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คุยกันก่อน

เม่ือชีวิตคือการเลือก ทุกการเลือกมีเดิมพัน และการเก็งกำาไรเกิดได้ในทุกความ
ผันผวน ย่ิงเส่ียงมากผลตอบแทนย่ิงสูง โลกของการพนันจึงขยายตัวทุกทิศทาง
ทุกภาคส่วน ท้ังในโลกออนไลน์ท่ีเทคโนโลยีก้าวไกลมาก ท้ังในวิถีชีวิตแบบบ้านๆ 
ท่ีต้องหมุนตามโลกและยังอยู่กับรากทางสังคมวัฒนธรรมเดิม

ทันเกมฉบับน้ีเปิดฉากด้วย Blockchain เทคโนโลยีเปล่ียนโลกพนัน? บอกเล่าเร่ือง
ของเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบใหม่ ช่ือว่า บล็อกเชน (Blockchain) ซ่ึงเร่ิมแรกถูกสร้าง
ข้ึนเพ่ือรองรับบิทคอยน์ (Bitcoin) เงินดิจิตอลแรกท่ีเป็นอิสระจากรัฐและธนาคารกลาง  
บล็อกเชนสร้างเครือข่ายท่ีให้สมาชิกตรวจสอบในระบบกระจายอำานาจและโปร่งใส ทำาให้
บิทคอยน์ใช้ได้ท้ังในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ ด้วยมูลค่าท่ีพุ่งทยานเร็วและผันผวนมาก
ทำาให้บิทคอยน์และเงินดิจิตอลสกุลอ่ืนๆ ท่ีเกิดทีหลังกลายเป็นสินค้าใหม่มาแรง ดึงดูด
นักเก็งกำาไร เว็บไซต์การพนันออนไลน์ต่างๆ เข้ามาใช้บล็อกเชนมากข้ึน เทคโนโลยีน้ี 
จึงอาจเป็นพลังดึงดูดนักพนันหน้าใหม่เข้าสู่เว็บพนันออนไลน์อย่างไร้ขีดจำากัดก็เป็นได้

เร่ืองเด่นในฉบับ รณรงค์หยุดพนัน แต่ไม่พูดเร่ืองพนัน กล่าวถึงการรณรงค์หยุดพนัน 
ในชุมชนต่างๆ 10 จังหวัด และสรุปจาก 50 กรณีเด่น ว่าการรณรงค์หยุดพนันสามารถ
รณรงค์แบบกว้างเพ่ือสร้างกระแสการต่ืนตัว และแบบลึกผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนติดพนัน โดยยกเร่ืองราวการเลิก
เล่นหวยอันน่าต่ืนเต้นของ “พ่ีเสนาะ” ท่ีเข้าร่วมโครงการ “๙ สู่ชีวิตพอเพียง” มาบอกเล่า  
ต่อด้วยสัมภาษณ์พิเศษพ่ีกิตและพ่ีเหมียวใน ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์ : สร้างสรรค์ละคร
หรรษา ปลูกต้นกล้าห่างไกลการพนัน ด้วยการนำาการ์ตูน “หนูน้อยแก้มแดง” มาทำาเป็น
ละคร เร่ิมจากละครหุ่นก่อนนำาไปสู่ละครคน เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึกต่อต้านการพนันให้กับ
เด็กอนุบาล และได้รับความช่ืนชอบจากเด็กๆ มาก

บทความ ผิดก็ไม่ใช่ ถูกก็ไม่เชิง: เยาวชนถูกจับกุมด้วยคดีพนัน ช้ีให้เราเห็นว่า 
มีเยาวชนจำานวนมากถูกจับกุมด้วยคดีพนัน ด้วยความไม่รู้ว่าอะไรบ้างท่ีเป็นการพนัน 
และอย่างไรบ้างท่ีผิดกฎหมาย แม้แต่ครอบครัวของเยาวชนก็ขาดความรู้และความ
เข้าใจ ขณะท่ีมุมนักอ่านได้นำา 21 เกมเดิมพันอัจฉริยะ ซ่ึงเป็นหนังเก่ามาเล่าให้ฟังใหม่ 
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีฉายภาพสองด้านของการพนันว่า ด้านหน่ึงหวือหวา รุ่งโรจน์ แต่อีกด้าน
มืดมน ด้วยการหักหลังและความรุนแรงอยู่เสมอ ส่วน สัญญาณอันตรายจากภัยพนัน 
เป็นบทสำารวจ “ใจ” ตนเองว่าติดพนันแล้วหรือยัง และถ้าติดแล้วควรจะทำาอย่างไร 
ปิดท้ายด้วย เสน่หา...การพนัน บอกกับเราว่า ถ้าติดการพนันเข้าแล้ว ไม่ง่ายเลยท่ี “ใจ” 
จะเป็นอิสระจากการพนัน การย้ังคิดต้ังแต่ต้นจึงสำาคัญมาก
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สรรหามาเล่า
อิกดราซิล

คนท่ีติดตามข่าวสารในโลกเทคโนโลยีและโลกการเงิน  คงไม่มีใครไม่รู้จัก บิทคอยน์ 
(Bitcoin) สกุลเงินท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน เฉกเช่นสกุลเงิน
ต่างๆ ท่ีเรารู้จักกัน  

แต่ท่ีแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครก็คือ บิทคอยน์เป็น ‘เงินเสมือนจริง’ (virtual currency) 
ท่ีอาศัยระบบการเข้ารหัสทางดิจิตอล (Cryptography) เพ่ือควบคุมการโยกย้ายถ่ายโอน  แทนท่ี
จะต้องพ่ึงหน่วยงานกลาง (เช่นรัฐบาลเจ้าของสกุลเงินน้ันๆ) ในการรับรองความถูกต้องของการ
ใช้จ่ายเงินเหมือนสกุลเงินท่ัวไป

แต่ก็ไม่ได้แปลว่า บิทคอยน์จะไร้การควบคุม เน่ืองด้วยเทคโนโลยี บล๊อกเชน (Blockchain) 
ท่ีถูกใช้เป็นพ้ืนฐานของเงินดิจิตอล  ได้ถูกออกแบบให้มีการแจกจ่ายอำานาจในการตรวจสอบแก่
ผู้ใช้งานระบบ

เราอาจเปรียบบิทคอยน์เป็น บัญชีธนาคารบัญชีหน่ึง ทุกๆ คนท่ีใช้จ่ายบิทคอยน์จะถือสมุด
บุ๊กแบงค์ตัวจริงของบิทคอยน์ (ร่วมกัน) สมุดบุ๊กแบงค์น้ีจะอัพเดทตัวเองทุกคร้ังท่ีมีการใช้จ่าย 
บิทคอยน์ ไม่ว่าจากใคร เม่ือไหร่ และจากท่ีใดในโลก! ทุกๆ คนท่ีถือบิทคอยน์จะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการทำาธุรกรรมท้ังหมดได้พร้อมๆ กัน  และไม่มีใครคนใดคนหน่ึงสามารถแก้ไขข้อมูลของ
สมุดบุ๊กแบงค์ของบิทคอยน์ท่ีถูกจารึกเอาไว้ในบล๊อกเชน

หลายฝ่ายจึงเช่ือกันว่า บล๊อกเชน เป็นระบบการจัดการข้อมูลท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยาก
ต่อการปลอมแปลงแก้ไขข้อมูล และมีความปลอดภัยสูงเพียงพอจะรองรับการเกิดข้ึนของเงินตรา
แห่งอนาคต ซ่ึงเจ้าบิทคอยน์และเหล่าพลพรรคเงินดิจิตอลสกุลต่างๆ ก็คือ ‘หัวหอก’ สำาคัญ 
ท่ีจะทำาให้ชาวโลกรู้จักและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีบล๊อกเชนมากย่ิงข้ึน
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เทคโนโลยีเปล่ียนโลกพนัน ?
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แนวคิดเร่ือง ‘เงินดิจิตอล’ กำาลังอยู่ในช่วงท่ีต้องพิสูจน์ตัวเอง
บิทคอยน์ถือกำาเนิดข้ึนในปี 2009 ด้วยราคาท่ีจับต้องได้ ประมาณ 10 เซ็นต์ต่อ 1 บิทคอยน์  

และได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง โดยเดือนธันวาคม ปี 2017 ราคาของบิทคอยน์ข้ึนสูงสุดแตะ 
19,891 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ 1 บิทคอยน์  

แต่ราคาก็มีความผันผวนอยู่มาก เช่นในช่วงเดือนมกราคม 2018 หลังจากเฟซบุ๊กประกาศ
ระงับการโฆษณาเก่ียวกับบิทคอยน์ ราคาของบิทคอยน์ได้ตกลงมาแตะท่ีราคาต่ำากว่า 9,000 
ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 บิทคอยน์  และคาดการณ์กันว่าราคาจะยังคงผันผวนอย่างต่อเน่ือง จนสร้าง
ความกังวลว่า การเก็งกำาไรบิทคอยน์อาจจะเป็นฟองสบู่ลูกใหม่ท่ีจะระเบิดใส่โลกการเงิน และ
อาจทำาให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตามมา

ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจในบิทคอยน์  บางประเทศ เช่น บังคลาเทศ โบลิเวีย เอกวาดอร์ 
ไอซ์แลนด์ เวียดนาม และเกาหลีใต้ เลือกท่ีจะแบนการซ้ือขายบิทคอยน์ไปเลย  ขณะท่ีจีน 
แม้จะไม่ถึงข้ันแบน แต่ก็ไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินข้องเก่ียวกับบิทคอยน์  ในทางตรงข้าม 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย ยอมรับให้มีการใช้บิทคอยน์ในการทำา
ธุรกรรมได้ดังสกุลเงินท่ัวไป พร้อมกับมีมาตรการควบคุมเพ่ือรับมือกับอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึน
ผ่านการซ้ือขายเงินดิจิตอล

ท่ีน่าสนใจ คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร ยอมรับสถานะของเงินดิจิตอล
ว่ามีมูลค่าและสามารถนำาไปใช้เล่นการพนันได้ ถึงขนาดว่า ผู้ท่ีจะขอใบอนุญาตจัดการพนัน 
สามารถจ่ายค่าใบอนุญาตได้ด้วยบิทคอยน์

โลกพนันบนบล๊อกเชน
บิทคอยน์ปรากฏตัวข้ึนในโลกแห่งการพนันออนไลน์ในฐานะ วิธีการจ่ายเงินพนัน (method 

of payment) ท่ีเว็บไซต์พนันออนไลน์เพ่ิมเติมทางเลือกในการจ่ายเงินให้แก่นักพนัน  เม่ือเร่ิม
เป็นท่ีนิยม บริษัทผู้ผลิตซอฟแวร์เกมพนันต่างๆ ให้แก่เว็บไซต์พนัน จึงเร่ิมพัฒนาเกมพนันท่ี
รองรับบิทคอยน์ข้ึน แต่ก็ยังเป็นเกมท่ีอยู่ในเว็บไซต์พนันออนไลน์ท่ัวไป จนกระท่ังล่าสุดได้มี 
เว็บไซต์พนันออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนบนเทคโนโลยีบล๊อกเชน (Blockchain gambling websites) 
เพ่ือรองรับการพนันด้วยเงินดิจิตอลเป็นการเฉพาะ เช่น Satoshi Dice, Edgeless Casino และ 
Virtue Poker เป็นต้น 

บล๊อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีฐานข้อมูล
รูปแบบใหม่ท่ีนอกจากจะใช้เป็นระบบพ้ืนฐานของเงิน
ดิจิตอลต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นบิทคอยน์ (Bitcoin) 
อีเธอร์เลียม (Ethereum)  ริปเพิล (Ripple)  
ไลท์คอยน์ (Litecoin)  ฯลฯ  ยังถูกนำาไปใช้กับ
ฐานข้อมูลท่ีต้องการความโปร่งใส แก้ไขไม่ได้ และ
ปลอดภัยสูง เช่น การทำาสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบการจัดการสินค้า ระบบการสำารองข้อมูลย้อน
หลังท่ีไม่ต้องการให้ข้อมูลในอดีตถูกแก้ไข เป็นต้น
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3 จุดเด่นและทิศทางสำาคัญท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมา

1. นักพนันสบายใจ ไม่ต้องแสดงตัวตน
การพนันบนเทคโนโลยีบล๊อกเชน ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟแวร์มาติด

ต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเปิดบัญชีกับเว็บไซต์พนัน ไม่เหมือนการพนันออนไลน์ท่ัวๆ ไป  
เพียงคุณมีบิทคอยน์ คุณก็สามารถเล่นพนันได้ทันที โดยการวางเดิมพันด้วยบิทคอยน์ในเว็บไซต์

เม่ือไม่ต้องแสดงตัวตน (Anonymity) คนท่ีไม่อยากให้ใครรู้ตัวตนก็จะตัดสินใจเร่ิมเล่นพนัน
ได้ง่าย  เทคโนโลยีน้ีอาจส่งผลให้มีนักพนันออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน  ย่ิงกว่าน้ัน การเล่นพนันด้วย
บิทคอยน์ยังอาจทำาให้นักพนันใช้เงินกับการพนันมากข้ึน เช่นเดียวกับการแลกชิพ
ในคาสิโน เพราะการไม่ได้เปรียบเทียบเงินพนันกับเงินท่ีใช้ในชีวิตประจำา
วัน ทำาให้นักพนันไม่ค่อยตระหนักถึงมูลค่าจริงของเงินท่ีใช้ไปกับ
การพนัน

2. การเข้าถึงข้อมูล ทลายความกลัว ‘การโกง’
บล๊อกเชน มีพ้ืนฐานอยู่บนการเปิดเผยข้อมูล

ต่อสาธารณะ (Transparency) กิจกรรมใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนบนบล๊อกเชนจะดำารงอยู่อย่างน้ัน ปรากฏ
ต่อทุกคน (ท่ีมีความรู้ทางเทคนิคเพียงพอจะ
เข้าไปตรวจสอบ) และไม่สามารถแก้ไข ลบ
ท้ิง หรือดัดแปลงได้  ดังน้ัน เว็บไซต์พนันท่ี
พัฒนาข้ึนบนบล๊อกเชนจึงมีลักษณะโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  นักพนันสามารถเข้าถึงข้อมูล 
เช่นตรวจสอบประวัติผลพนัน ประวัติการโอน
เงินได้-เสียจากการพนัน ฯลฯ  ซ่ึงบิทคอยน์ก็ทำา
งานบนบล๊อกเชนเช่นเดียวกันกับเว็บไซต์พนัน

สำาหรับคนท่ีไม่ไว้ใจในเว็บไซต์พนันออนไลน์ 
กลัวถูกโกง กลัวถูกแฮ็คหรือโจรกรรมบัญชี ไม่กล้า
เปิดบัญชี ฯลฯ เพราะรู้ว่าโปรแกรมและโค๊ดต่างๆ ท่ีใช้
ในเว็บไซต์พนันมีเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์เท่าน้ันท่ีเข้าถึงได้ 
เว็บไซต์พนันบนบล๊อกเชนจะทำาให้คนเหล่าน้ีคลายความกังวลใจ
และก้าวเข้าสู่การเป็นนักพนันหน้าใหม่ในโลกแห่งการพนันออนไลน์
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3. ระบบสัญญาอัจฉริยะ ไม่ต้องการ ‘เจ้ามือ’
โลกพนันบนบล๊อกเชน ไม่จำาเป็นต้องมีคนกลาง ผู้จัด หรือเจ้ามือ  นักพนันสามารถพนัน

กันเองแบบตัวต่อตัว (peer-to-peer) โดยใช้ระบบสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract)  ซ่ึงก็คือ
ชุดโปรแกรมท่ีเขียนข้ึน กำาหนดว่าจะพนันกันอย่างไร มีเง่ือนไขแบบใด อัตราได้-เสียเท่าไหร่ 
ฯลฯ  พอสัญญาน้ีถูกส่งเข้าสู่บล๊อกเชนจะไม่มีใครสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาได้  และเม่ือ
ผลพนันปรากฏ  เงินได้-เสียในอัตราท่ีกำาหนดไว้จะถูกโอนถ่ายในทันทีตามชุดคำาส่ังของสัญญา 

ด้วยเทคนิคน้ี นักพนันทุกคนสามารถส่งสัญญา (การพนัน) ของตัวเองเข้าสู่ระบบบล๊อกเชน
เพ่ือให้นักพนันคนอ่ืนมาเล่นพนันกับตนเองโดยตรง  ไม่ต้องมีเว็บไซต์พนันหรือเจ้ามือ

(แบบด้ังเดิม) ทำาให้การพนันบนโลกออนไลน์ไม่จำากัดอยู่เพียงเว็บไซต์รับ
แทงพนันอีกต่อไป

การพนันจริงในโลกเสมือนจริง
เป็นภาพท่ีเราเห็นกันจนชินตาว่า การพนันต้อง

เกิดข้ึนผ่านคนกลาง ผู้จัด หรือเจ้ามือ ท่ีจะการันตี 
ว่า เงินจากคนเสียพนันจะถูกส่งไปให้แก่คนได้
พนันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีการเบ้ียวหรือ
เล่นไม่ซ่ือ  ต่อมาเม่ือการพนันก้าวเข้าสู่โลก
อินเตอร์เน็ต  การพนันออนไลน์ก็เป็นเพียง
การ ‘จำาลอง’ บ่อนการพนันไปไว้ในเว็บไซต์  
ซ่ึงยังต้องการผู้จัดตัวจริง ผู้เล่นตัวจริง ใช้เงิน
จริงๆ ในการเล่นพนัน  กิจกรรมการพนันท่ี
เกิดข้ึนเป็นเพียงข้อมูลท่ีถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์ 
เหมือนข้อมูลดิจิตอลท่ัวๆ ไป และเป็นท่ีทราบ

กันดีว่า ‘ของจำาลอง’ ไม่มีวันจะเป็นของจริงไป
ได้ 

แต่ภาพจำาเหล่าน้ีกำาลังจะเปล่ียนไป การ
เข้ามาของเทคโนโลยีบล๊อกเชนกำาลังเปล่ียนให้โลก

