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บทคัดยอ

การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ตาม โครงการ “มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-
University Anti-gambling)” กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มี
วัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะใหกับนิสิตนักศึกษาในการจัดการปญหาจากการพนัน  สนับสนุนให
มหาวิทยาลัยพัฒนานโยบายตานภัยการพนัน และประสานความรวมมือและพัฒนาเครือขายฯ
ผลักดันนโยบาย และ/หรือมาตรการปองกันการเขา ถึงการพนันของเด็กและเยาวชนใน
สถาบันการศึกษา แกสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีมาตรการตานภัยการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยไดดําเนินการตั้งแต วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 – 15 ธันวาคม 2558 และ
คณะทํางานไดมีการสํารวจพฤติกรรมและสถานการณการเลนพนันของนักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาสถานการณและพฤติกรรมการเลนของนักศึกษา รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอการดําเนินงานดานการควบคุมและลดพฤติกรรมการเลนพนัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการดําเนินงานดานการควบคุมและลดพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ในการเลนพนันของนักศึกษา ท่ีทาง
สถาบันการศึกษาสามารถดําเนินการไดจริง มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ
สถาบันการศึกษา ตอไป จึงไดจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจสถานการณปญหาการพนันฉบับนี้ข้ึน
เพ่ือนําเสนอผลการสํารวจการสํารวจพฤติกรรมและสถานการณการเลนพนันของนักศึกษา โดย
รูปแบบการศึกษามี 2 วิธี คือ การสัมภาษณเชิงลึก และการศึกษาเชิงสํารวจ

ผลการศึกษา พบวา ประสบการณการเลนการพนันของนักศึกษา สวนใหญไมเคยเลนการ
พนัน คิดเปนรอยละ 71.0 และนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน คิดเปนรอยละ 26.7,
ความถ่ีในการเลนการพนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญเลนนานๆ ครั้ง
คิดเปนรอยละ 93.9 และเลนเปนประจํา คิดเปนรอยละ 6.1, เหตุผลในการตัดสินใจเลนการพนันของ
นักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญเลนเพ่ือความสนุก เพ่ือคลายเครียด และเลน
ตามเพ่ือน คิดเปนรอยละ 68.4, 37.7 และ 35.1 ตามลําดับ, ประเภทการพนันท่ีนักศึกษาท่ีมี
ประสบการณการเลนการพนันเลน สวนใหญ คือ ไพ และ พนันบอล/มวย คิดเปนรอยละ 43.9 และ
40.4 ตามลําดับ, จํานวนเงินท่ีใชเลนในแตละครั้งของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวน
ใหญ คือ ต่ํากวา 100 บาท และ 100-500 บาท คิดเปนรอยละ 70.2 และ 26.3 ตามลําดับ, สถานท่ี
สวนใหญท่ีใชในการเลนพนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญ คือ ท่ี
มหาวิทยาลัย และท่ีบาน คิดเปนรอยละ 35.1 และ 26.3 ตามลําดับ

ในสวนของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญตองการเลิกเลนการพนัน
คิดเปนรอยละ 76.3 และไมตองการเลิกเลนการพนัน คิดเปนรอยละ 23.7, เหตุผลท่ีตองการเลิกเลน
การพนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญตองการประหยัด และคิดวาผิด
ศีลธรรม คิดเปนรอยละ 33.3 และ 31.6 ตามลําดับ, ขอคนพบจากการศึกษาผลกระทบท่ีไดรับจากการ
เลนพนันฟุตบอลนักศึกษาสวนใหญ  คือ ดานคาใชจาย  ไดรับผลกระทบอยูในระดับคอนขางมาก ซึ่ง
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้  รองลงมาคือ ดานครอบครัว และดานการเรียน สวนดานจิตใจ
ไดรับผลกระทบอยูในระดับคอนขางนอย และนอยท่ีสุดคือ  ดานสุขภาพ  ไดรับผลกระทบอยูในระดับ
คอนขางนอยตามลําดับ และ เม่ือนักศึกษาเกิดปญหา สวนใหญนักศึกษาเลือกปรึกษากับพอแม และ
เพ่ือน คิดเปนรอยละ 72.8 และ 71.7 ตามลําดับ
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ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอการพนัน พบวา ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา
ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง คือ 1) การเลนพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย 2)
ผูติดพนันมีโอกาสเสี่ยงตอการทําสิ่งผิดกฎหมาย 3) การเลนพนันผิดศีลธรรม ( x = 4.41, 4.39 และ
4.27 ตามลําดับ), ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวย คือ 1) การพนันเปนสาเหตุกอใหเกิดปญหาในสังคม 2) ไมมีใครท่ีประสบความสําเร็จ
จากการเลนพนัน 3) การพนันทําใหทานเปนภาระทางการเงินใหกับครอบครัว 4) การพนันทําให
สมาชิกในครอบครัวทานเสียชื่อ) 5) การเลนการพนันทําใหเงินไมพอใช 6) การพนันทําใหมีปญหาใน
การเรียน 7) ผูท่ีอยูในสิ่งแวดลอมท่ีกระตุนใหเลนการพนัน เชน บานเปนบอน หรือสังคมในชุมชน มี
โอกาสเลนการพนันไดงายข้ึน ( x = 4.12, 3.91, 3.88, 3.87, 3.72, 3.70 และ 3.70 ตามลําดับ),
ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมีผลนอย คือ
1) ผูท่ีมีสถานะทางสังคมท่ียากจน รายไดนอย ไมมีงาน มีความเสี่ยงตอการเลนพนันมากข้ึน 2) การ
เลนพนันทําใหรูสึกตื่นเตน ลุน สนุกสนาน 3) การเลนพนันสามารถทําใหรวยทางลัดได ( x = 3.35,
2.77 และ 2.49ตามลําดับ), ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความ
คิดเห็นในระดับไมแนใจ คือ 1) การเลนพนันเปนเรื่องความชอบสวนบุคคล ไมไดสรางความเดือนรอน
ใหใคร 2) ทานเลนการพนันตามกลุมเพ่ือนและเพ่ือเขาสังคมได 3) ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งบันเทิง
4) ทานเลนการพนันเพราะมีเวลาวางมาก 5) ทานเลนการพนันเพราะชอบเสี่ยง 6) ทานมีรายไดเพ่ิม
จากการเลนการพนัน ( x = 2.53, 2.36, 2.16, 2.02, 1.84 และ 1.83 ตามลําดับ), ทัศนคติเก่ียวกับ
การเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับไมเห็นดวย คือ 1) ทานกูหนี้
ยืมสินเพ่ือเลนการพนัน 2) ทานเคยหาเงินโดยผิดกฎหมายเพ่ือนํามาเลนการพนัน 3) ทานเลนการ
พนันเพราะตองการยึดเปนอาชีพ 4) ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งจําเปน ( x = 1.80, 1.70, 1.31 และ
1.29 ตามลําดับ)

ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนัน พบวา การทดสอบพฤติกรรมการเลน
พนันของนักศึกษา พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยสวนใหญ คือ 1) ความสัมพันธกับบุคคลสําคัญ โอกาสใน
ดานการงาน การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน 2) หลังจากเสียเงินพนันแลว ไดพยายามท่ีจะ
กลับไปเลนเพ่ือเอาเงินคืนบอยครั้ง 3) โกหกครอบครัว แพทยผูรักษา หรือ บุคคลอ่ืนเพ่ือปกปดการ
เลนพนันของตนเอง คิดเปนรอยละ 51.5, 27.2 และ 21.5 ตามลําดับ

ความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนใหนักศึกษาเลิกเลนการพนันของ
สถาบันการศึกษา สวนใหญนักศึกษาเห็นดวย คิดเปนรอยละ 87.8 และไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 9.1
นักศึกษาท่ีเห็นดวย ไดระบุเหตุผลเพ่ิมเติมวา

ดานมุมมองตอการพนัน: 1) การพนันเปนสิ่งท่ีไมดี ผิดกฎหมาย ผิดหลักศาสนา ทําให
สิ้นเปลือง สูญเสียทรัพยสิน กอใหเกิดหนี้สิน เสียการเรียน นําไปสูปญหาตางๆ, 2) คนเลนการพนัน
เปนการใชเวลาโดยไรสาระ เปนแบบอยางท่ีไมดี และนารังเกียจ, 3) การพนันอาจมีการไดทรัพยสิน
กลับมาบาง แตไมคุมกับสิ่งตางๆ ท่ีเสียไป, 4) คิดวาการเลนการพนันมีมากในสถานศึกษา, และ 5)
หากไมมีการพนันประเทศไทยจะไดเจริญยิ่งข้ึน

ดานประโยชนของกิจกรรม/โครงการ: 1) การจัดกิจกรรมอาจเปนแนวทางในการสงเสริมการ
เลิกเลนการพนันได, 2) ทําใหเด็กไดมาสนใจ เรื่องการเรียน และปฏิบัติตัวดี มีการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน
นักศึกษาจะไดตั้งใจเรียนมากข้ึน, 3) นักศึกษาจะไดตระหนักโทษของการพนัน เห็นถึงขอเสียและ
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ผลกระทบท่ีจะตามมา, 4) ทําใหผูคนนั้นหันมาสนใจในเรื่องการทํางาน หารายไดท่ีสุจริต ไมไปม่ัวสุม
กับการพนัน, 5) จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน, 6) นักศึกษาสามารถนําเวลานั้นไปใช
ในทางท่ีเปนประโยชน ไมไปหมกมุนกับเรื่อง อบายมุข มีเวลาใหกับการเรียนไดมากข้ึน สงผลให
นักศึกษา มีพฤติกรรมในการเรียนท่ีดีข้ึน และเปนผลดีกับนักศึกษาโดยตรง, 7) จะไดชวยใหสถาบัน
ปลอดภัยจากการพนัน ชวยลดอัตราของผูท่ีเลนการพนัน และ8) ประหยัด จะทําใหนักศึกษาสามารถ
เก็บเงินท่ีเลนการพนันไปทําอยางอ่ืนท่ีสมควรทํา รูจักการใชเงินอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนในทางท่ี
ดี

นักศึกษาท่ีไมเห็นดวย ไดระบุเหตุผลเพ่ิมเติมวา เขาเลนการพนัน ก็เปนเงินของเขา, ไมอยาก
เขารวม, ไมเคย เจอคนเลนอยูในมหาวิทยาลัย, และจะทําใหเสื่อมเสียสถาบัน

ประเด็นท่ีคนพบจากการศึกษาเก่ียวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการแกไขปญหาการ
เลนพนัน ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พบวา การปราบปรามการลักลอบเลนพนันควรกําหนด
นโยบาย เพ่ือสรางความชัดเจนและแสดงถึงความมุงม่ัน เอาจริงเอาจังในการปราบปรามอยางตอเนื่อง
ของเจาหนาท่ีของรัฐ อีกท้ังยังเปนการแสดงถึงความหวงใย ความเอาใจใสตอสังคมของผูบริหาร
ระดับสูงของประเทศโดยใหทุกกระทรวงท่ีเก่ียวของศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาและ
ปราบปรามการลักลอบการเลนพนันอยางจริงจังและเด็ดขาด แกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของใหมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน

ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบกิฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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บทท่ี 1

บทนํา

1.1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิ

สาธารณสุขแหงชาติ  มีบทบาทหนาท่ีในการเชื่อมประสานระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคี
เครือขายระดับตางๆ  โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือลดผลกระทบของการพนันตอเด็ก
และเยาวชน  ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน 4 สวนสําคัญ  ไดแก 1) การขับเคลื่อนนโยบายท่ียึดม่ันหลักการ
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาคือการเชื่อมประสานกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ 2) การทํางาน
ประสานภาคีท่ีทํางานประเด็นดานการพนัน 3) การพัฒนาแนวทางการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ตามแนวทาง Public Health และ 4) พัฒนาขอเสนอนโยบาย มาตรการตางๆ ใหสังคมเกิดการเรียนรูและให
ภาครัฐนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะฯ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ไดดําเนินการขับเคลื่อน
สังคมเพ่ือลดปญหาการพนันรวมกับเครือขายอาจารยสื่อมวลชน  โดยสนับสนุนการทํางานเชิงวิชาการ และ
สงเสริมใหนิสิต นักศึกษามีสวนรวมในการตานภัยการพนัน  ผลการสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษาในชวงป2555-2556 ของ ดร.สุระชัย ชูผกา (2557)1 ยิ่งตอกย้ําใหเห็นวา ปญหาการพนันใน
ระดับสถาบันอุดมศึกษาเปนปญหาท่ีตองมีนโยบาย มาตรการตางๆ ในการปองกันนิสิต นักศึกษาจากการพนัน
สืบเนื่องมาจากการสํารวจพฤติกรรมการการเลนพนันของนิสิต นักศึกษา พบสถิติท่ีนาตกใจ คือมีจํานวนนิสิต
นักศึกษามากกวา 500,000 คน มีประสบการณเลนพนันในมหาวิทยาลัย  ประเภทการพนันฟุตบอล  การเลน
ไพ และซื้อหวย ตามลําดับ  โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนัน คือ (1) เพ่ือนชักจูงใหเลนการพนัน (2)
สื่อ (3) สภาพแวดลอมรอบสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการเลนพนัน และ (4) ขาดมาตรการจัดการปญหาการพนันท่ี
จริงจังเขมงวด  ดวยสภาพปญหาดังกลาวจึงสงผลกระทบตอนิสิต นักศึกษา ในดานตางๆ  ไมวาจะเปน ดาน
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดปญหาหนี้สิน  ดานสังคม  กอใหเกิดปญหาการคายาเสพติด การขายบริการทางเพศ การ
กออาชญากรรม

จากสถานการณปญหาดังกลาว  โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจาก
การพนัน  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  เห็นวาเพ่ือเปนการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน  จะตองมีการ
ดําเนินงานเพ่ือสรางความตระหนักใหเยาวชนในสถานศึกษามีความรูเรื่องผลกระทบจากการพนันในมิติดาน
สุขภาพ  มิติสังคม  ตลอดจนสงเสริมความรูและทักษะการรูเทาทันการพนันในรูปแบบใหม  อาทิ  พนัน
ออนไลน  กิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนัน  เปนตน ตลอดจนสนับสนุนใหมีกิจกรรมสรางสรรคในพ้ืนท่ีเสี่ยงใน
ประเด็นนี้ก็คือสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใหมีนโยบาย มาตรการปองกันนิสิต นักศึกษา จากการพนัน
และรวมกันสรางเครือขายบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตองไมยุงเก่ียวกับการพนัน

1 ดร.สรุะชยั ชผูกา. (2557). 2555-2556. มลูนิธสิาธารณสขุแห่งชาต.ิ
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1.2. วัตถุประสงค
1 เพ่ือเสริมสรางทักษะใหกับนิสิตนักศึกษาในการจัดการปญหาจากการพนัน
2 เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยพัฒนานโยบายตานภัยการพนัน
3 เพ่ือประสานความรวมมือและพัฒนาเครือขายฯ ผลักดันนโยบาย และ/หรือมาตรการปองกันการ

เขาถึงการพนันของเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา แกสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีมาตรการตาน
ภัยการพนันในสถาบันอุดมศึกษา

1.3. เปาหมายการดําเนินงาน
3.1 สถานอุดมศึกษาท่ีรวมโครงการตระหนักและเห็นความสําคัญการตอตานการพนันในมหาวิทยาลัย

โดยออกประกาศนโยบาย มาตรการ ท่ีแสดงถึงการตอตานการพนัน  เชน 1) มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย
โดยหามขาย ล็อตเตอรี่ในมหาวิทยาลัย “No Lottery” 2) มหาวิทยาลัยมีมาตรการปดก้ันชองทางการเขาถึง
พนันออนไลน ดวยการติดตั้งโปรแกรม Free Gambling Browser หรือ Block Software

3.2 นิสิต นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงปญหาและผลกระทบการพนัน  และรวมกันสรางเครือขาย
นิสิต นักศึกษาหยุดการพนันในสถาบันการศึกษา  เปนกลไกในการรณรงค ขับเคลื่อนสังคมเพ่ือลดผลกระทบ
การพนันในสถานศึกษา

1.4. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารยในมหาวิทยาลัย และกลุมนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน

300 คนข้ึนไป

1.5. ระยะเวลาดําเนินการ
วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 – 15 ธันวาคม 2558

1.6. ขอบเขตการดําเนินงาน
1) ศึกษาสถานการณขอเท็จจริงการพนันในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหา

กรณีศึกษา (Case study) ท่ีไดรับผลกระทบจากการพนัน และเพ่ือคนหาสาเหตุของปญหาการพนันใน
สถาบันการศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนชุดขอมูลในการกําหนดเนื้อหา กิจกรรมรณรงคใหความรู สรางจิตสํานึกให
สอดคลองกับบริบทและกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสม ท้ังนี้วิธีการและเครื่องมือศึกษาข้ึนอยูกับการออกแบบของ
คณะทํางานแตละมหาวิทยาลัย

2) จัดกิจกรรมใหความรู สรางความตระหนักรูถึงปญหาและผลกระทบจากการพนัน ใหนิสิตและ
นักศึกษา ขอบเขตเนื้อหา เชน สถานการณปญหาการพนันในมหาวิทยาลัย / รอบรั้วมหาวิทยาลัย ผลกระทบ
จากการพนันในดานตางๆ อาทิ ผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และรางกาย

3) ประสานงานเพ่ือยื่นขอเสนอเชิงนโยบาย และ/หรือมาตรการการจัดการปญหาการพนันใหแกฝาย
บริหาร ท่ีเก่ียวของ
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แผนภาพท่ี 1.1 แนวปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะมหาลัยไทยหยุดพนัน

เสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยออก

สถาบันการศึกษา

กิจกรรมปลุกสํานึก / ตตีราทางสังคม /
เครือข่ายนักศึกษา anti-gambling

(Social Movement)

Data Base / knowledge
(case study , survey , research )

มหาวิทยาลัยปลอดพนัน

ท่ีมา : สรุปรายงานการประชุมแนวทางการดําเนินงานภายใตโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน, 20
พฤษภาคม 2558.
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7. แผนการดําเนินงาน

ตารางท่ี 1.1 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม พ.ศ.2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค

1. สํารวจสถานการณปญหาการพนันใน
มหาวิทยาลัย
1.1 สํารวจสถานการณในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
1.2 คนหากรณีศึกษา (Case study) ตัวอยางผู

ไดรับผลกระทบจากการพนัน
2. กิจกรรมสงเสริมใหความรู ทักษะการเทาทันตอ
สถานการณปญหาและผลกระทบจากการพนนั
2.1 คณะทํางานในพ้ืนท่ีนําเสนอผลการสํารวจ และ

กรณีศึกษา
2.2 ศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผละ

กระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ ประสานวิทยากร และสนับสนุนสื่อ
ประเภทตางๆ เพ่ือใหความรูในพ้ืนท่ี

2.3 คณะทํางานในพ้ืนท่ีประสานงานกับคณะ
ผูบริหาร ระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พบปะพูดคุยเก่ียวกับสถานการณและแนว
ทางการจัดการปญหาการพนัน

2.4 นําสงรายงานสรุปการดําเนินงาน

8. ผลงานนําสง
1) รายงานสรุปผลการสํารวจสถานการปญหาการพนัน จํานวน 1 ฉบับ
2) รายงานสรุปผลการทํากิจกรรมสงเสริมใหความรู ทักษะการเทาทันตอ สถานการณปญหาและ

