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พระราชบญัญติั 

การพนัน 
พทุธศกัราช ๒๔๗๘ 

---------------- 
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานันทมหดิล 
คณะผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ลงวนัที ่๒๐ สงิหาคม พุทธศกัราช ๒๔๗๘) 

น.อ. อาทติยท์พิอาภา ร.น. 
เจา้พระยายมราช 

พล.อ.เจา้พระยาพชิเยนทรโยธนิ 
ตราไว ้ณ วนัที ่๓๑ มกราคม พุทธศกัราช ๒๔๗๘ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักาลปจัจบุนั 
 

  โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตวิ่า สมควรเพิม่เตมิและรวบรวมพระราชบญัญตักิารพนนั
เสยีใหม่  จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภา
ผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 
  มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้ใหเ้รยีกว่า ‚พระราชบญัญตักิารพนนัพุทธศกัราช ๒๔๗๘‛ 
 

  มาตรา ๒*  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  *[รก.๒๔๗๘/-/๑๙๗๘/๑ กุมภาพนัธ ์๒๔๗๘] 
 

  มาตรา ๓  ตัง้แต่วนัใชพ้ระราชบญัญตันิี้ใหย้กเลกิพระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ. 
๒๔๗๓ และกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ซึง่มคีวามขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ เวน้แต่ความใน  
มาตรา ๘๕๓, ๘๕๔ และ ๘๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
 

  มาตรา ๔  หา้มมใิหอ้นุญาตจดัใหม้ ีหรอืเขา้เล่น หรอืเขา้พนันในการเล่นอนัระบุไวใ้น
บญัช ีก. ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ หรอืการเล่นซึง่มลีกัษณะคลา้ยกนั หรอืการเล่นอนัรา้ยแรงอื่นใด ซึง่
รฐัมนตรเีจา้หน้าทีไ่ดอ้อกกฎกระทรวงระบุเพิม่เตมิหา้มไว ้แต่เมือ่รฐับาลพจิารณาเหน็ว่า ณ สถานทีใ่ด
สมควรจะอนุญาตภายใตบ้งัคบัเงือ่นไขใดๆ ใหม้กีารเล่นชนิดใดกอ็นุญาตไดโ้ดยออกพระราชกฤษฎกีา 
  การเล่นอนัระบุไวใ้นบญัช ีข. ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ หรอืการเล่นซึง่มลีกัษณะคลา้ยกนั 
หรอืการเล่นอื่นใดซึง่รฐัมนตรเีจา้หน้าทีไ่ดอ้อกกฎกระทรวงระบุเพิม่เตมิไว ้จะจดัใหม้ขีึน้เพื่อเป็นทาง
นํามาซึง่ผลประโยชน์แก่ผูจ้ดัโดยทางตรงหรอืทางออ้มไดต่้อเมือ่รฐัมนตร ีเจา้หน้าทีห่รอืเจา้พนกังานผู้
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ออกใบอนุญาตเหน็สมควรและออกใบอนุญาตให ้หรอืมกีฎกระทรวงอนุญาตใหจ้ดัขึน้โดยไมต่อ้งมี
ใบอนุญาต 
  ในการเล่นอนัระบุไวใ้นวรรค ๒ ขา้งตน้นัน้จะพนนักนัไดเ้ฉพาะเมือ่ไดม้ใีบอนุญาต ใหจ้ดั
มขีึน้หรอืมกีฎกระทรวงอนุญาตใหจ้ดัขึน้ไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบอนุญาต 
  การเล่นหมายเลข ๕ ถงึ ๑๕ ในบญัช ีข. หรอืการเล่นซึง่มลีกัษณะคลา้ยกนั หรอืการเล่น
อื่นใดซึง่รฐัมนตรเีจา้หน้าทีไ่ดอ้อกกฎกระทรวงระบุเพิม่เตมิไวน้ัน้ จะใหร้างวลัตรีาคาเป็นเงนิไมไ่ด ้ และ
หา้มมใิหผู้ใ้ดรบัรางวลัทีใ่หไ้ปแลว้กลบัคนื หรอืรบัซือ้หรอืแลกเปลีย่นรางวลันัน้ในสถานงานหรอืการเล่น
หรอืบรเิวณต่อเนื่องในระหว่างมงีานหรอืการเล่น 
  มาตรา ๔ ทว*ิ  ในการเล่นอื่นใดนอกจากทีก่ล่าวในมาตรา ๔ จะพนนักนัหรอืจะจดัใหม้ี
เพื่อใหพ้นนักนัไดเ้ฉพาะการเล่นทีร่ะบุชื่อและเงือ่นไขไวใ้นกฎกระทรวง 
  คาํว่า ‚การเล่น‛ ในวรรคก่อน ใหห้มายความรวมตลอดถงึการทายและการทาํนายดว้ย 
  *[มาตรา ๔ ทว ิเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารพนนั (ฉบบัที ่๔)พุทธศกัราช ๒๔๘๕] 
 

  มาตรา ๕  ผูใ้ดจดัใหม้กีารเล่น ซึง่ตามปกตยิอ่มพนันเอาเงนิหรอืทรพัยส์นิอยา่งอื่นแก่
กนั ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าผูน้ัน้จดัใหม้ขีึน้เพื่อนํามาซึง่ผลประโยชน์แห่งตน และผูใ้ดเขา้เล่นอยูด่ว้ยกใ็ห้
สนันิษฐานไวก่้อนว่าผูน้ัน้พนนัเอาเงนิหรอืทรพัยส์นิอย่างอื่น 
 

  มาตรา ๖  ผูใ้ดอยูใ่นวงการเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระราชบญัญตันิี้ หรอืขดัต่อขอ้ความ
ในกฎกระทรวง หรอืใบอนุญาตซึง่ออกตามพระราชบญัญตันิี้ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าผูน้ัน้เล่นดว้ย เวน้แต่
ผูซ้ึง่เพยีงแต่ดกูารเล่นในงานรื่นเรงิสาธารณะ หรอืในงานนกัขตัฤกษ์ หรอืในทีส่าธารณสถาน 
 

  มาตรา ๗  ใบอนุญาตทุกฉบบัตอ้งกําหนด 
  (๑) ลกัษณะขอ้จาํกดัและเงื่อนไขของการเล่นพนันโดยชดัแจง้ 
  (๒) สถานที ่วนั เดอืน ปี และกําหนดเวลาทีอ่นุญาตใหเ้ล่น ถา้เป็นใบอนุญาตสลากกนิ
แบ่ง สลากกนิรวบ และสวปี ใหร้ะบุจาํนวนสลากทีจ่ะขายกบัสถานทีว่นัและเวลาทีจ่ะออกดว้ย 
  (๓) จาํนวนบุคคลผูจ้ะเขา้เล่นมกีําหนดหรอืไม ่และไมใ่หบุ้คคลอายตุํ่ากว่า ๒๐ ปี
บรบิูรณ์หรอืไม่บรรลุนิตภิาวะเขา้เล่นดว้ย เวน้แต่การเล่นตามบญัช ีข. หมายเลข ๑๖ 
 

  มาตรา ๘  การจดัใหม้กีารแถมพกหรอืรางวลัดว้ยการเสีย่งโชคโดยวธิใีด ๆ ในการ
ประกอบกจิการคา้หรอือาชพี จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตก่อนจึงจะทาํได ้
 

  มาตรา ๙  สลากกนิแบ่ง สลากกนิรวบ และสวปี หรอืการเล่นอยา่งใดทีเ่สีย่งโชคใหเ้งนิ
หรอืประโยชน์อย่างอื่นแก่ผูเ้ล่นคนหนึ่งคนใดนัน้ ตอ้งส่งสลากใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต
ประทบัตราเสยีก่อน จงึนําออกจาํหน่ายได้ 
  ถา้ยงัมไิดร้บัอนุญาตใหม้กีารเล่นทีก่ล่าวไวใ้นวรรคก่อน หา้มมใิหป้ระกาศโฆษณาหรอื
ชกัชวนโดยทางตรงหรอืทางออ้มใหบุ้คคลใด ๆ เขา้รว่มในการเล่นนัน้ 
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  มาตรา ๙ ทว*ิ  หา้มมใิหผู้ใ้ดเสนอขายหรอืขายสลากกนิแบ่งทีอ่อกจาํหน่ายตามมาตรา 
๙ และทีย่งัมไิดอ้อกรางวลัเกนิกว่าราคาที่กําหนดในสลาก 
  *[มาตรา ๙ ทว ิเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารพนนั (ฉบบัที ่๘)พ.ศ. ๒๕๐๕] 
  มาตรา ๙ ตร*ี  ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา ๙ ทว ิตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบั
ไมเ่กนิหนึ่งพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
  *[มาตรา ๙ ตร ีเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารพนนั (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๐๕] 
 

  มาตรา ๑๐  ทรพัยส์นิพนนักนัซึง่จบัไดใ้นวงการเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระราชบญัญตันิี้
หรอืขดัต่อขอ้ความในกฎกระทรวงหรอืใบอนุญาตซึง่ออกตามพระราชบญัญตันิี้ ใหร้บิเสยีทัง้สิน้ เวน้แต่
ทรพัยส์นิซึง่มไิดเ้อาออกพนัน 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเล่นนัน้ ให้ศาลมอีํานาจรบิไดต้ามกฎหมายลกัษณะอาญา 
  ประกาศหรอืเอกสารอย่างใดๆ อนัมุง่หมายใหเ้ป็นการชกัชวนผูอ้ื่นใหเ้ขา้เล่นดงักล่าว 
ไวใ้นมาตรา ๙ วรรค ๒ นัน้ ตํารวจหรอืกรมการอําเภอจะยดึและทําลายเสยีกไ็ด ้ถา้ประกาศหรอืเอกสาร
นัน้ส่งทางไปรษณยีถ์งึผูร้บัทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร เจ้าพนกังานไปรษณยีจ์ะยดึประกาศหรอืเอกสารนัน้ไว้
กไ็ด ้ แต่เจา้พนกังานไปรษณยีต์อ้งแจง้ใหผู้ร้บัทราบ ถา้ผูร้บัมขีอ้โตแ้ยง้ว่าประกาศหรอืเอกสารนัน้มไิด้
เกีย่วแก่การพนนั ผูร้บัจะนําคดไีปฟ้องศาลภายในกําหนด ๑ เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ความจากเจา้
พนกังานไปรษณยีก์ไ็ด ้ ถ้าผูร้บัมไิดนํ้าคดไีปฟ้องศาลกด็ ี หรอืเมือ่ศาลสัง่ยนืการยดึนัน้กด็ ี เจา้พนกังาน
ไปรษณยีม์อีํานาจทาํลายประกาศหรอืเอกสารทีย่ดึไวน้ัน้ได้ 
  แต่เจา้พนกังานไปรษณียจ์ะเปิดซองหรอืห่อออกดโูดยอาศยัอํานาจตามความในมาตรานี้
ไมไ่ด ้เวน้แต่จะมเีครือ่งหมายภายนอกแสดงว่า ในซองหรอืในห่อนัน้มสีิง่ทีจ่ะตอ้งรบิและทาํลายตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
 

  มาตรา ๑๑  เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตมสีทิธจิะเรยีกใบอนุญาตคนืเมือ่มเีหตุสมควร
เชื่อว่า ผูร้บัใบอนุญาตกระทําการละเมดิพระราชบญัญตันิี้ หรอืกฎกระทรวง หรอืใบอนุญาตซึง่ออกตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
 

  มาตรา ๑๒*  ผูใ้ดจดัใหม้กีารเล่น หรอืทาํอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรอืชกัชวน 
โดยทางตรงหรอืทางออ้มใหผู้อ้ื่นเขา้เล่นหรอืเขา้พนนัในการเล่นซึง่มไิดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานหรอื
รบัอนุญาตแลว้แต่เล่นพลกิแพลงหรอืผูใ้ดเขา้เล่นหรอืเขา้พนนัในการเล่นอนัขดัต่อบทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญตันิี้ หรอืกฎกระทรวง หรอืขอ้ความในใบอนุญาต ผูน้ัน้มคีวามผดิต่อไปน้ี 
  (๑) ถา้เป็นความผดิในการเล่นตามบญัช ีก. หมายเลข ๑ ถงึหมายเลข ๑๖ หรอืการเล่น
ตามบญัช ีข. หมายเลข ๑๖ เฉพาะสลากกนิรวบหรอืการเล่นซึง่มลีกัษณะคลา้ยกนันี้ ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกตัง้แต่ ๓ เดอืนขึน้ไปจนถงึ ๓ ปี และปรบัตัง้แต่ ๕๐๐ บาท ขึน้ไปจนถงึ ๕,๐๐๐ บาท ดว้ยอกีโสด
หนึ่ง เวน้แต่ผูเ้ขา้เล่นหรอืเขา้พนันทีเ่รยีกว่าลกูคา้ ใหจ้าํคุกไมเ่กนิ ๓ ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท 
หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
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  (๒) ถา้เป็นความผดิในการเล่นอื่นใดตามพระราชบญัญตันิี้ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ 
๒ ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ ๒,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั เวน้แต่ความผดิตามมาตรา ๔ ทว ิตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไมเ่กนิ ๑ ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
  *[มาตรา ๑๒ แกไ้ขโดยพระราชบญัญตักิารพนนั (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๐๔] 
 

  มาตรา ๑๓  ผูใ้ดฝา่ฝืนบทบญัญตัมิาตรา ๔ อนัว่าดว้ยการรบักลบัคนืหรอืรบัซือ้ หรอื
แลกเปลีย่นรางวลันัน้ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ ๓ เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ ๕๐๐ บาท หรอื
ทัง้จาํทัง้ปรบั 
 

  มาตรา ๑๔  ผูใ้ดฝา่ฝืนบทบญัญตัมิาตรา ๘ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ ๑ ปี 
หรอืปรบัตัง้แต่ ๕๐ บาท ขึน้ไปจนถงึ ๒,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
  มาตรา ๑๔ ทว*ิ  ผูใ้ดกระทําความผดิ ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญตันิี้ เมือ่พน้โทษ
แลว้ยงัไมค่รบกําหนดสามปี กระทาํความผดิต่อพระราชบญัญตันิี้อกี 
  (๑) ถา้โทษซึง่กําหนดไวส้าํหรบัความผดิทีก่ระทําครัง้หลงัเป็นโทษจาํคุกและปรบัให้วาง
โทษทวคีณู 
  (๒) ถา้โทษซึง่กําหนดไวส้าํหรบัความผดิทีก่ระทําครัง้หลงัเป็นโทษจาํคุกหรอืปรบัใหว้าง
โทษทัง้จาํทัง้ปรบั 
  *[มาตรา ๑๔ ทว ิเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารพนัน (ฉบบัที ่๓) พุทธศกัราช 
๒๔๘๕] 
 

  มาตรา ๑๕*  นอกจากโทษทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ ถา้เป็นกรณทีีม่ผีูนํ้า
จบัผูก้ระทําผดิ ใหพ้นกังานอยัการรอ้งขอต่อศาลใหจ้า่ยสนิบนแก่ผูนํ้าจบัดว้ย และใหศ้าลสัง่ไวใ้นคาํ
พพิากษาใหผู้ก้ระทาํผดิใชเ้งนิสนิบนแก่ผูนํ้าจบักึง่หนึ่งของจาํนวนเงนิค่าปรบัดว้ยอกีโสดหนึ่ง  ถา้
ผูก้ระทําผดิไม่ชาํระสนิบนดงักล่าวใหจ้า่ยจากเงนิทีไ่ดจ้ากของกลางซึง่ศาลสัง่รบิเมื่อคดถีงึทีสุ่ดแลว้ หรอื
จา่ยจากเงนิค่าปรบัทีไ่ดช้าํระต่อศาล 
  *[มาตรา ๑๕ แกไ้ขโดยพระราชบญัญตักิารพนนั (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๔๙๐] 
 

  มาตรา ๑๖*  รฐัมนตรเีจา้หน้าทีร่กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ มอีํานาจกําหนดใหผู้ร้บั
ใบอนุญาตการเล่นหมายเลข ๑๗ ในบญัช ีข. เสยีภาษไีม่เกนิกว่ารอ้ยละสบิแห่งยอดรายรบัก่อนหกั
รายจ่าย การเล่นหมายเลข ๑๙ ในบญัช ีข.ไมเ่กนิรอ้ยละสบิแห่งยอดรายรบัซึง่หกัรายจา่ยแลว้ และการ
เล่นหมายเลข ๑๖ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๒๐ ในบญัช ีข. ไมเ่กนิรอ้ยละสบิแห่งยอดราคาสลาก ซึง่
มผีูร้บัซือ้ก่อนหกัรายจา่ย 
  รฐัมนตรเีจา้หน้าทีร่กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้จะกําหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตการเล่น
หมายเลข ๑๗ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๑๙ ในบญัช ีข.เสยีภาษเีพิม่ขึน้อกีไมเ่กนิรอ้ยละสองครึง่ 
เพื่อใหเ้ป็นรายไดข้องเทศบาลแห่งทอ้งทีท่ีเ่ล่นการพนนัตามใบอนุญาตโดยกําหนดในกฎกระทรวงกไ็ด ้
  *[มาตรา ๑๖ ทว ิแกไ้ขโดยพระราชบญัญตักิารพนนั (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๐๓] 
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  มาตรา ๑๖ ทว*ิ  ภาษทีีจ่ะต้องเสยีตามความในมาตรา ๑๖ และเงนิค่าธรรมเนียมตาม
ความในมาตรา ๑๗ นัน้ ใหร้ฐัมนตรเีจา้หน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้กําหนดตามสภาพแห่งทอ้งถิน่ได้ 
  *[มาตรา ๑๖ เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารพนนั (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัราช ๒๔๘๒] 
 

  มาตรา ๑๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้หน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตันิี้ และใหม้อีํานาจออกกฎกระทรวง ตัง้เจา้พนกังานดาํเนินการตามพระราชบญัญตั ิ
กําหนดเงนิค่าธรรมเนียม กําหนดเงือ่นไขในการเล่นพนัน และวางระเบยีบเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
  กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
      (ตามมตคิณะรฐัมนตร)ี 
    พระยานิตศิาสตรไ์พศาลย ์
              รฐัมนตร ี

 
พระราชบญัญติัการพนัน (ฉบบัท่ี ๒) พทุธศกัราช ๒๔๘๒ 
  มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้หน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

[รก.๒๔๘๒/-/๙๗๑/๒ ตุลาคม ๒๔๘๒] 
 

พระราชบญัญติัการพนัน (ฉบบัท่ี ๓) พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 
  มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
  [รก.๒๔๘๕/๖/๒๕๘/๒๗ มกราคม ๒๔๘๕] 
 

พระราชบญัญติัการพนัน (ฉบบัท่ี ๔) พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 
  มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
  [รก.๒๔๘๕/๗๖/๒๓๖๑/๘ ธนัวาคม ๒๔๘๕] 
 

พระราชบญัญติัการพนัน (ฉบบัท่ี ๕) พทุธศกัราช ๒๔๙๐ 
  มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
  [รก.๒๔๙๐/๔๕/๖๓๒/๒๓ กนัยายน ๒๔๙๐] 
 

พระราชบญัญติัการพนัน (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื เน่ืองจากในขณะน้ี เทศบาลไดร้บัเงนิปนั
ส่วนรายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ล่นการพนนัไวน้้อยมาก โดยไดร้บัเพยีง ๑๐% ของอตัราค่าธรรมเนียม
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ใบอนุญาตเท่านัน้ และรายไดข้องเทศบาลไมเ่พยีงพอแก่ภารกจิในอนัทีจ่ะบํารงุทอ้งถิน่ จงึควรเกบ็ภาษี
การเล่นการพนนั หมายเลข ๑๗, ๑๘ และ ๑๙ ในบญัช ีข. แห่งพระราชบญัญตักิารพนนั พุทธศกัราช 
๒๔๗๘ เพิม่ขึน้ เพื่อใหเ้ป็นรายไดแ้ก่เทศบาล 
  [รก.๒๕๐๓/๓๑/๓๖พ/๑๓ เมษายน ๒๕๐๓] 
 

พระราชบญัญติัการพนัน (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื เนื่องจากปรากฏว่าไดม้กีารเล่นการ
พนนัสลากกนิรวบอนัเป็นการผดิกฎหมายอยูโ่ดยแพรห่ลาย สมควรทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายให้
ลงโทษหนกัขึน้เพื่อเป็นการปราบปราม 
  [รก.๒๕๐๔/๓๕/๓๙๒/๑๘ เมษายน ๒๕๐๔] 
 

พระราชบญัญติัการพนัน (ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื เนื่องจากมผีูข้ายขายสลากกนิแบ่งทีย่งั
มไิดอ้อกรางวลัเกนิกว่าราคาทีก่ําหนดไวใ้นสลากเป็นเหตุใหป้ระชาชนตอ้งซือ้สลากในราคาสงู และไม่
อาจลงโทษแก่ผูข้ายได ้เพื่อเป็นทางป้องกนัและปราบปรามจงึตอ้งออกกฎหมายเพิม่เตมิ เพื่อมใิหผู้ข้าย
ขายสลากกนิแบ่งทีย่งัมไิดอ้อกรางวลัเกนิกว่าราคาทีก่ําหนดไวใ้นสลาก 
  [รก.๒๕๐๕/๑๑/๕๕/๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๐๕] 
 

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 
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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 
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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ภาคผนวก ค 
วาทกรรมหลกัท่ีถกูน าไปใช้ 
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วนั/เดือน/
ปีท่ีน าเสนอ

วาทกรรมท่ีปรากฏ บริบทวาทกรรม ประเภทส่ือ ผูผ้ลิตวาทกรรม / ผูผ้ลิต
ซ า้

แหล่งท่ีมา

ม.ิย.-53 พนนัเพือ่เชยีรบ์อลสนุก พนนับอล บลอ็กออนไลน์ แตน ราตร ีวทิวสั http://www.oknation.net/blog/print.php?id=612043

17-ม.ีค.-51 การพนนัไมม่คีุณค่าในทางเศรษฐศาสตร ์
ไมใ่ช่การผลติ เป็นการโอนเงนิจากคนหนึ่ง
ไปใหอ้กีคนหนึ่ง ไมเ่พิม่รายไดห้รอืเกดิ
คุณค่าใดๆ แก่สงัคม

บ่อนกาสโิน เวบ็ไซต์ จริายุ  แสงเลก็ นศ.
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

http://www.socialwarning.m-
society.go.th/socwarn/data/views.php?recordID=4665

ก.พ.-45 การพนนัซมึเขา้สายเลอืกคนไทยหมดแลว้
 ,หากมกีารเปิดไฟเขยีวใหเ้ล่นกนัอย่างเสร ี
คนไทยคงจะตดิการพนนักนังอมแงม

บ่อน บทความ
ออนไลน์

เครอืวลัย์ http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Kid/k139
/k139_38.html

18-ม.ิย.-53 วงการนี้(วงการตลก)ส่วนใหญ่ 70 % เล่น
พนนับอลหมด ,      การพนนัไมเ่คยทาํให้
ใครรวย ,   การเล่นพนนัมนัเป็นแฟชัน่ 
เหมอืนเป็นการสบูบุหรี่, พนนับอลเล่นงา่ย
และไดเ้งนิงา่ยกว่าเล่นหวย ทาํใหค้นยงัเล่น
กนัไมเ่ลกิ

พนนับอล เวบ็ไซต์ เจี๊ยบ เชญิยิ้ม , บอล เชญิ
ยิ้ม, แตน ราตร ีวทิวสั , 
กาํป ัน้ บาซู, นายวรวุฒ ิ 
อฐัมพร นกัเรยีนจาก
โรงเรยีนชื่อดงั

    http://www.socialwarning.m-
society.go.th/socwarn/data/views.php?recordID=7420

     การพนนัมอียู่ทุกสงัคม เนื่องจาก
มนุษย์มคีวามตอ้งการเสีย่ง ตอ้งการใหห้วั
ใจเตน้แรง แลว้อะไรจะลุน้ไดเ้ท่ากบัการ
พนนัเป็นไมม่อีกีแลว้

บ่อน หวย หุน้ 
บอล

บทความวจิยั
ออนไลน์

ผลการวจิยัของ เรือ่ง 
เศรษฐกจิการพนนั : 
ทางเลอืกเชงินโยบาย   
ศนูย์ศกึษาเศรษฐศาสตร์
การเมอืง คณะ
เศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

http://www.pran37.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538958
296&Ntype=3

วาทกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพนัน
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ไฟไหมส้บิครัง้ไมเ่ท่าเล่นการพนนัเพยีงครัง้
เดยีว

บ่อนพนนั บทความ
ออนไลน์

รองศาสตราจารย์มานติย์ 
จุมปา

#####################################################

12-ม.ิย.-51 ลุน้พนนักนัตวัโกรง่ พนนับอล เวบ็ไซต์ ผูเ้ขยีนบทความ http://senior.eduzones.com/inter/6464

