ภารกิจพิชิตพนัน

ฟุตบอลโลก 2018
ภายใตการบูรณาการความรวมมือปองกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018

ศูนยประสานงานขับเคลื่อนการสงเสริมและปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน
ศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)
สนับสนุนการจัดพิมพ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ปญหาการพนันฟุตบอลออนไลนปจจุบัน
สถานการณปญหาพนันที่หนักหนวง
ผลการสำรวจในป 2560 ที่นากังวล
1. ผลการสำรวจสถานการณการเลนพนันทายผลฟุตบอล
พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย (ป 2560)
โดยศูนยศึกษา ปญหาการพนัน พบวามีนักพนันเด็กประมาณ 1.4
แสนคน เยาวชน ประมาณ 4.7 แสนคนที่มีพฤติกรรมการเลนพนัน
2. รายงานสถานการณการพนันในสังคมไทย ป 2560
โดยศูนยศึกษา ปญหาการพนัน พบวา คนไทยรอยละ 54.6
หรือประมาณ 28.9 ลานคนเลนการพนัน
ในจำนวนนี้เปนเด็กและเยาวชนประมาณ 3.6 ลานคน
โดยการพนันทายผลฟุตบอลเปนการพนันที่ไดรับความนิยมอันดับ 4
รองจากสลากกินแบงรัฐบาล หวยใตดิน และไพ มีนักพนันฟุตบอล
2.47 ลานคน โดยตองเฝาระวังในกลุมเด็กและเยาวชน 15-25 ป
ที่มีถึงประมาณ 6.09 แสนคน ในจำนวนนี้เปนเด็กอายุ 15-18 ปถึง
1.38 แสนคน ทั้งนี้ การบำบัดผูมีปญหาติดการพนันในกลุมผูใหญ
่สามารถเลิกไดรอยละ 30 มีรอยละ 5 กลับไปติดซ้ำ
ขณะที่กลุมเยาวชนสามารถเลิกไดรอยละ 9 และกลับไปติดซ้ำรอยละ 5
นอกจากนี้ผลการสำรวจการเลนพนันทายผล ฟุตบอลโลก 2014
พบรอยละ 9.4 หรือประมาณ 4.6 ลานคนเลนพนัน ทายผลฟุตบอล
โดยประมาณ 2 ลานคนเปนนักพนันหนาใหม

คณะทำงานประสานความรวมมือในการปองกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018
คณะอนุกรรมการสงเสริมคณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนในใชสื่อออนไลน มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ
เปนประธานอนุกรรมการ ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการ ภายใต
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ไดแตงตั้งคณะทำงาน
ประสานความรวมมือในการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ในชวงฟุตบอลโลก 2018 มีองคประกอบ และอำนาจหนาที่ดังนี้
1. องคประกอบ นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
(ดร.ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก) ประธานคณะทำงาน
2. คณะทำงานประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ 20 หนวยงาน
3. ภาคประชาสังคม 5 หนวยงาน เครือขายเด็กและเยาวชน 2 องคกร
และผูทรงคุณวุฒิ 6 ทาน ฝายเลขานุการรวม ไดแก
เจาหนาที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
อำนาจหนาที่ ไดแก การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
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เจตนารมณแกปญหาพนัน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รวมกับ ศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
ซึ่งเปนองคกรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเรื่องการปองกันปญหาการ พนันและการลดผลกระทบการพนันในเด็กและเยาวชนได
ดำเนินการจัด เวทีสานพลังและพิธีลงนามความรวมมือในการปองกันเด็กและเยาวชน จากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวง
ฟุตบอลโลก 2018 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อบูรณาการการทำงานของหนวยงานรัฐทุกภาคสวน รวมทั้งเครือขายเด็ก
และเยาวชนใหเกิดความตระหนักถึงภัยของพนัน ฟุตบอลออนไลนและผลกระทบที่เกิดกับเด็กและเยาวชนจากการพนัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทยกิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขเปนสักขีพยาน “พิธีลงนามความรวมมือระหวางผูบริหาร 11 หนวยงาน ในการปองกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018” ประกอบดวยหนวยงานคือ (1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2) กรมการปกครอง (4) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (5) กรมสุขภาพจิต (6) สำนักงาน
กสทช. (7) สำนักงานตำรวจแหงชาติ (8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (9) สำนักงานกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสรางสรรค (10) สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และ (11) สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทยการรวมตัวกันของ
องคกรทั้ง 11 แหง และการรวมสนับสนุนการวิเคราะหผลการปฏิบัตงานครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจากศูนยขอมูล นโยบายสาธารณะ
เพื่อลดปญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ไดมีกลไกการ
ทำงานรวมกัน ในการปองกัน และแกไขปญหาการพนันฟุตบอลที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย

