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บทคัดย่อ 

 การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการดำเนินการบ่อนการพนันขนาดเล็กในชุมชน  

2) เพ่ือศึกษาขนาดปริมาณเงินหมุนเวียน รายได้ ลักษณะการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ ของนักการพนันใน
บ่อนขนาดเล็กในชุมชน การวิจัยเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

หลัก (Key Information) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Random) ท่ีสำคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มนักเล่นพนัน จำนวน 15 คน และกลุ่มผู้ประกอบการบ่อนพนันขนาดเล็ก จำนวน 4 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดตามแนวทางคำถามท่ีกำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์นำข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 ผลการวิจัยพบว่าบ่อนการพนันท่ีต้ังในชุมชนจะดำเนินการได้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้มีอิทธิพล

ในเขตพ้ืนท่ีน้ัน ๆ สถานท่ีต้ังของบ่อนพนันจะต้องลึกหรือต้องอยู่ในท่ีลับตาคน พ้ืนท่ีใช้เล่นพนันมี 3 

ลักษณะคือ พ้ืนท่ีว่าง ห้องเช่า และบ้านผู้อยู่อาศัยในชุมชนมาทำเป็นบ่อนพนัน ทุนท่ีนำมาบริหารบ่อนมา

จากการกู้เงินนอกระบบซ่ึงมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างบ่อนพนัน เกมพนันในบ่อนมีการเล่นเกมพนันเพียง 

1-2 ชนิดเท่าน้ัน ประมาณการรายได้ของบ่อนอยู่ระหว่าง 600,000 ถึง 1,100,000 บาทต่อเดือน สำหรับ

นักการพนัน กลุ่มผู้ประกอบการบ่อนพนัน ประมาณการขนาดเงินทุนหมุนเวียนอยู่ระว่าง 600,000 - 

1,000,000 บาท ประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 200,000 - 500,000 บาท การใช้ชีวิตส่วนมากจะอยู่

ในบ่อนพนันเพราะต้องบริหารจัดการบ่อน มีความเป็นอยู่ดี การใช้ชีวิตเหมือนคนเป็นปกติไม่มีความ

แตกต่างจากคนในชุมชน ส่วนกลุ่มนักเล่นพนัน ประมาณการขนาดเงินทุนเพ่ือเป็นทุนพนันต่อวันอยู่ระหว่าง 

1,000 - 5,000 บาท ประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 600 - 1,500 บาท ใช้ชีวิตอยู่ในบ่อนพนันประมาณ 

6 - 10 ช่ัวโมง มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่แน่นอนแต่มีอยู่มีกินทุกวันสามารถเล้ียงครอบครัวได้ มีหน้ีนอกระบบและ
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ดอกเบ้ียรายวันท่ีเป็นภาระในการดำรงชีพและอยู่อย่างระวาดระแวงต่อการท่ีจะต้องถูกจับกุม เพราะการ

พนันเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่คิดทำงานอาชีพใดนอกจากหาเงินรายได้จากบ่อนพนัน 

 

คำสำคัญ: เศรษฐกิจใต้ดิน, การพนัน, บ่อนการพนันขนาดเล็ก, นักการพนัน 
 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the operation of small casinos the community in 

order to study the size of the money supply, income, life style and well-being of 

professional gamblers in small casinos in the community.  Qualitative research was used 

to collect data from key informants and select purposive sampling randomly by using 2 

groups of informants consisting of a group of 15 gamblers, and a group of 4 small casino 

operators; they were selected as key informants according to the research objectives 

regardless of the proportion of population by using an open-ended interview in 

accordance with the guideline for the question set using the collected data for content 

analysis.  It was found that gambling establishments in the community could operate with 

permission from local influential people. The location of the casino must be deep or 

secretive.  There are 3 types of gambling areas: vacant space, rental rooms and houses for 

community residents to be made into a casino. The capital used to manage the casino 

comes from informal borrowing, which is related to the casino business structure. In these 

casinos there are only 1-2 types of gambling games. The estimated income of a casino is 

between 600,000 to 1,100,000 baht per month for a professional gambler.  As for casino 

operators, the estimated circulating capital size is 600,000 - 1,000,000 baht.  The average 

profit of a casino is between 200,000 - 500,000 baht. They spend most of their time in the 

casino as it requires good management. They live normal life that is not different from 

other people in the community. As for the group of professional gamblers, their estimated 

size of the capital for daily gambling is between 1,000 - 5,000 baht.  The average profit is 

between 600 - 1,500 baht. They live in the casino for about 6-10 hours a day.  They do 

not have certainty in life, but they survive and can support their families having informal 

debt and daily interest to pay which is a burden to their lives, and they do not think of 

working in any career other than earning money from casino. 
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บทนำ 

เศรษฐกิจนอกระบบในประเทศไทยมีขนาดค่อนข้างใหญ่และกว้างขวางครอบคลุมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหลากหลายประเภท ท้ังกิจการท่ีถูกกฎหมายและกิจการท่ีกฎหมายไม่อนุญาตให้ดำเนินการ 
Medina and Schneider (2018) ได้ระบุถึงค่าเฉล่ียของเศรษฐกิจนอกระบบไทยต้ังแต่ ปี 2541 ถึง 2558 

มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.63 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซ่ึงค่าเฉล่ียของโลกจำนวน 158 

ประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 27.78 ซ่ึงเห็นได้ว่าเศรษฐกิจใต้ดิน หรือเศรษฐกิจนอกระบบถือเป็นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมีการผลิตท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ แต่ไม่ได้ลงรายการอยู่
ในบัญชีประชาชาติ และเป็นเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่มากกว่าท่ีคาด ซ่ึงประมาณว่าหากนับรวมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในการดูแลครัวเรือนก็จะมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ ท้ังน้ี

นักวิชาการท่ัวไปนิยมแบ่งเศรษฐกิจใต้ดินออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มท่ีถูกกฎหมาย และท่ีผิดกฎหมาย
บ่อนการพนันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจใต้ดินท่ีผิดกฎหมาย 'การพนัน' เป็นปัญหาคลาสสิคในประเทศ

ไทยท่ียืดเย้ือเร้ือรังมานานพอ ๆ กับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ยาเสพติด สุรา และซ่อง ในสายตาของคนไทย

จำนวนไม่น้อย การพนันท่ีแทรกไปทุกอณูของสังคมไทย ซ่ึงเป็นปัญหามาจากปัจจัยเชิงสาเหตุ อาทิ 

'เจ้าหน้าท่ีละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี' ไม่กวดขันจับกุมบ่อนพนัน โต๊ะพนัน ตลอดจนอาจเก่ียวข้องกับเร่ืองส่วย 
อิทธิพลและปัญหาการคอร์รัปชันอีกด้วย และถ้าพิจารณาให้ละเอียดลึกซ้ึงข้ึน จะพบว่ากำลังของ 

"เจ้าหน้าท่ี" ไม่มีวันท่ีจะปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในทุกเวลา เพราะนักพนันมีความต้องการจะพนัน

อยู่ตลอดเวลา ต่อให้เจ้าหน้าท่ีกวดขันเช่นใดก็สามารถหาวิธีเล่นพนันได้เสมอไป การจะแก้ปัญหาเร่ืองการ

พนันอย่างได้ผล ประเทศไทยจะต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสาเหตุและปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ยุติธรรมใหม่ ซ่ึงจะทำให้ปัญหาลดน้อยลงและได้ผลดีกว่าการไล่จับกุม หรือใช้งบประมาณจำนวนมากในการ

ปราบปรามในแบบท่ีเป็นอยู่ โดยปัจจุบันนานาประเทศต่างยอมรับว่าการพนันเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไข

ได้โดยการจับกุมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องกลับวิธีคิดเสียใหม่ให้การพนันเป็นเร่ืองถูกกฎหมาย นำธุรกิจท่ีเคย
ดำมืดอยู่ใต้ดิน และถูกบริหารจัดการด้วยระบอบอิทธิพลมืด ข้ึนมาอยู่บนดินให้โปร่งใสและบริหารจัดการ

อย่างถูกต้องตามหลักธุรกิจ  

สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2546) มองเห็นปัญหาการพนันในสังคมไทย จึงได้ทำการวิจัยเร่ือง 

“เศรษฐกิจการพนัน : ทางเลือกในเชิงนโยบาย” ซ่ึงได้แบ่งเศรษฐกิจนอกระบบออกเป็นหลายประเภท จาก
ผลการวิจัยเร่ืองดังกล่าวพบว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมเล่นการพนันสูงถึง 7.15 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.7 

ของประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 15 ปี แบ่งเป็นผู้ท่ีเล่นการพนันในประเทศ ประมาณ 4.10 ล้านคน และผู้ท่ี

เล่นพนันตามชายแดนประมาณ 2.96 ล้านคน เงินหมุนเวียนจากการเล่นพนันประมาณ 500,000 - 

800,000 ล้านบาทต่อปี โดยท่ีเจ้าของบ่อนจะได้รับกำไรจากกิจการบ่อนพนันประมาณ 100,000 - 

165,000 ล้านบาท โดยสามารถแจกแจงได้ดังน้ี บ่อนพนันภายในประเทศมีผลกำไรประมาณร้อยละ 20 

ของเงินหมุนเวียนในบ่อน ส่วนบ่อนพนันในต่างประเทศเจ้าของบ่อนจะได้รับกำไรประมาณร้อยละ 10 ของ

เงินหมุนเวียนในบ่อน และเพราะต้องเสียค่าโสหุ้ยอ่ืน ๆ อีกประมาณร้อยละ 10 ของเงินหมุนเวียนในบ่อน 



 150 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

กลุ่มคนท่ีนิยมเล่นการพนันส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรสูงถึง ร้อยละ 22.7 ท่ีเหลือจะเป็นผู้ประกอบอาชีพ

ส่วนตัว รับจ้างท่ัวไป ลูกจ้าเอกชน และนักเรียนนักศึกษาตามลำดับ สำหรับกลุ่มผู้เล่นการพนันจะพบว่าเป็น

เพศชาย มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมลงมา 
จากผลการวิจัยของ สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2546) เร่ือง “เศรษฐกิจการพนัน: ทางเลือก

