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การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน : 

สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย

นิยาม

 เด็กและเยาวชน 
	 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก	พ.ศ.๒๕๔๖	และ	พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 พ.ศ.

๒๕๕๐	ให้ความหมายของ	“เด็ก”	ไว้ตรงกันว่าหมายถึง	ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี	๑	ในส่วน	“เยาวชน”	นั้น	

ความหมายอันเป็นสากลซึ่งก�าหนดโดยสหประชาชาติ	 	 คือผู้มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี ขณะท่ี	 พ.ร.บ. 

ส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๕๐	ให้ความหมายของเยาวชนว่า	คอื		บคุคลซึง่มอีายุ

ตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์		

	 รายงานการส�ารวจเด็กและเยาวชนครั้งล่าสุดในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 โดยส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติ๒	 	ระบุว่าเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน	๒๔	ปี	มีประมาณ	๒๔.๗	ล้านคนเป็นชาย	๑๒.๖	ล้านคน 

(ร้อยละ	๕๑.๑)	และหญงิ	๑๒.๑	ล้านคน	(ร้อยละ	๔๘.๙)	ประกอบด้วยเดก็เลก็	(๐-๕	ปี)	ร้อยละ	๒๒.๒	เดก็ 

(๖-๑๗	ปี)	ร้อยละ	๔๘.๑	และเยาวชน	(๑๘-๒๔	ปี)	ร้อยละ	๒๙.๗	

	 ขณะทีข้่อมลูคาดประมาณด้านประชากรของสถาบันวจิยัประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยัมหดิล	

ระบวุ่า	ในปี	๒๕๕๖	ประเทศไทยจะมเีดก็ก่อนวยัเรยีน	(อาย	ุ๐-๕	ปี)	ประมาณ	๕	ล้านคน	และเดก็วยัเรยีน	

(อายุ	๖-๒๑	ปี)		ประมาณ	๑๔	ล้านคน			

 การพนัน			พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒๓	ให้ความหมายของการพนันว่า	

หมายถึง	การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด	ความช�านาญ	เล่ห์เหลี่ยม	ไหวพริบ	และฝีมือ	

รวมทั้งโชคด้วย	ขณะที่ความหมายตามกฎหมายนั้น	 เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน	 พุทธศักราช	

๒๔๗๘	 ไม่ได้ก�าหนดนิยามความหมายของค�าว่า	 “พนัน”	 ไว้โดยเฉพาะ	 แต่ก�าหนดการเล่นท่ีจัดเป็น 

การพนันไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ	

	 นอกจากนีย้งัมคี�านยิามซึง่เป็นทีย่อมรบัในแวดวงการศกึษาด้านการพนนัในปัจจุบันว่าหมายถึง	“อะไร

ก็ได้ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมทางการเงิน	(financial	transaction)	ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์์ที่ไม่แน่่นอน”๔ 

ส่วนการพนันที่เล่นกันเป็นการส่วนตัว	มีเงินหมุนเวียนไปมา	แต่ไม่มีก�าไรเกิดขึ้น	และไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

หารายได้	ไม่ถือว่าเป็นการพนัน	ขณะที่การเล่นพนันที่จัดขึ้นโดยองค์กรการพนัน	เช่น	กาสิโนซึ่งจัดบริการ

หรือเกมการเล่นในหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเล่นการพนันถือเป็นการพนัน	๕

	 ในภาษาองักฤษนัน้	มมีคี�าทีใ่ช้เรยีก	“การพนนั”	โดยรวมอยู่	๒	ค�าคอื	“gambling”	๖		ซึง่มคีวาม

หมายถึงเป็นการทายผลแพ้ชนะ	หรือการวางเดิมพันในผลเกม	การแข่งขัน	หรือเหตุการณ์	อีกค�าหนึ่งคือ 

“gaming”๗	หมายถงึกจิกรรมทีก่ฎหมายรบัรองให้ถกูกฎหมาย	หรอืได้รบัการยกเว้นความผดิตามกฎหมาย

อาญา		

๑	 	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	
๒๕๔๖	มาตรา	๔	และ	พ.ร.บ.ส่งเสรมิ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	
พ.ศ.๒๕๕๐	มาตรา	๔	
๒		ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิรายงานการ
ส�ารวจเด็กและเยาวชน	พ.ศ.	๒๕๕๑,	
หน้า	๑๒	
๓		พจนานกุรมฉบับราชบณัฑติยสถาน
พ.ศ.	๒๕๔๒,	หน้า	๗๕๖
๔	สังศิต	 พิริยะรังสรรค์	 และคณะ,	
เศรษฐกิจการพนัน	 ทางเลือกเชิง
นโยบาย,	หน้า	๒.
๕	สังศิต	 พิริยะรังสรรค์	 และคณะ,	
เศรษฐกิจการพนัน	 ทางเลือกเชิง
นโยบาย,	หน้า	๒.
๖		Glimne,	Dan.	(2009).	Gambling.	
In	Encyclopedia	Britannica	On-
line.	 Available:	 http://www.
britannica.com/EBchecked/
topic/224836/gambling
๗		4	Chuck	Humphrey.	Gambling	
law	 US	 [Online].	 Available:	
http://www.gambling-law-us.
com/	
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๘	พินิจ	 ลาภธนานนท์	 และคณะ.	
(๒๕๕๔)	 การศึกษาสถานการณ์	
พฤติกรรม	 และผลกระทบการพนัน
ในประเทศไทย.	หน้า	๓๑	

ความส�าคัญของปัญหา สถานการณ์และแนวโน้ม
 

๑. เด็กและเยาวชนไทยในวังวนการพนัน 

	 ๑.๑	ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์	พฤติกรรม	และผลกระทบการพนันในประเทศไทย	โดย 

ดร.	พนิิจ	ลาภธนานนท์	และคณะ	ในปี	๒๕๕๓	ระบุว่าคนไทยร้อยละ	๗๗.๑	เคยมปีระสบการณ์เล่นการพนนั	

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	 และสัดส่วนของคนเมืองสูงกว่าคนชนบท	 ในจ�านวนนี้เป็นนักพนันที่เป็น

เยาวชนคอือายนุ้อยกว่า ๒๔ ปีร้อยละ ๔.๑ หรอืประมาณ ๑.๙ ล้านคน	และยงัประมาณการจ�านวนเดก็และ

เยาวชนทีเ่ล่นการพนันในปี	๒๕๕๓	ว่ามจี�านวนประมาณ	๒.๘๐๓	ล้านคน๘	ข้อค้นพบส�าคญัของการวจิยันีคื้อ 

กว่าร้อยละ	 ๖๓	 ของผู้ที่มีประสบการณ์เล่นการพนัน	 เริ่มเล่นการพนันครั้งแรกในขณะที่มีอายุต�่า

