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เวทีเสวนา “ภารกิจพิชิตพนัน” 
จดัโดย มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ ศูนยศ์กึษาปัญหาการพนัน  มลูนิธริณรงคห์ยดุพนนั 

รว่มกบั สภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทย  สถาบนัยวุทศัน์แหง่ประเทศไทย  เครอืขา่ยเดก็รุน่ใหมไ่มพ่นนั 
สนบัสนุนโดย  ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561   
ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรงุเทพฯ 

 

กล่าวต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมการประชุม  
 

 
โดย  นายพงศธ์ร จนัทรศัม ี 

ผูจ้ดัการศูนยข์อ้มลูนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน                         
มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(มสช.) 
 

 เวทภีารกจิพชิติพนัน เกดิจากความร่วมมอืของหลายฝ่าย ประกอบดว้ยมลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ
ศูนย์ศกึษาปัญหาการพนัน มูลนิธณิรงค์หยุดพนัน ร่วมกบัสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบนั     
ยวุทศัน์แห่งประเทศไทย เครอืขา่ยเดก็รุน่ใหม่ไม่พนัน โดยการสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) มเีป้าหมายของการเสวนาเพื่อน าเสนอบทบาทภาครฐัในช่วงที่ผ่านมา และหา  
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แนวทางการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนันในอนาคต ซึง่จากการด าเนินภารกจิในช่วงบอลโลก 2018 
พบว่าเรือ่งการพนนัควรจะมกีารด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

วทิยากรในการเสวนา ประกอบดว้ย ดร.ธรีารตัน์ พนัทว ีวงศธ์นะเอนก ประธานคณะท างานประสาน
ความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก  2018           
รศ.ดร.นวลน้อย ตรรีตัน์ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน นายปณิธาน ศรสีร้อย รอง เลขาธกิาร     
สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย นายพชรพรรษ์  ประจวบลาภ เลขาธกิารสถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย 
น.ส.ชนน์ภคอร สวนแก้ว เครอืข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน พญ.รชันี  ฉลองเกื้อกูล  ผู้อ านวยการสถาบัน
สุขภาพจติเด็กและวยัรุ่นราชนครนิทร์ และผู้ด าเนินการเสวนา นายวิษชญะ ศิลาน้อย ผู้ด าเนินรายการ
โทรทศัน์ Thai PBS 
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ชมวีดีทศัน์ 
 ประมวลภาพภารกจิพชิติพนันของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

  
 

  
 
สรปุสาระส าคญั วิดิทศัน์  

วิดิทศัน์น าเสนอให้เหน็ถึงความร่วมมอืของภาครฐั ภาคประชาสงัคม ภาควชิาการในการป้องกนั
เดก็และเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งมกีารด าเนินการอย่างเขม้แขง็ 
และน่าจะขยายผลในการป้องกนั ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรด าเนินการ ในเฉพาะช่วงการแข่งขนั
ฟุตบอลโลกเท่านัน้  
สามารถชมคลิปได้ท่ี   https://youtu.be/fl57gszfwxI      

https://youtu.be/fl57gszfwxI
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กล่าวต้อนรบัและช้ีแจงวตัถปุระสงค ์

 

 
 
โดย  ดร.ธีรารตัน์ พนัทวี วงศธ์นะเอนก  

ประธานคณะท างานประสานความร่วมมอืในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล
ออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 

 
 ยนิดีต้อนรบัผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่าน  ขอเรยีนให้ทราบว่าที่ผ่านมาในช่วงของการแข่งขนั
ฟุตบอลโลก หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล
ออนไลน์ ดงันัน้หน่วยงาน 11 แห่งจงึไดล้งนามความร่วมมอืมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนัน
ฟุตบอลออนไลน์ และพบว่ามหีน่วยงานที่ร่วมด าเนินการมากกว่า 30 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการด าเนินงานใน      
4 มติิ ประกอบด้วย 1) มติิการรณรงค์และสรา้งความตระหนักให้แก่สงัคม 2) มติิการป้องกนั 3) มติิการ
ปราบปรามและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 4) มติกิารช่วยเหลอืเยยีวยา   

ส าหรบัวตัถุประสงค์ของการเสวนาในครัง้นี้ ประกอบด้วย 1. เพื่อน าเสนอ สถานการณ์ มาตรการ
และกิจกรรม บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกนัพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงการ
แข่งขนัฟุตบอลโลก  2. เพื่อแลกเปลีย่นแนวทางในการขยายผลเชงินโยบายการป้องกนัเดก็และเยาวชนจาก
การพนัน 3. เพื่อน าเสนอข้อเสนอผ่านสื่อสารมวลชนในการก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชน     
จากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ซึ่งการประชุมในครัง้นี้ จะมีสื่อสารมวลชนมาเข้าร่วมด้วยส่วนหนึ่ ง            
โดยเจ้าภาพหลกัในการเวทีเสวนาประกอบด้วย มูลนิธสิาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 
มลูนิธณิรงคห์ยุดพนัน ร่วมกบัสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย เป็น
เครอืข่ายเด็กที่เป็นทางการที่มอียู่ในประเทศไทย จรงิ ๆ แล้วอยากได้เด็กจากหลายๆ เครอืข่ายที่มาจาก
สถานศกึษา เหล่านี้กจ็ะมกีลุ่มของเขาดว้ยถ้าขยายผลไปสู่ผูน้ าความคดิในกลุ่มต่าง ๆ ไดม้ายิง่ขึน้จะเยีย่มมาก 
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เพราะในหลาย ๆ เวท ีมกัมคี าถามว่าเรามเีครอืข่ายเด็กเพยีงเท่านี้หรอื ทัง้ ๆ ที่เดก็มอีีกเยอะทัง้ที่อยู่ใน
ระบบโรงเรยีน และนอกระบบโรงเรยีน เครอืข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สนับสนุนโดยส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  

กจิกรรมช่วงเชา้ในวนันี้ ทีบ่อกว่าช่วงเชา้เพราะว่าในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมคณะท างานประสาน
ความร่วมมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งได้
ประชุมมาแลว้ 1 ครัง้เมื่อ 2 สปัดาห์ทีผ่่านมา บ่ายนี้จะเป็นการประชุมครัง้ที่ 2 เพราะในมติทิี ่4 การท างาน
ของคณะท างานชุดนี้จะต้องท าการประเมนิผลการท างานและการขยายผลการด าเนินงานต่ออย่างไรเพื่อ
ไม่ให้การท างานหยุดแค่ในช่วงฟุตบอลโลก เพราะฉะนัน้ก็ขอให้การร่วมมอืการเพื่อปกป้องลูกหลานเรา
จ านวนประมาณ 20 กว่าลา้นคน ซึง่มโีทรศพัทม์อืถอือยู่ในมอืแทบจะตลอดเวลา มเีกมเป็นหวัใจหลกัเพราะ
สนุกและตื่นเตน้ ไดแ้ข่งขนัต่อสู้ เป็นพฤตกิรรมของเดก็ ท าอยา่งไรใหเ้ขาเล่นอย่างสนุกดูแลตนเองไดแ้ละไม่
เล่นพนันเพราะเกอืบทุกเกมจะมใีหซ้ือ้ Item เพื่อวางเดมิพนัว่าทมีใดจะชนะในเกม E-Spots ทีเ่ดก็ ๆ ก าลงั
นิยมกนัอยู่อย่างแพร่หลาย ดงันัน้พนันจงึอยู่ในมอืเดก็ๆ ผ่านโทรศพัทม์อืถอื เราจะท าอย่างไรใหเ้ขาอยู่รอด
ปลอดภยัมคีุณภาพชีวติที่ดี เป็นคนที่มโีอกาสพัฒนาตนเองได้ตามช่วงวยัที่เหมาะสม ในทัง้มติิสุขภาพ
ร่างกาย อารมณ์ และสงัคม ขอให้ภารกจิพชิติพนันในวนันี้ประสบความส าเรจ็และได้ประโยชน์ตามความ   
มุง่หมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้ 
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เสวนา “ภารกิจพิชิตพนัน บอลจบ งานไม่จบ” 
   

 
ด าเนินการเสวนาโดย นายวษิชญะ  ศลิาน้อย  

ผูด้ าเนินรายการโทรทศัน์ Thai PBS 
 
เรยีน ดร.ธรีารตัน์ พนัทว ีวงศ์ธนะเอนก และผูเ้ขา้รว่มเสวนา “ภารกิจพิชิตพนัน บอลจบงานไม่จบ” 

ผมนายวษิชญะ ศลิาน้อย ปัจจุบนัเป็นผู้ด าเนินรายการโทรทศัน์ Thai PBS และอดตีนิสติคณะนิเทศศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเคยท าวจิยัเกี่ยวกบักลยทุธการสื่อสารของธุรกจิการพนันฟุตบอลออนไลน์ ซึง่
พอมขี้อมูลค่อนข้างลกึพอสมควรในการท าวจิยั ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขนั
ฟุตบอลโลก และอย่างทีเ่ราไดเ้หน็การเสนอข่าวของสื่อมวลชนในช่วงฟุตบอลโลกพบว่ามกีารจบักุมทัง้ผูเ้ล่น
และผู้รบัแท่งพนันบอล รวมทัง้ influencer หรอืผู้ที่มอีิทธพิลทางความคดิในการชกัจูง ไม่ว่าจะเป็นนักจดั
รายการวทิย ุผูป้ระกาศขา่วกฬีา หรอื net idol พรติตี้ ทีไ่ม่ไดเ้กีย่วอะไรกบัฟุตบอล ซึง่มอีทิธพิลในการชกัจงู
เดก็ ๆ   