ในเชิงนโยบาย” จะเห็นได้ว่ากลุ่มประชากรไทยท่ีดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลให้จำต้อง

เข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกิจการพนันส่วนใหญ่น้ัน มักเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้ต่ำ และอาศัยอยู่ในชุมชน

แออัดหรือตามแหล่งเส่ือมโทรมต่าง ๆ และในความเป็นจริงแล้ว บ่อนพนันในประเทศไทยส่วนมาก  
มักดำเนินกิจการอยู่ภายในชุมชนแออัดดังกล่าว โดยมีเหตุผลท้ังในด้านปริมาณผู้เข้ามาเล่นพนัน เหตุผลด้าน

การหลีกเล่ียงเจ้าหน้าท่ีผู้รักษากฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างบ่อนพนันกับประชากรในชุมชนในหลาย

ด้าน และหลายลักษณะเพ่ือเป็นเคร่ืองกำบังธุรกิจบ่อนพนัน 
จากการทบทวนงานวิจัยทางด้านการพนันท้ังหมดท่ีมีในประเทศไทยน้ัน ส่วนมากมักกล่าวถึง

ประเด็นของการพนัน ในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างนักพนันกับบ่อนพนัน แต่ในมุมมองของเศรษฐกิจใต้

ดินท่ีทำให้เกิดอาชีพจากการพนันยังมีผู้ทำการศึกษาไว้น้อยมากและเป็นมุมมองใหม่ ซ่ึงการไม่มีงานศึกษา

อาจเป็นเพราะเหตุผลในเร่ืองของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ยากเป็นเหตุผลหลัก  
ในการศึกษาวิจัยน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาข้อเท็จจริงเก่ียวกับบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชน 

และนักการพนันท่ีมีการดำรงชีพของตนและครอบครัวจากรายได้การเล่นพนัน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูล

หรือเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะในการจัดการพนัน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ชุมชนต่าง ๆ ในสังคมไทย และสามารถนำไปเป็นประเด็นการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น อาชญา
วิทยามนุษยวิทยา เป็นต้น ได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการดำเนินการบ่อนการพนันขนาดเล็กในชุมชน  

2. เพ่ือศึกษาขนาดปริมาณเงินหมุนเวียน รายได้ แหล่งเงินทุน ลักษณะการใช้ชีวิต ลักษณะ 

ความเป็นอยู่ ของผู้มีอาชีพนักการพนันในบ่อนขนาดเล็กในชุมชน 

 

คำถามการวิจัย 

ทำไมการพนันจึงสามารถทำให้บุคคลมีรายได้ ใช้การพนันทำมาหากินจนเป็นอาชีพได้ ผู้ท่ีมีอาชีพ

นักการพนันมีการดำเนินกิจกรรม การใช้ชีวิตและการดำรงชีพอย่างไรหากไม่อาชีพอย่างอ่ืน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

กรอบความคิดของงานวิจัยน้ี เร่ิมต้นจากเศรษฐกิจใต้ดิน ประเภทผิดกฎหมาย ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

กิจกรรมการพนันซ่ึงกรณีศึกษาน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะบ่อนพนันขนาดเล็กท่ีเปิดบริการอยู่ในชุมชน โดยในบ่อน
พนันจะมีองค์ประกอบของนักการพนันอาชีพในบ่อนท่ีทำมาหากินหรือมีรายได้จากการพนัน 2 กลุ่มคือ  

ผู้ประกอบธุรกิจบ่อนพนัน และผู้เล่นพนัน โดยท้ังสองกลุ่มน้ีไม่ได้มีอาชีพอ่ืน ๆ ทำ แต่ดำรงชีพอยู่ได้ด้วย 

การพนัน (ดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2)    

 

 
 

ภาพท่ี 1  องค์ประกอบของนักการพนันกับบ่อนพนัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ความสัมพันธ์ของอาชีพนักการพนัน การดำรงชีพ ชุมชน และเศรษฐกิจใต้ดิน 

 

การดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key Information) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยตรง  

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเล่นพนัน จำนวน 15 คน และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบ่อนพนันขนาดเล็ก จำนวน 4 คน 

รวม 19 คน 

 

 
ผู้ประกอบ
ธุรกิจบ่อน
พนันอาชพี 

 

 
ผู้เล่นพนนั
อาชีพ 

  บ่อนพนัน 

 

 อาชีพนักการพนัน 

 
ความสัมพันธ์กับชีวิต

ความเป็นอยู่ในชุมชน 

   
เศรษฐกิจ 
ใต้ดิน 

 
เศรษฐกิจใตด้ิน 

(ผิดกฎหมาย) 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ของการวิจัยในคร้ังน้ี คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยตรงไม่ข้ึนกับสัดส่วนจำนวนประชากร เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Random) ซ่ึงเป็นวิธีวิทยาท่ีใช้สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในประเด็นของการศึกษาเชิงลึกท่ีเน้นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีคือ

การศึกษาธุรกิจบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชนและศึกษาถึงผู้มีอาชีพนักการพนัน ซ่ึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  