อินเตอร์เน็ตกลายเป็นพ้ืนท่ีของ ‘การพนันจริง’ ในโลก
เสมือนจริงท่ีเป็นเอกเทศน์ อยู่ได้โดยตัวมันเอง 
บล็อกเชนคือพ้ืนท่ีท่ีการพนันจะเกิดข้ึนจริง ดำารงอยู่แบบน้ัน 

และไม่อาจเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ เงินตราท่ีโอนถ่ายกันในบล๊อกเชนก็เป็น
เสมือนเงินตราจริง มีมูลค่าในตัวมันเองจริงๆ บทบาทของนักพนัน ธุรกิจเว็บไซต์พนัน ภาครัฐ

และหน่วยงานท่ีกำากับดูแลกิจกรรมเหล่าน้ี จะต้องเปล่ียนแปลงไปเช่นกัน ส่วนจะมากหรือน้อย
แค่ไหนเป็นเร่ืองท่ีต้องตามดูกันในระยะยาว
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รณรงค์หยุดพนัน
แต่ไม่พูดเร่ืองพนัน

เรื่องเด่นในฉบับ 
ลุงป๊อบ

ด้วยเหตุท่ีการพนันเป็นส่ิงท่ีมีความเย้ายวน  มีรางวัลล่อใจ  มีการลุ้นท่ีกระตุ้นให้
สนุกสนานต่ืนเต้น  และมีความเพลิดเพลินจากการได้สังสรรค์กับเพ่ือน  จึงเป็นทางท่ี
น่าเลือกของคนท่ีช่ืนชอบด้านน้ี  แต่ก็อย่างท่ีรู้ๆ กันว่า  หากเล่นพนันเพียงแค่ขำาๆ ซ้ือ
ความสนุกแค่ช่ัวคร้ังช่ัวยาม ก็คงไม่เป็นไร  แต่หากเล่นแบบหวังได้เงินจริงๆ จังๆ อาจ
นำาความเสียหายมาได้ ... กลายเป็นถูกการพนันเล่น ไม่ใช่เล่นการพนัน 

ส่ิงหน่ึงท่ีน่าสังเกตคือ คนท่ีเลือกสายน้ีมักจะไม่ค่อยคิดถึง “โอกาสในการเสียพนัน”   
พวกเขามักจะมองว่ามีโอกาสจะชนะพนันมากเกินกว่าท่ีเป็นจริง  และมักจะไม่เคยคิดถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะมีตามมาว่า “ฉันจะเป็นคนท่ีเสียพนันจนต้องเอาทรัพย์สินหรือของมี
ค่าไปจำานำา หรือต้องไปกระทำาความผิดอ่ืนๆ”  ถามว่า “จริงๆ แล้วเขารู้ไหมว่าการเล่น
พนันอาจนำามาซ่ึงความเสียหาย?”  คำาตอบคือ “รู้!”  แต่เขาไม่คิดว่า “คนๆ น้ันจะเป็น
เขา” จินตนาการของเขา ณ ขณะน้ันยังไปไม่ถึง 

“หยุดพนันเถอะ อย่าเล่นเลย 
มันไม่ดี”  ถามจริงว่าพูดอย่าง
น้ีมีใครเช่ือไหม?

บอกตามตรง “ไม่ได้ผลหรอก! 
รับรองไม่มีใครเช่ือ!”

น้ีคือโจทย์ท่ีสลับซับซ้อนของ
การรณรงค์หยุดการพนัน
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รณรงค์หยุดพนัน
แต่ไม่พูดเร่ืองพนัน

หากเราคาดหวังว่า เพียงแค่การรณรงค์ด้วยคำาพูด ภาพและเสียง ท่ียิงสู่ผู้คนด้วย
ความถ่ีมากๆ จะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรมของเขาได้ 
มันอาจจะใช่ สำาหรับคนท่ีมีฐานความเช่ือเช่นน้ันอยู่แล้ว เขาอาจจะกลายเป็นพวกเราได้
ไม่ยาก  แต่สำาหรับคนท่ีคิดต่าง คิดในอีกทางหน่ึง เขามักจะมีแรงต่อต้านต่อการรณรงค์
ส่ือสารท่ีพยายามไปบอกเขา  เราจึงต้องหาทางอ่ืนท่ีหลีกเล่ียงการไป “หักดิบ” ความคิด
ความเช่ือของผู้คน  แต่ต้อง “ค่อยๆ รุน” ให้เขาเปล่ียนใจมาเห็นคล้อยตามกับเรา

การรณรงค์คือการช่วยสร้างกระแสให้เกิดความสนใจและต่ืนตัว  แต่การสร้างการ
เรียนรู้จะเป็นส่ิงทะลุทะลวงไปสู่การเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ... หากว่าเราทำา
สำาเร็จ

น้ีคือการต้องทำางานรณรงค์หยุดพนัน 2 ระดับ  ในเชิงกว้างเราต้องสร้างการรณรงค์
ให้เกิดการรับรู้  ในเชิงลึกเราต้องสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง

การเรียนรู้สำาคัญกว่า
การรณรงค์

ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้เกิดการ
ย้ังคิดไตร่ตรอง?
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ด้วยความรักความผูกพันท่ีคนไทยมีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9  และในห้วงยามของความโศกเศร้า

คร้ังใหญ่ท่ีสุดของปวงชนชาวไทย  เป็นช่วงเวลาท่ีคนไทยอยาก
กระทำาทุกอย่างท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์  นำา
มาสู่การพัฒนาโครงการรณรงค์ท่ีช่ือว่า “๙สู่ชีวิตพอเพียง”  เพ่ือ

ชักชวนให้คนไทยใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเพ่ือถวายเป็นปฏิบัติบูชาต่อในหลวงรัชกาลท่ี 9  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว
ใช้ชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเล่ียงอบายมุข โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพนัน   

องค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย 
หน่ึง ชุดความรู้เก่ียวกับการดำาเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 5 หัวเร่ือง คือ หลีกเล่ียงอบายมุข (เน้นท่ีตัวการพนัน) - สุขกับบัญชี
ครัวเรือน - เตือนตนให้เป็นนักผลิต - หม่ันเก็บออมอยู่เป็นนิจ - ติดอาวุธความคิดเป็น
ประจำา

สอง ทีมสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยอาศัยหน่วยสร้างการเรียนรู้ครอบครัว ซ่ึงเป็น
เครือข่ายท่ีทำางานกับกลุ่มเป้าหมายครอบครัวในจังหวัดต่างๆ 10 จังหวัด กระจายตัวอยู่
ท่ัวทุกภาค  และสร้างการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Learning – PL) ให้ผู้เข้าร่วมได้ “ระเบิดจากข้างใน” จากการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ชีวิต ร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เติมเต็มด้วยแนวคิดจากทีม
วิทยากรและส่ือประกอบต่างๆ แล้วสนับสนุนให้นำาบทเรียนท่ีได้จากเวทีการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตครอบครัว

ด้วยความเช่ือท่ีว่า คนไทยรักและศรัทธาต่อในหลวงรัชกาลท่ี 9  ฉะน้ัน หากชวนกัน
ทำาเร่ืองดีๆ ใดๆ ถวายให้ในหลวง  คนไทยจะทำา  และเช่ือว่าการมีกระบวนการเสริมแรง
พฤติกรรม ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมเรียนรู้ และมีคณะทำางานคอยติดตามให้กำาลังใจใน
พ้ืนท่ี  สองอย่างน้ีถือเป็นปัจจัยความสำาเร็จท่ีสำาคัญ

“๙สู่ชีวิตพอเพียง” : บทเรียนการ
รณรงค์หยุดพนันด้วยศรัทธา 

กระบวนการเรียนรู้ และการรณรงค์
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พ่ีเสนาะเล่าว่า  ตัวเองช่ืนชอบการเล่นหวยเป็นชีวิตจิตใจ  เล่นต่อเน่ืองมานานนับ
สิบปี  จากการแทงหวยทีละนิดๆ  กลายเป็นนักเล่นหวยมือเติบท่ีแทงงวดละนับพันไป
ถึงหม่ืน  เม่ือพ่ีเสนาะเล่นแรงขนาดน้ีผลกระทบจึงมีตามมา  ลูกๆ เร่ิมเอ่ยปากตักเตือน  
สามีเร่ิมมีปฏิกิริยา  และพ่ีเสนาะก็ “ทราบแล้ว แต่ไม่เปล่ียน”  

เหตุการณ์เดินทางมาจนถึงจุดท่ีสามีของพ่ีเสนาะอดรนทนไม่ได้ต่อพฤติกรรมการ
เล่นหวยจนเลยเถิดของพ่ีเสนาะ ผู้เป็นแม่ของบ้าน เป็นศูนย์กลางลมหายใจของครอบครัว 
และเอ่ยปากย่ืนคำาขาดว่า “หากเหนาะยังเล่นหวยมากขนาดน้ี พ่ีขอหย่า!”

