บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสํารวจองคความรูเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในการที่จะชวยคลี่คลาย
การศึกษาเกี่ยวกับบอนคาสิโน (Casino) เนื่องจากจะตองใชความระมัดระวังเปนอยางมาก เพราะ
บอนการพนันในสังคมไทย ยังคงเปนแนวคิดที่ชวนใหสังคมไดถกเถียงกันตลอดเวลาวาสังคมไทยพรอม
หรือยังที่มีบอนการพนันในประเทศไทย ซึ่งการถกเถียงดังกลาวสังคมไดใหความสนใจและแสดงความ
คิดเห็นที่คอนขางแตกตางอยางสุดขั้วสองฝาย โดยผลกระทบจากบอนคาสิโนโดยสังเขป กลาวคือ จะ
มีทั้งทางดานบวกและดานลบทั้งทางดานสังคม ทางดานเศรษฐกิจ และการบังคับใชกฎหมาย อยางไร
ก็ดี ปจจุบันบอนคาสิโ นไดถือกําเนิดขึ้นแลวบริเ วณประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย โดยบอน
คาสิโนเหลานั้น ยอมมีผลกระทบตอชุมชนบริเวณใกลเคียงของประเทศไทยอยางแนนอน และที่สําคัญ
อยางยิ่งเมื่ออาเซียนเขาสูการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว อาจจะมีผลกระทบตอ
ชุมชนบริเวณชายแดนของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นหลายเทาตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได
อยางไรก็ตาม เมื่อมีผลกระทบจากบอนคาสิโนชายแดน ชุมชนบริเวณนั้นจําเปนอยางยิ่ง
ตองสรางกลไกของชุมชนในการจัดการกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโน เพื่อจะดํารงอยูทามกลาง
บอนคาสิ โ นได ด วยเหตุผ ลดัง กลา วขา งตน คณะผูวิ จัยไดใช แนวคิด และทฤษฎี และงานวิ จัย ที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน
1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน: การสํารวจเชิงวิพากษ
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการพนันที่มีตอชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน
1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน: การสํารวจเชิงการวิพากษ
สังศิต พิริยะรังสรรค (2546: 7 – 8) แบงองคความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการพนัน คือ 1)
ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวอนุรักษนิยม: การพนันเปนปญหาสังคม และเปนปญหาในขอศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 2) ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวหนาที่นิยม: การพนันเปนกิจกรรมยามวางของมนุษย
ที่มีอันจะกินแลว 3) ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวการบริหารสังคม: การพนันเชิงพาณิชยและการพนัน
คาสิโน รวมถึงขอบเขตของวัฒนธรรมและจิตวิทยาของผูเลน การพนันไดรับอิทธิพลจากสังคมและตัว
แปรสิ่งแวดลอมอื่น หรือการพนันมีความเกี่ยวโยงกับลักษณะของโครงสรางทางเศรษฐกิจ และสังคม
อยางไร 4) ทฤษฎีการพนันเกี่ยวกับแนวทางเลือกสาธารณะ: การตัดสินใจทางการเมืองและพลวัตร
ของนโยบายการพนันในแงมุมของความจําเปนทางเศรษฐศาสตรภาครัฐ และสรางความสมเหตุสมผล
ตอแนวโนม ที่รัฐจะมีร ายจายเพิ่มมากขึ้น และ 5) ทฤษฎีก ารพนันเกี่ยวกับ แนวอาชญาวิท ยาและ
