เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เพื่อป้องกัน

เด็กเยาวชน

จากการพนัน
1 มีนาคม 2555

aw_edit.indd 1

7/11/12 6:02:18 PM

เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน

คำนำ

พิมพ์ครั้งที่ 1  มิถุนายน 2555   จำนวน 1,000 เล่ม

บรรณาธิการ

สุธาสินี  ทองลิ่ม  

กองบรรณาธิการ จุฑามณี  สมบูรณ์สุทธิ์    
วนิดา เจียมรัมย์

aw_edit.indd 2-3

จัดพิมพ์โดย  

โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน  
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมทอง
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  0-2511-5855-9
โทรสาร  0-2939-2122
Email: thaissf@thaissf.org

สนับสนุนโดย  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปกและรูปเล่ม

วัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์

พิมพ์ที่

บริษัท ที คิว พี จำกัด

การพนันเป็นตัวอย่างที่ดีของการศึกษาเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และ
การเสริมแรง
หลักการทั่วไปคือเมื่อคนเราทำอะไรแล้วได้รับรางวัลก็จะกระทำ
สิ่งนั้นไปเรื่อยๆ เรียกว่าแรงเสริมทางบวก หากทำอะไรแล้วไม่ได้รางวัลก็จะ
หยุดกระทำ เรียกว่า extinction และบางครั้งก็เกิดปรากฏการณ์แปลกๆ
กล่าวคือแม้ได้รับการตอบสนองในทางที่เจ็บปวดก็จะกระทำสิ่งนั้นไปเรื่อยๆ
เช่นกัน เรียกว่าแรงเสริมทางลบ 
จากหลักการทั่วไปข้างต้น เราสามารถแบ่งประเภทของการให้
รางวัลเป็น 4 แบบ คือ
แบบที่ 1 ให้รางวัลจำนวนคงที่ ทุกๆ ระยะเวลาที่กำหนดให้
พบว่าการตกรางวัลแบบนี้ไม่เกิดการเสริมแรงแต่อย่างใด พูดง่ายๆ ว่าไม่ได้
ทำให้คนเราขยันขันแข็งอยากกระทำ ตัวอย่างที่ดีคือเรื่องการให้เงินเดือน
ทุกสิ้นเดือน หรือการให้โบนัสจำนวนคงที่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้ เมื่อ
คนเรารู้ๆ อยู่แล้วว่าเมื่อไรจะได้เท่าไรก็ไม่ต้องทำอะไรมากกว่าเดิมก็ได้
แบบที่ 2 ให้รางวัลจำนวนไม่แน่นอน อาจจะมากหรือน้อย
ทุกๆ ระยะเวลาที่กำหนด พบว่าการตกรางวัลแบบนี้ทำให้คนเราขยัน
ขันแข็งมีชีวิตชีวาเมื่อใกล้เวลาที่รางวัลจะตกลงมา พูดง่ายๆ ว่ามีลุ้นจะได้
รางวัลใหญ่หรือรางวัลเล็ก ตัวอย่างที่ดีคือสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจะออก
ทุกสิบห้าวัน ดังนั้นคนไทยจึงมีชีวิตชีวาทุกๆ สิบห้าวัน
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แบบที่ 3 ให้รางวัลจำนวนคงที่ แต่จะให้เมื่อไรไม่บอก พบ
ว่ า การตกรางวั ล แบบนี้ ท ำให้ ค นเราขยั น ขั น แข็ ง สม่ ำ เสมอเพราะมี ลุ้ น
ตลอดเวลา ตั ว อย่ า งที่ ดี คื อ บริ ก รที่ ท ำงานบริ ก ารแลกกั บ การได้ รั บ ทิ ป
โดยตรงจากลูกค้า เช่น พนักงานยกกระเป๋า พนักงานร้านอาหาร พนักงาน
โรงแรม เหล่านี้มักมีระดับความขยันสม่ำเสมอ และถ้าโชคดีพบลูกค้าถูกใจ
ก็จะได้รับทิปมากน้อยแตกต่างกันไป
แบบที่ 4 ให้รางวัลจำนวนไม่แน่นอน อาจจะมากหรือน้อย
และจะให้เมื่อไรก็ได้เสมอ นี่คือโมเดลของการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเล่นไพ่ที่คนเราสามารถชนะเมื่อไรก็ได้ภายใต้วงเงินเท่าไรก็ได้ ทำให้
นักพนันสามารถนั่งเล่นไพ่ไปได้เรื่อยๆ ข้ามวันข้ามคืน ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับ
บางคนการเสียพนันยิ่งเป็นแรงเสริมทางลบทำให้เล่นหนักขึ้นเรื่อยๆ
จะเห็นว่าการส่งสลากชิงโชค การส่งไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอล
การส่งเอสเอ็มเอสชิงรางวัล แม้กระทั่งการแสดงความเห็นในรายการข่าว
การกดโหวตนักร้องที่ชื่นชอบ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่มีการเสริมแรง
ทางบวกหรือทางลบทั้งสิ้นและอยู่ภายใต้กฎการให้รางวัลสี่ข้อข้างต้น นั่นคือ
อยู่ระหว่างกิจกรรมสีขาวอย่างเช่นการให้เงินเดือน กิจกรรมสีเทา เช่น การ
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปจนถึงพฤติกรรมสีดำอย่างเช่นการเล่นพนันเต็ม
รูปแบบ
เส้นกั้นที่ไม่ควรข้ามอยู่ที่บริเวณใด
หลักกว้างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนคือเราไม่อยากให้เด็กและ
เยาวชนเคยชินกับพฤติกรรมประเภทลงทุนน้อยได้มากหรือลงทุนระยะสั้น
หวั ง ผลรวดเร็ ว ที่ เ ราอยากได้ ม ากกว่ า คื อ ให้ เ ยาวชนใฝ่ เ รี ย นรู้ มี ม านะ
หนักเอาเบาสู้ รู้จักวางแผนระยะยาว รู้จักอดทนและรอคอย ดังนั้นกิจกรรม
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ที่เสริมแรงเด็กและเยาวชนให้กระทำหรือกระตือรือร้นหรือมีชีวิตชีวาอยู่
ตลอดเวลาแต่ไม่มีสาระในกิจกรรมนั้นจึงเป็นกิจกรรมที่อาจจะต้องเฝ้าระวัง
และกำหนดกติกาบางประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
ค้นพบว่าสมองของเด็กและเยาวชนยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง กล่าวคือ
วงจรประสาททีไ่ ม่ถกู ใช้งานจะถูกสลายทิง้ เมือ่ เด็กอายุ 9-15 ปีโดยประมาณ
สมองจะเก็บรักษาไว้เฉพาะวงจรประสาทที่ใช้งานบ่อย หากสังคมปล่อยให้
เด็กและเยาวชนหมกมุ่นกับกิจกรรมที่ลงทุนน้อยได้มาก ลงทุนระยะสั้นหวัง
ผลรวดเร็วและไม่มีสาระในกิจกรรมเท่าไรนัก เช่นนี้เท่ากับเรากำลังปล่อย
ให้สมองของเด็กและเยาวชนถูกทำลายอย่างถาวร
เวที น โยบายสาธารณะเรื่ อ งการจั ด การปั ญ หาการพนั น ของ
โครงการวิชาการจัดการความรูเ้ พือ่ สังคมปลอดพนัน มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิว์ งศ์
จึงเป็นเวทีเพื่อให้ผู้คนจากหลากหลายอาชีพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มา
พูดคุยเพื่อพิจารณากิจกรรมต่างๆที่เข้าข่ายการพนันหรือหมิ่นเหม่การพนัน
เพื่อวางกฎหรือกติกาบางประการ หรืออย่างน้อยเพื่อให้สังคมเกิดความ
ตระหนักและรู้เท่าทันกิจกรรมเหล่านี้มากกว่าเดิม
เรื่องใหญ่คือเรื่องการพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ การพนัน
โดยใช้เอสเอ็มเอส รวมทั้งนโยบายเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติที่เรียกว่า
หวยออนไลน์ เหล่านี้เป็นปัญหาสังคมที่มีผู้คนใส่ใจน้อยกว่าที่ควร อาจจะ
เพราะรู้ไม่เท่าทัน ไม่ทันระวังหรือไม่เห็นความสำคัญก็ตาม เวทีนโยบายฯ
คาดหวังให้ผู้คนในสังคมได้รู้เท่าทัน ระมัดระวังและเห็นความสำคัญของ
ผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชนมากกว่าเดิม
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การแก้ไขปัญหาการพนัน
สามารถทำได้ทุกระดับ
ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จ
คงหนีไม่พ้น สิ่งที่สรุป
เป็น ‘บันได 5 ขั้น ในการป้องกัน
เด็กและเยาวชนจากการพนัน’
โดยอาจจะขยายประเด็นให้กว้างขึ้น
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การพนันในสังคมก็ได้
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ปัจจุบัน การพนันในหมู่เด็กและเยาวชนได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็น
ลำดั บ เช่ น เดี ย วกั บ เรื่ อ งทั้ ง หลายในโลก ที่ มี พั ฒ นาการอยู่ ต ลอดเวลา
ทุกอย่างเป็นอนิจจัง หมายถึง ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ส่วนจะดีหรือเลวนั้น เป็นเรื่องของการให้ค่านิยมหรือคุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นต้นว่า เทคโนโลยีเป็นสิง่ ทีม่ ผี ลต่อสังคมสูงมาก เทคโนโลยีมสี ารพัดเรือ่ ง
ตั้งแต่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ไปถึงเทคโนโลยีการแพทย์
หรือเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจบางอย่างได้ทำให้เกิดการพังทลาย
ครั้งใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ลามมาถึงทวีปยุโรป และกระเทือนไป
ทั้งโลก นั่นก็เพราะเทคโนโลยีคือความรู้ความสามารถ ที่จะใช้สูตร เทคนิค
วิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการลงทุ น แต่ ยิ่ ง ป้ อ งกั น มาก
ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมาก 
เหมือนกับประเทศไทยที่เกิดมหาอุทกภัยเมื่อเร็วๆ นี้ ยิ่งถมดิน
ทำพนังกั้นน้ำสูงขึ้นไป เสมือนหนึ่งเรากำลังป้องกันมากขึ้น แต่ความเสี่ยงก็
ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย แล้วเราก็ได้เห็นผลของความเสี่ยง นั่นคือ การพังทลาย
ของพนังกั้นน้ำ และเกิดน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งอาจารย์ที่เป็น
ผู้รู้ทางด้านการจัดการน้ำ (รองศาสตราจารย์ เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร) มัวทำ
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หน้าทีอ่ ธิบายเรือ่ งน้ำให้ประชาชนฟัง กลับบ้านไม่ทนั น้ำท่วมขึน้ มา 2 เมตร
3 เมตร ในทันทีทันใด 
น้ำท่วมครั้งนี้แตกต่างจากสมัยโบราณ บังเอิญเป็นคนที่อาศัยอยู่
กับน้ำมาตลอด เกิดที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึงฤดูน้ำ
หลาก น้ำจะค่อยๆ มา เรามีเวลาปรับตัว ค่อยเพิ่มทีละ 1 เซนติเมตร หรือ
1 นิ้ว ในแต่ละวัน ไม่พรวดพราดขึ้นมาทีเดียว ถึงน้ำจะท่วมบ้าน ก็จะเริ่ม
จากท่วมพื้นดินก่อน เมื่อขึ้นมายังพื้นบ้าน เริ่มไม่ปกติแล้ว ก็ต้องเตรียมหา
วิธีที่จะทำให้พื้นบ้านสูงขึ้น หรือมีเตียง ทำเป็นไม้ยกสูงขึ้น เอาของไปวาง
ขึ้นไปนอน ก็สามารถปรับตัวได้ 
แม้เทคโนโลยีทำให้เรามีความสามารถสูงในการจัดการเรื่องต่างๆ
แต่พร้อมกันนั้นก็สร้างความเสี่ยง รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน
และเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งทำให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างเกินขีดความสามารถ
ของโลกที่ จ ะอุ้ ม ชู ไ ว้ ไ ด้ โดย ณ ขณะนี้ มี จ ำนวนประชากรเกิ น กว่ า
7,000 ล้านคนแล้ว บนโลกใบเล็กๆ ใบนี้ 
มีบทความเรื่อง ‘อภิมหาอันตรายของประเทศไทยและของ
โลก กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’ (ผลิตโดย โครงการสนับสนุน
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน (สพศ.) สำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) แจกจ่ายให้ท่านทั้งหลายได้นำไปอ่าน
เนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนประชากรของโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่มี
มากเกินกว่าที่ควรไปประมาณ 3 เท่า วัตถุนิยม-บริโภคนิยม ที่นำมาซึ่ง
ความโลภ ความอยากได้ นำไปสู่การแก่งแย่งแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น กอบโกย
สะสม เอารัดเอาเปรียบ เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกัน กระทัง่ กลาย
เป็นสงคราม ซึง่ ต้นตอนัน้ มาจากความโลภทีต่ อ้ งการแหล่งพลังงาน ดังปัญหา
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ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นต้น รวมทั้งคุณธรรมความดีของ
มนุษย์ที่มีอยู่เป็นธรรมชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า จิตเดิมแท้ประภัสสร ก็ค่อยๆ
ถดถอยลง เพราะต้ อ งแย่ ง กั น อยู่ แย่ ง กั น กิ น ความอยากได้ - อยากมี อยากเป็น คนยิ่งแน่นหนามาก ความอยากก็ยิ่งมาก เพื่อจะเอาตัวรอดได้ดี
กว่าคนอื่น ถ้าไม่ดิ้นรน ไม่พยายาม อาจจะถูกคนอื่นเอาเปรียบ จึงเกิดการ
ต่อสู้แข่งขันแย่งชิงกันอย่างมาก 
บทความดังกล่าวเสนอว่า ‘สูตรสำเร็จ’ หรือยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาได้คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถ้าจะว่าไปก็คล้าย
ธรรมะ เพราะเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอดี ความสมดุล ความ
ไม่ประมาท ความยัง่ ยืน การป้องกันความเสีย่ ง การใช้ปญ
ั ญา การใช้ความรู้
อย่างรอบคอบระมัดระวัง แต่สิ่งสำคัญคือ ใช้ความดี ความเมตตากรุณา
ความเอื้ออาทร ความขยัน ความอดทน ตลอดจนความซื่อสัตย์สุจริต 
เหตุที่นำบทความมาแจกจ่ายแก่ท่านทั้งหลาย เพราะเห็นว่า มี
ความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทย และวิถีชีวิตของคนทั้งโลก รวมถึง
เกี่ยวข้องกับวิถีของสังคมไทย และวิถีของสังคมโลก ซึ่งดำเนินวิถีไปในทาง
ที่เกิดความแออัดของมนุษย์บนโลกสูงขึ้นๆ จนน่ากลัว 
เรื่องนี้ไม่ได้กล่าวเองคนเดียว แต่มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีสายตา
ยาวไกล กล่าวไว้เมื่อ 40-50 กว่าปีมาแล้ว และความจริง คนแรกนั้น
ได้กล่าวมานานประมาณ 200-300 ปีแล้ว เพียงแต่มาเน้นหนักขึ้นเมื่อ
ประมาณ 40 กว่าปีที่ผ่านมา และล่าสุด นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับ
โลกชื่อ ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ แซชส์ (Jeffrey Sachs) ซึ่งเคยทำหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาให้เลขาธิการสหประชาชาติ (UN: United Nations) 2 สมัย
ได้ช่วยพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs:
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Millennium Development Goals) 1 ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างนานาชาติ
ในการลดความยากจนของคนทั้งโลก ไม่แน่ใจว่า เรื่องการพนันอยู่ใน
รายการของ MDGs หรือไม่ แต่การพนันถือเป็นสาเหตุหนึ่งของความ
ยากจน ความถดถอยทางสติปัญญา ความคิด และจิตสำนึก ความเสื่อม
ถอยของชีวิต นอกจากตนเอง ยังรวมถึงครอบครัว และคนรอบข้าง
การพนันเป็นเรื่องที่อยู่กับมนุษย์และสังคมมาตั้งแต่โบราณ คล้าย
กับเรื่องเหล้าและบุหรี่ ถ้าจะว่าไป นับเป็นกิเลสของมนุษย์ที่ชอบความ
ตืน่ เต้น ความเสีย่ ง ชอบการได้อะไรมาโดยไม่ตอ้ งลงทุนมาก เป็นความโลภ
ซึ่งถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ไม่เคยคิดตำหนิคนที่กินเหล้า สูบบุหรี่ เล่น
การพนัน แต่เห็นใจมากกว่า เพราะเขาไม่สามารถเอาชนะกิเลสเหล่านี้ได้
และเห็นใจว่า สภาพแวดล้อม กระแสสังคม หรือแม้กระทั่งนโยบายของรัฐ
มิได้ช่วยป้องกัน และเสมือนหนึ่งยังไปส่งเสริม เช่น เหล้า เราก็ให้สัมปทาน
เรื่องเหล้า เป็นต้น แต่โชคดีที่มีภาคประชาสังคม นักคิดผู้มีปัญญารวมตัว

1

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs: Millennium Development Goals)
ประกอบด้วยเป้าหมายหลักที่ 1: ขจัดความยากจนและหิวโหย เป้าหมายหลักที่ 2: ให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา เป้าหมายหลักที่ 3: ส่งเสริมความเท่าเทียม
กั น ทางเพศและส่ ง เสริ ม บทบาทสตรี เป้าหมายหลักที่ 4: ลดอั ต ราการตายของเด็ ก
เป้าหมายหลักที่ 5: พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ เป้าหมายหลักที่ 6: ต่อสู้โรคเอดส์
มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ เป้าหมายหลักที่ 7: รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 8: ส่ ง เสริ ม การเป็ น หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาในประชาคมโลก
ซึ่งประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) แล้วหลายเป้าหมาย
ก่อนหน้ากรอบระยะเวลาปี 2558 อีกทั้งได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มเติมที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายนี้เป็นที่เรียกกันว่า (MDG+) ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนและกลยุทธ์ของประเทศที่
ได้ตกลงแล้ว (http://www.undp.or.th)
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กันขับเคลื่อน จนกระทั่งในที่สุดรัฐก็มีนโยบายที่จะเกื้อกูลต่อการลดการ
บริโภคแอลกอฮอล์ ดังเช่นที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่อง
ภาษี การห้ามมิให้โฆษณาเหล้า และก่อให้เกิดองค์กรซึ่งมาทำหน้าที่รณรงค์
เรื่องเหล้า อย่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป็นต้น
เช่นเดียวกันกับเรื่องบุหรี่ ซึ่งมีกลุ่มบุคคลรณรงค์ให้ลด-ละ-เลิก
บุหรี่มาเป็นสิบๆ ปี จนกระทั่งในที่สุดก็มีนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในที่ชุมนุมชน
ร้านอาหาร ฯลฯ ยังจำได้วา่ ก่อนจะมีนโยบายนีอ้ อกมา คนทีไ่ ม่สบู บุหรีต่ อ้ ง
ทุกข์ทรมานมาก เวลาไปนั่งในร้านอาหาร ห้องประชุม หรือโรงภาพยนตร์
แม้กระทั่งขึ้นเครื่องบิน ถึงเขาแบ่งที่นั่งเป็น 2 ตอน เรานั่งในที่ไม่สูบบุหรี่
แต่ควันไม่อยู่เฉย มันก็ลอยออกมา ถือเป็นการสูบบุหรี่มือสอง (SecondHand Smoking) 
ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากในการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่และ
เหล้า สิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จ แต่พยายามทำอยู่คือ ยาเสพติด ซึ่งถือเป็นบุหรี่
อย่างแรง แต่เรื่องที่ทำน้อยมาก และดูเหมือนจะให้การส่งเสริมอยู่กลายๆ
ด้วย คือ การพนัน 
ในบรรดาบาปของมนุษย์ที่ทำร้ายตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง
สังคม ซึ่งประกอบด้วย บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และการพนัน ใน 4 เรื่องนี้
การพนันได้รับความสนใจ หรือใช้ความพยายามในการรณรงค์ การออก
นโยบายน้อยกว่าอีก 3 เรื่อง แม้จะมีอยู่บ้าง แต่ถือว่าน้อย ต้องคอยอาศัย
คนอย่างคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (หัวหน้าพรรครักประเทศไทย) มาช่วย
ชี้เบาะแสว่า พื้นที่ไหนมีการพนัน ซึ่งความจริงไม่ควรจะต้องถึงขั้นนั้น
ในฐานะของคนที่ทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ไปช่วย สสส.
ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาสังคมฯ ซึ่งก็ครอบคลุมหมด
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ทุ ก เรื่ อ ง เพราะการพั ฒ นาสั ง คม หมายถึ ง การพั ฒ นาตั้ ง แต่ บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน องค์กร โครงสร้าง นโยบาย กฎหมาย ฯลฯ ที่ผ่านมา
จึงให้ความสนใจเรื่องการพนันพอสมควร 
เห็นได้ชัดคือ สมัยที่ยังอยู่ในรัฐบาล รับตำแหน่งเป็นรองนายก
รัฐมนตรี ได้พยายามผลักดันให้เกิดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันหรือ
ลดการพนันให้น้อยลง ภายใต้แผนงานส่งเสริมชีวิตมั่นคง ปลอดอบายมุข
โดยมี มู ล นิ ธิ ส าธารณสุ ข แห่ ง ชาติ (มสช.) เป็ น ผู้ ด ำเนิ น การ ทางด้ า น
ผู้ให้การสนับสนุน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการนำร่องใน
5 จังหวัด (ได้แก่ น่าน พัทลุง นครราชสีมา จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร)
ซึ่งอยู่ใน 5 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และ
ภาคกลาง ผลที่ได้ออกมาก็ถือว่าดี
มีหนังสือที่พิมพ์สรุปผลการดำเนินงาน ชื่อว่า ไปให้พ้นสังคม
การพนัน นโยบายสาธารณะว่าด้วยการควบคุมการพนัน (จัดพิมพ์
โดย สํานักข่าวชาวบ้าน โครงการก่อตั้งมูลนิธิสื่อสารสาธารณะ) หาได้ที่
ไหนไม่ทราบ แต่ทางผู้ดำเนินโครงการส่งมาให้ ไม่อย่างนั้นก็อาจจะลืม
รายละเอียดไปแล้ว รู้แต่ว่าได้ทำเรื่องนี้ และหวังว่าจะเป็นการนำร่องให้ทำ
ต่ อ เพราะความจริ ง ตั้ ง ใจจะให้ เ ป็ น โครงการต่ อ เนื่ อ ง แต่ ป ระเทศไทย
มีปัญหาใหญ่มากปัญหาหนึ่งคือ การเมืองไม่ลงตัว ไม่ต่อเนื่อง จึงทำให้การ
พัฒนาเกิดการสะดุดอยู่ตลอดเวลา เหมือนย่ำอยู่กับที่
อย่างไรก็ตาม อะไรมีเหตุก็ย่อมต้องมีผล เรามี ‘เหตุ’ ที่ทำให้
การเมืองไม่มั่นคง ‘ผล’ ก็คือ การเมืองไม่มั่นคง แต่ตราบใดที่ยังมีสติ
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ปัญญา กำลังใจ กำลังความคิด ความปรารถนาดี ก็คงต้องใช้ความพยายาม
ขับเคลื่อนกันต่อไป 
ยินดีทมี่ โี ครงการจัดการความรูเ้ พือ่ ขับเคลือ่ นสังคมปลอดพนัน
ของมูลนิธิสดศรี-สฤษวงศ์ (มสส.) ทราบว่า ทำมาประมาณ 18 เดือน
คงได้ผลมิใช่น้อย โดยเฉพาะผลจากการได้ไปศึกษาค้นหาความจริงร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง และกลั่นกรองเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งจะได้มีการนำเสนอ
และอภิปรายกันในวันนี้ หวังว่าคงไม่ใช่เป็นการจบสิน้ ของโครงการ เพราะได้
ทราบจากคุณหมอประเสริฐ (ผลิตผลการพิมพ์) ว่า กำลังจะเริ่มระยะที่ 2
ของโครงการต่อไป
แน่นอน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้โดยง่าย แม้แต่เรื่องเหล้าและ
บุหรี่ ก็ต้องใช้ความพยายามเป็นอันมาก ลงทุนทั้งสติปัญญา บุคลากร
งบประมาณ ดำเนินการผ่านมาเป็นสิบๆ ปี ก็ยงั ได้ความก้าวหน้าระดับหนึง่
ถ้าเปรียบเทียบกับระดับนานาชาติอาจจะถือว่าดี แต่ถามว่า ทุกวันนี้ คนไทย
ยังต้องเป็นเหยื่อ ยังได้รับผลกระทบจากเหล้าและบุหรี่ อีกเป็นจำนวนมาก
หรือไม่ ก็ยังมากอยู่ มากเกินกว่าที่เราอยากจะเห็น 
การพนันก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความเสื่อมถอยต่างๆ
ดังมีผลการวิจัยได้บอกไว้ ยิ่งในหมู่เด็กและเยาวชน ผลเสียแรกคือ ทาง
ด้านจิตใจ เด็กและเยาวชนแค่คิดเล่นการพนัน ก็เสียหายแล้ว ทั้งทางด้าน
จิตใจ ทัศนคติ วิธีการมองโลก และจากความเสียหายที่เป็นจุดเล็กๆ ก็
ขยายวงกว้างมากขึ้น ในที่สุดก็กลายเป็นความเสียหายใหญ่โต จนถึงขั้น
ชีวิตและครอบครัวล่มสลาย หรือไม่ก็อ่อนแอ ส่งผลให้สังคมอ่อนแอไปด้วย
แทนที่สังคมจะมีบุคคลที่เข้มแข็ง ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
กลายเป็นได้บุคคลที่จิตใจอ่อนแอมา ความสามารถที่จะไปรวมพลังกับ
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คนอื่น ในการทำสิ่งดี สิ่งสร้างสรรค์ ก็พลอยถดถอยลง ซึ่งเป็นผลพวงมา
จากการพนันทั้งสิ้น
การพนันมีหลายระดับ ระดับอันตรายน้อยก็มี เช่น ไปกินข้าวกัน
อาจจะเสี่ยงทายจับไม้สั้นไม้ยาว หรือซื้อลอตเตอรี่ (Lottery) เล่นหวยบน
ดิน-ใต้ดิน ถือว่า ‘เล่นสนุกๆ’ แต่มีคนอีกจำนวนหนึ่งจะก้าวข้ามความสนุก
ไป กลายเป็น ‘ติด’ และเกิดผลเสีย บางประเทศถือเป็น ‘โรค’ และมีสถานที่
รักษาโรคของคนติดการพนัน เชื่อว่าบ้านเราเองก็คงมี เพราะฉะนั้นการ
ป้องกันการพนันในเด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อยจึงถือเป็นเรื่องที่ดีมาก
และขอให้กำลังใจกับผู้เกี่ยวข้องที่ทำเรื่องนี้ ซึ่งมีหลายฝ่ายมาก
มาถึ ง หั ว ข้ อ ที่ ตั้ ง ไว้ ส ำหรั บ การปาฐกถาครั้ ง นี้ คื อ บทบาทของ
สถาบันทางสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันเด็กและเยาวชนจากการ
พนัน
ก่อนอื่น ต้องขอบอกว่า การแก้ไขปัญหาการพนันสามารถทำได้
ทุกระดับ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โครงการนำร่องในสมัยที่ดำรงตำแหน่ง
เป็นรองนายกรัฐมนตรี ก็ทำในระดับชุมชน ซึง่ ปัจจัยทีจ่ ะทำให้เกิดผลสำเร็จ
คณะผู้ศึกษาในโครงการนี้คงพบคล้ายคลึงกันว่า การแก้ปัญหาการพนันใน
เด็กและเยาวชนหนีไม่พ้น สิ่งที่สรุปเป็น ‘บันได 5 ขั้น ในการป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการพนัน’ อาจจะขยายประเด็นให้กว้างขึ้น เป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสังคมก็ได้ 
การพนันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้สังคมอ่อนแอ สังคมที่
เข้มแข็งไม่ต้องการการพนัน เพราะการพนันได้เอาเวลา พลังงาน ความคิด
ทรัพยากร ไปใช้ในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ใดๆ ถ้าเรานำเวลา
พลังงาน ความคิด ทรัพยากร มาทำในเรื่องสร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬา เล่น
ดนตรี หรื อ การประชุ ม ระดมความคิ ด สานเสวนา ไปทำหน้ า ที่ เ ป็ น
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ในระยะยาว จะต้องทำให้การออกนโยบายหรือมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อไปตามจับตามแก้นั้นลดลง เพราะเราได้ส่งเสริม
จนกระทั่งทัศนคติของผู้คน ค่านิยม กระแสในสังคม
เปลี่ยนไปมองว่า การพนันเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ สู้หันมาเล่นกีฬา เล่นดนตรี
หรือทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ จะทำให้มีความสุข ความสนุก
ท้าทาย และสร้างสรรค์มากกว่า

อาสาสมัคร จิตอาสา จะก่อให้เกิดเรื่องที่ดีมีประโยชน์ได้เป็นจำนวนมาก
ดังเช่น ตัวอย่างจากการเกิดมหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา ที่กระตุกกระตุ้นให้
ผู้คนนำศักยภาพที่มีในตัวออกมาแสดง ได้เห็นถึงสารพัดความพยายามที่
จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บางคนแค่อยากไปช่วยเหลือ แต่เมื่อไปแล้วก็มีความ
คิดริเริ่ม น่าทึ่งที่เกิดนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมากมายจากการแก้ปัญหาน้ำท่วม
รวมทั้งคิดไปถึงการป้องกันในอนาคตด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า ปัญหามีส่วน
ทำให้เกิดปัญญา
การพนันคือการใช้ทรัพยากรบุคคล สติปัญญา การเงิน ไปในทาง
ไร้ประโยชน์และเป็นโทษ แต่กล่าวแค่นั้นยังไม่ดีพอ เราต้องคิดเชิงบวก หา
ทางให้เด็ก เยาวชน และคนทั่วไป นำสติปัญญา ทรัพยากร และความ
สามารถ มาทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ น่าชื่นใจ ดีทั้งต่อตัวเอง
ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม จะทำให้เกิดความสุข ความปีติ ความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้เป็นอย่างดี
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บั น ได 5 ขั้ น ที่ ก ล่ า วถึ ง แม้ ไ ม่ ถึ ง กั บ แก้ ปั ญ หาได้ ทั้ ง หมด แต่ ก็
สามารถจะช่วยลดปัญหาการพนัน ทัง้ ในหมูเ่ ด็ก เยาวชน และคนทัว่ ไปลงได้

จังหวัด อยู่ในโรงเรียนก็จะกระจายไปทั่วทุกโรงเรียน และถ้าขยายเครือข่ายได้
มากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดก็จะกระจายไปทั่วสังคม เป็นเครือข่ายกันทั้งสังคม

บันไดขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะผู้ศึกษากำลัง
ทำกันอยู่ นี่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้า การค้นหาความจริงคือการค้นหา
สัจธรรม ว่าความจริงเป็นอย่างไร สังคมกำลังขับเคลื่อนไปอย่างไร ชุมชน
กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปอย่างไร เขาเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการพนันอย่างไร มีรูปแบบ วิธีการอย่างไร และถ้าจะคิดต่อไปอีก
ก็คือ หนทางที่จะแก้ไขนั้นทำได้อย่างไร
สิ่งที่เราทำในโครงการนำร่องเมื่อ 4-5 ปีก่อน เป็นการทำให้ชาวบ้าน
ค้นพบความจริงว่า มีปัญหาการพนันมากแค่ไหนในชุมชนของเขา จากนั้น
ชุมชนจะคิดต่อเองว่า จะลดปัญหานัน้ ลงได้อย่างไร เราไม่จำเป็นต้องไปคิดแทน
ให้ เพียงแค่เข้าไปกระตุกกระตุ้นให้เขาค้นหาความจริงเท่านั้น เหมือนการทำ
โครงการหรือแผนพัฒนาชุมชน ก็ต้องค้นหาความจริงว่า มีความจริงอะไรบ้าง
เกีย่ วกับชุมชน จนกระทัง่ นำไปสูก่ ารจัดทำแผนชีวติ ชุมชน ถ้าเราสามารถค้นหา
ความจริงเกีย่ วกับการพนันได้ ก็จะหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันได้เอง

บั น ไดขั้ น ที่ 4 การจั ด การความรู้ แ ละพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งเชื่อมโยงกับการสร้างเครือข่ายนั่นเอง ทราบว่าทางคณะผู้ศึกษาก็ได้ทำเรื่อง
นี้อยู่ การจัดการความรู้สามารถทำได้ภายในแต่ละสถาบัน องค์กร ชุมชน
และมาทำร่วมกันระหว่างองค์กร ชุมชน สถาบัน ทำให้การจัดการความรู้มี
ความกว้างขวาง ลุ่มลึก ขยายความ ขยายบริเวณ ขยายผลกระทบในทางที่ดี
รวมทั้งเกิดนวัตกรรมที่จะมาพัฒนาวิธีการทำงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
การจัดการความรู้ควรจะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แม้ทำไปแล้ว ก็ต้องใช้หลัก PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่ง
เป็นหลักการทั่วไปที่ใช้กัน คือ เมื่อค้นพบความจริง อันเปรียบได้กับการ
วางแผน (Plan) แล้วนำไปสู่ลงมือทำ (Do) ทำแล้ววัดผล (Check) ถือ
เป็นการจัดการความรู้อย่างหนึ่ง หรือวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่ได้ทำมา ทำให้
เห็นช่องทางที่จะพัฒนาต่อไป (Act) ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เหมือนกับการที่เรา
ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หยุดไม่ได้ ฉันใดก็ฉันนั้น

บันไดขัน้ ที่ 2 การร่วมคิดร่วมทำ ถ้านักวิชาการลงไปค้นหาความจริง
แล้วคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่ได้รว่ มในการค้นหาด้วย ก็จะได้ผลไม่ดนี กั ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Stakeholder เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก
และเยาวชน คนในชุมชน คนในองค์กร คนในสถาบันการศึกษา นักเรียน ครู
อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ถ้าลงมาค้นหาความจริงร่วมกัน จะนำไปสู่การ
ร่วมคิดร่วมทำ เมื่อนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจะตามมาเอง

บันไดขั้นที่ 5 การประสานความร่วมมือกับฝ่ายนโยบาย รวมทั้ง
การพัฒนานโยบายร่วมกัน เพราะปัญหาเรื่องการพนันต้องการนโยบายที่
เกื้อกูลและเอื้ออำนวย นโยบายในที่นี้ แปลความว่า กฎหมาย ซึ่งหมายถึง
การกำหนดให้เป็นนโยบาย ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นก็
มีข้อบัญญัติของท้องถิ่น นอกจากนี้ นโยบายยังหมายรวมถึง การจัดสรร
งบประมาณด้วย ถ้ามีมาตรการอะไรออกมา แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่
เพียงพอ การดำเนินการก็จะไม่ราบรื่น และนำไปสู่ความสำเร็จไม่ได้เต็มที่

บั น ไดขั้ น ที่ 3 การขยายพลั ง ให้ ม ากขึ้ น ด้ ว ยการเชื่ อ มโยง
เครือข่าย การทำงานโดยสถาบันหรือองค์กรชุมชนเดียวอาจจะมีพลังแค่ระดับ
หนึ่ง แต่ถ้าได้มาทำงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ร่วมไม้ร่วมมือกัน พลังจะเพิ่มมากขึ้น ถ้าอยู่ในจังหวัดก็กระจายไปทั้ง
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รวมความทัง้ หมดเป็นบันได 5 ขัน้ ซึง่ คิดว่าท่านทัง้ หลายได้ทำอยูแ่ ล้ว
หรือคิดจะทำอยู่ ในการดำเนินงานระยะที่ 2 หวังว่าคงจะไม่จบอยู่แค่นั้น
จะต้องทำต่อเนื่องไป เหมือนตำรวจกับผู้ร้าย ผู้ร้ายมีการพัฒนาวิธีการใน
การทำความผิด ตำรวจก็ต้องพัฒนาวิธีการตามไปเรื่อยๆ ให้ทัน แต่เราไม่
อยากให้ผู้ร้ายอยู่ข้างหน้า แล้วตำรวจอยู่ข้างหลัง ต้องคอยตามอยู่ตลอด
ถ้าจะดีกว่า ตำรวจต้องเร็วกว่าผู้ร้าย ตำรวจควรไปดักหน้าผู้ร้าย เพื่อกันไว้
ก่อน ไม่ให้เกิด ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วไปตามแก้ ดังเช่น การตามไล่จับผู้เสพ
ยาเสพติด 
ทุกวันนี้ ถ้าโรงพักไหนไม่มีการจับคนร้ายมาดำเนินคดี ถือว่าไม่มี
ผลงาน เพราะการที่ตำรวจทำคดีอาชญากรรมได้มากถือเป็นความดีความ
ชอบ ถ้ามองในระยะสั้นคงจะใช่ เนื่องจากเรายังมีปัญหาอยู่ แต่ถ้ามองใน
ระยะยาว ตำรวจไม่มีงานทำนั่นแหละดีที่สุด คือ สามารถป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหา ไม่เกิดผู้ร้าย ไม่เกิดอาชญากรรม จึงไม่ต้องไปตามไล่จับ เราต้อง
ป้องกันไม่ให้เกิดการบริโภค-การผลิตยาเสพติด เพื่อให้ ‘เหตุที่ต้องไปจับ’
นั้นลดลง จึงจะถือเป็นเรื่องน่าพอใจ
เช่นเดียวกับเรื่องของการพนัน ในระยะยาว จะต้องทำให้การ
ออกนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย เพื่อไปตามจับตามแก้นั้นลดลง
เพราะเราได้ส่งเสริมจนกระทั่งทัศนคติของผู้คน ค่านิยม กระแสใน
สังคมเปลี่ยนไป มองว่า การพนันเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ ไม่น่าดู ไม่
สนุก ไม่สร้างสรรค์ สู้หันมาเล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือทำกิจกรรมที่
เป็นสาธารณประโยชน์ จะทำให้มีความสุข ความสนุก ท้าทาย และ
สร้างสรรค์มากกว่า ถ้าค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้ว การ
พนัน รวมถึงบาปประเภทอื่น อย่างเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ก็จะ
ลดลงไปเอง
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หวังว่า เรื่องนี้จะเป็นเป้าหมายระยะยาวของโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการพนัน รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหา
พฤติกรรมของผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง ครอบครัว
คนรอบข้าง และสังคม
ขอให้ท่านทั้งหลายที่ทำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน
ในหมู่เด็กและเยาวชน มีกำลังใจและกำลังปัญญาที่จะร่วมกัน ทุกฝ่าย
ทุ ก องค์ ก ร ทุ ก สถาบั น สานต่ อ จากสิ่ ง ดี ที่ ท ำมาแล้ ว ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก
ขอขอบคุณ
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เยาวชนไทย หลังจากอายุ 15 ปี จะเก็บวงจรประสาท
ประเภทลงทุนน้อยได้มาก ทำอะไรหวังผลเร็ว
หวังความสุขฉาบฉวย เอาไว้ใช้ตลอดชีวิต
ส่วนวงจรประสาทประเภทที่ใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์
การวางแผนระยะยาว อดทน มานะ พยายาม
จะถูกตัดทิ้งไปในช่วงก่อนวัยรุ่น
การพนันจึงไม่ได้มีเพียงผลกระทบต่อจิตใจ
พฤติกรรม หรือสังคม แต่ส่งผลกระทบต่อสมอง
ของเด็กและเยาวชนอย่างถาวร
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
เลขาธิการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)

ผลกระทบระยะยาวต่อสมองของเด็กเยาวชน
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
เลขาธิการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
ขอเริม่ ต้นเรือ่ งแรกด้วยเรือ่ งทางวิทยาศาสตร์ ก่อนจะเข้าสูป่ ระเด็น
ทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ตลอดทั้งวันนี้ ความจริงมีเรื่องเล่ามากมาย
แต่จะเริ่มด้วยเรื่องสำคัญที่สุดก่อน 
ช่วงระยะเวลา 5-10 ปีมานี้เอง ที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มี
ข้อค้นพบใหม่วา่ สมองของคนเรา ‘ไม่นงิ่ ’ จากเดิมนัน้ ทางการแพทย์เชือ่ ว่า
หลังจากทารกอายุ 1 ขวบปีแรก สมองก็จะนิ่งแล้ว จำนวนเซลล์ประสาทจะ
เท่าเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีก แต่ในช่วง 5-10 ปีหลัง ได้มีข้อค้นพบ
ใหม่ว่า สมองส่วนหน้าของมนุษย์นั้นไม่นิ่ง ยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง และ
การพัฒนาที่สำคัญจะเกิดขึ้นก่อนวัยรุ่น
คำว่า ไม่นิ่ง หมายความว่า ช่วงระหว่างเด็กแรกเกิด จนอายุ 910 ขวบ เด็กจะได้รับข้อมูลจำนวนมากใส่ไว้ในสมอง ถึงที่สุดข้อมูลก็จะ
มากเกินไป คล้ายกับห้องที่รก หลายท่านคงรู้จักคำว่า 5ส 2 หนึ่งในนั้นคือ
2

5ส คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้นใน
วงการการผลิตและวงการงานบริการ เป็นต้น โดยการปฏิบตั ติ ามหลัก 5ส ซึง่ ในญีป่ นุ่ เรียกกัน
ว่า 5S ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสยั (http://th.wikipedia.org)
เยาวชนกับการพนัน: หลากมุมมองหลายทางแก้ | 27

aw_edit.indd 26-27

7/11/12 6:02:48 PM

‘สะสาง’ เมื่อห้องรกหรือมีข้อมูลมากเกินไปในสมอง มนุษย์ก็จะต้องกำจัด
ทิ้งเพื่อจัดระเบียบใหม่ ดังนั้นข้อมูลหรือวงจรประสาทอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้
สมองมนุษย์จะเริ่มทำการตัดทิ้งในช่วงระหว่างอายุ 9-12 ขวบ กระบวนการ
ตัดทิ้งนี้ ในทางการแพทย์ เรียกว่า Pruning 
แผนภาพ ช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท หรือไซแนปส์ (Synapses)
ของเด็กแต่ละช่วงวัย

หากพิจารณาจำนวนเซลล์ประสาทและวงจรประสาทในสมองมนุษย์
จากแผนภาพจะเห็นว่า วงกลมแรกคือ เด็กแรกเกิด จะมีความหนาแน่น
ของเซลล์และวงจรประสาทไม่มากนัก จนกระทั่งอายุประมาณ 7 ขวบ
ซึ่งก็คือ วงกลมตรงกลาง เซลล์และวงจรประสาทจะหนาแน่นมากจนถึง
ขั้นรก เมื่อมันรกเกินไป จากนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการตัดทิ้ง พอถึงอายุ
15 ขวบ เซลล์และวงจรประสาทจะลดลง สมองมนุษย์จะเลือกเก็บเฉพาะ
ส่วนที่ใช้บ่อยเอาไว้
คำถามก็คือ เด็กใช้อะไรบ่อย 
สมองส่วนหน้าของมนุษย์นั้น เป็นส่วนที่ใช้ในการให้เหตุผล การ
คิดวิเคราะห์ การคิดเชิงนามธรรม การคิดรวบยอด และการวางแผนระยาว
แต่ปรากฏว่า ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสภาพสังคมวัตถุนิยม เรามีข้อ
สังเกตว่า เด็กไทยไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างที่ว่ามาข้างต้น กลับหันไปใช้เวลา
กับกิจกรรมประเภทลงทุนน้อยได้มาก ทำอะไรหวังผลรวดเร็ว 
ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้เรื่อยๆ ในที่สุด จะพบว่า เยาวชน
ไทย หลังจากอายุ 15 ปี ตามแผนภาพการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นี้ จะ
เก็บวงจรประสาทประเภทลงทุนน้อยได้มาก ทำอะไรหวังผลเร็ว หวังความ
สุขฉาบฉวย เอาไว้ใช้ตลอดชีวิต ส่วนวงจรประสาทประเภทที่ใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนระยะยาว อดทน มานะ พยายาม จะถูก
ตัดทิ้งไปในช่วงก่อนวัยรุ่น
ทั้งหมดนี้คือ ประเด็นทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง
คนส่วนใหญ่น่าจะไม่ทราบว่า ที่แท้แล้วการพนันไม่ได้มีเพียงผลกระทบต่อ
จิตใจ พฤติกรรม หรือสังคม แต่ส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กและเยาวชน
อย่างถาวร 
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หากทุกคนทราบความจริงข้อนี้ ก็จะเข้าใจได้มากขึ้นว่า เพราะ
อะไรเราจึงต้องมาจัดการการพนัน และเพราะอะไรต้องมุ่งเน้นไปที่เด็กและ
เยาวชน เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ได้ทำร้าย-ทำลาย
สมองของเด็กและเยาวชนลงไปทุกวัน
ทางด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมการพนัน อยากจะสรุปสั้นๆ ดังที่
อาจารย์ไพบูลย์ (วัฒนศิริธรรม) ได้นำเรียนให้ทราบ ว่าการพนันมีตั้งแต่
การเล่นสนุกไปจนถึงการติด 
ตัวอย่างกิจกรรมการพนัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ภายใต้หลักการ
ทางพฤติกรรมศาสตร์ เช่น ‘Variable ratio, Variable interval’ หมายถึง
กิจกรรมที่ทำนายผลไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือผลตอบแทนที่ได้รับ
นั่นก็คือ เล่นไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้ตาไหน เมื่อไหร่ และไม่รู้ว่าจะชนะเดิมพัน
เป็นเงินเท่าไหร่ กิจกรรมใดๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวนี้มนุษย์จะชอบมาก
พูดง่ายๆ อาทิ การเล่นไพ่
หรือกิจกรรมอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า ‘Variable ratio, Fixed
interval’ หมายถึง กิจกรรมที่ไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบแทนเมื่อไหร่ แต่รู้ว่าจะได้
เท่าไหร่ อย่างการเล่นหวย ซึ่งออก 15 วัน เราจะรู้ว่าไม่ได้ก็เสีย มีอยู่
2 อย่าง เป็นกิจกรรมที่มนุษย์จะชอบเป็นอันดับรองลงไป
เมือ่ ไล่ลงมาก็จะมีกจิ กรรมอืน่ ๆ เช่น การเล่นพนันด้วยข้อความสัน้
(SMS: Short Message Service) การเล่นเกม เป็นต้น แล้วแต่จะนึก
ตัวอย่างกันขึ้นมา ทั้งหมดนี้เป็นลำดับความรุนแรงของกิจกรรมการพนัน
ซึ่งชักชวนให้มนุษย์ ทั้งเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ ต่างหลงใหล และ
ในที่สุดก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นโรคติดพนัน (Pathological Gambling)
เรื่องของโรคติดพนัน มีข้อสังเกตหนึ่งว่า องค์การอนามัย
โลก (WHO: World Health Organization) จัดให้เป็นโรคจิตเวช แต่
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ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยยาเสพติด หากอยู่หมวดที่ว่าด้วยการ
ขาดความยับยั้งชั่งใจ (Impulse-Control Disorder) ซึ่งมีหลายโรคอยู่
ในกลุ่มนี้ เช่น การชอบหยิบฉวยของตามห้างสรรพสินค้า จุดไฟเผาอาคาร
สถานที่ต่างๆ เป็นต้น ความหมายก็คือ แม้ว่าผู้ป่วยจะมีความทุกข์จาก
สิ่งที่ทำ แต่ก็ยังจะทำต่อ หยุดไม่ได้ ไม่เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติด ซึ่ง
ผู้ป่วยนั้นมีความสุขจากการเสพยา และเลือกจะทำต่อไป
โดยรวมแล้วข้อสรุปทางชีววิทยาอย่างสั้นที่สุดจะมีประมาณเท่านี้
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รัฐต้องยอมรับว่า
กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับ
เรื่องการพนันในประเทศไทยนั้นล้าสมัย
และไม่สามารถบังคับใช้ได้มีประสิทธิภาพ
หาตัวบทที่ชัดเจนไม่ได้
กฎหมายที่มีอยู่ต้องมานั่งตีความ
ก่อให้เกิดช่องว่าง
การพยายามหลีกเลี่ยง
เบี่ยงเบนเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว

บทบาทสื่อกับการพนันของเยาวชน
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 

เรือ่ งของกฎหมายการพนันเกีย่ วกับสือ่ มวลชนและสือ่ ออนไลน์:
ประสบการณ์จากต่างประเทศ เป็นหัวข้อสำคัญที่คณะผู้วิจัยของเราได้
ทำการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย คุณรณวิทย์ สิมะเสถียร, ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วงศ์ธนะเอนก, คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย, ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น
เนื่องจากเราได้ศึกษากฎหมายในประเทศญี่ปุ่นด้วย และอาจารย์ภัทรวัณย์
จงจิตต์ ซึ่งเรียนปริญญาเอกทางด้านกฎหมายของประเทศออสเตรเลียอยู่
โดยการวิจัยชิ้นนี้อยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาของศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด
รูปแบบ วิวัฒนาการ และสภาพบังคับของกฎหมายการพนันและ
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง กับการเผยแพร่เรื่องการพนันผ่านสื่อมวลชน
และสื่อใหม่อย่างสื่อออนไลน์ โดยพิจารณาข้อมูลจาก 3 ประเทศ คือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย แล้วจึงนำมาเปรียบ
เทียบกับประเทศไทย
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น่าสนใจว่า การพนันในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ซึ่งประเทศ
ไทยมีอยู่มากมาย ณ เวลานี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
ได้ชื่อว่า ประเทศพัฒนาแล้ว เขามีสภาพบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลอย่างไร หรือประเทศออสเตรเลีย มีคำกล่าวว่า คนออสเตรเลีย
เห็นแมลงวันบินมา ก็ทายกันแล้วว่า แมลงวันตัวไหนจะจับได้ก่อนตัวไหน
เพราะชาติของเขาการพนันอยู่ในสายเลือด ดูแล้วไม่แตกต่างจากค่านิยม
ของคนไทย จึงเป็นประเทศทีเ่ ราเลือกทำการศึกษา ตามมาด้วยประเทศญีป่ นุ่
ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศในทวีปเอเชีย เราก็ต้องการดูว่า เขามีกฎหมายบังคับ
ใช้ ใ นเรื่ อ งการพนั น อย่ า งไร และแน่ น อนที่ สุ ด เราศึ ก ษาการพนั น ผ่ า น
สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในประเทศไทยด้วย เพราะเชื่อว่า อิทธิพลของสื่อ
นั้นกว้างขวาง ทั่วถึง มีอิทธิพลยิ่งนัก ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ทัศนคติ
วิถีชีวิต และทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย ณ ขณะนี้
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงผลการวิจัยเบื้องต้น ก่อนที่คุณรณวิทย์ (สิมะ
เสถียร) จะขยายความข้อมูลทางด้านกฎหมายต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ประเทศญี่ปุ่น รัฐจัดให้มีการพนัน แต่เขาจะรักษากีฬาที่เป็นจารีต
ประเพณี โดยเฉพาะกีฬาซูโม่ ห้ามไม่ให้มีการพนันเด็ดขาด
• ประเทศไทย กีฬาซึ่งเป็นจารีตประเพณีของเราคือ มวยไทย แต่
ลองนึกภาพของการถ่ายทอดกีฬามวยไทยในโทรทัศน์ มีการยก
ป้ายกันอย่างเอิกเกริก เรียกว่า ไม่รู้จะเอาอย่างไร ว่ากันไปเป็นวันๆ 
การพนันอื่นๆ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
• ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ ว่ า การพนั น ชนิ ด ใด เล่นข้ามรัฐ-ข้าม
ประเทศไม่ได้ ถือว่าผิดกฎหมาย 
• ประเทศออสเตรเลีย ถ้าถูกกฎหมาย โฆษณาได้ไม่ว่ากัน 
• ประเทศญี่ ปุ่ น รั ฐ จั ด ให้ เพราะถื อ เป็ น ช่ อ งทางหารายได้ มี ข้ อ
กำหนดชัดเจนว่า กีฬาม้าแข่ง หมาแข่ง เรือแข่ง เรือยนต์แข่ง ฯลฯ เป็น
กีฬาที่มีการพนันได้ 
• ประเทศไทย ถ้ า เป็ น การพนั น อื่ น ๆ ผ่ า นสื่ อ มวลชน มี ตั ว บท
กฎหมายบอกว่าทำไม่ได้ แต่ก็ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวัน

การเผยแพร่การพนันผ่านสื่อมวลชน
การพนันกีฬา
• ประเทศสหรัฐอเมริกา กีฬากับการพนันให้แยกจากกันโดยเด็ดขาด
แต่บ้านเรา มีการพนันฟุตบอล บอกแต้มต่อ อัตราต่อรอง ผ่านรายการ
โทรทัศน์ชื่อดังกันอย่างโจ่งแจ้ง 
• ประเทศออสเตรเลีย ให้มีการพนันได้ก่อนเริ่มการแข่งขัน แต่พอ
ดวลแข้งแล้วต้องเลิก ไม่ ว่ า ใครได้ เ ตะลู ก แรกเข้ า ประตู ใ นวิ น าที ที่
เท่าไหร่ เป็นลูกที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์หรือเปล่า หรือใครจะได้เป็น
คนเขี่ยลูก ถ้าเริ่มเล่นต้องจบทันที
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การเผยแพร่การพนันผ่านสื่อออนไลน์
• ประเทศสหรัฐอเมริกา บอกว่า หากข้ามรัฐมาเมื่อไหร่โดนแน่ๆ
ทั้งคนเล่นและคนโอนเงิน เนื่องจากการพนันออนไลน์ ถ้าจะไปหาว่า
เซิร์ฟเวอร์ (Server) อยู่ที่ไหนนั้นค่อนข้างยาก เพราะสามารถเปลี่ยน
สถานที่หรือเปลี่ยนประเทศได้ เขาจึงดูเรื่องการโอนเงินเป็นหลัก ถ้ามี
ร่องรอยการโอนเงินเมื่อไหร่ กฎหมายสามารถเอาผิดได้
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• ประเทศออสเตรเลี ย ถ้ า เป็ น สื่ อ ออนไลน์ ไม่ ว่ า ใครเล่ น หรื อ มี
โฆษณาการพนันผ่านสื่อออนไลน์เมื่อไหร่ ผิดกฎหมายทันที ถูกจับ
ปรับแน่นอน
• ประเทศญี่ปุ่น ยังมีข้อถกเถียงอยูห่ ลายเรื่อง โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า
คนญี่ปุ่นไปเล่นการพนันในต่างประเทศได้ไหม ทำอย่างไร ถ้าเล่นใน
ประเทศแล้วมีปัญหา ซึ่งยังไม่มีข้อสรุป 
• ประเทศไทย มีข้อมูลชัดเจนในตัวบทเช่นกันว่า ผิดกฎหมาย แต่ยัง
ปราบไม่ได้ นายตำรวจหลายท่านบอกว่า ตำรวจยังต้องการการให้
ข้อมูลความรู้เรื่องสื่อออนไลน์ เพราะฉะนั้ น ประเทศเราจึ ง ยั ง ต้ อ ง
พัฒนาในอีกหลายด้าน 

