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กรมกิจ การเด็ กและเยาวชน กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ โดยศูน ย์
ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ หรือ COPAT
(Child Online Protection Action Thailand) มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งประสานและ
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ ที่ส่งผลกระทบ ละเมิด แสวง
ประโยชน์ และคุกคามเด็กและเยาวชน ทั้งต่อสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามกฎหมาย นโยบาย มาตรการ และ
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการส่ ง เสริ ม และปกป้ อ งคุ ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนในการใช้ ส ื ่ อ ออนไลน์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ณ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม
2561 ที่จะถึงนี้ ด้วยภารกิจตามบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงาน กอปรกับความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่
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เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีสานพลังและพิธีลงนามความร่วมมือใน
การป้องกัน เด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ขึ้น ในวันศุกร์ที่
9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีเจตจำนงที่จะ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน ในการป้องกัน เด็กและเยาวชนจากการพนัน ฟุตบอลออนไลน์ในช่ว งฟุตบอลโลก 2018 และ
ขยายผลไปสู่การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันและภัยออนไลน์ในรูปแบบอื่นต่อไป
ในนามของกรมกิจการเด็กและเยาวชนในฐานะเจ้าภาพร่วม ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงาน
องค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชน ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 11 หน่วยงาน รวมทั้ง
สื่อมวลชน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และดำเนินงาน เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ฟุตบอลออนไลน์ในทุกมิติ การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการบูรณาการ
ทำงานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และ
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
นายวิทัศน์ เตชะบุญ
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
9 มีนาคม 2561
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สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดตั้งแผนการจัดการความปลอดภัย
และปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เพื่อดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายการทำงานในการสร้างความตระหนักต่อปัญหา
จากการพนัน สร้างภูมิคุ้มกันและสภาพแวดล้อมปกป้องเด็กและเยาวชน และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่
มีทิศทาง ไม่เพิ่มพื้นที่การพนัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม รวมทั้ง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตและการสร้างเสริมให้คน
มีสุขภาวะที่ดี เนื่องจากปัญหาการพนันส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน การติดการพนันถือเป็นโรคที่ต้อง
พบแพทย์เพื่อรักษา ยิ่งหากเด็กและเยาวชนติดพนันย่อมเกิดความเสียหายมากกว่าผู้ใหญ่ ส่งผลต่อ
พัฒนาการของสมองและพฤติกรรม ซึ่ง สสส. ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในการลดผลกระทบ
จากการพนันเป็นกรณีพิเศษ
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ในยุคปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ผ่านทางอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมี
ความรวดเร็ ว ไร้ พ รมแดน การเปลี ่ ย นแปลงดั ง กล่ า วยั ง ส่ ง ผลให้ ก ารพนั น เปลี ่ ย นรู ป แบบเป็ น การ
พนันออนไลน์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความน่ากลัว กอปรกับในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 นี้ จะมี
การแข่งขันฟุตบอลโลก ณ ประเทศรัสเซีย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงเวลา
ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดเวทีสานพลังเพื่อการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วง
ฟุตบอลโลก 2018 เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก โดยมี
หน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากหน่วยราชการ และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือ
ดังกล่าว
ในโอกาสนี้ ผมในฐานะตัวแทนจาก สสส. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ความร่วมมือดังกล่าวได้เกิดขึ้น
เป็นรูปธรรม นับเป็นก้าวแรกในการสร้างความร่วมมือในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์
และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามในครั้งนี้ จะนำไปสู่การบูรณาการแก้ไขปัญหาการพนันต่อไป ซึ่ง สสส.
พร้อมจะให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้านต่อไป
นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
9 มีนาคม 2561
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กว่าทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ได้รับช่วงงานต่อจากมูลนิธิส ดศรี-สฤษดิ์
วงศ์ เพื่อทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างการมีส่วนร่วม พัฒนา และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย
รวมทั ้ ง มาตรการต่ างๆ เพื ่ อ ป้ อ งกั น เด็ ก และเยาวชนจากผลกระทบของปั ญหาการพนั น โดยมูล นิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติเน้นการทำงานด้วยการเชื่อมประสานภาคี เพื่อความเชื่อมโยงและบูรณาการในการ
แก้ปัญหา เนื่องด้วยในระยะต้นนั้น ประเทศไทยยังไม่มีเจ้าภาพหรือหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบอย่างเป็น
ทางการในการแก้ไขปัญหาจากการพนัน จึงต้องอาศัยความร่ว มมือจากหน่ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานด้านกฎหมาย การสื่อสาร การศึกษา สาธารณสุข หน่วยงานภาคประชาสังคม
และที่ขาดไม่ได้คือหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชน ยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัล รูปแบบของการพนันได้
ปรั บ เปลี ่ ย นจากการที ่ ต ้ อ งเดิ น ทางเข้ า ไปเล่ น พนั น ในบ่ อ นมาเป็ น การพนั น ผ่ า นสื ่ อ สมั ย ใหม่ เช่ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ หรือการพนัน ออนไลน์ ช่วยให้การพนันทำได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบได้ยาก
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ขึ้น และส่งผลกระทบต่ อสั งคมได้ อย่ างกว้า งขวาง รวมทั้ง มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ผลกระทบที่จะเกิดต่อเด็กและเยาวชน
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ณ ประเทศ
รัสเซีย คาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เล่นการพนันฟุตบอล โดยเฉพาะการเล่นผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก
จึงสมควรมีแนวทางป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นการพนันฟุตบอลหรือให้ได้รับผลกระทบจากการ
พนันฟุตบอลน้อยที่สุด ดังนั้น มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหา
จากการพนัน จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาสังคมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดเวที
สานพลังและพิธีลงนามความร่วมมือป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอล
โลก 2018 ซึ่งนับเป็นโอกาสเริ่มต้นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ที่จะ
ช่วยกันจัดการปัญหาพนันฟุตบอลออนไลน์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ในนามของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่สำคัญยิ่งในครั้งนี้ รวมทั้ง ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน และผู้มีความปรารถนาดีทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่ว งการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2018 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะเติบโตแพร่หลายขยายผลไปสู่
ความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต เพื่อจัดการปัญหาการพนั นและปัญหาอื่นที่สำคัญของสังคมไทยได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
9 มีนาคม 2561
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สาร : นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คำนำ : นพ.ศุภมิตร ซุณห์สุทธิวัฒน์ กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สารบัญ
เวทีเสวนา “พนันออนไลน์ไวรัสร้ายฤดูบอลโลก”
ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์
นายสะสม พบประเสริฐ
นายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
พิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์
ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
ปาฐกถาพิเศษ “การบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ฟุตบอลออนไลน์”
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์
ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์
ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
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1
3
5
7
9
10
12
16
17
19
22
26
30
34

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันนออนไลน์
ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
ภาคผนวก
รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีฯ
ศูนย์ประสานงานปกป้องคุ้มครองเด็กออนไลน์
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ภาพข่าว
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36
44
45
56
57
58

วิทยากร ประกอบด้วย
1. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร
2. พญ.มธุรดา
3. นายสะสม
4. นายปุณณพัทธ์
5. นายพชรพรรษ์
ดำเนินรายการโดย
นายโกสินทร์

ตันศิริคงคล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
พบประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลประจำสโมสรฟุตบอล
แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี
อรุณิชย์ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
อัตตโนรักษ์

ผู้ประกาศข่าวกีฬา ช่อง MONO 29
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ปีนี้มีเหตุการณ์สำคัญคือฟุตบอลโลก จึงต้องมี
การเตรียมพร้อมสำหรับสังคมไทยในการดู ฟุตบอลอย่าง
ใสสะอาด หากมี สิ่งที่เกิดขึ้นจากมหกรรมกีฬาที่แย่คือ
เรื่องเกี่ยวกับการพนัน โดยกีฬาที่เล่นพนันกันมากที่สุด
และมี แ นวโน้ ม ในการเล่ น กั น มากขึ ้ น คื อ ฟุ ต บอล
เพราะฉะนั้น ในปีนี้จึงเป็นปีที่ต้องทำให้สังคมไทยเข้มแข็ง
ในการชมฟุตบอลโลกโดยปลอดการพนัน ทั้งนี้ การพนัน
เติบโตตามยุคสมัย ปัจจุบันเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 เกิด
การค้าขายในโลกออนไลน์และมีการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น
สิ่งที่ติดตามมาคือการเกิดผลกระทบขึ้นกับทุกประเทศ
โดยเฉพาะเรื่องการพนันที่ มากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จน
กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินจำนวนมาก
และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นทุนที่น่ากลัวมากในระดับโลก ยอดวงเงินที่เกี่ยวข้อง
กั บ การพนั น ออนไลน์ เ ติ บ โตมาโดยตลอด และเติ บ โต
มากกว่าธุรกิจโดยเฉลี่ยทั่วไป ด้วยกลไกด้านการจูงใจทาง
จิตวิทยาและการจูงใจด้านการตลาด รวมถึง ความอยาก
รู้อยากเห็นของคนในวัยเยาวชน ทำให้ธุรกิจพนันเหล่านี้
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยช่องว่างเกี่ยวกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่มีข้อแตกต่างกัน เช่น บริษัทใหญ่ๆ ที่
ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศที่มีกฎระเบียบเข้มงวด แต่ไป
จดทะเบียนในประเทศเล็กๆ เช่น หมู่เกาะในคาริเบียน ใน
แอฟริกา เพื่อให้สามารถทำธุรกิจพนันได้คล่องตัวขึ้น
จากสถิติการพนัน กีฬา (Sport Betting) พบว่า
การพนันที่เติบโตมากที่สุด ไม่ใช่กีฬาม้าแข่ง ชนไก่ ชนวัว
แต่คือฟุตบอล จากสถิติจะเห็นว่า Sport Betting มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็วมากถึง 244% เพราะใช้การตลาดมา
ผสมกับช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งมีทั้งการถ่ายทอดสด
และการดู จ ากสมาร์ ท โฟน รวมทั ้ ง กลไกการตลาดที่
พยายามดึ ง ดู ด คนทุ ก กลุ่ ม วั ย ให้ เ ข้า ถึ ง เช่ น การมี ทุ น
ประเดิมเป็นวงเงินเพื่อให้เล่นฟรี ซึ่งกลไกการตลาดเหล่านี้
ยังไม่มีคนคอยควบคุม ในบางประเทศยังไม่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง จากข้อมูลพบว่า คนที่เล่นการพนัน
ออนไลน์มีทุกกลุ่มอายุ ซึ่งคนที่เล่นน้อยที่สุดคือคนที่มีอายุ
45 ปีขึ้นไป คิดเป็น 20% แต่ที่น่ากังวลคือกลุ่มอายุ 1825 ปี และกลุ่มอายุ 26-34 ปี ที่มีมากที่สุด จะเห็นว่าการ
เล่นพนันออนไลน์มีในทุกกลุ่มทุกวัย แต่การจัดการปัญหา
ตรงนี้กลับมีเพียงพอหรือไม่
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ประเด็นที่น่าสนใจคือ 1) เรื่อง Easy Access
คนต่างชาติ แม้แต่ผู้บั ญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือการเข้าถึงได้ง่าย เพราะการถ่ายทอดสดสามารถดูได้
ยังถูกชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์โดยได้รับข้อความ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และ 2) เป็นการเล่นแบบ Alone ซึ่ง
ถึงท่าน ทำให้ต้องมาศึกษาว่ามีกฎหมายเพียงพอหรือไม่
เป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยไป
โดยกฎหมายหลักที่ครอบคลุมเรื่องการพนันและการพนัน
จนถึงทั่วโลก ส่วนผลกระทบจากการเล่นพนันที่น่าเป็น
ออนไลน์มี 7 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 และ
ห่ ว งมากที ่ ส ุ ด คื อ Underage หรื อ คนที ่ อ ายุ ต ่ ำ กว่ า
ยังไม่มีการปรับปรุงมากนัก พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายหรื อ แพทย์ ก ำหนด ในที่ นี้ Underage
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไข พ.ศ.2560 พ.ร.บ.คุ้มครอง
Gamblers หมายความว่าผู้ที่ยังไม่มีงานทำ ซึ่งควรเอา
เด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เวลาไปศึกษาหาความรู้ แต่ถ้าเวลาของเขาถูกแทรกแซง
เงิน พ.ศ.2542 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่ น ความถี ่ แ ละ
จากเกมหรือการพนัน ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก สำหรับ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ ผ่ า น ม า ม ี ก า ร ก ว า ด ล ้ า ง แ ละจั บ
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม จะ
ผู้ประกอบการธุรกิจพนัน พบว่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจ
เห็นได้ว่าปัจจุบันกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่ อ การ
พนั น ออนไลน์ โดยเฉพาะพนั น ฟุ ต บอลส่ ว นมากเป็ น
จัดการกับปัญหาดังกล่าว
การแก้ไขปัญหาการพนันสมัยใหม่ที่เข้าถึงได้ทุกที่ ต้องเป็นกลไกแบบห่วงโซ่ 5 ระดับ คือ
1. กฎหมายที่เป็นนโยบายสาธารณะ (Public policy)
2. ชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล รวมถึง ศูนย์กรุงเทพมหานคร
3. สถาบันกล่อมเกลา เช่น โรงเรียน รวมไปถึงกลุ่มงานอดิเรก ชมรมต่างๆ ในโรงเรียน ครู เครือข่ายผู้ปกครอง
4. ครอบครัว ต้องหันมาดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัว เช่น เมื่อเห็นลูกเริ่มนั่งซึม ไม่พูดจา ดูแต่โทรศัพท์เคลื่อนที่
นอนดึก ต้องเริ่มรู้แล้วว่าเกิดขึ้นอะไรกับลูกของเรา
5. ตัวบุคคล คือความตระหนักรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการมีภูมิคุ้มกันให้แต่ละคน
เพราะฉะนั้น กลไกการแก้ปัญหาหรือลดการพนันออนไลน์ จึงไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของ
ทุกภาคส่วน จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทั้ง 5 กลไก แบบห่วงโซ่ 5 ระดับ ที่จะต้องศึกษาทีละห่วงโซ่ว่ามีภูมิคุ้มกันเพียงพอ
หรือไม่ เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
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การพนันเหมือนกับการติดยาเสพติด การพนันสามารถทำให้สมองเปลี่ยนแปลงได้ ในประเทศไทยพบว่ากลุ่มคน
ที่เล่นการพนันมากที่สุดคือ กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี เพราะวัยรุ่นยิ่งเล่น ยิ่งมัน แต่สำหรับวีดิทัศน์ผู้ใหญ่จะมี
ปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวเบรกทั้งปัจจัยภายนอกและการยับยั้งชั่งใจของตนเอง ลำดับต่อไปขอนำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง
“การพนันภัยร้ายทำลายสมอง”