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ประวัติศาสตรกฎหมาย: อาชญากรรม กฎหมาย และความสงบเรียบรอยของสังคมเปนประเด็น
สาธารณะที่สําคัญ ซึ่งเปนขอถกเถียงทางทฤษฎีและการเมืองเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องอาชญากรรมที่รัฐ
เปนผูกําหนดขึ้น การพนันจึงมีความหมายสองนัยคือปญหาสังคมหรือเปนผลประโยชนของรัฐกันแน
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการพนันที่มีตอชุมชน
1.2.1 ผลกระทบเชิงบวก การพนันถูกกฎหมายมีการจัดรูปแบบคลายคลึงกับการทํา
ธุรกิจ โดยมีลักษณะองคกรและเปาหมายทางการคาเหมือนกับในอุตสาหกรรมอื่น พบวา การพนันถูก
กระตุนโดยบริษัทและหนวยงานรัฐ ฝายที่สนับสนุนใหการพนันเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย กลาวคือ
1) การเพิ่มรายไดเขารัฐ ถาการพนันเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายแลว มีกฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ
เขามาเกี่ยวของ และรายไดที่เกิดจากการเลนการพนันก็จะตกเปนของรัฐอยางมีระเบียบแบบแผน
ทั้งนี้ยังลดอิทธิพลมืดที่ใชชองทางนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชนดวย (Thompson, 1994) หรือเกิดการ
จางงานของคนทองถิ่นชายแดน และการผลิตทรัพยากรชายแดนเพื่อตอบสนองการดําเนินงานของ
บอนคาสิโน เชน วัตถุดิบที่ใชทําอาหาร หรือสินคาชุม ชนบางประเภท เปนตน 2) การเพิ่มสถานที่
พักผอนหยอนในของคนทํางานหนัก หรือเปนกิจกรรมยามวางของคนทองถิ่น (Devereux, 1949) จะ
เห็นไดวาผลกระทบนี้จะใหน้ําหนักไปทางดานเศรษฐกิจมากกวาถามีการบริหารจัดการที่ดี ยังเกิดการ
จางงานในทองถิ่น และการใช/ผลิตทรัพยากรทองถิ่น
1.2.2 ผลกระทบเชิงลบ การตีความหรือความเขาใจวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจมี
น้ําหนักมากกวาผลกระทบดานลบดานศีลธรรม หรือความเชื่อทางศาสนา หรือปญหาสังคม ทําใหการ
บอนพนันเปนธุรกิจที่ไดรับการสนับสนุนวาตองทําใหถูกกฎหมายและเปดเผย โดยเฉพาะจุดแข็งใน
การสรางรายไดใหแกรัฐในรูปแบบของการเก็บภาษี และการสรางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบอนพนัน เชน
การจางแรงงานในบอน หรือการใชทรัพยากรในทองถิ่น เปนตน ซึ่งนําไปสูการสรางงานสรางเงิน และ
ทายสุดความเจริญและผลประโยชนบางสวนก็จะตกอยูกับชุมชนชายแดนที่บอนพนันตั้งอยู อยางไรก็
ตาม ขอถกเถียงในเชิงทฤษฎีที่วาการแลกเปลี่ยนที่แทจริงจะตองเกิดจากการผลิต (ของใหม) และอีก
ฝายนําเงินหรือสิ่งอื่นมาแลกเปลี่ยน (คาขาย) ซึ่งกันและกัน (Win-win) แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน
บอนพนัน พบวา ไมใชการแลกเปลี่ยนที่แทจริงแตเปนลักษณะอีกฝายหนึ่งไดพนัน และอีกฝายหนึ่ง
เสียพนัน (Win-lose) จึงเปนเพียงการเปลี่ยนมือที่ถือเงินจากอีกฝายหนึ่ง ไปสูอีก ฝายหนึ่งเทานั้น
ดังนั้น จึงไมไดมีการแลกเปลี่ยนที่แทจริง หรือไมมีการผลิต และการจางงานเพื่อการผลิตแตอยางใด มี
