




 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
โครงการ“พัฒนาเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนเพื่อรวมขับเคล่ือนสังคมเพื่อลดปญหาจากการ

พนัน”เปนโครงการท่ีมุงสรางความรวมมือกับเครือขายอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเช่ือมโยงไปสูนิสิต 
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนกลุมเส่ียงกับการตกเปนเหยื่อภัยการพนัน โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารย 
นิสิต นักศึกษา ทางดานนิเทศศาสตรและส่ือสารมวลชนที่มีความสามารถและทักษะในการส่ือสารและการ
ผลิตส่ือท่ีมีศักยภาพในการกอใหเกิดการแพรกระจายขอมูล ขาวสาร และสรางความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัย
การพนันไดมากกวาสาขาอ่ืนไดอยางตอเนื่องและสรางผลกระทบทั้งในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการและการ
ปฏิบัติ ไดอยางกวางขวาง  

คณะทํางานไดเร่ิมดําเนินโครงการต้ังเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โดยดําเนินการติดตอประสานกับ
คณาจารยทางดานส่ือสารมวลชนจากสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตางๆ เพื่อเขารวมเปนเครือขายในการ
ดําเนินงานในงานวิชาการและการจัดกิจกรรมการส่ือสารเพื่อตานภัยการพนัน ซ่ึงไดรับการตอบรับจาก
คณาจารยส่ือสารมวลชนจาก 9 สถาบันจาก 5 ภูมิภาค โดย ภาคเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัยพาภัพ จังหวัด
เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ภาคกลางไดแก มหาวิทยาเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภาคตะวันออก 
ไดแก มหาวิทาลัยบูรพา ภาคใตไดแก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และกรุงเทพมหานครไดแก มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย อันนําไปสูการลงนามความ
รวมมือทางวิชาการของเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนขับเคล่ือนสังคมลดปญหาจากการพนัน  

การดําเนินงานโครงการสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการอันกอใหเกิดผล
พอสรุปไดดังนี้  

 
1. เกิดความรู ความเขาใจในสถานการณการเลนการพนันในสถาบันอุดมศึกษาอยาง 

แทจริงอันเปนฐานสําคัญในการขับเคล่ือนงานเพ่ือลดปญหาและผลกระทบจากการเลนการพนันของนิสิต 
นักศึกษาตอไป ท้ังนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการระดมความคิดเห็นของคณาจารยสื่อสารมวลชนจาก 9 
สถาบันท่ีไดจัดกลุมสนทนา และสนับสนุนใหมีการออกสํารวจสถานการณสภาวะการเลนการพนันใน
สถานการศึกษาในชวงเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงพบวาในภาพรวมนิสิตนักศึกษาในทุก
มหาวิทยาลัยท้ังชายและหญิงมีการเลนการพนันกันอยางกวางขวางในหลายรูปแบบ โดยนักศึกษาสวนใหญ
มีประสบการณการเลนการพนันมากอนเขาสูสถาบันอุดมศึกษา และมีปจจัยดานการเปดรับขาวสารผาน
ส่ือมวลชนเปนแรงกระตุนใหเกิดความสนใจในการเลนการพนัน อีกท้ังยังพบวาปจจัยดานเครือขายบุคคล
และเครือขายออนไลนเปนตัวขับเคล่ือนภาวะการเลนการพนันใหเกิดความหมุนเวียนตอเน่ือง  

2. เกิดความตื่นตัวในกลุมนิสิตนักศึกษาในหลายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวมตอตานภัยจาก 
การพนัน ท้ังนี้ไดมีเร่ิมนิสิตนักศึกษาจาก 4 สถาบันไดเขามามีสวนรวมในการติดตามสถานการณภาวการณ
พนันและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณภัยจากการเลนการพนันกันอยางกวางขวาง อันเปนผล
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สืบเนื่องจากการผลักดันของคณะทํางานท่ีไดสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายคณาจารยท้ัง 9 สถาบัน ได
นําเนื้อหาเกี่ยวกับปญหาการพนันเขาสูบทเรียนในช้ันเรียน สงผลใหมีนิสิต นักศึกษาทางดานนิเทศศาสตร 
และส่ือสารมวลชนมีความสนใจและตองการเขารวมการผลิตส่ือเพื่อรณรงคตานภัยการพนัน90 คน จนโดย
สามารถผลิตส่ือต้ังตนไดแลวรวม 22คลิปหนังโฆษณาส้ัน 

3. เกิดเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนรวมขับเคล่ือนสังคมเพ่ือลดปญหาจากการพนันอยาง 
เปนทางการท่ีสามารถพัฒนาใหมีความยั่งยืนในการเปนเครือขายเฝาระวังและศึกษาติดตามปญหาการพนัน
ในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง เพราะเครือขายคณาจารยเปนบุคลากรประจําสถาบันไมเกิดการ
เคล่ือนยายเปล่ียนแปลงเชนกลุมนิสิต นักศึกษา อีกท้ังการดําเนินการรวมกันตั้งแตตนนี้จะเปนฐาน
ประสบการณใหกับเครือขายคณาจารยส่ือสารมวลชนนําประเด็นและแนวทางการลดปญหาภัยจากการพนัน
เขาสูระบบการเรียนรูท้ังในสวนองคความรูทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม 
ซ่ึงทางคณะทํางานจะไดดําเนินการสนับสนุนตอไป และมีการผลักดันใหการตานภัยพนันเปนหนึ่งใน
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไดเปนผลสําเร็จ 

4. สามารถพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ท่ีรวมโครงการและสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ัวประเทศในการตานภัยการพนัน ท้ังนี้สืบเนื่องจากการที่คณะทํางานสามารถจัดใหมีการลงนาม
ความรวมมืออยางเปนทางการ โดยมีขอตกลงรวมกันในการจัดทําขอเสนอที่มีลักษณะเปนขอกําหนดและ
มาตรการท่ีชัดเจนในการปองกันมิใหนิสิตนักศึกษาเขาสูสภาวะสุมเส่ียงตอการเสพติดการพนันซ่ึงทาง
เครือขายคณาจารยส่ือสารมวลชนไดรวมกันจัดทําและเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แหงชาติเพื่อเปนขอบัญญัติในการกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองปลอดจากการพนันอันเปนไปตาม
หลักการหน่ึงในระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาองคประกอบท่ี10 ในดานการสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาหางไกลจากส่ิงเสพติด 

5. สามารถจัดเวทีการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสรางความตระหนักในเร่ืองของภัยจากการพนัน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนสามารถสรางงานวิจัยเชิง
สํารวจไดอยางเปนระบบท่ีจะนํามาแสดงผลส่ือสารสูสาธารณะไดอยางชัดเจน ขณะเดียวกันทางเครือขาย
อาจารยท้ัง 9 สถาบันไดจัดเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อแถลงผลงาน ส่ือตนแบบและการนําเสนอกรณีศึกษา
เกี่ยวของโดยมีคณาจารยและนิสิต นักศึกษาเขารวมจํานวน 210คน 

6. สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณะวงกวางผานส่ือมวลชนไดอยางกวางขวางให 
สังคมตลอดจนนิสิต นักศึกษาเกิดความต่ืนตัวและตระหนักในเร่ืองของภัยจากการพนันไดผานเครือขาย
ส่ือมวลชนและส่ือออนไลนอยางเปนรูปธรรม โดยมีส่ือมวลชนมากกวา 10 องคกรรวมนําเสนอเผยแพร
ขาวสารสูประชาชนในรูปแบบตางๆ ท้ังทางดานส่ือโทรทัศน วิทยุ และส่ิงพิมพ รวมถึงส่ือออนไลน 
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โครงการ “พัฒนาเครือขายอาจารยสื่อสารมวลชนเพื่อรวมขับเคลื่อนสังคม 

เพ่ือลดปญหาจากการพนัน” 