(Key Informant) ท่ี เลือกจะต้องเป็น ผู้ ท่ี มีความเก่ียวข้องต่อประเด็น ท่ี ศึกษา และยินดีให้ ข้อมูล 
ประกอบด้วย กลุ่มนักเล่นพนัน และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบ่อนพนันขนาดเล็ก   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์หลัก (Key-Informants) จำแนก
ตามกลุ่มท่ีมีความเก่ียวข้องกับโครงสร้างการกิจกรรมท่ีใช้เป็นกรอบในการศึกษา โดยมีการปกปิดและสงวน

นามผู้เป็นแหล่งข้อมูล ใช้การสังเกตพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การบันทึกในกระดาษและไม่มีการบันทึกเทป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการโดยนัดหมายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) 

เพ่ือดำเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการนัดสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สัมภาษณ์ทีละคน และข้อให้ผู้ให้ข้อมูล

หลักแนะนำผู้ให้ข้อมูลหลักต่อ หรือเป็นการอ้างอิงต่อเน่ืองปากต่อปาก (Snowball Sampling Technique) 

เพ่ือให้ได้จำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญข้ันต่ำครบตามวัตถุประสงค์ ในแต่ละกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายของการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลหลัก ทุกกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ และทำการสังเคราะห์ข้อมูล ผ่านเทคนิคการถอดความบท

สัมภาษณ์ท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการส่ือสาร หรือต้องการให้ความหมายในประเด็นท่ีศึกษาจากการตอบการ
สัมภาษณ์ การใช้คำพูด และการส่ือสาร จากการตอบข้อสัมภาษณ์ตามกรอบการศึกษาท้ังในประเด็นหลัก

และประเด็นรอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีได้ทำการบันทึกมา

ทำการถอดรหัสคำ ความหมาย ตลอดจนการตีความหมายแฝงและความหมายโดยนัย เป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปเป็นคำตอบของการศึกษา 
การนำเสนอข้อมูลและข้อจำกัดของการวิจัย  

สืบเน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเร่ืองเศรษฐกิจใต้ดิน เป็นเร่ืองของธุรกิจบ่อนการพนันขนาด

เล็กในชุมชนและนักการพนัน โดยทำการเก็บข้อมูลจริงจากบ่อนขนาดเล็กในชุมชน 4 แห่งท่ีใช้เป็น

แหล่งข้อมูลเพ่ือทำการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักของจริยธรรมของการวิจัย การนำเสนอ
ข้อมูลของผู้วิจัยในบทความฉบับท่ีทำการเผยแพร่น้ี ผู้วิจัยต้องปกปิดช่ือแหล่งท่ีมาของข้อมูลโดยใช้นาม

สมมติแทนตัวผู้ให้ข้อมูลจริง 

 



 153 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

ผลการวิจัย 

การศึกษาของผู้วิจัยในประเด็นของการดำนเนินการบ่อนขนาดเล็กในชุมชน พบว่า ลักษณะการ

จัดต้ังและการเลือกท่ีต้ังบ่อนการจัดต้ังบ่อนพนันขนาดเล็กก่อนการต้ังจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอิทธิพลใน
พ้ืนท่ีเสียก่อนจึงสามารถดำเนินการต้ังบ่อนในชุมชนได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้มิอิทธิพลดูแลในคุ้มครองตำรวจในพ้ืนท่ี 

การแจ้งข่าวการจับกุม และปัญหาความขัดแย้งของบ่อนขนาดเล็กอ่ืน ๆ ในระแวกใกล้เคียง จนส่งผลกระทบ

ต่อรายได้ของบ่อนน้ัน ๆ โดยบ่อนพนันจะต้องแลกกับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากรายได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มอบ

ให้กับผู้มีอิทธิพลกันตามแต่ตกลงกัน สะท้อนได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังน้ี  
“การจัดต้ังบ่อนหรือ ทำบ่อนเน่ีย ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะมาสุ่มส่ีสุ่มห้าทำเน่ีย ไม่ได้นะ มันเป็นเร่ือง

ของผลประโยชน์ ผมก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ในพ้ืนท่ีให้จบก่อนถึงทำได้ ไม่ง้ันยุ่ง” (น้อง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาด
เล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 29 มีนาคม 2562)  

“เขาจะทำอะไรให้เราหรือ? ผู้ใหญ่ก็จะดูแลเราต้ังแต่ตำรวจ แจ้งข่าวก่อนเข้าจับกุม วางคนต้นทาง 
และเคลียร์กับบ่อนอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี”  (น้อง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 29 มีนาคม 
2562)  

“รายได้...ของบ่อนส่วนหน่ึงจะกันไว้ให้กับผู้มีอิทธิพลท่ีช่วยจัดการปัญหาให้เรา หรือบางทีก็จ่าย
เป็นเงินคืนเงินกู้นอกระบบท่ีผู้มีอิทธิพลลงเงินมากับบ่อนเรา อันน้ีแล้วแต่ตกลงกันว่าจะให้เป็นรายเดือนหรือ
รายวัน” (หน่ึง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 16 มีนาคม 2562) 

 

