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เวทีเสวนา “ภารกิจพิชิตพนัน”
จัดโดย มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน มูลนิธริ ณรงค์หยุดพนัน
ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเด็กรุน่ ใหม่ไม่พนัน

สนับสนุ นโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมการประชุม

โดย

นายพงศ์ธร จันทรัศมี
ผูจ้ ดั การศูนย์ขอ้ มูลนโยบายสาธารณะการลดปั ญหาจากการพนัน
มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เวทีภารกิจพิชติ พนัน เกิดจากความร่วมมือ ของหลายฝ่ าย ประกอบด้วยมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ
ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน มูลนิธณ
ิ รงค์หยุดพนัน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบัน
ยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเด็กรุน่ ใหม่ไม่พนัน โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้ าหมายของการเสวนาเพื่อนาเสนอบทบาทภาครัฐ ในช่วงที่ผ่านมา และหา
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แนวทางการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันในอนาคต ซึง่ จากการดาเนินภารกิจในช่วงบอลโลก 2018
พบว่าเรือ่ งการพนันควรจะมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรในการเสวนา ประกอบด้วย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานคณะทางานประสาน
ความร่ว มมือ ในการป้ องกัน เด็ก และเยาวชนจากการพนั น ฟุ ต บอลออนไลน์ ใ นช่ ว งฟุ ต บอลโลก 2018
รศ.ดร.นวลน้ อย ตรีรตั น์ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาปั ญ หาการพนัน นายปณิธาน ศรีสร้อย รองเลขาธิการ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
น.ส.ชนน์ ภ คอร สวนแก้ ว เครือ ข่า ยเด็ก รุ่น ใหม่ไม่ พ นัน พญ.รัช นี ฉลองเกื้อ กู ล ผู้อ านวยการสถาบัน
สุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์ และผู้ดาเนินการเสวนา นายวิษ ชญะ ศิล าน้ อ ย ผู้ดาเนินรายการ
โทรทัศน์ Thai PBS
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ชมวีดีทศั น์
ประมวลภาพภารกิจพิชติ พนันของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

สรุปสาระสาคัญ วิ ดิทศั น์
วิ ดิทศั น์ นาเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการในการป้ องกัน
เด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งมีการดาเนินการอย่างเข้มแข็ง
และน่ าจะขยายผลในการป้ องกัน ปราบปรามอย่างต่อ เนื่อง ไม่ค วรดาเนินการ ในเฉพาะช่วงการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกเท่านัน้
สามารถชมคลิ ปได้ที่ https://youtu.be/fl57gszfwxI
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กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
ประธานคณะทางานประสานความร่วมมือ ในการป้ อ งกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน ฟุ ต บอล
ออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
โดย

ยิน ดีต้อ นรับ ผู้เข้าร่ว มการเสวนาทุ ก ท่ าน ขอเรีย นให้ท ราบว่าที่ผ่ านมาในช่ ว งของการแข่งขัน
ฟุ ต บอลโลก หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ได้ให้ค วามสาคัญ กับ การป้ อ งกัน เด็กและเยาวชนจากการพนัน ฟุ ต บอล
ออนไลน์ ดังนัน้ หน่ วยงาน 11 แห่งจึงได้ลงนามความร่วมมือมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ฟุตบอลออนไลน์ และพบว่ามีหน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการมากกว่า 30 หน่ วยงาน ซึ่งเป็ นการดาเนินงานใน
4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ สงั คม 2) มิติการป้ องกัน 3) มิติการ
ปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย 4) มิตกิ ารช่วยเหลือเยียวยา
สาหรับวัตถุประสงค์ของการเสวนาในครัง้ นี้ ประกอบด้วย 1. เพื่อนาเสนอ สถานการณ์ มาตรการ
และกิจกรรม บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้ องกันพนันฟุ ตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2. เพื่อแลกเปลีย่ นแนวทางในการขยายผลเชิงนโยบายการป้ องกันเด็กและเยาวชนจาก
การพนัน 3. เพื่อ น าเสนอข้อ เสนอผ่ านสื่อ สารมวลชนในการก าหนดมาตรการป้ อ งกัน เด็ก และเยาวชน
จากการพนั น ฟุ ต บอลออนไลน์ ซึ่ง การประชุ ม ในครัง้ นี้ จ ะมีส่ือ สารมวลชนมาเข้ า ร่ว มด้ ว ยส่ ว นหนึ่ ง
โดยเจ้าภาพหลัก ในการเวทีเสวนาประกอบด้วย มูลนิธสิ าธารณสุ ขแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาปั ญ หาการพนัน
มูลนิธณ
ิ รงค์หยุดพนัน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็ น
เครือข่ายเด็กที่เป็ นทางการที่มอี ยู่ในประเทศไทย จริง ๆ แล้วอยากได้เด็กจากหลายๆ เครือข่ายที่มาจาก
สถานศึกษา เหล่านี้กจ็ ะมีกลุ่มของเขาด้วยถ้าขยายผลไปสู่ผนู้ าความคิดในกลุ่มต่าง ๆ ได้มายิง่ ขึน้ จะเยีย่ มมาก
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เพราะในหลาย ๆ เวที มัก มีคาถามว่าเรามีเครือข่ายเด็กเพียงเท่านี้หรือ ทัง้ ๆ ที่เด็กมีอีกเยอะทัง้ ที่อยู่ใน
ระบบโรงเรีย น และนอกระบบโรงเรีย น เครือ ข่ายเด็ก รุ่น ใหม่ ไม่พ นั น สนั บ สนุ น โดยส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กิจกรรมช่วงเช้าในวันนี้ ทีบ่ อกว่าช่วงเช้าเพราะว่าในช่วงบ่ายจะเป็ นการประชุมคณะทางานประสาน
ความร่วมมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุ ตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งได้
ประชุมมาแล้ว 1 ครัง้ เมื่อ 2 สัปดาห์ทผ่ี ่านมา บ่ายนี้จะเป็ นการประชุมครัง้ ที่ 2 เพราะในมิตทิ ่ี 4 การทางาน
ของคณะทางานชุดนี้จะต้องทาการประเมินผลการทางานและการขยายผลการดาเนินงานต่ออย่างไรเพื่อ
ไม่ให้การทางานหยุดแค่ ในช่วงฟุ ตบอลโลก เพราะฉะนัน้ ก็ขอให้การร่วมมือการเพื่อปกป้ องลูกหลานเรา
จานวนประมาณ 20 กว่าล้านคน ซึง่ มีโทรศัพท์มอื ถืออยู่ในมือแทบจะตลอดเวลา มีเกมเป็ นหัวใจหลักเพราะ
สนุ กและตื่นเต้น ได้แข่งขันต่อสู้ เป็ นพฤติกรรมของเด็ก ทาอย่างไรให้เขาเล่นอย่างสนุ กดูแลตนเองได้และไม่
เล่นพนันเพราะเกือบทุกเกมจะมีให้ซอ้ื Item เพื่อวางเดิมพันว่าทีมใดจะชนะในเกม E-Spots ทีเ่ ด็ก ๆ กาลัง
นิยมกันอยู่อย่างแพร่หลาย ดังนัน้ พนันจึงอยู่ในมือเด็กๆ ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ เราจะทาอย่างไรให้เขาอยู่รอด
ปลอดภัยมีคุ ณ ภาพชีวติ ที่ดี เป็ นคนที่มโี อกาสพัฒ นาตนเองได้ต ามช่วงวัยที่เหมาะสม ในทัง้ มิติสุขภาพ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ขอให้ภารกิจพิชติ พนันในวันนี้ประสบความสาเร็จและได้ประโยชน์ตามความ
มุง่ หมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
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เสวนา “ภารกิ จพิ ชิตพนัน บอลจบ งานไม่จบ”

