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การป้องกันเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน ์: สถานการณ์และข้อเสนอเชิง

นโยบาย  

นิยาม 

เด็กและเยาวชน  

พระราชบัญญัตาทุงมทรองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พระราชบัญญัตาสง่เสรามการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาตา พ.ศ.๒๕๕๐ ใหงทวามหมายใอง “เดก็” ไวงตรงกันว่าหมายถึง ผู้ที่มีอายุต่่ากว่า ๑๘ ปี1  ในสว่น 

“เยาวชน” น้ัน ทวามหมายอันเป็นสากลซ่ึงกสาหนดโดยสหประชาชาตา  คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี ใณะที่ 

พระราชบัญญัตาสง่เสรามการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหงทวามหมายใองเยาวชนทือ  บุททลซึ่ง

มีอายุต้ังแต่สาบแปดปีบราบูรณถ์ึงย่ีสาบหงาปีบราบูรณ ์  

ดงานจสานวนประชากรเด็กและเยาวชน รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจสาปี ๒๕๕๔2 ระบุว่า จสานวน

ประชากรเด็กและเยาวชนไทยประมาณ ๒๒,๕๒๒,๕๑๒ ทน หรือรงอยละ ๓๕.๑๕ ใองประชากรทั้งประเทศ 

แบง่เป็นเพศชาย ๑๑,๕๒๓,๕๓๑ ทน และเป็นเพศหญาง ๑๐,๙๙๘,๙๘๑ ทน โดยเพศหญางมีนงอยกว่าเพศชาย 

๕๒๔,๕๕๐ ทน จังหวัดที่มีประชากรเด็กและเยาวชนมากที่สุดทือ กรุงเทพมหานทร (๑,๘๑๓,๕๗๔ ทน) สว่น

จังหวัดที่มีประชากรเด็กและเยาวชนนงอยที่สุดทือจังหวัดสมุทรสงทราม (๕๙,๕๑๗ ทน) ใณะทีใ่งอมูลทาดประมาณ

ดงานประชากรระบุว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีประชากรอายุ ๑๕-๒๕ ปีเพา่มเป็น ๑๐.๗  ลงานทน  และเป็นกลุ่มที่มี

ผลกระทบต่อสังทมโดยตรงมากที่สุด เพราะเป็นพลังใองทนรุ่นใหม่ในวัยกงาวสูก่ารทสางาน วัยที่เป็นกสาลังหลักใอง

สังทม ในใณะที่ประชากรอายุ ๖-๑๔ ป ีซึ่งปัจจุบันมจีสานวนเกือบ ๙ ลงานทน เป็นวัยที่ตงองมีกระบวนการพัฒนา

อย่างเต็มรูปแบบทั้งการศึกษา การพัฒนาตนเอง การจัดกาจกรรมแวดลงอมใหงสอดทลงองกับพัฒนาการทุกดงาน    

   

การพนัน   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑาตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒3 ใหงทวามหมายใองการพนันว่า หมายถึง การ

เลน่เอาเงานหรือสา่งอื่นใดโดยอาศัยทวามฉลาด ทวามชสานาญ เลห่์เหลี่ยม ไหวพราบ และฝีมือ รวมทั้งโชทดงวย  

ขณะทีค่วามหมายตามกฎหมายนั้น เน่ืองจากพระราชบัญญัตาการพนันพุทธศักราช ๒๔๗๘ ไมไ่ดงกสาหนดนายาม

ทวามหมายใองทสาวา่ “พนัน” ไวงโดยเฉพาะ แตก่สาหนดการเลน่ที่จัดเป็นการพนันไวงในบัญชีแนบทงายพระราชบัญญัตา 
                                              
1 พระราชบัญญัตาทุงมทรองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ และ พ.ร.บ.ส่งเสรามการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔  
2 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจสาปี ๒๕๕๔ สสานกังานส่งเสรามสวสัดาภาพและพาทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูงดงอยโอกาส และผูงสูงอายุ กระทรวงการ

พัฒนาสังทมและทวามม่ันทงใองมนุษย์ 
3 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑาตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๗๕๖ 
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นอกจากน้ี ยังมีทสานายามซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาดงานการพนันในปัจจุบัน วา หมายถึง “อะไรก็

ไดที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมทางการเงิน (financial transaction) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไมแน่นอน”4  สวน

การพนันที่เลน่กันเป็นการสวนตัว มีเงานหมุนเวียนไปมา แต่ไมมกีสาไรเกาดใึ้น และไมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหารายได ไมถอื

ว่าเป็นการพนัน  ใณะทีก่ารเลน่พนันที่จัดใ้ึนโดยองท์กรการพนัน เช่น กาสาโนซึ่งจัดบราการหรือเกมการเลน่ในหลาย

รูปแบบเพ่ือดงึดูดใหงทนเใงามาเลน่การพนัน ถอืเป็นการพนัน5  

ในภาษาอังกฤษน้ัน มีทสาที่ใชงเรยีก “การพนัน” โดยรวมอยู่ ๒ ทสาทือ “gambling”6 ซึ่งมทีวามหมายถึงเป็น

การทายผลแพงชนะ หรือการวางเดามพันในผลเกม การแใ่งใัน หรือเหตุการณ อีกทสาหน่ึงทือ “gaming”7 หมายถึง

กาจกรรมที่กฎหมายรับรองใหงถูกกฎหมาย หรือไดรับการยกเวงนทวามผาดตามกฎหมายอาญา   

สสาหรับการกสาหนดทสานายามที่เหมาะสมสสาหรับประเทศไทย8 จากการทบทวนนายามการพนันในกฎหมายใอง

