
การพนันออนไลน์
ภัยร้ายปลายน้ิว

เด็ก
รุ่นใ

หม่

ไม่พ
นัน

คู่มือการดําเนินงาน
ปอ้งกันและลดผลกระทบ
จากการพนันออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปญัหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

QR code
Download
หนังสือเล่มน้ี

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



 

 

คณะที่ปรึกษา 

นายพงศธร จันทรศัมี 

นายชาญวิทย โวหาร 

นายจักรพงษ  พื้นอินตะศร ี

นางสาวสุวลัย เมืองเจริญ 
 

คณะผู้จดัทํา 
ผศ.ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ 

ดร.เก ประเสริฐสังข 

ดร.ศิวพร ละมายนิล 
 

คณะทํางานในพ้ืนที่ (Node) 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

อาจารย จุฑาลักษณ แสนโท และคณะ  

สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 

นายพชรพรรษ ประจวบลาภ 

นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา 

นายภานุวัฒน เดชานุภานนท 

และคณะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี

ผศ.ดร.นิเวศน อรุณเบิกฟา และคณะ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสาน 

นางสาววัชราภรณ  ละครราํ 

นางสาวปุณกิา  หงษอุดร 
 

จัดพิมพ์โดย 
ศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน  

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาต ิ

คู่มือการดําเนินงาน 
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คาํนาํ 
 
  คูมือการดําเนินงานปองกันลดผลกระทบจากการพนันออนไลน เลมน้ี จัดทําข้ึนภายใต

โครงการ “เสริมสรางเครือขายการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายปองกันและลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลนในพื้นที่และชุมชนรอบสถานศึกษา” ของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) 

ซึ่งไดสังเคราะหแนวปฏิบัติที่ดีจากการดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลนของพ้ืนเครือขาย 

4 แหง ที่ไดเปนคณะทํางานในพ้ืนท่ี (Node) ในการขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ ประกอบดวย 1) มหาวิทยาลัยนครพนม 

2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  3) สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย และสภาเด็กและ

เยาวชนแหงประเทศไทย และ 4) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินอีสาน เพ่ือเปนคูมือสําหรับหนวยงาน 

องคกร หรือผูที่สนใจ นําไปเปนแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน เนื้อหาของคูมือประกอบดวย สวนท่ี 1 สวนนํา กลาวถึงวัตถุประสงคของคูมือ ขอบเขต 

ประโยชน และนิยามศัพทตาง ๆ ที่เก่ียวของ เนื้อหาของคูมือ และแนวปฏิบัติกอนใชคูมือ สวนท่ี 2 แนวปฏิบัติ

ที่ดีในการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน และสวนที่ 3 ปจจัยเงื่อนไขที่นําไปสู

ความสําเร็จ หนวยงาน องคกร หรือผูที่จะนําคูมือไปใชควรคํานึงถึงบริบทและสถานการณในพ้ืนที่และนําไป

ปรับใชอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและสามารถปองกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

คณะผูจัดทํา 

ตุลาคม 2562 
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วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

 คูมือการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนว

ปฏิบัติสําหรับหนวยงาน องคกร และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน ทั้งในเชิงกระบวนการและกิจกรรมที่นําไปสูการปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนอยาง

เปนระบบ มีลําดับขั้นตอนท่ีชัดเจน รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงเครือขายในการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน 

 

ขอบเขตของคู่มือ   

 ขอบเขตของคูมือฉบับนี้ เปนการนําเสนอภาพรวมของการดําเนินงานเพ่ือปองกันและลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลนที่ไมไดเฉพาะเจาะจงสําหรับหนวยงาน องคกร หรือบุคคลใดโดยเฉพาะ โดยฉายภาพให

เห็นกระบวนการดําเนินงานเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนท่ีผูที่สนใจสามารถนําไป

ประยุกตใชเปนแนวปฏิบัติใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณของตนเองได โดยตัวอยางกิจกรรมการ

ดําเนินงานเปนการสังเคราะหกิจกรรมท่ีพ้ืนเครือขาย 4 แหง ที่ไดเปนคณะทํางานในพ้ืนที่ (Node) ในการ

ขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ ประกอบดวย 1) มหาวิทยาลัยนครพนม 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

3) สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และ 4) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ินอีสาน  เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับการนําไปประยุกตใช 

 

 

 

ส่วนนํา 
 

ส่วนที่ 1 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ประโยชน์ของคู่มือ  

 คูมือฉบับนี้ เปนแนวปฏิบัติสําหรับหนวยงาน องคกร หรือบุคคล ในการดําเนินงานเพื่อปองกันและ

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ซึ่งประโยชนของคูมือฉบับนี้ มีดังนี้ 

 1. เพ่ือเปนแนวปฏบิัติที่ดีสําหรับการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน 

 2. เพ่ือใหการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนเปนไปอยางมีกระบวนการ 

ขั้นตอน และชวยสรางความมั่นใจใหแกผูปฏิบัติงาน 

 

นิยามศัพท์ที่เกีย่วข้อง 

 การพนันออนไลน (Online gambling) หมายถึง การเลนพนันโดยผานระบบอินเทอรเน็ต 

ซึ่งถูกพัฒนามาจากการเลนตามบอนคาสิโน ที่มีเกมพนันออนไลนตาง ๆ ใหผูเลนเขาไปเลือกใชบริการ 

ตัวอยางเชน การเลนโปกเกอรออนไลน การพนันดานกีฬาและการพนันฟุตบอล หรือการเลนบิงโกออนไลน 

หรือ คาสิโนออนไลน ที่สามารถเลนเกมคาสิโน เชน รูเล็ต แบล็กแจ็ก ปาจิงโกะ เปนตน ผูเลนรูสึกเหมือนได

เลนเกมพนันอยูในบอนพนันจริง ๆ ซ่ึงการเลนพนันออนไลนผูเลนสามารถเลนไดหลายชองทาง ทุกเวลา ผาน

ทางคอมพิวเตอรหรือโทรศพัทมือถือเพียงแคมีอินเทอรเน็ต 

 เด็ก หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส 

 เด็กและเยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกวาสิบแปดปบริบูรณแตไมเกินยี่สิบหาปบริบูรณ  

ไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส 

 เครือขายเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชนที่รวมกลุมกันทั้งที่มีกฎหมายรองรับ 

และรวมกลุมดวยตนเอง เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม โดยมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน 

ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางสรางสรรค เชน 

กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรม

แกปญหาทางสังคม เปนตน 

 พื้นที่สาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีที่เด็กและ

เยาวชนใชในการดําเนินกิจกรรมที่ เ ก่ียวของกับ 

การลดผลกระทบจากการพนันออนไลน เปนพ้ืนที่ 

ที่เด็กและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็น มีสวนรวม

ในการดําเนินกิจกรรมดวยความสบายใจ เปนพ้ืนที่ 

สีขาวสําหรับเด็กและเยาวชน 
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เน้ือหาในคู่มือ 