กว่า	 ๒๔	 ปี	 โดยนิยมเล่นหวยใต้ดิน	 	 สลากกินแบ่งรัฐบาล	 ไพ่	 พนันฟุตบอล	 และไฮโล	 ตามล�าดับ	

เหตุผลที่เล่นการพนันเพราะต้องการเสี่ยงโชคและเล่นเพื่อความสนุกสนาน	 โดยสถานที่เล่นพนัน 

ครั้งแรก	 ๆ	 คือบ้าน	 หรือละแวกบ้าน	 และในสถาบันการศึกษา	 ข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลการส�ารวจ

ของศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน	 (ศูนย์วิจัยความสุขขุมชน) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ระบุว่ามีเด็กและเยาวชนไทยเข้าสู่วงจรการพนันกว่า	๒,๓๘๘,๐๔๘	คน	โดยกลุ่ม

อายุ	๑๘-๒๔	ปี	เคยเล่นการพนันมากถึงร้อยละ	๒๒		ขณะที่กลุ่มอายุ	๑๒-๑๗	ปี	เคยเล่นพนันร้อยละ	๑๒	

ทัง้นีข้้อมลูทีน่่าเป็นห่วงคอื	ความถีใ่นการเล่นพนนั	โดยกลุม่อาย	ุ๑๒-๑๗	ปี	เฉลีย่เล่นเดอืนละ	๕	ครัง้	อายุ	

๑๘-๒๔	ปี	เพิ่มเป็นเดือนละ	๖	ครั้ง	

 

	 ๑.๒	 ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนไทยเข้าสู่วงจรการพนันฟุตบอลมากข้ึน	 งานวิจัยเชิงส�ารวจของ

หลายสถาบันระบุตรงกันว่า	นับจากมหกรรมฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี	๒๕๔๕	เป็นต้นมา	กลุ่มเด็กและเยาวชน

เข้าสูว่งจรการเล่นพนนัฟตุบอลมากยิง่ข้ึน		อาทิ	ผลการส�ารวจพฤตกิรรมการพนนับอลของเดก็และเยาวชน

ปี	 ๒๕๔๙	 	 โดยสถาบันรามจิตติ	 	 พบข้อมูลที่น่ากังวลว่า	 	 เด็กประถมศึกษาทั่วประเทศ	๕	 ล้านคนติด 

การพนันบอล	๖.๖๔%	หรือประมาณ	๓	แสนกว่าคน	ส่วนเด็กมัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	และอุดมศึกษา 

๗	ล้านคนติดการพนันบอล	๑๗.๖๒%	หรอืประมาณ	๑.๑	ล้านคน	และเป็นการเล่นพนนับอลชนดิขาประจ�า	

การส�ารวจพบอีกว่าในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละนัดเด็กแทงพนันครั้งละ	๑๐๐	บาทไปจนถึง	๑,๐๐๐บาท	

หรือเฉลี่ยคนละ	๑๐๐-๒๐๐	บาทต่อการแทงฟุตบอล	๑	นัด	ท�าให้มีเงินสะพัดอย่างต�่านัดละ	๒๐๐-๓๐๐	

ล้านบาท	ตอกย�า้ความรนุแรงของปัญหาจากรายงานผลการเปรยีบเทยีบการเล่นพนนัฟตุบอลของเดก็และ

เยาวชนทั่วประเทศปี	๒๕๔๙	กับปี	๒๕๕๐	โดยสถาบันรามจิตติที่พบว่า	เด็กทุกระดับเล่นพนันบอลเพิ่ม

มากขึ้น	เฉลี่ยปี	๒๕๕๐	มีเด็กไทยเล่นพนันบอล	๑๓.๘๔%	โดยจ�าแนกเป็นชาย	๒๑.๗๘%	หญิง	๕.๘๒	% 

ผลการศึกษาน้ีพบว่าภาคที่มีเยาวชนเล่นพนันบอลมากที่สุดคือ	 อันดับ	 ๑	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อันดับสองภาคเหนือตอนล่าง	 อันดับสาม	 กรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 อันดับสี่ภาคกลาง	 และอันดับห้า 

ภาคตะวันออก	

 

	 ในส่วนของภาคประชาสังคมนั้น	 จากข้อมูลของเครือข่ายรณรงค์หยุดการพนัน	มูลนิธิเครือข่าย

ครอบครวั	พบว่า	มเีด็กและเยาวชนในกรงุเทพฯ	ทีเ่คยมปีระสบการณ์ในการเล่นการพนนัสงูถึงร้อยละ	๖๔	

ในจ�านวนนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย	๔๘	นักเรียนระดับชั้นประถมตอนต้น	ร้อยละ	๒๐	นักเรียน

ชั้นระดับประถมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ	๑๙.๗	และนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	๑๒.๓	

การพนนัทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุ	คอื	การพนนัฟตุบอล	ร้อยละ	๕๒.๐๔	รองลงมา	คอื	เกมออนไลน์	โดยแหล่ง
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พนันบอลที่เด็กและเยาวชนนิยมเล่นพนันบอลด้วยมากที่สุด	คือเพื่อน	ร้อยละ	๓๙.๘๔	รองลงมา	คือ	โต๊ะ

พนันบอล	ร้อยละ	๑๘.๗๐	และเล่นพนันบอลออนไลน์	ร้อยละ	๕.๒๙			

	 สาเหตุที่การพนันฟุตบอลได้รับความนิยมไปยังเด็กและเยาวชนนั้น	 ธนาคม	 พจนาพิทักษ์และ 

คณะ	 ๙	 	 ได้ท�าการศึกษาทบทวนปัจจัยต่างๆ	 ที่ส่งผลให้เกิดการเล่นการพนัน	 อันได้แก่	 สภาพแวดล้อม	

ครอบครวั	แรงจงูใจจากสือ่	การศกึษา	การควบคมุบงัคบัใช้กฎหมาย	ฯลฯ	พบว่า	อทิธพิลของสือ่เป็นปัจจยั

หนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เล่นพนันสนใจเล่นพนันโดยการใช้สื่อหนังสือพิมพ์

กีฬาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเล่นพนัน	 การวิจัยชิ้นนี้ยังได้แสดงความเห็นไว้อีกด้วยว่าในปัจจุบันยังไม่มี

กฎหมายบังคับว่าห้ามเขียนข่าวกีฬาในเชิงพนันบอล	ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้รับสารว่าเมื่อได้รับสารเหล่านี้

แล้วจะคิดว่าเป็นแค่เกมกีฬาหรือน�าข้อมูลเหล่านั้นไปเล่นการพนัน

	 ๑.๓	 	 ปัจจุบันการพนันออนไลน์เป็นที่นิยมมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนในหลายประเทศ 

