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บรรณาธิการ
ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล

หวย นับเป็นการพนันในรูปแบบถูกกฏหมายที่ภาครัฐเกือบทุกประเทศเข้าร่วม

สังฆกรรมในฐานะเจ้ามือรายใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าพี่ไทยเราเองก็นับรวมอยู่ใน

กลุ่มนี้ด้วย

ภาพการเล่นหวย ลุ้นหวยของมวลชนคนไทยจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ปกติที่

เกิดขึ้นนับตั้งแต่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกกฏหมายตั้งกองสลากอย่างเป็น

กิจลักษณะ ซึ่งแน่นอนว่าถูกจริตพี่น้องชาวไทยหนักหนา โดยเมื่อมาคล้องจองกับผล

ประโยชน์ของรัฐบาลที่ต้องการหาเงินหาทองมาจับจ่ายใช้สอยแล้ว หวยจึงกลายเป็น 

คำาตอบที่ win-win กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

สำาหรับทันเกมฉบับนี้ เราได้นำาเอาประเด็นฮ๊อตที่ว่าด้วย ‘หวยออนไลน์’ หนึ่งใน

นโยบายเอาใจประชาชนมาเป็นเรื่องเด่นของฉบับ ซึ่งทันเกมจะพาทุกท่านไปทัวร์ผ่าน

เส้นทางการถือกำาเนิดหวยของบ้านเรา โดยทิ้งประเด็นให้ผู้อ่านได้เลือกข้างกันเอาเองว่า 

คำาตอบของหวยออนไลน์ควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นนโยบายสาธารณะของชาติมาก

น้อยเพียงใด

ก็อย่างว่านะคะ ประเด็นผลประโยชน์ที่ได้จากการพนันนั้น ปัจจุบันมันกลายเป็น

เรื่องนานาจิตตังที่ต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเอง โดยคนขายก็อยากขาย คนซื้อก็อยาก

ซื้อ ส่วนคนประนามก็มีแง่มุมของเขา ดังนั้น ทันเกมจึงขอเป็นเวทีเปิดให้ต่างมุมมองได้

มาพบปะกันก็แล้วกัน 

แต่สำาหรับมุมเล็ก ๆ ของเราตรงนี้ พอเห็นสถิติที่บอกว่า โอกาสที่คนซื้อหวยจะ

เสียมากกว่าได้เกือบร้อยเท่า แค่ฟังเท่านี้แล้วก็เก็บเงินเข้ากระเป๋า เอาไปฝากแบงค์กิน

ดอกตามประสาของคนเสี่ยงน้อยจะดีกว่า 
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สรรหามาเล่า

ข่าวเด็ด-ประเด็นสำาคัญ การพนันปี 2555

เรื่องเด่นในฉบับ

หวย กว่าจะมีวันนี้ (และก่อนจะถึงวันนั้น)

เรื่องจาก ... ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ยุคหวยออนไลน์ ยุคการพนันเฟื่องฟู?

บทความ 

หนอนพนัน ภัยร้ายทำาลายสมอง

สัมภาษณ์พิเศษ

CobraK แร็พเปอร์รุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม

มุมนักอ่าน

เศรษฐกิจการพนัน

เมื่อการจัดระเบียบการพนัน 

กลายเป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศ

คลิ๊ก  

เด็กเก่งคือเด็กดี..จริงหรือ??

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำา
ข้อความใดๆไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ
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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 ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
กองบรรณาธิการ ศิริพร ยอดกมลศาสตร ์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
   ทิพากร  วิชิตาเลิศพงศ์
รูปเล่ม   1Q6
พิมพ์ที่   โรงพิมพ์เครือข่ายเดือนตุลา

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.gamblingstudy-th.org
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/gamblingstudy
สนับสนุนโดย แผนงานสนับสนุนศูนย์วิจัยปัญหาการพนัน
   สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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เรื่องตลกแห่งปีต้องยกให้ข่าว “พนันบอลไม่เป็น” ของ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล 

เหตุเกิดจากนายก อบจ.สุรินทร์ โทรศัพท์หา “เสี่ยเน” ให้ช่วยทวงหนี้ “เสี่ยหนู” ซึ่งติดหนี้

เจ้ามือพนันบอล “เสี่ยติง” หลายสิบล้านบาท แต่กลับกลายเป็นว่า มีแก๊ง 18 มงกุฎอ้างชื่อ 

เลียนเสียง จน “เสี่ยหนู” ต้องบอกว่า “ผมไม่เคยเล่นการพนันบอลและการพนันทุกชนิด” 

ข่าวแบบนี้ทำาให้เกิดข้อสงสัยว่า ทำาไมนักการเมืองท้องถิ่นถึงต้องเป็นคนกลางในการทวงหนี้

พนันบอล และวงเงินพนันบอลในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไต่ขึ้นไปถึง 7 หลักกันแล้วหรือ

ประเด็นสำาคัญแต่ไม่เป็นข่าวคือ การเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....” 

และ “ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....” โดยอ้างว่าเป็นการ

ปรับปรุงกฎหมาย (พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน เยาวชน และสังคมโดยรวม แต่ข้อเท็จจริงกลายเป็นว่า ร่าง

กฎหมายทั้งสองฉบับมีความคล้ายคลึงกันมาก เน้นเรื่องเพิ่มค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

และบทลงโทษ ไม่มีบทบัญญัติที่จะนำาไปสู่มาตรการป้องกันเยาวชน ฝ่ายบริหารมีอำานาจใน

การอนุญาตให้มีการเล่นพนันโดยง่าย กำาหนดให้หนี้พนันเป็นหนี้ที่มีผลตามกฎหมาย ฯลฯ 

หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นว่า “ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....” เป็นกฎหมายส่งเสริม

การเล่นพนันแทนที่จะควบคุม ขณะที่ “ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค 

พ.ศ. ....” เป็นกฎหมายที่มีเพื่อนายทุนแทนที่จะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ตลอดปี 2555 ข่าว “ชูวิทย์ แฉบ่อน” และ “การรณรงค์ของเครือข่าย

ไม่เอาพนัน” ได้สร้างสีสันและทำาให้สังคมกล่าวถึงปัญหาจากการพนัน

ที่มีมากกว่ามุมมองด้านศีลธรรม เช่น การขายสลากเกินราคา การ

ปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรการพนันเพราะการพนันมีผลต่อ

การพัฒนาสมอง  การตั้งหน่วยเฝ้าระวังและเยียวยาปัญหาโรคติดพนัน 

ฯลฯ

รัฐบาลก็ไม่น้อยหน้า สร้างเสียงฮือฮาด้วยการออกมาให้สัมภาษณ์ “จะเร่งเดินหน้า

โครงการจำาหน่ายหวยออนไลน์ 2 ตัว 3 ตัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน” แถมผู้

อำานวยการกองสลากยังออกมาคุยโว หวยออนไลน์จะทำารายได้ให้สำานักงานสลากฯเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2,000 ล้านบาท  หรือปีละ 24,000 ล้านบาท  และปี 2558 เมื่อเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเพิ่มยอดขายสลาก 10 เท่าตัว คือจาก 60 ล้านฉบับ เพิ่ม

เป็น 600 ล้านฉบับ คำาถามคือ เมื่อคนนำาเงินมาใช้จ่ายเรื่องการพนันเพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจสังคมจะเป็นเช่นไร

ข่าวเด็ด-ประเด็นสำาคัญ 
การพนันปี 2555
นกฮูก
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หวย
ศิริพร ยอดกมลศาสตร์

เมื่อพูดถึง “หวย” คนไทยจะนึกถึง ลอตเตอรี่ และ หวยใต้ดิน แต่จะมีสัก

กี่คนที่รู้ว่าปีหนึ่งๆมีคนไทยซื้อหวยใต้ดินและลอตเตอรี่อย่างละเกือบ 20 

ล้านคน คิดเป็นจำานวนเงินรวมกันเกือบ 2 แสนล้านบาท 

บรรยากาศหาเลขเด็ด ตีเลขหวย หวังวันนี้รวย คนถูกหวยเข้าแจ้งความ ถูกหวยแดก 

เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ทั่วไปเดือนละ 2 ครั้ง แม้คนส่วนใหญ่จะบอกว่า ต้องการเสี่ยงโชค

หรือหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน เล่นนิดๆหน่อยๆ เล่นบ้างไม่เล่นบ้าง ไม่สร้างผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิตหรือทำาให้เศรษฐกิจการเงินมีปัญหา แต่หากคนเล่นพัฒนาวงเงินในการซื้อ จาก

เงินสิบเป็นเงินร้อย พัน หมื่น หรือมากกว่านั้น เล่นจนติด การเล่นหวยอาจทำาให้สูญเสีย

เงินจำานวนมากและส่งผลกระทบต่อชีวิตและการงานโดยไม่รู้ตัว เช่นกรณีดารานักแสดงและ

พิธีกร “ตุ๊ยตุ่ยติดหวยหนัก 10 ปี กว่าจะรู้ตัว สูญเงินนับล้าน”

และที่ไม่มีใครรู้คือ มีคนเล่นหวยมากน้อยขนาดไหนที่พัฒนาวงเงินซื้อหวยเพิ่มมากขึ้นๆ 

เบียดบังเงินที่จะนำาไปใช้ในชีวิตปกติ เบียดบังเวลาที่จะไปทำากิจกรรมอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตแบบไม่รู้ตัวเฉกเช่นคุณตุ๊ยตุ่ย

ก่อนสิ้นปี 2555 รัฐบาลส่งสัญญาณชัด เร่งเดินหน้าโครงการจำาหน่ายหวยออนไลน์ 2 ตัว 

3 ตัว หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกดี เพราะจะได้ซ้ือหวย 2 ตัว 3 ตัวแบบถูกกฎหมาย สำานักงาน 

สลากฯจะมีรายได้เป็นภาษีเข้ารัฐ ดีกว่าการจ่ายเงินซื้อหวยใต้ดิน แต่อีกหลายคนเกิดคำาถาม

มากมาย ตัวอย่างเช่น

• เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสำานักงานสลากฯจะมาจากไหน 

• “คนจนเล่นหวย” จำานวนมากจะจนลงใช่หรือไม่ 

• รัฐมีนโยบายและมาตรการอะไรในการป้องกันเด็กและเยาวชน 

  รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมา..แน่ๆ

กว่าจะมีวันนี้ 
(และก่อนจะถึงวันนั้น)
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ลอตเตอรี่

ลอตเตอรี่ เป็นการพนันที่จัดโดยรัฐ ครอบคลุมถึงสลาก 2 ประเภท ที่ออกโดยสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากการกุศล (ต่อมาเปลี่ยนเป็น สลาก

สาธารณกุศล) 

ในโครงการ “ธรรมาภิบาลในองค์กรของรัฐ : กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย” ปี 2552  ดร.นวลน้อย 

ตรีรัตน์ รวบรวมความเป็นมาของสำานักงานสลากฯ และวิเคราะห์ให้เห็นว่า ปัญหาการขาย

ลอตเตอรี่เกินราคาเกิดจากระเบียบการจำาหน่ายแบบ “บังคับขายขาด” และการขาดระเบียบการ

จัดสรรรายได้ที่ชัดเจนเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงและแสวงหาประโยชน์ นำาเงินไปใช้

โดยหวังผลทางการเมือง

www.facebook.com/infographic.thailand

พ.ศ. 2482  รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดตั้งสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อ

แสวงหาเงินบำารุงเทศบาล 

พ.ศ. 2517 ตรา พ.ร.บ.สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหน้าที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 

และตราไว้ชัดเจนว่า เงินที่สำานักงานสลากฯได้รับจากการจำาหน่ายสลากฯ ต้องจัดสรรเป็น 3 

ส่วน 60% เป็นเงินรางวัล ไม่น้อยกว่า 28% เป็นรายได้แผ่นดิน และไม่เกิน 12% เป็นค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย 

พ.ศ. 2530 เริ่มออกสลากการกุศลตามวาระโอกาสหรือเทศกาลสำาคัญต่างๆ โดยรายได้

จากการจำาหน่าย 28% มอบให้หน่วยงานที่ทำาเรื่องขอออกสลากฯ 27.5% อีก 0.5% เป็นภาษี 

พ.ศ. 2538 รัฐบาลกำาหนดให้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลเป็นประจำา

ทุกเดือนควบคู่กัน

พ.ศ. 2544 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้สำานักงานสลากฯออก “สลากพิเศษ

โครงการหารายได้เพื่อการสาธารณประโยชน์” แทนการออกสลากการกุศลเดิม ข้อแตกต่าง

สำาคัญของการเปลี่ยนมาสู่สลากพิเศษคือ การให้อำานาจรัฐบาลเต็มที่ในการบริหารจัดการ 

สำานักงานสลากฯสามารถสั่งจ่ายเงินในส่วนนี้ได้โดยอิสระผ่านการลงนามของผู้อำานวยการหรือ

ประธานคณะกรรมการบริหารสำานักงานสลากฯ
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หวยใต้ดิน

หวย คือการพนันเสี่ยงโชคจากการเลือกตัวเลข ตัวอักษร หรือรูปภาพ ในปี 2378 รัฐให้

สัมปทานเอกชนตั้งโรงหวย ทำาให้หวยเป็นการพนันถูกกฎหมาย โดยเจ้าของโรงหวยต้องจ่ายอากร

ให้รัฐ 

ปี 2459 รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศยกเลิกอากรหวยและห้ามการเล่นทั่วประเทศ การเล่นหวย

จึงกลายเป็นผิดกฎหมาย แต่ประชาชนยังนิยมลักลอบเล่น และเมื่อรัฐบาลจัดตั้งสำานักงานสลากฯ

เพื่อออกลอตเตอรี่เป็นประจำา เจ้ามือจึงหันมาใช้เลขท้ายรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว 

เป็นตัวเลขอ้างอิงในการออกหวย  คนที่อยากรวยทางลัดสามารถเลือกเล่นหวยผิดกฎหมายหรือ 

“หวยใต้ดิน” ด้วยเงินจำานวนเท่าไหร่ก็ได้ เล่นเลขไหนก็ได้ เล่นได้หลายรูปแบบ คู่ขนานกับหวยถูก

กฎหมายหรือ “ลอตเตอรี่” ซึ่งกำาหนดราคาคงที่และมีตัวเลขจำากัดจำานวน 

การเติบโตของหวยใต้ดิน ส่งผลให้เกิดวงจรคอรัปชั่นและเครือข่ายความสัมพันธ์กับการเมือง 

ทั้งการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ในรายงาน “หวยใต้ดิน: โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง” ปี 2546 ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ 

กล่าวไว้ว่า “ไม่มีโรงพักใดในประเทศไทยที่ไม่ได้รับ ‘ส่วย’ จากเจ้ามือหวยใต้ดิน  เพราะเหตุว่า

ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยล้วนแล้วแต่มีการเล่นหวยและมีเจ้ามือหวย” และ “พลังของเจ้ามือ

หวยใต้ดิน ตำารวจ และนักการเมือง ต่างมีบทบาทอย่างสำาคัญในการสร้าง ‘ระบอบประชาธิปไตย

การพนัน’ (Casino Democracy) หรือประชาธิปไตยที่ผู้แทนมาจากการซื้อเสียง ซึ่งในปัจจุบัน

ครอบคลุมทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งผู้แทนในระดับชาติ”

ดังนั้น ในปี 2547-2549 เมื่อรัฐบาลให้ออกสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว หรือ “หวยบนดิน” จึง

ระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นไปเพื่อต่อต้านการจำาหน่ายหวยใต้ดิน เงินนอกระบบ ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 

รวมถึงเป็นช่องทางที่รัฐสามารถควบคุมการขายลอตเตอรี่เกินราคาได้ 

หวยบนดิน ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์แตกต่างจากลอตเตอรี่ เงินรางวัลมาจากรายได้จากการ

จำาหน่ายหักค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 20% ซึ่งจัดสรรเป็น ค่าตอบแทนผู้จำาหน่าย (12%) ค่าใช้

จ่ายในการจัดการของสำานักงานสลาก (4.5%) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (2%) การสื่อสารแห่ง