ผลการวิจัยพบว่า การพนันส่งผลให้สมองของเด็กและวัยรุ่นเกิดความเสียหายอย่างถาวร
สมาคมจิตแพทย์อเมริกันได้เปลี่ยนหมวดการพนันจาก “กลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับความยับยั้งชั่งใจ”
มาเป็น “กลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้ส ารเสพติด” แทน เนื่องจากพฤติกรรมการติด พนัน
บางอย่างสามารถไปกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนที่ตอบสนองกับการให้รางวัลหรือ reward
system เช่นเดียวกับสารเสพติด ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองและรูปแบบพัฒนาการ
ของสมองในเด็กและวัยรุ่น ทั้งนี้ สมองแบ่งเป็นหลายส่วนที่มีการทำงานร่วมกัน และการที่คนเราจะ
ตัดสินใจในเรื่องใดนั้น ต้องอาศัยการประสานงานของสมองหลายส่วนเช่นกัน โดยสมองสองส่วนหลัก
ที่สำคัญคือ Striatum และ Prefrontal Cortex ซึ่ง Striatum เป็นสมองส่วนที่ตอบสนองกับรางวัล
หรือ Reward System ทำให้เกิดความกล้าเสี่ยงภัยค้นหาที่จะได้รางวัล เดินหน้าตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
ขณะที่ Prefrontal Cortex มีหน้าที่เกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจ การให้เหตุผลและการคิดทบทวนก่อนการ
ตัดสินใจ ในช่วงเด็กและวัยรุ่นจะพบว่าสมองส่วน Prefrontal Cortex ยังไม่มีการพัฒนาที่สมบูรณ์เท่า
Striatum ส่งผลให้เด็กและวัยรุ่นค่อนข้างมีการตัดสินใจแบบขาดความยั้งคิดหรือคิดได้ตอนที่ลงมือทำ
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ไปแล้ว จากการพัฒนาของสมองในลักษณะนี้ ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กและวัยรุ่นเข้าสู่วงจรของ
การพนันได้มากกว่าวัยอื่นอีกด้วย
การพนันส่งผลต่อพัฒนาการของสมองอย่างไร
สมองของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนใดที่มีการใช้บ่อยจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้น
ส่วนใดที่ไม่ค่อยได้ใช้จะค่อยๆ ฝ่อลงไปในที่สุด การเล่นพนันบ่อยๆ จะมีส่วนไปกระตุ้นการทำงานของ
สมองส่วน Striatum ให้ทำงานมากกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นที่สมองส่วน Prefrontal Cortex ยัง
พั ฒ นาได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที ่ ทำให้ Prefrontal Cortex ไม่ ส ามารถพั ฒ นาแข่ ง กับ Striatum ได้ ส่ ง ผลให้
กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะต่ำหรืออาจถึงขั้นขาดวุฒิภาวะอย่างถาวร นอกจากนี้ การเล่นพนันบ่อยๆ
ยังไปเปลี่ยนแปลงการหลั่งสาร Dopamine หรือสารที่ก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจจากสมองอีกด้วย
โดยคนที่ติดการพนันจะติดการหลั่งสารเหล่านี้ ผ่านการได้ลุ้น ในกรณีที่มีอาการรุนแรง เด็กที่ติดการ
พนันอาจถึงขั้นไม่สนใจโอกาสในการชนะหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ เพียงแต่ได้ลุ้นเท่านั้น ก็เกิดความ
พอใจแล้ ว นอกจากนี ้ ส มองที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากการเล่ น พนั น ในช่ ว งเด็ ก และวั ย รุ ่ น ทำให้
ความสามารถในการวางแผนและการตัดสิน ใจลดลง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมต่ างๆ
ติดตามมา เช่น การใช้เงินมือเติบ เสี่ยงต่อพฤติกรรมลักขโมย และเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะรายที่เริ่มเล่นตั้งแต่อายุยังน้อย
ปัจจุบันรูปแบบการพนันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะในบ่อนเท่านั้น แต่ได้รับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให้สามารถเข้าถึงคนได้ง่าย อีกทั้งยังมีการแฝงตัวมาในหลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นการตลาดที่ส่งเสริมการขายโดยการให้ผู้บริโภคส่งข้อความสั้น (SMS) ไปร่วมชิงโชค การพนัน
ในสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้กระทั่งขนมที่แถมของเล่นเด็กแบบการได้ลุ้น จึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันการ
พนันรูปแบบใหม่ๆ เหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถรับมือได้อย่างถูกต้อง เคยมีคำกล่าวไว้ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”
คือจะต้องช่วยกันป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากการพนัน มีการแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนที่ปัญหาอื่นๆ จะ
ตามมา โดยผู้ใหญ่ควรจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ครูและ
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ผู้ปกครองควรให้ความรู้และความเข้าใจแก่เด็กถึงผลเสียที่ตามมาจากการเล่นพนัน มีมาตรการควบคุม
ป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากการพนัน โดยมีมาตรการบังคับใช้อย่างได้ผล
สมองเป็นอวัยวะส่วนที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดของร่างกาย
คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ หากเราปล่อยให้สมองของลูกหลานเรา เสียหายจากพฤติกรรมการเล่นพนัน
อย่าปล่อยให้สมองของเด็กและวัยรุ่นเสียหายอย่างถาวร
เพราะเราไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้อีก
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ประเทศไทยปี 2556 ได้สำรวจข้อมูลพบว่ามี เด็กเริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุ 16 ปี และอายุ
น้อยสุดคือ 8 ขวบ หลังจากนั้นมีการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ พบว่า เด็กอายุประมาณ 6 ขวบ ก็เริ่มเล่น
การพนันแล้ว โดยเริ่มมาจากเกมเพราะเด็กรู้จัก การเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรูมันนี่ รู้จักการเติมเงิน
ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาการพนันออนไลน์โดยเฉพาะกับเด็ก
และเยาวชน อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นติดการพนันค่อนข้างมาก เนื่ องจากขอเงินพ่อแม่ได้ง่าย เช่น
บอกว่าช่วงเปิดเทอมใหม่จะมีการลงคอร์สเรียนพิเศษ เพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน อีกประเด็นหนึ่ง
คื อ เวลาที ่ เ ด็ ก ๆ มี ป ั ญ หาจะปรึ ก ษาใคร ถ้ า จนตรอกแล้ ว กลั บ ไปหาพ่ อ แม่ แ สดงว่ า ยั ง เป็ น ข้ อ ดี
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องตั้งท่าให้ดีเวลาลูกพลาดล้มลงไปแล้ว ห้ามเหยียบซ้ำ
จากสถิติการขอคำปรึกษาสายด่วน 1323 ในช่วงบอลยูโร 2016 พบว่าสายด่วนสุขภาพจิตมี
โทรศัพท์เข้ามาจำนวนมาก พบปัญหาพนันบอลมากขึ้นตามลำดับ สำหรับการให้คำปรึกษาไม่ใช่การ
ให้ยา แต่เราให้เขาลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง โดยการให้กำลังใจและดึงคนรอบข้างมาให้โอกาสเขา
เมื่อไรที่เ ด็ กเยาวชนมี กำลั งใจ เมื่อนั้น เขาก็จะเกิดการพั ฒนาได้ บางครั้งคนที่ติดพนัน หรื อ
ติดสารเสพติดเหมือนจะเลิกได้แล้ว แต่เมื่อขาดกำลังใจ ทำให้เมื่อมีเพื่อนชวนก็อาจกลับไปเล่นอีกครั้ง
เพราะฉะนั้นการทำให้เกิดการหยุดการพนันได้ ต้องให้ โอกาสพอสมควร ซึ่งบริการสายด่วนสุขภาพจิต
1323 เป็นบริการฟรีที่ให้คำปรึกษา การที่มีโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาหรือพาลูกมาปรึกษาถือว่าเป็นเรื่องดี
ในระดับหนึ่งเพราะแสดงว่ามีการให้โอกาสกัน ฉะนั้น การเสริมพลังขึ้นมา ทำให้เกิดความสุขมากกว่า
จะพุ่งไปหาความสุขที่อื่น และทำให้สามารถลุกขึ้นมาได้ที่ผ่านมาพบว่ามี 8-10% ที่ไม่ได้แค่คุยอย่าง
เดียว แต่มีการต้องมานั่งคุยกันและมีผู้ปกครองมาคุยด้วย บางคนถึงขนาดติดสารเสพติดอื่นร่วมด้วย
หรือมีภาวะซึมเศร้า ซึ่งต้องให้ยาควบคู่กับการรักษาอีกด้วย
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วันนี้จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านผลกระทบ
จากการพนั น คื อ สมั ย ก่ อ นมี ก ารพนั น บอลที ่ เ รี ย กว่ า
“บอลสเต็ป” โดยเริ่มจากหลักร้อย เป็นการเล่นขำๆ แต่
ความสนุกนั้น ได้ส ่งผลกระทบกับ ชีวิตของนักกีฬา เช่น
ตามดูจนพักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดสมาธิใน
การฝึกซ้อม สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ถือ
เป็นความหายนะขั้นอนุบาล และนับวัน
จะเริ่มมากขึ้นตามลำดับๆ จากบอลสเต็ป
หลักร้อย เริ่มขยับเป็นชุดละ 1,000 บาท
จนตอนนี้กลายเป็นติดการพนัน ซึ่งการ
แก้ปัญหาควรช่วยกันป้องกันจากข้างใน
เช่น โทรทัศน์ทุกช่องหรือสื่อทุกแขนงนำ
วี ด ิ ท ั ศ น์ เ กี ่ ย วกั บ การเท่ า ทั น และ
ผลกระทบของการพนันไปเผยแพร่ หากคุณเล่นการพนัน
แล้วเกิดผลอะไรบ้าง รวมถึง เผยแพร่ในเว็บไซต์โดยเอา
คลิ ป นี ้ ไ ปใส่ ให้ เ หมื อ นกั บ โฆษณาบนซองบุ ห รี ่ นี่ เ ป็ น
ตัวอย่างของความพยายามสร้างวัฒนธรรมใหม่ด้วยการ
เอาตัวอย่างด้านผลกระทบใส่เข้าไป อีกตัวอย่างหนึ่งคือลูก
ของเพื่อนเอาบัตรเครดิตของพ่อไปสมัครเล่นพนัน เพียงใช้

