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กัญญา  ลีลาลัย
บรรณาธิการ

คุยกันก่อน

เรื่องเด่นในสังคมวันนี้ คือสถาบันสงฆ์เสื่อมโทรมหนักทุกระดับ
ชั้น ผู้บวชแสวงหาลาภยศ แทนแสวงหาพุทธธรรม ย่อหย่อน
ต่อพระธรรมวินัย พระที่เป็นพระมีน้อย อุบาสก อุบาสิกา กลับ
สนใจพระธรรมวินัยมากขึ้น โดยมีกระแสสังคมเฝ้าจับตามอง
สถาบันสงฆ์ ด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากพุทธศาสนากับพระภิกษุ
สงฆ์เท่านั้น ยังฝากไว้กับพุทธบริษัทด้วย

เฉกเช่นกัน ทันเกมฉบับ “พลังบวกส่งเสียง” เร่ืองเด่นในฉบับคือ “พนันบ้ังไฟ 
ไม่ใช่กิจของพระสงฆ์” ว่าด้วยประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเปลี่ยนจากการบูชาผีฟ้าพญา
แถนเป็น การพนัน ที่ระบาดหนักในภาคอีสาน โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมจำานวนหนึ่ง 
ทั้งการทำาบั้งไฟ เป็นเจ้ามือ (เซียนยั้ง) เป็นนักพนัน (เซียนไล่) ทั้งที่ผิดพระธรรม
วินัยและระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัดปี พ.ศ. 2537 ซึ่งห้าม 
การพนันและการหารายได้โดยการเสี่ยงโชคเลียนแบบพนันทุกชนิด 

แต่พลังบวกคือภาคประชาสังคมกลับเข้มแข็งขึ้นในการต่อสู้กับปัญหา 
การพนัน นับตั้งแต่การทำาความรู้จักกับภาวะจิตใจของตนเองใน “มาทดสอบ
กันว่า ... คุณติดพนันไหม” โดยผ่านบทคัดกรองผู้ติดการพนัน เพราะผู้ติดพนัน
มักไม่ยอมรับว่าตนเองติดพนัน และไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น การรู้ตัว
จึงเป็นจุดเริ่มแรกของการหลุดจากปัญหาในระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งบทคัดกรอง
ผู้ติดการพนันนี้เมื่อนำามาใช้เป็นเครื่องมือการศึกษาวิจัยและรณรงค์ในสถาบัน
การศึกษา ก็ได้มีส่วนช่วยไม่ให้นักศึกษาตกเป็นเหยื่อของการพนัน ดังบทความ 
“มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน” และเรายังจะได้พบกับเรื่องราวการลุกขึ้นทำางาน
เพื่อแก้ปัญหาการพนันในระดับครอบครัวและชุมชนของคนจริงหญิงมั่นจนได้รับ
ฉายาซุปเปอร์วูแมนของคุณคณางค์ กงเพชร ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดกาฬสินธุ์  

ยืนยันซำ้าด้วยเรื่องราวจากชีวิตจริงของชุมชน ใน “ชุมชนต้านไฮโล : พลัง
แม่บ้านสู่การจัดระเบียบชุมชน” ซึ่งบอกเราว่า เมื่อชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยอมให้
ก๊วนพนันไฮโลเข้ามามีบทบาทในงานศพ ชีวิตภายในชุมชนก็ดีขึ้นมาก ปัญหา
ครอบครัวลดลง และสุดท้าย ดูละครย้อนดูตัว เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย “เมล
เบิร์นคัพ ศึก (พนัน) ม้าแข่งแห่งชาติ” ที่แม้จะเป็นศึกพนันแห่งชาติ แต่ก็เป็นสีสัน 
วันเดียว เมื่อเทียบกับสนามม้าของไทยที่พนันกันเป็นกิจวัตร และบ่อนทำาลายชีวิต
ผู้คนมากมาย

ทันเกมฉบับน้ี ความหวังจึงอยู่ท่ีพลังบวกของผู้คนท่ัวไป มากกว่าอยู่ท่ีพระสงฆ์ 
จนกว่าสถาบันสงฆ์จะตื่นตัวกลับเข้าสู่ร่องรอยของพระธรรมวินัย และพระภิกษุ
สงฆ์จะสามารถนำาพาญาติโยมออกจากประตูสู่อบายได้อีกครั้ง
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เรื่องเด่นในฉบับ

พนันบั้งไฟไม่ใช่กิจของพระสงฆ์

 มุมนักอ่าน

มาทดสอบกันว่า..คุณติดพนันไหม!!

สัมภาษณ์พิเศษ

ซุปเปอร์วูแมน  คณางค์  กงเพชร
 เชื่อมั่น ศรัทธา หาแนวร่วม

บทความ

มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน

เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ชุมชนต้านไฮโล : พลังแม่บ้านสู่การจัดระเบียบชุมชน

สรรหามาเล่า

เมลเบิร์นคัพ ศึก (พนัน) ม้าแข่งแห่งชาติ

คลิก

สนามม้า

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 กัญญา ลีลาลัย
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
   สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำา
ข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ
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เรื่องเด่นในฉบับ
story : หอมกลิ่นดิน

แม้พุทธศาสนาจะถือว่า การพนันเป็นอบายมุข เป็นหนทางแห่งความเสื่อม 
แต่คนไทยโดยทั่วไปไม่รู้สึกว่าการพนันเป็นสิ่งชั่วร้าย การพบเห็นพระ
สงฆ์เกี่ยวข้องกับการพนันบางระดับเป็นสิ่งที่คนไทย “ยอมรับได้” โดย
เฉพาะกรณีพระใบ้หวยและพระซื้อลอตเตอรี่ ทั้งที่สถาบันพระสังฆาธิการ 
สำ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีประกาศห้ามชัดเจน และมีบทลงโทษ
สูงสุดคือ ให้สึก

ทำาไมพระสงฆ์จำานวนนับสิบนับร้อย สวมหมวกสีเหลือง จึงเล่นการพนันแบบเปิดเผย 
โดยไม่คำานึงถึงว่าจะผิดพระธรรมวินัยของสงฆ์และกฎหมายบ้านเมือง

ยุคเทคโนโลยีข่าวสารย่อโลกให้เล็กลง ผู้คนรับรู้ปัญหาพระสงฆ์เล่นการพนันเพิ่มมากขึ้น 
รุนแรงขึ้น จนถึงระดับที่ผู้คนรู้สึก “รับไม่ได้” กับภาพพระสงฆ์เล่นการพนันบางระดับ บาง
ประเภท หนึ่งในนั้นคือ การเล่นพนันบั้งไฟของพระสงฆ์ 

ทันเกม
5

ทันเกม 
4
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นิตยสารทางอีสาน ฉบับ บุญบั้งไฟ ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ลำาดับให้เห็นว่า 
บุญบ้ังไฟเดิมเป็นประเพณีบูชาผีฟ้า (แถน) เพ่ือขอฝน ขอความอุดมสมบูรณ์ ก่อนเข้าสู่ฤดูทำานา 
โดยมีพิธีกรรมบูชากบ-เขียดเป็นเนื้อหาหลัก สัญลักษณ์ในพิธีกรรมเป็นเครื่องหมายของความ
สัมพันธ์ระหว่าง ฟ้ากับดิน หญิงกับชาย เป็นพลังก่อกำาเนิดชีวิตและเป็นพลังแห่งความอุดม
สมบูรณ์ มีความสัมพันธ์หรือเป็นที่มาของพลังแห่งการเติบโตของพืช ดังนั้น บุญบั้งไฟจึงเป็น
งานที่เรียกว่า “เล่น-กิน” คือเล่นสนุกสนานและกินอย่างเต็มที่

เมื่อศาสนาพุทธเข้ามา จึงมีการแปลงเรื่องแถนให้เป็นนิทานชาดก และทำาให้บุญบั้งไฟ
กลายเป็นประเพณีที่มีเนื้อหาทางพุทธมากขึ้น วัดกลายเป็นที่รวมของการจัดกิจกรรม ด้าน
หนึ่งเพราะมีความพร้อมด้านสถานที่ในการรองรับคนจำานวนมาก อีกด้านหนึ่งอาจเป็นเพราะ
พระสงฆ์มีเวลา พระสงฆ์จึงกลายเป็นผู้นำาด้านสรรพวิทยาด้านต่างๆ ในสังคม รวมถึงการ
ทำาและคิดค้น/พัฒนาวิธีการทำาบั้งไฟ 

