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1. บทสรุปผูบริหาร 

จากการศึกษาปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด พบวา เด็กและเยาวชนในปจจุบันเปนกลุมที่มี
ความเส่ียงสูงในการเขาไปเกี่ยวของกับการพนันและการมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอ่ืนๆ เชน การ
ติดยาเสพติด การสูบบุหร่ี การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และการใชความรุนแรง เปนตน  ผล
การศึกษาพบวาผูที่มีปญหาการพนันอยางรุนแรง (Pathological Gamblers) สวนใหญเร่ิมเลน
การพนันต้ังแตอายุยังนอย และเด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงการพนันที่ถูกกฎหมายไดในเกือบ
ทุกรูปแบบทั้งที่มีขอหามหรือขอจํากัดตามกฎหมาย  ทั้งยังพบวาเด็กและเยาวชนที่มีปญหาการ
พนันมีอัตราสูงถึง 3-8%  ซึ่งสูงกวาผูใหญที่มีปญหาการพนันถึง 2-4 เทา แตมีอัตราการขอเขารับ
การชวยเหลือปญหาการพนันนอยกวาในผูใหญ   ทั้งยังพบดวยวา  มีผูปกครองเพียงรอยละ 5 ที่
พยายามที่จะหยุดบุตรหลานของตัวเองจากพฤติกรรมการพนัน ในขณะที่ผูปกครองเกือบทั้งหมด
จะปองกันบุตรหลานของตัวเองจากการเสพยาเสพติด และมากกวารอยละ 60 จะมีการกําหนด
กฎเกณฑในเร่ืองของการด่ืมสุรา  
 
ผลการศึกษาแนวทางหรือมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน
ประเทศดังกลาว  พบวามีการใชแนวทางบริการสาธารณสุข  (Public Health Service 

Approach) เปนแนวทางในการออกแบบมาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนัน  โดยไม
มองปญหาการพนันวาเปนแคเพียงปญหาสุขภาพของตัวบุคคลและครอบครัวเทานั้น  แตมองวา
ปญหาการพนันเปนปญหาของชุมชนโดยรวม  เชนเดียวกันกับปญหาสาธารณสุขอ่ืนๆ เชน  
ปญหายาเสพติดและปญหาการติดสุรา   ซึ่งแนวทางดังกลาวใหความสําคัญกับการใหการศึกษา
และการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาการพนันใหแกเด็กและเยาวชนในระยะเร่ิมตน (Early 
Intervention) เปนหลัก      
 
ผลการศึกษาการจัดสรรทุนในการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  พบวา  ใน
บางประเทศ บางรัฐเปนผูจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนใหแกองคกรภาคเอกชนที่ใหบริการแกไข
ปญหาการพนัน  และในบางกรณีรัฐเปนผูจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกหนวยงานของรัฐเอง  เชน  
หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลดานสาธารณสุขเปนผูใหบริการแกไขปญหาการพนัน  สวน
ในรัฐที่มิไดจัดสรรเงินจากเงินงบประมาณให   หนวยงานท่ีใหบริการแกไขปญหาการพนันจะไดรับ
เงินสนับสนุนจากการเก็บภาษีจากรายไดการพนัน  และการระดมเงินทุนในทองถิ่น   
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ในประเทศทั้ง 5 ประเทศที่ทําการศึกษา พบวาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีโครงการปองกันและแกไข
ปญหาการพนันมากมาย  แตก็ขาดหลักฐานการประเมินผลทางวิทยาสตรที่เชื่อถือได  ทําใหไมมีแนว
ปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน  (Standard Best Practice Guideline) ในงานที่เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาการพนัน  ซึ่งไมเหมือนกับการปองกันและแกไขปญหาเส่ียงอ่ืนๆ เชน  ปญหายาเสพติด  
การติดสุรา  และสุขภาพทางเพศ  ที่มีแนวปฏิบัติที่อิงรูปแบบสาธารณสุข  โดยมีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิอยางเปนวิทยาศาสตร   
 
นอกจากนี้  ในปจจุบัน เด็กและเยาวชนไดรับขาวสารการพนันจากส่ือตางๆ  ทั้งจากส่ือโทรทัศน 
หนังสือพิมพ  นิตยสารกีฬา  ภาพยนตร   วิทยุ  และอินเตอรเน็ตทุกวัน   มีการโฆษณาการพนัน
และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพนันอยางแพรหลายในส่ือตางๆ ซึ่งไมใชเปนเพียงการชี้ชองและ
เพิ่มโอกาสการเลนพนันใหกับเยาวชนเทานั้น   แตยังทําใหการเลนพนันดูเปนเร่ืองปกติในสังคม 
เชน  การออกอากาศทางสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุกระจายเสียงในการออกรางวัลสลากกิน
แบงรัฐบาล  การใหขอมูลแตมตอพนันกีฬาประเภทตางๆ ทั้งในหนังสือพิมพ  นิตยสารกีฬา และ
โทรทัศน   และการโฆษณาและชักชวนใหเลนพนันบนอินเตอรเน็ต     เปนตน  นอกจากนั้น 
ความกาวหนาในเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในปจจุบัน  ยังทําใหการเลน
พนันในอินเตอรเน็ตเปนที่นิยมมากข้ึนในเด็กและเยาวชนอีกดวย   
 
จากผลการศึกษายังพบดวยวา ประเทศเหลานี้มีการพัฒนาใหโรงเรียนมีบทบาทเปนสถานที่ในการ
สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาการพนัน ดวยการบรรจุปญหาการพนันเปนหลักสูตรการเรียน
การสอนในโรงเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โดยมีการบูรณาการเขากับหลักสูตร
การศึกษาที่มีอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาคณิตศาสตร  สังคมศึกษา  สุขศึกษา และเศรษฐศาสตร  
                                                                                                                                                           
ดังนั้น  จากปญหาการติดการพนันในเด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวโนมของการเขาสูการพนัน
ของเด็กและเยาวชนในหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มสูงข้ึนอยางนาเปนหวง  การปองกันและแกไข
ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนจึงควรเปนหัวใจของการกํากับดูแลกิจการการพนัน  ตลอดจน
มีความสําคัญในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการพนันของประเทศ โดยผูวิจัยไดเสนอแนะ
แนวทางหรือมาตรการ และการจัดสรรทุนเพื่อปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน  โดยเร่ิมจาก
การสํารวจสภาพการณปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยอยางทั่วถึงในทุกมิติ                           
เพื่อใหเกิดความเขาใจสภาพปญหาอยางถองแท  และสามารถนําขอมูลดังกลาวมาเปนฐาน
สําคัญในการกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการปองกันและแกปญหาทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น    พรอมทั้งรณรงคใหสังคมตระหนักรูถึงปญหาการพนันผานส่ือและกิจกรรมตางๆ  
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ขณะเดียวกันตองสรางพื้นที่สีขาวเพื่อเปนทางออกใหเด็กและเยาวชนไดมีกิจกรรมที่หางไกลจาก
การพนันดวย   
 
นอกจากนี้ รัฐยังควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนใหเห็นถึงการตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการ
พนันในเด็กและเยาวชน ดวยการประกาศเปนวาระแหงชาติ  และกําหนดใหปญหาการพนันเปน
ปญหาสาธารณสุข (Public Health Issue) ของประเทศที่ตองไดรับการแกไขอยางจริงจังเสียกอน   
โดยประกาศใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพัฒนาแผนระดับชาติในการตอสูกับปญหาการพนัน   
แผนดังกลาวตองเปนแผนบูรณาการเพื่อลดอันตรายจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด  แผนงานนี้
ควรประกอบดวยการบูรณาการมาตรการลดอันตรายจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด  การสงเสริม
สุขภาพ  การใหการศึกษา  การปองกัน  การใหความชวยเหลือต้ังแตระยะแรก  และการใหบริการ
สาธารณสุขแกผูมีปญหาการพนันอยางเปนระบบ 
 
อยางไรก็ตาม   การที่ประเทศไทยมีสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนหนวยงานหลักในการออกสลาก 
เพื่อจัดหารายไดสงเปนรายไดแผนดิน  จึงควรมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการแกไขปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชนเปนการเฉพาะ  โดยนํารายไดสวนหนึ่งจากการดําเนินการมาใชในการรณรงคสรางความ
ตระหนักรูใหแกสาธารณชนเพ่ือใหเห็นถึงอันตรายของการพนัน  การเยียวยารักษา  รวมถึงสรางองค
ความรูใหมๆ ผานงานวิจัยที่เปนวิทยาศาสตร  โดยถอดบทเรียนจากการรณรงคเร่ืองการเลิกเหลาและ
เลิกบุหร่ีที่ถือวาประสบความสําเร็จอยางสูงในการสรางความตระหนักรูใหแกสาธารณชน  และภาครัฐ
ควรแสดงความรับผิดชอบตอปญหาที่เกิดจากการพนันอ่ืนๆ ที่ผิดกฎหมายและสงผลกระทบตอเด็ก
และเยาวชน เชน การพนันกีฬา การพนันออนไลน และบอนการพนัน เปนตน  โดยการจัดสรรเงินจาก
งบประมาณแผนดินเปนการเฉพาะใหหนวยงานภาครัฐหรือองคเอกชนที่ไมหวังผลกําไร เพื่อดําเนิน
โครงการปองกัน  บําบัดเยียวยา ใหบริการแกปญหา  และสรางความตระหนักรูใหแกครอบครัว ชุมชน 
และสังคมโดยรวมไปในเวลาเดียวกันดวย 

 
 
ดังนั้น  การกํากับดูแลการโฆษณาการพนันและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพนันไมใหมีเปาหมาย
หลักไปที่กลุมเด็กและเยาวชน  การกํากับดูแลการเขาถึงการเลนพนันบนอินเตอรเน็ต  รวมถึง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมตอปญหาการพนัน  และความสนใจตอปญหาการพนันในเด็กและ
เยาวชนจึงเปนเร่ืองสําคัญ   กระทรวงศึกษาธิการของไทยจึงควรจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการพนันและปญหาการพนัน เปนหลักสูตรในโรงเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายเปนตนไป  ซึ่งเปาหมายของหลักสูตรตองทําใหนักเรียนมีความรู ความ
เขาใจเร่ืองการพนันอยางเปนจริงและมีเหตุผลมากข้ึน  เนนใหเห็นถึงอันตรายที่มากับการพนัน  
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สรางทักษะในการตัดสินใจเชิงบวก และรับรูถึงบริการความชวยเหลือตางๆ  ที่มีอยูเพื่อใหบริการ
แกผูมีปญหาการพนัน  
 
ทั้งยังตองไมลืมวามาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนันใดๆ จะประสบความสําเร็จมิได  
หากไมสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติของสังคมที่มีตอปญหาการพนันและการพนันในเด็กและ
เยาวชน  โดยการใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง  และเผยแพรขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่
เกิดจากการพนันในเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน เพื ่อเปนการปองกันตั้งแตระยะแรก 
ขณะเดียวกันควรมีการสรางทัศนคติของคนในชุมชนใหเล็งเห็นถึงอันตรายจากการพนันในกลุม
เด็กและเยาวชน  นอกจากนี้  รัฐยังควรสรางความตระหนักรูเร่ืองปญหาการพนันใหแกกลุม
วิชาชีพครู  ผูทํางานทางดานสังคม  และแพทย เพื่อใหความชวยเหลือแกภาครัฐในการคัดกรอง
และสงตอผูมีปญหาการพนันเขารับการรักษาตอไป  และที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาส่ิงใด  คือ 
ตองมีการออกกฎระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ใหการเลนพนันเปนไปอยางมีความรับผิดชอบ  เปน
ธรรมตอผูเลน  และลดผลกระทบจากปญหาการพนันใหเหลือนอยที่สุด  
 
 

2. ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 
 
จากการติดตามผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการพนันในภาพรวม ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา  ยุโรป 

เอเชีย และออสเตรเลีย พบวาเด็กและเยาวชนในปจจุบันเปนกลุมที่มีความเส่ียงสูงในการเขาไปของ

แวะกับการพนันและการมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอ่ืนๆ เชน การติดยาเสพติด การสูบบุหร่ี การมี

เพศสัมพันธในวัยเรียน และการใชความรุนแรง เปนตน    Volberg [5] ไดทําการศึกษาปญหาการ

พนันในเด็กและเยาวชน พบวา เยาวชนที่ติดการพนันเร่ิมเลนการพนันต้ังแตอายุยังนอย  ผล

การศึกษาในประเทศออสเตรเลียของ Australian Productivity Commission [6] พบวา ผูที่มีปญหา

การพนันอยางรุนแรง (Pathological Gamblers) เร่ิมเลนการพนันต้ังแตมีอายุเพียง 9 ป  เยาวชน

สามารถเขาถึงการพนันที่ถูกกฎหมายไดในเกือบทุกรูปแบบทั้งที่มีขอหามหรือขอจํากัดตามกฎหมาย 

[7,8,9] และเยาวชนท่ีมีปญหาการพนันมีอัตราสูงถึง 3-8% ซึ่งสูงกวาผูใหญที่มีปญหาการพนันถึง 2-

4 เทา [6,10,11,12]  

ในป 2008 คณะกรรมการการพนัน (Gambling Commission) ของสหราชอาณาจักร  ได
ทําการศึกษา (Review) ผลงานการศึกษาที่เกี่ยวกับการพนันในเด็กและเยาวชน  [2] พบหลักฐานที่ชี้
ชัดวาเด็กและเยาวชนเพศชายมีอัตราการเลนพนันมากกวาเด็กและเยาวชนเพศหญิง  
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(เชน Delfabbro, Lahn & Grabosky, 2005; Desai, Maciejewski, Pantalon & Potenza, 2005; 
MORI Social Research Institute, 2006; National Research Council, 1999)  โดยเด็กผูชายยัง
เลนพนันมากประเภทกวาเด็กผูหญิง [Delfabbro, Lahn & Grabosky, 2005; Jacobs 2000]   
นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาที่พบวาเด็กผูชายและเด็กผูหญิงนิยมเลนการพนันตางประเภทกัน  
[Delfabbro & Thrupp, 2003; Delfabbro, Lahn & Grabosky, 2005] โดยเด็กผูชายนิยมเลนไพเปน
หลัก ในขณะที่เด็กผูหญิงนิยมเลน บิงโก และสลากขูด เปนสวนใหญ  [Delfabbro and Thrupp 
2003]  นอกจากนี้ ผลการศึกษาในหลายประเทศยังพบอีกวาเด็กผูชายมีการเลนไพ การแขงพนัน 
(Racing) พนันผลการแขงกีฬา และสลากขูดบอยคร้ังกวาเด็กผูหญิง ในขณะที่ไมมีความแตกตางกัน
ในการซื้อสลากล็อตเตอร่ี  เลนเคร่ืองเลนเกมอิเล็คทรอนิคส  หรือเลนพนันทางอินเตอรเน็ต  
 
เมื่อคํานึงถึงปญหาผูติดการพนัน  ผลการศึกษาพบวาเพศเปนตัวแปรสําคัญ โดยเด็กผูชายมีอัตรา

การติดพนันมากอยางนอยที่สุดเปน 2 เทาของอัตราในเด็กผูหญิง (เชน Chalmers & Willoughby, 

2006; Delfabbro, Lahn & Grabosky, 2005; MORI Social Research Institute, 2006; Poulin, 

2000; Stinchfield, 2000; Stinchfield & Winters, 1998)  ในประเทศแคนาดา มีการสํารวจเด็ก

นักเรียนประมาณ 2500 คน อายุระหวาง 11-19 ป  พบวาเด็กผูชายถูกจัดใหอยูในกลุมที่อาจเปนผูติด

พนัน (Probable  Problem Gamblers) มากเปน 5 เทาของอัตราในเด็กผูหญิง  และเปน 3 เทาของ

ผูหญิงในการที่ถูกจัดใหอยูในกลุมเส่ียง (classified as being at risk) [Hardoon, Gupta & 

Derevensky, 2004]   

โดยทั่วไปแลว  เด็กและเยาวชนชายมีแนวโนมในการเส่ียง (Prone to Risk-taking in genera) 

มากกวาเด็กและเยาวชนหญิง  และผูใหญในวัยเร่ิมตนเพศชาย   (Young Males) มีการแสดงออกถึง

ทัศนคติเชิงบวกตอการเส่ียงในการเลนพนันมากกวาผูใหญในวัยเร่ิมตนเพศหญิง [Delfabbro, Lahn 

& Grabosky, 2006b; Splevins et al., 2010] 

นอกจากนี้  ยังมีผลการศึกษาท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปญหาการพนันในเยาวชนและความ

เส่ียงที่เพิ่มข้ึนในการเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอ่ืนๆ  ในเด็กและเยาวชน  เชน การด่ืมสุราและการ

ใชสารเสพติดอ่ืนๆ  [Hardoon, Gupta & Derevensky, 2004; Langhinrichsen-Rohling, Rohde, 

Seeley & Rohling, 2004; Wood, Gupta, Derevensky & Griffiths, 2004; Delfabbro et al., 

2006b] ผลการศึกษาของ Delfabbro, Lahn & Grabosky, 2005 ที่ทําการศึกษาเด็กและเยาวชนใน

ออสเตรเลียอายุระหวาง 11-19 ป พบวาเด็กและเยาวชนที่เขาขายเปนผูติดการพนันมีแนวโนมที่ 
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เสพยาเสพติดชนิดรุนแรง (Hard Drugs) เชน เฮโรอีน หรือโคเคน มากเปน 10-20 เทา และมากกวา

รอยละ 75 ของเด็กและเยาวชนท่ีติดการพนันด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยางนอยหนึ่งคร้ังตอสัปดาห 

เมื่อเปรียบเทียบกับผูไมมีปญหาการพนัน ซึ่งมีเพียงรอยละ 50 [Delfabbro, Lahn & Grabosky, 

2005]  

นอกจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคดังกลาวแลว  ยังมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอ่ืนๆ ที่เด็กและ

เยาวชนที่ติดการพนันแสดงออกที่ปรากฏอยูโดยทั่วไปมากกวาผูไมมีปญหาการพนัน เชน การละทิ้ง

งาน (Truancy) การลักขโมย  การทําลายทรัพยสิน  ความประพฤติที่ไมเหมาะสม  และการทําราย

รางกายผูอ่ืน เปนตน   [Hardoon et al., 2004; Langhinrichsen-Rohling et al., 2004]    

 

อิทธิพลของส่ือตอปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  

อิทธิพลของส่ือตอปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  เปนปญหาที่จําเปนตองไดรับความสนใจอยาง

เรงดวน  เด็กและเยาวชนไดรับขาวสารการพนันจากส่ือตางๆ ทั้งจากส่ือโทรทัศน  ภาพยนตร  วิทยุ  

และอินเตอรเน็ตทุกวัน   การโฆษณาการเลนพนันและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพนันอยาง

แพรหลายในแผนปายโฆษณา (Billboards) ตามสถานีขนสงผูโดยสาร  โทรทัศน  วิทยุ  และการ

สนับสนุนการแขงขันกีฬาและกิจกรรมประเภทตางๆ โดยผูประกอบการในอุตสาหกรรมการพนัน  ถือ

เปนเร่ืองที่นาเปนหวง  เนื่องจากไมใชเพียงแคเปนการเพิ่มโอกาสการเลนพนัน (Availability of 

Gambling) ใหกับเยาวชนในชุมชนโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับโอกาสการเลนพนันในทองถิ่นหรือการ

เขาถึงโดยทางอินเตอรเน็ตเทานั้น  แตยังทําใหการเลนพนันดูเปนเร่ืองปกติในสังคมไปดวย [Shead 

et al., 2010]  

ตัวอยางการรณรงคโฆษณาการเลนพนันในโทรทัศนของประเทศออสเตรเลียมีการพุงเปาไปที่เด็กและ

เยาวชนชายโดยเฉพาะ  มีการเนนใหเห็นถึงแรงปรารถนาในการชนะรางวัล  (Desirability of 

Winning) โดยแสดงใหผูชมโทรทัศนเห็นวามีผูชายคนหนึ่งกําลังมีความสุขกับถุงเงินรางวัลที่ทําใหดู

เหมือนกับผูหญิง  นอกจากนั้นการโฆษณายังทําใหผูชมเห็นวาการเลนพนันระหวางเพื่อนเปน

ธรรมชาติของสังคม (Social Nature of Betting among Friends)  

 



7 ขอเสนอเชิงนโยบายกองทนุสลากเพื่อสงเสริมและปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน | ดร.ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก 

 

ส่ือภาพยนตรเปนส่ืออีกประเภทหนึ่งที่เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงและไดรับรูขาวสารการพนันได 

ภาพยนตรหลายตอหลายเร่ืองสรางภาพใหเห็นวาการพนันเปนส่ิงหรูหรา (Glamorised gambling) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพโตะพนันในคาสิโนที่ฮีโรสามารถชนะการพนันไดตลอดเวลา  ภาพใน

ภาพยนตรที่แสดงถึงความหรูหราบนโตะพนันมีมาต้ังแตสมัยภาพยนตรเจมสบอนดในยุคตนๆ และ

ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  การแสดงภาพดารานักแสดงท่ีเปนที่นิยมหรือเปนบุคคลตัวอยางของ

เยาวชนสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุราถูกต้ังคําถามถึงจริยธรรมส่ืออยางตอเนื่อง  แตมิไดรับความสนใจมาก

เชนนี้ในกรณีการแสดงภาพความหรูหราของการพนันในภาพยนตร    

 

การเติบโตอยางรวดเร็วของอินเตอรเน็ตและการพนันผานอินเตอรเน็ตของเด็กและเยาวชนเปนเร่ืองที่

นาเปนหวงอยางมาก  เนื่องจากเด็กและเยาวชนเปนกลุมแรกๆ ที่เขาถึงและใชเทคโนโลยีใหมๆ ดังนั้น

อาจทําใหมีความเส่ียงมากกวากลุมอ่ืนๆ ในการเขาเลนพนันผานเทคโนโลยีใหมนี้ เชน ผาน

อินเตอรเน็ตและแอพพลิเคช่ันโทรศัพทมือถือตางๆ  นอกจากนั้น เกมในอินเตอรเน็ต  ก็ไดรับการ

ออกแบบใหดึงดูดใจเยาวชนดวยสีสันหลากสีที่หลากหลายและคมชัด  เสียงดนตรีและเสียง

ประกอบการเลนเกมที่นาต่ืนเตน [King, Delfabbro & Griffiths, 2010]  ตัวอยางเชน มีรายงานวา

เด็กอายุเพียง 13 ป ไดรับอนุญาตใหเขาเลนโปกเกอรบนเฟซบุคดวยเงินจริง ผลการสืบสวนโดยการ

ล็อกอินเขาเฟซบุคและแสดงตนเปนผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป  พบวาเด็กที่มีเฟซบุคโปรไฟลที่ลงทะเบียน

วามีอายุตํ่ากวา 18 ป  ไดรับอนุญาตใหเขาเลนการพนันดวยเงินจริง [3]  

 

ผลการศึกษาช้ินหนึ่งที่ศึกษาการเลนล็อตเตอร่ีออนไลน (National Lottery On-line) ของเด็กอายุ

ระหวาง 12-15 ป  พบวารอยละ 8 ของกลุมตัวอยางเลนล็อตเตอร่ีออนไลนบนอินเตอรเน็ต  เด็กชาย

เลนมากกวาเด็กหญิง [Griffiths & Wood, 2007] หนึ่งในสามของผูเลนออนไลนเลนเกมพนันแบบไม

ใชเงินจริง  รอยละ 18 ลงทะเบียนเลนพนันดวยเงินจริงโดยตัวเอง หรือสามารถเขาถึงบัญชี 

(Account) ของผูปกครองโดยความยินยอมรอยละ 10  หรือไมไดรับความยินยอมรอยละ 7  การเขา

เลนการพนันออนไลนบนอินเตอรเน็ตแบบไมใชเงินจริงของเยาวชนเปนส่ิงที่นาหวง  เนื่องจากไมมี

กฎหมายจํากัดการเขาถึงการเลนพนันประเภทน้ี  ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการแนะนําการพนันและสราง

ความต่ืนเตนใหแกเด็กและเยาวชนโดยไมตองเสียเงินจริง [King, Delfabbro & Griffiths, 2010]  
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งานวิจัยโดย Derevensky, Gupta, Messerlian, & Gillespie, 2004 ยืนยันวาการโฆษณาการพนันมี
อิทธิพลสูงตอเยาวชน  และเยาวชนมีความสามารถสูงในการจดจําขอความการโฆษณา  ผล
การศึกษาเชิงประจักษเร่ืองผลกระทบของการโฆษณาการพนันตอทัศนคติและพฤติกรรมการพนัน
ของเยาวชน ในป ค.ศ. 2009 หัวขอเร่ือง  “An Empirical Study Examining the Impact of 
Gambling Advertisements on Adolescent Gambling  Attitudes and Behaviors”  [4] พบวา 
รอยละ 60 ของเยาวชนไดรับ Spam โฆษณาการพนัน ทางอีเมล   และรอยละ 96 เห็นโฆษณาการ
พนันทางโทรทัศน   ขอความหลักที่เยาวชนรับรูจากการชมโฆษณาคือ  
 

 เปนเร่ืองงายที่จะชนะรางวัล (Winning is easy)  

 โอกาสชนะรางวัลมีสูง (the chance of winning is high)  

 การพนันเปนวิธีที่งายในการเปนเศรษฐี   (Gambling is an easy way to become wealthy)  
 

แมวาเด็กและเยาวชนสวนใหญจะไมเชื่อในขอความเหลานั้นและทราบถึงความเส่ียงที่มากับการพนัน 
แตขอความเหลานั้นก็ทําใหเด็กและเยาวชนจํานวนมากหันมาสนใจการพนัน  ขอความการโฆษณา
เหลานั้นอาจไมไดทําใหผูไมไดเลนการพนันเปล่ียนใจมาเลนพนัน แตเปนการตอกยํ้านิสัยการพนัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาการพนันอยูแลว  โดยผลการศึกษาในประเทศ
นิวซีแลนดชี้วาผูที่มีอายุยิ่งนอยเทาไรก็มีแนวโนมที่จะจดจําขอความการโฆษณาการพนันไดดีกวาผูที่
มีอายุมากกวาเทานั้น  (อายุตํ่ากวา 25 ป จดจําขอความโฆษณาการพนันไดรอยละ 93  อายุสูงกวา 
65 ป จดจําไดรอยละ 76)  นอกจากนั้น ยังมีผลรายงานของ US National Gambling Impact Study 
Commission ที่รายงานวาการโฆษณาล็อตเตอร่ีในสหรัฐอเมริกามีเปาหมายไปที่กลุมเยาวชนเปน
สําคัญ   
 
แมวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมการพนันจะยืนยันวาการโฆษณาการพนันไมไดมีเปาหมายไปที่
กลุมเด็กและเยาวชนเปนหลักก็ตาม  แตผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมคกิล ประเทศแคนาดา ที่
เปนผูนําในการศึกษาปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับมากที่สุดใน
โลกแหงหนึ่ง  พบวามีการโฆษณาการพนันจํานวนมากที่มีความเยายวนอยางสูง (Strong Appeal) 
ตอเด็กและเยาวชน  ชิ้นงานโฆษณาสวนใหญเหลานี้อาจมิไดมีเปาหมายหลักไปที่กลุมเด็ก เยาวชน
และผูใหญในวัยเร่ิมตน  แตก็มีความเยายวนอยางมาก (Tremendous Appeal) ตอเด็ก เยาวชน และ
ผูใหญในวัยเร่ิมตน  แมวาในบางกรณีมีความพยายามอยางชัดเจนในการใชผูใหญที่มีอายุมากข้ึนใน
การแสดง  และใชสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับผูใหญ  (Adult References) เชน
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สถานที่ทํางานในการโฆษณา แตก็มีบทโฆษณาท่ีเกี่ยวเนื่องกับผูชมที่เปนเด็กและเยาวชนอยาง
ชัดเจน (Strong Resonance with Youth Viewers) เชน มุกตลก  และการใชตัวแสดงก่ึงเยาวชน (the 
use of quasi-adolescent characters) และการอางอิงวัฒนธรรมของเยาวชน (Cultural 
References) 

  
ที่ผานมามีโครงการปองกันและแกไขปญหาการพนันมากมาย แตก็ขาดหลักฐานการประเมินผลทาง
วิทยาสตรที่เช่ือถือได  ทําใหไมมีคูมือปฏิบัติตามมาตรฐาน  (Standard Best Practice Guideline) 
ในงานที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการพนัน  ซึ่งไมเหมือนกับการปองกันและแกไขปญหา
เส่ียงอ่ืนๆ เชน ปญหายาเสพติด การติดสุรา และสุขภาพทางเพศ ที่มีแนวปฏิบัติ (Best Practice) ที่
อิงรูปแบบสาธารณสุข (Public Health Model) ที่ไดรับการประเมินผลประสิทธิผลอยางเปน
วิทยาศาสตร   
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3. ปญหาการพนันในเ ด็กและเยาวชนในประเทศไทยภายใตบริบทร า ง

พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลฉบับแกไขป พ.ศ. 2556  

 
ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

 
ผลสํารวจจากหลายสํานักช้ีตรงกันวา เวลานี้มีเด็กและเยาวชนตกเปนทาสของการพนันจํานวนเรือนลาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีขอมูลที่นาตกใจวา จากจํานวนเด็กระดับประถมศึกษาทั้งประเทศ 5 ลานคน มีเด็ก
ประถมฯ จํานวนถึงกวา 3 แสนคนท่ีติดการพนัน  สวนเด็กมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาที่ปจจุบันมี
อยู 7 ลานคน ติดการพนันประมาณ 1.1 ลานคน  ซึ่งสวนใหญเปนการเลนการพนันฟุตบอล  ตัวเลข
เหลานี้นับวาเปนตัวเลขที่นากลัวสําหรับสังคมไทย  เพราะเปนที่ทราบกันอยูแลววาการพนันจะนํามาซ่ึง
ปญหาสังคมหลายดาน ทั้งปญหาการลักเล็กขโมยนอย การขายตัวเพื่อใหไดมาซึ่งเงินทองเพื่อนําไปเลน
การพนัน และที่สําคัญอยางยิ่งคือเมื่อเยาวชนของชาติจํานวนมากกลายเปนนักพนัน  อนาคตของชาติจะ
เปนอยางไร                                                                                                                                                             

 
คุณสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ กรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติและผูอํานวยการมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิ
เด็ก วิเคราะหถึงปญหาเด็กและเยาวชนกับการพนันไว  ดังนี้ 
 
“การเลนการพนันของสังคมไทยไดกระจายตัวอยูทุกจุด ทุกมุมของสังคมไทย แมแตในครอบครัวเองก็มี
การเลนการพนันกันเองระหวางพอแม พี่นอง ญาติๆ ถาเด็กตกอยูในสภาวะแวดลอมแบบนี้ก็จะซึมซับ 
เพราะวามีตนแบบในการดําเนินชีวิตที่ผิด  ผูใหญที่เชียรบอล พนันบอล ก็มักจะปฏิบัติตัวอยางไมมี
ระเบียบวินัยในชีวิต เชน นอนดึก ต่ืนสาย โดดงาน เพื่อเลนการพนันหรือดูฟุตบอล จนกลายเปนนิสัย
ประจําชาติ สังคมไทยก็รับโดยกลายๆ อยางไมเปนทางการวาถามีบอลนัดสําคัญในคืนไหน รุงเชาทุกคน
ก็ไปทํางานสายโดยทั่วกันหมด ตอนเชามีรถจํานวนนอยจนถนนโลง เวลาที่ผูคนเดินทางออกจากบาน
เปล่ียนไป แสดงวาการดูฟุตบอลและการเลนพนันฟุตบอลมีอิทธิพลสูงมาก เพราะฉะนั้นอิทธิพลขนาดนี้ 
แนนอนวาไมมีทางเล่ียงที่จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะความคลั่งไคลเร่ืองการพนัน
กระจายไปทั่วทุกหัวระแหง ทุกซอกซอย ทุกหมูบาน  
 
ในบางประเทศเขาอนุญาตใหเลนการพนันที่ถูกกฎหมาย แตจุดสําคัญคือ ตองเลนในที่มิดชิด ไมใหปะปน
อยูกับเด็ก แตของไทยนี่เลนอยูในครอบครัว โทรศัพทแทงบอลก็ได แทงหวยก็ได เปนเร่ืองงายดายมาก 
ขณะที่แทงบอลเด็กก็นั่งอยูดวย หรือไมก็นั่งเลนพนันในบานเลย ขณะที่ในตางประเทศนักพนันก็ไปสุมหัว
กันอยูที่ใดที่หนึ่งเปนการเฉพาะ ไมไดกระจายอยูตามบานแบบคนไทย นี่คือลักษณะโครงสรางทางสังคม
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ที่แตกตางกัน"  [90] 
  

ผลกระทบจากการพนันไมใชเพียงแคการหมดตัว ขายบาน ขายที่ดินเทานั้น แตผลการศึกษางานวิจัยซ่ึง
เปนการทบทวนเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวจากพนัน  พบขอมูลที่ยืนยันวาการพนัน
ไมใชแคเกมสนุก แตเปนเกมที่สามารถทําลายสมองของเด็กไดอยางถาวร  สมองของวัยรุนจะถูก
ปรับเปล่ียนโครงสรางผานประสบการณ  และกิจกรรมที่สนใจทําบอยๆ  และหากกิจกรรมนั้นเปนการพนัน 
ซึ่งมีลักษณะเกมที่ลงทุนลงแรงนอย  แตไดเงินกลับมาเร็ว ไมตองใชความพยายามเพ่ือหาเงิน  ไมตอง
อดทนรอความสําเร็จ  อาจสงผลใหสมองเกิดการฟอรมโครงสรางเพื่อใชงานในลักษณะนี้ข้ึนมา  และ
สงผลตอระบบคิดและพฤติกรรมที่จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต   ขอมูลทางสถิติของศูนยวิจัยความสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 เปนตัวเลขยืนยันผลกระทบของการพนัน โดยช้ีใหเห็น
ลักษณะการทําส่ิงไมเหมาะสมของเยาวชนท่ีติดพนัน โดย รอยละ 61 ปลนชิงทรัพยหรือลอลวงเงินจากคน
ใกลชิด   รอยละ 12 ทํารายรางกายคนใกลชิด  รอยละ 9 ขายทรัพยสินใชหนี้พนัน  รอยละ 7 ขายบริการ
ทางเพศ  รอยละ 6 เสียสติหรือพยายามฆาตัวตาย  รอยละ 5 คายาเสพติดหรือส่ิงผิดกฎหมาย เปนตน 

  

คุณสมประวิณ  มันประเสริฐ  นักเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดศึกษาพฤติกรรมการเลน
พนันในประเทศไทย ผานแบบจําลองทางเศรษฐมิติ เมื่อป 2554 สรุปวา 
  

 การพนันเปนสินคาเสพติด (Addictive Goods) คนเลนพนันในประเทศไทยมีแนวโนมจะมี
พฤติกรรมเปน "ผูเสพติดอยางมีเหตุผล" (Rational Addiction Behavior) คือเลือกบริโภค “สินคา
การพนัน” โดยเปรียบเทียบ “ตนทุนที่ตองจาย” เชน  เงินเดิมพัน คาเสียโอกาสจากเวลาที่ใชเลน
พนัน ฯลฯ เพื่อแลกกับ “ความสุข” ดานอารมณที่ไดรับจากการเลนพนัน 

 คนเปนโรคติดการพนัน มีลักษณะคลายกับติดสารเสพติด คือ จิตใจจดจออยูกับการพนัน
ตลอดเวลา ไมสามารถคิดหรือทําอยางอ่ืน  และในที่สุดจะเลนการพนันโดยไมมีการยั้งคิด เวลา
เลนไดก็เกิดความโลภอยากไดมากข้ึน เวลาเสียจะรูสึกเสียดายมาก อยากไดคืน ก็จะเลนเพื่อแก
ตัว โดยคิดเขาขางตัวเองวาเมื่อเสียแลวนาจะไดอะไรบาง การปลอบใจตัวเองแบบนี้ทําใหไมหยุด
เมื่อเลนเสีย ในที่สุดลงเอยดวยการเสียเงินจํานวนมาก เปนหนี้ ทําทุกรูปแบบโดยไมยั้งคิดเพื่อให
ไดเงินมาเลนการพนัน การขาดสติควบคุมตัวเอง คิดเขาขางตัวเองวาจะเลนพนันได เปนอาการ
สําคัญอาการหน่ึงของ โรคติดการพนัน 

 ถาไมอยากใหคนไทยเปนโรคติดการพนัน สังคมตองชวยกันดูแลควบคุมไมใหมีการกระตุนหรือ
เรงเราใหเกิดการอยากเลนการพนันมากเกินไป โดย 
 



12 ขอเสนอเชิงนโยบายกองทนุสลากเพื่อสงเสริมและปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน | ดร.ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก 

 

o บังคับใชกฎหมายที่มีอยูอยางเขมงวด เพิ่มคาปรับและเพิ่มบทลงโทษ 
o สรางกิจกรรมทดแทน เพื่อปองกันผูเลนใหม 
o ฉีดภูมิคุมกันใหสังคม ทําใหเยาวชนอยูกับการพนันแบบรูเทาทัน 

 สังคมตองตระหนักวา กลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอการทําให “ลองเลน” และ “ยังคงเลน” การพนันใน
ปจจุบัน และการชักจูงใหคนอ่ืนเลนการพนัน อาจกอใหเกิดตนทุนทางสังคม มากกวาตนทุนสวน
บุคคล (ที่ผูเลนพนันตองจาย) เพราะรัฐตองใชงบประมาณมากข้ึนเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการเสพติด “เลนการพนัน” 

 
การศึกษาทางเศรษฐศาสตรพบวา การประชาสัมพันธและสรางคานิยมใหลดการเลนพนันใหไดผล 

ตองเนนการรณรงคกับเพศชาย เร่ิมตนต้ังแตอายุยังนอย ขยายวงกวางสูคนในครอบครัวและชุมชน 

เพื่อสรางสํานึกใหผูพนันรูตัววา ตนเองสามารถสรางปญหาใหกับคนขางเคียงในครอบครัวได [91] 

 
 

ในรางพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.๒๕๑๗ ฉบับแกไข ไดมี
การกําหนดดังนี้ 

 

 มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๑) (๒) และ(๓) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล พ.ศ.๒๕๑๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
(๑) ออกสลากกินแบงรัฐบาล สลากกินรวบ ลอตโต และหวยออนไลน  เพื่อจัดหารายไดสง

เปนรายไดแผนดิน และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประโยชน
แหงสาธารณะและประชาชน 

(๒) จัดการโรงพิมพอันเปนอุปกรณในการจัดพิมพสลากกินแบงรัฐบาล สลากกินรวบ ลอตโต 
หวยออนไลน หรือส่ิงพิมพอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

(๓)  กระทําการอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกการดําเนินกิจการของสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

(๔) จัดใหมีกองทุนพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล” 
  

 “มาตรา  ๑๑  ใหมีคณะกรรมการของสํานักงานสลากกินแบง รัฐบาลคณะหนึ่งเ รียกวา 
“คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล”ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ 
ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
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ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย และ
กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของภาคประชาชนในภูมิภาคตางๆ ของประเทศที่มีความรูความสามารถ
ทางดานสังคม เศรษฐศาสตร การเงินการคลัง กฎหมาย การสอบสวน การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออ่ืนใดที่เปนประโยชนตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนประชากรของแตละภาคมีจํานวนรวมกันไมเกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรี
แตงต้ังเปนกรรมการ และผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ” 

    
 “มาตรา ๒๒ เงินที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ไดรับจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 

สลากกินรวบ ล็อตโตและหวยออนไลน ใหจัดสรรดังนี้  

(๑) รอยละหกสิบเปนเงินรางวัล 

(๒) ไมนอยกวารอยละยี่สิบแปดในสวนของสลากกินแบงรัฐบาลเปนรายไดแผนดิน และใน
สวนของสลากกินรวบ ล็อตโต และหวยออนไลน ไมตองสงเปนรายไดแผนดิน โ ดยให
จัดสงเขากองทุนพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 

(๓) ไมเกินกวารอยละสิบสองเปนคาใชจายในการบริหารงานซ่ึงรวมทั้งคาใชจายในการจัด
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล สลากกินรวบและหวยออนไลนดวย 

 

 มาตรา ๓๘/๑ ใหสํานักงานจัดต้ังกองทุนพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล ข้ึนในสํานักงาน
เรียกโดยยอวา  “กองทุน พปน.” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล กองทุนหมูบาน  และเพื่อประโยชนแหงสาธารณะและประชาชนในดานตางๆ 
อาทิ การศึกษา  สาธารณสุข  และสาธารณกุศลตางๆ เปนตน 

 

 มาตรา ๓๘/๓ ใหรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการกองทุน พปน. โดยประกอบดวยบุคคลซ่ึงเปน
ผูแทนหนวยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนในภูมิภาคตางๆ ของประเทศที่มีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน  ในสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนประชากรของ
แตละภาคมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหาคน  เปนกรรมการ  และใหที่ประชุมเลือกกันเองเปน
ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการและเลขานุการหนึ่งคน  โดยใหคํานึงถึงสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
ระหวางผูแทนหนวยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนดวย 

 
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป เมื่อพนวาระแลวจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีก
ไมได  
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ดังนั้น  เมื่อแนวทางการออกกฎหมายกองสลากฯ มีโอกาสทําใหเด็กและเยาวชนเขาถึงการพนัน
ประเภทตางๆ ไดมากข้ึน และมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาประเทศ  จึงเห็นควรใหมีการศึกษาปญหาการ
พนัน แนวทางการกํากับดูแล  การกําหนดแนวทางหรือมาตรการ และการจัดสรรทุนเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  โดยการศึกษาบทเรียนการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน รวมถึงวิธีการการจัดสรรทุนสนับสนุน จากประเทศดังตอไปนี้  คือ 
แคนาดา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 
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4. กรณีศึกษาการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน

ตางประเทศ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาบริบทการพนัน  ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  และ
มาตรการในการจัดการปองกันปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน 5 ประเทศ ไดแก  แคนาดา 
นิวซีแลนด  ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ดังรายละเอียดตอไปนี้   

 

4.1 ประเทศแคนาดา 

4.1.1 การพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา 

แมวากฎหมายในแคนาดาจะมีการหามเด็กและเยาวชนเลนการพนันที่ถูกกฎหมาย แต
โดยท่ัวไปแลว เด็กและเยาวชนยังสามารถเลนการพนันทั้งชนิดที่ถูกกฎหมาย (Legalized 
Gambling) เชน ผลิตภัณฑล็อตเตอร่ี คาสิโน และ VLT  (Video Lottery Terminals) และ
การพนันชนิดที่จัดเลนกันเองทั้งที่บานและโรงเรียน  เชน  การเลนไพ พนันกีฬา และ
เกมลูกเตา อัตราการแพรหลายของปญหาการพนันข้ันรุนแรงในผูใหญ  (Lifetime 
prevalence rates of pathological gambling for adults) อยูระหวางรอยละ 1-2 ของผูเลน
พนัน  ในขณะที่อัตราการติดพนันข้ันรุนแรงในเด็กและเยาวชน เช่ือวาสูงเปน 2-4 เทาของ
อัตราในผูใหญ  [13]  
อัตราการเลนพนันและปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนแตกตางกันไปในแตละเมืองและ
แตละประเทศ   อยางไรก็ตาม อัตราการเลนพนันและปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน
แคนาดา เปนไปในทิศทางเดียวกันกับของสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแลว [19]  
  

การเลนพนันในเมืองสวนใหญของแคนาดาถูกจัดใหเปนการเลนเพื่อความสนุกสนาน 
(Leisure Activity) ชุมชนสวนใหญมีการใหบริการการพนันประเภทตางๆ ต้ังแต สลากล็อ
ตเตอร่ี  เคร่ืองเลนเกมสอิเล็คทรอนิคส  บิงโก และคาสิโน  องคกรทองถิ่นทางศาสนา องคกร
การกุศลและองคกรใหบริการสาธารณะตางๆ รวมถึงหนวยงานสาธารณสุขมีการระดมทุน
ผานการขายสลากล็อตเตอร่ี หรือการพนันประเภทคาสิโน (Casino-style Entertainment)  
ไมวาจะเปนกิจกรรมรูปแบบใด  การพนันก็เปนส่ิงที่เยายวนตอเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเลนโปกเกอร และการพนันออนไลน  [20]  
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ผลงานวิจัยในเมืองควิเบค  [13] ชี้วา 

 ประมาณรอยละ 80 ของเยาวชนเลนการพนัน  (Gambled for Money) 

 รอยละ 10-15 มีความเส่ียงที่จะพัฒนาเปนการติดการพนัน  และ 

 รอยละ 4 ของเยาวชนกําลังประสบปญหาติดการพนันข้ันรุนแรง 
   

ผลการสํารวจของ Centre for Addictions and Mental Health ในเมืองออนตาริโอ ที่ทํา
การสํารวจเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Grades 7 - 12) จากโรงเรียน 181 แหง จํานวน 
9,112 คน จากนักเรียนทั้งหมด 14,196 คน  ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2008 ถึงเดือน
มิถุนายน 2009  [14] พบวา  

 เด็กนักเรียนในออนตาริโอรอยละ 42.6 เลนการพนันในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงอยาง
นอยหนึ่งประเภทในปที่ผานมา 

 การเลนพนันมีมากข้ึนเมื่อเรียนระดับสูงข้ึน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
(Grade 12) เลนการพนันสูงสุดที่รอยละ 56    

 ประเภทการพนันที่เปนที่นิยมที่สุดคือ การเลนไพ ซื้อสลากล็อตเตอร่ี การพนันกีฬา 
และประเภทการพนันที่เปนที่นิยมนอยที่สุดคือการพนันในอินเตอรเน็ต และการพนัน
ในสถานคาสิโน 

 เด็กนักเรียนชายเลนการพนันมากกวาเด็กนักเรียนหญิง   

 การเลนพนัน 5 ประเภทหรือมากกวาเปนเร่ืองปกติ  

 รอยละ 3 ของนักเรียนเลนพนันมากกวา 1 ประเภท รอยละ 4.5 เปนนักเรียนชาย 
และรอยละ 1.5 เปนนักเรียนหญิง  

  

ผลการสํารวจการพนันในนักเรียนของเมืองโนวาสโกเทีย ในป 2007 ในโครงการ Nova 
Scotia Student Drug Use Survey 2007  [17]  พบวา 

 
 นักเรียนรอยละ 40 ไมไดเลนการพนันเพ่ือเงินในปท่ีผานมา 

 เด็กนักเรียนชายรอยละ 68 ในขณะที่เด็กนักเรียนหญิงรอยละ 53   เลนการพนัน  
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 ประเภทการพนันที่เปนที่นิยมที่สุดคือ การซื้อสลากขูด (Scratch Tabs) รอยละ 38 
และประเภทการพนันที่เปนที่นิยมนอยที่สุดคือการพนันในอินเตอรเน็ตรอยละ 5 

 อัตราการเลนพนันในนักเรียนมีจํานวนลดลงในชวงระหวางป 1996 และ 2007 

 นักเรียนประมาณรอยละ 3 มีความเส่ียงที่จะพัฒนาเปนผูติดการพนัน  และรอยละ 2 
มีปญหาการพนันข้ันรุนแรง  

 เด็กนักเรียนชายรอยละ 7 และเด็กนักเรียนหญิงรอยละ 2 มีความเส่ียงติดการพนัน 

 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในระดับปญหาการติดพนันเมื่อเรียนระดับสูงข้ึน   

 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในอัตราการติดพนันในนักเรียน ในชวงระหวางป 
1998 และ 2007 

 นักเรียนนอยกวารอยละ 1 รูสึกวาตัวเองตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหา
การพนัน  

 
ผลการสํารวจการพนัน Alberta Youth Experience Survey, TAYES ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 3,469 คน ของเมืองอัลเบอรตา ในป 2008 โดย Alberta Health 
Services (AHS) [21] พบวา  

 มากกวารอยละ 45 ไมเลนการพนัน ในขณะที่รอยละ 45.5 เลนการพนันในปที่ผาน
มากอนการสํารวจ นักเรียนสวนใหญรอยละ 94.5 ไมมีปญหาการพนัน  

 รอยละ 52.1 ของนักเรียนชาย และรอยละ 39.1 ของนักเรียนหญิง เลนการพนัน 

 อัตราการเลนพนันสัมพันธโดยตรงกับอายุของนักเรียน ต้ังแตรอยละ 37.1 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเพิ่มเปนรอยละ 55.9 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

4.1.2 บริบทการกํากับดูแล 

รัฐบาลทองถิ่นในแตละเมือง (Provincial Governments) มีหนาที่รับผิดชอบทั้งดําเนินกิจการ

การพนันสวนใหญและกํากับดูแลการพนันในภาพรวม  การกํากับดูแลครอบคลุมถึง การให

ใบอนุญาตประกอบการ  ชนิดของเกม  และการกําหนดอัตราเงินรางวัล คาสิโนทั้งหมดใน

แคนาดามีรัฐบาลทองถิ่นในแตละเมืองเปนเจาของ ซึ่งตางจากสหรัฐอเมริกาที่มีเอกชนเปน

เจาของ เงินที่ไดจากการพนันในแคนาดาไมตองเสียภาษีเงินไดแตมีภาระจายภาษีเพื่อแกไข

ปญหาการพนัน  (Problem Gambling Levy) การพนันกีฬาในแคนาดามีขอจํากัดนอยกวาใน

สหรัฐอเมริกาทําใหมีนักทองเที่ยวขามชายแดนเขาแคนาดาเพื่อมาเลนการพนัน 
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[Blaszczynski 2001]   การกํากับดูแลการพนันในแตละเมืองมีความแตกตาง  กฎหมาย

ทองถิ่นในแตละเมืองมีการกําหนดอายุข้ันตํ่าในการเขาเลนการพนัน  ระดับอายุข้ันตํ่าแตกตาง

กันไปข้ึนอยูกับประเภทของการพนัน เชน สวนใหญกําหนดระดับอายุข้ันตํ่าในการซื้อสลากล็อ

ตเตอร่ีตํ่ากวาการเขาเลนคาสิโนและการเลนเคร่ืองเลน VLT  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาของ 

Derevensky & Gillespie (2005) พบวาการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองอายุข้ันตํ่าของเด็กและ

เยาวชนในการเลนการพนัน (ยกเวนการเขาเลนคาสิโน) ไมคอยเปนผลเนื่องจากเด็กและ

เยาวชนสามารถหาวิธีเลนพนันไดอยางโดยงาย  (getting around restrictions with relative 

ease) ซึ่งเปนที่คาดการวา ปญหานี้จะทวีความรุนแรงมากข้ึนกับการพนันผานอินเตอรเน็ต  

 
4.1.3 มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน     

ในประเทศแคนาดา รัฐบาลทองถิ่น (Provincial Governments) เปนผูรับประโยชนจาก
รายไดจากการพนันเปนสวนใหญ [Azmier, 2001]  ดังนั้น ความพยายามในการแกไข
ปญหาการพนันสวนใหญจึงเกิดจากหนวยงานของรัฐบาลทองถิ่นนั้นๆ เอง ซึ่งสวนใหญ
ใชหนวยงานเดิมท่ีดูแลการแกไขปญหายาเสพติด (Substance Abuse) มาตรการ
หลักคือการรณรงคสรางความตระหนักรูใหแกสาธารณะ  การติดโปสเตอร  และการแจก
แผนพับในสถานประกอบการ การจัดทําวีดิโอที่แสดงถึงปญหาที่เกิดจากการพนัน  และ
การนําเสนอความรูและขอมูล (Presentations) ใหแกนักเรียนในโรงเรียน  หรือกลุมท่ี
สนใจอื่นๆ  [Williams et al., 2004] นอกจากน้ันยังมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหม
หรือใหการสนับสนุนองคกรท่ีมีอยูแลวในการดําเนินการโครงการปองกันและ
งานวิจัยปญหาการพนัน [Blaszscynski, 2002a]   ตัวอยางโครงการปองกันและ
งานวิจัยปญหาการพนันในเมืองตางๆ เชน 

 

 ในป ค.ศ. 2005 รัฐบาลทองถิ่นของเมืองโนวาสโกเทีย  ไดดําเนินการตามแผนงาน
ปองกันปญหาการพนัน “  A Better Balance” ซึ่งเปนแผนการปองกันฯ ฉบับ
แรกของโนวาสโกเทีย (Nova Scotia’s first Gaming Strategy) แผนดังกลาว
เปนการทํางานรวมมือกันระหวาง Gaming Corporation (NSGC) และ
สํานักงานสนับสนุนสุขภาพของเมืองโนวาสโกเทีย  (Office of Health 
Promotion of Province of Nova Scotia)  โนวาสโกเทียเปนเมืองที่ใหความสนใจ
ในการประเมินผลและดําเนินนโยบายโดยมีมาตรการในการปรับเปล่ียนโครงสราง
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และการดําเนินกิจการการพนันอยางแข็งขัน 
   

 ในเมืองควิเบค มีศูนยนานาชาติเพื่อปญหาการพนัน (International Centre for 
Youth Gambling Problems) ต้ังอยูที่มหาวิทยาลัยแม็คกิล (McGill 
University) ซึ่งเปนผูนําในการทําวิจัยงานปองกันและบําบัดเยียวยาปญหา
การพนันในเยาวชน   loto-Quebec ซึ่งเปนผูใหบริการสลากล็อตโต ไดใหทุน
สนับสนุนแกมหาวิทยาลัยลาวาล (Laval) และมหาวิทยาลัยแม็คกิล  ใน
การทํางานวิจัยและโครงการการใหการศึกษาปญหาที่เกี่ยวกับการพนัน  ซึ่งมี
โครงการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาการพนัน “Count Me Out” ใหแก
เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (Primary School) และมัธยมศึกษา (High 
School) ในควิเบครวมอยูดวย [Blaszczynski, 2002a] 

