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คุยกันก่อน

การพนัน ไม่ได้เป็นเรือ่ งไกลตัวของเรา ๆ ท่าน ๆ อีกต่อไปแล้ว
มันได้ฝังรากลึกเป็นส่วนหนึ่งของขนบวัฒนธรรมในวิถีชีวิต
ผู้คนและเติบโตขยายไปสู่การเป็นธุรกิจข้ามชาติที่ทำ�รายได้
มูลค่ามหาศาลในแต่ละปี หากเล่นการพนันเพื่อความรื่นเริงใจ
และสานสัมพันธ์ในหมู่คนใกล้ชิดคงจะไม่เป็นไร แต่จะมีปัญหา
ต่อเมื่อมันขยับมาเป็นการเดิมพันเอาทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้น
จนทำ�ให้ผู้เล่นเดือดร้อนต้องขายทรัพย์สิน หมดเนื้อหมดตัว
ยิ่งโลกออนไลน์เติบโตเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า
ก็ยิ่งทำ�ให้การพนันแพร่ระบาดรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ

การพนันในสถาบันการศึกษา กลายเป็นประเด็นที่สังคมห่วงใยมากขึ้น
ทุกขณะ เพราะทำ�ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อจำ�นวนมาก คุณลักษณะ
ของการพนันสอดคล้องกับอุปนิสัยของวัยรุ่นที่ชอบความท้าทาย การได้ลุ้นผล
เสี่ยงโชค และความตื่นเต้นของเกม ยิ่งกระตุ้นให้เด็กๆ เหล่านี้ติดกับดักพนัน
ได้ง่ายขึ้น
ทันเกมฉบับนีพ้ าคุณผูอ้ า่ นมาเจาะลึกสถานการณ์พนันในสถาบันการศึกษา
น่าตกใจว่าเด็กเล็กสุดที่เคยเล่นพนันอายุแค่เพียง 7 ขวบ และนักศึกษาจาก
การสำ�รวจครั้งนี้มีมากถึงเกือบ 30 % เคยเล่นพนัน ข้อมูลนี้กำ�ลังบอกอะไร
กับเราเกี่ยวกับสิ่งที่สังคมไทยกำ�ลังเผชิญ แล้วไปติดตามว่า การเล่นหวยใต้ดิน
แพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนในมหาวิทยาลัย ใครเป็นตัวจักรขับเคลื่อนสำ�คัญ
ทำ�ให้ธุรกิจนี้เฟื่องฟู เพราะอะไร
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการศึกษากฎหมายพนันจากนานาชาติเพื่อเปรียบ
เทียบกับกฎหมายพนันบ้านเราและมีข้อเสนอแนะว่า หากต้องการปกป้องดูแล
เยาวชนให้ห่างไกลจากการพนันควรต้องแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายซึ่งถือเป็น
นโยบายหลักที่สำ�คัญอย่างไรบ้าง
ปิดท้ายเรื่องราวดีๆ จากบทสัมภาษณ์พิเศษ ป้ามล คุณทิชา ณ นคร
หญิงแกร่งผูเ้ ป็นแรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนทีก่ า้ วพลาดจากบ้านกาญจนาภิเษก
ไปติดตามมุมมองของท่านว่า วิธีคิดแบบไหนที่จะเป็นเกราะคุ้มภัยให้กับเด็ก
และเยาวชนเพื่อให้พวกเขาฉายแสงด้านสว่างในตัวเองออกมาให้มากที่สุด
หวังว่าคุณผู้อ่านจะได้รับทั้งความรู้และอรรถรสที่หลากหลายจาก
“ทันเกม” เล่มนี้ค่ะ
บรรณาธิการ
โสภิต หวังวิวัฒนา
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สัมภาษณ์พิเศษ
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“โดน”
ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำ�
ข้อความใดๆไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ
จุลสาร “ทันเกม”
เจ้าของ		
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
สถานที่ติดต่อ
ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
			
โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6299
			
e-mail:thaicgs@gmail.com
บรรณาธิการบริหาร รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
บรรณาธิการ
โสภิต หวังวิวัฒนา
กองบรรณาธิการ
ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
			
กิตติราช คงยก
นีรนุช วิชัยดิษฐ
รูปเล่ม			
Darkfish
พิมพ์ที่ 		
โรงพิมพ์เดือนตุลา
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.gamblingstudy-th.org
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/gamblingstudy
สนับสนุนโดย
แผนงานศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมปัญหาการพนัน
			
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

tunn game 10 edit.indd 3

11/3/58 BE 7:42 PM

เรื่องเด่นในฉบับ
Story :
CGS Team

การพนัน

ในรั้วมหาวิทยาลัย

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เยาวชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันในนาม
“เด็กรุ่นใหม่ ไม่พนัน” จัดกิจกรรมรณรงค์ในที่สาธารณะ
โดยมุ่งหวังที่จะ “สกัดคนเริ่ม ลดคนเล่น ร่วมสร้างคน
รณรงค์” เป็นเสมือนน้ำ�เพียงน้อยนิดที่ต้องเร่งเพิ่ม
ปริมาณ เพื่อให้ทันดับไฟธุรกิจการพนันที่กำ�ลังลุกลามสู่
สังคมวัยรุ่น

ปี 2556 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้สำ�รวจสถานการณ์ พฤติกรรม
และผลกระทบจากการพนัน พบว่า ผู้เคยเล่นการพนัน เริ่มเล่นครั้งแรก
ตอนอายุน้อยที่สุดคือ 7 ปี ส่วนใหญ่เล่นตั้งแต่เป็นเด็กและเยาวชน เริ่มจาก
การพนันไพ่หรือพนันฟุตบอล ผลสำ�รวจเฉพาะกลุม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
พบว่า นักศึกษาเคยเล่นการพนันมากถึงร้อยละ 28.97 หรือ 527,636 คน
โดยประเภทการพนันที่นักศึกษานิยมเล่นมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา
5 อันดับแรก คือ ไพ่ บิงโก หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐบาล และ
ฟุตบอล
26.04

04

26.04

19.76

6
0
5
0
36
62.

74
29.

ในการจายหากเสียพนัน
ะเลน
ที่เสียไปคืนมา

67.16

08

29.60

67.16

07.55

29.60

57
37.

19.76

10

50
45.

27.27

09
.84
6

ไพ

27.27

09
.84

บิงโก

6

หวยใตดิน

กเลนการพนัน
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สลากกินแบงรัฐบาล

บิงโก

พนันฟุตบอล

ทันเกม

หวยใตดิน 4
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พนันแบบขำ�ๆ
นำ�นักศึกษาสู่เส้นทางสายพนัน
แม่ปไู ม่อาจสอนลูกปูให้เดินตรงได้ฉนั ใด ผูใ้ หญ่ทเ่ี ล่นการพนันก็ไม่อาจ
สอนเด็กให้หา่ งไกลจากการพนันได้ฉนั นัน้ ความคุน้ เคยทีม่ คี นใกล้ชดิ เล่น
การพนัน ไม่วา่ จะเป็นครอบครัว ญาติ หรือเพือ่ น เป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้
เด็กและเยาวชนก้าวเข้าสูเ่ ส้นทางสายพนัน โดยส่วนใหญ่นกั พนันหน้าใหม่
มักเริม่ ต้นจากการเล่นพนันประเภทเดียวกับสมาชิกในครอบครัวของตน
ทีส่ �ำ คัญ เมือ่ เริม่ เล่นการพนันประเภทหนึง่ แล้ว ผูเ้ ล่นมักมีแนวโน้มที่
จะก้าวเข้าสูก่ ารเล่นพนันประเภทอืน่ ๆ โดยกลุม่ ทีเ่ ริม่ ต้นจากพนันไพ่ มักจะ
เล่นพนันฟุตบอล บิงโก ตูม้ า้ และพนันในบ่อน ส่วนกลุม่ ทีเ่ ล่นหวยใต้ดนิ
มักจะเล่นการพนันตัวเลขประเภทอืน่ ๆ ด้วย เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล
หวยหุน้ หวยต่างประเทศ เป็นต้น
ผลการสำ�รวจชี้ชัดว่า
นักศึกษาจำ�นวนมากเล่นการพนันมากกว่าหนึ่งประเภท เช่น
นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอล

ร้อยละ 63 เล่นพนันไพ่

นักศึกษาที่เล่นพนันในบ่อน
นักศึกษาที่เล่น
สลากกินแบ่งรัฐบาล
นักศึกษาที่เล่นหวยหุ้น
นักศึกษาที่เล่นหวยต่างประเทศ

