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ทันเกมฉบับนีเ้ ปิดฉากด้วย Blockchain เทคโนโลยีเปลีย่ นโลกพนัน? บอกเล่าเรือ่ ง
ของเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบใหม่ ชือ่ ว่า บล็อกเชน (Blockchain) ซึง่ เริม่ แรกถูกสร้าง
ขึน้ เพือ่ รองรับบิทคอยน์ (Bitcoin) เงินดิจติ อลแรกทีเ่ ป็นอิสระจากรัฐและธนาคารกลาง
บล็อกเชนสร้างเครือข่ายทีใ่ ห้สมาชิกตรวจสอบในระบบกระจายอำ�นาจและโปร่งใส ทำ�ให้
บิทคอยน์ใช้ได้ทง้ั ในชีวติ จริงและโลกออนไลน์ ด้วยมูลค่าทีพ่ งุ่ ทยานเร็วและผันผวนมาก
ทำ�ให้บทิ คอยน์และเงินดิจติ อลสกุลอืน่ ๆ ทีเ่ กิดทีหลังกลายเป็นสินค้าใหม่มาแรง ดึงดูด
นักเก็งกำ�ไร เว็บไซต์การพนันออนไลน์ตา่ งๆ เข้ามาใช้บล็อกเชนมากขึน้ เทคโนโลยีน้ี
จึงอาจเป็นพลังดึงดูดนักพนันหน้าใหม่เข้าสูเ่ ว็บพนันออนไลน์อย่างไร้ขดี จำ�กัดก็เป็นได้
เรือ่ งเด่นในฉบับ รณรงค์หยุดพนัน แต่ไม่พดู เรือ่ งพนัน กล่าวถึงการรณรงค์หยุดพนัน
ในชุมชนต่างๆ 10 จังหวัด และสรุปจาก 50 กรณีเด่น ว่าการรณรงค์หยุดพนันสามารถ
รณรงค์แบบกว้างเพือ่ สร้างกระแสการตืน่ ตัว และแบบลึกผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ บบ
มีสว่ นร่วมเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของคนติดพนัน โดยยกเรือ่ งราวการเลิก
เล่นหวยอันน่าตืน่ เต้นของ “พีเ่ สนาะ” ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ “๙ สูช่ วี ติ พอเพียง” มาบอกเล่า
ต่อด้วยสัมภาษณ์พเิ ศษพีก่ ติ และพีเ่ หมียวใน ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์ : สร้างสรรค์ละคร
หรรษา ปลูกต้นกล้าห่างไกลการพนัน ด้วยการนำ�การ์ตนู “หนูนอ้ ยแก้มแดง” มาทำ�เป็น
ละคร เริม่ จากละครหุน่ ก่อนนำ�ไปสูล่ ะครคน เพือ่ ปลูกฝังจิตสำ�นึกต่อต้านการพนันให้กบั
เด็กอนุบาล และได้รบั ความชืน่ ชอบจากเด็กๆ มาก
บทความ ผิดก็ไม่ใช่ ถูกก็ไม่เชิง: เยาวชนถูกจับกุมด้วยคดีพนัน ชีใ้ ห้เราเห็นว่า
มีเยาวชนจำ�นวนมากถูกจับกุมด้วยคดีพนัน ด้วยความไม่รวู้ า่ อะไรบ้างทีเ่ ป็นการพนัน
และอย่างไรบ้างทีผ่ ดิ กฎหมาย แม้แต่ครอบครัวของเยาวชนก็ขาดความรูแ้ ละความ
เข้าใจ ขณะทีม่ มุ นักอ่านได้น�ำ 21 เกมเดิมพันอัจฉริยะ ซึง่ เป็นหนังเก่ามาเล่าให้ฟงั ใหม่
ภาพยนตร์เรือ่ งนีฉ้ ายภาพสองด้านของการพนันว่า ด้านหนึง่ หวือหวา รุง่ โรจน์ แต่อกี ด้าน
มืดมน ด้วยการหักหลังและความรุนแรงอยูเ่ สมอ ส่วน สัญญาณอันตรายจากภัยพนัน
เป็นบทสำ�รวจ “ใจ” ตนเองว่าติดพนันแล้วหรือยัง และถ้าติดแล้วควรจะทำ�อย่างไร
ปิดท้ายด้วย เสน่หา...การพนัน บอกกับเราว่า ถ้าติดการพนันเข้าแล้ว ไม่งา่ ยเลยที่ “ใจ”
จะเป็นอิสระจากการพนัน การยัง้ คิดตัง้ แต่ตน้ จึงสำ�คัญมาก
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สรรหามาเล่า
อิกดราซิล

BLOCKCHAIN
เทคโนโลยีเปลีย
่ นโลกพนัน ?

คนทีต
่ ด
ิ ตามข่าวสารในโลกเทคโนโลยีและโลกการเงิน คงไม่มใี ครไม่รจู้ ก
ั บิทคอยน์
(Bitcoin) สกุลเงินทีถ
่ ก
ู สร้างขึน
้ เพือ
่ ใช้เป็นสือ
่ กลางในการแลกเปลีย
่ น เฉกเช่นสกุลเงิน
ต่างๆ ทีเ่ รารูจ้ ก
ั กัน

แต่ทแ่ี ปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครก็คอื บิทคอยน์เป็น ‘เงินเสมือนจริง’ (virtual currency)
ทีอ่ าศัยระบบการเข้ารหัสทางดิจติ อล (Cryptography) เพือ่ ควบคุมการโยกย้ายถ่ายโอน แทนที่
จะต้องพึง่ หน่วยงานกลาง (เช่นรัฐบาลเจ้าของสกุลเงินนัน้ ๆ) ในการรับรองความถูกต้องของการ
ใช้จา่ ยเงินเหมือนสกุลเงินทัว่ ไป
แต่กไ็ ม่ได้แปลว่า บิทคอยน์จะไร้การควบคุม เนือ่ งด้วยเทคโนโลยี บล๊อกเชน (Blockchain)
ทีถ่ กู ใช้เป็นพืน้ ฐานของเงินดิจติ อล ได้ถกู ออกแบบให้มกี ารแจกจ่ายอำ�นาจในการตรวจสอบแก่
ผูใ้ ช้งานระบบ
เราอาจเปรียบบิทคอยน์เป็น บัญชีธนาคารบัญชีหนึง่ ทุกๆ คนทีใ่ ช้จา่ ยบิทคอยน์จะถือสมุด
บุก๊ แบงค์ตวั จริงของบิทคอยน์ (ร่วมกัน) สมุดบุก๊ แบงค์นจ้ี ะอัพเดทตัวเองทุกครัง้ ทีม่ กี ารใช้จา่ ย
บิทคอยน์ ไม่วา่ จากใคร เมือ่ ไหร่ และจากทีใ่ ดในโลก! ทุกๆ คนทีถ่ อื บิทคอยน์จะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการทำ�ธุรกรรมทัง้ หมดได้พร้อมๆ กัน และไม่มใี ครคนใดคนหนึง่ สามารถแก้ไขข้อมูลของ
สมุดบุก๊ แบงค์ของบิทคอยน์ทถ่ี กู จารึกเอาไว้ในบล๊อกเชน
หลายฝ่ายจึงเชือ่ กันว่า บล๊อกเชน เป็นระบบการจัดการข้อมูลทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ ยาก
ต่อการปลอมแปลงแก้ไขข้อมูล และมีความปลอดภัยสูงเพียงพอจะรองรับการเกิดขึน้ ของเงินตรา
แห่งอนาคต ซึง่ เจ้าบิทคอยน์และเหล่าพลพรรคเงินดิจติ อลสกุลต่างๆ ก็คอื ‘หัวหอก’ สำ�คัญ
ทีจ่ ะทำ�ให้ชาวโลกรูจ้ กั และคุน้ เคยกับเทคโนโลยีบล๊อกเชนมากยิง่ ขึน้
ทันเกม
4

บล๊อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีฐานข้อมูล
รูปแบบใหม่ทน
่ี อกจากจะใช้เป็นระบบพืน
้ ฐานของเงิน
ดิจต
ิ อลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นบิทคอยน์ (Bitcoin)
อีเธอร์เลียม (Ethereum) ริปเพิล (Ripple)
ไลท์คอยน์ (Litecoin) ฯลฯ ยังถูกนำ�ไปใช้กบ
ั
ฐานข้อมูลทีต
่ อ
้ งการความโปร่งใส แก้ไขไม่ได้ และ
ปลอดภัยสูง เช่น การทำ�สัญญาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดการสินค้า ระบบการสำ�รองข้อมูลย้อน
หลังทีไ่ ม่ตอ
้ งการให้ขอ
้ มูลในอดีตถูกแก้ไข เป็นต้น

