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บทคัดย่อ
บทความนี$มวี ตั ถุประสงค์ เพื1อทําให้ทราบถึงความเป็ นมาของการพนัน อุปสรรคต่อการเปิ ดบ่อนคาสิโนและ
การพนัน รวมถึงบทบาทของภาครัฐต่อการเปิ ดคาสิโน เพื1อนํ าไปสู่ความคิดเห็นว่าประเทศควรจะมีการเปิ ดคาสิโ น
หรือไม่ในอนาคต ทําให้ทราบว่าภาครัฐควรมุ่งเน้นการมีบทบาทต่อการจัดการในการเปิ ดคาสิโน โดยการส่งเสริมหลัก
ศีลธรรม คุณธรรมในการเปิ ดบ่อนคาสิโน เนื1องจากการจัดตัง$ บ่อนคาสิโน ก็เพื1อมุ่งหวังในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ แต่การพนันก็มกั มีผลกระทบในด้านสังคม ดังนัน$ ภาครัฐควรมีบทบาทสําคัญในการ
ส่งเสริม การศึกษาและพัฒนา เพื1อยกระดับจิตสํานึกทางจริยธรรม เน้ นการปลูกฝั งระเบียบวินัยความซื1อสัตย์ และ
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม ควรหลีกเลีย1 งเส้นทางแห่งอบายมุข 6 รวมถึงรณรงค์ให้เห็นโทษของอบายมุขและการเสพ
ติดการพนันมากกว่าทีจ1 ะส่งเสริมให้เกิดการตัง$ บ่อนคาสิโนขึน$ มา โดยไม่มมี าตรการหรือกฎหมายในการรองรับอย่าง
แน่นอนและครอบคลุม
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Abstract
This article aims to know the history of gambling. The relationship between the role of government to
open a casino including ways to tackle the impact that happen on opening a casino which leads to the
concept in opening the casino or not in the future. Keeping in mind, the government should focus on the role
of management in opening the casinos along the Buddhist’s way with the harmonies by promoting morality.
The virtue of managing the casino has both advantages and waste due to the establishment of casinos that
look forward to in terms of economic development and generate revenue for the public.
But gambling has always had an impact on various aspects including the impact on society. Thus,
the government should play an important role in promoting education and development to raise awareness of
ethical focusing on instilling discipline, honesty, ethics, and society by avoiding the six of vices, including a
campaign to condemnation of the vices and addictions to gambling than to foster the casino opening without
measures or laws to support and cover tightly.
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บทนํา
“พนัน” หรือการพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพื1อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสีย1 งโชคด้วย
ไหวพริบ และฝี มือ โดยพนั น เอาเงิน หรือ ทรัพ ย์ส ิน เช่ น การเล่ น ไพ่ ต่ า งๆ บิด เลีย ด เป็ น ต้ น การเล่ น การพนั น มี
ประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาช้านาน เป็ นกิจกรรมหนึ1งทีม1 นุ ษย์ใช้เป็ นเครื1องมือในการตอบสนองความต้องการด้านสัน
ทะนาการและอาจจะถือได้ว่าการเล่นการพนันนัน$ เป็ นปรากฎการณ์สากลเพราะ ปรากฏให้เห็นทุกสังคมเชือ$ ชาติและทุก
ระดับของอารยะธรรม ในสังคมไทย พบว่า การพนันเป็ นแบบแผนพฤติกรรมหนึ1งทีด1 ํารงอยู่คู่กบั สังคมไทยมาช้านาน
ควบคู่ ไ ปกับ ข้อ ขัด แย้ง ในประเด็น ทางศาสนา กล่ า วกัน ว่ า คนไทยสามารถพนัน กัน ได้ทุ ก เรื1อ งและการพนัน ได้
แพร่กระจายเข้าสู่ทุกวงการแม้แต่วงการศาสนา เช่น พระจํานวนหนึ1งก็นิยมใบ้หวย ทัง$ กระทําโดยตรงและกระทําผ่าน
1
สือ1 ดังทีก1 ล่าวไปแล้วว่า คําสอนของศาสนาพุทธถือว่า การเล่นการพนัน เป็ นอบายมุข ดังตามทีห1 ลักพุทธศาสนามักจะ
อธิบายว่า อบายมุข 4 และอบายมุข 6 เป็ นหลักธรรมของพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นว่าใครเสพย์หรือประพฤติไปตามนี$ก็
มีแต่ความเสือ1 ม การพนันก่อให้เกิดความดีใจหรือความหลง การพนันจึงเป็ นแหล่งกําเนิดความโกรธ ความหลวง และ
สร้างปั ญหาให้แก่ครอบครัวและชุมชนทีม1 กี ารพนัน มีเพียงการพนันทีอ1 นุ ญาตให้เล่นกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพียงไม่ก1ปี ระเภท คือ สลากกินแบ่วรัฐบาล การพนันม้าแข่ง การแข่งจันชกมวย ดังนัน$ สําหรับประเทศไทยแล้ว การ
พนันจึงเป็ นสิง1 ทีข1 ดั กับหลักธรรมทางศาสนาและยังเป็ นสิง1 ทีผ1 ดิ กฎหมายอีกด้วย
ต่อมาคนไทยก็ได้รจู้ กั กับการพนันอีกชนิดหนึ1งทีเ1 รียกกันติดปากมาจนถึงทุกวันนี$นนคื
ั 1 อ การเล่น หวย คําว่า
หวย เดิมมาจากภาษาจีนเรียกว่า ฮวยหวย เป็ นการเล่นการพนันประเภทหนึ1งทีน1 ิยมเล่นในประเทศจีน ต่อมาชาวจีนที1
อยู่ในเมืองไทยได้นําเข้ามาเผยแพร่ ตัง$ แต่รงั $ รัชกาลที1 3 คือ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
1 าเจ้าอยู่หวั และได้เริม1 ต้น
เก็บผลประโยชน์อนั เป็ นรายได้ของแผ่นดินโดยใช้วธิ กี ารผูกขาด จากการเปิ ดประมูลผูใ้ ห้เงินภาษีสงู เป็ นหลัก ผูผ้ ูกขาด
2
ได้น$ีต่อมาได้รบั บรรดาศักดิเป็
h นขุนบานเบิกบุรรี ตั น์ คนจคงพากันเรียกว่า ขุนบาน ในขณะทีก1 ารอนุ ญาตให้มกี ารเล่น
การพนัน เช่น พนันในโรงบ่อนเบีย$ และการพนันหวย ได้นํารายได้มาสู่รฐั บาลในสมัยนัน$ โดยผลจากการเล่นการพนัน
เป็ นสิง1 ทีห1 าเล่นได้ง่ายละมีความแพร่หลายทัวไปก่
1 อให้เกิดปั ญหาติดตามมามากมาย เช่น เกิดปั ญหาการทะเลาะวิวาท
อาชญากรรม ก่อให้เกิดปั ญหาทางสังคมขึน$ มา มนุ ษย์ทุกคนมีสญ
ั ชาตญาณที1มมี าแต่กําเนิด คือ แสวงหาสิง1 ที1ทําให้
ตนเองมีความสุข เช่น การกิน การเทีย1 ว การเล่น ความเพลิดเพลินในทางประสาทสัมผัส และรวมถึงสัญชาติญาณที1