ประเทศไทย (1%) และภาษีการพนัน (0.5%) รายได้ส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ

จะถูกนำาเข้ากองทุนเงินรางวัล ซึ่งการอนุมัติใช้จ่ายเงินไม่ต้องผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจาก

วุฒิสภา เปิดช่องให้นักการเมืองสามารถแสวงหาประโยชน์ ฝ่ายวุฒิสภาจึงตั้งคำาถามเรื่องความ

โปร่งใส และตั้งคณะกรรมาธิการย่อยเพื่อตรวจสอบ จนนำาไปสู่การพิจารณายุติการขายหวยบนดิน

การออกสลากมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาลงวดละ 50 ล้านฉบับ และสลากสาธารณ
กุศลงวดละ 22 ล้านฉบับ นับรวมแล้วจำานวน
สลากมีมากกว่าประชากรไทย แต่ผู้คนยังต้องซื้อ
ลอตเตอรี่เกินราคา เนื่องจากสำานักงานสลากฯ
มิได้แก้ไขที่ต้นตอของปัญหา คือระบบการจัดสรร
โควต้าและการจำาหน่ายแบบ “บังคับขายขาด”

ทัน
เก

ม 
7

tunn game4.indd   7 1/23/13   11:52 PM



หวยออนไลน์

 ความพยายามแก้ไขปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคา เป็นที่มาของแนวคิดที่จะนำาระบบ

คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ หรือที่รู้จักกันในนาม “หวยออนไลน์” 

 แรกเริ่มในปี 2539 หวยออนไลน์คือการตั้งตู้ขายลอตเตอรี่ ให้ผู้ซื้อเลือกเลขท้าย 3 ตัว ส่วน

ตัวเลขข้างหน้าเครื่องจะทำาการสุ่ม บริษัท เซลลูล่าร์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด ในกลุ่ม

ล็อกซเล่ย์ เป็นผู้ชนะการประมูล ทำาหน้าที่จัดหาเครื่องจำาหน่าย 5,000 เครื่อง สัมปทาน 10 ปี 

ซึ่งต่อมาบริษัทเซลลูล่าร์ได้ร่วมทุนกับ จีเท็ค คอร์ปอเรชั่น จัดตั้งบริษัท จาโก้ จำากัด ขึ้นมารับผิด

ชอบเรื่องนี้ 

 ปีถัดมา คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า สัญญาเป็นโมฆะ เพราะเข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน 

บริษัทจาโก้อ้างว่าเกิดความเสียหาย นำาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งไต่สวน

จนถึงปี 2543 มีมติให้สำานักงานสลากฯชดใช้ค่าเสียหาย 2.5 พันล้านบาท แต่สำานักงานสลากฯ

ไม่ยอมรับผลการตัดสิน ตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อมูลไว้ชี้แจงในชั้นศาลต่อไป

 ปี 2544 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยกเลิกโครงการหวยออนไลน์เดิม เริ่มเดินหน้า

โครงการหวยออนไลน์ใหม่ และขณะที่ระบบตู้ยังไม่ได้เริ่มขาย รัฐบาลให้สำานักงานสลากฯออก

หวยบนดิน จำาหน่ายเฉพาะเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว  บริษัทล็อกซเล่ย์ จีเทค เทคโนโลยี จำากัด ได้

ทำาสัญญาจ้างบริการจำาหน่ายหวยระบบตู้ออนไลน์จำานวน 12,000 เครื่อง มูลค่าประมาณ 7 พัน

ล้านบาท ในปี 2548 ต่อมาถูกสั่งชะลอโครงการ จนถึงปี 2552 สำานักงานสลากฯเริ่มเจรจาราย

ละเอียดกับบริษัทล็อกซเล่ย์ จีเทค คาดขายหวยออนไลน์ได้ในปี 2553 

 แต่ปี 2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สั่งยกเลิกโครงการหวยออนไลน์ 3 ตัว 2 ตัว และมี

มติให้ใช้ตู้ออกสลากการกุศล (เหมือนลอตเตอรี่) ทำาให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐอาจเสีย

ค่าปรับ ทว่าในเวลาไล่เลี่ยกัน ศาลฎีกาพิพากษา “กลับคำาพิพากษาของศาลแพ่ง” ให้สำานักงาน

สลากฯไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้บริษัทจาโก้ (ซึ่งฟ้องตั้งแต่ปี 2540) 

 หวยออนไลน์ระบบ 3 ตัว 2 ตัว กลับมาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2554 และเดินหน้าเต็ม

กำาลังในช่วงท้ายปี 2555 คู่ขนานกับกระแสการคัดค้านและข้อเรียกร้องต่างๆจากภาคประชาชน 

ส่งผลให้สำานักงานสลากฯต้องแสดงท่าทีสนใจปัญหา ประกาศเตรียมประสานกรมสุขภาพจิต จัด

ตั้งศูนย์บำาบัดผู้ติดการพนันหวย
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สิ่งที่ต้องคิดก่อนจะมีหวยออนไลน์

 แม้คนประมาณ 50% ยินดีที่จะมีหวยออนไลน์ แต่คนจำานวนไม่น้อยยังกังวลต่อปัญหาที่จะ

ตามมา สิ่งที่สำานักงานสลากฯควรดำาเนินการก่อนเปิดให้บริการหวยออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 

 ปกป้อง เด็กและเยาวชน ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อ-ขายทุกขั้นตอน หาก

ละเมิดต้องลงโทษบทหนัก 

 คุ้มครอง ผู้บริโภค กำาหนดให้ใช้บัตรประจำาตัวประชาชน(หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ)ในการ

ซื้อและรับรางวัล ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเอาเปรียบ ซื้อหวยเกินราคา ถูกหวยแล้วจะโดน

ขโมย หรือกระดาษที่พิมพ์ลบเลือนอาจจะขึ้นเงินไม่ได้ และจะทำาให้การปกป้องเด็กและเยาวชน

ทำาได้ง่าย ตั้งเครื่องไม่ให้ขายผู้มีอายุตำากว่าเกณฑ์ได้ทันที

 ป้องกัน ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม ห้ามสนับสนุนการขายเกินขอบเขต เช่น 

กำาหนดพื้นที่ขาย ให้จำาหน่ายได้เฉพาะ ณ จุดขาย (points of sale) ห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อสาธารณะ ห้ามนำาระบบและหรือเครื่องมือในการจำาหน่ายไปใช้ในธุรกรรมชนิดอื่น ห้าม

นำาข้อมูลของผู้ซื้อไปใช้ในกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการซื้อและรับรางวัล ฯลฯ 

 บริหารอย่างมืออาชีพ ผู้ขายต้องมีวุฒิบัตร ผ่านการอบรมเรื่องวิธีการขาย  การดูแลรักษา

เครื่อง การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีระบบขัดข้อง  จริยธรรมในอาชีพ  เงื่อนไขในการดำาเนิน

การ และบทลงโทษ รวมถึงต้องให้ผู้ได้รับสัมปทานเครื่องและผู้ขายแสดงใบอนุญาตในพื้นที่เปิด

เผย ตรวจสอบง่าย และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารแบบโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาล 

ต้องเปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินการ มีการประเมินผล ชี้แจงต่อสาธารณะ รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน ให้สถาบันวิชาการและภาคประชาสังคมเป็นเจ้าภาพในการศึกษาเรื่องผลกระทบ

และการนำาข้อคิดเห็นไปสู่การปรับปรุงการดำาเนินงานทุกปี

  มีมาตรฐานสากล ต้องเริ่มตั้งแต่ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นตามหลักสากล แยกฝ่ายกำาหนด

นโยบาย (Regulator) ออกจากตัวผู้ดำาเนินการค้าสลาก (Player) เช่น ตั้งสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับลอตเตอรี่ หรือแยกส่วนการบริหารสลากออกเป็นหน่วยงานพิเศษ เพื่อความ

โปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการดำาเนินการ รวมถึงควรนำากำาไรมาจัดตั้งกองทุนอิสระ 