จากการศึกษาข้อมูลงานวจิยัของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน พบว่าอาจจะเป็นครึง่หนึ่งของผู้เล่น  
การพนันทีถู่กชกัจงู ซึง่ในการเสวนาของเราจะร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ข เพราะจรงิ ๆ แลว้พอการแขง่ขนั
ฟุตบอลโลกจบลงทุกอยา่งจะจบเหมอืนฟุตบอลโลก หรอืนี่เป็นเพยีงจดุเริม่ต้นของผลกระทบหรอืปัญหาทีจ่ะ
ตามมา ขอแนะน าวทิยากรทัง้ 5 ท่าน ในการเสวนาครัง้นี้ประกอบดว้ย  

1) รศ.ดร. นวลน้อย ตรรีตัน์  ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาปัญหาการพนนั  
2) นายปณธิาน  ศรสีรอ้ย   รองเลขาธกิารสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย  
3) นายพชรพรรษ์  ประจวบลาภ  เลขาธกิารสถาบนัยวุทศัน์แห่งประเทศไทย  
4) น.ส.ชนน์ภคอร สวนแกว้   เครอืขา่ยเดก็รุน่ใหมไ่มพ่นนั   
5) พญ.รชันี  ฉลองเกือ้กูล  ผูอ้ านวยการสถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุ่นราชนครนิทร ์
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บทบาทของเครือข่ายเดก็และเยาวชนในการรณรงคส์ร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนัน 

 

โดย นายปณธิาน  ศรสีรอ้ย  
รองเลขาธกิารสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย 

     สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
มีเครือข่ายทัว่ประเทศ มีความพยายาม
เข้าใจปัญหาเด็กและเยาวชนจากการเล่น
การพนัน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลผ่าน
ระบบ U report เพื่ อท าความเข้าใจกับ
ปัญหา และน าเสนอขอ้มูลที่ได้ประมวลผล
เสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อวางแผน
และด าเนินกิจกรรมในการป้องกนัเด็กและ
เยาวชนจากการพนนั  

 
     จ านวนสมาชกิยรูพีอรต์ในประเทศไทยมสีมาชกิ 
8 พันกว่าคน มีคนตอบแบบสอยถามร้อยละ 40  
ช่วงอายุ 15-18 ปี ผลของการตอบแบบสอบถาม 
การเล่นโซเชียลมีเดียมากกว่า 5  ชัว่โมงต่อวัน
ระหว่างเล่นอนิเตอรเ์น็ตและเหน็โฆษณาพนันบอล 
ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่ายงัมกีารปล่อยให้มกีารโฆษณา



เวทเีสวนา “ภารกจิพชิติพนนั”  10 
 
 
 

พนันฟุตบอลผ่านระบบออนไลน์ และเหน็โฆษณาผ่าน Facebook มากที่สุด และการเหน็การโฆษณาพนัน
ฟุตบอลเป็นเรื่องปกต ิมบีางส่วนเคยกดเขา้ไปดูโฆษณา และส่วนใหญ่ไม่กดเขา้ไปดู ซึ่งกลุ่มที่เขา้ไปดูเป็น
กลุ่มเสีย่งทีจ่ะเล่นพนัน ท าไมถงึอยากเล่นพนันฟุตบอล เดก็มองว่าเป็นเรือ่งสนุก ท าตามกระแส ถามว่าใคร
เป็นคนสอนทา้ยผลฟุตบอลออนไลน์ ส่วนใหญ่เรยีนรูเ้อง ล าดบัถดัไปคอื 

มีเพื่อนหรือคนสนิทช่วยสอน 
การทายผลฟุตบอลถอืเป็นการเล่นพนัน
หรอืไม่ ส่วนใหญ่ตอบว่าใช่ ส าหรบัคนที่
ไม่คดิว่าการพนันฟุตบอลเป็นการพนัน 
เพราะมองว่าเหมือนการซื้อลอตเตอรี ่
การพนนัฟุตบอลเป็นปัญหาหรอืไม ่ส่วน
ใหญ่ของว่าเป็นปัญหาแต่ไม่ใช่เรือ่งใหญ่ 
การพนันฟุตบอลท าให้เกิดปัญหาเรื่อง
ใดมากทีสุ่ด คอื เรือ่งหนี้สนิ  

แนวทางการด าเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

คอืการท ากจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การลงนาม MOU การท ากจิกรรมน าร่องการพฒันาสื่อ
สรา้งสรรค์ โดยการท าหนังสัน้ การรณรงค์ต่อต้านการพนันฟุตบอล ซึ่งอาจจะได้ผลไม่มาก เพราะยงัมเีดก็
และเยาวชนส่วนใหญ่ที่ยงัไม่รบัรู ้ต้องมาช่วยกนัคดิต่อว่าจะท าอย่างไรให้เดก็รูแ้ละเข้าใจปัญหาการพนัน 
โดยที่หน่วยงานรฐัจะต้องเข้ามาช่วย โดยให้เด็กและเยาวชนเข้ามามสี่วนร่วมในการท างานหาแนวทาง
รว่มกนั 

ผู้ด าเนินการเสวนา : สภาเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานเชื่อมระหว่างหน่วยงานรฐักับเด็กและ
เยาวชนทัว่ประเทศ ขอ้มลูสะท้อนให้เหน็ว่า การเล่นการพนันในเดก็และเยาวชน และยงัน่ากงัวลยงัมขีอ้มูล
ว่ามสีื่อมวลชนบางส่วนออกจากงานประจ าเพื่อมาท าขอ้มูลให้กบั websites พนันออนไลน์ ซึ่งค่าตอบแทน
ค่อนขา้งสูงเงนิโอนเขา้บญัชทีนัท ีและยงัพบว่าบางครอบครวัสนับสนุนใหเ้ดก็และเยาวชนเล่นพนันฟุตบอล 
เปิดทัง้โต๊ะบอลและเปิด websites ซึง่ท าเป็นอาชพี แต่คงต้องหาแนวทางการแก้ไขเพราะหากตดิพนันแล้ว
ผลกระทบตามมาทัง้ปัญหาสุขภาพ สมองตดิพนัน ปัญหาหนี้สนิ รวมทัง้ยงัมธีุรกจิ หรอืกจิกรรมต่อเนื่องจาก
การพนนัฟุตบอลมากมาย 
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สถานการณ์ของส่ือและช่องทางท่ีเชิญชวนคนเล่นการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์  

 

 
 
โดย นายพชรพรรษ์  ประจวบลาภ  

เลขาธกิารสถาบนัยวุทศัน์แห่งประเทศไทย 
 
  

  

ผลส ารวจความคิดเหน็ของเยาวชนกบัการพนันออนไลน์ โดยสถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย 
อกีมุมหนึ่งของการส ารวจข้อมูลของเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยใช้วธิกีารน าแบบสอบถามเขา้ไปสอบถามโดยตรง 
ช่วงอายุส่วนใหญ่ 16-18 ปี แบ่งค าถามของเป็น 2 หมวด สภาพแวดล้อมหรอืความเข้าใจเกี่ยวกบัพนัน
ออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่รูจ้กัพนันออนไลน์ และส่วนใหญ่อยากเล่นการพนันออนไลน์ และเคยเล่นการพนัน
ออนไลน์  
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แนวทางทีส่ าคญั คอื 1) การปกป้องเดก็และเยาวชนส่วนใหญ่ใหไ้ม่ยุ่งเกี่ยวกบัการพนัน และ 2) ดงึ
เดก็ที่เล่นพนันออนไลน์ออกจากวงจรการพนัน  ระบบออนไลน์ท าให้เดก็และเยาวชนเขา้สู่วงจรการพนันได้
ง่ายมากขึน้ เดก็ส่วนใหญ่เคยพบการโฆษณาพนันออนไลน์ ดงันัน้จะเหน็การปล่อยละเลยใหม้กีารโฆษณา
พนันออนไลน์ และส่วนใหญ่เคยเข้าสู่ website พนันออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลกจะเป็นช่วงที่เด็กมคีวาม
ตอ้งการเขา้เล่นการพนนัฟุตบอลออนไลน์ คาดหวงัว่าเล่นพนนัฟุตบอลแลว้จะไดเ้งนิจากการพนัน  