หลักการและเหตุผล 

 การพนันจัดเปนอบายมุขและผิดกฎหมาย มีโทษทางอาญา ตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 
2478การเลนพนันกอใหเกิดความเสียหายใหแกตนเอง และครอบครัว   แมวาสังคมไทยบางสวนไมให
การยอมรับผูเลนพนัน แตอีกสวนหน่ึงเห็นดวยที่จะใหการเลนพนันเปนสิ่งที่ดําเนินการได ภายใต
ระเบียบ/กฎหมายที่ชัดเจน  เพ่ือ การสรางและกระจายรายได  ทําใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ  
แตประเด็นดังกลาวยังมีขอถกเถียง โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ   
รวมถึงการปองกันการกระทําผิดทางอาญาอ่ืนที่สืบเนื่องจากธุรกิจพนัน เชน การฟอกเงิน   
 สถานการณพนัน จากการสํารวจของคณะเศรษฐศาสตร รวมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ป 2553 พบวา กวารอยละ 75  เคยเลนพนัน  โดยประเภทพนันที่เลนในครั้งแรกเร่ิมจาก  
หวยใตดิน (รอยละ 46), สลากกินแบงรัฐบาล (รอยละ 20.7),ไพ(รอยละ 18.6), พนันฟุตบอล (รอยละ 
3.5) และไฮโล        (รอยละ 2.8) 
 แมวากลุมอายุผูเลนสูงสุดสวนใหญจะอยูในกลุมผูทํางาน คือชวงอายุระหวาง    35 - 44 ป (รอย
ละ 16.3)  45 - 54 ป (รอยละ 14.1) และ 25 - 34 ป คิดเปนรอยละ 11  แตที่สําคัญคือเยาวชนอายุนอย
กวา 24 ป เฉพาะพื้นที่สํารวจก็พบเลนพนันกวารอยละ 4 หรือเกือบ 2 ลานคน 
 ยิ่งไปกวาน้ัน ยังพบวา ผูที่เลนการพนันตั้งแตอายุยังนอยมีแนวโนมที่จะเลนการพนันในวงเงินที่
สูงกวาผูที่เร่ิมเลนการพนันเม่ือมีอายุมากขึ้น  และจากการศึกษาทางการแพทยยังพบวาการเร่ิมเลนพนัน
ในอายุนอยมีโอกาสติดพนันสูงกวาผูเริ่มเลนพนันเม่ืออายุสูงขึ้น  ดังน้ัน การใหความสําคัญกับเด็กและ
เยาวชนจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ ทามกลางสภาวะที่สังคมไทยยังขาดเครือขายและองคกรในการทํางาน
เพ่ือการแสวงหาองคความรูในการเขาถึงสถานการณของภาวะการพนันอยางเปนระบบ ตลอดจนยังขาด
ฐานขอมูลสําหรับการขับเคลื่อนนโยบายและสังคมตอประเด็นพนันอ่ืนๆ ที่อาจจะเปนปญหาเชิงนโยบาย
ในอนาคตอยางเปนระบบ 
 มูลนิธิสดศรี –สฤษด์ิวงษไดตระหนักในพิษภัยการพนันไดมุงสรางกลไกการประสานกับภาคี
เครือขายตางๆ ในระดับพืน้ที่  โดยผานรูปแบบของการเปนศูนยกลางขอมูล  การเฝาระวังขอมูล การ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะ และการขบัเคลื่อนเชิงนโยบาย  เพ่ือใหนําไปสูการปรับปรุง เกิดการบังคับใช
กฎหมายรวมทั้งสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองใหกับสังคม เพ่ือใหสังคมเกิดความเทาทันตอการพนัน
ในรูปแบบตางๆ ดังนั้นทางมูลนิธิสดศรี –สฤษด์ิวงษ จึงไดพัฒนาความรวมมือ กับเครือขายอาจารย
สื่อสารมวลชน ใน 9 สถาบนัการศึกษาจาก4 ภูมิภาค เพ่ือกอใหเกิดการ การวิเคราะหและเฝาระวังการ
โฆษณาประชาสัมพันธชวนเชื่อเก่ียวกบักจิกรรมการพนันอยางตอเน่ืองที่สงผานไปยังเครือขายนิสิต
นักศึกษาในรุนตอรุนอันเปนสวนสนับสนนุสรางความตอเน่ืองในการเฝาระวังรูทันพิษภัยการพนันได
มากกวาการสนับสนุนการทาํกิจกรรมของกลุมเยาวชนเปนรายคร้ังหรือรายโครงการ   
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 ทั้งน้ีเครือขายคณาจารยสื่อสารมวลชนดังกลาวมุงใหเกิดการพัฒนาเปนเครือขายเฝาระวังและ
ปองกันการเลนพนันในเยาวชนกลุมเสี่ยงโดยเครือขายนิสิตนักศึกษาท่ีอยูในระดับอุดมศึกษาท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค อันจะนําไปสูการออกมาตรการควบคุมการประชาสัมพันธเชิญชวนคนเลน
พนันได และพัฒนาสื่อตนแบบบนพื้นฐานขอมูลสถานการณปญหาจากการพนัน เพ่ือนําไปขยายผลสู
การณรงคใหประชาชนไดมีความรูเทาทันตอรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธของธุรกิจการพนันอยาง
สอดคลองกับสถานการณจริงและบริบทแวดลอมที่แตกตางกัน 
 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษาสํารวจสถานการณการโฆษณาเชิญชวนเลนพนันและมูลเหตุแรงจูงใจในการเลนการ

พนันในกลุมเยาชนและนิสตินักศึกษาทัว่ทุกภูมิภาค  

2. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสื่อรณรงคตานภัยการพนันโดยกลุมเยาวชนนิสิต

นักศึกษาทัว่ทกุภูมิภาคและขยายผลสูชุมชนและสังคม 

3. เพ่ือพัฒนาเครือขายคณาจารยสื่อสารมวลชนในการเฝาระวังการโฆษณาเชิญชวนเลนพนันและ

สรางระบบสื่อสารตานภัยการพนันในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

เปาหมาย 

1. เขาถึงสถานการณภาวการณติดการพนันในกลุมเยาวชน นิสิต นักศึกษา ทัว่ประเทศ เพ่ือ

กําหนดแนวทางสรางการสื่อสารรณรงคลดปญหาจากการพนัน  

2. ไดเครือขายอาจารยสื่อสารมวลชนรวมเฝาระวังภัยการพนันในสถานศึกษา 

3. ไดสื่อตนแบบเพื่อการขยายผลการณรงคปองกันภัยการพนัน 

 

กลุมเปาหมาย 

1. เครือขายอาจารยดานสื่อสารมวลชน จากสถานบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จํานวน 9 

สถาบัน 

2. นักศึกษาดานสื่อมวลชน จาก 9 สถาบัน จํานวน 200 คน 

3. คณาจารยและนิสิตนักศึกษาสื่อมวลชนทัว่ไป 
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ระยะเวลาการดําเนินงาน  มกราคม–สิงหาคม2556 นับตั้งแตวันที่อนุมัติโครงการรวมระยะเวลา 

7 เดือน 

 (ระยะเวลาดําเนินงาน 6 เดือน และสรุปและจัดทําเอกสารการวิจัยเปดโครงการ 1 เดือน) 

ผลงานนําสง 

1. รายงานผลการวิเคราะหสถานการณปญหาจากการพนันในสถาบันการศึกษา  

2. สื่อรณรงคตนแบบ จากการประกวด จํานวน ไมนอยกวา 10 ชิ้น 

3. รายงานวิเคราะหมายาคต”ิ ของผูทําส่ือรณรงคตอประเด็นการพนัน นําไปสูขอเสนอเชิงนโยบาย 

4. ขอเสนอแนะเชิงมาตรการการการณณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือลดปญหาจากการพนัน  

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. เครือขายอาจารยสื่อสารมวลชน เพ่ือขับเคล่ือนสังคมใหตระหนักถึงประเด็นปญหาจากการพนัน   

2. สื่อเพ่ือการรณรงค ในรูปแบบ โปสเตอร โฆษณาสั้น แผนพับ ฯลฯ 

3. ขอเสนอเชิงมาตรการสําหรับการจัดทํากิจกรรมณรงคเพ่ือลดปญหาจากการพนัน 
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ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาเครอืขายฯ 

1. การสรางและพัฒนาเครือขายสื่อสารมวลชนที่สนใจและใหความสําคัญกับประเด็นปญหาการ

สื่อสารตานภัยการพนันจากสวนกลางและสวนภูมิภาคท้ังจากมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน

เขารวมหารือกําหนดแนวทางเปนไปตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว โดยสามารถจัดทําเครือขายอาจารย

สื่อสารมวลชนรวมขับเคลื่อนสังคมตานภัยพนันได 9 สถาบันไดอยางเปนทางการ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้  

 คณะทํางานไดทําการประสานงานเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางอาจารยสื่อสารมวลชนใน

สถาบันอุดมศึกษาตางๆ โดยชักชวนอาจารยทางดานสื่อสารมวลชนรวมหารืออยางไมเปนทางการคร้ัง

แรกเม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม เดอะเอ็มเมอเริล กรุงเทพฯซึ่งไดรับเกียรติอยางสูงจาก

ศ.ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร ผูที่คณาจารยสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตรเคารพนับถืออยางสูงรวมการ

พบปะหารือ โดยมีคณาจารยรวมหารือจํานวน 6  ทาน รวมพูดคุยถึงแนวทางการสรางความรวมมือ  

 ผลการหารือรวมกันเล็งเห็นวาควรพัฒนาความรวมมืออยางคอยเปนคอยไปโดยเนนการทํางาน

ทางวิชาการรวมกัน เร่ิมจากการสํารวจสถานการณการพนันในสถานศึกษาที่อาจารย4 ทานพรอมรวม

ประสานกับคณาจารยและนักศึกษาเพ่ือใหเกิดการสํารวจสถานการณที่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของ

ประเทศเปนเบื้องตน แลวจึงกําหนดแนวทางรวมกันตอไป ขณะเดียวกันคณะทํางานตองพยายาม

ประสานพูดคุยกับเครือขายอ่ืนใหเกิดความรวมมือที่หลากหลาย  

 จากน้ันคณะทํางานจึงไดทําการประสานกับเครือขายแกนนําทั้ง 4 มหาวิทยาลัยไดแก 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยหอการคา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมหาวิทยาลัยบูรพา 

เพ่ือพัฒนาความรวมมือสูเครือขายคณาจารยจากสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครบ9 สถาบันครอบคลุมทุกภูมิภาคตามเปาหมาย โดยมีการจัดประชุมเครือขายคณาจารย

สื่อสารมวลชน 9 สถาบันเพ่ือวางแผนและติตามการดําเนินงานอยางตอเน่ือง จํานวน 3 คร้ังระหวางการ

ดําเนินโครงการ 

2. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนประเด็นเชิงวิชาการในการสื่อสารสาธารณะเพื่อรณรงคลดปญหาจาก

การพนัน  โดยผูดําเนินโครงการและคณะทํางานไดจัดใหมีการประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็น

และเพื่อประเมินสถานการณการแพรกระจายของการพนันเขาไปยังกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในวันศุกร ที่ 5 เมษายน 2556อาคารสุโขทัย ชั้น 
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10 หอง 1011 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใตหัวขอการสื่อสารสาธารณะเพ่ือตานภัยพนันใน

สถาบันอุดมศึกษา 

1. นายพงศธร จันทรัศมี ผูแทนมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ 

2. กลุม Young Writer School  

3. ผูสื่อขาว TCIJ  

4. ผูแทนนักศึกษาสื่อสารมวลชน ม.รามคําแหง  

ผลการประชุมที่ประชุมไดรวมพิจารณาผลสํารวจสถานการณการพนันเบื้องตนที่นําเสนอโดย 

อาจารยดร.สุทธิภา วงศยะลา ที่ไดสรุปเบื้องตนของผลการสํารวจพบวา นิสิตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษาสวนใหญหรือมากกวาคร่ึงหน่ึงมีประสบการณการเลนการพนันมากอนเขา

มหาวิทยาลัย โดยแบงเปนกลุมผูมีประสบการณเลนการพนัน ชวงมัธยมเลนมากทีสุ่ด รอยละ 40 และ

ประถมรอยละ 16.3 และเพ่ิงมีประสบการณเลนการพนันเม่ือเขามหาวิทยาลัย 10.8 โดยมีเหตุผลหลัก