บทบาทสื่อกับการพนันของเยาวชน
นายรณวิทย์ สิมะเสถียร

ที่ปรึกษากฎหมาย

เวลาจะพิจารณากฎหมายของแต่ละประเทศ ควรเข้าใจที่มาที่ไป
ก่อนว่า ประเทศนั้นๆ คิดอย่างไรจึงได้ตรากฎหมายแต่ละฉบับออกมา
ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปนี้

การเผยแพร่การพนันผ่านสื่อมวลชน
การพนันกีฬา
• ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างเด่นชัด เพราะมี
ความเชื่อว่า เมื่อไหร่ที่นักกีฬาไม่ว่ามืออาชีพหรือมือสมัครเล่นเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการพนัน เมื่อนั้นการใช้ศักยภาพหรือความเป็นธรรม
ในการเล่นกีฬาจะเสียไป ด้วยเหตุนี้ทำให้เขามองว่า การกีฬาและ
การพนันควรจะแยกจากกันอย่างเด็ดขาด ถึงแม้จะมีรัฐหนึ่งคือ รัฐ
เนวาด้า (Nevada) 3 ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นสถานที่ตั้งของ
3

รัฐเนวาด้า (Nevada) เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา สภาพใน
ทางเศรษฐกิจของรัฐเนวาด้า ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยเฉพาะใน
เรื่องธุรกิจการพนัน (Gambling) ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในเมืองลาสเวกัส ซึ่งถือเป็น
ศูนย์รวมความบันเทิงขนาดใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (http://www.thaiconsulatela.org)
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ประเทศสหรัฐอเมริกา
การพนันกีฬาเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างเด่นชัด
เพราะมีความเชื่อว่า เมื่อไหร่ที่นักกีฬาไม่ว่ามืออาชีพ
หรือมือสมัครเล่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน
เมื่อนั้นการใช้ศักยภาพหรือความเป็นธรรมในการเล่นกีฬา
จะเสียไป ด้วยเหตุนี้ทำให้เขามองว่า
การกีฬาและการพนัน
ควรจะแยกจากกันอย่างเด็ดขาด
นายรณวิทย์ สิมะเสถียร
ที่ปรึกษากฎหมาย

เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) จะอนุญาตให้มีการพนันก็จริง แต่มี
กฎเกณฑ์ในการควบคุมค่อนข้างมาก อย่างกรณีของกีฬาฟุตบอล จะต้อง
‘พนันเป็นพวง’ คือ ถ้าจะแทงพนัน ต้องแทงว่า ทีมนี้แข่งกับทีมนี้ใคร
จะชนะ แล้วบวกกับอีก 2-3 ทีม คุณต้องพนันถูกทั้งหมด ถึงจะได้ ไม่มี
การพนันแค่ทีมใดทีมหนึ่งเดี่ยวๆ ถือว่าผิดกฎหมาย 
• ประเทศออสเตรเลีย ก็มีหลักคิดใกล้เคียงกัน ในแง่ที่ว่า เมื่อไหร่
ก็ตามที่มีการพนันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกีฬา เมื่ อ นั้ น เสี ย หาย
แน่นอน ถ้าจะพนันกันล่วงหน้า ก็ไม่วา่ อะไร แต่เมือ่ ไหร่ทเี่ ริม่ การแข่งขัน
ยกตัวอย่างง่ายๆ กรณีของกีฬาเทนนิส ใครจะเป็นคนเสิร์ฟ เสิร์ฟแล้ว
จะได้ลูกเอซไหม (Ace - ลูกที่เสิร์ฟอย่างแรงและเร็วจนผู้รับไม่สามารถ
ตีถูกลูก) ถ้ามีการพนันเช่นนั้น จะทำให้เกิดแรงกดดันกับนักกีฬา ทำให้
การกีฬาต้องเสียไป เขาจะห้ามเด็ดขาด 
• ประเทศญี่ปุ่น ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า ทุกอย่างรัฐเป็นคนดำเนินการ
โดยการพนันในประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เพราะต้องการนำเงินมาใช้สำหรับการฟื้นฟูประเทศ เมื่อหา
ทางระดมเงินไม่ได้ จึงต้องยินยอมจัดให้มีการพนัน ซึ่งกีฬาทั่วไปที่รัฐจัด
แข่งสามารถพนันและเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนได้ ยกเว้นแต่กรณีของกีฬา
ซูโม่เขาถือว่า เป็นศิลปะประจำชาติ ไม่ยินยอมให้มีการพนันเด็ดขาด
เพราะถ้ามีการพนันจะสร้างความเสียหาย ให้โฆษณาการจัดแข่งขันได้
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
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• ประเทศไทยชัดเจนอยู่แล้วว่า ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการ
พนั น พ.ศ.2478 มาตรา 12 4 ห้ า มเผยแพร่ ห รื อ โฆษณาผ่ า น
สือ่ มวลชน แต่กม็ กี ารละเมิดอยูบ่ อ่ ยครัง้ เช่น กรณีของกีฬามวยไทย
ยังเห็นมีการพนันอยู่
การพนันอื่นๆ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
• ประเทศสหรัฐอเมริกา การพนันถือเป็นการหารายได้ของแต่ละรัฐ
เนื่องจากประเทศอยู่ภายใต้ระบอบของปกครองแบบสหพันธรัฐ แต่ละรัฐ
เป็นผู้หารายได้เอง โดยจะมีกฎหมายของรัฐบาลกลางในการควบคุม
กำกับเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้ารัฐโฆษณาให้คนจากอีกรัฐหนึ่งมาเล่น
จะมีผลต่อการกระจายรายได้และทำให้เกิดความขัดแย้งจากการเสีย

4

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 ระบุว่า
ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทาง
อ้ อ มให้ ผู้ อื่ น เข้ า เล่ น หรื อ เข้ า พนั น ในการเล่ น ซึ่ ง มิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานหรื อ
รับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 116 หรือ การเล่น
ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง
5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน
3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอืน่ ใดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (http://www.
kodmhai.com)
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ผลประโยชน์ เ กิ ด ขึ้ น เขาจึ ง ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารเผยแพร่ โ ฆษณาผ่ า น
สื่อมวลชนในเรื่องการพนันที่ดำเนินการข้ามรัฐหรือข้ามประเทศ
ซึ่งตอนแรกนั้น กฎหมายจะพูดถึงการพนันแข่งม้าโดยใช้วิธีการโทรศัพท์
ไปจอง แต่ระยะหลังมา การตีความกว้างขึ้น จึงครอบคลุมไปถึงเรื่อง
การพนันออนไลน์ด้วย 
• ประเทศออสเตรเลีย ตัง้ ต้นมาด้วยการเป็นประเทศทีใ่ ห้ความสำคัญ
กับการหารายได้จากการพนันเป็นหลัก และคนออสเตรเลียก็เล่น
การพนันกันเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น จึงเริ่มหันมา
ให้ความสำคัญกับการควบคุมการพนัน แต่ในส่วนของการเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชน เนื่องจากรัฐบาลอนุญาตมาตั้งแต่เริ่มแรก จึงต้องอนุญาต
ให้โฆษณาเฉพาะการพนันที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
• ประเทศญี่ปุ่น ห้ามการเผยแพร่โฆษณา ยกเว้นแต่การพนันชนิด
นั้นๆ เป็นการพนันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลเป็ น
ผู้ดำเนินการเอง จึงถือว่าไม่ผิดกฎหมาย
• ประเทศไทย ถ้ารัฐไม่อนุญาตก็ไม่สามารถโฆษณาได้ ถือว่าผิด
กฎหมาย แต่กรณีของการเล่นพนันบอลก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ตลอด
การเผยแพร่การพนันผ่านสื่อออนไลน์
• ประเทศสหรัฐอเมริกา พิจารณาเรื่องนี้โดยแบ่งออกเป็น 2 แง่ คือ แง่
หนึ่ง รายได้จากบ่อนการพนันที่รัฐได้อนุญาตให้เปิด อาจจะต้องเสียไป
หากมีการพนันออนไลน์ และในอีกแง่ เขาก็มีความกังวลถึงผลกระทบที่
จะเกิดแก่เด็ก รวมทั้งปัญหาการติดการพนันที่อาจจะตามมา ดังนั้นจึง
ห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่หรือโฆษณาผ่านสื่อทุกชนิดในเรื่องการ
พนันออนไลน์ที่ดำเนินการข้ามรัฐหรือข้ามประเทศ ขณะเดียวกัน
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เนื่องจากการเล่นพนันออนไลน์ ไม่สามารถไปวางเงินเหมือนกับการพนัน
ทั่วไป แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รัฐจึงเข้าไป
ควบคุมเรือ่ งการโอนเงิน และให้ความสำคัญเรือ่ งโทษปรับค่อนข้างสูง
• ประเทศออสเตรเลีย หลังจากทีเ่ ข้าใจเรือ่ งของเศรษฐกิจดีขนึ้ ประกอบ
กับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงหลังที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จึงทำให้มีความระมัดระวังเรื่องการพนันที่จะเข้าถึงตัวเด็ก
เป็นอย่างมาก ประเทศออสเตรเลียจึงออกกฎหมายชัดเจนว่า ใครที่เล่น
หรือให้บริการ รวมทั้งโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ แม้ผู้ให้
บริการจะอยู่ที่ใดก็ตาม ถือว่า มีความผิดทัง้ หมด ห้ามเล่นอย่างเด็ดขาด
และมีโทษปรับ สำหรับบุคคลธรรมดา 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
และสำหรับบริษัท มีโทษปรับสูงถึง 200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
• ประเทศญี่ ปุ่ น ยั ง ไม่ มี น โยบายที่ แ น่ ชั ด ในเรื่ อ งนี้ ว่ า จะตั ด สิ น ใจ
อย่างไร เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 10 ปีหลังค่อนข้าง
มีปัญหา ถ้าเขาไปควบคุมเรื่องการพนันมากเกินไป อาจจะส่งผลให้การ
หารายได้ทำได้ยากลำบาก 
• ประเทศไทย มีกฎหมายห้ามเรื่องการเผยแพร่หรือโฆษณาการ
พนันผ่านสื่อทุกชนิด แต่บทลงโทษหรือการลงโทษก็ยังไม่เป็นผล
อย่างที่เราคาดหวังกัน
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บทบาทสื่อกับการพนันของเยาวชน
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว
หลังจากทำการศึกษากฎหมายการพนันเกี่ยวกับสื่อมวลชนและ
สื่อออนไลน์ของแต่ละประเทศดังได้นำเสนอข้อมูลมาข้างต้น คณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอจากการวิจัยต่อการพัฒนากฎหมายไทยด้านการพนัน ดังต่อไปนี้
1) รัฐต้องทำความเข้าใจในปัญหาและเนื้อหาของการพนัน
อย่างถ่องแท้ ต้องเข้าใจถึงสภาพของการพนันทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไป พูดง่ายๆ คือ ต้องตามให้ทัน และต้องกำหนดจุดยืนในการ
ควบคุมการพนันให้ชัดเจน ตกลงแล้วเราจะให้การพนันเป็นรายได้หรือไม่
หรือจะจัดให้เป็นอบายมุข ทั้งการพนันในแง่ของกีฬาและไม่ใช่กีฬา เพื่อหา
จุดยืนให้ได้ว่า เราต้องการให้สังคมปลอดการพนัน หรืออยู่อย่าง ‘จำกัด’
โดยไม่ ‘กำจัด’ มันออกไป เรื่องเหล่านี้ต้องมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย
อย่างสอดคล้องกับบริบท ขนบประเพณี ตลอดจนค่านิยมของสังคมไทย 
2) รัฐต้องยอมรับว่า กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องการ
พนันในประเทศไทยนั้นล้าสมัย และไม่สามารถบังคับใช้ได้มีประสิทธิภาพ หาตัวบทที่ชัดเจนไม่ได้ กฎหมายที่มีอยู่ต้องมานั่งตีความ ก่อให้
เกิดช่องว่าง การพยายามหลีกเลี่ยง-เบี่ยงเบนเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย เพราะ
ฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องเป็นผู้นำที่จะรับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมายการพนัน
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เราควรพิทักษ์กีฬาบางประเภทไว้
ให้ปลอดจากการพนันบ้าง
ไม่ใช่ว่า กีฬาอะไรก็เอามาเป็นการพนันทั้งหมด
จนดูเหมือนเป็นชาติที่หาเอกลักษณ์และกีฬา
ที่เป็นความดีงามของคนไทยไม่เจอ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โดยอาศัยหลักแห่งการบูรณาการในการแก้ปัญหา คือ การทำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายฝ่าย เพราะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามา
เกี่ยวข้องในเรื่องการพนัน แม้แต่ประชาชนธรรมดาก็เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นทางตรงหรืออ้อม
3) รัฐต้องสร้างความตระหนักรู้ ให้ประชาชนได้เข้าใจถึง
ปัญหาที่เกิดจากการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการพนันผ่านสื่อมวลชน
และสื่อออนไลน์ว่า ทรงอิทธิพลเพียงใด เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงภัย
ใกล้ตวั ทีแ่ ทรกซึมเข้ามาถึงสมาชิกในทุกครัวเรือนอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
ปัจจุบัน เรากำลังเพลิดเพลินเจริญใจกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่
สิง่ ทีม่ ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านหนึง่ ได้เข้ามาหาตัวเราในทางลบ
และส่งผลสั่งสมระยะยาว ทำให้สังคมเสื่อมโทรม คนที่ยังมีวุฒิภาวะไม่
เพียงพอทีจ่ ะจัดการกับตัวเองได้ ก็เกิด Pathological Gambling หรือ โรค
ติดพนัน อย่างที่คุณหมอประเสริฐ (ผลิตผลการพิมพ์) ได้กล่าวถึง
4) การควบคุมการพนันที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬา ต้องเป็นไป
อย่างเข้มงวดกวดขัน ขณะนี้ การแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 5 กำลังใกล้
เข้ามาแล้ว คนที่เล่นการพนันก็เตรียมลุ้น สื่อมวลชนเองก็เตรียมทายผล
ประเภททั้งใบ้ทางตรงและทางอ้อม นี่คือประเทศไทย ซึ่งยังมีกฎหมายใน
การจับกุมเรื่องเหล่านี้ไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นจึงต้องเข้มงวดกวดขันมากขึ้น
และทำให้ประชาชนตระหนักว่า เมื่อมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ย่อมส่งผล
5

การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลชิ ง แชมป์ แ ห่ ง ชาติ ยุ โ รป 2012 หรื อ ยู โ ร 2012 (2012 UEFA
European Football Championship: Euro 2012) เป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโร ครั้งที่ 14
จัดขึ้นโดยยูฟ่า โดยรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ประเทศโปแลนด์และยูเครน ในระหว่างวันที่ 8
มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 (http://th.wikipedia.org)
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ให้คุณค่าและความยุติธรรมในการเล่นกีฬาถูกบิดเบือนไป จะมีการล้มบอล
ข้อครหา อะไรต่อมิอะไรตามมาอีกเยอะแยะมากมาย ทำให้กีฬาไม่เป็นกีฬา
จุดนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วง
5) ควรกำหนดบทลงโทษที่มีต่อผู้กระทำผิดอันเนื่องมาจาก
การพนันในอัตราสูง เพราะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ การพนันส่งผลเสียหลายด้าน
โดยเฉพาะการพนันผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเรามองว่า เป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่าง
ยิ่ง เข้าถึงตัวบุคคลโดยตรง ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง
อีกทั้งควรนำระบบการร้องเรียน ร้องทุกข์ และการให้สินบนนำจับเข้ามาใช้
ในกรณีนี้ด้วย เพราะการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ถ้าคนที่พบเห็นข้อมูลไม่ช่วย
กันสอดส่องดูแล ตำรวจก็ไม่รู้เรื่อง เนื่องจากมือไม้แขนขามีไม่เพียงพอ
เพราะฉะนั้นสินบนนำจับและระบบการร้องเรียน ร้องทุกข์จึงต้องเข้ามามี
บทบาทเกี่ยวข้องอย่างสำคัญ
6) ควรทำให้การแข่งขันกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
เช่น มวยไทย ปลอดจากการพนันโดยสิ้นเชิง กล่ า วอย่ า งนี้ ไม่ ไ ด้
หมายความว่า ให้เลียนแบบซูโม่ของประเทศญี่ปุ่น แต่เราควรพิทักษ์กีฬา
บางประเภทไว้ ใ ห้ ป ลอดจากการพนั น บ้ า ง ไม่ ใ ช่ ว่ า กี ฬ าอะไรก็ เ อามา
เป็นการพนันทั้งหมด จนดูเหมือนเป็นชาติที่หาเอกลักษณ์และกีฬาที่เป็น
ความดีงามของคนไทยไม่เจอ 
7) ควรอนุญาตให้มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องได้เฉพาะใน
กรณีของสัตว์ ไม่เกี่ยวกับคน และไม่เกี่ยวกับการกีฬา แต่การควบคุม
ไม่ควรให้มีอัตราต่อรองสูงเกินไป จนจูงใจให้เกิดความลุ่มหลงและมอมเมา
เยาวชน อีกทั้งไม่ควรให้มีการแพร่ภาพหรือถ่ายทอดสดผ่านสื่อทุกชนิด
เพราะเราเชื่อว่า อิทธิพลของสื่อนั้นมากมายยิ่งนัก นี่คือข้อเสนอทั้งหมดต่อ
กฎหมายการพนันเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์
46 | เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน
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พระราชบัญญัติการพนัน
และร่างพระราชบัญญัติเสี่ยงโชค
นายไพศาล ลิ้มสถิตย์

นักวิชาการ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยเรื่องการพนันที่ทำ มี 2 เรื่อง คือ โครงการการพนัน
ออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์: ปัญหาในการ
ปรับใช้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ซึง่ จัดพิมพ์เป็นหนังสือชือ่ เปิดปม เป็น
อยู่ คือ ‘พนันออนไลน์’ สังคมไทยยุคไร้พรมแดน ตามที่ทุกท่านได้รับ
แจกไป และอีกเรื่องเป็นโครงการศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการ
พนันและผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ สนับสนุนโดย โครงการ
การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
อย่างไรก็ตาม วันนี้ไม่ได้มาเล่าเกี่ยวกับงานวิจัย แต่จะมากล่าวถึง
ประเด็นทีไ่ ด้จากการทบทวนกฎหมายการพนันของต่างประเทศว่า มีประเด็น
ที่กฎหมายไทยควรจะนำมาใช้ปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างที่หลายท่านได้กล่าวไป กฎหมายฉบับปัจจุบันคือ พระราช
บัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มีการบัญญัติมายาวนานเกือบ 80 ปี ตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 8 ซึ่งอันที่จริง กฎหมายฉบับก่อนหน้านั้นก็มี แต่คงจะไม่
กล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้
เยาวชนกับการพนัน: หลากมุมมองหลายทางแก้ | 47

7/11/12 6:03:11 PM

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ไม่ได้รับรองว่า หนี้การพนันเป็นหนี้
ที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
มีกฎหมายเพียงแค่ฉบับเดียวที่สามารถทำได้คือ
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. 2517 หากหนี้พนันกลายเป็นหนี้ถูกกฎหมายขึ้นมา
ถ้าใครเป็นหนี้การพนันหลายล้านบาท
ก็อาจจะถูกฟ้องร้องและยึดทรัพย์ได้
และยังนำไปสู่การเปิดบ่อนกาสิโนอีกด้วย
นายไพศาล ลิ้มสถิตย์
นักวิชาการ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หากจะกล่าวถึงการพนันกับสังคมไทยนั้นมีมานานแล้ว ตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา หรืออาจย้อนไปจนถึงสมัยกรุงสุโขทัย มีการนำการพนัน
เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มติดต่อค้าขายกับประเทศจีน คนจีนได้
เข้ามาเผยแพร่เรื่องบ่อน ถั่วโป (การพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยเอาเบี้ยหรือ
เม็ดอื่นๆ มากำหรือใช้ถ้วยครอบ แล้วแจงออกทีละ 4) จนกระทั่งทำให้
รั ฐ บาลไทยในสมั ย นั้ น ตั้ ง โรงบ่ อ น-โรงหวยขึ้ น ต่อมา พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ลดเลิกบ่อนพวกนี้ เพราะมองว่าเป็นการมอมเมา
ประชาชน ทำให้คนไทยเสียทรัพย์ สันดานหมกมุ่นเรื่องของหวยบ่อน อันนีเ้ ป็นคำทีใ่ ช้ในพระบรมราชโองการ 6 ซึ่งค่อนข้างตรงไปตรงมา 
เราคงเห็ น แล้ ว ว่ า วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคนในอดี ต มองเรื่ อ งการพนั น
อย่างไร 
มาถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. ... ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 มีการรับฟังความ
6

ประกาศของหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในรัชกาลที่ 5 ระบุว่า
การเล่นพนันต่างๆ ซึ่งชาวสยามเคยเล่นเป็นการสนุก และแข่งขันพนันกันด้วยทรัพย์สมบัติ
พัสดุเงินทองต่างๆ นั้น ที่เป็นการพนันของชาวสยามแท้ ก็มีแต่วิ่งม้า วิ่งวัว ชนนก ชนไก่
ชนปลาและไพ่ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น การเล่นโป ถั่วนั้น เป็นวิชาพนันของจีน พวกจีนพากัน
เข้ามาพึ่งพระบรมเดชานุภาพ อาศัยทำมาหากินอยู่ในกรุงสยาม ได้ความผาสุก หากินอยู่
ตามภูมิลำเนาแล้ว พากันก่อการเล่นโป ถั่ว ซึ่งเป็นวิชาถนัดของตนขึ้น ชักชวนคนไทยให้
หลงไปด้วย ทำให้เป็นการเสียทรัพย์ เสียเวลา เสียประโยชน์ การค้าขาย และทำให้สันดาน
หมกมุ่นไปในสิ่งซึ่งหาประโยชน์มิได้ เป็นการร้ายแรงยิ่งกว่าการเล่น ซึ่งชาวสยามเคยเล่น
กันมา เพราะฉะนั้น โป ถั่ว วิชาของจีนนี้ เป็นวิชาอุปเท่ห์ที่มาชวนคนไทยให้เสียประโยชน์
(http://www.sulak-sivaraksa.org)
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เห็นของประชาชน ซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆ 10 กว่าคน ในช่วงระหว่างปี
2553-2554 หลังจากนั้นก็มีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย พ.ร.บ. 2 ฉบับ คือ
ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ... 
ระหว่างนั้นอยู่ในช่วงของการเกิดมหาอุทกภัย รัฐบาลใช้สนามบิน
ดอนเมืองเป็นสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หลังจากการประชุม น้ำก็นอง
สนามบินดอนเมือง (วันที่ 27-28 ต.ค. 2554 ศปภ.ดอนเมือง ต้องย้ายไป
อาคาร ปตท.) เราจะเห็ น ถึ ง ความเร่ ง รี บ -เร่ ง รั ด ของรั ฐ บาล ในความ
พยายามผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้
หากกล่ า วกั น ตามตรง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น ฉบั บ ปั จ จุ บั น
(พ.ศ. 2478) เป็นกฎหมายที่มีความล้าหลัง ล้าสมัย เนื่องจากมีการบัญญัติ
มานานเกือบ 80 ปี ดังนั้นจึงควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างขนานใหญ่
โดยร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ... ฉบับใหม่ ได้วางหลักการและ
เหตุผลไว้ดังนี้ 
ถ้าพิจารณาจากหลักการและเหตุผลที่ทางกระทรวงมหาดไทย
เสนอมา เห็นด้วยว่า ควรจะมีการปรับปรุงในส่วนดังกล่าว โดยเฉพาะการนำ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เล่นการพนัน อาทิ การพนันออนไลน์ กฎหมายจะ
ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ได้
จุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ... ของรัฐบาล
ฉบับนี้คือ การปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาการ
พนันในปัจจุบันมากขึน้ โดยเพิม่ ความรุนแรงของบทลงโทษในส่วนของคนที่
เป็นเจ้ามือ ผูเ้ ล่น และยังเพิ่มกลไกการบังคับใช้กฎหมาย คือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง) ซึ่งเดิมทีเจ้าหน้าที่
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ตำรวจเป็นผูด้ ำเนินการ แต่ร่างกฎหมายนี้ ได้เพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
ฝ่ายปกครองเข้ามา ให้มีอำนาจหน้าที่บางอย่างคล้ายคลึงกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ซึ่งคาดหวังกันว่า จะมาช่วยเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ให้ดียิ่งขึ้น แต่จะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า คงต้องติดตามกันต่อไป
ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ หากพิจารณา
จากเนื้อหาของกฎหมายที่ผ่านคณะรัฐมนตรีให้การรับรอง จะพบว่า มีการ
กำหนดให้ ห นี้ ที่ เ กิ ด จากการพนั น เป็ น หนี้ ที่ ส ามารถบั ง คั บ ได้ ต าม
กฎหมาย นัน่ คือ สามารถฟ้องร้องในศาล ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญ
อย่างมาก และเป็นเรื่องที่กฎหมายของไทยยังไม่เคยมีการรับรองมาก่อน 
อย่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ไม่ได้รับรองว่า หนี้การ
พนันเป็นหนี้ที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย มีกฎหมายเพียงแค่ฉบับเดียว
ที่สามารถทำได้คือ พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
2517 ส่วนกฎหมายอื่นๆ ไม่ได้เปิดช่อง หากหนี้การพนันกลายเป็นหนี้ถูก
กฎหมายขึ้นมา จะทำให้มีผลกระทบอย่างอื่นตามมาอีกมาก ถ้าใครเป็นหนี้
การพนันหลายล้านบาท ก็อาจจะถูกฟ้องร้องและยึดทรัพย์ได้ และยังนำไป
สู่การเปิดบ่อนกาสิโน (Casino) อีกด้วย
ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการพนันถูกกฎหมายง่าย
กว่าในอดีต เช่น การพนันบอล การอนุญาตให้ทำธุรกิจกาสิโน ซึ่งไม่
สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายการพนั น ของต่ า งประเทศ แม้ ว่ า ความจริ ง แล้ ว
กฎหมายไทยจะมีการเปิดช่องไว้ โดยมีพระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่งซึ่งยังมีผล
บังคับใช้อยู่ เป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนัน ตามมาตรา 4
แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2) พ.ร.ฎ.ฉบับนั้นเป็น
เรื่องของการจัดตั้งกาสิโนในเมืองไทย และเมื่อปี 2482 มีกาสิโนแห่งแรก
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หลักการและเหตุผล
ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ... (ฉบับรัฐบาล)
โดยที่พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้ใช้บังคับมา
เป็ น เวลานาน บทบั ญ ญั ติ แ ละอั ต ราโทษไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ใ น
ปัจจุบัน เพราะการเล่นการพนันได้มีการพัฒนาวิธีการเล่นให้ซับซ้อนมาก
ขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการเล่นการพนัน
ทำให้เยาวชนและประชาชนเกิดความลุ่มหลงมอมเมาในการเล่นการพนัน
และลักลอบเล่นการพนันกันมากขึ้น เป็นเหตุให้ละเลยการประกอบอาชีพ
สุจริต และก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น จึงเห็น
ควรปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพนั น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น รวมทั้ ง เพิ่ ม เติ ม และปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ ม
ตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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เกิดขึ้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม) แต่ตอ่ มายกเลิกไป เพราะรัฐบาลในสมัยนัน้ คือ นายควง อภัยวงศ์
อดีตนายกรัฐมนตรี เห็นว่ามอมเมา ทำให้ประชาชนพากันไปเข้าบ่อนกาสิโน
อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
ทางด้านบทบัญญัติอื่น เช่น การคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
ประเด็ น หลั ก ในการประชุ ม วั น นี้ พบว่ า ยั ง ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ เ ป็ น
มาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนัน เช่น ยังอนุญาตให้
เยาวชนหรือผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถเล่นการพนันประเภทสลากกิน
แบ่ง สลากกินรวบ หรือล็อตโต้ (Lotto - เกมชนิดหนึ่งคล้ายเกมบิงโก) ได้
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอีกมากในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่คิดว่ายังมี
ข้อบกพร่องอยู่ เช่น ไม่มีมาตรการหรือกลไกแก้ปัญหาการพนันใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาการพนันผิดกฎหมาย พนันออนไลน์ พนันบอล
ไม่มีการปรับปรุงบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการพนันที่ล้าสมัย
รวมทั้ ง เรื่ อ งกลไกการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ก็ ยั ง ไม่มีองค์กรจัดการหรือ
ควบคุมการพนันระดับชาติที่มาจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพราะ
การพนันถือเป็นเรื่องใหญ่ กระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียวไม่น่าจะ
มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอในการดำเนิ น การเรื่ อ งนี้ ตลอดจนการมี บ ทลงโทษ
สำหรับผู้เล่นพนันผิดกฎหมายไว้ค่อนข้างรุนแรง มีอัตราโทษไม่แตกต่าง
จากกรณีผู้จัดให้มีการเล่นพนัน หรือเจ้ามือ นายบ่อน 
ร่าง พ.ร.บ.อีกฉบับหนึ่งคือ ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค พ.ศ. ... ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบใน
ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว มีหลักการและเหตุผลดังนี้
(ดูล้อมกรอบ หน้า 50)
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หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ...
1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะจัดให้มีการให้รางวัลด้วย
การเสี่ ย งโชคต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าตก่ อ น
ดำเนินกิจกรรมเช่นว่านั้น 
2. เพื่อให้มีการควบคุมการเล่นเสี่ยงโชคมิให้เกิดการมอมเมาเด็ก
เยาวชนและประชาชนมากเกินไปและเพื่อให้มีการตรวจตรากวดขันมิให้มี
การฝ่าฝืนกฎหมาย
3. เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาการเล่นรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนมิให้ถูกหลอกลวงหรือ
ถูกเอารัดเอาเปรียบ
5. เพื่อกำหนดโทษให้ครอบคลุมและเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น
6. เพื่อแยกการจัดให้มีการแถม พก หรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพออกจากกฎหมายว่า
ด้วยการพนัน อันเป็นการผ่อนคลายและสนับสนุนธุรกิจการค้าของภาค
เอกชน แต่ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของมหาชนเป็นสำคัญ
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จุดมุ่งหมายของการมีร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะต้องการให้แยก
ธุรกิจบางอย่างที่ทำเรื่องการให้รางวัลและการเสี่ยงโชค เช่น ธุรกิจ SMS
ออกจากร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ... ซึ่งเท่าที่ได้ทบทวนเอกสาร
ของต่างประเทศมา ยังไม่เคยพบกฎหมายลักษณะนี้มาก่อน โดยใน
ต่างประเทศจะแยกเรือ่ งของการทายผล การแข่งขันกีฬา กาสิโน และการพนัน
เป็นบททั่วไป แต่การแยกเรื่องการเสี่ยงโชคออกจากการพนันนั้นยังไม่มี 
จากการพิ จ ารณาหลั ก การและเหตุ ผ ล/วั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง คิ ด ว่ า
กฎหมายยังอ่อนอยู่ แต่จุดหลักของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ การกำหนดให้มี
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือ
ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระบวนการเปรียบเทียบคดี หมายถึง ผู้กระทำความผิดอาจจะไม่
ต้องถูกดำเนินคดี หรือได้รับแค่โทษปรับเพียงอย่างเดียว รวมทั้งหากคณะ
กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เจตนา ก็อาจจะไม่มคี วามผิดเลยก็ได้ ดังนัน้
จึงอาจจะทำให้เกิดลักษณะสองมาตรฐานกับกรณีการพนันประเภทอื่น
กล่าวโดยสรุป เราได้เห็นแล้วว่า พัฒนาการของกฎหมายไทย
เกี่ ย วกั บ การพนั น มี ค วามเป็ น มายาวนานจนถึ ง ปั จ จุ บั น แต่ โ ดยลำพั ง
มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวคงไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันปัญหาการ
พนันได้ ต้องอาศัยกลไกอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย อีกทั้งการพนันไม่ใช่เรื่อง
ของกระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดียว อาจจะต้องมีกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ เข้ามาทำหน้าที่ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการ
พนันให้แก่เด็กและเยาวชน ว่ามีผลดีหรือผลร้ายแค่ไหน
สุดท้าย อยากฝากให้ทปี่ ระชุมช่วยพิจารณาว่า ร่าง พ.ร.บ.ทัง้ สองฉบับ
จะมาแก้ปัญหาหรือทำให้สถานการณ์การพนันของไทยดีขึ้นได้จริงหรือไม่
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แนวทางการป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการพนัน
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บทบาทของชุมชน

บทบาทของชุมชน

เลขาคณะทำงานเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขาคณะทำงานเครือข่ายแผน
ชีวติ ชุมชน
พึง่ ตนเอง 4 ภาค
คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

โดย นางฑิฆัมพร กองสอน

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
โดย พ.ต.ท.วิรัตน์ ปัญญาวรคุณ

สารวัตรกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี
กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บทบาทของสถาบันการศึกษา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประธาน ทปอ.)

บทบาทของสื่อมวลชน

โดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือการรายงานข่าวกีฬา

บทบาทของสื่อท้องถิ่น
โดย นายฉัตรชัย ไชยโยธา

ผู้ประสานงานวิทยุชุมชนภาคอีสานล่าง
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

บทบาททางกฎหมาย

โดย ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ
กรรมการกฤษฎีกา

บทบาทของหน่วยงานกำกับดูแล

โดย นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

นางฑิฆัมพร กองสอน

ขออนุญาตยกสุภาษิตไทยที่กล่าวไว้
ว่า “น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย” เรื่องอะไรก็แล้วแต่ ไม่เฉพาะการ
พนัน ถ้าเราร้อนหรือทำอะไรที่เป็นการขู่บังคับจนเกินไป เรื่องนั้นมักจะเกิด
ได้ยาก แต่ถ้าเรื่องไหนใจเย็น พยายามทำให้ดีที่สุด จะสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างยั่งยืนและตลอดไป ซึ่งประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็คือ เราจะ
ช่วยกันสร้างความตระหนักให้คนเห็นถึงพิษภัยการพนันอย่างไร ตั้ง
แต่ในระดับครอบครัว ชุมชน ตำบล จนถึงระดับชาติ
จากประสบการณ์ที่ได้ทำมา สิ่งสำคัญคือ การค้นหาความจริง
ดังที่ อาจารย์ไพบูลย์ (วัฒนศิริธรรม) ได้กล่าวไว้เมื่อตอนเริ่มต้นว่า เราต้อง
ค้นหาความจริง ถ้าอยากรู้ว่า การพนันได้สร้างค่าใช้จ่ายหรือเป็นเรื่องที่ให้
พิษภัยกับคนอย่างไร ซึ่งคุณหมอประเสริฐ (ผลิตผลการพิมพ์) เอง ก็ได้
กล่าวถึงข้อมูลผลกระทบกับสมองของเด็กไว้แล้ว ถ้าเราเจอความจริงข้อนี้
จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยเฉพาะในระดับครอบครัวจะเห็นได้ชดั วิธกี าร
ที่ครอบครัวสามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ มีดังนี้ 

ดำเนินรายการโดย นางสุชาดา จักรพิสุทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
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ข้อที่ 1 การจัดทำบัญชีครัวเรือน 7 

ถามว่า ทำง่ายไหม ตอบว่า ทำง่าย แต่ถามว่าทำยากไหม ก็ต้อง
ตอบว่า ยากมาก ยากตรงที่ทุกคนไม่อยากทำ ไม่มีเวลาแม้เพียงเล็กน้อย
และไม่ใส่ใจ 
บัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องจำเป็นมาก ถ้าในระดับครอบครัว เราทำ
บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ตั้ ง แต่ พ่ อ แม่ ลู ก ทุ ก คนทำกั น หมด พอเข้ า ไปอยู่ ใ น
โรงเรียน ครู-อาจารย์ก็ให้เด็กทำบัญชีครัวเรือน ขณะเดียวกันองค์การ
บริหารส่วนตำบล (อบต.) ประกาศเป็นวาระของตำบลว่า ต่อไปทุก
ครอบครัว ทุกหมู่บ้าน ต้องทำบัญชีครัวเรือน เพื่อ ตนเองจะได้ รู้ว่ า
ค่ า ใช้ จ่ า ยในเรื่ อ งการพนั น นั้ น สู ง ขนาดไหน และยั ง ทำให้ รู้ ถึ ง ต้ น สาย
ปลายเหตุด้วย หลังจากนั้น เขาก็จะสามารถจัดการได้เอง เหมือนอาจารย์
ไพบูลย์ (วัฒนศิริธรรม) ได้บอกไว้ 

จากการทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 8 ทำให้เครือข่ายแผนชีวิต
ชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาคของเรามีประสบการณ์ในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน
ค่อนข้างมาก และพบว่า คนที่ทำจริงจังสามารถแก้ปัญหาได้ โดยเมื่อมี
การทำบัญชีครัวเรือนแล้ว จะต้องนำข้อมูลที่ได้มาแปลงสู่การปฏิบัติ เพื่อดู
ว่า จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องไหนซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่มีประโยชน์ลงไปได้
ก่อน 
ขอยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งซึ่งซื้อหวยทุกงวด แต่พอมาทำบัญชี
ครัวเรือน ก็มีการจดตัวเลขไว้ ถามว่า ที่ผ่านมาเคยถูกหวยบ้างไหม เขา
ตอบว่า ไม่เคยถูกเลยสักงวด แต่ผลสุดท้ายหมดเงินไปกับหวยเยอะมาก
เมื่อมาเห็นตัวเลข ครอบครัวซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก จำนวน 4 คน
จึงนั่งคุยกันว่า ต่อไปเราไม่ต้องซื้อหวย ใครจะมาบอก จะฝันดีอย่างไรไม่
สนใจ เพราะตัวเลขแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน จึงสามารถตัดรายจ่าย
เรื่องนี้ไปได้ และไม่เคยซื้อหวยอีกเลยจนถึงทุกวันนี้
8

7

การทำบัญชี คือ การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของเรา ใน
ครอบครัวของเรา ชุมชนของเรา และประเทศของเรา บัญชีครัวเรือน มิได้หมายถึง การทำ
บัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันเท่านั้น แต่อาจหมายถึงการบันทึกข้อมูลด้านอื่นๆ
ในชีวิต ในครอบครัว เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ในบ้านเราในชุมชนเรา บัญชี
ความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รู้ในชุมชนเรา บัญชีเด็กและเยาวชนของเรา บัญชี
ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของเรา เป็นต้น หมายความว่า สิ่งหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของเรา
เราจดบันทึกได้ทุกเรื่อง (บทความเรื่อง การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต : กรณีการออม
เศรษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชีครัวเรือน, สุภาคย์ อินทองคง, 19 เม.ย. 2550)
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แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง หมายถึง สิ่งที่คนในชุมชนกำหนดร่วมกันในการดำเนินงานเพื่อ
ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปตามที่คนในชุมชนต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชน
เผชิญอยู่ร่วมกันได้ 
เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค เกิดจากการรวมตัวกันของแกนนำท้องถิ่นที่มี
จิตสำนึกสาธารณะ มารวมพลังสร้างการเรียนรู้ของภาคประชาชนฐานราก ในการกำหนด
ทิศทางการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นที่คนในชุมชนมาร่วมกันค้นหาตัวตนที่ให้การสำรวจเป็น
เครื่องมือที่ทำให้ค้นพบ ปัญหา ความต้องการและศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การร่วม
กันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เน้นการพึ่งตนเองและการประสานองค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนชุมชนอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีความ
พยายามในการสร้างรูปธรรมของการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายในแบบของหุ้นส่วน
ของการพัฒนา เน้นการเกิดความสัมพันธ์แนวเชิงราบที่ทุกฝ่ายในชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง (ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ, 15 ธ.ค. 2552)
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ข้อที่ 2 การสร้างจิตสำนึกให้คนมีคุณธรรม
โดยเฉพาะนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ
เมื่อสักครู่ อาจารย์ไพบูลย์ (วัฒนศิริธรรม) พูดชัดเจนว่า ความ
โลภ กิเลสของทุกคนยังมีอยู่ คงไม่สามารถโทษใครได้ แต่จะทำอย่างไรให้
ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกและคุณธรรม ไม่ประกอบการไปในลักษณะที่ส่อ
เจตนาหรือกระทำการด้วยการนำสิง่ เล็กๆ น้อยๆ ไปล่อเพือ่ นำเงินของคนอืน่
มาเป็นของตนเอง เช่น การส่ง SMS เสี่ยงทายรางวัล ต่างๆ นานา เพราะ
แม้วา่ จะได้เงินเยอะจริง แต่เด็กและเยาวชน รวมทัง้ ผูบ้ ริโภคต้องมาเสียเงิน
ในเรื่องเหล่านี้โดยใช่เหตุ เพียงเพราะความอยาก หรือกิเลส ก็ไม่เป็นการ
สมควร
ความอยากของคนเรานั้น ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องการเท่าไหร่ สมมติ
ถ้าเสี่ยงโชคครั้งนี้ ลงทุน 1 บาท ได้ 10 บาท ก็เห็นว่า คุ้ม แต่ถ้าทำอย่าง
นี้ต่อไป คงไม่มีทางได้บ่อยๆ ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น 
ดังนั้นหากได้ผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกและคุณธรรม ช่วยลด
เรื่องเหล่านี้ลงไปบ้างก็คงจะดี โดยเฉพาะส่วนสำคัญที่สุดคือ สื่อ ไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ ควรมีการขับเคลื่อนอย่าง
จริงจัง สร้างคุณธรรมและจิตสำนึก หรือลดการนำเสนอเรื่องบางเรื่องลง
บ้าง เช่น เวลาใกล้วันหวยออก จะมีการออกมาพูดกันถึงตัวเลขตัวนั้น
ตัวนี้ หรือรายการโทรทัศน์ชื่อดังก็ทำทีเหมือนใบ้หวย ผู้บริโภคซึ่งกำลังมี
หนี้สิน ต้องการมีรายได้โดยไม่ต้องลงทุนมากแต่ได้เงินมาเยอะๆ เขาก็
อยากทีจ่ ะลองเสีย่ งดู ถ้าสือ่ ทุกสือ่ มีคณ
ุ ธรรม ลดการนำเสนอเรือ่ งราวเหล่านี้
ลง ในระยะยาวจะแก้ปัญหาการพนันได้อย่างยั่งยืนแน่นอน 
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาจจะต้องขอพาดพิง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะถ้าช่องทางของกฎหมายไม่เปิดช่องโหว่ให้มีการเปิด
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บ่อนหรือเล่นการพนัน เรื่องเหล่านี้คงเกิดได้ค่อนข้างยาก ซึ่งในระดับพื้นที่
จะเห็นได้ชัด และต้องขอประทานโทษหากกล่าวอะไรรุนแรงไป แต่ในบาง
พื้นที่คนที่ถือกฎหมายหรือรู้กฎหมายเยอะๆ เป็นผู้ประกอบการบ่อนการ
พนั น เสี ย เองก็ มี ทำให้ เ ด็ ก และเยาวชนเห็ น ว่ า เมื่ อ คนเหล่ า นั้ น เขายั ง
สามารถทำได้ ก็ลองทำบ้าง ส่งผลให้มีเด็กและเยาวชนหันไปทำเรื่องเหล่านี้
กันเยอะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควรดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งกับผู้ประกอบ
การและผู้บริโภคอย่างจริงจัง

ข้อที่ 3 งานวิชาการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพนัน
ควรจะมีการคืนข้อมูลกลับไปสู่ชุมชน
ถามว่า คนเป็นพ่อแม่ มีใครบ้างอยากเห็นลูกหรือเด็กและเยาวชน
ทำในสิ่งที่ไม่ดี ตอบได้เลยว่า ไม่มีใครสักคนอยากเห็นลูกเป็นนักพนัน เป็น
โจร เป็นคนไม่ดี มีแต่อยากเห็นลูกเป็นคนดีมีคุณธรรม เติบโตขึ้นมามีอาชีพ
การงานที่ดี สามารถเลี้ยงครอบครัวไปในอนาคตข้างหน้าได้ ไม่ต้องพึ่งพา
อาศัยคนอื่น สามารถช่วยเหลือตัวเอง เกื้อกูลกับสังคม ทุกคนต่างอยาก
เห็นลูกเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้น 
ดังนั้น ถ้าข้อมูลเหล่านี้ลงไปถึงในระดับพื้นที่ จะเกิดการช่วยกัน
สร้างกระแสในชุมชนว่า มีผลงานวิจัยระบุออกมาแล้วว่า เด็กอายุขนาดนี้ มี
ความเสี่ยงจากการรับเทคโนโลยี อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้
เรื่ อ งของข้ อ มู ล จึ ง เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ มาก ถ้ า ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจน
พ่อแม่จะเป็นปราการที่ช่วยกันป้องกันเด็กและเยาวชนในระดับครอบครัว
และชุมชน
กล่าวโดยสรุป เราจะต้องช่วยกันตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชน
ด้วยการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในเรื่องของพิษภัยการพนันให้กับเด็ก
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และเยาวชน ในส่วนของคนที่เคยเล่นหรือติดการพนันแล้ว ก็จะต้องใช้
มาตรการทางกฎหมายหรือทางสังคมเข้ามาช่วยเหลือ และอีกส่วนหนึ่งที่
สามารถทำได้ในระดับพืน้ ที่ คือ กำหนดมาตรการทางสังคม โดยประกาศ
เป็นวาระของตำบล ให้ เ กิ ด การร่ ว มมื อ กั น ทุ ก ฝ่ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ น สภา
วัฒนธรรม สภาองค์กรชุมชน ตลอดจนองค์กรชุมชนอื่นๆ หรือ อบต.
โรงเรียน พระสงฆ์ ตำรวจ ฯลฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับตำบล ต้องลงมาช่วยกันดูแลว่า ถ้า
ครอบครัวนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน เป็นเจ้ามือหวย เปิดบ่อนให้คนอื่นมา
เล่ น การพนั น จะต้ อ งมี ก ารลงโทษด้ ว ยมาตรการทางสั ง คม โดยคนใน
หมู่บ้านจะไม่ไปให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นงานศพ งานบวช หรือ
งานแต่ง เรื่องเหล่านี้มีข้อบังคับ กฎระเบียบภายในชุมชนอยู่แล้ว ถ้าทำได้
จะทำให้ลดปัญหาเรื่องการพนันลงไปได้เยอะ

ข้อที่ 4 การใช้เวทีในระดับตำบลหรือหมู่บ้าน
พูดคุยกันบ่อยๆ และต่อเนื่อง
อย่างน้อยใน 1 ปี ต้องนำเรื่องนี้มาพูดคุยกัน เหมือนเป็นการ
แลกเปลี่ยนและตรวจสอบกันภายใน ดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่า
น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย กฎหมายอาจจะใช้ได้เป็นบางครั้ง แต่
ใช้ได้ไม่ทั้งหมด การดำเนินการในระดับครอบครัวและชุมชน จึงอยากจะ
เสนอไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อน

บทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐ

พ.ต.ท.วิรัตน์ ปัญญาวรคุณ

สารวัตรกองกำกับการ
สวัสดิภาพเด็กและสตรี
กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
ตนเองได้รบั มอบหมายมาจากผูบ้ ญ
ั ชาการตำรวจนครบาลให้มาร่วม
เสวนาในวั น นี้ ก่ อ นอื่ น คงต้ อ งบอกถึ ง นโยบายของทางตำรวจก่ อ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับเวทีวันนี้เช่นกันคือ เน้นการป้องกันนำการปราบปราม โดย
นโยบายอันดับที่ 1 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลคือ การถวายความ
จงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
และอันดับที่ 2 คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การพนันเป็นบ่อเกิดหรือเพาะเชื้อให้คนเป็นอาชญากรและ
ก่ อ อาชญากรรม ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชน
อย่างการค้ายาเสพติด ถ้าชักชวนเด็กนักเรียนให้เริ่มลอง คงไม่มี
ใครคิดอยากลอง แต่ถ้าให้ไปเล่นการพนันก่อน โอกาสที่จะเข้าสู่องค์กรด้าน
ยาเสพติดจะมีมากกว่า หรือการทายผลเพื่อพนันฟุตบอล ก็จะมีวิธีการ
หลอกล่อ เช่น เอาไปครึ่งควบลูก หรือ หนึ่งควบลูกครึ่ง 9 ซึ่งวิชาเหล่านี้
9

ครึ่งควบลูก หมายถึง ทีมต่อชนะ 1ลูก (เช่น 1-0, 2-1, 3-2) ได้เงินครึ่งหนึ่ง ชนะ 2 ลูก
ขึ้นไปได้เต็ม เสมอกับแพ้ถือว่า เสีย
หนึ่งควบลูกครึ่ง หมายถึง ทีมต่อชนะ 1ลูก (เช่น 1-0, 2-1, 3-2) ทีมต่อเสียเงินครึ่งหนึ่ง
ชนะ 2 ลูกขึ้นไปได้เต็ม เสมอกับแพ้ถือว่า เสีย (http://sitwisit.multiply.com)
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มหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่มีสอน แต่เด็กไปศึกษานอกโรงเรียนซึ่งก็เก่งมาก
เพียงแต่ไม่ใช่เป็นไปในทางการศึกษาหาความรู้ แต่ศึกษาเพื่อหาเงินนำไป
เที่ยวเตร่ จีบสาว เป็นเรื่องของวัตถุนิยม ซื้อไอโฟน หรืออุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกต่างๆ ทำให้เกิดความไม่พอดี ความโลภ ขึ้น
สาเหตุนั้นเกิดจาก 2 ม. ไม่ใช่ ‘ม.เอกชน’ กับ ‘ม.รัฐบาล’ แต่
ม.ที่ 1 ซึ่งนำเด็กเข้าไปสู่ปัญหาการพนันคือ ไม่มี และ ม.ที่ 2 คือ ไม่พอ
ปัญหานี้จึงไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนจนอย่างเดียว แต่มีทั้งคนจนและคนรวย
ซึ่งเล่นการพนันเหมือนกัน แต่วิธีการนั้นแตกต่างกัน คนจนที่ ‘ไม่มี’ นั้น
อุปกรณ์ในการเล่นการพนันอาจจะไม่รัดกุม ตำรวจดำเนินการจับกุม ปราบ
ปรามได้ง่าย ส่วนอุปกรณ์ในการเล่นการพนันสำหรับคนรวยที่ ‘ไม่พอ’ จะ
เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถดำเนินการจับกุมได้ 
ประกอบกับอำนาจตามกฎหมายได้เปลี่ยนแปรไป เดิมทีตำแหน่ง
ของตนเองนั้น มีอำนาจในการตรวจค้นเคหะสถานทุกเวลา แต่ปัจจุบัน
เมื่อมีเวทีขับเคลื่อนไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
ที่บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญ อำนาจในเรื่องนี้ก็ถูกจำกัดลง ซึ่งไม่ว่ากัน ถือว่า
ทำให้งานของตำรวจเบาลง 
ถึ ง อย่ า งนั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ม องว่ า การจั บ กุ ม จะเป็ น การควบคุ ม
สังคมให้อยู่อย่างปกติสุขได้ แต่การป้องกันเป็นเรื่องสำคัญกว่า เรา
ไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายมาจำกัดเรื่องสิทธิของเด็ก แต่ควรมอง
ไปถึงระบบการให้ความรู้ เพราะเป็นวิธีการป้องกันเด็กให้ออกห่าง
จากอบายมุขได้ดีที่สุด
ส่วนวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเด็กนั้น น่าจะเป็นวิทยาการทาง
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ทางด้านของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจ ยกตัวอย่าง กองกำกับการ
สวัสดิภาพเด็กและสตรี ก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
เด็ ก ออกจากปั ญ หาการพนั น และยาเสพติ ด โดยจั ด ตั้ ง เป็ น
โครงการโรงพักวิถีพุทธ 10 
โครงการดังกล่าว เปรียบเหมือนกับสปา โดยปกติ สปา
คื อ การขั ด ผิ ว กายให้ ส ะอาด แต่ โ รงพั ก วิ ถี พุ ท ธเป็ น การ
ขัดเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากการพนันและ
ยาเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา ตอนนี้
โครงการอยู่ในช่วงปรับปรุงและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ด้านศีลธรรม โดยอาจจะเชิญพระตามวัดต่างๆ มาเป็นวิทยากร ซึ่งโดย
ปกติคิดว่า มีคนเชิญท่านน้อยมาก
  
ในส่วนของหน้าที่การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน อยากจะแยกแยะให้ เ ข้ า ใจก่ อ นว่ า ชี วิ ต ท่ า นจะอยู่ ร อด
ปลอดภัยได้ ต้องป้องกันตัวเองก่อน ตำรวจไม่สามารถป้องกันให้ได้

10

โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาและจริยธรรมเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ
เยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมควร หรือเรียกย่อๆ ว่า โครงการโรงพักวิถีพุทธ มุ่งเน้นการนำ
ศาสนาบำบั ด มาแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความประพฤติ ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนไทย (http://
childrenpolice.com) การดำเนินการจะใช้พื้นที่ของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี
จัดให้เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมควร ถูกส่งตัว หรือรับตัวมาแล้ว เข้าร่วมโครงการ
ที่มีวิทยากรและกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ก่อนส่งคืนเด็กและเยาวชนกลับสู่สถาบัน
ครอบครัว หรือสถาบันการศึกษาต่อไป (http://www.thairath.co.th)
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ทั้งหมด จะให้ไปคอยเดินตามทุกคน คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งหนึ่งใน
สาเหตุหลักของคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันคือ การปิดบังอำพราง
คดี คนเล่นการพนันมักจะโกหกพ่อแม่ เช่น บอกว่าจะขอเงินไปลงเรียน
พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ แต่ความจริงแล้ว ไม่ได้ไปเรียนพิเศษ หากนำเงิน
ไปสู่การเล่นอบายมุข 
ทางด้านการปราบปราม ต้องเรียนให้ทราบว่า การปราบปราม
ไม่ได้ส่งผลให้คนเลิกการพนัน มันเป็นแค่วิธีควบคุม ในสมัยพุทธกาล
พระพุทธเจ้ายังทรงตรัสคำสอนชีวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ แสดงว่า การพนันมี
อยู่คู่โบราณกาล เหมือนกับการค้าประเวณี หากจะกล่าวแบบภาษาวิชาการ
เคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกไว้ว่า ‘Necessary Evil’ แปล
ความว่า ของชั่วที่จำเป็น การพนันจึงอยู่คู่กับคนและสังคมมาตลอด เลิก
ไม่ได้ แต่จะทำอย่างไรให้...ถ้าพูดแบบเสก โลโซ ก็คือ ควบคุมได้ ให้สังคม
อยู่อย่างปกติสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ทำได้แค่นั้น 
ส่วนสถิติทางด้านงานปราบปรามในปัจจุบัน ก็ถือว่า เป็นไปตาม
ยุคสมัย ในยุคที่มีการพนันออนไลน์ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตัวเลขต้อง
เพิ่มขึ้น แต่อย่าว่าไปถึงเรื่องจำนวนตัวเลขเลย ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น
พ่อแม่บางคนรักลูกมาก ซื้อไอโฟนให้ลูก แต่หารู้ไม่ว่า เวลานั่งทาน
ข้าวด้วยกัน ลูกนั่งเล่นไอโฟนอยู่ข้างๆ เขากำลังเสียการพนันเป็น
ล้านบาท เพราะเปิดเว็บไซต์เล่นการพนันแข่งขันฟุตบอลอยู่ เหล่านี้
เป็นต้น ดังนั้นการหยิบยื่นเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชนจึงควร
ให้รู้ถึงคุณและโทษ เพราะเทคโนโลยีมีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์
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บทบาทของสถาบัน
การศึกษา