รหัสก็สามารถเข้าถึงได้แล้ว เด็กเดี๋ยวนี้ฉลาดกว่าที่คิด สิ่งที่
เกิดขึ้นคือเมื่อเขาถลำลึกแล้ว พ่อแม่ตรวจสอบได้ก็ตำหนิ
ซึ่งที่จริงแล้วเมื่อพ่อแม่รู้แล้วต้องรู้วิธีการคุย ถ้าดุหรือตีเด็ก
จะเตลิ ด ไปอี ก เพราะเขายั ง เชื ่ อ ว่ า เกมหรื อ การพนั น
ออนไลน์เป็นความสนุกสนาน โดยยังไม่
รู้จักความรับผิดชอบในการหาเงิน รู้แต่
เพียงการใช้เงินเพื่อเล่นเกม นี่คือสาเหตุที่
พบว่ า เด็ ก อายุ 18 - 25 ปี มี อ ารมณ์
ร่วมกับการเล่นการพนันมากที่สุดเพราะ
รู้สึกสนุก สำหรับกลุ่มอายุ 25 ปี เพิ่งเริ่ม
ทำงานใหม่ ๆ คิ ด ว่ า หาเงิ น เองได้ แ ล้ ว
จึงคิดว่าไม่มีปัญหาในการเล่นพนัน ส่วน
คนอายุ 45 ปี ที่หยุดได้อาจเป็นเพราะ
เข็ด ซึ่งต้องให้คนกลุ่มนี้มาให้สัมภาษณ์แล้วทำเป็นคลิป
เพราะในวัยนี้มีคนที่หมดตัวไปมาก ดังนั้น สิ่งที่ทำได้คือ
การป้องกันเพื่อให้มีสติ
สำหรับเรื่องของฟุตบอลเมืองไทยที่มีข่าวว่าล้ม
บอล ซึ่งตามประวัติคนที่เกี่ยวข้องเหมือนเริ่มจากการเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับการพนัน โดยเริ่มเล่นบอลจากคู่อื่นก่อน
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จนกระทั่งสุดท้ายหนี้ส ิน พอกพูน แล้ว คิดว่าเส้น ทางที่
ตัวเองเดินอยู่ง่ายที่สุด จึงทำให้มีนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่
ล้มบอล เพราะฉะนั้น การพนันฟุตบอลทั้งออนไลน์ห รือ
แทงสดเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันป้องกัน การพูดคุยในวันนี้
เป็นเหมือนจิ๊กซอว์เล็กๆ เพียงร้อยกว่าคน แต่ต้องการให้
ทุกคนสื่อสารเรื่องนี้ออกไป หากมีข้อเสนอแนะก็ให้ช่วยกัน

เสนอแนะไปที่ฝ่ายไอทีหรือหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบ
อย่ า ให้ พ ู ด คุ ย แล้ ว หายไป เพราะวิ ถ ี อ อนไลน์ ม ี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องในชีวิตเกือบ 24 ชั่วโมง จึงทำให้เกิดภัยเงียบมาก
ขึ้นทุกที เพราะธุรกิจการพนันนี้มีองค์ประกอบที่ซับซ้อน
และแยบยลอีกมาก จึงไม่มีใครได้ดีเพราะการพนัน

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยมีคำขวัญ
รณรงค์ว่า จะทำอย่างไรให้เกิดความตระหนักและมีทักษะ
ในการดูฟุตบอลที่ถูกต้อง ไม่ใช่การดูเพื่อการพนัน ซึ่งเป็น
สิ่งที่ทำมาตลอด ในปีน ี้มีโ ครงการที่จ ะทำ แต่ยั งอยู่ใน
ขั้นตอนการคิดรูปแบบเพื่อให้ตอบโจทย์เด็กและเยาวชน
ให้ได้ คือทำอย่างไรไม่ให้เด็กเข้าถึงการพนัน นอกจากนี้
สภาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ประเทศไทยและ U-Report
ร่วมกับ UNICEF ได้สำรวจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ใน
หัวข้อ “การพนันและการทายผลบอลในเด็กและเยาวชน”
โดยเป็นชุมชนออนไลน์ที่ให้เด็กและเยาวชนสมัครเข้าเป็น
สมาชิก เพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
เสนอนโยบายต่างๆ รวมถึง มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมใน

พื้นที่ ต่างๆ ในอนาคตจะทำเป็ น พื้ นที่ ร้ อ งเรียนและให้
คำปรึกษากับเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 8,000
คน โดยมีสมาชิกผู้ หญิงจำนวน 62% จากจำนวนสมาชิก
ทั้งหมด จากการสำรวจสมาชิกจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,500
คน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 โดยผู้ตอบ
คำถามที่เป็นผู้หญิง 68% ผู้ชาย 22% พบว่าผู้ตอบคำถาม
มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 15-19 ปี และกลุ่มอายุ 20-24 ปี
ทั้งสองกลุ่มนี้เป็ น วัยรุ่น ที่อยู่ในความน่าเป็น ห่ว งว่าจะ
เข้าถึงการพนันบอลออนไลน์ หากแบ่งตามรายภาคพบว่า
กลุ่ ม ที่ ต อบแบบสำรวจมากที่ ส ุ ดคื อ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผลการสำรวจข้อมูลที่สำคัญพบว่า 57% มีการ
เล่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต มากกว่ า 5 ชั ่ ว โมง ส่ ว นใหญ่ เล่ น
Facebook YouTube และ Line ทำให้เกิดความน่าเป็น
ห่วงว่า ถ้าเด็กติดสื่อขนาดนี้จะมีทักษะในการใช้ชีวิตและ
อยู่ร่วมกับสังคมอย่างไร จะกลายเป็นสังคมก้มหน้าในเด็ก
หรือไม่ นอกจากนี้พบว่า 22% เห็นโฆษณาที่ชวนเล่นพนัน
บอลทุกครั้งที่เล่นอินเทอร์เน็ตในขณะที่ 45% เคยเห็นบ้าง
โดยแหล่งที่เด็ก เยาวชนพบเห็นโฆษณาชักชวนการเล่น
พนันบอลมากที่สุดคือเว็บไซต์เกม
เนื่องจากปัจจุบันเด็กเข้าไปเล่นเกม
ค่ อ นข้ า งมาก รองลงมาเห็ น จาก
Facebook และที่เหลือ 20% เห็น
จากเพจที่เข้าไปดูหนัง ซึ่งทุกครั้งที่
เด็ ก เข้ า ไปดู ห นั ง จะเห็ น แถบ
ด้านล่างที่เชิญชวนการทายผลบอล
ทำให้เด็กเข้าไปถึงการเล่นพนันที่
ง่ายขึ้น เมื่อถามถึงเหตุผลที่อยาก
ลองเล่นการพนัน พบว่า 54% ตอบว่าเล่นขำ ๆ แสดงว่า
เด็กที่เล่นไม่ได้คิดอะไร เป็นการเล่นเพื่อความสนุกหรือมี
เพื่อนชวน ซึ่งสุดท้ายอาจกลายเป็นการติดพนันได้ เมื่อ
ถามว่าใครเป็นคนสอนให้เด็กเล่น การพนันออนไลน์ ผล
สำรวจพบว่ า เด็ ก เยาวชนดู จ ากอิ น เทอร์ เ น็ ต เช่ น

YouTube, Google นอกจากนี้ เมื่อถามว่าการทายพนัน
ผลบอลเป็นการพนันอย่างหนึ่งใช่หรือไม่ พบว่า 78% ตอบ
ว่าใช่ หมายความว่าเด็กรู้ และเด็กจึงเล่นเพราะคิดว่าเป็น
เรื่องขำๆ ส่วนเด็กเยาวชน 30% คิดว่าการทายผลฟุตบอล
ไม่ใช่การพนันโดยมองว่าเหมือนลอตเตอรี่ เป็นการวัดดวง
ซึ่งเป็นเรื่องปกติเหมือนซื้อลอตเตอรี่มีถูกบ้าง ผิดบ้าง เมื่อ
ถามว่าการทายพนันผลบอลเป็นปัญหาหรือไม่ เด็กและ
เยาวชน 54% ตอบว่าเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งเด็กที่ตอบส่วน
ใหญ่ เ ป็ น เด็ ก กิ จ กรรมทำให้ เ ห็ น
ปัญหานี้ ประเด็นที่น่าสนใจคือเด็ก
และเยาวชน 61% มองว่ า การ
ทายผลบอลออนไลน์ ม ี ผ ล ทำให้
เป็ น หนี ้ ส ิ น ทุ ก วั น นี ้ จ ะเห็ น ว่ า
มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมีบอล
โต๊ะอยู่โดยรอบ โดยหน้าร้านอาจ
เป็นร้านอาหารหรือร้านอื่นทั่ว ไป
แต่ด้านในมีการรับ แทงบอล เป็น
ส่ ว นที ่ ท ำให้ เ ด็ ก เข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ยและยั ง ไม่ ม ี ก ารจั ด การ
มาตรการพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 91% ตอบว่า
มีปัญหาด้านสุ ขภาพจิ ต ซึ่งอาจมาจากการเป็น หนี ้ สิ น
เครียด เสียการเรียน เริ่มกดดันตัวเอง และส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิต
- 18 -

การโฆษณาเว๊บไซต์พนันออนไลน์มีจำนวนมาก
เวลาเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเห็น pop up โฆษณาขึ้นมา ก็
เริ่มต้องการจะลองเล่น ทั้งที่ดูฟุตบอลไม่เป็น เพราะเมื่อได้
ดูอะไรซ้ำๆ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการตลาด จะทำให้เข้าใจ
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ธุรกิจทายผล
ฟุตบอลออนไลน์ก็ใช้วิธีแบบนี้เช่นกัน โดยเข้าไปสื่อสารให้
คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกับเน็ตไอดอลที่มีการขายโฆษณา
เช่น โพสต์รีวิวบรรยากาศการไปเที่ยว แต่พออ่านต่อลงมา
ด้านล่างพบว่ามีการโฆษณารับทายผลฟุตบอลและยังมี
โปรโมชั่น เช่น เติมเงิน 300 บาท เพิ่มวงเงินให้เล่นอีก
300 บาท ที่ผ่านมาพบว่าเด็กกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถ
ควบคุ ม ตนเองได้ ทำให้ ไ ม่ เ กิ ด ปั ญ หาติด การพนัน ผล
สำรวจส่วนใหญ่พบว่าเด็กที่มีปัญหาไม่ใช่เด็กทำกิจกรรม
ผลสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนกับการพนัน
ออนไลน์ ซึ่งได้ร ับ การสนับ สนุน จากสำนักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) และมู ล นิ ธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ จัดทำขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็น
ของเด็กและเยาวชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิง 45% เพศชาย 52% และกลุ่มเพศทางเลือก 3%