แตเพียงจางแรงงานเพื่อเปนพนักงานเพื่อใหบริการในบอน ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนทางออม (Indirect
Exchange) โดยไมไดเกิดจากเจามือ และนักพนัน
ในขณะที่ในแงร ายไดของรายรัฐ จากการเก็บ ภาษี จําเปนอยางยิ่ ง ที่จ ะตองมีก ลไก
ควบคุมใหสามารถเก็บไดเต็มความสามารถ และจะตองมีมาตรการปองกันไมใหเงินภาษีรั่วไหล หรือมี
การคอรรัปชั่น (Corruption) และผลประโยชนไมไปตกแกกลุมคนใดกลุมคนหนึ่งที่ไมใชรัฐ หรือพวก
นอกกฎหมาย (สติธร ธนานิธิโชติ, 2554: 101 – 102)
ขณะที่บอนคาสิโนเปนที่พักผอนหยอนใจ หรือเปนกิจกรรมยามวางนั้น วิจัยชิ้นนี้ขอ
เสนอวา จะตองแบงนักพนันออกเปนสองประเภทหลัก ๆ กลาวคือ 1) นักพนันที่มีทุนทรัพยไมมากนั้น
มักจะมาเลนพนันเปนประจํา พวกนี้มิไดมาเลนเพื่อผอนคลายแตอยางใด แตจะมาเลนพนันเพื่อเปน
อาชีพ (เสริม) เหตุผลเพราะบอนฯ มีการจูงใจ โดยใหคาตอบแทน (เงิน) และไมเสียคาใชจายใด ๆ ใน

9

การเดินทาง ซึ่งบอนฯ จะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด แตจะตองนําเงินเหลานั้นมาเลนพนันในบอน ถานัก
พนันผูนั้นเลนพนันไดก็สามารถนําไปแลกเปนเงินที่สามารถนํากลับบานได แตถาเสียพนันนักพนันจะ
ใชเงินตนเองเลนพนันตอก็ได หรือหยุดเลนก็ได และรอเวลากลับ ขณะเดียวกันนักพนันบางสวนก็หา
รายไดพิเศษ เชน การนําหรือการรับ ขนสินคาปลอดภาษีออกไปขาย เปนตน ในกลุม นี้ไมคอยพบ
ปญหาทางสังคมมากนัก เพราะนักพนันพวกนี้จะเลนพนันไดเสียกันไมมากนัก แตจะอาศัยชองทางดัง
กลาวหารายไดเสริมมากกวา และ 2) นักพนันที่มีทุนทรัพยมาก พบวา บางสวนก็จะนําครอบครัวมา
พักผอนจริงแตก็มีจํานวนไมมากนัก เชน ปลอยใหเด็ก ๆ เลนตูเกมบาง ผูสูงอายุอาจไปเลนสลอตบาง
เปนตน แตนักพนันบางสวนก็นําเงินมาเลนพนันจริงซึ่งเปนเงินจํานวนมาก และไมไดเลนพนันเพื่อผอน
คลาย แตเปนการเลนพนันแบบจริงจัง โดยในการพนันกันแตละครั้งไดเสียกันจํานวนมาก แตสุดทายผู
ที่ชนะพนันสวนใหญจะเปนเจามือหรือบอนฯ นอยครั้งที่นักพนันจะเปนผูชนะพนัน ถึงแมจะเปนผูช นะ
พนันและไดเงินจํานวนมาก นักพนันเหลานี้ก็มิไดหยุดเลนพนันแตประการใด ยังมุงหนาเลนพนันตอไป
สุดทายก็จบดวยการแพพนันอยูดี อยางไรก็ดี กลุมหลังนี้มักจะไดรับความไวใจเรื่องสิน เชื่อ (Credit)
(ยืมเงินเพื่อเลนพนันตอ) แตเมื่อเสียพนันมาก ๆ ก็จะตองจบลงดวยการจํานําทรัพยสินที่ติดมากับตัว
เชน รถยนต ทองคํา เปนตน เพื่อที่จะนําเงินมาแกตัว หรือนําเงินมาเลนพนันเพื่อแกตัวใหมภายหลัง
ทายสุดพวกนี้อาจจะตองดิ้นรนนําไปสูปญหาสังคม หรือปญหาอาชญากรรมอื่น ดังนั้นการที่จะเหมา
รวมวาบอนฯ เปนที่พักผอนหยอนใจนั้น อาจจะไมเปนจริงโดยทั้งหมดซึ่งจะเปนแยกการพิจารณาเปน
รายกรณีไป

3. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน
นิยามของรัฐในทางความสัม พันธร ะหวางประเทศ อาจมองไดวาเขตแดนพรมแดนและ
ชายแดนของรัฐยอม ไดแก พื้นที่กายภาพทางภูมิศาสตรที่อยูภายใตอํานาจอธิปไตยของรัฐแนวที่ใช
เปนเสนกําหนดแบงเขตแดนระหวางรัฐทั้งที่เปนแนวที่มนุษยประดิษฐขึ้นเองลงบนพื้นที่ทางกายภาพ