ในช่วงฟุตบอลโลก มีความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั และยงัมีกลุ่มเด็กและ
เยาวชนเขา้มาเป็นเจ้ามอืพนันฟุตบอล อกีทัง้ยงัได้รบัขอ้มูลที่สามารถน าไปใช้ในการพนันได้ โดยได้จาก
สื่อมวลชนซึง่มกัจะใชใ้นการคาดการณ์ เดก็น าขอ้มูลส่วนนี้ไปเล่นพนันฟุตบอล และจากการมอนิเตอรผ์่าน
เวบ็ไซดข์่าวกฬีาฟุตบอล เราจะไม่พบค าว่าพนันแต่จะมีการคาดการณ์เพื่อให้ขอ้มลูน าไปสู่การเล่นพนันได ้
และม ีWebsite พนันที่พ่วงกับเว็บไซต์  ข่าวกีฬาฟุตบอล มกีารโฆษณาที่แฝงไปด้วยการพนันฟุตบอล
ออนไลน์ และส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนที่เข้าถึงเว็บไซด์พนันออนไลน์ มชี่องทางเชื่อมโยงพนันออนไลน์
มากกว่า 150 เวบ็ไซด์ การเฝ้าระวงัทาง Facebook - TWITTER - ไลน์ – You Tube พบว่ามบีญัชคีนกด
ตดิตามและมคีวามเคลื่อนไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนนั มโีฆษณาแฝงในรปูแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์  

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยมีข้อเสนอดังนี้  1) ภาครฐัควรปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทัน
สถานการณ์ และบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงั 2) ภาคประชาชน ควรรูเ้ท่าทนัเทคโนโลย ีเป็นหูเป็นตาให้
เจา้หน้าทีร่ฐั 3) ภาคสื่อมวลชน ควรน าเสนอเรือ่งผลกระทบจากการพนนัใหม้ากขึน้  
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การรณรงคส์ร้างความตระหนักต่อการพนัน และข้อเสนอแนะท่ีส าคญั ของเครือข่ายเดก็รุ่นใหม่ไม่พนัน  
 

โดย  น.ส.ชนน์ภคอร  สวนแกว้   
เครอืขา่ยเดก็รุน่ใหมไ่มพ่นนั 
 
เครอืข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เป็น

เครือข่ายที่รวมตัวกันของเยาวชน จาก
หลายสถาบัน กิจกรรมที่ท าคือ การท า 
Road Show ในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการ
สรา้งเครอืข่ายขยายแนวร่วม มกีารผลติสื่อ 
รวมกันรณรงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ หลาย
ภาคส่วนช่วยกนัรณรงค ์ 

 
 

ฟุตบอลโลกครัง้นี้ เครอืข่ายฯ มขีอ้เรยีกรอ้ง 
3 ประเดน็ทีค่าดหวงัมากกว่าทุกครัง้ทีผ่่านมา คอื 

1. ภาครัฐรับผิดชอบในการรณรงค ์
ด้วยการสอดแทรกเนื้ อหาการรณ รงค์ ในช่วง
ถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟุตบอล 

2. จัดตัง้คณะกรรมการควบคุมการ
พนันแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักของการท างาน
หยดุปัญหาการพนนั และ 

3. จดัตัง้ศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์อย่าง
ถาวร  แมทุ้กฝ่ายจะพยายามช่วยกนัรณรงคอ์ย่างมาก โดยเฉพาะสิง่ทีน่่าชื่นชม คอื การรณรงคท์างโซเชยีล
มเีดยีทีต่อบโจทยส์งัคมยคุ 4.0 แต่ดูเหมอืนยงัขาดการร่วมรณรงคอ์ยา่งจรงิจงัจากภาครฐั จงึอยากใหร้ฐับาล 
กสทช. ก าหนดแนวปฏบิตับิงัคบัใหส้ื่อทีท่ าการถ่ายทอดสดกฬีาต้องรบัผดิชอบรณรงคห์ยุดพนันดว้ย และที่
ส าคญัคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาตคิวรตอ้งถูกท าคลอดในช่วงเวลานี้เท่านัน้  
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พฤติกรรมเด็กและเยาวชนจากการพนัน บทบาทการให้ค าปรึกษา ของ คนใกล้ตวัเด็กมาตรการ
และแนวทางช่วยเหลือเยียวยา จากภาครฐั  
 

 
โดย พญ.รชันี  ฉลองเก้ือกลู  

ผูอ้ านวยการสถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุ่นราชนครนิทร ์
 
การเล่นการพนันในเดก็และเยาวชน จะส่งผลกระทบต่อพฒันาการสมองส่วนหน้า ซึง่เป็นสมองส่วน

ที่ส าคญัที่สุดเพราะเป็นสมองส่วนที่ท าหน้าที่ควบคุมการตดัสนิใจ และมพีฒันาการช้า จะเติบโตเต็มที่เมื่อ
เป็นผู้ใหญ่ หากเล่นการพนันแต่เดก็ และติดพนันจะเสพติดกบัความสุขที่ได้รบัจากการพนัน จะท าให้เกิด
การเล่นซ ้า ๆ และจะต้องเล่นให้มากขึน้ หนักขึน้ หรอืมวีธิกีารเล่นทีม่ากกว่าเดมิเพื่อให้เกดิความสุข สมอง
ส่วนหน้าคอืการควบคุมจะท างานน้อยกว่าดงันัน้เดก็ทีต่ดิพนันแต่เลก็จะตดิการพนันมากและเลกิไดย้ากกว่า
ผูใ้หญ่ 
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สาเหตุการตดิพนนัในเดก็ เป็นเรือ่งของการเรยีนแบบจากผูใ้หญ่ คนในครอบครวั สิง่แวดลอ้ม ท าให้

เดก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา กลุ่มเพื่อนทีอ่ยู่ในกลุ่มเล่นการพนัน อยากมเีงนิบ้าง มกีารชกัชวนจากเพื่อน ๆ  
หรอืมคีนมาเชยีรใ์หเ้ล่นพนัน เพราะมแีรงหนุน การเขา้ถงึการพนันได้ง่าย โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เหน็การ
เชิญชวนแบบซ ้า ๆ ปัจจยัจากตัวเด็กเอง เช่น เด็กที่ใจร้อน ขาดความรอบครอบ ขาดทกัษะการบรหิาร
การเงนิ และจากประสบการณ์ที่ช่วงแรกจะได้เงนิจากการพนัน ร่วมกบัอยากได้ความสุขจากประสบการณ์
การได้เงนิอีก จากการสอบถามนักเล่นหน้าใหม่ คนที่เล่นบ่อย ๆ แต่ยนืยนัว่าไม่ติดพนันอาจจะกระทบ
ปัญหาการเงนิบ้าง แต่รู้สกึว่าตวัเองไม่ติดการพนัน เล่นแล้วสบายใจเป็นทางออกของปัญหา เกิดความ
ตื่นเตน้เรา้ใจ จนกลายเป็นผูเ้สพตดิการพนนั จนผลกระทบเกดิปัญหาการเงนิ ปัญหาครอบครวัตามมา  

 



เวทเีสวนา “ภารกจิพชิติพนนั”  16 
 
 
 

  
 
สถานการณ์ที่ได้รบัผลกระทบจากการพนัน ขอ้มูลของกรมสุขภาพจติ พบ case การพนันโดยตรง 

มากกว่า 300 รายต่อปี แต่มปัีญหาสุขภาพจติทีแ่ฝงจากการพนันดว้ยซึง่กรมสุขภาพจติไมไ่ดจ้ดัเกบ็ตวัเลขนี้ 
และในช่วงฟุตบอลโลกมเีพิม่ขึน้สองถึงสามเท่า มพีนันฟุตบอลรอ้ยละ 30 และมาในรูปแบบของการพนัน
ออนไลน์รอ้ยละ 70 
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เทคนิคการให้ค าปรกึษาของกรมสุขภาพจติ ช่วยเหลือต้องแต่การสร้างภูมคิุ้มกนั อันดบัแรกคือ
ครอบครวั เพราะเด็ก ๆ เรยีนแบบคนในครอบครวั เด็ก ๆ จะเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรม ปรกึษาเพื่อเยีย่วยา โดยการใหค้วามรกัความเขา้ใจจากครอบครวั สิง่ทีแ่ก้ไขปัญหาได้ โดยใชค้ า
ว่า L O V E ความรกัจากคนในครอบครวั โดยการใหโ้อกาส เมตตา ใหอ้ภยั เยยีวยา โดยการรบัฟังอย่างใส่ใจ 
ฟังอย่างไม่ตดัสนิ ตัง้ค าถามกบัสิง่ที่เขาท า มสี่วนร่วมในการคดิ ถามผลด ีผลเสยีของการพนัน เพื่อให้เขา
น าไปสู่การตดัสนิใจ และสรา้งพลงัใหก้ าลงัใจ กา้วเดนิไปพรอ้มกนั  

 

 
 

สิง่ที่อยากฝาก : ให้ปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนของการก้าวต่อไป ให้เกิดความยัง่ยนืในการท างานร่วมกนั
ต่อไป เดก็เป็นพลงัในการสรา้งประเทศไทยในอนาคต 
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สถานการณ์การพนัน ในกลุ่มเป็นและเยาวชนท่ีส าคัญ จากการส ารวจสถานการณ์ในช่วงการ
แข่งขนัฟุตบอลรอบใหญ่ๆ ท่ีผ่านมา และแนวทางข้อเสนอแนะส าหรบัเชิงนโยบายในระยะยาว 
ภายหลงัจากบอลโลกแข่งขนัเสรจ็  

 
โดย รศ.ดร. นวลน้อย ตรรีตัน์  

ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาปัญหาการพนนั 

 
 