ทั่วโลก	 บางประเทศอนุญาตให้การพนันออนไลน์บางชนิดได้โดยไม่ผิดกฎหมาย	 ขณะท่ีอุตสาหกรรม

การพนันมักมุ่งเป้าหมายการโฆษณาไปที่กลุ่มเยาวชนอายุต�่ากว่า	 ๑๘	 ปี	 บางเว็บไซต์เปิดให้บริการ 

กูเ้งนิได้	ท�าให้เดก็จ�านวนมากเล่นพนนัออนไลน์ได้แม้ไม่มเีงนิในกระเป๋ากต็าม	อย่างไรกต็ามปัจจบัุนสดัส่วน

ของเด็กไทยยังเป็นกลุ่มที่ติดเกมมากกว่าการพนัน	ทว่าการพนันออนไลน์มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อยๆ		

	 การพนันออนไลน์	 เป็นธุรกิจที่มีความเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	 ๒๐	 ต่อปี	 รายได้ของธุรกิจนี ้

ทั่วโลกมีการประมาณไว้อยู ่ระหว่าง	 ๒๕,๐๐๐-๓๑,๗๕๐	 ล้านบาท	 และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเป็น 

๑๕.๘	ล้านล้านบาทในปี	๒๕๕๗	 ๑๐		 รูปแบบการพนันออนไลน์ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยม	 ได้แก่	 การ

พนันฟุตบอลออนไลน์	 	 พนันคาสิโนออนไลน์	 และการพนันม้าแข่ง	 ทั้งนี้ปัจจัยที่ท�าให้การพนันประเภท

นี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 มาจากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและสะดวกผ่านโทรศัพท์มือ

ถือแบบสมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง	ๆ	๑๑		ความหลากหลายของเกมและความ

สะดวกในการเล่นการพนัน	 รวมทั้งจากพฤติกรรมของวัยรุ่นท่ีรักสนุกและแสวงหาความตื่นเต้นจากการ

เสี่ยงโชค	และการเลียนแบบเพื่อน	

	 ขณะที่ปัญหาเริ่มรุนแรงขึ้น	 แต่ระบบการควบคุมและป้องกันยังขาดประสิทธิภาพ	 ท้ังนี้มาจาก

ปัญหาส�าคัญ	๒	ปัญหาคือ	๑)	การขาดเจ้าภาพรับผิดชอบและปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้องในเร่ืองการพนนัออนไลน์ทัง้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ฯลฯ	 และ	 ๒)	 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการพนันของ

ไทยที่ล้าสมัยและการบังคับใช้กฎหมาย	 รวมถึงการไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ 

เพียงพอ	เหมาะสม	๑๒	 

	 ๑.๔	 ปัจจุบันการส่งข้อความสั้นหรือ	 SMS	 เพื่อเสี่ยงโชคกลายเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ี 

ผู้ประกอบการธรุกจิน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย	ข้อมลูจากศนูย์วจิยักสกิรไทยระบวุ่า	ช่วงฟตุบอลโลก	๒๐๑๐	

(ปี	๒๕๕๓)	มีมูลค่าการชิงโชคทาง	SMS	ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในกรุงเทพฯ	ถึง	๖๐	ล้านบาท	โดยเฉลี่ย

แต่ละคนกดส่ง	SMS	ประมาณ	๒๐	ครัง้	และเสยีค่าใช้จ่ายประมาณ	๓๐-๖๐	บาท/คน		และจากการส�ารวจ

ของเอแบคโพลล์ในปีเดียวกันพบว่า	มูลค่าความเสียหายโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจในการสมัคร

๙	ธนาคม	 พจนาพิทักษ์	 และ	 วิโรจน์		
ศรีหิรัญ.	 (๒๕๕๔)	 บทบาทและ
อิทธิพลของนักพากย์ฟุตบอลและคอ
ลัมนิสต์ฟุตบอลที่มีต่อการเล่นพนัน
ฟุตบอลของเยาวชน
๑๐	วิษณุ	วงศ์สินศิริกุล	 (๒๕๕๔)	 เกม
พนันออนไลน์	 :	 หายนะเกมพนันที่
ต้องควบคุม	
๑๑	 ไพศาล	 ลิ้มสถติย์.	 (๒๕๕๔).	 ข้อ 
เสนอแนะเชิงนโยบายว่าด้วยการป้อง
กันและควบคุมการพนันออนไลน์
๑๒	 ไพศาล	 ลิ้มสถติย์.	 (๒๕๕๔).	 ข้อ 
เสนอแนะเชิงนโยบายว่าด้วยการป้อง
กันและควบคุมการพนันออนไลน์
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บริการส่งข้อความเพื่อเสี่ยงโชคมีถึง	๘๓.๕๐	บาทต่อคน	นอกจากนี้ข้อมูลจากเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 

ปี	๒๕๕๔	ได้ประมาณการว่าธุรกิจ	SMS	เสี่ยงโชค	มีเงินสะพัดกว่า	๑,๕๐๐	ล้านบาทต่อปี	ซึ่งช่วยยืนยันได้

เป็นอย่างดีว่าธรุกจิ	SMS	สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กบัผูป้ระกอบการและมแีนวโน้มเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง		

	 ปัญหาส�าคัญคือ	การเสีย่งโชคทางโทรศพัท์มอืถอืเป็นการเสีย่งโชคทีไ่ม่มกีารควบคมุหรอืควบคุมต�า่	

ทัง้ยงัไม่สามารถตรวจสอบความเทีย่งตรงในการเสีย่งโชคได้	ทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อเดก็เละเยาวชน	เนือ่งจาก

การเข้าถึงบริการเสี่ยงโชคผ่านบริการ	SMS	ไม่ต้องแสดงตัวตน	จึงไม่สามารถควบคุมบุคคลผู้มีอายุต�่ากว่า	

๑๘	ปีไม่ให้เล่นพนันได้	รวมถึงไม่สามารถเอาผิดกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันได้เช่นเดียวกัน	๑๓

๒. ผลกระทบของการพนัน 

	 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพนัน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๘	 ได้ก�าหนดประเภทของการพนันไว้ว ่า 

การพนันประเภทไหนที่สามารถเล่นได้และการพนันประเภทไหนท่ีไม่อนุญาตให้เล่น	 ส่วนการบังคับ

ใช้กฎหมายนั้น	 จากข้อมูลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙-๒๕๕๓	 พบว่า 

คดีเกี่ยวกับการพนันที่มีประชาชนลักลอบเล่นการพนันแล้วถูกจับกุมมีจ�านวนมากเป็นอันดับ

สาม	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๑	 รองจากอาชญากรรมที่เกิดจากการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 และ 