MOU
CHILD PROTECTION
ON GAMBLING

บันทึกความรวมมือในการปกปองเด็กจากการพนันประกอบดวย 4 มิติสำคัญ
มิติที่ 1 ดานการสื่อสารและสรางความตระหนักสังคม ผลกระทบจากการพนัน
ฟุตบอลออนไลนตอเด็กและเยาวชน การประชาชนสัมพันธสายดวนแจงเบาะแส
มิติที่ 2 มาตรการปองกัน เพื่อลดผลกระทบจาการพนันฟุตบอลออนไลน
สนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนพรอมเครือขายตางๆ เพื่อทำ
กิจกรรมปองกันการเลนพนันของเด็กและเยาวชน
มิติที่ 3 มาตรการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะในรานเกม
รานอินเทอรเน็ต และเว็บไซตสื่อพนันออนไลน หรือ สื่อบุคคล
มิติที่ 4 มาตรการชวยเหลือและเยียวยาเด็กที่ไดรับผลกระทบ
จากการพนันฟุตบอลออนไลน
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ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานใน 4 มิติ ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2561 – ปจจุบัน

มิติที่ 1 การสื่อสารความรู ความตระหนัก
เปาหมายเพื่อ

การสื่อสารและสรางความตระหนักใหแกสังคม มีการเผยแพร รณรงคประชาสัมพันธ ผานกลไกทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ผานสื่อออนไลน เพื่อใหสังคมตระหนักถึงภัยของการพนันฟุตบอลออนไลน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

1. สำนักงานตำรวจแหงชาติ รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดกิจกรรมใหความรูผลกระทบจากการพนันฟุตบอลในโรงเรียน กระทรวงวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธศูนยปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสรางสรรคจังหวัด เปนหนวยงานรับแจงเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลนในพื้นที่
รวมทั้งการรณรงคและจัดทำสื่อความรู
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการพนันฟุตบอลออนไลนในระดับจังหวัด
โดยรวมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด บานพักเด็กและครอบครัว และสภาเด็กและเยาวชน
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ผลิตสื่อรณรงคสรางความตระหนักผลกระทบจากการพนัน ผยแพรผาน
ชองทางออนไลน กิจกรรมชวนนักศึกษาเชียรฟุตบอลโลก 2018 และเปดนิทรรศการ “สกัดจุดโทษ” เพื่อใหผูเขารวมไดทดสอบ
ตนเองวาอยูในกลุมเสี่ยงตอการพนันบอลหรือไมรวมทั้งสรางการรูเทาทันโทษจากการพนันบอล
4. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ผลิตสื่อรณรงคสรางความตระหนักผลกระทบจากการพนันเผยแพรผานชองทาง
สื่อออนไลน
5. สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ผลิตและจัดทำสื่อภาพยนตรสั้นรณรงคเผยแพรผานสื่อออนไลนและมอบโลเกียรติคุณ
ใหเยาวชนที่ผลิตผลงาน เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูเทาทันไมตกเปนเหยื่อพนันออนไลน จัดทำขอความรณรงค และจัดกิจกรรม
ในพื้นที่ทั่วประเทศ
6. สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย ผลิตสิ่งพิมพ สื่อออนไลน และสื่อโทรทัศนรายการ "กลาทำดี" ชอง TNN2
โดยประเด็นฟุตบอลโลกกับพนันออนไลน (18 ก.ค. ’61) การสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนกับการพนันออนไลน
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มิติที่ 2 มาตรการปองกัน
เพื่อลดผลกระทบจาก
การพนันฟุตบอลออนไลน
เปาหมายเพื่อ

2.1 สงเสริมและสนับสนุน องคความรู สถิติ ขอมูลการดำเนินงาน
และองคความรูระหวางหนวยงานเพื่อการปองกันและลดผลกระทบ
จากการพนันฟุตบอลออนไลน
2.2 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
เครือขายเด็กและเยาวชน และองคกรที่ดำเนินงานดานเด็กและเยาวชน
ในการทำกิจกรรมปองกันและคุมครองเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน
2.3 สงเสริมการสรางความตระหนักถึงผลกระทบพนันฟุตบอลออนไลน
ตอเด็กและเยาวชนใหแกผูปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชน
2.4 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทุกระดับ และเครือขายเด็ก
และเยาวชนในการเปนเครือขายเฝาระวัง การแจงเบาะแสและจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการพนันฟุตบอลออนไลน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ผลการดำเนินงาน ไดแก
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการใหมีหนวยใหคำปรึกษา
แนะนำและเฝาระวังเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไมใหเลนการพนันทายผลฟุตบอล
และมีหนังสือสั่งการหนวยงานในสังกัดศึกษาธิการ ไดแก สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการตามมาตรการการเลน
การพนันในสถานศึกษา และขอความรวมมือกับหนวยงานภายในจังหวัด
ประชาสัมพันธไมเลนการพนัน หรือการประชาสัมพันธแจงสายดวน 1579
2. กระทรวงวัฒนธรรม ขอความรวมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักเฝาระวังทางวัฒนธรรม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีสวนรวมปองกันไมใหเด็ก
และเยาวชนเลนการพนันฟุตบอลออนไลน โดยเฉพาะเขมงวดกวดขันดูแลรานเกม
พื้นที่ที่ดูแลใหใบอนุญาต มีหนังสือแจงเตือนหามมิใหเลนการพนันฟุตบอลออนไลน
โดยเด็ดขาด หากใครฝาฝนลงโทษตามกฎหมาย โดยมอบใหทางสำนักเฝาระวังทาง
วัฒนธรรมจัดทำเปนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการแจงไปยังแตละจังหวัด
ใชเปนกรอบแนวทางรวมกัน
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณการ
จัดเวทีและจัดทำรายงานสถานการณการพนัน ประจำป เพื่อใหภาคีเครือขาย
นำไปใชในกิจกรรมการปองกันการเลนการพนันฟุตบอลของเด็กและเยาวชน
4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
จัดกิจกรรมพัฒนาเครือขายเด็กและเยาวชนรวมเฝาระวังการโฆษณาพนัน
ฟุตบอลผานสื่อออนไลน สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และการจัดกิจกรรม
เสี่ยงโชค ในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 รวมกับ สถาบันยุวทัศนแหง
ประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
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มิติที่ 3 การปราบปรามและ
การบังคับใชกฏหมาย
เปาหมายเพื่อ