ผลกระทบจากการพนัน จํานวน 1 ฉบับ

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

การศึกษาตาม โครงการ “มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-gambling)”
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะใหกับนิสิต
นักศึกษาในการจัดการปญหาจากการพนัน สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยพัฒนานโยบายตานภัยการพนัน
และประสานความรวมมือและพัฒนาเครือขายฯ ผลักดันนโยบาย และ/หรือมาตรการปองกันการเขาถึง
การพนันของเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา แกสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีมาตรการตาน
ภัยการพนันในสถาบันอุดมศึกษา ไดมีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการศึกษา โดยสามารถอธิบาย
รายละเอียดไดดังนี้

2.1. การพนันกับสังคม
ปญหาการพนันในสังคมไทยนับวาเปนปญหาสําคัญอีกปญหาหนึ่ง ที่ดํารงอยูในสังคมไทยมาเปน

เวลาอันยาวนาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน อันสงผลกระทบตอปญหาเศรษฐกิจ สังคม การ
พนันมีอยูดวยกันหลายประการและตางรูปแบบกันไป แตมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือเพ่ือตองการเงินเปน
ผลตอบแทน แตที่แพรระบาดมากที่สุดในปจจุบันของสังคมไทย คือ “หวยใตดิน” การพนันสามารถเรียก
ไดวาเปนอาชญากรรมประเภทหนึ่ง แตในสังคมปจจุบันนี้การพนันเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนเราไป
แลว นับแตอดีตการเลนของไทย เชนตีไก ซึ่งเปนกีฬาพ้ืนบานโดยเปนที่นิยมในกลุมของชนชั้นสูงจนถึง
ระดับชาวบาน และปจจุบันนี้ในตางจังหวัดยังมีบอนไกชนจํานวนไมนอยที่เปดอยางถูกกฎหมาย โดยมีการ
เดิมพนันเปนหลักแสน

การพนันในสังคมชาวไทยอยูคูกันมาอยางยาวนาน การพนันจัดไดวาเปนความบันเทิงอยางหนึ่ง ไม
วาจะเปนการชนไก กัดปลา บอนเบี้ย ทอยลูกเตา อันจะพบไดจากวรรณคดี หรือพงศาวดารในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใตนี้ แมวา เราจะนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติแตการพนันก็ยังฝงรากลึก
ในสังคม ชาวไทย แมกระทั้งสงฆบางรูป (โดยเฉพาะที่ข้ึนชื่อวาใบหวยแมน) ใชการพนันเปนเหตุ จูงใจให
คนเขาวัด หรือคนบางพวกที่เขาวัดไปเพราะอยาก ไดเลขเด็ดไปแทงหวย สงผลใหผูคนในสังคมมีมุมมอง
การพนันในทรรศนะบวก กลาวคือ เมื่อกลาวถึงการพนัน คนทั่วไปมักมองการพนันเปนเรื่องไมดี เปน
อบายมุข 6 ที่พระพุทธเจาทรงกําหนดใหหลีกหนีใหหางไกล เชื่อวาการพนันสามารถทําใหคนที่เคยขยัน
ทํามาหากินกลายเปนคนหมดเนื้อ หมดตัว การพนันเปนบอเกิดของอาชญากรรมอีกหลายตอหลาย
ประเภท ไมวาจะเปน ปญหาทางจริยธรรม ปญหาผูมีอิทธิพล ยาเสพติด คาของเถ่ือน ฯลฯ ประเทศเราจึง
ไดมีกฎหมายควบคุมการพนันคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 หามการเลนการพนันหลายชนิด
แตก็มีขอยกเวนคือหากไดรับอนุญาตชั่วคราวจากตํารวจ ระยะเวลาไมเกิด 1 วัน ซึ่งจะเปนโอกาสพิเศษ
ตางๆเชน งานวัด มหกรรมสังสรรค เทศการงานรื่นเริง เปนตน โดยประเภทการพนันที่ตํารวจสามารถ
อนุญาตใหเลนไดก็จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
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หากพิจาณาวาจุดประสงคของการพนันแทจริงคือ ความบันเทิง ความสนุกสนาน กาแกปญหาการ
พนันที่แทจริงคือการปรับมุมมองของนักพนัน ของประชาชนทั่วไปใหมองเห็นการพนันเปนเพียงกิจกรรม
บันเทิงอยางหนึ่ง ไมใชมองวามันเปนการทํากําไรโดยอาศัยโชควาสนา หรือมองวาเปนโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตนเอง ที่ผานมารัฐบาลไดกําหนดใหการพนันเปนอาชญากรรมอยางหนึ่งที่รัฐจะตองดําเนิน
การปราบปราม แตไมวาจะสูญเสียงบประมาณไปเทาไร เสียทรัพยากรบุคคลไปเพียงใดก็ไมสามารถขจัด
ปญหาการพนันใตดินใหหมดไปจากสังคมไทยได คนไทยก็ยังคนเลนการพนันโดยไมจํากัดชนชั้นไมวาจะ
ยากดีมีจนหรือจะมีการศึกษาหรือไม หรือจะจริงที่วากันวาการพนันเปนหนึ่งในพฤติกรรมถาวรของ
สังคมไทยไปเสียแลว

โทษของการพนันนั้น ทุกวันนี้ก็มีการรณรงคไมใหเลนการพนัน กันอยู สิ่งที่ผูเขียนอยากเสนอคือ
คุณคาของการพนันที่หลายๆคนอาจจะมองขามไปหรือหลายๆคนอาจจะรับไมไดเพราะ การพนันมันขัด
กับหลักศาสนาอยูในตัวอยูแลว กระนั้นก็อยากขอใหหันกลับมาดูในอีกแงมุมโดยประหนึ่งวาการพนันเปน
หนาที่ของรัฐ  หรือมองวาการพนันเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งที่รัฐควรจัดใหมี โดยเปรียบเทียบกับ
การที่ฝรั่งเศสจัดใหการกีฬาเปนบริการสาธารณะประเภทวัฒนธรรม ที่ใหรัฐเขามาจัดการบริการสาธารณะ
ประเภทนี้   นอกจากจะเปนการจัดการทางวัฒนธรรมแลวก็ยังมีจุดประสงค เพ่ือเปนการปองกันมิใหเงิน
รั่วไหลออกนอกประเทศอีกดวย ขอดีของการใหรัฐจัดการพนันในมิติดานเศรษฐกิจ ไดแก รัฐจะสามารถ
หารายไดอยางมหาศาลจากฐานการพนันที่สรางข้ึน รายไดที่ไดมาก็จะนํามาพัฒนาสังคม

นอกจากนั้นยังเปนการปองกันเงินไมใหออกนอกระบบไปสูธุรกิจใตดิน และเมื่อเงินอยูในระบบก็จะ
สงผลใหผูมีอิทธิพลขาดรายไดและถอนตัวออกจากระบบตลาดไป เพราะเหตุนี้องคกรอาชญากรจะเปน
กลุมที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงหากรัฐเขามาจัดการพนันเสียเอง ดร.วิบูลย แชมชื่น ประธาน
คณะอนุกรรมการศึกษาปญหาพ้ืนที่ชายแดน คณะ กรรมาธิการตางประเทศ วุฒิสภาไดใหสัมภาษณใน
นิตยสารสารคดี (ปที1่7 ฉบับที1่98 สิงหาคม 2544) ไวดังนี้ “ปจจุบัน มีบอนกาสิโนที่ถูกกฎหมาย อยูรอบ
ๆ บานเรา 22 แหง มีคนเขาไปเลนแหงละ 700-1,000 คนตอวัน ถาคํานวณจากบอนตามแนวชายแดน
กัมพูชาราว 10 แหง ก็จะมีคน เลนวันละ 1 หมื่นคน วงเงินคนละประมาณ 5 หมื่นบาท ก็จะมี เงิน
หมุนเวียนในบอนตกประมาณ 500 ลานบาทตอวัน นี่คิดเฉพาะชายแดนกัมพูชาเทานั้น ถารวมชายแดน
มาเลเซีย พมา และลาวแลว เงินจะไหลออกนอกประเทศไมต่ํากวา 700 ลานบาทตอวัน และไมนาจะต่ํา
กวา 3 แสนลาน บาทตอปถารวมการพนันทุกประเภท ขณะนี้ในประเทศไทยมีสถานการพนันเถ่ือนอยูเปน
จํานวนมาก ที่ยังควบคุมไมได มีการ ลักลอบเลนการพนันกันอยางผิดกฎหมาย ถาเราทําใหมันถูกกฎหมาย
เสีย ก็จะควบ คุมไดมากกวา จะสามารถลดหรือกําจัดระบบสวยที่เจาของธุรกิจตองจายใหแกตํารวจ
เจาหนาที่เจาพอหรือพวกที่มีอิทธิพลลงได” นอกจากนัน้ยังกลาวอีกวา “ขออาง ที่วาเปนการสงเสริมใหทํา
ผิด หรือขัดกับหลักศาสนานั้นก็นาคิด แตคนที่เลนยังไงก็เลนอยูแลว คนที่ไมเลนยังไงก็ไมเลน ข้ึนอยูกับ
ระบบการศึกษา และคานิยมของพอแม ครอบครัว การปลูกฝง ประเทศที่เขานับถือศาสนาเครงครัดอยาง
อิสลาม เขาก็ยังอนุญาตใหเปดไดไมเห็นจะมีปญหาอะไร หรือจะมีปญหาเฉพาะคนไทยคนพุทธ ปจจุบันมี
ประมาณ 128 ประเทศ ที่เปดใหมีสถานกาสิโนถูกตองตามกฎหมาย ประเทศเหลานี้ไมวาจะนับถือศาสนา
ใด เขาก็อนุญาตใหเปดกาสิโนอยางถูกกฎหมาย สรางรายไดใหแกรัฐบาลทําประโยชนมากมายใหแกสังคม

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

รายงานสรุปผลการสํารวจสถานการณ์ปัญหาการพนัน



- 7 -
โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-gambling)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ตัวอยางในประเทศมาเลเซียซึ่งมีบอนการพนัน ที่ชื่อวา Genting Highland สถานพนัน แหงนี้อยูบนยอด
เขาสูงนอกเมืองกัวลาลัมเปอร หากจะเรียกวาเปนบอนการพนันอยางเดียวคงไมถูกนักเพราะที่เก็นติ้งไฮ
แลนด นี้มีทั้งสวนสนุก สวนน้ํา โรงแรม รานอาหาร สนามกอลฟ เชื่อวา เก็นติ้งไฮแลนดเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่หลักๆของกรุงกัวลาลัมเปอร และเปนจดุหมายของนักพนันจากเมืองไทยดวย

ประเทศมาเลเซียมีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติและการพนันก็เปนสิ่งตองหามตามหลัก
ศาสนา จุดที่นาสังเกตคือทําไมเขาจึงอนุญาตใหมีบอนการพนัน คําตอบก็คือ เขามีมาตรการในการหาม
ไมใหชาวมุสลิมเขาไปพนัน ดังนั้นเราก็ตีความไดชัดเจนวาการพนันที่เขาสรางข้ึนก็เปนไปเพ่ือดูดเงิน
นักทองเที่ยวตางชาติเปนเปาหมายหลักและผูมีเงินตางศาสนาในประเทศ เหตุที่ผูเขียนสรุปดังนี้ก็เนื่องจาก
คือ ตําแหนงที่ตั้งบอนอยูบนยอดเขายากแกการเขาถึง ที่พักในบริเวณใกลเคียงก็ถูกผูกขาดโดยบริษัทที่เขา
มาบริหารคาใชจายจึงสูงกวาปรกติ การกําหนดเชนนี้จะทําใหผูที่มีรายไดไมมาก ไมสามารถเขาถึงบอน
ได ฉะนั้นบอนการพนันในสายตารัฐบาลมาเลเซียก็คือเครื่องมือในการหารายได ทั้งยังเปนการสราง
แหลงทองเที่ยวสรางการจางงานและนําความเจริญสูพ้ืนที่อีกดวย

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย จัดวาเปนกิจกรรมที่สรางรายไดหลักใหแกประเทศ สิ่ง
เปนจุดขายไดแก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันสวยงาม วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนสินคาหัตถกรรมที่
ประณีตแตสิ่งที่เราขาดคือการสรางแหลงทองเที่ยว ระดับโลก(world class) ที่มนุษย เปนผูสรางสรรค
ตัวอยางเชน สวนสนุกดิสนียแลนด ชิงชาสวรรคลอนดอน(London eye) โรงแรมหรูในลาสเวกัส เปน
ตน หากเราจะผลักดันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหไทยเปนเปา หมายการทองเที่ยว เราก็จะตองสราง
สถานที่ดึงดูดนักทองเที่ยว (ที่นอกจากพัฒพงษและพัทยา) เอาไวดวย ซึ่งแนนอนหนึ่งในนั้นคือ บอนการ
พนัน แนวคิดเชนนี้มิไดเกิดในประเทศมาเลเซียเทานั้น ประเทศเพ่ือนบานอยางกัมพูชาก็จัดใหมีบอนการ
พนันเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยสรางติดกับชายแดนเพ่ือเปนการสะดวกแกนักทองเที่ยวชาวไทยในการ
ไปเลนการพนัน การประมาณการคาใชจายของคนไทยในบอนการพนันในตางประเทศเพ่ิมเติม ใน
การศึกษาป พ.ศ.2544 ประมาณการเงินที่ลูกคาคนไทยนําไป เลนที่บอนการพนันที่กาสิโนชายแดน 34
แหง และกาสิโนตางประเทศ เชน ที่ออสเตรเลีย ลาสเวกัส มาเกา นิวซีแลนด และอังกฤษ วาอยูใน ราว
71,000-84,000 ลานบาทตอป และนัก วิจัยประมาณการวาลูกคาคนไทยขาดทุนในราวรอยละ 20 หรือ
ราว 14,000-17,000 ลานบาทตอป จากตัวเลขที่เห็นนับวาเปนจํานวนที่สูงมาก หากรัฐบาลสามารถรักษา
เงินจํานวนดังกลาวใหอยูในประเทศไดก็จะเปนผลดีตอ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ผูเขียนเชื่อ
วาหากเรามีกระบวนการจัดการพนันที่เปนระบบเปนระเบียบ เราก็สามารถเปลี่ยนโทษเปนคุณได และ
อาศัยการพนันเปนอาวุธเพ่ือสูกับการตอสูบนเวทีการคาเสรี ในอนาคตทุกๆประเทศตางก็แขงขันกันอยาง
เทาเทียมกัน ประเทศเรามีชื่อเสียงในดานการบริการแลวทําไมเราถึงไมใชจุดแข็งของเราใหเปนประโยชน
หากสังคมไทยยังรับไมไดกับการเปดบอนกาสิโนในประเทศ ขอเสนอวาเราควรสรางโครงการทดลองโดย
กําหนดใหเปนบอนเฉพาะชาวตางชาติเทานั้น โดยเลือกพ้ืนที่ใหหางไกลจากชุมชน และสรางเปนศูนยการ
บันเทิงครบวงจร(Entertainment Complex) รัฐในฐานะผูจัดการบริการสาธารณะอาจรวมทุนกับเอกชน
ดําเนินการ   จากนั้นก็ศึกษาขอดี-ขอเสียแลวจึงมาทําประชาพิจารณ การทําเชนนี้จะไดรับทราบ
ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนจริง    ไมใชเปนเพียงแคประมาณการณ
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อยางไรก็ดีหากเราอนุญาตใหมีบอนการพนัน รัฐก็ควรจัดใหมีองคกรที่จัดการและใหความรูเก่ียวกับ
การพนันสําหรับชาวไทย ซึ่งอาจจัดตั้งข้ึนมาในรูปคณะกรรมการอยูในหนวยงานของรัฐ เปนตนวา
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานกิจการกาสิโน คณะกรรมการกลั่นกรองผูที่จะเลนการพนัน ผูที่จะเขาเลน
พนันจะถูกตรวจประวัติและคุณสมบัติเสียกอน เชน อายุ รายได ประวัติอาชญากรรม สถานภาพ เปนตน
เพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดการเลนพนันจนหมดเนื้อหมดตัวและไมใหคิดวา เลนการพนันไปเพ่ือทํากําไร
นอกจากนั้นรัฐจะตองปองกันคนที่มีรายไดต่ําหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ไมมีรายได ไมใหเขาสูวงจรการ
พนันที่รัฐจัด นอกจากการปองกันในข้ันตนแลวการจัดใหมีองคกรที่ทําการเยียวยาหรือใหคํา ปรึกษาจาก
ผูที่เสพติดการพนันเพราะเมื่อรัฐจัดใหมีการพนันแลว ผลเสียที่เกิดข้ึนทั้งหมดรัฐก็จะกลายเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรง กลาวโดยสรุปก็คือเมื่อรัฐจะจัดใหมีกาสิโนแลวก็ควรที่จะจัดการรักษาผลเสีย ของกาสิโนที่เกิดข้ึน
ในภายหลังดวย นอกจากนั้นสิ่ง ที่นากลัวอีกประการหนึ่งของบอนการพนันของรัฐคือ การฟอกเงิน เรา
ตองจัดระบบปองกันไมใหบอนการพนันของรัฐกลายเปนแหลงฟอกเงินของธุรกิจผิดกฎหมายตางๆไป ใน
บานเราประเด็นเรื่องการเปดเสรีบอนกาสิโนถือวาเปนเรื่องหนึ่งที่เถียงกันไมจบวิพากษ วิจารณกันมาอยาง
ยาวนาน แตตั้งขอสังเกตวาเมื่อมีการนําเอาหวยใตดินข้ึนมาเปนสลากเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว เมื่อครั้งหวยใต
ดินเปนปญหาใหญ เมื่อรัฐบาลจะจัดใหมีหวยชนิดนี้สังคมก็ออกมาวิพากษกันอยางกวางขวาง เหตุผล
หลักๆ ที่นํามาคัดคานก็เหมือนกับที่เอามาเปนขออางในกรณีบอนเสรีเหมือนกัน

วันนี้สลากเลขทายทํากําไรใหกับรัฐมากมายหากจะถามวาคนซื้อหวยเพ่ิมข้ึนหรือไม ก็คงตอบกันไม
ถูก แตสิ่งที่รูๆ กันก็คือเงนิที่ไดจากการขายสลากเลขทายเปนเงินทุนมาพัฒนารัฐ เปนโอกาสทางการศึกษา
สงเด็กนักเรียนยากจนไปเรียนเมืองนอก อาชญากรรมที่วากันวาจะมีมากข้ึน เราก็เห็นวามูลเหตุหลักๆก็ยัง
เปนธุรกิจที่อยูใตดิน เชน ตามลาลูกหนี้พนันบอล บอนลอยฟา เปนตน เห็นวาตัวอยางจากสลากเลขทาย
ก็จัดวาเปนตนแบบในการตั้งบอน กาสิโนของรัฐไดเปนอยางดี ทั้งนี้หลักการในการ ตั้งบอนของรัฐจะตอง
ชัดเจนวาเปนไปเพ่ือจัดใหมีสถานบันเทิงและเพ่ือรักษา ผลประโยชนของชาติ  อนึ่งขอใหเทียบกับการขาด
โอกาสทางเศรษฐกิจกรณีเบียรชางเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่เบียรชางเขาตลาดหลักทรัพย
ไทยไมไดก็เพราะมีกระแสสังคมออกมาตอตาน เนื่องจากเห็นวาเปนธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรมของประชาชน
โดยอางวาหากให ยอมใหเขาตลาดหลักทรัพยแลวจะทําใหเบียรถูกลงแลวก็จะสงผลใหคนดื่มกันมาก
ข้ึน วันนี้เบียรชางเขาตลาดหลักทรัพยสิงคโปรผลก็คือเบียรชางยังคงสามารถมากระจายหุนใหแกคนไทย
ในประเทศไทยไดโดยผานนายหนาสิงคโปร สิ่งที่เสียไปคือผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชาติ ตลาด
หลักทรัพยไทยไมไดคาธรรมเนียม โบรคเกอรสิงคโปรยิ้มรับเงินอยางสบายใจ หลักทรัพย(สินคา)ที่ควรจะ
อยูในตลาดไทยก็ไมไดอยู ยอนกลับมาถามวาทุนของเบียรชางมันเพ่ิมข้ึนหรือไม แลวเบียรชางจะขยาย
การผลิตไดหรือเปลาคําตอบคือไดเพราะในสวนผลประโยชนของเบียรชางมันเทาเดิมแตสวนผลประโยชน
ชาติมันหายไป เห็นดังนี้แลวเมื่อเอามาเทียบกับกรณีบอนกาสิโนของรัฐก็นาคิดอยู เหมือนกันวา
ผลประโยชนชาติจะเสียไปอีกนานเทาไร

