
 

 

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 
 
 
  

 