ช่วงเทศกาลบอลยโูรปี 2016 ทีผ่่านมา เยาวชนส่วนหน่ึงทีเ่ล่นพนันบอลยโูร เคยเล่นพนนับอลลกีมา
ก่อน สะทอ้นว่าปัญหาพนันบอลเกดิขึน้มาก่อนแลว้ เยาวชนทีเ่ล่นพนันบอลยโูรทัง้ทีเ่คยตัง้ใจว่าจะไมเ่ล่นแต่
กเ็ล่นพนันอยู่ด ีซึ่งกลุ่มที่เล่นพนันใชเ้งนิเดมิพนัมากกว่าที่ก าหนดไว้ในตอนแรก และหลายคนตัง้ใจจะเล่น
พนันต่อหลงัเทศกาลบอลยูโรจบ ซึง่หลงัจบเทศกาลบอลยโูร เยาวชนไทยมหีนี้สนิเฉลีย่ 2,000 กว่าบาทต่อ
คน ต้องเร่งหาเงนิไปใช้หนี้ด้วยวิธีการต่างๆ บางรายโกหกผู้ปกครองเพื่อขอเงิน หรอืขายทรพัย์สิน 
เนื่องจากขบวนการทวงหนี้พนันมคีวามโหดรา้ย ซึ่งเป็นอกีประเด็นที่ต้องพูดถึง ไม่เช่นนัน้อาจกลายเป็น
ปัญหาทีซุ่กไวใ้ตพ้รหม 

ปีนี้มเีรือ่งทีด่เีกดิขึน้ จากการทีห่ลายภาคส่วนจบัมอืกนัหาวธิป้ีองกนัปัญหาในรปูแบบคณะกรรมการ 
ภายหลงัมกีารท า MOU ร่วมกนั เพื่อการประสานความร่วมมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชน จากการพนัน
ฟุตบอลช่วงฟุตบอลโลก เมื่อเริม่ต้นดแีลว้ สิง่ทีต่้องค านึงหลงัจากบอลโลกจบกค็อื เราไม่ควรจบการท างาน
เหมอืนเทศกาลทีจ่บไป ทุกฝ่ายควรท าเรือ่งนี้รว่มกนัต่อ เพื่อสื่อสารว่าทุกหน่วยงานห่วงใยปัญหานี้จรงิๆ เรา
ควรหาวธิกีารใหค้ณะกรรมการชุดน้ีท างานรว่มกนัต่อไป 
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แลกเปล่ียนความคิดเหน็และให้ข้อเสนอแนะ 
  

มนตร ี: เครอืข่ายพนันฟุตบอล ได้ขอ้มูลจากเจา้มอืรายย่อยพนันฟุตบอลว่า การตดิต่อลูกค้าของ
เจา้มอืพนันฟุตบอลใช้ระบบปากต่อปาก วงเงนิไม่จ ากดั และให้เครดติในการเล่นพนัน ถามเจ้ามอืว่าเล่น
พนันหรอืไม่ เขาตอบว่า “เล่นใหโ้ง่เหรอ” ส าหรบัปัญหาในการตดิตามเงนิพนัน ต้องตามไล่ล่าและตามเก็บ 
ลูกหนี้ส่วนใหญ่หนีหนี้พนัน เจา้มอืรายใหญ่ เจา้มอืย่อยจะมเีครดติดว้ย เจา้มอืรายย่อยส่วนใหญ่ไม่เล่นการ
พนนั ในแต่ละฤดกูาลจะไดเ้งนิพอสมควร ไมก่ลวัการบงัคบัใชก้ฎหมายเพราะว่าไมเ่คยโดนจบั  
 ดร.ธรีารตัน์ : “เล่นใหโ้งเ่หรอ” เนื่องจากคนเล่นพนันรูไ้ม่เท่าทนัเจา้มอื ยงัเชื่อว่าจะเอาชนะเจา้มอืได ้
จะตอ้งจ าและสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัเดก็ ๆ เดก็ส่วนใหญ่บอกว่าเขาสามารถดูแลตวัเองได ้แต่กร็ูไ้ม่เท่าทนัภยั
บนมอืถอืเขาเหล่านี้คอืเดก็กลุ่มใหญ่ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการดแูล ดงันัน้ควรใหข้อ้มลูกบัเดก็ตามช่วงวยัทีเ่หมาะสม 
1) เด็กต้องรูว้่าการพนันคอือะไร (เดิมพนั เสี่ยง ผลลพัธ์ไม่แน่นอน) 2) โอกาสที่จะเอาชนะมน้ีอยมาก 3) 
ความเชื่อทีผ่ดิเกี่ยวกบัการพนัน “เล่นเกมกฬีาเก่ง ไม่ไดแ้ปลว่าจะเล่นพนันเก่ง” ต้องสรา้งภูมคิุม้กนัเดก็ ซึง่
ต้องสรา้งให้อยู่ในระบบต้องแต่วยัเริม่ต้น สื่อมวลชนต้องช่วย เลกิเชญิชวนในการเล่นการพนัน ดว้ยวธิกีาร
อยา่งหนึ่งอยา่งใด 
 ส าหรบัเจา้มอืแลว้หากเขาไม่ไดเ้ปรยีบไม่เล่น โกงไม่ไดไ้ม่เล่นนี้เป็นกฎของเจา้มอื ววิฒันาการของ
การพนัน เริม่จากข าๆ เริม่มโีต๊ะ สู่ธุรกจิการพนัน ครอบครวัเป็นตวัแบบที่ไม่ด ีเพื่อนชวน การแก้ไขในมุม
ของชุมชน ควรมรีะบบ coaching ให้กบัแกนน าชุมชน มรีะบบการให้ค าปรกึษากบัชุมชน จดักจิกรรมเสรมิ 
ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้หก้บัชุมชน 
 คุณสมชาย : การด าเนินงานด้านมาตรการป้องกนัการพนันไม่มใีนระยะยาว ท าอย่างไรจะรกัษา
ระบบน้ีใหอ้ยู่อยา่งต่อเนื่อง ธุรกจิการพนนัใชเ้ยาวชนเป็นตวัหาผลประโยชน์ เช่น การเดนิโพย ต้องยดึทรพัย์
เจา้ของบ่อน ฝากว่าหลกัจากฟุตบอลโลกแล้วขอให้ด าเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ถ้าบงัคบัใช้กฎหมาย 
ป้องกนั ควบคุมอยา่งต่อเนื่องจะเกดิผลดยีิง่ขึน้ และอยากใหม้กีารท างานเรือ่งนี้ในระดบัโรงเรยีนดว้ย 
 ดร.ธีรารตัน์ : ได้พบกับครูหยุย (นายวลัลภ ตัง้คณานุรกัษ์) ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสรมิการปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใชส้ื่อออนไลน์ ไดร้บัขอ้เสนอจากเครอืข่ายเดก็รุ่นใหม่ไม่
พนนัทีร่อ้งขอใหม้คีณะกรรมการการพนันแห่งชาต ิแจง้ว่ามโีอกาสเป็นไปไดส้งูทีจ่ะมคีณะกรรมการการพนัน
แห่งชาต ิแต่ยงัไม่ทราบรายละเอยีด เพราะว่ามกีารตัง้กระทูถ้ามและมหีน่วยงานต่าง ๆ มาตอบ แลว้กม็คีน
เหน็ดว้ย ซึง่จะตามรายละเอยีดความคบืหน้าเป็นอย่างไร ซึง่การขบัเคลื่อนในลกัษณะนี้  ซึง่มงีานวจิยั โดยมี
ศูนยศ์กึษาปัญหาการพนัน การขบัเคลื่อนนโยบายของมลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิและปฏบิตักิารยืน่หนังสอื
โดยเครอืข่ายรณรงคห์ยุดพนัน ท าใหก้ารท างานเป็นระบบมากขึน้ เหน็ผลใหร้ะดบันโยบายเคลื่อนไหว พอมี
การยื่นกระทู้ถามผู้บรหิารจะต้องมาตอบกระทู้ และก่อนตอบเข้าจะต้องชงข้อมูล เช่น ตอนที่ไปยื่นเรื่อง         
E-sports เขาจะชงว่ากระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา เป็นคนต้องตอบแต่หลาย ๆ กระทรวงต้องน าเสนอ
ขอ้มลูต่อรฐัมนตรกีระทรวงการท่องเที่ยงและกฬีา เอาไปตอบในสภา ดงันั ้นเขา้จะต้องคดิและระมดัระวงัต่อ
ความห่วงใยขอ้กงัวลของทุกภาคส่วน 
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สรปุการเสวนา 
 

โดย นายพงศธ์ร จนัทรศัม ีมปีระเดน็ส าคญัดงันี้  
1. ขอ้เสนอจากสภาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิซึง่เดก็และเยาวชนมองว่าการพนันเป็นปัญหาแต่ว่า

นิ่งเฉย เห็นช่องทางแต่ไม่แก้ไขปัญหา และเด็กที่ร่วมท ากจิกรรมอาจจะเป็นไม่กี่เปอรเ์ซน็ต์ที่
ด าเนินการเรือ่งนี้จะท าอย่างไรใหเ้กดิการขยายผลไปทีเ่ดก็และเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ดว้ย  

