




 

 
บทคดัย่อ 

 
โครงการวจิยัประมวลค าศพัทก์ารพนนัและผลกระทบจากวาทกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งนี้ มวีตัถุประสงค ์

เพื่อศกึษาและรวบรวมค าศพัทท์ีใ่ชใ้นวงการพนนัในสงัคมไทยและผลกระทบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

พนนั ผ่านการใชภ้าษาในชวีติประจ าวนัโดยศกึษาจากเอกสาร สื่อสิง่พมิพ ์ เวบ็ไซต ์ และศกึษาเพิม่เตมิ

จากผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในการรณรงคใ์หส้งัคมไทยปลอดการพนนั ผลการศกึษาวจิยัพบว่า  

สงัคมไทยมภีาษาและถอ้ยค าเกีย่วกบัการพนันในแวดวงต่างๆ เป็นจ านวนมาก จากการศกึษา
ค าศพัทใ์นวงการหวย มวย ฟุตบอล จบัยีก่ ี พบค าศพัทท์ีแ่สดงลกัษณะเฉพาะซึง่เป็นทีเ่ขา้ใจในคนที่
เกีย่วขอ้งเท่านัน้ ความร ่ารวยเกีย่วกบัภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนัของคนไทย  สะทอ้นใหเ้หน็ว่า วาท
กรรมการพนันมชีุดเครือ่งมอืปฏบิตักิารทีล่ ื่นไหลทรงพลงัและครอบง าสงัคมไทยอย่างแนบเนียนและถูก
ผลติซ ้าผ่านสื่อประเภทต่างๆ ผลกระทบของวาทกรรมหลกัว่าดว้ย “การพนนัอยูคู่่กบัสงัคมไทย” ส่งผล
ใหเ้กดิแรงจงูใจ การชกัจงู และพฒันาวธิกีารเล่นการพนนัของคนไทยอย่างไม่หยดุนิ่ง มกีารสรา้ง
นวตักรรมใหม่ๆ เกีย่วกบัการพนันขึน้มาตลอดเวลา โดยมบีรบิททางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างของผูเ้ล่นการ
พนนั เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะใหม่ๆ  ขึน้มา เช่น การพนันบัง้ไฟ การพนันในงานศพ ปรากฏการณ์
ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็อ านาจการครอบง าของวาทกรรมการพนนัทีม่ต่ีอสงัคมไทยโดยคนไทยเจา้ของ
วฒันธรรมไทยมสี่วนผลติวาทกรรมอนัทรงพลงันี้ขึน้มา งานวจิยัเรือ่งนี้เสนอว่า การต่อสูก้บัอ านาจของ
วาทกรรมการพนนัทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นเช่นนี้ ไมส่ามารถท าไดด้ว้ยการใชอ้ านาจเชงิโครงสรา้ง เช่น 
กลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายและอุดมการณ์ทางศาสนาและศลีธรรมเพยีงล าพงั แต่จะตอ้งต่อสูก้บัวาท
กรรมหลกัแบบหนามยอกเอาหนามบ่ง เช่น การสรา้งวาทกรรมชุดใหมข่ึน้มาทดัทาน หรอืทบักดวาท
กรรมชุดเดมิทีม่อียู ่หรอืจ ากดัวงการใชใ้หแ้คบลงเรือ่ยๆ จนหายไปในทีสุ่ด 
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ABSTRACT 

Glossary of Gambling and the Impact of Related Discourse 

 

This study aims to explore the glossary of gambling discourse and its impact in a Thai 

societal context. Data for this study was collected from media texts especially Thai 

newspapers and related websites, and personal interviews. The study put special focus on 

underground lotteries, boxing, football and Chinese lotteries (yeekee). Results of the study 

indicate that there are a number of glossaries used in different kinds of gambling and they are 

exclusively, mutually intelligible only among the individuals involved. This finding shows that 

gambling discourse in a Thai societal context is deeply rooted and has a strong influence on 

people. The impact of the main discourse, “gambling as culture and contingent upon Thai 

society” reflects the power of dynamicity and functional adaptation to different cultural 

contexts, such as rocket festival gambling and funeral gambling. This evidence also shows 

that gambling innovation can be created from within traditional culture. This study also 

suggests that gambling problems can, not only be solved by law enforcement and moral 

advocacy, but also by understanding the nature and reality of gambling. In this way, one can 

think about constructing new discourses alongside the main one, or limiting the various 

discourse domains to the point they cease to exist.   
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ค าน า 

 รายงานฉบบันี้เป็นผลการวจิยัจากโครงการ “ประมวลค าศพัทก์ารพนัน และผลกระทบจากวาท
กรรมทีเ่กีย่วขอ้ง” ซึง่เป็นการรวบรวมค าศพัทแ์ละวาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนัมาไวใ้นทีเ่ดยีวกนั 
และไดก้ล่าวถงึผลกระทบจากวาทกรรมเหล่านัน้ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัในเรือ่งเวลา และการวเิคราะหเ์จาะลกึ
ตามแนวทางของมเิชล ฟูโก กย็งัมขีอ้จ ากดัหลายอย่าง จงึท าใหอ้งคค์วามรูท้ีไ่ด้อาจจะยงัไมค่รบถว้น
สมบรูณ์ ถ้ามขีอ้ผดิพลาดประการใด คณะผูว้จิยัขอน้อมรบัดว้ยความยนิด ี และขอขอบคุณผูม้สี่วนทุก
ท่านทีท่ าใหง้านส าเรจ็ลุล่วง และขอขอบคุณมลูนิธสิดศร-ีสฤษวงศท์ีใ่หทุ้นและโอกาสในการท าวจิยัเรือ่งนี้ 
 
 
 

          คณะผูว้จิยั 
มนีาคม 2555  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญั 
 ปจัจุบนัทัง้ภาครฐัและเอกชนมกีารจดัการเรื่อง การขบัเคลื่อนเพื่อสงัคมไทยปลอดการพนัน มี
การจดักระบวนการเพื่อการเรยีนรู ้มกีารจดัระบบเครอืข่ายเพื่อรณรงคก์ารห่างไกลการพนัน แต่ยงัมอีกี
ส่วนหนึ่งทีม่คีวามสําคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากระบวนการขบัเคลื่อนอื่นๆ  คอื วาทกรรมที่ ใชเ้กี่ยวกบัการ
พนัน มคีําพูดทีไ่ด้ยนิอยู่เสมอๆ ว่า  ‚การพนันอยู่ในสายเลอืดของคนไทย‛ ‚ถ้าไม่เชื่อพนันกนัไหมล่ะ‛ 
‚การพนันเป็นของคู่กบัคนไทย‛ “การพนันเป็นวฒันธรรม” และยงัมคีําหรอืสํานวนอื่นๆ อีกที่ต้องการ
การศกึษาและรวบรวม เพื่อเป็นฐานความรูชุ้ดหน่ึงสาํหรบัการขบัเคลื่อนสงัคมปลอดการพนนั 
 จากการประชุมวชิาการเพื่อจดัการความรูส้งัคมปลอดพนันเมื่อวนัที ่13 มกราคม 2554 พบว่ามี
วาทกรรมจาํนวนมากทีส่ ื่อนยัใหเ้หน็ว่าการพนนัในสงัคมไทยเป็นวฒันธรรมและเป็นเรื่องธรรมดา การสื่อ
นัยเช่นนี้มผีลกระทบถงึเดก็และเยาวชนด้วย  จงึมขีอ้เสนอให้มกีารสรา้งวาทกรรมชุดใหม่เพื่อถ่วงดุล
วาทกรรมดงักล่าว 
 ดว้ยเหตุทีย่งัขาดองคค์วามรูท้ีช่ดัเจน ทางคณะผูว้จิยัจงึเหน็ว่าน่าจะมกีารศกึษาและรวบรวมคํา 
วล ีหรอืวาทกรรมต่างๆ ทีว่่าดว้ยการพนนัไวเ้ป็นแหล่งเดยีวกนั เพื่อใหผู้ท้ ีม่ภีาระหน้าทีใ่นการขบัเคลื่อน
หรอืรณรงค์สงัคมปลอดการพนันได้ใช้อ้างองิและตระหนักถงึการใช้ภาษาที่ล่อแหลมต่อการชกันําไปสู่
การเล่นพนนั โดยเฉพาะผูป้ฏบิตักิารเกีย่วกบัสื่อสาธารณะต่างๆ 
 
วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อศกึษาและรวบรวมคําศพัทท์ีใ่ชใ้นวงการพนนัในสงัคมไทย 
๒. เพื่อศกึษาวาทกรรมและผลกระทบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนั ผ่านการใชภ้าษาใน

ชวีติประจาํวนั 
 
ขอบเขตการศึกษาวิจยั 
 ศกึษาและรวบรวมคาํศพัท ์การใหค้วามหมายทีเ่กีย่วกบัการพนันในสงัคมไทยเป็นหมวดหมู่  
พร้อมทัง้ให้ความหมายและศึกษาผลกระทบ โดยศึกษาจากเอกสาร สื่อสิง่พมิพ์ เว็บไซต์ และศึกษา
เพิม่เตมิจากผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการรณรงคใ์หส้งัคมไทยปลอดการพนนั 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๑. ไดค้าํศพัทท์ีใ่ชใ้นวงการพนันเพื่อเป็นฐานความรูส้ําหรบัการดําเนินการขบัเคลื่อนสงัคมไทย
ปลอดการพนนั 

๒. เกดิความเขา้ใจในความหลากหลายของระบบคดิและพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการพนันผ่าน
คาํศพัทท์ีใ่ช ้

๓. ไดท้ราบถงึผลกระทบจากวาทกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพนนั 
๔. ไดแ้นวทางในการถอดรือ้วาทกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพนนั 
๕. รูเ้ท่าทนัทศิทางการเคลื่อนไหวของการพนันในสงัคมไทย  

 
แผนการด าเนินงาน 
โครงการ / กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

วธิกีาร 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รบั 
1.จดัประชุมเพื่อวาง
แผนการทาํงาน 
 

เพื่อวางแผนการ
ดาํเนินงาน 

คณะผูว้จิยั ประชุมแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ 

ไดแ้นวทางในการ
ดาํเนินงาน 

2.ศกึษาคน้ควา้
เอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 
 

เพื่อรวบรวมคาํศพัท ์ คณะผูว้จิยั ศกึษาและคน้ควา้
จากหอ้งสมุดต่างๆ 
เวปไซต ์และสือ่
ต่างๆ 
 

ไดเ้อกสารการศกึษา
และวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพนนั 

3. ศกึษาและรวบรวม
ขอ้มลูโดยการถอด
บทเรยีนจากผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้ง 
 

1. เพื่อรวบรวม
คาํศพัท ์
2. เขา้ใจในความ
หลากหลายของ
ระบบคดิ 

ทมีวจิยั 
บุคคลในแวดวง 

เวทถีอดบทเรยีน 3 
วนั 2 คนื จาํนวน 3 
ครัง้ 

-ไดค้าํศพัท ์
-เขา้ใจในความ
หลากหลายของ
ระบบคดิเกีย่วกบั
การพนนั 

4. วเิคราะหข์อ้มลูและ
การดาํเนินงาน 

เพื่อวเิคราะหข์อ้มลู ทมีวจิยั 
ผูท้รงคุณวฒุ ิ

เวทพีจิารณาขอ้มลู
ร่วมกบัผูท้รงคุณวฒุ ิ

ไดข้อ้มลูทีผ่่านการ
วเิคราะหอ์ย่างเป็น
ระบบ 

5. สรุปผลการวจิยั เพื่อประมวล
ผลการวจิยั 

ทมีวจิยั ทมีวจิยัรว่มกนั
สรุปผลการ
ดาํเนินงาน 
จดัทาํร่างรายงาน 

ไดผ้ลการวจิยั 
ไดร้่างรายงาน 
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บทท่ี 2 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการพนัน แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ความรู้เร่ืองการพนัน 
ความหมายของค าว่า “พนัน” 
 พะนัน คอืการเล่นเอาเงนิ, เป็นตน้ว่า แขง่เรอื ของใครชนะกไ็ดเ้งนิ, กแ็พก้เ็สยีเงนิเขา (หมอ 
บรดัเล, อกัขราภธิานศรบัท:์ 2416 หน้า 452) 

พนัน ก. เล่นเอาเงนิหรอืสิง่อื่นโดยอาศยัความฉลาด ความชํานาญ เล่หเ์หลีย่ม ไหวพรบิ และ
ฝีมอื รวมทัง้โชคดว้ย. น. การเล่นเช่นนัน้ เรยีกว่า การพนนั. (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 
2542 หน้า 756) 

การพนัน (gambling) หมายถงึ การเล่นชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงนิหรอืสิง่อื่นใดดว้ยการเสีย่งโชค 
โดยการทํานายหรอืคาดเดาผลทีเ่กดิขึน้ในอนาคต การพนนัอาจแบ่งไดห้ลายอย่าง เช่น การพนนัในการ
แขง่ขนั ตวัอยา่งเช่น เกมไพ่ เกมลกูเต๋า การพนันโดยการทาํนายผลทีค่าดว่าเกดิขึน้ในอนาคตเช่น การ
แทงบอล การแทงมา้ และการพนนัทีไ่ม่มกีารแขง่ขนัโดยขึน้กบัความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทีเ่กดิเช่น 
หวย (http://th.wikipedia.org/wiki/) 

ประวติัศาสตรก์ารพนันในสงัคมไทย 
หลกัฐานทางประวตัศิาสตรร์ะบุเอาไวว้่า ประมาณปี พ.ศ.1450 มกีารเล่นการพนนัทีเ่รยีกว่า ‘กํา

ถัว่’ แลว้ และประมาณ พ.ศ. 2100 ในแผ่นดนิสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิสมยัอยธุยามกีารเล่นการพนันที่
เรยีกว่า ‘โป’ อกีดว้ย อยา่งไรกต็าม แมเ้รือ่งราวทางประวตัศิาสตรจ์ะค่อนขา้งเลอืนลาง แต่กเ็ป็นทีร่บัรู้
กนัว่า คนไทยนัน้นิยมเล่นการพนนัเป็นอย่างมาก ดงัปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบนัทกึของ ‘มองสิ
เออร ์เดอ ลาลแูบร’์ (Monsieur De La Loubere) เอกอคัรราชทตูพเิศษฝรัง่เศส ซึง่พระเจา้หลุยสท์ี ่14 
ส่งเขา้มาเจรญิสมัพนัธไมตรสีมยัสมเดจ็พระนารายณ์ ในปี พ.ศ. 2230 ลาลแูบรบ์นัทกึเอาไวว้่า ‚ชาว
สยามอยูข่า้งค่อนรกัเล่นการพนนัเสยีเหลอืเกนิ จนถงึจะยอมผลาญตวัเองใหฉ้ิบหายได ้ทัง้เสยีอสิรภาพ
ของตวัเองลงใช ้หนี้สนิ และถา้แมถ้งึเช่นน้ีแลว้กย็งัมพิอเพยีง ตวัของตวัเองกต็อ้งกลายตกเป็นทาส...‛ 

นอกจากนี้ยงัมปีรากฏในประชุมพงศาวดาร ภาคที ่17 ตํานานเรือ่งเลกิหวยและบ่อนเบีย้ในกรงุ
สยาม ผูท้รงนิพนธเ์รือ่งนี้คอื พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ และพระโสภณเพช็รรตัน์
นํามาพมิพใ์นงานศพของหลวงอุดรภณัฑพ์านิช เตง็ โสภโณดรผูเ้ป็นบดิา เมือ่ปี 2462 ตํานานเรือ่งนี้มี
เนื้อหาว่าดว้ยเรือ่งการกําเนิดของถัว่โปและหวยในเมอืงไทย ว่ามตีน้ตอมาจากการสมัพนัธก์บัจนี และ
พบหลกัฐานว่ามอีากรบ่อนเบีย้ในเมอืงไทยในสมยัในสมยัสมเดจ็พระเจา้บรมโกษฐ ตํานานยงัไดก้ล่าวถงึ
ตํานานอากรบ่อนเบีย้ในเมอืงไทย ลกัษณะอากรบ่อนเบีย้ เรือ่งเลกิบ่อนเบีย้ เหตุทีเ่กดิหวยในเมอืงไทย 
ลกัษณะหวยทีแ่รกเล่นในเมอืงไทย วธิกีารเล่น ลกัษณะการในโรงหวย เป็นตน้ 
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ประเภทของการพนัน 

ตามความในพระราชบญัญตักิารพนนั พุทธศกัราช ๒๔๗๘ ไดร้ะบุประเภทของการพนนัไวใ้น
บญัช ีก และ ข ทา้ยพระราชบญัญตั ิดงันี้ 

 
บญัชี ก. 

 
๑. หวย ก. ข. 
๒. โปป ัน่ 
๓. โปกํา 
๔. ถัว่ 
๕. แปดเกา้ 
๖. จบัยีก่ ี
๗. ต่อแตม้ 
๘. เบีย้โบก หรอืคู่คี ่หรอือโีจง้ 
๙. ไพ่สามใบ 
๑๐. ไมส้ามอนั 
๑๑. ชา้งงา หรอืป๊อก 
๑๒. ไมด้าํ ไมแ้ดง หรอืปลาดาํปลาแดง 

หรอือดีาํอแีดง 
๑๓. อโีปงครอบ 
๑๔. กําตดั 
๑๕. ไมห้มุน หรอืลอ้หมนุทุกๆ อยา่ง 
๑๖. หวัโตหรอืทายภาพ 

๑๗. การเล่นซึง่มกีารทรมานสตัว ์เช่น 
เอามดีหรอืหนามผกู หรอืวางยาเบื่อ
เมา ใหส้ตัวช์นหรอืต่อสูก้นั หรอืสุม
ไฟบนหลงัเต่าใหว้ิง่แขง่กนัหรอืการ
เล่นอื่นๆ ซึง่เป็นการทรมานสตัว ์
อนัมลีกัษณะคลา้ยกบัทีว่่ามานี้ 

๑๘. บลิเลยีดร ูตผี ี
๑๙. โยนจิม่ 
๒๐. สีเ่หงาลกั 
๒๑. ขลุกขลกิ 
๒๒. น้ําเตา้ทุก ๆ อยา่ง 
๒๓. ไฮโลว ์
๒๔. อกีอ้ย 
๒๕. ป ัน่แปะ 
๒๖. อโีปงซดั 
๒๗. บาการา 
๒๘. สล๊อทแมซนี 

 
 

บญัชี ข. 
 

๑. การเล่นต่างๆ ซึง่ใหส้ตัวต่์อสูห้รอืแขง่
กนั เช่น ชนโค ชนไก่ กดัปลา แขง่
มา้ ฯลฯ นอกจากทีก่ล่าวไวใ้น
หมายเลข ๑๗ แห่งบญัช ีก. 

๒. วิง่ววัคน 
๓. ชกมวย มวยปลํ้า 

๔. แขง่เรอืพุ่ง แขง่เรอืลอ้ 
๕. ชีร้ปู 
๖. โยนห่วง 
๗. โยนสตางคห์รอืวตัถุใด ๆ ลงใน

ภาชนะต่างๆ 
๘. ตกเบด็ 
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๙. จบัสลากโดยวธิใีดๆ 
๑๐. ยงิเป้า 
๑๑. ปาหน้าคน ปาสตัว ์หรอืสิง่ใดๆ 
๑๒. เต๋าขา้มด่าน 
๑๓. หมากแกว 
๑๔. หมากหวัแดง 
๑๕. บงิโก 
๑๖. สลากกนิแบ่ง สลากกนิรวบหรอืการ

เล่นอยา่งใดทีเ่สีย่งโชคใหเ้งนิหรอื
ประโยชน์อยา่งอื่นแก่ผูเ้ล่นคนใดคน
หนึ่ง 

๑๗. โตแตไลเซเตอร สาํหรบัการเล่น
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

๑๘. สวปี สาํหรบัการเล่นอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง 

๑๙. บุ๊กเมกงิ สาํหรบัการเล่นอยา่งใด
อยา่งหนึ่ง 

๒๐. ขายสลากกนิแบ่ง สลากกนิรวบ 
หรอืสวปี ซึง่ไมไ่ดอ้อกในประเทศ
สยามแต่ไดจ้ดัใหม้ขีึน้โดยชอบดว้ย
กฎหมายของประเทศทีจ่ดันัน้ 

๒๑. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแตม้ ไพ่ต่างๆ 
๒๒. ดวด 
๒๓. บลิเลยีด 
๒๔. ขอ้งออ้ย 
๒๕. สะบา้ทอย 
๒๖. สะบา้ชุด 
๒๗. ฟุตบอลโต๊ะ 
๒๘. เครือ่งเล่นทีใ่ชเ้ครือ่งกล พลงัไฟฟ้า 

พลงัแสงสว่าง หรอืพลงัอื่นใดทีใ่ช้
เล่นโดยวธิสีมัผสั เลื่อน กด ดดี ดงึ 
ยงิ โยน โยก หมนุ หรอืวธิอีื่นใดซึง่
สามารถทําใหแ้พช้นะกนัได ้ไมว่่า

โดยนบัแต้มหรอืเครือ่งหมายใด ๆ 
หรอืไมก่ต็าม 
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ต่อมาในปี 2544 ดร.ผาสุก พงษ์ไพจติร ์ดร.นวลน้อย ตรรีตัน์ และดร.สงัศติ พริยิะรงัสรรค ์ได้
ทาํการสาํรวจ พบว่า การพนนัทีม่ผีูน้ิยมเล่นมากทีสุ่ดเรยีงตามลําดบัของจาํนวนประชากรทีเ่ขา้ไป
เกีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1) หวยใตด้นิ (23.7 ลา้นคน) 
2) สลากกนิแบ่งรฐับาล (21.2 ลา้นคน) 
3) หวยออมสนิ (7.8 ลา้นคน) 
4) การพนนัในบ่อน (4.2 ลา้นคน) 
5) หวย ธ.ก.ส. (36 ลา้นคน) 
6) หวยหุน้ (2.0 ลา้นคน) 
7) การพนนัฟุตบอล (2.0 ลา้นคน) 
8) กฬีาพืน้บา้น (1.3 ลา้นคน) 
9) มวยหรอืมวยตู ้(8.1 แสนคน) 
10) จบัยีก่ ี(2.6 แสนคน) 
11) หวยปิงปอง (2.3 แสนคน) 
12) มา้แขง่ (8.0 หมื่นคน) 
13) การพนันอนิเทอรเ์น็ต (3.6 หมืน่คน) 
14) สลากจากต่างประเทศ (1.8 หมืน่คน) 
15) การพนันประเภทอื่นๆ ทีเ่หลอืรวมกนั (2.9 แสนคน) 

 
ความหมายของค าว่า “วาทกรรม” 
 วาทกรรม (Discourse) ในทางภาษาศาสตรห์มายถงึ สมัพนัธสาร, ถอ้ยความเกีย่วเนื่อง (ศพัท์
ภาษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน, 2546 หน้า 158) 
 ส่วนทางสงัคมวทิยา ใหน้ิยามว่า “การแสดงออกซึง่ความคดิโดยใช้ภาษา เช่น เทศนา บรรยาย
วชิาการ และการแสดงออกดงักล่าวมอีํานาจครอบงาํบุคคลอื่นใหค้ลอ้ยตาม ตามแนวคดิหลงัคตนิิยมแนว
โครงสรา้ง (post-structuralism) วาทกรรมถูกมองว่าเป็นเครือ่งมอืครอบงาํความคดิของคนส่วนใหญ่ใน
สงัคม” (พจนานุกรม ศพัทส์งัคมวทิยา องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 2549 ฉบบัปรบัปรงุ หน้า 
96) 

“วาทกรรมคอื การสรา้งความรู ้การผลติความรูห้รอืการนิยามความรูบ้างอย่างขึน้มาเพื่อใหม้ี
อํานาจในการกําหนดความจรงิ” 

“วาทกรรมแต่ละเรือ่งมรีะบบความคดิ และเหตุผลของตน ในการอธบิายหรอืมอง "ความจรงิ" ซึง่
วาทกรรมเรือ่งเดยีวกนั แต่ต่างระบบความคดิและเหตุผลกจ็ะมคีวามแตกต่างกนัออกไป ในการให้
อรรถาธบิายต่อเรือ่งนัน้ ๆ ดงันัน้ในเรือ่งเดยีวกนัจงึมวีาทกรรมหลายชุดทีเ่กีย่วขอ้งและวาทกรรมแต่ละ
ชุดกม็คีวามขดัแยง้ หรอืปฏเิสธ "ความจรงิ" ของวาทกรรมอกีชุดหนึ่งได”้ 
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แนวคิดเร่ืองวาทกรรม1 

มเิชล ฟูโก (Michel Foucault) นกัปรชัญาชาวฝรัง่เศส เป็นผูร้เิริม่แนวคดิเรื่องวาทกรรม โดย
พยายามเชื่อมโยงเรือ่งความรู ้อํานาจและความจรงิ เขา้ดว้ยกนั ซึง่ทีม่าของแนวคดิเรือ่งวาทกรรมของฟู
โกเกดิจากความพยายามทีจ่ะอธบิายปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทุนนิยม ซึง่ฟูโกมองว่าการสรา้งหลกั
เหตุผลต่างๆ นานาขึน้นัน้ แทจ้รงิแลว้มลีกัษณะของ "การครอบงาํความคดิ" เพราะความคดิเหล่านี้มา
ควบคุมเราและแนวทางปฏบิตัขิองเรา เช่น การปลกูฝงัใหเ้ราขยนัหรอืมวีนิัยโดยอา้งว่าเป็นการสรา้งนิสยั
ทีด่นีัน้ จรงิๆ แลว้กค็อืการเตรยีมเราใหเ้ป็นคนงานทีด่เีพื่อใหร้ะบบทุนนิยมดาํรงอยู่ได้ ฟูโกจงึพยายาม
ขดุลงไปในเบือ้งลกึถงึสิง่ทีเ่รากําลงัเชื่อหรอืถูกครอบงาํอยูเ่พื่อใหเ้หน็ว่ามนัไมใ่ช่ความจรงิ แต่เป็นการ
นิยามหรอืสรา้งความจรงิขึน้มา 

เรือ่งแรกทีฟู่โกใชแ้นวคดิเรื่องวาทกรรมมาวเิคราะหค์าํนิยามเกีย่วกบั "ความบ้า" เพื่อชีใ้หเ้หน็
ว่าการทีค่นบา้ถูกมองว่าเป็นคนทีแ่ตกต่างจากคนธรรมดานัน้เกดิจากการสรา้งนิยามขึน้มา ซึง่การสรา้ง
ความหมายนี้เกดิขึน้และทํางานรว่มกบัการสรา้งสถาบนัทีท่าํหน้าทีด่แูลรกัษาคนบา้ เมือ่ก่อนนัน้ คนบา้
กบัคนธรรมดาอยูร่ว่มกนั ทาํใหเ้ราไม่รูส้กึว่าคนบา้กบัคนธรรมดาต่างกนัเท่าใดนกั แต่เมือ่มสีถาบนัที่
เรยีกว่าโรงพยาบาลบา้เกดิขึน้ กท็าํใหโ้รงพยาบาลบา้เป็นเครือ่งมอืในการตอกยํ้าความหมายของ "ความ
บา้" ว่าเป็น "ความจรงิ"  

นอกจากนี้ สถาบนัทีเ่กดิขึน้ยงักนิความหมายทัง้ในแง่ของการเป็นสถานทีส่ําหรบัใหค้นบา้มาอยู่
รวมกนัและวชิาการแขนงต่างๆ เช่น วชิาจติวเิคราะห์ ทีช่่วยกนัสรา้งเสน้พรมแดนขึน้เพื่อแยกระหว่าง
ความบา้กบัความไมบ่า้ และพรมแดนนี้จะถูกตอกยํา้ ใหน้ิยามและทาํใหเ้ป็นจรงิมากขึน้ดว้ยวชิาความรู้ 
ดว้ยสถาบนัต่างๆ เช่น สถาบนัทางวชิาการ สถาบนัทางกฎหมาย ซึง่ช่วยกนัทําใหเ้สน้พรมแดนนัน้
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

เรือ่งต่อมาทีฟู่โกศกึษาคอืเรื่องการแพทย ์ โดยชีใ้หเ้หน็ว่า "หมอ" เป็นคนทีส่ามารถ (และมี
อํานาจ) ชีว้่าคนน้ีปว่ยหรอืไมป่ว่ย ดงันัน้ พอหมอบอกว่าปว่ย เรากค็ดิว่าปว่ยจรงิเพราะหมอมวีชิา
ความรูท้ีจ่ะมาสรา้งเสน้แบ่งนี้ได้ 

อกีเรือ่งทีฟู่โกศกึษาคอืเรือ่งคนคกุหรือนักโทษ เมือ่เราถูกกฎหมายกําหนดและถูกศาลตดัสนิให้
เราไปอยูใ่นคุก คุกกจ็ะทําหน้าทีต่อกยํา้ความผดิทางกฎหมายหรอืความเป็นคนผดิกฎหมายและสรา้ง
เสน้แบ่งระหว่างคนผดิกบัคนถูก ทัง้ทีจ่รงิๆ แลว้ เราไมอ่าจทราบว่าเราผดิหรอืถูกกฎหมายอย่างทีเ่ขา
บอกจรงิๆ ไหม ในงานศกึษาชิน้นี้ ฟูโกใชค้ําว่า discipline and punish ซึง่ discipline ในทีน่ี้นอกจากจะ
หมายถงึกฎระเบยีบต่างๆ แลว้ ยงัหมายถงึสาขาวชิาหรอืองคค์วามรูต่้างๆ ทีเ่ขา้มาช่วยกนัตอกยํา้ความ
เป็นคนผดิกฎหมายหรอืคนคุกดว้ย 

เรือ่งสุดทา้ยทีฟู่โกศกึษาคอืเรือ่งเพศภาวะ กล่าวคอืคนทีเ่ป็นผูห้ญงิ ผูช้าย หรอืกะเทยจะถูก
สรา้งเสน้แบ่งหรอืถูกนิยามจากความรูท้างชวีวทิยาและการแพทยว์่าเพศในลกัษณะดงักล่าวเป็นสิง่ทีม่มีา

                                                           
1

 http://downtoearthsocsc.thaigov.net/1/modules.php?name=News&file=article&sid=57 
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ตัง้แต่ตน้แลว้ หลงัจากทีม่กีารสรา้งเสน้แบ่ง คนกจ็ะยอมรบัความจรงิตามทีเ่ขานิยาม ความจรงิทีเ่ขา
นิยามนัน้กจ็ะกลายเป็นสิง่ทีม่อีํานาจมาจาํกดัหรอืควบคุมตวัเราใหป้ฏบิตัไิปตามที่เราเชื่อว่าเป็นจรงิ นัน่
คอืพอเรายอมรบั เรากจ็ะถูกกําหนดโดยนิยามนัน้ทนัท ี

วาทกรรม (Discourse) ในการวจิยัเรือ่งวาทกรรมเกีย่วกบัการพนนันี้ ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของ มิ
เชล ฟูโก ซึง่ไดก้ล่าวว่า วาทกรรมหมายถงึ ระบบ และกระบวนการในการสรา้ง/ผลติ (Constitute) 
เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ใหก้บัสรรพสิง่ต่าง ๆ ในสงัคมที่
แวดลอ้มเรา ไมว่่าจะเป็นความรู ้ ความจรงิ อํานาจ หรอืตวัตนของเราเอง นอกจากนัน้แลว้ วาทกรรม
ยงัคงทาํหน้าทีต่รงึสิง่ทีส่รา้งขึน้มานัน้ใหด้ํารงอยูแ่ละเป็นทีย่อมรบัของสงัคมในวงกวา้ง (Valorize) จน
กลายเป็นวาทกรรมหลกั (Dominant Discourse) ขึน้มาในสงัคม และยงัมองว่า วาทกรรม คอืระบบทีท่าํ
ใหก้ารพดู/การเขยีนถงึ (รวมทัง้การปฏบิตั)ิ ในเรือ่งต่าง ๆ ในสงัคมหนึ่ง ๆ เป็นไปได ้เพราะวาทกรรมจะ
เป็นตวักําหนดกฎเกณฑ ์เงือ่นไข และกลไกต่าง ๆ ในการพดู การเขยีน (รวมทัง้การปฏบิตั)ิ ในเรือ่งราว/
ในรปูแบบต่าง ๆ ดว้ย (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2549 : 19 – 20) จากทีก่ล่าวมาในขา้งต้นนัน้ จะทําให้
เราเหน็ว่า วาทกรรมนัน้เป็นมากกว่าเรือ่งของภาษา คําพดู หรอืถอ้ยแถลงอยา่งทีม่กันิยมเขา้ใจกนั แต่
วาทกรรมนัน้มสีิง่ทีเ่รยีกว่าเป็นภาคปฏบิตักิารจรงิของวาทกรรม (Discursive Practices) ในรปูแบบต่าง 
ๆ อยู ่ซึง่รวมถงึจารตีปฏบิตั ิความคดิ ความเชื่อ คุณค่า และสถาบนัต่าง ๆ ในสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่ง
นัน้ ๆ ดว้ย ในงานเขยีนของอาจารยไ์ชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร ไดย้กคาํกล่าวของ มเิชล ฟูโก ในหนงัสอื
ชื่อว่า ‚Politics and the study of discourse‛ มาไวใ้นงานเขยีนว่า (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2549 : 
21) ‚มเิชล ฟูโกกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนว่า : วาทกรรมถูกสรา้งขึน้จากความแตกต่างระหว่างสิง่ทีส่ามารถ
พดูไดอ้ยา่งถูกตอ้งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ภายใตก้ฎเกณฑแ์ละตรรกะชุดหนึ่ง) กบัสิง่ทีถู่กพดูอยา่ง
แทจ้รงิ สนามของวาทกรรมในขณะใดขณะหนึ่งกค็อืกฎเกณฑว์่าดว้ยความแตกต่างนี้ ฉะนัน้ วาทกรรม
จงึสรา้งสรรพสิง่ต่าง ๆ ขึน้มา ภายใตก้ฎเกณฑช์ุดหน่ึง กฎเกณฑน์ี้จะเป็นตวักําหนดการดาํรงอยู ่ การ
เปลีย่นแปลง หรอื การเลอืนหายของสรรพสิง่ นัน่คอืควบคู่ไปกบัสิง่ต่าง ๆ ทีส่งัคมสรา้งขึน้ ยงัมกีาร
สรา้งและการเปลีย่นแปลงสิง่ทีถู่กพดูถงึโดยวาทกรรมอกีดว้ย‛ เอกลกัษณ์และความหมายในความคดิ
ของฟูโก นัน้เป็นเรือ่งของการใชอ้ํานาจและความรนุแรงเขา้ไปบงัคบัยดัเยยีดใหเ้ป็นของวาทกรรมชุด
หนึ่ง และขณะเดยีวกนัวาทกรรมดงักล่าวนัน้กจ็ะเกบ็กด บดบงั ปิดกัน้ ขจดั หรอืทาํลายมใิหส้ิง่ทีแ่ตกไป
จากเอกลกัษณ์และความหมายของสิง่ทีว่าทกรรมนัน้สรา้งขึน้มาปรากฏตวัขึน้ มากกว่าเป็นเรือ่งของการ
ผกูตดิกนัอยา่งเหนียวแน่นของคุณสมบตัเิฉพาะ (Attributes) บางอย่างในตวัของสิง่เหล่านัน้เอง ทีท่ําให้
เป็นอยูอ่ย่างทีเ่ขา้ใจกนั เช่น อวยัวะเพศกบัความเป็นชาย หรอืกบัความเป็นหญงิ บตัรประจาํตวั
ประชาชน (Identification Card) และหนงัสอืเดนิทาง (Passport) กบัความเป็น พลเมอืง เหล่านี้เป็นต้น 
จะเหน็ไดถ้งึความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัส่วนหนึ่งของแนวคดิเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวาทกรรมทีอ่าจารยไ์ชยรตัน์ 
เจรญิสนิโอฬาร ทีไ่ดต้คีวามมาจากงานเขยีนของ มเิชล ฟูโก ในหลาย ๆ ชิน้ ซึง่ทีก่ล่าวมานัน้มสี่วนที่
สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัแนวคดิเรือ่งตวักําหนดบทบาททางเพศและสถานภาพทางเพศของ รุง่วทิย ์ มาท
งามเมอืง ทีว่่าความแตกต่างดงักล่าวนัน้เป็นผลอนัเกดิมาจากการทีส่งัคมอสีานนับเป็นสงัคมทีช่ายเป็น
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ใหญ่ (Patriarchal Society) หาใช่ความแตกต่างทีเ่ป็นความแตกต่างทางเพศทีเ่ป็นเรือ่งธรรมชาต/ิ
ธรรมดาแต่อยา่งใด  