 

 ในเมืองออนตาริโอ ศูนยวิจัยปญหาการพนันแหงออนตาริโอ  (Ontario Problem 
Gambling Research Centre)  ทําการวิจัยศึกษาการออกแบบมาตรการ
การปองกันปญหาการพนัน   ศูนยการเสพติดและสุขภาพจิต  (Centre for 
Addiction and Mental Health, CAMH) ไดทํางานรวมมือกับหลายองคกร
ในการพัฒนาและประเมินผลโครงการหลักสูตรการปองกันปญหาการ
พนันสําหรับนักเรียนในโรงเรียน  [MacDonald et al., 2003] CAMH  ยังให
การสนับสนุนเงินทุนแกเว็บไซต ProblemGambling.CA  ซึ่งเปนเว็บไซตที่ใหความ
ชวยเหลือแกผูมีปญหาการพนัน  มีการติดโปสเตอรในสถานคาสิโน และมีการพิมพ
หมายเลขติดตอสายดวนชวยเหลือปญหาการพนันบนสลากล็อตเตอร่ีและที่เคร่ือง
เลนสล็อทแมชชีน  [turner et al., 2005] 

 

 ในเมืองอัลเบอรตา คณะกรรมการแอลกอฮอลและยาเสพติดแหงอัลเบอรตา 

(Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission, AADAC)  มีหนาที่รับผิดชอบ

แกไขปญหาการพนันโดยการทํางานวิจัย  การใหความรู  การปองกันและการบําบัด

เยียวยา AADAC มีการจัดทําแผนพับ  เอกสารการศึกษาที่เกี่ยวกับการสราง

ความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาการพนันใหแกสาธารณะ  และบริการสาธารณสุข

ที่มีใหบริการ  ซึ่งรวมถึงการจัดทําชุดเครื่องมือการนําเสนอและวีดิโอที่เกี่ยวกับ

ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใหกับนักเรียน  [Williams, 2002] 
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แคนาดามีการดําเนินการโครงการเชิงการศึกษาการปองกันการพนันในเยาวชนท่ีไดรับการ
รับรองผลเชิงประจักษหลายโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองควิเบค  Ferland, 
Ladouceur  และ  Vitaro  (2002)  ทําการประเมินผลความมีประสิทธิผลของวีดิ โอ
ที่ เกี่ยวกับการลดการเลนการพนัน  (Reducing  Gambling)  เพิ่มความรูเร่ืองการพนัน   
(Increasing Gambling Knowledge) และลดการรับรูที่ผิดๆ ที่เกี่ยวกับการพนัน 
(Decreasing Erroneous Perceptions about Gambling) โดยทําการศึกษากับเด็ก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  จํานวน 424 คน  ผลการศึกษาพบวาวีดิโอสามารถเพิ่ม
ความรูเกี่ยวกับการพนันใหแกนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญ  และลดความคิดที่ผิดๆ เกี่ยวกับ
เร่ืองความบังเอิญและการสุมอยางไรระเบียบ  (Notion of Chance and Randomness)    
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4.2 ประเทศนิวซีแลนด 

4.2.1 การพนันในเด็กและเยาวชน 

กฎหมายของประเทศนิวซีแลนดกําหนดอายุข้ันตํ่าในการเลนการพนันชนิดตางๆ ไวดังนี้ [25] 
 

 18 ปข้ึนไปในการซ้ือสลากขูด Instant Kiwi  

 18 ปข้ึนไปในการเลน Pokies 

 18 ปข้ึนไปในการเลนพนัน TAB 

 20 ปข้ึนไปในการเขาไปเลนคาสิโน 

 ไมมีการกําหนดอายุขั้นตํ่าในการซ้ือล็อตเตอร่ีหรือคีโน ซ่ึงเปนสลากท่ีออก

วันละ 2 ครั้ง  
 

รายงานของมูลนิธิเพื่อปญหาการพนันแหงนิวซีแลนด (Problem Gambling Foundation of 
New Zealand, PGFNZ)  ซึ่งเปนผูใหบริการบําบัดเยียวยาปญหาการพนันที่ใหญที่สุดใน
นิวซีแลนด  ในเดือนกรกฎาคม ป 2011 ที่ศึกษาการเลนพนันในเด็กและเยาวชน  [25] พบวา   
เด็กและเยาวชนอายุระหวาง 13-17 ป ใชจายเงินในการเลนพนันเฉลี่ยสัปดาหละ  3-10 
เหรียญ และคร่ึงหนึ่งของผูเลนมีอายุนอยกวา 16 ป  สถิติของกระทรวงสาธารณสุข ในป 
2006 [26]  ยังชี้วารอยละ 6.2 ของผูที่ขอความชวยเหลือปญหาการพนันมีอายุตํ่ากวา 20 ป 
และกลุมผูเลนพนันที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป เปนกลุมที่ใชจายเงินในการเลนพนันเฉล่ียสูงสุดที่ 
1,262 เหรียญ   

 
ผลการศึกษาการเลนพนันในเยาวชนในป ค.ศ. 2008 โดย F. Rossen “Adolescent 
gambling in New Zealand: An exploration of protective and risk factors” [27]  พบวา 

  
 รอยละ 3.5 ของเด็กและเยาวชนท่ีเลนการพนันเปนผูติดการพนัน ซึ่งเปน 2 เทาของ

อัตราผูติดการพนันในผูใหญ  

 รอยละ 36.5 ของเด็กและเยาวชนที่เลนการพนัน  เร่ิมเลนการพนันต้ังแตอายุ 10 ป  

 โตะพนันคาสิโน  (Casino Tables) และเคร่ืองเลนเกมอีเล็คโทรนิคในคาสิโน  เปน
ประเภทการพนันที่สรางปญหาการพนันมากที่สุด 

 ประเภทการพนันที่เปนที่นิยมที่สุดในเด็กและเยาวชน คือการพนันประเภทล็อตโต  
โตะพนัน  หรือ เกมลูกเตา  และการเลนพนันกับเพื่อน  
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 เด็กและเยาวชนสวนใหญเลนการพนันเพื่อความสนุก  เพื่อใหไดเงิน  เพื่อความ
ต่ืนเตน  เพื่อผอนคลายความเบ่ือหนาย  และเพื่อความทาทาย  

 เยาวชนสวนใหญเลนการพนันเพราะครอบครัวและเพื่อนเปนผูแนะนํา  

 เด็กผูชายมีปญหาการพนันมากกวาเด็กผูหญิง 

 เด็กและเยาวชนที่อยูในครอบครัวเด่ียวมีความเส่ียงที่จะมีปญหาการพนัน 

 สมองของเด็กมีความเหมาะสมกับลักษณะของการพนันที่มีกิจกรรมนาต่ืนเตน ใช
ความพยายามนอย และมีการกระตุนสูง  

 

นอกจากนี้  ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลของการโฆษณาและการทําการตลาดใน
สภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยกิจกรรมการพนันที่สงผลตอพฤติกรรมการพนันของเด็กและ
เยาวชนในยุคนี้   

 รอยละ 66 ของเด็กและเยาวชนไดเห็นการโฆษณาคาสิโนในอินเตอรเน็ต  

 รอยละ 30 ของเด็กและเยาวชนไดเห็นการโฆษณาการพนันที่มีในประเทศ เชน ล็อต
โต คีโน Instant Kiwi และ TAB track racing  มีการใชเงินในการโฆษณาเปน
จํานวนมากเพื่อใหเห็นถึงโอกาสไดเงินรางวัลกอนใหญ  ที่ทําใหดูเหมือนวาไดมา
งายๆ   ขอความในโทรทัศนและอินเตอรเน็ตทําใหการพนันดูเปนส่ิงยิ่งใหญ  
(Glamorous and Lucrative)  มีการออกผลการออกสลากรางวัลประเภทล็อตโต
รายสัปดาหและประเภทคีโนเปนรายวัน 

  

ในป 2006-2007  Health Sponsorship Council’s (HSC’s)   
ไดทําการสํารวจทัศนคติของเด็กและเยาวชนตอการพนัน ในหัวขอ “Gaming and 
Betting Activities Survey” (GBAS)     โดยทําการสัมภาษณเด็กและเยาวชนอายุ
ระหวาง 15-17 ป จํานวน 199 คน จากกลุมตัวอยางทั้งหมดเกือบ 2,000 คน  [31]  ผล
การศึกษาพบวา 

 

 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเร่ิมเลนการพนัน  

 มากกวารอยละ 52 ของเด็กและเยาวชนเร่ิมเลนการพนันเพราะตองการได
เงินจากการชนะพนัน   
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 เกือบรอยละ 46 ของเด็กและเยาวชนพูดวาการเสียเงินเลนพนันหรือการเห็น
คนอ่ืนเสียพนันเปนเหตุผลใหอยากเลิกเลนการพนัน  

 ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการเลนพนันคือ  เห็นคนอ่ืนเลน คิดวาเทหหรือเปน
แฟช่ัน (รอยละ 13) หรือเลนเพราะแรงกดดันจากเพื่อน (รอยละ 12)  โดย
ผูหญิงมีแนวโนมที่เลนการพนันเพราะแรงกดดันจากเพื่อนมากกวาผูชาย 
สวนผูชายมีแนวโนมที่เลนการพนันเพื่อความต่ืนเตน  

 ปจจัยที่มีผลทําใหเด็กและเยาวชนไมเลนพนันคือ  การตระหนักรูเกี่ยวกับ
อันตรายที่เกิดจากการพนัน  (รอยละ 14) และปญหาการเงิน  (รอยละ 12) 
โดยผูหญิงจะกลัวอันตรายจากการติดพนัน  และผลกระทบตอครอบครัว
มากกวา ในขณะที่ผูชายอางถึงการที่ไดรูวาโอกาสชนะมีนอยเปนเหตุผลที่
ทําใหเลิกเลนพนัน   

  รอยละ 11 ของเด็กและเยาวชน รูสึกวาการโฆษณาที่แสดงใหเห็นถึง
อันตรายจากการพนัน หรือการลดการโฆษณาการพนันโดยผูประกอบการ 
และการใหความรูแกสาธารณะ มีผลตอการตัดสินใจในการที่จะไมเลนการ
พนัน   

 

ผลศึกษาเมื่อเปรียบเทียบเด็กและเยาวชน กับ ประชากรทั่วไป  

 เด็กและเยาวชน ผูใหญ (รอยละ 27 ) มีความคุนเคยในบริการความ
ชวยเหลือที่มีแกผูมีปญหาการพนันนอยกวาในผูใหญ (รอยละ 64 )  

  เด็กและเยาวชนมีการแจงปญหาการพนัน ในอัตราที่นอยกวาผูใหญ 
ในขณะที่รอยละ 34 ของผูใหญรับรูวามีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวมี
ปญหาการพนันในปที่ผานมา แตมีเพียงรอยละ 25 ของเด็กและเยาวชน
รับรู 
    

ในป  2012  ไดมีการออกกฎหมายกําหนดใหมีการจัดต้ัง Health Promotion 
Agency หรือ HPA โดยใหทําการควบรวม  Alcohol Advisory Council (ALAC) และ 

HSC เขาดวยกัน และให HPA มีหนาที่รับผิดชอบการสงเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Initiatives) โดยใหรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหาร 
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4.2.2 บริบทการกํากับดูแล 

กิจกรรมการพนันในนิวซีแลนดอยูภายใตการกํากับดูแลโดยกฎหมายการพนัน ป ค.ศ. 2003 
(Gambling Act  2003)   ซึ่งครอบคลุมกิจการคาสิโน  เคร่ืองเลนโปกเกอร และการพนัน
ประเภทอ่ืนๆ  กอนที่จะมีการบังคับใชกฎหมายฯ ฉบับนี้  การกํากับดูแลการพนันในเด็กและ
เยาวชนเปนเร่ืองยาก  เนื่องจากไมมีการกําหนดอายุข้ันตํ่าในการซ้ือสลากล็อตเตอร่ี การเลนคีโน 
ตลอดจนเคร่ืองเลนเกมอิเล็คทรอนิคสชนิดตาง  ๆรวมถึงการเลนการพนันผานอินเตอรเน็ต  แมวา
จะมีการกําหนดอายุข้ันตํ่าในการเลนพนันบางชนิดไว  เชน  อายุไมนอยกวา 16 ปในการซื้อ 
Instant Kiwis  อายุไมนอยกวา 18 ปในการวางพนันที่ TAB และ อายุไมนอยกวา 20 ป ในการ
เขาเลนคาสิโน   

กฎหมายการพนัน ป ค.ศ. 2003  มีขอกําหนดที่เขมงวดข้ึนกวากฎหมายฉบับเกา เชน การ
กําหนดอายุข้ันตํ่าไมนอยกวา 18 ป ในการเลนเคร่ืองเลนเกมอิเล็คทรอนิคส และซ้ือ Instant Kiwis  
นอกจากนี้  กฎหมายฯ ยังกําหนดใหการเลนพนันโดยผูมีอายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
และผูที่ปลอยใหมีการเลนพนันโดยผูมีอายุตํ่ากวาเกณฑ เปนความผิดอาญามีโทษจําคุกหรือ
ปรับ  การลดผลกระทบจากการพนันใหเหลือนอยที่สุดเปนเปาหมายหลักอันหนึ่งของกฎหมาย
ฉบับนี้  กฎหมายฯ บัญญัติวาอุตสาหกรรมการพนันมีหนาที่ในการดูแลมาตรฐานข้ันตํ่าที่สุด  
(to provide minimum standards) ไมใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑเขาถึงการพนัน    

กฎหมายฯ  ยังกําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานรับผิดชอบการปองกันและบําบัด
เยียวยาปญหาการพนัน ซึ่งรวมถึงการใหเงินสนับสนุนและการจัดการใหบริการแกไขปญหาการ
พนันทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น  การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับอันตรายจากการพนัน  
และงานวิจัยปญหาการพนัน  [28]  

นิวซีแลนดมีการเก็บภาษีการพนันจากกําไรของผูประกอบกิจการการพนันหลัก 4 ประเภท 
คือ  

1. เคร่ืองเลนเกมในผับและสโมสร  
2. คาสิโน 
3. คณะกรรมการการแขงพนัน (New Zealand Racing Board) และ  
4. คณะกรรมการล็อตเตอร่ีแหงนิวซีแลนด (New Zealand Lotteries 

Commission)  
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โดยจะมีการกําหนดอัตราภาษีในแตละประเภทการพนันทุกๆ 3 ปตามที่ไดบัญญัติไวใน
กฎหมายการพนันป 2003 การกําหนดอัตราภาษีคํานวณจากเงินที่ผูเลนเสียการพนันในแต
ละชนิดการพนัน  (Rates of player expenditure (losses) on each gambling subsector) 
และอัตราผูมาขอใชบริการชวยเหลือแกไขปญหาการพนันที่มีสาเหตุเกิดจากการเลนพนันใน
ประเภทนั้นๆ [30]   

 
4.2.3   มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2001 รัฐบาลไดประกาศอยางเปนทางการตอสาธารณะใหปญหา
การพนันเปนปญหาสาธารณสุข (Public Health Issue) ของประเทศที่ตองไดรับการแกไข
อยางจริงจัง  โดยประกาศใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพัฒนาแผนระดับชาติในการตอสูกับ
ปญหาการพนัน หลังจากการประกาศดังกลาวเปนเวลาหกเดือน กระทรวงฯ ไดจัดทํารายงาน
ที่ชื่อวาแผนบูรณาการการลดอันตรายจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด (An Integrated 
National Plan for Minimizing Gambling Harm) แผนงานนี้ประกอบดวยการบูรณาการ
มาตรการลดอันตรายจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด (Harm Minimization Measures) การ
สงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การใหการศึกษา (Education) การปองกัน 
(Prevention) การใหความชวยเหลือต้ังแตระยะเร่ิมตน (Early Intervention) และการ
ใหบริการสาธารณสุขแกผูมีปญหาการพนัน (Client Service Interventions)   แผนงาน
บูรณาการนี้เปนความพยายามคร้ังแรกของรัฐบาลในการนํารูปแบบสาธารณสุข (Public 
health Model) มาใชในการแกไขปญหาการพนันในนิวซีแลนดอยางเปนระบบ [32]   

 
มาตรการรูปแบบสาธารณสุขเปนรูปแบบที่ไดการยอมรับอยางกวางขวางจากหนวยงานที่มี
หนาที่ใหบริการสาธารณสุขในหลายประเทศ  โดยใชเปนกรอบการทํางาน (Framework) 
เพื่อแกปญหาสาธารณสุขอ่ืนๆ เชน  ปญหายาเสพติดและปญหาการติดสุรา เปนตน  ปญหา
การพนันเพิ่งไดรับการยอมรับวาเปนปญหาสาธารณสุขเหมือนเชนปญหายาเสพติดและ
ปญหาการติดสุราเม่ือไมนานมานี้เอง  ในปจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศ เชน นิวซีแลนด ใช
กรอบการทํางานรูปแบบสาธารณสุขในการแกไขปญหา โดยไมมองปญหาการพนันวาเปน
แตเพียงปญหาสุขภาพของตัวบุคคลและครอบครัวเทานั้น  แตมองวาปญหาการพนันเปน
ปญหาของชุมชนโดยรวม [33]   และความแตกตางหลักระหวางการบําบัดเยียวยา 
(Treatment or Medical Model) ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชมาอยางแพรหลายเปนเวลานานมาแลว 
กับรูปแบบสาธารณสุข คือการเนนใหความสําคัญกับความตอเนื่องของการปองกันและการ
ชวยเหลือในระยะเร่ิมตน (Prevention and early intervention viewed as part of a 
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continuum)  แนวทางนี้สามารถดําเนินการผานโครงสรางในปจจุบันที่มีอยูแลวในทุกระดับ
ไดทันที 

  
มูลนิธิเพื่อปญหาการพนันแหงนิวซีแลนด (Problem Gambling Foundation of New 
Zealand, PGF) เปนผูใหบริการบําบัดเยียวยาปญหาการพนันที่ใหญที่สุดในนิวซีแลนดและ
ออสเตรเลีย มีสํานักงานใหบริการมากกวา 60 แหงทั่วประเทศ  เปนองคกรไมหวังผลกําไร 
ไดรับเงินสนับสนุนในการดําเนินการสวนใหญจากกระทรวงสาธารณสุขที่เรียกเก็บภาษีการ
พนันจากผูประกอบการ  ใหบริการคุณภาพระดับโลก  และใหคําปรึกษาอยางเปนความลับ 
(Confidential Counseling) แกผูมีปญหาการพนันและผูไดรับผลกระทบจากการพนันของ
ผูอ่ืนโดยไมคิดคาใชจาย  
 
PGFNZ  ไดรวมมือกับศูนยศึกษาการพนัน (Centre for Gambling Studies) จัดทํานโยบาย
ระดับชาติ (national strategy) เพื่อศึกษาแกไขปญหาการพนันในเยาวชน หัวขอเร่ือง 
“Supporting the Wellbeing of Young People in Relation to Gambling in New 
Zealand”   โดยไดพัฒนาโครงการหลายโครงการ ตัวอยางเชน โครงการเชิงการศึกษา 
(Education Resource) ชื่อ “When is it Not a Game?”  เพื่อใหใชเปนหลักสูตรการเรียน
การสอนเร่ืองปญหาการพนันในโรงเรียน  และโครงการการใหขอมูลขาวสารและการให
คําปรึกษา (Information and Counseling Responses) และใหบริการนํารองสาธารณสุข 
(trial service) ชวยเหลือเยาวชนที่มีปญหาการพนัน    PGFNZ มีการใหบริการใหคําปรึกษา
แกเยาวชนผานทางการสงขอความ (Text  Counseling) ซึ่งเปนชองทางใหมเปนที่นิยมใน
การสื่อสารกับกลุมเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 13-18 ป   ในป ค.ศ. 2007 บริการ  
Youthline  ไดใหบริการการสงขอความโดยไมคิดคาใชจาย  และมีการใหบริการ In Ya Face 
Youth Gambling Helpline และบริการ Problem Gambling Helpline Text Service 
สําหรับผูประสบปญหาการพนัน ซึ่งมีการโฆษณาผานปายบิลบอรดทั่วประเทศ [29]   
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นอกจาก PGF แลวยังมีผูใหบริการรายอ่ืนเชน  

 Gambling problem helpline  ใหบริการ caller service และใหคําปรึกษาแกผูมี
ปญหาการพนัน 

 Oasis Centre for Problem Gambling 

 Gamblers Anonymous(GA) 

 Whakawhanaungatanga Trust  

 และ Pacificare Trust เปนตน 

 

ตารางที่ 1 แสดงถึงเงินอุดหนุนที่กระทรวงสาธารณสุขใชในการแกไขปญหาการพนันใน
ปงบประมาณ 2011-2013   
ตารางที่ 2  แสดงงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขคาดวาจะไดรับในปงบประมาณ  
2013/14  2014/15 และ 2015/16  และ 
ตารางที่ 3  แสดงอัตราภาษีที่ใชกับปงบประมาณ 2013/14  2014/15 และ 2015/16 [30] 
  

 
ตารางที่ 1:  เงินอุดหนุน ปงบประมาณ 2010/11  2011/12  และ 2012/13  

ประเภทบริการ 2010/11 ($m) 2011/12 ($m) 2012/13 ($m) Total ($m) 
บริการสาธารณสุข  6.758 7.091 6.965 20.814 

บริการปองกันและสรางความ
ตระหนักรูสรางความ 

8.413 8.549 8.564 25.526 

งานวิจัยและประเมินผล 2.499 2.224 1.423 6.146 

คาใชจายดานบริหาร 0.957 0.979 1.001 2.937 

รวม ($ลาน) 18.627 18.843 17.953 55.423 
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ตารางที่ 2:  งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ  2013/14  2014/15 
และ 2015/16 
ประเภทบริการ 2013/14 ($m) 2014/15 ($m) 2015/16 ($m) Total ($m) 
บริการสาธารณสุข  6.779 6.858 6.835 20.472 

บริการปองกันและสรางความ
ตระหนักรูสรางความ 

8.330 8.550 8.420 25.300 

งานวิจัยและประเมินผล 2.630 2.125 1.875 6.630 

คาใชจายดานบริหาร 0.957 0.979 1.001 2.937 

รวม ($ลาน)  18.696 18.512 18.131 55.339 

 
  

 
 

 
ตารางที่ 3:  อัตราภาษีที่ใชกับปงบประมาณ 2013/14  2014/15 และ 2015/16   
(เร่ิมวันที่  1 กรกฎาคม  2013 ถึง 30 มิถุนายน 2016)  
 NCGMs Casinos New Zealand 

Racing Board 
New Zealand Lotteries 
Commission 

อัตราภาษี (%) 1.31 0.74 0.60 0.30 
ภาษีที่ ค าดว าจะ ได รั บ   
($ลาน) 

33.35 11.34 5.38 3.95 
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4.3 ประเทศออสเตรเลีย 

4.3.1 ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน    

การศึกษาปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในออสเตรเลียที่ผานมาสวนใหญเปนการ
ดําเนินการในระดับรัฐ  Gambling Research Australia ไดใหทุนสนับสนุนโครงการศึกษา
ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนของออสเตรเลียในโครงการที่ชื่อวา The Gambling and 
Young People ซึ่งเปนโครงการศึกษาปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ 
(National Survey) โดยทําการศึกษาเด็กและเยาวชนจํานวน 5,685 คน (Weighted 
sample) ที่มีอายุระหวาง 10-24 ป เปนผูชายรอยละ 50.4 และผูหญิงรอยละ 49.6 โดย
แบงกลุมอายุเปน 3 กลุมอายุ คือ กลุมอายุ 10-14 ป มีรอยละ 22   กลุมอายุ 15-17 ป มีรอย
ละ 27.3 และกลุมอายุ 18-24 ป มีรอยละ 50.7  
การสํารวจจัดทําในชวงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 ถึง เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 ผล
การศึกษา [22]   พบวา รอยละ 77 ของเด็กและเยาวชนของออสเตรเลียเลนการพนัน
ประเภทใดประเภทหนึ่งในปที่ผานมา โดยรอยละ 76 ของเด็กและเยาวชนกลุมที่มีอายุ
ระหวาง 10-14 ป รอยละ 64 ของกลุมที่มีอายุระหวาง 15-17 ป และ รอยละ 85 ของกลุมที่มี
อายุระหวาง 18-24 ปเลนการพนันอยางนอยหนึ่งคร้ังในปที่ผานมา มีเด็กและเยาวชนจํานวน
นอยมากที่เลนการพนันทุกวันหรือทุกสัปดาห รูปภาพที่ 1 แสดงถึงผลการศึกษาถึงสัดสวน
ของเด็กและเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการพนันของตัวเอง 

 

รูปภาพที่ 1:   สัดสวนของพฤติกรรมการพนันของเด็กและเยาวชนที่ตอบแบบสอบถาม  
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รูปภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวามีเด็กและเยาวชนเพียงรอยละ 23 ที่ไมเลนการพนัน ในขณะที่

รอยละ 77  เลนการพนันในปที่ผานมา รอยละ 56 ไมมีปญหาการพนัน รอยละ 16 จัดอยูใน

กลุมเส่ียง และรอยละ 5 มีปญหาการพนัน ผลการศึกษายังพบอีกวา 

 สัดสวนของพฤติกรรมการพนัน (Classification of Gamblers) ของเด็กและเยาวชน
ในแตละกลุมอายุมีความแตกตางกัน  กลุมที่มีอายุมากกวามีความเสี่ยงเปนผูติด
การพนัน (At-risk Gamblers) มากกวาเปน 3 เทาของกลุมที่มีอายุนอยกวา   เด็ก
และเยาวชนในกลุมอายุ  18-24 ป  มีอัตราการเปนผู ติดการพนัน  (Problem 
Gamblers) มากเปน 2 เทาของกลุมอายุ 15-17 ป และเปน 1.5 เทาของกลุมอายุ 
10-14 ป    

 เพศชายมีแนวโนมมีปญหาการพนันมากกวาเพศหญิง  รอยละ 5.7 ของเยาวชนชาย
เปนผูติดการพนัน ในขณะที่รอยละ 3.2 ของเยาวชนหญิงเปนผูติดการพนัน และ 
รอยละ 19.1 ของเยาวชนชายถูกจัดอยูในกลุมเส่ียงติดการพนัน ในขณะที่รอยละ 
13.9 ของเยาวชนหญิงถูกจัดอยูในกลุมเส่ียงติดการพนัน  

 ประเภทการพนันที่เปนที่นิยมที่สุดในเด็กและเยาวชนคือ สลากขูด ตามดวย
สลากล็อตเตอร่ี  และการเลนไพที่บาน หรือบานเพื่อน   