นานาประเทศ พบนายามใอง “การพนัน” ตามกฎหมายจารีตประเพณ ีคือ “การลงเงิน /วางเดิมพันเพื่อโอกาสที่

จะชนะและได้รับเงินรางวัล” ดังน้ันองท์ประกอบใองการพนันจึงม ี๓ สว่นทือ ๑ .มีการวางเงานเดามพัน ๒ .มีเรื่อง

ใองโอกาสเใงามาเกี่ยวใงอง และ ๓ มีรางวัล   ดังน้ันหากมีการวางเดิมพัน การเสี่ยงโชค และรางวัล ถอืเป็นการ

พนันทั้งสา้น เช่น การสง่เอสเอ็มเอสชางโชทที่มรีาทาสูงกว่าปกตาเพื่อใหงไดงมาซึ่งรางวัล ถอืเป็นการพนัน  หรือการพนัน

ออนไลน์ที่เใงาใา่ยการวางเดามพันชัดเจน เพราะตงองโอนเงานเใงาบัญชีธนาทารหรือวาธกีารอื่น ๆ  

สถานการณ์การพนันออนไลน์ในต่างประเทศและประเทศไทย  

Go East, Go online วลีน้ีบ่งบอกไดงดถีึงการเตาบโตอย่างกงาวกระโดดใองธุรกาจพนันออนไลน์ในภูมา ภาท

เอเชีย เน่ืองจากรัฐบาลในภูมาภาทน้ีใหงการสนับสนุนการเปิดธุรกาจการพนันนี ้และทาดว่าอีกไม่กี่ปีใงางหนงา ธุรกาจ

การพนันในเอเชียจะเป็นตลาดการพนันถูกกฎหมายที่ใหญท่ี่สุดในโลก และจะแซงหนงาธุรกาจการพนันใน

สหรัฐอเมรากาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดดัง้เดาม   

                                              
4 สังศาต พารายะรังสรรท์ และทณะ, เศรษฐกาจการพนัน ทางเลือกเชางนโยบาย, หนา ๒. 
5 สังศาต พารายะรังสรรท์ และทณะ, เศรษฐกาจการพนัน ทางเลือกเชางนโยบาย, หนา ๒. 
6 Glimne, Dan. (2009). Gambling. In Encyclopedia Britannica Online. Available: http://www.britannica. com/EBchecked/ topic/224836/gambling 
74 Chuck Humphrey. Gambling law US [Online].Available: http://www.gambling-law-us.com/  
8 รณวาทย์  สามะเสถียร. )๒๕๕๖ (   การจัดทสาใงอเสนอเชางนโยบายการกสาหนดทสานายามการพนันและการเสี่ยงโชท.  

 

http://www.britannica/
http://www.gambling-law-us.com/
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ปัจจุบันการพนันออนไลน์เป็นที่นายมมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนในหลายประเทศทั่วโลก บางประเทศ

อนุญาตใหงการพนันออนไลน์บางชนาดไดงโดยไม่ผาดกฎหมาย ใณะที่อุตสาหกรรมการพนันมุ่งเป้าหมายการโฆษณาไป

ที่กลุ่มเยาวชนอายุต่สากว่า ๑๘ ปี บางเว็บไซต์เปิดใหงบราการกูงเงานไดง ทสาใหงเด็กจสานวนมากเล่นพนันออนไลน์ไดง แมงไม่

มีเงานในกระเป๋าก็ตาม อย่างไรก็ตามปัจจุบันสัดส่วนใองเด็กไทยยังเป็นกลุม่ที่ตาดเกมมากกว่าการพนัน ทว่าการพนัน

ออนไลน์มแีนวโนงมไดงรับทวามนายมเพา่มมากใึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะเมื่ออานเทอร์เน็ตกลายเป็นเทร่ืองมือสื่อสารใองทน

ในสังทมยุทออนไลน์   

การพนันออนไลน์ เป็นธุรกาจที่มทีวามเตาบโตเฉล่ียรงอยละ ๒๐ ต่อปี รายไดงใองธุรกาจน้ีทั่วโลกมีการประมาณ

ไวงอยูร่ะหว่าง ๒๕,๐๐๐-๓๑,๗๕๐ ลงานบาท และมีแนวโนงมเพา่มใึ้นเป็น ๑๕.๘ ลงานลงานบาทในปี ๒๕๕๗9   โดย

การพนันออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือเรา่มไดงรับทวามนายมมากใึน้ มีใงอมูลจากการสสารวจตลาดการพนันออนไลน์ใน 

สหราชอาณาจักร โดยเว็บไซต์ Dynmark.com พบว่าในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ตลาดการพนันออนไลน์บนมีมูลท่าสูงถงึ 

๒๐ ,๐๗๕  ลงานปอนด ์และช่วงระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕  ธุรกาจการพนันประเภทนีใ้ยายตัวถึง ๔๒๓%  โดยในปี 

๒๕๕๖ มีการประเมานว่าจะทสารายไดงสูงถึง ๒๓ ,๐๐๐  ลงานปอนดแ์ละเพา่มสูงใึ้นเป็น ๓๘ ,๐๐๐  ลงานปอนดใ์นปี 

๒๕๕๗ โดยมีการทาดการณ์ว่าสัดสว่นพนันออนไลน์บนมือถือในปี ๒๕๕๗ จะเใงามาทรองสว่นแบ่งในตลาดการ