กลาวรวบยอดก็คือรัฐบาลไทยควรจะมองการพนันวาเปนสันทนาการอยางหนึ่ง เปนกิจกรรมที่มี
โทษแตก็มีประโยชนอยูบางเหมือนกัน รัฐควรเขาจัดการโดยถือวาเปนภาระของรัฐที่จะเขาควบคุมและ
บริหารจัดการ ดังจะเห็นไดจาก พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไมไดเปนบทบัญญัติที่เปนเครื่องมือ
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ในการ “ปราบปราม” การพนันใหหมดไป แตกลับเปนบทบัญญัติที่เขาทําการ “ควบคุม” โดยใหอํานาจ
ตํารวจและคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาใหอนุญาตเลนการพนัน ดังนี้แลวเมื่อพระราชบัญญัติดังกลาวเอง
ก็มิไดมีเจตนาในการปราบปราม รัฐก็ควรนําพระราชบัญญัตินี้มาอนุวัฒนใหเขากับยุคปจจุบันที่ “ทุน คือ
ความมั่นคงของชาติ” การรักษาทุนใหหมุนเวียนอยูในชาติก็เหมือนกับกองทัพที่มีกําลังพลเปนรั้วของ
ชาติ ไมอยากใหเขาทํานองที่วา “มือถือสากปากถือศีล” อันจะสังเกตไดจากปญหาที่เกิดจากการพนันก็
ยังคงมีใหเห็นอยูทุกวัน นักเสี่ยงโชค นักพนัน ผูมีอิทธิพล ผูมีสี นักเลงคุมบอน ก็ยังเปนกลุมที่ยังขลุกอยูใน
วงการนี้ สวนประเทศไทยก็ตองกินน้ําใตศอกประเทศเพ่ือนบานตอไป

2.2 การพนันในอิสลาม
การพนันเรียกในภาษาอาหรับวา อัล-กิมารฺ (اَْلقَِمارُ ) หรือ อัล-มัยซิรฺ (اَْلَمْیِسرُ ) หมายถึง การเลน

เอาเงินหรือสิ่งอ่ืนดวยการเสี่ยงโชคหรือฝมือ (Game of Chance) โดยการทํานายหรือคาดเดาผลที่เกิดข้ึน
ในอนาคต การพนันอาจแบงไดหลายอยาง เชน การพนันในการแขงขัน ตัวอยางเชน เกมไพ เกมลูกเตา
การพนันโดยการทํานายผลที่คาดวาเกิดข้ึนในอนาคตเชน การแทงบอล การเลนหวย การแทงมวย การ
แทงมา

ศาสนาอิสลามหามการพนันทุกชนิด และถือวาเปนบาปอันใหญหลวง ผูที่เลนการพนันจะมีความ
หมกมุนไมทํามาหากิน ทําใหหมดเนื้อหมดตัวแลว ยังกอใหเกิดปญหาในสังคมอีกดวย บทบัญญัติเก่ียวกับ
การพนัน อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงบัญญัติหามการพนันในอัลกุรอาน ดังนี้

ความวา : โอ บรรดาผูศรัทธาเอย ! แท จริงแลวสุรา การพนัน แทนบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้น
เปนสิ่งโสมมที่เกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจาจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อวาพวกเจาจะไดรับ
ความสําเร็จ (อัล-มาอิดะฮฺ: 90)

ความวา : ที่จริงชัยฏอนนั้นเพียงตองการที่จะใหเกิดการเปนศัตรูกันและการเกลียดชัง กันระหวาง
พวกเจาในสุราและการพนัน เทานั้น และมันจะหันเหพวกเจาออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮ และการ
ละหมาดแลวพวกเจาจะยุติไหม? (อัลมาอิดะฮ: 91)

ความวา : พวกเขาจะถามเจา เก่ียวกับน้ําเมา และการพนัน จงกลาวเถิดวา ในทั้งสองนั้นมีโทษมาก
และมีคุณหลายอยางแกมนุษย แตโทษของมันทั้งสองนั้นมากกวาคุณของมัน (อัลบะเกาะฮเราะฮ: 2) และ
มีรายงานหะดิษ ดังนี้

รายงานจากอบีมูซา อัลอัชอะรียวา แทจริงนบี ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ผูใดเลน
ลูกเตา แนนอนเขาไดฝาฝนอัลลอฮและรอซูลของพระองค” บันทึกโดย อบูดาวูด หะดิษหมายเลข 4938
และอิบนุมายะฮ หะดิษหมายเลข 3762 การพนันสําหรับมุสลิมเปนสิ่งที่ตองหาม และนําพาไปสูนรก ทาน
รอซูล (ซ.ล.)ไดกลาววา “เนื้อทุกกอนทีม่ันงอกเงยออกมา จากของที่ฮาราม ดังนั้นนรกคือสิ่งที่เหมาะสมยิ่ง
กับมัน” รายงานโดย ติรมีซีย

ดังนั้นในเรื่องของการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลามและการลงทุนแบบอิสลาม ก็ถือเปนขอหาม
เชนเดียวกันในการที่หามทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับการพนัน

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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การธนาคารอิสลามการพนัน (Maisir)
1.หามธนาคารอิสลามรับเงินฝากที่ไดจากการพนัน บริษัทที่มีรายไดหลักจากการพนัน หรือบริษัทที่

มีรายไดจากการผลิตเครื่องเสี่ยงโชค หรือหนวยงานที่เก่ียวของหรือมีรายไดจากการพนัน เชน กองสลาก
กินแบงรัฐบาล

2.หามธนาคารอิสลามใหสินเชื่อแกบริษัทที่มีรายไดหลักจากการพนัน หรือบริษัทที่มีรายไดจากการ
ผลิตเครื่องเสี่ยงโชค หรือหนวยงานที่เก่ียวของหรือมีรายไดจากการพนัน เชน กองสลากกินแบงรัฐบาล

3.หามธนาคารอิสลามคํ้าประกันแกบริษัทที่มีรายไดหลักจากการพนัน หรือบริษัทที่มีรายไดจาก
การผลิตเครื่องเสี่ยงโชค หรือหนวยงานที่เก่ียวของหรือมีรายไดจากการพนัน เชน กองสลากกินแบงรัฐบาล

การลงทุนแบบอิสลามกับการพนัน (Maisir)
1.หามลงทุนที่เก่ียวของกับการพนัน (Maisir) ดังนั้นอิสลามจึงหามการลงทุนที่เขาขายการพนัน

เชน การเขาซื้อหุนโดยขาดการวิเคราะหพ้ืนฐานของกิจการ (Fundamental Analysis) หรือการวิเคราะห
ดานเทคนิด (Technical analysis) เปนการลงทุนแบบปราศจากการวิเคราะหและความรู ซึ่งเปนการ
ลงทุนแบบความเสี่ยงสูง (High risk) เรียกวาเหมือนการเสี่ยงดวงออกหัวออกกอย เชนเดียวกับการพนัน
รวมถึงหามซื้อหุนของบริษัทที่เก่ียวของกับการพนัน หรือกองทุนที่ถือหุนของบริษัทที่เก่ียวของกับการพนัน
เชน บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน บริษัทที่ใหบริการเครื่องเลนเสี่ยงโชค เปนตน

2.หามการเทรดหรือการซื้อขาย TFEX หรือ อนุพันธ PUT และ CALL ของหุนตางๆ โดยไมไดมี
จุดประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการลดความเสี่ยงในการถือหุนสามัญเพ่ือการลงทุน (Hedging) แตเปน
การเก็งกําไร จากการเทรค TFEX และอนุพันธ PUT และ CALL ปราศจากสินทรัพทที่แทจริงรองรับ
(Underlying Assets) ซึ่งตางจากการซื้อขายหุนสามัญ ถือเปนการพนันรูปแบบหนึ่งที่ใชเปนการแทงข้ึน
หรือแทงลงในตลาดหลักทรัพยฯ

การประกันภัยกับการพนัน (Maisir)
การพนัน (Maisir) ในสัญญาประกัน ตามทัศนะของนักวิชาการอิสลามมีความเห็นวา การ

ประกันภัยสากลมีองคประกอบของการพนันหรือเกมแหงโอกาสในการเอาหลักประกันนั้นข้ึนอยูกับโอกาส
หรือ ความนาจะเปน ถือไดวาเปนธุรกิจการพนัน ที่ไมสามารถคาดเดาได ดังนั้นมุสลิมจึงตองเลือกใช
บริการตะกาฟูลซึ่งเปนไปตามหลักของศาสนาอิสลาม

การพนันถือเปนขอหามหนึ่งในอิสลาม เปนบาปใหญที่มุสลิมทุกคนตองไมเขาไปเก่ียวของไมวาจะ
เปนชีวิตประจําวันทั่วไป หรือในเรื่องการทําธุรกิจหรือการเงินตางๆ ทรัพยที่ไดมาจากการพนันนั้นก็ไมมีบา
รอกัต(สิริมงคล) เนื่องจากเปนการไดทรัพยมาดวยหนทางมิชอบตามหลักศาสนาอิสลาม ไมสามารถที่จะ
นําไปจายซะกาตหรือใหซอดาเกาะหเพ่ือหวังความเมตตาและผลบุญจากพระผูเปนเจาได แตจะตองนํา
ทรัพยนั้นไปบริจาคเปนสาธารณะกุศลและไมหวังในผลบุญ

วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad
หมายเหตุ ไมสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพรบทความดวยการอางอิงถึง

http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com
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การพนันเรียกในภาษาอาหรับวา อัล-กิมารฺ (اَْلقَِمارُ ) หรือ อัล-มัยซิรฺ (اَْلَمْیِسرُ ) หมายถึง การ
เลนเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนดวยการเสี่ยงโชคหรือฝมือ อาทิเชน การเลนลูกเตา, หมากรุก, ถ่ัว, หัวแหวน
, ไข, กอนหิน เปนตน นักวิชาการเห็นพองตรงกันวา ทุก ๆ การละเลนที่มีการพนันถือเปนสิ่ง
ตองหาม (หะรอม) และถือเปนสวนหนึ่งจากการกิน (ไดมาซึ่ง) ทรัพยสินของผูคนโดยมิ
ชอบ (บาฏิล) ซึ่งพระองคอัลลอฮฺ ( وتعالينھسبحا ) ทรงบัญญัติหามเอาไวในพระดํารัสที่วา

بِاْلبَاِطلِ بَْینَُكمأَْمَوالَُكمتَأُْكلُواْ َوالَ 
“และสูเจาทั้งหลายอยาไดกินทรัพยสินของหมูสูเจา ระหวางหมูสูเจาดวยกันโดยมิชอบ” (อัล-บะกอ

เราะฮฺ อายะฮฺที่ 188)

และพระดํารัสที่วา :
نْ ِرْجسٌ َواألَْزالَمُ َواألَنَصابُ َواْلَمْیِسرُ اْلَخْمرُ إِنََّماآَمنُواْ الَِّذینَ أَیُّھَایَا الشَّْیطَانِ َعَملِ مِّ

تُْفلُِحونَ لََعلَُّكمْ فَاْجتَنِبُوهُ 
“โอบรรดาศรัทธาชน อันที่จริงสุรา, การพนัน, สัตวที่ถูกเชือด ณ แทนบูชาและการเสี่ยงทาย

นั้นคือความสกปรกโสมมอันมาจากงานของมารราย ดังนั้นสูเจาทั้งหลายจงหลีกหางมันเถิด หวังวาสูเจา
ทั้งหลายจะไดรับความสัมฤทธิผล” (อัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 90)

และมีอัล-หะดีษระบุวา
ُضْونَ ِرَجاالً إِنَّ  اْلقِیَاَمةِ یَْومَ النَّارُ فَلَھُمُ بَِغْیِرَحقٍّ هللاِ َمالِ فِىیَتََخوَّ

“แทจริงบรรดาบุคคลที่ลวงล้ําเขาไปในทรัพยสินของพระองคอัลลอฮฺโดยมิชอบนั้น สําหรับพวกเขา
คือนรกอเวจีในวันกิยามะฮฺ” (อางจากอัล-กะบาอิร,ฺ อัซซะฮฺบีย)

และอัล-หะดีษที่รุบุวา :
فَْلیَتََصدَّقْ أُقَاِمْركَ تََعالَ لَِصاِحبِھقَالَ َمنْ 

“ผูใดกลาวกับเพ่ือนของเขาวา “มาเถิด! ฉันจะพนันกับทาน” ผูนั้นจงบริจาคทาน
เสีย!” (รายงานโดยบุคอรี)

จากอัล-หะดีษบทนี้จะเห็นไดวา เพียงแคบุคคลพูดจาชักชวนบุคคลอ่ืนใหเลนการพนันก็ถือวา
บุคคลผูนั้นจําตองเสียคาปรับ (กัฟฟาเราะฮฺ) ดวยการบริจาคทานเพ่ือลบลางความผิดที่เกิดข้ึนจาก
คําพูด ดังนั้นการเลนการพนันจริงๆ จึงถือเปนสิ่งที่ตองหามและถือเปนการประพฤติผิดบาปใหญ (กะ
บาอิรฺ) ซึ่งจําเปนที่บุคคลผูนั้นตองเตาบะฮฺ (สํานึกผิด) ตามเงื่อนไขที่ศาสนาไดกําหนดเอาไวคือ

- ละเลิกและถอนตัวจากการเลนการพนันโดยเด็ดขาด
- เสียใจตอการประพฤติผิดนั้น
- ตั้งใจอยางแนวแนวาจะไมหวนกลับไปประพฤติผิดดวยการเลนการพนันอีก
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- ตองคืนทรัพยสินที่ไดมาโดยการพนันนั้นแกเจาของทรัพยสิน
อนึ่งถึงแมวาการพนันจะเปนสิ่งตองหามและถือเปนบาปใหญเชนเดียวกับการดื่มสุราแตเนื่องจาก

การพนันไมมีขอกําหนดบทลงโทษโดยตัวบทของศาสนาดังเชนกรณีการดื่มสุรา แตผูมีอํานาจหรือศาล
สามารถตัดสินคดีการเลนการพนันไดโดยใชดุลยพินิจตามคดีลหุโทษ (อัต-ตะอฺซีรฺ) เชน การเฆ่ียนที่ไมถึง
จํานวนที่ศาสนาบัญญัติเอาไว, การจําคุก, การปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ เปนตน

เหตุผลในการบัญญัติหามการพนัน มีดังนี้ คือ
- ศาสนามีความประสงคใหมุสลิมปฏิบัติตามกฎเกณฑและแนวทางของพระองคอัลลอฮฺ ( نھسبحا

(وتعالي ที่ทรงกําหนดเอาไวในเรื่องการแสวงหาปจจัยยังชีพที่เปนที่อนุมัติ (หะลาล) การพากเพียรและ
มุงมานะในการประกอบอาชีพตลอดจนการยึดมั่นในทํานองคลองธรรมในการไดมาซึ่งทรัพยสิน

- การพนันเปนอบายมุขที่สงผลรายตอศรัทธาและความเชื่อของบุคคล ดังจะเห็นไดวา พระองค
อัลลอฮฺ ( وتعالينھسبحا ) ทรงบัญญัติหามการเลนการพนันเคียงคูกับการดื่มสุรา การบริโภคเนื้อสัตวที่
ถูกเชือดในบริเวณแทนบูชาเจว็ดซึ่งเปนสิ่งที่เก่ียวของกับการตั้งภาคี การเสี่ยงทาย ซึ่งมอมเมาบุคคลใหจม
ปลักอยูกับเรื่องของโชคลางและความหวังลมๆ แลงๆ

- การพนันเปนการทําใหเสียทรัพย เปนตนเหตุแหงการเปนหนี้เปนสิน ซึ่งสรางผลรายใหกับตัวของ
บุคคลที่เลนการพนันและบุคคลรอบขางโดยเฉพาะครอบครัวตลอดจนเปนสาเหตุของอาชญากรรมที่
คุกคามตอความสงบสุขของสังคมโดยสวนรวม

- การพนันและการดื่มสุรา เปนตนเหตุใหเกิดความบาดหมาง ความชิงชังและความอาฆาต
พยาบาท ผูเลนการพนันยอมมีทั้งผูที่ไดและผูที่เลนเสีย และความสิ้นหวังอันเกิดจากการเสียพนันในครั้ง
แรกจะผลักดันใหผูที่เสียพนันหวนกลับไปสูการเลนพนันอีกครั้งเพ่ือแสวงหาสิ่งทดแทนจากการสูญเสียใน
ครั้งแรก เมื่อเปนฝายชนะในการพนันก็เกิดความยามใจแตในทายที่สุดก็เสียทรัพยสินจนหมดตัว อัลกุร
อานฺไดระบุเอาไววา:

ُكمْ َواْلَمْیِسرِ ْمرِ اْلخَ فِيَواْلبَْغَضاءاْلَعَداَوةَ بَْینَُكمُ یُوقِعَ أَنالشَّْیطَانُ یُِریدُ إِنََّما َعنَویَُصدَّ
الَةِ َوَعنِ ّهللاِ ِذْكرِ  نتَھُونَ أَنتُمفَھَلْ الصَّ مُّ

“อันที่จริงมารรายนั้นมันมุงหมายตอการใหเกิดความเปนศัตรูและความชิง ชังระหวางหมูสูเจา ดวย
เหตุของการดื่มสุราและการเลนพนันและมุงหมายตอการขัดขวางสูเจาทั้ง หลายจากการรําลึกถึงพระองค
อัลลอฮฺและจากการละหมาด ดังนั้นพวกทานทั้งหลายจงยุติเสียเถิด (อัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 91)

สิ่งที่เขาขายวาเปนการพนัน
การละเลนหรือการแขงขันทุกชนิดที่มีการพนันเขาไปเก่ียวของถือเปนสิ่งตองหาม (หะรอม) อาทิ

เชน การพนันในการเลนหมากรุก, การทอยลูกเตา, การเลนโฮโล, การเลนถ่ัว, การเลนน้ําเตาปูปลา, การ
พนันที่เก่ียวของกับกีฬา เชน มวยตู, การพนันฟุตบอล เปนตน นอกจากนี้การเลนหวย
, ลอตเตอรี่ หรือสลากกินแบงรัฐบาล ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายถือเปนสิ่งตอง (หะ
รอม) เชนกัน อนึ่ง การละเลนบางชนิดและการแขงขันบางประเภท เชน การเลนหมากรุก, เพ่ือฝกสมอง
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และปฏิภาณไหวพริบ, การยิงธน, การข่ีมา, การวิ่งแขง เปนตน ถือเปนสิ่งที่อนุมัติ (มุบาหฺ) แตมี
เงื่อนไข 3 ประการดังนี้ คือ

- การละเลนและการแขงขันดังกลาวตองไมเปนเหตุทําใหเกิดความลาชาในการละหมาดจนเลย
เวลาการละหมาดที่ถูกกําหนดไว

- ตองไมมีการพนันเขาไปเก่ียวของ
- ผูเลนตองรักษามารยาทในระหวางการเลนหรือการแขงขัน ไมพูดจาหยาบคาบ ไมดาทอ เปน

ตน หากขาดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดจาก 3 ประการนี้นักวิชาการถือวาเปนสิ่งตองหาม (หะรอม)
การแขงขัน
การแขงขันเรียกในภาษาอาหรับวา อัส-สิบาก بَاقُ ) (َالسِّ หรือ อัล-มุสาบะ

