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บทคัดย่อ 

 งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเรื่องราวการใช้ชีวิตของกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณ

คาสิโนชายแดน ต าบลปอยเปต อ าเภอโอวจโรว จังหวัดปันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา การศึกษา

ชิ้นนี้ได้ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนผีข้างบ่อนเป็นกรณีศึกษาเพ่ือท าการสัมภาษณ์ 9 คน 

เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 5 คน โดยมีค าถามหลักคือ การใช้ชีวิตและการปรับตัวในคาสิโนและ

บริเวณโดยรอบของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนนั้นเป็นอย่างไร และมุมมองทัศนคติที่มีต่อตนเองและ

มุมมองต่อความคิดเห็นจากสังคมอย่างไร โดยใช้ทฤษฎีตัวตน และทฤษฎีความเป็นชายขอบในการอธิบาย 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” มีเรื่องราวการใช้ชีวิตเป็นปกติเฉกเช่นคน

ทั่วไป กล่าวคือ ชีวิตวัยเด็กก็เล่นตามประสาเด็ก ชีวิตวัยท างานต่างคนต่างเลือกเส้นทางของตนเอง แต่สิ่ง

หนึ่งที่กลุ่มคนผีข้างบ่อนหลายคนมีความคลายคลึงกันคือ มักจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ “การ

พนัน” ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นจุดพลิกเปลี่ยนของชีวิตที่ท าให้หลายคนเลือกที่จะผันตัวเองมาอาศัยอยู่ที่คาสิโน

ชายแดนปอยเปต และกลายเป็นผีข้างบ่อน การใช้ชีวิตของผีข้างบ่อนจะพัวพันอยู่กับคาสิโนและบริเวณ

โดยรอบเป็นหลักท้ังอาหารการกิน ที่พักอาศัย รายได้ รวมไปถึงกลุ่มทางสังคม ซึ่งกลุ่มทางสังคมของผีข้าง

บ่อนในงานศึกษาชิ้นนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ สังคมของผีข้างบ่อน และ สังคมที่มองมายังผีข้าง

บ่อน โดยทั้งสองกลุ่มนี้ล้วนมีมุมมองที่ต่างกันออกไป ส่งผลให้ทัศนคติในเรื่องของตัวตนที่เกิดขึ้นนั้น

แตกต่างกันออกไปเช่นกัน 
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 ตัวตนของผีข้างบ่อนที่พบในสังคมของคาสิโนชายแดนปอยเปตถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ตาม

หลักทฤษฎีตัวตนที่ผู้ศึกษาได้น ามาอธิบายชินนี้นั้นคือ ตัวตนของเราเอง ( I) และตัวตนที่คนอ่ืนมอง (Me) 

กลุ่มคนผีข้างบ่อนหลายคน มักมีมุมมองต่อตนเองถึงเรื่องการใช้ชีวิตที่เป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ถึงแม้ว่า

คนอ่ืนจะมองว่าการอาศัยกินนอน ขอเงินเป็นเรื่องของการสร้างความร าคาญให้คนอ่ืน แต่พวกเขากลับ

มองว่ามันเป็นเรื่องของสังคมเชิงธุรกิจมากกว่า เพราะผีข้างบ่อนไม่ได้ขอเงินเพียง แต่พวกเขาท าอย่างอ่ืน

เพ่ือแลกกับเงินแทน เช่น การหาน้ าให้แขก (นักพนัน) การวิ่งของ รับถือของ อีกท้ังยังมีมุมมองว่าสิ่งที่พวก

เขาท าก็เป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่เลือกจะปฏิบัติอาชีพนี้เท่านั้น นอกจากนี้ในสังคมของการพนันและคาสิโน 

ยังคงถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่ไม่สมควรไปหรืออาศัยอยู่ตามอิริยาบถของสังคมไทย แต่กลับมีกลุ่มคนผีข้าง

บ่อนท่ีเลือกตัดสินใจอาศัย จึงส่งผลให้เกิดกรอบความเป็นชายขอบของสังคมได้ สืบเนื่องมาด้วยผีข้างบ่อน

เปรียบเสมือนกลุ่มคนที่เร่ร่อนอยู่ในพ้ืนที่เหล่านั้น ท าให้ผู้คนไม่อยากจะเข้าใกล้ และได้แบ่งพวกเขาออก

ให้กลายเป็นความชายขอบไปในที่สุด 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวตนและความเป็นชายขอบของผีข้างบ่อน ล้วนเกิดขึ้นมาจากทัศคติของแต่

ละคนที่มีมุมมองต่อตัวพวกเขาเอง ตัวตนของผีข้างบ่อนที่มีต่อตนเองล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากความเห็นชอบที่

ตนเองเลือกจะปฏิบัติเช่นไร ไม่ได้เอาบรรทัดฐานของสังคมมาเป็นที่ตั้ง ขณะเดียวกันตัวตนของผีข้างบ่อน

ที่สังคมมองก็เกิดจากความคิดเห็นที่พวกเขามองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นอย่างไร และตัดสินให้พวกเขาเป็น 

ซึ่งผีข้างบ่อนหลายคนก็ไม่ได้แก้ต่างแต่อย่างใด 
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กิตติกรรมประกาศ 

 และแล้วก็ถึงเวลาที่ปลาอย่างฉันจะต้องว่ายน้ าออกสู่มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ด้วยคีบเล็ก ๆ สองข้าง

ซักที เวลาได้เดินผ่านมาเร็วจนกระทั่งรายงานศึกษาเล่มนี้ได้ถูกปิดลง มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายขณะที่ฉัน

ได้จัดท ารายงานศึกษานี้และได้เรียนที่คณะโบราณคดี ภาคมานุษยวิทยา ทั้งความสนุก ความเหนื่อย ความ

ท้อแท้ ความสิ้นหวัง ความปิติยินดี ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนเป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่แสนคุ้มค่า

ต่อฉันจริง ๆ ดังนั้นฉันจึงอยากจะกล่าวขอบคุณทุก ๆ คนที่มอบความทรงจ าที่ดีให้แก่ฉันเสมอมา 

 ขอบพระคุณม๊ากับป๊าที่คอยสนับสนุนทุก ๆ เรื่อง และทุก ๆ อย่างมาโดยตลอด ยอมให้ลูกสาวคน

นี้ได้เลือกเส้นทางของตัวเอง ถึงแม้จะล้มลุกคลุกคลานและไม่ต้องตามความต้องการของม๊าป๊า แต่ทั้ งสอง

คนก็ยังประคับประคองจนลูกสาวเดินมาจนถึงปลายทางของรั้วมหาลัย และขอบพระคุณที่คอยพาไปลง

พ้ืนทีเ่ก็บข้อมูลภาคสนามด้วยกันเสมอ  

 ขอบพระคุณคณะอาจารย์ภาคมานุษยวิทยาทุกท่าน และขอบพระคุณอาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอ านวย 

หรือแม่อ้อยของฉัน ที่เคยดูแลและถ่ายถอดความรู้ให้แก่ฉันเสมอ ขอบพระคุณแม่อ้อยที่คอยสนับสนุนจน

รายงานการศึกษาเล่มนี้ได้ถูกปิดลงไปได้ด้วยดี ถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยได้ติดต่อแม่อ้อยเท่าไรนัก แต่ท่านไม่เคย

ดุว่าฉันเลยซักครั้ง แถมยังคอยส่งก าลังใจมาให้ฉันเสมอ ขอบพระคุณจริง ๆ ค่ะ 

 ขอบคุณ อ๋ิว โก แจง อุ้มบุญ ฝน มิ้ง สุ ออย มากที่คอยดูแลฉันทั้งเรื่องเรียน เรื่องเล่น และเรื่อง

กิน! พร้อมทั้งยังสร้างรอยยิ้มให้แก่ฉัน รักจริง ๆ เจ้าพวกนี้ และขอบคุณ นาย ควีน ปูน อุ้ม อีฟ กิ๊บ ต่อ คม 

มุกไบซัน เฟ่ือง เมี้ยว พอร์ช ยีนส์ แบม เจ แป้ง เฟิร์น มุกกิ ออมสิน เพ่ือนเอกมานุษทุกคน ต่างตนต่างมา

และก าลังจะจากกันไป ขอบคุณจริง ๆ ที่ซัพพอร์ตหัวข้อการศึกษาครั้งนี้ เพราะพวกเธอฉันเลยอยาก

น าเสนออะไรใหม่ ๆ ตามที่พวกเธอบอก นอกจากนี้อยากขอบคุณ “น้องกิ้ก” ที่เป็นเหมือนทุกอย่างและ

เคียงข้างเสมอมา ลงภาคสนามด้วยกัน หาของกินให้ฉันกินตอนเหนื่อย และอีกมากมายจนบรรยายไม่อาจ

หมด รู้เพียงแค่ขอขอบคุณจากใจจริง  

 ท้ายที่สุดนี้อยากจะขอบคุณตัวเองมาก ๆ ที่ยังตื่นมามีลมหายใจในทุกเช้า เพ่ือที่ฉันจะได้น าลม

หายใจนั้นไปท าความฝันของฉันให้เป็นจริง และสักวันฉันจะต้องกลายเป็นวาฬที่ว่ายในมหาสมุทรให้ได้. 

พิมพ์นิภา 03590093 ปลาตัวเล็กในรั้วมานุษยวิทยา 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โลกาภิวัตน์และทุนนิยมเข้ามามีบทบาทส าคัญแก่สังคมทั่วโลก 

“เงิน” กลายเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของมนุษย์ ดังนั้นผู้คนจึงแสวงหาช่องทางการท าเงินเพ่ือน าเงินเหล่านั้น

มาเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง การหาเงินนั้นร้อยละ 99 ของหนทางที่จะน ามาซึ่งเงินก็คือการ

ท างาน ทั้งงานประจ า งานชั่วคราว ทั้งงานที่ถูกกฎหมาย และงานที่ผิดกฎหมาย ถึงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่า

หลายกลุ่มคนในทุกสังคมมักจะมีการท างานที่ผิดกฎหมาย แต่สิ่งเหล่านี้กลับเป็นส่วนเพ่ิมการเติบโตและ

หมุนเวียนเงินในระบบของเศรษฐกิจได้เช่นกัน และหนึ่งในนั้นคือเรื่องของ “การพนัน” 

 การพนัน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายไว้ว่า “การเล่นเอาเงินหรือ

สิ่งอ่ืนใดโดยอาศัยความฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ ฝีมือรวมไปถึงโชคลาภ” การพนันอยู่คู่

กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลก หรือวัฒนธรรมใดก็ตาม จนเรามิ อาจ

ปฏิเสธได้ว่าการพนันได้แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ าวันและทุกส่วนของสังคม ถึงแม้แต่ละสังคมต่างมี

กฎเกณฑ์แสดงให้เห็นว่าการพนันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งเลวร้าย อย่างไรก็ตามจากอดีตถึงปัจจุบัน การ

พนันยังคงด ารงอยู่เช่นเคย อีกท้ังปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีไร้พรมแดน การเติบโตของการพนันที่ผ่าน

มาถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดและขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น จนในที่สุดกลายเป็นเป็นธุรกิจขนาด

ใหญ่ที่ท าก าไรมหาศาลในรูปแบบของ “คาสิโน” โดยหลายประเทศได้มีการผลักดันให้ธุรกิจการพนันและ

คาสิโนกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งในประเทศ

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน เกาหลี รวมไปถึงประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบประเทศไทยต่างก็มีแหล่งการพนัน

ที่ถูกกฎหมาย อาทิ ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา เช่นกัน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร

และ คณะ, 2543)
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ถึงแม้ว่าการพนันในประเทศไทยยังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ปัจจุบันปัญหาการเล่นการพนันของ

ประเทศไทยกลับเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว 

อีกทั้ง การพนันยังมีผลกระทบต่อตัวผู้เล่นในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจท าให้ศักยภาพร่างกายเสื่อม

ถอย น ามาซึ่งผลกระทบทางสมองท าให้ความสามารถในการตัดสินใจลดลง มีการใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง

และไม่ยั้งคิด ผลกระทบด้านจิตใจของตัวผู้เล่นมีความเกี่ยวข้องด้านอารมณ์หงุดหงิด ก้าวร้าว มีความทุกข์

ความเศร้าใจ ความอัปยศ ความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง และการแตกร้าวในครอบครัว  ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบทั้งต่อตัวเองและคนใกล้ชิด ส่วนผลกระทบด้านสังคมของผู้ติดการพนันมักจะมีปัญหาทาง

การเงิน เกิดความเสียหายในหน้าที่การงาน ส่งผลเกิดการกระท าผิดกฎหมายและหลักศีลธรรมน าไป สู่

การก่ออาชญากรรม ขโมย ปล้น จี้การท าร้ายคนในครอบครัว ผู้อ่ืน เมื่อมีผู้ ติดการพนันในประเทศอาจ

ส่งผลท าให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นภาระในการดูแลมากกว่า ในการสร้ างรายได้ของประเทศชาติและสั งคม 

(Apinuntavech, 2558) 

 ทั้งนี้ จากงานศึกษาเรื่อง “บ่อนการพนันตามแนวชายแดนไทย: ผลกระทบแนวทางการจัดการ” 

โดย ดร.รัตนพงษ์ สอนสุภาพ (2556) พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์การพนันใน

ประเทศไทยถึงสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการเปิดคาสิโนถูกกฎหมาย อัน

เนื่องมาจากตัวเลขของผู้กระท าความผิด ก่อเหตุวินาศกรรม เพียงเพราะต้องการน าเงินหรือทรัพย์สินไป

เล่นการพนัน จึงท าให้มีการลักลอบเปิดบ่อนเป็นจ านวนมาก จากการบันทึกข้อมูลบ่อนผิดกฎหมายใน

ประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 มีประมาณ 1,500 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ 15-22 แห่ง (ปัจจุบันถูกรื้อถอดบ่อน

ใหญ่แล้วทั้งสิ้น) งานศึกษายังระบุว่าการจะเปิดบ่อนผิดกฎหมายได้ต้องได้รับไฟเขียวจากเจ้าหน้าที่รัฐใน

พ้ืนที่ ซึ่งสิ่งนี้หมายถึงเกิดการตกลงราคาค่าเช่าทางเศรษฐกิจขึ้น ขณะที่ตัวเลขจากสถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณการเงินหมุนเวียนในธุรกิจการพนัน ทุกประเภทเมื่อปี2553 ว่า สูงถึง 

357,275 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจบ่อนการพนัน 46,362 ล้านบาท  

 ดังนั้นเมื่อบ่อนการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หนทางหนึ่งของนักพนันชาวไทย จึงเป็นการเดินทาง

ไปเล่นการพนันยังคาสิโนของประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นคาสิโนถูกกฎหมาย โดยในพม่ามี 5 แห่ง ลาว 3 แห่ง 

กัมพูชา10 แห่ง มาเลเซียและสิงคโปร์ประมาณ 3-4 แห่ง ลูกค้าร้อยละ 90 เป็นคนไทยทั้งสิ้น (รติมา 

คชนันท์, 2557) คาสิโนส่วนใหญ่เกิดขึ้นช่วงหลังปี 2540 ภายหลังวิกฤตทางการเงินในประเทศไทยและ
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เอเชีย ซึ่งจากข้อมูลของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า สถิติการเดิน

ทางเข้า-ออกของด่านตรวจคนเข้าเมืองกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีคาสิโน จ านวน 9 ด่าน ในปี 2552 โดยใช้

หนังสือเดินทางและบัตรผ่านแดนมีจ านวนสูงกว่า12 ล้านคน โดยเจ้าของบ่อนการพนันจ านวนไม่น้อยที่

เป็นนักธุรกิจ นักการเมือง และผู้มีอิทธิพล ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้น าทางการเมืองทั้งฝั่งไทยและผู้น า

ของประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้พ้ืนที่ที่มีคาสิโนตั้งอยู่ตามแนวชายแดนกับไทยมักจะเป็นพ้ืนที่พิเศษที่ต้องใช้

อ านาจพิเศษควบคุมโดยตรงจากผู้มีอ านาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ (รัตพงษ์ สอนสุภาพ, 2555) 

 สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ถึงแม้การพนันจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่พบว่ามีคนไทย

จ านวนมากที่ยังคงต้องการเล่นการพนัน ไม่ว่าจะเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย ในลักษณะของรูปแบบกิจกรรม 

หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม นักพนันจ านวนมากจึงเดินทางไปเล่นการพนันยังคาสิโนบริเวณชายแดน

ของประเทศเพ่ือนบ้านแทนเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้หลายปีต่อมาหลังจากที่บ่อนการพนัน

ในประเทศไทยถูกปิดตัวลง นักพนันหลั่งไหลไปเล่นการพนันยังพ้ืนที่ชายแดน กลับพบว่าไม่ได้มีกลุ่มของ

นักพนันเพียงอย่างเดียว ยังพบกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” ปะปนกันไป 

 จาการศึกษาหาข้อมูลทางงานเอกสารและผู้ศึกษามีโอกาสได้ลงพ้ืนที่ก่อนจะมีการศึกษางานชิ้นนี้ 

พบว่ามีความซ้อนทับในการเป็น ”ผีข้างบ่อน” และนักพนัน กล่าวคือ ความเป็นมาของ”ผีข้างบ่อน” พวก

เขาอาจจะยึดอาชีพนักพนันมาก่อน เป็นนักพนันที่เดินทางมาเล่นการพนันที่คาสิโนชายแดน เฉกเช่นนัก

พนันทั่ว ๆ ไป แต่เมื่อเสียเงินจ านวนมาก จึงมีความต้องการที่จะเอาคืน พยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือน ามาซึ่ง

เงิน เป็นการทดแทนที่สูญไป อาทิ การปรนนิบัติแก่นักพนัน การให้บริการรูปแบบต่าง ๆ การจ าน า

ทรัพย์สินรวมไปถึงหนังสือเดินทางของตนเอง ท้ายที่สุดแล้วจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่ไร้ตัวตน ไร้ อ านาจรัฐ

คุ้มครอง อีกทั้งยังต้องคอยหลบหลีกเจ้าหน้าที่ต ารวจชายแดน ที่บ่อยครั้งมักจะขอเรียกดูหนังสือเดินทาง 

หรือในทางกลับกันรายได้ที่ท าส่วนใหญ่อาจจะเพียงพอส าหรับพวกเขา จึงท าให้กลุ่มคนเหล่านี้เลือกที่จะ

ไม่เดินทางกลับมายังประเทศไทย ดังนั้นแล้วกลุ่มคนเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนกับวิญญาณเร่ร่อนสิงอยู่ที่

คาสิโนและบริเวณโดยรอบ โดยมีวิธีการปะปนไปกับนักพนันเพ่ือความอยู่รอด ( I am Sam, 2562 : 

ออนไลน์)  

 ความแตกต่างของ “ผีข้างบ่อน” และ “นักพนัน” ยังพบเห็นบางข้อเท็จจริงได้ว่า หากเป็นคนที่

เล่นการพนัน เงินทุนในการเล่นจ านวนหนึ่งจะมาจากการท างานภายนอกคาสิโนหรือเพ่ิมพูนจากการเล่น
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พนัน เมื่อเล่นเสียจนหมดตัว คนจ านวนมากจะเดินทางกลับบ้านเกิด เพ่ือกลับไปท างานหาเงินและน า

กลับมาเล่นใหม่ถ้าต้องการ แต่ “ผีข้างบ่อน” คือกลุ่มคนที่อาศัยและใช้ชีวิตแฝงตัวในคาสิโนหรือบริเวณ

โดยรอบ (นิยมเช่าห้องพักอาศัยอยู่รอบคาสิโน) เงินทุนในการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งจะมาจากการท างานที่

เกิดขึ้นภายในคาสิโนและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งการท างานส่วนใหญ่จะเป็นการปรนนิบัตินักพนันอีกที ซึ่ง

แวดวงการพนันจะทราบทันทีว่า เมื่อใดที่มีคนมาเสนอช่วยท านู่นท านี่ให้ในคาสิโน หากไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้ว 

จะต้องเป็น “ผีข้างบ่อน” ที่ต้องการท างานแลกเงินไปเล่นการพนันนั้นเอง (ข่าวไทยพีบีเอส , 2562 : 

ออนไลน์)  

 ถึงแม้เรื่องราวของ “ผีข้างบ่อน” อาจจะถูกมองว่า พวกเขาเลือกจะเดินทางสายนี้ด้วยตนเอง จึง

ต้องยอมรับความเป็นไปให้ได้ด้วยตนเอง แต่ปัญหาที่พบคือ เรื่องราวและภาพจ าของพวกเขากลับเป็นไป

ในทิศทางลบเสียส่วนใหญ่ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นตัวตนจากสังคม เช่น การพาดหัวข่าวตาม

หน้าหนังสือพิมพ์ “สุดอนาถ เล่นการพนันหมดตัว กลับประเทศไทยไม่ได้ ต้องกลายเป็นผีข้างบ่อน” 

(ไทยรัฐออนไลน์, 2558 : ออนไลน์) หรือ “นักพนันยังระอา เมื่อผีข้างบ่อนเอาแต่ขอเงิน” (หน่อผุด, 2562 

: ออนไลน์) จากที่ได้กล่าวข้างต้นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนเหล่านี้ ท าให้นักพนันบางส่วนไม่ยอมรับ

ว่าผีข้างบ่อนเป็นนักพนันเช่นตนเอง จึงอาจเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมการพนันอีกที หรือชุดความคิด

เกี่ยวกับการพนันของสังคมไทย ที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยว เป็นสิ่งไม่ดี ผิดกฎหมาย ผิดหลักทาง

ศาสนา ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พวกเขามักจะถูกมองในแง่ลบเช่นกัน ดังนั้นเรื่องราวที่สังคม

ถ่ายทอดออกมาจึงเป็นมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อพวกเขา แท้ที่จริงแล้วอาจมีเนื้อหาบางอย่าง

เกี่ยวกับ “ผีข้างบ่อน” ที่ยังไม่ได้น าเสนอถึงปัจจัยที่พวกเขาเลือกเดินทางสายนี้  

 ดังนั้นงานศึกษาชิ้นนี้จึงต้องการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจและรู้จักตัวตน “ผีข้างบ่อน” ผ่านการ

น าเสนอถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตของพวกเขา การปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ มุมมองและทัศนคติที่

พวกเขามีต่อตนเอง และปัจจัยต่าง ๆ ที่กลุ่มคนเหล่านี้ยังสามารถรอดพ้นจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ โดย

ผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนที่การศึกษาคือ พ้ืนที่ชายแดน ต าบลปอยเปต อ าเภอโอวจโรว จังหวัดปันเตียเมียนเจีย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยคาสิโนขนาดใหญ่จ านวนมากท่ีเต็มไปด้วยผู้คน 

นักพนัน และ “ผีข้างบ่อน” ปะปนกันไป รวมไปถึงพ้ืนที่บริเวณนี้ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกอีกมากมาย 

อาทิ โรงแรม ห้องพัก ร้านอาหาร ร้านสินค้าปลอดภาษี ศูนย์ออกก าลังกาย ฯลฯ นอกจากจุดประสงค์ที่

ต้องการจะน าเสนอตัวตนของ “ผีข้างบ่อน” ผ่านการใช้แนวคิดเรื่องของตัวตนแล้ว ยังน าแนวคิดของคน
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ชายขอบมาประกอบการอธิบาย เพราะมุมมองจากสังคมหลักนั้นเองที่ผลักให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องออกไปยัง

พ้ืนที่ชายขอบของสังคม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 เพื่อศึกษาและถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตในคาสิโนของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อน 

 1.2.2 ศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อตนเองของผีข้างบ่อน 

 1.2.3 ศึกษาภาวะกลายเป็นคนชายขอบของผีข้างบ่อน  

1.3 ค าถามหลักของการศึกษา 

 1.3.1 การใช้ชีวิตและการปรับตัวในคาสิโนและบริเวณโดยรอบของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อน

นั้นเป็นอย่างไร 

 1.3.2 มุมมองทัศนคติที่มีต่อตนเองและมุมมองต่อความคิดเห็นจากสังคมอย่างไร 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.4.1 ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ ผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนที่ชายแดนระหว่างประเทศไทย (อ.อรัญประเทศ)และ

ประเทศกัมพูชาบริเวณพ้ืนที่อาคารคาสิโนและบริเวณโดยรอบ ต.ปอยเปต อ.โอวจโรว จ.ปันเตียเมียนเจีย 

เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้มีจ านวนของคาสิโนและเหล่านักพนันเข้าไปใช้บริการมากกว่าหนึ่งหมื่นคน และ

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนผีข้างบ่อนที่ปะปนและอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนี้ 

 1.4.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงการด าเนินชีวิตผ่านเรื่ องราวของกลุ่ม

คนที่ก่อนจะกลายมาเป็นผีข้างบ่อน และขณะเป็นผีข้างบ่อนโดยศึกษาถึงมุมมองทัศนคติที่แตกต่างไปจาก

เดิม รวมถึงกระบวนการกลายเป็นคนชายของที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นอกเหนือปัจจัยพ้ืนฐานของทางรัฐ โดย

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ 

 1.4.3 ขอบเขตประชากร การศึกษาชิ้นนี้ได้ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนผีข้างบ่อน

เป็นกรณีศึกษาเพ่ือท าการสัมภาษณ์ 9 คน เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 5 คน ช่วงอายุ 40 - 60 

เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ผ่านช่วงเวลาการใช้ชีวิตมามากพอสมควรแก่ข้อมูลที่จะได้รับ อีกทั้งยังเลือกผู้ให้
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สัมภาษณ์ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณคาสิโน ต าบลปอยเปต เป็นเวลาอย่างต่ า 1 ปีเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง

ของการใช้ชีวิตจากเดิมท่ีประเทศไทย 

1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ตัวตนของผู้ที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน”: กรณีศึกษาบ่อนคาสิโนชายแดน ต าบลปอยเปต อ าเภอ

โอวจโรว จังหวัดปันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Methodology) เพ่ือทราบถึงมุมมองและความคิดต่อปรากฏการณ์ภาวะการกลายเป็นบุคคลชายขอบจาก

ทัศนคติและโครงสร้างทางสังคมต่อกลุ่ม “ผีข้างบ่อน” ในสังคมด้านการพนันและสังคมไทยในบางส่วน 

พร้อมทั้งให้ทราบถึงมุมมองและการใช้ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ที่ด ารงชีวิตอยู่ในโลกของการพนัน

ตลอดเวลา 

 1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาที่เน้นข้อมูลเชิงกายภาพจากการลงพ้ืนที่และค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติม 

โดยแบ่งข้อมูลที่ได้รับมาออกเป็นขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้ันปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี้ 

 ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่มาจากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากงาน

เอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องอาทิ หนังสือ บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมทั้งงานศึกษา สาร

นิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องแบบคู่ขนานของสองประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรกคือ ภาวะการ

ถูกท าให้เป็นคนชายขอบผ่านโครงสร้างของสังคม ประเด็นที่สองคือ ศึกษาถึงมุมมองความคิดเห็นและการ

ใช้ชีวิตของกลุ่มคนผีข้างบ่อนเพื่อให้เห็นถึงประเด็นที่แตกต่างออกไปจากท่ีสังคมน าเสนอส่วนใหญ่  

 ขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงภาคพ้ืนที่บริเวณบ่อนคาสิโนชายแดนและ

พ้ืนที่ใกล้เคียง ต.ปอยเปต อ.โอวจโรว จ.ปันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มคนที่

ถูกมองว่าเป็นผีข้างบ่อน และสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่พนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้ าที่

คาสิโน ฯลฯ หรือนักพนันถึงมุมมองและความเห็นต่อประเด็นเหล่านี้ 

 1) การสัมภาษณ์ 
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 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วน โดยใช้วิธีการสอบถามสัมภาษณ์

แบบไม่เป็นทางการต่อผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นไปในลักษณะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรื่องราวและความรู้สึก 

 1.1) สอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มคนผีข้างบ่อน ที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อนคาสิโนชายแดน ต าบลปอย

เปต อ าเภอโอวจโรว จังหวัดบันเตียนเมียนเจีย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือสะท้อนมุมอง เรื่องราวการ

ด ารงชีวิตและอารมณ์ของพวกเขาที่มีต่อปรากฏการณ์ทางสังคมด้านต่าง ๆ 

 1.2) สอบถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไปถึงประเด็นและปรากฏการณ์ของกลุ่ม

คนที่ถูกมองว่าเป็นผีข้างบ่อน ว่ามีลักษณะไปในทิศทางใด 

 2) การสังเกตการณ์ 

 เพ่ือเข้าใจบุคลิกภาพ ท่าทาง และน้ าเสียงที่สะท้อนออกมาผ่านความเป็นตัวตนของพวกเขาใน

ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ่อนคาสิโนชายแดนและพ้ืนที่ใกล้เคียงว่าเป็นไปในลักษณะใด เพ่ือน าไปประกอบการ

วิเคราะห์ล าดับถัดต่อไป 

1.6 สถานที่ในการศึกษา 

 บริเวณพ้ืนที่คาสิโนชายแดน ต าบลปอยเปต อ าเภอโอวจโรว จังหวัดบันเตียนเมียนเจีย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา  

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เข้าใจถึงมุมมองทัศนคติ และตัวตนที่แสดงออกมาขณะเป็นกลุ่มคนผีข้างบ่อน 

 2. ทราบถึงความเป็นคนชายขอบจากสังคมท่ีผีข้างบ่อนอาศัยอยู่ 

 3. ทราบถึงการใช้ชีวิตที่มีปัจจัย หรือสาเหตุที่ท าให้กลุ่มคนเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า 

“ผีข้างบ่อน” ในอีกมิติหนึ่ง 
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1.8 ระยะเวลาแผนการด าเนินงาน  

 การศึกษาเรื่อง ตัวตนของผู้ที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน”: กรณีศึกษาบ่อนคาสิโนชายแดน ต าบล

ปอยเปต อ าเภอโอวจโรว จังหวัดปันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เริ่มต้นเดือน กันยายน 2562 ถึง 

เมษายน 2563 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 11 เดือน โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

 

 

เดือน รายการ 

 
 
กันยายน 2562 ถึง ธันวาคม 2562 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาทิ หนังสือ บทความและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นและ
เตรียมความพร้อม นอกจากนี้มีการลงภาคสนาม
พอสังเขปเพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาเบื้องต้น 

 
มกราคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 

ลง พ้ืนที่ ภ าคสนาม เ พ่ื อ เ ก็ บข้ อมู ล โ ดยการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

 
มีนาคม 2563 ถึง เมษายน 2563 

 
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดเรียง 
และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสรุปผลการศึกษา 
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คนชายขอบ 

1.9 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 นิยามค าศัพท์ 

 ผีข้างบ่อน ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในคาสิโน ชื่นชอบการเล่นพนัน โดยมี

วิธีการหาเงินในรูปแบบต่าง ๆ แต่สังคมมองกลุ่มคนเหล่านี้ว่าไร้ตัวตนเปรียบเสมือน “ผี” เนื่องจาก

บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ได้ครอบครองหนังสือเดินทางของตนเอง และรูปแบบวิธีการหาเงินจะมีลักษณะ

เกาะแกะบรรดานักพนัน และ บุคคลอื่น ๆ  

 นักพนัน กลุ่มคนที่ชื่นชอบการเล่นพนัน โดยอาศัยเทคนิคและหลักการต่าง ๆ ในการเล่น

Self 

การใช้ชีวิตของคนที่อาศยัอยูบ่ริเวณ

คาสโินชายแดน 

I 

การมองตนเอง 

Me 

การถกูมองจากสงัคม 

ผีข้างบอ่น  

ทัศนคติต่อตนเอง 

ความเป็นบวก 

ความเป็นกลาง 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 งานศึกษา “ตัวตนผีข้างบ่อน” ชิ้นนี้ ได้ท าการศึกษาเพ่ือเข้าใจบริบทการสร้างและการมีตัวตนอยู่

ของกลุ่มคนที่ถูกมองจากสังคมรอบนอกว่า พวกเขาคือกลุ่มคนที่คอยสร้างความร าคาญให้แก่นักพนันอัน

เนื่องจากพฤติกรรมต่าง ๆ จนท าให้พวกเขาเหล่านี้ถูกทั้งบรรดานักพนันในบ่อนคาสิโนและสังคมกีดกัน

พวกเขา และถูกผลักออกมาให้กลายเป็นคนชายขอบ แต่แท้ที่จริงแล้วอาจจะมีกระบวนการหรือปัจจัยที่

เป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้ได้ ดังนั้นงานศึกษาชิ้นนี้ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 

  2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีความเป็นชายขอบ  

  2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีตัวตน  

 2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 แนวคิดความเป็นคนชายขอบ (Marginalization) 

 คนชายขอบ (Marginalization) ในปัจจุบันได้ถูกให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย อาทิ คนชาย

ขอบ ตามความหมายของส านักงานราชบัณฑิตยสภา (23 ธันวาคม 2550) คือ คนที่อยู่ห่างไกลจากสังคม 

มักหมายถึงผู้ที่ไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้รับบริการหรือความคุ้มครองจากรัฐอย่างที่คนอ่ืน ๆ ได้รับ และยัง

หมายถึง คนที่ต้องดูแลตนเองและมีวัฒนธรรมของตนเองที่อาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนที่อยู่ใน

เมือง แต่มองในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ในทุกสังคมใหญ่ล้วนมีกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “คนชายขอบ” 

รวมถึงประเทศไทย กระบวนการท าให้เป็นชายขอบของประเทศไทยและการสร้างภาวะคนชายขอบใน

ประเทศไทยนั้นล้วนสัมพันธ์กับมิติที่หลากหลาย ทั้งทางภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
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วัฒนธรรม แต่มิติที่ส าคัญและถือเป็นมิติหลักที่สุดก็คือ มิติของกระบวนการท าให้เป็นชายขอบที่สัมพันธ์

กับโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมไทย ซึ่งโครงสร้างเชิงอ านาจนี้ปรากฏให้เห็นได้ทั่วทุกมุม ผู้ที่

มีอ านาจครอบง าการจัดกลุ่มคนให้เป็นหมวดประเภทต่าง ๆ ในสังคม โดยรวมเอาผู้ที่มีอัตลักษณ์เหมือน ๆ 

กันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน และกีดกันบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์แปลกแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ไปอยู่

ชายขอบของสังคม ซึ่งกระบวนการกีดกันกลุ่มคนออกจากสังคมไทยนั้นส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประไทย ดังนี้ 

 (1) กระบวนการสร้างรัฐชาติไทย และกระบวนการสร้างความเป็นไทย (Thai-isation) 

กระบวนการสร้างรัฐชาติไทยได้ถือก าเนิดขึ้นหลักจากที่มีการสถาปนาความเป็นรัฐขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 

5 ที่มีการก าหนดเส้นเขตแดน อาณาเขตและอธิปไตยพร้อมพรมแดนแบ่งเขตระหว่างประเทศ รวมไปถึง

การรวบรวมผู้คนไว้ในรัฐชาติเดียว อยู่ภายใต้ระบบการปกครองเดียวกันทั้งประเทศและสร้างวัฒนธรรมที่

เป็นแบบแผนร่วมกันเพ่ือให้ทุกคนยึดถือ เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะน าไปสู่ความเป็นเอกราช

หรือความเป็นชาติเดียวกันได้ และแน่นอนว่าประเทศไทยไม่ได้มีชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนที่แสดงถึงความเป็น

เอกภาพร่วมกัน ประเทศไทยได้ถูกหล่อรวมขึ้นมาจากหลากหลายชาติพันธุ์ หลากหลายวัฒนธรรมที่อาศัย

อยู่ปะปนกันในดินแดนนี้ ด้วยเหตุนี้เองการสร้างรัฐชาติท าให้กลุ่มคนที่มีจ านวนน้อยกว่าและแตกต่างจาก

บุคคลในสังคมหลักถูกผลักดันให้เข้าไปอยู่ในเขตภาวะชายขอบไปโดยปริยาย เนื่องจากมีอัตลักษณ์ทา ง

วัฒนธรรมที่แตกต่างจากมาตรฐานของศูนย์กลาง และมีชีวิตประจ าวันที่ต่างออกไปจากวัฒนธรรม

แห่งชาติ ซึ่งมักจะอยู่ภายใต้วาทกรรมที่ว่า “เพราะไม่เหมือนจึงไม่เป็นไทย” และมักน าไปสู่ความเชื่อที่ว่า 

ความแตกต่างเหล่านั้นจะเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติได้โดยง่าย (กุลภา วจนสาระ, 2555 : 27) 

 (2) การพัฒนาประเทศเพ่ือเข้าสู่ความทันสมัย (Modernization) เพราะการพัฒนาอันก้าวไกล

ของประเทศท่ีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชาติมหาอ านาจในดินแดนยุโรปหรือที่ถูกเรียกว่า โลกตะวันตก ได้แพร่สะพัด

เข้ามาสู่ประเทศไทย ท าให้กระบวนการพัฒนาประเทศในขณะนั้นได้รับอิทธิพลของความเป็นตะวันตกเข้า

มาอย่างหนัก การพยายามสร้างชาติเพ่ือให้สอดคล้องความเป็นตะวันตก (Westernization) นั้นท าให้

ประเทศไทยต้องผันตัวเองให้กลายเป็นชาติที่ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมและเสรีที่เป็นแนวทางหลักที่รัฐ

ไทยใช้ในการพัฒนาประเทศ ถึงแม้ว่าหลักในการพัฒนานั้นหากมองในภาพรวมถือเป็นผลดีต่อประเทศเป็น

อย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันกลับก็ให้ก่อความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติเพียงแค่บางพ้ืนที่เท่านั้น 

คือให้ความส าคัญกับเขตเมืองส่วนกลางมากกว่าภาคชนบท ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมมากกว่าด้าน
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เกษตรกรรม หรือส่งเสริมเพียงแค่บางส่วนของภาคเกษตรกรรม ส่งผลให้กลุ่มคนบางกลุ่มถูกกันออกจาก

ศูนย์กลางการพัฒนาหรือถูกทอดทิ้งไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ส่งผลให้

กลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาสจากการพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสพัฒนาศักยภาพชีวิต (เพ่ิงอ้าง, 2555 

: 27) 

 (3) การขยับขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสของทุนนิยม (Globalization) เมื่อ

ประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและความเป็นธรรม

แก่คนในสังคมเนื่องจาก กระบวนการการด าเนินการของเศรษฐกิจเป็นไปตามกลไกระบบตลาดที่การ

จัดสรรทรัพยากรที่ได้รับและสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน้อย จนน าไปสู่ความไม่ยุติธรรมทาง

เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอ านาจการต่อรองในระบบตลาดของบางกลุ่มน้อยนิด จึงท าให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างชนชั้นและความเหลื่อมล้ าที่สามารถเห็นได้จากสถิติการเพ่ิมข้ึนของคนรวยคนจนในสังคมที่มีความ

ห่างจากกันและกันเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งกลุ่มคนเหล่านี้ถูกผลักดันให้กลายเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน

ชายขอบในที่สุด นอกจากความรวยจนที่ปรากฏให้เห็นชัดในสังคมแล้ว ยังเกิดภาวะของการเข้าถึงแหล่ง

ทรัพยากรที่เหมาะสมและคุณภาพดีที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย ภาวะชายขอบในยุคโลกาภิวัตน์สามารถเกิดขึ้น

ได้กับทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วความเป็นชายขอบในยุดนี้จึงไม่ได้มีเพียงแค่ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

และชาติพันธุ์เพียงอย่างเดียว กลุ่มคนชายขอบยังรวมไปถึงกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ อ านาจรวม

ไปถึงความรู้ ความจริงที่ว่านี้ถูกสร้างขึ้นมาครอบคนในสังคมไว้ กลายเป็นสามัญส านึกที่เข้าใจกันโดยไม่มี

การตั้งค าถามแต่อย่างใดและไม่รู้สึกเดือดร้อน เพราะมองว่าเป็นปัญหาของคนอ่ืน เชื่อว่าปรากฏการณ์การ

เป็นคนชายขอบในสังคมนั้นเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าก าหนดหรือบุญกรรมที่เคยท ามาตามหลักค าสอน

ของพุทธศาสนา 

 ท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมนี้ด ารงอยู่ได้ นอกจากนี้กระบวนการท าให้เป็นคนชาย

ขอบในบริบททุนนิยมและโลกาภิวัตน์ยังเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ ระดับ เช่น การผลักประเทศที่ด้อยพัฒนาจาก

การจัดการเศรษฐกิจของโลก เมื่อถูกระบบการค้าโลกกีดกัน ประเทศที่ด้อยพัฒนาที่ต้องพ่ึงพาระบบ

เศรษฐกิจการค้าโลกก็ถูกกีดกันออกจากกระแสหลักของเศรษฐกิจโลก กลายเป็นสภาวะชายขอบของ

ระบบโลก เป็นต้น (สุริชัย หวันแก้ว, 2550) 
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 ความเป็นชายขอบถูกใช้อธิบายกลุ่มคนในหลายบริบทมากขึ้นในระยะหลังทั้งในระดับชุมชนและ

ระดับโลก มีการบัญญัติค าศัพท์ในการอธิบายที่แตกต่างกันออกไปเช่น ทางแนวคิดสังคมวิทยาพัฒนาใน

ลาตินอเมริกา ที่ใช้แนวคิดนี้เป็นครั้งแรกในการอธิบายความล้มเหลวด้านสังคมในปรากฏการณ์ทาง

เศรษฐกิจของประเทศบราซิล กล่าวคือในประเทศบราซิลเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก แต่การ

เจริญเติบโตกลับส่งผลให้เกิดการสูญเสียในการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม ท าให้จ านวนประชากรที่ยากจน

เพ่ิมมากขึ้นจึงเกิดปัญหาสังคมและท าให้เกิดกลุ่มชายขอบขึ้น และในเวลาต่อมายังมีการใช้มโนทัศน์ชาย

ขอบในแนวคิดอ่ืน ๆ อีกเช่น แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา ( Cultural Study ) ที่สนใจศึกษากลุ่มชายขอบใน

ฐานะที่เป็นวัฒนธรรมย่อยของสังคม ( Sub- culture ) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยอธิบายความเป็นชายขอบที่

เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมและอุตสาหกรรม กระบวนการของระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นมาหลายร้อยปี ศึกษา

กลุ่มวัฒนธรรมวัยรุ่น ( Youth Culture ) ที่มีผลมาจากการฟ้ืนฟูเมือง วัฒนธรรมสมัยนิยม กระแส

วัฒนธรรมอเมริกัน การเสื่อมถอยของวัฒนธรรมชนชั้น กลุ่มวัยรุ่นพยายามถอยห่างวัฒนธรรมที่ให้ก าเนิด 

และพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมวัฒนธรรมกระแสหลักได้ วัฒนธรรมกลุ่มย่อยที่วัยรุ่นสร้างขึ้นมาจึงมี

ลักษณะเป็นชายขอบคือหาที่ทางที่ชัดเจนในกลุ่มสังคมไม่ได้และยังถูกครอบง าจากวัฒนธรรมหลักอีกด้วย 

(ปรีเมธ เดชขุน, 2559 : 15) 

 การศึกษาคนชายขอบในสังคมไทยนั้นก็ได้รับความสนใจและได้ศึกษาในหลายสาขาเช่น สังคม

มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต้น โดยในช่วงแรกสนใจศึกษาความเป็นชายขอบใน

บริบทพ้ืนที่กล่าวคือผู้คนที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลจากศูนย์กลาง ท าความเข้าใจลักษณะทางสัง คม

วัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือผสมกลมกลืนเข้าเป็นคนในรัฐชาติไทย ต่อมาสนใจศึกษาคนชายขอบในมิติพ้ืนที่

อ่ืน ๆ เช่น การเมือง การ ปกครอง วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิดหลายส านักที่วิพากษ์การ

พัฒนาไปสู่ความทันสมัย และลัทธิก้าว หน้านิยม ( progressivism ) ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมอย่าง

มาก ได้แก่ การศึกษาชาวเขาบนพ้ืนที่สูง คนยากจน ทั้งที่เป็นชาวนา ชาวไร่ในชนบท และคนจนเมือง ที่

อาศัยอยู่ในสลัม สนใจในมิติของภาวะด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึงความทุกข์ยาก และการทอดทิ้งคนเหล่านี่ให้ตกอยู่

ในภาวะชายขอบ ( กุลภา วจนสาระ , 2555 : 23 ) 

 ต่อมาได้สนใจศึกษาวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม

มาก เช่น คนเก็บขยะ ขอทาน คนพิการ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย คนถีบสามล้อ คนขี่มอเตอร์ไซค์

รับจ้าง คนขับรถบรรทุก เด็กขายพวงมาลัย คนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน คนขายบริการ ชาวนาไร้ที่ดิน แรงงาน
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ข้ามชาติ แรงงานเหมาช่วง ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้รัฐ คนพลัดถิ่น คนรักเพศเดียวกัน เป็นต้น และมีการใช้

แนวคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น เช่น งานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม ของกลุ่มที่ถูกกดทับไว้ซึ่ง

สนใจการเคลื่อนไหวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และสังคมของคนชั้นล่างหรือคนชายขอบที่ถูกกด

ทับจากกระบวนการต่าง ๆ ในสังคม (เพ่ิงอ้าง, 2555 : 23) 

 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีตัวตน 

 ตน หมายถึง ผลรวมของส่วนย่อยต่าง ๆ ทุกส่วนที่ประกอบกันขึ้นในตัวบุคคล เช่น คุณลักษณะ 

บุคลิกภาพทางด้านรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง นิสัยใจคอ สติปัญญา และความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล

นั้น ส่วนการพัฒนาตน หมายถึง การที่คนเรารู้จักตนเองอย่างถ่องแท้และใช้ความสามารถของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพ่ือสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเอง 

พร้อมทั้งด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข นอกจากนี้ ยังมีนักคิด นักปรัชญาและนักวิชาการในยุคอดีตจนถึง

ปัจจุบัน ได้บัญญัติความหมายของค าว่าตนที่หลากหลาย (ปวีณา รักษาภักดี, 2560) ดังนี้ 

 วิลเลี่ยม เจมส์ (William James, 1842-1910) ได้ระบุว่า ตน หมายถึง ผลรวมของส่วนย่อยต่าง 

ๆ ทุกส่วนที่ประกอบกันขึ้นในตัวบุคคล เช่น บุคลิกภาพทางด้านรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง นิสัยใจคอ

สติปัญญา และความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นต้น นอกจากนั้น วิลเลี่ยม เจมส์กล่าวว่า ตน (Self) 

ประกอบด้วย ฉัน (I) และตัวฉัน (Me) ซึ่งจะมองในฐานะผู้แสดงและผู้ถูกกระท า การแสดงพฤติกรรมจะ

เป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมองตนเองเป็นอย่างไร โดยมีการประเมินตนเองว่าส าเร็จหรือล้มเหลว

จากการที่ได้มีสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

 อิริคสัน (Erikson, 1902-1994) ให้ความหมายของค าว่า ตน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ

บุคคลเพื่อหาเอกลักษณ์ของตน บุคคลที่หาเอกลักษณ์ของตนได้ คือ รู้ว่าตนคือใคร มีความต้องการอะไร มี

จุดมุ่งหมายอย่างไรในชีวิต โดยเน้นการตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้สังคมย่อม

มีอิทธิพลต่อการหาเอกลักษณ์ของบุคคล 

 นอกจากนี้ นักจิตวิทยายังให้นิยามความหมายในแนวทางเดียวกับสโตนและวิงเคิลแมน (Stone 

& Winkelman, 1989) ให้ความหมายของค าว่า ตน หมายถึง “ตนแบบผสมผสาน” และ “ตนที่แท้จริง” 

ที่เป็นสิ่งที่คิดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด มีเพียงแค่หนึ่งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เมื่อบุคคลเติบโตขึ้น มี
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ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ได้รับข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น บุคคลจะสร้างเปลือกหุ้มตัวตนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 

เหมือนกับเยื่อหุ้มของหัวหอม เพ่ือปกคลุมแก่นกลางที่เปราะบางกว่าของตนไว้ (อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ และ

คณะม.ป.ป, 6-7 : ออนไลน์) 

 อย่างไรก็ตาม นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้ให้ค านิยามของตัวตนไว้ว่า ตัวตน คือ การนิยามว่าตัวเราคือใคร 

การบอกว่าเราคือใคร ก็คือบอกว่าคนอ่ืนคือใครเหมือนกัน การนิยามตนเองคือการนิยามคนอ่ืนโดย

อัตโนมัติ เมื่อเรานิยามตัวตนของตนเอง เราก็นิยามตัวตนของคนอ่ืน และเมื่อคนอ่ืนนิยามตัวตนของเขา

เอง ก็ก าลังนิยามตัวตนของเราไปพร้อมกันด้วย ตัวตนจึงเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ 

ทั้งในสังคมหนึ่ง ๆ และในโลกกว้างตอบโต้กันไปมาระหว่างการนิยามตัวตนของแต่ละฝ่ายต้องปรับเปลี่ยน

เรื่อย ๆ ความหมายของตัวตนจึงไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ มีอยู่สืบเนื่อง

ตลอดเวลา ดังนั้นการนิยามตัวตนจึงไม่ได้อาศัยชาติพันธุ์เพียงอย่างเดียว หากอาศัยเกณฑ์อ่ืน ๆ เช่น 

วัฒนธรรม ศาสนา การประกอบอาชีพ การเมืองและการยอมรับอ านาจของรัฐบาลเป็นตัวตัดสินด้วย 

(นรินทร์ พุดลา, 2551 : 14) 

 บุคคลทุกคนล้วนมีตัวตน (Self-Concept) ซึ่งตนตามที่เป็นจริง (Real Self) คือ ภาพของตนเอง

ที่มองเห็นได้เองว่าตนเองเป็นคนอย่างไร  ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เป็นลักษณะตัวตนที่เป็นไปตาม

ข้อเท็จจริง มีความรู้ความสามารถ ลักษณะเฉพาะตนแบบใด โดยทั่วไปบุคคลรับรู้มองเห็นตนเอง

หลากหลายแง่มุม แต่หลายครั้งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือภาพที่คนอ่ืนมองเห็น หรือแม้กระทั้งตนเอง

ที่ไม่เห็นข้อเท็จจริงของตนเอง เช่น คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อาจไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นบุคคลแบบ

นั้น ส่วนตนตามอุดมคติ คือ ตัวตนที่อยากมี อยากเป็น แต่ยังไม่มี หรอไม่เป็นในสภาวะปัจจุบัน เป็นการ

เพ้อฝันหรือจินตนาการอยากให้ตนเป็นอย่างนั้นหรือมีสิ่งเหล่านั้น ถ้าตนที่ตนเองมองเห็นกับตนตามที่เป็น

จริงมีความแตกต่างกันมาก หรือมีข้อขัดแย้งกันมาก บุคคลนั้นจะมีแนวโน้มก่อปัญหาให้กับตนเองและ

ผู้อ่ืนได้ ซึ่งผู้ที่มองเห็นตนเอง อย่างตรงไปตรงมาหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง ยอมรับความเด่นและ

ความด้อยของตนเองได้อย่างไม่หลงตนเอง ย่อมเห็นทางปรับปรุงตนและสามารถ มองเห็นตนตามอุดมคติ

ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และท าให้ประสบความส าเร็จและสมหวัง (ดารานิตย์ คงเทียม, 2556 : 52-53) 

 จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม๊ีด George Herbert Mead  
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 จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี๊ด ที่ได้น าเสนอมุมมองเรื่อง ตัวตน (self) ว่าตัวตนจะตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม

ในลักษณะที่ไม่ใช่การถูกกระท า หรือได้รับผลกระทบหากแต่ตัวตนได้สร้างเงื่อนไขต่อสิ่งที่จะตอบสนอง 

ตัว ตนและประสบการณ์ทางสังคมจึงมีความเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน และน าไปสู่รากฐานที่ส าคัญของ

ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ มี๊ดได้พัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมนิยมสังคม (Social Behaviorism) ขึ้นเพ่ือตอบโต้

กับความคิดของพวกจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมที่มองว่า การกระท าสามารถศึกษาได้จากการสังเกตเท่านั้น 

เช่น แนวคิดที่น าเสนอโดย จอห์น บี วัตสัน (John B. Watson) ที่เสนอว่าการท าความเข้าใจตัวตนนั้น 

จะต้องศึกษาระหว่างแรงกระตุ้นที่มองเห็นได้และการตอบสนองที่มีการเรียนรู้หรือเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน 

 มี๊ดได้อธิบายถึง ตัวตน (self) ที่ประกอบไปด้วย ฉันฐานะเป็นประธาน (I) และฉันฐานะเป็นกรรม 

(Me) หรือเรียกได้ว่าสิ่งเหล่าท าให้เกิดเป็นตัวตนเรา โดยฉันที่เป็นกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในการ

สนทนาที่อยู่ภายใน เกี่ยวข้องกับการคิด หรือการครุ่นคิดในการรับ หรือแสดงบทบาทจากผู้อ่ืนนิยาม 

ปัจเจกบุคคลจึงรับเอาความคิดและทัศนคติของคนอ่ืนที่ต้องการก าหนดรูปแบบการตอบสนองเข้ามา

ก าหนดการกระท าของตัวเรา โดยสิ่งที่ส าคัญส าหรับตัวตนคือ จิตใจ มี๊ดมองว่าจิตใจเป็นเหมือน

กระบวนการเชิงพฤติกรรมที่ประกอบไปด้วย ชุดของการสนทนา กิริยา ท่าทางที่ส าคัญ หรือ ที่ถูกเปรียบ

ว่าเป็น บทสนทนาของค าและการกระท าที่อยู่ภายใน ซึ่งความหมายของค า และการกระท าจะเกี่ยวข้อง

กับการกระท าทางสังคมของปัจเจกบุคคล (สุภางค์ จันทวานิช, 2552 : 112) 

 การสนทนาที่อยู่ภายใน ( Internal conversation) ปัจเจกบุคคล ท าให้ตัวตนของเรารับเอา

ความคิด ทัศนะ และกิริยาท่าทางของคนอ่ืนเข้ามา จากนั้นก็เกิดการกระตุ้นภายในใจตัวเองด้วยการ

ตอบสนองที่เหมือนกับการกระท าที่ถูกกระตุ้นในตัวบุคคลอ่ืน จากนั้นปัจเจกบุคคลจะก าหนดการกระท า

ของตัวเองบนพ้ืนฐานของการตอบสนองที่เขาจินตนาการว่าเป็นลักษณะของบุคคลอ่ืน ท าให้ พฤติกรรม

โดยก าหนดของปัจเจกนั้นกลืนกลายออกไป จากการที่เขาตัดสินใจเลือกเส้นทางของการกระท า ในการ

ปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกเกิดจากการพิจารณามาแล้วทั้งสิ้น เหมือนกับการที่เราตรวจสอบพฤติกรรม

ของตัวเราเองและได้ละทิ้งบทบาทของเราเพ่ือเลือกบทบาททางอ่ืน ซึ่งขัดแย้งกับแรงตอบสนองที่เรา

คาดหวัง นั่นเพราะเราถูกกระตุ้นจากบุคคลอื่น 

 ส าหรับมุมมองเรื่องของจิตใจในฐานะกระบวนการคิด ประกอบไปด้วยตัวตน (self) และการ

ควบคุมทางสังคมที่แสดงออกผ่านตัวอย่างต่อเนื่อง และในบางครั้งเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้น
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อย่างต่อเนื่องเช่นกัน พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ถูกท าให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยการตอบสนองที่

เกิดขึ้นภายในใจของตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นตัวเขาเอง หรือเป็นทัศนะคติของผู้อ่ืนที่มีผลต่อพฤติกรรม มี๊

ดได้กล่าวถึงที่มาของความหมายปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเขาได้นิยามว่าคือ ความสัมพันธ์ที่ประกอบไป

ด้วย 3 ด้าน ด้านแรกคือ ท่าทางของปัจเจกบุคคล ด้านที่สองคือ การตอบสนองของคนอ่ืนต่อท่าทีนั้น และ

ด้านที่สามคือ ความส าเร็จของการกระท าทางสังคม การแสดงท่าทางจึงหมายถึงการต้องการผลลัพธ์ที่ตัว

เราต้องการ เช่น การที่นายเอพูดว่า “ขอยืมดินสอได้ไหม” หมายความว่านายเอต้องการขอยืมดินสอ ไม่ใช่

หนังสือ หากนายบียื่นหนังสือให้ แสดงว่าท่าทางที่แสดงออกไม่มีความหมาย (Scoth Applerouth and 

Laura Desfor Edles, p. 162 อ้างใน รุ้งนภา, 2556: 79) 

 พฤติกรรมของมนุษย์มีทั้งที่เปิดเผยและถูกปกปิด มี๊ดกล่าวว่าพฤติกรรมที่เปิดเผยคือ พฤติกรรมที่

แสดงออกโดยตัวแสดง ส่วนพฤติกรรมที่ปกปิดคือ กระบวนการคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์และ

ความหมาย พฤติกรรมที่เปิดเผยบางครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ปกปิด นั่นคืออาจจะเป็น

พฤติกรรมที่แสดงออกไปเพราะความเคยชิน หรืออาจจะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกโดยไม่ได้

ผ่านกระบวนการคิดใด ๆ ความหมายและสัญลักษณ์ท าให้การกระท าและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์

มีลักษณะแตกต่างกันอกไป กล่าวคือ การกระท าทางสังคม คือการที่ปัจเจกบุคคลกระท าหรือแสดงออกต่อ

บุคคลอ่ืนโดยประเมินถึงผลกระทบต่อคนอ่ืน ๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องไปพร้อม ๆ กัน ถึงแม้ว่าบ่อยครั้ งที่จะ

เข้าไปเกี่ยวพันโดยไม่ตั้งใจ หรือเป็นไปโดยนิสัย แต่ปัจเจกบุคคลก็สามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องร่วมกับการ

กระท าทางสังคมนั้น ๆ ได้ ส าหรับกระบวนการการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้คนสื่อสารและสื่อความหมาย

กับคนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นจะมีแนวโน้มที่จะกระท าการตอบสนองพ้ืนฐานของ

การตีความของเขา ดังนั้นแล้ว ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตัวแสดงจึงเข้าไปอยู่ในกระบวนการของ

การมีอิทธิพลต่อกันและกันระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ 

 แนวคิดและทฤษฎีของงานชิ้นนี้ได้เลือกน าแนวคิดชายขอบและตัวตนมาประกอบการศึกษา 

เนื่องจากว่า ภาพจ าของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” ได้ถูกน าเสนอต่อสังคมเพียงแค่มุมมองจาก

สังคมเท่านั้น แต่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา กลับยังไม่ได้ถูกน าเสนอเท่าที่ควร ดังนั้นงานศึกษาชิ้นนี้จะใช้

แนวคิดตัวตนมาอธิบายกลุ่มคนเหล่าถึงทัศนคติที่พวกเขามีต่อตนเอง และความคิดเห็นต่อสังคมที่บอกว่า

พวกเขาเป็นเช่นไร ส่วนแนวคิดชายขอบจะถูกใช้ในการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงที่มาและประเด็นต่อความ

คิดเห็นที่สังคมผลักกลุ่ม “ผีข้างบ่อน” ให้อยู่นอกกรอบของสังคมอย่างเห็นได้ชัดผ่าน การกล่าวถึงด้วยค า
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แง่เชิงลบ เนื่องจากแนวคิดชายขอบได้กล่าวถึงประเด็นสามประเด็น 1) กระบวนการสร้างรัฐชาติไทย 2)

การพัฒนาประเทศเพ่ือเข้าสู้ความทันสมัย และ 3) การขยับขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์และทุนนิยม 

โดยทั้งสามประเด็นนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าน่าจะเหมาะสมส าหรับการมองบริบทที่สังคมมีต่อตัวของผีข้าง

บ่อนท่ีสุด เนื่องจาก ผีข้างบ่อน บางส่วนถูกเปรียบเสมือนคนเร่ร่อนไร้สัญชาติในดินแดนกัมพูชา นอกจากนี้

ยังมีเรื่องของ “เงิน” อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่พวกเขาตัดสินใจที่อาศัยบริเวณนี้ เพราะเงินถือเป็นสื่อกลางการ

ปลกเปลี่ยนในยุคทุนนิยมที่สุด 

 2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานศึกษาเรื่อง ตัวตนของผู้ที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” : กรณีศึกษา คาสิโนชายแดน ต.ปอยเปต 

อ.โอวจโรว จ.ปันเตียเมียนเจียน ราชอาณาจักรกัมพูชา” ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1.) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชายขอบ 2.) วรรณกรรมที่

เกีย่วข้องกับความเป็นตัวตน และ 3.) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับผีข้างบ่อนและการพนัน 

 2.2.1 คนชายขอบ 

 วรรณกรรมเกี่ยวกับคนชายขอบปัจจุบันได้ถูกน าเสนอและถ่ายทอดออกมาเพ่ิมมากยิ่งขึ้นกว่า

สมัยก่อนมาก ท าให้มีงานเขียนที่น่าสนใจอยู่หลากหลายแต่กรณีศึกษานี้ผู้ศึกษาหยิบยกบางส่วนที่

ประทับใจและคาดว่าจะสามารถน าไปสอดคล้องกับงานศึกษาชิ้นนี้ได้พอสังเขป วรรณกรรมเล่มแรกที่ผู้

ศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับค าว่า “คนชายขอบ” ก็คือ คนชายข่าว คนชายขอบ โดย ภาสกร จ าลอง

ราช (2556) วรรณกรรมเล่มนี้เป็นเพียงเรื่องราวชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มเล็กที่อาศัยอยู่ในสังคมใหญ่ภายใต้

การถูกละเลยจากสังคมเช่น กลุ่มคนชาวเล กลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มคนเร่ร่อน ฯลฯ เนื้อเรื่องสะท้อนถึงชีวิต

และแต่ละแง่มุมต่าง ๆ ของกลุ่มคนเหล่านั้น ถึงแม้จะเป็นเรื่องราวที่สั้นและกระชับ แต่ผู้ศึกษากลับตะ

หนักได้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเช่น ความเหลื่อมล้ า ที่เป็นปัญหาส าคัญและน าไปสู่ปัญหาย่อย

ตามมาเช่น การถูกผลักให้กลายเป็นไร้บ้าน จากความไม่เท่าเทียมกันและทัศนคติของสังคม ด้วย

วรรณกรรมเล่มนี้เองท าให้ผู้ศึกษาเริ่มให้ความสนใจในประเด็นนี้ จึงท าให้เกิดการศึกษาเพ่ิมเติมตามมา 

 เนื่องจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ยุคของทุนนิยม ท าให้ผู้คนเริ่มที่จะขยับขยายเข้าสู่

ตัวเมืองเพ่ือท างานหวังเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว โดยส่วนใหญ่ได้ลงหลักปักฐานที่ชุมชนแออัดหรือที่
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เรียกกันว่าสลัม แต่เมื่อพ้ืนที่ว่างมีจ านวนไม่เพียงพอต่อผู้ต้องการอาศัย ท าให้คนหลายมองหาที่พักพิงใหม่

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตามที่สาธารณะ และด้วยการที่พวกเขาเลือกที่จะนอนหลับตามที่สาธารณะนี้เองท าให้

พวกเขาถูกนิยามว่าเป็น “คนไร้บ้าน” โลกของคนไรบ้าน โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา (2552) วรรณกรรมที่

ถูกกล่าวถึงเป็นอันดับแรก ๆ ของงานเขียนทางมานุษยวิทยา งานเขียนเล่มนี้ได้สะท้อนมุมมองและ

เรื่องราวชีวิตของคนไร้บ้านที่ได้ถูกสังคมแบ่งแยกพวกเขาออกจากความเป็นคนธรรมดาทั่วไป แรกเริ่มของ

งานเขียนเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุและกระบวนการก่อให้เกิดการเป็นคนชายขอบ การดิ้นรนในการใช้

ชีวิต ตลอดจนการถูกลืมเลือนจากสังคม ซึ่งสาเหตุส าคัญท่ีท าให้พวกเขาต้องกลายสถานะมาเป็นคนไร้บ้าน 

ก็คือ ความอ่อนไหวและการไม่ได้รับความใส่ใจจากทางครอบครัวในช่วงชีวิตหนึ่ง  เช่น วัยรุ่นที่เติบโตมา

จากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ วัยสูงอายุและวัยชราที่ห้วงของอารมณ์น้อยใจที่ตนเองไม่มีประโยชน์ต่อ

ครอบครัว ซ้ ายังคอยแต่สร้างภาระ นอกจากนี้ยังพบได้จากวัยท างานหรือวัยผู้ใหญ่ที่เกิดปัญหากับชีวิต 

เช่น ตกงาน พิกลพิการ เดินทางที่ผิดหรือแม้กระทั่งเคยต้องติดคุก ฯลฯ  

 อัตลักษณ์ของคนชายขอบเหล่านี้มีช่วงล าดับและอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างกันและซับซ้อน อาทิ ล าดับ

ขั้นของสังคมคนไร้บ้านอีกที คนไร้บ้านหลายคนมักจะมีงานท าที่เป็นกิจจะลักษณะเช่น การขายเรียงเบอร์ 

การขายแผ่นรองหนังยามมีงานเทศกาล หรือให้เช่าพระเครื่องตามแหล่งต่าง ๆ กลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้

มักจะมีความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานของตนเพราะตนไม่ได้ไปขอเงินใครฟรี แต่ในขณะเดียวกันจะมีอีก

กลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่า “ผี” พวกเขาเหล่านี้จะไม่มีงานท าที่แน่นอน ชอบที่จะไปกินข้าวฟรีตามสถาน

สังเคราะห์หรืองานบุญต่าง ๆ นอกจากนี้ยังชอบที่จะขอเงินคนอ่ืนไปทั่วสร้างความร าคาญให้แก่ผู้พบเห็น 

ดังนั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นอีกประการหนึ่งที่คนในสังคมเลือกที่จะมองข้ามคนไร้บ้าน แต่ใช่ว่าคนไร้บ้านทุกคน

จะเป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะการถูกตีตราจากสังคมว่าคนไร้บ้านจะต้องปฏิบัติเช่นนี้ ท าให้คนไร้บ้านที่

ไม่ได้ท าถูกเหมารวมว่าเป็นบุคคลที่ควรมองข้ามเช่นกัน แน่นอนว่าเราไม่สามารถมองกลุ่มคนไร้บ้านแล้ว

ตัดสินเป็นองค์รวมได้ เมื่อมีคนไม่ดีก็ย่อมมีคนดีที่ยังมีความหวังและโอกาสที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตด้วยตัวของ

พวกเขาเองโดยที่มีความพึงพอใจต่อสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน 

 นอกจากภาวะการเป็นคนไร้บ้านที่แสดงถึงความเป็นชายขอบโดยการตัดสินจากสังคม ก็ยังคงพบ

เห็นว่ามีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มที่ถูกตีตราจากสังคมเช่นกัน เช่น ผู้ป่วยทางจิตและสมองในความดูแลของ

โรงพยาบาลศรีธัญญา หรือที่ใครหลายคนมักเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “คนบ้า” กระบวนการกลายเป็นคน

ชายขอบของสมาชิกมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา โดย อัญชลี มันตะรักษ์ (2549) กล่าวถึงอาการทางจิต
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ที่ถึงแม้ว่าอาการผู้ป่วยทางจิตจะมีเพ่ิมมากขึ้นในสังคมไทยและมีแนวโน้มที่อาการจะเริ่มน่าเป็นห่วงมาก

ยิ่งขึ้น ยิ่งต้องได้รับการดูแลรักษาและเอาใจใส่จากคนรอบข้างเพ่ือการรักษาและอาการที่ดีขึ้น แต่

กลายเป็นว่าสังคมกลับมีแนวทางและทัศนคติต่อกลุ่มคนและอาการของโรคทางจิตเหล่านี้ไปในทิศทางลบ 

ผ่านสื่อและค าสอนต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่นมาอีกที ผลักผู้ป่วยให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ชายขอบของสังคมเนื่องจากมี

อาการทางจิตที่ไม่ปกติ ทั้งท่ีเป็นเรื่องของหลักทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่สามารถยับยั้งและบรรเทา

อาการของโรคนี้ได้ และปรากฏการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

ผู้ป่วยหันมารังเกียจตนเอง ด้วยกระบวนการตีตราผู้ป่วยเหล่านี้และผลักภาระความรับผิดชอบเข้าสู่

หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ ท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดโดยตรง จนบางครั้ง

ผู้ป่วยหลายคนสมัครใจที่จะยอมเป็นบุคคลชายขอบตามที่สังคมต้องการเอง 

 การเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้เพ่ือรักษาและบรรเทาอาการเช่น มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา  

แต่ภาพลักษณ์ที่คนในสังคมมีให้ก็กลายเป็นแง่ลบเช่นกัน โรงพยาบาลศรีธัญญาถูกนิยามว่าเป็น

โรงพยาบาลบ้า ถ้าเป็นบ้าต้องถูกจับเข้าโรงพยาบาลนี้ ใครที่เคยเข้าเคยออกก็ถือว่าผิดปกติไปจากสังคม 

ถึงแม้ว่าผู้ป่วยหลายรายจะได้รับการรักษาที่สามารถบรรเทาอาการและหลายคนอยู่ในภาวะที่สามารถใช้

ชีวิตในสังคมปกติทั่วไป แต่อ านาจและทัศนคติของสังคมกลับไม่ลบเลือนลงแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยที่

ต้องเดินทางเข้าสู่สังคมเดิมของตนกลับยังไม่ยอมก้าวเดินและบางคนสมัครใจที่จะอาศัยอยู่ ที่แห่งนี้ 

(โรงพยาบาลศรีธัญญา) ตามเดิม เพราะพวกเขาตะหนักดีว่าถึงแม้จะต่อสู้กับโรคร้ายและอาการดีขึ้น

เพียงใด สังคมก็ยังคงตีตราพวกเขาไว้เป็น “คนบ้า” ของสังคมอยู่ดี 

 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มที่ถึงแม้พวกเขาจะประกอบอาชีพอย่างสุจริต แต่สังคมยังคงกีดกัน

และผลักกลุ่มคนเหล่านี้ให้ออกไปอยู่ชายขอบและบ่อยครั้งที่ถูกมองอย่างรังเกียจ ขยะเก็บชีวิต: ชีวิตขาย

ขยะ ประสบการเมืองคนเก็บขยะและรับซื้อของเก่าซาเล้ง โดย สิริพร สมบูรณะ (2545) ที่น าเสนอภาพ

ชีวิตชายขอบของคนเก็บขยะ โดนนิยามความเป็นชายขอบว่า เป็นการแตกแถวจากระเบียบทางสังคมและ

อยู่นอกสถาบันที่เป็นทางการ ถูกมองว่าสกปรกและอันตราย แต่คนเหล่านี้ก็มีประสบการณ์ชีวิตของ

ตนเอง มีวิถีความสัมพันธ์ของตนเอง ที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรม กรอบคิดดังกล่าวยังใช้เป็นแนวทางในการ

เล่าถึงทัศนะของคนเก็บและรักษาของเก่า ที่มีต่อวัตถุที่คนอ่ืนเห็นว่าเป็นขยะไม่มีค่า ส าหรับพวกเขาสิ่ง

เหล่านี้ถือว่าเป็น ทรัพย์ ที่จะท าให้เขาด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพิงใคร นอกจากนั้นพวกเขายังโต้ตอบ



21 
 

 
 

ภาพที่คนอ่ืนมองว่าเป็นคนจน ด้อยการศึกษา ไม่มีทางหากินอย่างอ่ืน ด้วยการให้คุณค่าสิ่งที่พวกตนท าว่า

เป็นประโยชน์ต่อคนเมืองอย่างยิ่งด้วยการก าจัดขยะ หรือการน าของเก่ามาใช้ใหม่ได้ 

 อีกท้ังยังได้บรรยายให้เห็นความหลากหลายภายในกลุ่มคนที่มีอาชีพเก็บขยะและรับซื้อของเก่าซึ่ง

มีทั้งคนเก็บขยะเร่ร่อน คนที่มีจักรยาน รถซาเล้งปั่น หรือ ซาเล้ง แต่ละกลุ่มมีทุนต่างกัน มีอุปกรณ์ในการ

ท างานต่างกัน มีพ้ืนที่การท างาน รายได้ แตกต่างกัน ในส่วนท้ายของบทความยังได้เล่าประวัติชีวิตคนเก็บ

ขยะและรับซื้อของเก่าบางคน บางคนมาจากต่างจังหวัดและไม่สามารถหางานท าได้ บางคนก็เคยมี

ครอบครัวมีฐานะดีพอใช้ แต่ด้วยอุบัติเหตุและเคราะห์กรรมในชีวิต ท าให้ต้องมาหากินกับการเก็บขยะใน

ที่สุด นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าความพยายามของนักวิชาการที่จะศึกษาและเปิดเวทีให้ชีวิต

ของคนชายขอบเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน บางครั้งก็อาจจะเกิดผลในทางตรงกันข้าม ท าให้เขารู้สึกอับอาย 

เจ็บปวด เนื่องจากช่องว่างในการสื่อสารกันระหว่างคนที่มีภูมิหลังทางสังคมและรสนิยมที่แตกต่างกัน 

 วรรณกรรมชิ้นสุดท้ายเกี่ยวกับสภาวะการถูกท าให้เป็นชายขอบของสังคมที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า

สามารถน ามาเป็นแม่แบบให้กับงานศึกษาชิ้นนี้คือ คนข้ามแดน: ชีวิตและชุมชนของขอทานเขมรใน

กรุงเทพมหานคร โดย เสาวลักษณ์ วรายุ (2548) ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม

ของคนข้ามแดนเพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยได้เลือกท าความเข้าใจเรื่องของ “คนขอทาน” ใน

มุมมองที่ค่อนข้างถูกละเลยจากสังคมและตกอยู่ในฐานะของผู้กระท าความผิดทางกฎหมายด้านการเร่ร่อน

ขอทานไม่อยู่ประจ าที่ ทั้งยังถูกมองว่ามีแนวโน้มจะกระท าความผิดอ่ืน ๆ อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและ

สร้างความร าคาญ ซึ่งด้วยมุมมองเหล่านี้ได้น าไปสู่ผลจากสังคมที่กระท าต่อพวกเขา และด้วยความดูถูกดู

แคลนพร้อมทั้งผลักดันให้พวกเขากลายเป็น “คนชายขอบ” หรือ “ส่วนเกิน” อันไม่พึงประสงค์ของสังคม  

 กลุ่มคนขอทานชาวเขมรส่วนใหญ่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น

พวกเขาเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ารับสวัสดิการด้านแรงงานข้ามชาติจากทางภาครัฐได้ จึงเปรียบเสมือนกลุ่ม

คนที่ไร้ตัวตนและสิ้นอ านาจในประเทศไทย การยึดถืออาชีพขอทาน ถือเป็นงานรองของพวกเขา คน

ขอทานเขมรส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักที่ ใช้ส าหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว แต่เมื่อรายได้หลักที่ไม่

เพียงพอต่อความต้องการของครอบครัว “ขอทาน” จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ดังเช่น นางเพียน หญิง

สาวชาวเขมรจากจังหวัดพระตะบอง เธอเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและมีอาชีพเป็นคนงานโกดังเก็บ
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ข้าวสารที่อ าเภอพระประแดง แต่บ่อยครั้งที่เธอต้องเลือกท าอาชีพขอทานเป็นอาชีพเสริมเพราะความ

จ าเป็น  

 “เวลาไม่มีเงินให้ลูกกินก็จะไปขอทาน ท างานได้ก าไรน้อย ออกไปขอทานไม่ค่อยบ่อย ลูกมีตั้งสอง

คน กลางวันท างานแล้วไม่มีใครดูแลก็ต้องจ้างคนเลี้ยงวันละห้าสิบบาท แต่เราได้วันละหนึ่งร้อยบาท บาง

วันก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาท” 

 บทให้สัมภาษณ์นี้แสดงให้เห็นได้ว่า เธอยอมที่จะท าทุกวิถีเพ่ือให้ได้เงินจ านวนหนึ่งมาจุนเจือ

ครอบครัว ซึ่งในอีกหลายครอบครัวและหลายคนก็เลือกที่จะปฏิบัติเช่นกัน แต่ทั้งนี้สังคมก็ยังคงมองพวก

เขาเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่คอยสร้างความร าคาญ และด้วยเหตุนี้งานศึกษาชิ้นนี้จึงได้มองถึงปัญหาที่คนส่วน

ใหญ่ในสังคมพูดกล่าวถึงคือ คนขอทาน คือกลุ่มคนที่ไร้ตันตนหรือ บ้างก็คอยแต่สร้างความไม่เป็นระเบียบ

ให้กับสังคม โดยผู้ศึกษาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ แต่ได้พยายามที่จะศึกษาถึงความเข้าใจในตัวตนของพวก

เขา ทั้งมิติทางสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติจากภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ในบางส่วน และเพ่ือ

ท าความเข้าใจถึงประเด็นต่าง ๆ ที่คอยผลักดันให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเข้ามาสู่ความหมายดังกล่าว จึงท าให้

เห็นได้ว่าบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่การน าเสนอถึงความเป็นไปของกลุ่มขอทานชาวเขมรในไทย 

 กระบวนการกลายเป็นชายขอบของคนข้ามเพศ โดย ปิยะลักษณ์ โพธิวรรณ์ และ มณีมัย ทอง

อยู่ (2553) เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนข้ามเพศหลายช่วงอายุ ตั้งแต่ 18 -50 ปี ที่น าเสนอการมีตัวตนอยู่ใน

สังคมที่ยังไม่ได้รับการยอมรับและกีดกันพวกเขาออกด้วยค าพูดต่าง ๆ เช่น สาวประเภทสองเกือบโดน

ข่มขืนจากเพศชาย ตนจึงได้เข้าแจ้งความ แต่ได้รับค าตอบจากต ารวจว่า “กระเทยต่ าช้า เขาข่มขืนนะเป็น

บุญแล้ว อย่าเรื่องมาก แค่นี้งานก็ล้นมือแล้ว” หรือแม้กระทั่งไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว ซึ่ง

วรรณกรรมชิ้นนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า ตัวตนของบุคคลข้ามเพศถูกสร้างขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์เชิง

อ านาจระหว่างสถาบัน และกลุ่มอ านาจต่าง ๆ เช่น รัฐ ครอบครัว สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยรัฐได้ระบุไว้ว่าเป็นเพศที่ผิดเพ้ียนไปจากเพศกระแสหลัก ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของการได้รับสิทธิ 

สวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งมีการตอกย้ าว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งกลุ่ม

อ านาจต่าง ๆ ยังมีการกีดกันบุคคลข้ามเพศให้อยู่ในฐานะของคนอ่ืน เหมือนกับว่าอยู่ในสถานะที่ต่ าต้อย

กว่าคนทั่วไปในสังคม ทั้งในเรื่องของสถานภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจ ชนชั้นการศึกษา ท าให้คนข้าม

เพศต้องเผชิญกับการถูกผลักออกจากสังคมในระดับที่ต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างนั้นบุคคลข้ามเพศไม่ได้
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ยอมจ านนต่อสภาวะไร้พ้ืนที่ของตน แต่พยายามที่จะสร้างค านิยาม สร้างพ้ืนที่ทางสังคมของตนเองภายใต้

การด ารงชีวิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 และสุดท้ายวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องความเป็นชายขอบที่ยังคงเป็นปัญหาในสังคมไทยคือ ความเป็น

ชายขอบและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาชาวดาระอ้ังในอ าเภอเชียงดาว โดย 

วาสนา ละอองปลิว (2546) ถึงแม้ในปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย จะได้รับความช่วยเหลือ

จากภาครัฐมากยิ่งขึ้น แต่การมีตัวตนอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นยังคงถือเป็นเรื่องที่ห่างไกลนัก ยิ่งไปกว่านั้น

ในบางกลุ่มยังคงถูกผลักดันออกมาจากกสังคมและบ่อยครั้งที่พวกเขาถูกมองว่าเป็น “คนนอก” หรือ

เรียกว่า “คนชายขอบ” ความเป็นชายขอบของชาวดาระอ้ังเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของการเป็นคนพลัด

ถิ่นทีเ่พ่ิงอพยพเข้าสู่ประเทศไทยและกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ที่เพ่ิงปรากฏในความรับรู้ของรัฐและกลุ่ม

คนอ านาจอื่น การอพยพเข้ามาตั้งชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งถูกอ้างสิทธิ์การครอบครองจากรัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง 

ๆ ชาวดาระอ้ังจึงเข้าไปอยู่ภายใต้ปิรามิตของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เหลื่อมล้ า ที่ด ารงอยู่ก่อนหน้าที่ชาว

ดาระอ้ังจะอพยพเข้าสู่พื้นที่ 

 แม้ว่าชุมชนชาวดาระอ้ังจะได้รับการอ้างสิทธิ์จากรัฐ แต่พวกเขายังถูกผลักดันให้อยู่ในบริบทที่

ด้อยอ านาจการต่อรองและถูกประทับตราความเป็นอ่ืนในฐานะ “ชาวเขาท าลายป่า” น าไปสู่การจับกุมคุม

ขังและท าให้ชาวดาระอ้ังต้องเผชิญก าข้อจ ากัดในการเข้าแหล่งทรัพยากร เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับสถานะ

ความเป็นชายขอบและไร้ตัวตนนี้ ท าให้พวกเขาถูกกีดกันออกมาและตกอยู่ในภาวะไร้พ้ืนที่ทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมไปในที่สุด 

 2.3.2 ความเป็นตัวตน 

 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องตนระหว่าง “ฉัน” ที่เป็นประธานกับ “ฉัน” ที่เป็นกรรม โดย วารุณี ภูริ

สินสิทธิ์ (2544) ได้ท าการแปลบทความของ วิลอีส เอ. โคเซอร์ ที่ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีของ จอร์จ 

เฮอร์เบิร์ด มี้ด ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎี I and me ได้กล่าวไว้ว่า ตัวตน นั้นประกอบไปด้วยตัวตนด้าน I ที่

ได้รับอิทธิพลมาจากความชอบของบุคคลที่มาจากความคิดและความรู้สึก ซึ่งเป็นพฤติกรรมและลักษณะ

เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ส่วน Me ได้รับอิทธิพลมาจากสังคมที่ยึดถือ กฎระเบียบ จารีต และวัฒนธรรม

อนุรักษ์นิยม รวมไปถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความคาดหวังของสถาบันครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมใน

สังคมที่แต่ละบุคคลอยู่ มี้ด ยังกล่าวอีกว่า ตัวตนด้าน I เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นท่ามกลางความ
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ลื่นไหลของสังคม (Social Interaction) พฤติกรรมของบุคคลจะสามารถเข้าใจได้เฉพาะกลุ่มสังคมที่บุคคล

นั้นเป็นสมาชิกอยู่ และตัวตนจะมีความเกี่ยวพันกับการแสดงออกร่วมกันโดยจุดประสงค์เดียวกัน ซึ่งการ

แสดงออกจะต้องอาศัยพ้ืนที่บางสังคมและท าให้พ้ืนที่นั้นมีลักษณะเฉพาะ มีคุณค่า มีความหมายและ

เหมาะแก่บุคคลบางกลุ่ม รวมถึงมีการประกอบการสร้างตัวตนโดยไม่ค านึงถึงจุดยืน รากฐานของตนเอง

หรือระเบียบทางสังคมและกลไกทางกายภาพที่มีอยู่ก่อนหน้า 

 จะเหน็ได้ว่าตัวตนในด้าน I ในมุมมองของมี้ด จะเป็นกลไกการก าหนดสังคมเพราะมีการประกอบ

สร้างตัวตนที่ใช้ขึ้นมาใหม่ด้วยการสะท้อนความรู้สึกผ่านตัวตนของเขาด้วยการสวมบทบาทใหม่ในอีกสังคม

หนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลจะแสดงตัวตนด้านใดออกมา เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น ๆ ตัว ตนจึง

กลายเป็นผลผลิตของความรู้สึกนึกคิด ในขณะเดียวกันตัวตนในด้าน Me คือสิ่งที่สังคมก าหนดจากการ

อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่แน่นอน มีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ทั้งหมดนี้เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด Me ขึ้นมา แต่สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องเกี่ยวพันกับการกระท าที่ต่อเนื่องของบุคคลที่มี

ต่อ Me มนุษย์ที่เกิดภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่พวกเขาไม่ได้ก่อ พวกเขาต้องอยู่ในระเบียบทางสถาบัน

ครอบครัวและทางสังคมที่พวกเขาไม่ได้สร้าง อยู่ในระเบียบทางสถาบันครอบครัวและทางสังคมที่ตัวเอง

นั้นไม่เคยก าหนด และถูกบังคับควบคุมโดยข้อจ ากัดของภาษา กฎระเบียบ ธรรมเนียม และกฎหมาย 

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของ Me 

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีของมี้ด นั้นมองไปยังตัวตนของคนที่ถูกประกอบสร้าง

ขึ้นมาจากสังคมรอบตัว ประเพณี วัฒนธรรม ของตัวปัจเจกที่อาศัยอยู่ในสังคมสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอม

ให้ปัจเจกเป็นไปตามที่สังคมต้องการและอยากให้เป็น แต่อย่างไรก็ตามแม้มนุษย์เราจะอาศัยอยู่ใน

สภาพแวดล้อมเดียวกันแต่ตัวตนที่อยู่ภายในนั้นกลับแตกต่างกันออกไป และพยายามมองหาสังคมใหม่ที่

สามารถเผยตัวตนภายในของตนเองออกมาได้ 

 สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล (2535) ได้ท าการศึกษาเรื่อง หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและ

ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยระบุไว้ในเอกสารถึงขั้นตอนในการสร้างตัวตนของกลุ่มผู้ที่ต้องการเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่มหมอดูที่เป็นหมอดูอาชีพอยู่แล้ว ซึ่งก่อนที่จะสร้างตัวตนให้เป็นหมอดูได้นั้นต้องผ่าน

กระบวนการตอกย้ าเจตนารมณ์จากกลุ่มรุ่นพ่ีที่เคยผ่านกระบวนการเหล่านั้นมาแล้วและจะต้องยืนยัน

เจตนารมณ์ของตัวเองที่มุ่งมั่นจะเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งเสริมความมุ่งมั่นเพ่ือสร้ างความเชื่อมั่นให้กับ
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ตนเองและองค์กรที่จะเข้าสังกัดอยู่ หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการสร้างความยอมรับในความสามารถ

ของผู้ที่เข้ามาใหม่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้ศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบของสถาบัน

และทางโหราศาสตร์ รวมไปถึงได้รับการขัดเกลาทางวัฒนธรรมของหมอดูมาแล้วในระดับหนึ่งที่จะ

สามารถแสดงความสามารถในการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ เมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เล่ามาทั้งหมด

นี้ จะท าให้กลุ่มผู้ที่เข้าศึกษาใหม่ได้รับการยอมรับเข้ากลุ่มรวมไปถึงตัวผู้ศึกษาเองจะเข้าใจว่าตนนั้นเป็น

หมอดูแล้ว และสามารถน าตัวตนของหมอดูที่ได้รับการอบรมมาไปใช้ในการท ามาหากินได้ 

 นอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องราวของเพศหญิงที่ต้องสร้างตัวตนเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมเฉก

เช่นเดียวกับหญิงบาร์เบียร์ก็คือ “เด็กเสิร์ฟ”: ชีวิตโสเภณีในสวนอาหาร โดย จันจีรา จาติเกตุ (2544) ซึ่ง

เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การค้าประเวณีหรือโลกของ “ผู้เบี่ยงเบน” ตลอดจนท าการศึกษา

กระบวนการขัดเกลาเข้าสู้วัฒนธรรมย่อยของผู้เบี่ยงเบนและการปรับตัวเพ่ือให้สามารถธ ารงอยู่ใน “โลก” 

ดังกล่าวได้ ในขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี พบว่าในช่วงนี้มีเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้

ผู้หญิงตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ คือเงื่อนไขด้านครอบครัว และรายได้ที่จะได้รับจากอาชีพ ผู้หญิงจึงมองว่า

การค้าประเวณีเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์ที่ก าลังเผชิญในขณะนั้นได้ ผู้หญิงจึงตัดสินใจขาย

บริการทางเพศโดยมีการอธิบายความสมเหตุสมผล (rationalization) ในการเข้าสู่อาชีพเพ่ือหลีกเลี่ยงการ

ถูกลงโทษจากสังคม การต าหนิว่ากล่าวจากสังคม เพ่ือให้ตนเองเห็นชอบกับการเข้าสู่อาชีพ ขั้นตอนที่สอง

การด ารงอยู่ในอาชีพเป็นช่วงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้หญิงซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิสัง

สรรค์กับบุคคลในอาชีพ ตลอดจนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็กเสิร์ฟมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็น

กลไกให้เด็กเสิร์ฟเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง การเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมของเด็กเสิร์ฟค่อย ๆ ซึมซับ

วัฒนธรรมของโสเภณีมาเป็นของตนเองซึ่งท้ายที่สุดจะน าไปสู่การเป็นโสเภณีอาชีพ และสุดท้ายการด ารง

อยู่ต่อไปในอาชีพต่อไป มีเงื่อนไขมาจากรายได้ที่ได้รับจากอาชีพยังเป็นที่น่าพอใจประกอบกับการได้รับ

การยอมรับจากบุคคลนัยส าคัญในโลกปกติ ที่ส าคัญเด็กเสิร์ฟเกิดความรัก ความผูกพันกับเจ้าของสวน

อาหาร ท าให้เด็กเสิร์ฟมองเห็นคุณค่าของตนเอง คุณค่าของความรักที่เด็กเสิร์ฟไม่เคยได้รับความเอาใจใส่

มาก่อน ฉะนั้นผลตอบแทนที่เด็กเสิร์ฟได้รับนั้นมีมากกว่าผลเสียจากการลงโทษทางสังคมจึงท าให้เด็กเสิร์ฟ

ด ารงอยู่ในอาชีพนี้ต่อไป 

 ขณะที่สังคมไทยก าลังเกิดภาวะการแตกสลายของครอบครัวและชุมชนภายใต้การขยายตัวของ

ระบบทุนนิยมและความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งดิ้นรนต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดทั้งตัวเธอและ
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ครอบครัว แต่ถูกสังคมตีตราว่าเป็นหญิงคนชั่วนั้น เป็นวิธีการประเมินคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผู้หญิง

ด้วยการใช้เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปพิพากษาพวกเธอ เช่น การใช้เกณฑ์ทางศีลธรรม เกณฑ์กีดกันใน

เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ให้พ้ืนที่แก่ผู้หญิงภายในสถาบันครอบครัวเท่านั้น เกณฑ์ทางกฎหมายที่จัดวาง

ผู้หญิงในฐานะเป็นอาชญากร และบ่อยครั้งที่ถูกตัดสินคุณค่าของพวกเธอไปก่อนล่วงหน้าโดยละเลยหรือ

พิจารณาแง่มุมของผู้หญิงเพียงผิวเผิน ยกตัวอย่างเช่นวรรณกรรมเรื่อง การน าเสนอความเป็นตัวเองของ