ส่วนลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีใช้ท่ีจัดการเล่นพนันเป็นบ่อนขนาดเล็กในชุมชน จะเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีท่ีต้ังลึก
หรือต้องอยู่ในท่ีลับตาคน โดยพ้ืนท่ีใช่เป็นบ่อนมี 3 ลักษณะคือ หน่ึง เลือกใช้พ้ืนท่ีว่างในชุมชนท่ีลับตาคน

หรือไม่เป็นท่ีสังเกตได้ง่าย สอง เลือกเอาห้องเช่าทำเป็นบ่อน และใช้บ้านท่ีอยู่อาศัยเป็นบ่อน โดยผู้ให้ข้อมูล

หลักให้ข้อมูลตรงกันท้ังหมด ดังน้ี 
“ท่ีต้ังของบ่อนพนัน ต้องดูมิดหูมิดตาคน โดยมากจะใช้ท่ีว่าง ๆ ในชุมชน ห้องเช่า หรือบ้านพักท่ีไป

เช่าไว้ทำเป็นท่ีเล่นพนัน ซ่ึงจะมีคนดูต้นทางไว้คอยบอกความเคล่ือนไหวท้ังตำรวจและนักพนันต่างถ่ินท่ีมา
เล่น” (น้อง, หน่ึง, ป่ากลัวย, ไก่, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล มีนาคม - พฤษภาคม 2562) 

สภาพของบ่อนพนันบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชนท่ีศึกษาทุกบ่อนไม่ว่าจะเล่นในพ้ืนท่ีลักษณะใด ผู้มี
อาชีพเจ้าของบ่อนจะจัดมีเกมส์พนัน เพียงแค่ 1-2 ชนิดเท่าน้ัน โดยสภาพพ้ืนท่ีจะแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะทางกายภาพ เช่น พ้ืนท่ีว่างในชุมชน ห้องเช่า หรือบ้านพักอาศัย 

“การเปิดพ้ืนท่ีเล่น มันต่างกันแล้วแต่บ่อน บางทีใช้บ้านอาศัย (ท่ีเราไปเช่าไว้) บางทีใช้ห้องเช่า 
หรือท่ีลับตาว่าง ๆ ในชุมชน สภาพมันไม่เหมือนกัน แต่ท่ีเหมือนกันคือ มีเปิดให้เล่นแค่ 1 หรือ 2 อย่าง 
ไพ่ม้ัง ไฮโลบ้าง ก็เท่าน้ัน บ่อนจะมีการจัดบริการ อาหาร น้ำ ฯลฯ ทุก 6 ช่ัวโมง กินฟรี” (น้อง, อาชีพ
เจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 29 มีนาคม 2562) และจากการลงพ้ืนท่ีสำรวจของผู้วิจัย  
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“บ่อนการพนันขนาดเล็กมีพ้ืนท่ีประมาณห้อง 4x5 เมตร มีคนเล่นเป็นกลุ่มๆ ประมาณ 4-5 คน ยืน
มุงกันด้านนอกวงอีก 2-3 คน เกมท่ีเล่นในบ่อน มีไฮโล หรือ น้ำเต้า ปู ปลา และเกมไพ่ป๊อก มีคนจัดการ
บ่อนและคนเก็บค่าต๋งเวียนดูอยู่รอบ ๆ เจ้ามือวงพนัน เงินท่ีอยู่ในกองพนันมีต้ังแต่ 200 – 3000 บาทสลับ
เปล่ียนหมุนเวียนกันในแต่ละรอบ” ท้ังน้ีจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าบ่อนพนันในชุมชนจะไม่มีบาคาร่า 
หรือ เกมส์ตู้ม้า หรือ สล็อตเมชีน เหมือนกับบ่อนขนาดใหญ่ เพราะเม่ือถูกจับกุมจะไม่สามารถเคล่ือนย้าย
อุปกรณ์ได้โดยง่าย (ผู้วิจัย,การลงพ้ืนท่ีสำรวจบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชน, ระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 2562) 

รายได้-ค่าใช้จ่ายของบ่อน 

จากการประมาณการท่ีได้มาจากข้อมูลของเจ้าของบ่อนในแต่ละบ่อนท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถ

แสดงโดย (ตารางท่ี 1) ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าใช้จ่ายรวม รายได้รวม และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภายในหน่ึงเดือน 
 

ช่ือบ่อน ค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ิน รายได้รวมท้ังส้ิน 
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

ภายในหน่ึงเดือน 

บ่อนหน่ึง 498,500 855,000 356,500 

บ่อนน้อง 615,000 1,155,000 540,000 

บ่อนป่ากล้วย 440,500 665,000 224,500 

บ่อนไก่ 637,500 1,155,000 517,500 

ท่ีมา: จากการรวบรวมของผู้วิจัย สัมภาษณ์เจ้าของบ่อนพนันขนาดเล็ก 
 

ข้อมูลตารางและจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยนำมาประมาณการขนาดของเงินทุนหมุนเวียนเฉล่ียข้ันต่ำ

จะอยู่ระหว่าง 600,000 - 1,000,000 บาท โดยมีประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 200,000 - 500,000 

บาท ต่อเดือน  
สำหรับการศึกษาประเด็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบธุรกิจบ่อนพนันอาชีพ ได้มาจากการ   