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ประธานที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ประธาน ทปอ.)
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งที่มีนักศึกษา
อยู่เป็นจำนวนมากและเป็นแหล่งที่มีคนเล่นการ
พนันหลากหลาย แต่เวลาที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา ต้อง
เข้าใจว่า ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด บางมหาวิทยาลัยอาจจะมี
ปัญหาหนักหน่วงร้ายแรง ขณะที่บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีปัญหาค่อนข้าง
น้อย
อยากให้ทุกท่านเริ่มต้นมองเรื่องการพนันด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน
ว่า เราคงห้ามการเล่นการพนันทุกประเภทไม่ได้ แต่ควรจำกัดการ
เล่นการพนันให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ
ไม่ให้คนเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด และโอกาสทีน่ กั ศึกษาในมหาวิทยาลัยจะ
เล่นการพนันนัน้ มีอยูส่ งู มาก เพียงแต่จะทำอย่างไรให้เล่นกันในขอบเขตจำกัด
ยกตัวอย่าง โดยส่วนตัว ทุกวันนี้ไม่เล่นการพนัน แต่ก็มีไปดูตามที่
ต่างๆ บ้าง ถามว่าในชีวิตนี้เคยเล่นการพนันไหม เชื่อว่า ทุกคนต้องผ่าน
การเล่นมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นปัญหาใหญ่ คือ การเล่นการพนันอย่าง
เป็นกิจจะลักษณะและจริงจัง จนก่อให้เกิดปัญหากับสังคมต่างหาก
ถ้าถามว่า จะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษามี
การเล่นการพนันกันน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลย
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เรามีมาตรการอยู่ 2 ด้านคือ การป้องกันและปราบปราม ซึ่ง
คงไม่ถึงขนาดเท่ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่อยากจะเล่าประสบการณ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทำกันมาให้ทุกท่านได้ฟัง
มาตรการการป้องกัน ทำได้หลายประการ เมื่อเช้า อาจารย์
ไพบูลย์ (วัฒนศิริธรรม) กล่าวนำไว้แล้วว่า หากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรม
หลากหลายให้กับนักศึกษา ทั้งกีฬา ศิลปวัฒนธรรม หรือแม้กระทั่ง
กิจกรรมทางการเมือง เขาย่อมสนใจเรื่องนั้นมากกว่าจะใช้เวลามา
เล่นการพนัน
มาตรการต่อมาคือ การเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องคนในมหาวิทยาลัย
โดยธรรมชาติแล้ว มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศดีกว่าสถานที่
แห่งอื่น โอกาสที่อาจารย์จะเล่นการพนันนั้นไม่ค่อยมี ตัวอย่างที่ดีของ
นักศึกษาก็มีอยู่ค่อนข้างชัดเจน ปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้าน และชุมชนที่
เล่นการพนันเป็นหลัก เด็กที่เติบโตมาในชุมชนที่เล่นการพนันมักจะมีปัญหา
แต่การมีตัวอย่างที่ดีในมหาวิทยาลัยน่าจะช่วยทำให้นักศึกษาเห็นภาพและ
ป้องกันเขาจากการพนันได้พอสมควร
อีกหนึ่งมาตรการการป้องกัน ซึ่งอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้
ฟัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามเน้นย้ำว่า นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงสอนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนปีที่ 1 โดย
เปิดวิชาที่ชื่อว่า วิชา TU100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (รองอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เราสอนเด็กให้คิดค้น เรียนรู้ด้วยตนเอง และตอบสังคมให้ได้ว่า
ปัญหาของสังคมเกิดจากอะไร เด็กบางคนทำกรณีศึกษาเรื่องการพนัน บาง
คนทำเรื่องการทิ้งขยะ และบางคนทำกรณีปัญหาอื่นๆ แต่โดยรวมสิ่งที่
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ธรรมศาสตร์พยายามสร้างให้เกิดขึ้นคือ ให้เด็กเรียนรู้ว่า อย่าแก้ปัญหา
โดยการโทษคนอืน่
ทางด้านมาตรการการปราบปราม มหาวิทยาลัยทุกแห่งย่อม
ต้องมีข้อห้ามในการเล่นการพนันอยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ถือว่า
เป็นเขตปลอดการพนันเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม เราคงห้ามเด็ก
ไปเล่นการพนันออนไลน์ได้ลำบาก เพราะเด็กสมัยนี้มีโทรศัพท์ ไอแพด
ไอโฟน อยู่ติดตัวตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมี
ฝ่ า ยการนั ก ศึ ก ษาอยู่ แ ล้ ว จะต้ อ งเข้ า ไปตรวจสอบดู แ ลตามหอพั ก
นักศึกษา ซึง่ เป็นสถานทีท่ นี่ กั ศึกษาชุมนุมกันอยูว่ า่ เขาเล่นการพนันหรือไม่
ท้ายที่สุด ระหว่างมาตรการป้องกันและปราบปราม ท่านสารวัตร
วิรัตน์ (ปัญญาวรคุณ) ได้กล่าวไว้แล้วว่า มาตรการป้องกันเป็นเรื่องสำคัญ
ที่สุด การพนันอยู่ที่ใจ ถ้าใจเข้มแข็งพอก็สู้ได้ และการพนันคงไม่เข้า
มาสิงในตัวเราโดยง่าย แต่ถ้าใจไม่เข้มแข็งพอ มันก็ลำบาก มหาวิทยาลัย
จึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง รวมทั้งพยายาม
สอนนักศึกษาอย่างเต็มที่ว่า การพนันเป็นสิ่งเลวร้าย ไม่ดี ก่อให้เกิดปัญหา
และมหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนในเรื่องดังกล่าว ถ้าเราช่วยกันสร้างจิตใจ
สร้างพลังให้นักศึกษา ปัญหาการพนันก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ 
นอกจากนี้ มีประเด็นของสังคมข้างนอกที่ยังไม่ได้กล่าวถึง เช่น
การมี ม าตรการห้ า มโฆษณาต่ า งๆ เพราะต้ อ งการพู ด ในขอบเขตของ
มหาวิทยาลัย และคิดว่า มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งของปัญญาชน ต้อง
โน้มน้าวคนให้ไปสู่ทิศทางนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
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บทบาทของสื่อมวลชน

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว
สถานีโทรทัศน์ TPBS

สังคมไทยมีความคาดหวังกับสื่อหลาย
เรื่อง รวมทั้งเรื่องการพนัน เราแบกรับความคาด
หวั ง นี้ ม าโดยตลอด และพยายามทำให้ ดี ขึ้ น
เพราะสื่อถือเป็นองคาพยพหนึ่งในสังคม แต่อย่าง
ที่ทางเวทีนี้ได้เกริ่นนำไว้แต่แรกว่า ปัญหาใหญ่ๆ ในสังคมนั้นไม่อาจจะ
แก้ได้โดยภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง จะต้องใช้วิธีการ เครือข่าย และ
การร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ในส่วนของสื่อ มักถูกมองว่า เป็นกลุ่มวิชาชีพที่ทำให้เกิดการ
กระตุ้นหรือส่งเสริมการพนันให้แพร่หลายออกไป จนส่งผลให้คนหัน
มาเล่นการพนันมากขึ้น เราจึงต้องหันมาตรวจสอบตัวเอง หลังจากตรวจ
สอบชาวบ้านมามากแล้ว ก็ต้องพร้อมจะถูกสังคมตรวจสอบได้เช่นกัน
ผลการตรวจสอบออกมาว่า มีส่วนที่เป็นอย่างนั้นจริง และบาง
ส่วนก็ไม่ถึงขนาดนั้น
สื่อที่จะกล่าวถึงมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบแรก กระตุ้นให้เกิด
การพนันโดยตรง พบในบางสื่อ เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เอง ก็มีความหลาก
หลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่มีขนาดแทบลอยด์ (Tabloid) พับเหน็บ
กระเป๋าหลังได้ และนำเสนออย่างชัดเจนว่า ทีมนี้จะชนะทีมนั้น เตรียมเอา
โฉนดบ้านมาวางได้ หรือไม่แทงแม่ด่าแน่ ถือเป็นการกระตุ้นให้มีการพนัน
กันโดยตรง
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ขณะเดียวกันก็มีสื่ออีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ปกติ
ไม่ใช่สื่อเฉพาะด้าน--ส่วนจะตีความว่า เป็นเฉพาะด้านกีฬาหรือการพนัน
หากไปเปิดดู จะพบคำตอบเอง สื่อมวลชนที่นำเสนอด้านกีฬาหลายคน
หลายสำนักนั้น ไม่ได้นำเสนอเนื้อหาเหมือนกับสื่อแบบแรก แม้กระนั้นก็ยัง
ถูกมองว่า เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพนัน เนื่องจากได้เขียน
รายงาน หรือวิเคราะห์ว่า เกมกีฬานั้นๆ ทีมนั้นๆ จะชนะหรือแพ้ เพราะ
อะไร เพราะนั่นคือการวิเคราะห์และการนำเสนอข่าว ประเด็นนี้มีคนไป
ตีความและวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ นีล่ ะ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดการพนันขันต่อกัน
ขึ้น ถามว่าจริงไหม ตอบว่า จริง ถามว่าไม่จริงไหม ก็ตอบว่า ไม่จริง
จริงอย่างไร จริงเพราะ...ตราบใดที่ผู้รับสาร รับรู้ข่าวสาร แล้ว
มีประสบการณ์ ภูมิหลัง ทัศนคติ ความคิดเกี่ยวกับการพนันอยู่แล้ว
เห็นอะไรก็ตีความเป็นการพนันได้ทั้งสิ้น
เคยพู ด คุ ย กั บ เพื่ อ นที่ เ ป็ น นั กข่ า วกี ฬ าว่ า ถ้ า ไม่ เ ขี ย นออกมาใน
ลักษณะนี้ จะมีทางอื่นในการรายงานข่าวได้ไหม รอดูตอนผลการแข่งขัน
ออกมาเลยได้หรือเปล่า เขาก็ถามกลับมาว่า แล้วเวลาใกล้เลือกตั้ง ที่
บอกว่า สนามนี้ พรรคนั้นพรรคนี้จะมา ใครจะได้ นั่นล่ะ ถือเป็นการ
ส่งเสริมการพนันหรือเปล่า คนที่ไม่รู้เรื่อง ซึ่งคิดว่า การพนันคือฟุตบอล
หรือเข้าบ่อนอย่างเดียว ก็อาจจะบอกว่า ไม่มีหรอก หารู้ไม่ ความจริงแล้ว
เขาเล่นกันเป็นหลักล้านว่า พรรคไหนจะมา
สื่อเมื่อถูกตรวจสอบ ถูกสังคมวิพากษ์ ก็ต้องกลับมามองว่า สิ่งที่
ทำอยู่นั้นเรากำลังทำอะไร รายงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพของเรา
แล้วหรือยัง ถ้าทำแบบนั้นแล้ว ผลที่เกิดขึ้นตามมา สื่ออาจจะนึกไม่ถึง หรือ
นึกถึง แต่เห็นว่าได้เงินมากกว่า นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆ แก้กันไป
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สิ่งที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดย คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมจริยธรรม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 คือ การพยายามสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน เรียกว่า แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ชาติ เรื่อง การเสนอข่าวกีฬา 11 ซึ่งจะมีการลงไปในรายละเอียดด้วยการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่างแนวคิดการจัดทำคู่มือจริยธรรมการ
รายงานข่าวกีฬา และการออกไปพบปะพูดคุยกับนักข่าวกีฬา
เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา องค์กรสือ่ หนังสือพิมพ์ทมี่ ารวมตัวกัน ส่วนใหญ่
มั ก จะเป็ น กลุ่ ม ที่ ร ายงานข่ า วทางด้ า นสถานการณ์ บ้ า นเมื อ ง สั ง คม
อาชญากรรม การเมือง ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ฯลฯ แต่ในด้านของ
ข่าวกีฬา ยังไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่นัก แม้จะมีสมาคมนักข่าวช่างภาพ
กีฬาแห่งประเทศไทย แต่ทางสมาคมก็ดำเนินการเฉพาะเรือ่ งของการกีฬา
และการทำงานในบริบทของข่าวกีฬานั้นๆ เป็นหลัก สภาการหนังสือพิมพ์

11

แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวกีฬา มีดังต่อไปนี้
1) ต้องเป็นการรายงานข่าวกีฬาในทางสร้างสรรค์ ไม่ให้การรายงานข่าวกีฬาเป็นไปใน
ความหมายที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในทางทำลายซึ่งกันและกัน
2) ต้องเป็นการรายงานข่าวที่ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการแบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวสี ตลอดทั้ง
ความเชื่อถือศาสนา และสังคม สร้างสำนึกของกีฬาให้เป็นเรื่องของการสร้างคน สร้าง
สันติภาพ สร้างความรัก ความสามัคคีในมวลหมู่มนุษย์ได้ทุกชาติทุกภาษา
3) ต้องเป็นการรายงานข่าวที่เที่ยงตรง ถูกต้องในกรอบแห่งจริยธรรมของวิชาชีพสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ
4) ต้องเป็นการรายงานข่าวที่ไม่บิดเบือนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการกีฬาและไม่ส่งเสริม
โฆษณาแฝงสินค้าอบายมุข
5) ต้องไม่เป็นการรายงานข่าวในทิศทางซึ่งโน้มเอียง หรือชี้นำ หรือชักจูง การกีฬาไป
เกีย่ วข้องกับการพนัน หรือคล้อยตามไปในทางทีไ่ ม่ดงี าม (http://www.presscouncil.or.th)
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แห่งชาติจึงได้หารือกันถึงสิ่งที่นักข่าวกีฬารายงานกันอยู่ว่า ส่งผลอย่างไร
และสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เราใช้เวลาในการจัดทำคู่มือค่อนข้าง
นาน หลังจากเผชิญกับสภาวะความขัดแย้งทางการเมือง ภัยธรรมชาติ
ต่ า งๆ ที่ ท ำให้ ทุ ก อย่ า งหยุ ด ชะงั ก ไปหมด จนกระทั่ ง ตอนนี้ ได้ คู่ มื อ
จริยธรรมการรายงานข่าวกีฬาออกมาเรียบร้อยแล้ว และกำลังจะนำเข้าสู่ที่
ประชุมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในอีกไม่นาน เพื่อจะประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ 
ส่วนของกระบวนการที่จะทำให้คู่มือนี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
เราได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับคนที่เป็นนักข่าวกีฬาจริงๆ เพื่อ
หาข้อตกลงร่วมกันว่า สิ่งไหนทำได้และไม่ได้ หน้าที่ของสื่อคือ การ
รายงานข้อเท็จจริง การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความเห็น ในเรื่องกีฬา
สิ่งนี้ต้องมีอยู่ แต่สิ่งที่ทำไม่ได้คือ การรายงานข้อเท็จจริง การวิพากษ์
วิจารณ์ การแสดงความเห็น นั้นจะต้องไม่นำไปสู่การส่งเสริม กระตุ้น
ให้เกิดการพนัน ต้องหลีกเลี่ยง นี่คือประเด็นหลัก 
อาจจะมีคนตั้งคำถามว่า แนวปฏิบัติหรือคู่มือที่ร่ายยาวมาให้ฟัง
นั้น จะมีผลอย่างไร ถ้าเขียนขึ้นมาแล้วไม่มีการนำไปปฏิบัติ ก็คงมีค่าอะไร
ไม่แตกต่างจากกระดาษสัก 2-3 แผ่น 
อย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกว่า สื่ออย่างพวกเรา ซึ่งสังคมคาดหวัง
อย่างยิ่งว่า จะมีส่วนทำให้การพนันลดน้อยลง ไม่ได้เป็นผู้เดียวในการแก้
ปัญหานี้ และถ้าใครคิดเช่นนั้นก็คงต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการพนันไม่รู้จัก
จบจักสิ้น สื่อไม่ปฏิเสธว่า เป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดหรือไม่เกิด
การพนัน และเป็นเรื่องที่เราเองก็กำลังมีความพยายามทำงานขับเคลื่อนอยู่ 
ถึงกระนั้น ก็ต้องเรียนให้ทราบว่า สภาการหนังสือพิมพ์ทำงาน
ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ แต่บริบทในสังคมสื่อนั้นประกอบด้วย
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ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบธุรกิจ เราพยายามทำงานในส่วน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพ และเข้าไปผลักดันในส่วนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในเรื่องนี้ แต่ขณะเดียวกัน สื่อบาง
สื่อซึ่งมุ่งเน้นเรื่องรายได้แต่เพียงอย่างเดียว เขาอาจจะไม่สนใจ นั่น
หมายถึง ต้องเป็นภาระของทุกภาคส่วนด้วยว่าจะทำอย่างไรกับสือ่ นัน้
รายละเอียดของคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวกีฬา มี
อยู่ 5-6 ข้อใหญ่ อาจจะแบ่งคร่าวๆ ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1
คือ เรื่องเนื้อหา ต้องไม่เป็นการกระตุ้น ส่งเสริม ให้คนเข้าไปสู่
การพนัน ส่วนที่ 2 คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านข่าวกีฬา ไม่ว่าจะ
เป็นนักข่าวกีฬา ช่างภาพ หรือบรรณาธิการ จะต้องปฏิบัติตัว ใน
ลักษณะที่ไม่นำไปสู่การพนัน เช่น การไม่ไปเล่นการพนันเสียเอง
หรือไม่ไปใกล้ชิดโดยไม่รักษาระยะห่างกับแหล่งข่าว ซึ่งอาจจะ
ทำให้การตรวจสอบหรือรายงานข่าวไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่
เท่าที่ควรจะเป็น และส่วนที่ 3 คือ การขยายพื้นที่การรายงาน
ข่าวออกมาจากสนามกีฬา ทำให้ สั ง คมตระหนั ก ถึ ง ความมี
น้ำใจนักกีฬา ด้วยหวังว่าคนที่เริ่มต้นสนใจกีฬา หากคิดแต่ว่า ทีม
ที่ตัวเองเชียร์จะแพ้หรือชนะ อาจจะทำให้บางคนมุ่งไปสู่การพนัน
แต่เรากำลังทำ ‘ทางแยก’ อีกทางหนึ่ง ที่จะนำไปสู่ผู้ชมกีฬาอีก
กลุ่ม ซึ่งคาดหวังว่า จะทำให้เขาตระหนักถึงความมีน้ำใจนักกีฬา
และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน นั่นหมายถึง การรู้จักแพ้ ชนะ
อภัย มองกีฬาให้เป็นวิถีชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่ใช่
แค่เกมการแข่งขัน หรือแค่การพนันเท่านั้น
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บนเวทีวันนี้ หลายท่านได้สะท้อนความคิดว่า ตกลงเราจะเอา
อย่างไรกับเรื่องการพนัน จะกำจัดออกไปเลยไหม ทำได้หรือเปล่า หรือจะ
อยู่กับมันอย่างเหมาะสมได้อย่างไร คำว่า ‘เหมาะสม’ ก็คงต้องถกเถียงกัน
อีกว่า อย่างไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งเราพูดกันเยอะถึงเรื่อง
การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ การที่ สั ง คมมี ภู มิ คุ้ ม กั น ในการป้ อ งกั น ตั ว เอง ปั จ จุ บั น
สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วหรือยัง และจะเกิดไปในทิศทางไหน 
ถ้าสังคมทุกสังคมบอกว่า การพนันไม่ดี ซึ่งเชื่อว่า ทุกคนตระหนัก
ว่า การพนันไม่ดี เช่นเดียวกับที่รู้ว่า บุหรี่กับเหล้าไม่ดี แต่ก็ยังมีคนเข้าไป
เกี่ยวข้องในหลายระดับ การพนันคงไม่แตกต่างจากสิ่งทำนองนี้ แต่สิ่งที่จะ
ต้องคิดต่อไปก็คอื เราจะทำอย่างไรกับมัน ในฐานะของสือ่ ณ ขณะนี้ เราได้
ทำอยู่ประมาณหนึ่ง ดังรายละเอียดที่ได้เล่าให้ฟังไป
หลังจากสื่อถูกคาดหวังจากสังคม แล้วสื่อคาดหวังอะไรจาก
สังคมบ้าง สื่อคาดหวังหรืออาจจะเรียกว่า ฝัน ก็ได้ เราฝันมานานแล้วว่า
วั น หนึ่ ง สื่ อ หนังสือพิมพ์ที่รายงานและกระตุ้นให้เกิดการพนัน จะเหลือ
หนังสือคืนเต็มแผง และจะไม่มีเสียงเรียกร้องมายังสื่อหนังสือพิมพ์ว่า ทำไม
ไม่มีการรายงานข่าวก่อนวันหวยออกว่า ที่นั่นค้นพบมะพร้าวออกลูกเป็น
กล้วย อย่างนี้เป็นต้น 
พูดแบบนี้อาจจะทำให้รู้สึกงง เพราะทุกคนคิดว่า สื่อมีหน้าที่ออก
ไปนำเสนอ และนำเสนอ แต่ในฐานะของคนทำสื่อหนังสือพิมพ์ เป็นอดีต
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หวั สีฉบับล่าสุดทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย (หนังสือพิมพ์
คม ชัด ลึก) เราจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สอบถามพฤติกรรม
ของผู้อ่านว่า ต้องการอะไร พูดคุยกับผู้แทนจำหน่ายหรือเอเย่นต์ (Agent)
หนังสือพิมพ์ ซึ่งได้สัมผัสกับผู้อ่านแทบจะทุกตำบลของประเทศนี้ สิ่งที่
สะท้อนออกมาก็คือ ทำไมไม่มีเรื่องแบบนี้บ้าง เราจึงบอกว่า ไม่มีหรอก
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เพราะมันเป็นเรื่องการพนัน เขาก็ว่า อย่ามองเป็นเรื่องการพนันสิ คนเขาได้
สนุกกัน ซื้อหวย 20 บาท แล้วไม่ถูก ก็มาหัวเราะกันสนุกสนาน สังคมไทย
เป็นอย่างนี้จริงๆ นั่นคือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟัง อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ที่
สังกัดอยู่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่นำเสนอข่าวลักษณะนี้แน่นอน 
ตอนมาทำรายการโทรทัศน์ใหม่ๆ ก็เหมือนกัน มีเสียงเรียกร้องว่า
หนังสือพิมพ์นำเสนอภาพที่สะท้อนถึงความยากจนของประเทศนี้ เนื่องจาก
มีผู้หญิงสวยๆ หน้าตาดี แต่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เยอะมาก (โป๊เปลือย) นักข่าวก็
ออกไปสัมภาษณ์เรื่องนี้และกลับมาเล่าให้ฟัง เขาบอกว่า ไปสัมภาษณ์ผู้ชาย
คนหนึ่งในตลาดว่า มีความเห็นอย่างไรกับการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ใน
ลักษณะนี้ เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่เหมาะสม ไม่ดีเลย ถ้าเด็กๆ ไปอ่านเข้า
จะรู้สึกอย่างไร เป็นการกระตุ้นเรื่องความรู้สึกทางเพศ แต่ขณะเดียวกัน
นั ก ข่ า วคนนั้ น ก็ บ อกว่ า ผู้ ช ายคนดั ง กล่ า วให้ สั ม ภาษณ์ โ ดยที่ ห นี บ
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นอยู่ข้างรักแร้ตัวเอง สิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไร
มีคนตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรจะไม่ให้มีภาพแบบนี้ปรากฏใน
หน้าหนังสือพิมพ์ จึงบอกว่า ถ้าภายใน 1 เดือน รวม 4 ครัง้ เพราะ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ส มั ย ก่ อ นจะนำเสนอภาพโป๊ เ ปลื อ ยในฉบั บ สุ ด สั ป ดาห์
หนังสือพิมพ์เหล่านี้เหลือคืนโรงพิมพ์เป็นตั้ง รับรองว่า ภาพเหล่านี้
จะหายไป แต่ก็ต้องยอมรับความจริง และความจริงบางครั้งก็เจ็บปวด
เพราะในวันเสาร์-อาทิตย์ทุกตัวแทนจำหน่ายต่างขอเพิ่มยอด และขายจน
เกือบหมด
ประเด็นที่กำลังจะบอกก็คือ เรากำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเล
สิ่งที่เราว่ากันว่า ไม่เหมาะสม ไม่ควรจะเกิด ควรจะหมดไป จึง
เป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคน สื่อเองก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจนกว่าจะถึง
วันนั้น ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกัน
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บทบาทของสื่อท้องถิ่น
นายฉัตรชัย ไชยโยธา

ผู้ประสานงานวิทยุชุมชน
ภาคอีสานล่าง
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ
บทบาทของสื่อ มีทั้งสื่อส่วนกลาง
ซึ่งเป็นสื่อใหญ่ อย่างที่คุณก่อเขต (จันท-เลิศ
ลักษณ์) นำเสนอว่า เป็นสื่อที่สังคมมีความคาด
หวังสูง และสื่อชุมชน ซึ่งเป็นคนเล็กๆ ที่อยู่ในชุมชน ส่วนหนึ่งก็มีความ
คาดหวังจากสื่อใหญ่ ขณะเดียวกันสื่อเล็กๆ อย่างเรา ก็คาดหวังจากสังคม
เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องการพนัน และความหวังของเยาวชน ซึ่งเป็น
ความหวังของคนไทยทั้งชาติ
ธุรกิจการพนันไม่ได้สร้างให้เกิดรายได้ใหม่ขึ้น แต่เป็นการ
ถ่ายโอนเงินจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ยกตัวอย่าง การเล่นไฮโล (Hi
Lo - การเล่นทอดลูกเต๋าและนับแต้มที่ออกสูง-ต่ำ) จะเห็นว่า ความจริงแล้ว
ไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ เพียงแต่คนเล่น 4-5 คน อาจจะมีคนได้สัก 1 คน
เท่านั้น 
การพนันเป็นเรื่องที่รู้กันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ขณะเดียวกัน ถ้าเปิดให้มี
การพนันถูกต้องตามกฎหมาย เชื่อว่า จำนวนผู้ไปแสวงโชคคงจะเพิ่มขึ้นทุก
กรณีอย่างแน่นอน ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ... ซึ่งกำลังมีการปรับ
แก้อยู่ในขณะนี้ เราเองในฐานะที่เป็นสื่อตัวเล็กๆ มองว่า สื่อชุมชนน่าจะ
ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ทำความจริงให้ปรากฏขึ้น
วันนี้เป็นวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งเป็นวันหวยออก เมื่อเช้าหลายท่าน
แนวทางการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน | 79

7/11/12 6:03:37 PM

อาจจะเห็นตุ๊กแก แล้วตีตัวเลขกันออกมาเป็นหวย สักบ่าย 3 โมงเศษก็ยัง
คาดหวังกันอยู่ว่าจะถูกหรือไม่ สื่อใหญ่ๆ ช่วงปักษ์หลังนี้คงจะขายดิบขายดี
เพราะหลายท่านซื้อไปเพื่อจะตรวจรางวัลลอตเตอรี่ 
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมนอกจากมีความคาดหวังแล้ว ยังมีเรื่อง
ของการทำความจริงให้ปรากฏ ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญของสื่อ คิดว่า อย่าง
น้อยที่สุด เราควรกำหนดให้การพนันอยู่ในวงจำกัด ไม่ใช่เปิดเสรี ถึง
แม้ว่าในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านจะเปิดบ่อนการพนันกันอย่างมากมาย
ล่าสุด ทีจ่ ดุ ผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านของ
ตนเอง แม้ ว่ า ถนน ด่ า น ยั ง สร้ า งไม่ เ สร็ จ แต่ บ่ อ นการพนั น ทำเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว
ทั้งกระแสทุนนิยม โลกาภิวัตน์ กระแสที่คนมองเรื่องของเงินมาก
กว่าคุณค่าความเป็นคน ซึง่ กำลังถาโถมเข้ามา เป็นสิง่ ทีท่ ำให้สงั คมต้องย้อน
ทางด้านบทบาทของสื่อชุมชน เรามีพี่น้องเครือข่ายที่ทำ
วิทยุชุมชน ตอนนี้กำลังถ่ายทอดเสียงไปยัง 80 สถานีไปทั่วประเทศ
เป็นการบอกเล่าข้อเท็จจริงจากเวทีให้เขารับรู้ถึงสิ่งที่สังคมกำลังจะ
ต้ อ งเจอในอนาคตว่ า ในขณะที่ อ นาคตไล่ ล่ า เรา เราจะอยู่
อย่างไรท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังพยายามทำ
หน้าที่นำเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน เพราะสื่อ
ชุมชนเป็นสื่อ 2 ทาง สื่อทางเดียวคือนำเสนอมิติด้านเดียว แต่
เราทำงานโดยไปเกาะเวทีคู่ขนานกับชุมชน จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นว่า ชุมชนต้องการอย่างนี้หรือไม่ อย่างไร เพราะมิติทางด้าน
การสื่อสาร ถ้าเป็นการสื่อทางเดียว ก็จะได้เพียงแค่ความคิดของ
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คนใดคนหนึ่งไปนำเสนอ แต่ถ้าใช้มิติของการจัดเวที ก็จะเห็นว่า
สังคมตรงนั้นต้องการเรื่องนี้จริงหรือไม่
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการทำบ่อนกาสิโนที่ทุ่งกุลา
12
ร้องไห้ อยากจะลองจับกระแสว่า สื่อวิทยุชุมชน แกนนำชุมชน
คิดอย่างไรกับนโยบายที่จะนำเอาทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกไปทำเป็นบ่อนการพนัน เราได้รับคำตอบว่า
แม้รัฐจะมีรายได้จากการเก็บภาษี แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ ประชาชน
โดยรอบพื้นที่ตรงนั้น จะไม่เป็นอันทำมาหากิน และบทบาทในการ
เป็นแหล่งส่งข้าวไปขายทั่วประเทศก็อาจจะหมดไป 
เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาอาหารย่อมมีความสำคัญ
มากกว่าเงิน 13 เหมือนกับภาวะวิกฤติที่เราเจอตอนน้ำท่วมครั้งที่
ผ่านมา หลายคนมีเงินเต็มบ้าน แต่ไม่สามารถซื้อเรือ ซื้ออาหาร
หรือเอาไปใช้อะไรได้ ยุคสมัยนี้เราน่าจะกลับมาตั้งต้นกันใหม่ว่า
อะไรเป็นสิ่งที่สังคมต้องการแท้จริง และอะไรคื อ สิ่ ง ที่ สั ง คมมี
ความคาดหวัง

12

ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นที่ราบขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์
(อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม), จังหวัดมหาสารคาม (อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย), จังหวัด
บุรีรัมย์ (อำเภอพุทไธสง), จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดยโสธร (อำเภอมหาชนะชัย) และ
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด (อำเภอปทุ ม รั ต ต์ อำเภอเกษตรวิ สั ย อำเภอสุ ว รรณภู มิ และอำเภอ
โพนทราย) (http://th.wikipedia.org)
13 มาจากวรรคทองที่ว่า “เงินทองของมายา...ข้าวปลาสิของจริง” ของหม่อมเจ้าสิทธิพร
กฤดากร ซึ่งทรงได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ (http://th.wikipedia.
org)
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ถามตัวเองว่า เราควรจะส่งเสริมให้มีการพนันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
นอกจากนี้ บทบาทของผู้ ท ำหน้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลทางด้ า น
กฎหมาย ซึ่งคงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว รวมถึงบทบาทของ
ผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลสื่อ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การส่ง SMS
หวยออนไลน์ หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเป็นองค์กรอิสระ จะต้องมีความ
ชัดเจนในการกำกับดูแล ตอนนี้เรามีสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เกิดขึ้นแล้ว จะต้องทำหน้าที่กำกับดูแลสื่อให้เป็นจริง มีการวางมาตรการที่
ชัดเจนกับสือ่ มวลชนและสือ่ ออนไลน์ ซึง่ สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างลึก
และทัว่ ถึง
ประเด็นความเคลื่อนไหวที่เราทำกันอยู่ ณ วันนี้คือ ทำอย่างไร
เวทีลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทัน
ในเรื่องข้อมูลและสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคม
มีคำกล่าวว่า ตัวอย่างที่ดีนั้นมีค่ากว่าคำสอน สื่อเล็กๆ ที่อยู่ใน
ชุมชน สำคัญที่สุดคือ สื่อบุคคล ถ้าเรามีตัวอย่างพ่อแม่ที่ดี เราก็จะมีลูกที่ดี
ถ้าเรามีสถาบันการศึกษาที่ดี มีการอบรมให้ความรู้ มีสื่อที่นำเสนอมิติการ
พัฒนาในทางสร้างสรรค์ ทั้งเนื้อหา ผู้จัดรายการ ที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้าง
กระแสการพนัน คาดว่า ทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองซึ่งเป็นไปในลักษณะนี้
น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถทำหน้าที่ฉุดรั้งสังคมได้ ไม่ใช่ยิ่งไปโหมโรง
สร้างกระแสการพนันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
และสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือ นโยบายของรัฐ จะต้องมีความ
ชัดเจนในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนา ว่าทิศทางของประเทศจะ
เดินไปอย่างไร โดยฟังจากข้างล่าง คือ ฟังเสียงประชาชน และสื่อ
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ชุมชนต้องทำหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันสื่อ
ใหญ่ก็จะต้องทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม ถ้ากลไกเหล่านี้
ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองที่ได้วางเอาไว้ เชื่อว่า จะสามารถ
ทำให้พื้นที่การพนันอยู่ในวงจำกัด และคาดหวังว่า สื่อดีๆ จะเป็นตัว
ชี้นำสังคมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อความหวังของเยาวชน
ความหวังของประเทศชาติต่อไป

บทบาททางกฎหมาย
ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ
กรรมการกฤษฎีกา

หลังจากฟังรายงานผลสรุปการ
วิจัย ก็พบว่า ประเด็นปัญหา
เกี่ ย วกั บ กฎหมายการพนั น เป็ น เรื่ อ งที่
กว้ า งมาก มี ป ระเด็ น ให้ พู ด คุ ย กั น หลาก
หลายมุ ม มอง ในฐานะที่ ท ำงานทางด้ า น
กฎหมาย โดยเฉพาะการร่างกฎหมาย และจาก
ประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับการพนัน อย่างที่อาจารย์สมคิด (เลิศไพฑูรย์)
กล่าวไว้ว่า คนที่นั่งอยู่ในที่นี้ ทุกคนคงเคยสัมผัสกับการเล่นพนันมาบ้าง ไม่
มากก็น้อย บนเวทีนี้ตนเองมีอายุมากที่สุด จึงมีประสบการณ์มากหน่อย ได้
เรียนรู้เรื่องการพนันในภาคทฤษฏีและปฏิบัติมาค่อนข้างมาก และได้รับ
ความเจ็บปวด ความสุข ผสมคละเคล้ากันมา
ก่อนอื่น อยากให้ลองมองภาพของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการ
พนันตั้งแต่สมัยอดีต ไม่ใช่เฉพาะ พ.ร.บ.ฉบับปี 2478 ซึ่งบังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 
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สมัยก่อน มีอาหารจานโปรดของนักพนัน คือ ‘ข้าวเฉโป’ 14 ซึ่งมี
ที่มาจากการเล่นพนัน เวลาคนไปเล่นการพนันในบ่อนจนเงินหมด ก็จะ
มากินข้าวกับเศษเนื้อ และต่อมา อาหารจานนี้ก็ได้กลายเป็นอาหารที่มีชื่อ
เสียงจนปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีสำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งที่มีที่มาจาก
กฎหมายการพนัน ตอนเด็กๆ หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่า “เห็นทีต้อง
บอกศาลา” อันนี้เป็นภาษาทางกฎหมาย เนื่องจากสมัยก่อนคำว่า ‘บรรลุ
นิติภาวะ’ ยังไม่มี ฉะนั้นพ่อแม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อลูก หากลูกไปก่อ
หนี้ โดยเฉพาะหนี้สินในบ่อน แล้วนายอากรบ่อนเบี้ย 15 มาตามทวงหนี้
กฎหมายมีทางออกให้กับพ่อแม่ ถ้าไม่อยากรับผิดชอบหนี้สินของลูก ให้ไป
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ข้าวเฉโป เดิมแล้วชื่อ “ข้าวเสียโป” เป็นอาหารจีนแต้จิ๋ว มีการหาบเร่ขายให้นักพนันหน้า
โรงบ่อนและคนที่สูบฝิ่นแถวถนนเจริญกรุง คำว่า “โป” นั้น เป็นการพนันชนิดหนึ่งในสมัย
ก่อน ส่วนที่มาของข้าวเสียโป มีแหล่งอ้างอิงอยู่ 2 แหล่งคือ 1) เวลาที่นักพนันเสียเงินจาก
การเล่นพนันจนเหลือเงินติดกระเป๋าสตางค์เพียงนิดเดียว จะมาสั่งแม่ค้าให้เอาเศษไก่ เป็ด
หมู เครื่องในต่างๆ โปะใส่ข้าวสวย ราดด้วยน้ำพะโล้ จึงเป็นข้าวของคนที่เสียโปมาทาน
และ 2) เวลาที่นักพนันเสียโป จะต้องจ่ายเงินให้นักพนันคนอื่น บางทีอาจจะเป็นการเลี้ยง
ข้าว หรือทั้งจ่ายเงินและเลี้ยงข้าว จึงเป็นที่มาของข้าวเสียโป เมื่อเห็นว่า ข้าวเสียโป เป็นชื่อ
ที่ไม่เป็นมงคล ต่อมาคนจึงเปลี่ยนเป็น “ข้าวเฉโป” หรือ “ข้าวสวยโป” แทน (ข้าวเสียโป:
อิ่มอร่อยแบบนักพนัน ใน http://www.oknation.net)
15 โรงบ่อนเป็นสถานที่เล่นการพนันชนิดหนึ่งที่รัฐบาลอนุญาตให้เอกชนดำเนินการเอง เพื่อ
หารายได้เข้ารัฐ เอกชนที่สามารถประมูลได้ต้องจ่ายเงินก่อนแล้วจึงรับผูกขาดไปดำเนินการ
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและได้รับการแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัฒนสมบัติ แต่นิยมเรียก
กันทั่วไปว่า “ขุนพัฒน์+ชื่อเจ้าของโรงบ่อน” อันเป็นตำแหน่งนายอากรบ่อนเบี้ย อากรชนิด
นี้เริ่มมีการจัดเก็บแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย การเล่นเบี้ยในโรงบ่อนนั้น หน้าที่คือจัด
เก็บส่งรายได้ส่งให้รัฐ (ความรู้เรื่อง ปี้โรงบ่อน และ บ่อนเบี้ย ใน http://topicstock.
pantip.com)
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แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ศาลาหลวง บอกว่า ฉันจะไม่รับผิดชอบลูกคนนี้อีกต่อไป
แล้ว เป็นการตัดความรับผิดชอบต่อกัน
อยากเรี ย นให้ ทุ ก ท่ า นทราบว่ า กฎหมายการพนั น มี ม าแต่
โบราณ แม้ แ ต่ ใ นกฎหมายตราสามดวงก็ มี ก ารกล่ า วถึ ง หรื อ สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก็มีการประกาศให้ยกเลิกบ่อน
การพนัน จะเห็นว่า ตัง้ แต่ในอดีต ก็มองกันแล้วว่า การพนันคือความชัว่ ร้าย
แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีการแอบเล่นอยู่ จนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง โดยคณะราษฎร เมื่อปี 2475 จึงได้ออก พ.ร.บ.ฉบับหนึ่ง
เรียกว่า พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งมีหลักการกฎหมาย
ค่อนข้างแปลกคือ ห้ามเล่นการพนัน เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต
ครั้งหนึ่งตอนไปศาล เคยเห็นคนถูกตีตรวนพามาศาล เรียงกันมา
10 กว่าคน บอกว่า ถูกจับเพราะเล่นการพนัน เขาหาว่า เล่นการพนันโดย
ไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่ยอมบอกว่า ให้ไปขออนุญาตกับใคร จึงถูกจับมา
และศาลก็ลงบันทึกว่า คนเหล่านี้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ความจริ ง พ.ร.บ.ฉบั บ นี้ ลั ก ษณะคื อ การห้ า ม เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต นั่นคือ อนุญาตได้ แล้วใครเป็นผู้อนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ไล่มาตั้งแต่ รัฐมนตรี อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงไปถึง
นายอำเภอ ไม่ว่าจะ ตีไก่ ชนวัว ชนควาย ปลากัด อนุญาตได้หมด ขนาด
จะตั้งสถานกาสิโนยังสามารถอนุญาตได้ และเคยมีการอนุญาตมาแล้ว ใน
รัฐบาลสมัยของนายควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ตอนนั้นได้ออกเป็น
พระราชกฤษฎี ก าสำหรั บ การจั ด ตั้ ง กาสิ โ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กฎหมายฉบั บ
ดังกล่าวยังไม่มีการยกเลิก แปลว่า ตั้งได้ แต่ทำไมถึงไม่มีการตั้ง
ลักษณะของการพนัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ บัญชี ก.
และ ข. ซึ่งอยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ. ถ้าไปลองอ่านดู หลายท่านอาจจะงง
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เช่น มีคำว่า อีดำอีแดง 16 ซึ่งสมัยนี้เขาไม่เล่นกันแล้ว ขณะที่ความเป็นจริง
ในปัจจุบัน อย่างที่คุณก่อเขต (จันทเลิศลักษณ์) บอกว่า เดี๋ยวนี้ การทาย
ผลการเลือกตั้ง อาจจะเสียพนันกันเป็นล้านก็มี หรือถ้าลองเดินเข้าไปที่
สนามมวย จะเห็นว่า เขาเล่นการพนันกันอย่างโจ่งแจ้ง และไม่มีตำรวจไป
จับ มวยคู่หนึ่งจะเล่นกันเป็นหลักแสนหลักล้านบาทก็ไม่มีใครว่า จ่ายเงินให้
เห็นกันสดๆ สิ่งที่คณะวิจัยนำเสนอในรายงานผลการศึกษาไปเมื่อสักครู่ว่า
อยากจะให้มีการห้ามไม่ให้นำเอากีฬาแห่งชาติ เช่น มวยไทย มาเป็นการ
พนัน โอ้โห ถ้าเสนอแบบนั้นรับรองว่า จะเกิดกลียุคขึ้นทันที
ท่ า นสารวั ต รวิ รั ต น์ (ปั ญ ญาวรคุ ณ ) ผู้ แ ทนจากกองบั ญ ชาการ
ตำรวจนครบาล กล่าวไว้ประโยคหนึ่ง รู้สึกชอบมาก ท่านบอกว่า การพนัน
เป็น ‘Necessary Evil’ หรือเป็นความชั่วร้ายที่เราต้องอยู่กับมัน นักปราชญ์
หลายคนก็ได้กล่าวถึงคำนี้ไว้ ซึ่งเห็นด้วย และหลายท่านในที่นี้ก็คงเลือกที่
จะเดินทางสายกลาง แต่การจะอยู่กับความชั่วร้ายนี้อย่างไร คงเป็น
เรื่องที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
มาถึงประเด็นที่ได้รับมอบหมายในวันนี้มี 2 เรื่อง คือ 1) หนี้การ
พนันเป็นหนี้ที่ทวงถามได้หรือไม่ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และ 2)
กระบวนการของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น ฉบั บ ใหม่ ที่ รั ฐ บาล
เสนอ เป็นอย่างไร
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อีดำอีแดง คือ เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ไม้ 3 อัน ทาสีดำ สีแดง และสีขาว
เจ้ามือกำไม้ทั้ง 3 อันไว้ แล้วใช้ความไวปัดไม้อันหนึ่งลง ในกล่อง ให้ลูกค้าแทงสี ถ้าแทง
ผิ ด เจ้ า มื อ กิ น , ปลาดำปลาแดง หรื อ ไม้ ด ำไม้ แ ดง ก็ เ รี ย ก (พจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
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เรื่องที่ 1 หนี้การพนัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ถื อ ว่ า เป็ น หนี้ ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เพราะหลั ก กฎหมายไทย
ยึดถือเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในกฎหมายระบุไว้ว่า การทำสัญญาต่างๆ จะต้องไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเมื่อทำสัญญาแล้วจะเกิด
ข้อผูกพัน มีสภาพบังคับ เช่นเดียวกับเวลาไปทำนิติกรรมหรือก่อหนี้ต่างๆ
หนี้นั้นสามารถบังคับชำระหนี้ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักการเดียวกันคือ
ต้องชอบด้วยกฎหมาย
การพนัน แม้กฎหมายบอกว่า อนุญาตได้ ในเมื่ออนุญาตแล้ว
แสดงว่า น่าจะชอบด้วยกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงนั้น ปัจจุบัน หนี้ที่
เกิดจากการพนัน ติดตามทวงถามกันไม่ได้ เพราะอย่างที่บอกว่า หนี้ที่
ติดตามได้จะต้องเป็นหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ถ้าหากไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ก็ไม่มีสิทธิจะไปทวงถามกับใคร
กรณีลักษณะนี้ ในต่างประเทศมีการดำเนินการอย่างไร
ถ้ า เป็ น สถานกาสิ โ นระดั บ มาตรฐานสากลจะไม่ รั บ บั ต ร
เครดิต (Credit Card) ไม่รับเช็ค (Check) และไม่มีการตั้งตู้เอทีเอ็ม
(ATM) นี่ถือเป็นกฎกติกา หรืออย่างในกฎหมายการพนันของประเทศ
ฝรั่งเศส เขาจะมีการมอบอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร และแยกประเภท
การพนันอย่างชัดเจน ถ้าเป็นการพนันที่มีรูเล็ตต์ (Roulette - การพนันหมุน
วงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข) บาคาร่า (Baccarat - การเล่นไพ่ชนิด
หนึ่งคล้ายกับการเล่นไพ่ป็อกเด้ง) ฯลฯ ต้องตั้งห่างจากนครปารีสออกไปไม่
ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร จึงอนุญาตให้ทำได้
แต่ ม าในยุ ค สมั ย ใหม่ เกิ ด กระแส (Trend) ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเพิ่งเปิดกาสิโนใหม่ หรือ
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ประเทศที่อยู่รอบๆ เมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอ
อรัญประเทศ หรือข้ามไปยังบ้านคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ) ประเทศที่มีการ
เปิดกาสิโน เขาจะตั้งตู้เอทีเอ็ม และรับบัตรเครดิตด้วย ซึ่งขัดกับหลักการ
เพราะเมื่ อ หนี้ ก ารพนั น เป็ น หนี้ ที่ ติ ด ตามไม่ ไ ด้ นายบ่ อ นก็ ไ ม่ ค วรที่ จ ะ
สนับสนุนให้ใช้บัตรเครดิตต่างๆ เพราะจะทำให้ผู้เล่นยิ่งเกิดความลุ่มหลง
มากขึ้นไปอีก อันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่ง
แต่ถ้าให้ลองชั่งน้ำหนักระหว่างการให้หนี้ที่เกิดจากการพนันเป็น
หนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย กับหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ยังคงยึดแบบที่เป็น
ปั จ จุ บั น อยู่ เปรี ย บเสมื อ นการแก้ ก ฎหมาย ก็ ต้ อ งหาเหตุ ผ ลที่ ดี ก ว่ า มา
หักล้าง เพราะหลายๆ เรื่องเหมือนกับรังผึ้ง รังผึ้งจะใหญ่อย่างไร ปล่อยให้
มันใหญ่ไป อย่าไปแหย่มัน ไม่อย่างนั้นจะเป็นปัญหา
มีเกร็ดจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกานอกจาก
จะทำหน้าที่ร่างกฎหมายแล้ว ยังทำหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องกฎหมายด้วย
โดยเมื่อประมาณปี 2480 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมตำรวจกับ
กระทรวงมหาดไทยหารือมาที่คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ขอแก้กฎหมาย
เพิ่มโทษนักการพนันที่เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้มีโทษจำ
คุกหนักขึ้น ถามว่า ณ วันนี้ยังมีโทษจำคุกอยู่ไหม ตอบว่า มี แต่ส่วนใหญ่
ศาลไม่ ล งโทษ เพราะมี ค วามปรานี จำความเห็ น ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาสมัยโบราณได้ดี ท่านให้ความเห็นไว้ดีมากว่า รัฐมีหน้าที่ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ทำให้ประชาชนในประเทศมีความสุข มีสันทนาการ
กิจกรรมต่างๆ ทำ เพราะฉะนั้นการจะไปลงโทษเพราะว่ารัฐไม่สามารถ
ควบคุม ปราบปราม การพนันที่ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมายได้ ถือว่า รัฐมี
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ข้อบกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เห็นด้วยกับการใช้
มาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้ลักลอบเล่นการพนัน
ขอตั้งข้อสังเกตไว้ข้อหนึ่งว่า ณ วันนี้ รัฐได้ประโยชน์จากการ
พนันหรือไม่ เมื่อรัฐได้ประโยชน์จากการพนัน รัฐได้ทำอะไรให้กับการ
พนันบ้าง ถ้าเห็นตัวเลขรายได้ท่านอาจจะรู้สึกทึ่ง เฉพาะแค่ลอตเตอรี่ ก็มี
เงินจำนวนมหาศาล ที่เข้าเป็นรายได้ให้แก่รัฐ

