมากขึ�น 
       ในการตรวจผา่นด่านเขา้ – ออกบริเวณชายแดน 

    

2.3  บ่อนชายแดนทาํใหเ้กิดอาชญากรรมระหวา่งประเทศมากขึ�น     

2.4  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหชื้"อเสียงของประเทศเสื"อมเสีย 
       เพิ"มมากขึ�น 

    

3.  ด้านสังคมและครอบครัว     
3.1  การติดการพนนัจากบ่อนชายแดน ทาํใหค้น 
       ขาดความรับผิดชอบในครอบครัว 

    

3.2  การเล่นพนนับ่อนชายแดน ทาํใหค้นในครอบครัวทะเลาะกนั 
       มากขึ�น 

    

3.3  การเล่นพนนับ่อนชายแดนก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม 
       ในชุมชนมากขึ�น เช่น การลกัขโมย เป็นตน้ 

    

3.4  การเปิดบ่อนชายแดนทาํใหเ้กิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ�น     

3.5  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้กิดปัญหายาเสพติดมากขึ�น     

3.6  การเปิดบ่อนชายแดน เป็นแหล่งมั"วสุมของนกัเลงอนัธพาล     

3.7  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหมี้ปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดน   
       รุนแรงขึ�น 

    

3.8  การเปิดบ่อนชายแดน ช่วยลดปัญหาการเล่นการพนนัที"ผดิ 
       กฎหมายในประเทศ 

    

3.9  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้กิดปัญหาขา้ราชการหนีงาน 
       เล่นการพนนั 
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ตอนที� 3 มาตรการทางออกเกี�ยวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย 

 ท่านคิดวา่ผลที"จะเกิดขึ�นจากการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายบริเวณชายแดนไทย -กมัพูชา 
ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี  ช่วยเสนอแนะมาตรการเกี"ยวกบัการเปิดบ่อนการพนัน
ที"ถูกกฎหมายในประเทศไทยอยา่งไร 
คําชี'แจง กรุณาใส่เครื" องหมาย �ในแต่ละข้อเพียงช่องเดียวที"ตรงกับความคิดเห็นของท่าน         

ซึ" งมีระดบัของความคิดเห็น 4 ระดบั  ดงันี�  
4  =  เห็นดว้ยอยา่งยิ"ง  3  =  เห็นดว้ย    
2  =  ไม่เห็นดว้ย   1  =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ"ง 

มาตรการ 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 2 1 

1.  ถา้ไม่เปิดบ่อนถูกกฎหมายในประเทศ ควรกาํหนดโทษ 
     แก่ผูฝ่้าฝืนลกัลอบเล่นการพนนัใหห้นกัขึ�นกวา่กฎหมาย           
     ที"ใชใ้นปัจจุบนั 

    

2.  ถา้เปิดบ่อนในประเทศควรจาํกดัอายขุองผูเ้ล่นการพนนั     

3.  ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรจาํกดัผูที้"เล่นการพนนั  
     โดยพิจารณาจากจาํนวนเงินที"จะนาํเขา้บ่อน  

    

4.  ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรอนุญาตใหแ้ต่เฉพาะนกัท่องเที"ยว 
     เขา้เล่นการพนนั 

    

5.  ควรพฒันาสถานที"พกัผอ่นหยอ่นใจให้ดึงดูดประชาชน 
     มากขึ�นเพื"อลดเวลาไปเล่นการพนนั ไม่วา่จะเปิดบ่อน 
     ชายแดนหรือไม่ก็ตาม 

    

6.  การปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยผา่นสถานศึกษาจะช่วย 
     ป้องกนัปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนนั ไม่วา่จะเปิด 
     บ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 

    

7.  การใชสื้"อมวลชน จะช่วยใหป้ระชาชนทราบถึงโทษของ 
     การพนนัไดดี้ ไม่วา่จะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 

    

8.  การเปิดบ่อนในประเทศ จะช่วยกั�นการนาํเงินออกไปเล่น 
     การพนนัชายแดน 
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ส่วนที� 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 

 ท่านมีความเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ"มเติมอยา่งไรบา้ง นอกเหนือไปจากแบบสอบถาม
ขา้งตน้ 
 
 4.1 ความคิดเห็นเพิ�มเติม 

 ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4.2 ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 
 ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจัิย 

  

ชื�อ - ชื�อสกุล    นายพิเชษฐ ์ คนซื�อ 

วนั  เดือน  ปีเกิด    วนัที� 15 พฤศจิกายน 2510 

สถานที�เกิด  อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 

สถานที�อยูปั่จจุบนั  231/11 หมู่ที� 1 ตาํบลมะขาม อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 

ตาํแหน่งหนา้ที�การงานในปัจจุบนั  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ 

สถานที�ทาํงานปัจจุบนั    เทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ อาํเภอมะขาม  

  จงัหวดัจนัทบุรี 

 

ประวติัการศึกษา  

 พ.ศ. 2542  มธัยมศึกษาตอนตน้  

   ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน  

   อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2544  มธัยมศึกษาตอนปลาย  

   ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน 

   อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2553  รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รป.บ. (การปกครองทอ้งถิ�น)  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 พ.ศ. 2557  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รป.ม.  

   (การปกครองทอ้งถิ�น) มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

 