การค้ายาเสพติดที่คิดเป็นร้อยละ	 ๒๙	 และร้อยละ	 ๒๘	 ตามล�าดับ	 และยังพบว่าคดีเกี่ยวกับการพนันที่ 

ยื่นฟ้องในชั้นต่าง	ๆ	ของสู่ศาลยุติธรรมมีจ�านวนเพิ่มขึ้น	๑๔

 

๒.๑. ผลกระทบของการพนันต่อเด็กและเยาวชน

 ๒.๑.๑ ต้นตอสู่อบายมุขอื่น

	 จากการวิจัยเกี่ยวกับ	Epigenetic	and	gambling	addiction	ที่ศึกษาพัฒนาการทางสมองของ

กลุ่มเยาวชน	Under	Age	พบว่าการพนันเป็นต้นตอให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขอื่น	ดังนี้	

 l	 การพนันมีส่วนท�าให้เด็กมีโอกาสติดเหล้า	๕	เท่า	

 l	 การพนันมีส่วนน�าไปสู่การติดยาเสพติด	๖	เท่า	

 l	 การพนันมีส่วนน�าไปสู่น�าไปสู่ความรุนแรงและการใช้อาวุธ	๖	เท่า	

 l	 การพนันมีส่วนน�าไปสู่การสูบบุหรี่	๓-๑๐	เท่า		

 l	 การพนันมีส่วนท�าให้มีภาวะซึมเศร้า	๔	เท่า	และท�าให้มีโอกาสฆ่าตัวตายสูงขึ้น	

 l	 การพนันท�าให้ทักษะในการใช้ชีวิตลดลง

 l	 การพนันน�าสู่การเป็นหนี้และการก่ออาชญาธรรม

	 ข้อมูลทางสถิติของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ปี	๒๕๕๓	ชี้ให้เห็นลักษณะ

การท�าสิง่ไม่เหมาะสมของเยาวชนทีต่ดิพนนั	โดย	๖๑%	ปล้นชงิทรพัย์หรอืล่อลวงเงนิจากคนใกล้ชดิ	๑๒%	

ท�าร้ายร่างกายคนใกล้ชดิ	๙%	ขายทรพัย์สนิใช้หนีพ้นนั	๗%	ขายบรกิารทางเพศ			๖%	พยายามฆ่าตวัตาย		

และ	๕%	ค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย๑๕

	 	 นอกจากน้ีจากการศึกษาสถานการณ์และการป้องกันการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยกองวิจัยและพัฒนา	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

ในปี	 ๒๕๕๓	พบว่า	 นักเรียน	 ม.๑-ม.๖	 เล่นพนันฟุตบอลถึงร้อยละ	 ๒๖.๘	 โดยใช้เงินส�าหรับใช้จ่ายใน 

๑๓	พงศธร	 จันทรัศมี.	 ข้อเสนอเชิง
นโยบายสาธารณะประเด็นการ
เสี่ยงโชคทาง	SMS	
๑๔	 ส�านักงานศาลยุติธรรม.	 ข้อมูล
สถิติคดี	ปี	๒๕๕๑-๒๕๕๖	
๑๕	สุธาสินี	ทองลิ่ม.	(๒๕๕๔)	ท�าไม
ต้องป้องกันเยาวชนจากการพนัน.
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ชวีติประจ�าวนัไปพนนับอล	แต่หากไม่มเีงิน	นักเรยีนร้อยละ	๗.๕	จะกูเ้งนินอกระบบเพือ่ใช้เล่นพนนัฟตุบอล	

และแม้รู้ว่าการพนันฟุตบอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย	ผู้เล่นพนันร้อยละ	๒๔.๒	ไม่กังวลที่จะถูกจับด�าเนินคดี		

 ๒.๑.๒ ผลกระทบต่อร่างกาย 	พฤติกรรมติดเกมและการพนนั	ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ	เช่น	ท�าให้

ขาดการออกก�าลังกาย	นอกจากนี้ยังก่อปัญหาอื่นๆ	แก่ร่างกาย	เช่น	ปวดหลัง	ปวดคอ	แสบตา	ตาพร่ามัว	

ไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ	หงุดหงิดง่าย		

 ๒.๑.๓ ผลกระทบต่อสมอง	(สมองเสียหายถาวร)	

	 องค์การอนามัยโลกก�าหนดให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง	เรียกว่า	

Pathological	Gambling	หรอื	โรคตดิพนนั	อาการคอื	แม้ผูเ้ล่นการพนนัจะมคีวามทกุข์จากการเล่นพนนั	

แต่ก็หยุดไม่ได้	ยังคงต้องเล่นต่อไป	

	 การพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะด้านสมอง 

งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่า	 การพนันเป็นเกมที่สามารถท�าลายสมองของเด็กและเยาวชนได้

อย่างถาวร	

	 การศึกษาเร่ือง	 Neurobiology	 of	 the	 development	 of	motivated	 behaviors	 in 

adolescence:	A	window	into	a	neural	systems	model	ของ	ดร.โมนิก	เอิร์นส	และคณะ	๑๖	ชี้ให้

เห็นว่า	ช่วงวัยรุ่นตอนต้นเป็นวัยที่ยังขาดความยับยั้งชั่งใจ	เนื่องจากสมองส่วนหน้า	(Prefrontal	Cortex)	

ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่ใช้เหตุผล	 ยังไม่พัฒนาเท่าผู้ใหญ่	 ท�าให้วัยรุ่นมักตัดสิน

ใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล	การพนันเป็นเกมที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้มาก	ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่

ในสถานการณ์ที่ได้หรือเสีย	 ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดการพนัน 

ได้ง่ายและถอนตัวได้ยาก	

	 จากงานวิจัยซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศ์	 ซ่ึงเป็นการทบทวนวิชาการเก่ียวกับ

ผลกระทบระยะยะยาวของการพนัน	 กล่าวถึงการวิจัยของ	 National	 Institute	 of	Mental	 Health	

สถาบันสุขภาพจิตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาโครงสร้างสมองของวัยรุ่นด้วยการเอ็กซเรย์สมอง

ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 (MRI)	พบว่า	สมองส่วนหน้า	 (Prefrontal	Cortex)	จะพัฒนาสมบูรณ์ตอนอายุ

ประมาณ	๒๐	ปี	ในช่วงวัยรุ่น	สมองสามารถเพิ่มเนื้อสมองผ่านการเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์ใน

ชีวิต	และสมองจะมีการปรับโครงสร้าง	โดยคัดเซลล์ประสาทและเครือข่ายการเชื่อมโยงบางส่วนที่ไม่ได้ใช้

งานทิ้งไป	กระบวนการนี้เรียกว่า	Pruning		ถ้าวัยรุ่นหมกมุ่นหรือติดการพนัน	จะส่งผลให้สมองส่วนหน้า	