2. ช่องทางและการเขา้ถงึการโฆษณาการเชญิชวนมคีวามซบัซอ้นมากกว่าการพนันออฟไลน์ และ
เขา้ถงึไดง้า่ย ภาครฐัจะตอ้งท างานเชงิรกุและเฝ้าระวงัสถานการณ์ 

3. เครอืขา่ยเดก็รุน่ใหมไ่มพ่นนัเน้นย า้เรือ่งกลไกการท างานอย่างต่อเนื่อง  
4. สภาพแวดล้อมส าคญัต่อการป้องกนัเด็กและเยาวชนจากการพนัน และการเข้าใจ เรยีนรูเ้ด็ก

ดว้ยเทคนิค L O V E  
5. บอลจบ พนันยงัไม่จบ ปัญหาหนี้สนิยงัตามมา พนันฟุตบอลมทีัง้รปูแบบออนไลน์ และรปูแบบ

ออฟไลน์ ซึง่ยงัมคีนเล่นกนัเยอะ รวมทัง้การพนนัอื่น ๆ ทีย่งัตอ้งมกีารควบคุม  
 

เวทวีนัน้ีเป็นเวททีีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าภาคส่วนต่าง ๆ เขม้แขง็และไมอ่ยากใหห้ยุดแค่ช่วงเทศกาลบอล
โลก แต่อยากให้มกีารสรา้งความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน มกีารป้องกนักนั ปราบปรามกนัอย่างจรงิจงั 
และพฒันากลไกในการดูแลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณวทิยากรทัง้ 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร. นวลน้อย ตรรีตัน์ ผู้อ านวยการ   
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน นายปณิธาน ศรสีร้อย รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย    
นายพชรพรรษ์  ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย น.ส.ชนน์ภคอร สวนแก้ว  
เครอืข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน  พญ.รชันี  ฉลองเกื้อกูล  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่น       
ราชนครนิทร ์และผูด้ าเนินการเสวนา นายวษิชญะ ศลิาน้อย ผูด้ าเนินรายการโทรทศัน์ Thai PBS 
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โครงการและก าหนดการประชุม 
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โครงการประชุมเสวนาภารกิจพิชิตพนัน 
 

กจิกรรมภายใต ้  แผนงานพัฒนาความร่วมมือการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล
ออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 

หน่วยงานร่วมจดั มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(มสช.) ศูนยศ์กึษาปัญหากการพนนั มลูนิธริณรงคห์ยดุ
พนนั  

สถาบนัยวุทศัน์แห่งประเทศไทย และสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย  
หน่วยประสานงาน   มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(มสช.) 
สนับสนุนโดย   ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
หลกัการและเหตผุล 

ตามที ่ศูนยข์อ้มลูนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิร่วมกบั      
ศูนยป์ระสานงานขบัเคลื่อนการส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใชส้ื่อออนไลน์ หรอื ศูนย์
โคแพท (COPAT – Child Online Protection Action Thailand) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดจ้ดัเวทสีานพลงัและพธิลีงนามความร่วมมอืในการป้องกนัเดก็และ
เยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2561 ณ โรงแรมมริาเคลิ 
แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ ์กลับดี ที่ปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และร่วมเป็นสกัขพียานในการลงนามบนัทึกความร่วมมอืฯ ร่วมกับ
ผูบ้รหิาร 11 หน่วยงาน ประกอบดว้ย กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรา้งสรรค์ ศูนยป้์องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย และสถาบนัยุวทศัน์
แห่งประเทศไทย  

โดยมเีจตจ านงที่จะส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคประชาสงัคม และเครอืข่ายเด็กและ
เยาวชน ในการป้องกนัเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 รวมถึงการสรา้ง
ตระหนักถงึภยัของพนันฟุตบอลออนไลน์ อนัจะน าไปสู่การขยายผลในการป้องกนัและลดผลกระทบจากการ
พนันที่เกดิกบัเดก็และเยาวชนอย่างเป็นรปูธรรม เพื่อใหเ้กดิการด าเนินงานแบบบูรณาการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดในการขบัเคลื่อนมาตรการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนันออนไลน์
ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 รวมถึงประสานความร่วมมอืใน 4 มติิ ได้แก่ 1) มติิการรณรงค์และสร้างความ
ตระหนักให้แก่สงัคม 2) มติิการป้องกนั 3) มติิการปราบปรามและการบงัคบัใช้กฎหมาย และ 4) มติิการ
ช่วยเหลอืเยยีวยา  
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ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ตามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืฯ โดยสรปุดงันี้  
1)  การแต่งตัง้คณะท างานประสานความร่วมมือในการป้องกนัเด็กและเยาวชนจากการ

พนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 โดย คณะอนุกรรมการส่งเสรมิการปกป้องคุม้ครองเดก็
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ได้มคี าสัง่ที่ 1/2561 ลงวนัที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่องแต่งตัง้คณะท างาน
ประสานความร่วมมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 
โดยคณะท างานมอี านาจหน้าที่ดงันี้ (1) จดัท าแผนการขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามบนัทกึขอ้ตกลงความ
รว่มมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนนัฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 (2) ขบัเคลื่อน
การด าเนินงานตามแผนการขบัเคลื่อน (3) ตดิตามและประเมนิผลการขบัเคลื่อนตามบนัทกึความร่วมมอืใน
การป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 (4) รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสรมิการปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใชส้ื่อออนไลน์ 

2)  รฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ด าเนินการเพ่ือป้องกนัการเล่นพนันของนักพนัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบญัญตักิารพนัน พ.ศ. 2478 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 ค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่24/2547 เรื่อง หา้มใหม้กีารเล่น
การพนนัทีผ่ดิกฎหมาย ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่22/2558 เรือ่ง มาตรการในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบรกิารหรอืสถานปะกอบ
การทีเ่ปิดใหบ้รกิารในลกัษณะทีค่ล้ายกบัสถานบรกิาร และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาตทิี่ 46/2559 และพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

3)  ด้านการป้องกนัและปราบปราม ไดบู้รณาการส่วนราชการ หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รวม 11 หน่วย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2561 ก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ใน 4 มติ ิ1. มติกิารสื่อสารและสรา้งความ
ตระหนักให้แก่สงัคม 2. มติิการป้องกนั 3. มติิการปราบปรามและการบงัคบัใช้กฎหมาย และ 4. มติิการ
ช่วยเหลอืเยยีวยา ซึง่มมีาตรการส าคญั 8 มาตรการ ไดแ้ก่ 1) รณรงค ์สื่อสารและสรา้งความตระหนักใหแ้ก่
สงัคมโดยเฉพาะเดก็และเยาวชนให้ทราบถงึผลกระทบจากการพนันฟุตบอล 2) ส่งเสรมิและสนับสนุนองค์
ความรู้ สถิติข้อมูลการด าเนินการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันฟุตบอล 3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชนทุกระดบัและเครอืข่ายเดก็และเยาวชนในการเป็นเครอืข่าย
เฝ้าระวงั แจง้เบาะแส และจดักจิกรรมป้องกนัการพนันฟุตบอล 4) จดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์ละคลปิรณรงค์
สร้างความตระหนักให้เห็นโทษและผลกระทบจากการพนัน 5) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการสถานบรกิาร รา้นอนิเตอรเ์น็ต และรา้นเกมส์ ทุกประเภทให้ช่วยสอดส่องดูแลตรวจตราและ
กวดขนัไม่ใหล้กัลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอล 6) เข้มงวดกวดขนัพนักงานเจา้หน้าที่ ทัง้ฝ่ายปกครอง ต ารวจ 
และพนักงานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง บูรณาการร่วมกนัออกตรวจตราสถานบรกิาร สถานบนัเทงิ 
โรงแรม ฯลฯ ที่เปิดให้บรกิารรบัชมการแข่งขนัฟุตบอล ซึ่งอาจแอบแฝงจดัให้มกีารลกัลอบเล่นการพนัน 7) 
รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศกึษา โดยส านักงานต ารวจแห่งชาตริ่วมกบั
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กระทรวงศึกษาธกิาร 8) สร้างการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมและประชาชนในการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 

3) ด้านการจบักมุ ตัง้แต่วนัที ่14 ม.ิย  –  2 ก.ค. 2561 สามารถจบักุมผูต้อ้งหาลกัลอบเล่นการพนัน
ทายผลฟุตบอล  จ านวน 8,608 ราย นอกจากนี้  จ านวน 8,728 คน  แบ่งเป็น เจา้มอื 301 คน ผู้เล่น 8042 
คน และคนเดนิโพย 145 คน  ในส่วนของพนันออนไลน์ สามารถจบัเจา้มอืพนันออนไลน์  ได ้79 คน ผูเ้ล่น
ทางอนิเตอรเ์น็ต 161 คน  โดยยดึของกลางเงนิสดได้ 3,708,575 บาท มูลค่าเงนิในโพย 35,688,378 บาท 
และเงนิในบญัช ี2,537,144 บาท  (ขอ้มลูจากการแถลงขา่วของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิไทยรฐั วนัท ี7 ก.ค 
61) พรอ้มทัง้ได้เสนอบญัชเีว๊บไซต์ ที่ลกัลอบเล่นการพนันฟุตบอล  ให้กระทรวงดจิติลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม ท าการปิดกว่า  200 เว๊บไซต์  (ขอ้มลูจากการแถลงข่าว วนัที ่4 กรกฎาคม 2561) นอกจากนัน้ มกีาร
แจง้จบั พรติตี ้ทีเ่ชญิชวนแนะน าเว๊บไซตพ์นนัออนไลน์ กว่า 20 คน ดว้ย    