แนวคิดเรือ
่ ง ‘เงินดิจต
ิ อล’ กำ�ลังอยูใ่ นช่วงทีต
่ อ
้ งพิสจู น์ตวั เอง

บิทคอยน์ถอื กำ�เนิดขึน้ ในปี 2009 ด้วยราคาทีจ่ บั ต้องได้ ประมาณ 10 เซ็นต์ตอ่ 1 บิทคอยน์
และได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ ง โดยเดือนธันวาคม ปี 2017 ราคาของบิทคอยน์ขน้ึ สูงสุดแตะ
19,891 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ 1 บิทคอยน์
แต่ราคาก็มคี วามผันผวนอยูม่ าก เช่นในช่วงเดือนมกราคม 2018 หลังจากเฟซบุก๊ ประกาศ
ระงับการโฆษณาเกีย่ วกับบิทคอยน์ ราคาของบิทคอยน์ได้ตกลงมาแตะทีร่ าคาต่�ำ กว่า 9,000
ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 บิทคอยน์ และคาดการณ์กนั ว่าราคาจะยังคงผันผวนอย่างต่อเนือ่ ง จนสร้าง
ความกังวลว่า การเก็งกำ�ไรบิทคอยน์อาจจะเป็นฟองสบูล่ กู ใหม่ทจ่ี ะระเบิดใส่โลกการเงิน และ
อาจทำ�ให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตามมา
ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจในบิทคอยน์ บางประเทศ เช่น บังคลาเทศ โบลิเวีย เอกวาดอร์
ไอซ์แลนด์ เวียดนาม และเกาหลีใต้ เลือกทีจ่ ะแบนการซือ้ ขายบิทคอยน์ไปเลย ขณะทีจ่ นี
แม้จะไม่ถงึ ขัน้ แบน แต่กไ็ ม่อนุญาตให้สถาบันการเงินข้องเกีย่ วกับบิทคอยน์ ในทางตรงข้าม
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ และออสเตรเลีย ยอมรับให้มกี ารใช้บทิ คอยน์ในการทำ�
ธุรกรรมได้ดงั สกุลเงินทัว่ ไป พร้อมกับมีมาตรการควบคุมเพือ่ รับมือกับอาชญากรรมทีอ่ าจเกิดขึน้
ผ่านการซือ้ ขายเงินดิจติ อล
ทีน่ า่ สนใจ คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร ยอมรับสถานะของเงินดิจติ อล
ว่ามีมลู ค่าและสามารถนำ�ไปใช้เล่นการพนันได้ ถึงขนาดว่า ผูท้ จ่ี ะขอใบอนุญาตจัดการพนัน
สามารถจ่ายค่าใบอนุญาตได้ดว้ ยบิทคอยน์
โลกพนันบนบล๊อกเชน

บิทคอยน์ปรากฏตัวขึน้ ในโลกแห่งการพนันออนไลน์ในฐานะ วิธกี ารจ่ายเงินพนัน (method
of payment) ทีเ่ ว็บไซต์พนันออนไลน์เพิม่ เติมทางเลือกในการจ่ายเงินให้แก่นกั พนัน เมือ่ เริม่
เป็นทีน่ ยิ ม บริษทั ผูผ้ ลิตซอฟแวร์เกมพนันต่างๆ ให้แก่เว็บไซต์พนัน จึงเริม่ พัฒนาเกมพนันที่
รองรับบิทคอยน์ขน้ึ แต่กย็ งั เป็นเกมทีอ่ ยูใ่ นเว็บไซต์พนันออนไลน์ทว่ั ไป จนกระทัง่ ล่าสุดได้มี
เว็บไซต์พนันออนไลน์ทพ่ี ฒั นาขึน้ บนเทคโนโลยีบล๊อกเชน (Blockchain gambling websites)
เพือ่ รองรับการพนันด้วยเงินดิจติ อลเป็นการเฉพาะ เช่น Satoshi Dice, Edgeless Casino และ
Virtue Poker เป็นต้น
ทันเกม
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3 จุดเด่นและทิศทางสำ�คัญทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ตามมา
1. นักพนันสบายใจ ไม่ตอ
้ งแสดงตัวตน

การพนันบนเทคโนโลยีบล๊อกเชน ไม่ตอ้ งสมัครสมาชิก ไม่ตอ้ งดาวน์โหลดซอฟแวร์มาติด
ตัง้ ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ไม่ตอ้ งเปิดบัญชีกบั เว็บไซต์พนัน ไม่เหมือนการพนันออนไลน์ทว่ั ๆ ไป
เพียงคุณมีบทิ คอยน์ คุณก็สามารถเล่นพนันได้ทนั ที โดยการวางเดิมพันด้วยบิทคอยน์ในเว็บไซต์
เมือ่ ไม่ตอ้ งแสดงตัวตน (Anonymity) คนทีไ่ ม่อยากให้ใครรูต้ วั ตนก็จะตัดสินใจเริม่ เล่นพนัน
ได้งา่ ย เทคโนโลยีนอ้ี าจส่งผลให้มนี กั พนันออนไลน์เพิม่ มากขึน้ ยิง่ กว่านัน้ การเล่นพนันด้วย
บิทคอยน์ยงั อาจทำ�ให้นกั พนันใช้เงินกับการพนันมากขึน้ เช่นเดียวกับการแลกชิพ
ในคาสิโน เพราะการไม่ได้เปรียบเทียบเงินพนันกับเงินทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำ�
วัน ทำ�ให้นกั พนันไม่คอ่ ยตระหนักถึงมูลค่าจริงของเงินทีใ่ ช้ไปกับ
การพนัน
2. การเข้าถึงข้อมูล ทลายความกลัว ‘การโกง’

บล๊อกเชน มีพน้ื ฐานอยูบ่ นการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ (Transparency) กิจกรรมใดๆ ที่
เกิดขึน้ บนบล๊อกเชนจะดำ�รงอยูอ่ ย่างนัน้ ปรากฏ
ต่อทุกคน (ทีม่ คี วามรูท้ างเทคนิคเพียงพอจะ
เข้าไปตรวจสอบ) และไม่สามารถแก้ไข ลบ
ทิง้ หรือดัดแปลงได้ ดังนัน้ เว็บไซต์พนันที่
พัฒนาขึน้ บนบล๊อกเชนจึงมีลกั ษณะโปร่งใส
ตรวจสอบได้ นักพนันสามารถเข้าถึงข้อมูล
เช่นตรวจสอบประวัตผิ ลพนัน ประวัตกิ ารโอน
เงินได้-เสียจากการพนัน ฯลฯ ซึง่ บิทคอยน์กท็ �ำ
งานบนบล๊อกเชนเช่นเดียวกันกับเว็บไซต์พนัน
สำ�หรับคนทีไ่ ม่ไว้ใจในเว็บไซต์พนันออนไลน์
กลัวถูกโกง กลัวถูกแฮ็คหรือโจรกรรมบัญชี ไม่กล้า
เปิดบัญชี ฯลฯ เพราะรูว้ า่ โปรแกรมและโค๊ดต่างๆ ทีใ่ ช้
ในเว็บไซต์พนันมีเพียงผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์เท่านัน้ ทีเ่ ข้าถึงได้
เว็บไซต์พนันบนบล๊อกเชนจะทำ�ให้คนเหล่านีค้ ลายความกังวลใจ
และก้าวเข้าสูก่ ารเป็นนักพนันหน้าใหม่ในโลกแห่งการพนันออนไลน์

ทันเกม
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3. ระบบสัญญาอัจฉริยะ ไม่ตอ
้ งการ ‘เจ้ามือ’

โลกพนันบนบล๊อกเชน ไม่จ�ำ เป็นต้องมีคนกลาง ผูจ้ ดั หรือเจ้ามือ นักพนันสามารถพนัน
กันเองแบบตัวต่อตัว (peer-to-peer) โดยใช้ระบบสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) ซึง่ ก็คอื
ชุดโปรแกรมทีเ่ ขียนขึน้ กำ�หนดว่าจะพนันกันอย่างไร มีเงือ่ นไขแบบใด อัตราได้-เสียเท่าไหร่
ฯลฯ พอสัญญานีถ้ กู ส่งเข้าสูบ่ ล๊อกเชนจะไม่มใี ครสามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาได้ และเมือ่
ผลพนันปรากฏ เงินได้-เสียในอัตราทีก่ �ำ หนดไว้จะถูกโอนถ่ายในทันทีตามชุดคำ�สัง่ ของสัญญา
ด้วยเทคนิคนี้ นักพนันทุกคนสามารถส่งสัญญา (การพนัน) ของตัวเองเข้าสูร่ ะบบบล๊อกเชน
เพือ่ ให้นกั พนันคนอืน่ มาเล่นพนันกับตนเองโดยตรง ไม่ตอ้ งมีเว็บไซต์พนันหรือเจ้ามือ
(แบบดัง้ เดิม) ทำ�ให้การพนันบนโลกออนไลน์ไม่จ�ำ กัดอยูเ่ พียงเว็บไซต์รบั
แทงพนันอีกต่อไป
การพนันจริงในโลกเสมือนจริง

เป็นภาพทีเ่ ราเห็นกันจนชินตาว่า การพนันต้อง
เกิดขึน้ ผ่านคนกลาง ผูจ้ ดั หรือเจ้ามือ ทีจ่ ะการันตี
ว่า เงินจากคนเสียพนันจะถูกส่งไปให้แก่คนได้
พนันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มกี ารเบีย้ วหรือ
เล่นไม่ซอ่ื ต่อมาเมือ่ การพนันก้าวเข้าสูโ่ ลก
อินเตอร์เน็ต การพนันออนไลน์กเ็ ป็นเพียง
การ ‘จำ�ลอง’ บ่อนการพนันไปไว้ในเว็บไซต์
ซึง่ ยังต้องการผูจ้ ดั ตัวจริง ผูเ้ ล่นตัวจริง ใช้เงิน
จริงๆ ในการเล่นพนัน กิจกรรมการพนันที่
เกิดขึน้ เป็นเพียงข้อมูลทีถ่ กู เก็บไว้ในเว็บไซต์
เหมือนข้อมูลดิจติ อลทัว่ ๆ ไป และเป็นทีท่ ราบ
กันดีวา่ ‘ของจำ�ลอง’ ไม่มวี นั จะเป็นของจริงไป
ได้
แต่ภาพจำ�เหล่านีก้ �ำ ลังจะเปลีย่ นไป การ
เข้ามาของเทคโนโลยีบล๊อกเชนกำ�ลังเปลีย่ นให้โลก
อินเตอร์เน็ตกลายเป็นพืน้ ทีข่ อง ‘การพนันจริง’ ในโลก
เสมือนจริงทีเ่ ป็นเอกเทศน์ อยูไ่ ด้โดยตัวมันเอง
บล็อกเชนคือพืน้ ทีท่ ก่ี ารพนันจะเกิดขึน้ จริง ดำ�รงอยูแ่ บบนัน้
และไม่อาจเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ เงินตราทีโ่ อนถ่ายกันในบล๊อกเชนก็เป็น
เสมือนเงินตราจริง มีมลู ค่าในตัวมันเองจริงๆ บทบาทของนักพนัน ธุรกิจเว็บไซต์พนัน ภาครัฐ
และหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลกิจกรรมเหล่านี้ จะต้องเปลีย่ นแปลงไปเช่นกัน ส่วนจะมากหรือน้อย
แค่ไหนเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งตามดูกนั ในระยะยาว

ทันเกม
7

เรื่องเด่นในฉบับ
ลุงป๊อบ

รณรงค์หยุดพนัน
แต่ไม่พดู เรือ่ งพนัน
“หยุดพนันเถอะ อย่าเล่นเลย
มันไม่ด”ี ถามจริงว่าพูดอย่าง
นีม
้ ใี ครเชือ
่ ไหม?