หญิงบาร์เบียร์ โดย โสภิดา วีรกุลเทวัญ (2546) 

 แม้แต่ในโลกการค้าประเวณีที่ถูกสังคมมองว่าลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง ผู้หญิงมักจะ

ถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุทางเพศอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ผู้หญิงกลับใช้เงื่อนไขของบาร์เบียร์ที่มีความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมระหว่างผู้หญิงและลูกค้ามาสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยการต่อรอง

เรื่องของอารมณ์ แต่ยังคงรักษาพ้ืนที่ในการเป็นผู้ที่มีสิทธิ์แสดงความพอใจในฐานะที่เป็นมนุษย์เอาไว้ได้ 

เช่นเดียวกับภาวะความเป็นเมียในบริบทครอบครัว ผู้หญิงในสังคมไทยทราบดีถึงภาวะของ “ผู้ถูกกระท า” 

และได้พยายามดิ้นรนในรูปแบบต่างๆ นับตั้งแต่การเปลี่ยนจากสามีคนไทยไปจะถึงสามีชาวต่างชาติ และ

หวนกลับไปสู่หญิงบาร์เบียร์ด้วยการจัดวางความสัมพันธ์กับผู้ชายในหลากหลายแบบ ด้วยเหตุนี้จึงแสดง

ให้เห็นว่าผู้หญิงพยายามเลือกที่จะจัดวางตนเองในบทบาทที่ไม่ยอมเป็นผู้รองรับอีกต่อไป ถ้าหากผู้หญิง

ยอมตกอยู่ในฐานะของ “ผู้ถูกกระท า” ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ตายตัวแบบเดิม ผู้หญิงย่อมไม่โอกาสได้เลือก 

แต่เมื่อผู้หญิงหลุดออกจากมุมมองเชิงเดี่ยวที่มาก าหนดคุณค่าของความเป็นผู้หญิงแล้ว พวกเธอได้สร้าง

ความหมายของความสัมพันธ์หญิงชายที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากกว่าแค่ความเป็นผัวเมีย หรือความ

เป็นหญิงบริการกับลูกค้าเท่านั้น การต่อสู้เพ่ือพลิกบทบาทการเป็นผู้ก าหนดเพ่ือรักษาคุณค่าความเป็น

มนุษย์ของหญิงบาร์เบียร์เป็นไปตามโลกของประสบการณ์ที่แวดล้อมชีวิตของพวกเธอก็ไม่ได้ต่อสู้บน

หนทางนี้แต่เพียงผู้เดียว หากแต่ยังมีผู้หญิงบาร์เบียร์คนอ่ืนๆอยู่ร่วมบนถนนสายเดียวกัน 

                อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ของผู้หญิงบาร์เบียร์ไม่ได้เป็นการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพทางเพศของปัจเจก

บุคคล เนื่องจากการนิยามความเป็นตัวตนของความเป็นผู้หญิงในบริบทของสังคมไทยมีรากฐานที่สัมพันธ์

กับครอบครัวและชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนและไม่หยุดนิ่งตายตัว อีกทั้งการนิยามความเป็นตัวตน

ยังเกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งมีช่วงเปลี่ยนผ่านในแต่ละสถานการณ์ของชีวิต ดังนั้นการดิ้นรนของ

ผู้หญิงบาร์เบียร์จึงแตกต่างจากความพยายามสร้างภาพของโสเภณีให้กลายเป็นผู้ที่ต้องการปลดปล่อยและ

มีความต้องการทางเพศ ซึ่งในประเด็นนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจ “ความเป็นตัวตน” 
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ของความเป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดนิ่งหรือผูกขาดความหมายที่เป็นสากล อีกทั้งยังต้องค านึงความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม ความแตกต่างทางชนชั้นและเงื่อนไขของประสบการณ์ชีวิต 

 นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมท่ีจะกล่าวถึงกลุ่มคนในสังคมว่ามีการแสดงออก มุมมองทัศนคติออกมา

อย่างไรผ่านปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพวกเขา ตัวตนของคนไร้ที่พึ่ง กรณีศึกษาคนไร้ที่พึ่ง

บ้านมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย ปวีณา รักษาภักดี (2560) งานวรรณกรรมชิ้นนี้ได้

น าเสนอการแสดงตัวตนของกลุ่มคนไร้ที่พ่ึงในกรุงเทพมหานครทั้งก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นและขณะที่

เป็นคนไร้ที่พ่ึงภายใต้บ้านมิตรไมตรี ท าให้ทราบได้ว่า พ้ืนฐานการด าเนินชีวิตของคนไร้ที่พ่ึงนั้นมีความ

คล้ายคลึงกับบริบทของกลุ่มคนที่มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัด และได้เดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานคร

เพ่ือหางานท าและเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว แต่ต้องกลับกลายมาเป็นกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง

ด้วยปัจจัยและสถานการณ์ที่บังคับให้พวกเขาเป็น ทั้งไม่มีงานท า ไม่มีเงินจ่ายค่าที่ พักอาศัย ค่า

รักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งค่าอาหาร ดังนั้นพวกเขาจึงจ าเป็นต้องออกมาอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะด้วยตน 

เมื่อกลายเป็นคนไร้ที่พ่ึง สังคมก็มีความรู้สึกต่อพวกเขาที่เปลี่ยนไป การถูกมองด้วยสายตาเหยียดหยามถือ

เป็นเรื่องปกติที่กลุ่มคนเหล่านี้ชินชา จนบางครั้งก็กลายเป็นบุคคลชายขอบของสังคมไปโดยปริยาย เช่น 

บทสัมภาษณ์ของนายช านาญ บุญมาก ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 “รังเกียจผมขนาดนี้เลยเหรอ ผมก็ไม่ได้เป็นคนมีพิษมีภัยอะไร ผมแค่คนธรรมดาที่มาเก็บขวดไปขาย

แลกเงินเฉยๆ” 

 ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ได้แสดงตัวตนและบุคลิกออกมาให้สังคมได้รับรู้ว่า พวกเขาก็เป็นแค่คนไร้

บ้าน ไร้ที่พ่ึงพิงคนหนึ่งในสังคมเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วตัวตนแม้จริงของพวกเขามีทัศนคติและมุมมองต่อ

ตนเองและผู้อื่นในสังคมที่ต่างออกไป โดยพวกเขาเลือกที่จะมองข้ามกลุ่มคนที่ดูถูก เหยียดหยาม และมอง

ว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้นควรจะท าให้ชีวิตในแต่ละวันดีขึ้นได้ อาจจะเป็นการไม่สร้างความ

เดือดร้อน การใช้ความสามารถที่ตนถนัดเช่น ก่อสร้าง ท างานบ้าน มาสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและได้รับ

การยอมรับเพ่ือไม่ให้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนไร้ที่พ่ึงพิงซ้ าอีกเล่นเดียวกับนายช านาญ ที่มีทัศนคติที่ต่างจาก

เดิมไป 

 “ใครจะมองยังไงก็ปล่อยเถอะ เราจะสนใจท าไมกับสายตาและท่าทางที่คนมองเรา ยิ่งเก็บกับมาคิดก็ยิ่ง

เครียด ยิ่งท าให้เรามีอาการก าเริบอีก ช่างเขาเถอะอยู่ใครอยู่มันก็จะได้จบ ๆ กันไป” 
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 ธนพร ประทักษ์วิริยะ (2560) ได้น าเสนอเรื่องราวตัวตนของกลุ่มคนที่ชื่นชอบการเต้นและมีเหล่า

บรรดาศิลปินเป็นแรงบันดาลใจผ่านงานศึกษาเรื่อง Cover dance กับการสร้างตัวตน : กรณีศึกษา 

กลุ่มนักเต้น Cover dance J-pop โดยงานศึกษาชิ้นนี้ได้น าเสนอมุมมองการแสดงออกด้านตัวตนของ

กลุ่มนักเต้นเหล่านี้ให้เห็นถึงกระบวนการกลายเป็นนักเต้นให้เหมือนต้นฉบับจากศิลปินที่พวกเขาได้เลือก

ไว้เป็นแรงบันดาลใจ นักเต้นเหล่านี้ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเช่น การฝึกท่าทางและท่าเต้นให้คล้าย

กับศิลปินต้นแบบ การหาเวลาซ้อมเต้นเพ่ือให้ออกมาดีที่สุด รูปลักษณ์ ทรงผม การแต่งกายที่ต้องเปลี่ยน

จากเดิมให้หมด เรียกได้ว่าเปลี่ยนตัวตนจากสังคมหนึ่ง เพ่ือเข้าไปสู่อีกสังคมหนึ่งก็ว่าได้ เพราะในสังคม

การใช้ชีวิตธรรมดาเฉกเช่นคนทั่วไปก็จะแตกต่างจากสังคม cover dance เนื่องจากเหล่าบรรดานักเต้นมี

ฐานแฟนคลับทั้งของพวกเขาเองและศิลปินต้นแบบรองรับอยู่ ดังนั้นแล้วการน าเสนอตัวตนจากที่สังคม

คาดหวังจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาท า แต่ทั้งนี้กลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เท่าไรนัก 

เพราะกว่าที่พวกเขาจะได้รับการยอมรับและมีฐานแฟนคลับ พวกเขาเคยถูกกีดกันมาก่อนโดยเฉพาะจาก

ครอบครัว นักเต้นหลายคน ไม่ได้รับการยอมรับจากที่บ้านเท่าไรนัก อาจจะด้วยสาเหตุ ความเป็นห่วงจาก

ที่บ้านในเรื่องของการเรียน เนื่องจากหลายคนยังอยู่ในวัยเรียน ดังนั้นแล้วกระบวนการสร้างตัวตนให้

ครอบครัวยอมรับได้ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเหล่านักเต้น และทุกคนสามารถท าออกมาได้เป็น

อย่าง เพราะพวกเขาสามารถท าให้คนครอบครัวยอมรับได้ว่า cover dance ไม่สามารถมีผลกระทบใน

ด้านเสียหายแต่อย่างไร หน าซ้ ายังเป็นด้านดีที่พวกเขาได้พัฒนาทักษะการเต้น และมีความสุขกับตัวตนที่

พวกเขาสร้างข้ึนมาอีกด้วย 

 2.2.3 ผีข้างบ่อนและการพนัน 

 ถึงแม้ว่าวรรณกรรมส่วนใหญ่จะไม่ได้กล่าวถึงตัวตนของกลุ่มคนข้างบ่อนมากนัก แต่เนื้อหาที่

เกี่ยวกับการพนัน พฤติกรรมของนักพนัน ปัจจัยและแรงจูงใจล้วนเป็นส่วนช่วยในการน ามาวิเคราะห์ต่อตัว

แม่บทอย่างผีข้างบ่อนได้ ยกตัวอย่างเช่น ผีข้างบ่อน: ผลกระทบต่อชีวิต ภายหลังการเปิดจุดผ่านแดน

ไทย-กัมพูชา โดย ชาตรี เกษโพนทอง (2558) ได้น าเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนที่พบกับความเปลี่ยนแปลง

ในพ้ืนที่ที่ตนอาศัย ปี พ.ศ. 2222 พ้ืนที่บริเวณชายแดน อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้

มีการก่อสร้างบ่อนคาสิโนทางฝั่งด้านของประเทศกัมพูชา ท าให้พ้ืนที่บริเวณแห่งนี้ถูกท าให้เป็นแหล่ง

รองรับนักพนันที่เดินทางมาเล่น อาทิ มีการสร้างห้องเช่า รีสอร์ท พ้ืนที่ตลาดค้าขาย ร้านอาหาร ฯลฯ เป็น

ผลให้ชาวบ้านเดิมฝั่งไทยเกิดการปรับตัวในหลายมิติ และจากการศึกษาชิ้นงานวรรณกรรมเล่มนี้พบว่า 
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พ้ืนที่บริเวณ อ.กาบเชิง และ อ.ภูสิงห์ ในประเทศไทย มีการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหลัก

คือท าสวน ค้าขาย และท าไร่มันส าปะหลัง ลักษณะของชุมชนทั้งสองแห่งนี้ จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน 

ดังนั้น การพบปะและการไปมาหาสู่จึงถือเป็นเรื่องปกติ เมื่อมีกิจกรรมใดในชุมชน เช่น งานบุญ งานบวช 

งานไร่ งานอวมงคล แม้กระท่ัง”กิจกรรมการพนัน” ชาวบ้านจะมารวมตัวกัน  

 กลางปี พ.ศ. 2556 มีการรณรงค์ให้ชุมชนปลอดเหล้าและการพนันในงานศพ มาตรการมีตั้งแต่ 

จับกุมนักพนัน ขอร้องแนะนาให้เลิกเล่นพนันในชุมชน ให้ไปเล่นในบ่อนคาสิโน แต่ผู้ที่เข้า เล่นในบ่อน 

คาสิโนกลับไม่ใช่นักพนันอาชีพ แต่เป็นผู้ที่ไม่มีที่ดิน ไม่มีงานทา และอีกกลุ่ม คือ ผู้สูงวัยที่เข้าบ่อนโดย เงิน

ที่ได้จากเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ หรือเงินที่ลูกหลานที่ออกไปทางานต่างถิ่น ส่วนนักพนันอาชีพใน ชุมชนที่มี

ประมาณ 5-7 คน ไม่ยอมเข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโน เพราะเห็นว่า บ่อนคาสิโนหรูหราเกิน ฐานะระดับ

ชาวบ้านอย่างพวกเขา การเอาชนะทางบ่อนไม่มีทางเป็นไปได้ และพวกเขาไม่สามารถเข้า เป็นเจ้ามือได้

เมื่อเข้าบ่อน แต่ทางบ่อนคาสิโนก็มีกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าให้เข้าบ่อน โดยจูงใจด้วย การจ่ายเงินให้แก่

เจ้าของรถตู้ที่นานักพนันเข้าบ่อน และจ่ายให้กับผู้ที่โดยสารไปกับรถตู้และเข้าเล่น พนันในบ่อน จึงทาให้

เกิดอาชีพใหม่ คือ การขึ้นรถตู้เพ่ือไปรับเงินวันละ 100 บาท ตามรายทางจึงมี ชาวบ้านกว่า 21 หมู่บ้าน 

ใน อ.ภูสิงห์ และ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ที่รอขึ้นรถตู้ไปบ่อนคาสิโน ซึ่งเมื่อ เข้าบ่อนก็ต้องเล่นพนัน ถ้าไม่

เล่นการพนันทางบ่อนจะไม่จ่าย นานเข้าชาวบ้านบางคนเลยกลายเป็น นักพนัน จนบ่อยครั้งก็กลายเป็น

กลุ่มคนที่อาศัยอยู่กินในบ่อนคาสิโนถาวร อีกท้ังงานวิจัยชิ้นนี้ได้กล่าวถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่กินในบ่อน หรือ 

ผีข้างบ่อนไว้อย่างประปราย โดยน าเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตในคาสิโน อาทิ การหลับนอน การ

รับประทานอาหาร การท ามาหากิน ฯลฯ ดังเช่น 

 ส า (นามสมมติ) อาชีพธุรกิจส่วนตัว เล่าว่าได้เดินทางมาจากจังหวัด กรุงเทพมหานคร มาครั้งที่

สอง ซึ่งก่อนหน้าไปเล่นบ่อนคาสิโนปอยเปต อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว มาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ 

มาที่บ่อนนี้ดวงขึ้นได้หลายแสนบาทต่อครั้งมาสองครั้งยังไม่เคยเสีย ถ้าไปบ่อนอ่ืนก็เสียหลายแสน

เหมือนกัน ส่วนใหญ่ชอบเล่นไพ่บาคาร่า พักค้างคืนที่บ่อนไม่ได้ออกไป พักที่อ่ืน นอน 2-3 ชั่วโมง อยู่ครั้ง

หนึ่งก็สองคืน บางครั้งถ้าเคลียร์งานกับลูกค้าได้อยู่ต่ออีก 4 -5 วัน อย่างที่บอกไปได้มากกว่าเสียถ้าเป็น

บ่อนคาสิโนช่องจอม คงจะมาเล่นเรื่อยๆ ถ้าพูดถึงรายได้ตลอด ระยะเวลาที่เล่นมาเสียมากกว่าได้ แต่ไม่ถึง

ต้องขายทรัพย์สิน มีครั้งหนึ่งปีไหนจ าไม่ได้จ าน ารถไปสามแสนบาท น าเงินมาไถ่คืน อาทิตย์ถัดมาดูไปแล้ว

ก็เสี่ยงชีวิตดี ส าบอกต่ออีกว่าถ้าไม่มีเงินเหลือเก็บไม่ควรมา เล่นยังไงก็เสียคืนหมดยิ่งถ้าไม่ศึกษาวิธีการเล่น
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ให้ดีๆ พูดง่ายๆต้องรู้เท่าทันเกม ส่วนใหญ่ผมดู ๆ คนอ่ืนเขาก็เสียมากกว่าได้นะมากน้อยแตกต่างกัน (ชาตี 

เกษโพนทอง, 2558 : 106) 

 นอกจากนี้มีงานศึกษาที่ได้กล่าวถึงมูลเหตุและปัจจัยที่เหล่าบรรดานักพนัน ค่านิยมและ

พฤติกรรมของนักพนันต่อบ่อนคาสิโนในต่างประเทศ กรณีศึกษา: บ่อนคาสิโนสตาร์เวกัส เอนเตอร์เท

นเมนท์ ต.ปอยเปต อ.โอวจโรว จ.ปันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย นายพีรเดช เสถียรธีรกร 

(2545) ประเด็นศึกษาในเรื่องของค่านิยมและพฤติกรรมของนักพนัน ที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอมาแสดงให้เห็น

ว่า ส่วนหนึ่งที่ท าให้นักพนันส่วนใหญ่เดินทางมาเล่นพนันในพ้ืนที่ชายแดน อ.อรัญประเทศ มีปัจจัยที่

หลากหลายประการแรก การเดินทางที่สะดวก เนื่องจากชายแดนอรัญประเทศอยู่ใกล้กับเมืองหลวง

กรุงเทพมหานครมากที่สุด ประการที่สอง จ านวนเงินเดิมพันที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ประกาศที่สาม การ

บริการที่ครบวงจร เป็นผลให้นักพนันได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด ประการสุดท้าย ความสนิทชิดเชื้อ

ของผู้คนที่หลากหลายที่เดินทางมาจากประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากบริเวณประเทศกัมพูชาที่ติดชายแดน

อรัญประเทศในขณะนั้นมีจ านวนบ่อนคาสิโนมากถึง 7 แห่ง  

 ผลของการที่ประเทศไทยไม่สามารถเปิดบ่อนคาสิโนได้อย่างถูกกฎหมาย ท าให้นักพนันชาวไทย

หลั่งไหลออกจากประเทศเพ่ือไปเล่นการพนันยังฝั่งประเทศเพ่ือนบ้านเฉลี่ยวันละหนึ่งหมื่นคนต่อวัน 

ในขณะนั้นบ่อนคาสิโนที่ ต.ปอยเปต มีการพัฒนาการเล่นพนันในรูปแบบต่าง ๆ ไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัย

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ท าให้สามารถดึงดูดนักพนันจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือที่รายได้

จากนักพนันจะถูกดึงเข้าบ่อนคาสิโนของตน ถึงแม้ว่าจะมีการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่

ไม่เสียค่าบริการก็ตาม แต่การเล่นพนันในแต่ละครั้งก็สามารถชดเชยรายได้ที่เสียไปในส่วนนี้ของบ่อน 

 จากการพัฒนาด้านการบริการต่าง ๆ ภายในบ่อนคาสิโนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้ทราบได้

ว่าพฤติกรรมและค่านิยมในการเล่นการพนันของนักพนันนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมกับการเล่น

ด้วย ถึงแม้จะมีเกมการพนันใหม่ ๆ เข้ามาอยู่ตลอด แต่นักพนันทั้งหลายก็พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัว

ตาม แต่เป้าหมายเดิมของพวกเขาคือ “ความต้องการที่จะชนะ” ยังคงมีผลอยู่ เพราะพวกเขาทราบดีอยู่

แล้วว่าเรื่องของบ่อนคาสิโนในประเทศไทยยังเป็นสถานที่ที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ  ดังนั้นการ

เดินทางไปเล่นยังประเทศเพ่ือนบ้านถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด 
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 นอกจากนี้แล้วยังมีงานศึกษาชิ้นอื่นที่เก่ียวข้องกับการพนันแม้จะไม่ใช่รูปแบบของบ่อนคาสิโน แต่

ก็ถือเป็นการพนันที่พบเห็นได้ในสังคมไทยนั้นก็คือ การเล่นหวย และ การพนันฟุตบอล ฯลฯ ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเล่นการพนันฟุตบอล โดย พิภพ ขัติฤกษ์ (2557) พบว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันฟุตบอลจะมี

รายได้ส่วนตัวที่แน่นอน โดยเฉพาะรายได้ครอบครัวที่ค่อนข้างสูง ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลหรือเคยเล่นกีฬา

ฟุตบอลมาก่อน และส่วนใหญ่จะเคยเล่นการพนันอย่างอ่ืนมา แล้วแต่ว่าไม่เคยถูกจับกุม โดยเชื่อว่าการ

พนันเป็นเรื่องนันทนาการ ผ่อนคลายความเครียด เมื่อมีเวลาว่าง ผู้เล่นส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าจะได้เงิน

มากจากการเล่นพนันฟุตบอลเป็นรายได้เสริม ลักษณะการเล่นการพนันฟุตบอลเป็นการพนันที่เล่นง่าย 

เข้าใจง่าย โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไปเล่นที่โต๊ะบอล เพียงแต่รู้จักกับเจ้ามือและมีโทรศัพท์มือถือเท่านั้นก็

สามารถเล่นได้และไม่ต้องเฝ้าติดตามดูการแข่งขัน ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าติดตามผลทีหลังเท่านั้น ท าให้ไม่

เสียเวลาในการเล่น ยกเว้น ติดตามดูทีมที่ ตนเองชอบเป็นพิเศษ นอกจากนี้การเล่นการพนันฟุตบอลยังไม่

มีพยานหลักฐานเหมือนคดีการพนัน ชนิดอ่ืน ๆ จึงยากต่อการจับกุม จึงท าให้มีผู้คนเป็นจ านวนมากที่ชื่น

ชอบในการเล่นการพนันฟุตบอล  

 การศึกษาแนวความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการพนันของเด็กและเยาวชน  โดย ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (2533) ผลการศึกษาพบว่าพฤติกร รมและตัว

แปรในการเล่นการพนันนั้นมีผลมาตั้งแต่สมัยเมื่อมนุษย์เรายังเด็ก กล่าวคือตัวเรามักจะคุ้นชินกับการใช้

ชีวิตและการเล่น เด็ก ๆ ไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการพนันเฉกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่แต่ชีวิตประจ าวัน

ของเด็กจะเป็นตัวก่อให้เกิดนิสัยการเล่นพนันติดตัวโดยไม่รู้ตัว เช่น การเล่นแบบแบ่งพรรคแบ่งพวก การ

เล่นแบบแข่งขันเอาชนะ การเล่นแบบเสี่ยงดวง (บิงโก, โยนลูกหิน) และนอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ให้เด็ก 

ๆ ได้เล่นและเรียนรู้ เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับการพนัน การเสี่ยงโชคผ่านสื่อ ผ่านชุมชนรอบข้างที่ผู้ใหญ่

ปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ทักจะท าให้เด็กจดจ าและอาจจะสร้างสมประสบการณ์ด้านการพนันเพ่ิมขึ้นได้ 

 อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่าอิทธิพลของเพ่ือนสนิทมักจะเป็นตัวแปรส าคัญต่อพฤติกรรมการพนันใน

วัยเด็ก เนื่องจากช่วงเวลาของเด็กมักจะให้ความส าคัญกับการเล่นและการคบหาสมาคมกับเพ่ือน ๆ ดังนั้น

หากเพ่ือน ๆ มีประสบการณ์ด้านการพนันอาจจะด้วยตัวเองหรือคนรอบข้าง ก็มักจะส่งต่อไปถึงเด็กอีก

หลายคนได้ 
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 อีกหนึ่งชิ้นงานคือ หวยใต้ดิน-หวยบนดิน: พฤติกรรมการ บริโภคของคนไทย โดย เสาวณีย์ ไทย

รุ่งโรจน์ (2553) ได้ส ารวจกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,394 คน พบว่าผู้ชายมีพฤติกรรมการ

เล่นหวยมากกว่าผู้หญิงโดยกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อหวยบนดินมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อหวยบนดิน 502.73 

บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เล่นหวยใต้ดินมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อหวยใต้ดิน 1,347 บาทต่อเดือน 

เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มตัวอย่างที่นิยมเล่นหวยใต้ดินพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือเป็นผู้ใช้แรงงานมากที่สุด นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูง

กว่าปริญญาตรีไม่ค่อยเล่นหวยใต้ดินแต่คนที่มีการศึกษาสูงที่เล่นหวยมีรายจ่ายในการซื้อหวยมากกว่ากลุ่ม

อ่ืน ขณะที่มีร้อยละ 15 ของนักศึกษาที่เล่นหวยทั้งใต้ดินและบนดิน ส่วนที่ว่าการมีหวยบนดินสามารถ

ทดแทนหวยใต้ดินได้หรือไม่นั้น 

 จากการส ารวจของงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 44 ซื้อหวยใต้ดินลดลง โดย

มีเหตุผลคือ หวยใต้ดินหาซื้อยาก กลัวผิดกฎหมาย ต้องการถูกรางวัลแจ็กพอต และกลัวเจ้ามือเบี้ยว แต่ยัง

มีสวนหนึ่งคือ ร้อยละ 26 ที่ยังคงซื้อหวยใต้ดินเท้าเดิมและเพ่ิมขึ้น เหตุผลคือยังหาซื้อหวยใต้ดินได้สะดวก

กว่า หวยใต้ดินมีส่วนลดที่จูงใจ และใช้เครดิตหรือ “เงินเชื่อ” ซื้อได้จากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า หวยบน

ดินสามารถมาทดแทนหวยใต้ดินได้ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า รัฐบาลประสบความส าเร็จในแง่ที่สามารถน า

หวยบนดินมาทดแทนหวยใต้ดินได้เนื่องจากประชาชนหันมาซื้อหวยบนดินแทนหวยใต้ดิน โดยไม่ได้ลด

รายจ่ายอุปโภคบริโภคด้านอ่ืนลง ท าให้รัฐน าเงินนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบได้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งงานวิจัยชิ้นนี้

ตระหนักคือ จะท าอย่างไรกับกลุ่มคนที่ยังมีพฤติกรรมซื้อหวยใต้ดินอยู่ เช่น คนที่มีรายได้ต่ า มีการศึกษา

น้อย เป็นผู้สูงอายุ มีอาชีพรับจ้างหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน เพราะเมื่อเทียบกันแล้ว จากผลการศึกษาและ

สรุปผลพบว่า การซื้อหวยใต้ดินยังคงมีความยืดหยุ่นมากกว่าหวยบนดิน  

 นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมที่สามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวและปัจจัยที่ประเทศไทยยังไม่พร้อม

ส าหรับเปิดคาสิโน โดยวรรณกรรมชิ้นนี้สามารถน ามาเพ่ิมเติมในงานศึกษาได้ นั้นก็คือ ธุรกิจการพนัน 

ของ รติมา คชนันทน์ (2557) ในปัจจุบันการพนันยังไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาทาง

สังคมนานาประการขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินจากการติดการพนัน ปัญญาหาครอบครัว หรือ ปัญหา

อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่บางประเทศก็ต้องการให้มีการ พนันเพ่ือผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจของประเทศ เป็นการสร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในประเทศอีกทาง หนึ่ง สาหรับประเทศไทย

นั้นแม้ว่าจะยังไม่มีสถานกาสิโนที่ถูกกฎหมาย แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีทั่วไปว่า ยังคงมี การลักลอบเปิดบ่อน 



33 
 

 
 

รวมถึงการไปใช้บริการบ่อนตามแนวชายแดนรอบประเทศ อย่างไรก็ตาม สามารถสรุป ได้เป็นข้อสังเกต

หลายประการเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในเรื่องของการพนัน 

 อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้น าประเทศบางท่านมีแนวคิดว่าการน าผลประโยชน์ที่ได้จากการ

พนัน ที่ถูกกฎหมายเหล่านี้มาจัดสรรโดยรัฐจึงเป็นแนวทางที่น่าจะดีกว่าการปล่อยให้ผลประโยชน์ดังกล่าว

ไปตกอยู่ ในมือของคนบางคน กลุ่มคนบางกลุ่มหรือรั่วไหลไปยังนอกประเทศ ซึ่งในประเทศที่มีสถาน

กาสิโนถูก กฎหมายดังกล่าวก็มิได้ประสบปัญหาอาชญากรรม หรือปัญหาทางสังคมมากไปกว่าในประเทศ

ที่ไม่มี ดังนั้น นโยบายการสร้างสถานกาสิโนหรือสถานบันเทิงแบบครบวงจรจึงมักถูกหยิบยกขึ้นมาเพ่ือ

เป็นมาตรการ สนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ อาทิเช่น การท่องเที่ยว 

การจ้างแรงงาน ฯลฯ มากกว่าการทาให้การพนันเสรีเป็นนโยบายเพ่ือหารายได้เข้าสู่รัฐโดยตรง ทั้งนี้ไม่

ควรสนับสนุนให้คน ไทยเข้ามาเล่น หรือถ้าจะเข้ามาเล่นอาจจะต้องมีการเก็บอัตราค่าเข้า หรือตั๋วรายปีใน

ราคาที่ค่อนข้างสูง และ จ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุมเข้มงวด ในส่วนของสถานที่ตั้งของบ่อนกาสิโนที่ถูก

กฎหมาย ก็ควรที่จะตั้งห่างห่างไกลจากชุมชนเมือง และควรเป็นสถานที่เฉพาะที่อยู่ห่างไกล มีความ

เหมาะสมและสามารถส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ท้องถิ่นละแวกนั้น 

ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมถึงการจ้างงานมากขึ้น ถือเป็น

การสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ขณะเดียวกัน กฎหมายว่าด้วยการพนันที่บังคับใช้อยู่จาเป็นต้องได้รับ

การปรับปรุงแก้ไขให้ทันกับยุคสมัย ปัจจุบัน โดยการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือปราบปรามจับกุมการเล่นพนัน

ต้องเข้มงวดจริงจัง อีกทั้งควรเพ่ิม บทลงโทษกับผู้เล่นการพนันให้มากขึ้นเพ่ือเป็นให้เกิดความเชื่อมั่น

ดังกล่าว นอกจากนั้น จากข้อเสนอของ การสนทนากลุ่ม ในรายงานการวิจัยของ รัตพงษ์ สอนสุภาพ 

(2555) เรื่อง บ่อนพนันตามแนวชายแดน ผลกระทบและการจัดการความเห็นส่วนใหญ่ของผู้เข้าประชุม 

ได้ให้ความเห็นว่า ควรใช้วิธีเปิดประมูลให้ ภาคเอกชนดาเนินการแทน โดยรัฐจะต้องก าหนดเกณฑ์สอง

สามประการ เช่น อัตราผลตอบแทนที่จ่ายให้รัฐ มาตรการป้องกันเชิงสังคม และการเลือกสถานที่ตั้งห่าง

จากชุมชนเพื่อสร้างอุปสรรคและคัดกรองคนเข้าไป เล่น เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกลุ่มคนไทยที่

มีฐานะและชอบเล่นการพนัน อย่างไรก็ตาม ข้อกังวล หากมีการอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนโดยเสรีก็คือ 

ความโปร่งใส (Transparency) และความรับผิดชอบ (Accountability) ของนักการเมืองและนักธุรกิจที่

ได้รับสัมปทานที่มีต่อสังคมโดยรวม 
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 บ่อนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกไทย-กัมพูชา : ผลกระทบและการจัดการของชุมชน

ชายแดน โดย นักรบ เถียรอ่ า (2560) ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากบ่อนคาสิโน ชายแดนภาค

ตะวันออกที่มีต่อชุมชนในเขตชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ของชุมชนชายแดน ต .ป่าไร่ อ.

อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย ส่วนชุมชนชายแดน อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 

และ ชุมชนชายแดน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย กล่าวคือ คาสิโน

ชายแดนก่อใหเ้กิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวตามมา การมอมเมาประชาชนจนลุ่มหลงไม่ไปประกอบ

อาชีพตามปกติ เกิดปัญหายาเสพติดมากขึ้น การขัดกับหลักศาสนา ช่องทางให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นใน

วงราชการมากขึ้น การสนับสนุนให้ ประชาชนใช้เวลาว่างไปในทางที่ผิด การยั่วยุให้เด็กและเยาวชน

ประพฤติตนไปในทางที่เสื่อมเสียขึ้น การส่งเสริมให้ประชาชนหันไปประกอบอาชีพในทางไม่สุจริตเพ่ิมมาก

ขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดปราบปรามโจรผู้ร้ายได้มากข้ึนและบ่อนคาสิโน

ชายแดน สามารถลดปัญหาการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศได้ 

 ขณะที่กลไกของชุมชนในการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบ่อนคาสิโนชายแดน ภาคตะวันออก

ที่มีต่อชุมชนในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา ของชุมชนชายแดน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชุมชน

ชายแดน อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี และชุมชนชายแดน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด อยู่ในระดับเห็น

ด้วย ซึ่งทั้งสามพ้ืนที่มีความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือการแสดงตัวอย่างของชุมชนที่เจ้าไปเกี่ยวข้องกับ

บ่อนคาสิโน บทบาทของสถานศึกษา บทบาทของผู้น าชุมชน การสร้างเครือข่ายบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน การใช้มาตรการทางกฎหมาย และ การใช้

ความเชื่อทางศาสนา ขณะที่มาตรการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการผลกระทบ คือ 1) มาตรการด้าน

กฎหมาย 2) มาตรการด้านเศรษฐกิจ และ 3) มาตรการด้านสังคม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งสามหัวข้อพบประเด็นที่น่าสนใจหลากหลาย และน่าเสียใจที่

เหตุผลของการเกิดปัญหาต่าง ๆ กลับยังกลายเป็นปัจจัยเดิมไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ งานวรรณกรรมคน

ชายขอบ ได้เล่าเรื่องของกลุ่มคนขนาดเล็กในสังคม ถูกผลัดดันของจากพ้ืนที่เดิมที่ตนเคยอยู่ ด้วยวิธีต่าง ๆ 

ที่แฝงไปอ านาจของความเป็นคนกลุ่มใหญ่กว่า ด้วยเหตุของอ านาจนี้เอง คนชายขอบ จึงไม่มีสิทธิที่จะต่อสู้

ให้กับตนเองเท่าไหร่นัก และข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนกลายเป็นคนชายขอบ พวกเขาไม่ได้กลายเป็น 

แต่พวกได้ถูกท าให้กลายเป็นจากสังคมเสียมากกว่า ที่ก าหนดความเป็นตัวตนของเขาเอาไว้ เช่นเดียวกัน 

วรรณกรรมเรื่องของตัวตน สังคมยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ก าหนดให้พฤติกรรมของกลุ่มคนหลายกลุ่มต้อง
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แสดงออกมาเช่นไร ต้องปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ใน

ขณะเดียวกันก็ได้สูญเสียความเป็นตัวเราเองไปด้วย วรรณกรรมประเภทสุดท้ายคือ วรรณกรรมที่เกี่ยวกับ

การพนัน ถึงแม้งานวรรณกรรมในเรื่องของการพนันหลายเล่มจะไม่ได้กล่าวถึงการมีตัวตนของกลุ่มคนที่ถูก

เรียกว่าผีข้างบ่อนมากนัก แต่หลายชิ้นงานสามารถน ามาประกอบถึงแหล่งที่มาและประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

ของกลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เช่น ปัจจัยที่ท าให้ชื่นชอบการเล่นพนัน ฯลฯ 
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บทที่ 3 

ใครคือ “ผีข้างบ่อน” 

 งานศึกษาเรื่อง ตัวตนของผู้ที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน”: กรณีศึกษาบ่อนคาสิโนชายแดน ต าบล

ปอยเปต อ าเภอโอวจโรว จังหวัดปันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นงานศึกษาที่ต้องการท าความ

เข้าใจบริบทและตัวตนของ “ผีข้างบ่อน” ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้ก็กล่าวถึงความเป็นมาและปัจจัยใดของพ้ืนที่

คาสิโนชายแดน และมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 3.1 การพนันและคาสิโนยุคแรก 

 3.2 การพนันและบ่อนพนันในไทย 

 3.3 คาสิโนชายแดน ประเทศไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 3.4 ใครคือ “ผีข้างบ่อน” 

3.1 อุตสาหกรรมการพนันและคาสิโนยุคแรก 

 “พนัน” หรือการพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการ

เสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเลียด เป็นต้น การ

พนันเป็นการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงร่วมกันท าการเสี่ยงโชคเอาจากทรัพย์สินที่ตนน ามารวม

ร่วมกันเพ่ือพนันกัน และยังเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งที่ท าให้ประชาชนมัวเมาในการเสี่ยงโชค ซึ่งอาจท าให้

ครอบครัวของผู้เล่นได้รับความเดือดร้อน และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบถึง

ความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม เศรษฐกิจ และศีลธรรมอันดีของประชาชน  

  “คาสิโน” เป็นภาษาอิตาเลียนต้นก าเนิดค าว่า “คาซ่า” หมายถึง บ้านชนบทขนาดเล็กวิลล่าฤดู

ร้อน หรือ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ค านี้เปลี่ยนไปเพ่ืออ้างถึงอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือความบันเทิง โดยปกติ

แล้วจะพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังใหญ่ของอิตาลี หรือพระราชวัง คาสิโนถูกใช้เพ่ือเป็นเจ้าภาพจัด

งานปาร์ตี้ในเมืองซึ่งรวมถึงการเต้นร าดนตรีและการพนัน ไม่ทราบแหล่งที่มาของการพนัน คนได้รับการ
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 พนันทั่วโลกมานานหลายศตวรรษในแต่ละวัฒนธรรม ตั้งแต่ชาวจีนยุคต้นถึงชาวกรีกโบราณ จา

กนโปเลียนถึงซีซาร์และสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ แห่งอังกฤษ เพราะการปฏิบัติทางสังคมทั้งหมดของ

พวกเขานั้นเกี่ยวข้องกับการพนันทั้งสิ้น 

 อุตสาหกรรมการพนันในสมัยปัจจุบัน มีจุดเริ่มต้นมาจากการขยับขยายของสถานการณ์คาสิโนใน

ทวีปยุโรป โดยต้นแบบของคาสิโนในยุโรปนั้นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสคือ มอนติคาร์โล คาสิโนแห่งนี้ 

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2408 โดยความอุปถัมป์ของเจ้าชายชาลส์ที่ 3 แห่งโมนาโค มอนติคาร์โลเป็นเมือง

ปลอดภาษี เป็นศูนย์กลางการเงินและการท่องเที่ยว และเป็นที่ตั้งของคาสิโนที่คลาสสิคที่สุด ลักษณะของ

คาสิโนจะคล้ายคลึงกับพระราชวังที่งดงาม นอกจากห้องส าหรับเล่นพนันแล้ว ยังมีโรงละคร โรงแสดงโอ

เปรา รวมไปถึงสโมสรเกี่ยวกับกีฬา บรรดาสมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นระดับมหาเศรษฐีหรือเหล่าราชวงศ์ใน

ทวีปยุโรป ในระยะเริ่มก่อตั้งคาสิโนนั้น เจ้าผู้ปกครองนครทั้งหลายในยุโรปเล่นพนันกันมาก ถึงขนาดเดิม

พันกันด้วยดินแดนที่ตนเองปกครอง ต่อมาคาสิโนแห่งนี้ได้ถูกโอนไปให้รัฐบาลโมนาโครับผิดชอบทั้งหมดใน

ปี พ.ศ. 2510 และท ารายได้ให้แก่รัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ท้ังหมดของแต่ละปี คาสิโนแห่ง

นี้มีชื่อเต็มว่า Le Casino de Monte Carlo ในขณะเดียวกันดินแดนตะวันตกได้มีการต่อตั้งสถานคาสิโน

ขึ้นอย่างกว้างขวางตามแนวชายฝั่งแม่น้ ามิสซิสซิปปี้ รัฐนิวออลีน ต่อมาปี พ.ศ. 2473 มีการสร้างเขื่อนฮู

เวอร์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและชลประทาน การก่อสร้างครั้งนั้นได้ท าให้เศรษฐกิจของเมืองคึกคักมากขึ้น 

เกิดเมืองลาสเวกัสในปี พ.ศ. 2489 และได้มีการก่อสร้างคาสิโนขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อว่าโรงแรมฟรามังโก โดย

Benjamin Bugsy siegel และ กลุ่มเพ่ือนอาชญากร  หลังจากนั้นไม่นานธุรกิจคาสิโนก็ขยับขยายตัว 

จนกระท่ังมาถึงทวีปเอเชีย 

 การขยายตังของอุตสาหกรรมการพนันพ้ืนที่ทวีปเอเชียได้ปรากฏอย่างชัดเจนที่ประเทศมาเก๊า ซึ่ง

เป็นดินแดนอดีตอาณานิคมของโปรตุเกส แต่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลจีน มีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายเหี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันเช่นกัน โดยให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการจ านวน 3 

ราย จากเดิมที่เคยผูกขาดแก่นายสแตนลีย์ โฮ มากกว่า 40 ปี ในนามสถานคาสิโนชื่อดังว่า “ลิสบัว” 

(Lisboa hotel-casino) การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาร่วมประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

คาสิโนในมาเก๊า มีผลในด้านการน าเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศอย่างมหาศาล โดยผู้ประกอบการราย

ใหม่ 3 ราย ได้แก่ กลุ่มขอฃนายสตีฟ วินน์ (Steve Wynn) ราชาสถานการพนันแห่งลาสเวกัส แซนด์ 
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(LasVegas Sands) และกลุ่มของนายสแตนลีย์ โฮ (Stanley Ho) ผู้ประกอบการรายเดิม (สมาคม

รัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2545 : 131) 

 กรณีกลุ่มของนายสตีฟ วินน์ ได้รับสัมปทาน 20 ปี ซึ่งเขาต้องลงทุนก่อสร้างสถานตากอากาศ 

สถานคาสิโนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในวงเงิน 4,000 ล้านเหรียญมาเก๊าหรือเท่ากับ 512.8 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ภายในเวลา 7 ปี การก่อสร้างส่วนแรกแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2549 รัฐบาลท้องถิ่นที่ปกครองมา

เก๊าได้อนุมัติให้หลักการ ให้กลุ่มของนายสตีฟ วินน์ สามารถท าประโยชน์ในที่ดินจ านวน 6 แปลงใหญ่ ที่

ติดกับโรงแรมลิสบัว ทั้งนี้นายวินน์ จะต้องจ่ายเงินจ านวนร้อยละ 2.4 ของรายได้ เพ่ือสนับสนุนการ

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของมาเก๊า และร้อยละ 1.6 แก่หน่วยงานการกุศลของรัฐ (เพ่ิงอ้าง, 2545 : 131) 

 การเข้ามาของกลุ่มคาสิโนลาสเวลกัสในมาเก๊า จะน าสีสันและความบันเทิงในรูปแบบของ

ลาสเวกัสมาให้ชาวเอเชียได้สัมผัส ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาคาสิโนลิสบัวได้ผูกขาดการประกอบการแต่เพียง

ผู้เดียว จึงไม่มีการปรับปรุงด้านการบริการแก่ลูกค้าเท่าที่ควร โดยลูกค้าสถานคาสิโนในมาเก๊าส่วนใหญ่จะ

เป็นชาวฮ่องกง เนื่องจากมาเก๊าอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 64 กิโลเมตร ดังนั้นการเข้ามาของกลุ่มสถาน

คาสิโนลาสเวกัส เป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งสามารถมองได้ว่า ตลาดอุตสาหกรรมการพนันในเอเชียเป็น

ตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง เรื่องจากกลุ่มลูกค้าที่ เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มที่ยะมีก าลังซื้อ

สูงขึ้นเรื่อย ๆ และการเล่นการพนันก็เป็นนิสัยของชาวเอเชียเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ ในขณะที่นโยบายการ

เปิดเสรีสถานคาสิโนยังคงเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงไม่จบในประเทศภูมิภาคเอเชีย การลงทุนในดินแดนที่มี

นโยบายเปิดเสรีสถานคาสิโนของมาเก๊า จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของกลุ่มคาสิโนลาสเวกัส ในการดึงดูด

ลูกค้าจากทวีปเอเชียทั้งหมด (เพ่ิงอ้าง, 2545 : 132) 

3.2 การพนันในประเทศไทย 

 ถึงแม้ว่าการเล่นพนันในสังคมไทยจะไม่ปรากฏเป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มในสมัยใด 8 แต่

หลั กฐานปรากฏในจดหมายเหตุของมองสิ เออร์  เดอ ลาลู แบร์  (Morsieur De La Loubere) 

เอกอัครราชทูตพิเศษฝรั่งเศส สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์ ในพ.ศ.2230 ซึ่งหนังสือจดหมายเหตุของลาลูแบร์ถือได้ว่าเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศเล่มแรก

ที่บอกเล่าถึงประเทศไทย โดยลาลูแบร์ได้บันทึกไว้ว่า คนไทยนิยมเล่นการพนันกันมากถึงกับเสียหมดเนื้อ
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หมดตัวทีเดียว จนกระทั่งยอมขายตนหรือไม่ก็ขายบุตรธิดาของตนให้ตกไปเป็นทาสให้เจ้าหนี้เพ่ือช าระ

หนี้สิน ความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า (มร. เดอะ ลาลูแบร์ แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 2548: 161) 

 “ชาวสยามอยู่ข้างค่อนรักเล่นการพนันเสียเหลือเกิน จนถึงจะยอมผลาญตัวเองให้ฉิบหายได้ ทั้ง

เสียอิสรภาพชอบธรรมของตัวหนือลูกเต้าของตัวด้วยในเมืองนี้ ใครไม่มีเงินพอจะใช้เจ้าหนี้ได้ก็ต้องขาย

ลูกเต้าของตัวลงใช้หนี้สิน และถ้าแม้ถึงเช่นนี้แล้วก็ยังมิพอเพียง ตัวของตัวเองก็ต้องกลายตกเป็ นทาส

การละเล่นพนันที่ไทยรักเป็นที่สุดนั้น ๆ ก็คือ ติกแตก (Tric-trac) ชาวสยามเรียกว่าสะกา....” 