21-ต.ค.-51 “ ผกีารพนนักบัคนไทยนัน้มนัซมึลกึเขา้
กระดกูดาํ แมก้ระทัง่นกัโทษถกูคุมขงัยงั
เล่นการพนนั
“ การพนนัเปรยีบเป็นเหมอืนผ ีถา้ใครลอง
ไดต้ดิ ไดห้ลง ไดเ้ขา้ไปแลว้มนัมดืมนจนหา
ช่องออกไมไ่ด ้ตอ้งหมดเนื้อหมดตวั
“ โจรปลน้สบิครัง้ไมเ่ท่ากบัไฟไหมบ้า้นครัง้
เดยีว แต่ไฟไหมบ้า้น 10 ครัง้ ยงัไมเ่ท่ากบั
ผกีารพนนัเขา้สงิ
“ การพนนันัน้เป็นการทาํทรพัย์ของตนให้
หมดไป โดยไมไ่ดม้สีตปิญัญา

พนนัทัว่ไป ข่าวออนไลน์ พระพยอม http://www.dailyworldtoday.com/columblank.php?colum_id=15577

 “ สือ่" กลายเป็นตวัแปลทีม่อีทิธต่ิอ
พฤตกิรรมอย่างชดัเจน ไมว่่าจะเป็นสือ่ไซ
เบอร ์หรอืสือ่สิง่พมิพ ์ซึง่เป็นสิง่ทีม่บีทบาท
ฉุดใหเ้ดก็เขา้สู่อบายมกุไดง้า่ย
“ ผพีนนัสงิเดก็ไทย
“ เดก็ไทยแทงพนนัฟุตบอล 2 ลา้นกว่าคน 
เพราะเหตุผลฮติเล่นตามเพือ่น

พนนับอล เวบ็ไซต์ สาํนกักองทุนสนบัสนุน
การสรา้งเสรมิสุขภาพ 
(สสส.)

http://hilight.kapook.com/view/25190
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·       "การพนนัเหมอืนถ่ายน้ําจากถว้ย
แกว้สองใบ มแีต่หกรัว่ไหล ลงทา้ยเหลอืแต่
แกว้เปล่า" 

พนนั บทความ
ออนไลน์

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3799&sid=7ae0d
e9d5b8f33dac5144ff4fe39bcde

“ ‚สือ่‛ ตวัชี้นําพนนับอล
“ ส่ือมีอิทธิพลอย่างมากในการชกัน า
เล่นการพนันฟตุบอล ท าให้เกิด
วฒันธรรมส่งเสริมการพนัน

พนนับอล ข่าวออนไลน์ ผศ.ดร.กติต ิกนัภยั 
อาจารย์ภาควชิา
สือ่สารมวลชน คณะนเิทศ
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/featured/20346
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12-ม.ิย.-53 “ การพนันคูก่บัคนไทย
“ แมใ้นถิน่ทีไ่มม่กีารเล่นมวย มา้หวย กดั
ปลา ชนไก่ ชนววัควาย ใหข้นัต่อกนัก็
มกัจะหาเหตุอื่น ๆ มาพนนัขนัต่อกนัเป็น
วถิชีวีติอยู่แลว้ แต่เมื่อเทคโนโลยใีหม่ๆ  
เขา้มาแพรห่ลาย ทาํใหค้นไทยหนัไปเล่น
การพนนัมากขึน้ 
“ ปกติคนมีเงินมกัจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือเส่ียงโชคการพนันอยู่
แล้ว ต่อเม่ือมีการพนันฟตุบอลเข้ามา
ระบาดเม่ือไม่นานน้ีคนไทยเล่นได้เสีย
กนัมากย่ิงขึ้น
“ พบว่ามเียาวชน นกัเรยีน นกัศกึษาเขา้สู่
วงจรอุบาทวก์ารพนนัฟุตบอลเป็นจาํนวน
มาก ในจงัหวดัเชยีงใหม่

บ่อน ฟุตบอล ข่าวออนไลน์ http://www.thainews70.com/news/news-editor/view.php?topic=1586
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7-ม.ีค.-51 “ แต่กเ็ป็นทีร่บัรูก้นัว่า คนไทยนัน้นยิมเล่น
การพนนัเป็นอย่างมาก
“ ‚ชาว สยามอยู่ขา้งค่อนรกัเล่นการพนนั
เสยีเหลอืเกนิ จนถงึจะยอมผลาญตวัเองให้
ฉบิหายได ้ทัง้เสยีอสิรภาพความชอบธรรม
ของตวัหรอืลกูเตา้ของตวั ดว้ย ในเมอืงนี้
ใครไมม่เีงนิพอจะใชเ้จา้หนี้ไดก้ต็อ้งขาย
ลกูเตา้ของตวัเองลงใช ้หนี้สนิ
“ ในสมยัรชักาลที ่5 พระ บาทสมเดจ็พระ
ปิยมหาราช กท็รงพจิารณาเหน็ว่า คนไทย
ตดิการพนนักนังอมแงม เป็นหนี้เป็นสนิ 
เสยีผูเ้สยีคนกนัทัว่บา้นทัว่เมอืง จงึทรง
ประกาศใหเ้ลกิการพนนั

บ่อน เวบ็บอรด์ 
(ออนไลน์)

‘มองสเิออร ์เดอ ลาลแูบร์’ 
(Monsieur De La 
Loubere) เอกอคัรราชทตู
พเิศษฝรัง่เศส  สมยพัระจ
เหลุยสท์ี ่14

http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=15366

“ การพนนักย็งัอยู่คู่กบัสงัคมไทยเรือ่ยมา 
แยกไมอ่อกตดัไมข่าด
“ การพนนัออนไลน์" จงึถอืกาํเนดิขึน้บน
แผน่ดนิไทย และไดร้บัความนยิมแทบจะชัว่
ขา้มคนื

บคัคารา่ บลอ็กออนไลน์ ชยานนท ์ปราณตี http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=238959.0;wap2
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13 กรกฏาคม 2553“ ผพีนนั โดยเฉพาะพนนับอล ไล่ออกจาก
ตวัไดด้ว้ยการใชใ้จและความผกูพนัของ
ครอบครวั
“ จากสิง่เดมิพนัเลก็ๆ น้อยๆ ค่อยๆ 
ปลกูฝงันสิยัการพนนัไปจนมกีารเดมิพนั
ดว้ยเงนิจาํนวนมากๆ

พนนับอล ข่าวออนไลน์ Suncuda ผูเ้ขยีน http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/featured/16206

“ ผพีนนัสงิเดก็ไทย
“ พนนับอล พนนัชวีติ
“ ผพีนนัมาสงิเดก็
“ การพนนัไมเ่คยทาํใหใ้ครรํ่ารวยขึน้มา
แน่นอน

พนนับอล บลอ็กออนไลน์ ปาลม์ คนเขยีนบล๊อก http://www.dek-d.com/content/all/8891/

พ.ค.-54 “ การพนนัเป็นอบายมขุทีจ่ะนําไปสู่ความ
เสือ่มของชวีติ
“ นสิยันกัพนนันี้เป็นกรรมทีเ่ขาสรา้งขึน้มา
เอง

บ่อนพนนั เวบ็ไซต์ พระมาลาวชโิร http://www.pranippan.com/new/board/index.php?showtopic=1596
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“ แมใ้นเกมกฬีาเดีย๋วนี้ เดก็ๆ กพ็นนักนัใน
 *ซองขนม* กย็งัมไีพ่แถมมา
“ สาเหตุทีเ่ริม่เล่นการพนนัเป็นเพราะเหน็
พ่อเล่นทุกวนั จนคดิว่าเป็นเรือ่งปกต ิจงึ
ทดลองเล่น
“ เมื่อเล่นมากขึน้ๆ เหมอืนผเีขา้สงิเหน็ผดิ
เป็นชอบ สามารถทาํไดทุ้กอย่าง
“ แต่ปจัจุบนัการพนนัมมีากจนบอกไมไ่ดว้่า
เหลอืกีบ่า้นทีไ่มเ่ล่นการพนนั
“ คนทีเ่ล่นการพนนัมทีุกวยั ตัง้แต่ผูใ้หญ่ลง
มาถงึวยัเดก็ และเล่นกนัมากในช่วง
กลางวนัถงึคํ่า
“ ตัง้แต่อดตีมาสงัคมไทยลว้นแลว้ แต่มี
เรือ่งการพนนัเกีย่วขอ้งอยู่รอบตวั

พนนัทัว่ไป เวบ็ไซต์ http://campus.sanook.com/teen_zone/spice_01275.php

10-ม.ิย.-54 เกมพนนั ส.ส. พนนัเลอืกตัง้ เวบ็ไซต์ อนลสั #####################################################
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5-ม.ิย.-54 “ การพนนัการเลอืกตัง้มอียู่ทุกทีทุ่กแห่งหน
 ไมว่่าจะเป็นระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัชาติ
“ การพนนัเลอืกตัง้ถอืเป็นการซื้อเสยีง
อย่างหนึ่ง
การพนนัผลเลอืกตัง้กม็วีธิคีดิแบบเดยีวกนั
กบัการพนนัอื่นๆ เพยีงแต่เป็นนยัยะทาง
การเมอืงเท่านัน้
“ ฉะนัน้การพนนัผลการเลอืกตัง้ จงึไมใ่ช่
เรือ่งแปลก หรอืเป็นเรือ่งใหมท่ีก่าํลงัเกดิขึน้
 แต่อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน!

พนนัเลอืกตัง้ หนงัสอืพมิพ์
ออนไลน์

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1307276945&g
rpid=01&catid=no&subcatid=0000

27-ม.ิย.-53 “ พฤตกิรรมขายตวัใชห้นี้พนนับอลสะทอ้น
สงัคมลม้เหลว
“ การพนนันํามาซึง่ความเดอืดรอ้นต่อ
ตนเองและครอบครวั

พนนัทัว่ไป ข่าวออนไลน์ นพ.ทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ 
ผูอ้ํานวยการสถาบนั
สุขภาพจติเดก็และวยัรุน่
ราชนครนิทร์

http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/71760.html
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7-ม.ค.-54 “ นสิยัผพีนนั
“ พฤตกิรรมใชล้กูหลานซื้อหวย,ใหล้กูบอก
ใบแ้ลว้สุ่มซื้อหรอืมสี่วนแบ่งเมื่อถกูรางวลั  
เป็นการปลกูฝงัสรา้งนสิยัผพีนนัโดยทีเ่ดก็
ไมรู่ต้วั 
“ ทัง้นี้ขอ้กงัวลทีต่นเป็นห่วงคอื ครอบครวั
ไทยกาํลงับ่มเพาะใหเ้ดก็กลายเป็นผพีนนั
โดยทีไ่มรู่ต้วั

พนนัทัว่ไป ข่าวออนไลน์ นาย ธนากร คมกฤส และ
อื่นๆ

http://www.yut-
phanan.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=653&auto_id=8
&TopicPk=

4-ก.ค.-53 “ อนัเนื่องมาจาก"การพนนั" คอืวฒันธรรม
พืน้ฐาน ของคนไทย(หลายคนถงึแมจ้ะเป็น
เมอืงพุทธ) แต่โบราณ ทีม่นัยงัอยู่คู่กบั
ความสงัคมไทย มาชา้นานถงึแมจ้ะขา้มน้ํา
ขา้มทะเลกย็งัอุตส่าหต์ามไปเล่นถงึที ่
(ประเทศเพือ่นบา้น)

พนนัทัว่ไป บทความ
ออนไลน์

อุสตาซอบัดุชชะกรฺู บนิ 
ชาฟิอยี์ (อบัดุลสุโก ดนิอะ)

http://www.prachatai.com/m/journal/30196
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ม.ิย.-49 “ สูม้าพนนัขนัต่อกพ็อหอมปากหอมคอ
ดกีว่า!
“ ถา้จะสรปุว่า ‚คนไทยเรา (ส่วนใหญ่) มี
นสิยัชอบพนนัอยู่ในสายเลอืด‛ กค็งไมผ่ดิ…
เรยีกว่า ‚ขา้ฯ สามารถนําทุกเหตุการณ์มา
พนนัขนั ต่อไดห้มดทุกเรือ่งกแ็ลว้กนั‛
“ ในระดบัชาวบา้น  ใครข่อฝากเป็นคตวิ่า…
‚เล่นพนนัวนัละนดิ  จติแจ่มใส
เล่นพนนัมากไป    จะบรรลยัทัง้จติใจและ
อนาคต‛

พนนัทัว่ไป เวบ็ไซต์ http://www.brandage.com/Modules/DesktopModules/Article/ArticleD
etail.aspx?tabID=2&ArticleID=1470&ModuleID=21&GroupID=606
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9-พ.ย.-46 “ สงัคมการพนนั
“ สงัคมนี้เลอืกเชื่อกนัมานานแลว้ว่า การ
พนนัเป็นหนึ่งในอบายมขุตามหลกัของ
ศาสนาพุทธ
“ ‚โจรปลน้สบิครัง้ไมเ่ท่าไฟไหม ้ครัง้เดยีว 
ไฟไหมส้บิครัง้กไ็มเ่ท่าเสยีพนนัครัง้เดยีว‛ ที่
ใชส้ ัง่สอนกนัมาโดยตลอดเนื่องจากพสิจูน์
กนัมาแลว้ว่าการพนนันัน้สรา้งความหายนะ
ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดม้ากขนาดไหน
“ ไมว่่าการพนนัจะถกูหรอืผดิกฎหมาย คน
ไทยกย็งัคงจะตอ้งเล่นการพนนัอยู่นัน่เอง
“ คนทัว่ไปมคีวามคดิเกีย่วกบัการเล่นเกม
อยู่ในใจไมม่ากกน้็อย ไมไ่ดม้คีวามคดิ
เกีย่วกบัการพนนั (เพยีงแต่ว่า การพนนั
ทัง้หมดจะอาศยัเกมเป็นพืน้ฐาน เลยทาํให้
คนเขา้ใจผดิไปว่า เกมกบัการพนนัเป็นอนั
เดยีวกนั)
“ การใชต้รรกะทีผ่ดิๆของคนไทยทาํใหเ้รา
เกดิทศันคตทิางสงัคมทีผ่ดิๆมานาน ว่าเรา
เป็นชาตทิีน่ยิมเล่นการพนนั ซึง่ในความ
เป็นจรงิแลว้กเ็ปล่าทัง้เพ เพราะหากเราเป็น
ชาตทิีน่ยิมการเล่นพนนัจรงิๆแลว้ ประเทศ
ไทยไมน่่าจะไดช้ื่อว่าเป็นประเทศทีผ่ลติขา้ว

พนนัทัว่ไป บทความ
ออนไลน์

สุทธดิา มะลแิกว้ http://www.watnai.org/live/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=1178%3A2009-03-07-10-08-16&catid=63%3A2009-02-28-
02-34-55&Itemid=89

ก.ค.-52 พนนัเพือ่สนุก,พนนัทุกชนดิมกีารโกง, 
สลากพนนั‛ กม็ ี‚พษิรา้ย-พษิมาก‛ ‚ละเมดิ
สทิธเิดก็‛ พรอ้มๆ กบั ‚สรา้งปญัหาได้
เพยีบ!!

พนนัทัว่ไป ข่าวออนไลน์ กรมสุขภาพจติ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=464981
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22-ม.ิย.-54 พนนัฟุตบอล พนนัในบ่อนและพนนักฬีา
พืน้บา้น เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากเพือ่นสนทิที่
เล่นการพนนัประเภทนี้, การเล่นการพนนั
จงึมผีลทางออ้มกบัสงัคมทีม่สี่วนทาํให้
บุคคลอื่นกลายเป็นผูเ้ล่นการพนนัไปดว้ย

พนนัทัว่ไป หนงัสอืพมิพ์
ออนไลน์

นวลน้อย ตรีรตัน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1308720463&g
rpid&catid=02&subcatid=0200

23-ก.ย.-53 “ รอ้งเรยีนพนนัตู้มา้  ทาํชุมชนเสือ่ม
“ ตัง้แต่มตีู้มา้เกดิทาํใหค้นในชุมชนซึง่มี
ทัง้หมด 126 หลงัคาเรอืนไดร้บัความ
เดอืดรอ้น เงนิทองไมพ่อใช ้ทาํใหเ้กดิการ
ทะเลาะเบาะแวง้กนัภายในครอบครวั มเีหตุ
ลกัขโมยบ่อยครัง้ และยาเสพตดิเพิม่มากขึน้
 ซึง่ตู้มา้ดงักล่าวมเีดก็ เยาวชนในชุมชนมกั
เขา้มาเล่น

พนนัมา้ เวบ็ไซต์ ชาวบา้นวดัอนิทร ์กทม. http://sport.sanook.com/ชาวบา้นวดัอนิทร-์รอ้งเรยีนพนนัตู้มา้-ทาํ
ชุมชนเสือ่ม-968495.html

“ เตอืนพนนัเสีย่งตาย
“ การพนนัไมเ่คยใหป้ระโยชน์กบัใคร
“ ไมม่ใีครรํ่ารวยยัง่ยนืจากการพนนั.

พนนับอล เวบ็ไซต์ ตา้ร ์บาบี ้,หลุยส ์สก๊อต, 
เจ มณฑล จริา

    http://www.mcot.net  
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13-ก.พ.-52 “ เล่นการพนนัจรงิแต่เป็นการเล่นแกเ้หงา
เท่านัน้
“ เรือ่ง การเล่นการพนนัมนัเป็นธรรมดา 
“ เป็นธรรมดาเล่นหวยเล่นอะไรไป แต่ไมใ่ช่
ว่าเล่นจนหมดตวั
“ เราเล่นคลายเหงา
“ การพนนัไมเ่คยทาํใหใ้ครรํ่ารวย

พนนัทัว่ไป เวบ็ไซต์ จอหน์ มก๊จ๊ก www.manager.co.th

“ ทา้สาบานพนนัตายโหง พนนัทัว่ไป เวบ็ไซต์ เสร ีรุง่สว่าง http://www.siamdara.com/hotnews/00013970.html
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19-พ.ย.-46 พนนัฟุตบอล บทความ
ออนไลน์

ดร. เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2003q4/article2003nov19p2.ht
m

“ วงการพนนัฟุตบอลในบา้นเรา ยงัสรา้ง
ระบบอตัราต่อรองไดอ้ย่างแยบยล ได้-เสยี 
ถงึอกถงึใจนกัพนนัยิง่กว่าในต่างประเทศ
มาก
“ ปจัจุบนั การเล่นพนนัฟุตบอลกระทาํได้
โดยงา่ย
“ จงึเกดิแนวคดิบางกระแสว่า อย่ากระนัน้
เลย ในเมื่อหวยใตด้นิภาครฐัยงัรบัแทง
มาแลว้ เหตุใดไมร่บัแทงพนนัฟุตบอลเสยี
ดว้ย
“ การพนนัถอืเป็น "เงนิโอน" (tranfer) มใิช่ 
"รายได"้ (income)
“ มผีูอ้า้งว่า หากมกีารพนนัฟุตบอลอย่าง
ถกูกฎหมาย จะช่วยส่งเสรมิการพฒันาดา้น
กฬีาฟุตบอลในบา้นเรา เพราะช่วยสรา้ง
ความคกึคกัและการตดิตามเชยีรฟุ์ตบอล
“ มผีูอ้า้งว่า คนไทยมนีสิยัชอบเล่นการพนนั
 หา้มอย่างไรกไ็มอ่ยู่ ปราบอย่างไรกไ็มห่มด
“ หากรฐัเปิดพนนัฟุตบอลถกูกฎหมาย 
ย่อมจะทาํใหก้ารเล่นพนนัฟุตบอลขยาย
ตวัอย่างแน่นอน 
“ การพนนัฟุตบอลบัน่ทอนคุณภาพชวีติ 
ทรพัยากรมนุษย์ และความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ การพนนัฟุตบอล
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6 กรกฏาคม
 2553

 ชวีติทีป่น่ป้ี แทงบอลจนตอ้งขายตวั  (พาด
หวัในรายการ)
- ชวีติปน่ป้ี ถ่ายหนงัเอก็ซ ์/ คา้มนุษย์   
(พาดหวัในรายการ)
- มนัเป็นการพนนัทีไ่ดเ้ล่นแลว้ ถอนตวัยาก
 นอกจากคนทีจ่ติใจมัน่คง (คุณโชค)
- ผพีนนัเป็นแบบนี้ครบั พอเล่นใหม่ๆ มนัทาํ
ใหเ้ราตดิใจ  พอหลงัจากนัน้มนักจ็ะดดูคนื
ไปหมด   (วทิวสั )

พนนับอล รายการทวีี
ออนไลน์

คุณโชค(นามสมมต)ิ แขก
รบัเชญิ / วทิวสั พธิกีร

Part 1 http://www.youtube.com/watch?v=rUTW0bWpcOI
Part 2  http://www.youtube.com/watch?v=13jr45DvOfs
Part 3   http://www.youtube.com/watch?v=Jh32vCiZU-A
Part 4 http://www.youtube.com/watch?v=3pMq1hlr1Qs

101

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ประมวลคําศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 



       -  เมื่อเริม่ตน้ย่างเขา้สู่บรรยากาศของ
การพนนัขนัต่อ โดยเฉพาะในบ่อนหรอืใน
หอ้งหบัลบัหลูบัตาคน คุณจะรูส้กึถงึความ
กดดนัของการจอ้งจะเอาเงนิกนั ทีบ่บีให้
คุณอดึอดั แมผู้ค้นในนัน้จะทกัทายสรวลเส
เฮฮา คุณกจ็ะไมป่ลอดโปรง่โล่งใจเตม็ที ่

       -  หลุมดาํของการพนนัจะสบูอะไรดีๆ
ไปจากชวีติคุณทลีะน้อย ไมว่่าจะเป็นสตยิัง้
คดิ พลงัแห่งความมชีวีติชวีา ไปจนกระทัง่
ความสามารถในการเงยหน้ามองขึน้สงู
“ แมม้เีป็นรอ้ยลา้น ผพีนนักบ็งการใหคุ้ณ
ทุม่หมดหน้าตกัทัง้รอ้ยลา้นทีม่ ี

“ คนทีต่ายเพราะการพนนัเกอืบทุกคน 
กล่าวในช่วงเริม่ตน้เสมอ ว่าพวกเขารูจ้กั
หยุด รูจ้กัพอ ทีเ่ล่นกแ็ค่เอาสนุกพอผอ่น
คลายและจุดประกายความหวงัทีส่ดชื่นชัว่
ครัง้ช ัว่คราวเท่านัน้ เหมอืนๆกนัไปหมด
“ การพนนัเป็นเสน้ทางไปสู่ความชัว่รา้ย
และการตายไมด่ ีเชื่อข่าวเถอะครบั!

พนนับอล บทความเชงิ
ข่าว

http://dungtrin.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=573:dismal-news&catid=62:dismal-news&Itemid=278
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“ ตดิพนนับอล ภยัรา้ยทีย่งัป้องกนัได้
“ อย่าใชข้อ้อา้งกบัตวัเองว่าแค่พนนัเล่นๆ 
เท่านัน้ เพราะมนัจะเกดิเป็นพฤตกิรรมที่
เคยชนิ

พนนับอล ข่าวออนไลน์ นายแพทย์วศนิ บาํรงุชพี http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/15693 (อา้งจาก 
หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ)

“ โรคตดิพนนั พษิรา้ย หายนะชวีติ
“ โรคตดิพนนั นี่กเ็ป็นเรือ่งทีน่่าจะขยายให้
เหน็ภาพกนัชดัๆ 
 เพราะส่งผลรา้ยต่อเนื่องไดอ้กีหลายดา้นจน
 "ชวีติหายนะ!!"  