3.1 ดำเนินการปราบปรามแหลงพนันฟุตบอลออนไลน รวมถึงที่มีการสนับสนุน
สงเสริม หรือสื่อสารใหเกิดการเลนพนันฟุตบอลออนไลน
3.2 กำหนดมาตรการในการเฝาระวังและกำกับดูแลไมใหเด็กและเยาวชน
เลนพนันฟุตบอลออนไลน ในรานเกม รานอินเตอรเน็ต
3.3 สรางกลไกและประสานขอมูลเกี่ยวกับการแจงเบาะแสการพนัน
ฟุตบอลออนไลน รวมทั้งการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
1. สำนักงานตำรวจแหงชาติ จัดตั้งศูนยปองกันปราบการลักลอบเลนพนันทายผล
การแขงขันฟุตบอล และดำเนินการจับกุมเจามือผูเลนการพนัน จำนวน 15,868 ราย
แบงเปนเจามือ 695 ราย ผูเลน 15,007 ราย คนเดินโพย 166 ราย
ยึดของกลางคิดเปนมูลคา 51,216,072 บาท (ขอมูล 25 ก.ค. ‘61)
2. กรมการปกครอง มีหนังสือประสานสั่งการใหผูวาราชการจังหวัดและหนวยงาน
ในพื้นที่ดำเนินการตรวจตราแหลงบันเทิง สถานบริการ ไมใหเปนแหลงมั่วสุม
เลนการพนันทายผลฟุตบอล
3. กระทรวงวัฒนธรรม รวมบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ตรวจตรา รานเกม รานอินเตอรเน็ต ไมใหเปนแหลงมั่วสุมเลนการพนันฟุตบอล
ออนไลน โดยมีความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายอยางใกลชิด ภายใต
คณะทำงานศูนยปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสรางสรรคจังหวัด
4. สำนักงานกสทช. มีหนังสือแจงผูประกอบการวิทยุและโทรทัศนเกี่ยวกับ
การนำเสนอ ขาวการวิเคราะหผลการแขงขันฟุตบอล ไมใหเปนการเชิญชวน
และใหขอมูลอัตราตอรองเพื่อเลนการพนัน
5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมกับ กองปราบปราม
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแหงชาติ ในการดำเนินการปราบปราม จับกุม
ผูกระทำผิดและปดกั้นขอมูลเว็บไซตการกระทำความผิดเกี่ยวการพนันออนไลน
และจัดบุคลากรเพื่อรองรับสถานการณการเลนพนันออนไลนในชวงการแขงขัน
ฟุตบอลโลกและไดเชิญผูใหบริการอินเตอรเน็ตมาหารือและสรางความรวมมือ
ในกรณีดังกลาวดวย
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มิติที่ 4 การชวยเหลือ
และเยียวยา
เปาหมายเพื่อ
4.1 สนับสนุนกลไกการใหความชวยเหลือเบื้องตนแกเด็กและเยาวชนที่ไดรับ
ผลกระทบ จากการพนันฟุตบอลออนไลน อาทิ ครอบครัว สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล สถาบันทางศาสนา ชุมชน
4.2 ประชาสัมพันธหนวยงานและชองทางการใหคำปรึกษาและชวยเหลือเยียวยา
เด็กและเยาวชน ที่ไดรับผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

1. กรมสุขภาพจิต
จัดทำขอมูลแนวทางการใหคำปรึกษาแกผูปกครองและคนใกลชิดเด็กและ
เยาวชนในการใหคำแนะนำแกเด็กและเยาวชนไมใหเลนการพนันฟุตบอล
และจัดใหมีสายดวน 1323ใหคำปรึกษาผูที่ไดรับผลกระทบจากการเลน
การพนันฟุตบอล
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประชาสัมพันธชองทางการขอรับบริการชวยเหลือและเยียวยา
และดำเนินการตามภารกิจในการชวยเหลือ สงเคราะห และเยียวยาแกเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ที่ไดรับผลกระทบจากการพนันฟุตบอล
3. กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักเฝาระวังทางวัฒนธรรม
จัดทำอินโฟกราฟฟกแสดงใหเห็นวิธีการแจง
หากพบเหตุที่มีการพนันออนไลน ผานสายดวนวัฒนธรรม 1765
และประชาสัมพันธหนวยงานที่ใหความชวยเหลือแกเด็กและเยาวชน
ที่ไดรับผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน
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การยกระดับสูการประชุมระดับนโยบาย
ผลการดำเนินงานดานนโยบาย