บอกตามตรง “ไม่ได้ผลหรอก!
รับรองไม่มใี ครเชือ
่ !”

นีค
้ อ
ื โจทย์ทส
่ี ลับซับซ้อนของ
การรณรงค์หยุดการพนัน

ด้วยเหตุทก่ี ารพนันเป็นสิง่ ทีม่ คี วามเย้ายวน มีรางวัลล่อใจ มีการลุน้ ทีก่ ระตุน้ ให้
สนุกสนานตืน่ เต้น และมีความเพลิดเพลินจากการได้สงั สรรค์กบั เพือ่ น จึงเป็นทางที่
น่าเลือกของคนทีช่ น่ื ชอบด้านนี้ แต่กอ็ ย่างทีร่ ๆู้ กันว่า หากเล่นพนันเพียงแค่ข�ำ ๆ ซือ้
ความสนุกแค่ชว่ั ครัง้ ชัว่ ยาม ก็คงไม่เป็นไร แต่หากเล่นแบบหวังได้เงินจริงๆ จังๆ อาจ
นำ�ความเสียหายมาได้ ... กลายเป็นถูกการพนันเล่น ไม่ใช่เล่นการพนัน
สิง่ หนึง่ ทีน่ า่ สังเกตคือ คนทีเ่ ลือกสายนีม้ กั จะไม่คอ่ ยคิดถึง “โอกาสในการเสียพนัน”
พวกเขามักจะมองว่ามีโอกาสจะชนะพนันมากเกินกว่าทีเ่ ป็นจริง และมักจะไม่เคยคิดถึง
ผลกระทบทีอ่ าจจะมีตามมาว่า “ฉันจะเป็นคนทีเ่ สียพนันจนต้องเอาทรัพย์สนิ หรือของมี
ค่าไปจำ�นำ� หรือต้องไปกระทำ�ความผิดอืน่ ๆ” ถามว่า “จริงๆ แล้วเขารูไ้ หมว่าการเล่น
พนันอาจนำ�มาซึง่ ความเสียหาย?” คำ�ตอบคือ “รู!้ ” แต่เขาไม่คดิ ว่า “คนๆ นัน้ จะเป็น
เขา” จินตนาการของเขา ณ ขณะนัน้ ยังไปไม่ถงึ
ทันเกม
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ทำ�อย่างไรจึงจะทำ�ให้เกิดการ
ยัง้ คิดไตร่ตรอง?

หากเราคาดหวังว่า เพียงแค่การรณรงค์ดว้ ยคำ�พูด ภาพและเสียง ทีย่ งิ สูผ่ คู้ นด้วย
ความถีม่ ากๆ จะทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงความคิด ความเชือ่ และพฤติกรรมของเขาได้
มันอาจจะใช่ สำ�หรับคนทีม่ ฐี านความเชือ่ เช่นนัน้ อยูแ่ ล้ว เขาอาจจะกลายเป็นพวกเราได้
ไม่ยาก แต่ส�ำ หรับคนทีค่ ดิ ต่าง คิดในอีกทางหนึง่ เขามักจะมีแรงต่อต้านต่อการรณรงค์
สือ่ สารทีพ่ ยายามไปบอกเขา เราจึงต้องหาทางอืน่ ทีห่ ลีกเลีย่ งการไป “หักดิบ” ความคิด
ความเชือ่ ของผูค้ น แต่ตอ้ ง “ค่อยๆ รุน” ให้เขาเปลีย่ นใจมาเห็นคล้อยตามกับเรา

การเรียนรูส
้ �ำ คัญกว่า
การรณรงค์

การรณรงค์คอื การช่วยสร้างกระแสให้เกิดความสนใจและตืน่ ตัว แต่การสร้างการ
เรียนรูจ้ ะเป็นสิง่ ทะลุทะลวงไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ... หากว่าเราทำ�
สำ�เร็จ
นีค้ อื การต้องทำ�งานรณรงค์หยุดพนัน 2 ระดับ ในเชิงกว้างเราต้องสร้างการรณรงค์
ให้เกิดการรับรู้ ในเชิงลึกเราต้องสร้างการเรียนรูใ้ ห้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทันเกม
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“๙สูช่ วี ต
ิ พอเพียง” : บทเรียนการ
รณรงค์หยุดพนันด้วยศรัทธา
กระบวนการเรียนรู้ และการรณรงค์

ด้วยความรักความผูกพันทีค่ นไทยมีตอ่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 และในห้วงยามของความโศกเศร้า
ครัง้ ใหญ่ทส่ี ดุ ของปวงชนชาวไทย เป็นช่วงเวลาทีค่ นไทยอยาก
กระทำ�ทุกอย่างทีแ่ สดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ พระองค์ นำ�
มาสูก่ ารพัฒนาโครงการรณรงค์ทช่ี อ่ื ว่า “๙สูช่ วี ติ พอเพียง” เพือ่
ชักชวนให้คนไทยใช้ชวี ติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเพือ่ ถวายเป็นปฏิบตั บิ ชู าต่อในหลวงรัชกาลที่ 9
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว
ใช้ชวี ติ ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลีย่ งอบายมุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพนัน
องค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย
หนึง่ ชุดความรูเ้ กีย่ วกับการดำ�เนินชีวติ ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยแบ่งเนือ้ หาเป็น 5 หัวเรือ่ ง คือ หลีกเลีย่ งอบายมุข (เน้นทีต่ วั การพนัน) - สุขกับบัญชี
ครัวเรือน - เตือนตนให้เป็นนักผลิต - หมัน่ เก็บออมอยูเ่ ป็นนิจ - ติดอาวุธความคิดเป็น
ประจำ�
สอง ทีมสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยอาศัยหน่วยสร้างการเรียนรูค้ รอบครัว ซึง่ เป็น
เครือข่ายทีท่ �ำ งานกับกลุม่ เป้าหมายครอบครัวในจังหวัดต่างๆ 10 จังหวัด กระจายตัวอยู่
ทัว่ ทุกภาค และสร้างการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วม (Participatory
Learning – PL) ให้ผเู้ ข้าร่วมได้ “ระเบิดจากข้างใน” จากการได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ชวี ติ ร่วมอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เติมเต็มด้วยแนวคิดจากทีม
วิทยากรและสือ่ ประกอบต่างๆ แล้วสนับสนุนให้น�ำ บทเรียนทีไ่ ด้จากเวทีการเรียนรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ครอบครัว
ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ คนไทยรักและศรัทธาต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉะนัน้ หากชวนกัน
ทำ�เรือ่ งดีๆ ใดๆ ถวายให้ในหลวง คนไทยจะทำ� และเชือ่ ว่าการมีกระบวนการเสริมแรง
พฤติกรรม ด้วยกระบวนการกลุม่ ร่วมเรียนรู้ และมีคณะทำ�งานคอยติดตามให้ก�ำ ลังใจใน
พืน้ ที่ สองอย่างนีถ้ อื เป็นปัจจัยความสำ�เร็จทีส่ �ำ คัญ
ทันเกม
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ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ คือ
การเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้
กับชีวต
ิ และครอบครัว

จากการเก็บเกีย่ วเรือ่ งราวของบุคคลที่
เข้าร่วมโครงการ 50 กรณีทโ่ี ดดเด่นจากคณะ
ทำ�งาน 10 จังหวัด พบผลลัพธ์ทน่ี า่ สนใจใน 2
ลักษณะ
ลักษณะทีห่ นึง่ สำ�หรับครอบครัวทีไ่ ม่ได้มชี วี ติ เกีย่ วข้องกับการเล่นพนันอยูแ่ ล้ว
จำ�นวนไม่นอ้ ยจะปวารณาตัวใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงมากขึน้ พึง่ ตนเองให้มากพึง่ ตลาดให้นอ้ ย
อะไรทีป่ ลูกกินเองหรือทำ�เองได้กล็ งมือทำ�อะไรทีไ่ ม่จ�ำ เป็นต้องซือ้ หาก็ลดการใช้จา่ ยลง
ลักษณะทีส่ อง สำ�หรับครอบครัวทีเ่ คยมีปญั หาการเข้าไปข้องเกีย่ วกับการพนัน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ “หวยใต้ดนิ ” ซึง่ เป็นปัญหาใหญ่มากของชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ทีม่ กั มี
อาการ “ติดหวย” ต้องซือ้ หวยเป็นประจำ�แทบทุกงวด และหลายรายซือ้ ครัง้ ละมากๆ นำ�
มาสูก่ ารเบียดเบียนเงินทองของครอบครัวทีค่ วรถูกนำ�ไปใช้จา่ ยในด้านอืน่ ๆ ทีส่ �ำ คัญกว่า
กลับละลายหายไปกับการซือ้ หวยอย่างทุม่ เทความหวัง ทัง้ ๆ ทีม่ คี วามหวังได้เพียงน้อยนิด
เท่านัน้
เรือ
่ งเล่าของ “พีเ่ สนาะ” แม่บา้ นคนหนึง่ ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ น่าจะเป็นตัวอย่างทีด
่ ี