สวนใหญในการเลนพนันเรยีงตามลําดับคือ เพ่ือความสนุกสนาน รอยละ 41 2 ฆาเวลา รอยละ 37 3 

อยากรู,อยากลอง รอยละ 32.6 4. ชอบเสี่ยงดวง รอยละ 28.9 พฤติกรรม สวนรูปแบบการเลนการพนันที่

นิสิตนักศึกษานิยมเรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก อันดับ1 ไพ2) พนันบอล 3) ลอตเตอรี่ 4)หวยใตดิน

5) สนุกเกอร 

สําหรับสภาพแวดลอมโดยรวมพบวานิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมีประสบการณการ
เลนการพนันมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ สวนทางดานส่ือที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันมากที่สุด
เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ 1) เพ่ือน2) โทรทัศน3) เว็บไซต4)เฟสบุค5) ครอบครัว และพบขอสังเกต
วาสื่อโทรทัศนมีแนวโนมทําใหนิสิตนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกตอการเลนการพนัน 

ยิ่งไปกวาน้ันที่ประชุมไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณที่สอดคลองกันสรุปไดวา 
นิสิตนักศึกษาจํานวนมากมีการเลนการพนันกันอยางกวางขวางและหลากหลาย กลาวคือ นิสิตนักศึกษา
ทั้งชายหญิงนิยมเลนการพนันในทุกมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบการเลนพนันด้ังเดิมไดแก การเลนไพ 
แทงหวย และการเลนพนันในรูปแบบทันสมัยไดแก การแทงพนันฟุตบอลผานโตะบอลที่มีเพ่ือนเดินโพย 
การแทงหวยหุนและการรวมเครือขายการเลนพนันออนไลนโดยพบดวยวาในปจจุบันนิสิตนักศึกษาหญิง
เขามามีบทบาทในการเลนการพนันในสถานการศึกษามากยิ่ง ทั้งในบทบาทผูเลน ผูนําการเลน และ
ผูชวยเพ่ือนผูชายในการเลนหรือแกไขปญหาหน้ีสินจากการเลนการพนัน  

ขณะเดียวกันการเลนหวยใตดินไดเร่ิมระบาดเขาไปในสถานการศึกษาเชนกัน โดยสภาวะการ
เลนการพนันในสถานศึกษามีจุดเร่ิมตนและศูนยรวมจากหอพักนักศึกษาภายในสถาบันและสถานบันเทิง
รอบมหาวิทยาลัย  โดยเครือขายคณาจารยเห็นพองกันวาจะนําประเด็นจากผลการศึกษาดังกลาวไปเปน
เน้ือความเพ่ือการอบรมนิสิตนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาสื่อรณรงคเพ่ือปลุกจิตสํานึกนิสิตนักศึกษารวมตาน
ภัยการพนันในระยะตอไป 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 10

การพัฒนาเครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน



 

 

3. จัดประชุมลงนามความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการสื่อสารตานภัยการพนันในสถานศึกษาตาม

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรวมพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบริหารมหาวิทยาลัย

และสํานักงานสถาบันอุดมศึกษาแหงชาติ  

 คณะทํางานไดทําการประสานและจัดประชุมหารือถึงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการโดยมี

คณะสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยรามคาํแหง เปนแกนกลางในการประสานงานอันนําไปสูการลงนาม

ความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการตานภัยพนันอยางเปนทางการ ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 โดย

ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ปญญา ศิริโรจน รองอธิการบดี ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนสักขีพยานและ

มีคณาจารยจากสถาบันอุดมศึกษารวมลงนามดังนี้   

1. ผศ.วันดี ชวดนุช รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยคณะสื่อสารมวลชน ม.รามคําแหง 

2. ผ.ศ.สุภาณี นิตยเสมอ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน คณะสื่อสารมวลชนม.รามคําแหง 

3. อ.ดร. สุระชัย ชูผกา รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษา คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคําแหง 

4. อ. ดร. ภัทมัย อินทจักร ผูชวยคณบดี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ 

5. อ.ดร. ทรงยศ บัวเผื่อน มหาวิทยาลยับูรพา 

6. ผศ.ดร. เกศกนก ชุมประดิษฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

7. อ.ดร. อัตนันท เตโชพศิาลวงศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

8. อ. ดร. บปุผา ลาภะวัฒนาพันธ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

9. อ.ดร. ปทมา จันทรเจริญสุข มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

10. อ.ดร. สุทธิภา วงศยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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การลงนนามความรววมมือทางวชิ
 

ชาการเพื่อรววมขับเคลื่อนสังคมตายยภัยพนัน 
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 ผลจากการลงนามความรวมมือทางวิชาการทําใหคณาจารยเครือขายนําประเด็นดานการตานภัย

พนันไปผลักดันเปนนโยบายของทางคณะและมหาวทิยาลัยตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดบรรจุเปนเรื่องการตานภัยพนันเขาเปนหนึ่งในองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 10 (นโยบาย 3 D)ควบคูกับเรื่องการตานภัยจากยาเสพติด จนสงผล

ใหไดรับคะแนนการประกันคุณภาพองคประกอบน้ีเตม็เปนแบบอยางใหกับคณะอ่ืนๆในมหาวทิยาลัยเกิด

ความตื่นตัวและพัฒนาแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือตานภัยการพนัน เชนเดียวกบัมหาวทิยาลัยภาคี

ที่เร่ิมดําเนินการคิดริเริ่มกิจกรรมการตานภัยการพนันและสรางการรับรูตอผูบริหารของคณะและ

มหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินการดานการจัดกิจกรรมรณรงค 

คณะทํางานไดประสานความรวมมือกับกลุม Young Writer School ซึ่งเปนเครือขายผูสื่อขาว 

นักประชาสัมพันธ และนักสื่อสารมวลชนกัน จัดอบรมใหความรูกับเครือขายนักศึกษาเพื่อจัดทําสารคดี

เจาะลึก “ชีวิตนักศึกษากับวิถีการพนัน” พรอมกับแนวทางการผลิตสื่อรณรงคเพ่ือตานภัยพนันสําหรับ

นิสิตนักศึกษา เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ทําใหเครือขายนิสิตนักศึกษาที่สนใจเขาไปทําสกูป

เก่ียวกับเร่ืองการพนัน และการผลิตสื่อดังปรากฏผลงานทั้งดานสารคดีชีวิตการพนันของนักศึกษา สื่อ

โปสเตอรตนแบบ และคลิปโฆษณาสั้น   เพื่อเปนตัวแบบนํารองใหเครือขายนิสิต นักศึกษาในเครือขาย

อาจารยสื่อสารมวลชนไดเปนแนวทางการพัฒนาส่ือรณรงคตานภัยพนันในระยะที่สอง แสดงไดดัง

ตัวอยางตอไปน้ี  

  
การจัดอบรมเพ่ือเจาะลึกวิถีนักศึกษากับภัยการพนัน 

เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  
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         กลุมYoungWriter School และนักศึกษาม.รามคําแหงรวมผลิตส่ือตนแบบตานพนัน 

 

ภาพตัวอยางส่ือตนแบบท่ีประกอบดวยส่ือโปสเตอร ส่ือสปอตเสียงและคลิปโฆษณารณรงคตานภัยพนัน 

 

 
(ตัวแบบตนฉบับ และไฟลภาพและเสียง รายละเอียดตามไฟลแนบ) 
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   จากการอบรมและพัฒนาสื่อตั้งตน คณะทาํงานไดประสานสงผลการดําเนินงานใหกับ

คณาจารยในเครือขายไดใชเปนตวัอยางนํารองในการจัดอบรมนักศึกษาควบคูไปกบัการนําผลการ

สํารวจขอมูลสถานการณปญหาจาการพนันในสถานศกึษาเบื้องตนของดร.สุทธิภา วงศยะลา คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่ไดนําเสนอในเวทีเสวนาวชิาการดังที่ไดกลาว

มาแลว เครือขายคณาจารยสื่อสารมวลชนทั้ง 9 สถาบันไดนําผลการสํารวจเบื้องตนมาเปนฐานสราง

องคความรูในการอบรมและพัฒนาสื่อรณรงคใหกับนักศึกษา ทําใหมีนักศึกษาสงผลการตานภัย

พนันในรูปแบบของคลิปภาพยนตรเขารวมโครงการจํานวนถึง 22 เรื่องมีนักศึกษาเขารวมใน

กิจกรรมสถาบันละ 10 คนโดยเฉลี่ยจาก 9 มหาวิทยาลัย โดยผลงานเหลาน้ีคณะทํางานไดจัด

เผยแพรผลงานศึกษาผานทางเครือขายสงัคมออนไลน YouTube ตามเปาหมายของการดําเนิน

โครงการเปนที่เรียบรอย (ดังปรากฏในผลงานซีดีที่แนบมา)พรอมทั้งกระจายสื่อผลงานเหลาน้ีสู

คณาจารยและนักศึกษาทั้ง 9 สถาบัน  

   ขณะเดียวกันทางคณะทํางานไดจัดเวทีนาํเสนอผลงานและพิจารณาตัดสินสื่อรณรงค

ตานภัยการพนันจาเม่ือวันที่6 กันยายน พ.ศ. 2556  โดยเครือขายคณจารยจาก มหาวิทยาลัยราช

ภัฎจันเกษม เปนผูดําเนินการจัดเวทีนําเสนอผลงาน และมีนักศึกษาที่สงผลงานเขารวมนําเสนอ

ผลงานและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวม 210คนจาก 9 สถาบันอุดมศึกษา(ดังรายชื่อที่ปรากฎใน

ภาคผนวก) 
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ผลการดําเนินโครงการดานการศึกษาวิจัย 

การดําเนินโครงการดานการศึกษาวิจัย คณะทํางานไดผลักดันใหเครือขายคณาจารย

สื่อสารมวลชนรวมกันดําเนินการศึกษาวิจัยใน 3 รูปแบบ ไดแก  

หนึ่ง)การจัดสนทนากลุม โดยมีอาจารย ดร. อัตนันท เตโชพิศาลวงศ จากมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ และอาจารยดร.ภัทรมัย อินทรจักร ผูชวยคณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ เปนผู