เกาะฮฺ (اَلُمَسابَقَةُ ) คือการที่บุคคลแขงขันกับเพ่ือน (คูแขง) ในการข่ีมาหรืออูฐ เปนตน
การแขงขันเปนที่อนุมัติโดยมีหลักฐานจากอัส-สุนนะฮฺ และอัล-อิจญมาอฺ และการแขงขันไดรับ

การยกเวนจาก 3 เรื่องอันเปนที่ตองหาม คือ การพนัน, การทรมานสัตวที่มิใชเรื่องการกินและการได
สิ่งทดแทนและเดิมพันสําหรับบุคคลเพียงคนเดียว ในกรณีเมื่อผูแขงขันทั้ง 2 ฝายไดยื่นสิ่งทดแทน
เอาไว (วางเดิมพัน) เพ่ือใหผูชนะเอาสิ่งทดแทนและเดิมพันนั้น

ประเภทของการแขงขัน การแขงขัน (อัล-มุสาบะเกาะฮฺ) มี 2 ชนิด คือ
- การแขงขันโดยไมมีสิ่งทดแทน (อัล-อิวัฎ) ถือเปนสิ่งที่อนุมัติ (ญาอิซฺ) โดยไมมีการกําหนด

เงื่อนไขดวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แนนอน เชน การแขงขันเดิน, แขงเรือ, แขงนก, แขงลอ, แขงลา และแขง
ชาง เปนตน และอนุญาตใหแขงขันมวยปล้ําและการยกกอนหินเพ่ือใหรูวาผูแขงขันคนใดแข็งแรง
กวา หลักฐานการแขงขันชนิดนี้ คือการวิ่งแขงของทานนบีฯ ( وسلمعلیھهللاصلى ) กับทานหญิงอาอิ
ชะฮฺ (ร.ฎ.) ซึ่งในครั้งแรกของทานนบีฯ ( وسلمعلیھهللاصلى ) แพใหกับทานหญิงอาอิ
ชะฮฺ (ร.ฎ.) และในครั้งที่ 2 ทานชนะ (รายงานโดยอะหฺหมัด, อบูดาวูด, อัชชาฟอีย, อัน-นะสาอีย
และทานอ่ืน ๆ ) และทานสลามะฮฺ อิบนุ อัล-อักวะอฺไดแขงขันวิ่งกับชายชาวอันศอรตอหนาทานนบีฯ
( وسلمعلیھهللاصلى ) และปรากฏวาทานสลามะฮฺไดรับชัยชนะ (รายงานโดยมุสลิมและอะหฺ
หมัด) และทานนบีฯ ( وسلمعلیھهللاصلى ) เคยแขงมวยปล้ํากับรุกกานะฮฺ (รายงานโดยอบูดา
วูด) และใหใชหลักการกิยาสกับการแขงขันในประเภทอ่ืน ๆ เทียบกับสิ่งที่กลาวมาขางตน

- การแขงขันโดยมีสิ่งทดแทน (อัล-อิวัฎ) นักวิชาการสวนใหญ (ุมฮูรฺ) มีความเห็นวา ไม
อนุญาตใหแขงขันโดยมีสิ่งทดแทนนอกเสียจากในการยิงธนู อูฐและมา อันเปนการฝกในเรื่องการใชอาวุธ
และการข่ีสัตวพาหนะที่ใชในสงคราม

เงื่อนไขในการอนุญาตใหมีการแขงขันโดยมีสิ่งทดแทน
- การแขงขันนั้นตองอยูในประเภทที่มีประโยชนในการญิฮาด คือ การแขงขันยิงธนู, ข่ีอูฐและมา
- สิ่งทดแทน (อัล-อิวัฎ) จะตองมาจากฝายหนึ่งฝายใดที่รวมแขงขันหรือมาจากบุคคลที่ 3 อาทิ

เชน บุคคลหนึ่งกลาวแกเพ่ือนของเขาวา “หากทานเอาชนะฉันได ฉันจะมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหแกทานและ
ถาหากฉันเอาชนะทานได ทานก็ไมตองเสียสิ่งใด” หรือ ผูปกครอง หรือบุคคลที่ 3 กลาววา : “คน
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ใดจากทาน 2 คนชนะ ผูนั้นยอมไดสิ่งนั้นสิ่งนี้จากฉัน” ทั้งนี้ในกรณีดังกลาวไมมีการพนันอันเปนที่
ตองหาม หากแตการจายสิ่งทดแทนเปนการใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทน (อัลมุกาฟะอะฮฺ)

ดังนั้นถาหากปรากฏวา สิ่งทดแทน (อัล-อิวัฎ) มาจากทั้ง 2 ฝาย ก็เรียกวา การเดิมพัน (อัร-ริ
ฮาน) ซึ่งการเดิมพันจะใชไมไดนอกเสียจากตองมีมุหัลลิ้ล (ُمَحلِّلٌ ) คือบุคคลที่ 3 ที่ทําใหขอหามเปนที่
อนุญาต กลาวคือ มีการยกเลิกขอตกลงที่ทําเอาไวและทําใหมันออกจากรูปของการพนันอันเปนที่
ตองหาม

ดังเชน ทั้ง 2 ฝายตกลงกันในการที่แตละฝายจะกําหนดเงินจํานวน 100 บาท หรือหนึ่ง
ใน 2 ฝายกําหนดไว 80 บาท อีกฝายหนึ่ง 20 บาท โดยแตละฝายจะจายสิ่งที่ถูกกําหนดเอาไวแก
บุคคลอ่ืน (คือบุคคลที่ 3 ที่รวมแขงซึ่งเรียกวา มุหัลลิล) ซึ่งปรากฏวามาหรืออูฐของเขาทัดเทียม (มี
ลักษณะเสมอกันและสูกันในการแขงขันได) กับมาหรืออูฐทั้ง 2 ตัวของทั้ง 2 ฝายแรก เปนตน

ดังนั้นถาหากมาหรืออูฐของบุคคลที่ 3 (มุหัลลิล) ชนะมาหรืออูฐของ 2 ฝายแรก บุคคล
ที่ 3 ก็เอาทรัพยทั้ง 2 จากทั้ง 2 ฝายแรก แตถาหากมาหรืออูฐของทั้ง 2 ฝายชนะมาหรืออูฐของ
บุคคลที่ 3 และมาหรืออูฐของทั้ง 2 ฝายถึงเสนชัยพรอมกัน ก็ยอมไมมีสิ่งใดเปนสิทธิสําหรับคนหนึ่ง
เหนืออีกคนหนึ่ง เพราะผูวางเดิมพันทั้งสองเสมอกัน และเพราะบุคคลที่ 3 (มุหัลลิล) ไมจําเปนตอง
จายสิ่งใดอันเนื่องจากมาหรืออูฐของเขาเขาสูเสนชัยทีหลัง (แพ) และถาฝายบุคคลที่ 3 มาถึงเสนชัย
พรอมกับหนึ่งใน 2 ฝายเปนอันดับแรก และหนึ่งในสองฝายมาถึงทีหลัง ทรัพยของฝาย
ที่ 1 จาก 2 ฝายนั้นก็อยูพรอมกับบุคคลที่ 3 และทรัพยของฝายที่มาถึงทีหลังจาก 2 ฝายนั้นก็จะถูก
นํามาแบงเทา ๆ กันระหวางบุคคลที่ 3 (มุหัลลิล) กับฝายที่เขาเสนชัยพรอมกัน

การแขงขันในลักษณะที่มีบุคคลที่ 3 เขามารวมดวยนี้ถือวาอนุญาตโดยไมมีขอหามแตอยาง
ใด ดังนั้นการแขงขันในลักษณะที่ตองหามและถือวาเปนการพนันก็คือ การที่แตละฝายจากผู
แขงขัน 2 ฝายจําตองจายเงินจํานวนหนึ่งแกฝายที่ชนะ ฝายใดแพก็จําตองจายจํานวนเงินที่ตกลงกันไว
แกฝายที่ชนะนั่นเอง

ทั้งนี้หากมีบุคคลที่ 3 เขารวม (มุหัลลิล) ตามรายละเอียดที่กลาวมาแลว ก็จะทําใหการแขงขันนี้
ซึ่งมีการพนันออกจากรูปของการพนันอันเปนที่ตองหามไปสูรูปการแขงขันที่อนุญาต ซึ่งการพิจารณาวา
การแขงขันมีเรื่องการพนันเขามาเก่ียวของก็คือ มีการได (หรือเอา) และมีการเสีย (คือให) จาก
ทั้ง 2 ฝายดวยการตกลงกันวา ผูชนะจากทั้ง 2 ทานจะเอา (คือได) และผูที่แพ (ถึงเสนชัยที
หลัง) จากทั้ง 2 ทานจําตองจาย เชนนี้ถือวาเปนการพนันอันเปนที่ตองหาม

2.3.วิวัฒนาการการพนันยุคใหม
ในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคโลกไรพรมแดน เปนโลกาภิวัฒนที่สามารถสื่อสารถึงกันไดทั่วโลกโดยไมมี

ขีดจํากัด  เปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนาเปนอยางมาก และทั่วถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
โดยเฉพาะระบบอินเตอรเน็ต ที่ไดเขามามีบทบาทอยางมากมายหลายดาน ซึ่งเปนดาบสองคม มีทั้งคุณ
และโทษ  ถาไมรูจักใชใหถูกก็จะเปนประโยชนมหาศาล  แตถาใชไมเปนหรือใชในทางที่ผิดก็จะเปนโทษ
มหันตเชนกัน  จากเหตุการณขาวอาชญากรรมทางหนาหนังสือพิมพจะเห็นไดวามีหลายเหตุการณ  ที่
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ผูกระทําผิดกฎหมายใชชองทางจากอินเตอรเน็ตเปนสวนของการกระทําผิด ไมวาจะใชเปนชองทาง
ชักชวน ลอลวงใหเสียทรัพย  ลอลวงเพ่ือลวงละเมิดทางเพศ ฯลฯ  โดยเฉพาะในชวงเทศกาลฟุตบอลโลก
2010 ซึ่งจัดการแขงขันกันระหวาง วันที่ 11 มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กระแสฟุตบอลโลก
2010 จึงระบาดไปทั่ว เหมือนเชนฟุตบอลโลกทุกครั้งที่ผานมา ที่ทางรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของ
โดยเฉพาะ สํานักงานตํารวจแหงชาติตองเตรียมมาตรการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการเลนการ
พนันทายผลฟุตบอลโลก 2010 ซึ่งประชาชนทั่วโลกใหความสนใจ  ไมเวนแมแตประเทศไทยซึ่งไมไดเขา
รวมแขงขันดวย  และคาดวาจะมีการลักลอบเลนการพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลโลกเพ่ิมสูงข้ึน เปน
การพนันประเภทหนึ่งในสังคมไทยที่มีการเลนการพนันมาก โดยเฉพาะกลุมผูมีการศึกษา ฐานะ หนาที่การ
งานดี มากกวาผูไมมีการศึกษา หรือ มีอาชีพการงานที่ไมดี โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลไดแพรเขาไปยัง
กลุมนักเรียน นักศึกษา และสรางปญหาสังคมตามมามากมาย

อยางไรก็ตามการหามเลนพนันในประเทศที่ออกมาตรการและมีกฎหมายบังคับเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน   ก็ยังมีการลักลอบเลนพนันกันอยางไมเกรงกลัวกฎหมาย  โดยในปจจุบันไมเพียงแต
เลนการพนันตามกติกาที่มีการตั้งวงเลน  อุปกรณ และผู เลนพนันจริง  แตยังมีการเลนพนันทาง
อินเตอรเน็ต  หรือเรียกวา  การเลนพนันออนไลน  มีปรากฏอยูในมือถือรุนและระบบตาง ๆ  ซึ่งยากแก
การปองกัน  เนื่องจากเปนโลกยุคไรพรหมแดน บอนพนันทางอินเตอรเน็ตถือเปนมหันตภัยที่รายแรงมี
ผลกระทบตอสังคมโลก และแพรระบาดเขาไดถึงทุกกลุมชนอยางรวดเร็วและงายดาย ยากแกการควบคุม
โดยเฉพาะกลุมที่นาเปนหวงมากที่สุด คือ เด็ก นักเรียน นักศึกษา หรือกลุมเยาวชนอนาคตของชาติ  รวม
ไปถึงผูใหญทุกเพศวัย ทุกสาขาอาชีพ  การเลนพนันผานทางอินเตอรเน็ตเปรียบเสมือนการรวมเอาบอน
การพนัน เจามือพนัน ผูเลนพนัน มาอยูดวยกันในสถานที่เดียวกันในเวลาพรอม ๆ กัน สามารถเลนการ
พนันกันไดทุกเมื่อทุกเวลา  ทุกหนทุกแหงที่มีเครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาทําใหมีการติดตอสื่อสารเปนตัวเชื่อมประสานระหวางกิจกรรมการพนันในกลุมชน
ขยายไปสูระดับประเทศ และนําไปสูระดับโลก (ระหวางประเทศ ) ในที่สุด

สําหรับโครงสรางเครือขาย และรูปแบบธุรกิจการพนันทางอินเตอรเน็ต หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
การพนันออนไลน  ซึ่งมีระบบที่ไมซับซอนมากนัก โดยผูเลนสามารถแทงพนันโดยตรงกับเจามือ ไมตอง
ผานบุคคลที่ 3 หรือแทงพนันผานกันเปนทอด ๆ เหมือนพนันฟุตบอลโตะ หรือหวยใตดิน  ความนิยมกับ
การพนันรูปแบบนี้จึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เพราะมีความสะดวก ไมซับซอน  เลนไดทุกที่ ทุก
เวลาและไมเฉพาะแตการพนันทายผลฟุตบอลเทานั้น การพนันชนิดอ่ืนๆ นอกเหนือจากการทายผล
ฟุตบอลก็ยังสามารถ Download เกมสตาง ๆ  ซึ่งบางเกมสมีลักษณะการเลนใกลเคียงหรือลอกเลียนมา
จากการพนันตามที่ระบุหามเลนตามกฎหมาย มีการโฆษณา เชิญชวน ใหเลนพนันอยางอ่ืนกันทาง
อินเตอรเน็ตอยางโจงครึ่ม  เปดเผย  นําเสนอทั้งรายละเอียด  วิธีการเลน วิธีการแทง ผลได-เสีย กฎกติกา
การเลน  การโอนเงิน การรับเงิน ไวอยางละเอียด ไมวาจะเปนการเลน ไฮโลว  บาการา ฯลฯ  ดังจะ
ยกตัวอยาง การโฆษณาทางอินเตอรเน็ตเชิญชวนเลนการพนัน  และคดีที่มีการจับกุมเก่ียวกับการเลนการ
พนันแบบออนไลน
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2.4 การแกไขปญหาการพนันในประเทศไทย
2.4.1. การพนัน ในการแกไขปญหาดังกลาวมีอยู 2 แนวทาง คือ

แนวทางที่ 1 การพนันตองควบคุม มีแนวทางดังนี้
1) การบังคับใชกฎหมายตองเครงครัด เฉียบขาด และมีการปราบปรามการเลนการพนันอยาง

จริงจัง  เชน ใหมีการตรวจสอบประวัติของผูกระทําความผิด เพ่ือดําเนินการลงโทษใหเหมาะสมหรือหาก
ศาลลงโทษปรับแลวปลอยตัวไปก็ควรมีมาตรการเสริมดวย เชน การกําหนดใหทํางานบริการสังคม โดยมี
กําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร เปนตน

2) ควรดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการพนันที่ใชบังคับอยูในปจจุบันใหทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชในการกระทําความผิด

3) ไมควรปลอยใหมีการโฆษณาเก่ียวกับการพนันทางสื่อมวลชน หรือสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท
เชน อัตรตอรองของกีฬามวยหรือฟุตบอล เปนตน

4) ใชมาตรการในการริบทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายรวมทั้งทรัพยสิน ที่ไดมาจาก
การพนัน

5) ใชมาตรการทางภาษีโดยตรวจสอบวาทรัพยสินที่ไดมาจากการเสียภาษีอยางถูกตองหรือไม
6) เพ่ิมบทลงโทษใหหนักข้ึน

อยางไรก็ตาม ตั้งแตมี พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 บังคับใช
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผานมาไดมีการจัดทีมตํารวจที่มีความรูและเชี่ยวชาญดานอินเทอรเน็ต เขาไป
ทองตามเว็บไซตตางๆ เพ่ือปองกันและปราบปรามการเลนพนันออนไลน ซึ่งถาพบเห็นการกระทําผิดก็จะ
ดําเนินการทันทีโดยไมมีการรองทุกข สวนการเลนการพนันออนไลน ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันอยู
แลว ก็สามารถดําเนินการไดทันทีเชนกัน อาจจะเปนวิธีการลอซื้อ การขอขอมูลจราจรทางอินเทอรเน็ต
เปนตน โดยในชวงปที่ผานมา  ทางผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่งใหหนวยงานที่
เก่ียวของไดทําการตรวจสอบการเลนการพนันออนไลนอยางตอเนื่อง และไดมีการจับกุมดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดมาแลวหลายราย ที่ผานมาสั่งบล็อกไปแลวหลายเว็บไซต อยางไรก็ดีตองยอมรับวาการเขาถึง
เทคโนโลยีที่เปดกวางมากข้ึน ทําใหแนวโนมเว็บไซตประเภทดังกลาวมากข้ึนตามไปดวย ขณะที่ตนตอ
หรือเซิรฟเวอรหลักของเว็บไซตอยูในตางประเทศ ซึ่งเปนเรื่องถูกกฎหมายของประเทศเขาเราไมสามารถ
ดําเนินการใด ๆ ไดสิ่งที่เราทําไดคือตามบล็อกปลายทางในประเทศไทยและติดตามจับกับเจามือรายยอย
หรือเอเยนตในประเทศไทยเทานั้น

แนวทางที่ 2 การพนันเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย มีแนวทาง ดังนี้
1) ความมุงหมายของการจัดใหมีการเลนการพนันโดยชอบดวยกฎหมาย คอยมุงแสวงหา

ประโยชนจากนักทองเที่ยวตางประเทศเปนสําคัญ เนื่องจากกรณีตัวอยางที่เกิดข้ึนในตางประเทศได
ชี้ใหเห็นชัดวารายไดจากการทองเที่ยวที่มาจากการพนันทั้งทางตรงและทางออม กอใหเกิดรายไดแก
กิจการดานบริการตางๆ

2) นอกจากนักทองเที่ยวตางประเทศแลวสําหรับผูเลนในประเทศก็อาจสรางมาตรการในการ
กันคนในประเทศมิใหถูกมอมเมาจากบอนการพนันไดอยางไมมีขอจํากัด เชน กําหนดคุณสมบัติของผูเขา
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ไปเลนโดยวางเกณฑเก่ียวกับอายุ ระดับรายไดของผูมีสิทธิ์เขาเลน ซึ่งปกติแลวหลายประเทศจะอนุญาต
เฉพาะผูที่มีรายไดสูงกวาปกติเทานั้น

3) การทําใหการพนันเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายในประเทศไทยนั้นจะตองไมเปนการยอม
ใหการพนันทุกชนิดเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายหรือเลนโดยเสรี เพราะจะเปนการเอ้ือใหประชาชน ติด
และหมกมุนกับการพนันไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น การทําใหการพนันเปนการกระทําที่ถูกตองตากมฎหมาย
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย จึงควรมีลักษณะที่มุงแสวงหาประโยชนจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเปน
สําคัญ