เรื่องที่ 2 ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ...
โดยหลักของกฎหมาย เมื่อคณะรัฐมนตรีรับหลักการแล้ว อยู่ใน
ชั้นของการส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก็ยัง
สามารถปรับปรุงได้ 
คำว่า ปรับปรุง มีนัยยะหมายถึง สามารถรื้อใหม่ทั้งฉบับ และ
เสนอกลับไปยังคณะรัฐมนตรีว่า มีเหตุมีผลอย่างไรที่จะปรับปรุงโครงสร้าง
ของกฎหมายดังกล่าว ถ้ามีเหตุผลที่ดีกว่าก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ซึ่ง ณ ขณะนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ได้มีการประชุม คาด
ว่า น่าจะเข้าประชุมภายในเดือนนี้ (เดือนมีนาคม) เพราะเจ้าหน้าที่กำลัง
ศึ ก ษาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอยู่ ถ้าทางภาค
ประชาชน เห็นว่า กฎหมายควรที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขในประเด็นต่างๆ ก็
สามารถเสนอเข้าไปได้ และเชื่อว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ทำหน้าที่ตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้กฎหมาย
ดีขึ้น 
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บทบาทของหน่วยงาน
กำกับดูแล
นายแพทย์ประวิทย์ ลี่
สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
มีทั้งหมด 4 ประเด็นที่อยากจะเรียน
ไว้เป็นเบื้องต้นก่อนคือ
1) สิ่ ง ที่ น ำเสนอในวั น นี้ เ ป็ น ความเห็ น ส่ ว นตั ว ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์กร แม้กรรมการ กสทช. ทั้งหมด 5 ท่าน จะมี 4 ท่านอยู่ต่างประเทศ
เฉพาะตนเองเท่ า นั้ น ที่ อ ยู่ ป ระเทศไทย สิ่ ง ที่ น ำเสนอก็ ไ ม่ ถื อ เป็ น มติ ข อง
กสทช. อยู่ดี เป็นแต่เพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้น
2) ประเด็นบัญชีครัวเรือนถือเป็นเรื่องสำคัญ เราเคยไปสำรวจที่
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ค่าโทรศัพท์ติดอยู่ในค่าใช้จ่ายบัญชีครัวเรือน
อันดับต้นๆ ของประเทศไทย อันนี้ยังไม่รวมหนี้การพนัน ถ้ารวมด้วยอาจ
จะยิ่งไปกันใหญ่ 
3) เห็นด้วยกับการทำสิง่ แวดล้อมทางกายภาพให้ดี คนจะได้ไม่เล่น
การพนัน แต่ปัญหาคือ ตอนนี้เรามีสิ่งแวดล้อมเสมือน หรือสิ่งแวดล้อม
ออนไลน์ ซึ่งควบคุมค่อนข้างยาก อย่างถ้าใครลองเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆ
จะเห็นว่า มีแบนเนอร์ขึ้นมาชักชวนให้ไปแทงบอลตลอด หรือถ้าเราเข้าไป
ในเว็บบอร์ด แม้แต่เว็บบอร์ดด้านศาสนา บางครั้งมีคนตั้งกระทู้ให้ประมูล
สินค้า ซึ่งเป็นการพนันอย่างหนึ่ง เรื่องของการพนันจึงแทรกซึมเข้าไปทุกที่
ไม่ต้องสนใจว่ามีหิริโอตัปปะอะไรทั้งสิ้น
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4) ความคาดหวังกับสื่อ เห็นด้วยว่า สังคมคาดหวังกับสื่อมาก แต่
สังคมคาดหวังกับคนกำกับสื่อมากกว่าอีก กสทช.จึงย่อมต้องเดือดร้อน
แน่นอน 
อย่างไรก็ตาม วันนี้ถือเป็นความงดงามของการขับเคลื่อนขบวนที่
ได้นำหลากหลายเรื่องราวและมุมมองมาร่วมพูดคุยกัน เชื่อว่าปัญหาการ
พนันต้องทำร่วมกันเป็นขบวนเช่นนี้จึงจะแก้ปัญหาได้สำเร็จ
ปัจจุบัน การพนันถูกผูกติดเข้าไปกับสิ่งยั่วยุอย่างอื่น สมมติ
การพนันสำหรับผู้ชาย จะผูกติดกับเรื่องลามก เข้าเว็บไซต์เรื่องการพนันจะ
มีเรื่องลามก เข้าเว็บไซต์เรื่องลามกจะมีเรื่องการพนัน นั่นคือ จะทำให้ผู้คน
ลุ่มหลงทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียว และเชื่อว่า กลุ่มคนที่เข้าเว็บไซต์
พวกนี้คือ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
ส่วนที่จะกล่าวถึงวันนี้ ขอเริ่มต้นจากเรื่องข้อความสั้น หรือ SMS
(Short Message Service) ที่ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือ เช่น มีข้อความ
ส่งมาว่า “ลุ้นเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy Note ฟรี มูลค่า 22,900
บาท โทร *239# (6 บาท)” อย่างนี้เป็นการพนันหรือไม่ คิดว่า 6 บาท
เป็น ‘ค่าโทร’ หรือ ‘ค่าแทง’ ขอเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบว่า ค่าส่งข้อความ
ตัง้ ต้นนัน้ ไม่ถงึ 10 สตางค์ แล้วอีก 5.90 บาท คือค่าอะไร หรือโปรโมชัน่
ของเราตามปกติในการส่ง SMS คือ ครั้งละ 1 บาท ถ้าค่าส่งชิงโชคเป็น
9 หรื อ 12 บาท แสดงว่ า นั่ น ไม่ ใ ช่ ค่ า บริ ก ารโทรคมนาคม ฉะนั้ น ถือ
เป็นการพนันอย่างแน่นอน
ต้องบอกไว้ก่อนว่า กิจการโทรคมนาคมที่ กสทช. รับผิดชอบ
อยู่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน หรืออินเทอร์เน็ต
เราไม่ได้มีหน้าที่ดูแลทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น อินเทอร์เน็ต เรามีหน้าที่
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พิจารณาเรื่องคุณภาพการบริการ ความเร็ว ความเสถียร ราคาและความ
เป็นธรรม แต่ไม่ได้ดูว่า เว็บไซต์ไหนเป็นเว็บโป๊หรือเล่นการพนัน ไม่ใช่
หน้าที่ของเรา ถ้าเป็นความผิดทางอินเทอร์เน็ต จะไปอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ดูแล
แต่น่าเสียดาย พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไม่มีฐานความผิดเรื่องการพนัน จึงยัง
เป็นปัญหาอยู่
หลายท่ า นฟั ง แล้ ว อาจจะรู้ สึ ก สั บ สนว่ า ทำไม กสทช.ไม่ ดู แ ล
เนื้อหาเว็บไซต์ ขอให้นึกเสมือนหนึ่งว่า เรามีทางหลวง มีทางด่วน รถอะไร
ก็สามารถวิ่งได้ ทุกคนมีสิทธิวิ่ง แต่ทางหลวงมีข้อดีอย่างหนึ่ง ถ้าตำรวจ
สงสัยว่า ใครทำอะไรมิชอบ ตำรวจตั้งด่านตรวจได้ หรือวันดีคืนดีอยาก
ตรวจเมื่อไหร่ก็ตรวจได้เช่นกัน แต่ทางหลวงข้อมูลที่ กสทช. ดูแล ทุกคนมี
สิทธิวิ่ง และไม่สามารถตั้งด่านตรวจได้ เป็นเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ถึงกันทางโทรคมนาคม ดักจับข้อมูลก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะโทรศัพท์ไปแทงหวย
หรือส่ง SMS ไปแทงบอล เป็นเรื่องของต้นสายกับปลายสาย ถือว่านอก
เหนืออำนาจของ กสทช. แต่ถามว่า ผิดกฎหมายไหม ถ้าผิดกฎหมายอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดูแล 
สิ่งที่ กสทช.ไล่จับได้ คือ เรากำกับดูแลระบบโทรคมนาคม
ผ่านการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ เช่ น ที โ อที (TOT) กสท.
(CAT) ดีแทค (DTAC) เอไอเอส (AIS) ทรู (TRUE) แต่เราไม่ได้ดูแลเจ้ามือ
หวย เจ้ามือ SMS ทั้งหลาย ดังนั้นการพนันผ่านโทรศัพท์มือถือ ถ้าบริษัท
เหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เราก็ทำอะไรไม่ได้ เหมือนการโทรไปแทงหวย
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ก็ไม่เกี่ยวกับเรา แต่เกี่ยวกับสังคมแน่นอน
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ประเด็นที่ทางเครือข่ายการพนันได้ตั้งโจทย์ไว้คือ การพนันผ่าน
SMS จึงต้องไปตรวจสอบดูว่า บริษัทผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือมี
ส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ อย่างไร
ยกตัวอย่างกรณีการจัดให้ชิงโชค ไม่ว่าจะมีมูลค่ากี่หมื่นกี่
แสนบาทก็ตาม แล้ววงเล็บว่า ค่าส่ง SMS จำนวน 6 บาท 9 บาท
หรื อ 12 บาท ต้ อ งถามว่ า เงิ น นี้ ไ ปไหน ถ้ า ผู้ ป ระกอบการ
โทรศัพท์มือถือมีส่วนแบ่งรายได้ ถือเป็นความผิด อย่างเวลาที่
เอไอเอส หรือ ทรู จัดรายการครบรอบปี มีการชิงโชคแจกทอง อะไร
ต่างๆ เขาไม่คิดค่าส่ง SMS เพราะรู้ว่า สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเคยตีความไว้ ถ้าคิดค่าส่ง SMS ถือเป็นการพนัน จึง
ไม่กล้าคิดเงิน
แต่ถ้าผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือไปเซ็นสัญญากับคนอื่น
แจกโทรศัพท์ รถ บ้าน หรือทองคำ แล้วตกลงแบ่งเงินกัน ถามว่า
ผิดไหม ถ้าผิด กสทช. จัดการได้ แต่ถ้าเขาไม่ได้รับส่วนแบ่ง เราก็
ต้องไปจัดการทางอื่น ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องดูกันในรายละเอียด
แล้วที่ผ่านมา การส่ง SMS ชิงโชค ไม่มีการขออนุญาตเลย
หรือ ต้องบอกว่า ส่วนหนึ่งมีการขออนุญาต แต่ทุกครั้งที่ขออนุญาต
บริษัทที่ทำการชิงโชคผ่านโทรศัพท์มือถือ แจ้งกับกรมการปกครองซึ่ง
เป็นผู้ให้อนุญาตว่า ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์รายได้ แต่กรมการ
ปกครองก็ไม่ได้ไปติดตามต่อว่า เขาแบ่งกันหรือไม่ได้แบ่ง ซึ่งถ้ามี
การแบ่งจริง เท่ากับให้การเท็จ และจะกลายเป็นการพนันทันที 
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การพนันผ่านโทรศัพท์มือถืออาจจะดูแลได้ง่าย แต่การพนันผ่าน
เว็บไซต์ดูแลได้ค่อนข้างยากกว่า เพราะผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดูแล
เฉพาะโครงข่ายให้ไปถึงยังที่ต่างๆ มีเซิร์ฟเวอร์ (Server) รองรับเพียงพอ
เป็นต้น ดังนั้นการพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องซับซ้อน 
กลับมาเรื่องการพนันผ่าน SMS มันน่ากลัวตรงไหน จุดสำคัญคือ
เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย แตกต่ า งจากการที่ เ ราอนุ ญ าตให้ มี ก ารพนั น
ถูกกฎหมายในลักษณะของการเปิดบ่อน เพราะบ่อนมีขอบเขตจำกัด ขอตัง้ ที่
อำเภอนี้ก็ตั้งอยู่อำเภอนี้ ตรวจคนเข้าไปได้ ไม่อนุญาตให้เด็กเข้าได้ และ
คนนอกบ่อนไม่รู้เรื่องว่าข้างในบ่อนเกิดอะไรขึ้น แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นการ
พนันผ่าน SMS หรือพนันออนไลน์ ผลกระทบเกิดขึ้นทั่วประเทศ เพราะ
ไม่มีรั้วรอบขอบชิด คนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ ก็เล่นได้หมด มิหนำซ้ำไม่
สามารถแยกเด็กหรือผู้ใหญ่ได้ 
ถามว่ า การพนั น ที่ ถู ก กฎหมาย ขออนุ ญ าตที เ ดี ย วได้ ทั่ ว ราชอาณาจักรเช่นนี้มีอยู่ไหม ตอบว่า มี นั่นก็คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลาก
การกุศล หรือสลากกาชาด สามารถวางขายที่ไหนก็ได้ แต่สลากเหล่านี้มี
ความต่างตรงที่รายได้บำรุงการกุศลหรือเข้ารัฐ ไม่เคยมีการอนุญาตให้มี
บ่อนทั่วประเทศแล้วรายได้เข้าเอกชน ถ้ารายได้เข้าเอกชนต้องเป็นบ่อน
ที่มีรั้วรอบขอบชิด ดังนั้นการพนันผ่าน SMS หรือพนันออนไลน์จึงถือเป็น
ประเด็นสำคัญ เพราะสร้างผลกระทบอย่างยิ่ง
ต้องเรียนไว้ก่อนว่า เราพัฒนากิจการโทรคมนาคมก็เพื่อที่จะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ แต่ถ้ากิจการนี้ไปทำให้คนมีคุณภาพชีวิตเลวลง หมกมุ่นการ
พนัน ประเทศย่ำแย่ เพราะไม่สนใจพัฒนาการแข่งขันทางการค้าด้านอื่นๆ
ถือเป็นการใช้กิจการโทรคมนาคมในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องมานั่งคุยกันว่า
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จะทำอย่ า งไร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นของการให้ บ ริ ก ารซึ่ ง บริ ษั ท
ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือมีส่วนแบ่งรายได้ น่าจะพูดคุยและหากติกา
ร่วมกันได้ไม่ยาก
จึงขอเสนอว่า ถ้าเครือข่ายการพนันอยากขับเคลื่อนเรื่องนี้จริง
ทางเราจะจั ด เวที ใ ห้ เ ครื อ ข่ า ยวิ ช าการได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ บริ ษั ท
ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ เพราะการส่ง SMS ชิงโชคถือเป็นรายได้
แค่ขี้ปะติ๋ว บริษัทเหล่านี้มีรายได้จากค่าโทรศัพท์มือถือและค่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า ถ้ารายได้ส่วนน้อยตรงนี้สร้าง
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท เขาพร้อมจะยกเลิกอย่างแน่นอน
แต่ ณ ขณะนี้อาจจะยังไม่ทันนึก จึงต้องมีการพูดคุยกัน อีกทั้งที่ผ่านมา
แต่ละหน่วยงานก็ดูแลงานเฉพาะหน้าของตัวเอง ดังนั้นถ้าพร้อม ก็อยากให้
ลองเดินหน้า อย่าฝากอนาคตไว้กับ กสทช. หรือหน่วยงานอื่น หาก
อยากเห็นสังคมดีขึ้น ก็มาร่วมสร้างอนาคตร่วมกันดีกว่า
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นางสาวสวาท ประมวลศิลป์

ประธานสมาคมเพื่อความก้าวหน้าอาชีพคนตาบอดประเทศไทย
เนื่องจากได้มีโอกาสทำหน้าที่สอนนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
เพียงแต่เป็นนักเรียนทั่วไปไม่ใช่นักเรียนตาบอด ปัญหาหนึ่งที่เจอคือ เด็กๆ
พวกนี้มักจะมีพ่อแม่ที่เล่นการพนัน เช่น ซื้อลอตเตอรี่ บางคนเป็นแม่ค้า
เงินที่เอามาขายของก็ไปกู้คนอื่นมา ตั้งใจว่า ซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะได้มีทุน
ขายของ พอไม่ถูกรางวัล ครอบครัวก็ทะเลาะกัน ทำให้เด็กๆ นอนไม่หลับ
เป็นผลเสียกับเยาวชนมากๆ เพราะไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือ สังคม
ควรต้องร่วมกันแก้ปัญหา ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็น่าจะเลิกการเล่นพนันไป
เลยจะดีกว่า 
ความจริงแล้ว บางครั้งถ้ามีเวลา ตนเองก็เคยรับจำหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล เพราะเป็นรายได้พิเศษ สามารถช่วยให้ผ่อนบ้านได้จนหมด
แต่เวลามีลกู ค้ามาถามว่า วันนีม้ เี ลขอะไรบ้างทีจ่ ะออก ก็มกั ตอบว่า
ถ้ารู้ก็จะเก็บไว้เอง คงไม่ขายให้หรอก บางเลขดังๆ เขาขายกันใบละ 150200 บาท แต่เราไม่ขาย ลูกค้ายังเคยขอให้ไปซื้อให้หน่อย จึงถามว่า เคย
ซื้อเลขดังๆ ไหม เขาตอบว่า เคย แต่ไม่ถูก จึงบอกไปว่า เราไม่ต้องตาม
กระแส ให้ซื้อเลขที่ชอบ ก็ได้ผลพอสมควร แน่นอนทุกคนอยากซื้อแล้ว
ถูกรางวัลกันทั้งนั้น แต่เราบอกกับลูกค้าเสมอว่า ทุกเลขมีสิทธิออกได้หมด
จึงทำให้มีลูกค้าประจำอยู่พอสมควร 
หรือผู้ปกครองที่มีลูกอายุ 2-3 ขวบ มักจะชอบถามเด็กว่า หนู...
งวดนี้ออกอะไร เดี๋ยวแม่จะซื้อหวยให้ เราก็จะสอนเขาว่า คุณอย่าหัดให้เล่น
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การพนันตั้งแต่เด็กๆ ไม่ดีหรอก เพราะโตขึ้นเด็กอาจจะติดการพนันได้
อยากซื้อใบไหนก็ซื้อใบนั้น นั่นคือ เราจะคอยให้การศึกษากับลูกค้าไป
ด้วย ถือเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหา
อี ก ปั ญ หาคื อ การเปลี่ยนรถของนายกรัฐมนตรี ซึ่ ง นายกฯ
คนก่อนๆ ไม่ค่อยมีปัญหา แต่นายกฯ คนปัจจุบันท่านเปลี่ยนรถทุกเดือน
เพราะฉะนั้ น ชาวบ้ า นก็ จ ะมาตามหาเลขทะเบี ย นรถของท่ า นเป็ น
ประจำ จึงอยากให้ใครช่วยไปบอกท่านหน่อยได้ไหมว่า ไม่ต้องเปลี่ยน
รถทุกเดือนหรอก เพราะเป็นการสิ้นเปลือง ท่านเป็นผู้นำของประเทศ น่า
จะประหยัดเพื่อนำประชาชนให้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ ทางด้ า นของสื่ อ มวลชน เวลาใครได้ รั บ รางวั ล
ใหญ่ๆ ชอบลงข่าวกันเหลือเกิน ขอให้ยกเลิกส่วนนี้ไปได้ไหม เพื่อจะ
ได้ไม่เป็นเครื่องจูงใจให้ประชาชนมาเล่นการพนันมากขึ้น รวมทั้งเรื่อง
กฎหมายการพนั น เราน่ า จะมี ส่ ว นร่ ว มช่ ว ยกั น ปรั บ ปรุ ง อย่ า ให้ มี บ่ อ น
การพนันเกิดขึ้นอีก เพราะเท่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็เยอะพอสมควรแล้ว

นางสุมาลี แสงคำคม

เจ้าของสวนเกร็ดพุทธ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ได้รับข่าวจากพระครูอมรชัยคุณ หรือ หลวงตาแชร์ ว่า จะมาเข้า
ร่วมการประชุมเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจาก
การพนัน จึงขอตามมาเป็นผู้สังเกตการณ์
การพนันเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดมาตั้งแต่เด็ก เพราะเติบโต
มาใกล้บ่อนการพนัน แต่ก็ไม่เคยสนใจ คิดว่า ถ้าเราโตขึ้น อยากจะทำ
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สิ่ ง ดี ๆ เป็ น ตั ว อย่ า งให้ สั ง คม ในที่ สุ ด ก็ อ อกจากเกาะเกร็ ด มา ทำแต่
สิ่งดีๆ ตลอด ประกอบกับมีคนถูกฆ่าตายในพื้นที่เพราะการพนัน จึงเป็น
แรงบันดาลใจในการกลับไปสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดการพนัน นำพื้นที่
เสื่ อ มโทรม มาทำเป็ น พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อาชญากรรม
ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชื่อว่า สวนเกร็ดพุทธ มีเนื้อที่ 8 ไร่ ทำ
กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งมาตลอดระยะเวลา 9 ปี แ ละมี ก ารจั ด อบรมทุ ก เดื อ น
โทรศัพท์มือถือ 081-455-5534 สามารถเปิดข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูได้
ก่อนหน้า เคยคิดว่า สวนเกร็ดพุทธจะอบรมเพียงเรื่องธรรมะ
แต่เมื่อมาฟังในเวทีวันนี้ โดยเฉพาะได้ทราบว่า ท่านสารวัตรวิรัตน์ (ปัญญา
วรคุณ) จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักเรียน จึงอยากมีส่วนร่วมด้วย ว่าหาก
ท่านมีการจัดกิจกรรมอบรมในลักษณะนี้ขอให้ช่วยส่งจดหมายมาถึง หรือ
หากจะพานักเรียนไปอบรมในพื้นที่ เราก็มีสถานที่เตรียมไว้รองรับ 

นายนที สรวารี

เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน
มีข้อเสนอแนะและคำถามในข้อเดียวกัน ถึงเวลาแล้วที่เราต้อง
ทบทวนว่ า ที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยถู ก บริ ห ารด้ ว ยเรื่ อ งงมงายและ
ข่าวลือ 
เรื่องของการพนัน สังคมไทยถูกสอนให้มีความภาคภูมิใจใน
การพนัน ประวัติศาสตร์ไทย อย่างน้อย 2-3 ยุค หรือมหาราชของไทย ถูก
ยกย่องว่า ใช้การพนันเพื่อปกป้องประเทศ ทำให้มีคนไทยจำนวนหนึ่ง
ภาคภูมิใจว่า การพนันสามารถปกป้องชาติ เวลาเขาเถียง ก็จะยกเรื่องราว
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ของมหาราชบางพระองค์ซึ่งตีไก่ชนะ มาบอกว่า ประเทศชาติอยู่ได้เพราะ
การพนัน นี่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ หลักสูตรและการศึกษา
ไทยควรจะปรับเปลี่ยนและบ่งชี้ให้เห็นรายละเอียดข้อเท็จจริงว่า
เหตุการณ์ ณ ตรงนั้น แท้จริงแล้วไม่ใช่การพนัน ต้องหาคำอธิบายให้
เยาวชนได้เรียนรู้ข้อเท็จจริง และปรับปรุงโดยนำประวัติศาสตร์ในช่วงนั้น
ออกไปเสีย 
หรือแม้กระทั่งวรรณคดีไทยที่เราร่ำเรียนกันอยู่ ก็จะมีเรื่องการ
พนันสอดแทรกเข้าไปเสมอ เช่นว่าพระเอกชนะพนันและสามารถปกป้อง
อะไรต่างๆ ไว้ได้ 
คนไทยจึงเรียนรู้และถูกปลูกฝังด้วยความงมงายและข่าวลือ ทำให้
สิ่งเหล่านี้ปะทะกันเองตลอดเวลา พอผ่านยุคสมัย ก็เริ่มมีสื่อมวลชนเข้ามา
ดีใจที่คุณก่อเขต (จันทเลิศลักษณ์) ยืนยันว่า หนังสือพิมพ์คมชัดลึกจะไม่มี
ข่าวตุ๊กแกห้อยขาพนมมือ เพราะเวลามีข่าวลืออะไรออกมา ทุกอย่างขายได้
หมด เราจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้สลายหายไป 
และท้ายที่สุด ทำไมการพนันยังมีอยู่ในสังคมไทย เมื่อสืบสาวขึ้น
ไป ใครกันแน่คือ เจ้าของบ่อนตัวจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจบางครั้งก็อึดอัด
ตอบไม่ได้ เพราะไปเจออะไรที่มากกว่าตอ เราต้องยอมรับความจริงที่เกิด
ขึ้นในสังคมและกล้าขจัดสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง อย่าทำเพียงแค่เอาผ้าเช็ด
บางสิ่งบางอย่างออกไป โดยไม่ได้ขจัดจริงๆ ถ้าอยากเปลี่ยนแปลง ก็ต้องมี
การรื้อออก 
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ระดมความเห็น
นายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช

วิทยุวัฒนธรรมชุมชน FM 99.25 MHz จังหวัดสิงห์บุรี
อี ก ไม่ กี่ เ ดื อ นจะถึ ง การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลยู โ ร 2012 แล้ ว หาก
พิจารณาจากเอกสารประกอบการประชุมวันนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขเกี่ยวกับ
ปัญหาการพนันที่น่ากลัวคือ เยาวชน อยากฝากท่านสารวัตรวิรัตน์ (ปัญญา
วรคุณ) ให้ทำงาน 2 อย่างควบคู่กันคือ ยาเสพติดกับโต๊ะบอล เพราะ
กิจกรรมที่ท่านทำมาเป็นกิจกรรมที่ดีมาก อยากจะให้เข้าไปถึงสถาบันการ
ศึกษา ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญ
เรื่องการพนัน สมัยหนุ่มๆ ก็เล่นเหมือนกัน ยืนยันว่า ในโรงเรียน
มีทั้งยาบ้า การพนัน ฯลฯ และการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ที่กำลังจะมา
ถึง เป็นห่วงว่า เด็กนักเรียนจะแทงบอลกันเยอะ จากที่มีหลายคนเคยไป
พู ด คุ ย ด้ ว ย เด็ ก บอกว่ าข้อมูลส่วนมากได้มาจากหนังสือพิมพ์กีฬาที่
วิจารณ์การแข่งขันฟุตบอลว่า เปอร์เซ็นต์ใครจะชนะมากกว่ากัน แล้วใช้
ข้อมูลที่ได้จากตรงนั้นไปแทง 
อีกส่วนหนึ่งที่เห็นมากที่สุดคือ ร้านอาหาร จะดึงดูดลูกค้าได้
ต้องมีเครื่องฉายภาพ (Projector) ขนาดใหญ่ ถ่ า ยทอดสดบอลคู่ ที่
กำลังแข่งกันอยู่ คนก็ไปนั่งดื่มกิน เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน ว่าทีมนั้นหรือ
ทีมนี้จะชนะ จึงเกิดการพนันขึ้นมา 
อยากฝากท่ า นสารวั ต รวิ รั ต น์ (ปั ญ ญาวรคุ ณ ) และคุ ณ ก่ อ เขต
(จันทเลิศลักษณ์) เรื่องของรายการวิจารณ์บอล ช่วงเวลาพักจะมีผู้ดำเนิน
รายการคุยกันอยู่ 2 คน เหมือนกำลังจะบอกผู้ชมว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น
คนที่นั่งดูอยู่ ก็จะคิดตาม แล้วโทรศัพท์ไปแทงบอล ไม่ว่าทีมไหนจะเขี่ยลูก
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หรือได้ประตูก่อน ไข่แตกไม่แตก ทุกอย่างเป็นการพนันหมด ซึ่งคนรุ่นผม
คงเหลือน้อยแล้วที่จะเล่น เป็นแต่ห่วงเยาวชนเท่านั้น จึงอยากจะขอฝากไว้
ด้วย

นายไพศาล ภิโลคำ

ศูนย์ประสานงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ (ศสน.)
จังหวัดเชียงใหม่
มีคำถามเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เรื่องมาตรการการ
จัดการทางกฎหมาย ซึ่งมีเขตแบ่งแดนระหว่างอำเภอกับจังหวัดเป็น
ตัวกำหนด อย่างกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ติดกับจังหวัด
ลำพูน เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับเรื่องการพนัน เขาข้ามแค่ลำเหมือง
(ทางน้ำขนาดเล็กถึงกลางใช้ในการกระจายน้ำ) ไปอยู่จังหวัดลำพูน แล้ว
หันมาหัวเราะใส่หน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะไม่สามารถจับกุมได้ หรืออีก
กรณีหนึ่ง อำเภอ 2 แห่ง ห่างกันแค่ลำเหมืองกั้น แต่อำเภอหนึ่งจ่ายเงินให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกอำเภอไม่ได้จ่าย เมื่อมีการจับกุมจึงหนีข้ามฝั่งมาอยู่ใน
ฝั่งที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ นั่นคือคำถามที่เกิดขึ้นข้อแรก
คำถามอีกข้อคือ พระเวลาอยู่ที่วัด ชอบใบ้หวย ทำไมไม่เห็น
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับ กลับกลายเป็นลูกค้าไปขอหวยเองเสียอีก 
ต่อมาเป็นข้อเสนอเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ
ประเภทใด ทั้งตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจร หรือตำรวจภูธร ต้องมีเป้า
หมายร่วมเดียวกัน คือจะทำอย่างไรที่จะลดการเล่นพนันของประชาชนลง
จึ ง ขอเรี ย กร้ อ งให้ ส ถาบั น ตำรวจบู ร ณาการกั น ในการทำงานด้ า น
ปราบปรามมากยิ่งขึ้น 
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ระดมความเห็น
และสุดท้าย เรื่องการป้องกันและการจัดการเชิงสังคม อยาก
เสนอเพิ่มเติมว่า เป็นไปได้ไหมที่จะตั้งคณะกรรมการอย่างวิทยากรบน
เวทีนี้ที่เป็นเครือข่ายสื่อ ผู้ชำนาญการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ
ขึ้นในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสังคมไทย

นายกนก เปล่งศรีงาม

วิทยุชุมชนคนเมืองแพรกศรีราชา FM 104.85 MHz จังหวัดชัยนาท
ตนเองเป็นครูสอนเด็กนักเรียนอนุบาลมานานกว่า 15 ปี เพราะ
ฉะนั้นจึงมีความเชื่อว่า คนที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้เล่นการพนันทั้งหมด
เพราะถ้านักเรียนคนไหนไม่เคยเป่ากบหรือเล่นหมากเก็บ ก็คงไม่ใช่นักเรียน
และการเป่ากบหรือเล่นหมากเก็บ ก็คือการพนันอย่างหนึ่ง 
มีคำถามสั้นๆ ว่า จะทำอย่างไรต่อไปหลังจากจบเวทีนี้ เพื่อ
ให้เกิดการขับเคลือ่ นอย่างต่อเนือ่ ง เพราะเราต่างรูว้ า่ ทุกคนเล่นการพนัน
กันหมด จะปลูกจิตสำนึกอย่างไรให้การพนันเบาบางลง หรือจะมีช่องทาง
ไหนให้ทำงานต่อ ไม่ใช่อบรมแล้วก็จบลงแค่ตรงนี้

พันโทปฏิยุทธ ทรายทอง

วิทยุชุมชนบ้านนา FM 98.25 MHz จังหวัดนครนายก
การพนันเป็นสายเลือดและรากเหง้าของคนไทยที่ถูกปลูกฝัง
มาช้านาน จิตหรืออารมณ์ของคนเล่นการพนัน แฝงไว้ด้วยความโลภและ
ความเพลิดเพลิน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีแ่ ก้ได้ยาก ถ้าจะแก้ คงต้องแก้กนั ทุกภาคส่วน
จากประเด็นที่บนเวทีนำเสนอ การลงไปแก้ที่ระบบชุมชนน่าจะทำให้เกิดผล
102 | เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน

aw_edit.indd 102-103

ในที่นี้ ขอมุ่งประเด็นไปที่คุณหมอประวิทย์ (ลี่สถาพรวงศา) ถ้า
มองภาพโดยรวม สื่อทั่วไปมักจะมอมเมาประชาชนในเรื่องต่างๆ รวมไปถึง
เรื่องการพนัน แต่มีสื่ออยู่กลุ่มหนึ่งที่มีปณิธานแน่วแน่ในการเป็นสื่อดี และ
เป็นเครือข่ายที่ได้ขับเคลื่อนกันอยู่ นั่นคือ สื่อวิทยุชุมชน ซึ่งดำเนินการ
โดยไม่แสวงหารายได้ 
อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน สื่อกลุ่มนี้ แม้จะมีความตั้งใจและ
เป้าหมายดี ในการที่จะเป็นน้ำใสหยดลงไปในน้ำดำ แต่กลับไม่ได้รับการ
ส่งเสริมเท่าที่ควร เมื่อไหร่สื่อวิทยุชุมชนถึงจะเข้มแข็ง เพื่อจะได้ช่วย
เจือจางสื่อที่มอมเมาสังคมนี้ลงไปได้บ้าง อยากฝากให้ กสทช.นำ
เรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อส่งเสริมให้สื่อดีมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

พระครูอมรชัยคุณ

อาศรมธรรมทายาท จังหวัดนครราชสีมา
รู้สึกมีความยินดีที่เวทีสาธารณะในวันนี้ ได้ทำให้เกิดข้อคิดว่า อัน
ที่จริงแล้ว กระทรวงต่างๆ น่าจะมาทำนโยบายร่วมกัน โดยอาตมาขอ
เสนอ 5 กระทรวงหลักคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม
และกระทรวงศึกษาธิการ น่าจะมาทำหลักสูตรการศึกษาว่า อบายมุขมี
ทุกข์-โทษ อย่างไร จัดให้มีการเรียนการสอนเกิดขึ้น แต่ส่วนมากเรามักจะ
กลัว ไม่มีการจัดการเรียนการสอน แล้วเรียนกันอย่างไม่เต็มที่ ไม่รู้จักทุกข์โทษของอบายมุข เพราะยังหลงใหลกันอยู่ ถ้าพวกเราตั้งใจผลักดันให้มี
นโยบายเข้าไปสู่กระทรวงศึกษาธิการได้ ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญ
อยากให้ที่ประชุมช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป
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สรุปการนำเสนอ
นายฉัตรชัย ไชยโยธา

นางฑิฆัมพร กองสอน

ในฐานะที่เป็นสื่อและคนไทยคนหนึ่ง เราคาดหวังจะเห็นทิศทาง
การพัฒนาประเทศโดยไม่มอมเมาพี่น้องประชาชน เห็นได้ชัดว่าในปัจจุบัน
การพนันเข้ามาเกีย่ วข้องกับเรือ่ งของการกีฬา การค้า และเชือ่ มโยงไปถึงงาน
บุญประเพณี เช่น งานศพ งานชนไก่ หรืองานบุญบั้งไฟ แถบภาคอีสาน 
สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือ ต้องสร้างเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่อง
กระบวนการตรวจสอบ ทั้งเรื่องการบริโภค การเสพสื่อ และสิ่งต่างๆ
รวมไปถึงการมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม สร้างเวทีการเรียนรู้ ให้
ประชาชนรู้เท่าทัน และรู้ถึงพิษภัยจากการพนัน
ขณะเดียวกัน เราอยากจะเห็นชุมชนที่เป็นต้นแบบในการบริหาร
การจัดการ อย่างที่จังหวัดศรีสะเกษมีหลายชุมชนที่ประกาศตนเองเป็น
ชุมชนปลอดเหล้าและปลอดการพนัน สามารถสร้างกระแสจนกระทั่ง
ทำมาครบ 1 ปี แม้ว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้หมดไป แต่ช่วยลดปริมาณการ
บริโภคเหล้าและการเล่นการพนันลง รวมทั้งลูกหลานเยาวชนก็ไม่ได้เข้าไป
ใกล้สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นการสร้างกำแพงกั้นอีกชั้นหนึ่ง 
ถ้าชุมชนเข้มแข็งจะเป็นเกราะกำบังให้กับชุมชนและสังคม
ที่สำคัญ บทบาทของพวกเราที่นั่งกันอยู่ในเวทีนี้ ก็คือ การทำหน้าที่เป็น
‘ผู้ใหญ่ใจดี’ เข้าไปหนุนเสริม เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีใน
การแลกเปลี่ยนพูดคุย รวมทั้งสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน

ปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
แก้ปัญหาได้ จึงมีข้อเสนอดังนี้
1) ควรเชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำอยู่แล้วกับเครือข่ายที่กำลังจะทำ
ว่าจะมารวมตัวกันได้อย่างไร เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการพนัน อาจจะตัง้ เป้าระยะเวลาไว้นานประมาณ 10-20 ปี
ก็ไม่เป็นไร
2) เครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องการพนันอยู่แล้ว อาจจะ
แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยลงในพื้นที่ไปหากลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับ
ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งขึ้นไปยังระดับนโยบายว่า ใคร
จะทำหน้าที่ในส่วนไหน
3) เครือข่ายควรจะมาช่วยกันวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล
ว่า มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร ยกตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะซื้อ
แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อแจกให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการ
พนัน แต่โยงไปถึงการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ด้วย เรื่องนี้น่าจะต้องมาช่วย
วิเคราะห์ และสะท้อนให้เห็น โดยใช้เวทีในลักษณะแบบนี้ ค่อยๆ ทำไป
เพราะถ้าทำเร็วและแรงอาจจะมีการต่อต้าน ต้องค่อยๆ ให้ข้อมูล ความรู้
ให้ทุกส่วนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมด จะสามารถแก้ปัญหาได้ ถาม
ว่ายากไหม ก็คิดว่า ยาก แต่ถามว่าง่ายไหม ถ้าทุกคนมีอุดมการณ์ร่วมกัน
แล้วตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ก็ย่อมสามารถทำได้

ผู้ประสานงานวิทยุชุมชนภาคอีสานล่าง
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
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เลขาคณะทำงานเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
มีประเด็นที่อยากจะสรุปทั้งหมด 3 ประเด็นคือ
1) เรื่องบางเรื่องมีระดับที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เวลาพูด
คำว่า ยาเสพติด สารเสพติด หรือสิ่งที่ทำให้ติด จะเห็นว่า กาแฟทำให้ติด
บุหรี่หรือเหล้าก็ทำให้ติด แต่ไม่จัดเป็นยาเสพติด เพราะขึ้นอยู่กับระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนั้น การเป่ากบ ใครจะมาจัดให้เป็นการ
พนันก็ได้ แต่คงไม่มีใครเป่ากบจนอายุ 90 ปี หรือเป่ากบจนเสียบ้านเสีย
เมือง แต่การพนันอย่างการเข้าบ่อน มันทำให้เสียบ้านเสียเมืองได้ และต้อง
ไปจัดการแก้ไขปัญหาตรงนั้น เราคงไม่คิดจะไปจัดการกับการเป่ากบหรือ
หมากเก็บ แต่เราจัดการกับสิ่งที่เป็นปัญหาสังคม
2) การส่งเสริมสื่อดี เราเห็นด้วย แต่โดยหลักของกฎหมาย เรามี
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ในส่วนของกองทุน
กลาง สื่ออาจจะต้องไปเรียกร้องหรือยื่นโครงการเอง เพราะ กสทช. หรือ
ทางกองทุน ไม่อาจล่วงรูไ้ ด้เองว่า ควรจะให้เงินแก่ใครดี หรือต่อให้รวู้ า่ จะให้
ใครหรือไม่ให้ใคร ก็ทำเช่นนัน้ ไม่ได้ เพราะจะโดนข้อครหาว่า เอือ้ ประโยชน์
ให้กลุ่มของตนเอง คนที่คิดอยากจะทำดีต้องลุกขึ้นมาพูดคุย ไปจัดทำแผน
มานำเสนอ ก็มีความเป็นไปได้
3) ในฐานะ กสทช. ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแค่คนเดียว เรา
พร้อมรับข้อเสนอ และถ้าเสนออย่างเป็นระบบก็ยิ่งดี หากทางเครือข่ายซึ่ง
ทำงานขับเคลื่อนเรื่องการพนันอยากพูดคุยกับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ
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เราพร้อมจะเชิญเข้ามาเพื่อหาทางออกร่วมกันว่าจะทำอย่างไร หรือถ้าอยาก
จะทดลองทำอย่างเป็นกิจจะลักษณะ อาจจะลองตั้งเป้าหมาย โดยใช้การ
แข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นตุ๊กตาในการจัดการ
ปัญหา เช่น ในแง่ของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คนที่ทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์การ
แข่งขันฟุตบอลจะบอกข้อมูลได้แค่ไหน หรือควรมีการส่ง SMS ตอบปัญหาทายผลเพื่อชิงรางวัลหรือไม่ ถ้าทางเครือข่ายอยากจะผลักดันเรื่องนี้จริง จะ
หาเวลาให้ได้คยุ กับผูป้ ระกอบการซึง่ เป็นเจ้าของสถานีทที่ ำการถ่ายทอดสดให้
แต่อย่างไรก็ตาม นี่คงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เป็นแค่การทดลอง
ปฏิบัติ เพื่อหาสิ่งที่ดี แล้วนำมาวางเป็นกรอบกติการ่วมกันต่อไป

ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ
กรรมการกฤษฎีกา

เมื่อได้ฟังข้อเสนอแนะของหลายท่าน โดยเฉพาะจากพระคุณเจ้า
ทำให้ ไ ด้ ท บทวนความคิ ด ว่ า เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ในการ
ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน
ณ วันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การพนันฟุตบอลเข้าไปอยู่ในสถาน
ศึกษา เข้าไปอยูใ่ นตลาด ขนาดแม่คา้ ยังรูจ้ กั เมืองเล็กๆ ในฝรัง่ เศสมากกว่า
เราเสียอีก แถมออกเสียงถูกด้วย เพราะอยู่ในโพยที่นำไปแทง แล้วคนเดิน
โพยก็ คื อ มอเตอร์ ไ ซค์ รั บ จ้ า ง ส่ ว นคนที่ อ ยู่ ห ลั ง โพยคื อ ใคร กลายเป็ น
สถาบันไปแล้ว เรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัว มีคนได้ประโยชน์ แต่ถาม
ว่า ที่ผ่านมา รัฐทำอะไร รัฐไม่ได้ทำอะไรเลย
รัฐไทยทุกยุคทุกสมัยไม่สนใจการพนัน ถึงแม้รัฐจะได้เงิน แต่
ใครจะโกง ใครจะเอารัดเอาเปรียบกันอย่างไร รัฐไม่เคยสนใจ
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มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมจากที่กล่าวไว้ในตอนต้นถึงการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปราบปรามในกฎหมายการพนั น หากไปดู
กฎหมายของต่างประเทศ อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือฝรัง่ เศส
เขาจะมีผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย (Guard) พิเศษ ซึ่งรู้เท่าทันการโกง
การเอารัดเอาเปรียบในเรื่องการพนัน และทำหน้าที่ในการปราบปราม แต่
ไม่ได้ออกไปวิง่ ไล่จบั เหมือนบ้านเรา ซึง่ จับกันแบบสะเปะสะปะ และเป็นการ
ทำงานแบบไร้ประโยชน์ จับคนที่เล่นการพนันฉันท์เพื่อนฝูงมาใช้โซ่ลาก
ตีตรวนขึ้นศาล เห็นแล้วน่าสมเพชเวทนา
อยากเรียนว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาของสังคมไทย และต้องเร่งแก้ไข
เพราะเด็กและเยาวชนทั้งในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ต่างลุ่มหลงกับ
การพนันฟุตบอล ชนิดติดเป็นยาเสพติด ณ วันนี้จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้อง
ช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจัง 

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือการรายงานข่าวกีฬา
หัวข้อการพูดคุยวันนี้คือ การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
แต่คิดว่า เรายังพูดถึงเรื่องเด็กและเยาวชนน้อยเกินไป ถ้ามองว่า เด็กและ
เยาวชนกำลังอยู่ในความเสี่ยง และตอนนี้เราไม่อยากจะหวังอะไรกับผู้ใหญ่
แล้ว ดังนั้นจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก
เด็กสมัยนี้ไม่ใช่เด็ก แต่เขาเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็ก เนื่องจากสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป เขารับรู้อะไรได้มากกว่าที่เราคิด จึงควรจะต้องมีหลักสูตร
ที่สอนให้เด็กรู้ว่า การพนันไม่เหมาะสมและส่งผลเสียกับเขาอย่างไร 
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ไม่แน่ใจว่า ณ ขณะนี้ มีหลักสูตรหรือวิชาอะไรทำนองนี้อยู่บ้าง
หรือเปล่า แต่ในหนังสือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) หน้า 26 ของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 เด็ ก ได้ เ รี ย นเรื่ อ งข่ า วแล้ ว และมี ก าร
วิเคราะห์ข่าวด้วย แต่มีเรื่องการพนันอยู่ในนั้นหรือเปล่า ไม่ทราบ 
เราต้องทำให้เด็กเรียนรู้ว่า สิ่งที่เขาพบเห็นที่บ้าน การที่คุณพ่อคุณแม่แทงหวยหรือเล่นการพนัน นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเขาเป็นเด็ก
อาจจะอยูบ่ า้ นหรือโรงเรียนมากกว่า ก็ตอ้ งมีกระบวนการดึงเขาออกมาให้ได้
ถ้าเริม่ ระดมกำลังกันอย่างเอาจริงเอาจังตัง้ แต่ ณ บัดนี้ อีกสัก 10 ปี
ก็น่าจะมีอะไรกระเตื้องขึ้นบ้าง แต่ถ้ายังไม่เริ่มและไม่ทำอะไร ก็อาจจะเป็น
แค่การ ‘ประทัง’ ปัญหาไป เหมือนกับการจราจร ที่ต้องสร้างถนนเพิ่ม
เพราะมีรถเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่ สุดท้ายก็
อาจจะมีคนมาเล่นการพนันเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นกระบวนการดึงเด็กออกมา
จากการพนันโดยผ่านสถานศึกษาถือเป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วน
 

พ.ต.ท.วิรัตน์ ปัญญาวรคุณ

สารวัตรกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี
กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สังคมที่กำลังประสบปัญหาทุกวันนี้ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมาจากข้อ
กฎหมาย เห็นบางท่านไปเรียนจบต่างประเทศหรือดูงานต่างประเทศมาก็
มาก ส่วนตนเองนั้นต้นทุนทางสังคมต่ำ เป็นแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่เคยไป
เห็นบ้านนอกคอกนาในต่างประเทศ 
ตอนนี้ ท่านที่นั่งอยู่ข้างล่างเปรียบเหมือนกับเป็นสภาล่าง ส่วน
ตนเองนั่งอยู่ข้างบน จึงอยากจะขอใช้บทบาทของ ส.ส.ร. (สมาชิกสภาร่าง
แนวทางการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน | 109

7/11/12 6:04:06 PM

สรุปการนำเสนอ
รัฐธรรมนูญ) สักหน่อย เพื่อนำเรียนว่า กฎหมายถ้าไปอิงกับต่างประเทศ
มันมีทั้งคุณและโทษ ถ้าเลือกเอาคุณมาก็มีประโยชน์กับบ้านเมือง แต่ถ้า
เลื อ กเอาโทษมาก็ เ ป็ น พิ ษ เป็ น ภั ย กั บ สั ง คม เพราะฉะนั้ น การไปดู ง าน
ต่างประเทศ หรือไปเห็นค่านิยมว่า เขามีการพนันได้อย่างเปิดเผย มีกาสิโนได้
เห็นว่าดี แล้วเอามา ขอออกตัวก่อนว่า ไม่ได้เป็นคนหัวโบราณ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่อยากให้มีคิดวิเคราะห์ ถึงสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต 
ยกตัวอย่าง ในต่างประเทศ มีการออกกฎหมาย ห้ามไปเที่ยว
สถานบริการหลังเวลา 23.00 น. ทุกคนปฏิบัติตามกันหมด เพราะอะไร
เพราะสภาพอากาศเป็นเมืองหนาว เห็นได้จากบ้านของเขาจะสร้างไว้อย่าง
สวยงาม คนจึงอยู่บ้านเป็นหลัก เพราะอากาศหนาว แต่เมืองไทย ถ้าเอานิ้ว
ป้ายไปในบ้านใครแล้วไม่มีฝุ่น ให้มาชี้นิ้วด่าได้ ดังนั้นคนถึงต้องการออกไป
ยังสถานเริงรมย์ต่างๆ การนำกฎหมายต่างประเทศมากำหนดเวลาเปิด-ปิด
สถานบริ ก ารภายในเวลาเท่ า นั้ น เท่ า นี้ จึ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มและ
ประเพณีต่างๆ ของไทย
เรื่องของการกิน-การเที่ยวก็เหมือนกัน อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา
เวลาไปกิ น อาหารด้ ว ยกั น หั ว โต๊ ะ ไม่ ไ ด้ จ่ า ย ใช้ ร ะบบ ‘อเมริ กั น แชร์ ’
(American Share) ทุกคนเฉลี่ยร่วมกัน แต่เมืองไทย หัวโต๊ะต้องเป็น
เจ้ามือจ่าย เราจึงมีปัญหาคอร์รัปชั่นกันวุ่นวายจนทุกวันนี้
ดังนั้นการออกกฎหมาย อยากให้ยึดถือแนวทางสายกลาง
ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิด

การเสวนา
ห้องย่อย
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ห้องที่ 1
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนันบอล
ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นพนันบอล
โดย อาจารย์สายชล ปัญญชิต อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดำเนินรายการโดย

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ห้องที่ 2
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนันออนไลน์
และการเสี่ยงโชคทาง SMS
ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการเสี่ยงโชคทาง SMS
โดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ
นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ (สวส.)
องค์การแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย
ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการพนันออนไลน์
โดย นายไพศาล ลิ้มสถิตย์
ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
		

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องที่ 3
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากสลากอัตโนมัติ
(หวยออนไลน์)
ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ
โดย ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการโดย

ห้องที่ 1
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กเยาวชน
จากการพนันบอล

นางสุมาลี ประทุมนันท์
บรรณาธิการวิชาการ ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

การพนันบอล

อาจารย์สายชล ปัญญชิต
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

จะมานำเสนอ ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เรื่ อ ง การป้ อ งกั น ควบคุ ม การพนั น
ฟุตบอลในสังคมไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
มากหากทุกท่านจะช่วยให้ข้อเสนอแนะในตอนท้าย
ขอบเขตที่จะพูดคุยกันประกอบด้วย 4 เรื่องดังนี้ 1) ความเป็นมา
และสถานการณ์การพนันฟุตบอล 2) ตัวตนของคนที่ติดการพนันฟุตบอล
3) บทเรียนจากผู้หลงผิดว่า เส้นทางการลด-ละ-เลิก การพนันฟุตบอลเป็น
อย่างไร และ 4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
มาดู กั น ก่ อ นถึ ง ความเป็ น มาและสถานการณ์ ก ารพนั น ฟุ ต บอล
ทำไมการพนันฟุตบอลจึงเข้ามาอยู่ในสังคมไทย ซึ่งมีอยู่ 4-5 ประเด็นที่ควร
จะต้องทำความเข้าใจก่อน คือ 
1) ไม่อยากให้เหมารวมว่าคนที่ดูฟุตบอล ลูกหลาน เพื่อนฝูง
เล่นการพนันฟุตบอลทั้งหมด โลกไม่ได้เป็นสีขาวหรือสีดำเท่านั้น คนที่
ชอบ บางคนก็ติดตาม เหมือนชอบดูโทรทัศน์ ละครเวที ยินดีที่จะเสียเงิน 
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2) โลกปัจจุบันเป็นโลกของการเสี่ยงโชค การเสี่ยงโชคเข้ามา
อยู่ในชีวิตเราตลอดเวลา ไม่เฉพาะสังคมไทยที่ติดการเสี่ยงโชค ทุกวันนี้โลก
ทั้งโลกต่างอยู่กับการเสี่ยงโชค ไม่ว่าจะเป็น หวย บ่อน ล้วนส่งเสริมให้
คนเสี่ยงโชค แม้แต่ SMS ก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากพอสมควร 
3) วั ฒ นธรรมการชมกี ฬ า ถื อ เป็ น การพั ก ผ่ อ นอย่ า งหนึ่ ง
เหมื อ นการชมรายการโทรทั ศ น์ ต่ า งๆ เป็ น กิ จ กรรมที่ ท ำแล้ ว มี ค วามสุ ข
ตื่นเต้นเร้าใจ เป็น ‘พื้นที่’ ของมนุษย์ที่ชอบความสนุกสนาน 
4) อิทธิพลของกีฬาฟุตบอลในโลกยุคปัจจุบัน โดยตั้งแต่
หลังปี 2500 เป็นต้นมา กีฬาฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม
สูงสุดในสังคมไทย
5) ความเจริญของอุตสาหกรรม/ธุรกิจการกีฬา จะเห็นได้จาก
การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในอดีต อย่างฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (Premier
League) 17 ของประเทศอังกฤษ ปีๆ หนึ่งจะมีการถ่ายทอดสดมายังเมือง
ไทยเพียงคู่เดียวคือ นัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพ (FA Cup) 18 จนกระทั่งปี
ค.ศ. 1944 มีการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นั่นเป็น
ครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทุกคู่กลับมาที่ประเทศไทย
หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด้ เ กิ ด สถานี โ ทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มชื่ อ บริ ษั ท อิ น เตอร์

17

พรีเมียร์ลีก (Premier League) เป็นระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดของ
ประเทศอังกฤษ (http://th.wikipedia.org)
18 เอฟเอคัพ (FA Cup) เป็นฟุตบอลถ้วยที่ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออก หรือที่เรียกว่า
น็อกเอาต์ จัดการแข่งขันและตั้งชื่อตามสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (Football Association FA) เอฟเอคัพเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (http://th.wikipedia.org)
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เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IBC) ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอล
พรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษเข้ามาถ่ายทอดสดที่ประเทศไทย 2-3 คู่ต่อ
สัปดาห์ แบ่งเป็น วันเสาร์ 1 คู่ และวันอาทิตย์ 1-2 คู่ หรือบางทีก็ย้ายไป
เป็นวันจันทร์ แล้วแต่บางสัปดาห์ ที่เรียกว่า Monday Night ต่อมาก็มี
บริษัท ยูทีวี เคเบิ้ล เน็ตเวิร์ก จำกัด (มหาชน) (UTV) เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทดัง
กล่าวจะถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลของประเทศสเปนกับเยอรมนีเข้ามาที่
ประเทศไทย สัปดาห์ละ 1-2 คู่เหมือนกัน จนกระทั่งในที่สุดทั้งสองบริษัท
ได้รวมกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (UBC) หรือในชื่อใหม่คือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด
(มหาชน) (True Vision) ปัจจุบันนี้การถ่ายทอดสด ถ้านับเฉพาะ
ฟุตบอลของประเทศอังกฤษก็เรียกได้ว่า ทุกคู่ สัปดาห์หนึ่ง 10 คู่ และ
ถ่ายทุกลีก (League - การแข่งขันกีฬาเพื่อชิงถ้วยในกลุ่มเดียวกัน) การ
กระจายความสนใจจึงยิ่งมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการซื้อสำหรับ
คนที่สนใจและยิ่งทำให้การพนันฟุตบอลขยายตัว
ในอดีต การเล่นพนันฟุตบอล ต้องใช้คำว่า เล่นง่าย สะดวก
ไม่ต้องพะวงเรื่องตำรวจ และไม่เสียเวลา 
เล่นง่าย คือ ใครๆ ก็เล่นได้ ฟุตบอลชนะ 1-0 หรือ 2-1 กติกาง่าย
สะดวก ไม่ต้องพะวงเรื่องตำรวจ เพราะไม่ต้องไปนั่งอยู่ในบ่อน
อาจจะเดินหรือโทรไปแทง เพียงแป๊บเดียวก็เดินออกมาได้
ไม่เสียเวลา คือ รู้ผลภายใน 90 นาทีว่า ได้หรือเสีย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้คนส่วนหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอล แต่
ปัจจุบันยิ่งหนักกว่าเดิมคือ เล่นทุกลีก เล่นทุกวัน ง่ายแค่มือคลิก 
เล่ น ทุ ก ลี ก คื อ คนไม่ ไ ด้ จ ำกั ด วงว่ า เล่ น เฉพาะฟุ ต บอลของ
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมนี แต่เล่นกระจายไปหมด รวมทั้ง
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ฟุ ต บอลของประเทศสเปน โปรตุ เ กส รั ส เซี ย หรื อ เวี ย ดนาม เพราะมี
เทคโนโลยีในการรายงานผลที่สะดวก ทั้งทางเว็บไซต์และการถ่ายทอดสด
กลับมายังเมืองไทย
เล่นทุกวัน คือ ไม่ได้เล่นเฉพาะบอลคู่ที่ดังๆ อีกต่อไปแล้ว ซึ่ง
ตลอดระยะเวลา 365 วัน ก็จะเตะฟุตบอลกันทุกวัน เพียงแต่ว่าเป็นฟุตบอล
ประเภทใดเท่านั้นเอง
และ ง่ายแค่มือคลิก คือ เล่นผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์แบบ
ออนไลน์ได้ ทำให้เหมือนการเล่นพนันฟุตบอลกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน
ประกอบกับช่องโหว่ทางด้านกฎหมาย ในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไม่ครอบคลุมการ
พนันฟุตบอล จึงทำให้เว็บไซต์เหล่านี้ยิ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ตัวตนของคนที่ติดการพนันฟุตบอล มีอยู่ 5 กลุ่มที่สำคัญคือ 
1) กลุ่มคนที่ครอบครัวไม่มีเวลาเอาใจใส่ เด็กและเยาวชนที่
เล่นอินเทอร์เน็ต คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า ส่วนหนึ่งกำลังเล่นการพนัน
ออนไลน์
2) กลุ่มคนที่เคยเห็นพ่อแม่เล่นการพนัน กลุ่มนี้ถือเป็นปัจจัย
เสี่ยงทางสังคมที่จะนำให้เข้าไปสู่การติดการพนันได้ 
3) กลุ่ ม คนที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณที่ แ วดล้ อ มไปด้ ว ยบ่ อ นการ
พนันในชุมชน เป็นปัจจัยหนุนทางสังคมที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้าไปเล่น
การพนันฟุตบอล
4) กลุ่มคนที่ชื่นชอบการชมฟุตบอลและเตะฟุตบอล คนกลุ่ม
นี้ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดี เพื่อนไม่ดี หรือรุ่นพี่ไม่ดี ชักนำไปเล่นพนันฟุตบอล
หรือถ้าบ่อนขยับเข้าไปใกล้โรงเรียนมากขึ้น ก็จะติดการพนันได้โดยง่าย
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5) กลุ่ ม คนที่ พ่ า ยแพ้ ต่ อ การชี้ น ำของสื่ อ สารมวลชนบาง
ประเภท เพราะสื่อบางประเภทลงอัตราต่อรอง ชี้ชวนให้คนเล่นการพนัน
เรียกว่า คนกลุ่มนี้เป็นเหยื่อของสื่อมวลชน และสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ติด
การพนันฟุตบอล
แล้วคนเหล่านี้เลิกเล่นการพนันฟุตบอลได้อย่างไร จากบทเรียน
ของผู้ ห ลงผิ ด เราสามารถแบ่ ง เส้ น ทางการลด-ละ-เลิ ก การพนั น
ฟุตบอลออกเป็น 5 กลุ่มคือ
1) การสำนึกถึงบทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุมากแล้ว แต่ก็ต้องบาดเจ็บสาหัสมาพอสมควร จึงรู้
ว่าครอบครัวกำลังแตกแยก จะต้องกลับไปดูแล 
2) การสำนึกถึงปัญหาทางการเงิน จะพบว่า ท้ายที่สุดแล้ว
การเล่นการพนันไม่ได้ทำให้ได้กำไร มีแต่ขาดทุนไปเรื่อยๆ ต้องขายบ้าน
ขายรถ ทำให้ครอบครัวเกิดความเสียหาย คนกลุ่มนี้ ไม่ใช่แค่เล่น 1-2
สัปดาห์ แต่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มรู้สึกบาดเจ็บและ
ต้องการถอนตัวออกมา 
3) ความช่วยเหลือจากเพื่อนและคนรอบข้าง ได้เจอสังคมที่ดี
แม้จะเคยเล่นการพนันมาก่อน แต่เพื่อนก็ชักชวนให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
จนเลิกได้สำเร็จ เพราะคนเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียวได้ ไม่
จำเป็นต้องเล่นการพนัน 
4) การตระหนักจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ถือเป็นบทบาทสำคัญ
ในฐานะของนักวิชาการและสื่อสารมวลชน มีงานของรองศาสตราจารย์
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) เคยระบุ
ถึงผลการศึกษาชิ้นหนึ่งว่า ถ้าสมมติ เราเล่นบอล 10 คู่ หากจะได้กำไร
จากเจ้ามือได้ ต้องชนะ 7 คูข่ นึ้ ไป ถ้าชนะแค่ 6 คูย่ งั แค่เสมอตัว แต่ถา้ ชนะ
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5 คู่ เรียกว่า แพ้ เพราะมีค่าต๋งหรือค่าน้ำที่เจ้ามือหักออกไปด้วย ฉะนั้น
โอกาสที่จะได้จากการพนันนั้นยากมาก เราควรจะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้
สังคมได้รับรู้ หรือแม้แต่การเสนอภาพของคนที่เคยติดการพนันฟุตบอล
และสุดท้าย ถูกทวงหนี้ ฆ่าตายทั้งครอบครัว เผาบ้าน ยึดรถ เป็นเรื่องจริง
ที่เกิดขึ้น ควรมีการนำเสนอออกไปเพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก 
5) การพั ฒ นาของสโมสรฟุ ต บอลไทย ถื อ เป็ น กระแสใหม่
ปัจจุบัน สโมสรฟุตบอลไทยกำลังบูม (Boom) และมีกลุ่มแฟนคลับ (Fan
Club) รวมตั ว และคอยชั ก จู ง กั น ในการทำกิ จ กรรมดี ๆ รวมทั้ ง วาง
กฎระเบียบไม่ให้กลุ่มของตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน 