พนันออนไลน์ทั้งหมดถึง ๔๐% 

สสาหรับประเทศไทยแลงว การพนันออนไลน์จัดอยู่ในกลุ่มประเภทการพนันที่ผาดกฎหมาย ประเด็นเร่ืองเกม

พนันออนไลน์ถูกจุดใ้ึนในสังทมไทย เพราะใ่าวการจับกุมรงานอานเทอร์เน็ตที่เปิดใหงบราการบ่อนพนันออนไลน์ที่มอียู่

เป็นจสานวนมากในภาทอีสานช่วงปี ๒๕๕๓ ผนวกกับการรายงานใ่าวใองรายการใ่าวเชางสารทดีรายการหน่ึง ทสาใหง

สังทมไทยหันมาใหงทวามสนใจต่อผลกระทบใองการพนันประเภทนี้ 

รูปแบบการพนันออนไลน์ในปัจจุบันที่ไดงรับทวามนายม ไดงแก่ การพนันฟุตบอลออนไลน์  พนันทาสาโน

ออนไลน์ และการพนันมงาแใ่ง ทั้งน้ีปัจจัยที่ทสาใหงการพนันประเภทนีไ้ดงรับทวามนายมเพา่มใึ้นเร่ือยๆ มาจากการเใงาถงึ

อานเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและสะดวกผ่านโทรศัพทมือถือแบบสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณอาเล็กทรอนากส์

ต่างๆ10  ทวามหลากหลายใองเกมและทวามสะดวกในการเลน่การพนัน รวมทั้งจากพฤตากรรมใองวัยรุ่นที่รักสนุก

และแสวงหาทวามตื่นเตงนจากการเสี่ยงโชท และการเลยีนแบบเพ่ือน ทสาใหงยากต่อการตาดตามกสากับ ทวบทุมไดง โดย

กลุ่มผูงเลน่พนันสามารถจสาแนกไดงเป็น 3 กลุ่ม ทือกลุ่มนักศึกษาในสถาบันต่างๆ กลุ่มเจงาใองกาจการในาดเล็กและ

ในาดกลาง และ กลุ่มที่เล่นพนันเป็นทร้ังทราว  

                                              
9 วาษณุ วงศ์สานศารากุล  )๒๕๕๔ (เกมพนันออนไลน์ : หายนะเกมพนันที่ตงองทวบทุม  
10 ไพศาล ลาม้สถาตย์. (๒๕๕๔). ใอเสนอแนะเชางนโยบายว่าดงวยการปองกันและทวบทุมการพนนัออนไลน ์
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ทั้งน้ี ช่องทางการโอนเงานผ่านบัญชีธนาทารพาณาชย์ ยังถอืเป็นช่องทางหลักในการเลน่พนันออนไลน์ผาด

กฎหมายในไทย สสาหรับการทสาธุรกรรมผ่านบัตรเทรดาต บัตรเดบาต บัตรเตามเงานหรือเงานอาเล็กทรอนากส์ (e-money) 

น้ัน ยังไมไ่ดงรับทวามนายมในกลุ่มผูงเล่นทนไทย อีกทัง้ยังตาดใัดเร่ืองในประเด็นทางกฎหมายอื่น ๆ  

งานวาจัยหลายชาน้สะทงอนตรงกันว่า เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์เล่นการพนันต้ังแต่ระดับประถมศึกษา 

แตก่ารที่เด็กและเยาวชนเปิดรับการพนันเใงามาในชีวาตสง่ผลกระทบอย่างใหญห่ลวง ผลการวาจัยลา่สุดในปี ๒๕๕๖ 

หัวใงอ “ทวามสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับใ่าวสารกับทัศนทตา  และพฤตากรรมการเลน่การพนันใองนาสาตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ”11 ยืนยันว่ายา่งเปิดรับใ่าวสารเกี่ยวกับการพนันจากสื่อประเภทตา่งๆ ทั้งสื่อมวลชน  

สื่อเฉพาะกาจ  สื่อบุททล  และสื่อใหม่มากเท่าใด ยา่งมีทัศนทตาเชางบวกและจะเล่นการพนันมากใึน้เท่าน้ัน เใงาใา่ย 

“ยา่งรูง   ยา่งอยากเลน่” งานวาจัยน้ียังพบว่า เว็บไซต์และเฟซบุ๊ทกลายเป็นส่ือใหม่ที่นักศึกษาใชงเพ่ือหาใงอมูลเลน่การ

พนันมากใึน้ ทั้งน้ีปัจจัยประการหน่ึงที่ทสาใหงเด็กและเยาวชนไมท่าดว่าการเลน่การพนันเป็นพฤตากรรมที่ไมพึ่งประสงท์ 

โดยนักศึกษากว่ารงอยละ ๗๐ ระบุว่า ไมเ่ทยถูกพ่อแม่ลงโทษหรือตักเตือนเมื่อเลน่พนันหรือเสี่ยงโชท12  

ใณะที่ปัญหาเรา่มรุนแรงใึ้น แตร่ะบบการทวบทุมและป้องกันยังใาดประสาทธาภาพ ทั้งนีม้าจากปัญหาสสาทัญ 

๒ ปัญหาทอื ๑. การใาดเจาภาพรับผาดชอบและปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวใงองในเร่ืองการ

พนันออนไลน์ทั้งสสานักงานตสารวจแห่งชาตา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเททโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ  และ ๒. ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการพนันใองไทยที่ลงาสมัยและการบังทับใชงกฎหมาย 

รวมถึงการไมม่ีบทบัญญัตาว่าดงวยการทุงมทรองเด็กและเยาวชนที่เพียงพอ เหมาะสม  

 