รวมดําเนินการจัดกลุมสนทนาและสัมภาษณเชิงลึกกรณีศึกษาภาวะการเลนพนันในกลุมนักศึกษาและ

เยาวชนเพื่อประกอบขอมูลการวิเคราะหวิจัยเชิงสํารวจทั้งในและรอบสถานศึกษา 

สอง) การจัดทําการวิจัยเชงิสํารวจ เรื่องความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับ 
ทัศนคติและพฤติกรรมการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยมีอาจารย 

ดร.บุปผา  ลาภะวัฒนาพันธคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนหัวหนาคณะและมี

เครือขายอาจารยสื่อสารมวลชนทั้ง 8 มหาวิทยาลยัรวมดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 สาม) การวิเคราะหมายาคตทิางการส่ือสารการพนันในสังคมไทยเพ่ือศึกษาวเิคราะหลักษณะ

แอบแฝงที่สื่อสารผานหวยและการพนันออนไลน โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกศกนก ชุมประดิษฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและอาจารยดร.สุระชัย ชูผกา มหาวิทยาลัยรามคาํแหง เปนผูดําเนินการ 

ผลการสนทนากลุมกับนิสิตนักศึกษา 
ผลการจัดเวทีสนทนากลุมกับนักศึกษาทั้ง 9 สถาบัน สรุปไดในประเด็นตอไปน้ี 

ประเด็นสถานการณการพนันของแตละมหาวิทยาลัย 

- นักศึกษาสวนใหญทราบวาโดยรอบมหาวิทยาลัยแวดลอมดวยแหลงอบายมุข  และมี 

ทราบดีวาทีใ่ดที่มีการเปดใหมีการพนัน  และมีการพนันรูปแบบใด 

- นักศึกษาสวนใหญทราบวาเพ่ือคนใดที่มีการเลนการพนัน  แตจากการแสดงออกของ 

นักศึกษามองวาเปนเรื่องธรรมดาที่เห็นเพื่อนเลน  หรือแมแตมีนักศึกษาบางคนมีการไปรอเพ่ือนใน
สถานที่เลนการพนัน  หรือแมแตมีนักศึกษาที่มีครอบครัวเลนการพนนั 

- นักศึกษาเปนวาตอนนี้วยัรุนเปนเปาหมายสําคัญของการพนันบางรูปแบบ  ดังนั้นจึงมี 

การเปดสถานที่สําหรับการพนันใกลกับสถานบันการศกึษา  ซึ่งมีเหมือนกันทุกสถานบนั  ทั้งในกรุงเทพ  
และตางจังหวดั  ทั้งเอกชน รัฐบาลและราชภัฏ  ลวนแตมีสถานที่สําหรับการพนันไปตั้งใกลๆ  เพราะเปน
กลุมเปาหมาย 

- จากการสังเกตการแลกเปลีย่น  นักศึกษามองวาการพนันเปนเรื่องธรรมดา และ 
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กลายเปนความเคยชินที่จะพูดถึงการพนัน เหมือนพูดเร่ืองเส้ือผา ทุกคนพูดไดโดยไมรูสึกผิด 

ประเด็นเรื่องวธิีการแกไขปญหา 

- นักศึกษาเสนอเริ่มแกไขที่ตวัเองและคนรอบๆ ขางกัน  โดยใหเร่ิมจากการเตือนคน 

รอบขางใหเห็นถึงผลเสียของการพนัน  เริ่มจากเพ่ือน  ครอบครัว  แลวจะกระจายขยายมากขึน้ 

- นักศึกษามองเร่ืองครอบครัวเปนหนวยสาํคัญในการทีจ่ะทําใหปญหาการพนันลด 

นอยลง  ครอบครัวควรรูเทาทันวัยรุน  โดยเฉพาะดานเทคโนโลย ี

- นักศึกษามองวาหนวยงานที่รับผิดชอบควรจะใชความเขมงวดในการบังคับใช 

กฎหมาย  และมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 

 
ผลการวิจัยเชิงสํารวจ 
การดําเนินงานดานการวิจัยเชิงสํารวจสถานการณการเลนพนันในและรอบสถานศึกษา 

คณะทํางานไดจัดประชุมเครือขายคณาจารยสื่อสารมวลชน 9 มหาวทิยาลัย เพ่ือระดมความคิดเห็นใน

การพัฒนาแบบสอบถาม และไดมอบหมายใหนักศึกษาแตละสถาบนัทําการออกสัมภาษณผาน

แบบสอบถามกับนักศึกษาของทั้ง 9 สถาบันๆละ 100 ชุด รวม 900 ชุด 

ผลการวิจัยเชงิสํารวจไดถูกพัฒนาเปนบทวิเคราะหภายใตเรื่องความสัมพันธระหวางการ 
เปดรับขาวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศโดยอาจารย ดร.บุปผา  ลาภะวัฒนาพันธคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปน

หัวหนาคณะสรุปผลไดดังนี้ 

ผลวิจัยพบวาโดยเฉลี่ยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเลนการ

พนันจากสื่อบุคคลทีเ่ปนเพือ่นมากที่สุด  รองลงมา  คือ  สื่อโทรทัศน  สื่อเว็บไซตตาง ๆ สื่อหนังสือพิมพ  

และสื่อเฟสบุคในระดับปานกลาง สะทอนใหวาในเรื่องการพนันบุคคลใกลชิดยังมีอิทธิพลเหนอืส่ืออ่ืนๆ 

แตสื่อใหม“New Media”ไดกาวเขามามีบทบาทเปนคูมือในเรื่องการพนันในหมูนิสิตนักศึกษาแลว  

ผลวิจัยพบวานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพศชายมีทัศนคติในทางบวกเก่ียวกับการเลน

การพนันมากกวานิสิตนักศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาเพศหญิงและเพศทางเลือก  อันเปนไปตาม

บุคลิกลักษณะและความคิดชอบการแขงขัน  ทาทาย  มีความเสี่ยง  กลาไดกลาเสีย และพบดวยวาผูเคย

มีประสบการณเก่ียวกับการเลนการพนนัสวนใหญเปนนิสิตนักศึกษาเพศชายถงึรอยละ 76.5 รองลงมา

เปนเพศทางเลือก  รอยละ 67.6 และเพศหญิง  รอยละ 58.2 
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ขณะเดียวกันนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีทัศนคติในเชงิบวกเกี่ยวกับการเลนการ

พนันมากกวานิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเศรษฐานะทางสังคม 

(Socioeconomic Status) และรายไดของนักศึกษาที่แตกตางกัน  

ผลวิจัยพบวานิสิตนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.01-2.00 จะมีความบอยคร้ัง (ความถี่) 

เก่ียวกับการเลนการพนันมากกวากลุมที่เรียนดีกวา  

ผลวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ  รอยละ 28.4  มีประวตัิการเร่ิมเลนการพนันคร้ังแรกตอน

มัธยมศึกษาตอนปลายรองลงมา  รอยละ 28.1 มีประวัติการเร่ิมเลนการพนันคร้ังแรกตอนมัธยมศึกษา

ตอนตนและรอยละ 24.3  มีประวัติการเริ่มเลนการพนันคร้ังแรกตอนประถมศึกษา 

ผลจากการวิจัยพบอีกวา  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกบัการเลนการพนนัจากสื่อประเภทตาง ๆ 

ประกอบดวย สื่อมวลชน  สือ่เฉพาะกิจ  สื่อบุคคลและสื่อใหม ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทัว่

ประเทศ  มีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับการเลนการพนันหมายความวา นิสตินักศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษาที่มีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการเลนการพนันมากจะมีทัศนคติเก่ียวกับการเลนการ

พนันในทางบวกสูงตามาไปดวยและจะมีความบอยคร้ัง (ความถี่) ในการการเลนการพนันสูงตามไปดวย    

สวนนิสิตนักศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีมี่การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเลนการพนันต่ําจะมีทศันคติ

ทางบวกเกีย่วกับการเลนการพนันต่ําและจะมีความบอยคร้ัง (ความถี่) เก่ียวกบัการเลนการพนนัต่ํา  

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณเก่ียวกับการเลนการพนันที่แตกตางกัน จะมี

ทัศนคติเก่ียวกับการเลนการพนันแตกตางกัน  โดยนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศกึษาที่เคยมี

ประสบการณเก่ียวกับการเลนการพนันจะมีทัศนคติเชงิบวกเกี่ยวกับการเลนการพนันมากกวานิสิต

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ไมเคยมีประสบการณเก่ียวกับการเลนการพนัน 

ทัศนคติเก่ียวกับการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศกึษามีความสมัพันธกับ

ความบอยคร้ัง (ความถี่) เก่ียวกับการเลนการพนัน ซึ่งความสัมพันธที่เกิดขึ้นเปนความสัมพันธทางบวก  

กลาวคือ  นิสตินักศึกษาในสถาบันอุดมศกึษาที่มีความบอยคร้ัง (ความถี่) เก่ียวกบัการเลนการพนันสูงจะ

มีทศันคติเก่ียวกับการเลนการพนันสูง  สวนนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความบอยคร้ัง 

(ความถี่) เก่ียวกับการเลนการพนันต่ําจะมีทัศนคติเก่ียวกับการเลนการพนันต่ํา ทั้งน้ี เพราะทัศนคติและ

พฤติกรรมตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกันดังที่อภิปรายไวในผลการทดสอบสมมติฐานกอนหนา   

การวิจัยพบวา  นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ีมีประวตัิการเร่ิมเลนการพนัน

คร้ังแรกแตกตางกัน จะมีทัศนคตเิก่ียวกบัการเลนการพนันแตกตางกัน (ยอมรับสมมติฐานการวิจัย)  
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โดยนิสิตนักศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีมี่ประวัติการเริ่ม เลนการพนันคร้ังแรกตอนปวช.จะมีทัศนคติ

เก่ียวกับการเลนการพนันมากกวานิสิตนกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวตัิการเริ่มเลนการพนันคร้ัง

แรกตอนประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวส. และมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ีไมเพียงผลวิจัยจะชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม ตามที่ทฤษฎี

ความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคติ  และพฤตกิรรมของผูรับสารหรือที่เรียกส้ัน ๆ “KAP” กลาวไว  

แตยังชวยอธบิายความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร  ทัศนคติ  และพฤติกรรมไดเชนกัน  

เน่ืองจากในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา  นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัตกิารเร่ิม

เลนการพนันคร้ังแรกตอน ปวช. จะมีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเลนการพนันมากกวา

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัตกิารเร่ิมเลนการพนันคร้ังแรกตอนประถมศึกษา  

มัธยมศกึษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวส. และมหาวิทยาลยั  นั่นยอมหมายถึงการเร่ิมเลนการ

พนันคร้ังแรกจะมีอิทธิพลตอความถี่ในการเปดรับขาวสารและทศันคติเก่ียวกับการเลนการพนัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดรับขาวสารผานสื่อมวลชนอยางโทรทัศนกับหนังสือพิมพซึ่งโดยเฉลี่ยกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเปดรับระดับปานกลาง  รองจากสื่อบุคคล  สําหรบับทบาทของการ

เปดรับขาวสารผานสื่อมวลชนตอทัศนคติและพฤตกิรรมนั้น 

ผลการวิเคราะหมายาคตใินการสื่อสารการพนัน  

คณาจารยสื่อสารมวลชนในเครือขายไดมีการแลกเปลีย่นแงมุมเชิงวิชาการวาดวยมายาคติใน

การส่ือสารพนันจนเล็งเห็นวา สํานักงานกองสลากกินแบง และเว็ปไซดพนันออนไลน นับเปนตนธาร

หลักในการสือ่สารสรางมายาคติเก่ียวกับการเสี่ยงโชคจนทําใหประชาชนหลงไหลไปกับการพนันโดยไม

รูสึกวาเปนสิ่งที่เปนอบายมุขที่กอใหเกิดความไมเจริญในการดําเนินวิถีชวีิต คณะทํางานไดประสานงาน

ให ผศ.ดร.เกศกนก ชุมประดิษฐ จากมหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงราย ผูที่เคยศึกษาวิจัยดานมายาคติวา

ดวยวาทกรรมประเภทตางๆ มากอนเปนผูศึกษาวิเคราะหมายาคตเิก่ียวกับการสือ่สารของสํานักงานกอง

สลากกินแบง ขณะเดียวกันไดประสาน อาจารย ดร.สุระชัย ชูผกา ประธานสาขาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนผูวิเคราะหมายาคติที่แฝงมากับเวปไซดพนันออนไลน โดย

มีผลการศึกษาพอสรุปไดดังนี้  

องคกรแหงความหวัง: มายาคติของสนง.สลากฯ 
เพราะเหตุใดกระดาษแผนน้ันจึงดูมีคุณคา เปยมดวยความหวังและความฝน นั่นเปนเพราะผูซื้อ

ตางรวมใสรหัสแหงความหวังลงไปในกระดาษแผนนั้น ความหวังที่จะถูกรางวัล พรอมๆ กับนั่งฝนหวาน 
แมจะเปนความสุขในชวงระยะสั้นๆ ก็ตาม 
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 หากกะเทาะลงไปในมายาคติแหงความหวังที่จะถูกรางวัล พบเรื่องเลาที่ปรุงแตงเก่ียวกับโชค
ชวยและบุญบันดาล พรประทานจากสรวงสวรรค การถูกหวยแตละครั้งจึงเปรียบประดุจไดพรจากเทพย
ดา นับเปนลาภลอยที่นอยคนนักจะไดรับ บุคคลที่ถูกรางวัลจึงปานประหนึ่งเปนผูมีบุญวาสนาไดรับ
คัดเลือกจากเบื้องบนดลบันดาลใหถูกรางวัล ฉะน้ันจึงไมนาแปลกที่จะมีมหกรรมบนบานศาลกลาว ขอ
เลขเด็ดจากเจาพอ เจาแม กอนวันหวยออก 
 ไมเพียงแตประชาชนผูซื้อลอตเตอรี่เทาน้ันที่สรางมายาคติแหงความหวัง สํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาลตนเรื่องถือเปนหนวยงานสําคัญที่รวมวงติดตั้งสัญญะแหงความหวังใหแกชุมชนคนซื้อ
ลอตเตอรี่ ดังที่ พล.ต.ต.อรรถกฤษณธารีฉัตร ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล กลาววา 

 
  “ภารกิจหลักของสํานักงานสลากฯ คือ การแบงเบาภาระของรัฐในดานการสรางงาน 
สรางอาชีพใหแกผูดอยโอกาส เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม ที่มีความตองการอันหลากหลาย 
และการหารายไดเขางบประมาณแผนดิน และจะเนนภารกิจในการสรางความสุขจาก
ความหวัง ทั้งความหวังทางตรงที่ผูซื้อสลากถูกรางวัล และความหวังทางออมที่ยิ่งใหญ
ประเมินคาไมได  คือ  การนําเงินรายไดจากการจําหนายสลากไปสนับสนุนโครงการ
สาธารณประโยชนดานตางๆ” (ขาวสด 10 กันยายน 2555) 
 

 จากคํากลาวของ ผอ.สํานักงานสลากฯ มิเพียงตอกยํ้ามายาคติเร่ืองความหวังจากการถูกรางวัล 
ยังสรางสัญญะเร่ืองของความหวังที่ประเมินคาไมได ที่นํารายไดจากการจําหนายสลากไปสนับสนุน
โครงการสาธารณประโยชนตางๆ เทากับบรรจุอุดมการณการมีสวนรวมในการสรางประโยชนใหแก
สังคมของผูซื้อลอตเตอรี่ 
 ความสุขที่สรางขึ้นจากความหวังและฝนที่จะเปนผูโชคดีถูกรางวัล 2 ตัว 3 และ 6 ตัวของ
ลอตเตอรี่ในแตละงวด แมจะเปนชวงสั้นๆ และสูญสลายในเวลาอันรวดเร็ว แลวกอรางสรางตัวใหมใน
เวลาตอมา นบัเปนวัฏจักรที่เกิด-ดับ ทุกๆ รอบวันที่ 1 และ 16 ของแตละเดือน มายาคติแหงความหวังน้ี
ชางสวยงาม ชักชวนผูเลนหวยเขาสูวังวน แมจะรูวา เปนเพียงภาพมายาที่สรางความสุขเปนชั่วครูชั่ว
ยามก็ตาม 

อุดมการณดังกลาว ทางสํานักงานสลากฯ ไดดําเนินงานดวยการสรางเปนองคกรแหงความหวัง
ภายใตนโยบาย HOPES สรางความสุขจากความหวังสื่อความหมายวา สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
เปนหนวยงานของรัฐ พรอมทําหนาที่หยิบยื่นโอกาสใหกับทุกคน ดวยความอุตสาหะและรับผิดชอบตอ
สังคม โดยอธิบายวา H คือ Handing, P คือ Peoples, E คือ Enterprise และ S คือ Social (ขาวสด 10 
กันยายน 2555) 

สัญญะแหงความหวังของสํานักงานสลากฯ ไดตอกย้ําผานคํากลาวของผอ. สํานักงานสลากฯ วา

 “เราคือ องคกรแหงความหวัง เปนความหวังของคน เราหวังที่จะใหผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับและ

รายไดสูรัฐ และรายไดนั้นเอาไปดูแลสังคม นี้คือความหวังของเรา คือคนในองคกร ความหวังของผูซื้อ

สลากคืออะไร ความหวังของผูซื้อสลาก คือ อยากจะถูกรางวัล และถาไมถูกรางวัลทํายังไง ไปดล
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ความหวังของคนอ่ืนไงครับ ถาไมถูกรางวัลอยาไปเสียใจ เงินที่ทานลงทุนไปในความหวังของทาน 80 

บาทเน่ียไปดลความหวังของเด็กยากจนที่ตองการอุปกรณการศึกษา ไปดลความหวังของคนพิการ ความ

เจ็บไขไดปวยที่รอการรักษา เร่ืองมะเร็ง เร่ืองหัวใจ เร่ืองตับไต อะไรก็แลวแต นั่นไปดลความหวังของคน

ที่รอการรักษา และไปดลความหวังที่ไมใชสิ่งพูดได คือ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โบราณสถาน 

แหลงทองเที่ยว เม่ือไมโดนตรงนี้ก็ไปโดนความหวังของคนอีกกลุมหรือสถานท่ีที่สําคัญ นี้คือความหวังที่

เราทํามาตั้งแตไหนแตไรแลว เราสรางความหวังแลวหยิบยื่นโอกาสใหแกคนหลากหลาย ไดแก ผูซื้อและ

ผูที่ไดรับ           การชวยเหลือจากเรา เราจะตองคํานึงถึงการรับผิดชอบตอสังคม เราไมไดติดสลาก

มากมายเกินไปกวาประเทศเพื่อนบาน” (http://group.wunjun.com/lottoteerachot) 

 

ผลการวิเคราะหคติเว็ปไซดพนันออนไลน 

มายาคติของการส่ือสารเวป็พนันออนไลนก็คือ การส่ือสารผานลักษณะตางๆ ของเว็ปพนัน

ออนไลนแสดงใหเห็นวาเปนที่ซุกซอนของอุดมการณทุนนิยมสวนตวั (Individual Capitalism) ที่สื่อสารใหผูเขา

ชมไดรูสึกวา ตนเองเปนผูไดเปรียบอยูตลอดเวลา มีแตผลได มีผลเสียนอย และนําเสนอในลักษณะที่ทา

ทายใหกลาไดกลาเสีย โดยมีพ้ืนที่ปลอบใจในลักษณะตางๆ ตลอดจนมีตัวชวยทีใ่หความรูสึกเปนกันเอง

อบอุน ดังนั้นผูเลนเว็ปพนันออนไลนจึงไมใชเปนเพียงผูที่เลนพนันเพ่ือแสวงหากําไร แตตองการไดรับ

การยอมรับ ตองการไดอํานาจเหนือ ตองการความไดเปรียบ อันเปนภาพความคาดหวังในจินตนาการ

สวนลึกของผูเลนเปนจํานวนมาก ที่ไมสามารถแสวงหาไดจากการเขาบอนพนันที่เปนพ้ืนที่ปดลบัให