ร้อยละ 90 เล่นพนันไพ่

ร้อยละ 61 เล่นหวยใต้ดิน
ร้อยละ 80 เล่นหวยใต้ดิน
ทุกคนเล่นหวยใต้ดิน

การเล่นไพ่ พนันไพ่ พนันฟุตบอล กับคนในครอบครัว ญาติ เพือ่ น เริม่ ต้น
จากเดิมพันไม่กี่บาท ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรือมีอันตราย แต่เมื่อสร้างและปลูก
ฝังความคุ้นเคย/ความเคยชินในการเล่นพนัน จนทำ�ให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือน่ารังเกียจ อาจพัฒนาไปสู่การเล่นพนันประเภทอื่นที่มี
วงเงินพนันจำ�นวนมากขึ้น และด้วยความอยากได้เงินมาเล่นการพนัน ทำ�ให้
หลายคนก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย โดย
เฉพาะอาชีพ “คนเดินโพย” ทั้งโพยหวยและโพยบอล ซึ่งผลสำ�รวจพบว่า
นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอล ร้อยละ 8.28 หรือราว 10,000 คน ยอมรับว่าเคย
เป็นตัวกลางหรือเจ้ามือรับแทงพนันฟุตบอล
ทันเกม
5
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ร้อยละของผลกระทบที่เกิดจากการเล่นพนัน
(ประเมินโดยนักศึกษาเอง)
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01 เคยเลนการพนันเกินกวาความสามารถในการจายหากเสียพนัน
การพนัองการที
นเกินกว
02 เคยเลน01
พนันเคยเล
เกินกวนาความต
่จะเลานความสามารถในการจายหากเสียพนัน
03 เคยเลน02
พนันเพี
ยงเพืน่อพนั
ตองการได
เงินาทีความต
่เสียไปคืนอมา
เคยเล
นเกินกว
งการที่จะเลน
04 เคยคิด03
ที่จะลดหรื
อเลินกพนั
เลนนการพนั
น ่อตองการไดเงินที่เสียไปคืนมา
เคยเล
เพียงเพื
05 เคยประสบปญหาจากการเลนพนัน
04 เคยคิดที่จะลดหรือเลิกเลนการพนัน
06 เคยถูกเตือนหรือถูกบอกใหลดหรือเลิกเลนการพนัน
05 ญ
เคยประสบป
หาจากการเล
นพนั
07 เคยประสบป
หาทางการเงิญ
นจากการเล
นการพนั
น น
กเตื
อนหรื
อถูวกเองบอกใหลดหรือเลิกเลนการพนัน
08 เคยรูส06
ึกผิดกัเคยถู
บการเล
นพนั
นของตั
09 เคยถูก07
ลงโทษจากการเล
นการพนั
น
เคยประสบป
ญหาทางการเงิ
นจากการเลนการพนัน

08 เคยรูสึกผิดกับการเลนพนันของตัวเอง
09 เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน

สัญญาณอันตรายจำนวนเพ�่อนซื้อหวยฯ ที่มีมาก เปนปจจัยสำคัญที่สุดที่ผ

เขามามีบทบาทในวงการหวยฯ เร�่มจากการอยากลองเล

เพ่อื น จนรูจักเจามือและนำไปสูการเปนคนขายหวยฯ ในมหาว�ท
ม

ุ
ล
ก
การเล่นพนันทีใ่ ช้วงเงินไม่มากเพราะต้
องการความสนุกสนาน จำนวนเพ�่อนซื้อหวยฯ ที่มีมา
ตืน่ เต้น เสีย่ งโชค เข้าสังคม สามารถทำ�ได้ เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล เขามามีบทบาทในวงการหวย
นญญาณจนรูจักเจามือและนำไปสูการ
อ
่
ื
การจับสลาก เป็นต้น แต่ผเู้ ล่นพนันต้องเรียนรู้ “การตรวจสอบสั
พ
เ
ลุมเพื่อป้องกัน
ของการเล่นพนันที่เป็นปัญหา” ด้วยชุดคำ�ถามง่กายๆ
สภาพแวดลอมที่ญาติหร�อคนในครอบครัวทำธุรกิจขายห
ือ งสู่การเล่
การก้าวข้ามจากการเล่นพนันเพื่อความบั
นที่ นเคยตั้งแตเด็ก ดังนั้นเมื่อมีผูชักชวนใหท
ิหรนเทิ
ต
ทำใหนเกิพนั
ดความคุ
า
ญ
เป็นปัญหา เช่นตรวจสอบด้วยคำ�ถามที
่สะท้อนให้เเพ�ห็น่อถึหารายได
ง “การติก็งดายทีพนั่จะทำให
น” สนใจและกลายมาเปนคนขา
น
ใ
น
หรือ “โรคติดการพนัน (Patholoคgical gambl
ครัว ing)” ที่ว่า “เคยเล่นพนัน
บ
อ
เพียงเพื่อต้องการได้เงินที่เสียไปคืคนรมา” ซึ่งผลสำ�รวจพบว่านักศึกษาทีสภาพแวดล
่
อมที่ญาติหร�อค
อ
ื
ร
ห
ิ
เล่นพนันในบ่อนประสบปัญหานี้มากที่สุด รองลงมาคื
อ
กลุ
ม
่
ที
เ
่
ล่
น
พนั
น
เกิดความคุนเคยตั้งแตเ
ญนัากตศึกษาที่ขายหวยมองวทำใหาผลตอบแทนสู
ฟุตบอล หวยใต้ดินและตู้ม้าตามลำ�ดับ
นปจ่จจัะทำให
ยสำค
เพ�่อหารายได ก็งงเปายที
น
ใ
นอกจากปัญหาที่เกิดจากการเล่นาพนั
กษาบางส่
ว่สนยับายง มีผลกำไรโดยไมตองลงทุน เดือ
นงานที
ก นแล้วคนนัเนืก่อศึงจากเป
ว
ั
ร
ย
อ
ค
2 ครั่เ้งล่น
ไม่ตระหนักถึงปัญหาการกระทำ�ผิดกฎหมาย เช่นรมีเอง�นันบเขกาศึถึกงษาที
น
ิ
ค
ง
พนันฟุตบอลมากถึงร้อยละ 33 บอกว่
ไดเ า แม้จะมีร้านรับแทงพนันฟุตบอล
ถูกกฎหมายก็จะเล่นพนันฟุตบอลผิดกฎหมายต่อไป ส่วนร้อยละ 24
คิดว่าจะเล่นพนันฟุตบอลทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายพร้อมกัน เป็นต้น นักศึกษาที่ขายหวยมองวาผ
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เนื่องจากเปนงานที่สบาย มีผ
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ทุกปัญหามีทางออก
เมื่อการเล่นพนันไพ่และพนันฟุตบอลเป็นประตูที่นำ�พาเด็กและเยาวชน
เข้าสู่เส้นทางสายพนัน เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน จึง
มุ่งเน้นให้ความรู้เพื่อให้เยาวชนรู้ทันพนัน เช่นการจัดทำ�หนังสือ “ดูบอลทั้ง
บ้าน” ชี้ให้เห็น “10 ความเชื่อผิดๆ ที่ทำ�ให้คนคิดเล่นพนัน” ได้แก่
1. เชื่อว่าทำ�ให้การดูกีฬาฟุตบอลสนุกมากขึ้น ทั้งที่ความสนุก
อยู่ที่ตัวเราเป็นสำ�คัญ
2. เป็นเหยื่อของความท้าทาย ท้ายที่สุดมักตกเป็นเหยื่อ
การแสวงหาผลประโยชน์เสมอ
3. คิดว่าไม่ได้ท�ำ ให้ใครเดือดร้อน เล่นเองเจ็บเอง แต่พอเสียเยอะๆ
และเริ่มถลำ�ลึกมากขึ้น มักหันมาทำ�ร้ายผู้อื่นทั้งโดยตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ
4. คิดว่าเอาอยู่ เงินหมดก็เลิกเล่น กว่าจะรูต้ วั ก็ท�ำ อะไรเสียๆหายๆ
ไปแล้ว
5. มั่นใจในข้อมูล “เปิดสื่อ เชื่อกูรู ดูเพื่อน” ต้องไม่ลืมประโยค
“หักปากกาเซียน”
6. เชือ่ ว่าแทงผ่านเว็บไซต์ดงั ๆ มีความน่าเชือ่ ถือ ไม่มโี กง ถ้าคนเล่น
มีแต่ได้ ใครจะมาลงทุนเป็นเจ้ามือ (ปิดเว็บไซต์หนีง่ายนิดเดียว)
7. แรกๆ จะเล่นได้ และคิดว่าจะเล่นได้ตลอดไป พอผีพนันเข้าสิง
มันจะค่อยๆ ถอนทุนคืนจนเราหมดตัว
8. เล่นได้ “ดวงกำ�ลังมา ต้องตักตวง” ความโลภไม่สิ้นสุด สุดท้าย
แพ้ใจตัวเอง(และจะหมดตัว)
9. เล่นเสีย “ต้องเอาคืน เดีย๋ วดวงก็มา” คือการฉุดรัง้ ให้จมปลักและ
ถลำ�ลึกมากขึ้น เป็นพวกคิดแบบหลอกตัวเองไปวันๆ
10. มีทัศนคติว่า “การพนันได้เงินง่าย ทำ�งานเหนื่อยกว่าจะได้เงิน”
การหวังโชคลาภ อาจเป็นเพราะไม่เชื่อถือศรัทธาในตนเอง