เชน เสนรุงเสนแวงหรือกําแพง และแนวที่เปนอยูโดยธรรมชาติ เชน ภูเขาแมน้ําทะเลสาบเปนตนและ
พื้นที่ที่อยูบริเวณรอยตอระหวางพรมแดนของรัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งภายใตนิยามขางตนนี้ เขตแดนรัฐมี
บทบาทหนาที่หลายประการดวยกัน (Holsti, 2004: 95 – 97) ที่สําคัญ ดังตอไปนี้
2.1 เขตแดนเปนตัวกําหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ที่อํานาจทางกฎหมายของรัฐใชบังคับได
2.2 เขตแดนเปนแนวปองกันภัยและอันตรายตาง ๆ ไมวาจะเปนกองกําลังของศัตรูผู
รุกรานและสิ่งอันไมพึงประสงค เชน ยาเสพติด ของเถื่อน การคามนุษย และบุคคลอันไมพึงปรารถนา
เปนตน รัฐจะวางกําลังและบุคลากร เชน กองทัพ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ตํารวจตระเวนชายแดน
ศุลกากร เปนตน พรอมกับเครื่องมือที่จําเปนสําหรับตรวจสอบและปองกันการรุกล้ําเขามาของคน
พาหะและวัตถุที่ไมพึงประสงค
2.3 เขตแดนชวยกําหนดขอบเขตของชุมชนทางการเมืองในบางรัฐพื้นที่เขตแดนของรัฐ
กับพื้นที่ชุมชนทางการเมืองที่วางอยูบนอัตลักษณรวมทางเชื้อชาติศาสนา ภาษา หรือความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรซอนกันพอดีก็ไมมีปญหาแตถาพื้นที่ทั้งสองเหลื่อมกันมากก็มักนําไปสูความขัดแยงทาง
สังคมระหวางกลุมคนที่มีอัตลักษณที่แตกตางกัน
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2.4 เขตแดนเปนดานกํากับและตรวจสอบการไหลเวียนเขาออกอันเกิดจากการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการตาง ๆ เพื่อเก็บขอมูลภาษีและอากรรวมทั้งตรวจสอบมาตรฐาน
2.5 เขตแดนเปนกรอบของการสรางมาตรฐานที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหเกิดภายใน
เขตแดนเชนการใชเงินตราระบบมาตราชั่งตวงวัดกฎหมายเปนตน
2.6 เขตแดนสะทอนใหถึงเห็นความกํากวมและหลากหลายของนัยความหมายเกี่ยวกับ
พื้นที่ดังกลาววา สามารถเปนไดทั้งเครื่องแบงแยกสกัดกั้นและเปนการจัดระยะหางหรือเปนจุดชุมทาง
ใหคนมาพบกันบาง บงนัยถึงโอกาสในการเชื่อมตอกับโลกภายนอก ในขณะที่อีกบางคําแฝงนัยทาทาย
ถึงอันตรายการไรความเจริญหรือขื่อแปของระเบียบและกฎหมายและความหางไกลจากศูนยอํานาจ
นัยความหมายเหลานี้เปนผลมาจากการสถาปนาอํานาจรัฐการจัดความสัมพันธทางการเมืองสังคม
และเศรษฐกิจ ภายในรัฐและความสัม พันธร ะหวางรัฐสิ่ง ที่เ ปนตัวกําหนดนัยความหมาย รวมทั้ ง
สภาพการณและพลวัตความเปนไปในเขตพื้นที่ที่ลอมรอบรัฐ

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการสํารวจองคความรูเ กี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับบอนคาสิโน
ผูวิจัยไดร วบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะสะทอนถึงผลการศึก ษาเกี่ยวกับผลกระทบของบอน
คาสิโน และทางเลือกนโยบายและการกําหนดนโยบาย ซึ่งจะนําเสนอดังตอไปนี้
รัตพงษ สอนสุภาพ (2555) ไดศึกษาเรื่อง บอนพนันตามแนวชายแดน ผลกระทบและแนว
ทางการจัดการ ผลการวิจัยพบวา จากขอมูลเชิงประจักษและแนวโนมของธุรกิจการพนันทั่วโลก มีขอ