กล่าวโดยรวมแลว้ความคดิเกี่ยวกับเรื่องวาทกรรมของ มเิชล ฟูโก ทีผู่ศ้กึษานัน้ไดใ้ชก้ารศกึษา
ผ่านการตคีวามจากงานเขยีนของท่านอาจารย์ ดร.ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร ในงานเขยีนเรื่อง ‚วาท
กรรมการพฒันา : อํานาจ ความรู้ ความจรงิ และความเป็นอื่น‛ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งต้นแลว้นัน้ กล่าว
โดยรวมในแนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งวาทกรรม ของมเิชล ฟูโก ไดว้่า สิง่ทีเ่รยีกว่า วาทกรรม ในทศันคตขิองมิ
เชล ฟูโก นัน้ เป็นเรื่องที่มากกว่าเรื่องของภาษา คําพูด หรอื การตคีวาม แต่เป็นเรื่องของอํานาจและ
ความรุนแรงทีแ่สดงออกมาในรปูของภาคปฏบิตักิารจรงิของวาทกรรม (Discursive Practices) ในสงัคม 
หรอืทีฟู่โก กล่าวไวใ้นปาฐกถานําในงานเขยีนเรื่อง ‚The order of discourse‛ ว่า ‚ในทุกทุกสงัคมการ
ผลติวาทกรรมจะถูกควบคุม คดัสรร จดัระบบ และแจกจ่ายภายใต้กฎเกณฑช์ุดหนึ่ง ซึ่งมหีน้าที่พลกิ
แพลงเพื่อใหเ้รามองไม่เหน็อํานาจ และอนัตราย รวมตลอดถงึความน่าเกลยีด น่าสะพรงึกลวัของวาท
กรรม เพื่อใหว้าทกรรมดงักล่าวดาํรงความเหนือกว่า/ความเป็นเจา้ในสงัคม สําหรบัสงัคมปจัจุบนัของเรา 
กฎเกณฑ์ที่รู้จกักนัดคีือการกีดกนั การเก็บกด/ปิดกัน้ ในรูปแบบที่เราคุ้นชนิอย่างมากนัน่คือ การ
หา้ม‛[ทํา/พูดสิง่นัน้/สิง่นี้] (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2549 : 25) โดยเฉพาะในสงัคมสมยัใหม่ ซึง่วาท
กรรมที่ถูกทําให้กลายเป็นความจรงิและอํานาจต่อภาคปฏิบตัิและการรบัรู้ของคนในสงัคม มไิด้ถูกผู้
ควบคุมอํานาจนํามาใชก้ํากบัประชาชนในรปูแบบของการใชก้ําลงัหรอือาวุธเขา้ปะทะควบคุมอย่างเช่นใน
สงัคมสมยัก่อน แต่วาทกรรมที่ถูกสรา้งให้กลายเป็นความจรงิในสงัคมสมยัใหม่นัน้ กลายเป็นอํานาจใน
รูปแบบใหม่ที่มอีานุภาพในภาคปฏบิตัต่ิอคนในสงัคมอย่างแยบยล ส่งผลมใิช่เพยีงต่อร่างกายแต่วาท
กรรมทีถู่กสรา้งขึน้จากกระบวนการในโลกสมยัใหม่ ไดก้ลายเป็นเบา้หลอมความคดิของคนในสงัคมใหม้ี
ความเชื่อ ศรทัธา และดําเนินชวีติอย่างไรก้ารตัง้คําถามกบัทุกสรรพสิง่ทีก่ําลงัเผชญิอยู่ ซึ่งในประเดน็
ของการสรา้งวาทกรรมในสงัคมสมยัใหมต่ามทศันะของฟูโก เขาไดอ้ธบิายและแบ่งประเภทของความจรงิ
ในสงัคมสมยัใหมว่่าจะตอ้งมอีงคป์ระกอบหลกัทีส่าํคญั 5 ประการ อนัเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัของวาทกรรม 
ไดแ้ก่  

1) ความจรงิองิกบัวาทกรรมและสถาบนัดา้นเศรษฐกจิการเมอืง นัน่คอื ศูนยก์ลางของการผลติ
ความจรงิในสงัคมสมยัใหมค่อื วาทกรรมแบบทีม่ศีาสตรต่์างๆ มารองรบั  

2) ความจรงิขึ้นกับการกระตุ้นปลุกเร้าทางการเมอืงเศรษฐกิจอย่างไม่รู้จบ ความจรงิเป็นที่
ตอ้งการของคนในสงัคมพอๆ กบัอํานาจทางเศรษฐกจิและอํานาจทางการเมอืง  

3) ความจรงิเป็นวตัถุทีม่าในหลายรปูแบบ แต่อดัแน่นเป็นเน้ือเดยีวและถูกนําไปใชใ้นสงัคมในวง
กวา้งผ่านระบบการศกึษา ระบบขอ้มลูขา่วสารต่างๆ  

4) ความจรงิถูกผลิต ควบคุม ส่งต่อผ่านสถาบนั กลไกเฉพาะของสงัคมอย่างมหาวิทยาลยั 
กองทพั งานเขยีน สื่อประเภทต่างๆ  

5) ความจรงิคือประเด็นปญัหาหลกัที่ถกเถียงกนัในแวดวงการเมอืง และเป็นฐานของความ
ขดัแยง้ในสงัคม (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2545: 280) 
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ดงันัน้ เมือ่เรานําองคป์ระกอบทัง้ 5 ประการในการวเิคราะหก์ระบวนการทํางานของวาทกรรมใน
สงัคมสมยัใหม่ เราจะพบว่ามีวาทกรรมที่ถูกสรา้งและสถาปนาให้กลายเป็นความจรงิได้รบัการยอมรบั
จากคนในสงัคมอย่างมากมายมหาศาล ซึ่งวาทกรรมทีถู่กทําให้กลายเป็นความจรงิเหล่านัน้ ล้วนได้รบั
การยอมรบัหรอืส่งเสรมิการกลายเป็นความจรงิจากสถาบนัชัน้นําในสงัคม เช่น รฐั สถาบนัการเมอืงการ
ปกครอง กฏหมาย เป็นตน้ โดยเฉพาะในสงัคมใหมท่ีอ่งคก์ร “สื่อสารมวลชน” กลายเป็นสถาบนัสําคญัใน
การสรา้งความจรงิใหค้นในสงัคมรบัรูแ้ละยอมรบัวาทกรรม ไดถู้กผกูขาดไวก้บัสถาบนัหลกัของรฐั ดงันัน้
เราจะพบว่าวาทกรรมหลากหลายชนิดในสงัคมสมยัใหม่ทีถู่กผลติขึน้จากสื่อสารมวลชน จงึมกีารปลีย่น
แปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัปจัจยัดา้นทุนและผลประโยชน์อนัมสี่วนเชื่อมโยงกบัสถาบนัหลกัของ
รฐั ซึ่งปจัจยัต่างๆ ภายใต้ชุดวาทกรรมที่ถูกผลติและขบัเคลื่อนสงัคมปจัจุบนัต่างมคีวามซบัซ้อน และ
ยากทีค่นในสงัคมจะรบัรูถ้งึกระบวนการทาํงานของวาทกรรมได ้ 

 
 ตวัอย่างของการน าแนวคิดเร่ือง "วาทกรรม" มาศึกษาสงัคมไทย 

คาํว่า "ปา่" มผีูท้ ีพ่ยายามจะบอกว่าป่าคอื ธรรมชาตทิีม่มีาก่อนดัง้เดมิ และพยายามจะเผยแพร่
ความหมายน้ีออกไปจนทําใหเ้ราคดิว่าคนทีอ่าศยัอยูใ่นปา่แต่เดมินัน้ ไมค่วรจะอยู่อกีต่อไป เน่ืองจากป่า
มมีาก่อนทีจ่ะมคีนอยู่ การนิยามแบบน้ีทาํใหค้นรูส้กึว่าการอยูใ่นปา่เป็นสิง่ทีผ่ดิ ในขณะเดยีวกนั กม็ี
ความพยายามทีจ่ะตอบโตจ้ากคนทีอ่ยูใ่นป่าว่าคนอยูใ่นปา่ไดถ้า้มวีถิชีวีติและวฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกบั
การรกัษาป่า จากกรณีนี้ เราจะพบว่าการศกึษาเรือ่งวาทกรรมนัน้มไิดมุ้ง่ศกึษาเฉพาะเรือ่งของวาทกรรม
ทีค่รอบงาํอยูแ่ต่เพยีงดา้นเดยีวเท่านัน้ หากยงัศกึษาเรือ่งของการตอบโตท้างวาทกรรมดว้ย ซึง่การตอบ
โตน้ี้มไีดห้ลายรปูแบบ ดงันัน้การศกึษาเรือ่งวาทกรรมจงึมทีัง้การศกึษาเรือ่งของกระบวนการการ
ครอบง าความคิดและเรือ่งของกลยทุธแ์ละความพยายามในการ "ช่วงชิงความหมาย" ว่าใครจะมี
กลวธิอียา่งไรในการ (แยง่กนั) กําหนดนิยามใหเ้รือ่งต่างๆ และทาํอย่างไรใหน้ิยามนัน้เป็นทีย่อมรบัของ
คนอื่น 

 
ประโยชน์ของแนวคิดเร่ืองวาทกรรม 
 ประโยชน์ทีส่าํคญัทีสุ่ดน่าจะเป็นการช่วยให้เราได้ "เปิดมุมมอง" และตระหนักว่าส่ิงท่ีเรา 
(เคย) เช่ือว่าเป็นความจริงนัน้ ท่ีแท้ กลบัเป็นส่ิงท่ีถกูสร้างขึ้นมา อยา่งเช่น วาทกรรมเรือ่งการ
พฒันา วาทกรรมเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง หรอืแมก้ระทัง่วาทกรรมทีว่่าดว้ยความเป็นไทยในกระแสหลกั 
วาทกรรมเหล่านี้ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อทําใหผู้ส้รา้งม ี "อํานาจ" ในการกระทาํสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งชอบธรรม 
อยา่งเช่น เมือ่เรานิยามว่าผูท้ีต่ดิยาบา้คอืคนไม่ด ี แมเ้ราฆา่ตายไป เรากไ็มผ่ดิ เช่นเดยีวกบัเมือ่ก่อนทีม่ ี
การนิยามว่าคนทีเ่ชื่อถอืในแนวคดิคอมมวินิสตค์อืคนไมด่ี การฆ่าคนเหล่านี้จงึเป็นสิง่ทีไ่มผ่ดิ (อยา่งทีม่ ี
พระผูใ้หญ่เทศน์ออกวทิยวุ่าเปรยีบเสมอืนการฆ่าปลาถวายพระ การฆ่าคนทีเ่ป็น "คอมมวินิสต"์ จงึไม่
บาป)  
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เมือ่นิยามหรอืแนวคดินี้แพร่หลายไปจนเป็นทีย่อมรบั หลายคนกจ็ะไมต่ัง้คาํถามกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
โดยวาทกรรมนัน้จะทําหน้าทีปิ่ดหปิูดตา ไมใ่หเ้รามองลกึลงไปถงึความเป็นจรงิหรอืแงม่มุอื่นๆ ของสิง่ที่
เกดิขึน้เลย ทัง้ทีเ่ราอาจพบว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้สามารถมหีลายดา้นและสามารถมองไดจ้ากหลายแง่มมุ 
มไิดเ้ป็นความจรงิเพยีงอย่างเดยีวและไมไ่ดม้คีวามจรงิเพยีงดา้นเดยีว 

 
การศึกษาเร่ืองวาทกรรมจึงช่วยให้เรามองเหน็และตระหนักว่าเร่ืองต่างๆ มีหลายด้าน 

ความเป็นจริงในเร่ืองเดียวกนันัน้มีหลากหลาย ซึง่ตรงกนัขา้มกบัผูส้รา้งวาทกรรมครอบงาํที่
พยายามจะบอกว่านิยามทีเ่ขากําหนดหรอืสรา้งขึน้นัน้เป็นสากล สามารถใชไ้ดก้บัทุกกรณแีละเป็นความ
จรงิแทเ้พยีงอย่างเดยีว 

การวิเคราะหว์าทกรรม 

การวเิคราะหว์าทกรรม (Discourse analysis) เป็นแนวคดิทีเ่กีย่วกบั การพยายามศกึษาและ
สบืคน้ถงึกระบวนการ ขัน้ตอน ลาํดบัเหตุการณ์ และลาํดบัปลกียอ่ยต่าง ๆ ในการสรา้งเอกลกัษณ์และ
ความหมายต่าง ๆ ใหก้บัสรรพสิง่ทีห่่อหุม้เราอยูใ่นสงัคมในรปูแบบของวาทกรรม และภาคปฏบิตักิาร
ของวาทกรรมว่าดว้ยเรือ่งนัน้ ๆ ว่าเป็นมาอย่างไร มกีารต่อสูเ้พื่อช่วงชงิการนํา (Hegemony) ในการ
กําหนดกฎเกณฑว์่าดว้ยเรือ่งนัน้ ๆ อยา่งไรบา้ง มคีวามเกีย่วเนื่องสมัพนัธก์บับุคคล สถานที ่ เหตุการณ์
อะไรบา้ง และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการสรา้ง รวมตลอดถงึการเกบ็กด/ปิดกัน้ สิง่เหล่านี้ของวาทกรรม
มอียา่งไร (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2549 : 27 – 28)  

หวัใจของการวเิคราะหว์าทกรรมนัน้อยูท่ีก่ารคน้หาว่า ดว้ยวธิกีาร/ดว้ยกระบวนการ ใด ๆ ทีส่ ิง่
ต่าง ๆ ในสงัคมถูกทาํใหก้ลายเป็นวตัถุเพื่อการศกึษา/เพื่อการพดูถงึของวาทกรรม (an object of 
discourse/discursive object) หรอืกค็อืการพจิารณาถงึภาคปฏบิตักิารจรงิของวาทกรรมนัน่เอง ซึง่เป็น
ชุดของความสมัพนัธท์ีม่คีวามสลบัซบัซอ้นในสงัคม (a complex group of relations) ทีเ่ป็นตวักําหนดการ
พดูถงึสิง่นัน้ ๆ ซึง่ชุดของความสมัพนัธท์ีม่คีวามสลบัซบัซอ้นดงักล่าวนี้นัน้ ไมไ่ดด้ํารงอยูใ่นตวัวตัถุธรรม
ของวาทกรรมหรอืโลกแห่งความเป็นจรงิ แต่อยูภ่ายนอกตวัวตัถุธรรมของวาทกรรม และกลบักลายเป็น
ตวักําหนดการดาํรงอยู่ของตวัวตัถุธรรมของวาทกรรมนัน้ๆ อกีต่อหนึ่งในรปูของวาทกรรม ในส่วนของ
ภาคปฏบิตักิารจรงิทีฟู่โก สนใจนัน้เป็นภาคปฏบิตักิารจรงิของวาทกรรมทีส่ําคญั ๆ ในสงัคม (Serious 
Speech Acts) นัน่กค็อืวาทกรรมของผูเ้ชีย่วชาญในแขนงต่างๆ ภาคปฏบิตักิารจรงิของวาทกรรมนัน้
สถาปนาผูพ้ดูใหม้อีํานาจ/ความชอบธรรมในการพดูถงึเรือ่งนัน้ๆ สาํหรบัมุมมองของนกัวเิคราะหว์าท
กรรมแลว้นัน้มองว่า มนุษย ์ เป็นเพยีง รา่งทรง หรอืผูท้ีก่ระทาํตาม/ตอกยํา้/ผลติซํ้า (Enact) กฎเกณฑ์
ของสิง่ทีพ่ดู มากกว่าทีจ่ะคดิคน้หรอืสรรสรา้งระบบ/กฎเกณฑใ์หม่ขึน้มา อปีระเดน็หน่ึงทีเ่ป็นประเดน็
สาํคญัเกีย่วกบัเรือ่งของการวเิคราะหว์าทกรรมคอื ในการวเิคราะหว์าทกรรมนัน้มไิดอ้ยูท่ีว่่าคาํพดู หรอื
สิง่ต่าง ๆ เหล่านัน้เป็นจรงิ หรอืเป็นเทจ็ ในการวเิคราะหว์าทกรรมไมไ่ดส้นใจในประเดน็เหล่านี้มาก
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เท่าไรนกั หากแต่ความสนใจกลบัอยูท่ีก่ฎเกณฑช์ุดหนึ่ง ทีเ่ป็นตวักํากบัใหก้ารพดู/กระทํานัน้เป็นไปได ้
และกฎเหล่าน้ีนัน้กฝ็งัแฝงอยูภ่ายในตวัของวาทกรรมเอง (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2549 : 29 – 30)  

ในกระบวนการ/ขัน้ตอนในการวเิคราะหว์าทกรรม จะเริม่ต้นดว้ยคาํถามทีด่เูหมอืนงา่ยและมี
ความเป็นรปูธรรมสงูว่า อะไรคอืสิง่ทีก่ําลงัพดูถงึ/ศกึษาถงึ หรอืวาทกรรมของสิง่นัน้คอือะไร ซึง่การตัง้
คาํถามดงักล่าวนัน้เป็นการตัง้คาํถามทีต่ ัง้ขึน้เพื่อตอ้งการตรวจสอบหรอืสบืคน้ว่าเอกลกัษณ์และ
ความหมายของสิง่ทีถู่กตัง้คาํถามถงึนัน้ว่าถูกสรา้งขึน้มาไดอ้ยา่งไร และมกีารเปลีย่นแปลงอย่างไรบา้ง 
เพื่อศกึษาถงึชุดกฎเกณฑท์ีเ่ป็นตวักําหนด/สรา้งความหมาย (Forms) ใหก้บัสิง่ทีถู่กตัง้คาํถามดงักล่าว
นัน้ ซึง่จะช่วยทําใหเ้ราเหน็ถงึโยงใยของความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจในสงัคมทีส่ ิง่สิง่นัน้ดาํรงอยู่ ทัง้ยงัช่วย
ใหเ้หน็ถงึความลื่นไหลเปลีย่นแปลงดว้ย 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 ในการดําเนินการวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื 1) การประมวลหรอืรวบรวมคําศพัทท์ีเ่กีย่วกบั
การพนนั และ 2) การศกึษาผลกระทบจากวาทกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพนัน ซึง่จะใชก้ระบวนการ
เดยีวกนัดงัน์ี้ 
 

1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต งานวิจยั วิทยานิพนธ ์ 
ผูว้จิยัไดศ้กึษา รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร สิง่พมิพ ์ งานวจิยั วทิยานิพนธจ์ากห้องสมดุของ

มหาวทิยาลยัต่างๆ และใช้วธิวีจิยัเชงิปรมิาณเพื่อหาคาํตอบว่าวาทกรรมใดทีป่รากฏมากทีสุ่ด โดยการ
สบืคน้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์หรอือนิเตอรเ์น็ต โดยเฉพาะจาก Google  พมิพค์าํทีต่อ้งการคน้หา ซึง่
คาํคน้หาหลกัคอื “พนัน” และมคีาํอื่นๆประกอบดว้ย เช่น  คนไทย, ลม้เหลว, ไฟไหม,้ รวย, ชวีติ, นิสยั, 
ล่มจม, มา้, ตู,้ บอล, เลอืกตัง้, ดารา เป็นตน้ 

 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูท่ี้มีประสบการณ์  
ผูว้จิยัใชก้ระบวนการสบืคน้ขอ้มลูซึง่เป็นวธิกีารเชงิคุณภาพ โดยการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้เป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการกบัผูม้ปีระสบการณ์เรือ่งการพนัน ซึง่จะมทีัง้ผูท้ีเ่ล่นเองและผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิคน
เล่น ส่วนสถานทีท่ีใ่ชท้ัง้ภายในบรเิวณสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาวทิยาลยัมหดิล 
และนอกสถานที ่

 
3. รวบรวมข้อมลู จดัหมวดหมู่ 
หลงัจากทีไ่ดข้อ้มลูมาแลว้กนํ็ามารวบรวมไวเ้ป็นแหล่งเดยีวกนั ต่อมากค็ดักรองขอ้มลูโดยการใส่

ช่องตารางตามทีอ่อกแบบไว ้ดงัตวัอยา่ง 
 

ล าดบั วนั เดือน 
ปี ท่ี

น าเสนอ 

วาทกรรมท่ี
ปรากฏ 

บริบท
วาทกรรม 

ประเภท
ส่ือ 

ผูผ้ลิตวาทกรรม 
/ ผูผ้ลิตซ า้ 

แหล่งท่ีมา 

1 ม.ิย.-53 พนนัเพื่อเชยีร์
บอลสนุก 

พนนับอล บลอ็ก
ออนไลน์ 

แตน ราตร ีวทิวสั http://www.oknation.ne
t/blog/print.php?id=612
043 

2 17-ม.ีค.-
51 

การพนนัไม่มี
คุณค่าในทาง
เศรษฐศาสตร ์

บ่อน
กาสโิน 

เวบ็ไซต ์ จริาย ุ แสงเลก็ 
นศ.มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

http://www.socialwarni
ng.m-
society.go.th/socwarn/
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ไม่ใช่การผลติ 
เป็นการโอน
เงนิจากคนหนึ่ง
ไปใหอ้กีคน
หนึ่ง 

data/views.php?record
ID=4665 

3 ก.พ.-45 การพนนัซมึ
เขา้สายเลอืก
คนไทย
หมดแลว้ 

บ่อน บทความ
ออนไลน์ 

เครอืวลัย ์ http://www.asoke.info/
09Communication 

4 18-ม.ิย.-
53 

การพนนัไม่
เคยทาํใหใ้คร
รวย, การเล่น
พนนัมนัเป็น
แฟชัน่ เหมอืน
เป็นการสบู
บุหรี,่ พนนั
บอลเล่นง่าย
และไดเ้งนิง่าย
กว่าเล่นหวย 
ทาํใหค้นยงัเล่น
กนัไม่เลกิ 

พนนับอล เวบ็ไซต ์ เจีย๊บ เชญิยิม้ , 
บอล เชญิยิม้, 
แตน ราตร ีวทิวสั 
, กาํป ัน้ บาซ,ู 
นายวรวฒุ ิ อฐั
มพร นกัเรยีนจาก
โรงเรยีนชื่อดงั 

http://www.socialwarni
ng.m-society.go.th/ 

5   การพนนัมอียู่
ทุกสงัคม 
เน่ืองจาก
มนุษยม์คีวาม
ตอ้งการเสีย่ง 
ตอ้งการใหห้วั
ใจเตน้แรง แลว้
อะไรจะลุน้ได้
เท่ากบัการ
พนนัเป็นไม่มี
อกีแลว้ 

บ่อน หวย 
หุน้ บอล  

บทความ
วจิยั

ออนไลน์ 

ผลการวจิยัของ 
เรื่อง เศรษฐกจิ
การพนนั : 
ทางเลอืกเชงิ
นโยบาย   ศนูย์
ศกึษา
เศรษฐศาสตร์
การเมอืง คณะ
เศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์ 

http://www.pran37.com
/ 

 
เมือ่ไดข้อ้มลูไวใ้นทีเ่ดยีวกนัแลว้ กนํ็าขอ้มลูเหล่านัน้มาจดัหมวดหมู ่เช่น หมวดการพนนักบัคน

ไทย การพนนักบัความรวย ผพีนนั การกล่าวถงึพนันในเชงิเปรยีบเทยีบ เหตุผลในการเล่นการพนนั สื่อ
กบัการพนนั ผลกระทบของการพนนั วาทกรรมขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการพนัน และวาทกรรมอื่นๆ ที่
เกีย่วกบัการพนนั 
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4. วิเคราะหข้์อมลู 
หลงัจากทีร่วบรวม และจดัขอ้มลูเป็นหมวดหมูแ่ลว้ กค็ดัเลอืกวาทกรรมทีถู่กผลติซํ้าบ่อยๆ และ

มเีรือ่งของความรู ้อํานาจ และความจรงิเขา้มาเกีย่วขอ้ง จนกลายเป็นวาทกรรมทีม่พีลงัอํานาจ  
ลาํดบัต่อมา ผูว้จิยันําวาทกรรมเหล่านี้มาเป็นขอ้ความทีใ่ชค้น้หาใน Google เพื่อจะศกึษาดวู่ามี

การผลติซํ้ามากน้อยเพยีงไร และใครเป็นผูผ้ลติวาทกรรมนี้ และผลติขึน้เพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร  
หลงัจากนัน้นําผลทีไ่ดม้าประมวลและอธบิายปรากฏการณ์ของวาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนัน

ทีเ่กดิขึน้ 
 

5. สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 ขัน้ตอนสุดทา้ยของการดําเนินการวจิยั เป็นการสรปุผลและอภปิรายผลการวจิยัวาทกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการพนนัและผลกระทบจากวาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

  
จากการดําเนินงานวจิยัไดผ้ลการวจิยั 3 ลกัษณะ คอื 1) วาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนั 2)

ผลกระทบจากวาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนัน  และ 3) คาํศพัทท์ีเ่กีย่วกบัการพนนัในวงการต่างๆ 
 

4.1 วาทกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพนัน  
 จากการศกึษารวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการพนนั ไมว่่าจะเป็นข่าว บทความ เอกสาร ทศันคติ
ต่างๆ จากสื่อออนไลน์บนอนิเตอรเ์น็ต  พบว่ามคีาํพดูหรอืวาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนัทีถู่กผลติขึน้
จากแหล่งต่างๆ ทัง้จากสถาบนัชัน้นําทางสงัคม ตวับุคคล และสื่อสารมวลชน อยู่มากมายหลายประเภท
และหลายคาํ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นประเดน็หลกัซึง่มคีาํต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
  
 4.1.1 วาทกรรม “การพนัน” ในสถาบนัศาสนา พระมหากษตัริย ์และชาติ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีว่่าดว้ยการพนันซึง่อยูใ่นเอกสารต่างๆ ทีถู่กผลติขึน้จาก
สถาบนัหลกัในสงัคมอดตี เช่น สถาบนัศาสนา สถาบนักษตัรยิ ์ และภายหลงัการเปลีย่นแปลงการ
ปกครองสู่สถาบนัชาต/ิรฐั ซึง่ความรูท้ีถู่กสรา้งจากสถาบนัต่างๆ เหล่านี้ถูกทาํใหก้ลายเป็นความเชื่อ 
ความศรทัธา และเป็นกตกิาของสงัคมในการกํากบัพฤตกิรรมของผูค้นในยคุก่อนการเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง ก่อนจะมอีทิธพิลของสื่อสารมวลชนสมยัใหมเ่ขา้มาแทนที ่ และเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการ
ถ่ายทอดวาทกรรม ความรู ้ ความจรงิใหก้บัคนในยคุปจัจุบนั จะสงัเกตไดว้่าวาทกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพนนันัน้ ลว้นถูกนิยามความหมายและใหคุ้ณค่าในดา้นลบ หรอืเป็นกจิกรรมทีม่ผีลในการสรา้ง
ความเสื่อมเสยีแก่ผูค้นและสงัคม เช่น 
 -  การพนันกบัศาสนาพทุธ 
 วาทกรรมการพนนัทีถู่กบรรจไุวใ้นพระไตรปิฎก เล่มที ่๑๑ พระสุตนัตปิฎก เล่มที ่๓ ทฆี
นิกาย ปาฎกิวรรค สงิคาลกสตูร (๑๓) กล่าวว่า 
 “ดกูรคฤหบดบีุตร อรยิสาวกละกรรมกเิลสทัง้ ๔ ไดแ้ลว้ ไมท่าํบาปกรรมโดยฐานะ ๔ และไม่
เสพทางเสือ่มแห่งโภคะ ๖ อรยิสาวกนัน้เป็นผู ้ปราศจากกรรมอนัลามก ๑๔ อย่างนี้แลว้ ยอ่มเป็นผูป้กปิด
ทศิ ๖ ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ ชาํนะโลกทัง้สอง และเป็นอนัอรยิสาวกนัน้ปรารภแลว้ ทัง้โลกนี้และโลกหน้า เบื้อง
หน้าแต่ตายเพราะกายแตก อรยิสาวกนัน้ยอ่มเขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค ์ ฯ อรยิสาวกยอ่มไมเ่สพทางเสือ่ม
แห่งโภคะ ๖ เป็นไฉน ดกูร คฤหบดบีุตร การประกอบเนืองๆ ซึง่การดืม่น้ําเมาคอืสุราและเมรยัอนัเป็น
ทีต่ ัง้แห่ง ความประมาท เป็นทางเสือ่มแห่งโภคะประการ ๑ การประกอบเนืองๆ ซึง่การ เทีย่วไปในตรอก
ต่างๆ ในกลางคนื เป็นทางเสือ่มแห่งโภคะประการ ๑ การเทีย่ว ดมูหรสพเป็นทางเสือ่มแห่งโภคะประการ 
๑ การประกอบเนืองๆ ซึง่การพนนัอนั เป็นทีต่ ัง้แห่งความประมาท เป็นทางเสือ่มแห่งโภคะประการ ๑ 
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การประกอบ เนืองๆ ซึง่การคบคนชัว่เป็นมติร เป็นทางเสือ่มแห่งโภคะประการ ๑ การประกอบ เนืองๆ 
ซึง่ความเกยีจครา้น เป็นทางเสือ่มแห่งโภคะประการ ๑ ฯ”  
 จะเหน็ไดว้่าการพนันคอืสิง่ทีศ่าสนาพุทธอนัเป็นร่มเงาขนาดใหญ่ปกคลุมพืน้ทีค่วามคดิของ
คนสยามในอดตียดึถอืปฏบิตัติาม ไดก้ําหนดใหเ้ป็นสิง่ทีค่นในสงัคมมคิวรยดึถอืหรอืนํามาปฏบิตั ิ โดยคํา
ว่าการพนนันัน้ ถูกรวมเป็น “อบายมขุ” ทีแ่ปลว่า ทางแห่งความฉิบหาย ทางแห่งความเสื่อม สาเหตุให้
ถงึความเสื่อม ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคอื 1) อบายมขุ 4 และ 2) อบายมุข 6  
 อบายมขุ 4 ไดแ้ก่ การเป็นนกัเลงหญงิ เป็นนกัเลงสุรา เป็นนกัเลงการพนนั และการคบคน
ชัว่เป็นมติร ส่วน อบายมุข 6 คอื ช่องทางของความเสื่อม ทางแห่งความพนิาศ เหตุยอ่ยยบัแห่งโภค
ทรพัย ์ ไดแ้ก่ ดื่มน้ําเมา เทีย่วกลางคนื เทีย่วดกูารเล่น เล่นการพนนั คบคนชัว่เป็นมติร และเกยีจครา้น
การทํางาน โดยในแต่ละประเดน็จะส่งผลใหเ้กดิโทษแก่ผูห้ลงใหลไปกบัอบายมขุนัน้ๆ ทีแ่ตกต่างกนัไป 
สาํหรบัโทษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนั ไดถู้กกําหนดไว ้6 อยา่ง ไดแ้ก่ ตดิการพนัน มโีทษ 6 อยา่ง คอื 1.ผู้
ชนะยอ่มก่อเวร 2.ผูแ้พย้อ่มเสยีดายทรพัยท์ีเ่สยีไป 3.ความเสื่อมทรพัยใ์นปจัจุบนั 4.ถอ้ยคาํของคนเล่น
การพนนั ซึง่ไปพดูในทีป่ระชุมฟงัไมข่ึน้ 5.ถูกมติรอมาตยห์มิน่ประมาท และ 6.ไมม่ใีครประสงคจ์ะ
แต่งงานดว้ย เพราะเหน็ว่า ชายนกัเลงเล่นการพนนัไมส่ามารถจะเลีย้งภรรยา ซึง่นอกจากจะกํากบั
พฤตกิรรมของตวับุคคลแลว้ การพนันยงัเชื่อมโยงไปถงึการกําหนดพฤตกิรรมการเลอืกคบบุคคลเป็น
มติรดว้ยคอื ศาสนาระบุไวว้่าใหบุ้คคลไมค่วรเลอืกคบคนชัว่เป็นมติร เพราะจะทําใหเ้ป็นนกัเลงการพนนั 
เป็นตน้ 
 