เมือ่ รูถ้ งึ ความเชือ่ ผิดๆ หากตรวจสอบและพบสัญญาณของการเล่นพนัน
ที่เป็นปัญหา คุณต้องรีบก้าวออกจากเส้นทางพนันสายนี้ทันที คนรอบข้าง
ครอบครัว ญาติ เพือ่ น ต่างก็มบี ทบาทสำ�คัญทีจ่ ะให้โอกาสและคอยสนับสนุน
พร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวันคืนที่ผิดพลาดนี้ไปให้ได้
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บทความ
Story :
สุวิทย์ จำ�เริญ
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

บน

ลาง

หวยใตดินในสังคมนักศึกษา
เมื่อถึงวันที่ 1 และวันที่ 16 เลขหวย” กลายเป็นหัวข้อสนทนา
อันดับต้น ๆ ของคนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไป คน
ทำ�งานในสำ�นักงาน ข้าราชการ บุคลากรสาธารณสุข ตำ�รวจ
ทหาร นักการเมือง ฯลฯ ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ รวมถึงครูอาจารย์

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า มีการขาย “หวยใต้ดิน” ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ
โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย กลุ่มคนขายหวยใต้ดินในมหาวิทยาลัยมีอยู่ทุกคณะ
ทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มีการขายที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยระดับ
หนึ่ง เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรง ทำ�ให้การขายหวยฯ
ทำ�ได้ทั้งทางตรงและผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line และ Facebook เป็นต้น
โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษาที่รู้จักกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่และอาจารย์
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่มีอาชีพขายหวยฯ ในมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งทางภาคอีสานจำ�นวน 10 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 พบว่า
นักศึกษาขายหวยฯ มีกลยุทธ์การขายหลายรูปแบบ เช่น การให้ส่วนลดร้อยละ
10-15 ของยอดซื้อ การจ่ายค่าโทรศัพท์หรือเติมเงินให้กับคนที่โทรมาซื้อ การให้
ส่วนลดเพิ่ม (มากกว่าร้อยละ 10-15 ของยอดซื้อ) การซื้อขายมีทั้งแบบเงินสด
และแบบเงินเชื่อ คือสั่งซื้อก่อน รอจนประกาศเลขรางวัล ถ้าไม่ถูกจึงจะจ่ายค่า
หวยภายหลัง เป็นต้น ทั้งนี้การซื้อขายแบบเงินเชื่อเป็นรูปแบบที่นิยมในกลุ่ม
นักศึกษามาก แม้บางครั้งจะไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์เลยก็ตาม
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เคยเลนการพนันเกินกวาความสามารถในการจายหากเสียพนัน
2 เคยเลนพนันเกินกวาความตองการที่จะเลน
3 เคยเลนพนันเพียงเพื่อตองการไดเงินที่เสียไปคืนมา
4 เคยคิดที่จะลดหรือเลิกเลนการพนัน
5 เคยประสบปญหาจากการเลนพนัน
6 เคยถูกเตือนหรือถูกบอกใหลดหรือเลิกเลนการพนัน
7 เคยประสบปญหาทางการเงินจากการเลนการพนัน
8 เคยรูสึกผิดกับการเลนพนันของตัวเอง
9 เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน

บิงโก
หวยใตดิน

สาเหตุที่ทำ�ให้นักศึกษายึดอาชีพคนขายหวยฯ
มีหลายปัจจัย สรุปได้ดังนี้

น

เพื่อ
ม

ุ
ล
ก

ิหรือ
ต
า
ญ
คนใน รัว
บค
ครอ
อยาก
ิน
ไดเง

สลากกินแบงรัฐบาล
พนันฟุตบอล

จำนวนเพ�่อนซื้อหวยฯ ที่มีมาก เปนปจจัยสำคัญที่สุดที่ผลักดันใหนักศึกษา
เขามามีบทบาทในวงการหวยฯ เร�่มจากการอยากลองเลนในกลุมเพ�่อน
จนรูจักเจามือและนำไปสูการเปนคนขายหวยฯ ในมหาว�ทยาลัย

สภาพแวดลอมที่ญาติหร�อคนในครอบครัวทำธุรกิจขายหวยใตดิน
ทำใหเกิดความคุนเคยตั้งแตเด็ก ดังนั้นเมื่อมีผูชักชวนใหทำธุรกิจขายหวยฯ
เพ�่อหารายได ก็งายที่จะทำใหสนใจและกลายมาเปนคนขายหวยฯ ในที่สุด

นักศึกษาที่ขายหวยมองวาผลตอบแทนสูง เปนปจจัยสำคัญประการหนึ่ง
เนื่องจากเปนงานที่สบาย มีผลกำไรโดยไมตองลงทุน เดือนหนึ่ง ๆ
มีเง�นเขาถึง 2 ครั้ง

ออย อายุ 21 ปี

นิด อายุ 23 ปี

ขายหวยฯ มานาน 3 ปี เคยซื้อทั้งหวย
รั ฐ บาลและหวยใต้ ดิ น ซื้ อ หวยครั้ ง
แรกตอนอายุประมาณ 15 ปี เมื่ออายุ
18 ปี เห็นเพื่อนๆ เล่นหวยใต้ดิน และ
เพื่อนที่ขายหวยฯ ได้เงินเปอร์เซ็นต์
จากคนซื้อ ทำ�ให้อยากได้บ้าง รู้สึก
ว่ า การหาเงิ น แบบนี้ เ ป็ น งานสบายๆ
ได้เงินมาโดยไม่ต้องออกแรงอะไรมาก

เติบโตในครอบครัวคนขายหวยใต้ดิน
ทำ�ให้เกิดความคุ้นเคยกับหวยฯ เคย
ซื้อหวยฯ ครั้งแรกตอนอายุ 10 ปี เมื่อ
เห็นเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยเล่นหวยฯ
และคนทางบ้ า นชั ก ชวนให้ ทำ � เป็ น
ธุรกิจเพื่อหารายได้ เป็นงานที่ไม่ได้
ลงทุนลงแรง จึงยึดอาชีพขายหวยฯ ใน
มหาวิทยาลัย โดยมียอดขายประมาณ
งวดละ 8,000 บาท
ทันเกม
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นักศึกษาที่ขายหวยฯ จะสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องที่สำ�คัญยิ่ง เพราะจะก่อ
ให้เกิดความไว้วางใจ เมื่อผู้ซื้อมั่นใจ
ว่ า ผู้ ข ายเป็ น คนที่ รั ก ใคร่ ผู ก พั น กั น
หวังดีต่อกัน ย่อมไม่โกหกกัน