ผลกระทบของการพนันออนไลน์13    

นักวาชาการจสาแนกปัญหาที่เกาดจากการพนันออนไลน์ออกเป็น ๓ ดงาน ทือ ปัญหาดงานการตาดพนัน ปัญหา

ดงานเยาวชน และปัญหาดงานอาชญากรรม   

                                              
11 บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์. (๒๕๕๖). ทวามสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับใ่าวสารกับทัศนทตา  และพฤตากรรมการเล่นการพนันใองนาสาตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษาทั่วประเทศ. ทณะนาเทศศาสตร์ มหาวาทยาลยัหอการทงาไทย. 
12 เทรือใ่ายเยาวชน ๔ ภาท ) .๒๕๕๖.(การสสารวจสถานการณ์การพนันใองเยาวชน ๒๕๕๖.  
13 ส่วนหนึ่งใน วาษณุ วงศ์สานศารากุล (๒๕๕๔) เกมพนันออนไลน์ : หายนะเกมพนนัที่ตงองทวบทุม 
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๑. มีแนวโน้มท่ีจะท่าให้ติดการพนันมากกว่าการพนันประเภทอื่นๆ 

ปัจจัยที่ส่งผลใหงผูงเล่นพนันออนไลน์มทีวามเสี่ยงที่จะตาดการพนันสูงกว่าผูงเลน่เกมพนันประเภทอื่นๆ อาทา 

ความสะดวกในการเข้าถงึกิจกรรมการเลน่พนันออนไลน์ ซึ่งผูงเลน่พนันสามารถเล่นพนันออนไลน์ไดงทุกที่ทุกเวลาที่

สามารถส่ือสารผ่านทางอานเทอร์เน็ต ความเปน็สว่นตัว ซึ่งมแีนวโนงมที่จะทสาใหงผูงเลน่รูงสึกผอ่นทลายในใณะที่เลน่

พนัน ความตอ่เน่ืองในการเลน่พนัน เน่ืองจากผูงเลน่ไมต่งองเสยีเวลาเดานทางไปยังแหลง่พนัน หรือผูงเลน่ไมต่งอง

เสยีเวลาในการแลกเงานสดเพ่ือวางเดามพันในแต่ละเกม ความสามารถในการปิดบังคุณลักษณะของผู้เล่นพนัน ปัจจัย

เหลา่นีท้ือตัวกระตุงนใหงเกาดทวามถี่ในการเลน่พนัน ดังน้ันผูงที่นายมเลน่การพนันออนไลน์มแีนวโนงมที่จะตาดการพนันสูง

กว่าผูงที่นายมเลน่การพนันประเภทอื่น นสาไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาหนีส้านทีอ่าจนสาไปสู่การฆ่าตัวตาย ปัญหาทวาม

ยากจน ปัญหาการหยา่รงาง เป็นตงน 

 

๒. มีแนวโน้มท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการอยากเล่นพนันประเภทอื่นๆ 

เว็บไซต์รับแทงพนันมักเปิดโอกาสใหงผูงที่เรา่มเล่นพนันหรือผูงที่สนใจในการเล่นพนันไดงทดลองเลน่พนัน 

(practice mode) โดยไมเ่สียท่าใชงจา่ยในการวางเงานเดามพัน การเสนอโอกาสเชน่นีเ้ป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่กระตุงนใหงผูงที่ไดง

ทดลองเลน่พนัน ใหงทวามสนใจมากใึน้ในการวางเงานเดามพันเลน่พนันจรางทั้งกับเกมพนันทางอานเทอร์เน็ตและเกม

พนันประเภทอื่นๆ ที่ไม่ตงองเลน่พนันผ่านทางอานเทอร์เน็ตอย่างเชน่บ่อนการพนัน 

 

๓. เกิดการสะสมหนี้พนันค่อนข้างรวดเร็ว 

เน่ืองจากการเลน่พนันเกมพนันออนไลน์ ผูงเล่นไมไ่ดงสัมผัสเงานสดหรอืสา่งที่ใชงแทนเงานสดเพ่ือเป็นส่ือกลางใน

การวางเดามพันหรือใชงจา่ยเพ่ือเลน่พนัน ดังน้ันผูงเล่นพนันออนไลน์ส่วนมากมักไม่ท่อยตระหนักถงึจสานวนเงานพนันที่ 

 

ตงองจ่ายในกรณีที่เสยีพนัน พนันออนไลน์จึงเป็นเกมพนันที่ผูงเล่นพนันทวบทุมท่าใชงจา่ยในการเลน่พนันไดงยาก สง่ผล

ใหงเกาดการสะสมหน้ีพนันอย่างใงางรวดเร็วกว่าการเลน่พนันประเภทอื่น 

 

๔ . ต้นตอปัญหาด้านอาชญากรรมและสังคม หลักฐานเดน่ชัดทอื กรณีนักศึกษาที่ตงองใายบราการ

ทางเพศ หรือปลงนจี ้เพ่ือนสาเงานมาใชงหนีพ้นันออนไลน์ ซึ่งปรากฏท่อนใงางถ่ีในสื่อมวลชนในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา และ

ใงอมูลใองศูนย์วาจัยทวามสุใชุมชน มหาวาทยาลัยอัสสัมชัญ ปี ๒๕๕๓ ชีใ้หงเห็นลักษณะการทสาสา่งไม่เหมาะสมใอง