บงชี้วาภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยสวนใหญรัฐบาล
ของประเทศเหลานั้นไดมีการเปดบอนการพนันอยางถูกกฎหมายภายใตการควบคุมของรัฐบาล ซึ่ง
ประเทศที่เปดบอนการพนันถูกกฎหมายมีเปาหมายเพื่อหารายไดจากการทองเที่ยวและแกปญหาคน
ในประเทศของตนออกไปเลนการพนันในตางประเทศทําใหสูญเสียเงินตราตางประเทศเปนจํานวน
มากในแตละป อยางไรก็ตามประเทศเหลานี้ตางก็มีมาตรการควบคุมดูแลอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความ
โปรง ใส (Transparency) และมีความรับ ผิดรั บ ชอบตอสั ง คม (Social Accountability) สู ง
โดยเฉพาะการคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากธุรกิจการพนันรวมถึงการ
แสดงบทบาทที่ชัดเจนของรัฐบาลประเทศเหลานั้นระหวางบทบาทกํากับดูแล (Regulator) กับ
บทบาทในฐานะผูประกอบการ (Operator) นอกจากนี้ยังพบวาเจาของบอนการพนันจํานวนไมนอยที่
เปนนักธุรกิจ นักการเมือง และผูมีอิทธิพล ซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับผูนําทางการเมืองทั้งฝงไทยและ
ผูนําของประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้พื้นที่ที่เปดบอนตามแนวชายแดนกับไทยมักจะเปนพื้นที่พิเศษที่ตอง
ใชอํานาจพิเศษควบคุมโดยตรงจากผูมีอํานาจทางการเมือง
ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดน ดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลง
หลบซอนของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุม คายาเสพติด และการคาประเวณี สวนดานบวก ทําให
คนไทยจํานวนหนึ่งมีงานทํา และสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคา
ที่ผลิตในระเทศไทย และเจาของบอนการพนันที่เปนคนไทย นําเงินที่ไดจากธุรกิจการพนันถายเทไป
ลงทุนในธุรกิจอื่นซึ่ง เปนธุรกิจ ที่ถูก กฎหมายตั้ งอยูในประเทศไทยทําใหเกิดกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้น
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สวนการศึกษาเกี่ยวกับทางเลือกนโยบายและการกําหนดแนวนโยบายบอนการพนันนั้น
สังศิต พิริยะรังสรรค (2546) ไดศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจการพนันทางเลือกเชิงนโยบาย ผลการศึกษา
พบวา ประมาณ ปพ.ศ. 2517 – 2518 มีบอนใหญเกิดขึ้นหลายแหงในกรุงเทพมหานคร ทั้งที่เปนของ
นักการเมือง อดีตนายตํารวจ โดยมีขอสังเกตวา สวนใหญเจาของบอนเหลานี้ไดกลายมาเปนผูอํานาจ
ระดับนักการเมืองและรัฐมนตรีซึ่งดูแลตํารวจโดยตรง เกมการพนันที่นิยมเลนจนกระทั่งปจจุบัน คือ
บาคารา เนื่องจากการเลนบาคาราจะมีการเดิมพันสูง
นับตั้งแต ปพ.ศ. 2522 – 2534 มีการขยายตัวของบอนการพนันในกรุงเทพมหานครคอน
ขางมาก โดยเฉพาะบอนขนาดใหญไดเกิดขึ้นในชวงนี้ มีเงินสะพัดจํานวนมหาศาล เจาของบอนขนาด
ใหญประมาณวามีผูเลนการพนันในบอนทุกประเภทเฉลี่ยวันละ 15,000 คน
ตอมาในชวง ปพ.ศ. 2539 – 2544 เปนชวงที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบ
ตอบอนการพนันโดยตรง กลาวคือ ในขณะที่จํานวนบอนเพิ่ม ขึ้นแตวงเงินในการเลนกลับ ลดลง