การจัดองค์ความรู้เพื่อเข้าใจปัญหาการพนัน

ภาครัฐ

วิชาการ/องค์กรวิชาชีพ

ภาคเอกชน/ประชาสังคม

เครือข่ายภาคประชาชน
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แนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ภาครัฐ ภาควิชาการ/
องค์กรวิชาชีพ และภาคเอกชน/ประชาสังคม จะต้องรวมตัวกันเป็นเครือ
ข่ายภาคประชาชนในการจัดการองค์ความรู้เพื่อเข้าใจปัญหาการพนันก่อน
ในระยะเริ่มต้น แสดงดังแผนภูมิด้านข้าง หลังจากนั้นจึงค่อยขับเคลื่อน
ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 9 ข้อ ดังนี้
1) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หรือ ไอซีที
ในระยะเร่งด่วน ต้องจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและชี้เบาะแสการ
กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลบนเว็บไซต์ เพราะถึง
แม้กระทรวงไอซีทีจะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่ก็ไม่ครอบคลุมการกระทำผิด ตั้งแต่การชี้ชวน
ส่งเสริม ให้เกิดการเล่นการพนันออนไลน์ ดังนั้นทางกระทรวงต้องทำหน้าที่
ช่วยชี้เบาะแส ขณะเดียวกันต้องประสานงานกับสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพราะทุกวันนี้การพนันออนไลน์จะมี
การแจ้งบัญชีธนาคาร ถึงจะบอกว่าเป็นบัญชีแฝง แต่ ปปง. มีอำนาจทาง
กฎหมายที่จะเข้าไปควบคุมบัญชีเหล่านั้น หรือตรวจดูเส้นทางการเงิน
ว่า สุดท้ายเงินถูกโอนไปที่ไหน หรือแหล่งใหญ่อยู่ที่ใคร 
2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) จะ
ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันกับ
โลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
3) การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ควรผลั ก ดั น ให้ ก ำหนดบทลงโทษแก่ นั ก กี ฬ าและบุ ค ลากรใน
วงการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอน เจ้าของสโมสร ผู้บริหารสโมสร ที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล เพื่อไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปยุ่งเกี่ยว
หรือส่งเสริมเรื่องการพนัน โดยปัจจุบัน มีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา
อาชีพ พ.ศ. ... อยู่ในวาระการพิจารณาวาระหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร
อาจจะเพิ่มเติมเรื่องนี้ลงไปได้
4) สำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรจัดตั้งคณะ
ทำงานเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และ
สถานี โ ทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม ที่ น ำเสนอรายการล่ อ แหลมต่ อ การ
ส่ ง เสริ ม และชี้ ช วนให้ เ กิ ด การเล่ น การพนั น ฟุ ต บอล ในฐานะที่
กสทช.เป็นผูใ้ ห้ใบอนุญาตและควบคุมสือ่ โดยเฉพาะสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม หรือ จานดำ ซึ่งไม่รู้ถูกกฎหมายหรือเปล่า ดร.สมเกียรติ
อ่อนวิมล (นักวิชาการสื่อสารมวลชน) เพิ่งตั้งข้อสังเกตว่า จานดำเหล่านี้
เป็นของเถื่อนด้วยซ้ำ เพราะมีแม่ข่ายอยู่ในต่างประเทศ กสทช.จะต้อง
เข้าไปควบคุม ไม่ให้นำเสนอรายการวิเคราะห์ผลฟุตบอลในลักษณะของ
การนำเสนออัตราต่อรอง ซึ่งทุกวันนี้ทำกันโจ่งแจ้ง จึงต้องเฝ้าระวัง และ
ทำงานกันอย่างเป็นระบบ
5) กระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุหัวข้อ ผลกระทบ และ
บทเรี ย นจากปั ญ หาการพนั น เข้ า ไปในหลั ก สู ต รตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น เพราะปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ อี ก ต่ อ ไปว่ า ปั ญ หาการพนั น
ฟุตบอลนั้นลุกลามไปอย่างกว้างขวาง การบรรจุเนื้อหาในเรื่องนี้คิดว่าไม่น่า
จะเป็นเรื่องอันตรายแต่ประการใด หากเราสอนให้นักเรียนได้เข้าใจถึง
ผลกระทบและบทเรียนจากปัญหาการพนันบอลว่า ถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะเป็น
อย่างไร เหมือนกับปัญหายาเสพติด ซึ่งความรุนแรงของปัญหาการพนัน
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ถ้านับเป็นจำนวนเม็ดเงิน อ้างอิงจากรายงานการวิจัยผลฟุตบอลโลก
ปี 2553 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ พบว่ า มี ค นเล่ น พนั น ฟุ ต บอลต่ อ นั ด
จำนวน 700 กว่าล้านบาท และตลอดทัง้ ฤดูกาล (Tournament) มีคนเล่น
การพนัน จำนวน 46,000 ล้านบาทเป็นอย่างต่ำ นี่ถือเป็นปัญหาใหญ่มาก
6) สำนั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ควรจะเปิดโครงการเพื่อ
สนับสนุนให้นักวิชาการศึกษาวิจัยด้านนโยบายการจัดการปัญหาการ
พนันฟุตบอลในต่างประเทศ รวมทั้งรูปแบบและโครงสร้างปัญหาการ
พนันฟุตบอลในสังคมไทย ทั้งมิติทางเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และ
อาชญวิทยา ข้อเสนอนี้มาจากบทเรียนในการผลักดันนโยบายสาธารณะที่
ผ่านมา เช่น หวยบนดิน ไม่มีการวิจัยว่า ถ้าจะจัดการปัญหา ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ถ้าเอาหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน คนจะเล่นน้อยลง
หรือเพิม่ มากขึน้ ถ้าคนเล่นมากขึน้ จะมีปญ
ั หาอย่างไร หรือถ้าคนเล่นน้อยลง
เงินเหล่านัน้ ซึง่ จะนำมาทำโต๊ะบอลถูกกฎหมาย จะเอาไปใช้ทำอะไร เหล่านี้
เป็นต้น จะได้ไม่เกิดเป็นบทเรียนซ้ำซาก หรือไม่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ชี้ว่า นักการเมืองดำเนินนโยบายผิด
ฉะนั้นจะต้องมีการวิจัยอย่างเป็นระบบและบูรณาการ
7) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันฟุตบอล
อาชีพของประเทศไทย ต้องกำหนดว่า การแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่จัด
โดยสมาคม เช่น ฟุตบอลไทยลีก, ฟุตบอลมูลนิธไิ ทยคม เอฟเอ คัพ, โตโยต้า
ลี ก คั พ จะต้ อ งไม่ มี ก ารนำเสนอหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ ออนไลน์ ที่
ส่ ง เสริ ม การเล่ น การพนั น ในระยะกี่ เ มตร รวมทั้ ง ต้ อ งไม่ มี ก าร
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ประกาศเว็บไซต์ที่ชี้ชวนให้คนเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนัน เพราะใน
ฐานะผู้จัดย่อมมีอำนาจเต็มที่ 
บทเรียนข้อนี้ได้มาจากการแข่งขันฟุตบอลของประเทศเวียดนาม
และเกาหลีใต้ ซึ่งมีการล้มบอลเพราะคนเล่นการพนันไปจ้างให้ล้มบอล
ปัจจุบัน ประเทศเกาหลีใต้กำลังพิจารณาว่าจะปิดลีกของตัวเองลงดีหรือไม่
หรือแม้แต่ฟุตบอลลีกในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเคยดึงนักฟุตบอลอังกฤษดังๆ
มาร่วมทีมได้ สุดท้ายเมื่อมีการล้มบอลเกิดขึ้น ก็ต้องพ่ายแพ้กระแสและ
แทบไม่มีคนดู ไม่อยากให้ฟุตบอลไทยที่กำลังจะพัฒนาไปได้ดีต้องเจอกับ
ปัญหานั้น
8) สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน
ต้ อ งกำหนดจริ ย ธรรมของการรายงานข่ า วกี ฬ าไม่ ใ ห้ มี เ นื้ อ หาที่ เ ป็ น การ
ส่งเสริมการเล่นการพนันฟุตบอล เช่น การบอกอัตราต่อรอง วิเคราะห์
ผลการแข่งขันในทำนองว่า ขายบ้านขายรถได้ หรือวันพรุ่งนี้ไม่ต้องกิน
มาม่า ควรจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างจริงจัง
9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในฐานะหน่วยงานหลักและภาคีเครือข่ายต่อต้านการพนัน ควรส่ง
เสริมให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคม เกาะติดปัญหาการพนัน
ฟุตบอล เพราะถ้าต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างเดิน จะทำให้การทำงาน
ซับซ้อน ไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด ควรจะต้องบูรณาการปัญหาและ
ร่วมกันเฝ้าระวัง เครือข่ายภาคประชาสังคมจะได้มีบทบาทสำคัญในการ
สนับสนุนข้อมูลให้แก่ภาครัฐ ขณะเดียวกันก็คอยส่งเสริมให้สังคมเข้าใจ
ว่า การพนันฟุตบอลนั้นถือเป็นปัญหา แต่ไม่ใช่คนที่ดูบอลทุกคนที่
จะติดการพนันฟุตบอล
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อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์

หัวหน้าสาขาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายข้อที่ 8 ของ อาจารย์สายชล (ปัญญชิต)
ที่เสนอต่อสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน สอดคล้องกับ
โครงการวิจัยย่อยที่ตนเองจะนำเสนอ ในเรื่องที่สื่อมวลชนกีฬาจะต้องมี
จริยธรรม 
ขอพูดสั้นๆ ถึงโครงการนี้ กระบวนการนั้นเริ่มต้นจากงานวิชาการ
ด้วยการทำวิจัยก่อนถึงข้อสงสัยที่ว่า สื่อมีผลต่อการตัดสินใจเล่นพนัน
ของเยาวชนหรือไม่ ถ้ามี จะมีกลไกอย่างไรที่จะทำให้สื่อทำงานโดยไม่
ส่งเสริมเรื่องการพนัน 
เราจึงทำงานวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เรื่องคือ นักพากย์
กับคอลัมนิสต์ (Columnist) ฟุตบอลผลการวิจัยก็ชี้ชัดออกมาว่า สื่อมี
อิทธิพล 
ในส่วนของนักพากย์ฟุตบอลขณะที่บรรยายเกมกีฬานั้นไม่มีผล
แต่ ถ้ า เข้ า ไปทำบทบาทอื่ น เช่ น เป็ น ผู้ จั ด รายการ หรื อ พิ ธี ก รรายการ
ฟุตบอล อาจจะมีการใส่สีตีไข่ หรือโน้มเอียง ซึ่งถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ส่วนคอลัมนิสต์ฟุตบอล มีอิทธิพลอย่างชัดเจน นักพนันที่เราไป
เก็ บ ข้ อ มู ล มาทั้ ง หมดต่ า งยอมรั บ ว่ า มี คอลัมนิสต์กีฬาเป็นคู่มือหรือ
คัมภีร์ในการเล่นพนันฟุตบอล
เมื่อมีงานวิชาการเป็นตัวตั้ง ก็เข้าสู่โครงการระยะที่ 2 (Phase 2)
เพื่อตอบข้อสงสัยว่า คนที่เสพสื่อจะช่วยกันผลักดันให้สื่อมวลชนกีฬา โดย
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เฉพาะนักพากย์และคอลัมนิสต์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ มีการปรับปรุงตัวเองได้
อย่างไร 
เราพบว่ า หลายประเด็ น เป็ น เรื่ อ งของกฎหมายและจริ ย ธรรม
ซึ่งในที่นี้คงไม่นำเสนอทุกข้อ แต่จะเล่าให้เห็นภาพเพียงคร่าวๆ 
ในส่ ว นของที่ ม า กติ ก าวิ ช าชี พ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข อง
นักพากย์ฟุตบอลและคอลัมนิสต์ฟุตบอล ปี พ.ศ. 2555 เป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายที่นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนบางส่วน ได้ร่วมกัน
เขียนขึ้นมา หลังจากมีเสียงสะท้อนเกิดขึ้นในสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะ
นักวิชาการและเครือข่ายครอบครัวทีเ่ ล็งเห็นว่า การทำหน้าทีข่ องนักพากย์
ฟุตบอลและคอลัมนิสต์ฟุตบอลมีผลต่อการตัดสินใจเล่นพนันของ
เยาวชน ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อจัดทำกติกาวิชาชีพฯ นี้ มีผลการทำ
วิจัยเชิงวิชาการ ตลอดจนมีผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
หลายครั้ง เป็นเครื่องมือสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว
กติกาวิชาชีพฯ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวด 1 หมวดทั่วไป
หมวด 2 จริยธรรมของนักพากย์ฟุตบอลและคอลัมนิสต์ฟุตบอล และหมวด
3 แนวปฏิบัติของนักพากย์ฟุตบอลและคอลัมนิสต์ฟุตบอล
ขอเจาะรายละเอียดเพียงบางข้อ ยกตัวอย่างเช่น ข้อ 11 นัก
พากย์ฟุตบอลและคอลัมนิสต์ฟุตบอลต้องละเว้นในการกล่าวถึงหรือการ
เขียนถึงอัตราต่อรองและการระบุแต้มต่อในการเล่นพนันฟุตบอล หรือต้องมี
จริยธรรมในการทำงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะมีอาจารย์
นิเทศศาสตร์หลายท่านเข้ามาร่วมอยู่ในเรื่องนี้ด้วย ดังปรากฏในข้อ 12 เมื่อ

124 | เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน

aw_edit.indd 124-125

คัดลอกหรืออ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดๆ ก็ตาม นักพากย์ฟุตบอลและ
คอลัมนิสต์ฟตุ บอลจะต้องอ้างอิงบอกทีม่ าของข้อมูลนัน้ เป็นต้น
กติกาวิชาชีพฯ เหล่านี้ เกินกว่าครึ่งเป็นมาตรฐานของสื่อมวลชน
โดยปกติอยู่แล้ว มีบางส่วนเท่านั้นที่เป็นเชิงคุณภาพ ซึ่งอยากให้ทั้ง 2
วิชาชีพนี้ได้มีความระมัดระวังในเรื่องผลกระทบด้านการพนันและอบายมุข
อยากแลกเปลี่ยนเรื่องกระบวนการทำงานเพิ่มเติมว่า เราไม่ได้
ทำงานอยู่กับนักวิชาการแค่ 2-3 คน หรือเพียงแค่ทำวิจัยเสร็จแล้วก็เขียน
ออกมาเท่านั้น แต่เราสร้างการส่วนร่วมกับหลายภาคส่วน โดยที่ผ่านมา ได้
จัดเวทีทั้งหมด 8 ครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูล คล้ายกับการเอาของไปขาย
เช่นเดียวกับเวทีวันนี้ก็เป็นความพยายามครั้งสุดท้าย เพราะทำงานนี้มาเป็น
ระยะเวลาครึ่งปีกว่า น่าจะได้เวลาสรุปผลแล้ว 
อย่างไรก็ตาม สิง่ สำคัญคือ องค์กรสือ่ เพราะเราทำได้แค่เสนอ
ถ้าเขาไม่ทำ ก็ไม่มีทางสำเร็จ ตอนนี้เราได้ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ รวมทั้งพยายามจับมือกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยขั้นตอนการแถลงข่าวก็จะไป
แถลงที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เด็ก
และเยาวชนของเราจะได้ปลอดภัยจากการพนัน
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ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มีงานวิจัยมานำเสนอคร่าวๆ โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษา
ที่เล่นการพนันฟุตบอลซึ่งตนเองสอนอยู่ และการพนันได้ส่งผลกระทบกับ
ชีวิตเขามากพอสมควร
ประการแรก คนที่ติดการพนัน ผลการเรียนตกต่ำ ขาด-ลามาสาย เยอะมาก เมื่อเงินที่เก็บมาจากการพนันไม่พอใช้ ก็จะหยิบยืมเพื่อน
หลังจากนั้นสังคมก็จะเสีย เพื่อนไม่อยากคบ จึงต้องใช้วิธีการโกหกพ่อแม่
ปัญหาจึงขยายวงไปเรื่อยๆ และนำไปสู่การเกิดปัญหาอาชญากรรม
เงินที่นักศึกษาเคยได้จากการพนันฟุตบอลสูงสุดคือ 500,000 บาท
แต่ที่ต้องเสียไปนั้นมากกว่า 500,000 บาท บางคนต้องกู้หนี้นอกระบบ เคย
ถูกขู่ฆ่า และขู่จะยิงทิ้ง
เมื่อถามว่า มีอะไรอยากจะบอกกับสังคมบ้าง เขาบอกว่า ใครที่
อยากจะเล่น คิดให้ดี การพนันเป็นของไม่แน่นอน ได้มาก็ต้องเสียไป ทางที่
ดีอย่ามาเล่น เพราะเล่นครั้งแรก ก็ต้องมีครั้งที่สอง นี่คือ โรคติดการพนัน
คนที่ให้สัมภาษณ์ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ แต่เขาอยากจะเตือนคนอื่น ขณะที่
บางคนบอกว่า อย่าคิดว่าจะได้ มันจะเสียระยะยาว คนที่เล่นการพนันจะมี
ความฮึกเหิมในช่วงแรกๆ เท่านั้น บางคนก็บอกว่า เปลี่ยนจากแทงพนันที่
โต๊ะบอลมาเลี้ยงข้าวเพื่อนดีกว่า หมายความว่า เปลี่ยนจากการพนันที่เป็น
เรื่องของเงิน มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนจะดีกว่า
สุดท้าย หนทางในการแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอล ในมุมมอง
ของนักศึกษาในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อ เขาบอกว่า 1) อยากให้สังคมรณรงค์
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ให้รู้ถึงผลเสียจากการเล่นพนันบอลอย่างกว้างขวาง เอาคนที่เสียหายหรือ
เป็นเหยื่อ มาเปิดโปง ในลักษณะของการเชือดไก่ให้ลิงดู ว่าต้องพบกับ
ความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันให้กับคนที่ยังไม่ได้ก้าวเข้ามาได้เห็น
ก่อน เพราะถ้าเข้ามาแล้ว ติดแน่นอน 
2) นอกจากการห้ามปรามซึ่งเป็นเชิงตั้งรับ ควรจะทำงานเชิงรุก
คือ การส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ดนตรี เพื่อสร้าง ‘พื้นที่เชิงบวก’
ให้มากขึ้น เพราะชีวิตคนพวกนี้เขาไม่เคยมีพื้นที่เหล่านี้เลย 
และ 3) การแก้ไขปัญหาการพนัน ที่นักศึกษาเสนอคือ เปิดโต๊ะ
พนันบอลให้ถกู กฎหมาย เพราะเขากลัวเรือ่ งชีวติ และทรัพย์สนิ จะไม่ปลอดภัย
อยากจะเล่นอย่างสบายใจ แต่ก็มีบางราย เสนอไปอีกทางหนึ่งคือ ให้
กวาดล้างโต๊ะพนันบอลไปให้หมด แต่ดูท่าทางแล้ว การกวาดล้างน่าจะ
ทำได้ยาก เพราะเราไม่สามารถต้านกระแสโลกาภิวัตน์ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น
จึงต้องทำให้สังคมเข้มแข็ง ให้เด็กและเยาวชน เบี่ยงเบนความสนใจมาใช้
พื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น

นายไพศาล ภิโลคำ

ศูนย์ประสานงานสือ่ เพือ่ เด็กและเยาวชนภาคเหนือ (ศสน.) จังหวัดเชียงใหม่
มี 2-3 เรื่องที่อยากจะนำเสนอ เรื่องที่ 1 มองเห็นว่า สื่อที่มีอยู่
ในประเทศไทย ยังขาดสื่อที่สร้างสรรค์เพียงพอสำหรับเด็ก เมื่อคืนนี้
มีโอกาสนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ทำให้ได้ดูรายการของต่างประเทศที่พูดถึง
เรื่องเพศศึกษา ซึ่งดีมาก แต่รายการลักษณะนี้ในประเทศไทยไม่ค่อยเห็น
เหตุที่นึกถึง เพราะตนเองก็ทำเรื่องสื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว เราต้อง
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ผลิตสื่อดีๆ พวกนี้ออกมาสู่สังคม และความจริง พวกเราในเครือข่ายก็มีสื่อ
ดีๆ ที่จะสร้างคนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น
เรื่องที่ 2 เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า
ตอนนี้ส่วนใหญ่เยาวชนจะรวมตัวกันอยู่ในร้านนม หรือร้านเครื่องดื่ม
ซึ่งมักจะเปิดแต่รายการเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอล การพนัน โฆษณา
ชวนเชื่อ ซึ่งปลุกเร้าอารมณ์คน และสร้างค่านิยมว่า ถ้าไม่รู้เรื่องบอล จะ
ทำให้รู้สึกตกกระแส เราน่าจะส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์เข้าไปถึง
คนเหล่านั้นด้วย
และเรื่องที่ 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากจะ
ส่งเสริมให้คนเล่นกีฬา ซึ่งถือเป็นเรื่องของการป้องกันแล้ว น่าจะต้องมี
บทบาทในการให้คุณให้โทษด้วย เพราะผู้ประกอบอาชีพทางด้านการ
กีฬาบางคนไปส่งเสริมให้เด็กเล่นการพนันบอล ด้วยหลงติดกับวาทกรรมทีว่ า่
เล่นพนันบอลแล้วจะมีเงินมีทอง ซื้อรถ ซึ่งเป็นค่านิยมผิดๆ ที่ต้องเปลี่ยน

นายวสันต์ จันทร์ประนต

แกนนำกองเชียร์ฟุตบอลไทย
สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด
(SCG Muangthong United)
ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ขออนุญาตนำประสบการณ์เกี่ยวกับฟุตบอลไทยมาแลกเปลี่ยน
เพราะปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เข้า
มาสนใจกีฬาฟุตบอล จากสมัยก่อนที่นักเตะ 2 ทีมมีจำนวนมากกว่าคนดู
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แต่เดี๋ยวนี้คนดูเต็มสนาม เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์นำเสนอเรื่องการสร้าง
พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ เราจึงควรเปลีย่ นตรงจุดนีใ้ ห้เป็น ‘โอกาส’ มากกว่า ‘วิกฤติ’
เราคงไปบอกเด็กไม่ได้ว่า ห้ามเล่นการพนัน แต่สามารถชี้
ข้อดีให้เขาเห็น ให้เขาเลือกเสพสิ่งดีๆ ได้ เพราะกีฬาฟุตบอลใน
ปัจจุบันทำรายได้มหาศาล นำเงินมาจ้างแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) เจ้าหน้าที่สนาม ทำให้เกิดงาน เกิดรายได้ แต่ละทีมมี
รายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาท สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่ต้องแบมือขอเงิน
จากรัฐบาลอีกต่อไป
นักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จแต่ละคน ยกตัวอย่าง ธีรศิลป์
แดงดา (นักฟุตบอลทีมชาติไทย สังกัดสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทองฯ
ยูไนเต็ด) ปัจจุบันมีรายได้เดือนละเป็นแสนๆ บาท มีรถยนต์ขับ เป็น
นายแบบโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งที่อายุแค่ 20 กว่าปี เราควร
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นว่า กีฬาฟุตบอลทำให้เกิดข้อดีอะไรบ้าง
เพือ่ จะได้พฒ
ั นาการเล่น อยากจะเป็นอย่าง ลีซอ-ธีรเทพ วิโนทัย (นักฟุตบอล
ชาวไทย ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส ใน ไทยพรีเมียร์
ลีก และได้รับเลือกเป็นผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมชาติไทย) ดัสกร ทองเหลา
(นักฟุตบอลทีมชาติไทย สังกัดสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด)
หรือ รอเบอร์ท เบอร์นาร์ด ‘ร็อบบี’ ฟาวเลอร์ (Robert Bernard ‘Robbie’
Fowler) (อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูล) ซึ่งมาร่วมเล่นกับทีม
เมืองทองฯ ยูไนเต็ด เป็นเวลา 1 ปี เขามีบ้าน มีรถขับ ตั้งแต่ยังวัยรุ่น
ตัวอย่างเหล่านี้น่าจะสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้เด็กคนหนึ่ง
สามารถแปรเปลี่ยนตนเองได้
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ข้อเสนอเชิงนโยบายก็คือ ควรจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่ น สสส. ทำการประชาสั ม พั น ธ์ นั ก ฟุ ต บอลที ม ดั ง ๆ อย่ า ง
สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี (Chonburi F.C.) สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ พีอีเอ
(Buriram PEA) ซึ่งเป็นทีมท้องถิ่น ให้เกิดเป็นกระแสขึ้นมา
ยกตัวอย่าง บอล-ภราดร ศรีชาพันธุ์ เป็นนักเทนนิสที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก ทำให้สมัยนั้นมีการตีเทนนิสกันทั่วบ้านทั่วเมือง ลูกตาสีตาสาก็
อยากมีไม้เทนนิสตีได้อย่างพี่บอล หรือ วิว-เยาวภา เพิ่มทวี (บุรพลชัย) ได้
เหรียญทองเทควันโดหญิง จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ก็มีคนอยากไป
เรียนเทควันโดกัน เพราะเกิดการสร้างฮีโร่ (Hero) ขึ้นมา เด็กต้องการฮีโร่
อย่างตนเองก็มีฮีโร่เหมือนกันคือ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ซึ่งทำให้ชอบฟุตบอล
ไทย ถ้าเด็กเดินตามฮีโร่ได้ ทุกอย่างก็จะดีหมด 
สือ่ ในบ้านเราให้ความสำคัญกับกีฬาค่อนข้างน้อย ยกตัวอย่าง
รางวัลลูกกตัญญู มีดาราตั้งมากมายที่ได้รับรางวัล ได้กันทุกปี แต่มีนักกีฬา
กี่ ค นที่ ไ ด้ ไม่ ค่ อ ยมี คนไม่ ค่ อ ยรู้ จั ก และให้ ค วามสำคั ญ กั บ นั ก กี ฬ า ถ้ า
ผลักดันเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี
สุดท้าย เรื่องของนักพากย์และคอลัมนิสต์กีฬา เมื่อสักครู่ที่นำ
เสนอเป็นเรื่องที่ดีและเห็นด้วย แต่การห้ามโดยออกมาเป็นกติกาวิชาชีพฯ
นั้น กลัวว่าต่อไปจะมีการเลี่ยงบาลี เช่น ผลแพ้-ชนะ อาจจะใช้คำที่สื่อให้
คนอ่านไปตีความเอาเองว่า จะต้องแทงพนันฝั่งไหน อยากจะฝากประเด็นนี้
ไว้ให้พิจารณาด้วย และยังคงยืนยันหนักแน่นในเรื่องการสร้างฮีโร่ และสร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็ก
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อาจารย์สายชล ปัญญชิต

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เห็นด้วยกับคุณไพศาล (ภิโลคำ) เรื่องการสร้างค่านิยม แต่เรื่อง
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่ไปเขียนไว้ใน
ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะกลัวอีกต่อ
ไป แต่ควรจะต้องปลูกฝัง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับโรงเรียน สถาบันการศึกษา
ครอบครัว ได้ตระหนัก เพื่อให้เฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
ส่วนของคุณวสันต์ (จันทร์ประนต) เห็นด้วยในเรื่องที่กลัวว่า สื่อ
จะเลี่ยงบาลี ดังเช่น สมัยก่อน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด
ว่า ไม่ให้เปิดเผยเอ็กซิทโพล (Exit Poll) ต่อมา เขาก็ยังเปิดเผยเหมือนเดิม
เพียงแต่ใช้คำว่า การหยั่งเสียง แทน สื่อในประเทศเราหรืออันที่จริงก็คือ
สื่อทุกประเทศ จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน จึงต้องระวัง และท้ายที่สุด ต้องกลับไป
เรื่ อ งพื้ น ฐานคื อ จริ ย ธรรม ศี ล ธรรมส่ ว นบุ ค คลว่ า คุ ณ พร้ อ มจะ
ขับเคลื่อนสังคมไปแค่ไหน
เหตุผลที่เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นแพ็คเกจ (Package)
เพราะไม่คิดว่า เล่นกับสื่ออย่างเดียวแล้วจะเป็นผล ยกตัวอย่าง ถ้า
สมมติว่า เรายอมรับให้มีบ่อนการพนันถูกกฎหมาย บทลงโทษต่อคนเล่น
การพนันใต้ดินก็ต้องรุนแรงมาก ถึงขนาดยึดทรัพย์ เพราะกฎหมายอนุญาต
ให้ขึ้นมาทำผิดข้างบนแล้ว กระนั้น ก็คงไม่สามารถเสนอออกมาอย่างนั้นได้
เพราะยังไม่มผี ลการศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ หากวันหนึง่
ข้างหน้า มีบ่อนถูกกฎหมาย แล้วเด็กไทยเรียนจบมาไม่ทำอะไร อยากจะ
เป็นนักพนันบอลอย่างเดียว ก็คงอันตรายมาก
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นายวิทยา บุญฉวี

นายกัณฑ์อเนก ศรมาลา

ตอนนี้ประเทศไทยได้ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลเป็นล่ำเป็นสัน หากจะมี
ข้อเสนอก็คือ ไม่ควรจะไปกระจุกอยู่เฉพาะในเมืองหรือจังหวัดใหญ่ๆ
อย่าง ดาราเอวี (AV: Adult Video) ก็ให้เอาไปบ้านนอกบ้าง อยากจะให้
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสตรงจุดนี้
เพราะเวลาเด็กและเยาวชนในชนบทจะไปขอเสื้อทีมแต่ละที ต้องไปขอกับ
ทางผู้ใหญ่ กว่าจะเรี่ยไรเงินกันได้ ยากเย็นแสนเข็ญ ไปขอกับองค์การ
บริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาก็ไม่ให้ จึงควรจะมีการส่งเสริมให้กระจายอย่าง
ทั่วถึง
ส่วนประเด็นเรือ่ งของการทำให้การพนันถูกกฎหมาย เคยคิดเล่นๆ
ว่า ถ้ามีการตั้งโต๊ะบอลที่ถูกกฎหมายและให้มีการเสียภาษี พูดง่ายๆ
ใครได้เงินก็เสียหมด เจ้ามือถ้ากินเงินจากลูกมือก็เสียภาษี คนที่ไปแทง
ถ้าได้เงินจากเจ้ามือ ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกัน จะได้เกิดความชัดเจน โดย
ภาษีที่เก็บต้องเสียหนักด้วย ปกติภาษีทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 7 แต่ภาษีการ
พนันอาจจะสูงถึงร้อยละ 30-40 แล้วนำเงินนั้นมาพัฒนากีฬาฟุตบอล
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่า เพราะยังไม่ได้ลองทำดู
เรื่ อ งสุ ด ท้ า ยคื อ เด็กที่เล่นพนันฟุตบอล จะมีเรื่องของการ
เสพติดเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย เพราะสังเกตดูจากหลานทีเ่ ล่นการพนันฟุตบอล
ชีวิตประจำวันคือ ต้องเล่นเกม CM (Championship Manager - เกม
ผู้จัดการทีมฟุตบอล) วันหนึ่งๆ ต้องได้เล่น ถ้าไม่ได้เล่นเหมือนใจมันจะ
ขาด ถ้ามีฤดูกาลแข่งขันก็จะไปแทงบอลทันที

มีประเด็นทีจ่ ะแลกเปลีย่ น 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การป้องกัน
เด็กและเยาวชนจากการพนันป้องกันได้ยาก ถ้าผู้ใหญ่ไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมให้ เ ด็ ก เห็ น ยกตั ว อย่ า ง ทุ ก วั น นี้ ต้ อ งยอมรั บ ความจริ ง ว่ า
ทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน ไม่ว่าเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็ก มากน้อยขึ้นอยู่
กับเศรษฐกิจของแต่ละโรงพัก การพนันบอลจะหมดไป ก็ต่อเมื่อเจ้า
หน้าที่ในท้องที่นั้นมีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ พื้ น ที่ ใ ดถ้ า มี บ่ อ น โต๊ ะ พนั น บอล ต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้น ถ้าตำรวจยังรับสินบนอยู่ ต้องได้รับการ
ลงโทษ ถู ก ไล่ อ อก เพราะถ้ า แค่ สั่ ง ย้ า ยก็ ยั ง ต้ อ งไปรั บ สิ น บนที่ อื่ น ต่ อ
บทลงโทษต้องมีความรุนแรง ถ้าเพียงแค่ผิดวินัยเล็กน้อย ไม่สามารถ
ป้องกันให้เยาวชนเลิกเล่นการพนันได้
ประเด็นที่ 2 การถ่ายทอดสด เป็นไปได้ไหม ถ้าจะออกข้อบังคับ
ไม่ให้โทรทัศน์ถ่ายทอดสด หรือให้ถ่ายทอดล่าช้า หลังเกมจบไปแล้ว
สัก 1-2 ชม. ค่อยนำมาฉาย วิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังดี
กว่าไม่ทำอะไร เพราะคนเล่นการพนัน ตอนกำลังเล่นจะเกิดความคึกคะนอง
ถ้าไม่ถ่ายทอดสด อาจจะรู้สึกเซ็ง ไม่เล่นเต็มตัวก็ได้
และประเด็ น ที่ 3 เรื่ อ งนั ก ศึ ก ษา ถ้าสถาบันใดปล่อยให้นัก
ศึกษาเล่นการพนันโดยไม่ได้ควบคุม ถือเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ
มาก เพราะนักศึกษาทีเ่ ล่นการพนันเมือ่ จบไปแล้วไม่มที างจะเป็นข้าราชการ
ที่ดี ในหัวคิดแต่จะหาเงินในทางที่มิชอบ ขณะที่เป็นนักศึกษาอาจจะชดใช้

เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ จังหวัดอุบลราชธานี
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วิทยุชุมชนคนไทรโยค FM 88.10 MHz จังหวัดกาญจนบุรี
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หนี้สินได้หมด แต่เมื่อจบออกไป สันดานของนักการพนันยังไม่หายไป
หรอก เพราะเริ่มเล่นมาตั้งแต่เด็กๆ จะไปเป็นตำรวจ ทหาร หรือนาย
อำเภอก็ตาม การหาเงินโดยมิชอบก็ยังฝังอยู่ในจิตสมอง จึงอยากฝาก
อาจารย์สถาบันต่างๆ ว่า ทำอย่างไรจะทำให้ลูกศิษย์ไม่เล่นการพนัน
ในสถาบันการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพร อภินันทเวช

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ในฐานะของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เรารู้ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ติด
พนันบอล บางคนเล่นแต่ไม่ติด เพราะการติดพนันเป็นโรคชนิดหนึ่ง
ซึ่งคนที่เป็นโรคมีอยู่แค่ร้อยละ 5 เท่านั้น แต่คนที่เล่นแล้วมีปัญหา
นั้นมีเยอะ คือ ยังไม่เป็นโรคและยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือไม่รู้ว่า
กำลังทำความเดือดร้อนให้คนอื่น 
การแก้ปัญหาเราน่าจะมาเริ่มสร้างกันที่ต้นตอคือ ตัวเด็ก
และครอบครัว
งานที่เราทำอยู่ประจำเป็นงานที่ ‘ชน’ กับเรื่องพฤติกรรมของเด็ก
และวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลา ทำให้พบว่า คนที่จะร่วมมือกับเรา ครอบครัวคือ
อันดับหนึ่ง และอันดับที่สองคือ สิ่งแวดล้อมของเด็ก ได้แก่ โรงเรียน
สมาคมต่างๆ หรือถ้าเป็นเรื่องการพนัน ก็น่าจะเป็นเรื่องของสื่อ
ดังนั้นเราน่าจะมาตั้งต้นจากคุณภาพของเด็กก่อน จากที่ได้อ่าน
ข้อเสนอเชิงนโยบายทัง้ หมด 9 ข้อ เป็นการไปป้องกันนอกตัวเด็กทัง้ สิน้
ซึ่งเรามักจะพบว่า ทำไม่ได้ พอไปแก้หรือไปห้ามตรงนี้ อีกจุดหนึ่งเขาก็
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เดื อ ดร้ อ น ไม่ ย อม เหมื อ นกั บ เรื่ อ งเหล้ า และบุ ห รี่ ซึ่ ง เป็ น งานที่ ท ำให้
จิตแพทย์เด็กรู้สึกหนักใจ เพราะเมื่อไปแตะโดนใคร คนนั้นก็เดือดร้อนทุกที
เราจึงต้องหันมาสร้างพลังในครอบครัว ถ้าทำตรงนี้ได้จะเป็นการแก้
ที่ต้นเหตุ
ถ้าครอบครัวแข็งแรง เด็กเกิดขึ้นมาบนครอบครัวที่แข็งแรง พ่อแม่
ไม่ เ ล่ น พนั น หรื อ ถ้ า พ่ อ แม่ เ ล่ น การพนั น แล้ ว เด็ ก คนนี้ เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ ย ง
ก็ต้องหาหน่วยงานเข้าไปดูแล ว่าจะป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ติดการพนัน
ได้อย่างไร มีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อ
การเล่นพนัน ประกอบด้วยข้อ 1-2-3-4 เราน่าจะนำเอาปัจจัยเสี่ยงเหล่า
นั้นมาวางแผนเพื่อป้องกันในเชิงนโยบาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขคงไม่
สามารถทำเรื่องนี้ได้เพียงลำพังหน่วยงานเดียว หาก 4 กระทรวงหลักที่
ทำงานเกีย่ วข้องกับชีวติ คนมาร่วมมือกัน คิดว่าเราน่าจะเดินไปได้ ดังเช่น
เรื่องบุหรี่และเหล้า ซึ่งจะเห็นว่า ตอนนี้เป็นรูปร่างและหนักแน่นขึ้นเพราะ
มีเจ้าภาพจากหลายภาคส่วน
สำหรับแพทย์เอง เราไม่อยากทำงานตั้งรับในการรักษาคนไข้ และ
งานทางด้านจิตเวชนั้น ผู้ป่วยเป็นแล้วไม่หาย และเรื้อรัง ก่อให้เกิดความ
ด้อยคุณภาพของประเทศชาติ เราจึงควรมาช่วยกันป้องกันตรงจุดนี้ จึง
อยากเสนอให้เน้นไปที่ครอบครัว ตัวเด็ก และถ้าเป็นเรื่องของพันธุกรรมที่
อยู่ในร่างกาย มันก็ไม่ได้มากถึงขนาดที่เราป้องกันไม่ได้ 
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นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ

รักษาการแทน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน ของกรมการ
ปกครอง ตอนนี้มาทำหน้าที่รักษาการ แต่ตำแหน่งก่อนจะมาทำงานตรงนี้
เป็นนายอำเภอมา 2 แห่ง 
เมื่อมารับผิดชอบตำแหน่งนี้ อยากจะเรียนว่า ปัญหาความมั่นคง
ในบ้านเมืองเรามีมากเหลือเกิน ไม่ใช่การพนันอย่างเดียว แต่มีหลาย
มิติ อย่างที่พูดกันมาตั้งแต่เช้า อันที่จริงมันเริ่มตั้งแต่เรื่องเสรีภาพของ
มนุษย์ บางสิ่งบางอย่างเมื่อเราทำผิดกฎธรรมชาติ มันก็ลงโทษกันอย่าง
รุนแรง แต่บางเรื่องก็ไม่ใช่ อย่างที่ท่านสารวัตรวิรัตน์ (ปัญญาวรคุณ) พูด
ถึงคำว่า ‘Necessary Evil’ นั่นคือ จำเป็นต้องมีการควบคุมบางอย่าง ให้
เป็นข้อเสนอที่เรายอมรับร่วมกันได้ว่า จะดูแลสังคมกันอย่างไร
อยากจะยกตัวอย่าง สมัยที่เป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่ง
มีการเล่นการพนันกันในวัด ซึง่ เป็นทีร่ กู้ นั อยูว่ า่ เล่นกันแทบทุกวัด ห้ามก็ไม่ได้
เคยสัง่ ห้ามในฐานะนายอำเภอให้หยุด ก็ไม่ยอมหยุด สุดท้ายจึงให้ปลัดอำเภอ
สัง่ การทางวิทยุไปถึงผูใ้ หญ่บา้ นให้สงั่ หยุด และไปดำเนินการตรวจสอบ ถ้ามี
การเล่นพนันให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ถ้าไม่จับกุมจะเล่นงาน
ผู้ใหญ่บ้าน ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในที่สุดก็หยุด 
อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ไม่ว่าจะเป็นการพนัน หรือเหล้า
เป็นเรื่องที่สังคมส่วนใหญ่ รู้กันอยู่ว่าผิด แต่ก็ยังทำ หรือยกตัวอย่าง
ชัดๆ อย่างกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ปัจจุบันก็ยังบังคับให้สวมทุกคน
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ไม่ได้ สถานีตำรวจบางแห่งเอาป้ายไปติดว่า ห้ามเข้า ถ้าเข้ามาจะจับ ซึ่ง
ป้ายอย่างนี้ไม่ถูก ไม่มีสิทธิไปห้ามเขาเข้า เขาเข้ามาได้ แต่ถ้าเขาไม่สวม
หมวก เราก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในส่วนของกฎหมายที่พูดถึงกันเมื่อเช้า กฎหมายบางฉบับอาจจะ
มี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น การเฉพาะ แต่ ก ฎหมายที่ มี โ ทษทางอาญานั้ น
อยากจะขอขยายความเพื่อทำความเข้าใจ เพราะอาจจะมีหลายคน รวมทั้ง
สื่อ ที่ยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้ 
คำว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นคำที่
อยูใ่ น ป.วิ อาญา (ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา) หมายความ
ว่า ถ้ามีการกระทำซึ่งเป็นโทษทางอาญา ไม่ว่าจะเป็น การประหารชีวิต
จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน โทษอย่างใดอย่างหนึ่ง คนที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้
ซึ่งหมายความรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วย
ขณะเดี ย วกั น มี ก ฎหมายบางอย่ า งที่ ค วามผิ ด ซึ่ ง หน้ า
ประชาชนก็สามารถจับได้ สมมติ เรากำลังขับรถอยู่ มีคนเอามือแหย่ออก
มา แล้วดีดบุหรี่ใส่รถเรา ไม่รู้ว่าจะทำให้แก๊สระเบิดหรือเปล่า ถือเป็นการ
ละเมิด ประชาชนก็สามารถดำเนินการจับกุมได้เช่นเดียวกัน
สิ่งที่อยากบอกก็คือ การแก้ปัญหา ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้
โดยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่ง
อีกประเด็น ที่ยังไม่ได้พูดถึงกันคือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ได้ ก ำหนดให้ แ ต่ ล ะกระทรวงต้ อ งร่ ว มกั น
รับผิดชอบพื้นที่อยู่แล้ว รวมทั้งต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
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แต่ที่ผ่านมาเราละเลยในส่วนนี้ ถ้าจะว่าไป เจ้าภาพหลักในเรื่องของการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย จะต้องมีส่วนร่วมรับ
ผิดชอบเป็นอย่างมากในเรื่องการพนัน เพราะนายอำเภอรับผิดชอบเพียงแค่
ในระดับพื้นที่เท่านั้น
ดังนั้นระบบบริหารราชการแผ่นดินของเราจะต้องเข้มแข็ง
และต้องยอมรับความจริงว่า ปัญหาทุกอย่างพันกันไปหมด เหมือน
ลิงแก้แห ถ้ามองแต่เรื่องการพนันอย่างเดียว คงไม่ได้ เพราะยังมีเรื่องของ
ยาเสพติดเข้ามาเกีย่ วข้อง รวมถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต่างๆ เยอะแยะไปหมด
ต้องมองปัญหาเหล่านี้ให้ครอบคลุม 
 

นายสำเริง การเสถียร

วิทยุชุมชนเยาวชนคนเจ้าเจ็ด FM 107.25 MHz
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องตำรวจรับส่วย อยากจะเล่าประสบการณ์ที่ได้ประสบมากับตัว
เองจากการติดตามปัญหาการพนันกับยาเสพติด 
เมื่อหลายปีก่อน ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับนักศึกษาซึ่งติดคุกอยู่
ที่อำเภอหนึ่ง เขาเล่าว่า ถึงแม้จะอยู่ในคุก แต่ก็ยังสามารถเล่นพนัน
บอลได้ จึงเอะใจว่า ทำไมเป็นเช่นนั้น ซึ่งก็คงเหมือนกับกรณียาเสพติดที่
ยังสามารถส่งเข้าไปให้คนในคุก หรือคนติดคุกอยู่ก็ยังขายยาเสพติดได้
เป็นเรื่องที่มีข่าวคราวให้เห็นกันอยู่ทุกวัน 
เราถามน้องนักศึกษาว่า มีวิธีการเล่นพนันบอลอย่างไร น้องก็บอก
ว่า ให้ไปถามเจ้าหน้าที่ดู เขารู้ดี แต่ถ้าไปถามเจ้าหน้าที่จะมีคนไหนยอม
บอก ในที่สุด ด้วยความที่เป็นผู้สื่อข่าว เราก็มีเทคนิควิธีการ จึงใช้กล้อง
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กระดุมติดที่เสื้อของน้องนักศึกษา โดยบอกว่า ถ้าอยากจะช่วยให้สังคมไทย
ดีขึ้น ขอให้ช่วยตรงนี้หน่อย เขาก็ถามกลับมาว่า ถ้าต้องติดคุกเพิ่ม พี่จะมา
ติดคุกด้วยได้ไหม จึงบอกไปว่า ถ้าตำรวจจับได้ บอกเลยว่า พี่จะมาติดคุก
กับน้องด้วย ตอนนั้นไม่รู้สึกกลัว เพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าจับได้ ก็จะ
เป็นสิ่งที่ดีที่ได้นำเสนอให้กับประชาชนได้รับทราบ
หลังจากนั้น น้องก็ไปแทงบอล และภาพที่ได้เห็นจากกล้องกระดุม
ก็คือ ตำรวจเดินเข้ามาถามว่า จะแทงบอลหรือเปล่า แทงเท่าไหร่ จากนั้นก็
บอกราคากัน และถามว่า มีบัตรเอทีเอ็มไหม แล้วตำรวจก็เป็นคนเดินไปกด
ที่ตู้โดยเป็นเจ้ามือแทงให้เอง เราได้ภาพตรงนี้มาชัดเจน
ต่อมาภายหลัง น้องนักศึกษาคนนี้เกิดมีปัญหาแจ้งความกันด้วย
เรื่องอะไรสักอย่าง เหมือนจะถูกตำรวจคนนี้ขู่ให้เป็นคนรับผิดทั้งหมด น้อง
ไม่อยากติดคุกอีก จึงขอเทปไปยืนยันในศาล ตำรวจพยายามบอกว่า ไม่รู้
เรื่อง ใส่ความเท็จให้น้อง แต่สุดท้ายก็แพ้คดี เพราะเอาเทปม้วนนี้ให้ศาลดู 
ปัจจุบัน ตำรวจคนดังกล่าวลาออกจากราชการไปแล้ว เรื่องราว
ผ่านมาได้ประมาณ 7 ปี ถึงได้กล้านำมาเปิดเผย อึดอัดมานาน เพราะยัง
ไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อน 
จากประสบการณ์ที่เล่ามา คิดว่า เราน่าจะดูแลเรื่องเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ให้รับสินบน เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีการรับสินบนกันอยู่ อย่างการ
ปาเป้าตามวัดต่างๆ ซึ่งผิดกฎหมาย แต่ก็ยังอยู่ได้ หรือ งานศพซึ่งตั้งไว้
2 วัน 3 คืน ก็เผาได้ ทำไมต้องไว้นานถึง 15 วัน บางครัง้ มีการเล่นพนันกัน
ในบ้านตอนกลางคืน ขณะที่ในวัดตั้งวงกันอยู่ 10 กว่าวง แต่ตำรวจกลับ
วิ่งผ่านวัดไป ไปจับบ้านที่อยู่ข้างๆ วัดแทน เพราะอาจจะมีการส่งส่วยให้
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กันอยู่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็นกลไกที่สำคัญ ต้องมีจริยธรรมในการ
ทำหน้าที่มากที่สุด

นายสายัณห์ ศรีน้อย

วิทยุชุมชนท้องถิ่นดอนโพธิ์ FM 106.25 MHz จังหวัดสตูล
ด้วยระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทุกวันนี้ ถ้าเราเปิดโทรทัศน์ติด
จานดาวเทียมขึ้นมา จะเห็นช่องจานดาวเทียมมีเป็นร้อยๆ ช่อง แต่ช่อง
ไหนมีสาระกับประชาชนคนไทยบ้าง หลอกขายสินค้าทั้งนั้น ทำไมรัฐ
หรือองค์กรที่มีเงิน ตระกูล ส. ต่างๆ จึงไม่ลองทำช่องดาวเทียมของเราเอง
ดูบ้าง
คนดีในประเทศไทยมีจำนวนมาก ควรจะทำประวัติเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว สมัยเป็นเด็ก จนกระทัง่ เป็นผูน้ ำ ไม่วา่
จะเป็นองค์กรชุมชนหรือหน่วยงานของรัฐ คนดีที่ตั้งใจทำงานสร้างสรรค์
สังคม แต่เรากลับไม่เคยเล่าประวัติบุคคลเหล่านี้ให้คนอื่นรับรู้
ก่อนมาถึงวันนี้ เรามีการมอบรางวัลต่างๆ ให้กับคนดี แต่ไม่เคยรู้
ประวัติว่าเป็นอย่างไร รู้แต่ชื่อกับตำแหน่ง แล้วจะเกิดประโยชน์อะไร 
หากทำเช่นนี้ได้ จะทำให้คนที่เป็นคนดี มีกำลังใจอยากจะทำ
ดีต่อ และเด็กเยาวชนรุ่นหลัง รวมทั้งคนอื่นๆ จะได้เอาเป็นตัวอย่าง
ถ้าเราทำสิ่งดีๆ ก็จะเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี อยากจะทำส่วนนี้ เพื่อไปลบภาพ
ของสิ่งที่มันไม่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับส่วนที่ได้เสียไป
ตนเองทำงานอยู่กับวิทยุชุมชนก็จะพูดเรื่องดีๆ ให้คนได้รับฟัง
เรื่องไม่ดีจะไม่ค่อยพูดถึง
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สื่อที่ดีๆ นำเสนอเรื่องดีๆ แต่มันก็ทำได้ยาก เพราะถ้าไม่ทำข่าว
หวือหวา เดี๋ยวขายไม่ได้ แต่วิทยุชุมชนไม่มีค่าจ้างค่าตอบแทน ขอบริจาค
เงินมาเป็นค่าน้ำ-ค่าไฟ เราจึงทำของดีๆ ให้กับสังคม เพิ่มพื้นที่สื่อและ
เนื้อหาดีๆ ให้มากยิ่งขึ้น
ยกตัวอย่าง ท่านผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเมื่อสักครู่ ก่อนจะมา
ถึงวันนี้ย่อมต้องผ่านอะไรมามาก กว่าจะเรียนจบ ได้เป็นนายอำเภอไม่ใช่
เรื่องง่าย หรือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย) เป็นคนดี แต่มีคนรู้ประวัติ
ไหม ไม่คอ่ ยจะมีใครรู้ เราจึงต้องส่งเสริมคนดีของชาติ อย่างศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี (ราษฎรอาวุโสและประธานกรรมการ
สมัชชาปฏิรูปประเทศ) คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์) เป็นต้น
ซึ่งยังมีอีกหลายร้อยหลายพันคนในประเทศไทย ต้องช่วยกันเผยแพร่ออกไป
ให้มากที่สุด 

นายรณวิทย์ สิมะเสถียร
ที่ปรึกษากฎหมาย

ได้ฟังคุณกัณฑ์อเนก (ศรมาลา) แล้วรู้สึกถูกใจ ซึ่งมีความคิดเห็น
ที่ตรงกันกับที่เราได้เสนอเมื่อเช้าคือ การถ่ายทอดกีฬาบางอย่างโดย
ไม่จำเป็นที่จะต้องสด เพราะมันสร้างให้เกิดโอกาสในการเล่นการ
พนันได้
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อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว เราอาจจะไม่ รู้ ว่ า ในต่ า งประเทศก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ก าร
ถ่ายทอดสดเหมือนกับบ้านเรา กรณีของประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
จะมีการตรวจสอบ (scan) ก่อน แต่เหตุผลนั้นแตกต่างจากเรา เพราะเขา
ต้องการป้องกันการพากย์แล้วเกิดหลุดอะไรบางอย่าง เช่น เรื่องแต้มต่อ
หรือพูดอะไรที่สื่อไปในเรื่องของการพนัน แต่ของประเทศไทยเราเนื่องจาก
เป็นการถ่ายทอดสดจึงทำให้เกิดการพนันได้ง่าย ข้อเสนอนี้จึงเป็นอะไรที่น่า
สนใจ และเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยอาจจะให้การถ่ายทอดนั้นช้ากว่าเวลาจริง
(Delay) สัก 5 นาทีก็ได้ ไม่น่าจะมีปัญหา แต่มันมีนัยยะสำคัญในการช่วย
ให้การพนันทำได้หรือไม่ได้ 

พันโทปฏิยุทธ ทรายทอง

วิทยุชุมชนบ้านนา FM 98.25 MHz จังหวัดนครนายก
จากข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำเสนอมา คิดว่า แนวทางที่จะตั้งกฎ
กติกาถือเป็นเรื่องดี แต่ถ้ามานึกถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมาย คงไม่ตอ้ งบรรยายว่า ขณะนี้
เป็นอย่างไร
เรือ่ งนีก้ ลับนึกย้อนไปสนับสนุนแนวคิดของคุณหมอสุพร (อภินนั ทเวช)
ว่ า ถ้ า เราจะแก้ ปั ญ หาเยาวชน ต้ อ งแก้ ใ นระดั บ ครอบครั ว สร้ า ง
ครอบครัวให้อบอุ่น และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะทางกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น่าจะลงมาจัดกิจกรรมที่โดนใจ
ทำให้เด็กสนใจ เขาจะได้ไม่มีเวลาว่างที่จะไปสัมผัสกับเรื่องที่ไม่ถูก
ต้อง ถ้าแก้ในระดับครอบครัว ปลูกฝังให้เขามีภูมิคุ้มกันขึ้นมาในระดับแรก
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เมื่อโตขึ้น บางทีเมื่อมีสื่อหรืออะไรต่อมิอะไรเข้ามามอมเมา ตลอดจนสังคม
ที่ยัดเยียดสิ่งต่างๆ ที่ไม่ดี เขาอาจจะมีแรงต้านจากที่ได้สร้างภูมิคุ้มกันมาดี
ภาคส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการสร้างพลังให้กับเยาวชนน่าจะทำงานด้านนี้
ให้มากขึ้น 