ดาเนินการเสวนาโดย นายวิษชญะ ศิลาน้อย
ผูด้ าเนินรายการโทรทัศน์ Thai PBS
เรียน ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก และผูเ้ ข้าร่วมเสวนา “ภารกิ จพิ ชิตพนัน บอลจบงานไม่จบ”
ผมนายวิษชญะ ศิลาน้อย ปั จจุบนั เป็ นผู้ดาเนินรายการโทรทัศน์ Thai PBS และอดีตนิสติ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยทาวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารของธุรกิจการพนันฟุตบอลออนไลน์ ซึง่
พอมีข้อมูลค่อนข้างลึกพอสมควรในการทาวิจยั ซึ่งแน่ นอนว่าตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงสุ ดท้า ยของการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก และอย่างทีเ่ ราได้เห็นการเสนอข่าวของสื่อมวลชนในช่วงฟุตบอลโลกพบว่ามีการจับกุมทัง้ ผูเ้ ล่น
และผู้รบั แท่งพนัน บอล รวมทัง้ influencer หรือผู้ท่มี อี ิทธิพลทางความคิด ในการชักจูง ไม่ว่าจะเป็ นนักจัด
รายการวิทยุ ผูป้ ระกาศข่าวกีฬา หรือ net idol พริตตี้ ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วอะไรกับฟุตบอล ซึง่ มีอทิ ธิพลในการชักจูง
เด็ก ๆ
จากการศึกษาข้อมูลงานวิจยั ของศูนย์ศึกษาปั ญ หาการพนัน พบว่าอาจจะเป็ นครึง่ หนึ่งของผู้เล่น
การพนันทีถ่ ูกชักจูง ซึง่ ในการเสวนาของเราจะร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข เพราะจริง ๆ แล้วพอการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกจบลงทุกอย่างจะจบเหมือนฟุตบอลโลก หรือนี่เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของผลกระทบหรือปั ญหาทีจ่ ะ
ตามมา ขอแนะนาวิทยากรทัง้ 5 ท่าน ในการเสวนาครัง้ นี้ประกอบด้วย
1) รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรตั น์
ผูอ้ านวยการศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน
2) นายปณิธาน ศรีสร้อย
รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
3) นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
4) น.ส.ชนน์ภคอร สวนแก้ว
เครือข่ายเด็กรุน่ ใหม่ไม่พนัน
5) พญ.รัชนี ฉลองเกือ้ กูล
ผูอ้ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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บทบาทของเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนัน

โดย

นายปณิธาน ศรีสร้อย
รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
มีเ ครือ ข่ า ยทัว่ ประเทศ มีค วามพยายาม
เข้าใจปั ญ หาเด็กและเยาวชนจากการเล่ น
การพนั น โดยใช้ ว ิธ ีก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ผ่ า น
ระบบ U report เพื่ อ ท าความเข้ า ใจกั บ
ปั ญหา และนาเสนอข้อมูลที่ได้ประมวลผล
เสนอต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อวางแผน
และดาเนินกิจกรรมในการป้ องกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนัน

จานวนสมาชิกยูรพี อร์ตในประเทศไทยมีสมาชิก
8 พัน กว่ าคน มีค นตอบแบบสอยถามร้อ ยละ 40
ช่ว งอายุ 15-18 ปี ผลของการตอบแบบสอบถาม
การเล่ น โซเชีย ลมีเ ดีย มากกว่ า 5 ชัว่ โมงต่ อ วัน
ระหว่างเล่นอินเตอร์เน็ตและเห็นโฆษณาพนันบอล
ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่ายังมีการปล่อยให้มกี ารโฆษณา
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พนันฟุ ตบอลผ่านระบบออนไลน์ และเห็นโฆษณาผ่าน Facebook มากที่สุด และการเห็นการโฆษณาพนัน
ฟุตบอลเป็ นเรื่องปกติ มีบางส่วนเคยกดเข้าไปดูโฆษณา และส่วนใหญ่ไม่กดเข้าไปดู ซึ่งกลุ่มที่เข้าไปดูเป็ น
กลุ่มเสีย่ งทีจ่ ะเล่นพนัน ทาไมถึงอยากเล่นพนันฟุตบอล เด็กมองว่าเป็ นเรือ่ งสนุ ก ทาตามกระแส ถามว่าใคร
เป็ นคนสอนท้ายผลฟุตบอลออนไลน์ ส่วนใหญ่เรียนรูเ้ อง ลาดับถัดไปคือ
มีเ พื่อ นหรือ คนสนิ ท ช่ ว ยสอน
การทายผลฟุตบอลถือเป็ นการเล่นพนัน
หรือไม่ ส่วนใหญ่ตอบว่าใช่ สาหรับคนที่
ไม่คดิ ว่าการพนันฟุ ตบอลเป็ นการพนัน
เพราะมองว่ าเหมือ นการซื้อ ลอตเตอรี่
การพนันฟุตบอลเป็ นปั ญหาหรือไม่ ส่วน
ใหญ่ของว่าเป็ นปั ญหาแต่ไม่ใช่เรือ่ งใหญ่
การพนันฟุ ต บอลทาให้เกิดปั ญ หาเรื่อ ง
ใดมากทีส่ ุด คือ เรือ่ งหนี้สนิ
แนวทางการด าเนิ น งานของ
สภาเด็ก และเยาวชนแห่ งประเทศไทย
คือการทากิจกรรมร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การลงนาม MOU การทากิจกรรมนาร่องการพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์ โดยการทาหนังสัน้ การรณรงค์ต่อต้านการพนัน ฟุตบอล ซึ่งอาจจะได้ผลไม่มาก เพราะยังมีเด็ก
และเยาวชนส่วนใหญ่ท่ยี งั ไม่รบั รู้ ต้องมาช่วยกันคิดต่อว่าจะทาอย่างไรให้เด็กรูแ้ ละเข้าใจปั ญหาการพนัน
โดยที่ห น่ วยงานรัฐจะต้องเข้ามาช่วย โดยให้เ ด็กและเยาวชนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการทางานหาแนวทาง
ร่วมกัน
ผู้ดาเนิ นการเสวนา : สภาเด็ก และเยาวชนเป็ น หน่ วยงานเชื่อ มระหว่างหน่ วยงานรัฐกับเด็กและ
เยาวชนทัวประเทศ
่
ข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า การเล่นการพนันในเด็กและเยาวชน และยังน่ ากังวลยังมีขอ้ มูล
ว่ามีส่อื มวลชนบางส่วนออกจากงานประจาเพื่อ มาทาข้อมูลให้กบั websites พนันออนไลน์ ซึ่งค่าตอบแทน
ค่อนข้างสูงเงินโอนเข้าบัญชีทนั ที และยังพบว่าบางครอบครัวสนับสนุ นให้เด็กและเยาวชนเล่นพนันฟุตบอล
เปิ ดทัง้ โต๊ะบอลและเปิ ด websites ซึง่ ทาเป็ นอาชีพ แต่คงต้องหาแนวทางการแก้ไขเพราะหากติดพนันแล้ว
ผลกระทบตามมาทัง้ ปั ญหาสุขภาพ สมองติดพนัน ปั ญหาหนี้สนิ รวมทัง้ ยังมีธุรกิจ หรือกิจกรรมต่อเนื่องจาก
การพนันฟุตบอลมากมาย
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สถานการณ์ ของสื่อและช่องทางที่เชิ ญชวนคนเล่นการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์

โดย

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ผลสารวจความคิ ดเห็นของเยาวชนกับการพนันออนไลน์ โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
อีกมุมหนึ่งของการสารวจข้อมูลของเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยใช้วธิ กี ารนาแบบสอบถามเข้าไปสอบถามโดยตรง
ช่วงอายุส่วนใหญ่ 16-18 ปี แบ่งคาถามของเป็ น 2 หมวด สภาพแวดล้อมหรือความเข้าใจเกี่ยวกับพนัน
ออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ รจู้ กั พนันออนไลน์ และส่วนใหญ่อยากเล่นการพนันออนไลน์ และเคยเล่นการพนัน
ออนไลน์
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แนวทางทีส่ าคัญ คือ 1) การปกป้ องเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และ 2) ดึง
เด็กที่เล่นพนันออนไลน์ออกจากวงจรการพนัน ระบบออนไลน์ทาให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนันได้
ง่ายมากขึน้ เด็กส่วนใหญ่ เคยพบการโฆษณาพนันออนไลน์ ดังนัน้ จะเห็นการปล่อยละเลยให้มกี ารโฆษณา
พนันออนไลน์ และส่วนใหญ่เคยเข้าสู่ website พนันออนไลน์ ในช่วงฟุ ตบอลโลกจะเป็ นช่วงที่เด็กมีความ
ต้องการเข้าเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ คาดหวังว่าเล่นพนันฟุตบอลแล้วจะได้เงินจากการพนัน
ในช่ ว งฟุ ต บอลโลก มีค วามเข้ม ข้น ในการบังคับ ใช้ก ฎหมายอย่างจริงจัง และยังมีก ลุ่ ม เด็ก และ
เยาวชนเข้ามาเป็ นเจ้ามือพนันฟุ ตบอล อีกทัง้ ยังได้รบั ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในการพนันได้ โดยได้จาก
สื่อมวลชนซึง่ มักจะใช้ในการคาดการณ์ เด็กนาข้อมูลส่วนนี้ไปเล่นพนันฟุตบอล และจากการมอนิเตอร์ผ่าน
เว็บไซด์ข่าวกีฬาฟุตบอล เราจะไม่พบคาว่าพนันแต่จะมีการคาดการณ์เพื่อให้ขอ้ มูลนาไปสู่การเล่นพนัน ได้
และมี Website พนัน ที่พ่ ว งกับเว็บไซต์ ข่าวกีฬ าฟุ ต บอล มีการโฆษณาที่แฝงไปด้ว ยการพนันฟุ ต บอล
ออนไลน์ และส่วนใหญ่ เด็กและเยาวชนที่เข้าถึงเว็บไซด์พนันออนไลน์ มีช่องทางเชื่อมโยงพนันออนไลน์
มากกว่า 150 เว็บไซด์ การเฝ้ าระวังทาง Facebook - TWITTER - ไลน์ – You Tube พบว่ามีบญ
ั ชีคนกด
ติดตามและมีความเคลื่อนไหวทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนัน มีโฆษณาแฝงในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์
สถาบัน ยุ ว ทัศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทยมี ข้อ เสนอดัง นี้ 1) ภาครัฐ ควรปรับ ปรุ ง กฎหมายให้ เท่ า ทัน
สถานการณ์ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2) ภาคประชาชน ควรรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี เป็ นหูเป็ นตาให้
เจ้าหน้าทีร่ ฐั 3) ภาคสื่อมวลชน ควรนาเสนอเรือ่ งผลกระทบจากการพนันให้มากขึน้
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การรณรงค์สร้างความตระหนักต่อการพนัน และข้อเสนอแนะที่สาคัญ ของเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
โดย

