
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(  
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 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 
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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 

 

 
 



44 

 

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 ้

 




