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 คู่ มื อการด าเนิ น งานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส าห รับ

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก เล่มนี้ จัดท าขึ้นภายใต้โครงการ “เสริมสร้างเครือข่าย

การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในพ้ืนที่และชุมชนรอบสถานศึกษา” ซึ่งเป็นแนว

ปฏิบัติที่สังเคราะห์จากการด าเนินงานโครงการ “ขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน์เพ่ือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม” เป็นหลัก  

อันเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยเด็กและเยาวชนที่เป็นคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

จังหวัด และภาคีเครือข่าย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก เนื้อหาสาระในคู่มือ

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 ส่วนน ำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคู่มือ 

ขอบเขต ประโยชน์ นิยามที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา และแนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ ส่วนที่ 2 

แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำย

ลดผลกระทบจำกกำรพนันออนไลน์ : ส ำหรับคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็ก กล่าวถึง

สถานการณ์ พนั น ออน ไลน์  กลุ่ ม เป้ าห ม ายที่ ใช้ คู่ มื อ  แน วป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใน 

การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  และส่วนที่ 3 ปัจจัยเงื่อนไข 

ที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 

 

 

คณะผู้จัดท ำ   
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  หน้ำ 

ค ำน ำ   

ส่วนที่ 1  ส่วนน ำ 1 

 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 1 

 ขอบเขตของการใช้คู่มือ 1 

 ประโยชน์ของคู่มือ 1 

 นิยามที่เก่ียวข้อง 2 

 เนื้อหาของคู่มือ 3 

 แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 3 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำกลไกกำร

ขับเคลื่อนนโยบำยลดผลกระทบจำกกำรพนันออนไลน์: 

ส ำหรับคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็ก 

4 

 สถานการณ์การพนันออนไลน์ 4 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ 10 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 10 

 
แผนภาพแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์: ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 27 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยเงื่อนไขที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 28 

ภำคผนวก 30 
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  หน้ำ 

ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4 

ตาราง 2 ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีด าเนินการเก็บข้อมูลสถานการณ์พนันออนไลน์ 12 

ตาราง 3 ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนันออนไลน์ 17 

ตาราง 4 แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

28 
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  หน้ำ 

ภาพประกอบ 1 ผลการส ารวจอิทธิพลของบุคคลที่ส่งผลต่อการรู้จักพนันออนไลน์ครั้งแรก 5 

ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ 6 

ภาพประกอบ 3 ผลการส ารวจบุคคลรอบข้างที่เล่นพนันออนไลน์ 6 

ภาพประกอบ 4 ผลการส ารวจลักษณะการเล่นพนันออนไลน์ 7 

ภาพประกอบ 5 ผลการส ารวจจ านวนเงินที่ใช้เล่นพนันออนไลน์ 7 

ภาพประกอบ 6 ผลการส ารวจประเภทของการเล่นพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 

8 

ภาพประกอบ 7 ผลการส ารวจผลกระทบจากพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 8 

ภาพประกอบ 8 ผลการส ารวจการรับรู้ถึงผลกระทบจากพนันออนไลน์ 9 

ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างแบบส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ 13 

ภาพประกอบ 10 เสวนา หัวข้อ “การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ: การคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจากปัญหาการพนันออนไลน์” 

21 

ภาพประกอบ 11 กิจกรรมเรือไฟไม่พนัน 22 

ภาพประกอบ 12 กิจกรรมเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม 24 

ภาพประกอบ 13 กิจกรรมตุงอีสานต้านพนันออนไลน์ 25 

ภาพประกอบ 14 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: 

ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

27 
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 คู่มือการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก  

มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในทุกระดับในการส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินงานของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประเด็นการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  และขับเคลื่อน

กลไกลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

 

 

 ขอบเขตของคู่มือฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กทั้งกระบวนการนับตั้งแต่เริ่มต้นจน

จบกระบวนการ โดยมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ใช้คู่มือ ซึ่งมีแนวทางที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กสามารถน าไป

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ อันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก มาตราที่ 20  ตัวอย่างกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ที่สังเคราะห์จากการ

ด าเนินงานโครงการ “ขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์เพ่ือการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครพนม” เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

 

 คู่มือฉบับนี้ เป็นแนวปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กทุกระดับในการด าเนินงานเพ่ือ  

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ซึ่งประโยชน์ของคู่มือฉบับนี้ มีดังนี้ 

1) เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบ 

จากการพนันออนไลน์ 
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2) เพ่ือให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าควรด าเนินการอะไรก่อน-หลัง  

ท ากับใคร และท าอย่างไร 

3) เพ่ือให้การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีกระบวนการ ขั้นตอน 

และช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 การพนันออนไลน์ (Online gambling) หมายถึง การเล่นพนันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งถูก

พัฒนามาจากการเล่นตามบ่อนคาสิโน ที่มีเกมพนันออนไลน์ต่าง ๆ ให้ผู้เล่นเข้าไปเลือกใช้บริการ ตัวอย่างเช่น  

การเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ การพนันด้านกีฬาและการพนันฟุตบอล หรือการเล่นบิงโกออนไลน์ หรือ คาสิโน

ออนไลน์ ที่สามารถเล่นเกมคาสิโน เช่น รูเล็ต แบล็กแจ็ก ปาจิงโกะ เป็นต้น ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้เล่นเกมพนัน

อยู่ในบ่อนพนันจริง ๆ ซึ่งการเล่นพนันออนไลน์ผู้เล่นสามารถเล่นได้หลายช่องทาง ทุกเวลา ผ่านทาง

คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต 

 การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ 

การละเลยทอดทิ้ง หรือรูปแบบการกระท าต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อร่างกายและจิตใจ  

การพัฒนา และศักดิ์ศรีของเด็ก 

 เด็ก หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

 เยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ไม่รวมถึง  

ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

 คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก หมายถึง คณะบุคคลถูกแต่งตั้งตามกฎหมาย อ านาจหน้าที่เสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและ

ส่งเสริมความประพฤติเด็ก ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการใช้คู่มือด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไก  

การขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเด็ก

และเยาวชนเกี่ยวกับประเด็นการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ทั้งในมิติของการศึกษาสถานการณ์ 

พนันออนไลน์ การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และการติดตามประเมินผล 

 พื้นที่สาธารณะ  หมายถึง พ้ืนที่ที่ เด็กและเยาวชนใช้ในการด าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ 

การลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เป็นพ้ืนที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน

การด าเนินกิจกรรมด้วยความสบายใจ เป็นพื้นที่สีขาวส าหรับเด็กและเยาวชน 
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 เนื้อหาในคู่มอื ประกอบด้วย  

  - ส่วนน า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบเขตของคู่มือ ประโยชน์ของคู่มือ นิยามศัพท์

ที่เก่ียวข้อง เนื้อหาในคู่มือ แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 

  - แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์: ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก  ประกอบด้วย สถานการณ์พนันออนไลน์ 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

  - ปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

 

 

 คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก คือผู้ที่จะน าคู่มือไปใช้ ก่อนการใช้คู่มือผู้ใช้จะต้องมีการเตรียมความ

พร้อมก่อน เพ่ือให้สามารถน าคู่มือไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจการใช้คู่มือโดยละเอียด 

2) สร้างทีมงานและก าหนดบทบาทของทีมงาน 

3) ประเมินเงื่อนไขท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ และแสวงหาสิ่งที่ต้องเติมเต็ม 

4) พิจารณาวางแผนการด าเนินงานตามคู่มืออย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของพ้ืนที่ 
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 ส่วนที่ 2 ของคู่มือฉบับนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของการพนันออนไลน์ในภาพรวม จาก

การส ารวจกับผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งด าเนินการส ารวจโดยพื้นที่เครือข่าย 4 แห่ง ที่ได้เป็น

คณะท างานในพ้ืนที่ (Node) ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยนครพนม 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี  3) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ 4) มูลนิธิ

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอีสาน ในปี 2562 กลุ่มเป้าหมายที่จะน าคู่มือไปใช้ และแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 

 

 การน าเสนอภาพสถานการณ์การพนันออนไลน์ เป็นการฉายภาพให้เห็นสถานการณ์การพนันใน

ภาพรวมที่มาจากการส ารวจโดยแบบสอบถามที่ท าการส ารวจกับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์ในการ

เล่นการพนัน จ านวนทั้งสิ้นจ านวน 759 คน แบ่งเป็นเพศชาย 476 คน และเพศหญิง 283 คน โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์และการแจกแบบสอบถามผ่านคณะท างานในพ้ืนที่ (Node) ในแต่ละพ้ืนที่ที่กระจายอยู่

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยส่วนบุคคลได้ ดัง

รายละเอียดในตาราง 1 

 

ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย 476 62.71 
    หญิง 283 37.29 
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สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ช่วงอาย ุ   
    น้อยกว่า 10 ป ี 15 1.98 
    11 – 15 ป ี 175 23.06 
    16 – 20 ป ี 495 65.22 
    21 – 25 ป ี 65 8.56 
    มากกว่า 25 ปี 9 1.19 
ระดับการศึกษา   

    ประถมศึกษา 111 14.62 

    มัธยมศึกษาตอนต้น 156 20.55 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 285 37.55 

    อนุปริญญา/ปวส. 147 19.37 

    อุดมศึกษา 45 5.93 

    อ่ืน ๆ (ประกอบอาชีพ ) 15 1.98 

ภาพรวม 759 100.00 
 

 ผลจากการส ารวจผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นพนันออนไลน์พบผลที่น่าสนใจในหลายประเด็น เช่น  

ผู้ที่มีส่วนที่ท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักการพนันออนไลน์ครั้งแรก อิทธิพลของบุคคลที่ส่งผลต่อการเล่นการพนัน

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 

 

ภาพประกอบ 1 ผลการส ารวจอิทธิพลของบุคคลที่ส่งผลต่อการรู้จักพนันออนไลน์ครั้งแรก 

 เพ่ือนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงมากต่อการเข้าไปสู่วงจรแห่งการพนันออนไลน์  คณะท างานในพ้ืนที่ 

(Node) ตระหนักและเห็นความส าคัญตรงประเด็นนี้จึงได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เน้นย้ าถึงการให้

ความส าคญักับเด็กและเยาวชนผ่านเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง เช่น กิจกรรมเพื่อนเตือนเพ่ือน เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ 

  ผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งเด็กและเยาวชน

ส่วนใหญ่จะเห็นเพื่อนๆ เล่นการพนัน และการเล่นการพนันส่วนใหญ่ก็เล่นกับเพ่ือนๆ ด้วยเช่นกัน 

 

 

ภาพประกอบ 3 ผลการส ารวจบุคคลรอบข้างที่เล่นพนันออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 4 ผลการส ารวจลักษณะการเล่นพนันออนไลน์ 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ผลการส ารวจจ านวนเงินที่ใช้เล่นพนันออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 6 ผลการส ารวจประเภทของการเล่นพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 ภาพประกอบ 7 ผลการส ารวจผลกระทบจากพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 ข้อค้นพบจากภาพประกอบนี้ เป็นการเน้นย้ าว่าเด็กและเยาวชนยังไม่ได้รับรู้ว่าการพนันออนไลน์จะ

ท าให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงได้ออกแบบกิจกรรมที่มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งต่อ

องค์ความรู้ “การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ” ไปสู่เด็กและเยาวชน 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

 

  ภาพประกอบ 8 ผลการส ารวจการรับรู้ถึงผลกระทบจากพนันออนไลน์ 

 

 ข้อค้นพบนี้ท าให้ทราบว่าเด็กและเยาวชนผู้เล่นการพนันออนไลน์มีการรับรู้ถึงผลกระทบจากปัญหา

การพนันออนไลน์อยู่ในระดับน้อย บางอย่างที่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่เด็กและเยาวชนกลับบอกว่าไม่

เป็นปัญหา เช่น การยืมเงินเพ่ือนหรือการขายทรัพย์สินมาเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและ

เยาวชนกลุ่มนี้ยังขาดการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการพนัน จึงจ าเป็นที่คณะท างานในพื้นที่ (Node) 

จะได้ออกแบบกิจกรรมที่สะท้อนและพยายามชี้ให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง เหมาะสม ความไม่สมเหตุผลในทาง

ความคิด โดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนหลักธรรมค าสอนศาสนา เพ่ือสร้างการรับรู้และ

เสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
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 คู่มือฉบับนี้  เป็นคู่มือในการปฏิบัติ งานเ พ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  ส าหรับ

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คณะกรรมการคุ้มครองเด็กอ าเภอ คณะกรรมการศูนย์คุ้มครองเด็กต าบล 

สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานส่งเสริมและ

พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประเด็นการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ทั้ งในมิติของ

การศึกษาสถานการณ์พนันออนไลน์ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  

และการติดตามประเมินผล 

 

 

 จากการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ จากบทเรียนการด าเนินงานของโครงการ 

“ขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์เพ่ือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม”  

มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 3.1 แนวทางการขับเคลื่อนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 

  1. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพ่ือออกแบบแนวทางการด าเนินงาน/ภาคีเครือข่าย/  