 นอกจากคนไทยนิยมเล่นสกาแล้ว ยังนิยมเล่นการพนันโดยใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ เช่น การไก่ชน 

เป็นต้น โดยผลการแพ้ชนะนั้นบางครั้งเกือบจะเอาชีวิตของไก่อีกข้างหนึ่งไป ท าให้พระเจ้าแผ่นดินทรงห้าม

และลงโทษเอากับผู้ฝ่าฝืนชนสัตว์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมนราธิปประพันธ์พงศ์, 2505 : 200) 

 การพนันมีบทบาทต่อสังคมไทยมาตลอด แต่ก็มีบางช่วงเวลาที่ถือเป็นยุคทองของการพนันนั้นคือ 

เมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2390 ได้มีการพนันจากจีนเข้ามาพร้อมกัน 3 ชนิด คือ ถั่ว โป และหวย โดยชาว

ไทยเรียกการเล่นถั่วโปว่า “เล่นเบี้ย” คือเรียกตามเงินที่ใช้เล่น มีลักษณะเป็นหอยเล็ก ๆ ใช้แทนเหรียญ 

และเรียกสถานที่เล่นถั่วโปว่า “บ่อนเบี้ย” สันนิษฐานกันว่า บ่อนเบี้ยเกิดข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลาย อาจ

เป็นสมัยพระเพทราชา พระเจ้าเสือ หรือพระเจ้าท้ายสระ องค์ใดองค์หนึ่งในช่วง พ.ศ. 2231 - 2275 ค าว่า 

“บ่อนเบี้ย” หมายถึงสถานที่เล่นถั่วโป โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาล และรัฐก็เก็บภาษีจากการเล่นนี้ เรียก

ภาษีนั้นว่า “อากร” รวมเรียกว่า “อากรบ่อนเบี้ย” ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับจัดการสัมปทานจัดการบ่อนเบี้ย

ให้รัฐ เรียกว่า “นายอากรบ่อนเบี้ย” ซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีน(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุ

ภาพ, 2465 : 8) 

 หลังจากนั้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2460 ได้ทรงมีประกาศว่า การเล่นการพนันเป็นสิ่งผิด

กฎหมาย ท าให้โรงบ่อนเบี้ยทั้งหลายถูกปิดตัวลงรอบพระนคร อย่าง ไรก็ตามการพนันที่ยังคงอยู่คู่

สังคมไทยมาโดยตลอด ท าให้ต่อมามีการแอบเปิดบ่อนการพนันขึ้นทั่วกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยไม่ได้

รับการบันทึกจากธุรกิจการพนันโลกว่า มีคาสิโนอยู่ในพ้ืนที่ เนื่องมาจากกฎหมายของประเทศถือว่าการ

พนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นค าว่า “บ่อนการพนัน” จึงแสดงถึงสถานที่ที่ผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันค า

ว่า “คาสิโน” จะหมายถึงสถานที่เล่นพนันถูกต้องตามกฎหมายก าหนด (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด ารงราชานุภาพ, 2465 : 39) 



40 
 

   
  

 จากที่ได้กล่าวไปว่า กฎหมายได้บัญญัติการเล่นพนันเป็นความผิด แต่คนไทยจ านวนมากก็ยังคง

เล่นการพนันเพ่ือความสนุกสนานและผ่อนคลายจากชีวิต ประกอบกับการเล่นพนันกับคนไทยเป็นสิ่งที่อยู่

คู่กันมานาน ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่ในสังคมไทยยังคงมีการลักลอบเล่นการพนันอยู่บ้างเช่น การเล่นไพ่ 

ไฮโล ก าถั่ว น้ าเต้าปูปลา จามชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้าน

ทั่วไป วงเงินในการเล่นจะไม่มากนัก หรือเล่นพนันในสถานการพนันใหญ่ จากสถิติตัวเลขสถานพนันใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่รวบรวมโดยกองบัญชาการต ารวจนครบาล (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 2543 : 

135-137) ระบุไว้ว่า ในกรุงเทพมหานครมีสถานการพนันขนาดเล็กจ าพวก วงไพ่ หวย การพนันพ้ืนบ้าน 

อยู่ราว 300 แห่ง และสถานพนันขนาดใหญ่ที่ให้บริการเช่น บาคาร่า ก าถั่ว มีประมาณ 5 แห่ง โดยแต่ละ

แห่งจะรองรับนักพนันได้ไม่ต่ ากว่า 100 คน และสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละวัน เช่น บ่อนประตูน้ า 

บ่อนเตาปูน บ่อนถวิลบางนา บ่อนพญานาค บ่อนเสี่ยเล้ง บ่อนฮ่ัวเต็ก บ่อนเวกัส (ประชาชื่น) บ่อนเจ๊นวล 

บ่อนบางพลัด แต่ปัจจุบันทุกบ่อนถูกปิดตัวลงแล้ว (สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย , 2545 : 138) 

ดังนั้นเมื่อบ่อนการพนันถูกปิดตัวลง เหล่าบรรดานักพนันจึงเดินทางไปเล่นการพนันยังคาสิโนขนาดใหญ่

บริเวณพ้ืนที่ชายแดนประเทศไทยตามจุดต่าง ๆ แทน  

3.3 คาสิโนชายแดน ประเทศไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 บริเวณคาสิโนชายแดนไทย – กัมพูชา ปัจจุบันมีจ านวนคาสิโนขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้คน

มากถึง 20 แห่งขึ้นไป โดยดินแดนทั้งหมดจะถูกเรียกว่า “คาสิโนปอยเปต” ค าว่าคาสิโนปอยเปตไม่ได้

หมายถึงสถานที่หรืออาคารเพียงอย่างเดียว ค านี้มีความหมายครอบคลุมไปถึง โรงแรม ร้านอาหาร 

ห้องพักให้เช่า สถานบันเทิง ฯลฯ ดังนั้นแล้วบริเวณคาสิโนปอยเปตจึงมีขนาดที่ใหญ่ เทียบเท่าพ้ืนที่เกือบ

หนึ่งต าบล ซึ่งแผนที่นี้จะแสดงถึงอาณาเขตของคาสิโนต่าง ๆ จะมีสัญลักษณ์เป็นกรอบสีแดง และอาคาร

ให้บริการคาสิโนออนไลน์ จะมีสัญลักษณ์เป็นกรอบสีฟ้า และจุดสีเหลืองบนแผนที่จะแสดงถึงจุดผ่านแดน

ระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา 
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          จุดผ่านแดนประเทศไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา 

          ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารคาสิโน 

 ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารคาสิโนออนไลน์ 

 

 

 

 

N 

ภาพที่ 1 แผนที่ประมาณการแสดงถึงท่ีตั้งและอาณาเขตของคาสิโนปอยเปต ต าบลปอยเปต อ าเภอโอวรโรว  

จังหวัดปันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ภาพโดย : พิมพ์นิภา ทวีเพชร์สกุล 

+ 
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 เหตุที่พ้ืนที่ต าบลปอยเปต มีจ านวนคาสิโนมากนั้น สืบเนื่องมาจากการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

ฮุน เซน ของกัมพูชา ได้มีการเปิดเผยแก่สาธารณะถึงสาเหตุที่บริเวณชายแดนของประเทศกัมพูชาถูกเติม

เต็มไปด้วยคาสิโนขนาดใหญ่ โรงแรมระดับห้าดาว และสถานบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยวที่

เดินทางมา “ส านักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ว่า นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของ กัมพูชา 

เปิดเผยต่อรัฐสภาต่อกรณีถูกพรรคฝ่ายค้านโจมตีว่าการที่รัฐบาลปล่อยให้มีการ สร้างคาสิโนถือเป็น

อันตรายต่อประเทศ ระบุว่าสาเหตุที่เขาอนุญาตให้มีการสร้างสถานคาสิโนหลายแห่งบริเวณพรมแดน ที่

จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ลับป้องกันการถูกรุกรานอาณาเขตจากชาติเพ่ือนบ้านโดยกล่าวว่า 

เขาไม่ชอบคาสิโนการพนัน แต่เป้าหมายสูงสุดของการไฟเขียวอนุมัติสร้างคาสิโนเหล่านี้ก็เพ่ือใช้สิ่งเหล่านี้

คุ้มครองพรมแดนของประเทศ เพราะปกติแล้วเครื่องหมายปักหลักพรมแดนอาจถอดกันได้ แต่ถ้าเป็น

โรงแรม ห้าดาวที่มีคาสิโนก็ไม่มีใครสามารถรื้อถอนได้ ”อย่าโง่ไปเลย” เขากล่าว และว่า “นี่พวกคุณบังคับ

ให้ผมเผยความลับนะ ทั้งที่เรื่องนี้ควรจะเป็นความลับในการป้องกันประเทศชาติ” (มติชนออนไลน์ 10 

สิงหาคม 2555 อ้างถึงใน กนกวรรณ มะโนรมย์ และ วัชรี ศรีค า, 2561 : 165 ) 

 การให้ความเห็นต่อรัฐสภากัมพูชาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในข่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออกระหว่างชายแดน รัฐชาติ อ านาจอธิปไตย และการพนัน การพนันในพ้ืนที่

ชายแดน มักเกิดจากเงื่อนไขส าคัญคือ การที่ประเทศหนึ่งมีนโยบาย และกฎหมายรองรับว่าคาสิโน หรือ

การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย (Legality) ขณะที่อีกประเทศหนึ่งก าหนดทั้งโดยนโยบายและกฎหมายว่าการ

พนันเป็นสิ่งต้องห้าม ผิดกฎหมาย ( Illegality) ท าให้พลเมืองในประเทศที่การพนันถือว่าเป็นสิ่งผิด

กฎหมายหลั่งไหลข้ามพรมแดนไปเล่นพนันในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีนโยบายให้การพนันเป็นสิ่งถูก

กฎหมาย และใช้เป็นกลไกการพัฒนาเพ่ือดึงเงินลงทุนและรายได้จากต่างประเทศ ในกรณีของภูมิภาค

อาเซียน (ภาคพ้ืนทวีป) ปัจจุบันมีคาสิโนจ านวนมากตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ชายแดนระหว่างประเทศที่มีความ

แตกต่างกันในนโยบายดังกล่าว 

 การพนันบนพ้ืนที่ชายแดนระหว่างประเทศที่มีเส้นพรมแดนติดกัน มักเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่

พรมแดนมีประวัติศาสตร์และความซับซ้อน และการเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นกับกระบวนการโลกาภิวัตน์ 

เงื่อนไขดังกล่าวมีส่วนประกอบสร้างให้พ้ืนที่พรมแดนกลายเป็น “พ้ืนที่พิเศษ” ที่ไม่เหมือนพ้ืนที่อ่ืนๆ เอ้ือ

ต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมคาสิโนในบริบทของการพัฒนาระดับภูมิภาค 1) พ้ืนที่ชายแดนมักกลายเป็น

พ้ืนที่ที่รัฐมีนโยบายผ่อนปรน หรือยกเว้นกฎระเบียบทางการค้าบางประการ หรือการลดภาษี เพ่ือกระตุ้น
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การค้าข้ามแดน 2) พ้ืนที่ชายแดนมีความยืดหยุ่นของการข้ามแดนทั้งคน สินค้า เงิน และข่าวสาร

วัฒนธรรม 3) ชายแดน คือพ้ืนที่ของการปะทะประสานระหว่าง ผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง และการ

สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ตลอดจากการ ด าเนินธุรกิจข้ามชาติของเครือข่ายต่างๆ ทั้ง

ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 4) พ้ืนที่ชายแดน เป็นจุดเชื่อมประสาน การผ่อนปรน และพ้ืนที่แห่งการ

ยกเว้นของอ านาจรัฐ โดยเฉพาะ ด้านการค้า การลงทุน  5) พ้ืนที่ชายแดนคือพ้ืนที่ที่มักมีการบริหาร

จัดการร่วมกันระหว่างสองรัฐเพ่ือรักษาสมดุลระหว่างอ านาจ การอ านวยความสะดวก และการควบคุมไป

พร้อมกันๆ (กนกวรรณ มะโนรมย์ และ วัชรี ศรีค า, 2561 : 166 ) 

 เมื่อพิจารณาถึงคาสิโนบนพ้ืนที่ชายแดนในเงื่อนไขดังกล่าว พื้นที่การพนันจึงมีแนวโน้มที่จะ

ก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมและองค์กรที่ก่อเกิดขึ้นจากธุรกิจการพนันข้ามชาติ ได้อย่างกว้างขวาง 

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นแหล่งที่สามารถรวบรวมผู้คนเข้าไว้ด้วยกันและเกิดการกระจายรายได้ หมุนเวียน

เม็ดเงิน ท าให้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่ดึงดูดใจของใครหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้าง

บ่อน” 

3.4 ใครคือ “ผีข้างบ่อน” 

 จากนิยามค าศัพท์ของงานชิ้นนี้ว่า กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในคาสิโน ชื่นชอบการเล่นพนัน โดยมีวิธีการ

หาเงินในรูปแบบต่าง ๆ แต่สังคมมองกลุ่มคนเหล่านี้ว่าไร้ตัวตนเปรียบเสมือน “ผี” เนื่องจากบ่อยครั้งที่

พวกเขาไม่ได้ครอบครองหนังสือเดินทางของตนเอง และรูปแบบวิธีการหาเงินจะมีลักษณะเกาะแกะ

บรรดานักพนัน และ บุคคลอื่น ๆ ดังนั้นเนื้อหาในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงการใช้ชีวิตของพวกเขาขณะที่อาศัย

อยู่บริเวณคาสิโนชายแดน โดยเป็นการอธิบายผ่านการลงภาคสนามมาท้ังสิ้น 

 3.4.1 สถานที่พักอาศัย 

 เนื่องจากว่าคาสิโนชายแดน ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นพ้ืนที่เสรีเปิดให้บริการ 24  ชั่วโมง ดังนั้น

แล้วผู้คนสามารถเดินทางเข้าออกคาสิโนได้ตลอดเวลา หรือจะสามารถอยู่ในคาสิโนไม่ออกมาภายนอกเลย

ก็ย่อมได้ จากการประมาณการคร่าว ๆ ของผู้ศึกษาผ่านการสังเกตการณ์พ้ืนที่คาสิโนชายแดน ต าบลปอย

เปต อ าเภอโอวจโรว จังหวัดปันเตียเมียนเจีย ราชอาณาจักกัมพูชา มีความคิดเห็นว่า จ านวนตัวเลขของ

ผู้คนที่เดินทางข้ามพรมแดนออกจากประเทศไทย มายังพ้ืนที่คาสิโนชายแห่งนี้ ประมาณการตัวเลข
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ประจ าวันอยู่ที่ 1,000 คนขึ้นไปต่อวัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักพนันที่เดินทางมากับบริษัทเหมาทัวร์คาสิโน 

นักพนันประจ าพ้ืนที่ นักท่องเที่ยว รวมไปถึงกลุ่มคนอ่ืน ๆ  ในทางกลับกัน ถึงแม้ว่าจ านวนคนที่เดินทาง

ข้ามพรมแดนจะมีจ านวนที่เยอะ แต่เมื่อถึงเวลาขาเข้าประเทศไทย กลับพบว่ามีจ านวนคนที่น้อยกว่าอย่าง

เห็นได้ชัด ซึ่งก าหนดเวลาการเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณชายแดน ต าบลบ้านคลองลึก 

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย และ ต าบลปอยเปต อ าเภอโอวจโรว จังหวัดปันเตีย

เมียนเจีย ราชอาณาจักรกัมพูชา คือ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. เมื่อเกินเวลาที่

ก าหนดแล้ว จะไม่สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้ ต้องรอให้ถึงเช้าของอีกวัน ดังนั้นบริเวณโดยรอบ

คาสิโนจะเติมไปด้วยอาคารห้องพัก โรงแรม ฯลฯ แต่ที่พักอาศัยส าหรับกลุ่มคน “ผีข้างบ่อน” จะมีด้วยกัน

อยู่สองประเภท นั้นก็คือ ที่พักชั่วคราว และท่ีพักประจ า 

 ที่พักชั่วคราว ค าว่า “ชั่วคราว” ในบริบทนี้จะไม่ได้กล่าวถึง การพักอาศัยเพียงหนึ่งหรือสองคืน 

หรือ พักอาศัยในลักษณะรูปแบบการเช่าห้องพัก  แต่ที่พักชั่วคราวของกลุ่มคน “ผีข้างบ่อน” จะหมายถึง

การงีบหลับ พักสายตา ตามจุดต่าง ๆ ภายในตัวอาคารของคาสิโน ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการพักผ่อนครั้งละ 

1 - 2 ชั่วโมงเท่านั้น คาสิโนขนาดใหญ่หลายแห่งต่างมีจุดบริการเก้าอ้ีตัวใหญ่ และชุดที่นั่งโซฟา เพื่อรองรับ

นักพนันที่ต้องการพักผ่อนแบบประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้น ห้ามนอนพักแบบเป็นกิจจะลักษณะ เนื่องจากว่า

จุดบริการชุดที่นั่งโซฟาเหล่านี้ จะถูกจัดไว้วางในมุมที่โปร่งโล่ง เช่น บริเวณด้านหน้าของคาสิโน บริเวณ

เคาท์เตอร์แลกเงิน และบริเวณเขตกั้นแบ่งโซนสนาม*ทรายและโซน VIP ดังนั้นการนอนหลับบริเวณ

เหล่านี้อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคาสิโนได้ นอกจากจุดบริการนี้แล้ว ยังมีที่พักชั่วคราวของบรรดา 

“ผีข้างบ่อน” ชื่นชอบในการงีบหลับเป็นที่สุด เนื่องมาจากมีความเป็นส่วนตัวมากกว่างีบ พักบริเวณโซฟา 

นั้นก็คือ การนอนหลับที่ตู้เกมสล็อต ตู้เกมประเภทนี้มีลักษณะเป็นตู้เกมและมีเก้าอ้ีพนักพิงหนึ่งตัวต่อหนึ่ง

ตู้ โดยจะใช้เวลาในการเล่นนานหรือไวนั้น ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้ใส่เงินเข้าไปในตู้ โดยขั้นต่ าของใส่เงินคือ 

100 บาท  (100 บาท ส าหรับเกมตู้สล็อต มีค่าเท่ากับ 10,000 บาทการพนัน จ านวนครั้งในการเล่นขึ้นอยู่

กับจ านวนเงินเดิมพันที่เราก าหนด โดยขั้นต่ าในการเดิมพนันคือครั้งละ 25 บาทการพนัน) ดังนั้นแล้วหาก

เงินในเกมตู้ยังไม่หมดก็สามารถแอบงีบหลับไปได้เรื่อย ๆ แต่กระนั้น การงีบหลับถือเป็นกฎบังคับของ

คาสิโนว่าห้ามกระท า เพราะจ านวนของผู้คนที่เดินทางเข้ามายังคาสิโนมีจ านวนมาก หากผู้ใดต้องการพัก 

แล้วเลือกที่จะไปงีบหลับยังตู้เกมสล็อต ก็จะถือเป็นการกีดกันผู้อ่ืนที่ต้องการจะเล่นเกมตู้นั้น ๆ นอกจากนี้

ยังเป็นอีกหนึ่งในการจัดระเบียบให้แก่คาสิโน ที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมาแอบอาศัย ในคาสิโนแบบถาวร 
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เจ้าหน้าที่ภายในคาสิโนจะทราบกันดีว่า หากพบเห็นผู้ใดงีบหลับเป็นเวลานานบริเวณเกมตู้สล็อต หรือจุด

บริการชุดเกาอ้ี โซฟา จะต้องรีบเข้าไปปลุกทันที เพราะถือเป็นกฎระเบียบบังคับ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่

เจ้าหน้าที่หลายคนที่เลือกที่จะปล่อยให้นักพนัน หรือกลุ่มคน “ผีข้างบ่อน” ได้งีบหลับพักผ่อนเป็น

เวลานานบ้างตามแต่ละโอกาส  

 “ผมทราบดีแหละว่า ถ้าเจอใครนอนหลับต้องรีบปลุกทันที มันดูไม่ดี แต่บางคนที่เขาอยู่มานานแล้ว 

พอจะรู้จักกัน ก็ปล่อยให้เขานอนบ้าง มันก็ไม่ได้เสียหายอะไร แต่ถ้านายมาต้องรีบปลุกทันที...” (เจ้าหน้าที่คาสโิน

แห่งหนึ่ง, 2562 : สัมภาษณ์) 

 ที่พักประจ า นอกจากการแอบงีบหลับตามจุดต่าง ๆ แล้ว ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่เช่าห้องพักอยู่ 

ทั้งนี้ห้องพักรายวัน และห้องพักรายเดือนจะมีบริการทั้งฝั่งประเทศไทย และประเทศกัมพูชา นักพนัน

หลายคนจะนิยมเช่าห้องพักฝั่งประเทศไทย เนื่องจากว่าตกดึกก็จะได้ข้ามพรมแดนกลับมาพักผ่อนได้เลย 

นอกจากนี้นักพนันหลายคนยังมีความคิดเห็นว่า หากพักฝั่งประเทศไทยจะสบายใจในเรื่องของความ

ปลอดภัยมากกว่า หรือถ้าอยากได้ความสะดวกสบายจริง ๆ จะนิยมเปิดห้องกับโรงแรมของทางคาสิโนเลย 

แต่กรณีเช่าห้องพักฝั่งประเทศไทย จะต้องเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของตัวตลอดเวลา เพราะการพั กฝั่ง

ประเทศไทยย่อมหมายความจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้นแล้วในกรณีของกลุ่มตน “ผีข้าง

บ่อน” ส่วนใหญ่จะเลือกเช่าห้องพักฝั่งกัมพูชามากกว่า ราคาห้องพักของประเทศกัมพูชามีหลายราคา

ขึ้นอยู่กับสิ่งอ านวยความสะดวกในนั้น หากเป็นรายวัน ห้องพัดลมพร้อมเครื่องท าน้ า อุ่น ราคาเริ่มต้นที่ 

250 บาท/วัน ห้องแอร์พร้อมเครื่องท าน้ าอุ่น ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท/วัน โดยทุกประเภทของห้องจะมี ตู้

เสื้อผ้า และ เตียงให้ ขณะเดียวกันห้องพักรายเดือน ห้องพัดลมเริ่มต้นที่ 3 ,000 บาท และห้องแอร์เริ่มต้น

ที่ 5,000 บาท ตามล าดับ 

 3.4.2 อาหารการกิน 

 สิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิตนั้นคือการท าให้ท้องของเราอ่ิมอยู่เสมอ สืบเนื่องจากการที่

กลุ่มคน “ผีข้างบ่อน” ไม่ได้มีรายได้ที่แน่นอนท าให้ความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตไม่มั่นคงตามไปด้วย แต่ถึง

กระนั้นเรื่องของอาหารกลับไม่เป็นที่น่าเป็นห่วงของพวกเขาเท่าไร เกือบทุกคาสิโนขนาดใหญ่จะมี

ห้องอาหาร โรงอาหาร ซุ้มอาหาร ฯลฯ คอยบริการให้กับลูกค้าและนักพนัน นอกจากนี้ประเภทของ
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อาหารที่ให้บริการยังมีให้เลือกจ านวนมาก อาทิ อาหารตักแบบบุฟเฟ่ต์ อาหารราคาย่อมเยา อาหาร

บริการฟรี และขนมและเครื่องดื่มบริการตนเอง 

 อาหารตักแบบบุฟเฟ่ต์ คือสามารถรับประทานอาหารได้ไม่อ้ันในหนึ่งรอบต่อหนึ่งวัน รอบเวลา

การรับประทานอาหารจะดังนี้ รอบเช้า 09.00-11.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 รอบเย็น 18.00-21.00 

น. และ รอบดึกที่จะมีบริการข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น กวยจั๊บ และ/หรือกระเพาะปลา ลักษณะของอาหาร

จะเป็นอาหารไทยทั่วไป มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ สลัด น้ าเต้าหู้ ฯลฯ เรียกได้ว่าอ่ิมท้องกันถ้วน

หน้า แต่การจะเข้าใช้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นี้จ าเป็นจะต้องมีตั๋วหรือคูปองเป็นบัตรผ่าน ตั๋วหรือคูปอง

อาหาร ส่วนใหญ่จะมีข้อก าหนดการในการได้รับนั้นก็คือ นักพนันจ าเป็นต้องแลกชิปตามจ านวนเงินที่

ก าหนดเช่น 2,000 บาท ได้ตั๋วอาหาร 10,000 ได้ตั๋วอาหารและสปา ฯลฯ ดังนั้นแล้วหากไม่มีเงินแลกได้

ตามจ านวนที่ก าหนดก็จะไม่ได้รับตั๋วอาหารเข้าไปใช้บริการ จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น “ผีข้างบ่อน” ไม่ได้มี

รายได้ที่แน่นอน ท าให้การใช้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร แต่พวกเขา

เหล่านี้มีกลุ่มของนักพนันที่รู้จักกันดีและช่วยเหลือกัน เมื่อนักพนันที่เขารู้จักท าการแลกเงินเป็นชิป หาก

วงเงินถึงตามที่ก าหนดจะได้รับตั๋วอาหารมาด้วย ทั้งนี้นักพนันส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้าไปใช้บริการ ดังนั้น

กลุ่มคนผีข้างบ่อนบางส่วนก็จะขอตั๋วห้องอาหารเหล่านี้ทดแทนเงิน หรือในกรณีที่รู้จักและสนิทสนมกับนัก

พนัน พวกเขาไม่จ าเป็นต้องเอ่ยปากขอแต่อย่างใด นักพนันทั้งหลายจะยัดใส่มือพวกเขาเอง บางครั้งพวก

เขาสามารถเอ่ยปากขอจากพนักงานแลกเงินตามจุดต่าง ๆ ได้เลย หากประพฤติตนดีและอาศัยมานานจน

เป็นที่รู้จักกันในคาสิโนนั้น ๆ นอกจากนี้ตั๋วอาหารยังได้มาจากนักพนันที่เป็นคณะทัวร์เดินทางมาจาก

กรุงเทพฯ หรือจังหวัดอ่ืน ๆ คณะทัวร์ที่เดินทางมาคาสิโนจะได้รับตั๋วอาหารทานฟรี 1 มื้อ ทั้งนี้คณะทัวร์

ส่วนใหญ่ที่มาจะมีลักษณะ มาเช้า-เย็นกลับ หรือค้างคืนเพียงแค่ 1 คืน ท าให้การท าความรู้จักต้องเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คณะทัวร์ไว้วางใจและอาจจะยอมยกตั๋วอาหารให้ 

 “พวกทัวร์ เขาตั้งใจมาเล่นอย่างเดียว ตั๋วอาหารเหลือตลอด ถ้าเจอขาประจ า คุ้นหน้ากัน ก็ไปทักทายได้

เลย เขาก็จะให้ตั๋วเรามาเอง เป็นที่รู้กัน ถ้าเจอขาจรไม่ค่อยได้มา ก็ต้องท าความรู้จักก่อน หลังจากนั้นก็พาเดิน

หรือแนะน าโซนเล่นดี ๆ ให้พวกเขา โต๊ะไหนแจ๊คพอตลงก็พาเขาไป บางคนเล่นได้ เขาก็จะให้เงินหรือตั๋วอาหาร

เรามาเป็นค่าตอบแทน เจ๊ากันไป แถมเรายังได้รู้จักคนเพิ่มอีกด้วย... ” (น้าเข้ม (นามสมมติ), 2562 : สัมภาษณ์) 
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 อาหารราคาย่อมเยา บางห้องอาหารของคาสิโนจะเป็นลักษณะเหมือนศูนย์อาหารตาม

ห้างสรรพสินค้า มีการแลกคูปองอาหารเพ่ือใช้แทนเงินสด กรณีนี้จะมีการก าหนดราคาการแจกคูปอง

อาหาร กล่าวคือ เมื่อนักพนันแลกชิปจ านวนที่ก าหนดก็จะได้รับคูปองอาหารที่สอดคล้องกับการแลกชิป 

เช่น 3,000 บาทจะได้รับคูปองอาหารฟรี 50 บาท 5,000 บาทจะได้รับคูปองอาหาร 150 บาท สามารถ

เข้าห้องอาหารได้ตลอดเวลาไม่จ ากัดรอบ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในบริเวณนี้จะมีให้เลือกหลากหลายกว่า

แบบบุฟเฟ่ต์ ทั้งร้านอาหารไทยเช่น ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู ฯลฯ ร้านอาหารนานาชาติเช่น 

พาสต้า พิซซ่า สเต็ก หมั่นโถว แหนมเนือง ฯลฯ ร้านน้ าผลไม้ น้ าอัดลม และร้านขนมหวานและน้ าแข็งไส 

เฉกเช่นเดียวกับห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ กลุ่มคนผีข้างบ่อนจะอาศัยการขอคูปองอาหารจากเหล่านักพนันที่

ตนเองรู้จัก หรือบางครั้งหากตนเองมีเงินก็จะน าเงินสดไปแลกชิปเพ่ือรับคูปองด้วยตนเอง  แต่เมื่อ

รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะท าการแลกชิปกลับคืนเป็นเงินสดไว้ใช้จ่ายในด้านอ่ืน หรือใช้ส าหรับ

รับประทานอาหารในครั้งถัดไป 

 อาหารบริการฟรี ในแต่ละวันคาสิโนบางแห่งจะจัดส ารับอาหารฟรีให้แก่นักพนันที่ใช้บริการใน

พ้ืนที่ของตน โดยการบริการอาหารฟรีจะถูกเรียกว่า “ข้าวต้มมื้อดึก” ช่วงเวลา 02.00-04.00 หรือบางวัน

อาจจะเป็นข้าวผัดตามแต่ละโอกาส กลุ่มคนผีข้างบ่อนจะทราบกันดีว่า คาสิโนแห่งไหนวันไหนจะมีการ

ให้บริการข้าวต้มมื้อดึก ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ก าหนด พวกเขาจะเดินทางไปยังคาสิโนแห่งนั้นเพ่ือรับประทาน

อาหาร เนื่องจากว่าคาสิโนทุกแห่งบนพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เสรี สามารถเดินทางเข้าออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ยังมีอาหารบริการฟรีอีกประเภทหนึ่งก็คือ สามารถสั่งอาหารได้จากพนักงานที่ให้บริการใน

คาสิโนได้เลย โดยมีข้อแม้ว่าเราจะต้องเข้านั่งหรือเริ่มเล่นการพนัน กล่าวคือ การเข้านั่งคือ การที่เราได้ลง

เงินพนันในเกมแต่ละเกมเช่น การเข้านั่งที่ตู้เกมตู้สล็อตจะต้องมีการหยอดเงินเข้าตู้เพ่ือเดิมพัน หรือการ

เข้านั่งเล่นบาคาร่าแล้วต้องมีการลงเงินพนันเพ่ือเริ่มเล่น ฯลฯ การเข้านั่งแบบนี้จะเปรียบเสมือนนักพนัน

หนึ่งคนก าลังเล่นพนันดังนั้น เราสามารถท่ีจะสั่งข้าวกับพนักงานได้เลยโดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง บรรดากลุ่ม

คนผีข้างบ่อน จะอาศัยการหยอดธนบัตรลงไปตามที่เครื่องก าหนด ดังนั้นแล้วเราก็สามารถสั่งอาหารได้

ทันที หลังจากนั้นก็จะสามารถนั่งเล่นไปเรื่อย ๆ จนพอใจหรือติดต่อขอรับเงินออกจากเครื่องนั้น ๆ แล้ว 

 นอกจากอาหารฟรีสั่งได้จากพนักงานแล้ว ยังมีขนมและน้ าบริการฟรี ประเภทของขนมมีความ

หลากหลายตามแต่ละคาสิโนจะบริการให้เช่น ขนมขาไก่ ขนมปังกรอบไส้แยมสับปะรด ขนมปังกรอบไส้

ครีม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ เครื่องดื่มที่ให้บริการก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิ ชามะนาว น้ าอัดลม 
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น้ าเปล่า น้ าส้ม ชาด า ชาจีน กาแฟ เบียร์ ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้จะถูกจัดวางไว้ตามมุมต่าง ๆ ของคาสิโน ขนม

จะท าการใส่โหลใส เครื่องดื่มจะท าการใส่เหยือกและมีการติดป้ายบอกว่า แต่ละเหยือกบรรจุเครื่องอะไรไว้ 

บริเวณข้าง ๆ จะมีจานขนาดเล็ก ช้อน-ส้อม แก้วน้ า และกระติกน้ าแข็งไว้บริการให้แก่นักพนันและคน

ทั่วไปสามารถบริการได้ด้วยตนเอง 

  

 3.4.3 รายได้และการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 “ผีข้างบ่อน” เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่กับคาสิโนและการพนัน แน่นอนว่ารายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก

การเล่นพนัน หากเป็นนักพนันทั่วไป หรือนักพนันมือใหม่ เมื่อจ านวนเงินทุนหมดลงก็จะเดินทางกลับไป

ท างานเพ่ือน าเงินก้อนใหม่กลับมาเล่น แต่คนที่อาศัยอยู่ที่คาสิโนเป็นประจ าและไม่สามารถเดินทางกลับ

ประเทศไทยได้ จะมีช่องทางการหารายได้เพ่ือน ามาเลี้ยงตนเองที่หลากหลายเช่นกัน อาทิ คนเชียร์ คนตัด

ไพ่ ปิดไพ่ การจ าน า วิ่งของ และขายบริการด้านอื่น ๆ 

 คนเชียร์ คือ การที่รู้จักมักคุ้นกับใครแล้วเราต้องการที่อยากจะให้คนเล่นผู้นั้นได้เงินจากคาสิโน

เยอะ เราจะเข้าไปช่วยเชียร์ให้ไพ่หรือผลออกมาตามที่นักพนันต้องการ การเชียร์มีลักษณะง่าย ๆ ไม่

ซับซ้อนเหมือนเชียร์นักกีฬา หากผู้ที่ถูกเชียร์ชนะผลตามที่ตนต้องการ อาจจะมีการแบ่งปันเงินเล็ก ๆ น้อย 

ๆ 100 บาท หรือ 300 บาท ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่นักพนันได้รับ ให้กับผู้ที่มาคอยเชียร์ตน วิธีการหาเงิน

เช่นนี้ถือเป็นวิธียอดฮิตที่สุดเพราะ ไม่ต้องลงแรงกายอะไร ขอเพียงแค่รู้จักกับนักพนันท่านนั้น ๆ พอ 

นอกจากนี้ช่องทางหาเงินที่ง่ายไม่แพ้กันก็คือ การตัดไพ่และการเปิดไพ่ การตัดไพ่และการเปิดไพ่จะถือเป็น

เคล็ดลับของนักพนันหลายคน หากวันไหนถ้าดวงของนักพนันไม่ดีพอที่จะสามารถน าเงินจากคาสิโนกลับ

บ้านได้ พวกเขาจะอาสาคนที่อยู่ในคาสิโน (ผีข้างบ่อน) ที่รู้จักกันให้มาตัดไพ่ให้เพ่ือเป็นการเปลี่ยนมือ หรือ

เปลี่ยนดวงจับไพ่ หรือในกรณีที่ต้องเปิดโต๊ะใหม่ แล้วประจวบกับมือวันนั้นไม่เฮงพอ ก็จะไหว้วานคนเดิม

ให้มาเปิดไพ่เป็นคนแรก กล่าวคือ เป็นคนแรกท่ีจะต้องลงเงินเดิมพัน หากกลุ่มคน “ผีข้างบ่อน” จับไพ่แล้ว 

บรรดานักพนันมารับช่วงต่อแล้วเฮง พวกเขาก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นกัน 

 การจ าน า ร้อยละ 99 ของคาสิโนจะมีบริการห้องรับฝากจ าน าเพ่ือความสะดวกแก่นักพนัน ค่า

แลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่น าไปจ าน า สินค้าส่วนใหญ่ที่นิยมน ามาจ าน าคือ โทรศัพท์ และ 
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หนังสือเดินทาง มูลค่าของหนังสือเดินทางเริ่มตั้งแต่ 2,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของหนังสือเดินทางเป็น

ใคร โดยการเก็บดอกเบี้ยจะไม่สูงมาก เช่น ดอกเบี้ยวันละ 50 ส่วนมากคนที่อาศัยอยู่บริเวณคาสิโน

ชายแดน จะนิยมจ าน าหนังสือเดินทาง เนื่องจากว่าอายุของการพ านักที่ประเทศกัมพูชา หากเป็นกรณีของ

เดินทางมาคาสิโน จะมีเวลารวมทั้งสิ้น 14 วัน ดังนั้นแล้ว พวกเขาบางส่วนเลือกท่ีจะจ าน าหนังสือเดินทาง

ก่อนเป็นการท าทุนให้ตนเอง เพ่ือสามารถน าไปต่อยอดเงินการเล่นพนันได้ และอาศัยการจ่ายดอกเบี้ยวัน

ละ 50 บาทแทน แต่เมื่อครบจ านวนวัน ก็ต้องไปไถ่หนังสือเดินทางออกมา เพ่ือเดินทางกลับไปยังประเทศ

ไทยแล้วค่อยเดินทางกลับเข้ามาใหม่วนเป็นวัฏจักร ส่วนมากผีข้างบ่อนหลายคนมีเงินเก็บสะสมพอที่จะส่ง

ให้ครอบครัวได้ เมื่อไถ่หนังสือเดินทางออกมาแล้ว แต่ส่วนไม่น้อยเลยที่ไม่มีเงินพอจะน าไปไถ่หนังสือ

เดินทางของตนออกมา และต้องคอยบ่ายเบี่ยงเจ้าหน้าที่หากมีการขอตรวจค้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพวก

เขาจะไม่มีเงินไปไถ่หนังสือเดินทางคืน ท้ายที่สุดแล้วหนทางการหาเงินอ่ืน ๆ ก็จะท าให้พวกเขาเอาหนังสือ

เดินทางออกมาได้อย่างส าเร็จและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร 

 การวิ่งของและการบริการด้านอ่ืน ๆ  การวิ่งของเปรียบเสมือนการเป็นเด็กส่งพัสดุให้แก่นักพนัน 

หากบรรดานักพนันต้องการสิ่งใด พวกเขาจะไหว้วานให้กลุ่มคนเหล่านี้ไปจัดการหามาให้ โดยมีเงินเป็น

ค่าตอบแทน ส่วนใหญ่สิ่งของที่เด็กวิ่งของรับก็จ าพวก บุหรี่ เบียร์ ขนมตัก น้ าตัก แลกชิป ค่าตอบแทนก็

แล้วแต่ความสนิทสนมที่มีต่อกัน ไม่ได้มีการก าหนดขั้นต่ า หลายครั้งที่ผีข้างบ่อนบางคนจะวิ่งของให้ฟรี 

นอกจากวิ่งของในคาสิโนแล้วยังมีการวิ่งของหรือหิ้วของข้ามพรมแดนเช่นกัน กล่าวคือพ้ืนที่คาสิโน

ชายแดนแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ปลอดภาษี ท าให้บุหรี่ แอลกอฮอล์ และสินค้าอ่ืน ๆ มีราคาท่ีถูกลง แต่มีข้อบังคับ

ในการซื้อกลับมายังประเทศไทยคือ บุหรี่สามารถซื้อกลับได้แค่ 1 คอตตอน (1 คอตตอน ประกอบด้วย

บุหรี่ 10 ซอง) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินจ านวนลิตรที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการซื้อกลับ แล้วน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อ ดังนั้นแล้วหากนักพนันคนใดต้องการจ านวนสินค้าปลอดภาษีเหล่านี้ในปริมาณที่

เกินก าหนด พวกเขาจะใช้บริการกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณคาสิโนให้ช่วยหิ้วของกลับมายังประเทศไทยให้ 

ค่าตอบแทนขึ้นอยู่ที่ตกลงกันอย่างไร การบริการด้านอ่ืน ๆ  ที่ท าเงิน เช่น การนวด และการขายบริการ

ทางเพศ  

 จากการใช้ชีวิตเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณคาสิโน

ชายแดนกับกลุ่มคนอ่ืน ๆ จะมีลักษณะที่พ่ึงพาอาศัยกัน ยังไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกัน

ภายในคาสิโน ดังนั้นแล้วพ้ืนที่ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนชุมชนแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยผู้คนเดินทางมาจากหลาย
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เหตุผลและความต้องการที่แตกต่างกันมารวมอยู่ตรงนี้ เกิดการปรับตัว การมองหาช่องทางการสร้าง

รายได้ให้ตนเอง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงทัศนคติที่เปลี่ยนไปได้หากสองฝ่ายทั้งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณคาสิโน

ชายแดน และกลุ่มนักพนันมีความเข้าใจในบริบทซึ่งกันและกัน ดังนั้นแล้วจากการปรับตัวและการใช้ชีวิต

ของผีข้างบ่อน ส่วนหนึ่งจะถูกน ามาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดตัวตนของพวกเขาได้ในล าดับถัดไป 

 

3.4.4 ภาพตัวอย่างของสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จากการวาดภาพเลียนแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างบัตรคูปองอาหาร 

ภาพโดย : พิมพ์นิภา ทวีเพชร์สกุล 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรถรับส่งภายในพื้นท่ีคาสิโนชายแดนปอยเปตของแต่ละคาสิโน 

ภาพโดย : พิมพ์นิภา ทวีเพชร์สกุล 
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ภาพที่ 5 ขวดโหลที่บรรจุไปด้วยขนม เรียงจากซ้ายไปขวาได้แก่  

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วปากอ้าอบเกลือ ขนมขาไก่ และขนมพายสับปะรด 

 ภาพโดย : พิมพ์นิภา ทวีเพชร์สกุล 

ภาพที่ 4 ตู้สล็อต หรือตู้เกมกดที่ผีข้างบ่อนชอบงีบหลับ 

 ภาพโดย : พิมพ์นิภา ทวีเพชร์สกุล 
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บทที่ 4  

ตัวตนผ่านการเล่าเรื่องของ “ผีข้างบ่อน” 

 ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” ผ่านการเล่าเรื่องราว

การด ารงชีวิตในแต่ละช่วงวัย โดยผู้ศึกษาได้แบ่งช่วงวัยต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วงดังนี้ ช่วงวัยโดยทั่วไป ช่วง

วัยชีวิตที่พลิกผัน และช่วงวัยที่ด ารงอยู่ยังคาสิโนชายแดนปอยเปต อีกทั้งยังน าเสนอที่ทัศนคติต่อการให้

ความหมายในตัวตนของการที่บ่อยครั้งมักจะถูกเรียกว่าพวกเตร็ดเตร่ พวกพนันร่อน ผีข้างบ่อน รวมไปถึง

ค าเรียกอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มคนเหล่านี้รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้

สัมภาษณ์กลุ่มคนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่คาสิโนชายแดนแห่งนี้ถึงทัศนคติที่มีต่อกลุ่มคนข้างต้น เพ่ือให้

เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างไปจากการให้ความหมายในตัวเอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มของนั ก

พนัน 9 ท่าน และกลุ่มของพนักงานของคาสิโน 3 ท่าน โดยผู้คนให้สัมภาษณ์ทุกท่านจะใช้นามสมมติทั้งสิ้น 

ดังนี้ 

 4.1 เรื่องราวการใช้ชีวิตของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” 

 4.2 มุมมองของกลุ่มคนโดยรอบที่มีต่อ “ผีข้างบ่อน” 

 

4.1 เรื่องราวการใช้ชีวิตของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” 

 ในแต่ละจังหวะชีวิตของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” นั้นมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ

การตัดสินใจและเลือกเส้นทางของแต่ละบุคคล แต่ถึงกระนั้น กลุ่มคนเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่สอง

ประการ ที่ท าให้พวกเขาเหล่านั้นเลือกที่จะเดินทางมายังคาสิโนชายแดนปอยเปต และกลายเป็นกลุ่มคนที่

อาศัยอยู่บนพ้ืนที่แห่งนั้น ซึ่งเริ่มจากการอาศัยอยู่เป็นรายอาทิตย์สู่เป็นรายเดือน และหลายท่านที่ขยับ

ขยายเป็นรายปี หากไม่มีธุระจ าเป็น หรือต่อวีซ่า ท าให้น้อยครั้งที่จะไม่เดินทางกลับมายังประเทศไทยเลย 

ซึ่งประการที่คล้ายคลึงกันทั้งสองอย่างนี้ก็คือ “เงิน” และ “การพนัน”  



53 
 

 
 

  

4.1.1 กรณีศึกษาท่านที่ 1 ลุงมนูญ (นามสมมติ) อายุ 54 ปี 

 พ้ืนเพเป็นคนต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีพ่ีน้อง 5 คน พ่ีสาว , พ่ีชาย, 

พ่ีสาว ตนเป็นลูกคนที่ 4 และน้องชาย อาชีพของครอบครัวคือประมง ปักหอย จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา 4 ช่วงชีวิตวัยเด็กของลุงมนูญวันเสาร์ อาทิตย์ ตนต้องออกไปช่วยพ่อปักไม้ล่อหอย หรือ