พนนับอล เวบ็ไซต์ นพ.ทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ http://icare.kapook.com/content_detail.php?t_id=0&id=1557
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1-ม.ีค.-54 “ พนันออนไลน์ภยัร้ายใกล้ตวัคณุ
“ ดเูหมอืนว่าเมื่อโลกกาํลงัพฒันา การพนนั
กพ็ฒันาตามเราไปดว้ย อย่างในโลกของ
โซเชยีลมเีดยี การพนนักย็งัคงตามเขา้ไป
และทีส่าํคญัมนัยงัสามารถเล่นไดง้า่ยแมม้ี
เงนิน้อยกย็งัสามารถเล่นได ้ซึง่นัน่ถอืว่า
อนัตรายต่อเดก็และเยาวชนบา้นเราเป็น
อย่างยิง่
“ เม่ือลองเล่นแล้วถงึแม้แค่เพียงครัง้
เดียวมนักง่็ายต่อการเข้าไปพวัพนัใน
วงจรของการพนันออนไลน์จนเป็นเหตุ
ให้ติดจนเกิดเป็นหน้ีส้ินตามมาได้
“ ปจัจุบนัการพนนัออนไลน์อยู่ใกลต้วัมากๆ
 และการพนนัต่างจากเหลา้บุหรี ่เพราะเดก็
ทีเ่ล่นพนนัจะมหีนี้สิน้
“ หากไม่อยากให้การพนันมาท าร้ายคน
ท่ีคณุรกัในครอบครวั หยดุเล่นพนัน 
และดแูลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะ

พนนัทัว่ไป บทความ
ออนไลน์

นายพริยิะ ทองสอน 
เลขาธกิารมลูนธิสิือ่เพือ่
เยาวชน

#####################################################

7 กรกฏาคม 2553“ การพนนัเป็นเรือ่งทีไ่มด่แีละอยากเขา้มา
เป็นส่วนหนึ่งการหยุดยัง้การพนนั 

พนนับอล Social 
Network 
ออนไลน์

ฉุยฉาย เยาวชน เยาวชน
บา้นมหาโพธิ ์วยั 15 ปี

http://www.facebook.com/note.php?note_id=110978735617329
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25-ก.พ.-54 “ การพนนั ความยากจน การนอกใจ ทาํ
ครอบครวัไทยยุคใหมเ่ปราะบาง
“ นกัวชิาการชี้ครอบครวัไทยเปราะบาง 
เผชญิอบายมขุ ความรนุแรง ยากจนและ
การนอกใจมากขึน้

พนนัทัว่ไป ข่าวออนไลน์  http://www.newswit.com/gen/2011-02-
25/eb5726279e5c65e438bd3b25b950adad/

30-ก.ค.-54 หนุ่มผพีนนั พนนับอล หนงัสอืพมิพ์
ออนไลน์

หนงัสอืพมิพ์ http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=954000
0094335

“ เตอืนผพีนนับอล แนะใหเ้ลกิก่อนฉบิหาย
“ การเล่นการพนนัทุกประเภทมนัเป็น
อบายมขุแห่งความฉบิหาย
“ เพราะมนัเป็นทางอบายมขุแห่งความฉบิ
หาย

พนนับอล ข่าวออนไลน์ หลวงพ่อคณู  http://board.palungjit.com/archive/t-41299.html
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27-พ.ค.-54 “ ปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหเ้ดก็ตดัสนิใจเล่นพนนั
มาจากคนใกลช้ดิหรอืคนทีรู่จ้กัของเดก็
เหล่านี้ มพีฤตกิรรมเล่นพนนัใหเ้ดก็รบัรู้
“ จากผลสาํรวจทาํใหเ้ป็นห่วงว่าแนวโน้ม
เดก็และเยาวชนจะเขา้สู่วงจรพนนัอย่างเตม็
ตวั ทัง้แบบออนไลน์ และแบบตัง้โต๊ะเพิม่
มากขึน้ ซึง่ปจัจยัส่วนใหญ่ยงัเกดิจากสภาพ
สงัคม สิง่แวดลอ้ม เดก็ทาํตามผูใ้หญ่ 
เพราะมองว่าเป็นเรือ่งปกต ิอยากรูอ้ยาก
ลอง อยากไดเ้งนิ อกีทัง้กฎหมายการพนนั
ยงัเก่าและลา้สมยั ไมส่ามารถจดัการปญัหา
เหล่านี้ได ้ประชาชน เดก็ และเยาวชน รบัรู้
น้อย ไมม่กีารเขา้ถงึขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง
“ ในอนาคตวงจรพนนัจะมเีดก็เยาวชนหน้า
ใหมเ่กดิขึน้ในสงัคม ซึง่ตอนนี้การพนนัได้
ลุกลามเขา้ไปในระดบัประถมศกึษาแลว้

พนนับอล บลอ็กออนไลน์ นายธนากร คมกฤส #####################################################

การพนนัมอียู่ทุกสงัคม เนื่องจากมนุษย์มี
ความตอ้งการเสีย่ง ตอ้งการใหห้วัใจเตน้แรง
 แลว้อะไรจะลุน้ไดเ้ท่ากบัการพนนัเป็นไมม่ี
อกีแลว้

การพนนัเป็นมรดกของ
มนุษยชาต…ิ…………

นายถาวร เสนเนยีม ปาฐกถาพเิศษ รายงานการจดัประชุมเสวนาเรือ่ง "หวยรฐักบั
สงัคมไทย"๑๙ กนัยายน ๒๕๔๗
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วนั/เดือน/
ปีท่ีน าเสนอ

วาทกรรมท่ีปรากฏ บริบท
วาทกรรม

ประเภทส่ือ ผูผ้ลิตวาทกรรม-ผูผ้ลิต
ซ า้

แหล่งท่ีมา

20-ธ.ค.-52 เกดิมาจน ดิ้นรนอยากม ีทุกวนันัง่คดิแต่
หวย เกดิมาจนดิ้นรนอยากรวย หาเจา้พ่อ
ช่วย

หวย ออนไลน์
(เพลงอาจารย์
ใบห้วย)

เพลนิ พรหมแดน (นกัรอ้ง) http://www.youtube.com

26-ต.ค.-53 หวยเป็นความหวงัของคนทีไ่ปหาโชคลาภ 
และจุดนี้เอง เป็นทีม่าของแก๊งตม้ตุ๋น เป็น
ความเชื่อของบุคคล

หวย ทวีชี่อง 3 
รายการตสีบิ

วทิวสั สุนทรวเินตร http://www.youtube.com

14-ก.ย.-53 หวยสามารถช่วยแกป้ญัหาเศรษฐกจิของ
ชาตไิด้

หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456966

14-ก.ย.-53 หวยเป็นแค่การโอน คอืโอนเงนิจากกระเป๋า
คนแทงผดิ
ไปใส่ไวใ้นกระเป๋าคนแทงถกู และยงัไมไ่ด้
ใส่ทัง้หมดดว้ย
เพราะมสี่วนหนึ่งตอ้งจ่ายเป็นค่าโอนหรอื
ค่าบรกิารในการโอน

หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456967

14-ก.ย.-53 หวยช่วยส่งเสรมิการท่องเทีย่ว หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456968

วาทกรรมการพนันท่ีเก่ียวข้องกบัการพนัน
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14-ก.ย.-53
เมื่อใกลว้นัหวยออก ผูท้ีห่ลงใหลในมนต์
ขลงัของตวัเลขจะเดนิทางเพือ่คน้หา
ความลบัเรือ่งเลขเดด็ ส านกัไหนมปีระวตัิ
หรอืชื่อเสยีงดา้นการใหเ้ลขเดด็จะเป็นจุด
ศนูย์รวมของการเดนิทาง  ช่วยใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสาร
และเพิม่ประสบการณ์ชวีติ

หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456969

14-ก.ย.-53 รฐับาลน่าจะประกาศเป็นนโยบายระดบัชาติ
ประกาศขอ้ดขีองหวยใหช้าวบา้นภมูใิจดว้ย
จะยิง่ดขี ึน้ไปอกี

หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456970

14-ก.ย.-53 หวยช่วยกระจายรายได้ หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456971

14-ก.ย.-53
ไมม่ใีครถกูหวยซ ้าๆกนัทุกงวด
ขึน้อยู่กบัวาสนาและบารมทีีส่ะสมมาจาก
ชาตปิางก่อนการหมนุเวยีนผลดัเปลีย่นกนั
ถกูหวย
จงึเป็นการกระจายรายไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพ

หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456972

14-ก.ย.-53 หวยช่วยสรา้งความหวงั
ลงทุนเพยีงหนึ่งบาท ไดผ้ลตอบแทนหลาย
สบิบาท คุม้ยิง่กว่าคุม้

หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456973
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14-ก.ย.-53
หวยช่วยลดปญัหาการว่างงาน
เมื่อเดนิทางมากเศรษฐกจิกเ็ริม่หมนุเวยีน 
ป ัม้น ้ามนัขายน ้ามนัเพิม่ขึน้ รา้นคา้ในป ัม้
กม็ยีอดจ าหน่ายสนิคา้เพิม่ขึน้ เป็นเงาตาม
ตวั ท าใหเ้กดิผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ หรอื 
SME
เช่น คนเดนิโพย คนเขยีนหวย คนส่งหวย 
เป็นตน้

หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456974

14-ก.ย.-53 ส่งหวย เขยีนหวย งานนัง่โต๊ะ สบายกว่าก่อ
คดทีีต่อ้งวิง่หนตี ารวจหวัซุกหวัซุน
หรอืตอ้งหลบๆซ่อน นอนหลบักต็อ้งผวา
กลวัต ารวจจบั อาชญากรรมลดลงแน่นอน

หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456975

14-ก.ย.-53
หวยช่วยลดการขาดดุลการคา้
เมอืมคีวามหวงัทีจ่ะรวยและเป็นเรือ่งถกู
กฎหมาย จงึไมม่คีวามจ าเป็นใดๆ
ทีจ่ะตอ้งเดนิทางออกไปเล่นตามบ่อนใน
ต่างประเทศ ช่วยลดปญัหาการขาด
ดุลการคา้ไปในตวั

หวย internet หมสูนาม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=456976

14-ก.ย.-53 สิง่แปลกประหลาด ขอหวย มกัอยู่คู่คนไทย หวย internet Dei http://icedlatte.exteen.com/20090517/entry

14-ก.ย.-53


ช่วงนี้เขา้ใจนะว่าเศรษฐกจิไมด่ ีคนเลยแห่
พึง่โชคลาง เผื่อจะรวยไมรู่เ้ร ือ่งขึน้มา
แต่นี่อะไรของมนันน เหน็อะไรทีม่นัแปลก
ประหลาด จุดธูปขอหวยกนัตลอด

หวย internet Dei http://icedlatte.exteen.com/20090517/entry
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14-ก.ย.-53
สวสัดคีรบั งวดนี้กค็งสบายใจกนัแลว้ ดใีจ
กบัท่านถกูหวย
 ส่วนไมถ่กูกส็ูก้นัต่องวดงวดหน้า ผมจะหา
เลข เดด็ๆๆมาลงใหอ้กีนะครบั

หวย internet ดเีจ บอย http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kally777

15-ก.ย.-53
ยนิดดีว้ยกบัทุกท่านทีส่มหวงั และเป็น
ก าลงัใจใหก้บัท่านทีพ่ลาดหวงั
 ไมเ่ป็นไรว่ากนัใหม ่งวดทีผ่า่นมาไมรู่ว้่า
พอมใีครจบัเลขล่างผมไปเล่นบา้งมัย้

หวย internet ส.เพลนิ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kally778

15-ก.ย.-53 เพิง่เขา้มาเยีย่มชมวนัแรกกไ็ดร้บัเรือ่งราว
ดีๆ หลายอย่าง 
โดยเฉพาะหวยค่ะ ทีผ่า่นมาฝนัแมน่ตลอด
แต่ตเีป็นเลข
ไมเ่คยถกูจนหวยออกแลว้ค่อยถงึบางออ้ว่า 
เสน้ผมบงัภเูขา 
แต่ไมรู่จ้ะไปมวัฝนัอยู่ท าไม

หวย internet คร ูคศ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kally779

15-ก.ย.-53 ขอบคุณท่าน dj boy ทีใ่หห้วยเขา้หลาย
งวดตามทีต่ดิตามดทู่านมาและจะตดิตาม
ตลอด

หวย internet คนชอบคน้ควา้และตดิตาม http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kally780

15-ก.ย.-53 ขนมจนีขอหวย อาชพีเกดิจากความเชื่อ
และศรทัธา

หวย internet

ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kally781
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15-ก.ย.-53
ขึน้ชื่อว่า หวย คงเป็นทีส่นอกสนใจ และ 
หวย 
กเ็ป็นความหวงั ความสุข เลก็ๆ ใหก้บัคน
จ านวนไมน้่อย

หวย internet lotto man http://lotto.narak.com/

15-ก.ย.-53 ฮอืฮา!!ทะเบยีนรถนายกฯใหโ้ชคคอหวยอกี หวย internet

โพสตท์เูดย์

http://www.lottosanook.com/2011/09/lotto-news-lekded-

yingluk.html#more
15-ก.ย.-53

ชาวบา้นหนองแวง จ.ขอนแก่น ฮอืฮา พบ"
เต่าพดูได"้ 
และใหเ้ลขเดด็มาแลว้หลายงวด ลกูสาว
เจา้ของเชื่อม“ีปูค่ าด”ี เขา้สงิเต่า

หวย internet sanook.com http://www.lottosanook.com/2011/09/lotto-news-lekded-

yingluk.html#more
15-ก.ย.-53 ตะลงึ!!"เต่าพดูได"้ใหเ้ลขเดด็ 556  เซยีน

หวยโคราชเฮลัน่ ถกูหวยรวยยกหมู่บา้น
หวย internet www.thairath.co.th http://www.lottosanook.com/2011/09/lotto-news-lekded-

yingluk.html#more
15-ก.ย.-53 ฮอืฮา! มารโิอ ้"หมาใบห้วย" เจา้ของเผย

ถกูหวยมาแลว้ 5 งวดตดิล่าสุดให ้05 คน
แห่ซื้อตาม รบัทรพัย์เตม็ๆ

หวย internet lotto man http://www.lottosanook.com/2011/05/lotto-news-1654.html

15-ก.ย.-53
อมื  อาจจะดไูมด่นีกั   ทีต่อ้งเป็นอยู่แบบนี้
อาจจะดไูมเ่ขา้ท ี  555
แต่กไ็มม่ใีครสามารถจดัการปญัหานี้ไดส้กัที
เพราะคนไทยชอบเสีย่งจะ้

หวย internet nowvarat http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5952f8ec08a1b66d

15-ก.ย.-53 เลขเดด็"เหด็ทองค า"งวดนี้ 879 เซยีนหวย
แห่ดเูลขเดด็เหด็ทองค า อาถรรพผ์ตีายโหง

หวย internet lotto man http://www.lottosanook.com/2011/06/879-lotto-news-golden-

mushroom.html
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15-ก.ย.-53 หวยมนัเป็นของคู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน
นบัตัง้แต่บรรพบุรษุ 
เพราะฉะนัน้ควรท าอย่างไรทีจ่ะใหม้นัมี
ผลประโยชน์กบัประเทศชาติ
บา้งดกีว่าไปเป็นผลประโยชน์กบัคนหนึ่งคน
ใด

หวย internet yoharn http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5952f8ec08a1b66d

15-ก.ย.-53
มนัคงเป็นกจิกรรม ทีท่ าใหค้นไทยบางกลุ่ม
มคีวามหวงัครบั
บางคนถกูหวย ถอืว่าโชคดี
แต่ผมว่า เคา้มโีชคครบัเพราะการทีค่นเรามี
 โชคด ีกบั มโีชค นัน้ ต่างกนัครบั

หวย internet หมากรกุยงัตอ้งคดิ หมาก
ชวีติไมค่ดิไดไ้ง

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5952f8ec08a1b66d

15-ก.ย.-53 ความสุขของคนไทยในวนัหวยออก 
วนัที ่1 และ 16 ของเดอืน แมว้่าจะเป็น
วนัทีค่นไทยส่วนใหญ่จะคกึคกัเป็นพเิศษ 
และเศรษฐกจิในวนันัน้มเีงนิหมนุเวยีนใน
ระบบมากมายมหาศาล

หวย internet Ruby888 http://yourtequebec.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2

%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8

%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0

%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%

E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%

A7-8
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15-ก.ย.-53
ในต่างจงัหวดั หากมคีนถกูหวยครัง้ใหญ่สกั
คน 
จะท าใหค้นทัง้หมู่บา้นนัน้ไดส้นุกสนานไป
ดว้ย 
เพราะธรรมชาตขิองคนไทยนัน้ ชอบงานรืน่
เรงิสนุกสนาน

หวย internet Ruby889 http://yourtequebec.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2

%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8

%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0

%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%

E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%

A7-9
15-ก.ย.-53

คนไทยนยิมซื้อหวยและผกูพนักบัหวยมา
นานกว่า 100 ปี 
 จากงานวจิยัเรือ่งหวยกบัสงัคมไทย ระบุ
อย่างชดัเจน
ว่าคนไทยวยัท างานกว่า 90%เคยซื้อหวย 
และกว่าครึง่หนึ่งของคนไทยวยัเกนิ 15 ปี 
ซื้อหวยเป็นประจ า

หวย internet ชมิ ยา ดอง http://board.postjung.com/545163.html

15-ก.ย.-53
การขอโชคลาภเหมอืนเป็นวถิชีวีติส่วนหนึ่ง
ของคนไทยไปแลว้

หวย internet http://www.dairerk.com/index.php?mo=3&art=41901492

15-ก.ย.-53

พลชี้ คนไทยซื้อหวยจาก "ความฝนั" มาก
สุด 
รองลงมา จากกระแสข่าวและวนัเกดิ วนัตาย

หวย internet voicenews http://news.voicetv.co.th/thailand/1372.html

15-ก.ย.-53 ท าไมนกึถงึหวยตอ้งนกึถงึคนไทย หวย internet I'm rich man http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=55ca96827c8dee12

15-ก.ย.-53 คนไทยชอบเสีย่งโชคครบั หวย internet seetong http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=55ca96827c8dee13
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15-ก.ย.-53 คนไทยตดิหวยกนัมากแค่ไหน?

หวย internet

Oak 2029

http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091231180308

AAFzQoK
15-ก.ย.-53 หวย ถา้กล่าวว่าการพนนัการพนนัเป็นสิง่

ควบคู่กบัโลกใบนี้มานานแสนนาน

หวย internet

เพือ่นแสงระวี

http://www.precadet38.com/wizContent.asp?wizConID=81&txtmMe

nu_ID=7
15-ก.ย.-53

ส าหรบันกัเล่น หวย มอืใหม ่อาจจะเคยซื้อ 
หวย แลว้ ถกู 
แต่ค านวณดแูลว้ จ านวนเงนิทีถ่กูมนัน้อย
กว่าทีล่งทุนไป

หวย internet janya http://www.apichoke.me/index.php/topic,792.0.html

15-ก.ย.-53 ส าหรบัท่านทีเ่ล่นหวยเป็นอาชพี ไมท่ า
ความเดอืดรอ้นใหก้บัตวัเอง ครอบครวั และ
คนรอบขา้งเมื่อเขา้ใจแลว้ลอ้มวงเขา้มาครบั

หวย internet dagon http://www.xn--22c0bp9bwic1d.com/index.php?topic=1146.0;wap2

15-ก.ย.-53 คนไหนดวงดกีค็ดิว่างา่ยในการเล่นหวย 
ส่วนคนไหนดวงไมด่จีะบนบานสานกล่าว
พยายามยงัไงหวยมนักไ็มเ่ป็นใจ

หวย internet dagon http://www.xn--22c0bp9bwic1d.com/index.php?topic=1146.0;wap3

15-ก.ย.-53
รวยไมรู่ต้วักบัสตูรค านวณเลขเดด็ ไมต่อ้ง
ไปหาเลขเดด็ใหเ้หนื่อยและเสยีเวลา เรามี
เทคนคิการเล่นหวยใหร้วยรบัรองไดเ้ลยว่า
ท่านไมผ่ดิหวงั

หวย internet ปลดหนี้ http://www.cityvariety.com/topic-25501.html
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15-ก.ย.-53 ผูค้นเยอะแยะทีจ่ะตัง้ตน้ในการเล่นหวย 
ดว้ยความประสงคใ์นการถกูรางวลั เพือ่
ปรบัปรงุชวีติของเขาทัง้หลาย
และรอดตายไดเ้วลาทีอ่ตัคดั

หวย internet admin http://xn--

z3cjl.name/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8

A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8

%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0

%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88

%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89.html
15-ก.ย.-53

คนส่วนใหญ่จะซื้อดว้ยหวงัโชคลาภในการ
เล่น ของพวกเขา
พวกเขาคดิว่าซื้อมากขึน้พวกเขามโีอกาสที่
จะถกู หวย มากกว่า

หวย internet admin http://xn--

z3cjl.name/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8

A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8

%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0

%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88

%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89.html
15-ก.ย.-53 ถา้คุณหมดอาลยัตายอยากทีไ่มถ่กูหวย 

คุณจะไมไ่ดรู้ส้กึคนเดยีวเพราะมคีนส่วน
ใหญ่รูส้กึเช่นเดยีวกบัคุณ

หวย internet admin http://xn--

z3cjl.name/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84

%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8

%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0

%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD

%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97.html
15-ก.ย.-53 คนจนวกวนเล่นหวย หวย internet tukta http://www.cmadong.com/board/index.php?topic=133.10;wap2
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15-ก.ย.-53
คุณเชื่อไหมในโรงงานของดฉินัเล่นทุกคน 
มดีฉินัคนเดยีวทีไ่มเ่ล่น
หวยน่าจะเป็นความหวงัของคนจนๆ คุณ
หา้มความอยากของคนไมไ่ดห้รอก
ขนาดบอกว่าตวัเองไมเ่ล่นงวดทีแ่ลว้ยงั
ถกูล๊อตเตอรร์ีไ่ดม้า 4000 บ.

หวย internet โจร500 ไมแ่ทงคนขา้งหลงั http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080311103630

AAXb6rc
15-ก.ย.-53

คนจนเล่นหวยครบั หวยไดถ้กูออกแบบมา
ส าหรบัคนเงนิน้อยไมต่อ้งศกึษามากแค่รูจ้กั
ตวัเลข 1-0 กเ็ล่นไดแ้ลว้ รูว้่าแทงถกู 2 ตวั 
ไดบ้าทละ 60 บาท(ใตด้นิ) หรอืคู่ละ 2000 
บาท(รฐับาล) กแ็ค่เลอืกเลขทีช่อบและคดิว่า
ใช่จ่ายเงนิ รอวนัหวยออก

หวย internet ชวีติพอเพยีงกบัการเลีย้ง
กลว้ยไม้

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jae-hom47&date=07-

05-2011&group=21&gblog=4
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15-ก.ย.-53

ขอ้ดขีองหวยคอื ไมต่อ้งศกึษาพืน้ฐาน
เหมอืนหุน้ 
ไมล่งทุนเยอะเหมอืนทีด่นิ ลงทุนน้อยแต่ได้
เยอะ 
อาศยัความฝนั เลขทะเบยีนรถ (ผมเจบ็มา
เยอะกบัทะเบยีนรถของผม) 
หนงัสอืพมิพว์นัหวยออก ทีจ่ะใบ ้เลขเดด็
ผา่นสตัวป์ระหลาด ตน้ไมป้ระหลาด
 และ สตูรเดด็ หนงัสอืใบห้วยโดยอาจารย์
ส านกัต่างๆ

หวย internet ชวีติพอเพยีงกบัการเลีย้ง
กลว้ยไม้

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jae-hom47&date=07-

05-2011&group=21&gblog=5
15-ก.ย.-53 การพนนัคงคู่กบัคนไทยมาแต่ชา้นาน ยิง่

ไมม่หีวยออนไลน์คนยิง่ไปเล่นหวยใตด้นิ

หวย internet oFFZaa555 http://talk.mthai.com/topic/73344

16-ก.ย.-53 ถา้หวยไมด่จีรงิท าไมไมย่กเลกิสลากกนิแบ่ง
เพราะนัน่คอืตน้ตอของหวย ทัง้ใตด้นิและ
บนดนิ

หวย internet ป้อม http://talk.mthai.com/topic/73344?p=4

17-ก.ย.-53 คนไทยส่วนใหญ่ 'มอืถอืสาก ปากถอืศลี ' 
ว่าหวยไมด่ ีแต่กซ็ื้อหวยกนัทุกงวด

หวย internet http://talk.mthai.com/topic/73344?p=5
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ตวัอย่าง การสืบค้นผลกระทบของการใช้วาทกรรม “การพนันอยู่คู่สงัคมไทย” 
Google page 1 
ผลการคน้หา 

1. เล่นการพนนับนอนิเตอรเ์น็ตผดิกฎหมายหรอืไม่? :: Online Lawyer - ทนายไทย 
www.lawyerthai.com/articles/it/062.php - แคชใกลเ้คยีง 
"การพนนั" ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

2. มอง คดิ และจดัการอย่างไร? กบัธุรกจิการพนนัในประเทศไทย - กรุงเทพธุรกจิ ... 
www.bangkokbiznews.com/.../มอง-คดิ-และจดัการอย่างไร--- ... - แคช 

3. การพนนัเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้อยู่คู่กบัสงัคมมนุษยม์านาน ... อย่างไรกต็ามดว้ยสภาพแวดลอ้ม ใน
สถานการณ์ปจัจุบนั สงัคมไทยควรมอง คดิ ...ของคู่คนไทย ตอนแรก 
www.thaiblogonline.com/amikaa44.blog?PostID=42757 - แคช 
การพนนักบัคนไทยนัน้อยูคู่่กนัมาเป็นเวลานานมากแลว้แต่เดมินัน้การเล่นพนนัใน ... นัน้การ พนนักย็งัอยู่คูก้บั
สงัคมไทยอยู่เหมอืนเดมิแต่รปูแบบการเล่นการพนนันัน้จะม ี... 

4. “เดมิพนั”อกีหนึ่งเสยีงสะทอ้น วยัรุ่นยุคใหม่เมนิการพนนั | เดลนิิวส ์ บทความต่อตา้น 
www.dailynews.co.th/article/729/16548 - แคช 
ทีถ่่ายทอดเรื่องราวของการพนนัในกลุ่มนกัศกึษาไวอ้ย่างชดัเจน ... จงึมองเรื่องนี้เป็นเรื่อง ธรรมดา เป็นวฒันธรรมทีอ่ยู่
คู่กบัสงัคมไทย ผมเล่นบอล ผมเล่นสนุ๊กเกอร ์... 

5. การพนนับอลกบัInternetในเมอืงไทย - Technolomo 
www.technolomo.com/?p=2751 - แคช 
ส าหรบัเมอืงไทย ประชาชนอย่างเรารูด้วี่าการพนนัเป็นสิง่ผดิกฎหมาย แต่น่าแปลกทีส่ิง่ผดิ กฎหมายน้ีปจัจุบนัได้
ขยายตวัเป็นวงกวา้งไป ... ยกตวัอย่างเช่น โต๊ะบอลตอ้งมกีารก าหนด ราคาต่อรองเป็นคู่ๆไป ... เพราะคนทีเ่ขา้ถงึ
อนิเตอรเ์นทในสงัคมไทยมมีากขึน้ ... 