เกีย1 วกับการเสีย1 งโชค ยิง1 ถ้าการเสีย1 งโชคนัน$ ได้มาซึง1 ผลตอบแทนด้วยแล้ว ยิง1 ทําให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจทีจ1 ะทําการ
เสีย1 งโชคมากขึน$ สัญชาตญาณเกีย1 วกับการเสีย1 งโชคนี$เอง ทําให้มนุ ษย์มกี จิ กรรมทีพ1 ฒ
ั นาขึน$ จนไปสู่เกมการเล่นต่างๆ
สืบทอดกันต่อๆ มาในทางวัฒนธรรม โดยมีหลักฐานต่างๆ มากมายทีจ1 ะเป็ นเครื1องยืนยันได้ว่า
การพนันทีเ1 กิดขึน$ ในโลกนี$ มีการถ่ายทอดกันต่อๆ มา จนกลายมาเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ1ง ทีฝ1 ั งรากลึกอยู่
ในสังคม ในประเทศไทยมีหลักฐานของการเล่นการพนันว่าส่วนใหญ่แล้วได้รบั อิทธิพลจากประเทศจีน โดยผ่านทางการ
ค้าขายกับจีนตัง$ แต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย แต่ในยุคนัน$ การพนันไม่มอี ทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ คนไทยมากนัก เพราะเป็ นยุคที1
บ้านเมือง และศีลธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองงอกงาม อาณาจักรสุโขทัยได้รบั หลักธรรมคําสอน และวัฒนธรรมมาจากทาง
พระพุทธศาสนา ซึง1 ชีใ$ ห้เห็นโทษของการพนันว่าเป็ นอบายมุข เป็ นทางแห่งความเสือ1 มหลักฐานทีย1 นื ยันได้ชดั เจนอย่าง
หนึ1งว่าไทยได้รบั อิทธิพลทางการพนันมาจากประเทศจีนครัง$ ในสมัยอยุธยา ก็คอื ถัว1 โป ไพ่ต่างๆ เป็ นต้น ซึง1 ภายหลังมี
การพนันอีกหลายชนิดเกิดตามมา คือ หวย มีทงั $ หวยบนดิน ถูกต้องตามกฎหมาย และหวยใต้ดนิ ผิดกฎหมายไม่ให้ทํา
การซือ$ ขาย3 จากทีก1 ล่าวมาข้างต้น ตามพงศาวดารประวัตศิ าสตร์ ของไทยกล่าวไว้ว่า ชาวจีนผูอ้ พยพเหล่านี$เป็ นผูน้ ํา
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การเล่นหวยและนํามาสู่ไทยประมาณราวปี พ.ศ. 2360 การพนันชนิดทีเ1 รียกว่า หวย เป็ นการพนันทีใ1 ห้ผูเ้ ล่นทายชื1อ
ดอกไม้ทเ1ี ขียนไว้ คําว่า “หวย” เป็ นภาษาจีน แปลว่า ดอกไม้ ต่อมาสัญลักษณ์จากชื1อของดอกไม้กเ็ ปลีย1 นมาเป็ นชื1อคน
สําคัญของจีนโดยเขียนเป็ นภาษาจีน และเมื1อมีการนําเอาหวยเข้ามาเล่นเป็ นการพนันในไทย ก็มกี ารเปลีย1 นเป็ นตัว
อักษรไทย จึงมีช1อื ว่า หวย ก. ข ในระยะแรก หวยเป็ นเพียงการพนันทีเ1 ล่นกันในบรรดาคนจีนอพยพ ต่อมา
ปี พ.ศ.2374 – 2375 เกิดสภาวะข้าวยากหมากแพง ประเทศไทยมีปัญหาด้านฝนแล้ง จนรัฐบาลไทยต้องนําเข้าข้าวจาก
ต่างประเทศ ซึง1 เวลานัน$ ตรงกับรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
1 าเจ้าอยู่หวั พระองค์ทรงเป็ นห่วงว่า เมื1อปั ญหาฝน
แล้งเช่นนี$ ทําให้เงินทองหายาก รัฐบาลก็เรียกเก็บภาษีได้น้อย ในช่วงนัน$ มีเจ้าสัว ซึง1 เป็ นนายอากรเหล้าคนหนึ1ง กราบ
บังคมทูลว่า “อันทีจ1 ริงแล้วเงินทอง มิได้หายไปไหน เพียงแต่ว่าประชาชนเก็บหอมรอมริบไว้ มิได้นําออกมาใช้ บ้างก็ใส่
ไหฝั งดินไว้ หากต้องการให้นําเงินออกมาใช้จ่าย ก็ทําได้โดยออกหวยให้คนเล่น”พระบาทสมเด็จพระนัง1 เกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงเห็นด้วย ดังนัน$ ในปี พ.ศ. 2378 พระองค์ทรงให้สมั ปทานโปรดให้เจ้าสัวเป็ นนายอากรหวย หารายได้ให้รฐั บาล
ต่อมานายอากรหวยก็เปลีย1 นขึน$ มาเป็ นตําแหน่ งขุนบาล และต่อมาในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที1 5 ทรงมีพระประสงค์จะเลิกอากรหวย แต่พระองค์ทรงเกรงว่ารัฐบาลจะไม่อาจหารายได้ทางอื1นมา
ทดแทนได้ จึงจํากัดการเล่นหวยเท่านัน$ แต่หวยก็ได้ถูกยกเลิกไปในทีส1 ดุ ในปี พ.ศ. 2459 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั 4 มาจนถึงปั จจุบนั การซื$อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ1งเป็ นชนิดหนึ1งในกระบวนการ
ดําเนินงาน ผู้ขายจะต้องขออนุ ญาตจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน ถึงแม้ว่า การพนัน จะเป็ นรูปแบบหนึ1งที1
แสดงออกถึงพฤติกรรมเบีย1 งเบนอย่างหนึ1งในสังคมไทย เนื1องจาก เป็ นพฤติกรรมที1แสดงให้เห็นถึงการขัดต่อบรรทัด
ฐานในสังคมไทย โดยเฉพาะขัดต่อหลักศีลธรรม ซึง1 การพนันจัดเป็ นอบายมุขชนิดหนึ1งทีจ1 ะนําพามนุ ษย์ไปสู่ความทุกข์
รวมทัง$ การพนันบางประเภทยังขัดต่อกฎหมาย ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั รูปแบบการพนันจะมีหลากหลายรูปแบบให้เล่น
อย่างเปิ ดเผย เช่น ตูเ้ กม หวยใต้ดนิ การชนไก่ หรือแม้แต่บ่อนคาสิโน ซึง1 บ่อนคาสิโนนี$ถอื ได้ว่าเป็ นแหล่งรวบรวมการ
พนันทีม1 ขี นาดใหญ่ มีการละเล่นหลากหลายรูปแบบ และรวมความบันเทิง สิง1 อํานวยความสะดวกต่างๆ ไว้หลาย
ประเภทในทีเ1 ดียว เพื1อดึงดูดใจให้แก่ผเู้ ล่น จนทําให้หลายคนเห็นว่า การพนันเป็ นสิง1 ดี พวกเขายินดีทจ1ี ะไปเล่น และยัง
เป็ นแรงขับเคลื1อนให้กลุ่มต่างๆ ออกมาให้ความเห็น และเหตุผลต่างๆ ทีส1 นับสนุนให้มกี ารเปิ ดบ่อนคาสิโน
ซึง1 ธีรกานต์ โพธิแก้
h ว ได้ให้นิยามคําว่า คาสิโน รวมไปถึงอาคาร สถานที1 หรือบ่อนการพนันขนาดใหญ่และ
โอ่โถงเพื1อสําหรับการเล่นพนันหลายชนิด จึงเป็ นสถานทีข1 องการเล่นการพนันทีถ1 ูกกฎหมาย ซึง1 อาจแยกจากแหล่งรวม
ความบันเทิงทีค1 รบวงจร 5 แต่ในตามหลักทางพระพุทธศาสนา คําว่า คาสิโน ก็มกั จะขัดแย้งต่อหลักคุณธรรม ศีลธรรม
เพราะสือ1 ของคําว่า คาสิโน เมื1อมีการพูดถึง คนส่วนใหญ่กจ็ ะมีความคิดเห็นแสดงออกไปในทางแง่ลบ เป็ นสิง1 ทีไ1 ม่ดี ไม่
ควรไปยุ่งเกี1ยว ซึ1งมีผลต่อความต้องการที1จะเปิ ดบ่อนคาสิโนตามแนวพุทธ เนื1องจาก เป็ นแหล่งมัวสุ
1 มของนักพนัน
หนทางนํ าไปสู่ความเสื1อม ปั ญหาต่างๆ ก็จะตามมาไม่ว่าจะ ปั ญหาทางด้านสังคม การลักขโมย อาชญากร ปั ญหาใน