ตามปกตินักศึกษาที่ขายหวยฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำ�คัญยิ่ง เพราะจะก่อให้เกิดความไว้วางใจ เมื่อผู้ซื้อมั่นใจว่าผู้ขาย
เป็นคนที่รักใคร่ผูกพันกัน หวังดีต่อกัน ย่อมไม่โกหกกัน การแสดงให้ผู้ซื้อเห็นว่าผู้
ขายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยคิดหรือทำ�อะไรที่เป็นการหลอกลวงผู้ซื้อจะทำ�ให้ผู้
ซื้อสบายใจ กล้าที่จะซื้อ ตัวอย่างเช่น ในวันหวยออก ผู้ขายมักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ
เลขหวยให้ผู้ซื้อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ โดยจะพูดคุยอย่างคนที่รู้ใจ เป็นต้น
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนขายหวยฯ กับเจ้ามือหวย มักเป็นความสัมพันธ์
ที่เกิดจากการเป็นคนรู้จักและคุ้นเคยกันมานาน เจ้ามือหวยบางรายให้โบนัสหรือผล
ตอบแทนในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นเงิน หรือบางครั้งก็ให้ของใช้หรือของที่ระลึก
ในทัศนะของนักศึกษาขายหวยฯ การขายหวยไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายร้ายแรง
การขายหวยในมหาวิ ท ยาลั ย มี ข้ อ ดี คื อ ลดความเสี่ ย งจากการถู ก ตำ � รวจจั บ
ปลอดภัยเพราะอยู่ในพื้นที่สถานศึกษา และการส่งหวยผ่านสื่อทันสมัยทำ�ได้ง่าย
และสะดวก ที่สำ�คัญ การขายหวยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง ทำ�ให้ไม่ต้องรบกวน
เงินทางบ้านมาก จึงมีเงินใช้จ่ายในการเรียนหรือนำ�ไปซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ เช่น
กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ทอง เป็นต้น
ด้านผลกระทบ นักศึกษาขายหวยฯ บอกว่า ในช่วงวันหวยออกมักจะเสียสมาธิ
ในการเรียน เพราะเพื่อนโทรมาซื้อ ทำ�ให้ไม่มีกะจิตกะใจในการเรียน มัวแต่กังวลที่
จะขายและส่งหวย บางคนสมาชิกในครอบครัวไม่ยอมรับ ไม่สนับสนุนให้ทำ�อาชีพ
ขายหวย และมีรายหนึ่งประสบปัญหาการหมุนเงินส่งเจ้ามือ ทำ�ให้ต้องหยุดขาย
นักศึกษารายนี้กล่าวว่า “งวดหนึ่งๆ ขายหวยใต้ดินได้ประมาณ 3,000-4,000 บาท
มันไม่คุ้ม เราต้องจ่ายให้เจ้ามือก่อน (เพราะคนซื้อเงินเชื่อกันมาก) คิดว่าคงต้อง
หยุดขาย คงไม่ขายต่อแล้ว”
แม้นักศึกษาที่ยึดอาชีพขายหวยฯ จะมีรายได้ และไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อนักศึกษา แต่การซื้อขายหวยใต้ดินเป็นการกระทำ�ที่ผิดกฎหมายและไม่ใช่สิ่ง
ที่พึงส่งเสริม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรสร้างความตระหนักรู้ให้นักศึกษาเท่าทันการ
พนันทุกรูปแบบโดยปราศจากอคติและมายาคติที่มองการพนันแบบคู่ตรงกันข้าม
ระหว่าง “สิ่งที่ผิดศีลธรรม/ผิดกฎหมาย” กับ “การสร้างรายได้”
ทันเกม
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สรรหามาเล่า
Story :
ปลาทูน่า

ภูมิแพ้การพนัน
ปลาอยู่ในน้ำ� จึงมองไม่เห็นน้ำ�... คนกรุงอาศัยอยู่ในมลภาวะ จึง
มองไม่เห็นควันพิษที่ตนสูดดมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน... ความน่ากลัวของ
‘สภาพแวดล้อมการพนันที่เป็นพิษ’ ที่สังคมไทยกำ�ลังเผชิญอยู่ จึง
เป็นฝุ่นควันของความเชื่อที่ว่า “การพนันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดา
สามัญ เป็นวิถีชีวิตของคนไทย” บวกกับฉากการพนันที่พบเห็นได้
แทบจะทุกที่ทุกเวลาและเข้าถึงได้ง่าย เด็กและเยาวชนสูดดมมลภาวะ
เหล่านี้เข้าไป เมื่อโตขึ้น หลายคนจึงมีอาการ “ภูมิแพ้การพนัน”
หรือก็คือ ภูมิคุ้มกันต่อการพนันอ่อนแอนั่นเอง

“สภาพแวดล้อมการพนัน” (Gambling environment) หมายถึงอะไร? มูลนิธิ
การพนันอย่างรับผิดชอบของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (Victorian’s Responsible Gambling Foundation) ได้เสนอความหมายเอาไว้ โดยสรุปได้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมทางสถาบัน เช่น กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการพนัน
แนวนโยบายของรัฐ แนวปฏิบัติการบังคับของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการพนัน คือ คนที่จัดให้มีเล่นการพนันทั้งที่ถูกและ
ผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์การพนันต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม และการกระจายตัวของช่อง
ทางการเข้าถึงการพนัน
3. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อของคนในสังคม พฤติกรรม
ความนิยม และแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมมีต่อการพนัน
อันที่จริง สภาพแวดล้อมเหล่านี้พร้อมที่จะ ‘เป็นพิษ’ โดยตัวของมันเองได้อยู่แล้ว
เนื่องจากการพนันเป็นกิจกรรมที่นำ�ไปสู่การเสพติด ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นและคนรอบ
ตัวได้ แต่สังคมที่ใส่ใจ ตระหนักถึงภัยอันตรายของมลภาวะจากการพนัน ก็จะให้
นํ้าหนักกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นพิเศษ
‘การสร้างภูมิคุ้มกัน’ จึงไม่ใช่แค่ให้การศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับผลกระทบจากการพนัน หากแต่ยังต้องอาศัยการทำ�งานเพื่อลดสภาพ
แวดล้อมการพนันทีเ่ ป็นพิษให้
อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อภูมิคุ้มกันของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเปราะบางและ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้
การพนัน
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เรื่องจาก
ศูนย์ศึกษา
ปัญหาการพนัน
Story :
พงศกร เรืองเดชขจร

A
การดูแลวัยใส
ในกฎหมายพนัน
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนเรื่อง
“มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติพนัน พ.ศ. 2478”
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับวันปัญหาการพนันในสังคมไทยยิ่งกระจายวงกว้างและ
ลุกลามไปสู่เด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น การหาวิธีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการคุ้มครองและป้องกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนัน ต้องเริ่มต้นที่ “กฎหมาย” ซึ่งเป็นเครื่อง
มือในการควบคุมดูแลของรัฐ

ประเทศไทยมีกฎหมายที่บัญญัติเรื่องพนันโดยเฉพาะคือ พระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2478 แต่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนเพียงมาตรา
เดียว คือมาตรา 7(3) บัญญัติว่า “...ไม่ให้บุคคลอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วย เว้นแต่การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16”
เท่านั้น ส่วนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ผิดกับในต่างประเทศ กฎหมายที่บัญญัติเรื่องพนันโดยเฉพาะล้วนกำ�หนด
วัตถุประสงค์หนึ่งของการตรากฎหมายว่า “เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก
การพนัน” เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัย
ที่กำ�ลังเจริญเติบโตและจะกลายเป็นฟันเฟืองสำ�คัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศใน
อนาคต
ดังนั้น กรณีศึกษาจากกฎหมายของต่างประเทศ จึงสำ�คัญและจำ�เป็น เพื่อ
ให้สามารถออกแบบและกำ�หนดมาตรการทางกฎหมายใหม่ๆ ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ทันเกม
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G R e at b r i ta n
ประเทศอังกฤษ

กฎหมายพนันของอังกฤษถือเป็นต้นแบบของกฎหมายพนัน
เพราะได้ปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยมาเพื่อให้ทันกับยุคสมัย จนล่าสุด
อังกฤษได้บัญญัติกฎหมายการพนันชื่อว่า Gambling Act
2005 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

ป้องกันไม่ให้การพนันเป็น
ที่มาของอาชญากรรมหรือ
ความไม่สงบเรียบร้อย
หรือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรมหรือ
ความไม่สงบเรียบร้อยหรือ
ถูกนำ�มาใช้เพื่อสนับสนุน
อาชญากรรม

เป็นหลักประกัน
ว่าการพนันจะกระทำ�
อย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส

ปกป้องคุ้มครอง
เด็กและบุคคลที่มี
ความเสี่ยงที่จะได้รับ
อันตราย
และถูกใช้ประโยชน์จาก
การพนัน

กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติหมวดว่าด้วยมาตรการในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(Protection of Children and Young Persons) มีสาระสำ�คัญที่น่าสนใจคือ