เยาวชนที่ตาดพนัน โดย ๖๑% ปลงนชางทรัพย์หรอืลอ่ลวงเงานจากทนใกลงชาด ๑๒% ทสารงายร่างกายทนใกลงชาด ๙% ใาย 
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ทรัพย์สานใชงหนีพ้นัน ๗% ใายบราการทางเพศ   ๖% พยายามฆ่าตัวตาย  และ ๕% ทงายาเสพตาดและสา่งผาด

กฎหมาย14 จึงถอืว่าเป็นอีกหน่ึงปัญหาใหญ่ที่สังทมตงองตระหนัก   

 

๕. ผลกระทบต่อสมอง (สมองเสียหายถาวร)  

องท์การอนามัยโลกกสาหนดใหงพฤตากรรมตาดการพนันเป็นทวามผาดปกตาทางจาตชนาดหน่ึง เรียกว่า 

Pathological Gambling หรือ โรทตาดพนัน อาการทอื แมงผูงเลน่การพนันจะมีทวามทุกใจ์ากการเลน่พนัน แตก่็หยุด

ไมไ่ดง ยังทงตงองเลน่ต่อไป  

การพนันสง่ผลกระทบต่อพฤตากรรมและพัฒนาการใองสมองใองเด็กและเยาวชน  งานวาจัยดงานการแพทย์

ระบุชัดเจนว่า การพนันสามารถทสาลายพัฒนาการใองสมองใองเด็กและเยาวชนไดงอยา่งถาวร จากงานวาจัยเร่ือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการพนันและการท างานของสมอง15  ซึ่งเป็นการทบทวนวาชาการเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาว

ใองการพนัน ระบุชัดเจนว่าสมองใองเด็กและวัยรุ่นหากถูกกระตุงนดงวยการพนันรูปแบบต่างๆ สมองสว่น striatum 

ซึ่งเปรียบเสมอืนทันเรง่จะถูกใชงงานบ่อย เปรยีบไดงเหมือนเป็นการฝึกฝนต้ังแต่อายุนงอย ทสาใหงสมองส่วนนีม้ีทวาม

ว่องไวในการทสางานมากใึน้ จนเป็นไปไดงว่าสมองส่วนหนงา (PFC) ซึ่งเปรียบเสมอืนเบรก ซึ่งพัฒนาชงากว่าทันเรง่โดย

ธรรมชาตาใองช่วงวัยอยูแ่ลงว  ไมส่ามารถพัฒนาแใ่งใันกับสมองส่วนทันเรง่ไดง อาจมีผลใหงเด็กหรอืวัยรุ่นเตาบโตเป็น

ผูงใหญท่ี่ใาดวุฒาภาวะอย่างถาวร และถงายา่งไดงมีโอกาส “ลุงนผล” บ่อย ๆ และม ี“อารมณ”์ ร่วมบ่อย ๆ ก็มีโอกาสตาด

พนันมากใึน้เท่าน้ัน 

จากสถานการณ์การใยายตัวอย่างรวดเร็วและผลกระทบใองพนันออนไลน์  จึงจสาเป็นตงองมีมาตรการใน

การป้องกัน ผลกระทบอย่างจรางจัง เน่ืองจากงานวาจัยจากสหราชอาณาจักรยืนยันชัดเจนว่า ผูงทีต่าดพนัน ๑ ทนจะ

สรงางผลกระทบใหงกับทนในทรอบทรัวถึง ๘ ทน ในใณะที่ประเทศที่พัฒนาแลงวมีมาตรการกสากับดูแลการพนันอย่าง

ชัดเจนภายใตงวัตถุประสงท์สสาทัญ ๓ ประการทือ เพ่ือสรงางหลักประกันว่าการพนันจะไมเ่กี่ยวใงองกับอาชญากรรมผูง 

 

 

                                              
14 สุธาสานี ทองลา่ม ) .๒๕๕๔ (ทสาไมตงองป้องกันเยาวชนจากการพนัน.  
15 พรจารา ปราวัชรากุล. (๒๕๕๖) ความสัมพนัธ์ระหว่างการพนันและการท างานของสมอง. 
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ที่เใงาไปเลน่การพนันจะไดงรับการปฏาบัตาอยา่งยุตาธรรม และสุดทงายซึ่งสสาทัญที่สุด เด็กและผูงดงอยโอกาสตงองไดงรับ

การทุงมทรองมาใหงเใงาไปเกี่ยวใงองกับการพนัน16 

 

บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมายปัจจุบัน  

จากการทบทวนกฎหมายที่มอียู่ในปัจจุบัน มีกฎหมายที่ระบุถึงอสานาจในการจัดการการพนัน ดังน้ี 

  ๑. การก่าหนดมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนัน  ซึ่งมกีารระบุถึง

การหงามเด็กและเยาวชนอายุต่สากว่า ๒๐ ปีเลน่การพนันในพระราชบัญญัตาการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ การทุงมทรองเด็กที่

อายุต่สากว่า ๑๘ ปีไมใ่หงเลน่การพนันและเใงาถงึพืน้ที่ที่จัดใหงมีการพนันตามพระราชบัญญัตาการทุงมทรองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖  

  ๒. มาตรการเกี่ยวกับผู้ให้บรกิารอินเทอร์เน็ต  ไดงแก่ มาตรการการกสากับดูแลผูงไดงรับใบอนุญาต

ใหงบราการโทรงใ่ายอานเตอร์เน็ต ใหงดูแลผูงใชงบราการเทรอืใ่ายอานเตอร์เน็ตไปใชงโดยมาชอบทสาลายศีลธรรมอันดใีอง

ประชาชน ตาม พระราชบัญญัตาองท์กรจัดสรรทลื่นทวามถี่ และกสากับกาจการวาทยุกระจายเสยีง  วาทยุโทรทัศน์ และ