(Prefrontal	Cortex)	ไม่เพิ่มเนื้อสมอง	สมองส่วนหน้าจะไม่พัฒนาอย่างถาวร	และยังอาจถูกคัดทิ้งเพราะ

ไม่ได้ใช้งาน	ส่งผลต่อระบบคดิและพฤตกิรรมทีจ่ะตดิตวัไปตลอดชวีติ	คอืจะกลายเป็นผูใ้หญ่ทีไ่ม่อดทนรอ

ความส�าเร็จ	 หวังได้เงินมาอย่างง่ายๆ	 และรวดเร็ว	 	 ขณะที่ในประเทศไทยนั้นจากผลการส�ารวจวิจัยของ

เอแบคโพลล์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	เรื่องผลประมาณการจ�านวนคนที่ตั้งใจเล่นทายพนันบอลและวงเงิน

สะพัดช่วงบอลยูโร	๒๐๐๘	ในปี	๒๕๕๑	กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนอายุ	๑๒-๒๔	ปีในกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดปริมณฑล	 พบว่าเด็กและเยาวชนเล่นพนันบอลกว่า	 ๓๗๐,๐๐๐	 คน	 เงินสะพัดกว่า	 ๙๒๔ 

ล้านบาท	 เกือบ	 ๔๕%	 ต้ังใจเล่นทายพนันบอลกับโต๊ะบอล	 เพราะอยากรวยทางลัด	 และ	 ๘๓.๘% 

มองว่าการเล่นทายพนันบอลเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมไทย	

๑๖	Ernst	M,	Romeo	RD,	Andersen	
SL.	Neurobiology	of	the	develop-
ment	of	motivated	behaviors	in	
adolescence:	 a	 window	 into	 a	
neural	systems	model.	[Online].	
Available:	 http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/19136024
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๑๗	ผาสุก	 พงษ ์ ไพจิตร, สัง สิค	 วิริยะ
รังสรรค์,นวลน้อย	ตรีรัตน์,กนกศักดิ์	แก้ว
เทพ.	(๒๕๔๒)	อตุสาหกรรมการพนนั	ไทย	
อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	และ
มาเลเซีย.	หน้า	๒๓	

	 ตัวเลขเหล่าน้ียืนยันผลกระทบของการพนัน	 และหากสังคมยังปล่อยให้การพนันคืบคลานสู่

เยาวชนเช่นนี	้จะเกดิอะไรตามมาบ้าง	ซึง่ผลกระทบไม่ได้เกดิกบัเดก็เยาวชนทีเ่ล่นพนนัเท่านัน้	แต่ยงักระทบ

คนในครอบครวัและความมัน่คงของสงัคมในวงกว้างด้วย	ในขณะทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้วมมีาตรการก�ากบั

ดูแลการพนันอย่างชัดเจนภายใต้วัตถุประสงค์ส�าคัญ	๓	ประการคือ	เพื่อสร้างหลักประกันว่าการพนันจะ

ไม่เกีย่วข้องกบัอาชญากรรม	ผูท้ีเ่ข้าไปเล่นการพนนัจะได้รบัการปฏบัิตอิย่างยตุธิรรม	และสดุท้ายซึง่ส�าคญั

ที่สุด	เด็กและผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการคุ้มครองมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน	๑๗

๓. บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมายปัจจุบัน 

	 จากการทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 มีกฎหมายที่ระบุถึงอ�านาจในการจัดการการพนัน	

ดังนี้

	 ๓.๑	การก�าหนดมาตรการคุม้ครองเดก็และเยาวชน ไม่ให้เกีย่วข้องกบัการพนนั		ซึง่มกีารระบุ

ถึงการห้ามเด็กและเยาวชนอายุต�่ากว่า	๒๐	ปีเล่นการพนันในพระราชบัญญัติการพนัน	พ.ศ.๒๔๗๘	การ

คุ้มครองเด็กที่อายุต�่ากว่า	๑๘	ปีไม่ให้เล่นการพนันและเข้าถึงพื้นที่ที่จัดให้มีการพนันตามพระราชบัญญัติ

การคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	

	 ๓.๒ มาตรการเก่ียวกบัผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็		ได้แก่	มาตรการการก�ากบัดแูลผูไ้ด้รบัใบอนญุาต

ให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	 ให้ดูแลผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปใช้โดยมิชอบท�าลายศีลธรรม 

อันดีของประชาชน	 ตาม	พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่	 และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง		

วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.๒๕๔๓	 และพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม	

พ.ศ.๒๕๔๔		

	 ๓.๓	การห้ามโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เชญิชวนคนเล่นพนนั ตาม พ.ร.บ.การพนนั	พ.ศ.	๒๔๗๘	

และ	การก�ากบัดแูลมใิห้มกีารออกรายการทีม่เีนือ้หาสาระทีก่่อให้เกดิการความสงบเรยีบร้อยหรอืศีลธรรม

อันดีของประชาชน		หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

อย่างร้ายแรงพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	และการ

ก�ากับดูแลการเผยแพร่สิ่งพิมพ์	ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย	และศีลธรรมอันดีของประชาชน		ตาม	พ.ร.บ. 

จดแจ้งการพิมพ์	พ.ศ.๒๕๕๐	

	 ๓.๔	การปราบปรามการจัดให้มีกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย และการพนันออนไลน์ ซึ่งมี

เป็นบทบาทของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ		และในปัจจุบัน	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง

ที่ได้มีการด�าเนินการติดตามจับกุมการพนันออนไลน์		

	 ๓.๕	การยดึหรอือายดัทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการพนนัผดิกฎหมาย		ส�านกังาน	ปปง.มอี�านาจหน้าที่

ด�าเนินการกับเจ้ามือพนันออนไลน์ตาม	พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒	แต่มีข้อ

ติดขดัในทางกฎหมายและการสบืสวนสอบสวนเพือ่ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการพนนัผดิกฎหมาย
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๔. สภาพปัญหาต่อการจัดการการพนันของประเทศไทย 

	 ๔.๑	ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานในเรื่องการพนัน	 พบว่าหน่วยงานหลักที่ม ี

หน้าที่รับผิดชอบ	 ตาม	 พ.ร.บ.	 การพนัน	 พ.ศ.๒๔๗๘	 คือ	 กระทรวงมหาดไทยในฐานหน่วยงานรักษา

การตามกฎหมาย	 ยังมิได้ท�างานเชิงรุกเพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 

ผลกระทบจากธุรกิจพนันผิดกฎหมาย	รวมถึงกรณีพนันออนไลน์			

	 ๔.๒	ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ล้าสมัย		เนื่องจาก	พ.ร.บ.	การพนัน	พ.ศ.๒๔๗๘	มี