อุดหนุนให้ภาคประชาสังคมเป็นผู้มีบทบาทหลักในการบริหาร ทำาหน้าที่สนับสนุนหน่วยเฝ้า

ระวัง/ตรวจสอบ หน่วยบำาบัดรักษาผู้ติดพนัน และภาคประชาสังคมที่ทำางานด้านสังคม 
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ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
ผู้อำานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์) 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การนำาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดิน ในสมัยรัฐบาลทักษิณ 

ชินวัตร ช่วงปี 2546-2549 ถูกมองจากนักวิชาการว่า นโยบายนี้

นักการเมืองมีความคาดหวังทั้งในแง่รายได้และผลพวงทางการเมือง

 ในแง่รายได้ หากพิจารณามูลค่าของหวยใต้ดินเปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

และสลากเพื่อการกุศล ระหว่างปี 2547-49 ซึ่งผู้เขียนนำาเสนอไว้ในงานวิจัย “สลากกิน

แบ่ง : โครงสร้างอำานาจและผลประโยชน์ของใคร” จะเห็นขนาดและการเติบโตของหวย

บนดินที่ทำาให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น ตัวเลขรายได้เย้ายวนใจถือเป็นคำาตอบได้เป็นอย่างดีว่า

ทำาไมรัฐบาลปัจจุบันจึงต้องการออกหวยออนไลน์

2547   2548  2549

มูลค่าของหวยบนดิน

เปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากเพื่อการกุศล
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32,640

38,558

48,604

สลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากพิเศษ

หวยบนดิน 3 และ 2 ตัว

ยุคหวยออนไลน ์
ยุคการพนันเฟื่องฟู?
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 ด้านผลพวงทางการเมือง นโยบายนำาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดิน มีผลทำาให้กลุ่มทุน-ผู้มีอิทธิพล

ที่ทำาธุรกิจหวยใต้ดินถูกอำานาจรัฐจัดการไปด้วย โดยกลุ่มทุน-ผู้มีอิทธิพลจำานวนหนึ่งที่ถูกดึงมา

เป็นพวกพ้องของนักการเมืองฝ่ายรัฐ สามารถประกอบธุรกิจนี้ต่อไปได้ แต่จะต้องเป็นฐานเสียง

สนับสนุนทางการเมืองให้รัฐบาล ส่วนกลุ่มทุน-ผู้มีอิทธิพลที่ไม่ยอมจำานนมาเป็นพวกพ้องด้วย

นักการเมืองฝ่ายรัฐ ก็จะถูกกฎหมายเล่นงานฐานเป็นเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลแล้วแต่กรณีไป 

 มองจากอีกด้านหนึ่ง นโยบายหวยออนไลน์ เป็นผลผลิตมาจากการเติบโตของโลกาภิวัตน์

ด้านทุนนิยมการพนัน (Globalization in Casino Capitalism) หวยออนไลน์จึงเป็นส่วนผสมที่

ลงตัวระหว่างความต้องการ การตอบสนองความต้องที่สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่  

โดยมีรัฐบาล-นักธุรกิจ-นักการเมือง เป็นกลไกสำาคัญในการผลักดัน/สนับสนุนให้มีหวยออนไลน์

เกิดขึ้น เพราะรัฐบาลมีความต้องการที่จะขยายรายได้จากธุรกิจการพนันให้มีขนาดเพิ่มขึ้น 

 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศจะให้มีการออกหวยออนไลน์

 แต่คำาถามคือ รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีเป้าหมายและวิธีการในการออกหวยออนไลน์อย่างไร ??

 แม้ข้อเท็จจริงจะบ่งชี้ว่า ประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับประเทศอื่นๆในแง่ที่ว่า 

 1. นโยบายของรัฐบาลต้องการหารายได้จากธุรกิจการพนันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 

 2. ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังยากจน จึงเสี่ยงโชคเพื่อหาโอกาสรำารวยจากการซื้อหวย

 หรือสลาก และ 

 3. มีการกระตุ้นของสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดการบริโภคของนักเล่นการพนันหรือการสร้างอุปสงค์

 ในตลาดขึ้น ทั้งโดยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ

 ลักษณะร่วมกันของคนไทยและเอเชียทั้งสามประการ เป็นกลไกสำาคัญทำาให้ธุรกิจการพนัน

เติบโตอย่างรวดเร็ว  และเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประเทศต่างๆมักจะสนับสนุนการให้มีธุรกิจการพนัน

ถูกกฎหมายเพื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

 ข้ออ้างของรัฐบาลที่ว่า การออกหวยออนไลน์จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำาคัญ คือทำาให้ธุรกิจ

หวยใต้ดินมีขนาดลดลง และช่วยแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ไม่น่าจะเป็น

คำาตอบจริง เพราะหวยใต้ดินมีลักษณะพิเศษกว่าการพนันประเภทอื่นในแง่ที่ว่า  แม้ธุรกรรมจะ

เกี่ยวข้องกับตัวเงินโดยตรง แต่หวยใต้ดินยังสอดแทรกมิติทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย ส่วนประเด็นที่ว่า 

หวยออนไลน์ไม่ได้ช่วยให้ราคาสลากถูกลงนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่า โครงสร้างการตลาดอยู่คนละส่วน

กัน ปัญหาสลากเกินราคา เกิดจากโครงสร้างการจัดจำาหน่ายและรูปแบบการกระจายสลากที่ยังคง

ไม่ถูกแก้ไข ยังคงเป็นระบบเดิมที่ยึดระบบโควต้าเป็นหลัก 

 ในทางกลับกัน นโยบายหวยออนไลน์ของรัฐบาลแสดงให้เห็นชัดถึงเป้าหมายที่จะสร้างอุปสงค์

ต่อธุรกิจการพนันให้ขยายตัวมากขึ้น และถ้ารัฐมีแนวทางการขายหวยออนไลน์ผ่านร้านสะดวกซื้อ 

หวยออนไลน์จะกลายเป็นกลไกสำาคัญในการกระตุ้นการเล่นพนันของประชาชนอย่างไม่จำากัด และ

อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาหลายด้าน เช่น ทำาให้การเล่นพนันขยายตัว ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม ผลทางจิตวิทยา การเปลี่ยนพฤติกรรม ฯลฯ 

 และที่สำาคัญ จะเป็นกังวลอย่างยิ่ง หากรัฐยังขาดระบบการจัดการที่ดี และขาดมาตรการเฝ้า

ระวังที่ดีพอ เด็กและเยาวชนจะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าสู่วงจรพนันตั้งแต่เยาว์วัย และโอกาสติด

พนันเพิ่มมากขึ้น
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หนอนพนัน

ภัยร้าย
ทำาลายสมอง

การพนันเป็นสาเหตุสำาคัญหน่ึงของปัญหาอาชญากรรม จากสถิติการ 

กระทำาความผิดของเยาชนท่ีมีไม่ต่ำากว่า 5 หม่ืนรายต่อปี แม้มีเพียง 1-2  

พันรายเท่านั้นที่สาเหตุของการกระทำาความผิดมาจากการพนัน ซึ่ง

ถือว่ามีไม่มาก แต่ผลทางอ้อมที่มาจากปัญหาการพนันก็มีไม่น้อย 

เช่น การทำาร้ายร่างกาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการการฆ่าตัวตาย 

ฯลฯ

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองอธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “โลก

ปัจจุบันคือระบบสังคมวัตถุนิยม บรรดาผู้ใหญ่มักมองว่าการพนันเป็นเรื่องธรรมดา ตรงนี้

จึงเป็นช่องว่างที่ส่งเสริมให้เยาวชนยิ่งติดการพนันง่ายขึ้น เช่น ในเว็บไซต์ เกมส์ออนไลน์ 

แทบทุกเว็บมักมีการตั้งกระทู้ขายอาวุธที่ใช้ในการเล่นเกมส์ และในขณะนี้มีการต่อยอดที่

ล้วนนำา(เด็กและเยาวชน)ไปสู่การติดการพนันทั้งนั้น”  

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
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การพนันทำาลายสมอง ส่งผลต่อระบบคิดและพฤติกรรมตลอดชีวิต

 ในเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน นายแพทย์ประเสริฐ 

ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ให้ข้อมูลว่า องค์การอนามัยโลกกำาหนด