น.ส.ชนน์ภคอร สวนแก้ว
เครือข่ายเด็กรุน่ ใหม่ไม่พนัน

เครือ ข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เป็ น
เครือ ข่ า ยที่ร วมตัว กัน ของเยาวชน จาก
หลายสถาบัน กิ จ กรรมที่ ท าคือ การท า
Road Show ในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายขยายแนวร่วม มีการผลิตสื่อ
รวมกันรณรงค์ผ่ านช่อ งทางต่ าง ๆ หลาย
ภาคส่วนช่วยกันรณรงค์

ฟุตบอลโลกครัง้ นี้ เครือข่ายฯ มีขอ้ เรียกร้อง
3 ประเด็นทีค่ าดหวังมากกว่าทุกครัง้ ทีผ่ ่านมา คือ
1. ภาครัฐ รับ ผิด ชอบในการรณรงค์
ด้ ว ยการสอดแทรกเนื้ อหาการรณ รงค์ ใ นช่ ว ง
ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
2. จัด ตัง้ คณะกรรมการควบคุ ม การ
พนัน แห่ งชาติเป็ น หน่ ว ยงานหลัก ของการท างาน
หยุดปั ญหาการพนัน และ
3. จัด ตัง้ ศู น ย์ป ราบปรามการพนั น ออนไลน์ อ ย่ า ง
ถาวร แม้ทุกฝ่ ายจะพยายามช่วยกันรณรงค์อย่างมาก โดยเฉพาะสิง่ ทีน่ ่ าชื่นชม คือ การรณรงค์ทางโซเชียล
มีเดียทีต่ อบโจทย์สงั คมยุค 4.0 แต่ดูเหมือนยังขาดการร่วมรณรงค์อย่างจริงจังจากภาครัฐ จึงอยากให้รฐั บาล
กสทช. กาหนดแนวปฏิบตั บิ งั คับให้ส่อื ทีท่ าการถ่ายทอดสดกีฬาต้องรับผิดชอบรณรงค์หยุดพนันด้วย และที่
สาคัญคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติควรต้องถูกทาคลอดในช่วงเวลานี้เท่านัน้
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พฤติ กรรมเด็กและเยาวชนจากการพนั น บทบาทการให้ คาปรึกษา ของ คนใกล้ ตวั เด็กมาตรการ
และแนวทางช่วยเหลือเยียวยา จากภาครัฐ

โดย

พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล
ผูอ้ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

การเล่นการพนันในเด็กและเยาวชน จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการสมองส่วนหน้า ซึง่ เป็ นสมองส่วน
ที่สาคัญที่สุดเพราะเป็ นสมองส่วนที่ทาหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจ และมีพฒ
ั นาการช้า จะเติบโตเต็มที่เมื่อ
เป็ นผู้ใหญ่ หากเล่นการพนันแต่เด็ก และติดพนันจะเสพติดกับความสุขที่ได้รบั จากการพนัน จะทาให้เกิด
การเล่นซ้า ๆ และจะต้องเล่นให้มากขึน้ หนักขึน้ หรือมีวธิ กี ารเล่นทีม่ ากกว่าเดิมเพื่อให้เกิดความสุข สมอง
ส่วนหน้าคือการควบคุมจะทางานน้อยกว่าดังนัน้ เด็กทีต่ ดิ พนันแต่เล็กจะติด การพนันมากและเลิกได้ยากกว่า
ผูใ้ หญ่
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สาเหตุการติดพนันในเด็ก เป็ นเรือ่ งของการเรียนแบบจากผูใ้ หญ่ คนในครอบครัว สิง่ แวดล้อม ทาให้
เด็กมองว่าเป็ นเรื่องธรรมดา กลุ่มเพื่อนทีอ่ ยู่ในกลุ่มเล่นการพนัน อยากมีเงินบ้าง มีการชักชวนจากเพื่อน ๆ
หรือมีคนมาเชียร์ให้เล่นพนัน เพราะมีแรงหนุ น การเข้าถึง การพนันได้ง่าย โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เห็นการ
เชิญ ชวนแบบซ้า ๆ ปั จจัยจากตัวเด็กเอง เช่น เด็กที่ใจร้อ น ขาดความรอบครอบ ขาดทักษะการบริหาร
การเงิน และจากประสบการณ์ ท่ชี ่วงแรกจะได้เงินจากการพนัน ร่วมกับอยากได้ความสุขจากประสบการณ์
การได้เงินอีก จากการสอบถามนัก เล่นหน้ าใหม่ คนที่เล่ นบ่อย ๆ แต่ ยนื ยันว่าไม่ติด พนัน อาจจะกระทบ
ปั ญ หาการเงินบ้าง แต่ รู้สกึ ว่าตัว เองไม่ติดการพนัน เล่นแล้วสบายใจเป็ นทางออกของปั ญ หา เกิดความ
ตื่นเต้นเร้าใจ จนกลายเป็ นผูเ้ สพติดการพนัน จนผลกระทบเกิดปั ญหาการเงิน ปั ญหาครอบครัวตามมา

เวทีเสวนา “ภารกิจพิชติ พนัน” 15

สถานการณ์ท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการพนัน ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบ case การพนันโดยตรง
มากกว่า 300 รายต่อปี แต่มปี ั ญหาสุขภาพจิตทีแ่ ฝงจากการพนันด้วยซึง่ กรมสุขภาพจิตไม่ได้จดั เก็บตัวเลขนี้
และในช่วงฟุ ตบอลโลกมีเพิม่ ขึน้ สองถึงสามเท่า มีพนันฟุ ตบอลร้อยละ 30 และมาในรูปแบบของการพนัน
ออนไลน์รอ้ ยละ 70
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เทคนิคการให้ค าปรึกษาของกรมสุขภาพจิต ช่วยเหลือต้องแต่การสร้างภูมคิ ุ้มกัน อันดับแรกคือ
ครอบครัว เพราะเด็ก ๆ เรียนแบบคนในครอบครัว เด็ก ๆ จะเป็ น กลไกในการขับ เคลื่อ นเปลี่ย นแปลง
วัฒนธรรม ปรึกษาเพื่อเยีย่ วยา โดยการให้ความรักความเข้าใจจากครอบครัว สิง่ ทีแ่ ก้ไขปั ญหาได้ โดยใช้คา
ว่า L O V E ความรักจากคนในครอบครัว โดยการให้โอกาส เมตตา ให้อภัย เยียวยา โดยการรับฟั งอย่างใส่ใจ
ฟั งอย่างไม่ตดั สิน ตัง้ คาถามกับสิง่ ที่เขาทา มีส่วนร่วมในการคิด ถามผลดี ผลเสียของการพนัน เพื่อให้เขา
นาไปสู่การตัดสินใจ และสร้างพลังให้กาลังใจ ก้าวเดินไปพร้อมกัน

สิง่ ที่อยากฝาก : ให้ปีน้ีเป็ นจุดเปลี่ยนของการก้าวต่อไป ให้เกิดความยัง่ ยืนในการทางานร่วมกัน
ต่อไป เด็กเป็ นพลังในการสร้างประเทศไทยในอนาคต
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สถานการณ์ ก ารพนั น ในกลุ่ ม เป็ นและเยาวชนที่ ส าคัญ จากการส ารวจสถานการณ์ ในช่ ว งการ
แข่ งขันฟุต บอลรอบใหญ่ ๆ ที่ ผ่านมา และแนวทางข้ อ เสนอแนะส าหรับเชิ งนโยบายในระยะยาว
ภายหลังจากบอลโลกแข่งขันเสร็จ
โดย

รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรตั น์
ผูอ้ านวยการศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน

ช่วงเทศกาลบอลยูโรปี 2016 ทีผ่ ่านมา เยาวชนส่วนหนึ่งทีเ่ ล่นพนันบอลยูโร เคยเล่นพนันบอลลีกมา
ก่อน สะท้อนว่าปั ญหาพนันบอลเกิดขึน้ มาก่อนแล้ว เยาวชนทีเ่ ล่นพนันบอลยูโรทัง้ ทีเ่ คยตัง้ ใจว่าจะไม่เล่นแต่
ก็เล่นพนันอยู่ดี ซึ่งกลุ่มที่เล่นพนันใช้เงินเดิมพันมากกว่าที่กาหนดไว้ในตอนแรก และหลายคนตัง้ ใจจะเล่น
พนันต่อหลังเทศกาลบอลยูโรจบ ซึง่ หลังจบเทศกาลบอลยูโร เยาวชนไทยมีหนี้สนิ เฉลีย่ 2,000 กว่าบาทต่อ
คน ต้ อ งเร่งหาเงิน ไปใช้ห นี้ ด้ว ยวิธ ีก ารต่ า งๆ บางรายโกหกผู้ป กครองเพื่อ ขอเงิ น หรือ ขายทรัพ ย์ส ิน
เนื่องจากขบวนการทวงหนี้พนันมีความโหดร้าย ซึ่งเป็ นอีกประเด็นที่ต้องพูดถึง ไม่เช่นนัน้ อาจกลายเป็ น
ปั ญหาทีซ่ ุกไว้ใต้พรหม
ปี น้มี เี รือ่ งทีด่ เี กิดขึน้ จากการทีห่ ลายภาคส่วนจับมือกันหาวิธปี ้ องกันปั ญหาในรูปแบบคณะกรรมการ
ภายหลังมีการทา MOU ร่วมกัน เพื่อการประสานความร่วมมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชน จากการพนัน
ฟุตบอลช่วงฟุตบอลโลก เมื่อเริม่ ต้นดีแล้ว สิง่ ทีต่ ้องคานึงหลังจากบอลโลกจบก็คอื เราไม่ควรจบการทางาน
เหมือนเทศกาลทีจ่ บไป ทุกฝ่ ายควรทาเรือ่ งนี้รว่ มกันต่อ เพื่อสื่อสารว่าทุกหน่ วยงานห่วงใยปั ญหานี้จริงๆ เรา
ควรหาวิธกี ารให้คณะกรรมการชุดนี้ทางานร่วมกันต่อไป

เวทีเสวนา “ภารกิจพิชติ พนัน” 18

แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
มนตรี : เครือข่ายพนันฟุ ตบอล ได้ขอ้ มูลจากเจ้ามือรายย่อยพนันฟุ ตบอลว่า การติดต่อลูกค้าของ
เจ้ามือพนันฟุ ตบอลใช้ระบบปากต่อปาก วงเงินไม่จากัด และให้เครดิตในการเล่นพนัน ถามเจ้ามือว่าเล่น
พนันหรือไม่ เขาตอบว่า “เล่นให้โง่เหรอ” สาหรับปั ญหาในการติดตามเงินพนัน ต้องตามไล่ล่าและตามเก็บ
ลูกหนี้ส่วนใหญ่หนีหนี้พนัน เจ้ามือรายใหญ่ เจ้ามือย่อยจะมีเครดิตด้วย เจ้ามือรายย่อยส่วนใหญ่ไม่เล่นการ
พนัน ในแต่ละฤดูกาลจะได้เงินพอสมควร ไม่กลัวการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าไม่เคยโดนจับ
ดร.ธีรารัตน์ : “เล่นให้โง่เหรอ” เนื่องจากคนเล่นพนันรูไ้ ม่เท่าทันเจ้ามือ ยังเชื่อว่าจะเอาชนะเจ้ามือได้
จะต้องจาและสร้างภูมคิ ุม้ กันให้กบั เด็ก ๆ เด็กส่วนใหญ่บอกว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ แต่ กร็ ไู้ ม่เท่าทันภัย
บนมือถือเขาเหล่านี้คอื เด็กกลุ่มใหญ่ทจ่ี ะต้องได้รบั การดูแล ดังนัน้ ควรให้ขอ้ มูลกับเด็กตามช่วงวัยทีเ่ หมาะสม
1) เด็กต้องรูว้ ่าการพนันคืออะไร (เดิมพัน เสี่ยง ผลลัพธ์ไม่แน่ นอน) 2) โอกาสที่จะเอาชนะมีน้อยมาก 3)
ความเชื่อทีผ่ ดิ เกี่ยวกับการพนัน “เล่นเกมกีฬาเก่ง ไม่ได้แปลว่าจะเล่นพนันเก่ง ” ต้องสร้างภูมคิ ุม้ กันเด็ก ซึง่
ต้องสร้างให้อยู่ในระบบต้องแต่วยั เริม่ ต้น สื่อมวลชนต้องช่วย เลิกเชิญชวนในการเล่นการพนัน ด้วยวิธกี าร
อย่างหนึ่งอย่างใด
สาหรับเจ้ามือแล้วหากเขาไม่ได้เปรียบไม่เล่น โกงไม่ได้ไม่เล่น นี้เป็ นกฎของเจ้ามือ วิวฒ
ั นาการของ
การพนัน เริม่ จากขาๆ เริม่ มีโต๊ะ สู่ธุรกิจการพนัน ครอบครัวเป็ นตัวแบบที่ไม่ดี เพื่อนชวน การแก้ไขในมุม
ของชุมชน ควรมีระบบ coaching ให้กบั แกนนาชุมชน มีระบบการให้คาปรึกษากับชุมชน จัดกิจกรรมเสริม
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั ชุมชน
คุณ สมชาย : การดาเนินงานด้านมาตรการป้ องกัน การพนันไม่มใี นระยะยาว ทาอย่างไรจะรักษา
ระบบนี้ให้อยู่อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจการพนันใช้เยาวชนเป็ นตัวหาผลประโยชน์ เช่น การเดินโพย ต้องยึดทรัพย์
เจ้าของบ่อน ฝากว่าหลักจากฟุ ตบอลโลกแล้วขอให้ดาเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ถ้าบังคับใช้กฎหมาย
ป้ องกัน ควบคุมอย่างต่อเนื่องจะเกิดผลดียงิ่ ขึน้ และอยากให้มกี ารทางานเรือ่ งนี้ในระดับโรงเรียนด้วย
ดร.ธีรารัต น์ : ได้พ บกับ ครูห ยุย (นายวัล ลภ ตัง้ คณานุ รกั ษ์ ) ซึ่งเป็ น ประธานคณะอนุ กรรมการ
ส่งเสริมการปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่อื ออนไลน์ ได้รบั ข้อเสนอจากเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่
พนันทีร่ อ้ งขอให้มคี ณะกรรมการการพนันแห่งชาติ แจ้งว่ามีโอกาสเป็ นไปได้สงู ทีจ่ ะมีคณะกรรมการการพนัน
แห่งชาติ แต่ยงั ไม่ทราบรายละเอียด เพราะว่ามีการตัง้ กระทูถ้ ามและมีหน่ วยงานต่าง ๆ มาตอบ แล้วก็มคี น
เห็นด้วย ซึง่ จะตามรายละเอียดความคืบหน้าเป็ นอย่างไร ซึง่ การขับเคลื่อนในลักษณะนี้ ซึง่ มีงานวิจยั โดยมี
ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน การขับเคลื่อนนโยบายของมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ และปฏิบตั กิ ารยืน่ หนังสือ
โดยเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ทาให้การทางานเป็ นระบบมากขึน้ เห็นผลให้ระดับนโยบายเคลื่อนไหว พอมี
การยื่นกระทู้ถ ามผู้บริห ารจะต้องมาตอบกระทู้ และก่ อนตอบเข้าจะต้องชงข้อมูล เช่น ตอนที่ไปยื่นเรื่อ ง
E-sports เขาจะชงว่ากระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา เป็ นคนต้องตอบแต่หลาย ๆ กระทรวงต้องนาเสนอ
ข้อมูลต่อรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา เอาไปตอบในสภา ดังนั ้นเข้าจะต้องคิดและระมัดระวังต่อ
ความห่วงใยข้อกังวลของทุกภาคส่วน
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สรุปการเสวนา
โดย นายพงศ์ธร จันทรัศมี มีประเด็นสาคัญดังนี้
1. ข้อเสนอจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึง่ เด็กและเยาวชนมองว่าการพนันเป็ นปั ญหาแต่ว่า
นิ่งเฉย เห็นช่องทางแต่ไม่แก้ไขปั ญหา และเด็กที่ร่วมทากิจกรรมอาจจะเป็ นไม่ก่เี ปอร์เซ็นต์ท่ี
ดาเนินการเรือ่ งนี้จะทาอย่างไรให้เกิดการขยายผลไปทีเ่ ด็กและเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ด้วย
2. ช่องทางและการเข้าถึงการโฆษณาการเชิญชวนมีความซับซ้อนมากกว่าการพนันออฟไลน์ และ
เข้าถึงได้งา่ ย ภาครัฐจะต้องทางานเชิงรุกและเฝ้ าระวังสถานการณ์
3. เครือข่ายเด็กรุน่ ใหม่ไม่พนันเน้นยา้ เรือ่ งกลไกการทางานอย่างต่อเนื่อง
4. สภาพแวดล้อมสาคัญ ต่อการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน และการเข้าใจ เรียนรูเ้ ด็ก
ด้วยเทคนิค L O V E
5. บอลจบ พนันยังไม่จบ ปั ญหาหนี้สนิ ยังตามมา พนันฟุตบอลมีทงั ้ รูปแบบออนไลน์ และรูปแบบ
ออฟไลน์ ซึง่ ยังมีคนเล่นกันเยอะ รวมทัง้ การพนันอื่น ๆ ทีย่ งั ต้องมีการควบคุม
เวทีวนั นี้เป็ นเวทีทส่ี ะท้อนให้เห็นว่าภาคส่วนต่าง ๆ เข้มแข็งและไม่อยากให้หยุดแค่ช่วงเทศกาลบอล
โลก แต่อยากให้มกี ารสร้างความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน มีการป้ องกันกัน ปราบปรามกันอย่างจริงจัง
และพัฒนากลไกในการดูแลทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งจะเป็ นข้อเสนอแนะให้กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
ในโอกาสนี้ขอขอบคุ ณ วิทยากรทัง้ 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร. นวลน้ อย ตรีรตั น์ ผู้อานวยการ
ศูนย์ศึกษาปั ญ หาการพนัน นายปณิธาน ศรีส ร้อย รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิก ารสถาบัน ยุ ว ทัศ น์ แ ห่ งประเทศไทย น.ส.ชนน์ ภ คอร สวนแก้ ว
เครือ ข่ายเด็ก รุ่น ใหม่ไ ม่ พ นั น พญ.รัช นี ฉลองเกื้อ กู ล ผู้อ านวยการสถาบัน สุ ข ภาพจิต เด็ก และวัย รุ่น
ราชนครินทร์ และผูด้ าเนินการเสวนา นายวิษชญะ ศิลาน้อย ผูด้ าเนินรายการโทรทัศน์ Thai PBS
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ภาคผนวก
โครงการและกาหนดการประชุม
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โครงการประชุมเสวนาภารกิจพิชิตพนัน
กิจกรรมภายใต้
หน่ วยงานร่วมจัด
พนัน

