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1. บทสรุปผูบริหาร 

จากการศึกษาปญหาการพนนัในเด็กและเยาวชนในตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด พบวา เด็กและเยาวชนในปจจุบันเปนกลุมทีม่ี
ความเสีย่งสูงในการเขาไปเกี่ยวของกับการพนันและการมีพฤติกรรมทีไ่มพึงประสงคอ่ืนๆ เชน การ
ติดยาเสพติด การสูบบุหร่ี การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และการใชความรุนแรง เปนตน  ผล
การศึกษาพบวาผูที่มีปญหาการพนันอยางรุนแรง (Pathological Gamblers) สวนใหญเร่ิมเลน
การพนันต้ังแตอายุยังนอย และเด็กและเยาวชนสามารถเขาถงึการพนนัทีถู่กกฎหมายไดในเกือบ
ทุกรูปแบบทัง้ที่มีขอหามหรือขอจํากัดตามกฎหมาย  ทั้งยังพบวาเด็กและเยาวชนท่ีมปีญหาการ
พนนัมีอัตราสูงถึง 3-8%  ซึ่งสูงกวาผูใหญที่มีปญหาการพนันถงึ 2-4 เทา แตมีอัตราการขอเขารับ
การชวยเหลือปญหาการพนนันอยกวาในผูใหญ   ทั้งยงัพบดวยวา  มีผูปกครองเพยีงรอยละ 5 ที่
พยายามที่จะหยุดบุตรหลานของตัวเองจากพฤติกรรมการพนัน ในขณะที่ผูปกครองเกือบทั้งหมด
จะปองกนับุตรหลานของตัวเองจากการเสพยาเสพติด และมากกวารอยละ 60 จะมีการกาํหนด
กฎเกณฑในเร่ืองของการด่ืมสุรา  
 
ผลการศึกษาแนวทางหรือมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน
ประเทศดังกลาว  พบวามีการใชแนวทางบริการสาธารณสขุ  (Public Health Service 

Approach) เปนแนวทางในการออกแบบมาตรการการปองกนัและแกไขปญหาการพนัน  โดยไม
มองปญหาการพนันวาเปนแคเพียงปญหาสุขภาพของตัวบุคคลและครอบครัวเทานัน้  แตมองวา
ปญหาการพนนัเปนปญหาของชุมชนโดยรวม  เชนเดียวกันกับปญหาสาธารณสุขอืน่ๆ เชน  
ปญหายาเสพติดและปญหาการติดสุรา   ซึ่งแนวทางดังกลาวใหความสําคัญกับการใหการศึกษา
และการสรางความตระหนกัรูเกี่ยวกับปญหาการพนันใหแกเด็กและเยาวชนในระยะเร่ิมตน (Early 
Intervention) เปนหลัก      
 
ผลการศึกษาการจัดสรรทุนในการปองกนัและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  พบวา  ใน
บางประเทศ บางรัฐเปนผูจดัสรรเงินงบประมาณสนับสนุนใหแกองคกรภาคเอกชนที่ใหบริการแกไข
ปญหาการพนนั  และในบางกรณีรัฐเปนผูจัดสรรเงินสนบัสนุนใหแกหนวยงานของรัฐเอง  เชน  
หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลดานสาธารณสุขเปนผูใหบริการแกไขปญหาการพนนั  สวน
ในรัฐที่มิไดจัดสรรเงินจากเงนิงบประมาณให   หนวยงานท่ีใหบริการแกไขปญหาการพนันจะไดรับ
เงินสนับสนุนจากการเก็บภาษีจากรายไดการพนัน  และการระดมเงนิทนุในทองถิน่   

 
ในประเทศทั้ง 5 ประเทศทีท่ําการศึกษา พบวาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีโครงการปองกันและแกไข
ปญหาการพนนัมากมาย  แตก็ขาดหลักฐานการประเมินผลทางวิทยาสตรที่เชื่อถือได  ทําใหไมมแีนว
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ปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน  (Standard Best Practice Guideline) ในงานที่เกี่ยวกับการปองกนัและ
แกไขปญหาการพนนั  ซึ่งไมเหมือนกับการปองกนัและแกไขปญหาเส่ียงอ่ืนๆ เชน  ปญหายาเสพติด  
การติดสุรา  และสุขภาพทางเพศ  ทีม่แีนวปฏิบัติที่อิงรูปแบบสาธารณสุข  โดยมีการประเมนิผล
สัมฤทธิ์อยางเปนวทิยาศาสตร   
 
นอกจากนี้  ในปจจุบนั เด็กและเยาวชนไดรับขาวสารการพนันจากส่ือตางๆ  ทัง้จากส่ือโทรทัศน 
หนงัสือพมิพ  นิตยสารกฬีา  ภาพยนตร   วิทย ุ  และอินเตอรเน็ตทุกวนั   มีการโฆษณาการพนนั
และกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับการพนันอยางแพรหลายในส่ือตางๆ ซึง่ไมใชเปนเพียงการชี้ชองและ
เพิ่มโอกาสการเลนพนันใหกบัเยาวชนเทานั้น   แตยงัทําใหการเลนพนนัดูเปนเร่ืองปกติในสังคม 
เชน  การออกอากาศทางสถานีโทรทัศนและสถานีวทิยุกระจายเสียงในการออกรางวัลสลากกิน
แบงรัฐบาล  การใหขอมูลแตมตอพนนักฬีาประเภทตางๆ ทั้งในหนงัสือพิมพ  นิตยสารกีฬา และ
โทรทัศน   และการโฆษณาและชักชวนใหเลนพนันบนอินเตอรเน็ต     เปนตน  นอกจากนัน้ 
ความกาวหนาในเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในปจจุบนั  ยังทําใหการเลน
พนนัในอินเตอรเน็ตเปนที่นยิมมากข้ึนในเด็กและเยาวชนอีกดวย   
 
จากผลการศึกษายงัพบดวยวา ประเทศเหลานี้มีการพฒันาใหโรงเรียนมีบทบาทเปนสถานที่ในการ
สรางความตระหนักรูเกีย่วกบัปญหาการพนัน ดวยการบรรจุปญหาการพนันเปนหลักสูตรการเรียน
การสอนในโรงเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โดยมีการบูรณาการเขากับหลักสูตร
การศึกษาที่มอียู  โดยเฉพาะอยางยิง่ในวชิาคณิตศาสตร  สังคมศึกษา  สุขศึกษา และเศรษฐศาสตร  
                                                                                                                                                            
ดังนัน้  จากปญหาการติดการพนันในเด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวโนมของการเขาสูการพนัน
ของเด็กและเยาวชนในหลายประเทศท่ัวโลกที่เพิ่มสูงข้ึนอยางนาเปนหวง  การปองกันและแกไข
ปญหาการพนนัในเด็กและเยาวชนจึงควรเปนหวัใจของการกํากับดูแลกิจการการพนัน  ตลอดจน
มีความสาํคัญในการกาํหนดนโยบายที่เกีย่วกับการพนันของประเทศ โดยผูวจิัยไดเสนอแนะ
แนวทางหรือมาตรการ และการจัดสรรทุนเพื่อปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน  โดยเร่ิมจาก
การสํารวจสภาพการณปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยอยางทัว่ถึงในทุกมติิ                                  
เพื่อใหเกิดความเขาใจสภาพปญหาอยางถองแท  และสามารถนําขอมูลดังกลาวมาเปนฐาน
สําคัญในการกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการปองกันและแกปญหาทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิน่    พรอมทัง้รณรงคใหสังคมตระหนกัรูถึงปญหาการพนนัผานส่ือและกิจกรรมตางๆ 
ขณะเดียวกนัตองสรางพื้นทีสี่ขาวเพื่อเปนทางออกใหเด็กและเยาวชนไดมีกิจกรรมทีห่างไกลจาก
การพนันดวย   
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นอกจากนี ้ รัฐยังควรแสดงจุดยืนทีช่ัดเจนใหเหน็ถึงการตระหนกัถึงความสําคัญของปญหาการ
พนนัในเด็กและเยาวชน ดวยการประกาศเปนวาระแหงชาติ  และกําหนดใหปญหาการพนันเปน
ปญหาสาธารณสุข (Public Health Issue) ของประเทศที่ตองไดรับการแกไขอยางจริงจังเสียกอน   
โดยประกาศใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพัฒนาแผนระดับชาติในการตอสูกับปญหาการพนัน   
แผนดังกลาวตองเปนแผนบูรณาการเพื่อลดอันตรายจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด  แผนงานนี้
ควรประกอบดวยการบูรณาการมาตรการลดอันตรายจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด  การสงเสริม
สุขภาพ  การใหการศึกษา  การปองกนั  การใหความชวยเหลือต้ังแตระยะแรก  และการใหบริการ
สาธารณสุขแกผูมีปญหาการพนันอยางเปนระบบ 
 
อยางไรก็ตาม   การที่ประเทศไทยมีสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนหนวยงานหลักในการออกสลาก 
เพื่อจัดหารายไดสงเปนรายไดแผนดิน  จึงควรมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการแกไขปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชนเปนการเฉพาะ  โดยนํารายไดสวนหนึ่งจากการดําเนินการมาใชในการรณรงคสรางความ
ตระหนักรูใหแกสาธารณชนเพ่ือใหเห็นถงึอันตรายของการพนัน  การเยียวยารักษา  รวมถงึสรางองค
ความรูใหมๆ ผานงานวิจยัทีเ่ปนวทิยาศาสตร  โดยถอดบทเรียนจากการรณรงคเร่ืองการเลิกเหลาและ
เลิกบุหร่ีที่ถือวาประสบความสําเร็จอยางสูงในการสรางความตระหนักรูใหแกสาธารณชน  และภาครัฐ
ควรแสดงความรับผิดชอบตอปญหาที่เกิดจากการพนันอ่ืนๆ ที่ผิดกฎหมายและสงผลกระทบตอเด็ก
และเยาวชน เชน การพนนักฬีา การพนนัออนไลน และบอนการพนนั เปนตน  โดยการจัดสรรเงินจาก
งบประมาณแผนดินเปนการเฉพาะใหหนวยงานภาครัฐหรือองคเอกชนที่ไมหวังผลกําไร เพื่อดําเนิน
โครงการปองกัน  บําบัดเยยีวยา ใหบริการแกปญหา  และสรางความตระหนกัรูใหแกครอบครัว ชุมชน 
และสังคมโดยรวมไปในเวลาเดียวกนัดวย 

 
 
ดังนัน้  การกํากับดูแลการโฆษณาการพนนัและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพนันไมใหมีเปาหมาย
หลักไปทีก่ลุมเด็กและเยาวชน  การกํากบัดูแลการเขาถึงการเลนพนนับนอินเตอรเน็ต  รวมถงึ
ปรับเปล่ียนทศันคติของสังคมตอปญหาการพนัน  และความสนใจตอปญหาการพนนัในเด็กและ
เยาวชนจงึเปนเร่ืองสําคัญ   กระทรวงศึกษาธิการของไทยจึงควรจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหความรูที่ถูกตองเกีย่วกับการพนันและปญหาการพนัน เปนหลักสูตรในโรงเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลายเปนตนไป  ซึ่งเปาหมายของหลักสูตรตองทําใหนกัเรียนมีความรู ความ
เขาใจเร่ืองการพนนัอยางเปนจริงและมีเหตุผลมากข้ึน  เนนใหเหน็ถงึอันตรายที่มากับการพนัน  
สรางทกัษะในการตัดสินใจเชิงบวก และรับรูถึงบริการความชวยเหลือตางๆ  ที่มีอยูเพื่อใหบริการ
แกผูมีปญหาการพนัน  
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ทั้งยังตองไมลืมวามาตรการการปองกนัและแกไขปญหาการพนันใดๆ  จะประสบความสําเร็จมิได  
หากไมสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติของสังคมที่มีตอปญหาการพนันและการพนันในเด็กและ
เยาวชน  โดยการใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง  และเผยแพรขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงอันตรายท่ี
เกิดจากการพนันในเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน เพื่อเปนการปองกันต้ังแตระยะแรก 
ขณะเดียวกนัควรมีการสรางทัศนคติของคนในชุมชนใหเล็งเหน็ถงึอันตรายจากการพนนัในกลุม
เด็กและเยาวชน  นอกจากนี ้  รัฐยงัควรสรางความตระหนกัรูเร่ืองปญหาการพนันใหแกกลุม
วิชาชพีครู  ผูทํางานทางดานสังคม  และแพทย เพื่อใหความชวยเหลือแกภาครัฐในการคัดกรอง
และสงตอผูมปีญหาการพนนัเขารับการรักษาตอไป  และท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาส่ิงใด  คือ 
ตองมีการออกกฎระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ใหการเลนพนนัเปนไปอยางมีความรับผิดชอบ  เปน
ธรรมตอผูเลน  และลดผลกระทบจากปญหาการพนันใหเหลือนอยทีสุ่ด  
 
 

2. ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 
 
จากการติดตามผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการพนันในภาพรวม ทัง้ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา  ยุโรป 

เอเชีย และออสเตรเลีย พบวาเด็กและเยาวชนในปจจุบันเปนกลุมทีม่ีความเสีย่งสูงในการเขาไปของ

แวะกับการพนันและการมพีฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอ่ืนๆ เชน การติดยาเสพติด การสูบบุหร่ี การมี

เพศสัมพนัธในวัยเรียน และการใชความรุนแรง เปนตน    Volberg [5] ไดทําการศึกษาปญหาการ

พนนัในเด็กและเยาวชน พบวา เยาวชนที่ติดการพนนัเร่ิมเลนการพนนัต้ังแตอายุยังนอย  ผล

การศึกษาในประเทศออสเตรเลียของ Australian Productivity Commission [6] พบวา ผูทีม่ีปญหา

การพนันอยางรุนแรง (Pathological Gamblers) เร่ิมเลนการพนนัต้ังแตมีอายุเพียง 9 ป  เยาวชน

สามารถเขาถงึการพนนัที่ถกูกฎหมายไดในเกือบทุกรูปแบบทั้งที่มีขอหามหรือขอจํากดัตามกฎหมาย 

[7,8,9] และเยาวชนที่มีปญหาการพนันมอัีตราสูงถึง 3-8% ซึ่งสูงกวาผูใหญที่มีปญหาการพนันถงึ 2-

4 เทา [6,10,11,12]  

ในป 2008 คณะกรรมการการพนัน (Gambling Commission) ของสหราชอาณาจักร  ได
ทําการศึกษา (Review) ผลงานการศึกษาที่เกีย่วกับการพนนัในเด็กและเยาวชน  [2] พบหลักฐานที่ชี้
ชัดวาเด็กและเยาวชนเพศชายมีอัตราการเลนพนนัมากกวาเด็กและเยาวชนเพศหญิง (เชน 
Delfabbro, Lahn & Grabosky, 2005; Desai, Maciejewski, Pantalon & Potenza, 2005; MORI 
Social Research Institute, 2006; National Research Council, 1999)  โดยเด็กผูชายยงัเลนพนัน
มากประเภทกวาเด็กผูหญิง [Delfabbro, Lahn & Grabosky, 2005; Jacobs 2000]   นอกจากนี ้ยัง
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มีผลการศึกษาทีพ่บวาเด็กผูชายและเด็กผูหญิงนิยมเลนการพนันตางประเภทกนั  [Delfabbro & 
Thrupp, 2003; Delfabbro, Lahn & Grabosky, 2005] โดยเด็กผูชายนิยมเลนไพเปนหลัก ในขณะที่
เด็กผูหญิงนิยมเลน บงิโก และสลากขูด เปนสวนใหญ  [Delfabbro and Thrupp 2003]  นอกจากนี ้
ผลการศึกษาในหลายประเทศยังพบอกีวาเด็กผูชายมกีารเลนไพ การแขงพนัน (Racing) พนนัผลการ
แขงกีฬา และสลากขูดบอยคร้ังกวาเด็กผูหญิง ในขณะที่ไมมีความแตกตางกนัในการซ้ือสลากล็อ
ตเตอร่ี  เลนเคร่ืองเลนเกมอิเล็คทรอนิคส  หรือเลนพนนัทางอินเตอรเน็ต  
 
เมื่อคํานงึถงึปญหาผูติดการพนัน  ผลการศึกษาพบวาเพศเปนตัวแปรสําคัญ โดยเด็กผูชายมีอัตรา

การติดพนนัมากอยางนอยที่สุดเปน 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

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

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

Derevensky, 2004]   

โดยทัว่ไปแลว  เด็กและเยาวชนชายมีแนวโนมในการเส่ียง (Prone to Risk-taking in genera) 

มากกวาเด็กและเยาวชนหญิง  และผูใหญในวัยเร่ิมตนเพศชาย   (Young Males) มีการแสดงออกถึง

ทัศนคติเชิงบวกตอการเส่ียงในการเลนพนนัมากกวาผูใหญในวัยเร่ิมตนเพศหญิง [Delfabbro, Lahn 

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

นอกจากนี ้  ยังมีผลการศึกษาที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปญหาการพนนัในเยาวชนและความ

เส่ียงที่เพิม่ข้ึนในการเกิดพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคอ่ืนๆ  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 ที่ทาํการศึกษาเด็กและเยาวชนใน

ออสเตรเลียอายุระหวาง 11-19 ป พบวาเด็กและเยาวชนทีเ่ขาขายเปนผูติดการพนันมีแนวโนมที่เสพ

ยาเสพติดชนดิรุนแรง (Hard Drugs) เชน เฮโรอีน หรือโคเคน มากเปน 10-20 เทา และมากกวารอย

ละ 75 ของเด็กและเยาวชนที่ติดการพนนัด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยางนอยหนึ่งคร้ังตอสัปดาห เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัผูไมมีปญหาการพนัน ซึ่งมเีพียงรอยละ 50 [Delfabbro, Lahn & Grabosky, 2005]  
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นอกจากพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคดังกลาวแลว  ยงัมีพฤติกรรมทีไ่มพึงประสงคอ่ืนๆ ทีเ่ด็กและ

เยาวชนที่ติดการพนันแสดงออกที่ปรากฏอยูโดยทัว่ไปมากกวาผูไมมีปญหาการพนัน เชน การละทิ้ง

งาน (Truancy) การลักขโมย  การทําลายทรัพยสิน  ความประพฤติที่ไมเหมาะสม  และการทาํราย

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

 

อิทธิพลของสื่อตอปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  

อิทธิพลของสือ่ตอปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  เปนปญหาท่ีจาํเปนตองไดรับความสนใจอยาง

เรงดวน  เด็กและเยาวชนไดรับขาวสารการพนนัจากส่ือตางๆ ทัง้จากส่ือโทรทัศน  ภาพยนตร  วิทย ุ 

และอินเตอรเน็ตทุกวนั   การโฆษณาการเลนพนันและกิจกรรมที่เกีย่วของกับการพนนัอยาง

แพรหลายในแผนปายโฆษณา (Billboards) ตามสถานีขนสงผูโดยสาร  โทรทัศน  วิทยุ  และการ

สนับสนนุการแขงขันกีฬาและกิจกรรมประเภทตางๆ โดยผูประกอบการในอุตสาหกรรมการพนนั  ถือ

เปนเร่ืองที่นาเปนหวง  เนื่องจากไมใชเพียงแคเปนการเพิ่มโอกาสการเลนพนนั (Availability of 

Gambling) ใหกับเยาวชนในชุมชนโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับโอกาสการเลนพนันในทองถิน่หรือการ

เขาถึงโดยทางอินเตอรเน็ตเทานัน้  แตยงัทําใหการเลนพนนัดูเปนเร่ืองปกติในสังคมไปดวย [Shead 

et al., 2010]  

 

ตัวอยางการรณรงคโฆษณาการเลนพนันในโทรทัศนของประเทศออสเตรเลียมีการพุงเปาไปที่เด็กและ

เยาวชนชายโดยเฉพาะ  มีการเนนใหเห็นถึงแรงปรารถนาในการชนะรางวัล  (Desirability of 

Winning) โดยแสดงใหผูชมโทรทัศนเหน็วามีผูชายคนหนึง่กําลังมีความสุขกับถุงเงินรางวัลทีท่ําใหดู

เหมือนกับผูหญิง  นอกจากนั้นการโฆษณายังทาํใหผูชมเห็นวาการเลนพนนัระหวางเพื่อนเปน

ธรรมชาติของสังคม (Social Nature of Betting among Friends)  

 

ส่ือภาพยนตรเปนส่ืออีกประเภทหนึ่งที่เด็กและเยาวชนสามารถเขาถงึและไดรับรูขาวสารการพนนัได 

ภาพยนตรหลายตอหลายเร่ืองสรางภาพใหเหน็วาการพนันเปนส่ิงหรูหรา (Glamorised gambling) 

โดยเฉพาะอยางยิง่ภาพโตะพนนัในคาสิโนที่ฮโีรสามารถชนะการพนันไดตลอดเวลา  ภาพใน
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ภาพยนตรที่แสดงถึงความหรูหราบนโตะพนันมมีาต้ังแตสมัยภาพยนตรเจมสบอนดในยุคตนๆ และ

ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบนั  การแสดงภาพดารานักแสดงทีเ่ปนทีน่ิยมหรือเปนบุคคลตัวอยางของ

เยาวชนสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุราถกูต้ังคําถามถงึจริยธรรมส่ืออยางตอเนื่อง  แตมิไดรับความสนใจมาก

เชนนี้ในกรณีการแสดงภาพความหรูหราของการพนนัในภาพยนตร    

 

การเติบโตอยางรวดเร็วของอินเตอรเน็ตและการพนนัผานอินเตอรเนต็ของเด็กและเยาวชนเปนเร่ืองที่

นาเปนหวงอยางมาก  เนื่องจากเด็กและเยาวชนเปนกลุมแรกๆ ที่เขาถึงและใชเทคโนโลยีใหมๆ ดังนัน้

อาจทาํใหมีความเสี่ยงมากกวากลุมอ่ืนๆ ในการเขาเลนพนนัผานเทคโนโลยีใหมนี้ เชน ผาน

อินเตอรเน็ตและแอพพลิเคชั่นโทรศัพทมอืถือตางๆ  นอกจากนัน้ เกมในอินเตอรเน็ต  ก็ไดรับการ

ออกแบบใหดึงดูดใจเยาวชนดวยสีสันหลากสีทีห่ลากหลายและคมชัด  เสียงดนตรีและเสียง

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

เด็กอายุเพียง 13 ป ไดรับอนุญาตใหเขาเลนโปกเกอรบนเฟซบุคดวยเงนิจริง ผลการสืบสวนโดยการ

ล็อกอินเขาเฟซบุคและแสดงตนเปนผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป  พบวาเด็กที่มีเฟซบุคโปรไฟลที่ลงทะเบยีน

วามีอายุตํ่ากวา 18 ป  ไดรับอนุญาตใหเขาเลนการพนันดวยเงินจริง [3]  

 

ผลการศึกษาชิ้นหนึง่ที่ศึกษาการเลนล็อตเตอร่ีออนไลน (National Lottery On-line) ของเด็กอายุ

ระหวาง 12-15 ป  พบวารอยละ 8 ของกลุมตัวอยางเลนล็อตเตอร่ีออนไลนบนอินเตอรเน็ต  เด็กชาย

เลนมากกวาเด็กหญิง [Griffiths & Wood, 2007] หนึง่ในสามของผูเลนออนไลนเลนเกมพนันแบบไม

ใชเงินจริง  รอยละ 18 ลงทะเบียนเลนพนันดวยเงนิจริงโดยตัวเอง หรือสามารถเขาถงึบัญชี 

(Account) ของผูปกครองโดยความยินยอมรอยละ 10  หรือไมไดรับความยนิยอมรอยละ 7  การเขา

เลนการพนันออนไลนบนอินเตอรเน็ตแบบไมใชเงนิจริงของเยาวชนเปนสิ่งทีน่าหวง  เนื่องจากไมมี

กฎหมายจํากดัการเขาถงึการเลนพนนัประเภทนี้  ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการแนะนาํการพนนัและสราง

ความต่ืนเตนใหแกเด็กและเยาวชนโดยไมตองเสียเงนิจริง [King, Delfabbro & Griffiths, 2010]  

 

งานวิจยัโดย Derevensky, Gupta, Messerlian, & Gillespie, 2004 ยืนยนัวาการโฆษณาการพนันมี
อิทธิพลสูงตอเยาวชน  และเยาวชนมคีวามสามารถสูงในการจดจําขอความการโฆษณา  ผล
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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
พนนัทางโทรทศัน   ขอความหลักที่เยาวชนรับรูจากการชมโฆษณาคือ  
 

 เปนเร่ืองงายทีจ่ะชนะรางวัล (Winning is easy)  

 โอกาสชนะรางวัลมีสูง (the chance of winning is high)  

 การพนันเปนวธิีที่งายในการเปนเศรษฐี   (Gambling is an easy way to become wealthy)  
 