 -  การพนันในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช 
 หลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ดก้ล่าวถงึการพนนัในแผ่นดนิสยาม ว่าปรากฏขึน้เมือ่ประมาณ
ปี พ.ศ.1450 โดยการเล่นการพนันชนิดนี้เรยีกว่า “กําถัว่” และในแผ่นดนิสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ
ประมาณปี พ.ศ. 2100 ตรงกบัสมยักรงุศรอียธุยากม็กีารเล่นการพนนัทีเ่รยีกว่า “โป” ซึง่จากหลกัฐาน
บนัทกึของลาลแูบร ์ อคัรราชทตูฝรัง่เศส ซึง่พระเจา้หลุยสท์ี ่ 14 ส่งเขา้มาเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัสยามใน
สมยัสมเดจ็พระนารายณ์ ในปี พ.ศ. 2230 ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่า ชนชาวสยามในสมยัดงักล่าวนิยมชมชอบ
การละเล่นการพนนัเป็นอนัมาก ดงัทีล่าลแูบรบ์นัทกึไวว้่า 
 ‚ชาวสยามอยูข่า้งค่อนรกัเล่นการพนันเสยีเหลอืเกนิ จนถงึจะยอมผลาญตวัเองใหฉ้ิบหายได้ 
ทัง้เสยีอสิรภาพความชอบธรรมของตวัหรอืลกูเตา้ของตวั ดว้ย ในเมอืงนี้ใครไมม่เีงนิพอจะใชเ้จา้หนี้ไดก้็
ตอ้งขายลกูเตา้ของตวัเองลงใชห้นี้สนิ และถา้แมถ้งึเช่นนี้แลว้กย็งัมพิอเพยีง ตวัของตวัเองกต็อ้งกลายตก
เป็นทาส การละเล่นพนันทีไ่ทยรกัเป็นทีสุ่ดนัน้กค็อื ตกิแตก ชาวสยามเรยีกว่า สะกา...‛  
 นอกจากนัน้แลว้รปูแบบการเล่นการพนนัซึง่เป็นทีน่ิยมมกัจะใชส้ตัวต์ัง้แต่ขนาดเลก็ เช่น 
จิง้หรดีและปลากดั ไปจนถงึสตัวข์นาดใหญ่ เช่น ววั ควาย หรอืชา้ง และทีนิ่ยมมาถงึปจัจบุนัคอื “ไก่ชน” 
สาํหรบัการพนนัประเภทไก่ชนนี้ ไดถู้กนํามาเชื่อมโยงกบัเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรท์ีจ่ารกึขึน้เป็น
ตํานาน เพื่อทาํหน้าทีใ่นการเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของสถาบนักษตัรยิโ์ดยเนื้อความในตํานานพอ
สรปุไดว้่า “เมือ่ประมาณปี พ.ศ. 2110 สมเดจ็พระนเรศวร ทรงชนไก่กบัพระมหาอุปราชา มงักะยอชวา 
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ผลปรากฏว่าไก่ชนของพระมหาธรรมราชากลบัเป็นฝ่ายแพไ้ก่ชนของสมเดจ็พระนเรศวร ทาํใหพ้ระมหา
อุปราชาทรงพโิรธมาก เกดิโมหะตรสัเสยีดสเีหยยีดหยามสมเดจ็พระนเรศวร ว่า ‛ไก่เชลยตวันี้เก่งจรงินะ‛ 
สมเดจ็พระนเรศวรจงึตรสัโต้ตอบเป็นเชงิทา้อยูใ่นทวี่า ‛ไก่ตวันี้อยา่ว่าแต่ตพีนนัชนเอาเดมิพนัเลย ถงึชน
เอาบา้นเอาเมอืงกนัเมือ่ไรกไ็ด‛้ ซึง่จากตํานานดงักล่าวพบว่า วาทกรรมอนัเกดิขึน้จากตํานานการชนไก่
ของสมเดจ็พระนเรศวรไดถู้กนํามาใชอ้้างองิและเชื่อมโยงเพื่อสนบัสนุนวาทกรรมที่มองว่าการเล่นการ
พนนัเป็นเรือ่งปรกตธิรรมดาของสงัคมไทย เพราะแมแ้ต่สถาบนักษตัรยิใ์นอดตียงันําการพนันมาเป็น
กจิกรรมเพื่อปะทะกบัฝา่ยตรงขา้ม 
 นอกจากนัน้การพนนัรปูแบบอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยถูกระบุว่าเกดิขึน้จากการทีป่ระเทศ
ไทยเริม่ตดิต่อทาํมาคา้ขายกบัชาวต่างชาตมิากขึน้ จงึส่งผลใหก้ารพนันรปูแบบใหมก่ห็ลัง่ไหลเขา้มาเพิม่
เป็นลาํดบั และหน่ึงในการพนนัทีป่รากฏขึน้และไดร้บัความนิยมคอื การเล่นถัว่โป ซึง่มขีอ้สนันิษฐานที่
น่าเชื่อถอืไดว้่า เขา้มาเป็นครัง้แรก ในสมยัอยธุยาตอนปลาย ระหว่างปี พ.ศ.2231 - 2275 ซึง่รฐัในสมยั
ดงักล่าวอนุญาตใหม้กีารเล่นการพนัน แต่มกีารเกบ็ภาษเีขา้สู่กองคลงัของรฐั 
 จากการทบทวนเอกสารทีร่ะบุถงึการพนนัในสมยัอยธุยาพบว่า รฐัศูนยก์ลางมไิดอ้นุญาตให้
คนในแผ่นดนิสยามเล่นการพนนั แต่กม็ไิดก้ระทําการหา้มปรามอยา่งจรงิจงั ทัง้นี้จากการวเิคราะห์
อาจจะเป็นผลจากการทีใ่นสมยัดงักล่าวอํานาจในการหา้มปรามประชาชนยงัไมท่ัว่ถงึ ผนวกกบับรบิท
ทางสงัคมลและการเมอืงทีย่งัครกุรุน่ไปดว้ยไฟสงครามจากอาณาจกัรใกลเ้คยีง ดงันัน้วธิกีารหา้มปรามมิ
ใหป้ระชาชนเล่นการพนนัจงึปรบัเปลีย่นเป็นการเกบ็ภาษ ี และออกกฎหมายหา้มปรามเฉพาะขา้ราชการ 
ดงัทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ไดท้รงนิพนธเ์อาไวใ้น ประชุมพงศาวดาร 
ภาคที ่17 เรือ่งตํานานการเลกิบ่อนเบีย้และเลกิหวยไวว้่า  
 “ในการจดัเกบ็อากรบ่อนเบี้ยนัน้ เดมิทเีกบ็เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการรกัษาบ่อน หรอืใหเ้ป็น
ค่าปว่ยการ หรอืเงนิเดอืนแก่ผูร้กัษาบ่อน มไิดม้คีวามมุง่หมายในการจดัเกบ็เพือ่เป็นผลประโยชน์ใหแ้ก่
รฐั วธิกีารเกบ็อากรบ่อนเบี้ยในสมยันัน้ นายบ่อนจะไม่เกีย่วขอ้งกบัการเล่น จะมเีฉพาะพวกนกัเลงบ่อน
ผลดักนัเป็นเจา้มอื โดยนายบ่อนจะคอยเกบ็ส่วนลดจากผูท้ีไ่ดเ้งนิจากการพนนั ซึง่เรยีกว่าการเกบ็หวั
เบี้ย และธรรมเนียมการเกบ็หวัเบี้ยน้ีไดม้กีารใชก้นัจนกระทัง่สมยัรตันโกสนิทร์ ต่อมาเมือ่มกีารเล่นโป
เกดิขึน้ จงึเปลีย่นใหน้ายบ่อนเป็นเจา้มอืแต่เพยีงผูเ้ดยีว ถงึแมร้ฐัจะไดภ้าษจีากโรงบ่อนเบี้ยมากเพยีงใด
กต็าม แต่กไ็มม่นีโยบายสนับสนุนใหค้นไทยเล่นการพนัน เช่น ในสมยัสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศมกีาร
หา้มไมใ่หข้า้ราชการเล่นการพนัน และหากขา้ราชการผูใ้ดฝา่ฝืน ตอ้งระวางโทษเฆีย่นต ี 90 ท ี พรอ้มทัง้
ถอดยศบรรดา ศกัดิล์งเป็นไพร”่ เป็นตน้ 
 วาทกรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึค่านิยมของรฐัทีน่ิยามและใหคุ้ณค่าของการพนันว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่
เหมาะสมกบัวถิปีฏบิตัขิองคนในสงัคมปรากฏอย่างชดัเจนอกีครัง้ในสมยักรุงรตันโกสนิทร ์ แต่กย็งัคง
ไมไ่ดม้กีารปราบปรามอย่างจรงิจงั ดงัจะเหน็ไดจ้ากในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุา
โลกมหาราช (รชักาลที ่1) ทรงไมเ่หน็ดว้ยทีจ่ะใหเ้ล่นการพนนัหรอืเล่นเบีย้แบบสมยัธนบุร ีแต่ยงัคงยอม
ใหม้บี่อนเบีย้อยูบ่า้งโดยเกบ็อากรแผ่นดนิ อยา่งไรกต็าม ทรงเครง่ครดัเรือ่งการพนัน กบัการดื่มสุรามาก
ขึน้กบัขา้ราชการดว้ยการออกพระราชกําหนดเมือ่ปี พ.ศ. 2325 หา้มขา้ราชการเล่นบ่อนเบีย้และเสพสุรา 
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ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั (รชักาลที ่2) การเล่น พนนัยงัคงอยูต่่อไปและรฐั
สามารถเกบ็อากรบ่อนเบีย้ไดปี้ละกว่า 260,000 บาท สาํหรบัในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่ 3) เคยมกีารสนับสนุนใหเ้ล่นการพนันเพื่อเกบ็ภาษอีากร ทีเ่รยีกกนัว่าอากรบ่อน
เบีย้และอากรหวย เฉพาะสาํหรบัอากรบ่อนเบีย้นัน้ หมายถงึเงนิทีเ่กบ็จากผูป้ระมลูขอตัง้บ่อนการพนนั
ถัว่และโปในราชอาณาจกัร ซึง่อากรทัง้สองประเทศสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่รฐัเป็นจาํนวนมาก คอืปีละ
กว่า 400,000 บาท ขณะทีใ่นช่วงแผ่นดนิสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่4) ผลของการทีไ่ทย
ไดท้าํสญัญาผกูพนักบัต่างประเทศ จงึส่งผลใหไ้ทยตอ้งยกเลกิภาษผีกูขาดหลายประเภทจนเป็นเหตุให้
รายไดข้องแผ่นดนิลดลง จงึทาํใหร้ฐัศูนยก์ลางตอ้งปรบัปรงุภาษอีากรหลายประเภท และไดก้ําหนดภาษี
การพนนัเพิม่ขึน้จากอากรบ่อนเบีย้ และสามารถเกบ็ภาษไีดส้งูถงึปีละกว่า 500,000 บาท กระทัง่ในรชั
สมยัของสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่5) ดว้ยอทิธพิลความคดิในการสรา้งประเทศใหเ้ป็น
อารยะเทยีบเท่าชาตติะวนัตก จงึทาํใหพ้ระองค์ทรงพจิารณาเหน็ว่า คนไทยตดิการพนนักนังอมแงม เป็น
หนี้เป็นสนิ เสยีผูเ้สยีคนกนัทัว่บา้นทัว่เมอืง ดงันัน้พระองคจ์งึทรงประกาศใหม้กีารเลกิการเล่นการพนัน 
เมือ่วนัองัคาร เดอืนอา้ย แรม 13 คํ่า ปีกุน พ.ศ. 2430 จงึส่งผลใหจ้าํนวนบ่อนการพนนัลดจาํนวนลง
เรือ่ยๆ ซึง่พระองคเ์องทรงมไิดห้่วงว่าเงนิทอ้งพระคลงัจะลดลง กระทัง่ในปี พ.ศ. 2432 พระองคท์รง
ประกาศยกเลกิบ่อนเบีย้ในกรงุเทพฯ อกีปีละ 10 ตําบล และเมือ่ถงึปี พ.ศ. 2441 ทรงประกาศยกเลกิ
บ่อนเบีย้ตามหวัเมอืงในมณฑลต่างๆ จวบจนถงึปี พ.ศ.2460 ในรชัสมยัของพระสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่ 6) พระองคท์รงมพีระราชบญัญตัหิา้มมใิหใ้ครเล่นถัว่โปในราชอาณาจกัรอกีต่อไป 
โดยไดท้รงมปีระกาศปิดบ่อนทัว่ราชอาณาจกัรเมือ่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2460 
(http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=15366) 
 จะสงัเกตไดว้่าถงึแมร้ฐัจะสามารถหาผลประโยชน์ไดจ้ากการเกบ็และขึน้ภาษกีารเล่นการ
พนนัจากเจา้ของบ่อนและผูเ้ล่นการพนนั แต่จากขอ้มลูดงักล่าวสามารถตคีวามไดว้่า รฐัยงัคงมไิดใ้หส้ทิธิ
เสรภีาพอยา่งอสิระแก่ประชาชนใหส้ามารถเล่นการพนัน แต่กบัเพิม่ระเบยีบกฏเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ ขึน้
เพื่อควบคุมและกํากบัประชาชนใหล้ดปรมิาณการเล่นการพนนัลง ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะจากพืน้ฐาน
แนวคดิเดมิของรฐัทีต่ ัง้อยูบ่นหลกัการปกครองแบบทศพธิราชธรรม อนัมศีาสนาพุทธเป็นฐานในการ
ปกครองประชาชน ผนวกกบัอทิธพิลทางความคดิในการสรา้งอารยธรรมของรฐัใหเ้ทยีบเท่ากบัตะวนัตก 
ดงันัน้ดว้ยบรบิททางสงัคมอนัสาํคญัทัง้สองชนิดน้ีจงึส่งผลใหพ้ฤตกิรรมต่างๆ ของประชาชนทีส่่อไปถงึ
กจิกรรมเกี่ยวกบัการพนันหรอือบายมขุจงึเป็นสิง่ทีส่รา้งความเสื่อมเสยีแก่ตนเอง สงัคม และรฐั ซึง่การ
กําหนดคุณค่าของวาทกรรมการพนนัไดถู้กทําใหก้ลายเป็นสิง่ทีบ่ ัน่ทอนคุณค่าของความเป็นประชาชน
ภายใตร้ะบอบการเมอืงการปกครองชนิดใหม ่ ทีแ่ต่งตัง้ขึน้ภายใตแ้นวคดิของคณะราษฎรใ์นสมยัการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
 
 -  การพนันในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ความชดัเจนในการกําหนดคุณค่าและนิยามความหมายของการพนนัว่าเป็นสิง่ทีท่าํให้
บุคคลและสงัคมเสื่อมทราม ปรากฏขึน้อกีครัง้ในยคุการปกครองแบบประชาธปิไตย โดยรฐัไดม้กีารตรา
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กฎหมายการพนนัฉบบัแรกขึน้ในปี พ.ศ. 2473 ซึง่เป็นการรวบรวมกฎหมายการพนนัต่างๆ มาไวใ้นที่
เดยีวกนั และมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัอกีครัง้ โดยออกเป็นพระราชบญัญตักิารพนนัปี พ.ศ. 2478 และมี
การปรบัปรงุขึน้ใหมอ่กี 7 ฉบบั รวมถงึกฎกระทรวงและระเบยีบทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตักิารพนนั 
ฯ รวมทัง้บทบญัญตัใินมาตรา 853 มาตรา 854 และ มาตรา 855 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
แต่พระราชบญัญตักิารพนันพุทธศกัราช 2478 มไิดใ้หค้วามหมายของคาํว่าการพนนัไวโ้ดยตรง แต่จาก
ขอ้มลูพบว่าองคก์ารอื่นทีเ่ป็นสถาบนัหลกัในสงัคมไดใ้หค้วามหมายหรอืคาํจาํกดัความของการพนนัไว้ 
เช่น 1) พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 การพนัน หมายถงึการเล่นเอาเงนิ หรอืสิง่อื่นโดย
อาศยัความฉลาด ความชาํนาญ เล่หเ์หลีย่ม ไหวพรบิและฝีมอืรวมทัง้โชคดว้ย 2) บทบญัญตับิางมาตราของ
พระราชบญัญตักิารพนนั ฯ ไดก้ล่าวถงึลกัษณะการพนนัเอาไว ้ไดแ้ก่ มาตรา 4 ทว ิวรรคสอง บญัญตัวิ่า 
‚คาํว่า ‚การเล่น‛ ใหห้มายความรวมตลอดถงึการทายและการทาํนายดว้ย‛ ซึง่แสดงว่าการพนนัใน
กฎหมายนี้รวมถงึการขนัต่อดว้ย และในมาตรา 5 บญัญตัวิ่า ‚ผูใ้ดจดัใหม้กีารเล่นซึง่ตามปกตยิอ่มจะ
พนนัเอาเงนิหรอืทรพัยส์นิอยา่งอื่นแก่กนั‛ หรอืมาตรา 9 บญัญตัวิ่า ‚การเล่นอย่างใดทีเ่สีย่งโชคใหเ้งนิ
หรอืประโยชน์อย่างอื่นแก่ผูเ้ล่น‛ แสดงความหมายของการพนนัว่าจะตอ้งมกีารเล่นทีม่ลีกัษณะไดห้รอืเสยี
เงนิหรอืทรพัยส์นิกนัในตวั 3) ศาลฎกีาไดว้นิิจฉัยการเล่นทีเ่ป็นการพนนัไวว้่าจะต้องมลีกัษณะทีผู่เ้ล่น
เสีย่งต่อการไดแ้ละเสยี และ 4) คณะกรรมการกฤษฎกีา กรรมการรา่งกฎหมาย กองที ่3 ไดใ้หค้วามเหน็
ถงึลกัษณะของการพนันเอาไวส้รุปความไดว้่า จะถอืว่าเป็นการพนันไดผู้เ้ล่นจะตอ้งเสีย่งต่อการเสยีประโยชน์ 
ดงันัน้จากพระราชบญัญตักิารควบคุมการเล่นการพนนัและการนิยามความหมายของการพนนัจาก
สถาบนัหลกัในสงัคมลว้นเป็นเครือ่งบ่งชีท้ีส่าํคญัในการแสดงใหเ้หน็ว่า การพนันเป็นสิง่ทีป่ระชาชนในรฐั
มคิวรขอ้งเกีย่ว 

จากการนําเสนอใหเ้หน็ถงึการกล่าวถงึวาทกรรมการพนัน ทีถู่กผลติขึน้จากสถาบนัหลกัของ
สงัคมอนัมอีทิธพิลอยา่งสงูต่อการกําหนดความคดิและภาคปฏบิตั ิ ทัง้ในรปูแบบของศลีธรรม จรยิธรรม 
ทีถู่กผลติขึน้จากศาสนาพุทธในการกําหนดใหผู้ศ้รทัธาต่อชุดวาทกรรมนัน้ควรหรอืไมค่วรทีจ่ะปฏบิตัิ
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเล่นการพนัน ซึง่วาทกรรมทีถู่กผลติขึน้จากสถาบนัศาสนาดงักล่าวนี้ 
มไิดม้ผีลโดยตรงต่อคนในสงัคมใหป้ระพฤตปิฏบิตัตินตามชุดความรูท้ีก่ําหนดขึ้นเท่านัน้ แต่ชุดความรู้
ดงักล่าวไดแ้ทรกซมึไปสู่มโนทศัน์ของคนในสงัคมอกีดว้ย ดงัจะเหน็ไดว้่าแมชุ้ดความรูท้ีถู่กผลติขึน้จาก
สถาบนัศาสนาจะไม่มบีทลงโทษอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืเป็นรปูธรรม แต่ขอ้กําหนดหรอืบท 
ลงโทษของชุดความรูท้ีถู่กผลติขึน้จากสถาบนัดงักล่าวนี้ ถูกเชื่อมโยงกบัความเชื่อในเรือ่งนรก สวรรค ์
ความดงีาม ความชัว่รา้ย บุญ กรรม ซึง่ถอืว่าเป็นการทํางานอนัมปีระสทิธภิาพของการนิยามชุดวาท
กรรมทีว่่าดว้ยการพนนัในการตอกยํา้ค่านิยมดา้นลบทีก่ารพนนัสามารถส่งผลต่อบุคคลและสงัคมมใิหพ้งึ
ประพฤตปิฏบิตั ิ เช่นเดยีวกบัสถาบนักษตัรยิ ์ซึง่จากขอ้มลูถงึแมจ้ะนําเสนอใหเ้หน็ว่าสถาบนัชัน้นําสยาม
ไดพ้ึง่พงิประโยชน์จากการเล่นการพนนัดว้ยการเกบ็ภาษ ี แต่การอนุญาตใหม้กีารเล่นดงักล่าวกม็ไิด้
ปล่อยใหเ้ล่นกนัอยา่งอสิระเสร ี ดงันัน้ในทุกยคุสมยั กษตัรยิก์ไ็ดพ้ยายามทีจ่ะจาํกดัขอบเขตของการเล่น
การพนนัใหเ้หมาะสมแก่ยคุสมยั เนื่องจากสถาบนักษตัรยิไ์ดใ้ชห้ลกัทศพธิราชธรรมอนัมฐีานคดิจาก
พระพุทธศาสนามาเป็นหลกัสาํคญัในการปกครองอาณาจกัร กระทัง่บรบิททางสงัคมเปลีย่นแปลงไป 
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ค่านิยมในการใหคุ้ณค่าและการเหน็ความสําคญัของการพนันมน้ีอยลง ทัง้สถาบนักษตัรยิแ์ละสถาบนั
ชาตใินยคุประชาธปิไตยกไ็ดก้ําหนดและนิยามความหมายใหก้ารพนันกลายเป็นสิง่ทีม่คิวรใหป้ระชาชน
เขา้ไปยุง่เกีย่วอยา่งชดัเจน ผ่านบทลงโทษทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น จาํคุก ปรบั ยดึทรพัย ์เป็นตน้  

ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า จากวาทกรรมการพนันทีถู่กผลติขึน้จากสถาบนัหลกัทัง้ 3 สถาบนัที่
ยกตวัอยา่งไวข้า้งตน้ จงึเป็นเครือ่งยนืยนัว่า การพนนั คอืสิง่ทีส่รา้งความเสื่อมใหก้บัมนุษย ์ นําพาไปสู่
ความฉิบหาย สญูเสยีทัง้ทรพัยส์นิ เงนิทอง ทัง้แก่ตวับุคคลและสงัคมประเทศชาติ  
 

 4.1.2 วาทกรรม “การพนัน” ในพ้ืนท่ีปัจจบุนั และสนามของการต่อสู้ของวาทกรรม 
 ปจัจบุนัเราไมส่ามารถปฏเิสธไดเ้ลยว่าเทคโนโลยมีสี่วนสาํคญัต่อการดาํเนินชวีติของมนุษย์
ในทุกมติ ิ ซึง่หนึ่งในเทคโนโลยสีาํคญัทีม่นุษยส์รา้งขึน้คอื ระบบการสื่อสาร ทีส่ามารถเป็นแรงผลกัดนั
อนัมผีลต่อการกระตุน้พฤตกิรรมและทศันคตขิองมนุษยท์ัง้ในแงบ่วกและลบ กระทาํการแสดงบทบาท
และการกระทําผ่านสื่อต่างๆ ถ่ายทอดมายงัประชาชนในวงกวา้ง โดยการกระทาํหรอืขอ้มลูเนื้อหา
ดงักล่าวส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อมวลชน นอกจากนัน้สื่อยงันบัเป็นตวักลางสาํคญัในการ
กําหนดวาทกรรมต่างๆ ว่าสิง่ใดควรเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม ถูก/ผดิ ควร/ไมค่วร และใหคุ้ณค่ากบัสรรพสิง่
ต่างๆ ในสงัคมโลกปจัจุบนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุดผ่านวาทกรรมทีถู่กผลติขึน้จากสถาบนัชัน้นําใน
สงัคมสมยัใหม ่ อนัมปีระเดน็ของระบบทุนนิยม/ผลประโยชน์เขา้มาเกีย่วขอ้งในการผลติวาทกรรมใหค้น
ในสงัคมยอมรบัดว้ย 
 จากการเลง็เหน็ความสําคญัของสถาบนัชนิดใหมท่ีเ่รยีกว่า “ระบบการส่ือสาร” ซึง่มผีล
ในทางการกระทาํโดยตรงต่อผูร้บัสารหรอืคนในสงัคมวงกวา้งผ่านตวัการสาํคญัคอื “วาทกรรม” ในทีน่ี้
คอืการพนันพบว่า ในสื่อปรากฏวาทกรรมเกีย่วกบัการพนนัทีไ่ดถู้กผลติและถูกถ่ายทอดผ่านระบบการ
สื่อสารเป็นจาํนวนมาก ทัง้ในแงข่องการใหคุ้ณค่าและการนิยามว่าเป็นตน้เหตุของการสรา้งความ
เสยีหายต่อบุคคลและสงัคม เช่น 
 ส่ือกบัการพนัน 

 “สือ่” กลายเป็นตวัแปลทีม่อีทิธต่ิอพฤตกิรรมอยา่งชดัเจน ไมว่่าจะเป็นสือ่ไซเบอร ์
หรอืสือ่สิง่พมิพ ์ซึง่เป็นสิง่ทีม่บีทบาทฉุดใหเ้ดก็เขา้สู่อบายมกุไดง้่าย 

 “สือ่” ตวัชี้นําพนันบอล  (ผศ.ดร.กติต ิกนัภยั อาจารยภ์าควชิาสือ่สารมวลชน คณะ
นิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 สือ่มอีทิธพิลอยา่งมากในการชกันําเล่นการพนนัฟุตบอล ทาํใหเ้กดิวฒันธรรมส่งเสรมิ
การพนนั  (ผศ.ดร.กติต ิกนัภยั อาจารยภ์าควชิาสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 ดงันัน้จงึขอนําเสนอชุดวาทกรรมต่างๆ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการพนันทีป่รากฎอยูใ่นสื่อ 
ทัง้ทีเ่ป็นวาทกรรมชุดเดมิในการสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการพนันเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี ทําใหเ้กดิความเสยีหายแก่
บุคคลและสงัคมซึง่ถูกผลติซํ้าผ่านสื่อ และชุดวาทกรรมใหมท่ีพ่ยายามสนบัสนุนค่านิยมชนิดใหม่จาก
ระบบทุนนิยมและการแสวงหาผลประโยชน์ โดยเหน็ว่าการพนนัเป็นสิง่ปรกตธิรรมดา ซึง่วาทกรรมต่างๆ 
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ทีถู่กรวบรวมนี้ ลว้นเป็นวาทกรรมทีถู่กผลติขึน้จากสถาบนั บุคคล และองคก์รต่างๆ ทีม่ผีลต่อการ
กระตุน้การรบัรูแ้ละสรา้งมโนทศัน์แบบต่างๆ ใหก้บัคนในสงัคม ดงันี้ 
  
 -  การผลิตซ ้าด้านลบของวาทกรรมการพนัน 
 เป็นการนําเสนอใหเ้หน็ถงึชุดของภาษาหรอืวาทกรรมในปจัจบุนัทีถู่กผลติและถ่ายทอดจาก
สื่อ อนัมนียัยะหรอืความหมายไปในทศิทางเดยีวกบัชุดวาทกรรมดัง้เดมิทีย่งัมอีทิธพิลของศาสนาพุทธ 
สถาบนักษตัรยิ และสถาบนัชาต ิ ในการปลกูฝงัและนิยามใหก้บัคนในสงัคม ยดึถอืว่าการพนันคอืสิง่ที่
เป็นตน้เหตุแห่งความเสื่อมของบุคคลและสงัคม ไดแ้ก่ 
 - การพนันกบัความรวย 
 จากการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการพนนัและความรวย ผูศ้กึษาจะขอยกตวัอยา่งวาทกรรมที่
เกีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 
 

 การพนนัไมเ่คยทําใหใ้ครรวย (บอล เชญิยิม้) 
 การพนนัไมเ่คยทําใหใ้ครรํา่รวยขึน้มาแน่นอน (ปาลม์ ผูเ้ขยีนบล๊อก) 
 ไมม่ใีครรํา่รวยยัง่ยนืจากการพนัน (สาํนกัขา่วไทย) 
 การพนนัไมเ่คยทําใหใ้ครรํา่รวย (จอหน์ มก๊จก๊) 

 
 ผกีารพนัน 
 จากการรวบรวมขอ้มลูจากสื่อออนไลน์พบว่า มคีาํว่า “ผพีนนัปรากฏ” อยูค่่อนขา้งถี ่ โดยจะ
ขอยกตวัอยา่งวาทกรรม ดงัต่อไปนี้  
 

 โจรปลน้สบิครัง้ไมเ่ท่ากบัไฟไหมบ้า้นครัง้เดยีว แต่ไฟไหมบ้า้น 10 ครัง้ ยงัไมเ่ท่ากบัผี
การพนนัเขา้สงิ  (พระพยอม) 

 ผพีนนัสงิเดก็ไทย (ขา่วจากเวบ็ไซต)์ 
 อยา่ใหผ้พีนันมาสงิเดก็ เดก็ดฟุูตบอลได ้แต่ตอ้งไมม่กีารพนันเขา้มาเกีย่วขอ้ง  

(ทพ.กฤษดา เรอืงอารยีร์ชัต์ รองผูจ้ดัการ สสส.) 
 ผพีนนั โดยเฉพาะพนันบอลไล่ออกจากตวัไดด้ว้ยการใชใ้จและความผกูพนัของ

ครอบครวั 
 เมือ่เล่นมากขึน้ๆ เหมอืนผเีขา้สงิเหน็ผดิเป็นชอบ สามารถทาํไดทุ้กอยา่ง (นาย

วรรณพงศ ์อนินุ่น  ชาวบา้นชุมชนท่าน้ําหวันอน) 
 นิสยัผพีนัน ของขวญัทีห่นูไมอ่ยากได ้ (พาดหวัขา่ว) 
 พฤตกิรรมใชล้กูหลานซื้อหวย,ใหล้กูบอกใบแ้ลว้สุ่มซื้อหรอืมสี่วนแบ่งเมือ่ถูก

รางวลั  เป็นการปลกูฝงัสรา้งนิสยัผพีนันโดยทีเ่ดก็ไมรู่ต้วั  
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 ทัง้นี้ขอ้กงัวลทีต่นเป็นห่วงคอื ครอบครวัไทยกําลงับ่มเพาะใหเ้ดก็กลายเป็นผพีนนั
โดยทีไ่มรู่ต้วั 

 ผพีนนัเป็นแบบนี้ครบั พอเล่นใหม่ๆ มนัทําใหเ้ราตดิใจ  พอหลงัจากนัน้มนักจ็ะดดูคนื
ไปหมด   (วทิวสั ) 

 แมม้เีป็นรอ้ยลา้น ผพีนันกบ็งการใหคุ้ณทุ่มหมดหน้าตกัทัง้รอ้ยลา้นทีม่ ี

 เตอืนผพีนนับอล แนะใหเ้ลกิก่อนฉิบหาย 

  
 วาทกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกบัการพนัน 

 ลุน้พนนักนัตวัโกรง่ 
 จากสิง่เดมิพนัเลก็ๆ น้อยๆ ค่อยๆ ปลกูฝงันิสยัการพนนัไปจนมกีารเดมิพนัดว้ยเงนิ

จาํนวนมากๆ 
 นิสยันกัพนนันี้เป็นกรรมทีเ่ขาสรา้งขึน้มาเอง 
 เกมพนัน ส.ส.  (พาดหวัขา่ว) 
 การพนนัผลเลอืกตัง้กม็วีธิคีดิแบบเดยีวกนักบัการพนันอืน่ๆ เพยีงแต่เป็นนยัยะทาง

การเมอืงเท่านัน้ 
 สูม้าพนนัขนัต่อกพ็อหอมปากหอมคอดกีว่า! 
 ในระดบัชาวบา้น  ใครข่อฝากเป็นคตวิ่า…“เล่นพนนัวนัละนิด  จติแจ่มใส  เล่นพนนั

มากไป    จะบรรลยัทัง้จติใจและอนาคต” 
 พนนับนศรษีะ   (พาดหวัขา่ว) 
 เตอืนพนนัเสีย่งตาย 
 การพนนัไมเ่คยใหป้ระโยชน์กบัใคร 
 เรือ่งการเล่นการพนนัมนัเป็นธรรมดา  
 เป็นธรรมดาเล่นหวยเล่นอะไรไป แต่ไมใ่ช่ว่าเล่นจนหมดตวั 
 ทา้สาบานพนันตายโหง   
 ในเมือ่หวยใตด้นิภาครฐัยงัรบัแทงมาแลว้ เหตุใดไมร่บัแทงพนนัฟุตบอลเสยีดว้ย 
 ชวีติทีป่น่ป้ี แทงบอลจนตอ้งขายตวั  (พาดหวัในรายการตสีบิ) 
 ชวีติปน่ป้ี ถ่ายหนงัเอก็ซ ์/ คา้มนุษย ์  (พาดหวัในรายการตสีบิ) 
 มนัเป็นการพนันทีไ่ดเ้ล่นแลว้ ถอนตวัยาก นอกจากคนทีจ่ติใจมัน่คง (คุณโชค 

รายการตสีบิ) 
 คนทีต่ายเพราะการพนันเกอืบทุกคน กล่าวในช่วงเริม่ต้นเสมอ ว่าพวกเขารูจ้กัหยดุ 

รูจ้กัพอ ทีเ่ล่นกแ็ค่เอาสนุกพอผ่อนคลายและจดุประกายความหวงัทีส่ดชืน่ชัว่ครัง้
ชัว่คราวเท่านัน้ เหมอืนๆกนัไปหมด 

 ตดิพนนับอล ภยัรา้ยทีย่งัป้องกนัได ้
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 อยา่ใชข้อ้อา้งกบัตวัเองว่าแค่พนนัเล่นๆ เท่านัน้ เพราะมนัจะเกดิเป็นพฤตกิรรมทีเ่คย
ชนิ 

 พนนัออนไลน์ภยัรา้ยใกลต้วัคุณ 
 เมือ่ลองเล่นแลว้ถงึแมแ้ค่เพยีงครัง้เดยีวมนักง็่ายต่อการเขา้ไปพวัพนัในวงจรของการ

พนนัออนไลน์จนเป็นเหตุใหต้ดิจนเกดิเป็นหน้ีสิ้นตามมาได้ 
 

 ผลกระทบของการพนัน 
 หากมกีารเปิดไฟเขยีวใหเ้ล่นกนัอย่างเสร ีคนไทยคงจะตดิการพนันกนังอมแงม 
 การพนนันัน้เป็นการทําทรพัยข์องตนใหห้มดไป โดยไมไ่ดม้สีตปิญัญา 
 การพนนัเป็นอบายมุขทีจ่ะนําไปสู่ความเสือ่มของชวีติ 
 พฤตกิรรมขายตวัใชห้นี้พนันบอลสะทอ้นสงัคมลม้เหลว 
 การพนนันํามาซึง่ความเดอืดรอ้นต่อตนเองและครอบครวั 
 พนนัฟุตบอล พนันในบ่อนและพนนักฬีาพื้นบา้น เป็นผลส่วนหนึง่มาจากเพือ่นสนิทที ่

เล่นการพนนัประเภทนี้, การเล่นการพนนัจงึมผีลทางออ้มกบัสงัคมทีม่สี่วนทาํให้
บุคคลอืน่กลายเป็นผูเ้ล่นการพนันไปดว้ย 

 รอ้งเรยีนพนันตูม้า้  ทําชุมชนเสือ่ม (พาดหวัขา่ว) 
 การพนนัฟุตบอลบัน่ทอนคุณภาพชวีติ ทรพัยากรมนุษย ์และความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ  
 การพนนัฟุตบอลก่อใหเ้กดิผลกระทบทีย่ากแก่การควบคุมตามมาอกีมากมาย เช่น 

อาชญากรรม ปลน้ จี ้ลกัขโมย ปญัหาครอบครวั ปญัหาเดก็ใจแตก ธุรกจิรบัจา้งทวง
หนี้ 

 หลุมดาํของการพนนัจะสบูอะไรดีๆ ไปจากชวีติคุณทลีะน้อย ไมว่่าจะเป็นสตยิัง้คดิ 
พลงัแห่งความมชีวีติชวีา ไปจนกระทัง่ความสามารถในการเงยหน้ามองขึ้นสงู 

 การพนนัเป็นเสน้ทางไปสู่ความชัว่รา้ยและการตายไมด่ ีเชือ่ขา่วเถอะครบั! 
 โรคตดิพนนั พษิรา้ย หายนะชวีติ 
 โรคตดิพนนั นีก่เ็ป็นเรือ่งทีน่่าจะขยายใหเ้หน็ภาพกนัชดัๆ  