เนื้อหาและบทลงโทษที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การพนันในปัจจุบัน	เช่น	ปัญหาการปรับใช้ฐานความ

ผิดกับบทลงโทษที่เหมาะสมระหว่างผู้จัดให้เล่น	และผู้เล่น		บทลงโทษที่ล้าสมัยอัตราการลงโทษที่ต�่ามาก

ย้อนหลังไปกว่า	๘๐	ปี	จึงไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน		และไม่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจากการเล่นพนันที่เข้มข้นเป็นการเฉพาะ	

	 ๔.๓	ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย การไม่มีกลไกการเฝ้าระวัง	 ตรวจสอบการพนันท่ีผิด

กฎหมายขาดประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีข่องรฐัขาดการประสานงานกบัหน่วยงาน	องค์กร

อื่น	โดยเฉพาะการท�างานกับภาคประชาชน

	 ๔.๔	ปัญหาการตีความและการปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	 	ในส่วนของพนันออนไลน์	 โดยเฉพาะความ

สับสนถึงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์	

	 ๔.๕	ปัญหาในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ร่าง	พ.ร.บ.การพนัน	พ.ศ.	....	ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีมติ

รับหลักการในช่วงมหาอุทกภัยปี	 ๒๕๕๔	 และก�าลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ไม่มี

บทบัญญัติที่เป็นมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่แตกต่างจาก	 พ.ร.บ.การพนัน	 ๒๔๗๘	 แต่อย่างใด	

กล่าวคือในร่าง	พ.ร.บ.การพนัน	พ.ศ.	 ....	 	มาตรา	๑๓	ยังอนุญาตให้เยาวชนหรือผู้มีอายุต�่ากว่า	๒๐	ปี	

สามารถเล่นพนันประเภทสลากกินแบ่ง	สลากกินรวบ	หรือล็อตโต้	(lotto)	ได้		เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในวัย

เรียนอายุ	๑๕-๑๘	ปี	สามารถซื้อหวยได้	ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง	เพราะกฎหมาย

ในหลายประเทศมบีทบญัญัติห้ามเด็กในวยัดังกล่าวเล่นพนนัในลกัษณะนี	้	จงึไม่ควรมบีทยกเว้นตามมาตรา	

๑๓		อีกทั้งร่าง	พ.ร.บ.การพนัน	พ.ศ.	....	ไม่มีบทบัญญัติที่ห้ามการโฆษณา	การเชิญชวน	หรือการส่งเสริม

การเล่นพนันหรือธุรกจิพนนัทีม่กีลุม่เป้าหมายเป็นเด็ก	เยาวชน	หรอืบุคคลท่ัวไป	ซึง่ในกฎหมายการพนนัใน

หลายประเทศ	โดยเฉพาะประเทศทีพ่ฒันาแล้วจะให้ความส�าคญัในเรือ่งนี	้มกีารบญัญตัห้ิามไว้อย่างชดัเจน	

และมีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง	เช่น	กฎหมายอังกฤษ	กฎหมายออสเตรเลียในหลายมลรัฐ	เนื่องจากมี

ผลเสียต่อประชาชนทั่วไปอย่างมาก	ท�านองเดียวกันกับการห้ามโฆษณาบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี

มีกฎหมายบัญญัติไว้			
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๕.บทบาทของผู้ภาควิชาการ ภาคสังคม และการด�าเนินการในประเทศไทย

	 ๕.๑	มลูนธิสิดศร-ีสฤษดวิงศ์ด�าเนนิงานขับเคลือ่นสงัคมและนโยบายสาธารณะเพือ่ลดปัญหาจาก

การพนัน	ภายใต้โครงการการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน	 โดยรวบรวมและสังเคราะห์

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพนันรวม	 ๑๗	 ชุดการศึกษา	 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย	 ๕	 ประเด็น	 คือ	 การ

พนันออนไลน์	 การพนันผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น	 (SMS)	 การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล	 การ

จ�าหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ	 (หวยออนไลน์)	 การบริหารรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล	 และถอด

บทเรียนชุมชนจัดการการพนัน	 ๒๑	 ชุมชน	 รวมทั้งพัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วม	และโครงการขบัเคลือ่นสงัคมและนโยบายสาธารณะเพือ่ลดปัญหาจากการพนนัเพือ่ต่อยอดองค์

ความรูแ้ละสร้างความชดัเจนในนโยบายเพือ่ลดผลกระทบของการพนนัในกลุม่เดก็และเยาวชน		โดยได้รับ 

งบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)		

	 ๕.๒	คณะเศรษฐศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จดัตัง้ศนูย์ศกึษาปัญหาการพนนั			(Center	for	

Gambling	Studies)	อักษรย่อ	CGS	เพื่อศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และจัดการความรู้ที่อยู่ภายใต้บริบท

สังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และวัฒนธรรมไทย	พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดการผลักดันมาตรการ

และกลไกในการควบคุมปัญหาการพนัน		

	 ๕.๓	เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน	เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน	และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว	จัด

กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสถึงผลกระทบของการพนันในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	๒๕๕๓	ถึง

ปัจจุบัน	

	 ๕.๔	ส�านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ได้สื่อสารและรณรงค์กับสังคมถึง

ผลกระทบของการพนันผ่านสื่อรณรงค์ตั้งแต่ปี	๒๕๕๒	จนถึงปัจจุบัน

	 ๕.๕	 ชุมชนจัดการตนเองในการดูแลแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชน	 ที่ผ่านมาส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพได้สนบัสนนุเชิงนโยบายให้ผูว่้าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัสนบัสนนุนโยบาย

การจัดงานบุญประเพณี	งานศพ	ปลอดเหล้า	ปลอดการพนัน

	 ๕.๖	กระทรวงมหาดไทย	ด�าเนนินโยบายลดอบายมขุ	สร้างสขุให้สงัคม	โดยสัง่การให้ผูว่้าราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด	ประชุมมอบนโยบายแก่นายอ�าเภอ	ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจ		เจ้าพนักงานสรรพสามิต	

สาธารณสขุจงัหวดั	วฒันธรรมจงัหวดั	พาณชิย์จงัหวดั	พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวัด	และ

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง		ตรวจตราเข้มงวดกวดขันสถานบรกิาร	และร้านจ�าหน่ายสรุา	รวมถึงกวดขนัแหล่ง

อบายมุขอื่น	ๆ	ที่มีผลเอื้อต่อปัญหายาเสพติด	บ่อนการพนัน	ตู้ม้า	แหล่งมั่วสุม	หอพัก	ร้านจ�าหน่ายสุรา	