 รอยละ 30 เลนการพนันกับเพื่อน และรอยละ 20 เลนการพนันกับเพื่อน ผูปกครอง 
ญาติพี่นอง และคนแปลกหนา  รอยละ 12 เลนการพนันคนเดียว  มีเพียงรอยละ 1 
เทานั้นที่เลนการพนันโดยมีผูปกครองอยูดวย  รอยละ 35 ของเด็กและเยาวชนท่ีติด
การพนันเลนการพนันกับเพื่อน  และรอยละ 25 ของเด็กและเยาวชนที่ติดการพนัน
เลนคนเดียวซ่ึงเปนอัตรา 2 เทาของกลุมที่จัดอยูในกลุมเส่ียงและกลุม Social 
Gamblers   

 
  

4.3.2  บริบทการกํากับดูแล 

การกํากับดูแลการพนันในออสเตรเลียเปนความรับผิดชอบของรัฐบาลทองถิ่น  (State 
Governments) มิใชของรัฐบาลกลาง  (Federal Government)  เชนเดียวกับที่สหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น  นโยบายการกํากับดูแลการพนันในแตละรัฐ จึงมีความแตกตางกัน   แมวารัฐบาลทองถิ่น
ของทุกรัฐจะมีเปาหมายกวางๆ เดียวกันคือ การทํากําไรสูงสุดจากการพนันในขณะเดียวกัน
ตองลดผลกระทบทางสังคมจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด การทําใหมีการเลนการพนัน
อยางยุติธรรม (Ensuring Product Integrity) และการปองกันไมใหมีอาชญากรรมเขามา
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เกี่ยวของในอุตสาหกรรมการพนัน  ทุกรัฐในออสเตรเลียไดมีการผานกฎหมายใหการพนันใน
เด็กและเยาวชนเปนส่ิงผิดกฎหมาย แมวาในขอเท็จจริงเปนการยากท่ีจะปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายก็ตาม [Hing 2002]  

 
รัฐบาลทองถิ่นสวนใหญกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีการพนันเพื่อสนับสนุนโครงการแกไข
ปญหาการพนันโดยทั่วไปในชุมชนและการพนันในเยาวชน  รัฐควีนสแลนดจัดใหมีคูมือวิธี
ปฏิบัติในการเลนการพนันอยางรับผิดชอบ (Responsible Gambling Code of Practice) 
เปนแหงแรกในประเทศ  ซึ่งเปนมาตรการสมัครใจ เพื่อใหผูประกอบการ มีพันธะสัญญาดาน
มาตรฐานการปฏิบัติ (Commitment to Best Practice)  ผูประกอบการพนันทั้งหมดในรัฐ 
ควีนสแลนดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ขอปฏิบัติ (Provisions) เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวของกับเด็ก
และเยาวชนคือ การหามเด็กและเยาวชนเลนการพนันและเขาพื้นที่การพนัน  การหามการ
โฆษณาและการสงเสริมการขายใดๆ ที่พุงเปาไปที่เด็กและเยาวชนหรือผูที่ชวยเหลือตัวเองๆ 
ไมได (Vulnerable) หรือผูดอยโอกาส (Disadvantaged Groups) ทั้งทางตรงและทางออม 
[23]  ทุกรัฐในประเทศมีสํานักงานอิสระเพื่อเด็กและเยาวชน (Independent Commissions 
for Children and Young people) รับผิดชอบในการสงเสริม (Promote) และปกปองสิทธิ 
ผลประโยชน และสุขภาวะ (Wellbeing) ของเด็กและเยาวชนที่อายุตํ่ากวา 18 ป  

  

กฎหมายกําหนดเกณฑอายุข้ันตํ่าในการเลนการพนันไวที่ 18 ป ประเภทการพนันที่ถูก
กฎหมายและมีใหบริการในทุกรัฐในประเทศออสเตรเลียคือ ล็อตโต/เพาเวอรบอล การพนัน
ฟุตบอล  ล็อตเตอร่ี  สลากขูด  คาสิโนเกม  การวิ่งแขงมาและสุนัข และการพนันกีฬาตางๆ 
เคร่ืองเลนเกมมีใหเลนในทุกรัฐแตจํากัดใหเลนไดเฉพาะในโรงแรมและสโมสรใน ACT และ
เลนไดในสถานคาสิโนในออสเตรเลียตะวันตกเทานั้น  ในปจจุบันผูเลนสามารถเลนการพนัน
ไดหลายประเภทโดยผานอินเตอรเน็ต  ซึ่งกฎหมายจํากัดการเลนใหเฉพาะผูเลนที่มีอายุ 18 
ปข้ึนไป  
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4.3.3  มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 

  
 
รัฐนิวเซาทเวลส [24] 
 

 
รัฐบาลทองถิ่นของรัฐนิวเซาทเวลสไดจัดต้ังกองทุนคาสิโนเพื่อผลประโยชนของชุมชน  

(Casino Community Benefit Fund) ข้ึนเพื่อใหเงินอุดหนุนแกโครงการ กิจกรรมและบริการ
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกใขปญหาการพนัน โดยใหคณะกรรมการกองทุนฯ  (Fund’s 
Board of Trustees) มีอํานาจ หนาที่รับผิดชอบเร่ืองที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาการพนันและ
การเลนพนันอยางรับผิดชอบ  คณะกรรมการกองทุนฯ  ประกอบดวยตัวแทนของผูมีสวนได
เสียในอุตสาหกรรมการพนัน   นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ ยังมีหนาที่ให
ขอเสนอแนะ แกรัฐบาลในดานการใหเงินสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับบริการใหคําปรึกษาผู
ติดการพนัน การสรางความตระหนักรูใหแกชุมชนในเร่ืองการเลนพนันอยางรับผิดชอบ  และ
งานวิจัยดานปญหาการพนัน คณะกรรมการกองทุนฯ ยังมีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน
และจัดทํานโยบายเชิงกลยุทธเร่ืองที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาการพนันและใหมีการเลนพนัน
อยางรับผิดชอบ   

 
ในปงบประมาณ 2002-2003   กองทุนฯ ไดรับการจัดสรรเงินประมาณ 10.1 ลานเหรียญ
สหรัฐ เทากับ 2% ของรายไดจากคาสิโน  เพื่อใชในกิจกรรมเพื่อการแกไขปญหาการพนัน
และใหมีการเลนพนันอยางรับผิดชอบ  โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ไดอนุมัติใหการ
สนับสนุนสถานบําบัดผูติดการพนัน 60 แหงในรัฐนิวเซาทเวลส ศูนยฝกอบรมการให
คําปรึกษา 2 แหง และศูนยสายดวนใหความชวยเหลือ (Helpline) ที่รูจักในนาม “G-line” 
(Gambling-line) นอกจากนั้น กองทุนฯ ยังใหเงินสนับสนุนโครงการการปองกัน/การสราง
ความตระหนักรู เชน ส่ือส่ิงพิมพ   การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ  (Media Advertising) และ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับชุมชน  และกองทุนฯ ยังใหเงินสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
สรางองคความรูใหมๆ  ในปงบประมาณ 2002-2003 กองทุนฯ ไดจัดสรรเงินดังตอไปนี้  

 

การเยียวยารักษา            $6,400,000 (63.7%)  

การปองกัน/การสรางความตระหนักรู       $3,200,000 (31.3%)  

งานวิจัย                  $500,000 (5.0%)  

รวม:           $10,100,000   (100%) 
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ในป ค.ศ. 2003  รัฐนิวเซาทเวลสไดมีการจัดทํารณรงคโฆษณาออกส่ือสารมวลชน  เพื่อสราง

ความตระหนักรูเกี่ยวกับ G-line ซึ่งเปนสายดวนชวยเหลือใหคําปรึกษาทางโทรศัพทของรัฐ 
(State-wide telephone Helpline) ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห  ชวงเร่ิมตน
ของการรณรงคกินเวลา 5 เดือน  โดยมีการโฆษณาออกส่ือโทรทัศน  วิทยุ  และหนังสือพิมพ  
ทําใหมีการยกระดับดวามตระหนักรูของประชาชนไดเปนอยางดี จากนั้นไดมีการจัดทํา
ร ณ ร ง ค โ ฆ ษ ณ า ค ร้ั ง ที่  2  ใ น เ ดื อ น ธั น ว า ค ม ข อ ง ป เ ดี ย ว กั น 
http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/11000/256282.pdf] 

 
 

รัฐควีนสแลนด [24] 
แผนกลยุทธการเลนพนันอยางรับผิดชอบ  ไดมีการจัดทําข้ึนโดยมีเปาหมายในการลด
ผลกระทบที่เกิดจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด  การจัดทําแผนใชแนวคิดดานสาธารณสุข 
(Public Health Approach) เปนหลัก อันประกอบไปดวย การบําบัดเยียวยา  
(Rehabilitation) การปองกัน (Prevention) และการปกปอง (Protection Initiatives)  ซึ่ง
เปนการรวมมือทํางานกันของรัฐบาล ผูประกอบการ และชุมชน    

 
แผนฯ มีเปาหมายใหการเลนพนันจัดอยูภายใตสภาพแวดลอมที่อยูในการกํากับดูแลที่
เหมาะสม  เพื่อที่จะลดผลกระทบจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด และใหผูเลนไดมีโอกาส
ตัดสินใจเลนการพนันไดอยางมีขอมูลครบถวน โดยไดชี้ใหเห็นถึงประเด็น 6 ประเด็นที่ตอง
ใหความสําคัญ   

 

 การจัดต้ังศูนยบําบัดเยียวยาปญหาการพนันในระดับรัฐ (Statewide system) 

 การลดปจจัยเส่ียงของการติดพนันโดยการเขาไปชวยเหลือในระยะแรกเร่ิม 
(the reduction of risk factors for problem gambling through early 
intervention) 

 เพิ่มความรูและสรางความตระหนักรูเร่ืองผลกระทบจากการพนัน  

 การทําใหสภาพแวดลอมการเลนพนันมีความปลอดภัยและเปนที่
สะดวกสบายแกผูบริโภคมากข้ึน (more supportive for consumers) 

 ทําการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการเลนพนันอยางรับผิดชอบใหมีประสทิธภิาพ
มากข้ึน (enhancing responsible-gaming policies through research) 
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 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชน ผูประกอบการ ภาครัฐ และผู
บริการสาธารณสุขในเร่ืองที่เกี่ยวกับการพนัน ทั้งในระดับรัฐและระดับทองถิ่น    

 
ในป ค.ศ. 2004 รัฐควีนสแลนดมีสถานบําบัดเยียวยา 14 แหงซึ่งสวนใหญต้ังอยูใน
ชุมชน เพื่อใหคําปรึกษาแกผูมีปญหาการพนัน  แผนฯมีเปาหมายใหมีการพัฒนาบริการ
ใหมีความทั่วถึง (State-wide System of Services) เพื่อสามารถใหบริการไดทั่วถึงทั้งใน
ระดับภูมิภาค ชนบท และสถานท่ีหางไกล มีบริการที่หลากหลาย มีมาตรฐานเดียวกัน 
มากข้ึน  และมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่ไดรับการอบรมเร่ืองปญหาการพนัน   

 
การลดปจจัยเส่ียงโดยการเขาแทรกแซงในระยะแรกเร่ิม (The Reduction of Risk Factors 
through Early Intervention) ดําเนินการโดย 

 การคัดกรองกลุม เ ส่ียงโดยผานการสื่ อสารและกิจกรรม  outreach  (the 
identification of groups that are particularly at risk and targeting those 
groups through communication and outreach activities)  

 สรางทัศนคติของสาธารณะตอปญหาการพนันวาเปนปญหาสุขภาพ  (Promoting 
Public Perception of Problem Gambling as a Health Issue)  และสนับสนุน
ใหเขารับการบําบัดในระยะเร่ิมตน  (Encouraging Early Presentation for 
Treatment) 

 สรางเคร่ืองมือการประเมินการติดการพนันดวยตนเอง  และทําการเผยแพรขอมูลนี้
ใหแพรหลาย  

ในปจจุบัน มีโครงการ Outreach หลายโครงการที่ไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานกํากับ
การพนัน ซึ่งโครงการสวนใหญจะเปนการใหขอมูลสําหรับกลุมครูที่สอนระดับประถมศึกษา
ตอนตน และประถมศึกษาตอนปลาย (Teachers in Primary and Secondary Schools) 
โครงการแกไขปญหาการพนันในโรงเรียน  และการพัฒนาเว็บไซตสําหรับเด็กและเยาวชน  

 
กลยุทธที่รัฐควีนสแลนดใชคือการโนมนาว (Influence) ทัศนคติของชุมชนใหเห็นถึงอันตราย
จากการพนัน  ในขณะเดียวกันก็พุงเปาไปท่ีกลุมที่มีความเสี่ยงสูง คือกลุมเด็กและเยาวชน 
และประชากรกลุม Ethno- cultural Population นอกจากนี้  รัฐยังสรางความตระหนักรูเร่ือง
ปญหาการพนันใหแกกลุมวิชาชีพครู  ผูทํางานทางดานสังคม (Social Workers) และแพทย 
เพื่อใหความชวยเหลือแกรัฐในการคัดกรอง (Early Identification) และสงตอผูมีปญหาการ
พนันเขารับการรักษาตอไป   
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สํานักงานกํากับการพนัน โดยแผนกงานวิจัยและบริการชุมชน (Research and Community 
Services Division) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบเงินกองทุนการพนันเพื่อประโยชนชุมชน (Gambling 
Communities Benefit Fund) ไดใชเงินบางสวนจากกองทุนฯ ในการใหการสนับสนุน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาการพนัน  งานวิจัยที่ผานมา มีงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบ
ของการพนันตอสังคมและเศรษฐกิจในรัฐควีนสแลนด  โดยเนนการสรางองคความรูใหมที่
เกี่ยวกับการบําบัดเยียวยา การปองกัน และการปกปองผูบริโภค  นอกจากนี้  ยังมีงานวิจัยที่
ศึกษาพื้นฐานประชากร (Population Baseline Study)  ซึ่งศึกษาถึงการแพรหลายของ
ปญหาการพนันในพื้นที่ตางๆ และกลุมประชากรตางๆ ในรัฐควีนสแลนด เพื่อใหรัฐสามารถ
ใหบริการที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ได  งานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบที่ประเมินผลความมีประสิทธิผลของโครงการการเลนพนันอยางรับผิดชอบ  เชน  
การรณรงคเผยแพรขาวสาร (Information Campaigns)  ผลกระทบของการนําการเลนพนัน
อยางรับผิดชอบเปนหลักสูตรการเรียนในโรงเรียน (the impact of introducing responsible 
gaming into the school curriculum) และความมีประสิทธิผลของแนวปฏิบัติของ
ผูประกอบการ (Code of Practice) เปนตน การใหทุนสนับสนุนทําวิจัยจะใหเฉพาะกับ
งานวิจัยที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบายในดานการบําบัดเยียวยา การปองกัน
และสรางความตระหนักรู และการปกปองผูบริโภคเทานั้น [24]  

 
 

รัฐวิคทอเรีย  [24]   

 
ในรัฐวิคทอเรีย มีโครงการชวยเหลือผูติดการพนัน (Gambler’s Help Program) ต้ังแตป 
ค.ศ. 1993   ในป ค.ศ. 2000 มีการแกไขกฎหมาย  Gaming Machine Control Act และ 
Casino Control Act ที่ถูกกําหนดไวในกฎหมาย Responsible Gambling Act, 2000 โดย
กฎหมายฯ กําหนดใหผูประกอบการในโรงแรมตองจายสวนแบง  8.3%  ของรายได (8.3% 
of the net cash balance) จากเครื่องเลนเกมอิเล็คทรอนิคส ใหแกกองทุนเพื่อการ
สนับสนุนชุมชน (Community Support Fund) ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการพนัน (Minister of 
Gaming) สามารถทําเร่ืองของบจากกองทุนฯ เพื่อ 
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 ใชในการดําเนินการใหบริการการแกไขปญหาการพนัน   

 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาการพนัน  ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาเร่ืองการเงิน 
และปญหาครอบครัว  

 และการใหทุนอุดหนุนงานวิจัยผลกระทบของการพนันที่มีตอสังคม 
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4.4 สหราชอาณาจักร 

4.4.1 ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 

 
ผลการสํารวจการแพรหลายของการพนัน (British Gambling Prevalence Survey) ป 2010  
[43]   ของสํานักงานการพนันพบวา  รอยละ 2 ของเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 16-24 ป ที่
เลนการพนันในปที่ผานมามีปญหาการพนัน (Problem Gambling) โดยเปนผูชายรอยละ 
2.7 และผูหญิงรอยละ 1.2 ในขณะที่อัตราการติดการพนันในประชาชนทั่วไปมีคาเฉล่ียอยูที่
รอยละ 1 เปนผูชายรอยละ 1.7 และผูหญิงรอยละ 0.3 
  
จากขอมูลของ GamCare ซึ่งเปนองคกรระดับชาติ  มีบทบาทเปนผูใหบริการการแกไข
ปญหาการพนัน ใหการศึกษา และ ฝกอบรม ซึ่งไดดําเนินการมาแลวเปนเวลามากกวา 15 ป 
ที่รายงานในเดือนมิถุนายน 2010 พบวามีเด็กและเยาวชนท่ีอายุตํ่ากวา 24 ป ในสหราช
อาณาจักร ติดการพนันประมาณ 127,500 คน [34]   รายงานของ Gamcare ยังกลาวอีกวา 
ตัวเลขที่แทจริงของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาการพนันมีแนวโนมที่จะสูงกวาตัวเลขที่
ไดจากการสํารวจ เนื่องจากผูมีปญหาการพนันอาจปกปดพฤติกรรมปญหาของตัวเอง 
(Hidden Addiction)  แมวาตัวเลขดังกลาวอาจมีจํานวนนอยแตวาส่ิงสําคัญที่ตองรับรูคือ 
“ในทุกหนึ่งคนของผูมีปญหาการพนัน จะมีคนที่ไดรับผลกระทบ 8 คน” [34]   
 
การศึกษาปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในป 2008-2009 โดย Ipsos MORI ซึ่งไดรับทุน
สนับสนุนจากคณะกรรมการล็อตเตอร่ีแหงชาติ (National Lottery Commission) ไดทําการ
สํารวจเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 12-15 ป  จํานวนเกือบ 9,000 คน ในอังกฤษ 
สกอตแลนด และเวลสเกี่ยวกับประสบการณและทัศนคติตอการพนัน [44] พบวา 
 

 รอยละ 21 เลนการพนันในสัปดาหที่ผานมา ลดจาก รอยละ 26 ในป 2005-2006 

 รอยละ 2 มีปญหาการพนัน ซึ่งเทากับวาเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 12-15 ป
ประมาณ 60,000 คน  มีปญหาการพนัน  ลดจาก รอยละ 3.5 ในป 2005-2006 

 รอยละ 25 ของเด็กที่มีผูปกครองเลนการพนัน เลนการพนัน ในขณะที่รอยละ 12 
ของผูมีปกครองที่ไมเลนการพนัน  เลนการพนัน   

 เด็กชายมีแนวโนมที่จะเลนการพนันมากกวาเด็กหญิง  
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แมวาจะมีการออกกฎหมายเพื่อกันเด็กและเยาวชนเขาไปของแวะกับการพนัน แตขอเท็จจริง
ที่เกิดข้ึนก็ยังมีเด็กและเยาวชนเลนการพนันกันอยางแพรหลาย  ผลการศึกษาการเลนพนัน
ในเด็กและเยาวชนหลายช้ินในตางประเทศพบวา  รอยละ 60-80 ของเด็กและเยาวชนเลน
การพนันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในปที่ผานมา  [46]     เปรียบเทียบกับตัวเลขรอยละ 68 
ของผูใหญในจักรภพอังกฤษ  [43]     โดยตัวเลขอัตราการเลนพนันในเยาวชนสูงเปน 3 เทา
ของผูใหญ และมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเปนการติดการพนัน  นอกจากปญหาการติดการ
พนันตามที่กลาวเบ้ืองตนแลว เยาวชนที่ติดการพนันยังมีพฤติกรรมที่เขาไปของแวะกับของ
มึนเมา ยาเสพติด การลักขโมย   การละทิ้งหนาที่ (Truancy) และมีผลการเรียนตกตํ่า [48]   
 

ในระหวางป  2009-2010   Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) 
ไดทําการสํารวจเด็กอายุ 17 ป จํานวน 3,750 คน  ในทางตะวันตกเฉียงใตของอังกฤษ เปน
เด็กผูชายรอยละ 42 และเด็กผูหญิงรอยละ 58  ในโครงการที่ชื่อวา “พฤติกรรมการพนันใน
เด็กและเยาวชนอายุ 17 ป”  (Gambling behaviour in adolescents aged 17 years) ผล
การศึกษาฯ [52] พบวาหนึ่งในสามของผูตอบแบบสอบถามมีเลนการพนันในปที่ผานมา และ
รอยละ 9 เลนเปนประจําทุกสัปดาห   แมวาจะมีจํานวนผูติดการพนัน (Problem Gamblers) 
ไมมาก  แตรอยละ 24 ของผูเลนพนันมีความเส่ียงในการเปนผูติดการพนัน   

 

มีคําถามวาทําไมเด็กและเยาวชนจึงมีความเส่ียงสูงที่จะติดการพนัน  ผลการศึกษาพบวา
เยาวชนเลนการพนันมากกวาและในวัยที่เร็วกวาพฤติกรรมการเสพติดอ่ืนๆ เชน การสูบบุหร่ี 
และสารเสพติด [49]      ซึ่งนาจะมาจากเหตุผลที่การเลนพนันบางประเภท เชน สล็อตแม
ชชีนเปนส่ิงถูกกฎหมายสําหรับเยาวชน  ในขณะที่การดื่มสุรา ยาเสพติด และการสูบบุหร่ีเปน
ส่ิงผิดกฎหมาย และอาจจะเปนขอเท็จจริงที่วาเด็กและเยาวชนไมรูถึงอันตรายท่ีเกิดจากการ
พนัน  ผลการศึกษายังพบวาเด็กที่เลนพนันในวัยเด็กมีความเส่ียงที่จะพัฒนาเปนผูติดการ
การพนันสูง ซึ่งสวนใหญเด็กเหลานี้ถูกชักชวนใหเลนการพนันโดยครอบครัวและเพื่อนที่เห็น
วาการพนันเปนกิจกรรมที่ไมมีอันตราย หรือคนเหลานี้เปนผูติดพนันเอง  บทบาทของ
ครอบครัวจึงเปนปจจัยที่สําคัญ   ผลการศึกษาพบวามีผูปกครองเพียงรอยละ 5 มีความ
พยายามที่จะหยุดบุตรของตัวเองจากพฤติกรรมการพนัน ในขณะที่ผูปกครองเกือบทั้งหมด
จะปองกัน (prevent) บุตรของตัวเองจากการเสพยาเสพติด และมากกวารอยละ 60 จะมีการ
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กําหนดกฎเกณฑในเร่ืองของการด่ืมสุรา ผลการศึกษายังพบอีกวามีเยาวชนเพียงรอยละ 2 
เลนการพนันโดยลําพัง ในขณะที่รอยละ 59 ของผูใหญเลนการพนันโดยลําพังเสมอ [50]  
 

 
ตามกฎหมายการพนันป  ค .ศ .  2005 (Gambling Act (2005)) ซึ่ งทําใหมีการ
เ ขา ถึง ก า รพนันบา ง รูป แบบ ไดม าก ขึ้น   เนื่องจากผูประกอบการสามารถทําการ
โฆษณาการเลนพนันในโทรทัศนได  แมวาจะมีการหามการโฆษณาที่มีเปาหมายดึงดูดเด็กและ
เยาวชนใหเลนพนัน   อยางไรก็ตาม มีการถายทอดการแขงขันโปกเกอรและการพนันประเภท
อ่ืนๆ ในชองโทรทัศนหลายชอง ซึ่งบอยคร้ังใชนักแสดง นักรอง และนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมาใช
ในการนําเสนอ แมวาการโฆษณาดังกลาวจะมีเปาหมายไปที่ผูใหญแตก็เปนที่ชัดเจนวาเปน
การดึงดูดเยาวชนใหเลนการพนัน   

ดวยการแพรหลายของการเขาถึงอินเตอรเน็ตที่เติบโตขึ้นและจํานวนเยาวชนที่เลนการพนัน
ออนไลนที่เพิ่มข้ึนเปนเงาตามตัว ทําใหการควบคุมการเลนพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน
ที่อายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดทําไดยากข้ึน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอจํานวนผูเลนพนัน
และอัตราผูติดการพนันที่เพิ่มข้ึนหากไมมีมาตรการปองกันและการใหความรูที่เหมาะสม   

 
ผลสํารวจของ Griffiths MD, Wood RTA ในหัวขอ “Adolescent internet gambling: 
Preliminary results of a national survey” [36]  ที่ทําการสํารวจเด็กและเยาวชน จํานวน 
8,017 คน อายุระหวาง 12-15 ป  ในสหราชอาณาจักรเก่ียวกับพฤติกรรมการพนันบน
อินเตอรเน็ตที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑล็อตเตอร่ีออนไลน พบวา   1 ใน 12 ของเด็กและเยาวชน 
อายุระหวาง 12-15 ป เลนล็อตเตอร่ีเกมบนอินเตอรเน็ต  เปนเด็กผูชายรอยละ 6 และ
เด็กผูหญิงรอยละ 6    นอกจากนั้น ผลการศึกษาฯ ยังพบอีกวารอยละ 17 ของเด็กที่เลนล็อ
ตเตอรี่บนอินเตอรเน็ต   สามารถเขาถึงบัญชีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผูปกครอง 
(Parents’ Accounts) ไดโดยที่ผูปกครองอนุญาตหรืออาจไมไดรับรู   

 

ผลการศึกษาที่จัดทําโดย ICM ในนามของ คณะกรรมการล็อตเตอร่ีแหงชาติและบริษัทเทส
โกเทเลคอม ในป 2006  [52]   มีการสํารวจผูปกครอง 1,003 คน และเด็กอายุระหวาง 11-
16 ป จํานวน 1,003 คน พบวารอยละ 13 ของเด็กอายุ 11 ป เลนอินเตอรเน็ตโดยไมไดรับการ
ดูแล  (Supervise) จากผูปกครอง   รอยละ 46 ของเด็กที่ทําการสํารวจบอกวาสามารถเขาถึง
เว็บไซตที่ผูปกครองบล็อคได  และรอยละ 65 รูจักการลบประวัติการเขาเว็บไซต  ผล
การศึกษาของ Smeaton et al (2004) ยังพบอีกวาเด็กที่อายุตํ่ากวาเกณฑสามารถผานการ
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ตรวจสอบอายุและเขาเลนการพนันออนไลนได จากการตรวจสอบระบบตรวจสอบอายุของ
เว็บไซตการพนัน 37 แหง  พบวามีเว็บไซตเพียง 7 แหงเทานั้นที่สามารถปองกันเด็กที่อายุ
ตํ่ากวาเกณฑลงทะเบียนเขาเว็บไซตได  
 