เรื1องโสเภณี จนนําไปสูป่ ั ญหาในด้านการค้ามนุษย์ ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีบทบาทในการส่งเสริมให้มกี ารเปิ ดคาสิโนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย เพื1อเป็ นการพัฒนาประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อประชาชนในพืน$ ทีม1 าก
ขึน$ รวมถึงส่งเสริมการท่องเทีย1 วของประเทศ
เช่นเดียวกับ รุ่งโรจน์ รื1นเริงวงศ์6 ให้คํานิยามว่า การพนัน คือ สัญญาทีก1 ่อให้เกิดการได้หรือเสียเงินหรือ
ทรัพย์สนิ โดยคู่สญ
ั ญาถือเอาผลแห่งเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน ซึง1 คู่สญ
ั ญาไม่มสี ว่ นได้เสียเป็ นเครื1องชีข$ าด
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1) ต้องมีการได้หรือการเสีย ถ้าไม่มกี ารได้หรือเสีย หรือได้ทางเดียวหรือเสียทางเดียว หรือได้เสียกินด้วยกัน
ไม่ถอื ว่าเป็ นการพนัน
2) สิง1 ทีไ1 ด้เสียต้องเป็ นเงินหรือทรัพย์สนิ หากสิง1 ทีไ1 ด้เสียเป็ นอย่างอื1น เช่น แรงงาน หรือคน ไม่ถอื เป็ นการ
พนัน
3) ต้องถือเอาเหตุการณ์ในอนาคตเป็ นเครื1องชีข$ าด
4) คู่สญ
ั ญาต้องไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียในผลทีเ1 สียงภัยนัน$
5) ต้องมีผเู้ ล่นตัง$ แต่สองฝ่ ายขึน$ ไป

อุปสรรคต่อการเปิ ดบ่อนคาสิ โนและการพนันตามหลักพระพุทธศาสนา
ถึงแม้ว่าการพนันจะเป็ นสิง1 ทีเ1 กิดขึน$ นานมาแล้ว และมีความผูกพันกับวิถชี วี ติ ของคนไทยมาอย่างยาวนาน
จะเห็นได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมเล่นการพนัน บางคนเล่นเพื1อผ่อนคลาย บางคนต้องการเสีย1 งโชค แต่บางคนทําเพื1อ
เป็ นการลงทุนหาผลกําไร รวมถึงบางคนเล่นตามเพื1อนจนถึงขัน$ ติดงอมแงม จนไม่สามารถออกจากวงจรอุบาทนี$ได้ แต่
ไม่ว่าจะเล่นเพื1อผ่อนคลาย สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนาน หรือเล่นเพื1อเป็ นการลงทุน การพนันก็ยงั ถือว่าเป็ นสิง1 ทีผ1 ดิ
กฎหมาย และผิดหลักธรรมทางพุทธศาสนา การเปิ ดบ่อนขนาดใหญ่นัน$ เกิดขึน$ มา เพราะ ได้รบั อิทธิพลของการ
ขยายตัวของบ่อนคาสิโนทีอ1 ยู่ตามแนวชายแดนไทย ซึง1 บ่อนเหล่านี$เป็ นบ่อนทีม1 ลี กั ษณะดี เป็ นมาตรฐานสากล ทําให้
สามารถสร้างความพึงพอใจและความมันใจให้
1
กบั ลูกค้าหรือผูเ้ ล่นการพนันได้มากขึน$ มีผทู้ เ1ี ข้าไปเล่นในบ่อนเหล่านี$เป็ น
จํานวนมาก เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั เจ้าของธุรกิจอย่างมหาศาล เราจะเห็นได้ว่าการเปิ ดบ่อนคาสิโนนี$ผู้ท1ไี ด้รบั
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง อาจไม่ใช่เป็ นเพียงประชาชนในพืน$ ทีน1 นั $ ตามทีภ1 าครัฐได้คาดหวังไว้อย่างแท้จริง แต่อาจตกอยู่
ภายใต้ของนักการเมืองและนักธุรกิจนันเอง
1 7
เนื1องจากธุรกิจ การพนัน เป็ น ธุรกิจ ที1สร้างรายได้ มีผลประโยชน์ อย่ างมหาศาล การที1ประชาชนหรือ
นักท่องเทีย1 วเดินทางไปเล่นการพนันโดยเฉพาะตามชายแดน ทําให้เงินไหลออกนอกประเทศมาก รวมถึงวิกฤตทาง
เศรษฐกิจทีป1 ระเทศไทยต้องเผชิญ ด้วยสาเหตุเหล่านี$จงึ ทําให้บางฝ่ ายออกมาเรียกร้องให้มกี ารเปิ ดบ่อนคาสิโนทีถ1 ูก
กฎหมายขึน$ เพื1อเป็ นการหารายได้เข้ารัฐ จะได้ช่วยพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในอีกทางหนึ1งแต่การเปิ ด
บ่อนการพนันทีถ1 ูกกฎหมาย จะช่วยพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศชาติได้จริงหรือไม่ หรือว่าจะนําความเสื1อม
ความยากจนแร้นแค้นมาสู่ประชาชน เป็ นภัยต่อสังคมมากขึน$ สิง1 เหล่านี$จงึ เป็ นสิง1 ทีต1 ้องศึกษาพิจารณากันให้รอบคอบ
ทําให้การศึกษาด้านการพนันด้วยหลักพระพุทธศาสนา เป็ นสิง1 ที1ขดั แย้งกัน เพราะว่า การพนันเป็ นสิง1 ทีไ1 ม่ดี เป็ น
อบายมุข คือ หนทางแห่งนําไปสู่ความเสื1อม ถึงแม้ว่าจะมีการกระตุ้นสร้างจิตสํานึกในทางธรรม เป็ นอบายมุขไม่ควร
หลงเข้าไปพัวพัน นันก็
1 คอื การดื1มนํ$าเมา การเทีย1 วกลางคืน การเทีย1 วดูการละเล่น การคบคนชัวเป็
1 นมิตร ความเกียจ
คร้านในการทํางาน และการเล่นการพนัน สิง1 เหล่านี$เป็ นสิง1 ต้องห้ามทีพ1 าให้เราเดินทางไปสู่ทางเสื1อมได้ ดังนัน$ ในทาง
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราต้องหลีกเลีย1 งจากสิง1 เหล่านี$ เพราะจะทําให้เราเกิดความทุกข์ได้
รวมทัง$ วิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั ยังมีผลต่อวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนเป็ นอย่างมาก
ความเป็ นสังคมโลกก็ได้มกี ารเปลี1ยนแปลงไปอย่างต่อเนื1อง การติดต่อสื1อสารเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จากที1
หนึ1งไปยังอีกทีห1 นึ1ง เป็ นการสื1อสารไร้พรมแดน ความเป็ นโลกาภิวตั น์น$ี ส่งผลให้สงั คมเกิดความซับซ้อน ยากแก่การ
ควบคุ ม รู ป แบบของการกระทํ า ความผิด ในรู ป แบบต่ า งๆ ก็มีม ากขึ$น ทํ า ให้ก ฎหมายบางฉบับ ยัง ล้ า หลัง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมความผิดในด้านต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการควบคุม เกิดการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กนั มาก
ขึ$น ทํา ให้หน่ ว ยงานภาครัฐในฐานะผู้บริหารประเทศต้อ งมีแ นวทาง มาตรการในการเข้า ไปดูแ ลอย่ า งใกล้ชิด ว่ า
สังคมไทยมีความพร้อมมากเพียงใดต่อการทีจ1 ะเปิ ดบ่อนคาสิโน โดยเฉพาะตัวของผูน้ ําเองต้องมีมาตรการทีค1 รอบคลุม
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เกสร สิทธิหนิ$ว, ประเทศไทยควรมีสถานกาสิ โนถูกกฎหมายหรือยัง, http://www.sarakadee.com/
feature/2001/0/vote.shtml, 20 กันยายน 2558.