6. Daily News - Manager Online - 'บ่อนการพนนัเมอืงไทย' กวาดลา้งไม่หมด ... 
www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID... - แคช 
31 ส.ค. 2011 – แต่อย่างว่า เพือ่ใหภ้าพแบบชดัๆ ของรปูแบบบ่อนการพนนักบัสงัคมไทยว่า .... แถมการพนนั นัน้ก็
เป็นสิง่ทีคู่่กบัสงัคมมนุษยม์าชา้นาน ไม่ใช่แต่ในสงัคมไทยเท่านัน้ ... 

7. ร่างขอ้เสนอเชงินโยบายเรื่อง "การจดัการปญัหาการพนนัฟุตบอลในสงัคมไทย ... 
www.gotoknow.org/blogs/posts/478960 - แคช 
การเล่นการพนนัฟุตบอลในสงัคมไทยเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากสาเหตุส าคญัหลาย ... 728988550 บาทต่อคู่ และมเีงนิ
หมุนเวยีนการเล่นพนนับอลตลอดเทศกาล อยู่ที ่... 

8. Policy mapping การพนนัในสงัคมไทย โครงการการจดัการควา บทความต่อตา้น 
thaissf.org/document/article/article_367.pdf 
รปูแบบไฟล:์ PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน 
(เอกสารแนบ 1 และ 2) ไดข้อ้สรุปประเดน็ปญัหาการพนนัทีส่าคญัในสงัคมไทย 7 ประเดน็ดงันี้. 1. การพนนัทายผล 
...... การพนนัเป็นกจิกรรมทีอ่ยูคู่่กบัสงัคมมนุษยม์าเป็นระยะเวลานาน ... 
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9. บทความคาสโิน « ชวีติของนกัแทงบอล บทความเชญิชวน 
sshlib.com/category/บทความคาสโิน 
ไซตน์ี้อาจเป็นอนัตรายต่อคอมพวิเตอรข์องคุณ 
ดเูหมอืนว่าสงัคมไทยนัน้ยงัคงมคีวามคดิและทศันคตกิบัการพนนัในแง่รา้ย ... การพนนักบัคน ไทยนัน้อยู่คู่กนัมาเป็น
เวลานานมากแลว้แต่เดมินัน้การเล่นพนนัในสมยัก่อนนัน้สามารถเล่นได ้... 

10. คนไทย กบั การพนนั ตอนแรก casino online 
www.felagsbaer.com/?p=163 - แคช 
7 ธ.ค. 2011 – ถา้ พดูถงึการเล่นพนนัแลว้ใครหลายๆคนอาจจะชอบเพราะการเล่นคาสโินพนนันัน้จะมเีงนิ ... การเล่น
พนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้แต่ในสมยัก่อนนัน้ผูค้น ...  
 
Google page 2  

1. 12 ม.ีค. 2012 – คงรูก้นัดวี่า “การพนนั” อยู่คู่กบัคนไทยมานานมากจากเท่าทีรู่ม้า ... หนี้สิน้
เกดิขึน้ตามมาการ เล่นพนนัจงึเป็นปญัหากบัเดก็เยาวชนในสงัคมไทยเป็นอย่างมาก ... 

2. "เฉลมิ" ขอบคุณ ตร.นครบาล เผยท างานด ีสอบผ่าน โดยไม่มขีอ้บกพร่อง : มต ิ... 
www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid...grpid... - แคช 
10 ก.พ. 2012 – "บ่อนการพนนัถอืเป็นของคู่กบัสงัคมไทย แยกออกจากกนัไม่ได ้ต ารวจกก็วาดลา้งจบักุม ท าใหเ้กดิ
บ่อนวิง่มากขึน้ในขณะนี้ สว่นบ่อนใหญ่ เช่น บ่อนเตาปนู ... 

3. ผพีนนั (1) « Casino Online 
www.imagingphotographics.com/?p=188 - แคช 
1 ม.ีค. 2012 – การพนนัหลายคนคงจะคุน้เคยและรูจ้กักนัเป็นอย่างดกีนับา้งแลว้เพราะการเล่นการพนนันัน้อยู่คู่ กบั
สงัคมไทยมานานมากแลว้แต่การเล่นพนนัในสมยัก่อนนัน้สามารถเล่น ... 

4. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั « holiday palace ... 
holidaypalace.in.th/การพนนั-ถอืเป็นสิง่ที/่ - แคช 
20 ก.ค. 2011 – “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรือ่งน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

5. สยามบาคาร่าจะพาไปสงัเกตุคนตดิการพนนั และแนวทางการ ... - BLOGSPOT 
siambaccarat.blogspot.com/2011/12/blog-post_04.html - แคช 
4 ธ.ค. 2011 – ชมตวัอย่างภยัการพนนัก่อนนะครบัทีส่ยามบาคาร่าจดัหามาใหดู้. ชอบปกปิดปญัหา การพนนัด ูจะเป็น
สิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมมนุษยม์าชา้นานไม่เวน้แมแ้ต่สงัคมไทย ... 

6. www.sanookbet.com » Blog Archive » คนไทย กบั การพนนั 
blog.sanookbet.com/2011/07/คนไทย-กบั-การพนนั/ - แคช 
ถา้พดูถงึการเล่นพนนัแลว้ใครหลายๆคนอาจจะชอบเพราะการเล่นพนนันัน้จะมเีงนิหรอืสิง่ของ ทีม่คี่าเป็นรางวลัการเล่น
ทุกครัง้ การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้แต่ในสมยั ... 

7. คาสโินออนไลน์ « royal-ruby888.net 
royal-ruby888.net/category/คาสโินออนไลน์/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

8. "บคัคาร่า"ขอนแก่น ทุนเพื่อนบา้นรุกนกัพนนัไทย - ประเดน็เด่น-ร่วมดว้ยช่วยกนั 
www.rd1677.com/branch.php?id=72565 - แคช 
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"บคัคาร่า"ขอนแก่น ทุนเพื่อนบา้นรุกนกัพนนัไทย. แมจ้ะเป็นสิง่ผดิกฎหมายในเมอืงไทย ทว่า การพนนักย็งัอยู่คู่กบั
สงัคมไทยเรื่อยมา แยกไม่ออกตดัไม่ขาด ฝงัตวัแนบแน่นในทุกภาคสว่น ... 

9. casino online » 2011 » May 
www.boiler-shop.com/?m=201105 - แคช 
ถา้พดูถงึการเล่นพนนัแลว้ใครหลายๆคนอาจจะชอบเพราะการเล่นพนนันัน้จะมเีงนิหรอืสิง่ของ ทีม่คี่าเป็นรางวลัการเล่น
ทุกครัง้ การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้แต่ใน 
 
  Google page 3 

1. บทความคาสโิน | fosaba.com 
fosaba.com/?cat=5 - แคช 
อกีอย่างทีท่ าใหเ้ดก็ไทยเราตดิการพนนักเ็ป็นเพราะว่าทุกวนัน้ีเดก็เยาวชนไทยเราไมม่ใีครที ่... และแอบแฝงในเรื่อง
การเล่นพนนักนัอยู่ซึง่หากว่ายงัมเีรื่องแบบนี้ทีแ่อบแฝงอยู่ในสงัคม ไทย .... ตอ้งบอกว่าคู่นี้เล่นกนัสนุก บารเ์ซโลน่าเล่น
ในบา้น เจอกบัเรอลั เบตสิ ... 

2. คาสโินออนไลน์ 
www.tianhesh.com/ - แคช 
2 วนัก่อน – สนุกสนานกบัการเล่นพนนัผ่านเวบ็ ตอน 1 ... คงไม่มคีู่ไหนทีจ่ะเหมาะสมกบัไปกวา่คู่รกันกักฬีา ดงัระดบั
โลก อย่าง แครโ์รไล วอซเนียคกี ้... ตอ้งบอกว่าในสงัคมวยัรุ่นปจัจบุนัน้ี .... อย่างใกล ้ชดิเนื่องจากทุกกวนัน้ีการเล่น
การพนนัเขา้มาในสงัคมไทยเราอย่างมาก ... 

3. เฉลมิใหค้ะแนนบช.น.สอบผา่น เลง็เชอืดบ่อนเตาปนู-รอมหีลกัฐาน - ขา่วไทยรฐั ... 
www.thairath.co.th/content/pol/237494 - แคช 
10 ก.พ. 2012 – เฉลมิ กล่าวเพิม่เตมิว่า ส าหรบับ่อนการพนนัถอืเป็นของคู่กบัสงัคมไทย แยกออกจากกนัไม่ได ้ต ารวจ
กก็วาดลา้งจบักมุ ท าใหเ้กดิบ่อนวิง่มากขึน้ในขณะนี้ สว่นบ่อนใหญ่ ... 

4. คาสโิน บาคาร่า 
www.istenbet.com/tag/บาคาร่า/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องนี้ทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

5. 'เจาะลกึพนนับอล 1' ไต่อนัดบัฮติการพนนัในไทย ตดิกนังอมขา้ราชการยนัวนิ ... 
www.tcijthai.com/investigative-story/1258 - แคช 
13 ก.พ. 2012 – ศนูยข์า่ว TCIJ เจาะลกึ “พนนับอล” เครอืขา่ยการพนนัทีก่วา้งขวางในเมอืงไทย ... สงัคม จบัตา กลาง
ปี 2555 “ฟุตบอลยโูร 2012” ดนัการพนนับอลในไทยพุง่อกี คาดเงนิสะพดัหลายรอ้ยลา้น .... และซือ้หาง่ายมากขึน้ จาก
เดมิการพนนับอลจะตอ้งเล่นแบบคู่ต่อคู่ ... 

6. "บ่อน" สะทอ้น "สงัคม" ยอมรบักนัไดห้รอืไม่? จากบลอ็ก โอเคเนชัน่ oknation ... 
www.oknation.net/blog/print.php?id=743860 - แคช 
มหีลายเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบั บ่อน ต ารวจ นกัการเมอืง และสงัคมไทย ซึง่มทีัง้ทีย่อมรบัได ้ยอมรบัไม่ได ้เฉยๆ ...เช่น... - 
"บ่อนการพนนั" อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน - "บ่อนการพนนั" ... 

7. เวบ็พนนัออนไลน์ « IBC IBCBET แทงฟุตบอล เล่นพนนับอลออนไลน์ 
www.nicedigg.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 

 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 
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8. CASINO DEE คาสโินออนไลน์ บาคาร่า Casino Online 
www.casinodee.com/page/16/ - แคช 
ก่อนอื่นคงตอ้งเขา้ใจกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนนัเป็นของคู่กนั คนสมยัก่อน ( กระทัง่ สมยันี้ตาม ตจว. ) ก็
นิยมเล่นกดัปลา ชนไก่กนัเป็นกจิกรรมยามว่างอยูแ่ลว้ ... 

9. แทงบอลบาคาร่า « SBOBET ASIA กฬีาออนไลน์ เดมิพนับอล แทงบอล 
www.stsbet-asia.com/tag/แทงบอลบาคาร่า/ - แคช 
3 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

10. เล่นการพนนั บนอนิเตอรเ์น็ตผดิกฎหมายหรอืไม่? - Guru.ThaiBizCenter.com 
guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=8239 - แคช 
"การพนนั" ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
  
Google page 4 

1. บาคาร่าออนไลน์ - Royal1688 Casino Online เล่นบาคาร่า เวบ็ไหนด ี
www.golden666-online.com/tag/บาคาร่าออนไลน์/ - แคช 
2 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

2. เล่นพนนัในสงัคม ตอนที ่1 | สดุยอดเกมสท์ีน่กัเสีย่งโชคชอบเล่น "รเูรต็" 
www.casinomebonus.com/เล่นพนนัในสงัคม-ตอนที-่1/ - แคช 
28 ม.ีค. 2012 – การอยู่ร่วมกบัคนในสงัคมหมู่มากโดยปกตแิลว้สงัคมไทยนัน้จะอยู่กนัแบบเป็น ... เพราะการเล่น พนนั
นัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมาก แต่การเล่นพนนักถ็อืไดว้่าเป็น ... 

3. คู่มอืหวย 101 | Facebook 
www.facebook.com/note.php?note_id=10150258637278868 - แคช 
หวยเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมายาวนาน ... ถา้ทายถูกเจา้มอืจ่าย 30 ต่อหนึ่ง ต่อมาเมื่อการ พนนัแพร่ระบาดสูส่งัคม
คนไทย จงึไดม้กีารออกหวยทีเ่ป็นอกัษรไทย (ซึง่ใชต้วัอกัษร 36 ... 

4. การพนนักบังานศพ | บา้นสวนพอเพยีง 
www.bansuanporpeang.com › บลอ็ก › บลอ็ก Thanawit - แคช 
24 ม.ค. 2012 – ประเพณีสงกรานตก์บัคนไทยในต่างแดน ... คดิว่า แต่ละทอ้งทีค่งจะเหมอืน ๆ กนัสิง่ทีคู่่กบังาน ศพก็
คอืการพนนั ... สงัคมไทยเสือ่มลงทุกท ีกบัค่านิยมทีผ่ดิ ๆ อมื. 

5. การพนนั กบัมมุมองของสงัคมไทย 
www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q1/article2004jan28p3.htm - แคช 
28 ม.ค. 2004 – การพนนักบัมมุมองของสงัคมไทย. โดย สงัศติ พริยิะรงัสรรค ์ทีป่รกึษาสถาบนัวจิยัสงัคมและ 
เศรษฐกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์มตชินรายวนั วนัที ่28 มกราคม พ. 

6. อึง้'เฉลมิ'สง่สญัญาณไฟเขยีวตูม้า้อา้งบ่อนพนนัคู่คนไทยปราบยาก 
www.ryt9.com/s/tpd/1335058 
2 ก.พ. 2012 – บางเขน * "เฉลมิ" โชวภ์มูดิอกเตอรด์า้นกฎหมาย สอน "เสีย่อ่าง" เอาผดิบ่อนพนนัตอ้งจบัขณะ เล่น 
ยอมรบัการพนนัคู่สงัคมไทยปราบยาก แบะท่าไฟเขยีวใหต้ัง้ตูม้า้ ... 
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7. จีร้ฐัแกก้ฎหมาย-จดัระเบยีบการพนนัใหญ่ หวัน่มอมเมาสงัคม-เดก็เยาวชนหนกั ... 
bbs.radicalconcepts.co.th/-td4463842.html - แคช 

 – วเิชยีร ตนัศริมิงคล ส าหรบัเกดิขึน้จากการพนนัออนไลน์ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในสงัคมไทย .... เพราะ การพนนั
กบัคนไทยเป็นของคู่กนัมานานตัง้แต่ในอดตี ... 

8. มุมมองเชงิบวกของการพนนั | วเิคราะขอ้มลู เกีย่วกบัการเสีย่งโชค 
www.mrgcasino.com/มมุมองเชงิบวกของการพนั/ - แคช 
มุมมองเชงิบวกของการพนนั. Posted in Casino. 03/05. การพนนัในสงัคมชาวไทยอยู่คู่กนั มาอย่างยาวนาน การ
พนนัจดัไดว้่าเป็นความบนัเทงิอย่างหนึ่ง ไมว่่าจะเป็นการชนไก่ กดัปลา ... 

9. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน | blog holiday palace 
www.viva-3388.com/blog.../“การพนนั”-ถอืเป็นสิง่ท/ี - แคช 
6 ต.ค. 2011 – บทความ holiday palace กบัสาระ บาคาร่า ดีๆ . Skip to content. Home · Sample Page ... การ
พนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

10. รายงานการประมวลผลและการจดัประชมุ กลุ่มย่อยปีที ่1 - ศนูยศ์กึษาปญัหา ... 
gamblingstudy-th.org/doc_reseach_Siriporn.php - แคช 
การจดัระเบยีบการพนนัในสงัคมไทยตอ้งมทีางออกใหก้บั "นกัพนนั" คอืยอมใหม้บี่อนการพนนั ถูกกฎหมาย แมน้
รปูแบบและวธิจีดัการจะยงัไม่ชดั แต่โดยรวมคอืตอ้งท าใหเ้ขา้ถงึยาก ... 
  
Goole page 5 

1. เล่นพนนัตามเพื่อน | ขอ้มลูการพนนัทุกรปูแบบทีใ่หคุ้ณสามารถเขา้ใจไดง้่าย 
www.addacasino.com/เล่นพนนัตามเพื่อน/ - แคช 
การเล่นการพนนัในช่วงแรกๆ. ... การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้แต่ในสมยั ก่อนนัน้ผูค้นสามารถ
เล่นการพนนัไดอ้ย่างเปิดเผยเพราะตอนนัน้การเล่นพนนัถอืว่าเป็นความ ... 

2. casino online 
www.mazhiguo.net/ - แคช 
10 ม.ีค. 2012 – เยาวชนไทยกบัการพนนั ตอนจบ. Posted by admin ... ถอืไดว้่าเป็นอกีหน่ึงปญัหาทีส่รา้ง ความ
เสยีหายใหแ้กใ่นสงัคมไทยเป็นอย่าง มากการเล่นการพนนัก่อใหเ้กดิ ... 

3. แสงธรรมแสงทองสอ่งการศกึษาไทย - Mahachulalongkornrajavidyalaya ... 
www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=650... - แคช 
การศกึษาของไทยในอดตีขึน้อยูก่บัสถานทีท่ีใ่หก้ารศกึษา เป็นตน้ว่า บา้น วดั วงั .... เพราะว่า พระพุทธศาสนานัน้เป็น
ของคกูบัสงัคมมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ... 12 ถงึ 24 ปี เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่เหลา้/บุหรี,่หนีเรยีน,ยาเสพตดิ
,เพศสมัพนัธ ์และการพนนั สถาบนัรามจติต ิ(2548) ... 

4. mvvp.net | รวบรวมเรื่องราวทุกเรื่องเกีย่วกบั Sbobet 
www.mvvp.net/ - แคช 
2 วนัก่อน – สาเหตุทีค่นไทยเราชื่นชอบการเล่นแทงบอลกเ็ป็นเพราะว่าโดยปกตแิลว้กช็ื่นชอบการ ... คน ไทยคดิว่า
การแทงบอลการเชยีรก์ฬีาฟุตบอลการแขง่ขนัฟุตบอลแลว้กม็กีารเล่นพนนัการ ... การแทงบอลชดุกค็อืการแทงบอลกบั
sbobet ตัง้แต่ 3 คู่ขึน้ไป .... กฬีาเป็นการละเล่นทีเ่กดิมา พรอ้มกบัสงัคมมนุษยโ์ดยกฬีาท าใหผู้เ้ล่นมชี่วงเวลาแหง่การ
เขา้สงัคมร่วมกนั ... 
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5. พนนับอลถูกกฎหมาย ไดคุ้ม้เสยี? 
www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=48416.0;... - แคช 
"ผมจงึกลบัมาตัง้ค าถามกบัสงัคมไทยว่า หากเราท าแบบนัน้บา้ง แลว้ลกีแขง็แกร่งไดร้บัความ นยิม ... "การพนนับอลไม่
ต่างจากหวยบนดนิทีน่ าขึน้มาท าถูกกฎหมาย อยู่ในระบบ ..... "คน ไทยแทต้อ้งเล่นการพนนั เพราะการพนนัอยู่คู่กบั
สงัคมไทยมาตัง้แต่เก่าก่อน" นัน่ไม่จรงิเลย ... 

6. ยโูร2012พนนับอลสะพดัหลายรอ้ยล. คมชดัลกึ : กฬีา : ขา่วทัว่ไป 
www.komchadluek.net/.../ยโูร2012'พนนับอล'สะพดัหลายรอ้ย... - แคช 
เจาะลกึพนนับอลไต่อนัดบัฮติการพนนัในไทยตดิกนังอมขา้ราชการยนัวนิ ... และสงัคม จบัตา กลางปี 2555 “ฟุตบอลยู
โร 2012” ดนัการพนนับอลในไทยพุ่งอกี คาดเงนิสะพดัหลายรอ้ยลา้น .... และซือ้หาง่ายมากขึน้ จากเดมิการพนนับอล
จะตอ้งเล่นแบบคู่ต่อคู ่... 

7. รบัแทงบอลออนไลน์ - เวบ็เล่นบาคาร่า เวบ็บาคาร่า สมคัรบาคาร่าออนไลน์ ... 
poorclares.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

8. 2012 February Archive - รอบรูเ้รื่อง ฟุตบอล 
www.taskhat.com/?m=201202 - แคช 
บาคาร่า (Baccarat) นัน้เป็นการพนนัทีเ่ป็นขวญัใจของทุกคนกว็า่ไปได ้และถา้หากว่าไม่ม ี... และเงนิกเ็ป็นสิง่ทีใ่ครก็
อยากได ้การเล่นพนนัเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน ... 

9. พนนักบัเดก็เยาวชน ตอนสอง - บาคาร่า เล่นบาคาร่ารบัโบนสัพเิศษ 
www.บาคาร่า.net/พนนักบัเดก็เยาวชน-ตอนสอ - แคช 
6 ธ.ค. 2011 – ปจัจุบนัน้ีจะเหน็ว่าการพนนักบัเดก็เยาวชนเป็นสิง่ทีเ่ขา้มาใกลก้นัมาก ... บอลชุด การพนนั ฟุตบอล
การแทงบอลถอืไดว้่าเป็นสิง่ทีคู่ก่บัเยาวชนไทยมานานแลว้และสว่นใหญ่ ... สงัคมทีไ่ด ้สรา้งปญัหาใหแ้ก่สงัคมไทยกค็อื
การทีเ่ดก็เยาวชนไทยตดิการพนนัฟุตบอล ... 

10. เวบ็พนนัออนไลน์ - IBCBET แทงบอลออนไลน์ สมคัร IBCBET แทงบอลผ่าน ... 
nanosmat2009.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
 
Google page 6 

1. บาคาร่า การพนนักบัความโลภ | Blog casino online 
blog.siam-vegas.com/2011/08/23/บาคาร่า-การพนนักบัความโ/ - แคช 
23 ส.ค. 2011 – ถา้พดูถงึการเล่นพนนัแลว้ใครหลายๆคนอาจจะชอบเพราะการเล่นพนนันัน้จะมเีงนิหรอืสิง่ของ ทีม่คี่า
เป็นรางวลัการเล่นทุกครัง้ การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ... 

2. รบัแทงบอลออนไลน์ - GClub คาสโินออนไลน์ สมคัร GClub Casino สมคัร ... 
dpaslac.org/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 
2012-02  13  เวบ็เล่นพนนัออนไลน์ พนนัแทงบอล คาสโินปอยเปต ส านกังานตดิต่อเรา  
2012-02  10  ขัน้ตอนการแลกเปลีย่นคนืชฟิเป็นงนิสดเวบ็พนนัออนไลน์ PoiPetClub168 
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3. [PDF]   
บทที1่ บทนา ทีม่าและความสาคญัของปญัหา กฬีาฟุต 
socio.tu.ac.th/download/sa419/sample4.pdf 
รปูแบบไฟล:์ PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน 
สาหรบัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารฟุตบอลต่างประเทศในสงัคมไทย เริม่ตน้จากหนงัสอืพมิพ ์..... แฟนพนนับอลอกีกลุ่มหนึ่ง
จะสนใจและตดิตามชมในแทบทกุคู่การแขง่ขนั ไม่เพยีงแต่คูท่ี ่ตนเอง ... 

4. รบัแทงบอลออนไลน์ - แทงบอลสเตป็ SBOBET เวบ็แทงบอลสเตป็ SBO ... 
pecc18.org/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 
2012-02  20  เวบ็เล่นพนนัออนไลน์ พนนัแทงบอล คาสโินปอยเปต ส านกังานตดิต่อเรา  
2012-02  20  ขัน้ตอนการแลกเปลีย่นคนืชฟิเป็นงนิสดเวบ็พนนัออนไลน์ PoiPetClub168 

5. เล่นคาสโินออนไลน์ เล่นพนนัออนไลน์ « Princess Casino Online เล่นบาคา ... 
www.princess-casino-online.com/เล่นคาสโินออนไลน์-เล่นพ/ - แคช 
3 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

6. casino online » 2011 » October 
www.aulinkodinvalitys.net/?m=201110 - แคช 
ถา้พดูถงึการใชอ้นิเตอรเ์น็ตหลายคนอาจนึกถงึเรื่องทีไ่ม่ด ีเป็นสิง่ทีเ่ลวรา้ยมากกว่าทีจ่ะนึกว่า เป็นสิง่ทีด่ ี... เป็น ที่
ทราบกนัดวี่า “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

7. แทงบอลบาคาร่า « Royal1688 Casino เล่นคาสโินออนไลน์ ทีไ่หนด ี
www.golden666-casino.com/tag/แทงบอลบาคาร่า/ - แคช 
2 เม.ย. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

8. รบัแทงบอลออนไลน์ - SBOBET แทงบอลออนไลน์ พนนับอล สมคัรสมาชกิ ... 
corporatesoccer.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 
2012-02  13  เวบ็เล่นพนนัออนไลน์ พนนัแทงบอล คาสโินปอยเปต ส านกังานตดิต่อเรา  
2012-02  10  ขัน้ตอนการแลกเปลีย่นคนืชฟิเป็นงนิสดเวบ็พนนัออนไลน์ PoiPetClub168 

9. รบัแทงบอลออนไลน์ - Royal1688 Online เล่นบาคาร่า บาคาร่า ไม่ตอ้งโหลด ... 
droguz.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 
2012-02  15  เวบ็เล่นพนนัออนไลน์ พนนัแทงบอล คาสโินปอยเปต ส านกังานตดิต่อเรา  
2012-02  15  ขัน้ตอนการแลกเปลีย่นคนืชฟิเป็นงนิสดเวบ็พนนัออนไลน์ PoiPetClub168 

10. กฏหมายการพนนั » Reddragon88 บลอ็กบทความ 
www.iamreddragon88.com/blog-reddragon88/.../กฏหมายการพน.ั.. - แคช 
7 ธ.ค. 2011 – กฎหมายเกีย่วขอ้งกบัคาสโินออนไลน์ในเมอืงไทยอย่างไร. Category: Uncategorized — Tags: 
กฏหมาย. ... การพนนั ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 
 
 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ประมวลคําศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 



124 

 

Google page 7 
1.  www.felagsbaer.com/ - แคช 

โดย การพมิพต์วัอกัษรแทนค าพดูของเราแต่การเล่นแชทนี้กไ็ปภยัอนัตรายกบัสงัคมไทย ... การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบั
สงัคมไทยมานานมากแลว้แต่ในสมยัก่อนนัน้ผูค้น ... 