สถานการณ์ลุกลามจนคณะทำางานโครงการ “๙สู่ชีวิตพอเพียง” เห็นว่า น่าเป็นห่วง 
จึงขอเข้าไปห้ามทัพ  แยกพ่ีเสนาะออกมาจากท่ีบ้าน  หยุดสามีให้อยู่ ณ ท่ีเดิม  และ
ชักชวนให้ท้ังสองได้ใคร่ครวญไตร่ตรอง  เวลาผ่านไปไม่ก่ีวัน  ความรักความผูกพันท่ี
สามีภรรยามีต่อกันก็ทำางาน  พ่ีเสนาะตกลงปลงใจประกาศเลิกเล่นหวยต่อหน้าสามี  ผล
ตอบรับคือ พ่ีเสนาะเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าและรอยย้ิมท่ีมีความสุขว่า “เขาบอกว่าเหมือนได้
ภรรยาคนใหม่เลย” และยังได้ของแถมจากสามีอีกว่า “เม่ือเหนาะยอมเลิกเล่นหวย พ่ีก็จะ
ยอมเลิกด่ืมเหล้า” น่ีคือความสุขสองเด้งท่ีครอบครัวได้รับ

น้ีคือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก มีการรณรงค์ในพ้ืนท่ี มีคณะทำางานไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และมีกระบวนการติดตามผลในชุมชน  ถึงวันน้ีพ่ีเสนาะคือคน
ต้นแบบของโครงการผู้เปล่ียนตนเองจากผู้เล่นพนันมาเป็นผู้ร่วมรณรงค์หยุดพนัน 

ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9  ด้วยองค์ประกอบของ
โครงการท่ีสมเหตุสมผล  จึงทำาให้โครงการ “๙สู่ชีวิตพอเพียง” สำาเร็จเป็นท่ีน่าพอใจใน
ระดับหน่ึง  และน่าจะเป็นตัวอย่างของการรณรงค์หยุดพนันท่ีพูดเร่ืองหยุดพนันน้อยมาก  
แต่สร้างการเปล่ียนแปลงได้จริง

จากการเก็บเก่ียวเร่ืองราวของบุคคลท่ี
เข้าร่วมโครงการ 50 กรณีท่ีโดดเด่นจากคณะ
ทำางาน 10 จังหวัด พบผลลัพธ์ท่ีน่าสนใจใน 2 
ลักษณะ 

ลักษณะท่ีหน่ึง สำาหรับครอบครัวท่ีไม่ได้มีชีวิตเก่ียวข้องกับการเล่นพนันอยู่แล้ว 
จำานวนไม่น้อยจะปวารณาตัวใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมากข้ึน พ่ึงตนเองให้มากพ่ึงตลาดให้น้อย 
อะไรท่ีปลูกกินเองหรือทำาเองได้ก็ลงมือทำาอะไรท่ีไม่จำาเป็นต้องซ้ือหาก็ลดการใช้จ่ายลง

ลักษณะท่ีสอง สำาหรับครอบครัวท่ีเคยมีปัญหาการเข้าไปข้องเก่ียวกับการพนัน  โดย
เฉพาะอย่างย่ิง “หวยใต้ดิน” ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่มากของชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ท่ีมักมี
อาการ “ติดหวย” ต้องซ้ือหวยเป็นประจำาแทบทุกงวด และหลายรายซ้ือคร้ังละมากๆ นำา
มาสู่การเบียดเบียนเงินทองของครอบครัวท่ีควรถูกนำาไปใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆ ท่ีสำาคัญกว่า 
กลับละลายหายไปกับการซ้ือหวยอย่างทุ่มเทความหวัง ท้ังๆ ท่ีมีความหวังได้เพียงน้อยนิด 
เท่าน้ัน

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ คือ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

กับชีวิตและครอบครัว

เร่ืองเล่าของ “พ่ีเสนาะ” แม่บ้านคนหน่ึงท่ีเข้าร่วม
โครงการ น่าจะเป็นตัวอย่างท่ีดี  
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สัมภาษณ์พิเศษ
CGS Team

ทันเกมฉบับน้ีจะพาผู้อ่านไปพูดคุยกับลูกพ่อขุน หน่ึงเมล็ดพันธ์ุจากกลุ่มละครรณรงค์ 
นายสุกฤต อ่องชาติ หรือ พ่ีกิต ซึมซับกิจกรรมละครต้ังแต่เรียน ม.4 ทำาให้เลือก
เรียนคณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน และอีกหน่ึงเมล็ดพันธ์ุจากร้ัวพ่อขุน นางสาว
บุปผชาติ ตรีพล หรือ พ่ีเหมียว เรียนรู้ชีวิตจนค้นพบฝันระหว่างเรียนสาขาส่ือสาร
มวลชน คณะมนุษยศาสตร์ 

ท้ังสองร่วมกิจกรรมเล่นละครรณรงค์ต้ังแต่สมัยเรียนอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และ
ต่อมาได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานละคร งานศิลป์ การแสดง กิจกรรม และกระบวนการ เพ่ือ
สนับสนุนการขับเคล่ือนรณรงค์ทางสังคม ในนาม “ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์”

ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์ทำาอะไร?

พ่ีกิต : ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์มีหน้าท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานรณรงค์ของเครือข่ายโดยใช้
ละครเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร เน่ืองจากผมโตมาจากกิจกรรมละครรณรงค์ ผมเช่ือว่าละครมันใช้ได้
ผลจริงๆ มันเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงให้คนได้จริงๆ ผมกับเหมียวจึงเข้ามาทำางาน
ตรงน้ี 

เราทำากลุ่มละครแบบเฉพาะกิจ ช่วยตอบโจทย์การสนับสนุนงานรณรงค์ของเครือข่ายเป็น
เร่ืองๆ นักแสดงท่ีมาร่วมกับเราก็เป็นพ่ีๆ น้องๆ ท่ีทำางานในสายรณรงค์ร่วมกัน

สร้างสรรค์ละครหรรษา
ปลูกต้นกล้าห่างไกลพนัน

ทีมเฉพาะกิจ
เธียเตอร์
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แล้วมารวมตัวกันได้ยังไง?

พ่ีกิต :  ตอนผมอยู่ ม.4 มีพ่ีๆ กลุ่มละครรณรงค์มาจัดกิจกรรมละครเร่ท่ีโรงเรียน แล้วดึงน้องๆ 
จากโรงเรียนต่างๆ มาเป็นเครือข่าย ผมเป็นหน่ึงในน้ัน มันบ่มเพาะและมีส่วนทำาให้ผมตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน พอเรียนจบมหาวิทยาลัยผมไปทำางานบริษัทเอกชน 
ทำาได้สักระยะก็ออกมาทำางานเป็นนักแสดงอิสระ จนพ่ีอ๋ัน (นายชูวิทย์ จันทรส) ชวนให้มาทำางาน
รณรงค์ ผมกับเหมียวเลยต้ังกลุ่มละครด้วยกัน
พ่ีเหมียว :  ส่วนเหมียวตอนเรียนมหาวิทยาลัย เหมียวเคยทำางานหลายอย่าง เช่น พนักงานเสิร์ฟ 
เป็นพริตต้ี เป็นเอ็มซี จนกระท่ังมีโอกาสไปทำางานค่าย ได้ทำางานกับเด็กๆ เหมียวชอบมาก 
เพราะเป็นการทำางานท่ีได้พัฒนาศักยภาพตัวเองในหลายๆ ด้าน ก็เลยพลิกมาทำาตรงน้ี 
พอออกมาทำาตรงน้ีแล้ว รู้สึกว่าได้เจองานใหม่ๆ มีโจทย์ใหม่ๆ ท้าทายให้ได้แก้ จึงรู้สึกสนุก และ
มันไปหล่อเล้ียงจิตใจ รู้สึกว่าได้อะไรมากกว่าการทำางาน แม้จะมีรายได้ลดลงแต่มีความสุขมาก

รายได้น้อย แต่มีความสุขมาก ?

พ่ีเหมียว : ค่ะ งานท่ีเคยทำาเม่ือก่อน เหมียวได้รายได้เยอะพอสมควร แต่มาทำาตรงน้ีรายได้ก็ 
ลดลงไปมาก ต้องใช้เงินเก็บของตัวเอง ก็มีช็อตนิดหน่อย แต่ถ้าเรารู้จักบริหารเงิน โดยการเก็บ
ก่อนใช้ มีน้อยก็ใช้น้อย ก็อยู่ได้นะคะ
พ่ีกิต :  ผมคิดเสมอว่างานท่ีทำายังไงก็ต้องได้ผลตอบแทน คนท่ีใช้ชีวิตไม่เหมือนกับพวกเรา บวก
ลบคูณหารเร่ืองเงินแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้ม แต่ผมมองว่าเงินเป็นแค่ผลพลอยได้ ผลตอบแทน
จริงๆ คือส่ิงท่ีเราทำา 

เราไปอบรมละครเพ่ือให้เด็กเอาไปใช้รณรงค์ มันคือการทำาให้เด็กได้รู้จักผลกระทบ ผู้คนท่ี
ได้ดูละครรู้ว่าตอนน้ีสังคมเกิดปัญหาอะไร สุดท้ายแล้วส่ิงท่ีเขาได้รับสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอด
สำาหรับชีวิตเขาได้ ผมคิดว่าตรงน้ีคือผลตอบแทนท่ีได้ มันสำาคัญกว่าเงินท่ีได้กลับมาครับ
พ่ีเหมียว : ใช่ค่ะ เหมียวกับกิตคิดแบบน้ี ถึงมาทำางานรณรงค์ด้วยกัน

เร่ิมทำางานรณรงค์หยุดพนันตอนไหน ทำายังไง?