การบูรณาการ 

  2. สร้างภาพการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันหรือบูรณาการเครือข่าย 

  3. ยกระดับความส าคัญ เช่น เป็นวาระจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  4. ติดตาม สรุปผล และน าเสนอคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนทีมท างาน 

  1. สร้างทีมท างาน  

   การสร้างทีมท างานช่วยให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์

สามารถด าเนินไปอย่างเข้มแข็ง ขั้นตอนในการสร้างทีมท างาน ดังนี้ 

   1) สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเป้าหมายที่จะชักชวนเข้ามาร่วมเป็นทีมท างาน เช่น เด็กและ

เยาวชน นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   2) สร้างทีมท างาน โดยการจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ และชี้แจงบทบาทส าคัญของทีมท างาน  
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

   3) เปิดเวทีให้ทีมท างานได้ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยร่วมวิเคราะห์และวางแผนการ

การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

   4) ทีมท างานท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์การพนันออนไลน์ในพ้ืนที่ จาก

ฐานข้อมูลที่มี หรือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

  2. แหล่งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 

  แหล่งสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานมีหลายแหล่ง เช่น หน่วยงานภายนอกที่ด าเนินงาน

เกี่ยวกับการพนัน หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานที่ส่งเสริมการท างานของเด็กและ

เยาวชนต่าง ๆ เป็นต้น  

  ทีมท างานต้องค้นหาแหล่งทุน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

   1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน เช่น กรณีงบปกติตามระบบราชการ กองทุนสนับสนุน

ต่างๆ การเชื่อมโยงงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 

   2) น าเสนอแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่จะด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบด้านการ

พนันออนไลน์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแหล่งทุน 

  3. การสร้างเครือข่ายการท างาน 

1) ค้นหาหน่วยงาน/บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทีมท างานด้านคุ้มครองเด็ก 

และท่ีด าเนินงานเกี่ยวกับการพนันหรืออบายมุข 

2) ทีมท างานจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก และคณะบุคคล (เครือข่าย) ตามมาตรา 17 

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เข้าไปสร้างสัมพันธภาพและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

3) สร้างข้อตกลงในการท างานร่วมกัน เช่น การประกาศเจตนารมณ์ การบรรจุในแผนปฏิบัติ

งาน โครงการ กิจกรรมที่จะด าเนินงาน โดยแสดงให้เห็นถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย โดยมอบบทบาทส าคัญและ

ร่วมกันด าเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  

5) สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรมลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ โดย

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด 

 3.3 ท าความเข้าใจสถานการณ์การพนันออนไลน์ในพื้นที่ 

  การท าความเข้าใจสถานการณ์พนันออนไลน์มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการจะด าเนิน

กิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึก  

  แนวทางในการส ารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ มีดังนี้ 

  1) ก าหนดเป้าหมายของการส ารวจสถานการณ์ 

   - ก าหนดวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

   - ขอบเขตของการส ารวจ ได้แก่ เนื้อหาที่จะท าการส ารวจ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ ระยะเวลา 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

  2) ก าหนดเครื่องมือและวิธีการ 

   การออกแบบเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ

ส ารวจข้อมูล และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เครื่องมือและวิธีการส ารวจข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่

สามารถท าได้หลายแบบ เช่น การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบส ารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ การ

สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตสถานการณ์ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของเครื่องมือแต่ละประเภทช่วยสะท้อนข้อมูล

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

 

ตาราง 2 ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีด าเนินการเก็บข้อมูลสถานการณ์พนันออนไลน์ 

เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่ได้ 

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลสถานการณ์ที่ผ่านมา 

แบบส ารวจสถานการณ์

การพนันออนไลน์ 

เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ เช่น หาค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ เปรียบเทียบ

ความสัมพันธ์ เป็นต้น 

ข้อมูลเชิงสถิติ 

แนวค าถามการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงลึก 

ความคิด ความเชื่อ 

ความรู้สึก 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

ตัวอย่างเคร่ืองมือการส ารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

 
 

หมายเหตุ  ผู้ที่จะน าแบบส ารวจไปใช้สามารถปรับเปลี่ยนข้อค าถามให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมายที่ท าการส ารวจ 

 

ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างแบบส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาสถานการณ์การพนันออนไลน์ 

 