ประกอบกับมีการเปดบอนการพนันตามแนวชายแดนที่ขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหบอนการพนนข
นาดใหญมีก ารปรับตัวเพื่อแขงขันกับบอนชายแดนโดยทําใหเปนมาตรฐานสากล ถือเปนการสราง
ภาพลักษณใหม จากเดิมที่มองบอนวา “บอนการพนันเปนแหลงมั่วสุมของมาเฟยนักเลงและมือปน
อยางเชนในอดีต ” ตอมาไดป ระเมินในป พ.ศ. 2546 พบวา มีจํานวนบอนการพนันทั่วประเทศมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 1,500 แหง
สําหรับการศึกษาการพนันในทางเศรษฐศาสตรของผาสุก พงษไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค
และนวลนอย ตรีรัตน (2543) ไดศึก ษาเรื่อง หวย ซอง บอน ยาบา: เศรษฐกิจ นอกกฎหมายกับ
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย การพนัน 4 ประเภท ไดแก หวยใตดิน หวยหุน การเปดบอนการ
พนันผิดกฎหมาย และการพนันฟุตบอลในทางเศรษฐศาสตรการเมืองและนโยบายสาธารณะโดยมีการ
สํารวจรายไดและเงินหมุนเวียนในกิจกรรมการพนันสํารวจทัศนคติเกี่ยวกับการพนันทีถ่ กู กฎหมายและ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุม ตัวอยางวาควรมีก ารอนุญ าตใหเ ปดบอนการพนันที่ถูก
กฎหมายหรือไม ผลการศึกษาพบวา ในการพนัน 4 ประเภท บอนการพนันไดรับเสียงขางมาก
สนับสนุนใหเปนการพนันที่ถูกกฎหมาย สวนการพนันฟุตบอล หวยหุน และหวยใตดิน กลุมตัวอยาง
สวนใหญตอตานไมใหเปนการพนันที่ถูกกฎหมาย โดยผูที่คัดคานการทําการพนันดังกลาวนั้นใหถูก
กฎหมายเห็นวา การพนันเปนสิ่งเลวรายและขัดตอศีลธรรม รัฐมีหนาที่ในการปราบปรามการพนัน
และหากรัฐทําการพนันใหถูกกฎหมายก็เทากับยอมรับและใหความชอบธรรมแกการพนัน สวนผูที่
สนับสนุนการทําการพนันใหถูกกฎหมายเห็นวา การทําใหการพนันถูกกฎหมายจะทําใหรัฐมีรายได
และจะเปนมาตรการควบคุมการพนันที่ดีกวาทั้งยังชวยตอตานบทบาทของผูมีอิทธิพลหรือการเรียกรับ
ผลประโยชนของเจาหนาที่ไดดวย
ขณะที่งานวิจัยที่ไดศึกษาถึงผลกระทบของบอนคาสิโนอยางขณะที่นักรบ เถียรอ่ํา (2550)
ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการเปดเอ็นเตอรเท็นเมนตคอมเพล็กซในความคิดเห็นของประชาชน
เมืองพัทยา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาการเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซ ใน
เมืองพัทยาจะมีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมากโดยมีประเด็นที่มี
ผลกระทบมาก ไดแก การเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซในเมืองพัทยา สรางโอกาสที่นักการเมือง
เขาไปแสวงหาผลประโยชนในการพนัน การเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซในเมืองพัทยา จะทํา
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ใหรัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการภาษีอากรของเอ็นเตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซและการเปดเอ็นเตอรเท็น
เมนต คอมเพล็กซในเมืองพัทยาจะไมชวยประหยัดงบประมาณของตํารวจในการปราบปรามบอน