ทัง้นี้ มกีารรณรงคป์ระชาสมัพนัธส์ายด่วนเพื่อแจง้เบาะแสการกระท าผดิ ทางช่องทาง ดงันี้  
1) ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิสายด่วน 191 , 1599   
2) ศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั/อ าเภอ สายด่วน 1567 
3) กระทรวงศกึษาธกิาร สายด่วน 1579 
4) ศูนยเ์ฉพาะกจิคุม้ครองและช่วยเหลอืเดก็นกัเรยีน สพฐ. สายด่วน 02-288-5599 
5) ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ (พม.) สายด่วน 1300  
6) สายด่วนวฒันธรรม หรอืศูนยป์ฏบิตักิารสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรคจ์งัหวดั สายด่วน 

1765 
7) กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

(ปอท.) สายด่วน 02-142-2555-60 
 

เพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชนจาก
การพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลกฯ และเพื่อขยายผลบทเรยีนจากการปฏิบตัิ ไปสู่การพัฒนา
นโยบายและมาตรการของภาครฐัในระยต่อไป เครอืข่ายการลดปัญหาจากการพนัน ประกอบด้วย มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ , ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  , มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  และเครือข่ายเยาวชน 
ประกอบดว้ย สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย และส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ จงึก าหนดจดัเวทเีสวนาในหวัขอ้ “ภารกิจ พิชิตพนัน บอลจบ คนไม่จบ”  
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อน าเสนอ สถานการณ์ มาตรการและกจิกรรมและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกนั
การพนนัฟุตบอลในกลุ่มเดก็และเยาวชนในช่วงการแขง่ขนัฟุตบอลโลก  

2. เพื่อแลกเปลีย่นแนวทางในการขยายผลเชงินโยบายการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนนั  
3. เพื่อน าเสนอขอ้เสนอในการก าหนดมาตรการป้องกนัเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล

ออนไลน์ จากทีป่ระชุมผ่านสื่อสารมวลชน 
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เป้าหมาย 
ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันานโยบายของภาครฐัในการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนันฟุตบอล

ออนไลน์  
 

กลุ่มเป้าหมาย 

• ตวัแทนหน่วยงานทีเ่ป็นคณะท างานขบัเคลื่อนความรว่มมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชนจาก
การพนนัฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก      
 จ านวน  30 คน 

• ตวัแทนเครอืขา่ยเดก็และเยาวชน จ านวน 10 คน 
• เครอืขา่ยครอบครวัและภาคประชาสงัคมทีข่บัเคลื่อนป้องกนัปัญหาจากการพนัน 20 คน 
• สื่อสารมวลชน จ านวน 20 คน 

 

กิจกรรม 
1) การชมวดิทิศัน์ “ภารกจิพชิติพนนั” ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึกจิกรรมการด าเนินการป้องกนัเดก็และ

เยาวชนจากการพนันฟุตบอล ของภาคส่วนต่างๆ ในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก  
2) การประมวลภาพรวมบทบาทของภาครฐัทีร่ว่มลงนามขบัเคลื่อนมาตรการป้องกนัเดก็และ

เยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 
3) เสวนาในประเดน็ “ภารกจิพชิติพนัน บอลจบ งานไม่จบ” โดย ผู้อ านวยการศูนยศ์กึษาปัญหา

การพนนั ผูอ้ านวยการสถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร ์และ ตวัแทนเครอืข่ายเดก็
และเยาวชน 3 เครอืข่าย ได้แก่ สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย และ เครอืขา่ยเดก็รุน่ใหมไ่มพ่นนั 

4) สรปุประเดน็จากทีป่ระชุม และแนวทางการน าขอ้เสนอไปสู่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  
 

ระยะเวลา 
วนัพฤหสับดทีี ่12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอ้งบุษบา โรงแรมแมนดารนิ  

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1) บทเรยีนจากการด าเนินการรว่มกนัของภาครฐั ภาคประชาสงัคม และภาควชิาการ ต่อการ

ป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนนัฟุตบอล  
2) ขอ้เสนอแนะจากเครอืข่ายเดก็และเยาวชน และภาคประชาสงัคม ต่อการขยายผลเชงินโยบาย

ในการป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนนัในระยะยาว 
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เวทีเสวนา “ภารกิจพิชิตพนัน” 
จดัโดย มลูนิธสิาธารณสขุแห่งชาต ิ ศนูยศ์กึษาปัญหาการพนนั  มลูนิธริณรงคห์ยุดพนนั 

ร่วมกบั สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย  สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย  เครอืขา่ยเดก็รุ่นใหม่ไมพ่นนั 
สนบัสนุนโดย  ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องบษุบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรงุเทพฯ 

 
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบยีน 
09.30 – 09.40 น. พธิกีรตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มงาน 

โดย  นายพงศธ์ร จนัทรศัม ี
ศูนยข์อ้มลูนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนนั  
มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(มสช.) 

09.40 – 09.45 น. รบัชมวดิทิศัน์ “ภารกจิพชิติพนนั”   
09.45 – 10.00 น. กล่าวตอ้นรบัและชีแ้จงวตัถุประสงค์ 

โดย ดร.ธรีารตัน์ พนัทว ีวงศธ์นะเอนก  
ประธานคณะท างานประสานความรว่มมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชน
จากการพนนัฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 

10.00 – 11.30 น. การเสวนา “ภารกจิพชิติพนัน บอลจบ งานไม่จบ” 
• รศ.ดร.นวลน้อย  ตรรีตัน์   ศูนยศ์กึษาปัญหาการพนัน  
• พญ.รชันี  ฉลองเกือ้กูล สถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์ 
• นายปณธิาน  ศรสีรอ้ย สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย  
• น.ส.ชนน์ภคอร สวนแกว้   เครอืขา่ยเดก็รุน่ใหม ่ไมพ่นนั  
• นายพชรพรรษ์  ประจวบลาภ   สถาบนัยวุทศัน์แห่งประเทศไทย 

ด าเนินรายการโดย   
นายวษิชญะ  ศลิาน้อย  ผูด้ าเนินรายการโทรทศัน์ Thai PBS 

11.30 – 11.50 น.    ทีป่ระชุมรว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะ 
11.50 – 12.00 น. สรปุผลการประชุม 
                              โดย     นายพงศธ์ร จนัทรศัม ี มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(มสช.) 
 



เวทเีสวนา “ภารกจิพชิติพนนั”  27 
 
 
 

 
 
 
➢ ข้อมลูน าเสนอ   

       “รายงานผลการขับ เคลื่ อนการ
ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการป้องกันเด็กและยาวชน
จากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วง
ฟตุบอลโลก 2018”  และ 
     “การส ารวจข้อมูลและเฝ้าระวังส่ือ 
พนันออนไลน์” 
 
โดย      นายพชรพรรษ์  ประจวบลาภ    
         สถาบนัยวุทศัน์แห่งประเทศไทย 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
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➢ ข้อมลูน าเสนอ   

       โพลยรูีพอรต์: มีนาคม 2561 
 “การพนันและทายผลบอลออนไลน์
ในกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน”   
 
โดย    นายปณิธาน  ศรีสร้อย       
           สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย  

 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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➢ ข้อมลูน าเสนอ   
        “เดก็รุ่นใหม่ไม่พนันท าอะไร”   
 
โดย    น.ส.ชนน์ภคอร  สวนแก้ว    
          เครือข่ายเดก็รุ่นใหม่ไม่พนัน  
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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➢ ข้อมลูน าเสนอ   

 ภารกิจพิชิตพนัน       
“สถิติให้บริการปรึกษาปัญหาพนันทางโทรศพัท ์
สายด่วนสขุภาพจิต 1323 ปีงบประมาณ 2561 
(ต.ค.60-มิ.ย.61)”   
 
โดย      พญ.รชันี  ฉลองเกื้อกลู    
            สถาบนัสขุภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร ์

 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาพบรรยากาศเวทีเสวนา 

“ภารกิจพิชิตพนัน” 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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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 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yocX19gcg04
https://drive.google.com/open?id=1CJK0Rc4ukR_zOT5cmNDDdR2pwNy2MIr6
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Link CH5(ข่าวค ่า) : >> https://drive.google.com/open?id=1l8TUEN3O8-RojUa59vN662px_NVoSxif 
 
 

 
 