พีเ่ สนาะเล่าว่า ตัวเองชืน่ ชอบการเล่นหวยเป็นชีวติ จิตใจ เล่นต่อเนือ่ งมานานนับ
สิบปี จากการแทงหวยทีละนิดๆ กลายเป็นนักเล่นหวยมือเติบทีแ่ ทงงวดละนับพันไป
ถึงหมืน่ เมือ่ พีเ่ สนาะเล่นแรงขนาดนีผ้ ลกระทบจึงมีตามมา ลูกๆ เริม่ เอ่ยปากตักเตือน
สามีเริม่ มีปฏิกริ ยิ า และพีเ่ สนาะก็ “ทราบแล้ว แต่ไม่เปลีย่ น”
เหตุการณ์เดินทางมาจนถึงจุดทีส่ ามีของพีเ่ สนาะอดรนทนไม่ได้ตอ่ พฤติกรรมการ
เล่นหวยจนเลยเถิดของพีเ่ สนาะ ผูเ้ ป็นแม่ของบ้าน เป็นศูนย์กลางลมหายใจของครอบครัว
และเอ่ยปากยืน่ คำ�ขาดว่า “หากเหนาะยังเล่นหวยมากขนาดนี้ พีข่ อหย่า!”
สถานการณ์ลกุ ลามจนคณะทำ�งานโครงการ “๙สูช่ วี ติ พอเพียง” เห็นว่า น่าเป็นห่วง
จึงขอเข้าไปห้ามทัพ แยกพีเ่ สนาะออกมาจากทีบ่ า้ น หยุดสามีให้อยู่ ณ ทีเ่ ดิม และ
ชักชวนให้ทง้ั สองได้ใคร่ครวญไตร่ตรอง เวลาผ่านไปไม่กว่ี นั ความรักความผูกพันที่
สามีภรรยามีตอ่ กันก็ท�ำ งาน พีเ่ สนาะตกลงปลงใจประกาศเลิกเล่นหวยต่อหน้าสามี ผล
ตอบรับคือ พีเ่ สนาะเล่าให้ฟงั ด้วยสีหน้าและรอยยิม้ ทีม่ คี วามสุขว่า “เขาบอกว่าเหมือนได้
ภรรยาคนใหม่เลย” และยังได้ของแถมจากสามีอกี ว่า “เมือ่ เหนาะยอมเลิกเล่นหวย พีก่ จ็ ะ
ยอมเลิกดืม่ เหล้า” นีค่ อื ความสุขสองเด้งทีค่ รอบครัวได้รบั
นีค้ อื ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จาก มีการรณรงค์ในพืน้ ที่ มีคณะทำ�งานไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และมีกระบวนการติดตามผลในชุมชน ถึงวันนีพ้ เ่ี สนาะคือคน
ต้นแบบของโครงการผูเ้ ปลีย่ นตนเองจากผูเ้ ล่นพนันมาเป็นผูร้ ว่ มรณรงค์หยุดพนัน
ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ด้วยองค์ประกอบของ
โครงการทีส่ มเหตุสมผล จึงทำ�ให้โครงการ “๙สูช่ วี ติ พอเพียง” สำ�เร็จเป็นทีน่ า่ พอใจใน
ระดับหนึง่ และน่าจะเป็นตัวอย่างของการรณรงค์หยุดพนันทีพ่ ดู เรือ่ งหยุดพนันน้อยมาก
แต่สร้างการเปลีย่ นแปลงได้จริง
ทันเกม
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สัมภาษณ์พิเศษ
CGS Team

ทีมเฉพาะกิจ
เธียเตอร์
สร้างสรรค์ละครหรรษา
ปลูกต้นกล้าห่างไกลพนัน

ทันเกมฉบับนีจ้ ะพาผูอ
้ า่ นไปพูดคุยกับลูกพ่อขุน หนึง่ เมล็ดพันธุจ์ ากกลุม
่ ละครรณรงค์
นายสุกฤต อ่องชาติ หรือ พีก
่ ต
ิ ซึมซับกิจกรรมละครตัง้ แต่เรียน ม.4 ทำ�ให้เลือก
เรียนคณะเทคโนโลยีการสือ
่ สารมวลชน และอีกหนึง่ เมล็ดพันธุจ์ ากรัว้ พ่อขุน นางสาว
บุปผชาติ ตรีพล หรือ พีเ่ หมียว เรียนรูช้ วี ต
ิ จนค้นพบฝันระหว่างเรียนสาขาสือ
่ สาร
มวลชน คณะมนุษยศาสตร์

ทัง้ สองร่วมกิจกรรมเล่นละครรณรงค์ตง้ั แต่สมัยเรียนอยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และ
ต่อมาได้รว่ มกันสร้างสรรค์งานละคร งานศิลป์ การแสดง กิจกรรม และกระบวนการ เพือ่
สนับสนุนการขับเคลือ่ นรณรงค์ทางสังคม ในนาม “ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์”
ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์ท�ำ อะไร?

พีก่ ติ : ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์มหี น้าทีช่ ว่ ยส่งเสริมและสนับสนุนงานรณรงค์ของเครือข่ายโดยใช้
ละครเป็นเครือ่ งมือสือ่ สาร เนือ่ งจากผมโตมาจากกิจกรรมละครรณรงค์ ผมเชือ่ ว่าละครมันใช้ได้
ผลจริงๆ มันเป็นเครือ่ งมือทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลงให้คนได้จริงๆ ผมกับเหมียวจึงเข้ามาทำ�งาน
ตรงนี้
เราทำ�กลุม่ ละครแบบเฉพาะกิจ ช่วยตอบโจทย์การสนับสนุนงานรณรงค์ของเครือข่ายเป็น
เรือ่ งๆ นักแสดงทีม่ าร่วมกับเราก็เป็นพีๆ่ น้องๆ ทีท่ �ำ งานในสายรณรงค์รว่ มกัน
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แล้วมารวมตัวกันได้ยงั ไง?

พีก่ ติ : ตอนผมอยู่ ม.4 มีพๆ่ี กลุม่ ละครรณรงค์มาจัดกิจกรรมละครเร่ทโ่ี รงเรียน แล้วดึงน้องๆ
จากโรงเรียนต่างๆ มาเป็นเครือข่าย ผมเป็นหนึง่ ในนัน้ มันบ่มเพาะและมีสว่ นทำ�ให้ผมตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะเทคโนโลยีการสือ่ สารมวลชน พอเรียนจบมหาวิทยาลัยผมไปทำ�งานบริษทั เอกชน
ทำ�ได้สกั ระยะก็ออกมาทำ�งานเป็นนักแสดงอิสระ จนพีอ่ น๋ั (นายชูวทิ ย์ จันทรส) ชวนให้มาทำ�งาน
รณรงค์ ผมกับเหมียวเลยตัง้ กลุม่ ละครด้วยกัน
พีเ่ หมียว : ส่วนเหมียวตอนเรียนมหาวิทยาลัย เหมียวเคยทำ�งานหลายอย่าง เช่น พนักงานเสิรฟ์
เป็นพริตตี้ เป็นเอ็มซี จนกระทัง่ มีโอกาสไปทำ�งานค่าย ได้ท�ำ งานกับเด็กๆ เหมียวชอบมาก
เพราะเป็นการทำ�งานทีไ่ ด้พฒั นาศักยภาพตัวเองในหลายๆ ด้าน ก็เลยพลิกมาทำ�ตรงนี้
พอออกมาทำ�ตรงนีแ้ ล้ว รูส้ กึ ว่าได้เจองานใหม่ๆ มีโจทย์ใหม่ๆ ท้าทายให้ได้แก้ จึงรูส้ กึ สนุก และ
มันไปหล่อเลีย้ งจิตใจ รูส้ กึ ว่าได้อะไรมากกว่าการทำ�งาน แม้จะมีรายได้ลดลงแต่มคี วามสุขมาก
รายได้นอ
้ ย แต่มค
ี วามสุขมาก ?

พีเ่ หมียว : ค่ะ งานทีเ่ คยทำ�เมือ่ ก่อน เหมียวได้รายได้เยอะพอสมควร แต่มาทำ�ตรงนีร้ ายได้ก็
ลดลงไปมาก ต้องใช้เงินเก็บของตัวเอง ก็มชี อ็ ตนิดหน่อย แต่ถา้ เรารูจ้ กั บริหารเงิน โดยการเก็บ
ก่อนใช้ มีนอ้ ยก็ใช้นอ้ ย ก็อยูไ่ ด้นะคะ
พีก่ ติ : ผมคิดเสมอว่างานทีท่ �ำ ยังไงก็ตอ้ งได้ผลตอบแทน คนทีใ่ ช้ชวี ติ ไม่เหมือนกับพวกเรา บวก
ลบคูณหารเรือ่ งเงินแล้วอาจจะรูส้ กึ ว่ามันไม่คมุ้ แต่ผมมองว่าเงินเป็นแค่ผลพลอยได้ ผลตอบแทน
จริงๆ คือสิง่ ทีเ่ ราทำ�
เราไปอบรมละครเพือ่ ให้เด็กเอาไปใช้รณรงค์ มันคือการทำ�ให้เด็กได้รจู้ กั ผลกระทบ ผูค้ นที่
ได้ดลู ะครรูว้ า่ ตอนนีส้ งั คมเกิดปัญหาอะไร สุดท้ายแล้วสิง่ ทีเ่ ขาได้รบั สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอด
สำ�หรับชีวติ เขาได้ ผมคิดว่าตรงนีค้ อื ผลตอบแทนทีไ่ ด้ มันสำ�คัญกว่าเงินทีไ่ ด้กลับมาครับ
พีเ่ หมียว : ใช่คะ่ เหมียวกับกิตคิดแบบนี้ ถึงมาทำ�งานรณรงค์ดว้ ยกัน
เริม
่ ทำ�งานรณรงค์หยุดพนันตอนไหน ทำ�ยังไง?