เมื่อพระสงฆ์เป็นช่างบั้งไฟ ต้องจุดบั้งไฟ สังคมอีสานจึงคิดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เหมาะแก่
สมณสารูป โดยทำา “หว่อม” หรือหมวกสีเหลืองให้พระสงฆ์สวม และยังอนุโลมให้พระสงฆ์
สามเณรสามารถเล่นสนุกในประเพณีบุญบั้งไฟได้ เฉกเช่นเดียวกับการอนุญาตให้พระสงฆ์
สามเณรเล่นนำ้าสงกรานต์กับญาติโยมได้ แม้แต่กับผู้หญิง

ภาพจาก หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน : https://
www.facebook.com/jrmsunews/photos/a.1
380737345480147.1073741828.138052516550
1365/1457315701155644/?type=3&theate

พระสงฆ์ในประเพณีบุญบั้งไฟ

ทันเกม
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เมื่อวิถีชีวิตของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่อพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น ความ
เชื่อเรื่องแถนและการขอฝนหายไป บุญบั้งไฟจึงกลายเป็นเพียงประเพณีที่ทำาสืบต่อกันมา 
เน้นการเล่นสนุกสนานแบบไม่ถือสาหาความกัน 

ต่อมาการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำาให้บุญบั้งไฟเปลี่ยน
จากงานบุญ/งานวัดกลายเป็นเทศกาลประจำาจังหวัด บรรยากาศความสนุกสนานเป็นกันเอง
แปรเปลี่ยนเป็นการแสดงบนเวที การจุดบั้งไฟไม่ได้มุ่งเรื่องการบูชาแถน แต่กลายเป็น “การ
แข่งขัน” เริ่มจากการใช้ระยะทางเป็นเกณฑ์ บั้งไฟใครไปได้ไกลกว่าเป็นฝ่ายชนะ ต่อมาจึง
เปลี่ยนมาใช้การจับเวลา บั้งไฟใครอยู่นานที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 

ในเวลาไล่เลี่ยกัน วงการพนันได้เข้ามาปรับเปลี่ยนกติกาการพนันหลากหลายรูปแบบ 
จนประมาณปี 2540 จึงมีกฎกติกาที่ลงตัว คือมีการ “เปิดเวลาหน้าฐาน” แล้วให้คนเลือกเล่น
พนันระหว่าง “ยั้ง” คือบั้งไฟจะทำาเวลาได้เท่ากับหรือตำ่ากว่าเวลาที่เปิดหน้าฐาน และ “ไล่” 
คือบั้งไฟจะทำาเวลาได้มากกว่าเวลาที่เปิดหน้าฐาน โดย “เซียนยั้ง” คอยรับแทงพนันจาก 
“เซียนไล่”

อาจจะเป็นเพราะสังคมอีสานอนุโลมให้พระสงฆ์สามเณรสามารถเล่นสนุกในประเพณี
บุญบั้งไฟได้ ในยุคที่บุญบั้งไฟกลายเป็นพื้นที่เล่นการพนัน พระสงฆ์สามเณรจำานวนหนึ่งจึง
สนุกกับการเล่นพนันบั้งไฟ โดยไม่คำานึงถึงว่าจะผิดพระธรรมวินัยของสงฆ์และกฎหมายบ้าน
เมือง

ทว่า การเล่นพนันบั้งไฟมีความถี่หรือรอบของการเล่นสูง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เล่น
ได้ง่ายกว่าหวย/ลอตเตอรี่ และส่งผลกระทบต่อชุมชนชัดเจน ดังนั้นสังคมจึงไม่อาจยอมรับ
ภาพการเล่นพนันบั้งไฟของพระสงฆ์ แต่เนื่องจากพระสงฆ์ที่เล่นพนันบั้งไฟส่วนใหญ่เป็นพระ
ต่างถิ่น ต่างจังหวัด การควบคุมของฝ่ายปกครองสงฆ์จึงทำาได้ยาก

พระวินัยธร (ตำาแหน่งของพระผู้ฟ้องร้องพระภิกษุที่ผิดวินัย) ที่จังหวัดศรีสะเกษเล่าให้
ฟังถึงการติดตาม/ตักเตือนพระสงฆ์ที่เล่นพนันบั้งไฟในพื้นที่ของท่านว่า “พื้นที่เล่นการพนัน
เป็นสถานที่อโคจร ถ้าอาตมาเข้าไปปรากฏตัวในพื้นที่นั้นอาจถูกญาติโยมตีขลุมว่าเป็นพระ
นักพนันไปด้วย” ดังนั้น ท่านจึงรออยู่ด้านนอกใกล้กับเส้นทางเข้า-ออก แต่เนื่องจากพื้นที่จุด
บั้งไฟเป็นลานกว้าง พระสงฆ์ที่เล่นพนันบั้งไฟก็ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน เมื่อพระสงฆ์เหล่า
นั้นหาเส้นทางกลับอื่น ท่านจึงไม่ได้พบเจอและไม่อาจติดตามตักเตือนได้

พระสงฆ์เล่นพนันบั้งไฟ

ทันเกม
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ทันเกม 
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เมื่องานบุญกลายเป็นพื้นที่การพนัน ถูกครอบงำาและบริหารจัดการโดยกลุ่มผู้จัด/นัก
พนัน ประชาชนผู้ใฝ่ในธรรม รักในวัฒนธรรม และไม่ชอบเล่นการพนัน ซึ่งเป็นคนหมู่มาก 
เกิดความเบื่อหน่าย รู้สึกว่าการพนันบั้งไฟกำาลังทำาลายประเพณีอันดีงาม และก่อให้เกิด
ความเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์/พุทธศาสนา 

2-3 ปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่ได้รื้อฟื้นหรือฟื้นฟูประเพณีบุญบั้งไฟแบบที่เคยทำามาใน
อดีต คือเน้นเรื่องความสนุกสนานสามัคคี มีการประกาศห้ามเล่นพนันบั้งไฟ บางพื้นที่ถึง
กับประกาศเป็นนโยบายระดับอำาเภอ เช่นที่อำาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีการประกาศ
นโยบายจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นงานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนันทุกชนิด บางพื้นที่
ตำารวจประกาศเข้มงวดจับกุมการเล่นพนัน 

ฝ่ายคณะสงฆ์ก็ประกาศชัดว่า “การที่พระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันบั้งไฟ หรือการ
พนันทุกชนิด ถือว่าเป็นการกระทำาผิดกฎหมายและกระทำาผิดพระธรรมวินัย หากพระสงฆ์
เข้าไปเล่นพนันบั้งไฟและถูกตำารวจจับกุมได้จะต้องสึกจากความเป็นพระทันที” นอกจากนั้น
ยังมีการกำาชับเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ให้กำาชับพระสงฆ์สามเณรในปกครองอย่าเข้าไปในสถานที่
ที่มีการเล่นพนันบั้งไฟอย่างเด็ดขาด

แต่ในทางปฏิบัติ พื้นที่เหล่านั้นยังมีพระสงฆ์และชาวบ้านจำานวนหนึ่งเล่นพนันบั้งไฟ 
โดยหัวใจสำาคัญของการเล่นพนันคือ “การจับเวลา” 

แม้ฝ่ายปกครองบางพื้นที่เข้าใจปัญหาและประกาศห้ามขานหรือประกาศเวลาของบั้งไฟ
แต่ละบั้ง แต่ผู้จัดก็หาวิธีการหลบเลี่ยง เช่นเปลี่ยนการประกาศเวลาเป็นตัวเลขจำานวนเงิน
ที่คนมาทำาบุญบ้าง เลขทะเบียนรถบ้าง หรือบางครั้งก็ประกาศตัวเลขเฉยๆ ไม่ระบุว่าเป็น
วินาที ส่วนบรรดาเซียนพนัน ทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน ก็เลิกใช้วิธีการเขียนโพย หันมาใช้วิธี
การต่อรองราคากันด้วยปากเปล่าแล้วยืนเฝ้าอยู่ใกล้กัน เมื่อประกาศผลการจับเวลาออกมาก็
จะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ชนะพนันทันที 