นางอัจฉรา สรวารี

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเยาวชน มูลนิธิอิสรชน
ทางมูลนิธิทำงานกับเด็กเร่ร่อนเป็นหลัก จึงอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ
เรื่องการพนันบอลสักเท่าไหร่ แต่มองว่า สิ่งที่เสนอกันเป็นเรื่องของ
สภาพแวดล้อม แต่ยงั ไม่ได้มองไปทีต่ วั เด็ก เพราะเด็กหลายคนดูฟตุ บอล
แต่ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเล่นพนันบอลกันทุกคน อยากให้มองว่า อะไรที่ทำให้
เขาตัดสินใจเล่นการพนัน ตัวกระตุ้นหรือเป็นปัจจัยที่นำเด็กเข้าสู่การพนัน
คืออะไร
เพราะการที่ เด็กที่ออกมาเร่ร่อน หรือติดการพนัน-ติดเกม
ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องตัวตนของเด็ก จึงอยากให้มองเข้าไปในจุดนี้
สภาพแวดล้อมของครอบครัวอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด 

ตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
บ้านกาญจนาภิเษก
จากมุมมองในฐานะที่เป็นเยาวชน เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณวสันต์
(จันทร์ประนต) ในเรือ่ งของฮีโร่ เพราะสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ อย่างตนเอง
เป็นนักฟุตบอล แม้ว่าตอนนี้จะไม่ค่อยได้เตะฟุตบอลแล้ว แต่แรงบันดาลใจ
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จากฮีโร่เป็นตัวที่กระตุ้นเรา เพื่อให้ไปถึงสิ่งที่หวังไว้ แต่ตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึง
เพราะระยะทางทีจ่ ะไปนัน้ ต้องผ่านสิง่ ต่างๆ มากมาย อย่างการพนัน ทำให้
ต้องเสียคน และไปไม่ถึงสิ่งที่หวัง
ปัจจัยที่เข้าสู่การพนันฟุตบอล คือ เรื่องเงิน อยากได้เงินมา
เร็วๆ และเยอะๆ แต่ตอนนี้เลิกเล่นแล้ว เหตุผลที่เลิก เพราะปัญหาด้าน
การเงิน ไม่ถึงกับเป็นหนี้แต่ไม่มีจะกิน เล่นจนต้องยืมเงินเพื่อนมาใช้ 
เชื่อมโยงมาถึงมุมมองของคุณอัจฉรา (สรวารี) เห็นด้วยที่บอกว่า
ไม่ใช่ทุกคนที่เล่นการพนัน อย่างเราเล่นแต่เพื่อนไม่เล่น ทั้งที่เป็นนักบอล
เหมือนกัน บ้าบอลมาด้วยกัน เราแทงบอลแต่เพือ่ นไม่แทง ชวนมันเล่น ก็ไม่
เล่น เหตุที่ชวนก็เพราะถ้ามีหุ้นส่วนจะได้เสียน้อยๆ ช่วยกันจ่าย
ข้อเสนอคือ อยากจะให้มองกลับไปที่ต้นเหตุ ว่าทำไมเราถึง
ต้องเล่นการพนัน และไปปรับเปลี่ยนมุมมองตรงนั้น สร้างแนวคิด
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

นางสาวทัศนี บุญเรืองศรี

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
บ้านกาญจนาภิเษก
ยิ น ดี แ ละดี ใ จแทนเด็ ก ๆ ที่ มี ผู้ ใ หญ่ ใ จดี ซึ่ ง เป็ น ห่ ว งเด็ ก และ
เยาวชนไทย โดยเฉพาะเรื่องการพนันบอล เท่าที่ฟังมานั้น เห็นด้วยที่จะมี
การผลักดันนโยบายต่างๆ เกีย่ วกับการพนัน เพือ่ ให้เท่าทันการพนันฟุตบอล
ไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม
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แต่อย่างที่น้องเยาวชนได้กล่าวไป เราควรมองที่ตัวเยาวชน เพราะ
ที่ผ่านมา พวกเราคิดอะไรเยอะแยะมากมายเพื่อเด็กและเยาวชน แต่
ลืมมองย้อนกลับไปที่เขา ให้เขาได้มีส่วนร่วม โดยการจั ด กิ จ กรรม
สร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ ให้เขามีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ แน่นอนว่า ถ้าเขามาทำกิจกรรมเหล่านี้จะไม่มีเวลา
หันไปเล่นพนันฟุตบอลอย่างแน่นอน

นายสมชาย ศิโรประมา

นักวิชาการศึกษา งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
บอกตามตรงว่า ดูกีฬาฟุตบอลไม่ค่อยเป็น และไม่ค่อยได้สนใจ
การพนันมากนัก แค่เคยเล่นบ้างเล็กๆ น้อยๆ เช่น คู่นี้ 50-60 บาท แต่ไม่
เคยเล่นแบบโต๊ะบอล 
จากประสบการณ์ ก ารทำงานควบคุ ม ดู แ ลในหอพั ก นั ก ศึ ก ษา
ที่ ผ่ า นมาก็ เ คยเจอนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการเล่ น พนั น
ฟุตบอล ยกตัวอย่าง น้องอยู่คนหนึ่งชอบเล่นฟุตบอล และไปแทงฟุตบอล
ที่โต๊ะบอลข้างนอก รวมทั้งชักชวนเพื่อนในหอไปแทงร่วมกัน ใช้ชื่อคนเดียว
แต่ไปเล่นร่วมกัน 7-8 คน พอถึงเวลาบอลเสีย ทางโต๊ะบอลก็เอานักเลงเข้า
มาตามที่หอ 
บังเอิญว่า เคยคุน้ หน้ากัน จึงถามว่า พีม่ าทำอะไร เขาก็วา่ มาตาม
เด็กอยู่หอนี้ เล่นพนันฟุตบอลแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน จึงต้องบอกให้ใจเย็น
คุณไม่มีสิทธิขึ้นมาบนหอ ให้ออกไปข้างนอก จากนั้นก็เรียกเด็กมาถามว่า
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ระดมความเห็น
ทำไมทำอย่างนี้ พ่อแม่รู้หรือเปล่า สุดท้าย น้องคนนี้ก็ต้องลาออกจาก
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะไม่มีเงินจ่ายเขา ต้องหนี
หนี้โดยปริยาย
นี่ไม่ใช่เป็นเด็กคนแรกที่เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้น ยังมีอีกหลายคน จึง
อยากจะฝากกับบุคลากรหรือเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในการดูแลนักศึกษาหอพัก
หรือพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เฝ้าระวังในส่วนนี้ เพราะมันถึงชีวิต ไม่ใช่ของเล่น 
เล่นฟุตบอล แต่ต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยง เพราะมีการพนันเข้ามา
เกี่ยวข้อง
ถ้าพบเห็นเรื่องราวทำนองนี้ควรจะเข้าไปช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ
เพราะเชื่อว่า การพนันฟุตบอลนั้นห้ามยาก อย่างที่หอพักติดระบบของ
ทรู วิชั่นส์ ถ่ายทอดสด ตี 1 ตี 2 นักศึกษามานั่งเชียร์เฮกันลั่น แม้เรามอง
ว่าเป็นความบันเทิง แต่ลึกๆ อาจจะแฝงด้วยการพนัน ซึ่งตรงนี้เราตาม
ไม่ทันเด็กแน่นอน
ดั ง นั้ น เราจะต้ อ งดำเนิ น การทำประชาสั ม พั น ธ์ ปลู ก ฝั ง เรื่ อ ง
จริยธรรมในการชมฟุตบอล ไม่ใช่ปล่อยให้เขาเล่นการพนันจนเสียอนาคต
และอยากเสนอให้ติดตามเฝ้าระวังและดูแล ถ้าเป็นไปได้ อย่างที่คุณ
วิทยา (บุญฉวี) เสนอว่า อยากให้เปิดโต๊ะบอลถูกกฎหมาย หมายถึง เรา
สามารถเลือกได้ว่า ระดับไหนควรจะเล่น มีการติดเรท (Rate) ทำให้เลือก
กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย เล่นกันจนไม่มีระบบ สุด
ท้ายคนที่เป็นโต๊ะบอลก็รับเงินอย่างเดียว
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นายกัณฑ์อเนก ศรมาลา

วิทยุชุมชนคนไทรโยค FM 88.10 MHz จังหวัดกาญจนบุรี
อยากถามคำถามสัน้ ๆ ว่า นักพากย์ฟตุ บอลทีบ่ อกอัตราต่อรองต่างๆ
ในการแข่งขันฟุตบอล เขาได้ผลประโยชน์อะไร เช่น โต๊ะพนันบอลจ่าย
เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งให้ หรือคนที่แทงบอลถูก มีการโอนเงินให้หรือเปล่า

นายไพศาล ภิโลคำ

ศูนย์ประสานงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ (ศสน.)
จังหวัดเชียงใหม่
มีประเด็นอยู่ 4 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 คนที่ติดการพนันไม่ได้เลว
ร้ายทั้งหมด จะทำอย่างไรให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับคน ในที่นี้คือ
ต้องรู้จักฟังเด็กที่ติดการพนันด้วยว่า มีปัญหาอะไร อย่างกรณีของน้อง
เยาวชน อาจจะมีปัญหาหนี้สิน ความทุกข์ยาก เป็นต้น เราต้องฟังเขาด้วย
ความตัง้ ใจ และปรับทัศนคติใหม่ คนติดบอลไม่ได้เป็นโจร อาจจะต้องทำให้
เขากลับใจ และต้องส่งต่อความดี ถ้าคนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Behaviour Change) ได้ ถือว่า เป็นสุดยอดของคน และต้องเชิดชูตอ่ สังคม
เรื่ อ งที่ 2 การทำงานพั ฒ นาเป็ น การทำงานเรื่ อ งสุ ข ภาพ
องค์รวม ไม่ได้ดูเรื่องพฤติกรรมอย่างเดียว ต้องดูสภาพจิตใจ วิญญาณ
สังคม และอารมณ์ด้วย ว่าคนเหล่านี้มีสภาพแวดล้อมอย่างไร และเราจะ
เข้าไปโอบอุ้มดูแลเขาได้อย่างไรบ้าง 
เรื่องที่ 3 เราพูดถึงการพนันของเด็กและเยาวชน แล้วก็มีแต่คนสูง
อายุมาคุยเรื่องเด็ก แต่มีเด็กเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มาคุยเรื่องนี้ จึง
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ระดมความเห็น
อยากจะเห็นพลังของเด็กและเยาวชนขึ้นมาเป็นพลังร่วม ลุกขึ้นมา
บอกกับสังคมว่า การพนันบอลไม่ดีสำหรับเรา และต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ใหม่ อยากเห็นพลังของคนหนุ่มสาว เด็กและเยาวชนเหล่านี้ เราจะต้อง
ช่วยกันเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) คน ให้เกิดพลังในการทำงาน
และเรื่องที่ 4 ศาสนสถานทุกศาสนาหลักที่อยู่ในประเทศไทย
ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ฮินดู ต้องเปิดรับคนเหล่านี้ในการ
บำเพ็ญตน อย่าง มุสลิมมีการละหมาด 5 เวลาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คน คริสเตียน มีโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ (Sunday school) เพื่อ
เตรียมการมีครอบครัว ขึ้นไปเป็นสัปบุรุษ (คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม) จนถึง
ผู้สูงอายุ พุทธ ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต นอกเหนือจากไปทำบุญในวันพระ
อย่างเดียว

นายเจษฎา ไชยพงษ์

สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
อยากฝากข้อเสนอเชิงนโยบายให้เพิ่มกระทรวงวัฒนธรรมเข้าไป
ด้วย เพราะตามกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ ส่วนของสำนักเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม เราดูแลเรือ่ งวิถชี วี ติ (Way of Life) รวมถึงค่านิยมทีด่ งี ามของ
สังคมไทยด้วย
ความจริงแล้ว การปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่ดีงาม สร้าง
ภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันสื่อ มาตรการในเชิงป้องกัน การสร้างภูมิคุ้มกันให้
กับเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและร่างกาย เป็นการ
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ป้องกันปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพราะการแก้ไขปัญหาหรือวิ่งตาม
ไล่จับ การพนันมันไม่มีวันจบ ทำงานไปได้ ก็เห็นผลสำเร็จน้อย 
ในความเห็นส่วนตัว จากที่ได้ฟังเมื่อเช้า ชอบประโยคที่บอกว่า
การพนันเปรียบเสมือนสิ่งชั่วร้ายที่เราต้องอยู่กับมันให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมามัน
ก็ได้พิสูจน์ว่า ไม่มีวันตายไปจากสังคมไทยจริงๆ ดังนั้นจึงควรปลูกจิต
สำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กของเรา ได้รู้เท่าทันเรื่องพวกนี้
รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อ และการพนันที่มากับสื่อด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพร อภินันทเวช

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขอเสริมเรื่องตัวคนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ฟังดูเหมือน
ทฤษฎีหรือเป็นเรื่องยาก บางคนบอกว่า มัวแต่ไปสร้างเด็กอย่างเดียว แล้ว
สิ่งแวดล้อมก็คอยรุมเด็กอยู่อย่างนี้ 
อยากจะบอกว่า การสร้างคนต้องใช้เวลา ซึ่งจากหลายมุมที่
แต่ละคนพูดมา ทั้งเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ครอบครัวที่เข้มแข็ง
สามารถมองให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ 
ขณะเดียวกัน คนที่จะต้อง ‘ป้องกัน’ ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไป
เช่น สื่อมวลชนป้องกันโดยการนำเอาสื่อดีๆ มานำเสนอ หรือทางด้าน
กฎหมาย ก็มีบทลงโทษคนกระทำความผิด ให้ตำรวจจัดการไป แต่คน
ทำงาน ‘ด้านสร้าง’ ต้องทำต่อเนื่อง และเป็นพลังสำคัญที่ต้องร่วมกัน
ทำงานกับหลายภาคส่วน
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ระดมความเห็น
อี ก จุ ด หนึ่ ง ที่ จ ะเติ ม เต็ ม บางที เ ราอาจจะต้องทำความเข้าใจ
เรื่องโรค ถ้าคนไม่ได้เป็นหมอคงไม่รู้หรอกว่า คนไหนจะเป็นโรคติดพนัน
แต่มันมีเรื่องของ ‘ความเสี่ยง’ อยู่ ซึ่งมีการสรุปข้อมูลออกมาแล้วว่า มี
ความเสี่ยงอยู่กี่ด้านที่ทำให้เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งไปเล่นการพนันจนก่อให้เกิด
ปัญหาได้ ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการที่พ่อแม่เล่นการพนัน ดังนั้น
ถ้าเรารู้ว่าเด็กคนนี้มีความเสี่ยง ก็ต้องเตรียมตัวว่าจะป้องกันปัญหาอย่างไร
เป็นต้น 
 

นางรุ่งแสง แถบทอง

วิทยุชุมชนบางเลนเรดิโอ FM 99.25 MHz จังหวัดนครปฐม
เราควรจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ มากกว่าการแก้ปลายเหตุ ด้วยการ
ให้การศึกษา เพื่อให้เด็กทราบว่า การพนันมีผลเสียอย่างไร ปลูกฝังเยาวชน
ไปเรื่อยๆ ในอนาคต อาจจะต้องใช้เวลา คิดว่า 100 หรือ 80 เปอร์เซ็นต์
น่าจะสำเร็จ
เพราะสิ่งที่กำลังพูดกันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่า

นายสายัณห์ ศรีน้อย

พลโทปฏิยุทธ ทรายทอง

เด็กที่เกิดในครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน มักจะถูกกล่าวหาจาก
สังคมว่า เขาเหล่านี้เป็นเด็กที่มีปัญหา ซึ่งเป็นคำที่กล่าวที่มักจะได้ยินกัน
บ่อย
มีตวั อย่างของครอบครัวหนึง่ ไม่ใช่ญาติแต่อยูบ่ า้ นใกล้ชดิ กัน พ่อแม่
แยกทาง แม่ทำงานที่กรุงเทพฯ พ่อไปทำงานที่อื่น เด็กต้องอยู่กับยาย เมื่อ
เจริญเติบโตขึ้น ก็เรียนหนังสือปกติธรรมดา โดยแม่ส่งเงินมาให้ลูกเรียน
พอวันหนึ่ง เขาได้ยินคำนี้เข้า ก็มาพูดกับเรา จึงอธิบายให้ฟังว่า ลุงก็ไม่มี
พ่อแม่เหมือนกัน แต่ลุงก็อยู่ได้ ต้องให้กำลังใจ ไม่ให้ไปซ้ำเติม ท้ายที่สุด
เด็กเรียนจบปริญญาตรี สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้สำเร็จ
ดังนั้นคำไหนที่เราไม่ควรพูด อย่าไปโยนให้กับเด็ก ที่บอกว่าเด็ก
เป็นปัญหาสังคม อย่าไปซ้ำเติม

ขอตอบประเด็ น เรื่ อ งการใช้ สื่ อ เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ขณะนี้ วิ ท ยุ
ชุมชน ซึ่งไม่แสวงหารายได้ ภายใต้เครือข่ายของสหพันธ์วิทยุชุมชน ได้เปิด
พื้นที่ให้อาสาสมัครเข้าไปผลิตรายการ และถ้ามีเยาวชนตั้งใจจะสร้างสิ่งดีๆ
เพื่อเยาวชนด้วยกันเอง ก็สามารถเข้าไปในทุกสถานี ทุกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มี
100 กว่าสถานีทั่วประเทศ สามารถเข้าไปประสานได้โดยตรงและขอเวลา
เพื่อทำรายการเกี่ยวกับเยาวชนได้ทันที

วิทยุชุมชนท้องถิ่นควนโพธิ์ FM 106.25 MHz จังหวัดสตูล
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วิทยุชุมชนบ้านนา FM 98.25 MHz จังหวัดนครนายก
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สรุปการนำเสนอ
อาจารย์สายชล ปัญญชิต

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มี 7 เรื่องซึ่งเป็นคำถาม-คำตอบ ดังนี้
1) การเสนอให้การพนันบอลเป็นเรื่องถูกกฎหมาย คิดว่ามี
ความจำเป็น แต่อยากเสนอให้มีการศึกษาก่อน เราไม่สามารถเร่งทำได้
และไม่คิดว่า ไม่ควรมีการศึกษาเรื่องนี้อีก หรือทำเป็นลืมเหมือนไม่มีการ
พนั น ฟุ ต บอลอยู่ ใ นสั ง คมไทย คงเป็ น ไปไม่ ไ ด้ เราจะต้องมีการศึกษา
ผลกระทบเชิงบวก-ลบ ทั้งมิติทางเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา อาชญวิทยา
อย่างเป็นรูปแบบครบวงจร และบูรณาการ เพื่อให้ได้คำตอบว่า ตกลง
แล้วผลที่ได้จะเป็นบวกหรือลบ ถ้ามีการศึกษาวิจัยจะช่วยตัดปัญหาการถก
เถียงในเรื่องนี้ลง เช่น บอกว่า เรามาศึกษาเรื่องการพนันอย่างครบวงจร
และอีก 3 ปี จะมีคำตอบให้กับสังคมว่า เหตุผลที่เราไม่ทำบ่อนถูกกฎหมาย
เพราะมันไม่เป็นประโยชน์ ในประเทศต่างๆ ก็ยังมีการเล่นการพนันกัน
เหมือนเดิม ถ้าทำได้ จะเป็นคำตอบที่ทำให้ข้อถกเถียงมีความเสถียรมาก
พอสมควร
2) การงดถ่ายทอดสด เห็นด้วยว่า สื่อมีอิทธิพลต่อการนำเสนอ
โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้คนเข้าไปเล่นการพนัน
มากขึ้น แต่ปัจจุบัน ถึงแม้ไม่มีการถ่ายทอดสด นักพนันบอลส่วนใหญ่ก็
ไม่ได้ตดิ ตามผลฟุตบอลทางโทรทัศน์ แต่เขาดูผา่ นอินเทอร์เน็ต เพราะ
โทรทัศน์ดูได้แค่คู่เดียว แต่ฟุตบอลมันแข่งพร้อมกัน 10 คู่ 20 คู่ ด้านหนึ่ง
เขาอาจจะดูบอลคู่ที่เขาเชียร์จากโทรทัศน์ เช่น ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด (Manchester United) แต่ขณะเดียวกัน อาจจะมีการพนันทีม
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ลิ เ วอร์ พู ล (Liverpool) และที ม อื่ น ๆ ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยดู ไ ปด้ ว ย
พร้อมๆ กัน การงดถ่ายทอดสดจึงเป็นการจำกัดได้แค่ระดับหนึ่ง 
3) ในเชิงเทคนิค การถ่ายทอดสดนั้นช้ากว่าเวลาจริงอยู่แล้ว
โดยเฉพาะหากถ่ายมาจากต่างประเทศ เพราะต้องถ่ายทอดผ่านดาวเทียม
จะมีการหน่วงเวลาประมาณ 50 วินาที หรือ 1 นาที และถ้าบอกว่า ให้งด
การถ่ายทอดสดจะถือเป็นเรือ่ งใหญ่มาก เพราะกระทบต่ออุตสาหกรรม
ธุรกิจ โดยปีหน้าเป็นปีที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
(GMM Grammy) กับบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS) จะลงมาแข่ง
ในธุรกิจนี้ โดยจะประมูลแข่งกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (True
Visions) และชนะไปหลายรายการแล้ว ดังนั้น ข้อเสนอเรื่องการปิดกั้น
(Block) ไม่ให้มีการถ่ายทอด จึงอยากจะบอกอย่างที่เสนอไว้ตอนต้นว่า ไม่
อยากให้ ม องเป็ น ขาว-ดำว่ า คนดู บ อลคื อ คนที่ ติ ด พนั น บอล มั น ไม่ ถู ก
ทั้งหมด ไปเหมารวมไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะคุยกันลำบาก
4) การสร้างฮีโร่และการรณรงค์เรื่องดีๆ เป็นสิ่งจำเป็นมาก
และขอรับไปเพิ่มในข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่ขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่งว่า
ปัจจุบันทุกองค์กรกีฬามีความพยายามที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ
CSR (Corporate Social Responsibility) อยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นระบบ คิด
ว่า บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด และ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ควรจะกำหนดลงไปให้ชัดเจน เช่น สโมสรฟุตบอล
ชลบุรี เอฟซี (Chonburi F.C.) ลงไปฝึกสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา ถ้าเด็กคนไหนมีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล
ก็จะได้มาฝึกที่สโมสร หากทำอย่างนี้ได้ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
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สรุปการนำเสนอ
ยกตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพฯ สมมติว่ามี 20 สโมสร อาจจะมีโครงการ
ระยะแรก เช่ น สโมสรฟุ ต บอลเอสซี จี เมื อ งทองฯ ยู ไ นเต็ ด (SCG
Muangthong United) อยู่ใกล้โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ก็นำนักเรียนจาก
โรงเรียนเหล่านี้มาฝึก เป็นต้น ทำเป็นโครงการระยะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ 
5) นักพากย์มีผลประโยชน์อะไร ขอตอบเป็น 2 ด้านคือ ด้าน
แรก นักพากย์ฟุตบอลส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแค่นักพากย์ ย้อนกลับไปเมื่อ
ตอนเริ่มแรก เดิมทียังไม่เคยมีตำแหน่งผู้ประกาศข่าวกีฬา ทางช่อง 7 จึง
ได้ไปเชิญ คุณเอกชัย นพจินดา (ย.โย่ง) มา ซึง่ สมัยนัน้ เขาอยูท่ หี่ นังสือพิมพ์
สยามกีฬารายวัน จากนั้น ช่อง 3 จึงไปเชิญ คุณสาธิต กรีกุล (บิ๊กจ๊ะ) มา
เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาด้วย เมื่อราว 20 ปีที่แล้ว ตั้งแต่นั้นมา พอมีการ
ถ่ายทอดสด จึงต้องมีทีมนักพากย์ พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นผู้สื่อข่าวกีฬา ที่
เขียนหนังสือพิมพ์กีฬา และเป็นคนพากย์กีฬาด้วย และอีกด้านหนึ่ง
ถ้าพูดในเชิงที่เกี่ยวกับการพนัน อาชีพของเขาก็มีส่วนในการทำให้ขาย
หนังสือพิมพ์ได้ ถือเป็นประโยชน์ในทางแฝง แต่ บ างคนถึ ง เป็ น นั ก
พากย์ก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการพนันขันต่อ ถึงแม้เขาจะได้ผลประโยชน์
ก็ตาม แต่ที่มีข้อสงสัยกันหนักๆ ก็คือ คนที่เขียนข่าวเกี่ยวกับอัตราต่อรอง
และฟันธง อาจจะเป็นโต๊ะบอลเอง แต่เรื่องนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ในเชิงวิชาการ
6) ศาสนา เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มาก และครั้งหนึ่งตอนที่เรา
จัดเวทีของ มสส. ก็เชิญทั้งผู้แทนศาสนาคริสต์ พุทธ ฯลฯ มาให้ความเห็น
อีกทั้งหากมองในทางวิชาการ ศาสนามีส่วนสำคัญมากต่อการก่อตั้ง
สโมสรกีฬา ที่ประเทศอังกฤษ ใครที่เป็นแฟนบอลจะทราบดีว่า สโมสร
ฟุตบอลที่อยู่ในลีกสูงสุดของอังกฤษหลายสโมสร เกิดขึ้นมาจากโรงเรียน
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สอนศาสนา เช่น สโมสรฟุตบอลแอสตันวิลลา (Aston Villa) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในสโมสรที่อยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) ก็เกิดมาจากโรงเรียน
สอนศาสนาคริสต์ ถ้าเป็นในประเทศสกอตแลนด์ สโมสรกลาสโกว์ เรนเจอร์ส
(Glasgow Rangers) และสโมสรกลาสโกว์เซลติก (Glasgow Celtic)
ก็เกิดมาจากนิกายศาสนาคริสต์นกิ ายโปรเตสแตนต์ (Protestant) และนิกาย
อังกฤษ (Church of England) แต่การจะนำมาทำให้เกิดประโยชน์ คิดว่า
องค์กรศาสนาท่านคงพร้อมจะช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้ว
7) ครอบครัวกับการเฝ้าระวัง เห็นด้วย และรับจะไปเพิม่ ข้อเสนอ
เข้าไว้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
ทำหน้ า ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก และบู ร ณาการร่ ว มกั บ กระทรวงวั ฒ นธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนเครือข่าย
ทางสังคมอื่นๆ เพื่อที่จะจัดกิจกรรม ตั้งแต่ระดับเยาวชน ให้ครอบครัวได้
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม หรื อ แม้ ก ระทั่ ง กรมพลศึ ก ษาก็ ต้ อ งเข้ า ทำกิ จ กรรมกั บ
เยาวชนเพิ่มมากขึ้น
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ห้องที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนันออนไลน์
และการเสี่ยงโชคทาง SMS
การเสี่ยงโชคทาง SMS
นายธาม เชื้อสถาปนศิริ

นักวิจัยชำนาญการ
สถาบันวิชาการ
สื่อสารสาธารณะ (สวส.)
องค์การแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
จะมานำเสนอข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย
เพื่ อ ป้ อ งกั น /ควบคุ ม การพนั น ด้ ว ยการส่ ง ข้ อ ความสั้ น เสี่ ย งโชค (SMS:
Short Message Service) โดยใช้เครื่องมือทางกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งข้อ
เสนอทั้ง 4 ข้อนี้ ไม่ได้เป็นการออกกฎหมายใหม่แต่อย่างใด
แนวคิดหลักของการออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบาย มีดังนี้

ข้อที่ 1 ต้องนิยามกฎหมายให้ชัดเจนว่า ‘เป็นกิจกรรมการ
ส่งข้อความสั้นเพื่อ...’ โดยต้องระบุวรรคต่อท้าย เช่น ถ้าเพื่อการชิงโชค

เล่นเกม เสี่ยงทาย ประมูลสินค้า ทายผล ถือว่า เข้าข่ายการพนัน เพราะ
ฉะนั้น แม้ตอนนี้ กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะ
ตีความว่า การส่ง SMS ลักษณะดังกล่าวเป็นการพนัน แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้
ถูกรับรองโดยกฎหมาย จึงมีการขออนุญาตเป็นครั้งคราวไป
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ข้อเสนอสำหรับประเด็นนี้คือ จะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งง่ายนิดเดียว เพียงแค่เพิ่มคำว่า การโฆษณา
ชิงโชคผ่านการส่งข้อความสัน้ เข้าไปในบัญชี ก. หรือ ข. ว่า ระบบการ
ส่งข้อความสั้นใดก็ตามที่เข้าลักษณะการพนัน ให้ถือเป็นกิจกรรมการพนัน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่มีการผลักดันในเรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อาจจะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา (Solution) ว่า เรื่องการพนันควรจะเข้าไป
บรรจุอยู่ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วยหรือไม่ 
อีกทั้งเมื่อกำหนดว่า เป็นกิจกรรมการพนัน แน่นอนว่า ย่อมต้องมี
การกำหนดบทลงโทษ เพราะถ้าอนุญาตอย่างเดียว แล้วผู้กระทำความ
ผิดเกิดฝ่าฝืน แต่ไม่มีบทลงโทษ ก็คงไม่ใช่กฎหมายที่มีผลในการควบคุม
บังคับใช้
ซึ่งสำหรับประเด็นแรกนี้คงไม่มีปัญหา เพราะหลายมิติของสังคม
กำลังพยายามขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ...
ฉบับใหม่ ให้ครอบคลุมทั้งการพนันฟุตบอล หวยออนไลน์ และเราเองก็
ต้องการให้การพนันผ่าน SMS เป็นหนึ่งในข้อเสนอของการปรับแก้กฎหมาย
การพนันครั้งนี้ด้วย

ข้อที่ 2 วิธีการออกกฎหมาย ในที่นี้มุ่งเน้นไปทีก่ ารควบคุม

ผู้ประกอบกิจการ ซึ่งหมายถึง ผู้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เราไม่ได้ควบคุมผู้เล่นการพนัน
โดยตรง แต่ควบคุมผ่านผู้ประกอบการ หรือพูดง่ายๆ ว่า ใครเป็นผู้ถือ
ใบอนุญาตก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้
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ข้อเสนอนีน้ า่ จะเป็นประเด็นทีม่ กี ารถกเถียงกันมาก โดยผูร้ บั ผิดชอบ
ในเรื่ อ งนี้ คื อ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ
ทำหน้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม 
คำว่า กำกับดูแล หากอ้างตาม มาตรา 27 ของพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 19 อำนาจหน้าที่ที่
สำคัญของ กสทช. คือ การพิจารณาให้ใบอนุญาต ดังนั้นถ้าองค์กร
สือ่ ใด ไม่วา่ จะเป็นผูผ้ ลิต ผูใ้ ห้บริการ หรือผูป้ ระกอบการ อยากได้ใบอนุญาต
ในกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมทาง
กสทช.จะต้องพิจารณาว่า คุณสมบัติของกิจการดังกล่าว มีกิจกรรมใดที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการพนันผ่านข้อความสั้นหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 37 ใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 20 กำหนดว่า กสทช.มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลโดย
19

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 78 ก หน้า 16-18 หรือ
ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงก์ด้านล่าง http://www.tci.or.th/uploads/law/1292756385.
pdf
20 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
มาตรา 37 ระบุว่า
ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามก
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ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระใน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) ล้มล้างระบบการเมืองการปกครอง 2) ผลกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ ปัญหาเรื่องการพนันถือเป็นปัญหาความมั่นคงของรัฐหรือไม่ 3) ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ปัญหาการ
พนันถือเป็นปัญหาเชิงจริยธรรมหรือเปล่า และ 4) การกระทำซึ่งเข้า
ลักษณะลามกอนาจาร ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนคงไม่มี 
แต่ที่แน่ๆ ก็คือ เราสามารถใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ และเมื่อสามารถ
ใช้ได้กับกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทางด้านของกิจการ
โทรคมนาคมก็ย่อมต้องใช้ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผู้ให้บริการระบบ
โทรศัพท์มือถือเครือข่ายใดก็ตาม ถ้าพบว่า บริษัทเอกชนรายใดราย
หนึ่งทำกิจกรรมการพนันผ่านข้อความสั้น ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต จึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบผู้ค้ารายย่อยในระบบ และมีสิทธิ
ระงับกิจกรรมการดำเนินการนั้นๆ ถ้าไม่ทำตาม ทาง กสทช.จะลงไป
ทำหน้าที่กำกับดูแลเอง

อนาจาร หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ การให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มทรามทางจิ ต ใจหรื อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรค
หนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจ
สั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะ
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับ
ใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่
สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ (http://www.thailandlawyercenter.
com)
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ตั ว แบบ (Model) ในลั ก ษณะนี้ ห ากเกิ ด ขึ้ น ได้ น่ า จะดี เพราะ
กสทช.ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง แต่ ใ ห้ อ งค์ ก รผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ผู้ ถื อ
ใบอนุญาต เป็นคนดูแลรายการโทรทัศน์ เนื้อหา และกิจกรรมธุรกิจ
ของตนเองในเบื้องต้นก่อน

ว่า เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์รายใดจะมาขออนุญาตจัดทำสื่อ จะต้องห้ามไม่ให้มี
โฆษณาในลักษณะซึ่งเป็นการ ‘ชี้ช่อง’ ให้ผู้อ่านเห็นถึงช่องทางการเล่น
การพนั น โดยการให้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ รั บ จดแจ้ ง การพิ ม พ์ นี้ ไม่ ใ ช่ ก าร
เซ็นเซอร์ แต่เป็นการใช้สิทธิว่า จะมอบใบอนุญาตให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับนั้น
หรือไม่ ซึ่งจะช่วยป้องกันการละเมิดได้ในระดับหนึ่ง

ข้อที่ 3 การควบคุมช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ต้องยอมรับว่า สื่อเป็นองค์กรที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลการพนันได้
เพราะหากไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องส่ง SMS ไปชิงโชคที่ไหน
ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการปิดกั้น (Block) การโฆษณาเหล่านี้ ไม่ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การเล่นพนัน
ซึ่งข้อเสนอในประเด็นนี้ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มีบทบาท
สำคัญที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ตามปกติ ท่านอาจจะเคยซื้อหนังสือพิมพ์กีฬา ฉบับละ 12-15
บาท มาอ่าน เมื่อเปิดไปหน้ากลางหรือหน้าท้ายจะเห็นข้อความโฆษณา
ระบบการให้บริการ SMS Audio Text หรือ Voice Mail เช่น “โทรมา
หาเราสิ” “สมัคร SMS กับเรา ให้ข้อมูลทีเด็ด” “ฟันธง แทงพนัน วิเคราะห์
สด ก่อน สมัครเป็นรายเดือน” “อยากจะรู้ว่าเจ้าไหนฟันธงแม่นยำขนาด
ไหน สมัครเลย” เหล่านี้เป็นต้น หรือบางทีระบบการให้บริการนั้นอาจ
จะไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องของระบบการเล่นพนัน
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นโฆษณาเหล่านี้จึงถือเป็นช่องทางการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่สำคัญ เมื่อผู้รับสารเปิดหนังสือพิมพ์อ่าน ก็สามารถรู้ถึงช่อง
ทางการเล่นพนันได้ไม่ยากนัก
ปัจจุบัน สื่อหนังสือพิมพ์ในบ้านเรา จะต้องจดแจ้งการพิมพ์
กับกระทรวงวัฒนธรรม ทางกระทรวงฯ จึงอาจจะมีอำนาจในการพิจารณา
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ข้อที่ 4 ระบบการกำกับร่วม หรือ Co-regulation
กสทช.คือ Regulator หมายถึง ผู้ทำหน้าที่กำกับดูแล ใครจะ
ดำเนินกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ต้อง
มาที่ กสทช.
แต่ก่อนนี้ มีคำว่า Self-Regulation หรือ ระบบการควบคุม
กันเอง ซึ่งก็คือ การมีองค์กรวิชาชีพ อย่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลทางด้านวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์ หรือถ้าเป็นสภา
วิ ช าชี พ ข่ า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไ ทย ก็ จ ะทำหน้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลกิ จ การวิ ท ยุ
โทรทัศน์ที่ทำงานด้านการรายงานข่าวเป็นหลัก
ระบบ Self-Regulation ถือเป็นระบบความสมัครใจของ
คนทำงานสื่อ ซึ่งอยากจะควบคุมกันเองในเชิงจริยธรรม เช่น การ
ออกข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพว่า จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ถ้าหาก
ใครไม่อยากทำตามนั้น ก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ เท่ากับว่า ความ
เป็นสมาชิกภาพ และการบังคับนั้นหมดไป ถ้าจะประกอบกิจการโดยการให้
ข้อมูลการพนันก็สามารถทำได้ เพราะไม่มีการกำหนดเป็นข้อบังคับทาง
กฎหมาย
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ส่วนระบบ Co-Regulation ซึ่ง ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
(รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ) ได้
ทำวิจัยไว้ในโครงการปฏิรูปสื่อ 21 เมื่อปีที่แล้ว (ปี 2554) คือ การกำหนด
บทบาทให้ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ มาร่วมทำ
หน้าที่ในการควบคุมและกำกับดูแลด้วย
ในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกำกั บ กิ จ การ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 มีมาตราหนึ่ง ซึ่งสนับสนุนให้ใครก็ตามที่จะประกอบวิชาชีพ
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิก
ขององค์กรวิชาชีพ
ดังนั้นถ้ามีประชาชนเห็นว่า รายการโทรทัศน์ คลื่นวิทยุ หรือสื่อ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ ไหนโฆษณากิ จ กรรมใดก็ ต ามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพนั น
ประชาชนก็มีสิทธิที่จะร้องเรียนข้อมูลดังกล่าวผ่านไปยังองค์กรวิชาชีพได้ 
ทางด้านองค์กรวิชาชีพก็จะต้องทำเรื่องพิจารณา โดยมีตัวแทน
จากภาคประชาชนและภาควิชาการ รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการรับ
เรื่องร้องเรียนทางจริยธรรม มาทำหน้าที่พิจารณาตีความ และส่งให้
กสทช. หรือกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาว่า มีความผิดจริงหรือเปล่า ถ้ามี
ความผิดจริง ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการของระบบ Co-Regulation นั่นคือ

การระงับ หรือการเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการสั่งปรับทางแพ่ง
ก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน
กล่าวโดยสรุป ข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องการป้องกัน/ควบคุม
การพนัน ด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค มีทั้งหมด 4 ข้อคือ 1) ต้อง
นิยามกฎหมายให้ชัดเจนว่า กิจกรรมการส่งข้อความสั้น ซึ่งมีจุดประสงค์ใน
การเล่นเกม การประมูลของรางวัล การเสี่ยงโชค การเสี่ยงทาย ไม่ถือเป็น
SMS แจ้งข้อมูลข่าวสาร แต่เข้าข่ายลักษณะการพนัน 2) การกำกับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 3) การ
กำกับดูแลสื่อหนังสือพิมพ์ เพราะแม้จะไม่ได้จัดทำระบบ SMS เอง แต่ก็ถือ
เป็นช่องทางการสือ่ สารถึงประชาชน จึงต้องเข้าไปกำกับดูแล และ 4) ระบบ
จะเข้มแข็งได้ ต้องมีการเฝ้าระวัง โดยประชาชนซึ่งเป็นภาคประชาสังคม
มาช่วยกันตรวจสอบ ติดตาม (Monitor) ว่า รายการใดมีการโฆษณาผ่าน
ระบบ SMS ที่นำไปสู่การพนัน ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงต้องอาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการทำระบบ Co-Regulation ร่วมกัน 
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งานวิจัยเรื่อง “สถานภาพการกำกับดูแลสื่อในประเทศไทย”, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
และ นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ,
2554
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ห้องที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนันออนไลน์
และการเสี่ยงโชคทาง SMS
การพนันออนไลน์

โดย นายไพศาล ลิ้มสถิตย์

ศู น ย์ ก ฎหมายสุ ข ภาพและ
จริยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ
ประเด็นพนันออนไลน์ มีวิทยากรหลายท่าน
พูดไปแล้วเมื่อช่วงเช้าว่า การพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ร้ายแรงกับสังคมไทย
เพราะบ่อนการพนัน แม้มีเปิดกันอยู่ทั่วไป แต่ก็ทำแบบหลบๆ ซ่อนๆ อย่าง
ที่คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ต้องออกมาให้ข่าวอยู่เนืองๆ แต่การพนันออนไลน์
เข้ามาอยู่ที่บ้านเรา เปิดอินเทอร์เน็ตไปก็เจอ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์
มือถือหรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆ เพียงเข้าสู่ระบบออนไลน์ ก็สามารถเล่นพนัน
ได้ทันที เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่ในสังคมไทยควรจะต้องมีความตระหนัก
มากขึ้น
ข้อเสนอในส่วนนี้มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยในโครงการการพนัน
ออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์: ปัญหาในการ
ปรับใช้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ที่ได้ทำให้กับมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
164 | เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน

aw_edit.indd 164-165

(มสส.) และจัดพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือชื่อ เปิดปม เป็น อยู่ คือ ‘พนัน
ออนไลน์’ สังคมไทยยุคไร้พรมแดน
รูปแบบของการพนันออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า การพนัน
ออนไลน์ในประเทศไทย มีรูปแบบอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 การเล่นเกมพนันแบบกาสิโน ไม่วา่ จะเป็นบาคาร่า
(Baccarat) รูเล็ตต์ (Roulette) ฯลฯ เป็นการพนันซึ่งได้รับความนิยมสูง
ในหมู่คนไทย ผู้เล่นสามารถเล่นการพนันผ่านการถ่ายทอดสดของบ่อน
พนันทางอินเทอร์เน็ต เช่น บ่อนพนันในปอยเปต ประเทศกัมพูชา
ลักษณะที่ 2 การเล่นพนันบอล ปัจจุบัน เป็นรูปแบบการพนัน
ออนไลน์ทไี่ ด้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชน มี ร ายงานจากที ม วิ จั ย ของ ดร.นวลน้ อ ย ตรี รั ต น์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า กลุ่มคนอายุไม่เกิน 24 ปี
และกลุ่มคนวัยทำงาน เป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของการพนันออนไลน์
เมื่อเร็วๆ นี้เราคงได้เห็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปเรียก
ค่าไถ่ เพราะเป็นหนี้พนันบอล 40,000 บาท หรือแม่ค้าขายข้าวแกงเอาปืน
ของสามีไปปล้นธนาคาร สุดท้ายก็ถูกจับกุมได้ หรือบางคนที่ติดหนี้พนัน
เยอะๆ ก็ต้องไปค้ายาเสพติด เหล่านี้เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ผลกระทบนั้นมากมายและใกล้ตัวเรามาก ถือเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
และ ลักษณะที่ 3 การพนันประเภทอื่นๆ เช่น การเล่นกำถั่ว
การเล่นไฮโล (Hi Lo) การพนันออนไลน์จำพวกนี้จะมีช่องทางหรือวิธีเล่น
เหมือนกับการเล่นเกมพนันออนไลน์อื่นๆ 
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พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ระบุว่า
ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่ง
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวง ระบุเพิ่มเติมห้ามไว้แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ
สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดย
ออกพระราชกฤษฎีกา 
การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน
หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวง ระบุเพิ่มเติมไว้จะจัดให้มีขึ้น
เพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้า
หน้ า ที่ ห รื อ เจ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าต เห็ น สมควรและออกใบอนุ ญ าตให้ ห รื อ มี ก ฎ
กระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต 
ในการเล่นอันระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นนั้นจะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้จัดมี
ขึ้น หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต 
การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่น
ใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงิน
ไม่ได้ และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้ว กลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้น
ในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น 
โดยในส่วนของ มาตรา 4 ทวิ ระบุว่า
ในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวใน มาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันโดย
เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไปไว้ในกฎกระทรวง 
คำว่า “การเล่น” ในวรรคก่อนให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายด้วย
(http://www.kodmhai.com)
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แนบท้าย แต่ในมาตรา 4 ทวิ กฎหมายได้เขียนเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าวไว้
โดยระบุว่า จะอนุญาตได้เฉพาะกรณีการเล่นพนันที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีแนบ
ท้ายเท่านั้น โดยเฉพาะบัญชี ข. ส่วนบัญชี ก. เอง ก็อนุญาตได้เหมือนกัน
เพียงแต่หลักเกณฑ์จะซับซ้อนกว่า แต่ถ้าเป็นการพนันอื่นๆ อย่างเช่น การ
พนันบอล การพนันออนไลน์ ซึ่งไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถ
ขออนุญาตได้ไม่ว่ากรณีใด กฎหมายปิดตาย 
แผนภูมิ ขั้นตอนการเล่นพนันบอล
โทรสมัครสมาชิก

ได้รหัสผ่านสมาชิก
โอนเงินเข้าบัญชีเอเย่นค์

เปิดบัญชีออมทรัพย์

ตรวจสอบเงินในบัญชี

ฝาก-ถอน
บริการถ่ายทอดสด
เข้าเว็บไซต์

วิเคราะห์ผลบอล
ตารางการแข่งขัน
ราคาต่อรอง

ตัดสินใจเล่นพนัน

ตรวจสอบผลการพนัน

ปัจจุบนั มีการโฆษณาเชิญชวนของผูป้ ระกอบกิจการพนันออนไลน์
ประเภทต่างๆ ข้างต้น โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์กีฬา ซึ่งเรา
คงทราบกันดีอยู่ว่า หนังสือพิมพ์กีฬาหลายฉบับ มีการโฆษณาเว็บไซต์พนัน
ออนไลน์ และให้ข้อมูลอัตราต่อรองการแข่งขันฟุตบอล กรณีดังกล่าวถือได้
ว่า เข้าข่ายการโฆษณาหรือเชิญชวนให้บุคคลเล่นการพนัน
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ทวิ 22 และ
ประกอบมาตรา 12 แม้จะไม่ปรากฏคำว่า การพนันออนไลน์ อยู่ในบัญชี

ลงเงินเดิมพัน

จากแผนภูมิด้านบน เป็นขั้นตอนการเล่นพนันบอล อันดับแรก
คุณจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน ซึ่งง่ายมาก เพียงแค่โทรสมัครสมาชิก ก็
จะได้รับรหัสผ่านมา สามารถทำการ Log in เข้าไปดูได้ว่า ต้องการจะ
เลือกเล่นประเภทไหน อย่างไร จากนั้นก็โอนเงินเข้าบัญชีเอเย่นต์ (Agent)
เพื่อเล่นพนันบอล โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเอาไว้ประมาณ 1,000 บาท
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บัญชีของธนาคารทีม่ กี ารโอนเงินเพือ่ ทำธุรกรรมกันนัน้ เป็นธนาคาร
ใหญ่ๆ ในประเทศไทยทั้งสิ้น ซึ่งถ้าสืบเส้นทางทางการเงินจริงๆ ก็น่าจะ
สามารถเอาผิดได้ เช่น การอายัด แต่ติดปัญหาว่า กฎหมายหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ 
ยกตัวอย่าง กรณีการพนันที่ผิดกฎหมาย ถือว่า เข้าข่ายมูลฐาน
ความผิดในเรื่องการฟอกเงิน แต่ก็มีข้อจำกัดว่า มูลค่าของวงพนัน ต้องมี
เงินหมุนเวียนประมาณ 10 ล้านบาท หรือมีผเู้ ล่นไม่ตำ่ กว่า 100 คน ในคราว
เดียวกัน ซึ่งเป็นช่องว่างทางกฎหมาย เขาจึงพยายามทำให้เงินในบัญชีมี
ไม่ถึง 10 ล้านบาท หรือไม่ก็จำกัดคนเล่นให้เป็นวงๆ หรือกลุ่มๆ ไป
ส่วนภาพด้านล่าง เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ซงึ่ มีการโฆษณาการพนัน
ออนไลน์ โดยอาจจะฝากเซิรฟ์ เวอร์ (Server) ไว้ทตี่ า่ งประเทศ ส่วนใหญ่จะ
เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสิงคโปร์ ทำให้มีความยากลำบากในการ
จัดการเรื่องเหล่านี้
ภาพ ตัวอย่างเว็บไซต์ซึ่งมีการโฆษณาการพนันออนไลน์
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มาถึ ง ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
พนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งมีอยู่หลายประการ ได้แก่
ปัญหาการปรับใช้และการตีความกฎหมาย และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน ปัจจุบัน ยังมีผู้บังคับใช้กฎหมายบางท่านไม่เข้าใจ
คิดว่า การพนันบอลไม่ผิดกฎหมาย หรือบางท่านก็ไม่รู้ว่า จะจับกันอย่างไร
เพราะปัจจุบนั หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งนีข้ องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) ถ้าไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ตามท้องที่อาจจะ
บอกว่า ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ หรืออย่างตำรวจสันติบาลก็อาจจะบอกว่า ไม่ใช่
หน้าที่ของเขา จึงเป็นทั้งปัญหาการปรับใช้กฎหมาย และตัวองค์กรที่ยัง
ไม่มีความเข้มแข็ง
เรือ่ งนีโ้ ยงไปถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย จะเห็นว่า มีเว็บไซต์
เกี่ยวกับเล่นพนันออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย และมีการโฆษณาอย่างชัดเจนใน
หน้าหนังสือพิมพ์ แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการจับกุมคนที่เป็นเจ้าของบ่อน
หรือเจ้าของโต๊ะบอล
อีกทั้งกฎหมายยังไม่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กและเยาวชน
จากการเล่นพนัน ทั้งกรณีการพนันถูกกฎหมายและการพนันผิดกฎหมาย
แตกต่างจากในต่างประเทศ ซึ่งมีบทบัญญัติเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ และ
กำหนดบทลงโทษไว้ค่อนข้างหนัก 
ปั ญ หาการปรั บ ใช้ ฐ านความผิ ด กั บ บทลงโทษที่ เ หมาะสม
และบทลงโทษที่ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ก็
เป็นอีกประเด็นที่มีความสำคัญ เพราะกฎหมายไทย กำหนดบทลงโทษไว้
ค่อนข้างต่ำ สำหรับกรณีคนที่เป็นเจ้ามือพนัน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเงินค่าปรับนี้ เป็นโทษที่
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กำหนดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 8 หรืออาจย้อนไปถึงรัชกาลที่ 7 นั่นคือ
เกือบ 80 ปีมาแล้ว แต่เราก็ยังไม่มีการพัฒนา และไม่เคยมีการเสนอให้แก้
ไขมาก่อน
แล้วเวลาศาลตัดสิน ท่านก็ไม่ได้ลงเต็มอัตราโทษ เช่น คดีบ่อน
ไฮโลเปลือ้ งผ้า มีผหู้ ญิงเปลือยอกอยูใ่ นบ่อน ซึง่ เคยเป็นข่าวโด่งดัง ปรากฏ
ว่า คนทีก่ ระทำความผิดฐานเป็นเจ้ามือ ศาลตัดสินลงโทษจำคุกแค่ 2 เดือน
ปรับ 1,000 บาท และให้รอลงอาญาไว้ สรุปก็คอื ได้รบั แค่โทษปรับอย่างเดียว
ส่วนผู้เล่นก็เจอแค่โทษปรับเช่นเดียวกัน ทั้งที่ความจริง เราจะเห็นว่า ความ
รุนแรงจากคดีดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และดูเหมือน
เหตุผลทีบ่ อ่ นนีถ้ กู จับ เพราะมีอกี บ่อนไปแจ้งความ เนือ่ งจากถูกแย่งลูกค้าไป
ส่วนผู้หญิงที่ไปโชว์เปลืองผ้าก็ถูกปรับ 500 บาท ด้วยฐานความผิดในเรื่อง
การกระทำอนาจาร ซึ่งเป็นความผิดลหุโทษ แล้วก็คดีจบกันไป มิหนำซ้ำ
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ยังได้กลายเป็นดาราโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
ทำให้เกิดความขัดแย้งขึน้ ดังกรณีของการจับกุมเรือ่ งการพนันออนไลน์
ที่ร้านตู้เกมมินิแลนด์ ภายในห้างเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษกซึ่งทาง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ได้แฝงตัวเข้าไปดำเนินการ โดยบันทึกภาพวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
สาเหตุที่ ป.ป.ท.ต้องแฝงตัวเข้าไป เพราะได้รับการร้องเรียนจาก
ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นว่ า ลู ก ๆ หรื อ เพื่ อ นของลู ก เข้ า ไปเจอร้ า นพวกนี้ เ ข้ า
แล้ ว กลั บ มาถามผู้ ป กครองว่ า การพนั น ออนไลน์ พ วกนี้ เ ล่ น ได้ ด้ ว ยหรื อ
เพราะเปิดกันอย่างโจ่งแจ้งกลางห้างสรรพสินค้า
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โดยก่อนหน้านัน้ ทาง ป.ป.ท.เคยแจ้งไปทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำรวจในท้องที่
(สน.ห้วยขวาง) แล้ว แต่แจ้งไปทีไร ร้านก็เก็บทันทุกที มาคราวนี้จึงไม่ได้
แจ้ง แต่ไปแจ้งกับเจ้าหน้าทีต่ ำรวจสันติบาล กับ 191 แทน จนกระทัง่ ตำรวจ
191 ยกกำลังไปจัดการ จึงเกิดเป็นประเด็นวิวาทะขึ้นมา ซึ่งกรณีนี้จะมีเรื่อง
ของส่วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์คือ พระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ดูแล
อยู่ โดยมาตรา 20 23 ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นเรื่องของการปิดเว็บไซต์ การ
กระทำความผิดตามมาตรา 20 ที่บัญญัติไว้ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ
1) การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งราช
อาณาจักร เช่น การหมิ่นสถาบัน กรณีดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนว่า ให้ปิด
เว็บไซต์ได้ โดยเจ้าพนักงานขอให้ศาลมีคำสั่ง 