กาจการโทรทมนาทม พ.ศ.๒๕๔๓  และพระราชบัญญัตาประกอบกาจการโทรทมนาทม พ.ศ.๒๕๔๔   

  ๓ . การห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนเล่นพนัน ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 

และ การกสากับดูแลมาใหงมีการออกรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อใหงเกาดการทวามสงบเรียบรงอยหรือศีลธรรมอันดีใอง

ประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อการใหงเกาดทวามเสื่อมทรามทางจาตใจหรือสุใภาพใองประชาชนอย่างรงายแรง

พระราชบัญญัตาการประกอบกาจการกระจายเสียงและกาจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการกสากับดูแลการ

เผยแพร่สา่งพามพ์ ที่ใัดต่อทวามสงบเรียบรงอย และศีลธรรมอันดีใองประชาชน  ตาม พ.ร.บ.จดแจงงการพามพ์ พ.ศ.

๒๕๕๐  

  ๔. การปราบปรามการจัดให้มีกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย และการพนันออนไลน์ ซึ่งมีเป็น

บทบาทใองสสานักงานตสารวจแห่งชาตา  และในปัจจุบัน กรมสอบสวนทดีพาเศษ เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่ไดงมีการ

ดสาเนานการตาดตามจับกุมการพนันออนไลน์   

   

                                              
16

 ผาสุก พงษ์ไพจาตร,สังสาท วารายะรังสรรท์,นวลนงอย ตรีรัตน์,กนกศักดา์ แกงวเทพ. (๒๕๔๒) อุตสาหกรรมการพนัน ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมรากา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย. หนงา ๒๓  
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 ๕.  การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมาย  สสานักงาน ปปง.มีอสานาจหนงาที่

ดสาเนานการกับเจงามือพนันออนไลน์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่มีใงอตาดใัด

ในทางกฎหมายและการสืบสวนสอบสวนเพ่ือยดึหรอือายัดทรัพย์สานที่เกี่ยวกับการพนันผาดกฎหมาย 

 

สภาพปัญหาต่อการจัดการการพนันของประเทศไทย  

 ๑. ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานในเรื่องการพนัน พบว่าหน่วยงานหลักที่มีหนงาที่

รับผาดชอบ ตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ ทือ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานรักษาการตามกฎหมาย 

ยังมาไดงทสางานเชางรุกเพ่ือประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันหรือแกงไใปัญหาผลกระทบจากธุรกาจพนันผาด

กฎหมาย รวมถึงกรณีพนันออนไลน์    

 ๒. ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ล้าสมัย  เน่ืองจาก พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ มีเนื้อหา

และบทลงโทษที่ไม่สอดทลงองกับสถานการณ์การพนันในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการปรับใชงฐานทวามผาดกับบทลงโทษ

ที่เหมาะสมระหว่างผูงจัดใหงเลน่ และผูงเลน่  บทลงโทษที่ลงาสมัยอัตราการลงโทษที่ต่สามากยงอนหลังไปกว่า ๘๐ ปี จึง

ไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน  และไม่มีบทบัญญัตาที่ทุงมทรองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนันที่เใงมใงน

เป็นการเฉพาะ  

  ๓.  ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย การไม่มีกลไกการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการพนันที่ผาดกฎหมาย

ใาดประสาทธาภาพการปฏาบัตางานใองเจงาหนงาที่ใองรัฐใาดการประสานงานกับหน่วยงาน องท์กรอื่น โดยเฉพาะการ

ทสางานกับภาทประชาชน 

  ๔. ปัญหาการตีความและการปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท่าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนใองพนันออนไลน์ โดยเฉพาะทวามสับสนถึง

ใอบเใตอสานาจหนงาที่ในการปฏาบัตาเพ่ือป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ 

  ๕. ปัญหาในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. .... ซึ่งรัฐบาลชุดน้ีมีมตารับ

หลักการในช่วงมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ และกสาลังอยู่ในการพาจารณาใองทณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่มีบทบัญญัตาที่

เป็นมาตรการทุงมทรองเด็กและเยาวชนที่แตกต่างจาก พ.ร.บ.การพนัน ๒๔๗๘ แต่อย่างใด อาทา  ไม่มีบทบัญญัตาที่

หงามการโฆษณา การเชาญชวน หรือการส่งเสรามการเลน่พนันหรือธุรกาจพนันที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน หรือ 

บุททลทั่วไป ซึ่งในกฎหมายการพนันในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลงวจะใหงทวามสสาทัญในเร่ืองน้ี มี

การบัญญัตาหงามไวงอย่างชัดเจน และมีบทลงโทษที่ท่อนใงางรุนแรง   
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ข้อเสนอเชงินโยบายเพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน์   

การพนันออนไลน์มีลักษณะปัญหาทั้งทีค่ล้ายคลึงกับการพนันผดิกฎหมายทั่วไปและแตกต่าง โดยเฉพาะ

ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ แนวทางแกไ้ขปัญหาในเรื่องนี้ 

ไม่สามารถท่าได้โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพยีงอย่างเดียว หากจ่าเป็นต้องอาศัยมาตรการอ่ืนๆ ในการ

แก้ปัญหาดว้ย และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

๑. ข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ   

๑.๑  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวใงองกับการพนันอย่างเป็นระบบ  ไดงแก่ พระราชบัญญัตาการพนัน พ.ศ. 