รองรับต่อผลกระทบที1จะเกิดขึน$ ก็เปรียบเสมือนว่า ผู้นํา คือผู้ปกครองหรือชี$แนวทางในการที1จะนํ าประเทศไปสู่การ
พัฒนา รวมถึงการพัฒนาประเทศให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง ผ่านนโยบายในรูปแบบต่างๆ
การพนัน จึงเป็ นประเด็นทีน1 ่าสนใจทีร1 ฐั บาลในยุคสมัยต่างๆ ได้เสนอความคิดเห็นทีจ1 ะจัดตัง$ ขึน$ โดยเฉพาะใน
สมัยอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร ก็ได้เสนอนโยบายในการจัดตัง$ บ่อนคาสิโนขึน$ แต่กม็ เี สียงสะท้อนกลับมาของสังคมใน
การไม่ยอมรับนโยบายนี$ เนื1องจากจะส่งผลเสียต่อสังคมมากกว่าผลดี โดยที1ภาครัฐควรจะต้องเตรียมมาตรการหรือ
นโยบายควบคุมการเล่นการพนันอย่างเคร่งครัด โดยมีการบัญญัตใิ ห้การพนันเป็ นสิง1 ที1อนั ตรายเป็ นอาชญากรรม ถ้า
ผูใ้ ดฝ่ าฝืนก็จะมีโทษ ดังนัน$ การแสวงหาผลประโยชน์ต่อการเล่นการพนันก็เกิดขึน$ ในเมื1อประชาชนส่วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่
ชอบเล่นการพนัน การแข่งขันเป็ นอย่างมาก ภาครัฐจึงจะใช้แนวทางในการแสวงหาผลประโยชน์จากการเล่นพนันของ
ประชาชน ในการจัดหารายได้เพิม1 ขึน$ ทัง$ ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้กฎหมายเป็ นเครื1องมือ ด้วยการอนุ ญาต
ให้มกี ารเล่นการพนันบางประเภทได้ว่าเป็ นสิง1 ทีถ1 ูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีผไู้ ม่เห็นด้วยหรือถูกคัดค้านจากภาค
ประชาชนในบางส่วน ภาครัฐจึงต้องสร้างกระบวนการที1เรียกว่า การสร้างความชอบธรรมขึน$ มา เพื1อทําให้เกิดการ
ยอมรับในสังคมขึน$ โดยเฉพาะสังคมไทยซึง1 เป็ นสังคมแห่งพระพุทธศาสนา ซึง1 ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบตั ติ ามศีล 5 มี
คุณธรรมและศีลธรรมในใจ ตามบทบัญญัตใิ นพุทธศาสนา ได้กําหนดให้การพนันจัดเป็ น 1 ในอบายมุข 6 ประเภท ซึง1
เป็ นแหล่งทีม1 าของความเสือ1 มและความหายนะให้แก่ผปู้ ระพฤติปฏิบตั ิ ซึง1 นําไปสู่ความเกิดอบายมุข หนทางแห่งความ
เสื1อม ซึง1 พระองค์ทรงแสดงถึง ความเสื1อมโภคทรัพย์ ทรัพย์สนิ แม้ความเสื1อมในประโยชน์สุขในโลกนี$ เช่น เสื1อมเสีย
ชื1อเสียง อายุ เสือ1 มญาติ ฯลฯ ความเสือ1 มประการต่างๆ ก็เพราะ อบายมุข 6 ประการและทีส1 าํ คัญทีส1 ุด ทําให้เสื1อมจาก
คุณธรรม เสือ1 มจากคุณความดีและเสือ1 มจากปั ญญา เมื1อเสือ1 มจากคุณความดี สิง1 ทีเ1 จริญขึน$ คือ อกุศลกรรมธรรม โดยที1
อบายมุข คือ หนทางแห่งความเสือ1 ม ความพินาศของโภคทรัพย์และความเสือ1 มประการอื1นๆ ได้แก่ เสือ1 มจากกุศลธรรม
และ เสือ1 มปั ญญา มี 6 ประการ คือ8
1. การเสพนํXาเมา คือ สุราเมรัย อันเป็ นทีต1 งั $ แห่งความประมาทเป็ นทางเสื1อมแห่งโภคะทัง$ หลายและเสื1อม
จากคุณธรรมและปั ญญา โทษของการดื1มสุราอันนํามาซึง1 ความเสือ1 มมีประการต่างๆ ดังนี$
1.1 ความเสือ1 มทรัพย์ อันผูด้ 1มื พึงเห็นเองการดื1มสุรานํามาซึง1 ความเสื1อมทรัพย์ เพราะไม่รูจ้ กั พอย่อมใช้
จ่ายทรัพย์ในการดื1มสุรา เมื1อมีการเมาสุรา ก็อาจทําทรัพย์สนิ ของผูอ้ 1นื ให้เสียหายและต้องจะชดใช้ทรัพย์หรือเป็ นหนี$ ทํา
ให้เสือ1 มจากทรัพย์
1.2 ก่อการทะเลาะวิวาท เมื1อดื1มสุราย่อมขาดความยัง$ คิดก็ย่อมทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท ก่อให้เกิด
ความเสือ1 ม การทะเละวิวาท ทําให้อกุศลเจริญขึน$ เพราะการทะเลาะวิวาท เจริญการแตกความสามัคคี กุศลธรรมเสื1อม
เพราะการดื1มสุรา และการทะเลาะวิวาท
1.3 เป็ นบ่อเกิดแห่งโรค การดื1มสุรา ทําให้เกิดโรคต่าง ๆ
1.4 เป็ นเหตุให้เสือ1 มเสียชื1อเสียง การดื1มสุราย่อมทําให้ประพฤติไม่ดี และเป็ นการกระทําทีไ1 ม่สมควร ทํา
ให้เกิดการเสียชื1อเสียง
1.5 เป็ นเหตุไม่รูจ้ กั ละอาย การดื1มสุรา เป็ นเหตุให้หลงลืมสติ กล้าในสิง1 ทีไ1 ม่ควรกล้า เพราะฉะนัน$ สิง1 ที1
เจริญ คือ อกุศลธรรม ไม่มหี ริ ิ โอตตัปปะ สิง1 ทีเ1 สือ1 ม คือ คุณธรรมความดี
2. การเที=ยวไปในตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน มีโทษ 6 อย่าง คือ
- ผูน้ นั $ ชื1อว่าไม่คุม้ ครอง ไม่รกั ษาตัว
- ผูน้ นั $ ชื1อว่าไม่คุม้ ครอง ไม่รกั ษาบุตรภรรยา
- ผูน้ นั $ ชื1อว่าไม่รกั ษาทรัพย์สมบัติ
- ผูน้ นั $ เป็ นทีร1 ะแวงของคนอื1น
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- คําพูดอันไม่เป็ นจริงในทีน1 นั $ ๆ ย่อมปรากฏในผูน้ นั $
- อันเหตุแห่งทุกข์เป็ นอันมากแวดล้อม
3. การเที=ยวดูมหรสพ
เมื1อรูว้ ่ามีการแสดงทีไ1 หนก็รบี ไปทีน1 นั 1 โดยละทิง$ การงานทีค1 วรจะทํา แทนทีง1 านจะเสร็จก็ทง$ิ งานไป ทําให้
งานนัน$ เสียหายในการดูการแสดงและการดูมหรสพ
4. การเล่นการพนัน มีโทษ 6 ประการคือ
- ผูช้ นะย่อมก่อเวร
- ผูแ้ พ้ย่อมเสียดายทรัพย์ทเ1ี สียไป
- ความเสือ1 มทรัพย์ในปั จจุบนั
- ถ้อยคําของคนเล่นการพนัน ซึง1 ไปพูดในทีป1 ระชุมฟั งไม่ขน$ึ
- หมิน1 ประมาท
- ไม่มใี ครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่า นักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลีย$ งภรรยา การเล่น
การพนันก็ทาํ ให้เจริญความเป็ นหนี$ เจริญศัตรู เจริญชื1อเสียงไม่ดี และเจริญอกุศล และทําให้เสือ1 มทรัพย์
5. การคบคนชัวเป็
= นมิ ตร
โทษของการคบมิตรชัว1 คือ เมื1อคบคนชัวเป็
1 นเพื1อน ก็จะทําให้ตวั เองไม่ดตี ามไปด้วย ถ้ามีเพื1อนไม่ดี แม้เรา
จะไม่เป็ นอย่างนัน$ คนอื1นก็ตอ้ งคิดว่าเราก็เป็ นอย่างเขา อยู่ในวงสุรา เราไม่ด1มื แต่มเี พื1อนทีด1 1มื คนก็ต้องเข้าใจว่าเราก็
เป็ นนักดื1มสุราเช่นกัน ก็ทําให้เจริญในชื1อเสียงทีไ1 ม่ดี ส่วนทีท1 ําให้เสื1อมจากการคบมิตรชัว1 คือ เสื1อมจากความดี จาก