23

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20
ระบุว่า
ในกรณี ที่ ก ารกระทำความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น การทำให้ แ พร่ ห ลายซึ่ ง ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ใน
ภาคสอง ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็น
ชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มี
คำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับการทำให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการ
ทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ (www.nlt.go.th)
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2) การกระทำความผิดฐานก่อการร้าย
3) การกระทำทีม่ ลี กั ษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ซึ่งเป็นกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงไอซี ที บ างท่ า น ให้ ค วามเห็ น ว่ า การพนั น ออนไลน์ ไ ม่ เ ข้ า
ลักษณะการกระทำความผิดนี้ ทั้งที่ศาลเคยมีคำตัดสินให้สั่งปิดเว็บไซต์ที่มี
การเล่นพนันออนไลน์หรือพนันบอลผ่านทางเว็บไซต์เป็นคดีตัวอย่างมา
หลายคดีแล้ว และจากการไปสัมภาษณ์ผู้พิพากษาในระดับบริหาร ท่านก็
ยืนยันว่า การพนันออนไลน์เข้าข่ายการกระทำที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งยังมีรายงานวิจัยยืนยันใน
เรื่องนี้ด้วย ประเด็นนี้จึงเป็นปัญหาของการตีความและการนำกฎหมาย
ไปปรับใช้
กรณีดังกล่าวยังสามารถนำไปเทียบเคียงกับเรื่องอื่นได้ เช่น การ
ขายยาทำแท้ง ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
กระทรวงไอซีทีก็อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 นี้ ในการสั่งปิดเว็บไซต์ หรือ
การขายบุหรี่ผิดกฎหมาย ก็มีการใช้อำนาจตามมาตรานี้เช่นเดียวกัน
ในส่วนของกรณีศึกษานโยบายหรือกฎหมายต่างประเทศ เรา
ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ 3 ประเทศด้วยกันคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกาถื อ ว่ า การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิด
กฎหมาย ดังที่บัญญัติไว้ใน Interstate Wire Act of 1961 รวมทั้งการทำ
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก็ ถื อ ว่ า ผิ ด กฎหมายด้ ว ยเช่ น กั น โดยมี
Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA) เป็น
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มาตรการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ ใช้สำหรับตรวจสอบ
เส้นทางการเงินของธุรกิจการพนันผิดกฎหมาย
ทีผ่ า่ นมา เคยมีบริษทั ทางด้าน E-money ชือ่ บริษทั PayPal ถูกจับ
เพราะไปให้บริการในเรื่องการพนันออนไลน์กับบัญชี (Account) ของ
คนอเมริกัน หรือแม้แต่บริษัทบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ก็เคยจะถูกดำเนินคดีใน
เรื่องนี้ ตอนหลังจึงมีการออมชอม ยอมชำระค่าปรับกัน ปัจจุบัน บริษัท
บัตรเครดิตในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมรับบัญชีของคนอเมริกันที่เล่น
การพนันออนไลน์
ทางด้านประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่ยินยอมให้มีการพนัน
ออนไลน์ ไ ด้ แต่ จ ะต้ อ งมี ก ระบวนการตรวจสอบมากมาย และมี
รายละเอียดในเรื่องการให้ใบอนุญาต (License) ต่างๆ ซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึง
ในที่นี้
ขณะที่ ฮ่องกง ซึ่ ง เป็ น เขตปกครองพิ เ ศษของประเทศจี น ก็ มี
กฎหมายในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน แต่การพนันออนไลน์เป็นลักษณะการ
ผูกขาด (Monopoly) โดยเว็บไซต์ของสโมสรแข่งม้าฮ่องกง (Hong
Kong Jockey Club) จะไม่เปิดให้เอกชนรายอืน่ เข้าไปแข่งขันอย่างเด็ดขาด
และจะควบคุมเรื่องอายุ รวมถึงบัญชีของคนที่เข้ามาเล่นพนันออนไลน์ด้วย
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ในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
1) ปรั บ ปรุ ง ฐานความผิ ด เกี่ ย วกั บ การพนั น ให้ ชั ด เจน ถึ ง
แม้ว่า การพนันออนไลน์จะมีความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน แต่ก็ควร
จะปรับปรุงมาตรการในการลงโทษคนที่เป็นเจ้ามือให้รุนแรงมากขึ้น เพื่อ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะปัจจุบัน คดีความเรื่องการ
พนันที่ถูกนำขึ้นศาล มีจำนวน 60,000-70,000 คดีต่อปี ผู้ต้องหามีจำนวน
เกือบ 200,000 คน เรียกว่า รกโรงรกศาลมาก แสดงถึงความอ่อนแอของ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และกฎหมายเองก็ยังมีข้อบกพร่อง
จึงควรที่จะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ 
2) เพิ่มเติมฐานความผิดฐานโฆษณาหรือเชิญชวนให้บุคคล
เล่นพนันถูกกฎหมายและการพนันผิดกฎหมาย เช่น การโฆษณาเชิญ
ชวน ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจะทำไม่ได้ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
3) กำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่รับแจ้ง สืบสวน
สอบสวน และหน้าที่อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติการพนันเป็นการ
เฉพาะ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
4) ปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ เ ดิ ม และเพิ่ ม เติ ม ฐานความผิ ด ที่
กระทำต่อเด็กและเยาวชน
5) มีบทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสการกระทำผิดในทางปฏิบัติ เคยเจอกรณีที่คนเป็นพลเมืองดี
ถูกกลั่นแกล้งหรือข่มขู่คุกคาม บางคนไปแจ้งว่า มีตู้ม้ามาตั้งอยู่ข้างบ้าน
ปรากฏว่า อีกไม่กวี่ นั ต่อมา มีโจรมาขึน้ บ้านเขา จะเห็นได้วา่ อิทธิพลเหล่านี้
มีอยู่เยอะ เราจึงต้องคุ้มครองพลเมืองดีด้วย
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ส่วนที่ 2 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 สามารถใช้บังคับกับกรณีของการพนันออนไลน์ได้ แต่ควร
ปรับปรุงเนื้อหา มาตรา 20 เพื่อให้มีความชัดเจน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
โดยการปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและแนว
ปฏิบัติของต่างประเทศ ซึง่ ในส่วนนีจ้ ะไม่ขอพูดรายละเอียด เพราะมีอยูใ่ น
เอกสารรายงานแล้ว
ส่วนที่ 3 เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
1) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ถือว่า
เป็นหัวใจสำคัญในการปราบปรามการพนันออนไลน์ อันได้แก่ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที, กองบังคับการปราบ
ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) และกระทรวงมหาดไทย
2) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย
3) ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) ถ้าได้
รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรจะปิดกั้น (Block) เว็บไซต์หรือปิด
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) นั้น
4) เฝ้าระวังและตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่า
สงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทหลัก เท่าที่ทราบ
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ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมธนาคารไทยยังไม่ได้ดำเนิน
การอะไร เพราะอาจจะยังไม่ทราบประเด็นในเรื่องนี้
5) รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโทษของการพนัน
ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และออกมาตรการป้องกันการเล่นพนันของเด็ก
และเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อสร้าง
จิตสำนึกให้เยาวชน รู้ถึงข้อเสียของการพนัน เพราะเด็กหลายคนยังต้องขอ
เงินจากพ่อแม่ แต่กลับสามารถเล่นพนันบอลด้วยเงินหลักหมื่นบาทได้ เขา
เอาเงินเหล่านี้มาจากไหน
6) เปิดเผยรายงานการดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน (กรณีการพนันออนไลน์)
7) จัดตั้งองค์กรกำหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื่องการพนัน
ระดับชาติ

ส่วนที่ 4 บทบาทขององค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชน
ถึงแม้ในปัจจุบัน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะมีข้อบังคับว่า
ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ชาติ พ.ศ. 2541 เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว แต่ก็มีปัญหา เพราะหนังสือพิมพ์
กีฬาที่มีการโฆษณาเกีย่ วกับการพนันออนไลน์ อาจจะขอถอนตัวจากการเป็น
สมาชิก เราจึ ง ไม่ ส ามารถจะไปบั ง คั บ เขาได้ ดั ง นั้ น ควรจะจำกัดช่อง
ทางการเผยแพร่สื่อโฆษณาพนันออนไลน์ โดยอาจจะประสานงานไปที่
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Charoen Pokphand Group) หรือ ซีพี ไม่ให้
จำหน่ายหนังสือพิมพ์กีฬาที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในร้าน
7-Eleven กลุ่มคนพวกนี้จะได้ถูกบีบไปโดยปริยาย
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ระดมความเห็น ช่วงที่ 1
นายคณาโชค ตามจิตเจริญ

สถานีวิทยุเจมส์เรดิโอ FM 102.30 MHz จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณธาม (เชื้อสถาปนศิริ) แต่ในความจริง
เป็นไปได้ยาก เพราะจะต้องไปแก้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่ง
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการที่บริษัทจัดให้มีการชิงโชคเป็นการได้รับ
อนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อนำข้อความมาโฆษณาผ่านรายการวิทยุก็
ยังถูกต้องตามกฎหมายอยู่เหมือนเดิม ถ้าจะแก้จริงๆ จึงต้องไปแก้ที่
กฎหมายการพนันว่า ต่อไปนีห้ า้ มไม่ให้มโี ฆษณาการพนันใดๆ ทัง้ สิน้
อีกประเด็นหนึ่ง เรื่องการกำกับดูแลของสภาวิชาชีพ อยากจะ
เรียนถามคุณหมอประวิทย์ (ลี่สถาพรวงศา) ซึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยว่า เมื่อ
ไหร่ กสทช.จะยอมปล่อยมือ เพราะตอนนี้ท่านควบคุมทุกอย่างเบ็ดเสร็จ
ทั้งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แต่เรายัง
ไม่มีองค์กรกำกับด้านวิชาชีพของตนเองเลย ในขณะที่วิชาชีพอื่น อย่าง
สภาทนายความก็มีแล้ว สภาวิชาชีพแพทย์ก็มีแล้ว สภาวิศวกรก็มี พ.ร.บ.
รับรองถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง อยากจะขอให้มีสภาวิชาชีพของ
ผูส้ อื่ ข่าววิทยุโทรทัศน์ เพือ่ ให้กำกับดูแลกันเอง หากใครทำผิดจรรยาบรรณ
ต้องถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิก และห้ามประกอบวิชาชีพนี้ตลอดชีวิต 
แต่จนถึงทุกวันนี้ กสทช. ก็ยังไม่มีการส่งเสริมให้จัดตั้งสภาวิชาชีพ
ทั้งที่ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
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ระดมความเห็น
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 24 ก็ระบุไว้ว่า จะต้องส่งเสริมให้มีสภา
องค์กรวิชาชีพเกิดขึ้น ไม่รู้ว่าแนวทางนี้จะออกมาเมื่อไหร่ 25 ตอนนี้ท่านไป
24

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
มาตรา 39 ระบุว่า
ให้คณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และ
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็น
องค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงการคุ้มครองการ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบ
กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ รวมทั้ ง การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของ
ผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร
ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององค์กรตามวรรคหนึ่ง ให้แต่ละองค์กรตาม
วรรคหนึง่ จัดตัง้ คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมขึน้ โดยมีองค์ประกอบและให้คำนึงถึงสัดส่วนที่
เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
องค์กรตามวรรคหนึ่งที่มีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให้การ
ส่งเสริมจากกองทุนตามมาตรา 52 ก็ได้ (http://www.thailandlawyercenter.com)
25 ปัจจุบัน มี ส ภาวิ ช าชี พ ข่ า ววิ ทยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไ ทย ซึ่ ง เกิด ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติก าร
ประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 โดย
ผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวมทั้งผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้มีการประชุมและลงนามท้ายบันทึก
เจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อจัดตั้งสภา
วิ ช าชี พ ดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั น ที่ 10 เมษายน 2552 ณ โรงแรมดิ เ อมเมอรั ล ด์ กรุ ง เทพฯ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการสาย
ผู้ประกอบวิ ช าชี พ ข่ า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไ ทย และสายผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ด้ า นกฎหมาย
เทคโนโลยี สารสนเทศ สิทธิมนุษยชน นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ เด็ก-สตรี การบริหาร
จัดการ และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th)
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เร่งทำเรื่อง 3G (3rd generation mobile telecommunications)
โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital television) ซึ่งอย่างไรในอนาคตก็ต้องเข้าระบบ
แน่นอน เพราะตอนนี้ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) จับมือกันแล้ว
ภายในปี 2558 ประเทศไทยก็ต้องมีระบบรองรับตรงนี้ จึงอยากให้มา
ผลักดันเรื่องของสภาองค์กรวิชาชีพมากกว่า ทุกวันนี้เวลาวิทยุชุมชนเกิด
อะไรขึน้ มา กสทช.ต้องเข้าไปจัดการ ทำไมไม่ปล่อยให้เราจัดการกันเองบ้าง

นางสาวพัชรา อร่ามศรี

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม กสทช.
ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง Self-Regulation ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ไม่ทราบว่า จากการทำวิจัย ณ ปัจจุบัน ระบบ SelfRegulation ขององค์ ก รสื่ อ ผู้ ป ระกอบการสื่ อ ในประเทศไทย มี
ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เคยได้ยินมาว่า บางองค์กรสื่อพยายามที่จะ
สร้ า งระบบการกำกั บ ดู แ ลกั น ด้ ว ยการให้ ผู้ สื่ อ ข่ า ว เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์
แทบลอยด์ เข้ามาอยูใ่ นกรอบกติกาหรือ Code of Conduct ทีร่ า่ งร่วมกันมา
แต่หนังสือพิมพ์บางราย ถ้าไม่สามารถทำตามนั้น ก็แค่ลาออก จากนั้นก็
ลอยตั ว สามารถกลั บ ไปทำโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การพนั น ได้
เหมือนเดิม จึงไม่แน่ใจว่า ต่อให้มีระบบ Self-Regulation ก็ยังคงจะมีกรณี
ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก และการพนันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม 
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นายธาม เชื้อสถาปนศิริ

นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ (สวส.)
องค์การแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย
ขอตอบคำถามใน 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ เรื่ององค์กร
วิชาชีพ ทางคุ ณ สุ ว รรณา (สมบั ติ รั ก ษาสุ ข ) ผู้ ด ำเนิ น รายการ ซึ่ ง เป็ น
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คงจะตอบคำถามนี้ได้ว่า
ปัจจุบัน เรามีองค์กรวิชาชีพอยู่แล้ว อย่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ชาติ ก็ตั้งมาเกือบ 15-16 ปี สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่ง
เป็นองค์กรที่กำกับดูแลด้านวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ หรือสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย ก็มีอยู่แล้วเช่นเดียวกัน 
ประเด็นที่ 2 เรื่องประสิทธิภาพของการกำกับดูแล ที่เรียกว่า
ระบบ Self-Regulation ปัญหาหลักๆ คือ เมื่อสมาชิกไม่พอใจในกฎ
ระเบียบ-ข้อบังคับ หรือถูกองค์กรวิชาชีพตักเตือน โดยประกาศว่าทำผิดข้อ
1-2-3-4 หากสมาชิกรู้สึกไม่พอใจก็จะยกขบวนกันลาออก จึงทำให้การ
บังคับสมาชิกภาพไม่เห็นผลเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นเราจึงมีข้อเสนอเชิง
นโยบาย เรื่อง Co-Regulation หรือ ระบบการกำกับร่วม โดยปรับปรุง
มาจากงานวิจัยของ ดร.สมเกียรติ (ตั้งกิจวานิชย์) 
นั่นคือ ถ้าเราไม่เอาระบบ Censorship ซึ่งเป็นระบบที่รัฐมาทำ
หน้าที่ในการควบคุมดูแล เพราะต้องการให้สื่อมีสิทธิเสรีภาพในการปกป้อง
คุ้มครองกันเอง แต่กระบวนการของระบบการควบคุมกันเองหรือ SelfRegulation ซึ่งใช้มานานเกือบ 20 ปีนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เพราะสมาชิก
สามารถลาออกเมื่อไหร่ก็ได้ ฉะนั้นจึงเสนอให้มีระบบ Co-Regulation หรือ
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ระบบการกำกับร่วม ซึ่งอาศัยหน่วยงานกลางที่เป็นรัฐ แต่เป็นอิสระ อย่าง
เช่น กสทช. มาบอกว่า ถ้าคุณจะประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ต้องสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ
ใดวิชาชีพหนึ่ง จึงจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ ซึ่งองค์กรวิชาชีพ
ดังกล่าวนั้นจะต้องมีกรอบกติกาหรือ Code of Conduct เชิงจริยธรรม ที่
มีที่มาจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ ตั้งแต่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน สื่อสารมวลชน เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ฯลฯ
จนกระทั่งออกมาเป็นกรอบกติกาขององค์กรนั้นๆ และ กสทช.ต้องให้การ
รับรอง Code of Conduct ขององค์กรให้สามารถมีผลบังคับใช้ได้ 
เชื่ อ มั่ น ว่ า ถ้ า นำระบบ Co-Regulation มาใช้ จะทำให้
กระบวนการคุ้มครองทางวิชาชีพในด้านจริยธรรมมีความเข้มแข็งขึ้น
มากกว่าที่จะปล่อยให้เป็นการกำกับดูแลกันเองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 

นายคณาโชค ตามจิตเจริญ

สถานีวิทยุเจมส์เรดิโอ FM 102.30 MHz จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขออนุญาตเพิ่มเติม เดี๋ยวจะหาว่าไม่เข้าใจเรื่องของสภาวิชาชีพ 
สภาวิชาชีพ มีอยู่ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ บุคคลตั้งกันเอง
โดยไม่มกี ฎหมายรองรับ และประเภทที่ 2 คือ สภาวิชาชีพทีม่ กี ฎหมาย
รองรับ เช่น พระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ ทนายความ หรือ
วิศวกร เป็นต้น
ประเด็นทีก่ ำลังกล่าวถึงจึงมิใช่สภาวิชาชีพทีต่ งั้ กันขึน้ มาลอยๆ โดย
กลุ่มบุคคล และไม่มีการบังคับเป็นกฎหมาย 
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ถ้าเป็นสภาวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ เช่น แพทย์ หากถูกถอน
ใบอนุญาต ก็ไม่สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์ได้อีก หรือทนายความ หาก
ถูกพักใบอนุญาตทนายความ ก็ไปว่าความที่ศาลไม่ได้ ถือว่าผิดกฎหมาย
สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ แต่ถ้าเราตั้งสภาวิชาชีพขึ้นมาลอยๆ เขาก็
สามารถลาออก ไปทำที่ใดก็ได้ เพราะกฎหมายไม่มีสิทธิจับ ขอแค่มีเงิน
จ่ายค่าเวลาของสถานีเท่านั้น 
เราไม่ อ ยากให้ ภ าครั ฐ หรื อ องค์ ก รอิ ส ระใดๆ มาควบคุ ม
สื่อมวลชน เพราะสื่อมวลชนต้องมีอิสระ ไม่ใช่ออกกฎหมายมาคอยจับ
โน่นจับนี่อยู่ตลอดเวลา 
ขณะนี้กฎหมายที่ควบคุมสื่อมวลชนมีมากมายก่ายกอง ไม่ว่าจะ
เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งตอนนี้แทบเอาตัวกันไม่รอด หรือกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับการหมิ่นประมาท สื่อก็สามารถถูกฟ้องร้องได้ 
ขณะที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 มีโทษรุนแรงมากกว่ากฎหมายอาญาธรรมดาด้วยซ้ำ ถ้าไม่เชื่อฟัง
กสทช. หรือไปด่าใครเข้า ถูกฟ้องร้องขึน้ มา มีโทษปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
จำคุกก็สูง ปรับก็สูง เพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่า แทนที่จะออกกฎหมาย
มาควบคุม ควรออกกฎจริยธรรมมาให้เขากำกับดูแลกันเองจะดีกว่า

182 | เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน

aw_edit.indd 182-183

นางนิเวศน์ ปัจจุสมัย

วิทยุชุมชนชาวนนทบุรี FM 96.25 MHz จังหวัดนนทบุรี
มีข้อกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เพราะระบบการสื่อสาร
เป็นระบบนานาชาติ
นึกถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เคยเจอกับตัวเอง อยู่ดีๆ ก็มี SMS
ส่งมาทวงหนี้แทนธนาคารแห่งหนึ่ง ทั้งที่ไม่เคยติดต่อกับธนาคารแห่งนั้น
มาก่อน ตอนหลังได้สืบทราบว่า คนที่โทรมาทวงหนี้ตั้งกองบัญชาการ
อยู่ต่างประเทศ จึงอยากเรียนถามว่า กฎหมายที่ออกในประเทศของเรา
จะสามารถครอบคลุมในเรื่องเหล่านี้ได้แค่ไหน

นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ความจริงวันนี้ไม่คิดว่า จะเป็นเวทีถาม-ตอบ กสทช. เพราะได้
เรียนไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วว่า ไม่ใช่ตัวแทนที่มาตอบอะไรแทนใครได้
และต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ตนเองดูแลงานในสายโทรคมนาคม จะ
เปลี่ยนไปอยู่สายการกระจายเสียงไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน
ขอตอบคำถามดังนี้
เรื่องที่ 1 กฎหมายเมืองไทยไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาการ
พนันใดๆ ทั้งสิ้น ที่เราเห็นว่า มีการโฆษณาชิงโชคนั้น ต้องอยู่ในภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนด เช่น ต้องแจ้งเลขใบอนุญาต บอกกำหนดการจับสลาก
ใครก็ตามให้ข้อความไม่ครบ ถือว่า ทำผิดเงื่อนไขของกฎหมายทั้งหมด
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ดังนั้นลองสังเกตดูได้ อย่างโฆษณาชิงโชคซองมาม่า หน้าจอโทรทัศน์จะมี
ตัวหนังสือขึ้นว่า เงื่อนไขในการชิงโชคคืออะไรบ้าง
และ เรื่องที่ 2 ถ้าท่านใดอยากให้มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ในการรองรับสภาวิชาชีพใดๆ ก็ตาม นั่นไม่เกี่ยวกับอำนาจ
ของ กสทช. ต้องให้รัฐสภาเป็นผู้ตรากฎหมาย เพราะเรามีอำนาจเฉพาะ
การออกประกาศหรือระเบียบในส่วนของ กสทช. ซึ่งตามหลักกฎหมาย
หากมีการเสนอเรื่องดังกล่าว กสทช.คงต้องเตรียมการรับรองสภาวิชาชีพ
ขึ้นมา โดยอาจจะดูจากสภาวิชาชีพที่มีอยู่แล้วหรือจัดตั้งขึ้นใหม่ แต่ต้อง
มีการรับรองเพื่อให้ไปดำเนินการก่อน 
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตอำนาจของสภาวิชาชีพไม่ใช่เป็นอำนาจ
เบ็ดเสร็จแบบครอบจักรวาล อะไรที่ผิดกฎหมาย ก็คือ ผิดกฎหมาย
ไม่ใช่เรื่องขององค์กรวิชาชีพที่จะเป็นผู้ตัดสิน ยกตัวอย่าง แพทย์ทำอะไรที่
มีความผิดอาญาอย่างชัดเจน ก็คือ ผิดอาญา ทางแพทยสภาไม่มีอำนาจ
ทางอาญาที่จะไปตัดสินลงโทษใคร หรือทำให้ใครติดคุกได้ เช่นเดียวกับ
กสทช. รวมทั้งสภาวิชาชีพอื่น ก็ไม่มีอำนาจทางอาญาเช่นเดียวกัน หรือ
หากมีการหมิน่ ประมาทกันทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ก็เป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องดำเนินการ
กันเอง ยกเว้นแต่จะประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต นั่นถือเป็นเงื่อนไข
เดียว เพราะเป็นเรื่องของการกำกับดูแล
พูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือ การพิจารณาเนื้อหาในเรื่องใดก็ตามที่ต้อง
ใช้ดุลยพินิจ อาจจะให้สภาวิชาชีพทำหน้าที่ช่วยในการชี้ แต่ถ้าเรื่องไหน
ไม่จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ เช่น มีภาพสมสู่กันกลางโทรทัศน์ กฎหมายตาม
ปกติก็สามารถดำเนินการได้ 
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ส่ ว นเรื่ อ งของการกำกั บ ดู แ ลกั น เองเป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมาย
บัญญัตไิ ว้อยูแ่ ล้ว อาจเรียกว่า การมีสว่ นร่วมในการกำกับดูแลน่าจะดีกว่า
มีบางท่านพูดถึงเรื่อง การรับรอง Code of Conduct หรือ
กรอบกติกาของวิชาชีพ ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ในต่างประเทศ
ถ้ารับรองไปแล้วไม่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้กำกับดูแลกันเองแล้วยัง
ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร สุดท้ายก็จำเป็นต้องใช้อำนาจในการออกเป็นกฎหมาย
อยู่ดี 
ดังนั้นจึงไม่ได้แปลว่า สภาวิชาชีพเป็นอะไรก็ตามที่ถือเป็นอิสระ
ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง อยากทำอะไรได้ทั้งหมด หรือเมื่อได้รับการรับรองแล้ว
สามารถทำผิดกฎหมายได้ เพราะมิเช่นนั้น คนไทยทุกคนก็จะอ้างแต่อิสระ
กสทช.ก็อ้างว่าเป็นอิสระ แต่ในความเป็นจริง ทุกคนอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
อี ก เรื่ อ งที่ ส ำคั ญ คื อ สภาวิ ช าชี พ หรื อ องค์ ก รวิ ช าชี พ ต้ อ งมี
ความชัดเจนว่า ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ หรือกลายเป็นเรือ่ งของเจ้าของสถานีใด
สถานี ห นึ่ ง ต้ อ งแยกบทบาทตรงนี้ ใ ห้ อ อก ยกตั ว อย่ า งเช่ น นั ก ข่ า ว
ผู้ประกาศข่าว ผู้จัดรายการ เหล่านี้ถือเป็นองค์กรวิชาชีพ แต่ถ้าเจ้าของ
สถานีเกิดอยากประกาศตัวเป็นองค์กรวิชาชีพ หรือประกาศตัวเป็นรัฐอิสระ
ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ก็มีกฎหมายของ กสทช.ในเรื่องนี้อยู่ 
ดังนั้นใครมีสถานะอะไร ต้องทำให้เกิดความชัดเจน 
ถ้าอ้างว่าตนเองเป็นเจ้าของสถานี เป็นผู้สื่อข่าว และเป็นทุกอย่าง
อยากจะประกาศตัวเป็นรัฐอิสระ ก็ทำได้เฉพาะในบางมิติ แต่มิติของการ
เป็นเจ้าของสถานี อย่างไรก็คงหนีไม่พ้นการต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
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ระดมความเห็น
ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมา ไม่ว่า กสทช.จะทำอะไรก็ตามแต่
จะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นก่อน ฉะนั้นไม่ต้องกังวล แต่ต้อง
เข้าใจว่า เรารับฟังความคิดเห็นของคนหลายฝ่าย ไม่ได้รับฟังแค่ใครคนใด
คนหนึ่ง ดังนั้นท่านอาจจะบอกว่า อย่างนี้ถูก แต่เสียงส่วนใหญ่บอกว่า
อย่างนั้นถูกมากกว่า ก็คงต้องทำตามวิธีการของเสียงส่วนใหญ่ 
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้แปลว่าตอนนี้ กสทช. ไม่ได้ทำอะไร ที่พูดถึง
เรื่องระบบ 3G อยู่บ่อยๆ เพราะตนเองอยู่ทางด้านโทรคมนาคม จะไปยุ่ง
กับเรื่องของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์คงไม่ได้ ส่วนเรื่องของ
โทรทัศน์ดิจิทัล ถามว่า เราทำเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือเปล่า ตอบว่า ไม่ใช่
ตอนนี้ กสทช.กำลังกำหนดขั้นตอนวิธีการเรียกคืนคลื่นความถี่ การจัดสรร
คลื่นความถี่ และการออกใบอนุญาตกันใหม่ ต่อไปข้างหน้า วิทยุชุมชนจะ
ต้องไม่มีโฆษณา หากใครโฆษณาก็อย่าโกหกว่า เป็นวิทยุชุมชน เพราะ
กฎหมายเขียนไว้อย่างนั้น มีการแบ่งประเภทกิจการออกเป็น กิจการวิทยุ
บริการชุมชน บริการสาธารณะ และบริการธุรกิจ ต้องแยกให้ชัด อย่า
สับสนว่าใครเป็นใคร มิเช่นนั้นวิทยุชุมชนจริงๆ เขาก็จะต้องโวยเหมือนกัน
ที่ปล่อยให้วิทยุที่มีโฆษณามาหลอกว่าเป็นวิทยุชุมชน เราจึงต้องแยกออกมา
เป็นกลุ่มๆ ตามรูปแบบของวิทยุชุมชนแต่ละแบบ
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ห้องที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน
จากสลากอัตโนมัติ (หวยออนไลน์)
ช่วงที่ 1

โดย ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

วั น นี้ จ ะ ม า น ำ เ ส น อ ข้ อ เสนอเชิ ง
นโยบายประเด็นการจำหน่ายสลากด้วยเครือ่ ง
อัตโนมัติ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า หวยออนไลน์
เป็นที่ทราบกันดีว่า นโยบายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็น
หนึ่งในนโยบายการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย
ปัจจุบัน การพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 มีหลายประเภท หลายท่านคงเคยสัมผัสการพนันมาหลาย
รูปแบบ อย่างในชนบท มีการพนันเกี่ยวกับสัตว์ เช่น ชนวัว ตีไก่ ส่วน
คนในเมืองก็อาจจะเคยเห็นการแข่งม้า การแทงหวย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการ
พนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกเหนือจากจะอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ยังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 อีกด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวถือเป็น
กฎหมายแม่บทที่ทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินกิจการได้
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การจำหน่ายสลากกินแบ่งฯ หรือลอตเตอรี่ เป็นปรากฏการณ์
สากล มีอยู่ทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยก็มีมาช้านานแล้ว ถ้าดูตาม
พ.ร.บ. จะเห็นว่า กฎหมายออกมาตั้งแต่ปี 2517 นับถึงวันนี้เกือบ 40 ปี
แต่ ค วามจริ ง มี ม านานมากกว่ า นั้ น สามารถย้ อ นกลั บ ไปได้ ถึ ง ในสมั ย
กรุงศรีอยุธยา เท่าที่มีหลักฐานประจักษ์ เพียงแต่สมัยนั้นเรียกว่า หวย ก ข
บ้าง (การพนันที่ออกเป็นตัวหนังสือ โดยใช้พยัญชนะในภาษาไทยตั้งแต่ ก
ถึง ฮ เป็นหลัก) หรือไม่ก็ใช้ภาษาจีนทับศัพท์ ไม่ได้เรียกว่า ลอตเตอรี่
อย่างในปัจจุบัน ซึ่งคงจะไม่ขอเท้าความไปถึง
ในทางจิ ต วิ ท ยา มี ก ารศึ ก ษาว่ า คนส่ ว นใหญ่ ซื้ อ ลอตเตอรี่
เพราะอะไร หลายคนบอกว่า เพื่อความสนุกสนาน ความบันเทิงเจริญใจ
บางคนติดเพราะเป็นเรื่องการเสี่ยงทาย มีหลายสาเหตุ แต่หนึ่งในสาเหตุ
หลักที่ทำให้คนเล่นกันมากๆ คือ เงินรางวัล ยิ่งเงินรางวัลใหญ่มาก
เท่าไหร่ คนก็จะเล่นมากขึ้นเท่านั้น 
แล้วหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องการจำหน่ายลอตเตอรี่ ทั่วโลกนี้มี
ทั้งหมดกี่รูปแบบ หลักๆ จะมีอยู่ 3 รูปแบบคือ 1) ดำเนินการโดยรัฐ คือ
รัฐเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด 2) ดำเนินการโดยรัฐ แต่บริหารแบบ
เอกชน ที่ เ รี ย กว่ า บรรษั ท มหาชน หรื อ องค์ ก ารมหาชน และ
3) ดำเนินการโดยให้เอกชนประมูลเพื่อนำไปดำเนินการต่อ 
สำหรับประเทศไทยอยู่ในรูปแบบที่ 1 คือ รัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง
ทั้งหมด โดยออกกฎหมายเพื่อจัดตั้งสำนักงานสลากฯ ซึ่งถือเป็นรัฐวิสาหกิจ
มาถึงเรื่อง การจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ หรือ หวย
ออนไลน์ มีที่มาที่ไปอย่างไร
ในประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า หวยออนไลน์มีพื้นฐานมา
จากโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว ในรัฐบาล
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ยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจำหน่ายครั้งแรก เมื่อ
เดือนสิงหาคม 2546 และยุติในเดือนธันวาคม 2549 ทั้งหมดรวม 80 งวด
เพียงแต่ตอนนั้นไม่ได้เป็นการออกสลากแบบออนไลน์ แต่เป็นการจำหน่าย
สลากพิเศษด้วยมือ (Manual) คือ ใช้วิธีการเขียนลงบนกระดาษ แล้วส่งมา
ที่สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
ก่ อ นอื่ น ขอเล่ า ย่ อ ๆ ถึ ง ข้อดี-ข้อเสียของการออกสลากแบบ
เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว 
ข้อดีคอื รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้มาก อันทีจ่ ริงน่าจะใช้คำว่า
‘มีรายได้’ จะเหมาะกว่า นั่นคือ รัฐบาลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งฯ มี
รายได้จากการจำหน่ายสลากแบบแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว และ
สามารถนำรายได้จากการจำหน่ายนั้นไปใช้จ่าย โดยเฉพาะทางด้าน
กิ จ กรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม หรื อ อาจจะไม่ เ กี่ ย วก็ ไ ม่ ท ราบได้ แต่
ส่วนใหญ่ภาพที่ออกมาจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม กระทั่งภายหลัง
การออกสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ก็ถูกรัฐบาลในยุคต่อมา
ยกเลิก ภายใต้การเปลีย่ นแปลงและความผันผวนทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในปี
2549
ความจริง สำนักงานสลากฯ เกี่ยวข้องกับการเมืองมาโดยตลอด
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งใด สำนักงานสลากฯ ก็ได้รับผลกระทบ
เสมอ 
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่มีการออกสลากทั้งหมด 80 งวด ก็มี
ตัวเลขเชิงประจักษ์เกี่ยวกับรายได้ รายรับ และรายจ่าย ในโครงการนี้
ถ้าได้อ่านในเอกสารที่แจกให้ จะเขียนจำนวนเงินที่ได้รับจากการ
จำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ทั้ง 80 งวด ในช่วงระหว่าง
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ปี 2546-2549 ซึ่งมีการรับเงินมา และการจ่ายเงินรางวัลไป ส่วนที่เหลือจึง
กลายเป็ น เงิ น คงเหลื อ โดยปั จ จุ บั น มีเงินคงเหลือทั้งหมดประมาณ
18,900 ล้านบาท หรือเกือบ 20,000 ล้านบาท แต่เงินคงเหลือนี้ยังไม่
สามารถนำไปใช้จ่ายได้ เพราะมีข้อพิพาท ข้อตกลง หรืออยู่ในระหว่างการ
รอชำระภาษี ซึ่งเป็นเรื่องในรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
ส่วนข้อเสียของการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
โดยเฉพาะสลากแบบเดิมซึ่งใช้วิธีการเขียนก็คือ มีเด็กและเยาวชน รวม
ทั้งครูเข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดจนคนที่แต่เดิมเคยซื้อเฉพาะหวยแบบ
ธรรมดา ก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีก ถือเป็นข้อเสียของสลากชนิดนี้
ปัจจุบัน ทำไมหวยออนไลน์จึงฟื้นคืนชีพขึ้นมา 
ย้อนกลับไป ตอนทีม่ กี ารออกสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
ในขณะนั้นได้มีข้อตกลงกันระหว่างรัฐกับเอกชน เรื่องการให้เอกชนเป็น
ผูด้ ำเนินการติดตัง้ เครือ่ งจำหน่ายสลากอัตโนมัติ เพราะหวยออนไลน์ถอื เป็น
โครงการระยะที่ 2 ของสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ถึงแม้รัฐบาลจะยกเลิก
ไม่ให้จำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว แต่ไม่ได้ยกเลิกสัญญา
ดังนั้นสัญญาจึงยังคงอยู่ การดำเนินโครงการในระยะที่ 2 ก็ต้องทำต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่มีการดำเนินการตามโครงการ
ระยะที่ 2 ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ค่าปรับ ซึ่งรัฐบาลจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประกอบ
การ ค่าปรับดังกล่าว จึงกลายเป็นมูลเหตุที่ทำให้รัฐบาลต้องดำเนินการตาม
สัญญา ในการออกหวยออนไลน์ 
นั่นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยครั้งนี้ ว่าหากมีการดำเนินการเรื่อง
หวยออนไลน์เกิดขึ้น เราจะมีวิธีการอย่างไร ในการป้องกันไม่ให้เด็ก
และเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเข้ามาเป็น ‘นักเล่นการพนันหน้า
ใหม่’ นี่คือโจทย์ของเรา
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ภายใต้โจทย์นี้จึงได้มีการดำเนินการศึกษา จนมีข้อสรุปออกมา
ทั้งหมด 9 ข้อ โดยมีสาระสำคัญในแต่ละหัวข้อดังนี้

ข้อที่ 1 เรื่องรายได้ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก
ในข้อเสนอทั้ง 9 ข้อ เราให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน และ
เรื่องรายได้เป็นหลัก เหตุผลที่ขึ้นต้นด้วยเรื่องรายได้ก่อนเพราะเป็นภาพที่
เห็นได้ชัด และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ภายใต้พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517
ได้แบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน โดยเงิน 100 บาทจากการจำหน่าย
สลากฯ จะแบ่งเป็น 3 ก้อน ดังนี้ 
ก้อนที่ 1 เงินรางวัล ร้อยละ 60
ก้อนที่ 2 เงินรายได้ที่ต้องนำส่งรัฐ ร้อยละ 28
ก้อนที่ 3 เงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตลอดจน
ส่ ว นลด ค่ า บำเหน็ จ (Commission) ที่ ต้ อ งให้ กั บ ผู้ แ ทนจำหน่ า ยหรื อ
เอเย่นต์ (Agent) ร้อยละ 12 
รวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 100
ประเด็นที่คณะผู้วิจัยทำการศึกษาคือ เงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการ ร้อยละ 12 ซึ่งรวมอยู่ในส่วนซึ่งสำนักงานสลากฯ จะ
ต้องนำไปแบ่งสรร ช่วยเหลือ สนับสนุน กิจการการกุศลต่างๆ แม้ดู
เหมือนจะเยอะ แต่เอาเข้าจริง เมือ่ หักส่วนลดทีใ่ ห้กบั ผูแ้ ทนจำหน่าย ร้อยละ
9 จะเหลือเพียงร้อยละ 3 แล้วในร้อยละ 3 ยังถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย ทั้งหมด รวมถึงงบลงทุนด้วย 
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อธิบายอย่างนี้ เพราะต้องการจะชี้ให้เห็นว่า เงินส่วนนี้ถือสาระ
สำคัญที่สุดในการออกสลากกินแบ่งฯ แต่ทุกวันนี้ เงินจากการออก
สลาก กลับมีการจัดสรรกลับคืนสู่สังคมน้อยมาก และขณะเดียวกัน
คนที่จัดสรร อำนาจทั้งหมดกลับตกอยู่ที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่อีกสักครั้งจะได้พูดคุย เพราะคณะกรรมการดังกล่าว มี
ตัวแทนจากภาคประชาชนเพียงคนเดียว คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีก 8 คน มี 6 คนเป็นข้าราชการประจำ
และอีก 2 คนเป็นคนที่รัฐมนตรีเลือกเข้ามา จึงน่าจะมองออกว่า ทิศทาง
การจัดสรรเงินของสำนักงานสลากฯ จะเป็นไปในทิศทางไหน
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ซึ่งบอกว่า ทำเพื่อคนยากคนจน
เก็บเงินภาษีคนยากคนจน จึงต้องมีเครื่องหมายคำถามโตๆ ว่า ได้มี
การคืนกลับไปให้คนยากคนจนจริงหรือเปล่า
สิ่ ง ที่ เ ป็ น ข้ อ เสนอคื อ ในขณะที่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งคณะ
กรรมการเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนยุ่งยาก เพราะต้องมีการแก้กฎหมาย ซึ่งเป็น
พ.ร.บ.ทางด้านการเงิน จึงเสนอว่า เป็นไปได้หรือไม่ หากจะให้จัดตั้งคณะ
อนุกรรมการด้านการจัดสรรผลประโยชน์จากการจำหน่ายสลากคืนสู่
สังคม และให้คณะอนุกรรมการชุดนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอกิจการโครงการต่างๆ เพื่อที่จะทอนเงินซึ่งมีเหลืออยู่น้อยเพียงร้อยละ 3 นี้ กลับ
คืนสู่สังคม อีกทั้ง คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะได้เป็น ‘เชื้อ’ ในการ
จัดสรรเงินกรณีของหวยออนไลน์ต่อไป
ตรงนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยที่อยากจะฝากไว้ว่า ปัจจุบัน สลากที่
มีการจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีอยู่ 2 แบบคือ สลากกินแบ่งฯ
กับสลากการกุศล ซึ่งทั้ง 2 แบบ มีสำนักงานสลากฯ เป็นผู้รับผิดชอบ แต่
มีรูปแบบการบริหารจัดการเงินรายได้ที่แตกต่างกัน โดยสลากกินแบ่งฯ จะ
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ต้องส่งเป็นเงินรายได้ให้รฐั ร้อยละ 28 แต่สลากการกุศล เงินจำนวนร้อยละ
28 ไม่ต้องนำส่งเข้ารัฐ เป็นเงินที่ผู้ซึ่งออกสลากการกุศลได้เต็มจำนวน 
เพราะฉะนั้นหากจะมีหวยออนไลน์เกิดขึ้น จึงต้องตั้งคำถามต่อว่า
รัฐบาลจะออกหวยออนไลน์ ในลักษณะเดียวกับสลากกินแบ่งฯ หรือ
สลากการกุศล เพราะสลากกินแบ่งฯ เงินรายได้ที่เข้ารัฐ ร้อยละ 28 นั้น
ไม่ได้คืนกลับสู่คนยากคนจนโดยตรง แต่จะคืนกลับเข้าสู่ระบบงบประมาณ
แผ่นดิน ระบบเงินคงคลัง แต่ถ้าออกหวยออนไลน์โดยทำเป็นสลากการกุศล
โดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ไปจัดสรร ก็คดิ ว่าไม่นา่ จะตรงวัตถุประสงค์
ดังนั้นจึงควรมีคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งสำหรับจัดสรรเงินส่วนนี้คืนกลับ
สู่สังคมโดยเฉพาะ

ข้อที่ 2 เสนอให้สำนักงานสลากกินแบ่งฯ แถลงนโยบายว่า
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด มีเป้าหมายในการจัดสรรเงิน
คืนเงินสู่สังคมอย่างไร
ยกตั ว อย่ า งเช่ น มี ห ลั ก เกณฑ์ ห รื อ การจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ
อย่างไร ในการจัดสรรเงินที่มีอยู่เพียงร้อยละ 3 เพื่อคืนกลับไปสู่สังคม และ
ดำเนินการในรูปแบบไหน จัดสรรให้แก่สถานศึกษา ชุมชน ศาสนา หรือ
กองทุนในการป้องกันหวยใต้ดิน ต้องระบุให้ชัดเจน ไม่รู้ว่าที่ผ่านมา คณะ
กรรมการฯ ได้แถลงนโยบายไว้บ้างหรือเปล่า หรืออาจจะมีแต่เราไม่ทราบก็
เป็นได้
อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่า เงินจำนวนร้อยละ 28 จากการซื้อสลาก
กินแบ่งฯ เป็นการเสียภาษีให้กับประเทศชาติ ดังนั้นคนที่เสียภาษีหลักๆ
ก็คือ คนยากคนจน ขณะที่คนรวยเล่นหุ้น กำไรจากการค้าหุ้นไม่ต้องเสีย
ภาษี แต่คนจนซื้อสลากไป ถูกไม่ถูกไม่รู้ แต่ก็ต้องเสียภาษี แล้วเงินจำนวน
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ร้อยละ 28 ทีค่ นยากคนจนเสียให้กบั ประเทศนัน้ ปรากฏว่า รัฐบาลเอาไป
รวมอยู่กับเงินงบประมาณแผ่นดิน แล้วก็นำไปใช้หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF: Financial Institutions Development
Fund) ซึ่งคนที่ทำให้ประเทศยากจนเป็นหนี้สินก็คือ นายทุนทั้งนั้น ไม่ใช่
คนยากคนจน เราจึงไม่มีทางบอกได้เลยว่า เงินร้อยละ 28 จะกลับคืนสู่
ชุมชนอย่างไร แต่อย่างน้อย ณ ตอนนี้ ขอให้มีต้นแบบในการคืนเงินก้อน
เล็กๆ ร้อยละ 3 นี้ กลับคืนไปสู่สังคมก่อน

ข้อที่ 3 เสนอให้สำนักงานสลากฯ พิจารณาการจัดสรร
เงินคืนสู่ชุมชนในเชิงพื้นที่
แม้เงินจำนวนร้อยละ 3 จะเป็นเงินจำนวนน้อย แต่อยากให้มี
การนำร่อง และมองเห็นความสำคัญเชิงพื้นที่ ปัจจุบัน สำนักงานสลากฯ
มองเรื่องนี้ โดยใช้วิธีการให้โควตาลอตเตอรี่ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ชุมชน
กลับไม่ได้ประโยชน์อะไร ขึ้นอยู่กับท่านผู้ว่าฯ ว่าจะคำนึงชุมชนหรือเปล่า
เงินที่คืนสู่ชุมชนจริงๆ จึงยังไม่เคยมีปรากฏ 

มากขึ้น โดยหากจะปรับเปลี่ยนใดๆ ต้องเป็นการปรับเปลี่ยนในระดับที่
ไม่ใช่แค่นโยบายของสำนักงานสลากฯ
จากการศึกษางานวิจัย พบว่า การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการออก
สลากกินแบ่งฯ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มให้มีการขายสลาก หรือการปรับเปลี่ยน
รูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในทุกประเทศ ดังนั้นการปรับ
เปลีย่ นแต่ละครั้งจะต้องมีการออกเป็นกฎหมาย ผ่านการประชาพิจารณ์
จะออกเป็นแค่กฎหมายในระดับที่ให้อำนาจหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมิได้ 
สำนักงานสลากฯ จึงควรชี้ให้ชัดว่า ภายใน 5-6 ปี หรือห้วงระยะ
เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่มีการออกผลิตภัณฑ์อื่นตามมา และระหว่างนั้น
ทุกๆ ปีต้องจัดสรรเงินเพื่อให้มีการประเมินผลกระทบทางสังคมด้วย
ว่า ผลดีและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายหวยออนไลน์มีอะไรบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน หรือองค์การทางสังคมต่างๆ 
ขอหยุดพักการนำเสนอไว้เท่านี้ก่อน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้
ร่วมเสนอความคิดเห็น ก่อนจะไปยังข้อเสนอ ข้อที่ 5-9 ต่อไป

ข้อที่ 4 หากสำนักงานสลากฯ ดำเนินการเรื่องสลากแบบ
เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ด้วยเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติ
สำนักงานสลากฯ ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า เครื่องที่ใช้สำหรับขาย
สลากเป็นเครื่องออนไลน์ และติดตั้งตามจุดจำหน่าย (Terminal)
ต่างๆ ทั้งหมด 5,000 จุด จะไม่ถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อย่างอื่น
ยกตัวอย่างเช่น จำหน่ายสลากเลข 6 ตัว แทนสลากทีเ่ ป็นกระดาษ
หรือมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในลักษณะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการพนันเพิ่ม
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ห้องที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน
จากสลากอัตโนมัติ (หวยออนไลน์)
ช่วงที่ 2

โดย ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ. คงเป็นจุดสูง
สุดจริงๆ ที่อยากจะให้แก้ แต่เนือ่ งจากการติดตัง้
เครื่ อ งจำหน่ า ยสลากด้ ว ยเครื่ อ งอั ต โนมั ติ เป็ น
นโยบายที่ใกล้จะเกิดในเร็ววันนี้ สิ่งที่เราต้องจัดลำดับความสำคัญอันแรก
คื อ การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก และเยาวชนเข้ า มาอยู่ ใ นกระบวนการ
เพราะอย่างที่คุณภิญโญ (เนียมสงค์) ได้กล่าวไว้ ทุกวันนี้มีแต่บนต้นไม้กับ
เสาไฟฟ้าเท่านั้นที่ซื้อหวยไม่ได้ นี่เป็นเรื่องจริง เนื่องจากหวยใต้ดิน มี
กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็ก เราจะต้องไม่ปล่อยให้หวยออนไลน์ไป
ทำซ้ำกับสิ่งทีห่ วยใต้ดนิ เคยทำไว้ ดังนัน้ การดำเนินการแก้ปญ
ั หาในระยะสัน้
เราจึงเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อเข้าไปกำหนดมาตรการ
บางอย่าง
แม้ว่ากฎหมายอาจจะไม่ให้อำนาจคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ และ
เมืองไทยเราจะเป็นประเภทว่า ถ้าคุณไม่มอี ำนาจก็ไม่ตอ้ งมายุง่ แต่เชือ่ มัน่ ว่า
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ถ้าภาคประชาชนกดดันจริงๆ จากจุดตรงนี้น่าจะมี ‘เชื้อ’ ในการนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลง และอันที่จริง เราเองก็เคยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ใน
การจัดสรรเงิน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่เมื่อการจำหน่าย
สลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ยุติลง คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวก็
ถูกยกเลิกไป
อีกประเด็นที่อยากจะกล่าวถึงคือ ตอนที่สลากแบบเลขท้าย 3 ตัว
และ 2 ตัว ออกมา ไม่ได้มีการนำส่งเงิน ร้อยละ 28 ให้แก่รัฐ เพราะเขา
ไม่ใช่ ‘กินแบ่ง’ แต่เป็น ‘กินรวบ’ คือ มีแต่รับกับจ่าย ปริมาณเงินจึง
มหาศาล ขออนุญาตยกตัวเลขให้ดูว่า ในแต่ละปีมีเงินเหลือเท่าไหร่
ปีงบประมาณ 2546 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจำหน่ายสลาก เงินที่
เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงินหลักหมื่นล้านบาท ซึ่งเงินส่วน
มากจะนำไปใช้ทางด้านการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2547 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเอาเงินจากการ
จำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ไปใช้จำนวน 1,300 กว่าล้าน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น 6.31 ล้ า นบาท และสำนั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับเงินไปจำนวน 471 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ที่นำเรื่องนี้มาบอก ไม่ใช่ต้องการให้เห็นจำนวนเงิน
เป็นเรื่องใหญ่ เพียงแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ว่าถ้านำสลากพวกนี้มา
จำหน่ายในลักษณะออนไลน์แล้วจะเป็นอย่างไร สมมติว่า ได้รายได้ครั้งละ
1,000 ล้านบาท ร้อยละ 28 ก็คือ 280 ล้านบาท ปีหนึ่งก็ลองคูณ 24
เข้าไป ตกประมาณเกือบ 6,000 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริง
หรือไม่ แต่ทุกวันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ก็ยังไม่สามารถคำนวณได้ว่า
จะมีรายได้จากการจำหน่ายหวยออนไลน์เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่
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ขออนุญาตกลับมาที่ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อที่ 5-9 ซึ่งจะเป็นเรื่อง
ของกระบวนการ

ข้ อ ที่ 5 กระบวนการจำหน่ า ยหวยออนไลน์ จ ะต้ อ งมี
มาตรการที่ชัดเจน โดยกำหนดว่า ไม่ให้มีเด็กและเยาวชนเข้ามา
เกี่ยวข้อง
ยกตัวอย่างเช่น มีป้ายติดเพื่อห้ามเด็กเข้ามาซื้อ แต่การติดป้าย
เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถป้องกันได้อย่างเพียงพอ เราจึงเสนอให้ทุกจุด
จำหน่ายจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเหมือนกับธนาคาร เพื่อเป็นการ
เก็บบันทึกข้อมูลการขาย โดยจับภาพทั้งคนขายและคนซื้อไว้เป็นหลักฐาน
ถ้ามีคนมาฟ้องร้อง เมื่อเปิดเทปดู หากเป็นจริง ก็จะมีบทลงโทษ ส่วนการ
หลบเลี่ยงนั้น ถ้าหากคิดจะหลบก็คงมีวิธีการ แต่วิธีนี้ถือเป็นมาตรการอัน
หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาได้

ข้ อที่ 6 ต้องออกมาตรการในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บทลงโทษ
กรณี ที่ มี ก ารจำหน่ า ยหวยออนไลน์ ใ ห้ กั บ เด็ ก และเยาวชน และ
บทลงโทษจะต้องรุนแรง
บทลงโทษหนักที่สุดต้องถึงขั้นเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้แทนจำหน่าย
และริบเงินประกัน รวมทั้งต้องขึ้นบัญชีดำ (Black List) ว่า ผู้จำหน่ายรายนี้
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และไม่สามารถเป็นผู้จำหน่ายได้อีกเป็นระยะเวลากี่ปี
คิดว่า สำนักงานสลากกินแบ่งฯ อาจจะมีการวางมาตรการตรงนี้ไว้อยู่แล้ว
แต่เราต้องการตอกย้ำเพื่อไม่ให้มีเด็กและเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
จำหน่ายหวยออนไลน์

198 | เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน

aw_edit.indd 198-199

ข้อที่ 7 เรื่องจุดจำหน่ายหวยออนไลน์
แม้สำนักงานสลากกินแบ่งฯ จะมีมาตรการที่วางไว้ค่อนข้างดี
โดยกำหนดให้จุดจำหน่ายอยู่ห่างไกลจากชุมชน วัด และโรงเรียน
50 เมตร แต่ในทางปฏิบัติ ตอนขออนุญาตอาจจะอยู่ห่าง 50 เมตรจริง แต่
หลังจากนั้น ไม่รู้ว่าในทางเทคนิคอาจจะมีการโยงสายได้หรือเปล่า หรืออาจ
จะเปลี่ยนจุดจำหน่าย ให้เข้าไปใกล้ชุมชนมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการก็
ย่อมหวังผลกำไร ทางสำนักงานสลากกินแบ่งฯ จะสามารถติดตามตรวจ
สอบจุดจำหน่ายทั้ง 5 พันจุดนี้ได้ครอบคลุมหรือไม่ 
คำตอบสำหรับการป้องกันปัญหานี้คือ ชุมชน โดยในขั้นตอนของ
การออกใบอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติ จะต้องให้
ชุ ม ชนลงชื่ อ รั บ รอง และทุ ก ปี ต้ อ งมี ร ายงานของชุ ม ชนเสนอให้
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ส่วนทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ก็
ต้องจัดสรรเงินให้แก่ชุมชน 500 บาท หรือ 1,000 บาท ต่อปี เพื่อให้ช่วย
ตรวจสอบและส่งรายงานยืนยันว่า จุดจำหน่ายยังคงตั้งอยู่ที่เดิม ไม่ได้
เปลี่ยนจุดจำหน่ายหรือเคลื่อนย้ายไปไหน เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจให้
ชุมชนแต่ถา้ มีการเปลีย่ นจุดจำหน่าย หรือตัง้ โรงเรียนขึน้ มาใหม่ใกล้สถานที่
ซึง่ เป็นจุดจำหน่าย แล้วมีการทะเลาะกัน ถ้าเกิดประเด็นปัญหาตรงนี้ จะต้อง
กำหนดมาตรการในการแก้ปัญหา เช่น ชุมชนจะต้องสามารถร้องเรียน
อุทธรณ์ การตั้งจุดจำหน่ายไปที่ผู้ว่าราชจังหวัด เป็นต้น
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ข้อที่ 8 สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ต้องยืนยันว่า จะไม่มี
การขายพ่วงผลิตภัณฑ์อื่นในบริเวณที่เป็นจุดจำหน่าย

ระดมความเห็น

ยกตัวอย่างเช่น ไม่นำเอาสลากเลข 6 ตัวไปขายกับเครื่องออน
ไลน์ และไม่มีการเพิ่มเงินรางวัลสูงสุด (Jackpot) เพราะตามทฤษฎีระบุ
ว่า เงินรางวัลเป็นแรงจูงใจผู้เล่นหน้าใหม่ให้เข้ามาสู่การพนัน