๒๔๗๘ พระราชบัญญัตาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัตาทวามผาดทาง

ทอมพาวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหงสอดทลงองกับสถานการณ์ โดยมีการระบุถึงการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน

อย่างชัดเจน  และการบังทับใชงกฎหมายทั้งเพา่มโทษสสาหรับผูงเป็นเจงามือและเจงาใองบ่อนเว็บพนัน บทลงโทษสสาหรับ

ผูงเล่นพนัน และบทลงโทษสสาหรับเจงาหนงาที่ผูงมีอสานาจตาม กฎหมายการพนัน และเจงาหนงาที่ผูงบังทับใชงกฎหมาย 

โดยเฉพาะการเชื่อมโยง พ.ร.บ. ว่าดงวยการกระทสาทวามผาดเกี่ยวกับทอมพาวเตอร์ พ.ศ.2550 พรงอมกับการประสาน

ทวามรว่มมือระหว่างหน่วยงานรัฐ 

 

๑.๒ จัดต้ังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและตาดตามสถานการณ์การพนันออนไลน์ เพ่ือบูรณาการทสางานใอง

หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบดงวย ๓ หน่วยงานหลัก ทือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเททโนโลยีสารสนเทศฯ 

สสานักงานตสารวจแห่งชาตา และมหีน่วยงานสนับสนุนทือ กรมสอบสวนทดีพาเศษ  ธนาทารแห่งประเทศไทย สมาทม

ธนาทารไทย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นตงน 

 

๑.๓ กระทรวงมหาดไทยทวรเป็นเจงาภาพหลักในการจัดประชุมหารือและจัดสัมมนาวาชาการเร่ืองผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์ เพ่ือหาทางออกเกี่ยวกบับทบาทหนงาที่ใองหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานใน

กระบวนการยุตาธรรม จัดทสาและเปิดเผยรายงานการดสาเนานทดีผูงกระทสาผาดกรณีพนันในรอบปีงบประมาณ หรือ

จัดทสารายงานทุก ๖ เดอืน เพ่ือเผยแพร่ใหงประชาชนรับทราบ   

 

๑.๔ กระทรวงเททโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทวรรวบรวมรายช่ือเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ไดง

ดสาเนานการปิด และมีการประสานทวามรว่มมือใงามหน่วยงานมากใึน้ 
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๑.๕ กระทรวงวัฒนธรรม ทวรออกมาตรการหงามและเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนเลน่พนันจากการเลน่การ

พนันในรงานเกมส์ รงานอานเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัตาภาพยนตร์และวาดีทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ เน่ืองจากถอืเป็นสา่งผาด

กฎหมายตามพระราชบัญญัตาการพนัน พ .ศ. ๒๔๗๘ ที่ระบุหงามผูงที่มีอายุต่สากว่า ๒๐ ปี เลน่การพนันทุกชนาด ไมว่่า

จะเป็นการพนันถูกกฎหมายหรือผาดกฎหมาย และการใชงอสานาจตามพระราชบัญญัตา การทุงมทรองเด็ก พ .ศ. ๒๕๔๖ 

นอกจากน้ี กระทรวงวัฒนธรรมทวรแกงไใกฎหมายลสาดับรอง )กฎกระทรวงหรือประกาศ (ตามพระราชบัญญัตา

ภาพยนตร์และว าดีทัศน์ พ .ศ.  ๒๕๕๑ โดยกสาหนดเงื่อนไใใองผูงใอใบอนุญาตประกอบกาจการรงานวาดีทัศน์ หงาม

ใหงบราการเลน่พนันออนไลน์ มาฉะน้ัน จะถูกถอนใบอนุญาตและไมส่ามารถใอใบอนุญาตใหม่ไดงอีกต่อไป 

 

๑.๖ สสานักงานสลากกานแบ่งรัฐบาล ทวรสนับสนุนงบประมาณจากการจสาหน่ายสลากเพ่ือจัดทสาเป็นกองทุน

ที่สนับสนุนกาจกรรมในการป้องกันหรือแกงไใปัญหาพนันออนไลน์และการพนันทุกชนาด   

   

๑.๗ ทณะกรรมการกสากับดูแลกาจการวาทยุ กาจการโทรทัศน์ และกาจการโทรทมนาทมแห่งชาตา )กสทช.

บทบาทดูแลมีอสานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวใงองต่างๆ ทสา Code of Conduct ระหว่างผูงใหงบราการอานเทอร์เน็ตและผูง

ใหงบราการมือถือ หงามกระทสาทวามผาดตามกฎหมายการพนัน ใหงเป็นเงื่อนไใสสาทัญในการออกใบอนุญาตประเภท

ต่างๆ และบังทับใหงมรีะบบกรองเนือ้หาบนอุปกรณ์ส่ือสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ    

 

๒.ข้อเสนอต่อผู้ประกอบการ 

๒.๑ สมาคมธนาคารไทย จัดระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบการทสาธุรกรรมทางการเงานที่น่าสงสัยที่

เกี่ยวใงองกับการพนันออนไลน์ตามกรอบ พ.ร.บ.ธนาทารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ ที่กสาหนดบทบาทในการ

ออกแบบนโยบายการกสากับดูแลสถาบันการเงาน โดยประสานทวามร่วมมอืกับสสานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงาน   

๒.๒ ผูงใหงบราการอานเทอร์เน็ตทวรเปิดช่องทางใหงประชาชนทั่วไปสามารถรงองเรียนตรวจสอบ และทวรมีการ

ตกลงร่วมในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการทสาธุรกรรมทางการเงานออนไลน์แบบ

