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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหการรับรู ทัศนคติ และการปฏิบัติของผูท่ีอยู
ในเครือขายการพนันชนไกตอกฎหมายควบคุมการพนันของไทย  โดยนําแนวคิดเร่ืองนิติสํานึก 
(Legal Consciousness) มาเปนกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา และใชแนวคิดการยินยอมปฏิบัติ
ตามและการเช่ือฟงกฎเกณฑของกฎหมาย (Legal Compliance and Obedience) ในการอธิบาย
ถึงเหตุผลท่ีผูคนเคารพกฎหมายและไมเคารพกฎหมาย ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลท้ังจากเอกสารตาง ๆท่ี
เกี่ยวของและจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคคลในเครือขายการพนันชนไกในเขต
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา บุคคลในเครือขายการพนันชนไกตางรับรูถึงการมีอยูของ
กฎหมายควบคุมการพนัน และทราบวาการเลนพนันชนไกในสนามชนไกหรือบอนการพนันท่ี
ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมายเปนความผิดซ่ึงอาจทําใหถูกจับกุมและดําเนินคดีโดย
เจาหนาท่ีตํารวจได  แตกฎหมายควบคุมการพนันก็มีความหมายและบทบาทนอยมากในความรูสึก
ของกลุมผูเลนพนันชนไก เนื่องจากผูเลนพนันชนไกเลือกท่ีจะไปเลนในบอนไกท่ีไมไดรับอนุญาต
มากกวาในสนามท่ีไดรับอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆมากกวาคํานึงถึง
ความเส่ียงท่ีอาจจะถูกลงโทษตามกฎหมาย แมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามชนไกท่ี
ถูกกฎหมายจะเห็นดวยกับการควบคุมการพนันแตก็รูสึกถึงความไมเปนธรรมของกลไกการใช
กฎหมาย และรูสึกวากฎหมายท่ีมีอยูไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของการชนไก ทําใหตอง
ฝาฝนกฎหมายในบางคร้ังโดยไมอาจหลีกเล่ียงได สาเหตุสําคัญของการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมการพนันของบุคคลในเครือขายการพนันชนไกเปนผลมาจากประสบการณท่ีไดรับจากการ
ปฏิสัมพันธกับเจาหนาท่ีของรัฐโดยเฉพาะเจาหนาท่ีตํารวจ ทําใหการใหสินบนและการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายเปนบรรทัดฐานในเครือขายของผูท่ีเกี่ยวของกับการพนันชนไก  

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กฎหมายท่ีนํามาใชควบคุมการพนันชนไกในปจจุบันยังขาด
ประสิทธิภาพในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในเครือขายการพนันชนไก ตราบใดท่ีการพนัน
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ชนไกยังเปนกิจกรรมท่ีดําเนินอยูแพรหลายสําหรับคนสวนหนึ่งในสังคมไทย ปญหาเกี่ยวกับการใช
กฎหมายควบคุมการพนันชนไกเปนส่ิงท่ีสมควรไดรับการแกไข และรัฐควรมีนโยบายชัดเจนวา
ตองการจะควบคุมการชนไกและการพนันชนไกในทิศทางใด แทนท่ีจะมีนโยบายท่ีขัดแยงไปมา
ดังเชนท่ีผานมา 
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ABSTRACT 

  
  
 The purpose of this research is to study legal consciousness, perception and 
practices of people in the cockfight betting network in relation to the Thai gambling 
law.  Based on the concepts of legal consciousness and legal compliance and 
obedience, the research seeks to explain the reasons why these people choose to 
comply or not to comply with the law.  The methodology used is documentary 
research and in-depth interview of a sampled group of people in the cockfight betting 
network in San Sai district, Chiang Mai province.  

The findings of the research show that people in the cockfight betting 
network are conscious of the existence of the gambling law and realize that betting in 
illegal cockpits is a crime which may cause them to be charged by the police. 
Nevertheless, the gambling law seems to have little meaning in the life of these 
people.  Cockfight bettors prefer to conduct their cockfight activities in illegal 
cockpits to legalized ones for other reasons unrelated to the fear or the risk of legal 
sanctions.  Although those who are involved in the management of a legal cockpit 
agree that cockfight activities should be regulated, they feel that the present gambling 
law is functioning in an unjust manner and its regulations contradict the real situation 
of cockfighting.  As a consequence, they have to breach some legal regulations 
inevitably. The major factors influencing people in the cockfight betting network’s 
non-compliance with the law are the experiences in their interaction with law 
enforcement officials, especially police officers, which have made bribery and non-
compliance become the norm among people in the cockfight betting network.  

The research shows that the present Thai gambling law is ineffective in 
controlling the behavior of people in the cockfight betting network.  As long as 
cockfight betting is still a popular activity in some parts of the Thai society, problems 
with respect to the functioning of the law should be rectified and the government 
should resolve its present conflicting policy by setting clear directions as to how 
cockfighting and cockfight betting should be regulated in Thailand. 

 
 