พีเ่ หมียว : เรารูจ้ กั กันและได้ท�ำ ละครรณรงค์ดว้ ยกันมาประมาณ 8 ปีแล้ว
และเมือ่ 4 ปีกอ่ น พีๆ่ ให้มาช่วยทำ�ละครรณรงค์เรือ่ งงดเหล้า เราก็ชวน
น้องๆ ทีร่ จู้ กั มาช่วยกันทำ� กิตเป็นคนทำ�บท เหมียวเป็นคนดูภาพ
ต่อมาเราเริม่ ทำ�เป็นโครงการ ช่วยสนับสนุนงานของพีๆ่
เครือข่ายงดเหล้า แล้วก็มาช่วยงานพีๆ่ เครือข่ายหยุด
พนัน เช่นประเด็น “เกิน 80 บาท
ไม่ซอ้ื ” เราช่วยคิดเรือ่ งการ
แสดงทีอ่ นุสาวรียป์ ระชาธิปไตย
แล้วก็ชว่ ยอบรมการทำ� road
show ให้นอ้ งๆ เด็กรุน่ ใหม่
ไม่พนัน
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แล้วละครรณรงค์หยุดพนันกับเด็กอนุบาล

พีเ่ หมียว : กลางปีทแ่ี ล้วพีป่ อ๊ บ (นายธนากร คมกฤส) ทีม่ ลู นิธริ ณรงค์หยุดพนัน ชวนเรามาทำ�
ละครกับเด็กเล็ก เหมียวสนใจมาก เมือ่ ก่อนเหมียวเคยทำ�ละครกับเด็กปฐมวัย แต่เป็นประเด็น
อืน่ เหมียวรูว้ า่ ละครเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้ดมี ากกับเด็กอนุบาล เพราะมันสอดคล้องกับการเรียนรู้
ของเด็กและความชอบของเด็กด้วยค่ะ
พีก่ ติ : ตอนนัน้ ผมกับเหมียวเห็นทีเ่ ครือข่ายมีหนังสือนิทานชุด “พลังจิตใต้ส�ำ นึก หนูนอ้ ยใจ
เข้มแข็ง ไม่เอาพนัน” พออ่านแล้วเราว่ามันใช้ได้ เราเลยตัดสินใจเลือกเอาเรือ่ ง หนูนอ้ ยแก้มแดง
มาทำ�เป็นละคร เพราะมันมีองค์ประกอบครบ คือ มีตวั ละครหลักเป็นวัยใกล้เคียงกับกลุม่ เป้า
หมายทีเ่ ราไปแสดง ทำ�ให้เด็กมีความสนใจและเอาใจช่วยตัวละคร ซึง่ ตัวละครหลักมีภารกิจ
ทีจ่ ะต้องนำ�ขนมไปให้คณุ ยาย ขนมจึงเป็นของมีคา่ ทีต่ อ้ งรักษา แล้วก็มเี นือ้ หาทีท่ �ำ ให้เด็กเห็นถึง
การสูญเสียจากการเล่นพนันถึง 3 ครั้ง มันเป็นเรื่องราวที่สามารถนำ�มาต่อยอดเป็นละคร
ที่มีเนื้อหาให้เด็กได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง ฝึกปฏิเสธการเล่นพนันโดยใช้เหตุผลวิเคราะห์
ผลดีผลเสียจากการกระทำ�ของตนเอง
มันไม่เร็วไปหรือ ทำ�งานรณรงค์เพือ
่ ให้เด็กอนุบาลวิเคราะห์ผลดีผลเสียจากการเล่นพนัน

พีก่ ติ : มีพห่ี ลายคนถามผมแบบนีเ้ ลย ทำ�งานรณรงค์เรือ่ งพนันกับเด็กเล็ก ไปทำ�อะไร ผมตอบ
ว่าทำ�ละคร พีก่ ถ็ ามว่ามันจะได้ผลเหรอ หลายคนมองว่าการทำ�งานกับเด็กเล็กเป็นเรือ่ งง่ายๆ
ไม่นา่ สนใจ ผมอยากบอกว่า ใช่ครับรูปแบบมันง่าย ทำ�งานกับเด็กเล็กต้องทำ�ให้งา่ ยๆ เข้าไว้
ก่อน แต่เนือ้ หาข้างในมันยาก มันละเอียดอ่อนมากนะครับ
พีเ่ หมียว : เหมียวยืนยันว่าไม่เร็วเกินไปค่ะ อันทีจ่ ริงมันเป็นช่วงอายุทเ่ี หมาะสม การทำ�ตอนนี้
เป็นกิจกรรมเชิงรุกก่อนทีจ่ ะเกิดพฤติกรรม มันเป็นการสัง่ สม มันเป็นการฝังชิพให้กบั เด็ก และจะ
ติดตัวเขาไปตลอดชีวติ ถ้าทำ�หลังจากนีอ้ าจจะสายเกินไปค่ะ

การป้องกันก็คือการทำ�ให้เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ การทำ�ให้เด็ก
ประเมินผลได้ว่า ถ้าเล่นแล้วอาจจะเสียหรืออาจจะได้ก็ไม่รู้
มันเป็นความเสี่ยง

ทันเกม
14

ทำ�ให้งา่ ยๆ เพือ
่ ฝังชิพให้เด็ก เป็นยังไง?

พีเ่ หมียว : เราเลือกใช้นทิ านเรือ่ งเดียว แต่ท�ำ 2 รอบ โดยเปลีย่ นเครือ่ งมือในการนำ�เสนอ ครัง้
แรกเราเล่นละครหุน่ ให้เด็กดู โดยนำ�เสนอเรือ่ งราวไปตามหนังสือนิทาน ซึง่ เด็กจะยังไม่มสี ว่ นร่วม
ในการตัดสินใจของตัวละคร รูปแบบกิจกรรมเริม่ จากกิจกรรมก่อนนำ�เข้า 15 นาที การแสดง 20
นาที และเกมท้ายละคร 15 นาที
พีก่ ติ : ตอนละครจบ เราจะมีกจิ กรรมเกมทีเ่ ชือ่ มโยงกับละครเพือ่ ทบทวนให้เด็กจำ�ได้ เช่นให้ดู
ว่าตัวละครไหนคูก่ บั อุปกรณ์อะไร จบแล้วเราก็มอบหนังสือนิทานให้เด็กๆ ห้องละ 10 เล่ม พร้อม
กับคูม่ อื คุณครู เพือ่ ให้คณุ ครูน�ำ ไปทำ�กิจกรรมต่อเนือ่ ง เอาหนังสือนิทานไปเล่าให้เด็กฟัง และก็
มีสอ่ื รณรงค์ให้เด็กๆ เอาไปให้คณุ พ่อคุณแม่แปะทีบ่ า้ น
พีเ่ หมียว : ครัง้ ทีส่ องเราเปลีย่ นเป็นละครคนแสดง เด็กจะได้มสี ว่ นร่วมตัดสินใจด้วย เช่นตอนที่
พีต่ กุ๊ แกชวนเล่นทายใบไม้แลกกับขนมไข่ ตัวละครหนูนอ้ ยแก้มแดงจะถามเด็กๆ ว่า “เพือ่ นๆ
ช่วยแก้มแดงตัดสินใจหน่อยว่าแก้มแดงจะเล่นทายใบไม้กบั พีต่ กุ๊ แกหรือว่าไม่เล่น” เด็กส่วนใหญ่
จะตอบว่าไม่เล่น เราจะเห็นเลยว่าเด็กรูว้ า่ ถ้าเล่นพนันจะต้องเสียแน่นอน เด็กๆ จะพยายามบอก
ตัวละครว่าไม่เล่นๆ ต่อให้หลอกล่ออย่างไรก็ไม่เล่น
เสียงตอบรับจากคุณครูเป็นอย่างไรบ้าง?

พีเ่ หมียว : คุณครูบอกว่าเด็กๆ ชอบนิทานหนูนอ้ ยแก้มแดงมาก ขอให้ครูอา่ นให้ฟงั ทุกวันเลย
พีก่ ติ : ต้องอธิบายก่อนนะครับว่า เรามีความตัง้ ใจตัง้ แต่แรกว่าจะให้หนังสือนิทานเป็นพระเอก
กิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กอยากอ่านหนังสือนิทานทีม่ เี นือ้ หาเรือ่ งพนัน การที่
เด็กๆ สนใจหนังสือนิทาน ขอให้คณุ ครูอา่ นหนังสือนิทานให้ฟงั แปลว่า “สาร” (message) หรือ
เรือ่ งราวทีเ่ ราอยากสือ่ ถึงเด็ก ได้ลงไปถึงตัวเด็กมากขึน้ แล้ว
ทันเกม
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เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และ กนกวรรณ มะโนรมย์

ผิดก็ไม่ใช่
ถูกก็ไม่เชิง

เยาวชนถูกจับกุม
ด้วยคดีพนัน
“คิดว่าเดิมพันตีไก่เป็นการพนันบ่”
“บ่ครับ” นายดี (นามสมมติ) เยาวชนผูร้ ก
ั การชนไก่และรักไก่ชนของเขามาก ตอบคำ�ถาม
ทันทีโดยไม่ตอ
้ งหยุดคิด