บางครั้งก็ต้องออกไปช่วยพ่อและพ่ีหาปลาเล็กปลาน้อย ท าให้เวลาเล่นส่วนใหญ่จึงอยู่บนเรือ ซึ่งของเล่น

ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสิ่งของที่อยู่บนเรือไม่ก็เล่นกับพ่ีชายบ้าง ตนและพ่ีชายชอบเล่นทายไม้หอย โดยจะ

เสี่ยงทายกันว่าไม้ของใครจะมีหอยมากกว่ากันใน หากใครชนะก็จะได้รับเงิน 2 สลึง โดยจะต้องเลือกแค่

อันเดียว หรือบางครั้งหากไม่ใช่เงินก็จะเป็นวิธีการอย่างอ่ืนเช่น ล้างจาน ช่วยพ่อเก็บเรือ ท าบางอย่างที่เล็ก 

ๆ น้อย ๆ  

 “มันก็สนุกแบบเด็ก ๆ นะ ตื่นเต้นดี” (ลุงมนูญ, 2562: สัมภาษณ์ ) 

 ต่อมาเมื่อเริ่มเข้าวัยรุ่น อายุ 17 ลุงมนูญมีโอกาสเดินทางมายังมหาชัย จ.สมุทรสาคร เพ่ือเข้ามา

ท างานกับลุง ลักษณะงานคือ รับจ้างขนอาหารทะเลขึ้นรถบรรทุกให้ลูกค้าที่เดินทางมาซื้อยังตลาดปลา 

ทุก ๆ เช้า หลังจากที่เรือประมงกลับเข้าฝั่ง ในช่วงเช้าลุงมนูญจะต้องท างานอย่างรวดเร็ว เนื่องจากลูกค้า

ต้องการอาหารทะเลที่สดที่สุด ดังนั้นเมื่อขนของเสร็จงานในตอนเช้าเร็วจะท าให้ช่วงเที่ยงยาวไปจนตอน

เย็นตนจะมีเวลาว่าง ลุงมนูญจึงเลือกที่จะไปรับจ้างขับรถส่งแก๊สให้เถ้าแก่เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม และด้วย

อาชีพขนส่งแก๊สนี้เองที่ท าให้ตนได้รู้จักกับคนอ่ืนมากขึ้น และยังได้รู้อีกว่าบ้านหลังไหนมีการเล่นการพนัน

กันบ้าง ลุงมนูญกล่าวว่า ตนนั้นชอบเล่นการพนันมาตั้งแต่เด็ก ถึงแม้พ่อกับแม่จะสั่งห้ามมาโดยตลอด แต่

หากมีโอกาสลุงก็จะเข้าไปร่วมวงด้วยเสมอ ดังนั้นเมื่อหลังจากส่งแก๊สเสร็จในช่วงเย็นและทราบว่าบ้านหลัง

ไหนมีการเปิดวงการพนันขึ้น ตนจะยังไม่นั่งรถกลับบ้านแต่จะแวะเวียนไปดูเค้าเล่นพนันกันตามบ้านต่าง ๆ 

ทันที โดยการพนันตามบ้านจะเรียกว่า “บ่อนวิ่ง” ส่วนใหญ่ก็จะเล่นไพ่ ไฮโล ก าถั่ว เงินที่ได้มาตอนเช้า 

150 บาท ก็มีเอามาเล่นบ้าง มีได้มีเสียแต่ไม่เคยหมด เพราะตนไม่เคยแทงเยอะ มีเหลือกลับบ้านตลอด 

 ต่อมาเมื่อลุงมนูญอายุราว 20 ก็เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานขนของ

ให้กับร้านขายที่นอน ฟูก เตียง และ เตียงผ้าใบ อยู่บริเวณแยกท่าพระ หลังจากนั้นก็เปลี่ยนงานมาเรื่อย ๆ 

เป็นพนักงานส่งเฟอร์นิเจอร์ หรือโต๊ะ ตู้ เตียงบ้าง จนกระทั่งปีพ.ศ. 2541 ตนได้มีโอกาสรู้จักกับพ่ีที่ขับรถ

ให้กับเศรษฐีเก่าแถวลาดพร้าว ซอยเสือใหญ่ ก าลังมองหาคนขับรถเพ่ิม ตนจึงไปสมัครและก็ได้เข้าท างาน
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ที่นั้นเลย โดยเขาจะมีที่พักและมีข้าวฟรี เงินเดือนตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท ท างานทุกวันแล้วแต่

ว่านายจะให้ขับรถไปไหน แต่ถ้าจะลาหยุดก็ได้ เพียงแค่ต้องแจ้งนายล่วงหน้าก่อน เขาจะได้หาคนมาแทน 

ซึ่งเงินเดือนในตอนนั้นถือว่าเป็นรายได้ที่คุ้มค่าพอสมควร เนื่องจากค่าเช่าบ้านไม่มี อาหารจะมีให้หนึ่งมื้อ

ทุกวัน นอกจากนี้นายของตนก็ไม่ได้ให้ขับรถไปไหนไกล มีเพียงแค่บริษัท บ้าน โรงพยาบาล แล้วก็บ่อน

ตรงประตูน้ าเท่านั้น และนั้นเป็นครั้งที่ลุงมนูญได้เข้าสู่การพนันเต็มรูปแบบซึ่งเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2537 

 “ตอนลุงเข้าบ่อนครั้งแรกที่ประตูน้ า รู้สึกตื่นเต้นมากและรู้สึกกลัว แต่ถึงแม้ว่ามันจะผิดกฎหมาย

แต่ลุงก็รู้ดีว่ายังไงต ารวจก็เข้าไม่ถึงตัวลุงและนาย ท าให้ลุงก็ไม่ค่อยกลัวอะไร” (ลุงมนูญ, สัมภาษณ์: 2562) 

 ระยะแรกลุงมนูญไม่ค่อยได้เข้าไปในตึกบ่อนการพนันเพราะนายไม่อยากให้เข้า ลุงมนูญท าได้

เพียงแค่รอที่รถ เดินไปเดินมาแถวนั้น เนื่องจากเป็นชุมชนท าให้เดินดูไปได้เรื่อย ๆ หรือบางครั้ง ก็กลับไป

ก่อนพอถึงเวลาที่นายให้มารับก็ขับรถมา ตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองใช้ จะมีเพียงแค่โทรศัพท์

ของที่บ้าน มีเวลาใช้เวลาคืนตามก าหนด ดังนั้นจึงติดต่อไม่ค่อยสะดวกเท่าไร ส่งผลให้ระยะหลัง ๆ นายก็

ไม่ให้กลับบ้าน เพราะบ่อยครั้งที่นายอยากกลับทันที ไม่อยากมานั่งรอตนขับรถออกมาอีกรอบ นายจึง

อนุญาตให้เราเข้าไปได ้

 “คนเดินสวนกันไปหมด เสียงดังมาก มันเป็นบ่อนตึกสูง มีหลายชั้น คนที่มาเล่นก็เยอะ แต่ละชั้น

ก็จะแบ่ง ๆ กันไปว่าอะไรเป็นอะไร เช่นไฮโลอยู่ชั้นสอง ไพ่ บาคาร่าชั้น3 แล้วก็มี ให้ vip ชั้น4 ลุงไม่ได้ขึ้น

ไปชั้นที่นายอยู่หรอก ลุงเดินแค่ชั้นเตี้ย ๆ ก็พอ” (ลุงมนูญ, สัมภาษณ์: 2562) 

 ถึงแม้นายจะไม่ได้ห้ามให้เล่น แต่นายบอกแค่ว่า ถ้าเล่นแล้วเสียงาน ไล่ออกนะ ด้วยความที่งาน

และรายได้มันดี ตนจึงไม่ค่อยได้เล่นเยอะ ลองเสี่ยงดวงเป็นครั้ง ๆ บ้าง จนบ่อยครั้งเข้าก็เริ่มสนุกและติดใจ 

น าเงินเดือนที่ได้มาเล่นบ้าง หลัง ๆ เริ่มเล่นมากขึ้น จากปกติที่จะขับรถมากับนายวันเสาร์บ้าง อาทิตย์บ้าง 

ก็เริ่มมาเองตอนกลางคืน ตอนที่นายไม่ได้ใช้ให้ไปไหนแล้ว แล้วก็กลับเข้าไปตอนใกล้เช้า 

 “ลุงชอบเล่นไฮโล มันสนุกและเสี่ยงดวงดี เคยติดไฮโลมาก ๆ ถึงขนาดลางานนายไปโรงพยาบาล

แล้วก่อนจะกลับเข้าบ้านก็แวะมาเล่นไฮโลก่อน เพราะยังไงบ่อนมันก็เปิดตลอด มาเล่นได้เลย” (ลุงมนูญ, 

สัมภาษณ์: 2562) 
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 หลังจากนั้นไม่นานทางการได้ไล่ปิดบ่อนการพนันทั่วกรุงเทพฯ ท าให้ตนไม่ได้เข้าไปเล่นอีกเลย 

ส่วนนายเองก็เดินทางไปเล่นที่อ่ืนแทน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศอย่างมาเก๊ากับคณะเพ่ือน ๆ เขา 

โดยได้ตนเป็นคนขับรถไปรับไปส่งที่สนามบินตลอด พอดีกับช่วงปี พ.ศ. 2545 ลุงมนูญมีครอบครัว ลูกชาย

หนึ่งคนและลูกสาวหนึ่งคน ตนจึงได้ออกมาจากงานขับรถให้นาย เพราะต้องมาอยู่บ้านช่วยภรรยาเลี้ยงดู

ลูกที่อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่หมู่บ้านบริเวณบางบัว

ทองแทน แต่ได้รายได้กลับไม่พอรายจ่ายเพราะภรรยาไม่ได้ท างาน เงินที่เคยมีเก็บก็ลดน้อยลงไป ขณะนั้น

ละแวกบ้านได้มีคนไปคาสิโนที่ชายแดนกัมพูชา-สระแก้ว แล้วเขากลับบ้านมาบ้างครั้งก็จัดปาร์ตี้กันที่บ้าน 

ตนเองจึงอยากลองเดินเส้นทางนี้ดูอีกครั้งและด้วยความที่ชอบการเล่นพนันอยู่แล้วจึงตัดสินใจเดินทางไป

กับเขาด้วย ซึ่งตรงกับช่วงของปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2553 

 ช่วงแรกลุงมนูญเลือกเดินทางไปกับคณะของคนระแวกบ้าน เขากลับตอนไหนก็กลับพร้อมเขา 

หลัง ๆ เริ่มนั่งรถทัวร์ไปเองบ้าง ไปลงที่ตลาดแล้วต่อสามล้อเข้ามาอีกที เวลาที่ลุงอยากกลับตอนไหนก็แค่

นั่งรถออกไปขึ้นรถทัวร์กลับกรุงเทพฯได้เลย ซึ่งในช่วงที่เข้าคาสิโนใหม่ ๆ เล่นได้เงินมาก็จะรีบไปโอนให้

ภรรยาทันทีที่จุดบริการโอนเงิน ท าให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไรนัก แต่พอเล่นเสียก็จะชอบโทรไปขอเงินที่

เคยโอนไปให้ภรรยากลับมาท าทุนก่อนเสมอ เป็นแบบนี้วนไปเรื่อย ๆ จน ภรรยาบอกว่าถ้าโอนมาให้ แล้ว

ไม่ได้ให้ใช้ก็ให้ลุงเก็บไว้เองเถอะ จะได้ไม่ต้องโอนไปมา ตอนได้ยินครั้งแรก ๆ ตนนั้นโกรธมากที่ภรรยาพูด

แบบนั้น ตนเพียงแคต่้องการเงินทุนมาปั้นเงินใหม่ให้ได้ขึ้นมาอีกรอบเท่านั้นเอง แต่พอกลับมาคิดทบทวนดู

แล้ว ก็เป็นความจริงที่ภรรยาบอกแบบนั้นเลย “โอนไปให้เขา แล้วก็กลับไปขอเงินเขาเหมือนเดิม” 

(หัวเราะ) (ลุงมนูญ, สัมภาษณ์: 2562) 

 ระยะหลังที่ลุงมนูญนั้นไม่ค่อยได้กลับบ้านท าให้ชีวิตประจ าวันของลุงมนูญมักจะพัวพันอยู่กับ

คาสิโนเป็นหลัก ทั้งอาหารการกิน ที่พักอาศัย และรายได้หลักของชีวิต สืบเนื่องลุงมนูญพอที่จะมีเงินติดตัว

อยู่ รวมกับเงินตอนแรกที่คอยโอนให้ภรรยาก็ไม่ค่อยได้โอนไปแล้ว นาน ๆ โอนบ้างบางครั้ง ท าให้เงินใน

มือของตนมาเยอะขึ้น และเมื่อมีเยอะก็เล่นเยอะและหมดเยอะเช่นกัน ตนเองจึงต้องหาทุนที่จะมาจาก

ช่องทางอ่ืน ๆ ตนเองนั้นมีคนที่รู้จักเป็นเฮียที่จังหวัดสระแก้วหลายคน จากการคุ้นหน้ากันในคาสิโน ดังนั้น

เมื่อเจอเฮียคนนี้ตนก็จะรีบเข้าไปทักทาย ตักน้ าให้แกกินทันที ตอนแรกก็ไม่ได้หวังอะไร เห็นแค่เขาเป็นเฮีย

ที่คุ้นเคยกัน แต่แกก็มีให้เงินลุงบ้าง แกบอกให้ลุงไว้ติดตัวบ้าง นอกจากนี้ยังช่วยเฮียเขาหิ้วบุหรี่ หิ้วเหล้า
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เดินผ่านแดน เพราะเจ้าหน้าที่เขาก าหนดจ านวนต่อคน ดังนั้นเวลาเฮียแกซื้อเยอะ ๆ เราก็ไปช่วยเขาขน

รอบละ 50 บาท ในหนึ่งวันก็จะเวียนไปขน รายได้ประมาณ 200 บาท  

 เป็นเวลาราว 4 ปี ที่ลุงมนูญได้เลือกใช้ชีวิตและอาศัยอยู่บริเวณคาสิโนชายแดนปอยเปตแห่งนี้

โดยประกอบอาชีพตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ++อย่างไรก็ตามลุงมนูญทราบดีว่ากลุ่มคนผีข้างบ่อนที่สังคม

ส่วนใหญ่นิยามไว้เป็นแบบไหน และมีลักษณะเช่นไร แต่ตนจะไม่น าความคิดเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตเด็ดขาด เพราะหากตนยังน าสิ่งที่คนอ่ืนกล่าวถึงเก็บกลับไปด้วย ตนเองคงจะต้องจมปรักอยู่กับสิ่ง

ที่พวกเขาอยากให้เป็นเป็นแน่ 

  “ลุงเข้าใจดีว่าคนประเภทแบบลุง เขาเรียกว่าอะไรกัน แต่ลุงก็ไม่ได้ว่าพวกเขาหรอกนะ ถ้าเราไม่

สนใจเขา ไม่เอาค าพูดเขามาคิด เราก็ไม่มีทุกข์หรอก เราได้เงินมา เงินส่วนใหญ่ก็ส่งกลับไปให้ภรรยา และ

ลูกได้กินได้ใช้ทั้งนั้นแหละ ลุงไม่ใช่พ่อที่ดีแหละ ลุงรู้ แต่ลุงก็ไม่ใช่พ่อที่ทิ้งลูกทิ้งครอบครัวแน่ ๆ ลุงแค่อยู่

ตรงนี้เรามีรายได้บ้าง และเราก็สบายดีก็แค่นั้นเอง” (ลุงมนูญ, สัมภาษณ์: 2562) 

 

4.1.2 กรณีศึกษาท่านที่ 2 ป้าวิภา (นามสมมติ) อายุ 47 ปี  

 พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดสระแก้วโดยก าเนิด การศึกษาเรียนจบวิทยาลัยเทคโนสระแก้ว ในสมัย

เรียนป้าวิภาชอบเที่ยวเล่นกับเพ่ือน และยังรู้จักกับการพนันเป็นอย่างดี เพราะบ้านของตนนั้นเคยเป็นบ่อน

ขนาดเล็กใหค้นในละแวกแวะเวียนมาเล่นบ้าง บ่อยครั้งขณะที่ยังเป็นเด็กตนเองเคยตื่นขึ้นมากลางดึก และ

เมื่อเดินลงไปชั้นล่างก็จะพบเห็นคนนั่งเล่นไฮโลอยู่เป็นประจ า แต่ตนไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่เขาเล่นกันยังไง 

รับรู้เพียงแค่ว่าเย็นวันไหนที่ที่บ้านมีการเล่นพนัน ก็จะได้เล่นกับเพ่ือนเยอะขึ้น เพราะเด็กหลายคนก็

ติดตามพ่อแม่มาด้วย  

 “ผู้ใหญ่เขาเล่นกัน ป้าก็เล่นกับเพ่ือนเหมือนกัน ดีซะอีกที่ไม่ต้องเดินไปหา มันไกล เหนื่อย” 

(หัวเราะ) (ป้าวิภา, สัมภาษณ์: 2562) 

 ต่อมาเมื่อป้าวิภาเข้าสู่ช่วงมัธยมตนเองก็ไม่ค่อยเห็นใครมาเล่นไฮโลที่บ้านแล้ว พอสอบถามพ่อ ก็

ทราบว่าเค้าย้ายไปบ้านที่อยู่หลังวัดแทน เพราะบ้านเท่านั้นเค้าเป็นบ้านคนแก่ท่ีลูกหลานไปท างานในเมือง

อาศัยอยู่เยอะ ต ารวจน่าจะไม่คิดหรอกว่าตรงนั้นจะมีบ่อนเล็ก ๆ เปิดอยู่ และหลังจากที่เรียนจบ อายุ 23 
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ป้าวิภาได้เข้าสมัครงานเป็นแม่ครัวที่โรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งท างานกับคนรู้จักกัน เงินเดือนที่ได้มานั้นถือ

ว่าเพียงที่จะดูแลตัวเองได้เท่านั้น ไม่สามารถน าเงินไปสนับสนุนครอบครัวหรือความต้องการเพ่ิมเติม

ส่วนตัวของตัวเองเท่าไหร่นัก ตนจึงหันไปเล่นเปียแชร์กับบุคคลากรในโรงเรียนแห่งนี้แทน ถึงแม้ว้าจะ

ลักลอบเล่นกันมานาน ๆ แต่ก็ยังไม่โดนจับได้ซักที แถมยังมีเงินมาหมุนเวียนเพิ่มข้ึนอีกด้วย 

 หลังจากท างานที่โรงเรียนมาซักระยะ ป้าวิภาก็พบกับแฟนคนแรกที่โรงเรียนแห่งนี้ และได้ตน

ตัดสินใจที่จะย้ายออกไปอยู่กับแฟน แต่คบกับได้ไม่นานเพียงแค่ปีเดียวก็เลิกรากันไป และตนได้ย้าย

กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิม แต่การกลับบ้านครั้งนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่เป้าวิภาเท่านั้น กลับมีวงไพ่ขนาดเล็ก และ

วงไฮโลขนาดเล็ก ที่กลับมาเปิดที่บ้านตนอีกครั้งด้วย ท าให้ตนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับการพนันอีกครั้ง ซึ่ง

ปกติตนเป็นที่ชื่นชอบการเล่นพนันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะด้วยความที่สมัยเด็กรู้แค่ว่าการเล่นการพนัน

เป็นสิ่งที่สนุก พวกผู้ใหญ่เขาส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานกัน มีบางครั้งที่ไปนั่งช่วยผู้ใหญ่ลุ้นว่าจะออก

อะไรบ้าง โดยเฉพาะไฮโล หรือบางครั้งที่ตนไปช่วยพ่อเลือกว่าควรจะลงเงินเสี่ยงดวงอะไรดี ถ้าถูกบ่อย ๆ 

เข้าก็จะได้เงินมากินขนมเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าผิดก็จะถูกไล่ให้ออกไปเล่นนอกบ้าน ดังนั้นเมื่อวงพนันกลับมาอีก

ครั้ง หลังจากที่กลับมาจากท างาน ตนก็เข้าร่วมวงอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่ได้ลงเงินมากนักเพราะช่วงนั้นต้องผ่อน

รถจักรยานยนต์ จึงต้องหักห้ามใจตัวเอง 

 ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2548 ตนได้มีโอกาสไปสมัครเป็นแม่ครัวที่โรงอาหารพนักงานของแม็คโครฯที่

แห่งนี้เองที่ป้าวิภาเริ่มเข้าสู่วงการการพนันเต็มตัว และได้เจอกับแฟนคนที่สอง  ป้าวิภาและแฟนคบหาดูใจ

กันมาซักระยะก็ตัดสินใจที่จะผ่อนบ้านด้วยกัน ช่วงนั้นเป็นช่วงของโครงการบ้านเอ้ืออาทร ตนและแฟนก็

เข้าไปร่วมจับจองบ้านหลังแรกกับโครงการนี้ด้วยเช่นกัน ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ป้าวิภาจึงเริ่มมองหา

เส้นทางท าเงินใหม่ ๆ อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ป้าวิภาไม่ได้เล่นแชร์แต่อย่างใด ป้าวิภาเลือกที่จะเดินทางไปยัง

คาสิโนชายแดนอรัญประเทศ – ปอยเปต ที่อยู่ห่างออกไปเพียง 50 กิโลเมตร เพ่ือไปหาเงินกลับมา

หมุนเวียนแทน โดยจะเดินทางไปเล่นช่วงวันธรรมดา และให้แฟนดูแลร้านอาหารที่โรงครัวพนักงานเพียง

คนเดียวในช่วงเย็น เพราะวันธรรมดาพนักงานท่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าวันเสาร์ วันเสาร์จะมีเด็กนักเรียนมา

ท าด้วย ระยะแรก ๆ เมื่อตนเล่นได้เงินตนก็จะขับรถจักรยานยนต์กลับมาทันที ถึงแม้แต่ละครั้งที่เล่นจะได้

เงินบ้างหรือไม่ได้เงินบ้างก็เลือกที่จะกลับบ้าน แต่เมื่อเล่นหนักขึ้นก็เริ่มฉุดไม่อยู่  ท าให้บางวันก็กลับมาซื้อ
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ของซื้อวัตถุดิบไม่ทันพอที่จะท ากับข้าวในวันถัดไป ท าให้ต้องหยุดร้าน พอหลายครั้งเข้าก็ต้องเปลี่ยนอาชีพ

ใหม่เพราะว่าได้ขายสัญญาให้กับร้านอื่นที่เขาอยากท ามาเช่าพ้ืนที่ต่อแทน 

 “ตอนที่ป้าออกมาแล้ว ใช้เงินที่มีอยู่ไปวัน ๆ กับการเล่นไพ่ ป้าก็เริ่มคิดได้ว่า การพนันมันไม่ดีเลย 

แต่ยังไงก็ยังหยุดตัวเองไม่ได้ซักที” (ป้าวิภา, สัมภาษณ์: 2562) 

 หลังจากที่ไม่มีงานประจ าเป็นหลักแหล่ง ป้าวิภาก็ไปช่วยลุงในหมู่บ้านเอ้ืออาทรวิ่งหาที่ กิน

เปอร์เซ็นต์ค่านายหน้าแบ่งกัน ช่วงที่ตนวิ่งที่อยู่นั้นมีกลุ่มนายทุนเข้ามาซื้อที่เพ่ือน าไปท าเป็นพ้ืนที่บ้าน

จัดสรรหลายคน และด้วยความที่บ้านป้าวิภาเป็นที่รองรับเหล่าคนที่เล่นพนันหลายคนหมุนเวียนกันไปมา 

ท าให้ป้าวิภารู้ได้ว่าบ้านไหน มีใครขายที่บ้าง ซึ่งช่วงที่ป้าวิภาวิ่งที่ก็ถือว่าประสบความส าเร็จพอสมควรกับ

อาชีพนี้ และแน่นอนว่าเงินจ านวนนั้นก็ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นเงินทุนในการเล่นการพนันเช่นเคย 

 “ครั้งแรกที่ป้าเคยขายที่ได้ค่านายหน้ามา 700,000 บาท เข้าคาสิโนกับแฟน ผ่านไป 3 อาทิตย์ 

หมดเกลี้ยง ตอนนั้นได้แต่คิดว่าเดี๋ยวเราก็ขายได้อีก” (ป้าวิภา, สัมภาษณ์: 2562) 

 ซึ่งจุดเปลี่ยนของป้าวิภาที่ท าให้เข้ามาอยู่ที่นี้ก็คือ ตอนนั้นขายที่ได้ 2 เจ้าพร้อมกัน ได้เงินมา 1.4 

ล้านบาท แล้วเป็นช่วงที่ระหองระแหงกับแฟน บ้านเอ้ืออาทรที่เคยผ่อนด้วยกัน ราคา 500,000 ก็ผ่อนได้

ไม่หมด จึงต้องขายบ้านทิ้งไป และเลิกกับแฟนในที่สุดพร้อมกับแบ่งเงินให้แฟนไป 300,000 บาท ท าบ้าน

ให้พ่อแม่อีก 200,000 บาท แบ่งให้ใช้อีกคนละ100,000 บาท แล้วเงินจ านวนที่เหลือทั้งหมดตนเองก็หอบ

เข้าบ่อคาสิโนทันที ไม่ได้ติดต่อใครอีกเลย 

 “เงินมีงอกเงยมาบ้างแต่ก็ไม่ยั่งยืน ส่งเงินให้พ่อแม่บ้าง ส่งเงินให้หลานไปเป็นค้าเทอมบ้าง แต่เงิน

ก็อยู่กับเราได้ไม่นาน ไม่ถึง 1 ปี เงินหลายแสนก็หมดลงอย่างรวดเร็ว ป้าเคยอยู่ทั้งจุดสูงสุดของชีวิต และ

ลงไปจุดต่ าสุดของชีวิต โดยทั้งสองช่วงชีวิตนี้ก็ได้การพนันเนี่ยแหละมาเป็นผลต่อมัน” (ปา้วิภา, สัมภาษณ์: 

2562) 

 ช่วงที่ป้าวิภาอาศัยอยู่ในคาสิโน ป้าวิภาอยู่ตัวคนเดียวแต่กลับไม่เหงาเท่าไรนัก เพราะว่าได้รู้เพ่ือน

ใหม่ ๆ เต็มไปหมด บางคนก็เป็นคนที่เราเคยให้เงินเข้าไปซื้อข้าว จ่ายค่าเช่าห้องแหละ พอเราตกอบ พวก

เขาก็ไม่ได้เหยียบย่ าเรานะ พวกเขาเข้าใจดีว่ามันเป็นยังไง ป้าวิภามีช่องทางท าเงินกับคนรู้จักกันจาก

จังหวัดสระแก้วบ้าง พอเขาข้ามมาเล่นแล้วเจอตน เขาก็ให้เงินบ้างเป็นบางครั้ง หรือป้าวิภาเองก็จะมีนัก



59 
 

 
 

  

พนันที่รู้จักอยู่บ้าง ก็ได้เงินมาจากตรงนี้แหละ ไปช่วยเชียร์เขา นวดให้เขาบ้าง หาน้ าหาขนมให้กิน จุดบุหรี่

ให้เขา เล็ก ๆ น้อย ๆ เราก็ได้เงินแล้ว 

 “ป้าเลิกเล่นพนันมานานแล้ว ป้าเข้าบ่อนตอนปี 58 มาอยู่แบบจริง ๆ จัง ๆ แต่หลังมานี้ก็ไม่ค่อย

ได้เล่นเลย เพราะถ้าเรามัวแต่เอาเงินไปเล่นจนหมดเหมือนที่ผ่าน ๆ มา เราก็จะไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าห้อง 

และเราก็จะไม่มีที่หลับนอน ยิ่งเป็นผู้หญิงด้วย ยังไงก็ต้องมีที่พักบ้างสิ เสียใจนะที่เมื่อก่อนเคยตัดสินใจ

ผิดพลาดเอง เคยลองกลับไปอยู่ฝั่งไทยนานขึ้น เพ่ือฟ้ืนจากทุกอย่าง แต่เราดันท าอะไรไม่ได้เลย อายุก็เริ่ม

มากขึ้นทุกวัน อยู่ตรงนี้ก็ได้ พอใช้ชีวิตมีเงินเก็บเล็ก ๆ น้อย ๆ กับเขาบ้าง” (ป้าวิภา, สัมภาษณ์: 2562) 

 

4.1.3 กรณีศึกษาท่านที่ 3 พ่ีเอื้อย (นามสมมติ) อายุ 41 ปี 

 พ้ืนเพเดิมเป็นคนอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นพ่ีคนโตของบ้าน มีน้องสาวและน้องชาย

หนึ่งคน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา 6 ที่อ าเมืองเมือง ตนเองมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักบัญชี อยากท างาน

ในธนาคาร เนื่องจากว่าได้มีโอกาสพบพ่ีผู้หญิงคนหนึ่งในตลาด แล้วหล่อนท างานธนาคารที่กรุงเทพ กลับ

บ้านมาทีก็ขับรถมา แต่งตัวดูดี และสวยขึ้น ตนจึงอยากเป็นแบบเขาบ้าง ชีวิตในวัยเด็กของพ่ีเอ้ือยก็

เหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไปคือ วิ่งเล่นตามทุ่งตามไร่ ตามสวน ซึ่งสิ่งที่ชอบท ามากที่ สุดคือ ออกมาล่อจับ

ค้างคาวที่มากินมะละกอในสวนข้างบ้านตนนั้นไม่เคยเล่นการพนันเลย ตอนเด็ก ๆ ไม่รู้ด้วยซ้ าว่าการพนัน

คืออะไร อาจเป็นเพราะบริเวณใกล้บ้านไม่ได้มีใครเล่นการพนันกัน แต่เคยได้ยินว่าในตลาดเขามีเล่นไพ่ 

เล่นไฮโลกัน แต่แม่ก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เราเป็นเด็กมันไม่เก่ียวอยู่แล้ว 

 อย่างไรก็ตาม พ่ีเอ้ือยได้รู้จักและมีโอกาสเล่นการพนันและการเล่นไพ่ ช่วงมัธยมปลาย เพ่ือนที่

โรงเรียนเอาไพ่นกกระจอกของพ่อมาเล่น เราถึงได้รู้จักว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาเล่นกันมันเป็นยังไง แต่สุดท้าย

เพ่ือนก็โดนครูตี เพราะโรงเรียนไม่ให้มีการเล่นพนันกัน นอกจากนี้ยังบอกพ่อแม่ กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต  

 “ตอนนั้นพ่ีไม่เข้าใจเลยว่าการพนันมันร้ายแรงขนาดไหน รู้แค่ว่ามันผิดศีล (หัวเราะ)” (พ่ีเอ้ือย, 

สัมภาษณ์: 2563) 

 หลังจากเรียนจบมัธยม 6 ตนไม่ได้เรียนต่อ มีแฟนและอยู่ด้วยกัน ตอนอายุ 19 ตนเลือกที่จะไป

ท างานกับร้านขายของขนาดใหญ่ในตลาด เป็นพนักงานจัดเรียงสินค้าและขายของหน้าร้าน ช่วงที่ท างาน
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ใหม่ ๆ ตนเองมีความสุขมาก สนุกกับงานเพราะได้ท าบัญชี ได้นับยอด เช็ดยอด แต่พอท านาน ๆ เข้า พอ

เริ่มอายุเลข 3 กลับรู้สึกเหนื่อย เพราะเจ๊ให้งานเยอะแต่เงินเดือนที่ได้แค่ 5,000 บาท ช่วงนั้นต้องแบ่งเงิน

ช่วยส่งเสียน้องชายเรียน ต้องจ่ายค่ากินค่าใช้กับแฟน ท าให้ตนเองเริ่มมองหาลู่ทางใหม่ “โชคดีที่ไม่มีลูก” 

ซึ่งช่องทางการเพ่ิมรายได้คือ พ่ีเอ้ือยและแฟนตัดสินใจจะไปรับกระเป๋าจากตลาดขายส่งโรงเกลือมาขายที่

ตลาดนัดสอยดาว งานประจ าจะท าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ดังนั้นวันอาทิตย์ตนกับแฟนจึงขับรถจักรยานยนต์

ไปขนกระเป๋าที่ตลาดโรงเกลือเพ่ือเอามาเตรียมขายที่ตลาดนัดในวันพุธที่อ าเภอสอยดาว แต่เมื่อมีโอกาส

ไปตลาดโรงเกลือบ่อยข้ึน ตนจึงลองข้ามฝั่งมาคาสิโน และได้รู้ว่าคาสิโนนั้นมันเป็นยังไง 

 “มีเล่นบ้างในช่วงแรก ๆ แต่เล่นไม่เยอะ ช่วงแรกยังใหม่อยู่ หวังเล่นแค่ให้รู้พอได้บ้างนิดหน่อย 

หลัง ๆ มาเริ่มได้เงินมาเป็นทุนในการซื้อกระเป๋าบ้าง จากที่แม่เคยออกทุนให้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นตนกับแฟน

เริ่มจัดแจงกันเอง นานเข้าก็เริ่มเปลี่ยนวัน กลายเป็นขับรถเข้าตลาดโรงเกลือวันเสาร์ช่วงหัวค่ าหลังเลิกงาน 

จากนั้นก็จะข้ามไปเล่นเพ่ือหาเงินมาเพ่ิมทุนก่อน แล้วพอเช้าวันอาทิตย์ก็ข้ามแดนกลับออกมาซื้อกระเป๋า 

กลับบ้าน นอน เป็นแบบนี้ประมาณ 4-5 เดือน ได้เงินบ้างเสียเงินบ้าง แต่พ่ีกลับชอบเล่นพนันมากขึ้น” (พ่ี

เอ้ือย, สัมภาษณ์: 2563) 

 ซึ่งเมื่อพ่ีเอ้ือยเล่นการหนักเข้าก็เริ่มไม่ได้ออกมารับกระเป๋ากลับไปขาย หรือบางครั้งเงินทุนก็หมด

ไปกับการเล่นการพนันแล้ว ในตอนนั้นตนไม่รู้หรอกว่าแบบไหนเรียกว่าติดการพนัน ตนรู้เพียงแค่ว่าแค่

ต้องการเล่นเพ่ือเอาเงินมาท าอย่างอ่ืน แม่เคยเตือนอยู่ว่า “เงินในบ่อนมันเป็นเงินร้อน ได้มาก็เอามา

เพ่ิมพูนไม่ได้” แต่ตนเองรู้แค่ว่ามันก็เป็นเงินเหมือนกัน พอช่วง ๆ หลัง ตนเริ่มไม่ได้รับกระเป๋ากลับไปขาย 

เล่นแต่การพนัน จนงานประจ าก็เริ่มท าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ “เหมือนใจพ่ีมันอยากจะเล่นอย่างเดียวเลย 

พอเล่นได้ก็ดี แต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มเล่นเสีย กลับมาก็ทะเลาะกับแฟน ทะเลาะกับที่บ้าน” (พ่ีเอ้ือย, สัมภาษณ์: 

2563) 

 จุดเปลี่ยนที่ส าคัญคือ เมื่อตนเริ่มเล่นไปเรื่อย ๆ เงินก็เริ่มหมด เงินของแฟนก็หมด บางครั้งก็ไม่ได้

กลับบ้านรอแฟนหาเงินก่อน ก็ต้องโทรไปขอเงินที่บ้านบอกว่าเอามาเติมน้ ามันรถบ้าง หรือเป็นค่ารถนั่ง

กลับบ้าง แต่จริง ๆ แล้วก็คือน ามาท าทุนเพ่ือเอาไปเล่นต่อ ถ้าหากไม่ขอเงินที่บ้านก็เริ่มน าของติดตัวไป

จ าน าบ้าง “พ่ีมีอะไรที่พอจะมีค่าตอนนั้น พ่ีก็จ าน าหมดแหละ โทรศัพท์เนี่ยประจ า เล่นให้ได้คืนแล้วค่อย

มาไถ่ออก” หลังจากนั้นไม่นานตนก็เลิกกับแฟนไป ในปี พ.ศ. 2547 และเม่ือพอเลิกกับแฟนไปก็ผันตัวเอง
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มาเข้าคาสิโนบ่อยขึ้น แต่ครั้งนี้พ่ีเอ้ือยบอกว่า เป็นผลที่ดีหน่อย เนื่องจากว่าหากตนเล่นได้ก็จะได้คนเดียว 

หากเล่นเสียก็จะเสียเพียงคนเดียว ท าให้พ่ีเอ้ือยได้เข้าสู่วงการการพนันเอย่างเต็มตัว ซึ่งบ่อยครั้งตนเริ่มที่

จะค้างคืนแทนที่จะต้องน าเงินที่เล่นมาไปเสียให้กับค่าเดินทางกลับบ้านแทน “บ่อนไม่เคยท าให้เหงา คน

มันมีมาตลอด เดินไปก็เจอคนคุ้นหน้ากัน” ตนเริ่มที่จะเปิดห้องพักแบ่ง ๆ ค่าห้องกับคนรู้จักท่ีอยู่ในนั้นบ้าง 

เรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงเลย ที่คาสิโนมีให้กินได้ตลอด พอเงินหมดก็โทรบอกที่บ้านบ้าง โดยการอ้าง

แบบเดิม ๆ ขอเงินเป็นค่ารถกลับ ขอเป็นค่าไถ่แหวนทอง หรือบางครั้งขอเป็นค่าไถ่พาสปอร์ต แต่สุดท้ายก็

วนไปเป็นเหมือนเดิม ได้เงินมาก็เอาไปเล่น 

 “พ่ีอยากเลิกเล่นให้ได้นะตอนนั้น แต่เข้าบ่อนมันเป็นช่องทางที่ท าเงินได้ง่ายที่สุดแล้ว” (หัวเราะ) 

“คิดได้ไงเนอะ (หัวเราะ)” (พ่ีเอ้ือย, สัมภาษณ์: 2563) 

 ต่อมาเมื่ออายุ 38 ปี ตนเริ่มมีผู้ชายมาเกี่ยวพัน บางคนก็ให้เงินบ้าง บางคนก็ช่วยออกค่าห้องบ้าง 

หรือบางครั้งก็ช่วยผ่อนหนี้สินให้ ซึ่งพ่ีเอ้ือยได้เล่าว่าการใช้ชีวิตในคาสิโนนั้นมันเป็นสถานที่ที่สะดวกสบาย

ดี และปัจจุบันตนเองก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้ว จะดูเฮียที่รู้จักเล่นมากกว่า ถ้าเฮียได้ตนก็ได้ไปด้วย เงินก็มีส่งไป

ให้ที่บ้านบ้าง แต่จะไม่ได้บอกว่าเงินมันมายังไง ให้ที่บ้านรู้แค่ว่าตนเล่นได้ก็พอ พ่ีเอ้ือยยังกล่าวอีกว่า 

 “พ่ีขายตัวนะ แต่พ่ีมองว่ามันเป็นแค่การท างานเท่านั้น เราลงแรง เราก็ได้ค่าตอบแทน พ่ีไม่ได้อาย

หรอก แต่พ่ีก็ไม่ได้ขายไปทั่ว พ่ีจะมีแค่คนประจ า ๆ เท่านั้น เอาจริงมันก็ไม่ได้มีแค่พ่ีหรอก เขารู้ ๆ กัน 

คนเรามันมีช่องทางท าเงินกันทั้งนั้นแหละ อยู่ที่ว่าเราจะมีไหวพริบยังไง ถ้าพ่ีย้อนเวลากลับไปได้ ตอนม.6 

พ่ีคงจะเข้ากรุงเทพไปเลย หางานท าดี ๆ แต่ถ้าเขาลิขิตให้พ่ีมีชีวิตแบบนี้ พ่ีก็ไม่ได้เสียใจนะ เพราะยังไงเงิน

ที่เราได้มามันก็เพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องเราและเหลือถึงคนที่บ้านเราได้ (ยิ้ม) ” (พ่ีเอ้ือย, สัมภาษณ์: 

2563) 

 

4.1.4 กรณีศึกษาท่านที่ 4 ป้านกแก้ว (นามสมมติ) อายุ 57 ปี 

 ป้านกแก้วเป็นคนอ าเภอประโคนชัย จังหวัดนครราชสีมา ตนเป็นพ่ีสาวคนโตของบ้านและมี

น้องชายอีก 2 คน อาชีพของที่บ้านคือท าไร่มันส าปะหลัง ส่งให้แก่นายทุน ซึ่งถือเป็นอาชีพหมุนเวียนรายปี
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จึงจ าเป็นต้องหาเงินลักษณะหมุนเวียนเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในปีต่อปี ดังนั้นกิจวัตรประจ าสัปดาห์ของป้า

นกแก้วคือจะต้องออกไปช่วยแม่เก็บผัก เก็บเห็ด เพ่ือน าไปขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ร้านขายของช า 

 โดยปกติแล้ว ป้านกแก้วชอบที่จะเล่นการพนัน มาตั้งแต่อายุราว 20 กว่า ๆ เนื่องจากว่าตนเอง

ไม่ได้เรียนจบการศึกษาตามที่ภาครัฐก าหนดไว้ ท าให้ป้านกแก้วต้องออกมาหางานท าเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว 

และหารายได้เสริมมาประคับประคองรายจ่ายหลักในเรื่องของมันส าปะหลังเร็วกว่าผู้หญิงคนอ่ืนในรุ่น

เดียวกัน โดยช่วงวัยรุ่น ป้านกแก้วเลือกขายหวานเย็นใส่เครื่องที่หน้าอนามัยประจ าต าบลในตอนเช้าและ

ตอนเที่ยง แต่เมื่อตกบ่ายมา คนไข้หรือบุคคลากรทางการแพทย์เริ่มน้อยลง ป้านกแก้วจะชอบเดินเข้าไป

บ้านที่ตั้งอยู่หลังอนามัยเพ่ือเล่นการพนันเป็นประจ า จนกระทั่งมีครอบครัว ป้านกแก้วจึงไม่ได้ขายหวาน

เย็นใส่เครื่องอีกต่อไป และออกมารับหน้าที่ดูแลไร่มันของครอบครัวโดยมีแฟนและลูกสาวสองคอย

ช่วยเหลือช่วยกัน แต่ป้านกแก้วก็ยังคงเล่นการพนันมาโดยตลอด โดยจะเล่นไปเรื่อย ๆ ตามบ้านคนที่เขา

เปิดเล่นกัน จนบางครั้งก็ต้องหนีต ารวจกันบ่อย ๆ โดยอาศัยการวิ่งเข้าป่ามันบ้าง หรือ ป่าต้นยูคาลิปตัส

บ้าง 

 ปี พ.ศ. 2555 ในหมู่บ้านมีคณะทัวร์เล็ก ๆ เกิดขึ้น เป็นคณะการท่องเที่ยวประเทศลาวประจ า

หมู่บ้าน ตอนแรกตนไม่ทราบหรอกว่าเป็นคณะทัวร์แบบไหน รู้เพียงแค่ว่าเวลาที่คนเขากลับมาก็จะมีของ

ฝากติดไม้ติดมือกันมาทุกคน จนป้านกแก้วได้มีโอกาสเข้าร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์นี้ครั้งหนึ่ง ถึงได้รู้ว่า

เป็นคณะทัวร์จัดหานักพนันให้เดินทางไปเข้าคาสิโนที่บริษัททัวร์ติดต่อไว้ให้ในเวลา 2 วัน 1 คืน และนั้นคือ

การเดินทางเข้าสู้โลกคาสิโนและการพนันของป้านกแก้วเป็นครั้งแรก โดยคณะทัวร์นี้จะเริ่มเดินทางใน

ช่วงเวลากลางคืนไปถึงจังหวัดมุกดาหารเพ่ือข้ามแดนไปยังจังหวัดสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวในเช้าของอีกวันพอดี ซึ่งจังหวัดสะหวันเขตนี้ถือเป็นดินแดนใหม่ หรือพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ

ใหม่ของประเทศลาว เนื่องมาจากว่ามีคาสิโนหลายแห่งเปิดขึ้นบนพ้ืนที่แห่งนี้เพ่ือรองรับนักพนันที่เดินทาง

มาจากประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ 

 จากเดิมที่ป้านกแก้วชอบที่จะเล่นการพนันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อมีโอกาสได้เข้าคาสิโนขนาด

ใหญ่ ป้านกแก้วไม่ได้เดินทางออกไปไหนเลย นอกจากอยู่แต่ในคาสิโนข้ามวันข้ามคืน โดยป้านกแก้วบอก

ว่า “ครั้งแรกของป้าที่เข้าคาสิโน ก็รีบโทรบอกแฟนให้โอนเงินมาให้ทันมีเลย แล้วบอกแฟนไปว่าจะเอาไป

ซื้อซึงขนาดใหญ่กลับไปฝาก” (ป้านกแก้ว, สัมภาษณ์: 2563) เนื่องจากวันสุดท้ายของการเดินทางกลับ 
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คณะทัวร์จะแวะตลาดพักซื้อของใช้ของฝาก บริเวณสะพานข้ามไทย-ลาว เสมอ ดังนั้นเมื่อตนได้เงินมาก็จะ

มาซื้อของกลับไปฝากแฟนและลูก ๆ ที่บ้านทันที 

 ช่วงที่เข้าคาสิโนใหม่ ๆ ป้านกแก้วรู้สึกติดใจกับการได้เล่นการพนันในพ้ืนที่ใหญ่ ๆ แห่งนี้ และเม่ือ

มีโอกาสที่คณะทัวร์จัดการเดินทางขึ้นเมื่อไรตนก็จะเข้าร่วมอยู่บ่อยครั้ง ระยะแรกแฟนของตนก็สงสัยว่า

ท าไมถึงชอบไปเที่ยวที่ลาวมากนัก แต่เมื่อแฟนได้รู้ความจริงว่าไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปเพ่ือเข้าคาสิโนกลับไม่ได้