4) สถานที่ที่จัดใหมีการตั้งบอนโดยชอบดวยกฎหมายตองไมอยูในชุมชนเมืองหรือที่มี
ประชากรแออัดซึ่งยากแกการควบคุมแตควรเปนสถานที่ที่รัฐมุงเสริมสรางความเจริญจากการทองเที่ยว
เปนสถานที่มีสภาพธรรมชาติที่เหมาะสมแกการสันทนาการทองเที่ยวอยางอ่ืน ทําใหประชาชนในทองถ่ิน
สามารถมีรายไดจากการทองเที่ยวมากข้ึนในขณะเดียวกันก็สามารถสรางความเจริญใหแกทองถ่ินนั้น ๆ
เพ่ิมข้ึนดวย

5) เปนการหารายไดเขารัฐในรูปแบบของการจัดเก็บภาษีการพนัน

2.4.2. การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค
1) แยกการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการ

คาหรืออาชีพ ออกจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และยกรางเปนกฎหมายใหมแยกจาก
กําหมายวาดวยการพนัน

2) กําหนดใหมีการควบคุม ตรวจสอบ โดยใหผูประกอบกิจการคาหรืออาชีพจะตองดําเนินการ
ขออนุญาตตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจะตองมี
ข้ันตอนเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบในการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม

3) กําหนดใหมาตรการเปรียบเทียบคดีเพ่ือใหดําเนินคดีเกิดความรวดเร็ว และไมเปนภาระตอ
ศาล เนื่องจากเปนความผิดรายแรงเหมือนคดีอาชญากรรมรายแรงทั่วไป

4) เพ่ิมบทลงโทษใหสูงข้ึน
5) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมโดยระบุไวไมใหเกินเกินทายพระราชบัญญัติ ทั้งนี้

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและเปนรายไดใหกับแผนดิน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานลาสมัย และไมสามารถทํา

ใหผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัวหรือเข็ดหลาบ รวมทั้งไมสามารถจัดการกับการเลนการพนันที่มีผู
นิยมเลนกันจํานวนการ เชน หวยใตดิน การสง SMS ชิงรางวัล การพนันฟุตบอล และการพนันรูปแบบ
ใหม ๆ ในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณ เนื่องจากไดมี
การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเลนการพนันดวย ซึ่งสามารถมอมเมาเด็ก และเยาวชนใหลุม
หลงการเลนการพนัน โดยไมเกรงกลัวตอมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบทกําหนดโทษที่ไม
สามารถจัดการกับปญหาดังกลาวได
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ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในกฎหมายวาดวยการพนันควรมีการปรับปรุง หรือไม ซึ่งจากการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนเก่ียวของและผูอยูใตบังคับใชของกฎหมายสวนใหญ
เห็นวากฎหมายวาดวยการพนันควรมีการปรับปรุงบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดดวยการเพ่ิมโทษ
ปรับใหสูงข้ึน เมื่อการพนันไมใชความผิดเลวราย แตเปนภัยแกตนเอง หากเพ่ิมโทษจําคุกไมทําใหสังคมดี
ข้ึน การลงโทษจําคุกที่รุนแรงควรคํานึงวาสังคมจะไดรับอะไรเปนการตอบแทนจากการลงโทษดังกลาว
เพราะผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการพนันซึ่งตองรับโทษจําคุกจะไมกอใหเกิดผลในทางที่เก่ียวกับ
ความปลอดภัยของสังคม ในทางตรงกันขามการจําคุกผูตองโทษตามกฎหมายการพนันอยางรุนแรง และ
ยาวนานยอมสงผลกระทบตอสังคมโดยตรง กลาวคือ ผูตองโทษจะถูกสถาพแวดลอมในเรือนจําบีบบังคับ
ใหผูตองโทษกลายเปนอาชญากรโดยแทจริง และไมไดรับการยอมรับจากสังคมแมผูกรพทําความผิด
พนดทษไปแลวก็ตาม การเพ่ิมโทษปรับควบคูกับการใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคม (Community
Service) ดวย จึงนาจะเปนมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพของการกระทําความผิดโดยทั่วไป
แตอยางไรก็ตามวิวัฒนาการของสังคมไดทําใหการประกอบธุรกิจจากการกระทําความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการพนันมีความสลับซับซอนและมีผลประโยชนอยางมหาศาล จึงควรจะไดบัญญัติบทลงโทษ สําหรับ
ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการพนันไวอยางชัดเจนและรัดกุม ใหครบคลุมไปถึงผูไดรับประโยชน
โดยทางตรงและทางออมดวย โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพสังคมและกลไกของรัฐที่จะชวยยับยั้ง
การกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนันไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.5. บทสรุป
ความคาดหวังของสังคมในวันนี้ คือ การเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการเลนพนันใหหมดไป

จากสังคม ในเบื้องตนเราสามารถปองกันนักเลนพนันหนาใหมเขามาโดยการรวมกันกระตุนเตือน
หนวยงานที่เก่ียวของ ใหรวมกันลดบรรยากาศการเลนพนันใหหมดไปจากสังคม รวมถึงการลดพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคดานอ่ืนตอไป  แตอยางไรก็ตามการหามเลนพนันในประเทศที่ออกมาตรการและมี
กฎหมายบังคับเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ก็ยังมีการลักลอบเลนพนันกันอยางไมเกรงกลัวกฎหมาย
โดยในปจจุบันไมเพียงแตเลนการพนันตามกติกาที่มีการตั้งวงเลน สถานที่ อุปกรณ และผูเลนพนันจริง
แตยังมีการเลนพนันทางอินเตอรเน็ต หรือเรียกวา การเลนพนันออนไลน มีปรากฏอยูในมือถือรุนและ
ระบบตาง ๆ  ซึ่งยากแกการปองกัน  เนื่องจากเปนโลกยุคไรพรหมแดน  คนทั่วไปหรือแมแตเด็กเยาวชนที่
มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ก็สามารถ Download เกมสตางๆ  ซึ่งบางเกมสมีลักษณะ
การเลนใกลเคียงหรือลอกเลียนมาจากการพนันตามที่ระบุหามเลน ตาม พ.ร.บ.การพนันฯ ยิ่งเทคโนโลยี
ล้ําสมัยมากเทาใด การปองกันปราบปรามการกระทําความผิดก็ยิ่งยากมากข้ึนเชนเดียวกันเพราะโลก
สื่อสารที่ไมมีขีดจํากัด ที่สําคัญคือ การจับกุมผูเลนการพนันออนไลนไมใชเรื่องงาย เพราะผูประกอบการ
สวนใหญอยูตางประเทศ และประเทศตนตอนั้นเขาเปดใหเลนการพนันออนไลนอยางถูกกฎหมาย แตมัน
ผิดกฎหมายบานเรา ขณะที่กลุมผูเขาไปเลนการพนันนั้นสวนใหญจะเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา ที่เปน
ลูกหลานผูมีอันจะกินที่ทําบัตรเครดิตเสริมใหอยางไรก็ดีในการแกปญหาเด็กติดการพนันออนไลนนั้น
ผูปกครองตองหมั่นตรวจสอบการใชงานคอมพิวเตอรในกรณีที่มีใชที่บาน โดยควรตรวจสอบดูโปรแกรม
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ตางๆ ในเครื่อง หรืออาจหาโปรแกรมปองกันการเขาถึงเว็บไซตที่ไมเหมาะสมมาใช เพ่ือปองกันบุตรหลาน
เขาเว็บไซตดังกลาวได

ดังนั้น การสรางจิตสํานึกที่ดีงามและถูกตองแกเยาวชนจึงเปนเกราะปองกันที่สําคัญดานแรกที่จะ
ไมใหเด็ก เยาวชน  หรือแมแตใครก็ตาม สามารถเขาไปดู หรือ เลนการพนันแบบออนไลนเชนวานี้ได
ถึงแมจะจับกุมหรือพบเห็นการลักลอบเลน แตการหาพยานหลักฐานประกอบก็เปนเรื่องคอนขางลําบาก
หรือการเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ ที่มีสถานที่เลนการพนันอยางถูกกฎหมาย  หรือตามเขต
ชายแดนประเทศไทยที่สามารถเดินทางเขา-ออกไดโดยงาย ก็ไมไดทําใหการงมงาย หรือกระหายอยากที่
จะเลนการพนันไดลดนอยลงไปไม ตราบใดที่ยังมีผูจัดใหมีการเลนและผูเลนการพนันอยู การสรรหา
อุปกรณ วิธีการเลน สถานที่การเลนพนัน ก็ไมใชเรื่องยากสําหรับการเลนการพนัน
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บทท่ี 3

แนวทางการศึกษา

การศึกษาครั้ งนี้ ตาม โครงการ “มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-
gambling)” กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง
ทักษะใหกับนิสิตนักศึกษาในการจัดการปญหาจากการพนัน สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยพัฒนานโยบาย
ตานภัยการพนัน และประสานความรวมมือและพัฒนาเครือขายฯ ผลักดันนโยบาย และ/หรือมาตรการ
ปองกันการเขาถึงการพนันของเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา แกสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา โดย คณะผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนดังนี้

3.1 รูปแบบการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการพรรณนาถึง

ขอเท็จจริงตางๆ ดวยการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) สัมภาษณ และสังเกตการณ
ท้ังนี้โดยอาศัยการเชื่อมโยงขอมูลเขากับหลักการ แนวความคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

3.2 วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ตาม โครงการ “มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-gambling)”

ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณเจาะลึก (In-dept Interviewing)
การสังเกตการณ (Observation) และการสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ
ในบริบท กระบวนการ สภาวการณตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการตีความ การวิเคราะหสรุปความเพ่ือใหได
ความกระจางในประเด็นปญหาตางๆ

3.3 การเก็บรวบรวมผลการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูลท้ังในสวนเอกสาร การสัมภาษณ การจัดสนทนากลุม ดําเนินการดังนี้
1.การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนเอกสาร

ประสานและขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการขอหนังสือ ขอมูล รวมท้ัง
เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาชุมชน รวมท้ังคนควาจาก
หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาชุมชน

2.การเก็บขอมูลท่ีเปนการสัมภาษณ
- สรางคําถามหลักๆ ท่ีจะใชในการสัมภาษณ
- นัดหมายบุคคลท่ีสัมภาษณ
- พบผูใหสัมภาษณ สัมภาษณพรอมขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณไว
- บันทึกการใหสัมภาษณ
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3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี จํานวนท้ังสิ้น 427 คน

3.5 การวิเคราะหผลการศึกษา
เม่ือไดขอมูลท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณแลว จะนําขอมูลมาวิเคราะหและหา

ขอสรุปตาม วัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะใหกับนิสิตนักศึกษาในการจัดการปญหาจากการพนัน
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยพัฒนานโยบายตานภัยการพนัน และประสานความรวมมือและพัฒนา
เครือขายฯ ผลักดันนโยบาย และ/หรือมาตรการปองกันการเขาถึงการพนันของเด็กและเยาวชนใน
สถาบันการศึกษา แกสํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีมาตรการต านภัยการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษา

3.6 วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
ในการนําเสนอจะใชวิธีการพรรณนา (Descriptive Analysis) จากการตีความ หรือหา

ความหมายของขอมูลโดยใชตรรกวิทยา ใชวิธีอุปนัย (Inductive Method) เปนสําคัญ และตองอาศัย
ความรูเชิงวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีประกอบการดวย
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ผลการศึกษา

โ ค ร ง ก า ร “ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ท ย ห ยุ ด พ นั น ( Thai-University Anti-gambling)” ก ร ณี ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะใหกับนิสิตนักศึกษาในการ
จัดการปญหาจากการพนัน  สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยพัฒนานโยบายตานภัยการพนัน และประสานความ
รวมมือและพัฒนาเครือขายฯ ผลักดันนโยบาย และ/หรือมาตรการปองกันการเขาถึงการพนันของเด็กและ
เยาวชนในสถาบันการศึกษา แกสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีมาตรการตานภัยการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยไดดําเนินการตั้งแต วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 – 15 ธันวาคม 2558 และคณะทํางานไดมี
การสํารวจพฤติกรรมและสถานการณการเลนพนันของนักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณและ
พฤติกรรมการเลนของนักศึกษา รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการดําเนินงานดานการควบคุมและ
ลดพฤติกรรมการเลนพนัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินงานดานการควบคุมและลด
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ในการเลนพนันของนักศึกษา ท่ีทางสถาบันการศึกษาสามารถดําเนินการไดจริง มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของสถาบันการศึกษา ตอไป จึงไดจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจสถานการณ
ปญหาการพนันฉบับนี้ข้ึน เพ่ือนําเสนอผลการสํารวจการสํารวจพฤติกรรมและสถานการณการเลนพนันของ
นักศึกษา โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 พฤติกรรมการเลนพนันของนักศึกษา
สวนท่ี 2 ทัศนคติตอการเลนพนันของนักศึกษา
สวนท่ี 3 ผลทดสอบพฤติกรรมการเลนพนันของนักศึกษา
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะและแนวทางการปองกัน

โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังตอไปนี้
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4.1 ขอมูลพฤติกรรมการเลนพนันของนักศึกษา
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ: เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

จํานวนท้ังสิ้น 427 คน ผลการสํารวจปรากฏดัง ตาราง 4.1

ตาราง 4.1 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตาม ประสบการณ ความถ่ี เหตุผลในการตัดสินใจ
ประเภทของการพนัน จํานวนเงิน และสถานท่ีท่ีใชในการเลนพนัน

พฤติกรรมการเลนพนัน จํานวน (N) รอยละ
ประสบการณในการเลนการพนัน
เคยเลน
ไมเคยเลน
ไมมีขอมูล

(N=427)
114
303
10

26.7
71.0
2.3

ความถ่ีในการเลนการพนัน (N=114)
เลนเปนประจํา 7 6.1
นานๆ เลนครั้ง 107 93.9

เหตุผลในการตัดสินใจเลนการพนัน
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

(N=114)

1. เลนเพ่ือความสนุก 78 68.4
2. คลายเครียด 43 37.7
3. เลนตามเพ่ือน 40 35.1
4. ชอบลุนและชอบความตื่นเตน 32 28.1
5. เลนเพ่ือเขาสังคม 16 14.0
6. เห็นคนใกลชิดในครอบครัวเลน 6 5.3
7. หวังรวยทางลัด 4 3.5

ประเภทการพนันท่ีเคยเลน
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (N=114)

1. ไพ 50 43.9
2. พนันบอล/มวย 46 40.4
3. ชนไก/วัวชน/ปลากัด 17 14.9
4. พนันออนไลน 12 10.5
5. ฉลากกินแบงรัฐบาล 10 8.8
6. หวยใตดิน 8 7.0
7. ไฮโล 5 4.4
8. หวยชาเขียว 4 3.5
9. เปายาง ทายลูกเตา 1 0.9
10. น้ําเตาปู ปลา 1 0.9
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พฤติกรรมการเลนพนัน จํานวน (N) รอยละ
จํานวนเงินท่ีใชเลนในแตละครั้ง (N=114)
1. ต่ํากวา 100 บาท 80 70.2
2. 100-500 บาท 30 26.3
3. 501-1,000 บาท 3 2.6
4. 1,001-1,500 บาท 1 0.9

สถานท่ีสวนใหญท่ีใชในการเลนพนัน (N=114)
1. ท่ีหอพักมหาวิทยาลัย 40 35.1
2. ท่ีบาน 30 26.3
3. บานเพ่ือน 23 20.2
4. อ่ืนๆ 21 18.4

จากตาราง 4.1 พบวา
4.1.1 ประสบการณการเลนการพนันของนักศึกษา สวนใหญไมเคยเลนการพนัน คิดเปนรอยละ 71.0

และนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน คิดเปนรอยละ 26.7
4.1.2 ความถ่ีในการเลนการพนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญเลนนานๆ

ครั้ง คิดเปนรอยละ 93.9 และเลนเปนประจํา คิดเปนรอยละ 6.1
4.1.3 เหตุผลในการตัดสินใจเลนการพนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญเลน

เพ่ือความสนุก เพ่ือคลายเครียด และเลนตามเพ่ือน คิดเปนรอยละ 68.4, 37.7 และ 35.1 ตามลําดับ
4.1.4 ประเภทการพนันท่ีนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนันเลน สวนใหญ คือ ไพ และ พนัน

บอล/มวย คิดเปนรอยละ 43.9 และ 40.4 ตามลําดับ
4.1.5 จํานวนเงินท่ีใชเลนในแตละครั้งของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญ คือ ต่ํา

กวา 100 บาท และ 100-500 บาท คิดเปนรอยละ 70.2 และ 26.3 ตามลําดับ
4.1.6 สถานท่ีสวนใหญท่ีใชในการเลนพนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญ

คือ ท่ีมหาวิทยาลัย และท่ีบาน คิดเปนรอยละ 35.1 และ 26.3 ตามลําดับ
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ตาราง 4.2 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกความตองการ และเหตุผลท่ีตองการเลิกเลนการพนัน

พฤติกรรมการเลนพนัน จํานวน (N) รอยละ
ความตองการเลิกเลนการพนัน
ไมตองการ
ตองการ

(N=114)
27
87

23.7
76.3

เหตุผลท่ีตองการเลิกเลนการพนัน
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

(N=114)

1. ตองการประหยัด 38 33.3
2. ผิดศีลธรรม 36 31.6
3. มีผลกระทบตอหนาท่ีการเรียน 28 24.6
4. ผิดกฎหมาย/กลัวตํารวจจับ 26 22.9
5. มีปญหากับครอบครัว 15 13.2
6. เพ่ือนอยากใหเลิก 9 7.9
7. มีผลกระทบตอสุขภาพ 9 7.9
8. เจ็บตัว 1 0.9

จากตาราง 4.2 พบวา
4.2.1 นักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญตองการเลิกเลนการพนัน คิดเปนรอยละ

76.3 และไมตองการเลิกเลนการพนัน คิดเปนรอยละ 23.7
4.2.2 เหตุผลท่ีตองการเลิกเลนการพนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญ

ตองการประหยัด และคิดวาผิดศีลธรรม คิดเปนรอยละ 33.3 และ 31.6 ตามลําดับ

ตาราง 4.3 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
สนับสนุนใหนักศึกษาเลิกเลนการพนันของสถาบันการศึกษา

ความคิดเห็น จํานวน (N) รอยละ
หากสถาบันการศึกษา จะดําเนินกิจกรรมหรือมี
โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาเลิกเลนการพนัน

(N=427)

ไมเห็นดวย 39 9.1
เห็นดวย 375 87.8
ไมแสดงความคิดเห็น 13 3.0
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จากตาราง 4.3 พบวา
4.3.1 ความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนใหนักศึกษาเลิกเลนการพนันของ

สถาบันการศึกษา สวนใหญนักศึกษาเห็นดวย คิดเปนรอยละ 87.8 และไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 9.1
4.3.1.1 นักศึกษาท่ีเห็นดวย ไดระบุเหตุผลเพ่ิมเตมิวา