มีการนำประเด็นเขาสูการประชุมดานนโยบายระดับชาติ ดังนี้
1. คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส (2 พ.ค. ‘61) ที่ประชุมไดพิจารณาแนวทาง
การขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการ
ปองกันเด็กและเยาวชนจากการ พนันฟุตบอลออนไลน โดยเชิญหนวยงาน
ที่เกี่ยวของมารวมประชุม โดยมีขอเสนอแนะจากที่ประชุม คือ 1) กำหนด
ยุทธศาสตรที่ชัดเจน ตอเนื่อง โดยจัดตั้งหนวยงานหรือคณะกรรมการ
กลางเพื่อประสานความรวมมือ ระหวางหนวยงานตางๆเพื่อขับเคลื่อน
งานและขยายผลการดำเนินงาน อยางตอเนื่อง และ 2) รวบรวมขอมูล
สถานการณและสถิติของเด็กและ เยาวชนที่ไดรับผลกระทบจากการ
พนันฟุตบอลออนไลนและนำมาพิจารณากำหนดแผนการปองกันและ
แกไขปญหาเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน
2. คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กดยช.)
ครั้งที่ 2/2561 (31 พ.ค. ‘61) รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของภาคีเครือขายเพื่อเตรียมการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนกับการ
พนันออนไลนในชวงฟุตบอลโลก ครั้งที่ 21 ป 2018 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการนำสื่อรณรงคปองกันการพนันของ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค และสภาเด็กและเยาวชน
ไปพิจารณาเผยแพรตอไป
3. สภานิติบัญญัติ ครั้งที่ 37/2561 (15 มิ.ย. ’61) ตัวแทนรัฐบาล
ตอบกระทูถามนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เรื่อง
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันบอลในกลุมเด็กและเยาวชน
โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
(นายสุธี มากบุญ) เปนผูมาตอบกระทูถาม มีขอเสนอแนะดังนี้
1) ขอใหสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับในการปองกันปญหา และ
2) ความเปนไปไดในการมีหนวยงานหรือกลไกถาวรในการกำกับดูแล
นอกจากนี้ ภาคีเครือขายดานวิชาการไดมีการจัดเวทีเสวนา และสำรวจ
พฤติกรรมการรับชมและเลนการพนันฟุตบอลของเด็กและเยาวชน ดังนี้
1. สสส. รวมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ มูลนิธิรณรงคหยุดพนัน
ศูนยศึกษาปญหาจากการพนัน สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
และสถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย จัดเสวนาสาธารณะ เรื่อง
“เวทีภารกิจพิชิตพนัน” (12 ก.ค. ‘61) โดยมีขอเสนอแนะที่สำคัญ คือ
1) ควรมีการขยาย ผลการดำเนินงานความรวมมือปองกันการพนัน
ฟุตบอล และผลักดันใหเกิดกลไกกำกับดูแลการพนันฟุตบอลอยางตอเนื่อง
2) ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ไดแกพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
ใหมีความทันสมัย ครอบคลุมการพนันประเภทใหม ๆ
3) ควรสนับสนุนและสงเสริมมาตรการปองกันการพนันออนไลน
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง และ 4) ควรสนับสนุน
ใหกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแหงชาติ
และกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง
2. ศูนยศึกษาปญหาการพนัน สำรวจพฤติกรรมการรับชมและเลนการ
พนันฟุตบอลของเด็กและเยาวชน ผลกระทบและการแกไขปญหากลุม
เปาหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
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WATCH VIDEO
รับชม วิดีโอ สรุปผลการดำเนินงาน
การปองกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน (ศปอ.)

