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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. 

 

 