ความรูสึกและภาพลักษณของการเปนนักพนัน การกําลังทําส่ิงผิดกฎหมาย ซึ่งแตกตางไปจากการเกาะ

อยูในเว็ปพนันออนไลนที่อยูในโลกที่เปดเผยพอสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

1. เว็ปไซดพนันออนไลนใชหลัก Human Interest ดึงดูดใหคนสนใจเวป็และเชื้อเชิญใหเขา 
ไปในเนื้อหาพนัน  

2. ใชสื่อสัญลักษณตางๆ รวมถึงภาพลักษณอ่ืนๆ ประกอบใหดูวาเปนเว็ปที่มีความ 

นาเช่ือถือ เชนการใชชื่ออางอิงไปถึงบอนที่มีชื่อเสียง การใชสัญลักษณธงชาติอังกฤษ การให

ภาพประกอบสถาน คฤหาสน รานอาหาร 

3. ใชสัญญาณกระพริบ แสงส ีตัววิ่ง ผานระบบหนาตางๆ กระตุนผูเขาชมให click ตาม 

หลงทางเขาไปสัมผัสจากเร่ืองงายไปสูเรื่องที่ยากและซับซอนมากขึ้นจนตองพึ่ง callcenter เปนการ

เคลื่อนยายเขาไปสูการส่ือสารระหวางบุคคล 
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4. ใชภาษาเชิญชวนใหรูสึกวา การเลนพนันออนไลนเปนเกมทาทาย และมีการใชภาษา 
ชื่นชม ยกยองใหเปนคนสําคัญและจะไดรบัการยอมรับเพ่ิมมากขึ้น 

5.  ใชแสงสี ลักษณะตวัอักษรใหผูเขาชมรูสกึวา เปนเว็ปที่มีความทันสมัย ล้ํายุค เปน 

เรื่องแฟนตาซี มีความสนุกสนาน ปลอดภัย ไมใชเร่ืองผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมแบบเขาบอนที่มี

ภาพลักษณอึมครึมในลักษณะปด 

6. ใชกลยทุธใหขอเสนอสงเสริมการขาย (Promotion) ในหลายรูปแบบจนทําใหผูเขาชม 

รูสึกไดวา เลนไปมีแตได แมแตเสียก็ยังจะได และยังไดเปอรเซ็นตจากการเลน และอ่ืนๆ  

7. ใชกลยทุธการแสดงใหเห็นเสมือนจริงแบบ Real time ทัง้ในลักษณะการรายงานผลการ 
วิเคราะหกอนแขง ขณะแขงขันฟุตบอล หรือการแสดงความโปรงใสในการแสดงสดใหเห็นถึงลักษณะการ

เลนเกมพนันอ่ืนๆ  

8. ใชกลยทุธการนําเสนอทางเลือกในการเลนพนันอยางหลากหลาย การยัดเหยียดตาราง 
การแขงขันฟุตบอลเปนหลกัรอยคู สามารถเปดทางใหเลนแบบกระจายความเสี่ยงออกไป ทั้งๆ ที่เปน

การเพ่ิมอัตราการสูญเสีย อีกทั้งยังมีเกมสพนันรูปแบบตางๆ ไวใหเลือกเลน ดวยอัตราตอรองหรือผลได

เสียในสัดสวนที่แตกตางกัน 

 
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาขอแนะเชิงนโยบาย 

เครือขายอาจารยสื่อสารมวลชนเพื่อขบัเคลื่อนสังคมลดปญหาจากการพนัน ไดมีการประชุม

หารือเก่ียวกับการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายอยางตอเน่ือง และไดเห็นพองตองกันในการจัดทํา

ขอเสนอเชิงนโยบายโดยเนนไปทางดานการส่ือสารและการศึกษาเปนสําคัญ โดยไดรวมกันจัดทํา

ขอเสนอเพ่ือเสนอตอผูบริหารสถาบันและแถลงการณผานสื่อมวลชน ภายใตผลการศึกษาวิจัยถงึ

สถานการณและสภาพปญหาการเลนการพนันทั้งในดานการวิจัยเชงิปริมาณผานแบบสํารวจ การ

สัมภาษณเจาะลึกถึงวิถีการเลนการพนันของนิสิตนักศกึษาประชาชน การรวมกันสนทนากลุมเพ่ือเขาถึง

อารมณความรูสึกตางๆ อันเปนรากแหงปญหา ตลอดจนวิเคราะหมายาคติทางการสื่อสารที่เก่ียวของกับ

การส่ือสารการพนัน และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการผลิตสื่อรณรงคตานภัยพนัน 

จากการดําเนินการรวมกันอยางตอเน่ืองตลอดปการศกึษา 2556 เครือขายอาจารย

สื่อสารมวลชนตระหนักวา การพนันไดกลายเปนปญหาสําคัญท่ีคุกคามชีวิตและทรัพย ตลอดจนทําลาย

ศักยภาพในมิติตางของเด็ก และเยาวชนของไทยอยางรุนแรง ดังนั้นจึงไดรวมกันสังเคราะหขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาและสถานการณการพนัน ดังขอเสนอตอไปน้ี 
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1. การที่นิสิตนักศึกษามีประสบการณการเลนพนันตั้งแตอายุนอยทําใหมีทัศนคติเชิงบวกตอ 

การเลนพนันสงผลใหโตขึ้นก็จะเลนการพนันอยางตอเน่ือง ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรจะ

วางพื้นฐานสงเสริมเรียนรูปองกันภัยการพนันตั้งแตประถมและมัธยม โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติ

ของการรูทันส่ือ(Media Literacy) ที่เก่ียวของกับการพนันทั้งทางตรงและทางออม อาทิ ภัยจาก

การพนัน พนันแฝงในรูปแบบการชิงโชคฯลฯ 

 
2. บทบาทส่ือออนไลนเริ่มระบาดเว็ปพนันออนไลนกลายเปนพ้ืนที่เสี่ยงใหมลอใจใหเด็ก เยาวชน 

และนิสิตนักศกึษาเขาสูวงจรการพนัน ดวยการโฆษณาจูงใจในระบบออนไลนหลากหลาย

รูปแบบเพื่อสรางความสนใจในการเสี่ยงดวงโดยรูเทาไมถึงการณดวยการใชจุดแข็งของออนไลน

ในระบบ Real time เปนเครื่องชักจูงและกระตุนการเลนพนันอยางตอเน่ือง ดังนั้นกระทรวงICT 

สํานักงานกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติตองหามาตรการที่ชัดเจน

และโปรงใสในเฝาระวังและปราบปรามเว็ปไซดการพนันใหเปนระบบอยางตอเนื่อง  

 
3. การส่ือสารในงานโฆษณาผานสื่อมวลชนแขนงตางๆในลักษณะของการเสี่ยงโชคเสีย่งดวงเปน

ตัวสรางพ้ืนฐานของการรองรับคานิยมจากการพนันอยางตอเน่ือง  ไดแก  SMS สงเพ่ือใหชิง

รางวัล การชงิโชคเปดฝาลุนเงินลาน การพนันพ้ืนบานที่อางวาเปนประเพณี เปนเรื่องที่ภาครัฐ

และหนวยงานที่เก่ียวของพึงหยิบยกขึ้นมาพิจารณารวมกําหนดนิยามวาส่ิงเหลาน้ีเปนการพนัน

ที่ผิดกฎหมายหรือไมอยางไรเพ่ือปองกันมิใหเด็กและเยาวชนตลอดจนนิสิตนักศึกษาตกอยู

ภายใตบรรยากาศแหงการพนันโดยไมรูตัว 

 
4. สถาบันอุดมศกึษาตองแสดงความพยายามที่ชัดเจนในการปองกันการแพรกระจายการเลนการ

พนันในทุกรูปแบบเขาสูเขตมหาวิทยาลัย ตั้งแตการหามจําหนายสลากกินแบงในมหาวิทยาลยั 

การกําหนดมิใหมีการเลนการพนันทุกรูปแบบ ทั้งไพ บิงโก ชิงเงิน เปดเลขหนังสอื หวยหุน  ทัง้

หวยบนดินใตดิน และควรรวมตรวจสอบกับชุมชนโดยรอบในการปองปราม รานอาหาร สถาบัน

บันเทิงรอบมหาวิทยาลัยมิใหเปนแหลงรวมกลุมการเลนการพนันของนักศึกษา 

 
5. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) พึงบรรจุเรื่องการตอตานการพนันเขาเปน

สวนหนึ่งในเกณฑองคประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหมหาวิทยาลัยใชกําหนด

เปนแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัณฑิตที่พึงประสงคตองหางไกลจากการพนัน และรวมสงเสริม

พัฒนามาตรการสงเสริมปองกันภัยจากการพนันอยางชัดเจน 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 24

การพัฒนาเครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน



 

 

หากไมมีการดําเนินการใดๆกรณีศึกษาดังตอไปน้ีจะขยายวงออกไปอยางไมรูจบตอชะตากรรม

นักเรียนนิสิตนักศึกษาของประเทศ ทั้งน้ีเพราะในโลกความจริงเม่ือเจาะลึกลงไปก็ไดใกลความจริงเขามา

วา เยาวชนและนิสิตนักศกึษาที่ติดการพนันไมไดมีเหตุผลของการตองการความร่ํารวยหรืออยากไดเงิน

ทองเพ่ือไปใชจายอยางฟุมเฟอยโดยไมตองออกแรงมากเหมือนกับที่หลายๆ คนในสังคมเขาใจ หากแต

พวกเขาเหลาน้ันลวนเปนผลพวงของผูทีถู่กกระทําและมูลเหตุแหงการรูไมทันเลหพนันที่พาเขาจมด่ิงลึก

ลงสูวังวนแหงอบายมุขโดยมีครอบครัวเปนฐานที่ม่ันหลกัที่จะเปนตวัผลักดันหรือปองกันอนาคตของชาติ

จากภัยพนันเปนสําคัญ 

 

 

ผลการดําเนินงานดานการจัดเผยแพรผลงานการศึกษาของโครงการฯ 

 คณะทํางานไดมีการประสานงานจัดเวทีเสวนาทางวชิาการและนําเสนอผลงานการศึกษาของ

เครือขายอาจารยสื่อสารมวลชนในดานตางๆ เพ่ือเผยแพรสูสาธารณะชนโดยจัดในลักษณะการประชุม