โดยส่ว นใหญ่อายุ 16-81 ปี คิดเป็น 64% ของผู้ต อบ
แบบสอบถาม รองลงมาอายุ 19-21ปี คิดเป็น 21% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และอายุ 13 ถึง 15ปี คิดเป็น 15%
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
คิดเป็น 75% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มจังหวัดในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คิ ด เป็ น 14% ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือคิดเป็น 7% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มจังหวัดในภาคใต้คิดเป็น 4%
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการสำรวจที ่ส ำคัญ พบว่ า
75.6% รู้จักการพนันออนไลน์ และ 17.2% ไม่แน่ใจ เมื่อ
ถามถึงความคิดอยากเล่นการพนันออนไลน์พบว่า 48.3%
ไม่อยากเล่น รองลงมา 28.1% อยากเล่นเป็นบางครั้ง
และ 23.6% อยากเล่นแน่ๆ นอกจากนี้เมื่อถามว่าเคยเล่น
การพนันออนไลน์หรือไม่ พบว่า 67.8 % หรือส่วนใหญ่
ตอบว่าไม่เคยเล่น รองลงมา 17% เคยเล่น และ 15.2%
เคยเล่นเป็นบางครั้ง
คงจะไม่สามารถรับรองได้ว่าคนที่ไม่เคยเล่น
จะไม่มีโอกาสเข้าไปเล่นในอนาคต ดังนั้น ต้องทำให้คน
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กลุ่มนี้ไม่เข้าไปเกี่ย วข้องกับ การพนัน
ออนไลน์ นี่คือโจทย์ ของเรา ประเด็นที่
น่ า สนใจคื อ 70% คิ ด ว่ า การพนั น
ออนไลน์เข้าถึงได้มากกว่าบ่อนการพนัน
ทั่วไป ส่วน 20.6% ตอบว่าไม่แน่ใจ คน
กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงได้ ในประเด็น
การพบโฆษณาเชิญชวนให้เล่นการพนัน
ออนไลน์พบว่า 62.2% เคยพบ และเห็น
บางครั้ง 25.5% สาเหตุที่พบเห็นกันมาก เนื่องจากสมัยนี้
มีการตลาดในรูปแบบของการทำซ้ำ ซึ่งใช้เงินจำนวนไม่
มากในการโฆษณาลง Facebook ประเด็นต่อมาคือเมื่อ
เคยเห็นโฆษณาเชิญชวนให้เล่นการพนันออนไลน์แล้วเคย
คิดเข้าไปเล่นหรือไม่ พบว่ามีผู้เข้าไปเล่น บ่อย 32.7%
เพราะมีโปรโมชั่นเย้ายวน มีการใช้เครดิตง่าย แค่เพียง
ถ่ายเอกสารหน้าสมุดบัญชีส่งไปก็เล่นได้แล้วและมีผู้เข้าไป
เล่ น เป็ น บางครั ้ ง 24.2% สำหรั บ ในกลุ ่ ม ผู ้ เ ล่ น การ

พนันออนไลน์ พบว่า 19.6% ตอบว่า
เทศกาลบอลโลก 2018 จะเพิ่มความ
ต้องการการเล่นพนันออนไลน์มากขึ้น
ถ้านำตัวเลขนี้ไปเปรียบเทียบจำนวน
เด็ ก และเยาวชน 22 ล้ า นคน จะ
สะท้อนว่าอย่างน้อยจะมีเด็กเข้าไปเล่น
การพนันออนไลน์มากถึง 4.8 ล้านคน
นอกจากนี ้ พ บว่ า 84.14% เล่ น การ
พนันออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สำคัญพบว่าผู้เล่น
ทั้ง 100% คาดหวังว่าจะได้เงินจากการพนัน แม้จะบอก
ว่าเล่นขำๆ แต่ทุกคนก็ต้องการได้เงิน
เวทีวันนี้ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะได้มาช่วยกัน
คิด ที่มีทั้งสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยคาดหวังว่าไม่
ต้องการให้เวทีนี้จัดแล้วจบ ถ้าเราช่วยกัน แก้ไขปั ญหา
ตั้งแต่วันนี้ เชื่อว่าในอนาคตสังคมไทยดีขึ้นอย่างแน่นอน
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แม้ว่าวันนี้ยังไม่สามารถยุติการเล่นการพนันได้
เพราะการเข้ า ถึ ง ด้ ว ยการเชิ ญ ชวนมี ห ลายรู ป แบบ
แม้กระทั่งคนที่เป็นดาราเซเล็บ ยังได้เปอร์เซ็นต์ในการ
โฆษณาเชิญชวน และพอมีเทศกาลฟุต บอลโลก ก็เริ่มมี
กระแสรณรงค์ขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งที่จริงแล้วคนที่เล่น การ
พนันฟุตบอล ส่วนหนึ่งเล่นจนเป็นชีวิตประจำวันไปแล้ว
ที่ต้องให้ความสำคัญคือการป้องกันคนที่จะเข้าไปเล่ น
พนันออนไลน์รายใหม่ ซึ่งยังไม่รู้เท่าทันธุรกิจนี้ อาจถลำลึก

และส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย สุดท้ายอยู่ที่
คนรอบข้างจะเป็น คนสำคัญในการช่ว ยทำให้เด็กและ
เยาวชนรู้ว่าการเข้าไปสู่การพนันไม่มีทางรวย เงินที่ได้
จากการพนันเป็นเงินร้อนที่ไม่สามารถเก็บไว้ เพื่อเป็น
ความมั่นคงให้กับชีวิต ต่างกับการหาเงิน ที่ได้จากการ
ทำงานซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ และวันนี้ต้องขอขอบคุณ
วิทยากรทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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เวทีในช่วงนี้เปิดด้วยการชมวีดิทัศน์ เรื่อง “พนันบอลออนไลน์ วายร้ายใกล้ตัว” เนื้อหา
ช่ว งแรกเป็น การสัมภาษณ์ตัว แทนเยาวชนพบว่า ทุกวัน นี้การพนัน ออนไลน์เข้าถึงง่ายเพราะผ่าน
สมาร์ทโฟน เวลาเข้าเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลหรือดูหนัง จะพบโฆษณา Pop up เด้งขึ้นมา เกิดความเย้า
ยวนแก่เด็กเยาวชน ที่ผ่านมา เยาวชนได้ทำงานร่วมกับ สสส. และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และเห็นว่า
เรื่องการพนันเป็นอีกมิติหนึ่งทางด้านสุขภาพ ทั้งด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสติปัญญา ดังนั้น จึงต้องให้
ความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน และทำให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมกับเรา โดยดึงเด็กที่มีแนวโน้มจะเข้า
ไปเล่นการพนันมาทำงานด้วยกัน ทำให้โอกาสที่เขาจะเข้าไปเล่นการพนันน้อยลง ในฐานะตัวแทนเด็ก
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ซึ่งเด็กและเยาวชนก็ได้มีการสร้างเครือข่ายที่ลงไปทำงานเรื่องการ
พนันในพื้นที่ต่างๆ และนี่คือจุดเริ่มต้นซึ่งจะทำให้เกิดผลที่ดีตามมา ฝากถึงเพื่อนๆ เยาวชนว่าเงินที่ นำไป
เล่นการพนัน ที่จริงแล้วนำไปทำอะไรได้หลายอย่าง ถ้าวันหนึ่งเสียพนัน ใครจะช่วยเหลือนอกจากพ่อแม่
เพราะฉะนั้น ถ้าจะทำอะไร ขอให้นึกถึงพ่อแม่ และให้นึกถึงตัวเองว่าอยากได้รับผลกระทบที่ทำร้ายจิตใจ
ทำลายความสุขของตนเองหรือไม่
ลำดับต่อมาเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จากการสรุปบทเรียนการ
ทำงานในเรื่องการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโรที่ผ่าน
มา มีข้อเสนอแนะร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการบูรณาการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการ
พนันออนไลน์ใน 4 มิติ คือ 1) มิติด้านการสร้างความตระหนักให้กับสังคม โดยมี สสส. และกรม
กิจการเด็กและเยาวชน 2) มิติด้านการป้องกัน ประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลเด็กในวัยเรียน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ที่ดูแลผู้ประกอบการสื่อวิทยุและโทรทั ศน์ และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3) มิติด้านการปราบปรามและบังคับการใช้กฎหมาย มีกระทรวงวัฒนธรรมที่ดูแลเรื่องร้านเกมและสื่อ
ไม่ปลอดภัยต่างๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 4) มิติด้านการ
เยียวยา มีกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีสายด่วนสุขภาพจิตคอยให้คำปรึกษาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน
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นอกจากการนั้นแล้ว ภาคส่วนอื่นๆ ยังมีข้อเสนอแนะอีก 3 เรื่อง ที่ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ดำเนินการคือ 1) ให้มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การป้องกัน
เป็นไปอย่างมีระบบ 2) ให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการพนัน 3) ให้มีคณะกรรมการควบคุมการ
พนันแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในการลดผลกระทบที่เกิดจากการพนัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะ
ยาวได้และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ยินดีที่จะเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงการทำงานทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และภาควิชาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยปลอดภัยจากการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะ
ในช่วงฟุตบอลโลก รวมถึง การพนันอื่นๆด้วย

จากผลการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและ
ผลกระทบการพนั น ในประเทศไทยปี 2558 สำรวจ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
คิดเป็น 73.8% ระบุว่าเคยมีประสบการณ์เล่นพนัน (อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง) โดยกว่า 60% เริ่มเล่นพนันครั้งแรกตอนอายุ
ไม่เกิน 20 ปี และผู้เริ่มเล่นการพนันครั้งแรกอายุต่ำสุดคือ
7 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ รวมทั้ง ปัจจุบันการพนันผ่าน
ช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้
เด็กและเยาวชนเข้าถึงการเล่นพนันได้ง่าย ล่าสุดวงการ
แพทย์พบว่า การเล่น พนัน อาจมีผลต่อการพัฒ นาสมอง
ระดับโครงสร้าง การเล่นพนันตั้งแต่อายุน้อยส่งผลให้การ
พัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนต่ำ และการติดพนัน

เป็นโรคทางจิตเวช กลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับการเสพติด
เช่นเดียวกับการติดเกม ติดอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่กล่าวมา
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาจากการพนัน ซึ่ง สสส. และ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การลดปั ญ หาและ
ผลกระทบจากการพนั น โดยแผนการจั ด การความ
ปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคมดำเนินงานเพื่อพัฒนา
เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาจาก
การการพนัน สร้างภูมิคุ้มกันและสภาพแวดล้อมปกป้อง
เด็ ก และเยาวชน และสนั บ สนุ น นโยบายสาธารณะที ่ มี
ทิศทางไม่เพิ่มพื้นที่การพนัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและด้านการสร้างโอกาส
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ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ด้านการพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตและการสร้าง
เสริมให้คนมีส ุขภาวะที่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
เนื ่ อ งด้ ว ยการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลโลกปี 2018 ณ
ประเทศรัสเซีย ใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้วกลางปีนี้ คนทั่วโลก
รวมทั้ง ประเทศไทยต่า งให้ความสนใจเป็ น จำนวนมาก
ท่ามกลางการขยายตัวของการพนันออนไลน์ที่เชื่อมโยงกัน
อย่างไร้พรมแดน มีการสำรวจพฤติกรรมการรับชมและการ
เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ที่ผ่านมา พบว่า 45.7%
มองว่า การวางเดิมพันข้างทีมที่เชียร์เป็นการแสดงออกถึง
การเป็น แฟนบอลของทีมนั้น มีนักพนันระดับชั้น มัธยม
ปลายและอาชีวศึกษา 26% เล่นทุกสัปดาห์ และ 2 ใน 3
ไม่กังวลว่าจะถูกจับ หรือถูกลงโทษ ที่ส ำคัญการแข่งขัน
ฟุ ต บอลยู โ รรอบนี ้ มี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตั ้ง ใจจะเล่น พนันถึง
16.5% ด้านวงเงิน ที่จ ะใช้ในการเล่น พนัน มีหลายระดับ
ตั ้ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น 500 บาท จนถึ ง สู ง กว่า 5,000 บาท จาก
สถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการกับ ปัญหาการพนัน
ออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงเกิดการจัดเวทีสานพลัง
เพื่อการป้ อ งกัน เด็ก และเยาวชนจากการพนั น และพิ ธี
ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการพนั น ออนไลน์ ใ นช่ ว งฟุ ต บอลโลก