https://bit.ly/2MX90Hz

ผลสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามขอตกลง
ทั้งนี้ เมื่อเทศกาลฟุตบอลโลก ป 2018 เสร็จสิ้นไปแลวจะตองมีการประเมินความสำเร็จของการทำงานภายใตขอตกลงความรวมมือ
การบูรณาการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลนในชวงเทศกาลฟุตบอลโลก เพื่อเปนบทเรียนและแนวทางพัฒนาการทำงาน
ตามความรวมมือนี้ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินการดำเนินงานตามขอตกลง
วัตถุประสงค : การดำเนินงานตามวัตถุประสงคขององคกรภายใต 4 มิติ
มีความครบถวน สมบูรณตามเปาหมายพันธกิจในระดับดี
การวิเคราะหกลุมเปาหมายของการทำงาน : เนนผูเลนพนันที่เปนเด็ก
และเยาวชน ประชาชนคนทั่วไป และหนวยงานสถานศึกษา เปนกลุมรอง
และมีสื่อมวลชนเปนกลุมเสริม
ความพรอมของทรัพยากร งบประมาณ : หนวยงานรัฐสวนใหญ
สามารถใชงบประมาณประจำที่มี อยูแตเดิมไดดี ไมมีปญหา เนื่องจาก
เปนเปาหมายและภารกิจที่เตรียม การเอาไวแลว มีการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส.
ที่เหมาะสม เพียงพอ
บุคลากร : สามารถใชบุคลากรเดิมได แตบางหนวยงานพบวามีภารกิจ
อื่นที่เรงดวนกวาที่ตองดำเนินการ มีการประชุมใหความรูเพื่อเตรียม
การเจาหนาที่ในการดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวของ
มีนโยบายสนับสนุน จากการตั้งกระทูถามในสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีกฎ
ระเบียบเดิมและสามารออกหนังสือคำสั่งไปยังหนวยงานยอยได
บางหนวยงานสามารถอางอิงตามบันทึกขอตกลงเพื่อสั่งการไปยัง
หนวยงานยอย ซึ่งเปนผลพลอยไดตอเนื่องอยางเปนรูปธรรมสำเร็จ
ผลสำเร็จ :
1. เกิดแผนงานรณรงคในชวงการแขงขันฟุตบอลโลกที่ชวงชิง
พื้นที่สื่อไดมากทั้งสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน เกิดกิจกรรม
แผนปฏิบัติการ ในระดับพื้นที่ จังหวัด และโรงเรียนทั่วประเทศ
2. เกิดการทำงานรวมกัน รวมระดมสมองในการแกไขปญหา
ในระดับเจาหนาที่สวนปฏิบัติงานภาคสนาม และคณะทำงานมีหนวยงาน
กลางที่รวมกันระหวางภาคประชาสังคมและหนวยงานรัฐหนุนเสริมการ
ดำเนินการของคณะทำงาน
3. เกิดการบูรณาการขามมิติรวมกัน เชน สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ บูรณาการทำงานกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สงเสริมดานการปองกัน นอกเหนือจากภารกิจหลัก
ที่ทำงานดานการปราบปรามมีการแจงเบาะแสและมีการจับกุมผูกระทำ
ความผิดไดเปนจำนวนมาก
ปญหา/อุปสรรค :
1. ขาดสื่อที่ใชเผยแพร รณรงค ขอมูลวิเคราะหสถานการณ
ใหมๆ ที่มีแงมุมแตกตางไปจากเดิม รวมถึงขาดขอความหลักในการเผย
แพร ขอมูล และรณรงคทางสังคมรวมกัน
2. ขาดการเตรียมการดานงบประมาณผลิตสื่อ
3. ขาดการเก็บสถิติที่ชัดเจนในชวงเทศกาลฟุตบอลโลกในเชิง
พฤติกรรมจริงของผูเลนพนันเด็กและเยาวชนเนื่องจากขอจำกัดทางดาน
การสำรวจและจริยธรรมในการวิจัย
4. กฎหมายที่ปฏิบัติ บังคับใชยังมีความลาหลังรวมทั้งความ
ชัดเจน ในขอกฎหมายใหสามารถดำเนินการเพื่อชวยเหลือ เยียวยา
และคุมครองเด็กและเยาวชนได
5. ขาดการบูรณาการขามมิติทั้ง 4 และยังขาดการประสานการ
ทำงาน เชื่อมโยงกัน ระหวางหนวยงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
6. ขาดนวัตกรรมในการแกไขปญหาการพนันในแบบที่ยั่งยืน
เนื่องจากพบวาการรณรงคแกไขปญหาพนันยังมองพนันแบบอาชญากรร
มทางสังคมและพฤติกรรมผิดกฎหมาย ควรมองพนันในเชิงวัฒนธรรม
และสุขภาวะ-ความเจ็บปวยทางจิตเวชดวย
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สรุปการทำงานตามบันทึกขอตกลง
การบูรณาการความรวมมือปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลนในชวงฟุตบอลโลก ๒๐๑๘

จุดแข็ง
“ทุกหนวยงานทำงานดานการสื่อสาร
ไดรับความสนใจจากสื่อ”

จุดออน

“ขาดการวางแผนการสื่อสารรวมกัน
ขาดขอความหลักรวมกัน”

อุปสรรค

มิติที่ 2

การสื่อสารและ
สรางความตระหนักสังคม

การปองกันและและ
การพัฒนาทักษะฝกอบรม

“สภาเด็กและเครือขายยุวทัศนมีความเขมแข็ง
การจัดกิจกรรมของประชาสังคมสรางความตื่นตัว
มีชุดการเรียนรูทำกิจกรรมที่หลากหลาย”

communication
& social education

protection
& training

“การปองกันไมสามารถวัดผลไดจริงวา
มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด”

“ระยะเวลาวางแผนงานมีนอย
งบประมาณนอย”

จุดแข็ง

“จริงจังกับการจับกุม
จับกุมผูกระทำผิดไดจำนวนมาก”

จุดออน

“การเชื่อมสงตอขอมูลยังไมมี+ลาชา
เว็บที่เคยปดไป กลับมาเปดเหมือนเดิม”