โดยเฉพาะร้านจ�าหน่ายรอบสถานศึกษา
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๖. ข้อเสนอทางออกของการจัดการปัญหา 

	 ๖.๑	แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันอย่างเป็นระบบ		ได้แก่	พระราชบัญญัติการ

พนนั	พ.ศ.	๒๔๗๘	พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	พ.ศ.	๒๕๔๒		และพระราชบญัญตัิ

ความผิดทางคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์	โดยมกีารระบถุงึการป้องกนัเดก็และ

เยาวชนจากการพนันอย่างชัดเจน		

 ๖.๒   ภาครฐัต้องจัดท�าสถานการณ์เยาวชนกบัการพนนั โดยท�าการส�ารวจปัญหาการพนนัใน

เดก็และเยาวชนไทยในระดบัชาต ิ๑๘	(National	Survey)	โดยสุม่ตวัอย่างเดก็และเยาวชนและครอบครวั

จากทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ	เพือ่ให้ทราบสภาพการณ์ปัญหาการพนนัในเดก็และเยาวชนไทยในภมูภิาค

ต่าง	ๆ 		และจ�านวนท่ีแท้จรงิของเด็กและเยาวชนไทยทีเ่ล่นการพนนัทุกชนดิ	ชนดิของการพนนัท่ีเป็นท่ีนยิม

ในเด็กและเยาวชนไทยในช่วงวัยต่าง	ๆ		ปัจจัยที่ชักจูงให้เด็กและเยาวชนเข้าเล่นการพนัน		และปัจจัยที่

เด็กและเยาวชนอาจตดัสนิใจเลกิเล่นการพนนั		อตัราการตดิพนนัและความเสีย่งของเดก็และเยาวชนไทย

ท่ีมแีนวโน้มจะตดิพนนัในอนาคต		และความตระหนกัรูใ้นเดก็และเยาวชนและครอบครวัเกีย่วกบัอนัตราย

ของการพนันที่มีต่อปัจเจกบุคคลและต่อสังคม		โดยมีการน�าเสนอและเผยแพร่ผลการส�ารวจสู่สาธารณะ

ในรปูแบบทีเ่หมาะสม	อย่างกว้างขวาง	และเป็นข้อมลูเบือ้งต้นทีส่�าคญัในการจดัท�าแผนเชงิกลยทุธ์เพือ่แก้

ปัญหาการพนันในระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่อไป

	 ๖.๓	รัฐต้องสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงกองทุนที่มี

ศักยภาพที่จะด�าเนินการด้านเด็กและเยาวชน	 ให้ด�าเนินการจัดท�าชุดข้อมูลความรู้เก่ียวกับปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนันในสังคม	โดยเฉพาะในกลุ่มอ่อนไหวเปราะบาง	เช่น	เด็กและเยาวชน		พร้อมกรณี

ตัวอย่างจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 และรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อและกิจกรรมทุก 

รูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเด็กและเยาวชนในแต่ละชุมชน

	 ๖.๔	หน่วยงานรัฐและกองทุนที่ท�างานด้านเด็กและเยาวชนควรร่วมกันสนับสนุนโครงการ

หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน	และวันหยุด	ของเด็กและเยาวชน	ให้หลาก

หลาย	 เพียงพอ	 เหมาะสมกับวัย	 และความต้องการของแต่ละชุมชน	 เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน

เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบ

	 ๖.๕	 ก�าหนดประเด็นเยาวชนกับการพนันเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้เห็นถึงอันตรายที่มากับการพนัน	 และให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการพนัน

ในเด็กและเยาวชนท่ีนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้น	 โดยประกาศอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะให้ปัญหาการ

พนันเป็นปัญหาสาธารณสุข	 (Public	 Health	 Issue)	 ของประเทศท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง	

และประกาศให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พัฒนาแผนระดับชาติในการต่อสู้กับปัญหาการพนัน	 	 โดย

มีการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 ทั้งยังต้องสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการพนันและเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน	 ร่วมสมัครใจน�าเสนอกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันเด็ก

และเยาวชนจากการพนันอย่างเป็นรูปธรรมและประเมินผลได้	 	 เช่น	 	 ก�าหนดวันหยุดปัญหาการพนัน

แห่งชาติ	 	 จัดประกวดสื่อโฆษณารณรงค์ต่อต้านการพนันที่ไม่รับผิดชอบและสร้างปัญหาแก่สังคม	 จัด

ประกวดเรียงความในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการพนันซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัว	 เป็นต้น	 เนื่องจาก

๑๘	ดร.ธีรารัตน์	 พันทวี	 วงศ์ธนะอเนก.	
(๒๕๕๖)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการพนนัในเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย.
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มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันใดๆ	 จะประสบความส�าเร็จมิได้	 	 หากไม่สามารถปรับ

เปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อปัญหาการพนัน	 	 และอันตรายจากการพนันที่มีต่อเด็กและเยาวชน

ได้	 เนื่องจากมีงานวิจัยในหลายประเทศ	 เช่น	 นิวซีแลนด์	 พบว่าปัจจัยที่มีผลท�าให้เด็กและเยาวชน 

ไม่เล่นพนันคือ	 	 การตระหนักรู้เก่ียวกับอันตรายท่ีเกิดจากการพนัน	 	 (ร้อยละ	 ๑๔)	 และปัญหาการเงิน 

	(ร้อยละ	๑๒)	โดยผูห้ญงิจะกลวัอนัตรายจากการตดิพนนั		และผลกระทบต่อครอบครวัมากกว่า	ในขณะที่

ผูช้ายอ้างถงึการทีไ่ด้รูว่้าโอกาสชนะมน้ีอยเป็นเหตผุลทีท่�าให้เลกิเล่นพนนั		นอกจากนี	้ยงัพบว่า	ร้อยละ	๑๑	

ของเด็กและเยาวชน	รูส้กึว่าการโฆษณาท่ีแสดงให้เหน็ถึงอนัตรายจากการพนนั	หรอืการลดการโฆษณาการ

พนันโดยผู้ประกอบการ	และการให้ความรู้แก่สาธารณะ	มีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะไม่เล่นการพนัน		

	 ๖.๖	รฐัควรใช้แนวทางบรกิารสาธารณสขุ (Public Health Service Approach) เป็นแนวทาง

ในการออกแบบมาตรการการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการพนนั		โดยไม่มองปัญหาการพนนัว่าเป็นแค่เพียง

ปัญหาสขุภาพของตวับคุคลและครอบครวัเท่านัน้		แต่มองว่าปัญหาการพนนัเป็นปัญหาของชมุชนโดยรวม	

เนื่องจากมีผลการวิจัยของ	สหราชอาณาจักรที่พบว่า	“ในทุกหนึ่งคนของผู้มีปัญหาการพนัน	จะมีคนที่ได้