2018 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะช่วยกันปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลกที่จะมาถึง
โดยการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อนำเสนอ
แนวปฏิบัติและ/หรือแนวทางความร่วมมือในการป้องกัน
เด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลก ครั้ง
ที่ 21 ค.ศ. 2018 อันจะนำไปสู่การขยายผลในการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันอย่างเป็นรูปธรรม 2) เพื่อ
เป็น การแสดงเจตนารมณ์ และเสริมสร้างความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ที่จะส่งเสริม
การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบพนันบอลออนไลน์
รวมทั้ง เกิดกลไกการประสานงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
งานในวัน นี้ มีห น่ว ยงานจากทุกภาคส่ว นของ
สังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม
หน่วยงานภาควิชาการ และหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชน
ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือถึง 11 หน่วยงาน ซึ่งนับเป็น
เรื่องที่น ่ายิน ดีอย่า งยิ่ งที่ห น่ว ยงานจากทุ กภาคส่ ว นให้
ความสำคัญในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ออนไลน์ โดยเริ่มต้นจากเทศกาลฟุตบอลโลก สุดท้ายนี้
สสส. และภาคีเครือข่ายพร้อมจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องใน
การทำงานกับทุกหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้สังคมตระหนัก
ถึ ง ผลกระทบจากการพนั น และการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
บรูณาการ
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เทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา ทั ้ ง เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล
อิ น เทอร์ เ น็ ต และเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้เคลื่อนเข้าสู่ยุคสื่อหลอม
รวม (Convergent Media) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยน
วิถีการดำเนินชีวิตและการสื่อสารของคนในสังคม ทำให้
มนุ ษ ย์ ส ามารถติ ด ต่ อ สื ่ อ สาร ดำเนิ น กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจำวันและการทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สำหรับ ประเทศไทยนั้น จากผลสำรวจพบว่า มี
ผู ้ ใ ช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต 57 ล้ า นคน และมี ผ ู ้ ใ ช้ ง าน
โทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที่ ส ู ง ถึ ง 93 ล้ า นเลขหมาย ซึ ่ ง ถื อ เป็ น
สัดส่วนที่สูง ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับสถิติของสำรวจ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ช่ว งระยะเวลา 5 ปี
ระหว่าง พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้น
ไป ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสัดส่วนที่เพิ่ม ขึ้น

โดยกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด
เพิ่มขึ้น จาก 51.9% เป็น 76.8% รองลงมาคือกลุ่มอายุ 6
– 14 ปี เพิ่มขึ้นจาก 38.3% เป็น 58.0% จึงเห็นได้ว่าการ
ใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน แสดงให้
เห็นว่าประชาชนไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมาก
ขึ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตมีจ ำนวน
มากทั้งที่เป็นประโยชน์และที่ไม่เหมาะสม รวมทั้ง การพนัน
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ต้องเดินทางเข้าไปเล่น
ในบ่อน เป็นการเล่นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้
ปัจจุบันคนที่ต้องการเล่นพนันไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อไป
เล่น พนัน แต่ส ามารถเล่ น พนัน บนอุ ป กรณ์ส ื ่ อสาร เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง โดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกในการพกพา ทำให้การเล่นพนัน
สามารถทำได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา หรือที่เรียกว่าเป็นการ
พนันออนไลน์ จากสภาพการณ์ดังกล่าวมีความน่ากังวล
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อย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ส ามารถรู้ได้ว ่าใครกำลังเล่นพนัน
โดยเฉพาะหากผู ้ เ ล่ น พนั น ออนไลน์ เ ป็ น กลุ ่ ม เด็ ก และ
เยาวชนซึ ่ ง ถื อ ว่ า ต้ อ งได้ ร ั บ การ
คุ้มครอง แต่ผู้ปกครองไม่สามารถ
ล่ว งรู้ได้ว ่าบุตรหลานของตนเล่น
การพนั น ออนไลน์ อ ยู ่ แม้ ว่ า
ผู้ปกครองจะพักอาศัยอยู่ในสถานที่
เดียวกับ บุตรหลานของตนก็ ต าม
ดังนั้น การพนันออนไลน์จึงมีความ
น่ากลัวและจำเป็นต้องมีนโยบาย
และกลไกในการจัดการกับปัญหา
พนั น ออนไลน์ เพื ่ อ ให้ ท ั น กั บ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน
ปัจจุบันมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าการ
เล่นพนันส่งผลด้านลบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและ
เยาวชนอย่างชัดเจน ทำให้ขาดการยั้งคิดชั่งใจและการ
อดทนรอคอย ผู้ที่เล่นพนันตั้งแต่อายุยังน้อยมีแนวโน้มที่จะ
ใช้ส ารเสพติดมากกว่าผู้ที่ไม่เล่น การพนัน รวมทั้ง อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา เมื่อผู้เล่น พนัน ไม่
สามารถใช้หนี้ได้ ดังนั้น การปล่อยให้เด็กและเยาวชนเล่น
พนั น ย่ อ มสร้ า งความเสี ย หายเป็ น อย่ า งมาก การพนั น
โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลถือเป็นการพนันที่ได้รับความ
นิยมมาก ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ยิ่งหากมีเทศกาลการ

แข่งขันฟุตบอลสำคัญ เช่น ฟุตบอลโลก อัตราผู้ที่จะเล่น
พนันออนไลน์ในการแข่งฟุตบอลโลกย่อมมีสูงมากขึ้นอย่าง
แน่ ช ั ด ทุ ก หน่ ว ยงานจึ ง จำเป็นที่
จะต้ อ งมี ก ารตอบสนองอย่ า ง
เร่ ง ด่ ว นต่ อ การจั ด การ พนั น
ออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอล
โลก 2018 ในเดือนมิถุนายน 2561
ที่จะมาถึงนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครอง
เด็ ก และเยาวชนไม่ ใ ห้ เข้ า ไปเป็น
เหยื่อของการพนันออนไลน์ จาก
สถานการณ์ปัญหาพนันออนไลน์ใน
ปัจจุบัน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1) การมีเว็บไซต์พนันออนไลน์ในรอบปี พ.ศ.2558 – 2559
จำนวน 213,000 เว็บไซต์ เพียงแค่ใส่คำค้น หาเข้าไปก็จะ
ปรากฏเนื้อหาการรับแทง ช่องทาง และราคา 2) ประเภท
พนั น ออนไลน์ที่ได้ร ับ ความนิยมสูงสุดของกลุ่มเด็กและ
เยาวชน คื อ การทายผลฟุ ต บอลโลก คาสิ โ นออนไลน์
3) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ เผยผลสำรวจ
พฤติกรรมการรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร
2016 โดย 66% รับรู้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเล่น
การพนัน 57% ยังคงเล่นพนัน 80% เล่นพนันจริง ๆ จากที่
ตั้งใจไว้ว่าจะเล่น 8% หันมาเล่นจากที่จะไม่เล่น เนื่องจาก
อิทธิพลของสื่ อ 91.5% ใช้ข้อมูล ประกอบการเล่ น จาก
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เฟซบุ๊ก เคเบิลทีวี เว็บพนัน 43.7% มุ่งเล่นพนันแบบได้เสีย
วงเงินพนันเฉลี่ยจากเดิม 1,879 บาทต่อคู่ เพิ่มเป็น 3,123
บาทต่อคู่ 4) เยาวชนที่ใช้บริการขอรับคำปรึกษาสายด่วน
สุขภาพจิต ปี 2559 จำนวน 53.5% ได้รับผลกระทบการ
พนันออนไลน์ และ 5) เล่นพนันออนไลน์มีแนวโน้มติดการ
พนันสูงกว่าการเล่นพนันประเภทอื่น เพราะเข้าถึงง่าย เกิด
การสะสมหนี้พนันรวดเร็วเพราะผู้เล่นใช้บัตรเครดิตแทน
เงินสด
วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานจากหลายภาค
ส่วน รวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั ่ น คงของมนุ ษ ย์ กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุ ข สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ช าติ สำนั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จะ
ได้ร ่ว มลงนามในบัน ทึก ข้ อตกลงความร่ว มมื อ เพื่อการ
ปกป้องคุ้ ม ครองเด็ กและเยาวชนจากการพนัน ฟุ ต บอล
ออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 และจะได้มีแผนงาน
ร่วมกัน เพื่อให้เรื่องนี้มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและมี
ความต่อเนื่องต่อไป
กระผมหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่า บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือนี้จะเป็นจุดเริ่มในการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันเด็กและเยาวชนจาก
การพนันฟุตบอลออนไลน์ และขยายผลสู่การป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการพนันในรูปแบบอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชนต่อไป
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พิธีลงนามความร่วมมือป้องกันเด็กและเยาวชนจากพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ได้รับ
เกียรติจาก นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเป็นสักขีพยานในการลงนาม
ความร่วมมือ และมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามทั้งหมด 11 หน่วยงาน ในการประกาศเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน รวมถึงให้เครือข่ายได้รับทราบไปพร้อมกัน
สำหรับตัวแทนทั้ง 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. นายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล
ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
2. นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
3. นายกีรติ อาภาพันธุ์
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.
4. นายวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
6. พล.ต.ต.ธนังค์ บุรานนท์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
7. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
รองอธิบดีกรมการปกครอง
8. น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
9. นายวิทัศน์ เตชะบุญ
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
10. นายประเสริฐ บุญเรือง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