Link CH5(ทนัข่าว) : >> https://drive.google.com/open?id=1LWI0C8JlVvtrsaLJU3b3We86C8B15mAg 

https://drive.google.com/open?id=1l8TUEN3O8-RojUa59vN662px_NVoSxif
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 

https://drive.google.com/open?id=1GMUvCj5rDaqQxmrCl-sdQOVZie_K08G-
https://www.facebook.com/Ch7HDNews/photos/a.407345295971939.90251.407194015987067/2045996242106828/?type=3
https://www.facebook.com/Ch7HDNews/photos/a.407345295971939.90251.407194015987067/2045996242106828/?type=3
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ภารกิจพิชิตพนัน บอลโลกจบงานไม่จบ 
On July 12, 2018 

 

ที่ห้องบุษบา โรงแรมแมนดารนิ  มูลนิธสิาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มูลนิธิ
รณรงค์หยุดพนัน เครอืข่ายเดก็รุ่นใหม่ไม่พนัน สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย และสภาเดก็และเยาวชน
แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) จดัการเสวนา 
เรื่อง “ภารกจิพชิติพนัน บอลโลกจบ งานไม่จบ” โดยมนีักวชิาการ แพทย ์ตวัแทนจากองค์กรเยาวชน และ
ภาคเีครอืขา่ยจากทุกภาคส่วน  รว่มกนัประเมนิการท างานหยดุพนนัในช่วงฟุตบอลโลก 2018 

รศ.ดร.นวลน้อย ตรรีตัน์ ผู้อ านวยการศูนยศ์กึษาปัญหาการพนัน กล่าวว่า ช่วงเทศกาลบอลยูโรปี 
2016 ที่ผ่านมา เยาวชนส่วนหนึ่งที่เล่นพนันบอลยูโร เคยเล่นพนันบอลลกีมาก่อน สะท้อนว่าปัญหาพนัน
บอลเกดิขึน้มาก่อนแล้ว เยาวชนที่เล่นพนันบอลยูโรทัง้ที่เคยตัง้ใจว่าจะไม่เล่นแต่ก็เล่นพนันอยู่ด ีซึง่กลุ่มที่
เล่นพนันใชเ้งนิเดมิพนัมากกว่าทีก่ าหนดไวใ้นตอนแรก และหลายคนตัง้ใจจะเล่นพนันต่อหลงัเทศกาลบอลยู
โรจบ ซึ่งหลงัจบเทศกาลบอลยโูร เยาวชนไทยมหีนี้สนิเฉลีย่ 2,000 กว่าบาทต่อคน ต้องเร่งหาเงนิไปใชห้นี้
ดว้ยวธิกีารต่างๆ บางรายโกหกผูป้กครองเพื่อขอเงนิ หรอืขายทรพัยส์นิ เนื่ องจากขบวนการทวงหนี้พนันมี
ความโหดรา้ย ซึง่เป็นอกีประเดน็ทีต่อ้งพดูถงึ ไมเ่ช่นนัน้อาจกลายเป็นปัญหาทีซุ่กไวใ้ตพ้รหม 

ปีนี้มเีรือ่งทีด่เีกดิขึน้ จากการทีห่ลายภาคส่วนจบัมอืกนัหาวธิป้ีองกนัปัญหาในรปูแบบคณะกรรมการ 
ภายหลงัมกีารท า MOU ร่วมกนั เพื่อการประสานความร่วมมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชน จากการพนัน
ฟุตบอลช่วงฟุตบอลโลก เมื่อเริม่ต้นดแีลว้ สิง่ทีต่้องค านึงหลงัจากบอลโลกจบกค็อื เราไม่ควรจบการท างาน
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เหมอืนเทศกาลทีจ่บไป ทุกฝ่ายควรท าเรือ่งนี้รว่มกนัต่อ เพื่อสื่อสารว่าทุกหน่วยงานห่วงใยปัญหานี้จรงิๆ เรา
ควรหาวธิกีารใหค้ณะกรรมการชุดน้ีท างานรว่มกนัต่อไป 

นายปณิธาน ศรสีรอ้ย รองเลขาธกิารสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย  กล่าวถงึขอ้เสนอแนะ
ต่อหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนสภาเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ และการพฒันาปรบัปรุงการบงัคบัใช้
กฎหมายว่า  ในระยะสัน้ ก่อนการชงิชนะเลศิ หน่วยงานรฐัควรปิดกัน้ช่องทางการเขา้ถงึพนันออนไลน์อย่าง
เขม้ขน้  ระยะกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ
และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและจงัหวดั ควรสรุปบทเรยีนการท างาน เพื่อขยายผลมาตรการ
ป้องกนัเดก็จากการพนันฟุตบอล และสนับสนุนการพฒันาแกนน าเดก็และเยาวชนใหม้สี่วนร่วมป้องกนัการ
พนันฟุตบอลลีคใหญ่ ฟุตบอลยูโร และฟุตบอลโลกในอีก 2 และ 4 ปีข้างหน้า  ระยะยาว ควรพิจารณา
ปรบัปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถป้องกนัเด็กและ
เยาวชนจากการพนนัออนไลน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธกิารสถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการเฝ้าระวงั
สื่อทุกช่องทาง ทัง้วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ และสื่อออนไลน์ รวมถึงแอปพลเิคชนัต่างๆ   พบว่ามกีาร
โฆษณาเชญิชวนแฝงตามสื่อต่างๆ อาท ิ เฟซบุ๊ก หรอืจากผูท้รงอทิธพิลทางออนไลน์จ าพวกเน็ตไอดอล  ซึง่
ช่องทางเหล่านี้มเีด็กและเยาวชนเข้าใช้บรกิารเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั ท าให้เกิดการเข้าไปใช้บรกิาร
พนันฟุตบอลออนไลน์เป็นจ านวนมากในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ทัง้นี้ ขอ้เสนอยงัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง คอื 
ภาครฐัควรปรบัปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัยุคปัจจุบนั และบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั  ขณะที่พ่อแม่
ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทนัเทคโนโลยเีพื่อให้เท่าทนับุตรหลาน รวมถึงการร่วมเป็นเครอืข่ายเฝ้าระวงัปัญหา
ต่างๆ จากการพนันฟุตบอล  ขณะทีส่ื่อมวลชนต้องช่วยน าเสนอผลกระทบจากการพนันฟุตบอล เพื่อสรา้ง
ความตระหนกักบัสงัคม 

นางสาวชนน์ภคอร สวนแก้ว แกนน าเครอืข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า ในฟุตบอลโลกครัง้นี้ 
เครอืข่ายฯ มขี้อเรยีกร้อง 3 ประเด็นที่คาดหวงัมากกว่าทุกครัง้ที่ผ่านมา คือ 1.ภาครฐัรบัผิดชอบในการ
รณรงค ์ดว้ยการสอดแทรกเนื้อหาการรณรงคใ์นช่วงถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟุตบอล  2.จดัตัง้คณะกรรมการ
ควบคุมการพนันแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักของการท างานหยุดปัญหาการพนัน และ 3.จดัตัง้ศูนย์
ปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างถาวร  แมทุ้กฝ่ายจะพยายามช่วยกนัรณรงค์อย่างมาก โดยเฉพาะสิง่ที่
น่าชื่นชมคอื การรณรงคท์างโซเชยีลมเีดยีทีต่อบโจทยส์งัคมยคุ 4.0 แต่ดูเหมอืนยงัขาดการรว่มรณรงคอ์ยา่ง
จรงิจงัจากภาครฐั จงึอยากให้รฐับาล กสทช. ก าหนดแนวปฏบิตับิงัคบัให้สื่อที่ท าการถ่ายทอดสดกฬีาต้อง
รบัผดิชอบรณรงคห์ยุดพนันด้วย และทีส่ าคญัคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาตคิวรต้องถูกท าคลอด
ในช่วงเวลานี้ 
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ด้าน พญ.รชันี ฉลองเกื้อกูล ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุ่นราชนครนิทร์  กล่าวว่า 
สถติกิารโทรมาขอค าปรกึษาทางสายด่วนสุขภาพจติ 1323 รวมถงึจากโรงพยาบาลสงักดักรมสุขภาพจติ 19 
แห่งทัว่ประเทศ ในช่วงฟุตบอลโลก ตัง้แต่วันที่ 15 – 30 มิ.ย. 61 มีผู้รบัค าปรกึษาเรื่องพนันมากกว่า
ช่วงเวลาปกติ 2 เท่า โดย 30 % เป็นปัญหาพนันบอลและพนันบอลออนไลน์ อยากฝากค าแนะน าพ่อแม่
ผูป้กครองว่า การให้ความรกัความอบอุ่นจากบุคคลในครอบครวัจะเป็นเหมอืนภูมคิุ้มกนัการเขา้สู่วงจรการ
เล่นการพนันที่ดสีุด รวมถงึการเป็นตวัอย่างที่ดใีห้บุตรหลานในการไม่เล่นการพนัน  การพูดคุยอย่างเขา้ใจ
ใกล้ชดิเป็นสิง่ส าคญั หากพบว่าบุตรหลานเล่นการพนัน ควรฟังเขาอย่างเข้าใจ และพยายามชวนให้เขา
คดิถงึผลเสยีทีจ่ะมตีามมา 

  

  

 