แผนงานพัฒ นาความร่ว มมือ การป้ อ งกัน เด็ก และเยาวชนจากการพนัน ฟุ ต บอล
ออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก
มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ศูนย์ศกึ ษาปั ญหากการพนัน มูลนิธริ ณรงค์หยุด
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่ วยประสานงาน
สนับสนุนโดย
หลักการและเหตุผล
ตามที่ ศูนย์ขอ้ มูลนโยบายสาธารณะการลดปั ญหาจากการพนัน มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่อื ออนไลน์ หรือ ศูนย์
โคแพท (COPAT – Child Online Protection Action Thailand) กรมกิจ การเด็ก และเยาวชน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ได้จดั เวทีสานพลัง และพิธลี งนามความร่วมมือในการป้ องกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุ ง เทพฯ โดยมีน ายแพทย์กิต ติศ ัก ดิ ์ กลับ ดี ที่ป รึก ษารัฐ มนตรีว่ าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็ นประธานการประชุม และร่วมเป็ นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ร่วมกับ
ผูบ้ ริหาร 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง
่
ของมนุ ษ ย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสุ ข ภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ส านัก งานกองทุ น พัฒ นาสื่อ ปลอดภัย และ
สร้างสรรค์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล สานักงานตารวจแห่งชาติ
กองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสถาบันยุวทัศน์
แห่งประเทศไทย
โดยมีเจตจานงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน ในการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ในช่วงฟุ ต บอลโลก 2018 รวมถึงการสร้าง
ตระหนักถึงภัยของพนันฟุตบอลออนไลน์ อันจะนาไปสู่การขยายผลในการป้ องกันและลดผลกระทบจากการ
พนันที่เกิดกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการดาเนินงานแบบบูรณาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนดในการขับเคลื่อนมาตรการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์
ในช่วงฟุ ต บอลโลก 2018 รวมถึงประสานความร่วมมือใน 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติการรณรงค์และสร้างความ
ตระหนักให้แก่สงั คม 2) มิติการป้ องกัน 3) มิติการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย และ 4) มิติการ
ช่วยเหลือเยียวยา
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ความก้าวหน้ าของการดาเนิ นงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยสรุปดังนี้
1) การแต่ งตัง้ คณะท างานประสานความร่วมมือ ในการป้ อ งกันเด็กและเยาวชนจากการ
พนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่ วงฟุตบอลโลก 2018 โดย คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการปกป้ องคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้ส่อื ออนไลน์ ได้มคี าสังที
่ ่ 1/2561 ลงวันที่ 7 มิ ถุนายน 2561 เรื่องแต่งตัง้ คณะทางาน
ประสานความร่วมมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
โดยคณะทางานมีอานาจหน้าที่ดงั นี้ (1) จัดทาแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 (2) ขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน (3) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนตามบันทึกความร่วมมือใน
การป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 (4) รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่อื ออนไลน์
2) รัฐบาลและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ด าเนิ นการเพื่ อ ป้ องกันการเล่ นพนั น ของนั กพนั น
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ารพนัน พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 คาสังคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติท่ี 24/2547 เรื่อง ห้ามให้มกี ารเล่น
การพนันทีผ่ ดิ กฎหมาย คาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 เรือ่ ง มาตรการในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานปะกอบ
การทีเ่ ปิ ดให้บริการในลักษณะทีค่ ล้ายกับสถานบริการ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติท่ี 46/2559 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
3) ด้านการป้ องกันและปราบปราม ได้บูรณาการส่วนราชการ หน่ วยงาน และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
รวม 11 หน่ ว ย ได้ร่วมลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ ในการป้ อ งกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ฟุ ต บอลออนไลน์ ในช่ว งฟุ ต บอลโลก 2018 เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2561 กาหนดมาตรการป้ อ งกัน เด็กและ
เยาวชนจากการพนันฟุ ตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ใน 4 มิติ 1. มิตกิ ารสื่อสารและสร้างความ
ตระหนักให้แก่ สงั คม 2. มิติก ารป้ องกัน 3. มิติการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย และ 4. มิติการ
ช่วยเหลือเยียวยา ซึง่ มีมาตรการสาคัญ 8 มาตรการ ได้แก่ 1) รณรงค์ สื่อสารและสร้างความตระหนักให้แก่
สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ทราบถึงผลกระทบจากการพนันฟุตบอล 2) ส่งเสริมและสนับสนุ นองค์
ความรู้ สถิติข้อ มูล การด าเนิ น การเพื่อ ป้ อ งกัน และลดผลกระทบจากการพนัน ฟุ ต บอล 3) ส่ งเสริม และ
สนับสนุ นการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับและเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการเป็ นเครือข่าย
เฝ้ าระวัง แจ้งเบาะแส และจัดกิจกรรมป้ องกันการพนันฟุตบอล 4) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และคลิปรณรงค์
สร้างความตระหนัก ให้เห็น โทษและผลกระทบจากการพนัน 5) ประชาสัมพัน ธ์ช้ีแจงท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านเกมส์ ทุกประเภทให้ช่วยสอดส่องดูแลตรวจตราและ
กวดขันไม่ให้ลกั ลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอล 6) เข้มงวดกวดขันพนักงานเจ้าหน้าที่ ทัง้ ฝ่ ายปกครอง ตารวจ
และพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันออกตรวจตราสถานบริการ สถานบันเทิง
โรงแรม ฯลฯ ที่เปิ ดให้บริการรับชมการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งอาจแอบแฝงจัดให้มกี ารลักลอบเล่นการพนัน 7)
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการเล่นพนันฟุ ตบอลในสถานศึกษา โดยสานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับ
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กระทรวงศึก ษาธิก าร 8) สร้างการมีส่ วนร่ว มของภาคประชาสังคมและประชาชนในการดาเนิน การตาม
มาตรการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
3) ด้านการจับกุม ตัง้ แต่วนั ที่ 14 มิ.ย – 2 ก.ค. 2561 สามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาลักลอบเล่นการพนัน
ทายผลฟุตบอล จานวน 8,608 ราย นอกจากนี้ จานวน 8,728 คน แบ่งเป็ น เจ้ามือ 301 คน ผู้เล่น 8042
คน และคนเดินโพย 145 คน ในส่วนของพนันออนไลน์ สามารถจับเจ้ามือพนันออนไลน์ ได้ 79 คน ผูเ้ ล่น
ทางอินเตอร์เน็ต 161 คน โดยยึดของกลางเงินสดได้ 3,708,575 บาท มูลค่าเงินในโพย 35,688,378 บาท
และเงินในบัญชี 2,537,144 บาท (ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสานักงานตารวจแห่งชาติ ไทยรัฐ วันที 7 ก.ค
61) พร้อมทัง้ ได้เสนอบัญ ชีเว๊บไซต์ ที่ลกั ลอบเล่นการพนันฟุ ตบอล ให้กระทรวงดิจติ ลั เพื่ อเศรษฐกิจและ
สังคม ทาการปิ ดกว่า 200 เว๊บไซต์ (ข้อมูลจากการแถลงข่าว วันที่ 4 กรกฎาคม 2561) นอกจากนัน้ มีการ
แจ้งจับ พริตตี้ ทีเ่ ชิญชวนแนะนาเว๊บไซต์พนันออนไลน์ กว่า 20 คน ด้วย
ทัง้ นี้ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สายด่วนเพื่อแจ้งเบาะแสการกระทาผิด ทางช่องทาง ดังนี้
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ สายด่วน 191 , 1599
2) ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ สายด่วน 1567
3) กระทรวงศึกษาธิการ สายด่วน 1579
4) ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. สายด่วน 02-288-5599
5) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (พม.) สายด่วน 1300
6) สายด่วนวัฒนธรรม หรือศูนย์ปฏิบตั กิ ารสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จงั หวัด สายด่วน
1765
7) กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(ปอท.) สายด่วน 02-142-2555-60
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชนจาก
การพนัน ฟุ ตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุ ตบอลโลกฯ และเพื่อขยายผลบทเรียนจากการปฏิบตั ิ ไปสู่การพัฒนา
นโยบายและมาตรการของภาครัฐในระยต่อไป เครือข่ายการลดปั ญ หาจากการพนัน ประกอบด้วย มูลนิธ ิ
สาธารณสุ ข แห่ งชาติ , ศู น ย์ศึก ษาปั ญ หาการพนั น , มูล นิ ธ ิรณรงค์ ห ยุ ด พนั น และเครือ ข่ า ยเยาวชน
ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงกาหนดจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ภารกิ จ พิ ชิตพนัน บอลจบ คนไม่จบ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเสนอ สถานการณ์ มาตรการและกิจกรรมและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการป้ องกัน
การพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
2. เพื่อแลกเปลีย่ นแนวทางในการขยายผลเชิงนโยบายการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
3. เพื่อนาเสนอข้อเสนอในการกาหนดมาตรการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล
ออนไลน์ จากทีป่ ระชุมผ่านสื่อสารมวลชน
เวทีเสวนา “ภารกิจพิชติ พนัน” 24