 เพราะส่งผลรา้ยต่อเนือ่งไดอ้กีหลายดา้นจน "ชวีติหายนะ!!" 
 การพนนั ความยากจน การนอกใจ ทําครอบครวัไทยยคุใหมเ่ปราะบาง 
 นกัวชิาการชี้ครอบครวัไทยเปราะบางเผชญิอบายมุข  ความรุนแรง ยากจนและการ

นอกใจมากขึ้น 
 การเล่นการพนนัทุกประเภทมนัเป็นอบายมขุแห่งความฉิบหาย 
 ทาํใหค้นในชาตมิุง่หวงัการเสีย่งโชคเป็นหลกัในการดาํรงชวีติ 
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 ถา้หากว่ามนุษยชาตใินประเทศนัน้ๆ หมกมุ่นกบัการพนันมากเกนิไป กจ็ะทาํใหก้าร
พฒันาประเทศลม้เหลว ไมว่่าเป็นการพฒันาในทางเศรษฐกจิ  หรอืในทางสงัคม หรอื
ในทางการเมอืง 

 ถา้คนมวัเมาอยูก่บัการเล่นการพนนั ไมท่ํามาหากนิ กจ็ะทาํใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิ
ล่าชา้ ไม่มกีารเพิม่ผลผลติ 
 

 - การสร้างวาทกรรมการพนันให้เป็นเรือ่งปรกติธรรมดา 
 จากการสงัเกตชุดวาทกรรมทีถู่กผลติและแพรห่ลายอยูใ่นสื่อสารมวลชนปจัจบุนัพบว่า ชุด
วาทกรรมหลายชุดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนัทีแ่ต่เดมิเคยถูกนิยามความหมายและนิยามคุณค่าใหเ้ป็นสิง่ที่
ผดิ ไดถู้กกลไกของระบบทุนนิยมและประเดน็เรือ่งผลประโยชน์ทีแ่ทรกซมึเขา้สู่สถาบนัหลกัทางสงัคม 
ปรบัเปลีย่นความหมายและนิยามคุณค่าในรปูแบบใหมใ่หม้กีลายเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง ธรรมดา ตวัอยา่งเช่น 
 
 การพนันกบัคนไทย 
 จากการรวบรวมขอ้มลูในสื่อออนไลน์พบว่า คาํว่า “การพนนัอยูคู่่กบัสงัคมไทย” และคาํทีม่ ี
ความหมายคลา้ยกนั ไดป้รากฏอยูบ่่อยครัง้  โดยจะขอยกตวัอยา่ง ดงัต่อไปนี้ 

 การพนนัคู่กบัสงัคมไทย 
 การพนนัอยูคู่่กบัสงัคมไทย 
 การพนนักย็งัอยูคู่่กบัสงัคมไทยเรือ่ยมา แยกไมอ่อกตดัไมข่าด 
 การพนนัซมึเขา้สายเลอืกคนไทยหมดแลว้  
 การพนนัมอียูทุ่กสงัคม เนือ่งจากมนุษยม์คีวามตอ้งการเสีย่ง ตอ้งการใหห้วัใจเตน้แรง 

แลว้อะไรจะลุน้ไดเ้ท่ากบัการพนันเป็นไมม่อีกีแลว้ 
 ผกีารพนนักบัคนไทยนัน้มนัซมึลกึเขา้กระดกูดาํ แมก้ระทัง่นกัโทษถูกคุมขงัยงัเล่นการ

พนนั 
 การพนนัคู่กบัคนไทย 
 แต่กเ็ป็นทีร่บัรูก้นัว่า คนไทยนัน้นิยมเล่นการพนนัเป็นอยา่งมาก 
 ชาวสยามอยู่ขา้งค่อนรกัเล่นการพนนัเสยีเหลอืเกนิ จนถงึจะยอมผลาญตวัเองใหฉ้ิบหาย

ได ้
 ในสมยัรชักาลที ่5 พระบาทสมเดจ็พระปิยมหาราชกท็รงพจิารณาเหน็ว่า คนไทยตดิการ

พนนักนังอมแงม 
 ตัง้แต่อดตีมาสงัคมไทยลว้นแลว้ แต่มเีรือ่งการพนนัเกีย่วขอ้งอยูร่อบตวั 
 ฉะนัน้การพนนัผลการเลอืกตัง้จงึไมใ่ช่เรือ่งแปลก หรอืเป็นเรือ่งใหม่ทีก่ําลงัเกดิขึน้  แต่

อยูคู่่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน 
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 การพนนั" คอืวฒันธรรมพื้นฐาน ของคนไทย(หลายคนถงึแมจ้ะเป็นเมอืงพุทธ) แต่
โบราณ ทีม่นัยงัอยูคู่่กบัความสงัคมไทย มาชา้นานถงึแมจ้ะขา้มน้ําขา้มทะเลกย็งัอุตส่าห์
ตามไปเล่นถงึที ่(ประเทศเพือ่นบา้น) 
 สงัคมการพนัน 
 ไมว่่าการพนันจะถูกหรอืผดิกฎหมาย คนไทยกย็งัคงจะตอ้งเล่นการพนันอยูน่ัน่เอง 
 การใชต้รรกะทีผ่ดิๆของคนไทยทําใหเ้ราเกดิทศันคตทิางสงัคมทีผ่ดิๆมานาน ว่าเราเป็น

ชาตทิีน่ิยมเล่นการพนัน ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้กเ็ปล่าทัง้เพ 
 มผีูอ้า้งว่า คนไทยมนีิสยัชอบเล่นการพนัน หา้มอย่างไรกไ็มอ่ยู ่ปราบอยา่งไรกไ็มห่มด 
 การพนนัเป็นมรดกของมนุษยชาต ิ

 
 จากตวัอยา่งทีย่กมาขา้งตน้ จะพบว่าคนส่วนใหญ่มกัจะคดิไปกรอบของ การพนันกบัคน
ไทยเป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่กนัมาอยา่งชา้นาน หรอือาจจะเรยีกไดว้่าซมึเขา้สายเลอืดไปแลว้ 
 
 การกล่าวถึงพนันในเชิงเปรียบเทียบ 
 มวีาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

 การพนนัไมม่คีุณค่าในทางเศรษฐศาสตร ์ไมใ่ช่การผลติ เป็นการโอนเงนิจากคนหนึง่
ไปใหอ้กีคนหนึง่ ไมเ่พิม่รายไดห้รอืเกดิคุณค่าใดๆ แก่สงัคม 

 การเล่นพนนัมนัเป็นแฟชัน่ เหมอืนเป็นการสูบบุหรี ่
 การพนนัเปรยีบเป็นเหมอืนผ ีถา้ใครลองไดต้ดิ ไดห้ลง ไดเ้ขา้ไปแลว้มนัมดืมนจนหา

ช่องออกไมไ่ด ้ตอ้งหมดเน้ือหมดตวั 
 พนนับอล พนันชวีติ 
 การพนนัเลอืกตัง้ถอืเป็นการซื้อเสยีงอยา่งหนึง่ 
 การพนนัถอืเป็น "เงนิโอน" (tranfer) มใิช่ "รายได"้ (income) 

 
 เหตผุลในการเล่นการพนัน 

 พนนับอลเพือ่เชยีรบ์อลสนุก  (แตน ราตร ีวทิวสั) 
 พนนับอลเล่นง่ายและไดเ้งนิงา่ยกว่าเล่นหวย ทําใหค้นยงัเล่นกนัไมเ่ลกิ 
 เดก็ไทยแทงพนนัฟุตบอล 2 ลา้นกว่าคน เพราะเหตุผลฮติเล่นตามเพือ่น 
 สาเหตุทีเ่ริม่เล่นการพนันเป็นเพราะเหน็พ่อเล่นทุกวนั จนคดิว่าเป็นเรือ่งปกต ิจงึ

ทดลองเล่น 
 พนนัเพือ่สนุก 
 เล่นการพนนัจรงิแต่เป็นการเล่นแกเ้หงาเท่านัน้  (จอหน์ มก๊จก๊) 
 เราเล่นคลายเหงา  (จอหน์ มก๊จก๊) 
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 ปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหเ้ดก็ตดัสนิใจเล่นพนนัมาจากคนใกลช้ดิหรอืคนทีรู่จ้กัของเดก็
เหล่านี้ มพีฤตกิรรมเล่นพนันใหเ้ดก็รบัรู้ 

 
- สนามของการปะทะของวาทกรรมการพนัน 
จากการสํารวจชุดวาทกรรมต่างๆ ทีถู่กสื่อสารออกทางสื่อสารมวลชนซึง่มผีลโดยตรงต่อ

การรบัรูข้องผูร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นประชาชนส่วนใหญ่ในสงัคม พบว่ามชีุดวาทกรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ
ขดัแยง้ของทศันคตขิองผูส้ ื่อสาร ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการต่อสู/้ปะทะกนัของความคดิในการเลอืกทีจ่ะใช้
ชุดวาทกรรม ระหว่างชุดวาทกรรมดัง้เดมิทีว่่าการพนนัเป็นสิง่ไมด่กีบัชุดวาทกรรมใหมท่ีถู่กปลกูฝงัว่า
การพนนัเป็นเรือ่งธรรมดาในสงัคม นอกจากนัน้การปรากฎของวาทกรรมในพืน้ทีก่ารสื่อสารยงัถอืเป็น
พืน้ที/่สนามของการปะทะกนัระหว่างชุดวาทกรรมอกีดว้ย ตวัอยา่งเช่น   

 
 วาทกรรมข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัการพนัน 

 วงการนี้(วงการตลก)ส่วนใหญ่ 70 % เล่นพนนับอลหมด  (บอล เชญิยิม้) 
 แมใ้นถิน่ทีไ่ม่มกีารเล่นมวย มา้หวย กดัปลา ชนไก่ ชนววัควาย ใหข้นัต่อกนักม็กัจะ

หาเหตุอืน่ ๆ มาพนันขนัต่อกนัเป็นวถิชีวีติอยูแ่ลว้ แต่เมือ่เทคโนโลยใีหม่ๆ  เขา้มา
แพรห่ลาย ทาํใหค้นไทยหนัไปเล่นการพนนัมากขึน้  

 พบว่ามเียาวชน นกัเรยีน นักศกึษาเขา้สู่วงจรอุบาทวก์ารพนันฟุตบอลเป็นจาํนวน
มาก ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 ยิง่ปจัจบุนัเทคโนโลยเีจรญิรุดหน้าไปไกลเท่าใด เจา้ของบ่อนการพนันกพ็ฒันา
รปูแบบใหเ้ขา้ถงึไดง้่าย ไดทุ้กที ่ทุกเวลา ไม่จาํเป็นตอ้งเดนิเขา้ไปในบ่อนใหเ้สยีเวลา
และสุ่มเสีย่งต่อการถูกจบักุม ดว้ยเหตุนี้ระยะหลงั "การพนนัออนไลน์" จงึถอืกําเนิด
ขึน้บนแผ่นดนิไทย และไดร้บัความนิยมแทบจะชัว่ขา้มคนื 

 คนทีเ่ล่นการพนันมทีุกวยั ตัง้แต่ผูใ้หญ่ลงมาถงึวยัเดก็ และเล่นกนัมากในช่วง
กลางวนัถงึคํา่ 

 การพนนัการเลอืกตัง้มอียูทุ่กทีทุ่กแห่งหน ไมว่่าจะเป็นระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัชาติ 
 สงัคมน้ีเลอืกเชือ่กนัมานานแลว้ว่า การพนันเป็นหนึง่ในอบายมขุตามหลกัของศาสนา

พุทธ 
 ตัง้แต่มตีูม้า้เกดิทําใหค้นในชุมชนซึง่มทีัง้หมด 126 หลงัคาเรอืนไดร้บัความเดอืดรอ้น 

เงนิทองไมพ่อใช ้ทาํใหเ้กดิการทะเลาะเบาะแวง้กนัภายในครอบครวั มเีหตุลกัขโมย
บ่อยครัง้ และยาเสพตดิเพิม่มากขึ้น ซึง่ตูม้า้ดงักล่าวมเีดก็ เยาวชนในชุมชนมกัเขา้มา
เล่น 

 วงการพนันฟุตบอลในบา้นเรา ยงัสรา้งระบบอตัราต่อรองไดอ้ยา่งแยบยล ได้-เสยี ถงึ
อกถงึใจนกัพนนัยิง่กว่าในต่างประเทศมาก 
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 มผีูอ้า้งว่า หากมกีารพนันฟุตบอลอยา่งถูกกฎหมาย จะช่วยส่งเสรมิการพฒันาดา้น
กฬีาฟุตบอลในบา้นเรา เพราะช่วยสรา้งความคกึคกัและการตดิตามเชยีรฟุ์ตบอล 

 เมือ่เริม่ตน้ยา่งเขา้สู่บรรยากาศของการพนนัขนัต่อ โดยเฉพาะในบ่อนหรอืในหอ้งหบั
ลบัหลูบัตาคน คุณจะรูส้กึถงึความกดดนัของการจอ้งจะเอาเงนิกนั ทีบ่บีใหคุ้ณอดึอดั 
แมผู้ค้นในนัน้จะทกัทายสรวลเสเฮฮา คุณกจ็ะไมป่ลอดโปรง่โล่งใจเตม็ที ่ 

 ปจัจบุนั การเล่นพนันฟุตบอลกระทาํไดโ้ดยง่าย ผูเ้ล่นสามารถถอืเงนิสดเดนิเขา้ไป
เลอืกเล่นตามอตัราต่อรองไดต้าม "โต๊ะพนนับอล" 

 ดเูหมอืนว่าเมือ่โลกกําลงัพฒันา การพนันกพ็ฒันาตามเราไปดว้ย อยา่งในโลกของ
โซเชยีลมเีดยี การพนนักย็งัคงตามเขา้ไปและทีส่ําคญัมนัยงัสามารถเล่นไดง้่ายแมม้ี
เงนิน้อยกย็งัสามารถเล่นได ้ซึง่นัน่ถอืว่าอนัตรายต่อเดก็และเยาวชนบา้นเราเป็น
อยา่งยิง่ 

 ปจัจบุนัการพนนัออนไลน์อยูใ่กลต้วัมากๆ และการพนันต่างจากเหลา้บุหรี ่เพราะเดก็
ทีเ่ล่นพนันจะมหีนี้สิ้น 

 หากไมอ่ยากใหก้ารพนันมาทาํรา้ยคนทีคุ่ณรกัในครอบครวั หยดุเล่นพนนั และดแูล
บุตรหลานอย่างใกลช้ดิ 

 จากผลสาํรวจทําใหเ้ป็นห่วงว่าแนวโน้มเดก็และเยาวชนจะเขา้สู่วงจรพนันอยา่งเตม็
ตวั ทัง้แบบออนไลน์ และแบบตัง้โต๊ะเพิม่มากขึ้น ซึง่ปจัจยัส่วนใหญ่ยงัเกดิจากสภาพ
สงัคม สิง่แวดลอ้ม เดก็ทําตามผูใ้หญ่ เพราะมองว่าเป็นเรือ่งปกต ิอยากรูอ้ยากลอง 
อยากไดเ้งนิ อกีทัง้กฎหมายการพนนัยงัเก่าและลา้สมยั ไมส่ามารถจดัการปญัหา
เหล่านี้ได ้ประชาชน เดก็ และเยาวชน รบัรูน้้อย ไม่มกีารเขา้ถงึขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง 

 ในอนาคตวงจรพนันจะมเีดก็เยาวชนหน้าใหมเ่กดิขึ้นในสงัคม ซึง่ตอนนี้การพนันได้
ลุกลามเขา้ไปในระดบัประถมศกึษาแลว้ 

 ตนไดเ้ขา้มารว่มกจิกรรมและไดร้บัการอบรมเรือ่งโทษภยัจากการพนันฟุตบอลจาก
กลุ่มตน้กลา้ฝนัเพราะเพือ่นชวนเขา้รว่ม การไดอ้อกมาทาํกจิกรรมเช่นน้ีเพราะรูด้วี่า
การพนนัเป็นเรือ่งทีไ่มด่แีละอยากเขา้มาเป็นส่วนหนึง่การหยดุยัง้การพนัน (ฉุยฉาย 
เยาวชน บา้นมหาโพธิ ์วยั 15 ปี) 

 ปกตคินมเีงนิมกัจะเดนิทางไปต่างประเทศเพือ่เสีย่งโชคการพนนัอยูแ่ลว้ ต่อเมือ่มี
การพนนัฟุตบอลเขา้มาระบาดเมือ่ไม่นานนี้คนไทยเล่นไดเ้สยีกนัมากยิง่ขึน้ 

 แต่ปจัจุบนัการพนนัมมีากจนบอกไมไ่ดว้่าเหลอืกีบ่า้นทีไ่มเ่ล่นการพนัน 
 คนทัว่ไปมคีวามคดิเกีย่วกบัการเล่นเกมอยูใ่นใจไม่มากกน้็อย ไมไ่ดม้คีวามคดิ

เกีย่วกบัการพนนั (เพยีงแต่ว่า การพนนัทัง้หมดจะอาศยัเกมเป็นพื้นฐาน เลยทาํให้
คนเขา้ใจผดิไปว่า เกมกบัการพนันเป็นอนัเดยีวกนั) 

 แมใ้นเกมกฬีาเดีย๋วนี้ เดก็ๆ กพ็นนักนัใน ซองขนม กย็งัมไีพ่แถมมา 
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 หากรฐัเปิดพนันฟุตบอลถูกกฎหมาย ยอ่มจะทําใหก้ารเล่นพนนัฟุตบอลขยาย
ตวัอยา่งแน่นอน  

 
4.2 ผลกระทบจากวาทกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพนัน 
 วธิกีารศกึษาผลกระทบจากกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนัน ใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
 วิธีการเชิงปริมาณ: หลงัจากการรวบรวมวาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนันแลว้ จงึนําวาทกรรม
เหล่านัน้มาคน้หาใน Google เพื่อดวู่าวาทกรรมชุดใดทีถู่กนํามาผลติซํ้ามากทีสุ่ด ผลปรากฏว่า “การ
พนนัอยูคู่่กบัสงัคมไทย” เป็นวาทกรรมปรากฏบนหน้าเวปไซตถ์งึ 74 หน้า ซึง่มจีาํนวน 720 รายการ 
ต่อมาผูว้จิยัจงึตรวจสอบขอ้มลูในแต่ละหน้าว่ามวีาทกรรมทีป่รากฏมลีกัษณะอย่างไร และนํารายการ
เหล่านัน้มาหาค่าเฉลีย่เป็นเปอรเ์ซน็ต ์ พบว่า วาทกรรม "การพนนั" ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่กบัสงัคมไทย
ปรากฏขึน้มาคดิเป็น รอ้ยละ.50.96 รองลงมาคอื สงัคมไทยกบัการพนันเป็นของคู่กนั รอ้ยละ 9.44 
สงัคมไทยกบัการเดมิพนัเป็นของคู่กนั รอ้ยละ 6.67 สงัคมไทยกบัการเสีย่งโชคเป็นของคู่กนั รอ้ยละ 
6.25 การพนนัอยูคู่่กบัมนุษยร์อ้ยละ 1.53 และอื่นๆ รอ้ยละ 25.15 
 จากการศกึษาวาทกรรม “การพนนัอยูคู่่กบัสงัคมไทย” แทบจะไม่มใีครปฏเิสธวาทกรรมชุดนี้ 
เนื่องจากมทีัง้เรือ่งของความรู ้ อํานาจ และความจรงิเขา้มาสนบัสนุนวาทกรรมชุดนี้ จงึมผีูนํ้าวาทกรรมนี้
ไปใชท้ัง้ในเชงิชกัชวนใหเ้ขา้สู่วงการพนันและต่อต่านใหห้่างไกลจากการพนัน ซึง่ถอืเป็นแนวคดิแบบคู่
ตรงขา้ม ดงันี้ 
 ตวัอยา่งการนําไปใชใ้นเชงิชกัชวนใหเ้ขา้สู่วงการพนัน เช่น คาสิโนออนไลน์ “การพนัน” ถือ
เป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาช้านานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรือ่งน้ีทีใ่ช้บงัคบัอยู่ในปัจบุนักใ็ช้
บงัคบัมากว่า 70 ปี แล้ว แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามเล่นการพนัน .....ขอ้ความนี้แสดงใหเ้หน็เจตนา
หรอืนยัแอบแฝงของผูผ้ลติว่า การพนันเป็นเรือ่งธรรมดา และกฎหมายกม็มีานานแลว้ แต่ยงัไมส่ามารถ
จดัการกบันกัพนันหรอืบ่อนพนนัไดอ้ย่างเดด็ขาด จงึทาํใหน้กัพนนัและบ่อนการพนนัฮกึเฮมิ กลา้เปิด 
กลา้เล่นกนัอย่างไมเ่กรงกลวักฎหมาย และยงัเป็นการชกัจงูใหผู้พ้บเหน็เขา้ไปสมัผสัการพนันออนไลน์
ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยงัมตีวัอยา่งอื่นๆ ดงันี้ 

 สิง่แรกคงตอ้งรูก้นัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนันเป็นของคู่กนั คนสมยัก่อน กน็ิยมเล่น
กดั ปลา ตไีก่กนัเป็นกจิกรรมยามว่างอยูแ่ลว้ ส่วนยคุนี้กค็งเป็น Casino ... 

 อนัดบัแรกคงตอ้งรูค้วามหมายกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการเสีย่งโชคเป็นของคู่กนั คน 
อดตีกาล กน็ิยมเล่นกดัปลา...พดูงา่ยๆ คนไทยกบัการพนนัเสีย่งเป็นของคู่กนัอยา่งน่าสงสยั... 

 อนัดบัแรกคงตอ้งรูก้นัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการเดมิพนัเป็นของคู่กนั คนสมยัก่อน..ใน
เมอืง ไทยเราเล่นพนันได ้2 กลุ่มใหญ่ๆ ชนิดแรกคอื วงพนนัชัว่คราว อนัไดแ้ก่วงไพ่กด็ ี
ไฮโลกด็ ี... 

 การแทงบอล การแทงมา้ และการพนนัทีไ่ม่มกีารแขง่ขนัโดยขึน้กบัความน่าจะเป็นของ ... 
กบัปญัหาสงัคมThai สงัคมไทยมคีวามสมัพนัธก์บัการพนนัมาเป็นเวลานาน โดย ... 
วเิคราะหบ์อล อยูคู่่รอ้นเดอืด เหนือชัน้การแขง่ขนัแห่งปี ระหว่าง บุรรีมัย์ ... 
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 หวยเป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่กบัสงัคมไทยมายาวนาน ... ถา้ทายถูกเจา้มอืจา่ย 30 ต่อหนึ่ง ต่อมาเมือ่
การ พนนัแพร่ระบาดสู่สงัคมคนไทย จงึไดม้กีารออกหวยทีเ่ป็นอกัษรไทย (ซึง่ใชต้วัอกัษร 
36 ... 

 ปญัหาการพนนัฟุตบอลเป็นปญัหาทีอ่ยูคู่่กบัสงัคมไทยมานานแลว้ เนื่องจากกฬีาฟุตบอล
เป็น กฬีายอดนิยมของเมอืงไทย บางคนเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุก ... 

 
ตวัอยา่งการนําวาทกรรมมาใชเ้พื่อต่อตา้นการพนัน เช่น 
 ไดข้อ้สรปุประเดน็ปญัหาการพนันทีส่าคญัในสงัคมไทย 7 ประเดน็ดงันี้. 1. การพนันทายผล 

...... การพนันเป็นกิจกรรมท่ีอยู่คู่กบัสงัคมมนุษยม์าเป็นระยะเวลานาน ... 
 คงรูก้นัดวี่า “การพนัน” อยู่คู่กบัคนไทยมานานมากจากเท่าทีรู่ม้า ... หนี้สิน้เกดิขึน้

ตามมาการ เล่นพนนัจงึเป็นปญัหากบัเดก็เยาวชนในสงัคมไทยเป็นอย่างมาก ... 
 "เฉลมิ" ขอบคุณ ตร.นครบาล เผยทาํงานด ีสอบผ่าน โดยไม่มขีอ้บกพรอ่ง : มต ิ... 

www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid...grpid... - แคช 
"บ่อนการพนันถือเป็นของคู่กบัสงัคมไทย แยกออกจากกนัไมไ่ด ้ตํารวจกก็วาดลา้ง
จบักุม ทาํใหเ้กดิบ่อนวิง่มากขึน้ในขณะน้ี ส่วนบ่อนใหญ่ เช่น บ่อนเตาปนู ... 

 อึง้'เฉลมิ'ส่งสญัญาณไฟเขยีวตูม้า้อา้งบ่อนพนนัคู่คนไทยปราบยาก 
www.ryt9.com/s/tpd/1335058 
"เฉลมิ" โชวภ์มูดิอกเตอรด์า้นกฎหมาย สอน "เสีย่อ่าง" เอาผดิบ่อนพนันตอ้งจบัขณะ เล่น 
ยอมรบัการพนันคู่สงัคมไทยปราบยาก แบะท่าไฟเขยีวใหต้ัง้ตูม้า้ ... 

 จีร้ฐัแกก้ฎหมาย-จดัระเบยีบการพนนัใหญ่ หวัน่มอมเมาสงัคม-เดก็เยาวชนหนกั ... 
bbs.radicalconcepts.co.th/-td4463842.html - แคช 
วเิชยีร ตนัศริมิงคล สาํหรบัเกดิขึน้จากการพนนัออนไลน์ทีก่ําลงัเกดิขึน้ในสงัคมไทย .... 
เพราะ การพนันกบัคนไทยเป็นของคู่กนัมานานตัง้แต่ในอดีต ... 

 การพนันดจูะเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบัสงัคมมนุษยม์าช้านานไม่เว้นแม้แต่สงัคมไทย คนไทย
สามารถ เล่นพนันไดง้า่ยหลายรปูแบบ ทุกเพศ ทุกวยั แมว้่าสงัคมจะสรา้งกฎหมาย ... 

 
 ถา้มองแบบผวิเผนิลลีาการใชภ้าษาของทัง้ฝ่ายเชญิชวนกบัฝา่ยต่อตา้นดูจะคลา้ยคลงึกนัมาก 
แต่สิง่ทีต่่างกนักค็อืความหมายหรอืเจตนาทีซ่่อนอยูภ่ายใตว้าทกรรมเหล่านี้ เมือ่ความหมายเกดิความ
กํากวมจงึเป็นช่องทางใหฝ้่ายเชญิชวนหรอืชกันําเขา้สู่วงการพนนันําไปใช ้ทาํใหรู้ส้กึว่าการเล่นการพนนั
เป็นเรือ่งธรรมดา มมีาตัง้แต่สมยัโบราณ และกฎหมายกย็งัลา้สมยัอกีดว้ย การนําวาทกรรมเหล่านี้ไปใช้
ในทางทีผ่ดิจงึส่งผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศเป็นอยา่งมาก 
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 วิธีการเชิงคณุภาพ: การศกึษาผลกระทบวาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนันในที่นี่ใชว้ธิกีารตัง้
คาํถามเพื่อใชก้ลุ่มเป้าหมายไดแ้สดงความคดิเหน็ โดยใชก้ารสื่อสารทางอเีมล ์โดยมคีาํถามว่า ถา้ไดย้นิ
ว่า "การพนันอยูคู่่กบัสงัคมไทย" ท่านรูส้กึอย่างไร และคดิว่ามผีลกระทบต่อสงัคมไทยในปจัจุบนัอย่างไร 
และสื่อควรจะตอ้งระวงัเรือ่งอะไร ในทีน่ี้จะยกตวัอยา่งพอสงัเขป ดงันี้ 

 

 ผูใ้ห้ข้อมลูท่านท่ี 1 แสดงความคิดเหน็ดงัน้ี 
คาํว่า ”การพนนั” เป็นสิง่ทีไ่มส่รา้งสรรค ์ไมท่ําใหเ้จรญิ ยอ่ยยบั พงัพนิาศ นําไปสู่ความหายนะ 

คาํว่า “อยูคู่่” คอื พึง่พาอาศยั ขาดสิง่หนึ่งสิง่ใดไปไมไ่ด ้ดงันัน้เมือ่ใชส้องคาํนี้กบัคาํว่าสงัคมไทย 
ความหมายทีไ่ดจ้งึเป็นไปในทางลบเสยีมากกว่า และยงัมองไดไ้ปถงึอุปนิสยัของคนทีอ่าศยัอยูใ่น
สงัคมไทยดว้ย คอื มเีล่หเ์หลีย่ม ฉลาดแกมโกง ลุ่มหลงมวัเมา ขาดความกระตอืรอืรน้ในการประกอบ
อาชพีสุจรติ  

ผลทีน่่าจะเกดิขึน้กบัสงัคมไทยคอื ดงึดดูแต่คนประเภทขา้งตนเขา้มา เพื่อรวยทางลดั ขนเงนิเขา้
มาเล่นการพนนั สงัคมอาจดูดเงนิจาํนวนมหาศาลจากนักเล่นการพนนัเหล่านี้ มรีายไดเ้ขา้ (เหมอืนมา
เก๊า) มเีงนิหมนุเวยีนมหาศาล แต่ในทาํนองกลบักนัสงัคมกจ็ะมแีต่คนประเภททีเ่ป็นอนัตรายต่อสงัคมเอง
เพิม่มากขึน้เช่นกนั 
 

 ผูใ้ห้ข้อมลูท่านท่ี 2 แสดงความคิดเหน็ดงัน้ี 
เมือ่เอ่ยถงึคาํว่า ‚การพนนั‛ ทุกคนยอ่มจะมองกนัในแงล่บเสมออยูแ่ลว้ กอรป์กบัสงัคมไทย

ตัง้แต่สมยัโบราณกม็กีารพนันขนัต่อกนัมานานแลว้ เช่น การตไีก่ กดัปลา เล่นไฟ่ และคนไทยมนีิสยัรกั
สนุกอยูแ่ลว้ดว้ย เพราะฉะนัน้ในความรูส้กึของขา้พเจา้ การพนนัมนัอยูคู่่กบัสงัคมไทยมานานแลว้ 
เพยีงแต่ปจัจบุนัมนัจะเริม่มวีวิฒันาการไปในทางทีเ่ลวรา้ยมากขึ้นสรา้งปญัหาทางสงัคมมากขึ้น ดงันัน้
คาํพดูทีว่่า ‚การพนันอยูคู่่กบัสงัคมไทย” นัน้ อาจจะเป็นคาํพดูทีส่่งผลกระทบต่อสงัคมไทยในปจัจุบนัจงึ
มองไปในเชงิทีไ่มด่ต่ีอคุณภาพชวีติของบุคคลทัว่ไปมากขึน้ 
 

 ผูใ้ห้ข้อมลูท่านท่ี 3 แสดงความคิดเหน็ดงัน้ี 
ถา้เรือ่งของความคดิเหน็เกี่ยวกบั "การพนนั" ถอืว่าเป็นสิง่ทีไ่มด่เีลยจรงิๆ ยิง่คาํว่า "การพนัน

อยูคู่่กบัสงัคมไทย" รูส้กึสลดใจค่ะ เพราะหากเรายอมรบัความจรงิกค็อื มนัเป็นจรงิ ถงึแมว้่าเราจะไม่
อยากยอมรบักต็ามว่ามนัเป็นจรงิ เพราะการพนันอยูร่อบตวัเราในสงัคมชุมชนทอ้งถิน่ เรือ่งของการพนนั
ยิง่มคีวามรุนแรงมากขึน้ เป็นการพนันรายวนั รายชัว่โมงเลยกว็่าไดค้่ะ เพราะเดีย๋วนี้คนไทยรูจ้กั  
"พฒันา" วธิเีล่นการพนนัไดใ้นทุกเวลาของ "วถิชีวีติ" เลยค่ะเช่น เรือ่งของการดสูื่อสารโฆษณาบางชิน้ 
หรอืแมก้ระทัง่รายการมวยในทวี ีบางชุมชนหากเป็นวนัเสารอ์าทติย ์บรรดาคอมวย กม็ารวมตวักนั 
แรกๆ ไมม่เีรือ่งของการพนัน แต่พอเชยีรไ์ปเชยีรม์า มเีรือ่งของการพนนัเขา้มาแทรกรา้นคา้ตามหมู่บา้น
เกอืบทุกรา้นทีม่ทีวีไีวใ้หล้กูคา้ดู มกัจะมกีารพนนัขนัต่อกนัค่ะ อนัน้ีตอ้งถอืว่าเป็นกลยทุธในการคา้ขาย
ของแมค่า้ พ่อคา้หวัใสค่ะ เพราะว่าหากลกูคา้มกีารพนัน เรือ่งของเหลา้เบยีร ์บุหรีก่ต็ามมา ซึง่จะมกีําไร
เยอะมาก 
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  ส่วนผลกระทบต่อสงัคมไทย ในปจัจบุนัการพนนัไดแ้พร่ระบาดไปทัว่ทุกชุมชนทอ้งถิน่ และทีน่่า
กงัวลใจอยา่งยิง่คอื การพนันทีอ่ยูร่อบตวันัน้จะถูกปลกูฝงัไปสู่ เดก็และเยาวชนไทย หากเราไปทาง
ภาคใตส้ิง่ทีดู่น่าสงสารคอื เดก็ใตเ้ล่นไฮโลกนัแบบไมรู่ส้กึว่ามนัเป็นสิง่ผดิกฏหมาย เดก็และเยาวชนไทย
จะถูกปลกูฝงัเรือ่งการพนนัในทางทีผ่ดิคดิว่าเป็นสิง่ถูกกฏหมายไปเสยีแลว้....ถอืว่าน่าเป็นห่วงมากค่ะ
เพราะการพนนักําลงัระบาดไปสู่เดก็และเยาวชนในทุกระดบั ต่อไปจะทําใหส้งัคมไทยถูกการพนนักลนื
กนิ ถอืว่าเป็นสิง่ถูกกฏหมาย การพนนัถอืว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ดทีาํใหค้นไทยเอาชนะกนั เพราะการพนนัเกดิ
จากความคดิเหน็ทีไ่มต่รงกนัจงึตอ้งมกีารพนนักนั ถงึแมว้่าในอดตีจะมกีารพนนัเพื่อรกัษาแผ่นดนิไว้ ซึง่
ถอืว่าเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ามารถทําได้ แต่ไมใ่ช่เป็นการ "ปลกูฝงั" สิง่เหล่านี้ใหก้บัเดก็เยาวชน หากเป็นแบบนี้ 
"ความแตกแยกดา้นความคดิ"  อาจเกดิขึน้แบบเป็นปกตใินสงัคมไทย 

 

 ผูใ้ห้ข้อมลูท่านท่ี 4 แสดงความคิดเหน็ดงัน้ี 
การพนนัเป็นเรือ่งปกต.ิ..รปูแบบการพนันและการเสีย่ง (โชค) ของคนในปจัจุบนัมนัหนกัหนา