ว่าอะไร เพราะทุกครั้งที่ป้านกแก้วกลับบ้านไป มักจะมีของฝากหรือเงินติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกครั้ง 

 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 หลังจากที่ลูกสาวคนที่สองแต่งงานออกเรือนไป ตนและสามีจึงย้ายตาม

ไปอยู่ด้วยซึ่งก็คือจังหวัดสระแก้ว และได้แบ่งพ้ืนที่ไร่ให้น้องชายทั้งสองจัดการ โดยการที่ตนเองรับเงินปัน

ผลจากก าไรจากไร่มันส าปะหลังนั้นเอา ป้านกแก้วกล่าวว่า ถึงแม้รายได้จากการท าไร่มันจะไม่ได้เยอะเท่า

แต่ก่อนเพราะต้องให้น้องชายทั้งสองคนก่อน เนื่องจากเขาเป็นคนดูแล แต่ก็ถือเป็นรายได้ประจ าที่พอจะมี

เงินมาหมุนเวียนในครอบครัวได้เสมอ แน่นอนว่าเมื่อตนและแฟนย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว จึง

จ าเป็นต้องหาอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แบ่งเบาภาระลูกสาว ตนจึงเลือกที่จะออกรถ

มอเตอร์ไซค์พ่วงเพ่ือขายลูกชิ้นทอดขับวนไปเรื่อย ๆ ในตัวเมือง อย่างไรก็ตามกิจการการขายลูกชิ้นทอด

จะได้รับก าไรเพียงแค่ช่วงเวลาที่เด็ก ๆ เลิกเรียนในตอนเย็นเท่านั้นและขายได้เฉพาะวันธรรมดา ท าให้วัน

เสาร์-อาทิตย์กลายวันเป็นพักผ่อนของป้านกแก้วและแฟน แน่นอนว่าป้านกแก้วก็ยังคงแสวงหาบ่อนเล่น

การพนันไปเรื่อย ๆ อยู่ตลอด แต่ครั้งนี้ป้านกแก้วไม่ได้เล่นการพนันตามบ้านอีกต่อไป ป้านกแก้วเลือกที่จะ

เดินทางเข้าเล่นที่คาสิโนใหญ่เลย โดยเป้าหมายหลักก็คือ คาสิโนชายแดนอรัญประเทศ - ปอยเปต 

 หลังจากที่ตนได้กลับมาเล่นการพนันอีกครั้ง ป้านกแก้วกล่าวว่า ตอนนั้นเหมือนผีพนันเข้าสิงเลย 

ต้องมาทุกอาทิตย์กับแฟน พอมาถึงก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเล่น ครั้งที่ตนได้นั้นตนกับแฟนก็ดีใจแต่พอ

ตนหรือแฟนเสียนั้นก็หงุดหงิดทะเลาะกันตลอด ลามมาถึงบรรยากาศที่บ้ าน พาลใส่ลูกเขยที่บ้านไปด้วย 

บ่อยครั้งจนลูกสาวไม่พอใจ เมื่อหนักเข้า ป้านกแก้วจึงตัดสินใจย้ายตัวเองมาอยู่ใกล้ๆ คาสิโนแทน ไม่ต้อง

ไปรบกวนลูกสาวอีก ส่วนแฟนก็ย้ายไปอยู่กับลูกสาวคนโตที่นครราชสีมาแทน 

 “ป้ารู้ ว่าแฟนป้ามันย้ายไปอยู่กับลูกเพราะมันจะไปเล่นกับคณะทัวร์คาสิโนที่ลาว ดีแล้วแหละ อยู่

ด้วยกันก็ทะเลาะกัน (หัวเราะ)” (ป้านกแก้ว, สัมภาษณ์: 2563) 
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 ปัจจุบันป้านกแก้วไม่ได้เล่นการพนันเท่าไรนัก เนื่องจากว่าตนไม่ได้มีทุนทรัพย์พอที่จะเล่นได้

ตลอดเวลา เหมือนแต่ก่อน แต่ถึงอย่างไรป้านกแก้วก็เลือกที่จะอาศัยอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับคาสิโนปอยเปต

ไปเรื่อย ๆ โดยป้านกแก้วให้เหตุผลว่า ในคาสิโนความเป็นอยู่ก็สะดวกสบาย อาหาร น้ า ของว่างก็มีบริการ

เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นช่องทางการสร้างรายได้นั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างอาชีพที่ป้านกแก้วท าก็คือเป็นมือนวด

ประจ าตัว ป้านกแก้วถือเป็นผู้หญิงมือหนักและอุ่น ตนบอกว่าเรานวด ๆ ให้กับนักพนันที่เขานั่งเล่นนาน ๆ 

ได้ทิปบ้าง 20 บาท 50 บาท หรือ 100 บาท ไปวัน ๆ ก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ป้านกแก้วยังอาศัยการ

เชียร์นักพนันทั้งหลายที่ก าลังจะได้แจ๊คพอต ให้เขาได้จริง ๆ ตนก็จะได้ส่วนแบ่งไปด้วย เนื่องจากว่าตนนั้น

เข้าคาสิโนมานาน บางครั้งก็สามารถจับเทคนิคได้ว่า แจ๊คพอตจะแตกออกตอนไหน ดังนั้นถ้าเราเดา

ทางออก เราก็ได้เงินมาแล้วครั้งละ 1,000 บาทบ้าง หรือ 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับจ านวนแจ๊คพอตที่ลง และ

คนที่เรารู้จักด้วย 

 ท้ายที่สุดแล้ว ป้านกแก้วยังคงเลือกท่ีจะอาศัยอยู่ใกล้กับคาสิโนชายแดนฝั่งกัมพูชาแห่งนี้ ถึงแม้จะ

ไม่ค่อยได้กลับบ้าน แต่ตนก็คุยกับลูกสาวตลอด ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนนอกจากนี้ตนยังกล่าวว่าการที่ตนมาอยู่

บริเวณนี้ถือเป็นผลดีต่อตนเองและครอบครัวที่สุดแล้ว เพราะอย่างไรก็ตามตนเองก็จะได้มีโอกาสเล่นการ

พนันบ้าง ประกอบกับมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลาน ขณะเดียวกันบ้างครั้งตนก็ส่งเงินค่าขนม

ไปให้หลายชายบ้าง แล้วแต่ว่าได้มาเท่าไร 

 “ป้าแก่แล้ว ป้าชอบที่จะเล่น แล้วป้าได้อยู่ตรงนี้ ป้าก็มีความสุขดี ค่าห้องก็ไม่แพง ได้เงินจากการ

ท าไร่มันมาหมุน ค่ากินค่าอยู่ก็ไม่ต้องเสีย สบาย ๆ ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เขา ป้าสบายดี ไม่เป็นภาระ

ลูกหลานก็พอแล้ว” (ป้านกแก้ว, สัมภาษณ์: 2563) 

 

4.1.5 กรณีศึกษาท่านที่ 5 ป้ายุ้ย (นามสมมติ) อายุ 54 ปี 

 ป้ายุ้ย สาวใหญ่ที่ใครก็รู้จัก พ้ืนเพเดิมของป้ายุ้ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ป้ายุ้ยมีอาชีพรับจ้างตั้งแต่วัย

สาวต่อมาเมื่อพบกับสามีคนแรก ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน 1 คนและได้ย้ายเข้าไปทางานยังตัวเมือง

กรุงเทพมหานคร ป้ายุ้ยมีอาชีพรับจ้างประกอบชิ้นส่วนปลั๊กไฟ บ่อยครั้งที่ตนตามสามีเก่าไปเล่นการพนัน

ที่บ่อนลอยฟ้าปิ่นเกล้า ซอยโรงพาบาลเจ้าพระยา แต่ต่อมาเมื่อบ่อนลอยฟ้าถูกทลายลงเมื่อปี พ.ศ. 2549 
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ตนและสามีเก่าก็ไม่ได้เข้าบ่อนคาสิโนอีกเลย จะได้เล่นก็จะเป็นเพียงบ่อนวิ่งทั่วไปแทน หลังจากนั้นไม่นาน

ได้มีพ่ีที่รู้จักจากบ่อนลอยฟ้าติดต่อมาชวนให้มาเล่นด้วยกันที่ฝั่งประเทศกัมพูชา ช่วงแรกจะมาเล่นใน

ลักษณะไป ๆ มา ๆ กับสามีเก่า เมื่อเลิกกับสามีเก่าก็เริ่มข้ามฝั่งมาเล่นบ่อยมากขึ้น มีแฟนบ้าง เลิกกันไป

บ้างจนกระท่ังพบแฟนคนปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่ชายแดนถาวรและกลายเป็นนักพนันเต็มตัว ส่วนลูกสาวหลัก

จากที่เลิกกับสามีเก่าก็ตัดสินใจให้ลูกไปอยู่กับแม่ของตนที่บ้านเกิด  

 “ฉันไม่ชอบเล่นการพนันหรอก ฉันเป็นคนมือไม่แข็ง แต่เมื่อเล่นมาก ๆ ได้เงินง่ายก็เริ่มชอบไป

แล้ว” (ป้ายุ้ย, สัมภาษณ์: 2562) 

 โดยปกติแล้วป้ายุ้ยจะเช่าห้องพักแบบรายวันอยู่กับแฟน เพราะบางครั้งก็กลับไปนอนที่ห้องพัก

บ้างหรือบางครั้งก็นอนในบ่อนแทน ราคาห้องพักจะอยู่ที่ 200-700 บาท ถ้าราคาถูกจะตั้งอยู่บริเวณข้าง

บ่อนใหญ่ (Crown Casino) มีให้เลือกหลายที่ แต่ตนนั้นมีที่ประจ าอยู่แล้ว ส่วนราคาห้องเช่าที่สูงขึ้นก็จะ

ได้รับความสะดวกสบายมากหน่อยและหลายครั้งที่ตนเคยได้ใช้บริการห้องพักของทางคาสิโนเอง เนื่องจาก

ป้ายุ้ยมีคนรู้จักหรือ “เฮีย” ที่เป็นนักพนันเล่นบริเวณ VIP zone เมื่อเฮียของป้ายุ้ยแลกจานวนชิปราคาสูง

ตามก าหนดและได้ห้องพักฟรีจานวน 1 คืนนั้น ป้ายุ้ยจะได้รับโอกาสใช้บริการห้องพักฟรีห้องนั้น 1 คืน 

หากได้เจอกัน นอกจากห้องพักแล้วป้ายุ้ยมักจะอาศัยหลับนอนตามพ้ืนที่ของบ่อนเช่น ตามตู้เครื่องเล่น 

slot แต่ทุกครั้งที่นอนหลับตามตู้เครื่องเล่นจะต้องมีการหยอดเงิน เสียบเงิน หรือลงเงิน เพราะกฎบังคับ

ของบ่อนคาสิโนได้กล่าวไว้ว่า ห้ามนักพนันหลับนอนบริเวณนี้ ดังนั้นแล้ว บ่อยครั้งที่ตนหยอดเงินลงไปแล้ว

กดไปเรื่อย ๆ เว้นห่างบางช่วงบ้างไม่ให้เจ้าหน้าที่สงสัย แต่ป้ายุ้ยรู้อยู่เสมอว่า เจ้าหน้าที่ทราบดีที่ตนมาตู้

เครือ่งเล่นบ่อยครั้งก็แอบนอนหลับ  

 ชีวิตประจ าวัน เป็นประจ าเกือบทุกวันป้ายุ้ยจะตื่นช่วงเที่ยงและออกจากห้องมาหาอะไรกิน โดย

ปกติแล้วป้ายุ้ยจะเช่าห้องนอนกับแฟน แต่เวลาการเข้าห้องออกห้องจะต่างกัน ป้ายุ้ยจะชอบออกจากห้อง

เวลาช่วงบ่ายและอยู่ยาวจนถึงเที่ยงคืน ส่วนแฟนป้ายุ้ยจะชอบกลับเข้ามานอนที่ห้องตอนบ่าย ออกมาอีก

ทีช่วงหนึ่งทุ่ม-สองทุ่ม หลังจากนั้นก็จะอยู่ยาวจนถึงเที่ยงของอีกวันซึ่งถือเป็นวงจรปกติไปโดยปริยาย เรื่อง

ของสุขภาพก็ไม่มีปัญหาเพราะป้ายุ้ยบอกว่า “คนเล่นมีแต่คนสบายดี ปวดหัวหน่อยก็ไปซื้อยาร้านของที่นี่ 

(คาสิโน) ได้เลย” (ป้ายุ้ย, สัมภาษณ์: 2562) ปกติแล้วถ้าป้ายุ้ยไม่ได้ออกไปท างานหาเงิน แกจะอยู่ที่ห้อง
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เพ่ือจัดการความเรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องซักผ้า ป้ายุ้ยจะเป็นคนซักเสื้อผ้าทั้งของตัวเองและของแฟน แต่ก็

บ่อยครั้งที่แกท างานไม่ได้กลับมาห้องท าให้ต้องใส่เสื้อผ้าซ้ ากันข้ามวันข้ามคืน  

 การหารายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง โดยส่วนใหญ่แล้วป้ายุ้ยไม่ค่อยมักจะได้เล่นการพนันเท่าไรนัก 

จะไปดูคนอ่ืน ๆ หรือแฟนเล่นมากกว่า การที่เราไปเชียร์คนอ่ืนแล้วเขาดวงเฮง เราจะได้รับเงินส่วนนั้นมา

ด้วย ถึงจะไม่มากนัก แต่จ านวนคนในบ่อนคาสิโนมีจานวนมากหลายพันคน เงินเหล่านั้นสามารถน ามาต่อ

ชีวิตให้ป้ายุ้ยได้เรื่อย ๆ หรือบางครั้งที่ตนเจอ “เฮีย” ที่รู้จัก หากวันนั้นเฮียดวงเฮงได้รับเงินมากกว่าทุน 

เฮียจะยื่นเงินให้ป้ายุ้ยทันที 500-3,000 บาท โดยปกติเฮียจะเล่น VIP zone ป้ายุ้ยไม่สามารถขึ้นไปได้

เพราะตนจะอยู่ได้แค่บริเวณข้างล่าง แต่ถ้าโชคดีเฮียลงมาข้างล่างบ้าง เพียงแค่ป้าหาน้ าให้เฮียกินก็จะได้

เงินมาแล้ว หรือบางครั้งแค่เจอหน้ากันถ้าเราไม่มีเงิน เฮียก็จะให้เราไปปั้นเพ่ือท าทุนต่อไป ถึงแม้จานวน

เงินที่ได้มานั้นจะมีมูลค่ามาก หากมองจากคนภายนอก แต่ภายในบ่อน นักเล่นทุกคนสามารถมีมากและ

หมดมากได้เช่นกัน ดังนั้นแล้วเงินจานวนพัน สาหรับป้ายุ้ยมองว่า เดี๋ยวเดียวก็หมดไป นอกจากรายได้ที่ป้า

ยุ้ยไปช่วยเชียร์ ก็จะได้มาจากการที่แฟนหาได้ “แฟนเขาชอบเล่น ได้เงินมาก็แบ่งให้ ฉันไม่ค่อยไปวุ่นวาย

กับเขาหรอก” (ป้ายุ้ย, สัมภาษณ์: 2562) 

 อาหารการกิน “อยู่ที่นี่นะสบาย อยากกินอะไรก็สั่งเอาเลย” (ป้ายุ้ย, สัมภาษณ์: 2562) เรื่องของ

อาหารป้ายุ้ยไม่เคยเป็นกังวลแต่อย่างใดเพราะเพียงแค่เราเป็นนักเล่น ลงเงินในการเล่นแต่ละครั้งเราก็

สามารถสั่งอาหารมากินได้แล้ว บอกคนดูแล เด็กดูแล ให้เงินเขาเป็นค่าตอบแทนเล็ก ๆ ก็ได้กินทั้งนั้น แ ต่

ส่วนใหญ่ป้ายุ้ยไม่ใช่นักเล่นประจา ไม่ได้ลงเงิน ดังนั้นอาหารการกินของป้ายุ้ยจะมาจากการได้รายได้ที่

เชียร์แขกคนอ่ืน ๆ แล้วเขาดวงดี ก็จะไม่รับเงินแต่จะขอให้แขกสั่งข้าวให้แทน ฝ่ายผู้เล่นคงเห็นว่าไม่

เสียหายอะไร จึงได้ประโยชน์กันไปทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ที่บ่อนคาสิโนบางแห่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ

แจกข้าวฟรีรอบมื้อดึก โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา นั่นก็คือ 20:00 น. , 24:00 น. และ 02:00 น.ทุก ๆ 

วัน อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทานง่าย เช่น ข้าวต้ม ข้าวผัด ราดหน้า ฯลฯ ป้ายุ้ยสารภาพว่า ตนนั้น

ไม่ชอบที่จะไปรอข้าวแจกฟรีเนื่องจาก คนเยอะ เรื่องก็เยอะ สู้เชียร์เขาเล่นแล้วให้เขาสั่งให้นั่งกินข้าง ๆ 

หรือบริเวณใกล้เคียงกับเขาดีกว่า  

 เป็นที่น่าสังเกต การอาศัยอยู่ในบ่อนคาสิโนเรียกได้ว่ามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเลยทีเดียว 

รายรับ-รายจ่ายส่วนใหญ่ก็สามารถหาได้เพียงที่แห่งเดียว แต่ทั้งนี้ป้ายุ้ยก็ไม่สนับสนุนให้คนอ่ืน ๆ หวังเข้า
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มาทามาหากินที่แห่งนี้ เท่าไรนัก ป้ายุ้ยเล่าว่า ครั้งหนึ่งป้ายุ้ยเคยพาลูกสาวมาอาศัยอยู่ด้วยกัน ช่วงที่ลูก

สาวปิดเทอม 1 เดือน เธอลงทุนเช่าห้องของคาสิโนเอง เพ่ือลูกสาวเธอจะได้ไม่ต้องไปอยู่ห้องเช่าแคบ ๆ 

บ่อยครั้งที่เธอได้เงินมาจากการเชียร์ ก็จะน าไปให้ลูกสาวเก็บไว้ โดยเธอไม่ได้บอกกับลูกสาวว่าได้มา

อย่างไร เธอจะให้ลูกสาวรับรู้แค่ว่า เธอเป็นนักพนัน เล่นได้ก็จะมีให้ลูกเท่านั้น ถึงแม้ว่าป้ายุ้ยจะอาศัยอยู่

ในบ่อนคาสิโนและจะชินกับระบบภายในแล้ว แต่เธอก็ไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาซึมซับเรื่องเหล่านี้ ป้ายุ้ยรู้

ว่าที่แห่งนี้ไม่ม่ันคงเพียงใด  

 “เงินในมือก็เงินของเรา เราไม่ต้องมาทางานรอเงินเดือนออกเหมือนคนอ่ืน ๆ เขา ได้มาก็ง่าย เสีย

ไปก็ง่ายเช่นกัน ดังนั้นแล้วป้าก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาอยู่แบบนี้ ให้เขาไปมีหน้าที่การงานที่ดีเถอะ นี่ฉันก็เพ่ิง

ส่งเงินไปช่วยลูกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ภูมิใจนะ... ” (ป้ายุ้ย, สัมภาษณ์: 2562) 

 

4.1.6 กรณีศึกษาท่านที่ 6 น้าธงชัย (นามสมมติ) อายุ 42 ปี 

 น้าธงชัยเกิดวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ไม่ได้ระบุว่าพื้นเพเป็นคนที่ใด และไม่มีครอบครัวผูกพัน

ใด ๆ เรียกได้ว่าเป็นชายโสดประจ าคาสิโนชายแดนปอยเปตเลยมีเดียว ชีวิตวันเด็กของน้าธงชัยไม่ได้หวือ

หวาเหมือนกับเด็กสมัยปัจจุบัน ตนมักจะเล่นกับกองดินกองทรายแถว ๆ บ้านมากกว่าที่จะไปวิ่งเล่นกับ

เพ่ือนที่สนามฟุตบอลโรงเรียน หรือบ่อยครั้งที่ตนนั้นจะชอบไปเดินตลาดนัดแถวบ้านเพ่ือไปซื้อขนมถั่วตัด

กินอยู่บ่อย ๆ น้าธงชัยจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ออกจากโรงเรียนไม่ได้เรียนต่อ ช่วงแรกตนไม่ได้มีงานท า

เป็นหลักเท่าไร อาศัยการรับจ้างเลี้ยงดูแพะให้กับลุงที่รู้จักกัน ทุกเช้าน้าธงชัยจะเป็นคนปล่อยแพะให้เดิน

เล่นในไร่ผลไม้ กินผักกินหญ้า ตกเย็นตนก็จะเป็นคนต้อนแพะเข้าคอก ก่อนที่จะกลับบ้าน โดยปกติแล้ว

หากวันไหนที่ลุงเจ้าของแพะมาดูแลแพะเอง ตนจะมีหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์ไปขอรับซื้อใบยูคาสิปตัสที่

เจ้าของไร่ไม่ใช้จากการเหลือทิ้งของการขายล าต้นเพ่ือเอามาให้แพะกิน สับเปลี่ยนอาหารไป แต่ส่วนใหญ่

ลุงเจ้าของแพะมักจะไม่อยู่ดูแลแพะเอง เนื่องจากว่าลุงมีแหล่งอ่ืนที่ชอบไปมาก ๆ นั้นก็คือ บ่อนไก่ชน หลัง

บ้านผู้ใหญ่ (ค าเรียกแทนชื่อคน) แทน 

 “น้าเคยติดสอยห้อยตามไปกับลุงแกนะ ชอบไปดูเขาตีไก่ชนไก่กัน สนุกดี เขามีลงเงินกันครื้นเครง 

เวลาไก่ใครได้เปรียบก็จะส่งเสียงเฮกันอย่างสนุกสนาน น้าก็เชียร์ไปกับเขาด้วย แรก ๆ น้าไม่รู้เลยนะว่าเขา
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ไปท าอะไรกันหลาย ๆ คนที่หลังบ้านผู้ใหญ่ พอน้าเข้าไปเท่านั้นแหละ ออกมาไม่ได้อีกเลย มันสนุกมาก 

(หัวเราะ) ” (น้าธงชัย, 2562: สัมภาษณ์) 

 ต่อมาน้าธงชัยก็มีโอกาสได้รับการฝากจากคนรู้จักให้เข้าไปท างานกู้ภัยอิสระ หน่วยงานขอ

งอพปร. เมื่อมีเหตุเกิดเหตุร้าย น้าธงชัยจะต้องขึ้นรถไปกับอาสาสมัครทันที เขาตามตัวตนนั้นก็ต้องวางอยู่

ตลอด แต่เมื่อเขาไม่ต้องการตัว ตนก็จะไปอยู่ท่ีวงชนไก่หลังบ้านผู้ใหญ่แทน ส่วนมากเวลาการชนไก่จะ ชน

ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงพลบค่ า ของทุกวันเสาร์อาทิตย์ หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันกลับบ้ านนอน น้า

ธงชัยไม่ค่อยได้มีโอกาสลงเงินพนันกับเขาเท่าไรนัก เนื่องด้วยผู้ใหญ่หลายคนก็บอกให้ตนเก็บเงินไปท า

อย่างอ่ืนดีกว่า เช่น “เก็บเงินชนไก่ ไว้แต่งเมียดีกว่า” เพราะน้ายังวัยรุ่นนักจ าเป็นต้องเอาเงินไปท าอย่าง

อ่ืนอีกเยอะ หลังจากที่ท างานเป็นกู้ภัยอิสระ น้าธงชัยก็ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หวังจะขยับขยาย 

สร้างเนื้อสร้างตัวแก่ตนเอง และงานแรกที่ตนได้ท าก็คือ เป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถว ๆ ถนน

ประชาราษฎร์ น้าธงชัยจะรับหน้าที่ช่วยเถ้าแก่จัดร้านในตอนเย็น 3 โมง และท างานยาวไปเรื่อย ๆ ทั้ง 5 

ทุ่ม หลังจากนั้นก็จะต้องเก็บร้านเพ่ือปิดร้าน ท าอย่างนี้ทุกวัน ๆ ซึ่งหากน้าธงชัยต้องการวันหยุดก็ให้บอก

เถ้าแก่ก่อน แล้วเขาจะให้หยุด เพราะไม่มีวันหยุดตายตัวเหมือนพนักงานออฟฟิต เมื่อเข้ากรุงเทพฯได้ไม่

นาน น้าธงชัยก็สลับสับเปลี่ยนมีแฟนไปเรื่อย ๆ ไม่ได้หยุดที่คนไหน ตนนั้นบอกว่า สาว ๆ ตามติดตนไม่

ขาดมือเลย แต่ทุกคนก็เลิกราไปด้วยเหตุผลคล้าย ๆ กันคือ น้าธงชัยชอบเล่นการพนัน 

 บริเวณท่ีน้าธงชัยอาศัยอยู่นั้น นอกจากจะเป็นหลังชุมชนขนาดใหญ่แล้วยังเป็นแหล่งของการพนัน

ขนาดใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะบ่อนใหญ่ตึกตรงเตาปูน เกือบทุกวันเมื่อน้าธงชัยเลิกงาน ตนมักจะขับ

รถจักรยานยนต์ไปยังบ่อนบริเวณใกล้ ๆ ทั้งตามบ้านคนที่ตนพอจะสิบข้อมูลมาได้ และบ่อนใหญ่ ๆ บนตึก 

ตนก็จะตามไปเล่นหมด ระยะแรกน้าธงชัยเล่นพนันอย่างชั่งใจ กล่าวคือ เมื่อเล่นได้ก็เลิกเล่น เล่นแค่ง่วงก็

กลับห้องพักนอน พร้อมกับตื่นมาท างานในเช้าวันใหม่ แต่ระยะหลังน้าธงชัยเริ่มอยากได้มากขึ้น ท าให้เริ่ม

อยู่ที่วงพนันนานมาก กระทบกับกิจวัตรประจ าวันบ้าง เมื่อความสนุกและความต้องการมีมากขึ้น น้าธงชัย

เริ่มยับยั้งชั่งใจไม่ได้ เมื่อเล่นเสียก็เริ่มอยากได้คืน แล้วมันก็จะยิ่งเสียไปใหญ่ ท าให้เมื่อกับห้องมาก็ทะเลาะ

กับแฟนอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้เงินที่เคยมีก็เริ่มน้อยลงกลายเป็นมีเงินมาใช้แบบเดือนชนเดือน อาทิตย์

ชนอาทิตย์ตลอด อีกทั้งเม่ือหนักเข้าก็เริ่มท่ีจะหยิบยืมเงินคนอื่นทั้ง พ่อแม่ แฟน รวมไปถึงพ่อแม่ของแฟน 
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โดยอ้างว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลบ้าง เอาไปท ารถจักรยานยนต์บ้าง จนใครหลายคนเริ่มเอือมระอา และ

บ่ายเบี่ยงตลอด 

 หลังจากท่ีน้าธงชัยเข้าออกบ่อนอยู่เป็นประจ าก็เริ่มส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ตนเริ่มเข้างาน

สายบ้าง หรือเริ่มลาหยุดมากขึ้น จนเถ้าแก่รู้เรื่องว่าตนนั้นติดการพนันอย่างหนัก น้าธงชัยจึงถูกให้ออก

จากงาน แต่ยังไม่วายตนก็ยังคงเดินทางไปเล่นการพนันอยู่เสมอ โดยเงินส่วนก็มาจากการหมุนเวียนไปมา 

ต่อมาบ่อนการพนันต่าง ๆ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารลงพ้ืนที่ น้าธงชัยซึ่งกลัวว่าตนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี

ความ ตนจึงหยุดการเล่นการพนันไประยะหนึ่ง และเมื่อข่าวคราวเรื่องของทหารหมดลงตนก็เริ่มกลับมา

เล่นการพนันใหม่ แต่ครั้งนี้ตนไม่ได้เล่นที่กรุงเทพฯแล้ว ตนเลือกที่จะเดินทางไปเล่นที่คาสิโนถูกกฎหมาย

ยังบริเวณชายแดนต่าง ๆ แทน ช่วงแรกตนจะอาศัยเดินทางกันไปเป็นหมู่คณะกับนักพนันคนอ่ืน ๆ มีเวลา

กลับที่แน่นอน อีกทั้งไปถึงยังได้คูปองอาหารกินฟรี วันต่อมาก็เดินทางกลับ แล้วหากต้องการจะไปอีกก็ไป

กับคณะอ่ืนผลัดกันไป น้าธงชัยเดินทางไปเล่นการพนันทั้งชายแดนกัมพูชา ชายแดนลาว ชายแดนพม่า ตน

นั้นเก็บมาหมดแล้ว ซึ่งเมื่อไปบ่อยครั้งก็เริ่มที่จะไม่เดินทางกลับมาพร้อมคณะ จนสุดท้ายก็ไม่ได้กลับมา

และน้าธงชัยเลือกท่ีจะอยู่ที่คาสิโนชายแดนปอยเปตไปเลย 

 “น้าเล่นพนันหนักมาก มีแต่คนเตือนว่าระวังนะจะกลายเป็นผีพนันเต็มตัว แต่น้ารู้แหละว่าน้าเป็น

ผีพนันไปแล้ว น้าเล่นเกือบจะตลอด เล่นไพ่ เล่น ไฮโล เล่นหวย น้าไม่ได้เล่นเพราะอยากได้เงินขนาดนั้น 

แต่น้าเล่นเพราะมันสนุก แล้วมันหยุดไม่ได้ น้าเดินสายไปทั่วเลยตอนนั้น นี่น้าก็คิดนะว่าถ้าน้าขยันท างาน

เหมือนขยันเล่นไพ่ น้ารวยเละแน่ๆ (หัวเราะ)” (น้าธงชัย, 2563: สัมภาษณ์) 

 ช่วงแรกน้าธงชัยเช่าห้องพักรายเดือนอยู่ใกล้ ๆ กับด่านผ่านแดน แต่ต่อมาเนื่องจากว่าตนไม่ค่อย

ได้ข้ามกลับมา ตนจึงย้ายมาเช้าห้องพักรายวันทางฝั่งกัมพูชาแทน รายได้ส่วนใหญ่ของน้ าธงชัยจะมาการ

เล่นการพนัน แต่เมื่อเงินทยอยหมดลง ประกอบกับไม่มีใครให้ยืมเงินแล้ว น้าธงชัยจึงเริ่มหาช่องการสร้าง

รายได้ทางอ่ืน โดยมีคนรู้จักที่อาศัยอยู่มาก่อนแนะน า แรกเริ่มเขาพาน้าธงชัยไปรู้จักกับนายคนหนึ่ง ซึ่ง

เป็นที่รู้จักดีของคนที่นั่น และเขาจะมีงานให้ท าเสมอ น้าธงชัยกล่าวว่า “น้าไม่กลัวเลยนะตอนนั้น เขาให้

ท าอะไรเราก็ท า จนหลัง ๆ มาถึงได้รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด น้ากลัว น้าเลยไม่ยุ่งดีกว่า ” งานที่น้า

ธงชัยได้ท าเรียกว่า “เด็กวิ่งของ” โดยจะเป็นการรับของจากที่หนึ่งไปให้แก่คนอีกที่หนึ่ง หรือหากมีลูกค้า

จะสั่งของ ตนจะเป็นคนรับรายงานแล้วเอาไปให้นายจัดการ หลังจากนั้นตนก็จะเป็นคนของมาส่งให้ 
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รายได้ในการวิ่งแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 100 - 500 บาท เพราะสินค้าต่าง ๆ ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง 

ดังนั้นรายได้จึงเพ่ิมขึ้นตาม เมื่อน้าธงชัยได้เงิน ตนก็จะน าไปเก็บแยกไว้ส าหรับค่าห้องพัก และแยกเก็บ

ส าหรับเล่นการพนันโดยเฉพาะ ในขณะที่ค่ากิน ค่าใช้ก็ไม่ต้องเสียอะไรเพราะตนอาศัยการกินข้าวฟรีตาม

คาสิโนต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนวันไป 

 ถึงแม้ว่ารายได้ของน้าธงชัยจะดีในช่วงนั้นแต่ตนเองก็กลัวที่จะโดนพ่วงหางเลขไปด้วยหากมี

ต ารวจลงตรวจพ้ืนที่ ตนจึงรับงานวิ่งของแค่เล็ก ๆ พอ นั้นก็คือการวิ่งบุหรี่ หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

ให้แก่คนที่เขาต้องการจะถือกลับบ้านไปเยอะ ๆ เนื่องจากการซื้อสินค้าปลอดภาษีประเภทสุราและยาสูบมี

ข้อจ ากัดในการผ่านแดนขั้นต่ าบุหรี่ 1 คอตตอล (จ านวน 10 ซอง) และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ขวด ต่อ

หนึ่งท่านเท่านั้น ดังนั้นหากมีใครอยากจะได้เพ่ิม น้าธงชัยจะเป็นคนอาสาถือข้ามผ่านแดนให้ ซึ่งจะได้รอบ

ละ 50 บาท หากรับวันละ 4 รอบ ก็ได้อย่างต่ า 200 บาท ไม่รวมทิปสินน้ าใจเล็ก ๆ น้อย ๆ น้าธงชัยกล่าว

ว่า ตนนั้นพอใจที่จะรับงานแค่นี้แหละ มีเงินมาหมุนเวียนไป ไม่เดือดร้อนใคร หากวิ่งของไม่ได้ก็ลองไปลุ้น 

ๆ เชียร์ ๆ กับพวกพนันวงใหญ่ เผื่อตนจะได้เงินติดไม่ติดมือมาบ้าง ซึ่งทุกครั้งที่เข้าร่วมเชียร์ก็จะได้เงินมา

ตลอด อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าน้าธงชัยจะไม่ได้มีทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์เหมือนกับที่ตนเคยอยากสร้างตัว

เมื่อครั้งยังเด็ก แต่ตนนั้นก็มีความสุขอยู่สบายดีที่คาสิโนแห่งนี้ 

 “น้าไม่อยากได้อยากมีเหมือนใครเขาแล้วแหละ น้าขอแค่มีเงินเก็บเงินเล่นพออยู่ได้ทุกวัน ๆ ก็

พอแล้ว น้าเหนื่อยมากตอนที่น้าไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าว เพราะเอาไปเล่นการพนันหมด น้าพักแล้วเรื่อง

การพนัน มีเล่นแค่สนุก ๆ พอ เขามีงานอะไรให้น้าท าแล้วได้เงินน้าก็จะท า แต่ขอเลือกหน่อยนะ น้าย่าน

(กลัว) (หัวเราะ)” (น้าธงชัย, 2563: สัมภาษณ์) 

 

4.1.7 กรณีศึกษาท่านที่ 7 ลุงประคอง (นามสมมติ) อายุ 56 ปี 

 พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดอ่างทอง ลุงประคองมีพ่ีน้อง 4 คน ตนเป็นลูกคนสุดท้องของบ้าน ดังนั้น

พ่ีสาวทั้งสามจึงตามใจมาก แต่เรื่องการท างานบ้าน ลูกทุกคนจะได้รับเท่า ๆ กัน เนื่องจากว่าตนเด็กสุด จึง

มีหน้าที่ติดตามพ่อไปเลี้ยงปลาดุกในทุก ๆ วัน ลุงประคองจะเป็นคนคอยให้อาหารปลาดุกทุกวัน โดนมีพ่อ

อยู่ข้าง ๆ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ถึง 8 ขวบ ลุงประคองก็โอกาสได้เข้าเรียนโรงเรียนวัดเท่าบ้าน หลังจากเรียน
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลุงประคองก็บวชเรียนต่อ แต่เมื่อบวชเรียนได้ไม่กี่พรรษาก็ต้องออกมาท างาน 

เพราะช่วงที่ลุงประคองบวชเรียนนั้น ตนแอบไปเล่นการพนันกับเด็กวัดอ่ืน ๆ ซึ่งถึงแม้จะเป็นการพนัน

แบบเด็ก ๆ แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากนั้นก็คือ การพนันตั๊กแตน การเล่นการพนันตั๊กแตนคือการจับ

ตั๊กแตนมาคนละตัว แล้วท าการหักข้อขาของมัน จากนั้นเอาด้ายหรือไหมพรมมัดขาอีกข้างหนึ่งไว้ แล้ว

ปล่อยให้มันบินโดยที่แต่ละคนจะจับปลายเชือกอีกข้างไว้ หากตั๊กแตนของใครบินได้ไกลกว่าก็จะได้เงิน

พนันตรงกลาง 

 หลังจากที่ต้องออกมาท างานลุงประคองก็ไปเป็นพนักงานโรงงานแถว ๆ อ าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ค่าแรงขั้นต่ ารายวันตอนนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของตน ลุงประคองจึงมองหา

รายได้เสริมจากแหล่งต่าง ๆ และตนก็ได้ที่มาของการท าเงินก็คือ เป็นนายหน้ารับแทงหวย และไก่ชน

ให้แก่เจ้ามือแทนคนที่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนแต่ต้องการจะเล่นพนัน โดยหักค่าหัวร้อยละ 2 บาทต่อคน ซึ่ง

จ านวนคนที่เล่นการพนันประเภทนี้ประกอบลุงประคองอาศัยอยู่บริเวณชุมชนบ้านพักคนงาน ท าให้มีคน

สนใจการพนันเป็นจ านวนมาก และตนก็ได้รับเงินส่วนแบ่งจ านวนมากด้วยเช่นกัน ซึ่งเงินจากการเป็น

นายหน้ารับแทงหวยมีมากพอให้ลุงประคองสามารถออกรถจักรยานยนต์ได้หนึ่งคัน ในสมัยก่อนผู้ชายคน

ไหนที่มีรถจักรยานยนต์ขับถือว่าเป็นหนุ่มหล่อประจ าหมู่บ้านเลยทีเดียว และทุก ๆ เย็น ลุงประคองจะ

คอยรับส่งสาว ๆ โรงงานอยู่เป็นประจ าเสมอ ต่อมาเมื่อเข้าสู่วัยท างาน ลุงประคองก็พบรักกับสาวจังหวัด

อ่างทองบ้านเกิดท่ีเดินทางมาท างานในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเช่นกัน ทั้งคู่ตัดสินใจสร้างครอบครัวและ

มีลูกสาว 2 คน และลูกชาย 1 คน ด้วยภาระท่ีเพ่ิมมากข้ึนท าให้ลุงประคองต้องหารายได้มากขึ้นตามล าดับ 

นอกจากจะท างานโรงงาน และเป็นนายหน้ารับแทงพนันแล้ว ลุงประคองยังรับส่งให้แก่คนในละแวกบ้าน

ของตน โดยได้ค่าจ้างตามความสมัครใจแก่ผู้ใช้บริการ เพราะทุกคนเป็นคนรู้จักลุงจึงไม่ได้คิดค่าบริการ

มากมาย อย่างมากก็ 5 บาทไกลสุด แต่สุดท้ายเมื่อท างานหัวเป็นเกลียวไม่ไหว ลุงประคองจึงทะเลาะกับ

ภรรยา ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทะเลาะกันหนักมากขึ้น ภรรยาจึงหอบเอาลูก ๆ ทุกคนย้ายกับไปอยู่กับพ่อแม่ที่

บ้านเกิด จังหวัดอ่างทอง และทั้งคู่ก็เลิกกันในที่สุดเมื่อเลิกกับภรรยาไป ลุงประคองก็ไม่ต้องรับผิดชอบใด 

ๆ ทั้งสิ้น มีเพียงแค่ส่งเงินให้ครอบครัวของตัวเอง เพราะภรรยาตนยื่นค าขาดเลยว่าไม่ให้ติดต่อกลับไปหา

อีก หากอยากเจอลูกให้ลูกร้องขอแล้วเดี๋ยวจะติดต่อมาเอง ช่วงแรกลุงประคองรู้สึกสนุกกับชีวิตอีกครั้ง 

วันหยุดตนก็ได้ขับรถเที่ยวเล่นไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องค านึงถึงอะไรมากนักตกดึกกลับบ้านนอน วันธรรมดา

ก็ไปท างานตามปกติ และนอกจากนั้นแล้วลุงประคองยังได้ลองเล่นการพนันแทงหวยอีกด้วย 
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 “ครั้งแรกลุงเล่นชนไก่ แถวแฟลตของพนักงานนั้นแหละ เป็นการแทงไก่ที่ได้เงินเยอะมาก เขาถึง

บอกว่าคนเล่นครั้งแรกจะได้เงินเยอะสุด หลังจากนั้นลุงก็เล่นไพ่บ้าง เล่นไฮโลบ้าง แล้วแต่ว่าเขามีอะไรมา

เปิด ได้เงินมันก็สนุกดี แต่พอเสียก็ต้องรีบถอย เดี๋ยวมันจะดูดออกหมด แต่ตอนนั้นลุงมีพอจะเล่นเลยนะ 

เสี่ยเลยแหละ” (ลุงประคอง, 2562: สัมภาษณ์) 

 ต่อมากลุงประคองก็ออกจากงาน ด้วยความที่เลือดของการพนันมันยังอยู่ในตัวลุงประคองเลย

ตัดสินใจขับจักรยานยนต์กลับบ้านไปยังจังหวัดอ่างทอง ละขอให้พระเกจิวัดป่าที่ตนรู้จักปลุ กเสกแหวน

ของตนให้จับเงินจับทองได้อยู่หมัด และแน่นอนว่าตลอดเวลาที่ตนใส่แหวนวงนี้เล่นทีไรมักจะได้เงินตลอด 

ลุงประคองจึงเล่นการพนันมาตลอด โดยที่ไม่ได้หางานท าเป็นหลักแหล่ง จากการที่ลุงประคองได้เงินจาก

การพนัน ตนก็เริ่มส่งเงินไปให้ลูก ๆ ใช้บ้างแต่ตนบอกกับภรรยาเก่าเลยว่าให้เฉพาะลูกเท่านั้น ซึ่งภรรยา

เก่าของตนก็ไม่ขอเพ่ิมแต่อย่างใด และตนนั้นก็ยังคงเดินสายเล่นการพนันไปเรื่อย ๆ และท้ายที่สุดตนก็

เลือกขับรถมาที่คาสิโนชายแดนปอยเปตหวังจะกอบโกยเงินกลับบ้านก้อนใหญ่ เมื่อลุงประคองมาถึง

คาสิโนแห่งใหญ่ ตนรีบเข้าไปศึกษาวิธีเล่นทันที และไม่นานลุงประคองก็เล่นได้อย่างช านาญ แต่เมื่อเล่น

มากเข้าน าเงินส่งกลับไปที่บ้านมากเท่าไร ผ่านไปหลายวันลุงประคองก็เหมือนจะโดนดูดเงินกลับไปเท่านั้น 

ลุงประคองกล่าวว่า ผู้ใหญ่เขาเล่ากันว่าเสาเข็มของคาสิโน ก่อนที่เข้าจะลงดินจะมีการผลักคนขอทาน เด็ก

ขอทานของเขมรลงไปแล้วตอกเสาเข็มตาม โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณคนขอทานและเด็กขอทานจะมี

ความรู้สึกหิวโหยเงิน หากผู้ใดน าเงินออกไป แล้วยังไม่ยอมหยุดวิญญาณพวกนั้นจะดูดเงินกลับมาคืน

คาสิโนให้หมด ซึ่งลุงประคองก็เชื่อ แต่ตนก็ยังคงเล่นไปเรื่อย ๆ เพราะตนคิดว่ามีแหวนดูทรัพย์ได้ดีกว่า แต่

สุดท้ายแล้วลุงประคองก็ต้องเทหมดหน้าตักไปกับการพนันสิ้นเชิง พร้อมทั้งน ารถจักรยานยนต์ไปจ าน าเพ่ือ

น าเงินมาเล่นอีกด้วย 

 ปัจจุบันลุงประคองไม่ได้เล่นการพนันอีกแล้ว อาศัยการท างาน การเชียร์จากคนอ่ืนที่ตนรู้จักแล้ว

ขอส่วนแบ่งของเขาเอา ซึ่งตนบอกว่าคนใจดีที่นี่มีเยอะ เขาไม่ทิ้งกัน เราล าบากเขาก็ช่วย ตนไม่มีที่นอน

บางคนเขาก็มาช่วยกันจ่าย และอาศัยด้วยกัน ของกินมีฟรีตลอดหากินได้เรื่อย ๆ และท้ายที่สุดแล้วลุง

ประคองก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ที่คาสิโนชายแดนไปเรื่อย ๆ แทน 

 “ลุงเล่นจนหมดตัวเลยนะ เนี่ยแหละการพนันมันไม่เคยท าให้ใครเจริญได้ แหวนลุงก็ช่วยไม่ได้แล้ว 

ลุงคิดว่าคนเราควรเล่นแต่พอดี อย่าโลภมาเดี๋ยวลาภมันจะหายเอา (หัวเราะ) ลุงรู้ดีว่าคนที่เขามาเล่นแล้ว
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หมดเหมือนลุงก็มักจะไม่มีที่ไป ก็ต้องเร่ร่อนหาที่อยู่ แต่ลุงก็ไม่ได้ไปเกาะใครเขากินนะ ถ้าเป็นคนรู้จักกัน

ให้เงินกันก็ไม่แปลก ลุงก็เอาชีวิตรอดไปวันหนึ่ง ๆ ได้ตลอด ” (ลุงประคอง, 2562: สัมภาษณ์) 

 

4.1.8 กรณีศึกษาท่านที่ 8 น้าจุ่ม (นามสมมติ) อายุ 41 ปี 

 สาวใหญ่ใจคึกคัก ที่ใคร ๆ ต่างก็รู้จักมักคุ้นกับเธอดี น้าจุ่มเป็นผู้หญิงอารมณ์ดี ชอบเล่นมุขตลก

ให้แก่คู่สนทนาของเธออยู่เป็นประจ า ไม่มีครอบครัว นอกจากพ่อและแม่อายุ 64 ปี และ 62ปี ที่อาศัยอยู่

อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีกับพ่ีชายเท่านั้น ดังนั้นน้าจุ่มจึงเสมือนกับหญิงโสดที่สามารถใช้ชีวิตได้

อย่างอิสระ และเนื่องด้วยน้าจุ่มเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้าน ทุกคนจึงตามใจ ประกอบกับ น้าจุ่มเรียนจบ

ด้วยวุฒิ ปวศ. ซึ่งถือเป็นการเล่าเรียนที่สูงที่สุดของบ้าน ท าให้ทุกคนต่างเชื่อใจน้าจุ่มว่าจะท าสิ่งใดย่อมเป็น

ผลดีทั้งนั้น เช่นนั้นแล้วน้าจุ่มจึงเลือกเส้นทางเดินของตนเองได้ และมีความสุขกับเสรีภาพที่ตนได้รับ 

อย่างไรก็ตามถึงแม้น้าจุ่มจะได้รับอิสระในการตัดสินใจและบ่อยครั้งที่ตนนั้นพอใจกับมันเสมอ แต่มีสิ่งหนึ่ง

เดียวที่น้าจุ่มอยากจะย้อนเวลากลับไปนั้นก็คือ เธอขอไม่รู้จักกับแหล่งการพันและคาสิโนชายแดนเป็น

เด็ดขาด 

 ความทรงจ าตอนเด็กของน้าจุ่มถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ตนนั้นมีความสุขที่สุด ตนนั้นชอบวิ่งเล่นในสวน

ล าไยใกล้บ้านกับเพ่ือน ช่วงมัธยมต้น ทุกวันหลังจากโรงเรียนเลิกน้าจุ่มจะต้องช่วยแม่ท างานบ้านเล็ก ๆ 

น้อย ๆ เนื่องจากครอบครัวของน้าจุ่มประกอบอาชีพรับจ้างดูแลสวนผลไม้ ดังนั้นตนและพ่ีชายของตน

จะต้องช่วยกันท าความสะอาดอุปกรณ์ท าสวนให้เรียบร้อย หลังจากนั้นตนและพ่ีชายจึงจะสามารถไปวิ่ง

เล่นกับเพ่ือนได้ นอกจากเล่นกีบเพ่ือนแล้วน้าจุ่มยังชอบไปนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนที่ร้านขายของเล็ก ๆ ใกล้

บ้าน ด้วยเหตุที่ว่าลูกชายเจ้าของร้านค้าแห่งมักจะซื้อหนังสือการ์ตูนราคาเล่มละ 2 บาท 5 บาท จากใน

เมืองมาเป็นประจ า และยังวางไว้บนชั้นอ่านฟรีในร้านค้า ท าให้เด็ก ๆ แถวนั้นนอกจากซื้อขนมกินกันแล้ว 

ยังสามารถนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนฟรีได้ ส่งผลให้ร้านค้าเล็ก ๆ แห่งนี้เต็มไปด้วยกลุ่มคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

เพียงแต่ว่าเด็ก ๆ นั้นจะมาเพ่ือนั่งกินขนมอ่านหนังสือ แต่ผู้ใหญ่นั้นมักจะเดินทางมาเพ่ือร่วมกิจกรรมอย่าง

อ่ืนที่น่าสนใจกว่า นั้นก็คือ การชนไก่ และ การเล่น ไพ่ ไฮโล ด้านหลังร้านค้าแห่งนี้ และนี้เองเป็นครั้งแรก

ที่น้าจุ่มได้รู้จักมักคุ้นกับการพนันเป็นครั้งแรก  
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 “พวกผู้ใหญ่เข้าเล่นกัน เสียงดังดูสนุกสนาน น้าเป็นเด็กก็สนุกไปกับเขาด้วย ยังเวลาที่มีใครได้เงิน

จากชนไก่นะ ผู้ใหญ่เขาก็จะซื้อขนมให้น้ากิน แต่น้าไม่เคยเข้าไปดูหรอกว่าข้างหลังมันเป็นกันยังไง ผู้ใหญ่

เข้าห้าม อีกอย่างน้ากลัวพ่อใหญ่ (คุณตา) ดุด้วยแหละ พ่อใหญ่ไม่อยากให้ยุ่ง รอกินฟรีเอา (ยิ้ม)” (น้าจุ่ม, 

สัมภาษณ์: 2563) 

 เข้าสู่วัยท างานหลังจากท่ีเรียนจบมา น้าจุ่มมีโอกาสได้เข้าไปท างานในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี โดย

การฝากฝั่งของป้าเพชร (แม่ของเพ่ือนวัยเด็ก) น้าจุ่มประกอบอาชีพเป็นพนักงานดูแลความเรียบร้อยของ

บังกะโลเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่หาดแหลมสิงห์ โดยปกติแล้วน้าจุ่มจะมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของครัว 

เนื่องจากน้าจุ่มเรียนด้านคหกรรม ส่วนลูกสาวของป้าเพชร “น้ามล” จะมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของ

แขก ทั้งน้าจุ่มและน้ามล ท างานอยู่ที่นี้จนอายุเกือบเข้าสู่เลขสาม ก็เกิดจุดเปลี่ยนผันก็คือ เมื่อน้าจุ่มได้มี

ความรู้สึกผูกพันกับแขกท่านหนึ่งที่มาพักผ่อนยังบังกะโลแห่งนั้น และได้ขยับความสัมพันธ์เป็นแฟนกัน ถึง

ได้รู้จักแขกทา่นนั้นว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นนักพนันที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ แล้วมาเล่นคาสิโนชายแดนที่

ปอยเปต บ่อยครั้งเมื่อเล่นแล้วได้เงินก็จะขับรถต่อมานอนที่บังกะโลแห่งนี้เพ่ือพักร่างกาย ก่อนจะเดินทาง

กลับกรุงเทพฯ ดังนั้นเมื่อแฟนของน้าจุ่มออกมาจากคาสิโนเมื่อไร ตนก็จะได้เจอกับแฟนเมื่อนั้น สัปดาห์ละ 

1 ถึง 2 วัน เกือบทุกสัปดาห์ ในสมัยก่อนตนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ ท าให้การติดต่อกับแฟนนั้นเป็นไป

ได้ยาก หากจะเขียนจดหมายก็กลัวจะไม่มีคนได้อ่านเพราะแฟนน่าจะไม่ค่อยได้กลับบ้านอยู่แต่ที่คาสิโน 

จนนานวันเข้าความอยากรู้ว่าคาสิโนมันเป็นอย่างไร ท าไมแฟนถึงชอบไปนัก วันหนึ่งตนจึงขอติดตามไป

ด้วยเผื่อให้เห็นกับตา 

 “ตอนน้ามาปอยเปตครั้งแรกนะ โห มันใหญ่ คนก็เยอะ น้าไม่เคยเล่นการพนันนะ แต่พอมาเห็น

ของจริง มันเหมือนในหนังฝรั่งเลย แต่สมัยก่อนมันไม่เจริญใหญ่ขนาดนี้หรอก มีแค่ไม่ก่ีตึก ข้างในมีแต่ผนัง

สีเหลืองสีทอง คนก็มีแต่คนไทย คุยกันเจียวจ๊าว น้าตื่นเต้นมาก (หัวเราะ)” (น้าจุ่ม, 2563: สัมภาษณ์) 

 เมื่อเดินทางเข้าคาสิโนครั้งแรก น้าจุ่มยังไม่มีโอกาสได้เล่นการพนันเท่าไรนัก เพราะแฟนไม่

อนุญาตให้เล่น ตนท าได้เพียงแค่เดินดูโน่นดูนี่ หรือดูแฟนเล่นบ้าง ปกติแล้วแฟนจะเปิดห้องของคาสิโนไว้

เสมอหากน้าจุ่มเดินทางไปด้วย เบื่อ ๆ น้าจุ่มสามารถขึ้นไปนอนเล่นบนห้องพักได้ เมื่อเดินทางมาคาสิโน

กับแฟนบ่อยครั้งเข้าน้าจุ่มก็เริ่มไม่ไปท างานไม่ตรงตามเวลา ลาหยุดบ่อยครั้งบ้าง เพราะกว่าน้าจุ่มจะ

เดินทางออกมาขึ้นรถโดยสารก็เสียเวลาไปนาน ท าให้หลายครั้งหน้าจุ่มเลือกท่ีจะไม่เดินทางกลับมาท างาน
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ดีกว่า ด้วยเหตุนี้เองท าให้น้าจุ่มตัดสินใจลาออกจากงานมาอยู่กับแฟนที่คาสิโนปอยเปตแทน ที่คาสิโน

ชายแดนแห่งนี้ มีอาหารการกินเพียบพร้อม น้าจุ่มเดินทางไป ๆ มา ๆ ระหว่างคาสิโนชายแดนกับบ้านอยู่

เสมอ หากอาทิตย์ไหนแฟนบอกว่าจะมายังคาสิโน ตนก็จะเดินทางมารอที่คาสิโนและอยู่กับแฟนเป็นเวลา 

3-5 วันต่อสัปดาห์ และเมื่อแฟนเดินทางกลับน้าจุ่มก็จะเดินทางกลับบ้านตนเองเช่นกัน เป็นเช่นนี้มาเรื่อย 

ๆ จนวันหนึ่งตนได้ทราบความจริงว่า ตนนั้นเป็นภรรยาน้อยของคนแฟนตัวเอง 

 “น้าก็คิดว่าแล้วว่ามันไม่ธรรมดา แต่น้าก็รักมัน ก็เชื่อใจ แต่อยู่ดี ๆ เมียมันก็ข้ามแดนมาเข้า

คาสิโนด้วย น้าตกใจเลย น้าก็ได้แต่บอกว่าเป็นคนรู้จักกัน เล่นพนันด้วยกันแทน น้าเสียใจมาก ตอนนั้น

อยากหาเรื่องด้วยนะ แต่ก็โกรธตัวเอง กลัวจะท าให้ตัวเองอายเอง มันก็ไม่หือไม่อืออะไร แถมยังมีการแอบ

เปิดห้องเล็ก ๆ รายวันข้าง ๆ คาสิโนไว้ให้น้าตอนมันอยู่ด้วยนะ ส่วนเมียมันก็นอนบนโรงแรมไป จะให้น้า

กลับบ้านก็ไม่ได้ แฟนเรา เราก็อยากเจอถูกมั้ย?” (น้าจุ่ม, สัมภาษณ์: 2563) 

 หลังจากที่ทราบความจริง เมื่อตนนั้นเป็นเพียงเมียอีกคนที่อาศัยอยู่ยังชายแดนปอยเปต น้าจุ่มจึง

ตัดสินใจจะเจอแฟนคนนี้เป็นครั้งสุดท้าย และช่วงเวลาที่ตนเจอกันครั้งสุดท้ายนั้น ตนเองก็ได้มีโอกาสลอง

เล่นการพนันบ้าง เนื่องจากตนตอนนั้นอยู่ในฐานะเป็นคนรู้จักที่เล่นการพนันด้วยกันตามที่แฟนได้กล่าวไว้ 

ตนจึงจ าเป็นต้องเล่น โดยมีภรรยาของแฟนนั่งอยู่อีกฝั่ง แต่เมื่อเล่นบ่อยเข้าตนกลับรู้สึกสนุก ได้เงินมาบ้าง 

นอกจากเล่นบาคาร่าแล้ว ตนยังมีโอกาสได้เล่นเกมกดอีกด้วย และมีครั้งหนึ่งที่แจ๊คพอตลงตู้ของตน ได้เงิน

มา 7,000 บาท น้าจุ่มกล่าวอีกว่า “หรือจริง ๆ แล้วชะตาอยากให้น้าเลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้ เลยให้เงินแก่น้า

มาแทน” เมื่อถึงคราวจากกันครั้งสุดท้าย น้าจุ่มไม่ได้รู้สึกเสียใจเท่าไรนัก อาจเป็นเพราะตนนั้นได้เงินกลับ

บ้านหลายบาทจากการเล่นก็เป็นได้ ท าให้ตนจากกับแฟนอย่างไม่บาดหมางกัน ต่อมาน้าจุ่มก็เดินทาง

กลับมาอยู่ที่บ้าน ช่วงเวลานั้นน้าจุ่มที่ลาออกจากงานประจ าไปนานแล้ว ท าให้ตนว่างงานและ ไม่ได้ท า

อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ประกอบกับรายจ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น น้าจุ่มจึงตัดสินใจเดินทางเข้าสู่คาสิโนชายแดนอีก

ครั้ง เดินทางเพ่ือไปเล่นบ้าง เจอคนนู่นคนนี้บ้าง ท าให้น้าจุ่มช่วงนั้นไม่เหงาเลย มีคนคุยด้วยอยู่ตลอดและ

ต่อมาน้าจุ่มก็ได้รู้จักกับแฟนอีกคน แต่ครั้งนี้แตกต่างกับครั้งเดิมคือ น้าจุ่มตัดสินใจย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ยัง

คาสิโนชายแดนปอยเปตแทน 

 ปีพ.ศ. 2556 น้าจุ่มย้ายตัวเองมาลงหลักปักฐานที่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วแทน ทุก

สัปดาห์น้าจุ่มจะเดินทางข้ามด่านตรวจชายแดนไปยังคาสิโนเพ่ือที่จะเล่นพนันหาเงินบ้าง หรือเข้าหาสังคม
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บ้าง น้าจุ่มเดินทางข้ามชายแดนไปยังคาสิโนเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ก็ได้พบรักกับนักพนันเด็กหน้าใหม่คน

หนึ่ง ทั้งคู่มักจะชอบนั่งเล่นการพนันใกล้ ๆ กันเสมอ หรือบางครั้งที่น้าจุ่มไม่ได้เล่นการพนัน ตนนั้นก็จะ

เป็นคนตักน้ า ตักขนม คอยเป็นก าลังใจให้แก่นักพนันเด็กหน้าใหม่คนนั้นเสมอ และเมื่อนักพนันคนนั้นได้

ก าไรมา ตนก็พลอยได้รับส่วนแบ่งไปด้วย นานวันเข้าจากเพียงแค่คอยให้ก าลังใจ น้าจุ่มก็ตัดสินใจคบหา

กับนักพนันคนนั้น ช่วงเวลานั้นน้าจุ่มเล่าว่า อะไร ๆ ก็ดีไปหมด เงินก็มีกินมีใช้ มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องฝั่งอรัญ

ประเทศที่เป็นเหมือนเรือนหอเล็ก ๆ อย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งยังมีพอส่งให้ที่บ้านไว้ส าหรับใช้จ่ายเล็ก ๆ 

น้อย ๆ อีกด้วย แต่เหมือนชะตาเล่นตลกอีกครั้ง เมื่อคบกันมาได้ไม่นาน ตนก็ทราบทีหลังอีกว่าตนนั้นถูก

คบซ้อนกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่บัานเกิดของแฟน โดยที่ทั้งแฟนและผู้หญิงของเขาวางแผนไว้ว่ าจะแต่งงาน

กัน ด้วยความที่น้าจุ่มอายุมากกว่า และยอมรับได้ว่าแฟนของตนอายุน้อยย่อมต้องการสร้างความมั่นคง

ให้กับตัวเอง น้าจุ่มจึงไม่เอาความด้วยและเลิกรากันไป หลังจากนั้นน้าจุ่มก็เปลี่ยนแฟนไปเรื่อย ๆ ไม่ยึดติ

อยู่ที่คนใดคนหนึ่งอีก ซึ่งตนเองก็พึงพอใจมากกว่า น้าจุ่มกล่าวว่า “ได้งานง่ายและก็ได้เงินดี แถมไม่ต้องไป

ผูกติดกับใคร น้าพอแล้วไม่อยากวุ่นวายแล้ว น้ามีกินมีใช้ น้าไม่ถืออะไรให้มันหนักใจหรอก คนอ่ืนจะมอง

อย่างไรก็ช่างว่าน้าขายตัวก็ยอม” แต่อย่างไรก็ตาม น้าจุ่มกลับสารภาพว่า ตนนั้นไม่อยากให้ใครมาตัดสิน

ว่าตนเป็นอย่างไรเพียงเพราะอาชีพและการกระท าที่ตนท าอยู่ ถึงแม้ว่าคาสิโนแห่งแถวนี้จะสะดวกสบาย มี

ข้าวกินฟรี มีน้ ากินฟรี และยังได้เงินง่าย ๆ แต่ตนกลับรู้สึกชีวิตล่องลอยตามยัตถากรรมไปวัน ๆ ท าให้ตน

ไม่มีความหวือหวาในชีวิตอีกเลย 

 “ด้วยอายุน้าที่ข้ึนเลขสี่แล้ว จะท างานท าการตั้งตัวตอนนี้ก็สายไป อยู่ที่นี่มันก็ดีอย่าง ไม่ต้องกังวล

ว่าจะอดตาย รับแขกเชียร์แขกก็พอจะได้เงินมากินมาใช้หมุนเวียนในชีวิต และก็ส่งไปให้พ่อแม่ แค่นี้น้าก็

พอแล้ว เรื่องมีครอบครัวหลัก น้าไม่เอาแล้วหละ เข็ดหลายเด้อ แต่เด็ก ๆ รุ่นใหม่ที่จะมา น้าว่าอย่ามาเลย 

มันไม่คุ้มทีจ่ะต้องเอาชีวิตมาท้ิงไว้ตรงนี้ ไปสร้างอนาคตที่ดีข้างนอกดีกว่า” (น้าจุ่ม, 2563: สัมภาษณ์) 

 

4.1.9 กรณีศึกษาท่านที่ 9 ลุงมานพ (นามสมมติ) อายุ 56 ปี 

 ลุงมานพเกิดวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 ปัจจุบันอายุ 56 ปี ลุงมานพเรียนจบชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 หลังจากนั้นตนก็ไม่ได้เรียนต่ออีก เนื่องด้วยฐานะทางบ้านยากจน ลุงมานพเป็นลูกคนที่ 3 มีพ่ีน้อง

ทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งทั้ง 5 คนไม่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพราะทุกคนต้องออกมาเช้าครอบครัวท านา ให้ทัน
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ตลอดทั้งปี ดังนั้นแล้วความรู้ของลุงจึงมีไม่มากพอที่จะน ามาประกอบอาชีพเพ่ือสร้างเนื้อสร้างตัว เมื่อโต

ขึ้นลุงมานพได้เดินทางเข้ากรุงเพทฯ เพ่ือหางานท า แรกเริ่มลุงมานพท างานรับจ้างทั่วไป เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ 

ทั้งเป็นคนงานกรรมกรสร้างตึก ท าถนน ท าอุโมงค์ ต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพเป็นขับรถส่งพนักงานบริษัท ท า

ให้เส้นทางการเดินทางในกรุงเทพฯนั้น ลุงมานพมีความช านาญเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นพนักงานขับรถได้ 4 

ปี ตนก็ลาออกมาขับแท็กซ่ี ช่วงนั้นการขับแท็กซี่ยังไม่นิยมมากนัก เพราะต้องมีเงินทุนระดับหนึ่งถึงจะ

สามารถเช่าขับได้ ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันที่มีโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับคนขับคนใหม่ ๆ สืบ เนื่องที่ลุงมานพรู้

เส้นทางในกรุงเทพมหานครดี ตนจึงรับส่งผู้โดยสารได้ทุกคน ท าให้ตนนั้นพอมีเงินเก็บอยู่บ้าง ซึ่งความฝัน

ของลุงนพก็คือ อยากซื้อบ่อเพ่ือลงทุนท าฟาร์มกุ้ง เป็นรายได้นอนกินของตัวเองยามแก่ 

 หลังจากขับแท็กซี่ได้ซักระยะตนก็มีภรรยาและสร้างครอบครัวด้วยกัน ภรรยาของลุงมานพเป็น

แม่บ้านประจ าหอพักแห่งใกล้กับที่พักของตน ทั้งสองมีลูกชาย 1 คน และ ลูกสาว 1 คน ซึ่งปัจจุบันลูกทั้ง

สองโตและมีครอบครัวกันหมดแล้ว เมื่อลุงมานพมีครอบครัวที่เพียบพร้อม ท าให้ลุงมานพเริ่มสานฝัน

ตัวเอง ตนนั้นขับรถเก็บเงินมาเรื่อย ๆ จะมีเงินไปสู่ขอลูกสะใภ้ให้ลูกชายตัวเอง ถึงแม้ว่าเงินจะเป็นจ านวน

ไม่มาก แต่ลุงมานพก็ภูมิใจที่สุด และเริ่มที่จะมีเงินเก็บเพ่ือไปท าบ่อกุ้งได้อีกครั้ง แต่แล้วความตั้งใจของลุง

มานพก็หยุดลงเพราะว่าตนนั้นต้องออกเดินทางไกลและต้องจากภรรยาและลูก ๆ ไปนานเลยที่เดียว เมื่อปี

พ.ศ. 2557 หลังจากที่ลุงมานพขับแท็กซี่มาได้เกือบ 20 ปี ลุงมานพก็ต้องหยุดไปพร้อมคืนรถคู่ใจของตน

ให้กับอู่ เพราะลุงมานพก าลังจะหนีคดีความของตนเอง ช่วงนั้นลุงมานพหมดหนทางที่จะจัดการกับปัญหา

ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้ เพราะลุงมานพไม่ได้มีเงินมากพอที่จะน ามาต่อสู้กับคดีความที่ตนได้ก่อขึ้น นอกนั้น

หากตนยังท างานขับแท็กซี่อยู่ประกอบกับมีคดีความติดตัว ตนนั้นจะถูกตรวจจับเจอตอนไหนก็เป็นได้ 

ดังนั้นแล้วลุงมานพจึงเลือกที่จะหนีไปให้ไกลที่สุดก่อนที่จะมีหมายจับมาถึงตนเอง และสถานที่ที่ตนเลือก

หนีไปนั้นก็คือ บริเวณคาสิโนชายแดนปอยเปต 

 “ตอนนั้นผมหนีไม่คิดชีวิต หนีวันนั้นเลยวันที่ผมท าความผิด อย่างน้อยหนีไปให้ไกลไม่ให้ต ารวจ

สาวไปถึงครอบครัวผมได้ด้วย ยังดีที่ลูกชายผมมันใช้นามสกุลเมีย และผมก็ไม่ได้จดทะเบียนกับเมีย ต ารวจ

จะได้ไม่สาวถึงเมียและลูกผมได้ ผมติดคุกได้แต่อย่าให้ลูกผมเข้าไปติดเลย แต่ผมก็จ าไม่ได้นะว่าท าไมตอน

นั้นถึงเลือกหนีมาที่นี่...” (ลุงมานพ, 2563: สัมภาษณ์) 
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 หลังจากที่ลุงมานพหนีมาอยู่คาสิโนชายแดนปอยเปตพร้อมกับเงินจ านวนหนึ่ง ตนนั้นไม่รู้เลยว่า

จะต้องใช้ชีวิตยังไง เพราะท่ีนี่เป็นแหล่งของการพนันและตนนั้นก็ไม่ได้เล่นการพนันเป็นนิสัยอยู่แล้ว แต่ลุง

มานพรู้ว่าถ้าตนอาศัยอยู่ที่นี่ต ารวจจะไม่สามารถมาตามจับตนได้ เพราะบริเวณเป็นบริเวณฟรีของทั้งสอง

ประเทศ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาตรวจค้นรายบุคคลได้แน่ ๆ ในขณะที่ลุงมานพอาศัยอยู่บนพ้ืนที่คาสิโน

ชายแดน ลุงมานพก็ได้รู้จักกับน้าธงชัย (กรณีศึกษาท่านที่ 6) และได้น้าธงชัยมาช่วยในการใช้ชีวิตที่นี่ให้

ง่ายขึ้นเยอะ ทั้งเรื่องของอาหารการกิน ที่จะแนะน าตลอดว่าคาสิโนแห่งไหนมีของกินฟรีบริการกี่โมง 

วิธีการหาคูปองอาหารฟรีจากคณะทัวร์ที่มาเล่นการพนัน เพราะน้าธงชัยเคยเป็นนักพนันทัวร์มาก่อนน้า

ธงชัยจึงทราบวิธีดี ตนก็พลอยได้อนิสงค์ได้ข้าวกินฟรีไปด้วย นอกจากนี้ น้าธงชัยยังช่ วยเรื่องของหางาน

แบ่งงานให้ตนท า พอได้รายได้มาหมุนเวียนตัวเองในแต่ละวันบ้าง แต่ตนนั้นไม่ได้วิ่งของเหมือนที่น้าธงชัย

ท า เพราะการวิ่งของส่งของจ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางในการข้ามแดน แต่ตอนนั้นจะน าหนังสือเดินทาง

ไปจ าน าเพื่อน าเงินมาหมุนในชีวิตมากกว่า 

 “ผมไม่ได้วิ่งของเหมือนไอ้ธงชัยมันหรอก ผมไม่มีพาสปอร์ต อีกอย่างถ้าต้องผ่านด่านตรวจตลอด 

ผมกลัว ผมข้ีกลัวสุด ๆ (หัวเราะ)” (ลุงมานพ, 2563: สัมภาษณ์) 

 อย่างไรก็ตามถึงแม้ลุงมานพจะมีรายได้พอประทังตนเองและมีอาหารการกิน พร้อมกับที่หลับ

นอนในทุก ๆ แต่ตนนั้นไม่อยากจะต้องมาอยู่ที่นี่ไปตลอด ประการแรกเลยเพราะตนไม่ได้ชอบเล่นการ

พนันมาตั้งแต่แรก ประการที่สองคือ ตนต้องคอยเกาะคนนู่นคนนี่เพ่ือให้ได้ถึงเงิน หรือที่พักผ่อนในแต่ละ

วัน เพราะถ้าหาตนไม่ได้น้าธงชัย ตนก็ไม่รู้จะท าอย่างไรในช่วงแรก ๆ และประการสุดท้ายคือ ไม่ได้อยู่กับ

ครอบครัว ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาที่ลุงมานพแทบจะไม่ได้เดินทางกลับไปยังประเทศไทยเลย มีบ้าง

บางครั้งที่ภรรยาของลุงมานพมาหาบ้าง นอกนั้นก็จะอาศัยการติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ซึ่ง

ประการสุดท้ายนี้มันท าให้ลุงมานพรู้สึกผิดมาโดยตลอดที่เลือกจะหนีคดีความมาที่แห่งนี้ เพราะถ้าตน

เลือกที่จะสู้ ตนอาจจะหลุดพ้นออกมาอยู่กับลูก ๆ หลาน ๆ ของตนแล้วก็ได้ 

 “ถ้าผมสู้ตั้งแต่วันนั้น ป่านนี้ผมคงออกมาจากคุก และได้อยู่กับเมียกับลูกกับหลานอย่างมีความสุข

แล้วแหละ ไม่ต้องมาคอยกินข้าวฟรี หาเงินวันละสองสามร้อยไปตลอด ผมพลาดเองที่มาอยู่ตรงนี้ ถึงมัน

จะไมไ่ด้แย่ แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการที่สุด ผมเสียใจมาก...” (ลุงมานพ, 2563: สัมภาษณ์) 
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4.2 มุมมองของกลุ่มคนโดยรอบที่มีต่อ “ผีข้างบ่อน” 

 บนพื้นที่คาสิโนชายแดนปอยเปต นอกจากจะมีกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” ยังมีกลุ่มคนอ่ืน 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีแห่งนี้ด้วย เช่น กลุ่มคนของนักพนัน พนักงานคาสิโน แม่ค้าพ่อค้า นักท่องเที่ยว และ

ชาวบ้านรอบ ๆ โดยทุกกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน”ทั้งสิ้น ซึ่งพวกเขา

เหล่านี้ต่างมีมุมมองและทัศนคติที่มีต่อผีข้างบ่อนแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยั งมีมุมมองจากสังคม

ภายนอกที่ไม่ได้สัมผัสกับกลุ่มคนผีข้างบ่อนแต่รับรู้ผ่านสื่อข่าวสารด้านอ่ืน ๆ จากการน าเสนอบนโลก

ออนไลน์ และผ่านหน้าหนังสือเป็นครั้ง ซึ่งก็ถือเป็นตัวแทนอีกมุมมองหนึ่งที่สังคมมีต่อผีข้างบ่อนได้เช่นกัน 

โดยมุมมองและทัศนคติได้แบ่งออกดังนี้ 

 4.2.1 ทัศนคติด้านลบท่ีมีต่อ “ผีข้างบ่อน” 

 เจ๊หลอด (นามสมมติ) อายุ 45 ปี โดยปกติแล้วเจ๊หลอด มิได้เป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นการพนัน

เท่าไรนัก แต่เหตุที่เจ๊หลอดต้องเดินทางไปคาสิโนบ่อย ๆ เนื่องจากสามีของตน “เฮียภพ” (นามสมมติ) 

ชอบเล่นการพนันและหากมีโอกาสก็มักจะเดินทางข้ามชายแดนเพ่ือไปเล่นการพนันยังคาสิโนชายแดน

ทันที ท าให้เจ๊หลอดจ าเป็นจะต้องเดินทางตามไปด้วยกันแทบทุกครั้ง บ่อยครั้งที่เจ๊หลอดเข้าไปยังคาสิโน

ชายแดน ตนนั้นจะชอบใช้เวลาที่ห้องอาหารเป็นส่วนใหญ่ เหตุประการแรกคือ ตนและสามีจะได้รับคูปอง

อาหารฟรีจากการแลกชิปการพนันเกินตามจ านวนที่ก าหนดไว้อยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อสามีตนได้ชิปเพ่ือไปเล่น

แล้ว ตนจึงเลือกท่ีจะน าคูปองอาหารไปจับจ่ายใช้สอย ส่วนเหตุประการที่สองก็คือ เจ๊หลอดนั้นไม่ค่อยชอบ

ที่จะไปเดินแถว ๆ โต๊ะพนันเนื่องว่า บริเวณพ้ืนที่ตรงนั้นนอกจากจะมีนักพนันนั่งเล่นกันมากมายแล้ว ยัง

ผสมไปด้วยกลุ่มคนที่ชอบมาเดินเกะกะ ขอเงิน หรือส่งเสียเชียร์กันอย่างดัง คอยสร้างความร าคาญให้แก่

ผู้อื่น 

 “มันจะมีคาสิโนหนึ่งที่เต็มไปด้วยคนพวกนั้น ไหนจะไม่ชอบอาบน้ า แล้วคาสิโนที่ชอบอยู่กันก็เก่า

แล้ว กลิ่นมันก็ผสม ๆ กันไปหมด กลิ่นตัวก็มี กลิ่นบุหรี่ก็มี เหม็น เลยไม่อยากเข้าใกล้ ดีนะที่เล่นที่คาสิโน

อีกที ไม่ค่อยเจอ” (เจ๊หลอด, 2562: สัมภาษณ์) 

 เจ๊สิ (นามสมมติ) เป็นนักพนันที่เดินทางมาเล่นการพนันฝั่งกัมพูชาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ปกติตนจะ

เดินทางมากับสามีในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เจ๊สิมีอาชีพค้าขาย ตนและครอบครัวขายหมูทอดที่ ตลาด
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เมืองแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยปกติแล้วเจ๊สิจะชอบเล่นการพนันมากว่าสามีของตน ท าให้บ่อยครั้งตนก็

เดินทางมาคนเดียว สามีและลูก ๆ ก็จะอยู่บ้านบ้าง เจ๊สิกล่าวว่าตนนั้นเป็นคนใจบุญ ชอบท าบุญและให้

ทาน สมัยก่อนตนเดินทางสายบุญประกอบไปกับการพนัน ซึ่งเจ๊สิบอกว่า เงินบางส่วนที่ตนน าไปท าบุญวัน

พระใหญ่บางส่วนก็เป็นเงินที่มาจากการพนันอีกด้วย สมัยก่อนเจ๊สิไม่เคยมีอคติกับใครในคาสิโน มีคนมา

ขอเงินแก ถ้ารู้จักกัน คุ้นเคยกันตนก็ให้ไปบ้าง หรือ บางครั้งก็ให้แก่คนที่ไม่รู้จักด้วยความเห็นใจบาง แต่เจ๊

สิกลับเปลี่ยนทัศนคติไปเมื่อตนได้เจอกับคุณป้าท่านหนึ่งที่คาสิโน ป้าท่านนี้ชอบมาขอเงินเจ๊สิอยู่บ่อยครั้ง

เมื่อเห็นเจ๊สิเล่นได้เงินจ านวนมาก โดยอ้างว่าเอาไปไถ่พาสปอตออกบ้าง หรือเอาไปท าทุนบ้าง เจ๊สิก็ให้อยู่

เสมอครั้งละ 100 – 200 บาท แต่ป้าท่านนี้ก็ใช้โอกาสขอตนอยู่บ่อย ๆ และครั้งสุดท้ายคือ ป้าท่านนี้มา

ขอเจ๊สิ 500 บาท โดยให้เหตุผลว่าจะเอาไปเป็นค่าเดินทางส าหรับกลับบ้านไปหาลูกหลาน ไม่อยากอาศัย

อยู่ที่แห่งนี้แล้ว ตนนั้นเห็นว่าป้าท่านนี้คงอยากกลับบ้านไปหาครอบครัวจึงให้ไป 1 ,000 บาท แต่สุดท้าย

แล้วก็เป็นเช่นเดิมคือ ผ่านไปอีกวันเจ๊สิยังคงพบเห็นป้าท่านเดิม และไม่มีที่ท่าว่าจะเดินทางกลับบ้านแต่

อย่างใด และทราบมาว่าป้าท่านนั้นเอาเงินจ่ายค่าอยู่กับแฟน เป็นผลให้เจ๊สิหยุดการให้คนอ่ืนทันที  

 “เนี่ยเจ๊ให้มันไป มันก็เสือกเอาไปจ่ายที่กกกับผัวมัน เจ๊ให้ไปรวม ๆ หลายพันเลยมั้งเนี่ย เจ๊เลย

พอแล้ว เงินเรา เราเอามาเล่น เอาไปท าบุญยังได้บุญมากกว่าอีก” (เจ๊สิ, 2563: สัมภาษณ์) 

 นอกจากนี้ยังมี เฮียหนุ่ม (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 51 ปี เป็นนักพนันขาประจ าของคาสิโนฝั่ง

ชายแดนกัมพูชา ตนมักจะมาเล่นพนันทุกเดือนเนื่องจากมีบ้านอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสระแก้ว เมื่อว่างก็จะ

รีบตรงดิ่งมายังคาสิโนทันที เฮียหนุ่มถือเป็นหนึ่งนักพนันระดับ VIP เพราะทุกครั้งที่เฮียหนุ่มเล่นพนันก็จะ

วางเงินเดิมพันที่สูงกว่าปกติ ดังนั้นเฮียหนุ่มจึงไม่ค่อยออกมาสุงสิงกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนเท่าไร นอกจากนี้อีก

หนึ่งเหตุผลที่เฮียหนุ่มไม่ชอบไปเล่นบริเวณอ่ืนก็คือ พ้ืนที่ที่ไม่ใช่VIP Zone จะเต็มไปด้วยคนที่มาจากทุก

สารทิศทั้ง นักพนันขาประจ า นักพนันขาจร นักท่องเที่ยวข้ามชายแดน และกลุ่มคนที่กินนอนอยู่แถวนี้ ซึ่ง

เฮียหนุ่มไม่ค่อยชอบกับกลุ่มคนที่กินนอนอยู่แถวนี้นัก โดยเฮียหนุ่มได้กล่าวว่า  

 “คนพวกนี้นะ มันก็ไหลไปทั่วแหละ เที่ยวขอเงินคนนู่นทีคนนี่ที ใครใจดีก็ให้ไป เราไม่ได้ใจดีขนาด

นั้น ขอไม่ยุ่งกับใครดีกว่า” (เฮียหนุ่ม, 2563: สัมภาษณ์) 

 ในขณะเดียวกัน เฮียเล็ก (นามสมมติ) อายุ 61 ปี อีกหนึ่งนักพนันที่ส่วนใหญ่จะนิยมเล่นบริเวณ 

VIP Zone ดังนั้นจึงไม่ค่อยได้สุงสิงกับโต๊ะพนันบริเวณอ่ืน เฮียเล็กเล่าว่า เมื่อก่อนตนนั้นเคยเล่นพนัน
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บริเวณที่ไม่ใช่ VIP แต่พ้ืนที่บริเวณนี้มีกลุ่มคนมากมาย ดังนั้นเมื่อโต๊ะพนันไหนที่เต็มไปด้วยคนวางเดิมพัน 

ผู้คนก็จะมาร่วมวงช่วยกันลุ้น ช่วยกันเชียร์ ก่อให้เกิดเสียงดัง ตนเองนั้นไม่ชอบเสียงดังเท่าไหร่ นอกจากนี้

ยังมีเหตุการณ์สร้างความไม่ประทับใจให้แก่ตนเรื่อย ๆ คือ ในขณะที่ตนก าลังจะวางเงินเดิมพัน หรือก าลัง

จะลุ้นผลไพ่ที่อยู่ในมือนั้น จะชอบมีกลุ่มคนมายืนพูดยืนเชียร์อยู่ด้านหลังบ่อย ๆ เช่น เฮียลงอันนั้นสิ เฮีย

แทงอันนี้สิ ซึ่งตนนั้นไม่ชอบเพราะมันส่งผลต่อสมาธิที่จะน าไปคิดในรอบต่อไป ดังนั้นเฮียเล็กจึงเลือกที่จะ

ย้ายบริเวณการเล่นไปเล่นข้างบนแทน (เฮียเล็ก, 2563: สัมภาษณ์) 

 พ่ีอุ่น (นามสมมติ) อายุ 36 ปี นักพนันหน้าใหม่ที่พ่ึงข้ามมาเล่นการพนันยังฝั่งคาสิโนปอยเปต โดย

ปกติ พ่ี อุ่นจะเล่นพนันทางฝั่ งชายแดนจันทบุรี  พ่ี อุ่นมีอาชีพแม่บ้ าน ส่วนสามีประกอบอาชีพ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทุกสัปดาห์พี่ก่ิงจะเดินทางเข้าคาสิโนเพื่อเล่นการพนัน พ่ีกิ่งนั้นขื่นชอบการเสี่ยงทาย แต่

ที่ตนไม่ชอบก็คือกลุ่มคนที่คอยส่งเสียงดัง ตะโกนข้ามโต๊ะพนันกันไปมา พ่ีอุ่นเล่าให้ฟังว่า ตนเองเคยพบกับ

ลุงคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้บ้านตน ลุงคนนั้นชอบมาเล่นการพนันทางฝั่งคาสิโนปอยเปต และบ่อยครั้งที่ลุงจะ

ไม่กลับบ้าน จนตนเองได้มีโอกาสมาเล่นทางฝั่งปอตเปต ท าให้ได้พบกับคุณลุงคนนั้น พ่ีอุ่นเล่าต่ออีกว่า ลุง

แกมีสภาพที่เปลี่ยนไป ตัวแห้งผอม หน้าตาดูอิดโรย นอกจากนี้ยังชอบเดินขอเงิน เดินเชียร์นักพนันคนอื่น

ไปเรื่อยเพ่ือหวังเงินปันตอบแทน และเมื่อลุงเจอพ่ีอุ่นคนจากบ้านเดียวกัน ลุงจะชอบมาขอยืมเงินบ้าง ขอ

บัตรคูปองอาหารบ้าง บ่อยครั้งจนตนเองไม่อยากจะยุ่งด้วย เพราะจะรู้สึกแย่ต่อกันกับลูกหลานแกแถว

บ้านมากกว่า อีกท้ังพ่ีอุ่นยังกล่าวอีกว่า  

 “เอาจริงพ่ีไม่ได้รังเกียจคนที่ชอบขอเงินนะ รู้จักก็ให้กันได้แหละ แต่บ่อยเข้ามันก็ไม่ได้ ถูกมั้ย? พ่ี

น าเงินมาเล่นไม่ได้น าเงินบริจาค คนเหล่านี้ถ้าจะเรียกเขาว่า ผีข้างบ่อน ก็ถูกแล้วแหละ” (พ่ีอุ่น, 2563: 

สัมภาษณ์) 

 4.2.2 ทัศนคติเป็นกลางท่ีมีต่อ “ผีข้างบ่อน” 

 ขณะเดียวกันก็ยังปรากฏมุมมองทัศนคติที่มีต่อผีข้างบ่อนลักษณะเป็นกลางเช่นกัน กล่าวคือ กลุ่ม

คนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนไม่ได้สร้างความเดือดร้อน หรือสร้างความร าคาญแก่พวกเขาแต่อย่างใด อีกทั้ง

ยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไรนัก หากเป็นคนรู้จัก คนคุ้นเคยหน้าเคยตากัน มักจะมีการทักทายเฉกเช่นเดียว

พวกเขาเป็นนักพนันที่รู้จักคนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น 



82 
 

 
 

  

 เฮียสิทธิ (นามสมมติ) นักพนันอิสระที่มักเดินทางข้ามมาเล่นเป็นประจ าทุกเดือน เนื่องจากบ้าน

อยู่ละแวกนี้ เฮียสิทธินั้นเล่นการพนันมาเกือบ 10 ปี และตนนั้นรู้จักว่าผีข้างบ่อนคืออะไร แต่ไม่เคยเรียก

ใครว่าผีข้างบ่อน ซึ่งเฮียสิทธิให้เหตุผลว่า “ผีเขาไม่ชอบหรอกให้ไปเรียกแบบนั้น เพราะผีก็คือนักพนันที่มา

เล่นเนี่ยแหละ” เฮียสิทธิมีผีข้างบ่อนที่รู้จักและอาศัยอยู่ที่นี่ โดยเขาจะเรียกเฮียสิทธิว่าลูกพ่ีอยู่เสมอ 

บางครั้งเขาตนนั้นไม่มีเงินก็ให้เงินบ้าง 500 บ้าง 1000 บ้าง แล้วแต่ว่าวันนั้นจะสามารถเล่นพนันมาได้

เท่าไหร่ ผีข้างบ่อนที่ตนรู้จักนั้นอาศัยอยู่ใกล้ ๆ กับตลาดเขมร โดยการเช่าห้องอยู่กันหลายคน ซึ่งบ่อยครั้ง

ที่เฮียสิทธิเคยช่วยออกค่าเช่าห้องให้เล็ก ๆ น้อย ๆ โดยเหตุที่เฮียสิทธิช่วยเหลือเขาบ่อย ๆ และให้เงินบ่อย 

ๆ ก็คือ  

 “ชอบตรงที่ไม่ได้ท าอะไรเกินเลยไป อัธยาศัยดี เมื่อเราให้เงินเขาก็รับไว้ และมักจะตอบแทนด้วย

การเอาน้ ามาให้กินบ้าง ขนมของว่างบ้าง ซื้อบุหรี่ให้บ้าง และเขายังไม่เคยเรียกร้องเพ่ิมเลย ก็ถือว่าช่วย ๆ 

กันไป” (เฮียสิทธิ, 2562: สัมภาษณ์) 

 ลุงภพ (นามสมมติ) นักพนันที่เดินทางมาจากคาสิโนจังหวัดจันทบุรี ช่วงแรกลุงภพชอบที่จะเล่น

การพนันทางจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมีความสงบมากกว่าคาสิโนชายแดนของจังหวัดสระแก้ว เพราะพ้ืนที่

ชายแดนจังหวัดสระแก้วมีตลาดขายส่งสินค้าขนาดใหญ่ท าให้ผู้คนเดินทางมายังบริเวณนี้อย่างคับคั่ง แต่ลุง

ภพก็ตัดสินใจย้ายจากคาสิโนชายแดนที่จันทบุรีมาเล่นที่สระแก้วด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อคาสิโนจันทบุรีเริ่ม

ขยายตัวท าให้ผู้คนเริ่มเดินทางมาจันทบุรีเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้คนในคาสิโนมีจ านวนมากขึ้นตามล าดับจึง

ท าให้ลุงภพไม่ชอบ “ทางนั่นมีแต่พวกที่ชอบส่งเสียงดัง ก็คือพวกท่ีไม่รู้จักกลับบ้านกลับช่องนั้นแหละ ย้าย

มาเล่นฝั่งนี้ดีหน่อย ถ้าเข้าคาสิโนที่สระแก้วนี่ (Star Vegas Casino) คนก็จะเงียบกว่า อีกอย่างมนมีหลาย

ที่เราก็เลือกเอาเลยว่าจะเข้าอันไหน” ลุงภพกล่าวต่ออีกว่าตนเองไม่ได้ไม่ชอบกลุ่มคนเหล่านี้หรอก มีบ้าง

บางคนที่เคยคุยกันเพราะเคยเล่นการพนันข้าง ๆ กัน นั่งโต๊ะเดียวกัน แล้วแทงเข้าขากันได้ เวลาแกบอกให้

ลุงแทงตัวไหนนะส่วนใหญ่ก็จะถูก เหมือนดวงมันเสริมกันได้ ก็มีให้เงินแกไปบ้าง แต่ถ้าไม่รู้จักกันเขาก็ไม่

มายุ่งกับลุงหรอก แต่ถ้าเป็นคุ้นหน้า (ลุงภพ, 2563: สัมภาษณ์) 

 ลุงอ๊ีด (นามสมมติ) นักพนันขาประจ าที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ลุงอ๊ีดเล่ นการพนันมาทั่ว

ประเทศไทยและบริเวณชายแดนจังหวัดต่าง ๆ แต่ลุงอ๊ีดเลือกที่จะจบการเดินสายการพนันต่าง ๆ เพราะ

ตนนั้นได้มาพบรักกับนักพนันหญิงท่านหนึ่งที่จังหวัดสระแก้ว ลุงอี๊ดมีลูกชาย 2 คน โดยที่ทั้งคู่มีหน้าที่การ
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งานหมดห่วงแล้ว ลุงอ๊ีดจึงมาอาศัยอยู่จังหวัดสระแก้ว และเดินทางข้ามชายแดนเพ่ือไปเล่นการพนันอยู่