 เนื้อหาในคูมือ ประกอบดวย   

 1. สวนนํา ประกอบดวย วัตถุประสงคของคูมือ ขอบเขต

ของการใชคูมือ ประโยชนของคู มือ นิยามศัพทท่ีเ ก่ียวของ 

เนื้อหาของคูมือและแนวปฏิบัติกอนใชคูมือ 

 2.  แนวปฏิบัติที่ดี ในการดําเนินงานปองกันและลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน ประกอบดวย สถานการณการ

พนันออนไลน กลุมเปาหมายที่ใชคูมือ และแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ดําเนินงาน 

 3. ปจจัยเงื่อนไขท่ีนําไปสูความสําเร็จ การดําเนินงาน

ปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ประกอบดวย 

4 ดาน คือ ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอม

และนโยบายและดานงบประมาณ  

 

แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 

 หนวยงาน องคกร ท่ีจะนําคูมือฉบับนี้ไปใชจะตองมีการเตรียมความพรอมกอนและประยุกตใชให

เหมาะสม เพ่ือใหสามารถนําคูมือไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการเตรียมความพรอม ดังนี้ 

 1. ทําความเขาใจการใชคูมือโดยละเอียดกอนดําเนินการตามคูมือ ผูใชคูมือควรทําความเขาใจ

เก่ียวกับการพนันออนไลนเบ้ืองตน ทั้งในมิติของความหมาย รูปแบบ องคประกอบ เพ่ือสรางความเขาใจ

เบื้องตนเก่ียวกับประเด็นที่จะดําเนินการ (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 

 2. สรางทีมทํางานหรือผูที่จะรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามคูมือ และกําหนดบทบาทอยางชัดเจน 

เชน ผูรับผิดชอบหลัก ภาคีเครือขาย เปนตน  

 3. ประเมินเงื่อนไขที่นําไปสูความสําเร็จวามีอยูระดับใด และแสวงหาสิ่งท่ีตองเติมเต็ม เพ่ือทําใหการ

ดําเนินการตามคูมือประสบความสําเร็จ 

 4. พิจารณาวางแผนการดําเนินงานตามคูมืออยางเหมาะสมกับบริบทและสถานการณของพ้ืนที ่โดย

ผูปฏิบัติสามารถประยุกตแนวทางและกิจกรรมใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของตนเองได 
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    สวนที่ 2 ของคูมือฉบับนี้ เปนการแสดงใหเห็นถึงสถานการณของ 

การพนันออนไลนในภาพรวม จากการสํารวจกับผูที่มีประสบการณการเลน 

พนันออนไลน ซึ่ งดําเนินการสํารวจโดยพ้ืนที่ เครือขาย 4 แหง ท่ีได เปน

คณะทํางานในพ้ืนท่ี (Node) ประกอบดวย 1) มหาวิทยาลัยนครพนม  

2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  3) สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และ 4) มูลนิธิ

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นอีสาน ในป 2562 กลุมเปาหมายที่จะนําคูมือไปใช 

และแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานขยายภาคีเครือขายเพ่ือปองกันและ 

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 

  

แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน 
ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

ส่วนที่ 2 
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สถานการณ์การพนันออนไลน์  

 การนําเสนอภาพสถานการณการพนันออนไลน เปนการฉายภาพใหเห็นสถานการณการพนันใน

ภาพรวมที่มาจากการสํารวจโดยแบบสอบถามที่ทําการสํารวจกับกลุมเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณในการ

เลนการพนัน จํานวนทั้งสิ้นจํานวน 759 คน แบงเปนเพศชาย 476 คน และเพศหญิง 283 คน โดยใช

แบบสอบถามออนไลนและการแจกแบบสอบถามผานคณะทํางานในพ้ืนที่ (Node) ในแตละพ้ืนที่ท่ีกระจายอยู

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งสามารถจําแนกเปนรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามปจจัยสวนบุคคลได  

ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

สถานภาพ จํานวน(คน) รอยละ 

เพศ   

    ชาย 476 62.71 

    หญิง 283 37.29 

ชวงอาย ุ   

    นอยกวา 10 ป 15 1.98 

    11 – 15 ป 175 23.06 

    16 – 20 ป 495 65.22 

    21 – 25 ป 65 8.56 

    มากกวา 25 ป 9 1.19 

ระดับการศึกษา   

    ประถมศึกษา 111 14.62 

    มัธยมศึกษาตอนตน 156 20.55 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 285 37.55 

    อนุปริญญา/ปวส. 147 19.37 

    อุดมศึกษา 45 5.93 

    อื่น ๆ (ประกอบอาชีพ ) 15 1.98 

ภาพรวม 759 100.00 
 

 ผลจากการสํารวจผูที่มีประสบการณการเลนพนันออนไลนพบผลที่นาสนใจในหลายประเด็น เชน  

ผูที่มีสวนที่ทําใหเด็กและเยาวชนรูจักการพนันออนไลนครั้งแรก อิทธิพลของบุคคลที่สงผลตอการเลนการพนัน

ออนไลนของเด็กและเยาวชน 
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ภาพประกอบ 1 ผลการสํารวจอิทธิพลของบุคคลที่สงผลตอการรูจักพนันออนไลนครั้งแรก 

 เพ่ือนเปนบุคคลที่มีอิทธิพลสูงมากตอการเขาไปสูวงจรแหงการพนันออนไลน คณะทํางานในพ้ืนที่ 

(Node) ตระหนักและเห็นความสําคัญตรงประเด็นนี้จึงไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมที่เนนย้ําถึงการให

ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนผานเด็กและเยาวชนดวยกันเอง เชน กิจกรรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน เปนตน 

 
ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของเพ่ือนที่มีตอการเลนพนันออนไลน 

 ผลการสํารวจสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของเพื่อนที่มีตอการเลนพนันออนไลน ซึ่งเด็กและเยาวชน

สวนใหญจะเห็นเพ่ือนๆ เลนการพนัน และการเลนการพนันสวนใหญก็เลนกับเพ่ือนๆ ดวยเชนกัน  
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ภาพประกอบ 3 ผลการสํารวจบุคคลรอบขางที่เลนพนันออนไลน 

 

 

ภาพประกอบ 4 ผลการสํารวจลักษณะการเลนพนันออนไลน 
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ภาพประกอบ 5 ผลการสํารวจจํานวนเงินที่ใชเลนพนันออนไลน 

 

 

ภาพประกอบ 6 ผลการสํารวจประเภทของการเลนพนันออนไลนจําแนกตามระดับการศึกษา 
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ภาพประกอบ 7 ผลการสํารวจผลกระทบจากพนันออนไลนจําแนกตามระดับการศึกษา 

 ขอคนพบจากภาพประกอบนี้ เปนการเนนย้ําวาเด็กและเยาวชนยังไมไดรับรูวาการพนันออนไลน 

จะทําใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพ ดังนั้น จึงไดออกแบบกิจกรรมที่มีการเสริมสรางความรูความเขาใจและ 

สงตอองคความรู “การพนันเปนปจจัยเสี่ยงสุขภาพ” ไปสูเด็กและเยาวชน 

 
ภาพประกอบ 8 ผลการสํารวจการรับรูถึงผลกระทบจากพนันออนไลน 
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 ขอคนพบนี้ทําใหทราบวาเด็กและเยาวชนผูเลนการพนันออนไลนมีการรับรูถึงผลกระทบจากปญหา