กุศลธรรม เสือ1 มจากปั ญญานันเอง
1
6. ความเกียจคร้าน
ความเกียจคร้าน ไม่ทําในสิง1 ทีค1 วรทํา โดยหาเหตุผลต่างๆ ทีจ1 ะไม่ทําการงาน ย่อมทําให้เสื1อมจากการงาน
และก็ทาํ ให้เสือ1 มจากโภคทรัพย์ดว้ ย เพราะงานนัน$ จะไม่สาํ เร็จ แสดงให้เห็นว่าการเข้าไปยุ่งเกีย1 วกับอบายมุข 6 ประการ
นี$ ถ้าบุคคลในสังคมใดมัวเมามัวสุ
1 มอยู่ในอบายมุขดังกล่าวข้างต้น สังคมนัน$ จะพบแต่ความเสื1อม หากคนในสังคม
ต้องการให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ก็จําต้องละเว้นอบายมุข ทัง$ 6 เหล่านัน$ เสียตัง$
หน้าทํามาหากินโดยสุจริต ด้วยความขยันหมันเพี
1 ยรให้การช่วยเหลือเกือ$ กูลกัน สังคมก็จะมีแต่ความสุข และความเจริญ
แต่มนุษย์กม็ กั จะเอากิจกรรมต่างๆ เข้าไปยุ่งเกีย1 วกับการพนัน ไม่ว่าจะเป็ นในเรื1องของการพนันการแข่งขันฟุตบอล ทัง$
แบบโต๊ะรับพนันและการพนันออนไลน์ ซึง1 สามารถเข้าถึงคนหนุ่ มสาวและเยาวชนจํานวนมากได้อย่างรวดเร็ว และอาจ
เป็ นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมต่างๆ ตามมา หรือแม่แต่รูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์ในด้านกีฬา การแข่งขัน
เพื1อความบันเทิงในการรับชม มาเป็ นเครื1องต่อรองในการแลกเปลีย1 นผลประโยชน์ต่อกัน โดยการพนันจึงกลายเป็ นส่วน
หนึ1งของความบันเทิง ของคนในสังคมไทยมาเป็ นเวลานาน ดังจะเห็นได้ว่า การพนัน เป็ นสิง1 ทีภ1 าครัฐนัน$ ให้ความสําคัญ
มาเป็ นระยะเวลาทีย1 าวนานแล้ว มีการกําหนดให้การพนันเป็ นสิง1 ทีถ1 ูกต้องตามกฎหมายขึน$ ตัง$ แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น โดยรัชกาลที1 3 สนับสนุ นการพนันเพื1อการเก็บภาษีอากรบ่อนเบี$ย อากรหวย ต่ อมารัฐบาลปิ ดโรงหวย
เนื1องจาก การพนันมีผลกระทบต่อสังคมสูง ประชาชนหมกหมุ่น ไม่ทํามาหากิน หมดเนื$อหมดตัว และนําไปสู่การเกิด
อาชญากรรมเพิม1 ขึน$ แต่ถึงอย่างไรนัน1 การพนันก็ยงั มีอยู่ควบคู่กบั สังคมไทยมาอย่างยาวนาน รวมถึงปั ญหาในการ
บังคับใช้กฎหมาย ก็มผี ูท้ ฝ1ี ่ าฝื นหรือละเมิดต่อกฎหมายอยู่ตลอดเวลา แม้ฝ่ายปกครองจะมีการออกกฎหมาย ระเบียบ
คําสัง1 เพื1อหาทางระงับ ยับยัง$ ไม่ให้เกิดการกระทําที1ผดิ ส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว ก็ตาม แต่เมื1อความ

รุนแรงของการกระทํามีผลกระทบต่อสังคมมากขึน$ รัฐจึงแก้ปัญหาด้วยการออกกฎหมายบังคับ โดยการมุ่งเน้นในการ
ป้ องกันการกระทําผิดเกีย1 วกับ การพนัน มิให้ขาย หรือแพร่กระจายต่อไป เพราะเงินทีไ1 ด้จากการพนัน อาจเป็ นทางผ่าน
ของเงินทีไ1 ด้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ1งก็เป็ นไปได้
จากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซี1งเป็ นกฎหมายพนันทีใ1 ช้บงั คับมาเป็ นเวลายาวนาน 80 กว่าปี
แล้ว แม้ว่าจะมีการแก้ไขเพิม1 เติมกฎหมายฉบับนี$ครัง$ ล่าสุดเมื1อปี พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัตกิ ารพนันเป็ นกฎหมายทีไ1 ม่
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาที1เกิดจากพนันในปั จจุบนั ทีม1 ลี กั ษณะต่างไปจากเดิมเป็ นอย่างมาก ระบบการควบคุมหรือ
กํากับดูแลผู้ทไ1ี ด้รบั อนุ ญาตประกอบกิจการพนันตามกฎหมายก็มคี วามหละหลวม ไม่มปี ระสิทธิภาพ การดําเนินการ
บังคับใช้กฎหมายกับกรณีการพนันผิดกฎหมายก็เป็ นปั ญหาสําคัญทีย1 งั ไม่สามารถแก้ไขได้ อีกทัง$ ยังมีปัญหาในการปรับ
ใช้ จะเห็นได้จากสถิตจิ าํ นวนประชากรในการเล่นพนัน ดังนี$
ตารางที= 1 ประมาณการจํานวนประชากรนักพนันจําแนกตามประเภทการพนันทีเ1 ล่น9

จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ ประชาชนมักมีการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมาก็คอื หวยใต้ดนิ และการพนันใน
บ่อน ซึ1งถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมือง หรือชนบท ก็มอี ตั ราจํานวนประชากรทีไ1 ร่เรี1ยกันตามลําดับ
เนื1องจากการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ หวยใต้ดนิ นัน$ ถือว่าเป็ นรูปแบบของการพนันอย่างหนึ1งทีป1 ระชาชนในสังคม
มีจํานวนประชากรหรือผูเ้ ล่นเป็ นจํานวนมากเนื1องจาก หวย นัน$ เป็ นความหวังหรือความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้กบั คนที1มี
รายได้น้อย เพื1อหวังในโชคลาภ ซึง1 หวยก็มใี ห้ลุน้ กัน 2 ครัง$ สําหรับหวยรัฐบาล เพราะคําว่า หวย มักจะมาคู่กบั ดวง
และ โชคลาภ แม้ใครบางคนอาจจะทํานายเลขเด็ดจากความฝั น ไปขูดตามต้นไม้ หรือดูจากสิง1 แปลกประหลาดต่างๆ ก็
ตาม แล้วก็ตเี ป็ นเลขต่างๆ อันนี$กเ็ ป็ นความเชื1อของแต่ละบุคคลไป ดังนัน$ หวย หรือ ล็อตเตอรี1 ก็เป็ นส่วนหนึ1งของการ
พนั น และยังผิดหลักอบายมุขตามหลักพระพุทธศาสนาในข้อทีว1 ่าเป็ นการเล่นการพนัน ซึง1 ความหนักเบาก็ตามกันไป
การพนันยังทําให้ค รอบครัว เดือดร้อนแตกแยก เป็ นภาระปั ญหาทางสังคม อย่างนี$กเ็ รียกได้ว่าเป็ นการผิดอบายมุขเรื1อง
การพนันอย่างรุนแรง เนื1องจากส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม ซึ1งความรุนแรงก็ข$นึ อยู่กบั เจตนาที1เกิดขึ$น ซึ1ง
สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ ามหลักพระพุทธศาสนาชีใ$ ห้เห็นถึง ภัยของอบายมุขเหล่านี$ว่าความทีจ1 ะหลีกเลีย1 งไม่เข้าไปยุ่ง
เกีย1 ว แต่ในขณะเดียวกันทางด้านสังคม ก็ต้องการทีจ1 ะมีการพัฒนาประเทศในการกระตุ้นรายได้ทางด้านเศรษฐกิจ ซึง1
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ไพศาล ลิม$ สถิตย์, ปัญหาเกี=ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ1 ง ทิศ
ทางการขับเคลือ1 นเรือ1 งพนันในภาคเหนือ, 30 เมษายน 2556.