อุปสรรค

จุดแข็ง

มิติที่ 1

จุดออน

อุปสรรค

“การอบรมทำในระยะสั้น มีเวลานอย
และขยายผลในเชิงพื้นที่ไดจำกัด”

มิติที่ 3

การปราบปรามและ
บังคับใชกฎหมาย

suppress &
law enforcement

มิติที่ 4

การชวยเหลือและเยียวยา

จุดแข็ง

“มีชุดความรูและการจัดการชองทางที่ดี”

จุดออน

help
&heal

“พนันออนไลน มีเงื่อนไข
ขอจำกัดมากกวาพนันโตะบอล
และไมสามารถปดกั้นเว็บพนันไดจริง”

“ขอมูลกรณีศึกษามีเขามานอยเกินไป
เมื่อเทียบกับขนาดของปญหา”

อุปสรรค

“ไมไดรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ
จากสื่อมวลชนกระแสหลัก
ขาดการทำกรณีศึกษาและชุดความรู”

ถอดบทเรียนบันทึกขอตกลง
จากการวิเคราะหเนื้อหาสาระของขอตกลงความรวมมือในการทำงานครั้งนี้ พบวา
(1) เปนการรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับประชาสังคม ที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการปองกัน ปราบปราม แกไข เยียวยาปญหา
การพนันเปนหลัก และโดยตรง และเพงมองวิธีการรับมือปญหาพนันออกเปน 4 มาตรการรับมือ เปนการรวมตัวเฉพาะกิจ
ไมเปนกลไกถาวร นับเปนความรวมมือครั้งแรกของหนวยงานตางๆ ที่นำไปสูการทำงานรวมกันในอนาคต
(2) หนวยงานที่คัดเลือกเขามารวมทำงานยังมองปญหาการพนันในมิติเปนอาชญากรรมของรัฐ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรม
เสี่ยงทางสังคม การกำกับดูแลควบคุมสื่อ เนื้อหาสื่อไมสรางสรรคผิดกฎหมายไมปลอดภัย ปญหาทางวัฒนธรรม มิติเชิงสุขภาพจิต
มากกวามองการพนันในมุมมองเชิงกฎหมายเศรษฐกิจ
(3) บันทึกขอตกลงออกแบบมามีเปาหมายการดำเนินการเฉพาะเทศกาลฟุตบอลโลกป 2018 เทานั้น ไมไดคำนึงถึงปญหาการพนัน
นอกเทศกาลกีฬา ซึ่งเนื้อหาสาระของบันทึกขอตกลงนี้สามารถพัฒนาตอไปไดอีกในอนาคต
(4) เปนบันทึกขอตกลง ที่ไมไดมีการกำหนด จัดแบง ภารกิจหนาที่ของงานตอองคกร หรือจัดสรรการดำเนินงานในแตละมิติ
และในการทำงานจริง แตละหนวยงาน ก็จะดำเนินงานตาม บันทึกขอตกลง ในภาระงาน ขอบเขต เงื่อนไข ทรัพยากรของแตละองคกร
โดยไมไดมีการบูรณาการการทำงานในระดับปฏิบัติการเทาที่ควร เขาลักษณะคือตางองคกรตางทำในวิธีการเดิม
(5) บันทึกขอตกลงนี้ มุงเปาเชิงกลยุทธที่เนนลดผลกระทบจากการพนันออนไลนที่มีตอเด็กและเยาวชนเปนหลัก
หากมีการขยายความรวมือตอไปควรพิจารณาการพนันในสื่อออนไลนแบบอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การพนันอีสปอรต การพนันคาสิโน
ออนไลน หรือแมกระทั่งการพนันจากกีฬาในเทศกาลปกติ เชนฟุตบอลลีกตางประเทศ หรือ ฟุตบอลลีกในประเทศ เปนตน
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บันทึกความตกลงการบูรณาการความรวมมือ
ปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน
ในชวงฟุตบอลโลก 2018 นี้เปนจุดเริ่มตนที่ดี
ที่นำไปสูการสรางกลไกการแกไข ปองกันปญหา
การพนันที่ตอเด็กและเยาวชนในระยะยาว ควรที่
จะรักษา พัฒนา กลไกนี้ตอไปใหมีความถาวรและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