ให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling 

หรือ โรคติดพนัน อาการคือ แม้ผู้เล่นการพนันจะมีความทุกข์จากการเล่นพนัน แต่ก็หยุดไม่ได้ 

ยังคงต้องเล่นต่อไป และ การพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  

โดยเฉพาะด้านสมอง

 งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่า การพนันเป็นเกมที่สามารถทำาลายสมองของเด็กและ

เยาวชนได้อย่างถาวร 

 การศึกษาเรื่อง Neurobiology of the development of motivated behaviours in ado-

lescence: A window into a neural systems model, Pharmacology, Biochemistry and 

Behaviour ของ Ernts และคณะ ชี้ให้เห็นว่า ช่วงวัยรุ่นตอนต้นเป็นวัยที่ยังขาดความยับยั้งชั่งใจ 

เนื่องจากสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่

ใช้เหตุผล ยังไม่พัฒนาเท่าผู้ใหญ่ ทำาให้วัยรุ่นมักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล 

 การพนันเป็นเกมที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้มาก ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้

หรือเสีย ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดการพนันได้ง่ายและ

ถอนตัวได้ยาก 

 National Institute of Mental Health ศึกษา โครงสร้างสมองของวัยรุ่นด้วยการเอ็กซเรย์

สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบว่า สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) จะพัฒนา

สมบูรณ์ตอนอายุประมาณ 20 ปี ในช่วงวัยรุ่น สมองสามารถเพิ่มเนื้อสมองผ่านการเรียนรู้และ

การสั่งสมประสบการณ์ในชีวิต และสมองจะมีการปรับโครงสร้าง โดยคัดเซลล์ประสาทและเครือ

ข่ายการเชื่อมโยงบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งไป กระบวนการนี้เรียกว่า Pruning  

 ถ้าวัยรุ่นหมกมุ่นหรือติดการพนัน จะส่งผลให้สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ไม่เพิ่ม

เนื้อสมอง สมองส่วนหน้าจะไม่พัฒนาอย่างถาวร และยังอาจถูกคัดทิ้งเพราะไม่ได้ใช้งาน ส่งผล

ต่อระบบคิดและพฤติกรรมที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต คือจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนรอความ

สำาเร็จ หวังได้เงินมาอย่างง่ายๆและรวดเร็ว

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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 สิ่งที่น่ากังวลสำาหรับสังคมไทยคือ การพนันเป็นสิ่งที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลจาก

การจัดกลุ่มพูดคุยของเยาวชนที่มีประสบการณ์ด้านพนัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 โดยมูลนิธิ

สดศรี-สฤษดิ์วงศ์ พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย

การพนัน เช่น มีโต๊ะสนุ๊กอยู่ใกล้บ้าน ในร้านสะดวกซื้อทุกแห่งมักมีนิตยสารฟุตบอลที่บอกอัตรา

แต้มต่อสำาหรับเล่นพนันฟุตบอล ตามมหาวิทยาลัยมีโต๊ะบอลตั้งอยู่รอบๆ มีเด็กเดินโพยบอลไป

ชวนเล่นพนันบอลถึงในมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

 เยาวชนคนหนึ่งกล่าวว่า “เวลาที่ผมเล่นได้ มันทำาให้ผมรู้สึกดีและอยากเล่นอีกเรื่อยๆ แต่

เวลาที่ผมเสีย ผมจะหงุดหงิดมากและอยากเอาคืน ดังนั้นไม่ว่าจะได้หรือเสียผมก็รู้สึกอยากเล่น

พนันทั้งนั้น”

การพนันทำาให้เยาวชนฆ่าตัวตาย

 ผลการวิจัยจากสหรัฐอเมริการะบุว่า 1 ใน 4 ของเยาวชนที่ติดการพนันมาจากครอบครัวที่มี

พ่อแม่เล่นการพนัน เฉพาะกลุ่มที่ติดการพนันอย่างหนักมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 20 และ

มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ากังวล 

 การศึกษาของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปี 2553 ชี้ให้เห็นลักษณะ

การทำาสิ่งไม่เหมาะสมของเยาวชนที่ติดการพนัน ดังนี้

 คำาถามสำาคัญคือ สังคมไทยจะปล่อยให้เด็กและเยาวชนไทยมีลักษณะเช่นนี้หรือ?

ปล้นชิงทรัพย์  
ล่อลวงเงินจาก
คนใกล้ชิด

ทำาร้ายร่างกาย
คนใกล้ชิด

ขายทรัพย์สิน
ใช้หนี้พนัน

ขายบริการ
ทางเพศ

เสียสติ
พยายาม
ฆ่าตัวตาย

ค้ายาเสพติดและ
สิ่งผิดกฎหมาย

61% 12% 9% 7% 6% 5%

ทัน
เก

ม 
1
4

tunn game4.indd   14 1/23/13   11:53 PM



สังคมไทยต้องควบคุมการพนัน 

 นายแพทย์ประเสริฐกล่าวว่า “ในประเทศไทย การจัดเก็บข้อมูลผลกระทบจากการพนันยังมี

น้อยมาก อยากให้กรมสุขภาพจิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำารวจและใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น 

อย่างเช่นในต่างประเทศจะมีศูนย์บำาบัดเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะเขาเห็นว่าการติดการพนันเป็นเรื่อง

ผิดปกติ แต่สำาหรับคนไทยยังมองว่าเป็นเรื่องปกติ ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องเริ่มตั้งแต่การปรับ

ทัศนคติ ให้ความรู้ และทำาให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของมัน ส่วนด้านวิธีการบำาบัดรักษา อาจ

ทำาได้โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าไปในระบบโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ให้ความสำาคัญกับโรค

ติดการพนันเพิ่มมากขึ้น” 

 ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยจำาเป็นต้องควบคุมการพนันอย่างจริงจัง และไม่ให้เด็กและ

เยาวชนเข้าถึงการพนันได้ง่าย โดย

 • รัฐบาลและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องพนันต้องใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นและจริงจัง 

 • พ.ร.บ.พนัน พ.ศ. 2478 ต้องแก้ไขให้สามารถปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนัน

 ที่มากับเทคโนโลยี 

 สมัยใหม่ เช่น พนันออนไลน์ พนันด้วยการเสี่ยงโชคทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) เป็นต้น

 • นโยบายด้านการพนันต้องสามารถปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันได ้

 อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 • มีมาตรการช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดจริงจังกับการปราบปรามจับกุมธุรกิจพนัน 

 • กฎหมายพนันควรมองเด็กและเยาวชนที่เล่นการพนันเป็นเหยื่อที่ถูกแสวงประโยชน์ 

 มิใช่ผู้กระทำาผิดฐานเล่นพนัน 

 • การสร้างเกมพนันใหม่ๆให้เกิดขึ้นในสังคม ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมา 

 โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน 

 • การบริหารจัดการรายได้ที่เกิดจากการพนันควรคำานึงถึงการนำามาใช้เพื่อลดการพนันและ 

 ผลกระทบจากการพนัน ซึ่งอาจดำาเนินงานในลักษณะ กองทุนที่เป็นอิสระ 

 • สื่อมวลชนควรร่วมสื่อสารและกระตุ้นความตระหนักในการปกป้องเด็กและเยาวชนจาก

 การพนัน

เวลาที่ผมเล่นได้ มันทำาให้ผมรู้สึกดีและ
อยากเล่นอีกเรื่อยๆ แต่เวลาที่ผมเสีย ผมจะ
หงุดหงิดมากและอยากเอาคืน ดังนั้นไม่ว่า
จะได้หรือเสียผมก็รู้สึกอยากเล่นพนันทั้งนั้น
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CobraK (คอบบร้าเค)  ชื่อในวงการของ  บงกช ยุพา  หรือ  ‘กช’   

เจ้าของเพลง  เดิมพัน  ที่ได้รับการสนับสนุนถ่ายทำามิวสิควีดีโอจาก

โครงการ Idea-Idol ของโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย

หยุดการพนัน ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2555 เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์

หลายฉบับและวิทยุโทรทัศน์อีกหลายสถานี หนึ่งในนั้นคือ รายการศิลป์

สโมสร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รวมถึงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  

เวที ThugRap Audio Battle 2011   เว็บไซต์ www.i-rap-u.biz 

 ‘กช’  แร็พเปอร์รุ่นใหม่ สนใจทำาเพลงแร็พ เพลงแนวฮิพฮอพ ที่มีเนื้อหาสะท้อนชีวิต

และเรื่องใกล้ตัวของวัยรุ่นในหลากหลายมิติ   ล่าสุด  ‘กช’  ผลิตผลงานเพลงหลายชิ้นให้กับ

โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมปลอดพนัน   มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์   เช่นเพลงสปิริต  

แทงไปแล้ว  และ  EURO Cheer 2012

 ปัจจุบัน  ‘กช’  เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา

วิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา  และทำา

รายการ Thai Rap TV (ไทยแร็พทีวี)  แฟนๆสนใจติดตามเข้าไปกดไลค์ได้ที่  www.facebook.

com/THECobraK  หรือชมผลงานจาก www.youtube.com/GuCobraK และ www.face-

book.com/ThaiRapTV  

CobraK 
แร็พเปอร์รุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม
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 กชคิดว่าสื่อโฆษณาผ่านจอทีวีของ สสส. 