ในมุมมองของนายดี “การเดิมพันไก่ชนไม่ใช่การพนัน” อีกทัง้ นายดีไม่เคยรูเ้ ลยว่า
แม้สนามชนไก่ทน่ี ายดีไปเป็นประจำ�จะได้รบั อนุญาตให้มกี ารพนันชนไก่ถกู กฎหมาย
แต่กฎหมายการพนัน มาตรา 7 กำ�หนดไว้ชดั เจนว่า ใบอนุญาต (ให้มกี ารพนัน) ทุกฉบับต้อง
กำ�หนดห้ามบุคคลอายุต�ำ่ กว่า 20 ปีบริบรู ณ์หรือไม่บรรลุนติ ภิ าวะเข้าเล่นด้วย นัน่ แปลว่า
การเดิมพันหรือการเล่นการพนันของนายดีในสนามชนไก่เป็นเรือ่ งผิดกฎหมาย
คำ�ตอบทีช่ ใ้ี ห้เห็นความเข้าใจไม่ถกู ต้องของนายดี สะท้อนภาพความลักลัน่ ต่อมิตกิ ารรับรู้
เรือ่ งการพนันของเยาวชน ทำ�ให้เห็นช่องโหว่ตอ่ มุมมองเรือ่ งการพนันทีส่ งั คมไทยจะต้องหัน
กลับมาทบทวนว่า เราจะสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการพนันทัง้ มิตกิ ฎหมายและมิตสิ งั คม
วัฒนธรรมเพือ่ ให้เยาวชนรับรูแ้ ละตระหนักถึงผลทีจ่ ะตามมาของการพนันได้อย่างไร
โครงการวิจยั “วิถพี นันวัยใส: กรณีศกึ ษาเด็กและเยาวชนทีถ่ กู จับกุมด้วยคดีการพนันใน
ภาคอีสาน” พบว่า การรับรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการพนันของเยาวชนมีความหลากหลาย
เยาวชนส่วนใหญ่ทราบและเห็นว่าการพนันเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย แต่บางคนมองว่าการเล่นพนัน
บางประเภทไม่ใช่เรือ่ งผิด แม้จะผิดกฎหมาย เป็นเพียงการเล่นพนันเพือ่ ความสนุกสนานและ
บางครัง้ ก็ได้เงินเล็กๆ น้อยๆ การเล่นพนันไม่เป็นปัญหาถ้าไม่ได้ตดิ การพนัน ส่วนการถูกจับด้วย
คดีการพนันถือว่าเป็นความซวยหรือความโชคร้าย
ทันเกม
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การพนั
น
ไม่ใช่เรือ
่ งเสียหาย
ในมิตสิ งั คมวัฒนธรรม เยาวชนส่วนใหญ่ถกู ห้อมล้อมด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ การเล่นการพนัน
ไม่ใช่เรือ่ งเสียหาย การเล่นพนันเล็กๆ น้อยๆ ใช้เงินไม่มาก เป็นการเล่นเพือ่ เข้าสังคม เพือ่ ความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผูป้ กครองก็ไม่ได้หา้ มปราม และบางคนขอเงินผูป้ กครองไปเล่นการพนัน
ได้ดว้ ย ตัวอย่างเช่น
• แม่ของนายอีจะคอยตักเตือนลูกไม่ให้ท�ำ สิง่ ผิดกฎหมาย เช่นพูดว่า “บักหล่าอย่าไปเฮ็ด
แนวบ่ดเี ด้อ” (ลูก อย่าไปทำ�สิง่ ทีไ่ ม่ดนี ะ) แต่กลับอนุญาตให้ลกู เล่นการพนัน เมือ่ ลูก
ขอเงินไปเล่นพนันไฮโลในหมูบ่ า้ นแม่กใ็ ห้เงิน แม่นายอีคดิ ว่า ให้เงินลูกเล่นพนันดีกว่า
ปล่อยให้ไปเกเรหรือทำ�สิง่ ไม่ดี และลูกจะ “เล่นพอเป็นหมูเ่ ขาในงานศพ ถ้าเล่นเงิน
หมดก็จะเลิก ไม่มาขอเงินไปเล่นอีก”
จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีเ่ ยาวชนส่วนใหญ่มองว่า การเล่นการพนันไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน ถ้าไม่ตดิ การพนัน การเล่นการพนันเพือ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับ
เพือ่ นเป็นครัง้ คราวถือเป็นเรือ่ งปกติ ดังคำ�กล่าวของเยาวชนบางคน ตัวอย่างเช่น
• “เวลาว่าง คิดสนุกอยากเล่น ก็จะชวนกันกับเพือ่ นเล่นการพนันตรงเถียงนาเป็นประจำ�”
นายซี (นามสมมติ)
• “เล่นเอาม่วน ได้เงินก็มาแบ่งกันกินคือเก่า” นายเอฟ (นามสมมติ)
• “ไผได้เงินหลายก็มาซือ้ สูห่ มูก่ นิ เพราะกินอยูน่ �ำ กันอยูแ่ ล้ว” นายจี (นามสมมติ)
การถูกจับกุม

ด้วของเยาวชน
ยคดีพนัน
เยาวชนหลายคนเห็นว่า การถูกจับด้วยคดีพนันเป็นความซวยหรือความโชคร้ายของตน
เพราะไม่เคยคิดว่าการเล่นพนันหรือการอยูใ่ นวงพนันจะทำ�ให้ตนเองถูกจับกุมด้วยข้อหา “เล่น
การพนัน” โดยเฉพาะเยาวชนทีเ่ พิง่ เล่นการพนันครัง้ แรกๆ หรือไม่ได้เล่นการพนันเลย
ทันเกม
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กรณีท่ี 1 ย่ามใจ แม่ให้ทา้ ย
เนือ่ งจากละแวกบ้านของเยาวชนมีวงไพ่ วงไฮโล มักจะเล่นตามป่า ใต้ตน้ ไม้ ย้ายสถานที่
เล่นการพนันไปเรือ่ ยๆ ในหมูบ่ า้ น ผูใ้ หญ่เล่นการพนันกันเป็นประจำ� และไม่เคยมีใครถูกตำ�รวจ
จับกุมด้วยคดีพนัน ทำ�ให้เยาวชนรูส้ กึ ย่ามใจ เล่นการพนันกับเพือ่ นบ่อยๆ ทีน่ า่ สนใจ เมือ่
เยาวชนถูกจับกุม ทัง้ ตัวเยาวชนและผูป้ กครองไม่รสู้ กึ ว่าการเล่นพนันเป็นความผิด ตัวอย่างเช่น
• นายยู (นามสมมติ) เล่าว่า “ตอนถูกจับ แม่ไม่ได้ตกใจอะไร แต่ สูน(โกรธ)” แม่บอก
ตำ�รวจว่า “ลูกบอกว่า ‘เล่นม่วนๆ กินเหล้ากับเขาซือ่ ๆ เงินเล่นก็บม่ ’ี ทีห่ มูบ่ า้ นก็มเี ล่น
ตามงานบุญ งานปีใหม่เขาก็ปล่อยกันบ้าง”
กรณีท่ี 2 ดูเพลินไปหน่อย
เยาวชนทีเ่ ข้าไปดูคนเล่นการพนัน (หรืออยูใ่ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเล่นการพนัน) เพือ่ ความ
เพลิดเพลินโดยไม่ได้เล่นการพนัน มักจะไม่ระแวดระวังเมือ่ ตำ�รวจเข้าทำ�การจับกุมคนเล่นการ
พนัน เพราะมัน่ ใจว่าตนไม่ได้กระทำ�ความผิด แต่เมือ่ ถูกจับกุมแล้วก็กลายเป็น “ผูก้ ระทำ�ความ
ผิด” ทันที ตัวอย่างเช่น
• นางสาวโอ (นามสมมติ) ถูกจับกุมตอนไปนัง่ ดูผใู้ หญ่เล่นการพนัน เล่าว่า “ไปนัง่ เบิง่
ขะเจ้าบ่ทนั ได้เล่นตำ�รวจก็มา เขาเห็นนัง่ หัวจุม้ กันเขากะเข้ามาจับ”
• นายคิว (นามสมมติ) ถูกจับกุมตอนเข้าไปดูมวยในช่วงทีผ่ ใู้ หญ่ก�ำ ลังเล่นพนันมวยตู้
กล่าวว่า “บ่จกั ว่าเขาสิจบั ก็พากันยืนเบิง่ เขาก็เลยจับไป”
กรณีท่ี 3 ผูใ้ หญ่พาซวย
เยาวชนกลุม่ นีไ้ ม่ได้มเี จตนาทีจ่ ะเล่นการพนันหรือเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับวงพนัน เพียงแต่เข้าไปหา
หรือเกีย่ วข้องกับคนทีก่ �ำ ลังเล่นการพนัน ตัวอย่างเช่น
• นางสาวแอล (นามสมมติ) ปกติเป็นคนไม่เล่นการพนัน วันเกิดเหตุแอลไปหาแม่
(ทีก่ �ำ ลังเล่นไพ่) เพือ่ จะขอเงินไปกินเนือ้ ย่างกับเพือ่ น จึงถูกตำ�รวจจับกุมพร้อมกับแม่
และ “ตอนนีแ้ ม่กย็ งั เล่นอยู่ แต่ไม่ไปบ่อยเหมือนเมือ่ ก่อน”
• นายเจ (นามสมมติ) ไม่เคยเล่นการพนันทุกชนิด วันเกิดเหตุเจนัง่ อยูก่ บั ป้าในวงไพ่
เพราะอยากกินขนมกล้วยแขก จึงถูกจับกุมพร้อมกับป้า เจบอกว่า “ต่อไปจะบ่เข้าไป
ใกล้วงไพ่” พ่อของเจเคยเตือนและสัง่ ห้ามว่า “อย่าไปใกล้เขา ยามเขาเล่นไพ่ เวลา
เจ้านาย (ตำ�รวจ) มา ถึงจะบ่ได้เล่น แต่อยูใ่ นรัศมีวงไพ่ เขาก็จบั ไปหมด”
ทันเกม
18