แมวาเด็กและเยาวชนสวนใหญจะไมเชื่อในขอความเหลานัน้และทราบถึงความเส่ียงที่มากับการพนนั 
แตขอความเหลานัน้กท็ําใหเด็กและเยาวชนจํานวนมากหันมาสนใจการพนัน  ขอความการโฆษณา
เหลานั้นอาจไมไดทําใหผูไมไดเลนการพนนัเปลี่ยนใจมาเลนพนนั แตเปนการตอกย้ํานิสัยการพนัน 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในเด็กและเยาวชนที่มปีญหาการพนนัอยูแลว  โดยผลการศึกษาในประเทศ
นิวซีแลนดชี้วาผูที่มีอายุยิง่นอยเทาไรก็มแีนวโนมที่จะจดจําขอความการโฆษณาการพนันไดดีกวาผูที่
มีอายุมากกวาเทานัน้  (อายุตํ่ากวา 25 ป จดจําขอความโฆษณาการพนนัไดรอยละ 93  อายุสูงกวา 
65 ป จดจําไดรอยละ 76)  นอกจากนัน้ ยงัมีผลรายงานของ US National Gambling Impact Study 
Commission ที่รายงานวาการโฆษณาล็อตเตอร่ีในสหรัฐอเมริกามีเปาหมายไปที่กลุมเยาวชนเปน
สําคัญ   
 
แมวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมการพนนัจะยนืยนัวาการโฆษณาการพนันไมไดมเีปาหมายไปที่
กลุมเด็กและเยาวชนเปนหลักก็ตาม  แตผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมคกิล ประเทศแคนาดา ที่
เปนผูนาํในการศึกษาปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับมากที่สุดใน
โลกแหงหนึ่ง  พบวามีการโฆษณาการพนันจาํนวนมากที่มีความเยายวนอยางสูง (Strong Appeal) 
ตอเด็กและเยาวชน  ชิ้นงานโฆษณาสวนใหญเหลานี้อาจมิไดมีเปาหมายหลักไปทีก่ลุมเด็ก เยาวชน
และผูใหญในวัยเร่ิมตน  แตก็มีความเยายวนอยางมาก (Tremendous Appeal) ตอเด็ก เยาวชน และ
ผูใหญในวยัเร่ิมตน  แมวาในบางกรณีมีความพยายามอยางชัดเจนในการใชผูใหญที่มีอายุมากขึ้นใน
การแสดง  และใชสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมกับผูใหญ  (Adult References) เชน
สถานทีท่ํางานในการโฆษณา แตก็มีบทโฆษณาที่เกี่ยวเนื่องกับผูชมทีเ่ปนเด็กและเยาวชนอยาง
ชัดเจน (Strong Resonance with Youth Viewers) เชน มุกตลก  และการใชตัวแสดงก่ึงเยาวชน (the 
use of quasi-adolescent characters) และการอางอิงวัฒนธรรมของเยาวชน (Cultural 
References) 
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ที่ผานมามีโครงการปองกนัและแกไขปญหาการพนนัมากมาย แตก็ขาดหลักฐานการประเมินผลทาง
วิทยาสตรที่เชือ่ถือได  ทาํใหไมมีคูมือปฏิบัติตามมาตรฐาน  (Standard Best Practice Guideline) 
ในงานที่เกีย่วกับการปองกนัและแกไขปญหาการพนัน  ซึง่ไมเหมือนกับการปองกนัและแกไขปญหา
เส่ียงอ่ืนๆ เชน ปญหายาเสพติด การติดสุรา และสุขภาพทางเพศ ที่มีแนวปฏิบัติ (Best Practice) ที่
อิงรูปแบบสาธารณสุข (Public Health Model) ที่ไดรับการประเมินผลประสิทธิผลอยางเปน
วิทยาศาสตร   
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3. ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศไทย  

ในประเทศไทย สถานการณการพนนัในปจจุบนัไดขยายออกไปในวงกวางและมีการพัฒนารูปแบบและ
ชนิดของการเลนการพนนัออกไปอยางหลากหลาย จงึทําใหประชาชนทกุเพศ ทกุวัยเขาถงึการพนนัได
อยางงายดาย โดยเฉพาะในกลุมนิสิตนกัศึกษาที่ปจจุบนัพบวามีสถิติการเลนพนัน และมีทัศนคติในเชิง
บวกตอการเลนการพนนัมากข้ึนเร่ือยๆ ดังนัน้ เครือขายคณาจารยส่ือสารมวลชนรวมขับเคลื่อนสังคมเพื่อ

ลดปญหาการพนนั รวมกบัมูลนิธิสดศรี‐สฤษด์ิวงศ จึงเล็งเหน็ถึงปญหาและรวมกันจัดเวทรีณรงคการ
ส่ือสารตานภัยพนันในสถาบันอุดมศึกษาข้ึน [92] 

รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลาววา การเลนการพนนัมีสาเหตุ

จูงใจเกิดจาก 3 ปจจัยหลัก คือ 1.เลนเพือ่ความบนัเทงิ ตองการเส่ียงโชค ซึ่งอาจไมสงผลกระทบและไม

เกิดปญหามากนัก 2.เลนการพนันเพื่อเปนชองทางในการขยับฐานะอยางรวดเร็ว เลนเพื่อหวงัรวย ซึง่
กลุมนีถ้ือวามอีาการนาเปนหวงที่สุด เพราะวาอาจนําไปสูอาชญากรรม หรือกลายเปนเหยื่อของ

อาชญากรรม ซึ่งที่ผานมาก็เคยมีนักศึกษาทีเ่ลนพนนัจนตองกูหนี้นอกระบบ และ 3.กลุมที่ติดการพนัน 
เลนแลวเลิกไมได แตไมไดเปนผลมาจากฐานะแตมีปญหาทางสภาพจิตใจ อยางไรก็ตาม สําหรับการเลน
การพนันในกลุมนักศึกษาถอืวามีความเส่ียงมากเนื่องดวยนกัศึกษาเปนกลุมคนที่เช่ือคนงาย ขาด
วิจารณญาณ และท่ีสําคญัยังเชื่อในโชคชะตามากข้ึน ทาํใหเราตองเรงตระหนักและรวมกนัแกปญหา
ดังกลาวเพื่อหยุดและยับยัง้ทัศนคติในเชิงบวกของการเลนการพนนัในกลุมนักศึกษา 

ขณะที่ ดร.บปุผา ลาภะวฒันาพนัธ อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ได
ทําการศึกษาวจิัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเลนการ
พนนัของนิสิตนักศึกษาในสภาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศ” ที่ตอกย้ําวาการพนันในกลุมนิสิตนกัศึกษา
กําลังขยายวงกวาง อีกทั้งนิสิตนักศึกษาไดเขาไปอยูในวงลอมของการพนันอยางไมรูตัว ทั้งนี้ จากการ

สํารวจพบวานกัศึกษามีประสบการณในการเลนการพนนักวารอยละ 66.7  และนักศึกษาสวนใหญมี
ความถี่ในการเปดรับขาวสารเก่ียวกบัการเลนการพนนัจากส่ือบุคคลทีเ่ปนเพื่อนมากที่สุด  โดยมคีาเฉลี่ย 

3.66 คร้ังตอเดือน รองลงมาคือ ส่ือโทรทัศน มีคาเฉลีย่ 3.27 คร้ังตอเดือน และสื่อเว็บไซต มคีาเฉลี่ย 

2.93  คร้ังตอเดือน ขณะที่การเปดรับจากสื่อหนงัสือพิมพ และส่ือเฟสบุคมีความใกลเคียงกนั คือมี

คาเฉลี่ย 2.78  คร้ังตอเดือน และ 2.75  คร้ังตอเดือน ตามลําดับ โดยเพศชายมีทัศนคติในเชิงบวก
เกี่ยวกับการเลนการพนนัมากกวาเพศหญิงและเพศทางเลือก คือเพศชายเคยมีประสบการณการเลนการ

พนนัถงึรอยละ 76.5  รองลงมาเปนเพศทางเลือกรอยละ 67.6  และเพศหญิงรอยละ 58.2 

ขณะเดียวกนันักศึกษาในมหาวิทยาลัยอกชนมทีัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับการเลนการพนันมากกวา
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากสถานะทางสังคมและรายไดของนกัศึกษาที่
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ตางกนั นอกจากนี ้นกัศึกษาที่มเีกรดเฉล่ียสะสม 1.01‐2.00 จะมีความถี่ในการเลนพนันมากกวากลุม
ที่เรียนดี  

นอกจากนี ้ผลการวิจยัยังไดขอคนพบวา นิสิตนักศึกษาสวนใหญมีประสบการณการเลนพนันมากอน โดย

รอยละ 28.4 เร่ิมเลนการพนนัคร้ังแรกต้ังแตมัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมาคือรอยละ 28.1 เร่ิมเลน

การพนันคร้ังแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเร่ิมเลนการพนนัในระดับประถมศึกษารอยละ 24.3 
นอกจากนี ้ นกัศึกษาที่มีประวัติการเร่ิมเลนการพนนัคร้ังแรกตอน ปวช.จะมีความถีใ่นการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการเลนพนันมากกวานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติการเร่ิมเลนการพนันคร้ังแรกตอน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส.และมหาวทิยาลัย ซึ่งการเลนการพนัน
คร้ังแรกจะมีอิทธิพลตอความถ่ีในการเปดรับขาวสารและทัศนคติเกีย่วกับการเลนการพนัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปดรับขาวสารผานส่ือมวลชนอยางส่ือโทรทัศนกับหนังสือพิมพ 

สําหรับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเลนการพนนัจากส่ือประเภทตางๆ อาทิ ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ 
ส่ือบุคคล และส่ือใหม ที่ยิง่มีมากเทาไหร นิสิตนักศึกษาก็จะยิ่งมทีัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันในทางบวก
และมีความถี่ในการเลนพนนัสูงข้ึนดวย ดังนัน้ การนําเสนอของส่ือจึงจําเปนตองระมัดระวังใหมากข้ึน 
ตองมีการนําเสนออยางรอบดาน สวนบทบาทของมหาวิทยาลัยควรปลูกฝงใหนิสิตนักศึกษารูเทาทนัส่ือ 
และสรางการตระหนักรูเกี่ยวกับพษิภัยของการพนนัใหมากข้ึนดวย อาท ิ การเปดเสียงตามสายใน
มหาวิทยาลัย การสงขอมูลและคําเตือนเกี่ยวกับการพนันผานระบบฐานขอมูลของนกัศึกษา เพือ่เปนการ
ปองกนัการเลนการพนนัไมใหขยายวงกวาง 

นอกจากนี ้ ในป 2556 ยังมกีารวิจยัของผศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล [93] ที่พบวาการพนันมีผล
เปล่ียนแปลงสมองไดอยางชัดเจน ทั้งในระดับโครงสรางและระดับการทํางาน ซึ่งจะรุนแรงมากข้ึนเม่ือเร่ิม
เลนพนนัต้ังแตวัยเด็กและวยัรุน ซึ่งสามารถสงผลใหขาดทักษะชีวิต ความฉลาดทางสังคม รวมทัง้เพิ่ม
ความเสีย่งในการเกิดพฤติกรรมตอตาน การใชสารเสพติด ลักขโมย และเกิดโรคจิตเวชไดบอยและรุนแรง
กวาผูที่ไมเลนพนนั หรือเร่ิมเลนพนนัตอนเปนผูใหญแลว  ในการจะเปล่ียนแปลงสังคมไปในทางที่ดีข้ึน
และการพัฒนาความสุขของคนไทยนั้น  ตองเร่ิมจากการทําความเขาใจที่มา ความคิด พฤติกรรม และการ
เปล่ียนแปลงทางสมองที่เกีย่วของกับปญหาที่ตองรวมกนัแกไข ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคมใน
วงกวาง  จึงมีขอเสนอจากการวิจยัวา ทามกลางส่ิงลอใจตางๆ ทีห่ลากหลายเชนนี้ ส่ิงที่จะเปนเกราะ
ปองกนัตัวเองและสังคมใหพนจากวงจรทีก่อใหเกิดความทุกข  คือ การสรางเสริมทักษะชีวิต รวมทัง้ทํา
หนาที่รับผิดชอบตอตนเอง และปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเขาใจ เคารพ ใหอภัย แตไมละเลยปลอยผานจน
ทําใหผูที่ผิดพลาด ทําผิดซ้าํ แลวกลับมาเปนภัยตอสังคม ในทางตรงกันขาม ควรยึดหลักการเร่ืองการ
เรียนรู และการพัฒนาทกัษะชีวิต เพื่อใหโอกาสคนในสังคมไดพัฒนา คอย ๆ ปรับปรุงตนเอง จนไปถึงจุด
ที่สมาชิกของสังคมสามารถอยูรวมกนัไดอยางมีความสุข 
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จากองคความรูเร่ืองสมอง จิตเวชศาสตร และจิตวิทยาเหลานี ้  สมาชิกของสังคม ทั้งในฐานะพอแม 
ผูปกครอง ครู หรือผูกําหนดนโยบายตาง ๆ สามารถนําไปประยุกต เพื่อใหการดูแลเด็กและวัยรุนของ
สังคมเรา ใหสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและวยัรุน และเติบโตเปนพลเมืองคุณภาพ เปนอนาคต
ของประเทศตอไป 

 
จะเหน็ไดวา  ผลสํารวจจากหลายสํานกัชี้ตรงกนัวา เวลานี้มีเด็กและเยาวชนตกเปนทาสของการพนัน
จํานวนเรือนลาน โดยเฉพาะอยางยิง่มีขอมูลที่นาตกใจวา จากจํานวนเด็กระดับประถมศึกษาทั้งประเทศ 
5 ลานคน มเีด็กประถมฯจํานวนถึงกวา 3 แสนคนที่ติดการพนัน  สวนเด็กมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษาที่ปจจุบันมีอยู 7 ลานคน ติดการพนันประมาณ 1.1 ลานคน  ซึง่สวนใหญเปนการเลนการพนัน
ฟุตบอล  ตัวเลขเหลานี้นับวาเปนตัวเลขที่นากลัวสําหรับสังคมไทย  เพราะเปนทีท่ราบกนัอยูแลววาการ
พนนัจะนํามาซึ่งปญหาสังคมหลายดาน ทัง้ปญหาการลักเล็กขโมยนอย การขายตัวเพื่อใหไดมาซึ่งเงนิ
ทองเพื่อนาํไปเลนการพนัน และท่ีสําคัญอยางยิง่คือเมื่อเยาวชนของชาติจํานวนมากกลายเปนนกัพนัน  
อนาคตของชาติจะเปนอยางไร                                                                                                                                   

 
คุณสรรพสิทธ์ิ คุมประพนัธ กรรมการสิทธเิด็กแหงสหประชาชาติและผูอํานวยการมูลนิธิศูนยพทิักษสิทธิ
เด็ก วิเคราะหถึงปญหาเด็กและเยาวชนกบัการพนันไว  ดังนี ้
 
“การเลนการพนันของสังคมไทยไดกระจายตัวอยูทุกจุด ทุกมุมของสังคมไทย แมแตในครอบครัวเองก็มี
การเลนการพนันกันเองระหวางพอแม พีน่อง ญาติๆ ถาเด็กตกอยูในสภาวะแวดลอมแบบนี้กจ็ะซมึซับ 
เพราะวามีตนแบบในการดําเนินชีวิตที่ผิด  ผูใหญที่เชียรบอล พนันบอล ก็มกัจะปฏิบัติตัวอยางไมมี
ระเบียบวนิัยในชีวิต เชน นอนดึก ต่ืนสาย โดดงาน เพื่อเลนการพนันหรือดูฟุตบอล จนกลายเปนนิสัย
ประจําชาติ สังคมไทยก็รับโดยกลายๆ อยางไมเปนทางการวาถามีบอลนัดสําคัญในคืนไหน รุงเชาทกุคน
ก็ไปทํางานสายโดยทัว่กนัหมด ตอนเชามีรถจํานวนนอยจนถนนโลง เวลาที่ผูคนเดินทางออกจากบาน
เปล่ียนไป แสดงวาการดูฟตุบอลและการเลนพนันฟุตบอลมีอิทธพิลสูงมาก เพราะฉะนัน้อิทธิพลขนาดนี ้
แนนอนวาไมมีทางเลี่ยงที่จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะความคล่ังไคลเร่ืองการพนนั
กระจายไปทั่วทุกหัวระแหง ทุกซอกซอย ทกุหมูบาน  
 
ในบางประเทศเขาอนุญาตใหเลนการพนันที่ถูกกฎหมาย แตจุดสําคัญคือ ตองเลนในที่มิดชิด ไมใหปะปน
อยูกับเด็ก แตของไทยนีเ่ลนอยูในครอบครัว โทรศัพทแทงบอลก็ได แทงหวยก็ได เปนเร่ืองงายดายมาก 
ขณะที่แทงบอลเด็กก็นัง่อยูดวย หรือไมก็นัง่เลนพนนัในบานเลย ขณะทีใ่นตางประเทศนักพนนัก็ไปสุมหัว
กันอยูที่ใดทีห่นึ่งเปนการเฉพาะ ไมไดกระจายอยูตามบานแบบคนไทย นี่คือลักษณะโครงสรางทางสังคม
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ที่แตกตางกัน"  [90] 
  

ผลกระทบจากการพนนัไมใชเพียงแคการหมดตัว ขายบาน ขายที่ดินเทานั้น แตผลการศึกษางานวิจัยซึง่
เปนการทบทวนเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับผลกระทบระยะยาวจากพนัน  พบขอมูลที่ยนืยนัวาการพนัน
ไมใชแคเกมสนุก แตเปนเกมที่สามารถทําลายสมองของเด็กไดอยางถาวร  สมองของวัยรุนจะถูก
ปรับเปล่ียนโครงสรางผานประสบการณ  และกิจกรรมทีส่นใจทาํบอยๆ  และหากกจิกรรมนั้นเปนการพนัน 
ซึ่งมีลักษณะเกมที่ลงทนุลงแรงนอย  แตไดเงินกลับมาเร็ว ไมตองใชความพยายามเพ่ือหาเงนิ  ไมตอง
อดทนรอความสําเร็จ  อาจสงผลใหสมองเกิดการฟอรมโครงสรางเพื่อใชงานในลักษณะนี้ข้ึนมา  และ
สงผลตอระบบคิดและพฤติกรรมที่จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต   ขอมูลทางสถิติของศูนยวจิัยความสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมือ่เดือนมิถนุายน 2553 เปนตัวเลขยืนยนัผลกระทบของการพนัน โดยช้ีใหเหน็
ลักษณะการทาํส่ิงไมเหมาะสมของเยาวชนที่ติดพนนั โดย รอยละ 61 ปลนชิงทรัพยหรือลอลวงเงนิจากคน
ใกลชิด   รอยละ 12 ทํารายรางกายคนใกลชิด  รอยละ 9 ขายทรัพยสินใชหนี้พนนั  รอยละ 7 ขายบริการ
ทางเพศ  รอยละ 6 เสียสติหรือพยายามฆาตัวตาย  รอยละ 5 คายาเสพติดหรือส่ิงผดิกฎหมาย เปนตน 

  

คุณสมประวณิ  มนัประเสริฐ  นักเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ไดศึกษาพฤติกรรมการเลน
พนนัในประเทศไทย ผานแบบจําลองทางเศรษฐมิติ เมื่อป 2554 สรุปวา 
  

 การพนันเปนสินคาเสพติด (Addictive Goods) คนเลนพนนัในประเทศไทยมีแนวโนมจะมี
พฤติกรรมเปน "ผูเสพติดอยางมีเหตุผล" (Rational Addiction Behavior) คือเลือกบริโภค “สินคา
การพนัน” โดยเปรียบเทียบ “ตนทุนที่ตองจาย” เชน  เงนิเดิมพนั คาเสียโอกาสจากเวลาที่ใชเลน
พนนั ฯลฯ เพือ่แลกกับ “ความสุข” ดานอารมณที่ไดรับจากการเลนพนัน 

 คนเปนโรคติดการพนัน มีลักษณะคลายกบัติดสารเสพติด คือ จิตใจจดจออยูกับการพนัน
ตลอดเวลา ไมสามารถคิดหรือทําอยางอ่ืน  และในที่สุดจะเลนการพนันโดยไมมีการยัง้คิด เวลา
เลนไดก็เกิดความโลภอยากไดมากข้ึน เวลาเสียจะรูสึกเสียดายมาก อยากไดคืน ก็จะเลนเพื่อแก
ตัว โดยคิดเขาขางตัวเองวาเมื่อเสียแลวนาจะไดอะไรบาง การปลอบใจตัวเองแบบนีท้าํใหไมหยุด
เมื่อเลนเสีย ในที่สุดลงเอยดวยการเสียเงินจํานวนมาก เปนหนี้ ทําทุกรูปแบบโดยไมยั้งคิดเพื่อให
ไดเงินมาเลนการพนัน การขาดสติควบคุมตัวเอง คิดเขาขางตัวเองวาจะเลนพนนัได เปนอาการ
สําคัญอาการหนึง่ของ โรคติดการพนัน 

 ถาไมอยากใหคนไทยเปนโรคติดการพนนั สังคมตองชวยกันดูแลควบคุมไมใหมีการกระตุนหรือ
เรงเราใหเกิดการอยากเลนการพนันมากเกนิไป โดย 

o บังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูอยางเขมงวด เพิ่มคาปรับและเพิ่มบทลงโทษ 
o สรางกิจกรรมทดแทน เพือ่ปองกันผูเลนใหม 
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o ฉีดภูมิคุมกันใหสังคม ทาํใหเยาวชนอยูกบัการพนันแบบรูเทาทัน 

 สังคมตองตระหนกัวา กลุมเพื่อนมีอิทธพิลตอการทําให “ลองเลน” และ “ยังคงเลน” การพนนัใน
ปจจุบัน และการชักจูงใหคนอ่ืนเลนการพนนั อาจกอใหเกดิตนทุนทางสังคม มากกวาตนทนุสวน
บุคคล (ที่ผูเลนพนันตองจาย) เพราะรัฐตองใชงบประมาณมากข้ึนเพือ่ปองกันและลดผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการเสพติด “เลนการพนัน” 

 
การศึกษาทางเศรษฐศาสตรพบวา การประชาสัมพันธและสรางคานิยมใหลดการเลนพนันใหไดผล 

ตองเนนการรณรงคกับเพศชาย เร่ิมตนต้ังแตอายุยังนอย ขยายวงกวางสูคนในครอบครัวและชุมชน 

เพื่อสรางสํานกึใหผูพนนัรูตัววา ตนเองสามารถสรางปญหาใหกับคนขางเคียงในครอบครัวได [91] 

 
ดังนัน้  จากสภาพการณปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนไทยท่ีกําลงัอยูในข้ันวกิฤต  จึงเหน็ควรให
มีการศึกษาปญหาการพนัน แนวทางการกํากับดูแล  การกําหนดแนวทางหรือมาตรการ และการ
จัดสรรทุนเพื่อการปองกนัและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  โดยการศึกษาบทเรียนการ
ดําเนนิการปองกนัและแกไขปญหาการพนนัในเด็กและเยาวชน รวมถงึวิธกีารการจัดสรรทุนสนับสนุน 
จากประเทศดังตอไปนี้  คือ แคนาดา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 
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4. กรณีศึกษาการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน

ตางประเทศ 

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

 

4.1 ประเทศแคนาดา 

4.1.1 การพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา 

แมวากฎหมายในแคนาดาจะมีการหามเด็กและเยาวชนเลนการพนันทีถู่กกฎหมาย แต
โดยทัว่ไปแลว เด็กและเยาวชนยังสามารถเลนการพนนัทั้งชนิดทีถู่กกฎหมาย (Legalized 
Gambling) เชน ผลิตภัณฑล็อตเตอร่ี คาสิโน และ VLT  (Video Lottery Terminals) และ
การพนันชนิดที่จัดเลนกันเองทัง้ที่บานและโรงเรียน  เชน  การเลนไพ พนันกีฬา และ
เกมลูกเตา อัตราการแพรหลายของปญหาการพนนัข้ันรุนแรงในผูใหญ  (Lifetime 
prevalence rates of pathological gambling for adults) อยูระหวางรอยละ 1-2 ของผูเลน
พนนั  ในขณะที่อัตราการติดพนนัข้ันรุนแรงในเด็กและเยาวชน เชื่อวาสูงเปน 2-4 เทาของ
อัตราในผูใหญ  [13]  
อัตราการเลนพนนัและปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนแตกตางกนัไปในแตละเมืองและ
แตละประเทศ   อยางไรก็ตาม อัตราการเลนพนันและปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน
แคนาดา เปนไปในทิศทางเดียวกนักับของสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแลว [19]  
  