เป้ าหมาย
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานโยบายของภาครัฐในการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล
ออนไลน์
กลุ่มเป้ าหมาย
• ตัวแทนหน่วยงานทีเ่ ป็ นคณะทางานขับเคลื่อนความร่วมมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชนจาก
การพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก
จานวน 30 คน
• ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน จานวน 10 คน
• เครือข่ายครอบครัวและภาคประชาสังคมทีข่ บั เคลื่อนป้ องกันปั ญหาจากการพนัน 20 คน
• สื่อสารมวลชน จานวน 20 คน
กิ จกรรม
1) การชมวิดทิ ศั น์ “ภารกิจพิชติ พนัน” ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมการดาเนินการป้ องกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนันฟุตบอล ของภาคส่วนต่างๆ ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
2) การประมวลภาพรวมบทบาทของภาครัฐทีร่ ว่ มลงนามขับเคลื่อนมาตรการป้ องกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
3) เสวนาในประเด็น “ภารกิจพิชติ พนัน บอลจบ งานไม่จบ” โดย ผู้อานวยการศูนย์ศกึ ษาปั ญหา
การพนัน ผูอ้ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์ และ ตัวแทนเครือข่ายเด็ก
และเยาวชน 3 เครือข่าย ได้แก่ สถาบันยุว ทัศ น์ แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย และ เครือข่ายเด็กรุน่ ใหม่ไม่พนัน
4) สรุปประเด็นจากทีป่ ระชุม และแนวทางการนาข้อเสนอไปสู่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1) บทเรียนจากการดาเนินการร่วมกันของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ต่อการ
ป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล
2) ข้อเสนอแนะจากเครือข่ายเด็กและเยาวชน และภาคประชาสังคม ต่อการขยายผลเชิงนโยบาย
ในการป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันในระยะยาว
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เวทีเสวนา “ภารกิจพิชิตพนัน”
จัดโดย มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน มูลนิธริ ณรงค์หยุดพนัน
ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน

สนับสนุ นโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น สามย่าน กรุงเทพฯ
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 09.40 น.

09.40 – 09.45 น.
09.45 – 10.00 น.

10.00 – 11.30 น.

11.30 – 11.50 น.
11.50 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
พิธกี รต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมงาน
โดย นายพงศ์ธร จันทรัศมี
ศูนย์ขอ้ มูลนโยบายสาธารณะการลดปั ญหาจากการพนัน
มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
รับชมวิดทิ ศั น์ “ภารกิจพิชติ พนัน”
กล่าวต้อนรับและชีแ้ จงวัตถุประสงค์
โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
ประธานคณะทางานประสานความร่วมมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
การเสวนา “ภารกิจพิชติ พนัน บอลจบ งานไม่จบ”
• รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรตั น์ ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน
• พญ.รัชนี ฉลองเกือ้ กูล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์
• นายปณิธาน ศรีสร้อย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
• น.ส.ชนน์ภคอร สวนแก้ว เครือข่ายเด็กรุน่ ใหม่ ไม่พนัน
• นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ดาเนินรายการโดย
นายวิษชญะ ศิลาน้อย
ผูด้ าเนินรายการโทรทัศน์ Thai PBS
ทีป่ ระชุมร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
สรุปผลการประชุม
โดย นายพงศ์ธร จันทรัศมี มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
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ภาคผนวก

➢ ข้อมูลนาเสนอ
“รายงานผลการขั บ เคลื่ อ นการ
ด าเนิ นงานตามบัน ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่ ว มมื อ ในการป้ องกัน เด็ก และยาวชน
จากการพนั น ฟุ ต บอลออนไลน์ ในช่ ว ง
ฟุตบอลโลก 2018” และ
“การส ารวจข้ อ มู ล และเฝ้ าระวัง สื่ อ
พนันออนไลน์ ”
โดย

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
สถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย
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ภาคผนวก

➢ ข้อมูลนาเสนอ
โพลยูรีพอร์ต: มีนาคม 2561

“การพนั นและทายผลบอลออนไลน์
ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน”
โดย นายปณิธาน ศรีสร้อย
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
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➢ ข้อมูลนาเสนอ

ภาคผนวก

“เด็กรุ่นใหม่ไม่พนันทาอะไร”
โดย น.ส.ชนน์ ภคอร สวนแก้ว
เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
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ภาคผนวก

➢ ข้อมูลนาเสนอ
ภารกิจพิชิตพนัน
“สถิติให้บริการปรึกษาปัญหาพนันทางโทรศัพท์
สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ปี งบประมาณ 2561
(ต.ค.60-มิ.ย.61)”
โดย

พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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ภาพบรรยากาศเวทีเสวนา

ภาคผนวก

“ภารกิจพิชิตพนัน”
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ข่าวงานเสวนา
"ภารกิจพิชิตพนัน
บอลโลกจบ งานไม่จบ"

ภาคผนวก
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Link YouTube(CH3) : >> https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yocX19gcg04

Link CH5(สนามเป้าเล่าข่าว) : >> https://drive.google.com/open?id=1CJK0Rc4ukR_zOT5cmNDDdR2pwNy2MIr6
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Link CH5(ข่าวค่า) : >> https://drive.google.com/open?id=1l8TUEN3O8-RojUa59vN662px_NVoSxif

Link CH5(ทันข่าว) : >> https://drive.google.com/open?id=1LWI0C8JlVvtrsaLJU3b3We86C8B15mAg
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Link Thaipbs : >> https://drive.google.com/open?id=1GMUvCj5rDaqQxmrCl-sdQOVZie_K08G-