2. GClub Casino สมคัร GClub เล่นบาคาร่า « 3MBET M8 เดมิพนัฟุตบอล ... 
www.mamadigg.com/gclub-casino-สมคัร-gclub-เล่นบาคาร่า/ - แคช 
5 เม.ย. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

3. เวบ็คาสโิน - GClub Login จคีลบัคาสโิน จคีลบัออนไลน์ บาคารา่จคีลบั ... 
communitypanels.com/tag/เวบ็คาสโิน/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

4. GClub Casino สมคัร GClub เล่นบาคาร่า « SBO SBOBET แทงฟุตบอล ... 
www.nanadigg.com/gclub-casino-สมคัร-gclub-เล่นบาคาร่า/ - แคช 
5 เม.ย. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

5. เมษายน « 2011 « casino online 
www.comfort-s.net/?m=201104 - แคช 
“การพนนั” ถอื เป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยู่ในปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

6. รบัแทงบอลออนไลน์ - เวบ็คาสโิน ทดลองเล่นคาสโิน คาสโิน PentorBet 
www.เวบ็คาสโิน.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
26 ม.ีค. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

7. RedDragon 888 Casino 
www.reddragon888.com/ - แคช 
26 ธ.ค. 2011 – มกราคม 4th, 2010. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่ว กบั
เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากวา่ 70 ปี แลว้ ... 

8. รบัแทงบอลออนไลน์ - SBOBET สมคัรแทงบอล SBOBET ASIA แทงบอล ... 
leadingpharmacysite.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

9. การพนนัsbobetกบัมนุษยเ์ป็นของคู่กนั | gclub holidaypalace sbobet 
www.richie88.com/การพนนัsbobetกบัมนุษยเ์ป็นข/ - แคช 
7 ก.พ. 2012 – การพนนัsbobetมปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานนบัพนัปี ... และจากการส ารวจปมูหลงัทาง 
ประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัการเล่นการพนนัในสงัคมไทยพบว่า ... 

10. คนไทยในบ่อนคาสโิน - Casino Online 
www.xmhanway.com/?paged=2 - แคช 
"การพนนั" ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
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Google page 8 

1. GClub Casino สมคัร GClub เล่นบาคาร่า - Reddragon88 บาคาร่าผ่านเวบ็ ... 
www.golden666online.com/gclub-casino-สมคัร-gclub-เล่นบาค... - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

2. รบัแทงบอลออนไลน์ - SBOBET สมคัรแทงบอล SBOBET แทงบอล SBO ... 
tjmath.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

3. ขอ้คดิในการเลอืกคู่ส าหรบัผูห้ญงิทีน่่าสนใจ 
www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article...17 - แคช 
แลว้ไม่เขา้กบัสงัคมไทย อย่างไรกต็ามผูห้ญงิควรจะใสใ่จเรื่องการเลอืกคู่ไวบ้า้ง ... จดัการกบั มนั ชวีติจะถูกกฎแหง่
กรรมชกัจงูไป บางคนไปตดิยาเสพตดิ บางคนไปตดิการ พนนั ... 

4. ฐานขอ้มลู สารสนเทศทางวชิาการ ส านกัวทิยบรกิาร 
library.uru.ac.th/rps-db/list_news.asp?Id_new=N573 - แคช 
... เศรษฐกจิและสงัคม. 41(2): 33-37 “ บ่อนการพนนันโยบายกบัความชอบธรรม “ การพนนั กบัสงัคมไทย เป็น
กจิกรรมชนิดหนึ่งทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาเป็นเวลาชา้ นาน ... 

5. รบัแทงบอลออนไลน์ - IBCBET สมคัรเล่นบอล แทงบอล IBCBET พนนับอล ... 
unescobeijing.org/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

6. Reddragon88 Casino แทงบาคาร่าผ่านเวบ็ - Princess Crown Online ... 
www.princess-crown-online.com/reddragon88-casino-แทงบาคาร... - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

7. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและงานยุตธิรรม 
www.sh.mahidol.ac.th/academicnew/content.php?sub_id... - แคช 
สภาพการณ์ของปญัหาอาชญากรรมในสงัคมไทย มแีนวโน้มสงูขึน้เรื่อยๆ ... ในสงัคม ไม่ว่าจะ เป็น การลกั วิง่ ชงิ ปลน้ 
การทุจรติฉ้อโกง การพนนั ขม่ขนืกระท าช าเรา ฯลฯ ... เป็น ปรากฏการณ์ส าคญัทีอ่ยู่คู่กนัมากบัการพฒันาและความ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ในสงัคมอย่างหลกี เลีย่งไม่ได ้... 

8. b-53.com | ?????????????????? | Page 2 
b-53.com/?paged=2 - แคช 
31 ม.ค. 2012 – นกัเล่นเดมิพนัอย่างกจิกรรมการพนนับอลมกัจะมรีสนิยมในการชื่นชอบดเูกมการแขง่ขนั ฟุตบอลเป็น 
.... แทงบอลออนไลน์ในคู่ระหว่าง “สงิหเ์จา้ท่า” การท่าเรอืไทย เอฟซ ีกบั ... เสยีหายใหแ้ก่ในสงัคมไทยเป็นอย่างมาก
การเล่นการพนนัก่อใหเ้กดิปญัหาต่อสงัคม ... 

9. casino online » 2011 » August 
www.siliconepumpgun.com/?m=201108 - แคช 
เกมออนไลน์กบัการพนนัออนไลน์ อนัตรายเท่ากนั ... กลบัมาใหก้บัตวัของผูเ้ล่นแต่การเล่น พนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทย
เรามานานมากแลว้แต่การเล่นพนนัในสมยัก่อนนัน้จะนยิมการเล่น ไก่ชน ... 
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10. รบัแทงบอลออนไลน์ - เล่นบาคาร่าผ่านเวบ็ GClub สมคัร SBO แทงบอล เล่น ... 
arabsj.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 
 
Google page 9 

1. รบัแทงบอลออนไลน์ - เล่นบาคาร่าผ่านเวบ็ GClub สมคัร SBO แทงบอล เล่น ... 
arabsj.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

2. รมว.ไอซทีเีร่งรดัปราบปรามเวบ็ไซตพ์นนับอล 
www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=3348&filename=index - แคช 
นายจุต ิไกรฤกษ ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เปิดเผยว่า จากการส ารวจและ
วเิคราะหป์รากฏการณ์การแขง่ขนัฟุตบอลโลกกบัสงัคมไทย เมื่อครัง้ฟุตบอล โลก 2006 ... โดยสามารถแจง้เบาะแสเขา้
มาทีส่ายด่วน 1212 จ านวน 5 คูส่าย ตลอด 24 ช.ม. 

3. ป๊อกแปดป๊อกเกา้ เล่นผ่านเวปงา่ยๆ | Page 2 - ป๊อกแปดป๊อกเกา้.net 
www.ป๊อกแปดป๊อกเกา้.net/?paged=2 - แคช 
23 ก.พ. 2012 – กจิกรรมเกมเดมิพนัเสีย่งลุน้หรอืเกมการพนันในภาษาวงการพนนันัน้ทราบกนัดวี่าแมใ้นสงัคม ไทยจะ
ไม่เปิดกวา้งใหก้บัการเล่นเดมิพนัซึง่ชดัเจนเลยว่า ... ว่างเลก็น้อยกจ็ะหนัมาเล่นคาสโิน ออนไลน์กนัดงันัน้จงึไดบ้อกว่า
การเล่นพนนัออนไลน์กต็อ้งคู่กบัการเล่นพนนั ... 

4. รบัแทงบอลออนไลน์ | Holiday Palace Casino คาสโินออนไลน์ Holiday ... 
hauntedhappeningspdx.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

5. Reddragon88 | Newsreddragon88.info 
www.newsreddragon88.info/?tag=reddragon88 - แคช 
21 ธ.ค. 2011 – ปจัจุบนัน้ีมปีญัหาทีเ่กดิขึน้มากมายทีเ่ป็นปญัหาต่อเน่ืองมาจากการเล่นพนนัของเดก็ ... สงัคม ไหน
ปจัจบุนัน้ีปญัหาสงัคมไทยเราไดม้เีพิม่ขึน้ทุกทซีึง่กย็งัแกไ้ขกนัไม่ไดไ้ม่รูว้่า .... วนัน้ีถา้จบั คู่กนัไดก้จ็ะจบัคูไ่ดว้่าการ
แขง่ขนัฟุตบอลคู่กบัการเล่นพนนักลมกลนืแทบ ... 

6. รบัแทงบอลออนไลน์ - เวบ็บอลออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์ เวบ็เดมิพนัฟุตบอล ... 
mec-angola.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

7. รบัแทงบอลออนไลน์ - เวบ็พนนับอล M8 พนนับอลออนไลน์ พนนับอล แทง ... 
jharcraft.org/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

8. รบัแทงบอลออนไลน์ - คาสโินออนไลน์ แทงพนนับอล บาคาร่า ทดลองเล่น ... 
cleanerproduction.net/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

9. รบัแทงบอลออนไลน์ - วธิแีทงบอล SBOBET เวบ็สมคัร SBO แทงบอล ... 
shaoertv.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 
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10. เดมิพนัออนไลน์เพลนิใจ..เชื่อมัน่ใน SBOBET สมคัรสมาชกิรบัโบนสั 10 ... 
3n2.net/sbobet-fun.html - แคช 
หลายคนมกัไดย้นิเสมอว่าเกมการพนนัเป็นเรื่องไม่ดหีรอืเป็นแหล่งอบายมขุในเมื่อความจรงิ ... ไทยกม็กีารเล่นกจิกรรม
เกมเดมิพนัมายาวนานและมกีารเกดิเรื่องกจิกรรมเกมการพนนัมาคู่กบั ... อย่างไรกด็คีวามนยิมในการเล่นกจิกรรมเกม
เดมิพนัเสีย่งของผูค้นในสงัคมทัว่โลกกม็มีากขึน้ ... 
 
Google page 10 
ผลการคน้หา 

1. GClub Home คาสโินออนไลน์ 
www.gclubhome.com/tag/คาสโินออนไลน์/ - แคช 
ก่อนอื่นคงตอ้งเขา้ใจกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนนัเป็นของคู่กนั คนสมยัก่อน ( กระทัง่ สมยันี้ตาม ตจว. ) ก็
นิยมเล่นกดัปลา ชนไก่กนัเป็นกจิกรรมยามว่างอยูแ่ลว้ Gclub ... 

2. กระแสสงัคมไทยกบัการพนนั 3 « ชวีติของนกัแทงบอล 
sshlib.com/กระแสสงัคมไทยกบัการพน-ั3 
ไซตน์ี้อาจเป็นอนัตรายต่อคอมพวิเตอรข์องคุณ 
กระแสสงัคมไทยกบัการพนนั 3 ... ท าไมมาเลเซยีท าได ้นัน่เพราะเขามกีารจดัการทีด่แีละเป็น ระบบทีส่ามารถ
ตรวจสอบได ้... มาดรดิและบารซ์่าชนะคู่ต่อสูด้ว้ยผลบอลอนัถล่มทลาย (2) ... 

3. เวบ็พนนัออนไลน์ - ecocity 2009 
ecocity2009.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

4. รบัแทงบอลออนไลน์ - เวบ็แทงบอลสเตป็ SBOBET แทงบอลสเตป็ออนไลน์ ... 
iitbombay.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - สหรฐัอเมรกิา - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

5. LAW หลกัสตูรปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ eLearning แหง่แรกในประเทศไทย 
www.rsu-cyberu.com/law/news_detail.php?bn_id=4704 - แคช 
เมื่อวนัที ่10 ต.ค. ทีโ่รงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ มกีารเสวนาหวัขอ้ “บ่อนพนนัถูกกฎหมาย ... กล่าวว่า การทีฝ่า่ย
ทีเ่หน็ดว้ยจะอา้งว่าการพนนัเป็นสิง่ทีม่อียู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ... 

6. November | 2011 | ruby-casino.com 
ruby-casino.com/2011/11/ - แคช 
29 พ.ย. 2011 – หากเมอืงไทยจะตอ้งมคีาสโิน. Posted on ... ก่อนอื่นคงตอ้งเขา้ใจกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทย กบัการ
พนนัเป็นของคู่กนั คนสมยัก่อน ( กระทัง่สมยันี้ตาม ตจว. ) ... 

7. คนรกัมอืถอื I-Phonerebelsim - Part 9 
iphonerebelsim.com/page/9 - แคช 
การเล่นพนนัถา้พดูถงึแลว้คงไมม่ใีครทีไ่ม่รูจ้กัและไม่เคยไดย้นิเพราะการเล่นพนนัก าลงัเป็น ปญัหาใหญ่มากส าหรบัใน
สงัคมไทยในตอนน้ี การเล่นพนนักบัสงัคมไทยเรานัน้อยู่คู่มาเป็น เวลา ... 
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8. คนไทยกบัการพนนั มนัของคู่กนัครบั แยกออกยาก... | ประชาทอลค์ 
www.prachatalk.com › Board › สงัคม การเมอืง - แคช 
คนไทยกบัการพนนั มนัของคู่กนัครบั แยกออกยาก... โดย kainuy555 เมื่อวนัจนัทร ์ที ่19 มนีาคม 2012. อย่างตอนนี้
มคีนทา้พนนักนัว่า... * มารค์ จะไดข้ึน้ศาลระหว่างประเทศหรอืไม่. 

9. แขง่กฬีาและพนนั ตอน3(จบ) | แทงบอล แทงบอลออนไลน์ 
icpde.com/?p=321 - แคช 
6 ธ.ค. 2011 – ถา้หากว่าการทีเ่ล่นการพนนัและกต็ดิการพนนัก.็ ... มหีรอืทีใ่ครจะไม่อยากไดก้ารเล่นพนนันัน้ อยู่คู่กบั
สงัคมไทยมานานมากแลว้และในทุกวนัน้ีกไ็ดม้เีพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ... 

10. กระแสสงัคมไทยกบัการพนนั sbobet เมื่องไทย | แทงบอล Sbobet 
sbobet.sbobet-factory.net/.../กระแสสงัคมไทยกบัการพน.ัhtml - แคช 
ดเูหมอืนว่าสงัคมไทยนัน้ยงัคงมคีวามคดิและทศันคตกิบัการพนนัในแง่รา้ย ... จงึท าใหท้ศันคต ิเกีย่วกบัการพนนัของ
คนในสงัคมไทยนัน้เป็นเรื่องเลวรา้ย ... วเิคราะหบ์อล อยู่คู่รอ้นระอุ สดุติง่ เกมการเล่นแหง่ปี ระหว่าง บุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
ประกาศศกัดาถล่มเฉือน กว่างโจว เอเวอรแ์กรนด ์... 
 
Google page 11 
ผลการคน้หา 

1. Victimless Crime | ทนายความ ปรกึษาทนายความ สภาทนายความ รบัว่าความ 
www.thailawstation.com/tag/victimless-crime/ - แคช 
7 ก.พ. 2012 – การพนนั ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในป ัจุบนัก็
ใชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้า่จะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

2. เวบ็เซยีนบอลออนไลน์ 
www.rcmpro.com/ - แคช 
มาเป็นเซยีน แทงบอล แทงบอลออนไลน์ กบัเซยีนบอลออนไลน์. ... ไปตดิตามดผูลบอลไทย ลกีหรอืว่าลกีสงูสดุในการ
เริม่ฤดกูาลสปัดาหท์ี ่2 กเ็กอืบจะมเีรื่องกนัอกีแลว้ เมื่อวานน้ี (วนั อาทติยท์ี ่25 มนีาคม) ฟุตบอลกย็งิกนักระจาย
เหมอืนเดมิ สปัดาหน์ี้กเ็ตะกนัครบ 9 คู่ วนัเสาร ์เตะ 4 คู่ ... แต่วา่ทีพ่บมากกเ็ป็นปญัหากเ็พราะวา่การเล่นพนนับอล
นี่เองจากทีเ่หน็กนัในสงัคม ไทยเรา ... 

3. คนทุ่งกุลารอ้งไหเ้มนิบ่อนกาสโิน | อ่านขา่ว 
oknews.exteen.com/20111011/entry-12 - แคช 
11 ต.ค. 2011 – คนทุ่งกุลารอ้งไหเ้มนิบ่อนกาสโิน นกัวชิาการแฉเยาวชนไทยกว่า 60%ตดิพนนัเดก็7 ... แม ้ฝา่ยทีเ่หน็
ดว้ยจะอา้งว่าการพนนัเป็นสิง่ทีม่อียู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน ... 

4. สลอ็ต | Casino Online sNerZ 
www.snerz.com/tag/สลอ็ต/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

5. กฬีาแห่งชาต ิกฬีาสรา้งคนใหห้า่งไกลการพนนัออนไลน์ | Baccarat-bets.info 
www.baccarat-bets.info/?p=90 - แคช 
4 เม.ย. 2012 – ทุกวนัน้ีในสงัคมไทยมสีิง่มอมเมา ทีเ่ป็นการยัว่ยุเยาวชนใหห้ลงผดิหลายๆ สิง่ หลาย ๆ อย่าง ... คู่แรก 
ตวัเตง็อย่าง กรุงเทพมหานครเจอกบันครราชสมีา คู่นี้ใน 90 นาท ีท าอะไรกนัไม่ได ้เสมอกนั ... 2 คู่ เรากห็วงัว่าคงไม่มี
การเล่นพนนับอลกนัเกดิขึน้ ... 
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6. Home Casino online 
yourorghome.com/ - แคช 
ส าหรบัการแขง่ขนัฟุตบอลขาสัน้ หรอืว่าฟุตบอลนกัเรยีน ทีม่ชีื่อโทนาเมน้ว่า ฟุตบอล 7 คน แชมป์กฬีา 7 ... เป็นที่
ระบาดหนกัในสงัคมไทยเราการพนนักบัคนไทยเราอยู่คู่กนัมานานอยู่ที ่ว่า ... 

7. รบัแทงบอลออนไลน์ - เวบ็แทงบอลออนไลน์ พนนับอล สมคัร SBO เล่นบาคา ... 
eras.mobi/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

8. Casino Online « GClub Team คาสโินออนไลน์ 
www.gclubteam.com/category/casino-online/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องนี้ทีใ่ชบ้งัคบั อยู่ในปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

9. "นลนิ"ีแจง มะกนัแบนทางธุรกจิ : ขา่วสดออนไลน์ 
www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid... - แคช 
23 ม.ค. 2012 – ประจ าส านกันายกฯ พรอ้มดว้ยนายจริาย ุห่วงทรพัย ์รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงชีแ้จงกรณี ขา่ว
ถูกแบลก็ลสิตจ์ากทางการสหรฐั โดยมกีลุ่ม ... ประจ าส านกันายกฯ ไดเ้กดิขา่วอย่างมากใน สงัคมไทยเกีย่วกบัตนดว้ย
ค าพดูทีว่่า .... นอกจากนี้ นายนพดลยงัโพสตร์ปูตนเองทีถ่่ายคู่กบัพ. ..... ทศิทางและนโยบาย เกีย่วกบัเรื่องการพนนั
ในสงัคมไทยทัง้หมด 3. 

10. บทบาทพระสงฆก์บัการพฒันาชมุชน / พระครสูนุทรธรรมโสภณ 
www.watthasai.org/song_develop.htm - แคช 
เมื่อกล่าวถงึบทบาท(Role)ของพระสงฆใ์นสงัคมไทยเราดว้ยแลว้เราจะเหน็ไดช้ดัเจนมาก เพราะสงัคมไทย ... ประเดน็ที่
ควรพจิารณา เพื่อกระตุน้เตอืนจติส านึกในการท างานพฒันา ..... จากทีเ่คยตดิเหลา้ใหเ้ลกิเหลา้ จากทีเ่คยตดิการพนนั
ใหเ้ลกิจากการพนนั จากทีเ่คยลุ่มหลงใน ไสยศาสตร ์... ความเป็นพุทธใหป้รากฏเหลอือยู่คู่กบัสงัคมไทยเรา คอืพอ
มองเหน็ศาสนวตัถุ แลว้ ... 
 
Google page 12 

1. รบัแทงบอลออนไลน์ - ทางเขา้ IBC ทางเขา้ แทงบอล IBCBET ช่องทางเขา้ ... 
comitsl.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
10+ รายการ – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

2. คาสโินออนไลน์ บาคาร่า แทงบอล ชัน้น าระดบัประเทศ - Part 2 
www.istenbet.com/page/2/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

3. 10 สญัญาณอนัตราย โจต๋ดิพนนับอล 
campus.sanook.com › U-Life › ความรูร้อบตวั - แคช 
อดหลบั อดนอน ไม่พลาดแมแ้ต่คู่เดยีวแมจ้ะดกึแค่ไหน ... “ดเูหมอืนสงัคมไทยก าลงัหลงใหล ไดป้ลืม้กบัการพดูถงึเรื่อง
การพนนับอลโออ้วดกนั โดยไมรู่ส้กึอบัอายว่าก าลงัท าผดิกฎหมาย ... 
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4. กลุ่มงานวจิยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
www.culture.go.th/research/isan/50_11.html - แคช 
ผลกระทบการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยทีม่ต่ีอประเพณีทอ้งถิน่ในเขตอสีานใต้ ... เศรษฐกจิ และสงัคม จงึท าใหก้าร
พนนัเขา้ไปมบีทบาทส าคญัในงานบุญบัง้ไฟ ... แต่ผลกระทบทางบวก กม็คีอื สามารถด ารงประเพณีใหค้งอยู่คู่กบั
ทอ้งถิน่เพื่อเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวบา้นใน ... 

5. Casino Gclub ถา้ประเทศไทยจ าตอ้งม ี| Future Gclub 
futuregclub.com/casino-gclub-ถา้ประเทศไทยจ าตอ้งม/ี - แคช 
10 ม.ค. 2012 – สิง่แรกคงตอ้งเขา้ใจกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนนัเป็นของคู่กนั คนครัง้หลงั กน็ิยมเล่น กดัปลา 
ตไีก่กนัเป็นกจิกรรมเวลาว่างอยูแ่ลว้ สว่นยุคนี้กค็งเป็น Gclub ... 

6. luatomag.com | ??????????????????????? | Page 3 
lautomag.com/page/3/?paged=3 - ฝรัง่เศส - แคช 
28 พ.ย. 2011 – การพนนัไม่ไดม้เีพยีงคนไทยเท่านัน้ทีน่ิยมเล่นกนัแต่ชาวต่างชาตกิม็เียอะเพราะชาว .... เอง และเงนิมี
หรอืทีใ่ครจะไม่อยากไดก้ารเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ... 

7. 'เฉลมิ'โวรฐับาล 'ป'ู ปราบยาเสพตดิ ไดผ้ลกว่าประชาธปิตัยเ์ยอะ 
www.samuthprakarn.com/เฉลมิโวรฐับาล-ป-ูปราบยา/ - แคช 
31 ม.ค. 2012 – เฉลมิ กล่าวต่อไปว่า สว่นการพนนั ถอืว่าอยู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ถา้เปิดต ารวจกจ็บั แต่กก็ลบั มา
เปิดอกี จงึตอ้งการเน้นปราบปรามยาเสพตดิมากกว่า ... 

8. เวบ็ฟุตบอล « IBC IBCBET แทงฟุตบอล เล่นพนนับอลออนไลน์ 
www.nicedigg.com/tag/เวบ็ฟุตบอล/ - แคช 
5 เม.ย. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

9. จ่อยื่นหนงัสอื "ป"ู ทบทวน พ.ร.บ.การพนนั | เดลนิิวส ์
www.dailynews.co.th/politics/8677 - แคช 
22 ม.ค. 2012 – การพนนั ในสว่นทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมในวงกวา้ง เช่น มาตรา 4 ... จากทุกภาค สว่นด
ขา้มาเป็นผูก้ าหนดยุทธศาสตรท์ศิทางและนโยบายเกีย่วกบัเรื่องการพนนัในสงัคมไทย ทัง้หมด ... อย่ามาท าดดัจรติ
รงัเกยีจเลยการพนนักบัประเทศไทยของคู่กนั ... 