 การห้ามเล่นพนันบั้งไฟจะได้ผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้จัด หากกลุ่มผู้จัดยัง
สนับสนุนให้มีการเล่นพนัน พวกเขาจะหากลวิธีหลบเลี่ยงเพื่อให้เกิดการเล่นพนันบั้งไฟ แต่ถ้า
พวกเขาไม่ต้องการให้มีการเล่นพนันบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟจะไร้การเล่นพนันได้แน่นอน

การฟื้นฟู
ประเพณีบั้งไฟปลอดพนัน

ทันเกม
7

ทันเกม 
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“พนันอยู่ในสายเลือดคนไทยมานานแล้ว” เป็นวาทกรรมท่ีพยายามจับคู่ 
‘การพนัน’ มาคลุมถุงชนกับ ‘สังคมไทย’  บางคร้ังก็ถูกนำ มาใช้เป็นข้ออ้าง
ลอยๆ ของฝ่ายท่ีเห็นดีเห็นงามกับการเล่นพนัน  เสมือนไม่รับรู้ว่าการเล่น
พนันสามารถก่อให้เกิดปัญหา และอาจจะถึงข้ันทำ ให้เป็น ‘โรคติดพนัน’

รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช กล่าวว่า “แม้ทางการแพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยโรคติดพนันได้ด้วย
การเจาะเลือดหาเช้ือพนัน แต่คำาว่า ‘โรคติดพนัน’ ก็มีคำาอธิบายท่ีชัดเจน”  ในหนังสือ ระบบ
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม  จัดพิมพ์
โดย โครงการขับเคล่ือนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ  ในปี 2558  คุณหมออธิบายถึงอาการของโรคติดพนัน การวินิจฉัยว่า
ใครเป็นโรคติดพนัน พร้อมท้ังรวบรวมวิธีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันไว้อย่างครบ
ถ้วนและเป็นรูปธรรม  มีตัวอย่างระบบการให้ความช่วยเหลือท้ังของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และข้อเสนอต่อประเทศไทย

คุณหมอช้ีว่า ผู้ติดการพนันมักไม่ยอมรับว่าตัวเองติดพนันหรือกำาลังมีปัญหาจากการพนัน 
อีกท้ังยังหลีกเล่ียงการรักษาหรือการรับความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญหรือคนใกล้ชิด  ดังน้ัน
วงการแพทย์จึงพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยว่าใครเข้าข่ายติดการพนันหรือไม่ เรียกว่า แบบคัดกรอง
การติดการพนัน  เพ่ือให้ท่านท่ีสนใจทดสอบตนเอง  วิธีทดสอบทำาได้ง่ายมาก  ลองทำากันดูนะ
ครับ  อ่านแบบคัดกรองไปทีละข้อจนครบ 20 ข้อ  แค่ตอบว่า ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’  แล้วตามไป
อ่านเฉลยท่ีหน้า 17 ส่วนคนสนใจอ่านหนังสือฉบับเต็ม ดาวน์โหลดได้ฟรีท่ี  www.thainhf.org/
icgp ครับ

มุมนักอ่าน
story : นายเจิด

มาทดสอบกันว่า..
คุณติดพนันไหม!!

ทันเกม
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แบบคัดกรอง
การติดการพนัน

1 NOYESเวลางานหรือเวลาเรียนของคุณ
เสียหายเพราะการพนัน

6 NOYESการพนันทำ ให้ความสามารถต่างๆ ในตัว
คุณมีประสิทธิภาพน้อยลง

3 NOYESการเล่นการพนันของคุณเคยทำ ให้คุณ
เสื่อมเสียชื่อเสียง

8
NOYESหลังจากชนะพนัน คุณมีความต้องการ

อย่างรุนแรงที่จะเล่นอีกครั้งและเอาชนะ
ให้มากขึ้น

2 NOYESการเล่นการพนันของคุณเคยทำ ให้ชีวิต
ครอบครัวไม่มีความสุข

7
NOYESหลังจากเสียพนัน คุณรู้สึกว่าต้องกลับ

มาเล่นอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดและต้องเอา
คืนของที่เสียไป

4 NOYESคุณเคยรู้สึกสำ นึกผิดหลังจากเล่นการ
พนัน

9 NOYESบ่อยครั้งที่คุณเล่นพนันจนกระทั่งเหลือ
สตางค์สุดท้าย

5 NOYESคุณเคยเล่นการพนันเพื่อให้ได้เงินมาใช้
หนี้พนันหรือแก้ปัญหาการเงิน

10 NOYESคุณเคยยืมเงินเพื่อนำ มาเป็นทุนในการ
เล่นพนัน

มาทดสอบกันว่า..
คุณติดพนันไหม!!

ทันเกม
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ซุปเปอร์วูแมน  

11 NOYESคุณเคยขายของใดๆ เพื่อนำ มาเป็นทุนใน
การเล่นพนัน

16 NOYESคุณเคยกระทำ หรือคิดจะกระทำ ผิด
กฎหมายเพ่ือนำ เงินไปใช้เป็นทุนในการพนัน

13 NOYESการพนันทำ ให้คุณไม่ใส่ใจต่อความเป็น
อยู่ของตัวคุณเองหรือครอบครัว

18
NOYESการโต้เถียงกัน ความผิดหวัง หรือความ

รู้สึกอึดอัด ส่งผลให้คุณเกิดความอยาก
ไปเล่นการพนัน

12 NOYESคุณไม่เต็มใจที่จะนำ เงินพนันไปใช้ในการ
จับจ่ายใช้สอยอย่างอื่น

17 NOYES
การพนันทำ ให้คุณนอนหลับยากขึ้น

14 NOYESคุณเคยเล่นการพนันนานกว่าที่คุณ
วางแผนไว้

19
NOYESคุณเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่อง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยการไปเล่นพนันสัก
สองสามชั่วโมง

15 NOYESคุณเคยเล่นการพนันเพื่อหลีกหนีความ
กังวลหรือปัญหาอื่น

20 NOYESคุณเคยทำ ร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัว
ตายอันเป็นผลมาจากการพนัน

คณางค์ กงเพชร
SUPERWOMAN

รวมจำานวนคำาตอบ ‘ใช่’ และ ‘ไม่ใช่’ 
แล้วดูเฉลยได้ที่หน้า 17 นะครับ

ทันเกม
11

ทันเกม 
10

tunn game 13 for print.indd   10 3/28/59 BE   11:54 PM



สัมภาษณ์พิเศษ

ซุปเปอร์วูแมน  

การทำางานต้องจริงจังและมีความสุข ทำางานให้ดีที่สุด มีศรัทธาต่อเครือข่าย เชื่อมั่น 
ในความรู้ จริงใจต่อชุมชน และต้องไม่ทำางานคนเดียว ต้องหาเพื่อน ชวนเพื่อนมาร่วมทาง
ให้มากขึ้น คือเคล็ด(ไม่)ลับการทำางานที่ทำาให้พี่ตุ่มมั่นใจว่า การทำางานรณรงค์หยุดพนัน 
เป็นเรื่อง “ทำาได้ค่ะ”

 ทำ ไมเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดกาฬสินธุ์จึงสนใจงานรณรงค์หยุด
พนัน

เริ่มมาจากเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก ตอนปี 2557 ตอนนั้นยังไม่ได้พูดเรื่องพนัน 
ตอนที่เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันประสานมา เราก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเคลื่อนอะไร คือ 
การพนันที่คนในพื้นที่เล่นกันอยู่ ส่วนมากที่เห็นเป็นเรื่องการซื้อหวย ซื้อกันเยอะ และก็ยังไม่
เคยเห็นข้อมูลว่าการเล่นหวยนำาไปสู่ปัญหาอะไร แต่เพราะเรามีความสัมพันธ์กันมาก่อน พ่ีป๊อบ 
(ธนากร คมกฤส เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน) ร่วมขับเคลื่อนกับเรามาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว เรา
จึงเชื่อว่าสิ่งที่ทำามันเป็นประโยชน์