เปนที่คาดการณวา การพนันบนอินเตอรเน็ตจะเปนปญหาที่นาเปนหวงตอไป ขอมูล ณ ป 2006  
มีเว็บไซตพนันบนอินเตอรเน็ตมากกวา 2,000 แหง  [RSe consulting 2006] และเด็กและ
เยาวชนเปนกลุมที่เลนอินเตอรเน็ตมากกวาผูเลนในกลุมอายุอ่ืนๆ    

 
 

4.4.2   บริบทการกํากับดูแล 
  

กฎหมายการพนัน ป ค.ศ. 2005 (Gambling Act (2005)) กําหนดใหสํานักงานการพนัน 
(Gambling Commission) ทําหนาที่กํากับดูแลการพนันและการพนันทางไกล (regulation 
of betting and remote gambling) แทนคณะกรรมการการพนัน (Gaming Board)  สวน
การกํากับดูแลสลากล็อตเตอรี่ของรัฐเปนหนาที่ของสํานักงานสลากล็อตเตอร่ีแหงรัฐ (National 
Lottery Commission, NLC) [53]    

ขอบัญญัติหนึ่งในกฎหมายฯ  กําหนดใหมีการปกปองเด็กและเยาวชนและผูชวยเหลือตนเอง
ไมไดจากอันตรายและผลกระทบจากการพนัน  [38]    โดยการใหการศึกษาและสราง
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการพนัน  เปนที่ชัดเจนวากฎหมายเพียงอยางเดียวไม
สามารถแกไขปญหาการพนันในเยาวชนได  เพราะขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนยังมีเด็กและเยาวชน
เลนการพนันอยูเปนจํานวนมาก  และมีผูติดการพนันจํานวนไมนอยทั้งที่มีกฎหมายหาม 
สํานักงานฯ ไดรับเงินสนับสนุนสวนใหญจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการจาก
ผูประกอบการในอุตสาหกรรม   

 
บริบทการกํากับดูแลการพนันในสหราชอาณาจักรมีความแตกตางจากหลายประเทศ คือเด็ก
และเยาวชนสามารถเลนเคร่ืองเลนเกมประเภท D ข้ันตํ่าสุด (The Lowest Category D 
Machine) ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย [Fisher 1995] เคร่ืองเลนเกมประเภท D เปน
เคร่ืองเลนเกมที่ใหเงินรางวัลสูงและเปนเคร่ืองเลนที่มีความเชื่อมโยงกับปญหาการพนัน 
(linked to problem gambling)  กฎหมายฯ กําหนดอายุข้ันตํ่าของเด็กและเยาวชนในการ
เลนการพนันแตละประเภทดังนี้ [54]                                        
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 เด็กและเยาวชนตองมีอายุ 16 ปข้ึนไป จึงสามารถซื้อและขายสลากล็อตเตอร่ีและ
สลากขูด  

 เด็กและเยาวชนสามารถเขาไปในสโมสรบิงโกไดเฉพาะเขตที่ไมใชพื้นที่เลน  เด็ก 
ตองมีอายุ 18 ปข้ึนไป จึงสามารถเลนบิงโกได 

 เด็กและเยาวชน ตองมีอายุ 16 ปข้ึนไป จึงสามารถเลนพนันฟุตบอล  (Football 
Pool) ได 

 เด็กและเยาวชนตองมีอายุ 18 ปข้ึนไป จึงสามารถเขาไปในรานพนัน  (Betting 
Shops) เลนพนัน และ ทํางานในรานพนันได 

  เด็กและเยาวชนตองมีอายุ 18 ปข้ึนไป จึงสามารถเขาไปในคาสิโนได 

 เด็กและเยาวชนสามารถเลนพนันสวนตัวได  (Non-commercial (private) 
gambling) เชนการเลนโปกเกอรในงานการกุศล หรือการเลนไพกับเพื่อน เปนตน   

 

กฎหมายฉบับนี้ยังกําหนดใหมีการผอนคลายขอจํากัดทางดานผลิตภัณฑการพนัน 
(Gambling Products) และการโฆษณา (Advertisements) ซึ่งมาตรการนี้ไดถูกกลาวหา
จากหลายฝายวา ทําใหเด็กและเยาวชนถูกครอบงําจากขอความในการโฆษณาการพนันมาก
ข้ึน   [Moodie and Hastings 2008]  อยางไรก็ตาม  ผูที่เห็นดวยกับการออกกฎหมายฯ  ก็ให
ความเห็นวา กฎหมายฯ ไดสนับสนุนใหมีการเลนการพนันอยางรับผิดชอบโดยมีการแกไข
ขอกําหนดใบอนุญาต (License Conditions)  และวิธีปฏิบัติ (Codes of Practices, 
Gambling Commission 2007)  ที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม  กฎการโฆษณาการพนัน 
(CAP and BCAP gambling advertising rules)  ไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน (Clear 
Guidance) ใหผูโฆษณาตองปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายฯ   นอกจากนี้ กฎหมายฯ ยัง
บัญญัติใหการเช้ือเชิญ อนุญาต หรือเปนสาเหตุใหเด็กเลนการพนันเปนฐานความผิดทาง
อาญา     

ขอกําหนดทั่วไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและวิธีปฏิบัติภายใตกฎหมายฯ  (Codes of Practices 
(LCCP) under the Gambling Act 2005)  ที่เกี่ยวของกับการปกปองเด็กและเยาวชนและ
ผูชวยเหลือตนเองไมไดจากอันตรายและผลกระทบจากการพนัน  กําหนดใหผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการการพนันตองมี [38] 

 นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility Code Provision) ใน
การสงเสริมใหมีการเลนพนันอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยอยางนอยที่สุดตองมี
พันธะสัญญาใหการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาดานการปองกัน
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และบําบัดเยียวยาปญหาการพนันใหแกสาธารณะ  พันธะสัญญาใหความรูแก
สาธารณะในเร่ืองเกี่ยวกับอันตรายจากการพนันและการเลนพนันอยาง
ปลอดภัย และพันธะสัญญาใหการสนับสนุน การแยกแยะ และบําบัดเยียวยาผูมี
ปญหาการพนัน 

 มีข้ันตอนและมาตรการการปองกันไมใหเด็กและเยาวชนที่อายุตํ่ากวาเกณฑที่
กฎหมายกําหนดเขาไปเลนการพนันได (Access to gambling by children and 
young persons) โดยตองมีข้ันตอนและมาตรการในการตรวจสอบและปฏิเสธ
ไมใหเด็กและเยาวชนที่อายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดเขาไปเลนการพนันใน
สถานประกอบการได ผูรับใบอนุญาตฯ ตองไมต้ังใจจัดสถานที่เพื่อดึงดูดใหเด็กและ
เยาวชนเขาเลนการพนัน   ผูรับใบอนุญาตฯ ตองจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ให
เขาใจถึงความรับผิดชอบในการปองกันไมใหเด็กและเยาวชนท่ีอายุตํ่ากวาเกณฑที่
กฎหมายกําหนดเขาไปเลนการพนันได   

 

จากรายงานประจําปของปงบประมาณ 2010/2011 ของ NLC  ที่มีตอรัฐสภา พบวาในเดือน
ตุลาคม 2010 รัฐบาลไดประกาศความต้ังใจที่จะควบรวม NLC และ สํานักงานการพนัน เขา
ดวยกัน การควบรวมดังกลาว ยังตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาในการผานกฎหมาย 
(The Passing of the Public Bodies Bill) 
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4.4.3 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและ
เยาวชน  

 
ภายหลังจากกฎหมายการพนัน ป 2005 มีผลบังคับใช  สํานักงานการพนันเห็นถึง
ความจําเปนในการจัดต้ังหนวยงานใหมารับผิดชอบแผนกลยุทธการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบในระดับชาติ   ในปลายป 2008 รัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการแผนกล
ยุทธการเลนพนันอยางรับผิดชอบ (Responsible Gambling Strategy Board, 
RGSB)  โดยใหมีหนาที่ดังตอไปนี้  [55]  

  พัฒนากรอบทํางานเชิงกลยุทธ  (Strategic Framework) covering และ 
จัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทุนสนับสนุนในงานที่เกี่ยวกับงานวิจัย
การพนัน การใหการศึกษา และการบําบัดเยียวยาปญหาการพนัน ใน
อังกฤษ สกอตแลนด และ เวลส  

  ใหคําแนะนําในเร่ืองทุนสนับสนุนที่จําเปนในการดําเนินการตามแผน 

  และใหคําแนะนําสํานักงานการพนันในเร่ืองกลยุทธการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบในระดับชาติ  

 

ในเบ้ืองตน RGSB มีการทําขอตกลงรวมสามฝายรวมกับ 1) มูลนิธิ GREaT  (The 
GREaT Foundation) ซึ่งเปนหนวยงานระดมทุน (Fundraising Body) นําโดย
ภาคอุตสาหกรรมการพนัน  2) กองทุนการเลนพนันอยางรับผิดชอบ (Responsible 
Gambling Fund, RGF) ซึ่งเปนหนวยงานจัดสรรทุน  และ 3) RGSB ซึ่งทําหนาที่
กําหนดกลยุทธและจัดลําดับความสําคัญ ในการจัดสรรทุนสนับสนุนในงานที่
เกี่ยวกับงานวิจัยการพนัน การใหการศึกษา และการบําบัดเยียวยาปญหาการพนัน  
และสงกรอบการทํางานเชิงกลยุทธดานทุนสนับสนุน (Strategic Funding 
Framework) ใหแก RGF  

 
ในเดือนเมษายน ป 2012 มูลนิธิ GREaT และ RGF ไดรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังเปน
องคกรอิสระใหม (Independent Charity) ชื่อ  Responsible Gambling Trust 
(RGT) เพื่อทําใหการระดมเงินทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการพนัน  ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ตองการใหอุตสาหกรรมการพนันจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการบําบัด
เยียวยาผูมีปญหาการพนัน และ สนับสนุนงานวิจัย การใหการศึกษา และการ
ปองกันปญหาการพนัน  รวมถึงกระบวนการจัดสรรเงินทุนใหเปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพ โดย RGSB ยังเปนผูกําหนดกลยุทธ และทํางานรวมกับ RGT เพื่อให
มั่นใจวาแผนกลยุทธไดถูกนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนกลยุทธฯ 
ดังกลาว เปนแผนดําเนินงาน 3 ป  [55, 39] 
 

 

ในปงบประมาณ  2011-2012 RGT ไดรับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการพนันและเงิน
บริจาคอื่นๆ เปนเงินประมาณ 5 ลานปอนด และคาดวาจะไดรับเพิ่มเปน 6 ลานปอนดใน
ปงบประมาณ  2012-2013   โดยในปงบประมาณ 2012/2013  RGT มีแผนจัดสรรทุน
สนับสนุนการแกไขปญหาการพนันใหแกองคกรตางๆดังนี้ [39]    

 
 

ดานสายดวนการพนันแหงชาติ (National Gambling Helpline) 

 GamCare Helpline Services 

 Evaluation of Freephone trial (The Helplines Association)  
 

ดานการบําบัดเยียวยา (Treatment services) 

 CNWL National Problem Gambling Clinic 

 GamCare และเครือขายพันธมิตรระดับชาติ 16 แหง   

 Gordon Moody Association 
 

ดานการใหการศึกษาและการปองกัน (Education and Prevention) 

 Gamble Aware  

 Gambling Related Harm Minimisation (GRaHM) pilots 

 Royal College of General Practitioners 
 

ดานงานวิจัย (Research) 

 Info Hub 

 Machines (NatCen) 

 PhD (capacity building) 

 Young People (ALSPAC) 
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ในสวนการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการพนันที่อยูในความรับผิดชอบของ 
GamCare ซึ่งเปนองคกรที่ไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนมากที่สุดจาก RGT นั้น 
GamCare เปนองคกรระดับชาติ   มีบทบาทในการใหบริการการแกไขปญหาการพนัน 
ใหการศึกษา และ ฝกอบรม ซึ่งไดดําเนินการมาแลวเปนเวลามากกวา 15 ป โดยการให
คําแนะนํา และชวยเหลือผูติดการพนัน ครอบครัวและผูที่เกี่ยวของกับปญหาการพนัน   
รวมถึงการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาการพนันใหแกสาธารณะ   โดยใน
ปงบประมาณ 2011-2012   GamCare ไดรับทุนสนับสนุนจาก RGT เปนเงิน 2.6 ลาน
ปอนด   คิดเปนรอยละ 90 ของทุนดําเนินงานของ Gamcare ทั้งหมด 
 
GamCare ไดเห็นความจําเปนในการจัดทําแผนกลยุทธเชิงกาวหนา (Proactive 
Strategy) โดยมีเด็กและเยาวชนเปนเปาหมาย ผานมาตรการการใหการศึกษา และ 
การปองกันปญหาการพนันในบริบทการเมืองและการกํากับดูแลในยุคใหม   โดย
รวมมือกับ RGSB ซึ่งมีหนาที่ใหขอเสนอแนะแก RGT เกี่ยวกับการจัดลําดับ
ความสําคัญในเร่ืองดังกลาว 

 

 
ในสวนของสํานักงานสลากล็อตเตอร่ีแหงรัฐ (NLC) ที่ทําหนาที่กํากับดูแลสลากล็อตเตอร่ี มี
มาตรการการปองกันอันตราย (Harm Prevention Regime) เพื่อใหการดําเนินการจําหนาย
สลากล็อตเตอร่ีเปนไปอยางมีความรับผิดชอบ ดังนี้   [53]   

 

   NLC กําหนดใหมีขอมูลที่เกี่ยวกับเกมปรากฏอยูในทุกที่ที่มีการจําหนาย
ผลิตภัณฑล็อตเตอร่ี 

   NLC กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีการสุมตรวจ (Mystery Shopping 
Exercises) ตัวแทนจําหนาย (Retailers) อยางสม่ําเสมอ วามีการจําหนาย
สลากล็อตเตอร่ีใหแกเด็กและเยาวชนที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด
หรือไม  แผนปฏิบัติการนี้มีชื่อวา “Operation Child”   ผูประกอบการอาจถกูยกเลิก
ใบอนุญาตหากมีการจําหนายสลากล็อตเตอร่ีใหแกเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุตํ่ากวา
เกณฑอยางตอเนื่อง   

   NLC และ ผูประกอบการ มีมาตรการในการปองกันผูเลนเกมออนไลนจากการเลน
เกมอยางมากเกินไปหรือขาดสติ  (Excessive or Compulsive Play)  
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   NLC กําหนดใหผูประกอบการจัดทําแผนการปองกันการเลนเกมโดยเด็กและ
เยาวชนท่ีมีอายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดและการเลนเกมอยางมากเกินไป
หรือขาดสติ  (Under-age and Excessive Play)  

  NLC ไมอนุญาตใหมีการโฆษณาผลิตภัณฑล็อตเตอร่ีที่สรางความเยายวนตอเด็ก
และเยาวชนโดยตรง ( appeals particularly to young people)  
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4.5 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

4.5.1  ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  
 

ผลการศึกษาปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนท่ีดําเนินการในรัฐตางๆในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ่ืนๆ ดวยวิธีการวัดผลตางๆ ชี้ไปในทิศทางเดียวกันวาอัตราการเลนพนันในเด็กและ
เยาวชนมีแนวโนมที่สูงข้ึน อัตราการเลนพนันของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (middle and 
high schools students) ในชวงป ค.ศ. 1984-1988 มีเทากับรอยละ 45 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 
65 ในชวงป ค.ศ. 1989-1992 [57]   ผลสํารวจระดับประเทศในเด็กอายุระหวาง 14-21 ป โดย 
Welte et al., 2008 พบวามีเด็กเลนการพนันในปที่ผานมาสูงถึงเกือบรอยละ 70 [58]  ผลสํารวจ
ของ Turner and colleagues [59] พบวาอัตราการเลนพนันในเด็กแปรผันโดยตรงกับอายุ ผล
การศึกษาพบอีกวาอัตราการเลนพนันในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อยูที่รอยละ 39   ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 อยูที่รอยละ 65   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูที่รอยละ 80   และช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 5 อยูที่รอยละ 83  

 
รายงานผลการศึกษาหลายช้ินพบตรงกันวาอัตราการเลนพนันในเด็กนักเรียนชายสูงกวาในเด็ก
นักเรียนหญิง และเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กผูหญิงแลว เด็กผูชายเร่ิมเลนพนันเมื่ออายุนอยกวา 
เลนพนันถี่กวา ใชเวลาและใชเงินในการเลนพนันมากกวา และมีปญหาการพนันมากกวา [57, 
60]    

 
ประเภทการพนันที่เปนที่นิยมในเด็กและเยาวชนมีความแตกตางจากในผูใหญ โดยทั่วไปผูใหญ
นิยมเลนการพนันในคาสิโน ประเภทของการพนันที่เปนที่นิยมเลนของผูใหญคือสลากขูด 
สลากล็อตเตอร่ี  เกมคาสิโน โปกเกอร และการพนันกีฬา [61]   ในขณะที่ประเภทการพนันที่เด็ก
และเยาวชนนิยมเลนคือการพนันสวนตัว (private bets) ที่เกี่ยวกับเกม ลูกเตา  การพนันกีฬา 

และการแขงพนันในกีฬาที่ตองใชทักษะ (skill‐based games) เชน พนันโบวล่ิง การพนันพูลหรือ
สนุกเกอร [62, 63, 64]   นอกจากนั้นผลการศึกษาเดียวกันยังพบวา ไมเพียงแตมีความแตกตางใน
อัตราการเลนพนันระหวางเด็กผูชายและเด็กผูหญิงเทานั้น แตยังมีความแตกตางในประเภทการ
พนันที่เด็กผูชายและเด็กผูหญิงเลนอีกดวย   เด็กผูชายมีแนวโนมเลนการพนันประเภทที่ตองใช
ทักษะและความรู เชนการเลนไพและการพนันกีฬา ในขณะที่เด็กผูหญิงชอบเกมประเภทเส่ียงทาย 
(games of chance) เชน raffles และล็อตเตอร่ี [63]  
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เนื่องจากความกาวหนาในเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในปจจุบัน ทําใหการ
เลนพนันในอินเตอรเน็ตเปนที่นิยมมากข้ึนในเยาวชน  [65]   แมวาจะมีความพยายามทางดาน
กฎหมายในการจํากัดการพนันออนไลนก็ตาม อัตราการเลนพนันในอินเตอรเน็ตของเด็กและ
เยาวชนก็ยังสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและผูตอบแบบสอบถามทางออนไลน  [66]    พบวา 

  

 รอยละ 9 ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รอยละ 6 ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
และรอยละ 42 ของผูตอบแบบสอบถามทางออนไลน เคยเลนพนันทางอินเตอรเน็ต  รอย
ละ 70 ของผูที่ตอบวาเคยเลนพนันทางอินเตอรเน็ต เลนเปนประจําทุกสัปดาห 

 รอยละ 85 ของผูที่เลนพนันทางอินเตอรเน็ตเปนประจําทุกสัปดาห เปนผูชาย  ซึ่งรอยละ 

23 มีอายุระหวาง 18‐24 ป และรอยละ 28 เปนผูมีปญหาการพนัน   
 

ตามผลศึกษาของ The National Annenberg Risk Survey of Youth ในป 2010 พบวาผูชาย

อเมริกันที่มีอายุระหวาง 18-22 ที่เลนพนันทางอินเตอรเน็ตเปนประจําทุกเดือน มีอัตราเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญจากรอยละ 4.4 ในป 2008 เปนรอยละ 16 ในป 2010 แตไมพบวามีอัตราการ

เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา [67]     

แมวาเด็กและเยาวชนสวนใหญที่เลนพนันไมไดมีปญหาติดการพนัน แตผลการศึกษาหลายช้ิน
พบวาอัตราการติดการพนันในเด็กและเยาวชนสูงมากกวา 2 เทาของอัตราในผูใหญ  [60, 68] 
Welte et al., 2008 [58] ชี้วาอัตราการติดการพนันในเด็กและเยาวชนยังอยูในระดับที่สูง โดย
รอยละ 10 ของเด็กและเยาวชนอยูในขายที่มีความเส่ียงที่จะพัฒนาเปนผูมีปญหาการพนัน และ
ประมาณรอยละ 4 เปนผูติดการพนันข้ันรุนแรง (pathological gambling)  
 
 
4.5.2  บริบทการกํากับดูแล 
 
ภายใตกฎหมายสหพันธรัฐของอเมริกา (US Federal Law) การพนันเปนส่ิงถูกกฎหมายแต
รัฐบาลทองถิ่น (State Governments) มีหนาที่ในการกํากับดูแลหรือหามใหมีการพนัน ดังนั้น
นโยบายการกํากับดูแลปญหาการพนันและการพนันอยางรับผิดชอบจึงข้ึนอยูกับนโยบายของแต
ละรัฐ เกือบทุกรัฐในประเทศอนุญาตใหมีการเลนการพนันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน รัฐเปนผู
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จําหนายล็อตเตอร่ี แตมีเพียง 17 รัฐ ที่อนุญาตใหเอกชนประกอบกิจการคาสิโนรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง  รัฐเนวาดาเปนเพียงรัฐเดียวที่คาสิโนเปนส่ิงถูกกฎหมายทั่วทั้งรัฐสําหรับผูมีอายุ
ต้ังแต 21 ปข้ึนไป  แมวาจะมีกฎหมายหามเด็กและเยาวชนที่อายุตํ่ากวาเกณฑเขาเลนการพนัน
ในสถานคาสิโน  แตเด็กและเยาวชนจํานวนหนึ่งก็ยังสามารถเขาไปเลนพนันในคาสิโนไดอยางไม
ลําบาก [Giacopassi et al., 2006]  นอกจากนั้น ในสหรัฐอเมริกายังมีการประกอบกิจการการ
พนันโดยชนเผาพื้นเมืองอเมริกันมากกวา 561 แหงทั่วประเทศซึ่งมีการกํากับดูแลการพนันอยาง
อิสระเปนของตัวเอง   

 
ขอกําหนดใหมีการเลนพนันอยางรับผิดชอบ เชน  การกันตัวเองจากการพนันโดยความสมัครใจ 
(self- exclusion) และโครงการใหการศึกษา (education programs) ไดรับการดําเนินการ
โดยทั่วไปในรัฐที่อนุญาตใหมีการเลนการพนัน  โครงการใหการศึกษาเกี่ยวกับการพนัน เชน
วารสาร Wanna Bet? ราย 3 เดือนทั้งในรูปแบบส่ิงพิมพและออนไลนจัดทําในรัฐมินนิโซตาเพื่อให
นักการศึกษาใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนินโครงการปองกันปญหาการพนันในเยาวชนในชุมชน 
(community-based)   

 

4.5.3  มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 

ในบางรัฐมีการกําหนดใหจัดสรรรายไดจากการจําหนายล็อตเตอร่ีบางสวนเพื่อกิจการ

เฉพาะเจาะจงเทานั้น เชนการศึกษา  ขอมูล ณ ป 2002 มีเพียง 16 รัฐเทานั้นที่มีการจัดสรรเงิน

ชวยเหลือผูมีปญหาการพนันอยางเปนทางการ  [72] ในบางกรณีรัฐเปนผูจัดสรรเงินงบประมาณ

สนับสนุนใหแกหนวยงานใหบริการแกไขปญหาการพนัน (Council on Problem Gambling) ใน

กรณีอ่ืนๆ รัฐจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกหนวยงานรัฐ  เชน  หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่

ดูแลดาน  Alcohol and Drug Abuse ในการใหบริการแกไขปญหาการพนัน  ในรัฐที่มิไดจัดสรร

เงินจากเงินงบประมาณให หนวยงานที่ใหบริการแกไขปญหาการพนันไดรับเงินสนับสนุนจาก

รายไดจากอุตสาหกรรมการพนัน  และการระดมเงินทุนในทองถิ่น  
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ตัวอยางการใชเงินอุดหนุนในการใหบริการแกไขปญหาการพนันในรัฐตางๆ [72] 

 รัฐอริโซนา อริโซนาล็อตเตอร่ี  (Arizona Lottery) ใหการสนับสนุนโครงการการเลน
พนันอยางรับผิดชอบเปนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐตอป โดยคร่ึงหนึ่งของเงินสนับสนุน
ใชเพื่อการใหการศึกษาและการสรางความตระหนักรู และอีกคร่ึงหนึ่งเพื่อการบําบัด
เยียวยา โครงการประกอบดวยการใหขอมูลขาวสาร การเขาชวยเหลือในยามวิกฤติ 
(crisis intervention) การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ วิทยุและสมุดโทรศัพท แผนพับ 
โปสเตอร และ บิลบอรด มีการพิมพเลขหมายโทรศัพทสายดวนชวยเหลือบนสลากล็อ
ตเตอร่ี เปนตน  

 รัฐคอนเน็คติกัท จัดสรรเงินงบประมาณเปนจํานวนเงิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐตอป 
ใหแก Connecticut Department of Mental Health and Addiction Services เพื่อให
การสนับสนุนโครงการปองกันและแกไขปญหาการพนันโดย Connecticut Council on 
Problem Gambling (CCPB) และเจาหนาที่ของรัฐ   นอกจากนั้น ยังใหเงินสนับสนุน
โครงการสายดวนชวยเหลือผูมีปญหาการพนันที่ดําเนินการโดย CCPB  การฝกอบรม
เจาหนาที่ผูใหคําปรึกษาไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ และศูนยบําบัดเยียวยาบางแหง
ดําเนินการโดย contracted agencies โดยคิดคาใชจายจาก CCPB ตามที่เกิดข้ึนจริง ( 
on a fee-for-service basis) 

 รัฐหลุยเซียนา จัดสรรเงินงบประมาณเปนเงิน 2 ลานเหรียญสหรัฐตอปใหกับกองทุน
แกไขปญหาการพนัน (Problem and Compulsive Gambling Fund) ของ Office for 
Addictive Disorders  บริการที่ใหไดแก Helpline  การใหบริการบําบัดเยียวยา โครงการ
ปองกันปญหาการพนันตางๆ และการโฆษณาในส่ือตางๆ 

 รัฐนิวยอรค จัดสรรเงินงบประมาณเปนเงิน 2.5 ลานเหรียญสหรัฐตอปในการสนับสนุน
โครงการ Helpline และการสรางความตระหนักรู ดําเนินการโดย New York Council on 
Problem Gambling (NYCPB) สวนการบําบัดผูปวยนอก (Outpatient Therapy) คิด
คาใชจายจาก NYCPB ตามที่เกิดข้ึนจริง  