กำ�หนดให้เด็กหมายถึง บุคคลที่อายุต่ำ�กว่า 16 และเยาวชนคือผู้มีอายุระหว่าง
16-18 ปี
หากใครชักชวนเด็กหรือเยาวชนเล่นพนัน ถือว่ามีความผิด รวมถึงการส่งเอกสาร
โฆษณาเกี่ยวกับการพนันหรือเอาข้อมูลพนันให้เด็กหรือเยาวชนดูเพื่อให้เกิดแรง
จูงใจในการเล่นพนัน เว้นแต่การพนันบางประเภท เช่น เกมแบบส่วนตัวที่ไม่ได้เป็น
ไปในทางพาณิชย์และลอตเตอรี่ เป็นต้น
บุคคลใดชักชวนให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานที่เล่นการพนันแม้ว่าเด็กยังไม่
ได้ลงมือเล่น แต่ก็ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดแล้ว
ความผิดอื่น เช่น ผู้ว่าจ้างมีความผิดจากการว่าจ้างเด็กให้ทำ�งานเกี่ยวกับการ
พนันบางประเภท ความผิดของเยาวชนแบ่งเป็น 3 แบบ คือ การเข้าเล่นพนัน การ
เข้าไปในสถานที่เล่นพนัน และอำ�นวยความสะดวกช่วยเหลือเกี่ยวกับการพนัน
เป็นต้น
มาตรการคุ้มครองเด็กในกฎหมายอังกฤษ เป็นมาตรการที่เล็งเห็นถึงความ
สำ�คัญเพื่อปกป้องเด็กจากการพนันตั้งแต่ต้นทาง คือเริ่มที่ขั้นตอนชักชวนเด็กและ
เยาวชน ในขณะที่พระราชบัญญัติการพนันของไทยบัญญัติเพียงไม่ให้เด็กและ
เยาวชนเข้าเล่นเท่านั้น
ทันเกม
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aus t r a l i a
มลรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมายการพนันระดับประเทศ
ยกเว้นกฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ที่ชื่อว่า Interactive
Gambling Act 2001 ส่วนการพนันประเภทอืน่ ๆ ควบคุมโดย
กฎหมายระดับมลรัฐ เช่น มลรัฐวิคตอเรียได้ตรากฎหมายการ
พนันชื่อว่า Gambling Regulation Act 2003 เพื่อควบคุม
ดูแลความสงบเรียบร้อย รวมไปถึงการคุ้มครองเด็กจากการพนัน
มีสาระสำ�คัญดังนี้

ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี เล่นการพนัน ยกเว้นการพนันบาง
ประเภทตามที่กฎหมายกำ�หนด เช่น การพนันประเภทเดิมพัน การเล่นเกมคีโน่
(Keno) เป็นต้น หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด
ความผิดอื่นๆ เช่น การให้เด็กเข้าไปในสถานที่เล่นพนัน มีการแยกประเภท
ความรับผิดของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานทีพ่ นัน ได้แก่ ผูจ้ ดั การพนัน (A gambling
provider) ลูกจ้างหรือตัวแทนผู้จัดการพนัน (A gambling employee / agent of
gambling provider) เจ้ามือพนันที่ลงทะเบียน (A registered bookmaker) และ
พนักงานที่เป็นเจ้ามือลงทะเบียน (A registered bookmaker’s key employee)
โดยผู้จัดการพนันจะมีอัตราโทษสูงกว่าคนอื่น เนื่องจากมีหน้าที่ควบคุมและรับผิด
ชอบมากกว่า
นอกจากนั้นยังมีความผิดเฉพาะของบุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือให้เด็กเข้าไปใน
สถานที่เล่นพนัน
บทบัญญัติความผิดของเด็ก กรณีที่ฝ่าฝืนเข้าไปอยู่ในสถานที่พนันหรือเล่นการ
พนัน และความผิดที่เกิดจากการนำ�หลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ใน
ขณะที่มีการตรวจสอบเพื่อยืนยันอายุ
กฎหมายพนันของมลรัฐวิคตอเรียบัญญัติระดับการลงโทษบุคคลแตกต่างกัน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พนัน ขณะที่พระราชบัญญัติการ
พนันของไทยมีเฉพาะความผิดของผู้จัดให้มีการเล่นและผู้เล่นเท่านั้น
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THAILAND
ประเทศไทย

มาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่ควรมีในกฎหมายพนันของไทย

ข้อเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก
การพนันเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ มีดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดมาตรการคุ้มครองเด็กจากการพนันให้ชัดเจน

โดยถือการกระทำ�ความผิดที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นความผิด
ขั้นรุนแรง เนื่องจากผลกระทบต่อเด็กจะมีมากกว่าผู้ใหญ่
2. บัญญัติฐานความผิดเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองเด็ก เช่น

• ความผิดเกี่ยวกับการอนุญาตให้เด็กเข้าสถานที่พนัน
• ความผิดจากการอนุญาตให้เด็กเข้าเล่นการพนันทุกประเภท
• ความผิดเกี่ยวกับลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างอนุญาตให้เด็กเล่นพนัน
• ความผิดของเด็กจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน
• ความผิดจากการโฆษณาพนันทุกประเภท
3. เพิ่มโทษ โดยเฉพาะกรณีที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง

• เพิ่มโทษปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและผลประโยชน์ของ
ธุรกิจการพนัน เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนันในปัจจุบันกำ�หนดอัตรา
โทษปรับต่ำ�มาก คือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
• กรณีที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องให้กำ�หนดโทษเพิ่ม
นอกจากนั้น รัฐควรส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันปัญหาที่เกิดจากการพนันและ
สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้
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สัมภาษณ์พิเศษ

แรงบันดาลใจ
ผู้จุดไฟฝัน
ของเยาวชน
ที่ก้าวพลาด
ทิชา ณ นคร

คนทั่วไปรู้จัก คุณทิชา ณ นคร หรือ “ป้ามล” ในฐานะผู้
อำ�นวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)
บ้านกาญจนาภิเษก หน่วยงานราชการในสังกัดกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผู้บุกเบิก
แนวทางดูแลเยาวชนที่ก้าวพลาดและต้องคดีด้วยวิธีคิดใหม่
ไม่คุมขัง แต่สร้างความเข้าใจปลุกจิตสำ�นึกด้านดีของพวก
เขาให้กลับมามีพลังเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม วันนี้เราคุยกับ
ป้ามลเพื่อทำ�ความเข้าใจเยาวชนที่ก้าวพลาดเหล่านั้น
เวลาเห็นข่าวเด็กกระทำ�ความผิดเพือ่ เอาเงินไปจ่ายหนีพ
้ นันแล้วถูกสังคมตราหน้า
ว่ามีปัญหา ป้ามลรู้สึกอย่างไร

ต้องย้อนกลับไปว่าเด็กเป็นผลผลิตของใคร? ป้าไม่เชื่อว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อจะไป
เป็นคนเลว ไปปล้นหรือฆ่าคน เมื่อเด็กก่อเหตุรุนแรง เรายกความผิดทั้งหมดนั้นให้เด็ก
ก็ได้ แต่ความเสียหายจะใหญ่มาก เพราะเราจะมองไม่เห็นจุดที่ต้องแก้ไข ไม่เห็นภาพรวม
โครงสร้างหรือส่วนผสมสำ�คัญอื่นๆ ที่ทำ�ให้เด็กคนนั้นก่ออาชญากรรม
เด็กเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผลผลิตจากโรงงานตุ๊กตาที่เหมือนกันทุกตัวทั้งล็อต
ส่วนใหญ่พ่อแม่และครูไม่รู้ กลับใช้วิธีเดียวกับเด็กทุกคน
สมมติหญิงชายคู่หนึ่งเกิดอยากมีลูกแล้วไปขอเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เขาจะถูกสัมภาษณ์
เยอะมาก มีการตรวจสอบระบบคิดของคนทีจ่ ะมาเป็นพ่อแม่บญุ ธรรมอย่างละเอียด ถ้าพบว่า
พวกเขาไม่เหมาะสมก็จะไม่ได้เป็นพ่อแม่บุญธรรม ในขณะที่หญิงชายอีกคู่หนึ่งแค่มีเพศ
สัมพันธ์กันแล้วมีลูก แต่พวกเขาไม่เคยถูกตั้งคำ�ถามว่าถ้าลูกของคุณออกมาเฉดสีดำ�ๆ
เทาๆ หรือเฉดสีขาว คุณจะทำ�อย่างไร ฉะนั้นพ่อแม่จึงมีโอกาสที่จะสร้างความผิดพลาด
ให้ลูกได้ เพราะไม่สามารถแปลงความรักให้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับลูก ซึ่งไม่ใช่
ผลผลิตของโรงงานตุ๊กตา
ทันเกม
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เด็กทุกคนไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อน แต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็ก
สิ่งสำ�คัญคือ ทุกครั้งที่เด็กทำ�ผิดต้องพยายามทำ�ความเข้าใจและ
ให้บทเรียนที่เหมาะสมกับเขา เพื่อให้มีต้นทุนมากขึ้นในการจัดการ
กับตัวเอง เข้มแข็งขึ้น ดูแลตัวเองได้ เมื่อถึงวันหนึ่งก็เป็นอิสระ
จากเราได้
มนุษย์มีหลายเฉดสีอยู่ในตัว หน้าที่ของเราก็คือหาสีที่มันสว่าง
และขาวนั้นให้เจอ จากนั้นเอาความเป็นผู้ใหญ่และความเข้าอก
เข้าใจของเราไปบ่มส่วนนั้นของเขาให้ขยายเติบโตขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้
ต้องการความเข้าใจและใช้เวลามาก
เมื่อเด็กก้าวพลาดไปแล้ว เราจะทำ�ให้เด็กก้าวออกจากจุดที่เคยพลาดมาสู่สังคม
ปกติได้อย่างไร