พ่ีเหมียว : เรารู้จักกันและได้ทำาละครรณรงค์ด้วยกันมาประมาณ 8 ปีแล้ว   
และเม่ือ 4 ปีก่อน พ่ีๆ ให้มาช่วยทำาละครรณรงค์เร่ืองงดเหล้า เราก็ชวน

น้องๆ ท่ีรู้จักมาช่วยกันทำา กิตเป็นคนทำาบท เหมียวเป็นคนดูภาพ 
ต่อมาเราเร่ิมทำาเป็นโครงการ ช่วยสนับสนุนงานของพ่ีๆ 
เครือข่ายงดเหล้า แล้วก็มาช่วยงานพ่ีๆ เครือข่ายหยุด

พนัน เช่นประเด็น “เกิน 80 บาท 
ไม่ซ้ือ” เราช่วยคิดเร่ืองการ
แสดงท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
แล้วก็ช่วยอบรมการทำา road 

show ให้น้องๆ เด็กรุ่นใหม่
ไม่พนัน
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การป้องกันก็คือการทำาให้เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ การทำาให้เด็ก
ประเมินผลได้ว่า ถ้าเล่นแล้วอาจจะเสียหรืออาจจะได้ก็ไม่รู้ 

มันเป็นความเสี่ยง

แล้วละครรณรงค์หยุดพนันกับเด็กอนุบาล

พ่ีเหมียว :  กลางปีท่ีแล้วพ่ีป๊อบ (นายธนากร คมกฤส) ท่ีมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ชวนเรามาทำา
ละครกับเด็กเล็ก เหมียวสนใจมาก เม่ือก่อนเหมียวเคยทำาละครกับเด็กปฐมวัย แต่เป็นประเด็น
อ่ืน เหมียวรู้ว่าละครเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ดีมากกับเด็กอนุบาล เพราะมันสอดคล้องกับการเรียนรู้
ของเด็กและความชอบของเด็กด้วยค่ะ
พ่ีกิต :  ตอนน้ันผมกับเหมียวเห็นท่ีเครือข่ายมีหนังสือนิทานชุด “พลังจิตใต้สำานึก หนูน้อยใจ 
เข้มแข็ง ไม่เอาพนัน” พออ่านแล้วเราว่ามันใช้ได้ เราเลยตัดสินใจเลือกเอาเร่ือง หนูน้อยแก้มแดง 
มาทำาเป็นละคร เพราะมันมีองค์ประกอบครบ คือ มีตัวละครหลักเป็นวัยใกล้เคียงกับกลุ่มเป้า
หมายท่ีเราไปแสดง ทำาให้เด็กมีความสนใจและเอาใจช่วยตัวละคร ซ่ึงตัวละครหลักมีภารกิจ 
ท่ีจะต้องนำาขนมไปให้คุณยาย ขนมจึงเป็นของมีค่าท่ีต้องรักษา แล้วก็มีเน้ือหาท่ีทำาให้เด็กเห็นถึง
การสูญเสียจากการเล่นพนันถึง 3 ครั้ง  มันเป็นเรื่องราวที่สามารถนำามาต่อยอดเป็นละคร 
ที่มีเนื้อหาให้เด็กได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง ฝึกปฏิเสธการเล่นพนันโดยใช้เหตุผลวิเคราะห์
ผลดีผลเสียจากการกระทำาของตนเอง

มันไม่เร็วไปหรือ ทำางานรณรงค์เพ่ือให้เด็กอนุบาลวิเคราะห์ผลดีผลเสียจากการเล่นพนัน 

พ่ีกิต : มีพ่ีหลายคนถามผมแบบน้ีเลย ทำางานรณรงค์เร่ืองพนันกับเด็กเล็ก ไปทำาอะไร ผมตอบ
ว่าทำาละคร พ่ีก็ถามว่ามันจะได้ผลเหรอ หลายคนมองว่าการทำางานกับเด็กเล็กเป็นเร่ืองง่ายๆ 
ไม่น่าสนใจ ผมอยากบอกว่า ใช่ครับรูปแบบมันง่าย ทำางานกับเด็กเล็กต้องทำาให้ง่ายๆ เข้าไว้
ก่อน  แต่เน้ือหาข้างในมันยาก มันละเอียดอ่อนมากนะครับ
พ่ีเหมียว : เหมียวยืนยันว่าไม่เร็วเกินไปค่ะ อันท่ีจริงมันเป็นช่วงอายุท่ีเหมาะสม การทำาตอนน้ี
เป็นกิจกรรมเชิงรุกก่อนท่ีจะเกิดพฤติกรรม มันเป็นการส่ังสม มันเป็นการฝังชิพให้กับเด็ก และจะ
ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต ถ้าทำาหลังจากน้ีอาจจะสายเกินไปค่ะ
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ทำาให้ง่ายๆ เพ่ือฝังชิพให้เด็ก เป็นยังไง?

พ่ีเหมียว : เราเลือกใช้นิทานเร่ืองเดียว แต่ทำา 2 รอบ โดยเปล่ียนเคร่ืองมือในการนำาเสนอ คร้ัง
แรกเราเล่นละครหุ่นให้เด็กดู โดยนำาเสนอเร่ืองราวไปตามหนังสือนิทาน ซ่ึงเด็กจะยังไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจของตัวละคร รูปแบบกิจกรรมเร่ิมจากกิจกรรมก่อนนำาเข้า 15 นาที การแสดง 20 
นาที และเกมท้ายละคร 15 นาที 
พ่ีกิต : ตอนละครจบ เราจะมีกิจกรรมเกมท่ีเช่ือมโยงกับละครเพ่ือทบทวนให้เด็กจำาได้ เช่นให้ดู
ว่าตัวละครไหนคู่กับอุปกรณ์อะไร จบแล้วเราก็มอบหนังสือนิทานให้เด็กๆ ห้องละ 10 เล่ม พร้อม
กับคู่มือคุณครู เพ่ือให้คุณครูนำาไปทำากิจกรรมต่อเน่ือง เอาหนังสือนิทานไปเล่าให้เด็กฟัง  และก็
มีส่ือรณรงค์ให้เด็กๆ เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่แปะท่ีบ้าน
พ่ีเหมียว : คร้ังท่ีสองเราเปล่ียนเป็นละครคนแสดง เด็กจะได้มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วย เช่นตอนท่ี
พ่ีตุ๊กแกชวนเล่นทายใบไม้แลกกับขนมไข่ ตัวละครหนูน้อยแก้มแดงจะถามเด็กๆ ว่า “เพ่ือนๆ 
ช่วยแก้มแดงตัดสินใจหน่อยว่าแก้มแดงจะเล่นทายใบไม้กับพ่ีตุ๊กแกหรือว่าไม่เล่น” เด็กส่วนใหญ่
จะตอบว่าไม่เล่น เราจะเห็นเลยว่าเด็กรู้ว่าถ้าเล่นพนันจะต้องเสียแน่นอน เด็กๆ จะพยายามบอก
ตัวละครว่าไม่เล่นๆ ต่อให้หลอกล่ออย่างไรก็ไม่เล่น 

เสียงตอบรับจากคุณครูเป็นอย่างไรบ้าง?

พ่ีเหมียว : คุณครูบอกว่าเด็กๆ ชอบนิทานหนูน้อยแก้มแดงมาก ขอให้ครูอ่านให้ฟังทุกวันเลย 
พ่ีกิต : ต้องอธิบายก่อนนะครับว่า เรามีความต้ังใจต้ังแต่แรกว่าจะให้หนังสือนิทานเป็นพระเอก 
กิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กอยากอ่านหนังสือนิทานท่ีมีเน้ือหาเร่ืองพนัน การท่ี
เด็กๆ สนใจหนังสือนิทาน ขอให้คุณครูอ่านหนังสือนิทานให้ฟัง แปลว่า “สาร” (message) หรือ
เร่ืองราวท่ีเราอยากส่ือถึงเด็ก ได้ลงไปถึงตัวเด็กมากข้ึนแล้ว 
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“คิดว่าเดิมพันตีไก่เป็นการพนันบ่”
“บ่ครับ” นายดี (นามสมมติ) เยาวชนผู้รักการชนไก่และรักไก่ชนของเขามาก ตอบคำาถาม
ทันทีโดยไม่ต้องหยุดคิด 

ในมุมมองของนายดี “การเดิมพันไก่ชนไม่ใช่การพนัน” อีกท้ังนายดีไม่เคยรู้เลยว่า 
แม้สนามชนไก่ท่ีนายดีไปเป็นประจำาจะได้รับอนุญาตให้มีการพนันชนไก่ถูกกฎหมาย 
แต่กฎหมายการพนัน มาตรา 7 กำาหนดไว้ชัดเจนว่า ใบอนุญาต (ให้มีการพนัน) ทุกฉบับต้อง
กำาหนดห้ามบุคคลอายุต่ำากว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วย น่ันแปลว่า 
การเดิมพันหรือการเล่นการพนันของนายดีในสนามชนไก่เป็นเร่ืองผิดกฎหมาย

