
 

 

  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 
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 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
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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 
 
 
 
 