MOU
CHILD PROTECTION
ON GAMBLING

ขอเสนอแนะหลังสิ้นสุดการดำเนินการตามขอตกลง
องคกรรวมทั้ง 11 มีขอเสนอแนะใหหลังจากการทำงานรวมกันใน นี้
(1) ควรมีกลไกการทำงานถาวร ใหเกิดคณะกรรมการกำกับปองกันควบคุมการพนันระดับชาติ (National Gambling Committee)
ที่มีภาระกิจเฉพาะในดานการกำกับดูแลการพนัน ที่เปนอิสระ (คลายองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) ที่เปนของรัฐแตไมใชสวนขาราชการ
เกิดจากการบูรณาการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด (ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ ประชาชน) และมีขอเสนอ
วาเพื่อที่จะไปถึงการตั้งคณะกรรมการพนันแหงชาติ (กำกับ ควบคุม พนัน) อาจเริ่มตนที่การตั้งคณะกรรมการ ลดปญหาและผลกระทบจาก
การพนันเสียกอน เพื่อพัฒนาขอเสนอหลักคิด ยุทธศาสตรและการจัดการกลไกการทำงาน เนื่องจากคณะทำงานที่มุงเปาไปที่เด็กและเยาวชน
นาจะไดรับการ สนับสนุนในชวงแรกมากกวาการตั้งคณะกรรมการกำกับพนันโดยตรงซึ่งอาจมีปญหาและอุปสรรคมากเกินไป
(2) มีขอเสนอแนะวาควรมีการจัดทำยุทธศาสตรการปองกัน แกไขปญหา และการลดผลกระทบจากพนันรวมกันในระยะเวลายาว เชน
ยุทธศาสตร 5 ป พรอมทั้งพัฒนาแผนปฏิบัติการรวมกันที่บูรณาการกลไกการทำงานนี้ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น (เชน การแบงปน ทรัพยากร
ขอมูล บุคลากร งบประมาณ และมีการตั้งเปาความสำเร็จในงานดานการพนันรวมกันในแตละป)
(3) ควรมีการหนุนเสริมการทำงานขามเงื่อนไขและขอจำกัดระหวางหนวยงาน (ทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร) ควรศึกษาวา
ขอจำกัดคืออะไรในการสรางจุดเชื่อมตอกลไกการทำงาน ทั้งในเชิงของบทบาทหนาที่ขององคกรและระหวางผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่
ระดับปฏิบัติการ เนื่องจากผลการประเมินผลการทำงานในระดับขอตกลง พบวา ยังไมสามารถแปลงความรวมมือในระดับองคกร
มาเปนความเขาใจและความยินยอมที่จะปฏิบัติงานรวมกันขามหนวยงานในระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการไดเทาที่ควรจะเปน
(4) ควรมีการจัดทำฐานขอมูลกลางดานการพนัน (Gambling Data Center) สื่อประชาสัมพันธ และชุดองคความรูดานการพนันที่
เปนฐานกลาง มีการพัฒนาขอความหลักในการสื่อสารแกปญหาการพนันรวมกัน หรือจัดใหมีหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
เปนผูจัดทำฐานขอมูลวิชาการ ชุดขอมูลสื่อความรู ชุดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจาหนาที่ดานการแกไขปญหาการพนัน
และมีการสำรวจพฤติกรรมการเลนพนัน ลักษณะทางจิตวิทยาพฤติกรรมของนักเลนพนัน หรือ พัฒนางานศึกษาพนันในเด็กและเยาวชน
(5) ในการรณรงคเรื่องปญหาการพนัน ควรมีขอความสื่อสารหลักที่ตรงกันรวมกันไปในแนวทางความเขาใจเดียวกัน สามารถสราง
ความจดจำเดียวกัน เจตนามุงเปาหลักเดียวกัน เพื่อความแข็งแรงในการสื่อสารประเด็นสธารณะ แตอาจจะมีวิธีการแปลงขอความ
สื่อสารรอง ใหแตกตางกันไปในแตละกลุมเปาหมายได (รณรงคกลางรวมกัน จัดใหมีการวาระการรณรงคระดับชาติที่เปนวาทกรรม
การรณรงคทางสังคมและการใชชุดความรูเดียวกันในการทำงานระดับนโยบายระหวางองคกรภาคีพันธมิตร
(6) ควรมีการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรความรูเทาทันสื่อ-เทาทันพนันในโรงเรียน (Gambling & Media Literacy)
ทั้งในระดับผูเรียน (นักเรียน เด็ก เยาวชน) ผูสอน (เชน ครู ผูบริหารสถานศึกษา) และระดับผูปฏิบัติงานสนับสนุน สรางองคความรู
ใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับใหเทาทันสถานการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและธุรกิจการพนันที่ยายไปสูอินเทอรเน็ตและสื่อสังคม
(7) การเรงปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพนันใหทันสมัย เทาทันและกาวหนาตอปญหาการพนันที่เกิดขึ้นใน
รูปแบบใหม ทั้งยังคำนึงถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะของหนวยงานรัฐทั้งในเชิงการกำกับและการสรางสภาพแวดลอมทางการพนัน
ใหอยูในระดับที่ควบคุมได (responsible gambling) หรือมีกฎหมายที่ทำงานในเชิงรุกเชนการมีหลักสูตรการศึกษาการรูเทาทันพนัน
(8) การใชกลไกการเฝาระวังทางวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรมใหเปนประโยชนและเชื่อมโยงกับสวนงานภาครัฐตางๆ ใหมากขึ้น
ในการเฝาระวังสื่อพนัน กิจกรรมการพนัน แหลงมั่วสุมและสื่อไมสรางสรรค ไมปลอดภัย ตามกฎหมายของรัฐในการเฝาระวังสื่อพนันใน
ชวงเวลานอกเหนือจากเทศกาลฟุตบอลโลกดวย และเชื่อมโยงกลไกนี้เขากันกับหนวยงานรัฐอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสงตอขอมูลระหวางกัน
(9) ควรดึงหนวยงานที่มีความสามารถและความพรอมดานตางๆ เขามามีสวนรวมมากกวานี้ เชน กสทช. ใหเขามามีสวนรวมในการกำกับ
และมีมาตรการดานสื่อโดยเฉพาะที่ชัดเจน เปนกฎหมายและขอบังคับมากขึ้น โดยใชเนื้อหาสาระจากกฎหมาย ดานสื่อและกิจการโทรคมนาคม
ที่มีอยูในมือ หากเปนกรมประชาสัมพันธก็ใหใชเครือขายวิทยุโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธในการเผยแพรขอมูล ขาวสารการรณรงค
ยุติและลดผลกระทบจากปญหาพนันใหมากขึ้นดวย (อาจเปนในครั้งหนา หรือ การเซ็นบันทึกความรวมมือในครั้งปรับปรุง)
(10) ควรขยายระยะเวลาของคณะทำงานออกไป เพื่อสรุปแผนการดำเนินการรวมกัน และใหมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมของตางประเทศ
และขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการผลักดันกลไกการทำงานนี้สูการทำงานในระดับหนวยงานกำกับถาวรและกลไกระดับชาติที่เปนกรรมการอิสระ
กำกับการพนันและกิจกรรมเสี่ยงโชคอื่นๆ และควรมีการพัฒนาวิธีการรับมือ ปองกันแกไขปญหาพนันรวมกันในระดับนวัตกรรม
เพราะเรื่องพนันออนไลนนั้นมีหนวยงานที่เกี่ยวของดวยจำนวนมาก
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ขอเสนอแนะในการเดินหนาตอ.....
YEAR 1 : 2561-2562
1. การตั้ง “คณะทำงาน (ยกราง) ยุทธศาสตรการปองกันและลดผลกระทบ
ปญหาการพนันออนไลนในเด็กและเยาวชน”
- พัฒนาคณะทำงานเฉพาะกิจ ตอยอดจาก MOU เพื่อสังเคราะห แผนยุทธศาสตรการปองกันและลดผลกระทบตอเด็กและเยาวชน
จากปญหาการพนันออนไลน (ฟุตบอล และ การพนันออนไลนอื่น ๆ) ระยะ 5 ป
- พัฒนาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และวางแนวทางการศึกษาวิจัยพนันออนไลนที่จำเปนตอการทำงานระยะยาว