10. บทความกฬีา | Bestofgclub.net 
www.bestofgclub.net/?cat=6 - แคช 
4 เม.ย. 2012 – ทุกวนัน้ีเงนิทองหายากมากรายไดก้บัรายจา่ยมนัวิง่สวนทางกนันกัพนนัทุกทีข่องเมอืง ... ดไีม่ เล่นการ
พนนัเป็นคนดต่ีอครอบครวัและกค็นในสงัคมไทยเราจะว่าไปแลว้การเล่นการพนนั .... แต่กย็งัท าหน้าทีอ่ยูใ่นวงการ
ฟุตบอลเหมอืนเดมิ สว่นผลบอลอกีคู่ในกลุ่ม ซ ี... 
 
Google page 13 

1. LaVes Casino Online 
www.lavescasino.com/ - แคช 
7 ม.ค. 2012 – กุมภาพนัธ ์18th, 2010. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที ่เกีย่วกบั
เรื่องนี้ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากวา่ 70 ปี แลว้ ... 
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2. บาคาร่า | fosaba.com 
fosaba.com/?tag=บาคาร่า - แคช 
อกีอย่างทีท่ าใหเ้ดก็ไทยเราตดิการพนนักเ็ป็นเพราะว่าทุกวนัน้ีเดก็เยาวชนไทยเราไมม่ใีครที ่... และแอบแฝงในเรื่อง
การเล่นพนนักนัอยู่ซึง่หากว่ายงัมเีรื่องแบบนี้ทีแ่อบแฝงอยู่ในสงัคม ไทย .... ตอ้งบอกว่าคู่นี้เล่นกนัสนุก บารเ์ซโลน่าเล่น
ในบา้น เจอกบัเรอลั เบตสิ ... 

3. GClub Win - Part 2 
www.gclubwin.com/page/2/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

4. หนงัสอืพมิพ ์พมิพไ์ทย รายวนั » “ปลุกผ”ีบ่อนเสร ี
pimthai.co.th › Featured - แคช 
29 ก.ย. 2011 – ทีค่นไทยน ามาเล่นการพนนั ! ... ดว้ยเหตุนี้ จงึพอสรุปไดว้่า “การพนนั” อยู่คู่กบัคนไทยมา ชา้นาน แต่
เรื่องของ ... จนกลายเป็นปญัหาสงัคมตามมาอกีมายมาย ! 

5. amikaa44 
www.thaiblogonline.com/amikaa44.blog - แคช 
เกมสลอ็ตคาสโินออนไลน์มกัมาพรอ้มกบัชุดรปูแบบ สญัลกัษณ์เสรมิ (0) ... การพนนักบัคน ไทยนัน้อยู่คู่กนัมาเป็น
เวลานานมากแลว้แต่เดมินัน้การเล่นพนนัในสมยัก่อนนัน้สามารถ ... จบั และถูกขงัดว้ยทุกวนัน้ีในสงัคมไทยไดม้คีวาม
เจรญิกวา้หน้าขึน้จากเดมิมากสว่นจะเป็นในเรื่อง ของ ... 

6. รบัแทงบอลออนไลน์ - พนนับอลออนไลน์ เดมิพนัฟุตบอล เดมิพนัออนไลน์ คาส ิ... 
ksu-it.com/tag/รบัแทงบอลออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

7. 7 Hill Casino Online - Part 2 
www.7hillcasino.com/page/2/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

8. การพนนั - วกิพิเีดยี 
th.wikipedia.org/wiki/การพนนั - แคช 
[แก]้ การพนนักบัปญัหาสงัคมไทย. สงัคมไทยมคีวามสมัพนัธก์บัการพนนัมาเป็นเวลานาน โดย การพนนัเป็นสว่นหนึ่ง
ของความบนัเทงิ รวมถงึการละเล่นของสงัคมไทยเป็นเวลานาน เช่น ... 

9. คนทุ่งกุลารอ้งไหเ้มนิบ่อนกาสโิน 
www.siambaccarat.com/index.php?topic=241.0 - แคช 
11 ต.ค. 2011 – คนทุ่งกุลารอ้งไหเ้มนิบ่อนกาสโิน นกัวชิาการแฉเยาวชนไทยกว่า 60%ตดิพนนัเดก็7 ... แม ้ฝา่ยทีเ่หน็
ดว้ยจะอา้งว่าการพนนัเป็นสิง่ทีม่อียู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน ... 

10. Graduate School Chulalongkorn University 
www.grad.chula.ac.th/e_articles/e_articles_1.php - แคช 
กติตศิพัทค์วามคลัง่ไคลก้ารพนนัของคนไทยนัน้เป็นทีร่บัรูข้องผูค้นต่างบา้นต่างเมอืงมานาน ... ยิง่ไปกว่านัน้ การพนนั
ยงัถอืว่าเป็นกจิกรรมทีอ่ยู่คู่กบัมนุษยท์ุกสงัคม เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์... 
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Google page 14 

1. ส.ว.นครราชสมีา แนะ นายกฯปราบปรามรา้นของช าทีม่กีารจ าหน่ายสลากชงิ ... 
www.radioparliament.net/news1/news.php?id_view=3612 - แคช 
27 ก.พ. 2012 – นครราชสมีา กล่าวถงึปญัหาการเล่นการพนนัภายในประเทศไทยในขณะน้ีว่า ตอ้งยอมรบัว่า ปญัหา
การเล่นการพนนัเป็นปญัหาทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาเป็นเวลานาน ... 

2. casino online » 2011 » May 
www.ices2006boston.com/?m=201105 - แคช 
ถา้พดูถงึเรื่องของการเล่นการพนนัตอ้งบอกไดเ้ลยว่าเป็นปญัหาทีย่งัไม่สามารถหาทางแกไ้ข ไดส้กัทเีพราะการเล่นการ
พนนั Gclub นัน้ไดอ้ยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้เพราะถอืไดว้่า ... 

3. การพนนักบัคนไทย | การพนนั 
buarga.com/?tag=การพนนักบัคนไทย - แคช 
12 ม.ีค. 2012 – Tag Archives: การพนนักบัคนไทย ... คงรูก้นัดวี่า “การพนนั” อยู่คู่กบัคนไทยมานานมากจาก เท่าทีรู่้
มา ... จนกระทัง่สงัคมไดม้กีารตอบรบักนัเป็นจ านวนมาก ... 

4. มนีาคม « 2012 « Casino Online 
www.imagingphotographics.com/?m=201203 - แคช 
21 ม.ีค. 2012 – การพนนัหลายคนคงจะคุน้เคยและรูจ้กักนัเป็นอย่างดกีนับา้งแลว้เพราะการเล่นการพนนันัน้อยู่คู่ กบั
สงัคมไทยมานานมากแลว้แต่การเล่นพนนัในสมยัก่อนนัน้สามารถเล่น ... 

5. Gclub | Club-gclub.com 
www.club-gclub.com/?tag=gclub - แคช 
19 ธ.ค. 2011 – แต่ ก่อนน้ีกม็คีนเล่นGclubแต่กไ็มม่ากเท่าปจัจบุนัน้ีการเล่นพนนัท าใหนิ้สยัของ ... ขา้วของทีม่ ีท าให้
ตวัเองสบายมากขึน้และคนไทยชอบท าตามค่านยิมทีผ่ดิๆ ... อย่าไปเกีย่วขอ้งกบัการ พนนัเลยแมว้่ามนัจะเล่นง่ายและ
สะดวกสบายสนุกสนานก ็ตาม ... สามารถจบักมุไดแ้ละในตอน น้ีการเล่นพนนัจงึเป็นปญัหาทีส่ าคญัมากส าหรบัสงัคม 
... 

6. มุมมองการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิ สงัคมไทยผ่านธุรกจิการพนนั 
gamblingstudy-th.org/doc_reseach_Noppanan.php - แคช 
ในสายตาของคนทัว่ไป หวยใตด้นิเป็นการพนนัของคนรุ่นเก่าทีม่ฐีานะค่อนขา้งยากจน ... การ ศกึษาพบว่า การ
สนบัสนุนค ้าจุนทางการเมอืงทีด่ ารงอยู่คู่กบัการเมอืงไทยมายาวนานตัง้แต่ ... 

7. “การพนนั” อยู่คู่กบัสงัคมไทย by Pokclubs G (Pokclubs) on Myspace 
www.myspace.com/525017255/blog/530179383 - แคช 
2 ม.ีค. 2010 – Read “การพนนั” อยู่คู่กบัสงัคมไทย by Pokclubs G (Pokclubs) on Myspace. Social entertainment 
powered by the passions of fans. 

8. การเล่นพนนัออนไลน์บนอนิเตอรเ์น็ต แทงบอล ผดิกฎหมายมัย้ 
www.casino4club.com/index.php?topic=79.0 - แคช 
25 ก.ย. 2011 – การเล่นพนนัออนไลน์บนอนิเตอรเ์น็ต แทงบอล ผดิกฎหมายมัย้. ... "การพนนั" ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่ กบั
สงัคมไทยมาชา้นานครบัตัง้แต่กรุงสโุขทยัจนกระทัง่ถงึปลาย ร.5 ... 
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9. ในโลกของคนเสือ้แดงมนัเป็นโลกทีส่วยงามหรอืเป็นโลกทีช่ ัว่ชา้ ... - Oknation 
www.oknation.net/blog/print.php?id=768513 - แคช 
ปกตกิารพนนัทุกอย่างมนักม็กีตกิาในการเล่นของมนัอยูทุ่กชนิดการพนนั ... การทีต่อ้งไปเล่น พนนัแบบหลบ ๆ ซ่อน 
ๆ เพราะสงัคมไทยโดยเฉพาะบรรพบุรษของเราเขามองออกว่า ... มนั เป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมมนุษยม์าชา้นานไม่
สามารถก าจดัสิง่เหล่านี้ใหห้มดไปจากสงัคมมนุษย ์ได ้... 

10. ร่างขอ้เสนอเชงินโยบายเรื่อง "การจดัการปญัหาการพนนัฟุตบอลในสงัคมไทย ... 
www.gotoknow.org/blogs/posts/478964?locale=en - แคช 
ร่างขอ้เสนอเชงินโยบายเรื่อง "การจดัการปญัหาการพนนัฟุตบอลในสงัคมไทย" (3) ... ปีทีผ่่าน มาการพนนัฟุตบอลเล่น
ง่ายเพราะใชร้ะบบพนนัออนไลน์ยิง่ท าใหม้จี านวนคู่แทงพนนัมากขึน้ ... 
 
Google page 15 

1. สิง่ทีท่ าใหค้นตกต ่า ตอน 2 | CASINO 
www.1bet88.com/blog/?p=239 - แคช 
24 พ.ค. 2011 – การหาเงนิอกีวธิหีนึ่งนัน้ถอืไดว้่าเป็นสิง่ทีผ่ดิต่อกฎหมายเป็นอย่างมากนัน้กค็อืการ ... เล่นหรอื เคย
เหน็กนัมามัง่แลว้เพราะการเล่นการพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยเรามา ... 

2. รายงานพเิศษ 
www.moe.go.th/webpr/special/special41.html - แคช 
น้องออฟ บอกว่าทมีทีช่อบทีส่ดุคอื "เชก็" สว่นเรื่องการพนนันัน้ ก่อนอื่นตอ้งยอมรบัว่าการพนนั อยู่คู่กบัสงัคมไทยมา
นาน แต่คดิว่าถา้คนยงัไม่เคยยุ่งกอ็ย่าไปยุ่งจะดทีีส่ดุ ... 

3. คาสโิน « holiday palace casino 
holidaypalace.in.th/tag/คาสโิน/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

4. เวบ็พนนัออนไลน์ « IBCBET แทงบอล IBC ไอบซีเีบท PENTORBET 
www.diggoo.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
3 ม.ีค. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

5. คาสโินกบัการจ่ายเงนิ - casino online 
www.aulinkodinvalitys.net/?paged=2 - แคช 
8 พ.ย. 2011 – เป็น ทีท่ราบกนัดวี่า “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่ว กบัเรื่อง
น้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

6. การพนนักบัสงัคมไทย 2 | SOCCER 711 
www.soccer711.com/?p=64 - แคช 
การพนนักบัสงัคมไทย 2. Posted on March 28, 2011 by admin. สว่นมากจะบงัคบัใหแ้ทง 3 คู่ขึน้ไป เหมาะส าหรบัผู้
มเีงนิน้อย ... 

7. เวบ็พนนัออนไลน์ « Royal1688 Casino เล่นคาสโินออนไลน์ ทีไ่หนด ี
www.golden666-casino.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
2 เม.ย. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 
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8. บาคาร่า - Royal1688 Casino Online เล่นบาคาร่า เวบ็ไหนด ี
www.golden666-online.com/tag/บาคาร่า/ - แคช 
6 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

9. คาสโินออนไลน์ 
www.tianhesh.com/tag/คาสโินออนไลน์/ - แคช 
4 เม.ย. 2012 – ถา้เป็นคู่รกันกักฬีาแลว้ คงไมม่คีู่ไหนทีจ่ะเหมาะสมกบัไปกว่าคู่รกันกักฬีาดงัระดบัโลก อย่าง แครโ์รไล 
วอซเนียคกี ้... พนนัออนไลน์เป็นสิง่ทีท่ าลายอนาคตของชาต ิ... ทีจ่ะดแูลเดก็อย่าง ใกลช้ดิเนื่องจากทุกกวนัน้ีการเล่น
การพนนัเขา้มาในสงัคมไทยเราอย่างมาก ... 

10. เวบ็พนนัออนไลน์ | Genting Club คาสโินออนไลน์ เล่น Genting Crown ... 
webcards.biz/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
 
Google page 16 

1. เล่นบาคาร่า วธิเีล่นไพ่บาคาร่า สมคัรเล่นบาคาร่า - Princess Casino Online ... 
www.princess-casino-online.com/เล่นบาคาร่า-วธิเีล่นไพ่/ - แคช 
3 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

2. กฎหมายเกีย่วขอ้งกบัคาสโินออนไลน์ในเมอืงไทยอย่างไร » Reddragon88 ... 
www.iamreddragon88.com/blog.../กฎหมายเกีย่วขอ้งกบัคาส/ - แคช 
7 ธ.ค. 2011 – ตามกฎหมายแบง่แยกการพนนัออกเป็น 2 ประเภทโดยแยกออกเป็นบญัช ีก. และบญัช ีข. ... การพนนั 
ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

3. คาสโินออนไลน์ เล่นคาสโินออนไลน์ - Princess Crown Online บาคาร่า ... 
www.princess-crown-online.com/คาสโินออนไลน์-เล่นคาสโิ/ - แคช 
4 เม.ย. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

4. จบัตาธุรกจิการพนนัต่างชาต ิและการพนนัในประเทศไทย 
www.sarakadee.com/feature/2000/06/gamble.htm - แคช 
ในยุคปจัจุบนั ดเูหมอืน "การพนนั" ไดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมไทยอย่างแนบแน่น ... ใน การตัง้บ่อนกาสโินถูก
กฎหมายในเมอืงไทย เพื่อป้องกนัเงนิรัว่ไหลออกนอกประเทศ .... คอืเขา ท าแบบเดยีวกนั พมิพอ์อกมาว่ามกีีคู่่ ในแต่
ละคู่มอีตัราต่อรอง แพ ้ชนะ เสมอ ... 

5. เล่นการพนนั บนอนิเตอรเ์น็ตผดิกฎหมายหรอืไม่? - แหล่งความรูส้ าหรบัคนไทย 
www.thaibizcenter.com/KnowledgeCenter.asp?kid=8239 - แคช 
"การพนนั" ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
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6. บาคาร่า | Casino Ocean คาสโินออนไลน์ 
www.ocean-bet.com/tag/บาคาร่า/ - แคช 
10 เม.ย. 2011 – วนัจนัทร,์ มกราคม 4th, 2010. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที่
เกีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

7. บทความคาสโิน | casino online 
www.mazhiguo.net/?cat=35 - แคช 
10 ม.ีค. 2012 – เยาวชนไทยกบัการพนนั ตอนจบ. Posted by admin ... ถอืไดว้่าเป็นอกีหน่ึงปญัหาทีส่รา้ง ความ
เสยีหายใหแ้กใ่นสงัคมไทยเป็นอย่าง มากการเล่นการพนนัก่อใหเ้กดิ ... 

8. 2011 มนีาคม | casino online 
www.veteransday-ecards.com/?m=201103 - แคช 
28 ม.ีค. 2011 – เดก็หรอืเยาวชนไทยในทุกวนัน้ีนัน้กม็หีลากหลายรปูแบบแต่ละคนลกัษณะของนิสยัการ ... ดกีนั มา
บา้งแลว้เพราะการเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาตัง้นานมากแลว้ ... 

9. กฎหมายไทย กบั การพนนัออนไลน์ (ตอน 1) - casino online 
www.comfort-s.net/?paged=3 - แคช 
“การพนนั” ถอื เป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยู่ในปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

10. ผ่า ประเดน็ รอ้น - เครอืขา่ยรณรงคห์ยุดพนนั 
yut-phanan.com/content/10.htm 
29 ก.ย. 2011 – และทีม่าเก๊านี่เองทีเ่ป็นตน้แบบการท าบ่อนการพนนัย่านเอเชยีในลกัษณะเอนเตอรเ์ทน ... ว่า จะ
น าไปสูค่วามวบิตัทิัง้ในครอบครวัและลุกลามไปในสงัคมวงกวา้งในระดบัชาตแิน่นอน ... ที ่ผ่านมากต็อ้งยอมรบัว่า ทัง้
หวยและบ่อนการพนนัถอืว่าอยูคู่่กบัคนไทยมานาน ... 
 
Google page 17 

1. คาสโินออนไลน์ | CASINO ONLINE 777 
www.casino-online777.com/tag/คาสโินออนไลน์ - แคช 
11 ม.ีค. 2011 – เดก็หรอืเยาวชนไทยในทุกวนัน้ีนัน้กม็หีลากหลายรปูแบบแต่ละคนลกัษณะของนิสยัการ ... ดกีนั มา
บา้งแลว้เพราะการเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาตัง้นานมากแลว้ ... 

2. Holiday Palace Online « SBOBET ASIA กฬีาออนไลน์ เดมิพนับอล แทง ... 
www.stsbet-asia.com/holiday-palace-online/ - แคช 
6 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

3. ความบนัเทงิทีเ่รยีกว่าการพนนั 2 | The FiFa 2010 
neurohumor.com/ความบนัเทงิทีเ่รยีกว่า-2 - แคช 
27 ม.ีค. 2011 – การเล่นพนนักเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่ดผีดิต่อกฎหมายในประเทศไทยมากเล่นการเล่นพนนัจะมปีญัหา ต่างๆ ... 
ทีส่รา้งความเสยีหายใหแ้ก่ในสงัคมไทยเป็นอย่างมากการเล่นการพนนัก่อใหเ้กดิ ปญัหาต่อสงัคม ... วเิคราะหห์ลงัเกม
ไฮไลทฟุ์ตบอลคู่เชลซเีสมอเบอรม์ิง่แฮม (2) ... 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ประมวลคําศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 



136 

 

4. casino online » Blog Archive » สถานบนัเทงิการพนนั 
www.sanalhukumet.com/?p=100 - แคช 
30 พ.ค. 2011 – การเล่นพนนัทุกคนคงจะรูจ้กัการเล่นไพ ่แต่การเล่นไพ่ในทุกวนัน้ีนัน้ไมต่อ้งไปเล่น ... ใหก้บัตวั ของผู้
เล่นแต่การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยเรามานานมากแลว้แต่การ ... 

5. Blog casino online | การพนนั 
blog.siam-vegas.com/tag/การพนนั/ - แคช 
9 ก.ย. 2011 – ถา้พดูถงึการเล่นพนนัแลว้ใครหลายๆคนอาจจะชอบเพราะการเล่นพนนันัน้จะมเีงนิหรอืสิง่ของ ทีม่คี่า
เป็นรางวลัการเล่นทุกครัง้ การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ... 

6. พระพุทธศาสนา : กระบวนทศัน์ในแกป้ญัหาวกิฤตกิารเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ... 
www.watsamrong.com/tamma3.htm - แคช 
ปุรสิเมธะ ฉลาดสามารถในการบ ารุงคน สง่เสรมิคดัเลอืกคนมาท างานใหเ้หมาะสมกบัความ รูค้วามสามารถของเขาและ
การ ..... 3) เวน้จากความเป็นนกัเลงเล่นการพนนั .... สภาพของ สงัคมไทยปจัจุบนั นบัวนัยิง่เลวรา้ยลงทุกท ีตลอดทัง้
ปญัหาทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง ..... รกัอย่างนี้มเีพื่อต่างเพศอย่างนี้มจีุดหมายทีแ่น่นอนเพื่อจรรโลงชวีติคู่
หรอืชวีติ ครอบครวัอย่างนี้ ... 

7. สลอ็ต « GClub Easy คาสโิน บาคาร่า 
www.gclubeasy.com/tag/สลอ็ต/ - แคช 
3 เม.ย. 2011 – วนัจนัทร,์ มกราคม 4th, 2010. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที่
เกีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

8. เวบ็พนนัออนไลน์ - SBOBET สมคัรแทงบอล SBOBET ASIA แทงบอล ... 
leadingpharmacysite.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

9. สงัคมไทย -- ขา่วสงัคมไทย 6 ก.พ. 2012 00:00 น. 
www.ryt9.com/general/tag/สงัคมไทย/2012-02-06-00:00:29/ 
6 ก.พ. 2012 – บางเขน * "เฉลมิ" โชวภ์มูดิอกเตอรด์า้นกฎหมาย สอน "เสีย่อ่าง" เอาผดิบ่อนพนนัตอ้งจบัขณะ เล่น 
ยอมรบัการพนนัคู่สงัคมไทยปราบยาก แบะท่าไฟเขยีวใหต้ัง้ตูม้า้ ... 

10. แทงบอล « ชวีติของนกัแทงบอล 
sshlib.com/tag/แทงบอล/page/4 
ไซตน์ี้อาจเป็นอนัตรายต่อคอมพวิเตอรข์องคุณ 
และสาเหตุทีเ่ดก็เหล่านี้เล่นการพนนักเ็น่ืองจากความเหงาและกม็เีวลาว่างมาก ... ในเกมที ่16 นี้ มคีู่พลกิลอ็คกนัหลาย
คู่ดว้ยกนั ใครทีแ่ทงบอลทมีต่อ อาจตอ้งผดิหวงัหลายคูท่เีดยีว .... ดเูหมอืนว่าสงัคมไทยนัน้ยงัคงมคีวามคดิและทศันคติ
กบัการพนนัในแง่รา้ย ... 
  
Google page 18 

1. บ่อนการพนนัออนไลน์ในสงัคมไทย ตอน 3|ขา่วประเดน็รอ้น 
muangthai.premierbestbuys.com/tour-thailand-4377.html - แคช 
12 พ.ค. 2011 – ขอ้มลูเกีย่วกบั:บ่อนการพนนัออนไลน์ในสงัคมไทย ตอน 3 ... เวปเกมสจ์บัคู ่เกมจบัคู่ถอืว่าเป็น เกม
คลาสสคิเกมสห์นึ่งทีม่กีารเล่นกนัมาอย่างต่อเนื่อง (2011-10-27) ... 
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2. ภยัจากโลกไซเบอร ์
isaraphat.blogspot.com/ - แคช 
8 ส.ค. 2010 – ปญัหาการพนนัฟุตบอลเป็นปญัหาทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานแลว้ เน่ืองจากกฬีาฟุตบอลเป็น กฬีายอด
นิยมของเมอืงไทย บางคนเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุก ... 

3. เล่นการพนนับนอนิเตอรเ์น็ตผดิกฎหมายหรอืไม่ « Casino Online 
www.xmhanway.com/?p=156 - แคช 
25 ก.ค. 2011 – "การพนนั" ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรือ่งน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

4. เสวนาเครอืขา่ยตา้นพนนั แฉคนไทยตดิหวยใตด้นิอนัดบั 1 - News Station - ขา่ววนัน้ี ... 
www.youtalen.com/forum/.../%7Bthzaathread%7D-2015-1-1.ht... - แคช 
10 ต.ค. 2011 – เสวนาเครอืขา่ยรณรงคห์ยุดพนนั เผยขอ้มลูสดุอึง้! คนตดิหวยใตด้นิอนัดบั 1 ระบุผ ู. ... แมฝ้า่ย ทีเ่หน็
ดว้ยจะอา้งว่า การพนนัเป็นสิง่ทีม่อียู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ... 

5. เวบ็พนนัออนไลน์ - แทงบอลสเตป็ SBOBET แทงบอลชุด วธิแีทงบอลสเตป็ ... 
kodufoorum.net/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - เอสโตเนีย - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

6. คนรกัมอืถอื I-Phonerebelsim - Part 2 
iphonerebelsim.com/page/2 - แคช 
ผลแทงบอลออนไลน์ ไทยลกี คู่ของฉลามบุกชนะกเิลน (ตอน2). Date: 2012.01.10 | Category: .... การเล่นพนนัในทุก
วนัน้ีนัน้ก าลงัเป็นปญัหากบัสงัคมในประเทศไทยของเรา อย่างมาก ... 

7. การพนนั แทงบอล อยูคู่่สงัคมไทยมานานแลว้ | SBOBET : แทงบอล 
แทงบอล.emall-usa.com/?p=486 - แคช 
การพนนั แทงบอล อยูคู่่สงัคมไทยมานานแลว้. Posted on December 16, 2011 by. การ เล่นพนนั แทงบอล นัน้อยู่คู่
กบัประเทศไทยมานานมากแลว้ ... 