การเลนพนันในเมืองสวนใหญของแคนาดาถูกจัดใหเปนการเลนเพื่อความสนุกสนาน 
(Leisure Activity) ชุมชนสวนใหญมกีารใหบริการการพนันประเภทตางๆ ต้ังแต สลากล็อ
ตเตอร่ี  เคร่ืองเลนเกมสอิเล็คทรอนิคส  บงิโก และคาสิโน  องคกรทองถิ่นทางศาสนา องคกร
การกุศลและองคกรใหบริการสาธารณะตางๆ รวมถึงหนวยงานสาธารณสุขมีการระดมทุน
ผานการขายสลากล็อตเตอร่ี หรือการพนันประเภทคาสิโน (Casino-style Entertainment)  
ไมวาจะเปนกจิกรรมรูปแบบใด  การพนนักเ็ปนส่ิงที่เยายวนตอเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเลนโปกเกอร และการพนนัออนไลน  [20]  
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ผลงานวิจยัในเมืองควิเบค  [13] ชี้วา 

 ประมาณรอยละ 80 ของเยาวชนเลนการพนัน  (Gambled for Money) 

 รอยละ 10-15 มีความเส่ียงที่จะพัฒนาเปนการติดการพนัน  และ 

 รอยละ 4 ของเยาวชนกําลังประสบปญหาติดการพนนัข้ันรุนแรง 
   

ผลการสํารวจของ Centre for Addictions and Mental Health ในเมอืงออนตาริโอ ที่ทาํ
การสํารวจเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Grades 7 - 12) จากโรงเรียน 181 แหง จํานวน 
9,112 คน จากนักเรียนทั้งหมด 14,196 คน  ระหวางเดือนพฤศจกิายน 2008 ถงึเดือน
มิถุนายน 2009  [14] พบวา  

 เด็กนักเรียนในออนตาริโอรอยละ 42.6 เลนการพนนัในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่อยาง
นอยหนึง่ประเภทในปที่ผานมา 

 การเลนพนันมีมากข้ึนเม่ือเรียนระดับสูงข้ึน โดยมีนกัเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปที ่6 
(Grade 12) เลนการพนนัสูงสุดที่รอยละ 56    

 ประเภทการพนันที่เปนทีน่ิยมที่สุดคือ การเลนไพ ซื้อสลากล็อตเตอร่ี การพนันกีฬา 
และประเภทการพนันที่เปนที่นยิมนอยที่สุดคือการพนนัในอินเตอรเนต็ และการพนนั
ในสถานคาสิโน 

 เด็กนักเรียนชายเลนการพนนัมากกวาเด็กนักเรียนหญิง   

 การเลนพนัน 5 ประเภทหรือมากกวาเปนเร่ืองปกติ  

 รอยละ 3 ของนักเรียนเลนพนันมากกวา 1 ประเภท รอยละ 4.5 เปนนกัเรียนชาย 
และรอยละ 1.5 เปนนักเรียนหญิง  

  

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

 
 นักเรียนรอยละ 40 ไมไดเลนการพนันเพ่ือเงินในปท่ีผานมา 

 เด็กนักเรียนชายรอยละ 68 ในขณะที่เด็กนักเรียนหญิงรอยละ 53   เลนการพนนั  

 ประเภทการพนันที่เปนทีน่ิยมที่สุดคือ การซื้อสลากขูด (Scratch Tabs) รอยละ 38 
และประเภทการพนันที่เปนที่นยิมนอยที่สุดคือการพนนัในอินเตอรเนต็รอยละ 5 

 อัตราการเลนพนนัในนักเรียนมีจํานวนลดลงในชวงระหวางป 1996 และ 2007 
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 นักเรียนประมาณรอยละ 3 มีความเสีย่งทีจ่ะพัฒนาเปนผูติดการพนนั  และรอยละ 2 
มีปญหาการพนันข้ันรุนแรง  

 เด็กนักเรียนชายรอยละ 7 และเด็กนกัเรียนหญิงรอยละ 2 มีความเส่ียงติดการพนนั 

 ไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญในระดับปญหาการติดพนันเมื่อเรียนระดับสูงข้ึน   

 ไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญในอัตราการติดพนนัในนักเรียน 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 นกัเรียนสวนใหญรอยละ 94.5 ไมมีปญหาการพนัน  

 รอยละ 52.1 ของนักเรียนชาย และรอยละ 39.1 ของนกัเรียนหญิง เลนการพนนั 

 อัตราการเลนพนนัสัมพันธโดยตรงกับอายุของนักเรียน ต้ังแตรอยละ 37.1 ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และเพิ่มเปนรอยละ 55.9 ในระดับช้ันมธัยมศึกษาปที ่6 

 

4.1.2 บริบทการกํากับดูแล 

รัฐบาลทองถิน่ในแตละเมือง (Provincial Governments) มีหนาที่รับผิดชอบทั้งดําเนินกิจการ

การพนันสวนใหญและกํากับดูแลการพนันในภาพรวม  การกํากับดูแลครอบคลุมถึง การให

ใบอนุญาตประกอบการ  ชนิดของเกม  และการกําหนดอัตราเงินรางวัล คาสโินทั้งหมดใน

แคนาดามีรัฐบาลทองถิน่ในแตละเมืองเปนเจาของ ซึ่งตางจากสหรัฐอเมริกาทีม่ีเอกชนเปน

เจาของ เงนิที่ไดจากการพนันในแคนาดาไมตองเสียภาษีเงินไดแตมีภาระจายภาษเีพื่อแกไข

ปญหาการพนนั  (Problem Gambling Levy) การพนนักฬีาในแคนาดามีขอจํากัดนอยกวาใน

สหรัฐอเมริกาทําใหมีนกัทองเทีย่วขามชายแดนเขาแคนาดาเพื่อมาเลนการพนนั 

[Blaszczynski 2001]   การกํากับดูแลการพนันในแตละเมืองมีความแตกตาง  กฎหมาย

ทองถิน่ในแตละเมืองมีการกาํหนดอายุข้ันตํ่าในการเขาเลนการพนัน  ระดับอายุข้ันตํ่าแตกตาง

กันไปข้ึนอยูกบัประเภทของการพนัน เชน สวนใหญกําหนดระดับอายุข้ันตํ่าในการซ้ือสลากล็อ
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ตเตอร่ีตํ่ากวาการเขาเลนคาสิโนและการเลนเคร่ืองเลน VLT  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาของ 

Derevensky & Gillespie (2005) พบวาการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองอายุข้ันตํ่าของเด็กและ

เยาวชนในการเลนการพนัน (ยกเวนการเขาเลนคาสิโน) ไมคอยเปนผลเนื่องจากเด็กและ

เยาวชนสามารถหาวิธีเลนพนันไดอยางโดยงาย  (getting around restrictions with relative 

ease) ซึ่งเปนที่คาดการวา ปญหาน้ีจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึนกับการพนันผานอินเตอรเน็ต  

 
4.1.3 มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน     

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

 

 ในป ค.ศ. 2005 รัฐบาลทองถิ่นของเมืองโนวาสโกเทีย  ไดดําเนินการตามแผนงาน
ปองกนัปญหาการพนัน “  A Better Balance” ซึ่งเปนแผนการปองกันฯ ฉบับ
แรกของโนวาสโกเทยี (Nova Scotia’s first Gaming Strategy) แผนดังกลาว
เปนการทํางานรวมมือกันระหวาง Gaming Corporation (NSGC) และ
สํานักงานสนับสนุนสุขภาพของเมืองโนวาสโกเทยี  (Office of Health 
Promotion of Province of Nova Scotia)  โนวาสโกเทยีเปนเมืองที่ใหความสนใจ
ในการประเมนิผลและดําเนนินโยบายโดยมีมาตรการในการปรับเปล่ียนโครงสราง
และการดําเนนิกิจการการพนันอยางแข็งขัน 

   

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

 

 ในเมืองออนตาริโอ ศูนยวิจยัปญหาการพนันแหงออนตาริโอ  (Ontario Problem 
Gambling Research Centre)  ทําการวิ จัยศึกษาการออกแบบมาตรการ
การปองกันปญหาการพนัน   ศูนยการเสพติดและสุขภาพจิต  (Centre for 
Addiction and Mental Health, CAMH) ไดทาํงานรวมมือกับหลายองคกร
ในการพัฒนาและประเมินผลโครงการหลักสูตรการปองกันปญหาการ
พนันสําหรับนักเ รียนในโรงเ รียน  [MacDonald et al., 2003] CAMH  ยังให
การสนับสนุนเงินทุนแกเว็บไซต ProblemGambling.CA  ซึ่งเปนเวบ็ไซตที่ใหความ
ชวยเหลือแกผูมีปญหาการพนัน  มกีารติดโปสเตอรในสถานคาสิโน และมีการพิมพ
หมายเลขติดตอสายดวนชวยเหลือปญหาการพนันบนสลากล็อตเตอร่ีและท่ีเคร่ือง
เลนสล็อทแมชชีน  [turner et al., 2005] 

 

 ในเมืองอัลเบอรตา คณะกรรมการแอลกอฮอลและยาเสพติดแหงอัลเบอรตา 

(Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission, AADAC)  มีหนาที่รับผิดชอบ

แกไขปญหาการพนนัโดยการทํางานวิจัย  การใหความรู  การปองกนัและการบําบัด

เยียวยา AADAC มีการจัดทําแผนพับ  เอกสารการศึกษาที่เกี่ยวกับการสราง

ความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาการพนันใหแกสาธารณะ  และบริการสาธารณสุข

ที่มีใหบริการ  ซึ่งรวมถึงการจัดทําชุดเคร่ืองมือการนําเสนอและวีดิโอที่เกี่ยวกับ

ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใหกับนักเรียน  [Williams, 2002] 

 

แคนาดามกีารดําเนนิการโครงการเชิงการศึกษาการปองกนัการพนนัในเยาวชนที่ไดรับการ
รับรองผลเชิงประจักษหลายโครงการ โดยเฉพาะอยางยิง่ในเมืองควิเบค Ferland, 
Ladouceur  และ  Vitaro  (2002)  ทําการประเมินผลความมีประสิทธิผลของวี ดิ โอ
ที่ เกี่ยวกับการลดการเลนการพนัน  (Reducing  Gambling)  เพิ่มความรูเร่ืองการพนนั   
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(Increasing Gambling Knowledge) และลดการรับรูที่ผิดๆ ที่เกี่ยวกับการพนัน 
(Decreasing Erroneous Perceptions about Gambling) โดยทําการศึกษากับเด็ก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  จํานวน 424 คน  ผลการศึกษาพบวาวีดิโอสามารถเพิ่ม
ความรูเกีย่วกบัการพนันใหแกนักเรียนไดอยางมีนยัสําคัญ  และลดความคิดที่ผิดๆ เกี่ยวกับ
เร่ืองความบังเอิญและการสุมอยางไรระเบียบ  (Notion of Chance and Randomness)    
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4.2 ประเทศนิวซีแลนด 

4.2.1 การพนันในเด็กและเยาวชน 

กฎหมายของประเทศนวิซีแลนดกําหนดอายุข้ันตํ่าในการเลนการพนนัชนิดตางๆ ไวดังนี ้[25] 
 

 18 ปข้ึนไปในการซ้ือสลากขูด Instant Kiwi  

 18 ปข้ึนไปในการเลน Pokies 

 18 ปข้ึนไปในการเลนพนัน TAB 

 20 ปข้ึนไปในการเขาไปเลนคาสิโน 

 ไมมีการกําหนดอายุขั้นต่าํในการซ้ือลอ็ตเตอรี่หรือคีโน ซ่ึงเปนสลากที่ออก

วันละ 2 ครั้ง  
 

รายงานของมลูนิธิเพื่อปญหาการพนันแหงนิวซีแลนด (Problem Gambling Foundation of 
New Zealand, PGFNZ)  ซึ่งเปนผูใหบริการบําบัดเยียวยาปญหาการพนันที่ใหญทีสุ่ดใน
นิวซีแลนด  ในเดือนกรกฎาคม ป 2011 ทีศึ่กษาการเลนพนนัในเด็กและเยาวชน  [25] พบวา   
เด็กและเยาวชนอายุระหวาง 13-17 ป ใชจายเงินในการเลนพนันเฉล่ียสัปดาหละ  3-10 
เหรียญ และคร่ึงหนึ่งของผูเลนมีอายุนอยกวา 16 ป  สถิติของกระทรวงสาธารณสุข ในป 
2006 [26]  ยงัชี้วารอยละ 6.2 ของผูที่ขอความชวยเหลือปญหาการพนนัมีอายุตํ่ากวา 20 ป 
และกลุมผูเลนพนนัทีม่ีอายุตํ่ากวา 20 ป เปนกลุมที่ใชจายเงนิในการเลนพนันเฉล่ียสูงสุดที่ 
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 ของเด็กและเยาวชนที่เลนการพนนัเปนผูติดการพนัน ซึ่งเปน 2 เทาของ

อัตราผูติดการพนนัในผูใหญ  

 รอยละ 36.5 ของเด็กและเยาวชนที่เลนการพนัน  เร่ิมเลนการพนนัต้ังแตอายุ 10 ป  

 โตะพนันคาสิโน  (Casino Tables) และเคร่ืองเลนเกมอีเล็คโทรนิคในคาสิโน  เปน
ประเภทการพนันที่สรางปญหาการพนันมากที่สุด 

 ประเภทการพนันที่เปนทีน่ิยมที่สุดในเด็กและเยาวชน คือการพนันประเภทล็อตโต  
โตะพนัน  หรือ เกมลูกเตา  และการเลนพนนักับเพื่อน  
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 เด็กและเยาวชนสวนใหญเลนการพนันเพื่อความสนุก  เพื่อใหไดเงิน  เพื่อความ
ต่ืนเตน  เพื่อผอนคลายความเบ่ือหนาย  และเพื่อความทาทาย  

 เยาวชนสวนใหญเลนการพนันเพราะครอบครัวและเพื่อนเปนผูแนะนาํ  

 เด็กผูชายมีปญหาการพนันมากกวาเด็กผูหญิง 

 เด็กและเยาวชนที่อยูในครอบครัวเด่ียวมีความเสีย่งที่จะมีปญหาการพนัน 

 สมองของเด็กมีความเหมาะสมกับลักษณะของการพนนัที่มีกิจกรรมนาต่ืนเตน 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 ในหวัขอ “Gaming and 
Betting Activities Survey” (GBAS)     โดยทําการสัมภาษณเด็กและเยาวชนอายุ
ระหวาง 15-17 ป จํานวน 199 คน จากกลุมตัวอยางทัง้หมดเกือบ 2,000 คน  [31]  ผล
การศึกษาพบวา 

 

 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเร่ิมเลนการพนนั  

 มากกวารอยละ 52 ของเด็กและเยาวชนเร่ิมเลนการพนนัเพราะตองการได
เงินจากการชนะพนนั   

 เกือบรอยละ 46 ของเด็กและเยาวชนพูดวาการเสียเงนิเลนพนันหรือการเหน็
คนอ่ืนเสียพนนัเปนเหตุผลใหอยากเลิกเลนการพนนั  
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 ปจจัยอ่ืนๆ ทีม่ีผลตอการเลนพนันคือ  เหน็คนอ่ืนเลน คิดวาเทหหรือเปน
แฟชั่น (รอยละ 13) หรือเลนเพราะแรงกดดันจากเพื่อน (รอยละ 12)  โดย
ผูหญิงมีแนวโนมทีเ่ลนการพนันเพราะแรงกดดันจากเพือ่นมากกวาผูชาย 
สวนผูชายมีแนวโนมที่เลนการพนนัเพื่อความต่ืนเตน  

 ปจจัยทีม่ีผลทาํใหเด็กและเยาวชนไมเลนพนันคือ  การตระหนกัรูเกีย่วกบั
อันตรายที่เกิดจากการพนัน  (รอยละ 14) และปญหาการเงิน  (รอยละ 12) 
โดยผูหญิงจะกลัวอันตรายจากการติดพนนั  และผลกระทบตอครอบครัว
มากกวา ในขณะที่ผูชายอางถึงการที่ไดรูวาโอกาสชนะมีนอยเปนเหตุผลที่
ทําใหเลิกเลนพนนั   

  รอยละ 11 ของเด็กและเยาวชน รูสึกวาการโฆษณาที่แสดงใหเห็นถึง
อันตรายจากการพนนั หรือการลดการโฆษณาการพนนัโดยผูประกอบการ 
และการใหความรูแกสาธารณะ มีผลตอการตัดสินใจในการที่จะไมเลนการ
พนนั   

 

ผลศึกษาเม่ือเปรียบเทียบเด็กและเยาวชน กับ ประชากรทั่วไป  

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

  เด็กและเยาวชนมีการแจงปญหาการพนัน ในอัตราทีน่อยกวาผูใหญ 
ในขณะที่รอยละ 34 ของผูใหญรับรูวามีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวมี
ปญหาการพนนัในปที่ผานมา แตมีเพยีงรอยละ 25 ของเด็กและเยาวชน
รับรู 
    

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

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

 

 

4.2.2 บริบทการกํากับดูแล 

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

กฎหมายการพนนั ป ค.ศ. 2003  มีขอกําหนดที่เขมงวดข้ึนกวากฎหมายฉบับเกา เชน การ
กําหนดอายุข้ันตํ่าไมนอยกวา 18 ป ในการเลนเคร่ืองเลนเกมอิเล็คทรอนิคส และซื้อ Instant Kiwis  
นอกจากนี ้ กฎหมายฯ ยังกาํหนดใหการเลนพนันโดยผูมีอายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกาํหนด 
และผูที่ปลอยใหมีการเลนพนันโดยผูมีอายุตํ่ากวาเกณฑ เปนความผิดอาญามีโทษจําคุกหรือ
ปรับ  การลดผลกระทบจากการพนนัใหเหลือนอยที่สุดเปนเปาหมายหลักอันหนึ่งของกฎหมาย
ฉบับนี ้ กฎหมายฯ บัญญัติวาอุตสาหกรรมการพนนัมหีนาที่ในการดูแลมาตรฐานข้ันตํ่าที่สุด  
(to provide minimum standards) ไมใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑเขาถึงการพนัน    

กฎหมายฯ  ยงักําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานรับผิดชอบการปองกนัและบําบัด
เยียวยาปญหาการพนนั ซึง่รวมถึงการใหเงนิสนับสนนุและการจัดการใหบริการแกไขปญหาการ
พนนัทั้งในระดับชาติและระดับทองถิน่  การสรางความตระหนกัรูเกีย่วกับอันตรายจากการพนนั  
และงานวิจยัปญหาการพนัน  [28]  

นิวซีแลนดมีการเก็บภาษีการพนนัจากกําไรของผูประกอบกิจการการพนันหลัก 4 ประเภท 
คือ  

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

Commission)  
 

โดยจะมีการกาํหนดอัตราภาษีในแตละประเภทการพนันทุกๆ 3 ปตามที่ไดบญัญัติไวใน
กฎหมายการพนนัป 2003 การกําหนดอัตราภาษีคํานวณจากเงนิทีผู่เลนเสียการพนันในแต
ละชนิดการพนัน  (Rates of player expenditure (losses) on each gambling subsector) 
และอัตราผูมาขอใชบริการชวยเหลือแกไขปญหาการพนนัที่มีสาเหตุเกดิจากการเลนพนนัใน
ประเภทนัน้ๆ [30]   
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4.2.3   มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  

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

 
มาตรการรูปแบบสาธารณสุขเปนรูปแบบที่ไดการยอมรับอยางกวางขวางจากหนวยงานท่ีมี
หนาที่ใหบริการสาธารณสุขในหลายประเทศ  โดยใชเปนกรอบการทํางาน (Framework) 
เพื่อแกปญหาสาธารณสุขอ่ืนๆ เชน  ปญหายาเสพติดและปญหาการติดสุรา เปนตน  ปญหา
การพนันเพิง่ไดรับการยอมรับวาเปนปญหาสาธารณสุขเหมือนเชนปญหายาเสพติดและ
ปญหาการติดสุราเมื่อไมนานมานี้เอง  ในปจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศ เชน นิวซีแลนด ใช
กรอบการทาํงานรูปแบบสาธารณสุขในการแกไขปญหา โดยไมมองปญหาการพนันวาเปน
แตเพียงปญหาสุขภาพของตัวบุคคลและครอบครัวเทานั้น  แตมองวาปญหาการพนันเปน
ปญหาของชมุชนโดยรวม [33]   และความแตกตางหลักระหวางการบาํบัดเยียวยา 
(Treatment or Medical Model) ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชมาอยางแพรหลายเปนเวลานานมาแลว 
กับรูปแบบสาธารณสุข คือการเนนใหความสําคัญกับความตอเนื่องของการปองกนัและการ
ชวยเหลือในระยะเร่ิมตน (Prevention and early intervention viewed as part of a 
continuum)  แนวทางนี้สามารถดําเนนิการผานโครงสรางในปจจุบนัที่มีอยูแลวในทกุระดับ
ไดทันท ี

  
มูลนิธิเพื่อปญหาการพนันแหงนิวซีแลนด (Problem Gambling Foundation of New 
Zealand, PGF) เปนผูใหบริการบําบัดเยียวยาปญหาการพนันที่ใหญทีสุ่ดในนิวซีแลนดและ
ออสเตรเลีย มสํีานักงานใหบริการมากกวา 60 แหงทั่วประเทศ  เปนองคกรไมหวังผลกําไร 
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ไดรับเงินสนับสนุนในการดําเนินการสวนใหญจากกระทรวงสาธารณสุขที่เรียกเก็บภาษีการ
พนนัจากผูประกอบการ  ใหบริการคุณภาพระดับโลก  และใหคําปรึกษาอยางเปนความลับ 
(Confidential Counseling) แกผูมีปญหาการพนันและผูไดรับผลกระทบจากการพนันของ
ผูอ่ืนโดยไมคิดคาใชจาย  
 
PGFNZ  ไดรวมมือกับศูนยศึกษาการพนนั (Centre for Gambling Studies) จัดทํานโยบาย
ระดับชาติ (national strategy) เพือ่ศึกษาแกไขปญหาการพนันในเยาวชน หวัขอเร่ือง 
“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
การสอนเร่ืองปญหาการพนนัในโรงเรียน  และโครงการการใหขอมูลขาวสารและการให
คําปรึกษา (Information and Counseling Responses) และใหบริการนํารองสาธารณสุข 
(trial service) ชวยเหลือเยาวชนที่มีปญหาการพนนั    PGFNZ มีการใหบริการใหคําปรึกษา
แกเยาวชนผานทางการสงขอความ (Text  Counseling) ซึ่งเปนชองทางใหมเปนที่นยิมใน
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 ซึง่มกีารโฆษณาผานปายบิลบอรดทัว่ประเทศ [29]   

 
นอกจาก PGF แลวยงัมีผูใหบริการรายอ่ืนเชน  

 Gambling problem helpline  ใหบริการ caller service และใหคําปรึกษาแกผูมี
ปญหาการพนนั 

 Oasis Centre for Problem Gambling 

 Gamblers Anonymous(GA) 

 Whakawhanaungatanga Trust  

 และ Pacificare Trust เปนตน 

 

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

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

ประเภทบรกิาร 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 

 
 
ตารางที่ 2:  งบประมาณกระทรวงสาธารณสขุ ปงบประมาณ  2013/14  2014/15 
และ 2015/16 
ประเภทบรกิาร 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:  อัตราภาษีทีใ่ชกับปงบประมาณ 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 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ข้อเสนอเชิงนโยบายกองทุนสลากเพื่อส่งเสริมและป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน



30 

 

ภาษีที่คาดวาจะไดรับ    
($ลาน) 

33.35 11.34 5.38 3.95 
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4.3 ประเทศออสเตรเลีย 

4.3.1 ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน    

การศึกษาปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในออสเตรเลียที่ผานมาสวนใหญเปนการ
ดําเนนิการในระดับรัฐ  Gambling Research Australia ไดใหทนุสนบัสนุนโครงการศึกษา
ปญหาการพนนัในเด็กและเยาวชนของออสเตรเลียในโครงการทีช่ื่อวา The Gambling and 
Young People ซึง่เปนโครงการศึกษาปญหาการพนนัในเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ 
(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 มรีอยละ 22   กลุมอาย ุ15-17 ป มีรอย
ละ 27.3 และกลุมอาย ุ18-24 ป มีรอยละ 50.7  

 
การสํารวจจัดทําในชวงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 ถึง เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 ผล
การศึกษา [22]   พบวา รอยละ 77 ของเด็กและเยาวชนของออสเตรเลียเลนการพนัน
ประเภทใดประเภทหนึง่ในปที่ผานมา โดยรอยละ 76 ของเด็กและเยาวชนกลุมที่มีอายุ
ระหวาง 10-14 ป รอยละ 64 ของกลุมที่มอีายุระหวาง 15-17 ป และ รอยละ 85 ของกลุมที่มี
อายุระหวาง 18-24 ปเลนการพนนัอยางนอยหนึ่งคร้ังในปที่ผานมา มีเด็กและเยาวชนจํานวน
นอยมากที่เลนการพนนัทุกวันหรือทุกสัปดาห รูปภาพที่ 1 แสดงถงึผลการศึกษาถึงสัดสวน
ของเด็กและเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามที่เกีย่วกับพฤติกรรมการพนนัของตัวเอง 

 