เถื่อนดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจจากการเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต คอม
เพล็กซแตกตางกันทางเพศ อายุ และอาชีพ การเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซในเมืองพัทยาจะมี
ผลกระทบทางดานสังคม ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางนอย โดยมีประเด็นที่มีผลกระทบนอย ไดแก
การเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซในเมืองพัทยา เปนการขัดกับหลักพุทธศาสนาการเปดเอ็น
เตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซในเมืองพัทยา จะเปนการมอมเมาประชาชนจนลุมหลงไมไปประกอบ
อาชีพตามปกติและการเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซในเมืองพัทยา จะมีผลตามมาใหเกิดปญหา
ยาเสพติดมากขึ้นดานความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางดานสังคมจากการเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต
แตกตางกันทางสถานภาพ
ดังนั้น ถามีการเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซจึงขึ้นอยูกับแตละสังคมจะเปนผูตัดสิน
วา เลวรายมากนอยเพียงใด จะผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายจะยอมรับจึงขึ้นอยูกับบรรทัดฐานของ
ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ จึงปรากฏวาหลายประเทศมีบอนการพนันถูกกฎหมาย จึงควรใหความรูหรือ
ขอมูลแกประชาชนอยางรอบคอบ รัฐบาลโดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรทําการศึกษาถึงผลกระทบและ
ผลดีของการเปดเอ็นเตอรเท็นเมนต คอมเพล็กซอยางรอบคอบเพื่อที่จะสามารถกําหนดนโยบายโดยมี
มาตรการที่ดีออกมารองรับ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศ
สวนพรชิตา กฤษฎาวานิช (2545) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากบอนการพนันตามแนว
ชายแดน: ศึก ษาเฉพาะกรณีบอนเกาะกง ประเทศกัม พูชาและ บานหาดเล็ก จังหวัดตราด ผล
การศึกษา พบวา ผลกระทางเศรษฐกิจและสังคมสวนใหญเปนดานลบ คือ การเกิดหนี้สิน ขาดแคลน
เงินสําหรับการใชจายในครอบครัว กอใหเกิดภาพพจนในแงลบแกประเทศ คุณภาพของประชากร
ลดลง เปนแหลงฟอกเงิน มอมเมาเยาวชนและสิ้นเปลืองทรัพยากรประเทศในการแกปญ หา สวน
ผลกระทบดานบวกคือ ทําใหเ กิดการสนับสนุนการทองเที่ยว มีความเจริญ ดานสิ่ง ปลูกสรางและ
สาธารณูปโภค เกิดรายไดในชุมชน โดยไดเสนอขอเสนอเชิงนโยบายอีกดวย ดังตอไปนี้
1. รัฐบาลโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรทําการศึกษาถึงผลกระทบ ผลดีผลเสียของบอน
การพนันอยางรอบคอบ เพื่อที่จ ะสามารถกําหนดนโยบายเรื่องบอนการพนันไดอยางชัดเจน และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศชาติ
2. รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควรหามาตรการในการควบคุม กรณีคนไทยเดินทาง
ไปเลนการพนันนอกประเทศ เพื่อปองกันการไหลออกของเงินตรา
3. หนวยงานที่เ กี่ยวของควรหามาตรการในการรณรงคเ พื่อสรางคานิยมที่ดีใหกับ