การพนันออนไลนอยูในระดับนอย บางอยางที่นาจะเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมแตเด็กและเยาวชนกลับบอกวาไม

เปนปญหา เชน การยืมเงินเพ่ือนหรือการขายทรัพยสินมาเลนการพนันออนไลน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเด็กและ

เยาวชนกลุมนี้ยังขาดการรับรูและตระหนักถึงผลกระทบจากการพนัน จึงจําเปนที่คณะทํางานในพ้ืนที่ (Node) 

จะไดออกแบบกิจกรรมที่สะทอนและพยายามชี้ใหเห็นถึงความไมถูกตอง เหมาะสม ความไมสมเหตุผลในทาง

ความคิด โดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนหลักธรรมคําสอนศาสนา เพ่ือสรางการรับรูและ

เสริมสรางความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ 

 คูมือฉบับนี้ เปนคูมือในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน สําหรับ

หนวยงาน องคกร และผู ท่ี เกี่ยวของหรือสนใจดําเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน เชน 

สถาบันการศึกษาทุกระดับ หนวยงานดานสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริษัท หางราน องคกร

อิสระ ภาคประชาสังคม เปนตน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเด็กและเยาวชน

เก่ียวกับประเด็นการปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ทั้งในมิติของการศึกษาสถานการณพนัน

ออนไลน การดําเนินกิจกรรมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน และการติดตามประเมินผล 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานป้องกัน 
และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนนี้ เปนการสังเคราะห

มาจากแนวปฏิบัติที่ดีจากการดําเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลนของพ้ืนเครือขาย 4 แหง ที่ไดเปน

คณะทํางานในพ้ืนที่ (Node) ประกอบดวย 1) มหาวิทยาลัยนครพนม 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตปตตานี  3) สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และ  

4) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นอีสาน ซึ่งเปนการสังเคราะหกระบวนการ ขั้นตอน และกิจกรรมที่

ประสบความสําเร็จในการดําเนินการระดับพ้ืนที่ เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการนําไปประยุกตใชสําหรับพื้นท่ีอื่นๆ  

ไดโดยกวาง และสามารถปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนไดอยางเปนรูปธรรม แนวปฏิบัติที่ดี 

ในการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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  1. สรางและพัฒนาทีมทํางาน 

  2. สํารวจสถานการณการพนันออนไลนระดับพ้ืนที่ 

  3. สรางเครือขายการทํางานและผลักดันประเด็นการพนันออนไลนสูระดับนโยบาย 

  4. สรางพ้ืนที่สาธารณะ 

  5. วิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน 

  6. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และสรุปบทเรียน 

 1.  สร้างและพัฒนาทมีทํางาน 
  การสรางและพัฒนาทีมทํางาน เปนกระบวนการเริ่มตนที่ชวยใหการขับเคลื่อนการปองกันและ

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลนเปนไปอยางมีพลัง และเขมแข็ง หากมีทีมทํางานที่มีประสิทธิภาพ จะชวย

ใหการดําเนินงานในขั้นตอไปมีโอกาสประสบความสําเร็จ ซึ่งข้ันตอนในการสรางและพัฒนาทีมทํางาน 

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

  1.1 คนหาทีมทํางานท่ีมีอุดมการณรวมกัน 

   เปนการคนหาผูที่มีความคิด ความเชื่อ และมีความปรารถนาที่จะดําเนินการเพ่ือปองกันและ

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลนรวมกัน ซึ่งสามารถเปนไดท้ังบุคคลที่อยูในระดับหนวยงาน องคกร และ

บุคคลอ่ืนๆ อาจเปนองคกรหรือหนวยงานที่มีภารกิจในการดําเนินการเก่ียวของกับการพนันหรือสามารถ

เชื่อมโยงการทํางานรวมกันได หรือบุคคลที่มีความตองการที่จะดําเนินการในประเด็นนี้ เพ่ือใหไดผูที่มีความ

พรอมทั้งดานความคิดและกําลังรวมกันขับเคลื่อนการทํางาน 

  1.2 เสริมสรางความสัมพันธและสรางความเขาใจ 

   เปนข้ันตอนของการสรางสัมพันธภาพของทีมทํางาน ซึ่งอาจมาจากที่เดียวกันหรือตาง

หนวยงาน วิธีการสรางสัมพันธภาพมีหลากหลายวิธี เชน กิจกรรมกลุมสัมพันธ การประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในประเด็นที่จะดําเนินการรวมกัน เปนตน นอกจากนี้ยังตองมีการเสริมสรางความเขาใจรวมกันถึง

ประเด็นที่จะขับเคลื่อน ทั้งในมิติของเปาหมาย การดําเนินการ บทบาทหนาที่ และผลกระทบที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นหลังจากดําเนินกิจกรรม ซึ่งวิธีการสรางความเขาใจอาจทําไดโดยการประชุม สัมมนา พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น หรือนําเสนอภาพสถานการณ ผลกระทบจากการพนันออนไลนที่ผานมาใหผูรวมอุดมการณเห็น

และชวนพูดคุยในประเด็นที่จะดําเนินการ เปนตน 

  1.3 พัฒนาความรูและทักษะใหแกทีมทํางาน 

   ขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาทีมทํางานใหเปนผูที่มีความรูและทักษะที่เพียงพอสําหรับการ

ดําเนินงานในประเด็นที่เก่ียวของ เชน ความรูเรื่องการพนันออนไลนในมิติตางๆ สถานการณการพนันออนไลน 

ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการเก็บขอมูล เปนตน เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (ทั้งน้ี ความรูเร่ืองการพนันออนไลน ผูใชคูมือหรือทีมทํางานสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก

ภาคผนวก ก) 
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 2.  สํารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ระดับพ้ืนที ่
  การสํารวจสถานการณพนันออนไลนในระดับพื้นท่ี มีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน เพราะจะทําใหไดขอมูลที่เปนปจจุบัน ทัน

ตอสถานการณที่เกิดขึ้น และสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยางตรงกับสถานการณปญหา

ของพ้ืนท่ี ซึ่งแนวทางในการสํารวจสถานการณการพนันออนไลน ดังนี ้

  2.1 กําหนดเปาหมายของการสํารวจสถานการณ 

   - กําหนดวัตถุประสงคการสํารวจ 

   - ขอบเขตของการสํารวจ ไดแก เนื้อหาที่จะสํารวจ กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ ระยะเวลา 

  2.2 กําหนดเครื่องมือและวิธีการ 

   การออกแบบเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม จะชวยใหสามารถตอบวัตถุประสงคการสํารวจ

ขอมูล และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนตอได เครื่องมือและวิธีการสํารวจขอมูลสถานการณในพื้นที่

สามารถทําไดหลายแบบ เชน การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ แบบสํารวจสถานการณพนันออนไลน การ

สัมภาษณเชิงลึก การสังเกตสถานการณ เปนตน ซ่ึงลักษณะของเครื่องมือแตละประเภทชวยสะทอนขอมูล

สถานการณท่ีเกิดขึ้นแตกตางกัน ดังตอไปนี ้

 