การเปิ ดบ่อนคาสิโนจึงเป็ นแนวทางหนึ1งทีท1 างรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐเคยได้เสนอไว้ ว่าจะเป็ นแนวทางในการสร้าง
มูลค่าและเพิม1 รายได้ให้แก่ประชาชน
โดยที1รฐั บาลและหน่ วยงานของรัฐทีร1 บั ผิดชอบตาม พ.ร.บ. การพนัน คือ กระทรวงมหาดไทย ก็มไิ ด้ให้
ความสําคัญกับการเสนอแนวทางป้ องกัน และการแก้ไขผลกระทบด้านลบของการเล่นพนันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ผลกระทบทางสังคม พฤติกรรมการใช้เงินของประชาชนทีเ1 ล่นพนัน อาทิเช่น การก่ออาชญากรรมต่างๆ โดยเฉพาะการ
ลัก วิง1 ชิง ปล้น ดังทีป1 รากฏในข่าวสารทัวไปที
1
ม1 สี าเหตุจากการพนัน หรือปั ญหาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผูเ้ ล่น
พนัน ปั ญหาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชดิ ปั ญหาหนี$สนิ หนี$นอกระบบ การใช้อํานาจของกลุ่มผูม้ ี
อิทธิพล การฟอกเงิน รวมถึงปั ญหาสุขภาพจิตของผูเ้ ล่นบางรายทีห1 มกมุ่นอยู่กบั การเล่นพนันจนเข้าข่ายเป็ นโรคติด
พนัน จึงทําให้ยงั เป็ นแนวทางทีย1 งั ได้รบั การขัดค้านจากหลายฝ่ ายว่ายังไม่พร้อมหรือเหมาะสมทีจ1 ะจัดตัง$ บ่อนคาสิโนขึน$
โดยเฉพาะการขัดกับหลักปฏิบตั ติ ามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึง1 ถือว่าสังคมไทยเป็ นสังคมแห่งความเป็ นพุทธนัน$
ดังนัน$ การทีจ1 ะควบคุมปั ญหาเหล่านี$ ภาครัฐควรสร้างโอกาสในกิจกรรมต่างๆ เพื1อลดปั ญหาทางสังคมทีจ1 ะ
เกิดขึน$ ตามมา เช่น การมุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์อย่างต่อเนื1อง รวมไปถึง
การกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรม รวมถึงการลดช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มต่ างๆ สําหรับในกรณีท1ีพจิ ารณา
ทางด้านการกระทําความผิด กฎหมายควรมีความเคร่งครัดมากกว่านี$ ควรมีการเพิม1 บทลงโทษ ส่งเสริมการเรียนรูใ้ น
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้มากยิง1 ขึน$ เพื1อลดปั ญหาที1จะเกิดขึน$ โดยต้องอยู่ภายใต้บทบาท
อํานาจของภาครัฐต่อการจัดการปั ญหา หากมีการเปิ ดบ่อนคาสิโนขึน$ บทบาทของรัฐจึงเป็ นบทบาทที1สําคัญต่อการ
ขับเคลื1อนนโยบายเหล่านี$

บทบาทภาครัฐต่อการเปิ ดบ่อนคาสิ โน
ตามบทบาทของภาครัฐต่อการจัดตัง$ บ่อนคาสิโน ก็เพื1อมุ่งหวังในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่การพนัน
มักมีผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบในด้านสังคม และการเมือง ดังนัน$ การพนันทีผ1 ดิ กฎหมายไม่เพียงแต่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อปั จเจกบุคคล แต่ยงั ก่ออันตรายต่อเศรษฐกิจของชาติอกี ด้วย เพราะการทีม1 ปี ระชากรจํานวน
มากมายเข้าไปเกีย1 วข้องกับการพนัน จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน ส่งผลต่อการกระจาย
รายได้ทไ1ี ม่เป็ นธรรมในสังคมมากยิง1 ขึน$ ตามไปด้วย เพราะรายได้ส่วนใหญ่ไปตกอยู่กบั นักการเมืองท้องถิน1 พ่อค้า นัก
ธุรกิจ ผูม้ อี ทิ ธิพลท้องถิน1 และตํารวจ ซึง1 เป็ นคนกลุ่มเล็กๆ ในสังคม การพนันทีถ1 ูกกฎหมายมีน้อยกว่าการพนันทีผ1 ดิ
กฎหมาย แต่จาํ นวนประชากรทีเ1 ข้าไปเกีย1 วข้องกับการพนันทีผ1 ดิ กฎหมายมีมากกว่า ระบบเผด็จการทางการเมืองและ
ระบบการผูกขาดธุรกิจการพนัน ช่วยทําให้ผมู้ อี ทิ ธิพล ทัง$ ในท้องถิน1 และกลุ่มตํารวจได้รบั ผลประโยชน์ รายได้จากหวย
ใต้ดนิ และบ่อนการพนัน กลายเป็ นรายได้สาํ คัญของระบอบตํารวจ (Police regime) ซึง1 ไปคํ$าจุนระบบรวมศูนย์อํานาจที1
ส่วนกลาง จากการเก็บรายได้จากการเปิ ดโอกาสให้ขายหวยได้อย่างสะดวกด้วยเหตุน$ี รัฐจึงจําเป็ นอย่างยิง1 ทีจ1 ะต้อง
ปฏิรปู ระบบตํารวจ เพื1อล้มระบอบเดิมทีเ1 ต็มไปด้วยการคอรัปชัน1 และสร้างตํารวจมืออาชีพขึน$ มาแทนที1 เป็ นหลักประกัน
ให้แก่สงั คมว่า ระบบตํารวจใหม่จะไม่ไปสร้างอิทธิพล หรือแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจ
การพนัน จึงทําให้มผี ลกระทบต่อการปกครองในรูปแบบระบอบประชาธิปไตย ซึง1 จะพบว่า การเลือกตัง$ ทัง$
ระดับท้องถิ1นและระดับชาติมคี วามสัมพันธ์กบั เครือข่าวธุรกิจการพนันทัง$ ทางตรงและทางอ้อมกับเครือข่ายธุรกิจการ
พนัน ซึง1 ล้วนแล้วแต่เกีย1 วข้องกับการซือ$ เสียง จึงเป็ นช่องทางให้เจ้ามือหวยใต้ดนิ ซือ$ เสียงให้ตนเองและพรรคพวกให้
กลายเป็ น “ผูแ้ ทนราษฎร” อย่างชอบธรรม10 โดยทีน1 ักธุรกิจการเมืองเหล่านี$ มีทงั $ ธุรกิจทีถ1 ูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ผลกําไรจากธุรกิจการพนันทีผ1 ดิ กฎหมายช่วยสนับสนุ นทัง$ ธุรกิจทีถ1 ูกกฎหมายและอํานาจทางการเมืองของพวกเขาให้
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ณัฐวดี วงษ์วรเทวา, ทัศนคติ ที=มีต่อความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดบ่อนการพนันที= ถกู กฎหมายในประเทศไทยกับหลัก
ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนช่วงชันX ที= สี= โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม, (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 2550).