สัมภาษณ์เจ้าของบ่อน จำนวน 4 ราย ได้ข้อมูลตรงกันในเร่ืองของการใช้ชีวิต ดังน้ี 

“การใช้ชีวิตก็เป็นปกติเหมือน ๆ กับคนในชุมชน ไม่แตกต่าง แต่อาจมีความเป็นอยู่ท่ีสบายกว่า
ชาวบ้านนะเพราะมีเงินมากกว่าไง พวกเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตท่ีร่ำรวยอะไรมากมีกิน ก็ได้จากบ่อนการพนันท่ีมีคน
มาเล่น พวกเรามีชีวิตและใช้เวลาส่วนมากก็อยู่ในบ่อน ได้เงินค่าน้ำมากก็มีค่าใช้จ่ายอีกหลายๆ อย่าง ชีวิตก็
ปกติเหมือนคนธรรมดา” (เจ้าของบ่อนหน่ึง, น้อง, ป่ากลัวย, ไก่, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล. ระหว่างเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม 2562)  

สำหรับประเด็นคำถามสำคัญท่ีช้ีว่าบุคคลเหล่าน้ีมีนักการพนันไม่ได้หากินจากการทำงานอาชีพอ่ืน 
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบ่อนขนาดเล็ก ทุกรายสรุปตรงกันว่าไม่อยากประกอบอาชีพ 
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อ่ืนอีก เพราะอาชีพน้ีสามารถสร้างรายได้ เล้ียงครอบครัวและทำให้มีชีวิตท่ีดีได้เหมือนการทำอาชีพอ่ืนท่ีถูก

กฎหมาย สะท้อนได้จาก 

“ไม่ทำอย่างอ่ืนหรอก เม่ือก่อนเคยเป็นพนักงานบริษัท ติดตามนาย พอดีมีโอกาสท่ีนายให้มาลอง
ทำดูและให้ทุนมาเปิด เลยทำมาตลอดได้เงินดีกว่าเป็นลูกจ้างอีก เราก็ชอบงานน้ีนะ ไม่รู้สึกด้อยอะไรเพราะ
ทำให้เรามีเงินได้เหมือน ๆ คนอ่ืนหรือบางทีมากกว่าด้วยซ้ำ” (น้อง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล 29 มีนาคม 2562) 

“อดีตเคยเป็นนักเล่น ไม่มีอาชีพอ่ืน มีหน้ีสินจำนวนมาก ได้รับโอกาสจากผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็น
เจ้าหน้ีรายใหญ่ ให้มาปิดบ่อนและต้องนำเงินร้อยละ 20 ของรายได้รายวันไปชำระหน้ี ก็เลยทำบ่อนมาจน
เป็นอาชีพ ไม่ได้ทำงานอ่ืนเพราะเราเช่ียวชาญทางน้ี” (น้อง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล 16 มีนาคม 2562)  

ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มนักพนันรายได้ - ค่าใช้จ่าย นักพนันท่ีเล่นพนันเป็นอาชีพโดยการหา

รายได้จากการพนันทุกราย มักจะมีรายได้หลักจากการเล่นพนันโดยแต่ละคนจะกำหนดเป้าหมายของรายได้

ไว้เป็นท่ีชัดเจนเสมอ เน่ืองจากนักพนันท่ีเล่นเพ่ือการดำรงชีพจะต้องการแค่เพียงเงินเพ่ือใช้จุนเจือครัวเรือน

เท่าน้ัน พอเล่นได้ตามเป้าท่ีต้ังไว้ก็จะเลิกทันที ดังน้ันรายได้ของนักพนันเหล่าน้ีคือตัวเลขเป้าหมายจากการ
เล่นพนันของแต่ละคน ซ่ึงเม่ือนำเอาข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะสามารถประมาณการขนาดเงินทุน

พนันต่อวันซ่ึงเงินทุนต่อวันเฉล่ียจะอยู่ระหว่าง 1,000 - 5,000 บาท โดยมีเป้าหมายของรายได้จากการเล่น

พนันต่อวันเฉล่ียต้ังแต่ 800 - 1,000 บาท สะท้อนได้มาจากข้อมูลการสัมภาษณ์ ดังน้ี 

“ทุนสำหรับการเล่นพนันน้ันเงินทุนผมได้มาจากการกู้เงินนอกระบบนะ กู้มาแล้วมาเล่นหมุนเงินไป 
พอเล่นได้เท่าเป้าท่ีวางต้องเลิกทันทีเพราะเราได้เงินเล้ียงตัวแล้ว เงินทุนท่ีต้องในกระเป๋าก็ประมาณ หน่ึงพัน
ข้ึนไป บางทีก็มีทุนถึง 3 - 4 พันก็มี ได้มาเก็บไว้ใช้ต่อทุนและใช้จ่ายประจำวัน” (โจ้, อาชีพนักเล่นพนัน, 
สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2562)  

“เล่นพนันต้องมีเงินลงทุน ส่วนมากก็หาได้จากเงินกู้จากเจ้าของบ่อนหรือนายทุนและเงินท่ีได้จาก
การเล่นก็คือนเขาเหลือเอาไว้ทำทุน ก็ใช้ทุนต้ังแต่ 1,000 – 2,000 บาท ส่วนเวลาได้ตามเป้า หักกลับหน้ีสัก
พันบาทก็เลิก พรุ่งน้ีว่าใหม่” (พ่ีก้อย, อาชีพนักเล่นพนัน, สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2562) 