คำาตอบท่ีช้ีให้เห็นความเข้าใจไม่ถูกต้องของนายดี สะท้อนภาพความลักล่ันต่อมิติการรับรู้ 
เร่ืองการพนันของเยาวชน ทำาให้เห็นช่องโหว่ต่อมุมมองเร่ืองการพนันท่ีสังคมไทยจะต้องหัน
กลับมาทบทวนว่า เราจะสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการพนันท้ังมิติกฎหมายและมิติสังคม
วัฒนธรรมเพ่ือให้เยาวชนรับรู้และตระหนักถึงผลท่ีจะตามมาของการพนันได้อย่างไร

โครงการวิจัย “วิถีพนันวัยใส: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับกุมด้วยคดีการพนันใน
ภาคอีสาน” พบว่า การรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการพนันของเยาวชนมีความหลากหลาย 
เยาวชนส่วนใหญ่ทราบและเห็นว่าการพนันเป็นส่ิงผิดกฎหมาย แต่บางคนมองว่าการเล่นพนัน
บางประเภทไม่ใช่เร่ืองผิด แม้จะผิดกฎหมาย เป็นเพียงการเล่นพนันเพ่ือความสนุกสนานและ
บางคร้ังก็ได้เงินเล็กๆ น้อยๆ การเล่นพนันไม่เป็นปัญหาถ้าไม่ได้ติดการพนัน ส่วนการถูกจับด้วย
คดีการพนันถือว่าเป็นความซวยหรือความโชคร้าย

เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  
ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ และ กนกวรรณ มะโนรมย์

ผิดก็ไม่ใช่
ถูกก็ไม่เชิง

เยาวชนถูกจับกุม
ด้วยคดีพนัน
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ในมิติสังคมวัฒนธรรม เยาวชนส่วนใหญ่ถูกห้อมล้อมด้วยความเช่ือท่ีว่า การเล่นการพนัน
ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย การเล่นพนันเล็กๆ น้อยๆ ใช้เงินไม่มาก เป็นการเล่นเพ่ือเข้าสังคม เพ่ือความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผู้ปกครองก็ไม่ได้ห้ามปราม และบางคนขอเงินผู้ปกครองไปเล่นการพนัน
ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น

• แม่ของนายอีจะคอยตักเตือนลูกไม่ให้ทำาส่ิงผิดกฎหมาย เช่นพูดว่า “บักหล่าอย่าไปเฮ็ด
 แนวบ่ดีเด้อ” (ลูก อย่าไปทำาส่ิงท่ีไม่ดีนะ) แต่กลับอนุญาตให้ลูกเล่นการพนัน เม่ือลูก
 ขอเงินไปเล่นพนันไฮโลในหมู่บ้านแม่ก็ให้เงิน แม่นายอีคิดว่า ให้เงินลูกเล่นพนันดีกว่า
 ปล่อยให้ไปเกเรหรือทำาส่ิงไม่ดี และลูกจะ “เล่นพอเป็นหมู่เขาในงานศพ ถ้าเล่นเงิน
 หมดก็จะเลิก ไม่มาขอเงินไปเล่นอีก” 

จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีเยาวชนส่วนใหญ่มองว่า การเล่นการพนันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน ถ้าไม่ติดการพนัน การเล่นการพนันเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินกับ
เพ่ือนเป็นคร้ังคราวถือเป็นเร่ืองปกติ ดังคำากล่าวของเยาวชนบางคน ตัวอย่างเช่น

• “เวลาว่าง คิดสนุกอยากเล่น ก็จะชวนกันกับเพ่ือนเล่นการพนันตรงเถียงนาเป็นประจำา”
  นายซี (นามสมมติ)
• “เล่นเอาม่วน ได้เงินก็มาแบ่งกันกินคือเก่า” นายเอฟ (นามสมมติ)
• “ไผได้เงินหลายก็มาซ้ือสู่หมู่กิน เพราะกินอยู่นำากันอยู่แล้ว” นายจี (นามสมมติ)

การพนัน
ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย

การถูกจับกุม

ด้วยคดีพนัน
ของเยาวชน

เยาวชนหลายคนเห็นว่า การถูกจับด้วยคดีพนันเป็นความซวยหรือความโชคร้ายของตน 
เพราะไม่เคยคิดว่าการเล่นพนันหรือการอยู่ในวงพนันจะทำาให้ตนเองถูกจับกุมด้วยข้อหา “เล่น
การพนัน” โดยเฉพาะเยาวชนท่ีเพ่ิงเล่นการพนันคร้ังแรกๆ หรือไม่ได้เล่นการพนันเลย
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กรณีท่ี 1 ย่ามใจ แม่ให้ท้าย
เน่ืองจากละแวกบ้านของเยาวชนมีวงไพ่ วงไฮโล มักจะเล่นตามป่า ใต้ต้นไม้ ย้ายสถานท่ี

เล่นการพนันไปเร่ือยๆ ในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่เล่นการพนันกันเป็นประจำา และไม่เคยมีใครถูกตำารวจ
จับกุมด้วยคดีพนัน ทำาให้เยาวชนรู้สึกย่ามใจ เล่นการพนันกับเพ่ือนบ่อยๆ ท่ีน่าสนใจ เม่ือ
เยาวชนถูกจับกุม ท้ังตัวเยาวชนและผู้ปกครองไม่รู้สึกว่าการเล่นพนันเป็นความผิด ตัวอย่างเช่น

• นายยู (นามสมมติ) เล่าว่า “ตอนถูกจับ แม่ไม่ได้ตกใจอะไร แต่ สูน(โกรธ)” แม่บอก
 ตำารวจว่า “ลูกบอกว่า ‘เล่นม่วนๆ กินเหล้ากับเขาซ่ือๆ เงินเล่นก็บ่มี’ ท่ีหมู่บ้านก็มีเล่น
 ตามงานบุญ งานปีใหม่เขาก็ปล่อยกันบ้าง”

กรณีท่ี 2 ดูเพลินไปหน่อย
เยาวชนท่ีเข้าไปดูคนเล่นการพนัน (หรืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการเล่นการพนัน) เพ่ือความ

เพลิดเพลินโดยไม่ได้เล่นการพนัน มักจะไม่ระแวดระวังเม่ือตำารวจเข้าทำาการจับกุมคนเล่นการ
พนัน เพราะม่ันใจว่าตนไม่ได้กระทำาความผิด แต่เม่ือถูกจับกุมแล้วก็กลายเป็น “ผู้กระทำาความ
ผิด” ทันที ตัวอย่างเช่น

• นางสาวโอ (นามสมมติ) ถูกจับกุมตอนไปน่ังดูผู้ใหญ่เล่นการพนัน เล่าว่า “ไปน่ังเบ่ิง
 ขะเจ้าบ่ทันได้เล่นตำารวจก็มา เขาเห็นน่ังหัวจุ้มกันเขากะเข้ามาจับ”
• นายคิว (นามสมมติ) ถูกจับกุมตอนเข้าไปดูมวยในช่วงท่ีผู้ใหญ่กำาลังเล่นพนันมวยตู้ 
 กล่าวว่า “บ่จักว่าเขาสิจับ ก็พากันยืนเบ่ิง เขาก็เลยจับไป”  

กรณีท่ี 3 ผู้ใหญ่พาซวย
เยาวชนกลุ่มน้ีไม่ได้มีเจตนาท่ีจะเล่นการพนันหรือเข้าไปยุ่งเก่ียวกับวงพนัน เพียงแต่เข้าไปหา 

หรือเก่ียวข้องกับคนท่ีกำาลังเล่นการพนัน ตัวอย่างเช่น
• นางสาวแอล (นามสมมติ) ปกติเป็นคนไม่เล่นการพนัน วันเกิดเหตุแอลไปหาแม่
 (ท่ีกำาลังเล่นไพ่) เพ่ือจะขอเงินไปกินเน้ือย่างกับเพ่ือน จึงถูกตำารวจจับกุมพร้อมกับแม่ 
 และ “ตอนน้ีแม่ก็ยังเล่นอยู่ แต่ไม่ไปบ่อยเหมือนเม่ือก่อน” 
• นายเจ (นามสมมติ) ไม่เคยเล่นการพนันทุกชนิด วันเกิดเหตุเจน่ังอยู่กับป้าในวงไพ่
 เพราะอยากกินขนมกล้วยแขก จึงถูกจับกุมพร้อมกับป้า เจบอกว่า “ต่อไปจะบ่เข้าไป
 ใกล้วงไพ่” พ่อของเจเคยเตือนและส่ังห้ามว่า “อย่าไปใกล้เขา ยามเขาเล่นไพ่ เวลา
 เจ้านาย (ตำารวจ) มา ถึงจะบ่ได้เล่น แต่อยู่ในรัศมีวงไพ่ เขาก็จับไปหมด”
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ขณะท่ีมิติกฎหมายกำาหนดห้ามบุคคลอายุตำา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่น
การพนัน แต่มิติสังคมวัฒนธรรมมีความเช่ือว่า การเล่นพนันเล็กๆ น้อยๆ ใช้เงินไม่มาก เพ่ือเข้า
สังคม หรือเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย ถ้าไม่ได้ติดการพนัน