บ่อย ๆ ลุงอ๊ีดยอมรับว่าตนใช้บริการทางเพศผู้หญิงทั้งไทยและกัมพูชาหลายคนที่อาศัยอยู่บริเวณคาสิโน 

แต่ตนนั้นก็หยุดไปเพราะตกหลุมรักกับแฟนคนปัจจุบัน “เขาอยู่มาก่อนลุง ลุงเป็นคนขี้ลืมง่าย ก็ต้องมีสาว 

ๆ มาคอยชี้แนะหน่อยสิ (หัวเราะ)” แฟนสาวของลุงอ๊ีดไม่ได้เดินทางไปอยู่กับลุงอ๊ีดที่ฝั่งประเทศไทย 

เหตุผลว่าแฟนของลุงอี๊ดได้เช่าห้องอยู่กับเพ่ือน ๆ ผู้หญิงอีกหลายคน และราคาค่าห้องถูกกว่า ดังนั้นตนจึง

เป็นฝ่ายมาหาแฟนเอง โดยสัปดาห์ละ 4 – 5 วัน และมีวันหยุดพักผ่อนหรือเดินทางไปหาหลาน ๆ ของ

ตนเองบ้าง ลุงอ๊ีดไม่ได้รังเกียจกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่คาสิโน เพราะตนทราบดีว่าพวกเขาก็คล้ายกับตน 

เพียงแต่ลุงอี๊ดพักอาศัยอยู่ฝั่งประเทศไทยเท่านั้นเอง (ลุงอ๊ีด, 2563: สัมภาษณ์) 

 4.2.3 ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อ “ผีข้างบ่อน” 

 นอกจากความคิดเห็นของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกับกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้าง

บ่อน” แล้ว ยังมีความคิดเห็นของเหล่าพนักงานที่คอยให้บริการแก่บรรดานักพนันและลูกค้าทั้งหลายใน

คาสิโนของตนอีกด้วย โดยความคิดเห็นที่ผู้ศึกษาได้สอบถามมานั้นจะมีทิศทางที่กล่าวถึงกลุ่มคนผีข้างบ่อน

มีความเป็นกลาง ไม่ได้โอนอ่อนไปในทิศทางใด เนื่องจากพนักงานทั้งหลายของคาสิโนชายแดนจะได้รับ

ค าสั่งให้ปฏิบัติ และบริการแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกว่าจะเป็นนักพนัน นักท่องเที่ยว 

หรือกลุ่มคนสัญจร ดังนั้นแล้วกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณคาสิโนชายแดนก็เปรียบเสมือลูกค้าเช่นกัน อย่างที่

พนักงานดูแลความเรียบร้อยท่านหนึ่ง (คนกัมพูชา) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเขาไม่

สร้างความเดือดร้อน หรือมีปัญหา เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปท าอะไรพวกเขาหรอก เห็นบ่อยรู้ว่าใครเป็นใคร เขา

ก็เหมือนนักเล่นแหละ บางครั้งพวกเขาก็นั่งโต๊ะก็คือลูกค้านั้นแหละ แต่ก็ต้องคอยดูบ้างไม่ให้ไปก่อกวนคน

อ่ืน ซึ่งส่วนใหญ่ผมยังไม่เคยเห็นว่าใครมีปัญหากับใครในคาสิโน ถ้าเกิดปัญหาจริงก็ต้องเชิญออกทันทีให้ไป

คุยกันข้างนอก แต่กลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่ท าหรอก เนื่องจากพวกเขาทราบดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขณะเดียวกัน 

พนักงานดูแลความเรียบร้อยอีกท่าน (คนกัมพูชา) ก็กล่าวว่า ตนไม่ทราบหรอกว่า “ผีข้างบ่อน” คืออะไร

และมีลักษณะเป็นอย่างไร ตนรับรู้เพียงแค่ว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามายังคาสิโนที่ตัวเองรับผิดชอบนั้นคือ

ลูกค้าคนหนึ่งเท่านั้น  

 4.2.4 ทัศนคติจากสังคมผ่านการน าเสนอในรูปแบบของสื่อ 
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 ถึงแม้ว่าสังคมทั่วไปจะไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” เช่นเดียวกับคนใน

พ้ืนที่ อย่างไรก็ตามสังคมทั่วไปสามารถรับรู้ได้จากการน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางการ

ให้ข้อมูลแก่สังคม แต่การน าเสนอของสื่อท่ีกล่าวถึงกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อน กลับเป็นไปในทิศทางแง่

ลบ ผ่านการใช้รูปแบบของค า และภาษาที่ใช้ส าหรับจะสื่อข้อความ ดังนั้นแล้วสังคมทั่วไปที่ไม่เคยสัมผัส

กับกลุ่มคนผีข้างบ่อน จะได้รับข้อมูลของกลุ่มคนเหล่านั้นไปในทิศทางลบเช่นกัน อีกท้ังการน าเสนอ 

เรื่องราวต่าง ๆ ที่ส่อไปให้เห็นถึงกลุ่มคนเหล่านี้มักจะปัญหาและเป็นภาระของสังคมอีกด้วย ยกตัวอย่าง

เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับผีข้างบ่อน 

 ภาพโดย : https://www.thairath.co.th/news/local/east/1579761 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับผีข้างบ่อน 

 ภาพโดย : https://news.thaipbs.or.th/content/281489 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับผีข้างบ่อน 

 ภาพโดย : https://www.thairath.co.th/news/local/507119 
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 จากการลงภาคสนามท าให้ทราบได้ว่ากลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนมีเรื่องราวการใช้ชีวิตก่อนที่

จะเลือกตัดสินใจมาอยู่ที่คาสิโนชายแดนนั้น ไม่แตกต่างไปจากกลุ่มคนอ่ืน ๆ ทั่วไปอย่างใด ทุกคนล้วน

ประกอบอาชีพต่าง ๆ กันมาก่อน บ้างก็รับจ้าง บ้างก็ค้าขาย นอกจากนี้หลายคนยังมีครอบครัวที่คอย

ช่วยเหลือกันตลอด แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ตัวแปรส าคัญท่ีท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ตัดสินใจกลายมาเป็นกลุ่มคน

ที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนนั้นคือ การพนัน และ เงิน บนพ้ืนที่คาสิโนชายแดนปอยเปตแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วย

ผู้คนมากมาย นอกจากกลุ่มคนผีข้างบ่อนแล้ว ยังมีนักพนัน เจ้าหน้าที่ และผู้คนที่สัญจรไปมา ซึ่งกลุ่มคน

อ่ืน ๆ นี้เองล้วนต่างมีประสบการณ์กับกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนด้วยกันทั้งนั้น อีกทั้งยังมีทัศนคติต่อ

พวกเขาอย่างหลากหลายอีกด้วย ซึ่งจะถูกกล่าวถึงในบทวิเคราะห์ถัดไปว่า มุมมองทัศนคติที่ผีข้างบ่อนมี

ต่อตนเองนั้นเป็นเช่นไร และมุมมองทัศนคติที่กลุ่มคนอ่ืนมีต่อผีบ้างบ่อนนั้นเป็นอย่างไร 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 ในการศึกษาเรื่อง ตัวตนของผู้ที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน”: กรณีศึกษาบ่อนคาสิโนชายแดน ต าบล

ปอยเปต อ าเภอโอวจโรว จังหวัดปันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนที่

อาศัยอยู่บริเวณคาสิโนชายแดนปอยเปตที่อยู่นอกเหนือการปกครองของรัฐบาลไทย โดยเป็นการศึกษา

เรื่องราวของกลุ่มคนเหล่านั้นเพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาในการด าเนินชีวิต การตัดสินใจและการพลิกผัน

ของชีวิต และเป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองและทัศนคติที่มีต่อตนเองในการเลือกที่จะอาศัยอยู่บนพ้ืนที่แห่ง

นี้ และทัศนคติที่มีต่อบริบทแวดล้อมที่พบเจอ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นถึงการให้ความหมายตนเองผ่านการ

มองจากสังคมรอบโดย ทั้งนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกน าแนวคิดเรื่องของตัวตน (Self) และแนวคิดความเป็นชาย

ขอบ (Marginalization) มาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาดังนี้ 

 5.1 ตัวตนและทัศคติของผีข้างบ่อน 

 5.2 ความเป็นชายขอบของผีข้างบ่อน 

5.1 ตัวตนของผีข้างบ่อน  

 ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดเรื่องตัวตน (Self) มาใช้ในการอธิบายมุมมองและทัศนคติที่มีต่อตนเอง

และให้เห็นถึงทัศนคติของสังคมรอบข้าง อีกทั้งยังอธิบายพฤติกรรมที่กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” 

ปฏิบัติต่อสังคมและสังคมได้ปฏิบัติต่อผีข้างบ่อนเช่นกัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้รับมาจากการลงภาคสนาม

ผ่านการสอบถาม สังเกตการณ์ และมีประเด็นหลักดังนี้ 

 5.1.1 ทัศนคติของสังคมที่มีต่อผีข้างบ่อน  

 จากการลงภาคสนาม ท าให้ทราบได้ว่าทัศนคติของสังคมที่มีต่อกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อน

แบ่งออกเป็น 2 ทิศทางนั้นก็คือ ทัศนคติที่เป็นกลาง และทัศนคติที่เป็นลบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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5.1.1.1 ทัศนคติที่เป็นกลาง 

 กลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่มีทัศคติที่เป็นกลางได้กล่าวถึงกลุ่มคนเหล่านี้ในเชิงที่ไม่ได้ใส่ใจอะไร 

เปรียบเสมือนกลุ่มคนเหล่านี้เป็นหนึ่งในนักพนันเช่นกัน การให้เงินก็ถือเป็นการแบ่งปันน้ าใจ เช่น เฮีย

โรจน์ที่ให้เงินแก่น้าธงชัย เป็นเพียงการตอบแทนที่น้าธงชัยคอยช่วยหยิบน้ า หยิบขนม หรือดูแลเฮียโรจน์

ซึ่งถือเป็นสินน้ าใจเล็กน้อยแก่กัน หรือลุงโหน่งที่ดูแลเด็กสาวอยู่ที่คาสิโนเพียงแค่เป็นการตอบแทนกันและ

กันในฐานะแฟนเท่านั้น นอกจากนี้กลุ่มทัศนคติที่เป็นกลางยังไม่สนใจอีกว่าใครจะมองพวกเขาอย่างไร

เพราะสิ่งที่พวกเขาท ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาพอใจ ซึ่งการกระท าเช่นนี้ก็เปรียบเสมือนกับน้ าพึงเรือเสือพ่ึงป่า 

อีกทั้งกลุ่มคนเหล่านี้ยังมองว่าแท้จริงแล้วผีข้างบ่อนนั้นก็คือกลุ่มของนักพนันและคนที่เลือกอาศัยอยู่พ้ืนที่

ที่ตนต้องการเท่านั้นเอง 

  5.1.1.2 ทัศนคติที่เป็นลบ 

 กลุ่มทัศคติที่เป็นลบ กลับกล่าวว่ากลุ่มคนพวกผีข้างบ่อน ถือเป็นกลุ่มคนที่สร้างความร าคาญ

ให้แก่คนทั่วไป หลายคนในกลุ่มนี้แสดงท่าทีที่ดูถูกอย่างชัดเจนเช่นเจ๊สิที่ด่าทอผีข้างบ่อนคนหนึ่งที่เคยขอ

เงินแกไป แล้วโกหกแก นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอข่าวจากสังคม เช่นบนหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้

เขียนพาดพิงถึงกลุ่มคนเหล่านี้ไปในเชิงทิศทางลบเช่น สุดอนาถผีข้างบ่อนกลับบ้านไม่ได้ , ผีข้างบ่อนสร้าง

ปัญหาเงินหมดกลายเป็นผีเร่ร่อน และอ่ืน ๆ ส่งผลให้บุคคลภายนอกได้รับรู้เพียงว่า กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า 

“ผีข้างบ่อน” เป็นกลุ่มคนที่สร้างเรื่องแต่ด้านลบด้านแย่ 

 5.1.2 ทัศนคติของผีข้างบ่อนที่มีต่อตนเอง  

 ขณะเดียวกันมุมมองและทัศนคติที่มีต่อการด ารงชีวิตและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองใน

ขณะที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่คาสิโนชายแดนของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนจ านวน 9 ท่าน โดยตารางที่

แสดงให้เห็นข้างต้นนั้น เป็นการจ าแนกถึงความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อตนเองของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า 

“ผีข้างบ่อน” ทั้ง 9 ท่าน ตารางช่องทางซ้ายจะเป็นทัศนคติที่มีต่อตนเองในแง่บวกในการเลือกด ารงชีวิต

อยู่บนพื้นที่คาสิโนชายแดนปอยเปต ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีเพศชาย 3 ท่าน และ เพศหญิง 2 

ท่าน ส่วนตารางช่องทางขวาจะเป็นทัศนคติที่มีต่อตนเองในแง่ที่เป็นกลาง ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ท่าน 

โดยมีเพศชาย 1 ท่าน และเพศหญิง 3 ท่าน 
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ทัศนคติที่มีต่อตนเองเป็นบวก ทัศนคติที่มีต่อตนเองเป็นกลาง 

1. ลุงมนูญ 1. น้าจุ่ม 
2. ป้านกแก้ว 2. ป้าวิภา 

3. พ่ีเอ้ือย 3. ลุงมานพ 

4. น้าธงชัย 4. ป้ายุ้ย 
5. ลุงประคอง  

 

 ซึ่งทัศคติในแง่บวกล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เพราะความ

สะดวกสบายที่ได้รับเช่น อาหารการกินมีพร้อม ที่พักอาศัยก็สามารถหาได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีคนส่งเสีย

เงินให้ใช้เสมอเช่น พ่ีเอ้ือยที่มีคนคอยเลี้ยงดูอยู่ตลอด, ป้านกแก้วที่อาศัยอยู่โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ แล้ว 

และมีคนคอยหาที่พักให้อยู่เสมอ รวมไปถึงลุงมนูญมีความคิดเห็นว่าอยู่ที่คาสิโนหารายได้ได้มากกว่า

กลับไปขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่บางบัวทอง พร้อมทั้งมีเงินส่งเสียให้ภรรยาและลูก ๆ อีกด้วย นอกจากนี้

ทัศคติที่มีต่อตนเองยังถูกมองว่าสิ่งที่ทั้ง 5 ท่านก าลังด าเนินชีวิตเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของคนที่ตัดสินใจ

เลือกแล้ว ไม่ได้มองว่าตนเองนั้นเป็นภาระของสังคมแต่อย่างใดตามที่ส านักข่าวรายงานไว้ หรือตาม

ทัศนคติทีค่นรอบข้างมองมาที่ตนเอง พวกเขาเหล่านี้กล่าวเชิงท านองว่า พวกเขาตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ที่นี้

ดีกว่ากลับไป ด้วยอายุที่มากแล้ว หากให้กลับไปท ามาหากินตอนนี้คงจะไม่รุ่งแล้ว จึงเลือกที่จะอาศัยอยู่

ที่นี้ดีกว่า ถึงแม้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่น แต่พวกเขากลับเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันและประคับประคอง

ชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ อีกทั้งจากการที่หลายคนบนพ้ืนที่แห่งนี้ที่ส่งสายตาดูถูก หรือสายตารังเกียจมายังตน 

ตนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะถือว่าพวกคนที่ดูถูกตนนั้นไม่ได้มีส่วนส่งเสียเลี้ยงดูอะไร จึงเลือกท่ีจะไม่ใส่ใจ

ดีกว่าเช่นเดียวกับที่น้าธงชัยกล่าวไว้ว่า “คุณไม่ใช่ผม คุณไม่เข้าใจหรอก” นอกจากนี้ยังมีการแสดงถึง

ตัวตนผ่านการเลือกประกอบอาชีพของตนในทิศทางบวกอีกด้วยเช่น พ่ีเอ้ือย ที่กล่าวว่าตนนั้นยอมรับว่า

ขายบริการทางเพศ แต่สิ่งที่ตนท าก็เป็นสิทธิของตนเอง ไม่ได้เดือดร้อนใคร เพราะเงินที่ตนเองได้มานั้นก็

เป็นเงินที่มาจากน้ าพักน้ าแรงของตน ดังนั้นพวกเขายังคงให้คุณค่าแก่ตนเองอยู่เสมอโดยไม่น าค าพูดของ

คนรอบข้างเก็บมาใส่ใจ 

 ขณะเดียวกันทัศคติในแง่ที่เป็นกลาง ไม่ได้รู้สึกถึงความสุขที่ได้รับจากการตัดสินใจเลือกท่ีจะอาศัย

อยู่บริเวณคาสิโนชายแดนปอยเปตแห่งนี้กลับมีความคิดเห็นว่า หากเลือกได้จะขอย้อนเวลากลับไปแล้วจะ
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เข้าสู่สังคมคาสิโนแห่งนี้ดีกว่าเช่น ป้าวิภาและน้าจุ่ม ที่อยากออกไปจากสังคมที่ตนก าลังเผชิญอยู่ แต่กลับ

ออกไปไม่ได้ด้วยอายุที่มากแล้ว เลยจ าเป็นต้องอาศัยอยู่และปรับตัวให้คุ้นชินไปกับมัน หรือแม้กระทั่งลุง

มานพที่หนีคดีความและเดินทางมายังพ้ืนที่แห่งนี้เพ่ือรออายุความหมด ตนนั้นกล่าวว่าหากย้อนไปได้จะ

เลือกต่อสู้และชดใช้ความผิดให้หมดไป เพราะอย่างไรอยู่ที่ประเทศไทยยังสามารถติดต่อภรรยาและลูก

ชายได้บ้าง หรือแม้กระทั่งป้ายุ้ยที่อาศัยอยู่ที่นี้เก็บเงินจากการเชียร์แขก เล่นบ้าง จนสามารถส่งเงินไปให้

ลูกสาวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้ก็เลือกที่จะขอย้อนกลับไปท าในสิ่งที่ถูกต้อง ฯลฯ อีกทั้ง  ทั้ง 4 ท่านนี้ยังกล่าว

อีกว่า ตนเองจ าใจที่จะต้องอยู่เพื่อให้ตนเองและครอบครัวหรือคนข้างหลังได้มีกินมีใช้ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบได้ว่ากลุ่มคนผีข้างบ่อนนั้นมีทัศนคติที่มีต่อตนเองนั้นแตกต่างกัน

ออกไป ทั้งแง่บวก และแง่ที่เป็นกลาง โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดนั้นล้วนเป็นเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปเช่น 

บางคนท าเพ่ือครอบครัว บางคนท าเพ่ือตนเอง แต่ที่น่าสนใจคือเรื่องของเพศที่ปรากฏในตารางนั้นมีความ

แตกต่างกันสิ้นเชิง ในเชิงแง่ที่เป็นกลางจะมีเพศหญิงที่มากกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่ผู้คนบนพ้ืนที่

คาสิโนชายแดนส่วนใหญ่ยังคงมองว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มาอาศัยอยู่ที่นี้จะต้องเป็นหญิงค่าบริการเท่านั้น 

ส่งผลให้ผู้หญิงหลายคนเลือกได้ก็อาจจะไม่อยากเข้ามาสู่วงโคจรแบบนี้ เพราะไม่อยากให้ใครต้องมาพูดถึง

ตนเองท านองนั้นและเพศหญิงยังคงถูกมองจากสังคมไทยว่าเป็นเพศท่ีต้องรักนวลสงวนตัว ท าให้หลายคน

จึงรู้สึกลบกับสิ่งตนเองก าลังเผชิญอยู่บ้างในบางครั้ง ในขณะเดียวกันเพศชายที่มีทัศนคติต่อตนเองในเชิง

บวกมากกว่าเพศหญิง ด้วยเหตุที่ว่าเพศชายไม่ได้ใส่ใจกับความคิดของคนรอบข้างเท่าไรนักและสังคมที่

ปลูกฝั่งให้เพศชายมีความมั่นใจในตนเอง ส่งผลให้การที่มีทัศนคติด้านลบจากสังคมภายนอกถือว่าไม่ส่งผล

ต่อตนเองเท่าไรนัก 

 จากข้อสรุปด้านต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนนั้นมีมุมมองต่อตนเอง

ไปได้ฝนหลายทิศทาง แต่ทั้งนี้พวกเขายังมองว่า สิ่งที่พวกเข้าเป็นอยู่นั้นไม่ใช่การกระท าที่น่าเสียหายแต่

อย่างใด เพราะการเลือกที่จะท างานแลกแรงกายกับเงิน อาทิ หาน้ าบริการ หาขนมบริการ ช่วยนวด ขาย

บริการทางเพศ เป็นเรื่องของความสมัครใจโดยแท้ ซึ่งถึงแม้กลุ่มคนเหล่านี้จะรู้อยู่เสมอว่ามีหนทางการ

เลี้ยงชีพที่ม่ันคงและสุจริตอีกมากมาย แต่พวกเขากลับยังเลือกที่จะปฏิบัติเช่นนี้ พวกเขาต้องแสดงตัวตนที่

แตกต่างไปจากเดิมเช่น จากที่เคยค้าขาย ท างานรับจ้างคนอ่ืน กลับต้องเริ่มขอเงินคนอ่ืนเพ่ือที่จะน ามา

ประทังชีวิตตนเอง โดยไม่รู้สึกรังเกียจในการกระท าแต่อย่างใด หลายคนเริ่มที่จะขายบริการทางเพศ 

เพราะถือเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ไดเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตาม อีกทั้งยังมี
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ทัศนคติของสังคมที่บางส่วนที่เป็นตัวเสริมให้การกระท าของพวกเขาออกมาในทิศทางลบ อาทิ ความ

คิดเห็นของกลุ่มคนที่รังเกียจพวกเขา ท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ถูกมองในฐานะที่ด้อยค่าลงไป ซึ่งผีข้างบ่อน

หลายคนรับรู้ในส่วนนี้ทั้งนั้น อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงปฏิบัติตนเช่นเดิม ขอเงินนักพนันเช่นเดิม ท างาน

เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นเดิม เพราะพวกเขาทราบดีว่า นี่เป็นหนทางเดียวที่ผีข้างบ่อนจะมีเงินพอมาเลี้ยงปาก

ท้องตนเองและครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังได้ 

 

5.2 ความเป็นชายของของผีข้างบ่อน 

 ล าดับต่อมาผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดเรื่องของความเป็นชายขอบ (Marginalization) มาอธิบายการ

ด าเนินชีวิตของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” บทพ้ืนที่คาสิโนชายแดนปอยเปต ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เนื่องด้วยการพนันยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคมไทยเท่าไรนัก 

  5.2.1 ปัจจัยหลักขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 

 เนื่องด้วยพ้ืนที่แห่งนี้อยู่นอกเหนือการปกครองของรัฐบาลไทย ท าให้การเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานที่

ควรได้รับเช่น การจัดสรรหาที่พักอาศัย การเข้าถึงแหล่งอุปโภคบริโภค การรักษาพยาบาล และการได้รับ

ความคุ้มครองจากภาครัฐในเรื่องของความปลอดภัยต่อตนเองและทรัพย์สิน ดังนั้นประชาชนชาวไทยทุก

คนบนพ้ืนที่แห่งนี้เปรียบเสมือนกับประชากรที่อยู่ชายขอบของรัฐบาลไทย ต้องดิ้นรนเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทั้งนักพนันชาวไทย และกลุ่มคนต่าง ๆ ที่เป็นชาวไทย แต่ในขณะเดียวกันคน

ไทยทุกคนบนพ้ืนที่แห่งนี้ยังมีการแบ่งแยกชนชั้นออกเป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือ นักพนันชาวไทยที่เข้ามาใช้

บริการของคาสิโนต่าง ๆ บนพ้ืนที่แห่งนี้ จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่พนักงานของคาสิโนที่ตนใช้บริการ

อยู่ โดยบริการต่าง ๆ ที่มีให้ได้แก่ บริการห้องอาหาร บริหารห้องพัก บริการรถรับส่งส่วนตัว บริการด้าน

ความบันเทิง อาทิ สระว่ายน้ า นวด สปา สนามกีฬาขนาดย่อมของคาสิโน และความคุ้มครองจาก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งบริการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนเป็นบริการที่แลกมาด้วยเงิ นที่

เหล่านักบรรดาได้เสียให้แก่คาสิโนทั้งสิ้น หากไม่มีเงินเป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยนก็จะไม่ได้รับบริการ

เหล่านี้ ดังนั้นแล้วกลุ่มคนอ่ืน ๆ เช่น “ผีข้างบ่อน” ที่ไม่ได้มีเงินไว้สนับสนุนการบริการขั้นพ้ืนฐานที่ควรจะ

มีมักจะไม่ได้รับ 
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 อย่างไรก็ตามคาสิโนต่าง ๆ ในเขตชายแดนหลายแห่งมีบริการรองลงมาเพ่ือตอบสนองให้แก่ผู้คน

ทุกคนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ เช่น รถรับส่งฟรี แต่เป็นรถรับส่งประเภทสาธารณะ มีลักษณะคล้ายกับ

รถสองแถว ต่างจากรถรับส่งเสียเงินที่มีลักษณะเป็นรถเก๋งและรถตู้มีแอร์ปรับอากาศ นอกจากนี้ยังมีน้ า

และขนมใส่ขวดโหลเล็กไว้ให้ทานฟรีตลอดเวลา นอกจากนี้บางคาสิโนยังมีอาหารรอบดึกให้บริการฟรี 

ดังนั้นกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” จะได้รับบริการส่วนนี้เป็นหลักเช่น ป้าหน่อยและลุงมานพที่อาศัย

การรับประทานอาหารและน้ าฟรีรอบดึกเพ่ือประทังชีวิตในแต่ละวัน , น้าธงชัยสะดวกที่จะขอบัตรคูปอง

อาหารฟรีจากนักพนันที่ตนรู้จักเพ่ือได้รับประทานอาหารในแต่ละวัน , น้าจิ๊บที่มีเฮียคอยดูแลเรื่องอาหาร

การกิน และอ่ืน ๆ นอกความแตกต่างเรื่องของการได้รับการบริการเรื่องของอาหารการกินที่แตกต่างกัน 

ยังมีเรื่องของที่พักอาศัยเช่นกัน กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” ที่อาศัยบนพ้ืนที่แห่งนี้ต้องดิ้นรนหาที่

พักกันเอง เช่นลุงประคองอาศัยการขอแบ่งที่พักอาศัยกับคนอ่ืน ๆ จ านวน 6 คน ในห้องพักห้องเดียวด้วย

เหตุผลที่ราคาถูก แต่ความสะดวกสบายเป็นศูนย์, ลุงมนูญอาศัยการงีบหลับที่ตู้เกมกดเป็นการพักผ่อนเสีย

ส่วนใหญ่, ป้านกแก้วให้ลูกค้านวดของตนเปิดห้องให้ แต่ขณะเดียวกันนักพนันท่านอื่น หากมีเงินกลับได้รับ

ข้อเสนอสิทธิพิเศษมากมายเช่น แลกเงินแลกชิปจ านวนเท่านี้จะได้รับสิทธิเข้าพักฟรี 1 คืน ซึ่งถือเป็นการ

แบ่งแยกอย่างสิ้นเชิง และกลุ่มคนผีข้างบ่อนก็ไม่แตกต่างอะไรกับ คนเร่ร่อนสับเปลี่ยนที่พักไปวัน ๆ 

 5.2.2 ความคุ้มครองของรัฐบาล 

 เรื่องของความคุ้มครองจากภาครัฐ ถึงแม้ว่ากลุ่มคนไทยที่อยู่บนที่คาสิโนชายแดนแห่งนี้จะอยู่

ภายใต้การดูแลและการปกครองของราชอาณาจักรกัมพูชา แต่ชาวไทยทุกคนยังคงได้รับความคุ้มครอง

ผ่านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) คือประชนชาวไทยบนพ้ืนที่แห่งนี้ถือเป็นพลเรือนคนหนึ่ง

เช่นกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ เจ้าหน้าของราชอาณาจักรกัมพูชาจ าเป็นต้องส่งตัวชาวไทยกลับมายัง

ประเทศไทย เพ่ือด าเนินแก้ไขและจัดการ แต่ปัญหาหลักบางประการการยืนยันตัวตนว่าเป็นพลเรือนคน

หนึ่งจ าเป็นต้องอาศัยหนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดนเท่านั้น ดังนั้นเมื่อไม่มีเอกสารยืนยันสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

นั้นก็เปรียบเสมือนว่าบุคคลนั้นไม่ได้ถือเป็นพลเรือนของประเทศใด ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยเลยของกลุ่มคนที่

ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” จะไม่มีเอกสารยืนยันตัว เพราะเอกสารเหล่านี้สามารถน ามาแปรเปลี่ยนเป็นเงิน

ได้ เช่น ลุงมานพที่อาศัยการจ าน าพาสปอร์ตเมื่อน าเงินมาหมุนเวียนในการใช้ชีวิตเป็นส่วนใหญ่ ถือใดว่า

นอกจากคนไทยทุกคนจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของรัฐบาลไทยแล้ว ยังมีอีกกลุ่มคนหนึ่งที่อยู่

นอกเหนือการดูแลระหว่างประเทศอีกที เหตุด้วยความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
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 5.2.3 ทัศนคติของคนในพื้นที่ที่มีต่อผีข้างบ่อน 

 นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ควรจะได้รับกลับถูกลดทอนลงของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” 

แล้ว ยังมีมุมมองความคิดเห็นที่บ่งบอกถึงการบีบให้กลุ่มคนเหล่านี้แตกต่างไปจากคนทั่ว ๆ ไปอีกด้วยเช่น 

เจ๊หลอดที่ไม่อยากเข้าไปยุ่งกับกลุ่มคนเหล่านี้พร้อมแสดงท่าทีอย่างรังเกียจที่จะเข้าใกล้, เจ๊สิพูดถึงกลุ่มคน

เหล่านี้ด้วยถ้อยค าที่หยายคาย พร้อมกับด่าทอเปรียบเสมือนกับกาฝากของสังคม, นักพนันระดับ VIP สอง

ท่านที่ยอมเพ่ิมวงเงินในการเล่นพนันเพ่ือที่จะหลีกหนีกลุ่มคนเหล่านี้ที่มักจะส่งเสียงดังสร้างความรบกวน 

และพ่ีอุ่นที่พูดถึงกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นผีข้างบ่อนที่น่าร าคาญ ฯลฯ จึงแสดงให้เห็นว่าทัศนคติเหล่านี้เป็น

หนึ่งในวิธีที่พวกเขาไม่ยอมรับกลุ่มคนผีข้างบ่อนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พวกเขาด ารงอยู่และผลักดันให้

กลุ่มคนผีข้างบ่อนออกจากสังคมของตนผ่านการเตือนไมให้คนอ่ืน ๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกด้วยเช่น ป้าหน่อย

ไม่ต้องการให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่คาสิโนและคลุกคลีกับคนผีข้างบ่อน ถึงแม้การแสดงความ

คิดเห็นจากกลุ่มคนที่อยู่บนพ้ืนที่เดียวกันกับกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” จะถือเป็นส่วนน้อยที่แสดง

ความคิดเห็นในทิศทางลบออกมา เพราะยังมีคนอีกจ านวนมากไม่ได้ให้ความสนใจกับผีข้างบ่อนมากนัก 

 5.2.4 สื่อสังคมที่น าเสนอภาพลักษณ์ของผีข้างบ่อน 

 นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ยังคงแสดงออกถึงความเป็นชายขอบที่ชัดเจอนั้นคือ สื่อสังคม และข่าวสาร

ส่วนใหญ่ที่น าเสนอกลุ่มคนเหล่านี้ไปในทิศทางลบ โดยหัวข้อข่าวต่าง ๆ ของสังคมยังคงกล่าวถึงว่าผีข้าง

บ่อนเป็นนักพนันที่ติดค้างอยู่ยังประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งถือเป็นการน าเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่

อ่านว่า เป็นกลุ่มคนนักพนันที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ เนื่องด้วยสังคมไทยยึดถือหลักของศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่ และการเล่นการพนัน ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในการปฏิบัติ เพราะถือเป็นการผิดศีลข้อ 5 

ของศาสนาพุทธ ดังนั้นสังคมไทยบางส่วนยังคงไม่ชื่นชอบกลุ่มคนที่เล่นการพนันเท่าไรนัก นอกจากนี้หาก

พบว่าผู้ใดเล่นการพนันถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นแล้วนักพนันส่วนใหญ่ในสังคมไทย

ยังคงถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนชนชั้นที่สองของสังคม 

 กล่าวคือผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยยึดถือการท างานเป็นหลักเพ่ือน ามาซึ่งรายได้ในการเลี้ยงดู

ตนเองและครอบครัว แต่การเล่นหารพนันแล้วได้เงินมานั้น เงินส่วนดังกล่าวถือเป็นเงินที่ไม่เหมาะส าหรับ

การน ามาก่อร้างสร้างตัวเช่น แม่ของพ่ีเอ้ือยที่คอยเตือนพ่ีเอ้ือยอยู่เสมอว่าเงินพนันเป็นเงินร้อน ไม่เหมาะ

จะน ามาต่อยอดธุรกิจขายกระเป๋าของตน ทั้งท่ีลักษณะของเงินเป็นแบบเดียวกันและมีมูลค่าเท่ากันกับเงิน
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ที่ได้มาจากการท างานตามที่สังคมยอมรับ ดังนั้นแล้วความเป็นชายขอบของนักพนันยังคงถือเป็นมุมมอง

หนึ่งจากสังคมไทย และยิ่งไปกว่านั้นการกลายเป็นผีข้างบ่อน ถือเป็นกลุ่มคนชายขอบในพื้นที่ชายขอบอีก

ด้วย เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับรายได้มาจากเหล่าบรรดานักพนันอีกที หรือแม้กระทั่งอาชีพที่ผีข้าง

บ่อนหลายคนเลือกประกอบก็ยังคงถูกมองอย่างน่ารังเกียจจากสังคมอยู่ดี เช่น เลือกค้าบริการทางเพศของ

น้าจิ๊บและพ่ีเอ้ือยมาก่อน, การวิ่งของของน้าธงชัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบางส่วน ประกอบกับผีข้างบ่อน

ผู้หญิงหลายคนมักถูกเหมารวมว่าจะต้องมาขายบริการทางเพศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นแล้วย่อมเป็นไปได้ว่าผี

ข้างบ่อนนั้นต้องถูกจัดประเภทอยู่ในกลุ่มคนชายขอบของสังคมชายขอบอีกทีจากสังคมก็เป็นได้  
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สรุปผลการศึกษา 

 ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า กระบวนการกลายมาเป็นกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” นั้นมี

หลายปัจจัยด้วยกันเช่น พื้นฐานของครอบครัว การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ไม่ได้รับอย่างเท่าเทียม เช่น ลุง

มานพไม่ได้เล่าเรียนจึงไม่มีความรู้ความสามารถในการน าไปประกอบอาชีพได้, น้าธงชัยเลือกที่จะไม่ศึกษา

ต่อเพราะฐานะทางบ้านไม่ดี สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนในต่างจังหวัด ซึ่งแต่ละปัจจัยก็

ส่งผลต่อกลุ่มคนเหล่านี้แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยร่วมตรงกันคือ ผีข้างบ่อนทั้ง 8 ท่าน ยกเว้นลุง

มานพ ก็คือ ล้วนผูกพันมากับการพนันตั้งแต่ก่อนตัดสินใจเลือกมาอาศัยอยู่ที่คาสิโนชายแดน เช่นพื้นที่แถว

บ้านของป้าวิภา พี่เอ้ือย น้าจุ่มและลุงมนูญมีการเปิดบ่อนการพนันเล็ก ๆ ท าให้ทั้งสามท่านคุ้นชินกับการ

พนันมาตั้งแต่เด็ก, ลุงมนูญ น้าธงชัย และลุงประคอง เมื่อเข้าสู่วัยท างานมีโอกาสได้เข้าไปเล่นการพนันที่

บ่อนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ หรือแม้กระทั่งป้ายุ้ยผู้ที่ไม่ชอบเล่นการพนันตั้งแต่แรกก็ได้มีโอกาสตามสามีไปเข้า

บ่อนลอยฟ้าย่านปิ่นเกล้า จนติดใจย้ายมาเล่นที่ชานแดนจังหวัดสระแก้ว ฯลฯ ด้วยปัจจัยที่ทุกคนผูกพันกับ

การพนันมาก่อนท าให้การตัดสินใจเลือกท่ีจะเดินเข้าสู่คาสิโนชายแดนนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้การกลายเป็นผีข้างบ่อนมีปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ท าให้พวกเขายังตัดสินใจที่จะเป็นก็

คือ เงิน รายได้ที่ได้มานั้นมันสวนทางกลับแรงงานที่เสียไปอย่างหน้าตกใจ กล่าวคือบนพ้ืนที่ของคาสิโน

ชายแดนปอยเปต มูลค่าของเงินในคาสิโนมีน้อยกว่ามูลค่าของเงินในสังคมภายนอกเช่น เงินจ านวน 1,000 

บาท หากสังคมภายนอกส าหรับบุคคลที่หาเช้ากินค่ าถือเป็นจ านวนเงินที่มากและยากพอกว่าที่จะหามาได้

ต้องแลกด้วยน้ าพักน้ าแรง และเงินจ านวนนี้ก็สามารถประทังชีวิตของใครหลาย ๆ คนได้เป็นสัปดาห์ แต่

ในทางกลับกันมูลค่าของเงินจ านวน 1,000 บาทในคาสิโนนั้น กลับมีความง่ายที่จะได้มาและง่ายที่จะหมด

ไปเช่นกัน เพราะจ านวนเงินหมุนเวียนในคาสิโนมีเยอะกว่า การได้เงินของนักพนันมีมากกว่าดังนั้นกลุ่มคน

ผีข้างบ่อนย่อมหารายได้ได้มากกว่าการออกไปท างานที่สังคมภายนอก เพราะพวกเขาสามารถหาเงินเฉลี่ย

วันละ 500 บาท เช่นน้าธงชัยที่วิ่งของได้รอบละ50บาท หากวิ่งทั้งวันได้ 10 รอบ ก็ได้เงินห้าร้อยบาทพอดี 

โดนที่ไม่ต้องเสียค่าแรงใด ๆ นอกจากนี้น้าจิ๊บ พี่เ อ้ือย ที่ไม่จ าเป็นต้องท างานใด ๆ ก็สามารถมีรายได้ใช้

ตลอดเวลาพร้อมทั้งส่งเสียให้ครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นแล้ว กลุ่มคนผีข้างบ่อนหลายคนจึงเลือกที่จะอาศัย

อยู่ ณ ที่แห่งนี้เช่นเดิม 
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 กระบวนการการกลายเป็นคนชายขอบของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า ”ผีข้างบ่อน” นั้น ล้วนเกิดมา

จากปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกมากกว่าที่จะเกิดขึ้นจากภายในโดยทั้งสิ้น กล่าวคือ ปัจจัยทั้ง 4 ข้อ ที่ท า

ให้กลุ่มคนผีข้างบ่อนถูกผลักออกจากสังคมให้กลายเป็นคนลายขอบนั้นล้วนเกิดมาจากที่สังคมไปก าหนด

ข้อจ ากัดสิ่งเหล่าด้วยข้อระเบียบต่าง ๆ ของสังคมเอง เช่น การได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐ หรือการ

ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อพลเรือนท่านนั้นถือครอง

เอกสารยืนยันตัวตน ซึ่งกรณีของผีข้างบ่อนก็คือ หนังสือเดินทางประจ าตัว ถ้าหากไม่มีเอกสารเล่มนี้จะถือ

ว่าไม่อยู่ใต้อ านาจของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้นการจะกระท าอะไรต่อพลเรือนท่านนั้นย่อมเป็นไปได้ 

แต่ถ้าหากมองข้ามเรื่องของกฎระเบียบไป แท้จริงกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่พึงได้รับความ

คุ้มครอง เพียงแค่พวกเขาอาจจะมีเหตุผลจ าเป็นทั้งจะต้องสละหนังสือเดินทางของตนเองเพ่ือความอยู่รอด 

 อีกท้ังนอกจากความเป็นชายขอบที่สังคมภายนอกพยายามป้อนให้พวกเขาเป็นนั้น ในทางกลับกัน

กลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นสังคมชายด้วยกันกลับผลักพวกเขาให้ออกจากสังคมอีกที กล่าวคือ ปัจจุบันนัก

พนันยังถือเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้การยอมรับจากสังคมไทย ดังนั้นสังคมของนักพนันยังคงถูกมองจากสังคม

ทั่วไปว่าเป็นกลุ่นคนที่ไม่ท างาน ไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งให้แก่ตนเอง ซึ่งนอกจากนักพนันจะบีบออก

จากสังคมปกติทั่วไปแล้ว กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อน กลับถูกกลุ่มของนักพนันบางส่วนผลักพวกเขาให้

ออกจากสังคมชายขอบอีกที ผ่านการแบ่งแยกพ้ืนที่อย่างชัดเจน เช่น  การย้ายตัวเองขึ้นไปเล่นพนัน

ระดับสูงเพ่ือไม่ได้ต้องไปคลุกคลีกับผีข้างบ่อน การมองด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยาม และการมีทัศนคติที่

เหมารวมว่าผีข้างบ่อนทุกคนจะต้องไม่ดี สร้างความร าคาญเหมือน ๆ กัน ถึงแม้ว่าการจัดสรรพ้ืนที่และ

สวัสดิการของคาสิโนจะเป็นไปตามข้อบังคับที่ว่า หากนักพนันหรือลูกค้าท่านใดมีเงินก็สามารถน ามา

แลกเปลี่ยนความสะดวกสบาย ซึ่งในขณะเดียวกันก็ทีบริการฟรีต่าง ๆ ไว้ส าหรับบริการให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่

ไม่ประสงค์จะเสียเงินเพ่ือรับบริการอ่ืน ๆ ก็ยังคงเกิดการแบ่งแยกกลุ่มคนออกได้เป็นอย่างดี เพราะนัก

พนันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับประทานอาหารฟรีเท่าไรนัก เนื่องจากนักพนันส่วนใหญ่จะใช้บริการด้านการ

พนันมากกว่า ท าให้กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนจะมารับประทานอาหารฟรีกันอย่างเนืองแน่น และเมื่อ

คนจ านวนมากขึ้น ก็จะเกิดเสียงดังโวยวายกันเกิดขึ้น อย่างที่นักพนันบางท่านได้ให้ความเห็นว่า พอคนมา

อยู่เยอะ ๆ ก็ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปหมด 

 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทัศนคติต่าง ๆ ที่สังคมภายนอก และสังคมที่กลุ่มคนเหล่านี้อาศัยอยู่

บางส่วนจะมีทัศนคติที่เป็นแง่ลบ แต่กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนเหล่านี้ กลับมีวิธีการจัดการและเพ่ิม
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คุณค่าให้กับตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องสนใจกับค าพูดเหล่านั้น จากการที่หลายท่านที่ได้ให้สัมภาษณ์ต่างมี

ความคิดเห็นว่า สิ่งที่ตนก าลังท านั้นล้วนเกิดมาจากการตัดสินใจของตัวทั้งสิ้น ซึ่งแต่ละท่านก็จะมีเหตุผลที่

แตกต่างกันออกไป และเหตุผลเหล่านั้นถือเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้น ดังนั้นหากจะน าค าพูดของคนอ่ืน ๆ ที่

ต้องการจะลดทอนความเป็นตัวเองลงไป ก็จะเป็นการส่งผลเสียต่อตนเองเปล่า ๆ อีกทั้งการด ารงชีวิตอยู่

ของผีข้างบ่อนไม่ได้ขึ้นตรงกับทุกคนที่อยู่บริเวณคาสิโนชายแดน ยังมีกลุ่มคนอ่ืน ๆ ที่มีทัศนคติที่เป็นกลาง

ต่อพวกเขา รวมทั้งหลายคนก็รู้จักมักคุ้นกับกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนเป็นอย่างดี คอยเป็นอีกหนึ่งที่

มองเห็นว่าผีข้างบ่อนก็คือกลุ่มคนที่ไม่แตกต่างอะไรไปจากคนอ่ืน ๆ เลย 

 กล่าวโดยสรุปแล้วกระบวนการกลายเป็นผีข้างบ่อนนั้นล้วนเกิดมาจากปัจจัยพ้ืนฐานหลายอย่าง 

ซึ่งข้ึนอยู่กับเหตุผล ประสบการณ์และการตัดสินใจของแต่ละคน โดยที่ถึงแม้ว่าสังคมไทยจะยังคงมีมุมมอง

ว่าการเป็นนักพนันถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ พร้อมกับยังมองว่าเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่อยู่ชายขอบของ

สังคม และมักจะก่อปัญหาได้ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ผีข้างบ่อน” กลับมีทัศนคติที่ให้

คุณค่าแก่ตัวเองอยู่เสมอ และไม่น าทัศนคติที่เป็นลบเก็บมาคิดให้ตัวเองต้องทนทุกข์กับค าพูดของคนอ่ืน 

ซึ่งผีข้างบ่อนหลายท่านล้วนไม่สนใจกลุ่มคนที่มีทัศนคติแย่ต่อตนเองเช่นกัน เช่นนั้นแล้วจริง ๆ กลุ่มคนที่

ถูกเรียกว่าผีข้างบ่อนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทั้งที่ตัวของผู้ที่ถูกเรียกเองยังไม่ ให้ความสนใจกับค าเหล่านั้น

เลย ซึ่งท้ายที่สุดค าว่า “ผีข้างบ่อน” นั้นล้วนอาจจะเกิดมาจากการที่สังคมได้ก าหนดนิยามค าศัพท์ให้แก่

กลุ่มคนเหล่านี้เองก็เป็นได้ 
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