ลำดับต่อมาตัวแทนเยาวชนได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะว่า ในฐานะตัวแทนเยาวชนและศูนย์ COPAT
มีข้อเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือการทำงานในการต่อต้าน ป้องกัน และการควบคุมการพนัน โดยแบ่งความ
ร่วมมือออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 1) สำนักงาน กสทช. ด้านการควบคุม 2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการคุ้มครอง 3) กรมการปกครอง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการ
ปราบปราม 4) กรมสุขภาพจิต ด้านการให้คำปรึกษา 5) กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒ นาสื่ อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการพัฒนา 6) กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการรู้เท่าทัน 7) สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ด้านการสนับสนุน 8) สภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย และสถาบัน ยุว ทัศน์แห่งประเทศไทย ด้านเครือข่ายการขับเคลื่ อ น และ
9) ศูนย์ COPAT ในการประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังและสร้างความตระหนักต่อเด็กและเยาวชน
จากการพนัน และติดตามเสนอแนะ เพื่อให้มีการกลไกในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ออนไลน์ในระยะยาวต่อไป
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ในช่วงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วง
ฟุตบอลโลก 2018 เพื่อเสนอแนะการป้องกันและแก้ปัญหาการพนันฟุตบอลออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ประเด็น ดังนี้
นโยบายและมาตรการในการป้องกันพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
ประเด็นในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ
1. ด้านการป้องกันและการสร้างความตระหนัก เป็นเรื่องของการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ สถิติ
ประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสายด่วนให้คำปรึกษา สายด่วนแจ้งเบาะแส และการสร้างความร่วมมือในการ
สร้างให้เกิดความรู้เท่าทันในเพจต่างๆ ที่มีแอดมินที่มีชื่อเสียง
2. ด้า นการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย มีข้อเสนอแนะทางวิชาการว่าควรมีการบังคับใช้
กฎหมาย พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และ พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (แก้ไข) พ.ศ.
2560 ว่าจะมีการปิดกั้นเว็บไซต์การพนันออนไลน์ได้หรือไม่ และควรมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
การโฆษณาล่อลวงอย่างไร
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วิทยากรกระบวนการ ได้แก่
1. ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และคณะกรรมการส่งเสริมการป้องกัน
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
2. รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ สถาบันกฎหมายดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การกำกับดูแลการให้ข้อมูลการพนันฟุตบอลผ่านสื่อ
สื่อกีฬาบางแห่งให้ข้อมูลประกอบการเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งมีการอ้างว่า หากไม่พูดถึงแต้มต่อก็ไม่สนุก แล้ว
ข้อมูลขนาดไหน จึงจะเป็นการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและไม่เอื้อต่อการพนัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กสทช.
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสื่อของการประชาสัมพันธ์ หรืออาจมีการนำเสนอแนวทางไปยังสภาวิชาชีพสื่อ และ
สภาวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติสำหรับสื่อ รวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องมีการส่งเสริมให้เด็กรู้
เท่าทันสื่อ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีหน้าที่ดูแลสื่อไม่ดีทั้งหลาย ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้น โดย
ผู้เข้าร่วมกระบวนการอาจนำเสนอได้มากกว่านี้
วิทยากรกระบวนการ ได้แก่
นางนงนุช จินดารัตนาภรณ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กลไกการขับเคลื่อนและป้องกัน และผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในพื้นที่
เป็นกลุ่มที่กล่าวถึงบทบาทของเครือข่ายชุมชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตัวอย่างบทบาทในการรณรงค์ เช่น การประชาสัมพันธ์ อาจมีข้อเสนอแนะให้มี
การส่งข้อมูลพื้นที่ให้หน่วยงานจากส่วนกลางในด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการวางแผนการประชาสัมพันธ์หรือจัดอบรม
ให้ความรู้กับคนในพื้นที่ รวมไปถึงเรื่องของการสนับสนุนผู้นำในชุมชน สนับสนุนแกนนำเยาวชน
วิทยากรกระบวนการ ได้แก่
1. พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
2. ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และคณะ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชี้แจงเรื่องกระบวนการที่ต้องการพลังความคิดและร่วมกันแลกเปลี่ยนด้วยการใช้เทคนิค World Cafe เพื่อให้ไม่
ต้องทุ่มเทจนเกินไปในทุกประเด็น แต่จะวนไปทุ่มเทในบางประเด็นภายในระยะเวลาที่จำกัด โดยกลุ่มที่นั่งอยู่ตอนนี้ จะ
ถือว่าเป็นกลุ่มเจ้าภาพหลักในประเด็นประจำกลุ่ม นั้น จากนั้นในตอนท้ายจะต้องมีการนำเสนอในนามตัวแทนของแต่ละ
กลุ่ม ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มต้องทำภารกิจให้สำเร็จใน 3 ประเด็น มีวิทยากรประจำกลุ่ม และมีผู้จดบันทึกประจำกลุ่ม โดยมี
กระบวนการในภาพรวมประกอบด้วยกิจกรรมอุ่นเครื่อง กิจกรรมที่ 1 ให้คิดถึงศัพท์สำคัญที่อยู่ในปร ะเด็นของกลุ่ ม
กิจกรรมที่ 2 การพูดคุยถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กิจกรรมที่ 3 การพูดคุยถึงข้อเสนอแนะ กิจกรรมที่ 4 หมุนเวียน
กลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมที่ 5 สรุปประเด็นและเตรียมผู้นำเสนอ

ประเด็นนโยบายและมาตรการในการป้องกันพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
ในเรื่องนโยบายและมาตรการในการป้องกันพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกมี
ข้อเสนอแนะที่สำคัญดังนี้ 1) ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเรื่องการพนันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ใช่การ
สอนแบบเก่า แต่เป็นการชักชวนให้เด็กรู้ทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมถึงมีการทำกิจกรรมด้วย 2) ให้มีกลุ่มเครือข่ายลง
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ไปในพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน 3) มีการสร้างสื่อ เพื่อให้ตระหนักถึงโทษของการพนัน
ออนไลน์ รวมไปถึงการพนันทุกรูปแบบ 4) ผลักดันบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อให้คนที่ติดพนันสามารถคิดและ
กลับใจได้ 5) เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสในเรื่องเว็บไซต์พนันออนไลน์ 6) มีความ
ร่วมมือด้านภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น ความร่วมมือกับ Google เนื่องจากเกิดปัญหาในการหา
คำ เช่น คำว่า “ฟุตบอล” ผลการค้นหาไม่ใช่เรื่องของฟุตบอล แต่เป็นโพยทายผลฟุตบอล จึงเสนอให้เกิดความ
ร่วมมือหรือทำสัญญากับบริษัทเอกชน เพื่อให้การแสดงข้อความเกี่ยวกับการพนันน้อยลง 7) สนับสนุนให้เป็น
วาระแห่งชาติ ทั้งทำคำขวัญ คำเตือน แบบเรียน รวมถึง การตั้งคณะกรรมการระดับแห่งชาติ และการหา
มาตรการป้องกันเครือข่ายการพนัน และ 8) ร่างกฎหมายเกี่ ยวกับการพนันออนไลน์ให้ชัดเจน เพราะถ้าไม่มี
กฎหมายทุกอย่างจะดำเนินไปไม่ได้ เพราะยังมีช่องว่าง
ประเด็นการกำกับดูแลการให้ข้อมูลการพนันฟุตบอลผ่านสื่อ
การกำกับดูแลการให้ข้อมูลการพนันฟุตบอลผ่านสื่อ แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ
ข้อเสนอด้านเนื้อหาและด้านการกำกับดูแล โดยข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาประกอบด้วย 1) ไม่เผยแพร่เนื้อหาที่
ชี้นำ เช่น การวิเคราะห์ผลของการพนันบอล 2) นำเสนอสิ่งที่เป็นสารสนเทศไม่ใช่ข่าว เพราะสิ่งที่คัดกรองมาแล้ว
จึงจะเรียกว่าสารสนเทศ 3) งดการให้ข้อมูลบอกใบ้ที่ทำให้ผู้ชมไม่ได้ใช้วิจารณญาณและเกิดอยากเล่นพนัน ส่วนที่
สองคือข้อเสนอแนะด้านกลไกในการกำกับดูแลประกอบด้วย 1) ใช้เน็ตไอดอลเป็นสื่อในการนำเสนอข้อเสียของ
การพนันออนไลน์ โดยต้องเลือกว่าดาราหรือเน็ตไอดอลมีภูมิหลังอย่างไร 2) กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ต่างๆ ควรเพิ่มมาตรการในการคุมเข้ม เช่น ตรวจสอบเว็บไซต์ โดยไม่ใช่แค่ดูหน้าแรกของเว็บไซต์ แต่ต้องใช้ความ
ละเอียดในการตรวจสอบด้านต่างๆ 3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยมีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นเจ้าภาพ
4) เสนอให้มีการตั้งองค์กรอิสระ และ 5) ให้มีการนำกลับมาใช้ใบประกอบวิชาชีพของสื่อ
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ประเด็นกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในพื้นที่
ข้อเสนอสำคัญ ดังนี้
1) ผลักดันให้เป็นวาระของชาติ โดยผลักดัน พ.ร.บ. และดำเนินการให้เป็นนโยบายสาธารณะในระดับ
จังหวัดหรือในระดับภูมิภาค ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละพื้นที่
2) ทำงานในพื้นที่ โดยต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานประเด็นนี้เข้าสู่กลไกการทำงานของภาคี ที่มีทั้งภาคี
ที่ทำงานเชิงยุทธศาสตร์ และภาคีที่มีบทบาทในการสนับสนุนการทำงาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดย
ภาคีเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นนี้ ควรให้ความสำคัญไปที่ภาคีด้านสถานศึกษา จากนั้นดูว่าสถานศึกษาไปเกี่ยวพัน
กับกลไกใดอีกบ้าง เช่น หอพัก ร้านค้า ในส่วนของภาคีประชาสังคม เช่น สภาเด็กฯ สมัชชาสุขภาพ สถาบันยุวทัศน์ฯ
ต้องมีการชักจูงคนกลุ่มเหล่านี้ให้มีบทบาทในการทำงานร่วมกัน
3) เชื ่ อ มโยงการทำงานของภาคี ก ั บ กลไกที ่ ม ี อ ยู ่ แ ล้ ว ในพื ้ น ที ่ ที ่ ม ี อ ยู ่ ห ลายระดั บ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และทำให้เกิดบูรณาการหลายหน่วยงานด้วยกัน เพื่อให้
เป็นอีกหนึ่งพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
4) ผลักดันองค์กรทางด้านศาสนาเข้ามาร่วมทำงาน
5) หลังจากเชื่อมโยงการทำงานกับกลุ่มภาคี ต้องมีการขับเคลื่อนงานภายใต้บริบทของตัวเอง โดยทำให้
เกิดความหลากหลายและมีความยืดหยุ่น เช่น บางกลุ่มถนัดการทำงานร่วมกับพื้นที่โดยตรง บางกลุ่มถนัดกา ร
ทำงานเชื่อมโยงกับส่วนกลาง อีกกลุ่มทำงานเชิงนโยบาย
6) สนับสนุนกิจกรรมในวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
7) สนับสนุนชุดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังในการทำงานการขับเคลื่อน
8) ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการปรับทัศนคติและค่านิยมด้วยการชวนผู้ที่เป็นตัวอย่างหรือบุคคลที่
เป็นกรณีศึกษาที่ได้รับผลกระทบให้เข้ามาทำงานร่วมกัน
9) สนับสนุนการให้ข้อมูล ความรู้ และบทเรียนทั้งที่ดีและไม่ดีในการนำตัวเองเข้าไปสู่วงจรเหล่านี้
เพื่อให้เป็นข้อคิดหรือข้อเตือนใจ
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10) มีการสื่อสารทางสังคม โดยต้องดึงกลุ่มละครอิสระที่ทำละครเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้ามาร่วม
ทำงานด้วย หรือลองเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้จัดละครโทรทัศน์
11) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรการสังคมในระดับพื้นที่และขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ
12) ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานป้องกันและลดผลกระทบจาก
การพนันในระดับพื้นที่