Link FB(CH7) :
>> https://www.facebook.com/Ch7HDNews/photos/a.407345295971939.90251.407194015987067/20459962421
06828/?type=3
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ภารกิ จพิ ชิตพนัน บอลโลกจบงานไม่จบ
On July 12, 2018

ที่ห้อ งบุษ บา โรงแรมแมนดาริน มูล นิธสิ าธารณสุ ขแห่ งชาติ ศูนย์ศึกษาปั ญ หาการพนัน มูลนิ ธ ิ
รณรงค์หยุดพนัน เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชน
แห่ งประเทศไทย สนับสนุ นโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการเสวนา
เรื่อง “ภารกิจพิชติ พนัน บอลโลกจบ งานไม่จบ” โดยมีนักวิชาการ แพทย์ ตัวแทนจากองค์กรเยาวชน และ
ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ร่วมกันประเมินการทางานหยุดพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2018
รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรตั น์ ผู้อานวยการศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน กล่าวว่า ช่วงเทศกาลบอลยูโรปี
2016 ที่ผ่านมา เยาวชนส่วนหนึ่งที่เล่นพนันบอลยูโร เคยเล่นพนันบอลลีกมาก่อน สะท้อนว่าปั ญหาพนัน
บอลเกิดขึน้ มาก่อนแล้ว เยาวชนที่เล่นพนันบอลยูโรทัง้ ที่เคยตัง้ ใจว่าจะไม่เล่นแต่ก็เล่นพนันอยู่ดี ซึง่ กลุ่มที่
เล่นพนันใช้เงินเดิมพันมากกว่าทีก่ าหนดไว้ในตอนแรก และหลายคนตัง้ ใจจะเล่นพนันต่อหลังเทศกาลบอลยู
โรจบ ซึ่งหลังจบเทศกาลบอลยูโร เยาวชนไทยมีหนี้สนิ เฉลีย่ 2,000 กว่าบาทต่อคน ต้องเร่งหาเงินไปใช้หนี้
ด้วยวิธกี ารต่างๆ บางรายโกหกผูป้ กครองเพื่อขอเงิน หรือขายทรัพย์สนิ เนื่ องจากขบวนการทวงหนี้พนันมี
ความโหดร้าย ซึง่ เป็ นอีกประเด็นทีต่ อ้ งพูดถึง ไม่เช่นนัน้ อาจกลายเป็ นปั ญหาทีซ่ ุกไว้ใต้พรหม
ปี น้มี เี รือ่ งทีด่ เี กิดขึน้ จากการทีห่ ลายภาคส่วนจับมือกันหาวิธปี ้ องกันปั ญหาในรูปแบบคณะกรรมการ
ภายหลังมีการทา MOU ร่วมกัน เพื่อการประสานความร่ว มมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชน จากการพนัน
ฟุตบอลช่วงฟุตบอลโลก เมื่อเริม่ ต้นดีแล้ว สิง่ ทีต่ ้องคานึงหลังจากบอลโลกจบก็คอื เราไม่ควรจบการทางาน

เวทีเสวนา “ภารกิจพิชติ พนัน” 68

เหมือนเทศกาลทีจ่ บไป ทุกฝ่ ายควรทาเรือ่ งนี้รว่ มกันต่อ เพื่อสื่อสารว่าทุกหน่ วยงานห่วงใยปั ญหานี้จริงๆ เรา
ควรหาวิธกี ารให้คณะกรรมการชุดนี้ทางานร่วมกันต่อไป
นายปณิธาน ศรีสร้อย รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงข้อเสนอแนะ
ต่อหน่ วยงานต่างๆ ในการสนับสนุ นสภาเด็กและเยาวชนทัวประเทศ
่
และการพัฒนาปรับปรุงการบังคับใช้
กฎหมายว่า ในระยะสัน้ ก่อนการชิงชนะเลิศ หน่ วยงานรัฐควรปิ ดกัน้ ช่องทางการเข้าถึงพนันออนไลน์อย่าง
เข้มข้น ระยะกลาง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและจังหวัด ควรสรุปบทเรียนการทางาน เพื่อขยายผลมาตรการ
ป้ องกันเด็กจากการพนันฟุตบอล และสนับสนุ นการพัฒนาแกนนาเด็กและเยาวชนให้มสี ่วนร่วมป้ องกันการ
พนันฟุ ต บอลลีค ใหญ่ ฟุ ต บอลยูโร และฟุ ต บอลโลกในอีก 2 และ 4 ปี ข้างหน้ า ระยะยาว ควรพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง ให้สามารถป้ อ งกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนันออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการเฝ้ าระวัง
สื่อทุกช่องทาง ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆ พบว่ามีการ
โฆษณาเชิญชวนแฝงตามสื่อต่างๆ อาทิ เฟซบุ๊ก หรือจากผูท้ รงอิทธิพลทางออนไลน์จาพวกเน็ตไอดอล ซึง่
ช่องทางเหล่านี้มเี ด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการเป็ นจานวนมากในแต่ละวัน ทาให้เกิดการเข้าไปใช้บริการ
พนันฟุตบอลออนไลน์เป็ นจานวนมากในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ทัง้ นี้ ข้อเสนอยังหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
ภาครัฐควรปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับยุคปั จจุ บนั และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขณะที่พ่อแม่
ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าทันบุตรหลาน รวมถึงการร่วมเป็ นเครือข่ายเฝ้ าระวังปั ญ หา
ต่างๆ จากการพนันฟุตบอล ขณะทีส่ ่อื มวลชนต้องช่วยนาเสนอผลกระทบจากการพนันฟุตบอล เพื่อสร้าง
ความตระหนักกับสังคม
นางสาวชนน์ ภคอร สวนแก้ว แกนนาเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า ในฟุ ตบอลโลกครัง้ นี้
เครือข่ายฯ มีข้อเรียกร้อง 3 ประเด็นที่ค าดหวังมากกว่าทุกครัง้ ที่ผ่านมา คือ 1.ภาครัฐรับผิดชอบในการ
รณรงค์ ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาการรณรงค์ในช่วงถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล 2.จัดตัง้ คณะกรรมการ
ควบคุ ม การพนั น แห่ ง ชาติเป็ น หน่ ว ยงานหลัก ของการท างานหยุด ปั ญ หาการพนั น และ 3.จัด ตัง้ ศู น ย์
ปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างถาวร แม้ทุกฝ่ ายจะพยายามช่วยกันรณรงค์อย่างมาก โดยเฉพาะสิง่ ที่
น่าชื่นชมคือ การรณรงค์ทางโซเชียลมีเดียทีต่ อบโจทย์สงั คมยุค 4.0 แต่ดูเหมือนยังขาดการร่วมรณรงค์อย่าง
จริงจังจากภาครัฐ จึงอยากให้รฐั บาล กสทช. กาหนดแนวปฏิบตั บิ งั คับให้ส่อื ที่ทาการถ่ายทอดสดกีฬาต้อง
รับผิดชอบรณรงค์หยุดพนันด้วย และทีส่ าคัญคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติควรต้องถูกทาคลอด
ในช่วงเวลานี้
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ด้าน พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า
สถิตกิ ารโทรมาขอคาปรึกษาทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 รวมถึงจากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 19
แห่ งทัว่ ประเทศ ในช่ ว งฟุ ต บอลโลก ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 15 – 30 มิ.ย. 61 มีผู้รบั ค าปรึก ษาเรื่อ งพนั น มากกว่ า
ช่วงเวลาปกติ 2 เท่า โดย 30 % เป็ นปั ญ หาพนันบอลและพนันบอลออนไลน์ อยากฝากคาแนะนาพ่อแม่
ผูป้ กครองว่า การให้ความรักความอบอุ่นจากบุคคลในครอบครัวจะเป็ นเหมือนภูมคิ ุ้มกันการเข้าสู่วงจรการ
เล่นการพนันที่ดสี ุด รวมถึงการเป็ นตัวอย่างที่ดใี ห้บุตรหลานในการไม่เล่นการพนัน การพูดคุยอย่างเข้าใจ
ใกล้ชดิ เป็ นสิง่ สาคัญ หากพบว่าบุต รหลานเล่นการพนัน ควรฟั งเขาอย่างเข้าใจ และพยายามชวนให้เขา
คิดถึงผลเสียทีจ่ ะมีตามมา

Link โลกวันนี้่ : >> http://www.lokwannee.com/web2013/?p=313896
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บอลโลกจบพนันไม่จบ ! เยาวชนไทยหนี้ สินท่วม เฉลี่ยกว่า 2 พันบาท/คน
JULY 15, 2018
บอลโลกจบพนันไม่จบ อึ้ง ! เยาวชนไทยหนี้ สินท่ วม เฉลี่ยกว่า 2,000 บาท/คน จาใจโกหกพ่อแม่ขอ
เงิ น ขายทรัพย์สิน-ทาผิดกฎหมายใช้หนี้ แนะผูป้ กครองฉุดลูกหลานพ้นวงจรอุบาทว์