ตาราง 2 ตัวอยางเครื่องมือและวิธีดําเนินการเก็บขอมูลสถานการณพนันออนไลน 
 

เครื่องมือ วิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล ลักษณะของขอมูลที่ได 

เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ สังเคราะหเอกสาร การวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลสถานการณที่ผานมา 

แบบสํารวจสถานการณการ

พนันออนไลน 

เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณ เชน หาคาเฉลี่ย 

รอยละ เปรียบเทียบ

ความสัมพันธ เปนตน 

ขอมูลเชิงสถิติ 

แนวคําถามการสัมภาษณ การสัมภาษณ การวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลเชิงลึก 

ความคิด ความเชื่อ 

ความรูสึก 

แนวทางการสังเกต

สถานการณในพื้นที ่

การสังเกตแบบมี

สวนรวมและไมมี

สวนรวม 

การวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลเชิงพรรณนาจากการ

บันทึกการสังเกต 
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หมายเหต ุ ผูที่จะนําแบบสํารวจไปใชสามารถปรับเปลี่ยนขอคําถามใหเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และ

กลุมเปาหมายที่ทําการสํารวจ 

 

ภาพประกอบ 9 ตัวอยางแบบสํารวจสถานการณพนันออนไลน 
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ตาราง 3 ตัวอยางแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณการพนันออนไลน 

แนวคําถาม บันทึกคําตอบ 

การพนันออนไลนในความคิดของทานคืออะไร และมี

อะไรบางที่เรียกวาพนันออนไลน 

 

ทานรูจักพนันออนไลนไดอยางไร   

เครื่องมือ/อุปกรณ ที่ใชในการเลนพนันออนไลนมี

อะไรบาง และสําคัญอยางไร 

 

สถานการณพนันออนไลนรอบตัวทานในปจจุบันเปน

อยางไร 

 

ในความคิดเห็นของทาน การพนันออนไลนสงผลกระทบ

อยางไรบาง 

 

ทานเคยประสบปญหาเก่ียวกับพนันออนไลนหรือไม 

หากเคยทานประสบปญหาอยางไร 

 

แนวทางในการปองกันหรือแกปญหาพนันออนไลนใน

มุมมองของทานเห็นวาควรเปนอยางไร 

 

 

หมายเหต ุ  เครื่องมือในการเก็บขอมูลสถานการณควรเลือกใช และปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ  

บริบทของพ้ืนที่ และการนําขอมูลไปใชประโยชน 

 สร้างเครือข่ายการทํางานและผลกัดันประเด็น 
การพนนัออนไลน์สู่ระดับนโยบาย 

  3.1 คนหาเครือขายการทํางานที่เก่ียวของ เชน สภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สมาพันธเด็กและ

เยาวชน สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานดานสาธารณสุข เครือขายภาคเอกชน 

เครือขายภาคประชาสังคม เปนตน เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

  3.2 ทีมทํางานประสานงานเครือขาย จัดกิจกรรมสรางสัมพันธภาพ และสรางความเขาใจเก่ียวกับ

การดําเนินงานเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน รวมถึงบทบาทในการดําเนินงานปองกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลนตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ของแตละภาคสวนที่เก่ียวของ 

  3.3 ทีมทํางานและเครือขายรวมกันผลักดันประเด็นการพนันออนไลนสูการดําเนินงานในระดับ

นโยบาย หรือเปนแผนปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน ผลักดันสูนโยบายระดับจังหวัด กําหนดในแผนปฏิบัติการ

ระยะสั้น หรือระยะยาวของหนวยงานภาคีเครือขาย เปนตน   
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 4.  สร้างพ้ืนที่สาธารณะ 
 การสรางพื้นที่สาธารณะคือ การเปดพ้ืนที่การสื่อสารสําหรับบุคคลที่เก่ียวของ ทั้งในระดับของทีม

ทํางานและเครือขาย และผูที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เชน เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมาย

โดยเปนพ้ืนที่ท่ีผูดําเนินกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็น ถายทอดประสบการณไดโดยสะดวกทั้งกายและใจ 

ภายใตความสมัครใจ ความเปนอิสระ เสรีภาพ การเคารพซึ่งกันและกัน และการมีสวนรวม โดยมุงเนนการ

พูดคุยกันเพ่ือคนหาผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่ผานมาวามีสวนใดที่ไมสมเหตุสมผลทางความคิด มี

สวนใดที่มีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน มีสวนใดที่มีการใชอํานาจที่ไมเปนธรรม เม่ือพบแลวทุกคนจะรวมกันทํา

ความเขาใจถึงมูลเหตุที่ทําใหเกิดผลลัพธเหลานั้น จากนั้นรวมกันคนหาวิธีที่จะปองกัน หลีกเลี่ยง หรือทําใหดี

ขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้ พ้ืนที่สาธารณะจําเปนตองมองทั้งมิติของสถานที่ และบุคคลที่รวมกิจกรรม เพ่ือใหการสื่อสาร

นั้นนําไปสูขอสรุปที่เกิดประโยชนตอการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังแสดงแนวคิดในภาพประกอบ 10 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 แนวคิดเก่ียวกับการสรางพ้ืนที่สาธารณะ 

  



 

[ 19 ] 

คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

วิเคราะห์และกาํหนดกิจกรรมการดําเนนิงานป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนนัออนไลน ์

  5.1 วิเคราะหสถานการณ 

   1) วิเคราะหสถานการณอยาง

รอบดาน เชน ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับ

พนันออนไลน ประเภทของพนันออนไลนในพ้ืนที่ 

สถานการณการเลน ผลกระทบจากพนันออนไลน 

กลุมที่ เลนพนันออนไลน สาเหตุการเลนพนัน

ออน ไ ล น  เ ป น ต น  โ ด ย ให ค ว ามสํ า คั ญ กับ

สถานการณในระดับพ้ืนท่ี 

   2) จั ด กลุ ม ข อ ง ข อ มู ล  แ ล ะ

เรียงลําดับความสําคัญของสถานการณปญหา 

ประเด็นใดควรดําเนินการกอน หลัง โดยพิจารณา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก 

   3) กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร

แกปญหาอยาง เหมาะสมและสอดคลองกับ

สถานการณ เชน การขับเคลื่อนระดับนโยบาย การสงเสริมความรู สรางความตระหนัก การเฝาระวัง เปนตน 

  5.2 กําหนดกิจกรรมปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน 

   หลังจากวิเคราะหสถานการณแลว ขั้นตอไปคือการกําหนดกิจกรรมปองกันและลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน การกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการไมวาจะเปนมิติของการปองกัน มิติการแกปญหา 

ควรพิจารณาและคํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ดําเนินการ กลุมเปาหมาย วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และ

ปจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยข้ันตอนในการกําหนดกิจกรรม มีแนวทางดังนี ้

   1) ระบุประเด็นปญหาที่ตองการดําเนินการแกไข  

   2) กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค 

   3) กําหนดกิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณที่ตองใช 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมอยางชัดเจน 

   4) กอนดําเนินกิจกรรมควรใหกลุมเปาหมายประเมินตนเองตามแบบประเมินเบื้องตน เพ่ือให

กลุมเปาหมายได สํารวจตนเองวามีแนวโนมที่จะติดพนันออนไลนระดับใด ดังตัวอยางแบบประเมินตอไปนี ้