ตาราง 3 ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนันออนไลน์ 

แนวค าถาม บันทึกค าตอบ 

การพนันออนไลน์ในความคิดของท่านคืออะไร และมี

อะไรบ้างที่เรียกว่าพนันออนไลน์ 

 

ท่านรู้จักพนันออนไลน์ได้อย่างไร   

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์มี

อะไรบ้าง และส าคัญอย่างไร 

 

สถานการณ์พนันออนไลน์รอบตัวท่านในปัจจุบันเป็น

อย่างไร 

 

ในความคิดเห็นของท่าน การพนันออนไลน์ส่งผลกระทบ

อย่างไรบ้าง 

 

ท่านเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับพนันออนไลน์หรือไม่ 

หากเคยท่านประสบปัญหาอย่างไร 

 

แนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหาพนันออนไลน์ใน

มุมมองของท่านเห็นว่าควรเป็นอย่างไร 

 

 

หมายเหตุ  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถานการณ์ควรเลือกใช้ และปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

บริบทของพ้ืนที่ และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

 

 3.4 วิเคราะห์สถานการณแ์ละวางแผนการแก้ปัญหา 

  การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดกิจกรรมได้อย่าง

เหมาะสม แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ดังนี้ 

1) วิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้าน เช่น ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนันออนไลน์ 

ประเภทของพนันออนไลน์ในพ้ืนที่ สถานการณ์การเล่น ผลกระทบจากพนันออนไลน์ กลุ่มที่เล่นพนันออนไลน์ 

สาเหตุการเล่นพนันออนไลน์ เป็นต้น 

2) จัดกลุ่มของข้อมูลและเรียงล าดับความส าคัญของสถานการณ์ปัญหา 

3) ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น  

การขับเคลื่อนระดับนโยบาย การส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก การเฝ้าระวัง เป็นต้น 

4) ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่

ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

5) ก าหนดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 

6) ก าหนดตัวชี้วัดหรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ทั้งผลลัพธ์ระยะสั้น และระยะยาว 

7) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 

 3.5 การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส าหรับคณะกรรมการ

คุ้มครองเด็ก 

  3.5.1 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักต่อการพนันออนไลน์ 

   สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัญหา บริบทของพ้ืนที่ และ

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น 

  การอบรมกลุ่มแกนน าเด็กและเยาวชน และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับต าบล  

(น าร่อง) เกี่ยวกับผลกระทบของการพนันออนไลน์ที่มีต่อสุขภาพ 

   การจัดเสวนา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสุขภาพ ผู้แทนกลุ่มเด็ก

และเยาวชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ท างานด้านเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เป็นต้น  

การด าเนินการมีดังนี้ 

- คณะท างานด้านการคุ้มครองเด็กประชุมวางแผนและประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วม

ด าเนินการ 

- ก าหนดประเด็นการเสวนา โดยค านึงถึงสถานการณ์ในพ้ืนที่ และความน่าสนใจของ

เนื้อหาที่จะเสวนา เช่น “การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ” 

- เลือกวิทยากรหรือผู้ร่วมเสวนา โดยเลือกให้เหมาะสมกับหัวข้อที่ด าเนินการเสวนา 

- เลือกผู้ด าเนินรายการ โดยค านึงถึงประเด็นการเสวนา ผู้ร่วมเสวนา และผู้รับฟังการ

เสวนา ทั้งนี้ ผู้ด าเนินรายการควรมีความเข้าใจบริบทที่จะด าเนินการเสวนา สามารถจับประเด็นได้เป็นอย่างดี 

สามารถส่งต่อประเด็นเพื่อให้การเสวนามีความลื่นไหล และเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

- ก าหนดกลุ่มผู้เข้าร่วม สถานที่ และระยะเวลาด าเนินกิจกรรม โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าร่วม และบริบทของพ้ืนที่ เป็นส าคัญ 

- จัดกิจกรรมเสวนาตามแผนที่ก าหนด  

- สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพนันออนไลน์ในรูปแบบ fact sheet แผ่นพับ 

หรือเว็บไซต์ 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

  การจัดนิทรรศการ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึง

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ อาจเป็นนิทรรศการที่สะท้อนถึงสถานการณ์พนันออนไลน์ในพ้ืนที่ ผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน สถานการณ์พนันออนไลน์ เป็นต้น  

  การด าเนินการสามารถท าได้ ดังนี้ 

- ก าหนดประเด็นหรือ Theme ของนิทรรศการ  

- ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของการจัดแสดง โดยมีผู้จัดนิทรรศการคอยให้ข้อมูล

ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ที่เยี่ยมชม 

- ก าหนดสถานที่ รูปแบบของนิทรรศการ 

- ก าหนดการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเพื่อให้ชมนิทรรศการ  

 

  กิจกรรมรณรงค์ เป็นการรณรงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ เช่น การเดินรณรงค์ในเส้นทางชุมชนเมือง การรณรงค์ผ่ านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เช่น  

ผ่านประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นต้น 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

ตัวอย่างกิจกรรม 

สร้างความรูค้วามเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

 

  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ทั้งในมิติของสุขภาพ และมิติทางสังคม 

2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการพนัน

ออนไลน์ 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  

  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 

1. เด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์

ทั้งในมิติของสุขภาพ และมิติทางสังคม 

2. เด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการพนันออนไลน์ 

3. เด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายเกิดแนวความคิดในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจถึง

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ไปสู่ผู้อื่น 

 

กิจกรรม : เวทีเสวนาวิชาการพัฒนากลไกการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์เพื่อการ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 

ผู้ด าเนินกิจกรรม : คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก และภาคีเครือข่าย 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรม 

  - เสวนา หัวข้อ “การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ: การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากปัญหา

การพนันออนไลน์” 

  - ผู้ร่วมเวทีเสวนา : ผู้แทนเด็กและเยาวชน ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จิตแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท างานของสมอง ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรอิสระที่ด าเนินงานด้านการ

พนัน 

  - ผู้ร่วมฟังการเสวนา เด็กและเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 เสวนา หัวข้อ “การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ: การคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จากปัญหาการพนันออนไลน์” 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

กิจกรรม : เรือไฟไม่พนัน 

 ผู้ด าเนินกิจกรรม : คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก และภาคีเครือข่าย 

 รูปแบบการด าเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมการรณรงค์ ผ่านประเพณีท้องถิ่น 

 ผู้ร่วมกิจกรรม เด็ก เยาวชน นักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และ

ประชาชนทั่วไป 

 วิธีการ 

  - ทีมท างานจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เรือไฟ 

กระดาษส าหรับเขียนข้อความ ปากกา  

  - ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับการไม่ข้องเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 

และจุดเทียนลอยเรือไฟ ที่ท าจากกาบกล้วยลงสู่สายน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  : เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ออกแบบโดยกลุ่มเด็กและเยาวชนหลังจากผ่านการเข้าร่วมการอบรม 

  ความรู้การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ภาพประกอบ 11 กิจกรรมเรือไฟไม่พนัน  

 

กิจกรรม : เรือไฟไม่พนัน 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

 3.5.2 กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

  การส่งเสริมพฤติกรรมลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กสามารถด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นพนันโดยเปลี่ยนจากเล่น เป็น ลด และเลิกเล่น รวมทั้งยัง

สามารถป้องกันผู้ที่จะเข้าสู่การเล่นพนันให้ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนทดแทน กิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ ดังเช่น 

 กิจกรรมเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็กและเยาวชน เพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การเล่น

ดนตรี การเล่นกีฬา การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น  

 กิจกรรมเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม โดยการสร้างพ้ืนที่ให้ผู้ที่เคยซื้อหวยเปลี่ยนจากซื้อหวยที่ต้อง

ลุ้นรางวัล เป็นการหยอดกระปุกเพ่ือออมเงิน 

 

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ลดการพนัน

ออนไลน์ 

  2. เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นพนันเป็นพฤติกรรมสร้างสรรค์ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. มีพ้ืนที่สาธารณะให้เด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ป้องกันและลด

การยุ่งเก่ียวกับการพนันออนไลน์ 

  2. เด็ก เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเล่นพนันเป็นพฤติกรรม

สร้างสรรค์อ่ืน ๆ  
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

กิจกรรม : เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม 

 ผู้ด าเนินกิจกรรม : คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก และภาคีเครือข่าย 

 รูปแบบกิจกรรม  

  การออมเงิน 

  ผู้ร่วมกิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ 

  วิธีการ 

   จัดเตรียมกระปุกออมสิน มี 10 กระปุก แต่ละกระปุกจะติดเลข 00-99 เช่น กระปุกแรกเป็น

เลข 01-09 กระปุกท่ีสองเลข 10-19 ไปเรื่อย ๆ โดยจะมีวิธีการอยู่ 2 แบบ คือ  

   1. ลด (ลดการซื้อหวยออนไลน์) เช่น เราตั้งใจจะซื้อหวย 3 ตัว (01 02 03) ก็ลดการซื้อโดย