คณางค์ กงเพชร
SUPERWOMAN

เส้นทางการเรียนรู้ได้นำ พา คณางค์ กงเพชร หรือ พี่ตุ่ม ที่เริ่มชีวิตจิต
อาสาด้วยงานด้านการทำ บัญชีการเงิน พัฒนาจนเป็นผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ ผู้นำ งานพัฒนา ล่าสุดดำ รงตำ แหน่งเป็น ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อ
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดกาฬสินธุ์

เชื่อมั่น 
ศรัทธา 

หาแนวร่วม

ทันเกม
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ตอนนั้นลอตเตอรี่ราคาคู่ละ 120 บาท ชวนเรามาขับเคลื่อนสลาก 80 บาท ล่ารายชื่อ 
เสนอกฎหมาย เปลี่ยนสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสลากเพื่อสังคม ตอนแรกก็รู้สึกว่าทำาได้ยาก 
คือคนเห็นปัญหา เจอปัญหา แต่บางครั้งก็คิดไม่ออกว่าจะทำาอะไร แต่พอได้ประชุม 
ได้ทำาความเข้าใจ กลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก เรามีความมั่นใจมาก อาจเป็นเพราะว่าเรา 
มีทุนเดิม คือ

หนึ่ง เรามีความศรัทธาในเครือข่ายที่มาชวนทำางานอยู่แล้ว เราทำาหน้าที่ขับเคลื่อนใน
พื้นที่ การสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องชาวบ้าน อีกส่วนงานหนึ่งขับเคลื่อนระดับนโยบาย 
เราเชื่อมั่นซึ่งกันและกันว่าจะแบ่งเบาหรือช่วยเหลือกันตามภารกิจที่ตนเองได้รับ 

สอง เรามีองค์ความรู้ที่เป็นหลักประกันได้ว่าเวลาพูดอะไรออกไปแล้วคนโต้แย้งไม่ได้ 
เราสามารถให้คำาตอบต่อปัญหาที่พี่น้องคาใจได้ เลยมั่นใจว่าสามารถที่จะไปสื่อสารแล้วพี่
น้องจะเห็นดีเห็นงามกับเรา

เวลาทำางานกับชุมชน คนที่เป็นแกนประสานต้องมีความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นจะบอกว่า
เราสามารถทำาได้ การมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกันมันจะส่งผลให้ทำางานได้ค่ะ

 แล้วงานรณรงค์หยุดพนันเริ่มตอนไหน
ตอนนี้เรามีความภูมิใจมากเวลาไปนำาเสนอเรื่องสลาก 80 บาท หรือการเกิดขึ้นของกอง

ทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ไม่ถึง 2 ปีด้วยซำ้าไปที่เราขับเคลื่อนกันมา พี่น้อง
ชาวบ้านเคยได้ยินเราบอกว่า ต่อไป 80 บาทนะ จะมีกองทุนสลากเพื่อสังคม มันทำาให้พี่น้อง
มีความเชื่อมั่น

เมื่อได้ผลเรื่องสลากแล้ว เราก็ขยับต่อ ขยับกลุ่มเป้าหมาย เช่นจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วง
ฟุตบอลโลก 2014 “เชียร์มันส์ไม่พนันบอล”   ทำาโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่
พนัน “ร้อย-แก่น-สารสินธุ์ ด้วยละคร Road Show”  จัดแข่งยอวาที “ยอหญิง หยุดพนัน”   
ได้เครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน 6 โรงเรียน ได้ตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับ
ภาค ได้นักยอวาทีและเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เพื่อจะใช้ต่อยอดการทำางานปี 2559

 เครือข่ายมีกระบวนการทำ งานเป็นอย่างไร
ในการขับเคลื่อนเรื่องพนัน เราต้องอาศัยข้อมูลและความรู้จากกลุ่มที่เป็นแนวคิด

หรือนโยบาย หลังจากนั้นเราจะมาประชุมร่วมกันในจังหวัดเพื่อออกแบบกิจกรรมกันเอง 
ออกแบบตามความถนัดของพวกเรา พูดง่ายๆ คือ เราจะต้องมีประเด็นก่อน แล้วจากนั้น
ต้องให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยกัน พวกเรามีหน้าที่เอาทุน(ทางสังคม)ที่มีออกมาใช้ ไม่ว่าจะ
เป็นทุนทางกิจกรรม ทุนทางความรู้ มันคือ “กระบวนการ” บังเอิญว่าพวกเราถนัดในเรื่อง
กระบวนการทำางานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมันจะทำาได้ทุกเรื่อง ใช้ได้กับทุกกลุ่ม

อย่างสิ่งที่กำาลังจะทำาตอนนี้ โครงการรณรงค์ครอบครัวรู้เท่าทันพนัน  เราจะเริ่มต้น
โดยการชวนแกนนำามาพูดคุย คล้ายๆ กับเวทีประชาคมนั่นแหละ เบื้องต้นเราต้องทำาความ
เข้าใจก่อนว่า คำาว่า “พนัน” คืออะไร ด้วยความรู้และสื่อที่มี เราจะนำามาเปิดให้เวทีนี้ได้
เข้าใจ ได้เห็นภาพก่อน หลังจากนั้นเราต้องหาข้อมูล หาจากแกนนำาหรือคนในพื้นที่ที่เรา
ชวนมาพูดคุย ชวนมาทำางาน แล้วค่อยพูดถึงสิ่งที่ต้องการ พวกเราสรุปร่วมกันว่าจะไปค้นหา 
“แม่ที่หยุดพนัน” แม่ที่เคยจัดการกับปัญหาของตัวเองเรื่องการพนันมีใครบ้าง สุดท้ายพวก
เราก็จะได้เจอแม่ที่หยุดพนันหรือเป้าหมายที่เราต้องการ เป็นแม่ต้นแบบเพื่อจะใช้ต่อยอดการ
ทำางาน
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 คิดว่าอยากทำ อะไรเป็นพิเศษสำ หรับประเด็นการพนันไหม
มีค่ะ อยากทำาเร่ืองการงดพนันในงานศพ เพราะในชุมชนมีแม่ไปเล่นไฮโลแล้วเอาลูกไป 

น่ังตัก เม่ือก่อนเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นประเด็น จนได้เข้ามาเรียนรู้กับกิจกรรมของเครือข่ายรณรงค์
หยุดพนัน จึงเห็นภาพว่า เฮ้ย..แล้วต่อไปเด็กกลุ่มน้ีจะอยู่ยังไง เด็กจะมีพัฒนาการยังไง 

มันเป็นเรื่องที่คาใจด้วยค่ะ คือเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว นายอำาเภอยางตลาดมาลงพื้น
ที่แล้วบอกว่า “งานศพในอำาเภอนี้ก็ปลอดเหล้าแล้ว แต่ทำาไมพนันยังมีอยู่” ท่านจึงลงมา
ทำางานเรื่องนี้ ท่านบอกว่าถ้าบ้านไหนหมู่บ้านไหนยังมีการเล่นพนันอยู่ ผู้ใหญ่บ้านต้องเข้ามา
พบท่าน ก็เลยทำาให้เรื่องพนันเบาบางลงไป แต่พอท่านย้ายไป มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม 
เราเลยมองว่าเรื่องนี้ถ้าต้องต่อสู้คนเดียวมันจะไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร เราไม่สามารถ
ไปคานไปงัดกับใครได้เท่าที่ควร เราต้องชวนหลายๆ ส่วน หลายๆ องค์กรภาคีเครือข่ายมา
ทำางานร่วมกัน มันน่าจะทำาได้

 เคลื่อนประเด็นงานศพปลอดเหล้าปลอดพนัน
เหล้ากับพนันมันมีควบคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร จนเกิดความคุ้นชิน ทำาให้ไม่รู้สึกว่ามันเป็น

ปัญหา ไม่จำาเป็นต้องลุกมาแก้ปัญหา แนวคิดของเจ้าภาพที่ให้มีการพนันในงานเพราะคิดว่า
เป็นเพื่อนศพ แต่ปัจจุบันมันมีพัฒนาการ คือมีกลุ่มเฉพาะที่ตั้งใจมาทำาธุรกิจพนันไฮโลในงาน
ศพ อ้างว่ามาช่วยเจ้าภาพ