วิชาการ ภายใตหัวขอ “การส่ือสารตานภัยพนัน” ขึ้นเม่ือวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎจันทรเกษม โดยมีคณาจารยและนิสิตนักศึกษาทางดานนิเทศศาสตร ตลอดจนสื่อมวลชนเขารวม

รับฟงผลการศึกษาวิจัยและรวมแลกเปลีย่นเรียนรูอยางมากโดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองคณบี

คณบดีคณะสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนประธานเปดงาน และมีการปาฐกถาเรื่อง “พลัง

มหาวิทยาลัยไทย รวมใจตานภัยพนัน” โดย รศ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และมีการนําเสนอผลงาน เรื่อง การเปดรับขาวสารทัศนคติ และพฤติกรรม การเลนการพนันของนิสิต

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดย ดร.บุปผา  ลาภะวัฒนาพันธ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ขณะเดียวกันไดจัดเวทีคูขนานการ เสวนาวิชาการ บทบาทส่ือมวลชนไทยกับภัยพนัน และ

นําเสนอบทวเิคราะหมายาคติในการส่ือสารการพนัน;สํานักงานสลากกินแบง, เว็บพนันออนไลนตลอดจน

การนําเสนอแนวทางการปองกันภัยพนันในสถานบันอุดมศึกษา และปดงานดวยพิธีมอบวฒิุบัตร 

ผลงานการผลติสื่อรณรงคการส่ือสารตานภัยพนัน 

การจัดงานดังกลาวไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายแขนงอยางกวางขวางนําผลการ

ศึกษาวิจัยของโครงการไปนําเสนอกอใหเกิดการรับรูและตระหนักในปญหาเก่ียวกบัภัยการพนันตอ

เยาวชน นิสติ นักศึกษาในวงกวาง  ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ผลวิจัย"เด็กไทยนาหวง ติดการพนันต้ังแตวัยประถม" 

SMS ขาวชอง 3  

www.krobkruakao.com 

สมัคร *483879701 แลวโทรออกหรือสอบถาม 02‐683‐5070  

คาบริการ 7 บาท/สัปดาห 

พิเศษ! ลุนรับ!โทรศัพทมือถอื LG Optimus L9 จํานวน 2  

เปดผลวิจัยช้ีเด็กไทยนาหวงติดการพนันต้ังแตประถมโดยเลนไพมากที่สุด
รองลงมาคือล็อตเตอรร่ีและหวยใตดินสวนใหญเปนเด็กมหาวิทยาลัย
เอกชน 

โดยผลวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศรวมกับมูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงษ พบวา เยาวชนรอยละ 62 เคยเลนไพ รอยละ 39 เคย
เลนหวยใตดิน รอยละ 35 เคยเลนสลากกินแบงรัฐบาล รอยละ 26 เลนพนันฟุตบอลรอยละ 
12  รวมท้ังสงเอสเอ็มเอสชิงโชค และเลนหวยออนไลนท้ังน้ีเพศชายเลนการพนันมากท่ีสุด 
76.5% เพศทางเลือก 67.6% และเพศหญิง 58.2% โดยเริ่มเลนการพนันครั้งแรกตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา 
 

ท้ังน้ี นางสาวบุปผาลาภะวัฒนาพันธ นักวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระบุวาสิ่งสาํคัญ
สื่อมวลชนตองชวยกันเสนอขาวกระตุนใหสังคมมีความตื่นตัวและรับรูถึงอันตรายของการเลนการ
พนันและเรียกรองใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรอันตรายของการเลนการพนันในระดับ
ประถมศึกษารวมท้ังใหกระทรวงไอซีที.ตรวจสอบเว็บไซตท่ีมีการเลนพนันตาง ๆ แอบแฝงและ
หลีกเล่ียงการโฆษณาแฝงในรูปแบบ SMS เพื่อชิงรางวัล 
 

อยางไรก็ตามดร.ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก นักวิชาการอิสระระบุวาจากผลการศึกษาการ
ปองกันและการแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนท่ีไดจากประเทศตางๆอาทิ แคนาดา 
นิวซีแลนด ออสเตรเลีย อังกฤษ และสหรัฐพบวา การแกไข 
 
1.ตองการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาการพนันใหแกเด็กและเยาวชน 
2.ประกาศใหปญหาการพนันเปนวาระแหงชาติเพื่อกระตุนใหทุกภาคสวนรวมกันรับผิดชอบตอ
สังคม 
3.สรางพื้นท่ีสีขาวเพื่อเปนทางออกใหเด็กและเยาวชนไดมีกิจกรรมที่หางไกลจากการพนันดวย 

 

ปที่: 34 ฉบับที่: 11840วันที่: เสาร 14 กันยายน 2556Section: โลกธุรกิจ/อาชญากรรมหนา: 16(ซาย) 

หัวขอขาว: ผลวิจยัช้ีนศ.เลนพนันอือ้เสพส่ือเยอะปจจยัสําคัญยํ้าระวงัการนําเสนอนกัวิชาการรวม... 

รหัสขาว: C-130914005094(14 ก.ย. 56/07:39) หนา: 1/1 
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อึ้ง ! นักศึกษาเลนพนันเพียบ ชี้ ถกูเพ่ือนชักจูงมากที่สุด 
อึ้ง ! นกัศึกษาเลนพนนัเพยีบ ช้ี ถูกเพือ่นชักจูงมากที่สุด 

  
 

 
          เครือขายคณาจารยสื่อสารมวลชน จัดเวทีรณรงคการสื่อสารตานภัยพนันในสถาบันอุดมศึกษา ชี้
นักศึกษาเสี่ยงตอการเลนพนันเพราะเชื่อคนงาย ถูกเพื่อนชักจูงมากท่ีสุด และยิ่งรับขอมูลจากสื่อมากก็ยิ่งคิด
บวกตอการพนันมาก 
 
          สืบเนื่องจากสถานการณการพนันในปจจบุันท่ีขยายออกไปในวงกวาง ทําใหประชาชนทุกเพศทุกวัยเขาถึงการ
พนันไดอยางงายดาย โดยเฉพาะในกลุมนิสิตนักศึกษาท่ีปจจุบันพบวามีสถิติการเลนพนัน และมีทัศนคติในเชิงบวกตอการ
เลนการพนันมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเครือขายคณาจารยสื่อสารมวลชนรวมขับเคล่ือนสังคมเพื่อลดปญหาการพนัน รวมกับ
มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ จึงจัดเวทีรณรงคการส่ือสารตานภัยพนันในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น 
 
          โดย วานนี้ (13 กันยายน 2556) รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระบุวา 
กลุมนักศึกษานั้นมีความเส่ียงท่ีจะเลนการพนันสูงมาก เนื่องจากเปนกลุมท่ีเช่ือคนงาย ขาดวิจารณญาณ และที่ยังเช่ือใน
โชคชะตามากขึ้น จึงจําเปนตองเรงแกปญหาดังกลาวเพื่อหยุดและยับย้ังทัศนคติในเชิงบวกของการเลนการพนันในกลุม
นักศึกษา 
 
          ขณะท่ี ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง "ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเลนการพนันของนิสิต
นักศึกษาในสภาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ" ซึ่งตอกยํ้าวาการพนันในกลุมนิสิตนักศึกษากําลังขยายวงกวาง และ
เขาไปอยูในวงลอมของการพนันอยางไมรูตัว  
 
          จากการสํารวจพบวานักศึกษามีประสบการณในการเลนการพนันกวารอยละ 66.7 และนักศึกษาสวน
ใหญมีความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการเลนการพนันจากสื่อบุคคลท่ีเปนเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อ
โทรทัศน และส่ือเว็บไซตตาง ๆ โดยเพศชายมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการเลนการพนันและเคยมีประสบการณการเลน
พนันมากกวาเพศหญิงและเพศทางเลือก ขณะท่ีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมีทัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับการเลนการ
พนันมากกวาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากสถานะทางสังคมและรายไดของนักศึกษาท่ีตางกัน อีก
ทั้งพบวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.01-2.00 จะมีความถ่ีในการเลนพนันมากกวากลุมที่เรียนดี  

 
          ท้ังนี้ ดร.บุปผา ยังเปดเผยวา ย่ิงมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการเลนการพนันจากส่ือประเภทตาง ๆ อาทิ 
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สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล และส่ือใหมมากเทาไหร นิสิตนักศึกษาก็จะย่ิงมีทัศนคติเก่ียวกับการเลนพนันใน
ทางบวกและมีความถ่ีในการเลนพนันสูงขึ้นดวย ดังนั้นการนําเสนอของสื่อจึงจําเปนตองระมัดระวังใหมากขึ้น ตองมีการ
นําเสนออยางรอบดาน สวนบทบาทของมหาวิทยาลัยควรปลูกฝงใหนิสิตนักศึกษารูเทาทันส่ือ และสรางการตระหนักรู
เก่ียวกับพิษภัยของการพนันใหมากขึ้นดวยเพื่อเปนการปองกันการเลนการพนันไมใหขยายวงกวาง
http://education.kapook.com/view71234.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
การจัดเวทีสาธารณะ การสื่อสารตานภัยพนนั  

โครงการ พัฒนาเครือขายอาจารยสื่อสารมวลชนรวมขับเคล่ือนสังคมเพื่อลดปญหา
การพนัน  

วันที่ ๖  กันยายน  ๒๕๕๖ คณะสื่อสารมวลชน  
         มีผูตอบแบบสอบถาม ๑๑๔ คน และนํามาวิเคราะหไดดังนี้ 
ตอนที่  ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  อาจารย มีจํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๗.01  บุคลากร มีจํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ 2.63และ
นักศึกษา จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 90.3 
 
เกณฑการประเมินความพึงพอใจ 
๕  หมายถึง  มากที่สุด 
๔  หมายถึง  มาก 
๓  หมายถึง  ปานกลาง 
๒  หมายถึง  นอย 
๑  หมายถึง  นอยที่สุด    
 
 
ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 
 
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ พบวา 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
 