รูปภาพที่ 1:   สัดสวนของพฤติกรรมการพนันของเด็กและเยาวชนที่ตอบแบบสอบถาม  
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รูปภาพที่ 1 แสดงใหเหน็วามีเด็กและเยาวชนเพียงรอยละ 23 ที่ไมเลนการพนัน ในขณะที่

รอยละ 77  เลนการพนนัในปที่ผานมา รอยละ 56 ไมมีปญหาการพนัน รอยละ 16 จัดอยูใน

กลุมเส่ียง และรอยละ 5 มีปญหาการพนัน ผลการศึกษายังพบอีกวา 

 สัดสวนของพฤติกรรมการพนัน (Classification of Gamblers) ของเด็กและเยาวชน
ในแตละกลุมอายุมีความแตกตางกนั  กลุมทีม่ีอายุมากกวามคีวามเสีย่งเปนผูติด
การพนัน (At-risk Gamblers) มากกวาเปน 3 เทาของกลุมที่มอีายนุอยกวา   เด็ก
และเยาวชนในกลุมอายุ 18-24 ป มีอัตราการเปนผูติดการพนัน (Problem 
Gamblers) มากเปน 2 เทาของกลุมอายุ 15-17 ป และเปน 1.5 เทาของกลุมอายุ 
10-14 ป    

 เพศชายมีแนวโนมมีปญหาการพนนัมากกวาเพศหญิง  รอยละ 5.7 ของเยาวชนชาย
เปนผูติดการพนัน ในขณะทีร่อยละ 3.2 ของเยาวชนหญิงเปนผูติดการพนัน และ 
รอยละ 19.1 ของเยาวชนชายถูกจัดอยูในกลุมเส่ียงติดการพนัน ในขณะที่รอยละ 
13.9 ของเยาวชนหญิงถกูจัดอยูในกลุมเสี่ยงติดการพนนั  

 ประเภทการพนันที่เปนทีน่ิยมที่สุดในเด็กและเยาวชนคือ สลากขูด ตามดวย
สลากล็อตเตอร่ี  และการเลนไพทีบ่าน หรือบานเพื่อน   

 รอยละ 30 เลนการพนนักับเพื่อน และรอยละ 20 เลนการพนันกับเพื่อน ผูปกครอง 
ญาติพี่นอง และคนแปลกหนา  รอยละ 12 เลนการพนนัคนเดียว  มีเพียงรอยละ 1 
เทานัน้ที่เลนการพนนัโดยมีผูปกครองอยูดวย  รอยละ 35 ของเด็กและเยาวชนที่ติด
การพนันเลนการพนันกับเพือ่น  และรอยละ 25 ของเด็กและเยาวชนท่ีติดการพนัน
เลนคนเดียวซ่ึงเปนอัตรา 2 เทาของกลุมที่จัดอยูในกลุมเส่ียงและกลุม Social 
Gamblers   

 
  

4.3.2  บริบทการกํากับดูแล 

การกํากับดูแลการพนันในออสเตรเลียเปนความรับผิดชอบของรัฐบาลทองถิน่  (State 
Governments) มิใชของรัฐบาลกลาง  (Federal Government)  เชนเดียวกับที่สหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น  นโยบายการกํากับดูแลการพนันในแตละรัฐ จึงมีความแตกตางกัน   แมวารัฐบาลทองถิน่
ของทุกรัฐจะมเีปาหมายกวางๆ เดียวกันคือ การทาํกาํไรสูงสุดจากการพนนัในขณะเดียวกนั
ตองลดผลกระทบทางสังคมจากการพนันใหเหลือนอยทีสุ่ด การทําใหมีการเลนการพนนั
อยางยุติธรรม (Ensuring Product Integrity) และการปองกันไมใหมีอาชญากรรมเขามา
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เกี่ยวของในอุตสาหกรรมการพนัน  ทุกรัฐในออสเตรเลียไดมีการผานกฎหมายใหการพนนัใน
เด็กและเยาวชนเปนส่ิงผิดกฎหมาย แมวาในขอเท็จจริงเปนการยากที่จะปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายก็ตาม [Hing 2002]  

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

  

กฎหมายกาํหนดเกณฑอายข้ัุนตํ่าในการเลนการพนนัไวที่ 18 ป ประเภทการพนนัทีถู่ก
กฎหมายและมีใหบริการในทุกรัฐในประเทศออสเตรเลียคือ ล็อตโต/เพาเวอรบอล การพนัน
ฟุตบอล  ล็อตเตอร่ี  สลากขูด  คาสิโนเกม  การวิ่งแขงมาและสุนัข และการพนนักฬีาตางๆ 
เคร่ืองเลนเกมมีใหเลนในทุกรัฐแตจํากัดใหเลนไดเฉพาะในโรงแรมและสโมสรใน ACT และ
เลนไดในสถานคาสิโนในออสเตรเลียตะวนัตกเทานั้น  ในปจจุบนัผูเลนสามารถเลนการพนัน
ไดหลายประเภทโดยผานอินเตอรเน็ต  ซึง่กฎหมายจํากัดการเลนใหเฉพาะผูเลนทีม่ีอายุ 18 
ปข้ึนไป  
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4.3.3  มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 

  
 
รัฐนิวเซาทเวลส [24] 
 

 
รัฐบาลทองถิน่ของรัฐนวิเซาทเวลสไดจัดต้ังกองทุนคาสิโนเพื่อผลประโยชนของชุมชน  

(Casino Community Benefit Fund) ข้ึนเพื่อใหเงนิอุดหนนุแกโครงการ กิจกรรมและบริการ
ที่เกีย่วของกับการปองกนัและแกใขปญหาการพนัน โดยใหคณะกรรมการกองทนุฯ  (Fund’s 
Board of Trustees) มีอํานาจ หนาที่รับผิดชอบเร่ืองที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาการพนนัและ
การเลนพนันอยางรับผิดชอบ  คณะกรรมการกองทนุฯ  ประกอบดวยตัวแทนของผูมีสวนได
เสียในอุตสาหกรรมการพนัน   นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ ยังมีหนาที่ให
ขอเสนอแนะ แกรัฐบาลในดานการใหเงินสนับสนนุโครงการที่เกี่ยวกับบริการใหคําปรึกษาผู
ติดการพนัน การสรางความตระหนักรูใหแกชุมชนในเร่ืองการเลนพนนัอยางรับผิดชอบ  และ
งานวิจยัดานปญหาการพนนั คณะกรรมการกองทนุฯ ยังมหีนาที่รับผิดชอบในการวางแผน
และจัดทํานโยบายเชิงกลยทุธเร่ืองที่เกี่ยวกบัการแกไขปญหาการพนันและใหมีการเลนพนัน
อยางรับผิดชอบ   

 
ในปงบประมาณ 2002-2003   กองทนุฯ ไดรับการจัดสรรเงินประมาณ 10.1 ลานเหรียญ
สหรัฐ เทากับ 2% ของรายไดจากคาสิโน  เพื่อใชในกิจกรรมเพื่อการแกไขปญหาการพนนั
และใหมีการเลนพนันอยางรับผิดชอบ  โดยคณะกรรมการกองทนุฯ ไดอนุมติัใหการ
สนับสนนุสถานบําบัดผูติดการพนัน 60 แหงในรัฐนวิเซาทเวลส ศูนยฝกอบรมการให
คําปรึกษา 2 แหง และศูนยสายดวนใหความชวยเหลือ (Helpline) ที่รูจกัในนาม “G-line” 
(Gambling-line) นอกจากน้ัน กองทนุฯ ยังใหเงนิสนับสนุนโครงการการปองกนั/การสราง
ความตระหนกัรู เชน ส่ือส่ิงพิมพ   การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ  (Media Advertising) และ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับชุมชน  และกองทนุฯ ยังใหเงนิสนับสนนุงานวจิัยเพื่อ
สรางองคความรูใหมๆ  ในปงบประมาณ 2002-2003 กองทนุฯ ไดจัดสรรเงินดังตอไปนี้  

 

การเยียวยารักษา            $6,400,000 (63.7%)  

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

งานวิจยั                  $500,000 (5.0%)  

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

ความตระหนกัรูเกี่ยวกับ G-line ซึ่งเปนสายดวนชวยเหลือใหคําปรึกษาทางโทรศัพทของรัฐ 
(State-wide telephone Helpline) ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห  ชวงเร่ิมตน
ของการรณรงคกินเวลา 5 เดือน  โดยมีการโฆษณาออกส่ือโทรทัศน  วิทย ุ และหนงัสือพิมพ  
ทําใหมีการยกระดับดวามตระหนักรูของประชาชนไดเปนอยางดี จากนัน้ไดมีการจัดทาํ
รณรงคโฆษณาคร้ังที ่2 ในเดือนธันวาคมของปเดียวกนั 
[http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/11000/256282.pdf] 

 
 

รัฐควีนสแลนด [24] 
แผนกลยทุธการเลนพนนัอยางรับผิดชอบ  ไดมีการจัดทําข้ึนโดยมีเปาหมายในการลด
ผลกระทบที่เกดิจากการพนนัใหเหลือนอยที่สุด  การจัดทําแผนใชแนวคิดดานสาธารณสุข 
(Public Health Approach) เปนหลัก อันประกอบไปดวย การบําบัดเยียวยา  
(Rehabilitation) การปองกนั (Prevention) และการปกปอง (Protection Initiatives)  ซึ่ง
เปนการรวมมอืทํางานกนัของรัฐบาล ผูประกอบการ และชุมชน    

 
แผนฯ มเีปาหมายใหการเลนพนันจัดอยูภายใตสภาพแวดลอมที่อยูในการกํากับดูแลที่
เหมาะสม  เพือ่ที่จะลดผลกระทบจากการพนันใหเหลือนอยที่สุด และใหผูเลนไดมีโอกาส
ตัดสินใจเลนการพนนัไดอยางมีขอมูลครบถวน โดยไดชี้ใหเหน็ถงึประเด็น 6 ประเด็นที่ตอง
ใหความสําคัญ   

 

 การจัดต้ังศูนยบําบัดเยียวยาปญหาการพนนัในระดับรัฐ (Statewide system) 

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

 เพิ่มความรูและสรางความตระหนกัรูเร่ืองผลกระทบจากการพนัน  

 การทาํใหสภาพแวดลอมการเลนพนันมีความปลอดภัยและเปนที่
สะดวกสบายแกผูบริโภคมากข้ึน (more supportive for consumers) 

 ทําการวิจยัเพือ่พัฒนานโยบายการเลนพนนัอยางรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน (enhancing responsible-gaming policies through research) 

 สนับสนนุใหเกิดความรวมมือระหวางชมุชน ผูประกอบการ ภาครัฐ และผู
บริการสาธารณสุขในเร่ืองทีเ่กี่ยวกับการพนัน ทั้งในระดับรัฐและระดับทองถิน่    
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ในป ค.ศ. 2004 รัฐควีนสแลนดมีสถานบําบัดเยียวยา 14 แหงซึง่สวนใหญต้ังอยูใน
ชุมชน เพื่อใหคําปรึกษาแกผูมีปญหาการพนัน  แผนฯมีเปาหมายใหมีการพฒันาบริการ
ใหมีความทัว่ถึง (State-wide System of Services) เพือ่สามารถใหบริการไดทั่วถงึทั้งใน
ระดับภูมิภาค ชนบท และสถานทีห่างไกล มีบริการทีห่ลากหลาย มีมาตรฐานเดียวกนั 
มากข้ึน  และมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่ไดรับการอบรมเร่ืองปญหาการพนนั   

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

 การคัดกรองกลุมเส่ียงโดยผานการสื่อสารและกิจกรรม outreach  (the 
identification of groups that are particularly at risk and targeting those 
groups through communication and outreach activities)  

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

 สรางเคร่ืองมือการประเมนิการติดการพนนัดวยตนเอง  และทําการเผยแพรขอมูลนี้
ใหแพรหลาย  

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

 
กลยุทธที่รัฐควีนสแลนดใชคือการโนมนาว (Influence) ทัศนคติของชุมชนใหเหน็ถงึอันตราย
จากการพนัน  ในขณะเดียวกันกพ็ุงเปาไปที่กลุมที่มีความเส่ียงสงู คือกลุมเด็กและเยาวชน 
และประชากรกลุม Ethno- cultural Population นอกจากนี ้ รัฐยังสรางความตระหนักรูเร่ือง
ปญหาการพนนัใหแกกลุมวชิาชีพครู  ผูทาํงานทางดานสังคม (Social Workers) และแพทย 
เพื่อใหความชวยเหลือแกรัฐในการคัดกรอง (Early Identification) และสงตอผูมีปญหาการ
พนนัเขารับการรักษาตอไป   

 
สํานักงานกาํกบัการพนัน โดยแผนกงานวิจยัและบริการชมุชน (Research and Community 
Services Division) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบเงินกองทนุการพนนัเพื่อประโยชนชุมชน (Gambling 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ข้อเสนอเชิงนโยบายกองทุนสลากเพื่อส่งเสริมและป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน



37 

 

Communities Benefit Fund) ไดใชเงินบางสวนจากกองทุนฯ ในการใหการสนับสนนุ
งานวิจยัที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาการพนนั  งานวิจยัทีผ่านมา มงีานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบ
ของการพนนัตอสังคมและเศรษฐกิจในรัฐควีนสแลนด  โดยเนนการสรางองคความรูใหมที่
เกี่ยวกับการบําบัดเยียวยา การปองกนั และการปกปองผูบริโภค  นอกจากนี ้  ยังมงีานวิจยัที่
ศึกษาพื้นฐานประชากร (Population Baseline Study)  ซึ่งศึกษาถงึการแพรหลายของ
ปญหาการพนนัในพื้นที่ตางๆ และกลุมประชากรตางๆ ในรัฐควนีสแลนด เพื่อใหรัฐสามารถ
ใหบริการทีเ่หมาะสมในแตละพื้นที่ได  งานวิจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบที่ประเมินผลความมีประสิทธิผลของโครงการการเลนพนันอยางรับผิดชอบ  เชน  
การรณรงคเผยแพรขาวสาร (Information Campaigns)  ผลกระทบของการนาํการเลนพนัน
อยางรับผิดชอบเปนหลักสูตรการเรียนในโรงเรียน (the impact of introducing responsible 
gaming into the school curriculum) และความมีประสิทธผิลของแนวปฏิบัติของ
ผูประกอบการ (Code of Practice) เปนตน การใหทนุสนบัสนนุทําวิจัยจะใหเฉพาะกับ
งานวิจยัที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชงินโยบายในดานการบําบัดเยียวยา การปองกัน
และสรางความตระหนกัรู และการปกปองผูบริโภคเทานัน้ [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 ที่ถกูกาํหนดไวในกฎหมาย Responsible Gambling Act, 2000 โดย
กฎหมายฯ กําหนดใหผูประกอบการในโรงแรมตองจายสวนแบง  8.3%  ของรายได (8.3% 
of the net cash balance) จากเคร่ืองเลนเกมอิเล็คทรอนิคส ใหแกกองทนุเพื่อการ
สนับสนนุชุมชน (Community Support Fund) ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการพนัน (Minister of 
Gaming) สามารถทาํเร่ืองของบจากกองทุนฯ เพื่อ 

 

 ใชในการดําเนนิการใหบริการการแกไขปญหาการพนัน   

 การใหคําปรึกษาเกีย่วกับปญหาการพนัน  ซึง่รวมถงึการใหคําปรึกษาเร่ืองการเงิน 
และปญหาครอบครัว  

 และการใหทุนอุดหนนุงานวจิัยผลกระทบของการพนนัที่มีตอสังคม 
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4.4 สหราชอาณาจักร 

4.4.1 ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 

 
ผลการสํารวจการแพรหลายของการพนนั (British Gambling Prevalence Survey) ป 2010  
[43]   ของสํานักงานการพนันพบวา  รอยละ 2 ของเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 16-24 ป ที่
เลนการพนันในปที่ผานมามปีญหาการพนนั (Problem Gambling) โดยเปนผูชายรอยละ 
2.7 และผูหญิงรอยละ 1.2 ในขณะที่อัตราการติดการพนันในประชาชนทัว่ไปมีคาเฉล่ียอยูที่
รอยละ 1 เปนผูชายรอยละ 1.7 และผูหญิงรอยละ 0.3 
  
จากขอมูลของ GamCare ซึ่งเปนองคกรระดับชาติ  มีบทบาทเปนผูใหบริการการแกไข
ปญหาการพนนั ใหการศึกษา และ ฝกอบรม ซึ่งไดดําเนนิการมาแลวเปนเวลามากกวา 15 ป 
ที่รายงานในเดือนมิถนุายน 2010 พบวามีเด็กและเยาวชนท่ีอายุตํ่ากวา 24 ป ในสหราช
อาณาจักร ติดการพนันประมาณ 127,500 คน [34]   รายงานของ Gamcare ยังกลาวอีกวา 
ตัวเลขที่แทจริงของจํานวนเด็กและเยาวชนที่มปีญหาการพนันมีแนวโนมทีจ่ะสูงกวาตัวเลขที่
ไดจากการสาํรวจ เนือ่งจากผูมีปญหาการพนันอาจปกปดพฤติกรรมปญหาของตัวเอง 
(Hidden Addiction)  แมวาตัวเลขดังกลาวอาจมีจาํนวนนอยแตวาส่ิงสําคัญที่ตองรับรูคือ 
“ในทุกหนึ่งคนของผูมีปญหาการพนัน จะมคีนที่ไดรับผลกระทบ 8 คน” [34]   
 
การศึกษาปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในป 2008-2009 โดย Ipsos MORI ซึ่งไดรับทุน
สนับสนนุจากคณะกรรมการล็อตเตอร่ีแหงชาติ (National Lottery Commission) ไดทําการ
สํารวจเด็กและเยาวชนอายรุะหวาง 12-15 ป  จํานวนเกือบ 9,000 คน ในอังกฤษ 
สกอตแลนด และเวลสเกีย่วกับประสบการณและทัศนคติตอการพนนั [44] พบวา 
 

 รอยละ 21 เลนการพนนัในสัปดาหที่ผานมา 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 ของเด็กทีม่ีผูปกครองเลนการพนนั เลนการพนนั ในขณะที่รอยละ 12 
ของผูมีปกครองที่ไมเลนการพนัน  เลนการพนัน   

 เด็กชายมีแนวโนมที่จะเลนการพนนัมากกวาเด็กหญิง  
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แมวาจะมีการออกกฎหมายเพื่อกนัเด็กและเยาวชนเขาไปของแวะกับการพนัน แตขอเท็จจริง
ที่เกิดข้ึนก็ยงัมเีด็กและเยาวชนเลนการพนันกันอยางแพรหลาย  ผลการศึกษาการเลนพนนั
ในเด็กและเยาวชนหลายช้ินในตางประเทศพบวา  รอยละ 60-80 ของเด็กและเยาวชนเลน
การพนันในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ในปที่ผานมา  [46]     เปรียบเทยีบกับตัวเลขรอยละ 68 
ของผูใหญในจักรภพอังกฤษ  [43]     โดยตัวเลขอัตราการเลนพนนัในเยาวชนสูงเปน 3 เทา
ของผูใหญ และมีความเส่ียงที่จะพัฒนาเปนการติดการพนนั  นอกจากปญหาการติดการ
พนนัตามที่กลาวเบ้ืองตนแลว เยาวชนทีติ่ดการพนนัยงัมีพฤติกรรมที่เขาไปของแวะกับของ
มึนเมา ยาเสพติด การลกัขโมย   การละทิ้งหนาที่ (Truancy) และมีผลการเรียนตกตํ่า [48]   
 

ในระหวางป  2009-2010   Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) 
ไดทําการสํารวจเด็กอายุ 17 ป จาํนวน 3,750 คน  ในทางตะวันตกเฉียงใตของอังกฤษ เปน
เด็กผูชายรอยละ 42 และเด็กผูหญิงรอยละ 58  ในโครงการทีช่ื่อวา “พฤติกรรมการพนนัใน
เด็กและเยาวชนอายุ 17 ป”  (Gambling behaviour in adolescents aged 17 years) ผล
การศึกษาฯ [52] พบวาหนึง่ในสามของผูตอบแบบสอบถามมีเลนการพนันในปที่ผานมา และ
รอยละ 9 เลนเปนประจาํทกุสัปดาห   แมวาจะมีจาํนวนผูติดการพนนั (Problem Gamblers) 
ไมมาก  แตรอยละ 24 ของผูเลนพนนัมีความเส่ียงในการเปนผูติดการพนัน   

 

มีคําถามวาทาํไมเด็กและเยาวชนจึงมีความเส่ียงสูงทีจ่ะติดการพนนั  ผลการศึกษาพบวา
เยาวชนเลนการพนนัมากกวาและในวัยทีเ่ร็วกวาพฤติกรรมการเสพติดอ่ืนๆ เชน การสูบบุหร่ี 
และสารเสพติด [49]      ซึ่งนาจะมาจากเหตุผลที่การเลนพนนับางประเภท เชน สล็อตแม
ชชีนเปนส่ิงถูกกฎหมายสําหรับเยาวชน  ในขณะทีก่ารด่ืมสุรา ยาเสพติด และการสูบบุหร่ีเปน
ส่ิงผิดกฎหมาย และอาจจะเปนขอเท็จจริงที่วาเด็กและเยาวชนไมรูถึงอันตรายทีเ่กิดจากการ
พนนั  ผลการศึกษายังพบวาเด็กที่เลนพนันในวยัเด็กมีความเส่ียงที่จะพัฒนาเปนผูติดการ
การพนันสูง ซึ่งสวนใหญเด็กเหลานีถู้กชักชวนใหเลนการพนันโดยครอบครัวและเพื่อนที่เหน็
วาการพนันเปนกิจกรรมที่ไมมีอันตราย หรือคนเหลานีเ้ปนผูติดพนันเอง  บทบาทของ
ครอบครัวจึงเปนปจจัยที่สําคัญ   ผลการศึกษาพบวามีผูปกครองเพียงรอยละ 5 มีความ
พยายามที่จะหยุดบุตรของตัวเองจากพฤติกรรมการพนนั ในขณะทีผู่ปกครองเกือบทั้งหมด
จะปองกนั (prevent) บุตรของตัวเองจากการเสพยาเสพติด และมากกวารอยละ 60 จะมกีาร
กําหนดกฎเกณฑในเร่ืองของการด่ืมสุรา ผลการศึกษายังพบอีกวามีเยาวชนเพยีงรอยละ 2 
เลนการพนันโดยลําพงั ในขณะที่รอยละ 59 ของผูใหญเลนการพนนัโดยลําพงัเสมอ [50]  
 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ข้อเสนอเชิงนโยบายกองทุนสลากเพื่อส่งเสริมและป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน



40 

 

 
ตามกฎหมายการพนันป  ค .ศ .  2005 (Gambling Act (2005)) ซึ่ งทําให มีการ
เขาถึงการพนันบางรูปแบบไดมากข้ึน   เนื่องจากผูประกอบการสามารถทําการ
โฆษณาการเลนพนันในโทรทัศนได  แมวาจะมีการหามการโฆษณาที่มีเปาหมายดึงดูดเด็กและ
เยาวชนใหเลนพนัน   อยางไรก็ตาม มีการถายทอดการแขงขันโปกเกอรและการพนันประเภท
อ่ืนๆ ในชองโทรทัศนหลายชอง ซึง่บอยครั้งใชนักแสดง นกัรอง และนักกฬีาที่มีชื่อเสียงมาใช
ในการนําเสนอ แมวาการโฆษณาดังกลาวจะมีเปาหมายไปที่ผูใหญแตก็เปนที่ชัดเจนวาเปน
การดึงดูดเยาวชนใหเลนการพนัน   

ดวยการแพรหลายของการเขาถึงอินเตอรเน็ตที่เติบโตข้ึนและจํานวนเยาวชนท่ีเลนการพนัน
ออนไลนทีเ่พิม่ข้ึนเปนเงาตามตัว ทาํใหการควบคุมการเลนพนนัออนไลนของเด็กและเยาวชน
ที่อายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกาํหนดทาํไดยากข้ึน ซึง่อาจสงผลกระทบตอจํานวนผูเลนพนัน
และอัตราผูติดการพนันที่เพิม่ข้ึนหากไมมมีาตรการปองกันและการใหความรูทีเ่หมาะสม   

 
ผลสํารวจของ Griffiths MD, Wood RTA ในหวัขอ “Adolescent internet gambling: 
Preliminary results of a national survey” [36]  ที่ทาํการสํารวจเด็กและเยาวชน จํานวน 
8,017 คน อายุระหวาง 12-15 ป  ในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกบัพฤติกรรมการพนนับน
อินเตอรเน็ตทีเ่กี่ยวกับผลิตภัณฑล็อตเตอร่ีออนไลน พบวา   1 ใน 12 ของเด็กและเยาวชน 
อายุระหวาง 12-15 ป เลนล็อตเตอร่ีเกมบนอินเตอรเน็ต  เปนเด็กผูชายรอยละ 6 และ
เด็กผูหญิงรอยละ 6    นอกจากนัน้ ผลการศึกษาฯ ยงัพบอีกวารอยละ 17 ของเด็กที่เลนล็อ
ตเตอร่ีบนอินเตอรเน็ต   สามารถเขาถึงบัญชบีัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผูปกครอง 
(Parents’ Accounts) ไดโดยที่ผูปกครองอนุญาตหรืออาจไมไดรับรู   