เครือข่ายเคยทำาเรื่องงานศพปลอดเหล้า ตอนนั้นพวกเราคิดกระบวนการและแนวทาง
ตามที่ได้เรียนรู้มา เกิดเครื่องมือคือบัญชีครัวเรือนและเวทีประชาคม ทำาให้เรารู้สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาที่เราต้องไม่เมินเฉย พวกเราได้รณรงค์เรื่องงานศพปลอดเหล้าจนนำาไปสู่
การเป็นวาระจังหวัดในปี 2556 แล้วขยายไปสู่งานบุญปลอดเหล้า เช่นงานบวช งานกฐิน พอ
เราอยากขยับเรื่องพนัน คือไม่ให้มีวงไฮโลในงานศพ จึงตั้งคำาถามกันว่าเราจะรณรงค์ยังไง

ส่วนเรื่องที่จะลดการพนัน ก็เคยคิดมาก่อนและได้เริ่มบางงานแล้ว เช่นตอนปี 2552 แม่
เสีย เราเป็นเจ้าภาพ สามารถบอกได้ว่า ไม่ให้มีวงไฮโลในบ้านของเรา “อย่ามาเล่นบ้านฉัน
นะ ฉันไม่ให้เล่น” ชาวบ้านก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไร เราได้ข้อสรุปว่า ความสำาคัญที่ทำาให้เกิดการ
เล่นหรือไม่เล่นพนันมันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ ถ้าเจ้าภาพไม่อนุญาตซะก็จบ คนมางานไม่รู้สึก
อะไรอยู่แล้ว มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ชาวบ้านต้องไปต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการพนันในงานศพ 
เพราะฉะนั้น ถ้าแต่ละองค์กรมาคุยกันจริงๆ มาเริ่มต้นวางแผนและคิดกระบวนการร่วมกัน 
มันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้

เหล้ากับพนัน
มันมีควบคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร 

จนเกิดความคุ้นชิน
ทำ ให้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหา 
ไม่จำ เป็นต้องลุกมาแก้ปัญหา
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 แปลว่าต้องหาแนวร่วม
ใช่ค่ะ เราต้องมองหาเพื่อน ชวนเพื่อน อย่าทำางานนี้ฝ่ายเดียว ต้องคิดว่ายังมีคนอื่นที่

ทำาได้ เราต้องเปิดกว้าง ต้องมีเพื่อนร่วมทาง การทำาเรื่องพนันคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร 
คงต้องทำาความเข้าใจกับพี่น้องอีกเยอะ ถ้าเทียบกับเหล้า คงต้องทำางานเพิ่มขึ้น 3 เท่าค่ะ 
ลำาพังพวกเราเพียงกลุ่มเดียว หรือแม้กระทั่งตัวแกนนำาเองซึ่งเป็นผู้นำาในชุมชน ไม่กล้าไปชน
กับเรื่องราวเหล่านี้ มันมีความยากง่ายต่างกับเรื่องเหล้าเยอะ

เราต้องพูดคุยกับผู้นำาชุมชน ในฐานะที่เป็นแกนนำาชุมชนหรือเป็นคนในชุมชน ควรเริ่มที่
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การเป็นต้นแบบที่ดี  กับเด็กและเยาวชนก็ต้องพูด
อีกประเด็นหนึ่ง เช่นเรื่องการปลูกฝังทัศนคติแก่เด็กและเยาวชน  ส่วนฝ่ายรัฐก็ต้องดูว่าเป็น
รัฐบาลกลางหรือรัฐส่วนท้องถิ่น  ถ้าเป็นส่วนชุมชนจะคุยง่ายหน่อย  ส่วนรัฐบาลกลางจะคุย
ยากสุดแต่จะนำาไปสู่การแก้ปัญหาได้มากที่สุด

 อยากบอกอะไรกับแนวร่วมที่จะลุกขึ้นมาทำ งานรณรงค์หยุดพนันในชุมชนบ้าง
อยากบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำา หนึ่ง เราต้องมั่นใจว่าเราอยากทำาจริงๆ สอง เรา

ต้องมีเพื่อน เราอย่าทำาอะไรคนเดียวนะคะ เราต้องมีเพื่อนที่คิดอยากทำางานเหมือนกันกับเรา 
สาม ต้องมีความจริงใจต่อชุมชน

เรื่องทุกเรื่องทำาได้ค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าจะทำาวันนี้ ปีนี้ สองปีนี้ แล้วจบ แต่ควรจะทำาไป
เรื่อยๆ และที่สำาคัญคือตัวเรา เราต้องทำาอย่างจริงจัง ไม่ใช่ว่าทำาไปสักระยะไม่ได้ดั่งหวังแล้ว
ก็เลิกทำา ต้องสร้างความศรัทธาให้เกิด ศรัทธาต่อตนเอง ต่อทีมงาน ต่อกระบวนการทำางาน 
และต่อชุมชน มันก็จะนำาไปสู่การทำางานต่างๆ ในชุมชนให้ประสบผลสำาเร็จได้

เราต้องมองหาเพื่อน ชวนเพื่อน 
อย่าทำ งานนี้ฝ่ายเดียว 

ต้องคิดว่ายังมีคนอื่นที่ทำ ได้ 
เราต้องเปิดกว้าง 

ต้องมีเพื่อนร่วมทาง 
การทำ เรื่องพนัน

คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร
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บทความ

ข่าวนักศึกษาก่ออาชญากรรมเพื่อนำ เงินไปจ่ายหนี้พนันฟุตบอล 
สะท้อนถึงปัญหาที่มีสาเหตุจากการเล่นพนันที่กำ ลังทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ๆ 
เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก การแข่งขันฟุตบอลยูโร เป็นต้น

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่ง
ชาติ ได้ลงพื้นที่ทำากิจกรรมร่วมกับนักศึกษา 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรม “มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน” มีวัตถุประสงค์คือ 

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะให้้กับนิสิตนักศึกษาในการจัดการปัญหาจากการพนัน 
2. เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพัฒนานโยบายต้านภัยการพนัน 
3. เพื่อประสานความร่่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายฯ ผลักดันให้้สำานักงานคณะ 

       กรรมการอุดมศึกษามีมาตรการต้้านภัยการพนันในสถาบันอุดมศึกษา

รวบนักศึกษาฆ่าปาดคอชิงทรัพย์ใช้หนี้พนันบอล
จับนักศึกษาขโมยโน๊ตบุ๊คใช้หนี้พนันบอล

จับนักศึกษาชิงทองใช้หนี้พนันบอล
จับนักศึกษาค้ายาบ้าใช้หนี้พนันบอลโลก

มหาวิทยาลัยไทย
หยุดพนัน 

story : 
พงศ์ธร จันทรัศมี 
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูล
นโยบายสาธารณะ

เพื่อลดปัญหาจากการพนัน 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
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การดำาเนินกิจกรรม “จัดทำาส่ือเพ่ือให้ความรู้ การสำารวจสถานการณ์การพนันใน
มหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาให้รู้เท่าทันการพนัน” ได้ข้อค้น
พบท่ีน่าสนใจคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับว่าเคยเล่นการพนัน แต่ไม่มีใครยอมรับว่าติด
การพนัน  ทว่าหลังผ่านกระบวนการท่ีทำาให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัย แล้วให้นักศึกษาทำา 
“แบบคัดกรองการติดการพนัน”  พบว่า  ร้อยละ 4-5 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ท่ีแสดงแนวโน้มว่าจะมีปัญหาจากการเล่นการพนัน และการสัมภาษณ์
นักศึกษากลุ่มน้ีทำาให้ทราบถึงพฤติกรรมการเล่นพนัน ดังน้ี 

• ทุกคนเล่นการพนันแบบจริงจัง บางคนเป็นเจ้ามือพนันหรือคนเดินโพยด้วย 
• ส่วนใหญ่มีคนในครอบครัวเล่นการพนันอย่างจริงจัง บางครอบครัวเป็นเจ้ามือ 

        พนันหรือคนเดินโพยด้วย

• วงเงินท่ีใช้ในการเล่นการพนันต่อคร้ังไม่เยอะ แต่มีความถ่ีในการเล่นบ่อยๆ 

• มักจะ “จดจำาได้” เฉพาะจำานวนเงินท่ีเล่นได้ แต่จะ “ไม่จดจำา” จำานวนเงิน 
        ท่ีเสียไปกับการพนัน