YEAR 2 : 2562-2563
2. “จัดตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการปองกันและลดผลกระทบปญหา
การพนันออนไลนในเด็กและเยาวชน”
- การสรางฐานขอมูลกลางดานการแกไขปญหาพนันออนไลน (Gambling Data Center) ทั้งในและตางประเทศ
- กำหนดภารกิจและขอตกลงรวมในการทำงานบูรณาการถาวรในการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันในสื่อออนไลน

YEAR 3 : 2562-2563
3. การตั้งคณะกรรมการ(ถาวร)แหงชาติ “ปองกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลนในเด็กและเยาวชน”
- กำหนดภารกิจและขอตกลงรวมในการทำงานบูรณาการถาวรในการปองกันและลดผลกระทบตอเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน
- มีแผนยุทธศาสตร และ แผนปฏิบัติการ และศูนยประสานงานตามภารกิจโดยเฉพาะ เปนกลไกระดับชาติที่มีงบประมาณสนับสนุน

YEAR 4 : 2563-2564
4. การกำหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาการพนันในยุทธศาสตรชาติระยะ
ยาวและการทำขอเสนอนโยบายที่สำคัญ

- กฎหมายการพนันไดรับการแกไขปรับปรุง และคำนึงถึงการตั้งกองทุนพนันเพื่อลดปญหาผลกระทบตอเด็ก เยาวชนและสังคม
- การพนันออนไลน ถูกกำกับควบคุมเชิงนโยบายและมีนวัตกรรมใหมในการปองกันแกไขปญหาพนัน

YEAR 5 : 2564-2565
5. การตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลการพนันแหงชาติ” ที่เปนกรรมการ
-องคกรอิสระมีอำนาจและสถานภาพเปนรัฐที่ไมใชขาราชการ

การกำกับดูแลการพนัน ในเชิงนโยบายและกฎหมายของหนวยงานรัฐ รวมกันกับเอกชน
1. มาตรการกำกับทางกฎหมาย
2565
2. ภาษี ใบอนุญาต และการกำกับผูปะกอบการพนัน
3. ความรับผิดชอบทางสังคม การปกปองเด็กและเยาวชน
4. การสื่อสาร ใหความรูเรื่องการรูเทาทันพนันในโรงเรียน
5. การเฝาระวังตรวจสอบการพนันที่ผิดกฎหมาย
6. อื่นๆ เชน มาตรการทางเทคโนโลยี นวัตกรรมดานการปองกันพนัน

ศูนยประสานงานขับเคลื่อนการสงเสริมและปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน
ศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)
สนับสนุนการจัดพิมพ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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