มันคงยิ
1
ง1 ขึน$ อํานาจส่วนหนึ1งของพวกเขา เกีย1 วข้องกับอํานาจในการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ซึง1 เป็ นแหล่ง
รายได้สาํ คัญมีความต่อเนื1องยาวนาน อํานาจของพวกเขายังเชื1อมต่อกับอํานาจรัฐ ทีเ1 ป็ นศูนย์กลางอย่างแน่ นแฟ้ นด้วย
ดังนัน$ การทําหวยใต้ดนิ หรือบ่อนการพนันให้ถูกกฎหมาย จะเป็ นการทําลายรากฐานทางด้านเศรษฐกิจทีส1 าํ คัญของ
บรรดาผูม้ ี อิทธิพลท้องถิน1 สามารถบันทอนความเข้
1
มแข็งของระบบการซือ$ เสียงในการเลือกตัง$ ทุกระดับได้ดว้ ย เพราะ
ไม่ตอ้ งมีการใช้กระบวนการเล่นพรรคเล่นพวก
ซึง1 ในอดีตเคยมีขา่ วเรื1อง การริเริม1 จะจัดให้มคี าสิโนในไทยในช่วงสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร แต่กไ็ ด้รบั การ
คัดค้านจากสังคม ภายหลังจากนัน$ รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เข้าบริหารประเทศ รัฐบาลสมัครก็เสนอแนวคิดสร้าง
คาสิโนขึน$ มาอีกครัง$ จนกลายเป็ นทีถ1 กเถียงกันอย่างมาก แต่กไ็ ด้ขอ้ สรุปว่าการมีบ่อนคาสิโนในประเทศไทยจะมีขอ้ เสีย
มากกว่าข้อดี เป็ นแหล่งอบายมุขทีจ1 ะมอมเมาคนในประเทศ และอาจมีผลกระทบอื1นๆ ตามมาอีกมากมาย อย่างไรก็ดี
สิง1 ทีม1 คี วามคล้ายคลึงกันก็คอื รัฐบาลแต่ละชุดต่างก็มไิ ด้ให้ความสําคัญกับการป้ องกันหรือลดผลกระทบหรือปั ญหาที1
เกิดจากการพนันอย่างจริงจัง11 ดังนัน$ ภาครัฐควรมีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื1อตอบสนองต่อปั ญหา
และความต้องการของประชาชน ตามแนวคิดนโยบายสาธารณะทีม1 ุ่งเน้นบทบาทหน้าทีข1 องภาครัฐต่อการบริหารจัดการ
โดย ศุภชัย ยาวะประภาษ ได้ให้ความหมายโดยสรุปของนโยบายสาธารณะว่า เป็ นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของ
รัฐบาล ซึง1 รวมทัง$ กิจกรรมที1ผ่านมาในอดีต กิจกรรมที1ดําเนินอยู่ในปั จจุบนั และกิจกรรมที1คาดว่าจะเกิดขึน$ ในอนาคต
ในทางปฏิบตั คิ อื เป็ นแนวทางเลือกทีร1 ฐั บาลได้กําหนดขึน$ เพื1อเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาและทางเลือกนี$มคี วามชัดเจน
เฉพาะเจาะจงมากน้อยเพียงใดย่อมขึน$ อยู่กบั ผู้กําหนดทางเลือกและระดับความซับซ้อนของปั ญหา ต่ อการกําหนด
นโยบาย ผูม้ อี ํานาจหน้าที1ไม่ว่าจะเป็ นระดับรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิน1 อาจเป็ นผูก้ ําหนดขึน$ มาเอง ในลักษณะนี$
เรียกว่า เป็ นการกําหนดนโยบายจากเบือ$ งบนลงสู่เบื$องล่าง ในอีกลักษณะหนึ1งอาจมอบหมายลงไปให้หน่ วยงานของ
ระบบราชการในระดับต่างๆ เป็ นผูจ้ ดั ทําและเสนอแนะขึน$ มาตามลําดับชัน$ จนถึงผูม้ อี าํ นาจหน้าทีใ1 นการกําหนดนโยบาย
นัน$ ในลักษณะเป็ นการกําหนดนโยบาจากเบือ$ งล่างสู่เบือ$ งบน นอกจากนี$ยงั อาจจัดตัง$ หน่ วยงานทีม1 คี วามชํานาญการ
เพื1อทําหน้าทีใ1 นการจัดทําข้อเสนอนโยบายเพื1อการตัดสินใจดังนี$
1. แนวทางรองรับการเปิ ดบ่อนคาสิ โน
รัฐบาล จะต้องมีการตอบคําถามแก่ประชาชนให้ได้ประเด็น ถ้ามีการเปิ ดบ่อนคาสิโนจะเป็ นไปเพื1อแก้ปัญหา
ของประเทศในด้านไหนบ้าง นอกเหนือจากช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แต่ถ้าภาครัฐต้องการลดแรง ต่อต้าน รัฐบาล
จะต้องให้ความสนใจ กับมุมมองของสาธารณชน ให้มากเป็ นพิเศษ โดยอาจใช้นโยบายด้านสังคมเป็ นหลัก เพื1อ
แก้ปัญหาของสังคมไทย ล้มระบบผูม้ อี ทิ ธิพลของผู้มอี ํานาจทางการเมืองและอิทธิพลของนักธุรกิจบางส่วนที1เข้าไป
เกีย1 วข้องกับบ่อนการพนัน หรือรัฐบาลอาจเลือกนโยบายทีเ1 ป็ นจุดกึง1 กลางระหว่าง การดําเนินนโยบายทางด้านสังคม
และนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ จะทําให้มรี ายได้ จากการเก็บภาษีการพนันเพิม1 ขึน$ ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จะควบคุม
ผลกระทบทางด้านลบของคาสิโน ทีม1 ตี ่อสังคมได้ดว้ ย รัฐบาลอาจตัง$ สถานคาสิโน ในพืน$ ทีท1 ห1ี ่างไกลจากการคมนาคม
เพื1อจํากัดจํานวนผูเ้ ล่นการพนัน หรือรัฐบาล
2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง รัฐบาลและคาสิ โน
รัฐบาลต้องแสดงให้สาธารณชนเห็นความโปร่งใสของนโยบาย ในสหรัฐอเมริกาธุรกิจการพนันเป็ นทีน1 ิยม
บริจาคเพื1อรณรงค์หาเสียงทัง$ ระดับมลรัฐและรัฐบาลกลาง แต่นักธุรกิจนิยมบริจาคเงินให้แก่ระดับรัฐมากกว่าระดับ
รัฐบาลกลาง เพราะแต่ละรัฐมีอาํ นาจควบคุมดูแลธุรกิจการพนันเอง12
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ไพศาล ลิม$ สถิตย์, ปัญหาเกี=ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ1 ง ทิศ
ทางการขับเคลือ1 นเรือ1 งพนันในภาคเหนือ, 30 เมษายน 2556
12
ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคณะ, หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ตรัสวิน, 2543), หน้า 7.