นายภิญโญ เนียมสงค์

ข้อที่ 9 ต้องวางมาตรการไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหวยใต้ดิน
เข้ามาเป็นผู้ประกอบการหวยบนดินหรือหวยออนไลน์
ถ้ า ผู้ ป ระกอบการหวยบนดิ น กั บ หวยใต้ ดิ น เป็ น เจ้ า เดี ย วกั น ก็
เท่ากับว่า มาตรการในการป้องกันหวยใต้ดินโดยการให้มีหวยบนดินนั้นล้ม
เหลวอย่างสิ้นเชิง และถ้านำราคาหวยบนดิน ไปเทียบเคียง (Benchmark)
กับหวยใต้ดินอีก ก็จะยิ่งทำให้เจ้ามือได้กำไรมากขึ้น นอกจากนี้ มาตรการ
ดั ง กล่ า วยั ง เป็ น การป้องกันการฟอกเงิน เพราะเจ้ า มื อ หวยใต้ ดิ น มั ก
เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล หรือเรื่องผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด จึงต้องมีการ
ตรวจสอบประวัติเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้
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วิทยุประชาชนคนพิการท่าตะเกียบ FM 96.00 MHz จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดฉะเชิงเทรา
เห็นด้วยกับข้อเสนอในประเด็นเรื่องหวยใต้ดิน แต่คิดว่า น่าจะมี
บทลงโทษที่ ม ากกว่ า หรื อ รุ น แรงกว่ า นี้ สำหรั บ หวยใต้ ดิ น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ใน
ปัจจุบัน และต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง
เงินรางวัลของหวยออนไลน์ที่กำลังจะออกใหม่ ก็น่าจะสามารถ
เทียบเคียงได้กับหวยใต้ดิน เพราะจะเป็นหนทางที่ใช้ในการต่อสู้เรื่องการ
เข้ามาเสี่ยงโชคของประชาชนได้
อีกส่วนหนึ่ง น่าจะดำเนินการกับธุรกิจผิดกฎหมายที่เอื้อประโยชน์
ให้กับบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานอำนาจให้กับเจ้ามือหวยใต้ดิน บท
ลงโทษตรงนี้น่าจะเด็ดขาด มีเรื่องของการจำคุกและปรับที่สูงขึ้น รวมทั้งน่า
จะเพิ่มเงินรางวัลนำจับ เพื่อนำเงินไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนท้องถิ่น
ไม่ใช่ว่า ยิ่งมีหวยออนไลน์ ก็ยิ่งจำหน่ายกันเพิ่มมากขึ้น หากเป็นเช่นนั้น
ถือว่า รณรงค์และป้องกันไม่สำเร็จ เราต้องทำให้ยอดจำหน่ายหวยลดลง
เรื่อยๆ เหมือนกับการรณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ตลอดจน
มีมาตรการในการจับปรับ เพื่อนำเงินมาพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกที่จะไม่ไป
เสี่ยงโชคหรือเล่นการพนัน
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นายนที สรวารี

เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน
สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อที่ 5-7 คิดว่า ภายใต้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด อาจจะใช้เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ หรือบัตรที่เหมือนกับบัตรเอทีเอ็มแทนได้ เพราะเดี๋ยวนี้
เด็กทุกคนต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว โดยก่อนจะใช้บริการซื้อ
หวยออนไลน์ก็ต้องแสดงตัวก่อน และต้องมีมาตรการป้องกันเด็ดขาด ถ้า
เมื่อใดก็ตาม จุดจำหน่ายมีการอนุญาตให้เด็กมาสแกนลายนิ้วมือหรือเสียบ
บัตร เครื่องจะล็อคอัตโนมัติ ห้ามไม่ให้ขายหวยไปอีก 4 งวด เพราะฉะนั้น
เจ้าของเครื่องก็จะต้องระแวดระวัง เพราะทำให้เขาขาดรายได้ เราสามารถ
เพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปได้ เนื่องจากเครื่องจำหน่ายสลากเป็นระบบอัตโนมัติ
อยู่แล้ว
หรือจุดจำหน่าย อาจจะติดตั้งระบบ GPS (Global Positioning
System) ใส่เข้าไปในตัวเครื่อง เครื่องตั้งอยู่ตรงตำแหน่งไหน จะมีไฟแดง
ค้างหรือเป็นจุดสีเขียวแสดงให้เห็น ทันทีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจำหน่าย
สลาก หรือเข้าไปใกล้พื้นที่ต้องห้าม สัญญาณก็จะเตือนขึ้นมา สามารถ
ตรวจสอบได้ทันที 
ส่วนข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อที่ 8-9 ไม่ใช่เรื่องของเครื่องจำหน่าย
สลาก แต่เป็นเรื่องของสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ว่าจะรักษาสัญญาได้แค่
ไหน ตรงจุดนี้ควรจะต้องเปิดช่องให้ผู้เสียโอกาส ซึ่งเป็นเจ้าของจุด
จำหน่ายสามารถฟ้องกลับ ได้ เพราะการมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ม าแข่ ง กั บ
ผลิตภัณฑ์เดิม ทำให้เขาเสียโอกาสในการทำธุรกิจ 
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ตัวแทนเครือข่ายชุมชนชาวล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางของเราไม่ ต้ อ งการให้ ก ารพนั น เข้ า มาทำร้ า ย ทำลาย
ความมั่นคงในชีวิต ซึ่งปัญหาอะไรก็ตามแต่ ถ้านำเรื่องรายได้ขึ้นมาบังหน้า
ไม่มีทางจบ 
ณ ขณะนี้ เ รากำลั ง จะพู ด ถึ ง ประเด็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก และ
เยาวชนเข้าถึงการพนัน โดยเฉพาะหวยออนไลน์ จึงต้องเลือกว่า เราจะต้อง
ไม่มุ่งหารายได้ แต่ต้องคิดว่า จะทำอย่างไรให้การเข้าถึงหวยออนไลน์ หรือ
การพนันลดน้อยลง 
ตนเองไม่ใช่คนที่เล่นการพนันมากนัก แม้จะเคยซื้อบ้าง ไม่ทราบ
ว่า ในต่างประเทศมีการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
แบบประเทศไทยหรือไม่ แต่อยากจะเสนอให้มี 7-8 ตัวไปเลย และมีเฉพาะ
เท่านั้น ไม่ต้องมีหวยอย่างอื่นอีก 
กลับมายังประเด็นที่ว่า ทำอย่างไรจะป้องกันการเข้าถึงหวย
ออนไลน์ หรือลดจำนวนผู้เข้าถึงให้น้อยลง
ไม่ทราบว่า บริษัทล็อกซเล่ย์ (Loxley) ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายเครื่อง
จำหน่ายสลากอัตโนมัติ สามารถวางระบบของการเข้าถึงและตรวจสอบได้
ขนาดไหน 
สมมติว่า คนที่มีบัตรประจำตัวประชาชน หากเสียบบัตรเข้าไปใน
เครื่อง เราสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ว่าเข้าใช้งานกี่ครั้ง จะได้นำเรื่องนี้
ไปกำหนดว่า แต่ละคนจะมีสิทธิในการเล่นหวยออนไลน์ในอัตราหรือ
ปริมาณเท่าไหร่ เพื่อให้การเล่นเป็นไปในลักษณะของการเสี่ยงโชคธรรมดา
ไม่ใช่ทำให้เกิดความร่ำรวย เช่น กำหนดว่า เล่นได้จำนวนกี่ครั้ง ในอัตรา
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ไม่เกิน 5,000 บาท น่าจะลองให้บริษัทล็อกซเล่ย์ไปวางมาตรฐานในการ
ตรวจสอบดู 
รวมทัง้ อาจจะกำหนดด้วยว่า ต้องมีวงเงินสำหรับการเล่นเท่าไหร่
เหมือนบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งจำกัดยอดเงินว่าจะกดได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ เราก็
ให้ มี การกำหนดยอดเงินสำหรับการเสี่ยงโชคแต่ละครั้ง น่ า จะเป็ น
แนวทางการแก้ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะป้องกันไม่ให้คนเสี่ยงโชคจนติด
เป็นนิสัย และต้องการความร่ำรวย ให้เล่นแค่พอสนุกสนาน และจะได้เรียนรู้
ว่า ถ้าไม่มเี งินก็อย่าไปเล่น หรือมีเงินอยูแ่ ค่นี้ ถ้าต้องไปกูห้ นีย้ มื สินอีก ก็จะ
เล่นไม่ได้
สำหรับประเด็นเรื่องของรายได้ ว่าควรจะนำไปใช้ทำประโยชน์ใน
ด้านใด หรือจำเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมาหรือเปล่า กลับคิดว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้น เป็นความไม่ชอบธรรมของนโยบายภาครัฐ การ
แก้ไขปัญหาจึงต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้น และกฎหมายการพนันที่บังคับใช้
อยู่ ถือว่าล้าสมัย ควรจะต้องแก้ไขให้ทันยุคทันสมัยกับเทคโนโลยีและสภาพ
ความเป็นจริงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

นางสาวสวาท ประมวลศิลป์

ประธานสมาคมเพื่อความก้าวหน้าอาชีพคนตาบอดประเทศไทย
ประเด็ น ที่ บ อกว่ า จะไม่ ใ ห้ มี ก ารออกหวย 6 ตั ว ด้ ว ยเครื่ อ ง
จำหน่ายสลากอัตโนมัติ ส่วนตัวแล้วยังรู้สึกไม่ไว้วางใจรัฐบาลเท่าที่ควร
เพราะหากรัฐบาลไหนเกิดอยากจะเปลี่ยนแปลง สลากกินแบ่งฯ ก็อาจจะ
ต้องเข้าไปอยู่ในตู้ออนไลน์ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับคนขายสลาก 
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ยังมีความกังวล เนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ไม่ได้มีอิสระ
เป็นของตนเอง ต้องอยู่ภายใต้นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ อยู่ตลอด
เวลา ดังนั้นเราจะต้องให้สำนักงานสลากกินแบ่งฯ เป็นอิสระ และ
คณะกรรมการฯ ที่เข้ามา ควรจะมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานต่างๆ สักครึ่งหนึ่ง และให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วยอีก
ครึ่งหนึ่ง เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ เผื่อว่า รัฐบาลไหนเสนออะไรที่ไม่
ถูกต้อง จะได้คัดค้านกันได้
สุดท้าย ยังเป็นห่วงว่า ถ้ามีหวยออนไลน์ออกมา คนพิการจะ
ลำบาก และก่อนจะออก ก็ควรจะต้องทำประชามติว่า ประชาชนส่วนใหญ่
เห็นด้วยหรือไม่ สำหรับเรื่องการใช้หนี้บริษัทที่ไปทำสัญญาเอาไว้ หาก
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ พยายามให้ประชาชนเป็นคนขายสลาก อย่าไปให้
โควตากับยี่ปั๊ว และนำเงินส่วนนั้นไปใช้หนี้เขา ก็น่าจะเป็นไปได้
 

พระครูใบฏีกากำพล

กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ทำไมคนบางคนต้องเล่นการพนัน ในขณะที่หลวงตาเอง ทำไมถึง
ไม่เคยมีความคิดแบบนั้น กำลังนั่งสมาธิมองดูว่า โลกมนุษย์เป็นเช่นนี้เอง
หรือเปล่า มีเทคโนโลยีกจ็ ริง แต่ไม่ได้สร้างจิตสำนึกของความตระหนักดี รูช้ ดั
เห็นแจ้งว่า สิ่งนี้ควรหรือไม่ควรสำหรับวิถีชีวิตตัวเอง ขาดการเชื่อมต่อทาง
ด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจิตสำนึก 
เด็กขาดเรื่องเหล่านี้ไปตรงไหน ตรงที่พ่อแม่ ครอบครัว หรือสังคม
อยากจะมองลงไป แล้วทำอย่างไรจะต่อติด ให้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสาระ
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สำหรั บ ชี วิ ต เราไม่ ต้ อ งพู ด อะไรกั น มาก เวลานี้ เ ราพู ด กั น มาก แต่ ไ ม่
สามารถไปสร้างให้เด็กเกิดจิตสำนึกได้ว่าสิ่งที่ทำมันไม่ดี
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะต้ อ งทำคื อ เด็กต้องเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีมา
จำกัดความอยาก สกัดกั้นไม่ให้ตัวเองดิ้นรนตอบสนองความอยาก
เกินไป
เดี๋ยวนี้ หลักศีลธรรม คุณธรรม ไม่มีอยู่ในมันสมองของเด็ก และ
เมื่อมีผู้จัดเวทีเรื่องนี้ขึ้น มันจึงเป็นความมืดบอดของโลก อาจจะต้องไปอยู่
โลกใหม่เสียแล้วกระมัง เพราะเท่าที่ฟังมามีแต่เรื่องสัพเพเหระ มีอะไรที่
เจริญกว่านี้บ้างหรือไม่ 
แม้แต่เกมที่คิดขึ้นมา อย่างเป่ากบ โดดยาง ลูกหิน หลวงตาก็เคย
เล่ น แต่ ไ ม่ คิ ด ว่ า สิ่ ง เหล่ า นั้ น จะต้ อ งมาเป็ น ที่ พึ่ ง ที่ ยึ ด เหนี่ ย วสำหรั บ ชี วิ ต
เพราะเราได้เรียนรู้ธรรมะ หลักศาสนา คุณงามความดี เด็กสมัยนี้ควรจะ
ต้องนำเอาเรื่องพวกนี้กลับมาเป็นสาระ
เมื่อเช้าดูข่าว เด็กอเมริกันติดเกม และเกมนั้นมีการพนันอยู่ด้วย
ไม่รใู้ ครเป็นคนคิดขึน้ มา คิดเพือ่ อะไร ไม่มงี านทำหรืออย่างไร ระบบศีลธรรม
หายไปไหนหมด โลกทั้งโลกกำลังจะแตก โยมกลับบ้านไปขุดหลุมเพาะไว้
เผื่อปรมาณูจะมาลงบ้านเรา
พระพุทธเจ้าสอนว่า โลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิจ ธรรมดาของโลกก็
เป็นเช่นนั้น และเราก็ยังมาหมกมุ่นอยู่ตรงนี้ น่าจะก้าวข้ามไป เราจะยก
ระดับจิตวิญญาณของเด็ก ผูใ้ หญ่ ในประเทศไทยให้มาคิดถึงบันได 5 ขัน้
ที่ อาจารย์ไพบูลย์ (วัฒนศิริธรรม) พูดเอาไว้เมื่อเช้า 
ถ้าโยมไม่ช่วยกัน อาตมาก็จะนั่งสมาธิต่อไป
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พวกเราพูดกันวันนี้จบ ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้น 
อยากจะเชิญชวนว่า ทำอย่างไรจะให้บันได 5 ขั้นเป็นรูปธรรม
ปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ได้ เพราะนโยบายรัฐไม่มี รัฐไม่เอา กระทรวงต่างๆ
ที่ตั้งขึ้นมา ตั้งมาเฮ็ดอีหยัง (ทำอะไร) ทำไมไม่มาคิดในส่วนที่เรากำลังคิด
กันอยู่ พวกเราบ้าหรือเปล่าต้องมาคิดแทนเขา 
เราต้องหมุนกลับ ให้เด็กได้คิด ให้กระทรวงต่างๆ ได้คิดบ้าง เรา
คิดกันแต่ในส่วนของภาคประชาชน มีบ้างไหมที่คนจากภาครัฐจะมานั่งอยู่
ตรงนี้ ทำอย่างไรจะทำให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม บูรณาการ การที่
พวกเรามาช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดเป็นเวทีสาธารณะ อันนี้ได้เลย ถือว่าทำ
เพื่อประเทศชาติและเยาวชนที่แท้จริง อาตมาเองก็จะช่วยด้วย ขอเจริญพร

นายอิมรอน เชษฐวัฒน์
แกนนำเครือข่ายครอบครัว

จากที่นั่งฟังมา มีความรู้สึกเหมือนเรากำลังทำหน้าที่ว่า จะทำ
อย่างไรให้เขาขายหวยออนไลน์ได้ ไม่ได้ชว่ ยกันต่อต้าน ทำอย่างไรให้คนชัว่
ทำอะไรเลวๆ ในสังคมได้มากขึ้น ภาพของหวยหรือการพนันในใจของ
ผู้ใหญ่ยุคนี้เป็นอย่างไร เราเห็นพี่น้องเหมารถสองแถวไปขูดเบอร์ รู้สึก
อย่างไรบ้าง ขอบคุณที่ยังมีคนรู้สึกเศร้าอยู่
ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรม อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะ
ต้องทำสมาธิให้เกิดปัญญา อาจจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้วยการเจริญสติ
ส่ ว นฝ่ า ยเราก็ ต้ อ งดู ว่ า ทำอย่างไร จะให้เกิดการเปลืองทรัพยากร
บุคคลในสังคมน้อยที่สุด สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งปกป้ อ ง ได้ ท ราบตั ว เลขมาว่ า
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ระดมความเห็น
ต่อไปจำนวนเด็กในสังคมจะน้อยลง กลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุ ฉะนั้นเรา
ต้องป้องกันเด็กให้มากที่สุด 
เห็นด้วยกับสิ่งที่ อาจารย์วิเชียร (ตันศิริคงคล) ได้ทำการบ้านมา
มากมาย แต่เดี๋ยวนี้เด็กฉลาดกว่าผู้ใหญ่ ไม่แน่ใจว่า เด็กอาจจะขโมยหรือ
หยิบบัตรประชาชนพ่อแม่มาใช้ หรือผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่เห็นว่าเป็นอะไร
ถ้าจะให้เด็กยืมบัตร หรือไปดำเนินการให้เด็กแทน 
สิ่งที่จำเป็นคือ ในทางปฏิบัติ ตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ใน
ชุมชน ควรจะต้องตรวจสอบกัน เพราะถ้าติดตั้งกล้องวงจรปิดไป แล้ว
คุณมีทมี ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไหม หรือมีคนช่วยชีเ้ บาะแสหรือเปล่า
สังคมที่ดีคือสังคมที่ตรวจสอบกันเอง ต้องหาระบบที่ตรวจสอบกันและ
กันอยู่ตลอดเวลา จึงจะอยู่ได้ พูดตรงๆ ตอนนี้ไม่ไว้ใจใคร ตัวเองยังไม่
ไว้ใจ เพราะด้านมืดของจิตใจพร้อมจะถูกโจมตีตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
ต้องมีสติให้มากๆ 
ขอฝากเรื่องการตรวจสอบกันเองในสังคม ว่าจะทำอย่างไร เวลามี
การตั้งเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติในชุมชน ต้องถามเขาว่า คุณมีจุดที่จะ
พิสูจน์ตัวเองอย่างไรบ้าง มีคณะกรรมการหมู่บ้านมาลงชื่อรับรองไหม ต้อง
มีคนคอยตรวจสอบกล้องวงจรปิดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โดยคนเหล่านั้นจะ
ต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในสังคมตรงนั้น ถ้าทำได้ก็จะป้องกันได้
อีกเรื่องหนึ่งอยากช่วยกันคิดว่า จะมีการจัดแบ่งรายได้ไหม เอา
บางส่วนของรายได้มาทำเชิงป้องกัน ปลูกจิตสำนึกในสังคม เพราะต้นเหตุ
ของปัญหาคือผู้ใหญ่ เด็กเป็นปลายทาง ต้องมีโรงเรียนพ่อแม่ โรงเรียน
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ผู้ใหญ่ และกระบวนการตรงนั้นน่าจะมีเด็กเข้ามาและทำให้เขาเห็นว่า
เขาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป เราต้องดูแลลูกหลานให้มีความ
สำคัญระดับนั้น ถ้ายังทิ้งขว้าง อนาคตก็คงไม่แจ่มใส 

ตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
บ้านกาญจนาภิเษก
เป็นตัวแทนเยาวชนที่เคยก้าวพลาดเกี่ยวกับเรื่องการพนัน จึงเข้า
มาอยู่ในวงจรนี้ได้ ที่ผ่านมา เราต่อต้านเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับการพนัน มี
การขึ้นเวทีพูดเรื่องนี้มาตลอด 
เรื่ อ งเครื่ อ งจำหน่ า ยสลากอั ต โนมั ติ เห็ น ด้ ว ยถ้ า จะไปตั้ ง กล้ อ ง
วงจรปิด แต่ถ้าจะเอาป้ายไปติดไม่ให้เด็กเล่น คงยากที่จะห้าม เพราะเมื่อ
เล่นหวยไม่ได้ เด็กก็ต้องย้ายไปเล่นพนันบอลแทน เด็กสมัยนี้ส่วนใหญ่เล่น
แต่พนันบอลออนไลน์ เพราะเล่นแล้วทันสมัย เท่ ส่วนหวยเล่นแล้วเชย 
ทางที่ดีถ้าจะป้องกัน เราห้ามไม่ได้ แต่ต้องปลูกจิตสำนึก สร้าง
กิจกรรม ลงไปตามพื้นที่ ตามโรงเรียนต่างๆ ไม่ใช่มีเฉพาะในวิชาเรียน
แต่ต้องเอากิจกรรมเข้าไปเสริม ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วผิด ถ้าไปห้ามก็
เหมือนยิ่งยุ ห้ามอันนี้ก็ไปเล่นอันอื่น การพนันมันมีทุกรูปแบบ 
พ่อแม่ผู้ปกครองที่ใช้เด็กไปซื้อหวย นั่นคือ เส้นทางก้าวแรกของ
การเข้าสู่การเป็นนักพนันแบบมืออาชีพ ตอนเป็นเด็กได้รู้ช่องทางการเล่น
หวย เคยจับเงิน รู้ว่าจะเล่นอย่างไร โตขึ้นก็พัฒนาไปเป็นทอดๆ สุดท้ายก็
ไปลงที่การพนันบอลหรือบ่อนออนไลน์ เหมือนกับเราเริ่มสร้างอาชญากร
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ระดมความเห็น
ถ้าเด็กได้สัมผัสกับการเล่นหวย ณ วันหนึ่งเขาอยากเล่น ก็ต้องไป
หาเงิน เราต้องมองจุดนี้ เพราะเขายังเป็นเด็ก ทำงานไม่ได้ อยากมีเงินเล่น
ก็ต้องเป็นอาชญากร ขโมยของ ขายยาเสพติด ทำทุกอย่าง 
การพนันเหมือนโรคร้ายไม่ว่าจะได้จะเสีย อย่างไรก็อยาก
เล่นอย่างเดียว
ดั ง นั้ น ต้ อ งดู ที่ ต้ น เหตุ ไ ม่ ใ ช่ ป ลายเหตุ ข องปั ญ หา ต้ อ งไปสร้ า ง
กิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ถ้าไปติดป้ายประกาศ เขาก็ไม่สนใจ ปล่อยเฉย
แต่การปลูกจิตสำนึกดีที่สุด 

นายฉัตรชัย ไชยโยธา

ผู้ประสานงานวิทยุชุมชนภาคอีสานล่าง
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ฟังความเห็นจากหลายท่าน มีความรู้สึกใกล้เคียงกันว่า เรามาพูด
ในเวทีวันนี้เพื่อให้สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลาก
อัตโนมัติและขายได้ หรือควรจะมามีส่วนร่วมกันในการป้องกันเด็กและ
เยาวชนจากหวยออนไลน์ 
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ อามิตเิ ศรษฐกิจขึน้ ต้น มิตทิ างด้านสังคม วัฒนธรรม
ศีลธรรม คุณธรรม ฯลฯ จึงค่อนข้างจะเบาบางลงไป มองว่า ถ้าเป็นไปได้
โดยเฉพาะในด้านมาตรการการป้องกัน นอกจากการซื้อแล้ว ควรมองที่
รายได้ของผู้ซื้อด้วยว่า มีรายได้เดือนละเท่าไหร่ เพื่อจำกัดการซื้อ
อันนี้สามารถจะตรวจสอบกับทางกรมสรรพากรได้ เพื่อจำกัดวงเงินให้คนที่
มีรายได้เท่านี้ ควรจะซื้อแค่นี้ เพราะคนที่ซื้อหวย ส่วนมากเป็นคนจน และ
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อยู่ในหมู่บ้าน โดยเฉพาะถ้าบ้านอยู่ในชุมชนท้ายซอย อันนี้จะเป็นอันตราย
มาก เพราะสะดวก เดิ น ใกล้ ดั ง นั้ น สถานที่ ตั้ ง จุ ด จำหน่ า ยสลาก
นอกจากห่างไกลจากวัด โรงเรียน ชุมชน แล้ว ควรจะให้เข้าถึงได้ยาก เมื่อ
เข้าถึงได้ยาก จะทำให้คนไม่อยากเล่น ไม่ใช่ไปติดตั้งแล้วคนอยากไปใช้
บริการ
ส่วนเรื่องของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตอนนี้คณะกรรมการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอยู่ทั้งหมด 9 คน ในจำนวนนี้ 8 คนเป็น
นักการเมืองหรือทีมของนักการเมือง ในองค์กรต่างๆ ก็มักจะเป็นรูปแบบนี้
เวลาจัดสรรผลประโยชน์ ส่วนหนึ่งนักการเมืองก็จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ตนเองมีโอกาสทำงานเกี่ยวกับกองทุนกิจกรรมทางด้านสังคม รู้ดี
ว่า ถ้าใกล้ชิดกับใครก็จะได้งบประมาณส่วนนี้ ดังนั้นข้อเสนอให้มีการจัด
ตั้งคณะอนุกรรมการฯ จึงมองไปที่องค์ประกอบเป็นหลัก ว่าควรจะ
ประกอบด้วยใคร ไม่ควรเน้นหน่วยงานรัฐ ภาคการเมือง แต่ควรเน้น
องค์กรสาธารณะด้านสังคม และกำหนดให้ชัดเจนว่า จำนวนกี่คน ใครเป็น
อนุ ก รรมการฯ บ้ า ง จะมี บ ทบาทอย่ า งไร ฝ่ า ยการเมื อ งมี ส่ ว นกำหนด
นโยบายชี้นำได้ไหม เพราะเป็นตัวกำหนดในการจัดสรรประโยชน์ 
อีกประเด็นหนึ่ง เห็นด้วยกับการจัดตั้งเป็นกองทุน อาจจะเป็นกอง
ทุนระดับตำบล กองทุนส่วนกลาง เพื่อเน้นการป้องกันและบำบัดผู้ติดการ
พนัน รวมทั้งทำหน้าที่ทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพราะมีหลายครอบครัว
หมดเนื้อหมดตัวจากการเล่นการพนัน ส่วนหนึ่งอาจจะต้องได้รับการบำบัด
รักษาทางการแพทย์ เนื่องจากหมอชี้ชัดว่า สมองเมื่อมีการเล่นพนันบ่อยๆ
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ระดมความเห็น
ก็จะเกิดการย้ำคิดย้ำทำ กองทุนนี้จึงน่าจะเข้ามามีบทบาท รวมไปถึงการ
ส่งเสริมการศึกษาให้กับคนในชุมชน 
ทางด้านสถานทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งจำหน่ายสลากอัตโนมัติ ควรให้เป็นมติ
ของชุมชนว่าจะเอาหรือไม่เอา ไม่ใช่สงั่ การให้ทกุ หมูบ่ า้ นไปติดตัง้ ชุมชนควร
มีสิทธิเรียกร้อง เพราะเป็นเหมือนภัยที่เข้าไปในหมู่บ้าน น่าจะเป็นมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม และรายได้ที่เกิดขึ้น ควรให้เป็นมติที่จะใช้จ่ายในส่วน
ของคณะกรรมการ
สุดท้ายคือ ทิศทางการสื่อสารในการเข้าถึงเป้าหมายที่เป็น
เด็กและเยาวชน ถ้าเป็นเยาวชนด้วยกันเอง เขาจะสือ่ ได้ตรงกว่า บางทีเรา
คุยกันเรื่องสื่อเยอะ แต่ไม่ได้ถามความต้องการของเขาว่า ต้องการให้สื่อ
อะไรบ้าง มิติการสื่อสารไปยังกลุ่มเยาวชนคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจเขา
ด้วย ทั้งในเรื่องของวัย สถานที่ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ต้องตามให้ทัน
และมองไปในอนาคตว่าจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไร เพราะเขาอยู่
ในโลกของการสื่อสาร บางส่วนการให้การศึกษาอาจจะช่วยควบคุมได้ แต่
หลายส่วนควบคุมไม่ได้ ต้องเข้าถึงและเข้าใจเพื่อกำหนดทิศทางการสื่อสาร
ให้เกิดความชัดเจน 
 

นายภิญโญ เนียมสงค์

วิทยุประชาชนคนพิการท่าตะเกียบ FM 96.00 MHz จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขายที่ทาง ขายนา อันนี้บางทีพูดเกินจริง มันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมด อาจจะ
มีบางรายไม่กี่คน แต่ไม่ถึงขนาดต้องขายที่ไปเล่นหวย แต่ถ้าขายไปเล่นการ
พนัน ยอมรับว่ามีอยู่
ส่วนใหญ่เรามาบ่น มากกว่าการมีขอ้ เสนอเป็นรูปธรรม ว่าจะจัดการ
กับสิง่ ทีเ่ ป็นอยูน่ อี้ ย่างไร ยังไม่ตอ้ งพูดไปถึงสิง่ ทีจ่ ะมีหรือไม่มใี นอนาคตอย่าง
หวยออนไลน์ พู ด ถึ ง สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ก่ อ น อย่ า งบ้ า นของตนเองที่ ปั ก ษ์ ใ ต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนี้มีหวย 4 ตัว 5 ตัวด้วย ไม่ได้มีเฉพาะหวย
3 ตัว 2 ตัว เราจะปราบระบบหวยใต้ดินที่มีอยู่แล้วอย่างไร ให้คนเล่นน้อย
ลง ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญ 
ทุกวันนี้ รายการโทรทัศน์ตอนเช้า จะต้องใบ้หวยทุกงวด ก่อนวัน
หวยออก 1 วัน น่าเศร้าที่มีคนเหมารถปิกอัพไปขูดต้นไม้ จากการโฆษณา
เชิญชวนของสื่อ คนที่กำลังสิ้นหวังหมดหวัง เห็นข่าวก็รีบตามไปหา สื่อนำ
เสนอเรื่องแบบนี้ออกมาได้อย่างไร
เราจะต้องไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ให้คนเล่นน้อยลง
ไม่ใช่ไปทำให้ยอดของหวยออนไลน์เพิ่มขึ้น ต้องให้เขารู้คุณและโทษ เมื่อ
สักครู่ ก็มีเด็กเยาวชนบอกไว้ เล่นหวยไม่ได้ ก็ไปเล่นพนันบอล สังคมมัน
เสื่อมโทรม พระอาจารย์ท่านถึงว่า เราคิดกันได้แค่นี้เหรอ ดังนั้นต้องมา
ช่วยทำสังคมอย่าให้มันเสื่อมโทรม เอาเงินที่ได้ไปสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลด จน
เลิก จริงอยู่ว่ามันยาก แต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไร

ในเวทีนี้ ยังไม่มกี ารพูดถึงเรือ่ งการสร้างภูมคิ มุ้ กัน หรือการรณรงค์
ให้คนเห็นโทษและความฉิบหายของการเล่นหวยหรือการพนัน บางคนต้อง
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สรุปการนำเสนอ
ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอสรุปจากประเด็นกว้างสุดก่อนจะลงไปยังประเด็นที่แคบลง ซึ่ง
มีทั้งหมด 3 ประเด็นคือ
1) การจัดสรรเงิน ควรจะมีโครงสร้างเป็นอนุกรรมการฯ ที่มี
ความหลากหลาย โดยตั ว กฎหมายเองก็ ค วรแก้ แต่ ม องในระยะสั้ น
เนื่องจากชุมชนได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเล่นหวยออนไลน์ จึงควรมี
มาตรการป้องกันและปราบปราม กระบวนการป้องกัน ควรจะมีกองทุน
ต่างๆ ในระดับชุมชน เพื่อที่จะบำบัดคนที่ได้รับผลเสียจากการเล่น
พนันในชุมชนนั้น ส่วนในเรื่องของการปราบปราม ควรจะนำกฎหมายที่มี
อยู่มาใช้ให้ครบถ้วน อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน ส่วนผู้ใหญ่
คงป้องกันค่อนข้างลำบาก 
ส่วนทางด้านการปราบปรามหวยใต้ดิน ขออนุญาตให้เป็นงานวิจัย
ในโครงการระยะต่อไป เรามีความกังวลในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่เนื่องจาก
เป็นกฎหมายอีกฉบับ และเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่เราก็จะรับไป
พิจารณา 
2) กระบวนการในการดำเนินการ/บริหารจัดการเพื่อป้องกัน
เด็กและเยาวชน ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของจุ ด จำหน่ า ย เครื อ ข่ า ยในการ
เฝ้ า ระวั ง เห็ น ด้ ว ยกั บ ความคิ ด ของทุ ก ท่ า น โดยเฉพาะเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีทปี่ จั จุบนั มีความล้ำหน้าไปมาก ควรจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน เช่น สมาร์ทการ์ด (Smart
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Card) การสแกนลายนิ้วมือ การกำหนดเพดานหรือจำกัดวงเงินในการเล่น
จะนำไปปรับเป็นข้อเสนอต่อไป
3) สถานที่ในการตั้งจุดจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ มี
ความเห็นตรงกันพอสมควรว่า ควรให้ชุมชนเป็นคนดูแล และรู้สึกชอบใจ
ในประเด็นที่บอกว่า ให้ชุมชนเป็นผู้อนุญาต ไม่ใช่กองสลาก ถ้าชุมชน
ไม่อนุญาต กองสลากก็อนุญาตไม่ได้ เป็นเรื่องที่ดีมาก จะรับเพื่อนำไปปรับ
ในข้อเสนอเช่นเดียวกัน 
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รายงานสรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ขอสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายจากแต่ละห้องโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

ห้องที่ 1
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนันบอล
ตนเองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในห้องนี้ โดยผู้นำเสนอคือ
อาจารย์สายชล ปัญญชิต นักวิจัยอิสระ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวโดยสรุป เนื้อหาในห้องนี้มีอยู่ 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ ในแง่
ของการป้องกันและดูแลพื้นที่ของชีวิต สร้างพื้นที่เชิงบวก หลักสูตรที่ดี
พ่อแม่ต้องมีความเข้มแข็ง และอีกส่วนคือ การเข้าไปควบคุมกำกับดูแล
ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้
อย่างดีที่สุด 
โดยมีข้อเสนอที่เป็นหัวข้อหลัก 4 ข้อคือ 
1) เสนอให้ กสทช.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบ
สื่อต่างๆ ไม่ให้ชี้ชวนหรือนำเสนอเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยง ล่อแหลม ส่งเสริมให้
คนไปเล่นการพนันมากขึ้น
2) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ
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ของไทย ต้องกำหนดเป็นนโยบายให้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและการ
แข่งขันฟุตบอลรายการอื่นๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ ต้องไม่มีหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเล่นการพนันหรือการบอกราคา
ต่อรอง ตลอดจนการวิเคราะห์การแข่งขันที่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดการเล่น
การพนัน ห้ามเข้าไปอยู่ในบริเวณรอบสนามฟุตบอลโดยเด็ดขาด
3) สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน ควรกำหนด
จริยธรรมของการรายงานข่าวกีฬาไม่ให้มีการส่งเสริมการเล่นพนันฟุตบอล
และต้องมีบทลงโทษด้วย จึงจะเห็นผล ไม่ให้ห้ามเพียงอย่างเดียว
4) ควรผลักดันให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคม เพื่อคอยช่วย
ตรวจสอบและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ รวมทั้งเฝ้าระวังภาคเอกชน
ที่พยายามใช้ความนิยมในกีฬาฟุตบอลมาหาผลประโยชน์
ส่วนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ในห้องนี้ อยากให้เริ่มต้น
ที่ครอบครัว สร้างความเข้มแข็งให้กับพลังในครอบครัว สร้างพื้นที่ดีๆ สร้าง
ฮีโร่ แบบอย่างที่ดี ให้เด็กเกิดความตระหนักว่า การเล่นพนันฟุตบอลเป็น
เรื่องไม่ดี ควรหันมาสนใจวิถีชีวิต แนวทาง และตัวอย่างที่ดีในสังคมดีกว่า

ห้องที่ 2
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนันออนไลน์
และการเสี่ยงโชคทาง SMS
การนำเสนอในห้องนี้มี นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธาน
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการพนันออนไลน์
นำเสนอโดย นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ จากศูนย์กฎหมายสุขภาพ
และจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีข้อเสนอทั้งหมด 9 ข้อคือ
1) เสนอให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในเรื่องการแยกแยะฐานความผิด
และบทลงโทษ
2) เน้นย้ำเรื่องการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเว็บไซต์การพนันผิด
กฎหมาย ซึ่ ง เป็ น การมองในแง่ สั ง คมที่ จ ะต้ อ งขอความร่ ว มมื อ และหา
มาตรการจัดการกับเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมาย
3) ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยอาจจะต้อง
กำหนดข้อตกลง เงื่อนไข เรื่องการจัดเก็บเอกสาร ข้อตกลงการให้บริการ
เช่าพื้นที่หรือเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถยกเลิกหรือยุติข้อตกลง ถ้ามีการกระทำ
ความผิดได้
4) เฝ้าระวังและตรวจสอบการทำธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัย เรื่อง
นี้หน่วยงานเดียวทำไม่ได้ คงต้องขอความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย
และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้ามาร่วมด้วย 
5) ให้มีการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโทษการพนันให้
แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน และออกมาตรการเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน
เพราะเป็นเป้าหมายของเราว่า จะทำอย่างไรให้เขาห่างไกลจากการพนัน
โดยจะต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม
6) เสนอให้ จั ด ทำและเปิ ด เผยรายงานการดำเนิ น คดี ผู้ ก ระทำ
ความผิดกรณีพนันออนไลน์ จะได้เปิดเผยให้ได้ทราบว่า ใครกระทำความผิด
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อย่างไร มีการปิดเว็บไซต์ไปกี่แห่ง หน่วยงานใดเกี่ยวข้องแล้วไม่ทำหน้าที่
บ้าง
7) จัดตั้งองค์กรกำหนดนโยบายควบคุมดูแลเรื่องการพนันระดับ
ชาติ โดยให้ มี ค ณะกรรมการดู แ ลเหมื อ นที่ ช าติ อื่ น มี อย่ า งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ ก็มีคณะกรรมการควบคุมการพนันระดับชาติดูแล
โดยเฉพาะ
8) บทบาทองค์กรวิชาชีพด้านสือ่ มวลชนต้องทำหน้าทีอ่ ย่างเข้มงวด
เคร่งครัด 
9) การจำกัดช่องทางการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการเสี่ยงโชคทาง SMS
นำเสนอโดย นายธาม เชื้ อ สถาปนศิ ริ นั ก วิ จั ย ชำนาญการ
สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ (สวส.) องค์การแพร่ภาพกระจายเสียง
สาธารณะแห่งประเทศไทย มีข้อเสนอทั้งหมด 4 ข้อคือ
1) เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการพนัน โดยให้ครอบคลุมทั้ง
เรื่องการโฆษณา และการให้ข้อมูลข่าวสารการพนัน
2) เสนอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกกฎระเบียบ ห้ามมิให้
กิจการโทรคมนาคม และสื่อสารมวลชน ทำกิจกรรมชิงโชค เสี่ยงโชค เสี่ยง
รางวัล การประมูลสินค้าบริการ หรือกิจกรรมที่เข้าข่ายการพนัน
3) เสนอให้ใช้อำนาจของกระทรวงวัฒนธรรมในการกำกับการ
ดูแลการโฆษณาผ่านสิ่งพิมพ์ ด้วยพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.
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4) เสนอให้ มี ร ะบบการกำกั บ ร่ ว ม (Co-Regulation) เพื่ อ ให้
องค์กรสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพสื่อมีกลไกการควบคุมที่เข้มแข็ง และ
ป้องกันการโฆษณาข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งข้อความสั้นชิงโชค เสี่ยงทาย
เล่นเกม ซึ่งเข้าข่ายลักษณะการพนัน
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีการนำเสนอ
ได้เสนอให้มีการสร้างเครือข่ายครอบครัว สังคมเข้มแข็ง โดยต้องเริ่มสร้าง
ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนการสอน สถาบันครอบครัวซึ่งถือเป็นสถาบันที่เล็ก
และสำคัญที่สุดในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ดีๆ
และพื้นที่เชิงบวก มีสื่อดีๆ ที่ทำให้เขาเข้มแข็งตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิต จะ
ช่วยป้องกันไม่ให้เขาเข้าสู่ปัญหาการพนันได้

ห้องที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน
จากสลากอัตโนมัติ (หวยออนไลน์)
การนำเสนอมี นางสุมาลี ประทุมนันท์ บรรณาธิการวิชาการ
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง เป็นผู้ดำเนินรายการ และ
ผู้ น ำเสนอคื อ ดร.วิ เ ชี ย ร ตั น ศิ ริ ค งคล คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อเสนอประกอบด้วย 3 ข้อหลักคือ 
1) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องจัดทำการประเมินนโยบาย
การจำหน่ า ยสลากด้ ว ยเครื่ อ งจำหน่ า ยอั ต โนมั ติ โดยองค์ ก รอิ ส ระที่ ไ ม่
แสวงหากำไรและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสำนักงานสลากกินแบ่งฯ นั่นคือ
ให้คนนอกมาเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้เห็นผลดี-ผลเสียของนโยบายดังกล่าว
อย่างหลากหลาย ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2) รัฐโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องออกมาตรการห้าม
จำหน่ายสลากให้แก่เด็กและเยาวชน และควรมีหลักประกันว่า เครือ่ งจำหน่าย
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สลากอัตโนมัติไม่สามารถจำหน่ายให้เด็กและเยาวชนได้ เช่น การตั้งกล้อง
วงจรปิดที่จุดจำหน่ายสลาก เพื่อบันทึกภาพคนซื้อ-คนขาย และมีมาตรการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ไม่ ใ ห้ จ ำหน่ า ยสลากให้ แ ก่ เ ด็ ก อายุ ต่ ำ กว่ า 18 ปี เช่ น
ติดป้ายประกาศห้าม และหากพบเห็นการจำหน่ายสลากให้แก่เด็กและ
เยาวชน ผู้พบเห็นสามารถแจ้งการกระทำความผิดได้
3) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องกำหนดบทลงโทษตัวแทน
ผู้ จ ำหน่ า ยให้ มี ค วามชั ด เจนว่ า หากมี ก ารจำหน่ า ยสลากให้ แ ก่ เ ด็ ก และ
เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี จะมีผลอย่างไร โดยจะต้องวางเงินประกัน และ
หากมีการกระทำความผิดก็ให้หักเงินประกันดังกล่าว ถ้ากระทำผิดซ้ำจะ
พักสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากทันที
เหล่านี้เป็นเนื้อหาโดยสรุปจากห้องย่อย เล่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทาง
ให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักและเห็นถึงปัญหา จากนี้ไปอยากจะฟังความ
เห็นจากทุกท่าน ต่อประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำเสนอทั้งหมดในวันนี้

นางสุชาดา จักรพิสุทธิ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
ขอรวบรวมสิ่งที่ได้รายงานสรุปมาอีกครั้งหนึ่ง เผื่อจะเป็นไม้ขีด
ก้านแรก ในการจุดให้เกิดการต่อติด ดูเหมือนว่า ห้องย่อยทุกห้องจะมี
ความห่วงใยเด็กและเยาวชน และให้นำ้ หนักกับมาตรการเกีย่ วกับการป้องกัน
ค่อนข้างมาก โดยรวมแล้ว มีระบบหรือโครงสร้างของปัญหาอยู่ทั้งหมด
5 ประเด็น ดังนี้
1) การป้องกัน โดยเฉพาะนักพนันหน้าใหม่ พูดตรงกันว่า การ
ชี้โทษภัยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ยกตัวอย่าง บุหรี่ มีการพิมพ์ภาพ
น่ากลัวไว้บนซอง แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงน่าจะเน้นไปที่การ
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ให้การศึกษา ข้อมูลเชิงประจักษ์ และหลักสูตรการรู้เท่าทัน ซึ่งต้องเริ่มต้น
จากครอบครัวและชุมชน
2) การปราบปรามอย่างจริงจัง การบังคับมาตรการต่างๆ อย่าง
ได้ผล โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งนอกเหนือตำรวจเข้ามามีส่วนร่วม และมีคณะ
กรรมการชุดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
3) การแก้ไขมาตรการทางกฎหมาย ให้มีมาตรการทางภาษีและ
บทลงโทษที่เข้มข้นขึ้น
4) ข้ อ เรี ย กร้ อ งกั บ เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมให้ ม าร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น
ขยายพื้นที่เชิงบวก สร้างกิจกรรมทางเลือก รวมตัวเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแส
5) มาตรการควบคุมกำกับสื่อและโฆษณาต่างๆ ที่ส่งอิทธิพล
โดยตรงต่อเด็กและเยาวชน
หลังจากนี้อยากเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยกันเติมเต็มและขยายราย
ละเอียดในประเด็นเหล่านี้ หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุป
และ
ปิดการประชุม
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นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
เลขาธิการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)

ก่อนจะเข้าสูก่ ารสรุปเนือ้ หา ขออนุญาตเล่าทีม่ าทีไ่ ปของโครงการนี้
สักนิดเป็นการปิดท้าย 
ดังที่เรียนได้ให้ทราบ ขั้นแรก เราใช้เทคนิคการสืบข้อเท็จจริง
(Fact Finding) นั่นคือ พยายามหาก่อนว่า สถานการณ์การพนันคือ
อะไรกันแน่ โดยวันเริ่มต้นโครงการนั้น เราเต็มไปด้วยคำพูดประเภทที่ว่า
การพนันเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทย แก้ไม่ได้หรอก อย่าทำอะไรเลย
เมื่อ 18 เดือนที่แล้วมีแต่คำพูดแบบนี้จากทุกภาคี แต่มาถึง ณ วันนี้เราได้
ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมากกว่า 30 ข้อ ในหลากหลายประเด็น นี่ถือ
เป็นความก้าวหน้า
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ก่อนจะทำการสืบหาข้อเท็จจริง เราได้จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในกลุ่มนักเรียน
และนักศึกษาที่เล่นพนันบอล ทั้งที่เล่นแล้วเลิกได้และไม่ได้ รวมทั้งจัดวง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ในชุมชนที่มีประสบการณ์ในการจัดการ
การพนันด้วยตนเอง เรียกว่า เริ่มต้นมาจากข้อมูลระดับรากฐานมาก่อน 
หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่วงประชุมของนักวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายอาชีพดังที่ทุกท่านได้เห็น มีทั้งนักกฎหมาย
นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา แพทย์ นักจิตวิทยา นักเทคโนโลยี ฯลฯ
มาช่ ว ยกั น ดู ทุ ก ประเด็ น และมี ก ารประชุ ม ภาคี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder) เป็นระยะๆ จนกระทั่งมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมครั้งใหญ่
ที่สุด ก่อนจะสรุปแผนในระยะที่ 1
ประเด็นก็คือ เนื้อหานั้นถือเป็นเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งที่น่าสนใจ
และเราอยากได้มากกว่าคือ กระบวนการ (Process) ที่ได้เชิญชวนทุก
ท่านมาช่วยกันมองปัญหาการพนัน ซึ่งสำคัญกว่าตัวเนื้อหามาก ถ้าประเมิน
ว่า วันนี้เราสามารถเชิญชวนคนจากหลากหลายภาคีมาช่วยกันมองปัญหาที่
เคยปรามาสไว้ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทย แก้ไขไม่ได้หรอก
คิดว่า กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องสำคัญ 
จากสิ่งที่พบเห็นในห้องย่อย และประสบการณ์ในการประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เราพบว่า มักจะมีคำพูดอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ 
ประเภทที่ 1 บ่น ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าบ่นมาก แปลว่า
ประเทศไทยยังเปิดพื้นที่ให้ผู้คนบ่นกันไม่มากพอ ดังนั้นการบ่นก็เป็นเรื่องดี
บ่นกันให้เสร็จก่อนจะนำไปสู่คำพูด ประเภทที่ 2 คือ เสนอแนะ แต่เป็น
สิง่ ทีไ่ ม่เกีย่ วอะไรกับประเด็นทีน่ ำเสนอ พูดง่ายๆ คือ เสนอแนะความคิดเห็น
ส่ ว นตั ว จากภาคี ข องตั ว เอง ไม่ ไ ด้ เ กี่ ย วอะไรกั บ สิ่ ง ที่ นั ก วิ ช าการอุ ต ส่ า ห์
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เรียบเรียงมาให้เสียดิบดี ซึ่งก็เป็นเรื่องดีอีกเช่นกัน เพราะถ้าไม่เปิดเวที เรา
ก็คงไม่ได้รับข้อเสนอแนะที่แปลกใหม่ และ ประเภทที่ 3 การเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากข้อเสนอเชิงนโยบายที่เราทำเป็น ‘ตุ๊กตา’ ให้ สรุปว่า ดีทั้ง
3 ประเภท ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ได้ดึงทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วม
การมี ‘ตุ๊ ก ตา’ เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ สำหรั บ สั ง คมไทยที่ มี ปั ญ หา
ซับซ้อนอย่างมาก เคยเรียนถามอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านว่า โครงการนี้จะ
ให้ทำอะไร อะไรก็ทำไม่ได้ทั้งนั้น เพราะพันกันเป็นร่างแห อาจารย์ตอบง่าย
มากว่า หน้าที่ของเราคือ โยนฟุตบอลให้พวกท่านเตะ แล้วพวกท่าน
จะเตะกันอย่างไรก็เชิญตามสบาย แต่ปัญหาของประเทศไทยคือ คนมัก
ไม่ยอมเตะ โยนให้ก็เงียบ ไม่ยอมทำอะไร แต่คิดว่า ถ้าวันนี้เราประสบ
ความสำเร็จในการโยนฟุตบอลที่ว่าด้วยการพนัน ให้ภาคีทุกชุมชน ทุกภาค
ส่วน ช่วยกันเตะ เตะกันใหญ่ แม้ความเห็นจะไม่ลงรอยกันสักเรื่องก็ไม่
เป็นไร ช่างมันเถอะ ขอให้เตะกันเป็นใช้ได้
มีผู้เข้าร่วมประชุมถามว่า ท่านจะกลับไปทำอะไรต่อไป คำตอบ
ง่ายมาก ก็คือ กลับไปทำลูกฟุตบอลให้ภาคีหรือชุมชนที่ท่านมีส่วน
พัวพันด้วยในประเด็นเหล่านี้ เตะกันต่อ ไม่ว่าจะเป็นการพนันฟุตบอล
พนันออนไลน์ พนัน SMS หรือหวยออนไลน์ ไปไล่เตะกันต่อ ตราบใดที่
ประชาชนคนไทยเตะกันทั้งประเทศ จะมีทางออก หรืออย่างน้อยผู้มีอำนาจ
ก็กระทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้ง่ายๆ 
กลับมาทีเ่ นื้อหา โดยรวมวันนี้มีอยู่ 3 ประเภท คือ 1) ปราบ
ปราม 2) ป้องกัน และ 3) สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวหรือเยาวชน
เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า ‘What’ จะทำอะไร ซึ่งมีอยู่ในข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ยากกว่าคือ ‘How’ จะทำอย่างไร นั่นคือ แผนงาน
ในระยะที่ 2 ซึ่งเรายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรในหลายหัวข้อ
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ยกตัวอย่าง การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน หรือทำให้ครอบครัว
เข้มแข็ง นี่คือ ‘What’ แต่ความยากของเรื่องนี้คือ ‘How’ อาทิ ควรบรรจุ
เรื่องการพนันลงในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วออกเป็นข้อสอบ
โอเน็ต (O-NET) ดีไหม ว่าครอบครัวที่ดีควรทำอย่างไร ก-ข-ค-ง นี่ถือเป็น
ตัวอย่างแบบสุดขั้ว ซึ่งพวกท่านก็คงรู้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลหรอก ดังนั้นใครที่
อยากจะไปทำครอบครัวเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ท่านจะ
ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าจะทำอย่างไร
ในท่ามกลางความหลากหลายของสิ่งที่เราพูดคุยกัน ถ้า
ต้องการให้รายงานสรุป (Wrap-up) คิดว่า มีอยู่ 2 เรื่องหลัก ที่ทุก
ท่านสามารถนำกลับไปทำได้ 
เรื่องที่ 1 แม้ตู้หวยออนไลน์จะเกิดแล้ว สิ่งที่พวกเรา
ควรทำก็คือ เอาไฟไปส่องตู้ใบนั้นเท่านั้นเอง ทุกวันนี้ มีเรื่องที่
เป็นคำถามมากมายเกิดขึ้นในชุมชนและสังคม และเราไม่รู้คำตอบที่
ชัดเจนหรอกว่า ควรทำอะไรหรืออย่างไร แต่สิ่งที่ทำได้แน่ๆ คือ
ฉายไฟส่อง ที่ใดที่มีไฟฉายส่อง อย่างที่ทราบกัน ใครจะทำอะไรตาม
อำเภอใจไม่ได้ง่ายนัก แล้วกติกาของชุมชนนั้นๆ ก็จะเกิดขึ้นเอง 
และ เรื่องที่ 2 สิ่งที่เรามาทำกันในวันนี้ อยากจะเรียกว่า
เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระจายอำนาจ การพนันเป็นเรื่องที่มี
ความซับซ้อน พัวพันหลากหลายมิติ เกี่ยวข้องกับหลากหลายภาคี
และยังไล่ไปถึงประเด็นทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่
จะมีใครคนหนึง่ เช่น มสส. จะมาทำตัวว่า รูว้ ธิ วี า่ จะทำอะไร อย่างไร
แต่เราพยายามจัดเวทีเพื่อกระจายอำนาจ และเคารพความสามารถ
รวมทั้งภูมิปัญญาของทุกคน จากทุกภาคีและชุมชน 
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ท่านทั้งหลายสามารถจัดการตัวเองได้แน่นอน แต่ขั้นที่ 1 ต้องมี
ข้อเท็จจริงก่อน และขั้นที่ 2 ท่านต้องเตะฟุตบอลบนข้อเท็จจริงนั้น หลัง
จากนั้นจึงมาถึงขั้นที่ 3 นั่นคือ ต้องระดมภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
นั้นๆ ให้ได้มากพอดังเช่นที่เรากำลังพยายามทำ 
ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของงานที่ มสส.ได้ชวนภาคีจำนวนมากเข้า
มาช่วยกันทำ
สุดท้าย เราก็โยนประเด็นซึ่งเคยถูกปรามาสว่า ไม่มีใครทำอะไร
ได้หรอก ปล่อยๆ มันไปเถิด ให้ท่านได้รับกลับไปเป็นการบ้านว่า จริงหรือ
เปล่ า ที่ ว่ า ทำอะไรไม่ ไ ด้ ลองกลั บ ไปคิ ด ดู ใ หม่ สิ คิ ด ว่ า เพี ย งเท่ า นี้ งาน
ปราบปรามและ/หรือป้องกันการพนัน ก็จะเดินหน้าต่อได้ โดยทุกๆ คน
มิใช่ฝากความหวังไว้กับหน่วยงานของรัฐหรือมูลนิธิใดๆ
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