  “พนัน ภัยร้ายใกล้ตัว” ทำาได้ถูกทางไหม

 ผมคิดว่ามัน ‘ใช่’ แต่มันยัง ‘ไม่โดน’  เพราะระยะเวลาการสื่อที่ออกมามันสั้น  

ประมาณ 15-30 วินาที  มันไม่พอ  ถ้าจะถ่ายทอดออกมามันก็ต้องให้ยาวหน่อย ต้อง

ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้น ต้องมีที่มาที่ไป 

 โฆษณาของ สสส. ที่ทำาออกมาแล้วมันใช่ก็จริง แต่มันไม่โดนเลย มันอาจจะทำาให้คน

หยุด แต่มันจะไม่ทำาให้ใครเปลี่ยนแปลง เพราะมันยังไม่แรงพอ  มันยังไม่เห็นตัวเองมากพอ

ครับ 

 แล้วคิดว่าการผลิตสื่อรณรงค์ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

 ควรมีการวางแผนก่อนครับ อย่างเช่นเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีคนกี่กลุ่ม อะไรบ้าง  ทั้งคนที่

เล่นการพนัน ทั้งก่อนเล่น กำาลังจะเล่น เล่นอยู่ คนที่เล่นและเลิกไปแล้ว เราต้องผลิตสื่อออก

มาให้ตรงกับคนแต่ละกลุ่ม

 ถ้าจะผลิตสื่อต้องทำาเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง  เหมือนละครหรือหนังสั้น  ต้องวางพล๊อต

ให้ยาว  อย่างเช่นถ้าจะผลิตสื่อให้กับกลุ่มคนที่กำาลังจะไปเล่น  ก็ต้องบอกเลยว่าเวลาไปเล่น

การพนันเป็นเรื่องไม่ดี
ถ้าคุณไปลองต้องโดนสักที 

เงินทำางานหามาทั้งปี
เมื่อคุณไปลองหมดตัวทุกที
การพนัน มันไม่ดีอย่างที่คิด
การพนัน มันไม่ดีเลยสักนิด
การพนัน เสียใจทั้งชีวิต

ลองมองกันดีดี มันก็คือยาพิษ
จากเพลง “เดิมพัน”
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พนันมันจะเจออะไรบ้าง  เป็นการเอาประสบการณ์จริงมาทำาเป็นสื่อ  ส่วนคนที่กำาลังเล่นอยู่  ใช้วิธี

เดียวกันเขาคงจะไม่ฟังแน่ๆ  คงไม่สนใจ  เราก็ต้องอาศัยคนที่เขาเล่นและเลิกไปแล้วมาช่วยอีกแรง

หนึ่ง  ต้องทำาให้เขาต้องหันกลับไปดูว่าการเล่นพนันมันส่งผลกับคนที่อยู่ข้างหลังเราอย่างไร  ต้อง

ทำาให้เขาเริ่มลด ละ แต่ว่าจะให้เลิกทีเดียวคงทำาไม่ได้แน่ๆ  คนที่เล่นอยู่เลิกทีเดียวไม่ได้  มันต้อง

ละไปทีละนิด  เพื่อที่จะเลิกไปในที่สุดครับ

 ในฐานะคนทำาเพลง  กชคิดว่าการนำาดนตรี

  มาปรับใช้เป็นสื่อรณรงค์มีข้อดีตรงไหน

 จากที่ผมทำาเพลงแร็พอยู่ เพลงแร็พมันมีดีอย่างหนึ่งคือ เราสามารถใส่เนื้อหาลงไปได้เยอะ 

เยอะกว่าแนวสตริง ลูกทุ่ง หรือเกาหลี และแนวอื่นๆอีกมากมาย เราสามารถใส่เรื่องราวที่เรา

จะเล่าออกไป เราคิดอะไรเราก็เล่าได้เลย  พูดได้เลย  เราเจอประสบการณ์ของใคร หรือแม้แต่

ประสบการณ์ของตัวเอง เราก็สามารถเอามาใส่ในเพลงได้  

 แล้วอีกอย่างหนึ่ง  สื่อที่เป็นเพลงสามารถกระจายต่อไปได้เร็ว  ตอนนี้แค่โพสต์ลงยูทูปหรือ 

เฟสบุ๊คมันก็ไปได้ไกลมาก แค่กดแชร์ๆไปมันก็ไปเป็นลูกโซ่  ไปได้เร็วจริงๆ 

 ถ้าเราทำาเพลงออกมา ‘ใช่’  ทำาเพลงออกมา ‘โดน’  ทำาเพลงได้สะท้อนตัวตนของเรามาก

ที่สุด  แล้วไปตรงกับชีวิตของผู้รับฟัง ก็จะทำาให้ผู้ที่รับฟังรู้สึกว่า เอ้อ..มันใช่  แล้วก็อาจจะรู้สึกมี

อินเนอร์ ไปกับเนื้อหาของเพลง  ยิ่งถ้ามีมิวสิควีดีโอ  มันก็อาจทำาให้รู้สึกว่าใช่ได้มากกว่า  เพราะ

บางทีการฟังอย่างเดียวมันยังเป็นอะไรที่น่าสนใจน้อยกว่า  บางครั้งเปิดฟังเพลงไม่นานก็ปิดแล้ว  

แต่ถ้าเป็นมิวสิควีดีโอ ถ้าทำาให้มันน่าสนใจทุกฉาก ทุกช็อต ทุกซีน  มันจะทำาให้รู้สึกว่าใช่  หรือ

แม้แต่การทำาเพลงที่เกี่ยวข้องกับการพนัน และทำามิวสิควีดีโอที่สามารถสื่อได้ดี คนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับ

พนัน คนที่ไม่เคยเล่นพนัน หรือคนที่กำาลังเล่นพนันอยู่ ก็อาจรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆ เขาก็อยากจะ

แชร์ให้คนที่รู้จักได้รับรู้ มันก็จะเป็นการช่วยกันอีกแรงหนึ่ง ทำาให้สามารถขับเคลื่อนได้
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 แล้วจะทำาให้ดนตรีเป็นเครื่องมือดึงวัยรุ่นให้ห่างไกลการพนันได้ยังไง

 ต้องใช้ดนตรีส่งเสริมหรือรณรงค์ให้วัยรุ่นเข้าใจโทษของการพนัน อาจจะทำาเพลงที่บอกถึงระดับ

การพนันตั้งแต่แรกเริ่ม พัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึงการพนันระดับที่ยากต่อการที่จะหันหลังให้ เพื่อให้เข้าถึง

วัยรุ่นทุกกลุ่ม ทุกรูปแบบ ทั้งกลุ่มที่กำาลังจะลอง กลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่น เล่นอยู่ กำาลังมัวเมา หรือกลุ่มที่ไม่

สามารถหันหลังกลับได้แล้ว

 ผมอยากให้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน หันมาให้ความร่วมมือใน 