 

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

 
 

4.4.2   บริบทการกํากับดูแล 
  

กฎหมายการพนนั ป ค.ศ. 2005 (Gambling Act (2005)) กําหนดใหสํานกังานการพนัน 
(Gambling Commission) ทําหนาที่กาํกับดูแลการพนันและการพนันทางไกล (regulation 
of betting and remote gambling) แทนคณะกรรมการการพนนั (Gaming Board)  สวน
การกํากับดูแลสลากล็อตเตอร่ีของรัฐเปนหนาที่ของสํานักงานสลากล็อตเตอร่ีแหงรัฐ (National 
Lottery Commission, NLC) [53]    

ขอบัญญัติหนึง่ในกฎหมายฯ  กําหนดใหมกีารปกปองเด็กและเยาวชนและผูชวยเหลือตนเอง
ไมไดจากอันตรายและผลกระทบจากการพนัน  [38]    โดยการใหการศึกษาและสราง
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการพนัน  เปนที่ชดัเจนวากฎหมายเพียงอยางเดียวไม
สามารถแกไขปญหาการพนนัในเยาวชนได  เพราะขอเท็จจริงที่เกดิข้ึนยังมีเด็กและเยาวชน
เลนการพนันอยูเปนจาํนวนมาก  และมีผูติดการพนันจาํนวนไมนอยทั้งที่มีกฎหมายหาม 
สํานักงานฯ ไดรับเงนิสนับสนนุสวนใหญจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการจาก
ผูประกอบการในอุตสาหกรรม   

 
บริบทการกาํกบัดูแลการพนนัในสหราชอาณาจักรมีความแตกตางจากหลายประเทศ คือเด็ก
และเยาวชนสามารถเลนเคร่ืองเลนเกมประเภท D ข้ันตํ่าสุด (The Lowest Category D 
Machine) ไดอยางถกูตองตามกฎหมาย [Fisher 1995] เคร่ืองเลนเกมประเภท D เปน
เคร่ืองเลนเกมที่ใหเงินรางวัลสูงและเปนเคร่ืองเลนที่มีความเช่ือมโยงกบัปญหาการพนัน 
(linked to problem gambling)  กฎหมายฯ กําหนดอายุข้ันตํ่าของเด็กและเยาวชนในการ
เลนการพนันแตละประเภทดังนี ้[54]                                        
 

 เด็กและเยาวชนตองมีอายุ 16 ปข้ึนไป จึงสามารถซ้ือและขายสลากล็อตเตอร่ีและ
สลากขูด  

 เด็กและเยาวชนสามารถเขาไปในสโมสรบิงโกไดเฉพาะเขตที่ไมใชพื้นที่เลน  เด็ก 
ตองมีอาย ุ18 ปข้ึนไป จึงสามารถเลนบิงโกได 
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 เด็กและเยาวชน ตองมีอาย ุ16 ปข้ึนไป จึงสามารถเลนพนันฟุตบอล  (Football 
Pool) ได 

 เด็กและเยาวชนตองมีอายุ 18 ปข้ึนไป จึงสามารถเขาไปในรานพนัน  (Betting 
Shops) เลนพนัน และ ทํางานในรานพนนัได 

  เด็กและเยาวชนตองมีอายุ 18 ปข้ึนไป จึงสามารถเขาไปในคาสิโนได 

 เด็กและเยาวชนสามารถเลนพนนัสวนตัวได  (Non-commercial (private) 
gambling) เชนการเลนโปกเกอรในงานการกุศล หรือการเลนไพกับเพือ่น เปนตน   

 

กฎหมายฉบับนี้ยงักําหนดใหมีการผอนคลายขอจํากัดทางดานผลิตภัณฑการพนนั 
(Gambling Products) และการโฆษณา (Advertisements) ซึ่งมาตรการนี้ไดถูกกลาวหา
จากหลายฝายวา ทําใหเด็กและเยาวชนถูกครอบงําจากขอความในการโฆษณาการพนันมาก
ข้ึน   [Moodie and Hastings 2008]  อยางไรก็ตาม  ผูทีเ่ห็นดวยกับการออกกฎหมายฯ  ก็ให
ความเห็นวา กฎหมายฯ ไดสนับสนนุใหมีการเลนการพนันอยางรับผิดชอบโดยมีการแกไข
ขอกําหนดใบอนุญาต (License Conditions)  และวิธีปฏิบัติ (Codes of Practices, 
Gambling Commission 2007)  ที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม  กฎการโฆษณาการพนนั 
(CAP and BCAP gambling advertising rules)  ไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน (Clear 
Guidance) ใหผูโฆษณาตองปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายฯ   นอกจากนี ้กฎหมายฯ ยัง
บัญญัติใหการเช้ือเชิญ อนญุาต หรือเปนสาเหตุใหเด็กเลนการพนนัเปนฐานความผิดทาง
อาญา     

ขอกําหนดทัว่ไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและวิธีปฏิบัติภายใตกฎหมายฯ  (Codes of Practices 
(LCCP) under the Gambling Act 2005)  ที่เกีย่วของกับการปกปองเด็กและเยาวชนและ
ผูชวยเหลือตนเองไมไดจากอนัตรายและผลกระทบจากการพนัน  กําหนดใหผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการการพนันตองมี [38] 

 นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility Code Provision) ใน
การสงเสริมใหมีการเลนพนันอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยอยางนอยที่สุดตองมี
พันธะสัญญาใหการสนับสนุนงานวจิัยที่เกีย่วกับการใหการศึกษาดานการปองกัน
และบําบัดเยียวยาปญหาการพนันใหแกสาธารณะ  พันธะสัญญาใหความรูแก
สาธารณะในเร่ืองเกี่ยวกับอันตรายจากการพนนัและการเลนพนนัอยาง
ปลอดภัย และพันธะสัญญาใหการสนับสนุน การแยกแยะ และบําบัดเยียวยาผูมี
ปญหาการพนนั 
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 มีข้ันตอนและมาตรการการปองกันไมใหเด็กและเยาวชนท่ีอายุตํ่ากวาเกณฑที่
กฎหมายกําหนดเขาไปเลนการพนันได (Access to gambling by children and 
young persons) โดยตองมีข้ันตอนและมาตรการในการตรวจสอบและปฏิเสธ
ไมใหเด็กและเยาวชนที่อายุตํ่ากวาเกณฑทีก่ฎหมายกําหนดเขาไปเลนการพนันใน
สถานประกอบการได ผูรับใบอนุญาตฯ ตองไมต้ังใจจัดสถานท่ีเพื่อดึงดูดใหเด็กและ
เยาวชนเขาเลนการพนัน   ผูรับใบอนุญาตฯ ตองจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ให
เขาใจถึงความรับผิดชอบในการปองกันไมใหเด็กและเยาวชนที่อายุตํ่ากวาเกณฑที่
กฎหมายกําหนดเขาไปเลนการพนันได   

 

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

 
ภายหลังจากกฎหมายการพนนั ป 2005 มีผลบังคับใช  สํานกังานการพนนัเหน็ถึง
ความจําเปนในการจัดต้ังหนวยงานใหมารับผิดชอบแผนกลยทุธการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบในระดับชาติ   ในปลายป 2008 รัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการแผนกล
ยุทธการเลนพนันอยางรับผิดชอบ (Responsible Gambling Strategy Board, 
RGSB)  โดยใหมีหนาที่ดังตอไปนี้  [55]  

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

  ใหคําแนะนาํในเร่ืองทนุสนบัสนุนที่จาํเปนในการดําเนนิการตามแผน 

  และใหคําแนะนําสํานักงานการพนันในเร่ืองกลยทุธการเลนพนนัอยาง
รับผิดชอบในระดับชาติ  

 

ในเบ้ืองตน RGSB มีการทาํขอตกลงรวมสามฝายรวมกบั 1) มูลนธิิ GREaT  (The 
GREaT Foundation) ซึ่งเปนหนวยงานระดมทุน (Fundraising Body) นําโดย
ภาคอุตสาหกรรมการพนนั  2) กองทนุการเลนพนนัอยางรับผิดชอบ (Responsible 
Gambling Fund, RGF) ซึ่งเปนหนวยงานจัดสรรทนุ  และ 3) RGSB ซึ่งทําหนาที่
กําหนดกลยุทธและจัดลําดับความสําคัญ ในการจัดสรรทุนสนบัสนุนในงานที่
เกี่ยวกับงานวจิัยการพนนั การใหการศึกษา และการบําบัดเยียวยาปญหาการพนนั  
และสงกรอบการทํางานเชิงกลยุทธดานทุนสนับสนนุ (Strategic Funding 
Framework) ใหแก RGF  

 
ในเดือนเมษายน ป 2012 มูลนิธ ิ GREaT และ RGF ไดรวมตัวกนัเพื่อจัดต้ังเปน
องคกรอิสระใหม (Independent Charity) ชื่อ  Responsible Gambling Trust 
(RGT) เพื่อทาํใหการระดมเงนิทนุสนบัสนนุจากอุตสาหกรรมการพนัน  ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ตองการใหอุตสาหกรรมการพนันจัดสรรทนุเพื่อสนับสนุนการบําบัด
เยียวยาผูมปีญหาการพนัน และ สนับสนุนงานวิจยั การใหการศึกษา และการ
ปองกนัปญหาการพนัน  รวมถึงกระบวนการจัดสรรเงินทนุใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดย RGSB ยงัเปนผูกําหนดกลยุทธ และทาํงานรวมกับ RGT เพื่อให
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มั่นใจวาแผนกลยุทธไดถูกนาํไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทาํแผนกลยุทธฯ 
ดังกลาว เปนแผนดําเนนิงาน 3 ป  [55, 39] 
 

 

ในปงบประมาณ  2011-2012 RGT ไดรับทุนสนบัสนุนจากอุตสาหกรรมการพนนัและเงนิ
บริจาคอ่ืนๆ เปนเงนิประมาณ 5 ลานปอนด และคาดวาจะไดรับเพิม่เปน 6 ลานปอนดใน
ปงบประมาณ  2012-2013   โดยในปงบประมาณ 2012/2013  RGT มีแผนจัดสรรทุน
สนับสนนุการแกไขปญหาการพนนัใหแกองคกรตางๆดงันี ้[39]    

 
 

ดานสายดวนการพนันแหงชาติ (National Gambling Helpline) 

 GamCare Helpline Services 

 Evaluation of Freephone trial (The Helplines Association)  
 

ดานการบําบดัเยียวยา (Treatment services) 

 CNWL National Problem Gambling Clinic 

 GamCare และเครือขายพนัธมิตรระดับชาติ 16 แหง   

 Gordon Moody Association 
 

ดานการใหการศกึษาและการปองกัน (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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ในสวนการดําเนินการปองกนัและแกไขปญหาการพนันที่อยูในความรับผิดชอบของ 
GamCare ซึ่งเปนองคกรที่ไดรับการจัดสรรเงินสนับสนนุมากที่สุดจาก RGT นั้น 
GamCare เปนองคกรระดับชาติ   มีบทบาทในการใหบริการการแกไขปญหาการพนนั 
ใหการศึกษา และ ฝกอบรม ซึ่งไดดําเนนิการมาแลวเปนเวลามากกวา 15 ป โดยการให
คําแนะนํา และชวยเหลือผูติดการพนนั ครอบครัวและผูที่เกีย่วของกบัปญหาการพนัน   
รวมถงึการสรางความตระหนักรูเกีย่วกบัปญหาการพนันใหแกสาธารณะ   โดยใน
ปงบประมาณ 2011-2012   GamCare ไดรับทุนสนบัสนุนจาก RGT เปนเงิน 2.6 ลาน
ปอนด   คิดเปนรอยละ 90 ของทนุดําเนินงานของ Gamcare ทัง้หมด 
 
GamCare ไดเห็นความจําเปนในการจัดทําแผนกลยุทธเชิงกาวหนา (Proactive 
Strategy) โดยมีเด็กและเยาวชนเปนเปาหมาย ผานมาตรการการใหการศึกษา และ 
การปองกนัปญหาการพนันในบริบทการเมืองและการกาํกับดูแลในยคุใหม   โดย
รวมมือกับ RGSB ซึ่งมีหนาที่ใหขอเสนอแนะแก RGT เกี่ยวกับการจัดลําดับ
ความสําคัญในเร่ืองดังกลาว 

 

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

 

   NLC กําหนดใหมีขอมูลที่เกี่ยวกับเกมปรากฏอยูในทุกที่ที่มกีารจาํหนาย
ผลิตภัณฑล็อตเตอร่ี 

   NLC กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีการสุมตรวจ (Mystery Shopping 
Exercises) ตัวแทนจําหนาย (Retailers) อยางสม่ําเสมอ วามีการจาํหนาย
สลากล็อตเตอร่ีใหแกเด็กและเยาวชนที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑทีก่ฎหมายกาํหนด
หรือไม  แผนปฏิบัติการนี้มชีื่อวา “Operation Child”   ผูประกอบการอาจถูกยกเลิก
ใบอนุญาตหากมีการจาํหนายสลากล็อตเตอร่ีใหแกเด็กและเยาวชนที่มอีายุตํ่ากวา
เกณฑอยางตอเนื่อง   

   NLC และ ผูประกอบการ มีมาตรการในการปองกนัผูเลนเกมออนไลนจากการเลน
เกมอยางมากเกินไปหรือขาดสติ  (Excessive or Compulsive Play)  
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   NLC กําหนดใหผูประกอบการจัดทาํแผนการปองกนัการเลนเกมโดยเด็กและ
เยาวชนที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑทีก่ฎหมายกาํหนดและการเลนเกมอยางมากเกินไป
หรือขาดสติ  (Under-age and Excessive Play)  

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

 

4.5.1  ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  
 

ผลการศึกษาปญหาการพนนัในเด็กและเยาวชนที่ดําเนนิการในรัฐตางๆในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ่ืนๆ ดวยวิธีการวัดผลตางๆ ชี้ไปในทิศทางเดียวกันวาอัตราการเลนพนันในเด็กและ
เยาวชนมีแนวโนมที่สูงข้ึน อัตราการเลนพนนัของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (middle and 
high schools students) ในชวงป ค.ศ. 1984-1988 มีเทากับรอยละ 45 และเพิม่ข้ึนเปนรอยละ 
65 ในชวงป ค.ศ. 1989-1992 [57]   ผลสํารวจระดับประเทศในเด็กอายุระหวาง 14-21 ป โดย 
Welte et al., 2008 พบวามเีด็กเลนการพนันในปที่ผานมาสูงถงึเกือบรอยละ 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  

 
รายงานผลการศึกษาหลายชิ้นพบตรงกันวาอัตราการเลนพนันในเด็กนักเรียนชายสูงกวาในเด็ก
นักเรียนหญิง และเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กผูหญิงแลว เด็กผูชายเร่ิมเลนพนันเมื่ออายุนอยกวา 
เลนพนนัถี่กวา ใชเวลาและใชเงินในการเลนพนันมากกวา และมีปญหาการพนันมากกวา [57, 
60]    

 
ประเภทการพนันที่เปนทีน่ิยมในเด็กและเยาวชนมีความแตกตางจากในผูใหญ โดยทั่วไปผูใหญ
นิยมเลนการพนันในคาสิโน ประเภทของการพนันที่เปนทีน่ิยมเลนของผูใหญคือสลากขูด 
สลากล็อตเตอร่ี  เกมคาสิโน โปกเกอร และการพนนักฬีา [61]   ในขณะที่ประเภทการพนันที่เด็ก
และเยาวชนนยิมเลนคือการพนันสวนตัว (private bets) ที่เกี่ยวกับเกม ลูกเตา  การพนันกีฬา 

และการแขงพนันในกีฬาที่ตองใชทักษะ (skill‐based games) เชน พนันโบวล่ิง การพนนัพูลหรือ
สนุกเกอร [62, 63, 64]   นอกจากนั้นผลการศึกษาเดียวกันยังพบวา ไมเพียงแตมีความแตกตางใน
อัตราการเลนพนันระหวางเด็กผูชายและเด็กผูหญิงเทานั้น แตยังมีความแตกตางในประเภทการ
พนันที่เด็กผูชายและเด็กผูหญิงเลนอีกดวย   เด็กผูชายมีแนวโนมเลนการพนันประเภทท่ีตองใช
ทักษะและความรู เชนการเลนไพและการพนันกีฬา ในขณะที่เด็กผูหญิงชอบเกมประเภทเส่ียงทาย 
(games of chance) เชน raffles และล็อตเตอร่ี [63]  
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เนื่องจากความกาวหนาในเทคโนโลยีทางดานคอมพวิเตอรและโทรคมนาคมในปจจุบัน ทําใหการ
เลนพนนัในอินเตอรเน็ตเปนทีน่ิยมมากข้ึนในเยาวชน  [65]   แมวาจะมีความพยายามทางดาน
กฎหมายในการจํากัดการพนันออนไลนกต็าม อัตราการเลนพนนัในอินเตอรเน็ตของเด็กและ
เยาวชนก็ยงัสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและผูตอบแบบสอบถามทางออนไลน  [66]    พบวา 

  

 รอยละ 9 ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รอยละ 6 ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
และรอยละ 42 ของผูตอบแบบสอบถามทางออนไลน เคยเลนพนนัทางอินเตอรเน็ต  รอย
ละ 70 ของผูทีต่อบวาเคยเลนพนันทางอินเตอรเน็ต เลนเปนประจําทุกสัปดาห 

 รอยละ 85 ของผูที่เลนพนนัทางอินเตอรเน็ตเปนประจาํทุกสัปดาห เปนผูชาย  ซึ่งรอยละ 

23 มีอายุระหวาง 18‐24 ป และรอยละ 28 เปนผูมีปญหาการพนัน   
 

ตามผลศึกษาของ The National Annenberg Risk Survey of Youth ในป 2010 พบวาผูชาย

อเมริกันที่มีอายุระหวาง 18-22 ที่เลนพนนัทางอินเตอรเน็ตเปนประจาํทุกเดือน มอัีตราเพิ่มข้ึน

อยางมีนยัสําคัญจากรอยละ 4.4 ในป 2008 เปนรอยละ 16 ในป 2010 แตไมพบวามีอัตราการ

เพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญในนักเรียนระดับมธัยมศึกษา [67]     

แมวาเด็กและเยาวชนสวนใหญที่เลนพนนัไมไดมีปญหาติดการพนนั แตผลการศึกษาหลายชิน้
พบวาอัตราการติดการพนนัในเด็กและเยาวชนสูงมากกวา 2 เทาของอัตราในผูใหญ  [60, 68] 
Welte et al., 2008 [58] ชี้วาอัตราการติดการพนนัในเด็กและเยาวชนยังอยูในระดับที่สูง โดย
รอยละ 10 ของเด็กและเยาวชนอยูในขายที่มีความเส่ียงที่จะพัฒนาเปนผูมีปญหาการพนัน และ
ประมาณรอยละ 4 เปนผูติดการพนันข้ันรุนแรง (pathological gambling)  
 
 
4.5.2  บริบทการกํากับดูแล 
 
ภายใตกฎหมายสหพนัธรัฐของอเมริกา (US Federal Law) การพนนัเปนส่ิงถกูกฎหมายแต
รัฐบาลทองถิน่ (State Governments) มีหนาที่ในการกํากับดูแลหรือหามใหมกีารพนัน ดังนั้น
นโยบายการกาํกับดูแลปญหาการพนันและการพนนัอยางรับผิดชอบจึงข้ึนอยูกับนโยบายของแต
ละรัฐ เกือบทกุรัฐในประเทศอนุญาตใหมกีารเลนการพนันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน รัฐเปนผู
จําหนายล็อตเตอร่ี แตมีเพียง 17 รัฐ ที่อนุญาตใหเอกชนประกอบกิจการคาสิโนรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง  รัฐเนวาดาเปนเพียงรัฐเดียวที่คาสิโนเปนส่ิงถกูกฎหมายทัว่ทัง้รัฐสําหรับผูมอีายุ
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ต้ังแต 21 ปข้ึนไป  แมวาจะมีกฎหมายหามเด็กและเยาวชนท่ีอายุตํ่ากวาเกณฑเขาเลนการพนัน
ในสถานคาสิโน  แตเด็กและเยาวชนจํานวนหนึ่งก็ยงัสามารถเขาไปเลนพนันในคาสิโนไดอยางไม
ลําบาก [Giacopassi et al., 2006]  นอกจากนัน้ ในสหรัฐอเมริกายงัมีการประกอบกิจการการ
พนนัโดยชนเผาพืน้เมืองอเมริกันมากกวา 561 แหงทั่วประเทศซึ่งมีการกํากับดูแลการพนนัอยาง
อิสระเปนของตัวเอง   

 
ขอกําหนดใหมีการเลนพนนัอยางรับผิดชอบ เชน  การกันตัวเองจากการพนนัโดยความสมัครใจ 
(self- exclusion) และโครงการใหการศึกษา (education programs) ไดรับการดําเนินการ
โดยทัว่ไปในรัฐที่อนุญาตใหมีการเลนการพนนั  โครงการใหการศึกษาเกี่ยวกับการพนัน เชน
วารสาร Wanna Bet? ราย 3 เดือนทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและออนไลนจัดทําในรัฐมินนิโซตาเพื่อให
นักการศึกษาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินโครงการปองกันปญหาการพนันในเยาวชนในชุมชน 
(community-based)   

 

4.5.3  มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 

ในบางรัฐมีการกําหนดใหจัดสรรรายไดจากการจาํหนายล็อตเตอร่ีบางสวนเพื่อกิจการ

เฉพาะเจาะจงเทานัน้ เชนการศึกษา  ขอมูล ณ ป 2002 มีเพยีง 16 รัฐเทานั้นที่มกีารจัดสรรเงิน

ชวยเหลือผูมปีญหาการพนนัอยางเปนทางการ  [72] ในบางกรณีรัฐเปนผูจัดสรรเงนิงบประมาณ

สนับสนนุใหแกหนวยงานใหบริการแกไขปญหาการพนัน (Council on Problem Gambling) ใน

กรณีอ่ืนๆ รัฐจัดสรรเงินสนบัสนุนใหแกหนวยงานรัฐ  เชน  หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่

ดูแลดาน  Alcohol and Drug Abuse ในการใหบริการแกไขปญหาการพนนั  ในรัฐที่มิไดจัดสรร

เงินจากเงนิงบประมาณให หนวยงานท่ีใหบริการแกไขปญหาการพนันไดรับเงินสนับสนนุจาก

รายไดจากอุตสาหกรรมการพนนั  และการระดมเงินทุนในทองถิน่  

 

ตัวอยางการใชเงินอุดหนนุในการใหบริการแกไขปญหาการพนันในรัฐตางๆ [72] 

 รัฐอริโซนา อริโซนาล็อตเตอร่ี  (Arizona Lottery) ใหการสนับสนุนโครงการการเลน
พนนัอยางรับผิดชอบเปนเงนิ 500,000 เหรียญสหรัฐตอป โดยคร่ึงหนึง่ของเงนิสนับสนุน
ใชเพื่อการใหการศึกษาและการสรางความตระหนกัรู และอีกคร่ึงหนึ่งเพื่อการบําบัด
เยียวยา โครงการประกอบดวยการใหขอมลูขาวสาร การเขาชวยเหลือในยามวกิฤติ 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ข้อเสนอเชิงนโยบายกองทุนสลากเพื่อส่งเสริมและป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน



 

 

(crisis intervention) การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ วทิยุและสมุดโทรศัพท แผนพับ 
โปสเตอร และ บิลบอรด มีการพิมพเลขหมายโทรศัพทสายดวนชวยเหลือบนสลากล็อ
ตเตอร่ี เปนตน  

 รัฐคอนเน็คติกัท จัดสรรเงินงบประมาณเปนจํานวนเงิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐตอป 
ใหแก Connecticut Department of Mental Health and Addiction Services เพื่อให
การสนับสนุนโครงการปองกนัและแกไขปญหาการพนันโดย Connecticut Council on 
Problem Gambling (CCPB) และเจาหนาที่ของรัฐ   นอกจากนัน้ ยังใหเงนิสนับสนนุ
โครงการสายดวนชวยเหลือผูมีปญหาการพนันที่ดําเนนิการโดย CCPB  การฝกอบรม
เจาหนาที่ผูใหคําปรึกษาไดรับเงินสนับสนนุจากรัฐ และศูนยบําบัดเยยีวยาบางแหง
ดําเนนิการโดย contracted agencies โดยคิดคาใชจายจาก CCPB ตามที่เกิดข้ึนจริง ( 
on a fee-for-service basis) 