ดานมุมมองตอการพนัน
- การพนันเปนสิ่งท่ีไมดี ผิดกฎหมาย ผิดหลักศาสนา ทําใหสิ้นเปลือง สูญเสียทรัพยสิน
กอใหเกิดหนี้สิน เสียการเรียน นําไปสูปญหาตางๆ
- คนเลนการพนันเปนการใชเวลาโดยไรสาระ เปนแบบอยางท่ีไมดี และนารังเกียจ
- การพนันอาจมีการไดทรัพยสินกลับมาบาง แตไมคุมกับสิ่งตางๆ ท่ีเสียไป
- คิดวาการเลนการพนันมีมากในสถานศึกษา
- หากไมมีการพนันประเทศไทยจะไดเจริญยิ่งข้ึน
ดานประโยชนของกิจกรรม/โครงการ
- การจัดกิจกรรมอาจเปนแนวทางในการสงเสริมการเลิกเลนการพนันได
- ทําใหเด็กไดมาสนใจ เรื่องการเรียน และปฏิบัติตัวดี มีการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน
นักศึกษาจะไดตั้งใจเรียนมากข้ึน
- นักศึกษาจะไดตระหนักโทษของการพนัน เห็นถึงขอเสียและผลกระทบท่ีจะตามมา
- ทําใหผูคนนั้นหันมาสนใจในเรื่องการทํางาน หารายไดท่ีสุจริต ไมไปม่ัวสุมกับการ
พนัน
- จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน
- นักศึกษาสามารถนําเวลานั้นไปใชในทางท่ีเปนประโยชน ไมไปหมกมุนกับเรื่อง
อบายมุข มีเวลาใหกับการเรียนไดมากข้ึน สงผลใหนักศึกษา มีพฤติกรรมในการเรียนท่ี
ดีข้ึน และเปนผลดีกับนักศึกษาโดยตรง
- จะไดชวยใหสถาบันปลอดภัยจากการพนัน ชวยลดอัตราของผูท่ีเลนการพนัน
- ประหยัด จะทําใหนักศึกษาสามารถเก็บเงินท่ีเลนการพนันไปทําอยางอ่ืนท่ีสมควรทํา
รูจักการใชเงินอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนในทางท่ีดี

4.3.1.2 นักศึกษาท่ีไมเห็นดวย ไดระบุเหตุผลเพ่ิมเติมวา
- เขาเลนการพนัน ก็เปนเงินของเขา
- ไมอยากเขารวม
- ไมเคย เจอคนเลนอยูในมหาวิทยาลัย
- จะทําใหเสื่อมเสียสถาบัน
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ตาราง 4.4 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตาม ความตองการ และรูปแบบกิจกรรม

ความคิดเห็น จํานวน (N) รอยละ
ความตองการตอการกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุน
ใหนักศึกษาเลิกเลนการพนัน

(N=427)

ไมตองการ 25 5.9
ตองการ 383 89.7
ไมแสดงความคิดเห็น 19 4.4
รูปแบบกิจกรรมท่ีตองการ
1. กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาเลิกเลนการพนัน 261 61.1
2. จัดอบรมใหความรูเรื่องการหารายไดเพ่ิม/รายได
พิเศษ 218 51.1

3. กิจกรรมเลิกพนัน เพ่ิมรายไดพิเศษ 203 47.5
4. กิจกรรมการใหคําปรึกษาเลิกพนัน 176 41.2
5. จัดบอรดประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับโทษของ
การพนัน 160 37.5

6. แจกสื่อสิ่งพิมพ แผนพับความรู สติกเกอร
เก่ียวกับการรณรงคเรื่องการพนัน 111 26.0

จากตาราง 4.4 พบวา
4.4.1 ความตองการตอการกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนใหนักศึกษาเลิกเลนการพนัน สวนใหญ

นักศึกษามีความตองการ คิดเปนรอยละ 89.7 และไมตองการ คิดเปนรอยละ 5.9
4.4.1.1 นักศึกษาท่ีไมตองการ ไดระบุเหตุผลเพ่ิมเติมวา

- เปนสิทธิเสรีภาพของเขา
- ยังไมอยากเขารวมกิจกรรม
- จะทําใหเกิดความวุนวายในสถาบัน

4.4.2 รูปแบบกิจกรรมท่ีตองการ สวนใหญนักศึกษาตองการกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาเลิกเลนการ
พนัน และจัดอบรมใหความรูเรื่องการหารายไดเพ่ิม/รายไดพิเศษ คิดเปนรอยละ 61.1 และ 51.1 ตามลําดับ
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ตาราง 4.5 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตาม การปรึกษากับบุคคลเม่ือนักศึกษาเกิดปญหา

ความคิดเห็น จํานวน (N) รอยละ
การปรึกษากับบุคคลเม่ือนักศึกษาเกิดปญหา
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

(N=427)

1. พอ แม 311 72.8
2. เพ่ือน 306 71.7
3. ญาติพ่ีนอง 115 26.9
4. ครู อาจารย 94 22.0
5. ผูปกครองท่ีไมใชพอแม 37 8.7

จากตาราง 4.5 พบวา
4.5.1 การปรึกษากับบุคคลเม่ือนักศึกษาเกิดปญหา สวนใหญนักศึกษาเลือกปรึกษากับพอแม และเพ่ือน

คิดเปนรอยละ 72.8 และ 71.7 ตามลําดับ
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4.2 ขอมูลทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันของนักศึกษา

ตาราง 4.6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย เก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา

ขอ ขอความ
ทัศนคติ

เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย

มีผล
นอย

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

คาเฉลี่ย/
แปลผล

1 ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งบันเทิง 12
(2.8%)

66
(15.5%)

92
(21.5%)

50
(11.7%)

202
(47.3%)

2.16
ไมแนใจ

2 ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งจําเปน 2
(0.5%)

12
(2.8%)

27
(6.3%)

26
(6.1%)

357
(83.6%)

1.29
ไมเห็นดวย

3 ทานเลนการพนันเพราะตองการยึดเปนอาชีพ 4
(0.9%)

8
(1.9%)

25
(5.9%)

28
(6.6%)

359
(84.1%)

1.31
ไมเห็นดวย

4 ทานเลนการพนันเพราะชอบเสี่ยง 13
(3.0%)

39
(9.1%)

57
(13.3%)

73
(17.1%)

243
(56.9%)

1.84
ไมแนใจ

5 การพนันทําใหทานมีปญหาในการเรียน 182
(42.6%)

109
(25.5%)

26
(6.1%)

33
(7.7%)

73
(17.1%)

3.70
เห็นดวย

6 ทานมีรายไดเพ่ิมจากการเลนการพนัน 22
(5.2%)

25
(5.9%)

67
(15.7%)

53
(12.4%)

257
(60.2%)

1.83
ไมแนใจ

7 การเลนการพนันทําใหเงินไมพอใช 180
(42.2%)

109
(25.5%)

26
(6.1%)

34
(8.0%)

72
(16.9%)

3.72
เห็นดวย

8 ทานกูหนี้ยืมสินเพ่ือเลนการพนัน 25
(5.9%)

39
(9.1%)

28
(6.6%)

32
(7.5%)

297
(69.6%)

1.80
ไมเห็นดวย

9 ทานเคยหาเงินโดยผิดกฎหมายเพ่ือนํามาเลน
การพนัน

29
(6.8%)

26
(6.1%)

33
(7.7%)

36
(8.4%)

296
(69.3%)

1.70
ไมเห็นดวย

10 การพนันเปนสาเหตุกอใหเกิดปญหาในสังคม 243
(56.9%)

79
(18.5%)

30
(7.0%)

19
(4.4%)

48
(11.2%)

4.12
เห็นดวย

11 ทานเลนการพนันเพราะมีเวลาวางมาก 18
(4.2%)

30
(7.0%)

94
(22.0%)

82
(19.2%)

200
(46.8%)

2.02
ไมแนใจ

12 การเลนพนันเปนเรื่องความชอบสวนบุคคล
ไมไดสรางความเดือนรอนใหใคร

33
(7.7%)

61
(14.3%)

67
(15.7%)

101
(23.7%)

160
(37.5%)

2.53
ไมแนใจ

13 ผูติดพนันมีโอกาสเสี่ยงตอการทําสิ่งผิด
กฎหมาย

226
(52.9%)

129
(30.2%)

23
(5.4%)

19
(4.4%)

23
(5.4%)

4.39
เห็นดวย
อยางยิ่ง

14 การเลนพนันผิดศีลธรรม 236
(55.3%)

128
(30.0%)

19
(4.4%)

17
(4.0%)

23
(5.4%)

4.27
เห็นดวย
อยางยิ่ง
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ขอ ขอความ
ทัศนคติ

เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย

มีผล
นอย

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

คาเฉลี่ย/
แปลผล

15 การเลนพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย 268
(62.8%)

109
(25.5%)

20
(4.7%)

11
(2.6%)

17
(4.0%)

4.41
เห็นดวย
อยางยิ่ง

16 ผูท่ีอยูในสิ่งแวดลอมท่ีกระตุนใหเลนการพนัน
เชน บานเปนบอน หรือสังคมในชุมชน มีโอกาส
เลนการพนันไดงายข้ึน

131
(30.7%)

157
(36.8%)

58
(13.6%)

38
(8.9%)

40
(9.4%)

3.70
เห็นดวย

17 การเลนพนันทําใหรูสึกตื่นเตน ลุน สนุกสนาน 49
(11.5%)

105
(24.6%)

77
(18.0%)

80
(18.7%)

111
(26.0%)

2.77
มีผลนอย

18 ผูท่ีมีสถานะทางสังคมท่ียากจน รายไดนอย ไม
มีงาน มีความเสี่ยงตอการเลนพนันมากข้ึน

68
(15.9%)

129
(30.2%)

84
(19.7%)

88
(20.6%)

54
(12.6%)

3.35
มีผลนอย

19 ไมมีใครท่ีประสบความสําเร็จจากการเลนพนัน 205
(48.0%)

102
(23.9%)

39
(9.1%)

28
(6.6%)

50
(11.7%)

3.91
เห็นดวย

20 การเลนพนันสามารถทําใหรวยทางลัดได 50
(11.7%)

58
(13.6%)

98
(23.0%)

30
(14.1%)

157
(36.8%)

2.49
มีผลนอย

21 การพนันทําใหทานเปนภาระทางการเงินใหกับ
ครอบครัว

180
(42.2%)

136
(31.9%)

31
(7.3%)

32
(7.5%)

45
(10.5%)

3.88
เห็นดวย

22 การพนันทําใหสมาชิกในครอบครัวทานเสียชื่อ 178
(41.7%)

128
(30.0%)

44
(10.3%)

30
(7.0%)

43
(10.1%)

3.87
เห็นดวย

23 ทานเลนการพนันตามกลุมเพ่ือนและเพ่ือเขา
สังคมได

45
(10.5%)

48
(11.2%)

81
(19.0%)

81
(19.0%)

167
(39.1%)

2.36
ไมแนใจ

จากตาราง 4.6 พบวา
4.6.1 ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง คือ 1) การเลนพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย 2) ผูติดพนันมีโอกาสเสี่ยงตอการทําสิ่งผิดกฎหมาย 3) การเลน
พนันผิดศีลธรรม ( x = 4.41, 4.39 และ 4.27 ตามลําดับ)

4.6.2 ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
คือ 1) การพนันเปนสาเหตุกอใหเกิดปญหาในสังคม 2) ไมมีใครท่ีประสบความสําเร็จจากการเลนพนัน 3) การ
พนันทําใหทานเปนภาระทางการเงินใหกับครอบครัว 4) การพนันทําใหสมาชิกในครอบครัวทานเสียชื่อ) 5) การ
เลนการพนันทําใหเงินไมพอใช 6) การพนันทําใหมีปญหาในการเรียน 7) ผูท่ีอยูในสิ่งแวดลอมท่ีกระตุนใหเลน
การพนัน เชน บานเปนบอน หรือสังคมในชุมชน มีโอกาสเลนการพนันไดงายข้ึน ( x = 4.12, 3.91, 3.88, 3.87,
3.72, 3.70 และ 3.70 ตามลําดับ)

4.6.3 ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมีผลนอย
คือ 1) ผูท่ีมีสถานะทางสังคมท่ียากจน รายไดนอย ไมมีงาน มีความเสี่ยงตอการเลนพนันมากข้ึน 2) การเลนพนัน
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ทําใหรูสึกตื่นเตน ลุน สนุกสนาน 3) การเลนพนันสามารถทําใหรวยทางลัดได ( x = 3.35, 2.77 และ 2.49
ตามลําดับ)

4.6.4 ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ
คือ 1) การเลนพนันเปนเรื่องความชอบสวนบุคคล ไมไดสรางความเดือนรอนใหใคร 2) ทานเลนการพนันตาม
กลุมเพ่ือนและเพ่ือเขาสังคมได 3) ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งบันเทิง 4) ทานเลนการพนันเพราะมีเวลาวางมาก
5) ทานเลนการพนันเพราะชอบเสี่ยง 6) ทานมีรายไดเพ่ิมจากการเลนการพนัน ( x = 2.53, 2.36, 2.16, 2.02,
1.84 และ 1.83 ตามลําดับ)

4.6.5 ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับไมเห็น
ดวย คือ 1) ทานกูหนี้ยืมสินเพ่ือเลนการพนัน 2) ทานเคยหาเงินโดยผิดกฎหมายเพ่ือนํามาเลนการพนัน 3) ทาน
เลนการพนันเพราะตองการยึดเปนอาชีพ 4) ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งจําเปน ( x = 1.80, 1.70, 1.31 และ
1.29 ตามลําดับ)

4.3 การทดสอบพฤติกรรมการเลนพนัน

ตาราง 4.7 จํานวน และรอยละ ของการทดสอบพฤติกรรมการเลนพนัน

พฤติกรรม จํานวน (N=427) รอยละ (100)
1. ความสัมพันธกับบุคคลสําคัญ โอกาสในดานการงาน การเรียน หรือ
อาชีพเสียไปเพราะการพนัน 220 51.5

2. หลังจากเสียเงินพนันแลว ไดพยายามท่ีจะกลับไปเลนเพ่ือเอาเงินคืน
บอยครั้ง 116 27.2

3. โกหกครอบครัว แพทยผูรักษา หรือ บุคคลอ่ืนเพ่ือปกปดการเลนพนัน
ของตนเอง 92 21.5

4. รูสึกกระสับกระสายหรือหงุดหงิดงายเวลาพยายามหยุดหรือลดการ
เลนพนัน

72 16.9

5. ทําผิดกฎหมาย เชน ปลอมแปลงเอกสาร ขโมยของ เพ่ือใหไดเงินมาใช
หนี้พนัน 72 16.9

6. พยายามท่ีจะควบคุม ลด หรือ หยุดการเลนพนันแตทําไมสําเร็จ
บอยครั้ง 72 16.9

7. เลนการพนันเพ่ือหาทางออกจากปญหา หรือใหมีความรูสึกท่ีดีข้ึนจาก
ความรูสึกไมสบายใจ 70 16.4

8. ตองใหบุคคลอ่ืนหาเงินมาชวยใหพนจากการเปนหนี้พนัน 62 14.5
9. ครุนคิดถึงแตการพนันอยางมาก ท้ังเรื่องท่ีเก่ียวกับประสบการณการ
เลนพนันในอดีตของตนเอง วาเลนไดหรือเสียอยางไร รวมไปถึงการ
วางแผนลวงหนาวาจะทําอยางไรใหชนะในคราวตอไป หรือคิดวิธีหาเงิน
เพ่ือจะนําไปใชในการพนันครั้งตอไป

61 14.3

10. พนันดวยการเพ่ิมปริมาณเงินมากข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือใหคงความรูสึก 60 14.1
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ตื่นเตนเชนเดิมได
จากตาราง 4.7 พบวา
4.7.1 การทดสอบพฤติกรรมการเลนพนันของนักศึกษา พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยสวนใหญ คือ 1)

ความสัมพันธกับบุคคลสําคัญ โอกาสในดานการงาน การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน 2) หลังจากเสีย
เงินพนันแลว ไดพยายามท่ีจะกลับไปเลนเพ่ือเอาเงินคืนบอยครั้ง 3) โกหกครอบครัว แพทยผูรักษา หรือ บุคคล
อ่ืนเพ่ือปกปดการเลนพนันของตนเอง คิดเปนรอยละ 51.5, 27.2 และ 21.5 ตามลําดับ

4.4 ขอเสนอแนะและแนวทางการปองกัน
4.4.1 การปองกันการพนันในกลุมเยาวชน

4.4.1.1 จัดกิจกรรมการปองกันการพนันในกลุมเยาวชน
- กิจกรรมอบรมในประเด็น คุณธรรมจริยธรรม โทษของการพนัน การประกอบอาชีพ
- คายสงเสริมการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม
- กิจกรรมสันทนาการ เพ่ือคลายความเครียด  เลนกีฬา ดนตรี หรือเปนจิตอาสา ฯลฯ
- กิจกรรมรณรงคท่ีสรางสรรค เชน สรางความตระหนัก รณรงคเลิกเลนการพนัน
- กิจกรรมสงเสริมอาชีพ หรือหารายไดพิเศษ
- กิจกรรมเผยแพรความรู

4.4.1.2 ขอเสนอแนะสําหรับเยาวชนเพ่ือปองกันการพนัน
- พยายามไมคบเพ่ือนท่ีติดการพนัน และมีปญหาเรื่องเงิน การพนันตองไมอยูในหัว จะไมเลน
เพราะความบันเทิง เพราะอาจจะนําความลําบากมาถึงครอบครัวได
- หางไกลจากชุมชน หรือกลุมคนท่ีเลนการพนัน
- ไมม่ัวสุม ไมม่ัวอยูกับเรื่องแบบนี้
- หาสิ่งอ่ืนทําทดแทนการเลนการพนันในเวลาวาง

4.4.1.3 ขอเสนอแนะในระดับครอบครัว
- ปจจุบันสื่อเปนปจจัยหลัก ท่ีชักจูงใหเยาวชน เขาสูการพนัน ดังนั้น พอ แม ควรใหคําแนะนํา
และเปนแบบอยางท่ีดี
- ผูปกครองควรใหความรูเก่ียวกับการเลนการพนันแกเยาวชน
- ดูแลลูกหลาน หามปราม
- ไมปลอยใหเยาวชนไปกับเพ่ือนรวมกลุมเพ่ือน เปนเวลานานบอยๆ
- พยายามดูแลคนในครอบครัว ไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเลนการพนัน

4.4.1.4 ขอเสนอแนะในระดับชุมชน/สังคม/นโยบาย
- ออกกฎหมายท่ีเขมงวดมากกวานี้
- สงเสริมใหมีการหันมาทํางานมากข้ึน
- ตั้งกฎเกณฑและเจาหนาท่ีผูตรวจสอบการเลนการพนันในชุมชน
- ขัดขวางการกอตั้งบอนการพนัน
- สืบสวนสอบถามหรือคอยดูพฤติกรรมของคนในชุมชน
- จัดหางานใหกับประชาชน
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4.4.2 การปราบปรามการพนันในสถาบันการศึกษา
4.4.2.1 นักศึกษา

- ดูแลเพ่ือน ดูแลคนขางๆ วามีการเลนการพนัน หรือไม ไมปลอยใหเพ่ือนหรือคนอ่ืนๆเลน ไม
ปลอยใหติด พยายามเตือน หากไมฟง ใหบอกผูใหญ ครู อาจารย

4.4.2.2 สถาบันการศึกษา
- มีกิจกรรมใหกลุมเยาวชนท่ีติดการพนันและแนะนําสิ่งดีๆใหกับ คนในสถาบันศึกษา
- ครู อาจารย เขมงวดในเรื่องการกําจัดการพนัน และจัดอบรมนักเรียนท่ีเปนกลุมเสี่ยง
- ควรมีเจาหนาท่ีตรวจตราความเรียบรอยทุกจุด
- ตั้งขอตกลงเก่ียวกับการเลิกเลนการพนัน เชน ถาฝาฝนจับมาลงโทษ (ลงโทษในชั้นสูงสุด)
- มีกฎเขมงวดอยางชัดเจน มีการปราบปรามอยาง เพราะจะทําใหนักศึกษาท่ีติดพนันจะตื่นตัว
และกลัว
- จัดตั้งกรรมการเพ่ือดูแล ความเรียบรอยในเรื่องการพนัน โดยเฉพาะ พรอมท้ังออกกฎหมายท่ี
มันเด็ดขาดและเขมงวดข้ึน
- ตรวจสอบตามหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรม และใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนมาก
ท่ีสุด
- จัดอบรมและกิจกรรมเพ่ือใหความรูแกนักศึกษาถึงโทษของผูท่ีเลนการพนัน
- ตองปราบปรามอยางเครงครัด หากมีผูใดรูควรโทรบอกเจาหนาท่ี
- ทุกๆ หนวยงานในสถาบัน ตองใหความรวมมือ และเปนหูเปนตาในเรื่องการปราบปรามการ
พนัน
- รณรงคในสถาบันการศึกษา หากิจกรรมตางๆ เพ่ือดึงดูดนักเรียน และ นักศึกษา
- แจงเตือน เรียกผูปกครอง ไลออก
- สรางจิตสํานึกใหไดรูวาการเลนการพนันมิไดใหประโยชนแตกลับใหโทษ
- ตั้งเปนชุมชนเลิกเลนการพนัน
- มีมาตรการท่ีเขมงวดในการหามบุคคลในสถาบันการศึกษางดการเลนพนัน
- หากเกิดปญหาควรมีหนวยใหการปรึกษา
- จัดบอรดประชาสัมพันธและใหความรูเก่ียวกับบทลงโทษของการเลนพนัน