   5) กําหนดตัวชี้วัดหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินกิจกรรม ทั้งผลลัพธระยะสั้น และระยะยาว 

   6) กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 
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ตาราง 4 ตัวอยางแบบประเมินเบ้ืองตน: คุณกําลังประสบปญหาจากการพนันออนไลนหรือไม 

ขอ คําถาม ใช ไมใช 

1 คุณเคยเอาเวลาจากการทํางานหรือการเรียนไปใชเลนการพนันออนไลน   

2 การพนันออนไลนเคยทําใหชีวิตครอบครัวของคุณไมมีความสุข   

3 การเลนพนันออนไลนของคุณสงผลเสียตอภาพลักษณหรือทําใหคุณดูแยในสายตาคนอ่ืน   

4 คุณเคยรูสึกผิด ละอายใจหลังจากที่เลนการพนันออนไลน   

5 คุณเคยเลนการพนันออนไลนเพ่ือหาเงนิไปใชหนี้หรือแกปญหาทางการเงิน   

6 การพนันออนไลนทําใหความมุงม่ันและศักยภาพในตัวคุณลดลง   

7 เม่ือคุณเสียพนันออนไลน คุณมีความรูสึกวาจะตองรีบกลับไปแกมือเพ่ือใหไดเงนิที่เสีย

ไปคืนมา 

  

8 เมื่อคุณชนะพนันออนไลน คุณมีความตองการอยางมากที่จะกลับไปเลนตอเพ่ือใหชนะ

อีกเรื่อยๆ 

  

9 บอยครั้งที่คุณเลนพนันออนไลนจนไมเหลือเงินติดตัวสักบาท   

10 คุณเคยยืมเงนิคนอ่ืนมาใชเลนพนันออนไลน   

11 คุณเคยนําสิ่งของไปขาย เพ่ือนําเงินมาใชเลนพนันออนไลน   

12 คุณรูสึกลังเลหรือลําบากใจที่จะนํา “เงินท่ีใชเลนพนันออนไลน” ไปใชสอยอยางอ่ืน   

13 การพนันออนไลนทําใหคุณละเลย ไมเอาใจใสตัวเองหรือคนในครอบครัว   

14 คุณเคยเลนพนันออนไลนนานเกินกวาที่ตั้งใจไว   

15 คุณเคยเลนพนันออนไลนเพ่ือหลีกหนีปญหา ใหลืมเรื่องที่กังวล แกเบ่ือ หรือเลนเพื่อ

คลายเหงา 

  

16 คุณเคยคิดจะทําเรื่องผิดกฎหมายเพ่ือหาเงินมาใชเลนพนันออนไลน   

17 การพนันออนไลนทําใหคุณนอนหลับยากขึ้น   

18 เวลามีปญหากับคนอื่น มีเรื่องผิดหวัง หรือขุนของหมองใจ คุณจะรูสึกตองการไปเลน

พนันออนไลน 

  

19 เวลามีเรื่องนายินดีเขามาในชีวิต คุณจะอยากฉลองดวยการเลนพนันออนไลนสักสอง

สามชั่วโมง 

  

20 คุณเคยคิดวาอยากจะหายไปจากโลกนี้หรือคิดจะฆาตัวตายเพ่ือหนีปญหาที่เกิดจากการ

พนันออนไลน 
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ตาราง 5 ผลการประเมินตามแบบประเมินเบื้องตน 

ระดับคะแนน คําแนะนํา 

หากคุณตอบวา ‘ใช’ 

1 – 2 ขอ 

คุณแนใจนะ วายังสามารถควบคุมการเลนพนันของตัวเองได 

เราแนะนําวาคุณควรหมั่นสังเกตตัวเองอยูบอย ๆ และลอง 

กลับมาทําแบบประเมินนี้อีกครั้งเมื่อมีโอกาส 

หากคุณตอบวา ‘ใช’ 

3 – 5 ขอ 

ดูเหมือนวาคุณจะไมสามารถควบคุมตัวเองจากการเลนพนันไดแลวนะ คุณ

นาจะตัดสินใจทําอะไรสักอยางกับพฤติกรรมการเลนพนันของตัวเอง 

เราแนะนํา ใหคุณลองคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการลด 

ละ เลิกพนัน ตามชองทางตาง ๆ 

หากคุณตอบวา ‘ใช’ 

6 ขอ ขึ้นไป 

เปนไปไดสูงท่ีคุณกําลังประสบปญหาจากการพนัน อยาปลอยใหปญหาจาก

การพนันรุนแรงไปกวานี้เลย 

เราแนะนํา ใหคุณแสวงหาความชวยเหลือตามชองทางตาง ๆ ที่เหมาะสม 

หมายเหต ุแบบประเมินฉบับนี้ปรับปรุงจาก: คูมือคิดเบื้องตน สําหรับนักพนัน. ศูนยศึกษาปญหาการพนัน. 

(ออนไลน) http://www.gamblingstudy-th.org/imgadmins/book_file_new/Gambling_book_file_pdf_2019-

10-03_19-51-52_number_.pdf?fbclid=IwAR2B6KO4RT-Vvq5b_wW90-4YYu-pB0oRMVHrotmxmfDhtR-3-

mbeOpasrWo 

 

  5.3 กิจกรรมปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน 

   การดําเนินกิจกรรมปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน สามารถทําไดหลายมิติ 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงดานเจตคติ การเปลี่ยนแปลงดาน

ความรูความเขาใจ และการเปลี่ยนพฤติกรรม  

   5.3.1 กิจกรรมเสวนา 

    1) กําหนดผูรับผิดชอบหลัก และภาคีเครือขายที่เก่ียวของ  

    2) จัดประชุมวางแผนการดําเนินกิจกรรม โดยมีประเด็นตางๆ ดังนี ้

- กําหนดงานและผูรับผิดชอบหลักแตละงาน 

- กําหนดเปาหมาย ประเด็น ขอบเขต ผูรวมเสวนา และผูดําเนินรายการ ทั้งนี้  

ควรพิจารณาผูท่ีจะรวมเสวนาอยางรอบคอบ เชน เปนผูมีความรูความเขาใจในประเด็นที่จะดําเนินการเสวนา

เปนอยางดี หรือมีประสบการณในประเด็นน้ันๆ โดยตรง สามารถสื่อสารสูสาธารณะอยางเขาใจ เปนตน   

- กําหนดผูรวมฟงการเสวนา โดยคํานึงถึงประเปาหมาย ประเด็นที่เสวนา  

- ดําเนินการเสวนาตามแผนที่กําหนด 

- สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
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   5.3.2 กิจกรรมอบรมและอบรมเชิงปฏิบตักิาร 

    1) กําหนดผูรับผิดชอบหลัก และภาคีเครือขายที่เก่ียวของ  

    2) จัดประชุมวางแผนการดําเนินกิจกรรม โดยมีประเด็นตางๆ ดังนี ้

- กําหนดงานและผูรับผิดชอบหลักแตละงาน 

- กําหนดเปาหมาย ประเด็น ขอบเขต วิทยากร และผูเขาอบรม ทั้งนี้ ควรพิจารณา

เลือกวิทยากรอยางเหมาะสม ทั้งในมิติของหัวขอที่จะอบรม และกลุมผูเขาอบรม เชน เปนผูมีความรูความ