 รัฐวอชืงตัน จัดสรรเงินงบประมาณเปนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐตอปเพื่อใชในการ
บําบัดเยียวยาเทานั้น  โดยใหความสําคัญกับการบําบัดเยียวยาเยาวชนและผูใหญในวัย
หนุม (Young Adults) 
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 รัฐโอเรกอน  จัดสรรเงินจากกองทุนล็อตเตอร่ี (State Lottery Fund) เปนเงิน 7.1 ลาน
เหรียญสหรัฐในป 2003 เพื่อการปองกันปญหาการพนันและการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบ การบําบัดเยียวยาใหบริการโดย Community Mental-health Centres และ
องคกรเอกชนที่ไมหวังกําไรตามตนทุนที่เกิดข้ึนจริง (private, non-profit agencies on a 
fee-for-service basis)  สวนบริการการปองกันและการสรางความตระหนักรู 
ดําเนินการโดย Local Contractors และเจาหนาที่รัฐ ประกอบดวยการโฆษณาทาง
โทรทัศน  แผนพับ โปสเตอร การนําเสนอปญหาตอกลุมเปาหมาย  และวีดิโอเทป เปนตน  
นอกจากนั้น ยังมีการเผยแพรเอกสารขอมูลเกี่ยวกับปญหาการพนันใหแกสาธารณชน
รวมถึงงานวิจัยที่ทําโดยมูลนิธิเพื่อการบําบัดเยียวยาผูติดการพนันแหงรัฐโอเรกอน  
(Oregon Gambling Addiction Treatment Foundation) ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัด 
National Council on Problem Gambling  

 รัฐไอโอวา ในป 2001 จัดสรรเงินงบประมาณเปนเงิน 2.2 ลานเหรียญสหรัฐ  และ  4.3 
ลานเหรียญสหรัฐในป 2002  เพื่อการปองกันปญหาการพนันและการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบ       
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5. ตัวอยางโครงการและโปรแกรมเกมการใหการศึกษาเชิงปองกันปญหาการ
พนันในประเทศตางๆ  

ตัวอยางโครงการและโปรแกรมเกมการใหการศึกษาเชิงปองกันที่มีเปาหมายในการปองกันเด็ก
จากการพนันในประเทศตางๆ  

 

โครงการ Smart Choices  [69] 
 
ในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 2009 Council on Compulsive Gambling of Pennsylvania (CCGP) 
ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ไดรับเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนํารองเพื่อปองกันปญหาการ
พนันในเด็กและเยาวชนเปนเวลา 3 ป มีชื่อโครงการวา Smart Choices  โครงการฯ เลือกวิจัยปญหา
การพนันในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   ผลวิจัยชี้วา ในปที่
ผานมา รอยละ 80 ของนักเรียนอายุ 12-17 ป เคยเลนการพนันเพื่อเงิน  และมีอัตราการแพรหลาย
ของปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน (Adolescents’ problem gambling prevalence rates) สูง
เปน 2 เทาของผูใหญ  ผลการศึกษาฯ ยังระบุอีกวามีเด็กและเยาวชนติดการพนันข้ันรุนแรงรอยละ 4-
8 และอีกรอยละ 10-15 มีความเสี่ยงที่จะติดการพนัน  โครงการนี้เปนโครงการที่ไมเหมือนกับ
หลักสูตรการสอนที่อิงชุดเอกสาร (Curricula based on information packages)  แตเนนให
นักเรียนเห็นอันตรายที่มากับการพนัน (Inherent Risks of Gambling)  การสรางทักษะในการ
ตัดสินใจเชิงบวก (Positive Decision-making Skills)  การทําใหโครงการฯ เปนสวนหนึ่งของความ
พยายามของชุมชนและโรงเรียน (part of a community/school-based effort) และทักษะในการ
ตอบปฏิเสธ  ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชน
ในปจจุบัน  ผลการศึกษายังชี้วาการเขาไปของแวะกับการพนันในวัยเด็กเปนหนึ่งปจจัยเส่ียงที่เด็กจะ
มีปญหาการพนันในอนาคต   ผลการศึกษาอื่นๆ หลายชิ้นก็ชี้วาผูใหญที่มีปญหาติดการพนันขั้น
รุนแรงเริ่มเลนการพนันเมื่ออายุยังนอย (9-10 ป)   ทําใหสรุปไดวาการใหการศึกษาแตเนิ่นๆ มี
ความสําคัญตอการปองกัน (Early Education a key to Prevention)  และการทําใหนักเรียนที่เขา
รวมโครงการฯ เขาใจถึงอันตรายที่มากับการพนัน  สงผลใหนักเรียนไมมองวาการพนันเปนเรื่อง
ปกติในสังคม    
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สําหรับเปาหมายของโครงการดังกลาว ประกอบไปดวย  
  

 การใหขอมูลที่เกี่ยวกับประเด็นการพนันแกนักเรียนที่รวมโครงการ 

 การกําจัดความเช่ือความเขาใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับการพนัน 

 การชวยเหลือนักเรียนดานขอมูลเร่ืองปายเตือน (Warning Signs) ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พนัน 

 การชวยลดการแพรหลายของปญหาการพนันในเยาวชน  
 
รายละเอียดและผลการประเมินเชิงประจักษการศึกษาโครงการ Smart Choices แสดงอยูใน
ภาคผนวก 1 

 
Dicey Dealings  [70] 
Dicey Dealings เปนโครงการเชิงการศึกษาการปองกันการพนันในเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา (School-based Education Program) ที่พัฒนาในออสเตรเลียทางใต โดย Glass  
and  Williams  (2007)  เปาหมายของโครงการฯ คือการเสริมสรางความสามารถของโรงเรียนในการ
ลดผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากการพนัน นักการศึกษา (Educators) ถูกกําหนดใหเขาอบรม
สัมมนา 1 วันเต็มโดยไมเสียคาใชจาย เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับบริบทของการพนันในออสเตรเลียและ
วิธีการดําเนินการจัดการโครงการ  เอกสารการสอนใชเอกสารและเคร่ืองมือการศึกษาที่มีอยูเดิมมา
ดัดแปลง (The teaching materials included modified  versions  of pre-existing educational 
tools.) ชุดเอกสาร Don’t bet on it! ที่ใชในการอบรมเปนที่นิยมมากในนักเรียนระดับมัธยมตน  
(entire Middle Years Band) เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบการสอนประกอบดวยคูมือโครงการฯ   
ผืนเส่ือปูขนาดใหญสําหรับเลนเกม (floor mat game) อุปกรณสําหรับเลนเกมตางๆสําหรับกลุม
ขนาดเล็ก  และเอกสารติดตามผล (Follow-up lesson materials) ประกอบดวยเอกสารเพื่อ
ใ ช ใ นกา รแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปรายกลุม  และเอกสารบันทึกกิจกรรมสวนบุคคล 
(individual activity sheets) หลักสูตรมีเปาหมายใหนักเรียนไดรับโอกาสเรียนรูอยางเปนระบบ 
(structured opportunity) ในการไดสะทอนประสบการณไดอยางปลอดภัย  (to safely  
experience) และเรียนรูผลที่ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลนการพนันและประสบการณดาน
สภาวะดานอารมณที่ เกิดขึ้น (critically reflect on the consequences of choices made 
whilst gambling and the emotional experience involved.) โครงการนี้ถูกออกแบบใหสอดคลอง 
(align) กับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ เลขคณิต สุขศึกษา พละ สังคมศึกษา และส่ิงแวดลอม   
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(English, Mathematics, Health and Physical  Education and Society and Environment 
Learning  Areas) 
 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย (older  school  children) โครงการฯ ไดดัดแปลงวิธีการจาก
โครงการ Gambling: Reducing  the  risks ของ Saskatchewan  Health  ประเทศแคนาดา  ชุด
เอกสารและเคร่ืองมือและอุปกรณประกอบการอบรมประกอบดวย หนังสือ 1 เลม และวิดีโอ 1 ตอน 
เพื่อใชในการโนมนาว (encourage) ใหนักเรียนมีความคิดที่เปนบวก (to think positively) ตอ
สุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตัวเองที่การพนันอาจมีผลกระทบ (their health and  wellbeing in 
relation to gambling) หนังสืออธิบายถึงการพนัน  ความเส่ียงที่เกิดจากการพนัน (risks involved 
with games of chance) การบริหารเงิน และการพนันที่เกิดข้ึนในชุมชน  สวนวีดิโอ The  video   
examined  three  gambling  scenarios  to  prompt  discussion amongst class members and 
personal reflection. เอกสารอ่ืนๆประกอบดวยส่ือรณรงคโฆษณา  posters,  comics, pamphlets, 
แผนซีดีรายการวิทยุ ตัวแมเหล็กติดตูเย็นโฆษณาสายดวนใหความชวยเหลือปญหาการพนัน 
(Gambling  Help  Line) และเว็ปแอดเดรส  (web addresses) ที่นักเรียนสามารถคนหาขอมูล
เพิ่มเติมได  

การประเมินโครงการฯ ใชวิธีการสํารวจครูและนักเรียน กรณีศึกษา และรายงานจากนักการศึกษาจาก
โรงเรียนมากกวา 60 แหงทั่วทางใตของออสเตรเลีย ผลการประเมินเปนที่ประสบความสําเร็จในการ
ทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองการพนันอยางเปนจริงและมีเหตุผลมากข้ึน  และทํา ให
นักเ รียนตกเปนเหย่ือของความเ ช่ือที่ ผิดๆนอยลง  ( less susceptible to erroneous beliefs) 
และมีความระมัดระวังมากข้ึนกับผลประโยชนทางดานการเงินที่คิดจะไดจากการพนัน  มากไปกวานั้นผล
การประเมินช้ีวานักเรียนมีความตระหนักรูมากข้ึนเกี่ยวกับผลกระทบทางลบของการพนัน การพนันใน
รูปแบบตางๆ และรับรูถึงบริการความชวยเหลือผูมีปญหาการพนันที่มีใหบริการ   

นอกเหนือจากการศึกษาที่ใหกับเด็กและเยาวชนแลว ผูปกครองยังไดรับการแจงเกี่ยวกับโครงการฯ 
โดยผานจดหมาย ขาวสารโรงเรียน (school  newsletters) หนังสือพิมพทองถิ่น และสถานีวิทยุ  การที่
นักเรียนสวนใหญไดรับอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมการอบรมแสดงวาผูปกครองใหการสนับสนุน
แนวคิดของโครงการฯ นอกจากนั้นโรงเรียนยังไดรับการสนับสนุนใหพัฒนานวัตกรรมแนวคิดโครงการ
ในโรงเรียนของตัวเองเพื่อขยายและรักษา the  message ของการเลนพนันอยางรับผิดชอบ ปจจัย
หนึ่งที่สําคัญตอความสําเร็จของนวัตกรรมที่กลาวเบ้ืองตนคือความมุงมั่นต้ังใจ (conviction) ของครู
และบุคลากร ความรับผิดชอบรวมกันระหวาง บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และชุมชนโดยรวม ความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (cohesion) และความสม่ําเสมอ (consistency) กับลักษณะพื้นฐานทางดาน
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การศึกษาที่มีรวมกันของกลุมคนของสถานศึกษา (educational ethos of the school) ซึ่งตองนํามา
บูรณาการเขาดวยกันกับหลักสูตรการศึกษาที่มีอยู มิใชเพียงแตนํามาเพิ่มเติมอยางเดียว (rather 
than just an add on) รวมถึงการมีผูชํานาญการในเร่ืองปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนอยูใน
โครงการฯ 

ปจจัยอ่ืนๆที่สําคัญตอความสําเร็จของโครงการคือเงินทุนสนับสนุน การโฆษณาอยางทั่วถึง การ
สนับสนุนจากโรงเรียนและชุมชน และการปรึกษารวมกันระหวางผูเกี่ยวของจากภาคสวนตางๆ 
กลาวคือ ผูใหบริการสาธารณสุข หนวยงานกํากับดูแล ผูใหเงินทุน (treasury) และผูประกอบการ และ
ที่สําคัญอยางยิ่งคือครูซึ่งตองเปนผูใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน
ใหแกนักเรียน 

 

Adolescent Compulsive Gambling Prevention Program: Wanna Bet? [71] 

โปรแกรม WannaBet? ถูกพัฒนาโดย North American Training Institute ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่ง
ของ  Minnesota Council on  Compulsive Gambling มีเปาหมายที่เด็กนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-4   เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบการอบรมประกอบดวย คูมือการสอน 
(teacher’s guide) วีดิโอเลาเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตการพนันของวัยรุนคนหนึ่ง เอกสารประกอบการอบรม
อ่ืนๆ และ จดหมายถึงผูปกครอง  
 
เปาหมายของโปรแกรมฯ คือการใหความรูเกี่ยวกับอันตรายที่มากับการเร่ิมเลนพนันต้ังแตอายุยังนอย 
กฎหมายชุมชน และการยอมรับของสังคม ตลอดจนปญหาที่ผูปกครองไมรูถึงปญหาการพนันของ
บุตรหลานของตัวเอง การอบรมฯ ใหความสําคัญกับทักษะตางๆที่จําเปน ความเชื่อที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การพนัน  มาตรฐานที่ชัดเจน (clear standards) และการสนับสนุนใหมีการสอดสองดูแลจาก
ผูปกครอง ( parental monitoring) สําเนาโปรแกรมสามารถหาไดจาก Oregon Prevention and 
Treatment Resource Clearinghouse รายละเอียดขอมูลหาไดที่ http://www.nati.org 

 

All Bets Off 

All Bets Off เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการใหขอมูล แบบ interactive ใชเวลา 1 ชั่วโมง (one-hour 
information interactive workshop) สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5   พัฒนาโดย  
Missouri Alliance to Curb Problem Gambling และมูลนิธิ Second Chance Foundation   การ
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อบรมมีเปาหมายใหนักเรียนไดรูวาการพนันเปนการเสพติดประเภทหน่ึง เพื่อใหขอเท็จจริงแกนักเรียน
เกี่ยวกับปญหาการพนัน และยกระดับความตระหนักรูเกี่ยวกับบริการความชวยเหลือตางๆที่ผูติดการ
พนันสามารถเขารับบริการได 

 

Facing the Odds: คณิตศาสตรการพนันและความเส่ียงอ่ืนๆ  

(The Mathematics of Gambling and Other Risks) 

Facing the Odds  ไดรับการพัฒนาโดย Harvard Medical School Division on Addictions และ
Massachusetts Council on Compulsive Gambling โปรแกรมฯ นี้ถูกจัดใหเปนหลักสูตรใน
โรงเรียนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (middle-school 
curriculum) เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม เ ป น ไ ป ไ ด  ส ถิ ติ  แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร   
โดยมีเปาหมายเพิ่มทักษะความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ (critical thinking ability) ความรู
เกี่ยวกับตัว เลข  (number sense) และความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรการพนัน  เพื่อที่จะสามารถ
พัฒนามุมมองที่เกี่ยวกับการพนันของตัวเองเพื่อนําไปสูการตัดสินใจอยางถูกตอง (make informed 
choices) ส า ม า ร ถ  download ห ลั ก สู ต ร ไ ด ที่ 
http://www.hms.harvard.edu/doa/html/registrationform.htm 

 

Gambling: Reducing the Risks 

โปรแกรม Gambling: Reducing the Risks เปนโปรแกรมปองกันปญหาการพนันแบบกาวหนา 
(progressive prevention program) พัฒนาโดย Saskatchewan Health ประเทศแคนาดา   
โปรแกรมฯ เร่ิมใชกับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนปแรก และโปรแกรมสําหรับเด็ก
นักเรียนในปตอๆไปจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการตอยอด
ความรูจากปกอนหนา โปรแกรมฯ มีเปาหมายใหขอมูลแกครูและนักเรียนเกี่ยวกับการพนันและ
อันตรายจากการพนัน นําเสนอกลยุทธในการลดความเส่ียงและเนนการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการ
ตัดสินใจอยางรับผิดชอบในเร่ืองที่เกี่ยวกับการพนัน (to make responsible choices about 
gambling) เครื่องมือที่ใชประกอบดวยคูมือการสอน กิจกรรมกลุม (activities for group 
discussion) คลิปวีดิโอ แบบปลายเปดเพื่อการถกเถียงภายในกลุม ( a videotape  with short, 
open-ended clips for group discussion) และข อ มู ล เ พื่ อ เ ข า ถึ ง บ ริ ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ
ต า ง ๆ  ขอมูลที่บรรจุในหลักสูตรประกอบดวย  เหตุผลตางๆที่คนเลนพนัน  คําอธิบายเกี่ยวกับการ
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พนันประเภทตางๆ สัญญาณและผลที่ตามมาของปญหาการพนันในเยาวชน และผลกระทบของ
ปญหาการพนันที่มีตอครอบครัว   

โปรแกรมฯ ของแตละช้ันปการศึกษา ประกอบดวยเสาหลักและเปาหมายการเรียนรู 3 ประการ 
(Foundation and Learning  Objectives) คือ  

 
1. ขยายฐานความรูใหนักเรียนเขาใจผลกระทบของการพนันที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม 
2.  เพื่ อ ใหนัก เ รียนสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลที่ ถูกตอง (Making informed 

decisions) สามารถวิ เคราะหและประเมินความเสี่ยงของการพนันประเภทตางๆ  
และสามารถคนหาทางเลือกอ่ืนๆแทนการเลนการพนันหรือพฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ 

3.  เ พื ่ อ ใ หนัก เ รีย นสามา รถวา งแผนตัดสิน ใ จ ในกา ร ดํา เ นิน ก า รลดปญหากา ร
พนัน  ( students plan and participate in actions to reduce the risks of gambling)  

 
ในแตละป จะมีการเนนใหขอมูลในหัวขอที่แตกตางกันไป โดยเร่ิมจากการรับรูของครอบครัวและ
มาตรฐานตางๆ (family perceptions and standards) ตอดวยการใหนักเรียนแตละคนทําพันธะ
สัญญาของตนเอง  (individual commitments at a personal level) สนับสนุนชวยเหลือเพื่อนในการ
ตัดสินใจอยางรับผิดชอบเกี่ยวกับการพนัน  และสนับสนุนใหเกิดสุขภาวะ (promote health) ใน
ชุมชนที่กวางขวางข้ึน จนถึงการคํานึงถึงผลกระทบของการพนันที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมในภาพที่
กวางข้ึน  

 

Improving Your Odds 

โปรแกรม Improving Your Odds ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันสาธารณสุขแหงรัฐมินนิโซตา ( 
Minnesota Institute of Public Health) โปรแกรมฯ ถูกแบงเปนหลักสูตรการเรียน 6 ตอนสําหรับ
เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2  โดยมีเปาหมายใหความรูและทักษะที่จําเปนแกนักเรียนใน
การตัดสินใจอยางเหมะสมวาจะเลนการพนันหรือไม ถาเลน จะเลนเมื่อไรและใชเงินเทาไร  โปรแกรม
ฯ ใหขอมูล เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลประโยชนที่ ได รับของการพนัน  ( risks  and  
benefits  of  gambling) รวมถึงกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนทราบถึงปญหาการพนัน พูดคุยกับคนที่
อาจมีปญหาการพนันและคนหาบริการความชวยเหลือที่เหมาะสม  หลักสูตรโปรแกรมถูกออกแบบ
มาเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีอยูแลวในโรงเรียน โดยการสอน
สามารถทําใหเสร็จส้ินภายใน 4-10 ชั่วโมง  สําเนาโปรแกรมฯ สามารถหาไดจาก  Oregon 
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Prevention and Treatment Resource Clearinghouse สวนขอมูลเพิ่มเติมหาไดที่ 
http://www.miph.org/gambling 

 
 

Playing for Keeps 
Playing for Keeps  ไดรับการพัฒนาโดย Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission เ ป น

โ ป ร แก รม สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรมฯ ใหขอมูล เกี่ยวกับคํา

จํากัดความของการพนันและปญหาการพนัน   ขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณและผลที่ตามมาของ

ปญหาการพนันในเยาวชน  เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบการอบรมประกอบดวย เอกสารการสอน 

กิจกรรม การทดสอบ และการนําเสนอขอมูลยาว 60 นาที สําเนาโปรแกรมฯ สามารถหาไดจาก  

Oregon Prevention and Treatment Resource Clearinghouse สวนขอมูลเพิ่มเติมหาไดที่  

http://corp.aadac.com/gambling/index.asp   

 
You Bet!  และ Just  another  game?  – UK        

โปรแกรม You  Bet!  และ Just another game?  ถูกออกแบบเพื่อชวยครูและบุคคลากรวิชาชีพอ่ืนๆ
ในการวางแผนหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการใหความรูเกี่ยวกับการพนันใหแกนักเรียนอายุระหวาง   
11 - 16 ป (You Bet!) และ 13 - 19 ป (Just Another Game?) โปรแกรมไดรับการประเมินในป 
2008 [37]    แมวาการประเมินไมไดวัดผลประสิทธิภาพของโปรแกรมในการปรับเปล่ียนการรับรู และ
พฤติกรรมการพนัน (cognitions and behavior) ของเด็กนักเรียน  แตวาไดมีการประเมินรูปแบบและ
เนื้อหาของโปรแกรม  ซึ่งสรุปวาเอกสารการสอนที่มีการวางแผนที่ดีและสอดคลองกับแนวปฏิบัติ  
(alignment with best practice) ของงานปองกันและแกไขปญหาเส่ียงอ่ืนๆ มีประโยชนตอการ
ปองกันปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  ผลการประเมินยังเสนอใหมีการบูรณาการการให
การศึกษาดานปญหาการพนันเขากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในวิชาเลขคณิต และวิชาดาน  Personal  สังคม สุขศึกษา และเศรษฐกิจ (Personal, social, 
health and economic education หรือ PSHEe) 

  
The Amazing Chateau (Grades 4-7) and Hooked City (Grades 7-12) 
มหาวิทยาลัยแม็คกิล ประเทศแคนาดา เปนผูพัฒนาซอฟทแวรเกม The Amazing Chateau (สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 1)  และ Hooked City (สําหรับนักเรียน
ระดับระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6) ซอฟทแวรเกมทั้ง 2 (These award-winning interactive 
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educational software games) ถูกออกแบบใหเลนเปนคนเดียว (individually) ใชเวลาเลนเกมนาน
ประมาณ 60 นาที นักเรียนสามารถหยุดเลนเกมและกลับมาเลนใหมไดตลอดเวลา  
 
 
 
Youth Awareness and Prevention Workshops (Levels 1 & II) 
มหาวิทยาลัยแม็คกิล ประเทศแคนาดา ไดพัฒนาโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความ
ตระหนักรูและการปองกันการพนันในเยาวชน 2 โปรแกรม คือ  Youth Awareness and Prevention 
workshop - Level I และ Level II โปรแกรม PowerPoint ทั้ง 2 นี้ถูกนําไปใชอยางแพรหลายในหลาย
ประเทศ กับ เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษามากกวา 7,000 คน  ในป ค.ศ. 2007 มีการปรับปรุง
(Revise) เนื้อหาในโปรแกรม Level 2 โดยมีการเพิ่มเนื้อหาในหัวขอการพนันในอินเตอรเน็ตและการ
เลนโปกเกอร เนื่องจากการพนันทั้ง 2 ประเภทนี้เปนที่นิยมมากข้ึนในกลุมเยาวชน  ขอมูลที่ถูก
นําเสนอในโปรแกรมทั้ง 2 นี้ เปนผลมาจากงานวิจัยและ interaction กับเยาวชนท่ีมีปญหาการพนัน
ตลอดหลายปที่ผานมาโดยสมาชิกของทีมงานที่มีทั้งเจาหนาที่สาธารณสุข (clinicians) และนักวิจัย   
 
 
Clean Break 
Clean Break คือ DVD docudrama มีความยาวประมาณ 25 นาที ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแม็ค
กิล ประเทศแคนาดา สําหรับวัยรุนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผูผลิตโปรแกรมนี้ใชเทคโนโลยี 
MTV ในการเลาเร่ืองโดยติดตามนักพนันที่มีปญหาการพนันข้ันรุนแรงคนหนึ่ง (pathological 
gambler) ที่พยายามฆาตัวตาย and as a result is now a paraplegic. ตลอดการเลาเร่ืองเปนการ
แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูติดการพนัน  
 
Know Limits 
Know Limits เปนโปรแกรมที่พูดถึงปญหาเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติดและการติดสุรา การสูบบุหร่ี
และ พฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ ถูกออกแบบสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การนําเสนอมีรูปแบบเปน
เกมสําหรับกลุม (presented in a team game format)   
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม็คกิล ประเทศแคนาดา ยังไดมีการพัฒนาโปรแกรมการปองกันปญหาการ
พนันในเยาวชนสําหรับบุคคลากรที่ตองทํางานกับเยาวชนที่มีปญหาการพนันอีกหลายโปรแกรม 
ตัวอยางเชน Public Service Announcements (PSA) 2 โปรแกรมที่มีเปาหมายสรางความตระหนักรู
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ใหแกผูปกครองเก่ียวกับการเลนพนันบนอินเตอรเน็ตและการเลนโปกเกอรของเด็กและเยาวชน 
ขอความหลักที่ PSA ทั้ง 2 นี้ตองการสื่อไปที่ผูปกครองคือ   “Talk with your children"  นอกจากกลุม
ผูปกครองแลว  ยังมีการพัฒนาโปรแกรมสําหรับบุคลากรในสาขาแพทย  (Youth Gambling 
Problems: Practical Information for Health Professionals) และสาขากฎหมาย (Youth 
Gambling Problems: Practical Information for Professionals in the Criminal Justice System) 
เปนตน   
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6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย 

จากปญหาการติดการพนันในเด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวโนมของการเขาสูการพนันของเด็ก
และเยาวชนในหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มสูงข้ึนอยางนาเปนหวง  ดังนั้น การปองกันและแกไข
ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนจึงควรเปนหัวใจของการกํากับดูแลกิจการการพนัน ตลอดจนมี
ความสําคัญในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการพนันของประเทศ โดยผูวิจัยขอเสนอแนะ
แนวทางหรือมาตรการ และการจัดสรรทุนเพื่อปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน ดังตอไปนี้ 
 
ระยะเรงดวน 
 

1. รัฐตองทําการสํารวจปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนไทยในระดับชาติ (National 

Survey) โดยสุมตัวอยางเด็กและเยาวชนและครอบครัวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้  1) เพื่อทราบสภาพการณปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนไทยใน
ภูมิภาคตางๆ  2) เพื่อทราบจํานวนที่แทจริงของเด็กและเยาวชนไทยที่เลนการพนันทุก
รูปแบบ  3) เพื่อทราบชนิดของการพนันที่เปนที่นิยมในเด็กและเยาวชนไทยในชวงวัยตางๆ    
4) เพื่อทราบปจจัยที่ชักจูงใหเด็กและเยาวชนเขาเลนการพนัน  และปจจัยที่เด็กและเยาวชน
อาจตัดสินใจเลิกเลนการพนัน  5)  เพื่อทราบอัตราการติดพนันและความเส่ียงของเด็กและ
เยาวชนไทยที่มีแนวโนมจะติดพนันในอนาคต  และ 6) เพื่อทราบความตระหนักรูในเด็กและ
เยาวชนและครอบครัวเกี่ยวกับอันตรายของการพนันที่มีตอปจเจกบุคคลและตอสังคม     
โดยมีการนําเสนอและเผยแพรผลการสํารวจสูสาธารณะในรูปแบบที่เหมาะสม อยาง
กวางขวาง และเปนขอมูลเบ้ืองตนที่สําคัญในการจัดทําแผนเชิงกลยุทธเพื่อแกปญหาการ
พนันในระดับชาติและระดับทองถิ่นตอไป 