8. กฎหมายการพนนัในเมอืงไทย | Blog Casino1988 
blog.casino1988.com/กฎหมายการพนนัในเมอืงไท/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

9. เวบ็พนนัออนไลน์ - SBOBET แทงบอลออนไลน์ พนนับอล สมคัรสมาชกิ ... 
corporatesoccer.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

10. Baccarat-bets.info 
www.baccarat-bets.info/ - แคช 
2 วนัก่อน – การพนนัทุกวนัน้ีมหีลายรปูแบบส าหรบันกัพนนัมากมายทัง้คนทีช่อบเล่นเกมสพ์นนัอยู่หน้า ... ทุกวนัน้ีใน
สงัคมไทยมสีิง่มอมเมา ทีเ่ป็นการยัว่ยุเยาวชนใหห้ลงผดิหลายๆ สิง่ หลาย ๆ ... กรุงเทพมหานครเจอกบันครราชสมีา 
คู่นี้ใน 90 นาท ีท าอะไรกนัไมไ่ดเ้สมอกนั ... 
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Google page 19 
1. การวจิยัครัง้นี้เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนัsbobet | holidaypalace คาส ิ... 

www.rich-88.net/การวจิยัครัง้นี้เป็นเร/ - แคช 
13 ก.พ. 2012 – ... การพนนัเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ... เพราะไม่ว่าสภาพสงัคมและวฒันธรรมจะ 
เปลีย่นแปลงไปอย่างไรการพนนักย็งัคงอยู่คู่สงัคมไทยเรื่อยมา ... 

2. กบัสงัคมไทย 
support.iz.vc/กบัสงัคมไทย/6/ - แคช 
คุณประโยชน์จากอคูเูลเล่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมไทยอกีประการกค็อื อคูเูลเล่สามารถใชเ้ป็น ... การพนนักบัมุมมองของ
สงัคมไทย | SEO ผลบอลสด Superstitionclub.com. 1 ธ.ค. 2011 . 

3. เดมิพนักฬีา | GClub คาสโินออนไลน์ สมคัร GClub Casino สมคัรเล่นบาคาร่า ... 
dpaslac.org/tag/เดมิพนักฬีา/page/2/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

4. เล่นคาสโินออนไลน์ ตอนแรก - Gclub คาสโินออนไลน์ 
go2gclub.com/เล่นคาสโินออนไลน์-ตอนแร - แคช 
19 ม.ิย. 2011 – การเล่นการพนนัการพนนัทุกวนัน้ีนัน้มหีลายอย่างหลายชนิด. ... การเล่นการพนนัการพนนั ทุกวนัน้ี
นัน้มหีลายอย่างหลายชนิด การเล่นการพนนันัน้อยู่คนกบัคนเรานัน้มานานพอสมควร ... ในสงัคมไทยเราการเล่นการ
พนนักเ็ป็นจุดเริม่ตน้ของปญัหาต่างๆและการพนนัทีก่ าลงัเป็น ... เพราะเป็นการแทงบอลคู่เดยีวจบเสยีกค็อืเสยีเลยและ
ถา้เล่นไดก้จ็ะไดเ้งนิมาก ... 

5. เวบ็พนนัออนไลน์ - เวบ็พนนับอล ทดลองเล่น IBCBET พนนับอลผ่านเน็ต ... 
gits2010pdexcil.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

6. เวบ็พนนัออนไลน์ | สมคัร SBOBET ขัน้ต ่า 500 บาท ทางเขา้ แทงฟุตบอล ... 
yosoymorantista.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

7. กบัฟุตบอล กบัยบูซี ีกบัการพนนั 
www.redarmyfc.com/print,287.html - แคช 
25 ส.ค. 2005 – กบัฟุตบอล กบัยบูซี ีกบัการพนนั. ... เขาพรอ้มทีจ่ะบรกิารใหฟ้รีๆ  เพื่อช่วยดนัสงัคมไทยใหม้นั " สงู" 
ขึน้มากกว่าเดมิ ... การพนนัมนัเป็นสิง่ทีคู่่คนไทยมานานแลว้ล่ะ ... 

8. การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย ตอนจบ | Gclub World Casino คาสโิน ... 
accbet.com/การเปลีย่นแปลงของสงัคม-2 - แคช 
14 ม.ีค. 2011 – หลายคนนัน้เล่นเพื่อเป็นการหาแฟนหรอืหาคู่นัน้เองและนัน้กเ็ป็นสาเหตุหนึ่ง ... และเงนิมหีรอืที ่ใคร
จะไม่อยากไดก้ารเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้และ ... 

9. เวบ็พนนัออนไลน์ - พนนัฟุตบอลออนไลน์ เล่นพนนับอลออนไลน์ เวบ็แทงบอล ... 
iasochiropractic.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
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10. casino online » 2011 » August 
www.aip-italia.com/?m=201108 - แคช 
29 ส.ค. 2011 – ถา้ พดูถงึการเล่นพนนัแลว้ใครหลายๆคนอาจจะชอบเพราะการเล่นพนนันัน้จะมเีงนิหรอื ... การ เล่น
พนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้แต่ในสมยัก่อนนัน้ผูค้น ... 
 
Google page 20 

1. การเสรมิสรา้งพลงัทางศลีธรรมในสงัคมไทย (๑) | คลงัขอ้มลู คอลมัน์ประชาไท 
www.prachatai.com › Home › Blogs › u65's blog - แคช 
31 ก.ค. 2006 – เมอืงไทยในอดตีนัน้ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีม่มีาตรฐานทางศลีธรรมค่อนขา้งสงู .... จนเกดิค่านิยม เปลีย่น
คู่ แลกคู ่หรอืไล่ล่าหาคู่นอนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ... และคาดว่าจ านวนเงนิทีป่ระชาชนตอ้งสญู เสยีใหก้บัการพนนัฟุตบอลสงู
ถงึ ๑๒,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ ลา้นบาทต่อปี ... 

2. เวบ็พนนัออนไลน์ | GClub Casino สมคัร GClub เล่นบาคาร่า คาสโินจคีลบั ทีน่ี่ 
appdb.org/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

3. พนนับอล เสีย่งโชคบอลโลก มหกรรมฟุตบอลโลก 2010 เยาวชนกบัการพนนั ... 
www.azooga.com/content_detail.php?cno=854 - แคช 
ผลส ารวจ “พนนับอล” ภยัมดืเรือ้รงัมอมเมาเยาวชน พบเดก็ไทยตัง้ตารอเสีย่งโชคบอลโลก ... “ การพนนับอล” ที่
กลายเป็นปญัหาซ ้าซากทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมมาโดยตลอด ... หากเพราะ“การพนนั บอล” เป็นภยัมดืทีม่อมเมาและสรา้ง
ปญัหาทีเ่รือ้รงัใหก้บัสงัคมไทยมายาวนานและปรากฏ ... 

4. เวบ็พนนัออนไลน์ - เวบ็คาสโินออนไลน์ วธิเีล่นคาสโิน ทดลองเล่นคาสโิน ... 
mesonsantarosa.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

5. การพนนั | GClub True คาสโิน 
www.gclubtrue.com/tag/การพนนั/ - แคช 
วนัจนัทร,์ มกราคม 4th, 2010. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

6. การพนนั | Royal1688 คาสโินออนไลน์ 
www.royal1688.org/tag/การพนนั/ - แคช 
14 ธ.ค. 2009 – “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... ตามกฎหมายแบง่แยกการพนนัออก เป็น 
2 ประเภทโดยแยกออกเป็นบญัช ีก. และบญัช ีข. 

7. เล่นพนนัออนไลน์ ผดิหรอืไม่ | สโมสร คาสโิน บาคาร่า 
www.smo69.com/เล่นพนนัออนไลน์-ผดิหรอื/ - แคช 
4 ม.ค. 2010 – เล่นพนนัออนไลน์ ผดิหรอืไม่. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที่
เกีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 
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8. เวบ็พนนัออนไลน์ | สมคัร SBOBET แทงบอลชุด สมคัรสมาชกิ SBOBET เล่น ... 
laetuscorpus.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

9. เล่นพนนัออนไลน์ ผดิหรอืไม่ « Holiday Palace บาคาร่า 
www.holiday-palaces.com/เล่นพนนัออนไลน์-ผดิหรอื/ - แคช 
4 ม.ค. 2010 – เล่นพนนัออนไลน์ ผดิหรอืไม่. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที่
เกีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

10. casino online » 2010 » September 
www.ajansmalatya.com/?m=201009 - แคช 
28 ก.ย. 2010 – เป็นทีท่ราบกนัดวี่า “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่ว กบัเรื่อง
น้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 
 
Google page 21 

1. admin | การพนนั 
buarga.com/?author=1 - แคช 
2 วนัก่อน – การพนนักบัคาสโิน ก่อนอื่นผมขอแนะน าตวัก่อนนะครบั ผมมชีื่อว่า “สหิา นาโคก” หรอืฉายาใน วงการ .... 
การพนนักบัคนไทย คงรูก้นัดวี่า “การพนนั” อยู่คู่กบัคนไทยมานานมากจากเท่าทีรู่ม้า ... ในการเล่นในสงัคมไทยมาเป็น
เวลายาวนาน เช่น การเล่นการพนนั ... 

2. สงัเกตอาการโรคตดิพนนั | Thaihealth.or.th 
www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/16106 - แคช 
6 ก.ค. 2010 – การพนนัดจูะเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมมนุษยม์าชา้นานไม่เวน้แมแ้ต่สงัคมไทย คนไทยสามารถ เล่นพนนั
ไดง้่ายหลายรปูแบบ ทุกเพศ ทกุวยั แมว้่าสงัคมจะสรา้งกฎหมาย ... 

3. บทความคาสโิน « Casino Online 
www.imagingphotographics.com/?cat=29 - แคช 
ตอนแรกทีเ่ล่นการพนนัอาจจะรูส้กึถงึความสนุกสนานและเพลดิเพลนิกจ็รงิแต่ถา้เมื่อไหร่ทีพ่บ ... กลบัมาใหก้บัตวัของผู้
เล่นแต่การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยเรามานานมากแลว้แต่การ ... 

4. การพนนั | Ruby888 ไพ่สามกอง 
www.ruby888.info/tag/การพนนั/ - แคช 
14 ธ.ค. 2009 – วนัจนัทร,์ มกราคม 4th, 2010. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที่
เกีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

5. เวบ็พนนัออนไลน์ - Dean Casino 
deancasino.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

6. GClub Casino สมคัร GClub เล่นบาคาร่า « IBC IBCBET แทงฟุตบอล เล่น ... 
www.nicedigg.com/gclub-casino-สมคัร-gclub-เล่นบาคาร่า/ - แคช 
5 เม.ย. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 
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7. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน | IBCBET 
sbbt0506.com/“การพนนั”-ถอืเป็นสิง่ท/ี - แคช 
19 พ.ย. 2011 – วเิคาะหบ์อล ผลบอล แทงบอลแบบเซยีน ไปกบัเรา ... “[รงัสสีงู] จะเกดิขึน้โดยการฉายรงัสทีีป่ นเป้ือน 
... “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน ... 

8. casino online » 2010 » December 
www.pcbsdewegwijzer.com/?m=201012 - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

9. ปาจงิโกะ | GClub VIP คาสโินออนไลน์ บาคาร่า 
www.gclubvip.com/tag/ปาจงิโกะ/ - แคช 
14 ธ.ค. 2009 – ก่อนอื่นคงตอ้งเขา้ใจกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนนัเป็นของคู่กนั คนสมยัก่อน ( กระทัง่ สมยันี้
ตาม ตจว. ) กน็ิยมเล่นกดัปลา ชนไก่กนัเป็นกจิกรรมยามว่างอยู่แลว้ ... 

10. โจ๋ไทยตดิ"ทีส่ดุในโลก"คู่นอนมากกว่า1!! | Yenta4 Webboard 
webboard.yenta4.com › บอรด์เยน็ตาโฟว ์› หอ้งนัง่เล่น - แคช 
16 ม.ิย. 2008 – นกัวชิาการชี ้3 ปจัจยั ยาเสพตดิ-วฒันธรรมการใชช้วีติ-พืน้ทีเ่สีย่ง ท าโจ๋ไทย "ชอ็ปไว ... งาน วจิยั
เรื่องเดก็ในสงัคมไทยไมว่่าจะผ่านไปกีปี่กว็นอยู่กบัประเดน็เดมิๆ ไม่ฟุม่เฟือยกต็ดิยา ตดิ เซก็ส ์มพีฤตกิรรมรุนแรง เล่น
การพนนั ท าแทง้ ตดิโรคเอดส ์เปลีย่นคู่นอน ... 
 
Google page 22 

1. เวบ็พนนัออนไลน์ - เล่นบาคาร่าออนไลน์ วธิเีล่นบาคาร่าออนไลน์ กตกิาบาคาร่า ... 
ppmfebugm.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

2. เวบ็พนนัออนไลน์ | SBOBET ทีน่่าเชื่อถอื สมคัร SBOBET ASIA แทงบอล ... 
siluriformes.org/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

3. บทความคาสโินออนไลน์ | CASINO 
www.1bet88.com/blog/?cat=22 - แคช 
14 ก.ค. 2011 – ไมว่่าจะเป็นการเล่นพนนัฟุตบอลหรอืแมก้ระทัง่การเล่นไพ่ทุกวนัน้ีการพนนักม็กีาร ... เล่นหรอื เคย
เหน็กนัมามัง่แลว้เพราะการเล่นการพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยเรามา ... 

4. แง่ดขีองการพนนักบัยุคสมยัทีเ่ปลีย่นไป | CASINO THAI 888 
www.casino-thai888.com/?p=34 - แคช 
12 ม.ค. 2011 – การพนนันบัว่าเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่บา้นเมอืงไทยมาชา้นาน เป็นกจิกรรมอย่างหนึ่งทีถ่อืไดว้่าม ีบทบาทกบั
คนไทยมาแต่โบราณ ถอืไดว้่าการพนนัเป็นความบนัเทงิอย่างหนึ่ง ... 

5. เวบ็พนนัออนไลน์ - วธิเีล่นคาสโินออนไลน์ ทดลองเล่นคาสโิน GClub เล่นผ่าน ... 
cineargento.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
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6. เวบ็พนนัออนไลน์ - บาคาร่าออนไลน์ เวบ็เล่นบาคาร่า สมคัรบาคาร่าออนไลน์ ... 
climatebasics.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

7. ประวตัเิป็นมา การพนนั ในประเทศไทย 
www.casino4club.com/index.php?topic=3698.0 - แคช 
14 พ.ย. 2011 – เพราะว่าประเทศไทย คนไำ าทยเรามกีารพนนัคู่กบัสงัคมมาตัง้แต่โบราณรุ่นทวดเรากนั ... พนนั นัน้
มาจากจนีอกีทอดนึงเรามาอ่านประวตักิารพนนัในไทยกนัดกีว่าครบั ... 

8. casino-th.org » Blog Archive » การพนนัอยู่คู่สงัคมไทยมานานแลว้ 
www.casino-th.org/การพนนัอยู่คู่สงัคมไทย/ - แคช 
7 ธ.ค. 2011 – Posted by sportclub4u. การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้ แต่ในสมยัก่อน นัน้ผูค้น
สามารถเล่นการพนนัไดอ้ย่างเปิดเผย ... 

9. เวบ็พนนัออนไลน์ - แทงบอลออนไลน์ SBOBET แทงฟุตบอล สมคัรแทงบอล ... 
iubaghdad.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

10. การพนนั « holiday palace casino 
holidaypalace.in.th/tag/การพนนั/ - แคช 
“การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบั อยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบั
มากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
 
Google page 23 

1. นกัวชิาการ-ภาคปชช. จวกยบั! พ.ร.บ.การพนนัฯ ไมช่่วยสงัคมดขีึน้ เตรยีมเสนอ ... 
news.paidoo.net/read.php?id=4512140 - แคช 
22 ม.ค. 2012 – การพนนัผ่าน หวยถูกกฎหมาย รฐัไดภ้าษ ีสงัคมไดอ้ะไร? ... เขา้มาเป็นผูก้ าหนด ยุทธศาสตร ์ทศิทาง 
และนโยบาย เกีย่วกบัเรื่องการพนนัในสงัคมไทยทัง้หมด 3. 

2. เล่นการพนนับนอนิเตอรเ์น็ตผดิกฎหมายหรอืไม่ 
www.student.in.th/article/articles.php?art_id=97&start=1 - แคช 
23 ม.ค. 2009 – "การพนนั" ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนี้ทีใ่ชบ้งัคบั อยู่
ในปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

3. เล่นพนนัออนไลน์ ผดิหรอืไม่ | GClub FC คาสโินออนไลน์ 
www.gclubfc.com/เล่นพนนัออนไลน์-ผดิหรอื/ - แคช 
4 ม.ค. 2010 – เล่นพนนัออนไลน์ ผดิหรอืไม่. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที่
เกีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

4. เวบ็พนนัออนไลน์ - รเูลต็ออนไลน์ เล่นรเูลต็ออนไลน์ เกมสร์เูลต็คาสโิน ทดลอง ... 
masstwisters.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
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5. luatomag.com | ??????????????????????? | Page 3 
lautomag.com/ขอ้ดขีองเรื่องอยา่งว่า-4/feed/?...3 - ฝรัง่เศส - แคช 
22 ส.ค. 2011 – ... แต่เดก็บางคนนัน้เหน็แลว้อยากรูว้า่การเล่นพนนัออนไลน์นัน้เล่นยงัไงและในแต่ละ ... เองและ เงนิมี
หรอืทีใ่ครจะไม่อยากไดก้ารเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ... 

6. หวยใตด้นิ กบัสงัคมไทย - กรู ู
guru.google.co.th/guru/b-thread?force=1&tid...table... - แคช 
16 ม.ีค. 2010 – ... woodmemory. ค าตอบ. 1 จาก 6. มนัเป็นของคู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานนบัตัง้แต่ บรรพบุรษุ 
เพราะฉนัน้ ... การพนนัทีม่เีจา้มอืเป็นคนได ้และคนเล่นสว่นใหญ่ถูกกนิ ... 

7. เวบ็พนนัออนไลน์ - จคีลบัคาสโิน ทดลองเล่น GClub จคีลบัออนไลน์ บาคาร่าจ ี... 
lms2006.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - สหรฐัอเมรกิา - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

8. เทศกาลฟุตบอลลกี เทศกาลพนนัฟุตบอล 
www.nidambe11.net/ekonomiz/2010q3/2010August26p5.htm - แคช 
26 ส.ค. 2010 – การเล่นพนนัฟุตบอลนัน้มมีายาวนานในสงัคมไทย หลกัฐานชิน้ส าคญัทีส่ามารถยนืยนัไดค้อื ... เงนิ
รางวลัทีจ่ะไดห้รอืเสยีในแต่ละคูข่ ึน้กบัอตัราต่อรองของแต่ละคู่แขง่ขนั ... 

9. คดิเหน็อย่างไรกบัการเปิดพนนัไทยลกี !!! 
www.cheerthaipower.com/webboard/index.php?topic=2156.20;... 
16 ม.ีค. 2009 – เบื่อจะพดูกบัพวกปากว่าแต่ตาขยบิ สงัคมไทยทุกวนัน้ีเป็นอย่างไร หวยเถื่อน บอลเถื่อน บ่อน ไพ่ ... 
ผมไมไ่ดย้กย่องการพนนัเหล่านี้ใหม้บีทบาทขบัเคลื่อนฟุตบอลไทยแต่อย่างใด ... 1 ครัง้ (1 ครัง้อาจจะแทงไดห้ลายคู่)
และจ ากดัจ านวนวงเงนิในการแทงต่อคู่ ... 

10. บาคาร่าออนไลน์ « Royal1688 Casino เล่นคาสโินออนไลน์ ทีไ่หนด ี
www.golden666-casino.com/tag/บาคาร่าออนไลน์/ - แคช 
22 ม.ีค. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 
 
Google page 24 

1. ทางเขา้ 3MBET MMMBET « Princess Casino Online เล่นบาคาร่าผ่าน ... 
www.princess-casino-online.com/ทางเขา้-3mbet-mmmbet/ - แคช 
3 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

2. ส านกัขา่วอามาน || ฟุตบอลโลก การพนนัและหลกัการการตามศาสนธรรม (พุทธ ... 
thai.amannews.org/view/view.php?id=691 - แคช 
19 ม.ิย. 2010 – ... มหกรรมกฬีา ครัง้นี้ อนัเนื่องมาจาก"การพนนั" คอืวฒันธรรมพืน้ฐาน ของคนไทย(หลายคน ถงึแม้
จะเป็นเมอืงพทุธ) แต่โบราณ ทีม่นัยงัอยูคู่่กบัความสงัคมไทย ... 

3. การเสีย่งโชค แทงบอล อยู่คู่สงัคมไทยมานานแลว้ | SBOBET | SBO | แทง ... 
sbobet.havokrecords.com/?p=1794 - แคช 
การเสีย่งโชค แทงบอล อยู่คู่สงัคมไทยมานานแลว้. Author: , December 16, 2011, Leave a comment. การเล่นพนนั
ขนัต่อ แทงบอล นัน้อยู่คู่กบัเมอืงไทยมานมนานมากแลว้ ... 
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4. มองการพนนัในเชงิบวก 
www.pailinwebboard.com/index.php?topic=983.0;wap2 - แคช 
มองการพนนัในเชงิบวก. (1/1). myfamily: การพนนัในสงัคมชาวไทยอยู่คู่กนัมาอยา่งยาวนาน การพนนัจดัไดว้่าเป็น
ความบนัเทงิอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการชนไก่ กดัปลา บ่อนเบีย้ ... 

5. เวบ็พนนัออนไลน์ - Holiday Casino Online คาสโินฮอลเิดย ์ฮอลเิดย ์... 
hotel-ballt.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

6. เวบ็พนนัออนไลน์ - วธิแีทงบอล SBOBET เวบ็สมคัร SBO แทงบอล ... 
shaoertv.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

7. ฟุตบอลโลกฟีเวอร ์และ สิง่ทีแ่ตกต่างในสงัคมไทย 
www.free-webboard.com/view.php?nm=huahin168&qid=29 - แคช 
9 ก.ค. 2010 – ช่วง นี้เป็นหว้งเวลาทีค่นไทยลว้นใหค้วามสนใจกบัการแขง่ขนัฟุตบอลโลก ... เพื่อลุน้เชยีรค์ู ่ระหว่าง 
อารเ์จนตน่ิา กบั เยอรมนัณี ไมว่า่จะเป็นในตลาดโตรุ้่ง ทางลงทะเล ... ปฏเิสธ ไมไ่ด ้เช่นกนัว่า ความสนุกสนานที่
เกดิขึน้ ย่อมม ีการพนนัมาเจอืปนดว้ยเสมอๆ ... 

8. เวบ็พนนัออนไลน์ - เวบ็เดมิพนักฬีา เดมิพนัออนไลน์ เล่นพนนัผ่านเน็ต การ ... 
bingoparty.biz/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

9. Blog casino online | บาคาร่า | Page 2 
blog.siam-vegas.com/tag/บาคาร่า/page/2/ - แคช 
27 ส.ค. 2011 – ถา้พดูถงึการเล่นพนนัแลว้ใครหลายๆคนอาจจะชอบเพราะการเล่นพนนันัน้จะมเีงนิหรอืสิง่ของ ทีม่คี่า
เป็นรางวลัการเล่นทุกครัง้ การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ... 

10. อนาคตของเดก็ไทย 1 | CASINO ONLINE 777 
www.casino-online777.com/อนาคตของเดก็ไทย-1 - แคช 
11 ม.ีค. 2011 – เดก็หรอืเยาวชนไทยในทุกวนัน้ีนัน้กม็หีลากหลายรปูแบบแต่ละคนลกัษณะของนิสยัการ ... ดกีนั มา
บา้งแลว้เพราะการเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาตัง้นานมากแลว้ ... 
 
Google page 25 

1. ทางเขา้ 3MBET MMMBET « Princess Casino Online เล่นบาคาร่าผ่าน ... 
www.princess-casino-online.com/ทางเขา้-3mbet-mmmbet/ - แคช 
3 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

2. ส านกัขา่วอามาน || ฟุตบอลโลก การพนนัและหลกัการการตามศาสนธรรม (พุทธ ... 
thai.amannews.org/view/view.php?id=691 - แคช 
19 ม.ิย. 2010 – ... มหกรรมกฬีา ครัง้นี้ อนัเนื่องมาจาก"การพนนั" คอืวฒันธรรมพืน้ฐาน ของคนไทย(หลายคน ถงึแม้
จะเป็นเมอืงพทุธ) แต่โบราณ ทีม่นัยงัอยูคู่่กบัความสงัคมไทย ... 
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3. การเสีย่งโชค แทงบอล อยู่คู่สงัคมไทยมานานแลว้ | SBOBET | SBO | แทง ... 
sbobet.havokrecords.com/?p=1794 - แคช 
การเสีย่งโชค แทงบอล อยู่คู่สงัคมไทยมานานแลว้. Author: , December 16, 2011, Leave a comment. การเล่นพนนั
ขนัต่อ แทงบอล นัน้อยู่คู่กบัเมอืงไทยมานมนานมากแลว้ ... 