กว่าทีค่วรจะเป็น และช่องทางการเสีย่งและการพนนัมนักม็หีลากหลายขึน้ อาจจะเพื่อตอบสนองนกัเสีย่ง
ทีม่มีากขึน้หรอือาจจะเพราะเศรษฐกจิทีไ่มค่่อยด ีสื่อสารมวลชนทีมุ่ง่เน้นไปเรือ่งของการบรโิภคนิยม (ซึง่
อาจจะพ่วงไปถงึนโนบายของรฐั เรือ่งราวทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศทีอ่รีงุตุงนงัมากมายไปหมด) 

ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการพนันในรปูแบบใหม่ๆ  ของคนไทยเดีย๋วนี้กอ็าจจะทาํใหค้นเรา
หมดตวัเรว็ขึน้ ส่งผลใหค้นเราสิน้หวงัมากขึน้ และตายเรว็ขึน้ อนัเน่ืองจากความหมดหวงัในชวีติ อนั
เน่ืองมาจากการพนันในปจัจุบนั มนัถูกทาํใหด้เูหมอืนว่า ชวีตินี้มคีวามหวงัจากการพนนัได ้แต่หารูไ้ม่ 
การพนนักส็ามารถทําใหค้นหมดหวงัไดร้วดเรว็เช่นเดยีวกนั ซึง่ผลทีไ่ดร้บัจากความสิน้หวงัอาจจะ
กระทบต่อไปถงึเรือ่งครอบครวั คุณภาพชวีติ ความสุขมวลรวมของสงัคมต่อ ดงันัน้การแกป้ญัหาการ
พนนัทีด่ ีจงึไมไ่ดอ้ยูท่ีต่วัคนเล่นการพนนั แต่มนัน่าจะมาจากการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ดีว้ยเชงินโยบาย
จากขา้งบนลงมาก่อนครบั 

 

 ผูใ้ห้ข้อมลูท่านท่ี 5 แสดงความคิดเหน็ดงัน้ี 
ถา้ไดย้นิคําว่า "การพนันอยู่คู่กบัสงัคมไทย" สิง่แรกทีค่ดิและตอบในใจตวัเองคอื "จรงิ" สงัคม 

ไทยมกีารพนนัมากมายหลายรปูแบบ ทัง้ทีไ่มถู่กกฎหมาย และทีร่ฐับาลพยายามทาํใหถู้กฎหมาย ตัง้แต่
สมยัก่อนจนถงึตอนนี้กม็มีกีารพนนัทัง้ทีเ่ป็นรปูแบบชาวบา้นๆ ทีแ่พรก่ระจายทัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ
ไทย อยา่งการเล่นไพ่ แทงหวย จบัยีก่ ีชนไก่ แขง่มา้ ฯลฯ จนถงึยคุทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยั กลายมาเป็น 
หวยออนไลน์ การพนันบอลและการพนนัออนไลน์รปูแบบอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่แค่อยูใ่นกลุ่มของผูใ้หญ่ แต่
แพรก่ระจายในหมูเ่ดก็และเยาวชน แมก้ระทัง่ ทีแ่ฝงอยู่ในเกมต่างๆ การพนันอกีรปูแบบหน่่ึงคอื บ่อน 
หรอืคาสโิน ทีม่อียูท่ ัว่ไป ซึง่ยงัเป็นคําถามใหก้บัสงัคมไทยในหลายยคุหลายสมยัว่า ถา้คนไทยไม่
สามารถเลกิเล่นการพนัน เลกิเขา้บ่อนได้ รฐับาลควรจดัการใหเ้ป็นแบบถูกกฎหมายหรอืไม่ เงนิจะไดไ้ม่
ร ัว่ไหลออกไปนอกประเทศโดยพวกนกัพนันทีข่า้มชายแดนไทยไปเขา้บ่อนเพื่อนบา้น หรอืบนิไปเล่น
พนนัถงึต่างประเทศ แต่คาํตอบทีไ่ดค้อื คนไทยส่วนใหญ่ยงัไมเ่หน็ดว้ยกบัการทําการพนนัใหเ้ป็นเรือ่ง
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ถูกกฎหมาย อาจสบืเนื่องมาจากรากฐานทางความคดิทีค่นไทยส่วนใหญ่ยงัคดิว่าการพนันเป็น 
"อบายมุข" ทีผ่ดิหลกัพุทธศาสนา และนําพาแต่ความพนิาศใหก้บัผูเ้ล่น คนรอบขา้ง และประเทศชาต ิ
 

โดยส่วนตวัแลว้ ยงัเป็นคนหนึ่งทีม่องเรือ่งการพนันในแง่ลบ เพราะจากประสบการณ์ทีเ่หน็คน
รูจ้กั หรอืคนรอบขา้ง ทีเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการพนัน ลว้นแต่ตกตํ่าลงทุกวนั บางคนเล่นพนนับอลจนตอ้ง
เป็นหน้ีเป็นสนิ ขายบา้นช่อง และยงัเป็นอนัตราย ถูกเจา้หนี้จอ้งจะทาํรา้ย เพราะไม่สามารถจา่ยหน้ีได้ 
ตอ้งอยูอ่ยา่งหลบๆ ซ่อนๆ บางคนทีข่อบเล่นหวย แทงหวยทุกงวดมากมาย ตอนถูกดใีจ เลีย้งฉลองใหญ่ 
แต่เงนิทีไ่ดจ้รงิๆ ไมพ่อใชห้นี้งวดอื่นๆ ทีผ่่านมาดว้ยซํ้า ทาํใหต้อ้งกูห้นี้ยมืสนิ เป็นภาระใหล้กูหลานตอ้ง
คอยตามใชห้นี้ให ้อยูอ่ยา่งลําบากใจ อบัอาย ไม่มศีกัดิศ์ร ีถา้โชคด ีลกูหลานทาํงานไดเ้งนิพอกร็อดไป 
แต่บางคนโชคไมเ่ขา้ขา้ง ถูกทาํรา้ย เพราะไมม่ใีครใชห้นี้แทนใหไ้หว ปล่อยใหร้บัผดิชอบในการกระทํา
ของตนเองไป ถงึอยา่งไรกไ็มเ่หน็เขด็หลาบ กย็งัพยายามหาวธิใีหไ้ดเ้ล่นหวยต่อไป เหมอืนกบัว่าไมไ่ด้
เล่น จะลงแดงตาย กลายเป็นเสพตดิการพนนัแบบเขา้เสน้ 

ถา้จะมอง "การพนนักบัสงัคมไทย" ตอ้งยอมรบัอย่างจรงิใจว่า ไมว่่าจะผ่านไปนานแค่ไหน การ
พนนักย็งัคงอยูคู่่กบัสงัคมไทยเรือ่ยๆ ไป ไมว่่ารฐับาลจะเปลีย่นไปกีส่มยั จะพยายามหานโยบายในการ
จดัการในรปูแบบใด คนไทยกย็งัเล่นการพนันกนัทุกหนแห่ง หากคดิว่าการพนันเป็นกจิกรรมหน่ึงทีส่รา้ง
ความบนัเทงิใจใหผู้เ้ล่นได ้ทาํใหจ้ติใจกระชุ่มกระชวย กไ็มป่ฏเิสธ แต่หากเล่นเกนิไปจนไมบ่นัยะบนัยงั 
จะสรา้งความฉิบหาย ความหายนะใหก้บัตนและคนรอบขา้ง 

สรปุว่า การพนันเป็นสิง่ทีฝ่งัรากลกึในสงัคมไทยมาชา้นาน ไมส่ามารถจะกําจดัใหห้มดไปอยา่ง
ถอนรากถอนโคนได ้สิง่ทีท่ําไดค้อื การปลกูฝงัเยาวชนรุน่ใหม ่ใหเ้ขา้ใจและมภีมูคิุม้กนัต่ออบายมขุ
ประเภทนี้ ประเทศไทยจะไดไ้มม่แีต่ผพีนนัในยคุทีป่ระเทศชาตอิื่นพฒันารดุหน้าไปไกลแสนไกล ไม่
อยากใหส้งัคมไทยลา้หลงัไปมากกว่าทีเ่ป็นอยูน่ี้เลย  สาธุ (-/\-) 

 

 ผูใ้ห้ข้อมลูท่านท่ี 6 แสดงความคิดเหน็ดงัน้ี 
‚การพนนัอยูคู่่กบัสงัคมไทย‛ ในมมุมองมคีวามเหน็ว่า การพนนัมพีฒันาการและเตบิโตขึน้

พรอ้มๆกบัสงัคม  จากอดตีการพนนัสอดแทรกในเรือ่งราวของศกัดิศ์ร ี การละเล่นเพื่อความสนุกสนาน  
หรอืสอดแทรกงานประเพณีทีไ่ม่มคีวามซบัซอ้นมากมาย และไมเ่น้นมลูค่าทีเ่ป็นตวัเงนิ แต่ปจัจบุนั การ
พนนัมกีารกลายพนัธุใ์หม้คีวามหมายทีม่ากขึน้ มรีปูแบบทีห่ลากหลาย สรา้งแรงจงูใจ และสิง่ล่อให้
เขา้ถงึแหล่งของการพนันไดง้า่ยมากยิง่ขึน้  สามารถมองสะทอ้นปรากฏการณ์ไดห้ลายระดบั เช่น 

 พฤตกิรรมทางสงัคม เดมิเรามกัมองว่าการพนันเป็นสิง่ผดิกฎหมาย แต่พฤตกิรรมกบัการปฏบิตัิ
ของสงัคมทาํใหก้ารพนันกลายเป็นเรือ่งปกตทิีอ่ยูใ่นวถิชีวีติ ยกตวัอยา่งเช่น การส่งชงิโชคเพื่อ
ลุน้รางวลั การเล่นไพ่ในคณะทวัร ์การเล่นพนันบอลในกลุ่มนกัเรยีน แชรใ์นกลุ่มเพื่อนสนิทเพื่อ
หวงัเงนิรางวลัหรอืสิง่ของ หรอืการส่งบตัรกํานนัมาใหก่้อนแลว้ยืน่ขอ้เสนอ พฤตกิรรมเหล่านี้ทาํ
ใหส้งัคมส่วนใหญ่เขา้ใจว่าเป็นเรือ่งปกต ิและไมใ่ช่เรือ่งผดิกฎหมายแต่อย่างไร และเกดิรปูแบบ
แปลกๆใหม่ๆ  มากขึน้เรือ่ยๆ 
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 โครงสรา้งทางกฎหมายไมเ่ขม้งวด ซึง่จะเหน็ไดว้่าช่องว่างของกฎหมายกย็งัไมส่ามารถกบั
รปูแบบของการพนันทีม่อียู่อยา่งหลากหลายได ้กรณีของ แชรล์กูโซ่(ปุ๋ ยยีห่อ้หน่ึง) ถา้ไมต่คีวาม
ใหช้ดัเจนทางกฎหมาย กก็ลายเป็นรปูแบบของการทําธุรกจิรว่มกนั  หรอืแมก้ระทัง้การเปิดเสรี
ทางการคา้ หรอืเปิดประเทศพรมแดนเพื่อกา้วเขา้สู่สมาคมของอาเซีย่น ซึง่กอ็าจกลายเป็นอกี
ช่องทางหนึ่งของการลกัลอบเพื่อเล่นการพนนัในประเทศเพื่อนบา้น 

 ช่องทางการเขา้ถงึแหล่งการพนัน ซึง่ใหค้วามสําคญักบักลุ่มของคนในสงัคมโลกออนไลน์ ทีม่ ี
พฒันาการของรปูแบบทีส่ามารถดงึดดูใหผู้ท้ีอ่ยากลองเสีย่งดวง และมคีวามน่าตื่นเตน้มากกว่า
การพนนัในรปูแบบปกต ิรวมถงึการเอือ้อํานวยใหเ้ขา้ถงึการพนนัไดอ้ย่างง่ายดาย เช่น การ
พนนับอลทาง Internet  การเล่นพนันเกมออนไลน์ การเล่นพนนัในบ่อนออนไลน์ หวยออนไลด ์
เหล่านี้เป็นตน้  
 
ภาพสะทอ้นปรากฏการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้หน็ว่าการพนันมพีฒันาการไปตามความทนัสมยัของ

สงัคมและเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัคนในทุกระดบัไดง้า่ยยิง่ขึน้ ทัง้เดก็ คนชรา แม่บา้น กลุ่มคนวยัแรงงาน  
กลุ่มพนกังานบรษิทั  ขา้ราชการ และผูบ้รหิารองคก์ร ทัง้ทีเ่ป็นรปูแบบของการพนันทีผ่ดิกฎหมาย และ
การพนนัทีก่ลายเป็นวถิชีวีติ  

 
ขอ้สงัเกตของสือ่ทีค่วรระวงั มองว่า 2 ประเดน็คอื 
1) บทบาทของสื่อทีจ่ะตอ้งสรา้งความตระหนกัและช่วยตแีผ่รปูแบบของการพนันทีม่คีวามหลาย

หลายในทุกรปูแบบ ใหม้คีวามชดัเจนและรูเ้ท่าทนัของการพนนัในรปูแบบต่างๆ  
2) บทบาทของการช่วยสอดส่องดแูล ควบคุมในโลกออนไลดอ์ยา่งเขม้ขน้ การสรา้งเครอืขา่ยเฝ้า

ระวงั การรณรงคใ์หค้วามรูท้างดา้นกฎหมาย การใหค้าํปรกึษา  เป็นตน้ 
ทัง้นี้หาก ‚การพนนัยงัตอ้งอยูคู่่กบัสงัคมไทย‛ ในรปูแบบทีห่ลากหลาย การรบัมอืเพื่อใหก้าร

พนนัไมไ่ดอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนักบัการดาํเนินชวีติ กค็วรปรบัรปูแบบของการแกไ้ขปญัหาใหม้คีวาม
หลากหลายใหเ้ท่าทนัตามไปดว้ย การสรา้งใหเ้หน็ถงึขอ้เทจ็จรงิของความหมายคําว่า ‚การพนัน‛ ทีเ่ป็น
เรือ่งผดิกฎหมายไมใ่ช่เรือ่งในชวีติประจาํวนัจนแทบแยกกนัไมอ่อก ซึง่กค็งเป็นเรือ่งทีส่งัคมยงัให้
ความสาํคญักนัน้อยอยู่ 

 

 ผูใ้ห้ข้อมลูท่านท่ี 7 แสดงความคิดเหน็ดงัน้ี 
ไดย้นิว่า "การพนันอยูคู่่สงัคมไทย" จะรูส้กึขืน่ขมแบบจาํยอมครบั (ประมาณว่าแสบๆคนัๆ เจบ็

จีด๊ๆ แต่เถยีงไมข่ึน้) เพราะรูส้กึว่ามนัจรงิครบั เพราะผมคดิว่าการพนันไมใ่ช่แค่การกระทาํผดิกฎหมาย 
แต่มองว่ามนัเป็นวฒันธรรมของสงัคมไทยครบั ตามความคดิผม ผมเขา้ใจว่าการพนันเป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมการเสีย่งโชค ซึง่ไมน่่าจะหมายถงึเฉพาะเล่นไพ่ ไฮโล น่าจะรวมเรือ่งของหวย และการเสีย่ง
โชคออนไลน์ในรปูแบบต่างๆดว้ย 
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ปญัหาคอืในขณะน้ีวฒันธรรมการพนันถูกกระตุ้นส่งเสรมิโดยสื่อต่างๆ ซึง่เขา้ถงึไดง้่ายขึน้ เช่น 
โทรทศัน์, อนิเตอรเ์นต, โทรศพัทเ์คลื่อนที ่รวมถงึจากรฐั ธุรกจิการท่องเทีย่ว และโดยตวัสงัคมเอง เช่น 
ผูใ้หญ่ชอบไปถามเดก็ว่า "หวยงวดนี้จะออกอะไร" ใหเ้ดก็ใบห้วยให ้เป็นตน้ ทาํใหก้ารพนนัเกดิการ
ขยายตวั และฝงัรากลงในสงัคมเหนียวแน่นมากขึน้ 

ผลกระทบของวฒันธรรมการพนัน นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อครอบครวัแลว้ (ทาํใหจ้น
มากขึน้) น่าจะเป็นตวักระตุ้นหรอืตอกยํา้ ความเชื่อเรือ่งโชคลาง ดวง บุญพาวาสนาส่ง ซึง่เป็นอกีมมุ
หนึ่งในวฒันธรรมของไทยมากขึน้ ทาํใหล้ะเลยต่อเรือ่งการใชค้วามรู้ ความเป็นเหตุเป็นผล การพึง่ตนเอง 
ความขยนัหมัน่เพยีร ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัพืน้ฐานต่อการประสบความสําเรจ็ในการดาํเนินชวีติ  ซึง่จะ
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาคุณภาพของประชาชน และประเทศชาตใินระยะยาวดว้ย 

 
จากการแสดงความคิดของผูใ้ห้ข้อมลู สามารถสรปุได้ดงัน้ี 
1. ถา้ไดย้นิว่า "การพนนัอยู่คู่กบัสงัคมไทย" ท่านรูส้กึอยา่งไร  
ทุกท่านไม่ปฏเิสธกบัวาทกรรม “การพนันอยูคู่่กบัสงัคมไทย” เพราะน่ีคอืสิง่ทีเ่ป็นความจรงิ 

สามารถพบเหน็ไดใ้นสงัคมไทย แต่กร็ูส้กึไมด่กีบัวาทกรรมชุดนี้ นอกจากนี้ยงัไดแ้สดงความคดิเหน็เรือ่ง
รปูแบบของการพนันว่ามหีลากหลายมากขึน้และเขา้ถงึง่าย 

2. คดิว่ามผีลกระทบต่อสงัคมไทยในปจัจุบนัอย่างไร 
เกดิผลกระทบเชงิลบต่อระบบครอบครวั ระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศชาติ 
3. สื่อควรจะตอ้งระวงัเรือ่งอะไร 
ขณะทีส่ื่อทําหน้าทีส่รา้งความตระหนกัและช่วยตแีผ่รปูแบบของการพนันทีม่คีวามหลายหลายใน

ทุกรปูแบบ เพื่อใหม้คีวามชดัเจนและรูเ้ท่าทนัของการพนันในรปูแบบต่างๆ ตอ้งระวงัมใิหต้กเป็น
เครือ่งมอืของฝา่ยตรงขา้ม ดงัเช่นวาทกรรม “การพนันอยูคู่่กบัสงัคมไทย” ทีถู่กนําไปใชใ้นขณะน้ี 

นอกจากสื่อจะตอ้งระวงัเรือ่งการเผยแพรแ่ลว้ สื่อยงัตอ้งช่วยสอดส่องดแูล ควบคุมในโลกออน
ไลดอ์ยา่งเขม้ขน้ การสรา้งเครอืขา่ยเฝ้าระวงั การรณรงคใ์หค้วามรูท้างดา้นกฎหมาย การใหค้าํปรกึษา  
เป็นตน้ 
 
4.3 ค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัการพนันในวงการต่างๆ  

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู พบคาํศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนัในหลายวงการ เช่น ฟุตบอล 
มวย จบัยีก่ ี หวย และไก่ชน ซึง่แต่ละวงการกจ็ะมลีลีาการใชภ้าษาแตกต่างกนัไป คาํพดูหรอืคาํศพัท์
เหล่านี้จะช่วยใหเ้ราไดรู้เ้ท่าทนัผูพ้ดูว่ากําลงัสื่อสารเรือ่งอะไร ในทีน่ี้จะขอนําเสนอคาํศพัทห์รอืสาํนวน
ของแต่ละวงการ ดงัต่อไปนี้ 
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ศพัท ์ส านวน วงการฟตุบอล 

ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
การต่อลกู การต่ออยา่งน้ีแบ่งเป็นสองฝ ัง่ไดแ้ก่ เสมอดา้นหน่ึง ครึง่ลูกดา้นหนึ่ง เวลาแทง

ตอ้งบอกราคาสองดา้น เช่นถา้จะแทงเป็นเงนิ 1000 บาทตอ้งบอกว่าฝ ัง่ละ 500 
บาทครบัโต๊ะจะเขา้ใจเอง การได้การเสีย ถา้เราอยูฝ่า่ยต่อ แลว้ผลออกมาเสมอ
เราเสยีแค่มมุเดยีวโดยเสยี 500 บาทครบั แต่ถา้เรารองเราได ้500 บาทครบั 
(ในทีน่ี้ผมยงัไมไ่ดพ้ดูถงึเรือ่งราคามารวมดว้นนะครบั) แต่ถา้ผลออกมาทมีต่อ
ชนะ เราจะไดเ้งนิเตม็จาํนวน แต่ถา้ทมีรองชนะเสยีเตม็จาํนวนเหมอืนกนั 

กรรมการผูต้ดัสนิ ผูม้อีํานาจชีข้าดในการแข่งขนั 
กองกลาง ตําแหน่งทีค่อยตดัเกมสแ์ละจา่ยบอลใหเ้พื่อนทาํประตู 
กองหน้า ตําแหน่งผูเ้ล่นทีค่อยบุกทําคะแนน 
กองหน้าผา้เยน็ คอืนกัเตะตวัสาํรองมกัจะใชก้บัฟุตบอลระดบัตําบลเยาะเยย้พวกทีไ่มค่่อยจะได้

ลงสนาม หากถูกเรยีกว่า กองหน้าผา้เยน็ตอ้งรบีทาํผลงาน 
กองหลงั ตําแหน่งของผูเ้ล่นทีค่อยสกดับอลไมใ่หเ้ขา้ประตูของฝา่ยต 
กางมุง้ 
 

อนัน้ีพบเหน็ไดใ้นฟุตบอล นดัทีไ่ม่มกีารเชกลํ้าหน้า เป็นอาการที ่กองหน้า ไป
ยนืรอทําประตูฝ ัง่ตรงขา้ม หากยนืรอเวลาทมีทาํเกมสบุ์กขึน้มา มนักไ็มเ่ป็น
ปญัหา...ยนือยู่หน้าโกล ์รอยงิอยา่งเดยีว  

การต่อราคา พดูถงึเรือ่งการต่อราคากต็อ้งพดูถงึเรือ่งของ "น้ํา" ถา้คนในวงการจะเขา้ใจกนัดี
ว่าน้ําหมายถงึอะไร ครบัการแทงบอลนะน้อยครัง้ทีจ่ะไดร้บัเงนิกนัเตม็ ๆ จะตอ้ง
เสยีส่วนต่างใหก้บัโต๊ะไปครบั ส่วนต่างของเงนิน้ีเราเรยีกว่าน้ําครบั การต่อราคา
จะมาควบคู่กบัการต่อลกู จะเป็นไปไดท้ัง้ต่อลกูดว้ยและต่อราคาดว้ยต่อลกูดว้ย
แต่ไมต่อ้งต่อราคาไมต่่อลกูแต่ตอ้งต่อราคา 

โกล ผูร้กัษาประตู 
โกลหนึบ ผูร้กัษาประตูทีม่คีวามสามารถรกัษาประตูไวไ้ด้ 
ขาว ทมีต่อจะตอ้งเสยีค่าน้ํา ถา้ท่านจะแทงในวงเงนิ 1000 บาท ท่านต่อจะตอ้งแทง 

800 เช่นเดยีวกนัในกรณีทีบ่อลมสีองมมุ ท่านจะตอ้งแทงมมุละ 400 บาท หรอื 
400 คณู 2 กรณทีีท่่านไดท้ัง้สองมมุท่านจะได ้800 แต่เวลาท่านเสยีสองมุมเสยี 
1000 บาท แต่ถา้เสยีมุมเดยีวเสยี 500 ใน แต่ถา้บอลคู่นัน้ไม่มมีุมท่านกไ็ด ้800 
เสยี 1000 บาทหรอืว่าเจ๊าแลว้แต่ราคาต่อลกูว่าต่ออยูท่ีก่ีร่อง ถา้เป็นท่านรองก็
จะไดเ้ตม็เสยีเตม็ หมายความว่า เล่น 1000 ได ้1000 เสยี 1000 ถา้เป็นมุมกค็ดิ
ตามมุมว่าไดก้ี่มุมเสยีกี่มมุครบั 
ตวัอย่างการต่อราคา อารเ์ซน่อลต่อ หนึ่งลกู ขาว หรอืโต๊ะบอกมาว่า ต่อหนึ่ง
ลกู กเ็ป็นทีเ่ขา้ใจกนัว่าถ้าไมบ่อกราคากค็อืต่อหนึ่งลกูขาว  

ขนุพล นกัฟุตบอลทีม่ฝีีเทา้ด ี
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ครองบอล มลีกูบอลอยูใ่นฝา่ยของตน 
ครึง่ควบลกู 
 

จะเป็นการต่อลกัษณะเดยีวกบัการต่อแบบ ปอปอ คอืตอ้งมสีองมมุ เป็นการต่อ
ครึง่ลกูมมุหนึ่ง และลกูหนึ่งมมุหนึ่ง การได้การเสีย กจ็ะเหมอืน ปอปอ คอืถา้
ทมีต่อชนะ 1 ลกู ทมีต่อจะไดเ้งนิแค่ครึง่เดยีว ทมีรองเสยีครึง่เดยีว ถา้ทมีต่อ
ชนะเกนิ 1 ลกู ทมีต่อจะไดเ้ตม็ ทมีรองจะเสยีเตม็ แต่ถา้พลกิทมีรองชนะ ทมี
รองจะไดเ้ตม็ ทมีต่อเสยีเตม็ 

ครึง่ลกู 
 

ทมีต่อ ต่อท่าน ครึง่ลกู การได้การเสีย ถา้ท่านอยูต่่อแลว้ผลออกมาเสมอ ท่าน
เสยีเตม็ แต่ถา้ท่านอยูร่องท่านไดเ้ตม็ แต่ถา้ทมีไหนชนะแค่ 1 ลกูกจ็ะไดเ้ตม็กบั
เสยีเตม็ 

ค่าน้ํา เงนิส่วนต่างระหว่างอตัราต่อรองของผูท้ีเ่ล่นทมีต่อและผูท้ีเ่ล่นทมีรอง 
คู่หยดุโลก ทมีฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกลงแขง่ขนั 
โคช้ ผูฝึ้กสอน 
จา่ยบอล ส่งบอลใหเ้พื่อน 
จา่ยบอล ส่งบอลใหผู้อ้ื่น 
จดุโทษ บรเิวณทีถู่กกําหนดขึน้หน้าประตูเพื่อลงโทษผูท้าํผดิกตกิา โดยใหฝ้า่ยทีถู่ก

กระทํา มโีอกาสทาํคะแนนหรอืยงิประตูได ้โดยไมม่ผีูก้ดีขวาง 
เจา๊กนั ไมไ่ดไ้มเ่สยี 
แจกเฝือก เวลาทีผู่เ้ล่นฝ ัง่เดยีวกนัส่งบอลใหเ้พื่อนชา้เกนิไปคอื...มผีูเ้ล่นฝ ัง่ตรงขา้มพรอ้มที่

จะเขา้มาอดัเพื่อนยงัทะเล่อทะล่าจา่ยใหม้นัอกี ทาํใหเ้พื่อนเจบ็ฟร ี
เชก็ลํ้าหน้า ตรวจสอบว่าผูเ้ล่นของฝา่ยตนอยูใ่นตําแหน่งทีเ่กนิไปกว่าทีก่ําหนดหรอืไม่ 
เชค็ไลน์ การเชค็ลํ้าหน้าของกองหลงั สาํหรบัทมีทีใ่ชร้ะบบกองหลงัสีต่วั ทีส่ ีค่นนี้จะตอ้งรู้

ใจกนั โดยเฉพาะการดนัขึน้เพื่อเชค็ลํ้าหน้า จะตอ้งวิง่ขึน้กนัเป็นแผงหากเพื่อน
ดนักนัขึน้ไปหมด ถา้ยงัมวัเออ้ระเหยลอยชายเวลาเจอเคา้สาดบอล สวนกลบั จะ
โดนด่ายบัเยนิ 

เซฟบอล ป้องกนัลกูบอลเพื่อไมใ่หเ้ขา้ประตู, ป้องกนัการทาํคะแนนของคู่แขง่ 
เซฟลกูได ้ ป้องกนัการทําคะแนนของคู่แขง่ได ้
ดาวซลัโว นกัเตะทีย่งิประตูหรอืทาํคะแนนไดม้ากทีสุ่ดเมือ่จบฤดกูาลแขง่ขนั 
ดดูบอล 
 

เอาลกูลงพืน้เมือ่เพื่อนสาดลูกโด่งมาให ้กเ็อาเทา้ยื่นออกไป พอลกูลกูบอลกําลงั
จะกระทบกบัเทา้ กผ็่อนแรงลงดงึบอลลงพืน้ 

ตกรอบ ไมส่ามารถเขา้แขง่ขนัในระดบัทีส่งูขึน้ได้ 
ตอกสน้ ใชส้น้เทา้ส่งบอลใหเ้พื่อนหรอืยงิประตู 
ตัง้รบั คอยรบับอลในแดนของตน 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ตัง้รบั รกัษาประตูหรอืป้องกนัการทาํคะแนนของคู่แข่งในแดนของตน 
ตดัสนิ การลงความเหน็ชีข้าด 
ตดิดาบ การเขา้บอลอยา่งรนุแรงอาจทาํใหคู้่แขง่ไดร้บับาดเจบ็ได้ 
ตรีถเปล่า 
 

ใชเ้รยีก เวลาทีก่องหน้าตอ้งวิง่เกอ้  เช่น ลกูลํ้าหน้า ทีก่องหน้าควบจากครึง่
สนามเขา้ไปรบัลกูจา่ยของเพื่อนวิง่แบบเตม็สปีดนะ พอจะถงึลกู กรรมการมนั
เพิง่เปา่ (เปา่ชา้) วิง่มานี่มนัเหนื่อย เสยีแรงเปล่า เสยีเทีย่วว่าง ัน้ 

โตก้ลบั การเปลีย่นจากฝ่ายรบัมาเป็นฝา่ยรกุ 
โต๊ะ สถานทีร่บัพนันบอล 
โต๊ะบอล เจา้มอืรบัพนนับอล 
ถูกแบน ถูกหา้มลงแขง่ขนั 
ทัง้ปีเลย! ไวใ้ชต้อนทีท่มีโปรดเราเล่นห่วยประจาํ 
ทาํประตู ทาํคะแนนได ้
ทมีเจา้บา้น คณะนกัฟุตบอลทีเ่ป็นพลเมอืงของประเทศนัน้ 
ทมีต่อ ทมีทีด่เูหมอืนจะมฝีีมอื/ฝีเทา้ดกีว่าคู่แขง่ขนั 
ทมีฟุตบอล เป็นชื่อทีเ่รยีกกลุ่มของผูเ้ล่นทีเ่ลอืกมาเล่นรว่มกนัในการแขง่ขนัฟุตบอล แต่ละ

ทมีสามารถเลอืกผูเ้ล่นเพื่อแขง่กบัทมีตรงขา้ม อาจเป็นตวัแทนของสโมสร
ฟุตบอล กลุ่ม รฐั หรอืชาต ิทมีรวมดาว หรอืแมแ้ต่ทมีสมมต ิ(อยา่งเช่น ดรมีทมี
หรอืทมีแห่งศตวรรษ) ทีเ่ป็นทมีทีอ่าจไมเ่คยลงแขง่ขนัจรงิ 

ทมีเยา้ คณะนกัฟุตบอลทีแ่ขง่ขนัในประเทศของตนเอง 
ทมีเยอืน คณะนกัฟุตบอลทีเ่ขา้ไปแขง่ขนัในประเทศของคู่แขง่ 
ทมีรอง ทมีทีด่เูหมอืนจะมฝีีมอื/ฝีเทา้เป็นรองคู่แขง่ขนั 
นกัคา้แขง้ นกัฟุตบอลอาชพี 
นกัเตะ นกัฟุตบอล 
นํา ไดค้ะแนนนํา 
บวกสบิ / 10 
 

ทมีต่อจะตอ้งเสยีค่าน้ํา ถา้ท่านจะแทงในวงเงนิ 1000 บาท ท่านอยูต่่อจะตอ้ง
แทง 800 บาทในกรณทีีบ่อลมมีุมเดยีว และแทง 400 คณู 2 ในกรณทีีบ่อลมสีอง
มมุ เวลาทมีต่อท่านไดถ้า้กนิทัง้สองมุมท่านได ้800 บาท แต่ถา้เขา้มุมเดยีวท่าน
ได ้400 บาท แต่ถา้ท่านเสยี เสยีสองมมุท่านเสยี 1100 บาท เสยีมมุเดยีวท่าน
เสยี 550 บาท ถา้ท่านอยู่รองจะตอ้งแทง 900 บาท ในกรณทีีบ่อลมมีุมเดยีว 
และแทง 450 คณู 2 ในกรณทีีบ่อลมสีองมุม เวลาทมีรองเขา้ถา้กนิทัง้สองมุม 
ท่านได ้1000 บาท ถา้ไดมุ้มเดยีวท่านได ้500 บาท เวลาท่านเสยี เสยีสองมุม
ท่านเสยี 900 บาท เสยีมมุเดยีวเสยี 450 บาท 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ตวัอย่างการต่อราคา ลเิวอรพ์ลูต่อ ครึง่ควบลกู 10 หมายถงึ ต่อสองมมุ ครึง่
ลกูมมุหนึ่ง และ ลกูหนึ่งมุมหนึ่ง ต่อราคาอกี 10 โดยส่วนมากทมีต่อเท่านัน้ทีจ่ะ
ต่อราคาบวกสบิจะไมม่ทีมีรองต่อราคาบวกสบิ 

บอลโยนยาว ลกูบอลทีน่กัฟุตบอลเตะออกไปไกลมาก 
บงับอล ป้องกนับอลไมใ่หคู้่แขง่แยง่ได ้โดยผูเ้ล่นหนัหลงัหรอืหนัขา้งบงัไว ้
บุก ครอบครองบอลเพื่อขึน้ไปทําคะแนนในแดนของคู่แขง่ 
ประตูทีต่ามอยู่ คะแนนทีต่ามอยู่  
ประตูทีม่าตเีสมอทมี
ทีนํ่าอยู่ 

คะแนนตเีสมอคู่แขง่ 

ปอปอ คาํศพัทใ์นการพนันบอล มคีวามหมายเหมอืนกบัคาํว่า สองปอ ปอปลาสองตวั 
หรอื เสมอควบครึง่ ตวัอยา่งเช่นถา้จะแทงเป็นเงนิ 1000 บาทตอ้งบอกว่าขา้งละ 
500 บาท  การไดก้ารเสยี ดทูีผ่ลของการแข่งขนัเป็นหลกั ถา้ผลออกมาเสมอ 
แลว้เราเล่นฝา่ยทีเ่ป็นต่อ เรากจ็ะเสยีเงนิ 500 บาท แต่ถา้เราเล่นฝ่ายทีเ่ป็นรอง
เราจะได ้500 บาท ในทางกลบักนัถา้ผลออกมาว่าทมีทีเ่ป็นต่อชนะ เราจะไดเ้ตม็
ครบั แต่ถา้ทมีรองชนะเสยีเตม็เหมอืนกนั การต่ออยา่งนี้ตอ้งมสีองมุมและ
แบ่งเป็นสองฝ ัง่ไดแ้ก่ เสมอดา้นหน่ึง ครึง่ลกูดา้นหน่ึง เวลาแทงตอ้งบอกราคา
สองดา้น  

เปา่จบการแขง่ขนั กรรมการเปา่นกหวดีเพื่อบอกหมดเวลาการแขง่ขนั 
เปา่นกหวดีหมดเวลา
ครึง่แรก 