 รัฐหลุยเซียนา จัดสรรเงินงบประมาณเปนเงนิ 2 ลานเหรียญสหรัฐตอปใหกับกองทนุ
แกไขปญหาการพนนั (Problem and Compulsive Gambling Fund) ของ Office for 
Addictive Disorders  บริการที่ใหไดแก Helpline  การใหบริการบําบัดเยียวยา โครงการ
ปองกนัปญหาการพนันตางๆ และการโฆษณาในส่ือตางๆ 

 รัฐนวิยอรค จัดสรรเงินงบประมาณเปนเงิน 2.5 ลานเหรียญสหรัฐตอปในการสนบัสนุน
โครงการ Helpline และการสรางความตระหนักรู ดําเนนิการโดย New York Council on 
Problem Gambling (NYCPB) สวนการบําบัดผูปวยนอก (Outpatient Therapy) คิด
คาใชจายจาก NYCPB ตามที่เกิดข้ึนจริง  

 รัฐวอชงืตัน จัดสรรเงนิงบประมาณเปนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐตอปเพื่อใชในการ
บําบัดเยียวยาเทานัน้  โดยใหความสําคัญกับการบาํบัดเยียวยาเยาวชนและผูใหญในวัย
หนุม (Young Adults) 

 รัฐโอเรกอน  จัดสรรเงินจากกองทุนล็อตเตอร่ี (State Lottery Fund) เปนเงนิ 7.1 ลาน
เหรียญสหรัฐในป 2003 เพื่อการปองกนัปญหาการพนันและการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบ การบําบัดเยียวยาใหบริการโดย Community Mental-health Centres และ
องคกรเอกชนที่ไมหวังกําไรตามตนทุนที่เกิดข้ึนจริง (private, non-profit agencies on a 
fee-for-service basis)  สวนบริการการปองกนัและการสรางความตระหนกัรู 
ดําเนนิการโดย Local Contractors และเจาหนาทีรั่ฐ ประกอบดวยการโฆษณาทาง
โทรทัศน  แผนพับ โปสเตอร การนาํเสนอปญหาตอกลุมเปาหมาย  และวีดิโอเทป เปนตน  
นอกจากนัน้ ยังมกีารเผยแพรเอกสารขอมูลเกี่ยวกบัปญหาการพนันใหแกสาธารณชน
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รวมถึงงานวิจยัทีท่ําโดยมูลนิธิเพื่อการบาํบัดเยียวยาผูติดการพนันแหงรัฐโอเรกอน  
(Oregon Gambling Addiction Treatment Foundation) ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัด 
National Council on Problem Gambling  

 รัฐไอโอวา ในป 2001 จัดสรรเงินงบประมาณเปนเงนิ 2.2 ลานเหรียญสหรัฐ  และ  4.3 
ลานเหรียญสหรัฐในป 2002  เพื่อการปองกนัปญหาการพนันและการเลนพนนัอยาง
รับผิดชอบ       
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5. ตัวอยางโครงการและโปรแกรมเกมการใหการศึกษาเชิงปองกันปญหาการ
พนันในประเทศตางๆ  

ตัวอยางโครงการและโปรแกรมเกมการใหการศึกษาเชิงปองกนัที่มีเปาหมายในการปองกนัเด็ก
จากการพนันในประเทศตางๆ  

 
โครงการ Smart Choices  [69] 
 
ในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 2009 Council on Compulsive Gambling of Pennsylvania (CCGP) 
ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ไดรับเงินทุนสนับสนนุโครงการวิจยันํารองเพื่อปองกันปญหาการ
พนนัในเด็กและเยาวชนเปนเวลา 3 ป มีชื่อโครงการวา Smart Choices  โครงการฯ เลือกวิจัยปญหา
การพนันในนกัเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จนถึงนักศึกษาระดับมหาวทิยาลัย   ผลวิจัยชีว้า ในปที่
ผานมา รอยละ 80 ของนักเรียนอาย ุ 12-17 ป เคยเลนการพนันเพื่อเงิน  และมีอัตราการแพรหลาย
ของปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน (Adolescents’ problem gambling prevalence rates) สูง
เปน 2 เทาของผูใหญ  ผลการศึกษาฯ ยงัระบุอีกวามีเด็กและเยาวชนติดการพนนัข้ันรุนแรงรอยละ 4-
8 และอีกรอยละ 10-15 มีความเส่ียงที่จะติดการพนัน  โครงการนี้เปนโครงการที่ไมเหมือนกับ
หลักสูตรการสอนที่อิงชุดเอกสาร (Curricula based on information packages)  แตเนนให
นักเรียนเห็นอันตรายที่มากบัการพนัน (Inherent Risks of Gambling)  การสรางทกัษะในการ
ตัดสินใจเชิงบวก (Positive Decision-making Skills)  การทําใหโครงการฯ เปนสวนหน่ึงของความ
พยายามของชุมชนและโรงเรียน (part of a community/school-based effort) และทักษะในการ
ตอบปฏิเสธ  ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิง่ตอการตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชน
ในปจจุบัน  ผลการศึกษายังชี้วาการเขาไปของแวะกับการพนนัในวยัเด็กเปนหนึง่ปจจัยเส่ียงที่เด็กจะ
มีปญหาการพนันในอนาคต   ผลการศึกษาอ่ืนๆ หลายชิ้นก็ชี้วาผูใหญที่มีปญหาติดการพนันข้ัน
รุนแรงเร่ิมเลนการพนันเมื่ออายุยังนอย (9-10 ป)   ทําใหสรุปไดวาการใหการศึกษาแตเนิน่ๆ มี
ความสําคัญตอการปองกนั (Early Education a key to Prevention)  และการทําใหนักเรียนที่เขา
รวมโครงการฯ เขาใจถึงอันตรายที่มากับการพนัน  สงผลใหนักเรียนไมมองวาการพนันเปนเร่ือง
ปกติในสังคม    
 
สําหรับเปาหมายของโครงการดังกลาว ประกอบไปดวย  
  

 การใหขอมูลทีเ่กี่ยวกับประเด็นการพนนัแกนักเรียนที่รวมโครงการ 

 การกําจัดความเช่ือความเขาใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับการพนัน 
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 การชวยเหลือนักเรียนดานขอมูลเร่ืองปายเตือน (Warning Signs) ตางๆ ที่เกีย่วของกบัการ
พนนั 

 การชวยลดการแพรหลายของปญหาการพนันในเยาวชน  
 
รายละเอียดและผลการประเมินเชิงประจักษการศึกษาโครงการ Smart Choices แสดงอยูใน
ภาคผนวก 1 

 
Dicey Dealings  [70] 
Dicey Dealings เปนโครงการเชิงการศึกษาการปองกันการพนันในเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา (School-based Education Program) ที่พฒันาในออสเตรเลียทางใต โดย Glass  
and  Williams  (2007)  เปาหมายของโครงการฯ คือการเสริมสรางความสามารถของโรงเรียนในการ
ลดผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากการพนนั นักการศึกษา (Educators) ถูกกําหนดใหเขาอบรม
สัมมนา 1 วันเต็มโดยไมเสียคาใชจาย เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับบริบทของการพนันในออสเตรเลียและ
วิธีการดําเนนิการจัดการโครงการ  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) ประกอบดวยเอกสารเ พ่ือ
ใช ในการแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปรายกลุม และเอกสารบันทึกกิจกรรมสวนบุคคล 
(individual activity sheets) หลักสูตรมีเปาหมายใหนักเรียนไดรับโอกาสเรียนรูอยางเปนระบบ 
(structured opportunity) ในการไดสะทอนประสบการณไดอยางปลอดภัย (to safely  
experience) และเรียนรูผลที่ เกิดข้ึนจากการตัดสินใจเลนการพนันและประสบการณดาน
สภาวะดานอารมณที่ เกิดข้ึน (critically reflect on the consequences of choices made 
whilst gambling and the emotional experience involved.) โครงการนีถู้กออกแบบใหสอดคลอง 
(align) กับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ เลขคณิต สุขศึกษา พละ สังคมศึกษา และส่ิงแวดลอม   
(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
เอกสารและเครื่องมือและอุปกรณประกอบการอบรมประกอบดวย หนงัสือ 1 เลม และวิดีโอ 1 ตอน 
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เพื่อใชในการโนมนาว (encourage) ใหนักเรียนมีความคิดที่เปนบวก (to think positively) ตอ
สุขภาพและความเปนอยูทีดี่ของตัวเองทีก่ารพนันอาจมีผลกระทบ (their health and  wellbeing in 
relation to gambling) หนงัสืออธิบายถึงการพนัน  ความเส่ียงทีเ่กิดจากการพนัน (risks involved 
with games of chance) การบริหารเงนิ และการพนันที่เกิดข้ึนในชุมชน  สวนวดิีโอ The  video   
examined  three  gambling  scenarios  to  prompt  discussion amongst class members and 
personal reflection. เอกสารอ่ืนๆประกอบดวยส่ือรณรงคโฆษณา  posters,  comics, pamphlets, 
แผนซีดีรายการวิทย ุ ตัวแมเหล็กติดตูเยน็โฆษณาสายดวนใหความชวยเหลือปญหาการพนนั 
(Gambling  Help  Line) และเว็ปแอดเดรส  (web addresses) ที่นกัเรียนสามารถคนหาขอมูล
เพิ่มเติมได  

การประเมนิโครงการฯ ใชวธิีการสํารวจครูและนักเรียน กรณีศึกษา และรายงานจากนักการศึกษาจาก
โรงเรียนมากกวา 60 แหงทัว่ทางใตของออสเตรเลีย ผลการประเมินเปนที่ประสบความสําเร็จในการ
ทําใหนกัเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองการพนันอยางเปนจริงและมเีหตุผลมากข้ึน  และทาํให
นักเ รียนตกเปนเหยื่อของความเ ช่ือที่ ผิดๆนอยลง  ( less susceptible to erroneous beliefs) 
และมีความระมัดระวังมากข้ึนกับผลประโยชนทางดานการเงินที่คิดจะไดจากการพนัน  มากไปกวานัน้ผล
การประเมนิชีว้านักเรียนมีความตระหนกัรูมากข้ึนเกี่ยวกบัผลกระทบทางลบของการพนนั การพนนัใน
รูปแบบตางๆ และรับรูถึงบริการความชวยเหลือผูมีปญหาการพนนัทีม่ใีหบริการ   

นอกเหนือจากการศึกษาที่ใหกับเด็กและเยาวชนแลว ผูปกครองยังไดรับการแจงเกี่ยวกับโครงการฯ 
โดยผานจดหมาย ขาวสารโรงเรียน (school  newsletters) หนงัสือพิมพทองถิน่ และสถานวีทิย ุ การที่
นักเรียนสวนใหญไดรับอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมการอบรมแสดงวาผูปกครองใหการสนับสนนุ
แนวคิดของโครงการฯ นอกจากน้ันโรงเรียนยงัไดรับการสนับสนนุใหพฒันานวัตกรรมแนวคิดโครงการ
ในโรงเรียนของตัวเองเพื่อขยายและรักษา the  message ของการเลนพนันอยางรับผิดชอบ ปจจัย
หนึง่ที่สําคัญตอความสําเร็จของนวัตกรรมที่กลาวเบ้ืองตนคือความมุงมั่นต้ังใจ (conviction) ของครู
และบุคลากร ความรับผิดชอบรวมกันระหวาง บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และชุมชนโดยรวม ความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (cohesion) และความสม่าํเสมอ (consistency) กับลักษณะพื้นฐานทางดาน
การศึกษาที่มรีวมกันของกลุมคนของสถานศึกษา (educational ethos of the school) ซึ่งตองนาํมา
บูรณาการเขาดวยกนักับหลักสูตรการศึกษาทีม่ีอยู มใิชเพียงแตนํามาเพิม่เติมอยางเดียว (rather 
than just an add on) รวมถึงการมีผูชํานาญการในเรื่องปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนอยูใน
โครงการฯ 

ปจจัยอ่ืนๆที่สําคัญตอความสําเร็จของโครงการคือเงินทนุสนับสนนุ การโฆษณาอยางทั่วถึง การ
สนับสนนุจากโรงเรียนและชมุชน และการปรึกษารวมกนัระหวางผูเกีย่วของจากภาคสวนตางๆ 
กลาวคือ ผูใหบริการสาธารณสุข หนวยงานกํากับดูแล ผูใหเงนิทนุ (treasury) และผูประกอบการ และ
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ที่สําคัญอยางยิ่งคือครูซึง่ตองเปนผูใหความรูความเขาใจเกีย่วกับปญหาการพนนัในเด็กและเยาวชน
ใหแกนกัเรียน 

 

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

โปรแกรม WannaBet? ถูกพัฒนาโดย North American Training Institute ซึ่งเปนหนวยงานหนึง่
ของ  Minnesota Council on  Compulsive Gambling มเีปาหมายที่เด็กนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1-4   เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบการอบรมประกอบดวย คูมือการสอน 
(teacher’s guide) วีดิโอเลาเร่ืองเกีย่วกบัชีวิตการพนันของวยัรุนคนหนึง่ เอกสารประกอบการอบรม
อ่ืนๆ และ จดหมายถงึผูปกครอง  
 
เปาหมายของโปรแกรมฯ คือการใหความรูเกี่ยวกบัอันตรายที่มากับการเร่ิมเลนพนนัต้ังแตอายยุังนอย 
กฎหมายชุมชน และการยอมรับของสังคม ตลอดจนปญหาที่ผูปกครองไมรูถึงปญหาการพนันของ
บุตรหลานของตัวเอง การอบรมฯ ใหความสําคัญกับทกัษะตางๆที่จาํเปน ความเชื่อที่ถูกตองเกีย่วกับ
การพนัน  มาตรฐานที่ชดัเจน (clear standards) และการสนบัสนุนใหมีการสอดสองดูแลจาก
ผูปกครอง ( parental monitoring) สําเนาโปรแกรมสามารถหาไดจาก Oregon Prevention and 
Treatment Resource Clearinghouse รายละเอียดขอมูลหาไดที ่http://www.nati.org 

 

All Bets Off 

All Bets Off เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการใหขอมูล แบบ interactive ใชเวลา 1 ชัว่โมง (one-hour 
information interactive workshop) สําหรับเด็กนกัเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 4-5   พัฒนาโดย  
Missouri Alliance to Curb Problem Gambling และมูลนิธ ิSecond Chance Foundation   การ
อบรมมีเปาหมายใหนกัเรียนไดรูวาการพนันเปนการเสพติดประเภทหนึง่ เพื่อใหขอเท็จจริงแกนกัเรียน
เกี่ยวกับปญหาการพนัน และยกระดับความตระหนกัรูเกี่ยวกับบริการความชวยเหลือตางๆที่ผูติดการ
พนนัสามารถเขารับบริการได 
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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
โรงเรียนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (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   
โดยมีเปาหมายเพิ่มทักษะความสามารถในการคิดเชิงวพิากษ (critical thinking ability) ความรู
เกี่ยวกับตัวเลข  (number sense) และความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรการพนนั  เพื่อที่จะสามารถ
พัฒนามุมมองที่เกี่ยวกับการพนันของตัวเองเพื่อนําไปสูการตัดสินใจอยางถูกตอง (make informed 
choices) สามารถ download หลักสูตรไดที่ 
http://www.hms.harvard.edu/doa/html/registrationform.htm 

 

Gambling: Reducing the Risks 

โปรแกรม Gambling: Reducing the Risks เปนโปรแกรมปองกันปญหาการพนนัแบบกาวหนา 
(progressive prevention program) พัฒนาโดย Saskatchewan Health ประเทศแคนาดา   
โปรแกรมฯ เร่ิมใชกับเด็กนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปนปแรก และโปรแกรมสําหรับเด็ก
นักเรียนในปตอๆไปจากระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการตอยอด
ความรูจากปกอนหนา โปรแกรมฯ มเีปาหมายใหขอมูลแกครูและนักเรียนเกี่ยวกับการพนันและ
อันตรายจากการพนนั นําเสนอกลยทุธในการลดความเสี่ยงและเนนการพัฒนาทักษะที่จาํเปนตอการ
ตัดสินใจอยางรับผิดชอบในเร่ืองที่เกีย่วกับการพนัน (to make responsible choices about 
gambling) เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวยคูมือการสอน กิจกรรมกลุม (activities for group 
discussion) คลิปวีดิโอ แบบปลายเปดเพื่อการถกเถียงภายในกลุม ( a videotape  with short, 
open-ended clips for group discussion) และข อมู 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  เหตุผลตางๆที่คนเลนพนนั  คําอธิบายเกี่ยวกับการ
พนันประเภทตางๆ สัญญาณและผลท่ีตามมาของปญหาการพนันในเยาวชน และผลกระทบของ
ปญหาการพนันที่มีตอครอบครัว   

โปรแกรมฯ ของแตละชั้นปการศึกษา ประกอบดวยเสาหลักและเปาหมายการเรียนรู 3 ประการ 
(Foundation and Learning  Objectives) คือ  
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1. ขยายฐานความรูใหนักเรียนเขาใจผลกระทบของการพนนัที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม 
2.  เพื่ อใหนัก เ รียนสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลที่ ถูกตอง (Making informed 

decisions) สามารถวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของการพนันประเภทตางๆ  
และสามารถคนหาทางเลือกอ่ืนๆแทนการเลนการพนนัหรือพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ 

3.  เพื่ อใหนัก เ รียนสามารถวางแผนตัดสินใจในการดําเนินการลดปญหาการ
พนัน  ( students plan and participate in actions to reduce the risks of gambling)  

 
ในแตละป จะมีการเนนใหขอมูลในหัวขอที่แตกตางกันไป โดยเร่ิมจากการรับรูของครอบครัวและ
มาตรฐานตางๆ (family perceptions and standards) ตอดวยการใหนกัเรียนแตละคนทําพนัธะ
สัญญาของตนเอง  (individual commitments at a personal level) สนับสนนุชวยเหลือเพื่อนในการ
ตัดสินใจอยางรับผิดชอบเก่ียวกับการพนัน  และสนับสนุนใหเกิดสุขภาวะ (promote health) ใน
ชุมชนที่กวางขวางข้ึน จนถึงการคํานงึถงึผลกระทบของการพนันที่มตีอเศรษฐกิจและสังคมในภาพที่
กวางข้ึน  

 

Improving Your Odds 

โปรแกรม Improving Your Odds ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันสาธารณสุขแหงรัฐมินนโิซตา ( 
Minnesota Institute of Public Health) โปรแกรมฯ ถูกแบงเปนหลักสูตรการเรียน 6 ตอนสําหรับ
เด็กนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-2  โดยมีเปาหมายใหความรูและทักษะที่จาํเปนแกนักเรียนใน
การตัดสินใจอยางเหมะสมวาจะเลนการพนันหรือไม ถาเลน จะเลนเมือ่ไรและใชเงินเทาไร  โปรแกรม
ฯ ใหขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลประโยชนที่ ได รับของการพนัน  ( risks  and  
benefits  of  gambling) รวมถึงกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนทราบถึงปญหาการพนนั พูดคุยกับคนที่
อาจมีปญหาการพนันและคนหาบริการความชวยเหลือทีเ่หมาะสม  หลักสูตรโปรแกรมถูกออกแบบ
มาเพื่อใหสามารถบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีอยูแลวในโรงเรียน โดยการสอน
สามารถทําใหเสร็จส้ินภายใน 4-10 ชั่วโมง  สําเนาโปรแกรมฯ สามารถหาไดจาก  Oregon 
Prevention and Treatment Resource Clearinghouse สวนขอมูลเพิม่เติมหาไดที ่ 
http://www.miph.org/gambling 

 
 

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

โป รแก รม สําหรับเด็กนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรมฯ ใหขอมูลเกี่ยวกับคํา
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จํากัดความของการพนันและปญหาการพนัน   ขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณและผลที่ตามมาของ

ปญหาการพนันในเยาวชน  เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบการอบรมประกอบดวย เอกสารการสอน 

กิจกรรม การทดสอบ และการนาํเสนอขอมูลยาว 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
ในการวางแผนหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการใหความรูเกีย่วกับการพนนัใหแกนักเรียนอายุระหวาง   
11 - 16 ป (You Bet!) และ 13 - 19 ป (Just Another Game?) โปรแกรมไดรับการประเมนิในป 
2008 [37]    แมวาการประเมินไมไดวัดผลประสิทธิภาพของโปรแกรมในการปรับเปล่ียนการรับรู และ
พฤติกรรมการพนนั (cognitions and behavior) ของเด็กนักเรียน  แตวาไดมีการประเมินรูปแบบและ
เนื้อหาของโปรแกรม  ซึ่งสรุปวาเอกสารการสอนทีม่ีการวางแผนที่ดีและสอดคลองกับแนวปฏิบัติ  
(alignment with best practice) ของงานปองกนัและแกไขปญหาเส่ียงอ่ืนๆ มีประโยชนตอการ
ปองกนัปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  ผลการประเมินยงัเสนอใหมีการบูรณาการการให
การศึกษาดานปญหาการพนันเขากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนมากยิง่ข้ึน 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 เปนผูพฒันาซอฟทแวรเกม The Amazing Chateau (สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถงึระดับมัธยมศึกษาปที่ 1)  และ Hooked City (สําหรับนักเรียน
ระดับระดับมัธยมศึกษาปที ่ 1-6) ซอฟทแวรเกมทัง้ 2 (These award-winning interactive 
educational software games) ถูกออกแบบใหเลนเปนคนเดียว (individually) ใชเวลาเลนเกมนาน
ประมาณ 60 นาที นักเรียนสามารถหยุดเลนเกมและกลับมาเลนใหมไดตลอดเวลา  
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Youth Awareness and Prevention Workshops (Levels 1 & II) 
มหาวิทยาลัยแม็คกิล ประเทศแคนาดา ไดพัฒนาโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความ
ตระหนักรูและการปองกนัการพนันในเยาวชน 2 โปรแกรม คือ  Youth Awareness and Prevention 
workshop - Level I และ Level II โปรแกรม PowerPoint ทั้ง 2 นีถู้กนาํไปใชอยางแพรหลายในหลาย
ประเทศ กับ เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษามากกวา 7,000 คน  ในป ค.ศ. 2007 มีการปรับปรุง
(Revise) เนื้อหาในโปรแกรม Level 2 โดยมีการเพิ่มเนื้อหาในหัวขอการพนันในอินเตอรเน็ตและการ
เลนโปกเกอร เนื่องจากการพนันทัง้ 2 ประเภทนี้เปนทีน่ิยมมากข้ึนในกลุมเยาวชน  ขอมลูที่ถูก
นําเสนอในโปรแกรมทั้ง 2 นี้ เปนผลมาจากงานวิจัยและ interaction กับเยาวชนทีม่ีปญหาการพนัน
ตลอดหลายปที่ผานมาโดยสมาชิกของทมีงานที่มีทัง้เจาหนาที่สาธารณสุข (clinicians) และนักวิจยั   
 
 
Clean Break 
Clean Break คือ DVD docudrama มีความยาวประมาณ 25 นาที ถูกพฒันาโดยมหาวิทยาลัยแม็ค
กิล ประเทศแคนาดา สําหรับวัยรุนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผูผลิตโปรแกรมนี้ใชเทคโนโลยี 
MTV ในการเลาเร่ืองโดยติดตามนกัพนันที่มีปญหาการพนันข้ันรุนแรงคนหนึง่ (pathological 
gambler) ที่พยายามฆาตัวตาย and as a result is now a paraplegic. ตลอดการเลาเร่ืองเปนการ
แสดงใหเหน็ถงึพฤติกรรมของผูติดการพนนั  
 
Know Limits 
Know Limits เปนโปรแกรมที่พูดถึงปญหาเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติดและการติดสุรา การสูบบุหร่ี
และ พฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ ถูกออกแบบสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การนําเสนอมีรูปแบบเปน
เกมสําหรับกลุม (presented in a team game format)   
 
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยแม็คกิล ประเทศแคนาดา ยงัไดมีการพัฒนาโปรแกรมการปองกันปญหาการ
พนนัในเยาวชนสําหรับบุคคลากรที่ตองทาํงานกับเยาวชนท่ีมปีญหาการพนันอีกหลายโปรแกรม 
ตัวอยางเชน Public Service Announcements (PSA) 2 โปรแกรมที่มีเปาหมายสรางความตระหนกัรู
ใหแกผูปกครองเกี่ยวกับการเลนพนันบนอินเตอรเน็ตและการเลนโปกเกอรของเด็กและเยาวชน 
ขอความหลักที่ PSA ทั้ง 2 นี้ตองการสื่อไปที่ผูปกครองคือ   “Talk with your children"  นอกจากกลุม
ผูปกครองแลว ยังมีการพฒันาโปรแกรมสําหรับบุคลากรในสาขาแพทย (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 