ผิถูดกก็ก็ไไม่ม่เชิงใช่
แม้เยาวชนทีถ่ กู จับกุมด้วยคดีพนันจำ�นวนหนึง่ จะไม่ได้เล่นการพนัน แต่การอยูใ่ นสถานที่
เล่นพนันทำ�ให้เป็นการยากทีจ่ ะพิสจู น์ให้เจ้าหน้าทีย่ อมรับได้วา่ “ไม่ได้เล่นการพนัน” เมือ่ ถูก
จับกุมแล้ว เยาวชนก็ตอ้ งเข้าสูก่ ระบวนการทางกฎหมายตามขัน้ ตอนปกติ
เยาวชนทีถ่ กู จับกุมส่วนใหญ่ได้รบั การประกันตัว แต่บางคนถูกส่งตัวไปสถานพินจิ ฯ และ
เข้าสูก่ ระบวนการบำ�บัดฟืน้ ฟู เช่น เข้ารับการอบรม ทำ�กิจกรรมจิตอาสา (อาทิ การกวาดขยะ
เป็นต้น) ฯลฯ ในระหว่างนีเ้ ยาวชนจะต้องไม่กระทำ�ผิดซา้ํ และต้องรายงานตัวตามเงือ่ นไขหรือ
แนวทางทีศ่ าลกำ�หนด เมือ่ เสร็จสิน้ กระบวนการแล้วชือ่ ของเยาวชนจะถูกนำ�ออกจากบัญชีของผู้
ทีเ่ คยต้องคดีอาญา ทีเ่ รียกว่า “จำ�หน่ายคดี”
ประเด็นทีน่ า่ สนใจคือ เยาวชนคนหนึง่ ไม่ได้ไปรายงานตัวตามทีศ่ าลกำ�หนด เมือ่ รับรูว้ า่ การ
เข้าสูก่ ระบวนการบำ�บัดฟืน้ ฟูเสร็จสิน้ จะทำ�ให้คดีถกู จำ�หน่าย (ทำ�ให้ไม่มปี ระวัตวิ า่ เคยต้องคดี)
ได้ให้สมั ภาษณ์วา่ “รูส้ กึ เสียดายและเสียใจทีไ่ ม่ไปรายงานตัวต่อศาล เพราะไม่รวู้ า่ จะช่วยให้คดี
ยุตติ ามกำ�หนด”

ทลายมายาคติ
สร้างมาตรการดูแลเยาวชน
ขณะทีม่ ติ กิ ฎหมายกำ�หนดห้ามบุคคลอายุตา่ํ กว่า 20 ปีบริบรู ณ์หรือไม่บรรลุนติ ภิ าวะเข้าเล่น
การพนัน แต่มติ สิ งั คมวัฒนธรรมมีความเชือ่ ว่า การเล่นพนันเล็กๆ น้อยๆ ใช้เงินไม่มาก เพือ่ เข้า
สังคม หรือเพือ่ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่ใช่เรือ่ งเสียหาย ถ้าไม่ได้ตดิ การพนัน
ข้อมูลภาคสนามชีว้ า่ ความเข้าใจเกีย่ วกับคำ�ว่า “การพนัน” มีความคลาดเคลือ่ น ดังเช่น
นายดีเข้าใจว่า “การเดิมพันไก่ชนไม่ใช่การพนัน” และสถานทีเ่ ล่นพนันไม่กวดขันตรวจสอบหรือ
ห้ามเยาวชนเข้าไปในสถานทีด่ งั กล่าว แต่ในอีกมิตหิ นึง่ การสนับสนุนให้เยาวชนสนใจการเลีย้ ง
ไก่ชนอาจถือเป็นการสืบสานวิถวี ฒั นธรรมชุมชน การเลีย้ งไก่ชนอาจจะทำ�ให้เยาวชนเป็นคนมี
วินยั อีกทัง้ การชนไก่ยงั เป็นภาพสะท้อนของการต่อสูแ้ ข่งขันของลูกผูช้ าย
ความลักลัน่ ต่อความรูค้ วามเข้าใจต่อการพนันของสังคมเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งขบคิดต่อว่า การพนัน
แบบใดทีไ่ ม่ได้เป็นผลเสียอย่างร้ายแรง การพนันประเภทใดทีเ่ ป็นการพนันต้องห้าม โดยเฉพาะ
การพนันทีห่ า้ มไม่ให้เยาวชนเข้ายุง่ เกีย่ วโดยเด็ดขาด และบัญญัตกิ ฎหมายให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทเหล่านัน้ พร้อมกับบัญญัตคิ วามผิดของผูท้ อ่ี นุญาตให้เด็กเข้าสถานทีพ่ นันโดย
ถือเป็นความผิดรุนแรง การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการพนันของเยาวชนก็จะมีความชัดเจน
และการบังคับใช้กฎหมายก็จะเกิดขึน้ ได้จริง
ทันเกม
19

มุมนักอ่าน
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มุมนักอ่านฉบับนีข
้ อพามาดูหนังเก่า “21 เกมเดิมพันอัจฉริยะ” หนังทีฉ
่ ายให้เห็นว่า “ไม่
ว่าคุณจะฉลาดล้�ำ แค่ไหน คุณก็มโี อกาสพ่ายแพ้ตอ
่ เกมพนัน การหักหลัง และคำ�โกหก”

หนังเริม่ ต้นทีค่ วามจำ�เป็นต้องหาเงินค่าเทอมเพือ่ เรียนต่อของ เบน แคมป์เบล ในวัย 21 ปี
ถูกอาจารย์วชิ าคณิตศาสตร์ชกั จูงเข้าสูโ่ ลกพนัน โดยชีว้ า่ การพนันเป็นวิธกี ารหาเงินได้งา่ ยและ
รวดเร็ว และรับปากจะช่วยเรือ่ งการเรียน ทำ�ให้เบนตัดสินใจเข้าร่วมทีมนักศึกษาระดับหัวกะทิท่ี
ใช้วธิ กี าร “นับแต้ม” เกมไพ่แบล๊กแจ๊คให้ชนะทีแ่ ต้ม 21 โดยอาจารย์ซง่ึ เป็นหัวหน้าทีมกำ�หนด
กติกาว่า “ถ้าเห็นว่าเล่นแล้วจะแพ้หรือเล่นแพ้จะต้องหยุดเล่นทันที”
ช่วงแรกของหนังเต็มไปด้วยภาพ ชนะไพ่-ได้เงิน-แบ่งเงิน-ใช้เงิน และเบนมีเงินสะสม
มากขึน้ ๆ แต่เบนก็ไม่ยอมหยุด (เล่นพนัน) คูข่ นานกับภาพ เบนผิดนัดเพือ่ นทีท่ �ำ โครงการ
วิทยาศาสตร์ดว้ ยกันจนกระทัง่ ออกปากว่ายินดีถอนชือ่ ออกจากโครงการ
เมือ่ คาสิโนจับได้วา่ มี “ทีมนับแต้ม” ก็จดั คนเข้ามาแก้เกม การแพ้ไพ่ท�ำ ให้เบนขาดสติ แม้
ทีมจะมีกติกาและเพือ่ นร่วมทีมจะทักท้วง เบนก็ยงั “เล่นพนันเพือ่ แก้มอื โดยหวังจะได้เงินทีเ่ สีย
ไปคืนมา” หลังพ่ายในเกมพนัน เบนถูกขับออกจากทีม อาจารย์ไม่ชว่ ยเหลือเรือ่ งการเรียน เงิน
สะสมถูกขโมย ถูกหักหลัง ถูกจับ ถูกซ้อม และโครงการ
วิทยาศาสตร์ทถ่ี อนชือ่ ออกได้รบั รางวัล โลกในมหาวิทยาลัย
พังทลายลงทันที
หนังตอกยา้ํ ว่า ภาพอีกด้านหนึง่ ของโลกพนันคือ
คำ�โกหก การหักหลัง และความรุนแรง ด้วยการทำ�ให้ผชู้ ม
“สะใจ” ทีเ่ บนสามารถ “เอาคืน” อาจารย์วชิ าคณิตศาสตร์
และปิดฉากด้วยภาพ “เบนนัง่ ยังจุดเดิม แต่เขาไม่ใช่เบน
คนเดิม”
เบนอาจจะได้ทนุ เรียนต่อหรือไม่? แต่เบนพร้อมจะโลด
แล่นในโลกพนัน
ทันเกม
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บทความ
สันติภาพ นันทะสาร
และ ภาสกร คุ้มศิริ

สัญญาน
อันตราย
จาก
ภัยพนัน
คุณเคยเล่นการพนันไหม? การเล่นพนันในบ่อนจริงจัง ซือ
้ ลอตเตอรีแ
่ ถวบ้าน เล่นไพ่
แล้วใช้ขนมเดิมพันตอนไปเข้าค่าย กิจกรรมเหล่านีน
้ บ
ั เป็นการพนันนะครับ