“การมาเล่นพนันจำเป็นต้องมีเงินทุนเพ่ือการแทงในแต่ละรอบ สำหรับเราแล้วจะใช้เงินทุน 
ประมาณ 2,000 บาทเพ่ือเอาไว้ต่อทุน ได้มาก็หมุนเล่นจนคิดว่าพอตามเป้า กลับบ้าน ไปรับลูก ใช้เวลา
ประมาณ 5 ช่ัวโมงต่อวันท่ีอยู่ในบ่อน เป็นงานสบาย ๆ นะ นักพนันมืออาชีพต้องสูงกับใจให้ได้” (พ่ีนก, 
อาชีพนักเล่นพนัน, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2562)         
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ดูได้จากตารางท่ี 2 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2  แสดงอาชีพของนักเล่นพนันในอดีต ค่าใช้จ่าย และรายได้เป้าหมายในการเล่นพนันต่อวัน  
 

รายช่ือนักเล่น 
อดีตประกอบ

อาชีพ 

ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ 

(รายวัน) 

ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ 

(รายเดือน) 

เป้าหมายในการ

เล่นพนันรายวัน 

กลุ่มท่ีเคยประกอบอาชีพท่ีค่อนข้างม่ันคงน่าเช่ือถือ 

คนท่ี 1 ทำงานราชการ 300 4,000 1,000 

คนท่ี 2 ทำงานราชการ 200 2,000 1,200 

คนท่ี 3 บริษัทเอกชน - 2,500 1,000 

คนท่ี 4 บริษัทเอกชน - 2,000 1,000 

คนท่ี 5 บริษัทเอกชน 200 1,000 2,000 

กลุ่มท่ีในอดีตมีรายได้ไม่แน่นอน และผู้ท่ีในอดีตไม่เคยประกอบอาชีพ 

คนท่ี 6 ทำงานในบ่อน - 5,000 1,000 

คนท่ี 7 ทำงานในบ่อน 100 3,500 1,000 

คนท่ี 8 ต้องโทษจำคุก 300 1,000 800 

คนท่ี 9 ต้องโทษจำคุก 200 1,500 1,000 

คนท่ี 10 นักมวย 100 3,500 1,000 

คนท่ี 11 นักเล่นพนัน 300 1,500 1,000 

คนท่ี 12 ค้าขาย 300 4,500 2,000 

คนท่ี 13 ไม่มี 300 1,500 1,000 

กลุ่มท่ีมีรายได้สูง 

คนท่ี 14 ประกอบธุรกิจ - 2,500 1,000 

คนท่ี 15 ราชการตำรวจ - - ไม่กำหนดเป้าหมาย 

ท่ีมา: จากการรวบรวมของผู้วิจัย สัมภาษณ์นักพนัน 

 

จากตารางเห็นได้ว่านักพนันท่ีปัจจุบันเล่นการพนันทุกวันจนเป็นอาชีพ หาเล้ียงครัวเรือน มีอดีต

ท่ีมาของนักการพนันรวม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเคยมีรายได้ม่ันคง กลุ่มท่ีไม่เคยประกอบอาชีพ และกลุ่มผู้เคยมี
รายได้สูง ซ่ึงแต่ละรายจะมีภาระค่าใช้จ่าย ของเงินกู้ เป็นรายวันเฉล่ีย ระกว่าง 100-300 บาทต่อวัน  

และภาระเงินกู้รายเดือนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1,000 - 5,000 บาท ต่อเดือน  



157 
 
 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

ชีวิตความเป็นอยู่ของนักพนันโดยท่ัวไป พบว่าเป็นอาชีพท่ีมีรายได้ไม่แน่นอนแต่มีรายได้เล้ียง

ครอบครัวทุกวัน มีชีวิตเป็นปกติชนเหมือนชาวบ้านในชุมชนท่ัวไป ความเป็นอยู่ไม่สุขสบายนัก และไม่มี

ความคิดท่ีจะทำอาชีพอ่ืนนอกจากเล่นการพนันเพ่ือหารายได้มาเล้ียงครอบครัว ดังคำสัมภาษณ์ดังน้ี 
“ความเป็นอยู่ของพ่ี ก็ดีนะมีกินมีใช้ แต่มันไม่แน่นอนเหมือนเงินดือนหรือการรับจ้างรายวัน แต่ท่ี

ไม่ชอบคือไม่เป็นตัวเองและเป็นคนไม่ชอบถูกบังคับ อีกอย่างทำแบบน้ีก็ได้เงินกลับบ้านทุกวันเหมือนกัน” 
(พ่ีนก, อาชีพนักเล่นพนัน, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2562) 

“อาชีพอ่ืนเหรอไม่ทำหรอก เราโตในบ่อนต้ังแต่เด็กทำอะไรไม่เป็น เราสายน้ีเล่นมาต้ังแต่อายุ  
14-15 หาเงินเองได้ไม่เลิกหรอกพ่ี อิสระดีด้วย” (พ่ีใหญ่, อาชีพนักเล่นพนัน, สัมภาษณ์ 19 มีนาคม 2562)  