จากปญหาการติดการพนนัในเด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวโนมของการเขาสูการพนันของเด็ก
และเยาวชนในหลายประเทศท่ัวโลกที่เพิ่มสูงข้ึนอยางนาเปนหวง  ดังนัน้ การปองกนัและแกไข
ปญหาการพนนัในเด็กและเยาวชนจึงควรเปนหวัใจของการกํากับดูแลกิจการการพนัน ตลอดจนมี
ความสําคัญในการกําหนดนโยบายที่เกีย่วกับการพนันของประเทศ โดยผูวิจัยขอเสนอแนะ
แนวทางหรือมาตรการ และการจัดสรรทุนเพื่อปองกนัเด็กและเยาวชนจากการพนัน ดังตอไปนี้ 
 
ระยะเรงดวน 
 

1. รัฐตองทําการสํารวจปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนไทยในระดับชาติ (National 

Survey) โดยสุมตัวอยางเด็กและเยาวชนและครอบครัวจากทั่วทุกภูมภิาคของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี ้  1) เพื่อทราบสภาพการณปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนไทยใน
ภูมิภาคตางๆ  2) เพือ่ทราบจํานวนที่แทจริงของเด็กและเยาวชนไทยที่เลนการพนันทุก
รูปแบบ  3) เพื่อทราบชนิดของการพนันที่เปนทีน่ิยมในเด็กและเยาวชนไทยในชวงวัยตางๆ    
4) เพื่อทราบปจจัยที่ชกัจูงใหเด็กและเยาวชนเขาเลนการพนัน  และปจจัยที่เด็กและเยาวชน
อาจตัดสินใจเลิกเลนการพนนั  5)  เพื่อทราบอัตราการติดพนันและความเส่ียงของเด็กและ
เยาวชนไทยทีม่ีแนวโนมจะติดพนันในอนาคต  และ 6) เพื่อทราบความตระหนักรูในเด็กและ
เยาวชนและครอบครัวเกี่ยวกับอันตรายของการพนนัทีม่ีตอปจเจกบคุคลและตอสังคม     
โดยมีการนําเสนอและเผยแพรผลการสํารวจสูสาธารณะในรูปแบบที่เหมาะสม อยาง
กวางขวาง และเปนขอมูลเบ้ืองตนที่สําคัญในการจัดทําแผนเชิงกลยทุธเพื่อแกปญหาการ
พนนัในระดับชาติและระดับทองถิน่ตอไป 

2. รัฐตองสนับสนุนหนวยงานรัฐที่ทาํงานเกีย่วของกับเด็กและเยาวชน   รวมถงึกองทนุที่มี
ศักยภาพที่จะดําเนนิการดานเด็กและเยาวชน ใหดําเนินการจัดทําชุดขอมูลความรู
เกี่ยวกับปญหาและผลกระทบจากการพนันในสังคม โดยเฉพาะในกลุมออนไหว
เปราะบาง เชน เด็กและเยาวชน  พรอมกรณีตัวอยางจากทั้งในประเทศและตางประเทศ  
และรณรงคเผยแพรขอมูลดังกลาวผานสื่อและกิจกรรมทุกรูปแบบใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทของเด็กและเยาวชนในแตละชุมชน 

3. หนวยงานรัฐและกองทุนทีท่าํงานดานเด็กและเยาวชนควรรวมกนัสนบัสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนในการใชเวลาวางหลังเลิกเรียน และวนัหยุด ของเด็กและ
เยาวชน ใหหลากหลาย เพียงพอ เหมาะสมกับวัย และความตองการของแตละ
ชุมชน เพื่อปองกันไมใหเด็กและเยาวชนเขาไปเก่ียวของกับการพนันทุกรูปแบบ 
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ระยะกลาง 
4. รัฐตองกําหนดเปนวาระแหงชาติเพื่อรณรงคใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองและให

เห็นถึงอันตรายท่ีมากับการพนัน  และใหสังคมตระหนักถึงปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชนที่นับวันจะรุนแรงยิ่งข้ึน  โดยประกาศอยางเปนทางการตอสาธารณะใหปญหา
การพนันเปนปญหาสาธารณสุข (Public Health Issue) ของประเทศที่ตองไดรับการแกไข
อยางจริงจัง  และประกาศใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพัฒนาแผนระดับชาติในการตอสูกับ
ปญหาการพนนั  โดยมกีารจัดกิจกรรมรณรงคอยางตอเนื่องตลอดทัง้ป  ทัง้ยงัตองสราง
แรงจูงใจใหหนวยงานที่เกีย่วของกับการพนันและเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน รวมสมัครใจ
นําเสนอกิจกรรมรณรงคเพื่อปองกนัเด็กและเยาวชนจากการพนันอยางเปนรูปธรรมและ
ประเมินผลได  เชน  กําหนดวันหยุดปญหาการพนันแหงชาติ  จัดประกวดส่ือโฆษณารณรงค
ตอตานการพนันที่ไมรับผิดชอบและสรางปญหาแกสังคม  จัดประกวดเรียงความในระดับ
มัธยมศึกษาเกี่ยวกับการพนันซึง่เปนภัยรายใกลตัว เปนตน  เนื่องจากมาตรการการปองกัน
และแกไขปญหาการพนันใดๆ  จะประสบความสําเร็จมิได  หากไมสามารถปรับเปล่ียน
ทัศนคติของสังคมที่มีตอปญหาการพนัน  และอันตรายจากการพนนัที่มีตอเด็กและเยาวชน
ได เนื่องจากมีงานวิจัยในหลายประเทศ  เชน  นิวซีแลนด  พบวาปจจัยที่มีผลทําใหเด็กและ
เยาวชนไมเลนพนนัคือ  การตระหนักรูเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการพนนั  (รอยละ 14) และ
ปญหาการเงนิ  (รอยละ 12) โดยผูหญิงจะกลัวอันตรายจากการติดพนนั  และผลกระทบตอ
ครอบครัวมากกวา ในขณะที่ผูชายอางถึงการที่ไดรูวาโอกาสชนะมีนอยเปนเหตุผลที่ทาํให
เลิกเลนพนนั  นอกจากนี้ ยังพบวา รอยละ 11 ของเด็กและเยาวชน รูสึกวาการโฆษณาที่
แสดงใหเหน็ถงึอันตรายจากการพนัน หรือการลดการโฆษณาการพนนัโดยผูประกอบการ 
และการใหความรูแกสาธารณะ มีผลตอการตัดสินใจในการที่จะไมเลนการพนนั   

5. รัฐควรใชแนวทางบริการสาธารณสุข (Public Health Service Approach) เปนแนวทาง
ในการออกแบบมาตรการการปองกันและแกไขปญหาการพนัน  โดยไมมองปญหาการพนนั
วาเปนแคเพียงปญหาสุขภาพของตัวบุคคลและครอบครัวเทานัน้  แตมองวาปญหาการพนัน
เปนปญหาของชุมชนโดยรวม เนื่องจากมีผลการวิจยัของสหราชอาณาจักรทีพ่บวา “ในทุก
หนึง่คนของผูมีปญหาการพนัน จะมีคนทีไ่ดรับผลกระทบ 8 คน”  เชนเดียวกนักบัปญหา
สาธารณสุขอ่ืนๆ เชน ปญหายาเสพติดและปญหาการติดสุรา   ซึ่งแนวทางดังกลาวให
ความสําคัญกบัการใหการศึกษาและการสรางความตระหนกัรูเกี่ยวกับปญหาการพนนัใหแก
เด็กและเยาวชนในระยะเร่ิมตน (Early Intervention)  เปนหลัก 

6. รัฐควรเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกีย่วกับการสนับสนุนการปองกันและแกปญหาการพนันในเด็กและ

เยาวชนในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ เพื่อเปนการรับประกันวารัฐจะ

สงเสริมและสนับสนนุและกจิกรรมที่จะนําไปสูการสรางสุขภาวะที่ดีใหเกิดกับเด็กและ
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เยาวชน และสงเสริมใหสังคมไทยมีคานิยมที่ถกูตองเกี่ยวกับการพนันอันถือเปนอบายมุขที่

นําเด็กและเยาวชนไปสูปญหาสังคมอ่ืนๆ ที่รุนแรงและหลากหลายมากข้ึน  เนื่องจากปญหานี้

มีหลักฐานเชิงประจักษในระดับนานาชาติที่มีการยอมรับวาเปนปญหาสาธารณสุขของชุมชน

และสังคมโดยรวม 

7. รัฐควรใชวิธีการพัฒนาใหโรงเรียนมีบทบาทในการสรางความตระหนกัรูเกี่ยวกับปญหาการ
พนนั  ดังนั้น กระทรวงศกึษาธิการของไทยจึงควรจดัใหมีหลกัสตูรการเรยีนการสอน
ใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกบัการพนันและปญหาการพนันเปนหลักสูตรในโรงเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาเปนตนไป  โดยมีการบูรณาการเขากับหลักสูตรการศึกษาที่มีอยู  
โดยเปาหมายของหลักสูตร คือ 

 
7.1 ตองทําใหนกัเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองการพนนัอยางเปนจริงและมีเหตุผล

มากข้ึน   
7.2 มุงเนนใหเหน็ถึงอันตรายทีม่ากับการพนนั   
7.3 มุงสรางทกัษะในการตัดสินใจเชิงบวก   
7.4 มุงสรางทกัษะการตอบปฏิเสธ 
7.5 มุงสรางคานยิมที่ดีและถูกตองในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม   
7.6 มุงสรางการรับรูถึงบริการความชวยเหลือตางๆ ที่มีอยูเพื่อใหบริการแกผูมีปญหา

การพนัน   
 

ทั้งนี้  เพื่อเปนการปองกันต้ังแตตนน้ํา อันถือเปนการฉีดภูมิคุมกันใหสังคม  สงผล
ใหเด็กและเยาวชนอยูกับการพนันแบบรูเทาทนัมากยิง่ข้ึน  ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญอยาง
ยิ่งตอการตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนในปจจุบัน  เนื่องจาก
ผลการศึกษาชี้วาการเขาไปของแวะกับการพนนัในวยัเด็กเปนหนึง่ปจจัยเส่ียงที่เด็ก
จะมีปญหาการพนันในอนาคต   ผลการศึกษาอ่ืนๆ หลายชิ้นก็ชี้วาผูใหญที่มีปญหา
ติดการพนันข้ันรุนแรงเร่ิมเลนการพนันเมื่ออายุยังนอย (9-10 ป)   ทําใหสรุปไดวา
การใหการศึกษาแตเนิน่ๆ มคีวามสําคัญตอการปองกนั (Early Education a key to 
Prevention)  และการทําใหนักเรียนที่เขารวมโครงการฯ เขาใจถึงอันตรายที่มากับ
การพนัน  สงผลใหนักเรียนไมมองวาการพนันเปนเร่ืองปกติในสังคม 
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8. รัฐควรสรางกลไกเพื่อนาํไปสูการจัดต้ังกองทุนอิสระขึน้มาเปนการเฉพาะ เพื่อทํา
หนาท่ีปองกนัและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  โดย
คณะกรรมการกองทุนประกอบดวย ผูแทนท่ีมีที่มาจากทุกภาคสวนในสัดสวน
ที่เหมาะสม อาท ิ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ภาคประชาชน นักเศรษฐศาสตร  นักจิตวทิยาเด็ก
และเยาวชน นักกฎหมาย  แพทยดานเด็กและเยาวชน  นกัวิชาการ  และนกัสังคม
สงเคราะห เปนตน โดยไดรับการจัดสรรเงนิทุนทีไ่ดจากรายไดของกิจการการ

พนันในประเทศ เปนจาํนวนท่ีแนนอน  ไปสนับสนนุหนวยงาน/กิจกรรมท่ี
ใหบริการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในทกุรูปแบบ   ตลอดจน
สนับสนนุใหเกิดความรวมมือระหวางชมุชน  ผูประกอบการ  ภาครัฐ  และผูบริการ
สาธารณสุขในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการพนันในเด็กและเยาวชน ทัง้ในระดับรัฐและระดับ
ทองถิน่ 

9. คณะกรรมการกองทนุอิสระที่จัดต้ังข้ึน มีหนาที่รับผิดชอบในการ 1) วางแผนและจัดทํา

นโยบายเชิงกลยุทธ 3 ปตอเนื่อง  ในเร่ืองทีเ่กี่ยวกับการปองกนัและแกไขปญหาการ
พนนัในเด็กและเยาวชน และใหมีการเลนพนนัอยางรับผิดชอบ  2) ใหขอเสนอแนะแก

รัฐบาลในดานการใหเงนิสนับสนนุโครงการสรางความตระหนักรูใหแกชุมชนในเร่ืองการ
เลนพนนัอยางรับผิดชอบ  การคุมครองผูบริโภค  งานวิจยัดานปญหาการพนนัในเด็กและ
เยาวชน และการบําบัดเยยีวยาผูติดพนนัในเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่หลากหลายและ
ทั่วถงึ 

10. กองทนุอิสระควรจัดแบงการสนับสนนุการปองกันและแกปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชนใหครบถวนทุกมิติอยางเหมาะสมใน 3 ดาน  ไดแก  ดานการปองกัน  
ดานการแกไข  และดานการบาํบัดเยยีวยา  ในสดัสวน  2 : 1 : 1  เพื่อตอบสนอง
แนวทางในการใหความสําคัญตอกระบวนการใหความรูและการปรับเปล่ียนทัศนคติ
เกี่ยวกับการพนัน  และตระหนักถึงอันตรายจากการพนนัที่มีตอเด็กและเยาวชน  และให
ความสําคัญตอการเยียวยาแกไขปญหาในภายหลังดวย  ดังเชนในรัฐตางๆ ของ
สหรัฐอเมริกา ที่บรรดาหนวยงานล็อตเตอรี่ ไดใหการสนบัสนุนโครงการการเลนพนนัอยาง
รับผิดชอบ ดวยการบริจาคเปนเงนิ 5 แสน – 8 ลานเหรียญสหรัฐตอป  โดยบางรัฐบริจาค
คร่ึงหนึง่ของเงนิสนับสนนุใหใชเพื่อการศึกษาและการสรางความตระหนักรู  และอีก
คร่ึงหนึง่เพ่ือการบําบัดเยยีวยา  โครงการประกอบดวยการใหขอมลูขาวสาร การเขา
ชวยเหลือในยามวกิฤติ  (Crisis Intervention)  การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ วิทย ุและ
สมุดโทรศัพท แผนพับ โปสเตอร และบิลบอรด มีการพิมพเลขหมายโทรศัพทสายดวน
ชวยเหลือบนสลากล็อตเตอร่ี  ทั้งยังมีการเผยแพรเอกสารขอมูลเกี่ยวกับปญหาการพนัน
ใหแกสาธารณชนรวมถึงงานวิจัยหรือกิจกรรมที่ทาํโดยสถาบันมูลนธิิ/องคกรไมแสวงหา
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กําไรตามตนทนุที่เกิดข้ึนจริง เพื่อการปองกนั   และการบําบัดเยียวยาผูติดการพนัน     
เปนตน  และกองทุนอิสระที่จัดต้ังขึ้น ตองจัดสรรเงินทุนสวนหนึ่งของเงินทนุที่ใช
ในการปองกนัและแกไขปญหาจากการพนันทั้งหมด  เพื่อศกึษาวิจัยประเด็น
ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการพนันในเด็กและเยาวชน  โดยมุงเนนงานวิจยัที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเชงินโยบายในดานตางๆ ดังนี ้
 

10.1 การปองกนัและสรางความตระหนกัรู  
10.2 การบําบัดเยียวยา  
10.3 การปกปองผูบริโภค   

 
เนื่องจากปญหาการติดการพนันในเด็กและเยาวชนกําลังเปนปญหาสําคัญในหลายประเทศ
ทั่วโลก  โดยเฉพาะอยางยิง่จากผลการวิจยัของหลายประเทศพบวา  อัตราผูติดการพนนัใน
เด็กสูงเปน 2 เทาของอัตราผูติดการพนนัในผูใหญ  

 
11. รัฐตองออก/แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ภายใตหลักการสาํคัญ 3 

ประการคือ 1) ใหเกิดการเลนพนันอยางมีความรบัผิดชอบ  2) ใหเกิดความเปน
ธรรมตอผูเลน  และ 3) ลดผลกระทบจากปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนให
เหลือนอยท่ีสุด  ดวยการ 
 

11.1 กําหนดอายุข้ันตํ่าของการเลนพนันทุกชนดิซึ่งรวมถงึล็อตเตอร่ีแบบ
ตางๆ ตองไมตํ่ากวา 18 ป   

11.2 กําหนดใหการเลนพนนัโดยผูมีอายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกาํหนด 
ผูที่ปลอยใหมกีารเลนพนันโดยผูมีอายุตํ่ากวาเกณฑ การเช้ือเชิญ 
อนุญาต หรือเปนสาเหตุใหเด็กเลนการพนนั เปนความผิดอาญามี
โทษจาํคุกหรือปรับ   

11.3 ผูประกอบการตองจัดทําชุดขอมูลเร่ืองโอกาสของการชนะรางวัล
ตามความเปนจริง และสถิติของการชนะรางวัลยอนหลัง 10 ป ใน
รูปแบบเอกสารและส่ือที่เผยแพรไดงาย  และทําหนาที่เผยแพรขอมูล
ดังกลาวใหกวางขวาง ทัว่ถงึ และตอเนื่อง  

11.4 กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมกีารสุมตรวจ (Mystery 
Shopping Exercises) ตัวแทนจําหนาย (Retailers) อยางสม่าํเสมอ 
วามกีารจําหนายสลากล็อตเตอร่ีใหแกเด็กและเยาวชนทีม่ีอายุตํ่า
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กวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดหรือไม  อาจเรียกแผนปฏิบัติการนี้วา 
“Operation Child”   ผูประกอบการอาจถูกยกเลิกใบอนุญาตหากมี
การจําหนายสลากล็อตเตอร่ีใหแกเด็กและเยาวชนที่มีอายุตํ่ากวา
เกณฑอยางตอเนื่อง 

12. รัฐควรบังคับใชกฎหมายท่ีหามมิใหมกีารโฆษณาการพนันและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการพนันผานสื่อตางๆ ทั้งสื่อกระแสหลกั และสื่อกระแสรอง  ทั้งสื่อใหม และ
สื่อเกา อยางเขมงวด และกําหนดบทลงโทษท่ีชดัเจนและรุนแรงหากมีการฝาฝน  
เนื่องจากในปจจุบันเด็กและเยาวชนไดรับขาวสารการพนันจากส่ือตางๆ ทัง้จากส่ือ
หนงัสือพมิพ  นิตยสารกฬีา  ภาพยนตร  โทรทัศน วิทย ุ และอินเตอรเน็ตทุกวัน อยาง
แพรหลาย  ซึ่งไมใชเปนเพยีงการชี้ชองและเพิ่มโอกาสการเลนพนันใหกับเยาวชนเทานั้น  
แตยังทาํใหการเลนพนันดูเปนเร่ืองปกติในสังคม  เชน  การออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
และสถานีวทิยุกระจายเสียงในการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล  การใหขอมูลแตมตอ
พนนักฬีาประเภทตางๆ  ทั้งในหนังสือพิมพ  นิตยสารกฬีา และโทรทศัน   และการโฆษณา
และชักชวนใหเลนพนนับนอินเตอรเน็ต  เปนตน  

13. รัฐควรกํากับดูแลการเขาถึงการเลนพนันบนอินเตอรเน็ตของเด็กและเยาวชนให
เขมงวดมากขึ้น โดยปรับปรุงกฎหมายการพนันและกฎหมายคอมพวิเตอรให
ทันสมยัและสอดคลองกบัเทคโนโลยแีละวิถีชวีิตทีเ่ปลี่ยนไป  เนื่องจากความกาวหนา
ในเทคโนโลยทีางดานคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในปจจุบนั  ทําใหการเลนพนันบน
อินเตอรเน็ตเปนทีน่ิยมมากข้ึนในเด็กและเยาวชน  เพราะมีผลการวิจัยพบวาเด็กและเยาวชน
เปนกลุมที่เลนอินเตอรเน็ตมากกวาผูเลนในกลุมอายุอ่ืนๆ   และยังพบวาปจจุบนัในหลาย
ประเทศในยุโรป ผูคนนยิมเลนการพนนัออนไลนมากย่ิงข้ึนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ําแย  
ทําใหพอแมตองตัดคาใชจายในการออกไปทํากิจกรรมนอกบานลง มูลคาตลาดการพนัน
ออนไลนทีเ่ด็กและเยาวชนสามารถเขาถงึไดโดยงายจึงพุงสูงข้ึนตามไปดวย  (Responsible 
Gambling, 2013)   ผลการศึกษาของ Smeaton et al (2004) ยังพบอีกวาเด็กที่อายุตํ่ากวา
เกณฑสามารถผานการตรวจสอบอายุและเขาเลนการพนันออนไลนได จากการตรวจสอบ
ระบบตรวจสอบอายุของเว็บไซตการพนนั 37 แหง  พบวามีเว็บไซตเพียง 7 แหงเทานัน้ที่
สามารถปองกนัเด็กที่อายุตํ่ากวาเกณฑลงทะเบียนเขาเวบ็ไซตได  

14. รัฐควรกําหนดแนวทางในการกาํกบัการเขาเลนการพนันออนไลนบนอินเตอรเน็ตให

ครอบคลุมรปูแบบท่ีไมใชเงินจริง   ดวยการกาํหนดอายุผูเขาเลนไวใหไมตํ่ากวา 18 

ป  เพราะการพนันแบบที่ไมใชเงินจริงเปนที่นยิมของเด็กและเยาวชนเปนจํานวนไมนอย  และ

ขณะนี้ยังไมมกีฎหมายจํากดัการเขาถงึการเลนพนนัประเภทนี้ในหลายประเทศ   ซึ่งถือวา
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เปนเคร่ืองมือในการแนะนําการพนนัและการสรางความต่ืนเตนใหแกเด็กและเยาวชนโดยไม

ตองเสียเงนิจริงอยางนาเปนหวง  [King, Delfabbro & Griffiths, 2010] 

 

ระยะยาว 

15. รัฐควรสนับสนุนใหเกิดองคกรท่ีไมแสวงหากาํไรขึ้นจํานวนหน่ึง หรือสนับสนนุองคกรที่
ไมแสวงหากาํไรที่มีอยูเดิม  ในการทาํหนาที่ใหบริการอยางมีคุณภาพระดับสากล  และให
คําปรึกษาอยางเปนความลับ (Confidential Counseling) แกผูมีปญหาการพนันและผูไดรับ
ผลกระทบจากการพนนัของผูอ่ืน โดยไมคิดคาใชจาย และไดรับเงินสนับสนุนในการ
ดําเนนิการสวนใหญจากรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานกังานสลาก
กินแบงรัฐบาล  ที่เรียกเกบ็ภาษีการพนนัจากผูประกอบการ  โดยใหการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องอยางนอย 3 ป  และดวยจาํนวนเงินที่แนนอนและเพียงพอตอลกัษณะการ
ใหบริการโดยการบริการข้ันตํ่าที่ไดมาตรฐานควรประกอบไปดวย 

16.  
16.1 ใหมีสายดวนชวยเหลือเด็กและเยาวชนทีม่ีปญหาการพนัน 
16.2 ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดฝกอบรมใหแก

บุคลากร ใหมีความรูเกี่ยวกบัปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน
สถานใหบริการสาธารณสุขที่ใหบริการแกไขปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชน 

16.3 บริการใหคําปรึกษาแกผูมีปญหาติดพนันหรือไดรับผลกระทบจาก
การพนันในเด็กและเยาวชน  โดยผูเชี่ยวชาญที่ผานการอบรมจาก
สถาบันทีก่ระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
 

17. การจัดสรรทุนของหนวยงานที่ทาํหนาที่ปองกนัและแกไขปญหาการพนนัในเด็กและเยาวชน
ควรจัดสรรเงินทุนเพื่อสรางความตระหนักรูปญหาการพนันในระดับครอบครัวเปน
สวนสําคัญ เนื่องจากผลการศึกษาในสหราชอาณาจักรพบวา เด็กที่เลนพนันในวัยเด็กมี
ความเสีย่งที่จะพัฒนาเปนผูติดการการพนนัสูง  ซึง่สวนใหญเด็กเหลานี้ถูกชกัชวนใหเลนการ
พนนัโดยครอบครัวและเพื่อนที่เหน็วาการพนนัเปนกิจกรรมที่ไมมีอันตราย  หรือคนเหลานี้
เปนผูติดพนันเอง  บทบาทของครอบครัวจึงเปนปจจัยทีสํ่าคัญ   ผลการศึกษายังพบดวยวา
มีผูปกครองเพยีงรอยละ 5  มีความพยายามที่จะหยดุบุตรของตัวเองจากพฤติกรรมการพนนั 
ในขณะที่ผูปกครองเกือบทัง้หมดจะปองกนั (Prevent) บุตรของตัวเองจากการเสพยาเสพติด 
และมากกวารอยละ 60 จะมกีารกําหนดกฎเกณฑในเร่ืองของการดื่มสุรา 
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18. หนวยงานปองกนัและแกไขปญหาจากการพนนัทั้งภาครัฐ องคกรที่ไมแสวงกําไร และ
ผูประกอบการ  ควรรวมกนัจัดทําคูมือปฏิบัติตามมาตรฐาน  (Standard Best 
Practice Guideline) ในงานท่ีเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการพนันในเด็ก
และเยาวชน  เพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนนิการที่ชัดเจนเหมือนกับการปองกนัและ
แกไขปญหาเส่ียงอ่ืนๆ  เชน  ปญหายาเสพติด การติดสรุา และสุขภาพทางเพศ ที่มแีนว
ปฏิบัติ (Best Practice) ที่อิงรูปแบบสาธารณสุข (Public Health Model) และไดรับการ
ประเมินประสิทธิผลอยางเปนวทิยาศาสตร 
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APPENDIX A 
 