3. การรองรับผลกระทบที=จะเกิ ดขึนX จากการเปิ ดคาสิ โน
3.1 อุปนิสยั ของคนไทย ทีช1 อบความสนุ กสนานและการพักผ่อนควบคู่กนั ไป แต่สถานคาสิโนที1ถูก
กฎหมายของไทย จะต้องมีกฎหมายและมีมาตรฐานสากลทีเ1 คร่งครัดและชัดเจน
3.2 การจัดตัง$ บ่อนคาสิโ นไม่ค วรมีการจัดตัง$ ไว้ใ จกลางเมือ ง เนื1องจากถ้า มีการเปิ ดไว้กลางเมือ ง
ประชาชนเป็ นจํานวนมากก็มกั จะเข้าไปเล่นได้อย่างง่ายดาย และไม่ได้มุ่งหวังให้เป็ นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ ดังนัน$ จึงต้องมีการจัดตัง$ ที1นักท่องเที1ยวสามารถเข้ามาเล่นได้อย่างสะดวกและเป็ นแหล่งท่องเที1ยวที1มี
นักท่องเทีย1 วเป็ นจํานวนมาก
3.3 เนื1องจากบ่อนการพนันมีความสัมพันธ์กบั ชนชัน$ (class) หรือกลุ่มรายได้ของลูกค้า เพราะฉะนัน$
สถานคาสิโนทีจ1 ดั ตัง$ ขึน$ จึงต้องกําหนดกลุ่มเป้ าหมายของลูกค้าให้ชดั เจนว่าต้องการลูกค้าทีม1 รี ายได้ประจําขัน$ ตํ1าเท่าไร
ต่อเดือน การจํากัดจํานวนคนเล่นนอกจากกําหนดจากรายได้แล้ว ก็อาจกําหนดจากหลักฐานการเสียภาษีประจําปี หรือ
จากบัญชีเงินฝากในธนาคารก็ได้ ทัง$ นี$เพื1อกัดกันกลุ่มคนทีม1 รี ายได้น้อยให้ออกไปจากคาสิโนอันเป็ นการจํากัดผลกระทบ
ของการพนันทางด้านลบที1จะมีต่อคนในระดับล่างของสังคม กล่าวโดยสรุปแนวทางนี$ให้เฉพาะผู้มเี งินหรือผูท้ 1มี งคั
ั 1 ง1
รํ1ารวยเท่านัน$ ทีส1 ามารถเข้าไปในสถานคาสิโนได้ และป้ องกันไม่ให้กลุ่มผูม้ รี ายได้น้อยเข้ามาเกีย1 วข้องกับสถานคาสิโน
เพื1อเป็ นการสร้างภาระและความเดือดร้อนให้แก่พวกเขา
3.4 เพื1อหลีกเลีย1 งปั ญหาการผูกขาด และการแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธกี ารใช้ความรุนแรงระหว่างนัก
ธุรกิจทีเ1 กีย1 วข้องกับการพนัน รัฐบาลอาจออกกฎหมายบังคับให้บริษทั ทีไ1 ด้รบั สัมปทานการทําคาสิโนเป็ นบริษทั มหาชน
ทีต1 อ้ งเข้าตลาดหลักทรัพย์และมีการจํากัดจํานวนการถือหุน้ ของแต่ละคนไม่ให้มมี ากจนเกินไป ทุกฝ่ ายต้องมีจํานวนหุน้
บทบาทอํานาจในการสังการเท่
1
ากันและต้องมีการตรวจสอบ เพื1อถ่วงดุลกันอยู่ตลอดเวลา
3.5 รัฐบาลจะต้องมีมาตรการที1แน่ นอนในการป้ องกันการเผยแพร่ และการระบาดของการพนันที1ถูก
กฎหมายไปสูเ่ ยาวชน
3.6 แม้ว่าการเปิ ดสถานคาสิโนทีถ1 ูกต้องตามกฎหมาย จะมีขอ้ ดีบางประการ เช่น สามารถดึงเงินจาก
นักการพนันต่างชาติเข้ามาเล่นในประเทศไทย และป้ องกันไม่ให้คนไทยออกไปเล่นนอกประเทศ ซึง1 กําลังเป็ นนักการ
พนันกลุ่มทีม1 กี ําลังจ่ายมากทีส1 ุด และช่วยให้เงินภายในประเทศสะพัดมากขึน$ แต่บ่อนการพนันเป็ นแหล่งอบายมุขที1
สามารถทําให้ผคู้ นหมดเนื$อหมดตัวได้ง่าย ฉะนัน$ รัฐบาลจึงจําเป็ นต้องหาทางลดผลกระทบทางด้านลบให้น้อยทีส1 ุด เป็ น
ต้น
จะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาหลายปี ทผ1ี ่านมานัน$ ก็มขี อ้ ถกเถียงในวงกว้างเกีย1 วกับประเด็นปั ญหาในการจัดการ
กับการพนันประเภทต่างๆ ทีม1 อี ยู่ในสังคมไทยว่าควรมีนโยบายอย่างไร ในความเป็ นจริงแล้วประเทศไทยมีการเล่นการ
พนันอยู่หลายประเภท เช่นเดียวกับการจะเปิ ดบ่อนคาสิโนและการพนัน ซึง1 เป็ นปรากฎการณ์ทางสังคมทีภ1 าครัฐเป็ นผู้
กําหนดนโยบายในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ โดยภาครัฐควรมีแนวทางในการรองรับผลกระทบทีจ1 ะ
เกิดขึน$ หลังจากมีการเปิ ดคาสิโนขึน$ ในประเทศไทย โดยในสังคมทางพระพุทธศาสนารัฐไม่ควรส่งเสริมให้เกิดการใช้
อบายมุขมาแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากคนส่วนใหญ่ในชาติ ในทางตรงข้าม รัฐควรมีบทบาทสําคัญในการ
ส่งเสริม การศึกษาและพัฒนา เพื1อยกระดับจิตสํา นึกทางจริยธรรม เน้ นการปลูก ฝั งระเบียบวินัย และความซื1อสัต ย์
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม ควรหลีกเลีย1 งเส้นทางแห่งอบายมุข 6 รวมถึงรณรงค์ให้เห็นโทษของอบายมุขและการเสพ
ติดการพนันมากกว่าทีจ1 ะส่งเสริมก่อให้เกิดการตัง$ บ่อนคาสิโนขึน$ มา โดยไม่มมี าตรการหรือกฎหมายในการรองรับอย่าง
แน่ นอนและครอบคลุม เพราะพื$นฐานประชากรที1มคี ุณภาพทางจริยธรรมและจิตสํานึกที1ถูกต้องจะนํ าไปสู่การแก้ไข
ปั ญหาทีต1 น้ ตอ และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยังยื
1 นมากกว่าจะมุ่งแก้ไขปั ญหาปลายทาง ดังนัน$ เป็ นสิง1 ทีน1 ่ าสนใจที1

ภาครัฐควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าประเทศควรจะมีการเปิ ดบ่อนคาสิโนหรือไม่ โดยไม่ขดั ต่อหลักพระพุทธศาสนา
อย่างยังยื
1 นในสังคมไทย
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