การที่ต้องมีเวทีนี้เพราะต้องการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยเชื่อในศักยภาพและพลังเสียง
ของทุกท่านที่เข้ามา และไม่มั่นใจว่าทุกข้อเสนอในวันนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนในเชิง
นโยบายหรือเชิงปฏิบัติได้ 100% แต่เชื่อว่าในวันหนึ่งที่ท่านต้องลงไปทำหน้าที่หรือมีเวทีที่
ต้องพูดคุยในเรื่องนี้ จะทำให้ท่านได้ฉุกคิดและนึกถึงประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
กลุ่ม สำหรับทุกข้อเสนอแนะจะถูกนำมาต่อกันเป็นจิ๊กซอว์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีทั้งงานในเชิงรุก
และเชิงรับ ถ้านำมาต่อกันจะเห็นว่ามีทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่สำคัญคือเวทีใน
วันนี้ คงทำให้เห็นว่าจะทำอย่างไรในการสร้างเครือข่ายที่ดี และทำได้เห็นคนที่เป็น Active
Actor หรือคนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไป
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ทุกกลุ่มพูดถึง “สื่อ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมีทั้งอิทธิพลทั้งบวกและลบ เพราะในขณะที่สื่อ
กำลังโฆษณาล่อลวงให้ลูกหลานของท่านไปติดการพนัน ในอีกด้านหนึ่งก็มีสื่อที่ทำหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องปัญหาและผลกระทบจากการพนันเช่นเดียวกัน สื่ออาจ
เป็นหัวใจสำคัญหรือเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนสังคมไทยร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักรู้ในเรื่องของพนันฟุตบอล ที่น่าสนใจคือการทำให้เป็นวาระแห่งชาติและนโยบาย
สาธารณะ และการใช้กลไกในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว เพราะบางคนอาจคิดว่าต้องตั้งหน่วยงานใหม่
เพื่อเข้าไปทำงานโดยลืมไปว่าที่จริงกลไกในพื้นที่มีอยู่แล้ว เช่น อาจต้องไปกระตุ้นบุคคลที่อยู่
ในองค์กรหรือกลไกที่มีอยู่แล้ว เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อให้ทำงานใน
เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
ในส่วนของนโยบายและมาตรการป้องกันพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอล
โลก มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ ที่พูดถึงกิจกรรมในการให้ความรู้ใหม่ๆ ที่
ไม่ใช่การอบรม การสัมมนาหรือการประชุม ดังนั้น ต้องช่วยกันคิดว่ามีวิธีการเข้าถึงคนรุ่น
ใหม่ได้อย่างไร เช่น ต้องมีกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับบริบทของเด็กในพื้นที่ มี
การทำกิจกรรมในชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่ง และทำกิจกรรมในสถานศึกษาเป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่ง
ที่จริงแล้วประเด็นพนันออนไลน์ไม่ใช่ประเด็นใหม่ เพราะเป็นปัญหาที่ต่อยอดมาจากการ
พนันปกติในชีวิตประจำวัน เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนช่องทางในการทำเข้าถึงเท่านั้น ฉะนั้นจึง
ควรต้องเปลี่ยนช่องทางในการทำงานด้วยเช่นกัน
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ไม่อยากให้มองว่าภาครัฐต้องเดินแบบหนึ่ง ภาคองค์กรสาธารณะประโยชน์ต้องเดินอีกแบบ
หนึ่ง แต่ทั้งสองฝ่ายควรเดินไปพร้อมกัน เพียงแต่เดินคนละเส้น เพราะต้องเข้าใจว่าบางอย่าง
ภาครัฐทำไม่ได้ แต่องค์กรสาธารณะประโยชน์ทำได้ นอกจากนี้ คำหนึ่งที่ชอบใช้กันคือคำว่า
”บูรณาการ” แต่ความเป็นจริงในเชิงปฏิบัติทำยากเพราะบางเรื่องมีข้อจำกัด จึงอยากเห็น
การทำงานของรัฐเป็นรูปแบบหนึ่ง ส่วนองค์กรสาธารณะประโยชน์ทำอีกแบบหนึ่ง แต่
ทั้งสองฝ่ายมีแนวทางหรือข้อเสนอในทิศทางเดียวกันเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และตอบ
โจทย์จนเกิดนโยบายและวาระแห่งชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ถ้าภาครัฐและภาคประชาสังคมเดิน
ไปพร้อมกัน ไม่ใช่การเกี่ยงกันทำ แต่ต้องจับมือกันและก้าวไปพร้อมกัน เช่น หากจะถูก
ตำหนิหรือล้มก็ต้องเป็นไปด้วยกัน หรือหากได้รับคำชมหรือเข้าเส้นชัยก็ต้องไปด้วยกัน ไม่มี
หน่วยงานไหนที่จะดีไปกว่ากัน ดังนั้น ต้องมองว่าเราเป็นภาคีกัน ส่วนประเด็นเรื่องกลไกใน
พื้นที่ จะเห็นว่าส่วนใหญ่ชอบหากลไกใหม่ แต่ลืมกลไกในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งต้องทำให้กลไก
ในพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยเชื่อว่าในประเทศไทยมี
องค์กรสาธารณะประโยชน์มากมาย แต่อาจไม่เคยรู้จักเขา หรือเข้าไม่ถึงเขา และเขาเข้าไม่
ถึงเรา ดังนั้น จะทำอย่างไรในการรวบรวมเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มารวมกัน และ
ขับเคลื่อนงานในลักษณะเดียวกัน รวมไปถึงจับมือกับภาครัฐในการเคลื่อนงานไปพร้อมกัน
ในส่วนของนโยบายและมาตรการในการป้องกันพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องที่ต้องการให้มีการแจ้งเบาะแส มองว่าการทำให้เด็ก
อยากแจ้งเบาะแสคือโจทย์สำคัญ และทำอย่างไรให้เด็กมีทักษะชีวิตที่สามารถแจ้งเบาะแสให้
หน่วยงานรัฐจัดการกับเรื่องนี้ได้ ที่สำคัญหน่วยงานนั้นต้องเป็นมิตรกับเด็กจริงๆ ซึ่งยากมาก
ที่จะทำให้เด็กรู้สึกเป็นมิตรและเข้าถึง เพราะอาจไม่ได้มองแค่เรื่องของการแจ้งเบาะแสเพียง
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อย่างเดียว แต่มองไปถึงเรื่องของเด็กที่มีปัญหาแล้วเข้าไปปรึ กษาพูดคุยได้ ต้องทำให้เป็น
พื้นที่ที่เด็กใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ไม่ใช่พื้นที่ที่บอกกับเด็กว่าจะส่งเรื่องไปดำเนินการต่อ แล้ว
ทำให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถจบได้ในที่เดียว ทำให้เขาไม่อยากแจ้งเบาะแส สังเกตว่า
ประเทศไทยมีสายด่วนจำนวนมาก แต่สายด่วนไม่เป็นที่รู้ จัก จะทำอย่างไรให้สายด่วนเป็นที่
รู้จัก ปัจจุบันโลกออนไลน์มีช่องทางจำนวนมาก อาจไม่จำเป็นต้องใช้สายด่วนแล้ว หรืออาจ
ทำให้เหลือสายด่วนเพียงเลขหมายเดียวที่สามารถรับได้ทุกเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายและ
ยากมาก
ดีใจที่เห็นทุกเครือข่ายมีความตั้งใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึง
มาเป็น ส่ว นหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการใช้ชีวิตโดยไม่ห ลงต่อ
อบายมุขที่เกิดขึ้น งานนี้จะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีภาคีเครือข่าย ขอขอบคุณทุกคนจากทุก
หน่วยงานที่เป็นตัวจริง ซึ่งทุกคนพร้อมจะทำงานและจับมือไปพร้อมกันเสมอ และอยากฝาก
ว่า “อย่ามองว่าเด็กเป็นตัวปัญหา เพราะถ้ามองว่าเด็กเป็นตัวปัญหา เราจะหาแต่วิธี
แก้ปัญหาให้เขา แต่ถ้าเรามองว่าเขาคือทรัพยากรที่มีอยู่ เราจะคิดหาวิธีนำทรัพยากรนั้น
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
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มาถึงจุดนี้น่าจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า ใครทำอะไร และทำอย่างไร โดยมี 11 หน่วยงาน
ที่มาร่วมมือกัน ทำให้มั่นใจได้ว่า ท่านไม่ได้ขับเคลื่อนอยู่เพียงลำพัง และจากที่ทั้งสามกลุ่มได้
ให้ข้อเสนอแนะ ทำให้ตอนนี้ได้เห็น แล้ว ว่าใครควรทำอะไรบ้าง และควรต้องมีบ ทบาท
เพิ่มเติมอย่างไร มีจุดใดที่ผ่อนปรนและจุดใดที่เน้นหนักอย่างไรบ้าง ที่สำคัญทุกกลุ่ มกล่าวถึง
การอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน คือ “เพื่ออะไร” จากโจทย์ในวันนี้มีความชัดเจนแล้วว่า “เพื่อ
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากพนันฟุตบอลออนไลน์” วันนี้ทุกท่านน่าจะได้ประโยชน์จาก
การร่วมแลกเปลี่ยนและเสริมพลังเสริมกำลังใจให้กันว่าเราไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่เรายังมี
เพื่อน พี่น้อง และตัวแทนจากหลายภาคส่วนที่ทำงานร่วมกัน ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน
ต่างๆ และวิทยากรกระบวนการของแต่ละกลุ่มด้วย
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รายชื่อผู้บริหารหน่วยงานร่วมลงนาม MOU และวิทยากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ
นายวิทัศน์
นายวิเชษฐ์
นายแพทย์ศุภมิตร
นายกิตติพันธ์
นายประเสริฐ
น.ต.นพ.บุญเรือง
นายนิวัฒน์
พล.ต.ต.ธนังค์

สกุล
เตชะบุญ
พิชัยรัตน์
ชุณห์สุทธิวัฒน์
พานสุวรรณ
บุญเรือง
ไตรเรืองวรวัฒน์
รุ่งสาคร
บุรานนท์

9
10
11
12
13

นายกีรติ
นางวรินรำไพ
นายปุณณพัทธ์
นายพชรพรรษ์
นพ. ประวิทย์

อาภาพันธุ์
ปุณย์ธนารีย์
อรุณิชย์ตระกูล
ประจวบลาภ
ลี่สถาพรวงศา

สังกัด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)
กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(แทน)ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยอละสร้างสรรค์สุขภาพ
ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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ที่
14
15
16
17
18

ชื่อ
ดร.เก
นายโกสินทร์
รศ.คณาธิป
ผศ.ดร.ฐาศุกร์
ดร.ธีรารัตน์

19
20

นางนงนุช
ผศ.ดร.นิเวศน์

สกุล
ประเสริฐสังฃ์
อัตตโนรักษ์
ทองรวีวงศ์
จันประเสริฐ
พันทวี
วงศ์ธนะอเนก
จินดารัตนาภรณ์
อรุณเบิกฟ้า

21

นายพงศ์ธร

จันทรัศมี

22
23
24
25
26
27
28

อาจารย์พัชดาพรรณ
อาจารย์ภาสกร
พญ.มธุรดา
ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร
ดร.ศรีดา
นางสาวศิวพร
นายสะสม

อุดมเพ็ชร
ยุรวรรณ
สุวรรณโพธิ์
ตันศิริคงคล
ตันทะอธิพานิช
ละม้ายนิล
พบประเสริฐ

สังกัด
สพฐ.
ผู้ประกาศข่าวกีฬาช่อง MONO 29
สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
นักวิชาการสื่อสาร
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สโมสรฟุตบอลอร์ฟอร์ช เซ็นทรัล เอฟซี
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ
นายกฤตนัย
นายกอบชัย
นางสาวกัญญารัตน์
คุณกัญญาลักษณ์
คุณกัณฑิมา
นายเกียรติพร
นายเกียรติกร

สกุล
จันทนลักษณ์
ตงลิ้ม
ลบเมฆ
เคลือนุตองกูล
ช่างทำ
นพจนสุภาพ
อัตรสาร

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายคำภา
คุณจริยาภรณ์
นายจักรกฤษณ์
นายจักรพงษ์
นางจันทร์จรัส
นายจาตุรนต์
นางสาวจารุณี
นายจิตติ
นางจิตรมณี
นายจิรศักดิ์
นางสาวจิราภา
นายจีราวัฒน์

ศิลาชัย
ภูเดช
รักซิโต
พื้นอินต๊ะศรี
คล้ายมงคล
จิตรังษี
คนชม
คำแดง
ศรีประเสริฐ
ชื่นณรงค์
เจียมศักดิ์
จันทร์หอม

สังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มสช.
บริษัท เทเลไทรล วัน จำกัด
มหาวิทยาลัยเซนจอห์น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ภาคตะวันออก
องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ
เจริญเคเบิล
สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
สถาบันพัฒนาศักยภาพและความเท่าทันทางสังคม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กรมสุขภาพจิต
สถาบันโฆษกสีขาว สุพรรณบุรี
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
TNN 24
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่นการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
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ที่
20
21
22

ชื่อ
คุณจุฑาภรณ์
นายเจนวิทย์
นายเจษฏา

สกุล
กัณหา
ชาญณรงค์
กุลวงค์

23
24
25

นายฉัฐพัทร์
นายแฉล้ม
นางสาวชณิตา

สุวรรณยุทา
ทองเกลา
มั่งมี

26

นางสาวชนน์ภคอร

สวนแก้ว

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

นายชนะพล
นายชนิก
นางสาวชลธิชา
นางสาวชโลธร
นายชาญชัย
นายชาญณรงค์
คุณชุติมา
นายชูเกียรติ
นายไชยพัด
นายไชยยานนท์
นางสาวฐิตารีย์

แสงชา
โวไฮ
เล็กใบ
สายทัด
ทองสัมฤทธิ์
สังข์อยุทธ
สธิษ
นิ่มอนุสสรณ์กุล
สาธา
จันทร์โต
เสถียรชัยธวัช