การที่เด็กทำ�ความผิดแล้วไปอยู่ตามบ้านต่าง ๆ มันบอกเราอย่างหนึ่งว่ามาตรการดูแลเด็ก
ในประเทศนี้ไม่ดีเลย ผู้ใหญ่บ้านเมืองเราจัดการผิดพลาดและล้มเหลวชัดเจน ฉะนั้นเมื่อเด็ก
เหล่านี้มาอยู่กับเรา ก็ต้องแลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้เขามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้ง
เด็กที่ก่อความผิด ก่ออาชญากรรม เขาไม่ได้มีแค่บุคลิกเดียว ด้านเดียว เช่นเด็กที่เคย
ฆ่าคน กลับสนใจเลี้ยงหมา แมว นก ก็ไม่มีเหตุผลที่จะบอกว่า “คนอย่างพวกมึงน่ะเหรอ ฆ่า
คนยังได้ ยังจะมาเลี้ยงสัตว์อีก”
ก่อนจะมีบ้านกาญจนาฯ ผู้ใหญ่คุ้นชินกับการใช้วินัยเข้มงวดกับเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม
ทางลบ แต่เราก็ให้คำ�ตอบไม่ได้ว่ากฎเหล็กเหล่านั้นมันเปลี่ยนคนได้จริงไหม ถึงที่สุดถ้าอยาก
ให้เด็กเหล่านั้นอยู่ให้ได้ก็ต้องทำ�ให้เด็กรู้สึกว่าเขามีคุณค่าจริงๆ
เคยได้คุยกับเด็กบ้านกาญจนาฯ คนหนึ่ง เขาเล่าว่า ตอนเข้าไปอยู่ที่บ้าน
อ้อมกอดแรกจากการต้อนรับของป้ามลทำ�ให้เขารู้สึกมีคุณค่า มีกำ�ลังใจใน
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ไม่ใช่ทุกคนหรอก บ้านกาญจนาฯ ออกแบบกระบวนการที่สำ�คัญเรื่องหนึ่งคือ ให้เด็กได้
เขียนบันทึกความรู้สึก วิเคราะห์ข่าว สะท้อนกลับความคิด มีพื้นที่ให้เขาได้สื่อสารอะไรบาง
อย่างออกมา มีเด็กคนหนึ่งอยู่บ้านกาญจนาฯมา 6 เดือนถึงค่อยเขียนจดหมายหยอดตู้บอก
ป้าว่า
”วันแรกที่ผมมาที่นี่แล้วป้ากอดผม ผมรู้สึกทันทีในนาทีนั้นว่าป้าไม่ได้ตั้งใจกอด แม่ง
โคตร fake เลย แล้วพอเดินเข้าไปในบ้าน เพื่อนที่มารุ่นเดียวกันน้ำ�ตาไหล มันพูดว่า เฮ้ย
เราไม่เคยเจอผู้ใหญ่ที่รักพวกเราแบบนี้เลยนะ ทำ�ไมคนบ้านนี้ถึงรักพวกเรา ผมยังด่ามันเลย
ว่ามึงอย่าโง่ ไม่มีใครจริงใจกับพวกเราหรอก ผมรู้สึกเช่นนี้ตลอดมา แล้วเฝ้าสังเกตป้าอย่าง
จริงจังด้วย ตอนนี้ผมอยู่มาครบหกเดือนแล้ว ผมขอโทษที่เข้าใจป้าผิด และผมก็อยากให้ป้า
เชื่อในสิ่งที่ป้าทำ�นะครับ เด็กบางคนอาจจะถูกป้ากอดมา 9 เดือน มันยังคิดว่าป้า fake อยู่
เพราะว่าคนเราแผลลึกตื้นไม่เท่ากัน แผลของผมลึกกว่า ต่อไปป้าอาจจะไปเจอเด็กที่แผลลึก
กว่าผมอีก นั่นหมายความว่าป้ากอดเขามาตั้งหลายเดือนแล้ว เขาก็ยังเฉยๆ รู้สึกว่าป้าแม่ง
fake เหมือนที่ผมเคยรู้สึกมาหลายเดือนนะครับ”
ป้าอ่านแล้วก็ร้องไห้ แต่ขณะเดียวกันก็รู้ว่าเรามาถูกทางแล้ว เด็กคนนี้สอนเรายิ่งกว่า
อาจารย์มหาวิทยาลัย สอนเราว่า แผลของแต่ละคนลึกตื้นไม่เท่ากัน ป้าต้องอดทน
ทันเกม
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เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก

มีอกี เรือ่ งหนึง่ วันหนึง่ ผ้านวมผืนใหญ่หายไป เราหยุดงานอืน่ ๆ เพือ่ คุยกันว่าจะทำ�อย่างไร
ให้ผเู้ สียหายได้ผา้ นวมคืน เราเรียนรูว้ า่ การอยูด่ ว้ ยกันต้องใส่ใจกัน จะไม่ท�ำ ให้ใครทุกข์กว่าใคร
ทุกคนต้องรู้ว่าผู้เสียหายทุกข์โศกเสียใจ เพราะผ้านวมนั้นมีความหมายต่อเขา แม่ต้องใช้
ค่าแรง 1 วันมาซื้อให้ ส่วนเด็กที่เอาไปตอนเอามาคืนเขาก็เจ็บปวด รู้สึกเสียหน้า เมื่อคืนของ
แล้วเขาก็ไปหลบอยู่ในห้องนํ้า เพื่อนสนิทไปเจรจาก็ไม่ยอมออกมา สุดท้ายเด็กทุกคนในบ้าน
เขียนการ์ดให้แล้วสอดเข้าไปทางประตูห้องน้ำ� เช่น เราเข้าใจนายแต่เราก็เข้าใจผู้เสียหาย
ไม่มีใครติดใจนายแล้ว เรารู้ว่านายเสียใจมาก ฯลฯ จนเขายอมออกมาจากห้องนํ้า เพื่อนๆ
ก็ไม่ได้นำ�ประเด็นนี้มาล้อเลียนต่อเพราะเห็นความเปราะบาง เห็นความอ่อนไหวของ
เหตุการณ์
เวลาหายไป 1 วัน แต่เราได้การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มากจากเด็กทั้งหมด หน้าที่ป้าก็คือ
ทำ�ให้เด็กรู้สึกว่าผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยา และคนเอาไปต้องได้รับการดูแล อีก 2 วัน
ต่อมา เด็กคนนี้ขึ้นมาหาป้า ขอกล่องขนมปังเพื่อเอาไปใส่การ์ด จะเอากลับไปบ้านด้วยเมื่อ
เขาได้ออกไปแล้ว เห็นไหมคะว่าเรื่องนี้ถ้าเราตัดสินกันง่ายๆ ตัดสินอย่างหยาบคาย มันก็ไม่
เป็นบทเรียนของใครสักคนเลย
หรืออีกเรื่อง หลายเดือนก่อนเด็กคนหนึ่งด่าเจ้าหน้าที่ “ไอ้เชี่ยเอ้ย ไอ้สัตว์เอ้ย ไม่เอา
เด็กเลยนะมึง” ภาษาที่บ้านกาจนาฯ เรียกว่า เด็กกำ�ลังหันด้านมืดใส่ นาทีนั้นเจ้าหน้าที่เดิน
ออกไปเลย ซึ่งหากเป็นที่อื่นอาจมีการชกกันแล้ว
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ถ้าเราเข้าใจว่าเขาไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อน
และเขาไม่ได้ born to be ที่จะเป็นเช่นนี้
นี่คือสิ่งที่วัดความเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่เพราะ
มีอายุมากกว่า มีอำ�นาจมากกว่า แต่อยู่ที่ว่า
เราจะก้าวข้ามข้อท้าทายแบบทดสอบอย่าง
นี้ได้อย่างไร
เราต้องสร้างกระบวนการให้สิ่งเหล่านี้มัน
ไหลออกมา และเรียนรู้ไปกับเขา หยุดความ
รักและปรารถนาดีของเราเสียบ้าง เพราะ
บางทีความรักและปรารถนาดีมากมายนั่น
แหละที่เป็นปัญหา แต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้เขา
เติบโตอย่างไม้ป่านะ ต้องค่อยๆตะล่อม
เหมือนต้นไม้ที่เราพยายามดัดหรือตัดกิ่งไม่
ให้รกเรื้อโดยไม่ลืมธรรมชาติของมันว่าเป็น
อย่างไร