ข้อมูลภาคสนามช้ีว่า ความเข้าใจเก่ียวกับคำาว่า “การพนัน” มีความคลาดเคล่ือน ดังเช่น
นายดีเข้าใจว่า “การเดิมพันไก่ชนไม่ใช่การพนัน” และสถานท่ีเล่นพนันไม่กวดขันตรวจสอบหรือ
ห้ามเยาวชนเข้าไปในสถานท่ีดังกล่าว แต่ในอีกมิติหน่ึง การสนับสนุนให้เยาวชนสนใจการเล้ียง
ไก่ชนอาจถือเป็นการสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน การเล้ียงไก่ชนอาจจะทำาให้เยาวชนเป็นคนมี
วินัย อีกท้ังการชนไก่ยังเป็นภาพสะท้อนของการต่อสู้แข่งขันของลูกผู้ชาย

ความลักล่ันต่อความรู้ความเข้าใจต่อการพนันของสังคมเป็นส่ิงท่ีต้องขบคิดต่อว่า การพนัน
แบบใดท่ีไม่ได้เป็นผลเสียอย่างร้ายแรง การพนันประเภทใดท่ีเป็นการพนันต้องห้าม โดยเฉพาะ
การพนันท่ีห้ามไม่ให้เยาวชนเข้ายุ่งเก่ียวโดยเด็ดขาด และบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับ 
การจัดประเภทเหล่าน้ัน พร้อมกับบัญญัติความผิดของผู้ท่ีอนุญาตให้เด็กเข้าสถานท่ีพนันโดย 
ถือเป็นความผิดรุนแรง การสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการพนันของเยาวชนก็จะมีความชัดเจน 
และการบังคับใช้กฎหมายก็จะเกิดข้ึนได้จริง

แม้เยาวชนท่ีถูกจับกุมด้วยคดีพนันจำานวนหน่ึงจะไม่ได้เล่นการพนัน แต่การอยู่ในสถานท่ี 
เล่นพนันทำาให้เป็นการยากท่ีจะพิสูจน์ให้เจ้าหน้าท่ียอมรับได้ว่า “ไม่ได้เล่นการพนัน” เม่ือถูก
จับกุมแล้ว เยาวชนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตามข้ันตอนปกติ

เยาวชนท่ีถูกจับกุมส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัว แต่บางคนถูกส่งตัวไปสถานพินิจฯ และ
เข้าสู่กระบวนการบำาบัดฟ้ืนฟู เช่น เข้ารับการอบรม ทำากิจกรรมจิตอาสา (อาทิ การกวาดขยะ 
เป็นต้น) ฯลฯ ในระหว่างน้ีเยาวชนจะต้องไม่กระทำาผิดซำา้ และต้องรายงานตัวตามเง่ือนไขหรือ
แนวทางท่ีศาลกำาหนด เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการแล้วช่ือของเยาวชนจะถูกนำาออกจากบัญชีของผู้
ท่ีเคยต้องคดีอาญา ท่ีเรียกว่า “จำาหน่ายคดี”

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ เยาวชนคนหน่ึงไม่ได้ไปรายงานตัวตามท่ีศาลกำาหนด เม่ือรับรู้ว่าการ
เข้าสู่กระบวนการบำาบัดฟ้ืนฟูเสร็จส้ินจะทำาให้คดีถูกจำาหน่าย (ทำาให้ไม่มีประวัติว่าเคยต้องคดี) 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกเสียดายและเสียใจท่ีไม่ไปรายงานตัวต่อศาล เพราะไม่รู้ว่าจะช่วยให้คดี
ยุติตามกำาหนด” 

ผิดก็ไม่ใช่
ถูกก็ไม่เชิง

ทลายมายาคติ
สร้างมาตรการดูแลเยาวชน
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มุมนักอ่านฉบับน้ีขอพามาดูหนังเก่า “21 เกมเดิมพันอัจฉริยะ” หนังท่ีฉายให้เห็นว่า “ไม่
ว่าคุณจะฉลาดล้ำาแค่ไหน คุณก็มีโอกาสพ่ายแพ้ต่อเกมพนัน การหักหลัง และคำาโกหก”

หนังเร่ิมต้นท่ีความจำาเป็นต้องหาเงินค่าเทอมเพ่ือเรียนต่อของ เบน แคมป์เบล ในวัย 21 ปี 
ถูกอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ชักจูงเข้าสู่โลกพนัน โดยช้ีว่าการพนันเป็นวิธีการหาเงินได้ง่ายและ
รวดเร็ว และรับปากจะช่วยเร่ืองการเรียน ทำาให้เบนตัดสินใจเข้าร่วมทีมนักศึกษาระดับหัวกะทิท่ี
ใช้วิธีการ “นับแต้ม” เกมไพ่แบล๊กแจ๊คให้ชนะท่ีแต้ม 21 โดยอาจารย์ซ่ึงเป็นหัวหน้าทีมกำาหนด
กติกาว่า “ถ้าเห็นว่าเล่นแล้วจะแพ้หรือเล่นแพ้จะต้องหยุดเล่นทันที”

ช่วงแรกของหนังเต็มไปด้วยภาพ ชนะไพ่-ได้เงิน-แบ่งเงิน-ใช้เงิน และเบนมีเงินสะสม
มากข้ึนๆ แต่เบนก็ไม่ยอมหยุด (เล่นพนัน) คู่ขนานกับภาพ เบนผิดนัดเพ่ือนท่ีทำาโครงการ
วิทยาศาสตร์ด้วยกันจนกระท่ังออกปากว่ายินดีถอนช่ือออกจากโครงการ

เม่ือคาสิโนจับได้ว่ามี “ทีมนับแต้ม” ก็จัดคนเข้ามาแก้เกม การแพ้ไพ่ทำาให้เบนขาดสติ แม้
ทีมจะมีกติกาและเพ่ือนร่วมทีมจะทักท้วง เบนก็ยัง “เล่นพนันเพ่ือแก้มือ โดยหวังจะได้เงินท่ีเสีย
ไปคืนมา” หลังพ่ายในเกมพนัน เบนถูกขับออกจากทีม อาจารย์ไม่ช่วยเหลือเร่ืองการเรียน เงิน
สะสมถูกขโมย ถูกหักหลัง ถูกจับ ถูกซ้อม และโครงการ
วิทยาศาสตร์ท่ีถอนช่ือออกได้รับรางวัล โลกในมหาวิทยาลัย
พังทลายลงทันที

หนังตอกยำา้ว่า ภาพอีกด้านหน่ึงของโลกพนันคือ 
คำาโกหก การหักหลัง และความรุนแรง ด้วยการทำาให้ผู้ชม 
“สะใจ” ท่ีเบนสามารถ “เอาคืน” อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ 
และปิดฉากด้วยภาพ “เบนน่ังยังจุดเดิม แต่เขาไม่ใช่เบน 
คนเดิม” 

เบนอาจจะได้ทุนเรียนต่อหรือไม่? แต่เบนพร้อมจะโลด
แล่นในโลกพนัน

มุมนักอ่าน
P.S.

เกมเดิมพันอัจฉริยะ

ทันเกม
21

ทันเกม 
20



บทความ
สันติภาพ นันทะสาร 
และ ภาสกร คุ้มศิริ

คุณเคยเล่นการพนันไหม? การเล่นพนันในบ่อนจริงจัง ซ้ือลอตเตอร่ีแถวบ้าน เล่นไพ่
แล้วใช้ขนมเดิมพันตอนไปเข้าค่าย กิจกรรมเหล่าน้ีนับเป็นการพนันนะครับ

การพนันเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในสังคมและอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้ว หลายคนมองการพนัน
เป็นกิจกรรมสร้างความสุข ผ่อนคลาย เหมือนการด่ืมเหล้าหรือเล่มเกม โดยมองข้ามปัญหา แม้
ไม่ใช่ทุกคนท่ีกินเหล้าต้องเป็นโรคหรือทุกคนท่ีเล่นเกมจะป่วย การพนันก็เหมือนกัน ไม่ใช่ทุกคน
ท่ีเล่นการพนันแล้วจะเกิดปัญหา แต่ปัจจุบันมีงานวิจัยท่ียืนยันว่า การพนันทำาให้เกิดผลเสียหลาย
อย่าง ท้ังด้านสมอง จิตใจ และสังคม การพนันสามารถส่งผลกระทบต่อสมอง และทางการ
แพทย์จัดให้การติดพนันเป็น “โรคทางจิตเวช” 

เม่ือยังมีการเล่นพนันอยู่ และการพนันมีแนวโน้มเข้าใกล้คนรุ่นใหม่มากข้ึน เราควรรู้วิธี 
การสังเกตตัวเองและคนใกล้ตัวว่ามีปัญหาจากการพนันหรือไม่? อย่างไร? 