กรรมการเปา่นกหวดีเพื่อบอกหมดเวลาการแขง่ขนัครึง่แรก 

เปิดโคง้จากมุม เริม่เตะบอลจากมุมสนาม โดยลกูบอลจะโคง้เขา้หาผูร้กัษาประตู 
เปิดบอล เริม่เล่นบอล 
เปิดบอลมาหน้า
ประตู 

เริม่ส่งบอลจากรมิสนามมาหน้าประตู เพื่อจะใหก้องหน้าทาํคะแนน 

เปิดลกูเตะมมุ เริม่เตะบอลจากมุมของสนาม 
แป เตะบอลโดยใชเ้ทา้ดา้นใน 
ป ัว๊บอล นายหน้ารบัพนนับอล 
ผลประตูรวม คะแนนรวม 
ผูก้ํากบัเสน้ กรรมการทีค่อยดวู่าลกูบอลจะออกนอกบรเิวณการแขง่ขนัหรอืไม่ 
ผูร้กัษาประตู นกัเตะทีเ่ฝ้าประตูและสามารถใชม้อืเล่นบอลไดใ้นกรอบเขตโทษ 
ผูเ้ล่นตวัจรงิ ผูท้ีถู่กกําหนดใหเ้ป็นตวัหลกั (๑๑ คนแรก) ในการแขง่ขนั 
ผูเ้ล่นตวัสาํรอง ผูท้ีถู่กเตรยีมเผื่อไวส้าํหรบัการแขง่ขนั 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
แผนการเล่น ระบบการเล่นทีโ่ค๊ชวางไวเ้พื่อใหน้กัเตะเล่นตามแนวทางทีก่ําหนด 
แผนการเล่นแบบ 4-
3-2-1 ‚แบบตน้
ครสิตม์าส‛ 

ระบบการเล่นทีม่กีองหลงั ๔ คน กองกลาง ๓ คน กองหน้าตํ่า ๒ คน และหน้า
เป้า ๑ คน 

พลาดเป้า ยงิไมต่รงประตู 
พกับอล หยดุการเคลื่อนไหวของลกูบอลไวข้ณะหน่ึง 
แพ ้ คะแนนจะตามหลงัคู่แขง่เมื่อจบเกม 
ฟาวล ์ ผดิกตกิา โดยการเขา้ชงิบอลทางขา้งหลงัของผูเ้ล่น โดนคนแต่ไมโ่ดนลกูบอล 
ยงิจดุโทษ เตะบอลเขา้ประตูในบรเิวณทีก่ําหนด โดยนกัเตะเผชญิหน้ากบัผูร้กัษาประตูตวั

ต่อตวั 
ยงิประตูได ้ ทาํคะแนนได ้
รอดดาก คอืการ แตะลกูลอดระหว่างขาของคู่ต่อสูค้นทีโ่ดน  จะเสยี ความรูส้กึอย่าง

รนุแรง อบัอายมาก 
ลอ็กบอล ไดค้รองบอลแต่ไมส่่งต่อใหเ้พื่อน 
ลํ้าหน้า เกนิไปกว่าทีก่ําหนดหรอืทีค่วรจะเป็น 
ลกูครึง่ควบสอง คาํศพัทใ์นการพนันบอล หมายถงึ ถา้ทมีต่อยงิไดส้องลกู ผูเ้ล่นทมีต่อจะไดเ้งนิ

ครึง่หนึ่ง ผูเ้ล่นทมีรองเสยีครึง่หนึ่ง ถา้ทมีต่อยงิไมถ่งึ 2 ลกู ผูเ้ล่นทมีต่อเสยีเตม็ 
ผูเ้ล่นทมีรองจะไดเ้ตม็ แต่ถา้ทมีต่อยงิเกนิสองลกู ผูเ้ล่นทมีต่อกไ็ดเ้ตม็ ผูเ้ล่นทมี
รองเสยีเตม็เช่นกนั 

ลกูควบลกูครึง่ คาํศพัทใ์นการพนันบอล หมายถงึ ทมีต่อจะตอ้งยงิใหเ้กนิ 2 ลกู ผูเ้ล่นทมีต่อจงึ
จะไดเ้งนิเตม็ ถา้ยงิไดแ้ค่ลกูเดยีวจะเสยีเงนิครึง่หนึ่ง เช่นเดยีวกบัทมีรองถ้าทมี
ต่อยงิไดล้กูเดยีวกไ็ดค้รึง่เดยีว แต่ถา้ยงิได ้2 ลกูเสยีกนัเตม็ๆ 

ลกูชิง่ ลกูฟุตบอลทีผู่เ้ล่นจา่ยใหเ้พื่อนและเพื่อนส่งกลบัมาใหท้นัทโีดยไม่จบับอล 
ลกูทุ่ม ลกูฟุตบอลทีส่่งต่อโดยการใหม้อืทุ่ม 
ลกูนิ่ง ลกูฟุตบอลทีม่กีารทาํฟาวลเ์กดิขึน้  กรรมการจะเป่านกหวดีหยดุการแขง่ขนั

ชัว่ขณะ 
ลกูใบไมร้ว่ง ใชเ้รยีก เวลาเพื่อนรว่มทมีโยนบอลมา (ตอ้งโด่งๆ ยอ้ยๆ น๊ะ คดิภาพใบไมท้ี่

กําลงัรว่งหล่นลงมา) ใหอ้ยา่งเหมาะเหมง็ ถูกทีถู่กเวลา อยูใ่นระยะทีท่่อนขา
สามารถจะส่งเจา้ลกูกลมๆพุ่งไปทีก่น้ตาขา่ยประตูฝ ัง่ตรงขา้มได ้คอืหวดไปไม่
ตอ้งจบัตอ้งอะไรทัง้สิน้ เขา้ไมเ่ขา้อกีเรือ่งหนึ่ง 

ลกูหนงั ลกูฟุตบอล 
เลีย้งบอล รกัษาบอลใหอ้ยูก่บัเทา้ได้ 
ศกึลกูหนงั การแขง่ขนัฟุตบอล 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ศูนยห์น้า ผูท้ีอ่ยูใ่นตําแหน่งกลางของแถวหน้าในการเล่นฟุตบอลทาํหน้าทีย่งิประตูหรอืทํา

คะแนนเป็นสําคญั บางครัง้อาจลงมาช่วยเซนเตอรฮ์าลฟ์ซึง่อยูใ่นตําแหน่งกลาง
ของแถวกลางและพาลกูขึน้ไปในแดนฝ่ายตรงขา้มดว้ย 

ส่งต่อ เคลื่อนบอลใหผู้เ้ล่นคนอื่น 
สโมสรฟุตบอล สโมสรฟุตบอล นัน้เป็นองคก์รหรอืกลุ่มคนทีม่ ี ประธาน คณะกรรมการและมกีฎ

การรบัผดิชอบเพื่อใหม้ัน่ใจถงึความมตีวัตนของทมี ทีจ่ะมกีารเลอืกหรอืการชงิ
ตําแหน่ง สโมสรฟุตบอลทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเกดิขึน้ในช่วงตน้ศตวรรษที ่19 

สองปอ ดทูี ่ปอปอ 
สองลกู 
 

คาํศพัทใ์นการพนันบอล หมายถงึ ทมีต่อตอ้งยงิเกนิสองลกู ผูเ้ล่นทมีต่อถจงึจะ
ไดเ้งนิเตม็ แต่ถา้อยูท่มีรองกล็ุน้ใหท้มีต่อยงิไมเ่กนิสองลกู ผูเ้ล่นกจ็ะไดเ้งนิเตม็
เหมอืนกนั 

สาดบอล ส่งบอลไปใหผู้อ้ื่นอยา่งเตม็กําลงั 
เสมอควบครึง่ ดทูี ่ปอปอ 
เสาไกล เสาประตูทีอ่ยูท่ศิตรงขา้มกบัลกูฟุตบอล เช่น ถา้ลกูฟุตบอลอยูท่างซา้ยของ

สนาม เสาไกลจะอยู่ทางซา้ยของผูร้กัษาประตู 
เสยีบบอล เคลื่อนเขา้หาบอลอยา่งรนุแรง โดยการลม้ตวัเอาเทา้เขา้หาคู่ต่อสู้ 
หนึ่งลกู 
 

คาํศพัทใ์นการพนันบอล หมายถงึ ทมีต่อตอ้งยงิใหเ้กนิ 1 ลกู ผูเ้ล่นทมีต่อถงึจะ
ไดเ้งนิเตม็ ถา้ยงิไดแ้ค่ 1 ลกูถอืว่าเจา๊ 

หมูน่กับอล นกัเตะฟุตบอลทีร่วมตวักนั 
หลงัหกั ไมส่ามารถทาํเกมต่อได ้เนื่องจากถูกคู่แขง่ขดัขวาง 
โหมง่ ใชศ้รีษะรบัหรอืกระแทกลกูฟุตบอล 
โหมง่ชง ใชศ้รีษะส่งผ่านลกูฟุตบอลใหเ้พื่อนทาํคะแนน 
แฮนดบ์อล มอืสมัผสัลกูบอล 
 
ศพัท ์ส านวน วงการกีฬามวย 

ศพัท ์สาํนวน ของวงการกฬีามวย รวบรวมจากผลงานของ ว่าทีร่อ้ยตร ีณฏัฐกิาร ์แสงคาํ 
(2538) มดีงันี้ 

 
ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 

กด ต่อย 
กระชากมงกุฎโลก ชงิแชมป์เป้ียนโลก 
กระดกูการผ่านศกึเหนือชัน้ ประสบการณ์การต่อยมวย 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ประมวลคําศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 



42 
 

ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
กระดกูขดัมนั นกัมวยทีม่ผีมีอืเก่ง 
กระดกูคนละเบอร ์ ฝีมอืการต่อยมวยคนละชัน้, คนละระดบักนั 
กระดกูเป็นรอง ฝีมอืเป็นรอง 
กระดกูมวย ฝีมอืทางการต่อยมวย 
กระดกูยงัอ่อน ฝีมอืเป็นรองกว่า 
กระโดงคาง กราม, คาง 
กระต่ายทอง ชื่อนกัมวยทีใ่ชใ้นการชกมวย 
กระบุงโกย มาก 
กระเป๋าแฟบ จน, หมดตวั 
กรา้น ผ่านการชกมวยมาเยอะ มปีระสบการณ์มาก 
กรรมการสอนนับเลข ลม้ 
กลบัตาลบตัร ผดิความคาดหมายอย่างตรงกนัขา้มแบบพลกิหน้ามอืเป็นหลงัมอื 
กงัหนันรก สมญานามของนกัมวยชาวเนเธอรแ์ลนดช์ื่อ รามอน เดก็เกอร์ 
กดัฟนัศอก ใชศ้อกเป็นอาวุธ 
กปัตนั มาจากคําว่า Captian ในทีน่ี้หมายถงึผูนํ้า, หวัหน้า 
การนัต ี เป็นการยนืยนั 
กา้นยาว รปูร่างสงูโปรง่ 
การขายความเจบ็ปวดในสงัเวยีน
เลอืด 

การชกมวย 

การด์ตก มอืตกเพราะไมม่แีรง 
การเดนิทางบนถนนนกัมวย อาชพีการชกมวย 
การทวนเชงิ การซอ้มเทคนิคการชก 
การผ่านมวย ประสบการณ์การชกมวย 
การลงนวม การแขง่ขนัชกมวย 
กวางเหลยีวหลงั เป็นท่าลกูไมม้วยไทย โดยการตามเตะ ถบีดว้ยสน้เทา้ 
กําป ัน้ไรน้วม ชกมอืเปล่า 
กราํศกึ ผ่านการแขง่ขนัชกมวยมามาก 
กลิน่สาปนวม การชกมวย 
กนิกําไรคําเลก็ ๆ  ไดก้ําไรน้อย 
กุนซอื ผูส้นบัสนุน, ผูบ้งการ. ทีป่รกึษา, หวัหน้า 
กุมารจนี ชาวจนี 
เกา้ชวีติ ชื่อทีใ่ชใ้นการชกมวย 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
เก๋ากกึส ์ เก่าแก่ 
เกีย่ว ชก 
แกงจดืลมืใส่น้ําปลา เป็นการเปรยีบเทยีบการชกมวยทีไ่มต่ื่นเตน้, เรา้ใจ 
แก่มะพรา้วหา้ว นกัมวยทีอ่ายุมากแลว้ยกัเก่งมคีวามสามารถ 
แกม้อื ทาํตอบแทน, โตต้อบ 
แกม้บวมปดูเป็นลกูมะกรดูมะนาว เปรยีบเทยีบแก้มทีโ่ดนชกจนบวมเท่าลกูมะกรดู มะนาว 
ไกรสรขา้มหว้ย เป็นท่าลกูไมม้วยไทย โดยการหลบถบีเตะตรง-ถบีขาหลงั 
กรอบเป็นขา้วเกรยีบ ทรดุโทรม ผอมเหมอืนขา้วเกรยีบ 
ก๊อกสอง ลกูฮดึ 
เชมง็เกลยีว ตงึเครยีด, อยา่งแน่วแน่ 
ขยี ้ ชก 
ขยีด้ว้ยหมดั ชกอยา่งรนุแรง 
ขงเบง้ดดูาว โดยต่อยคางจนหน้าหงาย 
ขาดลอย เดด็ขาด 
ขายเสยีง รอ้งเพลง 
ขีห้ดตดหาย กลวั, ขยาด, ตกใจมาก 
ขึน้จว้ง แขง่ขนัชกมวย 
ขึน้ฟาด แขง่ขนัชกมวย 
ขนุเข่าไรน้ํ้าใจ เป็นสมญานามของ หลงัสวน ซึง่มกัใชเ้ข่าเป็นอาวุธอย่างไม่ปราณี 
ขนุเข่าหน้าเป่ือย สมญานามของ นําพล หนองกีพ่าหุยทุธ 
ขนุแผนส่องกระจก เป็นกระบวนท่าหน่ึงในการราํมวยไทยสาวน้อยประแป้ง 
ขนุแผนหวผีม เป็นกระบวนท่าหน่ึงในการราํมวยไทยสาวน้อยประแป้ง 
ขนุยกัษ์จบัลงิ เป็นท่าแมไ่มม้วยไทย ถอืเป็นไมส้ําคญัมาก ใชส้าํหรบัแกล้าํคู่ต่อสู้

ทีไ่วในการต่อย เตะ ถอง ตดิพนักนั 
ขนุยกัษ์พานาง เป็นท่าลกูไมม้วยไทย โดยการแหวกหมดัดว้ยการทุ่ม 
เขาทรายน้อย สมญานามของ รตันพล ส.วรพนิ ซึง่มลีกัษณะการชกคลา้ยเขา

ทราบ 
เขา้ป้าย ชนะ 
เขา้เอวรอสุ่มไก่ ลกัษณะการตเีขา่บรเิวณเอวไปรอบ ๆ ในขณะทีก่อดประชดิตวั 
เขีย่ล่าง เตะล่างบรเิวณขา 
เขีย้วลากดนิ คนทีไ่ม่ยอมใหค้นอื่นเอาเปรยีบไดง้่าย ๆ  
แขง้ซา้ยหน้าหยก สมญานามของ ศกัดิม์งคล ศษิยช์โูชค 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
แขง้เงนิแสน สมญานามของ วงัจัน่น้อย ส. สริะดา ซึง่มเีดมิพนัเตะเป็นเงนิแสน 
แขวนนวม เลกิอาชพีชกมวย 
ขอ้ยบ่ย่าน ไมก่ลวั 
ควกัแมธ่รณี เป็นหน่ึงในกระบวนท่าราํสาวน้อยประแป้ง 
คลุกวงใน ต่อยประชดิตวั 
คมัแบค กลบัมาชกมวย 
คางค่อนขา้งเปราะ มจีดุอ่อนทีค่่าง 
ควิ ลาํดบั, แถว 
คบี จบัคอตเีขา่ 
คลีซ่ิน่ รว่มประเวณี 
คู่ตุนาหงนั คู่ชก 
คู่ลกัหมดั คู่ซอ้ม 
เคาะ ต่อยเรือ่ย ๆ  
คนโต ผูเ้ป็นใหญ่, มอีํานาจ 
คนประกอบคู่มวย คู่ซอ้ม 
คอมวย พวกทีช่อบดมูวย 
คล่องแคล่ววงนอก ต่อยไมป่ระชดิตวั 
คล่องพระสตูรภาณยกัษ์ คล่องส่วนทีย่าก ๆ  
ฆาตกรจาํเป็น ฆา่คนตายโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
ฆา่หม ู ขม่ขูผู่ม้ฝีีมอืดอ้ยกว่ามาก 
งดั ชก 
งอม แยม่าก, หนกัมาก 
เงือ้งา่ รรีอ, จบัจอ้ง 
โงหวัไมข่ึน้ ไมม่เีรีย่วแรง 
จระเขฟ้าดหาง เป็นท่าแมไ่มม้วยไทย โดยการรบัต่อยดว้ยเตะ 
จวก ชก 
จมผา้ใบ น็อค 
จบัทาง ด,ู คาดการณ์ 
จบันอก การเล่นการพนนัระหว่างผูช้มกบัผูช้ม หรอืเจา้ของค่ายกบัผูช้ม 
จบัเป้าจงั ๆ  ต่อยโดนเตม็ ๆ 
จบัลอ็คล่าง จบับรเิวณล่างของคู่ต่อสูไ้มใ่หเ้ป็นอสิระ 
จา่เจก๊ สมญานามของ สุรพล มณนีพรตัน์ 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
เจา้ถิน่เมอืงศรวีชิยั ผูเ้ป็นใหญ่ในจงัหวดัลพบุร ี
จงิโจแ้ดง ชื่อของนกัมวยทีใ่ชใ้นการชกมวย 
จิม้เข่า ใชเ้ขา่เป็นอาวุธ 
จี ้ เดนิตามคู่ชก 
จุย๊ ยิม้รบั 
เจรจาภาษาดอกไม ้ ตกลงกนัโดยด ี
เจห๊งส ์ ฉายาของ คุณปวณีา โชคไพบลูกจิ ภรรยาของคุณกมล 
เจง๊แตม้ แพค้ะแนน 
เจา้เซยีนโคตรมวยแห่งอสีานเขยีว สมญานามของ เมอืงพล ขอนแก่น 
เจาะยาง ทาํรา้ยบรเิวณขา/แขง้ ของคู่ต่อสูใ้หใ้ชก้ารไมไ่ด้ 
แจง้เกดิ ดงั 
เจอแขง้ขวา 2 แขง้ โดนเตะดว้ยแขง้ 2 ครัง้ 
จอตู ้ โทรทศัน์ 
จอมจมุพติ สมญานามของนกัมวยชื่อ แสงเทยีนน้อย ส.รุง่โรจน์ 
จอมซื่อ สมญานามของ ท่านอาจารยย์อแสง ภานุทศัน์ ซึง่เป็นคนซื่อสตัย์ 
จอมซู่ส ์ สมญานามของ ชุบเมอืงนนท ์
จอมเซตามซอย สมญานามของ เด่นศกึ ศกัดินิ์ภา ทีช่อมดื่มเหลา้ 
จอมถบีดสีเบรก สมญานามของ เทดิเกยีรต ิศษิยเ์ทพพทิกัษ์ 
จอมถบี 116 ท ี สมญานามของ “ศลิปไทย จอ๊กกีย้ ิม้ ซึง่เป็นนกัมวยทีใ่ชถ้บีเป็นอาวุธ

บ่อน 116 นับได ้ครัง้ ในการชก 1ครัง้ 
จอมบู๊จอตู ้ สมญานามของ ยอดธงชยั แก่นนรสงิห ์เป็นนกัมวยทีม่สีไตลก์าชก

ดุดนัและไดช้กทางทวีบี่อย ๆ  
จอมบู๊บา้เลอืด สมญานามของเทพฤทธิ ์พ.วชัชยั ทีช่อบเหน็เลอืดของคู่ต่อสูย้ ิง่

เหน็เลอืดยิง่ชกรุนแรง 
จอมฝีมอื สมญานามของ ฤทธิเ์ดช ส.เพลนิจติ ซึเ่งป็นนกัมวยฝีมอืด ี
จอมพ่นน้ําเป็นปลาวาฬ สมญานามของ สงิหด์าํ อ.อุกฤษณ์ ซึง่เป็นนกัมวยทีเ่วลาตอยเตะ

ชอบทาํเสงีรอดไรฟนั 
จอมมวยบู๊ สมญานามของ อนนัตศกัดิ ์พนัธย์ทุธภูม ิเป็นนกัมวยทีช่กดุดนั 
จอมยานตัถุ์ เป็นสมญานามของอาจารยย์อแสง ภาณุทศัน์ ซึง่สบูยานตัถุ์ 
จอมเรา้ เป็นลกัษณะของกรรมการบนเวทมีวยทีต่ามจีน้กัมวยมากเกนิไป 
จอมวนัทา สมญานามของ ใหม ่เมอืงคอน ซึง่เป็นคนทีม่สีมัมาคารวะเจอใครก็

ยกมอืไหว ้
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
จอมโว สมญานามของนกัมวยชื่อ ศกัดิ ์นิรนัดร ์ซึง่มนิีสยัขีคุ้ยโม ้
จอมศอกกลบั สมญานามของ นกัมวยคอืสลกัจติร เทยีนหริญั ซึง่ชอบใชศ้อกเป็น

อาวุธในการชก 
จอมสป็อต สมญานามของ สบืพงษ์ ศรปีระเสริฐ 
ฉลามดาํ สมญานามของ เชอรี ่ส.วานิช ทีเ่ป็นคนทีม่รีา่งกายใหญ่มผีมสดีํา 
ฉะ ชก 
เฉียบขาดเนี๊ยบหนิง เดด็ขาด 
ชนิดมเีสยีวตน้ ๆ  ตื่นเตน้ช่วงยกแรก ๆ  
ช่วงชก ระยะต่อย 
ช่วงชกสงูยาว แขนยาว, ระยะต่อยยาว 
ชวาซดัหอก ท่าแมไ่มม้วยไทย ลกัษณะ ใชศ้อกวงนอก 
ชนะแตก ชนะโดยทีคู่่ต่อสูม้บีาดแผล 
ชกนอกรอบ การแขง่ขนัชกมวยทีจ่ดัขึน้ก่อนการชกนดัสําคญั 
ชกไมค่่อยตดิตาม ชกแลว้ทิง้ระยะหมดั 
ชกละเอยีด ชกถี ่ๆ 
ชกลม การซอ้มการชกโดยไม่มเีป้า 
ชกหมดัเหวีย่งใส่ ต่อยแบบขวา้งหมดั 
ชกเป็นราํไทย ชกอยา่งเชื่องชา้ 
ชกรมมวยเมอืงลุง ชมรมนกัมวยทางภาคใต้ 
ชกัแป้งผดัหน้า เป็นท่าหน่ึงในการราํมวยไทยสาวน้อยประแป้ง 
ชกัดาบ ยกัยอกเป็นของตวัเอง, โกง 
ชา้งตกมนั เป็นสมญานามของ อนนัตศกัดิ ์พนัธุย์ทุธภูม ิเป็นนกัมวยจาก

จงัหวดัสุรนิทร ์(ซึง่มชีา้งเป็นเอกลกัษณ์) 
ชาตชิาย 2 ลอ้เลยีนถงึการเป็นนายกสมาคมมวยอาชพีสมยัที ่2 
ชงิกลบับา้นเก่า ตาย 
ชุดใหญ่ เยอะ, มาก 
เชค็บลิ (check bill) ต่อยใหแ้พ ้
เชนเกยีร ์ เรง่เครือ่งสู ้
เชงิเตะสงูเป็นนกยงูราํแพน ชัน้เชงิการเตะด ี
แชมเป้ียนวกสงักะส ี แชมเป้ียนเวทลีุมพนิีวนั 
แชมป์เฟเธอรเ์วท (Champ 
Fether Weight)  

แชมป์รุน่น้ําหนกั 126 ปอนด ์
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
โชวฟ์อรม์ (Show form) แสดงฝีมอื 
ซวยดบัเบิล้ โชครา้ยเป็นอยา่งมาก 
ซด ต่อย 
ซดั ต่อย 
ซ่าส ์ ทาํตวัเด่น 
ซา้ยตกขอบ สมญานามของ ดอกไมป้่า ป.พงษ์สว่าง ซึง่เป็นมวยถนัดซา้ย 
ซา้ยทลายโลก สมญานามของนกัมวยชื่อ สงิหด์าํ อ.อุกฤษณ์ ซึง่มหีมดัซา้ยหนกั 
ซา้ยทะลวงไส ้ สมญานามนกัมวัชื่อ รตันพล ซึง่มหีมดัซา้ยทีห่นกั 
ซา้ยพ่อลกูอ่อน สมญานามของนกัมวยชื่อ ก้องนภา ซึง่มลีกูแลว้และหมดัหนกั 
ซา้ยอสูร สมญานามของนกัมวยคนหนึ่งชื่อ ไพโรจน์ อ.วราพล ผูซ้ึง่มหีมดั

ซา้ยอนัหนกัหน่วงรา้ยกาจดงัอสรูกาย 
ซาํบายใจ สบายใจ 
ซนิแบด ชื่อของ เกยีรตปิราณ ีทีใ่ชใ้นการชกมวย 
ซอืแป๋ อาจารยส์อนวชิา 
ซุปเปอรส์ตารแ์ห่งพกิดั 105 
ปอนด ์

นกัมวยดงัรุน่น้ําหนกั 105 ปอนด ์ 

เซยีน ผูม้คีวามสามารถอย่างยอดเยีย่ม 
แซมซัน่ สมญานามของนกัมวยชื่อ แสนเมอืงน้อย ซึง่มรีปูรา่งคลา้ยแซมซัน่ 
โซย้ กนิ 
เซ่อแดก็ซ ์ งง 
ซองขาว เงนิสนิบน 
ซอ้มอดัเขา่ ฝึกตเีขา่ 
ซอยเขา่ ตเีขา่ซํ้ากนัหลาย ๆ ครัง้ 
ดวงมวยพุ่งรวดยนัเพดานบนิ ดวงกําลงัดทีางดา้นการชกมวย 
ดวลกําป ัน้ การชกมวย 
ดวลแขง้ การชกมว้ย 
ดวลเพลงเขา่ ตเีขา่ 
ดกัศอกซา้ย ตศีอกซา้ยโดยอาศยัจงัหวะบวก 
ดบัเครือ่งชน ลุยโดยไมค่ดิชวีติ 
ดบัชวาลา ต่อยทาํรา้ยทีด่วงตาจนทําใหคู้่ต่อสูม้องไมเ่หน็ 
ดบัตะเกยีง ต่อยตาจนทาํใหคู้่ต่อสูม้องไมเ่หน็ 
ดัน้เมฆ ดนัทุรงั 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ดาวจรสัแสง ดาวรุง่, นกัมวยทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั 
ดาวรุง่ ผูม้อีนาคตด ี
ดารากองหน้า ตวัเด่น 
ดาราจอตู้ มวยทีม่กัชกออกรายการทวี ี
ดิน้กระแด่ว อาการดิน้อยูก่บัที่ 
ดไูมจ่ดื หมดสภาพ 
เดนิเขา้หาเหมอืนกระทงิเปลีย่ว เดนิเขา้หาคู่ต่อสูอ้ยา่งดุดนั 
เดนิเบยีด ประชดิตวัคู่ต่อสู ้
เดนิเลม็ เดนิวนรอบคู่ต่อสู ้
เดมิพนัแบบลา้งบาง เล่นพนนัแบบใหห้มดตวั 
แดนดอกบวั จงัหวดัอุบลราชธานี 
แดนนาซ ี ประเทศเยอรมนั 
โดนเขน่ โดนอยา่งรนุแรง 
โดนยาํ โดนชกมาก 
โดนลกูกา้นคอ โดนเตะบรเิวณก้านคอ 
ไดน้ํ้าไดเ้นื้อ มาก 
ไดฤ้กษ์ขึน้ตะบนัหน้า ชก 
ดอก เป็นคาํลกัษณะนามของการเตะ 
ต่วนเป๋ สมญานามของหนึ่งอุบล ศษิยเ์ลศิชยั 
ต่วนเป๋ แห่งตรอกตราํปิซา เป็นสมญานามของ อุสมาน ศรทอง 
ตน้ ๆ ต่อยไมล่ง ปลาย ๆ ลาํบาก หากไมพ่ยายามน็อคยกแรก ๆ จะแพต้อนปลาย ๆ ยก  
ตวดั ออกหมดัอยา่งรวดเรว็ 
ตะบนั ชก 
ตะบนัหน้า ชก 
ตะแบง ไมต่รง, ไปขา้ง ๆ ค ูๆ  
ตัง้กําแพงหน้า ออกอาการยกขาบงัหน้าขาคู่ต่อสู ้
ตัง้ป้อม เตรยีมพรอ้มทีจ่ะชก 
ตดัเชอืก เริม่ 
ตวังอเป็นขา้วเกรยีบกุง้ เป็นการเปรยีบเทยีบอาการจกุ 
ตาต่อตา ฟนัต่อฟนั ตอบโตโ้ดยใชอ้าวุธเดยีวกนั 
ตาถัว่ ไมเ่หน็สิง่ทีค่วรเหน็ 
ตาเถรคํ้าพกั เป็นท่าแมไ่มม้วยไทย โดยการต่อยคาง หมดัสงูกม้ตวั 60 องศา 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ตดิเครือ่งตอปิโดบก อยา่งเอาจรงิเอาจงั 
ตดิปลายนวม พนนั 
ติด๊ซึง่ ชกแบบชา้ ๆ ไมร่กุมากนกั 
ตกีรรเชยีง ไปรอบเวท ี
ตตีรา จอง 
ตปีีก ดใีจ 
ตุน เกบ็คะแนน 
ตุลาการ กรรมการตดัสนิมวย 
เตน้บลัเลย ์ ลลีาสวยงาม 
ตอ้งทุบทิง้ เลกิชกมวย 
ต่อยบน ต่อยเหนือเขม็ขดั 
ต่อยแบบสะสมทรพัย ์ ต่อยเกบ็คะแนน 
ต่อยลม้ โดนต่อยจนลม้ 
ต่อยหลุด ต่อยไมโ่ดน 
ต่อกร คู่ชก 
เตม็คาง ต่อยโดนคางตรง ๆ  
เตม็สตมี เตม็ที ่
เตะกนิเปล่า เตะฟร ี
เตะตามหลงัลกูฟุตบอล เตะในขณะทีคู่่ต่อสูล้ม้ 
เตะพลิว้ ลลีาเตะสวย 
เตะหล่น เตะไมโ่ดน 
เตมิชรูส ทาํเกนิความเป็นจรงิ 
โตแ้ขง้ ทัง้คู่ออกอาวุธแขง้อยา่งเดยีว 
ถล่มปากถํ้ามงักร ออกอาวุธบรเิวณอวยัวะเพศ 
ถลาเป็นเหยีย่วถลาลม ลม้ 
ถลุง น็อค 
ถอดไมอ่อก โดนคู่ต่อสูล้อ็คหรอืคบีคอดิน้ไมห่ลุด 
ถอยยนัหมอก ถอย 
ถํ้ามงักร อวยัวะเพศ 
ถิน่โสม ประเทศเกาหล ี
ถบีนํา ใชถ้บีเป็นอาวุธก่อน 
ศพัท ์สาํนวน ความหมาย 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ถบีประสาน ออกอาวุธอื่นแลว้ตามดว้ยถบี 
ถบียนั ป้องกนัโดยการถบี 
ถงึกึน๋ส ์ ถงึใจ 
ถงีฎกีา ถงึทีสุ่ด 
ถอืหาง พนนัขา้ง, พนันฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง, เอาใจช่วย 
เถรกวาดลาน ลกูไมม้วยไทย นําโดยการเตะระหว่างขาพบั สลบัพนัศอก 
เถดิเทงิกลองยาว เรือ่ย ๆ  
ไถนา เทคนิคการตอบโตอ้าวุธเตะลาํตวัโดยทีฝ่า่ยรบัลอ็คขาคู่ต่อสูไ้วแ้ลว้

ดนัจนคู่ต่อสูล้ม้ลง 
ทรดุธรณี ลม้, แพน็้อค 
ทวนิแอค็ชัน่ ซอ้นกนั 
ทอ้งค่อนขา้งนิ่ม มจีดุอ่อนทีท่อ้ง 
ทแยงคํ้าเสา ท่าลกูไมม้วยไทยเป็นลกัษณะหลบเตะถบีขาหลงั 
ทดัหู ห ู(บรเิวณทีท่ดัดอกไม)้ 
ทาํการบา้น ฝึก 
ทาํท่ากน้เตีย้ อาการโดนชกจนเกอืบจะลม้ กน้เกอืบตดิพืน้ 
ทเีคโอ การชนะโดยการถอนตวั 
เทรน ฝึก 
เทรนเนอร ์ ผูฝึ้กซอ้ม 
เทพพนมพรหมสีห่น้า เป็นกระบวนท่าหน่ึงในท่าร่ายราํไหวค้รสูาวน้อยประแป้ง 
เท่าฝาบาตรพระ ขนาดใหญ่ 
เทยีบรอยเทา้ พยายามดาํเนินรอยตามและพยายามทําใหไ้ดเ้สมอหรอืดกีว่า 
แทงไสแ้ตก ใชศ้อกเป็นอาวุธบรเิวณทอ้ง 
น็อค การหมดสตใินระหว่างการแขง่ขนั 
นกัชกจากเมอืงโอ่ง นกัมวยจากจงัหวดัราชบุร ี
นกัดาบซามไูร พวกทีโ่กงเงนิไม่ยอมจา่ย 
นกับู๊ นกัมวย 
นกัมวยทีธ่าตุทรหดด ี นกัมวยอดทน 
นกัมวยผวิเนียน สมญานามของจอมโหดเลก็ รตันโชต ิซึง่มผีวขิาวเนียน 
นกัรอ่น พวกชอบโยนของ 
นกัเลงเขา่ นกัมวยทีถ่นดัใชเ้ข่าเป็นอาวุธ 
นกัเล่นมวยต่อ นกัเล่นพนันมวย 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
นัง่นบันิ้ว เรยีงลาํดบั 
นัง่หลบัตาป๋ีเป็นฤาษภีาวนา เป็นลม 
นดัประวตัศิาสตรเ์มอืงสุวรรณคหูา การแขง่ขนัชกมวยทีจ่งัหวดัพงังา 
นาคามดุบาดาล เป็นท่าลกูไมม้วยไทย โดยการก้มหลบลอดขา ถบีขาพบั 
นาคาบดิหาง  เป็นทาแมไ่มม้วยไทย โดยการบดิขาจบัตเีข่าทีน่่อง 
นายทา้ย ผูต้าม 
นํารอ่ง ออกอาวุธก่อน 
น้ําเงนิ นกัมวยฝ่ายน้ําเงนิ 
น้ําจิม้เขม็ขดั ผลตอบแทนในการชกคอืเขม็ขดั 
น้ําเตา้ทอง ชื่อของ ส.สริกุิล ทีใ่ชใ้นการชกมวย 
นิ่มแขง้ ถนดัใชแ้ขง้เป็นอาวุธ 
โนเนม ไมม่ชีื่อเสยีง 
บ่มไิก๊ ไมเ่ป็นไร 
บ่ยา่น ไมก่ลวั 
บ๊อกซิง่ ชื่อหนงัสอืมวย 
บอมม ์ ชก 
บกัโกรก ผอมซบู เพราะหกัโหมกําลงัเกนิไป 
บงัเกอร ์ เกาะกําบงัโดยใชม้อืป้องเอาไว ้
บนัไดสวรรค ์ ทางแห่งชยัชนะ 
บลัลงัคโ์ลก แชมป์โลก 
บาทาลบูพกัตร ์ ท่าลกูไมม้วยไทยโดยบดัหมดัคู่ชกแลว้เตะตรงหน้า 
บางตา น้อย 
บิก๊บอส ผูจ้ดัการ 
บิก๊อึง่ สมญานามของ สมภพ ศรสีมวงศ ์เจา้ของโควตา้รายการมวยทีใ่ช้