2. รัฐตองสนับสนุนหนวยงานรัฐที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน   รวมถึงกองทุนที่มี
ศักยภาพที่จะดําเนินการดานเด็กและเยาวชน ใหดําเนินการจัดทําชุดขอมูลความรู
เกี่ยวกับปญหาและผลกระทบจากการพนันในสังคม โดยเฉพาะในกลุมออนไหว
เปราะบาง เชน เด็กและเยาวชน  พรอมกรณีตัวอยางจากทั้งในประเทศและตางประเทศ  
และรณรงคเผยแพรขอมูลดังกลาวผานสื่อและกิจกรรมทุกรูปแบบใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทของเด็กและเยาวชนในแตละชุมชน 

3. หนวยงานรัฐและกองทุนที่ทํางานดานเด็กและเยาวชนควรรวมกันสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมที่เปนประโยชนในการใชเวลาวางหลังเลิกเรียน และวันหยุด ของเด็กและ
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เยาวชน ใหหลากหลาย เพียงพอ เหมาะสมกับวัย และความตองการของแตละ
ชุมชน เพื่อปองกันไมใหเด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของกับการพนันทุกรูปแบบ 

ระยะกลาง 
4. รัฐตองกําหนดเปนวาระแหงชาติเพื่อรณรงคใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองและให

เห็นถึงอันตรายที่มากับการพนัน  และใหสังคมตระหนักถึงปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชนที่นับวันจะรุนแรงยิ่งข้ึน  โดยประกาศอยางเปนทางการตอสาธารณะใหปญหา
การพนันเปนปญหาสาธารณสุข (Public Health Issue) ของประเทศที่ตองไดรับการแกไข
อยางจริงจัง  และประกาศใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพัฒนาแผนระดับชาติในการตอสูกับ
ปญหาการพนัน  โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงคอยางตอเนื่องตลอดทั้งป  ทั้งยังตองสราง
แรงจูงใจใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพนันและเก่ียวของกับเด็กและเยาวชน รวมสมัครใจ
นําเสนอกิจกรรมรณรงคเพื่อปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันอยางเปนรูปธรรมและ
ประเมินผลได  เชน  กําหนดวันหยุดปญหาการพนันแหงชาติ  จัดประกวดสื่อโฆษณารณรงค
ตอตานการพนันที่ไมรับผิดชอบและสรางปญหาแกสังคม  จัดประกวดเรียงความในระดับ
มัธยมศึกษาเกี่ยวกับการพนันซึ่งเปนภัยรายใกลตัว เปนตน  เนื่องจากมาตรการการปองกัน
และแกไขปญหาการพนันใดๆ  จะประสบความสําเร็จมิได  หากไมสามารถปรับเปล่ียน
ทัศนคติของสังคมที่มีตอปญหาการพนัน  และอันตรายจากการพนันที่มีตอเด็กและเยาวชน
ได เนื่องจากมีงานวิจัยในหลายประเทศ  เชน  นิวซีแลนด  พบวาปจจัยที่มีผลทําใหเด็กและ
เยาวชนไมเลนพนันคือ  การตระหนักรูเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการพนัน  (รอยละ 14) และ
ปญหาการเงิน  (รอยละ 12) โดยผูหญิงจะกลัวอันตรายจากการติดพนัน  และผลกระทบตอ
ครอบครัวมากกวา ในขณะที่ผูชายอางถึงการที่ไดรูวาโอกาสชนะมีนอยเปนเหตุผลที่ทําให
เลิกเลนพนัน  นอกจากนี้ ยังพบวา รอยละ 11 ของเด็กและเยาวชน รูสึกวาการโฆษณาท่ี
แสดงใหเห็นถึงอันตรายจากการพนัน หรือการลดการโฆษณาการพนันโดยผูประกอบการ 
และการใหความรูแกสาธารณะ มีผลตอการตัดสินใจในการที่จะไมเลนการพนัน   

5. รัฐควรใชแนวทางบริการสาธารณสุข (Public Health Service Approach) เปนแนวทาง
ในการออกแบบมาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนัน  โดยไมมองปญหาการพนัน
วาเปนแคเพียงปญหาสุขภาพของตัวบุคคลและครอบครัวเทานั้น  แตมองวาปญหาการพนัน
เปนปญหาของชุมชนโดยรวม เนื่องจากมีผลการวิจัยของสหราชอาณาจักรที่พบวา “ในทุก
หนึ่งคนของผูมีปญหาการพนัน จะมีคนที่ไดรับผลกระทบ 8 คน”  เชนเดียวกันกับปญหา
สาธารณสุขอ่ืนๆ เชน ปญหายาเสพติดและปญหาการติดสุรา   ซึ่งแนวทางดังกลาวให
ความสําคัญกับการใหการศึกษาและการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาการพนันใหแก
เด็กและเยาวชนในระยะเร่ิมตน (Early Intervention)  เปนหลัก 



 

63 ขอเสนอเชิงนโยบายกองทุนสลากเพ่ือสงเสริมและปองกันเดก็และเยาวชนจากการพนนั | ดร.ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก 

 

6. รัฐควรเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปองกันและแกปญหาการพนันในเด็กและ

เยาวชนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อเปนการรับประกันวารัฐจะ

สงเสริมและสนับสนุนและกิจกรรมที่จะนําไปสูการสรางสุขภาวะที่ดีใหเกิดกับเด็กและ

เยาวชน และสงเสริมใหสังคมไทยมีคานิยมที่ถูกตองเก่ียวกับการพนันอันถือเปนอบายมุขที่

นําเด็กและเยาวชนไปสูปญหาสังคมอ่ืนๆ ที่รุนแรงและหลากหลายมากข้ึน  เนื่องจากปญหานี้

มีหลักฐานเชิงประจักษในระดับนานาชาติที่มีการยอมรับวาเปนปญหาสาธารณสุขของชุมชน

และสังคมโดยรวม 

7. รัฐควรใชวิธีการพัฒนาใหโรงเรียนมีบทบาทในการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาการ
พนัน  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการของไทยจึงควรจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการพนันและปญหาการพนันเปนหลักสูตรในโรงเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาเปนตนไป  โดยมีการบูรณาการเขากับหลักสูตรการศึกษาที่มีอยู  
โดยเปาหมายของหลักสูตร คือ 

 
7.1 ตองทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองการพนันอยางเปนจริงและมีเหตุผล

มากข้ึน   
7.2 มุงเนนใหเห็นถึงอันตรายที่มากับการพนัน   
7.3 มุงสรางทักษะในการตัดสินใจเชิงบวก   
7.4 มุงสรางทักษะการตอบปฏิเสธ 
7.5 มุงสรางคานิยมที่ดีและถูกตองในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม   
7.6 มุงสรางการรับรูถึงบริการความชวยเหลือตางๆ ที่มีอยูเพื่อใหบริการแกผูมีปญหา

การพนัน   
 

ทั้งนี้  เพื่อเปนการปองกันตั้งแตตนน้ํา อันถือเปนการฉีดภูมิคุมกันใหสังคม  สงผล
ใหเด็กและเยาวชนอยูกับการพนันแบบรูเทาทันมากยิ่งข้ึน  ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญอยาง
ยิ่งตอการตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนในปจจุบัน  เนื่องจาก
ผลการศึกษาช้ีวาการเขาไปของแวะกับการพนันในวัยเด็กเปนหนึ่งปจจัยเส่ียงที่เด็ก
จะมีปญหาการพนันในอนาคต   ผลการศึกษาอื่นๆ หลายชิ้นก็ชี้วาผูใหญที่มีปญหา
ติดการพนันขั้นรุนแรงเริ่มเลนการพนันเมื่ออายุยังนอย (9-10 ป)   ทําใหสรุปไดวา
การใหการศึกษาแตเนิ่นๆ มีความสําคัญตอการปองกัน (Early Education a key to 
Prevention)  และการทําใหนักเรียนที่เขารวมโครงการฯ เขาใจถึงอันตรายที่มากับ
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การพนัน  สงผลใหนักเรียนไมมองวาการพนันเปนเร่ืองปกติในสังคม 
    
 
 

8. รัฐควรสรางกลไกเพื่อนําไปสูการจัดต้ังกองทุนอิสระขึ้นมาเปนการเฉพาะ เพื่อทํา
หน าที่ ป องกันและแก ไขปญหาการพนันในเ ด็กและเยาวชน   โดย
คณะกรรมการกองทุนประกอบดวย ผูแทนท่ีมีที่มาจากทุกภาคสวนในสัดสวน
ที่เหมาะสม ทั้งจากภาครัฐ   ผูประกอบกิจการพนัน  ภาคประชาชนที่เปนเครือขาย
รณรงคปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  นักเศรษฐศาสตร  
นักจิตวิทยาเด็กและเยาวชน นักกฎหมาย  แพทยดานเด็กและเยาวชน  นักวิชาการ  
และนักสังคมสงเคราะห  โดยไดรับการจัดสรรเงินทุนที่ไดจากรายไดของกิจการ
การพนันในประเทศ อยางนอยรอยละ 10  ไปสนับสนุนหนวยงาน/กิจกรรมที่
ใหบริการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ   ตลอดจน
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชน  ผูประกอบการ  ภาครัฐ  และผูบริการ
สาธารณสุขในเร่ืองที่เกี่ยวกับการพนันในเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับรัฐและระดับ
ทองถิ่น 

9. คณะกรรมการกองทุนอิสระที่จัดต้ังข้ึน มีหนาที่รับผิดชอบในการ 1) วางแผนและจัดทํา

นโยบายเชิงกลยุทธ 3 ปตอเนื่อง  ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการ
พนันในเด็กและเยาวชน และใหมีการเลนพนันอยางรับผิดชอบ  2) ใหขอเสนอแนะแก

รัฐบาลในดานการใหเงินสนับสนุนโครงการสรางความตระหนักรูใหแกชุมชนในเร่ืองการ
เลนพนันอยางรับผิดชอบ  การคุมครองผูบริโภค  งานวิจัยดานปญหาการพนันในเด็กและ
เยาวชน และการบําบัดเยียวยาผูติดพนันในเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่หลากหลายและ
ทั่วถึง 

10. กองทุนอิสระควรจัดแบงการสนับสนุนการปองกันและแกปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชนใหครบถวนทุกมิติอยางเหมาะสมใน 3 ดาน  ไดแก  ดานการปองกัน  
ดานการแกไข  และดานการบําบัดเยียวยา  ในสัดสวน  2 : 1 : 1  เพื่อตอบสนอง
แนวทางในการใหความสําคัญตอกระบวนการใหความรูและการปรับเปล่ียนทัศนคติ
เกี่ยวกับการพนัน  และตระหนักถึงอันตรายจากการพนันที่มีตอเด็กและเยาวชน  และให
ความสําคัญตอการเยียวยาแกไขปญหาในภายหลังดวย  ดังเชนในรัฐตางๆ ของ
สหรัฐอเมริกา ที่บรรดาหนวยงานล็อตเตอร่ี ไดใหการสนับสนุนโครงการการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบ ดวยการบริจาคเปนเงิน 5 แสน – 8 ลานเหรียญสหรัฐตอป  โดยบางรัฐบริจาค
คร่ึงหนึ่งของเงินสนับสนุนใหใชเพื่อการศึกษาและการสรางความตระหนักรู  และอีก
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คร่ึงหนึ่งเพื่อการบําบัดเยียวยา  โครงการประกอบดวยการใหขอมูลขาวสาร การเขา
ชวยเหลือในยามวิกฤติ  (Crisis Intervention)  การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ วิทยุ และ
สมุดโทรศัพท แผนพับ โปสเตอร และบิลบอรด  มีการพิมพเลขหมายโทรศัพทสายดวน
ชวยเหลือบนสลากล็อตเตอร่ี  ทั้งยังมีการเผยแพรเอกสารขอมูลเกี่ยวกับปญหาการพนัน
ใหแกสาธารณชนรวมถึงงานวิจัยหรือกิจกรรมที่ทําโดยสถาบันมูลนิธิ/องคกรไมแสวงหา
กําไรตามตนทุนที่เกิดข้ึนจริง เพื่อการปองกัน   และการบําบัดเยียวยาผูติดการพนัน  เปน
ตน  

 

11. กองทุนอิสระที่จัดต้ังขึ้น ตองจัดสรรเงินทุนอยางนอยรอยละ 10 ของเงินทุนท่ีใชใน
การปองกันและแกไขปญหาจากการพนันท้ังหมด  เพื่อศึกษาวิจัยประเด็นปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันในเด็กและเยาวชน  โดยมุงเนนงานวิจัยที่เปนประโยชน
ตอการตัดสินใจเชิงนโยบายในดานตางๆ ดังนี้ 

11.1 การปองกันและสรางความตระหนักรู  
11.2 การบําบัดเยียวยา  
11.3 การปกปองผูบริโภค   

 
เนื่องจากปญหาการติดการพนันในเด็กและเยาวชนกําลังเปนปญหาสําคัญในหลายประเทศ
ทั่วโลก  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผลการวิจัยของหลายประเทศพบวา  อัตราผูติดการพนันใน
เด็กสูงเปน 2 เทาของอัตราผูติดการพนันในผูใหญ  

 
12. รัฐตองออกกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ภายใตหลักการสําคัญ 3 

ประการคือ 1) ใหเกิดการเลนพนันอยางมีความรับผิดชอบ  2) ใหเกิดความเปน
ธรรมตอผูเลน  และ 3) ลดผลกระทบจากปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนให
เหลือนอยที่สุด  ดวยการ 
 

12.1 กําหนดอายุข้ันตํ่าของการเลนพนันทุกชนิดซึ่งรวมถึงล็อตเตอร่ีแบบ
ตางๆ ตองไมตํ่ากวา 18 ป   

12.2 กําหนดใหการเลนพนันโดยผูมีอายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
ผูที่ปลอยใหมีการเลนพนันโดยผูมีอายุตํ่ากวาเกณฑ การเช้ือเชิญ 
อนุญาต หรือเปนสาเหตุใหเด็กเลนการพนัน เปนความผิดอาญามี
โทษจําคุกหรือปรับ   
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12.3 ผูประกอบการตองจัดทําชุดขอมูลเร่ืองโอกาสของการชนะรางวัล
ตามความเปนจริง และสถิติของการชนะรางวัลยอนหลัง 10 ป ใน
รูปแบบเอกสารและส่ือที่เผยแพรไดงาย  และทําหนาที่เผยแพรขอมูล
ดังกลาวใหกวางขวาง ทั่วถึง และตอเนื่อง  

12.4 กําหนดให ผูประกอบการตองจัดใหมีการสุมตรวจ  (Mystery 
Shopping Exercises) ตัวแทนจําหนาย (Retailers) อยางสม่ําเสมอ 
วามีการจําหนายสลากล็อตเตอร่ีใหแกเด็กและเยาวชนที่มีอายุตํ่า
กวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดหรือไม  อาจเรียกแผนปฏิบัติการนี้วา 
“Operation Child”   ผูประกอบการอาจถูกยกเลิกใบอนุญาตหากมี
การจําหนายสลากล็อตเตอรี่ใหแกเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุตํ่ากวา
เกณฑอยางตอเนื่อง 

13. รัฐควรบังคับใชกฎหมายที่หามมิใหมีการโฆษณาการพนันและกิจกรรมทีเ่กีย่วของ
กับการพนันผานสื่อตางๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อกระแสรอง  ทั้งสื่อใหม และ
สื่อเกา อยางเขมงวด และกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและรุนแรงหากมีการฝาฝน  
เนื่องจากในปจจุบันเด็กและเยาวชนไดรับขาวสารการพนันจากส่ือตางๆ ทั้งจากส่ือ
หนังสือพิมพ  นิตยสารกีฬา  ภาพยนตร  โทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ตทุกวัน อยาง
แพรหลาย  ซึ่งไมใชเปนเพียงการช้ีชองและเพิ่มโอกาสการเลนพนันใหกับเยาวชนเทานั้น  
แตยังทําใหการเลนพนันดูเปนเร่ืองปกติในสังคม  เชน  การออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
และสถานีวิทยุกระจายเสียงในการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล  การใหขอมูลแตมตอ
พนันกีฬาประเภทตางๆ  ทั้งในหนังสือพิมพ  นิตยสารกีฬา และโทรทัศน   และการโฆษณา
และชักชวนใหเลนพนันบนอินเตอรเน็ต  เปนตน  

14. รัฐควรกํากับดูแลการเขาถึงการเลนพนันบนอินเตอรเน็ตของเด็กและเยาวชนให
เขมงวดมากขึ้น โดยปรับปรุงกฎหมายการพนันและกฎหมายคอมพิวเตอรให
ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  เนื่องจากความกาวหนา
ในเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในปจจุบัน  ทําใหการเลนพนันบน
อินเตอรเน็ตเปนที่นิยมมากข้ึนในเด็กและเยาวชน  เพราะมีผลการวิจัยพบวาเด็กและเยาวชน
เปนกลุมที่เลนอินเตอรเน็ตมากกวาผูเลนในกลุมอายุอ่ืนๆ   และยังพบวาปจจุบันในหลาย
ประเทศในยุโรป ผูคนนิยมเลนการพนันออนไลนมากย่ิงข้ึนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ําแย  
ทําใหพอแมตองตัดคาใชจายในการออกไปทํากิจกรรมนอกบานลง มูลคาตลาดการพนัน
ออนไลนที่เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงไดโดยงายจึงพุงสูงข้ึนตามไปดวย  (Responsible 
Gambling, 2013)   ผลการศึกษาของ Smeaton et al (2004) ยังพบอีกวาเด็กที่อายุตํ่ากวา
เกณฑสามารถผานการตรวจสอบอายุและเขาเลนการพนันออนไลนได จากการตรวจสอบ
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ระบบตรวจสอบอายุของเว็บไซตการพนัน 37 แหง  พบวามีเว็บไซตเพียง 7 แหงเทานั้นที่
สามารถปองกันเด็กที่อายุตํ่ากวาเกณฑลงทะเบียนเขาเว็บไซตได  

15. รัฐควรกําหนดแนวทางในการกํากับการเขาเลนการพนันออนไลนบนอินเตอรเน็ตให

ครอบคลุมรูปแบบที่ไมใชเงินจริง   ดวยการกําหนดอายุผูเขาเลนไวใหไมตํ่ากวา 18 

ป  เพราะการพนันแบบที่ไมใชเงินจริงเปนที่นิยมของเด็กและเยาวชนเปนจํานวนไมนอย  และ

ขณะนี้ยังไมมีกฎหมายจํากัดการเขาถึงการเลนพนันประเภทนี้ในหลายประเทศ   ซึ่งถือวา

เปนเครื่องมือในการแนะนําการพนันและการสรางความต่ืนเตนใหแกเด็กและเยาวชนโดยไม

ตองเสียเงินจริงอยางนาเปนหวง  [King, Delfabbro & Griffiths, 2010] 

 

ระยะยาว 

16. รัฐควรสนับสนุนใหเกิดองคกรที่ไมแสวงหากําไรขึ้นจํานวนหน่ึง  ในการทําหนาที่
ใหบริการอยางมีคุณภาพระดับสากล  และใหคําปรึกษาอยางเปนความลับ (Confidential 
Counseling) แกผูมีปญหาการพนันและผูไดรับผลกระทบจากการพนันของผูอ่ืน โดยไมคิด
คาใชจาย และไดรับเงินสนับสนุนในการดําเนินการสวนใหญจากรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ 
เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  ที่เรียกเก็บภาษีการพนันจาก
ผูประกอบการ  โดยใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ป  และดวยจํานวนเงิน

ที่แนนอนและเพียงพอตอลักษณะการใหบริการโดยการบริการข้ันตํ่าที่ไดมาตรฐานควร
ประกอบไปดวย 

16.1 ใหมีสายดวนชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีปญหาการพนัน 
16.2 ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดฝกอบรมใหแก

บุคลากร ใหมีความรูเกี่ยวกับปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน
สถานใหบริการสาธารณสุขที่ใหบริการแกไขปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชน 

16.3 บริการใหคําปรึกษาแกผูมีปญหาติดพนันหรือไดรับผลกระทบจาก
การพนันในเด็กและเยาวชน  โดยผูเชี่ยวชาญที่ผานการอบรมจาก
สถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

17. การจัดสรรทุนของหนวยงานที่ทําหนาที่ปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน
ควรจัดสรรเงินทุนเพื่อสรางความตระหนักรูปญหาการพนันในระดับครอบครัวเปน
สวนสําคัญ เนื่องจากผลการศึกษาในสหราชอาณาจักรพบวา เด็กที่เลนพนันในวัยเด็กมี
ความเส่ียงที่จะพัฒนาเปนผูติดการการพนันสูง  ซึ่งสวนใหญเด็กเหลานี้ถูกชักชวนใหเลนการ
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พนันโดยครอบครัวและเพื่อนที่เห็นวาการพนันเปนกิจกรรมที่ไมมีอันตราย  หรือคนเหลานี้
เปนผูติดพนันเอง  บทบาทของครอบครัวจึงเปนปจจัยที่สําคัญ   ผลการศึกษายังพบดวยวา
มีผูปกครองเพียงรอยละ 5  มีความพยายามที่จะหยุดบุตรของตัวเองจากพฤติกรรมการพนัน 
ในขณะที่ผูปกครองเกือบทั้งหมดจะปองกัน (Prevent) บุตรของตัวเองจากการเสพยาเสพติด 
และมากกวารอยละ 60 จะมีการกําหนดกฎเกณฑในเร่ืองของการด่ืมสุรา 

18. หนวยงานปองกันและแกไขปญหาจากการพนันทั้งภาครัฐ องคกรที่ไมแสวงกําไร และ
ผูประกอบการ  ควรรวมกันจัดทําคูมือปฏิบัติตามมาตรฐาน  (Standard Best 
Practice Guideline) ในงานท่ีเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชน  เพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนเหมือนกับการปองกันและ
แกไขปญหาเส่ียงอ่ืนๆ  เชน  ปญหายาเสพติด การติดสุรา และสุขภาพทางเพศ ที่มีแนว
ปฏิบัติ (Best Practice) ที่อิงรูปแบบสาธารณสุข (Public Health Model) และไดรับการ
ประเมินประสิทธิผลอยางเปนวิทยาศาสตร 
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APPENDIX A 
 
 
ผลการประเมินโครงการ Smart Choices 
EVALUATION OF THE “SMART CHOICES” GAMBLING 
AWARENESS/PREVENTION INITIATIVE 
 
 

โครงการปองกันและสรางความตระหนักรูปญหาการพนัน “Smart Choices” ซึ่งใชเคร่ืองมือ 3 ระดับ
ที่แตกตางกันที่พัฒนาโดยศูนย นานาชาติเพื่อการปองกันปญหาการพนันในเยาวชนและพฤติกรรม
เส่ียง ที่มหาวิทยาลัยแมคกิล (International Centre for Youth Gambling Problems and High-
Risk Behaviors at McGill University)  ในปจจุบัน มีการใชเคร่ืองมือปองกันฯ ชิ้นนี้อยางแพรหลาย
ในหลายประเทศ เชน ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และออสเตรเลีย  รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมของเคร่ืองมือปองกันฯ  ชิ้นนี้สามารถหาไดที่ 
www.youthgambling.com 

มีการทําการประเมินผลในแตละระดับทั้ง 3 ระดับโดยแยกจากกันเนื่องจากลักษณะที่แตกตางกันของ
แตละเคร่ืองมือและระดับอายุของผูเขารวมโครงการ  

รายละเอียดโปรแกรมมีดังนี้  

 การปองกันและสรางความตระหนักรูปญหาการพนัน ระดับที่ 1  (Youth Gambling 
and Prevention Awareness:  Level I) 

 
เคร่ืองมือปองกันฯ ชิ้นนี้ถูกออกแบบเพื่อเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปที่ 4 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปที่ 1 (Grades 4-7)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนการนําเสนอโดยใช
โปรแกรม PowerPoint (PowerPoint Workshop) มีเปาหมายเพื่อใหความรูเกี่ยวกับอันตราย
ที่มากับการพนัน ทําใหเด็กนักเรียนไดรับคําอธิบายที่ถูกตองเกี่ยวกับการรับรูและความเชื่อที่
ผิดๆเกี่ยวกับการพนัน (clarify misconceptions, challenge erroneous beliefs, dispel 
myths associated with gambling) และใหโอกาสเด็กไดพูดถึงขอหวงใยและปญหาของ
ตัวเอง (opportunity to discuss their concerns) การนําเสนอฯ ใชเวลาประมาณ 50 นาที 
และมีขอเสนอแนะใหครูมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 
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 การปองกันและสรางความตระหนักรูปญหาการพนัน ระดับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) 

เชนเดียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับที่ 1 การนําเสนอโดยใชโปรแกรม PowerPoint ใน
ระดับที่ 2  ถูกออกแบบเพื่อเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (high school students) การ
นําเสนอฯ ถูกจัดทําในในสภาพแวดลอมที่กาวหนา (in an advanced setting) เพื่อกําจัด
ความเช่ือที่ผิดๆ (myths) ที่เกี่ยวกับทักษะและโชคลางที่เกี่ยวกับการพนันและปญหาการ
พนัน  (to dispel myths around issues of skill and luck associated with gambling and 
problem gambling)  นอกจากนั้นยังมีการ addresses erroneous cognitions และทาทาย

ทัศนคติที่มีตอการพนันของเด็กนักเรียน (challenges adolescents  attitudes toward 
gambling)   การนําเสนอฯ ใชเวลาประมาณ 50 นาที   

 Hooked City 

Hooked City เปน CD-ROM เกมคอมพิวเตอรแบบอินเตอรแอคทีฟ ถูกออกแบบเพื่อเด็ก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (high school students) โดยมีเปาหมายหลักเพื่อทําใหเยาวชน
สามารถตัดสินใจเลือกไดอยางมีความรับผิดชอบ ( make responsible choices) โดยการ
ใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและอันตรายที่เกี่ยวกับการพนัน เสริมสรางทักษะทางสังคม  
และแกไขทัศนคติที่ไมพึงประสงคและความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการพนัน  นักเรียนแตละคน
ไดรับโอกาสในการเลนเกม Hooked City  โดยมีดัชนีชี้วัด (performance indicators) 
ปรากฏใหผูเช่ียวชาญ (intervention specialist) เห็นตลอดเวลา  นักเรียนสามารถหยุดเลน
เกมและ save ขอมูลไดตลอดเวลา นอกจากน้ันนักเรียนยังสามารถพิมพขอมูลจากหนา
จอคอมพิวเตอรและขอมูลตางๆที่เกี่ยวของได (capability of printing problem gambling 
screening tools and other pertinent information) 
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รายละเอียดผลการประเมินโปรแกรมปองกันฯ ระดับ 1 ระดับ 2 และ Hooked City  [69] 