การเลือกซื้อ 2 (คือเลข 01 กับ 02) ตัว แล้วเงินส าหรับซื้ออีก 1 ตัว (03) ที่เหลือให้ออมลงกระปุก โดยหยอด

ลงในกระปุกที่ติดหมายเลข 00-09 (เพราะเลข 03 ที่จะไม่ซื้ออยู่ในช่วงเลข 00-09) "หรือเลือกซื้อ 1 ออม 2  

ก็ได้ขอแค่มีเหลือออม กรณีลดการซื้อหวยออนไลน์นี้ส าหรับคนที่อดใจซื้อไม่ได้จริง ๆ เพราะปกติเวลาซื้อหวย 

เราจะมีตัวที่อยากซื้อมาก ๆ และตัวที่ซื้อไว้ลุ้น เราก็ลดการซื้อเหลือแค่ตัวที่อยากซื้อจริง ๆ ตัวที่เหลือก็เอาเงิน

ส่วนนั้นมาออม  

   2. เลิก (เลิกซื้อหวยออนไลน์) โดยการน าเงินที่จะซื้อหวยออนไลน์ไปหยอดกระปุกทั้งหมด 

โดยหยอดตามกระปุกที่มีหมายเลขท่ีเราอยากซ้ือเหมือนเดิม 

 

 
 

หมายเหตุ : เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ออกแบบโดยกลุ่มเด็กและเยาวชน หลังจากผ่านการเข้าร่วมการอบรม 

  ความรู้การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ภาพประกอบ 12 กิจกรรมเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม 



 

 

- 25 - 

คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

กิจกรรม : ตุงอีสานต้านพนันออนไลน์ 

 เป็นการแสดงกิจกรรมเก่ียวกับประเด็น การพนันออนไลน์กระทบต่อการเจริญเติบโตของสมอง 

 ผู้ด าเนินกิจกรรม : คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก และภาคีเครือข่าย 

 รูปแบบกิจกรรม  

  การผลิตงานสร้างสรรค์ 

  ผู้ร่วมกิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ 

  วิธีการ 

   1. ทีมท างานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าตุง  

   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมท าตุงอีสาน ที่เกิดจากการพันด้ายหลากสีให้เป็น

ตุง แต่ละผืนแล้วน ามาประกอบกันเพ่ือน าไปเป็นพุทธบูชา หรือท ามอบให้วัดได้ ซึ่งการท าตุงอีสานต้องใช้สมาธิ 

ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการฝึกสมอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แทนการหมกมุ่นอยู่การจอ

โทรศัพท์หรือการเล่นเกม/การพนันออนไลน์ 

 

 
 

หมายเหตุ : เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ออกแบบโดยกลุ่มเด็กและเยาวชน หลังจากผ่านการเข้าร่วมการอบรม 

  ความรู้การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ภาพประกอบ 13 กิจกรรมตุงอีสานต้านพนันออนไลน์ 
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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 ทีมท างานมีการก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจากคู่มือ เพ่ือสะท้อนผล

ความส าเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขจากการด าเนินงานตามคู่มือ อันน าไปสู่การปรับปรุงคู่มือให้มีความ

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการประเมินสามารถท าได้หลากหลาย ดังเช่น 

  - การประเมินผลจากผู้ใช้คู่มือ คือ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

  - การประเมินผลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามคู่มือ 

  - การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

วิธีการประเมิน เช่น  

  - แบบสอบถาม 

  - แบบสัมภาษณ์ 

  - แนวทางการสังเกต 

 

5. สรุปผลการด าเนินงานและบทเรียนจากการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

 เป็นขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของคณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กที่เป็นผู้ใช้คู่มือฉบับนี้ รวมถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ ทั้งบทเรียนจากกระบวนการท างาน บทเรียนจากการด าเนินกิจกรรม และบทเรียนที่เกิดขึ้นระหว่าง

การด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 

 

6. ภาคีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุน 

 1. หน่วยงานตามโครงสร้างคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด (ม.17) 

 2. หน่วยงานที่ขับเคลื่อนบทบาทตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่สังกัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระกรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
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ศึกษา/ท าความเข้าใจ 

คู่มือโดยละเอียด 

สร้างทีมงานและ

ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 

วางแผนด าเนินงานตาม

คู่มืออย่างเหมาะสม 

ประเมินเงื่อนไขที่น าไปสู่

ความส าเร็จ และแสวงหา

สิ่งที่ต้องเติมเต็ม 

 