 

ผลการประเมินโครงการ Smart Choices 
EVALUATION OF THE “SMART CHOICES” GAMBLING 

AWARENESS/PREVENTION INITIATIVE 
 
 

โครงการปองกันและสรางความตระหนกัรูปญหาการพนนั “Smart Choices” ซึ่งใชเคร่ืองมือ 3 ระดับ
ที่แตกตางกันที่พัฒนาโดยศูนย นานาชาติเพื่อการปองกนัปญหาการพนันในเยาวชนและพฤติกรรม
เส่ียง ที่มหาวทิยาลัยแมคกลิ (International Centre for Youth Gambling Problems and High-
Risk Behaviors at McGill University)  ในปจจุบัน มกีารใชเคร่ืองมอืปองกันฯ ชิน้นี้อยางแพรหลาย
ในหลายประเทศ เชน ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 
และออสเตรเลีย รายละเอียดขอมลูเพิ่มเติมของเคร่ืองมือปองกันฯ ชิน้นี้สามารถหาไดที่ 
www.youthgambling.com 

มีการทาํการประเมินผลในแตละระดับทั้ง 3 ระดับโดยแยกจากกนัเนื่องจากลักษณะที่แตกตางกันของ
แตละเคร่ืองมือและระดับอายุของผูเขารวมโครงการ  

รายละเอียดโปรแกรมมีดังนี้  

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

 
เคร่ืองมือปองกันฯ ชิน้นี้ถูกออกแบบเพื่อเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปที่ 4 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปที่ 1 (Grades 4-7)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนการนําเสนอโดยใช
โปรแกรม PowerPoint (PowerPoint Workshop) มีเปาหมายเพื่อใหความรูเกีย่วกบัอันตราย
ที่มากับการพนัน ทาํใหเด็กนักเรียนไดรับคําอธิบายที่ถูกตองเก่ียวกับการรับรูและความเช่ือที่
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 ระดับท่ี 2 (ฉบับปรับปรุง) 

เชนเดียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับท่ี 1 การนาํเสนอโดยใชโปรแกรม PowerPoint ใน
ระดับที่ 2  ถูกออกแบบเพื่อเด็กนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา (high school students) การ
นําเสนอฯ ถูกจัดทําในในสภาพแวดลอมทีก่าวหนา (in an advanced setting) เพื่อกําจัด
ความเชื่อที่ผิดๆ (myths) ที่เกีย่วกับทักษะและโชคลางที่เกี่ยวกบัการพนันและปญหาการ
พนนั  (to dispel myths around issues of skill and luck associated with gambling and 
problem gambling)  นอกจากนัน้ยังมกีาร addresses erroneous cognitions และทาทาย

ทัศนคติทีม่ีตอการพนันของเด็กนักเรียน (challenges adolescents  attitudes toward 
gambling)   การนาํเสนอฯ ใชเวลาประมาณ 50 นาที   

 Hooked City 

Hooked City เปน CD-ROM เกมคอมพิวเตอรแบบอินเตอรแอคทีฟ ถูกออกแบบเพื่อเด็ก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (high school students) โดยมีเปาหมายหลักเพื่อทาํใหเยาวชน
สามารถตัดสินใจเลือกไดอยางมีความรับผิดชอบ ( make responsible choices) โดยการ
ใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและอันตรายที่เกีย่วกับการพนนั เสริมสรางทักษะทางสังคม  
และแกไขทัศนคติที่ไมพึงประสงคและความเช่ือที่ผิดๆเก่ียวกับการพนนั  นักเรียนแตละคน
ไดรับโอกาสในการเลนเกม Hooked City  โดยมีดัชนีชี้วัด (performance indicators) 
ปรากฏใหผูเชีย่วชาญ (intervention specialist) เหน็ตลอดเวลา  นักเรียนสามารถหยุดเลน
เกมและ save ขอมูลไดตลอดเวลา นอกจากนั้นนักเรียนยงัสามารถพิมพขอมูลจากหนา
จอคอมพิวเตอรและขอมูลตางๆที่เกี่ยวของได (capability of printing problem gambling 
screening tools and other pertinent information) 
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รายละเอียดผลการประเมินโปรแกรมปองกันฯ ระดับ 1 ระดบั 2 และ Hooked City  [69] 

 
ผลการประเมินการประเมินโปรแกรมปองกันฯ ระดับ 1  

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

การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้จัดทาํใหแกโรงเรียน 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  ในขณะทีต่อบแบบสอบถามกอนการอบรม
และอายุมากข้ึนเล็กนอยเมือ่ตอบแบบสอบถามภายหลังการอบรม 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) 
คําจํากัดความเก่ียวกับการพนัน วิธีการหลีกเล่ียงการเปนผูติดการพนัน เร่ืองที่เกีย่วกับการเลนพนัน
อยางรับผิดชอบ และการรับรูและทัศนคติที่เกี่ยวกับผูมีปญหาการพนัน (perceptions/attitudes 
concerning problem gamblers) 

ผลการวิจัยพบวา รอยละ 65 ของเด็กนักเรียนกลุมนี้ (รอยละ 81 ของเด็กผูชาย และ รอยละ 57 ของ
เด็กผูหญิง) ตอบวาไดเลนการพนนัเพื่อเงิน ซึง่สวนใหญของเด็กนักเรียนที่ตอบวาเลนพนนั เลนเปน
คร้ังคราว  (occasionally)  พฤติกรรมการพนนัของเด็กนักเรียนกอนและหลังการอบรมดังปรากฏใน
ตารางท่ี 1 ชี้วาเด็กนักเรียนเลนการพนันนอยลงภายหลังการอบรมในระยะส้ันๆ  
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ตารางท่ี 1: พฤติกรรมการพนันกอนและหลงัการอบรม: ระดับท่ี 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 

พนนักฬีา รอยละ 23.1 รอยละ 16.0 

เกมที่ตองใชทกัษะในการเลน2 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  

 
ความตระหนกัรูเกี่ยวกับการพนันในดานตางๆเกี่ยวกับการพนนักอนและหลังการอบรม
สามารถสรุปไดดังนี ้
 

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

  การตระหนักรูวาไมมีความจาํเปนตองใชทกัษะใดๆในการเลือกซื้อสลากล็อตเตอร่ี
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 44.0 เปน รอยละ 63.3 

  และตระหนักรูวาเมื่อซ้ือล็อตเตอร่ี ชุดของเลขที่ออกมีโอกาสเกิดข้ึนเทาๆกัน เพิ่มข้ึ
จากรอยละ 27.5 เปน รอยละ 36.0   

  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวามีนักเรียนประมาณรอยละ 16 ยังมีความเชื่อวา 
การเลือกเลนตัวเลขซํ้าๆกันและเลือกเลขนําโชค เชนวันเกิดของตัวเอง เพิ่มโอกาส
การถูกล็อตเตอรี่ 

   เมื่อประเมินถึงความรูเกีย่วกับความเปนอิสระตอกันของเหตุการณ  
(independence of events) เชนการโยนเหรียญหวั/กอย  ผลการศึกษาพบวา
ระดับการตระหนกัของนกัเรียนรูเพิม่ข้ึนจากรอยละ 51.6 กอนการอบรม เปนรอย
ละ 62.2 ภายหลังการอบรม วาการโยนเหรียญแตละคร้ังมีโอกาสออกหัวและกอย
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เทาๆกนั  

   เชนเดียวกนักับความรูเกี่ยวกับเปนอิสระตอกันของเหตุการณของการออกเลขชุด
ของสลากล็อตเตอร่ี ระดับการตระหนกัของนกัเรียนรูเพิม่ข้ึนจากรอยละ 36.6 กอน
การอบรม เปนรอยละ 57.8 ภายหลังการอบรมวาชุดเลขสลากล็อตเตอร่ีใดๆมี
โอกาสไดรางวลัเทากัน  

   ในเกมรูเล็ท ผลการศึกษาพบวาระดับการตระหนกัของนกัเรียนรูเพิม่ข้ึนจากรอย
ละ 57.1 กอนการอบรม เปนรอยละ 71.1 ภายหลังการอบรม วาผลการหยิบลูก
บอลสีแดงและสีดํามีโอกาสเทากัน  

   กอนการอบรม รอยละ 25.3 ของนักเรียนเช่ือวาการเลนโปกเกอรหรือสลากล็อ
ตเตอร่ีคือหนทางของการทาํเงินอยางแนนอน หลังการอบรมตัวเลขลดลงเปนรอย
ละ 18.9    

   กอนการอบรม รอยละ 54.9 ของนักเรียนเช่ือวามีผูแพพนันมากกวาผูชนะพนนั 
หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 61     

   กอนการอบรม รอยละ 65.9 ของนักเรียนเช่ือวายิ่งเลนพนนันานเทาไรโอกาสเสีย
เงินมากข้ึนเทานัน้ หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 81.1   

   ไมมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองที่ผูติดการพนันควรเขารับความชวยเหลือ  

   นักเรียนเช่ือนอยลงจากรอยละ 7.7 เปนรอยละ 4.4 วาการเพิ่มวงเงินพนันเปน
การแกไขปญหาการเงนิพนนัมากมกีารลดลง เปนที่นายินดีทีน่ักเรียนสวนใหญไม
คิดวาการเพิ่มวงเงินพนันและการเลนพนนัถี่ข้ึนเปนหนทางการแกไขปญหาการ
พนนั (chasing behaviors) 

   กอนการอบรม รอยละ 54.9 ของนักเรียนเช่ือที่วาผลการพนันเปนเร่ืองของความ
บังเอิญ หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 83.3 ซึง่เปนอัตราการเพิ่มอยางมี
นัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทยีบกบัความเชื่อที่วาผลการพนันเปนเร่ืองของเร่ือง magic 
ตัวเลขจากรอยละ 2.2 เปน รอยละ 3.3 สวนความเชื่อทีว่าผลการพนนัเปนเร่ือง
ของทักษะจากรอยละ 42.9 เปน รอยละ 13.3   

   กอนการอบรม รอยละ 57.1 ของนักเรียนเช่ือที่วาปญหาการพนันเปนเร่ืองสําคัญ 
หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 78.7 ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มอยางมี
นัยสําคัญ     

   เปนเร่ืองที่นาเสียดายที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมนียัสําคัญเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางการพนันและการเลนวีดิโอเกม นกัเรียนสวนใหญยังเช่ือวา
การเปนนักเลนวีดิโอเกมทีม่ทีักษะหมายถงึการเปนนักพนันที่มทีักษะ (รอยละ 78 
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กอนการอบรม และรอยละ 81 หลังการอบรม)   

   กอนการอบรม รอยละ 57.1 ของนักเรียนเช่ือที่วาการพนันเปนปญหาก็ตอเมื่อมี
การเสียเงินพนันเปนจาํนวนมากเทานั้น หลังการอบรมตัวเลขเปล่ียนเปนรอยละ 
56.2 ซึ่งไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมนีัย    
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ผลการประเมินโปรแกรมการปองกันและสรางความตระหนักรูปญหาการพนัน 
ระดับที่ 2   

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้จัดทาํใหแกโรงเรียน 1 แหง โดยมีนักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 4 จาํนวน 126 คน เขารวมการอบรมฯ มีการแบงนักเรียนเปน 5 กลุม  มีนักเรียน 126 คนตอบ
แบบสอบถามกอนการอบรม และ 121 คน ตอบแบบสอบถามภายหลังการอบรม  นกัเรียนที่ตอบ
แบบสอบถาม  รอยละ 91 มีอาย ุ 15-16 ป รอยละ 9 มีอายุมากกวาเล็กนอย   ผลการศึกษาพบวา 
รอยละ 90 ของเด็กนักเรียนกลุมนี้ตอบวาไดเลนการพนนัเพื่อเงนิ (เปรียบเทียบกับรอยละ 68 ของกลุม
เด็กนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1)     การประเมินผลกาํหนดใหเด็กนกัเรียนตองใหขอมูล
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 วิธีการหลีกเล่ียงการเปนผูติดการพนนั เร่ืองที่เกี่ยวกับการเลนพนนัอยางรับผิดชอบ 
และการรับรูและทัศนคติที่เกี่ยวกับผูมีปญหาการพนัน (perceptions/attitudes concerning 
problem gamblers) พฤติกรรมการพนันของเด็กนกัเรียนกอนและหลงัการอบรมดังปรากฏในตาราง
ที่ 2  

 
ตารางที 2: พฤติกรรมการพนันกอนและหลงัการอบรม: 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

พนนักฬีา รอยละ 18.4 รอยละ 18.7

เกมที่ตองใชทกัษะในการเลน2 
รอยละ 20.6 รอยละ 19.6

อินเตอรเน็ต รอยละ 4.8  รอยละ 8.3  
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ตารางท่ี 2: พฤติกรรมการพนันกอนและหลงัการอบรม: ระดับท่ี 2 (ตอ) 

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 ไมเห็นการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการเลนพนนักอนและหลังการอบรม ยกเวนการซ้ือ
สลากขูดซึ่งมอัีตราการเลนการลดลง (ดูตารางที ่ 2)   ความตระหนกัรูเกี่ยวกับการพนันในดานตางๆ
เกี่ยวกับการพนันกอนและหลังการอบรมสามารถสรุปไดดังนี ้

   กอนการอบรม รอยละ 81.7 ของนักเรียนเช่ือวาทักษะมีความจาํเปนตอการเลือก
สลากล็อตเตอร่ีที่ไดรางวัล หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 84.4  มีความ
แตกตางเพยีงเล็กนอยของตัวเลขกอนและหลังการอบรม แตขอเท็จจริงทักษะไมมี
ความเกี่ยวของใดๆตอการเลือกสลากที่ไดรางวัล  

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

  เปนทีน่าเสียดายที่ระดับความรูในเร่ืองความเปนอิสระตอกันของเหตุการณลดลงจากการ
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 มนีักเรียนรอยละ 70.5 เช่ือวากิจกรรมการพนนัถกูออกแบบใหผูเลนเปน
ฝายเสียเปรียบผูประกอบการ เพิม่ข้ึนจากรอยละ 62.4  

   กอนการอบรม รอยละ 38.9 ของนักเรียนเช่ือวาการพนนัแบบไมเสียเงินบนออนไลน
อินเตอรเน็ต (Free on-line Internet Gambling Sites) ใหผลรางวัล(Payout rates) ในแต
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ละประเภทการพนนัมากกวา ภายหลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 52.5   แมวา
ตัวเลขที่เพิ่มข้ึนเปนการเพิ่มอยางมีนยัสําคัญ แตรอยละ 47.5 ของนกัเรียนกลุมนีก้ไ็มไดรับรู
วาอัตราการจายรางวัลของการพนันแบบไมเสียเงนิบนออนไลนอินเตอรเน็ตมีความแตกตาง
กันไปในแตละประเภทการพนัน (differential payout rates for their games) ทําให
เยาวชนเหลานี้ถูกทําใหเชื่อวาพวกเขาสามารถพนนัไดเงินรางวัลอยางมากหากเลนพนนั
ดวยเงนิจริง   

   ผลการศึกษาช้ีวานกัเรียนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายการพนนับนอินเตอรเน็ตของ
สหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน  กอนการอบรมรอยละ 43.7 ของเยาวชนกลุมนี้เชื่อวาการพนนับน
อินเตอรเน็ตเปนส่ิงถูกกฎหมาย หลังการอบรมตัวเลขลดลงเปนรอยละ 19.7  

   กอนการอบรม รอยละ 47.2 ของนักเรียนเช่ือวาสถานประกอบการคาสิโนมีความไดเปรียบ
ผูเลน หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 61.3  

   นอกจากนัน้ กอนการอบรมนักเรียนรอยละ 64 ของนักเรียนเขาใจวาในระยะยาวผูเลน
พนนัจะแพผูประกอบการเสมอ หลังการอบรมตัวเลขเพิม่ข้ึนเปนรอยละ 69.7  

   แมจะไมมกีารพัฒนาที่ดีข้ึนในดานนี้ แตรอยละ 68 ของเยาวชนกลุมนี ้ซึ่งเปนระดับที่สูง 
ใหความสําคัญกับการจาํกดัการเลนพนนัโดยการกาํหนดเวลาและจํากัดจํานวนเงนิ  
ในขณะที่ประมาณรอยละ 30 ไมเชื่อในวิธจีํากัดการเลนพนนัโดยการกาํหนดเวลาและ
จํานวนเงนิเลนพนันวาจะไดผล 

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

   ในขณะที่รอยละ 18.2 ของนักเรียนเช่ือวาการพนนัเปนวิธีที่ดีในการหาเงนิวธิีหนึ่ง แตวา
รอยละ 76 ซึ่งเปนตัวเลขที่สูง ก็เช่ือวาในทีสุ่ดการพนันจะนําไปสูปญหา     

   ผลการศึกษาช้ีใหเห็นถึงความรูที่นกัเรียนไดรับเพิ่มข้ึนในดานตางๆ และการลดลงของ
ความเชื่อเร่ืองโชครางที่เกี่ยวกับการพนัน  

   ทายสุด  นักเรียนสวนใหญรอยละ 54 รับรูวาปญหาการพนันเปนมากกวาการเสียพนนัเงิน
เปนจํานวนมาก   

 

แมวาความรูและการรับรูทีน่กัเรียนชายกลุมนี้ไดรับจากการอบรมเปนไปในทิศทางที่ถกูตอง แตวาขอมูล
จากการศึกษาช้ีวายงัตองมีการติดตามผลตอไปและมกีารจัดอบรมทีเ่ขมขนมากกวานี ้  เนื่องจากการ
ขยายตัวของธุรกิจการพนันและเยาวชนกลุมนี้มีอายุเขาใกลเกณฑอายุที่สามารถเลนการพนันไดโดย
ถูกกฎหมาย  
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ผลการประเมินโปรแกรม  “Hooked City” 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้จัดทาํใหแกโรงเรียน 1 แหง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 39 คน อายุระหวาง 14-16 ป เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เปนนักเรียนชาย 15 คนคิด
เปนรอยละ 38.5 และนักเรียนหญิง24 คนคิดเปนรอยละ 61.5   การประเมินผลกาํหนดใหเด็กนกัเรียน
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 วิธีการหลีกเล่ียงการเปนผูติดการพนนั เร่ืองที่เกี่ยวกับการเลนพนนัอยางรับผิดชอบ 
และการรับรูและทัศนคติที่เกี่ยวกับผูมีปญหาการพนัน (perceptions/attitudes concerning 
problem gamblers) ผลการศึกษาพบวา รอยละ 89.5 ของเด็กนักเรียนกลุมนี้ (รอยละ 100 ของ
เด็กผูชาย และ รอยละ 82.6 ของเด็กผูหญิง) ตอบวาไดเลนการพนนัเพื่อเงนิพฤติกรรมการพนนัของ
เด็กนักเรียนกอนและหลังการอบรมดังปรากฏในตารางที่ 3   

 
 

ตารางที 3: พฤติกรรมการพนันกอนและหลงัการอบรม: 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 

พนนักฬีา รอยละ 15.4 รอยละ 7.5 

เกมที่ตองใชทกัษะในการเลน2 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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ผลการศึกษาที่ปรากฏในตารางท่ี 3 ชีว้าอัตราการเลนพนันของเด็กนักเรียนกลุมนี้โดยทั่วไปมีอัตรา

ลดลงภายหลังการอบรม อยางไรก็ตามการนาํตัวเลขนี้ไปใช ตองนําไปใชอยางระมัดระวังเนือ่งจาก

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

short intervention, was found to have decreased.  ความตระหนกัรูเกี่ยวกับการพนันในดานตางๆ

เกี่ยวกับการพนันกอนและหลังการอบรมสามารถสรุปไดดังนี ้

  มีเพียงรอยละ 7.7 ของเด็กนักเรียนกลุมนีท้ีร่ะบุวาไดรับสลากล็อตเตอร่ีหรือสลากขูดเปน
ของขวัญซ่ึงแตกตางอยางมากกับเด็กนกัเรียนใน 2 กลุมแรก  

  รอยละ 81.6 ของเด็กนักเรียนกลุมนีม้ีความเขาใจคําจํากัดความของการพนัน  

  นักเรียนสวนใหญยังเช่ือวาทักษะมีความจําเปนตอการเลือกสลากล็อตเตอร่ีที่ได
รางวัล ตัวเลขกอนการอบรมอยูที่รอยละ 60.5 ในขณะที่ ตัวเลขหลังการอบรมอยู
ที่รอยละ 62.5  มีความแตกตางเพียงเล็กนอย  แตขอเทจ็จริงทักษะไมมีความ
เกี่ยวของใดๆตอการเลือกสลากที่ไดรางวัล แตนักเรียนกลุมนีก้็ยังเช่ือวาการเลือก
สลากล็อตเตอร่ีที่ไดรางวัลข้ึนอยูกับโชค ตัวเลขกอนการอบรมอยูที่รอยละ 71.1 
ในขณะที่ ตัวเลขหลังการอบรมอยูที่รอยละ 77.5 

  กอนการอบรม รอยละ 81 ของนักเรียนเช่ือวาทักษะมีความจําเปนตอการชนะเกมโปกเกอร 
หลังการอบรมตัวเลขลดลงเปนรอยละ 45 และความเช่ือที่วาโชคจาํเปนตอการชนะเกมโปก
เกอรเพิ่มข้ึนจากรอยละ 51.3 เปนรอยละ 47.5 ซึ่งถือวาไมมีนัยสําคัญ 

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

    ความเช่ือที่วาการเลนโปกเกอรเปนวิธีการหาเงินที่ดี ลดลงจากระดับรอยละ 10.5  เปน
รอยละ 7.5 หลังการอบรม   

   หลงัการอบรม มนีักเรียนรอยละ 74.4 เช่ือวากิจกรรมการพนนัถกูออกแบบใหผูเลนเปน
ฝายเสียเปรียบผูประกอบการ เพิม่ข้ึนจากรอยละ 55.3 กอนการอบรม  

   กอนการอบรมนักเรียนรอยละ 71.1 เขาใจวาผูชายเลนการพนันมากกวาผูหญิง (ซึ่ง
ถูกตอง) แตภายหลังการอบรม มีนกัเรียนเพียงรอยละ 27.5 ที่คิดวาผูชายเลนการพนนั
มากกวาผูหญิง และมีนักเรียนรอยละ 60  ที่ชี้วาเด็กผูชายและเด็กผูหญิงเลนการพนัน
เทากัน  
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   ไมมีความเปลี่ยนแปลงอยางมนีัยในการเช่ือวาสถานประกอบการคาสิโนมีความไดเปรียบ
ผูเลน กอนและหลังการอบรม    

   กอนการอบรมนักเรียนรอยละ 72.2 เขาใจวาในระยะยาวผูเลนพนนัจะแพผูประกอบการ
เสมอ หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 90    

   กอนการอบรมรอยละ 53.8 ของเยาวชนกลุมนี้ เช่ือในความสําคัญของการกาํหนด
ระยะเวลาเลนและจํากัดปริมาณเงนิในการเลนพนัน หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอย
ละ 67.5   

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

   กอนการอบรม รอยละ 46.2 ของนักเรียนเช่ือวาผูเลนไมสามารถควบคุมผลการพนนัได 
หลังการอบรมตัวเลขเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 75   

  ในขณะที่รอยละ 17.9 ของนักเรียนเช่ือวาการพนนัเปนวิธีที่ดีในการหาเงนิวธิีหนึ่ง แตวา
ภายหลังการอบรมมีเพียงรอยละ 2.3 เทานั้น      

   ผลการศึกษาไมพบเหน็ถงึความรูที่นกัเรียนไดรับเพิ่มข้ึนในดานตางๆ และการลดลงของ
ความเชื่อเร่ืองโชครางที่เกี่ยวกับการพนัน ซึง่อาจจะเปนเพราะ ceiling effect เนื่องจาก
เยาวชนกลุมนี ้มีความเขาใจในทฤษฎีความเปนไปได  (notions of probability) 
ความสําคัญของทักษะและโชคที่เกี่ยวกับการพนนั และการตระหนกัรูในเร่ืองของโชครางวา
ไมมีผลตอผลการออกรางวัลที่เปนการสุมแบบกระจาย  (random  events)    

   ทายสุด กอนการอบรมนักเรียนสวนใหญรอยละ 53.8 รับรูวาปญหาการพนันเปนมากกวา
การเสียพนนัเงินเปนจาํนวนมาก หลังการอบรมตัวเลขเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 77.5  
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