คาํ “บิก๊” หมายถงึ ความเป็นใหญ่ ส่วนอึง่ เป็นชื่อเล่น 
บี ้ รกุ, ไล่, ประชดิ, ตามตดิ 
บบีน้ําหนกั ลดน้ําหนกั 
บุกเบกิลกูเครือ่งมอืกล ชื่อทีใ่ชใ้นการชกมวย 
บุ่มบ่าม ขาดความยัง้คดิ 
บมู มชีื่อเสยีง 
เบนเขม็ เปลีย่น 
เบยีด ประชดิ, ไล่ตามมา 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
แบเบอร ์ แน่นอน 
แบกแขง้ โดยเตะมาก 
แบ๊กอพั ผูส้นบัสนุน 
แบบน้ําลายเหนียว ยงัไมท่นัไดอ้อกเสยีงเชยีรก์ช็นะแลว้ 
แบบเบริด์ ๆ  สบาย ๆ  
แบบหมไูมก่ลวับงัตอ ไมก่ลวั 
ปกเกษ ี การจบการถวายบงัคม ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการราํมวย

ไทย 
ปมูชวีติ ประวตัสิ่วนตวั 
ประกาศวางนวม เลกิชกมวย 
ประฝีมอื ชก 
ประสทิธภิาพทีค่บัแกว้ มคีุณภาพ 
ปราชยั แพ ้
ปลํ้าตําเข่า อาศยัความชุลมนุออกอาวุธเขา่อยา่งรวดเรว็ 
ป้อแป้ หมดสภาพ 
ป้อนหมใูหเ้คีย้ว จดันกัมวยทีไ่ม่มฝีีมอืมาเป็นคู่ชก 
ปะทะ ต่อสู,้ ขึน้ชก 
ปกัลกูทอย เป็นท่าแมไ่มม้วยไทย คอื การรบัเตะดว้ยศอก 
ปกัษาแหวกรงั เป็นท่าแมไ่มม้วยไทย คอื การรบัวงใน 
ปกัษ์ใตเ้มอืงสะตอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช อําเภอทุ่งสง 
ปากหวานกน้เปรีย้ว พดูจาอ่อนหวานแต่ไม่จรงิใจ 
เป็นฉลาม เป็นการเปรยีบเทยีบกบัคนทีม่คีวมแขง็แกรง่กว่า 
เปรยีบมวย เป็นการดลูกัษณะรปูร่างของนกัมวย 
โป้งจอด ทเีดยีว, ครัง้เดยีว 
โปรแกรม การชกมวย 
โปรเจค็ โครงการ 
โปรโมท สนบัสนุน 
ไปขดุทองดว้ยการคา้กําป ัน้ ยดึอาชพีชกมวย 
ผลติผลแห่งความรกั บุตร 
ผูก้ารนกัรกั ฉายาของ พ.อ.บรรจ ุอ่องแสงคุณ 
ผูโ้ค่น นกัมวยซึง่เป็นผูเ้อาชนะ 
ผูเ้ชีย่วชาญในวงการกําป ัน้ ผูอ้ยูใ่นแวดวงมวยมานาน 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ผูท้า้ชงิชาตอิเิหนา ผูท้า้ชกจากประเทศอนิโดนีเซยี 
เผดยีงแขง้ เตะ (เผดยีง : บอกใหรู้)้ 
เผาเครือ่ง การชกเพื่อสรา้งประสบการณ์ใหคู้่ชก 
แผนบนัไดสามชัน้ การจดัใหช้กมวยสากลอาชพีเพยีง 3 ครัง้และไดข้ึน้ชงิแชมป์โลก 
แผนแบบเกลอืจิม้เกลอื แผนการชกโดยออกอาวุธเหมอืนกนักลบัไป 
ผ่านลกูบวบ เป็นท่าลกูไมม้วยไทย โดยหลบเขา้วงในพนัศอกตรงหน้า 
ฝีมอืครบเครือ่ง ฝีมอืด,ี เก่ง 
ฝีมอืจดัจา้น ฝีมอืด,ี เก่ง 
ฝีมอืฝา่ยลาว นกัมวยจากประเทศลาว 
พนมมอืแต ้ ไหว ้
พยคัฆห์น้าหยก สมญานามของ สามารถ พยคัฆอ์รณุ ซึง่มรีปูหล่อ จงึไดส้มญานาม

หน้าหยก 
พระพริณุ ฝนตก 
พระรามเดนิดง เดนิอยา่งไมก่ลวัใคร 
พระรามแผลงศร ท่าไหวค้รทู่าหนึ่งของท่าพรหมสีห่น้า 
พระรามน้าวศร เป็นท่าลกูไมม้ายไทย โดยการปิดศอกต่อยเสยคาง 
พรานศอกรอ้ยเขม็ เป็นสมญานามของ ยอดขนุพล ศษิยไ์ตรภมู ิเวลาชกตอ้งออกอาวุธ

ศอก 
พลิว้ สวย, งาม 
พละกําลงัเขา่ ใชอ้าวุธเขา่อยา่งเดยีว 
พลงัหมดั ฝีมอืการชกมวย 
พลกิตําราถอย หน,ี ไมสู่ ้
พ่อบานไมรู่โ้รย สมญานามของ ฉมวกเพชร ช่อชะมวง 
พะเรอเกวยีน มากมาย 
พายกุําป ัน้ โดยต่อยหนกัและถี่ 
พายเุข่า โดนอาวุธเขา่หนกัและถี่ 
พชิติ ได,้ เอา, ชนะ 
พษิกําป ัน้ ไดร้บัความบาดเจบ็จากการต่อย 
เพลงเตะซา้ยมหาโหด เตะขาซา้ยดว้ยความรนุแรง 
ฟอรม์สด นกัมวยทีห่นุ่มมคีวามกระฉับกระเฉง, ว่องไว 
พนักําไร ไดก้ําไร 
พนัค่าหา้ม ไดเ้งนิจากการเป็นกรรมการบนเวทอียา่งไมต่อ้งเหนื่อยมาก 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
พนัศอก ใชอ้าวุธศอก 
ฟาดปาก แขง่ขนัชกมวย 
ฟาวล ์ เล่นผดิกฎกตกิา 
ฟ้ืน ไดส้ตหิลงัจากเบรอ 
พุทเวอค การก้าวเทา้ไปมาในขณะชกเพื่อหลอกล่อคู่ต่อสูแ้ละเพื่อการทรงตวั 
แฟนจอตู้ พวกทีช่อบดมูวยทางโทรทศัน์ 
ไฟต ์ การแขง่ขนัชกมวย 
ไฟเขยีว อนุญาต, ยอมใหก้ระทาํการนัน้ ๆ  
ภาวะกลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก ไมพ่อใจ 
มงกุฎโลก แชมป์เป้ียนโลก 
มนุษยไ์ม ้ สมญานามนกัมวย จงสนัน่ ลกูคลอง ซึง่มรีา่งกายทีท่นแมโ้ดนชกก็

ไมแ่สดงอาการเจบ็ปวดเหมอืนชกไม ้
มฤตยดูาํ สมญานามของ ไมค ์ไทสนั ซึง่มผีวิดํา 
มว้นเดยีวจบ ภายในยกเดยีว 
มวยกระดกู นกัมวยทีแ่ก่ง 
มวยก่อนเวลาเรยีกน้ํายอ่ย คู่มวยทีช่กก่อนคู่สําคญั 
มวยใกลห้มดไฟ นกัมวยแก่/อ่อนแรง 
มวยคลาสสกิ นกัมวยทีต่อบโตคู้่ชกไดด้ใีนสถานการณ์ทีเ่ป็นฝา่ยรบั 
มวยจกุจกิ นกัมวยทีช่กเขา้วงในบ่อย ๆ  
มวยใจปลาซวิ นกัมวยทีไ่มอ่ดทน 
มวยเชงิคล่องแคล่วแต่ตดิออ้นแอน้ นกัมวยทีท่่าทางด ีแต่ไมค่่อยเอาจรงิเอาจงั 
มวยซา้ยตน้จดัปลายเหีย่ว นกัมวยทีถ่นดัซา้ยและต่อยหนกัในยกแรก ๆ แต่ยกหลงั ๆ หมด

แรง 
มวยตามสาย การแขง่ขนัชกมวยทางรายการวทิยุ 
มวยตํ่าเอีย่ว มวยรอง 
มวยเทวดา สมญานามของ มานะศกัดิ ์ส.เพลนิจติ 
มวยนอกเวท ี การชกต่อยทะเลาะววิาท 
มวยปลารา้หา้ปี นกัมวยเก่ามาก ๆ  
มวยพลกิ ผลการแขง่ขนัไมต่รงตามทีค่ดิไว ้
มวยไฟเตอร ์ นกัมวยทีเ่ป็นฝ่ายรกุอยา่งเดยีว 
มวยยาว นกัมวยทีม่รีปูรา่งยาว, สงู 
มวยรองบ่อน มวยรอง, มวยทีศ่กัดิศ์รน้ีอยกว่า 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
มวยลม้ การเล่นทีห่ลอกลวง 
มวยแหยงแขง้ นกัมวยทีเ่คยโดนเตะจบบาดเจบ็จนเกดิอาการกลวัเตะ 
มองมวย คาดการณ์ เกีย่วกบัฝีมอืการชก 
มอญทอดแห ท่าลกูไมม้วยไทย เป็นการบดัถบี เตะสอดขาพบั 
มอญยนัหลกั ท่าแมไ่มม้วยไทยลกัษณะเป็ฯการรบัต่อยดว้ยถบี 
มนัส ์ สนุกมาก 
มาขอแจง้เกดิ หยดุชกไปแลว้ หวนกลบัมาชกมวยอกีครัง้เพื่อชงิตําแหน่ง 
มาด 2  สมญานามของ ฉตัรชยั ไผ่สทีอง ซึง่ยอ่มาจาก สามารถ 2 
มลีุน้มไีซด ์ ตื่นเตน้ 
มนึเค งง 
มอืถอืสากปากถอืศลี ทาํชัว่แต่พดูแสดงตนเป็นคนด ี
มอืโปร ฝีมอืด ี
มมุพนนั วงพนนั 
เมอืงหุ่นนกฟางขา้ว จงัหวดัชยันาท 
แมธ่รณบีดิมวยผล เป็นกระบวนท่าหน่ึงของท่าไหวค้รสูาวน้อยประแป้ง โดยการโลต้วั

ไปขา้วหน้า มอืยกขึน้เหนือศรีษะ เหมอืนบดิผม 
แมตซ ์(Match) การชกครัง้หนึ่ง 
ไมเ่ป็นสปัปะรดขลุ่ย ไมด่,ี ไมไ่ดเ้รือ่ง 
ไมเ่สบย ไมส่บาย 
ไมห่ลวม รอบคอบ 
ยกเขาพระสุเมรุ ท่าแมไ่ม่มวยไทย ซึง่เป็ฯการต่อยตรงหมดัตํ่า กม้ตวั 40 องศา 
ยกมอืแบบพระหา้มญาต ิ ยอมแพ ้
ยอดคุณยา่นางแคมป์ สมญานามของ ส.สุภาวรรณ 
ยอดมวยชาวจงัโก้ นกัมวยชาวเมก็ซโิก 
ยอดมวยฝีมอืระดบัเกจยิงัเรยีก
อาจารย ์

นกัมวยมฝีีมอืด ี

ยอดมวยเมอืงชา้ง นกัมวยจงัหวดัสุรนิทร ์
ยอดมวยเมอืงแกลง นกัมวยจงัหวดัระยอง 
ยอดมวยแห่งศรรีาชา นกัมวยจงัหวดัชลบุร ี
ยอดมวยอจัฉรยิะ นกัมวยฉลาด 
ยกัษ์ใหญ่ มรี่างกายสงูใหญ่ 
ยาขยนัป๊อปอาย มคีวามอดทน, สู ้
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ยากส ์ ยากมาก 
ยา่งสามขุม ท่าทางทีน่กัมวยเดนิกา้วเป็นจงัหวะยกัเยือ้งเป็น 3 เสา้หรอื 3 ท่า 
ยา่มใจ ชะล่าใจ 
ยาวเหยยีด น็อค 
ยงิเป็นปืนกล ต่อยถี ่ๆ  
ยคุทอง ช่วงเวลาทีไ่ดเ้งนิไดท้อง 
ยคุไฮเทค สมยัเจรญิววิฒันาการแลว้ 
ยทุธจกัรบู๊ลิม้ วงการมวย 
แยป็ต์ ต่อยลองเชงิ, หยัง่ดทู่าท ี
โยก จงัหวะในการหลบคู่ต่อสู้ 
โยนเข่า ใชเ้ขา่เป็นอาวุธ 
รองแชมป์ชาวอเิหนา รองแชมป์เป้ียนชาวอนิโดนีเซยี 
ระฆงัแกว้เมอืงพระรถ เป็นชื่อนกัมวยทีใ่ชใ้นการชก 
ระดบัแนวหน้า มฝีีมอืเก่ง 
ระดบัอลงัการ มชีื่อเสยีงมาก 
ระยะท๊อปฟอรม์ ระดบัสงู (เก่ง) 
รบัแขง้เนื้อ ๆ  โดนแข.้เตม็ ๆ 
รบัประกนัความมนัส ์ สนุกแน่ 
รบัเหมา โดน เตะ ต่อย ถบี อยา่งเดยีวไมต่อบโต้ 
รวัหมดั ต่อยถี ่ๆ 
ราวกบัโดนขวานจาม (ปากแผล)ลกึ-กวา้ง 
รายการยกทมีฟาดปาก การแขง่ขนัชกมวย 
ราคาแดงเป็นต่อ ราคาฝ่ายแดงเป็นต่อ (นํา) 
ราคาตื้นขึน้มา ราคาต่อรอง ทีฝ่า่ยฝีมอืดอ้ยกว่า น้อยกว่ายกทีแ่ลว้ 
ราคาไมไ่ปเลย ราคาต่อรองเหมอืนเดมิ 
ราคาหน้าเสื่อ ราคาต่อรองในขณะทีม่วยชกกนัอยู่ 
ราคาไหล ราคาต่อรองเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  
ราว ี ชก 
ราํสุขเกษม เป็นกระบวนท่าหน่ึงของท่ารา่ยราํ สาวน้อยประแป้ง ซึง่เป็นการยก

เทา้แตะพืน้รอบตวัเป็นรปูครึง่วงกลม พรอ้มกบัควงหมดั 
รบิหรีเ่หมอืนไฟขาดเชือ้ น้อยมาก 
รดีน้ําหนกั ลดน้ําหนกั 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
รุน่เก๋าส ์ รุน่เก่า 
รุน่ครุยเซอรเ์วท (Cruysher 
Weight) 

รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 190 ปอนด ์

รุน่จเูนียรแ์บนตัม้เวท (Junior 
bantam weight) 

รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 115 ปอนด ์

รุน่จเูนียรเ์ฟเธอรเ์วท (Junior 
fether weight)  

รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 122 ปอนด ์

รุน่จเูนียรฟ์ลายเวท (Junior fly 
weight)  

รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 108 ปอนด ์

รุน่จเูนียรม์ดิเดลิเวท (Junior 
middle weight) 

รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 154 ปอนด ์

รุน่จเูนียรไ์ลทเ์วท (Junior light 
weight) 

รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 130 ปอนด ์

รุน่จเูนียรเ์วลเตอรเ์วท (Junior 
welter weight) 

รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 140 ปอนด ์

รุน่ซปูเปอรม์ดิเดลิเวท (Super 
middle weight) 

รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 168 ปอนด ์

รุน่แบบตัม้เวท (Bantam weight) รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 118 ปอนด ์
รุน่ฟลายเวท (Fly weight) รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 112 ปอนด ์
รุน่ฟางขา้ว นกัมวยรุน่มนิิฟลายเวท 
รุน่มนิิฟลายเวท (Mini fly weight)  รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 105 ปอนด ์
รุน่มดิเดลิเวท (Middle weight) รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 160 ปอนด ์
รุน่ไลทเ์วท (Light weight) รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 135 ปอนด ์
รุน่ไลทเ์ฮฟวีเ่วท (Light heavy 
weight) 

รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 175 ปอนด ์

รุน่เวลตอรเ์วท (Welter weigth) รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 147 ปอนด ์
รุน่เฮฟวีเ่วท (Heavy weight) รุน่น้ําหนกัไมเ่กนิ 175 ปอนด ์
แรงบอ้ ไมม่แีรง 
แรมบ๊องส ์ สมญานามของ ชชูยั เกยีรตชิาญสงิห ์ซึง่เป็นนกัมวยทีม่อีารมณ์ขนั

ชกแลว้ตอ้งทาํตลก 
แรมโบ ้ สมญานามของ ปรชีา ซึง่เป็นตากลอ้ง 
แรมโบจ้ิว๋ ชื่อทีใ่ชใ้นการชกมวยของ พ.ชวนชื่น 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ลงทุนรบัเขา่แทบภาษอีานกว่าจะ
คลาํเป้าเจอ 

โดนตเีขา่เยอะกว่าจะรูว้่าควรชกยงัไง 

ลงนวมซอ้ม ซอ้มมวย 
ลงไปกองกบัพืน้เวท ี น็อค 
ลมตสีวา้นดมถํ้ายา ตื่นเตน้ 
ลม้ ลม้มวย คอื การตกลงกนัไวก่้อนว่าฝา่ยใดจะแพ ้
สอดเชอืก แขง่ขนัชกมวย 
ลอยลาํเทง้เตง้ ชนะ 
ลบักําป ัน้ ซอ้มชกมวย 
ลบัแขง้ ซอ้ม 
ล่าสุดซงิ ๆ  ใหมล่่าสุด 
ลา้งตา การชกครัง้ 2 เพื่อใหไ้ดช้ยัชนะอย่างเป็นเอกฉนัท์ 
ลาดยาว คุก 
ลาบเลอืด อาหารอสีาน ในทีน่ี้เป็นการเปรยีบว่า พชิติ จะน็อค จนคู่ต่อสูม้ ี

บาดแผล 
ลาํหกัลาํโค่น รา่งกายแขง็แรง, สงูใหญ่ 
ลมืตาอา้ปาก รวย 
ลุมพนิีสเตเดีย้ม เวทลีุมพนิีวนั 
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไมค่่อยดเีท่าทีค่วร 
ลกูขยนั ทาํบ่อย ๆ  
ลกูขนุเมอืงหาดใหญ่ ชื่อทีใ่ชใ้นการชกมวย 
ลกูชกลาํตวั ต่อยทีล่าํตวั 
ลกูถบีหน้า ถบีบรเิวณหน้า 
เล่นไล่จบั ลลีาการชกของนกัมวยทีไ่ม่ค่อยออกอาวุธแก่คู่ต่อสู ้ไดแ้ต่วิง่ไล่แลว้

กว็ิง่หนีกนั 
เลีย้งไข ้ ปราณ,ี ใหอ้าการทรงอยู่ 
เลอืกถลุง ต่อยตามสบาย 
เลอืดกระฉูดเตม็หน้า เลอืดไหลมาก 
เลอืดไหลแบบตาน้ํา เลอืดไหลมาก 
แลกแขง้ ตอบโตด้ว้ยแขง้ 
แลกหมดั ตอบโตด้ว้ยหมดั 
ไล่ขยม่ ชก 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ไล่ไมจ่นกระดาน สามารถรบัไดทุ้กอาวุธ เมือ่อกีฝา่ยรกุออกอาวุธมา 
วงการมวยยกัษ์ วงการมวยทีเ่ตม็ไปดว้ยนกัมวยและโปรโมเตอรท์ีม่ชีื่อเสยีง 
วงในเป็นรอง การต่อยประชดิตวัยงัไมค่่อยดนีกั 
วดัพืน้ทีเ่วท ี น็อค 
วางนวม เลกิเล่น, เลกิชกมวย 
วดัระยะ การหยัง่เชงิ เพื่อวดัระยะหวงัผล 
วนัดเีดย ์ ฤกษ์ด ี
วางตนี เตะ 
วางแผนใหไ้ดเ้ป็นตาตัก๊แตน วางแผนด ี
วางยาว ๆ  เตะ 
วาดไปทีก่้านคอ เตะกา้นคอ 
วกิฤตกาลบานเบอะ สถานการณ์แย่ 
วริณุหกกลบั ท่าแมไ้มม้วยไทย เป็นการรบัเตะดว้ยถบี 
วกิตดิแอร ์ เวทมีวยราชดําเนิน 
วิง่หายไปกบัสายลมแสงแดด หายตวัไป 
วดื เสยีเวลาเปล่า 
เวทชีวีติ ชวีติจรงิ 
โว โม,้ คุยเกนิความเป็นจรงิ 
ศอกจามหน้า ใชอ้าวุธศอกไปบรเิวณหน้าคู่ต่อสูอ้ยา่งแรง 
ศอกสัน้ ตศีอกระยะประชดิ 
ศโิรราบ แพ ้
เศรษฐใีหมเ่มอืงคอน เศรษฐ ีหน้าใหม่ของจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ส่งหมดัเดด็ ๆ  ต่อยหมดัหนกั ๆ  
สด แขง็แรง, กระปรีก้ระเปร่า 
สไตล ์ ลลีา 
สมบตัจิากหยาดเหงือ่ เงนิทองของทีไ่ดจ้ากการชกมวย 
สมรภมูลิุมพนิี เวทมีวยลุมพนิีวนั 
สมาชกิชัน้เอ้ สมาชกิคนสาํคญั 
สมาชกิพรรคยาดูด ตดิบุหรี ่
สรรเสรญิเยนิยอ ชม 
สลบคาศอก น็อค 
สลบัฟนัปลา ท่าแมไ่มม้วยไทยท่าหนึ่ง ซึง่จะเป็นการรบัแต่วงนอก 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
สวาปาม กนิ, โดน, รบั 
สวงิซา้ย การชกหมดัเหวีย่งซา้ย 
สวด นินทา 
สวมหมวกกนัน็อค ใชม้อืตัง้ขึน้ปกป้องหวั 
สอยดาว อาการทีเ่ดนิหงายหน้าเพราะมนึจากโดนชก 
สอยหล่น ชนะ 
สะบดัศอก ใชศ้อกเป็นอาวุธ 
ลกัพวกมาลยั ท่าลกูไมม้วยไทย เป็นลกัษณะการหลบวงใน แทงศอกทีอ่ก 
สงัเวยีน เวทมีวย 
สงัเวยีนเลอืด การชกมวย 
สงัเวยีนสวมรองเทา้ ชกมวยสากล 
สาดแขง้ ใชแ้ขง้เป็นอาวุธ 
สามฟอรม์หลงั สามยกหลงั 
ส่ายเศยีร ลงความเหน็ว่า กระทําต่อไปไมไ่ด้ 
สารถปีระจาํตวั คนขบัรถประจาํตวั 
สาวน้อยประแป้ง เป็นกระบวนท่าหนึ่งใชร้าํขณะไหวค้รกู่อนชก 
สงิหข์ีคุ้ก ฉายานกัมวยชื่อ ซอนน่ี ลสิตนั 
สงิหข์ีย้า พวกตดิบุหรี ่
สงิหห์า้ว สมญานามของ วทิยา ราชวฎั 
สงูยาวเขา่ดุ รปูร่างสงู มฝีีมอืเตะด ี
สูเ้ตม็สบู เตม็ที ่
สูเ้ยบ็ตา สูจ้นถงึทีสุ่ด 
สูล้กูหนกั อดทน 
เสน้ยาแดงผ่าสบิหก นิดเดยีว, เฉียดฉิว 
เสยอพัเปอรค์ตั ต่อยหมดัตรง 
เสยีฟอรม์ เสยีหน้า 
เสยีรปู เสยีคะแนน 
เสยีดสมียีุบ รา่งกายอ่อนแอ 
เสอืกลบัใจ มคีวามประพฤตดิขีึน้ 
เสอืนอนกนิ เอาแต่ไดโ้ดยไมท่ําอะไร 
เสอืเหลอืง พวกทีแ่อบบนัทกึรายการแลว้เอาไปขาย 
ใส่ยนีสใ์จเยน็ ชะล่าใจ 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
หงสปี์กหกั ท่าลกูไมม้วยไทย เป็นการหลบวงในหรอืวงนอกแลว้ใชศ้อกพนั

แขนคู่ต่อสู ้
หงายเก๋ง น็อค 
หญงิเหลก็ ผูห้ญงิทีอ่ดทน, ผูห้ญงิทีม่คีวามแขง็แกรง่, แขง็แกรง่มาก 
หนวดเสน่ห ์ ฉายานกัวจิารณ์ สมมาตร หงสกุล 
หนกัหน่วง แรง 
หน้าเสื่อ ราคาต่อรองด ี
หน้าแหง้ มสีหีน้าไมส่ดชื่น, ผดิหวงั 
หนุมานถวายแหวน เป็นลกูไมม้วยไทยท่าหนึ่ง กระทําโดยการแหวกวงในเวยคางดว้ย

หมดั 
หนุ่มชวีาส สมญานามของ วงัจัน่น้อย ส.สริะดา 
หมอ คน, เป็นเสมอืนคาํสรรพนามบุรษุที ่3 
หมดตอสระอูด หมดตวั 
หมดประตูสู ้ ไมม่ทีางสู ้
หมอบ แพน็้อค 
หมอบราบคาบแกว้ ยอมแพ ้
หมดัป้าย ๆ  ชกเบา ๆ , ชกเหวีย่ง ๆ  
หมดัหนกัชนิดซา้ยถลาขวาทรดุ หมนัหนกัมาก 
หมนุ เซ 
หมนุติว้ เซมาก 
หม ูๆ  งา่ย ๆ ไมม่ฝีีมอื 
หมเูนื้อแดง งา่ย, นกัมวยทีไ่ม่มฝีีมอื 
หล่น ลม้ 
หลงเมอืงอุบลฯ ชื่อทีใ่ชใ้นการชกมวย 
หลงเหลีย่ม หลงกล 
หลบั น็อค 
หลบักลางอากาศ อาการการโดนน็อคอยา่งกะทนัหนั แทบไม่ทนัจะลม้ 
หลบัคาแขง้ราวปาฏหิารยิ ์ เตะจนน็อค 
หวดกระสอบ  ซอ้มชกระสอบ 
หวยเฝ้า นกัมวยทีถู่กเขยีนมวยจบัตามองมานาน 
หว่างแขง้ ใชห้น้าแขง้เตะ 
หวดิ เกอืบ 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
หอบซีโ่ครงบาน เหนื่อย 
หกัคอเอราวณั ท่าแมไ่มม้วยไทย เป็นการโน้มคอตเีขา่ 
หกังวงไอยรา ท่าแมไ่มม้ายไทย เป็นการถองโคนขา 
หกัรดูคาเชอืก น็อค 
หกัลม้ จบัคู่ต่อสูเ้หวีย่งลม้ เพื่อแสดงความแขง็แรง แขง็แกร่งของตวัเอง 
หกัศอก ออกอาวุธศอก เป็นการตศีอกระยะประชดิ 
หวัใจเพชร อดทน 
หวัใจไมเ่ตม็รอ้ย ใจไมสู่ ้
หวัซุกหวัซุน หนี 
หวัเรอืใหญ่ หวัหน้า, ผูนํ้า, ผูร้เิร ิม่ 
หวัแหวน คนสาํคญั 
หนัรหีนัขวาง ร ีๆ รอ ๆ  
หริญัมว้นแผ่นดนิ ท่าลกูไมม้วยไทย เป็นการรบัเตะแลว้มว้นตวัแทงศอกกลบั 
หิว้ปีก หาม 
เหงือ่...ราวกบัไปเล่นน้ําฝนมา เหนื่อยมาก 
เหมายกสุดทา้ย ทาํคะแนนในยกสุดทา้ยยกเดยีว 
เหมอืนจฬุาเขา้เหนียงป ัก๊เป้า คาท ี
เหมอืนตุ๊กตาไขลาน ทาํไปโดยไม่มคีวามคดิเป็นของตวัเอง 
เหมอืนปอกกลว้ยเขา้ปาก งา่ยมาก 
เหมอืนพยายามจบีผูห้ญงิ พยายามมาก 
เหมอืนเมอืงในหมอก ควนับุหรีเ่ยอะ 
เหมอืนเล่นขายของ ทาํอะไรเล่น ๆ  
เหมอืนลกูเขยีดไดน้ํ้า อาการดใีจมาก 
เหมอืนหกลอ้ถูกเบรก หยดุกะทนัหนั 
เหยีย่วราตร ี นกัเทีย่วกลางคนื 
เหลีย่มมวย เทคนิคในการชก 
แหงะหน้า เงยหน้า 
แห่งแคมป์ซอยสน้ํีาเงนิ ค่ายจอ๊กกี้ยมิ 
แห่งแดนอาดงั ประเทศเกาหลใีต ้
แหยม่หมดัซา้ย ต่อยซา้ยตรงเบา ๆ  
ใหมเ่มอืงคอน สมญานามของหวัหน้าค่ายมวยชื่อดงัคนหนึ่ง 
ไหวป้ระหลก ๆ  ไหวเ้รว็ ๆ ไมม่ลีลีาหรอืท่าการไหวค้รู 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
อยูย่งคงกระพนัชนิดหลาวเสยีบ(ร)ู
ตูดกไ็มต่าย 

ทน 

อยา่งกะหนุ่มวยักะเตาะ แขง็แรงเหมอืนคนหนุ่ม 
ออกแขง็ไดเ้นื้อๆ ออกอาวุธแขง็โดนคู่ต่อสู ้
ออกทะเล ออกอาวุธแต่ไมโ่ดนคู่ต่อสู ้
ออกรส สนุก 
ออกหมดัซา้ย ต่อยดว้ยหมดัซา้ย 
อ๊อปชัน่ การชกแก้มอืโดยมกีารจองไวล้่วงหน้า และมเีรือ่งเงนิเขา้มา

เกีย่วขอ้ง 
อ่อนระแน้ หมดแรง 
อ่อนนอกแขง็ใน นกัมวยทีด่เูหมอืนไมเ่ก่งแต่เก่ง 
อัง้หมอ้ สมญานามของ ชเูจรญิ รวอีรา่มวงศ ์ซึง่ลกัษณะผมสแีดง 
อดั ชก 
อศัวนิดาํ เป็นฉายาของ พ.ต.ท.เสวก ป่ินสนิชยั 
อศัวนิเมอืงสงิห ์ สมญานามของ พนเดช ส.เรวด ี
อาชพีการคา้กําป ัน้ อาชพีนกัมวย 
อามสิ เครือ่งล่อใจ, มเีงนิ เป็นตน้ 
อายมุวย เวลาทีช่กมวยมา 
อเิหนาแทงกฤช เป็นท่าแมไ่มม้ายไทย เช่น การศอกวงใน 
อดื ชา้ 
อุ่นเครือ่ง ลองทาํก่อนทาํจรงิ ๆ ในทีน้ี่หมายถงึการต่อยก่อนชงิแชมป์หรอืนดั

สาํคญัเพื่อเป็นการทดสอบฝีมอืและใหร้า่งกายพรอ้มอยูเ่สมอ 
อู๊ดน้อยเมอืงบวัขาว ชื่อของนกัมวยทีใ่ชใ้นการชกมวย 
เอนจอยปาก สนุกปาก 
เอราวณัเสยงา เป็นท่าลกูไมม้วยไทย เป็นการแหวกชกเสยคาง 
แอค็อารต์ วางท่า 
โอรสเจา้อาหรบั สมญานามของ อุสมาน ศรแดง 
โอเล่น้อยเมอืงตะลุง ชื่อทีใ่ชใ้นการชกมวย 
โอเวอร ์ มากเกนิไป 
ไอควิสงู ฉลาด 
ไอช้า้งตกมนั สมญานามของ แจค็เกยีรต ินิววฒัน์ 
ไอด้าํ สมญานามของ พนัมงคล ฮ.มหาชยั 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ไอต้วัตลก สมญานามของ ฮอรเ์ก ้ปาเอช 
ไอพ้รกิแดน้้อย สมญานามของยนัตโ์ทน ป.สมานชยั 
ไอม้ดื ฉายานกัมวยชื่อ พนัมงคล ฮ.มหาชยั 
ไอแ้มว้ทมฬิ สมญานามของ ฤทธชิยั ลกูจา้วแม่ทรายทอง 
ไอไ้มค ์ สมญานามของ สมยัศกึ ป.ปลืม้กลม 
ไอร้ถถงั สมญานามของ พลูสวสัดิ ์เกยีรตนิิวฒัน์ 
ไอแ้รดดง สมญานามของ เหนือธรณ ีว.ทวเีกยีรต ิ
ไอโ้ว สมญานามของนกัมวยชื่อ ศกัดิ ์นิรนัดร ์ซึง่มนิีสยัขึคุ้ยโม ้
ไอห้มดัพลกิธรณี สมญานามของ วเิศษชยั ส.ทศพล 
ไอห้มดัผพีราย สมญานามของ ปราบธรณ ีเมอืงสุรนิทร ์ซึง่ออกหมดัเรว็  
ไอห้มดัผสีงิ สมญานามของ พจิติ ศษิยบ์างพระจนัทร ์
ไอห้นูเงนิลา้น สมญานามของ ไมเคลิ คารบ์าฮาล 
ไอห้มคีวาย สมญานามของ ซอนนี มสิตนั ซึง่มรีปูรา่งใหญ่ 
ไออู้กานดา  สมญานามของ ศริมิงคล เกยีรตบิา้นช่อง 
ไอ ้5 ช. สมญานามของนกัมวยชื่อ ชดชอ้ย ชโูชคชยั ซึง่มชีื่อทีส่ะกดดว้ย ช 

5 ตวั 
ฮว้น ดือ้ 
ฮุก ต่อยแบบเหวีย่งหมดัสัน้ ๆ  
 
 
ศพัท ์ส านวน วงการพนัน “จบัย่ีกี” 
 จบัยีก่ ีหมายถงึ การเล่นพนันของจนีชนิดหน่ึง มไีพ่ทาํดว้ยไมแ้ผ่นบางๆ รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ๑๒ 
แผ่น (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ๒๕๔๒ หน้า ๓๐๒) ปจัจบุนัวสัดุทีใ่ชแ้ต่ละทีอ่าจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงไป แต่จาํนวนยงัเท่าเดมิ จากการศกึษาพบคาํศพัทท์ีใ่ชใ้นแวดวงจบัยีก่ ีมดีงันี้ 
 

ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
กล่อง ภาชนะบรรจหุมายเลข ๑-๑๒ 
กุง้ เลข 9 
ขาไก่ เลข 7 
คาราบาว เลข 11 
จบัหย ี เลข 12 
ฉ่าเฉ่า เลข 3 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
ตงินงั เลข 6 
เบอรกามอท เลข 3 
ประหยดัไฟ เลข 5 
ปิดกล่อง การออกเลขครัง้สุดทา้ยของวนั 
เปิดกล่อง การจบัเลขครัง้แรกของแต่ละวนั 
มา้ ผูท้ีท่าํหน้าทีจ่ดเลขไปส่งโต๊ะ 
มา้วิง่ ผูท้ีจ่ดเลขออกปฏบิตักิาร 
เยน็ตาโฟ เลข 4 
ลโิพ เลข 2 
แว่นตา เลข 8 
หน้ามดื เลข 10 
อกิควิ เลข 1 
อญัชล ี เลข 1 
 
ศพัท ์ส านวน วงการพนัน “หวย” 
 คาํศพัทท์ีเ่กีย่วกบัการพนนัหวย มดีงันี้ 

ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
2 กระทอ้ก หวยวิง่ได ้2 เท่ารวมทุน เช่น วิง่ 5=100 ถา้ถูกจะได ้1,000 บาท 
3 กระทอ้ก หวยวิง่ได ้3 เท่ารวมทุน เช่น วิง่ 5=100 ถา้ถูกจะได ้1,500 บาท 
3 กลบั, 3 หาง ซือ้เลขเบิล้ 2 ตวั แลว้อกี 1 ตวัอะไรกไ็ด ้เช่น 338 กจ็ะเล่น 3 กลบั เป็น 338 

833 หรอื 383 
กนิเรยีบ ไมถู่กหวยหรอืถูกรางวลั 
เกบ็หวย การรวบรวมเอกสาร หรอืหลกัฐานทีบ่นัทกึเลขทีซ่ือ้ และราคาทีซ่ือ้รวมทัง้

เงือ่นไขอื่นๆ 
ขาหกั เลขทีว่ ิง่แลว้ไมถู่ก 
ขนุบาล เจา้มอืใหญ่ 
คนเกบ็หวย บุคคลทีร่วบรวมเอกสาร หรอืหลกัฐานทีบ่นัทกึเลขทีซ่ือ้ และราคาทีซ่ือ้รวมทัง้

เงือ่นไขอื่นๆ นําไปใชแ้ก่เจา้มอื ซึง่อาจจะเป็นคนคนเดยีวกนักไ็ด้ 
คนเดนิโพย บุคคลทีร่วบรวมเอกสาร หรอืหลกัฐานทีบ่นัทกึเลขทีซ่ือ้ และราคาทีซ่ือ้รวมทัง้

เงือ่นไขอื่นๆ นําไปใชแ้ก่เจา้มอื 
งวด ระยะเวลาครึง่เดอืน หรอืทุกวนัที ่๑ และวนัที ่๑๖ ของแต่ละเดอืน ดงันัน้ใน ๑ 

เดอืน จะม ี๒ งวด 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
เจา้มอื ผูร้บักนิรบัใชเ้งนิ 
เซยีนหวย นกัพนันหวย 
เตง็ เลขทีอ่อกเรยีงตามตําแหน่งเดยีวกบัการออกรางวลัสลากกนิแบ่งฯ 
โต๊ด เลขเดยีวกนัทีอ่อกตามรางวลัสลากกนิแบ่งฯ แต่สลบัตําแหน่งได้ 
ทีน่ัง่/ปกัหลกั การแทงเลขโดยกําหนดตําแหน่ง ว่าเป็นหลกัรอ้ย สบิ หน่วย 
แทงหวย เสีย่งโชคโดยการซือ้เลข 
แทงโดด ซือ้เลขตวัเดยีว 
นายเพา เจา้มอืหวย 
เบิล้ เลขสองตวัเหมอืนกนั 
ใบห้วย บอกเป็นเลสนยัว่าเลขหรอืหวยตวัไหนจะออก 
ประตู การกําหนดว่าเลขแต่ละเลข สามารถรบัแทงไดจ้าํนวนเงนิเท่าไร 
โพย เอกสาร หรอืหลกัฐานทีบ่นัทกึเลขทีซ่ือ้ และราคาทีซ่ือ้รวมทัง้เงือ่นไขอื่นๆ ที่

ผูข้ายออกใหแ้ก่ผูซ้ือ้ และใชเ้ป็นเอกสารในการขอรบัเงนิ 
เรยีงเบอร ์ ใบตรวจสลากกนิแบ่งรฐับาลทีถู่กรางวลั เรยีงตามลาํดบัหมายเลข 
ลอตเตอรี ่
(ภาษาองักฤษ) 

สลากกนิแบ่ง 

ลอย ซือ้เลขตวัเดยีว 
ลอยแพ ซือ้เลขหลายตวั ออกเลขไหนกไ็ดเ้งนิ 
เลขขงั / เลขดบั เลขทีไ่มอ่อก 
เลขจร เลขทีผู่ซ้ ือ้ไดม้าแบบไมค่าดฝนั 
เลขเฝ้า เลขทีผู่เ้ล่นเฝ้าตดิตาม 
เลขดงั เลขทีค่าดว่าจะออก 
เลขเดด็ เลขทีค่าดว่าจะออก 
เลขเด่น เลขทีค่าดว่าจะออก 
เลขบน เลขทา้ย ๓ ตวั รางวลัที ่๑ เรยีกว่า ๓ ตวับน 

เลขทา้ย ๒ ตวั รางวลัที ่๑ เรยีกว่า ๒ ตวับน 
เลขล่าง เลขทา้ย ๓ ตวั หมนุ ๔ ครัง้ ของสลากกนิแบ่งฯ เรยีกว่า ๓ ตวัล่าง 

เลขทา้ย ๒ ตวั หมนุ ๑ ครัง้ ของสลากกนิแบ่งฯ เรยีกว่า ๒ ตวัล่าง 
วิง่ ซือ้เลขตวัเดยีว 
ส่งส่วย ใหส้นิบนกบัเจา้หน้าทีท่างบา้นเมอืง มาเฟีย และนกัเลง 
สลากกนิแบ่ง สลากทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อขายใหแ้ก่ผูเ้ล่นเป็นการเสีย่งโชค โดยมกีารใหร้างวลัที่

แบ่งเป็นหลายรางวลัแก่ผูเ้ล่นซึง่ถอืสลากเลขหมายรางวลัทีอ่อกตามวธิกีารที่
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
กําหนด 

สลากกนิแบ่งรฐับาล สลากทีร่ฐับาลจดัใหม้ขีึน้เพื่อขายใหแ้ก่ผูเ้ล่นเป็นการเสีย่งโชค โดยมกีารให้
รางวลัทีแ่บ่งเป็นหลายรางวลัแก่ผูเ้ล่นซึง่ถอืสลากเลขหมายรางวลัทีอ่อกตาม
วธิกีารและเวลาทีก่ําหนด 

สลากกนิรวบ สลากชนิดทีจ่าํหน่ายแก่ผูถ้อืเพื่อรบัสิง่ของเป็นรางวลัในการเสีย่งโชคโดยผู้
จาํหน่ายรวบเงนิค่าสลากไวท้ัง้หมด 

หวย การพนนัอย่างหนึ่ง เดมิใชอ้อกเป็นตวัหนงัสอื, สลากกนิแบ่งกเ็รยีก 
หวยกนิเรยีบ สาํนวนทีแ่สดงว่าผูซ้ือ้ไมไ่ดร้บัรางวลัจากการเล่นหวยหรอืซือ้สลากกนิแบ่ง 
หวยใตด้นิ หวยเถื่อน/หวยผดิกฎหมาย สลากกนิรวบ เป็นการพนนัทีผ่ดิกฎหมายประเภท

หนึ่ง 
หวยออมสนิ สลากออมสนิ ทีจ่ดัจาํหน่ายโดยธนาคารออมสนิ 
หวย ธ.ก.ส.  
หวยเบิล้ หวยทีอ่อกเลขทา้ยซํ้ากนั เช่น 22 
วนัหวยออก วนัทีถู่กกําหนดใหเ้ป็นวนัออกสลากหรอืออกหวย ตรงกบัวนัที ่๑ และ ๑๖ ของ

ทุกเดอืน 
อัน้ กําหนดใหซ้ือ้ในวงเงนิทีจ่าํกดั 
 
ศพัท ์ส านวน วงการไก่ชน 

ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
การเขา้ปากไก่ เป็นการนําเชอืกมารอ้ยมดัทีป่ากไก่ มดัตะกรดุเบด็ จาํนวน  3 เปาะ โดยเอา

ปลายเชอืกผกูกบัหงอนไก่ เพื่อป้องกนัปากไก่หลุด 
การต่อรอง ขอ้ตกลงการจ่ายเงนิหากไก่ฝา่ยหน่ึงฝ่ายใดแพ ้
กาวเทยีน เป็นซลิโิคนชนิดแท่ง 
ไก่คู่นี้ไดคู้่กนั ไก่ทีม่คีวามแขง็แรง จะความสามารถในการตใีกลเ้คยีงกนั 
เขา้กระสงัปาก 
(ภาคอสิาน) 

เป็นการนําเชอืกมารอ้ยมดัทีป่ากไก่ มดัตะกรดุเบด็ จาํนวน  3 เปาะ โดยเอา
ปลายเชอืกผกูกบัหงอนไก่ เพื่อป้องกนัปากไก่หลุด 

เขยีว การแบ่งฝ่าย ของไก่ โดยมากจะเรยีกตามสขีองไก่ 
ไขหวั เป็นการปฐมพยาบาลไก่ บรเิวณกระโหลกศรษีะ เนื่องจากไก่จะมเีลอืดครัง่ที่

กระโหลกศรษีะ จะใชเ้ขม็เยบ็ผา้ทิม่บรเิวณหวั แลว้เอามดีโกนกรดีแผลประมาณ 
3 มม. 

ไขหวัต่างตา เป็นการปฐมพยาบาลไก่หลงัจากนําไก่ลงตแีลว้  
เงนิเดมิพนั เงนิทีเ่จา้ของไก่ทัง้สองฝา่ยจะลงเท่า ๆ กนั ก่อนนําไก่ลงต ี ส่วนใหญ่มกัจะใชใ้น
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
กรณไีก่คู่นี้ไดคู้่กนั 

เชด็น้ํา อาบน้ําใหไ้ก่ โดยใชผ้า้ขาวบาง ชุบน้ําเชด็บรเิวณขน ใหท้ัว่ตวั ยกเวน้ปีก 
ดาํ การแบ่งฝ่าย ของไก่ โดยมากจะเรยีกตามสขีองไก่ 
เดอืนโค่น เดอืยของไก่มอีาการโยก หรอืหกั  
เดอืย กระดกูของไก่ทีง่อดออกมา 2 ขา้ง บรเิวณโคนขา 
แดง การแบ่งฝ่าย ของไก่ โดยมากจะเรยีกตามสขีองไก่ 
ได ้ ผูช้นะ 
ต่อปีกไก่ เป็นการนําปีกไก่ของตวัอื่นมาต่อดว้ยกาวเทยีน 
ตสีองอนั การแขง่ขนัจะมกีารตกลงว่าจะตจีาํนวนเท่าใด การตสีองอนัหมายถงึ จะมกีารต ี

25 นาท ีแลว้ไก่พกั 25 นาท ีและจะนําไก่มาอกีอกีครัง้ จะถอืว่าครบการแขง่ขนั  
ซึง่วงการไก่ชน จะมกีารกําหนดตัง้แต่ ตสีองอนั ไปถงึ ตแีปดอนั 

ถ่างตา เป็นการปฐมพยาบาลแผลบรเิวณขอบตา จะใชเ้ขม็เยบ็บรวิเณขอบตาใหต้าของ
ไก่เปิดกวา้งเพื่อใหไ้ก่มองเหน็ 

น้ําเงนิ การแบ่งฝ่าย ของไก่ โดยมากจะเรยีกตามสขีองไก่ 
บ่อนปิด/ บ่อนปา่ สนามไก่ชนทีจ่ดทะเบยีนถูกกฏหมาย ไมอ่นุญาตใหม้กีารต่อรองราคา หรอืเล่น

การพนนัได ้
บ่อนเปิด สนามไก่ชนทีจ่ดทะเบยีนถูกกฏหมาย มใีบอนุญาตใหม้กีารต่อรองราคาได้ 
ประดู่หางดํา สายพนัธไ์ก่  สตีวั และ ปากจะมสีเีมด็มะขาม ขาดํา ตาดํา จะเป็นสายพนัธไ์ทย

แท ้
พกั ช่วงเวลาทีใ่หไ้ก่พกัหลงัจากตเีสรจ็ 1 อนั  พกัช่วงละ 25 นาท ี
ยาทาเลบ็ นํายาทาเลบ็มาป้ายไวท้ีเ่ดอืยเพื่อใหรู้ว้่าเป็นของไก่ตวันัน้ ๆ  
รอง ไก่ทีม่คีวามสามารถในการต ีน้อยกว่าอกีฝา่ยหน่ึง 
ราคาต่อรองเล่นเดมิ
พนั 

ขอ้ตกลงการจ่ายเงนิหากไก่ฝา่ยหน่ึงฝ่ายใดแพ ้

ลงสงัเวยีน นําไก่ตพีรอ้มจะแขง่ขนั ลงสนามแขง่ขนั 
ล่อบนิ เป็นการออกกําลงักายของไก่ โดยคนเลีย้งจะจบัไก่ตวัหนึ่งขึน้มาล่อใหอ้กีตวับนิ

ขึน้สงู แต่หา้มไก่ตถีงึไก่ตวัทีล่่อ 
วิง่ซุ่ม เป็นการออกกําลงักายของไก่ โดยนําซุ่มไก่ 2 ใบ ขนาดเลก็และขนาดใหญ่มา

ครอบซอ้นกนั โดยมไีก่ของในซุ่มทัง้สองใบ ไก่จะวิง่ไล่กนัแต่จะตกีนัไมไ่ด้
เนื่องจากตดิซุ่ม 

สงัเวยีน เวทสีาํหรบันําไก่ลงแข่งขนั ขนาด ประมาณ 2 – 4 เมตร มลีกัษณะเป็นวงกลม 
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ศพัท/์สาํนวน ความหมาย 
เสมอแดง ฝา่ยน้ําเงนิตเีสมอฝ่ายแดง 
เสยี ผูแ้พ ้
เหลอืง การแบ่งฝ่าย ของไก่ โดยมากจะเรยีกตามสขีองไก่  
เหลอืงหางขาว สายพนัธไ์ก่  สตีวั และ ปากจะมสีเีหลอืง หางสขีาว 
อนั ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการตไีก่ ช่วงละ 25 นาท ี
อาบน้ํากาดแดด อาบน้ําใหไ้ก่ โดยใชผ้า้ขาวบาง ชุบน้ําเชด็บรเิวณขน ใหท้ัว่ตวั  จะอาบทุกวนั 

เป็นเวลา 3 อาทติย ์ก่อนนําไปลงสงัเวยีน อาทติยส์ุดทา้ยจะนําไปออกําลงักาย 
20 : 1 ไก่รองตชีนะจะไดร้บัเงนิ 2,000 บาท หากไก่รองแพจ้ะเสยีเงนิ 100 บาท 
5:4  (หา้ต่อสี)่ ไก่รองตชีนะจะไดร้บัเงนิ 500 บาท หากไก่รองแพจ้ะเสยีเงนิ 400 บาท ในสนาม

อาจจะใชค้าํว่า รอง 400 ได ้500 จะมรีะดบัของการต่อรอง ดงันี้ 3:2,7:4,2:1, 
3:1  ถงึ 20 : 1 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล 

 
 จากการศกึษาเรือ่ง “ประมวลคาํศพัทก์ารพนนั และผลกระทบจากวาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง” ครัง้นี้ 
มขีอ้คน้พบสําคญัดงันี้คอื 

 ประการท่ี 1. คาํศพัทท์ีค่นไทยใชใ้นวงการพนนัประเภทต่างๆเช่น ฟุตบอล หวย มวย จบัยีก่ ี
และไก่ชนซึง่มเีป็นจาํนวนมาก ตวัอยา่งเช่น  

คาํศพัทท์ีเ่กีย่วกบัการพนนับอล ไดแ้ก่ ขนุพล ปอปอ คา่น้ํา ครึง่ควบลกู ทมีต่อ ทมีรอง ป ัว๊บอล 
ลกูครึง่ควบสอง เสมอควบครึง่ เป็นตน้  

คาํศพัทท์ีเ่กีย่วกบัหวย ไดแ้ก่ หวย หวยหุน้ หวยรฐับาล หวยธกส. หวยออมสนิ สลากกนิแบ่ง 
นายเพา เจา้มอืหวย โต๊ด เตง็ วิง่ เลขบน เลขล่าง เลขเฝ้า เลขจร เป็นตน้ 

คาํศพัทท์ีเ่กีย่วกบัจบัยีก่ ีไดแ้ก่ เปิดกล่อง ปิดกล่อง แวน่ตา หน้ามดื เบอกามอท ลโิพ ประหยดั
ไฟ อญัชล ีคาราบาว ตงินงั เป็นตน้ 

คาํศพัทท์ีเ่กีย่วกบัมวย ไดแ้ก่ คอมวย ราคาไมไ่ปเลย ราคาหน้าเสื่อ ราคาไหล ชนะแตก มวยตํ่า
เอีย่ว มวยพลกิ มองมวย ลม้มวย ฝา่ยแดง ฝา่ยน้ําเงนิ ราคาแดงเป็นต่อราคาตื้น เป็นตน้ 

คาํศพัทเ์หล่านี้ เป็นวาทกรรมประดษิฐท์ีม่พีฒันาการแบบลื่นไหลไมห่ยุดนิ่ง คําศพัทเ์หล่านี้ถูกใช้
เป็นสญัลกัษณ์เพื่อการสื่อสารทีส่ามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจได ้ (mutual intelligible) เฉพาะในกลุ่มคนที่
เกีย่วขอ้งกบัการพนนัแต่ละชนิดเท่านัน้ ส่วนคนทีอ่ยู่นอกวงการพนนัเขา้ใจไดย้าก แต่อยา่งไรกต็าม 
คาํศพัทเ์หล่านี้ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็โลกทศัน์ วธิคีดิ วธิกีารจดัความสมัพนัธ์อนัซบัซอ้นกบัปรากฏการณ์และ
ปฏบิตักิารเกีย่วกบัการพนนัในแงมุ่มต่างๆไดด้ ี

ความรํ่ารวยเกี่ยวกบัภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนันของคนไทย  สะทอ้นใหเ้หน็อกีแงม่มุหนึ่งว่า 
วาทกรรมการพนนัมชีุดเครื่องมอืปฏบิตักิารทีล่ ื่นไหลและทรงพลงัอย่างยิง่ ความพยายามในการรือ้ถอน
วาทกรรมเรือ่งการพนนัออกจากความคดิของคนไทย อาจจะตอ้งเผชญิกบัแนวตา้นทีม่พีลงัปฏบิตักิารสงู
จากวาทกรรมชุดเดมิอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ หากตอ้งการเอาชนะ จะตอ้งใชพ้ลงัทางวาทกรรมชุดใหมท่ีม่ ี
อํานาจในการกดทบัทีเ่หนือกว่าวาทกรรมชุดเดมิ ผนวกกบัความมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะทําอยา่งต่อเนื่องแม้
จะตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคมากมายเพยีงใดกต็าม 

ประการท่ี 2. ผลการศกึษาทาํใหไ้ดท้ราบถงึวาทกรรมหลกัและผลกระทบจากวาทกรรมที่
เกีย่วขอ้ง วาทกรรมดงักล่าวคอื  “การพนันเป็นวฒันธรรมและอยู่คู่กบัสงัคมไทย”  

วาทกรรมชุดนี้ถอืเป็นชุดทีท่รงพลงั และครอบงาํสงัคมไทยอยา่งสนิทและถูกผลติซํ้าผ่านกลไก
ทางประวตัศิาสตรส์งัคมและวฒันธรรมเป็นระยะๆ เช่น ขอ้มลูทางประวตัศิาสตรจ์ากบนัทกึของลาลแูบร ์
พงศาวดารว่าดว้ยการพนันจากบนัทกึของสมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ รวมทัง้การออกกฎหมาย
ในปี 2478 และการนํานโยบายหวยใตด้นิขึน้มาบนดนิในสมยั พ.ต.ท ทกัษณิ ชนิวตัรในปี 2547 นโยบาย
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ดงักล่าวกระทําภายใตข้อ้อา้งว่า ในเมือ่การพนันเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถทําใหห้มดไปจากสงัคมไทยได ้ รฐัก็
ควรเขา้ไปจดัระเบยีบเพื่อใหร้ฐัสามารถเกบ็รายได ้และใหส้ามารถควบคุมการพนนัใหอ้ยูใ่นวงจาํกดั  

ผลกระทบของวาทกรรมหลกัว่าดว้ย “การพนนัเป็นวฒันธรรมและอยูคู่่กบัสงัคมไทย” ทําให้
วธิกีารเล่นการพนันของคนไทยไดร้บัการพฒันาอย่างไม่หยดุนิ่ง มกีารสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ ขึน้มา
ตลอดเวลา เหน็ไดจ้ากวงการพนนัฟุตบอลทีเ่จา้มอืบ่อนพนันสามารถพฒันา “ผลติภณัฑ”์ ใหม่ๆ สนอง
ความตอ้งการของตลาดชนิดทีบ่่อนพนันจากกรงุลอนดอนซึง่เป็นเจา้ตํารบั ตามไมท่นั เช่น ต่อครึง่ลกู 
ควบครึง่ลกู ปอปอ ฯลฯ 

กรณตีวัอยา่งทีเ่กดิขึน้ล่าสุดคอื การพนนับัง้ไฟในภาคอสีานซึง่ถูกพฒันาไปไกลอยา่งไมน่่าเชื่อ 
แรกเริม่เดมิทชีาวอสีานเล่นบัง้ไฟเพื่อขอฝน และเป็นกจิกรรมทางวฒันธรรมเพื่อใหเ้กดิความผ่อนคลาย 
การพนนัขนัต่อในยคุก่อนกม็แีบบประปราย บัง้ไฟของใครรอ่นอยูบ่นฟ้าไดน้านกว่า คนนัน้กเ็ป็นผูช้นะ 
รบัเงนิรางวลัจากเจา้ภาพไป คนทีเ่ขา้ไปเทีย่วงานบัง้ไฟส่วนใหญ่ไมไ่ดต้อ้งการเล่นพนันแต่ความบนัเทงิ
แนววฒันธรรมมากกว่า 

แต่เมือ่ถงึ 5 ปีทีผ่่านมา บุญบัง้ไฟไดเ้ปลีย่นสภาพเป็นบ่อนพนันกลางทุ่งนาไปโดยปรยิาย คน
จดังานไมใ่ช่เจา้อาวาสวดัและคณะกรรมการหมูบ่า้น แต่เป็นทมีนกัจดัการหรอืโปรโมเตอร ์ ทีม่เีครอืข่าย
นกัผลติบัง้ไฟจากค่ายต่างๆ อยูท่ ัว่ภาคอสีาน มงีานทีไ่หนกส็่งข่าวใหแ้ต่ละค่ายนําบัง้ไฟเขา้สนามแข่ง 
โดยคณะผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านประตูนกัพนันทีม่าจากทัว่ทุกสารทศิ มเีงนิหมุนเวยีนวนัละนบัลา้นบาท โดยที่
เจา้หน้าทีต่ํารวจทอ้งทีไ่มส่ามารถเอาผดินกัพนนัเหล่านี้ได ้ เพราะถอืเป็น “กจิกรรมทางวฒันธรรม” ของ
ชาวบา้น ขอ้มลูภาคสนามระบุว่า เมือ่ 2-3 ปีก่อน มกีารจดุบัง้ไฟพนันกนัตลอดปี ทัง้ๆทีป่กตปิระเพณี
แบบน้ีจะมเีฉพาะต้นฤดฝูนเท่านัน้ แต่ปจัจบุนั เจา้หน้าทีข่องรฐัทีด่แูลความสงบเรยีบรอ้ยในพืน้ทีอ่อก
ใบอนุญาตใหจ้ดุบัง้ไฟถงึวนัเขา้พรรษาเท่านัน้ 

ตวัอยา่งของผลกระทบจากวาทกรรม “การพนันเป็นวฒันธรรมและอยูคู่่กบัสงัคมไทย” คอื การ
เล่นการพนนัตามงานศพ โดยปกตคินไทยพุทธตามชนบทต่างจงัหวดัจะใชว้ดัหรอืบา้นเป็นทีพ่กัศพเพื่อ
สวดพระอภธิรรม หลงัจากพระกลบัไปแลว้กไ็ม่มอีะไรทาํ กเ็อาไพ่เอาถัว่มาเล่นการพนนักนัเพื่ออยูเ่ป็น
เพื่อนเจา้ภาพโดยทีต่ํารวจผูร้กัษากฎหมายกเ็อาหไูปนาเอาตาไปไร ่ เพราะเหน็ใจเจา้ภาพ ประเพณี
ดงักล่าวกลายเป็นช่องว่างในนกัเล่นพนนัอาชพีในทอ้งถิน่เขา้มาใชป้ระโยชน์ คอืมาเปิดบ่อนพนนัในงาน
ศพนยัว่า เป็นการอนุเคราะหญ์าตผิูต้าย กล่าวกนัว่า หากมคีนตาย นายบ่อนนกัพนนัอาชพีเหล่านี้ จะ
สวมรอยเป็นเจา้ภาพสวดพระอภธิรรมศพกนั 7 วนั 7 คนื และถอืโอกาสเปิดบ่อนพนนัโดยทีเ่จา้หน้า
ตํารวจไมเ่ขา้ไปยุง่ เพราะถอืว่าเป็น “ประเพณ”ี ของชาวบา้น 

กรณตีวัอยา่งทีย่กมาทัง้สองรายนี้ สะทอ้นใหเ้หน็การลื่นไหลของวาทกรรมการพนนัในสงัคมไทย
ว่า มนัสามารถปรบัเปลีย่น หรอืปรวิรรต (transformation) ตวัมนัเองไปไดอ้ย่างลื่นไหลตามบรบิทที่
เปลีย่นไป โดยม ี“วฒันธรรม” ทีแ่ตกต่าง เป็นตวักําหนดคุณลกัษณะใหม่ๆ  ของมนั หากสงัคมไทยหรอืผู้
มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัศลีธรรมและความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง ตามไมท่นั หรอืไมท่ําอะไรเลย 
วาทกรรมหลกัเกีย่วกบัการพนนัชุดนี้ จะเตบิโตหยัง่รากลกึและกดทบัสงัคมไทยจนโงหวัไมข่ึน้ ทาํให้
ลกูหลานตกเป็นทาสอนัชอบธรรมของการพนันตลอดไป   
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 ประการท่ี 3. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการถอดรือ้วาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนั
โดยเฉพาะวาทกรรมหลกัว่าดว้ย “การพนันเป็นวฒันธรรมและอยูคู่่กบัสงัคมไทย”  

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ความหลากหลายของคาํศพัทไ์ดส้ะทอ้นใหเ้หน็พลงัอํานาจของวาทกรรม
หลกัและมอีทิธพิลต่อสงัคมไทยอยา่งมาก เนื่องจาก มกีารนําเสนอผ่านสื่อกระแสหลกั เพือ่ตอกยํา้เป็น
ระยะๆ เช่น ก่อนหวยออก 1 วนั จะมขี่าวแปลกๆตามหน้าหนงัสอืพมิพเ์พื่อเชญิชวนใหค้นนําไปตคีวาม
เป็นตวัเลขทีจ่ะออกงวดใหม่ หลงัจากหวยออก สื่อมวลชน โดยเฉพาะหนงัสอืพมิพย์กัษ์ใหญ่กจ็ะนําเสนอ
เรือ่งราวของ “ผูโ้ชคด”ี ทีถู่กลอ็ตเตอรีร่างวลัที ่ 1 และสรา้งความฮอืฮาถงึขนาดนําขึน้พาดขา่วหน้าหนึ่ง 
เป็นตน้ ปรากฏการณ์ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่านอกจากวาทกรรมชุดนี้หยัง่รากลกึแลว้ ยงัถูก “รดน้ํา
พรวนดนิ” อย่างสมํ่าเสมอ คอืถูกนํามาผลติซํ้าเป็นระยะๆเพื่อยนืยนัพลงัอํานาจของการพนนัว่า จะตอ้ง
อยูคู่่กบัสงัคมไทยชัว่กลัปวสาน  

ดว้ยเหตุนี้ จงึเป็นหน้าทีข่องคนไทยทีจ่ะตอ้งรูเ้ท่าทนั และช่วยกนัรือ้ถอนวาทกรรมชุดนี้ออกไป
ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นได ้และขอเสนอแนะวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
  วธิทีี ่ 1. ทาํลายความน่าเชือ่ถอืของวาทกรรม โดยยดึหลกัการทีว่่า “ภาษาและถอ้ยคาํมไิดม้ี
ความหมายในตวัของมนัเอง จนกว่าจะมกีารกระทําเกดิขึน้” ภายใตห้ลกัการนี้ ผูก้ระทําคอืผูท้ีท่าํให้
ภาษาและถอ้ยคาํมพีลงั ดงันัน้ ตน้ตอของปญัหาจงึไมไ่ดอ้ยูท่ีต่วัภาษาแต่อยู่ทีผู่ก้ระทาํ เช่น สื่อ หรอืผูท้ี่
นําเอาถอ้ยคาํออกเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น ผูป้ระกาศขา่ว นกัเล่าข่าว ทีม่กัแสดงตนเกนิบทบาทของ
สื่อมวลชนดว้ยการวพิากยว์จิารณ์เชงิชีนํ้า หากตดัตน้ตอปญัหาหรอืทําใหต้น้ตอปญัหาหมดความ
น่าเชื่อถอื วาทกรรมทีถู่กเสนอออกไปกห็มดความหมาย หรอือ่อนกําลงัลงจนครอบงาํสงัคมไมไ่ดอ้กี
ต่อไป 
 วธิทีี ่ 2. หนามยอกเอาหนามบ่ง ใชภ้าษาเป็นเครือ่งมอืในการต่อสู ้ เช่น สรา้งวาทกรรมชุดใหม่
เพื่อหกัลา้งวาทกรรมชุดเดมิ เช่น การหาคาํตรงขา้มมาแทนทีค่ําเดมิ เช่น  

 การพนนัเป็นวฒันธรรมไทย > การพนนัเป็นหายนะธรรมไทย 
 การพนนัอยูก่บัสงัคมไทย > การพนันเป็นสิง่แปลกปลอมของวถิไีทย 

 การเตมิคําว่า “ไมใ่ช่” เช่น  
การพนนัเป็นมรดกของมนุษยชาต ิ> การพนันไมใ่ช่มรดกของมนุษยชาต ิ

 สรา้งสรรคว์าทกรรมชุดใหม่ทีเ่หมาะกบัยคุสมยัและกลุ่มเป้าหมาย 
 เลกิผลติซํ้าวาทกรรมเดมิๆ เพื่อใหค้นไมใ่ส่ใจและคดิคาํนึงถงึ 
 เลอืกใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมมาลบลา้งวาทกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนัมาเป็นเครือ่งมอื

รณรงค ์เช่น การพนนัไมเ่คยทาํใหใ้ครรวย การพนันเป็นหนทางสู่ความเสื่อม (อบายมขุ) 
ฯลฯ 

 อยา่งไรกต็าม ขอ้เสนอดงักล่าว เป็นขอ้เสนอจากแงมุ่มทางวาทกรรมเพยีงมมุเดยีว แต่ปญัหา
การพนนัยิง่ใหญ่และซบัซอ้น จาํเป็นตอ้งเปิดแนวรบดา้นอื่นๆไปพรอ้มๆกนั เช่น แนวรบดา้นศลีธรรม 
ศาสนา กฎหมาย และแนวรบดา้นสงัคม โดยเฉพาะการสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั 
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 ประการท่ี 4. บทส่งท้าย ความพยายามทีจ่ะทาํใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมปลอดการพนัน เป็น
ความพยายามทีน่่าสนบัสนุน เพราะการพนนัไดผ้ลติวาทกรรมทีท่รงพลงัครอบงาํสงัคมไทยมาเป็น
เวลานานแลว้ คุณอานันท ์ ปนัยารชุน อดตีนายกรฐัมนตรเีคยกล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า “หากพ่อแมย่คุ
ใหมส่ามารถเลี้ยงลกูใหเ้อาตวัรอดจากการพนนัได ้ กถ็อืว่าประสบความสาํเรจ็แลว้” คาํพดูดงักล่าว
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า คนระดบัผูนํ้าของสงัคมไทย กม็องเหน็ความรา้ยกาจของปญัหาดงักล่าว หาก
สงัคมไทยไมท่ําอะไรเลยปล่อยใหก้ารพนนัแพรก่ระจายไปทุกหยอ่มหญา้ วนัหน่ึงการพนนัจะกลายเป็น
มะเรง็รา้ย กดักนิสงัคมไทยจนไมเ่หลอือะไร 
 คงไมม่ปีระโยชน์อะไรทีจ่ะไปด่าประณามเจา้พ่อ นกัพนนั หรอืเจา้ของบ่อน เพราะวิธกีาร
ดงักล่าว เป็นการใชอ้ํานาจอกีแบบหน่ึง การแกไ้ขปญัหาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น การใชอ้ํานาจจะไม่
ประสบความสําเรจ็ และอาจสรา้งปญัหาใหม่ๆ เกดิขึน้โดยไมค่าดคดิ ตราบใดทีม่คีวามตอ้งการ 
(demand) กย็อ่มมคีวามพยายามทีจ่ะตอบสนอง (supply)  
 สงัคมไทยจะเริม่ตน้ต่อสูก้บัการพนันอย่างไร งานวจิยัเรือ่งนี้ ไดเ้สนอแนะแนวทางเบือ้งตน้ไว้
แลว้ว่า ตอ้งใชข้อ้มลู และหวงัว่า ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม จะนําไปสู่ความรู ้และปญัญา เพื่อเป็นอาวุธในการ
จดัการ ไม่มใีครปฏเิสธว่า การพนนัเป็นอบายมุข และเป็นสิง่ตรงกนัขา้มกบัความดงีาม แต่ผูท้ีต่อ้งการ
แกป้ญัหาเรือ่งการพนนั จะตอ้งเกบ็คาํตดัสนิผดิถูกชัว่ดไีวก่้อน แลว้นําขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิมาพจิารณาดว้ย
สต ิเพื่อใหรู้เ้ท่าทนัความสลบัซบัซอ้น และความเลื่อนไหลของวาทกรรมชุดน้ี เมือ่สตมิา ปญัญาเกดิ บาง
ทเีราอาจไมต่อ้งออกแรงทาํอะไรมากกว่านี้ เพราะเมือ่ความอยากในใจมนัดบัลง คนก็ไม่มคีวามจาํเป็น 
ตอ้งไปหมกมุ่นกบัการพนนั 
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