1. แนวทางการขับเคลื่อน

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 

- ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปญัหาเพื่อ

ออกแบบแนวทางการด าเนินงาน/

ภาคีเครือข่าย/การบูรณาการ 

- สร้างภาพการเช่ือมโยงการท างาน

ร่วมกันหรือบูรณาการเครือข่าย 

- ยกระดับความส าคัญ เช่น เป็นวาระ

จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ติดตาม สรุปผล และน าเสนอ

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

 

2.แนวทางการขับเคลื่อน

คณะท างาน 

- สร้างทีมท างาน 

- แหล่งงบประมาณสนับสนุน

การด าเนินงาน 

- การสร้างเครือข่ายการ

ท างาน 

 

3. ท าความเข้าใจสถานการณ์

การพนันออนไลน์ในพื้นที ่

4. วิเคราะห์สถานการณ์และวาง

แผนการแก้ปัญหา 

5. การด าเนินกิจกรรมเพ่ือลด

ผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน ์

6. ประเมินผลการด าเนินงาน 

7. สรุปผลการด าเนินงานและ

บทเรียนจากการด าเนินงาน

ลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน ์

ภาพประกอบ 14 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: 

ส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
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 การประเมินตนเองหรือทีมท างานว่ามีการด าเนินการหรือมีคุณลักษณะตามปัจจัยเงื่อนไขท่ีจะน าไปสู่

ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ตามคู่มือนี้ เป็นการสะท้อนให้

เห็นถึงความพร้อมของทีมและสามารถประเมินได้เบื้องต้นได้ว่ายังต้องเติมเต็มส่วนใดเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงาน

ที่ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน โดยท่านสามารถประเมินการด าเนินงานตามปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

ดังต่อไปนี้ 

 

แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านประเมินตนเองว่าตนเองหรือทีมท างานได้ด าเนินการหรือมีคุณลักษณะตามปัจจัยเงื่อนไข

ใดบ้างต่อไปนี้ ที่เป็นการบ่งชี้ว่าจะน าไปสู่ความส าคัญของการด าเนินงานตามคู่มือนี้ 

 

ตาราง 4 แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ 
 

เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 

ด้านบุคคล  

1. มีทีมท างานทีม่ีความรู้เรื่องการพนันออนไลน์ทุกคน � มี   � ไม่มี 

2. มีกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนเป็นผู้ด าเนินการเองหลังผ่านการอบรม � มี   � ไม่มี 

ด้านกระบวนการ  

3. มีการสร้างทีมท างานก่อนด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

� มี   � ไม่มี 

4. มีการสร้างเครือข่ายการท างานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบาย

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

� มี   � ไม่มี 

5. มีการวิเคราะห์สถานการณ์การพนันออนไลน์ก่อนวางแผนด าเนินกิจกรรม � มี   � ไม่มี 

6. มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง � มี   � ไม่มี 

7. มีการน าบริบทของพ้ืนทีม่าพิจารณาก่อนด าเนินการ � มี   � ไม่มี 
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เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 

8. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง � มี   � ไม่มี 

9. มีการฝึกทักษะ/แนวทางการสื่อสารให้แก่ทีมก่อนด าเนินงานลดผลกระทบจาก

การพนัน 

� มี   � ไม่มี 

ด้านงบประมาณ  

10. มีแหล่งทุนหรืองบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน � มี   � ไม่มี 

11. มีการหนุนเสริมด้านวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่าย � มี   � ไม่มี 

ด้านสภาพแวดล้อมและนโยบาย  

12. มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมท างาน � มี   � ไม่มี 

13. มีประเด็นที่ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายระดับจังหวัด � มี   � ไม่มี 

14. มีการผลักดันใหบ้รรจุอยู่ในแผนงานของหน่วยงานระดับนโยบาย � มี   � ไม่มี 

 

 ผลจากการท าแบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น หากท่านพบว่าท่านตอบ “มี” มากกว่า ร้อยละ 80 หรือไม่ต่ ากว่า 11 ข้อ นั่น

แสดงว่าท่านมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และใน

ส่วนที่ท่านตอบว่า “ไม่มี” ขอให้ท่านพิจารณาด าเนินการจัดเตรียมหรือแสวงหา เพ่ือให้มีหรือเติมเต็มในส่วน

ดงักล่าวอันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น 
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