ส่วนการจัดกิจกรรม “เสียงนิสิตนักศึกษาต่อการจัดการปัญหาจากการพนัน” โดยให้ 
นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้กำาหนดนโยบายกลุ่มหน่ึง และเจ้ามือพนันอีกกลุ่มหน่ึง 
พบว่า  

กลุ่มนักศึกษาท่ีแสดงบทบาทเป็นเจ้ามือพนัน  นำาเสนอกลยุทธ์โน้มน้าวใจท่ีตรงจุด
และตรงกับโปรโมช่ันท่ีมีอยู่จริง ซ่ึงมีแนวทางหรือรูปแบบการเชิญชวนท่ีหลากหลาย 
แสดงว่าเคยมีประสบการณ์การเล่นพนัน หรือเคยสัมผัสกับสภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย 
ท่ีมีโต๊ะบอลหรือเห็นโฆษณาการพนันออนไลน์ 

กลุ่มนักศึกษาท่ีแสดงบทบาทเป็นผู้กำาหนดนโยบาย  นำาเสนอการจัดการปัญหาการ
พนันในทิศทางเดียวกับการเสนอข่าวการพนันท่ีรับรู้ผ่านส่ือต่างๆ เช่น การแก้ไขกฎหมาย
การพนัน เจ้าหน้าท่ีตำารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มหาวิทยาลัยควรมีแผนป้องกัน
ภัยพนันร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ มีมาตรการท่ีเข้มงวดห้ามเล่นการพนันในหอพัก หน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องปิดก้ันเว็บไซต์พนันออนไลน์ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทักษะการรู้เท่าทัน
ผลกระทบจากการพนัน เป็นต้น
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ข้อค้นพบจากการดำาเนินกิจกรรมเป็นเคร่ืองยืนยันว่า “แบบคัดกรองการติดการ
พนัน” สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือคัดกรองผู้ติดการพนันได้จริง ส่ิงท่ีศูนย์ข้อมูลนโยบาย
สาธารณะเพ่ือลดปัญหาจากการพนันจะต้องดำาเนินการและขยายผลในระยะต่อไปคือ 
การพัฒนาชุดความรู้เก่ียวกับแนวทางการลดผลกระทบจากการพนัน และขยายผลสู่การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาโดยเร็ว

นอกจากกิจกรรมมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน ซ่ึงอาศัยพลังนักศึกษาไทยนำาขบวน
หยุดพนันแล้ว ฝ่ายบริหารของสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ควร
ตระหนักถึงปัญหาและมีมาตรการท่ีจะป้องกันนักศึกษาไม่ให้เป็นเหย่ือของการเล่นการ
พนัน อันจะเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมท่ีมีสาเหตุมาจากการเป็นหน้ีพนัน ดังน้ี

1. สถาบันอุดมศึกษา ควรมีการศึกษาถึงสถานการณ์การพนันของนักศึกษาใน 
        มหาวิทยาลัย และพัฒนาเคร่ืองมือคัดกรองนักศึกษากลุ่มเส่ียงจากการพนัน 
        ควบคู่ไปกับปัจจัยเส่ียงอ่ืนๆ 
2. สถาบันอุดมศึกษา ควรส่งเสริมหลักสูตรเสริมทักษะรู้เท่าทันการพนัน ควบคู่ไปกับ 

        อบายมุขต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกันสำาหรับการรับมือกับธุรกิจการพนัน 
        และอบายมุขต่างๆ ได้
3. สถาบันอุดมศึกษา ควรพัฒนาศูนย์ให้คำาปรึกษาแนะนำาปัญหาปัจจัยเส่ียงและ 

        การพนัน เพ่ือเป็นท่ีพ่ึงและให้คำาแนะนำากับนักศึกษาเม่ือต้องเผชิญกับปัญหาจาก
    การพนัน 
4. สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรกำาหนด 

        หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการศึกษาสำาหรับสถาบันอุดมศึกษา ในเร่ือง
    การป้องกันภัยจากการพนันต่อนักศึกษา
5. สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ควรให้ความสำาคัญกับการป้องกันการพนัน 

        ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคู่มือและแนวทางการดำาเนินกิจกรรมให้ชัดเจน 
6. รัฐบาล ควรมีมาตรการปราบปรามการพนันท่ีผิดกฏหมายให้เข้มข้น เพ่ือตอกยำา้ว่า 

        ธุรกิจการพนันไม่ใช่ธุรกิจปกติ

เฉลยคำ ตอบ แบบคัดกรองการติดการพนัน จากหน้า 9 นะครับ
หากคุณตอบ “ใช่” ตั้งแต่ 7 ข้อขึ้นไป 
แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการเล่นการพนัน

ทันเกม
17

ทันเกม 
16

tunn game 13 for print.indd   17 3/28/59 BE   11:55 PM



คนสมัยก่อนเชื่อว่าเมื่อบ้านใดมีคนตายเรียกกันว่า “เฮือนฮ้าย” หมายความว่าบ้านจะ
ประสบกับโชคร้าย การตายถือว่าไม่เป็นมงคลจึงอนุญาตให้ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงที่มาร่วม
งานเล่นการพนันเพื่อจะได้มีคนอยู่เป็นเพื่อนศพในยามคำ่าคืน พอเผาศพเสร็จแล้วก็จะเอา
นำ้ามนต์ส้มป่อยไล่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไปให้หมด เฮือนฮ้ายก็กลายเป็นบ้านดี พอเป็นบ้าน
ดีแล้วก็จะห้ามเล่นไฮโลหรือการพนันอื่นๆ เด็ดขาด

ในปัจจุบัน การเล่นพนันในงานศพได้กลายเป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์มากมาย มี
คนติดต่อประสานงานกับเจ้าภาพและเจ้าหน้าที่รัฐ ติดต่อกลุ่มนักพนัน จัดเต็นท์ตั้งวงกัน
เอิกเกริก ส่งผลให้ในงานศพมีคนแปลกหน้า ต่างถิ่น ซึ่งไม่รู้จักกับเจ้าภาพศพมาก่อน เข้า
มาอยู่ในพื้นที่จัดงานศพเพื่อเล่นการพนันโดยเฉพาะ โดยคนในหมู่บ้านคอยให้บริการ โบกรถ 
จัดเก้าอี้ เสิร์ฟนำ้า ขายข้าวปลาอาหาร เพื่อจะได้เงินค่าบริการเป็นการตอบแทน

งานศพคือ “การจัดการพื้นที่ความตาย” ในชุมชน ในปัจจุบันงานศพ
แถบชนบทได้เปลี่ยนความหมาย “ความตาย” ที่เคยเต็มไปด้วยความโศก
เศร้า อาลัย กลายไปสู่ความสนุกครึกครื้น เสียงอื้ออึงดังไกลออกไป 
ในยามค่ำ คืนจากการตั้งวงเขย่าไฮโล

พลังแม่บ้านสู่การ
จัดระเบียบชุมชน

เรื่องจาก
ศูนย์ศึกษา

ปัญหาการพนัน
story : วิเศษ สุจินพรัหม
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บ่อนงานศพกระทบกลุ่มแม่บ้าน
“พอมีงานศพมันก็เอาไฮโลมาวางตรงท่ีแม่บ้านทำาอาหารเล้ียงแขก กีดขวางการทำางานของ

แม่บ้าน ไม่ว่าจะล้างถ้วย ทำาอาหาร ก็ไม่มีท่ีว่าง แล้วมันยังเอาโต๊ะเก้าอ้ีของแม่บ้านท่ีใช้ทำาครัว
มาวางเล่นไฮโล กาแฟท่ีเจ้าภาพเอามาเล้ียงแขกก็มีคนเอาไปขายให้พวกเล่นไฮโลจนหมด ท่ีใส่เงิน 
ทำาบุญบนหีบศพ ถ้าปล่อยไม่มีคนดูแลก็จะหาย แถมมันยังยกถาดสำารับอาหารให้ศพไปกินในวง
ไฮโล กินแล้วก็ไม่เก็บไม่ล้าง ต่ืนเช้ามาแม่บ้านต้องเหน่ือยล้างถ้วยชาม”

เสียงบ่นของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนแห่งหน่ึง จังหวัดลำาพูน ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการทำา
อาหารเล้ียงแขกท่ีมาในงานศพ สะท้อนปัญหาการถูกแย่งพ้ืนท่ีทำางาน ภาระท่ีเพ่ิมข้ึน และความ
วุ่นวายท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอันเน่ืองมาจากการต้ังวงพนันไฮโลในงานศพ