ประชาชนใหตระหนักถึงผลเสียจากการการเลนพนัน ควรใชหลักธรรมะในการพิจารณา ซึ่งการพนัน
ตามหลักศาสนาพุทธถือวาเปนแหลงอบายมุขที่สรางความหายนะใหกับผูเลน
สวนสุรชัย บุญพลับ (2545) ไดศึกษาเรื่อง ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประชาชนจาก
บอนการพนันตามแนวชายแดน : ศึก ษาเฉพาะกรณีบอนบานผักกาด อําเภอโปง น้ํารอน จัง หวัด
จันทบุรีผลการศึก ษา พบวา บอนบานผัก กาดนั้น เปดเมื่อป 2541 เปนบอนขนาดเล็ก มีเ งินทุน
หมุนเวียนประมาณ 10 ลานบาทตอวัน ผูเลนการพนันสวนใหญเปนชาวจังหวัดจันทบุรี มี ฐานะปาน
กลางการสูญเสียทางเศรษฐกิจ พบวามีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการเลนเปนเงิน 6,638 บาทตอคน
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รวมถึงการใชจายเงินดานอื่น ๆ ในประเทศกัมพูชา เฉลี่ยคนละ 360 บาท สวนภาวะหนี้สินและผลเสีย
ตอสังคมยังมีผลไมมากเนื่องมาจากการเปนบอนเปดใหมและเปนกลุมคนในพื้นที่ เขาไปเลนการพนัน
ทําใหมีการลงทุนนอย สุรชัย มีขอเสนอในเชิง นโยบายใหรัฐบาลหรือจัง หวัดจันทบุรีป ระสานกับ
เจาของบอนที่เปนคนไทยเพื่อจํากัดผูเขาเลนโดยคํานึงถึงฐานะทางการเงินนอกจากนี้ยังเสนอให
รัฐบาลหรือจัง หวัดจันทบุรีควรตั้ง บอนเอง เพื่อขจัดปญ หาตาง ๆ และป องกันเงินตรารั่วไหลไป
ตางประเทศแตตองมีวิธีก ารที่เ ขม งวดเหมาะสม ขอเสนอแนะเชิง ปฏิบัติก ารจังหวัดจันทบุรีและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนในดานความพอเพียง การสรางรายไดและใช
เวลาวางใหเปนประโยชน รวมถึงการทําบัตรสมาชิกใหกับผูเลนพนันเพื่อใชเปนขอมูลกรณีเกิดปญหา
สอดคลองกับตรีศักดิ์ สุขสภา (2543) ไดศึกษาเรื่อง ผลกกระทบทางเศรษฐกิจจากบอน
การพนันตามแนวชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณี บอนบานแหลม อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี ผล
การศึกษาพบวา บอนบานแหลมนั้นเปดเมื่อป 2541 เปนบอนขนาดเล็ก ผูเขาไปเลนสวนใหญเปนชั้น
ชนกลางจนถึง ระดับ ลางผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวามีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการเลนเปนเงิน
14,927 บาทตอคน ไมมีภาวะหนี้สิน เพราะเมื่อเงินหมดจะเดินทางกลับทันที สําหรับผลกระทบทาง
สังคม สวนใหญยังไมมีผลกระทบใดเกิดขึ้นตรีศักดิ์ ไดเสนอขอเสนอเชิงนโยบายดังนี้ (1) ใหรัฐบาล
หรือจังหวัดจันทบุรีประสานกับเจาของบอนที่เปนคนไทยเพื่อจํากัดผูเขาเลนโดยคํานึงถึงฐานะทางการ
เงิน (2) รัฐบาลหรือจังหวัดจันทบุรีควรจัดตั้งบอนเอง เพื่อขจัดปญหาและเงินตรารั่วไหลออกนอก
ประเทศโดยกําหนดวิธีการและเวลาเลนอยางเหมาะสม (3) จังหวัดจันทบุรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนโดยใหมีความตระหนักถึงผลดีผลเสียจากการเลนพนัน ยึดหลัก
ความพอเพียง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน (4) ควรทําบัตรสมาชิกใหกับนักเลนพนันเพื่อเปนขอมูล
กรณีเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้น