“เม่ือก่อนเคยประกอบอาชีพ บริษัทเอกชน แต่เงินไม่พอใช้เพ่ือนชวนมาเท่ียวบ้านมาลองเล่นดู เอ๊ะ
มันหาเงินได้นะได้เงินกลับทุกวันถ้าเราประมาณตัวได้และเล่นให้ได้ตามเป้าหมายต่อวันท่ีวางไว้ ได้เงินดีกว่า
ทำบริษัทเลยลาออกมาเล่นอย่างเดียว รู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่า ส่วนชีวิตความเป็นอยู่ก็ปกติท่ัวไป ไม่รวยแต่มี
กินทุกวัน มีเงินหมุนจากเล่นจากเงินกู้บ้างมันเป็นอาชีพนะครับต้องมีวิธีการ” (พ่ีหวิน, อาชีพนักเล่นพนัน, 
สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2562) 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาถึงการดำเนินธุรกิจบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชน โดยใช้พ้ืนท่ีศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นตัวแทนเพ่ือการศึกษาท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการและการทำธุรกิจการ

พนันขนาดเล็กจะมีลักษณะและรูปแบบเหมือนกันท้ังหมด การวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปผลการศึกษา โดยการศึกษาพบว่า บ่อนการพนันท่ีต้ังใน

ชุมชนจะดำเนินธุรกิจได้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้มีอิทธิพลในเขตพ้ืนท่ีน้ัน ๆ สถานท่ีต้ังของบ่อนพนัน

จะต้องลึกหรือต้องอยู่ในท่ีลับตาคน พ้ืนท่ีใช้เล่นพนันมี 3 ลักษณะคือ พ้ืนท่ีว่าง ห้องเช่า และบ้านผู้อยู่อาศัย
ในชุมชนมาทำเป็นบ่อนพนัน ทุนท่ีนำมาบริหารบ่อนมาจากการกู้เงินนอกระบบซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ

โครงสร้างธุรกิจบ่อนพนัน เกมส์พนันในบ่อนมีการเล่นเกมส์พนันเพียง 1 - 2 ชนิดเท่าน้ัน ประมาณการ

รายได้ของบ่อนอยู่ระหว่าง 600,000 ถึง 1,100,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีอาชีพนักการพนัน กลุ่มผู้

ประกอบธุรกิจบ่อนพนัน ประมาณการขนาดเงินทุนหมุนเวียนอยู่ระว่าง 600,000 - 1,000,000 บาท 
ประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 200,000 - 500,000 บาท การใช้ชีวิตส่วนมากจะอยู่ในบ่อนพนันเพราะ

ต้องบริหารจัดการบ่อน มีความเป็นอยู่ดี การใช้ชีวิตเหมือนคนเป็นปกติไม่มีความแตกต่างจากคนในชุมชน 

ส่วนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนักเล่นพนัน ประมาณการขนาดเงินทุนเพ่ือเป็นทุนพนันต่อวันอยู่ระหว่าง  

1,000 - 5,000 บาท ประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 600 - 1,500 บาท ใช้ชีวิตอยู่ในบ่อนพนันประมาณ 

6 -10 ช่ัวโมง มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่แน่นอนแต่มีอยู่มีกินทุกวัน 
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สำหรับการอภิปรายผลการศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยพบว่างานศึกษามีลักษณะสอดคล้องกับผล

การศึกษาของสังศิต พิริยะรังสรรค์ (2544) ในเร่ืองของสัดส่วนของการใช้จ่ายและรายได้ท่ีนักพนันจัดแบ่ง

เพ่ือเป็นเงินหมุนและการดำเนินการ กล่าวคือ นักพนันจะแบ่งสัดส่วนของการเล่นพนัน กล่าวคือ เงิน
ประมาณ 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ใช้เป็นเงินทุน และมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินหมุนในบ่อนรายวันเป็นเงินประมาณ  

60 - 80 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายในการเล่นพนัน ซ่ึงหากวิเคราะห์ตามงานศึกษาของสังศิต พิริยะรังสรรค์ 

แล้วแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของนักเล่นพนันไม่ความแตกต่างจากการพนันในบ่อนคาสิโน เพียงแต่แตกต่าง

กันในแง่ของขนาดวงเงินการเล่นเท่าน้ัน สำหรับประเด็นวิถีชีวิตของนักพนันอาชีพ ไม่พบงานศึกษาใด ๆ  
ท่ีทำการศึกษามาก่อนและการศึกษาช้ินน้ีเป็นช้ินแรกท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของผู้มีอาชีพการพนันจึงไม่มีงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข้องเทียบเคียง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าอาชีพนักการพนันสามารถทำให้บุคคลดำรงชีพอยู่ได้และ

เสมือนว่าพวกเขาเหล่าน้ันอยู่ในอีกโลกหน่ึงท่ีมักไม่ติดต่อกับสังคมภายนอกหรือกล่าวได้ว่าเป็นเศรษฐกิจ  
ใต้ดินน่ันเอง  
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