4. มองการพนนัในเชงิบวก 
www.pailinwebboard.com/index.php?topic=983.0;wap2 - แคช 
มองการพนนัในเชงิบวก. (1/1). myfamily: การพนนัในสงัคมชาวไทยอยู่คู่กนัมาอยา่งยาวนาน การพนนัจดัไดว้่าเป็น
ความบนัเทงิอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการชนไก่ กดัปลา บ่อนเบีย้ ... 

5. เวบ็พนนัออนไลน์ - Holiday Casino Online คาสโินฮอลเิดย ์ฮอลเิดย ์... 
hotel-ballt.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

6. เวบ็พนนัออนไลน์ - วธิแีทงบอล SBOBET เวบ็สมคัร SBO แทงบอล ... 
shaoertv.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

7. ฟุตบอลโลกฟีเวอร ์และ สิง่ทีแ่ตกต่างในสงัคมไทย 
www.free-webboard.com/view.php?nm=huahin168&qid=29 - แคช 
9 ก.ค. 2010 – ช่วง นี้เป็นหว้งเวลาทีค่นไทยลว้นใหค้วามสนใจกบัการแขง่ขนัฟุตบอลโลก ... เพื่อลุน้เชยีรค์ู ่ระหว่าง 
อารเ์จนตน่ิา กบั เยอรมนัณี ไมว่า่จะเป็นในตลาดโตรุ้่ง ทางลงทะเล ... ปฏเิสธ ไมไ่ด ้เช่นกนัว่า ความสนุกสนานที่
เกดิขึน้ ย่อมม ีการพนนัมาเจอืปนดว้ยเสมอๆ ... 

8. เวบ็พนนัออนไลน์ - เวบ็เดมิพนักฬีา เดมิพนัออนไลน์ เล่นพนนัผ่านเน็ต การ ... 
bingoparty.biz/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

9. Blog casino online | บาคาร่า | Page 2 
blog.siam-vegas.com/tag/บาคาร่า/page/2/ - แคช 
27 ส.ค. 2011 – ถา้พดูถงึการเล่นพนนัแลว้ใครหลายๆคนอาจจะชอบเพราะการเล่นพนนันัน้จะมเีงนิหรอืสิง่ของ ทีม่คี่า
เป็นรางวลัการเล่นทุกครัง้ การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานาน ... 

10. อนาคตของเดก็ไทย 1 | CASINO ONLINE 777 
www.casino-online777.com/อนาคตของเดก็ไทย-1 - แคช 
11 ม.ีค. 2011 – เดก็หรอืเยาวชนไทยในทุกวนัน้ีนัน้กม็หีลากหลายรปูแบบแต่ละคนลกัษณะของนิสยัการ ... ดกีนั มา
บา้งแลว้เพราะการเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาตัง้นานมากแลว้ ... 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ประมวลคําศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 



146 

 

Google page 26 
 

1. การพนนั แทงบอล อยู่คู่เมอืงไทยมาเป็นเวลายาวนานแลว้ – SBOBET : แทง ... 
sbobet.dispdts.com/การพนนั-แทงบอล-อยู่คู่เม/ - แคช 
16 ธ.ค. 2011 – การเล่นทา้พนนั แทงบอล นัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานมากแลว้ แต่ในครัง้หลงันัน้ประชา สามารถ
เล่นการเดมิพนัไดอ้ย่างแสดงตน ... 

2. Casino Gclub หากประเทศไทยจ าตอ้งม ี| Gclub World 
gclubworld.com/casino-gclub-หากประเทศไทยจ าตอ้งม/ี - แคช 
10 ม.ค. 2012 – ... ไทยจ าเป็นเพยีงใดกบัการเปิดคาสโิน Gclub ไม่กบ็่อนการพนนัทีถู่กกฏหมาย ... สงัคมไทย กบั
การเดมิพนัเป็นของคู่กนั คนโบราณกาล กน็ิยมเล่นกดัปลา ... 

3. ความบนัเทงิทีเ่รยีกว่าการพนนั 1 | The FiFa 2010 
neurohumor.com/ความบนัเทงิทีเ่รยีกว่า - แคช 
20 ม.ีค. 2011 – การเล่นพนนัคอืความบนัเทงิอย่างหนึ่งเพราะสามารถท าใหใ้ครหลายๆคนนัน้เกดิ ... กบัตวัของ ผูเ้ล่น
แต่การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยเรามานานมากแลว้แต่การเล่น ... 

4. การพนนั แทงบอล อยูคู่่ชาตไิทยมานานมากแลว้ | SBOBET-แทงบอล 
แทงบอล.productost.com/การพนนั-แทงบอล-อยู่คู่ชา/ - แคช 
16 ธ.ค. 2011 – Tags: แทงบอล. การเล่นพนนัขนัต่อ แทงบอล นัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานมนานมากแลว้ แต่ใน สมยั
เก่านัน้หมู่คนสามารถเล่นการเดมิพนัไดอ้ย่างเผย ... 

5. แกป้ญัหาพนนับอล(16/8/48) - หอ้งสมุดโรงพยาบาลศรธีญัญา 
www.dmh.go.th/sty_lib/news/view.asp?id=2467 - แคช 
16 ส.ค. 2005 – การพนนับอลกลายเป็นปญัหาอมตะไปแลว้ส าหรบัสงัคมไทยจากผลส ารวจของ ... เพราะว่า การพนนั
อยู่คู่กบัมนุษยผ์ูม้คีวามโลภประจ าอยู่ในจติใจของมนุษยท์ุกคน ... 

6. โรคตดิการพนนั - whiskyswork.com | สิง่ทีเ่ทา้ทุกคูต่อ้งการ 
whiskyswork.com/โรคตดิการพนนั/ - แคช 
26 ต.ค. 2011 – ... การพนนับอลโลกไงครบั กจิกรรมนี้แพร่ระบาดซมึลกึในสงัคมไทยมานานแลว้ ... คนทีเ่ล่น การ
พนนัจนถงึกบัเป็นโรค ทีเ่รยีกว่า โรคตดิการพนนั (Pathological ... 

7. ปญัหา ของ วยัรุ่น ใน สงัคม ไทย - โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุร ี... 
www.pccl.ac.th/external_newsblog.php?links=486 - แคช 
5 ม.ค. 2011 – ปจัจุบนัปญัหาของวยัรุ่นในสงัคมไทยรุนแรงและซบัซอ้นมากขึน้ เน่ืองจากการเปลีย่นแปลง อย่าง
รวดเรว็ทัง้ดา้นกายภาพ .... วยัรุ่นสมยัน้ี มกัมปีญัหาเกีย่วกบัการตดิเล่นเกมสต่์างๆ จนมาก เกนิไป ... ไดแ้ก่ 
ความสมัพนัธท์ีไ่มม่ัน่คง การเปลีย่นคู่หลายคน ..... ส าหรบัเกณฑว์นิิจฉยั คลา้ยผูต้ดิสารเสพตดิ และผูป้ว่ยทีต่ดิการ
พนนั ใชเ้วลานานขึน้ ... 

8. Gclub | GClub Wager Casino 
www.gclubwager.com/tag/gclub/ - แคช 
16 พ.ย. 2009 – ก่อนอื่นคงตอ้งเขา้ใจกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนนัเป็นของคู่กนั คนสมยัก่อน ( กระทัง่ สมยันี้
ตาม ตจว. ) กน็ิยมเล่นกดัปลา ชนไก่กนัเป็นกจิกรรมยามว่างอยู่แลว้ ... 

9. แทงพนนับอล « Royal1688 Casino Online เล่นบาคาร่า เวบ็ไหนด ี
www.golden666-online.com/tag/แทงพนนับอล/ - แคช 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ประมวลคําศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 



147 

 

6 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

10. การพนนักบัสงัคมไทย ตอนหนึ่ง | SOCCER 711 
www.soccer711.com/?p=61 - แคช 
21 ม.ีค. 2011 – การเล่นพนนัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสงัคมไทยมาเป็นเวลายาวนานแมป้จัจุบนัน้ีการเล่น ... การ แทงบอล
เตง็ หรอืการแทงบอลเดีย่ว การแทงเช่นน้ีคอืจะเลอืกเล่นเป็นคู่ ... 
 
Google page 27 
 

1. การพนนั แทงบอล อยู่คู่เมอืงไทยมาเป็นเวลายาวนานแลว้ – SBOBET : แทง ... 
sbobet.dispdts.com/การพนนั-แทงบอล-อยู่คู่เม/ - แคช 
16 ธ.ค. 2011 – การเล่นทา้พนนั แทงบอล นัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานมากแลว้ แต่ในครัง้หลงันัน้ประชา สามารถ
เล่นการเดมิพนัไดอ้ย่างแสดงตน ... 

2. Casino Gclub หากประเทศไทยจ าตอ้งม ี| Gclub World 
gclubworld.com/casino-gclub-หากประเทศไทยจ าตอ้งม/ี - แคช 
10 ม.ค. 2012 – ... ไทยจ าเป็นเพยีงใดกบัการเปิดคาสโิน Gclub ไม่กบ็่อนการพนนัทีถู่กกฏหมาย ... สงัคมไทย กบั
การเดมิพนัเป็นของคู่กนั คนโบราณกาล กน็ิยมเล่นกดัปลา ... 

3. ความบนัเทงิทีเ่รยีกว่าการพนนั 1 | The FiFa 2010 
neurohumor.com/ความบนัเทงิทีเ่รยีกว่า - แคช 
20 ม.ีค. 2011 – การเล่นพนนัคอืความบนัเทงิอย่างหนึ่งเพราะสามารถท าใหใ้ครหลายๆคนนัน้เกดิ ... กบัตวัของ ผูเ้ล่น
แต่การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยเรามานานมากแลว้แต่การเล่น ... 

4. การพนนั แทงบอล อยูคู่่ชาตไิทยมานานมากแลว้ | SBOBET-แทงบอล 
แทงบอล.productost.com/การพนนั-แทงบอล-อยู่คู่ชา/ - แคช 
16 ธ.ค. 2011 – Tags: แทงบอล. การเล่นพนนัขนัต่อ แทงบอล นัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานมนานมากแลว้ แต่ใน สมยั
เก่านัน้หมู่คนสามารถเล่นการเดมิพนัไดอ้ย่างเผย ... 

5. แกป้ญัหาพนนับอล(16/8/48) - หอ้งสมุดโรงพยาบาลศรธีญัญา 
www.dmh.go.th/sty_lib/news/view.asp?id=2467 - แคช 
16 ส.ค. 2005 – การพนนับอลกลายเป็นปญัหาอมตะไปแลว้ส าหรบัสงัคมไทยจากผลส ารวจของ ... เพราะว่า การพนนั
อยู่คู่กบัมนุษยผ์ูม้คีวามโลภประจ าอยู่ในจติใจของมนุษยท์ุกคน ... 

6. โรคตดิการพนนั - whiskyswork.com | สิง่ทีเ่ทา้ทุกคูต่อ้งการ 
whiskyswork.com/โรคตดิการพนนั/ - แคช 
26 ต.ค. 2011 – ... การพนนับอลโลกไงครบั กจิกรรมนี้แพร่ระบาดซมึลกึในสงัคมไทยมานานแลว้ ... คนทีเ่ล่น การ
พนนัจนถงึกบัเป็นโรค ทีเ่รยีกว่า โรคตดิการพนนั (Pathological ... 

7. ปญัหา ของ วยัรุ่น ใน สงัคม ไทย - โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุร ี... 
www.pccl.ac.th/external_newsblog.php?links=486 - แคช 
5 ม.ค. 2011 – ปจัจุบนัปญัหาของวยัรุ่นในสงัคมไทยรุนแรงและซบัซอ้นมากขึน้ เน่ืองจากการเปลีย่นแปลง อย่าง
รวดเรว็ทัง้ดา้นกายภาพ .... วยัรุ่นสมยัน้ี มกัมปีญัหาเกีย่วกบัการตดิเล่นเกมสต่์างๆ จนมาก เกนิไป ... ไดแ้ก่ 
ความสมัพนัธท์ีไ่มม่ัน่คง การเปลีย่นคู่หลายคน ..... ส าหรบัเกณฑว์นิิจฉยั คลา้ยผูต้ดิสารเสพตดิ และผูป้ว่ยทีต่ดิการ
พนนั ใชเ้วลานานขึน้ ... 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ประมวลคําศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 



148 

 

8. Gclub | GClub Wager Casino 
www.gclubwager.com/tag/gclub/ - แคช 
16 พ.ย. 2009 – ก่อนอื่นคงตอ้งเขา้ใจกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนนัเป็นของคู่กนั คนสมยัก่อน ( กระทัง่ สมยันี้
ตาม ตจว. ) กน็ิยมเล่นกดัปลา ชนไก่กนัเป็นกจิกรรมยามว่างอยู่แลว้ ... 

9. แทงพนนับอล « Royal1688 Casino Online เล่นบาคาร่า เวบ็ไหนด ี
www.golden666-online.com/tag/แทงพนนับอล/ - แคช 
6 วนัก่อน – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ทีใ่ช้
บงัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

10. การพนนักบัสงัคมไทย ตอนหนึ่ง | SOCCER 711 
www.soccer711.com/?p=61 - แคช 
21 ม.ีค. 2011 – การเล่นพนนัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสงัคมไทยมาเป็นเวลายาวนานแมป้จัจุบนัน้ีการเล่น ... การ แทงบอล
เตง็ หรอืการแทงบอลเดีย่ว การแทงเช่นน้ีคอืจะเลอืกเล่นเป็นคู่ ... 
 
Google page 28 
ผลการคน้หา 

1. พนนับอล...โศกนาฏกรรมของสงัคมไทย - กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ ... 
www.socialwarning.m-society.go.th/socwarn/data/views.php?... - แคช 
19 ส.ค. 2005 – ปญัหาเรื่องพนนัฟุตบอลในสงัคมไทยนัน้ ตอ้งบอกว่า นบัวนัจะยิง่ทวคีวามรุนแรงและน่าเป็น ห่วงมาก
ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การแพร่ระบาดเขา้ไปในหมู่เดก็และ ... 

2. การพนนั แทงบอล อยูคู่่ชาตไิทยมาชา้นานแลว้ - sbobet 
sbobet.lyonsed.com/การพนนั-แทงบอล-อยู่คู่ชา/ - แคช 
16 ธ.ค. 2011 – การเล่นทา้พนนั แทงบอล นัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานสองนานมากแลว้ แต่ในสมยัโบราณนัน้ กลุ่ม
คนสามารถเล่นการเสีย่งโชคไดอ้ย่างเปิดโปง ... 

3. amikaa44 - casino 
my.opera.com/amikaa44/ - แคช 
11 ม.ีค. 2012 – กฎหมายเกีย่วขอ้งกบัคาสโินออนไลน์ในเมอืงไทยอย่างไร · Sunday, March 11, 2012 2:56 :34 PM 
... การพนนั ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั ... 

4. เวบ็พนนัออนไลน์ - IBCBET สมคัรเล่นบอล แทงบอล IBCBET พนนับอลผ่าน ... 
unescobeijing.org/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

5. ท าไมตอ้งเล่นการพนนั | SBOBET-WIN 
www.sbobet-win.com/ท าไมตอ้งเล่นการพนนั-ตอน - แคช 
28 ก.พ. 2011 – การเล่นพนนันัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้ แต่ในสมยัก่อนนัน้การเล่นพนนัยงัสามารถ เล่นได้
อย่างเปิดเผยไม่ตอ้งหลบๆ ซ่อนเวลาทีเ่ล่นเพราะการเล่นพนนัถอืได ้... 
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6. ICT ปิดเวบ็ไซตพ์นนับอล และเวบ็ไซตผ์ดิศลีธรรม - Thailand Hotline บรกิาร ... 
report.thaihotline.org/enews.php?act=sh&Id=Mjc= - แคช 
21 ก.ค. 2010 – ชาวเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มนีโยบายชว่ยกนัควบคุมดแูลเวบ็ไซตก์ารพนนัออนไลน์ทัง้ ... ม ีกลุ่มที่
ชื่นชอบการแลกเปลีย่นคู่นอนไดน้ดัหมายกนัจดัปารต์ีส้วงิกิง้ทีบ่า้นเช่าหลงัหนึ่งที ่อ. ... จากสถติทิีผ่่านมาของไทย
ฮอตไลน์เวบ็ไซตท์ีร่บัแจง้เป็นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก ่... 

7. เวบ็พนนัออนไลน์ « GCLUB ONLINE CASINO PENTORBET 
www.pligggu.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
26 ม.ีค. 2012 – คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องนี้ที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจับุนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

8. หากเมอืงไทยจะตอ้งมคีาสโิน (CASINO) ตอน 1 
99war.com/blog/arti-4.html - แคช 
ก่อนอื่นคงตอ้งเขา้ใจกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนนัเป็นของคู่กนั คนสมยัก่อน ( กระทัง่ สมยันี้ตาม ตจว. ) ก็
นิยมเล่นกดัปลา ชนไก่กนัเป็นกจิกรรมยามว่างอยูแ่ลว้ ... 

9. http://www.wiszanu.com - การลม้ละลายของเดก็ไทยในยุคโลกาภวิตัน์ 
www.wiszanu.com/index.php?option=com_content&task... - แคช 
22 ก.พ. 2005 – โลกของเทคโนโลยใีนยคุโลกาภวิตัน์ไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัต่อสงัคมไทยมากขึน้ทุก ... เวบ็ไซตก์าร
พนนั ซึง่แฝงมาในเกมสบ์างประเภททีม่ลีกัษณะเขา้ขา่ยการพนนัแบบกาสโิน ... " CHATROOM" ทีใ่นปจัจุบนัมทีัง้
เวบ็ไซตห์าเพื่อนคุยและหาคู่ไมต่ ่ากว่า 10 ... 

10. เวบ็พนนัออนไลน์ - เวบ็พนนับอล M8 พนนับอลออนไลน์ พนนับอล แทงบอล ... 
jharcraft.org/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
 
Google page 29 
ผลการคน้หา 

1. เวบ็พนนัออนไลน์ - บาคาร่าออนไลน์ Holiday เล่นบาคาร่าฮอลเิดย ์เล่นบาคา ... 
bloomfieldcollegealumni.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

2. เวบ็พนนัออนไลน์ - เกมสค์าสโินออนไลน์ เกมสบ์าคาร่าออนไลน์ เล่นเกมส ์... 
voicefmbahrain.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

3. เวบ็พนนัออนไลน์ - บาคาร่า Genting บาคาร่าออนไลน์ Genting Club เกน็ติง้ ... 
thicbythink.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
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4. เวบ็พนนัออนไลน์ | Holiday Palace Casino คาสโินออนไลน์ Holiday ... 
hauntedhappeningspdx.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

5. การพนนั | LaVes Casino Online 
www.lavescasino.com/tag/การพนนั/ - แคช 
13 ธ.ค. 2009 – วนัพฤหสั, กุมภาพนัธ ์18th, 2010. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมาย
ทีเ่กีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี ... 

6. นโยบายเปิดเสรกีารพนนัsbobet | แทงบอล คาสโิน sbobet 
www.starbet88.com/นโยบายเปิดเสรกีารพนนัsbobet/ - แคช 
7 ก.พ. 2012 – เป็นทีน่่าสงัเกตว่าไมว่่าสภาพสงัคมและวฒันธรรมจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไรการพนนักย็งัคง อยู่คู่
สงัคมไทยเรื่อยมา และทัง้ๆทีรู่อ้ยู่ว่าการพนนัเป็นสิง่ทีไ่ม่ด ี... 

7. เวบ็พนนัออนไลน์ - แทงบอลสเตป็ SBOBET เวบ็แทงบอลสเตป็ SBO บอลส ... 
pecc18.org/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

8. การพนนั « GClub Easy คาสโิน บาคาร่า 
www.gclubeasy.com/tag/การพนนั/ - แคช 
14 ธ.ค. 2009 – วนัจนัทร,์ มกราคม 4th, 2010. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที่
เกีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

9. casino online » Blog Archive » คาสโินออนไลน์ ในประเทศไทย 
www.revista-atlantico.com/?p=101 - แคช 
30 พ.ค. 2011 – เรื่องของการเล่นพนนัออนไลน์ และปญัหาการเล่นเกมออนไลน์ ... ไม่อยากไดก้ารเล่นพนนันัน้ อยู่คู่
กบัสงัคมไทยมานานมากแลว้และในทุกวนัน้ีกไ็ดม้เีพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ... 

10. Casino ไม่ว่าออนไลน์หากประเทศไทยจ าเป็นตอ้งม ี| Pretty Chiangmai 
prettychiangmai.com/casino-ไม่ว่าออนไลน์หากประเท/ - แคช 
10 ม.ค. 2012 – ... Gclub หรอืว่าบ่อนการพนนัทีถู่กกฏหมาย ความเหน็ทีก่ าลงัไดร้บัความสนใจ ... สงัคมไทย กบัการ
เสีย่งโชคเป็นของคู่กนั คนโบราณกาล กน็ิยมเล่นกดัปลา ... 
 
Google page 30 
ผลการคน้หา 

1. ช าแหละบทเรยีน 'การพนนั' ปญัหาทีย่งัรอการแกไ้ข!!! 
fm99.org/.../ช าแหละบทเรยีน-การพนนั-ปญัหาทีย่งัรอการแก... - แคช 
27 ก.ค. 2011 – fm99 ฟงัวทิยุออนไลน์ FM 99 และ ผลบอลสด ทุกคู่ FM99 และขา่วกฬิา FM99 .... กบัวกิฤต พนนั
ในสงัคมไทย” โดยการเปิดใจ 2 เยาวชนทีเ่คยตกเป็นเหยื่อการพนนั ... 

2. เวบ็พนนัออนไลน์ - GClub คาสโินออนไลน์ สมคัร GClub Casino สมคัรเล่น ... 
dpaslac.org/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
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3. เวบ็พนนัออนไลน์ - เวบ็บอลออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์ เวบ็เดมิพนัฟุตบอล ... 

mec-angola.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 

4. เล่นพนนัออนไลน์ ผดิหรอืไม่ | 7 Hill Casino Online 
www.7hillcasino.com/เล่นพนนัออนไลน์-ผดิหรอื/ - แคช 
4 ม.ค. 2010 – เล่นพนนัออนไลน์ ผดิหรอืไม่. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที่
เกีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

5. มองสงัคม | ASA Media : อาสามเีดยี - Page 2 
www.asamedia.org/category/article/social-view/page/2/ - แคช 
20 ก.ค. 2011 – พนิิจสงัคมไทย - Page 2. ... เดก็กบัความรุนแรงในสงัคมไทยสงัคมไทยจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ ปญัหาการ
ใชค้วามรุนแรงของเดก็ใน ... ตดิการพนนัเพราะจติส านึกบกพร่อง ... “ลกูน้อย” เป็น สิง่สดุยอดปรารถนาของพ่อแม่ที่
เชื่อว่าทุกคู่สมรสอยากเลีย้งดอูุม้ชเูพื่อเตมิ ... 

6. คาสโินไม่ว่าออนไลน์ถา้เมอืงไทยจ าตอ้งม ี| RedBull88 
redbull88.net/คาสโินไมว่่าออนไลน์ถา้/ - แคช 
ก่อนอื่นคงตอ้งรูค้วามหมายกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนนัเป็นของคู่กนั คนครัง้หลงั ก ็นยิมเล่นกดัปลา กฬีาชน
ไก่กนัเป็นกจิกรรมยามว่างอยูแ่ลว้ สว่นยุคนี้กค็งเป็น Casino Online ... 

7. การพนนั | GClub Win 
www.gclubwin.com/tag/การพนนั/ - แคช 
11 ธ.ค. 2009 – วนัจนัทร,์ มกราคม 4th, 2010. “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายที่
เกีย่วกบัเรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัุบนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ ... 

8. คาสโินGclub หากเมอืงไทยจ าเป็นตอ้งสรา้ง | Gclub Network 
gclubnetwork.com/คาสโินgclub-หากเมอืงไทยจ าเป/ - แคช 
10 ม.ค. 2012 – สิง่แรกคงตอ้งทราบกนัเสยีก่อนว่า สงัคมไทยกบัการพนนัเป็นของคู่กนั คนสมยัเก่า กน็ิยมเล่น กดัปลา 
ตไีก่กนัเป็นกจิกรรมเวลาว่างอยูแ่ลว้ สว่นยุคนี้กค็งเป็น Gclub ... 

9. casino online» Blog Archive » การพนนั กบั กฬีา 
www.boiler-shop.com/?p=138 - แคช 
15 ส.ค. 2011 – การพนนั กบั กฬีา ... และในตอนน้ีการเล่นพนนัจงึเป็นปญัหาทีส่ าคญัมากส าหรบัสงัคมไทยใน ทุก
วนัน้ี. This entry was ... ของคูก่นัไปซะแลว้ โดยเฉพาะ ฟุตบอล ^^ ... 

10. เวบ็พนนัออนไลน์ - พนนับอลออนไลน์ เดมิพนัฟุตบอล เดมิพนัออนไลน์ คาสโิน ... 
ksu-it.com/tag/เวบ็พนนัออนไลน์/ - แคช 
คาสโินออนไลน์ “การพนนั” ถอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานครบั กฎหมายทีเ่กีย่วกบั เรื่องน้ีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัุ
บนักใ็ชบ้งัคบัมากว่า 70 ปี แลว้ แมว้่าจะมกีฎหมายหา้มเล่นการพนนั ... 
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ประมวลคําศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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