เมื่อ วัน ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้ อ งบุ ษ บา โรงแรมแมนดาริน มู ล นิ ธ ิส าธารณสุ ข แห่ ง ชาติ
ศูน ย์ศึก ษาปั ญ หาการพนัน มูล นิ ธ ิรณรงค์ห ยุด พนัน เครือ ข่ายเด็ก รุ่น ใหม่ไม่พ นัน สถาบันยุว ทัศ น์ แห่ ง
ประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สนับสนุ นโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการเสวนา เรื่อง “ภารกิจพิชติ พนัน บอลโลกจบ งานไม่จบ” โดยมีนักวิชาการ แพทย์
ตัวแทนจากองค์กรเยาวชน และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ร่วมกันประเมินการทางานหยุดพนันในช่วง
ฟุตบอลโลก 2018
รศ.ดร.นวลน้ อย ตรีรตั น์ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน กล่าวว่า ช่วงเทศกาลบอล
ยูโรปี 2016 ที่ผ่านมา เยาวชนส่วนหนึ่งที่เล่นพนันบอลยูโร เคยเล่นพนันบอลลีกมาก่อน สะท้อนว่าปั ญหา
พนันบอลเกิดขึน้ มาก่อนแล้ว เยาวชนที่เล่นพนันบอลยูโรทัง้ ที่เคยตัง้ ใจว่าจะไม่เล่นแต่ก็เล่นพนันอยู่ดี ซึ่ง
กลุ่มทีเ่ ล่นพนันใช้เงินเดิมพันมากกว่าทีก่ าหนดไว้ในตอนแรก และหลายคนตัง้ ใจจะเล่นพนันต่อหลังเทศกาล
บอลยูโรจบ ซึง่ หลังจบเทศกาลบอลยูโร เยาวชนไทยมีหนี้สนิ เฉลีย่ 2,000 กว่าบาทต่อคน ต้องเร่งหาเงินไป
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ใช้หนี้ด้วยวิธกี ารต่างๆ บางรายโกหกผู้ปกครองเพื่อขอเงิน หรือขายทรัพย์สนิ เนื่องจากขบวนการทวงหนี้
พนันมีความโหดร้าย ซึง่ เป็ นอีกประเด็นทีต่ อ้ งพูดถึง ไม่เช่นนัน้ อาจกลายเป็ นปั ญหาทีซ่ ุกไว้ใต้พรหม

ปี น้มี เี รือ่ งทีด่ เี กิดขึน้ จากการทีห่ ลายภาคส่วนจับมือกันหาวิธปี ้ องกันปั ญหาในรูปแบบคณะกรรมการ
ภายหลังมีการทา MOU ร่วมกัน เพื่อการประสานความร่วมมือในการป้ องกันเด็กและเยาวชน จากการพนัน
ฟุตบอลช่วงฟุตบอลโลก เมื่อเริม่ ต้นดีแล้ว สิง่ ทีต่ ้องคานึงหลังจากบอลโลกจบก็คอื เราไม่ควรจบการทางาน
เหมือนเทศกาลทีจ่ บไป ทุกฝ่ ายควรทาเรือ่ งนี้รว่ มกันต่อ เพื่อสื่อสารว่าทุกหน่ วยงานห่วงใยปั ญหานี้จริงๆ เรา
ควรหาวิธกี ารให้คณะกรรมการชุดนี้ทางานร่วมกันต่อไป
นายปณิ ธาน ศรี ส ร้ อ ย รองเลขาธิ ก ารสภาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ประเทศไทย กล่ า วถึง
ข้อเสนอแนะต่อหน่ วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุ นสภาเด็กและเยาวชนทัวประเทศ
่
และการพัฒนาปรับปรุง
การบังคับใช้กฎหมายว่า ใน ระยะสัน้ ก่อนการชิงชนะเลิศ หน่ วยงานรัฐควรปิ ดกัน้ ช่องทางการเข้าถึงพนัน
ออนไลน์ อย่างเข้มข้น ระยะกลาง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการส่ งเสริมการพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนแห่ งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและจังหวัด ควรสรุปบทเรียนการทางาน เพื่อ
ขยายผลมาตรการป้ องกันเด็กจากการพนันฟุตบอล และสนับสนุ นการพัฒนาแกนนาเด็กและเยาวชนให้ม ี
ส่วนร่วมป้ อ งกันการพนันฟุ ต บอลลีค ใหญ่ ฟุ ต บอลยูโร และฟุ ตบอลโลกในอีก 2 และ 4 ปี ข้างหน้ า ระยะ
ยาว ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
ป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิ การสถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการเฝ้ า
ระวังสื่อทุกช่องทาง ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ รวมถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ พบว่ามี
การโฆษณาเชิญชวนแฝงตามสื่อต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก หรือจากผูท้ รงอิทธิพลทางออนไลน์จาพวกเน็ตไอดอล
ซึง่ ช่องทางเหล่านี้มเี ด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการเป็ นจานวนมากในแต่ละวัน ทาให้เกิดการเข้าไปใช้บริการ
พนันฟุตบอลออนไลน์เป็ นจานวนมากในช่วงฟุตบอลโลก 2018
ทัง้ นี้ ข้อเสนอยังหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง คือ ภาครัฐควรปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับยุคปั จจุบนั
และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขณะที่พ่อแม่ผปู้ กครองต้องรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าทันบุตรหลาน
รวมถึงการร่วมเป็ นเครือข่ายเฝ้ าระวังปั ญหาต่างๆ จากการพนันฟุตบอล ขณะทีส่ ่อื มวลชนต้องช่วยนาเสนอ
ผลกระทบจากการพนันฟุตบอล เพื่อสร้างความตระหนักกับสังคม
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นางสาวชนน์ ภคอร สวนแก้ว แกนนาเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า ในฟุตบอลโลกครัง้
นี้ เครือข่ายฯ มีขอ้ เรียกร้อง 3 ประเด็นทีค่ าดหวังมากกว่าทุกครัง้ ทีผ่ ่านมา คือ
1. ภาครัฐรับผิดชอบในการรณรงค์ ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาการรณรงค์ในช่วงถ่ายทอดสด
การแข่งขันฟุตบอล
2. จัดตัง้ คณะกรรมการควบคุ มการพนัน แห่ งชาติเป็ น หน่ ว ยงานหลัก ของการท างานหยุด
ปั ญหาการพนัน และ
3. จัดตัง้ ศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างถาวร แม้ทุกฝ่ ายจะพยายามช่วยกันรณรงค์
อย่างมาก โดยเฉพาะสิง่ ที่น่าชื่นชม คือ การรณรงค์ทางโซเชียลมีเดียที่ตอบโจทย์สงั คมยุค
4.0 แต่ดูเหมือนยังขาดการร่วมรณรงค์อย่างจริงจังจากภาครัฐ จึงอยากให้รฐั บาล กสทช.
กาหนดแนวปฏิบตั บิ งั คับให้ส่อื ที่ทาการถ่ายทอดสดกีฬาต้องรับผิดชอบรณรงค์หยุดพนัน
ด้วย และทีส่ าคัญคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติควรต้องถูกทาคลอดในช่วงเวลานี้
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ด้ า น พ ญ .รั ช นี ฉ ลองเกื้ อ กู ล ผู้ อ านวยการสถาบั น สุ ข ภาพ จิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ราช
นคริ นทร์ กล่าวว่า สถิติการโทร. มาขอคาปรึกษาทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 รวมถึงจากโรงพยาบาล
สังกัดกรมสุขภาพจิต 19 แห่งทัวประเทศ
่
ในช่วงฟุตบอลโลก ตัง้ แต่วนั ที่ 15 – 30 มิ.ย. 61 มีผรู้ บั คาปรึกษา
เรือ่ งพนันมากกว่าช่วงเวลาปกติ 2 เท่า โดย 30 % เป็ นปั ญหาพนันบอลและพนันบอลออนไลน์
อยากฝากคาแนะนาพ่อแม่ผู้ปกครองว่า การให้ความรักความอบอุ่นจากบุคคลในครอบครัวจะเป็ น
เหมือนภูมคิ ุ้มกันการเข้าสู่วงจรการเล่นการพนันที่ดสี ุด รวมถึงการเป็ นตัวอย่างที่ดใี ห้บุตรหลานในการไม่
เล่นการพนัน การพูดคุยอย่างเข้าใจใกล้ชดิ เป็ นสิง่ สาคัญ หากพบว่าบุตรหลานเล่นการพนัน ควรฟั งเขา
อย่างเข้าใจ และพยายามชวนให้เขาคิดถึงผลเสียทีจ่ ะมีตามมา
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