เขาใจในประเด็นที่จะอบรมอยางชัดเจน หรือมีประสบการณในประเด็นนั้นๆ โดยตรง เปนตน   

- ดําเนินการอบรมตามแผนที่กําหนด 

- สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

   5.3.3 กิจกรรมเปดพื้นที่สาธารณะสําหรับเด็กและเยาวชน 

    การสรางพ้ืนที่สาธารณะใหเด็กและเยาชนมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรคเพื่อปองกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน สามารถทําไดหลายวิธี เชน 

    สรางแกนนําในการเฝาระวังพนันออนไลน เปนการสรางแกนนําเพ่ือทําหนาที่ในการเฝา

ระวัง ปองกันเด็กและเยาวชนเขาสูการพนันออนไลน ที่เกิดจากกลไกธุรกิจการพนันออนไลน โดยการสื่อสารให

ทราบถึงกลไกการตลาดของธุรกิจการพนันออนไลน สื่อที่มีการโฆษณาใหเขาถึงการพนันออนไลน อันเปนการ

เฝาระวังตามชองทางสื่อออนไลนตาง ๆ Facebook Line Twitter Website ทั้งนี้ แกนนําที่ทําหนาที่ในการ

เฝาระวังตองมีความรูพ้ืนฐานในการเฝาระวังสื่อพนันออนไลน สรางกรอบ/หนวยการวัด/นิยามการวัดใหเปนที่

เขาใจรวมกัน  

    สรางพื้นที่สาธารณะเพื่อทํากิจกรรมสรางสรรค  เปนการสรางพื้นที่เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่เกิดประโยชน ปองกันและลดการเขาสูการพนันออนไลน เชน การจัด

กิจกรรมสรางสื่อสรางสรรคตาง ๆ  

    กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อน เปนกิจกรรมขยายเครือขายการดําเนินกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือ

ปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน โดยการเชื่อมโยงเครือขายภายในสถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเกิดการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมสรางสรรค 

   5.3.4 กิจกรรมจัดนิทรรศการ “การพนันออนไลน” 

    การจัดนิทรรศการ เปนวิธีการสื่อสารความรู ความเขาใจ ใหแกสังคมไดอีกรูปแบบหนึ่ง 

ผานการสรางสรรคผลงานในรูปแบบของการจัดแสดงขอความ รูปภาพ หรือสื่อตางๆ ที่ตองการสื่อสารออกสู

ผูชม วิธีการดําเนินการ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบหลัก และภาคีเครือขายทีเ่ก่ียวของ  

2. กําหนดประเด็นของนิทรรศการ และรูปแบบการสื่อสาร เชน ภาพวาด ภาพถาย 

ขอความ เปนตน 



 

[ 23 ] 

คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

3. เลือกพื้นที่การจัดแสดงอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสาร เชน 

โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน หนวยงานราชการ หรือสถานที่สาธารณะ เปนตน 

4. กําหนดการจัดแสดงและประชาสัมพันธงาน 

5. จัดกิจกรรมตามที่กําหนด 

6. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

   5.3.5 การจัดกิจกรรมรณรงค 

    กิจกรรมรณรงค เปนการสื่อสารอีกชองทางหนึ่งเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยน

เจตคติ ความรูความเขาใจ หรือนําไปสูการเปลี่ยนการปฏิบัติ สามารถดําเนินการไดหลากหลายรูปแบบ เชน 

การรณรงคโดยการบอกเลาโดยตรง รณรงคผานกิจกรรมประเพณีของพ้ืนที่ การรณรงคผานสื่อตางๆ เชน 

สปอรตโฆษณา คลิปหนังสั้น สื่อออนไลน เปนตน สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมรณรงคคือการเลือก

วิธีการใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน รณรงคผานสื่อออนไลนกับกลุมเด็กและเยาวชน หรือใชวิธีการที่

หลากหลายในการเขาถึงแตละกลุมเปาหมาย เปนตน วิธีการจัดกิจกรรมรณรงคมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบหลัก และภาคีเครือขายที่เก่ียวของ  

2. กําหนดเปาหมาย ประเด็น และรูปแบบรณรงค 

3. จัดกิจกรรมตามที่กําหนด 

4. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

    ประเมินผลการดําเนนิกิจกรรม และสรุปบทเรยีน 
  ภายหลังจากไดดําเนินกิจกรรมปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนแลว ผูดําเนินการ

ทําการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โดยเปนการ

ประเมินทั้งกระบวนการ ความสําเร็จของกิจกรรม และ

บทเรียนจากการจัดกิจกรรมลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน  เ พ่ือ เปนแนวทางในการนํ า ไปปรับปรุ ง 

พัฒนาการดําเนินงานในโอกาสตอไป ทั้งนี้ วิธีการ

ประเมินและสรุปบทเรียนสามารถทําไดหลายวิธี เชน 

ใชแบบประเมินกอน-หลัง  การดํ า เนิน กิจกรรม 

สังเกตการณเปลี่ยนแปลง ทั้งกอน ระหวาง และหลัง

การดําเนินกิจกรรม การสัมภาษณ สอบถาม จากผู

ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม  ผู เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม  

ถึงการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้น 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์
 

ตัวอย่างกจิกรรม 1  
 

เวทีเสวนาวิชาการพัฒนากลไกการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
เพ่ือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 

 

ผูดําเนินกิจกรรม : คณะกรรมการคุมครองเด็ก และภาคีเครือขาย 

รูปแบบการดําเนินกิจกรรม 

 เสวนา หัวขอ “การพนันเปน

ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ: การคุมครองเด็กและ

เยาวชนจากปญหาการพนันออนไลน” 

 ผูรวมเวทีเสวนา: ผูแทนเด็กและ

เยาวชน ผูแทนคณะกรรมการคุมครองเด็ก 

จิตแพทยผูเชี่ยวชาญดานการทํางานของ

สมอง ผูแทนหนวยงานระดับจังหวัด ผูแทน

องคกรอิสระที่ดําเนินงานดานการพนัน 

 ผูรวมฟงการเสวนา เด็กและ

เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน

พ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 

 บรรยากาศเสวนา หัวขอ “การพนันเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ:  

การคุมครองเด็กและเยาวชนจากปญหาการพนันออนไลน” 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ตัวอย่างกจิกรรม 2  
 

กิจกรรมเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ห่างไกลการพนันออนไลน์  
โดย เครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือนจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตาน ี

 

 เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหนักเรียน นักศึกษา ผานการใหขอมูลองคความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพนัน

ออนไลน และผลกระทบจากการพนันออนไลน ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชกับกรณีที่ตองประสบกับ

สถานการณจริงโดยตรง กิจกรรมดังกลาวถูกจัดข้ึนเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมโรงเรียน

วิทยาอิสลามมูลนิธิ มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน  

 
 

 

 
ภาพประกอบ 12 กิจกรรมเด็กและเยาวชนชายแดนใต หางไกลการพนันออนไลน 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ตัวอย่างกจิกรรม 3  
 

กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ ด้านพนันออนไลน์  
โดย สภาเด็กและเยาวชนจงัหวัดอุบลราชธาน ี

 

 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการสรางสรรคสื่อรณรงค เพื่อสะทอนปญหาและ

ผลเสียที่เกิดจากพนันออนไลน โดยเผยแพรชองทางสังคมออนไลน เชน Facebook YouTube กิจกรรมจัดขึ้น

เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ 2562 ณ สวนสาธารณะหนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี มีผูเขารวม 

ทั้งสิ้น 15 คน 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 กิจกรรมสื่อสรางสรรค ดานพนันออนไลน 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ตัวอย่างกจิกรรม 4  
 

กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ผ่านส่ือ 
 

วัตถุประสงคของกิจกรรม 

 1. เพ่ือใหสถาบันการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน 

 2. เพ่ือเผยแพรสื่อสรางสรรคที่เปนผลผลิตจากสถาบันการศึกษา เชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา  

สูสาธารณะ 

 3. เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลนใหแกผูรับสาร 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

 1. นักเรียนรวมกันคิดประเด็นการพนันออนไลนเพื่อเตรียมจัดทําสื่อ 

  2. ออกแบบการนําเสนอ 

  3. เริ่มดําเนินการจัดทําสื่อ 

  4. เผยแพรสื่อสูชองทางตาง ๆ เชน Facebook web site เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 กิจกรรมรณรงคและเผยแพรผลกระทบจากการพนันออนไลนผานสื่อ 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ตัวอย่างกจิกรรม 5  
 

กิจกรรมอบรมวัยใจใส “ไม่พนันออนไลน”์ ภายใต้กรอบแนวคิด  
“ซื่อสัตย์ต่อตนเอง รู้ปฏิเสธการพนันออนไลน”์ 

 

 มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความตระหนักถึงผลกระทบจาก พฤติกรรมการเลนพนันออนไลนในปจจุบัน 

โดยรวมรณรงคและสรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชน รูเทาทันสื่อจากกลยุทธธุรกิจการพนันออนไลน และเปด

โอกาสสรางสรรคพ้ืนท่ีใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกทางความคิดเห็น มุมมอง ผานความสามารถของตนเอง 

ซึ่งโครงการดังกลาวไดแบงออกเปน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงละคร อาคาร 12 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 กิจกรรมอบรมวัยใจใส “ไมพนันออนไลน” ภายใตกรอบแนวคิด  

“ซื่อสัตยตอตนเอง รูปฏิเสธการพนันออนไลน” 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ตัวอย่างกจิกรรม 6 
 

กิจกรรม “อีสปอร์ตกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน” 
 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือรณรงคใหความเขาใจ และสรางความตระหนักตอ“อีสปอรตกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน” 

 

รูปแบบการดําเนินกิจกรรม  

 - จัดนิทรรศการเรื่องพนันออนไลน-อีสปอรต โดยแกนนํานักศึกษา 

 - จัดเวทีเสวนาและใหความรูเรื่องการพนันออนไลนในกลุมนักศึกษา โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

และสามารถถายทอดความรูไดอยางนาสนใจ 

วิธีการดําเนินกิจกรรม 

 - แกนนํานักศึกษารวมกันวางแผนเพ่ือดําเนินกิจกรรม 

 - จัดนทิรรศการเรื่องพนันออนไลน-อีสปอรตของกลุมแกนนํานักศึกษา 

 - เวทีเติมเต็มความรู-ประสบการณ มีผูเชี่ยวชาญเรื่องเกมสกับพนัน และเชื่อมโยงการพนันกับอีสปอรต 

 - การแขงขันอีสปอรต 

 - การประเมินความรู ความเขาใจและการเปลี่ยนแปลงที่ไดเรียนรูจากเวทีวันนี้ของนักศึกษา  

และกลุมแกนนํานักศึกษา 

ผลการดําเนินกิจกรรม 

 1. แกนนํานักศึกษา  

     1.1 เกิดทักษะ และการเรียนรูจากการคิดคนวิธีการเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยอาศัยกิจกรรมที่

กลุมเปาหมายสนใจ เพ่ือทําใหกลุมเปาหมายเขามารวมกิจกรรม ซึ่งเปนการสรางความรู ปรับความเขาใจใน

เรื่องอีสปอรตในมิติตางๆ โดยไดรับฟงขอมูลที่หลากหลาย ตั้งแตดานที่เก่ียวของกับกีฬา สุขภาพ การพนัน การ

ใชชีวิต ตลอดจนเง่ือนไขการไดรับการคัดเลือกเปนนักกีฬา   

  1.2 เกิดการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการพนันออนไลน โดยเห็นวาการพนันออนไลนสงผล

กระทบตอตนเองและสังคม ทั้งในมิติสังคมวัฒนธรรม และมิติทางเศรษฐกิจ 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 กิจกรรม “อีสปอรตกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน” 

 

  1.3 เกิดความคิดในการพัฒนาใหเกิดการรวมกลุมเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน โดยใหความสนใจ ติดตาม เฝาระวังการพนันออนไลน การพนันกับอีสปอรต สถานการณอีสปอรต 

เพื่อใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง อีกทั้งทําหนาท่ีในการเก็บขอมูลและพัฒนากิจกรรมรูปแบบตางๆ ใน

สถานศึกษาผานกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 2. นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

     2.1 ไดรับความรูเก่ียวกับการพนันออนไลน และผลกระทบจากการพนันออนไลน 

  2.2 ใหความรวมมือในการขยายผลความรูเรื่องผลกระทบจากการพนันออนไลนสูผู อ่ืนทั้งใน 

และนอกสถานศึกษา  
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ตัวอย่างกจิกรรม 7  
 

กิจกรรมสร้างความตระหนักเก่ียวกับพนันออนไลน์ : เรือไฟไม่พนัน 
 

ผูดําเนินกิจกรรม  

 คณะกรรมการคุมครองเด็ก และภาคีเครือขาย 

รูปแบบการดําเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมการรณรงคผานประเพณีทองถิ่น 

ผูรวมกิจกรรม  

 เด็ก เด็กและเยาวชน นักศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน และประชาชนทั่วไป 

วิธีการ 

  - ทีมทํางานจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอผูเขารวมกิจกรรม ไดแก เรือไฟ 

กระดาษสําหรับเขียนขอความ ปากกา  

  - ใหผูเขารวมกิจกรรม รวมเขียนขอความที่เก่ียวของกับการไมของเก่ียวกับการพนันออนไลน 

และจุดเทียนลอยเรือไฟ ท่ีทําจากกาบกลวยลงสูสายน้ํา 
 

 
ภาพประกอบ 17 กิจกรรมเรือไฟไมพนัน 

หมายเหต ุ:  เปนกิจกรรมสรางสรรคที่ออกแบบโดยกลุมเด็กและเยาวชน หลังจากผานการเขารวมการอบรม

ความรูการพนันเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ  
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ตัวอย่างกจิกรรม 8 
 

เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางพ้ืนที่สาธารณะใหแกเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมสรางสรรค ลดการพนันออนไลน 