การพนันเป็นกิจกรรมทีอ่ ยูใ่ นสังคมและอยูค่ กู่ บั คนไทยมานานแล้ว หลายคนมองการพนัน
เป็นกิจกรรมสร้างความสุข ผ่อนคลาย เหมือนการดืม่ เหล้าหรือเล่มเกม โดยมองข้ามปัญหา แม้
ไม่ใช่ทกุ คนทีก่ นิ เหล้าต้องเป็นโรคหรือทุกคนทีเ่ ล่นเกมจะป่วย การพนันก็เหมือนกัน ไม่ใช่ทกุ คน
ทีเ่ ล่นการพนันแล้วจะเกิดปัญหา แต่ปจั จุบนั มีงานวิจยั ทีย่ นื ยันว่า การพนันทำ�ให้เกิดผลเสียหลาย
อย่าง ทัง้ ด้านสมอง จิตใจ และสังคม การพนันสามารถส่งผลกระทบต่อสมอง และทางการ
แพทย์จดั ให้การติดพนันเป็น “โรคทางจิตเวช”
เมือ่ ยังมีการเล่นพนันอยู่ และการพนันมีแนวโน้มเข้าใกล้คนรุน่ ใหม่มากขึน้ เราควรรูว้ ธิ ี
การสังเกตตัวเองและคนใกล้ตวั ว่ามีปญั หาจากการพนันหรือไม่? อย่างไร?
คนเล่นการพนัน เริม่ แรกมักบอกว่าเล่นพนันเพือ่ เข้าสังคมหรือเพือ่ เป็นการผ่อนคลาย
แต่นานไป แทนทีเ่ ล่นการพนันแล้วจะมีความสุขหรือมีเพือ่ นมากขึน้ มันกลับกลายเป็นมีทกุ ข์และ
เสียเพือ่ นแทนได้นะครับ เราสามารถดูปญั หาจากการพนันได้หลายวิธี เช่น
• อารมณ์ความรูส้ กึ เวลาเล่นได้หรือเสีย เช่น ไม่ถกู หวยแล้วอารมณ์เสีย
ดุดา่ คนในครอบครัว
• ความสัมพันธ์กบั คนใกล้ตวั เริม่ มีปญั หา เช่น ขาดการใส่ใจ ไม่มเี วลาให้กนั
เพราะมัวแต่ไปเล่นไพ่
• ทำ�งานแย่ลง ประสิทธิภาพการทำ�งานลดลง เพราะนอนดึกจากการลุน้ บอล
ผลเสียทีเ่ กิดขึน้ กับคนเล่นการพนันนีแ่ หละคือจุดสังเกตว่า คุณ “อาจจะ” มีปญั หาจากการ
ติดการพนันแล้ว แต่ถา้ อยากให้แน่ใจมากขึน้ คุณลองใช้ แบบประเมินปัญหาพนัน Problem
Gambling Severity Index (PGSI) เป็นตัวช่วยได้นะครับ
ลองทำ�กันดู ถ้าเจอว่าคุณหรือคนใกล้ชดิ เริม่ มีความเสีย่ งต่อปัญหาจากการพนันแล้ว
สามารถโทรศัพท์คยุ กับนักจิตวิทยาทีส่ ายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้เลยนะครับ จะคุยเรือ่ งตัวเอง
หรือคุยเรือ่ งเพือ่ นก็ได้ เราพร้อมรับสายตลอด 24 ชัว่ โมง ปัญหาจากการพนันแก้ไขได้ ไม่ยาก
เลย!
ทันเกม
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การใช้แบบประเมินปัญหาพนัน ให้เริม่ ด้วยคำ�ถามว่า “ในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมาคุณมี
พฤติกรรม หรือ ความรูส้ กึ ทีต่ รงกับข้อคำ�ถามต่อไปนีห้ รือไม่ ขอให้คณุ ตอบให้ตรงกับความเป็น
จริง โดยตอบว่า ไม่เคย บางครัง้ บ่อยครัง้ หรือแทบทุกครัง้ ”
ข้อคำ�ถาม		

ไม่เคย บางครัง้ บ่อยครัง้ แทบทุกครัง้

1. บ่อยแค่ไหนทีค่ ณ
ุ
เล่นการพนันด้วยจำ�นวนเงิน
เกินกว่าทีค่ ณ
ุ จะสามารถจ่ายได้
2. บ่อยแค่ไหนทีค่ ณ
ุ
ต้องเพิม่ จำ�นวนเงินพนัน
เพือ่ ให้ได้ความรูส้ กึ ตืน่ เต้นเร้าใจ
หรือ ได้ลนุ้ เหมือนเดิม			
3. บ่อยแค่ไหนทีค่ ณ
ุ
หวนกลับไปเล่นพนันแก้มอื อีกครัง้
เพือ่ หวังจะได้เงินทีเ่ สียไปคืนมา		
		
4. บ่อยแค่ไหนทีค่ ณ
ุ
ต้องหยิบยืมเงินผูอ้ น่ื
หรือขายสิง่ ต่างๆ
เพือ่ ให้ได้เงินมาเล่นพนัน
			
5. บ่อยแค่ไหนทีค่ ณ
ุ
รูส้ กึ ว่าคุณอาจมีปญ
ั หา
จากการเล่นพนัน
			
6. บ่อยแค่ไหนทีม่ คี น
วิพากษ์วจิ ารณ์หรือบอกว่าคุณ
มีปญ
ั หาจากการเล่นพนัน
ซึง่ คุณอาจคิดว่าจริงหรือไม่จริงก็ได้
			
7. บ่อยแค่ไหนทีค่ ณ
ุ
รูส้ กึ ผิดกับการเล่นพนันหรือ
ผลทีต่ ามมาจากการเล่นพนัน
				
8. บ่อยแค่ไหนทีค่ ณ
ุ
มีปญ
ั หาสุขภาพ ความเครียด
หรือวิตกกังวลจากการเล่นพนัน
			
9. บ่อยแค่ไหนทีก่ ารพนัน
ทำ�ให้คณ
ุ หรือคนในครอบครัว
เกิดปัญหาทางการเงิน
ทำ�ครบทุกข้อแล้ว
มารวมคะแนนกันเลยนะครับ
คุณได้คะแนนกันเท่าไร?

0
1-2
3-7
8
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คะแนน
ไม่มปี ญ
ั หาพนัน
คะแนน
มีความเสีย่ งต่�ำ
คะแนน
มีความเสีย่ งปานกลาง
คะแนนขึน้ ไป มีความเสีย่ งสูง

คลิก
นีโอ

ไอ้เอกบอกผมมาตลอดว่า มันเล่นพนันแบบชิวๆ อยากเล่นก็เล่น อยากหยุดก็หยุด แต่
ระยะหลังผมว่ามันอาการหนัก เอาแต่กม
้ หน้า ผลสอบล่าสุดก็ด�ำ น้�ำ แต่ยงั เล่นพนัน
ออนไลน์บอ
่ ยๆ ทัง้ ๆ ทีบ
่ อกว่าจะเลิกเล่นพนันตัง้ แต่เทอมทีแ
่ ล้ว

ไอ้เอกติดใจการเล่นพนันตัง้ แต่มอต้น ตอนนัน้ รุน่ พีช่ วนมันเล่นพนันบอลชุด ลงไป 50
เช้าวันต่อมาพีเ่ อาเงินมาให้ 600 พอผมถามว่าแทงบอลอะไร มันตอบว่าไม่รู้ ผมเลยถามว่า
“แล้วจะรูไ้ ด้ไงว่าบอลเข้า ไม่ได้โดนตกเบ็ด” มันบอกว่า “ไม่รู้ รูแ้ ค่วา่ ได้เงิน” หลังจากวันนัน้
ไอ้เอกก็ตามรุน่ พีไ่ ปเล่นพนันทีโ่ ต๊ะบอลบ่อยๆ แล้วก็ไปเองในทีส่ ดุ ผลก็เป็นไปตามสูตรคือ แรกๆ
เล่นได้ ต่อมาก็ได้บา้ ง-เสียบ้าง สรุปแล้วเสียมากกว่าได้
ตอนจบมอต้น ไอ้เอกย้ายบ้าน ช่วงนัน้ มันหยุดเล่นพนันไปพักใหญ่ แต่กก็ ลับไปเล่นพนัน
บอลอีกตอนป้าทีเ่ ป็นลูกน้องแม่ชวนไปเล่นทีโ่ ต๊ะบอลแถวบ้าน ตอนมอปลายไอ้เอกใช้เงินเล่น
พนันมากขึน้ จนเงินไม่พอใช้ โกหกแม่เพือ่ ขอเงินพิเศษอยูบ่ อ่ ยๆ พอแม่จบั ได้และขอให้เลิก
มันก็เลิก คือเลิกเล่นพนันบอล เลิกขาดเลยครับ เพราะมันหันไปเข้าคาสิโน หรือถ้าไม่ไปคาสิโน
ก็เล่นคาสิโนออนไลน์
ตอนอยูม่ หาวิทยาลัย ไอ้เอกชอบชวนเพือ่ นๆ เล่นพนันออนไลน์ ส่วนใหญ่เปิดบัญชีเล่นได้
สักพักก็เลิกเพราะเสียดายเงิน แต่ไอ้เอกเล่นตลอด เสียเงิน เสียการเรียน บ่นบ่อยๆ ว่า เครียด
ปวดหัว นอนไม่หลับ แต่ไม่ยอมเลิก ใครเตือนก็ไม่ฟงั แต่หลังจากผลสอบปลายปี 1 “ดำ�นา้ํ ”
จากทีเ่ คยได้เกรด 3 กว่า ตกลงมาเหลือเกรด 1 ปลายๆ เท่านัน้ ไอ้เอกก็ประกาศว่าจะเลิก
เล่นพนันเด็ดขาด
ไอ้เอกพยายามเลิกเล่นพนันหลายวิธี เช่นปิดบัญชีกบั คาสิโน เปลีย่ นพาสเวิรด์ มัว่ ๆ จะได้
เข้าไม่ถกู เปลีย่ นบัญชีธนาคารเป็นแบบเบิกจากสมุดเท่านัน้ เพือ่ จะได้เอาเงินมาเล่นพนันได้ยาก
ฯลฯ แต่พอคาสิโนยิงโปรโมชัน่ เข้ามือถือ ไอ้เอกก็ตามเข้าไปเล่นพนันทุกที แม้แต่ตอนนี้ ตอนที่
บอกว่าเลิกแล้วๆ ผมก็เห็นว่า ไอ้เอกบอกว่าเครียดทีไรก็ไปจบลงด้วยการขอยืมบัญชีแฟนไปเล่น
พนันออนไลน์
ผมก็ไม่รเู้ หมือนกันว่า ไอ้เอกจะเลิกเสน่หาการเล่นพนันได้เมือ่ ไหร่ และหวังว่าเพือ่ นๆ
จะไม่หลงเสน่หแ์ ละเล่หเ์ หลีย่ มของการพนันเหมือนกับไอ้เอกนะครับ
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เทคโนโลยีเปลี่ยนไวราวสายฟ้า
เช่นระบบเงินตราดิจิตอล
ขยายเร็วเกินกีดกันหรือบั่นทอน
โลกพนันจึงเข้าซ้อนเก็งกำ�ไร
โลกเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่เท่ากัน
ภาคหนึ่งนั้นชวนตะลึงถึงไหนไหน
ภาคชาวบ้านยังงงงันพนันคือสิ่งใด
ด้วยบางสิ่งเห็นเป็นวิถีไทยนันทนาการ
ทั้งส่วนยอดและส่วนฐานสังคมนี้
ต่างวิถีหากคลับคล้ายหลายสถาน
ต่างจำ�เป็นมีหลักคิดวินิจฉัยปรีชาชาญ
ต่างจำ�เป็นมีดวงมาลย์อันมั่นคง