 
ผลการประเมินการประเมินโปรแกรมปองกันฯ ระดับ 1  

วิธีวิจัย (Research methodology) ประกอบเปน 4 ชวง (four-session model)  ชวงที่ 1 เปนการ
อธิบายถึงภาพรวมของโครงการ Smart Choices (overview) ซึ่งในชวงนี้นักเรียนตองตอบ
แบบสอบถามกอนการอบรม (pre- test questionnaires)   ชวงที่ 2 และ 3 ปกติแลวจะอยูในสัปดาห
ที่ 2 และ 3 จะมีการนําเสนอการปองกันและสรางความตระหนักรูเร่ืองปญหาการพนันในเอกสารที่จัด
ใหไว และชวงที่ 4 ปกติแลวจะอยูในสัปดาหที่ 4 จะมีการตอบแบบสอบถามภายหลังการอบรม Post-
test questionnaire    

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดทําใหแกโรงเรียน 3 แหง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 109 คน เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการแบงนักเรียนเปน 5 กลุม  มีนักเรียน 91 คน
ตอบแบบสอบถามกอนการอบรม และ 90 คน ตอบแบบสอบถามภายหลังการอบรม  นักเรียนที่
ตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนชายรอยละ 53 และนักเรียนหญิงรอยละ 47  รอยละ 43 อายุ 10 ป 
รอยละ 52 อายุ 11 ป และรอยละ 5 อายุ 12 ป หรือ 13 ป  ในขณะที่ตอบแบบสอบถามกอนการอบรม
และอายุมากข้ึนเล็กนอยเมื่อตอบแบบสอบถามภายหลังการอบรม การประเมินผลกําหนดใหเด็ก
นักเรียนตองใหขอมูลทางดานประชากรศาสตร (ระดับการศึกษา อายุ เพศ) พฤติกรรมการเลนพนัน
ในอดีต การรับรูเกี่ยวกับทักษะการพนันในประเภทตางๆ และกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการพนัน 
(perceptions concerning skill/luck involved in a number of gambling and non-gambling 
activities) ความรูเกี่ยวกับความเปนอิสระของเหตุการณ (knowledge of independence of events) 
คําจํากัดความเกี่ยวกับการพนัน วิธีการหลีกเล่ียงการเปนผูติดการพนัน เร่ืองที่เกี่ยวกับการเลนพนัน
อยางรับผิดชอบ และการรับรูและทัศนคติที ่เกี ่ยวกับผูมีปญหาการพนัน (perceptions/attitudes 
concerning problem gamblers) 

ผลการวิจัยพบวา รอยละ 65 ของเด็กนักเรียนกลุมนี้ (รอยละ 81 ของเด็กผูชาย และ รอยละ 57 ของ
เด็กผูหญิง) ตอบวาไดเลนการพนันเพื่อเงิน ซึ่งสวนใหญของเด็กนักเรียนที่ตอบวาเลนพนัน เลนเปน
คร้ังคราว  (occasionally)  พฤติกรรมการพนันของเด็กนักเรียนกอนและหลังการอบรมดังปรากฏใน
ตารางที่ 1 ชี้วาเด็กนักเรียนเลนการพนันนอยลงภายหลังการอบรมในระยะส้ันๆ  
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ตารางท่ี 1: พฤติกรรมการพนันกอนและหลังการอบรม: ระดับที่ 1 

ประเภทการพนัน กอน Workshop ภายหลัง Workshop 

สลากขูด รอยละ 13.2 รอยละ 6.7 

สลากล็อตเตอร่ี รอยละ 4.4 รอยละ 2.2 

บิงโก รอยละ 9.9 รอยละ 7.8 

โปกเกอร รอยละ 5.5 รอยละ 3.3 

พนันกีฬา รอยละ 23.1 รอยละ 16.0 

เกมที่ตองใชทักษะในการเลน2 รอยละ 28.6 รอยละ 16.6 

อ่ืนๆ รอยละ 15.4 รอยละ 12.2 
 

1 Once or twice per week or daily over the previous 2 week period of time. 

2 ตัวอยางเชน การเลนพนันวีดิโอเกม เลนพนันบาสเก็ตบอล เปนตน  

 
ความตระหนักรูเกี่ยวกับการพนันในดานตางๆเกี่ยวกับการพนันกอนและหลังการอบรม
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

  การตระหนักรูวาตองเส่ียงใชเงินเพื่อใหไดเงินเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 79.1 เปน 
รอยละ 83 (Awareness that gambling is, in essence, money risked to win 
more money)  

  การตระหนักรูวาไมมีความจําเปนตองใชทักษะใดๆในการเลือกซื้อสลากล็อตเตอร่ี
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 44.0 เปน รอยละ 63.3 

  และตระหนักรูวาเมื่อซื้อล็อตเตอร่ี ชุดของเลขที่ออกมีโอกาสเกิดข้ึนเทาๆกัน เพิ่มข้ึ
จากรอยละ 27.5 เปน รอยละ 36.0   

  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวามีนักเรียนประมาณรอยละ 16 ยังมีความเช่ือวา 
การเลือกเลนตัวเลขซํ้าๆกันและเลือกเลขนําโชค เชนวันเกิดของตัวเอง เพิ่มโอกาส
การถูกล็อตเตอร่ี 

   เมื่ อประเ มินถึ งความ รู เกี่ ยวกับความเปน อิสระตอกันของ เห ตุการณ  
(independence of events) เชนการโยนเหรียญหัว/กอย  ผลการศึกษาพบวา
ระดับการตระหนักของนักเรียนรูเพิ่มข้ึนจากรอยละ 51.6 กอนการอบรม เปนรอย
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ละ 62.2 ภายหลังการอบรม วาการโยนเหรียญแตละคร้ังมีโอกาสออกหัวและกอย
เทาๆกัน  

   เชนเดียวกันกับความรูเกี่ยวกับเปนอิสระตอกันของเหตุการณของการออกเลขชุด
ของสลากล็อตเตอร่ี ระดับการตระหนักของนักเรียนรูเพิ่มข้ึนจากรอยละ 36.6 กอน
การอบรม เปนรอยละ 57.8 ภายหลังการอบรมวาชุดเลขสลากล็อตเตอร่ีใดๆมี
โอกาสไดรางวัลเทากัน  

   ในเกมรูเล็ท ผลการศึกษาพบวาระดับการตระหนักของนักเรียนรูเพิ่มข้ึนจากรอย
ละ 57.1 กอนการอบรม เปนรอยละ 71.1 ภายหลังการอบรม วาผลการหยิบลูก
บอลสีแดงและสีดํามีโอกาสเทากัน  

   กอนการอบรม รอยละ 25.3 ของนักเรียนเช่ือวาการเลนโปกเกอรหรือสลากล็อ
ตเตอร่ีคือหนทางของการทําเงินอยางแนนอน หลังการอบรมตัวเลขลดลงเปนรอย
ละ 18.9    

   กอนการอบรม รอยละ 54.9 ของนักเรียนเชื่อวามีผูแพพนันมากกวาผูชนะพนัน 
หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 61     

   กอนการอบรม รอยละ 65.9 ของนักเรียนเชื่อวายิ่งเลนพนันนานเทาไรโอกาสเสีย
เงินมากข้ึนเทานั้น หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 81.1   

   ไมมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองที่ผูติดการพนันควรเขารับความชวยเหลือ  

   นักเรียนเช่ือนอยลงจากรอยละ 7.7 เปนรอยละ 4.4 วาการเพิ่มวงเงินพนันเปน
การแกไขปญหาการเงินพนันมากมีการลดลง เปนที่นายินดีที่นักเรียนสวนใหญไม
คิดวาการเพิ่มวงเงินพนันและการเลนพนันถี่ข้ึนเปนหนทางการแกไขปญหาการ
พนัน (chasing behaviors) 

   กอนการอบรม รอยละ 54.9 ของนักเรียนเชื่อที่วาผลการพนันเปนเร่ืองของความ
บังเอิญ หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 83.3 ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มอยางมี
นัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับความเช่ือที่วาผลการพนันเปนเร่ืองของเร่ือง magic 
ตัวเลขจากรอยละ 2.2 เปน รอยละ 3.3 สวนความเชื่อที่วาผลการพนันเปนเร่ือง
ของทักษะจากรอยละ 42.9 เปน รอยละ 13.3   

   กอนการอบรม รอยละ 57.1 ของนักเรียนเชื่อที่วาปญหาการพนันเปนเร่ืองสําคัญ 
หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 78.7 ซึ่งเปนอัตราการเพ่ิมอยางมี
นัยสําคัญ     

   เปนเ ร่ืองที่นาเสียดายที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางการพนันและการเลนวีดิโอเกม นักเรียนสวนใหญยังเช่ือวา
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การเปนนักเลนวีดิโอเกมที่มีทักษะหมายถึงการเปนนักพนันที่มีทักษะ (รอยละ 78 
กอนการอบรม และรอยละ 81 หลังการอบรม)   

   กอนการอบรม รอยละ 57.1 ของนักเรียนเช่ือที่วาการพนันเปนปญหาก็ตอเมื่อมี
การเสียเงินพนันเปนจํานวนมากเทานั้น หลังการอบรมตัวเลขเปล่ียนเปนรอยละ 
56.2 ซึ่งไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัย    
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ผลการประเมินโปรแกรมการปองกันและสรางความตระหนักรูปญหาการพนัน 
ระดับที่ 2   

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดทําใหแกโรงเรียน 1 แหง โดยมีนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 จํานวน 126 คน เขารวมการอบรมฯ มีการแบงนักเรียนเปน 5 กลุม  มีนักเรียน 126 คนตอบ
แบบสอบถามกอนการอบรม และ 121 คน ตอบแบบสอบถามภายหลังการอบรม  นักเรียนที่ตอบ
แบบสอบถาม  รอยละ 91 มีอายุ 15-16 ป รอยละ 9 มีอายุมากกวาเล็กนอย   ผลการศึกษาพบวา 
รอยละ 90 ของเด็กนักเรียนกลุมนี้ตอบวาไดเลนการพนันเพื่อเงิน (เปรียบเทียบกับรอยละ 68 ของกลุม
เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1)     การประเมินผลกําหนดใหเด็กนักเรียนตองใหขอมูล
ทางดานประชากรศาสตร (ระดับการศึกษา อายุ เพศ) พฤติกรรมการเลนพนันในอดีต การรับรู
เกี่ยวกับทักษะการพนันในประเภทตางๆ และกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการพนัน (perceptions 
concerning skill/luck involved in a number of gambling and non-gambling activities) ความรู
เกี่ยวกับความเปนอิสระของเหตุการณ (knowledge of independence of events) คําจํากัดความ
เกี่ยวกับการพนัน วิธีการหลีกเล่ียงการเปนผูติดการพนัน เร่ืองที่เกี่ยวกับการเลนพนันอยางรับผิดชอบ 
และการรับรูและทัศนคติที ่เกี ่ยวกับผูมีปญหาการพนัน (perceptions/attitudes concerning 
problem gamblers) พฤติกรรมการพนันของเด็กนักเรียนกอนและหลังการอบรมดังปรากฏในตาราง
ที่ 2  

 
ตารางที 2: พฤติกรรมการพนันกอนและหลังการอบรม: ระดับที 2

ประเภทการพนัน กอนการอบรม ภายหลังการอบรม 

สลากขูด รอยละ 6.4 รอยละ 3.4

สลากล็อตเตอร่ี รอยละ 1.0 รอยละ 3.3 

บิงโก รอยละ 3.2 รอยละ 6.7

โปกเกอร รอยละ 13.6 รอยละ 18.8

พนันกีฬา รอยละ 18.4 รอยละ 18.7

เกมที่ตองใชทักษะในการเลน2 
รอยละ 20.6 รอยละ 19.6

อินเตอรเน็ต รอยละ 4.8  รอยละ 8.3  

 

 
ตารางท่ี 2: พฤติกรรมการพนันกอนและหลังการอบรม: ระดับที่ 2 (ตอ) 
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ประเภทการพนัน กอนการอบรม ภายหลังการอบรม 

เคร่ืองเลนเกมอิเล็คทรอนิคส รอยละ 4.8  รอยละ 7.4  

เกมคาสิโน รอยละ 1.6  รอยละ 5.8  

ลูกเตา รอยละ 4.0  รอยละ 8.3  

อ่ืนๆ รอยละ 8.8  รอยละ 12.4 

1Once or twice per week or daily over the previous 2 week period of time. 
 

2 For example, playing video-games, basketball, etc. 
 

 

โดยภาพรวม ไมเห็นการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการเลนพนันกอนและหลังการอบรม ยกเวนการซ้ือ
สลากขูดซึ่งมีอัตราการเลนการลดลง (ดูตารางที่ 2)   ความตระหนักรูเกี่ยวกับการพนันในดานตางๆ
เกี่ยวกับการพนันกอนและหลังการอบรมสามารถสรุปไดดังนี้ 

   กอนการอบรม รอยละ 81.7 ของนักเรียนเชื่อวาทักษะมีความจําเปนตอการเลือก
สลากล็อตเตอร่ีที่ไดรางวัล หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 84.4  มีความ
แตกตางเพียงเล็กนอยของตัวเลขกอนและหลังการอบรม แตขอเท็จจริงทักษะไมมี
ความเกี่ยวของใดๆตอการเลือกสลากที่ไดรางวัล  

  กอนการอบรม รอยละ 36.8 ของนักเรียนเช่ือวาทักษะมีความจําเปนตอการชนะเกมโปก
เกอร หลังการอบรมตัวเลขลดลงเปนรอยละ 32.8 และโชคจําเปนตอการชนะเกมโปกเกอร
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 22.6 เปนรอยละ 27.9 

  เปนที่นาเสียดายที่ระดับความรูในเร่ืองความเปนอิสระตอกันของเหตุการณลดลงจากการ
คาดการณผลของการเส่ียงทายเหรียญจากระดับรอยละ 69.6 เปนรอยละ 62.3 อยางไรก็
ตามความรูในเร่ืองของ randomness ของเลขสลากล็อตเตอร่ีเพิ่มข้ึนจากระดับรอยละ 65.9 
เปนรอยละ 75.43 หลังการอบรม 

   ความเชื่อที่วาการเลนโปกเกอรเปนวิธีการหาเงินที่ดี ลดลงจากระดับรอยละ 17.5  เปน
รอยละ 11.5 หลังการอบรม 

   หลังการอบรม มีนักเรียนรอยละ 70.5 เชื่อวากิจกรรมการพนันถูกออกแบบใหผูเลนเปน
ฝายเสียเปรียบผูประกอบการ เพิ่มข้ึนจากรอยละ 62.4  

   กอนการอบรม รอยละ 38.9 ของนักเรียนเชื่อวาการพนันแบบไมเสียเงินบนออนไลน
อินเตอรเน็ต (Free on-line Internet Gambling Sites) ใหผลรางวัล(Payout rates) ในแต
ละประเภทการพนันมากกวา ภายหลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 52.5   แมวา
ตัวเลขที่เพิ่มข้ึนเปนการเพิ่มอยางมีนัยสําคัญ แตรอยละ 47.5 ของนักเรียนกลุมนี้ก็ไมไดรับรู
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วาอัตราการจายรางวัลของการพนันแบบไมเสียเงินบนออนไลนอินเตอรเน็ตมีความแตกตาง
กันไปในแตละประเภทการพนัน (differential payout rates for their games) ทําให
เยาวชนเหลานี้ถูกทําใหเช่ือวาพวกเขาสามารถพนันไดเงินรางวัลอยางมากหากเลนพนัน
ดวยเงินจริง   

   ผลการศึกษาชี้วานักเรียนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายการพนันบนอินเตอรเน็ตของ
สหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน  กอนการอบรมรอยละ 43.7 ของเยาวชนกลุมนี้เช่ือวาการพนันบน
อินเตอรเน็ตเปนส่ิงถูกกฎหมาย หลังการอบรมตัวเลขลดลงเปนรอยละ 19.7  

   กอนการอบรม รอยละ 47.2 ของนักเรียนเชื่อวาสถานประกอบการคาสิโนมีความไดเปรียบ
ผูเลน หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 61.3  

   นอกจากนั้น กอนการอบรมนักเรียนรอยละ 64 ของนักเรียนเขาใจวาในระยะยาวผูเลน
พนันจะแพผูประกอบการเสมอ หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 69.7  

   แมจะไมมีการพัฒนาที่ดีข้ึนในดานนี้ แตรอยละ 68 ของเยาวชนกลุมนี้ ซึ่งเปนระดับที่สูง 
ใหความสําคัญกับการจํากัดการเลนพนันโดยการกําหนดเวลาและจํากัดจํานวนเงิน  
ในขณะที่ประมาณรอยละ 30 ไมเช่ือในวิธีจํากัดการเลนพนันโดยการกําหนดเวลาและ
จํานวนเงินเลนพนันวาจะไดผล 

   กอนการอบรม รอยละ 62.4 ของนักเรียนเชื่อวาความบังเอิญ (Chance) เปนปจจัยหลักใน
การพนัน หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 72.1 ซึ่งเปนระดับที่นายินดี 

   ในขณะที่รอยละ 18.2 ของนักเรียนเชื่อวาการพนันเปนวิธีที่ดีในการหาเงินวิธีหนึ่ง แตวา
รอยละ 76 ซึ่งเปนตัวเลขที่สูง ก็เชื่อวาในที่สุดการพนันจะนําไปสูปญหา     

   ผลการศึกษาชี้ใหเห็นถึงความรูที่นักเรียนไดรับเพิ่มข้ึนในดานตางๆ และการลดลงของ
ความเชื่อเร่ืองโชครางที่เกี่ยวกับการพนัน  

   ทายสุด  นักเรียนสวนใหญรอยละ 54 รับรูวาปญหาการพนันเปนมากกวาการเสียพนันเงิน
เปนจํานวนมาก   

 

แมวาความรูและการรับรูที่นักเรียนชายกลุมนี้ไดรับจากการอบรมเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง แตวาขอมูล
จากการศึกษาช้ีวายังตองมีการติดตามผลตอไปและมีการจัดอบรมที่เขมขนมากกวานี้  เนื่องจากการ
ขยายตัวของธุรกิจการพนันและเยาวชนกลุมนี้มีอายุเขาใกลเกณฑอายุที่สามารถเลนการพนันไดโดย
ถูกกฎหมาย  
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ผลการประเมินโปรแกรม  “Hooked City” 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดทําใหแกโรงเรียน 1 แหง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 39 คน อายุระหวาง 14-16 ป เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เปนนักเรียนชาย 15 คนคิด
เปนรอยละ 38.5 และนักเรียนหญิง24 คนคิดเปนรอยละ 61.5   การประเมินผลกําหนดใหเด็กนักเรียน
ตองใหขอมูลทางดานประชากรศาสตร (ระดับการศึกษา อายุ เพศ) พฤติกรรมการเลนพนันในอดีต 
การรับรูเกี่ยวกับทักษะการพนันในประเภทตางๆ และกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการพนัน (perceptions 
concerning skill/luck involved in a number of gambling and non-gambling activities) ความรู
เกี่ยวกับความเปนอิสระของเหตุการณ (knowledge of independence of events) คําจํากัดความ
เกี่ยวกับการพนัน วิธีการหลีกเล่ียงการเปนผูติดการพนัน เร่ืองที่เกี่ยวกับการเลนพนันอยางรับผิดชอบ 
และการรับรูและทัศนคติที ่เกี ่ยวกับผูมีปญหาการพนัน (perceptions/attitudes concerning 
problem gamblers) ผลการศึกษาพบวา รอยละ 89.5 ของเด็กนักเรียนกลุมนี้ (รอยละ 100 ของ
เด็กผูชาย และ รอยละ 82.6 ของเด็กผูหญิง) ตอบวาไดเลนการพนันเพื่อเงินพฤติกรรมการพนันของ
เด็กนักเรียนกอนและหลังการอบรมดังปรากฏในตารางที่ 3   

 
 

ตารางที 3: พฤติกรรมการพนันกอนและหลังการอบรม: Hooked City

ประเภทการพนัน กอนการอบรม ภายหลังการอบรม 

สลากขูด รอยละ 2.3 รอยละ 0.0 

สลากล็อตเตอร่ี รอยละ 2.6 รอยละ 0.0 

บิงโก รอยละ 2.6 รอยละ 0.0 

โปกเกอร รอยละ 18.0 รอยละ 15.0 

พนันกีฬา รอยละ 15.4 รอยละ 7.5 

เกมที่ตองใชทักษะในการเลน2 รอยละ 28.2 รอยละ 20.0 

อินเตอรเน็ต รอยละ 7.7 รอยละ 0.0 

เคร่ืองเลนเกมอิเล็คทรอนิคส รอยละ 7.7 รอยละ 2.5 

เกมคาสิโน รอยละ 0.0 รอยละ 0.0 

ลูกเตา รอยละ 10.3 รอยละ 5.2 

อ่ืนๆ รอยละ 10.2 รอยละ 7.5 
1Once or twice per week or daily over a 2 week period of time 

 
2 For example, playing video-games, basketball, etc. 
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ผลการศึกษาที่ปรากฏในตารางที่ 3 ชี้วาอัตราการเลนพนันของเด็กนักเรียนกลุมนี้โดยทั่วไปมีอัตรา

ลดลงภายหลังการอบรม อยางไรก็ตามการนําตัวเลขนี้ไปใช ตองนําไปใชอยางระมัดระวังเนื่องจาก

กลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก  Nevertheless, all gambling based upon self-report, even after this 

short intervention, was found to have decreased.  ความตระหนักรูเกี่ยวกับการพนันในดานตางๆ

เกี่ยวกับการพนันกอนและหลังการอบรมสามารถสรุปไดดังนี้ 

  มีเพียงรอยละ 7.7 ของเด็กนักเรียนกลุมนี้ที่ระบุวาไดรับสลากล็อตเตอร่ีหรือสลากขูดเปน
ของขวัญซ่ึงแตกตางอยางมากกับเด็กนักเรียนใน 2 กลุมแรก  

  รอยละ 81.6 ของเด็กนักเรียนกลุมนี้มีความเขาใจคําจํากัดความของการพนัน  

  นักเรียนสวนใหญยังเช่ือวาทักษะมีความจําเปนตอการเลือกสลากล็อตเตอร่ีที่ได
รางวัล ตัวเลขกอนการอบรมอยูที่รอยละ 60.5 ในขณะที่ ตัวเลขหลังการอบรมอยู
ที่รอยละ 62.5  มีความแตกตางเพียงเล็กนอย  แตขอเท็จจริงทักษะไมมีความ
เกี่ยวของใดๆตอการเลือกสลากที่ไดรางวัล แตนักเรียนกลุมนี้ก็ยังเช่ือวาการเลือก
สลากล็อตเตอร่ีที่ไดรางวัลข้ึนอยูกับโชค ตัวเลขกอนการอบรมอยูที่รอยละ 71.1 
ในขณะที่ ตัวเลขหลังการอบรมอยูที่รอยละ 77.5 

  กอนการอบรม รอยละ 81 ของนักเรียนเชื่อวาทักษะมีความจําเปนตอการชนะเกมโปกเกอร 
หลังการอบรมตัวเลขลดลงเปนรอยละ 45 และความเช่ือที่วาโชคจําเปนตอการชนะเกมโปก
เกอรเพิ่มข้ึนจากรอยละ 51.3 เปนรอยละ 47.5 ซึ่งถือวาไมมีนัยสําคัญ 

   ระดับความรูในเร่ืองความเปนอิสระตอกันของเหตุการณลดลงจากการคาดการณผลของ
การเส่ียงทายเหรียญจากระดับรอยละ 57.9 เปนรอยละ 50   แตความรูในเร่ืองของ 
randomness ของเลขสลากล็อตเตอร่ีเพิ่มข้ึนจากระดับรอยละ 48.7 เปนรอยละ 71.1 หลัง
การอบรม 

    ความเชื่อที่วาการเลนโปกเกอรเปนวิธีการหาเงินที่ดี ลดลงจากระดับรอยละ 10.5  เปน
รอยละ 7.5 หลังการอบรม   

   หลังการอบรม มีนักเรียนรอยละ 74.4 เชื่อวากิจกรรมการพนันถูกออกแบบใหผูเลนเปน
ฝายเสียเปรียบผูประกอบการ เพิ่มข้ึนจากรอยละ 55.3 กอนการอบรม  

   กอนการอบรมนักเรียนรอยละ 71.1 เขาใจวาผูชายเลนการพนันมากกวาผูหญิง (ซึ่ง
ถูกตอง) แตภายหลังการอบรม มีนักเรียนเพียงรอยละ 27.5 ที่คิดวาผูชายเลนการพนัน
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มากกวาผูหญิง และมีนักเรียนรอยละ 60  ที่ชี้วาเด็กผูชายและเด็กผูหญิงเลนการพนัน
เทากัน  

   ไมมีความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยในการเช่ือวาสถานประกอบการคาสิโนมีความไดเปรียบ
ผูเลน กอนและหลังการอบรม    

   กอนการอบรมนักเรียนรอยละ 72.2 เขาใจวาในระยะยาวผูเลนพนันจะแพผูประกอบการ
เสมอ หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 90    

   กอนการอบรมรอยละ 53.8 ของเยาวชนกลุมนี้ เชื่อในความสําคัญของการกําหนด
ระยะเวลาเลนและจํากัดปริมาณเงินในการเลนพนัน หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอย
ละ 67.5   

   กอนการอบรม รอยละ 54.1 ของนักเรียนเชื่อวาความบังเอิญ (Chance) เปนปจจัยหลักใน
การพนัน หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 89.5 ซึ่งเปนระดับที่นายินดี 

   กอนการอบรม รอยละ 46.2 ของนักเรียนเชื่อวาผูเลนไมสามารถควบคุมผลการพนันได 
หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 75   

  ในขณะที่รอยละ 17.9 ของนักเรียนเชื่อวาการพนันเปนวิธีที่ดีในการหาเงินวิธีหนึ่ง แตวา
ภายหลังการอบรมมีเพียงรอยละ 2.3 เทานั้น      

   ผลการศึกษาไมพบเห็นถึงความรูที่นักเรียนไดรับเพิ่มข้ึนในดานตางๆ และการลดลงของ
ความเชื่อเร่ืองโชครางที่เกี่ยวกับการพนัน ซึ่งอาจจะเปนเพราะ ceiling effect เนื่องจาก
เยาวชนกลุมนี้ มีความเขาใจในทฤษฎีความเปนไปได  (notions of probability) 
ความสําคัญของทักษะและโชคที่เกี่ยวกับการพนัน และการตระหนักรูในเร่ืองของโชครางวา
ไมมีผลตอผลการออกรางวัลที่เปนการสุมแบบกระจาย  (random  events)    

   ทายสุด กอนการอบรมนักเรียนสวนใหญรอยละ 53.8 รับรูวาปญหาการพนันเปนมากกวา
การเสียพนันเงินเปนจํานวนมาก หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 77.5  
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