 2. เพ่ือสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลนพนันเปนพฤติกรรมสรางสรรค 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. มีพื้นที่สาธารณะใหเด็กและเยาวชนในการสรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชน ปองกันและลดการ

ยุงเก่ียวกับการพนันออนไลน 

 2. เด็ก เด็กและเยาวชน และผูที่เก่ียวของสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเลนพนันเปนพฤติกรรม

สรางสรรคอ่ืน ๆ  

ผูดําเนินกิจกรรม   คณะกรรมการคุมครองเด็ก และภาคีเครือขาย 

รูปแบบกิจกรรม  การออมเงิน 

ผูรวมกิจกรรม  เด็ก เด็กและเยาวชน และประชาชนท่ีสนใจ 

วิธีการ 

 จัดเตรียมกระปุกออมสิน มี 10 กระปุก แตละกระปุกจะติดเลข 00-99 เชน กระปุกแรกเปนเลข 01-09 

กระปุกที่สองเลข 10-19 ไปเรื่อย ๆ โดยจะมีวิธีการอยู 2 แบบ คือ  

 1. ลด (ลดการซื้อหวยออนไลน) เชน เราตั้งใจจะซื้อหวย 3 ตัว (01 02 03) ก็ลดการซื้อโดยการ

เลือกซื้อ 2 (คือเลข 01 กับ 02) ตัว แลวเงินสําหรับซื้ออีก 1 ตัว (03) ที่เหลือใหออมลงกระปุก โดยหยอดลงใน

กระปุกที่ติดหมายเลข 00-09 (เพราะเลข 03 ท่ีจะไมซื้ออยูในชวงเลข 00-09) "หรือเลือกซื้อ 1 ออม 2  

ก็ไดขอแคมีเหลือออม กรณีลดการซื้อหวยออนไลนนี้สําหรับคนที่อดใจซื้อไมไดจริง ๆ เพราะปกติเวลาซื้อหวย 

เราจะมีตัวที่อยากซื้อมาก ๆ และตัวท่ีซื้อไวลุน เราก็ลด

การซื้อเหลือแคตัวที่อยากซื้อจริง ๆ ตัวที่เหลือก็เอาเงิน

สวนนั้นมาออม  

 2. เลิก (เลิกซ้ือหวยออนไลน) โดยการนําเงินที่

จะซื้อหวยออนไลนไปหยอดกระปุกทั้งหมด โดยหยอด

ตามกระปุกที่มีหมายเลขที่เราอยากซื้อเหมือนเดิม 

 

ภาพประกอบ 18 กิจกรรมเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม 

หมายเหตุ :  เปนกิจกรรมสรางสรรคที่ออกแบบโดยกลุมเด็กและเยาวชน หลังจากผานการเขารวมการอบรม

ความรูการพนันเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ  
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

 

 
 

 

  
 

  การประเมินตนเองหรือทีมทํางานวามีการดําเนินการหรือมี

คุณลักษณะตามปจจัยเงื่อนไขที่จะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงาน

ปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนตามคูมือนี้ เปนการสะทอน

ใหเห็นถึงความพรอมของทีมและสามารถประเมินไดเบื้องตนไดวายังตอง

เติมเต็มสวนใดเพื่อนําไปสูการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น 

โดยทานสามารถประเมินการดําเนินงานตามปจจัยเงื่อนไขที่นําไปสู

ความสําเร็จ ดังตอไปนี ้
 

 

แบบประเมินปจจัยเงื่อนไขที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกัน 

และลดผลกระทบจากการพนนัออนไลน 
 

คําชี้แจง ขอใหทานประเมินตนเองวาตนเองหรือทีมทํางานไดดําเนินการหรือมีคุณลักษณะตามปจจัยเงื่อนไข

ใดบางตอไปนี้ ที่เปนการบงชี้วาจะนําไปสูความสําคัญของการดําเนินงานตามคูมือนี้ 
 

ตาราง 6  แบบประเมินปจจัยเงื่อนไขท่ีนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน 

ที ่ เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 

 ดานบุคคล  

1 ทีมทํางานมคีวามรูเรื่องการพนันออนไลนทุกคน � มี   � ไมม ี

2 ทีมทํางานมีทักษะในการสื่อสารขอมูลสูภาคีเครือขาย � มี   � ไมม ี

3 ทีมทํางานสามารถวิเคราะหสถานการณพนันออนไลนกอนวางแผนดําเนินกิจกรรมได � มี   � ไมม ี

4 ทีมทํางานมีความสามารถในการเสริมสรางความรูเรื่องการพนันออนไลนใหแก

เครือขายการทํางาน 

� มี   � ไมม ี

ปัจจัยเงื่อนไขที่นําไปสู่ความสําเร็จ 
ส่วนที่ 3 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

ที ่ เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 

 ดานกระบวนการ  

5 มีการสรางทีมทํางานกอนดําเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน � มี   � ไมม ี

6 มีการสรางเครือขายการทํางานสงเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน 

� มี   � ไมม ี

7 มีการขยายผลการดําเนินงานสูเครือขาย � มี   � ไมม ี

8 มีการวิเคราะหสถานการณพนันออนไลนกอนวางแผนดําเนินกิจกรรม � มี   � ไมม ี

9 มีการนําบริบทของพ้ืนที่มาพิจารณากอนดําเนินการ � มี   � ไมม ี

10 มกีารบูรณาการการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ � มี   � ไมม ี

11 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง � มี   � ไมม ี

12 มีการฝกทักษะ/แนวทางการสื่อสารใหแกทีมงานกอนดําเนินงานลดผลกระทบจาก

การพนัน 

� มี   � ไมม ี

 ดานงบประมาณ  

13 มแีหลงทุนหรืองบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน � มี   � ไมม ี

14 มกีารหนุนเสริมดานวัสดุอุปกรณจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือภาคีเครือขาย � มี   � ไมม ี

 ดานสภาพแวดลอมและนโยบาย  

15 มพ้ืีนที่สาธารณะสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูของทีมทํางาน � มี   � ไมม ี

16 ประเด็นที่ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายระดับจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานระดับพ้ืนที่ 

� มี   � ไมม ี

17 ผลักดันใหมกีารบรรจุอยูในแผนงานของหนวยงานระดับนโยบาย � มี   � ไมม ี

 

 ผลจากการทําแบบประเมินปจจัยเงื่อนไขที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันและลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลนดังกลาวขางตน หากทานพบวาทานตอบ “มี” มากกวารอยละ 80 หรือ 

ไมต่ํากวา 13 ขอ แสดงวาทานมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน และในสวนท่ีทานตอบวา “ไมมี” ขอใหทานพิจารณาดําเนินการจัดเตรียมหรือแสวงหา เพ่ือใหมีหรือ

เติมเต็มในสวนดังกลาวอันจะเปนการชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

 
 
 
  
 
 

ภาคผนวก 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
การพนนัออนไลน์ ภยัร้ายปลายนิ้ว 
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์
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คู่มือการดาํเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ์
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ภาคผนวก ข 
แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม ดา้นการพนันออนไลน์ 
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คูมือปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน 5 เลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซตศูนยนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการดําเนินงานปองกันลดผลกระทบจากการพนันออนไลน 
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ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปญัหาจากการพนัน 
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