ระดับความ 
พอใจ 

การบรรยาย/ฝกปฏิบัติการ 
1. กอนเขารวมโครงการคุณมีความเขาใจในเรื่องภัย
โฆษณาชวนเชื่อในเรื่องการเลนการพนนัมากนอยแค
ไหน 

3.79  
มาก 

2. หลังเขารวมโครงการคุณมีความเขาใจในเรื่องภัย
โฆษณาชวนเชื่อในเรื่องการเลนการพนนัระดับไหน 

4.39 มาก 

3. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายการปองกันภัยการพนัน
ในสถานศึกษา 

4.52 มากที่สุด 

4. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการคิดประเด็นทางสังคม
เพ่ือการรณรงคการตอตานภัยโฆษณาชวนเชื่อในเรื่อง

4.58 มากที่สุด 

เกณฑการระดับความ 
พิจารณาพึงพอใจ 
๔.๕๑-๕.๐๐                      มากท่ีสุด 
๓.๕๑-๔.๕๐                         มาก 
๒.๕๑-๓.๕๐                     ปานกลาง 
๑.๕๑-๒.๕๐                          นอย 
๑.๐๐-๑.๕๐                      นอยที่สุด 
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การเลนพนัน 
ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ 

5. ทักษะการปฏิบัติจริงที่นาํไปใชประโยชนในการเรียน
และการทํางานในอนาคต 

4.50 มาก 

6.การนําความรูและทักษะที่ไดรับไปใชประโยชนกับ
การดําเนินชีวติและสังคม 

4.50 มาก 

7. การเชื่อมสัมพันธของศษิยคณาจารยและหนวยงาน
อ่ืนๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

4.48 มาก 

การบริหารจัดการโครงการ 
8. ความเหมาะสมของเวลา 4.53 

 
มากที่สุด 

9. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.55 มากที่สุด 
10. ความเหมาะสมของอาหารและการบรกิาร 4.57 มากที่สุด 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.44 มาก 

จากตารางแสดงระดับความพึงพอใจของโครงการ เรื่อง “พัฒนาเครือขายอาจารยสื่อสารมวลชนรวม
ขับเคลื่อนสังคมเพ่ือลดปญหาการพนัน” คณะสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยรามคาํแหง  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด(๔.๕๑ ขึ้นไป) มี ๕ รายการ  คือได
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการปองกันภัยการพนันในสถานศึกษา , ความรูความเขาใจเก่ียวกับการคิด
ประเด็นทางสงัคมเพ่ือการรณรงคการตอตานภัยโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องการเลนพนัน , ความเหมาะสม
ของเวลา  , ความเหมาะสมของสถานที ่, ความเหมาะสมของอาหารและการบริการและมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก(3.51 ขึ้นไป) จํานวน 5 รายการ คือ ทักษะการปฏบิตัิจริงที่นําไปใชประโยชนในการ
เรียนและการทํางานในอนาคต , การนําความรูและทักษะที่ไดรบัไปใชประโยชนกับการดําเนินชวีิตและ
สังคม , การเชื่อมสัมพันธของศิษยคณาจารยและหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ , และหลังเขา
รวมโครงการมีความเขาใจในภัยพนัน 
ตอนที่ ๓  
ขอเสนอแนะสาํหรับการจัดโครงการอบรมครั้งตอไป ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

- อยากใหมีการจัดอบรมแบบน้ีขึ้นอีก 

- สถานที่จัดงานเหมาะสม  และมีผูสนใจจํานวนมากโอกาสหนาอยากใหจัดหองใหญกวาน้ี 

- อยากใหมีการจัดโครงการตอไป เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพตอสังคม 

- เน้ือหาหัวขอการอบรมนาสนใจมากแตเนนวิชาการมากเกินไป 
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ประวัติและผลงานผูประสานงานโครงการฯ 

ดร.สุระชัย ชผูกา 

ตําแหนงวิชาการ 

 อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ส่ือสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ. 2555 

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ. 2542 

 เศรษฐศาสตรบัญฑิต. (การคลัง)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ. 2534 

ประวัติการทํางาน  

 อาจารยประจําคณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2545-ปจจุบัน 

 ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพเดอะเนชั่น พ.ศ. 2535-2545 

 เจาหนาที่พัฒนาชนบท สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พ.ศ. 2534-2535 

 เจาหนาที่การตลาด บริษัทยางสยาม เครือปูนซีเมนตไทย พ.ศ. 2534-2535 

ผลงานทางวิชาการ 

รายงานวิจัย 

รายงานการศึกษาวิจัย การสื่อสารสาธารณะผานส่ือโทรทัศน กรณีศึกษา รายการรวมพลังสรางสุข
(พ.ศ.2545-2548) สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2549. 

รายงานวิจัย การสื่อสารเพ่ือการมีงานทํา: กรณีศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิชา
ส่ือสารมวลชน. คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. พ.ศ. 2549.(วิจัยรวม) 

รายงานวิจัย กระบวนการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ โครงการปรับฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
ระบบจายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2549. 
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รายงานการวิจัยประเมินผล โครงการการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการสรางเสริมสุขภาพกลุม
ผูสูงอายุ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. พ.ศ. 2549 

รายงานการวิจัยเชิงสํารวจ ความคิดเห็นและความเช่ือมั่นตอโครงการสรางเสริมสุขภาพกลุม

ผูสูงอายุ. สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี. พ.ศ. 2549 

รายงานการวิจัยประเมินผล โครงการสรางเสริมสุขภาพประเภทเปดรับทั่วไป พ.ศ. 2549. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. พ.ศ. 2549. 

รายงานวิจัย  การติดตามความเปล่ียนแปลงดานการรับรูทัศนคติ และพฤติกรรมการใชบริการ

สถานีอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 20 อําเภอ”. โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขพ.ศ. 

2550. 

 รายงานวิจัย บทบาทและสถานภาพของวิทยุชุมชนกับการมีสวนรวมของประชาชน. มหาวิทยาลัย

รามคําแหง พ.ศ. 2550. 

รายงานการวิจัย โครงการการจัดการความรูเพื่อการรณรงคปองกันภัยแผนดินไหวในอาคารสูง

ระยะที่ 1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. พ.ศ.2551 

บทความ  

การสื่อสารมติมหาชนในบ้ังไฟพญานาค. วารสารรามคําแหง ปที่ 19 ฉบับที่ 4. ตุลาคม-ธันวาคม  

พ.ศ. 2545. 

ม็อบ: มติมหาชนบนทองถนน. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร พ.ศ. 2546.  

เสนทางวิทยุชุมชนกับความเปนพื้นที่สาธารณะ. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร  

พ.ศ. 2547. 

การสื่อสารเพื่อการบริการที่เปนเลิศ. เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเสริมสรางทักษะ 

การใหบริการ. กองการเจาหนาที่ กรมการปกครอง. พ.ศ. 2548. 
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บทบาทและสถานภาพวิทยุชุมชนไทยกับการมีสวนรวมของประชาชน. เอกสารประกอบ 

การสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พ.ศ. 2549. 

ประสิทธิภาพส่ือในการผลิตคะแนนเสียงเลือกต้ัง. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พ.ศ. 2553 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการใชบริการ ณ สถานีอนามัย 

ของประชาชนในพ้ืนที่ 20 อําเภอ.  วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว. 

Vol.No. 3 July-October 2009. 

Earthquake Imagination Game. A New Fun Digital Game from Thailand for Earthquake  

Hazard Reduction.   Applications of DRR Tools: Sharing Asian Experiences.  

Janpan International Cooperation Agency(JICA) 2011. 

 ดุลยภาพของการรณรงคหาเสียงในตลาดเลือกต้ังไทย ศึกษากรณีการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 23 ธันวาคมพ.ศ. 2550.วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร. พ.ศ.2555. 

หนังสือ 

คูมือประกอบการอบรม โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจตอสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ชุมชน. สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กสทช.)

กรุงเทพ บริษทั แซทโฟรปร้ินทต้ิง จํากัด. พ.ศ. 2554. 

 สูงวัย สุขใจ สุขกาย. ประมวลขอมูล 30 โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงวัย เลม 1 ในชุดสรางเสริม 

สุขภาพผูสูงวัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ. บริษัท เอส.เอ็น.มีเดียแอนด

แพ็ค จํากัด.พ.ศ. 2550. 

หนาที่และบทบาทของผูส่ือขาว.ประมวลสาระชุดวิชาการการขาวเบ้ืองตน. Introduction to  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 37

การพัฒนาเครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน



 

 

Journalism.สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. นนทบุรี สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2547.(เขียนรวม) 

การสื่อสารกับมติมหาชน. เอกสารประกอบคําบรรยาย MCS4601 คณะส่ือสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2552. 

 ส่ือมวลชนกับสถานการณปจจุบัน. เอกสารประกอบคําบรรยาย MCS3209  

คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2553. 

 การเขียนเชิงวารสารศาสตรเบ้ืองตน. เอกสารประกอบคําบรรยายJR1201 คณะส่ือสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2554. 

ฝกอบรม 

 วิทยาการโครงการฝกอบรมส่ือมวลชนทองถิ่น4 ภูมิภาค “ส่ือดีมีสุข” สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 

พ.ศ. 2547. 

 วิทยาการโครงการฝกอบรมแกนนําวิทยุชุมชนเพื่อการสรางหลักประกันในระบบสุขภาพ 15 เวที. 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2547-2548. 

วิทยากรโครงการฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งส่ือชุมชน 4 ภูมิภาค. องคกรพัฒนาชุมชน

(พอช.) พ.ศ. 2548. 

วิทยากรอบรม การสัมมนาเพื่อเสริมสรางทักษะการใหบริการ.”การสื่อสารเพื่อการบริการที่เปน

เลิศ”  กองการเจาหนาที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

วิทยาการโครงการฝกอบรมคณาจารยส่ือสารมวลชน 10 สถาบัน สําหรับการเสริมสราง 

ความเขมแข็งวิทยชุุมชนไทย. สํานกังานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคม. แหงชาติ(กสทช.) พ.ศ.2554 
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ภาพบรรยายการเวทีสาธารณะ การส่ือสารตานภัยการพนัน 

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
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