การประชาสัมพันธ์ ทำาเหมือนกับคลื่นในน้ำาที่มีการโยนหินลงไป

 อยากให้กชฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่สนใจเรื่องดนตรี

 การทำาเพลงมีหลายแบบ หลายสไตล์ หลายแนวทาง ผมเองอยู่ในฐานะคนทำาเพลงมานานกว่า 9 

ปี อยากฝากถึงคนที่สนใจเสียงดนตรีและเสียงเพลง ให้ทำาตามที่ใจสั่ง ไม่ใช่สัญชาตญาณสั่ง อย่าฝืน

ความรู้สึก และต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง ต้องแสดงออกมา

 ผมมีคติประจำาตัวอยู่หนึ่งบทครับ

 “ทุกคนเริ่มจาก 0

 ความพยายามจะทำาให้ถึง 5

 โชคชะตาจะทำาให้ถึง 7 

 แต่ความสำาเร็จไม่ใช่ 10.....เสมอไป”
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อ
่าน

คุณเบื่อหรือไม่ ! ... การทุ่มเถียงกันไม่รู้จบระหว่างฝ่ายที่มองว่าการพนัน

เป็นสิ่งชั่วร้าย ต้องขจัดให้หมดไป กับฝ่ายที่มองว่าการพนันเป็นแหล่ง 

รายได้ช้ันงามของประเทศต้องทำาให้ถูกกฎหมาย  หากคุณเร่ิมเหน็ดเหน่ือยท่ีจะ 

ตัดสินว่าฝ่ายไหนถูก ฝ่ายไหนผิด ทันเกมไดเร็กขอแนะนำาหนังสือที่จะช่วย

คลายปมความคิด เปิดภูมิทัศน์แดนสนธยาแห่งการพนันสู่สายตาของคุณ

 เศรษฐกิจการพนัน  หนังสือที่ว่าด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจการพนัน ผลกระทบ และทาง

เลือกเชิงนโยบาย ของ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ ในปี พ.ศ.2544  ฉายให้เห็น

ว่า  การพนันไม่ใช่เรื่องของ ‘พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน’ ของปัจเจกบุคคล  หากแต่เป็น ‘วิถีชีวิต’ ที่

พัวพันกับแต่ละคน  เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรม ความเชื่อ การศึกษา กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคมโดยรวม  การจะต่อกรกับปัญหาจากการพนัน จึงต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อมของสังคมดังที่กล่าวมา  มิใช่แค่การลงไปจ้ำาจี้จ้ำาไชกับพฤติกรรมที่ ‘ผิดศีลธรรม’ ของ

นักพนันแต่ละคน 

 อาจารย์สังศิตแสดงให้เห็นภาพ การแผ่ขยายอาณาจักรด้านมืดของธุรกิจการพนัน ในช่วง

ปี พ.ศ.2536-2544  ซึ่งการพนันที่ผิดกฎหมาย (เช่น บ่อนพนัน หวยใต้ดิน พนันฟุตบอล ฯลฯ) 

มีขนาดใหญ่โตและเติบใหญ่มากกว่าการพนันที่ถูกกฎหมาย (เช่นสลากกินแบ่งรัฐบาล)  ทั้ง

ในด้านจำานวนผู้เล่นและวงเงินอันมหาศาล  ยิ่งกว่านั้น  วัฒนธรรมการพนันได้กลายเป็นส่วน

หนึ่งของโครงสร้างทางสังคมของไทย  ที่สืบสายสาแหรกมาพร้อมกับบรรพบุรุษของไทยอย่าง

ยาวนาน  ตั้งแต่ช่วงที่การพนันยังเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ในฐานะการละเล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อน

ใจ จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปัจจุบัน  แต่ถึงแม้จะผิดกฎหมาย เรายังคงพบเห็นทัพ

นักพนันได้ดาษดื่น ความนิยมเล่นพนันของคนไทยไม่ได้ลดลง  

 ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลกที่เศรษฐกิจการพนันจะเปรียบเสมือนเจ้าสัวใหญ่ที่รักษาสายสัมพันธ์

อันแน่นแฟ้นกับระบอบส่วยตำารวจ  รวมถึงสายสัมพันธ์ที่มีกับ ‘ระบอบประชาธิปไตยการพนัน’  

 เงินที่สะพัดในช่วงที่มีการเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะระดับกำานันผู้ใหญ่บ้าน ระดับท้องถิ่น จนถึง

ระดับประเทศ  ต่างได้รับ ‘ต่อท่อน้ำาเลี้ยง’ มาจากเจ้าสัวเศรษฐกิจการพนัน ผนึกกำาลังกับฐาน

เศรษฐกิจการพนัน
เมื่อการจัดระเบียบการพนัน 
กลายเป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศ
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เสียงที่เป็นเครือข่ายผู้เล่นหวยใต้ดิน

และเครือข่ายอิทธิพล  สังคมไทยจึง

มีตัวแทนประชาชนที่เป็นทั้ง ‘ผู้แทน

ของประชาชน’ และ ‘ผู้มีอิทธิพล’ ไป

พร้อมๆกัน 

 เจ้าสัวเศรษฐกิจการพนันก้าวเข้า

มามีอำานาจทางการเมืองด้วยเงินที่ไหล

มาจากนักพนัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนราก

หญ้า เงินที่ไหลไปกระจุกตัวในหมู่เจ้า

มือ เจ้าของธุรกิจพนันผิดกฎหมาย เครือข่ายส่วย และผู้มีอิทธิพล  ส่งผลให้การกระจายรายได้ของ

ประเทศแย่ลง

 นี่ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เสียแล้ว ! 

 คุณจะคิดอย่างไร  ถ้ามีคนบอกว่า  การจัดการปัญหาเกี่ยวกับการพนันเป็นเรื่องของ

 การปฏิรูปประเทศ 

 คุณจะคิดอย่างไร  ถ้ามีคนบอกว่า  การจัดระเบียบการพนันของไทยจะไม่มีวันสำาเร็จ 

 หากไม่มีการปฏิรูประบบตำารวจและจัดการเครือข่ายผู้มีอิทธิพลไปด้วยพร้อมกัน

 คุณจะคิดอย่างไร  ถ้ามีคนบอกว่า  การจัดระเบียบการพนันอย่างถูกทางจะช่วยสร้าง

 ความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย จะช่วยกรุยทางให้นักการเมืองที่มีความตั้งใจจริง

 ที่จะพัฒนาประเทศได้เป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปทำางานในสภา

 ไม่ว่าภาพใหญ่ที่หนังสือ เศรษฐกิจการพนัน วาดไว้จะดูสมจริงหรือเหนือจริง หนังสือเล่มนี้ได้

พยายามเปิดมุมมองเรื่องการพนันหลากมิติ มีบทความวิจัยเศรษฐกิจการพนันอย่างหลากหลาย ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมการเล่นพนันของคนไทย บ่อนการพนัน หวยใต้ดิน หวยรายวัน หวยหุ้น 

ธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาล การพนันทางอินเตอร์เน็ต และการพนันฟุตบอล  จัดได้ว่าเป็นผลงานที่

ครบเครื่องเล่มหนึ่งในบรรณพิภพงานศึกษาด้านเศรษฐกิจการพนันของไทยเลยทีเดียว
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ค
ลิ๊ก

7 พ.ย. 55 วันประกาศผลสอบ GAT-PAT รอบแรกของปี 56 ทำาเอา

แทบเดี้ยง พอพ่อแม่เห็นคะแนนสอบได้ไม่ถึงครึ่งก็ก่นซะ... สุดท้ายพ่อ

แม่ดูข่าว รู้ว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศไม่ถึงครึ่ง ถึงได้สบายหู

 ข่าวบอกว่าเด็กทำาข้อสอบไม่ได้เพราะวิเคราะห์ไม่เป็น แต่ความจริงข้อสอบยากเกิ้น 

มันไม่ได้ออกเหมือนกับที่เรียน แล้วใครจะไปทำาได้ 

 พูดถึงการสอบก็เซ็งแล้ว เว็บ dek-d.com เคยจัดอันดับความเซ็งก่อนสอบ GAT-

PAT พบผลเซ็งอันดับหนึ่งมาแรงคือ อ่านหนังสือไม่ทัน พวกโหวตส่วนใหญ่คงเป็นเด็กดี 

แข่งกันเป็นที่ 1 แต่สำาหรับคนเรียนไม่เก่ง อันดับรองๆลงมาน่าสนใจกว่า เช่น เซ็งระบบ

เน่าๆสมัครแล้วมีปัญหาตลอด และเซ็งมันทุกอย่าง ทั้งตัวเอง การสอบ ยันระบบการ

ศึกษา สรุปว่าไม่อยากสอบ เพราะไม่รู้ว่าจะสอบไปทำาไม สอบให้มันได้อะไรขึ้นมา 

 

 เรามันเด็กเรียนไม่เก่ง อยู่บ้านก็โดนพ่อแม่บ่น ไปโรงเรียนก็โดนครูด่า ทำาอะไรก็

ผิดตลอด เส้นทางคนดีมันปิดกั้น แล้วจะให้เดินไปทางไหน นอกจาก...