4.4.3 การปองกันการพนัน
4.4.3.1 ระดับบุคคล

- อยาไปยุงเก่ียวกับการพนันเด็ดขาด
- ไมควรท่ีจะเขาไปลองเลนการพนัน ควรท่ีจะหลีกเลี่ยงการกระทํานั้นๆ
- ไมเขาใกลหรือคลุกคลีกับคนท่ีเลนการพนัน
- ใชเวลาวาง ไปทําในสิ่งท่ีเกิดประโยชนตอตนเอง และผูอ่ืน
- ตองพยายาม และ อดทน มุงม่ันท่ีเลิกใหได พยายามหากิจกรรม เพ่ือเบี่ยงเบนไมใหนึกคิดถึง
การพนัน
- ไมเลนตามเพ่ือน นึกถึงโทษของการเลนพนัน วาผิดกฎหมาย และนึกถึงครอบครัวใหมากๆ
- ไมเขาไปยุงเก่ียวกับมัน
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- ใชเวลาวางอยูกับครอบครัวมากข้ึน ใสใจคนในครอบครัวมากข้ึน
- ออกหางจากคนเลนการพนัน
- ไมหลงกลการพนัน ไมตามเพ่ือน
- พยายามเขาสังคมกับผูอ่ืนทํากิจกรรมตางๆ ทํางาน
- เลิกติดตามการพนัน ไมวาจะเปน พนันทางออนไลน ทางบาน ฯลฯ , เลิกคิดท่ีจะรวยทางลัด
- ยึดหลักศีลธรรมในการดํารงชีวิต เดินตามแนวทางหลักคําสอนศาสนา
- รูจักระงับยับยั้ง ชั่งใจตนเองจากสิ่งท่ีไมดีเหลานี้ คิดกอนทํา

4.4.3.2 ระดับชุมชน
- มีกฎระเบียบท่ีชัดเจน
- ตองปดรานท่ีเปดเลนการพนันนี้
- ปราบปราม คนท่ีจําหนาย ผูนําการพนันมาเลนงาน (หัวหนาแกงค)
- จับกุมคนท่ีนําการพนันมาเผยแพร ออกกฎหมายข้ันเด็ดขาด
- หยุดการผลิตสินคาท่ีใชเลนการพนันทุกชนิด และใชมาตรการข้ันสูงสุดในการลงโทษผูฝาฝน
- จัดใหมีการทํากิจกรรมสรางสรรค ในเวลาวาง
- การปองกันการพนันเปนสิ่งสําคัญ ทุกคนตองมีสวนรวมตองใหความรวมมือกับการปองกัน
- รณรงค และ ตรวจสอบการเลนการพนัน
- รณรงคตอตาน และพยายามใหนักศึกษา มีกิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน สรางกลุมออกกําลัง
กาย
- จัดตั้งกิจกรรม จัดชุมชนรณรงค
- จัดอบรมทางอาชีพ สรางรายไดพิเศษ
- ใหความรูและอบรมและจัดบอรดประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับโทษของการพนัน
- จัดทํากิจกรรมท่ีสรางความสนใจ และดึงความสนใจจากผูเลนการพนัน
- สนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ แทน เชน สนับสนุนใหทํางานสะสมเงิน ดีกกวานําเงินไปเลนพนัน

4.4.4 การวางมาตรการกฎหมายในการแกไขปญหาการพนัน
- ตองตั้งกฎท่ีเครงครัด มีการดําเนินการอยางเด็ดขาด ท้ังการจับกุมและกวาดลาง การวางมาตรการตอง

เขมงวด การบังคับใชกฎหมายตองเขมงวดใหมากข้ึน ท้ังผูเลนพนัน ผูประกอบการ ผูผลิตและจําหนายอุปกรณ
การเลนพนัน

- ใชมาตรการข้ันสูงสุด และใชมาตรการเดียวกันท้ังประเทศท้ังคนรวยและคนจน
- ชุมชนมีการสอดสองบุคคลท่ีสงสัย
- ตองมีคนควบคุมเก่ียวกับการเลนการพนันท่ีผิดกฎหมาย
- หากพบวาใครเลนการพนันก็ใหคนกลุมนั้นทําประโยชนใหกับสังคม โดยการปลูกปาชายเลน เก็บขยะ

ในเมือง
- อบรมเรื่องบทลงโทษของการเลนพนันในชุมชน
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บทท่ี 5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ตาม โครงการ “มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-
University Anti-gambling)” กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เสริมสรางทักษะใหกับนิสิตนักศึกษาในการจัดการปญหาจากการพนัน  สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยพัฒนา
นโยบายตานภัยการพนัน และประสานความรวมมือและพัฒนาเครือขายฯ ผลักดันนโยบาย และ/หรือ
มาตรการปองกันการเขาถึงการพนันของเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา แกสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษามีมาตรการตานภัยการพนันในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดดําเนินการตั้งแต วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 –
15 ธันวาคม 2558 และคณะทํางานไดมีการสํารวจพฤติกรรมและสถานการณการเลนพนันของนักศึกษา ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณและพฤติกรรมการเลนของนักศึกษา รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการดําเนินงานดานการควบคุมและลดพฤติกรรมการเลนพนัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการดําเนินงานดานการควบคุมและลดพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ในการเลนพนันของนักศึกษา ท่ีทาง
สถาบันการศึกษาสามารถดําเนินการไดจริง มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของสถาบันการศึกษา
ตอไป จึงไดจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจสถานการณปญหาการพนันฉบับนี้ข้ึน เพ่ือนําเสนอผลการสํารวจ
การสํารวจพฤติกรรมและสถานการณการเลนพนันของนักศึกษา โดยรูปแบบการศึกษามี 2 วิธี คือ การ
สัมภาษณเชิงลึก และการศึกษาเชิงสํารวจ

5.1 บทสรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ประสบการณการเลนการพนันของนักศึกษา สวนใหญไมเคยเลนการพนัน คิด

เปนรอยละ 71.0 และนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน คิดเปนรอยละ 26.7, ความถ่ีในการเลนการ
พนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญเลนนานๆ ครั้ง คิดเปนรอยละ 93.9 และเลน
เปนประจํา คิดเปนรอยละ 6.1, เหตุผลในการตัดสินใจเลนการพนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการ
พนัน สวนใหญเลนเพ่ือความสนุก เพ่ือคลายเครียด และเลนตามเพ่ือน คิดเปนรอยละ 68.4, 37.7 และ 35.1
ตามลําดับ, ประเภทการพนันท่ีนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนันเลน สวนใหญ คือ ไพ และ พนัน
บอล/มวย คิดเปนรอยละ 43.9 และ 40.4 ตามลําดับ, จํานวนเงินท่ีใชเลนในแตละครั้งของนักศึกษาท่ีมี
ประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญ คือ ต่ํากวา 100 บาท และ 100-500 บาท คิดเปนรอยละ 70.2 และ
26.3 ตามลําดับ, สถานท่ีสวนใหญท่ีใชในการเลนพนันของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวน
ใหญ คือ ท่ีมหาวิทยาลัย และท่ีบาน คิดเปนรอยละ 35.1 และ 26.3 ตามลําดับ

ในสวนของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญตองการเลิกเลนการพนัน คิดเปนรอย
ละ 76.3 และไมตองการเลิกเลนการพนัน คิดเปนรอยละ 23.7, เหตุผลท่ีตองการเลิกเลนการพนันของนักศึกษาท่ี
มีประสบการณการเลนการพนัน สวนใหญตองการประหยัด และคิดวาผิดศีลธรรม คิดเปนรอยละ 33.3 และ
31.6 ตามลําดับ, ขอคนพบจากการศึกษาผลกระทบท่ีไดรับจากการเลนพนันฟุตบอลนักศึกษาสวนใหญ  คือ
ดานคาใชจาย  ไดรับผลกระทบอยูในระดับคอนขางมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้  รองลงมาคือ
ดานครอบครัว และดานการเรียน สวนดานจิตใจ  ไดรับผลกระทบอยูในระดับคอนขางนอย และนอยท่ีสุดคือ
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ดานสุขภาพ  ไดรับผลกระทบอยูในระดับคอนขางนอยตามลําดับ และ เม่ือนักศึกษาเกิดปญหา สวนใหญ
นักศึกษาเลือกปรึกษากับพอแม และเพ่ือน คิดเปนรอยละ 72.8 และ 71.7 ตามลําดับ

ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอการพนัน พบวา ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ี
นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง คือ 1) การเลนพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย 2) ผูติดพนันมีโอกาส
เสี่ยงตอการทําสิ่งผิดกฎหมาย 3) การเลนพนันผิดศีลธรรม ( x = 4.41, 4.39 และ 4.27 ตามลําดับ), ทัศนคติ
เก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย คือ 1) การพนันเปน
สาเหตุกอใหเกิดปญหาในสังคม 2) ไมมีใครท่ีประสบความสําเร็จจากการเลนพนัน 3) การพนันทําใหทานเปน
ภาระทางการเงินใหกับครอบครัว 4) การพนันทําใหสมาชิกในครอบครัวทานเสียชื่อ) 5) การเลนการพนันทําให
เงินไมพอใช 6) การพนันทําใหมีปญหาในการเรียน 7) ผูท่ีอยูในสิ่งแวดลอมท่ีกระตุนใหเลนการพนัน เชน บาน
เปนบอน หรือสังคมในชุมชน มีโอกาสเลนการพนันไดงายข้ึน ( x = 4.12, 3.91, 3.88, 3.87, 3.72, 3.70 และ
3.70 ตามลําดับ), ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมีผล
นอย คือ 1) ผูท่ีมีสถานะทางสังคมท่ียากจน รายไดนอย ไมมีงาน มีความเสี่ยงตอการเลนพนันมากข้ึน 2) การ
เลนพนันทําใหรูสึกตื่นเตน ลุน สนุกสนาน 3) การเลนพนันสามารถทําใหรวยทางลัดได ( x = 3.35, 2.77 และ
2.49ตามลําดับ), ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับไม
แนใจ คือ 1) การเลนพนันเปนเรื่องความชอบสวนบุคคล ไมไดสรางความเดือนรอนใหใคร 2) ทานเลนการพนัน
ตามกลุมเพ่ือนและเพ่ือเขาสังคมได 3) ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งบันเทิง 4) ทานเลนการพนันเพราะมีเวลาวาง
มาก 5) ทานเลนการพนันเพราะชอบเสี่ยง 6) ทานมีรายไดเพ่ิมจากการเลนการพนัน ( x = 2.53, 2.36, 2.16,
2.02, 1.84 และ 1.83 ตามลําดับ), ทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันของนักศึกษา ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษามีความ
คิดเห็นในระดับไมเห็นดวย คือ 1) ทานกูหนี้ยืมสินเพ่ือเลนการพนัน 2) ทานเคยหาเงินโดยผิดกฎหมายเพ่ือ
นํามาเลนการพนัน 3) ทานเลนการพนันเพราะตองการยึดเปนอาชีพ 4) ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งจําเปน
( x = 1.80, 1.70, 1.31 และ 1.29 ตามลําดับ)

ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนัน พบวา การทดสอบพฤติกรรมการเลนพนันของ
นักศึกษา พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยสวนใหญ คือ 1) ความสัมพันธกับบุคคลสําคัญ โอกาสในดานการงาน การ
เรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน 2) หลังจากเสียเงินพนันแลว ไดพยายามท่ีจะกลับไปเลนเพ่ือเอาเงินคืน
บอยครั้ง 3) โกหกครอบครัว แพทยผูรักษา หรือ บุคคลอ่ืนเพ่ือปกปดการเลนพนันของตนเอง คิดเปนรอยละ
51.5, 27.2 และ 21.5 ตามลําดับ

ความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนใหนักศึกษาเลิกเลนการพนันของ
สถาบันการศึกษา สวนใหญนักศึกษาเห็นดวย คิดเปนรอยละ 87.8 และไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 9.1 นักศึกษา
ท่ีเห็นดวย ไดระบุเหตุผลเพ่ิมเติมวา

ดานมุมมองตอการพนัน: 1) การพนันเปนสิ่งท่ีไมดี ผิดกฎหมาย ผิดหลักศาสนา ทําใหสิ้นเปลือง
สูญเสียทรัพยสิน กอใหเกิดหนี้สิน เสียการเรียน นําไปสูปญหาตางๆ, 2) คนเลนการพนันเปนการใชเวลาโดยไร
สาระ เปนแบบอยางท่ีไมดี และนารังเกียจ, 3) การพนันอาจมีการไดทรัพยสินกลับมาบาง แตไมคุมกับสิ่งตางๆ
ท่ีเสียไป, 4) คิดวาการเลนการพนันมีมากในสถานศึกษา, และ 5) หากไมมีการพนันประเทศไทยจะไดเจริญ
ยิ่งข้ึน

ดานประโยชนของกิจกรรม/โครงการ: 1) การจัดกิจกรรมอาจเปนแนวทางในการสงเสริมการเลิกเลน
การพนันได, 2) ทําใหเด็กไดมาสนใจ เรื่องการเรียน และปฏิบัติตัวดี มีการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน นักศึกษาจะได
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ตั้งใจเรียนมากข้ึน, 3) นักศึกษาจะไดตระหนักโทษของการพนัน เห็นถึงขอเสียและผลกระทบท่ีจะตามมา, 4)
ทําใหผูคนนั้นหันมาสนใจในเรื่องการทํางาน หารายไดท่ีสุจริต ไมไปม่ัวสุมกับการพนัน, 5) จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน, 6) นักศึกษาสามารถนําเวลานั้นไปใชในทางท่ีเปนประโยชน ไมไปหมกมุนกับ
เรื่อง อบายมุข มีเวลาใหกับการเรียนไดมากข้ึน สงผลใหนักศึกษา มีพฤติกรรมในการเรียนท่ีดีข้ึน และเปนผลดี
กับนักศึกษาโดยตรง, 7) จะไดชวยใหสถาบันปลอดภัยจากการพนัน ชวยลดอัตราของผูท่ีเลนการพนัน และ8)
ประหยัด จะทําใหนักศึกษาสามารถเก็บเงินท่ีเลนการพนันไปทําอยางอ่ืนท่ีสมควรทํา รูจักการใชเงินอยางถูกวิธี
และเกิดประโยชนในทางท่ีดี

นักศึกษาท่ีไมเห็นดวย ไดระบุเหตุผลเพ่ิมเติมวา เขาเลนการพนัน ก็เปนเงินของเขา, ไมอยากเขารวม,
ไมเคย เจอคนเลนอยูในมหาวิทยาลัย, และจะทําใหเสื่อมเสียสถาบัน

5.2 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
ประเด็นท่ีคนพบจากการศึกษาเก่ียวกับขอเสนอแนะสําหรับการแกไขปญหาการเลนพนัน สําหรับเปน

แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือจะไดลดความรุนแรงของปญหา ผูศึกษานําความคิดเห็นท่ีไดจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางมาสรุปพรอมอภิปรายผลไดดังนี้

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การปราบปรามการลักลอบเลนพนันควรกําหนดนโยบาย เพ่ือสรางความชัดเจนและแสดงถึงความ

มุงม่ัน เอาจริงเอาจังในการปราบปรามอยางตอเนื่องของเจาหนาท่ีของรัฐ อีกท้ังยังเปนการแสดงถึงความมุงม่ัน
เอาจริงเอาจังในการปราบปรามอยางตอเนื่องของเจาหนาท่ีของรัฐอีกท้ังยังเปนการแสดงถึงความหวงใย ความ
เอาใจใสตอสังคมของผูบริหารระดับสูงของประเทศโดยใหทุกกระทรวงท่ีเก่ียวของศึกษาหาแนวทางในการ
แกไขปญหาและปราบปรามการลักลอบการเลนพนันอยางจริงจังและเด็ดขาด แกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของใหมี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของดําเนินการตามนโยบายอยางเครงครัด 1) เรงรัด
ใหมีบทลงโทษท่ีชัดเจนและรุนแรงมากข้ึน ท้ังผูเลน บอน เจาหนาท่ีของรัฐและผูมีสวนเก่ียวของกับการเลนการ
พนันผิดกฎหมายโดยแกกฎหมายใหมีความ เหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน 2) รณณรงคและ
ประชาสัมพันธ ถึงโทษของการพนันอยางตอเนื่อง เชน กระตุนผูปกครองใหดูแล เอาใจใส บุตรหลานอยาง
ใกลชิด กระตุนใหประชาชนรวมกันลงโทษสื่อท่ีนําเสนอขาวสารในเชิงไมสรางสรรคและมีผลตอการสงเสริมการ
เลนพนัน กระตุนในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผูเลนพนันใหเห็นถึงโทษ ผลเสีย ความ
เดือดรอนท่ีไดรับจากการเลนพนัน และ 3) ควรใหผูบริหารสถานศึกษาไปดูงานตามสถานท่ีตาง ๆ ท้ังในและ
นอกประเทศวาเขามีวิธีการแกไขปญหากันอยางไร แลวนําวิธีการ หรือกระบวนการแกปญหา เหลานั้นมาปรับ
ใชกับสถานศึกษาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ควรประเมินผลการแกไขปญหาดวยวาไปถึงไหนแลว
เปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนแลวเราเปนอยางไร
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ภาคผนวก
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คําช้ีแจง
1. การสํารวจพฤติกรรมและสถานการณการเลนพนันของนักศึกษา จัดทําข้ึนเพ่ือทราบสถานการณและ

พฤติกรรมการเลนของนักศึกษา รวมท้ังทราบความคิดเห็นของทานตอการดําเนินงานดานการควบคุมและ
ลดพฤติกรรมการเลนพนัน นําไปสูการพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินงานดานการควบคุมและลด
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆในการเลนพนันของนักศึกษา ท่ีทางสถาบันการศึกษาสามารถดําเนินการไดจริง มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของสถานบันการศึกษา ตอไป

2. ขอคําถามในแบบสอบถามชุดนี้ แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 พฤติกรรมการเลนพนัน (10 ขอ)
สวนท่ี 2 ทัศนคติตอการเลนพนัน (23 ขอ)
สวนท่ี 3 แบบทดสอบพฤติกรรมการเลนพนัน (10 ขอ)
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะและแนวทางการปองกัน (4 ขอ)

3. คณะผูดําเนินงานใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามดวยการทําเครื่องหมาย ลงใน
ชอง (   ) และเขียนขอความลงในชองวางท่ีกําหนด ตามความเปนจริงและตามความคิดเห็นของทานให
ครบถวนทุกขอ  โดยขอมูลและผลการตอบคําถามท้ังหมด ทางคณะผูดําเนินงานจะถือเปนความลับและ
เสนอผลเปนภาพรวม และจะไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด

ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ
โครงการ “มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-gambling)”.