คนเล่นการพนัน เร่ิมแรกมักบอกว่าเล่นพนันเพ่ือเข้าสังคมหรือเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย 
แต่นานไป แทนท่ีเล่นการพนันแล้วจะมีความสุขหรือมีเพ่ือนมากข้ึน มันกลับกลายเป็นมีทุกข์และ
เสียเพ่ือนแทนได้นะครับ เราสามารถดูปัญหาจากการพนันได้หลายวิธี เช่น

• อารมณ์ความรู้สึกเวลาเล่นได้หรือเสีย เช่น ไม่ถูกหวยแล้วอารมณ์เสีย
 ดุด่าคนในครอบครัว 
• ความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเร่ิมมีปัญหา เช่น ขาดการใส่ใจ ไม่มีเวลาให้กัน
 เพราะมัวแต่ไปเล่นไพ่ 
• ทำางานแย่ลง ประสิทธิภาพการทำางานลดลง เพราะนอนดึกจากการลุ้นบอล 

ผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับคนเล่นการพนันน่ีแหละคือจุดสังเกตว่า คุณ “อาจจะ” มีปัญหาจากการ
ติดการพนันแล้ว แต่ถ้าอยากให้แน่ใจมากข้ึน คุณลองใช้ แบบประเมินปัญหาพนัน Problem 
Gambling Severity Index (PGSI) เป็นตัวช่วยได้นะครับ

ลองทำากันดู ถ้าเจอว่าคุณหรือคนใกล้ชิดเร่ิมมีความเส่ียงต่อปัญหาจากการพนันแล้ว 
สามารถโทรศัพท์คุยกับนักจิตวิทยาท่ีสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้เลยนะครับ จะคุยเร่ืองตัวเอง
หรือคุยเร่ืองเพ่ือนก็ได้ เราพร้อมรับสายตลอด 24 ช่ัวโมง ปัญหาจากการพนันแก้ไขได้ ไม่ยาก
เลย! 

สัญญาน
อันตราย
จาก
ภัยพนัน
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การใช้แบบประเมินปัญหาพนัน ให้เร่ิมด้วยคำาถามว่า “ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาคุณมี
พฤติกรรม หรือ ความรู้สึกท่ีตรงกับข้อคำาถามต่อไปน้ีหรือไม่ ขอให้คุณตอบให้ตรงกับความเป็น
จริง โดยตอบว่า ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง หรือแทบทุกคร้ัง”

1. บ่อยแค่ไหนท่ีคุณ
เล่นการพนันด้วยจำานวนเงิน
เกินกว่าท่ีคุณจะสามารถจ่ายได้

2. บ่อยแค่ไหนท่ีคุณ
ต้องเพ่ิมจำานวนเงินพนัน
เพ่ือให้ได้ความรู้สึกต่ืนเต้นเร้าใจ 
หรือ ได้ลุ้นเหมือนเดิม   
 
3. บ่อยแค่ไหนท่ีคุณ
หวนกลับไปเล่นพนันแก้มืออีกคร้ัง
เพ่ือหวังจะได้เงินท่ีเสียไปคืนมา  
  
4. บ่อยแค่ไหนท่ีคุณ
ต้องหยิบยืมเงินผู้อ่ืน
หรือขายส่ิงต่างๆ 
เพ่ือให้ได้เงินมาเล่นพนัน 
   
5. บ่อยแค่ไหนท่ีคุณ
รู้สึกว่าคุณอาจมีปัญหา
จากการเล่นพนัน 
   
6. บ่อยแค่ไหนท่ีมีคน
วิพากษ์วิจารณ์หรือบอกว่าคุณ
มีปัญหาจากการเล่นพนัน 
ซ่ึงคุณอาจคิดว่าจริงหรือไม่จริงก็ได้ 
   
7. บ่อยแค่ไหนท่ีคุณ
รู้สึกผิดกับการเล่นพนันหรือ
ผลท่ีตามมาจากการเล่นพนัน
    
8. บ่อยแค่ไหนท่ีคุณ
มีปัญหาสุขภาพ ความเครียด
หรือวิตกกังวลจากการเล่นพนัน 
   
9. บ่อยแค่ไหนท่ีการพนัน
ทำาให้คุณหรือคนในครอบครัว
เกิดปัญหาทางการเงิน

ข้อคำาถาม  

ทำาครบทุกข้อแล้ว
มารวมคะแนนกันเลยนะครับ 
คุณได้คะแนนกันเท่าไร? 

ไม่เคย     บางคร้ัง     บ่อยคร้ัง     แทบทุกคร้ัง

0    คะแนน     ไม่มีปัญหาพนัน
1-2  คะแนน     มีความเส่ียงต่ำา
3-7  คะแนน     มีความเส่ียงปานกลาง
8    คะแนนข้ึนไป  มีความเส่ียงสูง
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ไอ้เอกบอกผมมาตลอดว่า มันเล่นพนันแบบชิวๆ อยากเล่นก็เล่น อยากหยุดก็หยุด แต่
ระยะหลังผมว่ามันอาการหนัก เอาแต่ก้มหน้า ผลสอบล่าสุดก็ดำาน้ำา แต่ยังเล่นพนัน
ออนไลน์บ่อยๆ ท้ังๆ ท่ีบอกว่าจะเลิกเล่นพนันต้ังแต่เทอมท่ีแล้ว

ไอ้เอกติดใจการเล่นพนันต้ังแต่มอต้น ตอนน้ันรุ่นพ่ีชวนมันเล่นพนันบอลชุด ลงไป 50 
เช้าวันต่อมาพ่ีเอาเงินมาให้ 600 พอผมถามว่าแทงบอลอะไร มันตอบว่าไม่รู้ ผมเลยถามว่า 
“แล้วจะรู้ได้ไงว่าบอลเข้า ไม่ได้โดนตกเบ็ด” มันบอกว่า “ไม่รู้ รู้แค่ว่าได้เงิน” หลังจากวันน้ัน 
ไอ้เอกก็ตามรุ่นพ่ีไปเล่นพนันท่ีโต๊ะบอลบ่อยๆ แล้วก็ไปเองในท่ีสุด ผลก็เป็นไปตามสูตรคือ แรกๆ 
เล่นได้ ต่อมาก็ได้บ้าง-เสียบ้าง สรุปแล้วเสียมากกว่าได้

ตอนจบมอต้น ไอ้เอกย้ายบ้าน ช่วงน้ันมันหยุดเล่นพนันไปพักใหญ่ แต่ก็กลับไปเล่นพนัน
บอลอีกตอนป้าท่ีเป็นลูกน้องแม่ชวนไปเล่นท่ีโต๊ะบอลแถวบ้าน ตอนมอปลายไอ้เอกใช้เงินเล่น
พนันมากข้ึน จนเงินไม่พอใช้ โกหกแม่เพ่ือขอเงินพิเศษอยู่บ่อยๆ พอแม่จับได้และขอให้เลิก 
มันก็เลิก คือเลิกเล่นพนันบอล เลิกขาดเลยครับ เพราะมันหันไปเข้าคาสิโน หรือถ้าไม่ไปคาสิโน 
ก็เล่นคาสิโนออนไลน์

ตอนอยู่มหาวิทยาลัย ไอ้เอกชอบชวนเพ่ือนๆ เล่นพนันออนไลน์  ส่วนใหญ่เปิดบัญชีเล่นได้
สักพักก็เลิกเพราะเสียดายเงิน แต่ไอ้เอกเล่นตลอด เสียเงิน เสียการเรียน บ่นบ่อยๆ ว่า เครียด 
ปวดหัว นอนไม่หลับ แต่ไม่ยอมเลิก ใครเตือนก็ไม่ฟัง แต่หลังจากผลสอบปลายปี 1 “ดำานำา้” 
จากท่ีเคยได้เกรด 3 กว่า ตกลงมาเหลือเกรด 1 ปลายๆ เท่าน้ัน ไอ้เอกก็ประกาศว่าจะเลิก 
เล่นพนันเด็ดขาด 

ไอ้เอกพยายามเลิกเล่นพนันหลายวิธี เช่นปิดบัญชีกับคาสิโน เปล่ียนพาสเวิร์ดม่ัวๆ จะได้
เข้าไม่ถูก เปล่ียนบัญชีธนาคารเป็นแบบเบิกจากสมุดเท่าน้ันเพ่ือจะได้เอาเงินมาเล่นพนันได้ยาก 
ฯลฯ  แต่พอคาสิโนยิงโปรโมช่ันเข้ามือถือ ไอ้เอกก็ตามเข้าไปเล่นพนันทุกที  แม้แต่ตอนน้ี ตอนท่ี
บอกว่าเลิกแล้วๆ ผมก็เห็นว่า ไอ้เอกบอกว่าเครียดทีไรก็ไปจบลงด้วยการขอยืมบัญชีแฟนไปเล่น
พนันออนไลน์

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ไอ้เอกจะเลิกเสน่หาการเล่นพนันได้เม่ือไหร่ และหวังว่าเพ่ือนๆ 
จะไม่หลงเสน่ห์และเล่ห์เหล่ียมของการพนันเหมือนกับไอ้เอกนะครับ

คลิก
นีโอ

ทันเกม
23

ทันเกม 
22



เทคโนโลยีเปลี่ยนไวราวสายฟ้า
เช่นระบบเงินตราดิจิตอล

ขยายเร็วเกินกีดกันหรือบั่นทอน
โลกพนันจึงเข้าซ้อนเก็งกำาไร

โลกเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่เท่ากัน
ภาคหนึ่งนั้นชวนตะลึงถึงไหนไหน

ภาคชาวบ้านยังงงงันพนันคือสิ่งใด
ด้วยบางสิ่งเห็นเป็นวิถีไทยนันทนาการ

ทั้งส่วนยอดและส่วนฐานสังคมนี้
ต่างวิถีหากคลับคล้ายหลายสถาน

ต่างจำาเป็นมีหลักคิดวินิจฉัยปรีชาชาญ
ต่างจำาเป็นมีดวงมาลย์อันมั่นคง