ย่ิงกว่าน้ัน คนในหมู่บ้านท่ีเล่นไฮโลยังประสบปัญหาครอบครัว ท้ังผู้ชายและผู้หญิง เพราะ
ส่วนใหญ่ใช้เงินท่ีถือมาเพ่ือช่วยงานศพไปเล่นไฮโลโดยหวังว่าจะได้ แต่สุดท้ายกลับเสียพนัน 
บางรายเล่นเสียแล้วขโมยเงินในบ้านไปเล่นต่อ ทำาให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับคนใน
ครอบครัว

ประธานกลุ่มแม่บ้านเล่าว่า“ฝ่ายผัวอ้างว่ามาช่วยงานศพ แต่กลับมาเล่นไฮโล พอกลับไป
บ้านก็ทะเลาะกับเมีย เพราะผัวขโมยเอาเงินในบ้านมาเล่น กลุ่มแม่หญิงเลยไม่ชอบไฮโล มัน
ทำาให้ครอบครัวแตกกัน”

กลุ่มแม่บ้านเสนอมติไม่ให้มีไฮโลงานศพ
ประธานกลุ่มแม่บ้านเล่าถึงการแก้ไขปัญหาว่า ตอนเร่ิมต้นเคยปรึกษากับพ่อหลวง (คำาเรียก 

“ผู้ใหญ่บ้าน” ของทางภาคเหนือ) โทรศัพท์ไปแจ้งตำารวจ แต่ก็ไม่เป็นผล จึงลุกข้ึนมาหาวิธีจัดการ 
ภายในชุมชนกันเอง โดยการพูดคุยในกลุ่มแม่บ้าน แล้วผลักดันให้พ่อหลวงเข้ามารับผิดชอบโดย
การเรียกประชุมประชาคมเพ่ือพูดคุยและลงมติว่า “จะให้มีไฮโลในงานศพหรือไม่”

การประชุมเร่ิมจากการใช้เหตุใช้ผล สลับกับการใช้อารมณ์ การถกเถียงเป็นไปอย่างเผ็ดร้อน 
ฝ่ายหน่ึงบอกว่าไฮโลเป็นของไม่ดีเอาเข้าหมู่บ้านทำาให้เดือดร้อน อีกฝ่ายบอกว่าการห้ามเล่นไฮโล
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่นบอกว่า “เฮาเล่นไฮโลเอาเงินตัวเองเล่น บ่ใช่เอาเงินชาวบ้าน
มาเล่น บ่ใช่ขอเงินไผมาเล่น มันไปหนักหัวไผ” สุดท้ายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพูดเตือนว่า “เป่ินว่าบ่ดีๆ 
ก็ยังเล่นอยู่ ของบ่ดีเอาเข้าบ้านทำาไม บ่ยะเป็นตัวอย่างฮือลูกฮือหลาน” ฝ่ายเจ้ามือจึงโกรธจัด
ระงับอารมณ์ไม่อยู่ยกเก้าอ้ีทุ่มลงพ้ืนแล้วก็ขับรถออกไป แต่การประชุมก็ยังดำาเนินต่อไปจนมีมติ
ออกมา 2 ข้อคือ

1. การเล่นไฮโลข้ึนอยู่กับเจ้าภาพงานศพจะอนุญาตหรือไม่
2. กรณีอนุญาตให้เล่นไฮโลได้หลังเท่ียงคืน และต้องเล่นนอกบริเวณงานศพ 

นอกจากมติแบบประนีประนอมสองข้อพ่อหลวงได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเจรจากับเจ้ามือ
รายใหญ่(ซ่ึงเป็นคนนอกหมู่บ้าน)ไม่ให้มาเล่นไฮโลในหมู่บ้าน

แต่ในทางปฏิบัติ กลุ่มท่ีเล่นพนันไม่เคารพมติของประชาคม เหตุการณ์เกิดข้ึนในวันท่ีมีการ
เผาศพท่ีป่าช้า ขณะท่ีแขกท่ีมาร่วมพิธีกำาลังทยอยกลับ พวกเซียนไฮโลท่ีมาจากต่างหมู่บ้านเร่ิม
ต้ังวงไฮโลเล่นกันทันที 

การกระทำาเช่นน้ีถือว่าไม่เช่ือฟังคำาขอร้องจากพ่อหลวง เป็นการท้าทายอำานาจพ่อหลวง พ่อ
หลวงจึงรู้สึกโกรธ ปร่ีเข้าไปดึงกระดาษท่ีวางไฮโลออกมาถือและบอกว่า “ห้ามแล้วไม่ฟัง” จากน้ัน 
ก็ประกาศกลางวง “แต่น้ีต่อไปในหมู่บ้านห้ามบ้านอ่ืนเข้ามาเล่นไฮโลโดยเด็ดขาด ขอบอกว่าห้าม
เด็ดขาดเน้อ บ้านผมน่ีผมบ่ฮือเล่นบ่ว่ากรณีไหน” 

นับจากวันน้ันเป็นต้นมา เจ้ามือและคนต่างบ้านก็ไม่ได้เข้ามาเล่นไฮโลในชุมชนแห่งน้ีอีกเลย
ทันเกม
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ระเบียบใหม่ของชุมชน
เม่ือพ่อหลวงประกาศห้ามเล่นไฮโลในหมู่บ้านโดยเด็ดขาดทุกกรณี พวกเล่นไฮโลตอบโต้ด้วย 

การประกาศว่า “ต่อนี้ไปจะไม่เฝ้าศพให้แล้ว ”ซึ่งพ่อหลวงก็ตอบกลับว่า “ไม่เฝ้าก็ไม่เป็นไร 
ผมจะขอเฝ้าเอง ผมจะนอนท่ีน่ีก็ได้ อาสาสมัครมีจะเอามาช่วย”

ส่วนกลุ่มแม่บ้านก็ประกาศต่อต้านกลุ่มไฮโล โดยบอกว่า “ถ้าเจ้าภาพศพคนใดเอาไฮโลมา
เล่นเป็นเพ่ือนศพอีก กลุ่มแม่บ้านท้ังกลุ่มจะแอนต้ีไม่ไปช่วยงานศพน้ันตลอดงาน” 

หลังจากไม่มีวงไฮโลแล้ว ประชาคมยังมีมติไม่ให้เล้ียงสุรา ลดนำา้อัดลม ใช้นำา้ต้มสมุนไพร
ทดแทน เพ่ือช่วยประหยัดค่าอาหารสำาหรับเจ้าภาพท่ีมีฐานะยากจน 

เม่ือไม่มีการเล่นไฮโลในงานศพ ปัญหาในครอบครัวของชาวบ้านแก้ไขได้ระดับหน่ึง แต่ท่ีน่า
สนใจกว่าคือ ชาวบ้านเร่ิมมองพวกเล่นไฮโลเหมือนคนแปลกหน้า มองหน้ากันไม่สนิทใจเหมือน
แต่ก่อน บรรดาแกนนำาของชุมชนจะไม่ให้พวกเล่นไฮโลมาร่วมงานพัฒนาชุมชน ส่วนพวกท่ีเล่น
การพนันเป็นประจำาหรือกลุ่มท่ีถือว่าติดพนัน หยุดไม่ได้ ก็ต้องย้ายวงไปเล่นพนันในสวนลำาใย ซ่ึง
เป็นท่ีลับตาคน 

การต่อต้านไฮโลในงานศพท่ีเร่ิมต้นโดยกลุ่มแม่บ้าน แสดงให้เห็นว่าการรวมตัวจัดการ
ภายในชุมชนกันเองสามารถนำาไปสู่การจัดระเบียบใหม่ในชุมชน เช่น

• การพนันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของชุมชน ชุมชนสามารถกำาหนดห้ามการเล่นพนัน 
        บางชนิดในชุมชน กลุ่มท่ีติดพนันถือว่าไม่ใช่คนดี ถ้าต้องการเล่นพนันต้องหนีไปเล่น

   ในท่ีห่างไกลและลับตาคน

• การขอคืนพ้ืนท่ีทางประเพณีของ “งานศพ” เป็นการจัดการกับพ้ืนท่ีความตายให้สอดคล้อง 
        กับประเพณีท่ีมีอยู่เดิมของชุมชน