เหตุการณ์อย่างนี้ เราพบว่า มันมีนาทีแรกคือ คำ�ด่า แต่นาทีทส่ี อง เราเชือ่ ว่าเด็กต้องเสียใจ
ในฐานะผู้ใหญ่ต้องเลือกว่าจะทำ�งานในนาทีไหน
สุดท้ายเด็กรู้สึกผิดจริง เจ้าหน้าที่นั่งกันกว่า 20 คน เขากล้าหาญที่จะบอกว่าอยากเข้า
มาคุยด้วย มาขอโทษ เขาก็คลานต้วมเตี้ยมๆ ไปกราบที่แขนเจ้าหน้าที่ นี่คือนาทีที่สองของ
เขาทำ�งานแล้ว แต่มันยังไม่เป็นบทเรียนของทุกคน สำ�หรับเรามันยังไม่พอ เพราะตอนเกิด
เหตุการณ์ไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่กับเขา เลยขออนุญาตเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่ากลางลานกิจกรรม
โดยไม่เอ่ยชื่อ
กระบวนการคือ เจ้าหน้าที่แจกกระดาษให้เด็ก 2 แผ่น เพื่อเขียนสิ่งที่อยากบอกกับ
นิรนาม และอีกแผ่นอยากบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกด่า เด็กๆ ใช้เวลาเขียนอย่างจริงจัง
มาก จากนั้นกระดาษ 360 แผ่นก็กลับมาหาเรา กระดาษที่ส่งถึงนิรนาม(จากกลุ่มเพื่อนสนิท)
เขียนประมาณว่า “มึงลืมรสชาติตีนแล้วใช่ไหม ตอนที่มึงอยู่...นะ ถ้ามึงพูดอย่างนี้กับเจ้า
หน้าที่ ตีนมากันเป็นชุดนะ” หรือจากเพื่อนที่ห่างๆ หน่อยก็จะบอกว่า “เราไม่อยากให้นาย
ทำ�อย่างนี้กับเจ้าหน้าที่เลย เจ้าหน้าที่เขาดีกับเรา” เป็นต้น ส่วนกระดาษที่ส่งให้เจ้าหน้าที่
เขียนว่า “ขอบคุณครับที่อดทนกับพวกผมได้ขนาดนี้ ...ถ้าผมโทร.ไปบอกแม่เย็นนี้ แม่ผมก็
ต้องรู้สึกดีมากที่ผมได้อยู่ในที่มหัศจรรย์ ผมมีบุญ โน่น นี่ นั่น...”
นึกออกไหม การ์ด 180 ใบสำ�หรับเจ้าหน้าที่คนนั้น มันเยียวยาเขาได้ทันทีเลย ในขณะ
ที่การ์ด 180 ใบสำ�หรับเด็กคนนั้น มันก็สอนเขายิ่งกว่าครู 180 คน คือมันเหลือพื้นที่ให้เรา
จัดการกับเด็กได้โดยที่ไม่มีใครตายกับการทำ�ผิด
วันหนึ่งเด็กเขียนความคิดของเขาว่า ความผิดใหญ่ๆ ของคนมันมาจากความผิดเล็กๆ
น้อยๆ แล้ว “รอด” ทำ�ให้เราเห็นภาพชัดว่า ใช่นะ ทุกอย่างในประเทศไทยเราปล่อย ทั้งไม่
สวมหมวกกันน็อค ฝ่าไฟแดง ข้ามถนนผิดที่ แอบหยิบฉวยขโมยของคนอื่น เราไม่เคยพูดถึง
ความผิดน้อยๆ แล้วรอด ถึงที่สุดเราก็จะทนไม่ได้กับโทษใหญ่ๆ ในประเทศไทย เช่น ข่มขืน
ต้องประหารชีวิต.. ก็ลุกมาต่อต้าน...
ทันเกม
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ป้าไม่เห็นด้วยกับวิธีการปิดกั้นไม่ให้
เด็กรับรู้เรื่องไม่ดี เราสามารถเอาเด็ก
ไปสัมผัสเรื่องบางเรื่อง ให้รับรู้ว่ามีสิ่ง
เหล่านี้จริงๆ แต่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้
เขา ต้องมีกฎกติกา สร้างกลไกให้เด็ก
เข้าถึงอบายมุขและสิ่งเร้าด้านมืดได้ยาก
ขึ้น ไม่ใช่คำ�สั่งห้ามอย่างเดียว
หากเด็กคนหนึ่งก้าวพลาด ป้าไม่อยาก
ให้เราด่วนสรุปตัดสินเขาทันทีว่าเขาเลว
ต้องมองมุมใหม่คือเชื่อว่าทุกคนพลาด
ได้ในทุกจังหวะก้าวของชีวิต แต่เราก็
มีสิทธิ์ยูเทิร์น สร้างพื้นที่เพื่อให้เขากลับ
หลังได้เด็กไม่ได้รู้เท่าเรา เขายังอยู่ใน
โลกที่เขาต้องทำ�ให้ตัวตนของเขา
มีคุณค่าในกลุ่มเพื่อน

อยากให้ป้ามลฝากอะไรถึงเด็กๆ กลุ่มเสี่ยงและสังคม

ประวัติโดยรวมของเด็กที่มาอยู่กาญจนาฯ พบว่า 3-5 หมื่นกว่าคนที่ถูกจับนั้น เป็นเด็ก
เลิกเรียนกลางคัน (Drop out) 66.81 % ดังนั้นเวลาเขามาอยู่กับเรา หากจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนเหมือนเดิม นั่นหมายถึงเรากำ�ลังผลิตซํ้า เพราะเขาเป็นผู้แพ้ทางการศึกษา
เราจะทำ�ให้เขากลายเป็นผู้แพ้อีกครั้งหนึ่ง เราต้องไม่ตีตรา ต้องสร้างวิธีใหม่ขึ้นมาบนความ
เชื่อและมุมมองใหม่ที่เหมาะสม บ้านกาญจนาฯ จึงยอมหลายอย่างซึ่งคนภายนอกไม่เข้าใจ
เช่นเสื้อผ้าหน้าผม ร่างกายเป็นสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของเด็ก ถ้ามนุษย์ไม่สามารถแม้แต่จะ
ควบคุมเนื้อตัวร่างกายของตัวเองได้แล้ว จะให้เขาไปควบคุมอะไรบนโลกใบนี้
ผูใ้ หญ่มหี น้าทีต่ อ้ งยอมรับไม่ใช่ตอ้ งอดทน รวมทัง้ การทีป่ า้ พูดว่า หนูไม่เคยเป็นผูใ้ หญ่
มาก่อน พ่อแม่หนูตา่ งหากต้องอดทน เพราะพ่อแม่เคยผ่านวันคืนทีเ่ คยเป็นเด็ก ป้าพูดแบบนี้
หนูอย่าเพิ่งสนุกนะลูก แต่ป้ากำ�ลังจะบอกหนูว่า สักวันหนึ่งเมื่อหนูได้เป็นผู้ใหญ่หนูก็ต้องคิด
แบบนี้กับเด็กที่ยืนอยู่ข้างหน้าหนูเช่นเดียวกัน เมื่อหนูมีลูก จะเจอเด็กท้าทาย ทั้งหมดนี้มัน
เป็นห่วงโซ่ที่จะเดินทางไปเรื่อยๆ หวังว่าสิ่งที่มอบให้กับหนู หนูจะส่งต่อให้กับคนอื่นต่อไป
เท่านั้นเอง และการถูกควบคุมตัวก็แสนจะคุ้มค่า เพราะเราจะได้รับบทเรียนที่มันเหมาะสม
ไม่ใช่บทเรียนที่บอกว่าเราเป็นคนไร้ค่า เป็นวัชพืชของสังคม ไม่ใช่เลย
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มุมนักอ่าน
Story :
นายเจิด