 แต่พี่หญิงที่มาติวให้เมื่อวันก่อนบอกว่า “เรียนไม่เก่งก็ไม่เป็นไร ตอนเรียนประถม พี่

เป็นคนเรียนไม่เก่ง นั่งหลังห้อง มีเหตุการณ์นึงที่พี่จำาได้ไม่มีวันลืม พี่เปลี่ยนสมุดใหม่ ครู

มาถึงก็หยิกหูแล้วถามว่าขึ้นสมุดใหม่ทำาไม ทีพวกเด็กหน้าห้องที่เรียนเก่งทำาแบบเดียวกัน

ครูกลับลูบหัวแล้วพูดว่า เปลี่ยนสมุดใหม่หรือลูก” ทำาแบบนี้มันสองมาตรฐานชัดๆ 

 ครูคนนั้นรู้มั๊ยว่า พอเข้ามหาวิทยาลัยพี่หญิงกลายเป็นคนเรียนเก่ง นั่งอยู่แถวหน้า 

ได้เกรด 4 ตลอด แถมยังมาช่วยติวให้น้องๆ ไม่เหมือนพวกเรียนเก่งแต่เห็นแก่ตัวอีก

หลายคนที่ครูรักกันนักหนา เอาแต่แข่งกันเรียน ไม่สุงสิงกับเพื่อน อีกหน่อยโตขึ้นไม่มีใคร

คบแล้วจะรู้สึก

เด็กเก่งคือเด็กด.ี.จริงหรือ??
แบตบอย

พ่อแม่กับครูชอบวัดเด็กจากคะแนนสอบ ใครเก่ง สอบได้
คะแนนสูง ก็สรุปว่าเป็นเด็กดี เป็นคนดี ใครสอบได้คะแนน
ไม่ดีก็ตั้งป้อม หาเรื่องดุด่ากันตลอด และชอบตีตราว่าคน
เรียนไม่ดีคือ คนขี้เกียจ ไม่สนใจเรียน คบเพื่อนไม่ดี ระดับ
สติปัญญามีปัญหา พูดง่ายๆก็คือ โง่ นั่นแหละ
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 ครูคงไม่รู้มีพวกเรียนเก่งแต่ทำาตัวไม่ได้เรื่องเยอะ ที่แรงจัดๆต้องยกให้ พี่บิ๊ก เพื่อน

แฟนพี่หญิง สมัยเรียนประถมพี่บิ๊กไม่เคยขาดเรียน ส่งการบ้านตรงเวลา ผลสอบอยู่ระดับ 

3 กว่า  จัดว่าเป็นเด็กดีของคุณครู แต่สุดท้ายถูกจับด้วยข้อหา “ฆ่าคนตายโดยเจตนา” 

ฟังแล้วครูๆช็อคกันมั๊ย!!

 พี่บิ๊กเล่าให้ฟังว่า “พ่อแม่พี่เลิกกันตั้งแต่พี่ 3 ขวบ พี่ต้องอยู่บ้านคนเดียวตลอด พอ

อายุได้ 8-9 ขวบก็เริ่มไปสิงที่โต๊ะสนุ๊ก ขลุกตัวฝึกวิชา(มาร)อยู่ที่นั่นหลายปี ก่อนจะเปิด

บ่อนที่บ้าน ขายยา(เสพติด) ตอนหลังๆเบื่อตำารวจเลยทิ้งบ่อน โดนเพื่อนร่วมหุ้นโกง จำาได้

ว่ามีครั้งหนึ่งเสียพนันบอล 8 หมื่นในคืนเดียวเลยต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัด สุดท้ายพ่อโทร

มาบอกให้กลับบ้าน และเอาเงิน 4 หมื่นไปใช้หนี้ให้ พอกลับมาด้วยความที่อยากได้เงินไป

ให้พ่อเลยรับจ้างฆ่าคน และมาจบลงด้วยการโดนจับ”

 พี่บิ๊กบอกว่า “เมื่อเข้ามาสายนี้แล้ว ก็ไม่ง่ายที่จะออกไป ไม่ว่าจะยาหรือการพนัน 

มันเป็นวงจรเชื่อมกันหมด” และทุกคนบนถนนสายนี้ล้วนรู้ดีว่าตอนจบ “ไม่ตาย ก็ติดคุก” 

 สิ่งที่ทำาให้พี่บิ๊กรู้สึกมากที่สุดคือ วันที่โดนจับ มีแค่พ่อมาเยี่ยม และเพื่อนที่โตมาด้วย

กันอีกคนหนึ่ง ส่วนคนอื่นๆอีกหลายสิบชีวิตที่เคยห้อมล้อม ให้พี่บิ๊กเลี้ยงดูปูเสื่อ ไม่มีใคร

โผล่มาให้เห็นแม้แต่เงา 

 พี่บิ๊กบอกว่า “วันนั้นเป็นวันที่พี่ ‘ได้คิด’ และ ‘คิดได้’ เป็นครั้งแรกที่พ่อบอกให้รู้ว่า 

พ่อรู้มาตลอดว่าพี่ทำาอะไร แต่ที่ไม่พูด ไม่ว่า เพราะอยากให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และให้

ใช้ผิดเป็นครู หลังจากนี้ให้รู้จักใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้น อย่าคิดว่าตัวเองถูกเสมอ เก่ง

เสมอ”

 พี่บิ๊กถูกลงโทษให้อยู่บ้านกรุณาหลายปี ออกจากที่นั่นต้องมาอยู่บ้านกาญจนาเพื่อ

ปรับตัว พี่บิ๊กเล่าว่า “ตอนอยู่บ้านกาญจนา ครูกอดพี่ มันเป็นกอดแรก พ่อพี่ไม่เคยกอด

พี่เลย พี่รู้สึกได้ถึงความรักและความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก มันทำาให้พี่อยากเป็นคนดี ไม่

อยากให้ครูผิดหวังในตัวพี่อีก”

 ความจริงวัยรุ่นอย่างเราก็เหมือนพี่บิ๊กแหละ บางทีอาจจะอยากได้เงิน อยากได้โน่น

นี่ แต่สุดท้ายเราก็อยากได้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ อยากให้พ่อแม่มีเวลาให้ 

อยากให้ครูเลิกสองมาตรฐาน อย่าตราหน้าว่าคนเรียนไม่เก่งเป็นคนไม่ดี บางทีเราอาจจะ

เก่งอย่างอื่น เหมือนบิลเกตที่ไม่จบปริญญาตรีก็ทำาไมโครซอฟได้ หรืออาจจะกลายเป็นเด็ก

เรียนดีตอนโตแบบพี่หญิง ... เปิดใจให้พวกเราบ้างนะครับ
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ไม่มีหนทางใด
ที่จะสามารถสรุปได้อย่างสมบูรณ์

ว่าสามารถจัดการกับการพนันได้อย่างดีที่สุด 
เพราะในแต่ละทางเลือกเกิดปัญหาขึ้นมากมาย 

ขณะเดียวกันความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ก็มีผลเป็นอย่างมาก
ต่อการดำาเนินการในทางเลือกต่างๆ ซึ่งทำาให้

ประสบการณ์ของประเทศหนึ่งหรือสังคมเศรษฐกิจ
หนึ่งอาจจะไม่สามารถนำามาใช้ในระบบสังคม

เศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปได้

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
ส่วนหนึ่งจาก รายงานประจำาปี 2555 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
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