• การเปล่ียนนิยามความหมาย “การเป็นเพ่ือนศพ” ไม่ใช่แค่การเฝ้าศพ แต่เป็นการเข้าสู่ 
        การร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างแท้จริง

ทันเกม
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สรรหามาเล่า
story : ปลาทูน่า

อย่าเพิ่งตื่นตกใจไป หากท่านมีโอกาสไปเดินอยู่ในกรุงเมลเบิร์น รัฐ
วิคตอเรียของออสเตรเลีย ในวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายน แล้ว
พบว่า คนทั้งเมืองลุกขึ้นมาเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างโดยการแทงพนัน
ม้าแข่งกันอย่างเป็นล่ำ เป็นสัน แท้จริงแล้ว ท่านกำ ลังเข้าร่วมใน ‘เมล
เบิร์นคัพ’ (Melbourne Cup) หรือที่รู้จักกันในฐานะ ‘ศึกแข่งม้าที่จะ
หยุดคนทั้งประเทศ’ (The race that stops a nation)

‘เมลเบิร์นคัพ’ เป็นช่ือของการแข่งม้าคร้ังย่ิงใหญ่ท่ีจัดข้ึนในออสเตรเลีย เร่ิมมีข้ึนคร้ังแรก
ในปี ค.ศ. 1861  ณ สนามแข่งม้าแห่งเฟลมมิงตัน รัฐวิคตอเรีย  และแข่งขันสืบเน่ืองกันมา
ยาวนาน  จนในปัจจุบันได้พัฒนาจนกลายเป็น  ‘เทศกาลเฟลมมิงตัน’  (Flemington carnival)  
ซ่ึงจัดข้ึนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ประกอบด้วยการแข่งม้า 4 แมตช์  
โดยมี ‘เมลเบิร์นคัพ’ เป็นแมตช์ไฮไลท์ท่ีจะจัดข้ึนในวันอังคารแรกของเดือน 

ในวันเมลเบิร์นคัพ ซ่ึงได้รับการประกาศเป็นวันหยุดราชการของรัฐวิคตอเรีย ทุกคนจะแต่ง
ตัวในชุดสวยงาม โดยเฉพาะผู้หญิงจะสวมหมวกงดงามแปลกตา ประดับประดาอย่างอลังการ
ออกมาประกวดประชันกัน ส่วนในสนามม้าแฟลมมิงตัน สถานท่ีจัดการแข่งขัน จะคับค่ังไป
ด้วยคนในวงสังคม มาพบปะสังสรรค์ ด่ืมแชมเปญ ร่วมเฉลิมฉลองศึกม้าแข่งแห่งชาติ และเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีทุกคนจะเล่นพนันม้าแข่ง

สำาหรับคนท่ีไม่ได้เข้าไปชมการแข่งม้า หรือคนท่ีอยู่ในรัฐอ่ืนๆ ของออสเตรเลีย (รวมถึง
คนในนิวซีแลนด์เองก็ตาม) ก็จะติดตามศึกเมลเบิร์นคัพผ่านทางโทรทัศน์ ท่ีจะคอยรายงาน
ข้อมูลการแข่งขันกันอย่างเอิกเกริก  ในสถานท่ีทำางานต่างๆ ก็จะมีการรวมเงินกันจัดการพนัน
กันเองภายใน หรือไม่ก็ลงขันกันเล่นพนันม้าแข่งตามช่องทางต่างๆ หลายคนท่ีพอจะมีเวลาว่าง
กับเพ่ือนฝูงหรือญาติมิตร ก็จะรวมตัวกันเข้าไปเล่นการพนันในคาสิโนหรือในสนามม้าแข่งในท้อง
ท่ีของตัวเอง (ซ่ึงจะมีการจัดแข่งม้าควบคู่กันไปด้วยในช่วงน้ัน) 

เมลเบิร์นคัพจึงเป็นวันท่ีคนท้ังประเทศลุกข้ึนมาเฉลิมฉลองกันโดยการเล่นการพนัน แต่ก็ 
อย่าได้คิดไปว่า วันน้ีแสดงให้เห็นว่าคนออสเตรเลียบ้าการพนันหรือติดการพนันกันท้ังประเทศ 
เพราะเขาก็เล่นพนันกันนิดหน่อย เฉพาะในวาระโอกาสพิเศษน้ี ส่วนคนท่ีติดการพนันอยู่แล้วคง
ไม่ต้องรอให้ถึงวัน ‘เมลเบิร์นคัพ’ หรอกกระมัง

เมลเบิร์นคัพ 
ศึก (พนัน) ม้าแข่งแห่งชาติ
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คลิก
story : แบดบอย

วันเมลเบิร์นคัพท่ีออสเตรเลีย นอกจากธุรกิจ คนดัง แฟช่ัน การใส่หมวก 
มันยังเป็นเหมือนวันเล่นพนันแห่งชาติ ผู้คนจะรอดูม้าแข่ง และแทง(พนัน)ม้า 

โชคท่ีเพ่ิงกลับจากซิดนีย์เล่าให้ฟังว่า “พวกพ่ีๆ หลายคนท่ีไม่เล่นพนัน เค้าก็แทงม้านะ เค้า
บอกว่าถ้าไม่เล่นจะคุยกับคนอ่ืนไม่รู้เร่ือง ผมกลัวตกเทรนด์ก็เอากับเค้านิดนึง ... พอผ่านวันน้ัน
ไปแล้วทุกอย่างก็ปกติ ไม่เห็นมีใครสนใจแทงม้าอีกเลย”

แข่งม้า แทง(พนัน)ม้า มันสนุกตรงไหน มันเป็นเร่ืองของไฮโซ คนรุ่นเก่า วัยรุ่นอย่างพวก
เราไม่เคยสน แต่ฟังโชคแล้วอยากรู้ ต้องลองไปเหยียบสนามจริงดู แต่จะไปดูท่ีไหนล่ะ?

กรุงเทพฯ มีสนามม้า 2 ท่ี  ท่ีแรกช่ือ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เรียกกันว่า สนามม้านางเล้ิงหรือสนามไทย  อีกท่ี สนามราชกรีฑาสโมสร หรือสนาม
หร่ัง  จะมีแข่งทุกวันอาทิตย์สลับกันระหว่างสองสนาม  แต่ถ้าตรงกับวันพระหรือวันสำาคัญทาง
ศาสนาอาจเล่ือนไปจัดวันเสาร์

สนามม้าเหมือนทามแมชชีน บรรยากาศมันดูเก่าๆ ตัวตึก ท่ีน่ัง ท่ีรับพนัน วิธีเล่น(พนัน) 
ต๋ัวพนัน ร้านขายของกิน ทุกอย่าง  มองรอบๆ ไม่เห็นใครดูไฮโซ มีแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อ หาคนรุ่นเดียว
กับผมไม่ได้เลย ผู้หญิงก็แทบไม่มี แต่พอม้าว่ิง ท้ังอายุท้ังเพศหายหมด ทุกคนตะโกนเชียร์กัน
มันส์มาก 

ได้เล่น ได้เชียร์ ได้ลุ้น ก็สนุกดี แต่สู้เตะบอลไม่ได้ แล้วก็..มีการพนันมันมักจะมีการโกง 
โกงม้า-ล้มม้าน่าจะทำาง่าย ไม่รู้ม้าแข่งเมืองไทยมีล้มกันบ้างไหม คิดแล้ว..ไปสนามบอลดีกว่า

แข่งม้า-แทง(พนัน)ม้า มันเหมือนกีฬาย้อนยุค-พนันย้อนยุค คนออสซ่ีเค้าคงสนุกกับการ
ย้อนยุค วันเมลเบิร์นคัพถึงกลายเป็นเทศกาลใหญ่ ได้สนุกกันปีละหน คงไม่ทำาให้ใครติดพนันได้
ม๊ัง

สนามม้า
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พลังบวกส่งเสียงเพียงกัมปนาท
ต้านพนันอุบาทว์ให้ขวัญหาย
ชีวิตเราเอาคืนมาขอท้าทาย

ด้วยมั่นหมายรวมพลังสร้างสังคม

tunn game 13 for print.indd   24 3/28/59 BE   11:55 PM