รบัผลกระทบ	๘	คน”		เช่นเดยีวกนักบัปัญหาสาธารณสขุอืน่ๆ	เช่น	ปัญหายาเสพตดิและปัญหาการตดิสรุา			

ซึ่งแนวทางดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการ

พนันให้แก่เด็กและเยาวชนในระยะเริ่มต้น	(Early	Intervention)		เป็นหลัก

	 ๖.๗	รฐัควรเพิม่เตมิเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนนุการป้องกนัและแก้ปัญหาการพนนัในเดก็และ

เยาวชนในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเพือ่เป็นการรบัประกนัว่ารฐัจะส่งเสรมิและสนบัสนนุ

และกจิกรรมทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างสขุภาวะทีด่ใีห้เกดิกบัเดก็และเยาวชน	และส่งเสรมิให้สงัคมไทยมค่ีานยิม

ทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการพนันอนัถอืเป็นอบายมขุทีน่�าเดก็และเยาวชนไปสูปั่ญหาสงัคมอืน่ๆ	ทีร่นุแรงและหลาก

หลายมากขึ้น	 	 เนื่องจากปัญหานี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับนานาชาติที่มีการยอมรับว่าเป็นปัญหา

สาธารณสุขของชุมชนและสังคมโดยรวม

	 ๖.๘ รัฐควรใช้วิธีการพัฒนาให้โรงเรียนมีบทบาทในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหา

การพนนั  ดังนัน้ กระทรวงศกึษาธกิารของไทยจงึควรจดัให้มหีลกัสตูรการเรยีนการสอนให้ความรูท้ีถ่กูต้อง

เกี่ยวกับการพนันและปัญหาการพนันเป็นหลักสูตรในโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไป		โดยมี

การบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการศึกษาที่มีอยู่		โดยเป้าหมายของหลักสูตร	คือ

 l	 ต้องท�าให้นักเรียนมีความรู้	ความเข้าใจเรื่องการพนันอย่างเป็นจริงและมีเหตุผลมากขึ้น		

 l	 มุ่งเน้นให้เห็นถึงอันตรายที่มากับการพนัน		

 l	 มุ่งสร้างทักษะในการตัดสินใจเชิงบวก		

 l	 มุ่งสร้างทักษะการตอบปฏิเสธ

 l	 มุ่งสร้างค่านิยมที่ดีและถูกต้องในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม		

 l	 มุ ่งสร้างการรับรู ้ถึงบริการความช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 ท่ีมีอยู ่เพื่อให้บริการแก่ผู ้มีปัญหา 

	 	 การพนัน		

	 ทั้งนี้	 	 เพื่อเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นน�้า	 อันถือเป็นการฉีดภูมิคุ้มกันให้สังคม	 	 ส่งผลให้เด็กและ

เยาวชนอยู่กับการพนันแบบรู้เท่าทันมากยิ่งข้ึน	 	 ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจอย่างมีความ

รับผิดชอบของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน	 	 เนื่องจากผลการศึกษาชี้ว่าการเข้าไปข้องแวะกับการพนันใน
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วัยเด็กเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่เด็กจะมีปัญหาการพนันในอนาคต			ผลการศึกษาอื่นๆ	หลายชิ้นก็ชี้ว่าผู้ใหญ่

ที่มีปัญหาติดการพนันขั้นรุนแรงเริ่มเล่นการพนันเมื่ออายุยังน้อย	(๙-๑๐	ปี)			ท�าให้สรุปได้ว่าการให้การ

ศึกษาแต่เนิ่น	ๆ	มีความส�าคัญต่อการป้องกัน	(Early	Education	a	key	to	Prevention)		และการท�าให้

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ	เข้าใจถึงอันตรายที่มากับการพนัน		ส่งผลให้นักเรียนไม่มองว่าการพนันเป็น

เรื่องปกติในสังคม

	 ๖.๙	 จัดตั้งกองทุนเพื่อท�าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 	 โดย

คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย	 ผู้แทนที่มีที่มาจากทุกภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสม	 ทั้งจากภาค

รัฐ	 	 	 ผู้ประกอบกิจการพนัน	 	ภาคประชาชนที่เป็นเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันใน

เด็กและเยาวชน	นักเศรษฐศาสตร์	นักจิตวิทยาเด็กและเยาวชน	นักกฎหมาย		แพทย์ด้านเด็กและเยาวชน		

นักวิชาการ	 และนักสังคมสงเคราะห์	 	 โดยได้รับการจัดสรรเงินทุนที่ได้จากรายได้ของกิจการการพนันใน

ประเทศ	อย่างน้อยร้อยละ	๑๐		ไปสนับสนุนหน่วยงาน/กิจกรรมที่ให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

พนันในเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ		ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน		ผู้ประกอบ

การ		ภาครัฐ		และผู้บริการสาธารณสุขในเรื่องที่เกี่ยวกับการพนันในเด็กและเยาวชน	ทั้งในระดับรัฐและ

ระดับท้องถิ่น

	 ๖.๑๐	จดัต้ังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์การพนนั	เพือ่บูรณาการการท�างาน

ของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ซึ่งประกอบด้วย	 ๔	 หน่วยงานหลักคือ	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ฯ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือ	 กรม

สอบสวนคดีพิเศษ	ไทย	กระทรวงวัฒนธรรม	เป็นต้น	

	 ๖.๑๑	 รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโทษของการพนันให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน	 และ

ออกมาตรการป้องกันการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน	 โดยการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	 ระหว่าง

หน่วยงานต่าง	เช่น	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวง

ศึกษาธิการ	กระทรวงวัฒนธรรม	เป็นต้น

	 ๖.๑๒	สภาวชิาชพีด้านสือ่สารมวลชนควรจัดท�ามาตรการก�ากบัดแูลกนัเองของสือ่มวลชน	ท้ังทาง

ด้านวิทย	ุโทรทศัน์	หนงัสอืพมิพ์	ในเรือ่งการควบคมุการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์การเชญิชวน	ประชาชน

เล่นพนัน	

	 ๖.๑๓	 เด็กและเยาวชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการพนันโดยตรง	 จึงต้องมีส่วนร่วมใน

กระบวนการป้องกัน		ต้องได้รับความรู้เรื่องการเท่าทันการพนัน	การป้องกันตนเองจากพิษของการพนัน

อย่างต่อเน่ือง		การเฝ้าระวงัและการแจ้งปัญหา	และการได้รบัการส่งเสรมิองค์ความรูใ้ห้สามารถมภีมูคิุม้กนั

ได้อย่างสอดคล้องกับวัยและบริบททางสังคม	
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