Link โลกวนัน่้ี : >> http://www.lokwannee.com/web2013/?p=313896 

http://www.lokwannee.com/web2013/?p=313896
http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2018/07/ccw6.jpg
http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2018/07/ccw2.jpg
http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2018/07/ccw3.jpg
http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2018/07/ccw4.jpg
http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2018/07/ccw5.jpg
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บอลโลกจบพนันไม่จบ ! เยาวชนไทยหน้ีสินท่วม เฉล่ียกว่า 2 พนับาท/คน 
J U L Y  1 5 ,  2 0 1 8  
   
บอลโลกจบพนันไม่จบ อ้ึง ! เยาวชนไทยหน้ีสินท่วม เฉล่ียกว่า 2,000 บาท/คน จ าใจโกหกพ่อแม่ขอ
เงิน ขายทรพัยสิ์น-ท าผิดกฎหมายใช้หน้ี แนะผูป้กครองฉุดลกูหลานพ้นวงจรอบุาทว ์

 
 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ      

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เครอืข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สถาบันยุวทัศน์แห่ง
ประเทศไทย และสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) จดัการเสวนา เรื่อง “ภารกจิพชิติพนนั บอลโลกจบ งานไม่จบ” โดยมนีักวชิาการ แพทย ์
ตวัแทนจากองคก์รเยาวชน และภาคเีครอืข่ายจากทุกภาคส่วน ร่วมกนัประเมนิการท างานหยุดพนันในช่วง
ฟุตบอลโลก 2018 

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรตัน์ ผู้อ านวยการศูนยศึ์กษาปัญหาการพนัน กล่าวว่า ช่วงเทศกาลบอล    
ยโูรปี 2016 ที่ผ่านมา เยาวชนส่วนหนึ่งที่เล่นพนันบอลยูโร เคยเล่นพนันบอลลกีมาก่อน สะท้อนว่าปัญหา
พนันบอลเกดิขึน้มาก่อนแล้ว เยาวชนที่เล่นพนันบอลยูโรทัง้ที่เคยตัง้ใจว่าจะไม่เล่นแต่ก็เล่นพนันอยู่ด ีซึ่ง
กลุ่มทีเ่ล่นพนันใชเ้งนิเดมิพนัมากกว่าทีก่ าหนดไวใ้นตอนแรก และหลายคนตัง้ใจจะเล่นพนนัต่อหลงัเทศกาล
บอลยูโรจบ ซึง่หลงัจบเทศกาลบอลยูโร เยาวชนไทยมหีนี้สนิเฉลีย่ 2,000 กว่าบาทต่อคน ต้องเร่งหาเงนิไป
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ใชห้นี้ด้วยวธิกีารต่างๆ บางรายโกหกผู้ปกครองเพื่อขอเงนิ หรอืขายทรพัยส์นิ เนื่องจากขบวนการทวงหนี้
พนนัมคีวามโหดรา้ย ซึง่เป็นอกีประเดน็ทีต่อ้งพดูถงึ ไมเ่ช่นนัน้อาจกลายเป็นปัญหาทีซุ่กไวใ้ตพ้รหม 

 
 
ปีนี้มเีรือ่งทีด่เีกดิขึน้ จากการทีห่ลายภาคส่วนจบัมอืกนัหาวธิป้ีองกนัปัญหาในรปูแบบคณะกรรมการ 

ภายหลงัมกีารท า MOU ร่วมกนั เพื่อการประสานความร่วมมอืในการป้องกนัเดก็และเยาวชน จากการพนัน
ฟุตบอลช่วงฟุตบอลโลก เมื่อเริม่ต้นดแีลว้ สิง่ทีต่้องค านึงหลงัจากบอลโลกจบกค็อื เราไม่ควรจบการท างาน
เหมอืนเทศกาลทีจ่บไป ทุกฝ่ายควรท าเรือ่งนี้รว่มกนัต่อ เพื่อสื่อสารว่าทุกหน่วยงานห่วงใยปัญหานี้จรงิๆ เรา
ควรหาวธิกีารใหค้ณะกรรมการชุดน้ีท างานรว่มกนัต่อไป 

นายปณิธาน ศรีสร้อย รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  กล่าวถึง
ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนสภาเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ และการพฒันาปรบัปรุง
การบงัคบัใช้กฎหมายว่า ใน ระยะสัน้ ก่อนการชงิชนะเลศิ หน่วยงานรฐัควรปิดกัน้ช่องทางการเขา้ถงึพนัน
ออนไลน์อย่างเข้มข้น ระยะกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและจงัหวดั ควรสรุปบทเรยีนการท างาน เพื่อ
ขยายผลมาตรการป้องกนัเด็กจากการพนันฟุตบอล และสนับสนุนการพฒันาแกนน าเดก็และเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมป้องกันการพนันฟุตบอลลคีใหญ่ ฟุตบอลยูโร และฟุตบอลโลกในอีก 2 และ 4 ปีข้างหน้า ระยะ
ยาว ควรพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายคุ้มครองเดก็และเยาวชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ให้สามารถ
ป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการพนนัออนไลน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบนัยวุทศัน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการเฝ้า

ระวงัสื่อทุกช่องทาง ทัง้วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ และสื่อออนไลน์ รวมถงึแอปพลเิคชนัต่าง ๆ   พบว่ามี
การโฆษณาเชญิชวนแฝงตามสื่อต่าง ๆ อาท ิ เฟซบุ๊ก หรอืจากผูท้รงอทิธพิลทางออนไลน์จ าพวกเน็ตไอดอล 
ซึง่ช่องทางเหล่านี้มเีดก็และเยาวชนเขา้ใช้บรกิารเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั ท าให้เกดิการเขา้ไปใชบ้รกิาร
พนนัฟุตบอลออนไลน์เป็นจ านวนมากในช่วงฟุตบอลโลก 2018 

ทัง้นี้ ขอ้เสนอยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง คอื ภาครฐัควรปรบัปรงุกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัยุคปัจจบุนั 
และบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงั  ขณะที่พ่อแม่ผูป้กครองต้องรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยเีพื่อใหเ้ท่าทนับุตรหลาน 
รวมถงึการรว่มเป็นเครอืข่ายเฝ้าระวงัปัญหาต่างๆ จากการพนันฟุตบอล ขณะทีส่ื่อมวลชนต้องช่วยน าเสนอ
ผลกระทบจากการพนนัฟุตบอล เพื่อสรา้งความตระหนกักบัสงัคม 
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นางสาวชนน์ภคอร สวนแก้ว แกนน าเครือข่ายเดก็รุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า ในฟุตบอลโลกครัง้

นี้ เครอืขา่ยฯ มขีอ้เรยีกรอ้ง 3 ประเดน็ทีค่าดหวงัมากกว่าทุกครัง้ทีผ่่านมา คอื 
1. ภาครฐัรบัผดิชอบในการรณรงค์ ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาการรณรงค์ในช่วงถ่ายทอดสด

การแขง่ขนัฟุตบอล 
2. จดัตัง้คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัของการท างานหยุด

ปัญหาการพนนั และ 
3. จดัตัง้ศูนยป์ราบปรามการพนันออนไลน์อย่างถาวร  แมทุ้กฝ่ายจะพยายามช่วยกนัรณรงค์

อย่างมาก โดยเฉพาะสิง่ที่น่าชื่นชม คอื การรณรงค์ทางโซเชยีลมเีดยีที่ตอบโจทยส์งัคมยุค 
4.0 แต่ดูเหมอืนยงัขาดการร่วมรณรงค์อย่างจรงิจงัจากภาครฐั จงึอยากให้รฐับาล กสทช. 
ก าหนดแนวปฏบิตับิงัคบัให้สื่อที่ท าการถ่ายทอดสดกฬีาต้องรบัผดิชอบรณรงค์หยุดพนัน
ดว้ย และทีส่ าคญัคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาตคิวรตอ้งถูกท าคลอดในช่วงเวลานี้ 
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ด้าน  พญ .รัช นี  ฉลองเก้ือกูล  ผู้ อ านวยการสถาบันสุขภาพ จิต เด็กและวัยรุ่น ราช

นครินทร ์ กล่าวว่า สถติิการโทร. มาขอค าปรกึษาทางสายด่วนสุขภาพจติ 1323 รวมถงึจากโรงพยาบาล
สงักดักรมสุขภาพจติ 19 แห่งทัว่ประเทศ ในช่วงฟุตบอลโลก ตัง้แต่วนัที่ 15 – 30 ม.ิย. 61 มผีูร้บัค าปรกึษา
เรือ่งพนนัมากกว่าช่วงเวลาปกต ิ2 เท่า โดย 30 % เป็นปัญหาพนนับอลและพนนับอลออนไลน์ 

อยากฝากค าแนะน าพ่อแม่ผู้ปกครองว่า การให้ความรกัความอบอุ่นจากบุคคลในครอบครวัจะเป็น
เหมอืนภูมคิุ้มกนัการเขา้สู่วงจรการเล่นการพนันที่ดสีุด รวมถงึการเป็นตวัอย่างที่ดใีห้บุตรหลานในการไม่
เล่นการพนัน  การพูดคุยอย่างเขา้ใจใกล้ชดิเป็นสิง่ส าคญั หากพบว่าบุตรหลานเล่นการพนัน ควรฟังเขา
อยา่งเขา้ใจ และพยายามชวนใหเ้ขาคดิถงึผลเสยีทีจ่ะมตีามมา 
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