สังกัด
ผู้สื่อข่าว ไทยพีบีเอสออนไลน์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
ช่างภาพ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ภาคตะวันออก
มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โครงการพัฒนาเครือข่ายรณรงค์
หยุดพนัน
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
สื่อเว็ป kapook
นักศึกษา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มสช.
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
มูลนิธิพัฒนาลุ่มแม่น้ำคำ
เจริญเคเบิล
ผู้ช่วยช่างภาพ
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
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ที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชื่อ
นางณภัทร
คุณณัฏรพัตส์
นางสาวณัฐณัณฐ์
นายณัฐพงศ์
นายณัฐพงษ์
นายณัฐพงษ์
นายณัฐพล
นายณัฐภัทร
นายณัฐวร
นางสาวดรุณี
นายเดชา
นายไตรรัตน์
นางถนอมศรี
นายถาวร
นายทงพูล
นายทรงพล
นางสาวทิชากร
นางสาวทิพวรรณ
นายธงชัย
นายธนตฤษ
นายธนพล
นายธนวัฒน์

สกุล
จาตุรัส
วัณณะวิรฤษ
พรไพศาลชูสกุล
สำเภาแก้ว
หนิมุสา
รสโหมด
โพธิ์ไทรย์
ว่องสุวรรณเลิศ
บุญวิทยา
มนัสวานิช
ห้องแซง
สถิรวิชย์
วาสนะตระกูล
คงศรี
จันทรปูเม่
ภู่มาลี
มัคคภาวี
เหลื่อมสิงห์
อามาตยบัณฑิต
สิชิตชยากุล
อินละมุ
พรหมโชติ

สังกัด
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
SpringNews.TV.19
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่างภาพ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยช่างภาพ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
นักวิชาการถอดบทเรียนภาคประชาสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นักศึกษา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
บ้านพักเด็กและครอบครัว
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี
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ที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ชื่อ
นายธนสิทธิ์
นายธนสิริ
นางสาวธนัญญา
นางสาวธันวรัตน์
นายธีระวัฒน์
นางนพศรี
นายนภัทร
นางนวลจันทร์
นายนันธปราชญ์
นางสาวนิชกานต์
พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์

สกุล
สุประดิษฐ์
กาเอี่ยม
ธรรมมุลตรี
โรจนโรวรรณ
พิทักษ์ไพรศรี
ศรีวาศัณ
งามเถื่อน
ปกป้อง
นันทิวัฒนิกุล
กล้าแข็ง
วุฒิบุณยสิทธิ

71
72
73
74
75

คุณอุภัทรพี
นางสาวบงกช
ร.ต.อ.บัชชา
นางสาวบุศราพร
นางสาวปฐมาภรณ์

แสกสารี
จุฑาเกษม
ศรีตัญญู
จงเจริญถาวรกุล
โห่อวยชัย

76
78
79

นางสาวปัณณธร
นางสาวปิยภรณ์
นางปิยะวดี

ศรชัย
เข็มพะมัย
พงศ์ไทย

สังกัด
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA)
สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม
มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สกว. ศูนย์ประสานงาน CSPS
เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาประชารัฐเขตสุขภาพที่ 6
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
TV 5
นักวิชาการอิสระ
กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยฯ รพ.รามาธิบดี
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
มหาวิทยาลัยนครพนม
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
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ที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อ
นางอุมาภรณ์
นางสาวปุณิกา
นายพงศ์พัฒน์
นายพงษ์พิชญ์
นายพงษ์ศักดิ์
นายพชรนน
นางสาวพรประภา
นางสาวพรรณศิริ
นางสาวพรหมภัสสร
นางพันธุทิพา
นางสาวพาทินธิดา

สกุล
ผ่องจิตต์
หงษ์อุดร
เสือสุไพ
พรมนัสศรี
พุทธาชนณ์
คณาโชติโภคิน
สินธุนาวา
ทองศรีม่วง
สุทธิโยธา
ยุวทองไท
อภิษฐากฤษฏิ์

91
92
93
94
95
96
97

นายพาเทิชธ์
นายพินวัฒน์
นางสาวเพ็ญนภา
คุณเพ็ญนภา
นายภคพล
นางสาวภัทรานุช
นายภูเบศ

คลีนวไกทร์
กาสิชห์
หงษ์ทอง
หงส์มา
เลิศอัศวสัพ
มังคลัง
จิตรจริง

98
99

นายมนตรี
นางสาวมะลิวัลย์

แก้วกระจ่าง
แซ่อุ้ย

สังกัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
Neo-Mlad Pattnl
ยุวชนประชชาธิปไตย จังหวัดเชียงราย
CH 3
ศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ภาคตะวันออก
ผู้สื่อข่าวไทยโพสต์
ช่างภาพ
นักวิชาการอิสระ
The Nation
ประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ที่
100
101
102
103
104
105
106
107

ชื่อ
นายมานะ
นายมาโนช
นายมารุต
นายโยธิน
นายโยธิน
นายรณฤทธิ์
นายรวิศุทธ์
นางสาวรอฮานี

สกุล
วุฑฒยากร
ผลาเผือก
สมรส
เดชโชติภักดี
ทองพะวาคะ
เรือนทอง
คณิตกุลเศรษฐ์
ดาโอ๊ะ

108
109
110
111
112
113

นางราตรี
นายราเมศ
นายลุกข์มาน
นายวรภัทร์
นายวสวิต
นายวัชรา

แฉล้มวารี
ศรีทับทิม
สะตาเร็ง
วรมเรก
ชวลิตธำรง
ค้าขาย

114
115
116
117
118

นางสาววัชราภรณ์
นางวัฒนา
นายวันเสรี
นายวัลลภ
นายวิชากร

ลครรำ
มังคะดานะรา
แสงมณี
วิเศษชาติ
สีพรหม

สังกัด
องค์การบริการส่วนตำบลวังกรด จังหวัดพิจิตร
สถาบันโฆษกสีขาว
ยุวชนประชาธิปไตยรัฐสภา จังหวัดแพร่
มลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ
สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บ้านพักเด็กและครอบครัว
มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โครงการพัฒนาเคือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Thairath TV
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นักข่าว
องค์การบริการส่วนตำบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ภาคตะวันออก
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ที่
119
120

ชื่อ
นายวิชัย
พญ.วิมลรัตน์

121

นางสาววิลาสีนี

122
123
124

นางสาววิไล
นายวิสิฐ
นางสาวศรัณยา

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

นายศรีศักดิ์
นางสาวศิริณช์
คุณศิริรัตน์
นางสาวศิริวรรณ
นางศิโรรัตน์
นายสมนึก
นายสมพง
นายสมศักดิ์
นายสมัย
ดร.สรชัย
นายสรวิศ
นางสร้อยทอง
นายสรยุทธ์

สกุล
แป้งจันลา
วันเพ็ญ

สังกัด

Thairath TV
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข
ท่าข้าม
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
นันต๊ะภาพ
ไทยรัฐออนไลน์
อินทปัตย์
โรงเรียนฐานปัญญา
ตีฆายุทธสกุล
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ภาคตะวันออก
นิกงูเก
นักข่าว
ภาคราช
TNN 24
ศิสราวุฒิ
ข่าวสด
อรุณทิพย์ไพฑูลย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ
อุนอำพร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน
นุ่นด้วง
นักวิชาการถอดบทเรียน จังหวัดพัทลุง
มีทรัพย์
บริษัท เอกไพบูลย์ จำกัด
แตงอ่อน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
รัตนจันทร์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงราย
ศรีนิศานต์สกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา
สิริวลัญชัย
โครงการ Shock go rat street art
บุญญะ
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ยมราช
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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ที่
138
139

ชื่อ
นางสาวสวรรยา
นายสันติภาพ

สกุล
ยศสุรีย์
นันทะสาร

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

นายสัมพัฒน์
นายสัมฤทธิ์
นางสาวสายรุ้ง
นายสาโรช
นางสาลินี
นางสาวสาวิตรี
นายสิทธิศักดิ์
นางสาวสิริวิภา
นายสุกล
นางสาวสุกัญญา
นายสุกิจจ์
นางสุจิตรา

อาญญะเจริญ
เดชประพนธ์
พงศ์สุทย์
นักเบศร์
ชุ่มวรรณ์
รักษาสิทธิ์
บายศรี
แสงคำ
กิจเกียรดิ์
สุขสถาน
ศรีสวรรค์
ฝาสันเที้ยะ

152
153
154
155
156
157

นางสุทธนัจ
คุณสุบงกช
นางสาวสุปราณี
นายสุปรีชา
นายสุภสิทธิ์
นางสาวสุภาพร

หุณฑลำ
สุขแก้ว
พุนณรงค์
โชคลาภ
ภูภักดี
กองปราโมชย์

สังกัด
มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข
TV 5
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.
www.1morenews.com
สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
นักวิชาการอิสระ
เจริญเคเบิล
สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เทศบาลนครนครสวรรค์
มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โครงการพัฒนาเครือข่ายรณรงค์
หยุดพนัน
กรมสุขภาพจิต
TV 3
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
บ้านพักเด็กและครอบครัว
สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
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ที่
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

ชื่อ
นางสาวสุมาลี
นายสุรพัศโยธิน
นางสุวรรณา
นางสาวสุวลัย
นางหทัยทิพย์
นางสาวอฑิษฏยา
นายอนงค์
นายอนันต์
นายอนุกิจ
นายอนุชา
นายอนุรักษ์
นางสาวอภิญญา
นายอภิศักดิ์
นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวิภา

สกุล
ปทุมนันท์
บูรณานนท์
มัญยานัน
เมืองเจริญ
มณีรัตน์
จันทะวะโร
วงศ์ใหญ่
แสงบุญ
ชาติดำ
ดวงแก้ว
ถวายทรัพย์
ชุ่มชูจันทร์
ชิมกระโทก
จงโปร่งกลาง
ถิตย์จารุง

สังกัด
นักวิชาการอิสสระ
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มสช.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา
ชุมชนท่าต้นกวาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยย
สำนักงาน กสทช.
เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาประชารัฐ เขตสุขภาพที่ 6
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
องค์การเฟรนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
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ศูนย์ COPAT ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน เชื่อมร้อยงานดูแลเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์
ร่วมกับภาคส่วนๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายเด็กและเยาวชน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.2560 – 2564 และเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
จัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนได้จัดตั้งศูนย์ COPAT- Child Online Protection Action Thailand เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
5 ด้าน ได้แก่
1) การพัฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
2) การจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน
3) การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย
4) การเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม
5) การสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะ
ในขณะเดียวกันจะมีหน่วยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรง
เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้และชุดเครื่องมือที่พร้อมรับกับสถานการณ์สามารถคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนลูกหลานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ศูนย์ COPAT มีกลไกในการกำกับติดตามเชิงนโยบายคือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครอง
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

- 56 -

ประมาณปี พ.ศ.2530 นพ. ไพโรจน์ นิงสานนท์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายประเวศ
วะสี พร้อมกลุ่มแพทย์และนักวิชาการทางด้านสุขภาพ มีความเห็นพ้องกันว่าประเทศไทยควรมีหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่
ระดมสมองของฝ่ายต่างๆ โดยเน้นหนักในการพัฒนาส่วนที่เป็นนโยบาย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระบบ
สาธารณสุขของไทย จนในที่สุดกระบวนการในการจัดตั้งมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์
เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2534 รวมใช้เวลากว่า 3 ปี
วัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิ
1. บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ และใช้ความรู้ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
2. สนับสนุนให้สังคมและกลุ่มต่างๆ ตระหนักและให้ความสำคัญในการใช้ความรู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจการ
วางแผนและการดำเนินงาน
3. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ ความชำนาญในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่อยู่บนฐาน
ของความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ ที่มีเป้าหมายสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญคือการจัดการความรู้ การสื่อสาร และการจัดเวที เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในแต่ละเรื่อง โดยใช้องค์ความรู้เป็นตัวกลางในการสื่อสารสร้างเครือข่าย
และร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมสร้างและร่วมใช้ประโยชน์จากความรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ
สร้างสังคมบนฐานความรู้เพื่อสุขภาพ (Knowledge – based Society for Health)
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