ต่างๆ เพ่ือลดทวามเป็นไปไดงใองผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
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๓.ข้อเสนอต่อส่ือมวลชน   

๓.๑ องท์กรวาชาชีพดงานสื่อมวลชน  โดยเฉพาะสภาการหนังสือพามพ์แห่งประเทศไทย  สมาทมนักใ่าววาทยุ

และโทรทัศน์ไทย ทวรมีมาตรการที่จสาเป็นตามใงอบังทับว่าดงวยสมาชากใองสภาการหนังสือพามพ์ใหงปฏาบัตาตาม

ใงอบังทับและแนวปฏาบัตาที่เกี่ยวใงองในเร่ืองการนสาเสนอใ่าวกีฬา หรือการรายงานใ่าวที่เกี่ยวกับการพนันทายผล

กีฬาต่างๆ ที่เช่ือมโยงกับการพนันออนไลน์ 

๓.๒ สภาวาชาชีพดงานสื่อสารมวลชนทวรจัดทสามาตรการกสากับดูแลกันเองใองสื่อมวลชน ทั้งทางดงานวาทยุ 

โทรทัศน์ หนังสือพามพ์ ในเร่ืองการทวบทุมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การเชาญชวนประชาชนเลน่พนัน 

 

๔.ข้อเสนอต่อภาควิชาการและภาคประชาสังคม    

๔.๑ สรงางเทรือใ่ายเฝ้าระวังเว็บพนันผาดกฎหมาย   

๔.๒ รณรงท์ เผยแพร่ใงอมูล ทวามรูงเกี่ยวกับโทษใองการพนันใหงกับกลุ่มเด็ก เยาวชน และออกมาตรการ

ป้องกันการเลน่พนันใองเด็กและเยาวชน โดยดสาเนานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธาการ กระทรวงพัฒนาสังทมและ

ทวามมั่นทงใองมนุษย ์และกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือร่วมกันสรงางทักษะชวีาตในการป้องกันตัวเองจากผลกระทบใอง

การพนันออนไลน์ในกลุม่เด็กและเยาวชน  
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เอกสารอ้างอิง 

ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทย. มูลนาธาสดศรี-สฤษดา์วงศ.์ ๒๕๕๖. 

ผาสุก พงษ์ไพจาตร  ,สังสาต วารายะรังสรรท์ ,นวลนงอย ตรีรัตน์ ,กนกศักดา์ แกงวเทพ .  อุตสาหกรรมการพนัน ไทย 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย . กรุงเทพฯสสานักงานกองทุนสนับสนุนการวาจัย. 

๒๕๔๒ 

พรจารา ปราวัชรากุล. ความสัมพันธ์ระหว่างการพนันและการท่างานของสมองในเด็กและเยาวชน . กรุงเทพฯ: 

โทรงการจัดการทวามรูงเพ่ือใับเทลื่อนสังทมปลอดพนัน มูลนาธาสดศรี-สฤษดา์วงศ.์ ๒๕๕๖ . 

ไพศาล ลา้มสถาตย์. การศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทางสังคม . รายงานวาจัยฉบับ

สมบูรณ์ โทรงการจัดการทวามรูงเพ่ือใับเทลื่อนสังทมปลอดพนัน. มูลนาธาสดศรี-สฤษดวา์งศ์. ๒๕๕๕. 

ไพศาล ลา้มสถาตย์. การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์: ปัญหาในการปรับใช้ 

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ . รายงานวาจัยฉบับสมบูรณ์โทรงการจัดการทวามรูงเพ่ือใับเทลื่อนสังทม

ปลอดพนัน มูลนาธาสดศรี-สฤษดา์วงศ.์ ๒๕๕๕. 

ไพศาล ลา้มสถาตย์. เปิด ปม เป็น อยู่ คือ พนันออนไลน์ สังคมไทยยุคไร้พรมแดน. กรุงเทพฯ : มูลนาธาสดศรี- 

           สฤษดา์วงศ.์ ๒๕๕๕. 

วาษณุ วงศส์านศารากุล . เกมพนันออนไลน์ หายนะเกมที่ต้องควบคุม, รายงานวาจัยฉบับสมบูรณ์โทรงการการศึกษา

สถานการณ์พฤตากรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์

มหาวาทยาลัย  .๒๕๕๔  

ศรีดา  ตันทะอธาพานาช. มาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน์บนแท็บเล็ตและสมาร์ท

โฟน. มูลนาธาสดศรี-สฤษดา์วงศ.์ ๒๕๕๖. 

สังศาต พารายะรังสรรท์และทณะ, เศรษฐกจิการพนัน ทางเลือกเชิงนโยบาย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง   

จุฬาลงกรณ์มหาวาทยาลัย .๒๕๔๖ 

สุพร อภานันทเวช. เยาวชนกับการพนันในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: โทรงการจัดการ

ทวามรูงเพ่ือใับเทลื่อนสังทมปลอดพนัน มูลนาธาสดศรี-สฤษดา์วงศ.์ ๒๕๕๕ 
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ร่าง กรอบยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชน

จากการพนัน 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

  

\    

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ สรงางและพัฒนา 

เครือข่าย 

เพ่ือการใับเทลื่อนนโยบาย 
 

พัฒนา และบูรณาการ 

องค์ความรู้  

เพ่ือป้องกันผลกระทบจากการพนัน 

พัฒนากลไก มาตรการ  

เพ่ือจัดการปัญหาการพนัน 
 

ประเด็น

ด่าเนินงาน 
ปราบปราม 

 

ป้องกัน  
 

เยียวยา 
 

เป้าหมาย 