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ภาคผนวก ก. แบบสํารวจพฤติกรรมและสถานการณการเลนพนันของนักศึกษา
โครงการ “มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-gambling)”
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1

1. พฤติกรรมในการเล่นการพนนัของท่าน

(   ) เคยเล่น (   ) ไม่เคยเล่น (ขา้มไปตอบขอ้ 9)

2.

(   ) เล่นเป็นประจาํ (   )

3. เหตุผลในการตดัสินใจเล่นการพนนัของท่าน (ตอบไดม้ากว่า 1 ขอ้)

(   ) เห็นคนใกลชิ้ดในครอบครัวเล่น (   ) (   ) ก

(   ) ( ) (   ) คลายเครียด

(   ) หวงัรวยทางลดั (   ) ………………………………………………

4. (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้)

(   ) หวยใตดิ้น (   ) ฉลากกินแบ่งรัฐบาล (   ) พนนับอล/มวย
(   ) ชนไก่/ววัชน/ปลากดั (   ) ไพ่ (   ) ไฮโล

(   ) พนนัออนไลน์ (   ) หวยชาเขียว …………………………….

5.

(   ) เล่นเป็นประจาํ (   )

6.

(   ) 100 บาท (   ) 100-500 บาท

(   ) 501-1,000 บาท (   ) 1,001-1,500 บาท

(   ) 1,501-2,000 บาท (   ) 2,000
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7.

(   ) (   )

(   ) (   ) ………………………………………………

8. ปัจจุบนั ท่านมีไม่ตอ้งการ เลิกเล่นการพนนัหรือไม่

(   ) เพราะ………………………………………………………………………………………

(   ) ตอ้งการ เพราะ (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้)

(   ) (   ) มีปัญหากบัครอบครัว

(   ) ตอ้งการประหยดั (   ) ผิดศีลธรรม

(   ) ผิดกฎหมาย/กลวัตาํรวจจบั (   ) มีผ เรียน

(   ) มีผลกระทบต่อสุขภาพ (   ) ………………………………………………

9. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ หากสถาบนัการศึกษาของท่าน จะดาํเนินกิจกรรมหรือมีโครงการสนบัสนุนใหน้กัเรียน
นกัศึกษาเลิกเล่นการพนนั

(   ) ไม่เห็นดว้ยเพราะ .......................................................................................................
(   ) เห็นดว้ย เพราะ ...........................................................................................................

10. ท่านตอ้งการใหส้ถาบนัการศึกษาของท่าน จดักิจกรรมสนบัสนุนใหเ้ลิกเล่นการพนนัหรือไม่
(   ) ไม่ตอ้งการเพราะ…………………………………………………………………………….
(   ) ตอ้งการ ใหจ้ดักิจกรรม ไดแ้ก่ (ตอบไดม้ากวา่1 ขอ้)

(   ) กิจกรรมส่งเสริมใหน้กัศึกษาเลิกเล่นการพนนั
(   )
(   ) กิจกรรมการใหค้าํปรึกษาเลิกพนนั
(   ) ……………………………………………………………………….

(   )
(   ) /รายไดพิ้เศษ
(   )
(   ) …………………………………………………………………………………
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11. (ตอบไดม้ากวา่1 ขอ้)

(   ) (   ) ครู อาจารย์ (   ) พ่อ แม่ (   )

(   ) (   ) ………………………………………………
2
:

 ลงในช่องวา่ง

ข้อ ข้อความ

ทศันคติ
เห็น
ด้วย
อย่าง

เห็น
ด้วย

มี
ผล
น้อย

ไม่
แน่ใจ

ไม่
เห็น
ด้วย

1 ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งบันเทิง
2 ทานคิดวาการพนันเปนสิ่งจําเปน
3 ทานเลนการพนันเพราะตองการยึดเปนอาชีพ
4 ทานเลนการพนันเพราะชอบเสี่ยง
5 การพนันทําใหทานมีปญหาในการเรียน
6 ทานมีรายไดเพ่ิมจากการเลนการพนัน
7 การเลนการพนันทําใหเงินไมพอใช
8 ทานกูหนี้ยืมสินเพ่ือเลนการพนัน
9 ทานเคยหาเงินโดยผิดกฎหมายเพ่ือนํามาเลนการพนัน
10 การพนันเปนสาเหตุกอใหเกิดปญหาในสังคม
11 ทานเลนการพนันเพราะมีเวลาวางมาก
12 การเลนพนันเปนเรื่องความชอบสวนบุคคล ไมไดสรางความ

เดือนรอนใหใคร
13 ผูติดพนันมีโอกาสเสี่ยงตอการทําสิ่งผิดกฎหมาย
14 การเลนพนันผิดศีลธรรม
15 การเลนพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย
16 ผูท่ีอยูในสิ่งแวดลอมท่ีกระตุนใหเลนการพนัน เชน บานเปนบอน

หรือสังคมในชุมชน มีโอกาสเลนการพนันไดงายข้ึน
17 การเลนพนันทําใหรูสึกตื่นเตน ลุน สนุกสนาน
18 ผูท่ีมีสถานะทางสังคมท่ียากจน รายไดนอย ไมมีงาน มีความ

เสี่ยงตอการเลนพนันมากข้ึน
19 ไมมีใครท่ีประสบความสําเร็จจากการเลนพนัน
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20 การเลนพนันสามารถทําใหรวยทางลัดได
21 การพนันทําใหทานเปนภาระทางการเงินใหกับครอบครัว
22 การพนันทําใหสมาชิกในครอบครัวทานเสียชื่อ
23 ทานเลนการพนันตามกลุมเพ่ือนและเพ่ือเขาสังคมได

3 แบบทดสอบพฤติกรรมการเล่นพนัน
: โปรดพิจารณาเลือกขอ้

 ลงในช่องวา่ง

รู้สึกกระสบักระส่ายหรือหงุดหงิดง่ายเวลาพยายามหยดุหรือลดการเล่นพนนั
 ความสมัพนัธ์กบับุคคลสาํคญั โอกาสในดา้นการงาน การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนนั
 หลงัจากเสียเงินพนนัแลว้


 ทาํผิดกฎหมาย เช่น ปลอมแปลงเอกสาร ขโมยของ

 ด้
 โกหกครอบครัว แพทยผ์ูรั้กษา หรือ
 ครุ่นคิดถึงแต่การพนนัอยา่งมาก

วา่เล่นไดห้รือเสียอยา่งไร รวมไปถึงการวางแผนล่วงหนา้ว่าจะทาํอยา่งไรใหช้นะในคราวต่อไป

4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกนั
4.1 การป้องกนัการพนนัในกลุ่มเยาวชน

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

4.2 การปราบปรามการพนนัในสถาบนัการศึกษา

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

4.3 การป้องกนัการพนนั

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.4 การวางมาตรการกกหมายในการแกไ้ขปัญหาการพนนั

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

“ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจนี้ ขอมูลของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาใหหนวยงานของทานเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ แผนงานพัฒนาการสรางเสริมมหาวิทยาลัย

ไทยหยุดพนัน”
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ภาคผนวก ข
พระราชบัญญัติการพนัน

พุทธศักราช 2478

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎรลงวันท่ี 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478)
น.อ. อาทิตยทิพอาภา ร.น.

เจาพระยายมราช
พล.อ.เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน

ตราไว ณ วันท่ี 31 มกราคม พุทธศักราช 2478
เปนปท่ี 2 ในรัชกาลปจจุบัน

โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรเพ่ิมเติมและรวบรวมพระราชบัญญัติการพนันเสียใหม
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร

ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

มาตรา 2(1) ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 และกฎหมาย

กฎ ขอบังคับ ซึ่งมีความขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความในมาตรา 853, 854 และ 855
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 4 หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี ก. ทาย
พระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาท่ีได
ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมหามไว แตเม่ือรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานท่ีใดสมควรจะอนุญาตภายใต
บังคับเงื่อนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา

การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลน
อ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว จะจัดใหมีข้ึนเพ่ือเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชน
แกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเม่ือรัฐมนตรีเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและ
ออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดข้ึนโดยไมตองมีใบอนุญาต

ในการเลนอันระบุไวในวรรค 2 ขางตนนั้นจะพนันกันไดเฉพาะเม่ือไดมีใบอนุญาตใหจัดมีข้ึนหรือมี
กฎกระทรวงอนุญาตใหจัดข้ึนไดโดยไมตองมีใบอนุญาต

การเลนหมายเลข 5 ถึง 15 ในบัญชี ข. หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอ่ืนใดซึ่ง
รัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไวนั้น จะใหรางวัลตีราคาเปนเงินไมได และหามมิใหผูใดรับ
รางวัลท่ีใหไปแลวกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเลนหรือบริเวณตอเนื่องใน
ระหวางมีงานหรือการเลน
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มาตรา 4 ทวิ(1) ในการเลนอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดใหมีเพ่ือใหพนัน
กันไดเฉพาะการเลนท่ีระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง

คําวา การเลน ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย
มาตรา 5 ผูใดจัดใหมีการเลน ซึ่งตามปกติยอมจะพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนแกกัน ให

สันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นจัดใหมีข้ึนเพ่ือนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน และผูใดเขาเลนอยูดวยก็ใหสันนิษฐานไว
กอนวาผูนั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืน

มาตรา 6 ผูใดอยูในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดตอขอความในกฎกระทรวง
หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเลนดวย เวนแตผูซึ่งเพียงแตดูการเลน
ในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตตฤกษ หรือในท่ีสาธารณสถาน

มาตรา 7 ใบอนุญาตทุกฉบับตองกําหนด
(1) ลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขของการเลนพนันโดยชัดแจง
(2) สถานท่ี วัน เดือน ป และกําหนดเวลาท่ีอนุญาตใหเลน ถาเปนใบอนุญาตสลากกินแบง สลากกิน

รวบ และสวีป ใหระบุจํานวนสลากท่ีจะขายกับสถานท่ีวันและเวลาท่ีจะออกดวย
(3) จํานวนบุคคลผูจะเขาเลนมีกําหนดหรือไม และไมใหบุคคลอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณหรือไมบรรลุ

นิติภาวะเขาเลนดวย เวนแตการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16
มาตรา 8 การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการคา

หรืออาชีพ จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได
มาตรา 9 สลากกินแบง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเลนอยางใดท่ีเสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชน

อยางอ่ืนแกผูเลนคนหนึ่งคนใดนั้น ตองสงสลากใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประทับตราเสียกอน จึงนํา
ออกจําหนายได

ถายังมิไดรับอนุญาตใหมีการเลนท่ีกลาวไวในวรรคกอน หามมิใหประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย
ทางตรงหรือทางออมใหบุคคลใด ๆ เขารวมในการเลนนั้น

มาตรา 9 ทวิ(2) หามมิใหผูใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบงท่ีออกจําหนายตามมาตรา 9 และท่ียัง
มิไดออกรางวัลเกินกวาราคาท่ีกําหนดในสลาก

มาตรา 9 ตรี(3) ผูใดฝาฝนมาตรา 9 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา 10 ทรัพยสินพนันกันซึ่งจับไดในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขัดตอ
ขอความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียท้ังสิ้น เวนแตทรัพยสินซึ่งมิได
เอาออกพนัน

เครื่องมือท่ีใชในการเลนนั้น ใหศาลมีอํานาจริบไดตามกฎหมายลักษณะอาญา
ประกาศหรือเอกสารอยางใด ๆ อันมุงหมายใหเปนการชักชวนผูอ่ืนใหเขาเลนดังกลาวไวในมาตรา 9

วรรค 2 นั้น ตํารวจหรือกรมการอําเภอจะยึดและทําลายเสียก็ได ถาประกาศหรือเอกสารนั้นสงทางไปรษณียถึง
ผูรับท่ีอยูในราชอาณาจักร เจาพนักงานไปรษณียจะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไวก็ได แตเจาพนักงานไปรษณีย
ตองแจงใหผูรับทราบ ถาผูรับมีขอโตแยงวาประกาศหรือเอกสารนั้นมิไดเก่ียวแกการพนัน ผูรับจะนําคดีไปฟอง
ศาลภายในกําหนด 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงความจากเจาพนักงานไปรษณียก็ได ถาผูรับมิไดนําคดีไปฟอง
ศาลก็ดี หรือเม่ือศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี เจาพนักงานไปรษณียมีอํานาจทําลายประกาศหรือเอกสารท่ียึดไวนั้น
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ได
แตเจาพนักงานไปรษณียจะเปดซองหรือหอออกดูโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรานี้ไมได เวนแต

จะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงวา ในซองหรือในหอนั้นมีสิ่งท่ีจะตองริบและทําลายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 11 เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเม่ือมีเหตุสมควรเชื่อวา ผูรับ

ใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 12(1) ผูใดจัดใหมีการเลน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือ
ทางออมใหผูอ่ืนเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานหรือรับอนุญาตแลวแตเลน
พลิกแพลงหรือผูใดเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือ
ขอความในใบอนุญาต ผูนั้นมีความผิดตอไปนี้

(1) ถาเปนความผิดในการเลนตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเลนตามบัญชี ข.
หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนข้ึน
ไปจนถึง 3 ป และปรับตั้งแต 500 บาท ข้ึนไปจนถึง 5,000 บาท ดวยอีกโสดหนึ่งเวนแตผูเขาเลนหรือเขาพนัน
ท่ีเรียกวาลูกคา ใหจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

(2) ถาเปนความผิดในการเลนอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา 13 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 4 อันวาดวยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัล
นั้น มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา 14 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต
50 บาท ข้ึนไปจนถึง 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา 14 ทว(ิ2) ผูใดกระทําความผิด ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เม่ือพนโทษแลวยังไมครบ
กําหนดสามป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก

(1) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีกระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุก  และปรับ ใหวางโทษทวีคูณ
(2) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีกระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุก  หรือปรับ ใหวางโทษท้ังจําท้ัง

ปรับ

มาตรา 15(1) นอกจากโทษท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ถาเปนกรณีท่ีมีผูนําจับผูกระทํา
ความผิด ใหพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหจายสินบนแกผูนําจับดวย และใหศาลสั่งไวในคําพิพากษาให
ผูกระทําผิดใชเงินสินบนแกผูนําจับก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับดวยอีกโสดหนึ่ง ถาผูกระทําผิดไมชําระสินบน
ดังกลาวใหจายจากเงินท่ีไดจากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว หรือจายจากเงินคาปรับท่ีไดชําระตอ
ศาล

มาตรา 16(2) รัฐมนตรีเจาหนาท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาต
การเลนหมายเลข 17 ในบัญชี ข. เสียภาษีไมเกินกวารอยละสิบแหงยอดรายรับกอนหักรายจาย การเลน
หมายเลข 19 ในบัญชี ข. ไมเกินรอยละสิบแหงยอดรายรับซึ่งหักรายจายแลว และการเลนหมายเลข 16
หมายเลข 18 และหมายเลข 20 ในบัญชี ข. ไมเกินรอยละสิบแหงยอดราคาสลาก ซึ่งมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย

รัฐมนตรีเจาหนาท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตการเลนหมายเลข 17
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หมายเลข 18 และหมายเลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีเพ่ิมข้ึนอีกไมเกินรอยละสองครึ่ง เพ่ือใหเปนรายไดของ
เทศบาลแหงทองท่ีท่ีเลนการพนันตามใบอนุญาตโดยกําหนดในกฎกระทรวงก็ได

มาตรา 16 ทว(ิ3) ภาษีท่ีจะตองเสียตามความในมาตรา 16 และเงินคาธรรมเนียมตามความในมาตรา
17 นั้น ใหรัฐมนตรีเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดตามสภาพแหงทองถ่ินได

มาตรา 17 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาท่ีรักษาการให เปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจาพนักงานดําเนินการตามพระราชบัญญัติ กําหนดเงิน
คาธรรมเนียม กําหนดเงื่อนไขในการเลนพนัน และวางระเบียบเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี)

พระยานิติศาสตรไพศาลย
รัฐมนตรี

บัญชี ก.

1. หวย ก. ข.
2. โปปน
3. โปกํา
4. ถ่ัว
5. แปดเกา
6. จับยี่กี
7. ตอแตม
8. เบี้ยโบก หรือคูค่ี หรืออีโจง
9. ไพสามใบ

10. ไมสามอัน
11. ชางงา หรือปอก
12. ไมดํา ไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง
13. อีโปงครอบ
14. กําตัด
15. ไมหมุน หรือลอหมุนทุก ๆ อยาง
16. หัวโตหรือทายภาพ
17. การเลนซึ่งมีการทรมานสัตว เชนเอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาใหสัตวชนหรือตอสูกัน

หรือสุมไฟบนหลังเตาใหวิ่งแขงกันหรือการเลนอ่ืนๆ ซึ่งเปนการทรมานสัตว อันมีลักษณะคลายกับท่ีวามานี้
18. บิลเลียดรู ตีผี
19. โยนจิ่ม
20. สี่เหงาลัก
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21. ขลุกขลิก
22. น้ําเตาทุก ๆ อยาง
23. ไฮโลว
24. อีกอย
25. ปนแปะ
26. อีโปงซัด
27. บาการา
28. สลอทแมชีน

บัญชี ข.

1. การเลนตาง ๆ ซึง่ใหสัตวตอสูหรือแขงกัน เชน ชนโค ชนไก กัดปลา แขงมา ฯลฯ นอกจากท่ีกลาวไว
ในหมายเลข 17 แหงบัญชี ก.

2. วิ่งวัวคน
3. ชกมวย มวยปล้ํา
4. แขงเรือพุง แขงเรือลอ
5. ชี้รูป
6. โยนหวง
7. โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ
8. ตกเบ็ด
9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ

10. ยิงเปา
11. ปาหนาคน ปาสัตว หรือสิ่งใด ๆ
12. เตาขามดาน
13. หมากแกว
14. หมากหัวแดง
15. ปงโก
16. สลากกินแบง สลากกินรวบหรือการเลนอยางใดท่ีเสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกผูเลนคน

ใดคนหนึ่ง
17. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง
18. สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง
19. บุกเมกิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง
20. ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไมไดออกในประเทศสยาม แตไดจัดใหมีข้ึนโดยชอบ

ดวยกฎหมายของประเทศท่ีจัดนั้น
21. ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพตาง ๆ
22. ดวด
23. บิลเลียด
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24. ของออย
25. สะบาทอย
26. สะบาชุด
27. ฟุตบอลโตะ
28. เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอ่ืนใดท่ีใชเลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด

ดีด ดึง ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธี อ่ืนใดซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2482

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2485

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช 2485

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 5) พุทธศักราช 2490

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2503
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในขณะนี้ เทศบาลไดรับเงินปนสวน
รายไดจากการอนุญาตใหเลนการพนันไวนอยมาก โดยไดรับเพียง 10% ของอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
เทานั้น และรายไดของเทศบาลไมเพียงพอแกภารกิจในอันท่ีจะบํารุงทองถ่ิน จึงควรเก็บภาษีการเลนการพนัน
หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบัญชี ข. แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหเปน
รายไดแกเทศบาล

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2504
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาไดมีการเลนการพนันสลาก
กินรวบอันเปนการผิดกฎหมายอยูโดยแพรหลาย สมควรท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหลงโทษหนักข้ึนเพ่ือเปน
การปราบปราม

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2505
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีผูขายขายสลากกินแบงท่ียังมิได
ออกรางวัลเกินกวาราคาท่ีกําหนดไวในสลาก เปนเหตุใหประชาชนตองซื้อสลากในราคาสูง และไมอาจลงโทษ
แกผูขายได เพ่ือเปนทางปองกันและปราบปรามจึงตองออกกฎหมายเพ่ิมเติม เพ่ือมิใหผูขายขายสลากกินแบงท่ี
ยังมิไดออกรางวัลเกินกวาราคาท่ีกําหนดไวในสลาก
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