สายด่วน
ปรึกษาปัญหาพนัน

ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจการพนันได้ปรับตัวและทำ�ในลักษณะบริษัทข้ามชาติ ไม่
ว่าบริษัทจะตั้งอยู่ที่ใดก็สามารถให้บริการพนันออนไลน์ได้ทั่วโลก คู่ขนาน
กัน หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาจากการพนันก็ปรับตัวให้เท่าทัน
สถานการณ์ โดยเฉพาะในบางประเทศ เรียกได้ว่ามีการทำ�งานในลักษณะ
“ให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาจากการพนันแบบข้ามชาติ” เช่นเว็บไซต์
www.problemgambling.ca.gov ของ “สำ�นักงานว่าด้วยปัญหาการพนัน”
(Office of Problem Gambling) หน่วยงานภายใต้กรมสาธารณสุข
แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ทำ�หน้าที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการพนัน โดยคำ�นึงถึงความแตกต่างทางอายุ เพศ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของผู้เล่นพนัน

เว็บไซต์นี้จัดทำ�สื่อเผยแพร่หลายภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ที่น่าสนใจเป็น
พิเศษคือ หนังสือคู่มือการช่วยเหลือตนเอง “อิสรภาพจากการพนันที่เป็นปัญหา”(Freedom
from Problem Gambling) แปลไว้ให้ดาวน์โหลดมากถึง 21 ภาษา หนึ่งในนั้นคือภาษาไทย
เรียกได้ว่าประเทศใดต้องการกลไกการรับมือต่อผลกระทบจากการพนันสามารถนำ�สื่อใน
เว็บไซต์นี้มาปรับใช้ได้ทันที
นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ เช่น สายด่วนให้คำ�ปรึกษาผู้ที่มีปัญหาจากการพนัน
การเยียวยารักษาผู้ติดการพนันโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินปัญหาการพนันด้วยตนเอง
การอบรมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการให้คำ�ปรึกษาปัญหาการพนัน เป็นต้น

ทันเกม
21
tunn game 10 edit.indd 21

11/3/58 BE 7:42 PM

เหลียวมองประเทศไทย ปัจจุบันเริ่มมีกระบวนแก้ไข
ปัญหาทีเ่ ป็นระบบมากขึน้ ล่าสุดมี “สายด่วนกรมสุขภาพจิต
1323 : ปรึกษาปัญหาการพนัน” เปิดให้บริการทางโทรศัพท์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และมีเพจเฟซบุ๊ก “สายด่วน 1323
เลิกพนันฟรี” www.facebook.com/GamblingCounseling1323
ทีมงานทันเกมพร้อมให้กำ�ลังใจและได้เข้าไปเป็นแฟน
เพจเรียบร้อยแล้วครับ ^_^
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คลิก
Story :
แบดบอย

โดน
วันนี้รวมก๊วนเพื่อนโรงเรียน พอเจอหน้า ไอ้เปาออกปากถาม “เฮ้ยบอย..รู้
ยังไอ้เชษฐ์โดนซิวแล้ว” ผมถามสวนไปทันทีว่า “โดนเรื่องรัยอ่ะ” เปาตอบว่า
“ยาบ้า ไม่รู้มันคิดงัยถึงไปเป็นเด็กเดินยา”

“มันติดหนี้บอล โต๊ะให้มันเดินยาใช้หนี้” ผมตอบ
ผมกับไอ้เชษฐ์เป็นเพื่อนซี้กันตั้งแต่ ม.1 เรามีอะไรเหมือนๆ กัน ชอบเตะบอลเหมือนกัน
เชียร์ทีมเดียวกัน เล่นเกมด้วยกัน เริ่มเล่นพนันบอลพนันออนไลน์ด้วยกัน แรกๆ ก็สนุก
ได้เงินง่าย แต่สุดท้ายก็จบแบบที่พวกผู้ใหญ่พูด คือเป็นหนี้ เราไม่กล้าขอเงินพ่อแม่ เพราะ
กลัวโดนด่า เลยรับข้อเสนอโต๊ะ
ผมเลือกเป็นเด็กเดินโพย เพราะกลัวโดนจับ แต่ไอ้เชษฐ์มันใจถึง เลือกเดินยา มันได้เงิน
เยอะกว่า หลังเคลียร์หนี้แล้วผมก็เลิก นึกว่าไอ้เชษฐ์จะเลิกเหมือนกัน เพราะช่วงนั้นเราต้อง
เตรียมอ่านหนังสือสอบเอ็นทรานซ์
“เห้ย..พวกมึงถึงกับเดินโพย เดินยา กันเลยหรอ” เปาถาม
“ใครจะกล้าขอเงินพ่อแม่มาจ่ายหนี้พนันล่ะ ยิ่งไอ้เชษฐ์ด้วย พ่อแม่มันจะมีเงินมาใช้หนี้
หรอ ลำ�พังแค่จ่ายค่าเทอมก็แทบแย่แล้ว” ผมตอบ
“แล้วนี่มึงเลิกหรือยัง” เปาถามด้วยความเป็นห่วง กลัวผมโดนตำ�รวจซิวไปอีกคน
“เลิกแล้ว” ผมตอบ พร้อมขยายให้ฟังว่า ช่วงเป็นเด็กเดินโพย เงินเยอะ จ่ายหนี้แล้วยังมีเงิน
ไปซื้อโน่นนี่และเล่นพนันบอล แล้วก็เป็นหนี้ วนๆ อยู่อย่างนั้น ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะส่ง
ผลต่อการเรียน จนถึงวันฟังผลสอบถึงกับช็อค ตกไป 3 วิชา มันทำ�ให้เกรดรวมไม่ถึง 3 ทำ�ให้
GPA ร่วง จนทำ�ให้ผมพลาดสถาปัตย์ คณะในฝัน
ไอ้เชษฐ์มันเก่ง สอบเข้าวิศวะได้ แต่ถูกจับแบบนี้ มันถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย ความ
ฝันที่อยากเป็นวิศวกรให้พ่อแม่ภูมิใจก็จบ สงสารมันเนอะ สงสารพ่อแม่มันด้วย
พ่อแม่เชษฐ์เป็นคนขี้บ่น บ่นได้ทุกเรื่อง แต่ผมก็รู้ว่าเค้ารักและหวังในตัวไอ้เชษฐ์มาก
โดนจับแบบนี้ไม่รู้จะเป็นยังงัยบ้าง
ก๊วนเราเห็นตรงกันว่า ถ้าเชษฐ์กับพ่อแม่เข้าใจกันมากกว่านี้ เรื่องแบบนี้คงไม่เกิด แม้วัย
รุ่นอย่างพวกเราจะไม่ชอบฟังเสียงบ่นของผู้ใหญ่ แม้พวกเราจะชอบแอบทำ�อะไรท้าทาย แต่
เราก็รู้ว่า ถึงพ่อแม่จะเยอะ ชอบสั่งโน่นว่านี่ แต่เค้าก็รักเรา เวลาเข้าตาจนก็มีแต่พ่อแม่นี่แหละ
ที่คอยช่วยตลอด
ทันเกม
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การพนันเปนภัยคุกคามที่แทรกซึมและเขาถึง
คนทุกเพศ ทุกวัย การเลนพนันยั่วยุ
ใหเกิดอารมณความรูสึกไดมาก ไมวาผูเลน
จะอยูในสถานการณที่ไดหรือเสีย จึงอาจนำ
คนเลนไปสูนิสัยติดพนันโดยไมรูตัว ที่สำคัญ
งานวิจัยดานการแพทยยังระบุชัดเจนวา การพนัน
มีผลตอการทำงานของสมอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การคิดวิเคราะหที่เปนเหตุและผล

ศาสตราจารย นพ. อุดมศิลป ศรีแสงนาม
คำปรารภ, รายงานประจำป 2556
ศูนยศึกษาปญหาการพนัน
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